
Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI 
Tema: "Desafios da Contemporaneidade do Direito: diversidade, complexidade e novas 

tecnologias." 

13, 14, 15 e 16 outubro de 2010 – Florianópolis – SC 

 

Membros da Diretoria: 

Presidente 
Vladmir Oliveira da Silveira 

Vice-Presidente 

Eneá de Stutz de Almeida 

Secretário Executivo 
Aires José Rover 

Secretário-Adjunto 

Cesar Augusto de Castro Fiuza 

Conselho Fiscal 

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa 

João Marcelo Assafim 

Roberto Grassi Neto 
Jose Alfredo de Oliveira Baracho Jr. (suplente) 

Felipe Chiarello de Souza Pinto (suplente) 

Representante Discente 
Rogério Monteiro Barbosa (titular) 

Felipe Magalhães Bambirra (suplente) 

 

Colaboradores: 

 

Elisangela Pruencio 

Graduanda em Administração - Faculdade Decisão 

Maria Eduarda Basilio de Araujo Oliveira 

Graduanda em Administração - UFSC 

Carlos Fernando Montibelle da Silva 
Graduando em Ciências da Computação – UFSC 

Lucas Oceano Martins 

Graduando em Sistema de Informação – UFSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                              Catalogação na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071 

 

 

 

 

C749a  Congresso Nacional do CONPEDI (19. : 2010 : Florianópolis, SC) 
                  Anais do [Recurso eletrônico] / XIX Congresso Nacional  do 

             CONPEDI. – Florianópolis : Fundação Boiteux, 2010. 
                   

      Inclui bibliografia 
                   ISBN: 978-85-7840-047-7 

                   Modo de acesso: http://www.conpedi.org.br 

 
      1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – 

            Congressos. 2. Direito – Filosofia. I. Título. 

                                                                            

                                                                        CDU: 34                                                             

http://www.conpedi.org.br/


ÍNDICE 

Apresentações dos Anais........................................................................................................................67 

Desafios  Contemporáneos Del Derecho: Diversidad, Complejidad Y Derechos 

Humanos......................................................................................................................................................71 

ACESSO À JUSTIÇA 

Cândido Francisco Duarte Dos Santos E Silva; Sérgio Gustavo De Mattos Pauseiro - A CONSTRUÇÃO 

DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COM ARGURMENTOS DE UMA TEORIA DISCURSIVA

 ................................................................................................................................................................... 89 

Gizelly Gussye Amaral Rabello; Victor Sonegheti - A FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES: QUERELA 

NULLITATIS E AÇÃO RESCISÓRIA .................................................................................................... 111 

Rozane Da Rosa Cachapuz; Luciano Alves Rodrigues Dos Santos - A INCURSÃO PELOS MÉTODOS 

ALTERNATIVOS NA RESOLUÇÃO DE CRISES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E TRANSINDIVIDUAIS, 

COMO GARANTIA DE CELERIDADE E DE EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA ................................... 124 

Marina Pereira Manoel; Fábio Henrique Rodrigues - A INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS MEIOS PARA O 

ACESSO À JUSTIÇA: CELERIDADE E SATISFATORIEDADE NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS..... 143 

Ivan Aparecido Ruiz; Valéria Silva Galdino Cardin - A MEDIAÇÃO NA ALIENAÇÃO PARENTAL: 

UMA VIA ABERTA PARA PACIFICAÇÃO FAMILIAR, COMO FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA . 167 

Liton Lanes Pilau Sobrinho; Katia Leão Cerqueira - A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E O PAPEL DAS COMUNIDADES À SUA 

CONCRETIZAÇÃO ................................................................................................................................. 195 

Lilia Maia De Morais Sales; Andrine Oliveira Nunes - A POSSIBILIDADE DO ALCANCE DA JUSTIÇA 

POR MEIO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS ASSOCIADOS AO JUDICIÁRIO .......................... 216 

Zulmar Fachin; Jose Aparecido Camargo - A PREPONDERÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE OS 

PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO: GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTIO DE DIREITO E 

DA DIGNIDADE DO HOMEM ............................................................................................................... 226 



Magno Federici Gomes - ACESSO À JURISDIÇÃO E AVERBAÇÃO PRÉ-MONITÓRIA DA 

EXECUÇÃO ............................................................................................................................................ 248 

Juliana De Camargo Maltinti; Luciana De Camargo Maltinti - ACESSO À JUSTIÇA E ARBITRAGEM: O 

PODER DO ÁRBITRO NA CONCESSÃO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA ........................................ 262 

Angela Araujo Da Silveira Espindola; Guilherme Cardoso Antunes Da Cunha - ACESSO À JUSTIÇA, 

PROCESSO E DIREITOS FUNDAMENTAIS NA TRANSIÇÃO DO ESTADO LIBERAL CLÁSSICO 

PARA O ESTADO CONTEMPORÂNEO ................................................................................................ 281 

Ana Isabel Modena; Alexandre Antonio Bruno Da Silva - ACESSO À JUSTIÇA: O DIREITO DE AÇÃO 

SOB A PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO ................................................................. 299 

Gabriela Maia Rebouças; Karyna Batista Sposato - AS LENTES DE UMA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

NO BRASIL: OBSERVANDO EXPERIÊNCIAS RENOVADAS DE ACESSO À JUSTIÇA PARA O 

INCREMENTO DO DEBATE ................................................................................................................. 306 

Thiago Caversan Antunes; Luiz Fernando Bellinetti - AÇÃO COLETIVA PASSIVA: NOVIDADE OU 

INCONSTITUCIONALIDADE? .............................................................................................................. 322 

Delton Ricardo Soares Meirelles; Fernando Gama De Miranda Netto - CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

CIVIL ENTRE A JURISDIÇÃO ESTATAL E A JUSTIÇA COMUNITÁRIA ......................................... 334 

José Péricles Pereira De Sousa; Vitor Soares De Lima - FAST-JUDGE: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL SIMBÓLICA. ............................................................................................................. 362 

Leonardo Augusto Marinho Marques; Karina Angélica Brandão Cambraia. - MEDIAÇÃO PENAL: 

ACESSO À JUSTIÇA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA VIA DO 

PLURALISMO E DA PARTICIPAÇÃO. ................................................................................................. 378 

Maria Valberlania Dos Santos; Pedro Rafael Malveira Deocleciano - O CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA COMO INSTRUMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA .......... 390 

Daniela Marques De Moraes; Benedito Cerezzo Pereira Filho - O OBSERVATÓRIO DA JUSTIÇA 

BRASILEIRA COMO POSSÍVEL INSTITUIÇÃO DE CONTROLE DEMOCRÁTICO DO PODER 

JUDICIÁRIO ............................................................................................................................................ 412 



Ana Paula Pinto Da Silva - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E AS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA......................... 430 

Gerardo Gallo Candido - SEGURO JURÍDICO E ACESSO À JUSTIÇA: ESTUDO SOBRE A 

VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO JURÍDICO NO BRASIL ........... 450 

Cláudia Maria Barbosa; Caroline Hammerchimidt Amara - TRANSPARÊNCIA: VIA DE ACESSO À 

JUSTIÇA .................................................................................................................................................. 472 

Amilcar Araújo Carneiro Júnior; Luiz Rodrigues Wambier - UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO 

DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ....................................................................................... 491 

Candisse Schirmer; Salete Oro Boff - A (MELHOR) RESPOSTA AO CONFLITO: POSSIBILIDADES DA 

MEDIAÇÃO ........................................................................................................................................ 11311 

Andréia Garcia Martin - ACESSO À JUSTIÇA: UM DOS NÚCLEOS MÍNIMOS EXISTENCIAIS? .. 11322 

Flaviane De Magalhães Barros; Carlos Marden Cabral Coutinho - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO E ACESSO À JURISDIÇÃO: SOLUÇÕES A PARTIR DO PROCESSO ELETRÔNICO 

 ............................................................................................................................................................. 11348 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

Marcia Carla Pereira Ribeiro; Karin Bergit Jakobi - A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A 

REGULAÇÃO DO MERCADO: UMA BREVE ABORDAGEM ............................................................ 516 

Carine Silva Diniz - A ANÁLISE ECÔNOMICA DO DIREITO NA CONCEPÇÃO DE RICHARD 

POSNER E O DIREITO CONSTITUCIONAL AO DIVÓRCIO .............................................................. 531 

Izes Augusta Da Silva Siqueira - A APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA EFICIÊNCIA NAS SOCIEDADES 

DE ECONOMIA MISTA - UM BREVE ESTUDO SOBRE O USO DAS TEORIAS DA EFICIÊNCIA DE 

KALDOR-HICKS E POSNER E DA ASSOCIAÇÃO COM A INICIATIVA PRIVADA COMO 

FERRAMENTA PARA UMA GESTÃO MAIS EFICIENTE ................................................................... 551 



Giovani Magalhães Martins Filho; Sídney Guerra Reginaldo - A ECONOMIA DO CRIME: UMA 

ABORDAGEM DE DIREITO E ECONOMIA SOBRE A INEFIÊNCIA DO SISTEMA PENAL 

BRASILEIRO E COMO AS SUAS NORMAS INCENTIVO A ATIVIDADE DELITUOSA .................. 571 

Edson Silva Da Costa - A LAW AND ECONOMICS COMO RESPOSTA DO SISTEMA JURÍDICO AO 

MODELO ECONÔMICO NEOLIBERAL ............................................................................................... 585 

Marília Pedroso Xavier; William Soares Pugliese - ANÁLISE CRÍTICA DA TECNICA UTILIZADA 

PARA SUSTENTAR ARGUMENTOS ECONÔMICOS NO ACÓRDÃO 407.688 DA 

PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR ................................................................ 594 

Ilton Norberto Robl Filho - APLICAÇÃO DO MÉTODO ECONÔMICO À DEMOCRACIA E AO 

DIREITO: "NEM TANTO AO CÉU, NEM TANTO AO INFERNO" ...................................................... 614 

Álisson Dos Santos Cappellari - ASPECTOS RELEVANTES DO CRIME DE DESVIO DE 

FINANCIAMENTO RELATIVO AO AGRONEGÓCIO. ........................................................................ 634 

José Júlio Da Ponte Neto; Alberto Lopes De Oliveira Júnior - DIREITO ECONOMICO E A POLÍTICA 

HUMANISTA DE MERCADO: ESTUDO ACERCA DO CAPITALISMO HUMANISTA. .................... 654 

Juliana Brandão De Melo Horst - FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: A BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO

 ................................................................................................................................................................. 666 

Aline Santos Pedrosa Maia Barbosa - FUNÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CONTRATOS ............ 681 

Juliana Vieira Csiszer; Leticia Fatima Ribeiro - GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E A SEGREGAÇÃO 

DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS...................................................... 695 

Arthur Roberto Capella Giannattasio - GLOBALIZAÇÃO JURÍDICO-ECONÔMICA E IRRITAÇÕES 

LEGAIS LOCAIS: A RACIONALIDADE DE INCORPORAÇÃO DO LAW & ECONOMICS PELO 

PENSAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ............................................................................................. 707 

Barbara Bedin - INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA PREVENÇÃO DOS INFORTÚNIOS LABORAIS

 ................................................................................................................................................................. 733 



Juliana Izar Soares Da Fonseca Segalla; Cristiane Ribeiro Da Silva Nogueira - O CÍRCULO VIRTUOSO 

DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: REFLEXOS NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ................................................................................. 747 

Paulo Brasil Dill Soares - RESPONSABILIDADE NO ROMPIMENTO DAS TRATATIVAS 

PREAMBULARES NA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E NAS RELAÇÕES DE CONSUMO ... 769 

Déborah Delmondes De Oliveira - SHAM LITIGATION NO ANTITRUSTE: ABUSO DO DIREITO DE 

AÇÃO COM EFEITOS NA ESFERA CONCORRENCIAL ..................................................................... 784 

 

BIODIREITO 

Yanko Marcius De Alencar Xavier; Erica Ludmila Cruz Barros - A (IN) EXISTÊNCIA DO DUMPING 

ECOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE ETANOL COMBUSTÍVEL ............................................................ 807 

Carol Proner; Daniella Maria Pinheiro Lameira - A FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL "POS-MORTEM": 

DESAFIOS DO JUDICIÁRIO .................................................................................................................. 828 

Wilson Engelmann - AS (BIO)NANOTECNOLOGIAS E OS NOVOS DIREITOS: A 

TRANSDISCIPLINARIDADE E A LINGUAGEM COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE À 

EMERGÊNCIA DA CRIATIVIDADE DO (NOVO) CONHECIMENTO CIENTÍFICO .......................... 842 

Larissa Liz Odreski Ramina; Marcelo Miguel Conrado - AS SEMENTES DA DISCÓRDIA: REFLEXÕES 

SOBRE TRANSGÊNICOS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS HUMANOS ..................... 863 

Clóvis Gorczevski; Patrícia De Carli - BIODIREITO E DIREITOS HUMANOS: O DIREITO À VIDA E A 

SEGURANÇA ALIMENTAR .................................................................................................................. 877 

Carolina Angelo Montolli - BIOPODER E BIOÉTICA EM FACE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO: 

UMA ANÁLISE DOS LIMITES DA BANALIDADE DO MAL EM HANNAH ARENDT E AGAMBEN 

NA RELEITURA DO CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS ............................................................. 891 

Carolina Altoé Velasco - BIOTECNOLOGIA GLOBAL: UTOPIA OU REALIDADE? ........................... 901 



Francislaine Brasil Cenci - BIOÉTICA E DOENÇA MENTAL: DIÁLOGOS A PARTIR DOS PRINCÍPIOS 

ÉTICOS. ................................................................................................................................................... 911 

Milena Mara Da Silva Ricci - DIREITO À IDENTIDADE SOCIAL E GENÉTICA ................................. 929 

Manoel Bernardino Da Silva Filho - DO ABORTO: HIPÓTESES DE ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA 

DO PARTO NOS CASOS DE ANENCEFALIA ...................................................................................... 946 

Laura Scalldaferri Pessoa - EUTANÁSIA SOCIAL NO BRASIL. INACESSIBILIDADE DOS GRUPOS 

ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS AO DIREITO À SAÚDE ........................................................ 961 

José Paszczuk - EXTENSÃO E LIMITES DO DIREITO AO CORPO ..................................................... 988 

Tatiane Ribas Pinto - MANIPULAÇÃO DO GENOMA HUMANO E ALGUNS RISCOS DECORRENTES

 ............................................................................................................................................................... 1009 

Dulcilene Aparecida Mapelli Rodrigues - NANOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO, UM OLHAR 

A PARTIR DA TEORIA DO RISCO SOCIAL....................................................................................... 1032 

Ivana De Oliveira Fraga - NEO-EUGENIA COMO FATOR DE DESEQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE

 ............................................................................................................................................................... 1049 

Fernando Horta Tavares; Danielle De Jesus Dinali - O DIREITO DAS GERAÇÕES FUTURAS A UM 

PATRIMÔNIO GENÉTICO NÃO MODIFICADO ................................................................................ 1077 

Nara Pereira Carvalho; Brunello Stancioli - O LIVRE USO DO CORPO: RELEITURA DE UM DIREITO 

DA PERSONALIDADE FACE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS .............................................................. 1099 

Marcelo Pinto Da Silva - O PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE E O DIREITO À INTIMIDADE 

GENÉTICA NA CONTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL.............................................. 1123 

Taysa Schiocchet - O TRATAMENTO JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

GENÉTICAS HUMANAS PARA FINS DE PESQUISA: IMPACTOS SOBRE O CONSENTIMENTO 

INFORMADO ........................................................................................................................................ 1148 



Liton Lanes Pilau Sobrinho; Katia Leão Cerqueira - OS AVANÇOS DA BIOTECNOLOGIA NO ÂMBITO 

SANITÁRIO E A IMPROBABILIDADE DE SUA COMUNICAÇÃO: UMA ANÁLISE À LUZ DA 

PERSPECTIVA TEÓRICO-COMUNICATIVA LUHMANNIANA ...................................................... 1169 

Lillian Ponchio E Silva; João Bosco Penna - OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE DO 

DIREITO: ANÁLISE DAS NOVAS TECNOLOGIAS À LUZ DA BIOÉTICA CRÍTICA. .................... 1186 

Edna Raquel Hogemann - PERSPECTIVAS BIOÉTICAS DA MEDICALIZAÇÃO: AS PESQUISAS COM 

CÉLULAS ESTAMINAIS E A TÉCNICA DA REPROGRAMAÇÃO CELULAR ................................ 1197 

Fernanda Martinotto; Rogério Santos Rammê - PESQUISAS NO GENOMA HUMANO, INFORMAÇÕES 

GENÉTICAS E POPULAÇÕES VULNERÁVEIS: LIMITES ÉTICOS, AMBIENTAIS E 

CONSTITUCIONAIS............................................................................................................................. 1209 

Ivo Lopes Miranda - PRECAUÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UM DIÁLOGO 

FUNDAMENTAL NO EXAME DAS PESQUISAS COM O MATERIAL GENÉTICO HUMANO ...... 1240 

Roberto De Paula - PROVOCAÇÕES ÉTICO-JURÍDICAS DA AUTONOMIA DO PACIENTE NUMA 

SITUAÇÃO TERMINAL A PARTIR DA "BIOÉTICA FORTE" ........................................................... 1253 

Angelita Maria Maders - UM OLHAR ACERCA DA INCERTEZA E DA COMPLEXIDADE DOS 

AVANÇOS BIOTECNOLÓGICOS À LUZ DO BIODIREITO .............................................................. 1268 

 

CRIMINALIDADE E CRIMINALIZAÇÃO 

Rodrigo De Souza Costa - A AUSÊNCIA DE CURA DA DOENÇA PSIQUIÁTRICA: REFLEXOS 

HUMANISTAS NO DIREITO PENAL .................................................................................................. 1284 

Aline Swarovsky; Ana Carolina Ghisleni - A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO NO COMBATE À CRIMINALIDADE: UMA ANÁLISE À LUZ DA 

ORDEM ................................................................................................................................................. 1297 

Marília De Nardin Budó - A INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESTUDOS SOBRE A RELAÇÃO 

ENTRE CRIME E MEIOS DE COMUNICAÇÃO ................................................................................. 1308 



Patrick Mariano Gomes; Daniela Felix Teixeira - A ORDEM PÚBLICA COMO JUSTIFICATIVA AO 

ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DE TRABALHADORES LIGADOS AOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS NO BRASIL: DO INIMIGO DA FILOSOFIA POLÍTICA AO INIMIGO NO PROCESSO 

PENAL. .................................................................................................................................................. 1327 

Ana Flávia Jordão Ramos - ANÁLISE SOBRE A LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DE 

CONDUTAS POR MEIO DE DELITOS DE PERIGO ABSTRATO A PARTIR DA VISÃO 

CONSTITUCIONAL DO BEM JURÍDICO PENAL. ............................................................................. 1346 

Renato Vasconcelos Magalhaes - AS ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS DO CÓDIGO PENAL E OS CRIMES 

PATRIMONIAIS DE GÊNERO – A PROTEÇÃO DA NOVA ORDEM JURIDICA AOS DIREITOS 

HUMANOS DAS MULHERES ............................................................................................................. 1371 

Andrine Oliveira Nunes - ASPECTOS CONCEITUAIS E CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA 

PÚBLICA ............................................................................................................................................... 1388 

Maria De Nazaré De Oliveira Rebelo; Simy De Almeida Corrêa - DIREITO PENAL, CONTROLE SOCIAL 

E POLÍTICA CRIMINAL: UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DOS POSTULADOS DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO............................................................................................................. 1408 

José Carlos Moreira Da Silva Filho - ENTRE A ANISTIA E O PERDÃO: MEMÓRIA E 

ESQUECIMENTO NA TRANSIÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA - QUAL RECONCILIAÇÃO? .......... 1419 

Talita Tatiana Dias Rampin; Lillian Ponchio E Silva - ESTADO CRIMINOSO: A OPRESSÃO DE 

GÊNERO ENGENDRADA PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO .......................................................... 1435 

Homero Bezerra Ribeiro - ESTADO PENAL BRASILEIRO E O CONTROLE VIRTUAL DOS PRESOS E 

CONDENADOS: O MITO DA REDUÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DO SISTEMA PENAL ATRAVÉS 

DA VIGILÂNCIA METICULOSA DOS CONDENADOS EM REGIME SEMI-ABERTO OU EM 

PRISÃO DOMICILIAR ......................................................................................................................... 1454 

Laecio Noronha Xavier - MUNICÍPIO E SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988.... 1475 

Clarissa Bahia Barroso França - O ESTUPRO DE VULNERÁVEL À LUZ DO CONCEITO DE 

DIGNIDADE SEXUAL ......................................................................................................................... 1495 



Luciana De Souza Ramos - O MITO DO SISTEMA PENAL GARANTISTA: A (IN)EFICIÊNCIA DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL NOS CRIMES DE FURTO E ROUBO NO DISTRITO FEDERAL

 ............................................................................................................................................................... 1521 

Vanessa Chiari Gonçalves - O NOVO FUNDAMENTO PARA A REPRESSÃO PENAL E SUAS 

IDIOSSINCRASIAS: O DIREITO PENAL DO INIMIGO ..................................................................... 1530 

Carlos Paschoalik Antunes - O TIMBRE DO DIREITO PENAL ............................................................ 1539 

Misael Neto Bispo Da França - OS EFEITOS DA PENA CARCERÁRIA SOBRE A FAMÍLIA 

MONOPARENTAL NOS CRIMES CONTRA A PESSOA IDOSA: UM ESTUDO DA 

PROPORCIONALIDADE SOB A ÓPTICA DE CLAUS ROXIN .......................................................... 1558 

Daniel Ganem Misse - POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO RIO DE JANEIRO: GPAE E UPP - 

CONTINUIDADE DESCONTINUADA? .............................................................................................. 1576 

Luziana Barata Dantas - RACIONALIDADE E DIREITO PENAL ........................................................ 1586 

Erika Macedo Moreira; Cleuton César Ripol De Freitas - TRABALHO E CRIMINALIZAÇÃO NO 

POLÍGONO DA MACONHA DO BRASIL ........................................................................................... 1596 

Helena Schiessl Cardoso - UM "SILOGISMO DESCONSTRUTIVO" A PARTIR DAS LIÇÕES DO 

HOLOCAUSTO: APONTANDO O POTENCIAL GENOCIDA DO DISCURSO DO DIREITO PENAL 

DO INIMIGO ......................................................................................................................................... 1610 

 

CULTURA JURÍDICA E PRÁTICA JUDICIÁRIA 

Klever Paulo Leal Filpo - A CULTURA DO DISSENSO E AS DEMANDAS JUDICIAIS 

RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL ......................................................................... 1623 

Érica Maia Campelo Arruda - A DELEGAÇÃO FEITA PELO PRESIDENCIALISMO MODERNO AO 

PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS .................................. 1639 

Regina Lucia Teixeira Mendes; Cristina De Mello Ramos - ACESSO À JUSTIÇA E IGUALDADE 

JURÍDICA: UMA PESQUISA EMPÍRICA EXPLORATÓRIA NO RIO DE JANEIRO ........................ 1652 



Erika Macedo Moreira; Cleuton César Ripol De Freitas - ALÉM DO DITO E DO INTERDITO: 

OCUPAÇÕES DE TERRA E AÇÕES POSSESSÓRIAS EM GOIÁS .................................................... 1671 

Sérgio Henrique Dos Santos Matheus - AS TUTELAS DE URGÊNCIA COM GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS: TEORIA DA UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS E O DIREITO DAS CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES DE SEREM OUVIDAS DE MANEIRA DIGNA QUANDO VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA .......................................................................................................................................... 1682 

Ana Cecília Parodi; Neimar Batista - CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ATIVISMO JUDICIAL, COMO 

INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO ................................... 1703 

José Paszczuk - DA SEPARAÇÃO E DO DIVÓRCIO CONSENSUAL NA VIA EXTRAJUDICIAL ... 1723 

Bruna Schlindwein Zeni; Fernanda Lermen Bohn - DESPINDO O MITO: POR UMA ÉTICA DA 

ALTERIDADE ....................................................................................................................................... 1745 

Maíra Neiva Gomes; Cynthia Lessa Costa - DIREITO FUNDAMENTAL DO DEVEDOR?UMA NOVA 

CULTURA JURÍDICA PELA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ......................................................... 1760 

Jeane Santos Bernardino Fernandes - ENTRE O MERCADO E OS IMPERATIVOS DA OAB: BREVE 

ANÁLISE DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS .............................................................................. 1780 

Vera Ribeiro De Almeida - INSEGURANÇA JURÍDICA NA TRANSAÇÃO PENAL .......................... 1800 

Patrícia Cerqueira De Oliveira - JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA OU 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS PELO PODER JUDICIÁRIO? ................... 1825 

Bárbara Gomes Lupetti Baptista; Kátia Sento Sé Mello - MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO 

JUDICIÁRIO: DILEMAS E SIGNIFICADOS ....................................................................................... 1853 

Gustavo Rabay Guerra; Terrie Ralph Groth - MIMETISMOS DA POLÍTICA JUDICIAL: LIMITES 

DECISIONAIS E NORMATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A RESIGNIFICAÇÃO 

DA INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ............................................................................... 1872 

Andréa Letícia Carvalho Guimarães - NEOCONSTITUCIONALISMO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

DO POSITIVISMO; POSITIVISMO INCLUSIVO E PÓS- POSITIVISMO. ......................................... 1897 



Camila Cardoso De Mello Prando - O DEFENSIVISMO SOCIAL NO DEBATE PENAL BRASILEIRO 

NOS ANOS 1930 ................................................................................................................................... 1912 

Larissa Caetano Mizutani - O JUDICIÁRIO E SUA CRUZ: UM MONÓLOGO ETNOCÊNTRICO ...... 1928 

Iara Rodrigues De Toledo - O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO DIVÃ: HÁ SOBREVIDA À 

TUTELA CAUTELAR? ......................................................................................................................... 1945 

João Luis Nogueira Matias; Martha Priscylla Monteiro Joca Martins - O SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E A CONCRETIZAÇÃO DA EQUIDADE DE ACESSO À TERRA NO BRASIL .............. 1690 

Edith Maria Barbosa Ramos; Paulo Sérgio Velten Pereira - PODER JUDICIÁRIO E CONTROLE 

DEMOCRATICO: TÓPICOS INICIAIS................................................................................................. 1980 

Ricardo Vieira De Carvalho Fernandes - SEPARAÇÃO DE PODERES: UMA RELEITURA DO VELHO 

DOGMA SOB A ÓTICA DA LEGITIMIDADE JUDICIAL .................................................................. 1991 

Alexandre Araújo Costa; Juliano Zaiden Benvindo - UM PERFIL DAS DECISÕES DE PROCEDÊNCIA 

EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE .................................................................. 2013 

 

DESAFIOS DO DIREITO COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE 

Fernanda Aparecida Mendes E Silva Garcia Assumpção; Marcos Damasceno - A BUSCA PELA 

FUNDAMENTAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA DEMOCRÁTICA EM UMA SOCIEDADE COMPLEXA 

E PLURALISTA: UMA REFLEXÃO COM FOCO NA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS ............................................................................................................................................. 2041 

Márcia Rodrigues Bertoldi; Priscila Formigheri Feldens - A EFETIVAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA 

COMO DIREITO FUNDAMENTAL:TRADIÇÃO X MODERNIDADE. .............................................. 2057 

Camilo Machado De Miranda Porto; Sergio Rubens Birchal Becattini - A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA, O 

TRANSCONSTITUCIONALISMO E OS DILEMAS DA SOCIEDADE DE RISCO............................. 2067 

Flávio Soares Bertoldo; Juliana Oliveira Cavalcanti Barros - A PAISAGEM COMO PRINCÍPIO DE 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA URBANÍSTICA ............................................................................... 2076 



Sérgio Alexandre De Moraes Braga Júnior; Flaviana Marques De Azevedo - A UTILIZAÇÃO DE FONTES 

ALTERNATIVAS DE ENÉRGIA NO BRASIL PARA A PROMOÇÃO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .................................................... 2086 

Isabel Penido De Campos Machado - A VIOLÊNCIA CONTRA O HOMEM NA PRISÃO: EM BUSCA DE 

UM ELO PERDIDO NA LUTA PELA IGUALDADE DE GÊNERO .................................................... 2102 

Gabriela Soares Balestero - AS DECISÕES JUDICIAIS EM UMA SOCIEDADE DE RISCO 

PERMANENTE: UM ENSAIO SOBRE A TEORIA DOS SISTEMAS .................................................. 2122 

Herika Janaynna Bezerra De Menezes Macambira Marques; Joffre Do Rêgo Castello Branco Neto - AS 

DIVERSAS FORMAS DE MODIFICAÇÃO OU MUTILAÇÃO CORPORAL E A 

AUTODETERMINAÇÃO DO SUJEITO: CUTTING - BODY MODIFICATIONS ............................... 2142 

Ricardo Salgado Carvalho - DIREITO E RISCO: PRESSÕES E INFLUXOS......................................... 2161 

Larissa De Almeida Benevides - ERRO MÉDICO SOB O ENFOQUE DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDUTA CULPOSA E AUMENTO DE PENA ............................... 2177 

Cecilia Barroso De Oliveira - FAMÍLIA E ESTADO: UMA PARCERIA INDISPENSÁVEL PARA A 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL ................... 2190 

Suelen Da Silva Webber - MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS: A NECESSIDADE DE UMA VISÃO 

SISTÊMICA SOBRE O DIREITO À SAÚDE ........................................................................................ 2203 

Josemar Sidinei Soares - O CRITÉRIO ÉTICO COMO REFERENTES PARA UMA RACIONALIDADE 

CAPAZ DE SUPERAR A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO NA PÓS-MODERNIDADE ............ 2225 

Ana Silvia Marcatto Begalli - O DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL NA ANÁLISE DO JUIZ 

HÉRCULES ........................................................................................................................................... 2241 

Dempsey Pereira Ramos Júnior - O LHC E O CASO DO BURACO NEGRO: A FLUIDEZ ENERGÉTICA 

GUIANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA TEORIA VIBRACIONAL DO DIREITO ............................. 2252 

Marco Aurélio Romagnoli Tavares - O MITO DO EQUILÍBRIO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES NO 

ESTADO BRASILEIRO ........................................................................................................................ 2281 



Amélia Do Carmo Sampaio Rossi - O POSITIVISMO JURÍDICO EM CRISE: DOXA VERSUS 

EPISTEME ............................................................................................................................................. 2297 

Edinilson Donisete Machado; Hélcio José Da Silva - ORIENTAÇÃO HOMOAFETIVA, PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS E ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE UMA LEGISLAÇÃO 

DIRECIONADA .................................................................................................................................... 2313 

Rosendo Freitas De Amorim; Cyntia Mirella Da Costa Farias - OS NOVOS DIREITOS E A 

DIVERSIDADE DE MODELOS DE FAMÍLIA NA SOCIEADADE CONTEMPORÂNEA ................. 2326 

Eduardo Seino Wiviurka - UM MÉTODO PARA A COMPREENSÃO COMPLEXA DO DIREITO ..... 2340 

Germana Parente Neiva Belchior; João Luis Nogueira Matias – PROPRIEDADE E MEIO AMBIENTE: 

UMA RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA ........................................................................................ 11365 

 

DIREITO AMBIENTAL 

Fernanda Miranda Ferreira De Mattos; Diogo De Oliveira Lins - A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL AMBIENTAL ................................................................... 2357 

Luana Maíra Moura De Almeida - A COMPLEXIDADE DA PROBLEMÁTICA DO MEIO AMBIENTE E 

A NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA TRANSDISCIPLINAR ....................................................... 2372 

Marlene Kempfer Bossoli; Josyane Mansano - A CONTRIBUIÇÃO DAS NORMAS DE INCENTIVO 

TRIBUTÁRIO AMBIENTAL DIANTE DA RACIONALIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ............................................................................................. 2387 

Dan Rodrigues Levy - A DISCRIMINAÇÃO AMBIENTAL DE GRUPOS SOCIAIS, O MOVIMENTO 

SOCIOAMBIENTAL E O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.................... 2400 

Márcia Rodrigues Bertoldi; Liziane Paixão Silva Oliveira - A IMPORTÂNCIA DO SOFT LAW NA 

CONSTRUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL ...................................................... 2413 

Taissa Motta Mexias; Heloisa Elias Bortolo Brandão - A INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL DE 

PROPRIEDADES INSERIDAS NOS LIMITES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE POSSE E 

DOMÍNIO PÚBLICO PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ........................................ 2424 



Cassandra Libel Esteves Barbosa Boggi; Maria De Fátima Ribeiro - A TUTELA AMBIENTAL EM FACE 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA TRIBUTAÇÃO ............................................................................ 2444 

Sidney Cesar Silva Guerra - A TUTELA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL: DO 

SLOGAN "A INDUSTRIALIZAÇÃO SUJA É MELHOR QUE A POBREZA LIMPA" ATÉ O 

RECONHECIMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL ................................................................ 2462 

Elda Coelho De Azevedo Bussinguer; Neylene Fonseca Souza - ANTROPOCENTRISMO E 

ECOCENTRISMO: UMA ANÁLISE DA MATRIZ CONSTITUCIONAL DO DIREITO AMBIENTAL E 

O DIREITO À VIDA .............................................................................................................................. 2483 

Ricardo Araujo Dib Taxi; Aleph Hassan Costa Amin - ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA HERMENÊUTICA AMBIENTAL .................................................. 2505 

Vladimir Passos De Freitas; Mariane Yuri Shiohara - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL......................................................................................................................................... 2520 

Rogério Santos Rammê; Márcio Frezza Sgarioni - DIREITO AMBIENTAL E 

INTERDISCIPLINARIDADE: A LEGITIMAÇÃO DO SABER JURIDICOAMBIENTAL .................. 2529 

Ana Paula Vasconcellos Da Silva - DIREITO AMBIENTAL, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO: O ICMS 

ECOLÓGICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ............................................................................. 2541 

Deise Vilma Webber; Vanessa Vergani - DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO AOS MIGRANTES 

AMBIENTAIS FRENTE AOS RISCOS E DESASTRES ECOLÓGICOS .............................................. 2565 

Patrícia Borba Vilar Guimarães; Victor Rafael Fernandes Alves - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ............................................................ 2584 

Eduardo Pordeus Silva - JUSTO E ÚTIL DO DIREITO AMBIENTAL: REFLEXÕES 

CONTEMPORÂNEAS ACERCA DA TUTELA AMBIENTAL E A PROMOÇÃO ECONÔMICA DA 

CIDADE ................................................................................................................................................. 2598 

Marcos Perez Messias - MEIO AMBIENTE DE CONSUMO – UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O 

DIREITO AMBIENTAL E PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR ..................................................... 2613 



Marina Andrea Von Harbach Ferenczy; Jussara Maria Leal De Meirelles - MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

MENTAL: UMA REFLEXÃO INTERDISCIPLINAR À LUZ DO DIREITO AMBIENTAL ................ 2635 

Serguei Aily Franco De Camargo; Antônio Ferreira Do Norte Filho - O CORREDOR ECOLÓGICO 

URBANO DO MINDU E A AVENIDA DAS TORRES: ASPECTOS JURÍDICOS E CONSTITUCIONAIS 

DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .......................... 2647 

Taciana Marconatto Damo Cervi - O DIREITO AMBIENTAL E A ÉTICA DA CIDADANIA: RUMO À 

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA ........................................................................................................ 2661 

Jacson Roberto Cervi - O ESTADO AMBIENTAL E A TUTELA DO INTERESSE LOCAL: A 

IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ENQUANTO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ................................... 2679 

Andiara Flores; Queli Mewius Boch - O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 

PROPRIEDADE COMO INSTRUMENTO DE TUTELA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO ..................................................................................................................................... 2695 

Daniela Helena Brandão Caldeira - OS DESAFIOS DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS 

GERAIS: CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA E (IN)EFETIVIDADE DAS LEIS ................... 2707 

Dayse Braga Martins; Carlos Augusto Fernandes Eufrasio - PROTOCOLO DE KYOTO, CRÉDITO DE 

CARBONO E ÉTICA GLOBAL: UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE O CUIDAR DO PLANETA ...... 2718 

Raquel Araújo Lima - REGIME JURÍDICO DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO 

ESTUFA (GEE) NO BRASIL ................................................................................................................ 2736 

Jeaneth Nunes Stefaniak - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

COMPLEXIDADE, ANTAGONISMOS, LIMITES E POSSIBILIDADES ............................................ 2754 

 

DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori; Márcio Ricardo Staffen - A FUNÇÃO DEMOCRÁTICA DO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: 

APROXIMAÇÕES ENTRE ELIO FAZZALARI E JÜRGEN HABERMAS .......................................... 2767 



Diana Carolina Valencia Tello - A PERMANENTE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

DEMOCRÁTICO E SOCIAL. ................................................................................................................ 2777 

Andrea Cristina De Sousa Fialho - A REFORMA DO ESTADO E OS NOVOS PARADIGMAS DO 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ................................................................................. 2793 

Sarah Mendanha Chaves; Djalma Pizarro - A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES ................................................................................................................................ 2807 

Lydia Neves Bastos Telles Nunes; Ana Carolina Moraes Aboin - A RESPONSABILIDADE CIVIL 

SOLIDÁRIA NAS OBRAS PÚBLICAS ................................................................................................ 2832 

Patricia Gazire De Marco - A RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO NA EMISSÃO DE 

PARECER JURÍDICO ........................................................................................................................... 2851 

Flávio Freire De Oliveira - A RESPONSABILIDADE ESTATAL E OS PRECATÓRIOS - REFLEXÃO 

SOBRE A INEFETIVIDADE DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS DO ESTADO POR POLÍTICA 

ECONÔMICA E O REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS APÓS A EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 62 .................................................................................................................... 2872 

Marcia Carla Pereira Ribeiro; Cristiane Schwanka - A TRANSAÇÃO NOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS: A JURIDICIDADE E A EFICIÊNCIA COMO FUNDAMENTOS DO PODER-

DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSACIONAR VISANDO A RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS CONTRATUAIS .............................................................................................................. 2886 

Eliane Romeiro Costa - ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REGIME PRÓPRIO NO BRASIL : A 

DIFÍCIL GESTÃO - ............................................................................................................................... 2910 

Felipe Magalhães Bambirra; Nathália Lipovetsky E Silva - AS PRERROGATIVAS CONFERIDAS ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 FRENTE AO PROCESSO 

DE LICITAÇÃO PÚBLICA ................................................................................................................... 2929 

Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer - ASPECTOS DE UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

HIPERMODERNA: O ATIVISMO JUDICIAL NA FORMAÇÃO DO MERCADO ÚNICO EUROPEU

 ............................................................................................................................................................... 2944 



Renata Espíndola Virgílio - DELIMITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS NA 

REGULAÇÃO DO SETOR DE GÁS NATURAL EM PROL DA CONCORRÊNCIA .......................... 2955 

Gislene Rocha De Lima - DESMISTIFICANDO O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO 

BRASIL: A DEMOCRACIA DA REGULAÇÃO ................................................................................... 2982 

Bruna Schlindwein Zeni; Rogério Gesta Leal - ESTADO E SOCIEDADE DEMOCRÁTICA DE DIREITO: 

CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES PARA A INTERLOCUÇÃO POLÍTICA ...................................... 3007 

Lara Marina Ferreira - GOVERNANÇA SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO CONCEITO TEÓRICO.................................................................................................................... 3022 

Tércio Aragão Brilhante - JUSTA MEDIDA: DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE ...................................................................................................................... 3033 

Germana De Oliveira Moraes; William Paiva Marques Júnior - O ASPECTO INSTRUMENTAL DO 

PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA ........................................................................... 3055 

Fernanda Bomtempo Valadares Guimaraes De Lima Rocha - O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA EM ESPAÇO DE INTERLOCUÇÃO PROCESSUAL EXTRAJUDICIAL COMO 

MECANISMO DE CONSENSUALIDADE. .......................................................................................... 3072 

Jeane Santos Bernardino Fernandes; Valesca Raizer Borges Moschen - O DILEMA DA (IN)VALIDADE 

DA ARBITRAGEM EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ............................................................ 3081 

Daniel Maia; Fernanda Sousa Vasconcelos - O DIREITO, A ADMINISTRAÇÃO E OS SERVIÇOS 

POSTAIS: MONOPÓLIO X PRIVILÉGIO ESTATAL. ......................................................................... 3100 

Ruth Araújo Viana - O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

COMO INSTRUMENTO PARA O CONTROLE EFICAZ DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

DISCRICIONÁRIOS .............................................................................................................................. 3116 

Maurício Zanotelli - OS DIREITOS HUMANOS COMO CRITÉRIO AUTÊNTICO NA SUSPENSÃO 

DOS PRÉ-JUÍZOS DOGMÁTICOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO: UM DIÁLOGO 

HERMENÊUTICO ................................................................................................................................. 3135 



Antonio Carlos Diniz Murta; Eneida Criscoulo Gabriel Bueno Silva - REGIME JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO: CRISE OU RECONSTRUÇÃO? ......................................................................... 3148 

José Carlos Buzanello - REGULAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS OBSERVAÇÕES ........................... 3162 

Rosana Helena Maas - SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO 

BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS APORTES TEÓRICOS DE JÜRGEN 

HABERMAS E DE PETER HÄBERLE ................................................................................................. 3175 

Mariane Yuri Shiohara - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DAS 

NOVAS FORMAS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O CONTROLE SOCIAL

 ............................................................................................................................................................... 3185 

 

DIREITO E AMBIENTE URBANO 

Sergio Augustin; Letícia Gonçalves Dias Lima - A CIDADE MODERNA E OS ENTRAVES À 

ACESSIBILIDADE E À INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

PELA FALTA DE PLANEJAMENTO URBANO-AMBIENTAL ADEQUADO ................................... 3196 

Francisco Luciano Lima Rodrigues; Kellery Dinarte - A FUNÇÃO HUMANA DA PROPRIEDADE 

PRIVADA TERRITORIAL URBANA E O DIREITO À MORADIA .................................................... 3210 

Patrícia Santos Précoma Pellanda; Elisângela De Fátima Jarek - A OCUPAÇÃO TERRITORIAL DAS 

CIDADES E OS DANOS AMBIENTAIS: O REFLEXO DAS FAVELAS NO DIREITO E A 

COMPLEXIDADE DE SEU CONTROLE ............................................................................................. 3222 

Vívian Alves De Assis; Rosângela Lunardeli Cavallazzi - A PAISAGEM URBANA: REFERÊNCIA 

INTERPRETATIVA NA PERSPECTIVA DA TUTELA DO DIREITO À CIDADE ............................. 3234 

Maria Amélia Da Costa - A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL E 

INSTRUMENTOS AFINS NA LEI N.º11977/2009 ................................................................................ 3246 

Fernanda Mazzochi; Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi - A URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS 

DO IPTU AMBIENTALMENTE ORIENTADO .................................................................................... 3264 



Cristiano Tolentino Pires - AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS COMO SUPENDÂNEO À 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE............................................................................................... 3287 

Denise Bittencourt Friedrich - CIDADANIA, DEMOCRACIA E GESTÃO DAS CIDADES: UM DEBATE 

NECESSÁRIO. ...................................................................................................................................... 3306 

Natalia Cardoso Marra - CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: O DESAFIO DA 

PRIVATIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DA GESTÃO URBANA ................................................ 3317 

Debora Sotto - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REPERCUSSÕES URBANÍSTICAS DO 

TOMBAMENTO DE BENS IMÓVEIS URBANOS .............................................................................. 3335 

Paulo Santos De Almeida - DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO) 

AMBIENTAL-URBANÍSTICO E SEU REGIME PROCEDIMENTAL NA CIDADE DE SÃO PAULO

 ............................................................................................................................................................... 3350 

Victor Manoel De Brito Fernandes Vieira; Renata Catarina Costa Maia - GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS 

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL EM FORTALEZA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA ADEQUADA E À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA .. 3363 

Fernanda Pontes Pimentel Fernandes; Delton Ricardo Soares Meirelles - JUDICIALIZAÇÃO DOS 

CONFLITOS URBANOS ....................................................................................................................... 3381 

Cintia De Freitas Melo - MOVER-SE NA CIDADE: A MOBILIDADE URBANA COMO ELEMENTO 

ESSENCIAL PARA O DIREITO Á CIDADE ........................................................................................ 3398 

Fernanda Andrade Almeida - MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ÁREA 

CENTRAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: DIVERSOS OLHARES SOBRE UM MESMO TEMA

 ............................................................................................................................................................... 3415 

Anderson Druck Da Costa; Cesar Augusto Modena - O DIREITO DA CIDADE E O CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMO INSTRUMENTOS DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR: 

O EXEMPLO DA CIDADE DE BENTO GONÇALVES ....................................................................... 3438 



Marcel Alexandre Lopes; Tatiana Monteiro Costa E Silva - O EMPREGO DOS INSTRUMENTOS 

URBANÍSTICOS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CIDADE: A REDE DE AVALIAÇÃO DE PLANOS 

DIRETORES .......................................................................................................................................... 3454 

Edalgina Braulia De Carvalho Furtado De Mendonça - O TRIBUNAL DE CONTAS E A NOVA ORDEM 

URBANÍSTICA ..................................................................................................................................... 3462 

Andreza Aparecida Franco Câmara - OS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA .... 3478 

Andiara Flores; Queli Mewius Boch - OS PRINCÍPIOS DO DIREITO URBANÍSTICO E AS DIRETRIZES 

GERAIS DO ESTATUTO DA CIDADE COMO FERRAMENTAS DE UMA POLÍTICA URBANA 

SUSTENTÁVEL .................................................................................................................................... 3495 

Isabel Teresa Pinto Coelho - PLANEJAMENTO URBANO E "CIDADE SUSTENTÁVEL": O PRINCÍPIO 

DA SUBSIDIARIEDADE DO SUS E O PROJETO DE LEI Nº 3057/00. ............................................... 3510 

Mariana Melara Reis De Dorneles; Ana Karina Zago - POLUIÇÃO VISUAL : A INTERVENÇÃO 

PÚBLICA A SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA – ESTUDO DE CASO NA CIDADE TURÍSTICA 

DE GRAMADO (RS) ............................................................................................................................. 3527 

 

DIREITO E ECONOMIA 

Charlene Maria Coradini De Avila Plaza; Nivaldo Dos Santos - A INTERFACE DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA: DIREITOS EXCLUDENTES OU 

CONVERGENTES ................................................................................................................................. 3542 

Ivan Guimarães Pompeu; Renata Guimarães Pompeu - A NATUREZA HETERÔNOMA DA 

AUTONOMIA CONTRATUAL NO CONTEXTO DA ECONOMIA E DOS MERCADOS .................. 3571 

Ana Luisa Celino Coutinho; Jailton Macena De Araújo - A ORDEM ECONÔMICA BRASILEIRA COMO 

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

ATRAVÉS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ............................................................................................. 3584 



Carlos Augusto De Oliveira Diniz - A POLÍTICA ECONÔMICA INICIADA DURANTE OS GOVERNOS 

ITAMAR FRANCO E FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

FORTALECIMENTO DO ESTADO E PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA .............................. 3607 

Leonardo José Peixoto Leal - ABUSO DO PODER DE COMPRA E DESAFIOS PARA POLÍTICA 

ANTITRUSTE NO BRASIL .................................................................................................................. 3630 

Marcos Vinício Chein Feres; Murilo Ramalho Procópio - AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS DOENÇAS 

NEGLIGENCIADAS: ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA A 

PARTIR DO DIREITO COMO INTEGRIDADE. .................................................................................. 3648 

Rodrigo De Castro Lucas - DA DESTINAÇÃO DOS ROYALTIES DA ATIVIDADE MINERÁRIA ... 3662 

Ceres Fernanda Corrêa; Carol Proner - DECRESCIMENTO SUSTENTÁVEL: UM NOVO CONCEITO 

PARA PENSAR ECONOMIA E MEIO AMBIENTE ............................................................................. 3677 

Fernanda Martinotto; Renato Luís Bordin De Azeredo - DIREITO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM 

DA RELAÇÃO ENTRE ECONO-MIA E ECOLOGIA A PARTIR DA ANÁLISE DA ADIN 3.540-1/ 

DISTRITO FEDERAL ........................................................................................................................... 3687 

Micheli Mayumi Iwasaki; Pedro Ribeiro Giamberardino - DIREITO À MORADIA E A 

(IM)PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DE SUAS DIFERENTES 

PERCEPÇÕES ....................................................................................................................................... 3699 

Leonardo Alves Correa - EXISTE UM CONCEITO JURÍDICO DE DESENVOLVIMENTO? NOTAS DA 

PROPOSTA DE UMA TEORIA JURÍDICA DE DESENVOLVIMENTO PLURIDIMENSIONAL 

CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA .......................................................................................... 3713 

Lucila Gabriel De Almeida - FUNDOS SOBERANOS DE RIQUEZA: O PRÉ-SAL, O FUNDO SOCIAL 

BRASILEIRO E AS BOAS PRÁTICAS DO GAPP ............................................................................... 3725 

Mônica Mota Tassigny; Renata Albuquerque Lima - GLOBALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO 

TRABALHADOR: PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO E A FORMAÇÃO DE CAPITAL 

HUMANO .............................................................................................................................................. 3749 



Caleb Salomão Pereira - MITO DA IRRESPONSABILIDADE COLETIVA: COMPLEXO DE FEBO, 

INFANTILIZAÇÃO DO ESTADO E CRISE ECONÔMICA ................................................................. 3759 

Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer - O MODELO DE LIVRE COMÉRCIO PARA A 

INTEGRAÇÃO: POLÍTICA LEGISLATIVA DE DEFESA COMERCIAL OU ANTITRUST? ............. 3779 

Danilo Santos Ferraz - O PACTO FEDERATIVO E A ATUAL CRISE ECONÔMICO-ENERGÉTICA NO 

BRASIL ................................................................................................................................................. 3797 

Giovani Clark; Anna Carolina Gomes Dos Reis - O PLANEJAMENTO ESTATAL COMO 

INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE ....................................................................... 3815 

Luís Alexandre Carta Winter; Roseli De Fátima Bialeski - O PODER DAS TRANSNACIONAIS NO 

NEOLIBERALISMO E A SOLIDARIEDADE DOS AGENTES ECONÔMICOS COMO BASE DO 

DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA FORD DO RIO GRANDE 

DO SUL PARA A BAHIA À LUZ DO CÓDIGO DE CONDUTA PARA AS TRANSNACIONAIS DA 

OCDE ..................................................................................................................................................... 3830 

Thallyta Ranyelle De Fátima Borges; Rabah Belaidi - O PROGRAMA DE LENIÊNCIA BRASILEIRO E O 

EUROPEU: APONTAMENTOS PARA UM ESTUDO COMPARATIVO ............................................ 3846 

Leandro Reinaldo Da Cunha; Terezinha De Oliveira Domingos - O REGIME OBRIGATÓRIO DA 

SEPARAÇÃO DE BENS E O CAPITALISMO HUMANISTA.............................................................. 3867 

Brenda Gerken Almada De Abreu Gonçalves - O SISTEMA DE GOVERNANÇA CORPORATVA ..... 3880 

Guilherme Carvalho E Sousa - QUANTO À LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ............................................................................... 3894 

Patrícia Borba Vilar Guimarães; Luiz Felipe Monteiro Seixas - REGULAÇÃO ECONÔMICA E 

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL E O 

MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOB A ÓPTICA JURÍDICA .................. 3910 

Lucas Noura De Moraes Rêgo Guimarães - SERVIÇO PÚBLICO VS. ATIVIDADE ECONÔMICA NO 

CONTEXTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ..................................................................... 3932 



 

DIREITO E EDUCAÇÃO 

Lúcio Marcos Bom Conselho - A "ESCOLA" COMO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA 

MANTENEDORA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO ............................................................................. 3957 

Luciana Oliveira Chaves; Michelle Asato Junqueira - A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL ................................ 3969 

Ana Manuela; Celito De Bona - A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO ACESSO AO 

CONHECIMENTO NA SOCIEDADE INFORMACIONAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS 

PROTEGIDAS EM BIBLIOTECAS DIGITAIS ..................................................................................... 3986 

Taís Nader Marta; Paulo Roberto Iotti Vecchiatti - A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO BULLYING

 ............................................................................................................................................................... 4011 

Jeanine Cristiane Benkenstein; Edson Luis Kossmann - A TRANSDISCIPLINARIDADE E A 

TRANSVERSALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTOS EFETIVOS NA CONSTRUÇÃO DE SABERES 

PARA A VIDA: A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS ............................ 4028 

Mauricio Gonçalves Saliba; Adriano Aranão - A TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO ........................................................................................................ 4049 

Magno Federici Gomes - COMPETÊNCIA CONCORRENTE EDUCACIONAL .................................. 4065 

Mariana Barbosa Cirne - DIREITO E EDUCAÇÃO: A ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 500.171-7/GO ....... 4081 

Katherinne De Macêdo Maciel Mihaliuc; Roberta Teles Bezerra - DIREITO FUNDAMENTAL À 

EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA EXPANSÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E DA 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIMITE DA RESERVA DO POSSÍVEL. ....................................... 4096 

Adalberto Simão Filho; Cristiane Bassi Jacob - EDUCAÇÃO CORPORATIVA: DO DIREITO SOCIAL 

AOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS........................................................................................... 4106 



Rosendo Freitas De Amorim; Beatriz De Castro Rosa - EDUCAÇÃO JURÍDICA E APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA ................................................................................................................................... 4121 

Julia Maurmann Ximenes; Nivea Adriana Da Silva Orso - EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA – UMA 

ANÁLISE ............................................................................................................................................... 4133 

Nara Pereira Carvalho; Daniel Mendes Ribeiro - EM BUSCA DA LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL: 

A ÊNFASE NA EDUCAÇÃO PARA A EFETIVIDADE DE UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

 ............................................................................................................................................................... 4155 

Carla Bonomo; Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino - INTERVENÇÃO ESTATAL, EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO: A PROBLEMÁTICA DO ENSINO PRIVATIZADO – 

ASPECTOS JURÍDICOS E PEDAGÓGICOS ........................................................................................ 4176 

Grasiele Augusta Ferreira Nascimento; Maria Aparecida Alkimin - O BULLYING COMO ATO 

INFRACIONAL: PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE .................................................................................................................................... 4196 

Cássio Marcelo Mochi; Andrea Carla Moraes Pereira Lago - O DIREITO EDUCACIONAL E AS 

IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA PARA OS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE ............................................................................................................................... 4219 

André Ricardo Carvalho; Cristiane Tereza Costa - O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA E O ENSINO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) COMO DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA ..................................................................................................................................... 4238 

Fernanda Andrade Almeida - O DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO 

COMO COMPONENTES DO "DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES 

PESSOAIS": UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA JUSTIÇA ....................................................... 4254 

Leila Regina Diogo Gonçalves Medina; Reinéro Antonio Lérias - O DIREITO À EDUCAÇÃO PELO VIÉS 

CONSTITUCIONAL .............................................................................................................................. 4276 

Ivan Dias Da Motta; Marcio Fernando Candéo Dos Santos - OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA 

RELAÇÃO EDUCACIONAL ................................................................................................................ 4297 



Hélcio José Da Silva - PROCESSOS SELETIVOS PARA PÓS-GRADUÇÃO STRICTO SENSU EM 

DIREITO NO BRASIL: IRREGULARIDADES FRENTE AO SISTEMA NORMATIVO ..................... 4324 

Roberto De Paula - PROVOCAÇÕES ENTRE DIREITO E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA 

FREIRIANA ........................................................................................................................................... 4352 

Thiago Penido Martins; Fernanda De Jesus Costa - RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO PELA PRÁTICA DO BULLYING. ................................................................................... 4366 

 

DIREITO E EMPRESA 

Daniela Favero; Renata Costa Fávero - A (IN)COMUNICABILIDADE DE QUOTAS DE SOCIEDADE 

LIMITADA EM DECORRÊNCIA DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS CÔNJUGES ............................ 4386 

Rodolfo Soares Dos Reis - A ILEGALIDADE DO PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO ................. 4405 

Luis Roberto Ahrens - A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E A EXTINÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS – O AGRAVAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ................................ 4423 

Daniela Ramos Marinho Gomes - A MICROEMPRESA E SUA FUNÇÃO SOCIAL EM TEMPOS DE 

GLOBALIZAÇÃO ................................................................................................................................. 4438 

Ligia Neves Silva - A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DA BOA GOVERNANÇA CORPORATIVA ............................................................... 4450 

Clodomiro José Bannwart Júnior; Maria Claudia Rodriguez Correia Aranda De Souza - A 

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NO ETHOS PÓS-CONVENCIONAL .................................. 4467 

Raphael Manhães Martins - ANÁLISE DA "ACLIMATAÇÃO" DO TRUST AO DIREITO BRASILEIRO: 

O CASO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA ........................................................................................ 4478 

Brenda Gerken Almada De Abreu Gonçalves - ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

 ............................................................................................................................................................... 4494 



Samantha Ribeiro Meyer-pflug; Mônica Bonetti Couto - DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA ............................................................................................................................................. 4507 

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior; Thiago Penido Martins - EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE NAS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE E SEUS BENEFICIÁRIOS ....................................................................................................... 4523 

Glauco Bauab Boschi - HISTÓRIA E FUNÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO ...................... 4549 

Frederico De Andrade Gabrich - INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NO DIREITO ...................................... 4565 

Elve Miguel Cenci; Michele Christiane De Souza Bannwart - ISO 26000: UM NOVO HORIZONTE ÉTICO 

PARA A EMPRESA .............................................................................................................................. 4590 

José Osório Do Nascimento Neto; Luciano Elias Reis - NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE A 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA FORMA INVERSA COMO DESAFIO 

CONTEMPORÂNEO DO DIREITO PARA A EMPRESA .................................................................... 4606 

Izes Augusta Da Silva Siqueira - O INTERESSE PÚBLICO EM JOGO - BREVE ANÁLISE DO 

INTERESSE PÚBLICO NOS SISTEMAS JURÍDICOS BRASILEIRO E PORTUGUÊS ...................... 4618 

Rodrigo Almeida Magalhães; Aluer Baptista Freire Júnior - O PRAZO DE PROTESTO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO BRASILEIRO EM FACE DO DEVEDOR ..................................... 4648 

Gina Vidal Marcilio Pompeu; Andreia Maria Santiago - RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS 

EMPRESAS: PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO SOB O VIÉS DO CONSUMO CONSCIENTE E DA 

ATUAÇÃO DOS STAKEHOLDERS ..................................................................................................... 4674 

Ana Paula Mansano Baptista; Simone Genovez - REVISÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL ............... 4686 

Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches; Adriana Silva Maillart - VINCULAÇÃO DA EMPRESA 

PRIVADA AOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS ............................................................... 4699 

Sharon Cristine Ferreira De Souza; Gilvan Luiz Hansen - ÉTICA EMPRESARIAL? ............................. 4710 

 



DIREITO E MULTICULTURALISMO 

 

Mariana Alves Lara; Laís Godoi Lopes - A CIRCUNCISÃO MASCULINA À LUZ DO DIREITO À 

INTEGRIDADE FÍSICA............................................................................................................................. 4734 

 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega; Rangel Donizete Franco - A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS 

TERRITORIAIS: O CASO DOS KALUNGA ........................................................................................... 4748 

 

Gladstone Leonel Da Silva Júnior - A EVOLUÇÃO DA DIMENSÃO NORMATIVA EM UM ESTADO 

PLURIÉTNICO: AS NORMAS JURÍDICAS DISPONÍVEIS NA DEFESA DAS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS FAXINALENSES ......................................................................................................... 4759 

 

Daniella Maria Pinheiro Lameira; Octavio Campos Fischer - A IMPORTÂNCIA DA VIA DIFUSA NO 

FENÔMENO DE ABERTURA CONSTITUCIONAL .................................................................... ......... 4775 

 

Ana Flávia Jordão Ramos - ANÁLISE SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS 

SUBCULTURAIS EM CONFRONTO COM AS IDÉIAS DE MÍNIMO ÉTICO E DE 

MULTICULTURALISMO A LUZ DA TEORIA DO RECONHECIMENTO. ....................................... 4797 

 

Julianne Holder Da Câmara Silva - ASPECTOS JURÍDICOS ACERCA DA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM TERRAS INDÍGENAS .................................................................... 4811 

 

Alessandra Hornung Carneiro - COTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS A PARTIR DA 

IDENTIFICAÇÃO DOS NEGROS ........................................................................................................... 4833 

 

Carla Sakai - CULTURA, PERSONALIDADE E DIREITOS DA PERSONALIDADE ......................... 4846 

 

Leonardo Ferreira Mendes - DIREITO E MULTICULTURALISMO: ABERTURA SISTÊMICA COMO 

CONDIÇÃO DE RESPEITO À DIGNIDADE DAS MINORIAS ............................................................ 4865 

 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger; Aline Luciane Lopes - IDENTIDADE, ALTERIDADE, CULTURA E 

O PAPEL DO DIREITO NO PARADIGMA LÍQUIDO-MODERNO ..................................................... 4876 

 

Candisse Schirmer; Josiane Borghetti Antonelo Nunes - MULTICULTURALISMO E 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: TENDÊNCIAS, CONFLITOS E POSSÍVEIS 

 



ALTERNATIVAS À CONSTRUÇÃO PACÍFICA DA CIDADANIA UNIVERSAL E DA CIDADANIA 

MULTICULTURAL .............................................................................................................................. 4905 

Zenildo Bodnar; Mônica Nazaré Picanço Dias - O DIREITO TRANSNACIONAL COMO INSTRUMENTO 

DE TUTELA MULTICULTURAL DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DOS POVOS 

AMAZÔNICOS...................................................................................................................................... 4918 

Liana Maria Feix Suski; Jorge Humberto Machado Maroneze - O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE 

CULTURAL LOCAL: UMA REAÇÃO AO PROCESSO GLOBALIZANTE ........................................ 4932 

João Martins Bertaso; Mauro José Gaglietti - O JOGO DA ALTERIDADE NA QUESTÃO DA 

CIDADANIA MULTICULTURAL ........................................................................................................ 4942 

Marcelo Ivan Melek - OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO RESTAURADORES DA CIDADE ........ 4960 

Fernando De Brito Alves; Márcia Cristina Altvater Vilas Boas - OS POVOS INDÍGENAS E A 

NECESSIDADE DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DIFERENCIADA ....................... 4971 

Maria De Nazaré De Oliveira Rebelo; Simy De Almeida Corrêa - REGULAÇÃO JURÍDICA DAS 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO BRASIL ..................................................................................... 4985 

José Alcebíades De Oliveira Junior - SOBRE A AUSÊNCIA DE "LAÇOS DENSOS" NA PÓS-

MODERNIDADE: BAUMAN E O DIREITO EM QUESTÕES DE CONSUMO, SUSTENTABILIDADE, 

IDENTIDADE E DIVERSIDADE.......................................................................................................... 5001 

Caroline Barbosa Contente Nogueira; Fernando Antonio de Carvalho Dantas - TABA OU 

MUNICÍPIO: A "CIDADE" DOS ÍNDIOS E O DIREITO BRASILEIRO...............................5011

Liana Amin Lima Da Silva - TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E CIDADANIA CULTURAL: DIREITO 

AO RECONHECIMENTO INCLUDENTE E À GESTÃO TERRITORIAL AUTÔNOMA ................... 5024 

 

DIREITO E PSICANÁLISE 

Alex Martins Monteiro; Sabrina Nagib De Sales - ALIENAÇÃO PARENTAL ...................................... 5041 



Wanderlei De Paula Barreto; Andryelle Vanessa Camilo - DA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE 

HUMANA, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE ............. 5051 

Crishna Mirella De Andrade Correa Rosa - O ESTADO DE EXCEÇÃO, A LEI E A SUBJETIVIDADE EM 

GIORGIO AGAMBEN........................................................................................................................... 5069 

 

DIREITO INTERNACIONAL 

Othoniel Pinheiro Neto - A CONCEPÇÃO DE PONTES DE MIRANDA DO DIREITO DAS GENTES E A 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ........................................................................... 5086 

André Lipp Pinto Basto Lupi - A CONVENÇÃO SOBRE IMUNIDADE DO ESTADO E A 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES: NOVOS PARÂMETROS PARA UMA 

REVISÃO? ............................................................................................................................................. 5098 

Francisco De Assis Belgo - A ENTREGA DE NACIONAIS BRASILEIROS AO TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL E A SUPERAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À NACIONALIDADE ....... 5112 

Vivian Daniele Rocha Gabriel - A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NA UNIÃO EUROPÉIA: O 

ESPAÇO E A COOPERAÇÃO SCHENGEN ......................................................................................... 5122 

Paulo Márcio Cruz; Tiago Mendonça Dos Santos - A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO COMO 

RESPOSTA AOS RISCOS DA GLOBALIZAÇÃO EM ULRICH BECK .............................................. 5140 

Aloyr Dias Lacerda - A TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

SENTENÇA ESTRANGEIRA: DA PROIBIÇÃO À CONSAGRAÇÃO. ............................................... 5151 

Patrícia Grazziotin Noschang; André Soares Oliveira - ACORDOS AMBIENTAIS MULTILATERAIS E 

MECANISMOS DE CUMPRIMENTO NO PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE 

BIOSSEGURANÇA ............................................................................................................................... 5164 

Cristiano José Martins De Oliveira - AS GRANDES GUERRAS MUNDIAIS E SEUS TRIBUNAIS 

MILITARES INTERNACIONAIS: O INÍCIO DA JURISDIÇÃO INTERNACIONAL PENAL ............ 5185 



Paulo Costacurta De Sá Porto; Leonardo Correia Lima Macedo - ASPECTOS LEGAIS E ECONÔMICOS 

DO ACORDO DE FACILITAÇÃO COMERCIAL DA OMC ................................................................ 5208 

Talita Maia Dal Lago - CELEBRAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS PELAS ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS SEGUNDO A CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS 

ENTRE ESTADOS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS OU ENTRE ORGANIZAÇÕES 

INTERNACIONAIS (1986) ................................................................................................................... 5219 

Eduardo Biacchi Gomes; Francielli Morêz - CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE DETENÇÃO 

NO ÂMBITO DA DIRETIVA DO RETORNO ...................................................................................... 5231 

Florisbal De Souza Del´olmo - DEMOCRACIA OU AUTORITARISMO: ANÁLISE DOS CASOS DE 

VENEZUELA E HONDURAS ............................................................................................................... 5239 

Luis Renato Vedovato; Cláudio José Franzolin - INJUSTIÇADOS PELA NÃO DURAÇÃO RAZOÁVEL 

DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO NO 

DIREITO NACIONAL E INTERNACIONAL ....................................................................................... 5260 

Marconi Neves Macedo; Jahyr-philippe Bichara - INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL-AMERICANA: 

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E SEGURANÇA JURÍDICA NO MERCOSUL ........................... 5283 

Gustavo Oliveira Vieira; Maria Cristina Gomes Da Silva D´ornellas - MUNDIALIZAÇÃO ECONÔMICA 

E DIREITO: DESAFIOS E LIMITES DA OMC .................................................................................... 5306 

Júlia Marques Rebelato - O DESCONTROLE INTERNACIONAL SOBRE O COMÉRCIO DE ARMAS: A 

NECESSIDADE DE UM NOVO MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL VINCULANTE ................ 5325 

Edson Medeiros Branco Luiz; Caroline Da Rosa Pinheiro - O SOFT POWER BRASILEIRO COMO 

FORMA DE INTEGRAÇÂO SUL-AMERICANA ................................................................................. 5337 

Roberto Grassi Neto - POLÍTICA AGRÁRIA E CONTRATOS AGRÁRIOS NO SISTEMA DE 

INTEGRAÇÃO REGIONAL DO MERCOSUL ..................................................................................... 5350 

Livia Gaigher Bosio Campello; Mariana Ribeiro Santiago - RESPONSABILIDADE CIVIL E 

COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS ....... 5370 



Tarin Cristino Frota Mont'Alverne; Sarah Carneiro Araújo - RUMO AO PROTOCOLO DE NAGOYA NO 

ÂMBITO DA CONVENÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE: UMA REALIDADE PARA A COP 10?

 ............................................................................................................................................................... 5397 

Lidiane Nascimento Leão; Maria Marlene Escher Furtado - SOBERANIA E DIREITOS HUMANOS ... 5410 

Alexandre Araújo Costa; Matthias Mailleux Sant'Ana - TRANSCONSTITUCIONALISMO? ................ 5432 

Erica Monteiro Barbosa - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPÉIA: NOVO MODELO DE 

EXERCER A SOBERANIA ................................................................................................................... 5449 

 

 

DIREITO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Leopoldo Rocha Soares - A APLICABILIDADE RESTRITA DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

NAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO .............................................................................. 5461 

Sérgio Ricardo Moreira De Souza - A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA RELAÇÃO DO HOMEM COM A VIDA PÚBLICA ......................................... 5471 

Bruno Costa Teixeira - A INTELIGÊNCIA COLETIVA ENQUANTO POTÊNCIA RECRIADORA DAS 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: ESTUDO DA INTERAÇÃO POLÍTICA NA ERA DA 

MÍDIA PÓS-MASSIVA ......................................................................................................................... 5484 

Antônio Carlos Efing; Flávia Noemberg Lazzari Blauth - ANALFABETISMO JURÍDICO E 

VULNERABILIDADE: DESAFIOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO ..................................................................................................................................... 5504 

João Araújo Monteiro Neto; Leonardo Ayres De Morais Silva - ASPECTOS JURÍDICOS DAS 

CONSTRUÇÕES COLABORATIVAS NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO .............................. 5526 

João Victor Rozatti Longhi - DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO À SOCIEDADE DA VIGILÂNCIA: 

OS OMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA .............. 5546 



Marta Beatriz T. Ferdinandi - DIREITO AO SEGRE E AO SIGILO NA MODERNA SOCIEDADE DE 

INFORMAÇÃO ..................................................................................................................................... 5557 

Theresa Rachel Couto Correia; Eulalia Emilia Pinho CamurÇa - DIREITO À LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO NAS SOCIEDADES DA AMÉRICA DO SUL ................................................................ 5579 

Marciele Berger Bernardes; Lucas Nunes Quirino - INFORMÁTICA, GOVERNO E DEMOCRACIA: O 

ESTADO DIANTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS .............................................................................. 5590 

José Renato Gaziero Cella - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA EM SISTEMAS PÚBLICOS DE 

SAÚDE: PROPOSTA PARA GANHO DE EFICIÊNCIA EM GOVERNO ELETRÔNICO ................... 5609 

Maria Clara Oliveira Santos - LIBERALISMO E OPINIÃO PÚBLICA: BREVE ESTUDO SOBRE O 

POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL NO TOCANTE Á LIVRE MANIFESTAÇÃO DE 

PENSAMENTO ..................................................................................................................................... 5624 

Patrícia Parra - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. COLISÃO COM O DIREITO A PRIVACIDADE, 

SEGREDO E SOSSEGO ........................................................................................................................ 5635 

Ricardo Hermany; Diogo Frantz - NOVAS POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS DA 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL ......................................................... 5648 

Marcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini; Fabio Resende Leal - O ACESSO À JUSTIÇA NA ERA DA 

INFORMAÇÃO: NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ADVOGADO AO PROCESSO ELETRÔNICO

 ............................................................................................................................................................... 5663 

Luis Miguel Barudi De Matos - O DIREITO FRENTE AOS PRESSUPOSTOS DA PÓS-MODERNIDADE

 ............................................................................................................................................................... 5677 

Eric De Moraes E Dantas - O SISTEMA DE REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL DE 

ACORDO COM SUA REGULAMENTAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO E OS SEUS 

(RE)PROVÁVEIS AFRONTAMENTOS. .............................................................................................. 5686 

Rafael Santos De Oliveira - O SOFT POWER DA MÍDIA NA SOCIEDADE DO EXCESSO DE 

INFORMAÇÃO DIANTE DOS DESAFIOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS .................................. 5711 



Juliana De Camargo Maltinti; Luciana De Camargo Maltinti - O TELETRABALHO NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO ..................................................................................................................................... 5735 

Wesllay Carlos Ribeiro; Cláudio Roberto Santos - REFLEXÕES SOBRE AUTONOMIA PRIVADA E 

COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................................................. 5751 

Luiz Felipe Vieira De Siqueira; Lívia Figueiredo Campos - REGULAÇÃO DA INTERNET E PROTEÇÃO 

DOS DADOS PESSOAIS....................................................................................................................... 5763 

Luiz Henique Da Silva Ferreira Jr - RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DECORRENTES DE ATOS 

OCORRIDOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES .............................................................. 5782 

Renan Veras Parente - RESPONSABILIDADE PELAS FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS . 5792 

Leonardo Machado Pontes - SOFTWARE: A PROTEÇÃO DE ELEMENTOS LITERAIS E NÃO 

LITERAIS PELO DIREITO DE AUTOR - A CONFUSÃO QUE NÃO ACABA................................... 5805 

Daniela Richter; Rosane Leal Da Silva - VIOLÊNCIA ON LINE: O ENFRENTAMENTO DO 

CIBERBULLYING À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. ......................................................... 5823 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO E DEMOCRACIA 

Ana Paula Duarte Ferreira Maidana; Maria De Fátima Ribeiro - A ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA 

TRIBUTÁRIA VOLTADA À RECICLAGEM COMO INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ........................................................................................................................... 5842 

Flávio Couto Bernardes; Fernanda Fagundes Veloso Lana - A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE E 

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

BRASILEIRO......................................................................................................................................... 5862 

Andressa Guimarães Torquato Fernandes Rêgo - A INCIDÊNCIA DO ICMS NA TARIFA SOCIAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA: UMA ANÁLISE SEGUNDO A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA ............ 5878 

Aleandro Pinto Da Silva Júnior - A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 255, INCISO VII, DA 

LEI 8.616/03 (CÓDIGO DE POSTURAS DE BELO HORIZONTE) ..................................................... 5899 



Joacir Sevegnani - A LEGITIMAÇÃO SOCIAL DA TRIBUTAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO ................................................................................................................................................ 5913 

Ana Rita Nascimento Cabral - A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO FATO GERADOR PRESUMIDO 

FRENTE ÀS REGRAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ............................................................. 5927 

Fernanda Matos Badr - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA TRIBUTÁRIA E AS FORMULAÇÕES DE 

JUSTIÇA DE ALF ROSS ....................................................................................................................... 5943 

Emanuel Costa Santos - EMOLUMENTOS NOTARIAIS E DE REGISTRO: DESVENDANDO OS 

SEGREDOS DESTA ESFINGE ............................................................................................................. 5957 

Tânia Regina Silva Reckziegel; André Ricardo Guimaraes Reckziegel - IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO - IPTU: ASPECTOS RELACIONADOS COM A BASE DE CÁLCULO ... 5980 

Thais Brnardesmaganhini - INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS PARA COMPATIBILIZAR O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O MEIO AMBIENTE. ......................................................... 5991 

Rafael Orsano De Sousa - JUSTIÇA TRIBUTÁRIA: GARANTIA DA DEMOCRACIA E JUSTIÇA 

SOCIAL ................................................................................................................................................. 6004 

Rafhael Frattari; Sabrina De Araujo Ferreira Frattari - LEI INTERPRETATIVA, SEGURANÇA JURÍDICA 

E SEPARAÇÃO DE PODERES: AINDA O CASO DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/05 ................. 6016 

Maurin Almeida Falcão; Ieda Machado - O DÉFICIT DEMOCRÁTICO DO SISTEMA TRI BUTÁRIO 

BRASILEIRO: A TÊNUE LINHA ENTRE O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O DE 

VEDAÇÃO AO CONFISCO .................................................................................................................. 6038 

Nathalie De Paula Carvalho; Francisco Lisboa Rodrigues - O ESTADO FISCAL CONSTITUCIONAL. 6054 

Leonardo José Peixoto Leal; Pedro Henrique Peixoto Leal - O PAPEL DO MUNICÍPIO NO 

FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO .............................................................................................. 6066 

Ronaldo Lindimar José Marton - OS TRIBUTOS E A POLÍTICA TRIBUTÁRIA EM UMA SOCIEDADE 

DEMOCRÁTICA ................................................................................................................................... 6078 



 

Carolina Grant Pereira - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – CONCEITO E LIMITES: UMA REVISÃO 

HERMENÊUTICA DO "SENTIDO COMUM TEÓRICO" DOS JURISTAS CONSUBSTANCIADO NO 

PARADIGMA DA ESTRITA LEGALIDADE. ...................................................................................... 6097 

Antonio Carlos Diniz Murta; Evandro Sergio Lopes Da Silva - PONDERAÇÕES SOBRE A 

EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOBRE OS 

TRIBUTOS INDIRETOS ....................................................................................................................... 6115 

Rafael Santos De Barros E Silva; Valcir Gassen - QUEM PODE MENOS PAGA MAIS: TRIBUTAÇÃO 

SOBRE O CONSUMO NO BRASIL E DEMOCRACIA........................................................................ 6137 

Adriano Sant'Ana Pedra; Gabriel Ferreira Sartório - REFORMA DA PREVIDÊNCIA E DIREITO 

ADQUIRIDO: UMA ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS NA PERSPECTIVA DAS 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS .......................................................................................................... 6157 

Raul Lopes De Araújo Neto; Marcus Vinicius Donascimento Lima - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 

CONSIDERAÇÕES AO ART. 124, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.................................. 6171 

José Péricles Pereira De Sousa; Vitor Soares De Lima - SUPERREGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA: 

POLUIÇÃO JURÍDICA EM TEMPOS DE ESQUECIMENTO DA VONTADE GERAL. ..................... 6184 

Sarah Maria Linhares De Araújo - TRIBUTAÇÃO, DEMOCRACIA E MEIO AMBIENTE: A 

UTILIZAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS ............................................................... 6202 

Helano Márcio Vieira Rangel; Fernando Basto Ferraz - DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDENIZADAS MEDIANTE IMPOSTO DE RENDA: UMA CRÍTICA À 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A VULNERABILIDADE DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO .......................................................................................... 11409 

DIREITO, ARTE E LITERATURA 

Maria Vital Da Rocha; Ana Sofia Cavalcante Pinheiro - A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA NO BRASIL 

E SUA RELAÇÃO COM OS FUSOS HORÁRIOS E O HORÁRIO DE VERÃO NO TERRITÓRIO 

NACIONAL ........................................................................................................................................... 6221 

Lucas Piccinin Lazzaretti - A CORRELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E PARTICULAR EM SHAKESPEARE

 ............................................................................................................................................................... 6240 

Carlyle Popp; Maria Estela Leite Gomes Setti - A INFÂNCIA DE UM CHEFE: DIREITO E LITERATURA 

EM SARTRE .......................................................................................................................................... 6262 



Lucas Moraes Martins; Isolda Lins Ribeiro - A PREVENÇÃO GERAL NEGATIVA DA PENA: 

REFLEXÕES SOBRE "ANGÚSTIA", DE GRACILIANO RAMOS ...................................................... 6274 

Victor Gonçalves Romeu - ALGUMAS LIÇÕES DE DIREITO NA OBRA DE DOSTOIÉVSKI .......... 6290 

Andrea Almeida Campos - ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO ACERCA DA INFIDELIDADE 

CONJUGAL FEMININA EM INTERFACE COM A LITERATURA .................................................... 6306 

Ana Maria Viola De Sousa; Grasiele Augusta Ferreira Nascimento - ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA: 

ANÁLISE A PARTIR DO FILME "O CLOSET" (LE PLACARD) ........................................................ 6326 

Isabela Gerbelli Garbin - CUMPRIMENTO DE DECISÕES INTERNACIONAIS: CORRELACIONANDO 

O DIREITO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS ................................................................................ 6337 

Marta Regina Gama Gonçalves - DIREITO E ARTE: CARTOGRAFANDO CAMINHOS .................... 6347 

Thiago Freitas Hansen - DIREITO E SUBJETIVIDADE EM GRACILIANO RAMOS.......................... 6359 

Jaci Rene Costa Garcia - DIREITO É JOGO: CONSIDERAÇÕES PRIMEIRAS SOBRE A RELAÇÃO 

ENTRE A TEORIA DOS JOGOS E O DIREITO ................................................................................... 6373 

Miriam Coutinho De Faria Alves - DIREITO,GÊNERO E LITERATURA:O IMAGINÁRIO LITERÁRIO 

DE DIREITOS NA NARRATIVA DE CLARICE LISPECTOR-UM RETRATO DE G.H. .................... 6395 

Francisco Régis Frota Araújo; Sarah Carneiro Araújo - DO ROMANTISMO LITERÁRIO AO 

NATURALISMO IMAGÉTICO, UM PASSEIO SOBRE "INOCÊNCIA": DO TEXTO DE TAUNAY AO 

FILME DE WALTER LIMA JÚNIOR ................................................................................................... 6411 

Richard-paul Martins Garrell - GUERRA É PAZ: UMA CRÍTICA AO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

POR MEIO DA LITERATURA DISTÓPICA DE GEORGE ORWELL ................................................. 6429 

Wilson Madeira Filho; Jamille Medeiros De Souza - NOVAS RECEITAS PARA UM GOIÁS VELHO: A 

POLÍTICA ALIMENTAR NA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GOIÁS-GO FACE À LEI 

11.947/09 ................................................................................................................................................ 6448 



Zulmar Fachin; Jose Aparecido Camargo - O FIM DO SONHO DA RAZÃO LEGIFERANTE E O DIA EM 

QUE O MUNDO MUDOU..................................................................................................................... 6457 

Laís Arraes Maia Fortaleza; Francisco De Albuquerque Nogueira Júnior - OS DIREITOS HUMANOS NA 

LITERATURA DO SUL DOS ESTADOS UNIDOS: ANÁLISE DAS OBRAS "TO KILL A 

MOCKINGBIRD", DE HARPER LEE E "IN COLD BLOOD", DE TRUMAN CAPOTE, 

COMPARANDO-AS COM SUAS TRANSPOSIÇÕES FÍLMICAS. ..................................................... 6483 

Danielle Regina Wobeto De Araujo - "O MERCADOR DE VENEZA", UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE 

OS MERCADORES E SUAS RELAÇÕES NA PASSAGEM DO SÉCULO XVI PARA O XVII ........ 11381 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA 

Luiz Guilherme De Melo Borges - A ANÁLISE DA APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOBRE A ÓTICA DO PATERNALISMO JURÍDICO E PATERNALISMO 

PRETORIANO. ...................................................................................................................................... 6495 

Daniel Melo Garcia - A CONSTITUCIONALIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO MARCO 

PRESUNTIVO ABSOLUTO DE INCAPACIDADE CRIMINAL .......................................................... 6514 

Newton De Menezes Albuquerque; Michel Mascarenhas Silva - A DEMOCRACIA MODERNA E A 

FUNDAMENTAÇÃO REPUBLICANA ................................................................................................ 6534 

Thiago Luiz D'Agostin Machado - A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICO-DELIBERATIVA DO 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ...................... 6555 

Bruno Meneses Lorenzetto; Micheli Mayumi Iwasaki - A REDUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E A 

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DE HANNAH ARENDT E CHANTAL 

MOUFFE................................................................................................................................................ 6571 

José Laurindo De Souza Netto - A SOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

E O DIREITO A PRIVACIDADE DIANTE DA PRETENSÃO DE INCENSURABILIDADE PRÉVIA DA 

IMPRENSA ............................................................................................................................................ 6591 

Orides Mezzaroba; Aline Boschi Moreira - ANÁLISE CONCEITUAL DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

NA DEMOCRACIA INDIRETA ............................................................................................................ 6601 

Enzo Bello; Rodrigo De Souza Tavares - CONFLITO, DEMOCRACIA E CONSTITUIÇÃO ................ 6611 



Ana Maria Gomes Da Silva Alho - CRISE DE REPRESENTAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO - A 

POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO POR INTERMÉDIO DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

REFORMADA E DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA: UM BREVE ESTUDO ............................... 6627 

Sarah Araújo Viana; Ruth Araújo Viana - DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDMENTAIS NA 

VENEZUELA. A FALÊNCIA DA DEMOCRACIA VENEZUELANA E A VIOLAÇÃO DA LIBERDADE 

DE EXPRESSÃO PELO "SOCIALISMO DO SÉCULO XXI" DE HUGO CHÁVEZ ............................ 6649 

Thaísa Haber Faleiros; Mirella Franco - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO DE MORRER: 

O CONTEÚDO JURÍDICO DO DIREITO À VIDA NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO .......................................................................................................................................... 6663 

Ricardo Machado Lourenço Filho - DIREITO, VIOLÊNCIA E CONSTITUIÇÃO: REFLEXÕES A 

PARTIR DO SENTIDO PERFORMATIVO DO PROJETO CONSTITUINTE ...................................... 6677 

Taiguara Libano Soares E Souza; Fatima Gabriela Soares De Azevedo - DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEMOCRACIA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE AS UPPS (UNIDADES DE 

POLÍCIA PACIFICADORA) ................................................................................................................. 6699 

Marilza Simonetti De Carvalho - DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO SOB A PERSPECTIVA DOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE ...................................................................................................... 6719 

Danilo Dos Santos Almeida - GARANTISMO E FUNDACIONISMO: ELEMENTOS PARA UMA 

DEFESA ETNOCENTRISTA DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ............. 6741 

Katya Kozicki; Tanya Kristyane Kozicki De Mello - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DO 

ÓDIO: ENTRE O "LIVRE MERCADO DE IDEIAS" E A DEGRADAÇÃO DO DEBATE PÚBLICO . 6755 

Tiago Gagliano Pinto Alberto; Danielle Anne Pamplona - O DESENVOLVIMENTO, A CRISE DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ......................... 6775 

Ricardo Barretto De Andrade - O INFLUXO DO REGIME AUTORITÁRIO BRASILEIRO PÓS-64 

SOBRE O DISCURSO JURÍDICO: ANÁLISE DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 

DECRETO-LEI DA CENSURA PRÉVIA .............................................................................................. 6791 



Gabriela Soares Balestero - O INSTITUTO DO AMICUS CURIAE E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: UM INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL? .......................................... 6807 

Marilucia Flenik - O PACTO HORIZONTAL COMO AMIZADE POLÍTICA QUE FUNDA O ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO............................................................................................................. 6827 

Abraão Soares Dos Santos; Renata Soares Machado Guimarães De Abreu - O VOTO DO PRESO 

PROVISÓRIO E A URNA ELETRÔNICA: O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS E 

PASSIVOS EM DIREÇÃO À REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DEMOCRÁTICA SOB A ÓTICA DO 

AFETADO EM REGIME ESPECIAL .................................................................................................... 6849 

Bruna Mariana Blos Hepp; Marcelo Veiga Beckhausen - O VOTO DO PRESO PROVISÓRIO: DILEMAS 

DA (IN) EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO .................................................................................... 6861 

Guilherme Fellipe Ribeiro Camara - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA: UMA ANÁLISE PROCEDIMENTAL .......................................................................... 6883 

Grasiela Grosselli - PROPAGANDA ELEITORAL SUBLIMINAR: OS ARTIFÍCIOS DE 

CONVENCIMENTO PELO INCONSCIENTE DO ELEITOR ............................................................... 6904 

Alexandre Bernardino Costa; Fernando José Gonçalves Acunha - RACISMO E DISCRIMINAÇÃO NA 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA ........................................................................................................... 6920 

Onório Norio Kobayashi - RECOLHER E ACOLHER: TOQUE DE RESPONSABILIDADE ............... 6940 

Martônio Mont´alverne Barreto Lima; Francisco De Albuquerque Nogueira JÚnior - UM ESTUDO DAS 

CORTES CONSTITUCIONAIS: LEGITIMIDADE, DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 

CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA ............................................................................................... 6953 

 

DIREITOS HUMANOS 

Camila Hillesheim Kraus; Zamira De Assis - (RE) PENSANDO O CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA 

A MULHER E OS MEIOS INTERNACIONAIS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O 

PARADIGMA DA CONVENÇÃO DA ONU SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES .................................................................................... 6969 



João Hélio Ferreira Pes - A CLAUSULA DE ABERTURA E O COMPLEXO PROCESSO DE 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS................................................................ 6990 

Mércia Cardoso De Souza; Mário Lúcio Quintao Soares - A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE 

TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES E A POLÍTICA E O PLANO 

NACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO TRÀFICO DE PESSOAS .................................................. 7015 

Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis; Simone Nunes Freitas Araújo - A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E O VALOR SOCIAL DO TRABALHO: HISTÓRIA E SITUAÇÃO ATUAL .................... 7031 

Rogério Monteiro Barbosa; Davi Niemann Ottoni - A IMPORTÂNCIA PARA OS DIREITOS HUMANOS 

NO JULGAMENTO DO CASO LUND PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

DA OEA FRENTE A NÃO REVISÃO DA LEI DA ANISTIA PELO STF ............................................ 7044 

Breno Baía Magalhães - A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS EXTRADITANDOS: 

ANÁLISE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ......................... 7054 

Alex Martins Monteiro; Sabrina Nagib De Sales - A QUESTÃO DA HOMOAFETIVIDADE ............... 7071 

Tiago Lezan Sant Anna - A SOLIDARIEDADE E A DIGNIDADE COMO FUNDAMENTOS DA 

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS ........................................................... 7084 

Bernardo Brasil Campinho - AS PROJEÇÕES INTERNACIONAIS E CONSTITUCIONAIS DOS 

DIREITOS HUMANOS E A QUESTÃO DO TERRORISMO ............................................................... 7098 

Narciso Leandro Xavier Baez - DIMENSÕES DE APLICAÇÃO E EFETIVIDADE DOS DIREITOS 

HUMANOS ............................................................................................................................................ 7120 

Verônica Teixeira Marques; Rosane Bezerra Do Nascimento - DIREITOS HUMANOS DA MULHER: A 

SITUAÇÃO DO PREFEM ..................................................................................................................... 7135 

Ana Paula Sefrin Saladini - DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E O TRABALHADOR IMIGRANTE 

ILEGAL NO BRASIL ............................................................................................................................ 7146 

Ana Lucia Pretto Pereira - DIREITOS HUMANOS: FUNDAMENTAÇÃO E PROTEÇÃO NA 

PERSPECTIVA DA LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA ...................................................................... 7163 



Dorival Da Costa Dos Ssantos - ENTRE MASMORRAS REAIS E IMAGINÁRIAS VICEJOU O TERROR: 

A VIOLÊNCIA DO ESTADO DURANTE A DITADURA MILITAR NO AMAPÁ ............................. 7185 

Eneá De Stutz E Almeida; Marcelo Dalmás Torelly - JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO, ESTADO DE DIREITO 

E DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: ESTUDO PRELIMINAR SOBRE O PAPEL DOS DIREITOS 

DECORRENTES DA TRANSIÇÃO POLÍTICA PARA A EFETIVAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO .......................................................................................................................................... 7203 

Gustavo Raposo Pereira Feitosa; Carla Mariana Aires Oliveira - LIBERDADE RELIGIOSA, 

DIVERSIDADE CULTURAL E PROTEÇÃO INTERNACIONAL AOS DIREITOS HUMANOS: UM 

ESTUDO DE CASO SOBRE A PROIBIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MINARETES NA SUÍÇA ...... 7222 

Ana Paula Canoza Caldeira - NOVAS REFLEXÕES SOBRE OS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS: 

APORTES SOBRE AS POSSIBILIDADES E LIMITES DO ESTADO CONTEMPORÂNEO NA (NOVA) 

ORDEM MUNDIAL A PARTIR DA ÉTICA DO OUTRO .................................................................... 7248 

Nadine Monteiro Borges - O CASO MANOEL MATTOS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREITOS HUMANOS: UMA REFLEXÃO DO PODER DA NOÇÃO DE IDENTIDADE ................. 7267 

José De Souza Alves Neto; Juliana Izar Soares Da Fonseca Segalla - O CONTROLE DE 

CONVENCIONALIDADE NA PERSPECTIVA DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ................................................................................. 7280 

Janaína Freiberger Benkendorf; Flavia Cristina Piovesan - O DIÁLOGO INTERCULTURAL COMO 

FORMA DE REPENSAR OS DIREITOS HUMANOS NA ESFERA GLOBAL .................................... 7300 

Júlio Aguiar De Oliveira; Carolina Angelo Montolli - OS DIREITOS HUMANOS COMO FUNDAMENTO 

ONTOLÓGICO DO DIREITO: O SENTIDO DA RECONSTRUÇÃO ARENDTIANA EM A CONDIÇÃO 

HUMANA .............................................................................................................................................. 7314 

Rodrigo Francisco De Paula - POR UMA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS FUNDADA EM UM 

PROJETO EDUCATIVO EMANCIPATÓRIO: REFLEXÕES SOBRE SEUS LIMITES E 

POSSIBILIDADES A PARTIR DE UM DIÁLOGO ENTRE HANNAH ARENDT E BOAVENTURA DE 

SOUSA SANTOS ................................................................................................................................... 7327 



Dimas Pereira Duarte Junior - PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O 

DIREITO BRASILEIRO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO ................................................................ 7342 

José Albenes Bezerra Júnior; Nilo Ferreira Pinto Júnior - SOBERANIA DOS ESTADOS: UMA ANÁLISE 

DO ATUAL CENÁRIO EM FACE DA TUTELA DOS DIREITOS HUMANOS .................................. 7355 

Luly Rodrigues Da Cunha Fischer; João Daniel Macedo Sá - SOBERANIA ESTATAL E O DIREITO AO 

RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS COMO ELEMENTOS IDENTITÁRIOS NA 

AMAZÔNIA LEGAL ............................................................................................................................. 7373 

José Querino Tavares Neto; Andreá Regina De Morais Benedetti - SOCIOAMBIENTALISMO E AS 

GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS ................................................................................... 7388 

 

DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Isabel Teresa Pinto Coelho - A CIDADE E A SAÚDE: A SAÚDE DA CIDADE E A SAÚDE NA 

CIDADE. A CONCEPÇÃO DA INTEGRALIDADE DA SAÚDE PARA A OBTENÇÃO DE UMA 

"CIDADE SAUDÁVEL". ....................................................................................................................... 7406 

Ailor Carlos Brandelli; Carlos Alberto Lunelli - A LEI INSTITUIDORA DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM FACE DAS FINANÇAS PÚBLICAS: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

E PROTEÇÃO DO BEM AMBIENTAL ................................................................................................ 7422 

Fabiana Marion Spengler; Ana Carolina Ghisleni - A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA COMO POLÍTICA 

PÚBLICA DE ACESSO À JUSTIÇA NO FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES..................... 7434 

Rogério Gesta Leal - A PROTEÇÃO DOS BENS COMUNS ENQUANTO PROBLEMA JURÍDICO E 

POLÍTICO: APRECIAÇÕES PRELIMINARES .................................................................................... 7445 

Fernando Laélio Coelho - A RESERVA DO POSSÍVEL COMO RESTRIÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS: 

FUNDAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS CHAMADOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

PRESTACIONAIS ................................................................................................................................. 7464 

Mariana De Siqueira; Maisa Medeiros Pacheco De Andrade - A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À 

ELETRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES MAIS ISOLADAS DO BRASIL. ....... 7489 



Anna Carolina Gomes Dos Reis - ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS DOS PROGRAMAS DE RENDA 

MÍNIMA INSTITUÍDOS NO BRASIL .................................................................................................. 7502 

Tiago Setti Xavier Da Cruz; Caricielli Maisa Longo - AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVAÇÃO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS .......... 7515 

Riva Sobrado De Freitas; Maria Carolina Florentino Lascala - BREVE ANÁLISE DAS SENTENÇAS 

JUDICIAIS E DAS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE 

CONDENAM O ESTADO BRASILEIRO À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS .................. 7530 

Andressa Fracaro Cavalheiro - BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE E A IMPROBABILIDADE DE COMUNICAÇÃO EM NIKLAS LUHMANN

 ............................................................................................................................................................... 7542 

Sofia Vilela De Moraes E Silva - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE .................................................................................................................. 7559 

Linara Da Silva; Natália Marinho - DA VIOLÊNCIA ESTRUTURAL AO EMPODERAMENTO SOCIAL 

DA COMUNIDADE LOCAL: A IMPLEMENTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO UMA 

POLÍTICA PÚBLICA SOCIOEDUCATIVA DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA ............................. 7579 

Francisco Taffarel Dos Santos - DIREITO HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO 

AMBIENTAL: PRIVATIZAÇÃO VERSUS GESTÃO PÚBLICA ......................................................... 7596 

Roberta Guasti Porto - DIREITO SOCIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR: CONCRETIZAÇÃO PARA 

ALÉM DE POLÍTICAS PÚBLICAS ...................................................................................................... 7606 

Andryelle Vanessa Camilo - DO DIREITO A SEGURANÇA SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE ............................................................................................................................... 7617 

Leila Andressa Dissenha - INFLUÊNCIAS DO MERCADO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: O 

DESAFIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS LABORAIS ................... 7635 

Carlos Roberto Pacheco De Melo - INTERESSE PÚBLICO NA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

RELAÇÕES ENTRE CAPITAL SOCIAL, COMUNIDADE E ECONOMIA ......................................... 7650 



José Júlio Da Ponte Neto; Alberto Lopes De Oliveira Júnior - O APERFEIÇOAMENTO DA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA RELAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE 

CIVIL ..................................................................................................................................................... 7661 

Marlene Kempfer Bossoli; Marina Zuan Benedetti Chenso - O DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À 

SAÚDE: RESPONSABILIDADE (EXTRA) CONTRATUAL DO ESTADO E O TERCEIRO SETOR. 7677 

Cláudia Regina Lima Rentroia - O NEOINSTITUCIONALISMO E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO 

NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ................ 7696 

Márcio Marçal Lopes - OBSTÁCULOS PROCESSUAIS A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 ............................................................................................................................................................... 7709 

Silvia Vanti Pezzi - PODER PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS: AÇÕES PREVENTIVAS 

AMBIENTAIS EM NÍVEL LOCAL - UMA ANÁLISE DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL ............... 7722 

Francisco William Lopes Rodrigues - POLÍTICAS PÚBLICAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 

UMA ANÁLISE AO FENÔMENO VIOLÊNCIA PRISIONAL. ............................................................ 7739 

Ricardo Stanziola Vieira - POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ............................................................................................. 7756 

Élida Graziane Pinto - PROGRESSIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO E INSTABILIDADE DO 

ARRANJO PROTETIVO DO DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ............................ 7764 

Felipe Bley Folly; Sandro Luís Tomás Ballande Romanelli - PROTAGONISMO JUDICIAL EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS – A DEMOCRACIA EM PERIGO? ............................................................... 7786 

Ricardo Hermany; Diogo Frantz - UMA ABORDAGEM MUNICIPALISTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ........................................................... 7800 

Tânia Regina Silva Reckziegel; Ana Paula Amaral Silva - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OU 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DELIMITAÇÕES E ASPECTOS DO ACESSO À JUSTIÇA................... 7826 

 



ENSINO E METODOLOGIA JURÍDICOS 

Raquel Cristina Ferraroni Sanches; Paula Renata Bertho - (RE)PENSANDO A LINGUAGEM JURÍDICA: 

EM BUSCA DA QUALIDADE DO TEXTO ......................................................................................... 7840 

Antonio Marcio Figueira Cossich - A EFICÁCIA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO AO CURSO SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E 

PRIVADAS. ........................................................................................................................................... 7853 

Gisele Lalmeida Barrozo Leal De Oliveira - A FORMAÇÃO ACADÊMICA E O COMPROMISSO 

SOCIAL DO PROFISSIONAL DO DIREITO ........................................................................................ 7866 

Juliana De Alencar Auler - A FORMAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

JURÍDICA .............................................................................................................................................. 7876 

Fayga Silveira Bedê - A IMPORTÂNCIA DAS DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS PARA O ENSINO 

JURÍDICO NA PÓS-MODERNIDADE ................................................................................................. 7888 

Daniela Richter; Suzete Da Silva Reis - A IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DO ENSINO JURÍDICO 

FACE AO NOVO PARADIGMA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS ................... 7901 

Dalton Tria Cusciano - A PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO ..................................................... 7915 

Juliana Ferrari De Oliveira - A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO NO BRASIL: UM 

OLHAR SOBRE AS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS OFERECIDAS EM SEUS PROGRAMAS........ 7929 

Rodolfo Fares Paulo - DESBUROCRATIZAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO: O HUMOR NO COMBATE 

CONTRA UMA AULA MAÇANTE ...................................................................................................... 7946 

Dayse Braga Martins; Carlos Augusto Fernandes Eufrasio - INTEGRAÇÃO DIREITO, ARTE E 

CULTURA COMO METODOLOGIA DE ENSINO JURÍDICO PARA A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA: UMA TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS EM ESPAÇOS DE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ................................................................................................................. 7956 



Beatriz De Castro Rosa; Maria Anita Araruna Correa - NOVAS DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO 

JURÍDICA: A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS VIRTUAIS COMO INSTRUMENTO DE 

APRIMORAMENTO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM .................................................... 7967 

Horacio Wanderlei Rodrigues - O RACIONALISMO CRÍTICO DE KARL POPPER E A CIÊNCIA DO 

DIREITO ................................................................................................................................................ 7977 

Paulo André Silva Nassar - PENSANDO O ENSINO DO DIREITO - PROPOSTA PARA A DISCIPLINA 

"ESTADO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE" .................................................................................. 7992 

Vitor Martins Dias; André Janjácomo Rosilho - PENSANDO O ENSINO DO DIREITO: ORGANIZAÇÃO 

JURÍDICA DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E SOCIEDADE ......................................................... 8006 

Arthur Roberto Capella Giannattasio - PROBLEMAS SOBRE A PESQUISA EM DIREITO NO BRASIL: 

UMA PERSPECTIVA ............................................................................................................................ 8018 

Silvagner Andrade De Azevedo - REFLEXÕES FILOSÓFICAS ACERCA DO PAPEL DO DIÁLOGO NO 

ENSINO JURÍDICO À LUZ DO PENSAMENTO DE HANS GEORG-GADAMER E PAULO FREIRE

 ............................................................................................................................................................... 8037 

William Smith Kaku - TÉCNICAS DE ESTUDO E LEITURA TÉCNICA PARA ACADÊMICOS DE 

DIREITO ................................................................................................................................................ 8057 

 

FILOSOFIA DO DIREITO 

José De Magalhaes Campos Ambrosio; Joao Paulo Medeiros Araujo - A ATUALIZAÇÃO DA ETICIDADE 

ESTATAL PELOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM ENSAIO ACERCA DO TOPOS DO DIREITO 

NA DIALÉTICA DO ESPÍRITO OBJETIVO DE HEGEL. .................................................................... 8074 

Luiz Henrique Martim Herrera; Fábio Paride Pallotta - A COMPREENSÃO DO JUSTO COMO 

PROPOSIÇÃO CENTRAL DA REFLEXÃO DO DIREITO: SEUS CONTORNOS NO PÓS-

POSITIVISMO ....................................................................................................................................... 8088 

Lino Rampazzo - A DIVERSIDADE DAS LEIS E OS EFEITOS DA LEI NO PENSAMENTO 

TOMASIANO ........................................................................................................................................ 8100 



Rafael Amorim Santos - A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A PARTIR DA TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS .................................................................. 8115 

Pedro Gonzaga Alves; Jairo Néia Lima - A GÊNESE NATURAL DA SOCIEDADE POLÍTICA E O 

CONTRATUALISMO FILOSÓFICO: A FUNDAMENTAÇÃO TELEOLÓGICA DO ESTADO DE 

DIREITO ................................................................................................................................................ 8131 

Paulo Francisco De Oliveira - A PAZ PERPÉTUA NUMA CONJUNTURA ATUAL............................ 8150 

Andrea Antico - A VALORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 

FRATERNIDADE NA COMPREENSÃO DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO........................... 8171 

Bruno Emanuel Tavares De Moura - A VARIABILIDADE DE SENTIDO DO TEXTO NORMATIVO: 

UMA PROPOSTA PARA SE CONTROLAR E RESTRINGIR OS LIMITES DA MOLDURA DA 

NORMA KELSENIANA........................................................................................................................ 8192 

Lorena De Melo Freitas - ACERCA DA CRÍTICA REALISTA À DOGMÁTICA DA RATIO 

DECIDENDI: O REALISMO JURÍDICO E A LÓGICA ABDUTIVA E ENTIMEMÁTICA ................. 8210 

Ana Carolina Silveira Buzingnani; Bianco Zalmora Garcia - AMICUS CURIAE E A ÉTICA DO 

DISCURSO DE JÜRGEN HABERMAS ................................................................................................ 8224 

Jaci Rene Costa Garcia - AS TEORIAS DO DIREITO DE KANT E KELSEN: APROXIMAÇÕES E 

AFASTAMENTOS ENTRE OS MODELOS TEÓRICOS ...................................................................... 8240 

Taylisi De Souza Correa Leite - DIALÉTICA DE LUZES E SOMBRAS: BIOÉTICA E BIODIREITO NA 

PÓS-MODERNIDADE .......................................................................................................................... 8252 

Rodrigo De Souza Tavares; Cecilia Caballero Lois - DIREITO, DELIBERAÇÕES COLETIVAS E 

LIMITES DA RACIONALIDADE: UMA ANÁLISE DOS FENÔMENOS DAS CASCATAS SOCIAIS E 

POLARIZAÇÃO GRUPAL. ................................................................................................................... 8265 

Enoque Feitosa Sobreira Filho - DIREITO, VIOLÊNCIA E PODER: AS RESPOSTAS DA CRÍTICA 

MARXISTA AO DIREITO E DO REALISMO JURÍDICO (PARA UM NOVO OLHAR SOBRE A 

TRANSMISSÃO DA CULTURA JURÍDICA). ...................................................................................... 8274 



Caio Víctor Martins Cavalcante Amorim - HART E O ASPECTO INTERNO DAS REGRAS: O DIREITO 

VISTO SOB O PONTO DE VISTA DO HOMEM BOM ........................................................................ 8290 

Fernando Soares Cáceres - NO CONCRETO EM ABSTRATO: O DIREITO E SEU PENSAR JURÍDICO - 

ENSAIO DE APREENSÃO DA JURIDICIDADE ................................................................................. 8306 

Charles Feldhaus; João Evanir Tescaro Júnior - NOTAS A RESPEITO DA RACIONALIDADE JURÍDICA 

E DOS PARADIGMAS FILOSÓFICOS: DO JUSNATURALISMO AO PÓS-POSITIVISMO ............. 8330 

Guilherme Camargo Massaú - O CÓDIGO COMO O ÁPICE DA TÉCNICA JURÍDICA MODERNA "NA 

FORMA DA LEI": A DISTINÇÃO ENTRE LEI E DIREITO ................................................................ 8350 

Charles Silva Barbosa - O MÉTODO FENOMENOLÓGICO E A UNIVERSALIDADE DE ESSÊNCIAS – 

UMA ABORDAGEM ACERCA DA PERCEPÇÃO DOS JUÍZES NO CAMPO DA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. .............................................................................................. 8372 

Bernardo Abreu De Medeiros - O POSITIVISMO JURÍDICO NA ENCRUZILHADA .......................... 8381 

Miguel Gualano De Godoy - O QUE RESTA DE AUSCHWITZ E A (IM)POSSIBILIDADE DO 

TESTEMUNHO: VOZES AFOGADAS E VOZES ROUBADAS .......................................................... 8399 

Alexandre Bernardino Costa - POR UMA CONSTITUIÇÃO REFERENCIADA PUBLICAMENTE: O 

DIREITO ACHADO NA RUA E SUA ARTICULAÇÃO COM O CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO ............................................................................................................................. 8414 

Emilim Shimamura - TEORIA DISCURSIVA HABERMASIANA E O DEBATE SOBRE A 

LEGITIMIDADE DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SETOR PRIVADO .................................. 8435 

Cristiane De Oliveira Igreja - UMA REFLEXÃO ACERCA DA TEORIA DAS FONTES E A 

CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA DO DIREITO DE RONALD DWORKIN...................................... 8450 

Marco Antonio Lopes Campos; Flavia Brazuna Bicudo - UMA REFLEXÃO FILOSÓFICA ACERCA DA 

CONCEPÇÃO DE VINGANÇA COMO COMPONENTE ÉTICO DA PENA ....................................... 8468 

 



HERMENEUTICA 

Simbard Jones Ferreira Lima - A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM UMA "NOVA" 

HERMENÊUTICA JURÍDICA .............................................................................................................. 8484 

Cláudia Albagli Nogueira - A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PÓS-

POSITIVISTA: REGRAS, PRINCÍPIOS E O PAPEL DO DISCURSO JURÍDICO. .............................. 8496 

Bruno Augusto Vigo Milanez - A HERMENÊUTICA KELSENIANA E A FILOSOFIA DA LINGUAGEM

 ............................................................................................................................................................... 8512 

Jorge Renato Dos Reis; Felipe Da Veiga Dias - A INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA E SUA 

APLICAÇÃO NA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO ................. 8528 

Tássia Aparecida Gervasoni; Roberta Pereira Leitão - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A NECESSIDADE DO ABANDONO AO 

POSITIVISMO KELSENIANO E A ADOÇÃO DE UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

ABERTA DIANTE DO PAPEL DA CONSTITUIÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

ENQUANTO FENÔMENO CULTURAL CONSOANTE A TEORIA HÄBERLEANA ........................ 8538 

Fausto Santos De Morais - A PONDERAÇÃO E A TRADIÇÃO JURÍDICA (IN)AUTÊNTICA: 

PROPOSTA DE DIÁLOGOS A PARTIR DA NOVA CRÍTICA DO DIREITO ..................................... 8555 

Charles Francisco Rozário - A TEORIA DA CO-CULPABILIDADE COMO CAUSA DE ATENUAÇÃO 

GENÉRICA DA PENA: UMA ANÁLISE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO À LUZ 

DA HERMENÊUTICA CRIMINOLÓGICA E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ............. 8575 

Walterby Barros Porto Noleto - ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO NA MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL (ART. 52, INC. X, CF/88) .................................................................................... 8593 

Daniel Ortiz Matos - AFINAL, OS PRINCÍPIOS ABREM OU FECHAM A INTERPRETAÇÃO? ....... 8605 

Theresa Rachel Couto Correia; Laís Arraes Maia Fortaleza - APLICAÇÃO DO EFEITO CLIQUET DO 

DIREITO CONSTITUCIONAL FRANCÊS PARA A INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

 ............................................................................................................................................................... 8618 



Ricardo Araujo Dib Taxi - CRÍTICA DOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS DO GARANTISMO 

PENAL ................................................................................................................................................... 8633 

Márcio Ricardo Staffen - HERMENÊUTICA FILOSÓFICA, FENOMENOLOGIA E AS INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES: ENTRE A PROIBIÇÃO DE EXCESSO E A PROIBIÇÃO DE 

PROTEÇÃO DEFICIENTE .................................................................................................................... 8647 

Liane Tabarelli Zavascki; Tula Wesendonck - INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS EFEITOS 

DA POSSE ............................................................................................................................................. 8657 

Paulo Antônio De Menezes Albuquerque; Mariana Dionísio De Andrade - MAQUIAVEL PLURAL: 

ENSAIO ACERCA DOS CÂNONES DE INTERPRETAÇÃO DA OBRA "O PRÍNCIPE" NA MODERNA 

TEORIA DEMOCRÁTICA DO ESTADO CONSTITUCIONAL ........................................................... 8676 

Alessandro Severino Vallér Zenni - METODOLOGIA EXLÉTICA: UMA PROPOSTA TRANSVERSAL 

PARA CONHECER O DIREITO ........................................................................................................... 8692 

Gilson Alves De Santana Junior - O CONCEITO DE VERDADE APLICADO AO PROCESSO ........... 8712 

Newton De Menezes Albuquerque; Sérgio Borges Néry - O DOGMA, A VERDADE E A 

INTERPRETAÇÃO NO DIREITO ......................................................................................................... 8731 

Breno Baía Magalhães - O MINIMALISMO JUDICIAL DE CASS SUNSTEIN: ANALOGIA E A 

VINCULAÇÃO DOS PRECEDENTES NA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. ....................... 8743 

Diego Pimenta Moraes - O PAPEL DA SOCIEDADE NO PROCESSO INFORMAL DE MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL: LIMITE EXTRAJURÍDICO ÀS MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS ................ 8759 

Fernando Gama De Miranda Netto; Gabriel André D’anniballe - OBJETIVAÇÃO DO CONTROLE 

CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE E SUA DEMOCRATIZAÇÃO: AMICUS CURIAE E O 

CASO RAPOSA SERRA DO SOL ......................................................................................................... 8768 

Karyna Batista Sposato - PRESSUPOSTOS CONTEMPORÂNEOS BÁSICOS DE UMA TEORIA DA 

INTERPRETAÇÃO: DAS CONTRADIÇÕES E COMPOSSIBILIDADES ENTRE HANS KELSEN E 

KARL LARENZ..................................................................................................................................... 8786 



Charles Silva Barbosa - RACIONALIDADE DISCURSIVA E REDUÇÃO EIDÉTICA NO CAMPO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – REFLEXÕES ACERCA DA ARGUMENTAÇÃO ............................ 8805 

Silvia Resmini Grantham - SEGURANÇA JURÍDICA E TEMPO NA PERSPECTIVA HERMENÊUTICO-

FILOSÓFICA ......................................................................................................................................... 8827 

Caroline Müller Bitencourt; Mônia Clarissa Hennig Leal - UMA ANÁLISE DO MODELO DO JUIZ 

HÉRCULES: AMPLIANDO AS DIMENSÕES DE ANÁLISE DA DECISÃO JUDICIAL ................... 8847 

 

HISTÓRIA DO DIREITO 

Danielle Regina Wobeto De Araujo - A ALMOTAÇARIA COMO INSTRUMENTO DE POLÍCIA 

ADMINISTRATIVA NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA AMÉRICA PORTUGUESA SETECENTISTA 

E OITOCENTISTA ................................................................................................................................ 8863 

Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab; Emília Lopes - A HISTÓRIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA ATRAVÉS DAS CONSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS ...................................................................................................................................... 8888 

Eloi Cesar Daneli Filho; Hugo Thamir Rodrigues - A HISTÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRA E OS 

DESAFIOS DO DIREITO NA CONTEMPORNEIDADE ...................................................................... 8897 

Isabela Guimarães Rabelo Do Amaral; Juliana Pereira Soares - A INFLUÊNCIA DE MELLO FREIRE NA 

OBRA DE LAFAYETTE ....................................................................................................................... 8915 

Claudomiro Batista De Oliveira Junior; Carlos Sérgio Gurgel Da Silva - A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

E INFORMAÇÃO NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: DA CONSTITUIÇÃO DE 1824 

AO FIM DA LEI DE IMPRENSA .......................................................................................................... 8933 

Camila Cardoso De Mello Prando - A PRODUÇÃO CULTURAL DAS REVISTAS: ESTUDO 

PRELIMINAR DA REVISTA DE DIREITO PENAL (1933-1936) COMO FONTE DE INTERPRETAÇÃO

 ............................................................................................................................................................... 8951 

Walber Cunha Lima - A PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA E DA SUA PERSONALIDADE: 

EVOLUÇÃO NO CONTEXTO HISTÓRICO-JURÍDICO...................................................................... 8964 



Janaína Rigo Santin; Alex Faverzani Da Luz - A RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO PERCURSO 

LEGISLATIVO DA JUSTIÇA SOCIAL-TRABALHISTA: UM OLHAR A PARTIR DO 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO ............................................................................................ 8979 

Nelson Camatta Moreira - ASPECTOS HISTÓRICOS DA CONSTRUÇÃO DA SUB(CIDADANIA) NO 

BRASIL: O TORTUOSO PERCURSO DO ESTADO SOCIAL E OS DESAFIOS DO (JOVEM) 

CONSTITUCIONALISMO DIRIGENTE EM "TERRAE BRASILIS" ................................................... 8993 

Maria Clara Oliveira Santos - AUTORICTAS E POTESTAS: O RESGATE DA TRADIÇÃO EM O 

GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO ....................................................................................................... 9012 

Luís Fernando Lopes Pereira - DIREITO E CIDADANIA NA AMÉRICA PORTUGUESA. ................. 9021 

José Bittencourt Filho; Eneá De Stutz E Almeida - DIREITO À MEMÓRIA E CULTURA 

DEMOCRÁTICA: UM ENSAIO ............................................................................................................ 9042 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci - GOVERNABILIDADE E RESISTÊNCIA, CIDADANIA E 

TRABALHADORES: APONTAMENTOS PARA A HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO 

BRASIL ................................................................................................................................................. 9053 

Fernanda Cristina Covolan - HISTORIOGRAFIA PATRIMONIALISTA E A AUSÊNCIA DE CONFLITO

 ............................................................................................................................................................... 9066 

Marco Aurélio Lagreca Casamasso - LAICIDADE E LIBERDADE RELIGIOSA NA "CONSTITUIÇÃO 

DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL", DE 1891 .................................................. 9079 

Camilla De Magalhães Gomes - NOTAS SOBRE A PROVA NA HISTÓRIA DO PROCESSO............. 9093 

Argemiro Cardoso Moreira Martins - O CONSTITUCIONALISMO COMO PROCESSO DE 

UNIVERSALIZAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES ESCRITAS: O EXEMPLO DA CONSTITUIÇÃO 

NORTE-AMERICANA .......................................................................................................................... 9110 

Marcelo Maciel Ramos - O DIREITO ROMANO PRIMITIVO: DO RITUALISMO RELIGIOSO AO 

FORMALISMO JURÍDICO ................................................................................................................... 9121 



Martônio Mont´alverne Barreto Lima; Rodrigo Vieira Costa - O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL 

ANTILIBERAL DE FRANCISCO CAMPOS E A CONSTITUIÇÃO DE 1937 ..................................... 9137 

Nathalie De Paula Carvalho - O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO EM TOBIAS 

BARRETO ............................................................................................................................................. 9159 

Fernando José Armando Ribeiro; Maria Cristina Brugnara Veloso - TENSÃO DIALÉTICA NA 

CONFORMAÇÃO DO DIREITO MODERNO: UM ESTUDO SOBRE A CONTINUIDADE E RUPTURA 

NO DIREITO ......................................................................................................................................... 9174 

José Jefferson De Queiroz Lima; Ilnara Maria Calou De Araújo - TÓPICA E TEORIA DA 

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA NA DIMENSÃO DE THEODOR VIEHWEG .................................... 9190 

Igor De Carvalho Enriquez; Humberto Magno Peixoto Gonçalves - UMA ANÁLISE ACERCA DO 

SURGIMENTO DO ESTADO ............................................................................................................... 9201 

 

NOVOS DIREITOS 

Daniela Lehmann Duarte - A RECREAÇÃO E O LAZER COMO DIREITO DA PERSONALIDADE E A 

MATERIALIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ........................................................ 9216 

Carolina Grant Pereira - ABOLICIONISMO E DIREITO ANIMAL – DESCONSTRUINDO 

PARADIGMAS: UMA ABORDAGEM SOB O PRISMA DOS MOVIMENTOS EM PROL DOS 

DIREITOS ANIMAIS E DA ÉTICA DO CUIDADO. ............................................................................ 9237 

Tereza Cristina Monteiro Mafra - ALIENAÇÃO PARENTAL OU SÍNDROME DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL: O ÓDIO É UM AMOR QUE ENLOUQUECEU?............................................................. 9258 

Cecilia Barroso De Oliveira; Márcia Correia Chagas - ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA NOVA LEI 

DE ADOÇÃO EM FACE DO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........................................................................................................ 9277 

José Sebastião De Oliveira; Regina Célia Lia Neiva Perri - ATUAÇÃO ESTATAL COMO ESCOPO DE 

BANIR A PRÁTICA DA ALIENAÇÃO PARENTAL SOB A ÓTICA DA AUTONOMIA PRIVADA . 9296 



Edgard Audomar Marx Neto - AUTONOMIA E PROTEÇÃO: FUNDAMENTOS PARA O NOVO 

DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ................................................................................. 9312 

Francisco Humberto Cunha Filho - CIDADANIA CULTURAL: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO

 ............................................................................................................................................................... 9335 

Ricardo Stanziola Vieira - DIREITO "SOCIOAMBIENTAL" E SOCIEDADE DE RISCO: O NOVO 

PAPEL DO DIREITO PARA A GOVERNANÇA GLOBAL. ................................................................ 9349 

Marco Antônio César Villatore; Leila Andressa Dissenha - DIREITO ARBITRAL LABORAL COMO 

NOVO DIREITO: UMA ALTERNATIVA PARA O ACESSO E A DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA .... 9356 

Laecio Noronha Xavier - DIREITO DO TERCEIRO SETOR: ALÉM DO ESTADO E DO MERCADO 

 ............................................................................................................................................................... 9370 

Telma Aparecida Rostelato; Taís Nader Marta - DIREITO FUNDAMENTAL AO EXERCÍCIO DO VOTO 

PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM DIREITO VOLTADO PARA A INCLUSÃO SOCIAL DA 

ERA MODERNA ................................................................................................................................... 9389 

Roberto Henrique Pôrto Nogueira; Michael César Silva - DIREITO À INFORMAÇÃO QUALIFICADA 

NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE: ESTUDO DAS IMPLICAÇÕES DA DIFERENÇA ENTRE 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 

DERMATOLOGIA ................................................................................................................................ 9411 

Orides Mezzaroba; Ricardo Castilho - DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E 

NOVAS TECNOLOGIAS ...................................................................................................................... 9428 

Norma Sueli Padilha - MEIO AMBIENTE DO TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO 

TRABALHADOR E OS MECANISMOS INTERDISCIPLINARES DE SUA PROTEÇÃO .................. 9437 

Mariana Alves Lara - O DIREITO DO IDOSO À AUTODETERMINAÇÃO ......................................... 9458 

Claudia Maria Felix De Vico Arantes - O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO NO ENSINO 

SUPERIOR NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: GARANTIA DE ACESSO E DEVER DE ATUAÇÃO DO 

ESTADO ................................................................................................................................................ 9477 



Luiz Henrique Vieira - O DIREITO À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA E O DIREITO À IMAGEM-

RETRATO E IMAGEM-ATRIBUTO .................................................................................................... 9487 

Luciana Pedroso Xavier; Marcelo Miguel Conrado - O ENDIVIDAMENTO NAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO: UMA ANÁLISE DOS NOVOS DIREITOS A PARTIR DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR ..................................................................................................................................... 9505 

Giovani Da Silva Corralo - O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS MUNICIPAIS DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR ............................................................................................................... 9517 

Joyceane Bezerra De Menezes; Kellery Dinarte - O NOME LIMPO E A NEGATIVA DE CONTRATAR 

NO SFH: ABUSO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE CIVIL ....................................................... 9534 

Marly Furtado Diuana - O RESPEITO AOS DIREITOS DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS NA 

PERSPECTIVA DE UMA NOVA CIDADANIA ................................................................................... 9548 

Raquel Nunes Bravo; Bruno Smolarek Dias - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- 

ORIGEM BIOLÓGICA E O CARÁTER DA IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO .......................... 9562 

Ramon De Souza Oliveira; Ana Flávia Mori Lima - SUPERENDIVIDAMENTO PASSIVO DO 

CONSUMIDOR BRASILEIRO COMO HIPÓTESE DE REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS DE 

CRÉDITO .............................................................................................................................................. 9572 

Maria Eugenia Bunchaft - TRANSEXUALISMO E O DIREITO À IDENTIDADE SEXUAL: UMA 

REFLEXÃO À LUZ DE RONALD DWORKIN .................................................................................... 9599 

Vicente Higino Neto - TRAÇOS DE UMA TEORIA SÓCIO-SUSTENTÁVEL DE JUSTIÇA .............. 9611 

 

PROCESSO E JURISDIÇÃO 

Rozane Da Rosa Cachapuz; Anderson De Azevedo - A ARBITRAGEM COMO ALTERNATIVA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS: PERSPECTIVAS SOBRE JURISDIÇÃO E PROCESSO NO MUNDO 

GLOBALIZADO .................................................................................................................................... 9623 



Júlia Fiorin De Vasconcellos; Agatha Brandão De Oliveira - A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO 

ANTEPROJETO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: UMA COMPARAÇÃO DESDE A 

PERSPECTIVA DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 2005 ...................................................................... 9634 

Raul Lopes De Araújo Neto; Marcus Vinicius Donascimento Lima - A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NO 

ESTADO BRASILEIRO ........................................................................................................................ 9649 

Christiano Rodrigo Gomes De Freitas - A JURISDIÇÃO E O DEVIDO PROCESSO DE 

PROCEDIMENTALIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PENAL ............. 9666 

Maria Gabriela Staut; Fernanda Vicentini - A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE 

TUTELA DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS: O FLUID RECOVERY DO DIREITO 

BRASILEIRO......................................................................................................................................... 9680 

Liana Cirne Lins - A PREVALÊNCIA DA TUTELA COLETIVA DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE SOBRE A TUTELA INDIVIDUAL: CONSIDERAÇÕES PROCESSUAIS SOBRE A 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ........................................................................................................... 9701 

Carolina Elisa Suptitz - A TEORIA GERAL DO PROCESSO E OS FILÓSOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS: DO 

RACIONALISMO (PARMÊNIDES) À HERMENÊUTICA FILOSÓFICA (HERÁCLITO) .................. 9723 

José Sebastião De Oliveira; Jussara Schmitt Sandri - DAS TUTELAS DE URGÊNCIA NO DIREITO DE 

FAMÍLIA: ASPECTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS .................................................... 9736 

Nereu José Giacomolli; André Machado Maya - DO JUIZ DE INSTRUÇÃO AO JUIZ DE GARANTIAS: 

PERSPECTIVAS DE REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ............................................ 9758 

Nestor Eduardo Araruna Santiago; Ana Paula Pinto Da Silva - GARANTISMO PENAL INTEGRAL E A 

EFICIÊNCIA NO PROCESSO PENAL.................................................................................................. 9778 

Carolina Romano Brocco - HABERMAS E O FORMALISMO-VALORATIVO: UMA TENTATIVA DE 

APROXIMAÇÃO DAS TEORIAS ......................................................................................................... 9794 

Arthur Laércio Homci; Adelvan Olivério Silva - IMPORTÂNCIA E POSSIBILIDADE DOS CONCEITOS 

DE PROVA E VERDADE NA ANÁLISE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE AÇÃO: ELEMENTOS DE 



COMPREENSÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A PARTIR DE UMA TEORIA GERAL DO 

PROCESSO ............................................................................................................................................ 9806 

Fernando Horta Tavares; Genésia Marta Alves Camelo - INFLUÊNCIAS DO COMMON LAW NA 

REDAÇÃO DO ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: ANÁLISE SOB A 

PERSPECTIVA DO DIREITO DEMOCRÁTICO .................................................................................. 9823 

Flávia Moreira Barros; Sidney Soares Filho - JUSTIÇA RESTAURATIVA – APLICAÇÃO DOS MEIOS 

EXTRAJUDICIAS DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS .......................................................................... 9843 

Paulo André Silva Nassar - LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA COLETIVA: ESTUDO 

DO CASO NO STJ ................................................................................................................................. 9861 

Francisco Carlos Duarte; Andre Vasconcelos Roque - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: UMA 

AÇÃO CONSTITUCIONAL EM BUSCA DE UM LUGAR AO SOL ................................................... 9870 

Fernando Batistuzo Gurgel Martins; Thiago Azevedo Guilherme - O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E 

O MODERNO PROCESSO CIVIL COOPERATIVO - A DIFÍCIL SUPERAÇÃO DO "EU" PELO "NÓS"

 ............................................................................................................................................................... 9894 

Angela Araujo Da Silveira Espindola; Igor Raatz Dos Santos - O PROCESSO CIVIL COMO UMA 

"PARCEIRA DE SINGULARIDADES" E A RELEITURA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 

PROCESSO NO MARCO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: ENTRE A PASSIVIDADE E O 

PROTAGONISMO JUDICIAL .............................................................................................................. 9916 

Rodolfo Soares Dos Reis - O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA APÓS A LEI 11.719/08: A 

IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO À ACUSAÇÃO ..................................... 9935 

Clausner Donizeti Duz - PARAMETRIZAÇÃO DA EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA 

NAS AÇÕES COLETIVAS.................................................................................................................... 9959 

Eduardo Hoffmann; Adriane Haas - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

RELATIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ................................................................ 9978 

Dárlen Prietsch Medeiros; Luiz Otávio Linhares Renault - REFLEXÕES SOBRE OS MEIOS 

EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DOS DISSIDIOS TRABALHISTAS ............................................. 9991 



Leonardo Gonçalves Juzinskasr - TÉCNICAS DE EFETIVAÇÃO DE TUTELA: O DEVER CRIATIVO 

DO JUIZ EM FACE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ..................................................................... 10013 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Talissa Estefania Tomaz Tomiyoshi - A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL E NA CHINA E A PRÁTICA DA 

CONCORRÊNCIA DESLEAL ............................................................................................................. 10032 

Daniel Lemo De Oliveira Mattosinho - A POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO CADE E 

OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ............................................................................ 10050 

Nivaldo Dos Santos; Junior Cesar Bueno E Freitas - AS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS COMO 

FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MEIO RURAL ...................... 10069 

Narliane Alves De Souza; Rabah Belaidi - ASPECTOS LEGAIS DA CULTIVAR "ARROZ LL62" DA 

EMPRESA BAYER ............................................................................................................................. 10084 

Jussara Seixas Conselvan - CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

 ............................................................................................................................................................. 10105 

Júlia Fiorin De Vasconcellos; Taiana Lube Guizardi - EQUACIONANDO AS INCÓGNITAS: 

JURISDIÇÃO, CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E PROPRIEDADE INTELECTUAL. A 

PROPOSTA DA CONVENÇÃO DE HAIA DE 2005 .......................................................................... 10127 

Thami Covatti Piaia - GLOBALIZAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO 

DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 10150 

Charlene Maria Coradini De Avila Plaza; Adriana Carvalho Pinto Vieira - OS LIMITES DE CUMULAÇÃO 

DE DIREITOS ENTRE PATENTES E CULTIVARES DE PLANTAS TRANSGÊNICAS ................. 10162 

Alaim Giovani Fortes Stefanello - PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DA APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE NA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL ................................................................................................................................... 10183 



Roberto Henrique Pôrto Nogueira - REGIME JURÍDICO DAS MARCAS: A SUPERAÇÃO DE 

CONFLITOS COM OUTROS DESIGNATIVOS A PARTIR DA ANÁLISE DE SEUS PRINCÍPIOS  

 ............................................................................................................................................................. 10196 

Sávio De Aguiar Soares; Leonardo Macedo Poli - UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR : 

SOFTWARE ABERTO E FECHADO .................................................................................................. 10221 

Leonardo Machado Pontes - VOCÊ SE CONSIDERA CRIATIVO? PENSE DUAS VEZES. 

INVESTIGANDO OS TESTES DE SIMILARIDADE SUBSTANCIAL NO DIREITO NORTE-

AMERICANO PARA DETERMINAR QUANDO E COMO HÁ VIOLAÇÃO AOS DIREITOS 

AUTORAIS .......................................................................................................................................... 10240 

 

RELAÇÕES PRIVADAS E DEMOCRACIA 

Luciana Costa Poli; Leonardo Macedo Poli - A CONSTRUÇAO DA FAMÍLIA COMO PROMOÇAO DA 

DIGNIDADE HUMANA ..................................................................................................................... 10259 

Fernanda Pontes Pimentel Fernandes - A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA VERDADE JURÍDICA: A 

RECONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA SOB O PARADIGMA DO AFETO E OS 

NOVOS MODELOS DE PATERNIDADE. ......................................................................................... 10274 

Sergio Augustin; Angela Almeida - A DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO DIREITO 

PRIVADO: AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PROBLEMA DOS LIMITES 

AOS CHAMADOS "DIREITOS DA PERSONALIDADE". ................................................................. 10294 

Renata Guimarães Pompeu - A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES:CONVITE AO 

EXERCÍCIO DIALÓGICO DA AUTONOMIA PRIVADA ................................................................. 10310 

Thamis Dalsenter; Fernanda Paes Leme Peyneau Rito - A RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

INFIDELIDADE CONJUGAL ............................................................................................................. 10322 

Jorge Renato Dos Reis; Neiva Cristina De Araujo - AS INTER-RELAÇÕES ENTRE ESTADO E 

SOCIEDADE CIVIL E O SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS .................... 10347 



Claudia Fialho - AUTONOMIA PÚBLICA E AUTONOMIA PRIVADA NO ESTUDO DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO .... 10368 

Andressa Fracaro Cavalheiro - BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FENÔMENO DA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO: A INCIDÊNCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS ............................................................................. 10388 

Tereza Cristina Monteiro Mafra; Edgard Audomar Marx Neto - CONSTRUÇÃO DE SENTIDO E 

QUESTÕES EMERGENTES DO NOVO DIVÓRCIO ......................................................................... 10402 

Daniela Favero; Renata Costa Fávero - CONTRATUALIZAÇÃO DO CASAMENTO VERSUS 

INTERFERÊNCIA ESTATAL: O NOVO DIVÓRCIO. ....................................................................... 10421 

Denis Franco Silva; Kelly Cristine Baião Sampaio - DEVERES PARENTAIS NÃO-PATRIMONIAIS: 

ALTERNATIVAS À SUSPENSÃO OU PERDA DO PODER FAMILIAR COMO FORMA DE 

PROMOÇÃO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA NO CONTEXTO DE UMA FAMÍLIA 

DEMOCRÁTICA ................................................................................................................................. 10435 

Luciane Da Silva Onça ; Anibal Antonio Aguilar Becerra - DIREITOS DA PERSONALIDADE NO 

CAMPO DE TENSÃO ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O PRIVADO ............................................. 10458 

Ricardo Lucas Calderon - DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES INTERPRIVADAS: REFLEXOS 

NO DIREITO DE FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO ............................................................................. 10476 

Lais Machado Lucas - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: ELEMENTOS PARA A 

SISTEMATIZAÇÃO DO PRINCÍPIO.................................................................................................. 10503 

Felipe Maciel De Farias; Ana Vládia Martins Feitosa - O DANO MORAL NA RUPTURA DO 

CASAMENTO OU DA UNIÃO ESTÁVEL - UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DESTE INSTITUTO

 ............................................................................................................................................................. 10530 

Ana Cecília Parodi; Ricardo Reis Messaggi - O DIREITO DE FAMÍLIA E SUA INTERAÇÃO COM A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL: DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS, NA PRÁTICA DAS RELAÇÕES 

PRIVADAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-

EVOLUTIVA ....................................................................................................................................... 10544 



Joyceane Bezerra De Menezes; Valeria De Sousa Carvalho - O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL E O RISCO DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES ......... 10565 

Rubens Beçak; João Victor Rozatti Longhi - REPENSANDO A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: O 

USO DAS REDES SOCIAIS DA INTERNET NO PROCESSO ELEITORAL. ................................... 10578 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICAS 

Luly Rodrigues Da Cunha Fischer; Ana Carolina Pantoja Alves - A ARMADILHA DO CONCEITO: O 

PAPEL DA ANTROPOLOGIA PARA A (DES)CONSTRUÇÃO DA DEFINIÇÃO LEGAL DE 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS ........................................................................................................ 10589 

Luiz Eduardo Figueira - A CONSTRUÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E O "LOCUS" DO PROMOTOR DE 

JUSTIÇA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: UMA PERSPECTIVA 

SOCIOLÓGICA ................................................................................................................................... 10611 

Rogério Monteiro Barbosa; Davi Niemann Ottoni - A IDEOLOGA DO ATRASO A PARTIR DAS 

ANÁLISES WEBERIANAS NO BRASIL E A (RE)CONSTRUÇÃO DA(S) IDENTIDADE(S) 

NACIONAL(IS) ................................................................................................................................... 10637 

Ana Paula Canoza Caldeira - A NÃO-LINEARIDADE NO DIREITO: A ENDOCITOSE RECÍPROCA 

ENTRE O DIREITO, ECONOMIA E POLÍTICA À LUZ DA TEORIA SISTÊMICA LUHMANNIANA

 ............................................................................................................................................................. 10656 

Martha Priscylla Monteiro Joca Martins; Luciana Nogueira Nóbrega - A PRÁXIS DE ADVOGADOS(AS) 

POPULARES NA LUTA PELA TERRA E PELO TERRITÓRIO ........................................................ 10678 

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior; Daniella Bernucci Paulino - A RESPONSABILIDADE CIVIL NA 

SOCIEDADE DE RISCO: A NECESSÁRIA ADAPTAÇÃO DO DIREITO À EVOLUÇÃO SOCIAL 

 ............................................................................................................................................................. 10715 

Thaísa Rodrigues Lustosa De Camargo; Serguei Aily Franco De Camargo - ACORDOS DE PESCA: 

CONFLITOS SOCIAIS DEFININDO REGRAS DE MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS NA 

AMAZÔNIA BRASILEIRA. ................................................................................................................ 10727 



José Humberto De Góes Junior - CASA-GRANDE E SENZALA: A VIOLÊNCIA NOS CENTROS DE 

INTERNAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI COMO RESQUÍCIOS DA 

MORAL DA FAMÍLIA PATRIARCAL-ESCRAVISTA BRASILEIRA .............................................. 10742 

Wilson Madeira Filho; Alessandra Dale Giacomin Terra - DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

SOB A CRUZ DE ANHANGÜERA: UMA ANÁLISE SOBRE A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS 

SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE GOIÁS EM CONTRASTE COM OS RESQUÍCIOS DE MANDONISMO

 ............................................................................................................................................................. 10756 

André Pedrolli Serretti - FUNCIONALISMO PENAL, TEORIA DE SISTEMAS E DIREITO PENAL DO 

INIMIGO.............................................................................................................................................. 10768 

Ana Candida Eugenio Pinto; Janaína De Kassia Lucas - O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA – UMA ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA .......................................................................... 10795 

Celso Rodrigues - O PATRIMONIALISMO POLÍTICO E OS FUNDAMENTOS DA ORDEM JURÍDICA 

BRASILEIRA....................................................................................................................................... 10813 

Cláudia Maria Barbosa; José Querino Tavares Neto - OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO ELEMENTO 

CONSTRUTO DA CONSCIÊNCIA SOCIAMBIENTAL .................................................................... 10828 

Ana Maria Viola De Sousa - PARENTALIDADE: INDAGAÇÕES JURÍDICO-SOCIAIS E 

ANTROPOLÓGICAS NA NOVA CONFIGURAÇÃO FAMILIAR ..................................................... 10842 

Regina Lucia Teixeira Mendes - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL: ABORDAGEM EMPÍRICA DA 

CONSTRUÇÃO DA VERDADE NO PROCESSO JUDICIAL BRASILEIRO .................................... 10856 

Lucio Augusto Villela Da Costa; Josinaldo Barboza Bezerra - TERRITÓRIO/TERRITORIALIDADE E 

TERRAS INDÍGENAS EM RORAIMA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 .............. 10874 

Maria Emília Miranda De Oliveira Queiroz - THEODOR VIEHWEG E A INTERDISCIPLINARIDADE 

NO DIREITO – O PENSAMENTO ZETÉTICO EM OPOSIÇÃO AO SISTEMA LÓGICO DEDUTIVO 

POSITIVISTA ...................................................................................................................................... 10890 

Mila Batista Leite Corrêa Da Costa - TRABALHO, PESQUISA E DESEJO ........................................ 10906 



Maria Teodora Farias Traldi - UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE O HÁBITO DE FUMAR: CASO 

BRASIL E ESPANHA ......................................................................................................................... 10918 

Cláudio Ladeira De Oliveira - UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA DA RELAÇÃO ENTRE 

"DEMOCRACIA" E "ESTADO DE DIREITO" ................................................................................... 10928 

 

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 

Sofia Vilela De Moraes E Silva - A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO 

UMA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL: REPERCUSSÕES JURÍDICAS E SOCIAIS

 ............................................................................................................................................................. 10946 

Flávia De Paiva Medeiros De Oliveira; Paulla Christianne Da Costa Newton - A INCLUSÃO LABORAL DO 

PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN: UMA RELEITURA DAS MEDIDAS ESPECIAIS DE TUTELA 

AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DESDE A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 ............................................................................................................................................................. 10965 

Raquel Portugal Nunes - A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL NO DIREITO DO TRABALHO 

 ............................................................................................................................................................. 10978 

Danilo Gonçalves Gaspar - A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO ECONOMICAMENTE 

DEPENDENTE E A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA............................................................................... 10989 

Marluce De Oliveira Rodrigues - A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: DA LUTA PELA SAÚDE À 

LUTA PELO EMPREGO ....................................................................................................................... 11011 

Maria Cecília Máximo Teodoro - A SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: O 

CAMINHO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS. ...................... 11028 

Érica Yumi Okimura - ANTINOMIA JURÍDICA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DO 

EMPREGADOR E O DIREITO DE PRIVACIDADE DO EMPREGADO: O PARADOXO DA PROTEÇÃO À 

INTIMIDADE DO EMPREGADO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO DE EXPOSIÇÃO DA VIDA 

PRIVADA. ENFOQUE NO MONITORAMENTO DA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ............... 11047 



Rubens Valtecides Alves - DIREITO DO TRABALHO: ALTERAÇÕES PÓS-CRISE DE 2009 NO BRASIL

 ............................................................................................................................................................. 11062 

Awdrey Frederico Kokol; Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis - DO BAGAÇO A LIBERDADE : A 

MECANIZAÇÃO DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR, AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS 

TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO E PERSPECTIVAS PARA UM FUTURO 

INCERTO ............................................................................................................................................. 11081 

Elve Miguel Cenci; Marcelo Bodoco - GLOBALIZAÇÃO DA INSEGURANÇA E ALTERAÇÕES NA 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA............................................................................................................ 11096 

Lívia Mendes Moreira Miraglia; Gabriela Neves Delgado - INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA RELAÇÃO 

DE EMPREGO: UMA PROPOSTA VIÁVEL PARA A EXPANSÃO DO DIREITO DO TRABALHO ..... 11108 

Deise Vilma Webber; Vanessa Vergani - O "BULLYING" E OS TRANSTORNOS URBANOS 

ENFRENTADOS PELOS PROFESSORES EM SEU MEIO AMBIENTE DE TRABALHO: O GRITO DE 

ALERTA DA CATEGORIA .................................................................................................................. 11121 

Maria Dos Remedios Fontes Silva; Ailsi Costa De Oliveira - O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E 

A TERCEIRIZAÇÃO: UMA AMEAÇA A DECÊNCIA E A DIGNIDADE LABORAL ........................... 11133 

Fernanda Mazzochi; Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi - O DIREITO À SAÚDE NO AMBIENTE LABORAL E 

OS TRABALHADORES EXPOSTOS AO TEMPO ................................................................................ 11153 

Adriana Vidal De Oliveira - O INGRESSO DA LICENÇA MATERNIDADE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO ...................................................................................................................... 11169 

Sielen Barreto Caldas; João Bráulio Faria De Vilhena - O RECONHECIMENTO DO POLIMORFISMO DO 

TRABALHO: CIDADANIA PARA TODOS OS TRABALHADORES .................................................... 11181 

Mara Darcanchy; Fernanda Olea Do Rio - O TELETRABALHO PARA DEFICIENTES COMO FATOR DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA EMPRESARIAL ....................................................... 11200 

Mila Batista Leite Corrêa Da Costa; Adriana Goulart De Sena - PARA UMA NOVA LICITAÇÃO: 

FÓRMULAS DIGNAS POSSÍVEIS ....................................................................................................... 11218 



Juliana Silva Da Rocha - POR "UM OUTRO" DESENVOLVIMENTO NO SISTEMA MULTILATERAL DE 

COMÉRCIO .......................................................................................................................................... 11229 

Maíra Neiva Gomes - REDES INTERNACIONAIS SINDICAIS: UMA NOVA FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

EM MUNDO GLOBALIZADO E FRAGMENTADO. ............................................................................ 11236 

Ana Maria Jara Botton Faria; Anna Christina Gonçalves De Poli - RELAÇÕES DE TRABALHO, 

FLEXIBILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ............................................................... 11266 

Andressa Almeida Da Silva - TELETRABALHO: TECNOLOGIA E DEFICIÊNCIA ............................... 11281 

Nancy Mahra De Medeiros Nicolas Oliveira - VALORAÇÃO DA PROVA NA TUTELA DO DIREITO À 

INTIMIDADE NA RELAÇÃO DE TRABALHO .................................................................................... 11298 

 



O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – UFSC 

E A REALIZAÇÃO DO CONPEDI 

 

O curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, criado em 1973 dentro de um espírito de 

inovação dos programas Stricto Sensu no Brasil, consolidou-se como um dos mais conceituados 

do país, obtendo, no triênio de 2001-2003, no triênio 2004-2006 e no triênio de 2007-2010, a nota 

6, resultado do sucesso da ampla reformulação e devida implementação no decorrer do período.  

Em seu processo evolutivo, o Programa de Mestrado estabeleceu linhas de Pesquisa 

estruturadas nas seguintes áreas de concentração: Teoria, Filosofia e História do Direito; Direito, 

Estado e Sociedade; Direito e Relações Internacionais. 

No Doutorado, para atender as transformações políticas verificadas na sociedade moderna, 

foi criada a área de concentração Direito, Política e Sociedade. 

O programa acadêmico surgiu com uma inovação dentre os, até então, implementados no 

Brasil; atento à crescente importância da Filosofia e do Direito Crítico e às transformações 

internacionais.  

O Programa de Pós-Graduação em Direito, da UFSC, tem estes objetivos: 

1. A qualificação de pessoal para o exercício do magistério superior e a formação de pesquisadores 

para a investigação científica na área do Direito. 

2. O desenvolvimento de novos conhecimentos, na área do Direito, visando contribuir para a 

melhoria das instituições nacionais e internacionais 

3. A elaboração de um pensamento crítico, voltado à construção de um Direito mais adequado à 

realidade dos países da América Latina do século XXI e da nova ordem internacional 

Desta forma, o PPGD/UFSC destaca-se hoje no cenário nacional e internacional, pelo elevado 

conceito que desfruta dentre os maiores centros de pesquisa e ensino em Direito. Sua abrangência 

não se limita às instalações da Universidade Federal de Santa Catarina, uma vez que oferece 

cursos na sede e em outros estados da federação (Mestrado MINTER). Atualmente mantém 

convênio com a Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ. 

Perfeitamente integrado ao processo de democratização da pesquisa jurídica, realiza 

constantemente intercâmbio cultural com renomadas Instituições da Europa e das Américas. 

Sob o aspecto da inserção internacional, o PPGD/UFSC possui convênio assinados com 

diversas universidades estrangeiras. 

No plano da integração com a graduação, foi dado prosseguimento no que já vinha sendo feito, 

com a abertura de todas as atividades do Programa aos graduandos, desde a realização de 

seminários e conferências conjuntos até seminários de orientação, defesas de dissertação, 

orientação em monografias, estágio docente e participação em pesquisas de docentes do mestrado. 

 Assim, o PPGD/UFSC teve a honra, no período de 13 a 16 de novembro de 2010, de sediar 

o XX Encontro Nacional do CONPEDI, havendo recebido mais de mil pessoas, reunindo 

professores, pesquisadores e alunos de várias regiões do país, bem como palestrantes vindos do 

exterior (Espanha, Portugal, Argentina) 

 Este Encontro do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito, aqui, em 

Florianópolis, reafirmou a importância dos grupos de trabalho, o crescimento das pesquisas na 

área do Direito e as novas perspectivas lançadas no sentido da reordenação do CONPEDI para a 

inserção internacional e para uma maior integração com a América Latina. 
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 O êxito do evento pelos contatos proporcionados e pelas relações acadêmicas entre 

programas completa-se pela riqueza dos trabalhos selecionados e apresentados, e que agora estão 

sendo publicados. É com esse pensamento de registro e de reconhecimento que deixamos nosso 

convite aos pesquisadores, colaboradores e associados do CONPEDI, para uma leitura prazerosa e 

uma atenta reflexão do conteúdo destes anais. 

 

 

 

Florianópolis, XX Encontro Nacional 

do CONPEDI 

 

 

Prof. Antonio Carlos Wolkmer 

Coord. do PPGD/UFSC 
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Caríssimo(a) Associado(a), 

 

 

 

      Mais uma vez encontro-me na grata ocasião de 

apresentar-lhe os Anais de nossos Congressos. 

O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 

em Direito (CONPEDI) reuniu seus associados e convidados em Florianópolis, entre 13 e 16 de 

outubro de 2010, para produzir, a partir do tema Desafios da Contemporaneidade do Direito: 

diversidade, complexidade e novas tecnologias, um fórum de debates de inigualável 

consistência, não somente pela variedade de subtemas apresentados como pelos matizes 

corajosos e posicionamentos empenhados. 

      O XIX Congresso do CONPEDI coincidiu com o 

fechamento de mais um ciclo de avaliação trienal na CAPES/MEC. De forma geral a área teve 

muito o que comemorar. Foram nítidos os avanços que nos aproximaram das demais áreas do 

conhecimento, reconhecidos inclusive pelo CTC/CAPES. E, nesta importante melhora do 

Direito, nossa sociedade científica sempre esteve presente, não apenas promovendo e 

organizando os principais debates – como admissão de títulos obtidos no exterior, mestrado 

profissional, bibliometria, classificação de livros e estratégias de inserção internacional – como 

auxiliando os programas, o CA e os grupos de pesquisa com estrutura, informação e interlocução 

junto aos órgãos oficiais. 

      A grande produção verificada na 20ª edição do nosso 

congresso não é conquista apenas quantitativa, mas rica em diversidade e interdisciplinaridade – 

o que torna progressivamente mais palpável o resultado que almejamos: uma participação efetiva 

e incondicional de todos, fundada na interatividade dos membros de nosso Conselho, em busca 

de um resultado dinâmico, informativo e formativo. 

      Em tal contexto não só foram adotadas medidas 

práticas para a consecução de nossas metas e obtenção de resultados – tais como a aprovação e 

nomeação de uma comissão para estabelecer os critérios definidores do SELO CONPEDI de 

editoras –, mas criaram-se comissões de estudo sobre temas importantes para a área (Dinter e 

Mestrado Profissional), sem falar nas sugestões referentes ao novo comitê de área para uma 

melhor organização do QUALIS/CAPES. 

      Mas, à evidência, não é só. Nestes Anais, a que o 

leitor agora terá acesso pela via da compilação, será possível constatar o produto de caráter 

exclusivamente acadêmico de nosso evento – produto este de compactação dos trabalhos 

apresentados – e, a partir da singeleza do propósito de divulgar idéias e conclusões, obter os 

contornos da interface dos textos e dos debates. 

      Assim, não se tem como resultado de nossos 

encontros um produto estático de textos pré-produzidos para o evento, mas, efetivamente, o 

resultado de um processo em constante andamento, que viabiliza nossa pretensão de convergir 

para a qualidade. 

      Como reflexo de nossa conquista, o número de 

trabalhos publicados alcançou 672 textos, a partir de mais de 1.200 artigos inscritos. Mais de 700 

pesquisadores inscreveram-se para os quatro dias do evento. Estes extraordinários resultados 
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demonstram o alcance de nosso discurso, que, sem qualquer traço de modéstia indevida, aponta 

ao mesmo tempo para a abrangência e a diversidade de participantes, bem como para a 

efetividade de seus resultados. 

      Apesar dos bons resultados decorrentes dos 

encontros e congressos, assim como do próprio triênio, não paramos no tempo. Pelo contrário: 

planejamos os próximos passos focados nos obstáculos que devemos superar num futuro 

próximo, como a distinção entre os objetivos e vocações dos livros e das revistas. Ainda nesta 

seara decidimos fomentar e induzir a publicação de periódicos bilíngues e eletrônicos, ponto de 

inflexão da transformação do Direito perante a comunidade científica nacional e internacional. 

Para tanto foi programada não apenas a criação da Brazilian Journal of Law (RBD), mas a de um 

indexador da área, o que permitirá a médio e longo prazos a entrada do Direito na métrica das 

demais ciências. 

      Este andamento converge, portanto, para a busca de 

medidas práticas e a veiculação dos melhores trabalhos acadêmicos do Direito. Se as medidas 

práticas encontram-se em franco desenvolvimento, num processo que precede a realização deste 

Congresso, os trabalhos aqui apresentados são a medida da continuidade de nosso vigor 

acadêmico, viabilizados pelos temas arrojadamente expostos e selecionados, bem como pelos 

textos consistentes, de pesquisadores imbuídos da seriedade que a empreitada exige. 

      Uma instituição como a nossa, voltada para a busca 

de soluções duradouras, deve rejeitar propostas heroicas, mas buscar as simples, adequando-se às 

necessidades de seu tempo. Presenciamos o nascimento de uma sociedade de informação, a qual 

deve ser proficiente, mas dinâmica, célere, mas não precipitada. 

      Diante destes critérios prudentes apresentamos os 

trabalhos a seguir, que devem refletir nossa proposta de propulsão da atividade acadêmica. 

 

 

Vladmir Silveira 

 Presidente do CONPEDI 

 

Florianópolis, outubro de 2010. 
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“DESAFIOS  CONTEMPORÁNEOS DEL DERECHO: DIVERSIDAD, COMPLEJIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS”1 
 
(David Sánchez Rubio, Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla. E-mail: dsanche@us.es) 
 
RESUMEN: El imaginario jurídico moderno posee una serie de obstáculos o límites que no suelen 
reflexionarse. En este trabajo se destacan tres: epistemológicos, axiológicos y culturales. Como posibles 
soluciones, se ofrecen cuatro retos: 1) asumir un pensamiento complejo, relacional e interdisciplinario; 2) 
adoptar una racionalidad y una ética de la vida y de lo  vivo (entendida como una ética reproductiva y de 
resistencia que sea sensible al sufrimiento humano y con conciencia ambiental); 3) utilizar un paradigma 
pluralista del Derecho; y 4) incorporar la pluriversalidad y la interculturalidad del mundo a los estudios 
jurídicos. Finalmente, se ofrece una concepción intercultural y pluriversal de derechos humanos como ejemplo 
de un paradigma complejo del fenómeno jurídico que debe confrontar un paradigma excesivamente simplista. 
 
PALABRAS CLAVE: derechos humanos; interculturalidad; complejidad; liberación; emancipación; 
dominación; pluralismo jurídico; monismo jurídico; ética de la vida; interdisciplinariedad; garantías. 
 

ABSTRACT: The modern legal discourse offers a number of obstacles or boundaries that are rarely 
considered. This paper highlights three of them: epistemological, axiological and cultural. As possible 
solutions, four challenges are proposed: 1) assume a complex, relational, and interdisciplinary thought 
process; 2) adopt a rational and ethical view of life and of the living (defined as reproductive and resistance 
ethics that is sensitive to human suffering and with environmental awareness); 3) use a pluralist paradigm of 
law, and 4) incorporate pluriversality and multiculturalism in the area of legal studies. Finally, this article offers 
an intercultural and pluriversal view of human rights as example of complex paradigm of the legal 
phenomenon to oppose an oversimplified paradigm.  

KEY WORDS: human rights, multiculturalism, complexity, liberation, emancipation, domination, legal pluralism, 
legal monism, ethics about life, interdisciplinarity; guarantees. 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo no hubiese sido posible si Antonio Carlos Wolkmer no me hubiese invitado a participar en este 
XIX Congreso de CONPEDI. A Él se debe gran parte de su realización, aunque únicamente en lo que de 
positivo tenga. También debo agradecer a Vladimir Oliveira y a Orides Mezzaroba como principales 
representantes de las entidades que organizan este evento (CONPEDI y FUNDAÇAO JOSÉ ARTHUR 
BOITEUX, respectivamente), la oportunidad de compartir este tiempo con quienes se sienten identificados y 
vinculados de alguna manera con el mundo de la investigación y el posgrado no solo con acento brasileño. 
 
A lo largo del presente escrito se pretende abordar el mismo reto establecido y propuesto por CONPEDI en su 
XIX Congreso celebrado en Florianópolis: los desafíos del Derecho frente a los diversos problemas que hoy 
en día presenta el mundo globalizado y, en ocasiones, digitalizado. Decía Oscar Wilde que él solía hablar de 
nada porque era de lo único que podía hablar un poco. En este caso, no se pretende con tanta irónica 
humildad, hablar de nada, sino de decir algo, un poco más sobre el Derecho moderno y sobre derechos 
humanos, partiendo y comenzando desde una concreta intuición, que a modo de premisa, puede funcionar 
como punto de partida.  Es la siguiente: el imaginario jurídico y el paradigma jurídico generalizado y 
oficial que predomina en nuestro contexto cultural, se asienta y se basa en unos mitos, en unas ideas 
y conceptos que se presentan como grandes obstáculos y límites para poder solucionar los retos de 

                                                

1  Texto que desarrolla la conferencia de apertura presentada en el XIX CONGRESO NACIONAL DO CONPEDI (CONSELHO NACIONAL 

DE PESQUISA E POS-GRADUAÇAO EM DIEITO) “DESAFIOS DA CONTEMPORANIDADE DO DIREITO: DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E 
NOVAS TECNOLOGIAS”, organizado en Florianópolis el 13 de octubre de  2010. 
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la sociedad global y que algunos les gusta llamar sociedad de la información. En principio se señalarán, 
al menos, tres obstáculos, impedimentos o límites que se manifiestan en forma de malestares que hay que 
interpretar interactiva e interrelacionalmente: a) epistemológicos; b) axiológicos; y c) culturales.2 
 

Asimismo, antes de  explicar los límites, paralelamente y para confrontarlos, a modo de anticipo, se ofrecerán, 
como desafíos, una serie de responsabilidades que el imaginario jurídico deberá asumir  e incorporar para 
superar esos malestares. Son cuatro y están vinculados con la necesidad de la recuperación de lo político, lo 
sociohistórico y lo “impuro”, tal como le gustaba señalar al ilustre iusfilósofo sevillano Joaquín Herrera Flores: 
 

1. Asumir un pensamiento complejo, relacional e interdisciplinario. 
  
2. Adoptar una racionalidad y una ética de la vida y de lo  vivo (entendida como una ética reproductiva y de 
resistencia que sea sensible al sufrimiento humano y con conciencia ambiental). 
  
3. Utilizar un paradigma pluralista del Derecho. 
  
4. Incorporar la pluriversalidad y la interculturalidad del mundo a los estudios jurídicos. 
 
En este cuarto desafío nos detendremos en el concepto de derechos humanos. Tanto la humanidad como la 
naturaleza se encuentran en una situación de enfermedad terminal. Ambas gozan de mala salud y corren 
peligros ontológicos que amenazan con su desaparición. Como una posible reacción entre otras, se hace 
necesario generar una sensibilidad y una cultura que realmente apueste por derechos humanos, ya que a 
nivel global, todo el mundo, incluido los operadores jurídicos y los profesionales del Derecho, somos unos 
analfabetos en su respeto y reconocimiento. Para ello se propondrá una perspectiva compleja e intercultural 
de derechos humanos.  
 

2. Límites y obstáculos del imaginario jurídico 
  
2.1. Límites epistemológicos 
  
Para señalar algunos de los obstáculos epistemológicos del pensamiento jurídico moderno se acudirá a un 
cuento oriental. A partir de él, se mostrará de qué manera nuestro imaginario jurídico se orienta, 
constantemente, a través del denominado por Edgar Morin paradigma de la simplicidad que dualiza, 
jerarquiza, amputa y reduce la realidad en general, no solo la del Derecho, a pesar de que la globalidad del 
mundo y de que los distintos procesos de globalización que le dan contenido a esa globalidad, reclaman otras 
orientaciones, otras responsabilidades y otros retos al fenómeno jurídico. Como desafíos, en esta situación de 
asimetría, simplicidad, desigualdad, peligro y colapso mundial, lo político, lo relacional, lo complejo, lo corporal 
y lo socio-histórico deben tener un mayor protagonismo al interior de la realidad jurídica. 
 
El cuento dice así: 
 
En un pueblo de la India, cinco viejos sabios y ciegos, discutían sobre lo que era un elefante. Nunca pudieron 
tocar uno y en sus vidas jamás se encontraron con tan ejemplar animal. Solicitaron a la gente del pueblo que 
les trajeran uno de verdad. Cuando lo colocaron frente a ellos, cada sabio tocó una parte del cuerpo. Uno toco 
el rabo y dijo que el elefante era como una cuerda; otro palpó una oreja y comentó que era como un manta; el 
tercero tocó las costillas y comentó que se parecía a un muro; el cuarto sabio acarició las piernas y creía que 
eran como una columna; finalmente, el último sabio al tocar la trompa consideró que era como una serpiente.  
 
A continuación, imaginemos que el Derecho es el elefante. La manera como lo interpretamos es desde el 
paradigma de la simplicidad: tendemos a separar las diversas partes que componen el mundo juríd ico y lo 

                                                
2 Obstáculos señalados por Norman Solórzano Alfaro en su libro Crítica de la imaginación jurídica, EUNED, San José, Costa Rica, 2010. Ver 

también su trabajo “¡Aprendizajes significativos en derecho! Primero cambiemos el paradigma”, REDHES, nº 4, 2010. 
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segmentamos dividiendo su compleja y plural realidad. Con ello provocamos una incomunicación entre sus 
distintos elementos. Como ejemplo, sólo tenemos que observar, con algunas excepciones, el diálogo, los 
vínculos y las relaciones que se desarrollan entre las distintas materias o disciplinas al interior de las 
Facultades de Derecho, y, también las que se dan entre los diversos saberes jurídicos y otras ciencias, así 
como entre las ciencias humanísticas y el resto. Por un lado, es curioso observar de qué manera brilla por su 
ausencia el intercambio entre los especialistas en derechos humanos y los civilistas o mercantilistas; y por 
otro, como se cierra la comunicación y la retroalimentación entre los penalistas y constitucionalistas con 
respecto a los iusfilósofos o historiadores del Derecho. No entremos ya en la ausente conexión que existe 
entre el derecho universitario y el mundo social en el que se enmarca. En definitiva, nos encontramos con un 
fraccionamiento de los saberes, establecidos entre ciegos sabios que creen tener la verdad y la solución de 
todo. 
 
Entre otras razones, esta situación se debe al predominio de una cultura lógico-formal cartesiana que reduce, 
separa y abstrae el mundo jurídico en distintos planos:  
 
- Reduce el Derecho al derecho estatal, ignorando otras expresiones jurídicas no estatales (pluralismo 
jurídico) y creyendo que el Derecho solo es norma o institución, siendo una pesada herencia del positivismo 
decimonónico. Fruto de ello se termina absolutizando la ley del Estado y se burocratiza su estructura; reduce 
también el saber jurídico a pura lógica-analítica y normativa ignorando las conexiones entre lo jurídico, lo ético 
y lo político, no solo desde un punto de vista externo al Derecho, sino también en su interior.  
 
- Separa sin capacidad de autocrítica el ámbito de lo público y de lo privado, con las consecuencias negativas 
que, en el lugar de las garantías, poseen los derechos humanos bajo el predominio combinado de las 
racionalidades instrumental y mercantil, por un lado, y la patriarcal o machista, por otro. Separa también lo 
jurídico de lo político, de las relaciones de poder y de lo ético, silenciando las estructuras relacionales 
asimétricas y desiguales entre los seres humanos. Separa la práctica y la teoría en materia de derechos 
humanos y la dimensión pre-violatoria de la post-violatoria de los mismos, solo preocupándose y dándole 
única importancia a esta última. 
 
- Finalmente, abstrae el mundo jurídico del contexto socio-cultural en el que se encuentra y que lo condiciona. 
En esta dinámica hay un vaciamiento y un desplazamiento de lo humano, en tanto corporal, compuesto por 
sujetos con nombres y apellidos, con necesidades y en tanto productores de realidades, hacia seres sin 
atributos, fuera de la contingencia y subordinados a sus propias producciones socio-históricas, como son el 
mercado, el Estado, el capital y el propio Derecho. Abstrae a tales niveles que los juristas creemos que 
nuestras propias ideas, categorías, conceptos y teorías son las que generan los hechos. Como una especie 
de endiosamiento platónico confundimos las ideas con la realidad. Tal como le sucede a los sabios ciegos 
indios, no nos damos cuenta que el elefante no vive ni mora aisladamente en un laboratorio, sino que actúa y 
se relaciona con otros elefantes y otros animales en un hábitat y un contexto del que forma parte. 
  
2.2. Límites axiológicos  
  
Desde el punto de vista de los obstáculos axiológicos, tres son las reflexiones que se quieren resaltar y que 
guardan una conexión muy fuerte con lo dicho en el punto anterior:  
 
a) Por un lado, nos encontramos con el daño causado por las concepciones iuspotivistas y iusnaturalistas del 
Derecho. A través del positivismo, se ha establecido una cultura formalista que entiende el Derecho como una 
simple técnica de regulación desarrollada por una concreta autoridad. La institución del Estado termina 
centralizando la capacidad de producción del Derecho, siendo el poder judicial su principal órgano 
interpretativo. De esta manera, los valores y principios éticos solo pueden manifestarse, en tanto verdaderos, 
por los aparatos estatales y/o judiciales. Con el iusnaturalismo, defensor de la inmutabilidad de los valores o 
de su establecimiento predeterminado, se termina por descontextualizarlos y de separarlos del conjunto de 
relaciones y acciones humanas que son las que realmente los construyen y significan, no siendo de 
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competencia exclusiva de una casta de especialistas encargados de decirnos lo que es la libertad, la igualdad 
y la dignidad humana. El iusnaturalismo considera los valores humanos como un dato, cuando son socio-
históricamente producidos. El resultado es claro: derechos humanos, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la 
vida y la dignidad se interpretan desde instancias abstractizantes y formales ajenas a los tiempos, a los 
espacios y a los ritmos humanos plurales.3  
 
b) Otro problema axiológico aparece por la separación que se hace entre el saber científico, de los valores 
éticos y morales, así como del espacio político. Aparte de eximir a la ciencia (jurídica) de responsabilidad 
social, se reduce el campo político a determinado tipo de relaciones (mundo de la ciudadanía y de la 
gobernanza), silenciando el hecho de que en toda actuación e intervención humana aparece siempre un 
componente político y determinadas expresiones de ejercicio del poder. Al final, estos reduccionismos 
terminan por eliminar y por quitarnos la capacidad que todo ser humano tiene de construir y recrear mundos 
axiológicos diversos en lo sexual, en lo libidinal, en lo económico, en lo jurídico, en lo étnico y en lo cultural. 
 
c) En tercer lugar, frutos del contexto y el imaginario socioeconómico del capitalismo, como consecuencia de 
la mercantilización y monetarización de todas las parcelas de la vida, se fragmentan, se destruyen y se 
reducen  las relaciones humanas solidarias y fraternales. La cultura consumista y de obtención del máximo 
beneficio fomenta el egoísmo, el recelo y la insolidaridad con respecto al otro. Se pierden las horizontalidades 
y la sensibilidad social y ambiental. Incluso desde el punto de vista jurídico, se incrementa la dimensión 
punitiva y sancionadora. Se produce una especia de militarización de lo cotidiano. Todos terminamos por ser 
potencialmente sospechosos y/o delincuentes, pero aún más quienes son diferentes a nosotros y no 
pertenecen a nuestro horizonte de vida.  
 
2.3. Límites culturales  
  
Finalmente, nos encontramos con un doble proceso de reducción occidentalocéntrica: junto con la hegemonía 
liberal individualista se impone una homogenización en todos los órdenes de la vida bajo el patrón del capital, 
la cultura monista-estatalista y el saber o la racionalidad técnico-científica.  
 
La medida cultural con la que interpretar y actuar en el mundo ha sido establecida por un hombre varón, 
masculino, blanco, propietario, mayor de edad, europeo, cristiano y con éxito de ganador. En este sentido, se 
puede decir que los propios derechos humanos pasan a ser una especie de traje con corbata construido para 
un cuerpo concreto sin que permita o lo permita selectiva y azarosamente, el reconocimiento o la existencia 
de otras corporalidades (indígenas, femeninas, negras, homosexuales, campesinas, trabajadoras, no 
propietarios, etc.). Occidente pasa a ser el referente de la humanidad desde el punto de vista tanto 
epistemológico (la ciencia) como cultural (liberalismo). Su propio imaginario y horizonte de sentido sobre lo 
político, sobre la idea de democracia, sobre el modo de producir y distribuir los bienes con los que satisfacer 
las necesidades humanas, la manera de relacionarse con los otros y con la naturaleza se convierten en los 
únicos referentes válidos y verdaderos. Se consolida un único sistema de valores prioritarios para un colectivo 
financiero, bancario y gubernamental dominante (los dueños del capital) y una concreta manera de entender a 
división social, étnica, económica, sexual y cultural del trabajo, excluyendo, ignorando y destruyendo otras 
formas o expresiones. 
 
Sobre esta estructura simbólica, constituyente y significante, se normalizan y naturalizan las asimetrías y las 
desigualdades socio-culturales, sobre las cuales el Derecho no puede entrar al quedar confinado a un mero 
instrumento técnico de control y de regulación. Asimismo, se oculta, se invisibiliza y se ignora el rostro 
colonizador e imperial de la cultura moderna y sus expresiones racionales, epistemológicas y normativas.4 
 
3. Algunas propuestas y desafíos  

                                                
3 Sobre una crítica al iusnaturalismo y a al iuspositivismo, ver Helio Gallardo, Teoría crítica: matriz y posibilidad de derechos humanos, Gráficas, 

Francisco Gómez, Murcia, 2007.  

4 En este sentido ver Edgar Lander (org.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000.  
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3.1. Asumir un pensamiento complejo, relacional e interdisciplinario 
  
Frente a un pensamiento simple y estrecho, que reduce y abstrae la diversidad de lo real, hay que cultivar un 
pensamiento que sepa distinguir relacionalmente pero no separar los elementos que conforman la realidad 
jurídica. La interdisciplinareidad, lo interrelacional e interactivo, dialógicamente, deben ser incorporados a la 
cultura del Derecho. El elefante del cuento es la suma de sus partes y mucho más (la suma de relaciones con 
su entorno y con otros actores del mundo animal y natural). 
 
Actualmente estamos experimentando procesos sociopolíticos y socio-económicos de transformación y de 
reestructuración del capitalismo dentro de un contexto de globalidad del mundo estructurado por sus 
diferentes expresiones que le dan distintos contenidos (procesos de globalización cultural, militar, económica, 
política, etc.). Esta realidad afecta radicalmente al papel, a la funcionalidad y al alcance del derecho positivo 
tanto en su ámbito interno como en su relación externa con otras manifestaciones de ejercer el poder, de 
construir realidad y de crear normatividades (fenómenos de pluralidad normativa). Nuevos actores y nuevos 
acontecimientos tanto a nivel internacional como nacional y local reconfiguran las mismas fuentes del 
Derecho, complejizándolas. El paradigma epistemológico y racional-científico de la simplicidad y técnico-
formal estatalista se muestra carente e insuficiente. 
  
Incluso en el ámbito de las nuevas ciencias, desde mediados del siglo XX se está produciendo una revolución 
científica equiparable a la que sucedió en tiempos de Newton.  A la complejidad de la globalidad del mundo se 
suma la complejidad de lo real a través de múltiples descubrimientos en el ámbito de la cibernética, de la 
epistemología genética, la computación, los sistemas autorregulados, adaptativos y autopoiético, las ciencias 
de la comunicación, las ciencias de la organización y las del caos determinista, la nanotecnología y las 
ciencias de la biodiversidad.5 El progreso de todas estas ciencias de lo complejo altera profundamente la 
división y la articulación del trabajo intelectual, de las humanidades (incluida las jurídicas), de las ciencias, las 
técnicas y las artes. Desde ellas se quiebra el sentido de la disciplina entendida como autoritarismo y 
dogmatismo, supliéndose por ideas como la contingencia, el indeterminismo, el caos, lo entrópico y lo 
nenguentrópico. Se imponen tanto las concretudes y las particularidades de los fenómenos, entendidos, 
ahora, multidimensionalmente, así como la afectación subjetiva de lo observable. Conceptos como los 
atractores, los fractales, las estructuras disipativas y la resilencia, inciden e insisten en la importancia de 
aprender a aprender sabiendo coordinar el mundo de lo macro con el mundo de lo micro; lo general y las 
totalidades con las particularidades. La estructura de lo real se interpreta a partir de lo multiescalar, la 
interactividad, la incertidumbre, el azar y la coimplicación entre  el  orden, el desorden y la organización 
inestable de todos sus elementos.6 
  
Autores y cientistas pertenecientes a las más diversas ramas de los saberes, que sin ser parte expresa del 
pensamiento complejo poseen muchas afinidades, deben ser conocidos y adaptados al mundo del Derecho 
para que, junto a él, la ciencia jurídica pueda evolucionar y pueda adaptarse a los nuevos tiempos: Edgar 
Morin, Humberto Maturana, Francisco Valera, Murray Gell-Mann, Pablo González Casanova, Norbert Wiener, 
Ludwig von Bertalanffy, Igor Prigogine, Immanuel Wallerstein, Samir Amín, Marcelo Neves, Rolando García, 
Boaventura de Sousa Santos, Oscar Correas, Lyra Filho, José Eduardo Faria, Niklas Luhmann, Ivan Illich, 
Franz Hinkelammert, Carlos Restrepo, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Milton Santos, Paula Meneses, 
Joaquín Herrera Flores, Helio Gallardo, Marielena Chauí, Enrique Marí, Luis Alberto Warat, Jesús Antonio de 
la Torre Rangel, Alejandro Médici, Norman Solórzano Alfaro, Antonio Carlos Wolkmer, Chatherine Walsh, 
Donna J. Haraway, Rosi Braidotti, Ignacio Ellacuría, Raúl Fornet Betancourt, Raimundo Panikkar, Edgar 

                                                
5 En este sentido ver la maravillosa obra del filósofo mexicano Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades. De la 

academia a la política, Anthropos, Madrid, 2004. 

6 Sobre distintas líneas del pensamiento complejo ; Pablo González Casanova, Op. Cit.; Raúl Torres Martínez, Los nuevos paradigmas en la 
actual revolución científica y tecnológica, EUNED, San José, 2003. y Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 
2001; del mismo autor, Introducción a una política del hombre, Gedisa, Barcelona, 2002; Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro, Paidós, Barcelona, 2001; La mente bien ordenada, Seix Barral, Barcelona, 2001; y El método. La humanidad de la humanidad, 
Cátedra, Madrid, 2003. 
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Lander, Armando Bartra, Anibal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Vandana Shiva, Eduardo Gudynas, 
Judith Buttler, Andrés Aubry, Enrique Leff, Gustavo Esteva, Ana Esther Ceceña, Marcos Roitman, Juan 
Antonio Senent de Frutos y un largo etcétera, sin que esa lista desmerezca el trabajo y las ideas de otros 
autores no tan afines al pensamiento complejo.7 
 
El imaginario positivista, formal y estatalista del Derecho se derrumba con este nuevo paradigma de la 
complejidad. Si la simplicidad fragmenta, divide e incomunica a los saberes, como los sabios hindúes del 
cuento, ahora hay que apostar por la interacción y la interdisciplinariedad de las racionalidades. No solo se 
trata de abrirse a otras disciplinas y luchar contra la resistencia gremial y los celos corporativos. Los 
horizontes de las disciplinas deben abrirse desde su interior. Se amplia la comunicabilidad de todas las partes 
de lo real. No es que únicamente el Derecho se relacione con la Economía, la Ética y/o la Política, sino que al 
interior de lo jurídico hay elementos económicos, políticos, culturales, éticos y de género. Lo mismo sucede 
con el resto de ámbitos en los que se desarrollan las relaciones humanas.  
  
Asimismo, todo objeto de investigación recupera los contextos en los que está inserto. En ellos son cruciales 
los tiempos, los ritmos, los espacios, las corporalidades y los sujetos que (re)significan constantemente la 
realidad en diferentes niveles o escalas en entornos que nunca logrará controlar en su totalidad. 
 
Por último, las nuevas ciencias hablan del paso de una epistemología de lo creado a una heurística de la 
creación. En el campo jurídico, nos encontramos con una ciencia del Derecho en creación constante, un 
Derecho dinámico, mutable, resignificado, como proceso permanente y no estático conformado por 
instituciones, normas, actores y/o sujetos, acciones, procedimientos, valores socio-históricamente 
construidos. 
   
3.2. Adoptar una racionalidad y una ética de la vida y de lo vivo 
 
Por otro lado, se hace urgente y necesario explicitar el lugar desde donde se valora y desde donde los 
científicos, sabios, investigadores y especialistas en Derecho  se comprometen. Se ha comentado la situación 
de enfermedad casi terminal del planeta. Tal como señala el filósofo costarricense Eduardo Saxe-Fernández, 
la humanidad y la Tierra experimentan una serie de peligros ontológicos e incluso de colapsos mundiales. El 
incremento de las desigualdades; la expansión de una cultura imperialista y de guerra; la degradación del 
medioambiente y la destrucción de la biodiversidad; el terrorismo internacional; el tráfico de armas, de drogas  
y de personas; la homofobia; el odio al diferente; la cultura sacrificial cristiana y toda clase de 
fundamentalismos; la maltrato de las personas migrantes; el incremento de la cultura individualista egoísta y 
consumista; etc., son algunos de los síntomas y, también, algunas de las pruebas manifiestas.8 Se quiera o no 
se quiera, reclaman cierta responsabilidad de todos los seres humanos. Nadie se salva de ella. 
  
Por estas razones, el compromiso con lo humano, con sus condiciones de existencia y con la naturaleza se 
presenta como ineludible e inexcusable. De ahí la pertinencia de construir un pensamiento crítico y una ética 
de la vida y de lo vivo, en la línea trabajada por el pensamiento de liberación de Franz Hinkelammert y 
Enrique Dussel, a través del criterio y del principio de producción, reproducción y desarrollo de la vida 
humana.9 No obstante, junto a ello, varios son los referentes axiológicos que, a modo de  imperativos o 

                                                
7 Sin la intención de ser exhaustivos ni con intención enciclopédica, algunas obras para poder profundizar en el tema: Pablo González 

Casanova y Marcos Roitman Rosemann (coords.), La formación de conceptos en ciencias y humanidades, Sequitur, Madrid, 1999; Marcos 
Roitman Rosenmann, El pensamiento sistémico. Siglo XXI, México D.F., 2003; Boaventura de Sousa Santos, Introduçao a uma ciencia pós-
moderna, Ediçoes Afrontamento, Porto, 5ª edición, 1998; del mismo autor, Una epistemología del sur, CALCSO/Siglo XXI, México D.F., 2009;  
Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento, Debate, Barcelona, 1999; Humberto Maturana, La realidad: ¿objetiva o 
construida? I y II, Anthropos/ITESO, Barcelona-México D.F., 1995 y 1996; Vandana Shiva, Manifiesto para una democracia de la Tierra, 
Paidós, Barcelona, 2006; Ecología, economía y ética, DEI, San José, 2002; Rosi Braidotti, Sujetos nómades, Paidós, 2000, Barcelona; Donna 
J. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, Cátedra, Madrid, 11995; sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría, ver Juan Antonio Senent y José 
Mora (directores), Ignacio Ellacuría 20 años después, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, Sevilla, 2010. 

8  Ver Eduardo Saxe-Fernández, Colapso mundiala, Amo al Sur Editorial, San José, 2005.  

9  Véase Enrique Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Trotta, Madrid, 1998; y Franz Hinkelammert, 
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criterios previos orientadores, deberían ser tenidos en cuenta en los análisis sociales y jurídicos: 
 
- En primer lugar, el principio de agencia humana defendido por el comentarista político chileno Helio 
Gallardo. Retomando el logro de la modernidad sobre la capacidad de individuación del homo sapiens, el 
compromiso y la sensibilidad con lo humano se traduce en una disposición y un impulso a luchar por crear las 
condiciones que permitan a todo ser humano de dotar de carácter (libidinal, sexual, cultural, social, política, 
económica, étnicamente) a sus propias producciones en entornos que no controla en su totalidad.  Parecida 
idea expresa Joaquín Herrera con el criterio de riqueza humana, que defiende la posibilidad de reacción 
que toda persona posee frente al entorno de relaciones en que se encuentra, a partir del propio criterio de 
dignidad humana que se significa y se desarrolla en cada contexto cultural, ético, social y político.10 
 
A partir de esta apuesta por lo humano, el Derecho y su forma de conocimiento debe tornarse más afectivo y 
solidario, atento a las necesidades y a las corporalidades humanas, sin excepciones. Todo ser humano, con 
nombres y apellidos debe tener la posibilidad de construir y reconstruir mundos en todos los órdenes de la 
vida. 
 
- Junto con ese compromiso con lo humano, se añade un paso adelante y de mayor profundidad que se abre 
a la capacidad de saber compartir y sensibilizarse por el sufrimiento del homo sapiens-demens.  Esto puede 
traducirse a través del denominado imperativo categórico contra las victimizaciones, propio del 
pensamiento crítico y de liberación, retomado por Franz Hinkelammert a partir de los planteamientos 
marxianos.11 El hecho de echar por tierra y denunciar cualquier situación en la que cualquier ser humano sea 
denigrado, humillado, vejado y vilipendiado, implica una opción por quienes son producidos como víctimas 
(victimizados) por medio de lógicas y dinámicas de dominación, discriminación, exclusión y marginación, 
dando cuenta tanto analíticamente de las causas y condicionantes que las producen como contribuyendo, 
colaborando y participando en la generación de dinámicas, prácticas y procesos que las enfrenten. El ámbito 
de la reflexión acompañará las propias luchas liberadoras con sus sujetos populares que intentan 
desvictimizarse y ganar autoestima. 
 
En este sentido, solemos olvidar que las relaciones humanas con nuestros semejantes, con la naturaleza y 
con nosotros mismos pueden desarrollarse por medio de dos dinámicas o lógicas: de emancipación y 
liberación; y de dominación e imperio.12 
 
Las dinámicas de emancipación se establecen a través de relaciones en las que los seres humanos se tratan 
unos a otros como sujetos, recíprocamente y en un clima horizontal, solidario, de acompañamiento y de 
respeto. Estas lógicas permiten al ser humano vivir y le posibilitan la capacidad de dotar de sentido a la 
realidad y de hacer y deshacer mundos. Posibilita la agencia y la riqueza humanas. 
 
En cambio, las dinámicas o lógicas de dominación e imperio son aquellas que estructuran relaciones en las 
que los seres humanos son discriminados, interiorizados, marginados y/o eliminados, siendo considerados 
objetos. En ellas, se pierde la solidaridad, el acompañamiento y la horizontalidad, y se establecen procesos 
hegemónicos y jerárquicos colonizadores en los que todo es manipulable y prescindible a partir de la 
superioridad de unos sobre otros. 
 
Por otra parte, las relaciones humanas se ordenan, canalizan y reconducen por medio de una serie de 

                                                                                                                                                            
Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia, DEI, San José, 1998; Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, DEI, San 
José, 1995; El grito del sujeto, DEI, San José, 1998; y El mapa del emperador, DEI, San José, 1996.   

10   Ver Joaquín Herrera Flores, Los derechos humanos como productos culturales, Catarata, Madrid, 2005. 

11   El imperativo contra las victimizaciones es una traducción que hacemos de la idea expuesta por Franz Hinkelammert a partir de Marx que 
consiste, por medio de un imperativo categórico crítico, en echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, 
abandonado y despreciado a partir de la autoconciencia que adquirimos cuando el ser humano se convierte en el ser supremo para el ser humano. 
Franz Hinkelammert, Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para la discusión, Editorial Arlekín, San José, 
2007. 

12  Distinción en la que Helio Gallardo profundiza. Ver su trabajo Teoría crítica: matriz y posibilidad de derechos humanos, cit.. 
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mediaciones e instituciones humanas socio-históricamente generadas. En Occidente, el  Estado, el Derecho, 
la ciencia, la idea de contrato social, la iglesia, las religiones, derechos humanos, los procesos de 
democratización, etc. son algunas de las producciones institucionales utilizadas, entre otras cosas, para 
proteger, garantizar orden y certidumbre, resolver los conflictos sociales, prevenir las amenazas, satisfacer las 
necesidades humanas, etcétera.  
 
Las instituciones se encargan de regular el conjunto de procesos relacionales que se desarrollan en un grupo 
social, en una comunidad o en una sociedad. La regulación puede estar imbuida de dinámicas de 
emancipación, cuando mantiene y abre espacios de reconocimientos como sujetos diferenciados a quienes 
participan de determinadas redes de relaciones, o puede estructurarse bajo lógicas de dominación e imperio 
cuando permite que algunos seres humanos se comportan con otros tratándolos como objetos, apareciendo 
en estos casos distintas formas de humillación, abandono, desprecio y so-juzgamiento. 
 
La cultura jurídica y el mundo del Derecho en general, deben incorporar este imperativo categórico contra las 
victimizaciones para saber distinguir los distintos procesos que ocasionan las condiciones para que seamos 
reconocidos como sujetos o para ser reconocidos como objetos en todos los ámbitos de la significación 
humana (de género, sexual, étnico, político, cultural, étnico, racial...).  Analizar y hablar sobre propiedad 
intelectual, derecho económico, lex mercatoria, mediación, conciliación, arbitraje, sociedad de la información, 
derecho laboral, derecho urbanístico, derecho biogenético, derecho tributario, enseñanza jurídica, 
administración y políticas públicas, derecho internacional, derecho penal, criminalidad y práctica judicial, 
derecho ambiental, derechos del consumidor, derechos de los menores, derechos de personas de la tercera 
edad, etc., a partir de lógicas de inclusión y de rechazo contra la exclusión potenciaría el avance hacia un 
mundo atento a las diversas situaciones de injusticias y barbarie.  
 
Dentro de la articulación entre seres humanos, acciones, medios y mediaciones, hay que poner atención a 
cuándo se reifican las producciones humanas por encima de los propios  seres humanos o cuándo son 
realmente los seres humanos el referente de cualquier tipo de emancipación y liberación. Desde el Derecho 
se puede y se debe luchar contra cualquier expresión de subintegración o subvaloración de las personas 
(p.e., en materia de subciudadanía o de migración en situaciones precarias). Como juristas, debemos saber 
para qué y para quién se producen, se interpretan y se utilizan los sistemas jurídicos y de qué forma protege o 
enfrenta las desigualdades. 
  
Allí donde se producen relaciones de dominio y jerárquicas excluyentes, se ha de visibilizar las estructuras de 
desigualdad y asimétricas en las que determinados colectivos quedan a merced de grupos de poder y 
sistemas que son transformadas en ídolos y fetiches endiosados que están por encima de la condición 
humana. Particularmente, dentro del capitalismo, gran parte de culpa la tiene la racionalidad instrumental 
medio-fin y la obtención del máximo beneficio que, entre otras cosas, produce y extiende una sociedad global 
de ganadores y perdedores. 
  
- En tercer lugar, tal como se anticipó, para que el ser humano pueda producir y reproducir mundos, tiene que 
vivir. De ahí la importancia que tiene asumir e incorporar una racionalidad y una ética de la vida y de lo  vivo, 
una ética reproductiva que sepa resistir sensible y comprometida con el sufrimiento humano. Todo ser 
humano debe vivir y no ser sacrificado ni ser matado por un valor, un ideal, una institución, en definitiva, una 
producción o creación humana. La vida humana no sobrevive sin naturaleza. Mucho pueden enseñarnos los 
pueblos indígenas y otras culturas ancestrales para que aprendamos una ecoternura epistemológica13 y un 
biocentrismo antropológico en el que todos tengamos la posibilidad de vivir.  
 
La producción, reproducción y desarrollo de la vida es un criterio de realidad: para que el ser humano pueda 
sentir, respirar, hablar, comunicar, crear, recrear, significar y resignificar mundos, debe vivir. Por esta razón, 
partimos de la consideración de que la vida humana es el fundamento interno de la realidad. La vida humana 

                                                
13  Ver Norman Solórzano Alfaro, “¡Aprendizajes significativos en derecho! Primero cambiemos el paradigma”, cit. 

 

78



   

(no abstractamente considerada) funciona como criterio que juzga sobre toda acción, tanto sobre aquello que 
la produce, reproduce y desarrolla como sobre aquello que la aniquila o degrada. No nos referimos a ella 
como fin, ni como programa que se puede cumplir o en el que se fracasa. Se trata más bien de la condición 
para cualquier cosa, acción o evento que esté dentro de los marcos de la realidad histórica del ser humano. 
Sin vida de los sujetos, no hay discusión, ni razonamiento, ni valoración, ni sentimiento.14 Los ordenamientos 
jurídicos y derechos humanos guardan relación con la administración de la vida y de la muerte de todas las 
personas del planeta, con nombre y apellidos. De ahí el reto de construir una ciencia y una cultura jurídica 
responsable y con conciencia de las condiciones de existencia humana y de la naturaleza. 
 
3.3. El paradigma pluralista del Derecho 
 
Otro reto para la cultura jurídica está en la incorporación de un paradigma de pluralismo jurídico frente al 
paradigma del monismo jurídico. Ya hemos comentado que la creciente complejidad del mundo 
contemporáneo está colocando en una situación de crisis del Estado que afecta a su principal instrumento de 
control, el derecho estatal. Su soberanía político jurídica está siendo amenazada y coartada, porque va 
perdiendo progresivamente el control de la coherencia  sistémica de sus leyes. El sociólogo y iusfilósofo 
brasileño José Eduardo Faria señala que el Estado no tiene más remedio que sustituir las normas abstractas, 
genéricas e impersonales por normas particulares, específicas y “finalistas”, teniendo que someter su 
ordenamiento jurídico a la competencia de otros ordenamientos. Nos encontramos con una situación de 
policentrismo o polisistemia normativa en donde el derecho estatal pierde su centralidad y concurre con 
justicias y normatividades paralelas, muchas de ellas, pero no las únicas, dominadas bajo la lógica financiera 
y mercantilista del capitalismo.15 
 
En este sentido, las normas tradicionales asentadas bajo las pretensiones de homogeneidad, promulgadas en 
base a los principios de impersonalidad, generalidad y abstracción y de rigor semántico, y organizadas bajo 
formas de un sistema unitario, lógico, cerrado, jerarquizado, coherente, exento de lagunas y antinomias, son 
excesivamente simples para dar cuenta de la pluralidad de situaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales cada vez más diferenciadas. La complejidad socioeconómica y la creciente desigualdad de los 
conflictos tanto a nivel supranacional y a nivel infraestatal como al interior del propio derecho jurídico positivo 
estatal muestran la pérdida de su capacidad de regular y disciplinar nuestras sociedades y la aparición de 
otras expresiones de pluralidad jurídica que rompe el monopolio estatal. 
 
Nuevas fuentes del Derecho, nuevos sujetos y actores en todas las escalas espaciales (locales, regionales, 
nacionales, globales) y nuevos derechos replantean la unicidad y la hegemonía del derecho estatal que lo 
hace insuficiente y deficiente. El resurgimientos dentro de los procesos de globalización de modelos 
hetajerárquicos del Derecho, sacan a la luz la existencia de formas diversas de pluralismo que todo análisis 
jurídico tiene que saber percibir y analizar. De ahí que la mejor manera de visualizar el hecho manifiesto de 
policentrismo normativo sea el paradigma pluralista del Derecho. Defendido por autores como Antonio Carlos 
Wolkmer, Jesus Antonio de la Torre Rangel. Boaventura de Sousa Santos, Oscar Correas, Edgardo Ardila, 
Germán Palacios, Alejandro Médici, Alfonso de Julios Campuzano y el propio José Eduardo Faria, el contexto 
global manifiesta sus especificidades regionales, como es el caso de América Latina en tanto territorio de 
capitalismo periférico. Por esta razón, especial mención merecen, no solo los dispositivos normativos de la lex 
mercatoria, sino también las naciones y pueblos indígenas, quienes desde tiempos ancestrales han 
desarrollado sus propios sistemas jurídicos regulación social y, tras 1492, vienen enfrentando el imaginario 

                                                
14  En este sentido, ver Franz Hinkelammert y Henry Mora, Hacia una economía para la vida, DEI, San José, 2006. Sin intención de incurrir en 

un unidimensional economicismo, para enfrentar la manera como el capitalismo y la modernidad que lo apoya coordinan la división social del 
trabajo y produce y distribuye los bienes sociales (con todo su aparato jurídico), estos autores defienden que no sólo se debe politizar y 
explicitar la política en toda actividad económica para evitar que se esconda bajo una falsa actividad técnica, sino que también se debe 
reconducir el mundo de la economía (así como toda acción de cualquier poder socio-político y jurídico) hacia el reconocimiento de las 
condiciones de existencia de todos los seres humanos (corporales en todas sus dimensiones) y la naturaleza que conforman tanto la 
humanidad y como el planeta Tierra, teniendo en cuenta el criterio y el principio de la vida humana. Cualquier acción o política pública y 
privada, como mínimo, debe tener en cuenta y apostar por las condiciones de existencia de todos los sujetos que conforman la humanidad, 
porque la vida de cada persona es el soporte de todo lo demás. 

15 Ver Jose Eduardo Faria, El derecho en la economía globalizada, Editorial Trotta, Madrid, 2001. 
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político, económico, y cultural procedente de Europa y EE.UU.16 

 

El caso es que la estructura normativa del moderno Derecho positivo formal a comienzos del siglo XXI, es 
poco eficaz, sobre todo para solucionar y atender los problemas relacionados con las necesidades de las 
sociedades periféricas. En América Latina, la nueva fase de desarrollo del capitalismo y su proceso de 
expansión por medio de las estrategias de dominación de las naciones más poderosas, intensifica la sangría 
de los mercados de los países más débiles y pobres e incrementa los niveles de desigualdad y contradicción 
social. Entre otras cosas, provoca una crisis de legitimidad y de funcionamiento de la justicia basada en la 
primacía y la exclusividad del modelo estatalista del Derecho y en los valores del individualismo liberal, crisis 
que apareció en los inicios en lo que afecta a las naciones indígenas.  

 
De la misma manera que existen relaciones sociales de emancipación y de dominación, aparecen 
expresiones de derecho estatal y de derecho no estatal empapadas por estas mismas lógicas. Podemos 
encontrarnos con normas jurídicas estatales autoritarias y discriminadoras y con normas jurídicas 
comunitarias o de colectivos no estatales con una fuerte carga de violencia despótica, pero también se 
desarrollan en ambos casos, normas reconocedoras y garantizadoras de derechos humanos o de espacios 
de dignidad. Aparte de saber analizar cualquier expresión de pluralidad del Derecho, también hay que 
decantarse por recuperar y consolidar toda manifestación jurídica, sea o no estatal, que se mueve bajo 
dinámicas emancipadoras. Esta línea  es la que defiende y potencia, por ejemplo, Antonio Carlos Wolkmer al 
proponer la búsqueda de una visión jurídica, más pluralista, democrática y antidogmática que refleje mejor y 
de cuenta del nuevo contexto en el que se encuentran los países latinoamericanos y que atienda a aquellos 
colectivos cuya experiencia de vida es más desigual (son los dominados, los victimizados, “los de abajo”). A 
partir de una postura militante y comprometida, nuestro autor apuesta por un proyecto de un “nuevo” Derecho 
transformándolo en una instancia al servicio de la justicia, la emancipación y la dignificación de los seres 
humanos17. Su propuesta parte de una noción de pluralismo jurídico, capaz de reconocer y legitimar normas 
extra e infraestatales, engendradas por carencias y necesidades provenientes de nuevos actores sociales, y 
capaz de captar las representaciones legales de sociedades emergentes marcadas por estructuras con 
igualdades precarias y pulverizadas por espacios de conflicto permanente.18  
 

En la misma línea de este pluralismo emancipador, Jesús Antonio de la Torre Rangel señala, dentro de la 
disputa por el poder de enunciación jurídica entre el Estado y otros actores sociales, la razón de los pueblos 
indígenas en su lucha por la recuperación de su memoria, por el saber histórico de sus reivindicaciones y por 
la puesta en marcha de procesos sociales que crean conceptos y realidades para la construcción de 
condiciones de dignidad humana significadas desde lo indígena y lo campesino. El pueblo desarrolla en su 
disputa y lucha, la capacidad de decisión en tanto contrapoder capaz de producir realidad. Autoafirmación, 
autoconciencia y reivindicación de la identidad campesina e indígena sintetizan tanto las prácticas jurídico-
liberadoras que desarrollan solidaridad como un concepto distinto de lo político como servicio y apertura al 
otro.19 

                                                
16 Sobre el tema del pluralismo jurídico, Antonio Carlos Wolkmer Pluralismo jurídico. Fundmentos de una nueva cultura del Derecho, MAD, 

Sevilla, 2006 (traducción a cargo de David Sánchez Rubio); Antonio Carlos Wolkmer, Francisco Q. Veras Neto e Ivone M. Lixa (orgs), 
Pluralismo jurídico. Os novos caminhos da contemporaneidade, Editora Saraiva, Sao Paulo, 2010; Alfonso de Julios Campuzano, 
Constitucionalismo em tempos de globalizaçao, Livraria do advogado editora, Porto Alegre, 2009; Oscar Correas (coord.), Pluralismo jurídico, 
otros horizontes, Ediciones Coyoacán/UNAM, México D.F., 2007; Boaventura de Sousa Santos, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo 
sentido común en Derecho, Trotta/ILSA, Madrid, 2009; Alejandro Médici, “Teoría constitucional y giro decolonial: narrativas y simbolismo de las 
constituciones. Reflexiones a propósito de la experiencia de Bolivia y Ecuador, trabajo presentado en III Jornadas de Filosofía Política, UNMdP 
(mimeo); y Jesús Antonio de la Torre Rangel, El Derecho como arma de liberación en América Latina, Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma San Luis Potosí, 2006; y del mismo autor, Sociología jurídica y uso alternativo del Derecho, Instituto Cultural de Aguascalientes, 
1997. 

17  Ver Antonio Carlos Wolkmer, Introducción al pensamiento jurídico crítico, ILSA, Bogotá, 2003; Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva 
cultura del Derecho, cit.. 

18  Ver Antonio Carlos Wolkmer, ““Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina”, en Mauricio García Villegas y César 
Rodríguez (eds.), Derecho y sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos, Bogotá: ILSA/Universidad Nacional 
de Colombia, 2003. 

19 Ver Jesús Antonio de la Torre Rangel, “Liberación y Derecho. Pluralismo jurídico y resistencia”, ponencia presentada en el 7º Coloquio 
Académico “Ni una vida más para la toga”, Homenaje a franz Fanon, Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayaguez, Puerto Rico, 
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En función de lo dicho, la cultura jurídica tiene que asimilar e incorporar el paradigma pluralista del Derecho 
por dos razones fundamentales: a) porque permite una mejor interpretación de la complejidad de los actuales 
acontecimientos que el contexto de la globalización está provocando sobre el mundo jurídico; y b) porque en 
su versión emancipadora, el Derecho tanto estatal como no estatal puede ser un instrumento al servicio de los 
colectivos más desprotegidos y más vulnerables. Eso sí, hay que tener muy claro que no existen instancias 
salvadoras que se mantengan al margen de la afectación permanente de las relaciones de poder. Las normas 
jurídicas y el fenómeno jurídico se encuentran en un continuo proceso de significación y resignificación. La 
lucha por nominarlo y construirlo de modo emancipador o dominador no desaparece nunca. 
 
Asimismo, haciendo una proyección de la visión pluralista normativa y del Derecho al campo de las garantías 
de derechos humanos liberadora y emancipadoramente, podemos encontrarnos a escala local, nacional, 
regional e internacional y/o global con mecanismos de protección jurídicas estatales, mecanismos de 
protección jurídicos no estatales (p.e., a través de sistemas de resolución y reconocimiento de carácter 
indígena) y, además con instrumentos de garantía de derechos humanos no jurídicos, es decir, de corte 
social, económico, cultural, étnico, sexual-libidinal, etc., activados  por medio de instancias que no son 
exclusivamente judiciales ni estatales (conformadas por luchas, tramas o conjunto de acciones y relaciones 
humanas colectivas -movimientos sociales- y cotidianas -individuales y diarias- de reciprocidad y 
horizontalidades desenvueltas en todos los espacios sociales). Es decir, lo que afirmamos es que existen 
mecanismos multiescalares de garantías de derechos humanos de carácter jurídico estatal, jurídico no estatal 
y no jurídico (socio-económico, cultural, sexual, político...) en la línea trazada por Helio Gallardo de que 
derechos humanos son a tiempo completo y en todo lugar. 
 

3.4. La pluriversalidad y la multiculturalidad del mundo 
 
En lo referente a una escala mundial, nos encontramos con un hecho multicultural muy claro en el contexto de 
la llamada globalización. Es notorio y evidente que existen sociedades multiculturales de distinto tipo. Es una 
facticidad o hecho cotidiano la existencia de una pluralidad de culturas en el mundo y en nuestro mismo 
espacio geográfico. Esto tiene sus consecuencias negativas (problemas y conflictos identitarios y 
convivenciales a partir de la distinción nosotros/ellos o los otros), pero también sus consecuencias positivas. Y 
será desde este ámbito desde donde la cultura jurídica ha de saber moverse. El hecho multircultural hay que 
tomárselo como un reto intercultural, es decir, como una tarea o programa, como una exigencia normativa que 
brota de la realidad misma de nuestra situación histórica y que apuesta por una humanidad que debe caminar 
junta para poder conquistar y reconocer derechos humanos de manera plena y para todo el mundo s in 
excepciones. 
 
Este es el último reto que se propone para el imaginario jurídico: la incorporación consciente y expresa de la 
pluriculturalidad del mundo, sin incurrir en situaciones idílicas ni en idealismos. Los procesos globalizadores 
acompañados por las nuevas tecnologías, (Internet, medios de transporte como los aviones, trenes coches y 
barcos, telefonía, etc.), la internacionalización del capital, las posibilidades de un mayor movimiento de las 
ideas y de las personas a nivel interfronterizo, algunas en condiciones más precarias que otras..., dan cuenta 
de las distintas expresiones que de lo humano existen en lo cotidiano, no solo en la distancia.  Asimismo, 
sociedades como las latinoamericanas son sociedades poscoloniales donde coexisten cosmovisiones 
diferentes y derechos consuetudinarios y ancestrales, marcados por colectivos indígenas, quilomberas, 
campesinos, además de distintas culturas urbanas. 
 
Interesante resulta, en este mismo contexto latinoamericano, lo que está ocurriendo en algunos de los países 
de capitalismo tardío, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que pese a que adoptan la estructura jurídico-
política constitucionalista y garantista de tradición europea y usamericana, le dan un nuevo sesgo más abierto 
y producido no solo desde el pluralismo jurídico, sino también desde la interculturalidad. Por medio del 
llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano y autodenominándose como estados plurinacionales -con 

                                                                                                                                                            
16 de abril de 2009 (referencia tomada de Oscar Arnulfo de la Torre de Lara, “Tierra y Derecho: la disputa inmemorial” (mimeo). 
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cierta afinidad pero con diferente perspectiva política Brasil también constitucionaliza derechos étnicos y 
colectivos-, se están reconociendo una serie de nuevos derechos vinculados con la dimensión multiétnica y 
plurinacional de sus sociedades. Se trata de un proceso de mestizaje cultural en el que el paradigma moderno 
no es el único que  establece las condiciones de garantía jurídico-política. A él se suman otras racionalidades 
y otras epistemologías tradicionalmente silenciadas y marginadas que reclaman su reconocimiento. Esos 
derechos suelen ser de carácter colectivo relacionados con los pueblos indígenas y/o grupos 
afrodescendientes (p.e. el derecho a la tierra, el derecho a la autodeterminación y la autonomía, derechos 
culturales -educación, idioma, usos y costumbres...-, etc.) y sistemáticamente negados a lo largo de una 
trágica historia de resistencia, expolio, genocidio y barbarie. Asimismo, este nuevo constitucionalismo 
incorpora en sus cartas magnas derechos ambientales que protegen la biodiversidad y el medioambiente, 
también muy vinculados con las culturas milenarias. Por ejemplo, en este sentido, la Constitución ecuatoriana 
parte de que la Naturaleza es sujeto de derechos y como tal debe ser garantizada, protegida y cuidada.20 
  
Por otra parte, los procesos de globalización afectan a muchos conceptos, instituciones tradicionalmente 
asociadas al patrón del estado nacional propio de la tradición de la modernidad: democracia, derechos 
humanos y el mismo concepto de ciudadanía. La explicitación del elemento multicultural provoca un 
cuestionamiento, una crítica y una resignificación de esas instituciones o conceptos.  
 
Uno de los factores más destacados del reto de la pluralidad es el de la inmigración. Se trata de uno de esos 
procesos propios de la globalidad del mundo que pone a prueba también a todas las sociedades, 
principalmente a las que se dicen de Derecho y democráticas. El movimiento inter-fronterizo de personas, 
como hecho de multiculturalidad, pone a prueba nuestro sentido ético de la convivencia y nuestra idea de 
reconocimiento de la dignidad humana. Provoca la búsqueda de una idea más coherente de ciudadanía y de 
lo que se entiende por derechos humanos. La inmigración nos muestra tanto las carencias y los límites de 
nuestra propia cultura jurídica occidental de derechos humanos y nuestra propia noción de ciudadanía como 
ofrece un campo de posibilidades y opciones para obtener y lograr un mundo más justo. Porque de lo que se 
trata es de crear humanidad y abrir espacios de humanización para todos, respetando en igualdad de 
condiciones sus diferencias y siempre defendiendo una vida digna de ser vivida en cada entorno social y 
cultura. Para ello, el Derecho puede ser un instrumento más de reconocimiento y garantía. 
 
El imaginario jurídico debe fomentar propuestas de interculturalidad desde el reconocimiento de los criterios 
de riqueza y agencia humana mencionados anteriormente. Todos deben tener la capacidad de dotar de 
carácter y significar sus propias producciones, de poseer la capacidad de reaccionar en sus entornos de 
relaciones a partir de la variable cultural, sexual. étnica, política, jurídica, económica, etc. No hay mejor 
manera que respetando y garantizando las diferencias y reconociendo las igualdades desde la diversidad 
cultural. Hay un dicho popular en Chiapas que expresa esto muy bien: “cada uno a su propio modo”. E l 
zapatismo lo aclara con la expresión “un mundo en el que quepan muchos mundos”. 
 
Para todo esto resulta interesante potenciar los estudios jurídicos desde un paradigma pluritópico e 
intercultural que sepa abrirse al otro, al diferente, más aún en aquellos estados que se dicen plurinacionales 
(como es el caso de Bolivia, Ecuador o Brasil). Pese a que existen múltiples propuestas multi e interculturales, 
anticipamos la defendida en este trabajo y que podemos denominar pluriversalismo de confluencia o 
interculturalismo socio-histórico, en la línea establecida por Peter McLaren, Catherine Walsh y Joaquín 
Herrera Flores, en tanto interculturalismo crítico y de resistencia.21 Se trata de una apuesta por la 
fecundación mutua entre las culturas y las diversas modalidades de saber y conocer, considerando que todas 
las culturas, que son incompletas, se construyen a través de procesos de lucha de signos, saberes y 
significaciones, donde permanentemente se transforman las relaciones sociales, culturales e institucionales, y 
en esas relaciones es donde se edifican los significados. Para este tipo de interculturalismo toda cultura está 

                                                
20 Ver Alejandro Médici, “Teoría constitucional y giro decolonial: narrativas y simbolismo de las constituciones. Reflexiones a propósito de la 

experiencia de Bolivia y Ecuador, trabajo presentado en III Jornadas de Filosofía Política, UNMdP (mimeo) 

21 En este sentido ver Joaquín Herrera Flores (edit.), El vuelo de Anteo, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000; y Catherine Walsh, “Hacia una 
comprensión de la interculturalidad”, Estado de Direito, nº 28; 2010; Peter McLaren, Multiculturalismo crítico, Cortez Editora, Sao Paulo, 2000. 
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contaminada por muchas culturas y racionalidades, y lo que debe defender es una igualdad en la diferencia, 
que sepa combinar ambos principios frente a toda situación que produce desigualdad. Los dos imperativos 
categóricos que sintetizan muy bien lo señalado son los ofrecidos por Boaventura de Sousa Santos: a) 
tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza; y b) tenemos derecho a ser diferentes 
cuando la igualdad nos descaracteriza. 
 
Estos imperativos cuestionan la oposición igualdad-diferencia y pasan a defender a la complementariedad 
entre ambas frente a la desigualdad de la dominación o de la asimetría discriminatoria en el modo de ser, en 
el hacer, en el saber y en el estar. La pluriversidad de controversia se resuelve buscando criterios de 
emancipación que nos permitan, en un proceso continuo abierto, itinerante y en tránsito, desde la experiencia 
y los contextos de la gente (particularismos tensionados de universalidad), principalmente de quienes 
están en condiciones subalternas, vulnerables y victimizadas, distinguir y diferenciar, por un lado, aquellas 
políticas de apertura de humanización y, por otro lado, políticas de cierre (teniendo en cuenta las dinámicas 
de inclusión desde la diferencia y dinámicas de exclusión y deshumanización). Una interculturalidad que no 
ignora las relaciones de poder y las pretensiones de hegemonía de unas culturas o grupos sobre otras/os en 
todos los niveles (epistemológicos, axiológicos, ideológicos). En  definitiva, espacios de capacitación a los 
seres humanos en tanto que sujetos plurales pero sin caer en una funcionalidad que consolida imaginarios 
hegemónicos predefinidos y pre-establecidos (como pueden ser los establecidos por el Estado-nación, la 
lógica del capital y la cultura patriarcal).  
 
4.  Una propuesta intercultural y compleja de derechos humanos 
  
Finalmente, como colofón de lo expuesto, se establecerá una propuesta de pensamiento complejo e 
intercultural pero proyectado al campo más específico de derechos humanos, en tanto elemento transversal y 
recurrente en el mundo de las ciencias, los saberes y la actividad humana en general: 
 
- En primer lugar, existe un imaginario simplista y reducido sobre derechos humanos. Nuestra cultura sobre 
derechos humanos, hemos afirmado, se basa en un alto grado de analfabetismo. Además, se centra en su 
dimensión post-violada y está basada en un paradigma estatalista, ignorando la dimensión preventiva y pre-
violatoria, es decir, aquella que existe antes de ser vulnerados. Sin que ahora lo desarrollemos en 
profundidad, lo que hay que hacer es ampliar la mirada y la manera de concebir derechos humanos. Hay que 
confrontar la clásica separación entre la teoría y la práctica, lo que se dice y lo que se hace sobre los mismos 
y también hay que enfrentar el control que desde el paradigma de la simplicidad se hace al reducir derechos 
humanos a teorías filosóficas, normas e instituciones jurídicas y eficacia jurídica estatal.22  
  
Entre otras cosas, puede ayudar bastante apostar por una noción de derechos humanos entendidos como 
procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por diversas formas de entender la 
dignidad humana y como formas de acceder a los bienes con los que se satisfacen las necesidades 
humanas y que, por lo general, están condicionados por contextos materiales hegemónicos (es decir, por 
sistemas de valores y sistemas de posiciones con respecto a esos bienes).23 Será muy útil ampliar y extender 
la mirada, desde un paradigma de la complejidad y relacional, a las luchas de los movimientos sociales que 
los originan y significan y a las luchas cotidianas individuales, así como a las distintas eficacias y garantías 
dichas anteriormente de carácter jurídico no estatal y a las garantías no jurídicas políticas y sociales; 
asimismo también se debe subrayar la convocatoria y la concientización de una cultura y una sensibilidad 
socio-popular de derechos humanos que no esté basada en una única expresión o forma de vida humana. 
Por ello, los sujetos sociales, su capacidad de relacionalidad, los entornos y los contextos espaciotemporales 
en los que se sitúan, sus espiritualidades desde lógicas de dominación e imperio o de emancipación y 

                                                
22 Para mayor detalle ver David Sánchez Rubio, Repensar derechos humanos. De la anestesia a la sinestesia, Mad, Sevilla, 2008; y del mismo 

autor, Contra una cultura anestesiada de derechos humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y Facultad de 
Derecho del la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2008. Sobre la interculturalidad en perspectiva crítica, ver Raúl Fornet Betancourt, 
Transformación intercultural de la filosofía, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001; y La interculturalidad a prueba, Concordia, Aachen, 2006. Sobre 
un ejemplo de comprensión intercultural, Carlos Lenkersdorf, Filosofar en clave tojolabal, Miguel Angel Porrúa, México D.F., 2002. 

23  Joaquín Herrera, A (re)invençao dos direitos humanos, Fundaçao Boiteux, Florianópolis, 2009. 
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liberación tiene que ser incorporados a los análisis jurídicos (par exclusión/inclusión). 
 
- En segundo lugar, también se dijo, que los derechos humanos son como una especie de traje, con chaqueta 
y corbata que se tiene que poner o colocar todo homo sapiens, inclusive aquellos hombres y mujeres que no 
precisan usarlo porque tienen otra forma de concebir la ropa o porque sus cuerpos, figuras o espiritualidades 
no encajan en ese molde o forma.24 Predomina un imaginario excesivamente eurocéntrico y lineal que, 
aunque posee sus virtualidades y elementos positivos, acaba por implantar una cultura excesivamente 
anestesiada y circunscrita a una única forma hegemónica de ser humano: la propia desarrollada por 
Occidente en su trayectoria y versión de la modernidad burguesa y liberal.  
 
No solo se trata de denunciar el problema que  existe concebir derechos humanos desde una concepción de 
demasiado simplista, estrecha y reducida, sino también de incorporar el elemento cultural y vinculado con la 
universalidad de los mismos. Referirse a los derechos humanos, enseñar, analizar e investigar sobre 
derechos humanos puede tener un condicionante muy negativo por su dimensión y carga eurocéntrica. Desde 
nuestro punto de vista, la idea de derechos humanos oficialmente aceptada y que está más generalizada en 
la cultura tanto de las personas de la calle, como en el ámbito de los operadores jurídicos y de los teóricos de 
la academia, no solo provoca cierta indolencia, docilidad y pasividad, además de que consolida la separación, 
tradicionalmente  reconocida, entre la teoría y la práctica, sino que también parte de un imaginario circunscrito 
a la cultura occidental.  
 
Por estas razones cuando se habla de estudios y saberes sobre derechos humanos, hay que incorporar el 
elemento intercultural para evitar seguir participando en la consolidación de discriminaciones y 
silenciamientos históricos de culturas y grupos humanos cuyos imaginarios, formas de pensar, modos de vida, 
ritmos y tiempos son muy diferentes al ethos sociocultural de occidente. Con mayor motivo cuando el actual 
contexto marcado por la globalización ha ampliado los espacios de intercambio, contacto y sociabilidad 
pluricultural. 
 
Además, sabido es que, históricamente, dentro de nuestro contexto cultural, la mayoría de los estados se han 
construido bajo la pretensión y el dominio de un grupo nacional dominante. Los estados-nación han surgido 
fruto de luchas de poder cuyas tendencias se han dirigido hacia la creación de un estado unitario y 
homogéneo. El colectivo dominante, que podía ser mayoritario o minoritario, según los casos, ha ido 
utilizando las instituciones estatales para promover su identidad, su lengua, su historia, su cultura, sus mitos, 
sus símbolos. Para ello se utilizaban políticas de “construcción nacional” tanto de asimilación  como de 
exclusión a expensas de los otros grupos étnicos o indígenas. La historia de Occidente está llena de procesos 
internos y procesos externos de colonización e imperialismo donde los colectivos o grupos que se resistieron 
han sufrido represalias políticas, discriminaciones económicas de todo tipo e incluso técnicas de eliminación y 
destrucción genocida. Esta historia ha ido de la mano del surgimiento y de la posterior universalización del 
ideal de los derechos humanos. Pese a su componente emancipador, su contexto de desarrollo por el mundo 
ha tenido también una cara de dominación. Por esta razón son muchas las culturas y los grupos étnicos e 
indígenas que son recelosos a la hora de utilizar una figura que ha estado asociada a procesos de conquista, 
robos, pillaje, expolios y guerras. Cuestionan a los derechos humanos como posible instancia universal que 
permita dar cuenta de todas la expresiones culturales relacionadas con ideales de emancipación, liberación y 
dignidad humana.  
 
En este sentido, y con intención aclaratoria sobre el posible origen de derechos humanos y la relación que 
puede tener con su dimensión de universalidad, vamos a destacar tres posiciones concretas y que, según la 
que se adopte, dependerá el tipo de concepción que en clave intercultural se desarrolle a nivel de cultura 
jurídica:25 

                                                
24 Ver David Sánchez Rubio, Repensar derechos humanos...; y también ver Faziendo e desfaziendo direitos humanos, EDIUNISC, Santa Cruz do 
Sul, 2010. Otra perspectiva crítica sobre derechos humanos afín, ver en Juan Antonio Senent de Frutos, Problemas fundamentales de los 
derechos humanos desde el horizonte de la práxis, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 

25 Para una mayor profundización véase Jack Donnelly, Derechos Humanos universales: en teoría y en la práctica, Edic. Gernika, México, 1994. 
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a) En primer lugar, están aquellas posiciones que defienden que todas las culturas tienen procesos de lucha y 
versiones sobre la dignidad relacionadas con derechos humanos. Por tanto, todas participan en su proceso 
de construcción y en cada contexto cultural se debe dar cuenta y hacerse eco de esas distintas luchas y 
expresiones que, en la mayoría de las ocasiones, se han silenciado, invisibilizado y ocultado. 
 
b) En segundo lugar, hay quienes consideran que solo la lucha por la dignidad humana en Occidente ha sido 
traducida en forma de derechos humanos. Todas las culturas poseen diversas concepciones sobre la dignidad 
humana, pero no todas ellas las conciben en forma de derechos humanos. Lo que hay que hacer es buscar 
los denominadores comunes y las diferencias existentes entre los derechos humanos generados en 
Occidente y aquellos equivalentes isomórficos que tienen un parecido estadio o nivel de importancia en las 
culturas que los defienden.  
 
c) En tercer lugar,  nos encontramos con posturas que afirman que Occidente no creo ni la idea ni el concepto 
de derechos humanos, sino solo una manera discursiva, filosófica e institucional de sistematizarlos y 
desarrollarlos, que sin ser exclusiva, se ha hecho hegemónica. 
 
En uno y otro caso, tal como señala Boaventura de Sousa Santos, hay que partir de la premisa de que todas 
las culturas son incompletas y problemáticas en sus concepciones de dignidad y, además, poseen versiones 
intraculturales diferentes, algunas más amplias que otras, algunas con círculos de reciprocidad más amplios 
que otros, más abiertos en el reconocimiento como sujeto a todos los seres humanos.26  Son estas versiones 
las que deben incorporarse en cualquier programa o plan de investigación que pretenda fomentar un espíritu 
y una actitud realmente intercultural en el reconocimiento de las diferencias. 
  
Como un ejemplo, y para terminar, una alternativa metodológica y educativa para el imaginario jurídico que 
explique y salga del callejón sin salida sobre la universalidad o particularidad de los derechos humanos, debe 
hacerse cargo e incorporar en sus programas de investigación tanto de la presencia de múltiples culturas, con 
sus respectivos grupos humanos, como de las distintas visiones y pretensiones de unidad hacia la que 
aspiran, construidas por medio de las propias relaciones sociales, que pueden ser diferentes y equidistantes 
unas de otras. Cada contexto marcará el grado de atención de la diversidad. Pero hay que hacerlo evitando 
posturas esencialistas que aparecen tanto en discursos y culturas de carácter tanto localista como globalista y 
hegemónico, en la línea del pluriversalismo de confluencia y crítico apuntado. 
 
En este sentido, un conocido proverbio complementado señala que cuando el dedo señala el sol, el tonto mira 
el dedo... Pero  más tonto  sería si mirara al sol, pues se quedaría ciego.27 Ser tontos o ciegos en políticas 
educativas sobre derechos humanos vendría a ser el marco dentro del que se mueven quienes defienden 
tanto una idea de universalidad expansionista y excluyente de los mismos, como una idea de particularidad 
cerrada e incomunicada que los rechaza a partir de un esencialismo estrecho y blindado.  Es por ello que 
incluso el punto de partida en el que hemos situado al tonto, el marco en el que se encuentra, igualmente está 
equivocado porque no sólo hay un sol, no sólo hay un dedo y una forma de apuntar al cielo. En materia de 
lucha por la dignidad humana, hay múltiples soles y estrellas, muchos son los dedos que las señalan e, 
incluso, hay otras maneras para indicar  distintos lugares y sitios. Siempre es muy enriquecedor lo que 
pueden ofrecernos quienes imaginan y crean diversos mundos, por muy diferentes que sean al nuestro.  
 
La aceptación de esta pluralidad de opciones no tiene por qué implicar indefectiblemente la total 
incomunicación y separación entre las culturas. Es cierto que podremos encontrarnos con esferas en las que 
será imposible establecer vasos comunicantes, pero habrá otras en donde sí serán posible algunos puntos de 
encuentro. A pesar de todo, sí es cierto que el conocimiento y la valoración de otras formas de vida a partir del 
condicionamiento provocado por nuestra misma cultura es una empresa complicada, por los obstáculos 

                                                
26   Boaventura de Sousa Santo, A gramática do tempo, Cortez Editora, Sao Paulo, 2006. 

27  En Subcomandante Marcos, "Encuentro intergaláctico", Ajoblanco, nº 4, 1997. 
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ideológicos y por los prejuicios limitantes, pero existe toda una amplia gama de tonalidades de sentido sobre 
la emancipación humana. Nos encontramos con zonas completamente oscuras y ciegas para nuestros ojos, 
de evidente inconmensurabilidad porque sus cimientos descansan sobre paradigmas originales, 
absolutamente propios, e imposibles de reducir a una unidad básica.28. Asimismo aparecen esferas de 
penumbra y de poca claridad, pero que pueden ser traducidas y apropiadas en virtud de nuestros propios 
paradigmas. Y, finalmente, hay espacio de intensa luz, conmensurable y de pleno entendimiento intercultural. 
 
En este sentido, Raimon Pannikar apuesta por la urgencia y la necesidad de un horizonte abierto que vea y 
comprenda la tendencia del ser humano hacia la unidad y la universalidad, pero que sea consciente de que 
hay otros pueblos con otros horizontes. Pese a que aspiramos a abrazarlos, nos percatamos tanto de su 
carácter siempre escurridizo, como de su apertura constitutiva. Lo transcultural nunca está sólo, pues siempre 
estamos en una cultura. Y una cultura no lo abarca todo. Siempre se encontrará con elementos y facetas de 
la realidad impenetrables para ella, incluso para la misma razón humana,29 sin embargo también habrán 
equivalentes homeomórficos, elementos de juntura y concurrencia intercultural, que expresan los frutos de 
inseminaciones mutuas, pero en contextos itinerantes y en tránsito. 
 
Por otra parte, los procesos de elección y cambio relacionados con derechos humanos siempre son 
situacionales, se desarrollan por prácticas sociales y tramas a través de las cuales se construye en cada 
momento y en cada lugar, experiencias con proyección de universalidad. El cierre o la apertura del otro, de 
quien es diferente se realiza por medio de acciones humanas que se pueden plasmar simbólica y 
discursivamente. El saber valorar las particularidades siendo conscientes de nuestras raíces no impide la 
búsqueda de referentes transculturales y transhistóricos que en cada momento y en cada lugar se generan y 
se regeneran en función de las prácticas humanas. Xabier Etxeberría nos habla de una universalidad 
tensionada de particularidad, en donde se interrelacionan y acceden los imaginarios, las distintas 
cosmovisiones y diversas concepciones del mundo.30 Pero estas nacen y se desarrollan a partir de 
situaciones y testimonios sociales y culturales. Por ello, quizá sea mejor hablar de particularidades 
concretas tensionadas de universalidad, con proyección de generalidad y que se expresan según las 
tramas sociales desplegadas por cada cultura. Se trataría no de un universalismo sino de un 
pluriversalismo de confluencia, abierto desde sus distintas procedencias a un permanente diálogo y a un 
continuo proceso de construcción sin imposiciones etnocéntricas y homogeneizadas. Este espíritu debería 
bañar el diseño de cualquier política de investigación en derechos humanos. 
 
Por este y otros motivos, todo conflicto intercultural no tiene que ser abordado como un problema incómodo y 
rechazable, sino enteramente lo contrario, como un reto enriquecedor de intercambios con el que hay que 
convivir para que la vida no pierda su dinamicidad. Evidentemente, cuando se está hablando de áreas de 
concurrencia, de preocupaciones isomórficas mutuamente, de puntos o parámetros transculturales y de 
equivalentes homeomórficos recíprocamente inteligibles, los riesgos de imposiciones hegemónicas y de 
dobles discursos excluyentes aparecerán a cada instante. De ahí que esta pluriversalidad dialógica y de 
confluencia sea tan difícil de construir y deba hacer referencia a aquella dimensión de la realidad a partir de la 
cual se puede conocer si los procesos de desarrollo, encuentros y conflictos interculturales provocan 
situaciones de marginación, discriminación y exclusión social en todas sus esferas y dimensiones. Ese lugar 
lleno de riesgos, incertidumbres, avances y retrocesos podemos encontrarlos en distintas versiones sobre la 
dignidad y en la figura de derechos humanos que hay que articular y enseñar sin la intención de homogenizar 
con una idea de unidad, sino respetando las diferencias y su base relacional e histórica.  
 
Finalmente, pese a que podamos pecar de reiterativos, cuando hablamos de universalidades lo hacemos no 
en un sentido abstracto sino como expresiones situacionales que nacen y se desarrollan desde el 

                                                
28  Véase Salvador Giner y Ricardo Scartezzini (eds.), Universalidad y diferencia, Alianza Editorial, Madrid, 1996. 

29  Ver R. Panikkar, La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad, Trotta, Madrid, 1999; también ver su libro Sobre el diálogo 
intercultural, Edit. San Esteban, Salamanca, 1990. 

30  Xabier Etxeberria, "Los derechos humanos: universalidad tensionada de particularidad", en Los derechos humanos, camino hacia la paz, 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1997. 
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comportamiento humano y el testimonio de la gente, no desde los discursos y las teorías, que son una parte 
mínima de la experiencia. Un imaginario pluriversal y de confluencia debe cultivar el respeto de la diferencia 
en espacios en los que desde ella permita en igualdad de condiciones a todos los sujetos humanos poder 
crear, significar, recrear y hacer mundos plurales en lo étnico, lo cultural, lo sexual, lo libidinal, lo social, lo 
económico, lo político, lo espiritual, lo epistémico y lo espiritual. 
 

Esta alternativa intercultural de confluencia debe hacerse cargo y debe incorporar tanto la presencia de 
múltiples culturas con sus luchas y reclamaciones, como las distintas visiones y pretensiones de unidad hacia 
la que aspiran, construidas por medio de las propias relaciones sociales, que pueden ser diferentes y 
equidistantes unas de otras. Por esta razón, la idea de derechos humanos y de dignidad humana variará, 
mudará en cada caso. Cada contexto marcará el grado de atención de la  diversidad. Pero todo ello hay que 
hacerlo evitando posturas esencialistas que aparecen tanto en discursos y culturas de carácter localista como 
globalista y hegemónico. La aceptación de esta pluralidad de opciones no tiene por qué implicar 
indefectiblemente la total incomunicación y separación entre las culturas. Es cierto, tal como se ha dicho, que 
podremos encontrarnos con lugares en los que será imposible establecer vasos comunicantes, pero habrá 
otros en donde sí serán posibles algunos puntos de encuentro, siendo los derechos humanos uno -no el 
único- de esos lugares de confluencia y/o desencuentros. 
 
5. Conclusión 
 
Para terminar y concluyendo brevemente, a lo largo de estas páginas, con la explicitación que hemos hecho 
de los tres límites u obstáculos del imaginario jurídico moderno y con los cuatro retos expuestos junto a la 
propuesta intercultural de derechos humanos, se ha querido expresar la necesidad de que el Derecho y la 
cultura jurídica vaya a la realidad (a esa que le excede y de la que forma parte) y deje de ser exclusivamente 
una técnica de regulación ausente de valores contaminantes y socio-históricamente producidos. A nivel 
epistemológico, axiológico y cultural, un Derecho interdisciplinar, comprometido y basado en un pensamiento 
complejo y relacional, que enfrente esa cultura analfabeta en derechos humanos que predomina en nuestras 
conciencias y que reconozca a todos los seres humanos desde la pluralidad la capacidad de vivir y de 
construir, recrear y resignificar mundos diversos y plurales en clave étnica, sexual, política, cultural, 
económica y social, principalmente desde los niveles de exigencia y responsabilidad que reclaman y nos 
reclaman aquellos colectivos situados en condiciones de victimización y vulnerabilidad. Pero esto es otra 
historia que se desarrolla en otros lugares y contextos. 
 
 
     Entre Florianópolis y Sevilla, octubre 2010-enero 2011 
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A CONSTRUÇÃO DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COM ARGURMENTOS DE
UMA TEORIA DISCURSIVA

THE CONSTRUCTION OF PRECEDENTS ARGUMENTS WITH THEORY OF A SPEECH

Cândido Francisco Duarte Dos Santos E Silva
Sérgio Gustavo De Mattos Pauseiro

RESUMO
No Brasil ainda existe grande resistência em se adotar uma cultura dos precedentes judiciais,
mas o posicionamento do Supremo Tribunal Federal tem mudado, em função da constante
demanda social em busca da segurança jurídica. No entanto, se a formação desses precedentes
não estiverem permeados de uma política democrática deliberativa, que permita a amarração do
indivíduo a intersubjetividade de uma estrutura preliminar de entendimento, pode-se correr o
risco de uma ditadura dos interesses econômicos. Com isso a filtragem constitucional perderia a
fecunda tarefa de consolidação dos princípios emancipatórios da Constituição. Dentro da mesma
perspectiva metodológica comunicativa, o Superior Tribunal de Justiça também poderia
consolidadar os seus precedentes, com isso teremos uma Justiça mais ágil, comprometida com a
segurança das suas decisões, ajudando a estabilizar as relações sociais, sem muito custo,
preservando o direito fundamental à duração razoável do processo.
PALAVRAS-CHAVES: precedentes; segurança; democracia; princípios

ABSTRACT
In Brazil there is still great resistance in adopting a culture of judicial precedents, but the
positioning of the Supremo Tribunal Federal has changed, due to the constant social demand in
search of legal certainty. However, the formation of these precedents are not imbued with a
democratic political deliberation, allowing the mooring of the individual intersubjectivity of a
preliminary framework of understanding, one may run the risk of a dictatorship of economic
interests. With that filtering constitutional lose fruitful task of consolidation of emancipatory
principles of the Constitution. Within the same communicative methodological perspective, the
Superior Tribunal de Justiça could also consolidadar its predecessors, thus we will have a more
responsive justice, committed to the safety of their decisions, helping to stabilize social relations,
without much cost, while preserving the fundamental right the reasonable duration of
proceedings.
KEYWORDS: precedent; security; democracy; principles

 

1 - INTRODUÇÃO

             

              Apesar da aproximação crítica entre as jurisprudências da civil law e da common law,
existem diferenças históricas na criação dos precedentes judiciais, que  surgiram com impacto do
constitucionalismo.

              Na civil law, a partir das bandeiras da Revolução Francesa,  destruiu-se um regime
jurídico para construir outro. A preocupação era limitar o poder dos magistrados à declaração da
lei, pois antes da revolução, os juízes não mereciam a confiança do povo, pois eram nomeados
pelo Rei. Portanto, a supremacia do Parlamento foi vista como a sujeição do juiz à lei, proibindo-
o, inclusive, de interpretá-la.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 89



              Ao contrário, a Revolução Inglesa de 1688 não desejou desconsiderar o passado e
destruir o direito já existente, mas confirmá-lo e fazê-lo valer contra um Rei que não o
respeitava. Os juízes estavam ao lado do povo, portanto na common law, os códigos não têm a
pretensão de fechar os espaços para o magistrado  pensar, nesse sistema o legislador não se
preocupa em ter todas as regras capazes de solucionar os casos conflitivos, evitando a
interpretação do juiz. Talvez por essas razões os países da common law desenvolveram uma
cultura mais consolidada dos precedentes.

              Mas com o tempo a Civil Law foi completamente descaracteriza, o juiz inicialmente
proibido de interpretar a lei passou a paulatinamente interpretá-la. O que gerou o risco da
formação dos  precedentes sem a participação deliberada da sociedade, ameaçando a estrutura
democrática.

Por essas razões a filosofia do direito passou a analisar o problema entre Justiça e
Legislação. As primeiras controvérsias sobre tema surgiram na República Federal da Alemanha e
nos Estados Unidos, principalmente acerca da legitimidade das decisões dos Tribunais
Superiores.

Mas foram os filósofos alemães, os primeiros a enfrentar o desafio, propondo uma teoria
discursiva que permita a amarração do indivíduo a  intersubjetividade  de uma estrutura
preliminar de entendimento.

Dessa forma, os precedentes jurisprudenciais podem ser um instrumento eficaz na
participação social, se estiverem permeados de uma política democrática deliberativa.

 

 

2 – A Evolução dos Precedentes Judicial na Common Law e Civil Law

            Na common law, para teoria declaratória, o juiz não cria a lei comum, mas ele apenas a
declara e em sua própria decisão é obrigado a frisar os  precedentes, fundamentando o seu
entendimento[1].

            O common law, para a teoria positivista, existia por ser estabelecido pelos juízes que
possuíam law-making authority[2]. O direito seria produto da vontade dos magistrados e, assim,
não seria meramente descoberto, mas sim criado.

            O problema consiste em saber se juiz tinha autoridade para criar ou apenas para
declarar o direito.

            Para teoria declaratória os precedentes teriam grande relevância, pois consistiriam em
um antecedente lógico do direito. Essa Teoria nos remete a 3 (três) questões: 1) 0 common law
não existe sem os precedentes; 2) o juiz do common law, pode criar o direito e realiza uma
função absolutamente diversa do colega da civil law; e 3) A tradição dos precedentes seria
incompatível com o civil law.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 90



            Na verdade, os juízes estavam mergulhados em uma cultura jurídica, pois tinham
grande dificuldade em revogar um precedente[3], portanto teriam que legislar se quisesse
revogá-lo.

Contudo, os juízes da common law limitaram-se a declarar o direito, não se sentiam
confortáveis em ter a responsabilidade de criar o direito. Diante dessa  argumentação, os
próprios magistrados chegaram a conclusão de que a ruptura com os precedentes significaria
legislar e, por isso, mantinham-se presos aos mesmos.

Assim a noção de que o juiz pode criar direito apenas justificaria o chamado efeito vertical
do stare decisis[5], uma vez que os  precedentes apenas obrigariam os juízes e cortes inferiores,
portanto seria uma espécie de dieito não edificados pelo legislativo.

 

2.1 – Fundamentos Históricos dos  Precedentes
 

            A Teoria Declaratória, não apenas tentou demonstrar que a função do juiz é de revelar
o direito, mas igualmente tem a atribuição de permitir ao Judiciário declarar ou afirmar a
common law contra o soberano e contra o Parlamento, tensionando viabilizar, dessa forma,
espécie de controle judicial dos atos estatais.

            Com a Revolução Gloriosa em 1688, é instituída a doutrina da supremacia do
parlamento. Tal doutrina servia para o governo Inglês controlar os atos de suas colônias. A
intenção era passar a noção de supremacia do direito sobre o monarca[6].

            A legislação das Colônias não era verdadeiramente submetida ao direito Inglês, mas sim
vinculada à lei Inglesa. O controle da legitimidade das leis Coloniais  dava-se  a partir da
Common Law.

            De modo que o controle de constitucionalidade dos Estados Unidos significou muito mais
uma continuidade do que uma ruptura com o modelo Inglês. Cabe esclarecer que o poder da
Civil Law, submetido à Constituição é próximo ao Juiz dos Estados Unidos que cria a norma para
o caso concreto a partir da carta magna,  também é algo bastante similar com criar norma a
partir da Common Law ou mesmo declarar  o direito da Common Law,  como ocorria no 
primitivo direito Inglês. Noção que se opõe à aplicação estrita da lei, própria da tradição de Civil
Law.

            Portanto, a supremacia do parlamento inglês tem significado completamente distinto da
supremacia do Legislativo e o Princípio da Legalidade, tais como visto pela Revolução Francesa.
A Revolução Inglesa de 1688 não desejou desconsiderar o passado e destruir o direito já
existente, mas ao contrário, confirmá-lo e fazê-lo valer contra um Rei que não o respeitava.
Friza-se que o Bill of Wright, é antes de tudo, marcado pela submissão ao Rei à lei.

            Embora a Revolução Inglesa tivesse vencido o Absolutismo, com ela o Parlamento não
assumiu o poder absoluto, como aconteceu na Revolução  Francesa. Na tradição da Europa
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Continental e na luta contra o absolutismo a Assembléia Soberana passou a se opor às
pretensões do Rei, aos privilégios e as liberdades tradicionais dos Ingleses representados e
defendidos pelo Parlamento, na Inglaterra. Enquanto que na Revolução Francesa, os juízes não
mereciam a confiança do povo e a supremacia do Parlamento foi vista como a sujeição do Juiz à
lei, proibindo-o, inclusive, de interpretá-la[7].

Antes da Revolução Francesa, os membros do Judiciário, sem qualquer compromisso
com os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como mantinham laços espúrios
com outras classes, especialmente com a aristocracia feudal, que atuavam sob togas e seus
cargos judiciais eram comprados e herdados, o que fazia supor que o cargo de magistrado
deveria ser usufruído como propriedade particular capaz de render frutos pessoais. Argumentos
de Montesquieu, aperfeiçoando a necessidade de separação dos poderes, com claras distinções
entre as funções do Legislativo e do Judiciário.

Portanto, após a revolução francesa tornou-se imprescindível limitar a atividade do
judiciário subordinando-o de forma rígida ao parlamento cujos habitantes deveriam representar
os anseios do povo. Dessa forma, conferiu-se o poder de criar o direito apenas ao Legislativo. A
prestação judicial deveria se restringir a mera declaração da lei, deixando ao executivo a tarefa
de executar as decisões judiciais.

              Na Common Law, os códigos não têm a pretensão de fechar os espaços para o Juiz
pensar, portanto, não se preocupa em ter todas as regras capazes de solucionar os casos
conflitivos. Isto porque, no Common Law, jamais se acreditou ou se teve a necessidade de
acreditar que poderia existir um código que eliminasse a possibilidade de o Juiz interpretar a lei.

              Na Inglaterra, ao contrário do que ocorreu na França, os Juízes não constituíram uma
força progressiva preocupada em proteger o indivíduo e em pôr  freios no abuso do poder, como
ainda desempenharam papel importante para descentralização do poder e superação do
feudalismo ancestral, tradição da nação, sem qualquer necessidade de respeito às tradições
jurídicas passadas[8].

              A Revolução Francesa procurou criar um direito que fosse capaz de eliminar o direito
passado e as tradições até então herdadas de outros povos, mediante o esquecimento não só do
direito Francês mais antigo, como também a negação da autoridade do ius commune. O direito
comum havia sido substituído pelo direito nacional, dessa forma, contrário ao Inglês, tinha que
ser claro e completo, para não permitir qualquer interferência judicial, pois não se podia confiar
no juiz que até então estava no poder ao lado dos senhores feudais.

              Note-se que o direito Francês, além de rejeitar o Civil Law comum e de procurar
instituir um direito nacional novo, teve a necessidade de legitimá-lo mediante a subordinação do
poder do Juiz ao do Parlamento. Com o tempo, a Revolução francesa, como toda revolução
ressentiu-se de fortes ilusões românticas e utopias, gerando dogmas como o de proibir o Juiz de
interpretar a lei.

3 – Precedentes como Certeza e Garantia Jurídica.
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              Na Revolução Francesa acreditou-se que manter o juiz preso à lei seria sinônimo de
segurança jurídica.

              Nos países onde não se precisava se iludir com o absurdo de que o juiz não poderia
interpretar a lei, naturalmente aceitou-se que a segurança e a previsibilidade teriam que ser
buscadas em outro lugar, exatamente nos precedentes das decisões judiciais.

A segurança e previsibilidade, obviamente, são valores almejados por ambos os sistemas,
mas a doutrina da Civil Law, continua aceitando que a lei seria suficiente para garantir a
segurança e previsibilidade, ou seja, a doutrina não tomou consciência que diante da variedade
de decisões e interpretações de lei, seria necessário uma elaboração dogmática capaz de
garantir a segurança, a previsibilidade e a igualdade[9].

De modo que, a Common Law, pode facilmente enxergar que a certeza jurídica apenas
poderia ser obtida mediante stare decisis, ao passo que a Civil Law, a convicção jurídica na
aplicação da lei, mas em outra dimensão sente-se atordoada perante a desconfiança da
população.

            Nesse sentido, o que realmente deve ter significado é a contradição de o juiz na civil
law decidir questões iguais de forma diferente do tribunal que lhe é superior. Enquanto isto, o
juiz que contraria a posição do tribunal, ciente de que a este cabe a última palavra, pratica ato
que, ao atentar contra a lógica do sistema, significa desprezo ao Poder Judiciário e
desconsideração para com os usuários do serviço jurisdicional.

4 – Analise de Hans Kelsen Acerca dos Precedentes.

Para Kelsen, um tribunal de última instância, pode receber competência para criar,
através da sua decisão, não só uma norma individual, apenas vinculante para o caso sub judice,
mas também normas gerais. Isto é assim quando a decisão judicial cria o chamado precedente
judicial, quer dizer: quando a decisão judicial do caso concreto é vinculante para a decisão de
casos idênticos. Uma decisão judicial pode ter um tal caráter de precedente quando a norma
individual por ela estabelecida não é predeterminada, quanto ao seu conteúdo, por uma norma
geral criada por via legislativa ou consuetudinária, ou quando essa determinação não é unívoca
e, por isso, permite diferentes possibilidades de interpretação. No primeiro caso, o tribunal cria,
com a sua decisão dotada de força de precedente, Direito material novo; no segundo caso, a
interpretação contida na decisão assume o caráter de uma norma geral10]. 

Na opinião do filósofo, em ambos os casos, o tribunal que cria o precedente funciona
como legislador, talqualmente o órgão a que a Constituição confere poder para legislar. A
decisão judicial de um caso concreto é vinculante para a decisão de casos idênticos pelo fato de
a norma individual que ela representa ser generalizada. Esta generalização, quer dizer, a
formulação da norma geral, pode ser realizada pelo próprio tribunal que cria o precedente, mas
também pode ser deixada aos outros tribunais que se encontram vinculados pelo dito
precedente. Como a decisão que constitui o precedente apenas pode ser vinculante para a
decisão de casos iguais, a questão de saber se um caso é igual ao precedente é de importância
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decisiva. Como nenhum caso é igual ao precedente sob todos os aspectos, a “igualdade” de dois
casos que a esse respeito interesse considerar apenas pode residir no fato de eles coincidirem
em certos pontos essenciais - tal como, na verdade, também dois fatos que representam o
mesmo delito não coincidem em todos os pontos mas apenas em alguns pontos essenciais.
Porém, a questão de saber em que pontos têm de coincidir para serem considerados como
“iguais” apenas pode ser respondida com base na norma geral que determina a hipótese legal,
fixando os seus elementos essenciais. Portanto, só com base na norma geral que é criada pela
decisão com caráter de precedente se pode decidir se dois casos são iguais. A formulação desta
norma geral é o pressuposto necessário para que a decisão do caso precedente possa ser
vinculante para a decisão de casos iguais[11].

Ora, se aos tribunais é conferido o poder de criar não só normas individuais mas também
normas jurídicas gerais, eles entrarão em concorrência com o órgão legislativo instituído pela
Constituição e isso significará uma descentralização da função legislativa, afirmava Kelsen. Sob
este aspecto, isto é, com respeito à relação entre o órgão legislativo e os tribunais, podem
distinguir-se dois tipos de sistemas jurídicos tecnicamente diferentes. Segundo um destes tipos,
a produção de normas jurídicas gerais está completamente centralizada, quer dizer, é reservada
a um órgão legislativo central e os tribunais limitam-se a aplicar aos casos concretos, nas
normas individuais a produzir por eles, as normas gerais produzidas por esse órgão legislativo.
Como o processo legislativo, especialmente nas democracias parlamentares, tem de vencer
numerosas resistências para funcionar, o Direito só dificilmente se pode adaptar, num tal
sistema, às circunstâncias da vida em constante mutação. Este sistema tem a desvantagem da
falta de flexibilidade. Tem, em contrapartida, a vantagem da segurança jurídica, que consiste no
fato de a decisão dos tribunais ser até certo ponto previsível e calculável, em os indivíduos
submetidos ao Direito se poderem orientar na sua conduta pelas previsíveis decisões dos
tribunais.

Hans kelsen lembra que em completa oposição ao sistema da livre descoberta do Direito,
sistema que já Platão propôs para o seu Estado ideal, que ligado a radical descentralização da
criação do Direito, e grande flexibilidade, renuncia totalmente à segurança jurídica. Com efeito,
sob uma tal ordem jurídica, os indivíduos não podem prever as decisões dos casos concretos em
que participam como demandantes ou demandados, acusadores ou acusados. Por isso, não
podem de forma nenhuma saber de antemão o que é que lhes é juridicamente proibido ou
permitido, para que é que têm ou não têm poder ou competência. Somente podem conhecer
isso através da decisão em que lhes é aplicada uma pena ou em que são absolvidos da
acusação, em que a sua ação é rejeitada ou recebe provimento. Todo Direito só poderia ter
caráter individual, a decisão dos casos concretos não poderia sequer ser vinculada a normas
gerais.

Do ponto de vista de um ideal de justiça - apenas possível como valor relativo - a
diferença entre o sistema da livre descoberta do Direito e o sistema da descoberta do Direito
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vinculada à lei ou ao direito consuetudinário reside no fato de o lugar da norma geral de Direito
positivo e da norma geral do ideal de justiça que orienta o legislador ser ocupado pela norma
geral do ideal de justiça do órgão chamado à descoberta do Direito[12].

Entre os dois tipos ideais de uma jurisprudência vinculada a leis estaduais e de uma
jurisprudência liberta das leis estaduais, situam-se aqueles sistemas nos quais, sendo embora
instituído um órgão legislativo central, os tribunais recebem o poder não só de fixar normas
jurídicas individuais nos quadros das normas gerais criadas pelo órgão legislativo mas também -
em circunstâncias determinadas, já acima referidas - de fixar normas individuais fora destes
quadros; e, por fim, aquele sistema em que os tribunais têm poder de criar normas jurídicas
gerais sob a forma de decisões com força de precedentes. Estes diferentes sistemas
representam diferentes graus de centralização ou descentralização da função produtora do
Direito e, portanto, diferentes graus de realização do princípio da flexibilidade do Direito, que
está na razão inversa do princípio da segurança jurídica[13].

Trata-se de uma teoria, que é nascida no terreno da common law anglo-americana,
segundo a qual somente os tribunais criam Direito, é tão unilateral como a teoria, nascida no
terreno do Direito legislado da Europa continental, segundo a qual os tribunais não criam de
forma alguma Direito mas apenas aplicam Direito já criado. Esta teoria implica a idéia de que só
há normas jurídicas gerais, aquela implica a de que só há normas jurídicas individuais. A
verdade está no meio, a decisão judicial é a continuação, não o começo, do processo de criação
jurídica[14].

            Kelsen chama a atenção para um fato antagônico, quando afirma que os precedentes
podem produzir um efeito inverso a segurança jurídica, uma vez que a interpretação final da lei
estaria a cargo do magistrado da Corte Superior, incapaz de livrar a sociedade do seu próprio
unilateralismo.  

5 –  Diligências na Construção dos Precedentes (Robert Alexy).

            O filósofo alemão, Robert Alexy, explica que a jurisprudência acaba consolidando um
julgamento de valores, do que podemos deduzir que na aplicação da lei está gravado as
próprias convicções morais subjetivas do aplicador do Direito. Devemos reconhecer, que mesmo
com a ajuda da metodologia das ciências sociais, muitas das vezes nos deparamos com um
julgamento de valor que não são suficientemente  concretos para servir como base para quem
tem de tomar uma decisão[15].

            Por outro lado, a pessoa que decide, quando o faz como juiz, transmite a sua decisão
em nome do povo, portanto não deve ser indiferente as convicções daqueles em cujo nome fala.
Também o resultado das deliberações de várias gerações de advogados não podem ser
simplesmente negligenciadas por quem toma a decisão. Dessa observação fica claro que não se
pode tratar de uma questão de alternativas estritas daqueles que há muito tempo debatem
problemas jurídicos. Necessário é muito mais um modelo que, por um lado, permita as
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convicções comumente aceitas e os resultados de prévias discussões jurídicas, e, por outro,
deixe espaço aberto para os critérios de correção[16].      

            Alexy lembra, que atualmente, mesmo na lei continental européia, os precedentes são
reconhecidos como necessários, o que se discute são as características dos aspectos da sua
argumentação jurídica e o caráter de fonte de lei que será acordado na formação de um
precedente. As formas de argumentos jurídicos aqui são entendidos na metodologia jurídica
como analogia, para aplicação de um precedente[17].       

  6 – A Proposta de Habermas para Construção dos Precedentes e a Possibilidade de
Aplicá-la no Brasil.

            Na Alemanha, passou-se a entender que a lógica da divisão dos poderes não pode ser
ferida pela prática de um tribunal que não possui meios de coerção contra as recusas do
parlamento e do governo. No entanto, a concorrência do Tribunal Constitucional com o
legislador legitimado democraticamente pode agravar-se no âmbito do controle abstrato de
normas. A observância as normas do parlamento significa reverência a um poder gerado
comunicativamente, porém é necessário limites quando o legislativo resolve negociar e redefinir
normas éticas e morais já internalizadas na constituição[18].

            Por outro lado, o controle abstrato de normas é função indiscutível do legislador, e,
mesmo em segunda instância, pode assumir proporções de um processo judicial. Portanto, a
transmissão dessa competência para um Tribunal Constitucional implica numa fundamentação
complexa. Pois somente no controle abstrato de normas temos um desligamento explícito da
validade com força de direito, mesmo que seja apenas de modo pontual.

            Para o filósofo alemão Jügen Habermas, Carl Schimitt não conseguiu aceitar que o
controle abstrato de normas era uma questão de aplicação de normas e, com isso, uma
operação genuína da prática jurídica de decisão judicial, porque somente regras gerais podem
ser comparadas entre si, porém não subsumidas umas as outras, ou aplicada umas as outras. A
isso Kelsen podia objetar que o objetivo do controle não é conteúdo de uma lei problemática, e
sim a constitucionalidade de sua criação[19].

Habermas aposta na interpretação do controle de normas em geral de modo
procedimental, o que ainda teremos que examinar. Um argumento decisivo para ele  e encontra-
se nos casos de transgressão da Constituição Federal, onde o parlamento e o governo passam a
ser partes litigantes e onde ele recomenda apelar para uma terceira instância para decidir o
conflito, a qual esteja acima dessa oposição, impossibilitada ela mesma de exercer o poder, a
que a divide essencialmente a constituição entre o governo e o parlamento. Isso, segundo o
filósofo, confere inevitavelmente um poder a tal instância. Porém o fato de atribuir a um órgão o
simples poder de controlar a constituição não é o mesmo que fortalecer ainda mais dos
portadores dos dois principais poderes , conferindo-lhe o controle da constituição.

            Na leitura habermasiana, a distribuição e a competência entre os poderes do Estado
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podem ser entendidas como cópia dos eixos históricos de decisões coletivas: A prática de
decisão judicial é entendida pelo agir orientado pelo passado, fixado pelas  decisões do
legislador político, diluídas no direito vigente, ao passo que o legislador toma decisões voltadas
para o futuro e a administração controla problemas surgidos na atualidade.

Esse modelo parte da premissa, segundo o qual a constituição do Estado de direito
democrático deve repelir primeiramente aos perigos que podem surgir na dimensão que envolve
o Estado e o cidadão, portanto nas relações entre o aparelho administrativo que detém o
monopólio do poder e pessoas privadas desarmadas. Ao passo que as relações horizontais entre
pessoas privadas, especialmente as relações intersubjetivas, não têm nenhuma força
estruturadora para o esquema liberal de divisão de poderes.[20]        

            Habermas acredita que o discurso de auto-entendimento ético-político dos cidadãos
encontra-se na sua manifestação concentrada, numa jurisprudência constitucional, orientada por
valores que se apropria  hermeneuticamente do sentido originário da constituição, na medida
em que atualiza criativamente desafios históricos cambiantes, opondo-se ao sentido originário,
ainda mais ousado do que a nossa hermenêutica jurídica.

Trata-se de uma crítica do filósofo ao juiz constitucional alemão, no papel de um
professor profético que procura garantir a continuidade da tradição constitutiva para a vida da
comunidade, interpretando a palavra divina dos fundadores. As reservas contra  a legitimidade
da jurisprudência do Tribunal Federal Alemão não depende apenas de mudança de paradigma,
mas também de concepções metodológicas na opinião do filósofo. Na República Federal da
Alemanha, a crítica pode ser referir a uma doutrina de ordem de valores, desenvolvida pelo
próprio Tribunal, portanto uma autocompreensão da metodologia dos juízes teve conseqüências
problemáticas para a decisão de importantes precedentes, o que não aconteceu nos Estados
Unidos. A crítica justificada à jurisprudência dos valores dirigi-se, muitas vezes de forma brusca,
contra as graves conseqüências que resultam do Estado de Direito[21]. Essa crítica levanta
realmente o problema da legitimidade, tomando como referência a prática do Tribunal
Constitucional Federal Alemão,  pois ela implica em um tipo de concretização de normas que
coloca a jurisprudência constitucional no estado de uma legislação corrente[22].

            O fato do tribunal constitucional e o legislador político ligarem as normas processuais
não significa uma equiparação conforme da Justiça com o legislador. Os argumentos
legitimadores, a serem extraídos da constituição, são dados preliminarmente a corte
constitucional na perspectiva de um legislador que interpreta e configura o sistema de direitos à
medida que persegue as suas políticas. O tribunal torna a desamarrar o feixe de argumentos
com o qual o legislador legítima as suas resoluções, a fim de mobilizá-los para uma decisão
coerente do caso particular de acordo com os princípios de direito vigente; todavia ele não pode
dispor desse argumentos para interpretação imediata do tribunal e configuração do sistema de
direito e, com isso, para uma legislação implícita[23].    
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            A partir do momento que uma norma não permite mais tal aplicação coerente, portanto,
conforme a constituição, coloca-se a questão do controle abstrato de normas, a ser apreendido
na perspectiva do legislador. Na Alemanha e nos Estados Unidos, na medida que esse controle é
feito no quadro da instância da prova judicial, levando a rejeição de normas e não mandado
para o legislador.

            A controvérsia dos constitucionalistas americanos em relação a legitimidade da
jurisprudência constitucional segue mais na linha politológica do que na da metodológica do
direito. No discurso sobre a divisão de trabalho entre tribunal constitucional e legislador
democrático, os espíritos se dividem, principalmente na avaliação do processo legislativo e na
questão da racionalidade que a constituição atribui a esse processo. Mesmo tendo como pano
de fundo idéias empíricas, a teoria do direito toma o aspecto normativo para discutir o modo
como a controvérsia da relação entre os dois poderes foi considerada na tradição constitucional
americana. Com relação a tarefa do controle abstrato de normas, o Tribunal Constitucional
Alemão, ao intervir na legislação política e ao suspender normas aprovadas pelo parlamento,
tem que apelar para uma autoridade derivada, inferida do direito de autodeterminação do povo,
o parlamento[24].

            Todavia, a diferença decisiva consiste na compreensão do papel do processo
democrático. Segundo Habermas, a visão liberal aponta para uma terminologia simplificadora,
que se introduziu na discussão americana, isto é processo democrático desempenha a tarefa de
programar o Estado no interesse da sociedade, sendo que o Poder Estatal é apresentado como
aparelho da administração pública e a sociedade como sistema de seu trabalho social e do
intercâmbio das pessoas privadas, estruturado conforme a economia de mercado. E, nisso tudo,
a política tem a função de enfeixar e impor interesses sociais privados contra um aparelho do
Estado que se especializa no uso administrativo do poder político para fins coletivos[25].

Nos Estados Unidos, desde a famosa discussão entre federalistas e antifederalistas, o
verdadeiro problema consiste na influência de grupos de interesses que impõem seus objetivos
privados sobre o aparelho do Estado à custa de interesses gerais. Nessa delimitação clássica
contra a tirania de forças sociais, pecam contra o princípio da separação entre o Estado e a
sociedade.  O republicanismo renovado também entende o  papel do tribunal constitucional
como o de um guardião da democracia deliberativa: tomando como ponto de partida processos
de controle de normas nas quais a Suprema Corte, apoiando-se em classificações
discriminadoras, rejeitou leis, seguindo o argumento de que o  legislador não conseguiu
desenvolver uma análise racional da matéria a ser regulamentada.26]

            Por outro lado, a compreensão republicana da política resulta em uma conseqüência
menos evidente para a seguinte questão: até que ponto o tribunal constitucional pode intervir
ofensivamente nas resoluções legislativas? Essa cautela é fundamentada quando o controle da
racionalidade não se refere tanto a forma dos processos de fundamentação, como aos
argumentos substanciais que são desmascarados como pretexto retórico. O interessante é que o
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republicanismo, ao contrário do que sua inspiração democrático- radical talvez faça supor, não
se transforma no advogado do autocontrole judicial. Ele é a favor de um ativismo constitucional,
porque a jurisprudência constitucional deve compensar o desnível existente entre o ideal
republicano e a realidade constitucional[27].

            A jurisdição ao desatar o feixe dos diferentes tipos de argumentos introduzidos no
processo de normatização, fornecendo uma base racional para as pretensões de legitimidade do
direito vigente. Na política legislativa, a adução de informações e a escolha pragmática dos
meios estão entrelaçadas com o balanceamento de interesses e a formação de compromissos,
com o auto-entendimento ético e a formação de preferências com a fundamentação ao moral e
o exame jurídico da coerência.

            Habermas acaba apostando em uma compreensão procedimentalista conseqüente da
constituição, aposta no caráter racional das condições procedimentais que apóiam suposições de
que o  processo democrático, em sua totalidade, propicia resultados racionais. A partir daí, é
possível dizer que a razão incorpora-se nas condições pragmatico-formais possibilitadoras de
uma política deliberativa, não sendo necessário contrapô-la a esta última como se fosse uma
autoridade estranha, situada além da comunicação política. Num modelo de discurso mais
abstrato, a amarração do indivíduo e a intersubjetividade de uma estrutura preliminar de
entendimento possível fica mantida. Com esse argumento Habermas defende a necessidade da
amarração de precedentes dentro do controle de constitucionalidade do direito continental.

Daniel Sarmento discorda inicialmente do raciocínio habermasiano para discutir a
complexa problemática da legitimação democrática da justiça constitucional e articula uma
concepção razoável, com começo, meio e fim. Neste sentido, ele afirma que é  preciso ter em
mente que os juízes não são semideuses infalíveis, como o Hercules de Dworkin. São, pelo
contrário, seres humanos de carne, e osso, com defeitos e qualidades, e que, especialmente no
Brasil, defrontam-se com uma absurda sobrecarga de processos, que não lhes permitem
enveredarem-se em profundas discussões morais e filosóficas no julgamento de cada caso difícil.
Mas a lei, por sua vez, também está muito longe de poder encarnar a vontade geral do povo a
La Rousseau, sobretudo, considerando a tremenda crise da democracia representativa brasileira.
Portanto, uma boa teoria não deve mistificar nem o Judiciário, nem a lei[28].

            Ademais, uma boa concepção sobre a jurisdição constitucional não pode lastrear-se em
fundamentos teóricos que sejam flagrantemente incompatíveis com a própria Constituição. Por
isso, Daniel Sarmento entende que são insustentáveis, pelo menos em solo brasileiro, as teorias
puramente procedimentais da jurisdição constitucional como as de John Hart Ely e de Jurgen
Habermas[29].

            O autor brasileiro acredita que não é preciso discutir aqui se é viável uma teoria
puramente procedimental da Constituição ou se, ao contrário, qualquer definição sobre o tipo de
democracia  desejado e seus respectivos pressupostos acaba envolvendo, inexoravelmente,
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escolhas substantivas. Segundo o autor, nos basta, constatar que teorias procedimentais não
combinam com uma Constituição como a brasileira, que é profundamente substantiva, eis que
pródiga na consagração de valores materiais. Aliás, a aplicação de teorias procedimentais da
jurisdição constitucional no Brasil implica num curioso paradoxo. Essas teorias, como se sabe,
buscam, em nome da democracia, limitar o ativismo judicial, retirando as questões substantivas
da esfera da jurisdição constitucional. Contudo, e aí para o professor Daniel Sarmento, a
suprema contradição para adotarem esta teoria, os juízes teriam de ignorar as orientações
valorativas já contidas na Constituição. Ou seja, eles teriam que sobrepor a sua teoria
constitucional procedimental aquela, sem dúvida substantiva, adotada pelo próprio constituinte
originário. Mas, independentemente da adesão a qualquer teoria especifica sobre a jurisdição
constitucional, é possível, numa aproximação mais pragmática do tema, identificar o papel
positivo que ela pode desempenhar na proteção de direitos e valores fundamentais, que se
sujeitariam a um risco muito maior se deixados aos cuidados apenas dos próprios atores
políticos. Trata-se, em linguagem tosca, de não deixar a raposa como a única vigia do
galinheiro[30]. Na verdade, não só a independência judicial, mas também o ethos profissional
dos juízes, caracterizado pela valorização da legalidade e do devido processo legal, favorecem
ao bom desempenho desta função.

            Contudo, o autor brasileiro acaba ratificando o pensamento habermasiano, quando
menciona o que entende como bases firmes para o judiciário, em busca de uma Justiça
participativa: a) ao emprego de uma metodologia racional, intersubjetivamente controlável e
transparente, não só para aperfeiçoar as decisões, como também para evitar que elas sejam
vistas pela sociedade como o fruto exclusivo dos caprichos e das predileções dos seus
prolatores;  (b) a democratização do próprio exercício da jurisdição constitucional, com a
abertura do seu procedimento a participação efetiva de novos atores sociais, através de medidas
como o fortalecimento do papel dos amicus curiae e a realização mais freqüente de audiências
públicas e (c) a adoção, pelos juízes, de uma postura de moderação e de respeito diante das
decisões adotadas pelos demais poderes, em razão do seu lastro democrático[31].

            Note-se que o autor brasileiro aposta no respeito aos precedentes judiciais, assim como
Habermas, como mecanismo importante em busca de uma democracia deliberativa.

 

7 – Mecanismos Jurídicos de Participação Social para Construção de uma
Democracia Deliberativa.       

 

            Não podemos falar de precedentes sem preocupação da amarração do indivíduo e a
intersubjetividade a uma estrutura preliminar de entendimento, que permita ampla participação
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social no Poder Judiciário, sob o risco da implantação de uma ditadura dos interesses
econômicos. Por essas razões, o Poder Judiciário vem ampliando a sua influência e intervenção
sobre as questões sociais no Brasil.

            Desde a Constituição de 1988, o Judiciário é cada vez mais provocado a manifestar-se
sobre temas e conflitos sociais, enquanto última instância política. Além disso, ganhou espaço na
política brasileira, tanto pelo exercício do acompanhamento do legislativo, quanto pela anuência
ou cobrança do executivo. Sob este aspecto, a jurisdição passou a contemplar instrumentos
jurídicos processuais que possibilitasse a participação popular, auxiliando na perspectiva de
construção de uma democracia deliberativa. Dentre esses instrumentos, destacam-se a
participação do amicus curiae e o controle social mediante ações judiciais: ação popular, ação
civil pública, mandado de segurança coletivo, ação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, entre outras[32].

Com o tempo a própria sociedade passou a se organizar para utilização dos instrumentos
processuais, surgindo à participação cooperativa, através da atuação do cidadão como sujeito
privado, sem exercer função materialmente pública, mas em atividades de interesse geral, com
apoio do Poder Público. Nesse prisma, surgem  as atividades das entidades de utilidade pública,
do terceiro setor, que conquistaram o reconhecimento da legitimidade processual, sem falar nas
denúncias de irregularidades do Poder Público[33].

No mais, cabe destacar a participação do cidadão fora do aparato administrativo, mas em
atividades materialmente públicas, com o auxílio ou concordância da Administração, que lançam
as bases para formação de um Estado Democrático Deliberativo. Entendemos que a   justiça
pode ser alcançado sem exatamente detonar a tutela jurisdicional, através da prática dos
elementos, a seguir:  a) consulta pública; b) audiência pública; c) colegiados públicos; d)
assessoria externa; e) denúncia pública; f) reclamação relativa ao funcionamento dos serviços
públicos; g) colaboração executiva; h) ombudsman[34];

 

 

8 – Participação Social no Controle de Constitucionalidade Difuso, em Sede de 
Recurso Extraordinário.

 

            No sistema brasileiro, o controle de constitucionalidade pode se dar de forma direta
dirigida ao Supremo Tribunal Federal - STF ou no curso de qualquer ação voltada à solução de
um caso conflitivo concreto. O controle de constitucionalidade também pode ser feito através de
técnicas de interpretação conforme a constituição e de declaração parcial de nulidade ou
inconstitucionalidade, sem redução do texto, de acordo com o artigo 28 §Ú da lei 9868/99, seja
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através de ação direta, seja incidentalmente. O STF também, em sede de recurso extraordinário,
sempre adotou a tese de que a decisão proferida atinge unicamente os litigantes, porém as suas
últimas decisões têm mitigado esse conceito. Essa tese sustenta que mesmo decisões tomadas
em no recurso extraordinário, ou seja, em controle incidental, quando o objeto da manifestação
do plenário do Supremo Tribunal Federal, gozam de efeito vinculante em relação aos órgãos da
administração e aos demais órgãos do Poder Judiciário[35].

            Ao contrário do que ocorre em grande parte do direito Europeu, em que o controle de
constitucionalidade não é deferido à magistratura ordinária. Todo e qualquer juiz brasileiro tem o
poder-dever de realizar o controle de constitucionalidade nos casos concretos[36].

O sistema judicial brasileiro, no primeiro grau de jurisdição, pode decidir casos concretos e
tem o poder de negar a lei desconforme a Constituição, assim como dar sentido judicial à lei 
através das técnicas de interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade. Trata-se de
um poder de ampla latitude que faz do juiz brasileiro uma figura que em nada se assemelha ao
magistrado da Civil Law.

Quando o controle de constitucionalidade é deferido ao Supremo e à magistratura
ordinária, a necessidade de um sistema de precedentes é ainda mais evidente, mas também a
própria afirmação judicial do significado da constituição.

            Nos países que não adotam stare decisis,  a saída racional é o controle de
constitucionalidade concentrado, adotando um modelo de decisão único com modelo de eficácia
erga omnes. O controle difuso destituído de decisões com eficácia vinculante não é adequado
para a Civil Law. Porém, preferindo apostar no controle difuso, para o Brasil tornou-se inevitável
adotar um sistema de precedentes Constitucionais de natureza obrigatória. O sistema de
súmulas vinculantes instituído pela EC 45/04, constituindo um sinal claro nesse sentido, o artigo
481 do CPC, instituído pela lei 9756/98, já contasse com a necessidade de vinculação dos
tribunais inferiores. Tal emenda inclui no texto constitucional o artigo 103-A, que estabelece a
possibilidade do STF editar súmula de caráter vinculante para o poder judiciário e ainda para a
administração pública direta e indireta, em todas as suas esferas, que poderá ser instituída de
ofício ou por provocação, mediante dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões de
matéria constitucional, que a partir da publicação terá efeito vinculante[37].

            O que pode justificar a revogação de um precedente é somente a mutação da realidade
social que a corte considerou ao decidir. Cada uma das decisões do Supremo Tribunal Federal
vincula o próprio tribunal e aos demais juízes e isso advém da premência de se dar sentido à
função da mais alta corte brasileira diante do sistema de controle de constitucionalidade.

            Há irreversível processo de objetivação do controle de constitucionalidade no âmbito do
STF, na Reclamação 2986 em recentes julgamentos, medida cautelar n.° 376.852. Note-se que
o STF afirma textualmente que a atribuição de efeito vinculante a decisão tomada em controle
difuso é dominante, sendo isso marcante no direito americano, onde adotou-se o sistema difuso
de controle da constitucionalidade, diversamente do sistema Alemão, embora ambos cheguem a
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resultados práticos semelhantes. A eficácia vinculante própria ao direito Alemão não se destina a
impedir o juiz a decidir de forma contrária, mas simplesmente libera o juiz de valorar a questão
e remetê-la ao Tribunal Constitucional[38].

            O fato do juiz ordinário ter poder-dever de controlar a constitucionalidade, obviamente,
não significa que ele não deva respeito às decisões do STF. De outra forma, há de se responder
a pergunta que não poderia deixar de ser feita entre a compatibilidade entre a súmula
vinculante e decisão com eficácia vinculante. O procedimento para criação da súmula esconde
não apenas uma questão não percebida pela doutrina brasileira, mas antes de tudo, uma
temática nunca estudada pela doutrina da Civil Law, a compreensão e interpretação dos
precedentes[39].

              Não obstante o ratio decidendi nem sempre é imediata e extraível de um precedente.
Nessas hipóteses é imprescindível uma decisão, que sobrepondo-se às decisões já tomadas a
respeito do caso, individualize a ratio decidendi[40], até então obscura e indecifrável.

              Quando da ratio decidendi ressai de forma cristalina a decisão a súmula é
absolutamente desnecessária. Mas quando existem decisões de natureza complexa e absurda
deve restar súmula para estar precisa a ratio decidendi.

            Na verdade a decisão mencionada acima nos remete a outra questão muito específica, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a interposição de recurso
extraordinário da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça – TJ, em ação direta de
inconstitucionalidade, quando o parâmetro desta ação for dispositivo da Constituição Estadual de
observância obrigatória, interpretado contrariamente ao sentido e ao alcance da norma
constitucional federal[41].

                As normas remissivas, também denominadas normas de regulamentação indireta ou
normas "perrelationen" são aquelas cuja regulamentação é devolvida a uma outra norma, que
diversamente das normas materiais, as quais encerram em si a regulamentação. Na hipótese do
Tribunal de Justiça considerar inconstitucional a norma da constituição estadual  invocada como
parâmetro, poderá, de ofício  ou mediante provocação, declarar a sua incompatibilidade com a
Constituição da Republica. Apesar de exercida dentro de uma ação de controle concentrado
abstrato, a análise da inconstitucionalidade do parâmetro é considerada como um controle
incidental, no qual o exame, da validade antecede ao  julgamento do mérito. Da decisão
proferida pelo TJ caberá um Recurso Extraordinário para o STF[42].

            A regra é que não cabe recurso extraordinário em  assunto local, a contrario sensu,
conclui-se que cabe quando o assunto não é local, isto é, o assunto não será local quando
estivermos a tratar de uma norma central federal. Se o assunto for local, não cabe recurso
extraordinário porque a decisão deve se estabilizar dentro do território do Estado, se o assunto
não for local, cabe recurso extraordinário. E quando não é local? Quando se trata de norma
central federal.
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            Normas centrais federais são comandos da Constituição Federal que alcançam os
Estados-membros de forma obrigatória: princípios da constituição; princípios constitucionais;
normas de competência deferidas aos Estados e normas de preordenarão[43]. 

            Os Estados não podem tudo em sua Constituição, pois possuem limites. A própria
Constituição diz isso. Estes princípios da Constituição Federal (C.F.)  limitam a autonomia dos
Estados-membros. Esses limites e princípios já relacionamos no gênero: norma central federal.
Esses são os princípios que limitam a autonomia organizativa dos Estados-membros.

            Quando o assunto não for local, cabe recurso extraordinário e não será local quando
tiver tratando de norma de reprodução obrigatória está na C.F. e, obrigatoriamente,  tem que
estar na Constituição Estadual, que pode ser um princípio constitucional, um princípio
constitucional estabelecido e um princípio constitucional sensível.

            O mesmo pode acontecer se a Lei municipal for objeto de controle concentrado perante
o Tribunal de Justiça (TJ) tendo em conta a Constituição Estadual. Dessa decisão que reconhece
a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei municipal, em regra, não cabe recurso
extraordinário, porque o assunto é local. Excepcionalmente, caberá recurso extraordinário,
quando o assunto não for local, ou seja, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória e
aí, é possível a interposição de recurso extraordinário da decisão proferida do TJ ao STF, para
discutir a constitucionalidade da lei municipal.

O que importa aqui é se o recurso extraordinário que desafia a decisão do TJ, que tem
por objeto uma lei municipal ele é alvo de controle difuso ou concentrado. Se o assunto não for
local, cabe. E o recurso extraordinário terá efeito do sistema concentrado. A decisão do STF,
nesse recurso extraordinário, possuirá efeitos erga omnes, ex tunc, vinculante, porque o
sistema, portanto o modelo é concentrado.

Repare que ao contrário, o sistema Alemão recomenda que nos casos de transgressão da
constituição, onde o parlamento e o governo passam a ser partes litigantes, apelar para uma
terceira instância para decidir o conflito[44].

Mas voltando ao caso brasileiro, devemos lembrar que não existem precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, órgão que não têm força vinculante sobre os Tribunais
Regionais Federais - TRFs e os TJs, na verdade, os precedentes desse Tribunal Superior sequer
tem força persuasiva sobre os tribunais que lhe são inferiores.

Um precedente apenas tem efeito persuasivo quando gera  constrangimento ou algum
tipo de dever ao órgão jurisdicional. A prática demonstra que os tribunais federais e estaduais,
não apenas se sentem autorizados a desconsiderar os precedentes do STJ, como ainda, não
justificam as razões pelas quais deixam de aplicá-los. Essa posição não coaduna com o raciocínio
prescrito no artigo 105, inciso III da Constituição Federal, no sentido de que compete ao STJ
rever as decisões que contrariarem tratado ou lei federal. As decisões dos tribunais regionais e
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estaduais que não consideram os precedentes do STJ, carecem de fundamentação, impedindo a
eliminação dos conflitos de modo rápido, sem muito custo, como também viola o direito
fundamental à duração razoável do processo.

9 - CONCLUSÃO

 

            A grande preocupação no Brasil, com introdução da cultura dos precedentes judiciais no
controle difuso de constitucionalidade é o valor da segurança jurídica, conforme demonstrada na
doutrina americana.

Devemos reconhecer que a tradição da Civil Law, ancorada nas razões da Revolução
Francesa, foi completamente descaracteriza com o passar do tempo, o juiz inicialmente proibido
de interpretar a lei passou a paulatinamente interpretá-la.

Não é fácil analisar o problema entre Justiça e Legislação. Na filosofia do direito se
questiona a autorização para o controle judicial de constitucionalidade. Existem controvérsia
sobre tema na República Federal da Alemanha e nos Estados Unidos, principalmente acerca da
legitimidade das decisões dos Tribunais Superiores. Talvez essas dicotomia resida no fato do
Estado Liberal de Direito ter se transformado na maior parte dos países, em um Estado
intervencionista e do bem-estar social. 

Os precedentes jurisprudenciais são um instrumento eficaz de participação social, quando
permeados de uma política democrática deliberativa que pemita a amarração do indivíduo a
 intersubjetividade  de uma estrutura preliminar de entendimento.

Inúmeros mecanismos de participação social estão sendo estudados no Brasil, em busca
do ideal de uma Democracia deliberativa: a) consultas públicas; b) audiências públicas; c)
colegiados públicos; d) assessoria externa; e) denúncia pública, f) reclamação relativa ao
funcionamento dos serviços públicos; g) colaboração executiva; h) ombudsman, ouvido[45]r; i)
amicus curiae.

A atividade do juiz brasileiro, a quem é deferido o poder-dever de controlar a
constitucionalidade no caso concreto, não pode ser desempenhada sem a proteção de direitos e
valores fundamentais, que se sujeitariam a um risco muito maior se deixados aos cuidados
apenas dos próprios atores políticos.

Portanto, a constitucionalização do direito através da filtragem constitucional e
consolidação de precedentes deve continuar fecundando o direito com os princípios
emancipatórios da Constituição, mas não pode subtrair do povo o direito inviolável de escolher a
cada momento os próprios rumos. 

Assim sendo, a exemplo, da jurisdição constitucional, a jurisdição infra-constitucional 
pode seguir o mesmo caminho. Se os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de
Justiça forem consolidados e observados dentro da mesma perspectiva metodológica
comunicativa, teremos uma Justiça mais ágil, comprometida com a segurança das suas decisões,
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ajudando a estabilizar as relações sociais, sem muito custo, preservando o direito fundamental à
duração razoável do processo.
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A FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES: QUERELA NULLITATIS E AÇÃO RESCISÓRIA

THE FUNGIBILITY OF ACTIONS: QUERELA NULLITATIS AND RESCISSORY ACTIONS

Gizelly Gussye Amaral Rabello
Victor Sonegheti

RESUMO
O presente estudo inicia com algumas considerações sobre a sistemática jurídica das invalidades
dos atos processuais, notadamente da sentença, bem como suas conseqüências. Posteriormente
faz um apanhado histórico dos meios de impugnação das decisões invalidas, apresentando dois
dos mais importantes instrumentos para extirpar do mundo jurídico decisões judiciais que
padeçam de vício tão grave que nem mesmo a coisa julgada é capaz de sanar, a ação rescisória
e a querela nullitatis. Apresenta também um panorama dos chamados vícios transrescisórios,
entendidos como aqueles que não se sujeitam ao prazo decadencial da rescisória. Por fim,
diante de tantos conceitos e institutos controversos, apresenta a chamada fungibilidade dos
meios processuais, seus fundamentos e requisitos, defendendo sua aplicação às ações
autônomas de impugnação, especialmente a querela nullitatis e a ação rescisória.
PALAVRAS-CHAVES: Processo Civil; Vícios da Sentença; Ações Autônomas de Impugnação;
Fungibilidade; Ação Rescisória; Querela Nullitatis.

ABSTRACT
This study begins with some considerations on the systematics of the legal invalidity of the
procedural acts, especially the judgment and its consequences. Subsequently makes a historical
overview of the means of challenging the invalid judgments, introducing two of the most
important instruments to excise from the legal world judgments that suffer from addiction so
severe that even the res judicata is capable of remedy, the action recissory action and querela
nullitatis. It also presents an overview of so-called transrescisorial vices, defined as those who
are not subject to the rescission period. Finally, faced with so many controversial concepts and
institutions, introduce the fungibility of remedies, its fundamentals and requirements, supporting
its application to autonomous actions of impugnation, especially the querela nullitatis and
recissory action.
KEYWORDS: Civil Process; Vices of Judgment; Autonomous actions of impugnation; Fungibility;
Rescissory action; Querela Nullitatis.

1-                  Considerações Iniciais

 

O Direito, tanto como ciência quanto como sistema, se processa numa linha evolutiva e dinâmica, na busca incessante

pela justiça e pacificação social. Nesse contexto, o processo civil, guiado por princípios de ordem pública, apresenta-se ao mesmo

tempo com utilidade social e individual, como instrumento para a garantia da eliminação dos conflitos e realização da justiça,

consciente dos escopos motivadores de todo o sistema, superando os óbices que a experiência demonstra estarem constantemente a

ameaçar a boa qualidade de seu produto final, que é o provimento justo. Nessa linha, desde os primórdios, nos ordenamentos de

base romano-germânica, verificou-se uma tendência a rigidez, tanto quanto à forma, quanto à estabilização das decisões judiciais,

tendo como objeto maior alcançar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas e sociais. Todavia, nunca se negou a

possibilidade de que, durante o procedimento judicial pudessem ocorrer falhas e vícios que podem comprometer a própria essência

e finalidade do processo. Eis então a necessidade do surgimento de instrumentos que garantam a possibilidade de correção de tais

desvios.
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            Assim, apresenta-se como ponto de discussão constante na atualidade o tema da fungibilidade dos meios processuais, que

longe de significar um desapego total às formas, porque concebidas como instrumentos essenciais para organização e

previsibilidade da própria atividade jurisdicional, impõe-se como instrumento de garantia da efetiva tutela jurisdicional.

            Neste contexto, necessário primeiramente tecer algumas considerações quanto ao sistema de invalidades processuais, que

possui inegável identificação ontológica com a disciplina dos vícios dos atos judiciais do direito privado, mas que, apesar das

dificuldades de sistematização ainda enfrentadas pela doutrina e jurisprudência, deste se diferencia, sendo guiado por princípios

próprios. Importante também, apresentarmos uma perspectiva histórica e evolutiva dos meios de impugnação das decisões judiciais,

demonstrando sua relação com o sistema de invalidades e o panorama atual, decorrência da fusão e do aperfeiçoamento de institutos

seculares. Apresentamos, então, especificamente dois dos mais importantes meios de impugnação das invalidades processuais, a

querela nullitatis e a ação rescisória, demonstrando alguns aspectos importantes e divergentes na doutrina e jurisprudência.

            Com o presente estudo, pretende-se demonstrar não só a possibilidade, mas também a necessidade de se aplicar a chamada

fungibilidade dos meios processuais, especialmente às ações autônomas de impugnação e particularmente à ação rescisória e

querela nullitatis, como meios essenciais, presentes em nosso sistema e destinados a extirpar do mundo jurídico decisões que

padeçam de vícios que nem mesmo a coisa julgada é capaz de sanar. Tendo como referência as idéias de finalidade do processo e da

própria prestação jurisdicional, voltadas a justiça da decisão, entendida esta como a realização do direito material, temos que, a

efetivação da tutela jurisdicional não pode ser restringida por regras meramente formais, devendo o processo ser visto não como um

fim em si mesmo, mas como instrumento de concretização da justiça e dos direito fundamentais. Assim, fatores como a divergência

doutrinaria e jurisprudencial quanto a aspectos formais ou instrumentais do processo não podem ser óbice a prestação da tutela

jurisdicional, missão primordial do Direito.

 

            2 – Notas sobre os vícios da sentença

 

As raízes históricas do instituto da invalidade processual são identificadas no Direito Romano.[1]Em Roma, o nulo

significava inexistente, pois não havia distinção entre ato nulo e ato inexistente, já que as duas espécies pertenciam à categoria dos

atos que não produziam efeitos jurídicos. A primeira tentativa de diferenciação entre ato nulo e inexistente deve-se ao Direito

Canônico, na tentativa de estabelecer diferentes regimes para os matrimônios viciados.[2]Somente a partir de então se pôde

construir uma teoria das invalidades.

A doutrina brasileira, desde Pontes de Miranda vê o chamado “mundo jurídico” divido em três planos: existência, validade

e eficácia[3], sendo indispensáveis tais noções para o enfrentamento do tema dos meios de impugnação das decisões viciadas no

âmbito do direito processual civil.

A análise do plano da existência deve preceder a dos planos da validade e da eficácia. Um ato jurídico deve primeiramente

existir, dispondo das condições necessárias para seu ingresso no mundo jurídico, passando por uma relação de coincidência entre o

que existe no mundo dos fatos e o suporte fático abstrato da regra jurídica, para que somente depois este possa ser indagado quanto

a sua validade e eficácia. Assim, como ato inexistente entende-se figura distinta do ato nulo, faltando-lhe aquele mínimo de

requisitos constitutivos que são indispensáveis para sua existência jurídica. Para que a sentença seja considerada inexistente ela deve

apresentar vícios mais radicais, mais graves que os que importam invalidade.[4] Nenhuma aquiescência ou decurso de prazo fará

com que ela adquira qualquer eficácia, não se sujeitando à eficácia preclusiva nem mesmo da autoridade da coisa julgada. Como a

coisa julgada incide sobre os efeitos da sentença, e a sentença inexistente não tem aptidão para produzir efeito algum, não pode
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haver imunização do que juridicamente não existe.[5]

Especificamente quanto às sentenças, a distinção entre os planos da existência, validade e eficácia ganha ainda mais

relevância, como ato essencial e culminante do arco procedimental, devendo ser avaliada tanto em razão de vícios do próprio ato,

quanto de vícios ocorridos anteriormente. Assim, é importante ter em vista que a sentença rescindível não é sentença nula, nem

inexistente, muito menos ineficaz.[6]A única forma de aproximar a rescindibilidade e a inexistência, nulidade, anulabilidade ou

ineficácia, é admitir traços de identificação desta com a anulabilidade. Nas palavras de Barbosa Moreira: “Rescindir, como anular, é

desconstituir” [7].

Apesar de plenamente consolidada a divisão entre os planos do mundo jurídico, a transposição do sistema de validade do

direito material para os atos jurídicos processuais ainda é um problema para doutrina e jurisprudência. Todavia, até que haja

unanimidade quanto ao assunto, preferimos apresentar a divisão trazida por Adroaldo Furtado Fabrício[8] que agrupa os vícios da

sentença em três grupos: a) vícios que não resistem à eficácia preclusiva da coisa julgada e, por isso, se não alegados em recurso, se

tornam irrelevantes; b) vícios que, após o transito em julgado, podem servir de fundamento à desconstituição, mediante ação

rescisória, mas não impedem a decisão de produzir, nesse ínterim, todos os efeitos normais; c) vícios que, dispensam o exercício da

rescisória, elegíveis como óbices à execução.

 

3 – Considerações históricas sobre os meios de impugnação da coisa julgada

 

A evolução histórica do direito processual civil desembocou na tendência moderna de reduzir a duas classes os meios de

impugnação das decisões judiciais, quais sejam: os recursos, que objetivam impedir o trânsito em julgado e que se desenvolvem

dentro da mesma relação jurídica processual e as ações autônomas de impugnação, que, em regra, se voltam contra a própria coisa

julgada já constituída e estabelecem uma nova relação jurídica processual.

No Direito romano, inicialmente, os errores in procedendo mais graves, bem como alguns errores in judicando também de

alta gravidade, conduziam à chamada nulla sententia, contra qual não cabia qualquer recurso ou ação com finalidade de anular uma

sentença, posto que tais sentenças eram irrecorríveis e as nulidades de direito material operavam de pelo direito. À parte era lícito

apenas permanecer inerte e resistir aos efeitos do julgado, inclusive quando da ocorrência de actio judicati[9], opondo o referido

vício da sentença. Essa nulla sententia, todavia, não equivale ao que modernamente se entende por sentença nula, mas sim por

inexistente, aquela não-sentença incapaz de gerar preclusão e coisa julgada.[10]

No período formulário,[11] em razão da atividade do pretor e do aprimoramento do conceito de nulidade, sendo essa

uma sanção aos atos realizados em desacordo com as regras vigentes, surge a chamada “revocatio in duplum”, ação de natureza

especial, destinada a negar existência às sentenças, como meio de impugnação sem prazo pré-fixado, que visava à declaração de

nulidade do julgamento.[12]

No direito intermédio (568 d.Ca 1.500 d.C), nos estatutos italianos, por influência dos elementos germânicos e institutos

do direito romano, surge mais nitidamente, para a impugnação dos errores in procedendo, a chamada querela nullitatis, como um

instrumento autônomo, que ainda não era exercitada por meio de ação, mas por simples imploratio officie iudicis. Nesse ponto, a

appelatio já havia se firmado como via de ataque principal do julgamento de mérito.[13]

Neste período, a impugnação das sentenças nulas foi erigida à categoria autônoma em relação às inexistentes, devendo
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ser realizada por meio da querela nullitatis, deixando as sentenças juridicamente inexistentes sem uma via de impugnação própria.

Ao mesmo tempo, diversas causas de inexistência foram absorvidas como de nulidade da sentença, o que gerou grande confusão

entre os conceitos.[14]Em razão desta junção, muitos estatutos passaram a entender que decorrido o prazo para a proposição da

querela nullitatis, todos os vícios da sentença ficariam sanados, pois nenhum deles sobrevivia à preclusão desse meio de

impugnação, mesmo entendendo-se que nulidade e inexistência não se confundiam.

Ao lado desses institutos, a restitutio in integrum, nascida pouco depois do período republicano, apresentava-se como

meio para impugnação de sentenças, que embora formalmente válidas, padeciam do vício material da injustiça. Era meio idôneo

para argüição de iniqüidade da decisão.[15]

Com o tempo, o instituto da querela nullitais desdobrou-se em duas modalidades: a querela nullitatis sanabilis, destinada

a impugnar vícios considerados menos graves, e a querela nullitatis insanabilis, para os vícios mais graves. Sendo aquela absorvida

pelo instituto da apelação e esta, embora atualmente muito restrita, e mesmo que em alguns ordenamentos jurídicos europeus tenha

desaparecido, continuou como meio adequado para o ataque de vícios que permanecem insanáveis, mesmo com o advento da coisa

julgada.[16]

Também em razão dessa fusão de institutos, tem-se afirmado que no Brasil a atual ação rescisória, seria resultado da

integração entre a querela nullitatis e a restitutio in integrum.[17]

 

4 – Ação Rescisória

 

            A coisa julgada, como valor inerente ao Estado Democrático de Direito, transformou-se na expressão máxima a consagrar os

valores da certeza e da segurança jurídica, como instrumento voltado à garantia da ordem pública, pacificação social. Consagrando-

se, assim, a necessidade de delimitação, a casos excepcionais e rigidamente estabelecidos, das possibilidades de impugnação das

decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de ferir o valor da segurança dos julgados e a própria sistemática jurídica, que

garante não só o acesso ao judiciário, mas também uma solução definitiva para o conflito a ele apresentado.

            Assim, temos como premissa básica do sistema processual, que o processo deve ser realizado tão logo quanto possível, e que

este seja estável e definitivo, sem perder de vista o ideário da justiça e do julgamento justo. Para tal é necessário resolver o eterno

conflito do Direito, na busca pela segurança e a certeza, sem perder de vista a realização da justiça. Nesse contexto, a ação

rescisória apresenta-se atualmente como instrumento importante de impugnação de sentenças que, apesar de já haverem transitado

em julgado, padecem de vício grave, seja quanto à forma ou conteúdo.

Chama-se ação rescisória à “ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com

eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada” [18], tratando-se, portanto, de uma espécie de ação autônoma de

impugnação com vistas na invalidação de sentenças passadas em julgado.

            Relembremos que, seja em razão do aperfeiçoamento, seja em função da junção ou desmembramentos de institutos, nas

várias espécies de meios de impugnação das decisões judiciais (incluindo tanto os recursos, quanto as ações autônomas de

impugnação) nunca houve uma real pureza de objeto. Nem mesmo a apellatio (concebido para impugnar o julgado injusto), a

querela nullitatis (para argüição de vícios de forma) ou a restitutio in integrum (para insurgir-se contra iniqüidades) realizaram uma

distinção perfeita de seus objetos.[19]Assim, verificamos não raramente a possibilidade de utilização de recursos para opor-se a

julgados formalmente inválidos, e não apenas injustos, requerendo-se, pois, sua anulação e não reforma. Há ainda casos previstos
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pelo art. 458 do CPC, como o da sentença fundada em erro de fato, que carregam visivelmente herança da restitutio in integrum ou

da querela nullitatis, como no caso da ofensa à coisa julgada.

            Destarte, para a ação rescisória, de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva, não importará, na prática, a distinção

acadêmica entre nulidade e anulabilidade, já que a coisa julgada, inegavelmente tem poder sanatório sobre as duas espécies de

vícios, de maneira que decisões que possam padecer das duas espécies de defeitos produzirão igualmente seus efeitos enquanto não

rescindidas.

            Há, contudo, situações que devemos nos deter com mais atenção, são aquelas a que já nos referimos como espécie de vício

que dispensam o exercício da rescisória, sendo elegíveis como óbices à execução e à própria coisa julgada, não podendo incluí-las

nos casos de rescindibilidade.

 

5- Querela nullitatis insanabilis

 

Considerada germe das ações autônomas de impugnação, a querela nullitatis é ação de natureza declaratória e por isso

imprescritível, utilizada como um instrumento adequado a extirpar do mundo jurídico, sentenças que decorram de vício tão grave

que nem mesmo pela autoridade da coisa julgada é capaz de sanar.

Também chamada de actio nullitatis, a querela nullitatis inicialmente foi concebida como imploratio officie iudicis,

sendo um instituto desconhecido do Direito Romano e do Direito Germânico, tendo surgido na legislação estatutária italiana do

século XII, desenvolvendo-se e tomando forma no século XIII, atingindo a sua plenitude apenas na metade do século XIV[20],

com o tempo desdobrou-se em duas modalidades, sanabilis, destinada a impugnar vícios considerados menos graves, e a

insanabilis, para os vícios mais graves.

Mas, com o aperfeiçoamento dos sistemas recursais de diversos ordenamentos jurídicos, a querela nullitatis acabou por

desaparecer quase por completo, sendo encampada por novos institutos, como a rescisória, ou tendo suas hipóteses de cabimento

abrangidas pelas matérias alegáveis em sede recursal.[21]Desta forma, nos tempos atuais, o Direito Canônico apresenta-se como

único diploma a prever expressamente, para as causas relativas às coisas espirituais e com elas conexas, e para as que apurem a

violação de leis eclesiásticas e atos caracterizados como pecado, no que se refere à determinação da culpa e de imposição de penas

eclesiásticas, a utilização da querela nullitatis contra sentença, seja por via de exceção ou de ação, neste último caso, diante do juiz

que proferiu a sentença, no prazo de dez anos desde a sua publicação. [22]

Todavia, a par da falta de previsão expressa, tanto a doutrina estrangeira[23]quanto a pátria, e nesse caso apoiada pela

jurisprudência é hoje unânime em entender pela sobrevivência da querela nullitatis na sistemática processual civil moderna.

Contudo, infelizmente, a unanimidade restringe-se praticamente apenas a esse aspecto. A exemplo do que ocorre com o sistema de

invalidades processuais, e possivelmente como reflexo desta, a doutrina e jurisprudência brasileira divergem fortemente quanto à

natureza jurídica do instituto e principalmente quanto às hipóteses de cabimento deste.

Há vozes respeitáveis que sustenta tratar-se de ação declaratória de inexistência[24], assim como quem defenda estar-se

diante de ação declaratória de nulidade[25], questão que influência decisivamente nas hipóteses de cabimento da referida actio.

Assim, até pouco tempo a jurisprudência pátria restringia-se a aceitar a oposição da querela nullitatis apenas para o caso

de falta ou nulidade de citação em processo em que o réu fosse revel, por tratar-se de hipótese prescrita pelo inciso I, do art. 741, do
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Código de Processo Civil, alegável a qualquer tempo, embora não houvesse unanimidade quanto à determinação da natureza do

vício. Atualmente, vários doutrinadores[26] passaram a defender a possibilidade de utilização da querela nullitatis para

impugnação da chamada “coisa julgada inconstitucional”. E, assim, por tratar-se de ação de natureza declaratória e não sujeita a

prazo decadencial, a querela seria meio idôneo ao ataque de decisões judiciais contrárias à Carta Magna e contra as quais não mais

fosse cabível qualquer recurso e ação rescisória.

Assim, a jurisprudência pátria vem aplicando a tese da sobrevivência da querela nullitatis para aqueles casos em que a

sentença padeça de vício tão grave que não se pode reputar coberta pela autoridade da coisa julgada. Vejamos alguns exemplos:

 

PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA CITAÇÃO (INEXISTENCIA) –
QUERELA NULLITATIS.

I - A TESE DA QUERELA NULLITATIS PERSISTE NO DIREITO
POSITIVO BRASILEIRO, O QUE IMPLICA EM DIZER QUE A NULIDADE
DA SENTENÇA PODE SER DECLARADA EM AÇÃO DECLARATORIA DE
NULIDADE, EIS QUE, SEM A CITAÇÃO, O PROCESSO, VALE FALAR, A
RELAÇÃO JURIDICA PROCESSUAL NÃO SE CONSTITUI NEM
VALIDAMENTE SE DESENVOLVE. NEM, POR OUTRO LADO, A
SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO, PODENDO, A QUALQUER
TEMPO, SER DECLARADA NULA, EM AÇÃO COM ESSE OBJETIVO, OU
EM EMBARGOS A EXECUÇÃO, SE FOR O CASO.

II - RECURSO NÃO CONHECIDO. [27]

 

Citação – Nulidade – Querela Nullitatis.

A falta ou nulidade de citação para o processo de conhecimento contamina de
nulidade todos os seus atos, inclusive a sentença nele proferida. E por impedir a
regular formação da relação jurídica processual, tal nulidade frustra a formação
da coisa julgada, pelo que pode ser alegada em embargos à execução ou em ação
autônoma direta da querela nullitatis insanabilis, de caráter perpétuo, não
prejudicada pelo biênio da ação rescisória, porque o que nunca existiu não
passa, com o tempo, a existir. Desprovimento do recurso. [28] (grifo nosso).

 

Assim temos que, apesar das divergências, muito mais do que uma construção doutrinária a sobrevivência da querela

nullitatis em nosso sistema processual civil é uma realidade, já sendo verificada na prática de nossos tribunais.[29]

 

6 – Vícios que sobrevivem à coisa julgada

 

O trânsito em julgado altera profundamente o regime das invalidades processuais. Nos casos em que se exige alegação do

vício, a regra é de que o trânsito em julgado gera preclusão, excetuando-se os casos em que à parte não foi dada oportunidade de se

manifestar, caso em que não se operará a preclusão, convertendo-se a invalidade em rescindibilidade.[30]Com o trânsito em

julgado, mesmo aquelas invalidades que podiam ser decretadas de ofício pelo juiz, já não mais podem ser, vez que terminado o

oficio jurisdicional do magistrado. A nulidade, em regra, transforma-se em rescindibilidade ou anulabilidade, devendo ser alegada

pela parte no prazo previsto em lei.

Todavia, em alguns casos, como o de falta ou nulidade de citação em processo que o réu é revel (art. 741, I, do CPC) e de
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decisão contrária à constituição, o vício poderá ser argüido a qualquer tempo, mesmo após decorrido o prazo decadencial de dois

anos para a ação rescisória. Ou seja, tais defeitos não estão sujeitos à eficácia preclusiva geral da coisa julgada, não se convertendo

nem em rescindibilidade, nem anulabilidade. Bem observa Deocleciano Batista, que por motivações de natureza lógica, política,

racional e até mesmo em razão da função primordial do Estado de dizer quem tem o direito, todo sistema jurídico necessita conviver

com a necessidade de rever, sem limitação temporal, decisões judiciais a que falte requisito essencial para a formação da coisa

julgada.[31]

É nesse contexto que se apresentam os chamados vícios transrescisórios, apresentados por José Maria Tesheiner, que

correspondem a pressupostos cuja falta autoriza a declaração de inexistência ou ineficácia da sentença, ou a decretação de sua

nulidade, ainda que decorrido o prazo para a propositura da ação rescisória. O autor elenca algumas hipóteses em que as sentenças,

por viciadas, podem ser impugnadas a qualquer tempo. Vejamos algumas destas: sentença não assinada, sentença proferida por

quem não é juiz, a hipótese de falta ou nulidade de citação em processo em que o réu é revel, falta de capacidade postulatória da

parte, a irregularidade de representação e a sentença não escrita.[32]Aqui, embora o autor não elenque, entendemos perfeitamente

compatível com o conceito de vício transrescisório o vício de contrariedade à Constituição, gerador da chamada coisa julgada

inconstitucional.

De tudo, temos que a sentença, como ato processual, está sujeita a condições de existência, validade e eficácia, possuindo

elementos essenciais, firmados tanto no interesse da parte, como no interesse público ou da própria prestação estatal. A verdade é

que no curso do iter procedimental podem ocorrer alguns defeitos que impeçam o alcance dos objetivos do próprio processo. Em

regra, eles devem ser sanados durante o processo, seja a pedido da parte, seja de ofício pelo julgado, tornando-se irrelevantes após o

trânsito em julgado, podendo ser simplesmente desconsiderados. Todavia,  em razão de sua natureza essencial para a constituição,

vaidade ou eficácia do processo e conseqüentemente da sentença, alguns vícios podem persistir à autoridade da coisa julgada,

autorizando a revisão do julgado até mesmo após ultrapassado o prazo legal para sua rescisão, podendo ser alegado a qualquer

tempo e por qualquer meio idôneo.

 

7 – O princípio da fungibilidade e sua aplicação às ações

 

Fungibilidade refere-se à fungir, cumprir, satisfazer, substituir. Na processualística moderna, porém, o princípio da

fungibilidade tem como escopo impedir que a parte seja prejudicada ou responsabilizada quando surge dúvida objetiva e fundada no

manejo do instrumento processual adequado, seja ação, recurso ou tutela.

O chamado princípio da fungibilidade indica que um instituto, mesmo sendo incabível para atacar determinada situação,

pode ser considerado válido, desde que não resulte em prejuízo e a questão seja objeto de dúvida, na doutrina ou

jurisprudência.[33] Isso ocorre porque, a parte não poderá ser prejudicada pela interposição de um meio por outro, quando existe a

chamada dúvida razoável quanto ao meio jurídico adequado.

Não se trata de haver um único recurso adequado, implicando na inadequação de qualquer outro, mas sim em estar-se

diante de uma situação que enseja dúvida. Tal “dúvida” deve decorrer da divergência doutrinária e jurisprudencial, ou seja, a parte

deve encontrar-se  uma situação em que segundo alguns doutrinadores ou segundo alguns tribunais um determinado instrumento

estaria correto, e, segundo outros doutrinadores ou outros tribunais, outro meio seria o adequado.[34]

No campo do direito processual, em regra, a aplicação do referido princípio restringe-se o âmbito dos recursos. Tal
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restrição decorre principalmente da previsão expressa quanto a sua aplicação contida no art. 810 do CPC de 1939, que aduzia a

possibilidade de interposição de um recurso por outro, salvo na ocorrência de erro grosseiro e má fé. Com a sistemática recursal

implantada pelo CPC de 1973, pretensamente mais simples e taxativa, tal previsão foi suprimida. Todavia, aduz Nelson Nery Junior

que, a prática tem demonstrado que existem muitas dúvidas a respeito da adequação recursal no novo sistema processual. Algumas

destas derivadas das imperfeições e impropriedades terminológicas existentes no próprio código; outras, de divergências

doutrinárias e jurisprudenciais.[35] De toda sorte, necessário estabelecer mecanismos capazes de contornar esse grave problema,

de modo que a parte não fique prejudicada em virtude da interposição de recurso tido como correto por uma parte dos aplicadores

do direito e incorreto por outra.  Sendo esse o escopo primeiro do princípio da fungibilidade recursal.

Atualmente, justifica-se a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos a partir da dos artigos 154, 244 e 250, que

tratam propriamente do princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, aproximando-se da finalidade

disposta no art. 810 do revogado diploma processual. Assim, entendendo-se que a fungibilidade não só integra a sistemática

processual civil vigente como deve incidir toda vez que houver hesitação, quer no plano da doutrina, quer no plano da

jurisprudência, quanto a qual seria o recurso adequado para o caso.

Nesse sentido manifestou-se Rita de Cássia Correia de Vasconcelos, para a autora, a despeito de não estar expressamente

previsto no Código em vigor, como estava no de 1939, o princípio da fungibilidade traduz-se verdadeiramente numa manifestação

peculiar do princípio da finalidade, disposto no art. 244 ou da instrumentalidade das formas, a que se refere o art. 250. Reconhece-se

assim que, mesmo sendo importante a observância das formas para garantir-se a regularidade procedimental, o aspecto formal deve

ceder ao sentido teleológico, desde que não tenha advindo de erro de forma, nenhum prejuízo às partes.[36]

O CPC de 1939 trazia expressamente como requisitos para aplicação da fungibilidade recursal a inocorrência de "erro

grosseiro" e "má fé". Por outro lado, o CPC de 1973, por não fazer menção expressa a tal princípio, por óbvio, não estabelece os

critérios para sua aplicação. Diante de tal situação, a doutrina tratou de sistematizar tais requisitos, assim determinando que, a

fungibilidade recursal trata-se de princípio jurídico, cuja aplicação está condicionada à observância da técnica processual

apresentada pelo Código de 1939, aperfeiçoada pela doutrina moderna. Daí a conclusão de que o erro grosseiro na interposição de

recurso não pode ser sanado por força do princípio da fungibilidade[37].

Assim temos que, a atual disciplina do princípio da fungibilidade utiliza-se da técnica estabelecida pelo código anterior,

pela inexistência de previsão formal. De forma que, o erro grosseiro continua sendo utilizado como referência para se rejeitar um

recurso por outro, caracterizando-se este como uma total desconformidade com o texto legal ou com orientação uniforme da

doutrina e dos tribunais. Contrapondo-se ao que a doutrina denomina “dúvida razoável”, decorrente da divergência na doutrina ou

jurisprudência quanto ao cabimento recursal.[38]

No mesmo sentido Rita de Cássia Correia de Vasconcelos aduz que são circunstâncias geradoras de dúvida objetiva "as

impropriedades terminológicas da legislação, as divergências existentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso

cabível, e a circunstância de o juiz proferir um pronunciamento em vez de outro” [39].

Diante de tal quadro, mostra-se plenamente possível e útil a possibilidade da aplicação do referido princípio no que Rita de

Cássia Correia de Vasconcelos, denomina de "outra dimensão"[40] e Tereza Arruda Alvim Wambier entende por "fungibilidade de

meios"[41]. Sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade às ações.

A chamada "fungibilidade de meios", como modalidade de fungibilidade entre ações, se justifica pela existência do que se

denominam "zonas de penumbra", que, em verdade, são falhas normativas, sistêmicas, interpretativas, imprecisões legais ou

textuais[42]. É importante ter em vista que o escopo pretendido pelo legislador não é determinado pela interpretação isolada da
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norma processual. Necessário considerar todas as regras que integram o procedimento para se extrair o sentido de cada uma delas.

Somente mediante o exame global e comparativo do conjunto de dispositivos relacionados a determinado sistema processual é

possível estabelecer a finalidade dos atos e da forma estabelecida por eles.[43]

Com relação especificamente aos meios de impugnação da coisa julgada, as chamadas zonas de penumbra, estas são

incontáveis e tendem a multiplicar-se na exata proporção da quantidade e da velocidade das alterações que vão se apresentando no

sistema processual civil. Dessa forma, tem-se que a fungibilidade de meios possibilita, sem deixar de observar o ordenamento

jurídico, utilizando-se da lei, doutrina e jurisprudência, interpretados sistemática e teleologicamente, a resolução de parte dos

problemas jurídicos criados pela própria lei.

Para de Cássia de Vasconcelos o princípio da fungibilidade apresenta dimensão suficientemente ampla, a ponto de poder-

se invocá-lo para receber uma ação por um recurso e vice-versa, ou até mesmo uma ação por outra, mesmo que de natureza jurídica

diversa.

 

8 – A fungibilidade da Ação rescisória de da querela nullitatis;

 

            Diante do exposto verificamos que, em nosso sistema jurídico, é inegável a interferência recíproca entre os recursos e as

ações autônomas de impugnação, sendo possível por exemplo, mediante apelação, buscar-se anulação de uma sentença por motivo

de vício de atividade, em sede de ação rescisória alegar-se erro de juízo. Não vemos porque limitar o emprego de qualquer dos

instrumentos anteriormente apresentados, pois ainda que constatada a sobrevivência da querela nullitatis na sistemática processual

civil brasileira, não há que se descartar a utilidade da ação rescisória como meio idôneo para impugnação de sentenças viciadas.

            Somente a divergência doutrinária acerca dos regimes jurídicos das invalidades e da inexistência já seria suficiente para

configuração da chamada dúvida razoável ou objetiva quanto ao instrumento processual adequado a impugnar decisões viciadas

após o trânsito em julgado. Mas, além disso, também nossas cortes judiciais, também ainda não chegaram a um denominador em

relação ao tema.

            Desde o momento em que não mais cabe recurso a sentença eivada de vício transrescisório, surge para a parte prejudicada a

pretensão de retirá-la do mundo jurídico, eis que, ainda que viciada produzirá todos os efeitos típicos de uma sentença prefeita e

válida. Assim, caso trate-se de sentença que necessita procedimento executório, durante tal procedimento a parte prejudicada poderá

utilizar-se dos embargos do art. 741 do CPC. Findo tal procedimento ou tratando-se de provimento não sujeito a execução, a parte

estará habilitada a utilizar-se tanto da ação rescisória, quanto da querela nullitatis, mesmo ultrapassado o prazo decadencial de dois

anos, visto que a parte não pode ser prejudicada pela divergência ainda presente na doutrina e na jurisprudência com relação ao

meio idôneo à impugnação decisões viciadas por vício tão grave.

           

9 – Considerações Finais;

 

Admitindo a premissa de que o processo é um encadear sucessivo de atos destinados ao fim de servir de instrumento à

aplicação do direito material no caso concreto, tem-se inequivocamente, a possibilidade de que, durante esse percurso, ocorram

falhas e vícios que possam comprometer a própria essência e finalidade do instituto, que é dar razão a quem tem razão,
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proporcionando um resultado justo e respeitando os caminhos e regras pré-estabelecidas pelo legislador. É nesse contexto que

insere-se a importância dos meios de impugnação das decisões viciadas, como instrumentos destinados a impedir a cristalização de

situações que dada sua irregularidade comprometem a própria segurança do sistema.

Percebemos que, no âmbito das decisões judiciais, não tem muita razão prática a distinção doutrinária entre nulidade e

anulabilidade, principalmente quando se fala em sentença transitada em julgado, pois a partir desta, em regra, os vícios de que

padece a sentença, tornam–se mera rescindibilidade ou anulabilidade. Excetua-se, nesse caso, uma categoria de vícios que não se

sujeitas a essa disciplina, são vícios decorrentes de falha tão grave que nem mesmo a coisa julgada é capaz de sanar. Nessa categoria

inserem-se defeitos como o da inexistência jurídica, analise prévia à validade do ato, que decorre da falta de elemento essencial

para o ato, tornando-o inapto até mesmo para revestir-se da autoridade do transito em julgado e algumas espécies de invalidade,

como coisa julgada inconstitucional, que por tratar-se de ofensa à lei maior de nosso país não pode convalescer nem mesmo pela

incidência da autoridade da coisa julgada.

Desta feita, a sanabilidade geral imposta pela coisa julgada, por imperativo lógico, decorrente de princípios basilares do

processo, com vistas na garantia de um procedimento correto, organizado, estabelecido previamente e com vista na resolução do

conflito e na realização da justiça no caso concreto, deve ser relevada, quando diante de vícios graves que comprometam a própria

legitimidade da prestação jurisdicional.

Assim, considerando tudo que foi demonstrado quanto aos vícios da sentença e seus meios de impugnação, bem como as

considerações quanto ao princípio da fungibilidade, seus escopos e requisitos, entendemos que a declaração de inexistência ou

ineficácia, ou a decretação de nulidade, decorrente de vício transrescisório, pode ser obtida a qualquer tempo e por meio do

instrumento que a parte entenda mais adequado à situação, sejam os embargos à execução, a ação rescisória, ou a querela nullitatis,

devem o órgão julgador relevar impropriedades procedimentais que possam comprometer o fim ultimo do processo, a justiça da

decisão.
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A INCURSÃO PELOS MÉTODOS ALTERNATIVOS NA RESOLUÇÃO DE CRISES
JURÍDICAS INDIVIDUAIS E TRANSINDIVIDUAIS, COMO GARANTIA DE CELERIDADE

E DE EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA

THE INCURSION BY ALTERNATIVE METHODS WITH THE AIM OF RESOLVING INDIVIDUAL AND
TRANSINDIVIDUAL LEGAL CRISIS, AS GUARANTEE OF CELERITY AND EFFECTIVE ACCESS TO

JUSTICE

Luciano Alves Rodrigues Dos Santos
Rozane Da Rosa Cachapuz

RESUMO
Não obstante as reformas e projetos preexistentes que incidem diretamente no Poder Judiciário,
atrelados às formas alternativas de resolução de conflitos, a insatisfação processual e o senso de
inacesso à justiça têm sido alvos de discussão pelas Cortes brasileiras desde a edição da Emenda
Constitucional n. 45/2004, já que esta, dentre todas as alterações que trouxe no campo
processual e substancial, sem dúvida a mais incidente reporta-se à garantia fundamental rezada
no art. 5.º, LXXVIII, da Lei Magna de 1988, já abarcada pela Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto
n. 678, de 6 de novembro de 1992. O processo, desde sua origem na História, rompeu com
forças ultrapassadas de solvência de crises jurídicas, como a autotutela e a autocomposição,
estacionando nas formas heterocompostas – arbitragem e jurisdição. O Estado, hoje de natureza
pós-positivista, passou a ser o único detentor do jus puniendi, tendo o processo como seu
máximo monopólio. Entretanto, a jurisdição mostra-se, na atualidade, recursosa, morosa e
ineficaz, já que os princípios e regras a ela inerentes, garantidos constitucional e
infraconstitucionalmente, obstam qualquer alteração rigorosa tendente a abolir recursos e
demais formalidades, carecendo usar de outros meios, como a proporcionalidade, sopesando
medidas, de forma que não se fira a garantia de ubiquidade, e, por consequência, a dignidade
da pessoa humana. E não somente os direitos individuais, mas também os transindividuais, cujas
demandas carecem de tutelas macroscópicas e requerem, para tanto, legitimidade
extraordinária, por meio de ação civil pública, causam tamanho descontentamento pelo senso de
não-tutela e de inacesso ao Poder Judiciário. Desse ponto, fazer da alternatividade na resolução
desses oriundos conflitos constitui-se em cerne vivo da sociedade pós-moderna, ainda com
heranças positivistas, trazendo ao particular ou a um grupo deles total garantia. A partir daí,
trava-se um embate entre arbitragem e jurisdição, pendendo à relativização desta última, sendo
que, para tal consecução, é preciso que se amplie o foco de questões abrangidas pela primeira,
isto é, não somente lides de direito patrimonial e disponível, conforme dispõe a própria letra fria
da lei.
PALAVRAS-CHAVES: FORMAS ALTERNATIVAS; INACESSO À JUSTIÇA; INDIVIDUAIS E
TRANSINDIVIDUAIS; PROPORCIONALIDADE; UBIQUIDADE; ARBITRAGEM E JURISDIÇÃO;
RELATIVIZAÇÃO.

ABSTRACT
Despite the reforms and existing projects that directly affect the Judiciary, joined to alternative
ways of resolving conflicts, dissatisfaction and a sense of non access to justice have been under
discussion by the Brazilian Courts since the edition of Constitutional Amendment 45/2004, that,
among all the changes that brought to procedural and substantial law, undoubtedly the most
incident relates to the fundamental guarantee written in its article number 5, item LXXVIII, of
the Brazilian Constitution, 1988, already embraced by the American Convention on Human Rights
(Pact of San José, from Costa Rica), ratified by Brazil through Decree number 678, of November
6, 1992. The process, from its origins in History, broke with old forces of legal resolving crisis, as
self guardianship and self composition, positioning in forms as arbitration and jurisdiction – a
mixed composition. The State, nowadays, with a post-positivist feature, became the only owner
of punishment, with the process as its only mechanism. However, jurisdiction is shown, today,
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with too many resources, slow and inefficient, since the principles and rules inherent to it,
guaranteed constitutional and non constitutional, that prevent any change tending to abolish
resources and other formalities, needing to use another means, such as proportionality,
balancing measures, so that does not hurt the security of ubiquity, and, therefore, human
dignity. And not only individual rights but also transindividual ones, whose demand macroscopic
guardianship, through an extraordinary legitimacy, by public civil action, cause discontentment
by a sense of non guardianship and non access to Judiciary. From this point of view, make the
alternative ways of resolving those conflicts are becoming the heart of postmodern society, still
with a positivist heritage, bringing, then, to an individual or a group of them total security. From
there, it is necessary to compare arbitration and jurisdiction, pending on the relativity of that
second, and, for this achievement, it is needed to amplify the focus of issues covered by the
first, that is, not only patrimonial and disposable crises, as provides the law.
KEYWORDS: ALTERNATIVE WAYS; NON ACCESS TO JUSTICE; INDIVIDUAL AND
TRANSINDIVIDUAL; PROPORTIONALITY; UBIQUITY; ARBITRATION AND JURISDICTION;
RELATIVITY.

INTRODUÇÃO
 

Quando ousa-se enfocar, de forma elucidativa, mecanismos jurídicos atuais e já
esfacelados pela flecha do tempo, garantidores únicos e reais da vetusta “justiça do Estado
contemporâneo”, vislumbra-se, com alto rigor, que tais institutos estão cada vez mais postos em
conflito pela própria sociedade ocidental pós-moderna, de modo que a mesma perscrute cada
vez mais por métodos alternativos no deslinde de celeumas já enraizadas no bojo do Poder
Judiciário, sem perspectiva de uma satisfativa, lhana e breve solvência, muitas vezes
impulsionada pela força mediadora que possuem os sistemas de comunicação.

Ao mesmo tempo, inferir que exista, na atualidade, uma justiça equilibrada, capaz de
alçar até mesmo pontos obscurecidos, diverge do que realmente mostra a realidade jurídica
secularizada, “com certeza pela aparência de ‘senso de justiça’ que traz o Judiciário na solvência
dos litígios, até os dias atuais, o que certamente causa desprestígio, mitigação e descaso pelas
formas particulares legais, ainda que céleres, econômicas, e, na maioria dos casos, mais
eficientes.” (SANTOS, 2010, p. 17)

E não se trata, contudo, de convergir censuras incisivas tão-somente à entidade estatal
julgadora, pois, como bem denota Nalini (1994, p. 9), há pouco mais de uma década, “se o
próprio conceito de Estado, suas formas e regimes, está a exigir reformulação, todos os seus
órgãos e entidades integrantes padecem das mesmas enfermidades lógicas”.

E não obstante as alterações pelas quais passa o direito pós-moderno, a ascensão do
capitalismo, desde o parcial desligamento com o Estado socialista, tornou as relações pessoais e
mercantis cada vez mais fragilizadas, o que faz com que “os agentes econômicos [tendam] a
escolher seus juízes e a serem julgados com a aplicação de um direito específico, adaptado [à
atualidade desses]”. (MAGALHÃES; VALLE. In: LEMES; CARMONA; MARTINS, 2007, p. 260,
inserções nossas)

Ipso facto, ao passo que são lançados novos recitares legais, advindos das casas
legislativas bicamerais brasileiras, pugnando por medidas mais céleres no desvendar de crises
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jurídicas sociais emergentes, bem propugna Wald (In: LEMES; CARMONA; MARTINS, 2007, p.
454) ao aclarar acerca de que a sociedade pós-moderna, cujas bases econômicas verticalizadas
se pautam pela velocidade e volatilidade dos seus atos, faz crer que inexiste no Direito qualquer
previsibilidade, o que torna descomplicado depreender quão instável se perfaz nosso sistema
normativo quando o tema em pauta é voltado ao acesso à justiça e às garantias que traz, num
viés atual e a posteriori.

Ademais, em complemento ao que expõe o autor em epígrafe, impera no meio social
contemporâneo um completo dissabor, ocasionado pelo risco a qualquer relação jurídica
pactuada, seja pela ausência de porções normativas sólidas aos fatos tecnológicos e
conspurcados ou mesmo pelo descontentamento tragado ao redor do poder robusto do Estado-
juiz.

E não há, tampouco, como se levantar a “flâmula do Direito estável”, pois até mesmo as
raízes filosóficas mais conservadoras já repousam em berços relativistas, cujas normas
multisseculares e plenamente sedimentadas tendem a perder parte de sua força inquisitiva em
favor de modernos conceitos de justiça insertos em meios sociais distintos, possuintes de
cosmovisões das quais desprendem novos posicionamentos jurídicos e jurisdicionais. Com efeito,
conquanto não se veja um rompimento abrupto com o positivismo jurídico, implantado desde o
sXIX, incidente em parte das normas e princípios legais existentes, ressalta-se a ascendência de
um pós-positivismo, flexibilizado pela própria integração social, numa vertente genealógica de
correntes jusnaturalistas mais vetustas, cuja fusão dá norte a todas as alterações pelas quais
passa o Direito Processual Civil Brasileiro.

Aviva-se, nesse entoar, segundo ponderações de Marrone (1999, p. 494), a existência
de um “déficit normativo das sociedades liberal-democráticas”, de modo que a procura por
novas tendências e explicações teóricas se faz cada vez mais relutante[i].

E note-se que já se cogitava a premissa economicista quando da aplicação do poder do
Estado na busca de um ideal liberal, plasmado nos anseios cada vez mais voltados à conquista
de uma forma descentralizada de julgar, conquanto justa. Assim, como nos conta, de forma
majestosa, o mesmo autor em epígrafe, “se se conseguisse demonstrar a possibilidade de conter
o conflito social com custos moralmente aceitáveis, seria bastante simples – e provavelmente um
dever – concluir afirmando uma superioridade intrínseca da ordem ético-política das instituições
liberal-democráticas”. (MARRONE, 1999, p. 495)

Doutro entoar, máximas correntes em fuga do Poder Judiciário estatal começaram a
ganhar espaço num interstício ponderável, embora não mais palpável pelo homem médio e por
sua visão hermenêutica de sentir o Direito como ciência irrefutável, num conglomerado de
verbetes a serviço do homem – e para o homem. Nesse sentido, bem ilustra Stigler (1992), ao
reavivar que: “enquanto a eficiência constitui-se no problema fundamental [...], a justiça é a
preocupação que norteia os homens do direito”, já que se almeja a mais elevada garantia em
detrimento à ratio legis, ao seu real efeito à sociedade, qual seja, o de vislumbrar o princípio do
justo em suas relações inquinadas – objeto imediato da norma legalmente posta.
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E o inabdicável acesso à justiça, conquanto plenamente disponível e direcionado tão-
somente à sociedade, com previsão expressa em Lei Maior, bem como em Tratados de Direito
Internacional, desfavorece àqueles que dele se utilizam, em virtude das inúmeras barreiras
processuais albergadas em nosso sistema normativo, cujos diplomas se mostram como vetores
inversos do que realmente deveriam galgar.

Desse modo, a máxima garantia de ubiquidade, segundo apresenta Rawls (2002, p. 3),
“é a primeira virtude das instituições sociais”, palavras estas já reafirmadas por Kelsen (1998, p.
9), quando equipara, de forma assaz prudente, a justiça à felicidade do ser.

E nesse mesmo remar, ao se desligar de formas mais rupestres de aplicação processual,
vê-se ascender mecanismos legais renovados, embora ainda brotos, cujo propósito liga-se
unicamente à inclusão digital e ao favorecimento de métodos alternativos em face das relações
inquinadas, donde emanam a arbitragem, a mediação, e, mais recentemente, a virtualização
processual e a simplificação terminológica, frutos de um completo modismo jurídico.

Frente a tal fato, os ideais conservadores que sempre se mantiveram equidistantes dos
mecanismos alternativos passaram a corroborar, ainda que indiretamente, para que novos
avanços emergissem e toda a processualística, enfim, garantisse ao cidadão o pleno acesso e
satisfação judicial, como meta de se fazer adimplir a garantia máxima cunhada no texto
constitucional de 1988 – a dignidade da pessoa humana.

Contudo, não basta, grosso modo, acessar o rigor do Poder Judiciário estatal, mas, como
bem estipulam Cappelletti e Garth (1998, p. 8), é mister que se adentre àquele de forma muito
mais abrangente, pautado por uma ordem normativa social amplamente tuteladora e justa; e,
além disso, com vistas a fornecer unidade, coesão e sistematização do mecanismo processual
brasileiro. (BUENO, 2007, p. XIII)

Desse exposto, como bem reafirma Dinamarco (2002, p. 379, inserção nossa), v. g., “o
processualista contemporâneo e atualizado vai deixando as posturas puramente técnicas e dogmáticas [...].
Não se trata de renegar as finas conquistas [...], mas de canalizá-las a um pensamento crítico e
inconformista, capaz de transformar os rumos da aplicação desse instrumento [o processo]”. Isso porque o
acesso à justiça, como bem complementa Bolzan de Morais (1999, p. 107), molda-se numa “visão mais
abrangente de meios alternativos de solução de conflitos”, de modo que a busca de “equivalentes
jurisdicionais tem sido a tônica”. (CARNEIRO, 1999, p. 291)[ii]

E não se resume satisfação processual à mera garantia de tutela estatal, pois é palpável, como de
conhecimento amplo, que a imputação de uma excessiva celeridade a toda e qualquer demanda peca,
incontestavelmente, por usar de uma via oblíqua de organização processual.

Tão verdade o é, que inúmeras reformas advêm com regras ora retalhadas ora concisas, conquanto
tem-se a consciência de que o erro sempre fará parte de todo processo; e é nesse animus necandi que se
encoberta a raiz de toda a problemática: pecar pelo excesso ou pelo descaso como subterfúgio para que
métodos alternativos não sejam processualizados, servindo apenas como ínfimos compêndios jurídicos de
mera função consultiva.
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1 A ALTERNATIVIDADE NUMA VISÃO CONVEXA DA NORMA JURÍDICA

 

De um modo não menos abjeto, conquanto haja mecanismos mais céleres e buscantes
de uma justiça eficaz, tampouco impera a valia das normas que se lançam no meio social, posto
que os próprios costumes e regionalismos jurídicos se mantêm inertes e inalteráveis ante a tal
fato. Isso porque, na escrita assertiva de Cançado Trindade (2006, p. 47, inserção nossa),
quando da resolução de conflitos de ordem ampla, a humanidade deve preexistir a qualquer ato:
“they [must] bear in mind – as they ought to – not only the States, but also – and above all –
humankind as a whole”.

Em razão do exposto, a cada interstício ponderável são trazidos regramentos e
modernismos constitucionais e infraconstitucionais na tentativa de alçar um melhor desentranhar
dos processos que se aglomeram no Órgão Judiciário, seja este de primeira ou de última
instância. E exemplos claros desse indumentário são as reformas processuais vividas nos últimos
anos, desde a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, assim conclamada como de teor
radical.

Entretanto, ainda que existam vultosos e concertados atos, estes se mostram
verdadeiros nortes ilusórios à própria sociedade, como vieses pouco aquilatados, seja por sua
aparência tão pouco vigorosa ou mesmo pela ínfima porção de mando que guardam.

E sem dúvida, a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5.º de nossa Lei Maior de 1988, tido
como garantia fundamental de direito, é exemplo que por si só a malogra, bem como aos
postulados já enfatizados anteriormente, dada a sua própria ausência de eficácia social, uma vez
que o mecanismo processual atual tampouco oferece tentáculos para que epigrafado dispositivo
desabroche.

Doutro lado, o próprio sistema se condensa com vistas a mitigar institutos alternativos
de resolução de crises jurídicas muito mais céleres, seja por lei ou por pura imposição
principiológica ou consuetudinária. Tudo isso porque, como já enfatizado, ainda são colhidos, na
atualidade, os frutos de um Estado positivista, com inserções normativas visando a compor
unicamente uma imagem administrativa hierarquicamente superior, como meio de alçar eficácia
e equilíbrio social; equilíbrio este que, para Hawking (apud PRIGOGINE, 1996, p. 14)[iii],
aproxima-se ao fim das novas descobertas, posição ferozmente criticada por Prigogine (1996, p.
14), quando se posiciona no seguinte sentido:

 
Creio, pelo contrário, que estamos apenas no começo da aventura. Assistimos ao surgimento
de uma ciência que não mais se limita a situações simplificadas, idealizadas, mas nos põe
diante da complexidade do mundo real, uma ciência que permite que se viva a criatividade
humana como expressão singular de um traço fundamental comum a todos os níveis da
natureza.
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Vê-se, desse modo, que mecanismos alternativos, como a arbitragem, v. g., restam cada
vez mais prensados pelo próprio Estado, enxergados com senso de injustiça ou mesmo de
ineficácia, causado pela própria lei que os instituiu, bloqueando sua garantia a direitos
indisponíveis, não-patrimoniais etc. Por isso, bem ousa-se empregar o termo “convexo” quando
se trata do efeito normativo vigente, já que as leis existentes no cenário contemporâneo se
mantêm grandiosas em suas terminologias, porém, pouco eficazes em seu reflexo social,
divergentes do objetivo realmente versado quando incutido na mente legislativa, numa
perspectiva teleológica.

Isso porque, segundo Sanches Filho (In: SADEK, 2001, p. 241), “o Estado
contemporâneo não tem o monopólio da produção e distribuição do Direito”, e, além disso,
“apesar do Direito estatal ser dominante, ele coexiste na sociedade com outros modos de
resolução de litígios”, o que nos remete a uma forma conotativa de enxergar todos os
regramentos com herança puramente positivista, assim como no modelo de Bogdanov (apud
CAPRA, 1996, p. 53), do século passado, intitulado “a tectologia”, cujo primor consistia em
definir as conexões entre elementos sistêmicos, de modo que se chegasse a um padrão
organizacional contemporâneo. Para ele, tudo detinha como base a formação – a junção de
complexos articulados – e a regulação – a orientação –, o que o levou a inferir que todo sistema
organizacional achava-se afastado de um equilíbrio regular, mas que ora se manifestava como
bi-regulador, pois não carecia de influência externa.

Nesse prisma bicolor em que se molda a atualidade jurídica pós-positivista, é lúcido
depreender sua íntima relação ao modelo de Bogdanov, já que todo o pensamento e a
concretização da norma puramente posta se prendem ao quesito “formação”, de aspecto
consuetudinário e positivo, bem como ao poder de regulação que expele de sua escrita, o que
conduz o meio social a uma ilusão incipiente do que mais tarde seria a sua derrocada, dada a
completa ausência de eficácia, o que faz com que muitos pretiram ao mecanismo judiciário e
busquem dos modos alternativos na solução de suas relações perturbadas. E a máquina estatal,
por sua vez, caminha cada vez mais no intuito de alçar a celeridade não conquistada de modo
cunhado, exercitando novas regras, de caráter instável e reacionário a toda a secularização e
sedimentação do que antes já fora pactuado, deixando num estreito desequilíbrio todo o seu
ordenamento jurídico interno.

 

2 RELATIVIZAÇÃO JURISDICIONAL ESTATAL COMO BUSCA DE CELERIDADE E
GARANTIA DE PLENO ACESSO À JUSTIÇA: ARBITRAGEM VERSUS JURISDIÇÃO

 

Desde que institutos alternativos ascenderam ao cenário jurídico brasileiro, com
expectativas amplificadas e regidos por leis próprias, se mantiveram insertos numa mesma linha
de atuação até a atualidade, embora tendentes à mitigação pelo próprio Estado, haja vista a sua
pouca abrangência às causas que demandam maior acentuação do Direito em si, a exemplo de
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problemas envolvendo direitos supraindividuais. Desse modo, passaram a ser reconhecidos tão-
somente entre grandes empresas e Estados Internacionais, cujos contratos travados demandam
um período de instabilidade muito maior até a sua total sedimentação. Com isso, parece
impraticável usar do poder estatal para dirimir conflitos desta monta, já que as próprias partes
pugnam por celeridade, de modo a verem solvidas as suas crises jurídico-sociais, para, assim,
voltarem a praticar livremente os seus atos mercantis.

Por consequência lógica, sua coirmã – a jurisdição –, forma primeira de
heterocomposição, passou a ser aplicada incisivamente às classes minoritárias, que
demandavam, na maioria dos casos, celeumas irresolúveis, sem nexo fático com o próprio Órgão
de Justiça. Daí, buscar pela alternatividade parecer-lhes-ia algo muito mais ficto, já que a
pessoa do juiz togado não estava visível à sua presença.

E note-se, por sua vez, que mecanismos como o compromisso arbitral, v. g., já foram
aplicados em grande escala, embora pouco adimplidos, já que tampouco eram pactuados em
letra fria legal; e o juiz, no momento de transigência entre as partes litigantes, não podia exigir-
lhes que tal pacto fosse imposto. Havia, neste ínterim, tamanha instabilidade quanto ao
surgimento e aplicação de métodos alternativos, já que os existentes tampouco galgavam força
probante ou mesmo vinculante. E institutos que nasceram muito antes da jurisdição do Estado,
como a arbitragem – também forma de heterocomposição –, caíam ainda mais na descrença e
indiferença da sociedade emergente do final do sXX.

Numa outra visão do problema em si, sempre se teve o processo como único
instrumento para a realização do direito material legalmente posto, fosse aquele satisfativo,
célere e não-recursoso, ou mesmo tardio e complexo, certamente pelo abundante conjunto de
atos de que se reveste. Por isso, é lúcido observar que o direito material, desde a sua gênese,
não se perfaz de per si; necessita, pois, de algo para tocá-lo, movimentá-lo – como um
instrumento, um meio, cujo nome viu-se sabiamente denominar “processo” –, que, segundo sua
vertente denotativa no dicionário corrente, consiste numa “[...] série ordenada de atos
praticados pelo órgão judicial, pelas partes e eventualmente por outras pessoas, toda vez que se
provoca o exercício da função jurisdicional em determinado caso”. (HOUAISS, 2009)

Entretanto, não somente nos basta a conceituação de processo como um simples
instrumento, que, na ideia de Dinamarco (2002, p. 181), deve esse conter objetivos precípuos,
isto é, os fins a que se destina, fulcrados por escopos, os quais determinar-lhe-ão a sua utilidade
nos meios social, político e jurídico. Disso exposto, em insigne complementação, o autor expõe,
ainda, que “[...] a perspectiva instrumentalista do processo é teleológica [...]”, que, em primado
consenso, está intimamente acostada aos objetivos que devem ser por ele satisfeitos. Desse
modo, tampouco é ousado aquilatar que inexiste, na atualidade, satisfação de direito material
sem processo. Isso porque, segundo o próprio autor em epígrafe, “indivíduos e grupos de
indivíduos envolvem-se [constantemente] em conflitos com outros, relativamente a bens
materiais ou situações desejadas ou indesejadas, nem sempre chegando a uma solução
negociada”. (DINAMARCO, 2002, p. 35, inserção nossa)
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Assim, depreende-se dessa premissa a necessidade com que o ente supremo tem no
que concerne à busca de soluções pautadas por pura imposição normativa, de forma a conter
abusos claros de Direito, já que o Estado, quando avocou para si toda a força de resolutividade,
o fez por meio do instituto chamado “jurisdição”, uma forma verticalizada, exarada da máxima
processual na resolução de conflitos e substituta das precedentes “autotutela e
autocomposição”: a heterocomposição, a qual, segundo nos conta Guilherme (2003, p. 35),
funde-se naquela e noutra, muito mais antiga, havida como “arbitragem”, que resume
celeridade e desburocratização num único concertar.

A partir desse momento, ao tratar do processo como mecanismo atrelado à jurisdição,
forma máxima de heterocomposição, vê-se que as próprias Constituições, nascidas ao longo de
todo o iter jurídico-processual, tidas como normas soberanas e constituídas como fortes
espeques para todo um ordenamento, tratadas, de forma majestosa, por Silva (1992, p. 36,
inserção nossa) como “organização e funcionamento do Estado [e o] estabelecimento das bases
da estrutura política”, já enxergavam o processo como premissa fundamental na consecução da
paz social e da justiça, que, na ideia de Kelsen (1998, p. 9), ainda reside na felicidade do ser.

Como consequência lógica, o avolumar de formas litigiosas horizontais era emergente –
crises jurídicas entre particulares –, e ora insolúveis pela matéria versada, pois não obtinham
sequer o manto estatal, a exemplo de questões de direitos transindividuais; e, se o obtivessem,
não eram, na sua amplitude, tuteladas, fosse pela morosidade com que percorriam os feitos ou
mesmo pelo difícil acesso ao Judiciário a causas versadas sobre direitos pouco difundidos.
Enxergava-se, nesse ponto, o que se conclamava “insuficiência da summa divisio”.
(GIORGIANNI, 1998, p. 46)

E, não raras vezes, a decisão proferida não era tampouco adimplida, fosse pela
indeterminalidade de sujeitos-partes ou pelo próprio bem jurídico em comento.

E note-se que a paz social, como bem salienta Wambier (1999, p. 38), sempre foi tida
como escopo máximo da jurisdição, tratada de modo uniforme em face de qualquer crise ou
bem jurídico intransigente. Entretanto, como propalar paz a um direito pertencente a muitos, ora
indetermináveis, por meio de uma jurisdição esfacelada pela morosidade?

Numa concepção não menos vetusta, sabe-se que é direito fundamental do homem
médio o acesso à justiça quando vir preterido ou ameaçado um direito seu, com redação
expressa no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal de 1988[iv]. Além disso, segundo nos conta
Marmelstein (2008), como os juízes atuam com amplitude, em virtude de se prevenir o uso
abusivo ou a descrença em face dos direitos fundamentais, institutos como o devido processo
legal também foram sendo enxertados nos textos legais, dele sobressaindo a ampla defesa, o
contraditório, a vedação de provas ilícitas, o duplo grau de jurisdição[v] etc.

Entretanto, vez outra não se via no Direito um único e angusto caminho de satisfação,
mas sim, uma tutela ampla, difusa, muito diferente da anterior, que não se mirava somente em
um único objeto.
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E vale dizer, ainda, que a legislação, desde as suas raízes, caminhava por ver enfatizado
o acesso à justiça num espeque máximo, como ápice de consecução dos direitos fundamentais,
de forma que fossem oportunizadas às partes num processo as maiores garantias, apoiadas
pelos movimentos de direitos humanos e correntes jusnaturalistas, sem desprezar os ideais
exarados na Revolução Francesa de 1789, hoje sedimentados nas constituições por intermédio
dos aconselhamentos impostos pelos Tratados e Convenções Internacionais legalmente
ratificados.

Contudo, a satisfação de causas individuais não propunha celeridade, forçando as partes
a buscarem de institutos cada vez mais alheios ao cenário jurídico, a exemplo da arbitragem,
que ergue-se como segundo braço da heterocomposição, paradoxalmente à jurisdição estatal.
Além do mais, não somente causas individuais emergiam no contexto atual brasileiro, mas
também aquelas de cunho transindividual, como já se enfocou. E via-se, nesse ponto, a
possibilidade de se fazer nascer uma legitimidade extraordinária, de modo que o titular da ação
não seria o titular real do direito lesado – um contrassenso ao formalismo processual até então
vigente.

Ocorre que, em 1988, com a entrada em vigor da nossa Constituição cidadã, esta tratou
logo de inserir, dentre as suas garantias fundamentais, a garantia de defesa aos direitos até
então intuteláveis: os direitos de terceira geração ou terceira dimensão[vi].

E já era vigente no cenário brasileiro a Lei n. 7.347/85[vii], que garantia, por meio de
uma ação civil, a proteção a direitos como meio ambiente, consumidor etc. Esta, porém,
somente com a Lei Magna de 1988, ora por ela recepcionada, teve sua maior propulsão, pois
expressamente se declarava como garantia fundamental a defesa do consumidor, bem como a
concessão de força à proteção do meio ambiente e demais direitos, como se observa, v. g., em
seu art. 129, III, in verbis: “são funções institucionais do Ministério Público: [...] III – promover
o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”[viii].

No cenário atual, a ação civil pública é o mecanismo processual lídimo para que os entes
legitimados [ix] possam impetrar demanda versando sobre a proteção de um direito
transindividual preterido.

Sob esse prisma, para elucidar mais a fundo o objeto versado em matéria
transindividual, deve-se ponderar as seguintes subdivisões:[x] a) interessados determináveis e
interesses divisíveis, unidos por determinada causa ou lesão: direitos individuais homogêneos; b)
interessados determináveis, unidos por determinada circunstância ou relação jurídica: direitos
coletivos stricto sensu; c) interessados indetermináveis, numa mesma situação fática, mas com
dano também indivisível: direitos difusos[xi].

Assim, muito diferente das demandas puramente individuais, em que reinam face a face
autor e réu[xii], a tutela de direitos transindividuais (metaindividuais ou supraindividuais) se
mostra inversamente proporcional à regra, já que a sua defesa percorre vias extraordinárias de
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legitimidade.

E note-se que, conquanto a tutela individualizada seja amplamente morosa e
contraditória, dada a vasta gama recursal existente, a tutela coletiva, que deveria pautar-se pela
economicidade e celeridade, de forma a restabelecer tão logo o status quo ante, caminha a
passos também burocratizados, seja pela inefetividade com que percorrem os processos no
Judiciário ou mesmo pela ineficácia no determinar dos verdadeiros responsáveis pelo ato
inquinado. (MAZZILLI, 2006, p. 50)

Corrompe-se, desse modo, o pleno acesso à justiça, garantido constitucionalmente a
todo cidadão, seja a demanda de cunho individual ou metaindividual.

E para reafirmar o proposto comento, Gonçalves (2007, p. 149) aduz que, por mais que
a seara processual seja repleta de sincretismo e de mecanismos avançados, o excesso de rigidez
processual ainda provoca descaso em face das demandas perpetradas, e que ora padecem de
solvência.

E é dessa premissa que se pugna à incursão pelos métodos alternativos na resolução de
crises jurídicas de direito individual e também transindividual, com enfoque máximo à
arbitragem, sob a égide da Lei n. 9.307/96. E não se trata, contudo, de buscar reformas
reacionárias ou mesmo de provocar o Constituinte Originário para diferimento principiológico
constitucional, mas sim, de alçar o senso de tutela exarado pela própria norma processual,
quando posta à sociedade.

O instituto arbitral, como bem exibe Beneli (apud SANTOS, 2010, p. 11), consiste num
“meio alternativo de solução de controvérsias que versem sobre direitos disponíveis”. Além
disso, conforme salienta Santos (2010, p. 68), “marca-se pela celeridade e desburocratização
processual”. Isso porque a decisão é proferida por pessoa – o árbitro – com conhecimentos
técnicos plausíveis, capaz de dar solvência à lide imposta de forma idêntica à do Estado, e que,
nas palavras do autor retrocidado, não se trata de “pessoa alienígena ao fato inquinado, mas
sim, daquela com cognoscibilidade suficientemente possível e dotada de capacidade resolvente”.
(SANTOS, 2010, p. 9)

Note-se, desde então, que a arbitragem é instituto antigo, já empregado na solução de
lides há séculos atrás, mantendo seus traços na atualidade, com sedimentação plena, concedida
pela Lei n. 9.307/96, a qual disciplina o instituto na sua integralidade. Entretanto, em coerente
complementação e contraposição às palavras em epígrafe:

 
[...] em que pesem todas as beneficências apontadas com relação à arbitragem, esta tem
despertado maior interesse somente entre grandes empresas, com certeza pela clara
celeridade que necessitam em conflitos de ordem até mesmo internacional, já que as
pequenas classes de pessoas ainda persistem em implorar ao Judiciário pela solvência de
seus litígios. (CAETANO; PAASHAUS apud SANTOS, 2010, p. 14.)

 

Assim, por mais que meios alternativos atuem em paralelo à jurisdição estatal, para ver
determinada crise jurídica solvida, perscrutar por essa ainda é meta maior na mente de cada
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parte litigante, o que certamente demanda maior operacionalização do próprio Estado para a
consecução processual e oferecimento de tutela específica a cada caso, que se abre como leque
na distribuição recursal, dada a vasta esfera de méritos incutidos nas demandas sociais.

É não é porque a arbitragem se volta apenas aos casos envolvendo direitos patrimoniais
disponíveis que a torna instituto com menos cognoscibilidade, mas sim, porque o Estado ainda
exara na vida de cada ente o senso de pleno acesso à justiça e de pacificação social,
deturpando formas extrajudiciais muito mais céleres e, sem sombra de dúvida, mais eficazes,
mitigando-as, por vez, pela própria lei.

Consequentemente, inúmeras reformas processuais têm sido erigidas pelas Cortes
Legislativas, de forma que sejam mitigadas formas equivocadas de jurisdição, diminuindo
recursos, tolhendo formas e preceitos, redimensionando princípios etc.

Ocorre que, na maioria das vezes, esbarra nosso legislador nos princípios paternalistas
da ampla defesa e do contraditório, garantidos constitucionalmente e clausulados
petreamente[xiii], a exemplo dos direitos transindividuais, de caráter indisponível.

Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, buscava a Assembleia Constituinte uma
libertação de toda a opressão militar com que passava o país, já esfacelado pelos movimentos
sociais crescentes, abolicionistas e liberalistas. Desse modo, era mais que óbvio que fossem
criadas regras pétreas, de garantias mais humanas à sociedade, e que, em face destas, fosse
expurgada qualquer lesão ou ameaça a direito. Para tanto, seria responsável pela sua
consecução o processo, como meio supremo de acesso à justiça, durasse este o tempo que
fosse.

Nesse rumar, contudo, já se via que tempo era sinônimo de injustiça e de inacesso; e o
processo, ainda que perfeitos fossem os seus atos, amparados por bases principiológicas rígidas,
caminhava à extinção. Isso porque, como bem salienta Dinamarco (2002, p. 365), “o processo
precisa ser apto a dar a quem tem um direito”. Se não o é, de nada vale e nada tutela.
Ademais, segundo salienta sabiamente Carvalho (In: WAMBIER, 2005, p. 216), a razoabilidade
de tempo na prestação jurisdicional consiste em efetividade da mesma.

Ocorre que, desde 1992, o Brasil já era signatário da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), ratificada por meio do Decreto n. 678, de
6 de novembro de 1992. Referida Convenção já trazia, em seu art. 8.º, 1, a previsão de
durabilidade processual garantida, ainda que de forma razoável[xiv]. Além disso, o seu próprio
art. 25, 1 é claro no que se refere a tais recursos e dispositivos[xv].

E nesse cenário indagante, vem à tona a Emenda Constitucional n. 45/2004,
considerada, para a maioria dos operadores legais, como reformista geral do Poder Judiciário,
reduzindo iniciativas originárias à Corte Suprema[xvi], e, como imposição de nova garantia
pétrea, a razoável duração do processo, já abarcada pelo Pacto de São José da Costa Rica,
agora disposta como cláusula fundamental no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal[xvii].
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Contudo, ainda nos parece distante um instrumentalismo possível e efetivo do processo,
de modo a alçar celeridade, e, consequentemente, efetivar o pleno acesso à justiça, seja em
demanda individual ou metaindividual.

Segundo salienta Watanabe (2005, p. 22), de forma crítica no seu visualizar sistemático,
os institutos processuais devem ser adaptados ou reformulados, ou mesmo com instituição de
novos, de forma que o processo abranja a realidade na qual se insere. Além disso, bem
esclarece o autor quando infere que, para que haja tutela jurisdicional de direitos, uma
organização judiciária se faz iminente, pois as leis materiais ou processuais, ainda que perfeitas,
não se realizam de per si, o que reforça ainda mais a ideia de alternatividade aqui pactuada,
haja vista a emergente corrente inovadora que percorre as casas legislativas brasileiras na busca
de uma ubiquidade pós-moderna.

 

3 REFLEXOS E PERSPECTIVAS ATUAIS: OS RECENTES POSICIONAMENTOS NO
CENÁRIO JURÍDICO BRASILEIRO ACERCA DA ALTERNATIVIDADE

 

Numa abordagem mais ampla, cabe dizer que não há, contudo, perspectivas sólidas de
mudanças no quadro jurisdicional, a não ser meros modismos jurídicos, tendentes a uma
celeridade ilusória, puramente regionalista e apolítica.

Existem férteis instrumentos de defesa de direitos, uma ação civil ampla e bem regrada,
regida por lei própria, amplas garantias constitucionais protecionistas a todo cidadão, remédios
constitucionais debeladores, mas a processualidade exarada no meio jurídico ainda se mostra
morosa e ineficaz a possibilitar o pleno acesso à justiça, que, em repetição aos termos já citados
por Kelsen (1998, p. 9), resume-se na felicidade do ser.

Há, com galhos ainda brotos, anteprojetos que visam à reprimenda recursal,
relativização de formalismo, embora ainda em constante discussão pelas máximas Cortes
jurídicas. Para inúmeras correntes no Senado, é medida urgente a inserção de cláusulas
processuais com vistas a eliminar a vasta quantidade de recursos protelatórios existentes na
atualidade, tornando a Justiça muito mais morosa[xviii], além de afirmarem, com veemência,
que o atual Código de Processo Civil é vetusto, pois reina desde 1973[xix], de forma retalhada.

Desse modo, não menos radical, mas prudente, acolhe-se a vertente de concessão de
maior abrangência à tutela arbitral, de modo que possa, também, abarcar causas versadas sobre
direitos transindividuais e efetivar a máxima garantia de tutela.

Contudo, deve-se pôr à prova a possibilidade de direitos desta geração serem tutelados
de forma privada, embora os mesmos já venham sendo resguardados por meros Termos de
Ajustamento de Conduta. (GONÇALVES, 2007, p. 150)

Num primeiro embate óptico, parece impossível transpor direitos dessa natureza à
condição particularizada, já que a própria Lei de Arbitragem exibe tal impossibilidade[xx].
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Ocorre que, como bem preceitua Jarrosson (apud GONÇALVES, 2007, p. 152), há de se
levantar a bandeira do que seriam os tais “direitos disponíveis” que referida Lei de Arbitragem
trata, pois não há, na verdade, uma lista de quais direitos seriam disponíveis e quais não seriam.
Além disso, sabe-se que o árbitro é pessoa eleita pelas partes e possui força decisória idêntica à
do magistrado togado, embora não pratique atos de polícia. E a sentença por ele exarada
possui, certamente, cunho estatal, por constituir-se em título executivo judicial.

Percebe-se, de antemão, que a natureza dos litígios atuais já tem tendido à transação,
quando da aplicação de Termos de Ajustamento Conduta a causas ambientais e conciliações em
face de direitos individuais, já que nem sempre se é possível perpetrar ação civil pública ou
mesmo demanda judicial comum, dada a ausência de economicidade processual e morosidade
que galgam. (GONÇALVES, 2007, p. 154-155)

O próprio Gonçalves (2007, p. 150) apresenta, em aclamação a Ada Pellegrini Grinover,
um anteprojeto de um Código Brasileiro de Processos Coletivos, cuja decisão do juiz poderá
tender à arbitragem ou a outras formas de conciliação quando da tutela de tais direitos. Como
exemplo, seria de grande possibilidade a aplicação arbitral no caso de dano reparável a
determinada porção de terra, por veneno agrícola de pouco rijo, querendo as partes lesantes a
completa reparação do dano, cuja demora somente aumentaria os riscos iminentes,
aparentemente irrelevantes. (GONÇALVES, 2007, p. 158)

Entretanto, note que não há um rápido aproximar de tal incidência. Porém, como
inexiste até o momento um rol taxativo de direitos que tutela a arbitragem, causas que se
mostram regularmente fundadas num simples acordo[xxi], cujo objeto seja um direito
transindividual, ou mesmo em fundada dúvida de ser ou não um direito de tutela pública, a
busca pelas vias alternativas se mostra muito menos danosa e muito mais acessível.

Nesse mesmo sentido, a própria Corte Suprema já se manifestou pendente a tal
favorabilidade, como se vê no AgRg/MS n. 11308/DF (Agravo Regimental no Mandado de
Segurança n. 2005/0212763-0, grifo nosso), in verbis[xxii]:

 
O STF sustenta a legalidade do juízo arbitral em sede do Poder Público, consoante precedente
daquela corte acerca do tema, in “Da Arbitrabilidade de Litígios Envolvendo Sociedades de
Economia Mista e da Interpretação de Cláusula Compromissória”, publicado na Revista de Direito
Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, Editora Revista dos Tribunais, Ano 5, outubro -
dezembro de 2002, coordenada por Arnold Wald, e de autoria do Ministro Eros Grau, esclarece às
páginas 398/399, in litteris: “Esse fenômeno, até certo ponto paradoxal, pode encontrar inúmeras
explicações, e uma delas pode ser o erro, muito comum de relacionar a indisponibilidade
de direitos a tudo quanto se puder associar, ainda que ligeiramente, à Administração.”

 

Sendo assim, ainda que indeterminados sejam os titulares, não há por que não haver
arbitramento coletivo, a exemplo de causas que padecem apenas de indenização, oriundas de
uma propaganda enganosa, por exemplo. Neste caso, o próprio ente público poderia promover a
transação nas vias arbitrais, com legitimidade também extraordinária.

A própria Lei n. 9.099/95, quando instituída, segundo nos conta Watanabe (2005, p. 35,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 136



grifo nosso), “contém um conjunto de inovações, entre as quais está a proposta de particular
valorização da solução conciliada e de participação da sociedade, através das figuras de
conciliador e árbitro, na administração da Justiça”. Se já se relativizou o próprio Direito Penal,
por que não os demais direitos, com o fim único de garantia e eficácia do acesso à justiça,
conquanto sua satisfação se dê pelo não ferimento à dignidade da pessoa humana, dada a mora
judicial notadamente vislumbrada.

E note que esse entendimento de fortalecer as formas alternativas e de retirar do
Judiciário a maior carga processual é corrente cada vez mais atrativa, pois não há nelas
abundância de recursos protelatórios. Os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo
grau de jurisdição são por elas mitigados, de forma a não ferirem o tempo mínimo de satisfação
do direito.

O próprio CEBEPEJ[xxiii], numa posição unânime, implora por soluções judiciais rápidas
e com fins concretos, sendo que até mesmo o Ministro do STJ, Nilson Naves, alega existir no
Brasil quatro graus de jurisdição, e com razão, pois assim o é[xxiv].

Ipso facto, mesmo nossa excelsa Corte já fora surpreendida acerca da mora processual
judicial. Note-se:

 

[...] o tema da razoável duração do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII), por expressa disposição
constitucional, envolve não somente a invocação de pretensão à ‘direito subjetivo’ de célere
tramitação dos processos judiciais e administrativos, mas também, o reconhecimento judicial
de ‘meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. Em outras palavras, a
interpretação desse dispositivo também está relacionada à efetivação de legítimas garantias
constitucionais como mecanismos de defesa e proteção em face de atrocidades e
desrespeitos aos postulados do Estado democrático de Direito (CF, art. 1.º)[xxv].

 

Guardam nossos órgãos superiores, como se observa, íntima relação à vultosa
perspectiva mutacional, com intuito único de inserir novos rumos no cenário jurídico atual, de
forma a ver o Direito pós-positivista imerso no contexto irrompido pela sociedade do sXXI, que a
cada dia pugna por avanços, sejam no campo substancial ou processual.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

De todo o exposto, em repetição às já citadas palavras de Dinamarco (2002, p. 379, inserção
nossa), “o processualista contemporâneo e atualizado vai deixando as posturas puramente técnicas e
dogmáticas. Não se trata de renegar as finas conquistas [...], mas de canalizá-las a um pensamento crítico e
inconformista, capaz de transformar os rumos da aplicação desse instrumento [o processo]”. Isso porque o
acesso à justiça, como bem complementa Bolzan de Morais (1999, p. 107), molda-se numa “visão mais
abrangente de meios alternativos de solução de conflitos”.

Dessa feita, é imprescindível se manter contrário à posição de autores que tratam as decisões
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advindas de métodos alternativos como simples laudos, alegando que somente causas judiciais podem
possuir sentença, com maior amplitude de direitos.

Em posição garantista e prezadora do máximo formalismo processual, Chiovenda (2002,
p. 59) mantém-se na mesma perspectiva aqui avocada, quando em seus ensinamentos mira-se
na ideia de que o processo civil também possui conciliação, o que torna o arbitramento
regulado, também, pelo direito processual civil.

Há, pois, para ele, a possibilidade de junção dos institutos jurisdicionais aos alternativos,
ou, numa concepção mais pós-moderna, a processualização dos mecanismos alternativos, a
exemplo da arbitragem.

Além disso, manifesta o autor em epígrafe, de forma implícita, sobre a possibilidade de
limitação principiológica do processo, seja pela imposição de lei ou pela vontade das partes, sem
se esquecer que o magistrado sempre teve em suas mãos o poder de sopesar nortes resolutivos
no caminhar ao deslinde da celeuma perpetrada. (CHIOVENDA, 2002, p. 477)

Desse modo, se a própria lei assim o faz quando limita direitos, seja de forma expressa
ou por intermédio do Estado-juiz, poder-se-á, pois, limitar as bases principiológicas tendentes à
protelação e, do mesmo modo, ampliar o rol de abrangências dos métodos alternativos à
eficácia dos direitos transindividuais, v. g., num rumar ao efetivo e pleno acesso à justiça.
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[i] Nesse mesmo sentido, o autor ressalta conquistas e defesas já galgadas ao longo da História,
v. g., “a proteção dos direitos individuais, instituições representativas eleitas periodicamente,
separação dos poderes etc.”.
 
[ii] Nesse mesmo sentido, o autor coloca o incentivo à composição do litígio por iniciativas das
próprias partes – na arbitragem (Lei n. 9.307/96) e na conciliação – e a criação dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais (Lei n. 9.099/95) como equivalentes jurisdicionais garantidores de
efetiva justiça.
 
[iii] Para o autor, “estamos próximos do fim, do momento em que seremos capazes de decifrar o
‘pensamento de Deus’”.
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[iv] Cf. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5.º, XXXV, in verbis: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
 
[v] Cf. art. 5.º, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, in verbis:
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”; v. tb. art.
5.º, LV, in verbis: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”; v. tb. art. 5.º, LVI, in verbis: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos”.
 
[vi] Como exemplo, cita-se o art. 5.º, XXXII, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “o
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Cita-se, também, o art. 129, III,
da mesma Lei: “são funções institucionais do Ministério Público: [...] III – promover o inquérito
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos”.
 
[vii] A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico etc.
 
[viii] Dispositivo inserido a partir da Constituição Federal de 1988.
 
[ix] Os entes legitimados para propor ação civil pública são os constantes do art. 5.º da Lei n.
7.347/85.
 
[x] Há, neste sXXI, uma corrente pregadora da quarta dimensão de direitos. E esta, por sua vez,
segundo Pedro Lenza, nasce em virtude dos grandes avanços na engenharia genética, que
colocariam “em risco a própria existência humana, através da manipulação do patrimônio
genético”. Para um aprofundar mais incisivo, v. LENZA, P., op. cit., p. 526.
 
[xi] Cf. interpretação ao art. 81, parágrafo único, I a III, da Lei n. 8.078/90.
 
[xii] Por mais que haja litisconsórcio (Lei n. 5.869/73, art. 46 e segs.), não se perderá a
característica individualizada da demanda.
 
[xiii] O art. 60, § 4.º, da Constituição Federal de 1988, traz um rol taxativo de cláusulas pétreas
– aquelas não suscetíveis à alteração pelo Constituinte Derivado –, garantias fundamentais de
todo indivíduo e do próprio Estado. Entretanto, há, para a maioria, outras clausulações ao longo
de todo o texto magno, a exemplo do seu art. 228.
 
[xiv] Cf. art. 8.º, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), in verbis: “toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de
qualquer outra natureza”.
 
[xv] Cf. art. 25, 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), in verbis: “toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer
outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que
violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente
Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no
exercício de suas funções oficiais”.
 
[xvi] Cf. art. 102, § 3.º, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “no recurso extraordinário o
recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no
caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente
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podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
[xvii] O STJ (REsp. n. 1084866/RJ – 2008/0195284-1), neste sentido, mantém posição soberana acerca da
razoável duração processual, in verbis: “a aprovação da Emenda Constitucional n. 45/2004 implementou a
primeira parte da reforma do Poder Judiciário e possibilitou novos debates a respeito da elaboração de
mecanismos que pudessem imprimir maior celeridade à prestação jurisdicional, em prestígio à cláusula
constitucional imodificável que assegura a razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5.º da
Constituição Federal)”. Matéria na íntegra disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=475-
J&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=70>. Acesso em: 23 ago. 2010.
 
[xviii] Nesse mesmo sentido, Pedro Lenza reza que “a demora causada pela duração do processo
e sistemática dos procedimentos pode gerar total inutilidade ou ineficácia do provimento
requerido”. Para um melhor entendimento, v. LENZA, P., op. cit.
 
[xix] Para um melhor entendimento, v. matéria na íntegra em:
<http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=61707>. Acesso
em: 23 ago. 2010.
 
[xx] Cf. art. 1.º da Lei n. 9.307/96.
 
[xxi] Causas engessadas, a exemplo da versada na Súmula 643 do STF, poderiam ter resolução
num simples acordo de vontades arbitral, com sessão presidida por árbitro de confiança das
partes. Cf. STF, Súmula 643, in verbis: “o Ministério Público tem legitimidade para promover
ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares”.
[xxii] Questão gravitante sobre ser possível o juízo arbitral em contrato administrativo, posto relacionar-se
a direitos indisponíveis. V. inteiro teor da matéria recursal em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?
livre=arbitragem+direitos+indispon%EDveis&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=2>. Acesso em: 23 ago.
2010.
 
[xxiii] O Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ) é uma associação civil não
governamental, sem fins lucrativos, que objetiva desenvolver estudos e pesquisas sobre o
sistema judicial brasileiro. O CEBEPEJ foi fundado em 1999, por profissionais do Direito e das
Ciências Sociais, diante da constatação da escassez de informações e estudos científicos
relativos à Justiça brasileira.
 
[xxiv] Vide matéria integral em: <http://www.revistajuridica.com.br/content/noticias.asp?
id=80470>. Acesso em: 23 ago. 2010.
[xxv] Cf. Dec. HC 90.617-6 – PERNAMBUCO/PE. Nesse mesmo sentido, a Corte Especial (STJ),
conquanto em matéria processual penal, já avançou acerca da respectiva celeridade. In verbis: “devem as
partes colaborar no andamento do processo com o escopo de se chegar a um provimento jurisdicional final
em tempo moderado” (REsp. n. 967153/RS – 2007/0151393-0).
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A INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS MEIOS PARA O ACESSO À JUSTIÇA: CELERIDADE E
SATISFATORIEDADE NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS.

THE INSTRUMENTALIZATION OF THE MEANS FOR THE ACCESS TO JUSTICE: SPEEDY AND
SATISFATORY IN THE CONFLICTS SOLUTIONS

Fábio Henrique Rodrigues
Marina Pereira Manoel

RESUMO
O presente artigo tem como principal meta a reflexão sobre as formas de efetivação dos direitos
e garantias fundamentais constitucionalmente salvaguardados mediante a instrumentalização dos
meios (judiciais e extrajudiciais) para o acesso à justiça, mormente para que sejam os conflitos
sociais não somente solucionados, mas que estes sejam resolvidos de forma célere e satisfatória,
o que implica em dizer que o direito deve se despir de seu caráter formal-limitador, a fim de se
destacar como meio formal-acolhedor, de tal sorte que se possa mitigar o positivismo sem que
restem sacrificadas a ordem jurídica e a paz social, situação que clama a atuação da sociedade e
medidas efetivas pelo próprio ente público.
PALAVRAS-CHAVES: acesso à justiça; conflitos sociais; celeridade; satisfatoriedade;
instrumentalização dos meios.

ABSTRACT
The present article has as main goal the reflection on the forms of turning effective the rights
and basic guarantees constitutionally safeguarded through the instrumentalization of the means
(judicial and extrajudicial ones) for the access to justice, mainly so that the social conflicts not
only get solved, but get decided in a speedy and satisfactory way, what implies in saying that
the right must undress of its formal-limiter character, in order to be emphasized as a formal-
sheltering mean, in such a way that positivism get mitigated without sacrificing the juridical
order and social peace, situation that claims the society action and effective measures from the
own public entity.
KEYWORDS: access to justice; social conflicts; speedy; satisfatory; instrumentalization of the
means.

Introdução

 

É cediço, tanto no meio jurídico como no acadêmico, que a tutela jurisdicional não tem proporcionado aos sujeitos de

direito o acesso à justiça conforme garantido pela Constituição, entre outros instrumentos legais pertinentes.

Referida situação tem surtido os mais diversos efeitos, a exemplo da supervalorização dos meios extrajudiciais como

mais céleres na solução de conflitos, em comparação à tutela jurisdicional.

Não obstante os meios extrajudiciais sejam, em sua maioria, mais céleres, não se pode afirmar que todos eles carreguem

também em seu bojo a satisfatoriedade, o que tem gerado as mais diversas indagações sobre qual seria o meio ideal de se ter o pleno

acesso à justiça.

Essa mesma problemática tem sido suscitada nas mais diversas partes do mundo, o que tem surtido na criação de novas

formas de propiciar o acesso à justiça a todos, indistintamente, mediante a implementação de iniciativas extrajudiciais pela própria
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população e operadores do direito, dando origem aos chamados “meios alternativos de solução de conflitos”.

Visando garantir seus direitos e garantias mínimas, a sociedade passou a se utilizar de meios alternativos, os quais visam

não apenas a solução de conflitos, mas disponibilizam à sociedade os instrumentos jurídicos necessários à proteção de seus direitos.

No entanto, não se pode olvidar que os meios judiciais também precisam dispor de nova
estruturação, de tal sorte que seja possível a todos os cidadãos, indistintamente, lograrem uma
tutela jurisdicional justa e célere.

Ademais, destaque-se o descaso de alguns magistrados em relação aos meios rápidos de solução de conflitos propostos

em lei, como é o caso da conciliação, a qual, não raro, acaba sendo exercida pelos próprios litigantes e, muitas vezes, restam

infrutíferas. Outra seria a realidade, porém, se o magistrado se utilizasse de seu poder de persuasão e conhecimento da lei para

resolver de forma rápida e satisfatória a situação litigiosa.

Para uma melhor compreensão do tema, serão primeiramente traçadas algumas considerações históricas e conceituais

acerca do direito de acesso à justiça, bem como serão considerados os meios (judiciais e extrajudiciais) hoje existentes para a

solução de conflitos.

O presente artigo também abordará as soluções extrajudiciais implementadas por outros países para viabilizar a

pacificação de conflitos entre as populações de baixa renda, como é o caso das Filipinas, por meio do BJS (Barangay Justice

System)1, bem como as medidas estatais tomadas por países como Portugal para facilitar ao cidadão o conhecimento dos meios de

acesso à justiça, instrumentos esses que têm disponibilizado um mecanismo de composição de conflitos mais prático e satisfatório,

o qual vai além do formalismo legal para lançar mão de mecanismos para uma solução amigável e para a instrução do cidadão

quanto a seus direitos, pelo que serão tratados, justamente, para se saber quais as possibilidades e vantagens decorrentes de sua

implementação no cenário brasileiro, com as devidas adequações.

Por fim, serão propostas formas de se instrumentalizar os meios de acesso à justiça, judiciais e extrajudiciais, atualmente

existentes para uma maior celeridade e satisfatoriedade na solução dos conflitos sociais apresentados.

 

1 Acesso à justiça: conceitos e aspectos evolutivos

 

O acesso à justiça pode ser vislumbrado logo nos primeiros artigos da Constituição
Federal Brasileira. Está ele inserto no capítulo referente aos direitos e garantias fundamentais,
mais especificamente no inciso XXXV do artigo 5º, o qual dispõe que “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”
2
.

Em outras palavras, o referido dispositivo constitucional revela não somente a garantia
fundamental do acesso ao órgão judiciário, mas à efetiva tutela dos direitos lesados ou
ameaçados, de tal sorte que o jurisdicionado possa lograr uma tutela justa e satisfatória.
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Em breve síntese de Cappelletti e Garth, os quais enfatizam a dificuldade em se lhe
atribuir um conceito, o acesso à justiça é o ”requisito fundamental – o mais básico dos direitos
humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas

proclamar os direitos de todos.”
3

Dinamarco, por sua vez, destaca que o “acesso à justiça é, mais do que ingresso no
processo e aos meios que ele oferece, modo de buscar a efetividade, na medida dos direitos

que se têm, situações e bens da vida que por outro caminho não poderiam obter.”
4

Ademais, nota-se que a expressão “acesso à justiça” possui um sentido semântico muito
mais abrangente em relação ao que parece ser, uma vez que, ao se tratar do referido tema,
deve-se trazer a lume também a discussão acerca dos empecilhos econômicos, processuais e
organizacionais que inibem o conhecimento, bem como a efetiva utilização dos recursos
processuais pelos sujeitos de direito para a resolução de seus conflitos com os demais membros
da sociedade.

Kazuo Watanabe afirma que “o direito de acesso à justiça é, fundamentalmente, direito

de acesso à ordem jurídica justa”
5
, de onde se extrai, conforme bem elucida Cândido Rangel

Dinamarco, que se está a tratar do direito à “obtenção de justiça substancial.” 6

O mesmo autor destaca que

Não obtém justiça substancial quem não consegue sequer o exame de
suas pretensões pelo Poder Judiciário e também quem recebe soluções
atrasadas para suas pretensões, ou soluções que não lhe melhorem
efetivamente a vida em relação ao bem pretendido. Todas as garantias
integrantes da tutela constitucional do processo convergem a essa
promessa-síntese que é a garantia do acesso à justiça assim
compreendido.

7

Segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a partir de 1960 é possível vislumbrar três
grandes ondas no movimento universal de acesso à justiça, constituindo a primeira onda a
representação postulatória individual em juízo, ou seja, a assistência judiciária gratuita, seguida
pela segunda onda, cujo movimento era na direção de reunir esforços para enfrentar o
problema da representação dos direitos metaindividuais e, na sequência, a terceira onda,
batizada de “novo enfoque do acesso à justiça”, veio revelar o encorajamento à exploração de
“uma ampla variedade de reformas”, nas quais se incluem formas procedimentais diferenciadas,
modificações estruturais nos tribunais (ou a criação de outros novos), o “uso de pessoas leigas
ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modificações no direito
substantivo destinadas a evitar litígios ou a facilitar a sua solução”, além de meios alternativos

de solução de conflitos.
8
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Não se pode olvidar que, no cenário brasileiro, não foram poucas as medidas
implementadas pelo Estado para se concretizar a efetividade e o acesso à justiça, dentre as
quais é possível destacar os Juizados Especiais de Pequenas Causas, a reinserção da ação
monitória no sistema processual, a antecipação de tutela, as varas especializadas para a solução
de litígios de consumo, a previsão das defensorias públicas pela Constituição Federal, a
conciliação em sede processual, bem como a previsão da assistência judiciária gratuita aos
necessitados.

Ressalte-se, contudo, que nem todas essas medidas têm viabilizado a satisfação dos
direitos do jurisdicionado em atendimento ao esposado pelo inciso LXXVIII, artigo 5º, da Carta
Fundamental, o qual prevê “a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”, caso em que cabe citar os próprios juizados especiais, uma vez
que não são poucas as ações que, ali propostas, têm sua resolução protraída no tempo e,
muitas vezes, não resulta na satisfação dos direitos a serem tutelados pelo Estado através da
jurisdição.

Diante desse quadro, é possível inferir que viabilizar o acesso à justiça é tornar efetivo o princípio da dignidade da pessoa

humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Carta Fundamental, uma vez que ao se proporcionar ao cidadão uma tutela justa e

satisfatória, em tempo razoável, a norma abstrata inserta no ordenamento jurídico passa a transmitir vida aos direitos fundamentais

insculpidos na Constituição.

Conforme destacado por Figueira Junior,

 

(...) não basta apenas a previsão normativa constitucional e principiológica
do acesso à justiça: faz-se mister a experiência de mecanismos geradores
da efetivação dos direitos subjetivos, cuja realização verifica-se por
intermédio de instrumentos que possibilitem a consecução dos objetivos
perseguidos pelo autor com rapidez, isto é, dentro de um período de
tempo razoável e compatível com a complexidade do litígio,
proporcionando ao beneficiário da medida a concreta satisfação do escopo
perseguido.

9

Na mesma direção destaca-se Cappelletti e Garth quando sublinham que o ‘acesso’ à
justiça não se trata somente de um “direito social fundamental, crescentemente reconhecido”,
mas é ele, inclusive, “o ponto central da moderna processualística” sendo que “seu estudo
pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência

jurídica”.
10

À medida que se busca delinear o conceito e entendimento acerca do tema “acesso à
justiça”, cumpre tecer quais os entraves para sua nítida visualização no cenário jurídico e social.
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1.1 Empecilhos para o acesso à justiça

 

 

 

Nas palavras de Kazuo Watanabe, citado na obra de Figueira Junior, “não basta
conceder ao jurisdicionado o pleno acesso aos tribunais, sem a existência de condições mínimas

satisfatórias à obtenção da justa composição do litígio levado para apreciação do Estado-juiz”.
11

Logo, mais do que a tutela jurisdicional, devem ser disponibilizadas à população
ferramentas para a concretização de seus direitos de forma célere e satisfatória, de modo que a
pacificação do conflito seja em virtude de se ter atingido o nível mais próximo possível do ideal
de justiça.

Contudo, se o acesso à justiça é direito fundamental salvaguardado pela Constituição
Federal e sua garantia formal é indubitável, o mesmo não se pode afirmar em relação à sua
efetivação, a qual encontra óbice sob várias óticas.

Diversos são os obstáculos descritos pela doutrina mais especializada e, a respeito deles,
Cappelletti e Garth, mencionam que as custas processuais, a possibilidade das partes e os
problemas especiais dos direitos difusos são as principais barreiras da efetivação do acesso à

justiça.
12

Por outro lado, Horácio Wanderlei Rodrigues entende como problemas à efetivação do
acesso à justiça a desigualdade sócio-econômica, ou melhor dizendo, o quadro de miserabilidade
da população, a ausência de informações e orientações jurídicas, a legitimidade para agir, a

capacidade postulatória, a técnica processual e o Poder Judiciário.
13

Destarte, na prática o que se vê é o difícil acesso à justiça, com processos que se
protraem indefinidamente no tempo, e decisões não-satisfatórias do direito indicado como
lesado ou ameaçado, além de uma justiça extremamente cara e, no mais das vezes, inviável,
razão pela qual se passou a tratar de meios alternativos para que se pudesse, pois, atingir a
concretização dos direitos albergados em lei.

Nesse espeque, não se pode olvidar que, de fato, são empecilhos para a efetivação da
justiça a condição de pobreza e ausência de orientação jurídica às comunidades, bem como o
alto valor das custas processuais, dificuldade de acesso ao advogado e desconhecimento das
formas extrajudiciais de solução de disputas.
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De acordo com o jurista Mauro Cappelletti, o problema de acesso à justiça
hodiernamente enfrentado é mais de cunho sócio-econômico do que propriamente institucional,
uma vez que em países como o Brasil a maior parcela da população não está apta para
reconhecer-se como sujeito de direito (“reconhecer seu direito e propor uma ação ou sua
defesa”) e, desta feita, são incapazes de encaminharem suas demandas ao judiciário por falta

de conhecimento jurídico.
14

Essa ignorância, no entanto, pode ser atribuída ao fato de o sistema jurídico estar
pautado em complexas normas processuais, dificultando a sua compreensão por um cidadão
comum e, no mais das vezes, pelo próprio jurista. Não é outra coisa o que concluiu Carnelutti,
ao afirmar que o “ordenamento jurídico, cujo maior mérito deveria ser a simplicidade, veio a ser,
por infelicidade, um complicadíssimo labirinto social no qual, freqüentemente, nem aqueles que

deveriam ser os guias conseguem se orientar.”
15

Em relação aos óbices para o acesso à justiça também é oportuno citar as lições de
Kazuo Watanabe, para quem

 

(...) todos os obstáculos à efetiva realização do direito [acesso à justiça]
devem ser corretamente enfrentados, seja em sede de Ciência Política e
de Direito Constitucional, na concepção de novas e inovadoras estruturas
do Estado e de organização mais adequada ao Judiciário, como também
na área da Ciência Processual, para a reformulação de institutos e
categorias processuais e concepções de novas alternativas e novas
técnicas de solução dos conflitos.

16

 

 

A fim de remover esses óbices ao acesso à justiça pelo cidadão, o doutrinador Antonio
Carlos Wolkmer destaca duas alternativas possíveis em sociedades como a brasileira:

 

a) a ampliação qualitativa dos canais institucionalizados de acesso à
justiça, objetivando propiciar, de um lado, uma aproximação mais efetiva e
democrática “do aparato legal-estatal com o cotidiano dos cidadãos”; de
outro, solidificar estratégias “mais eficazes de controle social sobre a
atuação do aparato legal-estatal”;

b) o reconhecimento e incentivo de outras instâncias normativas informais,
representadas, quer por um certo tipo de justiça implementada pelo
próprio estado, quer por manifestações comunitárias não-oficiais, ambas
capazes de substituir com vantagens o envelhecido e pouco eficaz órgão
convencional de jurisdição estatal.
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Essas alternativas nada mais visam do que a instrumentalização dos meios de acesso à
justiça para a efetiva concretização dos direitos previstos em lei, de modo a transpor os
obstáculos acima noticiados, sobre o que se discutirá nos capítulos seguintes.

 

 

1.2 Acesso à justiça e o ideal de justiça

 

 

 

Herkenhoff, em seus estudos sobre o tema, afirma que a justiça geral, social ou legal

implica na obrigação de parcela da sociedade dar à comunidade o bem que lhe é devido.
17

Com base no referido doutrinador, pode-se afirmar que a justiça geral (social ou legal) é
a concretização do próprio ideal de justiça dentro das relações sociais, sendo que a estas
pressupõe um processo de reflexão sobre o mundo sensível ou, em outras palavras, sobre a
realidade fática de dada época, para que se possa, então, agregar a idéia de justo às práticas
jurídicas.

O ilustre doutrinador Giuseppe Lumia foi feliz ao apontar que o “valor de uma norma
jurídica consiste na sua conformidade àqueles princípios ideais julgados necessários para regular

as relações intersubjetivas e que se resumem na noção de justiça”. 18

Depreende-se, pois, que essa noção de justiça reside na solução reconhecida por todos,
cuja imagem não reflita uma imposição de poder ou o cumprimento de procedimentos
previamente estabelecidos, mas destaque um ideal de justiça inerente aos fins buscados pelo
homem, em atendimento aos princípios e valores imanentes às relações sociais.

Como sintetiza Roberto de Rezende Junqueira:

 

Nosso Direito é patrimônio de todos os seres, que, mercê de Deus,
nascem livres e são todos iguais em dignidade e privilégios. Dotados com
razão e consciência, acreditamos que todos são tidos como indivíduos
capazes de agir, em relação às demais criaturas, com igual amor fraterno,
não fazendo a outrem o que não querem que façam a si mesmo. De tudo
que ELE nos revelou e do mais que a humanidade conseguiu, no correr
dos tempos, não é desperdício, nem vergonha, exigir um direito justo, uma
justiça reta e o culto das virtudes, numa sociedade em que a falsa ciência
faz perder a fé, a força tenta sobrepor-se à sabedoria, a desconfiança
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obstruir a caridade e o desespero enfraquecer a coragem dos homens.
19

A fim de atingir com o maior grau de excelência possível esse ideal de justiça é que se
buscará, através dos meios judiciais e extrajudiciais, bem como por vias alternativas, a sua
instrumentalização por meio de ações afirmativas do Estado e da própria sociedade para a
implementação do acesso à justiça de forma célere e satisfatória.

 

 

2 Meios judiciais de acesso à justiça

 

 

Nos dias atuais, na ocorrência de conflitos entre pessoas, o ordenamento jurídico impõe,
via de regra, sejam eles submetidos ao Estado-juiz, o qual intervirá para cumprir com sua
função de aplicar a lei, seja para declará-la no caso concreto ou mesmo para executar os
direitos já reconhecidos em juízo.

Contudo, sabe-se que antes de se imaginar um Estado-juiz nos moldes de hoje, a forma
antes exercível de concretização da justiça era a vingança – chamada de autotutela ou
autodefesa, de tal sorte que “quem pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de obter
haveria de, com sua própria força e na medida dela, tratar de conseguir, por si mesmo, a

satisfação de sua pretensão.
20

Nesse momento ainda não se podia falar em acesso à justiça propriamente dito.

Este modelo foi gradativamente substituído pela autocomposição que, ao invés de fazer
uso da vingança individual ou coletiva contra o ofensor, visa a resolução do conflito “por obra

dos próprios litigantes sem intervenção vinculativa de terceiro”
21
, seja mediante transação,

submissão ou desistência, de modo que a vontade das partes, ou de uma delas, substitua a

vontade expressa da lei.
22

Com o fortalecimento do Estado, passou-se a impor aos particulares a submissão de
seus conflitos aos juízes estatais, aos quais competia examinar as pretensões e resolver a
controvérsia instaurada, instituto a que se denominou jurisdição, por meio da qual as partes
passaram a serem substituídas pelo Estado-juiz, apenas lhes sendo permitida a autotutela nos
casos expressamente previstos. A justiça com as próprias mãos encontra, aqui, censura pelo
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Estado e o processo surge, pois, como instrumento de pacificação de conflitos sociais.
23

Assim, surge a figura do acesso à justiça mediante a tutela jurisdicional pelo Estado,
instrumentalizada pelo processo, o qual passou a encontrar vários óbices para sua
implementação, conforme delineado linhas acima.

No exercício da função jurisdicional, é de fundamental importância que, muito mais do
que a mera aplicação da lei ao caso concreto, o Estado cumpra tal atributo de forma justa,
célere, satisfatória e, inclusive, torne acessível a todos essa justiça instrumentalizada pelo devido
processo legal.

Sobre esse acesso à justiça, Cappelletti destaca que não se pode limitá-lo a uma
concepção “unidimensional”, pela qual o direito e a ciência jurídica se restrinjam apenas à mera
declaração da lei, momento em que lança mão da idéia de uma concepção tridimensional, pela
qual situa, na primeira dimensão, o problema ou exigência social que levam à elaboração de um
instituto jurídico, seguido, na segunda dimensão, da solução jurídica que inclua não apenas as
normas, mas as instituições e processos que cuidem efetivamente daquela necessidade e, por
fim, na terceira dimensão são analisados os resultados práticos da resposta jurídica lançada para

aquele problema apresentado.
24

Outrossim, o mesmo autor, ao analisar a “dimensão social do processo”, conclui que o
direito em geral deve ser examinado “levando em conta a perspectiva dos ‘usuários’ e não

apenas a perspectiva dos ‘produtores’ do direito. 
25

Nesse ínterim, visando transpor os obstáculos que foram surgindo à prestação
jurisdicional pelo Estado, este passou a lançar mão de meios que viabilizassem um maior acesso
dos jurisdicionados à justiça.

No Brasil restou clara a iniciativa estatal nesse sentido através da criação dos juizados
especiais, pela implementação da assistência judiciária gratuita, previsão da figura do defensor
público para as pessoas hipossuficientes, o estímulo à conciliação judicial ou mesmo
extrajudicial, entre outras tentativas as quais, infelizmente, não foram suficientes para eliminar
os entraves existentes para a concretização do direito constitucionalmente garantido de acesso à

uma justiça célere e eficaz.
26

Em relação às medidas instrumentalizadoras do Estado para o acesso à justiça célere e
eficaz, estas serão tratadas no tópico oportuno.
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3 Os meios extrajudiciais e o pluralismo jurídico

 

 

Diante da insatisfação dos jurisdicionados com os trâmites da justiça estatal, passou-se a
considerar de maneira mais veemente os meios extrajudiciais como alternativas mais viáveis
para o acesso à justiça. Dentre eles são mais comumente citados: a mediação, a conciliação e a
arbitragem, sendo certo afirmar que os meios extrajudiciais hoje existentes vão muito além
desses três institutos.

Com relação à mediação, sua principal característica é a de propiciar oportunidades para
a tomada de decisões pelas partes em conflito, mediante técnicas que auxiliem a comunicação
no tratamento das diferenças de forma construtiva e interativa, sem que para isso haja a
submissão às regras processuais do direito formal. O mediador, pois, tem a função de aproximar
as partes para que elas negociem de forma direta a solução, mediante a busca de um “processo

dialógico, construtivo e cooperativo”.
27

Já no que tange à conciliação, esta pode ser visualizada tanto no meio judicial como no
extrajudicial e revela-se como prática capaz de harmonizar os interesses em conflito, sendo que
ao conciliador é possível, caso as partes não cheguem a um entendimento, propor uma solução,

a qual poderá ser acatada ou não pelas partes.
28

Não obstante a semelhança entre esses dois meios extrajudiciais de composição de
conflitos, são eles notadamente distintos, conforme preleciona a jurista Fernanda Tartuce:

 

O mediador não induz propriamente as partes a um acordo, mas se
esforça para auxiliar no restabelecimento da comunicação para que elas
próprias gerem novas formas de relacionamento e equacionamento de
controvérsias. Sua atuação ocorre no sentido de provocar a reflexão para
que os próprios indivíduos encontrem saídas para os conflitos.

Já o conciliador, de forma incisiva, busca a obtenção de um acordo,
inclusive sugerindo maneiras de alcançá-lo e extinguir o litígio já instalado
formulando possíveis propostas de composição.

29

Ou seja, o mediador não irá sugerir soluções, a despeito do conciliador que assim o faz.
O primeiro caso leva as partes a refletirem, enquanto que o objetivo da conciliação é alcançar
um acordo que, ainda que não plenamente satisfatório, evite complicações futuras com o
dispêndio de tempo e dinheiro, sendo que o conciliador, nos dizeres de Alexandre Freitas
Câmara, “não só aproxima as partes como ainda realiza atividades de controle das negociações,
aparando as arestas porventura existentes, formulando propostas, apontando as vantagens ou
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desvantagens, buscando sempre facilitar e alcançar a autocomposição”
30
.

No que diz respeito à arbitragem, embora meio extrajudicial de resolução de conflitos,
pode ser definida como forma estatal de composição de controvérsias, pois se desenvolve sob os
“auspícios e a garantia do Estado, mas com a decisão delegada a particular, cujas decisões se

estabilizam uma vez proferidas, inclusive com sanções típicas de solução estatal”.31

Trata-se, nas palavras de Wolkmer, de “procedimento relativamente informal em que as
partes conflitantes concordam em submeter suas divergências a julgadores ou árbitros externos,

aceitando as determinações resultantes do parecer técnico.”
32

Encontra-se ela regulamentada pela lei n. 9.307, de 23/09/1996 e, indubitavelmente,
resultou em grandes avanços para a resolução de conflitos no Brasil, mormente no que se refere

às relações empresariais, nacionais e internacionais. 
33

Há aqueles que defendem esse meio extrajudicial como real instrumentalizador do
acesso à justiça, entre eles a jurista Tânia Lobo Muniz, que justifica seu posicionamento com os
seguintes argumentos:

 

A arbitragem tem como virtudes: a) celeridade e informalidade. É,
essencialmente, mais rápida se comparada à justiça estatal, caracterizada
pela morosidade e formalidade e, decorrente desta rapidez, há um menor
custo para alcançar-se o fim pretendido; b) neutralidade do juízo como
garantia de tratamento equânime entre as partes, principalmente, em
relação à nacionalidade dos litigantes, afastando a incerteza quanto à
isenção dos tribunais locais; c) confidencialidade, fator importante nas
relações de troca de tecnologia, dentre outras, resguardando segredos
comerciais e industriais. O conteúdo da arbitragem fica adstrito às partes e
aos árbitros, obrigados ao sigilo profissional; d) especialização ante a
possibilidade de se escolher juízes que possuam conhecimentos técnicos,
jurídicos e outros, à altura da complexidade e especificidade da questão e a
essência do litígio abordado, possibilitando uma decisão de melhor nível
qualitativo; e) confiabilidade, por serem os árbitros juízes escolhidos pelas
partes, com base na confiança que neles depositam; e f) possibilidade de
decisão por equidade, se autorizados pelas partes, não ficam circunscritos à
aplicação do direito positivo, podendo decidir por equidade, além da
possibilidade da escolha da lei aplicável. 34

Não obstante isso, Cappelletti ressalva que embora se trate de meio relativamente mais
rápido, pode vir a tornar-se muito caro para as partes, pois são elas quem suporta o ônus dos
honorários dos árbitros.

Diante desse quadro, onde se vislumbra a elaboração de meios mais viáveis para o
efetivo acesso à justiça, destaca-se o pluralismo jurídico, tema de estudo aprofundado pelo

35
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jurista Antonio Carlos Wolkmer , o qual enfatiza o modelo de juridicidade alternativa como
estratégia de transformação de uma ordem jurídica estatal legalista para um “monismo
democrático popular”, composto por duas frentes de atuação.

A primeira delas ele denomina de “estratégia das práticas alternativas do Direito”, na
qual se inserem como meios instrumentalizadores as “organizações da sociedade civil (comissões
populares, centros comunitários e organizações não-governamentais – ONGs)”, bem como as
“assessorias de extensão universitária, que vem desenvolvendo a prática efetiva de serviços

legais ou assistência judicial extraestatal.”
36

Na segunda frente o doutrinador salienta que estaria situada a “estratégia do uso
alternativo do direito”, na qual se insere a ação dos magistrados “no exercício da função judicial
e de inegável expansão no meio da produção, interpretação e aplicação jurisprudencial.”

Assim, no exercício da jurisdição o juiz trabalharia com a liberdade que possui para
operar a lei no caso concreto de forma a viabilizar a decisão mais justa e equitativa possível e,
pois, entregaria o direito ao jurisdicionado de forma mais satisfatória a seus interesses e

necessidades, ainda mais em se tratando de sujeitos jurídicos socialmente desfavorecidos.
37

Destaca, ainda, o mesmo autor:

 

Na medida em que o órgão de jurisdição do modelo de legitimidade estatal
convencional torna-se funcionalmente incapaz de acolher as demandas e
de resolver conflitos inerentes às necessidades engendradas por novos
atores sociais, nada mais natural do que o poder societário instituir
instâncias extrajudiciais assentadas na informalidade, autenticidade,
flexibilidade e descentralização.

38

Oportuno citar, a título de exemplificação, as comissões de bairros, bem como os
núcleos de prática jurídica como meios instituídos pelo poder societário para um maior acesso à
justiça, uma vez que revelam justamente a tendência de se buscarem novas formas de suprir
insuficiência da tutela estatal aos direitos legalmente previstos.

Considerando o acima exposto, buscar-se-á, na sequência, tratar das formas de se
promover, tanto mediante a atuação estatal como por meio da iniciativa social, o acesso à
justiça aos cidadãos indistintamente, bem como as possibilidades de se adequar ao Brasil as
formas já adotadas por outros países e que resultaram bem-sucedidas.

 

4 Implementação do acesso à justiça pelo Estado
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Conquanto tenha o Estado buscado proporcionar à população meios de acesso à jurisdição, o acesso à justiça aparece

como algo intangível à considerável parcela da sociedade, mormente no que se refere às pessoas de baixa renda, as quais não têm

condições de angariar um advogado para a defesa de seus direitos.

Não obstante seja possível cogitar a existência de algumas medidas instrumentalizadoras do acesso à justiça pelo Estado,

dentre elas as defensorias públicas, existentes em pouquíssimas cidades brasileiras, bem como a assistência judiciária gratuita,

assegurada na lei n.º 1.060/50, tratam-se de medidas tímidas, as quais não surtem os efeitos necessários para se impulsionar o

acesso justiça.

Ainda, não se pode deixar de mencionar os Juizados Especiais como iniciativa tomada pelo órgão estatal para viabilizar o

acesso à justiça de forma mais célere e satisfatória, mediante a simplificação das formas procedimentais, celeridade e concentração

dos atos, utilizando-se do princípio da oralidade e regime procedimental próprio, adequado à resolução de litígios de pequeno vulto

econômico.

Contudo, Wolkmer menciona que também estes “procedimentos alternativos instituídos por iniciativa do próprio Estado”

encontram certas limitações quanto ao efetivo acesso à justiça pelos jurisdicionados, quando frisa que

 

(...) o legislador estatal atribuiu uma autonomia relativa a essas instâncias judiciais sumaríssimas,
porquanto definiu certas exigências para sua efetivação preconizando, de um lado, a obrigatoriedade
do provimento de juízes togados, e de outro, a indicação necessária de bacharéis em Direito para as

funções de conciliadores e árbitros.39

Ainda assim, foram eles que revelaram as primeiras iniciativas concretas do Estado para
um acesso à justiça menos burocratizado e mais célere através da tutela jurisdicional.

Como exemplo de iniciativa estatal, também pode ser citada a instituição das Comissões
de Conciliação Prévia, por meio da lei nº 9.958/2000, bem como a previsão das defensorias
públicas, pela Carta Magna, como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma
do art. 5º, LXXIV”, além da previsão legal da justiça itinerante, cujo foco principal é o de facilitar
o acesso à jurisdição.

Tais inovações são de demasiada importância para a consecução da justiça, tanto pela
via extrajudicial como através da jurisdição, mas se tratam apenas dos primeiros passos de
tantos outros a serem tomados pelo Estado.

Wolkmer também sugere como “resposta eficaz para a implementação de uma Justiça
menos ritualizada e burocrática, mais flexível, rápida e informalizada”,- considerando que os
conflitos atualmente relacionados às sociedades capitalistas são complexos e múltiplos - o
“alargamento da ‘mediação’ e da ‘arbitragem’ em direção à instituição de pequenos e
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descentralizados tribunais de justiça”.
40

Referido palpite parece razoável e deve ser levado em conta pelo órgão estatal, eis que já se
percebeu que a mera declaração do Direito não basta ao jurisdicionado, mas faz-se necessário, inclusive,
que a pretensão se efetive por meio de um instrumento hábil à sua consecução rápida, justa e eficaz.

Em Portugal é possível vislumbrar uma iniciativa social louvável no sentido de proporcionar o
acesso à justiça aos cidadãos por meios alternativos, instrumentalizados pelo Gabinete para a Resolução
Alternativa de Conflitos (GRAL), órgão vinculado ao Ministério da Justiça.

Através do site http://www.gral.mj.pt, é possível a qualquer cidadão saber o que é
acesso à justiça, quais os meios de economizar em processos (por meio do chamado processo
simplificado), o que é mediação, realizar consultas jurídicas, bem como o fazer um pedido de
mediação familiar, laboral e penal, entre outros serviços que certamente aparelham os cidadãos
para a consecução de seus direitos.

O artigo 2º do Decreto-lei n. 127/2007, que o instituiu, menciona ter o GRAL a “missão
de promover o acesso ao direito através dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, aos

tribunais arbitrais e aos julgados de paz”.
41

No mesmo artigo são discriminadas as atribuições desse órgão estatal:

 

O GRAL prossegue as seguintes atribuições:

a) Assegurar os mecanismos adequados de acesso ao direito,
designadamente nos domínios da informação e consultas jurídicas e do
apoio judiciário; b) Apoiar a criação e o funcionamento dos meios
extrajudiciais de composição de conflitos, designadamente a mediação,
conciliação e a arbitragem; c) Conceber, operacionalizar e executar
projectos de modernização no domínio dos meios extrajudiciais de
resolução de conflitos, em todas as suas dimensões. d) Promover a criação
e apoiar o funcionamento de centros de arbitragem, julgados de paz e
sistemas de mediação.

 

Medidas como estas tomadas por Portugal revelam o cumprimento pelo órgão estatal de
suas atribuições. Isso porque, por meio delas, as vias alternativas de solução de conflitos
disponibilizadas aos cidadãos portugueses para a instrumentalização de seus direitos estão
vinculadas à iniciativa da própria Administração Pública, a qual, por integrar justamente o poder
executivo, apenas está a cumprir seu papel quando dá fiel execução à lei, o que implica em
posturas ativas como esta, ora vislumbrada.

Essa iniciativa, acaso fosse implementada pelo Brasil, viabilizaria a transposição de vários
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obstáculos ao acesso à justiça, mormente no que se refere à falta de conhecimento do cidadão
de como ter acesso a seus direitos de forma concreta, justa e célere, sendo que este último
dependerá do meio elegido pelo interessado (se a própria via judicial ou os meios alternativos
disponibilizados pelo próprio órgão público (ressalte-se, no caso narrado, a mediação).

No que tange à implementação dos meios judiciais de solução de conflitos, várias são as
medidas a serem adotadas pelo próprio Estado para solucionar o conflito entre celeridade e
segurança da tutela jurisdicional, entre as quais vale citar as tutelas provisórias, por meio das
quais o julgador fornece, de forma imprescindivelmente fundamentada, uma parcela do direito
de forma concreta e efetiva.

Outros mecanismos capazes de implementarem a celeridade e satisfatoriedade na
solução de conflitos são metas a serem atingidas pelo Estado e não são difíceis de serem
visualizados. É o caso da conciliação, uma vez que ela conduz à entrega rápida do direito
mediante concessões recíprocas as quais, se bem delineadas, podem, mesmo assim, resultar em
satisfação de direitos, ainda que de forma diversa da pretendida inicialmente pelas partes.

Tendo em vista que referido meio de solução de conflitos se encontra embutido nos
próprios trâmites processuais legalmente previstos, a forma de utilização da referida ferramenta
pelo órgão judiciário é que fará toda a diferença, o que leva à conclusão de que, quanto a este
ponto, é imprescindível, para a eficácia dessa poderosa ferramenta na solução de conflitos, o
fornecimento de cursos de técnicas de conciliação aos magistrados, a fim de instrumentalizá-los
para a concretização de uma solução célere e satisfatória para ambos os litigantes.

Enfim, analisando a questão da já mencionada “dimensão social do Processo”, preleciona
Cappelletti:

 

Por isso, na concepção revolucionária do acesso à Justiça, a atenção do
processualista se amplia para uma 'visão tridimensional do direito'. Sob esta nova
perspectiva, o direito não é encarado apenas do ponto de vista dos seus produtores
e do seu produto (as normas gerais e especiais); mas é encarado, principalmente,
pelo ângulo dos 'consumidores' do direito e da Justiça, enfim, sob o ponto de vista
dos usuários dos serviços processuais.

Segundo esta visão tridimensional, o jurista é instado a um exame quanto: a) 'à
necessidade' ou 'ao problema social' que reclama por uma resposta no plano
jurídico; b) à avaliação de tal resposta que, embora deva assumir, ordinariamente,
natureza normativa, impele o jurista a realizar um exame sobre a aptidão das
instituições e dos procedimentos responsáveis pela atuação daquela 'resposta
normativa'; c) ao 'impacto' que a resposta jurídica ocasionará sobre a necessidade
ou sobre o problema social - ocasião em que estar-se-á examinando a 'eficácia' de
tal resposta. É desta forma que o direito em geral (e o direito processual em
particular) deve ser examinado: levando-se em conta a perspectiva dos 'usuários' e
não apenas a perspectiva dos 'produtores' do direito.42
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Destarte, o papel do Estado no acesso à justiça, seja implementando as vias judiciais,
seja instituindo meios extrajudiciais auxiliares por meio de lei, é o de buscar a vontade suprema
da lei, cujo foco é o povo e, pois, deve estar voltada para a satisfação de seus anseios, os quais
se resumem, como anteriormente esposado, no ideal de justiça a ser concretizado.

 

 

5 O papel da sociedade civil na instrumentalização dos meios para um célere e
satisfatório acesso à justiça

 

Após o estudo das formas de solução de conflitos, acima esmiuçadas, é possível
vislumbrar que a sociedade não quedou inerte diante dos obstáculos existentes para o pleno
acesso à justiça, razão pela qual tem buscado implementar formas mais efetivas de
concretização seus direitos.

Uma vez que o Estado não tem se mostrado apto a remover os empecilhos existentes
para um provimento judicial célere e satisfatório dos conflitos sociais, a alternativa que se passa
a vislumbrar é a de tornar mais efetivos os meios extrajudiciais já existentes.

Entre eles, a mediação parece ser o meio mais condizente com os anseios sociais por
uma tutela justa, célere e satisfatória.

Neste mesmo sentido já discorreu Lília Maia de Morais:

 

O poder judiciário continua com o pleno poder constitucional de solucionar os conflitos (monopólio
jurisdicional) e a mediação, pela sua efetivação, auxiliará nessa tarefa de resolução de conflitos
(principalmente daqueles conflitos que, pelas condições sociais e financeira das partes, talvez nunca

alcançassem os tribunais) evitando o número exagerado de processos nas Cortes.43

E é exatamente nesta linha de pensamento que caminha a sociedade, em vista da
crescente difusão do exercício da mediação junto a residentes de diversas favelas e bairros
periféricos do Brasil, resultando na denominada “mediação comunitária”, que “[...] se apresenta
quando um grupo de pessoas se une e se coloca a serviço da comunidade e de seus cidadãos,
para incentivar a criatividade urbana, melhorando as relações humanas, colaborando com a

44
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inclusão social”.

No direito comparado também é possível vislumbrar iniciativas sociais para a consecução
do acesso à justiça, mormente em se tratando de parcela da sociedade cuja renda é baixa e
cujo sistema judiciário estatal inviabilize a estas pessoas a realização célere e satisfatória de seus
direitos.

Nas Filipinas, por exemplo, foi criado o “Barangay Justice Service System”, o qual tem
por objetivo a implementação do acesso à justiça aos hipossuficientes. Trata-se de uma
iniciativa não-estatal, complementar aos esforços do governo filipino em tornar a justiça
acessível para os desavantajados, mediante uma rede de trabalho comunitária que conta com o
auxílio de voluntários (Barangay’s Justice Advocates), os quais são escolhidos pela população e
capacitados pelo projeto para assistirem às partes litigantes e, dessa forma, estimularem a
melhor solução para o conflito de direitos apresentado, de tal sorte que resulte não apenas na
entrega da justiça ao cidadão, mas no respectivo surgimento de líderes sociais que advoguem

por uma reforma judicial.
45

Tendo em vista que o Brasil não guarda realidade social tão distinta daquela vivenciada
nas Filipinas, seria totalmente viável a promoção de iniciativa similar, a qual poderia contar,
inclusive, com o apoio da própria comunidade acadêmica como algo, até mesmo, complementar
às atividades desenvolvidas pelo núcleo de prática jurídica.

Ainda no campo da atuação social para a concretização do direito de acesso à justiça é
indispensável citar o papel ONG’s (Organizações Não-Governamentais), dentre as quais vale citar
a Juspopuli, que se trata de uma iniciativa social cujo objetivo é o de contribuir para a
efetivação dos direitos humanos, através da democratização do Direito e da promoção do acesso
à Justiça.

A referida ONG possui os mesmos moldes da iniciativa do governo português, antes
descrita, disponibilizando através do site http://www.juspopuli.org.br o acesso pelo cidadão a
informações sobre seus direitos, sobre os meios extrajudiciais de solucionarem seus conflitos por
intermédio da própria organização, bem como contam como uma ferramenta de orientação on-
line para a solução de conflitos e esclarecimento de direitos e obrigações.

Assim, o importantíssimo papel social na concretização do acesso à justiça,
proporcionando a celeridade e satisfatoriedade na solução de conflitos é instrumento
indispensável para a consecução desse ideal.

De fato, conforme bem elucida WOLKMER, em sua obra sobre o Pluralismo Jurídico,

 

Por mais ampla, forte e totalizadora que possa ser esta ‘regulamentação
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jurídica’ da sociedade moderna por parte da ação monopolizadora do
Estado, este não consegue erradicar e inviabilizar todo fenômeno de
regulação informal proveniente de outros grupos sociais não-estatais. 

46

O mesmo autor denota que essa iniciativa social, articulada de maneira informal por
“seguimentos ou vontades individuais e coletivas, assumem características específicas de uma
validade distinta, legítima e diferenciada, não menos verdadeira, podendo ser, por vezes, até

mais justa e autêntica.”
47

Nos dizeres de Paulo César Santos Bezerra,

 

Não podemos, pois, concordar com o pensamento segundo o qual, a única
maneira possível de obter-se a restauração de um direito lesado ou
ameaçado é através do Poder Judiciário que, pela simples e suficiente
razão do dever de imparcialidade de seus órgãos, não pode proceder de
ofício.

Não só devemos questionar a possibilidade de atuarmos ou não de modo a
viabilizar o acesso à justiça, estritamente, mas devemos ir de encontro à
ânsia da população pela justiça entendida num sentido mais amplo de
conquistas dos direitos consagrados nas leis e, em especial, na
Constituição Federal.

48

Em suma, estas são apenas algumas das alternativas já criadas pela própria sociedade
para a instrumentalização dos meios para o acesso à justiça, dando-lhes um caráter mais célere
e satisfatório na solução de conflitos, uma vez que viabilizam a democratização do direito e a
agilidade na pacificação social.

 

 

Conclusão

 

Buscou-se, através do presente estudo, salientar o conceito de acesso à justiça, bem
como sua trajetória evolutiva, por meio da qual foi possível visualizar a transposição de uma
justiça, antes apenas instrumentalizada pela autotutela e parâmetros individualistas, para sua
realização por outros meios mais eficazes e satisfatórios, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.

A análise proposta procurou tratar, inclusive, dos empecilhos existentes para a
concretização do acesso à justiça, os quais vão desde a morosidade da tutela prestada pelo
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estado, até questões sociais como a falta de informação do cidadão acerca de seus direitos e
dos meios existentes para torná-los efetivos.

Com fundamento no ideal de justiça, pôde-se constatar que conquanto tenha o Estado
buscado implementar medidas legais para um maior acesso do jurisdicionado à justiça, ou
mesmo instituído meios extrajudiciais para a composição de conflitos de forma célere e menos
burocratizada, ainda são várias as dificuldades a serem superadas.

Para tanto, vislumbrou-se que o órgão estatal deverá ir além do que já foi, alçando vôos
mais altos, rumo a esse ideal de justiça acessível a todos. Algumas medidas adotadas pelo
governo de outros países servem de paradigma para a inspiração de novas tendências para a
implementação dessa meta.

Da mesma forma, foi possível verificar que a sociedade também desempenha papel de
fundamental importância para o acesso à justiça, principalmente em se tratando de levá-la
àqueles que estão à margem do sistema jurídico, através de medidas sociais que busquem a
resolução justa, rápida e eficaz de conflitos por vias alternativas, com maior destaque para a
mediação, bem como por meio de ações que visem à conscientização da população sobre seus
direitos e os meios de salvaguardá-los.

Para tanto, foi apreciada a realização dessas medidas sociais não apenas no contexto
brasileiro, mas, inclusive, verificou-se a sua aplicação em países de realidades semelhantes, a
exemplo das Filipinas, pelo que foi proposta a utilização do sistema extrajudicial de conflitos lá
aplicada pelo Brasil, com o auxílio da comunidade jurídica, em especial os próprios acadêmicos
de direito.

Por fim, concluiu-se no sentido da imprescindibilidade, para a concretização do ideal de justiça, da inovação e

implementação dos meios de acesso à justiça, a fim de que o texto constitucional passe a irradiar sua luz e seu calor sobre todos os

cidadãos, indistintamente.
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A MEDIAÇÃO NA ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA VIA ABERTA PARA PACIFICAÇÃO
FAMILIAR, COMO FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA

THE MEDIATION IN PARENTAL ALIENATION: AN OPEN PATH FOR FAMILY PACIFICATION, AS
AN ACCESS TO JUSTICE

Ivan Aparecido Ruiz
Valéria Silva Galdino Cardin

RESUMO
A família brasileira organizou-se sob a influência das famílias romana, canônica e germânica e,
até 1962, vigorou em nosso ordenamento jurídico o então “pátrio poder” (arts. 379 a 395 do
CCb de 1916), como atributo paterno. Com o advento da Lei n. 6.515/1977, da Constituição
Federal de 1988, da Lei n. 8.060/1990, e do Código Civil de 2002, o então pátrio poder, agora
chamado de “poder familiar”, passou a ser exercido em igualdade de condições,
independentemente de os pais estarem unidos ou não. Nesse contexto, surgiu a alienação
parental, que se caracteriza pela ausência de poder familiar responsável, em que um dos pais
faz com que seus filhos não tenham nenhum vínculo afetivo com o outro genitor. Os direitos da
personalidade do menor e do genitor alienado, como a convivência familiar, a afetividade, a
integridade psíquica, a dignidade humana e a solidariedade são atingidos, em razão dessa
prática; contudo, ao menor os danos podem ser irreversíveis, acarretando diversas patologias.
Surgem, então, os conflitos de interesses, que precisam ser dirimidos para se restabelecer não
só a ordem jurídica, mas também a paz social. O caminho normal para a busca da solução seria
o Poder Judiciário, que tem a missão constitucional de prestar a tutela jurisdicional. No entanto,
atualmente, ante o congestionamento das vias judiciárias, (re)surgem os meios alternativos de
solução de interesses. Dentre eles, aponta-se com destaque a mediação, que em matéria do
Direito da Família e, em particular, na alienação parental, parece um meio adequado, útil e
eficiente para o restabelecimento das relações familiares, com a pacificação.
PALAVRAS-CHAVES: Alienação Parental; Mediação Familiar; Direitos da Personalidade

ABSTRACT
The Brazilian family has been organized under the influence of Roman, Canonical and German
families and, until 1962, our law was ruled by parental rights (arts. 379 a 395of Civil Code,
1916), as a parent attribute. Although, when the Brazilian Constitution and the laws n.
6.515/1977, 80.60/1990 and Civil Code (2002) were established, the so called parental rights
began to be exercised by both parents, whether they were living together or not. In this context,
the parental alienation (lack of responsible parental rights) has arisen, in which a parent forbids
children to have contact with the other genitor. The infant’s and the alienated parent’s
personality rights, such as affection, psychiatry integrity, human dignity and sympathy are
harmed by this practice; the infant, however, may suffer its effects forever (including
pathologies). The conflict of interests that arises shall be solved so that the jurisdiction and
social peace may be reestablished. The solution to this problem is generally given by judges,
who have the mission to provide a way of dealing it. But, nowadays, the alternative ways of
solving the parental alienation are good options for those who do not want to wait for long years
to receive a judge’s respond. Mediation is one of these alternative dispute resolutions (ADR),
and it can provide efficient reestablishment of familiar relationship.
KEYWORDS: Parental Alienation; Family Mediation; Personality Rights.

 

1 INTRODUÇÃO
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Na organização da família brasileira vigorou o sistema patriarcal até a Constituição Federal de
1988, quando a mulher foi equiparada ao homem em direitos e deveres, podendo exercer em
igualdade de condições a chefia da sociedade conjugal, o que foi ratificado pelo Código Civil
vigente.

Aboliu-se o critério da culpa na fixação da guarda dos filhos e o então pátrio poder passou a ser
denominado poder familiar, em decorrência de que ambos os pais possuem autoridade parental.

A guarda pode ser unilateral ou compartilhada, sempre sujeita ao princípio do melhor interesse
do menor.

1

A Constituição Federal de 1988 determinou que no planejamento familiar fosse respeitado o
princípio da dignidade da pessoa humana e que a paternidade fosse exercida de forma
responsável. Isso, porém, nem sempre ocorre quando se discute guarda ou visitação dos filhos,
desencadeando-se a alienação parental, que, embora exista há muito tempo, passou a ser
identificada recentemente pelos profissionais da área. Consiste ela em um processo no qual um
dos pais programa o (s) filho (s) para que odeie aquele que não detém a guarda, provocando
uma síndrome em que o menor passa a ter um vínculo de dependência e estabelece um pacto
de lealdade inconsciente com o alienador, desvinculando-se afetivamente do genitor alienado e
confundindo as noções de realidade e fantasia.

A alienação parental infringe vários direitos da personalidade
2
 do menor e do genitor alienado.

Dentre eles estão os direitos à convivência familiar e à afetividade, essenciais na formação da
personalidade infanto-juvenil. Também atinge a integridade psíquica e a dignidade daqueles, e
desrespeita a afetividade e a solidariedade intrínsecas as relações familiares.

Assim, como se verá adiante, na presença de um conflito de interesses envolvendo essa matéria
- alienação parental -, acredita-se que o processo, como instrumento da jurisdição, manipulado
pelo juiz estatal, como representante do Poder Judiciário, não se mostra o método mais
adequado e eficiente à espécie

3
; isso porque a solução apresentada nos autos do processo é

sempre adversarial, imposta, ao revés da mediação, que consiste num método autocompositivo,
não adversarial, em que as próprias partes, auxiliadas por um terceiro, o mediador, trabalham o
conflito de interesses, brotando daí a solução como mera consequência para a pacificação. O
diálogo, aqui, tem importância capital. Registre-se que, nesse ambiente - mediação -, poderão
participar como comediadores o psicólogo, o assistente social, advogados, membros do
Ministério Público ou juízes aposentados. Todavia, antes de tratar desse conteúdo, passa-se à
evolução das relações familiares, da alienação parental, para, somente ao final, então trabalhar
a mediação.

 

2 DA EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES

 

A família brasileira, como hoje se conceitua, organizou-se sob a influência das famílias romana,
canônica e germânica.

Na Antiguidade, a mulher era considerada um ser inferior ao homem, tendo por função a
procriação. Isso se verificava, por exemplo, entre o povo hebreu, organizado sob o sistema
patriarcal, no qual o homem poderia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, ficando
com a guarda dos filhos.

4

Em Roma, a família era conceituada como o conjunto de pessoas que estavam sob o patria
potestas do ascendente comum vivo mais velho. O pater familias exercia o poder familiar sobre
todos os seus descendentes não emancipados, sua esposa e mulheres casadas com seus
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descendentes
5
, como um direito de propriedade, dispondo inclusive sobre a vida destes, como

melhor lhe conviesse.
6

Tal circunstância foi amenizada pela atuação do pretor, que, após ouvir as partes, declarava
quais as regras de direito que deveriam ser aplicadas, suavizando a rigidez do Jus Civile dos
primeiros tempos.

7

A partir da queda do Império Romano, a mulher passou a gozar de certa autonomia, em
decorrência do longo período de ausência dos homens devido às guerras. Nessa época,
aumentou o número de uniões informais, diminuindo os casamentos, e muitas vezes estes
ocorriam por interesses mercenários ou políticos. Já os divórcios aconteciam por capricho de
qualquer um dos cônjuges.

8

Com o advento do Cristianismo, a mulher começou a ser mais respeitada e o pátrio poder
perdeu seu caráter egoístico, passando a constituir-se num conjunto de deveres com base
nitidamente altruística, muito diferente do que ocorria entre os romanos.

9

No Direito Germânico, o poder paterno não era tão severo quanto no Direito Romano; o pai
tinha o dever de criar e educar os filhos e tal autoridade (munt) cessava com a capacidade do
filho.

10
 Havia a possibilidade de o pai repudiar seu filho, mas só no momento do nascimento. Já

a faculdade de dispor da vida do filho não existia, em decorrência da inexistência de
perpetuidade na relação do pai com sua prole. 

11

Durante a Idade Média, houve grande influência do Direito Canônico nas relações familiares.
Apesar de o sistema patriarcal ainda prevalecer, os canonistas opuseram-se ao divórcio,
considerando-o um instituto contrário à própria índole da família e ao interesse dos filhos.

Com o Iluminismo, a figura feminina ganhou status na vida religiosa, política e social
12

.

No Brasil, o poder familiar, enquanto instituto jurídico, foi introduzido pela Lei de 20 de outubro
de 1823,

13
 e as Ordenações portuguesas impuseram o sistema patriarcal, que foi mantido pelo

Código Civil de 1916. Durante esse período, embora historiadores considerem o cruzamento de
brancos com índios ou negros como "instrumento colonizador" do Brasil e a população da época
visse o concubinato adulterino com tolerância, os filhos de tais uniões eram considerados
ilegítimos e, portanto, rejeitados.

14

A primeira regra que regulamentou o destino dos filhos de pais separados foi o Decreto n. 181,
de 1890, que em seu art. 90 estipulava: "A sentença do divórcio mandará entregar os filhos
comuns e menores ao cônjuge inocente e fixará a cota com que o culpado deverá concorrer
para a educação deles (...)".

O Código Civil de 1916 preocupou-se mais com a família, contudo manteve o patriarcalismo
conservador das Ordenações. A mulher era considerada relativamente incapaz e o pátrio poder
lhe era conferido de forma subsidiária.

15

Esse diploma, em seu art. 325, preceituava que no caso de dissolução da sociedade conjugal por
desquite amigável se respeitasse o que os cônjuges acordassem sobre a guarda dos filhos, e no
art. 326 estipulava que, sendo o desquite judicial, os filhos menores ficariam com o cônjuge
inocente. Caso ambos os cônjuges fossem culpados, ficariam em poder da mãe os filhos
menores, salvo se o juiz verificasse que de tal solução pudesse advir prejuízo de ordem moral
para eles.

Assim, o cônjuge inocente ficaria com a guarda dos filhos menores; se ambos fossem culpados,
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com a mãe ficariam as filhas menores e os filhos até os 6 (seis) anos, os quais, após essa idade,
passariam à guarda do pai. Havendo motivos graves, poderia o juiz regular de maneira diferente
da estabelecida acima. Caso os pais não tivessem condições de ter a guarda dos filhos, o juiz
poderia atribuí-la a pessoa idônea.

Em 1941, o Decreto-Lei n. 3.200, que dispunha sobre a organização e proteção da família, em
seu art. 16

16
, na redação originária, regulamentou a guarda do filho natural, determinando que

este ficasse com o genitor que o reconhecera e, sob o poder do pai, caso ambos o tivessem
reconhecido. Também delegava ao juiz o arbítrio para decidir de modo diverso, se o interesse do
menor assim o exigisse. Esse decreto teve seu art. 6º modificado pela Lei n. 5.582/1970, a qual
determinou que o filho natural, quando reconhecido pelo pai e pela mãe, ficasse sob a guarda
da mãe. Caso os pais não tivessem condições de cuidar do filho, este ficaria sob a guarda de
alguém idôneo da família de qualquer um dos pais. O interesse do menor deveria sempre
prevalecer na decisão judicial.

A Lei n. 4.121/1962 - Estatuto da Mulher Casada - conferiu à mãe a condição de colaboradora
do pai no exercício do pátrio poder. Até o advento da Lei n. 6.515/1977, quando ainda em
vigência o Código Civil brasileiro de 1916, no caso de dissolução da sociedade conjugal por
desquite amigável, observar-se-ia o que os cônjuges acordassem sobre a guarda dos filhos e,
sendo o desquite judicial, os filhos menores ficariam com o cônjuge inocente. No caso de ambos
os cônjuges serem culpados, os filhos menores ficariam em poder da mãe, exceto se tal solução
causasse prejuízo de ordem moral àqueles.

A Lei n. 6.515/1977, em seu art. 27, dispôs que o pai e a mãe são os titulares dos encargos
parentais, que persistem mesmo após o divórcio, ou quando sobrevenha novo casamento de
qualquer dos pais, muito embora a guarda do filho fosse atribuída a somente um deles, à luz do
art. 16 do Decreto-Lei n. 3.200/1941 e do art. 381 do Código Civil de 1916.

A Constituição Federal de 1988, a Lei n. 8.060/1990 (ECA) e a Lei n. 6.515/1977 eliminaram a
subordinação da mulher ante o homem e também extinguiram a validade da expressão "durante
o casamento", existente no art. 380 do Código Civil de 1916, pois o pátrio poder do pai e da
mãe independe do casamento.

No projeto do Código Civil vigente, a Câmara dos Deputados conservou a denominação clássica
de pátrio poder, mas o Senado, pela Emenda n. 278, alterou-a para "poder familiar", porque é
atributo de ambos os pais.

Em face dos conflitos que podem surgir entre os pais quanto ao exercício do poder familiar, o
Código Civil atual prevê, no parágrafo único do art. 1.631, que o juiz decidirá sempre levando
em consideração o interesse dos menores. Acrescente-se que o § 2º do art. 1.583 aboliu o
critério da culpa na fixação da guarda dos filhos.

A guarda poderá ser unilateral ou compartilhada. Havendo consenso entre os pais, a eles
pertence a decisão sobre a guarda dos filhos e estará sempre sujeita à revisão, caso não sejam
preservados os interesses dos menores. O termo "interesse" reflete as necessidades materiais,
morais, intelectuais, afetivas e espirituais do filho menor.

A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao planejamento familiar no § 7º do seu art.
226

17
, calcado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, que

significa a obrigação que os pais têm de prover a assistência afetiva, moral, intelectual e
material dos filhos, independentemente de os pais estarem unidos ou não.

 Por vezes, a ruptura da união gera, principalmente na mãe, um sentimento de abandono, de
rejeição, e de traição, o que faz com que ela se esqueça de exercer a maternidade de forma
responsável.

18
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Quando um dos pais não consegue elaborar adequadamente o luto da então separação  e,
agora, do divórcio, desencadeia-se um processo de desmoralização e de descrédito do outro que
não detém a guarda e a criança se torna instrumento de vingança.

Nesse contexto, a família, que deve ser um reduto de afetividade, dá lugar a sentimentos
subalternos, como os de deslealdade, frieza, egoísmo, ódio e abandono, desencadeando a
alienação parental, objeto desta pesquisa.

A alienação parental não é um fenômeno novo, mas passou a ser identificada há pouco tempo e
desperta a atenção tanto pela sua gravidade quanto pelas consequências que pode acarretar.

 

3 DA ALIENAÇÃO PARENTAL E DA IMPLANTAÇÃO DE FALSAS MEMÓRIAS

 

Inicialmente, cabe afirmar desde logo que a síndrome de alienação parental não se confunde
com a alienação parental, como se demonstrará a seguir. A alienação parental precede aquela.

A síndrome de alienação parental (SAP) foi detectada pela primeira vez nos Estados Unidos, por
Richard Gardner (1931-2003), professor da Clínica Infantil da Universidade de Colúmbia e
membro da Academia Norte-americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, no final dos
anos 1980, e posteriormente difundida na Europa a partir das contribuições de François
Podevyn.

19

Também é conhecida como síndrome de Medeia, em alusão à peça escrita por Eurípedes,
dramaturgo grego, no ano de 431 antes de Cristo, conforme se pode ver do seguinte excerto:
"Jasão corre para a casa de Medeia à procura de seus filhos, pois ele agora teme pela
segurança deles, porém chega tarde demais. Ao chegar em sua antiga casa, Jasão encontra seus
filhos mortos, pelas mãos de sua própria mãe, e Medeia já fugindo pelo ar, em um carro guiado
por serpentes aladas que foi dado a ela por seu avô, o deus Hélios. Não poderia ter havido
vingança maior do que tirar do homem sua descendência".

20

Segundo Jorge Trindade, a SAP se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um
genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante
diferentes formas e estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir
seus vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais
que justifiquem essa condição.

21

A SAP geralmente ocorre após separações judiciais litigiosas em que aquele que detém a guarda
realiza um processo de programação mental no filho, com o intuito de romper os vínculos
afetivos com aquele que exerce apenas a visita.

22

Tais condutas sempre existiram, mas somente agora, com a valorização do afeto nas relações
familiares e com a conscientização da paternidade responsável, é que passaram a ter relevância
para a sociedade.

Atualmente, a sociedade exige que os pais sejam mais atuantes na educação dos filhos, e não
apenas meros mantenedores, já que a convivência familiar é um direito constitucionalmente
garantido às crianças e adolescentes.

23

É imprescindível que os filhos, para a adequada formação de sua personalidade, tenham
assistência moral, afetiva, intelectual e material, sob pena de prejuízos psíquicos.
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Para Raquel Pacheco Ribeiro de Souza, se a síndrome não for adequadamente identificada e
tratada, pode ainda perdurar por várias gerações, em uma repetição incessante e nefasta de
modelos de educação e de construção de afetos assimilados durante o processo de
manipulação.

24

O grande desafio é detectar quando a síndrome existe ou quando o filho apenas rejeita o pai em
decorrência das próprias atitudes deste. Consigne-se que ressentimentos advindos da ruptura
não caracterizam por si só a alienação parental.

O processo de alienação parental pode ser desencadeado não apenas pelo genitor, mas também
pelos avós, irmãos, tios e outras pessoas do grupo familiar.

O detentor da guarda, ao destruir a relação do filho com o outro, comete uma forma de abuso,
que gera um sentimento de culpa no menor caso venha a se relacionar com o outro genitor.
Acrescente-se que, quando a síndrome está instalada, o menor passa a ser defensor abnegado
do guardião, repetindo as palavras aprendidas do próprio discurso do alienador contra o
"inimigo".

25

A SAP não se confunde com a alienação parental. Aquela é decorrente desta. Segundo Priscila
Fonseca, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo
outro. Já a SAP diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer a
criança vítima daquele alijamento.

26

Podem ser citadas, a título de exemplo, as atitudes que denotam a ocorrência da alienação
parental: denegrir a imagem da pessoa do outro genitor; organizar atividades para o dia de
visitas de modo a torná-las desinteressantes ou mesmo inibi-las; não comunicar ao outro genitor
fatos importantes relacionados à vida do filho (como rendimento escolar, consultas médicas,
doenças, etc.); tomar decisões importantes sobre a vida do filho sem consulta prévia ao outro
genitor (como escolha ou mudança de escola ou pediatra); viajar e deixar os filhos com terceiros
sem a comunicação ao outro genitor; apresentar o novo companheiro à criança como sendo seu
novo pai ou mãe.

Também caracterizam a alienação parental fazer comentários desairosos sobre presentes ou
roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre o gênero de lazer por este oferecido ao
filho; criticar a competência profissional e a situação financeira do ex-cônjuge; obrigar a criança
a optar entre o pai e a mãe, ameaçando-a das consequências caso a escolha recaia sobre o
outro genitor; controlar excessivamente os horários de visita; recordar a criança, com
insistência, de motivos ou fatos ocorridos pelos quais deverá ficar aborrecida com o outro
genitor; transformar a criança em espiã da vida do ex-cônjuge; sugerir à criança que o ex-
cônjuge é pessoa perigosa; emitir falsas imputações de abuso sexual, uso de drogas ou de
álcool; dar sempre maior quantidade de presentes do que os que a criança recebe do outro
genitor; quebrar, esconder ou cuidar mal de presentes que a criança recebe do outro genitor;
não autorizar que a criança leve para a casa do genitor alienado os brinquedos e roupas de que
mais gosta; ignorar, em encontros casuais, quando junto com o filho, a presença do outro
genitor, levar a criança a também desconhecê-lo; não permitir que a criança esteja com o
genitor alienado em ocasiões outras que não aquelas prévia e expressamente estipuladas,

27
 e

falsas denúncias de abuso físico, psicológico ou sexual.

Frise-se que a então separação judicial e, atualmente, o divórcio, por si só, não é o que
ocasiona problemas psicológicos no menor. A morbidez é gerada pelo conflito, pelo estado de
tensão, pela discórdia familiar, pela instabilidade das relações e, consequentemente, pela
insegurança que acarreta, já que o filho perde os referenciais em que até então se apoiava. 

28

Atualmente, confere-se uma amplitude maior às condutas que caracterizam a alienação parental,
a fim de tornar mais fácil identificá-la em qualquer circunstância que envolva críticas exageradas
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e sistemáticas e que denote o ódio que o alienador tem do outro genitor.

 

4 DAS CARACTERÍSTICAS DO ALIENADOR

 

O alienador costuma ser o ex-cônjuge inconformado com o fim do relacionamento
29

 e incapaz
de reconstruir a vida sem antes destruir a do outro. Para essa pessoa, os filhos são instrumentos
de vindicta. Acrescente-se que o alienador nem sempre é uma pessoa má, porém não consegue
separar sua individualidade da dos filhos e, para alcançar o seu intuito, não respeita nenhuma
pessoa, regra ou autoridade.

Pode ser um psicopata sem limites, socialmente aceito, e com poucas chances de cura clínica.
Realiza um jogo patológico e leviano, que acarreta o afastamento do pai/mãe não guardião e de
outros familiares do convívio com o filho. Este e o alienador passam a não discernir o que é
realidade e o que é fantasia. Em decorrência disso, até para juízes, psicólogos e assistentes
sociais habituados a lidar com o Direito de Família, fica difícil de detectar a alienação parental. 

30

Normalmente, o genitor alienador tem baixa autoestima, é sedutor, criativo, manipulador e se
coloca em posição de vítima. É resistente à terapia ou a qualquer outro auxílio profissional. Não
tem escrúpulos para envolver outras pessoas na lavagem emocional dos filhos. Culpa o outro
pelo mau comportamento dos filhos e repassa informações importantes sobre estes (como
rendimento escolar, doenças etc.). Não respeita decisões judiciais e é litigante contumaz.

Em relação aos filhos, é superprotetor, proíbe-os de usarem as roupas e os presentes que o
outro cônjuge comprou; alega que este não tem disponibilidade para visitação; cria falsas
denúncias de abuso físico, emocional ou sexual; apresenta o novo cônjuge/companheiro como
sendo a nova mãe/o novo pai; desmerece o genitor perante os filhos; intercepta cartas e
pacotes enviados aos filhos; ameaça e pune os filhos por manterem contato com o outro
genitor; sai para passear e deixa os filhos com outras pessoas e, por fim, pode chegar a sumir
com os filhos para que o outro não tenha mais nenhum contato.

Para obstaculizar o exercício do direito de visita, o alienador cria doenças inexistentes,
compromissos de última hora, recusa-se a passar as chamadas telefônicas para os filhos, dentre
outras artimanhas.

Os magistrados, promotores, advogados, assistentes sociais e psicólogos encontram-se muitas
vezes despreparados para reconhecer e lidar com os estratagemas armados em juízo por esses
indivíduos.

Mas a SAP poderá ser superada, mediante os mesmos mecanismos que auxiliam na superação
de outros tipos de perda ou conflito emocional, como, por exemplo, equilíbrio emocional, amor
incondicionado aos filhos, assistência jurídica e psicológica, diagnóstico precoce, capacitação das
autoridades para lidar com a situação e, enfim, pela esperança.

 

5 DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO MENOR E DO GENITOR
ALIENADO

 

Os arts. 1.634 do atual Código Civil e 229 da Constituição Federal dispõem que os pais têm a
função de dirigir e orientar a criação e a educação dos filhos, devendo contribuir não só com o
auxílio material, mas também com o moral, o intelectual e o afetivo, ainda que não estejam

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da CESUMAR - Centro Universitário de Maringá

173



unidos.

Ao contrário do que pode parecer, aquele que detém a guarda direta não desempenha um papel
mais importante porque está com a criança. Para o desenvolvimento desta, a participação de
ambos os pais é imprescindível.

Se aquele que detém a guarda tem o dever de cuidar da alimentação, do asseio, das tarefas
escolares, enfim da rotina do menor, o visitante acaba por acumular as outras funções
educativas, podendo exercer sobre o filho uma influência maior do que aquele que fica com o
menor a maior parte do tempo, em decorrência do desgaste que aquelas funções acarretam. É
nos períodos de lazer que a criança descortina o mundo.

Quando da ruptura do relacionamento entre cônjuges/companheiros ou do reconhecimento de
filho oriundo de casos amorosos, ambos os pais devem participar da vida dos filhos, valorizando
o afeto entre os entes familiares, sempre em busca da felicidade daqueles, o que é um dos
objetivos do Direito de Família neste novo século.

O direito do progenitor privado da guarda em participar do crescimento e da educação do menor
é uma forma de assegurar a continuidade da convivência familiar, atenuando a dissolução da
união, que sempre deixa sequelas.

A Constituição brasileira, em seu art. 227, consagrou o princípio da convivência familiar,
originário da Doutrina da Proteção Integral construída sob a égide da Organização das Nações
Unidas.

A alienação parental impossibilita a convivência familiar - que é fator essencial da formação da
personalidade infanto-juvenil, pois a criança não cresce de maneira saudável sem a construção
de um vínculo afetivo, estável e verdadeiro com seus pais -, sendo causa de transgressão do
princípio da convivência familiar, previsto no já citado artigo do texto constitucional. O
estabelecimento de vínculos afetivos é, então, substancial à condição humana e se constitui em
um requisito essencial ao desenvolvimento.

Hodiernamente, projetou-se, no campo jurídico-constitucional, a afirmação da natureza da
família como grupo social fundado em laços de afeto. Este deriva da convivência e não da
consanguinidade. É a situação fática prevalecendo sobre a biológica.

Enquanto predicado do Direito da Família, o afeto assume posição de Direito Fundamental
31

-
32

,
sendo também criador de entidades familiares e de outros relacionamentos socioafetivos,
despontando assim como cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade.

O princípio jurídico da afetividade ocasiona o respeito aos direitos fundamentais do menor, além
do forte sentimento de solidariedade recíproca.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

 

 

Visitas. Regulamentação. Direito do genitor e dos filhos menores que não deve ser ceifado... (...)
O que se mostra urgente é garantir-lhe o interesse superior de, doravante, desfrutar de
ambiente sadio, sem que essa decisão a afaste ou constranja a convívio seguro com o pai,
alertando-se para o risco de acarretar consequências irreversíveis à sua integridade psíquica, ao
criar-se uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação do
genitor e a manipulação sistemática dos sentimentos do filho. Disponível em: Sobre os riscos da
síndrome da alienação parental. (TJSP, APELAÇÃO COM REVISÃO, REL. DES. CAETANO
LAGRASTA, P. 21/11/2008. Julgado n° 564.711-4/3).
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Acrescente-se que a alienação parental também fere a integridade psíquica
33

 do menor
34

 e do
genitor alienado, que se constitui em um direito da personalidade. Atinge, assim, a dignidade
humana daqueles, levando o menor a desenvolver patologias como hipocondria, insônia,
anorexia, depressão, medo, falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à
frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de
desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais
extremos, ideias ou comportamentos suicidas.

35
 É patente, pois, o atingimento do direito ao

respeito, da saúde e da própria vida da pessoa, como direitos da personalidade
36

. O direito à
vida, como um direito de ordem física, ocupa posição de primazia na sociedade e perante a
nossa legislação, tanto que a Constituição Federal de 1998 declara e garante que o direito à vida
é inviolável (art. 5º, caput, da CF/88).

A alienação parental também desrespeita o amadurecimento moral, afetivo dos menores e fere o
princípio da solidariedade, que corresponde ao compromisso pelo qual as pessoas se obrigam
umas pelas outras, em comunhão de atitudes e sentimentos

37
. Além de atingir o princípio da

dignidade da pessoa, previsto no inc. III do art. 3º da Constituição Federal, que pode ser
compreendido como a consciência que o ser humano tem de seu próprio valor

38
, o respeito que

pode exigir de todos pela sua condição de ser humano,
39

 de não ser prejudicado em sua
existência, vida, corpo ou saúde, e de usufruir de um âmbito existencial característico seu. Do
respeito à dignidade da pessoa humana surgem consequências como a igualdade de direitos
entre todos, a garantia à independência e autonomia de vontade, e a não imposição de
condições subumanas de vida.

40

O afeto está relacionado com a dignidade, porque promove a formação do indivíduo, seja moral,
seja social, seja psicologicamente, e impulsiona a autoestima

41
. Por isso é tão importante nas

relações familiares.

Os direitos da personalidade acima elencados são violados pela prática da alienação parental,
tanto no menor quanto no genitor alienado, mas em relação àquele os danos são irreversíveis,
por estar em desenvolvimento.

6 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ORIUNDAS DA PRÁTICA DA ALIENAÇÃO
PARENTAL

 

Detectada a SAP, é indispensável à responsabilização do genitor/alienador. Contudo, a
morosidade da justiça trabalha em favor dele, porque a demora na identificação do que
realmente aconteceu diminui as chances de se detectar a falsidade das denúncias.

A única maneira de descobrir a presença da alienação é mediante a realização de perícias
psicológicas e estudos sociais. Os laudos psicossociais devem ser realizados imediatamente, por
profissionais especializados, para se chegar à veracidade dos fatos.

Uma vez confirmados os primeiros sinais da síndrome, é imprescindível que o filho alienado não
se afaste do não guardião, mesmo que, a princípio, o filho se recuse a realizar a visitação.

A maior pesquisa realizada até hoje sobre as relações paterno-filiais após o divórcio (Clawar e
Rivlin) concluiu que, em 90% dos casos em que os tribunais decidiram aumentar o contato com
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o alienado, problemas psicológicos e educativos existentes antes da medida foram reduzidos ou
até suprimidos. O mais curioso é que metade dessas decisões foram tomadas mesmo contra a
vontade dos menores. 

42

Segundo Marcos Duarte, não há necessidade de norma específica para punir o alienador e
impedir seu silencioso projeto de "morte inventada". A reparação civil genérica prevista
constitucionalmente se aplica nas relações familiares. Bastam a boa vontade e o conhecimento
por todos a quem o Estado atribui a tarefa de efetivar a justiça. 

43

Numa interpretação teleológica do art. 1.637
44

 e inc. IV, do art. 1.638
45

, todos do CCb, em
cotejo com os inc. VIII e X do art. 129

46
 da Lei n. 8.069/1990, há a possibilidade das seguintes

sanções: reversão da guarda, suspensão ou destituição do poder familiar, imposição de
tratamento psicológico (inc. III, do art. 129

47
, do ECA), aplicação de multa

48
, configuração do

crime de desobediência, e execução de sentença.

Além disso, é possível a reparação do dano moral sofrido pelo não guardião (Constituição
Federal de 1988, art. 5º, inc. V

49
). Também a cumulação de dano material e moral, quando

advindos do mesmo fato, é entendimento firmado por nosso Tribunal Superior (Súmula n. 37
50

,
do STJ). A aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança (aprovada pela ONU e pelo
Decreto Legislativo n. 28, de 14.09.1990); do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/90), que dispõe em seu art. 3º

51
 sobre os direitos fundamentais da criança e do

adolescente como instrumento de desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual em
condições de liberdade e dignidade, e no art. 5º

52
 determinando que a criança e o adolescente

não podem ser objeto de nenhum forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, sendo punida qualquer atividade ilícita atentatória aos direitos
fundamentais.

53

 É conhecido em São Paulo o caso de uma mulher que, inconformada com a perda do marido
em decorrência da separação havida, assassinou os três filhos e, em seguida, suicidou-se. O
homicídio e suicídio perpetrados justificar-se-iam, consoante as palavras por ela deixadas, pelo
fato de que, sem a sua presença, ninguém mais saberia cuidar dos seus filhos e educá-los. Daí
porque, não mais conseguindo viver sem o marido de quem se separara, entendia ela que
também os filhos não teriam condições de continuar vivendo. 

54

Alterações legislativas não são suficientes para garantir os interesse de milhares de crianças e
adolescentes fruto de lares desfeitos. O que se exige é um amadurecimento emocional dos pais,
este sim pressuposto absolutamente necessário para o efetivo atendimento dos interesses dos
filhos.

55

Os danos aos direitos do menor, produzidos por um dos genitores, são de gravame muito maior
do que se fossem provocados por terceiro, ante a situação privilegiada que aquele desfruta. Isso
justifica a aplicabilidade da teoria geral da responsabilidade civil.

56

As condutas do genitor alienador podem dar ensejo à reparação por danos materiais e morais.
Se isso não fosse possível, estar-se-ia estimulando a reiteração, que, provavelmente, aceleraria
o processo de desintegração familiar. Por essa razão, calcada no entendimento de que nada
destrói mais em uma família do que o dano causado pelos seus próprios membros, a
reparabilidade do dano moral funciona como uma forma de fortalecer os valores atinentes à
dignidade e ao respeito entre as pessoas.

57

 Maria Berenice Dias entende que a indenização por abandono afetivo nas relações familiares é
58
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instrumento de extrema relevância, pois tem o condão de desempenhar papel pedagógico.

Há que se observar que o pagamento de indenização não assegura o recebimento do afeto.
Contudo, a indenização pode permitir que o autor remedeie o mal com terapia, ou busque
outros tratamentos que permitam o restabelecimento de sua saúde.

No âmbito da responsabilidade penal, ao alienador também cabe responsabilização criminal por
calúnia, difamação ou injúria. Com relação às ações penais, qualquer pessoa que tomar
conhecimento poderá noticiar à polícia ou ao Ministério Público, que ingressará com a ação. No
concernente à responsabilidade civil, quando então cabível a ação cível, o alienado, enquanto
representante legal do menor, poderá promovê-la desde logo, ou quando atingir a maioridade,
quando atinge a capacidade civil plena, com a finalidade de buscar a reparação dos danos
sofridos. Nesse caso, o alienado tem o prazo de três (3) anos para ingressar com a ação cível de
reparação de danos, consoante estabelece o art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil vigente

59
,

enquanto que na esfera penal dispõe de seis (6) meses para promover a ação penal por calúnia,
difamação e injúria.

60
 Nesse caso, é de se observar, desde já, que, quando do processo e do

julgamento dos crimes de calúnia e injúria, deve o juiz observar o disposto no art. 520
61

 do
Código de Processo Penal, que prevê a oportunidade para a reconciliação.

Na verdade, para o menor que sofre alienação parental em que já se desenvolveu o quadro da
síndrome, o melhor seria a mudança de guarda, se o genitor alienado preenchesse os requisitos
do § 2º do art. 1.583

62
 do Código Civil.

Atualmente tramitam no Congresso Nacional quatro projetos de lei que disciplinam a prática da
alienação parental. Contudo, em 16/3/2010 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJC) a redação final do projeto n. 4053/2008, de autoria do deputado Regis de
Oliveira (PSC/SP).

O projeto segue para o Senado Federal e, dentre outras disposições, define legalmente a
conduta da alienação parental. O texto estabelece punições que vão de advertência até a perda
da guarda da criança e do poder familiar. O substitutivo ampliou a proposta e define como
alienação parental também a interferência de mesma natureza promovida ou induzida não só
por um dos genitores, mas também pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente
sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

 

7 DA MEDIAÇÃO FAMILIAR

 

Atualmente, os métodos
63

 alternativos de solução de conflitos de interesses
64

 estão sendo
revisitados e incentivados em vários sistemas jurídicos, de países e continentes diversos; isso
porque o Estado, por intermédio do Poder Judiciário, não vem entregando a prestação da tutela
jurisdicional de forma adequada, tempestiva

65
 e eficiente, acabando, consequentemente, por

ferir o próprio acesso à justiça, direito e garantia declarados no âmbito da própria Constituição
Federal de 1988.

Dentre esses métodos alternativos de solução de conflitos de interesses destacam-se a
arbitragem

66
, a conciliação, a mediação e a negociação. O primeiro método é heterocompositivo,

enquanto os demais são métodos autocompositivos.

No presente trabalho far-se-á a análise da mediação e, ainda assim, voltada à solução dos
conflitos de interesses quando presente a alienação parental.
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7.1 Do conceito da mediação

 

A mediação é um método autocompositivo de conflitos de interesses, dotado de técnicas que
possibilitam às próprias partes, por meio de um mediador, após trabalhar o conflito de
interesses, encontrar a solução diante do caso concreto. Trata-se, portanto, de uma solução não
adversarial, por isso é denominada autocomposição. O terceiro, quando presente, não apresenta
nenhuma solução, ou tampouco sugere ou aponta a eventual solução para o caso concreto. Esse
terceiro, que pode ser qualquer pessoa escolhida pelas próprias partes, funciona, no caso, como
um sujeito que apenas auxilia os envolvidos em conflito de interesses, atuando como um mero
facilitador da comunicação. Daí se poder falar em mediação facilitadora. O mediador não é juiz.
Ele não julga. Auxilia as partes para que estas mesmas encontrem a solução. A decisão acerca
dos conflitos de interesses é ato dos próprios sujeitos.

Na doutrina estrangeira, Elena I. Highton e Gladys S. Álvares
67

 conceituam do seguinte modo a
mediação: "La mediación es un procedimiento no adversarial en el que um tercero neutral, que
no tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a que en forma cooperativa encuentren el punto
de armonia en el conflicto. Ese mediador induce a las partes a identificar los puntos de la
controvérsia, a acomodar sus intereses a los de la contraria, a explorar fórmulas de arreglo que
trascienden el nível de la disputa, a tener del conflicto uma visión productiva para ambas. (...)
La mediación es um procedimiento por el cual el mediador, como tercero neutral, actúa con
iniciativa suficiente para instar y facilitar la discusión y consiguiente resolución de la disputa, sin
indicar cual debe ser el resultado. Es un sistema informal aunque estructurado, mediante el cual
el mediador ayuda a los contendientes a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Justamente
el mediador es un intermediario; no es un juez, que decide, ni um abogado que aconseja o
patrocina a las partes, ni un terapeuta que las cura. Su única función es acercar a las partes.
Pero lo hace en un ambiente adecuado, con un procedimiento de múltiples pasos, utilizando sus
habilidades expresamente adquiridas a estos efectos, rompiendo el hielo entre los contendientes,
sacándolos de sus rígidas posiciones, abriéndolos a soluciones creativas".

Por seu lado, na doutrina
68

 brasileira defende-se a mediação como meio alternativo de
pacificação social, em que os interessados utilizam a intermediação de um terceiro, particular,
para chegarem à pacificação de seu conflito, trabalhando o mesmo, surgindo o acordo como
mera consequência.

No Brasil ainda não existe uma lei sobre a mediação. Encontra-se em trâmite no âmbito do
Congresso Nacional um projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados que, inclusive, já foi
aprovado no Senado Federal, onde atuou como relator o senador Pedro Simon, do Rio Grande
do Sul. Todavia, ante as emendas apresentadas, o projeto de pei retornou à casa de origem.
Esse projeto, no art. 2º, define a mediação. Confira-se: "Art. 2º Para fins desta Lei, mediação é
a atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, escolhido ou aceito pelas partes
interessadas, as escuta, orienta e estimula, sem apresentar soluções, com o propósito de lhes
permitir a prevenção ou solução de conflitos de modo consensual".

Na Argentina já se encontra legislação a respeito, conforme se pode ver da Lei de Mediação e
Conciliação n. 24.573, Institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio.
Disposiciones Generales. Procedimiento. Registro de Mediadores. Causales de Excusación y
Recusación. Comisión de Selección y Contralor Retribución del Mediador. Fondo de
Financiamiento. Honorarios de los Letrados de las Partes. Cláusulas Transitorias. Modificaciones
al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Naquele país, ao instituir-se a mediação, com caráter obrigatório e prévio a todo juízo, o
legislador sustenta que se trata de um procedimento no qual se promoverá a comunicação

69
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direta entre as partes para solução extrajudicial da controvérsia, conforme se vê do art. 1º .

A mediação, hoje, com o seu ressurgimento, tem sido utilizada em vários países, nos mais
diversos continentes. É ela muito difundida no Canadá, em França, na Espanha, na América
Latina, principalmente, como já afirmado, na Argentina. No Direito português também é ela
utilizada no âmbito dos Julgados de Paz e, ainda, nos termos do Despacho n. 18.778/2007 do
Ministério da Justiça, do Gabinente do Secratário de Estado da Justiça. O referido despacho
regula a atividade do Sistema de Mediação Familiar (SMF). Esse sistema desenvolve sua
atividade com garantia da voluntariedade, celeridade, proximidade, flexibilidade e
confidencialidade. No art. 7º

70
 do referido despacho se encontra o tratamento dos mediadores

familiares.

7.2 Da distinção entre mediação e conciliação

 

A medição
71

 não se confunde com a conciliação
72

, apesar de pertencerem ao mesmo gênero,
qual seja, a autocomposição. Nas duas hipóteses encontra-se a pessoa de um terceiro que, a
nosso ver, na medição é um particular, enquanto na conciliação é o juiz estatal

73
. Uma das

diferenças que se têm apontado na doutrina é que o mediador não pode apontar ou sugerir
nenhuma solução, enquanto que na conciliação isso se apresenta como possível. Outra diferença
se constata no fato de, na conciliação, se buscar o acordo, a solução para o conflito de
interesses. Entende-se, ainda, que a conciliação (tentativa de conciliação) seria sempre
endoprocessual, isto é, ocorreria no curso do processo, no desenvolvimento do procedimento.
Por seu turno, a mediação seria sempre extraprocessual, fora do processo.

Registre-se que essas diferenças são mais de forma do que propriamente de conteúdo, já que
as duas espécies de autocomposição são utilizadas como métodos alternativos de solução de
conflitos de interesses, com vistas à pacificação social.

 

7.3 Da incidência da mediação

 

A mediação, assim como a conciliação, por serem métodos autocompositivos, devem,
normalmente, ser utilizadas nos conflitos de interesses que tenham por natureza direitos
patrimoniais e disponíveis

74
-
75

, devendo, ainda, os sujeitos envolvidos no conflito de interesses
serem capazes. Para verificar a incidência da mediação, deve-se, assim, examinar não só o
objeto do conflito, mas, também, o sujeito e a sua capacidade. Se houver uma indisponibilidade
objetiva e subjetiva, a princípio não se devem utilizar tais métodos.

Apesar de nossa legislação limitar o âmbito de incidência dos métodos autocompositivos -
mediação e conciliação - a alguns tipos de conflitos de interesses, na verdade eles, quando bem
manejados, têm-se mostrado úteis, adequados e eficientes em muitas hipóteses fora dos limites
dos direitos patrimoniais e disponíveis. Tem, inclusive, mais recentemente, em termos históricos,
a doutrina, tanto estrangeira quanto nacional, caminhado no sentido de sua utilização, mesmo
em matérias de ordem pública (Direito Penal

76
, Direito Ambiental

77
) ou com colorido

notadamente público (Direito da Família
78

), no que tem sido acompanhada pela legislação mais
recente, como mencionado antes.

Ao que se percebe, há uma tendência mundial no sentido de incentivar a utilização dos métodos
alternativos de solução de conflitos de interesses, até mesmo para se ter mais uma forma de
acesso à justiça, descongestionando a via do Poder Judiciário, sabidamente abarrotada de
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processos.

 

7.4 Da utilização da mediação em casos de alienação parental

 

A utilização da mediação no âmbito do Direito da Família, em conflitos que envolvem os
cônjuges e, muitas vezes, estes e os filhos, é extremamente adequada, até mesmo pela
natureza dos conflitos de interesses aí constatados. Nesse ambiente, a solução consensual,
amigável, não adversarial, por meio da comunicação direta entre os cônjuges, é medida que se
recomenda, pelas suas próprias vantagens. Dentre tais vantagens, se destacam o bom convívio
nas relações familiares entre os sujeitos em conflito e sua prole, mormente em situações que
envolvam a alienação parental.

Ressalta-se, ainda, que na utilização desse método alternativo de solução de conflitos -
mediação -, poderá valer-se no desenvolvimento dos trabalhos, durante as reuniões, de
comediadores, a saber: psicólogos, assistentes sociais, psicoterapeutas, psicanalistas, posto que,
muitas vezes, a raiz do conflito não reside numa questão jurídica envolvendo pessoa com
pessoa, ou com pessoas relacionadas a bens. A interdisciplinariedade, aqui, é uma exigência
para bem pacificar as relações dos sujeitos em conflito de interesses.

No caso específico da alienação parental, pelas suas próprias circunstâncias e características,
como demonstrado acima, onde a conduta de um dos cônjuges objetiva afastar o filho do outro
cônjuge com atitudes que não se recomenda, não poderia ser diferente. É, pois, a mediação
altamente recomendada como forma de pacificação familiar e social.

Ainda que num estágio mais avançado, passando da alienação parental para a síndrome da
alienação parental, com sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes
e sem causa específica, a mediação se mostra adequada e interessante; mormente com a
presença de um comediador especializado - psicólogo, psicanalista etc. -, cujos conhecimentos,
muitas vezes, o mediador, ainda que tenha formação jurídica, não possui. O auxílio desses
profissionais, nesse momento, é extremamente importante, podendo detectar as causas das
condutas típicas da alienação parental e da síndrome da alienação.

Saliente-se que, em se tratando da alienação parental, o interesse do menor deve estar acima
de qualquer coisa. Muitas vezes os cônjuges chegam a esse estágio com esses comportamentos,
numa verdadeira rivalidade, fechando totalmente os canais de comunicação. O mediador, como
terceiro neutro, poderá desenvolver um papel importante de auxiliar das partes conflitantes,
facilitando o restabelecimento da comunicação entre os cônjuges. Estes, assim, poderão
enxergar o equívoco que estavam cometendo, em prejuízo dos filhos menores, inclusive com a
possibilidade de lhes causar graves danos à saúde, à integridade psíquica e à personalidade.

 

8 CONCLUSÃO

 

A partir da Constituição Federal de 1988 a mulher passou a exercer o poder familiar em
igualdade de condições com o homem, o que foi confirmado no Código Civil de 2002.

Quando houver conflitos entre os pais quanto ao exercício do poder familiar, o magistrado
decidirá sempre levando em consideração o interesse do menor, uma vez que a paternidade
responsável é um dos atributos do planejamento familiar, assim como a dignidade da pessoa
humana.
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Nem sempre a determinação da guarda ou o exercício do direito à visitação ocorrem de maneira
pacífica. Quando um dos pais não consegue processar a ruptura da união, acaba por utilizar o
(s) filho (s) como instrumento de vindicta, promovendo a alienação parental.

A partir do final dos anos 1980, a síndrome de alienação parental foi detectada pela primeira vez
nos Estados Unidos, por Richard Gardner. Consiste em afastar o não guardião do menor por
meio de estratégias que visam impedir e destruir os vínculos afetivos que possam existir entre
eles.

Na alienação parental a criança é induzida a relatar episódios de agressão física ou sexual que
nunca ocorreram, porque a fantasia e a realidade se confundem e o alienador utiliza o próprio
Poder Judiciário para ratificar a intenção de afastar o alienado do convívio dos filhos.

A curto prazo, para não magoar nenhum dos pais, a criança aprende a manipular, a mentir, a
exprimir emoções falsas, podendo desenvolver inúmeras patologias.

O afastamento do alienado não é a melhor medida para o menor, porque este tem uma
percepção diferente do tempo e a ausência pode ser entendida como para sempre. O melhor,
até o esclarecimento dos fatos, seriam visitas assistidas.

No ordenamento jurídico pátrio não há previsão legal da alienação parental, contudo ela pode
ser penalizada por meio de reparação civil, calúnia, difamação e injúria, tanto para o menor
quanto para o alienado.

Em 16/3/2010 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) a
redação final do projeto n. 4053/2008, de autoria do deputado Regis de Oliveira (PSC/SP). Este
seguiu para o Senado Federal e, dentre outras disposições, define legalmente a conduta da
alienação parental, estabelece punições que vão de advertência até a perda da guarda da
criança e do poder familiar e prevê que esta possa também ser realizada por avós ou que outras
pessoas detenham a sua autoridade, guarda ou vigilância.

Os métodos alternativos de solução de conflitos de interesses constituem-se numa verdadeira
forma de acesso à justiça, de grande valia para a solução dos conflitos de interesses de um
modo em geral e, particularmente, no âmbito do Direito da Família, principalmente em casos
que envolvam a alienação parental.

A mediação, ao lado da conciliação, é um método autocompositivo totalmente adequado, útil e
eficiente para resolver situações litigiosas no Direito da Família que envolvam a alienação
parental. Além de possibilitar a solução por meio do diálogo, tem a vantagem de restabelecer o
convívio entre os sujeitos em conflito de interesses.

Em matéria de Direito da Família, pela natureza dos conflitos de interesses e pela delicadeza da
matéria, entende-se que a forma autocompositiva, consensual e com diálogo é a que se mostra
mais eficaz, com numerosas vantagens para as pessoas.

Defende-se a utilização dos métodos alternativos de solução dos conflitos de interesses como
um facilitador a mais, uma forma de pacificação social, ao lado do processo, e não como
excludente deste.
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Jean. The relation of affetivity to intelligence in the mental development of the child. Disponível
em: <http://www.ufrgs.br/faced/slomp/edu 01136/piaget-a.htm>. Acesso em: 2 abr. 2010.).

42 SOUZA, Raque Pacheco Ribeiro de. Síndrome de alienação parental. Disponível em:
<http://jusvi.com/artigos/43580>. Acesso em 22 de junho de 2010.

43 DUARTE, Marcos. Alienação parental: a morte inventada por mentes perigosas. Disponível
em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=516>. Acesso em: 22 jun. 2010.

44 Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o
Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se
igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível,
em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão".

45 "Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar
imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e
aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente".

 46 "Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: (...) VIII - perda da guarda; (...)
X - suspensão ou destituição do poder familiar.

47 "Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: (...) III - encaminhamento a
tratamento psicológico ou psiquiátrico; (...)"

48 A imposição de multa pelo descumprimento dos deveres inerentes ao poder parental não é
novidade, conforme art. 249 do ECA. Tal imposição assume natureza jurídica de medida
administrativa imposta, v.g., por requerimento do MP ou de outra parte interessada.

 49 "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) V - é
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem; (...)".

50 "São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato".

51 "Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade".

52 "Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
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atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais".

53 DUARTE, Marcos. Alienação parental: a morte inventada por mentes perigosas. Disponível
em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=516>. Acesso em: 22 jun. 2010.
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55 CHAVES, Adalgisa Wiedemann. A guarda dos filhos na separação. Disponível em:
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=455>. Acesso em: 22 jun. 2010.

56 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade civil por danos morais no âmbito familiar.
2002. Tese (Doutorado em Direito das relações sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, 2002, p. 54.

57 Ibidem, p. 58.

58 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009. p. 409.

59 "Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...)".

60 Confira-se, à propósito, o art. 38 do Código de Processo Penal, in verbis: "Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou
de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier
a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para
o oferecimento da denúncia".

61 "Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se
reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença
dos seus advogados, não se lavrando termo".

62 "Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1º. Compreende-se por guarda
unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º.) e,
por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai
e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.
§ 2º. A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la
e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I - afeto nas
relações com o genitor e com o grupo familiar; II - saúde e segurança; III - educação.§ 3º. A
guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos
filhos".

63 Têm-se utilizado também as palavras meios e formas.

64 Uma questão que deve, inicialmente, ser colocada, por pertinente no contexto, é saber se a
expressão "métodos alternativos" se apresenta como correta? É ela, realmente, alternativa ao
processo que se desenvolve perante o Poder Judiciário? Mas esses métodos alternativos não
teriam surgido antes do "processo judicial"? Então, por que meios alternativos? Entende-se que
a expressão "meios alternativos" pode e deve ser utilizada como uma referência a uma
alternativa ao "processo judicial", porquanto este se constitui num método oficial, do Estado.
Então, os "meios alternativos" são alternativos ao modelo oficial, que é o estatal. Na doutrina
alienígena, tal questionamento também já foi suscitado: "4. ¿Es correcto hablar de Resolución
'Alternativa' de Disputas? El movimiento y la temática han aparecido y se han hecho conocer
como Resolución Alternativa de Disputas, que puede sintetizarse em la abreviatura RAD.
Utilizamos las siglas RAD por cuanto el movimiento y los métodos son conocidos en el mundo
como ADR, abreviatura que resume el nombre completo de Alternative Dispute Resolution. Se
há venido cuestionando la inclusión de la palabra 'alternativa' en la denominación. De ahí que
algunos hablen de 'Resolución de Disputas' a secas; y que otros, para mantener las siglas,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da CESUMAR - Centro Universitário de Maringá

191



cambien la palabra 'alternativa' por 'adecuada', 'apropiada', etcétera. Las necesidades culturales
de los pueblos hacen necesario ampliar permanentemente el vocabulario y combinar palabras
para hacer referencia a nuevas instituciones. Las nuevas expresiones surgen y se desarrollan
espontáneamente, de acuerdo a las necesidades de acrecentamiento del léxico. Se há
cuestionado la terminología, basándose la crítica en dos aspectos: - el modo más primitivo de
resolver los conflictos no fue el judicial, por lo que el sistema judicial se constituyó en
'alternativo' a los primeros métodos de resolución; - estos modos diferentes de resolver los
conflictos no son excluyentes del sistema judicial, sino que complementan al mismo. Por nuestra
parte, mantenemos las voces clásicas, pues consideramos que las palabras sirven para dar
nombre a las cosas y señalan cómo se conocen las mismas, sin perjuicio de que puedan existir
otras denominaciones de mayor rigor científico o conceptual. Las palabras expresan ideas, pero
también son convenciones; y cuando décimos 'Resolución Alternativa de Disputas', todo el
mundo sabe a qué nos estamos refiriendo". (HIGHTON, Elena I. e ÁLVAREZ, Gladys S. Mediación
para resolver conflictos. Buenos Aires: Ad-hoc, 1998, p. 28).

65 Observe-se, por oportuno, que entre nós, recentemente, pela Emenda Constitucional n. 45,
de 8 de dezembro de 2004, conhecida por Emenda da Reforma do Poder Judiciário, foi
introduzido um inciso ao art. 5º, da CF/88, precisamente o inc. LXXVIII, que cuida do princípio
da duração razoável do processo. Confira-se: "Art. 5º. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação".

66 No Brasil, a arbitragem sempre mereceu a atenção de nosso legislador, tanto no plano
constitucional quanto no plano infraconstitucional. Da legislação sobre a arbitragem no Direito
brasileiro: a) Ordenações Filipinas (Título XVI, Livro II); b) Constituição do Império de 1824 (art.
160); c) Constituição de 1934 (art. 5º, inc. XIX); d) Constituição de 1937 (art. 18, letra "d"). As
Constituições de 1891, 1946, 1967, 1969 e 1988, sobre a Arbitragem nada dispuseram. No plano
infraconstitucional: a) Código Comercial (Lei n. 556/1850 - Arts. 294 e 348); b) Decreto n. 737
(conhecido por Regulamento 737); c) Código Civil brasileiro de 1916 (Arts 1037 a 1048); e d)
Código de Processo Civil de 1973 (Arts. 1072 a 1102). Atualmente, a matéria encontra-se
disciplinada na Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

67 Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires: Ad-hoc, 1998, p. 195-196

68 ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria geral do processo, 26. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 34.

69 "Art. 1. Institúyese con carácter obligatorio Inmediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa
entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las partes quedarán exentas del
cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa existió mediación
ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia".

70 Confira-se: "Artigo 7. Mediadores familiares 1 - O mediador familiar é um profissional
especializado, que actua desprovido de poderes de imposição, de modo neutro e imparcial,
esclarecendo as partes dos seus direitos e deveres face à mediação e, uma vez obtido o
respectivo consentimento, desenvolve a mediação no sentido de apoiar as partes na obtenção
de um acordo justo e equitativo que ponha termo ao conflito que as opõe. 2 - No desempenho
das suas funções, o mediador familiar observa os deveres de imparcialidade, independência,
confidencialidade e diligência, devendo, em qualquer fase do processo de mediação, logo que
verifique que, por razões legais, éticas ou deontológicas, a sua independência, imparcialidade ou
isenção possam ser afectadas, solicitar a sua substituição. 3 - Não é permitido ao mediador
familiar intervir, por qualquer forma, nomeadamente como testemunha, perito ou mandatário,
em quaisquer procedimentos subsequentes à mediação familiar, independentemente da forma
como haja terminado o processo de mediação, e mesmo que a referida intervenção só
indirectamente esteja relacionada com a mediação realizada".

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da CESUMAR - Centro Universitário de Maringá

192



71 Sobre o conceito de mediação, consulte-se: RUIZ, Ivan Aparecido. Breves observações sobre
a mediação no âmbito do Direito da Família.Revista Jurídica Cesumar, v. 3, n. 1, p. 7-38, 2003,
p. 14-22.
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nas relações de família. Revista Jurídica Cesumar, v. 5, n. 1, p. 51-74, 2005, p. 54-59.
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para esse diploma legal, conforme se vê dos arts. 125, inc. IV, 331 e §§, 447 e 448, a tentativa
de conciliação é ato do juiz. O anteprojeto de Código de Processo Civil, elaborado pela Comissão
de Juristas nomeada pelo Senado da República e, atualmente, em trâmite perante essa Casa
Legislativa, modifica o tratamento da matéria, porquanto inclui dentre os auxiliares da Justiça
tanto o conciliador quanto o mediador, conforme se vê dos arts. 134 a 144, ou seja, essa
atividade - a tentativa de conciliação - deixa de ser atividade do juiz estatal, recaindo sobre os
ombros do auxiliar da Justiça, no caso, ao conciliador.

74 Confiram-se, a propósito, o art. 447 e seu parágrafo, do CPC/73, in verbis: "Art. 447. Quando
o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o
comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único.
Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em
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75 A propósito dos direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis, consulte-se MATTOS NETO,
Antonio José de. Direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis à luz da lei da arbitragem. In
Revista de Processo, v. 106, ano 27, abril-junho, 2002, p. 221-236.
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77 No Inquérito Civil, previsto no art. 9º da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347, de 24 de
julho de 1985, que Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
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paisagístico e dá outras providências), o Ministério Público poderá tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, nos moldes do § 6º do art.
5º, da referida lei.
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revistas especializadas: CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos & Direito de Família.
Curitiba: Juruá, 2003; CEZAR-FERREIRA, Verônica A. da Motta. Família, separação e mediação :
Uma visão psicojurídica. São Paulo: Método, 2004; FARINHA, António H. L. Mediação familiar e
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1997; FUGA, Marlova Stawinski. Mediação familiar quando chega ao fim a conjugalidade. Passo
Fundo: Universidade Passo Fundo, 2003; HAIM, Grunspun. Mediação familiar: o mediador e a
separação de casais com filhos. São Paulo: LTr, 2000; HAYNES, John M.; MARODIN, Marilene.
Fundamentos da mediação familiar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996; SERPA, Maria de
Nazareth. Mediação de família. Belo Horizonte: Del Rey, 1998; YANIERI, Alcira Ana. Mediación
en el divorcio alimentos y régimen de visitas. Buenos Aires: Júris, 1994; GRINOVER, Ada
Pellegrini et. al. (coord.). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação
jurisdicional : guia prático para a instalação do setor de conciliação de conciliação e mediação.
São Paulo: Atlas, 2007; CASELLA, Paulo Borba; SOUZA, Luciane Moessa (coord.). Mediação de
Conflitos: novo paradigma de acesso à justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009; RUIZ, Ivan
Aparecido. A autocomposição nas relações de família. Revista Jurídica CESUMAR. Mestrado,
Maringá, v. 5, n. 1, p. 51-74, 2005; RUIZ, Ivan Aparecido. A mediação e o Direito de Família.
Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, v. 6, p. 75-105,
2005; RUIZ, Ivan Aparecido. Estudo sobre mediação no direito brasileiro: natureza jurídica e
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outros aspectos fundamentais. Tese de doutorado em direito das relações sociais defendida
perante a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003, 632 p.; RUIZ, Ivan
Aparecido. A mediação no Direito de Família e o acesso à justiça. Mediação de conflitos: novo
paradigma de acesso à justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009, v., p. 273-310; SILVA, Paula Costa
e. A nova face da justiça: os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa:
Coimbra, 2009; VIGORITI, Vincenzo. La direttiva sulla mediazione delle controversie civili e
commerciali. Valori e regole. Revista de Processo. v. 167, ano 34, janeiro 2009. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009, p. 289-315; e SOUZA, Ivone M. C. Coelho de. Mediação em Direito
de Família - Um recurso além da semântica. Revista Brasileira de Direito de Família, v. 27, p. 29-
39; ANDRADE, Cleide Rocha de. A mediação de conflitos familiares na justiça: uma saída
singular. Revista Brasileira de Direito de Família, v. 38, p. 27-37; GRISARD FILHO, Waldyr. O
recurso da mediação nos conflitos de família. Revista Brasileira de Direito de Família, v. 14, jul-
ago-set/2002, doutrina, p. 11-19; e BREITMAN, Stella Galbinski e STREY, Marlene Neves. Gênero
e mediação familiar: uma interface teórica. Revista Brasileira de Direito de Família, v. 36, p. 52-
70.
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A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EFETIVAÇÃO DO ACESSO À
JUSTIÇA E O PAPEL DAS COMUNIDADES À SUA CONCRETIZAÇÃO

LA NECESIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL PAPEL
DE LAS COMUNIDADES PARA ENTREGAR SU CONCRETIZACIÓN.

Katia Leão Cerqueira
Liton Lanes Pilau Sobrinho

RESUMO
O presente artigo versa sobre a necessidade de políticas públicas para a efetivação do acesso à
justiça e o papel das comunidades à sua implementação. Por meio deste trabalho, buscou-se
demonstrar que o acesso à justiça, entendido não apenas como o acesso ao Poder Judiciário,
mas, sobretudo, como o acesso a uma ordem jurídica justa, traduz-se no mais básico dos
direitos fundamentais, eis que imperioso à satisfação dos demais direitos cristalizados no texto
constitucional. Assim, a superação dos obstáculos à efetivação do acesso à justiça torna-se um
desafio inadiável, sob pena de se colocar em risco o próprio desenvolvimento do Estado
Democrático de Direito, eis que ele só é implementado por meio do resguardo dos direitos
fundamentais. Diante de tal contexto, há a necessidade urgente de concretização de políticas
públicas que visem à efetivação do acesso à justiça e, para tanto, mister que se ampliem os
espaços democráticos de debate, enquanto possibilidade à formação de uma consciência crítica
e de uma participação ativa dos cidadãos em busca das soluções mais apropriadas. É nesse
sentido, pois, que se pretende analisar a comunidade – entendida como locus de fortalecimento
do senso de cidadania ativa, de participação e de responsabilidade – enquanto potencial de
possibilidade à concretização de políticas públicas de acesso à justiça e como viabilizadora do
desenvolvimento de uma realidade próxima dos anseios dos indivíduos. 
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à justiça; Cidadania ativa; Comunidade; Políticas públicas.

RESUMEN
Este artículo es acerca de la necesidad de políticas públicas para el acceso efectivo a la justicia y
el papel de las comunidades para su logro. A través de este trabajo se trató de demostrar que
el acceso a la justicia, entendido no sólo como el acceso a los tribunales, pero sobre todo como
el acceso a un ordenamiento jurídico justo, es el más básico de los derechos fundamentales,
porque es imprescindible para garantizar los otros derechos cristalizados en el texto
constitucional. Por lo tanto, la superación de los obstáculos a la concretización del acceso a la
justicia es um desafio urgente, de lo contrario podría poner en peligro el propio desarrollo del
Estado democrático de derecho, que sólo se implementa mediante la salvaguardia de los
derechos fundamentales. Frente a este contexto, existe una urgente necesidad de implementar
políticas públicas destinadas a la realización del acceso a la justicia y, por tanto, es necesario
ampliar el espacio democrático para el debate, como una posibilidad para la formación de una
conciencia crítica y la participación activa los ciudadanos en la búsqueda de soluciones
adecuadas. En este sentido que se propone analizar la comunidad - entendida como el lugar de
fortalecer el sentido de la ciudadanía activa, la participación y la responsabilidad - como um
potencial de posibilidad de la implementación de políticas públicas de acceso a la justicia y como
motor del desarrollo de uma realidad próxima de las aspiraciones de los individuos. 
PALAVRAS-CLAVE: Acceso a la justicia; Ciudadanía ativa; Comunidad; Políticas públicas.

1 Introdução

 

O Estado Democrático de Direito, firmado sob os pilares da dignidade da
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pessoa humana, ancora-se na perspectiva de ampla e efetiva proteção e
concretização dos direitos fundamentais. Nesse contexto, o acesso à justiça passa a
ser concebido como pedra fundamental da democracia contemporânea, eis que
imperioso à satisfação dos demais direitos elencados no texto constitucional.
Entretanto, apesar de sua notória relevância, a realidade do acesso à justiça em
muito diverge daquela objetivada e propagada por nossa Carta Magna, o que acaba
por refletir, inegavelmente, a inoperância estatal no que tange à sua promoção.

 

Diante de tal quadro, a superação dos obstáculos ao acesso efetivo à justiça
torna-se um desafio inadiável sob pena de se colocar em risco o próprio
desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, posto que ele só é implementado
por meio do resguardo dos direitos fundamentais. Na esteira de tais diretrizes, há a
necessidade urgente de implementação de políticas públicas de acesso à justiça que
contribuirão, por conseguinte, para o próprio fortalecimento da cidadania e para o
adequado funcionamento da ordem democrática constitucionalmente instituída.

 

Destarte, a concretização de políticas públicas depende, sobretudo, da
participação dos cidadãos, no sentido de uma maior comunicação sobre os
problemas sociais em prol de sua operacionalização, bem como de um maior
engajamento dos indivíduos nas ações e projetos sociais. Nessa perspectiva, é que a
comunidade pode ser visualizada enquanto propulsora da concretização de políticas
públicas de acesso à justiça, eis que no âmbito da comunidade as relações são
marcadas pela confiança, pela solidariedade e pela tolerância, e o senso de
participação, responsabilidade e cooperação são mais aguçados do que em qualquer
outro tipo de organização social.

 

Assim, o presente artigo não tem a pretensão de esgotar o assunto acerca da
temática proposta, o que se pretende é analisar, de forma pontual, a comunidade
enquanto potencial de possibilidade à concretização de políticas públicas de acesso à
justiça e como viabilizadora do desenvolvimento de uma realidade próxima dos
anseios dos indivíduos.   

 

2 O acesso à justiça enquanto pedra fundamental do Estado Democrático de Direito
e a necessidade de políticas públicas à sua efetivação
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O Estado Democrático de Direito ancora-se na perspectiva de ampla e efetiva
proteção e concretização dos direitos fundamentais. Desse modo, para que os
objetivos democráticos não figurem apenas como meras previsões constitucionais, a
Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente em seu art. 5º, inciso XXXV
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

 

Tais diretrizes colocam em evidência a questão do acesso à justiça, que passa
a ser concebido como pedra fundamental do Estado Democrático de Direito, eis que
imperioso à satisfação dos demais direitos elencados no texto constitucional,
podendo, assim, “ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos
direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”[3].

 

O termo acesso à justiça pode ser analisado sob dois ângulos: o primeiro,
como garantia de acesso à justiça stricto sensu, ou seja, como sinônimo de acesso ao
Poder Judiciário; o segundo, como acesso a uma ordem jurídica justa. Tem-se, pois,
que, contemporaneamente, o acesso à justiça não se traduz ao mero acesso aos
tribunais, ou seja, “não se trata apenas e somente de possibilitar o acesso à Justiça
como instituição estatal, mas de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa”[4]. No
entendimento de Cappelletti e Garth, a expressão, apesar de demasiadamente vaga,

 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico, o sistema
pelo qual as  pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios
sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a
todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente
justos. [...] Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal
como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. [5]

 

A efetivação da justiça afigura-se como um dos maiores princípios almejados
pelo homem, eis que garantidor fundamental de uma ordem de valores
imprescindíveis e essenciais do ser humano.[6] Daí a razão para que o acesso à
justiça, elevado ao patamar de garantia constitucional, deve compreender uma
proteção juridicamente eficaz e temporalmente adequada[7].
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Destarte, apesar da manifesta importância conferida ao acesso efetivo à
justiça, ainda são muitos os obstáculos a serem superados para que este importante
direito fundamental possa verdadeiramente ser garantido e não apenas proclamado
enquanto direito de todos. Estes obstáculos envolvem fatores econômicos,
organizacionais, processuais, sociais e culturais.

 

Custas judiciais, despesas elevadas e o desconhecimento dos cidadãos acerca
de seus próprios direitos são verdadeiras barreiras criadas pelo sistema, muitas
vezes intransponíveis, que impedem o acesso das classes menos favorecidas
economicamente. Soma-se a isso, a crise de funcionalidade que compromete o
aparelho judiciário, a burocratização, a morosidade dos procedimentos e o
hermetismo das leis, que tornam a justiça inacessível não apenas aos mais
vulneráveis economicamente, mas a todos, independentemente de posição social ou
econômica.

 

A efetivação do acesso à justiça depende, pois, de diversos aspectos formais,
mas depende, sobretudo, de um fator interno pessoal dos cidadãos: a consciência de
direitos. Assim, o paradoxo estabelecido pelo imperativo de efetivação do acesso à
justiça e a inoperância estatal no que tange à sua promoção, traduz a necessidade
de participação conjunta da sociedade, bem como a ampliação de espaços
democráticos de debate, eis que o restabelecimento da tutela de direitos à população
não compete apenas ao Poder Judiciário. [8] Conforme pontua Caovilla, é preciso
mais que o Poder Judiciário e boa vontade, ou seja, é preciso “interesse e
participação para resolvê-lo e todos, governo e sociedade, têm sua parcela de
responsabilidade e devem contribuir com seus conhecimentos na busca de soluções
adequadas”[9].

 

Diante de tal contexto, em que o Poder Judiciário – e, por conseguinte o
próprio Estado - mostra-se fragilizado ante às crescentes demandas judiciais,
decorrentes da própria complexidade que reveste as sociedade modernas, há a
necessidade urgente de políticas públicas que visem à efetivação do acesso à justiça,
entendido não somente como o acesso ao Poder Judiciário, mas, sobretudo, a uma
ordem jurídica justa.

 

Destarte, como bem observa Schmidt, a formulação de políticas públicas não
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depende apenas de vontade política, pois “não se governa apenas com base na
vontade”.[10] Seguindo o entendimento doutrinário majoritário, o autor enumera
cinco fases no ciclo das políticas públicas, ou seja, percepção e definição dos
problemas, inserção na agenda política, formulação, implementação e avaliação[11].

 

Conforme o autor, “transformar determinada situação de dificuldade em
problema político é a primeira condição para que uma questão possa gerar uma
política pública”[12]. Schmidt destaca que somente algumas das inúmeras questões
problemáticas no âmbito social tornam-se objeto de atenção da sociedade e do
governo e entram na agenda política[13]. Nesse contexto, um importante papel é
desempenhado pelos atores sociais, bem como pelos meios de comunicação de
massa, no sentido de uma maior comunicação sobre os problemas sociais, capaz de
influenciar, por conseguinte, na sua inclusão na agenda política.

 

A segunda fase é a inserção na agenda política, ou seja, o problema
identificado na primeira fase é elencado no rol de assuntos que chamam a atenção
do governo e dos cidadãos. Importa salientar que a agenda política afigura-se em
uma “construção permanente, que envolve forte disputa política”[14], ou seja,
verifica-se, novamente, a importância da participação social no sentido de pressionar
os agentes políticos à operacionalização de determinados problemas relevantes para
a sociedade.

 

A terceira fase refere-se à formulação da política pública, ou seja, é o
momento em que se define de que modo o problema político em pauta será
solucionado, bem como as alternativas a serem adotadas. Na formulação de uma
política há sempre um jogo de interesses, “cada um dos atores exibe suas
preferências e recursos de poder”.[15] Desse modo, esta fase nunca é puramente
técnica.

 

A quarta fase corresponde à implementação, ou seja, é a fase em que se
concretiza a formulação, “através de ações e atividades que materializam as
diretrizes, programas e projetos, e predominantemente está ao encargo do aparelho
burocrático (administração)”[16]. Destarte, nesse momento, pode haver redefinições
da formulação inicial, bem como, podem ser requeridas novas decisões. Daí que no
dizer de Schmidt, “um dos fatores de êxito ou fracasso das políticas públicas é a
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articulação entre o momento da formulação e o da implementação”.[17]

 

A quinta e última fase é a avaliação, em que se realiza o estudo dos êxitos e
das falhas do processo de sua implementação. Na avaliação, deve-se considerar a
efetividade, a eficácia, a eficiência e a legitimidade das políticas públicas. Esta fase
pode ser determinante para a continuidade ou mudança da política, “podendo ser
realizada pelas próprias agências e por encarregados da implementação ou por
instâncias independentes (órgãos externos, universidades, centros, consultores)”.[18]
Também a avaliação não é puramente técnica, eis que afigura-se em um julgamento
baseado em valores. Em derradeira análise, tem-se que a avaliação traduz-se em um
“instrumento democrático, que capacita o eleitorado a exercer o princípio do
controle sobre a ação dos governantes”[19]. Daí sua imprescindibilidade, juntamente
com o planejamento, para o êxito das políticas públicas.

 

Destarte, verifica-se que todas as fases das políticas públicas são orientadas
por interesses, valores e preferências, e que, portanto, em todas elas, o engajamento
e a participação da sociedade civil revela-se essencial. Um problema social não será
considerado um problema político se não houver a comunicação, por parte dos
indivíduos e da sociedade, acerca do problema em pauta; também não será inserido
na agenda política se não houver a pressão dos atores sociais e da própria mídia,
para que assim o seja; e, dificilmente haverá a formulação e implementação de uma
política pública em favor de determinado problema se não houver uma participação
efetiva dos cidadãos nos debates sociais acerca do assunto. Por fim, cabe,
sobretudo, aos indivíduos, a avaliação das políticas públicas, seja pelos votos, seja
pelas pesquisas externas.

 

Desse modo, a participação dos cidadãos em todas as fases de uma política
pública é de suma importância, não apenas para sua concretização, mas também
para a transparência e maior credibilidade do processo.[20] Nessa perspectiva, tem-
se, pois, que o Estado deve disponibilizar os instrumentos adequados para que haja
atuação participativa da sociedade. Entretanto, não basta que haja espaços para a
participação cidadã, mister que os indivíduos tenham consciência da importância de
sua participação nas decisões sociais.

 

[...] a desificação da democracia à sociedade brasileira implica, salvo melhor
juízo, não só oportunidades materiais de acesso da população à gestão pública da
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comunidade, mas fundamentalmente de fórmulas e práticas de sensibilização e
mobilização dos indivíduos e das corporações à participação, através de rotinas e
procedimentos didáticos que levem em conta as diferenças e especificidades de
cada qual.[21]

 

Esta consciência participativa é estimulada, principalmente, no âmbito
comunitário, eis que é na comunidade que se verifica uma maior aproximação entre
os indivíduos e um maior engajamento em prol das questões coletivas, o que, por
conseguinte, favorece a “construção da responsabilidade social, potencializada pelo
sentimento de solidariedade e pertencimento”[22]. Ademais, conforme pontua
Etzioni, as comunidades proporcionam e fortalecem laços de afeto que transformam
grupos de gente em entidades sociais semelhantes a famílias amplas. As
comunidades, segundo o autor, possuem uma especial capacidade de nos
impulsionar para a boa sociedade.[23] Nesse sentido, mister que se comece a definir
um novo Brasil, instigando a formação cidadã participativa a partir da célula básica,
qual seja a comunidade.

 

3 A importância da comunidade à concretização de políticas públicas de acesso à
justiça

 

Cabe, originariamente, ao Estado garantir o acesso à justiça, no entanto, não
garante de forma efetiva este importante direito fundamental aos cidadãos,
impedindo-os de exercer sua cidadania plenamente. Assim, ante a ausência da
atuação estatal, ganha destaque o papel desempenhado pela atuação da
comunidade, no sentido de uma maior comunicação em prol da operacionalização de
questões sociais, bem como no sentido de suprir as lacunas deixadas pelo Estado no
âmbito social.

 

Para que seja possível discorrer acerca da importância da comunidade na concretização de
políticas públicas de acesso à justiça, mister que se esclareça, como ponto de partida, acerca daquilo
que seja comunidade[24]. Terminologicamente, comunidade significa uma “associação de pessoas
que têm os mesmos objetivos”[25]. Na lição de Lycia e Rogério Neumann, “comunidade significa um
grupo de pessoas que compartilham de uma característica comum, uma ‘comum unidade’, que as
aproxima e pela qual são identificadas”[26].
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Para Souza, os elementos definidores da comunidade são os interesses e preocupações
comuns e os limites da comunidade não estão nas fronteiras cívicas ou administrativas, mas no grau
de repercussão participativa dos grupos que se identificam em termos de interesse e
participação.[27] Há, portanto, imbuído no conceito de comunidade, a ideia de identidade
compartilhada.

 

Ganha especial relevo, na presente análise, o conceito de comunidade cívica
elaborado por Putnam. Para o autor, uma comunidade cívica apresenta as seguintes
características: participação cívica, igualdade política, solidariedade, confiança,
tolerância, e associativismo/cooperação.[28] Segundo Putnam, na comunidade cívica,
que se mantém unida por relações horizontais de reciprocidade e cooperação, “a
cidadania se caracteriza primeiramente pela participação nos negócios públicos”[29];
o interesse próprio dos cidadãos é sensível às necessidades públicas gerais; a
cidadania implica direitos e deveres iguais para todos, ou seja, os cidadãos
interagem como iguais, seguem as regras de reciprocidade e participam do governo;
os cidadãos são prestativos e relacionam-se com respeito e confiança, e é,
sobretudo, essa relação de confiança que permite que os indivíduos ajam
coletivamente.[30]

 
São muitas as vantagens de uma comunidade, tanto para os indivíduos que

dela participam, quanto para a sociedade como um todo. Para Bauman, a
comunidade é sempre uma coisa boa, um lugar cálido, confortável e aconchegante; é
um lugar seguro em que predomina o diálogo, o entendimento, a confiança e a boa
vontade; um lugar marcado pela solidariedade e pela ajuda mútua, em que sempre
haverá alguém para nos socorrer quando precisarmos.[31] Na análise baumaniana, a
comunidade traduz-se, nos dias atuais, no outro nome do paraíso perdido:

 
quem não gostaria de viver entre pessoas amigáveis e bem intencionadas nas
quais pudesse confiar e de cujas palavras e atos pudesse se apoiar? Para nós em
particular – que vivemos em tempos implacáveis, tempos de competição e de
desprezo pelos mais fracos, quando as pessoas em volta escondem o jogo e
pouco se interessam em ajudar-nos, quando em resposta a nossos pedidos de
ajuda ouvimos advertências para que fiquemos por nossa própria conta, quando
só os bancos ansiosos por hipotecar nossas posses sorriem desejando dizer ‘sim’,
e mesmo eles apenas nos comerciais e nunca em seus escritórios – a palavra
‘comunidade’ soa como música aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é
tudo aquilo de que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e
confiantes. [...] ‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome do paraíso perdido –
mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos febrilmente os
caminhos que podem levar-nos até lá.[32]

 
Corroborando, Etzioni refere que as comunidades proporcionam laços de afeto

e transmitem uma cultura moral compartida que as distinguem de outros grupos
sociais. Para o autor, aqueles que vivem em comunidades vivem mais tempo, com
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mais saúde e mais satisfatoriamente do que as pessoas desprovidas desta
oportunidade; têm, significativamente, menos enfermidades psicossomáticas e
problemas mentais do que aqueles que vivem isolados. E, com suas ânsias de
sociabilidade bem saciadas, os membros de comunidades são menos propensos a
unirem-se a gangues violentas, seitas pseudo-religiosas ou grupos paramilitares. [33]

 

Saliente-se que a construção de uma comunidade coesa depende, sobretudo, de seu capital
social, que pode ser verificado de acordo com o “grau de coesão social que existe nas comunidades e
que é demonstrado nas relações entre as pessoas ao estabelecerem redes, normas e confiança social,
facilitando a coordenação e a cooperação para o benefício mútuo”.[34] Ao discorrer acerca do
capital social enquanto uma das inovações mais prometedoras da teoria social contemporânea, Vogt
entende que o capital social, mobilizado, se torna um dos ativos mais importantes de qualquer
comunidade:

 
de acordo com os especialistas na questão, regiões dotadas de elevados índices de capital social
estariam mais propensas à participação, o que facilitaria a articulação entre diferentes atores
sociais, fortaleceria a coesão da comunidade, melhoraria a qualidade das decisões, facilitando o
alcance dos objetivos de interesse comum.[35]

 

Na conceituação de Schmidt, o capital social pode ser definido como o “conjunto de redes,
relações e normas que facilitam ações coordenadas na resolução de problemas coletivos e que
proporcionam recursos que habilitam os participantes a acessarem bens, serviços e outras formas de
capital”.[36] Na síntese de Araújo, o capital social

 
não é um instrumento que opera solitariamente. Reflete uma maneira integrada de agir e de
interagir que tem na confiança e na cooperação as moedas da boa sociedade. Não é substituto de
nada, assim como não supõe que o mercado possa ser o substituto do Estado. [...] A recente
discussão sobre capital social tem chamado atenção para a importância da cooperação e da
confiança entre as pessoas, e entre estas e suas instituições. Tem enfatizado a necessidade de uma
maior responsabilidade dos governantes em suas tarefas de governo. E tem principalmente
salientado a importância de aspectos morais nos debates sobre o desenvolvimento. Capital social
nos remete a valores que vão além do racionalismo econômico [...]. Sem apelos moralistas, o
conceito de capital social nos lembra aspectos éticos da vida em comum, valoriza a cultura
humana em suas diferentes manifestações [...].[37]

 

Conforme Putnam, o capital social, enquanto bem público, facilita a cooperação mútua,
uma vez que tal cooperação “é mais fácil numa comunidade que tenha herdado um bom estoque de
capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica”.[38] Ainda,
na análise do autor, a confiança, enquanto componente básico do capital social, promove a
cooperação, pois “quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a
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probabilidade de haver cooperação. E a própria cooperação gera confiança”[39].

 

Outro aspecto referido por Putnam, de suma relevância na presente análise,
diz respeito aos sistemas de participação cívica, que são uma forma essencial de
capital social e, “quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa
comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de
cooperar em benefício mútuo”.[40] Na concepção do autor, os sistemas de
participação cívica promovem sólidas regras de reciprocidade, facilitam a
comunicação e melhoram o fluxo de informações sobre a confiabilidade dos
indivíduos, além de corporificarem o êxito alcançado em colaborações anteriores,
criando, assim, um modelo culturalmente definido para futuras colaborações[41].
Ademais, conforme pontua Dowbor,

 

a modernidade não se conquista com passes de mágica. Implica uma visão
política, de que participar na construção do seu espaço de vida, mais do que
receber presentes das ‘autoridades’, constitui um condição essencial da cidadania.
Implica uma visão institucional, menos centrada nas ‘pirâmides’ de autoridade, e
mais aberta para a colaboração, as redes, os espaços de elaboração de consensos
e os processos horizontais de interação.[42]

 

Tem-se, pois, que a fragmentação da realidade social e a complexidade
crescente dos problemas sociais traz à baila a importância da comunidade como
“realidade social de coesão e solidariedade entre os homens a ser resgatada a partir
dos seus núcleos de vivência e existência”[43]. No atual cenário, a comunidade figura
como núcleo básico e como o meio de estimular e implementar o desenvolvimento
social. Nesse sentido, Souza destaca que o trabalho comunitário tem sido cada vez
mais enfatizado como base para o desenvolvimento de várias propostas de ação
social[44].

 

Nessa perspectiva, a comunidade passa a ser concebida como possibilidade
de emancipação social, como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de
programas sociais e, em derradeira análise, como o caminho que leva à boa
sociedade[45]. Daí que, para Etzioni, as comunidades podem desempenhar um papel
fundamental no desempenho de ações sociais, reduzindo a necessidade de serviços
públicos estatais:

 
según muestran los datos disponibles, las comunidades pueden jugar um papel fundamental en el
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desempeño de cuidados tanto preventivos como durante los periodos de crisis, reduciendo la
necesidad de servicios sociales de financiación pública dedicados a menesteres tan diversos
[...].[46] 

 

Na concepção etzioniana, além da significativa redução das despesas públicas, os processos
de fortalecimento da comunidade estão quase sempre muito mais personalizadamente desenhados
que os programas públicos, e podem ser implementados de maneira menos alienante que as ações do
governo. Destarte, conforme pondera Etzioni, deveríamos confiar progressivamente às comunidades
uma maior proporção de nossas tarefas sociais, porque elas são capazes de cumprir estas tarefas a
menor custo e com maior qualidade humana que o Estado e o mercado. Daí inferir o autor que em
um futuro próximo, as comunidades poderão tornar-se as mais importantes fontes de serviços
sociais.[47]

Assim, por ser a comunidade um locus de fortalecimento do senso de cidadania ativa, de
participação e de responsabilidade, é que a esfera comunitária pode ser vislumbrada enquanto
potencial de possibilidade à concretização de políticas públicas de acesso à justiça. Conforme
pontuado no tópico anterior, a formulação de uma política pública não depende apenas de vontade
política, mas depende, também, de uma pressão dos atores sociais, no sentido de uma mobilização em
prol de sua concretização. Essa mobilização encontra respaldo, sobretudo, no âmbito da
comunidade, em que o senso participativo é mais aguçado do que em qualquer outra organização.

 

A comunidade traduz-se em potencial comunicativo e, a comunicação do problema do acesso
à justiça é fundamental para que tal problema seja transformado em um problema político e seja,
posteriormente, inserido na agenda política. Ademais, o senso de responsabilidade e de participação
despertado nos indivíduos no âmbito da comunidade, afigura-se fundamental para a formulação e
implementação de políticas públicas de acesso à justiça, uma vez que servem como norte, como
direção para a escolha das alternativas a serem adotadas, bem como para a materialização de tais
alternativas, ou seja, como o “‘norte’ orientador para a produtividade sistêmica”[48]. Nesse mote, o
ponto chave, para Dowbor, é a iniciativa,

 
o sentimento de apropriação das políticas, que é devolvido ao espaço local, onde as pessoas podem
participar diretamente, pois conhecem a realidade e a escala de decisão coincide com o seu
horizonte de conhecimento. Isto muda profundamente o que poderíamos chamar de cultura do
desenvolvimento. Uma comunidade deixa de ser um receptor passivo de decisões longínquas [...].
O desenvolvimento deixa de ser uma coisa que se espera pacientemente, torna-se uma coisa que
se faz [...].[49]

 

Assim, a importância da participação da comunidade à efetivação do acesso à justiça pode
ser observada sob dois ângulos: de um, pela comunicação e pela cidadania participativa
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potencializada no âmbito comunitário, que se revela essencial à implementação das políticas
públicas. De outro, é no âmbito da comunidade que grande parte das barreiras que inviabilizam o
efetivo acesso à justiça – tais como o desconhecimento dos cidadãos acerca de seus próprios direitos,
custas e despesas elevadas, o hermetismo das leis, a burocratização e a morosidade dos
procedimentos judiciais, por exemplo – podem ser transpostas, através de ações e projetos
desenvolvidos nas comunidades, que tenham por objetivo a educação para o direito e a
democratização da justiça, envolvendo e capacitando as pessoas da própria comunidade para sua
execução.

 

Nessa perspectiva, as ações comunitárias podem suprir as lacunas deixadas pelo Estado, no
sentido de complementar a atuação estatal, indo, portanto, ao encontro do ideal defendido por
Etzioni, ao propugnar pela necessidade de ações articuladas entre Estado, sociedade civil e o
mercado. Saliente-se, pois, que na dicção do autor, a boa sociedade só é possível mediante o
equilíbrio entre estes três elementos, portanto, a relação entre eles não pode ser de concorrência, mas
sim de complementação e cooperação[50].

 

Desse modo, deve haver o envolvimento da comunidade, tanto no sentido de comunicar
acerca do problema do acesso à justiça para que ele possa ser transformado em problema político e
inserido na agenda, quanto no sentido de auxiliar na implementação de políticas públicas atinentes à
temática, através da participação ativa nos debates e projetos sociais. Para Leal,

 
não há dúvidas de que a comunidade precisa assumir sua quota de responsabilidade no processo,
primando para que as relações sociais sejam medidas pelo reconhecimento de obrigações, direitos
e representação de interesses, de tal forma que se torne factível a construção de espaços públicos
que confiram legitimidade aos conflitos e nos quais a medida de equidade e a regra de justiça
venham a ser alvo do debate e de uma permanente interlocução, construída através de
procedimentos de negociações abertos à pluralidade de problemas e temas emergentes que não
encontram lugar no espaço unitário estatal, que deslocam o poder do Estado como árbitro
exclusivo e ampliam as fronteiras das relações de direito para além do que é definido como código
jurídico e regra formal da lei.[51]

 

Um exemplo bem sucedido de política pública de acesso à justiça desenvolvido no âmbito da
comunidade é o “Programa Justiça Comunitária”, implantado, inicialmente na cidade de
Ceilândia/DF em outubro de 2000, sob coordenação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, com o objetivo de democratizar a realização da justiça e restituir ao cidadão e à
comunidade a capacidade de gerir seus próprios conflitos com autonomia. O Programa conta com a
atuação voluntária de agentes comunitários que levam informações jurídicas à população, efetuam
mediações, realizam animação de redes sociais e produzem, juntamente com os membros da equipe
multidisciplinar, materiais didáticos e artísticos, tais como: cartilhas, filmes, teatro, musicais, dentre
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outros.[52]

 

Esta experiência exitosa foi levada à condição de política pública, por meio do Pronasci-
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com apoio técnico e suporte de recursos
orçamentários do Ministério da Justiça, já destacados no Plano Plurianual, até 2011, possibilitando
assim sua reaplicação por todas as regiões do país. Segundo o Secretário de Reforma do Judiciário,
Rogério Favreto, vários núcleos de Justiça Comunitária já estão sendo implantados ou fortalecidos
por todas as regiões do país, objetivando a coesão social, a solidariedade, a promoção da paz, por
meio de atividades de informação jurídica, mediação comunitária e animação de redes sociais.[53]
Para, Favreto, a expectativa é a “disseminação de núcleos da Justiça Comunitária como forma de
fortalecer a cidadania pela informação e conscientização em direitos e preparação de lideranças
comunitárias para atuarem como mediadores de conflitos em suas comunidades” .[54]

 

Em que pese o Programa ter sido concebido por iniciativa de um ente estatal – Ministério da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – o modelo apresentado é comunitário, pois além de ser
desenvolvido na própria comunidade, conta com membros da comunidade como seus principais
operadores, ou seja, o Programa Justiça Comunitária “é a justiça realizada pela, para e na
comunidade”.[55] Nesse sentido, o palco privilegiado do Programa é, pois, a comunidade, que
“embora permeada por dificuldades sociais, agrega membros com talentos e habilidades os quais são
potencializados quando mobilizados por um trabalho comunitário que efetivamente traduza as
aspirações e necessidades locais”[56].

 

Esse é um exemplo bem sucedido da atuação comunitária em prol do acesso à justiça no
Brasil. Embora a iniciativa tenha sido de um ente estatal, o engajamento da comunidade permitiu
que o Projeto se transformasse em política pública de democratização do acesso à justiça,
comprovando, pois, a força da participação da comunidade coesa à concretização de políticas
públicas. É nesse sentido, também, que deve pautar-se a comunidade acadêmica, através de ações
sociais, debates e produções científicas que visem a elucidar e aprofundar a importância da atuação
comunitária para a concretização de políticas públicas de acesso à justiça e, por conseguinte, ao
próprio fortalecimento da cidadania na democracia contemporânea.

 

4 Conclusão

 

É possível perceber, em face dos aspectos analisados, que ante os impositivos
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democráticos de ampla e efetiva proteção e concretização dos direitos fundamentais,
o acesso à justiça traduz-se em pedra fundamental do Estado Democrático de
Direito, eis que garantidor à satisfação dos demais direitos cristalizados no texto
constitucional. Daí a importância de sua efetivação através de políticas públicas que
visem à democratização do acesso à justiça.

 

Destarte, a criação de políticas públicas não depende apenas de vontade
política, mas depende, sobretudo, da participação dos cidadãos nos espaços
democráticos de debates e nas ações e projetos sociais. Nessa perspectiva, ganha
especial relevo o papel desempenhado pela comunidade, no sentido de uma maior
comunicação da temática do acesso à justiça em prol de sua operacionalização, bem
como no sentido de atuação, cooperação e engajamento nas ações e projetos sociais
desenvolvidos no âmbito das comunidades.

 

Nas comunidades, as relações entre os indivíduos são de solidariedade,
respeito, tolerância e confiança; predomina o senso de cooperação e participação em
prol dos interesses sociais, o que possibilita, por conseguinte, o desenvolvimento de
ações coletivas. É nesse sentido, pois, que a comunidade pode ser vislumbrada
enquanto potencial de possibilidade à concretização de políticas públicas de acesso à
justiça e como locus privilegiado para o desenvolvimento de ações e programas que
visem à democratização da justiça, através da educação para o direito, da mediação
comunitária e da animação de redes sociais.

 

É nesse sentido, também, que deve pautar-se a comunidade acadêmica,
através de ações sociais, debates e produções científicas que visem a elucidar e
aprofundar a importância da atuação comunitária para a concretização de políticas
públicas de acesso à justiça, contribuindo, assim, para a efetivação dos direitos
elencados em nossa Carta Magna e, por conseguinte, para o próprio fortalecimento
da cidadania.

 

5 Referências

 

ARAUJO, Maria Celina Soares D´. Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 208



 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de
Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

 

BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. Ed. rev. e atual. São
paulo: FTD:LISA, 1996.

 

CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. Chapecó: Argos, 2003.

 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988.

 

CERQUEIRA, K.L.; PILAU SOBRINHO, L.L. A comunicação do acesso à justiça: uma
análise sob a perspectiva da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. In: REIS, J.R. dos.;
LEAL, R.G. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC, 2010, t.10 (no prelo).

 

COSTA, Dartagnan Limberger; HERMANY, Ricardo. Elementos de emancipação social
local: a perspective do programa de governança solidária local como indutor da
emancipação social dos cidadãos. In.: REIS, J.R. dos. LEAL, R.G. (Orgs.). Direitos
sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2009, t. 9, p. 2891-2914.

 

DESTEFANO, A.; PREVIATI, R.V. A instrumentalidade e efetividade do processo como forma
de acesso à justiça. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM.

 

DOWBOR, Ladislau. A reprodução social: propostas para uma gestão descentralizada.
2.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

 

______. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008.

 

ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el
comunitarismo. Madrid: Minima Trotta, 2001.

 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas
públicas locais. Cadernos Gestão Pública e Cidadania. 2000, v. 18.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 209



 

FAVRETO, Rogério. De experiência à política pública. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
Relato de uma experiência: Programa justiça comunitária no Distrito Federal. 2. ed.
Brasília: Ideal, 2008, p. 9-12.

 

LEAL, Rogério Gesta . Esfera Pública e Participação social: possíveis dimensões
jurídico-políticas dos direitos civis de participação social no âmbito da gestão dos
interesses públicos no Brasil.

 

______. Possíveis dimensões jurídico-políticas locais dos direitos civis de
participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos. In.: LEAL, Rogério
Gesta (Org.). Administração pública e participação social na América Latina. Santa cruz do
Sul: EDUNISC, 2005, p 384-411.

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato de uma experiência: Programa justiça comunitária no
Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008.

 

NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos; NEUMANN, Rogério Arns. Repensando o
investimento social: a importância do protagonismo comunitário. São Paulo: Global;
Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS), 2004.

 

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna.
Tradução de Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.

 

SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas
relações de inclusão. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas
públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006, t.6, p. 1755-
1786.

 

______. (Org.). Instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa cruz do Sul:
EDUNISC, 2009.

 

______. O comunitário em tempos de público não estatal. In: Avaliação - Revista da
avaliação da educação superior (Campinas), Sorocaba, v. 15, n. 1, p. 9-40, mar.
2010. Disponível em: <http://
http://www.scielo.br/pdf/aval/v15n1/v15n1a02.pdf>. Acesso em: 17. jul. 2010.   

 

______. O novo Estado, o público não estatal e as instituições comunitárias. In:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 210



LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, t. 9, p. 2784-2812.

 

______. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do
Sul: EDUNISC, 2008, t. 8, p. 2307-2333.

 

SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo:
Cortez, 2000.

 

VOGT, Olgário Paulo. Capital social e instituições comunitárias no Sul do Brasil. In:
SCHMIDT, João Pedro. (Org.). Instituições comunitárias: instituições públicas não-
estatais. Santa cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 56-74.

 

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini (Org.). Participação e processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1988.

 

 

[1]Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Mestre em Direito
pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Passo Fundo. Professor do Mestrado em Direito da Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI. E-mail: liton@upf.com.br

[2] Mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Pós-graduanda em
Direito Imobiliário com ênfase em Direito Notarial e Registral na mesma instituição. E-mail:
katialeao.c@hotmail.com

 

[3] CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 12.

[4] WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini
(Org.). Participação e processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 128-135.

[5] CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 8.

[6] CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. Chapecó: Argos, 2003, p. 54.

[7] DESTEFANO, A.; PREVIATI, R.V. A instrumentalidade e efetividade do processo como forma de
acesso à justiça. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 211



[8] CERQUEIRA, K.L.; PILAU SOBRINHO, L.L. A comunicação do acesso à justiça: uma análise
sob a perspectiva da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. In: REIS, J.R. dos.; LEAL, R.G. (Orgs.).
Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010,
t.10 (no prelo).

[9] CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. Chapecó: Argos, 2003, p. 55.

[10] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.
8, p. 2316.

[11] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.
8, p. 2315.

[12] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.
8, p. 2315-2316.

[13]SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e
metodológicos. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t. 8, p. 2316.

[14] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e
metodológicos. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t. 8, p. 2316.

[15] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.
8, p. 2318.

[16] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008,
t.8, p. 2318.

[17] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, R.G.;
REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008,
t.8, p. 2318.

[18] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e
metodológicos. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.8, p. 2320.

[19] SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e
metodológicos. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, t.8, p. 2321.

[20] FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas locais.
Cadernos Gestão Pública e Cidadania. 2000, v. 18, p. 10. Neste sentido, ao tratar sobre a agenda da reforma
das políticas sociais – que teve início na década de 70 e ganhou impulso nos anos 80 – a autora pontua
que um dos eixos da agenda da reforma foi, justamente, a democratização dos processos decisórios
como condição de equidade das políticas públicas, e que as propostas enfatizadas naquele momento,
referiam-se à participação dos cidadãos na formulação e implementação das políticas. Tal participação
revela-se cada vez mais importante, e afigura-se como elemento essencial do processo democrático.

[21] LEAL, Rogério Gesta. Possíveis dimensões jurídico-políticas locais dos direitos civis de
participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos. In.: LEAL, Rogério Gesta (Org.).

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 212



Administração pública e participação social na América Latina. Santa cruz do Sul: EDUNISC, 2005, p.
390.

[22] COSTA, Dartagnan Limberger; HERMANY, Ricardo. Elementos de emancipação social local: a
perspective do programa de governança solidária local como indutor da emancipação social dos
cidadãos. In.: REIS, J.R. dos. LEAL, R.G. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, t. 9, p. 2895.

[23] ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo.
Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 26.

[24] Conforme Schmidt: “Comunidade e comunitário são termos utilizados largamente utilizados,
por uma variada gama de organizações e agentes sociais, sempre em tom positivo. Os europeus
criaram a Comunidade Europeia, à qual está associado o direito comunitário. Governos, partidos e
políticos de todos os matizes esforçam-se em mostrar seu compromisso com a comunidade.
Empresas e organizações desenvolvem ou incentivam ações comunitárias. Movimentos sociais vão às
ruas em nome dos interesses da comunidade. Associações e instituições incluem o comunitário na sua
denominação. Grupos rivais de bairros e favelas enfrentam-se em nome da sua comunidade. A
comunidade continua no núcleo de grande parte das doutrinas religiosas”. SCHMIDT, João Pedro.
O comunitário em tempos de público não estatal. In: Avaliação - Revista da avaliação da educação
superior (Campinas), Sorocaba, v. 15, n. 1, mar. 2010, p. 12. Disponível em: <http://
http://www.scielo.br/pdf/aval/v15n1/v15n1a02.pdf>. Acesso em: 17. jul. 2010.  

[25] BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. Ed. rev. e atual. São paulo:
FTD:LISA, 1996, p. 152.

[26] NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos; NEUMANN, Rogério Arns. Repensando o
investimento social: a importância do protagonismo comunitário. São Paulo: Global; Instituto para o
Desenvolvimento Social (IDIS), 2004, p. 20-21.

[27] SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo:
Cortez, 2000, p. 67.

[28] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 101-104.

[29] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 101-102.

[30] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 101-103.

[31] BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio
Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 7-8.

[32] BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio
Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 9.

[33] ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo.
Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 24-26.

[34] AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTIC Apud NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos;
NEUMANN, Rogério Arns. Repensando o investimento social: a importância do protagonismo
comunitário. São Paulo: Global; Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS), 2004, p. 47.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 213



[35] VOGT, Olgário Paulo. Capital social e instituições comunitárias no Sul do Brasil. In:
SCHMIDT, João Pedro. (Org.). Instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa
cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 65.

[36] SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas relações de
inclusão. In: LEAL, R.G.; REIS, J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006, t.6, p. 1760.

[37] ARAUJO, Maria Celina Soares D´. Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 57-58.

[38] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 177.

[39] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 180.

[40] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 183.

[41] PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de
Luiz Alberto Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 183.

[42] DOWBOR, Ladislau. A reprodução social: propostas para uma gestão descentralizada. 2.ed.
Petrópolis: Vozes, 1999, p. 25.

[43] SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo:
Cortez, 2000, p. 63.

[44] SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo:
Cortez, 2000, p. 63.

[45] Na concepção etzioniana, a boa sociedade é aquela em que as pessoas tratam-se mutuamente
como fins em si mesmas e não como meros instrumentos; como totalidade de pessoas e não como
meros fragmentos; como membros de uma comunidade, unidos por laços de afeto e compromisso
mútuo, e não só como empregados, comerciantes ou consumidores. ETZIONI, Amitai. La tercera vía
hacia uma buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo. Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 15.

[46] ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo.
Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 27-28.

[47] ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el
comunitarismo. Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 29-30. No mesmo sentido, Schmidt,
ao tratar acerca das instituições comunitárias, entende que ao planejar a ampliação
da oferta de serviços públicos, os gestores públicos não devem “enveredar
inercialmente pela via da construção ou ampliação de estruturas estatais, e sim pela
via da análise das vantagens e desvantagens em aproveitar a capacidade das
instituições comunitárias, onde existir essa opção”. SCHMIDT, João Pedro. O novo
Estado, o público não estatal e as instituições comunitárias. In: LEAL, R.G.; REIS,
J.R. dos. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, t. 9, p. 2784-2812.

[48] DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008, p. 87.

[49] DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis, RJ: Vozes,
2008, p. 88.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 214



[50] ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo.
Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 17.

[51] LEAL, Rogério Gesta . Esfera Pública e Participação social: possíveis dimensões jurídico-políticas dos
direitos civis de participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos no Brasil. p. 212.

[52] MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato de uma experiência: Programa justiça comunitária no
Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008, p. 24-40.

[53] FAVRETO, Rogério. De experiência à política pública. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato
de uma experiência: Programa justiça comunitária no Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008, p.
11.

[54] FAVRETO, Rogério. De experiência à política pública. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato
de uma experiência: Programa justiça comunitária no Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008, p.
11.

[55] MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato de uma experiência: Programa justiça comunitária no
Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008, p. 20.

[56] MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Relato de uma experiência: Programa justiça comunitária no
Distrito Federal. 2. ed. Brasília: Ideal, 2008, p. 39.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 215



A POSSIBILIDADE DO ALCANCE DA JUSTIÇA POR MEIO DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS ASSOCIADOS AO JUDICIÁRIO

THE POSSIBILITY OF THE REACH OF JUSTICE BY MEANS OF ALTERNATIVE MECHANISMS
ASSOCIATES TO THE JUDICIARY 

Andrine Oliveira Nunes
Lilia Maia De Morais Sales

RESUMO
A paz social se constitui em um dos objetivos do Poder Judiciário, bem como a distribuição da
justiça enquanto valor perseguido pela sociedade. No entanto, a função jurisdicional como última
instância de resolução das controvérsias confronta muitas vezes com as exigências sociais por
agilidade e aprimoramento dos instrumentos. A solução das situações sob a responsabilidade
exclusiva da organização judiciária não responde aos anseios da sociedade em razão da
complexidade e especificidade dos conflitos que necessitam um diálogo mais atento e profundo,
da tecnicidade que questões empresariais exigem, da morosidade de um sistema formalista. A
sociedade requer mecanismos diversos de solução de conflitos que se mostrem adequados às
suas particularidades. Por isso, a tarefa de criar alternativas mais adequadas às nuances dos
conflitos, que atendam aos anseios desse novo tempo, se faz necessária. Assim, outras opções
se apresentam à via judicial, como a arbitragem, conciliação e mediação de conflitos, revelando-
se como mecanismos possíveis para a solução dos conflitos em virtude da adequação para
determinado tipo de conflito. Associada a esta idéia, surge a proposta das “múltiplas portas”,
sistema americano que integra ao Judiciário meios alternativos (portas) de solução de conflitos. 
PALAVRAS-CHAVES: Judiciário; mecanismos alternativos; acesso à justiça

ABSTRACT
The social peace if constitutes in one of the objectives of the Judiciary Power, as well as the
distribution of justice while value pursued for the society. However, the jurisdictional function as
last instance of resolution of the controversies collates many times with the social requirements
for agility and improvement of the instruments. The solution of the situations under the exclusive
responsibility of the judiciary organization does not answer to the yearnings of the society in
reason of the complexity and especificidade of the conflicts that need a more intent and deep
dialogue, of the tecnicidade that enterprise questions demand, of the delay of a system
formalist. The society requires diverse mechanisms of solution of conflicts that if they show
adequate to its particularitities. Therefore, the task to create more adequate alternatives to
specifics of the conflicts, that take care of to the yearnings of this new time, if makes necessary.
Thus, other options if present to the judicial way, as the arbitration, conciliation and mediation
of conflicts, showing as possible mechanisms for the solution of the conflicts in virtue of the
adequacy for determined type of conflict. Associated to this idea, it appears the proposal of the
“multiple doors”, American system that integrates to Judiciary the alternative ways (doors) of
solution of conflicts.
KEYWORDS: Judiciary; alternative mechanisms; access to justice.

Introdução

O crescente número e a diversidade dos tipos de conflitos individuais e coletivos que as pessoas (físicas ou jurídicas)

vivenciam, requerem mecanismos de resoluções diversas que satisfaçam os interesses dos envolvidos e que visualizem a sociedade

como um sistema, sem segmentações estanques, tomando por base os ditames sociais da dignidade e da fraternidade.

O Poder Judiciário, espaço tradicional de solução de conflitos, apresenta-se na sociedade atual ainda como caminho quase

exclusivo para aqueles que necessitam resolver querelas de todas as naturezas. A complexidade dos conflitos, no entanto, passa a
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exigir mecanismos variados e adequados às especificidades dos problemas e o sistema de Justiça passa a dividir a função de solução

de conflitos com outros mecanismos como a negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Alia-se a esse fato, o

descontentamento da população com o formalismo judicial, a morosidade e o descompasso entre decisões judiciais e anseios sociais.

De modo a coadunar com esse pensamento é que, em conferência realizada nos Estados Unidos, em 1976, muito se discutiu

acerca do descontentamento popular com a Administração da Justiça. Naquela oportunidade, Frank Sander, professor emérito da

Universidade de Harvard, expôs a idéia de se introduzir no âmbito do Poder Judiciário americano múltiplos mecanismos de

resolução de conflitos por meio de métodos alternativos. Estes poderiam ser aproveitados durante o curso do processo ou mesmo

antes do ajuizamento de uma ação judicial.

Sob esta orientação, Frank Sander idealizou um modelo denominado Sistema de Multiportas ou Múltiplas Portas, cujo

objetivo central visa oferecer soluções mais congruentes às peculiaridades de cada demanda, de forma mais efetiva, célere e de

custeio razoável. Esse sistema consiste em disponibilizar vários mecanismos de solução de conflitos para os processos trazidos ao

Judiciário. Preliminarmente, faz-se uma avaliação da querela por meio de pessoal especializado a fim de identificar, às partes ou

interessados, qual instrumento de resolução de demandas (ou “porta”) será mais adequado à causa. O profissional responsável pela

condução do caso pode ser um negociador, um conciliador, um mediador, um árbitro, ou um juiz. O importante é que se busquem

métodos dirigidos especificamente ao problema identificado.

O sistema, implementado com sucesso nas cortes norte-americanas, a exemplo de Nova Iorque, Washington D.C. e

Cambridge, centra boa parte de sua eficácia na análise precoce do problema e na escolha técnica e racional sobre o método de

solução mais recomendável para as demandas que, sem as multiportas, seguiriam, inevitavelmente, para decisões proferidas em

moldes tradicionais por um magistrado.

A utilização do sistema de Múltiplas Portas, conforme se observou na experiência do Judiciário norte-americano, auxilia as

partes a chegarem a acordos que atendam a ambos os interesses, preserva relacionamentos e evita excessivo dispêndio de tempo e

dinheiro. Ademais, os especialistas em resolução de conflitos atuantes no sistema serão treinados para agir em uma gama de

assuntos, desde casos que envolvam questões cíveis até conflitos de ordem estritamente familiar. Além de efetivamente resolver os

conflitos, os meios oferecidos pelo sistema de múltiplas portas intenta, por meio de algumas de suas opções, construir o consenso

entre as partes ora litigantes.

Assim, averiguar a possibilidade de associação entre os vários mecanismos de solução de conflitos junto ao Poder Judiciário

brasileiro, ou seja, em fóruns centrais e unidades de juizados especiais, onde a sociedade possa conhecer e utilizar o mecanismo

mais adequado, seguindo o modelo do Sistema de Múltiplas Portas americano, com o intuito de otimizar a prestação jurisdicional,

tornando-a mais apropriada à realidade das partes e contribuindo para a construção de soluções mais céleres e eficazes é a temática

pertinente a este artigo.

1 Mecanismos Alternativos ou Múltiplas Portas do Judiciário

As soluções das controvérsias podem ser realizadas por modalidades consensuais ou alternativas (tomando-se como

referência o Judiciário) de inclusão e de pacificação social. O Estado, tutor da prestação jurisdicional, pode dividir com a sociedade

a responsabilidade de resolução de conflitos, oferecendo novas possibilidades de gerenciamento e mecanismos de tomadas de

decisão.

Falar de mecanismos alternativos de solução de conflitos é falar de uma nova cultura (pela mudança
que implica na cultura atual), todavia tão velha quanto a humanidade e infelizmente em desuso na
mesma sociedade que a relegou ao esquecimento quando de maneira incondicional entregou ao próprio
Estado os mecanismos básicos para solucionar suas disputas. Daí ser indispensável fazer avançar
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simultaneamente um processo educativo para que a sociedade entenda em que consistem esses
mecanismos, mas não só no nível jornalístico ou publicitário, mas também para que compreenda e
avalie as novas ferramentas que ajudarão a obter a consecução dos objetivos finais desse processo, que
é a paz social. (ARAUJO, 1999, p. 129). 

Tidos como possibilidades da sociedade resolver suas controvérsias, os meios alternativos mais conhecidos de solução de

conflitos são a negociação, a conciliação, a arbitragem e a mediação. Não há hierarquia ou prevalência entre eles, nem entre eles e o

poder Judiciário. A proposta é que se visualize a adequação ao caso concreto, ao conflito que por se caracterizar distinto requer

mecanismos diversos de resolução.

A fim de que se efetivem os ditames constitucionais e seja assegurada a paz social, no tocante a solução de conflitos (já que

esses refletem vários tipos de problemas individuais e sociais), necessária se faz a averiguação desses vários mecanismos de solução

de controvérsias, especialmente sob o enfoque da associação com o Judiciário e, consequentemente, da parceria Estado/Sociedade.

1.1 Negociação

Procedimento mais comum para a solução de conflitos, “a negociação, de regra, se faz diretamente entre os interessados na

resolução da controvérsia (negociação direta), mas pode, excepcionalmente, contar com o auxílio de um terceiro (negociação

assistida)” (BACELLAR, 1999, p. 127), não existindo, portanto a participação de uma terceira pessoa. Os envolvidos buscam a

solução por eles mesmos, por meio da conversa. Exemplo característico são discussões cotidianas entre empresas ou nas empresas

ou ainda as mesas de negociação que ocorrem durante as greves, as partes envolvidas – trabalhadores de um lado e empresários de

outro, reúnem-se e procuram uma solução que satisfaça os dois grupos.

O mecanismo de autocomposição implica o repúdio a soluções impostas e a valorização da vontade dos
parceiros sociais, [...].

A negociação coletiva constitui o mais eficiente instrumento de autocomposição. Pode definir-se como
processo conducente à convenção coletiva. E, como processo, deve desenvolver-se com a participação
exclusiva das partes interessadas, só se justificando a participação de terceiros, notadamente agentes do
Estado, quando expressamente convidados. (MAGANO, 1985, p. 43).

[...] um processo pelo qual duas ou mais partes interagem em uma situação de
conflito/transação/desenvolvimento de idéias, seguindo regras estabelecidas com ou sem a participação
de intervenientes, objetivando o acordo entre as partes ou a busca de um consenso que satisfaça
interesses recíprocos. (COLAIÁCOVO, J.; COLAIÁCOVO, C.; 1999, p. 33).    

De maneira formal ou informal, a negociação abriga a possibilidade de resolução de conflitos entre pessoas que possam

desenvolver um diálogo, franco e aberto, baseado na boa-fé das partes, a fim de que o resultado seja benéfico e efetivo para ambas.

1.2 Conciliação

A conciliação, como o próprio nome determina, é a harmonização entre os interesses divergentes por um terceiro

denominado conciliador, buscando um acordo satisfatório para as partes envolvidas. 

[...] a conciliação se apresenta como uma tentativa de se chegar voluntariamente a um acordo neutro,
na qual pode atuar um terceiro que intervém entre as partes de forma oficiosa e desestruturada, para
dirigir a discussão sem ter um papel ativo. Já a mediação se apresenta como um procedimento em que
não há adversários, onde um terceiro neutro ajuda as partes a se encontrarem para chegar a um
resultado mutuamente aceitável. (BOLZAN DE MORAIS; SPENGLER, 2008, p. 135).

Segundo Magano (1985, p. 43-44) a conciliação é o negócio jurídico em que as partes, com a assistência de um terceiro,

põem fim ao conflito entre elas existentes em decorrência da convergência das suas vontades, sendo o conciliador mero

coadjuvante. No entanto, em muitos casos, a atuação do terceiro é que possibilita a realização do acordo entre os envolvidos, visto as

ingerências, sugestões e opiniões explanadas na conversa, que podem levar ao convencimento para a composição.
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A conciliação pode ser extraprocessual ou endoprocessual. Em ambos os casos visa a induzir as
próprias pessoas em conflito a ditar a solução para a sua pendência. O conciliador procura obter uma
transação entre as partes (mútuas concessões), ou a submissão de um à pretensão do outro (no processo
civil, reconhecimento do pedido: v. art. 269, inc. II), ou a desistência da pretensão (renúncia: CPC, art.
269, inc. V). Tratando-se de conciliação endoprocessual, pode-se chegar ainda à mera “desistência da
ação”, ou seja, revogação da demanda inicial para que o processo se extinga sem que o conflito receba
solução alguma (art. 267, inc. VIII). (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 1997, p. 28).       

Prevista no Código de Processo Civil (especialmente no art. 133 que indica que a qualquer momento o juiz pode decidir pela

conciliação). Na Justiça do Trabalho a realização da conciliação possui grande intensidade. A conciliação também está legitimada

no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis 9.099/95 – Juizados Especiais e 10.259/2001 – Juizados Especiais Federais, de forma

que pode solucionar qualquer lide de qualquer matéria, desde que obedecidas as especificações destas.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, desde 2006[1], com o fito de conter o número demasiado de processos,

minorar a morosidade da justiça, e, consequentemente, refazer a imagem do Poder Judiciário perante a sociedade, vem promovendo

e incentivando a conciliação em todo país. O “Movimento pela Conciliação”, cujo lema é “conciliar é legal”, tem como carro-chefe

as “Semanas de Conciliação”, estas detém aderência considerável de tribunais, juízes, servidores, promotores, defensores e

advogados, e trazem a baila números relevantes de acordos, transações e realizações judiciais. Todavia, pela própria natureza desta

modalidade não jurisdicional, em que há a interferência de terceiro no processo, números não significam satisfação, justiça e

pacificação, para tanto, a realidade e a vontade embutidas nas entrelinhas é que, quando postas em consideração, resolvem os

conflitos. 

A conciliação também pode ser realizada fora do ambiente processual jurisdicional. São as conciliações extrajudiciais, como

as que acontecem nas sedes dos órgãos de defesa do consumidor (PROCON e DECOM).

A diferença entre este método e a mediação é a forma de condução da conversa entre as partes, havendo, no caso da

conciliação, ingerência de opiniões e sugestões por parte do terceiro. Enquanto que na mediação o que existe é um incentivo às

próprias partes, por meio do diálogo sem grilhões, encontrarem suas soluções, a fim de que estas sejam passíveis de convivência.

            A diferença entre a conciliação e a arbitragem já é mais clara, tendo em vista que na conciliação as partes possuem o poder

de decidir, já na arbitragem que decide é o árbitro escolhido ou aceito pelas partes.

1.3 Arbitragem

Determinada como um dos maiores bens do ser humano, a liberdade pode ser associada a arbitragem, na mesma esteira da

negociação, da conciliação e da mediação, em razão da dispensa da tutela dos Estados, quando o homem livre, por saber e poder, a

elenca como método para a solução das controvérsias. Portanto, demarcada como hino à liberdade, ferramenta da cidadania, a

arbitragem é uma alternativa à jurisdição, para toda e qualquer pessoa que detenha litígio de natureza patrimonial disponível, e que

queira se comprometer com terceiro na solução deste – convenção de arbitragem[2]. José de Albuquerque Rocha (2003, p. 96-97) a

define como “um meio de resolver litígios civis, atuais ou futuros, sobre direitos patrimoniais disponíveis, através de árbitro ou

árbitros privados, escolhidos pelas partes, cujas decisões produzem os mesmos efeitos jurídicos das sentenças proferidas pelos

órgãos do Poder Judiciário.”

Legitimada atualmente pela Lei 9.307/96, a arbitragem garante que as pessoas gerenciem seus interesses na resolução de

conflitos relativos a direitos patrimoniais, de modo rápido e definitivo, por meio de um processo formal, onde as partes, em

audiência, apresentam seus depoimentos, testemunhas, relatos, provas e acusações, com ou sem auxílio de seus advogados,

oferecendo evidências para a decisão do juiz arbitral. Este é um juiz de fato e de direito (art.18 da Lei 9.307/96), a sentença que

proferir não está sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário.  A sentença é rápida, isto é, deve ser proferida em no
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máximo 180 dias, tem o mesmo efeito da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e sendo condenatória constitui título

executivo.[3]

Daí concluir-se que às pessoas, interessa a arbitragem quando os conflitos exigirem, para sua adequada solução, sigilo,

celeridade e decisões que requerem conhecimento técnico específico.

1.4 Mediação

Caracterizada de forma diferenciada dos demais meios alternativos de solução de conflitos, como explica VEZZULLA

(2006, p. 79-80):

A mediação de conflitos já é conhecida na maior parte do mundo como o procedimento que, associado
ou não ao sistema judicial tradicional, pode ser usado na abordagem dos conflitos interpessoais. Todos
os autores consultados coincidem em descrever esta abordagem por sua informalidade e a partir da sua
diferenciação dos outros procedimentos, por estar baseada no diálogo, na cooperação e no respeito
entre os participantes. [...] temos apontado as características diferenciais da mediação de conflitos a
respeito do processo judicial (formal, adversarial e impositivo), da negociação cooperativa (diálogo
com objetivo resolutivo, autocompositivo), da conciliação (procedimento rápido que inclui um terceiro
que orienta e até pressiona na obtenção de um acordo que, ainda que não satisfaça totalmente,
consegue encerrar o assunto) e da arbitragem (procedimento privado e misto: negocial e impositivo,
que parte da escolha livre de um terceiro para decidir sobre uma questão de sua competência).

A mediação é um procedimento não-adversarial onde as partes controvertidas, com a ajuda de um terceiro, por meio do

diálogo e da cooperação, resolvem o conflito, sendo estas, portanto, as responsáveis pela solução da contenda. Daí o

desenvolvimento dos seus objetivos: solucionar, incluir, prevenir e pacificar. Pois na medida em que as partes, por si mesmas,

encontram juntas a decisão do litígio que melhor as satisfaçam, está sendo desenvolvidos um processo de inclusão, por meio de

falas e escutas de ambas as partes, solvendo o conflito real, prevenindo novos conflitos dali decorrentes e pacificando, afinal a

decisão tomada foi de acordo com a possibilidade de convivência com esta e sua aplicabilidade.

2 Conflito: transformando os padrões para o acesso à justiça

À medida que as pessoas são colocadas, a cada dia, com maior freqüência, em contato com situações novas, imprevistas,

divergentes, inúmeras vezes conflitantes, as soluções passam a depender substancialmente menos de normas ou de regras, e muito

mais de sensibilidade, inteligência e criatividade.

Para ser capaz de atender, por excelência, aos novos paradigmas, imprescindível o desenvolvimento de recursos como o

talento, a ética, a auto-estima e as habilidades de comunicação pessoais visto que todo conflito, seja constituído pelo coletivo ou de

forma individual, envolvem pessoas responsáveis por atos e por fatos. Muitas vezes estes atos ou fatos são oriundos de sonhos,

aspirações, desejos, frustrações, enfim, vontades que para serem realizadas demandam ações.

A resolução dos conflitos está na revelação desses desejos e na capacidade de diálogo entre as partes para a aceitação do

outro, afinal, a conscientização advinda da conversa obtém a possibilidade de convivência e, conseqüente, equilíbrio para as

relações. De forma que, o conflito, após clarificar-se, pode tratar-se de um simples mal entendido ou uma distinta compreensão da

realidade ou simplesmente a sua própria inexistência, o que configura um falso conflito oriundo de interpretação individual.

Os conflitos são inerentes a vida humana, pois as pessoas são diferentes, possuem descrições pessoais e
particulares de sua realidade e, por conseguinte, expõem pontos de vista distintos, muitas vezes
colidentes. A forma de dispor tais conflitos mostra-se como questão fundamental quando se pensa em
estabelecer harmonia nas relações cotidianas. Pode-se dizer que os conflitos ocorrem quando ao menos
duas partes independentes percebem seus objetivos como incompatíveis; por conseguinte, descobrem a
necessidade de interferência de outra parte para alcançar suas metas. (SCHNITMAN, 1999, p. 170).

Daí o entendimento de que o primeiro passo para esta mudança, para a realização de novos paradigmas de resolução das
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controvérsias, se encontra na visualização do conflito. Note-se que a idéia de conflito atrelada às coisas ruins e destrutivas, na

verdade não é uma visão adequada, visto que todo o crescimento, todo conhecimento, toda evolução e até a própria vida estão

ligados ao conceito de conflito, pois o conflito é inerente a condição de ser humano. 

O conflito, normalmente, é compreendido como algo ruim para a pessoa, para a família e para a
sociedade. Um momento de instabilidade, de sofrimento, de angústia pessoal dificilmente é percebido
como um momento de possível transformação. O termo crise é atribuído a situações caóticas,
negativas, sem esperanças. A mediação propõe desmistificar essas premissas, possibilitando que o
conflito e a contradição sejam vistos como situações próprias das relações humanas, necessárias para o
seu aprimoramento. Por este motivo, devem ser tratados com tranqüilidade. (SALES, 2007, p. 25).

[...] redefinir a noção de conflito implica no reconhecimento do mesmo como uma parte da vida que
pode ser utilizada como oportunidade de aprendizagem e crescimento pessoal. Considerando-se que o
conflito é inevitável, a aprendizagem da habilidade em resolvê-los torna-se tão educativa e essencial
quanto a aprendizagem da matemática, história, geografia etc., [...].  (BATTAGLIA, 2004).

Por isso deve-se ter uma visão positiva do conflito, como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. “O conflito é

luz e sombra, perigo e oportunidade, estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o obstáculo que se

opõe a todos os conflitos contêm a semente da criação e da desconstrução”. (TZU, 2000, p. 32).

Assim, deve-se visualizar o conflito como algo inerente a vida em sociedade, possibilitando a mudança, o progresso nas

relações, sejam elas individuais ou coletivas. Contudo não se deve confundir com a sua gestão, a boa ou a má administração de um

conflito é que resultará em desfecho positivo ou negativo. Portanto, averiguar qual o mecanismo oportuno para determinado embate

é disponibilizar à sociedade o verdadeiro acesso à justiça.

3 Desafios e perspectivas para o Judiciário

Os vários desafios contemporâneos e as mudanças nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais alteram

constantemente os fundamentos da vida em sociedade. O desenvolvimento da tecnologia, a globalização da economia, a crescente

desregulamentação e desburocratização dos mercados e o recrudescimento constante do reconhecimento dos direitos de cidadania

estão, sem dúvida, entre as transformações que maior impacto nos diversos estratos sociais.

Observa-se que, com transformações tão marcantes, os antigos modelos e princípios de organização, legislação e gestão que

moldaram a sociedade e a cultura durante anos tornam-se ineficientes e obsoletos para os novos padrões que surgem. Esses modelos

foram desenvolvidos para lidar com um mundo muito mais lento, hierarquizado, de muitas fronteiras e regras, poucas escolhas e

excessivo controle.

Para uma sociedade, cada vez mais horizontalizada, que vivencia novas idéias, novas crenças e novos costumes, os métodos

rígidos, formais e burocráticos de gerenciamento e de tomada de decisão, como única forma de solução, tornam-se insuficientes.

O que se verifica, devido à agilidade e diversidade contemporâneas, é que a resolução das situações sociais sob a

responsabilidade exclusiva da intricada organização judiciária, não responde aos anseios da sociedade. Seja pela complexidade dos

contextos dos conflitos que necessitam um diálogo mais atento e profundo, seja pela agilidade ou tecnicidade que questões

empresariais exigem, a sociedade passa a requerer mecanismos diversos de solução de conflitos que se mostrem adequados às suas

particularidades. Por isso, a tarefa de criar alternativas mais adequadas às especificidades dos conflitos, que atendam aos anseios

desse novo tempo, se faz necessária.

O modelo tradicional de jurisdição carrega consigo a característica da conflituosidade (ganha/perde),
enquanto surgem experiências que propõem um modelo consensual (ganha/ganha) para solução das
demandas.

Devemos caminhar com passos articulados, com destino ao aperfeiçoamento de novas técnicas que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 221



propiciem à população o mais amplo acesso à justiça, com a rápida e eficaz solução dos litígios.

[...]

Nessa linha de raciocínio, precisamos aperfeiçoar o modelo tradicional de aplicação da Justiça que
funciona integrada ao Estado – monopólio jurisdicional –, e concomitantemente assimilar o modelo
consensual com as suas novas técnicas de resolução de conflitos. (BACELLAR, 1999, p. 125-126).   

A mediação, a conciliação e a arbitragem, por exemplo, apresentam-se como instrumentos eficazes de resolução de conflitos

a partir das singularidades de cada querela. A mediação e a conciliação requerem a participação intensa das partes envolvidas,

cabendo a elas a decisão do conflito. Tanto o mediador como o conciliador facilitam o diálogo (cada um com técnicas próprias),

incentivando a visão positiva do conflito, a possibilidade do ganho mútuo e da colaboração no processo de decisão. São mecanismos

de construção de consenso.

A mediação, portanto, é um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual
uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido de encorajar e
facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse conflito são as
responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça. A Mediação representa assim um mecanismo
de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes que, movidas pelo diálogo, encontram
uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória. O mediador é a pessoa que auxilia na
construção desse diálogo e não sugere soluções.

A conciliação é um meio de solução de conflitos no qual as pessoas buscam sanar as divergências com o auxílio de

terceiro, o qual recebe a denominação de conciliador. Este conciliador deve ser um terceiro imparcial, com competência para

aproximar as partes, controlar as negociações, sugerir e formular propostas, apontar vantagens e desvantagens, objetivando sempre a

resolução do conflito, por meio de um acordo. O conciliador tem o poder sugerir um possível acordo, após uma criteriosa avaliação

das vantagens e desvantagens que tal proposição traria as partes. A conciliação em muito se assemelha à mediação. A diferença

fundamental, portanto, está na forma da condução do diálogo entre as partes.

A arbitragem consiste num procedimento no qual as partes escolhem um árbitro para solucionar os conflitos. Na arbitragem,

ao contrário da negociação, da conciliação e da mediação, as partes não possuem o poder de decisão. Cabe ao árbitro o poder de

determinar a melhor decisão para o litígio.

Esses mecanismos, conhecidos como alternativos ao Poder Judiciário, podem encontrar espaço apropriado na fase

processual e possibilitar uma prestação jurisdicional mais adequada ao caso concreto. A partir do reconhecimento de que o Poder

Judiciário é um caminho (quase exclusivo) de resolução de conflitos e que, portanto, recebe todos os tipos de conflitos, passa a

requerer aprimoramentos quanto ao atendimento qualificado dessa demanda. Com esse propósito, pensou-se na associação desses

mecanismos também junto ao Poder Judiciário.

Haja vista a natureza sincrética das ações, isto é, o fato das demandas jurisdicionalizadas buscarem, concomitantemente, o

conhecimento, a execução e o acautelamento de seus objetos e pedidos, no intuito de satisfazer, assegurar, certificar e efetivar os

direitos, nada mais plausível que a partilha do modus operandi. Os meios alternativos ou as múltiplas portas agregadas ao Judiciário

podem possibilitar o acesso à justiça de forma mais equitativa e justa, pois ao analisar qual instrumento que melhor se acomoda à

causa, consequentemente, a condução do processo e a solução da demanda será mais eficaz.

A mediação, ao lado de outras técnicas de edificação do consenso - a conciliação e a negociação -, pode ser manejada por

agentes efetivamente capacitados para tal função e adotada tanto nas demandas pré-processuais quanto nas já judicializadas.

(ANDRIGHI; FOLEY, [s.d.]).
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Assim sendo, uma das experiências mais bem sucedida de abordagem integrada consiste no sistema de multiportas (multi-

doors courthouse system), criado pelo professor americano Frank Sander. O projeto envolve a avaliação prévia das demandas

trazidas ao Judiciário (EUA) e o seu encaminhamento para o método mais adequado de solução do conflito. As técnicas oferecidas

(mediação, arbitragem, conciliação) funcionam de maneira articulada com o sistema de Justiça e recebem financiamento e suporte

do Poder Público.[4]

Em pesquisa[5], coordenada pela professora Mariana Hernandez da Universidade de St. Thomas nos Estados Unidos,

supervisionada pelo professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, e pelo professor Lawrence Susskind, da Universidade de

Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (idealizador das técnicas de construção de consenso) intitulada UST

International ADR Research Network[6], discutiu-se a possibilidade do sistema de múltiplas portas no Brasil, sendo avaliada a

realidade brasileira, o seu sistema judicial e a viabilidade da implementação. O projeto de pesquisa desenvolveu-se como parte de

um curso internacional de construção de consenso e contou com um grupo de pesquisa brasileiro[7].

              Os resultados da pesquisa já mostram uma propensão do povo brasileiro para o diálogo e a vontade de conhecer mais sobre

os mecanismos alternativos de solução de conflitos, ressaltando ainda o descontentamento com a administração da Justiça. Portanto,

verifica-se que a implementação de mecanismos que qualifiquem a prestação jurisdicional já detém aceitabilidade social.

Conclusão

O Poder Judiciário se constitui na via tradicional à qual as pessoas recorrem na busca para a solução de seus conflitos. Como

apenas ao Estado cabe, no exercício da jurisdição, dizer o direito em última instância de forma coercitiva e obrigatória, as pessoas,

em virtude da segurança oferecida pelo processo judicial, preferencialmente têm escolhido esta via para a solução de seus

problemas. Alia-se a isto o desconhecimento por parte da população brasileira sobre os mecanismos alternativos/consensuais de

solução de conflitos.

O sistema judicial apresenta-se quase como única opção para que as pessoas possam resolver suas divergências,

independentemente das características do conflito enfrentado. Tanto as questões de natureza familiar, por exemplo, cujas relações

são continuadas e envolvem aspectos subjetivos importantes, como as questões de natureza patrimonial, com características

objetivas, são decididas da mesma forma: mediante processo judicial, em que, pela valoração das provas e dos depoimentos (se for

o caso), bem como analisando as previsões legais, o magistrado profere sentença afirmando o direito que deve prevalecer.

Mas o fato de se apresentar como quase a opção única, além de gerar uma sobrecarga de trabalho, em virtude do grande

número de demandas levadas ao Poder Judiciário, não contribui para a qualidade das decisões ou para sua celeridade, o que

configura grandes obstáculos para o acesso à Justiça e para a pacificação social.

 Atualmente, como ressaltado anteriormente, outras opções se apresentam à via judicial, como a arbitragem, conciliação e

mediação de conflitos, e cada método, em virtude de suas especificidades, se revela adequado para determinado tipo de conflito,

como já exposto anteriormente. A possibilidade de dispor de outros meios para resolver disputas enriquece a vivência pessoal e

social, pois permite que o cidadão exercite o direito de escolher qual a melhor maneira de fazê-lo, chamando para si e não apenas

entregando ao Estado, a responsabilidade sobre o encaminhamento do conflito e também sobre sua decisão (caso a opção recaia na

mediação e conciliação).

Alguns conflitos reclamam um procedimento diferenciado e indicam a necessidade e possibilidade de diálogo entre as partes,

como, por exemplo, os que envolvem relações afetivas familiares. Muitas vezes, a verdadeira causa do conflito não se encontra na

questão que está sendo discutida, mas é algo que se encontra subjacente a ela. Nesses casos, apenas dizer a quem cabe o direito
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questionado não é suficiente para resolver o conflito, pois a verdadeira causa do problema permanece, fato que, além de

comprometer o cumprimento da decisão, ainda possibilita o surgimento de novos conflitos baseados na mesma origem.

O sistema de múltiplas portas (multidoors) portanto aparece como mecanismo para unir o Poder Judiciário a diferentes

mecanismos de solução de contendas.

A presença da mediação de conflitos, da conciliação, da arbitragem e da negociação pode contribuir para modificar a visão

de competitividade entre as partes que caracteriza a disputa litigiosa judicial, cedendo lugar à postura de cooperação e parceria,

através do diálogo.

A paz social se constitui em um dos objetivos do Poder Judiciário, bem como a distribuição da justiça enquanto valor

perseguido pela sociedade. Para isso, faz-se necessário visualizar as partes em disputa não como dados, mas como pessoas que

necessitam de ajuda para superar um momento difícil de suas vidas. Nesse aspecto, a parceria entre Poder Judiciário com os

mecanismos consensuais como a mediação, negociação, conciliação, seguindo a proposta do sistema de múltiplas portas, contribui

prestação jurisdicional adequada ao caso concreto, célere, humanizando o acesso à Justiça.

A partir da análise dos vários mecanismos de solução de conflitos e da sua possibilidade de implementação junto ao Poder

judiciário é que se propõe o Sistema de Múltiplas Portas como caminho eficaz e adequado para a prestação jurisdicional de

qualidade e que atenda aos anseios da população.
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A PREPONDERÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE OS PODERES LEGISLATIVO E
EXECUTIVO: GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTIO DE DIREITO E DA DIGNIDADE DO

HOMEM

PREPONDERANCE OF THE JUDICIARY ON THE LEGISLATIVE AND EXECUTIVE POWERS:
GUARANTEE OF DEMOCRATIC STATE AND HUMAN DIGNITY

Jose Aparecido Camargo
Zulmar Fachin

RESUMO
O objetivo da pesquisa é refletir sobre o ativismo judicial e o processo de judicialização da
política. Considera que a concentração de poder político tem-se revelado tirânica e deletéria,
visto que o é essencialmente egoísta. O poder absoluto ou dominante constitui ameaça aos
direitos do homem livre. Por isso, a Constituição da República é o estatuto que busca proteger
os direitos fundamentais das pessoas e, com fulcro nela, o Poder Judiciário pode (deve) atuar
para concretizar tais direitos, especialmente os de cunho social. Nesse sentido, o Poder Judiciário
tem assumido funções mais amplas, tais como aplicar contenciosamente a lei aos casos
concretos; controlar os demais poderes; realizar seu autogoverno; concretizar os direitos
fundamentais; e garantir o Estado Constitucional Democrático de Direito. Nesse contexto,
prepondera a sua função como guardião da Constituição, cabendo-lhe controlar as funções
legislativa e executiva, submetendo-as aos preceitos constitucionais que se abrigam sob o macro
princípio da dignidade da pessoa humana. Não o fazendo, a soberania popular que legitima o
Estado Constitucional transformar-se-ia em um mero recurso semântico para justificar o
exercício do poder, apartado da força normativa da Constituição, o que não se coaduna com a
essência da Constituição cidadã. 
PALAVRAS-CHAVES: Poder; Direitos Fundamentais; Judiciário; Ativismo. 

ABSTRACT
The purpose of this research is to discuss judicial activism and the politics of judicialization
process. It considers that the concentration of political power proved Has to Be Harmful and
tyrannical, since Essentially it is selfish. The absolute dominant power or jeopardizes the human
rights. Therefore, the Constitution of the Republic is the statute That Seeks to protect the
fundamental rights of the free man. With focus on it, The Judiciary can (should) act to achieve
these rights, the nature of social. In this sense, The Judiciary has broader assumed functions,
such as contentiously to apply the law to specific cases, to control the other powers, performer
its self-governance, to materialize the fundamental rights, and to ensure the Democratic
Constitutional State. In this context, the role dominates its guardian of the Constitution, it shall
control The Legislative and Executive Functions, submitting them to the constitutional precepts
that macro find shelter under The Principle of Human Dignity. Not doing so, the legitimate
popular sovereignty that The State Constitution would become a mere semantic feature to
justify the exercise of power, apart from the normative force of The Constitution, which is
inconsistent with the essence of The Citizenship Constitution. 
KEYWORDS: Power; Judiciary; Fundamental rights; Judicial activism.

1. INTRODUÇÃO
 
“Toda forma de aviltamento ou de degradação do ser humano é injusta. Toda injustiça é
indigna, e sendo assim, desumana.” (Carmén Lúcia Antunes Rocha, Ministra do
Supremo Tribunal Federal).

 
 

Uma das responsabilidades fundamentais e inderrogáveis do Poder Judiciário, uma autêntica
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“cláusula ouro de lei”, relaciona-se com a conquista e a manutenção do Estado Democrático de Direito.
Um Poder Judiciário independente e forte é condição sine qua non para uma democracia plena ou
legítima.

Esse Poder que “já viveu, até muito pouco tempo, como um molusco, fechado em sua própria
concha”, precisa mostrar-se, abrir-se, visto que “quanto mais conhecido for (...), mais será compreendido e
menos será criticado, porque não serão apenas seus defeitos que serão conhecidos de todos, mas também

suas virtudes”. 
[1]

Estas curtas considerações iniciais revelam que ao Poder Judiciário compete, em última instância,
garantir o reconhecimento da dignidade humana nas suas diversas manifestações, principalmente naquelas
entrelaçadas com os direitos fundamentais catalogados ou não no Texto Constitucional. Revelam também
que as decisões sentenciais devem em qualquer instância, no caso concreto, se orientarem por este preceito
magno que se qualifica pela validade, legitimidade e eficácia.

Desse modo, é necessário indagar: “Até que ponto a tutela jurisdicional tem sido utilizada para
realizar o objetivo macro da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento basilar do
Estado brasileiro?” De tal sorte que a tutela jurisdicional deve estar profundamente comprometida com os
princípios constitucionais que estão atrelados à supremacia vetorial da dignidade humana.

Qualquer lesão a um dos aspectos da personalidade, objeto de proteção da cláusula geral de tutela
da pessoa humana, independentemente do aspecto específico, tipificada em norma constitucional ou
infraconstitucional, deve receber proteção do Poder Judiciário. Seja na forma profilática, com a adoção de
medidas que permitam e garantam a concretude da dignidade do ser humano, seja na forma repressiva,
fazendo cessar a lesão ou o dano à integridade física, psíquica, moral ou espiritual do ser humano.

Nesse contexto e nesse arcabouço jurídico é que se situa a função jurisdicional como garantidora
dos direitos fundamentais, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Esse comprometimento

proativo
[2]

, meta-constitucional, passa por uma concepção antropológica
[3]

 que concebe o homem como a
razão da existência do próprio Estado.

No entanto, sob a justificativa de priorizar o interesse coletivo, o Estado tem se recusado, muitas
vezes, a atender demandas individuais argumentando que há o risco do efeito multiplicador de decisões
judiciais protetoras de direitos individuais, como a saúde, por exemplo, que ofenderiam a ordem e a

economia públicas, ante a imposição do pagamento de tratamento médico de “custo elevado” 
[4]

, sem
prévio procedimento administrativo ou previsão orçamentária.

O argumento não se sustenta. Sim, porque não pode a dignidade do ser humano, em nenhuma
hipótese, depender de prévio procedimento administrativo. Daí a existência da dicotomia: o Judiciário tem
prerrogativas para fazer cumprir os mandamentos constitucionais que protegem a dignidade da pessoa
humana ou não tem competência funcional para tanto, devendo tal mister ficar relegado ao Poder
Executivo?

Diante da omissão do Executivo – e do Legislativo – no reconhecimento concreto dos direitos
fundamentais, prioritariamente aqueles relacionados com os da personalidade e os direitos sociais, possui o
Poder Judiciário, por óbvio através da atividade jurisdicional, o arcabouço jurídico apropriado para fazer
valer a dignidade da pessoa humana, um valor metajurídico, constitucionalmente assegurado, ainda que
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não o fosse? Não estaria o Judiciário exorbitando de suas atribuições ao assumir as do Executivo e do
Legislativo, sob o pretexto de garantir direitos fundamentais do homem?

A reposta a essas questões controvertidas e polêmicas é a procura dessas anotações nas quais se
faz um contraponto entre a função legislativa, a função executiva e a função judiciária, analisando em que
âmbito e se o Judiciário pode apropriar-se daquelas funções para garantir direitos fundamentais entre os
quais se destacam aqueles da personalidade.

 
2. A TRIPARTIÇÃO DE PODERES, EM CONTRAPONTO AO EXCESSO DE PODER DO

EXECUTIVO E DA OMISSÃO INDIFERENTE DO LEGISLATIVO, COMO PRESSUPOSTO
DA DIGNIDADE HUMANA

 
O poder concentrado nas mãos do príncipe ou de um único órgão executivo, ao longo do tempo,

“um direito ou prerrogativa outorgado pelos deuses da política”
[5]

, tem se mostrado pernicioso e deletério
à ordem social. Uma ameaça aos direitos e as liberdades dos governados, que passam da condição de
parceiros-beneficiários das ações de governo para uma condição semi-escrava, o que é fundamento do
absolutismo ou do poder absoluto, sem rédeas ou limites.

A humanidade –, ou pelo menos, parte dela – em diversos momentos da História, e até mesmo no
mundo contemporâneo, tem sofrido o peso injusto do poder absolutizado. Basta relembrar o Luís XIV, o
Rei Sol, quando afirmou L’état c'est moi.

O poder estatal, quando repousar nas mãos e uma pessoa ou de um órgão apenas, deve ser
contido. “Daí a necessidade imprescindível de se estabelecerem regras para disciplinar sua distribuição e

seu uso.” 
[6]

 E o mecanismo de checks and balance (freios e contrapesos), um atestado da perenidade das

teorias de Aristóteles, John Locke e Montesquieu, realiza o equilíbrio de poder
[7]

 que flutua numa relação
nem sempre interativa, nem sempre coordenada e nem sempre simbiótica, entre o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário. Por exemplo, no Reino Unido, onde prevalece o Parlamentarismo tutelado pelo Common
Law, o Poder Legislativo é preponderante em relação aos demais. “Vale dizer: não há uma lei superior à

vontade do Parlamento e, consequentemente, não há controle da constitucionalidade.” 
[8]

Clássica é a lição de que “o poder tende a corromper e o poder absoluto tende a corromper

absolutamente”. 
[9]

 Torna-se imperioso que o poder seja fragmentado, pulverizado e repouse sobre a
maior quantidade de pessoas a fim de que seja exercido o menos arbitrariamente possível. Essa
fragmentação permite um equilíbrio funcional e potestativo.

Ao longo do tempo, muitos autores contribuíram para a construção de um mecanismo capaz de
estabelecer condições mínimas de exercício do poder. Deste modo, após um longo caminho, idealizou-se
uma forma de distribuição das funções do Estado, de modo que pudessem estar em mãos diferentes as
tarefas de elaborar a lei, de executar atos de acordo com a lei e de decidir os casos litigiosos. As principais

contribuições foram dadas por Aristóteles
[10]

, John Locke
[11]

 e Montesquieu
[12]

.
O Estado exerce as funções de legislar, governar e julgar, uma tripartição prevista na Constituição

brasileira de 1988 (art. 2º). Essa concepção tripartite das funções estatais tem sido reconhecida como
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resultado de longa evolução histórica.
[13]

 E uma das responsabilidades fundamentais do Poder Judiciário
relaciona-se com a conquista e a manutenção do Estado Democrático de Direito. Um Judiciário

independente é condição sine qua non para uma democracia plena.
[14]

As funções do Poder Judiciário estruturam-se nas decisões de conflitos de interesses que ocorrem
no âmbito da mobilidade social e no âmbito indivíduo-indivíduo e indivíduo-Estado, no controle da

constitucionalidade das leis e na realização de seu autogoverno. 
[15]

 Todavia, na contemporaneidade, as
atribuições ou funções do Poder Judiciário dividem-se na aplicação contenciosa da lei aos casos concretos;
no controle do Legislativo e Executivo; na realização de seu autogoverno; na concretude dos direitos
fundamentais, certamente o mais relevante; e garantir o Estado Constitucional Democrático de Direito, que

se funda na garantia dos direitos fundamentais originários da dignidade da pessoa humana. 
[16]

No ambiente sócio-jurídico-axiológico no qual de destaca o vetor estrutural da dignidade da
pessoa humana, um mega valor-princípio que se situa acima de todos os valores, princípios e normas e
que informa o ordenamento jurídico, adquire o Poder Judiciário importância formidável e transcendental
que o coloca, não poucas vezes, em rota de colisão com seus pares. Uma transcendência que o coloca além
de sua função original como pacificador do ambiente social e de árbitro dos conflitos de interesses que
emergem da complexidade de relações sociais, o que por si só exige um esforço hercúleo na realização de
uma prestação jurisdicional eficaz, principalmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45 de

dezembro de 2004.
[17]

O Poder Legislativo ainda mantém a relevância que adquiriu desde o século XVIII, embora tenha
se qualificado, ainda que em regimes democráticos, como mero homologador das decisões que emergem
do Poder Executivo. Torna-se, progressivamente, um “poder” abúlico, apático e sem vontade própria como
que “manobrado para cá e para lá pelas ondas do mar, por todo vento de interesses particulares”.

Um farto processo de escambo entre Legislativo e Executivo permite a este navegar por entre os
interesses do Estado de forma quase soberana, sem entraves ou óbices que possam impedir a sua vontade.

Nesse contexto, o sistema midiático, quando não conivente e beneficiário da impunidade com
que age o Executivo, tem sido calado à força do arbítrio, deplorando, muitas vezes, a liberdade de
expressão que é imprescindível ao exercício da democracia, quando não a consegue cooptar ou manipular.

Tem sido observado um recrudescimento do messianismo político cujos líderes, mascarados
[18]

nos objetivos que se fundam na sua sede inesgotável de poder, presumem dar lições de comportamento
democrático, enquanto que, na verdade, exercem uma ditadura hipócrita ou democracia fingida, pois
atropelam todos os pressupostos principiológicos das liberdades fundamentais do homem livre.

Esses líderes dragontinos tentam suprimir também a força constitucional do Judiciário
procurando manobrá-lo segundo suas intenções e manipulação e dominação da massa alienada e
indiferente. Quando não encontra respaldo às suas inconstitucionalidades e omissões, vocifera e esbraveja
de modo popularesco, procurando induzir a massa a se voltar contra aquele que controla seus atos e
omissões em benefício da ordem social agitada e desesperançada. Outros simplesmente não admitem que
sua liderança seja contestada – ‘a disciplina é fundamental para a revolução e essa revolução tem um

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 229



líder’, proclamam –, justificando o expurgo e até mesmo a eliminação de membros que ousam discordar
de sua pretensa sabedoria, o que é um registro indelével na história da humanidade.

Lideres políticos, na pós-modernidade,
[19]

  “sacerdotais e messiânicos” têm sede de poder e de

sangue eliminando tudo o que possa obstar ao seu totalitarismo leviatânico.
[20]

Nesse sentido, o ativismo judicial aponta para a seguinte premissa que se legitima, numa curva
ascendente, na contemporaneidade: o Poder Judiciário exercita sua função proativa na defesa dos direitos
fundamentais do cidadão, além das atribuições e prerrogativas asseguradas pela Constituição, considerando
que a “letra fria da lei” deve presumir uma necessidade da parte daquele que a recebe, e que há recursos
adequados para satisfazer a necessidade ao que a demonstra.

Dito de outro modo, o Judiciário, proativo, reconhece a satisfação a um direito com a existência
de recursos compatíveis com a necessidade correspondente.

Parece ser nesse sentido que o ativismo, ainda que não se dê conta disso, concretiza uma ação
positiva que propicia alívio aos desfavorecidos e esquecidos pela máquina governamental, reconhecendo a
sua dignidade que se reveste de um valor espiritual que se sobrepõe a todos os outros valores.

Palavras que dão este significado ao ativismo judicial na concepção jusnaturalista, estão
intimamente associadas com os termos hebraico “ra·hhamím” e grego “é·le·os”  e são usadas em
conjunto, são a hebraica “hhé·sedh” e a grega “khá·ris”. “Hhé·sedh” difere de “ra·hhamím, por
enfatizar apreço pelo alvo da generosidade, ao passo que esta  salienta a terna compreensão pela
necessidade daquele que a carece.

A principal diferença entre “khá·ris” e “é·le·os” é que “khá·ris” expressa especialmente a idéia
duma dádiva gratuita ainda que não merecida, enfatizando  a liberalidade e generosidade do dador, ao
passo que “é·le·os” destaca a reação às necessidades dos atribulados ou desfavorecidos, face à sua

dignidade,
[21]

. Pode-se afirmar que o magistrado, agente do ativismo judicial, “como um vivo e vigilante

intérprete dos tempos” 
[22]

, exerce sua jurisdição em reconhecimento ao valor espiritual implícito na
dignidade humana.

E nesse ambiente sócio-jurídico-axiológico que reclama um “apreço pelo alvo da generosidade,
terna compreensão pela necessidade daquele que a carece, liberalidade e generosidade do ‘dador’ e que
destaca a reação às necessidades dos atribulados ou desfavorecidos face à sua dignidade”,

é a visualização do juiz como homem um homem comum [na qual] o desempenho de sua função não
extrai de sua pessoa as singularidades atinentes e inerentes a qualquer cidadão. Sabidamente, seu
julgamento expressa, além daquilo que está nos autos, por conseguinte, no mundo, suas experiências [e
seu compromisso moral e constitucional com os valores que dignificam o homem na sua dimensão

integral].
[23]

 
Nessa perspectiva moral e espiritual, o Poder Judiciário é, por excelência, o garante da dignidade

do ser humano
[24]

, um valor metajurídico que transcende à Constituição e ao ordenamento jurídico como
energia que impele a atuação estatal à “conservação dos direitos naturais, inalienáveis e imprescritíveis do
homem. Estes direitos são [a vida saudável], a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à

opressão.” 
[25]
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Essa atuação proativa se contrapõe ao incremento progressivo do Legislativo e do Executivo que,
associados por motivos ainda que não convergentes, submetem homens e mulheres a um processo de
dominação e manipulação. Situação e condição que exigem um balanceamento do sistema político-estatal,
com uma atividade dinâmica, ousada e corajosa do Poder Judiciário, na sua posição de guardião magno da

Constituição.
[26]

A excelência da natureza humana que é o perímetro da atuação proativa do Poder Judiciário
funda-se sobre as premissas de que o homem é “o mensageiro da criação, o parente de seres superiores, o
rei das criaturas inferiores, o intérprete da natureza inteira pela agudeza de sentidos, pela inquirição da

mente e pela luz do intelecto, um pouco menor que os anjos”. 
[27]

 E já nos idos do século XV, afirmava-
se que “o homem, na verdade, é reconhecido e consagrado, com plenitude de direitos por ser,

efetivamente, um portentoso milagre” 
[28]

, refletindo a imagem e a semelhança de seu Criador.
Assim, ao Poder Judiciário, como catalisador de todas as aspirações, perspectivas e necessidades

do ser humano, no âmbito constitucional e no âmbito de suas atribuições cumpre garantir o
reconhecimento de sua transcendência antropológica, eis que dotado de uma espiritualidade imanente

originária de YHWH,
[29]

 que o revestiu de uma dignidade inafastável, inalienável e intransferível. Ainda
que sob o argumento da prevalência dos interesses do Estado – Estado que é a soma total da dignidade de
homens e mulheres que lhe dão sustentação e soberania –, ainda que “faltem” recursos orçamentários ou
documento autorizativo.

 

3. FUNDAMENTOS DO ATIVISMO JUDICIAL
A Suprema Corte estadunidense é um exemplo pedagógico na doutrina constitucional. “Desde que

avocou a condição de intérprete maior da Constituição, [no que se destacaram John Marshall
[30]

 e Roger

B. Taney]
[31][32]

, sua trajetória é marcada por avanços e recuos, prudências e ousadias, ativismo e

autocontenção.”
[33]

  O ativismo judicial é  “o resultado da evolução social e política de nossa época”. 
[34]

No entanto, a Declaração de Direitos de Delaware, Estados Unidos da América, de 11 de

setembro de 1776
[35]

, nos artigos 10, 12 e 22, já indicava a proativa participação do magistrado,
independente e reto, na administração imparcial da justiça o que se traduzia em segurança para os direitos
e liberdades do povo.

O judicial activism ressurgiu na “corte de Warren
[36]

 (...) utilizando-se a Emenda XIV
[37]

 para
impor o Bill of Rights aos Estados federais”. Desenvolveu-se após a dessegregação racial baseada na
cláusula da equal protection of the Law, nos anos 50 e 60, “quando a Corte começou a contribuir para o
reconhecimento de uma legislação de cunho nacional”. 

Imprimindo uma diretriz liberal às suas decisões, a Corte de Warren mostrou que os Estados se

subordinavam à Declaração de direitos. Entretanto, segundo Gilmore
[38]

, o ativismo judicial existiu antes
do famoso tribunal Warren, tanto em áreas de Direito Público quando de Direito Privado, e as perspectivas
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são de que essa onda de ativismo continuará tanto na Suprema Corte como nos demais tribunais”.
O judicial activism, desde a Suprema Corte, passou por um longo processo de elaboração, a

ponto de afirmarem que
nós nos propusemos a criar um sistema legal racionalmente organizado. Tivemos que ajustá-lo ao
ritmo vertiginoso das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Tivemos que enfrentar os
complexos problemas que derivaram do obscuro conceito metafísico de uma união indissolúvel de
estados indestrutíveis. O Congresso Federal fez muito pouco, os legisladores estaduais menos ainda. Os

juízes tornaram-se os solucionadores prediletos dos problemas.
[39]

 
Três são os princípios “que orientaram os tribunais americanos na elaboração de sua

jurisprudência, especialmente na corte de Warren”: a doutrina da prioridade dos direitos civis sobre os
econômicos, a substantivação do due process of law e a aplicação dos direitos garantidos no Bill of

Rights nos Estados.
[40]

A experiência da Suprema Corte na construção arquitetônica do judicial activism influenciou o
ordenamento jurídico no mundo ocidental, especificamente os Tribunais Constitucionais, na Europa, e  o
Supremo Tribunal Federal, no Brasil.

A efetividade ou concretude dos direitos do ser humano perpassa pela asseguração de todas

aquelas necessidades
[41]

 que compõem os direitos fundamentais, tanto no contexto da personalidade
quanto em relação àqueles denominados sociais, como educação, saúde, moradia e trabalho digno.

Daí que ao Estado, resultado da soma das vontades individuais que se convertem na vontade geral
condensada em expectativas constitucionais mínimas possíveis, compete “assegurar regras mínimas de
convivência social, essenciais para que todos os cidadãos sejam respeitados pelos demais, e pelo próprio

Estado, na sua dignidade”. 
[42]

 Dignidade que é
a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da Comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e

desumano.
[43]

 
Esse catálogo de direitos garante “condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da

vida em comunhão com os demais seres humanos”.
[44]

A Constituição, afinada com os tempos pós-modernos, elegeu a dignidade da pessoa humana
como fundamento da República, associada ao objetivo fundamental da erradicação da pobreza e da
marginalização e da redução das desigualdades sociais. No artigo 5º, § 2º, ela proíbe a exclusão de
quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos e desde que de decorrentes dos princípios
adotados pelo texto maior, o que configura “uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa

humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento jurídico”. 
[45]

    
O princípio da dignidade da pessoa humana apresenta dupla dimensão, em uma relação interativa

ambivalente: uma que fundamenta o núcleo basilar e informativo de todo o sistema jurídico-positivo e que

orienta as metas ou finalidades estatais, partindo de um fim [em grego: telos]
[46] antropológico que faz
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ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins distintos, ou que obste a consecução daqueles fins
enunciados pelo sistema axiológico-constitucional;  outra diz respeito à dimensão crítica que é o espelho
no qual se refletem a legitimidade e procedência das diversas manifestações legislativas, executivas e

jurisdicionais.
[47]

A supremacia do princípio magno, o da dignidade do homem, tem sido objeto de intensos estudos
que proclamam, em uníssono, que “a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”
[48]

.
A transcendência deste valor se observa no fato de que,

[concebido] como referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais [observam
Gomes Canotilho e Vital Moreira], o conceito da dignidade da pessoa humana obriga a uma
densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não
qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa
dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para
construir ‘teoria do núcleo da personalidade’ individual, ignorando-a quando se trate de garantir as

bases da existência humana.
[49]

 
O homem, como núcleo fundamental das sociedades modernas, condicionado pelos dispositivos

constitucionais imanentes da sua dignidade, adquiriu força imperiosa em diversos ordenamentos jurídicos.
Nesse sentido, a Constituição da Espanha, promulgada em 1978, reconhece: “A dignidade do homem é

intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo poder público” (art. 1º). 
[50]

O fenômeno ocorreu em boa parte do mundo, de modo geral, principalmente após o advento da

Carta das Nações Unidas
[51]

, que no seu preâmbulo reafirma a “fé nos direitos fundamentais do homem,
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como
das nações grandes e pequenas”.

A Carta reafirma, ainda, a fé na dignidade do homem para “estabelecer condições sob as quais a
justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam
ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade
ampla”.

Na Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana foi plantada no artigo 1º, inciso III, como
fundamento do Estado brasileiro. Nesse contexto constitucional, os direitos de personalidade saem de um
paradigma meramente patrimonialista e passam a exercer uma função protetora não mais do sujeito de
direitos, mas um papel promocional do livre desenvolvimento da personalidade, afastando todos os óbices
a que tal fato ocorra.

Infere-se que em todos os setores da vida social, independente de tipificação específica, quando
há agressão à dignidade da pessoa humana, deve haver a devida reparação, pois “será desumano, isto é,
contrário à dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à

condição de objeto”. 
[52]

E é função primordial do Poder Judiciário interferir, inclusive nas co-funções de governo,
garantindo a realização ou a concretude daqueles que são valores fundamentais porque se estruturam à
realização do ser humano, jogando uma pá de cal sobre a justificativa inumana do “mínimo do possível”.
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As anotações sobre as relações de poder entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que nem
sempre se apresentam como “harmoniosa e de independência” (CF, art. 2º), ocorrem no contexto
delimitado pelo Estado. Não se deve esquecer que “o terreno onde o poder viceja, espargindo a energia

básica que anima a existência de uma comunidade humana, [fixa-se] em um dado espaço territorial”.
[53]

É nesse perímetro que o Poder Judiciário encontra os espaços que o obrigam judicializar a política, isto é,
a assumir as funções do Executivo nas situações em os direitos fundamentais são menosprezados ou
simplesmente desconsiderados sob o argumento do ‘mínimo do possível’.

Dentre as atribuições jurisdicionais, encontram-se a pacificação social com a resolução dos
conflitos de interesses. Contudo, é imperioso reconhecer que sua missão está bastante ampliada, mas ainda

em consonância com a harmonização da complexidade das relações sociais. 
[54]

Ao Poder Judiciário incumbe apreciar as lides que podem resultar na fragmentação da sociedade

cuja vontade se transferiu ao Estado mediante um pacto voluntário, cooperativo e solidário.
[55]

 Somam-se
às suas atribuições o controle do Legislativo e do Executivo, anulando atos administrativos
inconstitucionais invalidando aqueles praticados com abuso de poder, declarando a inconstitucionalidade

de leis e atos normativos.
[56]

 Tem ainda autonomia para gerir suas atividades compreendidas na dimensão

administrativa, financeira e funcional.
[57]

Entretanto, sua atribuição seguramente mais nobre e prioritária assenta-se na concretude de uma
pluralidade de novas necessidades e de novos direitos fundamentais para a existência humana, cuja
satisfação exige a atuação dos poderes estatais. Cabe a todas as instâncias estatais prover tais necessidades
ou criar as condições necessárias, para elas poderem ser atendidas. Em face da incapacidade do Poder
Executivo, bem como da inércia do Poder Legislativo, para se atender satisfatoriamente essas demandas,

tem restado às pessoas a busca de um provimento jurisdicional.
[58]

Estas observações revelam que ao Poder Judiciário compete, em última instância, o
reconhecimento da dignidade humana nas suas diversas manifestações, principalmente aquelas
relacionadas com os direitos fundamentais catalogados ou não no Texto Constitucional. Revelam também
que as decisões sentenciais devem em qualquer instância, no caso concreto, se orientar por este preceito
magno para que se revistam de validade, legitimidade e eficácia. E esse perfil axiológico o associa “a uma
participação mais ampla e intensa (...) na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior

interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes”.
[59]

“A postura [proativa] se manifesta por meio de (...) condutas” 
[60]

 que o coloca na vanguarda do
reconhecimento do princípio da dignidade humana em consonância com cada ser individual, em todas as
facetas da vida social, assegurando-a, ainda, que tenha que ocupar parcela dos espaços funcionais dos
poderes aos quais está interligado.

Pode-se entender a dignidade humana como
a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da Comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
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além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
[61]

 
 E esse comprometimento passa por uma concepção individualista porque o Estado, a titulo de

priorizar o coletivo, tem se recusado a atender demandas individuais argumentando que referidas decisões
atropelam a ordem e a economia públicas e que, multiplicando-se, colocam em risco o equilíbrio
orçamentário pela imposição de pagamentos elevados sem autorização administrativa.

Todavia, contra este argumento inaceitável, argúi-se que
a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada ao objetivo
fundamental da erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das desigualdades sociais,
juntamente com a previsão do parágrafo 2º do artigo 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer
direitos e garantias, mesmo que não expressos e desde que de decorrentes dos princípios adotados pelo
texto maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada

como valor máximo pelo ordenamento jurídico.
[62]

      
 

O princípio da dignidade da pessoa humana apresenta uma dimensão fundamentadora, como
núcleo basilar e informativo de todo o sistema jurídico-positivo, uma dimensão orientadora que estabelece
metas ou finalidade predeterminadas fazendo ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins
distintos. Ou que obste a consecução daqueles fins enunciados pelo sistema axiológico-constitucional e
uma dimensão crítica que serve de critério para aferir a legitimidade das diversas manifestações

legislativas, executivas e jurisdicionais.
[63]

A supremacia do princípio magno, o da dignidade do homem, tem sido objeto de intensos estudos
que proclamam, em uníssono, que “a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o
conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”.

Observam Gomes Canotilho e Vital Moreira que
O conceito da dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta o
seu amplo sentido normativo-constitucional e não qualquer idéia apriorística do homem, não podendo
reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo nos
casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir ‘teoria do núcleo da personalidade’ individual,

ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana.
[64]

 
Deste fundamento, o Judiciário deve atuar de modo objetivo e proativo na efetivação dos direitos

fundamentais sociais. Essa atuação deve aferir o desenvolvimento das políticas públicas e, mais do que
isso, se estão atingindo os objetivos previstos na Constituição. Nessa direção, o Poder Judiciário deve atuar
de forma ativa, suprindo omissões legislativas e executivas e redefinindo políticas públicas quando ocorrer

uma “inoperância indiferente” de outros poderes. 
[65]

Lembra Norberto Bobbio que
Direito e poder são duas faces de uma mesma moeda: só o poder pode criar direito e só o direito pode
limitar o poder. O Estado despótico é o tipo ideal de Estado de quem se coloca do ponto de vista do
poder; no extremo oposto, encontra-se o Estado democrático, que é o tipo ideal de Estado de quem se

coloca do ponto de vista do direito. 
[66]

 
O Estado Constitucional Democrático de Direito, previsto na Constituição de1988, precisa ser

garantido. Nesse propósito, exige-se que todos os governantes e todas as pessoas o protejam, mas, de
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modo especial, requer dos juízes que o exercício de suas funções seja voltado para sua proteção e

garantia.
[67]

O Poder Judiciário deve buscar o referencial argumentativo e lógico, que conceda legitimidade às
decisões que valorizem os direitos civis, políticos e sociais. A não realização dessa vontade expõe a
fragilidade das diversas formas de governo, desnudando a incapacidade de Legislativo e Executivo
‘cumprirem as promessas de campanha’ que devem ser ‘garantidas’ pelo Judiciário, sob pena da

fragmentação social
[68]

 fatalmente decorrente.
[69]

 Isso, entretanto, não surpreende de alguma forma por
que

nunca existiu homem que tivesse maior segurança em afirmar e que afirmasse com juramento mais
solene o que, depois, não cumpririam. Entretanto, os enganos sempre lhe saíram bem aos seus desejos,

porque ele conhecia muito bem esta faceta da natureza humana.
[70]

 
O papel preponderante do Judiciário destina-se a compensar a presença cada vez mais de

avatares travestidos de líderes, construídos por pretensas qualidades de “ser piedoso, fiel, humano,
íntegro, religioso e, de outro, ter o ânimo de obrigado pelas circunstâncias a não o ser, tornar-se o oposto.”
[71]

Buscar a concretização ou materialização jurídica dos direitos e garantias fundamentais,
constitucionalmente asseguradas e cuja essência situa-se no campo metajurídico, através de um enfoque
multidisciplinar que permita uma compreensão menos dogmática e mais zetética da realidade concreta é

atribuição jurisdicional. 
[72]

Isoladamente, a dogmática tem se mostrado incapaz de compreender a complexidade das relações
que se entrelaçam no âmbito social. Comportamento diverso concorrerá para o aumento da exclusão social
e a perda da cidadania, que não encontrará espaços para o seu exercício. “Cidadão sem espaço para o
exercício de sua cidadania e o usufruto de seus direitos constitucionais não é cidadão”, assim como “toda
forma de aviltamento ou de degradação do ser humano é injusta. Toda injustiça é indigna. [É] assim

desumana”.
[73]

De fato, a compreensão da dinâmica relacional das funções de Estado não é tarefa simples,
mesmo porque suas raízes se localizam na gênese da raça humana. Essa relação simbiótica, paritária,
harmônica e unidirecional depende do sextante que permita ao Estado ‘navegar pelo mar revolto da
humanidade’. E esse instrumento é o Judiciário a quem compete fazer valer o compromisso assumido entre
a vontade solitária, individual, de cada ser humano e aquela expressa pelo Texto Constitucional, um

verdadeiro compromisso ético e sináptico que conduz as mais variadas relações no âmbito do.
[74]

Pode-se afirmar que ao Judiciário, como poder preponderante, neste momento histórico da pós-
modernidade, um período tenso de transição entre o liberalismo “individualista e indiferente” e o “fim da
história” ou o esgotamento da filosofia ideológica ideal ou o “Eldorado” que tanto procurou a humanidade,
incumbe a responsabilidade de garantir a observância dos valores metajurídicos e constitucionais que
garantem a estabilidade da ordem social e a concretude das necessidades humanas, pelo menos em um
mínimo moralmente aceitável.
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS E PODER JUDICIÁRIO:  A JUDICIALIZAÇÃO      DA POLÍTICA
 
 

Diante das inusitadas situações factuais que nascem no ambiente social, colocando em choque
muitas vezes interesses diversos, o Poder Judiciário é impelido a proferir decisões cujo teor pode
contrariar as diretrizes orçamentárias e a ‘discricionariedade’, isto é, a vontade do Administrador que não
se submete, nesses casos, aos preceitos constitucionais inafastáveis, representados pelos direitos e garantias
fundamentais, ainda que conforme aos contornos orçamentários.

O Poder Judiciário se torna não um executor de políticas públicas, mas garantidor de sua
realização no plano jurídico-material. Não se trata, então, da judicialização da política, mas do respeito aos
mandamentos constitucionais; não se trata de uma afronta aos poderes ‘em conflito’, mas um
realinhamento de suas atividades ou funções em homenagem aos direitos humanos; não se trata de um
poder ou função se sobrepondo aos outros, mas de um ‘termo de ajustamento de conduta’ que se impõe
porque o “[constituinte originário] adotou a formulação do constituinte estadunidense e [transplantou],
entre nós, uma Corte de Justiça com funções políticas, precisamente para assegurar o predomínio de um

documento político: a Constituição”.
[75]

Nesse contexto sócio-político, que se apresenta no âmbito do Estado, não se pode negar que
o órgão guardião da Carta Maior, aos desempenhar a jurisdição constitucional, também exerce uma
tarefa político-jurídica, conformadora da vida estatal, pois suas decisões acabam por ter força política,
precisamente porque influenciam a atuação de outros tribunais, e condicionam o procedimento dos

órgãos de natureza política.
[76]

 
Diante desse ambiente complexo, os atos da Administração, tanto direta quanto indireta,

igualmente se submetem ao controle jurisdicional da legalidade e da oportunidade. Todos os atos da
administração que nascem das funções executivas e legislativas se sujeitam ao escrutínio do Judiciário.

Assim também aqueles da atividade jurisdicional atípica, os atos de administração e atos de mero
expediente sem caráter decisório, assegurado que ao Judiciário qualifica uma autonomia administrativa e
financeira, o que parece um pleonasmo ou redundância, pois se trata de uma parte independente do todo,
funções harmônicas entre si (art. 2º da Constituição). A essência constitucional assegura por si mesma, a
sua autonomia administrativa e financeira. Caso contrário, não poderia exercer a sua função maior que é
garantir a efetividade do Texto Constitucional relacionada aos direitos e liberdades individuais e coletivas.

Claro que a autonomia administrativa, corolário da independência, não concede ao Judiciário,
nem ao Legislativo ou ao Executivo, um procedimento em dissonância com os outros, cujo destino é a

concretude das políticas públicas erigidas dentro do ambiente constitucional. 
[77]

Nem mesmo a fragmentação social multifacetada, própria da pós-modernidade, justifica a
judicialização da política, por si mesma. É a soma das mutações sociais integradas ao entorno

constitucional que justificam o judicial activism
[78]

, isto é, o mandamento de que se cumpra o teor da
Constituição, o que exige a elaboração e a consecução de políticas públicas correspondentes. 

Enquanto Legislativo e Executivo laboram as diretrizes e programas que correspondam aos
anseios constitucionais, o Judiciário é o garante ou a carta afiançada do seu cumprimento. Nas palavras
de um ministro
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o STF, ao modo da Corte Suprema Norte-Americana, desempenha não o papel de um simples tribunal
de justiça, mas o de um constituinte permanente, porque os seus deveres são políticos no mais alto

sentido da palavra, tanto quanto judiciais. 
[79]

 
Dessa premissa, embora o papel principal do Supremo Tribunal Federal relacione-se com a

prestação jurisdicional que garanta a integridade do documento constitucional, as políticas públicas, como
concretização do homem na sua dignidade, compõe o pano de fundo, ou o teatro social que orienta suas

decisões.
[80]

Nesse sentido ou contexto jurídico-axiológico não se fala em julgamento extra-petita porque ao
Judiciário impõe-se o agir por injunção constitucional, premido pela força coativa do princípio da
dignidade humana e/ ou das garantias e direitos fundamentais.

O Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, tem o dever constitucional, moral e
principiológico, de

responder a toda demanda que lhe seja apresentada. Ainda que, por meio de uma evidente evasiva
formal, desviando-se retoricamente de um pronunciamento sobre questões políticas de fundo, o
tribunal tem de emitir sempre uma decisão. Ao aumentar a pressão desse tipo de demanda judicial,
especialmente a partir do chamado Estado Social, que [...] incorporou promessas e compromissos de
vulto [no Texto Constitucional], um novo fenômeno multidimensional, interdisciplinar e materialmente
expansivo passou a ser observado e estudado. A esse fenômeno tem-se dado o nome de judicialização

da política. 
[81]

 
A judicialização da política incide, assim, no envolvimento crescente do Judiciário em questões de

índole essencialmente política, em dois planos de atuação: primeiro porque abrange as relações
institucionais com órgãos de imprensa e a presença ostensiva na sociedade; segundo abrange o plano da
atividade jurisdicional relacionado ao reconhecimento de direitos fundamentais negados ao destinatário.

Qualquer que seja o grau de intervenção dos tribunais se faz presentes a legitimidade democrática
e os fundamentos jusnaturalistas para que o Judiciário altere ou invalide deliberações tomadas pelos corpos
políticos cujos representantes, ao contrário dos juízes, são escolhidos pelo voto popular, tendo seu
prestígio eleitoral periodicamente testado pelas urnas? Quais os fundamentos para negar ou atribuir
legitimidade democrática ao Judiciário no campo das questões políticas?

A legitimidade democrática dos magistrados decorre do próprio texto constitucional que
representa a “vontade geral do povo”, ou, dito de outro modo, se encontra “na confluência de idéias que

produzem o constitucionalismo democrático”.
[82]

 Pode-se afirmar, ainda, que a referida legitimidade está
no poder constituinte.

Do ponto de vista da representatividade democrática dos membros dos outros poderes, essa se
confronta, nas “repúblicas das bananas”, com a manipulação dessa vontade geral através da mídia, da
compra de votos, dos interesses escusos que se escondem por detrás da “sofreguidão pelo poder”.

A esse contexto juntam-se eleitores que são contaminados pela apatia, indiferença,
desinformação, poder econômico, etc. A rigor, não existe a vontade democrática do povo. Existe sim a
vontade de uma minoria representada por uma elite cujo objetivo é se perpetuar no poder, não importando
que para isso sejam utilizadas práticas inaceitáveis para um Estado Constitucional.

Essa é uma condição inerente aos governantes, “que pela astúcia souberam transformar a cabeça
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dos homens”,
[83]

 em toda a história conhecida.  É a estória da raposa e do leão na qual “não pode um
príncipe de prudência, nem deve guardar a palavra empenhada quando isso lhe é prejudicial e quando os

motivos que o determinaram deixarem de existir”.
[84]

O governante, para ser bem sucedido, “[deve disfarçar muito bem a qualidade de raposa] e ser bom
simulador e dissimulador. E tão simples são os homens, obedecendo tanto às necessidades atuais, que

aquele que engana encontrará sempre a quem enganar”.
[85]

 Simples assim, e quem pode contestar essa
verdade ‘dragontina’ que se aperfeiçoou ao longo da história conhecida, “em que homem tem domínio

sobre outro homem, para desgraça sua”?
[86]

Pelo lado dos eleitos, o comprometimento com interesses coletivos é relegado ao segundo ou
terceiro planos, em nome de interesses corporativos ou particulares. Há uma total desconexão entre
plataformas eleitorais e práticas parlamentares, gerando a impressão de total irresponsabilidade dos
parlamentares, agravada na medida em que as sociedades se tornam mais complexas e plúrimas.

Favorece a judicialização da política outro argumento mediante o judicial activism
[87]

, que se
relaciona com a qualidade das atividades jurisdicionais, nas quais se incluem as relativas ao autogoverno.
Todas as decisões dos Tribunais são motivadas, um preceito constitucional, estando abertas aos litigantes,
à mídia, ao público em geral, sujeitando-se a um universo quase interminável de recursos e contra-
recursos, internos e externos, o que evidentemente, é uma hipérbole. Submetem-se ainda ao controle

coletivo, do público, da mídia etc. 
[88]

Enquanto os poderes Executivo e Legislativo se submetem a pressões de toda espécie, políticas,
econômicas e religiosas, conduzidas e orquestradas ou não pela mídia, o Poder Judiciário tem resistido
com mais vigor a essas pressões. Pode-se até argumentar que o Executivo, assim como o Legislativo, tem
exercido pressão sobre o Judiciário, o que é um comportamento próprio da sua essência, que não admite
óbice à sua vontade.

Prova da natureza dessa pressão e da sua ocorrência está no próprio texto Constitucional (artigo
101, parágrafo único). Os magistrados do Supremo são “nomeados pelo Presidente da República depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal”, como ocorre nos Estados Unidos, “com
censuras que têm recrudescido ultimamente, por se entender que este sistema dá aquele uma

predominância que não favorece a democracia” 
[89]

. Ora, o dispositivo não encontra abrigo nos princípios
fundamentais que estruturam ou conformam o Texto constitucional, especialmente aquele do artigo 2º
(“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”).

A independência se desqualifica pela interferência do Executivo e Legislativo que, eventualmente
pode se inclinar a indicar e a homologar “cidadãos sem notável saber jurídico [e até mesmo desprovidos
de] reputação ilibada”. Por que isso se dá? Porque com exceção da idade de 35 anos que não pode ser
afastada, ao menos por ora, o notável saber jurídico e a reputação ilibada se sujeitam ao arbítrio exclusivo
do Legislativo e do Executivo. “Trata-se de critério político (?) de escolha, somado a dois requisitos

(notável saber jurídico e reputação ilibada) de averiguação subjetiva.” 
[90]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 239



Outro argumento sobre a supremacia constitucional do Poder Judiciário no que tange a efetividade
do princípio da dignidade humana, advém da vontade das minorias cujo reconhecimento perpassa pela
atividade jurisdicional. A existência do sistema democrático depende do reconhecimento efetivo das
minorias. Não sendo assim, o sistema se transforma em ditadura das maiorias o que só um Judiciário
imparcial e coerente com suas atribuições constitucionais não o permite.

Isto porque, a depender da vontade do Legislativo e do Executivo e sua ganância pela
perpetuação no poder, as minorias seriam permanentemente alijadas do contexto político que, ainda assim,
muitas vezes são utilizadas em benefício da manutenção do status quo político.

Estes poderes, Executivo e Legislativo, encaram as minorias, no mais das vezes, como uma
possibilidade do incremento do apoio que necessitam e não como uma oportunidade constitucional e
metajurídica de reconhecimento de sua dignidade, o que não ocorre com o Poder Judiciário legitimando-o
como poder autônomo e independente também por essa esfera.

Ao apoio do Poder Judiciário aos direitos e garantias das minorias se acrescenta a injunção das
decisões dos demais poderes, que obrigam a adoção de um comportamento futuro semelhante àquele
indicado na prestação jurisdicional, ainda que tal não impeça ao Executivo e ao Legislativo de alterarem
a lei de acordo com suas conveniências. Todavia, qualquer diploma legal se sujeita a controle jurisdicional
quanto a sua adequabilidade constitucional.

Outro pressuposto da legitimidade jurisdicional encontra assento nos limites que coloca ao
exercício das funções essenciais da justiça. Sua atuação em prol da dignidade do homem e de seus
direitos e garantias fundamentais, o Judiciário tem mostrado principalmente ao Ministério Público
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, especialmente aos seus membros, “amáveis

inquisidores do santo ofício estatal” 
[91]

, quais os limites e contornos constitucionais de sua atuação.
À sua função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais e indisponíveis se sobrepõem os direitos e garantias individuais. Entre esses, o tratamento
digno de meros suspeitos, quaisquer sejam, sua não exposição à mídia com o objetivo de condenação
antecipada pela execração pública, que, quando não observado, macula ‘quase de morte, não fosse a ação
do Judiciário, preceitos constitucionais, tais como os previstos no artigo 5º: são inadmissíveis, no processo,
as provas obtidas por meios ilícitos (LVI); ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória (LVII);  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente (LXI), que tem sido burlada pela ‘manipulação do
Judiciário’ normalmente às sextas-feiras, no último horário, para que muitos irregularmente presos se
submetam ao vexame social; o desrespeito ao direito do preso de permanecer calado e da assistência
familiar e advocatícia tentando ‘minar-lhe’ as resistências física e psicológica (LXIII); a pressão exercida
sobre o preso, através do artifício da ‘delação premiada’, explorando o que há de mais abjeto no ser
humano que, ‘para salvar a sua vida’, viola a sua consciência e convicções inerentes aos valores morais
que devem dirigir o relacionamento social.

Felizmente, o Poder Judiciário tem tido a sensibilidade adequada para frear qualquer abuso nesse
sentido ainda que, quando envolvido em questões econômicas e fiscais, tenda a decidir em favor do
Executivo.

Está qualificado para isso, principalmente em função dos preceitos jusnaturalistas que formatam o
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arcabouço sócio-jurídico-axiológico da dignidade humana que orientam a atividade jurisdicional.
 
 
 

 5. CONCLUSÃO
 

Qualquer lesão a um dos aspectos da personalidade, objeto de proteção da cláusula geral de tutela
da pessoa humana, independentemente do aspecto específico encontrar-se tipificado em norma
constitucional ou infraconstitucional, caracteriza o dano moral.

As lesões psicossomáticas devem receber a devida proteção do ordenamento jurídico seja de
forma profilática, com a adoção de medidas que evitem a agressão, ou de forma repressiva, com a adoção
de medidas de que façam cessar a agressão e fixe o valor da indenização que vise à reparação do mal
causado. E tudo isso no contexto das garantias e direitos fundamentais cujo núcleo é a dignidade do
homem.

Nesse contexto ou arcabouço jurídico, situa-se o Judiciário como garantidor dos direitos
fundamentais, no âmbito público e no âmbito privado, como guardião da Constituição e, mais do que isso,
como força garante dos direitos fundamentais atrelados à dignidade da pessoa humana. Sim, para que este
não seja apenas um valor semântico ou um véu a encobrir o desprezo pelos valores inerentes a homens e
mulheres dignos, sujeitos e objetos de dominação (do) e subserviência (ao poder estatal).

A guarda da Constituição, papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, implica em uma
ação proativa mais importante do que aquela relacionada à observância tão-somente dos preceitos legais
e/ou constitucionais que se entrelaçam para dar contorno e configuração ao valor dignidade humana.

As omissões dos Poderes Executivo e Legislativo quanto ao reconhecimento de direitos
inalienáveis de saúde, segurança e educação, exigem que um Poder “maior” atue na defesa da integridade
psicossomática do cidadão, principalmente no que tange aos direitos que representam a sua concretude
física, mental, emocional e espiritual, enfeixados fundamentalmente nos direitos de personalidade. E esse
Poder “maior” se consubstancia no Judiciário, o garantidor, mediante a atividade jurisdicional, dos direitos
e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados.

Ao Poder Judiciário compete garantir, a cada homem e mulher, a cada cidadão, o suprimento de
suas necessidades básicas que não podem ser olvidados por questões técnicas ou orçamentárias. Acima de
rubricas e verbas que caracterizam a estrutura da peça que colide receitas e despesas públicas, situa-se o
homem, destinatário e beneficiário do ordenamento jurídico, usufrutuário ao qual devem ser garantidas e
satisfeitas todas as emanações principiológicas que se difundem a partir da Constituição.

As críticas dirigidas ao Poder Judiciário no que concerne a uma suposta usurpação dos Poderes
Executivo e Legislativo, não encontram suporte ou sustentação no mundo da vida socialmente organizado,
no qual se mobilizam as relações sociais que nascem do encontro de homens e mulheres.

Aos Poderes Executivo e ao Legislativo, a quem correspondem a responsabilidade primária pela
concretude de homens e mulheres na sua integridade psicossomática, cumpre um papel estadístico acima
de qualquer interesse partidário, pois representam a vontade geral da nação, uma vontade coletiva que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 241



sustenta a soberania e a independência política de cada Estado ou nação.
Quando fogem ao papel que lhes é constitucionalmente destinado, ignorando os reclamos de uma

minoria desfavorecida ou não alinhada aos interesses dominantes, o Poder Judiciário tem a
responsabilidade constitucional e o dever ético de intervir para que sejam garantidos os “benefícios”
constitucionais que estratificam, em camadas sucessivas, a personalidade e a dignidade de cada homem e
de cada mulher.

Por último e o mais importante, é o papel que cabe ao Poder Judiciário na garantia do Estado
Democrático de Direito, cláusula pétrea do ordenamento jurídico pátrio. De modo que a Constituição não
se resume a um mero programa partidário e nem a uma mera carta de intenções. Trata-se de um
documento principiológico que regula as relações sociais e, mais do que isso, uma escritura pública que
garante a titularidade e o usufruto dos direitos fundamentais que não devem ser ignorados ou suprimidos
por argumentos insustentáveis fundados em questões financeiras.

De modo que, dentro do contexto da pós-modernidade e da Constituição cidadã, não é facultado
ao Poder Judiciário compactuar com os Poderes Executivo e Legislativo na supressão de direitos e
garantias fundamentais. Pressupostos que contribuem para a construção do homem digno na sua
integridade psicossomática, o que, em consequência, justifica e qualifica a sua atuação proativa ou a
judicialização da política, entendida aqui como substrato da organização social na sua dignidade.
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ACESSO À JURISDIÇÃO E AVERBAÇÃO PRÉ-MONITÓRIA DA EXECUÇÃO

ACCESO A LA JURISDICCIÓN Y LA PREVIA ANOTACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Magno Federici Gomes

RESUMO
O presente artigo desejou investigar um mecanismo processual previsto na Lei nº 11.382/2006,
relativo à averbação pré-monitória da execução, capaz de dotar o processo de maior efetividade
e celeridade no procedimento, além de produzir relevantes consequências no direito registral e
permitir o justo acesso à jurisdição executiva. Adotou-se o método indutivo, ao se examinar a
legislação nacional e a doutrina pertinente à matéria, devido ao seu caráter essencialmente
teórico. Concluiu-se que, para o novo sistema, antes do ajuizamento da ação há a fraude contra
credores, se preenchidos todos os seus pressupostos normativos; da distribuição da ação de
execução até a penhora de bens ou direitos, desde que averbado o ajuizamento do processo e
atendidos os demais requisitos legais, ocorrerá a fraude à execução; e, da penhora em diante,
acontecerá a ineficácia da alienação para o feito executivo. O que se pretendeu com o art. 615-
A do Código de Processo Civil (CPC) foi aumentar o período de incidência da fraude à execução,
antes mesmo da citação válida na demanda, sendo mais uma medida de efetividade do
processo de execução e de segurança jurídica.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JURISDIÇÃO EXECUTIVA; FRAUDES; ALIENAÇÃO DE BEM
PENHORADO; AVERBAÇÃO; PRÉ-MONITÓRIA.

RESUMEN
El presente artículo ha deseado investigar un mecanismo procesal constante en la Ley nº
11.382/2006, referente a la anotación previa de la ejecución, capaz de otorgar más efectividad
al proceso y celeridad en el procedimiento, sin perjuicio de sus relevantes consecuencias en el
derecho registral. Se ha adoptado el método inductivo, pues se ha analizado la legislación
brasileña y la doctrina sobre la materia, ante su carácter esencialmente teórico. Se ha concluido
que, para el nuevo sistema, antes del enjuiciamiento de la acción existe fraude contra
acreedores, si rellenados todos los presupuestos normativos; de la presentación de la ejecución
hasta el embargo de bienes, desde que anotado el enjuiciamiento y respetados los requisitos
legales, ocurrirá el fraude a la ejecución; y, del embargo de bienes adelante, acontecerá la
ineficacia de la alienación para la demanda ejecutiva. Se ha pretendido con el artículo 615-A del
Código de Proceso Civil brasileño (CPC) aumentar el período de incidencia del fraude a la
ejecución, antes de la notificación previa de la demanda, siendo más una medida de eficiencia
del proceso de ejecución y de seguridad jurídica.
PALAVRAS-CLAVE: ACCESO A LA JURISDICCIÓN EJECUTIVA; FRAUDES; ALIENACIÓN DE BIEN
EMBARGADO; ANOTACIÓN PREVIA.

 
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Averbação premonitória do processo de execução – 2.1. Fraude
contra credores – 2.2. Fraude à execução e alienação de bem penhorado – 2.3. Averbação
premonitória executiva – 2.4. Abuso na averbação: dever de indenizar – 3. Considerações finais
– 4. Referências.
 
1. INTRODUÇÃO

 
            O Poder Judiciário brasileiro tem sido alvo de várias críticas e denúncias, notadamente
quanto à objurgada morosidade da tutela jurisdicional.

Vários são os fatores que contribuem para a crise do Poder Judiciário. Vale destacar o
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aumento significativo da criminalidade e, no mesmo compasso, da impunidade, salientado pela
imprensa brasileira quando dá voz aos reclamos do cidadão comum.

A discussão proposta passa pelas recentes mudanças no ordenamento jurídico brasileiro,
na busca de conferir maior eficiência e transparência ao Poder Judiciário. São exemplos: a
criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o fim das férias forenses; a fixação do subsídio e
do teto salarial para os membros do Poder Judiciário; as reformas no Código de Processo Civil
(CPC); a regulamentação dos atos processuais por meios eletrônicos e a súmula vinculante.

Nesse contexto, o trabalho pretende investigar um mecanismo processual previsto na Lei
nº 11.382/2006, relativo à averbação pré-monitória da execução, capaz de dotar o processo de
maior efetividade e celeridade no procedimento, além de produzir relevantes consequências no
direito registral.

A cultura brasileira, através dos anos, preconizou uma postura formalista, burocrática e
valorizadora da forma sobre o conteúdo. Todavia, a relativização do rigor formal contemplada
nas recentes reformas processuais representa, por si só, enorme avanço na busca da efetividade
processual.

Ressalta-se a importância da matéria a ser tratada, uma vez que a correta interpretação e
aplicação de tais inovações legislativas podem significar o fortalecimento democrático do Poder
Judiciário, na medida em que ele for capaz de demonstrar a sua eficiência constitucional,
segundo princípio do art. 37, caput, da Constituição da República de 1988 (CR/88), e contribuir
efetivamente para a promoção da justiça e da paz social. A escolha do tema reflete a
preocupação doutrinária no alcance objetivo das decisões junto aos jurisdicionados, ante a
importância de procedimentos de notória simplicidade e celeridade, como aqueles previstos pela
Lei nº 9.099/1995. Além disto:

 
Observa-se, nada obstante, que estas preocupações com a constitucionalização do processo
têm sido entendidas como concretizadoras da possibilidade de se legislar à margem de
fundamentos jurídicos sedimentados, pretendendo-se um novo direito sobre vetustas praxes.
Também no aspecto de concretização do conteúdo material do direito se observa que as
reformas processuais não têm guardado sintonia com o substrato social e econômico onde
aplicáveis, criando, aí, distância maior entre o que determina o ordenamento jurídico e a sua
efetividade. Isso se dá na medida em que se verifica quais os meios que têm as partes para
fornecer os instrumentos probatórios do processo, o próprio discernimento dos litigantes
quanto ao seu próprio direito e o que é importante para a prova da sua pretensão, elemento
que são, por elas, percebidos de forma diversa do que aquela pretendida e exigida pela
celeridade procedimental.
A percepção das partes para o entendimento do que significa um processo rápido, eficaz,
não é efetivo no tempo como a norma, por outras palavras, a espera por um procedimento
célere e eficaz criou um cultura de “tempo da prova” (ex. depois junto este documento,
depois apresento rol de testemunhas, ...) diverso da atual realidade, criando um hiato entre
a idealização do processo e a sua concretização que somente será preenchido pelo curso
tempo, na ocorrência adaptação recíproca[1].

 
Imperam, deste modo, a morosidade e a impotência do provimento jurisdicional, que se

mostra incapaz de acompanhar a urgência da demanda e solucionar a contento a lide.
O objeto deste estudo insere-se na disciplina do direito público, com ênfase para o direito

processual civil (execução) e o direito registral, em conjunto com as recentes alterações sofridas
pelo CPC.
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Adotar-se-á o método indutivo, ao se examinar a legislação nacional e a doutrina pertinente à
matéria, devido ao caráter essencialmente teórico pretendido neste trabalho.
 
2. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

 
Quanto à efetividade do processo e satisfação do débito, cumpre destacar a norma

contida no art. 615-A do CPC, que estabeleceu um mecanismo de prevenção à fraude à
execução (art. 593 do CPC), ao permitir que o exeqüente, no ato da distribuição da execução[2],
obtenha certidão para fins de averbação junto à matrícula de bens imóveis, ações, direitos ou de
móveis sujeitos a registro sui generis, independentemente de decisão judicial. O objetivo da
norma é tornar pública, ao levar ao conhecimento de terceiros, a existência do processo de
execução em face do devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, o que impede que o adquirente
do patrimônio venha a alegar boa-fé quanto à aquisição daquele bem determinado. Salienta-se
que o patrimônio objeto da averbação premonitória deverá ser indicado à penhora pelo
exeqüente, no momento oportuno (arts. 659 a 679 do CPC), como se verá a seguir.

 
2.1. FRAUDE CONTRA CREDORES

 
A fraude contra credores é um instituto de direito material previsto nos arts. 158 a 165

do CC. Para se configurar essa fraude, o devedor aliena, gratuita ou em remissão de dívida, seu
patrimônio antes do ajuizamento de qualquer demanda. Se, em função de tais negócios
jurídicos, o devedor cair na insolvência, é permitido aos seus credores o pedido de anulação dos
mesmos, em uma relação jurídica processual própria.

Assim, a fraude contra credores necessita de ação para ser reconhecida, o que ocorrerá
quando o devedor aliena ou grava seus bens a terceiros, que conhecem sua situação e intenção
de se reduzir à insolvência, em prejuízo de outros credores. Não se admite a declaração
incidental da fraude contra credores, ou seja, em embargos de terceiro (arts. 1.046 a 1.054 do
CPC) ou em processo de execução, em conformidade com o Enunciado nº 195 da Súmula da
Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ)[3].

Portanto, para que seja declarada tal fraude, com a anulação dos negócios jurídicos
praticados, deverá ser ajuizada a ação revocatória, também conhecida como pauliana, sem
deixar de comprovar os seus requisitos, isto é, o consilium fraudis (intenção de fraudar) e o
eventus damni (evento danoso), ônus que cabe ao autor da demanda (art. 333, inciso I, do
CPC).

A procedência dos pedidos da ação pauliana anula os efeitos da alienação fraudulenta,
cuja sentença possui natureza constitutiva negativa (desconstitutiva). Contudo, tal demanda não
transfere o bem ao patrimônio do credor, mas permite a satisfação do crédito na futura
execução a ser proposta pelo credor[4]. A única forma de se tentar fazer a prova pré-constituída
de fraude contra credores é mediante um protesto prévio a qualquer alienação realizado perante
o Cartório de Registro de Imóveis, na matrícula do bem, o que nem sempre se admite.

Finalmente, a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, prevê a fraude a credores, na
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hipótese de processo falimentar, como crime, devidamente tipificado em seu art. 168, com pena
de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

 
2.2. FRAUDE À EXECUÇÃO E ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO

 
Prevista no art. 593 do CPC, a fraude à execução ocorre em diversos casos:
 

Art. 593 do CPC. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de
reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei[5].

 
Este dispositivo legal determina a diferença entre fraude à execução, instituto de direito

processual, e o defeito anulável dos atos jurídicos chamado de fraude contra credores, antes
explicado.

No primeiro, dispensa-se a prova do consilium fraudis, bem como da ação própria para se
declarar tal fraude[6]. Acontece quando, no curso do processo de conhecimento, execução ou
cautelar[7], o devedor aliena seu patrimônio, e se reduz à insolvência de maneira que a própria
execução desconsidera o ato fraudulento e alcança o bem alienado, independentemente de outro
processo.

A fraude à execução é mais grave do que a contra credores, uma vez que atenta contra a
dignidade da jurisdição e torna ineficaz a função do Poder Judiciário. Se existe um processo em
curso e o devedor torna-se insolvente, primeiro, trata-se de fraude à execução e, segundo, de
um crime. O art. 179 do Código Penal (CP) também tipifica tal conduta, uma vez que a justiça
fica prejudicada. De nada adianta um processo se arrastar por anos no Poder Judiciário se, ao
final, o credor não vier a receber o que tem direito. Isso provoca o descrédito da jurisdição e
cabe, portanto, ao instituto instrumental da fraude à execução evitar tal ilusão.

Pela redação do art. 593 do CPC, verifica-se a possibilidade de fraude à execução em três
hipóteses.

A primeira (art. 593, inciso I, do CPC), no caso de ação fundada em direito real
imobiliário[8], em função do direito de sequela inerente a este ramo jurídico. Se a citação válida
for inscrita no Cartório de Registro de Imóveis, presume-se a fraude à execução. Se esta citação
não for inscrita, por inércia do autor da ação real, cabe a ele provar os elementos da fraude, ou
seja, que o adquirente tinha ciência da existência da demanda imobiliária em face do
alienante[9].

A segunda hipótese acontece quando existe alienação ou oneração de bens no curso de
demanda judicial, que possa levar o devedor à insolvência (art. 593, inciso II, do CPC). Se, em
qualquer processo, seja ele de conhecimento, cautelar ou execução, face à citação válida do
réu[10], o devedor vier a alienar seu patrimônio, e ensejar a sua insolvência, gerará fraude à
execução. Em virtude dela, o juiz desconsiderará o ato no processo executivo, para que a
penhora processual possa incidir sobre aquele bem.
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Neste ponto, deve-se explicitar que, se o bem não estava atrelado ao processo, pela
penhora, arresto ou sequestro judiciais, haverá necessidade do exeqüente comprovar a
insolvência do executado, para que o magistrado desconsidere a alienação do patrimônio. Se o
bem estava vinculado ao processo de execução (penhora, arresto ou seqüestro), não há
necessidade de se provar a insolvência, porque, quando inexistir a fraude em tela, ocorre
simples ineficácia imediata da alienação extrajudicial posterior ao gravame judicial. Neste
sentido:

 
Essa equivocada tendência de se confundir venda de bem penhorado com fraude de
execução tornou-se ainda mais acentuada, a partir da introdução do § 4º, no art. 659 do
Código, efetivada pela Lei nº 8.953, de 13/12/1994, que impõe o registro da penhora sobre
bens imóveis, fazendo com que alguns doutrinadores passassem a afirmar que o objetivo da
inovação seria o de prevenir a ocorrência da fraude de execução. […]
Embora reconheçamos que a alienação de bem já penhorado é assunto que extrapassa os
lindes da fraude de execução, estamos inclinados a admitir, contudo – e, ao que parece –
ousando contrariar a doutrina dominante, que o ato de alienação ou de oneração de bem
imóvel pelo devedor, após lavrado o auto (art. 664) ou assinado o termo de penhora (art.
657), mas antes do registro da penhora (art. 659, § 4º), também será ineficaz em relação
ao credor e ao Poder Judiciário. Assim entendemos, em primeiro lugar, porque, se é certo
que o ato processual complexo da penhora de bem imóvel se aperfeiçoa, agora, com a
novidade do § 4º, do art. 659 do Código, com o seu registro na circunscrição imobiliária, não
menos certo é que a norma do art. 664, inalterada, contém prescrição no sentido de se
considerar feita a penhora com a apreensão e o depósito do bem (seja móvel ou imóvel, a
norma não distingue) alcançado pela constrição. Isto significa, a nosso ver, sob interpretação
lógico-sistemática, que, embora inexistente o registro, como requisito de aperfeiçoamento da
penhora, o ato de apreensão judicial, mediante assinatura do termo ou lavratura do auto de
penhora, já está formalizado, até porque o registro da penhora é providência a ser requerida
posteriormente pelo credor. Por isto, recomenda o art. 669 do Código que, logo após feita a
penhora do bem (móvel ou imóvel), vale dizer, logo após assinatura do termo ou lavratura
do auto, e ainda inexistente registro, por óbvio, seja o devedor, desde logo, intimado a
embargar a execução[11]. Ora, se o devedor está ciente da penhora, ainda inexistente o
registro, seu poder jurídico de disposição do imóvel penhorado sofre afetação, porque,
embora não esteja proibido de aliená-lo, o imóvel permanecerá sujeito à expropriação, como
se o negócio não tivesse sido realizado, face à garantia processual constituída na regra do
art. 612. Claro é que, quando efetivado o registro da penhora, a publicidade decorrente do
registro imobiliário terá efeito erga omnes, não podendo o terceiro adquirente alegar seu
desconhecimento (Lei nº 6.015/73, art. 240). Porém, se o imóvel assim apreendido for
alienado ou onerado antes do registro da penhora, não se pode deslembrar da publicidade
alcançada pelo processo, gerada pelo seu registro e distribuição (Código de Processo Civil,
arts. 251 e 263)[12].

 
Na mesma acepção, Fornaciari Júnior (1996) diz que, “em termos de fraude à execução,

em princípio, o registro não altera as regras já definidas no Código. O que caracteriza a fraude é
a alienação de bens na pendência do processo, seja mesmo de conhecimento (art. 593, II), com
a qual o devedor torna-se insolvente”[13]. Da mesma forma, Moreira (2004), ao mencionar os
efeitos materiais da penhora processual, “tornar ineficazes em relação ao credor penhorante
(não nulos, nem anuláveis) os atos de disposição dos bens penhorados que porventura venha o
devedor a praticar, permitindo que a atividade executiva continue a realizar-se sobre eles”[14].

A seu turno, na terceira hipótese, o art. 593, inciso III, do CPC prevê outras
possibilidades de fraude à execução, entre elas a do art. 185 do Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, a alienação de bens do devedor tributário e a do art. 672, § 3º, do CPC, que
dispõe sobre a penhora de títulos e créditos constantes em notas promissórias, letras de câmbio,
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duplicadas e outros documentos. Se o devedor de uma nota promissória e um terceiro entrarem
em conluio, a quitação inexistente dada pelo último considera-se fraude à execução.

 
2.3. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXECUTIVA

 
Em verdade, o art. 615-A do CPC não foi alterado, o que houve foi uma modificação do

codex por inclusão, ou seja, não existia tal dispositivo. Assim, o novo art. 615-A do CPC, com
redação criada pela Lei nº 11.382/2006, dispôs:

 
Art. 615-A do CPC. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória
do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de
averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à
penhora ou arresto.
§ 1º O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez)
dias de sua concretização.
§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será
determinado o cancelamento das averbações de que trata este artigo relativas àqueles que
não tenham sido penhorados.
§ 3º Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a
averbação (art. 593).
§ 4º O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte
contrária, nos termos do § 2º do art. 18 desta Lei, processando-se o incidente em autos
apartados.
§ 5º Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste artigo[15].

 
Este dispositivo legal é uma figura jurídica nova que, se for empregada corretamente,

realizará de maneira célere o direito pleiteado nas execuções.
O art. 615-A do CPC foi inserido pelo simples fato de que, depois da distribuição de

qualquer ação, seja ela de conhecimento, cautelar ou execução, o devedor ocultava-se do oficial
de justiça, para evitar a citação inicial. Como se viu acima, a fraude à execução constitui-se,
segundo posicionamento majoritário, pela citação válida no processo (ação real imobiliária ou
demanda capaz de reduzir o demandado à insolvência). Assim, por conta da demora na citação
processual, o devedor alienava o seu patrimônio e tal ato não seria considerado fraudulento.

Em síntese, se antes do ajuizamento de qualquer ação ocorrer uma venda dessa índole,
que reduza o devedor à insolvência, acontece fraude contra credores. Da citação, em qualquer
tipo de processo, até a penhora executiva, arresto ou seqüestro, o que havia era fraude à
execução. Se a alienação for feita depois da penhora, arresto ou sequestro, não há fraude
contra credores nem fraude à execução, mas total ineficácia da venda. Se o bem for penhorado,
ele garantirá o pagamento da execução. Portanto, existiam estas três situações, ou seja, fraude
contra credores, fraude à execução e ineficácia total da venda. Nota-se que, no antigo sistema,
anterior ao atual art. 615-A do CPC, existia um período não protegido pela lei, qual seja, da
distribuição do processo até a citação válida.

Por sua vez, o art. 615-A do CPC possibilita que a parte solicite uma certidão no Cartório
Distribuidor do Poder Judiciário, sem qualquer decisão interlocutória do juiz, para fins de
averbação do processo de execução no Cartório de Registro de Imóveis, Detran ou empresas.

Denomina-se essa averbação da execução de premonitória ou averbação cautelar.
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Interessa dizer que se trata de uma medida cautelar acessória da execução e temporária[16],
que deverá ser por averbação na matrícula do Cartório de Registro de Imóveis.

Está claro que é uma averbação premonitória e temporária. Se temporária, uma vez
averbada a certidão com os dados do feito judicial, o valor da execução, o nome e a qualificação
das partes, perante o registro imobiliário, presumir-se-á a fraude à execução, caso tal bem seja
alienado antes da penhora. Ao invés de a citação ser o marco inicial da fraude à execução,
desejou-se antecipar este momento para a distribuição da ação, como pretendia Dias (2000).
Esse período entre a distribuição e a citação válida do executado pode tardar anos e, portanto,
de nada adiantaria ter o processo.

Feita esta antecipação, tem-se de pensar que a análise da fraude à execução deve ser
sistêmica, ou seja, deve-se interpretar os arts. 593 e 615-A, §§ 2º e 3º, ambos do CPC, para os
quais, aperfeiçoada a penhora, a averbação será cancelada nos demais bens que não foram
objeto de constrição judicial, bem como interpretar o § 3º do último dispositivo adjetivo,
segundo o qual se presume a fraude à execução, caso haja essa averbação da propositura da
demanda e alienação do patrimônio antes da penhora executiva do mesmo bem.

A averbação premonitória é uma faculdade do exeqüente. Realizados todos os
procedimentos, tem-se a averbação da execução. Todavia, esta averbação só se aperfeiçoará a
partir do momento em que ocorrer a penhora processual e executiva sobre o patrimônio que
recebeu a anotação em seu registro sui generis. Portanto, a simples averbação não constitui
fraude à execução. Ocorrerá fraude à execução se incidirem quatro elementos, quais sejam, a
averbação da distribuição do processo executivo, a venda do bem após tal averbação, a penhora
posterior do bem alienado[17] e a redução do devedor à insolvência[18], em conformidade com
os arts. 593, 615-A, §§ 2º e 3º, e 659, todos do CPC. Então, se no momento da penhora o
exeqüente indicar outro bem que seja não o averbado e este patrimônio tiver sido alienado pelo
executado no curso da demanda, não haverá qualquer fraude à execução, porque não houve
aperfeiçoamento da fraude mediante a penhora[19].

Com isto, para o novo sistema, antes do ajuizamento da ação há a fraude contra
credores, se preenchidos todos os seus pressupostos, da distribuição da ação de execução até a
penhora, desde que averbado o ajuizamento do processo e atendidos os demais requisitos
legais, ocorrerá a fraude à execução; e, da penhora em diante, acontecerá a ineficácia da venda
para o feito executivo. O que se pretendeu foi aumentar o período de incidência da fraude à
execução, antes mesmo da citação válida no processo de execução. O legislador pensou em
segurança jurídica ao inserir o dispositivo no CPC (art. 615-A), sendo mais uma medida de
efetividade do processo de execução.

Deste modo, segundo Wambier, Wambier e Medina (2007), configurou-se, então, nova
hipótese de fraude à execução, por força do art. 593, inciso III, do CPC. Apesar de não se exigir
a imediata penhora, obtém-se efeito prático semelhante ao da averbação da penhora (art. 659,
§4 º, do CPC), ante a presunção de conhecimento de terceiros, que não poderão alegar falta de
ciência do feito executivo. Esta fraude à execução somente poderá ser demonstrada
posteriormente, em análise retroativa, isto é, se o patrimônio com a averbação não vier a ser
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penhorado, inexistirá fraude à execução, ante o indispensável cancelamento da averbação (art.
615-A, § 2º, do CPC). Assim:

 
A faculdade referida no art. 615-A consiste, segundo pensamos, em um direito potestativo
conferido ao exeqüente, que pode ser realizado independentemente de decisão judicial, ao
qual corresponde um estado de sujeição do executado aos efeitos dele decorrentes. Não se
trata, contudo, de direito a ser exercido arbitrariamente pelo exeqüente, já que deverão ser
observados os parâmetros dados pelo art. 615-A, que são:
(a) ter sido movida ação de execução de título extrajudicial, não bastando o ajuizamento de
ação de conhecimento condenatória[20]. Incide o art. 615-A, no entanto, também em
relação à execução de títulos judiciais (art. 475-N), em razão do que dispõe o art. 475-
R[21];
(b) apresentação de certidão emitida no ato da distribuição, da qual constem a identificação
das partes e o valor da causa[22].

 
De forma que, como se trata de um direito potestativo, o exeqüente não é obrigado a

requerer a penhora do bem que teve a anotação da execução.
O art. 659, § 4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 11.382/2006, ainda trata da

averbação da penhora executiva. Assis (2009) entende que a simples averbação da distribuição
dispensa a averbação[23] da penhora sobre bens imóveis, pois “a finalidade da primeira
averbação é similar. O exeqüente já se encontra protegido, e os terceiros advertidos, contra
eventuais atos fraudulentos”[24]. Discorda-se de tal entendimento, porque o registro da
penhora, previsto no § 4º, do art. 659 do CPC, se presta a gerar a ineficácia imediata da
alienação, enquanto a averbação da distribuição da ação serve para ampliar o espaço temporal
da incidência da fraude à execução, institutos que não se confundem, nem em conceito ou em
função, já que a segundo ainda precisaria da configuração da insolvência do executado para ser
aplicada. Como dito em momento passado, salienta-se novamente que:

 
É comum equiparar aos casos de fraude à execução a situação de alienação de bem
penhorado ou sujeito a outra medida judicial constritiva. Porém, tal assimilação é indevida,
uma vez que a alienação de bem penhorado não se sujeita ao regime da fraude à execução,
nem a seus requisitos. Neste caso, a ineficácia da alienação do bem se dá unicamente em
razão da penhora, independentemente da existência ou não de dano ao credor, ou, mais, da
insolvabilidade do devedor[25].

 
Em resumo, na fraude à execução ocorre a ineficácia relativa do ato jurídico de alienação

ou oneração (a princípio válido e eficaz entre os celebrantes, mas sem efeitos para execução,
caso constatados os requisitos do art. 593 do CPC), enquanto na alienação de bem penhorado
acontece a ineficácia absoluta do negócio jurídico entre devedor e terceiro, sem qualquer
pressuposto de aplicação.

 
2.4. ABUSO NA AVERBAÇÃO: DEVER DE INDENIZAR

 
Em prosseguimento, o § 1º, do art. 615-A do CPC, determina que, após a averbação da

execução, o exeqüente tem a obrigação de informar ao Juízo tal anotação, perante o registro sui
generis do patrimônio, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua concretização[26]. O referido
ato processual deverá ser comprovado por certidão do mesmo órgão de registro, a ser juntada
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no feito pelo exeqüente. Esse dispositivo é um dever instrumental que, se descumprido,
produzirá ato ilícito que, por sua vez, ensejará o dever de indenizar, conforme arts. 186 a 187 e
927 a 943 do CC, respectivamente.

O § 4º, do art. 615-A do CPC, aparece como medida de segurança jurídica[27], posto que
indica a imposição ao exeqüente do dever de indenizar o executado, sem prejuízo de ser
reputado como litigante de má-fé, nos termos do art. 18, § 2º, do CPC, ou seja, com fixação de
indenização, liquidada ou em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor de
causa. Tal dispositivo legal trata do abuso no direito de averbação do processo de execução, em
função do art. 187 do CC que prevê: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes”[28].

Wambier, Wambier e Medina (2007) vislumbram quatro possibilidades de abuso do direito
previsto no art. 615-A do CPC, ou seja, quando:

 
[…] (a) a própria execução for manifestamente indevida, o que poderá vir a ser
demonstrado, por exemplo, nos embargos à execução; (b) realizada em vários bens,
excedendo injustificadamente o valor de causa; (c) tendo o exeqüente informações acerca
da existência de vários bens, opte por aquele que, evidentemente, tem valor excessivo, em
detrimento de bem de valor inferior, mas mais adequado ao valor da causa; (d) feita a
penhora, o exeqüente não realize o cancelamento da averbação sobre os demais bens (cf. §
2.º do art. 615-A)[29].

 
A primeira é a declaração judicial de que a execução era manifestamente indevida, após o

julgamento de procedência dos pedidos nos embargos do devedor ou da impugnação ao
cumprimento de sentença, com base no art. 574 do CPC. A princípio, entende-se que o simples
ajuizamento de ação não constitui abuso de direito, mas, sim, exercício regular deste direito. Se
se fala de abuso de direito do processo de execução, tem de ser manifestamente comprovado,
quando, por exemplo, o suposto devedor, que não o era, demonstra ao credor uma
irregularidade flagrante no título executivo, mediante notificação prévia e, mesmo assim, o
último insiste em propor a execução (art. 187 do CC).

A segunda hipótese é se ocorrerem averbações em mais bens do que os suficientes para
assegurar a execução. Se, v.g., o executado for proprietário de 10 (dez) imóveis, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) cada um, ao passo que o valor da dívida é de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), e o exeqüente, de posse da certidão de distribuição da execução, promove
a averbação em todos os 10 (dez) imóveis; neste caso, ficará caracterizado o excesso, que pode
ser sancionado de acordo com a norma do § 4º, do art. 615-A do CPC.

No terceiro caso, o exeqüente possui ciência de vários bens do executado e escolhe
anotar patrimônio menos adequado à penhora, mediante excesso manifesto e evidente. Com
isto, o devedor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) possui um imóvel de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) e outros 05 (cinco) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada. Se o exeqüente
proceder à averbação desta distribuição da execução no imóvel de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) e não em 2 (dois) ou 3 (três) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caracterizar-
se-á abuso do direito previsto no art. 615-A do CPC, segundo o art. 187 do CC. Ademais, se o
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exeqüente insistir na penhora do imóvel anotado (de um milhão de reais), sem motivo relevante,
poderá configurar, ainda, excesso de penhora (arts. 475-L, inciso III, e 745, inciso II, do CPC).

Uma última hipótese ventilada por Wambier, Wambier e Medina (2007) é a de que pode
haver este abuso, se o exeqüente, após a penhora, não proceder ao cancelamento das
averbações excedentes, ou seja, o exeqüente teria o direito de promover a averbação, bem
como teria o dever de promover seu cancelamento, segundo art. 615-A, § 2º, do CPC. Contudo,
não procede esse entendimento. O referido § 2º, do art. 615-A do CPC, não prevê a parte
processual responsável pelo cancelamento da averbação da execução que recair em patrimônio
não constrito pela penhora processual. Assim, qualquer parte, seja o exeqüente ou o executado,
pode requerer ao magistrado ou o próprio juiz pode determinar tal cancelamento, inclusive, ex
officio, não sendo ônus exclusivo do credor a sua solicitação. Se o executado demonstrar ao
magistrado que já houve a penhora do outro bem e que tal patrimônio é suficiente para o
pagamento integral da dívida principal e acessória, o juiz terá de deferir o cancelamento da
averbação. Em caso contrário, caberá agravo de instrumento ao sucumbente. Neste ínterim, o
magistrado pode expedir ofício ou mandado ao órgão competente, prévia decisão interlocutória,
para o cancelamento da averbação no registro do patrimônio, quando determinado de ofício ou
a requerimento das partes, principalmente do executado. Todavia, pensa-se que o exeqüente
não precisa de decisão judicial prévia para promover o cancelamento da averbação por ele
procedida, por se tratar de direito potestativo próprio, isto é, se ele pode anotar a execução sem
qualquer decisão judicial, mesmo poder lhe cabe para levantar tal averbação, desde que seja
pelo credor que outrora a pleiteou.

Por fim, pelo § 5º do dispositivo em exame, os tribunais poderão expedir atos
administrativos normativos, a fim de explicitarem o referido art. 615-A do CPC, o que parece
demonstrar a insuficiência regulamentar do artigo em tela.

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A valorização da efetividade está presente nas transformações sofridas pelo direito

processual, com a adoção de novas leis, assim como permeia a realidade da vida.
Neste contexto, o direito processual civil deve estar integrado às idéias, concepções e

anseios da sociedade contemporânea, promovendo a concretização da garantia do pleno acesso
à jurisdição e, não menos importante, a sua efetivação.

Deve-se conceber o acesso pleno à jurisdição na proteção efetiva dos direitos e garantias
do indivíduo e/ou da sociedade, com a observância de todas as garantias inerentes à tutela
jurisdicional justa, estabelecidas pelos princípios constitucionais do processo.

Nesse contexto, faz-se imprescindível não apenas permitir aos interessados o ingresso em
Juízo, mas a efetiva realização do direito material pretendido no processo, como garantia
constitucional ao pleno acesso à ordem jurídica justa. Assim, não basta declarar o direito
aplicável ao caso concreto, mas ele deve ser satisfeito, sob pena de se violar o art. 5º, inciso
XXXV, da CR/88, por negativa de acesso à jurisdição. O objetivo primeiro da Lei nº 11.386/2006
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foi assegurar aos exeqüentes a satisfação de seu direito, refutando, veementemente, as
vicissitudes do processo de execução.

A reforma legislativa buscou a adequação do processo, especialmente o de execução, às
necessidades atuais e ao princípio constitucional do amplo e pleno acesso à jurisdição.

Deste modo, cumpre ao ordenamento jurídico assegurar todos direitos fundamentais
atinentes ao devido processo constitucional, propiciando o exercício da atuação e aplicação do
direito, como forma de legitimar as leis na democracia.

Em apertado resumo, para o novo sistema, antes do ajuizamento da ação há a fraude
contra credores, se preenchidos todos os seus pressupostos normativos; da distribuição da ação
de execução até a penhora de bens ou direitos, desde que averbado o ajuizamento do processo
e atendidos os demais requisitos legais, ocorrerá a fraude à execução; e, da penhora em diante,
acontecerá a ineficácia da venda para o feito executivo. O que se desejou foi aumentar o
período de incidência da fraude à execução, antes mesmo da citação válida na demanda. O
legislador pensou em segurança jurídica ao inserir o dispositivo no CPC (art. 615-A), sendo mais
uma medida de efetividade do processo de execução e de acessibilidade da jurisdição.

As atividades do juiz e do registrador, portanto, revelam notável importância. Compete ao
primeiro extrair das normas processuais a potencialidade necessária para conferir efetividade a
qualquer direito material e, se necessário, suprir as lacunas que obstaculizem o acesso e a
entrega da tutela jurisdicional de modo efetivo, dentro de uma ordem jurídica justa. É
responsabilidade do segundo outorgar segurança às relações jurídicas, sejam as derivadas de
normas de direito privado ou de público.

Há de ser inaugurada uma nova era no direito processual civil, em que as regras
estabelecidas consistam em instrumentos destinados à efetivação dos direitos, construindo-se
uma nova visão do sistema, de pleno êxito na tarefa de entregar a tutela jurisdicional, de modo
mais democrático, amplo, célere e eficiente. Para a consecução desse objetivo, indispensável a
participação em compasso com o direito registral.
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ACESSO À JUSTIÇA E ARBITRAGEM: O PODER DO ÁRBITRO NA CONCESSÃO DAS
TUTELAS DE URGÊNCIA

ACCESS TO JUSTICE AND ARBITRATION: THE POWER OF THE REFEREE IN THE GRANTING OF
EMERGENCY GUARDIANSHIP

Juliana De Camargo Maltinti
Luciana De Camargo Maltinti

RESUMO
O presente ensaio tem por objetivo apresentar as formas alternativas de solução de conflitos de
interesses na sociedade contemporânea, em especial, a arbitragem, e discutir o poder do árbitro
em conceder ou não as tutelas de urgência, sejam elas cautelares ou antecipação de seus
efeitos, no juízo arbitral. Verifica-se atualmente que o Estado se mostra incapaz de solucionar
todos os conflitos que surgem no seio da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. Nota-se
a importância da aplicação da arbitragem na sociedade contemporânea, em razão da notória
insatisfação dos jurisdicionados em face da lentidão, imprevisibilidade, onerosidade, baixa
eficiência prática das decisões condenatórios, que dependem de eventuais execuções. O fator
tempo opera no processo arbitral, ou seja, pode haver demandas ameaçadas de perecimento
que necessitam da prestação das tutelas de urgência, antecipatórias ou cautelares, concedidas
pelo árbitro. A arbitragem, como forma alternativa de solução dos conflitos de interesses, busca
facilitar a resolução célere, justa e eficaz das controvérsias, no sentido de auxiliar o Poder
Judiciário na prestação da tutela jurisdicional, inclusive, cabe ao árbitro a concessão, desde que
demonstrada a situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como a
probabilidade ou a verossimilhança do direito alegado, a concessão das tutelas de urgência, em
razão do efetivo exercício da jurisdição. Trata-se de mecanismos hábeis a ampliação ao acesso à
ordem jurídica, como instrumentos de democratização da justiça, colocados à disposição dos
jurisdicionados.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; JURISDIÇÃO ESTATAL; JURISDIÇÃO PRIVADA;
ARBITRAGEM; TUTELAS DE URGÊNCIA.

ABSTRACT
The present assay has for objective to present the alternative ways of resolving conflicts of
interest in contemporary society, in particular, arbitration, and discuss the power of the arbitrator
to grant or withhold the emergency guardianship, whether precautionary or anticipatory effects,
the arbitration court. It is currently the State is unable to resolve any conflicts that arise within
society adequately, full and effective. Note the importance of the implementation of arbitration in
contemporary society, given the widespread dissatisfaction of those coming under in the face of
slowness, unpredictability, remuneration, inefficient practice of judgmental decisions, that rely on
any plays. The time factor is active in the arbitration proceedings, or may, be in danger of
perishing demands that require the provision of emergency guardianships, anticipatory or
precautionary, measures granted by the referee. The arbitration, as an alternative means of
resolving conflict of interests, seeks to facilitate the speedy, fair, and effective dispute, to assist
the Judiciary in the delivery of judicial protection, including, the arbiter to grant, provided that
demonstrated danger of irreparable damage or difficult to repair, as well as the probability or
likelihood of the alleged entitlement, the grant of emergency guardianship, due to the effective
exercise of jurisdiction. This is clever mechanisms to increase access to legal, as instruments of
democratization of justice, available to the courts.
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; STATE JURISDICTION; JURISDICTION PRIVATE;
ARBITRATION; EMERGENCY GUARDIANSHIP.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo visa destacar a importância das formas alternativas de solução de
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conflitos de interesses na sociedade contemporânea e discutir o poder do árbitro em conceder
ou não as tutelas de urgência, sejam elas cautelares ou antecipação de seus efeitos, no juízo
arbitral.

O homem é um ente social. Não consegue viver isoladamente, salvo em situações
excepcionais. Entretanto, o ser humano é movimentado por instintos, que, caso não sujeitos à
repressão, podem colocar em risco a vida em comunidade.

Por isso, a preservação da vida em comum exige a imposição de regras, pois o homem
não pode existir exclusivamente para satisfazer os próprios impulsos e instintos.   

Não se sabe se as sociedades humanas e o direito surgiram concomitantemente, ou se
as sociedades precederam o direito, pois mesmo nas sociedades mais primitivas encontram-se
normas que o grupo impõe aos seus integrantes. Apesar disto, é a instituição de regras de
conduta que permiti a evolução da sociedade.

O homem satisfaz suas necessidades através dos bens. Ao se posicionar frente aos bens
para satisfazer suas necessidades surge o interesse. É possível que várias pessoas possuam
interesse sobre o mesmo bem, o que pode resultar no conflito de interesses.

No entanto, não basta simplesmente estabelecer regras de conduta se não há meios de
impô-las coercitivamente.  De nada vale a proibição se não há como impor o seu cumprimento. 

Nos primórdios da civilização, quando o Estado ainda não estava consolidado, vigorava o
regime da autotutela (ou autodefesa ou justiça privada), no qual as próprias pessoas resolviam
entre si os seus conflitos de interesses.

Esse regime caracterizou-se pela imposição da decisão do mais forte sobre o mais fraco,
o que resultava em injustiças, pois nem sempre aquele que estava em situação regular tinha o
seu direito tutelado. Vencia a força bruta e não quem tinha razão.

Em dado momento da história, surge à necessidade da intervenção estatal. O Estado,
suficientemente fortalecido, avoca para si o monopólio da solução dos conflitos de interesses,
passando a prestar, com exclusividade, a denominada atividade jurisdicional.  Desde então,
compete-lhe a elaboração das regras gerais de conduta e sua aplicação aos casos concretos.
Compete ao Estado-juiz a solução dos conflitos de interesses, que, desde então, passou a ser
imparcial. O Estado substituiu-se às partes.

Entretanto, verifica-se no mundo contemporâneo que o Estado se mostra incapaz de
solucionar todos os conflitos que surgem no seio da sociedade de forma adequada, plena e
efetiva. Nasce a necessidade das formas alternativas de solução dos conflitos, dentre as quais a
arbitragem. Se no passado o operador do direito era formado para litigar, no presente o
profissional deve estar preparado para negociar.

Assim, em razão da notória insatisfação dos jurisdicionados em face da lentidão,
imprevisibilidade, onerosidade, baixa eficiência prática das decisões condenatórios, que
dependem de eventuais execuções, surge a arbitragem como um meio privado e alternativo de
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solução de conflitos, relativos a direitos patrimoniais, através do árbitro, normalmente um
especialista na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral, obrigatória para as
partes, sem a intervenção do Poder Judiciário.

A arbitragem configura-se como uma ferramenta de instrumentalização do direito
material, contemplando a prevenção, bem como a solução dos conflitos e a paz social, deixando
a jurisdição como via posterior e reservada a conflitos de maior complexidade, a fim de atingir a
adequada solução da controvérsia. Trata-se de mecanismo hábil a ampliação ao acesso à ordem
jurídica, como instrumento de democratização da justiça, colocado à disposição dos
jurisdicionados.

Verifica-se que o fator tempo opera no processo arbitral, ou seja, pode haver demandas
ameaçadas de perecimento que necessitam da prestação das tutelas de urgência, antecipatórias
ou cautelares.

As tutelas de urgência assumem relevância na órbita do processo civil moderno, em
qualquer de suas modalidades, indispensáveis às soluções dos conflitos que exigem do órgão
prestador da jurisdição, público ou privado, uma atuação célere e efetiva no oferecimento da
proteção ao jurisdicionado.

Instaurado o juízo arbitral, desde que demonstrada a situação de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade ou a verossimilhança do direito
alegado, qualquer dos litigantes poderão pleitear ao árbitro a concessão da tutela cautelar ou da
tutela antecipada, em razão do efetivo exercício da jurisdição, ou seja, atendendo o acesso a
ordem jurídica justa.

 

2.      A crise do processo e da jurisdição estatal

 

Não é de hoje que se ouve falar em crise do processo civil brasileiro. Verifica-se várias
reformas do Código de Processo Civil, em razão do descompasso entre o processo e a rápida,
efetiva e segura prestação da tutela jurisdicional, para buscar atender aos anseios dos cidadãos
no sentido de garantir o devido processo legal.

Entretanto, as normas de direito material, muitas vezes, se transformam em pura ilusão,
pois o atual sistema processual não tem condições de proporcionar à sociedade a realização de
todos os direitos lesados ou, simplesmente, ameaçados. Um sistema processual ineficiente, faz
com que todo o ordenamento jurídico seja carecedor de efetividade jurisdicional, o que coloca
em risco as garantias constitucionais do Estado Democrático e Social de Direito.

Diante disto, torna-se inevitável a insatisfação dos jurisdicionados com relação a
proteção estatal, seja com referência ao critério da norma; do Juízo, enfim, do modo pelo qual a
tutela jurisdicional é assegurada, isto é, ao funcionamento do processo.

Nesse sentido, afirma o professor da Universidade de Palermo, Carmine Punzi: “O
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problema da justiça civil e da sua crise envolve a justiça das normas e a justiça do processo”. E,
completa:

Justiça do processo significa, antes de mais nada, assegurar a todos os sujeitos a
possibilidade de recorrerem à tutela jurisdicional e de exercitarem de modo livre e completo
o direito de defesa, diante de um juiz natural, independentemente e imparcial. Isto
comporta um tríplice empenho, de valor constitucional: a) garantir a independência e
autonomia da magistratura; b) assegurar a todos os cidadãos o exercício da ação civil,
removendo eventuais obstáculos de caráter econômico, que limitem ou impeçam o exercício
desta ação; c) garantir o direito de defesa e, assim, o exercício mais pleno do
contraditório[1].

A vida em sociedade, sobretudo a contemporânea, vem sofrendo constantes
transformações, o que resulta em conflitos intersubjetivos e de massa, os quais exigem decisões
rápidas e eficientes do Estado-Juiz. Se, por um lado, o processo busca, cada vez mais, a
realização efetiva das pretensões de direito material dos jurisdicionados. Por outro lado, agrava-
se o estado do Poder Judiciário, que encontra-se com um excessivo número de demandas, já
que de cada cinco habitantes um litiga judicialmente[2]. Essa situação faz com que cresça, a
cada dia, o desprestígio e a insatisfação do povo perante o Poder Judiciário, que não cumpre, ou
melhor, não tem condições de atender a promessa constitucional de uma justiça célere, efetiva
e segura.

Com isso, surge a tentativa de um novo regime de juízo arbitral, que visa proporcionar
maior agilização ao Poder Judiciário, no sentido de reduzir seu volume de trabalho em questões
mais complexas e que demandam elevados custos econômicos e temporais.

A arbitragem trata-se de um meio privado e alternativo de solução de controvérsias.
Soluciona conflitos relativos a direitos patrimoniais, através da sentença arbitral, obrigatória para
as partes, sem a intervenção do Poder Judiciário.

Na verdade, essa nova forma privada de prestar a tutela jurisdicional não tem o condão
de eliminar ou entrar em conflito com a prestação da tutela jurisdicional, pelo contrário, sua
finalidade é atuar paralelamente com aquela, de modo a adequar o sistema jurídico às formas
alternativas de solução dos conflitos de interesses.

Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro disciplina casos de convivência entre a justiça
estatal e a justiça privada como, por exemplo, o artigo 267, VII, do Código de Processo Civil,
traz a convenção de arbitragem como um pressuposto processual negativo; embora, o artigo 33
da Lei 9.307/96, sobre a arbitragem, estabelece que a parte interessada pode, eventualmente,
pleitear ao Poder Judiciário a decretação da nulidade da sentença arbitral; também o artigo 24
da Lei 9.099/95, reza que nos Juizados Especiais Cíveis, uma vez frustrada a conciliação, as
partes podem optar pelo juízo arbitral.

Além disto, verifica-se a tendência à desformalização dos conflitos, ou seja, ruptura com
o formalismo processual, de que é exemplo a Lei 11.441/2007, permitindo o processamento de
separações, inventários e testamentos, desde que preenchidas certas condições, em
tabelionatos. Vai ganhando corpo a consciência de que o importante é pacificar, não importa se
a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde que eficientes[3].
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Assim, como o Estado se mostra incapaz de atender de forma plena a solução adequada
de todos os conflitos, torna-se necessário a utilização da arbitragem, como uma ferramenta de
instrumentalização do direito material, contemplando a prevenção, bem como a solução de
conflitos e a paz social, deixando a jurisdição como via posterior e reservada a conflitos de maior
complexidade, a fim de atingir a adequada e efetiva solução da controvérsia.

Nota-se a importância da arbitragem na sociedade contemporânea, em razão da notória
insatisfação dos jurisdicionados em face da lentidão, imprevisibilidade, onerosidade, baixa
eficiência prática das decisões condenatórios, que dependem de eventuais execuções. Por outro
lado, os meios alternativos de solução dos conflitos facilitam a resolução célere, justa e eficaz
dos conflitos. Trata-se de mecanismos hábeis a ampliação ao acesso à ordem jurídica justa,
como instrumentos de democratização da justiça, colocados à disposição dos jurisdicionados.

Nesse diapasão, assevera Joel Dias Figueira Júnior[4]:

A Lei 9.307/96[5] significa verdadeira revolução em nossa cultura jurídica à medida que
coloca lado a lado a jurisdição estatal e a privada, à escolha do jurisdicionado. O direito
processual civil precisa retomar a sua dimensão social, adequando-se historicamente às
realidades e necessidades dos novos tempos, a começar pelo rompimento do mito do
monopólio estatal da jurisdição e, como diz Carmona, exorcizando o terror da imposição da
cláusula arbitral em todo e qualquer contrato, sem que isso importe em enfraquecimento do
Judiciário ou na inafastabilidade do controle jurisdicional.

  Assim, as formas alternativas de solução dos conflitos visam minimizar a crise jurisdicional e
permitir que o Judiciário tenha condições de dirigir sua atividade para questões complexas e de
ordem pública, as quais não podem ser conhecidas pela justiça privada.

Nos dizeres de Sálvio de Figueiredo Teixeira[6]:

A realidade social pujante em que vivemos não se contenta mais com o modelo individualista
das soluções judiciais de antanho. Desde o final do século passado, vem-se construindo um
novo perfil, alicerçado na prevalência do interesse social sobre o individual. Daí exigir-se um
Judiciário mais participativo e ativista, na busca de uma sociedade mais justa, humana e
solidária, contando para isso com instrumentos processuais mais eficientes, a exemplo da
ação civil pública, das ações coletivas, dos juizados especiais, do mandado de segurança,
das ações de controle da constitucionalidade. Mecanismos hábeis e eficazes que
suplementem a atividade estatal, priorizando o social. Se assim é, não há também porque
excluir desses mecanismos a arbitragem, em atenção aos interesses de importantes
segmentos sociais, aos quais a Justiça oficial não tem dado abrigo satisfatório.

Daí dizer que torna-se necessário a reestruturação do sistema jurídico, a fim de se
alcançar uma justiça de resultados por meio da socialização do processo, a partir da prestação
da tutela através da justiça privada, representada, essencialmente, pela conciliação, mediação e
arbitragem, visto que são meios informais gratuitos ou, pelo menos, mais baratos, acessíveis a
todos e mais céleres, cumprindo melhor a função pacificadora.

 

3.      As formas alternativas de solução dos conflitos

 

As formas alternativas de solução dos conflitos referem-se à composição e solução dos
conflitos. No senso jurídico, a palavra composição está sempre relacionada ao litígio. Afirma
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Moacyr Amaral dos Santos[7] que “compor a lide é resolver o conflito segundo a ordem jurídica,
restabelecendo-a. Assim, o conflito de interesses em lide compor-se-á pela atuação do direito
objetivo que o regula, isto é, pela atuação da lei ao caso concreto”.

A doutrina clássica utiliza o termo “composição” para abordar as possíveis formas de
encaminhamento e tratamento de controvérsias, mencionando os termos “autocomposição” e
“heterocomposição”.

A resolução do conflito de interesses pode se verificar por atitude dos próprios
conflitantes ou mediante a decisão imperativa de um terceiro. Destaca-se a heterocomposição
(ou heterotutela), em que o resultado é definido por um terceiro (árbitro ou magistrado), que
não os próprios conflitantes. É o caso da arbitragem e da solução jurisdicional. Já a autotutela
(ou autodefesa) e a autocomposição são meios de solução do conflito de interesses que se
verifica por atitude das próprios partes envolvidas na controvérsia. Destaca-se como
autocomposição a negociação, a mediação e a conciliação.

Pela autotutela (ou autodefesa) as partes envolvidas no conflito o resolvem por sua
própria força, agindo de per si, para obter uma posição de vantagem em relação à situação
desejada.

Porém, a autotutela (ou autodefesa) é atualmente considerada um instrumento precário,
pois não garante propriamente justiça, mas, sim, a vitória do mais forte, esperto ou ousado
sobre o mais fraco ou tímido[8].  

Entretanto, existem situações excepcionais em que a autotutela (ou autodefesa) é
admitida, em razão da impossibilidade de amparo imediato e eficaz do Poder Estatal. Pois, o
Estado não pode estar presente em toda e qualquer ocasião para zelar pela observância da
norma, ou melhor, não possui condições de solucionar todos os conflitos.

Assim, como regra, atuando o interessado fora das hipóteses legais, a autotutela (ou
autodefesa) configurará exercício arbitrário das próprias razões, crime previsto no artigo 345[9],
do Código Penal. Verifica-se, portanto, que a própria lei penal permite a atuação em autodefesa
nos casos expressos na lei.

A autocomposição configura-se como a possibilidade de que as partes resolvam,
isoladamente ou em conjunto, o conflito de interesses, inexistindo a participação de um terceiro
para definir o impasse.

Como premissa para a possibilidade da autocomposição, deve-se considerar a
disponibilidade do direito em questão, tanto em sua vertente substancial quanto em sua índole
processual. 

A autocomposição pode ser unilateral ou bilateral. A autocomposição será unilateral
quando depender de ato a ser praticado exclusivamente por uma das partes em sua seara de
disponibilidade. Ela pode ser através da renúncia, desistência e reconhecimento jurídico do
pedido.
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 Por outro lado, a autocomposição será bilateral quando contar com a participação de
todos os envolvidos na situação controvertida. Ela pode ser através da negociação; mediação;
conciliação.

Entende-se por negociação a composição do litígio pelas próprias partes, sem a
intermediação de um terceiro. Já na mediação, o mediador, neutro e imparcial, auxilia as partes
a solucionar o conflito sem sugerir ou impor a solução ou, mesmo, interferir nos termos do
acordo.  O mediador é um facilitador neutro que não propõe alternativas. E, na conciliação, o
acordo é obtido pela intervenção de um agente que interfere mais ativamente junto às partes
até indicando saídas para a celebração da transação. Entretanto, apesar do conciliador sugerir a
decisão, não pode impor sua sugestão. Ele, apenas, tenta que as partes aceitem suas
ponderações e alternativas para a solução, a qual deve ser adotada pelas partes.

 Para Ada Pellegrini; Dinamarco e Antonio Carlos:

A mediação assemelha-se à conciliação: os interessados utilizam a intermediação de um
terceiro, particular, para chegarem à pacificação de seu conflito. Distingue-se dela somente
porque a conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a mediação
objetiva trabalha o conflito, surgindo o acordo como mera consequência. Trata-se mais de
uma diferença de método, mas o resultado acaba sendo o mesmo.   

Já a heterocomposição (ou heterotutela) caracteriza-se com a interferência de um
terceiro, alheio ao conflito, que define a resposta com caráter impositivo em relação aos
conflitantes. Tal mecanismo pode se verificar através da atividade jurisdicional e da arbitragem.

A arbitragem pode ser definida como o meio privado e alternativo de solução de conflitos
referentes aos direitos patrimoniais e disponíveis através do árbitro, normalmente um
especialista na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral.

Ensina José Eduardo Carreira Alvim[10]:

“Zonas de interrferência” são certas regiões do direito, nas quais os interesses em conflito se
cruzam, no seu trânsito para a vertente imposta pelo Estado (processo judicial) ou eleita
pelas partes (processo arbitral), em que vão receber o tratamento (legal ou de equidade)
adequado à sua solução; uma espécie de desaguadouro natural dos litígios, que não é,
necessariamente, estatal. Quando os direitos disponíveis são levados a processo e julgamento
perante os órgãos arbitrais, nada mais fazem as partes do que eleger uma jurisdição de
consenso, igualmente consentida, instituída e disciplinada pelo Estado, fundada no mútuo
acordo das partes. A base legal de ambas as modalidades de jurisdição está na Constituição;
ambas recebem uma disciplina legal – a arbitral, na Lei 9.307/96, e a judicial no Código de
Processo Civil -; e ambas recebem a força impositiva da sua decisão (sentença) do Estado,
que nelas apõe o selo da sua autoridade, marca da sua soberania.

E, completa, afirmando que a arbitragem:

Apesar de assentar-se essa especial modalidade de jurisdição no acordo das partes, o
produto dela, que é uma sentença, é expressão da vontade de um juiz privado, que o Estado
faz sua; é uma “justiça privada, de origem convencional. Não se pode negar que a
arbitragem tem sua base no consenso das partes, porque se estas não consentirem em
eleger árbitro, para a solução da controvérsia, não pode uma impor a outra o concurso da
sua vontade para a formação do juízo arbitral; o único recurso será a Justiça estatal. Mas se
ambas tiverem firmado uma cláusula compromissória, pode qualquer delas ser compelida a
honrar o compromisso.

Com relação aos direitos disponíveis, os direitos, sob o aspecto patrimonial, são divididos
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em direitos patrimoniais e não patrimoniais.

Entre os direitos de cunho patrimonial, encontramos as relações jurídicas de direito
obrigacional, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos contratos, atos ilícitos e nas
declarações unilaterais de vontade.

A disponibilidade dos direitos se liga à possibilidade de alienação e, principalmente,
aqueles que são passíveis de transação.

Não é possível transacionar acerca do direito ao próprio corpo, à liberdade, à igualdade e
ao direito à vida. Assim, questões que não envolverem direito que admita transação não são
passíveis de arbitragem e, entre esses direitos destaca-se questões penais, referentes ao estado
das pessoas, tributárias e pessoais concernentes ao direito de família, como, por exemplo,
filiação e poder familiar.  

No entanto, a afronta aos direitos indisponíveis, como os direitos à personalidade, são
indenizáveis e, quanto a essa indenização, cabe a arbitragem.

A sentença arbitral é um título executivo judicial[11] e possui a mesma força de uma
sentença judicial transitada em julgado. Entretanto, possui a vantagem de não ser tão demorada
quanto à sentença judicial.

Ressalta-se, no entanto, que as medidas de urgência (tutelas antecipadas e cautelares)
deferidas pelo árbitro, bem como a execução da sentença, ainda são levadas a efeito junto ao
Poder Judiciário, que as materializa.

Nota-se que a instituição da arbitragem deve ser respeitada pela jurisdição estatal como
qualquer convenção privada. Não se afasta do controle do Poder Judiciário a apreciação da
regularidade do processo de arbitragem, que como todo ato jurídico está sujeito a ser
invalidado.

 

4.      O princípio da inafastabilidade da jurisdição e o regime jurídico da arbitragem

 

Estamos vivendo uma tendência universal de reestruturação do processo civil, que deve
atender às exigências do mundo contemporâneo. Busca-se um processo de resultados, ou seja,
um instrumento de pacificação social que seja hábil a prestar a tutela efetiva dos direitos
perseguidos pelos jurisdicionados. Dentro deste contexto social, político e econômico que surgem
as formas alternativas de solução dos conflitos, dentre as quais a arbitragem, juízo arbitral ou
jurisdição privada.

O artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelece que: “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Isto significa que todos têm direito a
uma prestação jurisdicional efetiva, ou seja, a ação é um direito fundamental a uma jurisdição
efetiva. Pois, o acesso à justiça não significa apenas a possibilidade de ingresso em juízo ou a
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mera admissão ao processo[12]. É necessário que se tenha efetivo acesso à justiça. Conforme
Dinamarco[13], “acesso à ordem jurídica justa”.

O acesso à justiça não é possibilitar que todos possam ir ao Poder Judiciário, mas sim,
que a justiça possa ser realizada, com igualdade das partes e imparcialidade da decisão, imposta
por um terceiro escolhido pelo Estado (o magistrado) ou eleito pelas partes (o árbitro).

Para Mauro Cappelletti[14], “a noção de acesso à justiça serve para determinar duas
finalidades básicas do sistema jurídico: proporcionar acesso igualitário a todos e produzir
resultados individual e socialmente justos”.

Com isso, Kurt Eichenberger[15] assegura que:

o direito de ação não é apenas o direito de afirmar um direito material em juízo ou o direito
de formular um pedido de tutela do direito material com base em fundamento de fato e
direito. A ação não se resume ao ato que invoca a jurisdição. Não é um ato solitário, como
se o direito de ação pudesse ser restringido a um requerimento de tutela jurisdicional.

Portanto, o disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição é, ao mesmo tempo,
fonte dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da jurisdição[16].

A efetividade da jurisdição pressupõe: de um lado, o equilíbrio entre a celeridade
processual ou duração razoável do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF) e segurança
jurídica (preâmbulo e caput do art. 5º da CF) – como se sabe, toda justiça lenta é injusta, mas
nem toda justiça rápida é justa - e, do outro, a denominada máxima coincidência[17] ou
processo de resultados, ou seja, um resultado o mais próximo possível do direito material[18].
Esta máxima coincidência é demonstrada na fórmula de Chiovenda, para quem “Il processo deve
dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello ch’egli
ha diritto di conseguire[19]”.

Para Rodrigo da Cunha Lima Freire: “só existe jurisdição efetiva quando esta é, ao
mesmo tempo, tempestiva e eficaz no plano material. Portanto, a efetividade da jurisdição exige
que, no menor espaço de tempo possível, o processo confira a quem tem direito tudo aquilo e
precisamente aquilo a que faz jus[20]”.

Diante disto, Luiz Guilherme Marinoni[21] assevera que a norma constitucional prevista
no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, significa, de uma só vez, que:

i) o autor tem o direito de afirmar lesão ou ameaça a direito; ii) o autor tem o direito de ver
essa afirmação apreciada pelo juiz quando presentes os requisitos chamados de condições
da ação pelo art. 267, VI, do CPC; iii) o autor tem o direito de pedir a apreciação dessa
afirmação, ainda que um desses requisitos esteja ausente; iv) a sentença que declara a
ausência de uma condição da ação não nega que o direito de pedir a apreciação da
afirmação de lesão ou de ameaça foi exercido ou que a ação foi proposta e se desenvolveu
ou for exercitada; v) o autor tem o direito de influir sobre o convencimento do juízo
mediante alegações, provas e, se for o caso, recurso; vi) o autor tem o direito à sentença e
ao meio executivo capaz de dar plena efetividade à tutela jurisdicional por ela concedida; vii)
o autor tem o direito à antecipação e à segurança da tutela jurisdicional; e viii) o autor tem
o direito ao procedimento adequado à situação de direito substancial carente de proteção.    

Com isso, não basta a previsão normativa constitucional e principiológica do acesso à
justiça, é necessário a existência de mecanismos geradores da efetivação dos direitos subjetivos.
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Assim, o tradicional acesso à justiça, disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição
Federal, não tem aderência na sociedade contemporânea, pois a concepção da jurisdição é vista
cada vez mais, não como um monopólio estatal, mas como uma oferta de solução justa,
tempestiva e efetiva, aos conflitos, ainda que através de órgãos parajurisdicionais. Diante disto,
prestigia-se o reconhecimento do acesso à justiça através das formas alternativas de solução
dos conflitos, em particular, das técnicas de arbitragem.

A arbitragem, tradicionalmente regida pelo Código Civil (arts. 1037 e 1048, CC/1916) e
pelo Código de Processo Civil (arts. 1072-1102). Depois, disciplinada na Lei dos Juizados
Especiais Cíveis (Lei 9099/95); na Lei de Arbitragem (Lei 9307/96) e no Código Civil de 2002
(arts. 851-853), vêm adquirindo prestígio e importância cada vez maior no mundo
contemporâneo, uma vez que tem por finalidade solucionar conflitos decorrentes de direitos
patrimoniais e disponíveis, através da sentença arbitral, obrigatória para as partes, de forma
mais célere, menos onerosa e efetiva, com sigilo e especialização do árbitro.

Afirma José Eduardo Carreira Alvim[22], que “a arbitragem, tanto quanto a jurisdição
estatal, veste trajes de jurisdicionalidade”. E, continua, “o que dá colorido jurisdicional a uma
atividade não é o fato de ser ela exercida por órgão estatal ou não estatal, mas de possibilitar
um julgamento independente e imparcial, em contraditório, por ato de autoridade, qualquer que
seja a forma de investidura, por ato do Estado (juiz togado) ou por convenção das partes
(árbitro), e possa adquirir a sentença, assim proferida, autoridade de ato estatal e qualidade de
coisa julgada”.

Antes da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96), negava-se à arbitragem o caráter de
jurisdição, por depender a sentença arbitral ou o laudo de homologação judicial. Afirmava-se que
a arbitragem não era jurisdicional porque a sentença arbitral ou laudo carecia, para transformar
na expressão concreta da vontade da lei, da manifestação do Estado-juiz. Com o advento da Lei,
a sentença arbitral não depende mais da homologação do juiz togado, adquirindo força própria,
não precisando mais da colaboração de um órgão do Poder Judiciário[23].

Reconhece Barbosa Moreira[24] que, “a partir da nova lei, a argumentação favorável à
tese da jurisdicionalidade da arbitragem ganha reforço na atribuição imediata, ao
pronunciamento do árbitro, de eficácia idêntica à da sentença do juiz estatal, abolida a
necessidade de homologação por este (art. 31)[25]”.

Cabe destacar, ainda, que discutiu-se a constitucionalidade da arbitragem, em razão do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal[26] entendeu que a jurisdição estatal é um direito e não um
dever. As partes podem renunciar ao direito de recorrer à jurisdição estatal, que não lhes é
tolhido, ou seja, a Lei de Arbitragem não afasta a prestação da tutela jurisdicional pelo Poder
Judiciário, apenas coloca à disposição das partes a possibilidade de levar seus conflitos à
arbitragem se assim manifestarem livremente suas vontades (ninguém é obrigado a firmar
cláusula compromissória ou compromisso arbitral). Assim, as partes podem ingressar no
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judiciário e, se não quiserem, em razão do princípio da autonomia da vontade, podem optar
pela via arbitral para dirimir os litígios decorrentes de direitos passíveis de transação
(patrimoniais disponíveis).

Além disto, a arbitragem, que somente decorre da vontade das partes, encontra
semelhanças com a transação, de tal sorte que as partes, de antemão, já estabelecem como
seus conflitos patrimoniais e disponíveis serão resolvidos, o que não encontra óbice no sistema.

Com isso, verifica-se que ninguém é obrigado a se submeter a qualquer solução
alternativa de conflitos.  A solução arbitral somente pode ser adotada em razão da vontade das
partes, ou seja, se houver um acordo de vontades entre elas.

A inconstitucionalidade poderia ser levantada se os jurisdicionados estivessem sempre
obrigados a buscar a solução de seus conflitos através do juízo arbitral, o que é inadmissível pelo
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No entanto, sendo o árbitro juiz de direito e de fato (art. 18 da Lei 9307/96)[27], exerce
jurisdição, no sentido lato, visto que contribui para a pacificação social.

Entretanto, em razão do princípio da autonomia da vontade das partes e
consequentemente da obrigatoriedade das convenções, caso uma das partes resolva acessar a
via judicial o juiz será obrigado a extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do
art. 267, VII, e 301, IX, Código de Processo Civil.   

Sendo assim, em razão do contrato, que é um acordo de vontades, surgem duas
obrigações, ou seja, a obrigação de não fazer, que implica em não ingressar com pedido junto
ao Poder Judiciário e, de fazer, que consiste em levar os conflitos à solução arbitral.

 

5.      As tutelas de urgência e a arbitragem

 

Para entender as tutelas de urgência, faz-se necessário estudar a locução “tutela
jurisdicional”.

Segundo Flávio Luiz Yarshell[28], “a locução ‘tutela jurisdicional’, pode ser relacionada
com o resultado da atividade jurisdicional, isto é, com provimento jurisdicional para o qual se
aparelham determinados meios”. Portanto, para ele, “quando se falar em ‘tutela jurisdicional’,
estar-se-á pensando nesse resultado, isto é, no provimento jurisdicional e em seus respectivos
efeitos – processuais e substanciais. Com efeito, não há como pensar nos resultados
proporcionados (ou proporcionáveis) pelo processo sem recorrer ao direito material”.   

E, ainda, completa:

Com efeito, não há como pensar nos resultados proporcionados (ou proporcionáveis) pelo
processo sem recorrer ao direito material. Quando menos, pensamento dessa natureza seria
muito pobre, eis que a eficácia processual do provimento é sempre instrumental, isto é,
destinada à produção de outros efeitos, situados no plano material. De que adiantaria, por
exemplo, tratar de ‘tutela condenatória/executiva’ sem cogitar do direito material e da
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prestação a ser imposta? Ora, é sabido que os meios e os provimentos variam segundo a
natureza do direito ou interesse material em jogo, de tal sorte que há maior utilidade em
pensar apenas no resultado sob o ângulo processual.

A proteção de um direito subjetivo pode dar-se de diferentes formas, ou seja, é possível
uma proteção preventiva; uma proteção a posteriori; uma proteção específica; uma composição
patrimonial; uma declaração de direito; enfim. Resulta daí que de um direito subjetivo poderão
ser aplicadas inúmeras formas de tutela, dependendo do interesse do sujeito do direito ou de
acordo com as peculiaridades do caso concreto[29]. 

Daí a importância fundamental da técnica processual adequada à tutela jurisdicional
efetiva, já que a efetividade da tutela jurisdicional depende fundamentalmente da existência de
meios adequados para resolver os inúmeros problemas surgidos no plano material.

Nesse sentido, afirma José Roberto dos Santos Bedaque[30]:

Na medida em que a tutela deve ser adequada às especificidades do direito material, não se
pode pensar na construção de um instrumento absolutamente neutro, puramente técnico.
Inexiste a suposta indiferença do instrumento em relação ao objeto. A variedade de meios
procedimentais, formas e espécies de tutelas está relacionada às necessidades específicas
das relações de direito substancial.

E, ainda completa:

Somente com base em premissas dessa ordem é possível construir um sistema processual
efetivo, porque adequado à solução das questões postas para exame em sede jurisdicional.

No trato específico das tutelas de urgência, José Roberto dos Santos Bedaque[31], faz a
seguinte classificação:

São modalidades de tutela jurisdicional que, com variações decorrentes das especificidades
da relação de direito material ou de técnicas legislativas podem ser classificadas numa
categoria única, à qual se mostra adequada a denominação tutelas de urgência. Por esse
ângulo, há quem identifique no gênero de tutela de urgência duas espécies distintas: a
cautelar e a antecipatória, ambas destinadas a evitar que o tempo comprometa o resultado
da tutela jurisdicional. Identificam-se não só pelo escopo comum, mas também pela
inexistência da coisa julgada como qualidade inerente ao pronunciamento que as contém.
Distinguem-se, todavia, pelo caráter satisfativo de uma, inexistente na outra”.

 

As tutelas de urgência assumem relevância na órbita do processo civil moderno, em
qualquer de suas modalidades, indispensáveis às soluções dos conflitos que exigem do órgão
prestador da jurisdição, público ou privado, uma atuação célere e efetiva no oferecimento da
proteção ao jurisdicionado.

Instaurado o juízo arbitral, desde que demonstrada a situação de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade ou a verossimilhança do direito
alegado, qualquer dos litigantes poderão pleitear ao árbitro a concessão da tutela cautelar ou da
tutela antecipada.

A tutela cautelar tem por fim assegurar a viabilidade da realização de um direito, ou
seja, o resultado útil de outro processo. Tem por objetivo conservar o mesmo estado inicial de
coisas, pessoas ou provas, assegurando o resultado útil de outra tutela. Por isso, é uma tutela
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acessória[32], provisória e conservativa. É fundada em cognição sumária e marcada pela
instrumentalidade, uma vez que serve de meio para a satisfação do direito da tutela de
conhecimento ou de execução.

Já a tutela antecipada é uma tutela satisfativa, ou seja, antecipa os efeitos práticos da
sentença de mérito; satisfaz o próprio direito. É, também, em regra, instrumental (pois é meio
para antecipação de outra tutela); acessória e provisória.

Ressalta-se que embora a tutela antecipada e a tutela cautelar são espécies do mesmo
gênero, ou seja, ambas são tutelas de urgência, sumárias (cognição sumária), interinas
(provisórias). Ambas devem ser diferenciadas, pois a tutela antecipada é uma tutela satisfativa,
ou seja, antecipa os efeitos práticos da sentença de mérito; satisfaz o próprio direito, enquanto
a tutela cautelar é uma tutela conservativa, pois assegura o resultado útil de outra tutela; não
satisfaz, garante que um dia outra tutela seja satisfeita.

O presente estudo trata especificadamente dos poderes do árbitro em conceder ou não
as tutelas de urgência, sejam elas cautelares ou antecipação de seus efeitos, no juízo arbitral.

 

6.      O poder do árbitro na concessão das tutelas de urgência

 

Verifica-se atualmente que o Estado se mostra incapaz de solucionar todos os conflitos
que surgem no seio da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. Nota-se a importância da
aplicação da arbitragem na sociedade contemporânea, em razão da notória insatisfação dos
jurisdicionados em face da lentidão, imprevisibilidade, onerosidade, baixa eficiência prática das
decisões condenatórios, que dependem de eventuais execuções. O fator tempo opera no
processo arbitral, ou seja, pode haver demandas ameaçadas de perecimento que necessitam da
prestação das tutelas de urgência, antecipatórias ou cautelares, concedidas pelo árbitro.

O processo arbitral, assim como a jurisdição estatal, assegura as partes o direito à ampla
defesa e ao contraditório até o provimento final, sob pena de nulidade da sentença arbitral, nos
termos do artigo 31, VIII, c.c. artigo 21, § 2º, da Lei 9.307/96.

Além disto, a arbitragem como forma alternativa de solução dos conflitos de interesses,
busca facilitar a resolução célere, justa e eficaz dos conflitos, no sentido de auxiliar o Poder
Judiciário na prestação da tutela jurisdicional.

Assim, o árbitro pode enfrentar situações semelhantes àquelas que precisam da
aplicação da tutela antecipada, bem como situações de urgência que imponham a concessão de
tutelas cautelares. Pois, se o árbitro é o julgador privado[33], não justifica que ele fique
dependente da jurisdição estatal para a aplicabilidade das tutelas de urgência.

Esclarece Pedro A. Batista Martins[34], citando Piero Bernardini, que as tutelas de
urgência na arbitragem dividem-se em três ramificações:

(i) alguns países, como a Áustria, Alemanha, Itália, Líbia e França, este com algumas
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peculiaridades, reservam ao Estado o poder de determinar medidas cautelares ou
coercitivas.;
(ii) outros sistemas jurídicos, como o da Suíça, Bélgica e Inglaterra conferem esse poder ao
árbitro; e
(iii) em outras comunidades, é autorizado às partes, em querendo, conferir um ou mais
poderes cautelares ou coercitivos ao árbitro, cabendo estabelecê-los, previamente, na
cláusula arbitral ou no compromisso, ou no decorrer do próprio procedimento arbitral.
 

E, conclui que:

No Brasil a parte que deseje a implantação de uma medida da espécie, deve requerê-la ao
árbitro, a quem foi outorgado poder para apreciar e julgar todas as questões relacionadas à
causa, cabendo a ele, pois, o juízo de valor – de caráter discricionário – na avaliação da
necessidade, das condições legais para seu deferimento e da urgência na adoção da medida
pretendida.

O artigo 22, § 4º da Lei 9.307/96, dispõe que: “havendo necessidade de medidas
coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria,
originariamente, competente para julgar a causa”. Assim, cabe ao árbitro, nos limites da
convenção de arbitragem, decidir acerca da concessão ou não da medida de urgência e, por sua
vez, ao juiz verificar os aspectos formais, não o mérito, determinando assim o cumprimento do
que foi decidido pelo árbitro.

Entretanto, alguns autores entendem que a norma deixa dúvida quanto ao ato de
solicitar as medidas coercitivas ou cautelares, pois não esclarece se tal solicitação é para que o
Poder Judiciário materialize a ordem coercitiva antecipatória ou cautelar deferida pelo árbitro ou
se é para a jurisdição estatal apreciar o pedido formulado pelo julgador privado para deferir ou
não a medida coercitiva antecipatória ou cautelar. Por isso, a matéria é bastante divergente na
doutrina nacional[35].   

A doutrina que inadmite a adoção de tutelas de urgência na arbitragem defende que o
árbitro não detém o poder jurisdicional, em razão de não ter o poder coercitivo. 

Nesse sentido, sustenta Paulo Furtado[36] que:

Não pode o árbitro ou tribunal, decretar medidas coercitivas, ou processar e julgar ações
cautelares. Como dito, é limitada a provisão de autoridade daqueles. Aqui, igualmente, diz a
lei que “poderão” solicitar ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente,
competente para julgar a causa, mas, em verdade, “deverão” solicitar. Não é uma faculdade;
é um dever. Diante do quanto está posto, não podem os árbitros, por exemplo, determinar a
condução das testemunhas e, muito menos, requisitar força policial (...). Não têm, ainda, o
árbitro ou o tribunal competência para processar e julgar a ação cautelar, que por ventura se
faça necessária no curso do procedimento arbitral. Toda a doutrina já realçou a circunstância
de que os árbitros de jurisdição devem sempre contar com meio pronto e eficaz para
assegurar o status quo das pessoas, coisas ou provas, enquanto não entregue a prestação
jurisdicional, sob pena de transformar-se esta em providência inóqua. Daí a necessidade de
prevenção. E esta se faz através da ação cautelar. No procedimento arbitral, podem também
estar presentes, além do fumus boni iuris, o periculum in mora, autorizadores da prestação
cautelar. Mas, em havendo necessidade de propositura de ação cautelar, é ao juiz de direito,
perante a Justiça Comum, que se haverá de pedir a providência de assegurar a prova, ou
bens, ou, ainda, para obstaculizar a ameaça de dano iminente ou irreparável, ao interesse
tutelado no processo principal. 

Por outro lado, há autores que entendem que cabe ao árbitro adotar todas as
providências possíveis ao efetivo exercício da jurisdição, dentre as quais a prestação das tutelas
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de urgência. Tal corrente pela qual segue o presente estudo.

Corroborando com esta posição, esclarece Pedro A. Batista Martins[37]:

Mesmo que não constasse expresso na lei de arbitragem, a concessão de medida cautelar ou
coercitiva seria poder implícito à função desempenhada pelo árbitro, já que a ele cabe julgar
a questão posta e buscar viabilizar o resultado final pretendido.
Por estarem os árbitros afeitos ao caso concreto, possuem maior conhecimento da matéria e
dos anseios das partes, das dificuldades e dos interesses em conflito, tornando-se mais
capacitados para apreciar o pleito incidental.
Com o pacto arbitral, o juízo ordinário carece de atribuição e competência para decidir as
medidas dessa espécie. A renúncia à jurisdição estatal alcança, normalmente, todos os
aspectos litigiosos da relação jurídica submetida à arbitragem, e a apreciação da pertinência
da medida cautelar não se pode considerar alheia ao conflito.
Com efeito, não obstante a impotência do árbitro em exercitar a coercio, por lhe faltar o
poder de império, não pode ele eximir-se de analisar a necessidade e ordenar as medidas de
estilo, pois é dever que seu ofício impõe, cabendo-lhe, entretanto, evitá-la se desnecessária,
inócua ou imprópria, segundo a lei do local de sua execução.
Não se pode negar o dever e o direito de o árbitro determinar tais medidas, sob a alegação
de faltar-lhe a coercio – inerente ao Estado, que a delega aos juízos ordinários – pois, a
contrario sensu, seria negar-lhe competência para proferir a decisão final, vez que em caso
extremo da necessidade de sua execução pela não sujeição espontânea da parte, deverá
também ser acionado o Poder Judiciário, para o exercício da executio.
Se o árbitro detém plenos poderes para julgar o caso e, assim, pôr fim ao conflito, com
muito mais razão terá ele o direito e o dever de determinar o remédio cautelar que se faça
imperativo para a defesa de possível prejuízo da parte, cujo direito poderá ser assegurado ao
final do processo arbitral.

Também admite Carlos Alberto Carmona[38] a competência do árbitro para a concessão
de tutelas de urgência incidentais e esclarece, ainda que:

Nos casos de cautelares preparatórias na pendência de definição do árbitro julgador da
causa compete ao Estado/juiz a apreciação da tutela cautelar que, após, será encaminhada
ao árbitro nomeado, que tem a faculdade de manter ou não medida.

Ademais, Carmona traz uma posição intermediária da doutrina, no sentido de que à
possibilidade de concessão ou não pelo árbitro das tutelas de urgência depende de expressa
disposição na convenção de arbitragem.

Pois bem, apesar do assunto ser repleto de discussões, ressalta-se que cabe ao árbitro
decidir acerca da concessão ou não das tutelas de urgência, em razão do efetivo exercício da
jurisdição, ou seja, atendendo o acesso a ordem jurídica justa. E, caso o juiz negue, sem
justificativa, o cumprimento da decisão do árbitro, caberá representação correicional.

 

7. Conclusão

 

A vida em sociedade, sobretudo a contemporânea, vem sofrendo constantes
transformações, o que resulta em conflitos intersubjetivos e de massa, os quais exigem decisões
rápidas e eficientes do Estado-Juiz. Se, por um lado, o processo busca, cada vez mais, a
realização efetiva das pretensões de direito material dos jurisdicionados. Por outro lado, agrava-
se o estado do Poder Judiciário, que encontra-se com um excessivo número de demandas, já
que de cada cinco habitantes um litiga judicialmente.
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Diante disto, o Estado se mostra incapaz de solucionar todos os conflitos que surgem no
seio da sociedade de forma adequada, plena e efetiva. Essa situação faz com que cresça a
insatisfação do povo perante o Poder Judiciário, que não cumpre, ou melhor, não tem condições
de atender a promessa constitucional de uma justiça adequada, célere, efetiva e segura.

Com isso, surge a arbitragem, como forma alternativa de solução dos conflitos,
constituída em um meio privado e alternativo de solução de conflitos, relativos a direitos
patrimoniais, através do árbitro, normalmente um especialista na matéria controvertida, que
apresentará uma sentença arbitral, obrigatória para as partes, sem a intervenção do Poder
Judiciário. A tentativa de um novo regime de juízo arbitral visa proporcionar maior agilização ao
Poder Judiciário, no sentido de reduzir seu volume de trabalho em questões mais complexas e
que demandam elevados custos econômicos e temporais.

Essa nova forma privada de prestar a tutela jurisdicional não tem o condão de entrar em
conflito com a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado-Juiz, pelo contrário, sua finalidade é
atuar paralelamente com este, de modo a adequar o processo civil às formas alternativas de
solução dos conflitos de interesses, no intuito de proporcionar resolução célere, justa e eficaz
dos conflitos.

Assim, o fator tempo opera no processo arbitral, ou seja, pode haver demandas
ameaçadas de perecimento que necessitam da prestação de tutela de forma rápida.

As tutelas de urgência assumem relevância na órbita do processo civil moderno, em
qualquer de suas modalidades, indispensáveis às soluções dos conflitos que exigem do órgão
prestador da jurisdição, público ou privado, uma atuação célere e efetiva no oferecimento da
proteção ao jurisdicionado.

Portanto, o árbitro pode enfrentar situações semelhantes àquelas que imponham a
concessão das tutelas de urgência, sejam antecipatórias ou cautelares. Pois, se o árbitro é o
julgador privado, nos termos da Lei 9.307/96, não justifica que ele fique dependente da
jurisdição estatal para a aplicabilidade das tutelas de urgência.

 

O artigo 22, § 4º da Lei 9.307/96, dispõe que: “havendo necessidade de medidas
coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria,
originariamente, competente para julgar a causa”.

Com isso, instaurado o juízo arbitral, desde que demonstrada a situação de perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade ou a verossimilhança do
direito alegado, qualquer dos litigantes poderão pleitear ao árbitro a concessão da tutela
cautelar ou da tutela antecipada.

Assim, cabe ao árbitro, nos limites da convenção de arbitragem, decidir acerca da
concessão ou não da medida de urgência e, por sua vez, ao juiz verificar os aspectos formais,
não o mérito, determinando assim o cumprimento do que foi decidido pelo árbitro.
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Daí dizer que torna-se necessário a reestruturação do sistema jurídico, a fim de se
alcançar uma justiça de resultados por meio da socialização do processo, a partir da prestação
da tutela através da jurisdição privada, representada, essencialmente, pela conciliação, mediação
e arbitragem. Trata-se de mecanismos hábeis a ampliação ao acesso à ordem jurídica, como
instrumentos de democratização da justiça, colocados à disposição dos jurisdicionados,
cumprindo melhor a função pacificadora.
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ACESSO À JUSTIÇA, PROCESSO E DIREITOS FUNDAMENTAIS NA TRANSIÇÃO DO
ESTADO LIBERAL CLÁSSICO PARA O ESTADO CONTEMPORÂNEO

ACCESS TO JUSTICE, PROCESS AND FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE TRANSITION STATE FOR
THE LIBERAL STATE CLASSIC CONTEMPORARY

Angela Araujo Da Silveira Espindola
Guilherme Cardoso Antunes Da Cunha

RESUMO
O presente trabalho iniciará apresentando a transição do Estado Liberal Clássico para o Estado
Contemporâneo, começando por um breve histórico e, após, demonstrando a concepção de
direito e do processo em cada perfil estatal, com destaque ao paradigma liberal racionalista e o
neoconstitucionalismo. Em seguida, analisará o impactos dos compromissos históricos e
ideológicos da atual concepção de direito processual contrapondo-a à efetividade da prestação
jurisdicional e às necessidades do Estado Contemporâneo. Ao final, apresentará os reflexos
dessas averiguações no princípio do devido processo legal, observando a necessidade de uma
ação adequada ao caso concreto para uma efetiva tutela dos direitos fundamentais, materiais ou
processuais.
PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO – ACESSO À JUSTIÇA – DIREITOS FUNDAMENTAIS –
ESTADO CONTEMPORÂNEO – PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
PROCESSO

ABSTRACT
This paper starts by presenting the transition from Liberal Classic State to Contemporary State,
making a brief history and, after, demonstrating the concept of law and procedure in each kind
of these states, highlighting the liberal rationalist paradigm and neoconstitutionalism. Then it will
works with the principle of judicial control, discussing their history and about your current design
in light of the effectiveness of adjudication and the needs of the Contemporary State. In the end,
will present the findings of these reflections on the principle of due process, noting the need for
action appropriate to the case for effective protection of substantive rights.
KEYWORDS: CONSTITUTION – ACCESS TO JUSTICE – FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS –
CONTEMPORARY STATE – CIVIL PROCEDURE – PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL PROCESS

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

O Estado Liberal construiu-se a partir das irresignações que os cidadãos, especialmente a
burguesia, estavam nutrindo em relação à monarquia absolutista. A nova forma de conceber o
Estado tinha como princípio maior a liberdade plena do indivíduo em relação ao Estado, que
deveria ser o menos interventor possível, permitindo que os cidadãos (pelas vias do mercado)
pudessem, livremente, dar regras a si mesmos. A não intervenção estatal era a base
fundamental para que os indivíduos pudessem exercer livremente sua liberdade e gozar de suas
propriedades[1].

O direito, nesta época, para que a economia não sofresse entraves, também assumiu um perfil
liberal. O Estado não poderia influir nos negócios individuais, tendo os direitos, então, um perfil
mais individualista e uma conotação mercadológica, já que o interesse da classe ascendente era
a de um mercado livre e de uma liberdade contra abusos estatais.
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Nessa linha de raciocínio, os direitos fundamentais, na concepção liberal-burguesa, eram
compreendidos como direitos de defesa do particular contra interferências do Estado em sua
propriedade e liberdade. E nada mais. Eram, assim, concebidos apenas como um não-agir do
Estado, ou seja, direitos de proteção negativos. E o processo civil, por sua vez, que começou a
ser teorizado no século XIX, sofreu influência direta do paradigma liberal-racionalista[2] que
marcou àquela época[3].

Entretanto, com a vinda da sociedade de massas e, especialmente após as Guerras Mundiais,
tomou-se consciência de que não bastava garantir as liberdades diante do Estado, pois era
necessário exigir prestações positivas, prestações sociais capazes de efetivamente possibilitar
que a liberdade pudesse ser usufruída, ou seja, eram imperativas prestações idôneas a viabilizar
a participação dos particulares na reivindicação de proteção dos direitos fundamentais-sociais e
nos próprios procedimentos judiciais voltados à tutela dos direitos, a serem organizados e
adequados. Diante dessas circunstâncias, foi necessário que o Estado passasse a ter um caráter
social, preocupando-se com o desenvolvimento dos indivíduos que formavam a sociedade. O
Estado aumentou sensivelmente seu âmbito de atuação, procurando tutelar as desigualdades
materiais existentes, visando à justiça social. E isso tudo impactou a concepção do direito
material, do direito processual e da jurisdição estatal[4].

É neste cenário que se inserem as reflexões deste trabalho sobre o tema Jurisdição, Processo e
Direitos Fundamentais. Inicialmente, pretende-se apresentar a transição do Estado Liberal
Clássico para o Estado Contemporâneo[5], demonstrando a concepção de direito em cada um
dos perfis assumidos pelo Estado moderno, mostrando o paradigma liberal-racionalista e a
construção do Neoconstitucionalismo bem como seu impacto na Jurisdição e no Processo Civil
brasileiro.

A partir de então, pretende-se analisar, em especial, o princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional, discorrendo sobre seu histórico e sobre sua atual concepção, à luz da efetividade
da prestação jurisdicional e das necessidades do Estado Contemporâneo. Da mesma forma, em
seguida, pretende-se analisar o princípio do devido processo legal, observando a necessidade de
uma prestação jurisdicional adequada ao caso concreto para uma efetiva tutela dos direitos
materiais[6].

 

2. DA TRANSIÇÃO DO ESTADO LIBERAL
CLÁSSICO PARA O ESTADO
CONTEMPORÂNEO: A EMERGÊNCIA DE
(NOVOS) PARADIGMAS
 

A doutrina do liberalismo serviu de substrato ideológico às revoluções antiabsolutistas que
ocorreram na Europa ao longo dos séculos XVII-XVIII e à luta pela independência dos Estados
Unidos da América. Os ideais liberais defendiam uma ampla liberdade individual, a democracia
representativa com separação e independência entre os poderes, o direito à propriedade e a livre
iniciativa[7]. Para romper com o Absolutismo, necessitava-se de um Estado com um papel
definido, no qual imperasse a lei, fazendo com que o poder político fosse limitado, evitando-se
os abusos. Surgiu, assim, o Constitucionalismo Moderno, com a finalidade de controlar o
exercício do poder político, garantir aos cidadãos o respeito à lei por parte dos órgãos do
governo. O Estado Absolutista cedia, então, lugar ao Estado Liberal Clássico, cuja política de não
intervenção passou a restringir a atividade estatal, limitando seus poderes. A finalidade principal
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era a garantia de direitos individuais, tendo o direito um perfil repressivo e reparador, coagindo
as atitudes dos cidadãos, para assegurar o livre desenvolvimento das pretensões individuais. E a
burguesia, fortalecida com seu poder econômico, rompeu com a monarquia absolutista,
defendendo a extinção dos controles impostos pelo mercantilismo[8].

O liberalismo exaltava o individualismo, considerando que os interesses individuais livremente
desenvolvidos seriam harmonizados pela "mão-invisível" de Adam Smith[9] e resultariam no
bem-estar coletivo. A apologia do interesse individual e a rejeição da intervenção estatal na
economia transformar-se-iam nas teses básicas desse sistema e a livre concorrência passou a
ser considerada essencial para uma economia eficiente[10]. Portanto, o argumento da "mão-
invisível" e a fé na natureza automática e auto-regulável do "divino mercado"[11] demonstravam
que as principais funções do Estado deveria ser fazer cumprir os contratos e defender os
poderes e privilégios da propriedade privada, na medida em que se acreditava que o mercado
regulava a atividade produtiva, e ao Estado caberia tão somente proteger tal situação[12].

No Estado Liberal Clássico, os parlamentos da Europa continental reservaram a si o poder
político mediante a fórmula do princípio da legalidade. Diante da hegemonia do parlamento, o
executivo e o judiciário assumiram posições óbvias de subordinação; o executivo somente
poderia atuar se autorizado pela lei e nos seus limites, enquanto o judiciário somente poderia
aplicá-la, sem poder interpretá-la. Logo, a lei foi concebida como norma necessariamente geral e
abstrata, a fim de defender os cidadãos dos privilégios e abusos típicos do Estado Absolutista,
tendo tal concepção o fim de garantir a imparcialidade do Estado e a estabilidade da ordem
jurídica[13].

E a burguesia, para lutar contra o forte governo monárquico absolutista, preocupada em garantir
liberdade e propriedade, também forçava o ideal de império da lei (e, por isso, da representação
popular), onde esta seria algo geral e racional, preservando-se, com isso, invasões às liberdades
individuais e na propriedade privada.[14]

Assim, a tradição liberal concebia o Estado de Direito como limitado apenas por proibições, a fim
de garantir os direitos individuais de liberdade e propriedade, trazendo, então, somente
garantias negativas, ou seja, deveres de não fazer para o Estado, de não interferir na esfera dos
particulares[15].

Portanto, nesta época em que o direito se resumia à lei, sendo esta fruto exclusivo das casas
legislativas, o positivismo jurídico teve terreno fértil para florescer, já que o juiz - como já se
disse acima - não poderia utilizar de elementos interpretativos para julgar, pois traria isso
insegurança jurídica à sociedade, motivo pelo qual devia o julgador limitar-se a pronunciar a
palavra da lei.[16]

Neste contexto, o positivismo jurídico, iluminado pelo paradigma então dominante,
resumidamente, definia o direito como um conjunto de comandos emanados pela autoridade
competente, introduzindo na concepção o elemento único de validade da norma, considerando,
portanto, normas jurídicas todas aquelas emanadas de um determinado modo estabelecido pelo
ordenamento jurídico, prescindindo do fato de essas normas serem ou não efetivamente
aplicadas na sociedade. Esta doutrina, por isso, exclui da definição de direito toda e qualquer
qualificação fundada num juízo de valor que comporte a distinção do próprio direito em bom ou
mau, justo e injusto[17].

Assim, em relação ao império do positivismo no Estado Liberal Clássico, o surgimento desta
doutrina foi considerado, por Luigi Ferrajoli, uma primeira revolução, com o surgimento do
princípio da legalidade (eminentemente de natureza formal), o qual separava a justiça da
validade da norma, pois acreditava na presunção de justiça do direito vigente.[18]

Portanto, no Estado Liberal Clássico o judiciário era concebido apenas como um poder/função
subordinado(a), que teria a missão exclusiva de reproduzir e revelar as palavras da lei. E como
seria impensável a possibilidade de a lei ter duas ou mais vontades, toda a norma jurídica
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deveria ter sentido unívoco, a ser revelada pelo intérprete, o oráculo da lei[19].

Conforme assevera Streck, o processo interpretativo do positivismo é meramente reprodutivo,
pois a lei era vista como uma lei em si, abstraída das condições de produção que a
engendraram. Tal discurso expressa a realidade social de forma imediata, pois o Estado Liberal
Clássico era a preservação da liberdade jurídica, o que se fazia através do culto ao princípio da
legalidade estrita[20]. Isto porque se costumava distinguir, na teoria da separação dos poderes
e nos regimes democráticos representativos, as funções atribuídas a cada um dos três poderes
do Estado, sendo função dos legisladores prover para o futuro, dos administradores, cuidar do
presente, e, por fim, dos juízes a missão de consertar o passado[21].

Assim, não era permitido ao juiz a oportunidade de compreender a lei, mas apenas "com a
neutralidade de um matemático, resolver o problema 'algébrico' da descoberta de sua 'vontade'",
eliminando-se, assim, qualquer compreensão hermenêutica do sistema jurídico. Com isso, o
racionalismo limitou a tarefa judicial a descobrir e verbalizar a vontade da lei, devendo ficar
indiferente ao conceito de justiça, para que a segurança jurídica - ideal do Estado Liberal
Clássico - imperasse[22].

Nesse andar, num sistema que objetiva preservar a liberdade dos cidadãos mediante a restrição
dos poderes do juiz, não basta afirmar que este somente pode declarar as palavras da lei, mas,
nesta perspectiva, era também necessário  impedir os julgamentos fundados em juízos de
verossimilhança com cognição sumária das provas. O paradigma liberal-racionalista não toleraria
tamanha insegurança. Afora isso, tendo em vista que o paradigma racionalista entendia que a
jurisdição tinha um conteúdo eminentemente declaratório, como afirma Baptista da Silva, a
composição provisória não compunha efetivamente a lide, já que tais pronunciamentos
antecipatórios não aspiram tornarem-se definitivos, tirando-se do processo de conhecimento
toda e qualquer atividade jurisdicional executiva, provocando a ordinarização do processo[23].

Restringindo um pouco o olhar, verifica-se que este é um dos motivos que justificou a expansão
do processo cautelar no direito processual civil brasileiro por meio de medidas conhecidas como
"cautelares-satisfativas" - na verdade, autênticas cautelares autônomas, equivocadamente
qualificadas como satisfativas. Essa confusão da doutrina brasileira ocorreu eis que Calamandrei
definiu cautelaridade no sentido antecipatório do provimento (que lá tinha a finalidade única de
defender a jurisdição), fazendo com que parte da doutrina nacional pensasse que essas espécies
cautelares nada tivessem a ver com o mérito da causa, pois não solucionavam a lide.[24]
Segundo Carnelutti, isto decorria da influência do tempo no processo, pois se necessitava, em
alguns casos, de "arranjos provisórios" da lide, que requerem algo que penetre em seu âmbito,
esboçando-se o processo cautelar, frente ao processo jurisdicional e ao executivo, que seria
uma espécie de terceiro tipo de processo, por razão de sua finalidade[25].

A função da tutela cautelar é proteger um direito material à segurança. A questão da existência
de uma pretensão à segurança, ínsita em todo ordenamento jurídico estatal, é uma decorrência
lógica da ideia de monopólio da jurisdição. Assim, o fundamento da pretensão à segurança, ou
do "direito substancial de cautela", emerge dos princípios constitucionais do processo, imanente
a todo Estado de Direito. A jurisdição de urgência, enfim, serve para dar efetividade à tutela
jurídica estatal, concretizar o perfil de Estado democrático de direito, garantindo direitos
fundamentais. Mas para que o sistema de justiça admita isso, antes há que concluir a transição
paradigmática, e despir-se dos compromissos liberais, individualistas e normativistas.

Em face da realidade que se observou pelas práticas dos dogmas do Estado Liberal Clássico, a
concepção de Estado foi se modificando, na medida em que foi vista a necessária preocupação
com a justiça social e a complexidade de uma sociedade e seus novos direitos. A finalidade do
Estado contemporâneo, enquanto Estado democrático de direito, é garantir o desenvolvimento
da pessoa humana e a promoção e proteção dos direitos humanos. A intenção é realizar
intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da comunidade, visando
igualdade, participação popular no processo político e uma sociedade justa, através do
asseguramento jurídico de condições mínimas de vida para os cidadãos. Como bem referido por
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Gisele Cittadino: "é preciso não esquecer que a crescente busca, no âmbito dos tribunais, pela
concretização de direitos individuais e/ou coletivos também representa uma forma de
participação no processo político"[26].

Importa assinalar que o direito processual não pode mais ser dissociado de uma leitura
constitucional, isto é, os institutos processuais criados sob a égide dos valores do Estado Liberal
Clássico devem ser relidos à luz dos princípios constitucionais trazidos pelo Estado Democrático
de Direito[27].

Nessa linha, Streck pontifica que a Constituição passou a ser, em sua substancialidade, o alicerce
hermenêutico que conformará a interpretação do restante do sistema jurídico, sendo a Carta
Política, assim, a materialização da ordem jurídica apontando para a realização da ordem política
e social de uma comunidade, procurando concretizar os objetivos traçados em seu texto
normativo[28].

Portanto, o positivismo jurídico necessita também de uma releitura. Os direitos fundamentais são
a essência do Estado Democrático de Direito, e a "expansão da ação judicial é marca
fundamental das sociedades democráticas contemporâneas"[29] constituindo, neste sentido, não
apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear da Constituição material,
sendo a concretização desses direitos tarefa permanente: tais direitos constituem exigência
imprescindível ao efetivo exercício das liberdades e garantia de igualdade de oportunidades entre
os cidadãos, inerentes à noção de um Estado guiado pelo valor da justiça material[30]. Eis o
objetivo do Estado Contemporâneo, para que ele possa vestir-se como um autêntico Estado
Democrático de Direito, já anunciado, mas ainda carente de efetiva concretização.

A adequação da lei aos princípios materiais constitucionais e aos direitos fundamentais fez com
que a visão positivista - de que as regras têm um determinado significado e que delas não cabe
interpretação diversa e, assim, que seriam aplicadas igualmente para todos os casos -
sucumbisse, na medida em que os princípios não são limitados como as regras, pois podem ser
realizados em diferentes graus, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas.[31]

Esta visão de adequação da lei aos princípios e direitos trazidos pela Constituição fez com que os
valores positivistas ficassem ultrapassados. Luigi Ferrajoli, desta vez criticando a era da
onipotência do legislador que ocorrera no Estado Liberal Clássico, apresenta o que define como
a "segunda revolução", consistente na mudança de concepção do princípio da legalidade, que
passou a ter uma roupagem substancial, rompendo com a ideia de que a norma validamente
posta goza de presunção de justiça.[32]

O Estado Democrático de Direito emerge para combater a filosofia política dos fins limitados do
Estado, pretendendo dar valor aos cidadãos através do culto à justiça e sabendo que é
fundamental dar ao conceito de justiça um conteúdo substancial e efetivo, reduzindo as
diferenças sociais e econômicas, devendo ser, indispensavelmente, um Estado intervencionista,
agindo sobre a ordem econômica e social. Nessa linha, nota-se que a justiça (material,
substantiva) passa a ser importante para o Estado. Surgem direitos sociais dos indivíduos, ou
seja, direitos a prestações positivas do Estado, correspondendo a deveres de fazer, o que se
entende por garantias sociais positivas, ampliando-se a noção que se tinha no Estado de Direito
Liberal[33]. Para além destes surgem ainda os novos direitos carentes de um novo paradigma,
de uma prestação jurisdicional renovada, eis que os modelos jurisidicionais mostram-se
esgotados ou limitadas para lidar com questões sociais, transindividuais, coletivas ou mesmo
ligadas às novas tecnologias. Apenas com esse novo entendimento se conseguirá lidar com uma
sociedade altamente complexa, díspar e excludente, utilizando-se de um processo interpretativo
de caráter produtivo, possibilitando a realização da função social do direito material e do direito
processual[34].

3. AS "GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 285



PROCESSO" NO CONTEXTO DE TRANSIÇÃO
PARADIGMÁTICA: A PREVALÊNCIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS NO/DO
PROCESSO JURISDICIONAL
 

A nova ordem constitucional e a nova concepção de Estado trouxeram novas necessidades para
o direito processual, surgindo ondas de renovação para o sistema processual concebido no
Estado Liberal Clássico, na medida em que é natural que o instrumento se altere para adaptar-
se às mutantes necessidades funcionais e estruturais decorrentes da variação dos objetivos
substanciais que a sociedade de massa persegue e precisa. Para tanto, fizeram-se (e, mais:
ainda se fazem!) necessárias mudanças (estruturais) no sistema processual[35].

Por isso, a efetividade do processo constitui um direito fundamental, devendo os textos
normativos infraconstitucionais processuais serem revistos e reinterpretados em conformidade
com o paradigma do Estado democrático de direito, não podendo mais o processo jurisdicional
ser um obstáculo à realização do direito material, mas antes condição de possibilidade para a
realização dos direitos previstos na ordem jurídica[36].

A construção de um processo civil atento ao paradigma do Estado Democrático de Direito, à
concretização dos direitos, aos princípios processuais constitucionais e, consequentemente, ao
"acontecer" da Constituição precisa superar o peso cultural do paradigma racionalista bem como
os valores liberais individualistas ainda remanescentes. Assumir essa preocupação é condição de
possibilidade para a defesa da jurisdição estatal e da democracia sem desconsiderar o contexto
histórico em que sociedade moderna - complexa e pluralista - encontra-se.

A tradição jurídica romano-canônica, a qual o direito processual civil brasileiro se vincula,
eliminou os conceitos de pretensão e ação de direito material, dificultando o convívio com as
formas de tutela preventiva, estruturando-se no paradigma racionalista e na rígida doutrina da
separação dos poderes. O direito processual civil, nessas bases, é tomado como um instrumento
jurídico puramente formal, abstrato, descomprometido com a história, com o tempo do direito (e
consequentemente com o próprio homem), pretendendo-se perene como uma figura geométrica,
sem conseguir presentalizar-se em relação ao futuro. Tudo isso, resultado da força da formação
cartesiana, merece ser substituído pela compreensão hermenêutica do direito e do processo,
fazendo-os caminhar em direção ao futuro.

Por todos os compromissos históricos e ideológicos, é compreensível a dificuldade estrutural que
a tradição romano-canônica enfrenta para a construção de uma tutela processual justa e
adequada, não só repressiva e reparadora, mas também preventiva e precautiva, para dar conta
da emergência dos novos direitos, atendendo a concretização dos direitos fundamentais.  

No plano processual, a efetividade do processo indica a consecução do resultado prático
objetivado pela atuação da jurisdição, ou seja, a realização plena dos fins perseguidos pelo
processo. A efetividade significa, portanto, a realização do direito, o desempenho concreto de
sua função social, que representa a materialização dos preceitos legais e simboliza a maior
aproximação possível entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social[37].

É necessário convir que os conceitos e institutos clássicos do processo há muito tempo vêm-se
mostrando impotentes para a tutela dos direitos, observando-se a insuficiência do processo civil
tradicional para operar com os novos direitos, considerados típicos da sociedade complexa e de
massa. Esta insuficiência fez eclodir novos instrumentos de tutela dos direitos, mais adequados
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às peculiaridades do Estado Democrático de Direito, em especial a necessidade de tutelas
preventivas e de tutelas coletivas.

Então, a prestação jurisdicional há de ser compreendida não somente como o exercício do
direito de provocar a jurisdição (como pensado à época do Estado Liberal Clássico), mas sim
como direito à adequada prestação jurisdicional, envolvendo o direito a um procedimento, a um
provimento e a meios executórios adequados às peculiaridades da pretensão de direito
material[38]. Na verdade, mais do que isso: trata-se de delinear o perfil de um novo processo,
um processo jurisdicional democrático, atendo ao paradigma do Estado Democrático de Direito,
aos princípios constitucionais, aos direitos fundamentais e a participação cidadã. A definição do
Estado contemporâneo enquanto um Estado Democrático de Direito carece de um processo
jurisdicional democrático[39].

O direito à efetividade da jurisdição é o conjunto de direitos e garantias que a Constituição
atribuiu ao indivíduo que, impedido de fazer justiça por mão própria, provoca a atividade
jurisdicional para vindicar o bem da vida de que se considera titular, devendo ser assegurados a
esse indivíduo ou coletividades meios expeditos e eficazes, que tenham aptidão de propiciar a
concretização fática do direito. O dever imposto ao indivíduo de submeter-se obrigatoriamente à
jurisdição estatal não pode representar, por isso, um castigo[40]. Portanto, as garantias
constitucionais processuais (ou direitos fundamentais processuais) asseguram um mecanismo
adequado ao tratamento dos conflitos ou a sua prevenção, sendo garantias de meio e de
resultado, pois estão diretamente relacionadas não apenas aos instrumentos processuais
adequados, como também a um resultado efetivo. Não se trata, evidentemente, de direito ao
resultado favorável, tampouco apenas de exercício do direito de acesso ao judiciário ou direito
de petição. É direito à efetividade da jurisdição por meio de um processo jurisdicional
democrático.

Sabendo que o paradigma liberal racionalista valorava o individualismo e a segurança jurídica,
ao ponto de não aceitar tutelas preventivas sem uma cognição exauriente, não se deve, por
outro lado, valorar a ponto máximo a efetividade da jurisdição, esquecendo-se a segurança
jurídica. Assim, a fórmula para viabilizar a concretização dos princípios processuais
constitucionais e dos direitos fundamentais pela metodologia de um processo jurisdicional
democrático é a outorga de tutelas preventivas e tutelas coletivas, para além das tutelas
repressivas e das tutelas individuais, sem eliminar estas, mas agregando-lhes aquelas, sob um
novo olhar.

Consequentemente, a visão estática da segurança, que se baseava na garantia do devido
processo legal, deve ser substituída por uma visão dinâmica, ligada aos princípios e aos direitos
fundamentais (e pressupondo a existência e o desenvolvimento de um processo devido[41]),
fazendo com que a segurança já não seja mais vista com os olhos do Estado Liberal Clássico,
onde a segurança tendia a ser o valor primordial, pois não serve mais aos fins sociais e
democráticos a que o Estado Contemporâneo se destina. Nessa senda, em razão do caráter
principiológico e, portanto, maleável, dos direitos fundamentais, a segurança jurídica deixa de
ser estática (assentada unicamente na garantia do devido processo legal) e passa a ser
dinâmica, aplicada à luz dos direitos fundamentais com maior eficácia possível.[42]

Tendo em vista que o direito da inafastabilidade do controle jurisdicional garante tutela
jurisdicional não apenas quando há lesão de direito, mas também diante de uma ameaça de sua
violação, não garante apenas um devido processo legal tendente a uma tutela jurisdicional
repressiva (atuada após lesão de direito), mas assegura, ainda, o acesso a um processo
tendente a evitar lesão do direito, a uma tutela jurisdicional efetiva, atuada quando exista tão-
somente a ameaça da lesão.[43]

A jurisdição, na época do Estado Liberal, tinha a função de viabilizar a reparação de um dano,
uma vez que não se concebia que o juiz pudesse atuar contra uma ação humana antes que esta
tivesse violado o ordenamento jurídico. Logo, ao juiz não era dado o poder de, por exemplo,
evitar a prática de uma conduta sob o argumento de que poderia violar a lei, pois isto seria um
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atentado à liberdade individual, tendo a jurisdição apenas função individualista e repressiva[44].

O ideal liberalista, que unifica a categoria da ilicitude com a da responsabilidade civil, através da
visão mercadológica dos direitos, tão importante para o aquecimento da economia liberal, ainda
está presente na doutrina brasileira. "Não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não
resulte prejuízo", afirma Orlando Gomes, para exemplificar-se aqui a postura da doutrina e a
força de um paradigma. Ora, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Veja-se,
conforme afirma Orlando Gomes, que "não é de boa lógica, seguramente, introduzir a função no
conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da
responsabilidade, do que do ato ilícito. Seria este simplesmente a conduta contra jus, numa
palavra, a injúria, fosse qual fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu
sentido prático se tivesse de ater-se a conceitos puros. O ilícito civil só adquire substantividade
se é fato danoso. (...) Sem injúria, na acepção civilística do termo, não se consubstancia o ilícito
civil"[45].

O problema está no entendimento liberal de que ninguém poderia ser coagido de nenhuma
forma a realizar algo, pois isso seria violência e opressão, razão pela qual se criou uma
universalização das obrigações, acabando todas elas em resolução por perdas e danos,
contribuindo para que fosse impossível uma tutela específica das obrigações (especialmente as
de fazer ou não fazer), sendo, assim, substituídas pelo equivalente monetário[46].

Percebe-se, então, que a configuração de uma tutela genuinamente preventiva implica na
quebra do dogma de que a única tutela contra o ilícito seria a reparação do dano por ele
causado, o que acabaria na tutela ressarcitória, ainda que na forma específica, que tinha o
escopo apenas garantir a integridade patrimonial dos direitos[47]. 

Dessa forma, o direito processual civil (e suas instituições) deve ter a capacidade de construir-se
e reconstruir-se a partir do tempo do direito, voltando-se também para o futuro e para o
coletivo. Diante disso, há que se investigar uma nova forma de atuação da jurisdição por meio
das tutelas preventivas e coletivas, primando pelos direitos fundamentais processuais (ou
garantias constitucionais do processo).

A ideia de igualdade formal, ao refletir a impossibilidade de tratamento diferenciado às
diferentes posições sociais e aos bens, unificou o valor dos direitos (como já se disse, função
mercadológica dos direitos no Estado Liberal), permitindo a sua expressão em dinheiro e, assim,
que a jurisdição pudesse conferir a todos eles um significado em pecúnia. E isso fez com que a
jurisdição fosse dirigida a prestar tutela aos direitos privados violados, daí por que a classificação
trinária das sentenças era suficiente no direito processual concebido naquela época e não era
necessário ou urgente a construção de uma autêntica tutela jurisdicional preventiva[48].

Contudo, com o advento da sociedade contemporânea e a necessidade de mudança de
paradigma - já estudado linhas acima -, constatou-se que, especialmente no âmbito das
obrigações, para que fosse dado ao titular do direito exatamente aquilo que ele obteria se não
tivesse sido necessário o processo (e, assim, prestar a tutela jurisdicional efetiva), seria
necessário um sistema novo de tutela, que fizesse uso da tutela preventiva, se adotasse a
técnica de antecipação dos efeitos da tutela e, por fim, se impusesse ordens ao réu[49].

Sabe-se que, em lição há muito já proferida por Carnelutti, o tempo necessário para a
composição do litígio - leia-se sentença final definitiva - implica num custo considerável,
especialmente em relação ao tempo, pois a duração do processo é um de seus defeitos
humanos que, mesmo com seu aperfeiçoamento, não poderão jamais ser eliminados por
completo[50]. 

Como já se viu, a visão mercadológica dos direitos constante no Estado Liberal Clássico e que
manteve influência durante quase todo o século XX deu à jurisdição uma tradicional função de
tutela ressarcitória, pois afirmava que a única tutela contra o ilícito seria a reparação do dano,
não importando para o Direito, então, qualquer atividade ilícita que não resultasse algum
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prejuízo. Portanto, o sistema processual não estava preocupado com a adequação dos
provimentos jurisdicionais[51].

Sabe-se que a prestação efetiva da tutela do direito depende do provimento adequado, quer
dizer, a decisão interlocutória e a sentença devem assumir formas variadas para poder tutelar de
maneira adequada os direitos. A sentença condenatória, por exemplo, por motivos culturais e
políticos, foi atrelada aos meios de execução por sub-rogação tipificados na lei, sendo incapaz
de prestar as tutelas inibitória e de remoção do ilícito, entre outras.

Importante anotar que, se é necessário um procedimento adequado para viabilizar a efetividade
da tutela jurisdicional e, por consequência, tutelar adequadamente os direitos materiais, é pouco
mais que evidente que é fundamental que no sistema processual ofereça, ainda, meios de
execução adequados para os mais diversos casos de direito material, pois são também técnicas
processuais para a efetiva tutela jurisdicional, pois interferem diretamente no resultado que o
processo pode proporcionar no direito material[52].

Por conseguinte, nota-se a suma necessidade da atipicidade dos meios executivos e
mandamentais, e a possibilidade de escolha, no caso concreto, daquele meio mais adequado e
ao mesmo tempo menos oneroso os requerido, o que os artigos 461 e 461-A do Código de
Processo Civil e o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor permitem sem maiores
discussões[53].

Frise-se, por necessário, que estes mecanismos legais permitem que, num mesmo processo,
reúna-se, simultaneamente, conhecimento e execução, e os provimentos nele emitidos (decisão
interlocutória e sentença) não só dão ensejo a atos executivos, como também têm força
mandamental, nada impedindo que essas duas eficácias possam decorrer de um mesmo
provimento do juiz.

Diante disso, fica evidente que o Estado Contemporâneo caracteriza-se, no campo da tutela dos
direitos, pelo ônus de prestar a tutela jurisdicional adequada (às necessidades do direito material
posto em causa) e efetiva (realizar a pretensão especificamente) no caso concreto[54], pois é
condição de uma proteção jurídica efetiva que o resultado do procedimento proteja os direitos
materiais dos titulares desses direitos envolvidos no processo[55].

Assim sendo, as garantias constitucionais processuais, encaradas no Estado Liberal Clássico
como defesas do cidadão contra o Estado, passam a ser encaradas, no Estado Contemporâneo,
como direitos fundamentais, com eficácia plena e aplicação imediata, possibilitando ao cidadão o
direito a uma tutela jurisdicional adequada e efetiva, haja vista a obrigação deste Estado em
realizar os direitos fundamentais, tudo com vistas à obter a justiça no caso concreto.[56]

Em relação à utilização da nomenclatura "garantias processuais constitucionais" (meramente
formais, fruto do Estado Liberal Clássico) ou "direitos fundamentais processuais" (materiais,
imperativos do Estado Contemporâneo), esta última expressão deve passar a ser adotada, eis
que a função judiciária eminentemente declaratória (estática) do paradigma racionalista, em face
do Estado Contemporâneo, cede lugar a uma função judiciária eminentemente criativa
(dinâmica), para que os direitos meramente reconhecidos sejam direitos efetivamente protegidos
em concreto.[57]

As tentativas atuais de "modernização" do processo civil brasileiro são incapazes de produzir
uma transformação significativa na prática forense: necessitamos de uma profunda revisão do
atual paradigma, a fim de torná-lo harmônico com a sociedade complexa, pluralista e
democrática que vive no Estado Contemporâneo, devolvendo ao juiz os poderes que o
paradigma racionalista lhe tolheu.[58]
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Na filosofia liberal, a intervenção estatal era uma exceção à regra, fazendo com que todas as
cautelas e restrições legais fossem tomadas para evitar a ofensa aos valores mais sagrados do
Estado Liberal Clássico, estabelecendo, assim, um dos princípios básicos do paradigma
racionalista: a segurança jurídica.

O direito de ação, naquela época, era indiferente às distintas necessidades sociais, sendo
entendido apenas como o direito formal a propor uma ação, e somente quem poderia suportar
os custos e o tempo de uma demanda entraria em juízo, já que a desigualdade econômica e
social entre os indivíduos não era uma das preocupações desse Estado. O juiz funcionava
meramente como boca da lei e não podia, por isso, interpretá-la, já que esta tinha sentido
unívoco e era justa em si, não devendo estar de acordo com princípios e regras constitucionais
superiores. Isto serviu para que a segurança imperasse.

Não havia, assim, preocupação com uma tutela preventiva - e nem se poderia pensar nisso,
tendo em vista que a segurança jurídica impedia juízos por cognição sumária - e, ademais, nem
mesmo com um procedimento adequado, pois o direito tinha cunho repressivo e só agia após o
dano, bastando um procedimento reparatório, dotado de meios executivos tipificados
previamente.

Contudo, aos poucos se foi observando, a partir de meados do século XX, que esta forma
jurídica causava grades desigualdades e injustiças. Necessitava-se cuidar mais do social,
devendo o Estado ampliar seu campo de atuação. A igualdade formal cedia lugar à igualdade
substancial e à justiça social, a fim de equilibrar as diferenças existentes entre os membros da
sociedade. A partir daí, o direito passou a ser exercido funcionalmente.

Surgiu, assim, o Neoconstitucionalismo, trazendo direitos fundamentais e princípios materiais de
justiça social, colocando a Constituição como diretriz básica para a interpretação das leis
emanadas do legislativo, permitindo ao juiz interpretá-las e aplicá-las de acordo a Carta Política. 

No contexto de construção do Estado democrático de direito, à luz dos direitos fundamentais do
processo e do neoconstitucionalismo, não é possível imaginar o processo como técnica. Esta é
importante, porém há que se responder à missão constitucional de efetivamente dar tutela aos
direitos nos casos concretos. Isso não significa que as "normas de segurança", que as garantias
de defesa do réu, não serão observadas ou aplicadas, mas, certamente, não terão o mesmo
conteúdo emprestado pelo paradigma racionalista.

E como o direito à efetividade da tutela jurisdicional deve atender ao direito material, é natural
concluir que o direito à efetividade engloba o direito à pré-ordenação de técnicas processuais
capazes de dar respostas adequadas às necessidades que dele decorrem, sendo necessário, para
um provimento adequado, a possibilidade de utilizar-se a técnica antecipatória, e, também,
meios executivos idôneos para a consecução fática do direito material. O direito pátrio deveria,
por exemplo, utilizar o que no processo civil norte-americano se chama writ of injunction, que lá
abarcaram a action of mandamus, o nosso conhecido Mandado de Segurança. Os writs of
injunction são medidas antecipatórias ou provisionais que podem ser propostas contra atos de
autoridade ou contra pessoas físicas ou jurídicas.[59]

Portanto, a necessidade contemporânea da efetividade do processo, ao temperar a absoluta
procura pela segurança jurídica racionalista, obriga que os princípios processuais constitucionais
tenham nova roupagem, com vista a garantir, ao titular do direito material, instrumentos
adequados a assegurar a realização plena de seu direito à luz dos direitos fundamentais do
processo. O direito é, antes, uma categoria ética a exigir uma realização adequada e justa, ou
seja, materialmente correta e normativamente plausível da juridicidade. Há, portanto, que se
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transformar o direito em um saber prático, rompendo com a objetificação dos textos legais[60].

Para a efetivação dos direitos fundamentais processuais (as garantias constitucionais do
processo) é preciso assumir uma atitude autoquestionadora, correr o risco de tomar uma posição
e arriscar o impossível, possibilitar o impossível[61], ou seja, romper com as posturas
padronizadas, sabendo-se, contudo, que em toda pretensão de compreensão há um ponto de
cegueira. É provável que a idéia de superar o normativismo e a jurisdição normatizada seja
utópica. Porém, como diz Baptista da Silva[62], não importa quão distante de realização esteja a
aspiração a essa superação, tem-se o dever de agir, ultrapassar o perigo potencial da
impossibilidade.
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ACESSO À JUSTIÇA: O DIREITO DE AÇÃO SOB A PERSPECTIVA DO
NEOCONSTITUCIONALISMO

ACESS TO JUSTICE: THE RIGHT OF ACTION IN THE PERSPECTIVE OF
NEOCONSTITUCIONALISM

Alexandre Antonio Bruno Da Silva
Ana Isabel Modena

RESUMO
A concepção tradicional interpreta o acesso à Justiça como a mera universalização do acesso aos
tribunais. Entretanto, para ir além dessa perspectiva, o verdadeiro acesso a Justiça, sob o ponto
de vista dos novos tempos, deve estar associado a uma prestação jurisdicional efetiva, rápida e
justa. Se até meados do século passado a Constituição era interpretada como um documento
essencialmente político, sem força normativa, o neoconstitucionalismo transforma, integralmente,
essa realidade. O Direito de Ação, com sede constitucional, não passa incólume a essa onda de
mudanças. O direito fundamental de ação requer uma postura ativa do Estado, não somente
voltado à supressão dos obstáculos sociais ao seu uso, mas também à sua plena efetividade e
tempestividade.
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à Justiça; Neoconstitucionalismo; Direito de Ação; Direitos
Fundamentais; Efetividade da ação.

ABSTRACT
The traditional concept interprets access to justice as the mere universal access to the courts.
However, to go beyond this perspective, the real access to justice, from the point of view of
modern times, must be associated with effectivity and justice. If by mid-century ago the
Constitution was interpreted as an essentially political document, without legal force, the
neoconstitutionalism changes this reality. The constitutional right of action is also affected bye
the wind of changes. The fundamental right of action requires an active state, not only focused
on removing obstacles to their social use, but also to their full effectiveness and timeliness. 
KEYWORDS: Access to Justice; Neoconstitutionalism; Right of Action; Effectiveness of action. 

Introdução
 

 
Uma concepção tradicional do direito aproxima acesso à Justiça com o acesso aos Tribunais. O acesso à Justiça é direito
fundamental, expresso no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que determina que “a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Uma leitura, pouco atenta as novas funções do Estado pós-moderno, poderia levar a crer que esse artigo da Constituição,
simplesmente, proíbe a criação de qualquer obstáculo à análise do Poder Judiciário em relação a determinada ameaça ou lesão a
direito. É possível, também, aproximar, de maneira errônea, diga-se de passagem, o sentido do acesso a justiça a um mero direito de
petição (art. 5º, XXIV, “a”, Constituição Federal). Entretanto, a boa hermenêutica constitucional não pode retirar do acesso a justiça
significados tão limitados.
É preciso que se compreenda que não basta alargar o âmbito de pessoas e causas capazes de ingressar em juízo. É indispensável
aprimorar internamente a ordem processual, habilitando-a a oferecer resultados úteis e satisfatórios aos que se valem do processo.
Caso isso não seja feito o que se está proporcionando não é o acesso à Justiça, mas o acesso universal à injustiça.
O acesso à Justiça deve ser compartilhado por todos, independentemente de sua localização dentro das camadas sociais. A
igualdade perante a Justiça está assegurada pela Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela (art. 5º, inciso XXXV, CF).

Entretanto, não é isso que se constata. Tratar como iguais sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, não é outra

coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça. Os desvalidos financeiramente, geralmente, têm acesso mais precário,

ainda, à Justiça. O jus postulandi, muitas vezes, mais prejudica do que ajuda em meio a uma lide, dando força de coisa julgada a

uma representação inadequada. O patrocínio gratuito das causas feito pelas Defensorias Públicas (art. 5º, inciso LXXIV, CF)
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mostra-se, ainda, deficiente. Ainda há necessidade de grandes esforços estatais para a sua estruturação.

Não se defende aqui, entretanto, a idéia acalentada por alguns, de que as camadas mais favorecidas economicamente possuem

franco acesso a Justiça, que suas lides possuem marcha totalmente diferentes daquela dos menos favorecidos. A situação atual é de

que todos desfrutam, democraticamente, de um acesso, precário à Justiça. A diferença reside, tão somente, no grau em que essa

precariedade ocorre.

É necessário que se faça uma leitura atualizada da Ciência Processual tendo em vista suas novas preocupações. Jurisdição, ação e

processo devem ser estudados tendo em vista os novos corolários.  Nesse artigo trataremos o conteúdo do direito de ação nos novos

tempos.

 

 
 
1.    A Força Normativa Constitucional
 
 
Em boa parte do território europeu, até o final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição era vista como um documento
essencialmente político. Nessa época, não se concebia a Constituição como uma norma. Desprovidas de força normativa, as
propostas constitucionais, invariavelmente, permaneciam condicionadas à liberdade de conformação do legislador ou do
administrador. O Poder Judiciário, diminuído de suas funções pelos desdobramentos do século anterior, não era capaz de
proporcionar avanços em relação ao conteúdo da Constituição.
O processo de constitucionalização do Direito, vivido após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, modifica radicalmente este
quadro. Passa a ser premissa do estudo da Constituição o reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e
obrigatório de suas disposições. Defende-se que as normas constitucionais são dotadas de imperatividade e que sua inobservância
deve deflagrar mecanismos próprios de coação.
O Direito brasileiro não ficou alheio a essas transformações, surgem como principais sinais o reconhecimento da força normativa da
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação
constitucional.[1]
No Brasil, a jurisdição constitucional expandiu-se, verdadeiramente, a partir da Constituição de 1988. O novo texto constitucional
ampliou o direito de propositura. Além disso, foram criados novos mecanismos de controle concentrado, como a ação declaratória
de constitucionalidade e a regulamentação da argüição de descumprimento de preceito fundamental.[2]
Em meio a esse processo, a interpretação constitucional ganha força como modalidade de hermenêutica jurídica. As especificidades
das normas constitucionais levaram a doutrina e a jurisprudência a desenvolver e sistematizar um elenco próprio de princípios
aplicáveis à interpretação constitucional.

Tais princípios, de natureza instrumental, e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou
finalísticos da aplicação das normas constitucionais. São eles, na ordenação que se afigura mais
adequada para as circunstâncias brasileiras: o da supremacia da Constituição, o da presunção de
constitucionalidade das normas e atos do Poder Público, o da interpretação conforme a Constituição, o
da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade.[3]

O reconhecimento de normatividade aos princípios e sua distinção qualitativa em relação às regras é um dos símbolos do pós-
positivismo. Princípios não são como as regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas que
consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios.[4]
A existência de colisões de normas constitucionais, tanto as de princípios como as de direitos fundamentais, passou a ser percebida
como um fenômeno natural. A mera subsunção não se mostrou capaz de resolver o problema. Tampouco se mostram suficientes os
critérios tradicionais de solução de conflitos normativos. Razoabilidade e proporcionalidade assumem importância essencial na nova
hermenêutica.[5]
 
 
2.    Neoconstitucionalismo

 
A importância das mudanças sofridas pela Ciência do Direito nas últimas décadas originou o que se ousou chamar de
neoconstitucionalismo. Trata-se de uma festiva atmosfera teórica, metodológica e, não menos, ideológica. Nos dias de hoje não
parece possível abordar qualquer assunto, juridicamente relevante, sem que se reserve algum espaço para essa nova onda. O
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neoconstiticionalismo atinge todos os ramos do direito, seu escopo não se restringe ao Direito Constitucional.
A grande diversidade de nuances do pensamento dos diversos autores dificulta, até mesmo, a caracterização de uma corrente única
de pensamento.[6] Apesar da variedade, é possível encontrar uma série de semelhanças e tendências comuns, capazes de conformar
essa nova panacéia jurídica.
Algumas características dessa nova forma de pensar o Direito são encontradas na maioria das obras que tratam do tema. A primeira
delas é a flagrante importância concedida aos princípios e valores como componentes elementares dos sistemas jurídicos
constitucionalizados.

Não há como negar, hoje, a eficácia normativa ou a normatividade dos princípios de justiça.
Atualmente, esses princípios e os direitos fundamentais têm a qualidade de normas jurídicas e, assim,
estão muito longe de significar simples valores. Aliás, mesmo os princípios constitucionais não
explícitos e os direitos fundamentais não expressos têm plena eficácia jurídica.[7]

A volta da relevância dos valores, em mundo complexo como o que vivemos, não surge sem problemas. Não são poucos os casos
onde a utilização de valores e princípios podem levar a soluções diferentes, por vezes, até mesmo antagônicas, em um caso
concreto. A ponderação ganha importância como método de interpretação na resolução dos conflitos entre princípios.

Quando há colisão de princípios, um deve ceder diante do outro, conforme as circunstâncias do caso
concreto. De modo que não há como se declarar a invalidade do princípio de menor peso, uma vez, que
ele prossegue íntegro e válido no ordenamento, podendo merecer prevalência, em face do mesmo
princípio que o precedeu, diante de outra situação concreta.[8]

A Constituição, através do neoconstitucionalismo, ganha nova força, irradia seus efeitos por todo o ordenamento jurídico,
condicionando toda a atividade jurídica e política dos poderes do Estado. Em relação aos particulares, apesar de existirem
divergências quanto à forma em que essa irradiação acontece, há quase uma unanimidade na existência de algum efeito das normas
constitucionais sobre as relações privadas.
Além disso, antes da Segunda Guerra Mundial, vigorava na maior parte da Europa um modelo de supremacia do Poder Legislativo,
na linha da doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral. O juiz era
uma mera “boca da lei”.[9]

A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não apenas novas constituições,
mas também um novo modelo, inspirado pela experiência americana: o da supremacia da Constituição.
A fórmula envolvia a constitucionalização dos direitos fundamentais, que ficavam imunizados em
relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário.[10]

Os juízes, com o neoconstitucionalismo, ganham nova e importante função. A liberdade de interpretação tomada dos magistrados
pela Escola da Exegese retorna, potencializada, pela força normativa dos princípios e valores constitucionais.
 
 

3 O Direito de Ação no Quadro dos Direitos Fundamentais
 

No Estado liberal clássico os direitos fundamentais eram vistos como direitos de liberdade e de defesa. Nessa época, não existia
separação entre a ação e o direito subjetivo material, aceitava-se a idéia de que a ação nada mais é do que o direito de alguém
perseguir em juízo o que lhe é devido. A ação não era dirigida contra o juiz, mas contra o réu.
No final do século XIX, quando foi identificada a autonomia da ação diante do direito material, aceitou-se a idéia de que o cidadão
tinha um direito de ação contra o Estado. Entretanto, nesse momento, ainda não se vislumbrava que dos direitos fundamentais
decorriam prestações. Desta forma, o direito de ação, ainda que instrumentalizando um direito privado qualquer, chegou a ser
concebido como a expressão de um direito de liberdade em face do Estado.
A superação do Estado liberal clássico e o surgimento dos Estados sociais fizeram eclodir novos direitos fundamentais, os quais
passaram a exigir do Estado, além de um simples não fazer, ações ou prestações positivas.

Atualmente ninguém mais duvida que o cidadão tem um direito de ação, indiferente ao direito material,
contra o Estado-juiz. Esse direito de ação assume valor, como direito fundamental de defesa, quando
visto como procedimento especialmente diferenciado para a obtenção de tutela jurisdicional do Estado-
juiz contra a violação ou a ameaça de violação de direito praticada pelo Estado-réu.[11]
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Assim o Estado social fez com que os direitos fundamentais passassem a ser vistos também como direitos a prestações que então
foram classificadas como direitos: a) a prestações sociais; b) a prestações de proteção e c) a prestações destinadas a viabilizar a
participação no poder e na organização social.
Os direitos às prestações têm sua exigibilidade assegurada mediante a ação. O exercício da ação configura em si mesmo, a
participação, enquanto o fim que com ela se busca, isto é, a tutela jurisdicional, é a prestação constitutiva do direito social. Note-se
que a participação depende apenas do exercício da ação, enquanto a prestação social exige a concessão da tutela jurisdicional ao
autor.
O Estado tem o dever de proteger, mediante normas, os direitos fundamentais. Não é aceitável que este se omita de instituir regras
procedimentais que permitam a atuação efetiva e tempestiva desses direitos. A coletivização dos interesses levou a criação de uma
série de normas de proteção, as ações coletivas.

A ação coletiva tem o objetivo especial de permitir a tutela de direitos difusos e coletivos – e, por isso
mesmo, também pode ser utilizada para se buscar uma prestação constitutiva de direito social. A
proteção judicial desses direitos é regulada por um micro sistema composto pela Lei da Ação Civil
Pública (Lei 7.347/85) e pelo Titulo III do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).[12]

Nesse momento, é importante tratar dos chamados direitos transindividuais que se referem aos interesses que não alcançam apenas
uma pessoa, mas várias. Os denominados interesses transindividuais estão posicionados entre o público e o privado, na categoria dos
interesses sociais, consoante o fenômeno da descentralização social, em que a sociedade de massa passa a influenciar na gestão
estatal.

A tutela estatal não pode ignorar relações sociais que apesar de não se adequarem ao modelo individualista, geram diversos
conflitos. Para tanto, surgiu a necessidade de se prestar atenção não mais no dado da titularidade do direito, mas nos próprios
interesses em discussão e sua relevância social, sendo necessário encontrar outra maneira de tutelá-los.
Nestes casos, a relação entre o bem de vida e a pessoa se estabelece não mais em vista de um indivíduo, mas de uma coletividade,
no que definitivamente se afasta do modelo tradicional, em que a titularidade do direito de exigir a prestação equivalia à da relação
jurídica material.[13]
Os interesses difusos, os da coletividade como um todo, identificam-se com o bem geral.[14] Em regra, porém, dizem respeito a
certos grupos sociais, mais ou menos precisos, com o que se assemelham mais aos corpos intermediários, a parcelas da sociedade
que possuem interesses coincidentes ou não com o todo.
A legislação brasileira, através do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consagrou a existência dos interesses
transindividuais, caracterizando-os em três modalidades: direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos.
No sistema estabelecido pelo CDC, o que distingue os interesses difusos dos coletivos é o elemento subjetivo, uma vez que nos
primeiros, inexiste qualquer vínculo jurídico que ligue os membros do grupo entre si ou com a parte contrária. Os titulares dos
interesses difusos são indeterminados e indetermináveis, unidos apenas por circunstâncias de fato. Nos interesses coletivos, ao
contrário, tem-se um grupo, uma categoria ou classe de pessoas ligadas por uma relação jurídica-base instituída entre elas ou com a
parte contrária.[15]
Segundo Ada Pellegrini Grinover, os interesses difusos e coletivos apresentam, em comum, a transindividualidade e a
indivisibilidade do objeto. Isso significa que a fruição do bem, por parte de um membro da coletividade, implica necessariamente
sua fruição por parte de todos, assim como sua negação para um representa a negação para todos. A solução do conflito é, por
natureza, a mesma para todo o grupo, podendo-se afirmar que, se houvesse litisconsórcio entre os membros, tratar-se-ia de
litisconsórcio unitário.[16]
No caso dos interesses individuais homogêneos, conduzidos coletivamente por força da origem comum, cada membro do grupo é
titular de direitos subjetivos clássicos, divisíveis por natureza, tanto assim que cada um pode levar a juízo sua demanda a título
individual.  Para Luiz Guilherme Marinoni esses direitos não são caracterizados como direitos transindividuais, mas como direitos
individuais de massa.[17]
Segundo Ada Pellegrini Grinover, uma vez levada a juízo coletivamente, a solução da lide não é, necessariamente, igual para todos,
pois que cada qual pode ver sua demanda acolhida ou rejeitada por circunstâncias pessoais. Cuida-se, agora, de um feixe de
interesses que podem ser tratados coletivamente, mas com a manutenção da tutela tradicional individual. Se se tratasse de
litisconsórcio, este seria nas modalidades comum e facultativo.[18]
A nova lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009), estabelece que o Mandado de Segurança Coletivo
pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a
seus integrantes ou à finalidade partidária. É possível ser impetrado, também, por organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da
totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados.
O mandado de segurança coletivo protege direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Não há previsão, na citada norma, de
proteção aos direitos difusos.
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A ação popular, ao dar o direito ao cidadão de pedir a correção de desvios na gestão da coisa pública, caracteriza-se como
verdadeiro direito de participar na administração do patrimônio público.
A ação de inconstitucionalidade, diante da sua própria natureza de controle de um ato de poder, constitui outra ação judicial de
grande importância para a democracia participativa.

Perceba-se que as ações judiciais, quando expressam direitos políticos, e assim viabilizam a
participação no poder e na tutela de direitos difusos e coletivos, têm o seu efeito de participação
vinculado à legitimação ativa, ou melhor, à abertura deferida para a propositura da ação. Ou seja,
quanto mais se alarga a legitimidade para a propositura dessas ações, mais se intensifica a participação
do cidadão – ainda que representado por entidades – e dos grupos no poder e na vida social.[19]

O Estado tem o dever de proteger, mediante normas, os direitos fundamentais. Além de editar normas proibindo condutas contrárias
aos direitos fundamentais, o Estado deve criar regras procedimentais instituintes de técnicas capazes de permitir a atuação efetiva e
tempestiva do desejo de tais normas. Enfim, o Estado tem o dever de editar normas materiais e procedimentais para a proteção dos
direitos fundamentais.[20]
No entanto, não basta a proteção normativa, são necessárias também medidas fáticas. Não é suficiente que o Estado edite normas
proibidoras ou impositivas de condutas, faz-se necessário que tome providências concretas tendentes a impor a sua observância e a
eliminar ou a corrigir os efeitos concretos produzidos pelos atos que as violarem. É necessário então que o Estado atue de modo a
fiscalizar o cumprimento das normas e a punir os seus eventuais infratores.

Como os direitos fundamentais obrigam o Estado a proteger os direitos fundamentais nas relações entre
os particulares, a omissão de proteção do legislador, no grau mínimo constitucionalmente determinado,
quando invocada pela ação e detectada pelo juiz, obriga-o a supri-la. Vale dizer que, no caso de
inexistência ou insuficiência da proteção normativa, o juiz deve, a partir da consideração do direito
fundamental, conferir a tutela esquecida pela lei e exigida pela Constituição.[21]

A ação diante do direito à proteção estatal dos direitos fundamentais tem múltipla função. Ela é útil para evitar a violação da norma
de proteção, eliminar os efeitos concretos produzidos pelo ato que a violou, remediar a omissão de proteção do administrador e a
própria omissão de proteção do legislador. Para cumprir seu desiderato deve se estruturar sobre um conjunto de técnicas processuais
especialmente voltadas a permitir a efetiva e tempestiva proteção desses direitos.

O direito de ação é um direito fundamental processual, e não um direito fundamental material, como
são os direitos de liberdade, à educação e ao meio ambiente. Portanto, ele pode ser dito o mais
fundamental de todos os direitos, já que imprescindível à efetiva concreção de todos eles.[22]

O direito de ação surge no momento em que o Estado proíbe a tutela privada ou o uso da força privada para a realização e a proteção
dos direitos. Trata-se de um direito fundamental não apenas à tutela dos direitos fundamentais, mas sim à proteção de todos os
direitos.
É exatamente por isso que o direito de ação não pode ser obstaculizado por entraves como o do custo do processo. Mas não adianta
simplesmente proclamar que o direito de ação não pode ser inviabilizado por questões sociais. Na verdade, o direito fundamental de
ação requer uma postura ativa do Estado não somente voltado à supressão dos obstáculos sociais ao seu uso, mas também à sua
plena efetividade e tempestividade.

 

4. A efetividade da ação
 
Como já afirmamos, anteriormente, o Estado tem a obrigação de instituir técnicas processuais que permitam ao cidadão exercer a
ação de maneira efetiva. O legislador tem o dever de dar ao cidadão as ferramentas que lhe permitam construir e utilizar a ação
adequada e idônea à proteção do seu direito material. O que quer dizer que o direito de ação não se volta somente contra o Estado-
juiz.
Recebem destaque negativo todas as normas que obstaculizam ou dificultam o acesso à justiça, as normas que são insuficientes para
permitir a efetividade da tutela jurisdicional e, especialmente, a falta de norma processual que impede a adequada tutela do direito.
Apesar do direito fundamental de ação incidir especialmente sobre a jurisdição, uma omissão de lei não justifica a omissão do juiz.
Nesse caso, a omissão do legislador estaria negando ao juízo o poder necessário para exercer a sua função. A ausência de técnica
processual para a tutela dos direitos constitui violação do direito fundamental de ação e obstáculo à atuação da jurisdição.
Para que o cidadão possa efetivamente exercer o direito de ação e para que a jurisdição não se apresente destituída dos meios
necessários para atuar, não há como negar ao juiz a possibilidade de suprir a ausência de lei que inviabiliza a efetiva tutela
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jurisdicional do direito.
O direito fundamental de ação, portanto, incide diretamente sobre o juiz, obrigando-o a suprir a omissão legislativa para poder
exercer a sua função de maneira adequada. Ressalte-se que essa situação é completamente diferente daquela em que o juiz supre a
omissão do legislador para dar proteção a um direito fundamental material.
Explicitando que o Estado tem o dever de prestar a justiça em prazo razoável e o cidadão o direito de obter a tutela jurisdicional de
modo tempestivo. Esse direito fundamental, além de incidir sobre o Executivo e o Legislativo, incide sobre o Judiciário, obrigando-
o a organizar adequadamente a distribuição da justiça, a equipar de modo efetivo os órgãos judiciários, a compreender e a adotar as
técnicas processuais idealizadas para permitir a tempestividade da tutela jurisdicional, além de não poder praticar atos omissivos ou
comissivos que retardem o processo de maneira injustificada.
Exemplo desta preocupação são as técnicas processuais capazes de possibilitar a antecipação da tutela em caso de “fundado receio
de dano”, “abuso de direito de defesa” e “parcela incontroversa da demanda” (CPC, art. 273, I, II e § 6º).

A efetividade da ação não depende apenas de técnica processuais (tutela antecipatória contra o receio
de dano e tutela cautelar) capazes de impedir que o dano interino ao processo possa causar prejuízo ao
direito material. O direito de ação exige que o tempo para a concessão da tutela jurisdicional seja
razoável, mesmo que não exista qualquer perigo de dano.[23]

O acúmulo de serviço, a falta de pessoal e condições concretas de trabalho podem, e são, utilizados pelos membros do Judiciário
como razão pela demora processual. Entretanto, esses motivos não podem eximir o Estado do dever de prestar a tutela jurisdicional
de forma tempestiva. O legislador tem o dever de instituir técnicas processuais voltadas à divisão do tempo processual e o juiz o
dever de adequadamente compreendê-las e de sobretudo bem utilizá-las.
Através da tutela antecipatória abre-se a oportunidade para que o autor obtenha a imediata tutela do direito material que seria
evidenciado no curso do processo. Além disso, o autor tem o direito de obter a tutela do direito material quando esse se torna
incontroverso, ainda que o processo deva continuar (art. 273 § 6º, CPC). Note-se que aqui ele tem o direito à execução imediata da
sentença que reconhece o direito material.
A sentença, até prova em contrário, é um ato legítimo e justo. Por isso, é o recorrente ou o réu que deve pagar pelo tempo de
demora do processamento do recurso. Não há como respeitar o direito fundamental à duração razoável sem atribuir efeitos concretos
à sentença, ou melhor, sem dar à sentença a possibilidade de interferir na vida das pessoas.

 

 

5. Considerações Finais
 
Até meados do século passado, não se concedia força normativa à Constituição, sendo interpretada como uma mera carta de
intenções. O neoconstiticionalismo representa o epílogo dessa fase da história do Direito Constitucional.
A superação do Estado liberal clássico e o surgimento dos Estados sociais fizeram eclodir novos direitos fundamentais. Agora, além
de um simples não fazer, passou-se a exigir do Estado ações ou prestações positivas. Ao mesmo tempo, sentiu-se a necessidade da
criação de regras procedimentais que permitam a fruição efetiva e tempestiva desses direitos.
O Direito Constitucional, nas ondas do neoconstitucionalismo, reconheceu a força normativa da Constituição, promoveu a expansão
da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional. Através dele, a
Constituição ganhou nova força, irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, condicionando toda a atividade jurídica e
política dos poderes do Estado. Se antes vigorava um modelo de supremacia do Poder Legislativo, agora assumem função, das mais
relevantes, os membros do Judiciário.
A ação diante do direito à proteção estatal dos direitos fundamentais tem múltipla função. Ela é útil para evitar a violação da norma
de proteção, eliminar os efeitos concretos produzidos pelo ato que a violou, remediar a omissão de proteção do administrador e a
própria omissão de proteção do legislador. Para cumprir seu desiderato deve se estruturar sobre um conjunto de técnicas processuais
especialmente voltadas a permitir a efetiva e tempestiva proteção desses direitos.
O direito de ação não pode ser obstaculizado por entraves como o do custo do processo. O direito fundamental de ação requer uma
postura ativa do Estado não somente voltado à supressão dos obstáculos sociais ao seu uso, mas também à sua plena efetividade e
tempestividade.
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 AS LENTES DE UMA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL: OBSERVANDO 
EXPERIÊNCIAS RENOVADAS DE ACESSO À JUSTIÇA PARA O INCREMENTO DO DEBATE 

THE LENS OF A RESTORATIVE JUSTICE IN BRAZIL: OBSERVING EXPERIENCES RENEWED ACCESS 
TO JUSTICE FOR INCREASED DIALOGUE 
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RESUMO 
Este ensaio pretende debater sobre a justiça restaurativa focando suas bases, propósitos e 
perspectivas com o intuito tanto de estabelecer um espaço próprio e de significação para a noção 

de justiça restaurativa, quanto de sinalizar o fazer prático de alguns projetos que nasceram e se 
estabeleceram a partir desta nova perspectiva de abordagem dos conflitos. A justiça restaurativa 
deve ser concebida como um instrumento de política-criminal que vise à inovação da intervenção 

penal. Apresenta um novo olhar e uma nova forma de intervenção sobre o crime. Rompe com os 
modelos retributivo e terapêutico que já deram mostras do seu esgotamento. O foco de análise 

observará projetos implementados no Brasil, embora os propósitos deste ensaio sejam aqueles de 
contribuir para o debate e avanço destas e de outras práticas de incremento do acesso à justiça 
na realidade brasileira. 

PALAVRAS-CHAVES: acesso à justiça; política criminal; justiça restaurativa. 
 

ABSTRACT 

This essay aims to discuss restorative justice focus on their bases, purposes and perspectives with 

the aim to establish their own space and meaning to the concept of restorative justice, as a signal 

to do some practical projects that were born and settled from this new perspective to approach 

the conflict. Restorative justice should be conceived as an instrument of criminal policy, which 

aims to innovate the penal intervention. Featuring a new look and a new form of intervention on 

crime. Breaks with the retributive and therapeutic models that have already shown their depletion. 

The focus of analysis will observe projects implemented in Brazil, although the purposes of this 

essay are those of contributing to the discussion and advancement of these and other practices 

for increasing access to justice in the Brazilian reality. 

KEYWORDS: access to justice; crime policy; restorative justice. 

 

 

1 Introdução: firmando compromissos. 

  

Quando, ao longo da segunda metade do século XX, o debate sobre os esgotamentos de uma justiça 

tradicional culminou com o movimento de renovação de suas práticas, e no espaço criminal, com o fomento 

de teses até abolicionistas, de estudos de vitimologia e de reconfiguração do conflito, estava constituído o 

solo sobre o qual as ideias de uma justiça restaurativa poderiam crescer. É em torno deste debate sobre a 
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justiça restaurativa que este ensaio se realiza, cujo pano de fundo é aquele da resolução dos conflitos e do 

acesso à justiça. Pretendemos partir de uma discussão acerca de suas bases, propósitos e perspectivas com o 

intuito tanto de estabelecer um espaço próprio e de significação para a noção de justiça restaurativa, quanto 

de sinalizar o fazer prático de alguns projetos que nasceram e se estabeleceram a partir desta nova 

perspectiva de abordagem dos conflitos. 

A preocupação com a realidade brasileira nos orienta no sentido de preferir observar projetos já em 

implementação em solo pátrio, com as especificidades de nossa realidade, limitações e possibilidades. A 

partir da colaboração entre o Ministério da Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), em 2005, três iniciativas foram destacadas: em Porto Alegre, na 3ª Vara da Infância e da 

Juventude, em São Caetano do Sul, englobando a vara da infância e as escolas públicas e em Brasília, no 

núcleo Bandeirante. Por correlato, um projeto do Instituto das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e 

Tratamento do Delinqüente (ILANUD) se propôs a avaliar os projetos em andamento citados, o que nos 

permitiu conhecer mais profundamente tais experiências[1]. É certo que há experiências estrangeiras bem 

sucedidas que, em função do pioneirismo, fomentaram a implementação de projetos de justiça restaurativa 

em outros lugares do mundo. Parker (2005, p.8) cita como exemplos Grã-Bretanha, Nova Zelândia, os 

Estados Unidos, África do Sul, Coréia, Cingapura e Ruanda. Dentro da América Latina, Colômbia, Costa 

Rica, Panamá e Brasil são exemplos de países que já contam com experiências em justiça restaurativa. Mas o 

foco na realidade brasileira é um compromisso com os avanços e reflexões acerca do acesso à justiça e com 

a construção de uma cultura jurídica que reafirme a emancipação e respeito a cada um de nós. 

As proposições que apresentamos no final deste ensaio indicam de um lado a necessidade de 

debater e difundir experiências em justiça restaurativa e de outro a reflexão em torno da necessidade de 

buscar caminhos para uma justiça penal que seja também um projeto pacífico. 

  

2 Para compreender o debate sobre justiça restaurativa 

  

Partimos, por certo, de uma concepção de acesso à justiça que a entenda inclusiva, mas vá além do 

espaço do Judiciário. É neste encontro, entre uma justiça formal e outra em vias de construção que o nosso 

foco se situa. As construções teóricas e relatos práticos sobre a Justiça Restaurativa não permitem precisar 

um conceito unívoco, provavelmente em razão de um tempo de maturação ainda não completo para as 

experiências e definições. Como ponto de partida, então, a definição constante da Resolução 2002/12, 

emitida pelo seu Conselho Econômico e Social (ECOSOC), que tem a chancela da Organização das Nações 

Unidas (ONU), acaba sendo a mais usual, pois contempla a descrição dos princípios básicos para a 

implementação de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal. Apesar de uma fórmula um tanto 

tautológica, o ECOSOC define como programas de Justiça Restaurativa todo o programa que se vale de 

processos restaurativos para atingir resultados restaurativos. Processos restaurativos seriam aqueles nos 
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quais vítimas, ofensores e, quando apropriado, outros indivíduos ou membros da comunidade afetados pelo 

crime participam juntos e ativamente na resolução das questões ocasionadas ou evidenciadas pelo crime, 

geralmente com a ajuda de um facilitador, uma terceira pessoa neutra cuja tarefa é facilitar a abertura de uma 

via de comunicação entre as partes. São mencionados como exemplos de processos restaurativos a mediação, 

a conciliação, as conferências e os círculos de sentença. Resultados restaurativos, por sua vez, seriam os 

acordos resultantes dos processos restaurativos, que podem incluir a reparação do dano, a restituição de 

algum bem e a prestação de serviços à comunidade, sempre com o fim de atender às necessidades 

individuais e coletivas de todas as partes, bem como de demarcar as suas responsabilidades, visando à 

reintegração da vítima e do ofensor. 

      A amplitude da conceituação do ECOSOC foi proposital, eis que não se quis tolher o 

desenvolvimento espontâneo da Justiça Restaurativa com a adoção de parâmetros excessivamente restritivos. 

Em vista dessa fluidez conceitual, talvez seja mais apropriado, para a efetiva compreensão da Justiça 

Restaurativa, deslocar o foco da análise da sua conceituação para os fins a que ela se propõe. De modo geral, 

se peneiradas as diferenças entre as concepções existentes, é possível enquadrá-las em dois grandes grupos, 

identificados com duas grandes finalidades atribuíveis à Justiça Restaurativa: uma institucional e outra 

político-criminal. 

Assumindo uma finalidade institucional, a Justiça Restaurativa é encarada como instrumento de 

aperfeiçoamento do funcionamento do aparato judicial. Nesse sentido, é uma opção, entre as diversas formas 

possíveis de se responder à prática de um crime, que, por conta das vantagens que apresenta em relação ao 

esquema tradicional, representa um aprimoramento institucional dos órgãos estatais na tarefa de persecução 

do crime e do ato infracional. Essas vantagens podem ter naturezas várias, significando, às vezes, um 

acréscimo de eficiência e, outras, uma maior dose de humanidade à Justiça Penal. A concepção da Justiça 

Restaurativa como um mecanismo que adiciona eficiência na missão de coibição do crime é vista, por 

exemplo, na obra do teórico John Braithwaite (2002), para quem a Justiça Restaurativa figura como um meio 

menos dispendioso de reação ao crime, já que, quando exitosa, substitui outras medidas mais custosas e que, 

além disso, costuma ser aceita como mais legítima pelo autor, estimulando um maior respeito à lei, pois 

permite a sua participação. 

De outro lado, está a concepção de Justiça Restaurativa de Howard Zehr que, entendendo-a sob um 

prisma abertamente religioso, faz crer que se trataria de um mecanismo destinado a introjetar valores mais 

humanitários no sistema de justiça (ZEHR, 2008).  

No dizer de Howard Zehr, são necessárias outras lentes para superar o modelo atual, de uma justiça 

retributiva e punitiva, e focar sobre uma justiça restaurativa. Para a justiça retributiva “o crime é uma 

violação contra o Estado, definida pela desobediência à lei e pela culpa. A justiça determina a culpa e inflige 

dor no contexto de uma disputa entre ofensor e Estado, regida por regras sistemáticas” (ZEHR, 2008, 

p.170). Mas para a justiça restaurativa, “o crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a 
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obrigação de corrigir erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que 

promovam reparação, reconciliação e segurança” (ZEHR, 2008, p.170-1). 

Nos desdobramentos destas novas lentes, um ponto forte é aquele da responsabilidade. A 

responsabilidade ativa a voz do engajamento, necessário na condução de nossas vidas e na coerência de 

nossas ações. De um lado, a lente retributiva enxerga que erros geram culpa (absoluta ou indelével), cuja 

dívida abstrata com a sociedade é paga sofrendo-se uma punição, já que a ação é responsabilidade apenas da 

escolha do indivíduo. Já a lente restaurativa enxerga que os erros geram dívidas e obrigações, com gradação 

de responsabilidade, podendo a culpa ser redimida pelo arrependimento e reparação. A dívida é com a 

vítima em primeiro lugar, concreta e se paga restaurando o correto. A responsabilidade deve ser assumida 

pelas partes envolvidas, não se excluindo o papel do contexto social nas escolhas (ZEHR, 2008, p.190-1). 

Nas reflexões sobre a justiça restaurativa, salta em evidência a importância de uma postura ética de 

seus atores, sejam vítima e ofensor, seja a comunidade, sejam os mediadores. Ela implica no empoderamento 

dos envolvidos, que é uma disposição para assumir responsabilidades, para se comprometer com soluções, 

acordos e pactos e para restaurar relações desgastadas pelo conflito. 

De qualquer forma, essas e outras visões identificam-se por conferir à Justiça Restaurativa uma 

função institucional de mitigar arestas, ainda que sob perspectivas diversas, do aparato de persecução 

infracional e criminal. 

Uma finalidade político-criminal, diferentemente, está ancorada na idéia de que a Justiça 

Restaurativa representa uma ferramenta valiosa de intervenção social, voltada não ao aprimoramento das 

instituições de controle do crime, mas de alterar, de maneira mais ampla, o tratamento reservado ao 

fenômeno criminal. Nesse sentido, a Justiça Restaurativa não significa somente a reformulação dos órgãos 

responsáveis pela persecução penal, mas da intervenção penal como um todo, servindo como instrumento de 

implementação da política criminal a que se busque, num dado contexto social, efetivar. Como se sabe, a 

política criminal de um Estado pode assumir feições das mais variadas, desde as mais repressivas até as mais 

complacentes, mas todas, indistintamente, necessitam de mecanismos pelas quais possam se efetivar e a 

Justiça Restaurativa possa exercer esse papel. 

Costuma-se reunir as tendências político-criminais em três grupos, distinguindo-se uma linha 

conservadora, que prima pelo recrudescimento da intervenção penal, uma linha moderada, cujo objetivo é 

fazer ajustes no sistema penal de modo a evitar excessos punitivos e, enfim, uma linha radical, cuja meta é, 

em última instância, a abolição do sistema penal.[2] Uma proposta tal como a Justiça Restaurativa somente é 

consentânea com as duas últimas tendências, quais sejam, a moderada e a radical, eis que é – ou, pelo menos 

em princípio, deve ser – incompatível com um incremento repressivo do sistema penal, pois o aumento da 

intervenção estatal pode atingir um ponto de centralização capaz de sufocar qualquer possibilidade de 

participação da sociedade na solução dos problemas levantados pelo crime, possibilidade essa que é 

constitutiva da própria noção de Justiça Restaurativa[3]. 
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Assim, a Justiça Restaurativa pode servir, em uma perspectiva político-criminal, somente como 

meio de reduzir o controle formal sobre o crime ou até mesmo, como horizonte, eliminá-lo. É importante 

destacar que embora reduza o controle formal, pode consequentemente ampliar o controle informal, o que 

pode adquirir uma funcionalidade diferente. O direito penal e o sistema penal como um todo é a parte mais 

visível e talvez mais terrível do iceberg que representam os diversos mecanismos de controle do indivíduo 

na sociedade. Mas não é o único, nem o mais importante[4]. 

É claro que é impossível isolar, de modo taxativo, as finalidades institucionais das político-

criminais da Justiça Restaurativa. Assim como toda política criminal demanda meios institucionais para a 

sua efetivação, mesmo as concepções de Justiça Restaurativa que acolhem um fim eminentemente 

institucional apresentam perspectivas político-criminais a ela subjacentes. Ocorre, no entanto, que a ênfase 

conferida ao aprimoramento institucional pode, por algumas vezes, eclipsar os compromissos político-

criminais porventura existentes, esgotando-se em si mesma e, em outras vezes, tende, justamente por revestir 

de nova legitimidade o aparato de persecução penal ou infracional, a ligar-se a concepções político-criminais 

que primem pelo incremento da intervenção estatal sobre a sociedade – e mesmo da repressão penal –, 

minando, contraditoriamente, a potencialidade mais original da Justiça Restaurativa, que é precisamente o 

maior envolvimento da sociedade, resultante de sua inclinação pela informalização do controle sobre o 

crime. Assim, a adoção de uma finalidade essencialmente institucional circunscreve as possibilidades de 

inovação da Justiça Restaurativa, ao atrelá-la, marginalmente, a um cenário já dado, e não dá vazão a todas 

as suas dimensões[5]. 

A adoção de mecanismos restaurativos de Justiça, sob essa perspectiva, implica, obviamente, 

grandes alterações do sistema de justiça tradicional. Está claro que, tais alterações devem, em princípio, visar 

a dar conta dos aspectos negativos do sistema tradicional, mas, em última análise, põem em xeque também 

alguns de seus aspectos mais positivos, como aqueles consubstanciados nas garantias penais e processuais. 

Gera-se, então, um impasse: como efetuar reformas no sistema penal atual, de modo a reduzi-lo, sem, 

contudo, desfazer-se de suas mais importantes conquistas? 

Um caminho possível é inserir a Justiça Restaurativa no marco do chamado Direito Penal Mínimo. 

Embora haja elaborações diversas sob a designação comum de Direito Penal Mínimo, elas se identificam no 

pleito de limitar ao máximo a intervenção penal. A justificativa dessa limitação depende da concepção de 

Direito Penal Mínimo adotada. Destacam-se duas concepções, a de Luigi Ferrajoli (2002) e a de Alessandro 

Baratta (1987). 

Luigi Ferrajoli (2002) deriva a necessidade de restrição do âmbito de atuação do sistema penal da 

demonstração da insuficiência das teorias da pena hoje já elaboradas (retribuição, prevenção geral e especial, 

positiva e negativa), eis que, conforme ele próprio aponta, nenhuma deles é capaz de conferir justificativa 

satisfatória para a intervenção penal. Daí que propõe como única justificativa racional para a existência do 

sistema penal prevenir contra o perigo das reações informais contra o crime, as quais, segundo ele, podem 

representar um mal ao ofensor que maior que a própria pena. Seu Direito Penal Mínimo, definido como o 
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condicionamento máximo do direito penal, visa, justamente, a garantir que o mal imposto pela pena seja o 

menor possível, o que, de acordo com ele, é logrado com o respeito absoluto a dez axiomas, que compõem o 

seu sistema garantista. São eles os princípios da retributividade, da legalidade, da necessidade, da lesividade, 

da materialidade, da culpabilidade, da jurisdicionariedade, da acusação, do ônus da prova e do 

contraditório.  Embora louváveis por implicar uma limitação formal ao alcance da intervenção penal, tais 

axiomas, organizados de forma rígida, e interpretados literalmente, impedem a plena assimilação da Justiça 

Restaurativa. Isso porque o modo de operação da Justiça Restaurativa entra em choque com alguns desses 

princípios, especialmente, os de índole processual, que pressupõe a realização de um procedimento formal 

baseado em um modelo adversarial amparado na busca da verdade, o que, quando há disposição de 

colaboração do autor, é prescindível na Justiça Restaurativa. 

Assim, a inserção da Justiça Restaurativa no marco do Direito Penal Mínimo de Ferrajoli só pode se 

dar se realizada uma interpretação teleológica da sua teoria. Mesmo não respeitando, ao pé da letra, todos os 

princípios que conformam o sistema garantista, a Justiça Restaurativa seria aceitável se e somente se a 

resposta informal dela resultante for menos gravosa que uma eventual resposta formal. Se o sistema penal só 

se justifica quando impõe um mal menor que outros males informais que poderiam advir do crime, se tais 

reações informais forem menos aflitivas que a própria resposta formal prevista para o caso, deixa de fazer 

sentido o apego às formalidades do sistema penal tradicional. Assim, a Justiça Restaurativa deve significar, 

sempre, uma resposta mais benéfica, pois, do contrário, não se justificam as violações às garantias penais e 

processuais que ela implica. 

A inserção da Justiça Restaurativa no contexto do Direito Penal Mínimo de Alessandro Baratta é 

um pouco mais simples. Para Baratta (1987), a restrição máxima do sistema penal deve ser levada a cabo 

porque seu funcionamento está intrinsecamente comprometido com a reprodução das desigualdades sociais 

existentes atualmente. Baratta denuncia o fato de que o sistema penal está voltado, sobretudo, à repressão 

das camadas menos favorecidas da população, além de recrudescer os problemas que pretende resolver. Com 

base nessas constatações, elabora, como Ferrajoli, alguns princípios destinados a limitar, de modo intra e 

extra-sistemático, a atuação do sistema penal. Seus princípios, no entanto, não estão dispostos de maneira tão 

rígida e alguns deles, em realidade, são perfeitamente compatíveis com a proposta da Justiça Restaurativa. 

Destacam-se entre eles, o princípio do primado da vítima, o princípio da privatização dos conflitos e o 

princípio da articulação autônoma dos conflitos e das necessidades reais. Ademais, a partir da justificativa 

oferecida por Baratta para a redução do controle penal, também é possível interpretar teleologicamente seu 

Direito Penal Mínimo no sentido de admitir a Justiça Restaurativa sempre que ela signifique um caminho 

para a redução das desigualdades sociais. Se são essas desigualdades, reproduzidas pelo sistema penal, que o 

tornam ilegítimo, também será ilegítima a Justiça Restaurativa se ela, igualmente, reforçá-las, ao invés de 

minorá-las. É preciso questionar a validade da Justiça Restaurativa sempre que ela deixar espaço para que a 

desigualdade entre as partes implique prejuízo à parte menos favorecida, perpetuando uma situação de 

desvantagem social. Em um país como o Brasil, tal indicação se faz particularmente importante. 
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A referência aqui é ao contexto sócio-político de emergência desta concepção de justiça. A justiça 

restaurativa é tributária dos movimentos de contestação das instituições repressivas (JACCOUD, 2005), 

sejam as idéias abolicionistas, sejam os grupos críticos ao sistema penal que buscam alternativas à prisão 

(LARRAURI, 2004). É preciso, nesse sentido, contextualizar a justiça restaurativa nesse cenário e não 

perder de vista essa característica importante. A justiça restaurativa é uma das respostas dadas à crise do 

modelo liberal de justiça criminal (BLANCO et al., 2004, p.18). E é nesta perspectiva que reside seu 

potencial transformador. Apesar das mudanças estruturais em toda sociedade ocorridas nos últimos 30 anos 

(reestruturação produtiva, crise do Estado, neoliberalismo etc.) que trouxeram outro cenário para a justiça 

restaurativa, fazendo com que muitas vezes a justiça restaurativa tenha perdido esse caráter inicial, entende-

se que a justiça restaurativa faz sentido se for inserida num quadro de política criminal e como contraponto 

ao modelo retributivo e ao modelo terapêutico (JACCOUD, 2005). 

Sabe-se que já se apontou o quanto seria um mito essa separação, pois na prática estariam presentes 

características dos modelos retributivo, terapêutico e restaurativo (DALY, 2002). A advertência é não 

transformar a justiça restaurativa em apenas uma técnica, ela é antes um ideal de justiça. Daly prefere 

distinguir entre justiça velha e justiça nova, sendo a justiça restaurativa parte dessa transformação. Por 

justiça velha entende as práticas dos tribunais em que não há espaço para a interação entre vítima e ofensor, 

em que as decisões são tomadas por especialistas (operadores do direito) e cujo fim é punir ou reformar o 

ofensor. Por justiça nova nomeia as práticas recentes de trazer vítima e ofensor para o processo em que todos 

participam da decisão e cujo fim é a reparação do dano às vítimas, aos ofensores e aos membros da 

comunidade. É claro que, na prática, o que se vê é a justaposição desses vários modelos, até porque a história 

não é linear. Mas, procura-se reforçar a importância de orientar a prática tendo esta referência, contribuindo, 

assim, no aumento do potencial transformador da justiça restaurativa.   

Entendemos que essa característica é ainda mais sobressalente quando a justiça restaurativa está 

aplicada no âmbito do Poder Judiciário, em especial, na justiça criminal ou infracional. Desta forma, a 

justiça restaurativa não á um mero re-arranjo institucional do sistema de justiça com a finalidade de buscar 

mais eficiência. Conforme será analisado adiante, não torna o processo judicial mais célere, pelo contrário, 

demanda um tempo de maturação do caso que pode extrapolar o tempo tradicional da justiça. A preparação 

para o encontro/círculo restaurativo, como se pode perceber de algumas experiências implementadas, é um 

momento importante para seu sucesso, para a satisfação das partes. 

A partir deste cenário preliminar, este ensaio pretende avaliar o panorama de uma justiça 

restaurativa no Brasil, tendo em vista algumas das experiências já implementadas institucionalmente, tendo 

como referência, sobretudo, o projeto "Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro", 

(PNUD/Ministério Justiça) de março de 2005 que, como constatado no debate brasileiro, é até hoje 

referência nacional em termos de justiça restaurativa. 
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3 Panorama da Justiça Restaurativa no Brasil. 

  

  

O ano de 2005 pode ser considerado um marco no debate e implementação de experiências em 

Justiça Restaurativa no Brasil. A carta de Araçatuba de abril de 2005, resultante do I simpósio brasileiro de 

justiça restaurativa, enumera dezesseis princípios, assim sintetizados: 1 Informação prévia plena sobre as 

práticas restaurativas a serem desenvolvidas pelos participantes; 2 Autonomia e voluntariedade dos 

participantes; 3 respeito mútuo e 4 co-responsabilidade ativa dos participantes; 5 atenção à vítima e 

atendimento de suas necessidades, sem desconsiderar o ofensor; 6 envolvimento da comunidade com 

solidariedade e cooperação; 7 atenção às diferenças sócio-econômicas e culturais entre os participantes e 8 

ao pluralismo; 9 direito à dignidade dos participantes; 10 promoção da igualdade e horizontalidade das 

relações; 11 participação e democracia; 12 facilitador qualificado; 13 observância da legalidade quanto ao 

direito material; 14 sigilo e confidencialidade; 15 integração com a rede de assistência social e 16 interação 

com o Sistema de justiça[6]. 

Ela é um sinal positivo dos rumos que o debate sobre uma justiça restaurativa tem tomado no Brasil, 

no sentido de uma difusão cada vez maior, avançando inclusive para experiências tanto fora quanto dentro 

do próprio espaço tradicional de resolução de conflito, ocupado com hegemonia pelo Estado. Juntamente 

com a Resolução das Nações Unidas de 2002, fomentou a construção da Declaração da Costa Rica sobre a 

justiça restaurativa na América Latina em setembro de 2005[7]. 

Neste sentido, o Brasil tem participado de um movimento mundial em torno da justiça restaurativa 

como um novo e necessário paradigma de uma cultura de paz. Fortemente incorporada entre as diretrizes do 

terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH3), há diversas experiências e projetos em 

desenvolvimento no País. Pernambuco contou, desde 2005, com o projeto de Mediação Comunitária 

(recentemente suspenso), cujos objetivos incluiam a capacitação de líderes comunitários e a oferta de 

serviços de mediação sem custo à população.  Em São Caetano do Sul, São Paulo, uma experiência pretedeu 

transformar os professores da rede pública em mediadores, levando a justiça restaurativa a milhares de 

estudantes. As delegacias no Brasil inteiro têm promovido, por iniciativa de seus agentes ou através de 

projetos institucionalizados, práticas de justiça restaurativa com mediação de conflitos de menor potencial 

ofensivo, na tentativa de dar respostas mais efetivas aos conflitos. Em Porto Alegre, implementou-se um 

projeto na 3ª Vara da Infância e Juventude, no âmbito da jurisdição penal infantil que envolve a execução de 

medidas sócio-educativas e no Distrito Federal, implementou-se o projeto piloto do Núcleo Bandeirante – 

Juizado Especial Cível para adultos. 

Uma mudança como esta, de paradigma e de cultura, exige cautela e cuidado redobrados. Se o 

modelo de uma justiça retributiva e punitiva ocupa a estrutura das relações jurídicas, educacionais, das 

relações familiares (em todos estes espaços continua reverberando a ideia de vigiar e punir para corrigir), 
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não se pode esperar que a justiça restaurativa encontre logo um espaço tolerante e apto ao seu 

desenvolvimento simplesmente. A discussão exaustiva de novos fundamentos e a posição sempre crítica em 

relação às novas experiências é o trabalho por onde as práticas restaurativas podem ser experimentadas sem 

serem logo desnaturadas. A preocupação é a de não torná-las uma moda, um slogan a encobrir velhas 

práticas que, na manutenção das relações de poder e dominação, esvaziam o seu potencial transformador e 

restaurativo. 

Entende-se que a inserção da justiça restaurativa no âmbito do sistema de justiça possa contribuir 

para o desenvolvimento da sua principal finalidade em termos de política-criminal de redução (e, em última 

instância, superação) da intervenção penal seja retributiva, seja terapêutica. Mesmo o programa de São 

Caetano do Sul, em que uma parte é desenvolvida nas escolas, está vinculado ao judiciário. Aproximam-se, 

assim, da concepção maximalista de Walgrave (1999). O que significa dizer, como ressaltou Jaccoud, que “o 

sistema de justiça, mantendo seu caráter coercitivo, substitui a finalidade punitiva da sanção por uma 

finalidade restaurativa” (JACCOUD, 2005,p. 180). 

Nas três experiências relacionadas, a justiça restaurativa é complementar à justiça tradicional, e 

não  alternativa, com ênfase à importância  de vincular-se à justiça tradicional, sendo esta o seu nicho 

institucional. Entretanto, algumas ações e discursos denotam  um reforço do modelo tradicional de justiça, o 

que pode acarretar na perda do contraponto feito pela justiça restaurativa aos modelos retributivo e 

terapêutico. 

Outro aspecto que dificulta o desenvolvimento do potencial transformador da justiça restaurativa diz 

respeito ao lugar institucional de implementação. De um lado, trata-se de momento inicial, próximo à 

ocorrência do delito, o que possibilitaria a despenalização.  Mas, de outro, por inserir-se num juizado 

especial criminal está sujeita somente a delitos de menor potencial ofensivo. Corre-se o risco de se levar para 

a justiça restaurativa casos que sequer passariam pelo controle penal formal ou mesmo do desfecho ser mais 

oneroso do que seria na justiça tradicional. 

Considerando que os modelos exclusivamente centrados no processo são os que, conforme ressaltou 

Mylène Jaccoud (2005), apresentam o maior risco de deturpar os princípios fundadores da Justiça 

Restaurativa[8], é imprescindível perquirir, não só sobre como estão estruturados os processos, mas, 

sobretudo, a respeito de quais são os resultados que se pretende alcançar com a implementação de um 

programa de Justiça Restaurativa. As respostas a essa pergunta, na presente avaliação, são dadas pela análise 

dos objetivos do programa, do papel atribuído ao facilitador, do grau de definitividade do acordo firmado 

pelas partes e da realização de um acompanhamento do cumprimento desse acordo. 

Como já se demonstrou, um programa de Justiça Restaurativa que esteja associado exclusivamente a 

fins institucionais não oferece oportunidades para o pleno desenvolvimento das potencialidades gestadas por 

essa nova forma de lidar com o fenômeno criminal. Se a tarefa do programa se resume, sem mais amplas 

preocupações político-criminais, ao aprimoramento das instituições de controle do crime, podem redundar 
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no reforço dessas mesmas instituições, sabotando o próprio intuito da Justiça Restaurativa em representar 

uma efetiva inovação no esquema de funcionamento do sistema penal tradicional. 

No que toca ao sistema judicial, a Justiça Restaurativa representou, sem sombra de dúvidas, em 

reforço institucional do Poder Judiciário. Isso porque, ao associá-lo com o sistema educacional, ampliou 

significativamente seu âmbito de atuação: uma vez que os resultados de todos casos resolvidos nas escolas 

são encaminhados ao Poder Judiciário, para que se proceda ao arquivamento formal em caso de êxito, 

conflitos que não chegavam às instâncias judiciais – mesmo porque, no mais das vezes, são de natureza 

disciplinar e não propriamente infracional – passaram a integrar a sua rotina de trabalho. Mesmo que o Poder 

Judiciário não intervenha diretamente sobre esses casos, limitando-se a homologar os acordos 

encaminhados, devem ser, para que possam passar pelo crivo do promotor de justiça e do juiz, registrados 

formalmente como qualquer outro feito. A entrada formal do caso no sistema de justiça dá azo a que seja ele 

utilizado em processos futuros como antecedente infracional do adolescente. O encaminhamento dos casos 

ao Poder Judiciário é encarado pelo programa como um incremento do acesso à Justiça, mas, apesar de o juiz 

gestor do programa reconhecer que a Justiça Restaurativa está inserida no quadro do Direito Penal Mínimo, 

é preciso considerar que se trata de uma clara ampliação do controle formal, não consentânea com uma 

finalidade político-criminal de limitação da intervenção penal ou, mais especificamente, infracional. Por 

outro lado, a notável preocupação do programa em lastrear-se na comunidade, que o coloca em situação de 

vantagem em relação aos demais, pode representar um caminho para que adquira, futuramente, uma 

importante dimensão político-criminal, se, logrado um maior envolvimento com a comunidade, for possível 

relativizar o papel do controle formal exercido pelo Poder Judiciário.  

  

4 Desafios e horizontes da Justiça Restaurativa no Brasil 

  

Sem dúvida, o principal desafio que se apresenta para os programas de justiça restaurativa consiste 

na sua inserção no marco de profundas transformações no sistema tradicional de justiça. Entende-se aqui que 

a justiça restaurativa não é mais uma forma instrumental de controle do crime. Seu potencial transformador 

reside na sua finalidade político-criminal de reduzir (e, em última instância, eliminar) o controle penal 

formal. Busca-se mudar a forma de intervenção penal. Por isso se ela for mais uma via procedimental, uma 

alternativa à justiça tradicional, não apresentando com ela alguma interlocução, será apenas mais uma forma 

de controle formal. A justiça restaurativa precisa fazer o contraponto com a justiça tradicional, colocando 

como horizonte um novo modelo que vai além do retributivo e do terapêutico. Deve ser encarada como 

estratégia de despenalização. 

Um programa de justiça restaurativa aplicado no Poder Judiciário deve explorar o potencial 

transformador trazido por este novo modelo de justiça que se contrapõe aos modelos retributivo e 

terapêutico.  A principal recomendação para tanto, visando uma política criminal de redução do controle 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 315



penal formal e a não extensão da rede penal, é aumentar os casos passíveis de entrada na justiça restaurativa. 

Trata-se de uma ação a longo prazo, mas que deve estar no horizonte dos programas de justiça restaurativa. 

Assim, entende-se que não se deve restringir a priori determinados casos em razão da natureza da 

infração, pois a adoção de critérios restritivos e rigorosos possibilita a entrada para a justiça restaurativa de 

casos insignificantes ou de bagatela que sequer deveriam entrar no sistema de justiça tradicional. Um 

indicador de êxito importante, portanto, para apurar se a relação da justiça restaurativa com a justiça 

tradicional é de contraponto, se a justiça restaurativa tem como finalidade político-criminal a redução do 

controle penal formal, é a diminuição do número de casos que entram na justiça tradicional (LARRAURI, 

2004). Os programas que desejem nascer sob o signo de uma justiça restaurativa devem ter em mente este 

compromisso. 

A aplicação da justiça restaurativa nas escolas como forma de resolução de conflitos e vinculada à 

justiça, se, por um lado, possibilita à justiça tradicional a incorporação da justiça restaurativa, seus princípios 

e práticas, de outro, corre o riso de ampliar o controle penal formal ao invés de diminuí-lo. Ao submeter 

casos que, via de regra, não vão para a justiça ou sequer sejam configurados como infração penal, passando-

os pelos círculos restaurativos, aumenta-se o número de casos que entram no sistema de justiça. Sem dúvida 

é um desafio a ser enfrentado. O dilema é este: sair da esfera da justiça implica no enfraquecimento da 

justiça restaurativa, no seu potencial de intervir de forma diferenciada no seio da justiça tradicional; atrelar-

se umbilicalmente à justiça, de modo a obrigar os casos que não são definidos como crime a entrarem na 

justiça tradicional, implica na extensão da rede penal. 

Outra recomendação é a adequação do lugar de aplicação da justiça restaurativa ao nicho 

institucional mais propício a explorar o contraponto dado pela justiça restaurativa à justiça tradicional. 

Considerando o processo penal brasileiro, os lugares por excelência de aplicação da justiça restaurativa no 

interior do sistema de justiça são o momento anterior ao início do processo ou o momento inicial do 

processo. Neste sentido, deve-se destacar o projeto de lei que, com uma alteração no código penal brasileiro 

e no de processo penal, pretende institucionalizar núcleos de justiça restaurativa como espaço opcionais de 

resolução de conflitos no âmbito da justiça penal, desde que vítima e ofensor estejam dispostos a cooperar e 

restaurar o dano. 

Outro ponto que precisa ser mais bem trabalhado, buscando sua superação, é a centralidade que 

assume a justiça tradicional na justiça restaurativa, principalmente com a figura do juiz de direito. Uma ação 

para evitar essa sobreposição é dar mais autonomia aos círculos/encontros restaurativos. O procedimento 

restaurativo não deve ser paralelo à ao procedimento tradicional e nem deve visar corrigi-lo. A suspensão 

deste último, como ocorre no programa de Brasília, parece ser a melhor forma de se garantir a autonomia da 

justiça restaurativa. A autonomia também é conquistada com o respeito ao acordo fruto de um 

círculo/encontro restaurativo. Os programas precisam deixar mais claro que em caso de descumprimento, 

deve-se tentar, via círculo/encontro restaurativo, apurar o motivo do não cumprimento, antes de se tomar 

qualquer decisão pelos operadores do direito atuantes na justiça tradicional. 
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Ainda com relação ao acordo, os programas devem ter sempre em conta que o mesmo deve ser 

proporcional ao delito. O fato de impor limites (proporcionalidade, equidade, legalidade) ao acordo 

restaurativo não retira das partes seu poder de decisão, não exclui o empoderamento de que falamos 

anteriormente. 

Quanto à participação dos envolvidos, é preciso garantir um maior espaço das vítimas e também da 

comunidade. Para a vítima, já é consenso nos programas a necessidade de criação de um serviço próprio de 

apoio. Com relação à comunidade, é preciso ampliar sua participação nos círculos/encontros restaurativos, 

através da vizinhança, família, amigos etc. Outra maneira é buscar facilitadores da comunidade. Outro ponto, 

também visando garantir a participação voluntária de todos, é dar ênfase também na preparação das partes 

para o círculo/encontro restaurativo. 

Estas questões não esgotam, mas fornecem a dimensão dos desafios e horizontes de uma justiça 

restaurativa no Brasil. É fato que as experiências pontuadas foram e estão sendo importantíssimas para a 

construção do debate e da experiência brasileira de caminhos de superação do modelo penal em voga. Mas 

estamos apenas no começo de uma jornada que implica, de fundo, uma mudança forte de perspectiva do 

conflito e suas formas de resolução. 

  

5 Considerações finais 

  

Tendo em vista o panorama apresentado, de crescimento e difusão das práticas restaurativas no 

marco de uma rediscussão dos modelos de justiça, e com intuito de contribuir para um avanço dos modelos 

que signifiquem maior diálogo e empoderamento das partes, consentâneos de uma cultura de paz, 

entendemos que uma justiça restaurativa passa pela observância de alguns pontos necessários. Em primeiro 

lugar, no quadro auxiliar de uma justiça adversarial, o momento de acesso à justiça restaurativa deve ser 

aquele anterior ao processo ou logo no início do processo, antes que o modelo tradicional adversarial tenha 

fincado o papel das partes e a posição juiz. Neste sentido, é preciso ter como objetivo fomentar um maior 

espaço de autonomia para a justiça restaurativa. 

Em segundo lugar, entendemos que não devem, a princípio, ser adotados critérios restritos de casos 

que possam ir para a justiça restaurativa baseando exclusivamente na natureza ou autoria da infração, como 

seria o caso de associá-la preponderantemente à justiça juvenil ou a infrações de menor potencial ofensivo. 

Em terceiro lugar, é preciso instrumentalizar os espaços de programas e profissionais que possam oferecer 

um serviço de apoio à vítima. Neste sentido, a capacitação e consolidação profissional da equipe são 

fundamentais para o amadurecimento e comprometimento dos atores envolvidos nos processos restaurativos. 

Ampliar o momento de preparação das partes para o círculo/encontro restaurativo e a participação da 
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comunidade nestes círculos/encontros restaurativos é fundamental para atingir os objetivos de uma justiça 

transformadora que se baseie em uma cultura de paz. 

Por outro lado, é preciso desvincular os projetos de uma justiça restaurativa das metas de eficiência 

gerencial, celeridade e redução de gastos que orientam os programas do judiciário brasileiro, sobretudo a 

partir dos Pactos Republicanos. A justiça restaurativa não implica uma redução de custos por parte do Poder 

Judiciário, ao contrário, é preciso mais investimentos e apoio estatal para a sua consecução. Do mesmo 

modo, a justiça restaurativa não implica numa reforma da justiça que a torne mais rápida, pois, ao que tudo 

indica, o êxito de um círculo/encontro restaurativo está ligado a um ótimo período de preparação, o que 

requer tempo e prioridade. 

Por fim, é preciso reconhecer que no atual estágio da experiência brasileira, a justiça restaurativa 

não contribui ainda para a diminuição das causas de cometimento do crime, já que os programas são 

incipientes e precisam de mais tempo para qualquer avaliação de resultado. De qualquer sorte, são 

importantíssimos para que se proceda à mudança de paradigma, na construção de novas práticas. 

A justiça restaurativa deve ser concebida, então, como um instrumento de política-criminal que vise 

à inovação da intervenção penal. Apresenta um novo olhar e uma nova forma de intervenção sobre o crime. 

Rompe com os modelos retributivo e terapêutico que já deram mostras do seu esgotamento. É neste ponto 

que reside seu potencial transformador. É neste ponto que precisa ser mais bem explorada. “Eventualmente, 

a pergunta resida menos em saber se devemos ou não nos orientar na direção da justiça restaurativa em 

matéria penal, e, sim, mais em saber qual a forma de justiça restaurativa desejamos aplicar e, sobretudo, qual 

seria seu lugar e sua função em relação ao modelo punitivo.” (JACCOUD, 2005, p.180) 

Nos avanços e retrocessos de todo processo de mudança de paradigma, e neste que acabamos de 

analisar, sem pretensões de esgotamento, acerca de práticas de justiça restaurativa no Brasil, há um elemento 

ético fundamental que deve orientar a construção destas novas práticas, com vistas à transformação do 

modelo punitivo de justiça penal. Neste sentido, a justiça restaurativa é uma escolha ética pelo 

empoderamento de vítima e agressor na construção de uma solução para o conflito, na reparação do dano, na 

restauração das relações e na transformação de nós mesmos. 
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[1] Para maior detalhamento das experiências e recomendações, ver o relatório final do projeto Sistematização e Avaliação de 

Experiências de Justiça Restaurativa realizado pelo 

ILANUD em:http://erc.undp.org/evaluationadmin/manageevaluation/viewevaluationdetail.html;jsessionid=D0A406D3275BAA2C

833B4CA9E586A32E?evalid=1937. Acesso em 21/06/2010. 

  

[2] Nesse sentido, ver a descrição sobre as teorias conservadoras, liberais e radicais sobre o crime 

feita em Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young (1980). 

[3] É preciso ter a cautela de não abandonar o olhar crítico quando se trata de uma interferência 

tão forte no sistema penal. Em termos de antecedentes, a Justiça Restaurativa possui de um lado 

forte influencia do pensamento abolicionista, e de outro influência do movimento de vítimas que 

se fortaleceu a partir da década de 80, com destaque às críticas acerca da apropriação que realiza 
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o Estado sobre o delito, como uma relação Estado e delinqüente, esquecendo-se da vítima 

(CHRISTIE, 1977). Daí algumas experiências denotarem grande apreço pelos valores 

comunitários para a resolução do conflito, o que nem sempre guarda correspondência com os 

valores normativos, e por vezes pode inclusive representar uma intervenção mais intensa daquela 

que resultaria do sistema de controle penal tradicional. Importante sublinhar que os 

procedimentos restaurativos se situam como forma de controle social, e como tais, podem ainda 

instituir mecanismos de controle e disciplina do comportamento humano bastante repressivos, 

motivo pelo qual os cuidados de concepção e implementação não podem ser negligenciados. 

[4] Ver  Stratenwerth, “Derecho Penal, Parte General, I, traducción de Gladys Romero, Madrid, 

1982, pág 9. Também Mir Puig, “Derecho Penal, Parte General, Barcelona, 1984, parte XXXVI. 

[5] Neste aspecto, uma experiência semelhante na justiça brasileira é aquela vivenciada pelos 

movimentos de conciliação implementados prioritariamente pela política de gestão do Conselho 

Nacional de Justiça, sobretudo de 2006 para cá, com os Pactos republicanos, que esgotaram o 

potencial pacificador e transformador da conciliação como um meio horizontal de resolução de 

conflitos para transformá-la institucionalmente em um mecanismo de „desafogar‟ o Judiciário‟, 

reduzindo o volume de demandas e indicando parâmetros numéricos de eficiência. 

[6] Disponível em: HTTP:// www.ibjr.justicarestaurativa.nom.br/pdfs/cartadearacatuba.pdf. 

Acesso em 30/06/2010. 

[7] Tanto a resolução da ONU quanto a Carta da Costa Rica estão disponíveis em: HTTP:// 

www.ibjr.justicarestaurativa.nom.br. Acesso em 30/06/2010. 

[8] Ressalva Jaccoud, para demonstrar seu argumento, que um círculo de sentença que 

recomende o encarceramento do autor não é propriamente um modelo de Justiça Restaurativa 

(2005, p. 171). 
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 AÇÃO COLETIVA PASSIVA: NOVIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE? 

ACTION COLLECTIVE PASSIVE : NOUVEAUTÉ OU UNCONSTITUTIONNALITÉ ? 
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RESUMO 
Trata das propostas de introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, do que se convencionou 
denominar “ações coletivas passivas”. Parte de um breve levantamento da previsão de tal instituto 

em anteprojetos de Código de Processo Civil Coletivo, no Brasil, com referência à sua origem 
norte-americana. Passa por uma análise perfunctória daquilo que se aponta como sendo as 
principais finalidades do instituto, e das mais notáveis controvérsias doutrinárias a respeito de 

seus fundamentos. Refere, em linhas gerais, o conteúdo das garantias constitucionais 
fundamentais mais intimamente relacionadas à matéria. Procura demonstrar que a sistemática da 
ação coletiva passiva é incompatível com a ordem constitucional vigente no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVES: Interesses Coletivos; Garantias Fundamentais; Ampla Defesa. 
 

RESUME 

Il traite des propositions d'introduction, dans l'ordre juridique brésilienne, il s'est stipulé appeler 

des « actions collectives passives ». Ir part d'une brève enquête de la prévision de tel institut dans 

des projets de Code de Procédure Civile Collective, au Brésil, concernant son origine nord-

américaine. Il passe par une brève analyse de ce qui il s'indique comme en étant les principales 

finalités de l'institut, et des plus remarquables controverses doctrinaux concernant leurs 

fondements. Il rapporte, dans des lignes générales, le contenu des garanties constitutionnelles 

fondamentales plus intimeement rapportées à la matière. Il cherche à démontrer que la 

systématique de l'action collective passive est incompatible avec l'ordre constitutionnel efficace au 

Brésil. 

MOT-CLES: Droits Collectifs; Garanties Fondamentales; Défense Suffisante. 

 

 

 

INTRODUÇÃO. 

  

  

Tem ganhado corpo, no Brasil, nos últimos anos, a idéia de que a tutela adequada de interesses 

transindividuais reclama a previsão, no ordenamento jurídico, de ferramentas novas, que levem em conta as 

suas peculiaridades. 

Esta convicção está ancorada na percepção de que os direitos subjetivos individuais e os interesses 

transindividuais devem ser analisados, efetivamente, a partir de perspectivas distintas. 
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Assim, foram propostos diversos projetos de Código de Processo Civil Coletivo, que têm, em geral, 

o intuito de proporcionar a tutela jurisdicional adequada, no que diz respeito a interesses difusos, 

coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. 

Ocorre, contudo, que todos os principais projetos pretendem introduzir no ordenamento jurídico 

brasileiro, também, o instituto do que se convencionou denominar “ação coletiva passiva”.  

O artigo que ora se apresenta tem o escopo de analisar a pertinência – ou não – da ação coletiva 

passiva em relação à ordem constitucional brasileira. 

Para tanto, partir-se-á de uma rápida referência à origem do instituto, passando pela sua previsão em 

quatro projetos de Código de Processo Civil Coletivo brasileiros para se chegar a uma análise da relação do 

instituto com algumas garantias constitucionais fundamentais, exclusivamente no que se refere mais 

diretamente ao objeto de estudo. 

Pretende-se demonstrar que a controvérsia a respeito da constitucionalidade da ação coletiva 

passiva, no Brasil, ainda está longe de ser superada, e que o tema merece estudo detido e aprofundado. 

  

  

1 Uma Definição de Ação Coletiva Passiva. 

  

  

A idéia da possibilidade de um instituto que viabilizasse a propositura de uma demanda judicial em 

face de uma “coletividade” que estivesse apenas “representada” no pólo passivo da demanda tem raiz na 

sistemática jurisdicional norte americana. 

Nos Estados Unidos da América, as chamadas class actions são um gênero dividido em três 

categorias, no que se refere ao pólo da relação jurídica processual em que uma certa coletividade está 

representada. 

Enquanto gênero, as class actions são, em geral, referidas como “as ações judiciais nas quais uma 

única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas representa os interesses de um grupo maior” (GARNER, 

1999, p. 243, tradução nossa). 

Assim, nas denominadas plaintiff class actions a coletividade figura no pólo ativo da demanda, 

enquanto nas defendant class actions a coletividade ocupa o pólo passivo, ao passo que, por último, segundo 

a sistemática norte americana, pode haver casos em que uma determinada coletividade litiga em face de 

outra.[1] 

É de se destacar que, em qualquer caso, a doutrina aponta, com fundamento na legislação aplicável 

à matéria, nos Estados Unidos, que há pelo menos quatro importantes requisitos para que seja admissível, lá, 

a via da class action, a saber: a) a classe ou grupo deve ser grande a ponto de que se tornem “impraticáveis” 

as demandas individuais; b) deve haver questões de fato ou de direito comuns à classe ou grupo; c) as 

pretensões ou defesas das partes representantes devem ser típicas daquela classe ou grupo;d) as partes 

representantes devem proteger os interesses da classe ou grupo de forma adequada (GARNER, 1999, p. 

243). 

Constam de decisão prolatada pela Suprema Corte do Canadá as seguintes observações, a respeito 

do instituto em comento: 
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Uma defendant class action é uma ação civil proposta contra uma ou várias pessoas que figuram como 

representantes defensoras de um grupo de pessoas em situação jurídica similar. Ela representa um mecanismo 

procedimental eficiente para a apreciação de questões comuns em relações complexas envolvendo múltiplos 

sujeitos. Ela também oferece meios de ligar todas as partes interessadas e, por via de conseqüência, previne a 

rediscussão judicial das mesmas questões em uma multiplicidade de demandas jurisdicionais. As vantagens 
de uma defendant class action incluem a economia de recursos judiciais e de despesas com os sistemas 

privados de litígio, em ambos os casos por prevenir, absolutamente, a possibilidade de rediscussão das 

mesmas questões e por pulverizar, relativamente, os custos e resolver questões comuns a um grande número 

de possíveis réus. Neste sentido, propicia-se um acesso mais adequado às cortes a todos, tanto àqueles que 

ocupam o pólo ativo, quanto aos que eventualmente ocupam o pólo passivo das demandas 

jurisdicionais  (apud MORABITO, 2004, p. 198, tradução nossa).[2] 

  

Não obstante o fundamento político que possa ser eventualmente atribuído às defendant class 

actions é de se destacar que, em vista da definição básica supra referida, naquelas ações em que todos os 

membros de um determinado grupo estiverem no pólo ativo ou passivo da demanda, em litisconsórcio, não 

se verificará, propriamente, class actions. 

Mais especificamente no Brasil, a exposição de motivos do anteprojeto de Código de Processo Civil 

Coletivo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual faz referência à idéia de ação coletiva 

passiva originária, como a “[...] a ação promovida não pelo, mas contra o grupo, categoria ou classe de 

pessoas” (GRINOVER, 2007, p. 6).[3] 

É importante salientar, contudo, que, neste estudo, adotar-se-á a visão de que somente se poderá 

considerar que existe efetivamente uma ação coletiva passiva quando o pólo passivo da demanda for 

ocupado por pessoas, físicas ou jurídicas, que não propriamente todos os titulares dos interesses que 

constituem objeto da demanda posta em juízo.[4] 

  

  

2 A Previsão da Ação Coletiva Passiva nos Anteprojetos de Código de Processo Civil Coletivo. 

  

  

Delineada, em linhas gerais, uma definição do que se entende por ação coletiva passiva, para os fins 

deste estudo, cabe uma análise perfunctória a respeito de como o instituto é tratado nos anteprojetos de 

Código de Processo Civil Coletivo já publicados no Brasil. 

Assim, levar-se-á em conta, neste estudo, o denominado Anteprojeto Original, de autoria do 

professor Antonio Gidi, que foi concluído em 2002; o Código Modelo Ibero-Americano, relatado pelos 

professores Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Antonio Gidi, e aprovado em 2005; o denominado 

Anteprojeto UERJ/Unesa, coordenado pelo professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e concluído 

também em 2005; e o chamado Anteprojeto USP, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual 

(IBDP), liderado pela professora Ada Pellegrini Grinover e concluído em 2006 (GIDI, 2008, p. 1 e 2). 

Há inúmeros importantes aspectos[5] ligados às especificidades de tratamento da matéria em cada 

um dos anteprojetos, que merecem, obviamente, atenção e estudo aprofundado. 

Por conta dos estreitos limites do objeto do estudo que ora se apresenta, todavia, limitar-se-á a uma 

análise da disciplina da coisa julgada, nos anteprojetos em questão, no que se refere às ações coletivas 

passivas. 
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No chamado Anteprojeto Original, de autoria do professor Antonio Gidi, segundo a determinação 

do artigo 28, a demanda coletiva passiva deverá ser proposta em face de uma associação que represente os 

membros do grupo titular do interesse jurídico controvertido, ou, no caso de inexistência de tal associação, 

em face de um ou de alguns membros. 

De qualquer forma, de acordo com a previsão do artigo 28.1, do Anteprojeto Original, “o membro 

do grupo será vinculado pela sentença coletiva independentemente do resuldado da demanda, ainda que não 

seja membro da associação que o representou em juízo”.[6] 

Segundo as palavras do próprio Gidi, “para que uma demanda coletiva passiva possa ser 

minimamente efetiva, a sua coisa julgada deve necessariamente vincular todos os membros do grupo-réu, 

independentemente do resultado da demanda” (2008, p. 344).[7] 

O Código Modelo Ibero-Americano trata da coisa julgada nos artigos 36 e 37, e faz uma distinção 

entre os limites do instituto aplicáveis às demandas que têm como objeto interesses difusos, de um lado, e 

interesses individuais homogêneos, de outro.[8] 

Assim é que o artigo 36, do Código Modelo Ibero-Americano, determina que, quando a ação 

coletiva passiva tiver por objeto interesses difusos, a sentença fará coisa julgada erga omnes e vinculará os 

membros do grupo, categoria ou classe.[9] 

O artigo 37, daquele mesmo Código Modelo, por sua vez, dispõe que nas ações coletivas passivas 

que tenham por objeto interesses individuais homogêneos a autoridade da coisa julgada atuará com 

força erga omnes apenas no plano coletivo, uma vez que as sentenças de procedência não vincularão, via de 

regra, os membros do grupo, categoria ou classe, que poderão defender-se, individualmente, por meio de 

ações autônomas ou na própria execução. 

Segundo a síntese de Mendes, ao comentar a sua leitura dos limites da coisa julgada, segundo as 

disposições do Código Modelo Ibero-Americano, pondera: 

  
O Projeto efetuou distinção, na ação coletiva passiva, quanto à vinculação dos interessados, a partir da 

divisibilidade ou não da natureza do bem jurídico tutelado.  Sendo indivisível, haverá vinculação dos 

membros do grupo, categoria ou classe, com coisa julgada erga omnes.  Entretanto, se divisível for, a coisa 

julgada não vinculará os membros do grupo, categoria ou classe, que poderão mover ações próprias para 

afastar a eficácia da sentença em sua esfera jurídica individual (2005). 

  

A exceção fica por conta do artigo 37, parágrafo único, segundo o qual quando a ação coletiva 

passiva for proposta em face de um sindicato, que atue como “substituto processual” da categoria, a 

autoridade da coisa julgada atuará com eficácia erga omnes, inclusive quando o pedido exordial for julgado 

procedente.[10] 

O chamado Anteprojeto UERJ/Unesa disciplina o que denomina de “coisa julgada passiva” 

determinando, simplesmente, em termos expressos, que “a coisa julgada atuará erga omnes, vinculando os 

membros do grupo, categoria ou classe”, sem maiores especificações e, também, sem quaisquer 

restrições.[11] 

Na apresentação do Anteprojeto UERJ/Unesa, assinada pelo professor Aluisio Gonçalves de Castro 

Mendes, a proposta é apresentada em contraposição às disposições que constaram do Código Modelo Ibero-

Americano, nos seguintes termos: 
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Da simples leitura, pode-se constatar a inocuidade da norma, impondo-se indagar: quem iria propor uma 

demanda coletiva passiva, sabendo, de antemão, que o melhor resultado possível, ou seja, o julgamento de 

procedência do pedido, praticamente nenhum valor teria, pois a ninguém vincularia?  Portanto, o demandante 

estaria fadado a perder ou a não ganhar nada, podendo-se antever, desde já, que a nova regulação estaria por 

soterrar a malfadada ação coletiva passiva, tal qual nos moldes propostos.  O texto proposto no Anteprojeto 
ora apresentado corrige o problema, estabelecendo simplesmente a vinculação dos membros do grupo, 

categoria ou classe (2005). 

  

Em suma, o Anteprojeto UERJ/Unesa parte de uma convicção partilhada por Gidi, como visto, no 

que se refere à inocuidade de uma tal ação coletiva cujo julgamento de procedência não vincule os membros 

do grupo “representado” no pólo passivo, mas, diversamente deste último, não faz qualquer distinção no que 

se refere aos interesses individuais homogêneos.[12] 

Por derradeiro, o Anteprojeto USP trata do que chama, também, de “coisa julgada passiva”, em seu 

artigo 39, determinando que atuará o instituto com força erga omnes e com eficácia vinculante a todos os 

membros do grupo, categoria ou classe.[13] 

A parte final do dispositivo legal em comento, todavia, determina que devem ser aplicadas as 

disposições do artigo 12, daquele mesmo anteprojeto, no pertinente aos interesses transindividuais. 

Ocorre que o artigo 12, em seu parágrafo único, determina, apenas que, nas sentenças de 

improcedência, deve o juiz explicitar se rejeita a demanda por insuficiência de provas, hipótese em que, 

segundo a previsão do artigo 13, caput, daquele anteprojeto, qualquer legitimado poderá intentar nova 

demanda, com idêntico fundamento, com base em eventual nova prova. 

Simplesmente pela leitura dos dispositivos legais, a tarefa de extrair a interpretação mais adequada 

pode se demonstrar um tanto quanto árida. 

Valendo-se, contudo, das observações constantes da respectiva exposição de motivos (GRINOVER, 

2007), pode-se concluir que o Anteprojeto USP pretendeu aplicar uma sistemática inspirada no tratamento 

vigente da coisa julgada para as ações coletivas ativas,[14] e resguardar os interesses individuais 

homogêneos dos membros do grupo réu, quando a configuração da existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos dos direitos do autor ficar prejudicada por insuficiência de provas. 

Referidas, em linhas gerais, as principais características das pretensões de disciplina de uma coisa 

julgada passiva, nos anteprojetos de Código de Processo Civil Coletivos; há, ainda, um outro ponto de ordem 

prática que merece ser mencionado, no que se refere à previsão da existência de ações coletivas passivas, no 

ordenamento jurídico positivo. 

Mesmo nos países em que o instituto da defendant class action foi desenvolvido, em tese, em 

consonância com o respectivo sistema jurídico, há uma utilização efetiva extremamente discreta. 

O próprio Gidi, por exemplo, destaca que 

  
Nos dias atuais, são raras as defendant class actions certificadas nos Estados Unidos, principalmetne nos 

casos em que o autor também é coletivo (bilateral class actions ou double-eged class actions). [...] Em face 

das complexidades do direito substantivo americano, há certa cautela, quase receio, por parte dos juízes em 

certificar uma defendant class action (2007, p. 393).[15] 

  

Ainda, nas palavras de Leach, na “floresta” canadense de procedimentos coletivos, as defendant 

class actions são “árvores raras” e parecem destinadas a permanecer assim.[16] 
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Vale dizer, portanto, que as profundas e relevantes controvérsias doutrinárias que existem, no 

Brasil, a respeito das características e limites das ações coletivas passivas estão instaladas em torno de um 

instituto que – mesmo que seja verificada a sua possibilidade diante da ordem constitucional vigente, o que 

será objeto do próximo tópico deste resumido estudo – tem a sua aplicabilidade prática extremamente 

reduzida, atualmente, nos sistemas jurídicos em que se originou. 

  

  

3 A Ação Coletiva Passiva em relação às Garantias Constitucionais Fundamentais. 

  

  

Há, como visto, uma série de relevantes controvérsias a respeito das características do instituto que 

os anteprojetos de Código de Processo Civil Coletivo pretendem introduzir no ordenamento jurídico 

brasileiro sob a denominação genérica de “ação coletiva passiva”. 

É importante que se verifique, contudo, se tal instituto é, de qualquer forma, compatível com a 

ordem constitucional vigente, hodiernamente, no País, para se concluir se a pretendida inovação legislativa 

seria, realmente, juridicamente possível. 

Há, pelo menos, três importantes princípios constitucionais a se mencionar, no que tange às ações 

coletivas passivas: a inafastabilidade da jurisdição, a ampla defesa e o contraditório – estes últimos, 

desdobramentos da garantia fundamental do devido processo legal.[17] 

A primeira – e talvez mais mal compreendida – de tais garantias é a da inafastabilidade da 

jurisdição, que é comumente identificada, simplesmente, com o “direito de ação”.[18] 

A garantia de acesso à justiça, ou da “inafastabilidade do Poder Judiciário”, encontra-se encartada 

no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Segundo a leitura de Silva, 

  
O art. 5°, XXXV, consagra o direito de invocar a atividade jurisdicional, como direito público subjetivo. Não 

se assegura aí apenas o direito de agir, o direito de ação. Invocar a jurisdição para a tutela de direito é 

também direito daquele contra quem se age, contra quem se propõe a ação. Garante-se a plenitude de defesa 

[...] (2000, p. 432). 

  

Parece evidente, portanto, que uma leitura sistematicamente mais adequada do artigo 5°, XXXV, da 

Constituição Federal, leva à conclusão inevitável de que a ordem jurídica vigente garante, efetivamente, não 

só o chamado “direito de ação”, mas, também, o “direito de defesa”, a todo aquele que for vitimado por 

lesão ou ameaça a direito. 

É conseqüência, portanto, do dispositivo constitucional em comento que “[...] todo e qualquer 

expediente destinado a dificultar ou mesmo impedir que a parte exerça sua defesa no processo civil atenta 

contra o direito de ação e, por isso, deve ser rechaçado” (NERY JUNIOR, 2004, p. 138).[19] 

Vale mencionar que a inafastabilidade da jurisdição, por sua colocação na Constituição Federal – 

inclusive no que se refere aos termos expressos do artigo 5°, XXXV –, deve ser tida como efetiva garantia 
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fundamental objetiva – e não como mero “princípio informativo”, a ser aplicado de acordo com um exercício 

de qualquer forma subjetivo de ponderação de valores. 

O art. 5°, LIV, da Constituição Federal brasileira, determina, em termos expressos, que “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

Segundo Nery Junior, 

  
Genericamente, o princípio do due process of law caracteriza-se pelo trinômio vida-liberdade-propriedade, 

vale dizer, tem-se o direito de tutela àqueles bens da vida em seu sentido mais amplo e genérico. Tudo o que 

disser respeito à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a proteção da due process clause (2004, p. 

63).[20] 

  

Desta forma, quaisquer restrições de direitos, de qualquer ordem, de qualquer pessoa – física ou 

jurídica –, no âmbito de um Estado de Direito, dependem de que se verifique o devido processo legal e, por 

via de conseqüência, as garantias que dele são decorrentes, como as supra mencionadas, isto é, a ampla 

defesa e o contraditório, inseridos, expressamente, no artigo 5°, LV, da Constituição Federal.  

Segundo a lição de Mendes, Coelho e Branco, 

  
Daí afirmar-se, corretamente, que a prestação à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia 
consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos: 
- direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os 

atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes; 
- direito à manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se 

oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; 
- direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador 

capacidade de apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para 

contemplar as razões apresentadas (2009, p. 592).[21] 

  

É bem verdade que se poderia, eventualmente, argüir que os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, por uma previsão expressa do artigo 5°, LV, seriam destinados, exclusivamente, àqueles que 

efetivamente figuram como “litigantes” em uma determinada relação jurídica processual, o que não seria 

bem o caso dos membros de um determinado grupo, categoria ou classe, “substituídos” e “representados” no 

pólo passivo da demanda – mas sim, mais exatamente, de seus “substitutos” e “representantes”. 

Bem desta forma, ao tratar do princípio constitucional do contraditório, aplicado às ações coletivas 

passivas, Vigliar pondera que, em seu entendimento, 

  
Suportar os efeitos do julgado é atividade que reclama participação: eis uma afirmação que cabe para a tutela 

jurisdicional dos interesses intersubjetivos. 
O princípio constitucional do contraditório exige que me submeta a um determinado julgado desde que, e 
somente se, tenha participado de sua confecção: de todos os atos praticados pela parte contrária recebi 

informação e pude reagir; de todos os atos decisórios, fui informado e pude reagir. 
O “grupo”, a coletividade, a “categoria” de interessados não participará do contraditório nas “ações coletivas 

passivas”, diretamente. Dele participará o representante adequado. 
Na exata medida da possibilidade de ostentação dessa qualidade, há que se concluir que todos (que não 

participaram) foram defendidos de forma adequada e suficiente (2010).[22] 

  

Com base em tais considerações, o autor pretende fundamentar o que chama de “extensão do 

julgado a quem não foi parte” nas ações coletivas passivas (VIGLIAR, 2010), isto é, uma vinculação da 

autoridade da coisa julgada em relação a terceiros, que não participaram da relação jurídica processual.  
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Parece, todavia, que a sistemática constitucional brasileira exige uma interpretação bastante diversa. 

Isto porque uma leitura dos princípios do contraditório e da ampla defesa que seja devidamente 

norteada pela garantia da inafastabilidade da jurisdição leva, inevitavelmente, à conclusão de que, na ordem 

constitucional vigente no Brasil, não se pode admitir que uma pessoa – física ou jurídica – seja, de qualquer 

forma, prejudicada por uma decisão, com força de coisa julgada, sem que tenha tido a oportunidade efetiva 

de apresentar os seus eventuais argumentos de oposição.[23] 

Essa questão é perspicazmente pinçada pelo próprio Gidi, que adverte: 

  
Naturalmente, para que a coisa julgada coletiva passiva se forme pro et contra, assim como acontece com as 

demandas coletivas ativas no Anteprojeto Original, o membro do grupo-réu deverá ser notificado de uma 

forma adequada e poderá intervir no processo coletivo com o objetivo de auxiliar a atividade do representante 

e controlar a sua adequação, inclusive participando ativamente do processo, se necessário, contribuindo com 

provas (2008, p. 360).[24] 

  

Ocorre, todavia, que, ao que tudo indica, exigir que, em uma determinada ação, todos os 

juridicamente interessados sejam notificados, para que possam, inclusive, participar ativamente e produzir as 

provas que entenderem necessárias, é um quadro perfeitamente cabível em uma demanda de cunho 

individual, mas não parece o adequado no que se refere àquelas coletivas. 

Não é por acaso que a Constituição Federal prevê, expressamente, ações coletivas ativas, nas quais 

há legitimados legais e autônomos que têm a prerrogativa de pleitear em nome próprio a imposição de dever 

jurídico ao réu, que poderá beneficiar interesses de terceiros – independentemente de autorização expressa 

dos membros do respectivo grupo. 

Pretender que para o ingresso com uma determinada ação coletiva ativa seja necessária a existência 

de autorização expressa de todos e cada um dos membros do grupo é fazer com que haja, na realidade, 

litisconsórcio ativo multitudinário, em uma demanda de natureza individual. 

Da mesma forma, exigir que todos os membros de uma determinada coletividade sejam notificados 

em uma suposta “ação coletiva passiva”, e que tenham eles a possibilidade de atuar, efetivamente, nas 

defesas de seus interesses, significa, em última análise, submeter o feito à sistemática de um litisconsórcio 

passivo multitudinário, também em uma demanda que terá, inevitavelmente, uma natureza individual. 

A contrario sensu negar aos membros do grupo, categoria ou classe as possibilidades de acesso ao 

Poder Judiciário, para que possam defender os seus interesses, é, como visto, completamente incompatível 

com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, assim como com o princípio do devido 

processo legal e com os seus corolários do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, salvo melhor juízo, da forma como a ação coletiva passiva vem estampada nas propostas 

que se vê nos anteprojetos e que são defendidas por parte da doutrina, será o instituto completamente 

desprovido de utilidade, enquanto mecanismo efetivamente coletivo, ou externará, inevitavelmente, as mais 

odiosas formas de inconstitucionalidade que se pode conceber. 

  

  

CONCLUSÃO. 
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Levando em conta o fato de que os quatro anteprojetos brasileiros para inserir no ordenamento 

jurídico um Código de Processo Civil Coletivo prevêem – com certas distinções entre eles, é bem verdade – 

a existência de um instituto denominado, em geral, de “ação coletiva passiva”, é de se destacar que o tema 

tem diferenciada importância. 

Ocorre que as defendant class actions, instituto no qual se inspirou, declaradamente, para elaborar 

as propostas de ação coletiva passiva brasileira, não têm se mostrado instrumento de vasta utilização, mesmo 

nas circunstâncias para as quais foram, inicialmente, planejadas. 

De toda sorte, no Brasil, os anteprojetos pretendem, em geral, que seja inserido no ordenamento 

jurídico positivo um mecanismo que permita que os membros de um determinado grupo, categoria ou classe, 

sejam individualmente vinculados pela autoridade da coisa julgada que agasalhar a decisão de mérito 

pronunciada em uma demanda na qual tenham sido apenas “representados”. 

É de se concordar, por um lado, que se mostrará completamente inócua a previsão, no ordenamento 

jurídico, de um mecanismo que implique a vinculação apenas do autor, em caso de improcedência de suas 

pretensões, mas não os membros do grupo, categoria ou classe, titulares dos interesses objeto de litígio, no 

caso de procedência dos pleitos iniciais. 

Por outro lado, parece também adequado concluir que a pretensão de que algo mais do que a 

eficácia natural da sentença – e, ainda mais especialmente, a autoridade da coisa julgada – atinja quem não 

foi incluído na relação jurídica processual afronta mortalmente a inafastabilidade da jurisdição; o que, mais 

do que um princípio, é verdadeira garantia fundamental e, como tal, cláusula pétrea. 

A título de conclusão das reflexões que ora se apresenta, pode-se dizer, em síntese apertada, que, 

por mais que se possa considerar as defendant class actions um tema extremamente interessante, em termos 

teóricos (e mesmo um efetivo mecanismo de solução de controvérsias, em alguns casos específicos, nas 

circunstâncias e cenários em que vigora essa possibilidade atualmente), tem-se que a inserção de uma ação 

coletiva passiva, no Brasil, que pretenda vincular, com força de coisa julgada, terceiros ao pronunciamento 

judicial prolatado em uma relação jurídica da qual não tiveram a oportunidade de integrar, será 

completamente contrária à ordem constitucional vigente e, portanto, juridicamente impossível. 
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[1] Segundo a leitura da doutrina brasileira que pretende ver introduzido no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da ação 

coletiva passiva, esta última hipótese diz respeito às “[...]ações duplamente coletivas, ou seja, com a presença de interesses 

pluriindividuais nos dois pólos: ativo e passivo” (MENDES, 2005). 
[2] Segundo Gidi, “a vantagem de uma defendent class action é manifesta nos casos em que há um padrão de conduta ilegal entre 

um grupo de réus semelhantemente situados, como, por exemplo, várias escolas, penitenciárias, lojas, municípios, cartórios, 
planos de saúde, franqueados, infratores de uma patente etc. Com uma única ação coletiva é possível obrigá-los todos a cumprir a 

lei através de um único processo e uma única decisão, que terá força de coisa julgada em face de todos os membros do grupo” 

(2007, p. 391). 
[3] Grinover esclarece, ainda, a respeito da expressão “ação coletiva passiva originária”, que “a denominação pretende distinguir 

essa ação coletiva passiva de outras, derivadas, que decorrem de outros processos, como a que se configura, por exemplo, numa 

ação rescisória ou nos embargos do executado na execução por título extrajudicial” (2007, p. 6). 
[4] Ou seja, ficam excluídas da definição ora adotada de ação coletiva passiva as demandas nas quais se forma litisconsórcio 

passivo multitudinário entre todos os respectivos titulares do interesse em litígio; porque se considera que, em que pese a 

multiplicidade de ocupantes do pólo passivo, uma tal demanda tem natureza individual, e não propriamente coletiva. 
[5] Pode-se citar como exemplo a questão da natureza dos direitos e interesses que poderiam constituir objeto de uma eventual 

ação coletiva passiva caso fosse verificada a constitucionalidade do instituto, em uma determinada ordem jurídica. 
[6] É de se destacar que o Anteprojeto Original previu, também, no artigo 28.4, a possibilidade de os membros do grupo 

intervirem na demanda coletiva passiva, na qualidade de “informantes” e, inclusive, contribuindo com provas, informações e 

argumentos novos, conforme a determinação do artigo 6.2, daquele mesmo anteprojeto. 
[7] Aliás, o autor já externa uma crítica ao tratamento da matéria, em outros anteprojetos, ao salientar que, em seu entendimento, 

“muito embora essa norma [coisa julgada coletiva secundum eventum litis e in utilibus] possa até fazer sentido em uma demanda 

coletiva ativa [...] não faz o menor sentido que réus somente sejam vinculados pela coisa julgada em caso de sentença favorável ao 

grupo de réus” e salienta que “é óbvio que nenhum autor, em plena posse de suas faculdades mentais, proporia uma demanda 

coletiva, em que só teria a perder, nunca a ganhar” (GIDI, 2008, p. 344). 
[8] O Código Modelo Ibero-Americano furta-se de uma orientação específica, neste particular, no que se refere aos interesses 

coletivos stricto sensu. Considera-se mais adequada, todavia, a diferenciação dos interesses coletivos lato sensu segundo as 

espécies de interesses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. O tema é de destacada importância, mas foge aos 

limites do estudo que ora se apresenta. Uma análise mais aprofundada a respeito das características diferenciadoras entre as 
espécies de interesses coletivos lato sensu já foi delineada por Bellinetti (2005). 
[9] Vale mencionar que, segundo o artigo 35, do Código Modelo Ibero-Americano, “qualquer espécie de ação pode ser proposta 

contra uma coletividade organizada ou que tenha representante adequado”, com a ressalva de que o bem jurídico objeto da 

demanda seja transindividual e que haja “interesse social”. 
[10] Em uma análise mais detalhada da sistemática proposta pelo Código Modelo Ibero-Americano, Vedova observa: “Em sede de 

ação coletiva passiva, a proposta legislativa que ora se analisa homogeneizou o tratamento da coisa julgada erga omnes para o 

caso de procedência ou improcedência da ação, exceto por insuficiência probatória. Parece ter sido adotada a técnica vigente da 

coisa julgada para ambas as ações, de forma igualitária, ativa e passiva. Restou consagrada, outrossim, a coisa julgada secundum 

eventum litis, pelo menos no que diz respeito à inexistência da res iudicata em casos de improcedência por insuficiência de provas. 

Mas a pedra de toque desta ação é o fato dos efeitos da sentença colher individualmente os membros do grupo. Há, portanto, uma 

simetria entre o regramento da coisa julgada nas ações ativas e passivas, notadamente quando se trata de bens de natureza 
indivisível (difusos). Quando se litigar bens de natureza divisível (individuais homogêneos), a coisa julgada não vinculará os 

membros do grupo, podendo mover ações próprias para afastar a eficácia coletiva em sua esfera individual” (200-, p. 9) 
[11] É de se salientar que, a exemplo do Código Modelo Ibero-Americano, o Anteprojeto UERJ/Unesa prevê a possibilidade de 

qualquer espécie de ação ser proposta em face de uma coletividade organizada ou que tenha representante adequado, 

condicionando, todavia, a sua viabilidade a que o objeto seja transindividual e a que se verifique interesse social. 
[12] Além de não prever, também, o Anteprojeto UERJ/Unesa qualquer espécie de necessidade de notificação dos membros do 

grupo, o que é um ponto digno de se salientar. 
[13] O Anteprojeto USP também trabalha com a possibilidade de que qualquer espécie de ação seja proposta em face de uma 

coletividade organizada, mesmo que não tenha ela personalidade jurídica, exigindo-se, tão somente, a este respeito, a verificação 

de “representatividade adequada”; condicionando-se, ainda, a sua viabilidade, a que o respectivo objeto diga respeito a interesses 

difusos e coletivos e que a tutela se revista de interesse social. 
[14] É de se destacar que já se expôs, em outras oportunidades, que se considera sistematicamente inadequadas as proposições, 
inclusive legais, no sentido de que deva ser a coisa julgada, nas ações coletivas ativas, tida em moldes fundamentalmente 

diferentes daqueles aplicáveis às demandas de cunho individual (cf. ANTUNES e BELLINETTI, 2010). 
[15] Mencione-se que o autor faz questão de destacar que “as defendant class actions, porém, eram muito mais comuns no período 

anterior à promulgação da Rule 23 em 1938, principalmente na Inglaterra da Idade Média até o século XIX” (GIDI, 2007, p. 393). 
[16] Segundo o autor, “as ações coletivas passivas são uma possibilidade legislativa apenas em algumas poucas jurisdições 

canadenses, e parece possível dizer que apenas em Ontário foi tentada a sua implementação” (LEACH, 200-, p. 11, tradução 

nossa). Leach adverte, ainda, que, mesmo em Ontário, a disciplina legal da matéria parece tornar a efetiva utilização das defendant 

class actionsimpossível e impraticável (200-, p. 11). 
[17] Segundo a leitura de NERY JUNIOR, “[...] bastaria a norma constitucional haver adotado o princípio do due process of 

law para que daí decorressem todas as conseqüências processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma 
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sentença justa. É, por assim dizer, o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo são espécies” (2004, p. 

60). 
[18] Também denominada, muitas vezes, simplesmente, de garantia de “acesso à justiça”, sendo, provavelmente, contudo, que, 

neste caso, estaria melhor designada como garantia de “acesso ao Poder Judiciário”; por ser a “justiça”, eminentemente, conceito 

de ordem abstrata e subjetiva. 
[19] Para Canotilho, a garantia de acesso à justiça – que o autor denomina garantia do acesso aos tribunais – é “[...] uma 

concretização do princípio estruturante do Estado de direito” (2003, p. 491). 
[20] O autor identifica, também, um outro sentido para a expressão devido processo legal, que é o estritamente processual, e que, 

segundo suas palavras, é identificado pela doutrina brasileira a partir das garantias que dele decorrem, verbi gratia, “a) direito à 

citação e ao conhecimento do teor da acusação; b) direito a um rápido e público julgamento; c) direito ao arrolamento de 

testemunhas e à notificação das mesmas para comparecimento perante os tribunais; d) direito ao procedimento contraditório; e) 

direito de não ser processado, julgado ou condenado por alegada infração às leis ex post facto; f) direito à plena igualdade entre 

acusação e defesa; g) direito contra medidas ilegais de busca e apreensão; h) direito de não ser acusado nem condenado com base 

em provas ilegalmente obtidas; i) direito à assistência judiciária, inclusive gratuita; j) privilégio contra a auto-incriminação” 

(NERY JUNIOR, 2004, p. 69 e 70). 
[21] Especificamente no que diz respeito ao princípio do contraditório, Nery Junior pondera que “[...] além de fundamentalmente 
constituir-se em manifestação do princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e do direito de 

ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de 

ação quanto o direito de defesa são manifestações do princípio do contraditório” (2004, p. 170). 
[22] Assim também parece entender Dinamarco, que enumera como corolários do princípio do contraditório “a regra da 

legitimidade ad causam, não sendo uma pessoa admitida em juízo para defender em nome próprio interesses alheios”; “a da 

eficácia da sentença restrita aos sujeitos que figuraram no processo como partes”; e “a dos limites subjetivos da coisa julgada, não 

podendo um sujeito ficar vinculado ao teor de uma sentença proferida em processo no qual não haja sido parte”; ressalvando, 

todavia, que, em seu entendimento, “modernamente tais restrições vão sendo depuradas do significado individualista de que 

tradicionalmente se revestiam, entendendo-se que um processo conduzido por entidade dotada de legitimidade adequada segundo 

a lei possa produzir efeitos sobre pessoas integradas em determinado grupo ou comunidade” (200-). 
[23] É de se salientar que é bem verdade que terceiros podem ser, eventualmente, atingidos pelos efeitos de um determinado 

pronunciamento judicial. Trata-se da eficácia natural da sentença, que atinge, indistintamente, partes e terceiros, e que atua de 
forma sensivelmente diversa da autoridade da coisa julgada – esta última, que incide, exclusivamente, sobre as partes, por uma 

decorrência, exatamente, da garantia da inafastabilidade da jurisdição conjugada com os princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Segundo a feliz síntese de Santos, “somente a eficácia natural da sentença alcança terceiros, e não a coisa julgada, 

estes, se prejudicados pela sentença, contra a mesma poderão opor-se, para demonstrar a sua injustiça ou ilegalidade” (1999, p. 

73). Para uma análise mais aprofundada das distinções entre a eficácia natural da sentença e a autoridade da coisa julgada, cf. 

Liebman (1981, p. 130). 
[24] O autor, inclusive, destaca que, em seu entendimento, um “[...] problema importante nas demandas coletivas, e que atingem 

de forma particularmente sensível as coletivas passivas, é a necessidade de notificar os membros do grupo”, observando, ainda, 

que “esse detalhe foi completamente negligenciado pelo Código Modelo Ibero-Americano e pelo Anteprojeto USP” (GIDI, 2008, 

p. 356). 
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 CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO CIVIL ENTRE A JURISDIÇÃO ESTATAL E A JUSTIÇA 
COMUNITÁRIA 

CONCILIATION AND CIVIL MEDIATION BETWEEN STATE JURISDICTION AND COMMUNITARIAN 
JUSTICE 

 

Delton Ricardo Soares Meirelles 
Fernando Gama De Miranda Netto 

 

RESUMO 
Os institutos da conciliação e da mediação figuram no quadro dos meios alternativos de resolução 
de conflitos, mas não se confundem. O presente trabalho investiga como se desenvolveram os 

institutos no Brasil, aproveitando-se de algumas experiências de direito comparado. Ressaltam-se 
as diferenças que esses institutos apresentam, bem como as possibilidades da conciliação e da 
mediação dentro do processo judicial à luz do anteprojeto do Código de Processo Civil. Defende-

se, ao final, que conciliação e mediação não devem ser vistos como institutos que têm por escopo 
esvaziar as prateleiras do Poder Judiciário, sob pena de se distorcer o seu verdadeiro fundamento 

vinculado à humanização dos conflitos e a busca de decisões mais justas, e não simplesmente 
garantir maior eficiência à máquina judiciária. 
PALAVRAS-CHAVES: Conciliação; mediação de conflitos; Poder Judiciário. 

 

ABSTRACT 

The institutes of conciliation and mediation appear as forms of alternative dispute resolution, but 

they have different meaning. The present work investigates how these institutes have been 

developed in Brazil, taking information of some experiments in comparative law. The differences 

of these institutes, the possibilities of conciliation and mediation as part of the judicial process, as 

well as the Draft of the Civil Procedure Code are examined. It is argued in the end that conciliation 

and mediation should not be seen as institutes that have the scope to empty the shelves of the 

Judiciary or ensure more judicial efficiency, but they must be linked to the humanization of the 

conflict and the quest for fairer decisions. 

KEYWORDS: Conciliation; Conflict Mediation; Judiciary. 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Escorço histórico - 3. A experiência brasileira - 4. 

Notas sobre as experiências portuguesa e argentina - 5. Conciliação e mediação: 

propostas diferenciadas. - 6. Conciliação e mediação como forma de desafogar o 

Poder Judiciário - 7. Conclusões - 8. Referências bibliográficas. 

  

  

1. Introdução 
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É corrente a idéia da crise do Judiciário a partir da segunda metade do século XX, determinada, 

entre outros motivos, pela conscientização dos direitos, pela facilidade de acesso à Justiça e pela 

explosão da litigiosidade. Tal crise, exposta principalmente com a morosidade da prestação 

judicial, revela-se patente na realidade dos países periféricos e torna a busca pela 

constitucionalização e efetivação de direitos fundamentais um permanente desafio. 

Uma das soluções apresentadas é o estímulo aos chamados meios alternativos de resolução de 

conflitos[1] (doravante chamados de MARCs[2] em vez do seu equivalente inglês ADR –

Alternative Dispute Resolution), cujo conceito não é muito preciso na literatura sócio-

jurídica.[3] Nesta linha de raciocínio, é possível encontrar três interpretações dos MARCs, 

começando pela composição dos litígios a partir de uma resolução estatal imperativa por meio 

de procedimentos flexíveis (tutela jurisdicional diferenciada), passando pela resolução estatal 

negociada com as partes e culminando com a resolução privada dos conflitos. [4] 

Tanto a conciliação como a mediação podem ser visualizadas como formas de resolução estatal 

negociada ou modo de resolução privada de conflitos. Há resolução estatal negociada quando o 

Estado coloca em segundo plano a resolução estatal imperativa e insere, dentro do processo 

judicial, oportunidades (em audiência ou não) para tentativas de acordo. De outro lado, os 

particulares podem evitar a jurisdição estatal e, dentro de uma concepção de justiça comunitária, 

resolverem – obviamente sem violência – como deve ter fim o conflito.       

Este pequeno estudo investiga: a) como se desenvolveram os institutos da conciliação e da 

mediação no Brasil; b) a diferença existente entre esses institutos; c) as possibilidades da 

conciliação e da mediação dentro do processo judicial. 

É de se observar que o recentemente apresentado anteprojeto do Código de Processo Civil 

possui disciplina específica sobre os dois institutos, o que torna o interesse pelo tema ainda 

maior. Nesta linha, realizar-se-á breve histórico e exame de direito comparado para situar a 

conciliação e mediação no quadro dos meios alternativos de resolução de conflitos. 

  

2. Escorço histórico 

  

No Brasil, a justiça conciliatória era regra durante o Império[5], possuindo o juiz de paz forte 

papel[6]. Com o avanço do cientificismo e a unificação legislativa, prevaleceu a concepção 

autoritária no Código de Processo Civil de 1939, no qual não havia previsão para conciliação no 

procedimento comum ordinário, inclusive na audiência de instrução e julgamento (arts. 

263/272)[7]. 

Em 1973, o vigente código incorpora a tendência global de estímulo à conciliação, e a insere 

como etapa da audiência de instrução e julgamento (arts. 447/449). Pouco tempo depois, a 
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articulação entre a experiência gaúcha das comissões de conciliação e o plano nacional de 

desburocratização determinou a instituição dos juizados de pequenas causas (Lei nº 7244/84). 

Com a redemocratização e o novo cenário mundial, a justiça coexistencial ganha um novo fôlego 

no Brasil. A Constituição prevê, em seu art. 98, I, a instalação de juizados especiais competentes 

para a conciliação cível e a transação penal. Sua regulamentação pela Lei nº 9099/95 reforça 

estes papéis em vários dispositivos[8], prevendo não apenas uma etapa específica (arts. 21/22), 

como também agentes conciliadores exclusivos (art. 7º). 

Paralelamente, a Lei n. 8952/94 reformara o Código de Processo Civil a fim de impor ao juiz o 

dever de tentar conciliar as partes em qualquer fase do processo (art. 125, IV), além de instituir 

uma audiência específica para este fim (art. 331). 

Em âmbito penal, além da transação prevista na Lei nº 9099/95, merecem destaque também a 

remissão prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente[9] e as práticas de justiça 

restaurativa[10]. 

Como se pode perceber, ao invés de um procedimento voltado apenas para a imposição de uma 

sentença fundada num contraditório técnico (resolução estatal imperativa), surgiriam 

oportunidades (predeterminadas em audiências ou não) para tentativas de acordo, evitando-se o 

prolongamento do processo com a produção de provas e interposição de recursos. 

Entre outros institutos, merecem destaque a regulamentação da arbitragem, em que é possível a 

escolha de qualquer pessoa capaz de confiança das partes (lei 9307/96, art. 13); e as Comissões 

de Conciliação Prévia, órgãos paritários formados por representantes dos empregadores e dos 

empregados, instituídos nas sedes das empresas e nos sindicatos (CLT, art. 625-A, com a 

redação da lei 9958/2000). 

Ainda no final do século XX, a Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro apresentou o Projeto de 

Lei n. 4287 de 1998, contendo sete artigos, visando institucionalizar e disciplina a mediação no 

Brasil. Em 2002, houve a apresentação de um substitutivo com pouco mais de quarenta artigos 

que restou aprovado como Projeto de Lei Câmara n. 94 pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, aguardando votação parlamentar.[11] 

  

3. A experiência brasileira 

  

Algumas experiências vêm demonstrando a utilidade da mediação como método alternativo à 

jurisdição estatal, em vários pontos do território nacional. No Rio de Janeiro, Estado com o 

maior número de iniciativas neste sentido[12], uma das experiências mais relevantes é a do 

“Balcão de Direitos”, projeto criado em 1997 pela ONG “Viva Rio” em comunidades carentes 

para, entre outras contribuições, organizar mediações comunitárias. Pesquisa desenvolvida pela 

cientista social norte-americana CORINNE M. DAVIS, cujo campo foram os conflitos 

individuais na favela da Rocinha, mostra como a mediação conduzida pelo Balcão de 
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Direitos tornou-se mais efetiva do que o sistema de juizados especiais, especialmente quando o 

posto local foi desativado e os processos passaram a tramitar na Barra da Tijuca[13]. 

WALSIR EDSON RODRIGUES JÚNIOR relata experiências desenvolvidas pelo Centro de 

Mediação e Arbitragem (CMA) da PUC Minas, órgão ligado ao serviço de assistência jurídica 

da faculdade de Direito. Entre agosto de 2000 e julho de 2004, dos 1508 casos encaminhados ao 

CMA, em 799 houve comparecimento voluntário das partes (53%) e foram obtidos 581 acordos 

(38%)[14]. Em Pernambuco, CARLOS EDUARDO DE VASCONCELOS informa que um 

projeto apoiado pela Fundação Joaquim Nabuco, envolvendo duzentos mediadores voluntários, 

obteve em 2006 uma média mensal de cinquenta mediações com acordo formal, consistindo os 

conflitos de vizinhança como os mais presentes (22%)[15]. No Ceará, LÍLIA MAIA DE 

MORAIS SALES narra a experiência da Casa de Mediação Comunitária da Parangaba (bairro de 

Fortaleza) em que, entre 26/06/2000 e 31/05/2005, houve 51% de mediações com acordo[16]. 

No Distrito Federal, o “Programa Justiça Comunitária”, implantado em 2000 por iniciativa do 

Tribunal de Justiça, realiza trabalhos de assistência jurídica e mediação comunitária, com o 

auxílio de voluntários[17]. A Secretaria de Reforma do Judiciário (vinculada ao Ministério da 

Justiça), a partir dos resultados do projeto brasiliense, garante suporte a outros projetos para 

formação de núcleos de Justiça Comunitária[18]. 

A propósito, esta secretaria mostra respeitável relatório sobre os meios alternativos no Brasil. 

Dados de 2005 mostram que 49,2% dos programas de administração alternativa de conflitos 

foram criados por instituições públicas governamentais, ao passo que entidades não-

governamentais respondem por 47,7% (destes, apenas 16,4% por ONGs especificamente criadas 

para esta finalidade)[19]. Das entidades governamentais, o Poder Judiciário é responsável por 

60% dos programas[20]. 

Assim, além da sociedade civil organizada, devem ser ressaltadas as experiências desenvolvidas 

pela Administração Pública. Um dos exemplos mais presentes é o PROCON (Procuradoria de 

Defesa do Consumidor), presente em vários Estados[21]. No Rio de Janeiro, o art. 3º, V, 

do Decreto Estadual n. 35.686, de 14/06/2004, inclui como sua competência “mediar soluções 

negociadas entre fornecedores e consumidores”. 

Também é exemplo de instituição oficial o Conselho Tutelar, conceituado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) como “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente” (art. 131). Tal conselho é estabelecido em bases locais, pois a lei prevê que, “em 

cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução” (art. 

132), obedecidos os requisitos do art. 133, sendo o processo eleitoral regulamentado por lei 

municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (art. 139, com a redação dada pela lei nº 8.242/91)[22]. 

Outro caso é a assinatura de termo ajustamento de conduta, meio alternativo instituído pelo art. 

5º, § 6º, da Lei nº 7347/85 para se evitar a ação civil pública, mas que limitado apenas às pessoas 

jurídicas de direito público[23]. 
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Sobre esta distinção entre iniciativas públicas e privadas, merece nota o trabalho de JEAN-

FRANÇOIS SIX que, ao analisar o caso francês, reconhece dois tipos de mediação: institucional 

(estabelecida burocraticamente de cima para baixo) e cidadã (naturalmente nascidos nos grupos 

sociais)[24] 

  

4. Notas sobre as experiências portuguesa e argentina 

  

Em Portugal, sucessivos governos autoritários moldaram um sistema jurídico avesso à Justiça 

mais comunitária, em comparação com outros países europeus. Assim como ocorre no Brasil, a 

cultura judicial portuguesa se mostra refratária à justiça coexistencial, como mostra 

ALEXANDRE MÁRIO PESSOA VAZ ao falar em “desvio da nossa prática judiciária no 

tocante a promoção de conciliações impositivas ou policiais (por „pressão‟ dos julgadores mais 

ou menos aberta), e não de conciliações persuasivas e de equidade”[25]. O mesmo autor, ao 

abordar a tentativa prévia de conciliação, apresenta a involução da legislação portuguesa: de 

conciliação obrigatória perante o juiz de paz (Código de 1876), passando a facultativa (Código 

de 1939) e suprimida pelo Código de Processo Civil de 1961, restando a tentativa oficiosa do 

juiz da causa na audiência preliminar (art. 509)[26]. Também acusa o retardamento na adoção de 

meios alternativos, como a conciliação e arbitragem nas relações consumeristas, laborais e 

comerciais[27]. 

Nos últimos anos, impulsionado pelo ingresso na Comunidade Européia e tendo que se adaptar à 

nova realidade econômica da região, Portugal assistiu a uma série de alterações normativas, a 

fim de estimular o uso de métodos alternativos. Em 1989, a Revisão Constitucional introduziu 

no art. 211 a possibilidade de lei para “institucionalizar instrumentos e formas de composição 

não jurisdicional de conflitos”. Outra Revisão, em 1997, incorporou à Constituição os julgados 

de paz (art. 209, “2”), os quais vieram a ser regulamentados pela Lei nº 78, de 13 de Julho de 

2001. Estabelece como princípio que “a actuação dos julgados de paz é vocacionada para 

permitir a participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios 

por acordo das partes” (art. 2º, “1”), articulando-se com a mediação[28]. Curiosa é a escolha 

dos juízes de paz: devem ser bacharéis em Direito - dentre outros requisitos (art. 23) - sendo 

recrutados por concurso público (art. 24). Mas este não será necessário se o interessado for 

magistrado (judicial ou do Ministério Público) ou docente universitário com grau de mestre ou 

doutor (art. 24, “2”). 

Um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça português revela dados estatísticos que 

fundamentam esta nova política pública. Em seu relatório final, a seguinte passagem resume o 

tom oficial do projeto: 

O restabelecimento dos Julgados de Paz poderá ser explicado, em parte, pela pretensão de contrariar a 

imagem dominante do sistema de justiça na sociedade contemporânea, que o associa a formalismo, 

morosidade, custas judiciais elevadas e, por todo este conjunto de factores, a distanciamento em relação ao 

cidadão[29]. 
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Pode-se perceber que a inserção de vários meios alternativos em juizados é tendência observada 

em vários diplomas legais, como na Lei brasileira n. 9099/95 e na Lei portuguesa n. 78/2001. 

Com efeito, ambas prevêem a conciliação como etapa necessária em seus procedimentos[30], 

mas apenas nos Julgados de Paz lusos é prevista expressamente a mediação[31]. Isto faz com que 

se questione a adequação de um procedimento de mediação dentro do processo judicial, o que se 

enfrentará mais a frente. 

De qualquer forma, ainda que os dados sejam inconclusivos, pelo pouco tempo de instalação 

destes órgãos, algumas conclusões se mostram importantes: 

a) A experiência vitoriosa impõe maior descentralização dos serviços, para atingir a um número 

maior de pessoas, já que os postos existentes se tornaram insuficientes; 

b) Ainda que haja colaboração das Câmaras Municipais (onde se fixaram alguns julgados), seria 

recomendável maior autonomia administrativa; 

c) Percebeu-se diferença substancial entre os órgãos urbanos e rurais[32]; 

d) Os mediadores tiveram um papel fundamental em praticamente todos os Julgados de Paz, em 

particular nos litígios menos complexos, como os de dívidas e condomínios; 

e) Por terem objetivos distintos[33], torna-se necessária maior articulação entre os julgados de 

paz e os tribunais judiciais, defendendo o estudo o estabelecimento de competência exclusiva 

para as pequenas causas; 

f) Houve resistência inicial de advogados e juízes; 

g) Deve ser dada maior divulgação ao programa, para se garantir maior conhecimento público. 

Até então, “o factor „boca-em-boca' tem constituído o principal meio de difusão e de incitação 

ao recurso aos Julgados de Paz”[34]; 

Acolhendo as propostas, foi aprovada a instalação de mais Julgados de Paz em sucessivos 

decretos-lei e portarias[35]. Na exposição do diploma que autorizou tal ampliação (Decreto-Lei 

n. 60/2009), pode-se ter noção do entusiasmo governamental com este projeto:  

A criação e a instalação de julgados de paz, em estreita parceria entre o Estado e o poder local, 

possibilitaram a institucionalização de uma nova forma de administração da justiça no nosso ordenamento 

jurídico. 

Os bons resultados que têm vindo a ser obtidos por estes tribunais de proximidade devem ser assinalados. 

Desde 2002, ano de entrada em funcionamento dos primeiros quatro julgados de paz, que estes tribunais têm 

visto o seu número de processos entrados aumentar todos os anos, tendo sido atingido, durante o ano de 

2008, o número de 24 000 processos entrados. 
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Constata-se igualmente que o tempo médio de resolução dos conflitos se tem mantido estável em cerca de 

dois meses, não obstante os sucessivos aumentos do número de processos entrados, o que demonstra a boa 

capacidade de resposta dos julgados de paz. 

  

  

Na Argentina, a Lei n. 24.573, de 1995, de Mediación y Conciliación, estabeleceu a 

obrigatoriedade da mediação prévia à propositura da ação, a ser realizada em centros oficiais ou 

privados de mediação e conciliação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. A lei exige que a 

pessoa seja advogada com curso de capacitação reconhecido para ser mediador (art. 16), o que 

significa uma reserva de mercado criticável. Há apenas dois dispositivos sobre a conciliação 

propriamente dita, que se limitam a discipliná-la no Código de Processo Civil e Comercial no 

âmbito da audiência judicial (art. 33 e 34). 

 Interessante destacar que a iniciativa partiu do Ministério da Justiça, e não do Judiciário. 

Mais tarde, este mesmo Ministério, por meio da Resolução n. 121 de 22/02/02, criou uma 

comissão de estudos para a reforma do Judiciário, justificando da seguinte forma: 

  

Que la sociedad civil en su totalidad y las principales Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con 

la Justicia, han manifestado la convicción de la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del Sistema 

Judicial, pues ya nadie discute que su mal funcionamiento, con el resultado de la ruptura de la previsibilidad 

y el resquebrajamiento de la seguridad jurídica, repercuten en la vida cotidiana de todos los habitantes e 

implican un serio obstáculo para nuestro desarrollo social y económico.[36] 

            

            Explica OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI, que a mediação prévia deve ser considerada 

uma etapa do proceso judicial e, como consequência, um pressuposto processual 

necessário.[37] O autor informa que o emprego da mediação prévia tem sido satisfatório e que 

ela serve para aliviar a carga emocional provocada pelo proceso judicial que separa ganhadores e 

perdedores.[38] 

  

5. Conciliação e mediação: propostas diferenciadas 

  

Neste tópico, convém investigar o que deve se entender por conciliação e mediação. Para JOSÉ 

MARIA ROSSANI GARCEZ, tanto a mediação como a conciliação constituem “táticas 

psicológicas destinadas a minimizar conflitos desnecessários ao corrigir percepções unilaterais e 

desproporcionais em relação ao conflito, reduzir medos e ansiedades também irrazoáveis e 

expandir a comunicação entre as partes, de forma a permitir uma troca positiva de opiniões e 

discussões entre elas, que tornem possível o acordo”.[39] Mas o autor observa que a conciliação, 
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na realidade, representa “um degrau a mais em relação à mediação, isto significando que o 

conciliador não se limita apenas a auxiliar as partes a chegarem, por elas próprias, a um acordo, 

mas também pode aconselhar e tentar induzir as mesmas a que cheguem a este resultado”. [40] 

Recentemente, foi aprovada na Itália o Decreto legislativo n. 28, de 4 de março de 2010, que 

versa sobre a mediação civil e comercial. Do ponto de vista teórico, a lei mistura os conceitos de 

mediação e conciliação. Assim, o art. 1, “c” define: conciliazione: la composizione di una 

controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (conciliação: a resolução de um 

litígio, após o curso da mediação). E no art. 2º estabelece que: Chiunque può accedere alla 

mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti 

disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto (Qualquer um pode utilizar a mediação 

para a conciliação de uma controvérsia civil ou comercial versando sobre direitos disponíveis, 

segundo as disposições do presente decreto).[41] Nesta linha, a conciliação figura como parte do 

processo de mediação, consistindo na proposta de acordo.[42] 

Entre nós, HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO conceitua a mediação como “o 

processo por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá 

contribuir na busca pela solução do conflito”[43]. Amparado do direito norte-americano, o autor 

prefere utilizar os termos mediação ativa e mediação passiva para designar o que comumente são 

conhecidas a conciliação e a mediação. Com isso, aponta como diferença que “na mediação 

passiva, o terceiro apenas ouve as partes, agindo como um facilitador”[44], enquanto na 

“mediação ativa, o mediador funcionará como uma espécie de conciliador; ele não se limita a 

facilitar; terá ele também a função de apresentar propostas, soluções alternativas e criativas 

para o problema”[45]. 

Bem diferente é a proposta de LUIS ALBERTO WARAT, que separa bem os conceitos. A 

mediação é concebida como um “ato de amor”. O autor assevera que “a conciliação e a 

transação não trabalham o conflito, ignoram-no, e, portanto, não o transformam, como faz a 

mediação. O conciliador exerce a função de “negociador do litígio”, reduzindo a relação 

conflituosa a uma mercadoria. O termo de conciliação é um termo de cedência de um litigante a 

outro, encerrando-o. Mas, o conflito no relacionamento, na melhor das hipóteses, permanece 

inalterado, já que a tendência é a de agravar-se devido a uma conciliação que não expressa o 

encontro das partes com elas mesmas”[46]. 

Nesta linha, TÂNIA ALMEIDA sustenta que a mediação mira a desconstrução do conflito e a 

restauração da convivência pacífica entre as pessoas, o que significa examinar a demanda de 

todos.[47] Na conciliação, ao revés, as partes sentam-se à mesa procurando satisfazer, 

exclusivamente, as suas demandas pessoais (postura adversarial). A autora esclarece que, como 

o objetivo principal da conciliação é o acordo, o diálogo tende a ser monodisciplinar - na maioria 

dos casos com profissionais da área jurídica; já a mediação apregoa um olhar multidisciplinar 

sobre o conflito, de modo que profissionais de outras áreas (Psicologia, Antropologia, 

Sociologia etc.) podem ajudar na identificação de fatores sociais e emocionais do conflito.[48] A 

autora lembra que a conciliação (judicial) é marcada pela publicidade, enquanto a mediação 

exige confidencialidade do mediador. No que diz respeito à postura do negociador, o mediador 

atua como facilitador do diálogo, sendo-lhe vedado oferecer visão técnico-jurídica sobre o caso; 
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já o conciliador age de forma intervencionista, posto que a postura das partes revela-se, em 

regra, antagônica e não colaborativa como na mediação.[49] 

Outra diferença importante entre os institutos diz respeito à natureza do relacionamento. É corrente 

a opinião de que a mediação é técnica adequada para resolver conflitos envolvendo relações continuadas, 

enquanto a conciliação melhor se presta a solucionar contendas marcadas por um vínculo circunstancial. 

Pelo fato de inexistir nesta uma relação contínua entre as partes, não há que existir maiores esclarecimentos 

sobre o conflito. É que a discussão deve girar diretamente em torno da solução do problema (ex.: acidente de 

trânsito), e não sobre o relacionamento interpessoal (ex.: relação de vizinhança). Por esta razão, entende-se 

que os conflitos a serem mediados são, em regra, de maior complexidade, porque envolve aspectos 

psicológicos.[50] 

Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o objeto imediato da mediação não é - como na 

conciliação - o acordo, mas a relação humana, o que faz das partes protagonistas de seu próprio 

destino. Na mediação, os advogados devem trocar a posição de defensores para assessores, de 

modo a recuperar o diálogo e sugerir uma solução que traga benefícios mútuos.[51] 

O anteprojeto do Código de Processo Civil (Projeto de Lei do Senado n. 166/2010) estimula a 

mediação e a conciliação, distinguindo o papel do mediador do papel do conciliador, nestes 

termos: 

  

Art. 135. A realização de conciliação ou mediação deverá ser estimulada por 

magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. § 1
o
 O conciliador poderá sugerir soluções 

para o litígio. § 2
o
 O mediador auxiliará as pessoas em conflito a identificarem, por si 

mesmas, alternativas de benefício mútuo. (grifos nossos). 

  

Embora a disciplina seja restrita à mediação e conciliação judiciais, o próprio anteprojeto 

estabelece que as suas disposições “não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais 

vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes” (art. 144). 

Fundamental é que o mediador ajude as partes a retomar o diálogo e possam decidir por elas mesmas como 

por fim ao conflito. Isto exige, em primeiro lugar, a própria desconstrução do conflito pelo mediador (o 

acordo é conseqüência). Tal conduta pode exigir mais de uma reunião ou sessão de mediação – o que é uma 

prática usual para que as pessoas possam refletir e avaliar melhor a decisão que devem tomar.[52] 

A conciliação judicial é nossa velha conhecida e o Poder Judiciário tem revelado a sua intenção de 

inserir a mediação como etapa judicial. Para que haja alguma chance de êxito, há a necessidade de se 

conhecer bem os institutos por meio de cursos de capacitação. 
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6. Conciliação e mediação como forma de desafogar o Poder Judiciário 

  

MAURO CAPPELLETTI, nos seus estudos sobre as políticas públicas de acesso à Justiça, 

defende um ideal de justiça coexistencial que “(...) deve ser perseguida quando esta possa 

revelar-se, também no plano qualitativo, não já um second best, mas também melhor do que a 

Justiça ordinária contenciosa”[53]. Assim, não haveria uma concorrência entre as duas 

“justiças”[54]
, [55] e [56], já que os MARCs não esvaziariam o Judiciário formal, e sim deveriam ser 

entendidos como órgãos de auxílio das políticas públicas de acesso à Justiça[57], atendendo-se 

ao escopo de pacificação social dos litígios[58]. Por outro lado, seria possível realçar seu caráter 

transcendental ao litígio, pois seu objetivo não seria apenas o de solucionar burocraticamente o 

conflito levado à decisão, e sim entendê-lo em seus antecedentes e antecipar seus efeitos futuros, 

como conclui FERNANDA TARTUCE ao pesquisar a mediação nos conflitos civis: 

Seu maior aporte, porém, é disponibilizar ferramentas hábeis a ensejar nos indivíduos elementos de resgate 

de sua própria dignidade assumindo a responsabilidade pessoal pelo seu destino. A partir da nova visão dos 

conflitos e de si mesmos, os indivíduos poderão lidar melhor com seu panorama passado (resolvendo 

conflitos já verificados) e com suas perspectivas futuras (prevenindo a ocorrência de futuras querelas 

mediante uma abordagem mais focada nos reais interesses do que nas posições assumidas).[59] 

  

Destarte, é comum distinguir esses modelos de resolução de conflitos em métodos 

imperativo/adversarial e pacificador/consensual[60]. Neste ponto, JOSÉ LUIS BOLZAN DE 

MORAIS & FABIANA MARION SPENGLER utilizam o neologismo jurisconstrução, 

buscando agregar os mecanismos conflituais, como direito próprio do Estado, e consensuais, 

como pretensa harmonização e equilíbrio entre as partes[61]. 

Destaque-se que os MARCs não constituem um fenômeno recente. Ainda que não se considerem 

a autocomposição e a heterocomposição privadas pretéritas à constituição dos Estados modernos 

(já que não seriam alternativos, e sim principal método utilizado nas respectivas comunidades), é 

possível identificar esta cultura enraizada em países como os EUA (como relata CHASE, 

“alternatives to litigation have been a feature of the American way of disputing throughout its 

history”)[62]. 

Outra característica deste modelo é a de que não há vinculação necessária à dominante jurisdição 

de direito, sendo possível decidir com base na equidade[63], como expõe CALAMANDREI: 

Anche nei sistemi processuali dell‟Europa continentale si trovano numerosi esempi di “giurisdizioni di 

equità” o di collegi arbitrali composti di “amichevoli compositori”, i quali cercano la giustizia del caso 

singolo, traendo ispirazione non dalla lege, che non li vincola, ma da quel senso di equità vivente nella loro 

coscienza, che detta loro la decisione più conveniente e più aderente alle circostanze del singolo caso[64]. 
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No relatório sobre os sistemas alternativos de administração de conflitos, verificou-se que 59,7% 

dos programas existentes no Brasil são voltados para os conflitos interpessoais em geral. Quando 

há especificidade, o programa é voltado principalmente para os conflitos de gênero e de família 

(26,9%), conduzindo à seguinte conclusão: 

De fato, é na área dos conflitos familiares e de gênero que a administração alternativa de conflitos tem 

encontrado uma boa aceitação, pois já tem se tornado senso comum a idéia de que a solução judicial não é 

capaz de cessar os conflitos familiares, uma vez que estes envolvem muitos aspectos que transcendem as 

questões jurídicas. Tem se tornado cada vez mais comum ouvir dos operadores jurídicos, e dos especialistas 

em mediação de conflitos, que a própria eficácia da sentença judicial num conflito familiar depende da 

conscientização das partes a respeito dos direitos mútuos e da necessidade de cumprir os acordos e decisões 

judiciais. Um dos argumentos que mais pesa a favor da adoção de mecanismos alternativos de administração 

de conflitos familiares é a comprovação empírica de que eles têm um índice de cumprimento de acordos 

superior ao das decisões judiciais comuns, o que estaria relacionado à metodologia de resolução baseada no 

diálogo e no convencimento e à atuação interdisciplinar[65]. 

  

Sob uma perspectiva weberiana, os Estados modernos somente puderam construir sua 

dominação política a partir da apropriação do poder decisório, constituindo o monopólio 

jurisdicional. A partir de então, poder-se-ia verificar a formação do conflito entre maximização 

dos poderes estatais e autonomia privada. Assim, pode-se adotar uma dicotomia entre Estados 

reativos e ativos, conforme o grau de intervenção nos conflitos sociais[66]. 

Nesta perspectiva, poderíamos identificar entre os argumentos pró-MARCs uma defesa da 

redução do papel do Estado na resolução de conflitos[67]. Este discurso ganhou força com a 

crise do modelo de Welfare State e ressurgimento do liberalismo econômico como ideologia 

hegemônica do capitalismo globalizado. Sendo assim, a sobrecarga de trabalho dos 

tribunais[68] e a consequente morosidade da prestação jurisdicional justificariam os meios 

alternativos como medida garantidora de maior eficiência estatal, já que não seria 

economicamente viável maiores investimentos no aparelho judicial[69], e consequente 

“necessidade real de remédios acessíveis e efetivos para pequenas causas, sem grandes (e 

altamente improváveis) subsídios estatais”[70]. Ainda que mencione expressamente as intenções 

do juiz Warren Burger, da Suprema Corte Americana, a crítica feita por OWEN FISS é 

adequada a esta exposição: 

O juiz Burger não é movido pelo amor ou pelo desejo de encontrar novos caminhos para restaurar ou 

preservar as relações amistosas, mas sim por preocupações relativas à eficiência e à ordem política. Ele 

busca alternativas para a litigância com o propósito de diminuir o volume de casos no Judiciário ou, de 

forma mais plausível, de isolar o status quo da possibilidade de reforma pelo Judiciário[71]. 

  

Com isso, tornou-se senso comum defender a utilização de meios alternativos como meio de se 

desafogar o Judiciário estatal[72]
-[73]. A “desjudicialização”, paradoxalmente, passa a integrar a 

pauta das reformas do Judiciário, sendo este discurso assumido por magistrados. 
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Deve-se ressaltar, entretanto, o equívoco em se utilizar métodos alternativos para tal finalidade, 

assim como ocorre em outras políticas judiciárias voltadas à eficiência administrativa dos 

tribunais. Com efeito, o modelo de gestão preocupado com a eliminação estatística de 

processos, em vez de satisfazer a efetividade da tutela jurisdicional, acaba por disseminar uma 

justiça de má qualidade. Isto se deve, entre outros motivos, à ausência do debate sobre as causas 

da litigiosidade, matéria-prima para a enxurrada dos autos que sufocam os cartórios. Certamente 

a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional constituem direitos 

fundamentais, todavia não podem ser deturpados para atender a interesses meramente 

administrativos ou gerenciais. Neste sentido, vale a crítica de LEONARDO GRECO: 

É preciso reconhecer que o ideal da tutela jurisdicional mais ampla e efetiva dos direitos subjetivos por parte 

do Judiciário, na realização de uma justiça ao mesmo tempo processual e substantiva, está cada vez mais 

distante, na medida em que se aprofunda a crise de eficiência dos serviços judiciários e que as soluções em 

geral alvitradas, na tentativa de dar vazão ao volume insuportável de processos e de recursos, degrada o seu 

desempenho, sacrificando irremediavelmente não apenas a qualidade dos meios, mas também dos resultados. 

Em lugar de prosseguir em reformas de eficácia duvidosa e francamente nocivas à boa administração da 

justiça, é preciso reagir, desfraldando a bandeira da plena efetividade do processo justo, e, ao mesmo tempo, 

encontrar solução para a quantidade de processos, o que, a meu ver, somente se concretizará através do 

planejamento e da implementação de uma política pública de prevenção e solução de conflitos, capaz de 

abortar os bolsões de litigiosidade no seu nascedouro, de compartilhar a responsabilidade pelo 

reconhecimento dos direitos dos cidadãos com os demais poderes do Estado, nas respectivas esferas de 

atuação, e de mobilizar a sociedade a engajar-se nos aparelhos oficiais e a promover a sua criatividade no 

desenvolvimento de mecanismos extrajudiciais de pacificação social[74]. 

  

Especificamente aplicando este problema aos meios alternativos, ressalta HUMBERTO DALLA 

BERNARDINA DE PINHO sua natureza artesanal, para constatar que “seria um erro grave 

pensar em executar mediações em série, de forma mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz 

com as audiências prévias ou de conciliação, nos juizados especiais e na justiça do 

trabalho”[75]. Em outro trabalho, o mesmo autor enfatiza não ser a mediação uma panacéia para 

quaisquer litígios[76]. 

Frise-se que seria difícil a simples delegação da atividade jurisdicional a particulares, até porque 

mesmo os defensores do modelo de Estado gerencial entendem que o Judiciário integra o núcleo 

estratégico que não pode ser desvinculado[77]. Mas não seria exagero falar em privatização da 

resolução de controvérsias (ao contrário do que supõe Barbosa Moreira),[78] sendo admitida esta 

natureza por CAPPELLETTI: 

Aspecto (...) que decerto merece ênfase é o da „privatização‟, como um dos elementos da evolução jurídica 

moderna (...). A privatização é evidentíssima na „segunda onda‟ do movimento de acesso à Justiça, em que 

indivíduos e associações privadas têm adquirido legitimidade para demandar a proteção de interesses de 

grupos coletivos (chamados difusos). Mas a privatização também emerge na „terceira onda‟: considere-se o 

fato de que, em muitos expedientes de ADR, leigos assumem funções decisórias ou quase decisórias, assim 

como o fato de que, com frequência, o critério de julgamento antes a equidade que o direito escrito.[79] 
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Nos EUA, a questão fica ainda mais clara quando se analisa a força da arbitragem privada como 

meio usual de resolução de controvérsias, constituindo opção corrente à jurisdição estatal, 

conforme narra OSCAR CHASE: 

Privatization of disputing involved, of course, removing disputes from the relevant organ of government, the 

judiciary. (...) The Supreme Court, no doubt affected by a concern for the overloaded judiciary, relied on the 

Federal Arbitration Act (FAA) to rigorously enforce arbitration agreements. Corporations quickly took 

advantage of these decisions to insist on arbitration clauses in contracts of employment, Sales, and 

brokerage. They were thus able to privatize the resolution of such disputes because under FAA there is only 

very little judicial supervision of arbitration awards. Legal rules need not determine an arbitral award[80]. 

  

Por outro lado, é nítido o interesse das corporações capitalistas nas políticas públicas para o 

Judiciário: não há dúvida de que “os sistemas jurídico e legal ocupam um papel de destaque 

entre as instituições que mais influenciam o desempenho econômico das nações”[81], como 

reconheceu o então presidente do STJ, Min. EDSON VIDIGAL, durante a reunião com os 

integrantes do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): 

A economia é indissociável da operação do Direito. Porque o que é o Direito senão a afirmação dos 

parâmetros e dos comportamentos de todos os setores que se movem na sociedade? E a sociedade, na 

civilização, não se move sem a economia. Então, uma decisão judicial equivocada pode comprometer muito 

o chamado risco Brasil.[82] 

  

Neste cenário, o Estado (especialmente em sua função jurisdicional) revela-se como um 

obstáculo à livre negociação, fenômeno decorrente do princípio da autonomia da vontade. 

Quanto menos o Judiciário intervir, melhor será para a Economia. Assim, o estímulo às soluções 

privadas se explica não só pela eficiência e rapidez, mas especialmente para que a “mão 

invisível do mercado” possa ditar o ritmo das negociações. Não é de se estranhar que, em 

pesquisa realizada entre empresários, diante da afirmação “os empresários costumam dizer que 

„é sempre melhor fazer um mau acordo do que recorrer à Justiça‟”, 36,9% dos entrevistados 

concordaram totalmente e 51,3% concordaram parcialmente (totalizando 88,2%)[83]. Por outro 

lado, a mesma pesquisa revela reclamações por parte do patronato contra o excesso de controle 

do Judiciário, o qual impediria a expansão dos meios alternativos: 

A estrutura legal foi apontada como uma razão para a não utilização de mecanismos de resolução de 

conflitos, como a arbitragem, porque a lei não proíbe à parte perdedora de recorrer aos tribunais num 

momento posterior. Também foi mencionado o fato de as instituições públicas não se acharem autorizadas a 

propor ou aceitar a solução de conflitos fora dos tribunais[84]. 

  

Acontece que a intervenção estatal não significa necessariamente excesso de burocratização ou 

corrupção institucionalizada. Nos países social-democratas, especialmente aqueles que 

constitucionalizaram a garantia do pleno acesso à Justiça (como nosso art. 5º, XXXV), a tutela 

jurisdicional se revela um direito fundamental a ser protegido pelo Estado. E isto se deve ao 
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reconhecimento das desigualdades sócio-econômicas[85], que são reequilibradas pela constante 

vigilância do juiz na condução do processo. 

Nos casos de flagrante disparidade de forças[86] (por mais que os liberais ignorem tal realidade), 

o acordo pode se revelar altamente prejudicial para o hipossuficiente[87], que não teria as 

mesmas informações sobre a previsão da decisão do litígio (ao contrário do empresário, que 

pode calcular os riscos da sentença), além da necessidade urgente do pagamento, por menor que 

seja, para garantia da subsistência[88]. Assim, o “consentimento é obtido via coação, [sendo] o 

acordo (...) uma rendição às condições da sociedade de massa e não deveria ser encorajado ou 

valorizado”[89]. 

O acordo, como fruto de um consenso e livre negociação entre as partes[90], acaba sendo menos 

legítimo do que a sentença estatal, quando se verifica um desequilíbrio entre os contratantes, 

como observa BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

a questão do acesso não tem a ver com a assistência judiciária mas antes com a capacitação das partes em 

função das posições estruturais que ocupam. Nos casos em que os litígios ocorrem entre cidadãos ou grupos 

de poder sócio-econômico parificável (litígios entre vizinhos, entre operários, entre camponeses, entre 

estudantes etc.) a informalização da justiça pode ser um genuíno factor de democratização. Ao contrário, nos 

litígios entre cidadãos ou grupos com posições de poder estruturalmente desiguais (litígios entre patrões e 

operários, entre consumidores e produtores, entre inquilinos e senhorios) é bem possível que a 

informalização acarrete consigo a deterioração da posição jurídica da parte mais fraca, decorrente da perda 

das garantias processuais, e contribua assim para a consolidação das desigualdades sociais [91] 

  

  

Em termos de política pública, não se pode olvidar o “Movimento pela Conciliação”, programa 

desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e abraçado pelo Judiciário brasileiro desde 

2006, e que tem como estratégia: 

  

diminuir substancialmente o tempo de duração da lide, viabilizar a solução delas e de conflitos por 

intermédio de procedimentos simplificados e informais, reduzir o número de processos que se avolumam no 

Judiciário, alcançando, portanto, as ações em trâmite nos foros e as ocorrências que possam vir a se 

transformar em futuras demandas judiciais, concebidas como um mecanismo acessível a todo cidadão, 

enfrentando o gravíssimo fato da litigiosidade contida, por meios não adversariais de resolução de conflitos, 

da justiça participativa e coexistencial, levando-se, enfim, instrumentos da jurisdição às comunidades[92] 

  

Com isso, percebe-se que os meios alternativos se inserem nas políticas públicas de reforma do 

Estado, porém sob fundamento de se garantir maior eficiência à máquina judiciária, não se 

preocupando tanto com a humanização dos conflitos e a busca de decisões mais justas. Aqui no 

Brasil, a alternativa ao Judiciário estatal merece ser vista com muito cuidado, diante de nossa 

flagrante heterogeneidade social e manifesta disparidade de forças em várias relações jurídicas. 
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Ainda há bastante resistência cultural à dispensa da jurisdição estatal, o que contribuiu para o 

fortalecimento de métodos alternativos inseridos no aparelho de Estado. 

  

7. Conclusões 

  

O presente trabalho procurou responder: a) como se desenvolveram os institutos da conciliação e 

da mediação no Brasil; b) a diferença existente entre esses institutos; c) as possibilidades da 

conciliação e da mediação dentro do processo judicial. 

A conciliação é conhecida em solo pátrio desde o Império e a Lei 8952/94 cuidou de reformar o 

Código de Processo Civil de 1973 a fim de impor ao juiz o dever de tentar conciliar as partes em 

qualquer fase do processo (art. 125, IV), além de instituir uma audiência específica para este fim 

(art. 331). Com a redemocratização e o novo cenário mundial, a justiça coexistencial ganha novo 

fôlego no Brasil e há, cada vez mais, o estímulo ao instituto da mediação. No âmbito legislativo, 

por meio do Projeto de Lei n. 4287 de 1998, de autoria da Deputada Federal Zulaiê Cobra 

Ribeiro, contendo sete artigos, visando institucionalizar e disciplina a mediação no Brasil. Em 

2002, houve a apresentação de um substitutivo com pouco mais de quarenta artigos que restou 

aprovado como Projeto de Lei Câmara n. 94 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

aguardando votação parlamentar. Em 2010, o anteprojeto do novo Código de Processo Civil 

tramita no Parlamento contendo um capítulo inteiro regulando a mediação e a conciliação. É de 

se notar que a mediação, mesmo sem lei específica em vigor, tem sido utilizada como meio de 

solução de conflitos não só pela comunidade, mas também pelo Poder Judiciário. 

Os institutos da conciliação e da mediação figuram no quadro dos meios alternativos de resolução de 

conflitos, mas não se confundem. Diferenciam-se pelo objeto (relação humana na mediação; acordo na 

conciliação), diálogo (transdisciplinar na mediação; monodisciplinar na conciliação), postura das partes 

(cooperativa na mediação; adversarial na conciliação), postura dos advogados (assessoria na mediação; 

defensoria na conciliação), postura do negociador (facilitador na mediação; intervencionista na conciliação), 

natureza do processo (confidencial na mediação; pública na conciliação), incidência (mediação aplicável a 

relações duradouras e complexas; conciliação aplicável a relações efêmeras e de menor complexidade). 

Caso o Estado pretenda utilizar esses institutos dentro do processo judicial, deverá levar em conta 

essas premissas. Conciliação e mediação não devem ser vistos como institutos que têm por escopo esvaziar 

as prateleiras do Poder Judiciário, e sim devem ser vistos como forma de auxílio das políticas públicas de 

acesso à Justiça. Do contrário, conciliação e mediação constituirão apenas fundamento de se garantir maior 

eficiência à máquina judiciária, não se preocupando tanto com a humanização dos conflitos e a busca de 

decisões mais justas. 
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[1]        Registre-se a crítica de PETRÔNIO CALMON FILHO, para quem “a clássica expressão 

„meios de solução de conflitos‟, com suas variantes que substituem essa última palavra por 

litígios ou controvérsias proporciona uma visão negativa do fenômeno, pois se refere ao 

problema e não à sua solução. Apresenta-se, então, a proposta para em lugar da tradicional 

expressão utilizar-se „meios de remoção dos obstáculos à pacificação social‟ ou, simplesmente, 

„meios de restauração da paz social‟. Esta expressão possui a vantagem de ser aplicada sem 

restrições à jurisdição contenciosa e voluntária, ao denominado processo necessário, ao 

processo civil e penal, versando esses sobre bens disponíveis ou indisponíveis, sendo 

solucionados de forma imperativa ou consensual, pelas próprias partes ou por terceiro 

imparcial”(“O conflito e os meios de sua solução” in Teoria do processo: panorama doutrinário 

mundial, p. 831). 

[2]        Segue-se a crítica feita por ELISABETTA SILVESTRI, para quem a moda destes meios 

alternativos, imposta culturalmente pela hegemonia ideológica norte-americana, a qual acabaria 

impondo até mesmo a sigla ADR (“il sucsesso incontrato daí metodi alternativi è quase senza 

precedenti: autorevoli esponenti della dottrina, come pure membri di spicco Del ceto forense e 

della magistratura sembrano conquistati dalla moda delle ADR, como ormai vengono 

familiarmente chiamate anche da noi le alternative al processo, spesso italianizzando la 

pronuncia di questo acronismo che, come si spera sia noto almeno a coloro che se ne servono, 

sta per Alternative Dispute Resolution ” - “Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la 

risoluzione delle controverse”, p. 475). 
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[3]        ADA PELLEGRINI GRINOVER, em relatório brasileiro para o VIII Congresso 

Internacional de Direito Processual (1987), aplica o conceito de deformalização em dois sentidos 

(processo e controvérsia), para estabelecer tal diferença: “(...) de um lado, a deformalização do 

próprio processo, utilizando-se a técnica processual em busca de um processo mais simples, 

rápido, econômico, de acesso fácil e direto, apto a solucionar com eficiência tipos particulares 

de conflitos de interesses. De outro lado, a deformalização das controvérsias, buscando para 

elas, de acordo com sua natureza, equivalentes jurisdicionais, como vias alternativas ao 

processo, capazes de evitá-lo, para solucioná-las mediante intrumentos institucionalizados de 

mediação. A deformalização do processo insere-se, portanto, no filão jurisdicional, enquanto a 

deformalização das controvérsias utiliza-se de meios extrajudiciais. (“Deformalização do 

procesos e deformalização das controversias”, p. 179). 

[4]        Sobre o tema, cf: MEIRELLES, Delton R. S.; MIRANDA NETTO, Fernando Gama 

de. “Meios alternativos de Resolução de Conflitos envolvendo a Administração Pública”, in: 

XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, p. 6385 e ss. 

[5]        Constituição de 1824, art. 161: “Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da 

reconciliação, não se começará processo algum”. 

[6]        Constituição de 1824, art. 162: “Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão 

electivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas 

attribuições, e Districtos serão regulados por Lei”. 

[7]        Ressalve-se a Justiça do Trabalho, cuja formação se deveu a uma forma bem peculiar, a 

qual estimula a conciliação como elemento obrigatório na resolução dos conflitos laborais, como 

se percebe no art. 764 da CLT. 

[8]        Entre outros, emergem os artigos 1º (“os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos 

da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos 

Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência”); 

2º (“o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação”); 3º [“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade” (...)]. 

[9]        Lei nº 8069/90, art. 126: “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de 

ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma 

de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto 

social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato 

infracional”. 

[10]       Recomendam-se, aqui, duas publicações do Ministério da Justiça: Justiça Restaurativa 

(fruto do projeto "Promovendo práticas restaurativas no sistema de Justiça brasileiro", realizada 

em parceria com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD voltada à 

difusão do modelo restaurativo e de seus princípios e valores, consistente na compilação de 

diversos artigos elaborados por especialistas brasileiros e estrangeiros. Org. SLAKMON, 

Catherine, DE VITTO, R. & R. Gomes PINTO, R. Gomes org., Brasília – DF: Ministério da 
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Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005) e a terceira 

parte da coletânea Novas direções na governança da Justiça e da Segurança (org. SLAKMON, 

Catherine; MACHADO, Maíra e & BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Brasília-DF: Ministério da 

Justiça, 2006). 

[11]       O referido projeto foi objeto de comentário na obra organizada por HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO (coord.). Teoria 
Geral da Mediação, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

[12]       Conforme dados do Ministério da Justiça, 16,42% dos programas alternativos de 

administração de conflitos eram fluminenses, enquanto São Paulo detinha 14,93% e Bahia 

8,96% (BRASIL. Ministério da Justiça. Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos de 

Administração de Conflitos: Mapeamento nacional de programas públicos e não 

governamentais, p. 40). 

[13]       DAVIS, Corinne M. “Pequenas causas e assistência jurídica: usos, transformações e 

adaptações na favela”, p. 125-152. Frise-se que estas experiências comunitárias serão mais bem 

desenvolvidas posteriormente, ao se analisar a hipótese da adoção de meios alternativos para a 

resolução de conflitos de vizinhança. 

[14]       RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o aceso à justiça, p. 

170-190. 

[15]       VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas, p. 

121. 

[16]       SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade, p. 

217. 

[17]       Relatório do projeto disponível em < 

http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID

=%7B2E8739F7%2D7B6D%2D42FC%2D91A2%2D1CB517826403%7D&ServiceInstUID=%

7BA66B7CBD%2DFB21%2D4FBB%2D85EA%2D5ECD10C73B39%7D>, extraído em 

01/06/2009. 

[18]       Conforme noticia seu portal oficial, em < 

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJDA9EC2A8ITEMIDF85A266875414D7D8FBF08649EFC

9BA7PTBRNN.htm >, extraído em 01/06/2009. 

[19]       BRASIL. Ministério da Justiça. Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos de 

Administração de Conflitos: Mapeamento nacional de programas públicos e não 

governamentais. Disponível em 

<http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentI

D={EA52A210-8F54-40EB-9165-2DEB2129A2FA}&ServiceInstUID={74528116-88C5-418E-

81DB-D69A4E0284C0}>, extraído em 01/06/2009, p. 26 

[20]       Ibidem, p. 27. Veja-se, a propósito, a Resolução Administrativa n. 72 (13), de 18 de 

dezembro de 2009, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que 

dispõe sobre a mediação no âmbito judicial. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 354

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref12
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref15
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref17
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref18
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref19
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref20


[21]       No Rio de Janeiro, cuida-se de órgão ligado à Secretaria da Casa Civil e criado pelo decreto estadual nº 9.953, de 22 de 

maio de 1987. Em analogia com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, foi modificado pelo decreto estadual nº 35.686, de 

14 de junho de 2004, para integrá-lo ao Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. 

[22]       Para ilustrar, no município do Rio de Janeiro, atualmente, há dez conselhos tutelares 

(Centro, Lagoa, Vila Isabel, Méier, Ramos, Madureira, Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande e 

Santa Cruz). 

[23]       Lei nº 7347/85, art. 5º, §6º: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 

cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. 

[24]       SIX, Jean François. Dinâmica da mediação, p. 28-35. 

[25]       Direito Processual Civil: do antigo ao novo código, p. 259. 

[26]       Ibidem, p. 285. 

[27]       Ibidem, p. 300-306. 

[28]       Lei nº 78/2001, “1”: “Em cada julgado de paz existe um serviço de mediação que disponibiliza a qualquer interessado a mediação, 
como forma de resolução alternativa de litígios”. 

[29]       INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA (ISCTE) & CENTRO DE ESTUDOS SOBRE A 

MUDANÇA SOCIOECONÔMICA. Alargamento da Rede de Julgados de Paz em Portugal (Relatório ao Ministério da Justiça), p. 04-05. 

[30]       A Lei brasileira de Juizados Especiais inclui a conciliação entre seus princípios do art. 2º 

(“O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”). No 

direito português, a Lei de Julgados de Paz estabelece o estímulo à autocomposição em seu art. 

2º, 1 (“A actuação dos julgados de paz é vocacionada para permitir a participação cívica dos 

interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das partes”). 

[31]       Em especial nos itens do art. 16 da Lei Portuguesa nº 78/2001: art. 16, 1 (“Em cada 

julgado de paz existe um serviço de mediação que disponibiliza a qualquer interessado a 

mediação, como forma de resolução alternativa de litígios”), art. 16, 2 (“O serviço tem como 

objectivo estimular a resolução, com carácter preliminar, de litígios por acordo das partes”), 

art. 16, 3 (“O serviço de mediação é competente para mediar quaisquer litígios, ainda que 

excluídos da competência do julgado de paz, com excepção dos que tenham por objecto direitos 

indisponíveis”), art. 16, 4 (“O regulamento, as condições de acesso aos serviços de mediação 

dos julgados de paz e as custas inerentes são aprovados por portaria do Ministro da Justiça”). 

[32]       “Nos Julgados de Paz de Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e Seixal, assistimos a um predomínio nítido dos casos de condomínio, 
particularmente nas zonas de maior densidade populacional com estruturas de habitação tipicamente verticais, com uma conflituosidade 
tendencialmente crescente. Diferentemente, nos Julgados de Paz rurais, a maioria dos casos relaciona-se com direitos reais, usucapião ou 

cumprimento de obrigações, deixando uma quota ínfima ou até nula aos condomínios. 

         A tipologia das causas articula-se, intrinsecamente, com o tempo dispendido pelos juízes e mediadores com cada caso. Verifica-se que nos 
Julgados de Paz eminentemente rurais o tempo gasto por processo é superior ao dos Julgados urbanos. Este facto deve-se às exigências 
próprias dos casos que têm por objecto direitos reais ou usucapião: a sua resolução implica, frequentemente, deslocações dos juízes e 
mediadores aos locais e, como sublinharam por diversas vezes os juízes dos “julgados rurais”, existe da sua parte, assim como dos mediadores, 

a preocupação de despender o tempo que seja necessário para o bom fecho do processo, o que requer maior disponibilidade, não só para julgar 
o caso, mas também para ouvir, aconselhar e promover o diálogo entre as partes” (INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO 
E DA EMPRESA (ISCTE) & CENTRO DE ESTUDOS SOBRE A MUDANÇA SOCIOECONÔMICA.Op. cit., p. 33). 
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[33]          “Os Julgados de Paz constituem uma categoria de tribunais, partilhando com os tribunais judiciais a função de resolução de lit ígios. 
No entanto, os seus princípios e regras de funcionamento fazem deles entidades distintas. Precisamente porque apostam na participação cívica e 
numa maior aproximação aos cidadãos, tendo como primeira e imediata finalidade o acesso à justiça e ao direito e só como finalidade mediata 
o descongestionamento dos tribunais judiciais, não há razões de princípio para fazer depender a definição da sua área de abrangência e 
localização da área de jurisdição dos tribunais judiciais. Os Julgados de Paz justificam-se em todos os concelhos, independentemente de neles 
estarem ou não sedeados em tribunais judiciais” (ibid., p. 34). 

[34]       Ibidem, p. 35. 

[35]       Além da ampliação promovida pelos anteriores Decreto-Lei 329/2001, Decreto-Lei n.º 9/2004 e Decreto-Lei n.º 225/2005; fundados 

neste relatório foram editados: Decreto-Lei n.º 22/2008, Decreto-Lei n.º 60/2009, Portaria n.º 334/2009, Portaria n.º 421/2009, Portaria n.º 557-
A/2009, Portaria n.º 845/2009. 

[36]       Disponível em <http://www.justiciaargentina.gov.ar/actividades/proyect_ley.htm>, 

acessado em 22/05/2007. 

[37]        Ley de Mediación y Conciliación 24.573, p. 52/53. 

[38]        Idem, p. 1. 

[39]        GARCEZ, José Maria Rossani. Técnicas de Negociação. Resolução Alternativa de 

Conflitos: ADRS, Mediação, Conciliação e Arbitragem, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2002, p. 3. 

[40]        Idem, p. 54. Segue esta orientação: CÂMARA, Alexandre Freitas. “Conciliação e 

Mediação no Processo Civil Brasileiro: estado da questão”, in: Revista Dialética de Direito 

Processual, vol. 22, p. 10. 

[41]       Art. 11 (Conciliazione). 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo 
dell‟accordo medesimo. Quando l‟accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore 
formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della 
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all‟articolo 13. 

2.      La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, 
l‟accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rif iutata. Salvo diverso accordo delle parti, 
la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 

3.      Se è raggiunto l‟accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo 

verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l‟autografia della sottoscrizione delle parti o la loro 
impossibilità di sottoscrivere. Se con l‟accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall‟articolo 2643 del 
codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale 
a ciò autorizzato. L‟accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione 
o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 

4.      Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l‟indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e 

dal mediatore, il quale certifica l‟autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il 
mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 

5.      Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell‟organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 

[42]       Em outro sentido, ao comentar o Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, que 

contempla a conciliação extrajudicial, FRANCESCO LUISO, “Presente e futuro della 

conciliazione in Italia”, p. 579 e ss, critica o art. 40, porque estabelece um modelo de 

“conciliazione/aggiudicazione”, e não de “conciliazione/mediazione”. 

[43]       PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. “Mediação: a redescoberta de um velho aliado 

na solução de conflitos”, p. 106. 
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[44]       Ibidem, p. 111. 

[45]       Ibidem, p. 112. 

[46]       WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador, p. 60. 

[47]       ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas 

diversas”, in: Mediação de conflitos, Coord. Paulo Borba Casella e Luciane M. de Souza, Belo 

Horizonte: Fórum, 2009, p. 94/95. 

[48]       Idem, p. 96/97. 

[49]       Idem, p. 99. 

[50]       No sentido do texto: DEMARCHI, Juliana. “Técnicas de mediação e de conciliação”, in: 

Mediação e Gerenciamento do Processo, coord. Grinover, Watanabe e Lagrasta Neto, São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 54. 

[51]       ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, duas práticas 

diversas”, in: Mediação de conflitos, p. 100. 

[52]       Neste sentido: ALMEIDA, Tânia. “Mediação e conciliação: dois paradigmas distintos, 

duas práticas diversas”, in: Mediação de conflitos, p. 96. 

[53]       CAPPELLETTI, Mauro. “O acesso à Justiça e a função do jurista em nossa época”. 

[54]       Entretanto, não pode ser desprezada à resistência da magistratura tradicional. Em 

pesquisa realizada no ano de 1994, 64,9% dos juízes fluminenses entrevistados mostraram-se 

contrários às idéias de sua abertura à participação popular (JUNQUEIRA, Eliane Botelho; 

VIEIRA, José Ribas & FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. Juízes: retrato em preto e 

branco, p. 204) 

[55]       “Também não se põe de modo alternativo e excludente a escolha entre o processo, como 

meio de solução dos litígios, e equivalentes jurisdicionais capazes de evitá-lo, como a 

conciliação prévia extrajudicial, atividade preparatória cuja finalidade é a autocomposição. Nem 

todos os tipos de controvérsia se coadunam com as vias conciliativas. E estas devem permanecer 

a nível facultativo e coexistente ao processo, a fim de que não se frustre a garantia constitucional 

da proteção judiciária dos direitos e dos interesses”.(GRINOVER, Ada Pellegrini. 

“Deformalização do processo e deformalização das controversias”, p. 201). 

[56]       Destarte, tais meios alternativos não poderiam servir para esconder as mazelas do 

Judiciário estatal, como pontifica OVÍDIO BAPTISTA: “As alternativas dos Juizados Especiais 

e das juntas de conciliação, instrumentos sem dúvida valiosos como coadjuvantes na busca de 

uma prestação jurisdicional compatível com os nossos tempos, podem transformar-se em escudo 

para que as causas profundas da crise do Poder Judiciário sejam esquecidas ou relegadas para 

as calendas gregas. (...) Devemos buscar alternativas, sem no entanto perder de vista o 

problema fundamental enfrentado pela jurisdição estatal” (Processo e ideologia, p. 319). 
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         Em sentido semelhante, MICHELE TARUFFO aponta uma função negativa de tais órgãos: 

“quando il processo giudiziario funziona bene (...) l‟ADR rimane um fenomeno tutto sommato 

marginale e chi ha bisogno della tutela di um próprio diritto preferisce rivolgersi al giudice. 

Quando, al contrario, i rimedi giurisdizionali non funzionano (...) l‟ADR diventa uma sorta di 

alternativa necesssaria per coloro che hanna bisogno di risolvere controversie ma non posso o 

non vogliono farlo per mezzo di procedure formali di amministrazione della giustizia che sono 

onerose, costose ed eccessivamente lunghe” (Dimensioni transculturali della giustizia civile, p. 

1065). 

[57]       Ainda conforme BOAVENTURA, “não me parece tão-pouco que estes mecanismos de 

resolução dos litígios à margem do controlo do Estado sejam intrinsecamente negativos ou 

atentatórios da democracia. Podem, pelo contrário, ser agentes de democratização da 

sociedade” (Pela mão de Alice, p. 179). 

[58]       Como afirma ADA PELLEGRINI GRINOVER, “é isso que vem finalmente indicar 

aquela que talvez seja a função primordial da conciliação: a pacificação social. Esta não é 

alcançada pela sentença, que se limita a ditar autoritativamente a regra para o caso 

concreto(...)”. ( “Deformalização do processo e deformalização das controvérsias”, p. 192). É 

curioso notar o discurso recorrente na literatura brasileira ao “espírito pacífico” de nosso povo 

(ou o homo cordialis de SERGIO BUARQUE DE HOLLANDA), como se observa no 

argumento construído por CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: “é do sentimento popular o 

refrão segundo o qual „mais vale um mau acordo, do que uma boa demanda‟ (...) Isso 

corresponde ao decantado espírito conciliador que caracteriza a nação brasileira”(“Princípios 

e critérios no processo das pequenas causas”, p. 112). 

[59]       TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis, p. 293. 

[60]       PETRÔNIO CALMON FILHO utiliza os termos ordem imposta (subdivida em 

imposição unilateral – autotutela – e hetercompositiva ou adversarial – imposta por terceiro 

alheio à vontade das partes) e ordem consensual (negociada, autocompositiva e não-adversarial), 

como métodos para a solução de conflitos (“O conflito e os meios de sua solução”, p. 838). 

[61]       MORAIS, José Luis Bolzan de & SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 

alternativa à jurisdição!, p. 119-125. 

[62]       CHASE, Oscar G.. Law, Culture and Ritual, p. 100. No mesmo sentido, diz Elisabetta 

Silvestri: “molti sembrano ignorara che próprio negli Stati Uniti le alternative al processo 

costituiscono un fenomeno già Vecchio, sai per data di nascita, sai perchè, a torto o a ragione, 

si ritiene che la fase di massima espansione delle alternative sai terminata e che sai tempo di 

valutare, quase in una prospettiva storica, gli effetti che la loro diffusione há 

prodorto”(“Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controverse”, p. 

478). 

[63]       São exemplos legislativos brasileiros os juizados especiais (lei 9099/95, arts. 6º e 25) e a 

arbitragem (lei 9307/96, art. 2º). 

[64]       CALAMANDREI, Piero. Opere giuridiche, I, p. 640. 
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[65]       Ministério da Justiça. Acesso à Justiça por Sistemas Alternativos de Administração de Conflitos: Mapeamento nacional de programas 
públicos e não governamentais. Disponível em 
<http://www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={EA52A210-8F54-40EB-9165-
2DEB2129A2FA}&ServiceInstUID={74528116-88C5-418E-81DB-D69A4E0284C0}>, extraído em 01/06/2009, p. 33. Com relação aos 
conflitos de vizinhança, objeto principal deste estudo e cujos dados serão analisados mais tarde, chegou-se à conclusão semelhante, no sentido de 
que “os mesmos argumentos têm sido utilizados nas questões envolvendo vizinhos e comunidades de vizinhança. Quando se observa a tabela 13, 

que descreve o público-alvo dos programas, observa-se que „moradores de uma localidade‟ constituem o principal foco das ações (30%)” 
(Ibidem). 

[66]       DAMASKA, Mirjan. “I due tipi di Stato e gli scopi del processo”. 

[67]       Como pode se observar da seguinte passagem “Existem vantagens obvias tanto para as 

partes quanto para o sistema jurídico, se o litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A 

sobrecarga dos tribunais e as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar 

particularmente benéficas para as partes as soluções rápidas e mediadas, tais como o juízo 

arbitral” (CAPPELLETTI &GARTH, Acesso à Justiça, p. 82). 

[68]       Esta visão burocrática já era percebida por CARNELUTTI, para quem “infelizmente, a 

experiência tem demonstrado, sem embargo, que não poucas vezes [a autocomposição] se 

degenera em insistências excessivas e inoportunas de juízes preocupados bem mais em eliminar 

o processo que em conseguir a paz justa entre as partes” (Instituições do Processo Civil – 

Volume II, p. 70). 

[69]       “Reformar o judiciário pode parecer, à primeira vista, uma tarefa simples. Se os 

recursos disponíveis não são suficientes para que se processe com rapidez e segurança o grande 

número de casos que chegam à justiça a cada ano, a solução seria aumentar a disponibilidade 

de recursos ou reduzir o número de casos. No primeiro grupo, estão as propostas de se investir 

mais em tecnologia de informação (informática) e preencher os cargos vagos de juizes; ou seja, 

fazer mais da mesma maneira. Obviamente isso implicaria o aumento dos gastos com o 

judiciário, o que se chocaria com a necessidade de reduzir o déficit público e ao mesmo tempo 

elevar a oferta de serviços como saúde, educação e segurança pública”. (PINHEIRO, Armando 

Castelar. Judiciário e Economia no Brasil, p. 191). 

[70]       CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 97. 

[71]       FISS, Owen. “Fora do paraíso”, p. 147. 

[72]       Como observa ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, “a arbitragem 

consiste numa medida alternativa à solução de conflitos deveras salutar tanto para as partes 

como para o Poder Judiciário. A opção pela jurisdição privada constitui meio mais célere para 

dirimir controvérsias, desafogando, ainda, a via jurisdicional”(“Inafastabilidade da prestação 

jurisdicional” in Estudos de direito processual, p. 97). 

[73]       Convém ressaltar que, ao se mencionar os meios alternativos como técnica de diminuição 

do número de processos, é possível incluir também a tutela jurisdicional diferenciada. 

HUMBERTO DALLA BERNADINA DE PINHO, p. ex., ao relatar as modificações processuais 

para a diminuição do nível de obstrução das vias jurisdicionais, insere ao lado da tutela de 

interesses meta-individuais a diversificação de ações, “suprimindo-se fases desnecessárias ou 

aperfeiçoando-se a redação dos dispositivos legais, evitando-se assim maiores delongas 
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processuais em razão de divergência de interpretação acerca dos mesmos [além de] simplificar 

alguns procedimentos” (“A dimensão da garantia do acesso à Justiça na Jurisdição coletiva” in 

Temas contemporâneos de direito processual, p. 03-04). 

[74]       GRECO, Leonardo. “Publicismo e privatismo no processo civil”, p. 56. Em outro 

trabalho, o autor ressalta que “qualquer projeto de reforma que se limite a pretender resolver o 

problema da quantidade de processos que sufoca os tribunais superiores está atacando apenas 

as consequências da crise do Judiciário e não as suas causas, que continuarão a existir e, não 

encontrando espaços na Justiça estatal para o seu equacionamento, irão buscar outras vias de 

solução, nas quais provavelmente prevalecerá sempre a vontade do mais forte” (GRECO, 

Leonardo. “A reforma do Poder Judiciário e o acesso à Justiça”, p. 588). 

[75]       PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. “Mediação: a redescoberta de um velho aliado 

na solução de conflitos” in Acesso à Justiça e efetividade do processo, p. 112. 

[76]       “A mediação não pode ser utilizada na generalidade dos casos. Tal conduta equivocada 

levaria a uma falsa esperança em mais uma forma de solução de conflitos que não tem o condão 

de se desincumbir, satisfatoriamente, de certos tipos de litígios. O mediador não tem bola de 

cristal e nem „varinha mágica‟”(PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.Teoria geral da 

mediação à luz do projeto de lei e do direito comparado, p. 287. 

[77]       PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. “A reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos 

de controle” 

[78] Para o autor, o uso dos meios alternativos de solução extrajudicial de conflitos de interesses 

não se confunde com privatização do processo: “longe de ser o processo que assim se privatiza, 

ao contrário, os particulares é que veem sua atividade revestida de caráter público” ou, em 

outras palavras, “o caso é antes de publicização da função exercida pelo particular que de 

qualquer tipo de privatização” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Privatização do processo?”, 

in: Temas de Direito Processual: 7ª série, p. 9 e 11. 

[79]       “Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de 

acesso à Justiça”, p. 95. 

[80]       CHASE, Oscar G.. “The Rise of ADR in Cultural Context”, p. 111 

[81]       PINHEIRO, Armando Castelar, in Judiciário e Economia no Brasil, p.13. 

[82]       Notícias do STJ de 24/01/06, em 

<http://ww2.stj.gov.br/webstj/Noticias/detalhes_noticias.asp?seq_noticia=16295> 

[83]       PINHEIRO, Armando Castelar, Judiciário e Economia no Brasil, p. 114. 

[84]       Ibidem, p. 105. 

[85]       Frise-se que o desequilíbrio não reside apenas no plano econômico. Num mundo em que 

ainda se convive com a intolerância religiosa e preconceitos de vários tipos, faz-se necessário 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 360

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref74
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref75
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref76
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref77
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref78
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref79
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref80
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref81
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref82
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref83
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref84
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/76%20-%20ACESSO%20A%20JUSTICA/5057.html%23_ftnref85


um Judiciário independente para se assegurar a devida tutela jurisdicional. Neste ponto, FISS se 

opõe a CHASE, afirmando que “a partir da perspectiva de uma comunidade religiosa isolada, 

que se distingue por sua coerência e pela devoção de seus membros com relação a um grupo de 

valores partilhados, deve haver um motivo para duvidar-se da alegação, daqueles que recorrem 

às cortes, de que a reconciliação não é possível. (...) Quando deixamos os antigos Hebreus e 

Cristãos e voltamos nossa atenção para os Estados Unidos na atualidade, podemos perceber 

que não há razão alguma para aceitarmos tais suposições. Não existem motivos para que 

suponhamos que o desejo das minorias de conseguir justiça por seus próprios meios seja 

injustificado ou que elas promovam ações judiciais porque querem conselhos de uma classe 

superior. É mais razoável supormos que elas recorram às cortes por necessidade” (“Fora do 

paraíso”, p. 149). 

[86]       Este risco foi previsto por CAPPELLETTI, alertando para o uso incorreto dos MARCs 

nestes casos, ao afirmar que “isto suscita questão básica acerca do emprego generalizado de 

ADR e procedimentos simplificados: ou seja, que eles podem ser explorados pela parte mais 

forte sempre que não haja „paridade de armas‟ entre os litigantes” (“Os métodos alternativos de 

solução de conflitos no quadro do movimento universal de acesso à Justiça”, p. 91). 

[87]       “(...) o acordo é também um produto dos recursos de que dispõem cada uma das partes 

para financiar o processo judicial, sendo certo que tais recursos são, frequentemente, 

distribuídos de maneira desigual [o que] irá, invariavelmente, contaminar o processo de 

negociação e, consequentemente, o acordo ofenderá a concepção de justiça”(FISS, Owen. 

“Contra o acordo”, p. 124-125). 

[88]       OWEN FISS também cita os problemas da falta de recursos para a contratação de bons 

advogados e de manter as despesas do processo (“Contra o acordo”, p. 125). Talvez este 

problema mereça ser relativizado no caso brasileiro, tendo em vista o sistema de defensoria 

pública formado por profissionais qualificados, a despeito de deficiências estruturais. 

[89]       FISS, Owen. “Contra o acordo”, p. 124. 

[90]       Merece registro a observação irônica de ELISABETTA SILVESTRI, criticando um 

suposto romantismo dos defensores da justiça coexistencial: “L‟happy ending è immancabile: gli 

strumenti alternativi trionfano sulla giustizia ordinária e, in uma società purificata dall‟arcaica 

ideologia del processo come duello fra irriducibilli nemici, si affermano quale espressione di 

un'armoniosa e ovviamente più evoluta „giustizia coesistenziale‟” (“Osservazioni in tema di 

strumenti alternativi per la risoluzione delle controverse”, p. 477). 

[91]       Pela mão de Alice, p. 179-180. 

[92]       Disponível em 

<http://www.conciliar.cnj.gov.br/conciliar/arquivos/ProjetoConciliar.doc>. 
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FAST-JUDGE: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SIMBÓLICA.

FAST-JUDGE: ANALYSIS OF THE SYMBOLIC ADJUDICATION 

JosÉ PÉricles Pereira De Sousa
Vitor Soares De Lima

RESUMO
Este esforço de pesquisa se propõe à discussão, em termos epistemológicos, de problema que,
na maior parte dos estudos sobre o Poder Judiciário, é analisado de maneira unicamente
pragmática: a questão da qualidade da decisão judicial. A expansão da Justiça institucional sobre
todas as relações sociais, notadamente em países como o Brasil, de constituição regulamentista,
garantista e compromissória, mas uma realidade social e econômica subdesenvolvida, repercute
uma crise sistêmica na estrutura dos juízos, onde o “ingresso” contínuo de novas demandas não
se faz acompanhar da “saída” de decisões. Pela abrangência do tema e, entretanto, a
delimitação de espaço para sua problematização, optou-se por metodologia fenomenológica,
com aderência aos fatos e ao espaço-tempo brasileiro atual, a partir de estudo bibliográfico e
jurisprudencial. A constatação estatística de que a demora na tramitação dos processos não
corresponde ao tempo de exame substancial do juiz sobre a controvérsia revela que os
parâmetros das diferentes iniciativas de agilização dos mecanismos judiciários estão
equivocados. A preocupação que deveria guiá-las diz respeito aos predicados básicos da decisão
judicial – como a análise detida dos fatos, pelo julgador, e a sua obrigação democrática em
fundamentar o que decidiu. Demonstra-se, outrossim, que algumas das melhores expectativas
acerca da virtualização dos procedimentos se frustraram por não ter havido, ainda, uma
mudança de mentalidade dos operadores jurídicos paralela à mudança da mídia em que se
desenrolam os atos judiciais. À guisa de conclusão, o trabalho lança determinadas propostas
favoráveis ao incremento da participação das partes e, mesmo, da participação popular, na
decisão judicial, a fim de que a qualidade de seu conteúdo, em verdade, reflita a autêntica
pacificação do conflito (para além das formalidades processuais), o que propicia uma diminuição
considerável de novas lides e a formação de uma cultura de menor litigiosidade. 
PALAVRAS-CHAVES: Decisão judicial; Poder Judiciário; Participação.

ABSTRACT
This research effort is proposed for discussion, in epistemological terms, a problem which, in
most studies on the Judiciary, is analyzed only in a pragmatic way: the question of judicial
decision’s quality. The expansion of institutional justice on all social relations, especially in
countries like Brazil, with a regulamentist, rights-full and compromissoria constitution, but social
and economically underdeveloped, reflected a systemic crisis in the structure of judgments,
where the "entrance" continuous of new demands is not followed of "exit" of decisions. Because
the wideness of the subject, and yet, the delineation of space for your questioning, we opted to
a phenomenological methodology, with adherence to the facts and the Brazilian current space-
time, from a bibliographical and case law study. The statistical finding that the delay in dealing
with cases does not correspond to the time of substantial examination of the judge over the
dispute shows that the parameters of the various initiatives to streamline the mechanisms of
justice are wrong. The concern that should guide them with regard to the basic predicates of the
judicial decision - such as careful analysis of facts by the judge and his democratic duty in
explain the reasons of the decision. It is shown, moreover, that some of the best expectations
about the virtualization of the procedures were frustrated by not having been also a change of
mentality of the legal operators in parallel of its media change. In conclusion, the work casts
some proposals conducive to increasing the participation of parties and even popular
participation in judicial decision, so that the quality of its content, in fact, reflects the true
pacification of the conflict (for beyond the procedural formalities), which provides a considerable
reduction of new lawsuits and the formation of a culture of less litigation.
KEYWORDS: Judicial decision; Judiciary; Participation. 
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INTRODUÇÃO
 

As circunstâncias históricas que, particularmente após o segundo pós-guerra, compuseram o
quadro do surgimento da doutrina e da práxis neoconstitucionalistas, anunciavam já o avanço do Poder
Judiciário sobre todas as relações sociais. Por óbvio, se o ordenamento jurídico passou a desempenhar
papel fundamental nos Estados de Direito “democráticos”, sobrelevou-se a função hermenêutica da
Justiça, de transformar verba legis em sententia legis, de “pôr o direito em ação”, no dizer de Roscoe
Pound [1].

 
Nesse sentido, ao aumento da complexidade das estruturas normativas daqueles estados,

conferindo às suas constituições a característica de força diretiva dos elementos social, político, econômico
e jurídico, corresponde, em proporção direta, o aumento da influência do poder judicante, entendido como
a atividade estatal mais próxima do trabalho interpretativo da lei.

 
Contudo, ao exercer essencialmente a promoção dos valores decantados na constituição (e nas

leis, em geral), a partir da provocação dos mais diversos atores sociopolíticos, o Poder Judiciário terminou
por concentrar uma tarefa de validação das interpretações acerca da ordem jurídica. Em outros termos,
houve uma monopolização da interpretação das leis no âmbito da Justiça, à medida que os demais
componentes da arena política e social consideraram-na em posição de vantagem comparativa,
possivelmente em conta da tecnicidade e da imparcialidade de seus membros.

O desdobramento desse processo de gradual apropriação da ordem jurídica pela jurisdição
manifestou consequências negativas ao próprio arcabouço judiciário – em vez de apenas ter expandido o
prestígio ou a autoridade dos juízos, conforme lembram as principais doutrinas sobre ativismo judicial [2].
E um desses efeitos deletérios é o cerne da problematização desta pesquisa: a necessidade de uma inflação
decisória que suporte o número (crescente, ainda) de demandas.

 
A pragmaticidade que envolve o tema não autoriza grande afastamento de parâmetros mais

concretos e, portanto, obriga à eleição de um Judiciário em específico que sirva de objeto de estudo. Nesse
passo, optamos por uma metodologia fenomenológica (que, segundo Mauro Cappelletti [3], “escapa das
puras especulações conceituais e procura, ao contrário, permanente aderência aos fatos, dados,
desenvolvimentos e tendências evolutivas da realidade”) ao escolher o Judiciário brasileiro dos dias atuais,
eis que representa a experiência mais próxima possível destes pesquisadores. O desenvolvimento do
trabalho envolve estudo bibliográfico, a fim de que alguns conceitos doutrinários sejam revisados e estudo
da jurisprudência e das estatísticas do pretório brasileiro, que permitam embasar determinadas conclusões.

 
Em um primeiro tópico, o artigo aborda o espaço simbólico conquistado pelos juízos brasileiros,

essencialmente após a Constituição Federal de 1988, responsável por uma generalização na incidência de
princípios para resolução de casos concretos (dilatação axiológica do direito nacional), nos quais o juiz
parece o agente político mais indicado à subsunção do programa normativo à realidade. E, nessa premissa,
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ressalta a impossibilidade de os membros do Poder Judiciário satisfazerem todas as demandas a si
entregues, sem a cooperação dos demais promotores da dignificação da vida social e política, notadamente
dentro do próprio Estado.

 
O segundo tópico reflete a possibilidade de se estar diante de uma mis-en-scène judiciária em

significativo número de processos, no Brasil. Isto é, denuncia-se a transformação do processo judicial em
mero jogo de palavras e precedentes ou, de modo mais profundo, em exercício de contrapor,
alegoricamente, interesses. Investiga-se até que ponto o pretexto da aceleração dos procedimentos
degenera a essência da atuação do Poder Judiciário – a tentativa de dar a resposta adequada sobre o
direito. E, para tanto, discute-se a respeito de virtualização dos processos judiciais, do requisito da
“repercussão geral” no Supremo Tribunal Federal, do mecanismo de julgamento de “recursos repetitivos”
no Superior Tribunal de Justiça e outras iniciativas pontuais para a dinamização do trâmite processual.

 
No terceiro tópico, sugere-se a mudança de mentalidade dos cidadãos, dos poderes eleitos

(Legislativo e Executivo) e dos próprios operadores jurídicos como fundamental para que o número de
demandas se reduza a patamares compatíveis com uma cultura civilizada e politicamente equilibrada.
Nesse entendimento, considera-se a participação efetiva dos litigantes na resolução do processo como
elemento fundante da ideia de pacificação dos conflitos e elemento garantidor da diminuição de futuras
demandas. Por fim, naquelas ações que envolvam o Interesse Público, propõe-se incremento na ‘qualidade’
da decisão judicial por meio de maneiras peculiares de participação popular.

 
Na condição de considerações finais do estudo se dimensionou a relevância do processo judicial –

e da decisão judicial, enquanto arremate do processo – num Estado democrático de Direito,
descredenciando-se qualquer alternativa de reduzir a complexidade e a significação desses atos, advertindo
que a pretensão de agilizar o Poder Judiciário inicia com uma cultura de menor litigiosidade, um estímulo
de maior confiança (cobrança) nos demais poderes estatais em matérias de direitos fundamentais, uma
redução dos procedimentos-meio inseridos entre as formalidades do processo judicial, um aumento na
participação popular e das partes nos autos e, somente na consequência de tudo isso, obter-se-á a
desejável qualificação da decisão judicial, enquanto forma solene e duradoura de composição de
interesses.
 
 
 
 
I. O PODER SIMBÓLICO DA JURISDIÇÃO E O NÚMERO INSUPORTÁVEL DE DEMANDAS

 
A jurisdição é forma típica de externar a soberania estatal, no poder de dizer o direito (dicere jus)

que incide em determinada situação concreta. Pontes de Miranda advertia que o termo se refere a todo o
poder público em sua atividade de aplicar as regras jurídicas, seja em suas vertentes legislativa, executiva
ou judiciária [4]. Dessa forma, não há confundir o emprego da ordem jurídica por interpretação de
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qualquer órgão público, valendo-se inclusive da força se necessário – que é jurisdição, em sentido amplo –
com a competência de fazer valer a interpretação mais adequada do direito (também com eventual recurso
à força), esta sim conferida unicamente ao Poder Judiciário, que exerce, portanto, uma jurisdição em
sentido mais estrito.

 
A distinção entre a prática de interpretar-aplicar o direito por parte de qualquer órgão público e

essa mesma prática no âmbito da Justiça institucional reside, assim, na especificidade e no dever: o
Judiciário é incumbido exclusivamente dessa tarefa (representando, então, ambiência específica de
interpretação-aplicação da lei) e, por outro lado, possui o dever constitucional de guardar a última
interpretação do direito, indicando o sentido mais adequado da norma para os fins a que se propõe.

 
Em tese, as finalidades do Estado democrático de Direito são atingidas a partir do cumprimento

da lei, seja espontaneamente por seus destinatários, seja pela verve de algum órgão público, seja, enfim,
pela interpretação preconizada pelo Poder Judiciário. É dizer, teoricamente, não existe preferência entre as
espécies de aplicação da ordem jurídica, importando apenas que a lei se realize. Não obstante, os Estados
democráticos de Direito contemporâneos têm acentuado a diferenciação entre as maneiras de concretizar o
direito, elegendo, via geral, a aplicação haurida do Poder Judiciário como a mais segura e a mais
consentânea aos objetivos perseguidos pela ordem jurídica.

 
Nesse panorama, que, obviamente, conta uma série de fatores históricos, ideológicos,

pragmáticos, sociológicos, políticos etc. (não analisados nesta pesquisa por escaparem de seu objetivo), a
Justiça se posicionou, simbolicamente, como sentinela do trabalho legislativo, da atuação administrativa do
governo e dos diversos espaços de sociabilidade, como um todo; ou seja, em vez de denotar o único poder
estatal que carece de provocação para atuar – e provocação daqueles mesmos legislativo, executivo e
cidadania ativa – a lei, a jurisprudência e a doutrina, enquanto manifestações específicas do fenômeno
jurídico, começaram a supor que a autoridade da Justiça seria autorreferencial, autoalimentada,
autoreproduzível. Lenio Luiz Streck [5] afirma que parte considerável desse movimento pode ser explicada
a partir da visão de que as atuais constituições garantistas, principiologistas, reforçam a performance
daquele que é o instrumentos, por excelência, de efetivação dos direitos, o Judiciário:

 
Ou seja,  é preciso compreender que, nesta quadra histórica, o direito assume um caráter hermenêutico, tendo como conseqüência
um efetivo crescimento no grau de deslocamento do pólo de tensão entre os poderes do Estado em direção à jurisdição
(constitucional), pela impossibilidade de o legislativo (a lei) poder antever todas as hipóteses de aplicação. (...)  Textos
constitucionais compromissórios, com amplo catálogo de direitos fundamentais individuais e coletivos inexoravelmente geram um
aumento de demandas.

 
Com isso, desenvolveram-se espaços de atuação para o Poder Judiciário onde, séculos atrás,

predominavam os poderes eleitos [6] e, ao mesmo tempo, abreviaram-se as oportunidades nas quais os
cidadãos, por eles próprios, pudessem se expressar sobre o direito, eis que todos os atores sociopolíticos
passaram a aguardar o ditado das normas pelo juiz. Em reação, surgiram teorias [7] que afirmaram o
avanço do Judiciário sobre a política e os demais campos das relações sociais como uma distorção do ideal
democrático, apelidando de ativismo judicial um comportamento (pernicioso, segundo esses autores) no
qual o juiz não mais dirime os conflitos baseado unicamente na lei ou nos precedentes, mas se utiliza de
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seus próprios preceitos morais, éticos, políticos, religiosos, técnicos etc. para decidir o caso concreto.
 
Antoine Garapon [8], em aprofundamento desse debate, argumenta que os “pequenos juízes”

(referência francesa para os recém-ingressos na magistratura) livram os cidadãos dos escândalos políticos
e dos corruptos, enquanto os “grandes juízes” (os Tribunais, por exemplo) livram o povo da própria
política. Nessa mesma direção assevera [9]:

 
O espaço simbólico da democracia emigra silenciosamente do Estado para a justiça. Em um sistema
provedor, o Estado é todo-poderoso e pode tudo preencher, corrigir, tudo suprir. Por isso, diante de
suas falhas, a esperança se volta para a justiça. É então nela, e portanto fora do Estado, que se busca a
consagração da ação política. O sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito que afeta
as instituições políticas clássicas, causado pela crise de desinteresse e pela perda do espírito público. A
posição de um terceiro imparcial compensa o “déficit democrático” de uma decisão política agora
voltada para a gestão e fornece à sociedade a referência simbólica que a representação nacional lhe
oferece cada vez menos.
 

 

Contudo, nesse molde estatal em que o juiz é convocado a substituir poderes eleitos enfraquecidos em sua legitimidade,

há uma inversão de papéis na esfera pública: o Judiciário termina por se ocupar das políticas públicas, entre outras questões de

longo prazo, enquanto Legislativo e Executivo permanecem reféns da constante ânsia eleitoral e de uma mídia incisiva, como que a

compensar a indiferença política da manifesta maioria dos cidadãos.  

 

E, de fato, a população persegue na Justiça os direitos fundamentais que não logra realizar por intermédio dos demais

poderes. “É sob a forma do direito e do processo que o cidadão das democracias realiza sua ação política”, segundo Garapon [10],

havendo, aí, um deslocamento no sentimento de justiça, que deixa de ser tratado como a decantação das leis na realidade prática e

se torna a adjudicação de direitos individuais. Nesse contexto, desvanece o ideal de consecução do bem-comum, numa concepção

comunitarista, e agudiza-se a noção de igualdade individualista-liberalista, a partir da atomização das conquistas dos direitos.

Essa dinâmica, porém, exige elevado custo ao Judiciário e à própria sociedade (evidenciando, aliás, que o ativismo
judicial não apenas defere maior prestígio e influência política à Justiça, mas elabora expectativas sociais que desafiam,
continuamente, a legitimidade e a credibilidade dos juízos). É que o pretório se envolve numa “crise sistêmica”, nas palavras de
Joaquim Falcão [11], compreendida, “basicamente da defasagem entre, de um lado, a quantidade de conflitos sociais que,
transformados em ações judiciais, chegam ao sistema e, de outro, a oferta de decisões (sentenças e acórdãos) que buscam
equacionar esses conflitos”.  

Nesse raciocínio, há crescimento quantitativo da esfera judicial, posto que mais causas sejam levadas ao conhecimento

do juiz e há, igualmente, crescimento qualitativo dessa esfera simbólica, ao passo que o juiz precisa responder demandas resultantes

das crises econômicas (repercussões tributárias, empresariais, governamentais etc.), de segurança pública (repercussões penais e

civis), da ciência (biosegurança, bioética, novas fontes energéticas etc.), da reforma agrária (milhares de ações possessórias,

desapropriatórias e para demarcação de reservas indígenas), da estruturação da sociedade (decisões sobre a identidade, a

sexualidade, as famílias, a filiação, o casamento, os bens etc.), entre outras relacionadas à implementação dos direitos fundamentais

[12].

A publicação Justiça em números, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) [13], demonstra, anualmente, o

número absurdo de processos enfrentados pelos juízos brasileiros. A média de 80.000.000 (oitenta milhões) de procedimentos

tramitando nas várias instâncias e ramos do Poder Judiciário nacional transparece um nível de litigiosidade literalmente
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insuportável: cerca de um processo a cada três habitantes. Para combater essa cultura de transferir os problemas ao juiz – criando

uma jurisdição de subjetividade, na medida em que a Justiça é consultada sobre os problemas cotidianos de cada sujeito – não

importa a quantidade de recursos destinados a aparelhamento, a estruturação, a número de servidores, a qualificação profissional,

porque esses componentes terminarão sendo paliativos, caso a própria compreensão de ordenamento jurídico enquanto cultura [14]
não prevaleça.

Esse pensamento se filia ao robustecimento de um sentimento constitucional [15] e de uma vontade de Constituição

[16] nos variados intérpretes da ordem jurídica, na percepção de que os cidadãos, por si próprios, devem ser os principais atores

sociopolíticos e, portanto, responsáveis últimos pelo desvelamento de significados do direito, afastando esse encargo do Poder

Judiciário – cuja função é de guarda dos textos normativos e não de apoderamento sobre eles.

 
II. A ENCENAÇÃO DE JUSTIÇA: “JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA”, CAUSAS REPETITIVAS
E PROBLEMAS DE AGILIZAÇÃO DAS DEMANDAS
 

À verificação da impossibilidade fática da Justiça em corresponder às sempre-novas e sempre-
maiores expectativas sociais (na perspectiva de um Estado democrático de Direito), os três poderes
constituídos se aliaram em tentativas de viabilizar uma nova dinâmica de produção de decisões judiciais.
A propósito, esclareça-se, de logo, que os três poderes se fortalecem com essas iniciativas considerando
que a política profissional (os representantes eleitos) anseia, da mesma maneira que o cidadão comum,
determinadas decisões judiciais, em particular de órgãos como o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal de Justiça ou o Tribunal Superior Eleitoral.

 
Nesse diapasão, vislumbrou-se uma série de alterações legislativas e de novos arranjos nos

entendimentos dos Tribunais Superiores, a contribuir para um novo cenário na análise de processos
judiciais. A emenda constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, resultante da assinatura do Primeiro
Pacto de Estado por um Judiciário mais Rápido e Republicano, representou a maior reforma que a
Constituição de 1988 sofreu (com a criação ou modificação de vinte e seis dispositivos magnos).

E, tomando por base a EC nº 45/2004, foram elaborados estatutos infraconstitucionais. O art. 102,
§ 3º, da Constituição, por exemplo, albergou o instituto da repercussão geral no recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal e, para regulamentar essa disposição, adveio a Lei nº 11.418/2006, que inclui no
Código de Processo Civil, trechos específicos a respeito da nova ritualística a que se submetem os
recorrentes à Suprema Corte. Hoje, é necessária a demonstração de que as causas guindadas por recurso
àquele Tribunal de superposição guardem considerável importância jurídica, social, econômica ou política
a toda a ordem constitucional objetiva, ou seja, tenha contornos que ultrapassem os interesses subjetivos
da demanda. Nitidamente, o legislador ensejou que o Supremo Tribunal deixasse de patrulhar casos
concretos e pudesse aplicara a mesma razão de decidir dos recursos extraordinários a casos semelhantes.

 
Em caminho análogo, a Lei nº 11.672/2008 estabeleceu nova sistemática para julgamento de

recursos especiais, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas controvérsias sejam repetitivamente
aportadas na Corte. De acordo com as estatísticas dos órgãos fracionários do Tribunal, é possível afetar
determinados recursos ao rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, para que a decisão
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daquele que representa a temática sirva de precedente com força vinculativa quanto aos procedimentos
idênticos. De sorte que a consolidação dos entendimentos do Tribunal acerca de certas matérias jurídicas
recebe especial eficácia argumentativa, a fim de acelerar o julgamento de causas envolvendo a mesma tese.

 
O art. 896-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é outro modelo de filtragem

processual, onde as partes que ingressam com recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho devem
evidenciar que os interesses debatidos na causa oferecem transcendência com relação aos seus reflexos
gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.

 
Outra lei digna de menção, nesse contexto, é a de nº 11.417, regulamentadora do art. 103-A, da

Carta Constitucional, que disciplina o procedimento de edição, revisão e cancelamento de súmula
vinculante, por parte do Supremo Tribunal Federal. Ao Tribunal, com isso, foi dada a possibilidade de
pacificar – com a força normativa equivalente de uma emenda à Constituição – qualquer tema jurídico
controvertido no país, o que, por óbvio, repercute num desassoreamento das instâncias inferiores ao passo
em que se obrigam a seguir o precedente sumulado pelo STF.

 
A Lei nº 11.419/2006 é outra que desempenha papel essencial, por detalhar a informatização do

processo judicial, através de alterações no Código de Processo Civil de modo que este contemple as
inovações que os avanços tecnológicos permitem, com vistas a excluir ou, no mínimo, a virtualizar alguns
procedimentos-meio (autuação, juntada de documentos, conclusão, citação, intimação etc.) que,
tradicionalmente, travavam o percurso processual.

 
Outrossim, anterior a esse movimento reformista, deu-se a criação de juizados especiais –

estaduais e federais, respectivamente pelas Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/2001 – traduzindo já a necessidade
de classificar os processos judiciais (pelos valores discutidos ou pela complexidade das teses jurídicas
declinadas) e dividir o enfrentamento de mérito entre juízos particularmente destacados a procedimentos
menores e/ou mais simples que, na teoria, seriam sentenciados em tempo mais curto.

 
Não bastassem essas definições por força de lei, a própria jurisprudência, destacadamente a dos

Tribunais Superiores, passou a defender a atuação extraordinária desses órgãos – daí a expressão
“jurisprudência defensiva” – eis que propugnaram interpretações da Carta Magna que os livrasse da
pletora processual já enfrentada nas primeiras instâncias. Com efeito, o sistema judiciário brasileiro se
organiza de uma forma que autoriza essa adequação. No elucidativo trecho de Ives Gandra Martins
Filho[17]:   

 
O Sistema Judiciário Brasileiro contempla, atualmente, 4 instâncias decisórias, duas de caráter
ordinário (que representam a concretização do direito do cidadão ao duplo grau de jurisdição) e duas de
caráter extraordinário (que representam a necessidade da uniformização e garantia de respeito da
Constituição e do direito federal em todo o território nacional).
As instâncias ordinárias correspondem ao direito do cidadão de ver sua causa apreciada por um juiz
singular (juiz de direito, juiz federal ou juiz do trabalho) e reexaminada por um colegiado (Tribunal de
Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional do Trabalho), tanto nos seus aspectos de
direito quanto nos seus aspectos fáticos.
Já as instâncias extraordinárias dizem respeito ao direito do Estado Federado de ter suas normas
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aplicadas e interpretadas de modo uniforme em todo o território nacional, quer se trate de lei federal
(cujos guardiães são o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho), quer se trate da
própria Constituição Federal (que tem o Supremo Tribunal Federal como guardião máximo).

 
Nessa toada, é típica, na processualística nacional, a exigência de “prequestionamento” das

questões suscitadas à última instância, ou seja, em hermenêutica constitucional esmerada pelos Tribunais
Superiores para os artigos que dispõem sobre os recursos à última instância (feito o art. 102, III, ou o art.
105, III, CF), as Cortes Máximas compreenderam que somente as causas já decididas poderiam ser
levantadas para revisão em superinstância, de sorte que matérias argumentadas originariamente
(pioneiramente) nos Tribunais Superiores são rechaçadas. 

 
Modificações jurisprudenciais trouxeram, ainda, as modulações de efeitos nas ações de controle

de constitucionalidade, a objetivação do controle difuso, a reinterpretação da incumbência do Senado
Federal no controle de constitucionalidade, as denominadas sentenças aditivas, a súmula impeditiva de
recursos, a ativação da reclamação constitucional, do mandado de injunção, a técnica da transcendência
dos motivos determinantes da decisão, enfim, uma gama de outros mecanismos ativados pelos Tribunais
brasileiros, nomeadamente o Pretório Excelso, para o fim de diminuir a quantidade de processos em
trâmite.

 
Nada obstante o valor segurança jurídica predomine, nessas hipóteses, tendo em mente a

homogeneização das decisões judiciais, e, de fato, a partir desses artifícios se evidencie um ganho na
celeridade processual, interessa a esta pesquisa discutir a mais nítida desvantagem desses procedimentos
todos: a perda de qualidade da decisão judicial.

 
Por lógico, não é nosso objetivo empreender uma teoria da decisão judicial, mas importa revelar

o que se considera uma decisão minimamente qualificada, para que se delimite o perímetro conceitual
tratado neste estudo. Em verdade, alguns dispositivos do Código de Processo Civil auxiliam na
compreensão daquilo que é necessário ao juiz conhecer para decidir.

 
O art. 282, ao elencar os pontos obrigatórios à elaboração de uma petição inicial (na esfera cível),

aduzindo: o endereçamento da peça (a quem é dirigida), a qualificação das partes, o fato e os fundamentos
jurídicos do pedido, o expresso pedido, com suas especificações, o valor da causa, as provas pretendidas
pelo autor da demanda em face do réu e a promoção da citação do réu, enfim, termina configurando a
estruturação essencial de uma demanda. O art. 458, ao determinar os requisitos basilares da sentença,
relatório, fundamentação e dispositivo. O art. 460, ao plasmar o princípio da adstrição do juiz ao pedido. O
art. 165, que hospeda o constitucional dever de motivação de todos os atos decisórios (art. 93, IX, CF).
Todos eles sinalizam que a qualidade da resposta jurisdicional diz respeito ao quanto o julgador analisou
os argumentos das partes, ao quanto o juiz se desempenha da função de convencer as partes a resolverem
o litígio da forma como preconizado pela sentença.

 
Nessa ordem de ideias, é necessário empreender uma teleologia revisitada ao princípio da
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adstrição. Ora, se esse postulado evita sentenças fora, além ou aquém daquilo que as partes manifestaram
nos autos, sob pena de reforma ou anulação, ele evita, precisamente, uma sentença que não resolva o
conflito deduzido no processo, o que, a reboque, denota a capital relevância do princípio da motivação,
posto que a solenidade e a gravidade do ato decisório não se compadecem com uma resolução inexplicada.
Em outras palavras, o juiz deve convencer aqueles que são os soberanos do Estado (art. 1º, parágrafo
único, CF) – os cidadãos que compõem os polos processuais – de que determinados interesses seus devem
silenciar frente a outros interesses juridicamente valorados. É dizer, no sentir do juízo (sententia, pela
etimologia latina do termo) se revela o instante democrático em que o Estado se manifesta para solver uma
disputa entre membros que gozam igual dignidade, na proporção em que participam da soberania popular,
enquanto pilastra central da formação do próprio Estado.

 
Esses parâmetros dogmáticos traçam aquilo que, no terceiro tópico, denominaremos de “elemento

fundante” e “elemento garantidor” da adequação constitucional da prestação jurisdicional.
 
Exposta, assim, a premência em fundamentar todo conteúdo decisório deitado nos autos, por conta

do potencial deles de resolver o conflito de interesses e, mais, por conta de seu potencial ofensivo a uma
posição jurídica de vantagem ostentada por um componente da soberania estatal (um cidadão), pode-se
avançar no entendimento genérico [18] de que desse dever constitucional, o Judiciário brasileiro não tem
se desincumbido satisfatoriamente.  

 
A mudança radical na ambiência de tramitação dos autos – para uma mídia virtual – não se fez

acompanhar de uma alteração na mentalidade dos membros da Justiça [19], no sentido de que são os atos
decisórios o cerne do processo. Noutros termos, a diminuição dos procedimentos-meio e a redução do
tempo gasto com eles deveria repercutir, imediatamente, no aumento do tempo gasto pelos agentes
judiciários com os atos decisórios e com seu consequente incremento.

 
Com efeito, as novas disposições dos Códigos e das jurisprudências tem por objetivo fazer com

que o juiz receba, em tempo hábil, o processo, devidamente instruído para sua análise e decisão. Contudo,
o que diuturnamente acontece – e sabe-se, inclusive, por empiria – é uma falta de cautela para com o ato
de dizer o direito. Ou seja, aos que competia instruir o procedimento para o crivo judicial (às partes) o
dever é cumprido sob o jugo de rigorosos prazos, estabelecidos nas leis, já àqueles a quem cabe apreciar
cada manifestação exarada no processo, nenhum prazo existe e, também, nenhuma razoabilidade se perfaz.

 
Além de não haver prazos próprios para o Judiciário, o cidadão sofre com o desleixo – este é o

termo correto – no momento de lançar o ato decisório. Dificilmente uma sentença ou acórdão
correspondem aos termos dos pedidos, aos termos delineados para a própria controvérsia. Desnecessária a
citação direta de trechos de sentenças ou acórdãos em que se materializa esse descuido, não apenas para
manter a lealdade científica para com os signatários de decisões tais mas, especialmente, para manter o
debate num patamar abstrato. Inclusive porque exemplos práticos poderiam se assemelhar aos
denominados “erros materiais” nas decisões. Muito embora aqueles que operam na área jurídica
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compreendam não se tratar de erros e sim ‘pressa’, ‘despreparo’, ‘falta de ponderação’, ‘ausência de
reflexão’, ‘ausência de critério’ a respeito da matéria de fundo dos autos, tudo a gerar um quadro de
desempenho insubsistente do dever de dar o direito quando as partes contam os fatos.

Cumpre assentar que as iniciativas discutidas no início deste tópico, como a “repercussão geral”, o
“rito dos recursos repetitivos”, a “súmula vinculante”, dentre outras, não tendem, naturalmente, a essa
pioria ocorrida na prestação jurisdicional. Essa fluidez com que se decide, nesta quadra da história, é fruto
de uma noção arraigada de incerteza nas relações sociais que o próprio direito é convocado a debelar [20].
Isto é, desde um paradigma de modernidade líquida, em que as relações sócio-político-econômicas se
fluidificam a um ponto tal, já não se concebe a utilidade de um provimento jurisdicional após anos de
tramitação processual. Contudo, nada adianta, igualmente, uma sentença ligeira que não arrefeça o conflito
de interesses decantado no processo.

 
Portanto, os instrumentos de agilização judicial desvelados pela ordem jurídica, até então, devem

conduzir não a uma atitude mecânica de decisão, todavia, ao contrário, a um ato responsável e com
duração razoável para acontecer [21].

 
III. A PARTICIPAÇÃO COMO FATOR FUNDANTE E COMO GARANTIA DA QUALIDADE
DA DECISÃO JUDICIAL
 

A par das considerações tecidas, ressaltam-se, agora, possibilidades teóricas de melhoria na
prestação jurisdicional, que efetivem decisões compromissadas com o Estado democrático de Direito. De
acordo com o que se antecipou, compreende-se a qualidade da prestação da justiça mais como uma
dimensão de “justiça na prestação”. E, nesse senso, apenas é alcançada à medida da participação dos
litigantes, eis que essas intervenções se revelam, ao mesmo tempo, elemento fundante e elemento
garantidor da resolução adequada da lide.
 

“Elemento fundante” em consideração do princípio do dispositivo, concernente à vontade das
partes em ter seu conflito resolvido por um terceiro imparcial. “Elemento garantidor”, por outro lado, eis
que somente através da influência das partes na decisão final, por conta do terceiro, é que a disputa de
posições jurídicas resta pacificada. De qualquer outra forma, isto é, não sendo franqueada a participação
incisiva dos polos ativo e passivo da demanda na sentença ou acórdão, há grande expectativa de
inconformidade com aquilo que, ao cabo, decidiu-se. Além dessa insurgência se manifestar como recurso,
pode advir no contexto de uma ação rescisória.

 
Nessa toada é que se chama a atenção para a “participatividade” no provimento jurisdicional ou a

possibilidade efetiva – nos instantes oportunos – de que cada polo processual seja ouvido e o que tinha a
dizer seja, diretamente, considerado no instante da decisão. Com isso, a sentença ou acórdão se tornam
homologação do que as próprias partes compuseram de seus interesses ou, numa menor abertura ao
diálogo por parte dos litigantes, no mínimo, o conteúdo do ato decisório se tornará melhor realizável,
porque atuou por meio de convencimento, de argumentação séria e competente do juízo e não por
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intermédio da força/autoridade/violência que inferioriza e coage o interesse da parte sucumbente. 
 
É possível sugerir, outrossim, práticas que envolvam a “participatividade” em processos objetivos,

isto é, aqueles em que, perante o Supremo Tribunal Federal, sejam resolvidas causas que ultrapassem o
interesse de partes específicas, direcionando-se a todo o orbe constitucional. Esses instantes, aos moldes
de uma democracia direta, permitiriam um acesso à justiça ultraqualificado, eis que as performances
argumentativas dos próprios cidadãos seriam computadas para formar a decisão final do processo:

Consultas populares em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Declaratória
de Constitucionalidade 

Em regra, os manuais de Direito Constitucional compreendem a possibilidade de ingresso de determinadas entidades na

condição de amicus curiae nos processos judiciais “objetivos” de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que

tramitam perante o Supremo Tribunal Federal como grande avanço rumo à democratização da Justiça, enquanto instância de

participação popular, tanto quanto os outros poderes constituídos. Entretanto, apesar de concordarmos com essa visão, importa

considerarmos um acrescentamento importante em direção a uma autêntica democratização.

Ora, qualquer entidade que requeira seu ingresso processual como amicus curiae necessita de advogado constituído, além

disso, deslocar-se até Brasília (DF) – ao menos nas datas dos julgamentos – e, antes de tudo, necessita demonstrar interesse

específico acerca da matéria versada, passando pelo crivo da Relatoria no Supremo Tribunal, para admitir as manifestações daquela

“parte” nos autos. Isto é, o procedimento atravessado por um “amigo da Corte”, em alguma medida, afasta pequenas entidades e, ao

mesmo tempo, não aproxima a todos que poderiam ser afetados por determinada decisão do Tribunal.

Uma prática que poderia incrementar a participação popular nos julgamentos seria a das consultas em Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Organizar-se-iam reuniões em espaços como

ginásios ou escolas públicas (lugares de fácil acesso e boa acomodação de um grande público), para discussão e votação (em urnas

eletrônicas) das matérias sujeitas ao crivo do STF em sede de ADI ou ADC – por representarem ações abstratas. Ao cabo da

votação em todos os estados da federação e no Distrito Federal, o Relator da Ação no Tribunal daria especial atenção e enfatizaria o

resultado dessas votações populares a respeito da matéria, para decidir consciente dos anseios diretamente manifestados pela

população.

O trâmite usual desses processos objetivos, conforme as estatísticas do próprio STF, é de 05 (cinco) anos, portanto, as

consultas populares não tornariam os processos lentos, porque, dentro de uma ótica convencional, eles já o são: realizar-se-iam no

intervalo em que, segundo a praxe da Corte, esses processos estariam conclusos à Relatoria. Diga-se, de passagem, uma vez mais, a

opinião computável nessas reuniões deliberativas seria daqueles que apresentassem registro civil nacional (carteira de identidade

brasileira). Os convênios e termos de cooperação técnica do Supremo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça junto a todos os

Tribunais de Justiça garantiriam a gratuidade dos espaços utilizados para a reunião e da mídia suficiente a propagandear o encontro.

Além disso, a condução e a lisura dos procedimentos ficariam a cargo de comissões organizadoras formadas nos Tribunais estaduais,

com o auxílio de servidores ou membros do STF e do CNJ. Todas as reuniões seriam regulamentadas por sessões administrativas do

STF, para que se definissem aspectos extrínsecos como, por exemplo, o tempo de duração das discussões, o número de inscritos a

falar etc.
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Em verdade, as opiniões coletadas em todos os estados e no Distrito Federal não determinaram a decisão da Relatoria

sobre a constitucionalidade ou não do ato normativo discutido na ação, contudo, ao menos, o ato de julgar já não se evidenciaria

isolado, já não traduziria apenas uma vontade de gabinete, como tantas vezes denuncia a doutrina contramajoritarianista. Some-se a

isso o fato de que a participação política da população seria, de fato, democrática, na medida em que não necessitaria convencer o

Tribunal sobre seu interesse no feito, não necessitaria constituir advogado para ter sua manifestação ouvida e, sobretudo, não

necessitaria se deslocar à Brasília para acompanhar o desenrolar dos autos: a Corte é que visitaria a população e não o contrário.

Referendos em votações majoritárias mínimas no plenário do Supremo Tribunal Federal

É possível, ainda, manejar a estrutura de convênios e termos de cooperação técnica do STF e do CNJ junto ao TSE, aos

TRFs e aos TJs, com o fim de organizar votações em urnas eletrônicas e através da internet sobre as mesmas matérias decididas

pelo Supremo Tribunal cujo resultado tenha sido 6 x 5 (seis ministros contra cinco, na hipótese da Suprema Corte brasileira,

composta por 11 [onze] juízes) no plenário da Corte. Neste instante, haveria uma espécie de referendo, haja vista que a decisão já

tomada pelo Supremo com maioria apertada seria reapreciada pela cidadania.

Acredita-se que os sistemas de consultas em ADIs e ADCs aliado ao mecanismo de referendos populares em todas as

votações cujo resultado fosse 6 vs. 5 (seis votos em determinado sentido contra cinco votos em sentido contrário), potencialmente

desanuviariam a “sensação” de que o poder das decisões do Supremo Tribunal é ilimitado. De fato, a doutrina e a práxis judicial

brasileiras parecem aceitar como circunstância básica de nossa ordem jurídica a suposta verdade de que nada escapa à competência

do STF (tendo em conta que qualquer contexto pode ser resolvido por disposições constitucionais) e principalmente: que o STF

representa a última palavra em termos de Constituição. O que mais poderia acontecer depois de uma decisão dessa instância sobre

determinada conjuntura?

Para responder à indagação, devem se postar algumas balizas. Incumbe ao Supremo Tribunal, precipuamente, como

ressalta a Constituição, a guarda da redação magna. Literalmente, portanto, essa função é confundida com a de dizer a última

palavra em matéria constitucional. A maior parte da doutrina continua propagando que ser o guardião do texto constitucional se

traduz, na prática, em ser seu intérprete último. Com o devido acatamento às opiniões contrárias, é tempo de mudar esse

pensamento [22].

O que se fez, na história constitucional brasileira, foi permitir que o Supremo Tribunal Federal cada vez mais se arvorasse

de função que pertence à comunidade política como um todo. Dessa forma, fica mesmo confusa a interpretação de suas

competências: acaba não sobrando nenhum caso que a Suprema Corte não deva (ou não possa) decidir. Com efeito, se se considera

que manter a solidez constitucional – preservar a ordem constitucional positiva – é interpretar por derradeiro qualquer conceito do

bojo da Carta Magna, então a Suprema Corte brasileira é competente para apreciar todos os processos que tramitam no Judiciário.

Aliás, era mesmo isso que ocorria antes da Emenda Constitucional nº 45/04 (que engendrou o requisito da “repercussão

geral no recurso extraordinário”) [23]. Todas as causas ancoravam no Supremo Tribunal, por diversos recursos voluntários

possíveis, e o colegiado não podia se furtar ao julgamento, porque, em última razão, todas as questões subjacentes discutidas nos

autos eram constitucionais.

A nossa Constituição é, sabidamente, prolixa, dispondo, a partir de conceitos abertos, a respeito de variados temas da

realidade a qual adere e vincula. Nesse sentido, todas as nuances do direito, no Brasil, são manifesta ou implicitamente
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constitucionais. E, portanto, uma Corte que cuida de examinar questões afetas à Constituição, pode ser encarada como um Tribunal

onicompetente.

Essas verificações genéricas resgatam um lado ainda mais profundo do debate: se tudo é constitucional, tudo deve ser

competência do Poder Judiciário, no mínimo, através do STF. Nesse sentido, seria preciso esperar a resposta judicial para qualquer

ato normativo brasileiro. Entendemos que a hiperinstitucionalização do Estado e da sociedade move quaisquer disputas por

intermédio da ordem jurídica, e isso é fenômeno normal para um Estado e uma sociedade civilizados. Porém, o fato de o Direito ser

mecanismo que perpassa todos os ramos de sociabilidade não redunda, obrigatoriamente, no fato de o Poder que diz o Direito ter

sempre de ser convocado para resolver qualquer impasse nessas estruturas de sociabilidade.

Com essa premissa assentada é que propusemos o sistema de consultas populares e referendos, em algumas decisões

específicas do Supremo Tribunal Federal. Não há vincular essa ideia aos argumentos da teoria contramajoritariana – defendendo que

o juízo não pode se substituir à maioria [24] (ou seja, o Judiciário, isoladamente, não teria como definir o “correto” e o “errado”,

em termos de sociabilidade) – nosso interesse é incitar a frequente e consciente participação dos cidadãos também nas decisões

judiciais.

Quando o Judiciário considera ter nas mãos a segurança e a prosperidade do Estado, porque decide num exercício de

estabilização das relações nesse Estado, é urgente que a cidadania ativa relembre o poder constituído que ele as têm porque o povo

as têm – e é o povo que provoca o juiz a decidir.

Fora disso, a Constituição não se vivifica através do Supremo Tribunal, “nem a Constituição diz o que o Supremo

Tribunal diz que ela diz”, numa alusão a frase do Ministro Eros Grau. O elemento que falta nesse raciocínio é que o Supremo

Tribunal Federal somente diz o que é instado a dizer: o Supremo Tribunal apenas se manifesta quando é ordenado a fazê-lo, e essa

ordem é dada pela cidadania.

O que se deve discutir, nessa ótica, é o desinteresse dos cidadãos em compreender o papel que lhes cabe no confronto

entre democracia e constitucionalismo, esse sim é o mais devastador perigo à democracia e não a atuação periclinal do Poder

Judiciário. É necessário ressaltar que grande parte dos dispositivos constitucionais nunca aportou, nem aportará, nos gabinetes dos

Ministros da Corte Máxima, sendo cumprida espontaneamente – e nunca há descumprimento para essas cláusulas, porque a

interpretação delas é criada na dinâmica da práxis democrática cotidiana. Essa é a Constituição da vida diuturna e não a Constituição

saída dos gabinetes que lhe tolhem os sentidos e as possibilidades.

Assim sendo, pode-se afirmar, com autenticidade estatística, que a Constituição é o que a cidadania diz que ela é, não

havendo malferimento à sua redação, pois ela é avaliada e reavaliada continuamente pelo controle de constitucionalidade (por

essência, perene e dinâmico) de toda a sociedade.

De outro lado, não se pense que aqui vai alguma crítica ao Supremo Tribunal Federal de hoje. Esta dissertação nem

mesmo se presta a isso. O que se está afirmando é que, num processo lógico-jurídico geral, não é autorizado concluir que o

Judiciário dita as regras da sociedade. Ora, é essa sociedade que escolhe o alcance das perguntas que faz ao Estado-juiz e, a

propósito, é ela que define se obedecerá a abrangência da resposta.

Então, o que se defende, doutrinariamente, é uma mudança de eixo nos posicionamentos contrários ou favoráveis à

atuação do Supremo Tribunal Federal ou ao Judiciário, como um todo. Essas teses estarão fadadas à parcialidade e à
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superficialidade, eis que não se voltam à causa, mas à consequência do verdadeiro problema político enfrentado – a apatia cidadã.

As teorias contrárias à expansão judicial advogaram, nesses tempos, certa autorestrição judicial (judicial self-restraint), a

fim de que os próprios juízes, gradativamente, deixem de “invadir” competências reservadas a outros poderes, passando a atuar

apenas em processos cuja matéria seja eminentemente jurídica.

O ponto equivocado, a nosso sentir, é que se esquecem do Poder Constituinte Originário, representado constante e

ativamente pela cidadania. Há um quase-fatalismo em se referir ao Judiciário como ameaça à estabilidade. Além do que, é

inconsistência tremenda essa crítica a despeito do esforço jurisdicional desenvolvido nos últimos anos.

As normas jurídicas, em tese, traduzem a convergência dos interesses do povo, mas, obviamente, na prática, isso não

encontra correspondência sem controvérsias. Então, o melhor modo de saber o consenso razoável ou o mínimo de convergência

acerca de determinado tema de interesse social é colhendo-o diretamente dos capazes a responder: todos os cidadãos.

CONCLUSÃO
 
A ideia de qualificar a decisão judicial não é contrária à rapidez que lhe seria desejável. Aqui, a

pressa não é inimiga da perfeição. Na verdade, é preciso esclarecer que as reformas constitucionais e
legais no sentido de tornar o Judiciário mais célere também o requereram mais republicano.

 
E esse republicanismo advém do cumprimento criterioso de seus deveres básicos, na condição de

poder do Estado e, para mais, no dever especial de prestação de contas quanto aos deveres ordinários [25].
No entanto, como o Judiciário presta contas acerca da qualidade do que decide? Essa foi a indagação
principal deste artigo.

 
A resposta: a partir da exata compreensão de que o ato de dizer o direito nunca se desliga do

dever constitucional de pacificar os conflitos entre posições jurídicas diferentes e, nesse viés, o Judiciário
se obriga, antes mesmo de ser célere, a ser exauriente, a ser convincente.

 
Nesse sentido, frisou-se que somente a efetiva participação dos envolvidos no processo e, ainda, a

abertura das formalidades judiciais à influência direta da população (para os casos que tramitam perante as
Cortes Superiores), é que pode gerar a autêntica qualificação da decisão judicial, na medida em que esta
será apta a atender os anseios daqueles que se socorrem do Judiciário como espaço simbólico de
moralidade e certeza.
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[21] “É indispensável essa reforma de mentalidade para que o sistema judiciário não seja,  como denunciou Marcel Camus, “uma forma legal de promover injustiças”.
O excesso de apego à legalidade formal pretende, consciente ou inconscientemente, que as pessoas sirvam à lei, invertendo a proposição razoável e lógica, segundo a
qual as leis são instrumentos da humanidade e como tais devem basear-se na realidade social e serem conforme a esta”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder..., ob.
cit., p. 87-88.
[22] “Ora, a teoria constitucional, numa perspectiva democrática, perquire sobre interpretações para além daquelas construídas exclusivamente por algum órgão estatal
e vai em busca de todas as interpretações surgidas no seio da esfera pública, ambiente por excelência de captação de pretensões da comunidade cujas redes
comunicativas revestem-se de altíssimo teor de legitimidade. Conforme dito,  a comunidade jurídica partilha de uma cultura política libertária, na qual a população é
acostumada à liberdade. Isso quer dizer que, em geral, o debate gira em torno da interpretação constitucional não será travado sobre a possibilidade de supressão de
direitos historicamente conquistados, e sim em torno da melhor interpretação dos princípios constitucionais,  que estão em constante modificação”. CONTINENTINO,
Marcelo C. Revisitando os fundamentos...,  ob. cit., p. 103.
[23] Por meio dessa alteração, os recursos advindos de casos concretos somente podem ser alçados ao Supremo Tribunal se reconhecida relevância econômica,
financeira, social ou jurídica na causa, ou, de qualquer sorte, ela ultrapasse os limites subjetivos (as partes) da causa.
[24] Bem entendido, o termo maioria, nos dias atuais, soa politicamente incorreto, menos polido que em épocas anteriores. Na verdade, a maioria tratada não seria
numérica, mas ideológica. Maioria é apenas uma figura esquemática para representar – diretamente – os elementos volitivos confessados pela própria sociedade. Não
se imagina, dessarte, a maioria matemática (cinquenta por cento mais um), antes,  a maioria como dado metafórico que pode representar, inclusive, soberania popular.
[25] “Como conclusão final sobre os diferentes aspectos que envolvem a democratização externa do Poder Judiciário, considerando a relação desse ponto com o papel
social e político da magistratura, é necessário e oportuno observar que os órgãos do Poder Judiciário devem empenhar-se constantemente pela melhoria dos serviços
em todos os níveis, agindo abertamente, dando publicidade aos seus planos e às suas necessidades. Desse modo o próprio povo, que é o maior interessado, irá
pressionar o Executivo e o Legislativo no sentido de que não neguem ao Poder Judiciário, sem uma justificativa séria, os recursos necessários.  A democratização do
Judiciário fará do povo seu primeiro defensor e principal aliado, o que, em última análise, aumentará a possibilidade de democracia”.  DALLARI, Dalmo de Abreu. O
poder dos juízes..., ob. cit., p. 157.
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MEDIAÇÃO PENAL: ACESSO À JUSTIÇA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
PELA VIA DO PLURALISMO E DA PARTICIPAÇÃO.

CRIMINAL MEDIATION: ACESS TO JUSTICE AND PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS
TRHOUGH THE DEFENSE OF PLURALISM AND PARTICIPATION

Karina Angélica Brandão Cambraia.
Leonardo Augusto Marinho Marques

RESUMO
O artigo parte da premissa de que a base principiológica do processo constitucional incide sobre
a Justiça Consensual, conformando a composição penal, para demonstrar que não é necessário
criar um sistema específico de garantias para gerir a conciliação, como entende parte da teoria.
Em seguida, apresenta a mediação penal como possibilidade concreta de acesso à justiça e
promoção dos direitos fundamentais, revelando sua adequação ao modelo constitucional de
processo. A mediação afirma o pluralismo democrático, porque instaura um procedimento
voluntário e não adversarial, no qual a vítima, a comunidade e o autor do fato estabelecem o
diálogo cooperativo, com o objetivo de compreenderem mutuamente o conflito e de viabilizar
uma solução consensualmente construída. 

PALAVRAS-CHAVES: Mediação penal, direitos fundamentais, pluralismo.

ABSTRACT
This article claims that constitutional procedural principles inform the rules of consensual justice
and determine the outcome of cases in the area of criminal mediation. Such influence makes
unnecessary the creation of a new set of norms that would specifically regulate the process of
conciliation, a position defended by many legal scholars. This work approaches criminal
mediation as a concrete form of access to justice and protection of fundamental rights which
bears conformity with the constitutional model of process. Criminal mediation affirms democratic
pluralism because presupposes a voluntary instead of an adversarial procedural system of rules
in which the plaintiff, the defendant, and the community establish a cooperative dialogue with
the objective of achieving mutual understanding and promote conciliation.
KEYWORDS: Crininal mediation, fundamental rihts, pluralism

1-INTRODUÇÃO
 

Desde a instituição dos Juizados Especiais Criminais no Brasil, há cerca de 15 anos, a teoria do
processo penal divide-se entre os críticos que denunciam a desformalização do processo e o
enfraquecimento das garantias como, por exemplo, FRANCO (2001, p. 12-13) e LOPES JUNIOR (2005,
p. 133-141), e, de outro lado, autores que, sob perspectivas distintas, compreendem o modelo de justiça
consensual como um novo modelo, sujeito a um novo regime, como BINDER (2003) e OLIVEIRA (2004)

 
Na segunda linha de pensamento, BINDER (2003, p.43) sustenta que todo o sistema de garantias

foi concebido para o processo de cognição, e que o processo de composição precisa de um sistema
particular de garantias, apto a promover a conciliação entre as partes.

 
OLIVEIRA (2004, p. 28-55) entende que o Estado Democrático de Direito exige um processo
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público voltado para a proteção dos direitos fundamentais, sempre que houver sido proposta uma ação
condenatória. Entretanto, para ele, o modelo público de processo não seria adotado na Justiça Consensual.

 
Para melhor entender a distinção proposta pelo autor, convém explicar que ele não compreende os

direitos fundamentais como instrumento de proteção exclusiva do acusado, tal como a teoria dominante.
Conferindo-lhes maior amplitude do que o senso comum teórico, afirma que eles são mecanismos hábeis a
tutelar igualmente os direitos lesados, erigidos à condição de bem jurídico.

 
Com o seu discurso de proteção aos direitos fundamentais potenciais, pretende legitimar a

intervenção penal, nas ações condenatórias, elidindo de vez o retributivismo.
 
Para o autor, o modelo conciliatório, absorvendo comportamentos de menor potencial lesivo,

permitiria a adoção de uma resposta penal menos radical, inclinando-se pela composição, em detrimento
da condenação. Sua justificação, portanto, não seria a proteção de direitos fundamentais, possivelmente
lesados, mas sim a possibilidade das partes construírem uma solução diferenciada para o caso penal, pela
via conciliatória.

 
Antes de propor solução para o problema de justificação da Justiça Consensual, sem incorrer em

renúncia de garantia constitucional ou na desformalização do processo, argumentos que não podem ser
desconsiderados na atual realidade, faz-se necessário chamar a atenção para o fato de que,
tradicionalmente, a teoria do processo penal permanece presa no paradigma do Estado Liberal, e concebe o
poder, incluindo a intervenção penal, como um mal que precisa ser contido para se evitar o arbítrio.

 
O pensamento iluminista mantém-se vivo entre nós. A teoria do processo penal associa as

garantias constitucionais à limitação do poder punitivo e à tutela da liberdade individual. Essas garantias
formam uma espécie de escudo com o qual o acusado tenta se defender do “abuso do direito de punir”.
Nesse quadro, os direitos fundamentais representam apenas a tutela da liberdade individual, sem revelar
nenhuma importância na dimensão coletiva.

 
A fundamentação da Justiça Consensual passa, necessariamente, pela releitura do processo penal,

promovida por autores que criticam sua matriz iluminista e reclamam a proteção dos direitos fundamentais
potenciais na esfera penal. Ocorre que esses autores entendem que, no âmbito da Justiça Consensual, a
expectativa de composição entre as partes permitiria deixar de lado o compromisso com os direitos
fundamentais, porque não haveria possibilidade de condenação. Inexistiria, portanto, aquela preocupação
tradicional com o “arbítrio do direito de punir” que justificasse a ênfase na tutela da liberdade individual.
Nesse aspecto, é que a Justiça Consensual remeteria a um novo modelo, com nova justificação, e com
novas garantias, que não são especificadas por nenhum teórico.

 
A abertura à crítica desenvolvida contra o liberalismo processual não endossará a conclusão de

que as garantias previstas na Constituição não se aplicam ao procedimento do Juizado Especial Criminal.
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Classifica-se como equivocado o entendimento de que a conciliação penal se desenvolve fora da órbita do
processo constitucional, primando pelo acordo entre as partes.

 
Em tempo, é preciso realmente pensar o processo penal para além da principiologia liberal. Se no

século XIX fazia sentido o receio de retorno ao absolutismo, no século XXI, o Estado Democrático
[1]

,
ainda que eternamente inacabado, permite estruturar o processo penal em novas bases. É preciso rever a
idéia de que o poder é sempre maléfico e arbitrário e de que, por isso, deve ser sempre freado.
 

A revisão da tradição liberal começa pela consciência de que o poder tem condições de ser
exercido, com legitimidade, em sintonia com os ditames democráticos de descentralização e de controle
pelos destinatários (PEREIRA, 2008, p.20).

 
Ocorre que o abandono do liberalismo processual não pode deixar espaço para a afirmação do

discurso intervencionista do Estado Social, sempre voltado para o controle da população, sob o signo da
segurança pública. Esse discurso prioriza a defesa da ordem jurídica em detrimento dos direitos
fundamentais, e blinda a atuação dos Órgãos Públicos (Polícia Judiciária, Ministério Público e
Magistratura) contra o controle democrático.

 
É, nesse ponto, que a fundamentação da Justiça Consensual deve ser problematizada. As diversas

possibilidades de composição devem se consolidar na proposta democrática de exercício de poder, sem
renúncia a nenhum direito fundamental. A descentralização e o controle reclamam a efetiva participação
dos envolvidos na construção da medida alternativa à pena, impondo uma nova mentalidade de solução
conjunta para o fato de menor potencial ofensivo.

 
A denúncia de desformalização do processo e de enfraquecimento das garantias é significativa

porque a transação penal e a suspensão condicional do processo se realizam, fora do contexto do processo

e do quadro das garantias constitucionais
[2]

, em uma realidade de monopólio de poder, na qual o
Ministério Público apresenta uma solução fundada exclusivamente na sua compreensão do conflito.
Depara-se, então, com uma justiça autocrática e excludente, que ignora a participação cidadã dos
interessados.

 
Em sentido oposto, entende-se que a Justiça Consensual deve se orientar pelo modelo

constitucional de processo, que concentra as garantias que alguns pretendem dispensar:
 

“Insofismavelmente, a Lei 9.099/95 deve ser vista pelo prisma dos princípios
constitucionais (...) Aliás, as normas constitucionais compõem tanto a base como o teto e
as paredes do edifício hermenêutico, ou a esfera dentro da qual gravitam os demais textos
legais e toda tessitura social (GIACOMOLLI, p. 43)”.
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A ênfase ao processo constitucional afasta aquela preocupação com a desformalização e o
enfraquecimento das garantias. Não existem novas garantias que justifiquem um sistema diferenciado. O
contraditório, a ampla argumentação e a fundamentação da decisão judicial, que constituem a base
principiológica do modelo constitucional de processo, precisam se integrar à Justiça Consensual, gerando
uma mudança significativa de mentalidade.

 
Preleciona BARROS (2006, p. 235) que essa base coerente e uníssona de princípios incide em

todos os procedimentos, sejam eles legislativos, administrativos ou jurisdicionais. Dando sequência ao seu
entendimento, pode-se afirmar que a mesma base principiológica orientará o procedimento jurisdicional
que busca a conciliação entre as partes.

 
Nessa linha, a legitimidade para propor a transação penal e a suspensão condicional do processo,

conferida ao Ministério Público, não elide a participação direta dos envolvidos na fixação das condições
da medida alternativa à sanção penal, sob pena de se impedir o acesso à Justiça. Qualquer divergência das
partes quanto ao conteúdo da proposta é democrática e válida. Afinal, transação penal e suspensão
condicional do processo não dependem exclusivamente do modo como o Ministério Público compreende o
mundo e enxerga o caso penal.

 
E mais, essa a compreensão ministerial não está imune à discordância do cidadão, por mais que

seja a visão de um Órgão do Estado, dentro do seu campo de atuação institucional. Na democracia, toda
divergência tem seu espaço assegurado e precisa ser submetida ao debate. Afinal, não existem argumentos
de autoridade, que desvelem verdades constituídas a priori.

 
Finalmente, não parece razoável sustentar que a possibilidade de conciliação entre as partes

justifique o abandono à proteção do direito fundamental possivelmente afetado. Ao contrário, a Justiça
Consensual tem uma preocupação especial com a vítima e com as conseqüências por ela sofridas. Por
conseguinte, a composição não se constrói à deriva do direito fundamental supostamente violado.

 
Pois bem, depois de inserir a Justiça Consensual no modelo constitucional de processo,

legitimando-a no horizonte dos direitos fundamentais, apresenta-se a mediação penal, não prevista
originariamente na Lei 9.099/95, como instituto apto a promover o acesso à justiça, pela via do pluralismo
e da participação direta dos envolvidos.

 
A mediação permite qualificar a composição penal por meio do diálogo cooperativo,

demonstrando a insuficiência da atual composição civil dos danos. Trata-se, verdadeiramente, de um novo
olhar sobre o modelo conciliatário, que se projeta para muito além escopo indenizatório.  
 
2-DESENVOLVIMENTO
2.1-Mediação, acesso à justiça e tutela dos direitos fundamentais
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A proposta de se incluir a mediação penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais remete
inevitavelmente à reflexão sobre a ausência do contraditório e da ampla argumentação nos institutos da
transação penal e da suspensão condicional do processo, bem como sobre a limitação da composição civil
dos danos ao perfil meramente indenizatório. O novo olhar que se propõe procura envolver todos os
afetados, como também promover uma análise mutidimensional do fenômeno.

 
A maioria dos conflitos, que culminam em ações penais de menor potencial ofensivo, se origina

de relações continuadas entre os sujeitos. Rompimentos de vínculos de confiança, afetividade e amizade,
agravados pela ausência de diálogo, e muitas vezes o desejo de vingança, que gera sensação de
empoderamento, são fatores que desencadeiam centenas de processos que terão como resultado,
geralmente, um provimento que não atenderá a expectativa de realização da justiça e nem resolverá o
conflito, que sequer é trabalhado.

 
Sobre a resposta oferecida pelo procedimento dos Juizados Especiais Criminais, comenta NUNES

(2009, p. 106)
 

“(...) No entanto, o lapso temporal entre o registro da ocorrência e a audiência preliminar
pode ser demasiadamente longo para quem sofre injusta agressão. Por outro lado, o
próprio policial que registra a ocorrência tem percebido que o simples registro do TCO
não possui condão pacificador, pois o mundo dos fatos não corre na mesma velocidade
que o mundo das idéias ou o mundo das leis. Diante disso, não é raro o registro de várias
ocorrências sobre o mesmo fato, apenas alternando os pólos da demanda entre autores,
réus e vítimas, causando uma incômoda sensação de retrabalho para o corpo policial e
reforçando a sensação de impunidade para o cidadão que acessa o Estado pela porta da
delegacia de polícia.”
 

A mediação está inserida na política internacional de proteção à vítima, mas os seus benefícios
demonstram projetar efeitos na sociedade como um todo, além de poder alcançar também o acusado. A
Recomendação número R(87) 21 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre o apoio à vítima e
a prevenção da vitimação, de 17 de Setembro de 1987, sugere aos Governos dos Estados-Membros que
incentivem experiências de mediação entre o ofensor e a vítima.

 
As várias iniciativas brasileiras encontram-se principalmente no campo das Universidades e dos

Poderes Judiciário e Executivo, contando, muitas vezes, com a participação da comunidade, no que se
atribui o nome de mediação comunitária. Uma vez considerada imprescindível a observância dos
princípios e garantias constitucionais, a mediação tem se mostrado um instrumento eficaz na resolução de
conflitos e delitos de menor potencial ofensivo. No Estado de Minas Gerais, por exemplo, a mediação de
conflitos é utilizada pelo Executivo, como instrumento de prevenção à criminalidade, tendo seus pilares
edificados em plena consonância com o plano estadual de segurança pública.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 382



A mediação penal também tem sido utilizada, em vários estados e países, como instrumento de
justiça restaurativa.  Utilizada desta forma ela não tem apenas o condão de aliviar a sobrecarga da
atividade judicial, mas de ser um meio complementar ao sistema de acesso à justiça, trazendo novas visões
do conflito, abordagens e formas de intervenção no cenário penal, privilegiando o pluralismo,
proporcionando aos sujeitos processuais e até mesmo extraprocessuais a possibilidade de negociarem a
solução que melhor atenda a seu conceito de justiça.

 
Perfeitamente adequada ao modelo constitucional de processo, a mediação se desenvolve em torno

das garantias constitucionais do contraditório e da ampla argumentação, proporcionando soluções
democráticas, sempre construídas de forma compartilhada, em respeito à dignidade humana.
 
2.2-Mediação: procedimento plural e participativo
 

A mediação é um procedimento voluntário e não adversarial onde os sujeitos possuem autoridade
para decidir acerca de suas questões e conflitos. A principal ferramenta de trabalho da mediação é o
diálogo cooperativo.

 
O mediador é aquele que facilita a comunicação, que auxilia as partes a encontrarem os reais

interesses escondidos por detrás das posições assumidas na demanda. Esta percepção é determinante e
crucial para a construção de acordos efetivos, pois, somente conhecendo os próprios interesses, e os da
parte contrária, é possível construir soluções criativas, que se diferenciem do senso comum de justiça e do
modelo tradicional ganha-perde.

 
O mediador não deve sugerir nem propor soluções, pois, apesar de ser a autoridade do

procedimento para garantir a ordem e o respeito das sessões, não é a autoridade da decisão, pois esta será
cooperativamente construída pelas partes, que a elaborarão de forma plural e participativa, sendo o efetivo
cumprimento do acordo uma consequência natural deste exercício.

 
Alguns dos princípios norteadores do procedimento da mediação são a voluntariedade (autonomia

da vontade), confidencialidade, subjetividade, imparcialidade
[3]

 do mediador, não-adversariedade,
responsabilização, autonomia, emancipação.

 
Um diálogo cooperativo não se constrói com a obrigatoriedade da participação, por isso, é preciso

esclarecer o procedimento e, uma vez compreendida a forma de trabalho, a pessoa deve expressamente
manifestar o interesse por esta via de resolução de conflitos. A obrigatoriedade pode gerar resistências que
provavelmente engessariam o procedimento tornando-o apenas um rito de passagem. Por outro lado, não
há óbices em provocar o comparecimento para que se tome ciência deste procedimento.

 
Todas as anotações sobre o conteúdo das discussões ocorridas durante o procedimento de

mediação são confidenciais, com exceção apenas para o termo de acordo. A mediação é um procedimento
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propício para se trabalhar relações continuadas, e neste sentido, é muito importante adentrar na
subjetividade do conflito, pois a posição trazida na demanda é apenas a ponta do iceberg.

 
Primar pela confidencialidade do procedimento é garantir ao participante a possibilidade/

necessidade de se trabalhar questões subjetivas sem que por isso se sinta exposto ou ameaçado por
imaginar que o que disser poderá ser autoincriminador. Por isso, coadunando com os direitos e garantias
constitucionais, o Princípio da Confidencialidade também impõe que o conteúdo das declarações não
possui qualquer valor probatório, até porque, em sendo necessário, a própria pessoa deverá produzir a
prova conforme os trâmites processuais penais.

 
Assim, constrói-se um laço de confiança com o mediador que permite que os conflitos sejam

trabalhados desde a sua gênese e se façam prospecções que permitam a continuidade da relação de uma
maneira mais compreensiva e harmoniosa, apontando opções criativas para a administração de possíveis
conflitos vindouros, vez que conflitos são inerentes ás relações humanas.

 
A utilização deste procedimento permite devolver às partes a sua autonomia e emancipação em

relação a solução de seus conflitos, afinal, culturalmente tem-se o costume de deixar que as instituições e
autoridades resolvam os problemas, ainda que a solução não agrade ou colida frontalmente com os
interesses de quem provoca a atuação estatal. Esta tradição reforça o caráter adversarial e competitivo da
disputa, comprometendo a continuidade das relações.

 
Mergulhar por entre as nuances do conflito promove a responsabilização do indivíduo por seus

atos, bem como confere legitimidade ao discurso do outro.
                                                       

A mediação possui objeto claro de ser instrumento de solução pacífica de controvérsias, mas outra
vantagem é a possibilidade de acolhimento do pluralismo pela via da participação. Quando o poder da
decisão está nas mãos dos seus destinatários é possível que questões relativas à tradição, etnia, gênero,
religião, classe social, opção sexual, dentre outras tantas possam compor o discurso e serem determinantes
para o deslinde do conflito.

 
 As questões subjetivas trazidas ao procedimento da mediação permitem reconhecer e

compreender valores plurais das partes, valores estes que certamente não seriam sequer mencionados no
Processo Penal formal. O procedimento da mediação não deixa a cargo do Estado-juiz dizer o direito, mas
transfere às partes a sua parcela de responsabilidade pela solução do conflito.

 
A participação na mediação se dá pela via do diálogo cooperativo facilitando a elaboração de

opções criativas como propostas de solução, de modo a permitir que os interesses e necessidades, de
ambas as partes, possam ser satisfeitos de modo diverso daquele proposto pelo Processo Penal. O ponto
positivo de se inovar quanto às possibilidades é perceber que o desejo das partes pode não estar de acordo
com a solução proposta pelo Direito Penal e Processo Penal, até mesmo porque elas, muitas das vezes,
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podem não os conhecer a ponto de desejar os seus efeitos.
 
A oportunidade de participação na construção das soluções que afetarão diretamente as suas vidas

é fator que, por construir um direito concreto através da ampla participação de seus destinatártios, gera
responsabilização e reconhecimento do outro com seus valores e particularidades, gerando reflexos para
além das partes na relação jurídico-penal.

 
Proporcionar a efetiva participação no Processo Penal é praticar cidadania, afirmar a dignidade

humana e promover verdadeiro acesso à justiça, pois não basta conhecer as regras do jogo, é preciso ter a
oportunidade de exibir as cartas. Tratando-se de Brasil, país de diversidades de todas as ordens, ainda que
essas particularidades não sejam consideradas num provimento final, é preciso que se faça conhecer
(reconhecer).

 
Ademais, quando as partes sentem que foram ao menos ouvidas, a sensação de justiça tende a

aumentar. Processo é ciência, técnica e método, mas por traz de todo o procedimento existem pessoas e
para elas existe diferença entre se sujeitar a um desfecho do qual se pôde conhecer e participar e outro em
que não houve esta possibilidade.

 
Ao tratar de delitos de menor potencial ofensivo, reforça-se a tese de que caberia ao Direito Penal

a proteção dos bens jurídicos mais importantes, de modo a ampliar o rol de responsáveis pela
administração dos conflitos, sem, contudo, excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou
ameaça de lesão a direitos.

 
Desta forma, destaca-se que os princípios e institutos da mediação penal podem ser formas

legítimas e viáveis a privilegiar o pluralismo e a participação no Processo Penal, em especial no que tange
aos crimes de menor potencial ofensivo.

 
A mediação pode ser utilizada para resolver conflitos de várias naturezas, dentre elas a penal.

Neste trabalho, defende-se a aplicação desta metodologia aos crimes de menor potencial ofensivo, por
entender ser este procedimento coerente com os princípios constitucionais e as garantias, tanto individual
do acusado, como também da vítima e da sociedade e neste sentido, destaca-se ainda o caráter pedagógico
desta nova visão de administração dos conflitos.

 
3-CONSIDERAÇÕES FINAIS

           
Se antes, a proeminência do interesse privado, no Estado Liberal, remetia à preponderância da

liberdade, e, posteriormente, a supremacia do interesse público, no Estado Social, determinava a
intervenção como promessa de segurança pública, agora, no Estado Democrático, essa equação liberdade x
segurança foi abandonada, em prol de um poder que se exerce de forma descentralizada, sob o controle
explícito dos destinatários.  
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No Estado Democrático, os Órgãos Públicos e os envolvidos devem problematizar o caso

concreto e construir, juntos, a decisão adequada para atender cada situação particular. Esta decisão deve se
legitimar na argumentação jurídica e no horizonte de proteção aos direitos fundamentais.

 
Mas é preciso estar claro que a participação dos interessados se apresenta como condição

necessária para que a heterogeneidade ingresse nas instâncias públicas. Na modernidade não há argumento
de autoridade. Nenhum intérprete privilegiado está autorizado a enunciar, sozinho, a resposta, sobretudo
em matéria que envolve os direitos fundamentais. O contraditório e a argumentação ampla, que estão
inseridos na base principiológica do processo constitucional, são conformadores da interpretação jurídica e
da composição penal.

 
Consequentemente, projetam-se sobre o procedimento da Justiça Consensual, legitimando as

diversas formas de conciliação.
 
Obviamente, a expressão fato de menor potencial ofensivo não pode ser interpretada como

redução de garantias processuais. Essa redução interfere drasticamente no acesso à Justiça, violando as
regras do jogo.

 
Não se pretende romper com a institucionalização e a oficialidade do sistema jurisdicional penal,

muito menos desmerecer a importância dos Órgãos Públicos, mas, definitivamente, em uma Democracia, o
Estado não pode se tornar “fonte última e exclusiva do Direito”, como denuncia WOLKMER (2001, 187).

 
É preciso rever o histórico de exclusão social da América Latina e do Brasil, marcado pelo

intervencionismo estatal. A Constituição de 1988 preconiza a participação e potencializa o direito de fala
de quem até então detinha pouca ou nenhuma voz na esfera pública. Os processos judiciais não mais
podem se desenvolver sem que as partes compreendam exatamente o que está acontecendo, e quais são as
possíveis conseqüências e as reais alternativas.  

 
O resgate da dimensão participativa é uma exigência democrática. Nesse aspecto, é que a

mediação, procedimento não-adversarial e voluntário, que implica responsabilização pessoal de cada
envolvido, oxigena o Processo Penal, instaurando o diálogo cooperativo.

 
A mediação só se realiza se houver a cooperação das partes. O agir comunicativo é que poderá

levar a solução. A comunicação permite conhecer os valores, crenças e sentimentos determinantes dos
delitos, identidades comunitárias, permitindo assim, harmonizar ideias e interesses plurais, bem como
avançar no estudo de ações preventivas.

 
Enfim, a mediação penal nos Juizados Especiais Criminais contribui para a construção e o

aprimoramento do Estado Democrático, porque introduz a prática participativa e plural. Contribui,
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concretamente, para a resolução de conflitos e de delitos de menor potencial ofensivo, revelando eficácia
na prevenção primária da criminalidade.

 
Sua adoção trará melhores resultados do que a indenização proporcionada pela composição civil

dos danos.
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 Entende-se por Estado Democrático, o modelo histórico construído em superação aos paradigmas do Estado Liberal e do Estado

Social. (Habermas)
 
[2]

 A Denúncia somente é oferecida após a audiência preliminar de conciliação.
[3]

     NUNES (2009, pagina 66) na obra Programa Mediação de Conflitos traz o conceito de multiparcialidade para designar o
interesse do mediador na satisfação do interesse de ambas as partes do conflito;
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O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO INSTRUMENTO DO DIREITO
FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA

THE NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE AS A TOOL OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF ACCESS TO
JUSTICE

Maria Valberlania Dos Santos
Pedro Rafael Malveira Deocleciano

RESUMO
O acesso à justiça é direito fundamental previsto na CF/88 tendo bastante ênfase na EC
45/2004, onde vislumbrou-se a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão
pertencente ao Poder Judiciário com atribuição de controle administrativo desse Poder, tendo
como premissa basilar a efetivação da celeridade processual que tanto se busca atualmente, pois
é fator que compromete sobremodo a legitimidade e a credibilidade desse Poder. Nesse sentido,
o trabalho está pautado num estudo bibliográfico, valendo-se, principalmente, de referência
doutrinária nacional e de dados estatísticos coletados no sítio do CNJ. A partir de uma
abordagem sobre a baixa efetividade da razoável duração do processo e da atividade
organizadora do CNJ por um Judiciário mais republicano e célere, o estudo se concentra nos
Juizados Especiais estaduais e federais, posto também serem esses vítimas da crescente
demanda processual e da precária estrutura física, humana e estratégica que incomoda a
sociedade e o próprio Judiciário brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à justiça. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça.
Celeridade Processual. Juizados Especiais. 

ABSTRACT
Access to justice is fundamental right provided in Federal Constitution (1988) having enough
emphasis on Constitutional Amendment n. 45/2004, which envisioned the creation of the
National Council of Justice (NCJ [CNJ]), an agency belonging to the Judiciary with an allocation
of administrative control of that power, and as its fundamental premise the realization of speedy
trial of process that are currently looking, because it is a factor that greatly undermines the
legitimacy and credibility of this Power. In this sense, the work is guided by a literature search,
making use mainly of national doctrinal reference and statistical data collected at the site of the
NCJ [CNJ]. From a discussion of the low effectiveness of the reasonable duration of process and
organized activity of the NCJ [CNJ] for a Republican and more rapidly Judiciary, the study
focuses on the states and federal Special Courts, since these are also victims of the growing
procedural demand and poor physical, human and strategic infrastructure that disturbs Brazilian
society and the judiciary itself.
KEYWORDS: Access to justice. Judiciary. National Council of Justice. Speed Procedure. Special
Courts.

INTRODUÇÃO
 

O direito de acesso à justiça, na realidade normativa do direito brasileiro, trata-se de direito
fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 e de indispensável valia para o exercício pleno do
acesso à justiça. Considerada uma garantia de suma relevância para a consecução da paz social almejada
pelo Direito, o acesso à justiça, em seu sentido mais amplo, vem se firmando como um dos direitos
essenciais à dignidade humana, e, portanto, requisito imprescindível a qualquer sistema jurídico
estabelecido sobre as bases dos direitos humanos e do direito constitucional.
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Tal direito/garantia foi bastante enfatizado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como
primeira fase da reforma do Poder Judiciário. Nessa fase, vislumbrou-se a criação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), órgão pertencente ao Poder Judiciário com atribuição de controle administrativo desse
Poder, tendo como premissa basilar a efetivação da celeridade processual que tanto se busca.     

Importante se faz o estudo a respeito do direito fundamental de acesso à justiça com pretensões de
um Judiciário mais célere e eficaz, perquirindo questões a respeito da importante atividade do CNJ como
órgão da Justiça brasileira que funciona como instrumento fiscalizador da Justiça, com vias a moralizar,
dinamizar e, porque não, democratizar a atividade jurisdicional, punindo, fiscalizando atos funcionais de
juízes, expedindo atos normativos e recomendações a todo o complexo judicial brasileiro.

Realizamos também nesse estudo o exame do trabalho realizado pelos Juizados Especiais, sua
estrutura física e humana, e as providências tomadas pelo CNJ a esse respeito, inclusive quanto à criação
de turma de uniformização de jurisprudência no âmbito estadual e a possível criação de turma de
uniformização dos Juizados Especiais estaduais, posto que o direito de acesso à justiça na realidade
brasileira é um imperativo do Estado Democrático de Direito. Em relação aos aspectos metodológicos, as
hipóteses foram investigadas através de pesquisa bibliográfica com destaque para a doutrina de direito
constitucional nacional e, em menor grau, a estrangeira, além de periódicos, artigos científicos,
jurisprudência do STF e do CNJ. A abordagem é qualitativa, procurando aprofundar e abranger as ações e
relações humanas, observando os fenômenos sociais e jurídicos de maneira intensiva. Quanto aos
objetivos, a pesquisa é descritiva, buscando descrever os fatos, sua repercussão e seus efeitos, e
exploratória, procurando aprimorar, buscando maiores informações sobre o tema em questão.

Destaca-se a crise que o Poder Judiciário vem enfrentando, enfatizando a problemática da
efetividade da jurisdição, em especial, a concretização do direito fundamental à duração de tempo razoável
do processo. Desse modo analisamos a atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na concretização
do acesso à justiça, enfatiza-se o estudo a respeito da atuação desse Conselho no que tange a crise
judiciária do nosso país. A Reforma do Judiciário operada pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 faz
parte de algumas medidas depreendidas pelo legislador, na tentativa de remover os obstáculos enfrentados
por esse Poder.

Quanto aos Juizados Especiais sua criação como instrumento de efetivação da Justiça, atenta para a
importância de seu atual desempenho processual em meio aos obstáculos enfrentados e a morosidade da
prestação jurisdicional. Decorre-se a respeito dos Juizados Especiais Federais, e da Turma Nacional de
Uniformização de jurisprudência (TNU). Acredita-se que a criação da TNU no âmbito estadual possa ser
uma alternativa bem interessante para o fim de combater a lentidão processual. Para obtenção de resultado
satisfatório no âmbito estadual, a criação de turmas de uniformização dos estaduais operaria como meio de
realização bastante eficaz na resolução dos conflitos, resultando numa maior presteza da prestação
jurisdicional.

Logo, este trabalho aborda a busca por uma justiça mais célere, tendo em vista que a agilidade e a
efetividade da prestação jurisdicional envolvem, em meio à reforma constitucional do Poder Judiciário, a
atuação do Conselho Nacional de Justiça como indutor das transformações sociais e, por conseguinte, a
instituição do sistema de uniformização de jurisprudência no âmbito da Justiça estadual, na esteira da
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estruturação da eficaz Turma de uniformização dos Juizados Especiais Federais.
 

1 A mora da prestação jurisdicional e a crise de confiabilidade

            Para que, efetivamente, a política gerencial pudesse ser posta em prática, necessitou-se de algumas
medidas que impactassem no comportamento dos serventuários, como na reordenação da legislação
processual vigente. Além das modificações ocorridas nos códigos de processo penal e civil, vale
mencionar a inserção de novos institutos processuais, tais como: a repercussão geral, os recursos
repetitivos no STJ e a súmula vinculante.

            Estes instrumentos, todos com a característica de ser obstáculos recursais, definem, perfeitamente, o
grau das medidas que tiveram de ser tomadas no sentido de conter o caos instaurado nas instâncias
recursais e propiciar um terreno fértil para a consolidação dos entendimentos dos tribunais, visto que a
resolução dos litígios deve ser capitaneada pelos princípios de justiça e segurança jurídica. Deficitária
nesse sentido, a demora virou, infelizmente, um sinônimo para Poder Judiciário. A morosidade e a
permissibilidade da promiscuidade recursal nos processos judiciais põem em xeque a legitimidade do
Judiciário como instrumento de pacificação dos conflitos. Se não se presta a exercer as atribuições mais
inerentes a sua essência, muito menos poderá funcionar como instrumento de transformações sociais que
priorizam a cidadania e o amplo acesso à justiça.

            A ineficiência da judicatura, acrescida da falta das políticas públicas de informação e
desburocratização, acarretou na enxurrada de demandas e respectivos recursos, tornando-se, praticamente,
impossível exercer a magistratura com credibilidade e qualidade nos julgados. Ser juiz na realidade
brasileira é um ônus que talvez nem o próprio Hércules conseguiria suportar. Pode-se afirmar, de outra
forma, que aspectos externos à estrutura do Judiciário conspiram, desfavoravelmente, ao cumprimento do
seu dever. Há que se levar em consideração fatores legítimos e ilegítimos, tais como os políticos, sociais,
econômicos e de ordem técnica que amarram a prestação jurisdicional, gerando expectativas que,
fatalmente, serão frustradas. Portanto pouco valerá a criação de órgão para pensar estratégias se, por
exemplo, as reformas processuais e de políticas que resgatem a dignidade dos cidadãos não caminharem
em concomitância. Pensar que o Conselho Nacional de Justiça resolverá sozinho o problema da
morosidade da Justiça brasileira é apostar em falsas esperanças e, pior, seria perfilhar a mesma postura
tomada pelo Judiciário durante todo esse tempo. Nesse sentido, é importante privilegiar o debate público
entre os Poderes, afinal todos devem apontar para o bem-estar da sociedade.         

            Tal cenário sedimenta o sentimento de dúvidas e incertezas, chegando-se à seguinte indagação:
estaria o Judiciário, dentro de suas atribuições, preparado para concretizar as promessas constitucionais?
Acreditamos que ainda é muito cedo para asseverar positiva ou negativamente a respeito do cumprimento
de seus deveres perante à sociedade, entretanto, podemos afirmar da existência de uma vontade do
Legislador e do próprio Judiciário na determinação de novos rumos, principalmente, após a EC nº.
45/2004. Combater a morosidade processual significa firmar passos em direção de uma legitimidade ainda
não vivenciada pelo Poder Judiciário. Mais que surtos de pujança, seja para legislar positivamente ou para
definir as políticas públicas inerentes à eficácia dos direitos fundamentais, este Poder precisa da
estabilidade e do amadurecimento democrático, para, posteriormente, exigir e cumprir o que a
Constituição, respaldada na vontade social, assim desejar.
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            Nesse contexto de reforma e mudança de paradigmas com relação à mora da prestação
jurisdicional, faz-se importante suscitar o debate a respeito da razoável duração do processo. Princípio
insculpido pela EC nº. 45/2004, já implicitamente assegurado na sistemática do devido processo legal e
pela Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, 1), o art. 5º, inciso LXXXVIII prescreve que “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”. Tal princípio apresenta-se sob três facetas: 1) Pelo lado teórico,
nada mais que um desdobramento lógico dos princípios informadores da celeridade processual e do acesso
à justiça; 2) Pelo lado do legislador, a externação de sua preocupação com relação aos preceitos de
segurança jurídica e satisfação social da prestação da justiça; 3) Pelo lado prático, um impasse quanto aos
meios de instrumentalizá-lo.

            Incluído no rol do art. 5º da CF, poder-se-ia dizer que o seu inciso LXXVIII, nos termos do §1º,
teria aplicabilidade imediata, o que faticamente é difícil de admitir  . É plenamente lógico entender que os
processos devam caminhar numa marcha satisfatória, no entanto, como exigir a razoável duração do
processo? Quais são as possíveis punições administrativas? No contexto da realidade judiciária do Brasil,
qual seria o parâmetro para definir se o tempo de duração do processo é razoável ou não? Como acabar
com essa lamentável incerteza principiológica e prática da duração do processo? Mais do que encaixá-lo
numa perspectiva teórica de aplicabilidade, é necessário envidar esforços para torná-lo aplicável. Espera-se
que com a reformulação da lei orgânica da magistratura e dos códigos processuais, como também a ação
conjunta dos Poderes de modo a buscar meios de materializar a razoável duração do processo.

Com efeito, conferir eficácia de direito à tutela jurisdicional implica responsabilidade simultânea
dos três poderes estatais, quais sejam, o Legislativo, para adequar a legislação às demandas sociais
(ampliando o direito de acesso à justiça e de sujeitos) e aos anseios (possibilitando mecanismos de tutela
efetivos de todos os direitos humanos, em especial, conferindo justiciabilidade aos direitos sociais, difusos
e coletivos); o Executivo, para construir, literalmente, a infraestrutura física e humana suficiente que
atenda ao aumento democrático da demanda e de seus sujeitos, incluídos e reconhecidos por leis nacionais
e pelos tratados internacionais; e o Judiciário, para tornar real o espaço, criado pelo Executivo, e as
normas, dispostas pelo Legislativo, em direitos efetivos ao cidadão, fazendo “bom uso” dos mecanismos
alternativos de resolução dos conflitos e atuando, preferencialmente, como mediador dos litígios sociais,
na persecução da justiça (ANNONI, 2008, p. 271).

            Somada à questão da fiscalização está a importância do planejamento administrativo das atividades
que circundam a prestação jurisdicional de modo a alcançar não só a celeridade, mas a satisfação de obter
uma resposta justa dentro dos parâmetros da lide processual instaurada. Como instrumento que visa a
alcançar o direito do cidadão, o processo, por intermédio de seus atores, deve se voltar ao respeito dos
diretos e garantias constitucionais. A razoável duração do processo, portanto, é imprescindível por dois
motivos basilares: o primeiro e mais óbvio encontra guarida no direito à materialização de uma pretensão
perseguida pelo cidadão, prestado celeremente. O segundo, que é peça imprescindível à própria presteza e
existência do Judiciário em se demonstrar eficiente diante das controvérsias sociais. “A garantia do devido
processo legal somente será completa se o respectivo processo legal a que o jurisdicionado tenha que se
submeter contar com uma duração razoável, devendo o Estado providenciar os meios que garantam a
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celeridade da sua tramitação” (SILVA, 2006, p. 25).

            Em que pese o posicionamento da autora supramencionada, faz-se importante ter atenção para que
não se tome a mais comum das soluções, dentro da nossa cultura da Civil Law, de atribuirmos à
elaboração de uma lei a pacificação desse impasse. A jurisdição constitucional tem papel fundamental na
delineação do conteúdo deste princípio, pois que ainda continua à míngua de promessas, estrutura e
ritualísticas processuais arcaicas. Não basta, tão apenas, aplicar, religiosamente, a lei para alcançar a
razoável duração do processo, pois como já se disse trata-se de um conceito maleável e que nem sempre
poderá contar com a aplicação da lei para fazer cumprir a celeridade. Entrementes, entendemos que caberia
ao STF a tarefa de dizer, através da construção jurisprudencial, o alcance do princípio e quais os ônus
advindos do seu descumprimento. O seu papel ativo, como também o do CNJ, no dimensionamento da
razoável duração do processo é imprescindível à promoção da dignidade da justiça e do cidadão.

            É bem verdade que esta face da jurisdição deve, munida do seu dever institucional, enfrentar com
prudência e altivez as principais questões relevantes à realização da Constituição em face da inanição dos
outros Poderes e não selecionar o que lhe é interessante para apreciação, utilizando-se de uma retórica
furtiva. Podemos citar como exemplo o fatigado princípio de separação dos poderes, em que Rocha (1995,
p. 150) retrata o comum comportamento deste pretório frente à necessidade de avanços de sua
jurisprudência:

A premissa da qual o Supremo Tribunal Federal deduz as razões para justificar suas decisões pode ser
sistematizada da seguinte forma: pelo princípio da ‘separação dos poderes’ a competência para regular
normas constitucionais é do legislador. Logo, se o legislador é omisso, ao Judiciário falece
competência para suprir a omissão, uma vez que isso violaria o princípio da ‘divisão dos poderes’. É de
se salientar que a prestação jurisdicional atende a uma vontade individual, coletiva ou difusa e é na
confiabilidade dessa vontade que reside a sua legitimidade. Se for lento a ponto de colocar em risco o
desenvolvimento econômico e social, em risco estará a sua credibilidade e o motivo de sua existência.

            Aliado à contribuição da jurisdição constitucional, atenta-se para a atuação do CNJ no sentido de,
através da sua política administrativa, facilitar a aplicação da razoável duração do processo, estabelecendo
diretrizes estruturais e de estratégia dos trabalhos judiciários, fiscalizando e aplicando punições
administrativas, já que este Conselho se manifestou, com razão, pela sua incompetência institucional em
determinar parâmetros legais a respeito de tal princípio constitucional. Por fim, a implementação das
políticas públicas, elaboradas em cooperação entre as instituições, que passem pela estrutura, recursos
humanos, qualificação e racionamento dos atos de administração judiciária será possível dizer que se trata
de um princípio com eficácia imediata.
 

2 O Direito fundamental de Acesso à Justiça e a crise do Poder Judiciário

O direito de acesso à justiça, em seu sentido mais amplo, vem se firmando como um dos direitos
básicos indispensável a qualquer sistema jurídico estabelecido sobre as bases dos direitos humanos,
individuais e sociais. O direito de acesso à justiça pode ser analisado a partir das diferentes perspectivas,
podendo ser abordado também sob o ponto de vista formal, ou seja, mediante o estudo dos princípios e
regras que prevêem a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário sem preocupação com a realização
prática dos seus primados. Assim entende Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 12):

Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais servem à funções sociais; que as
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cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser consideradas e que qualquer regulamentação
processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um
efeito importante sobre a forma como opera a lei substantiva – com que freqüência ela é executada, em
benefício de quem e com que impacto social.

De um ponto de vista jurídico, como possibilidade efetiva de acesso ao Judiciário, refletindo a
respeito dos obstáculos que impedem o acesso efetivo do cidadão à resposta de sua demanda judicial, faz
desse estudo de maior relevância, afinal, mais importante do que a preocupação com as leis é a
necessidade de efetivá-las no meio social, empregando o caráter material dos direitos fundamentais.

Desse modo, a efetivação do acesso à justiça constitui tarefa de difícil realização, cujo grau de
dificuldade varia com o grau de desenvolvimento do país. Por conseguinte, o acesso à justiça tem sido
tema de estudos, em que doutrinadores buscam identificar e apontar soluções para os entraves à sua
efetivação. Dessa maneira, o estudo sobre o acesso à justiça demanda uma análise crítica da realidade da
sociedade e da própria Justiça como responsável pela solução das controvérsias. O acesso à justiça é um
dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito e, portanto, um direito fundamental, alcançado
através do exercício da função jurisdicional e previsto constitucionalmente, no inciso XXXV do artigo 5º
da Constituição Federal de 1988. Conforme nos ensina Cappelletti e Bryant Garth (1988, p.8), o acesso à
justiça é:

[...] reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do
sistema jurídico, o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus
litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo,
ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos.

Apesar do imenso rol de garantias constitucionais, ainda permanece no tecido social a falta de acesso
à justiça. Como forma de impulsionar mudanças, a legislação brasileira contemplou, recentemente, o
direito à prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável, prevendo no artigo 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988, o direito de acesso à justiça, ensejando a garantia da tempestividade
processual, sem a qual o acesso não se materializa.

Em verdade, a problemática da efetividade da jurisdição vem assolando nosso Judiciário, em
especial, a concretização do direito fundamental à duração de tempo razoável do processo. Portanto, o
direito fundamental de acesso à justiça não significa apenas a possibilidade de acesso ao sistema
Judiciário. Deve haver respeito ao demandado baseado nos primados de dignidade humana e
solidariedade, como também a reunião de condições mínimas de estrutura e recursos humanos, para que,
em tempo hábil, o litígio possa ser solucionado. Os necessitados de justiça demonstram seu
descontentamento com a atividade jurisdicional, ocasionado pela crise que os instrumentos processuais
vivem, atualmente, no Brasil, sendo caracterizado pela morosidade na distribuição da justiça, devido à
inadequação na organização judiciária, entre outros problemas. Dessa maneira temos nos ensinamentos de
Cappelletti e Garth (1988, p. 11-12) que:

[…] o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância
capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direito é destituída de
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto,
ser encarado como requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos – de um sistema
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas operar. 
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          Desse modo explanamos que o objetivo maior a ser alcançado pelas inovações advindas dessa
reforma constitucional seria aquele que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam
a celeridade de sua tramitação. Porém, existe ainda o fato de que a estrutura judiciária possa não estar apta
a tornar efetivo esse direito fundamental. Não é exagero dizer que a Reforma do Judiciário, traduzida na
EC nº 45/2004 procurou contemplar a preocupação com a democratização das práticas judiciárias,
otimizando sua atuação. Assim se expressou Dallari (2002, p. 146): “Quando se fala em democratização,
no caso do Judiciário, isso implica duas exigências fundamentais: em primeiro lugar, a mudança de atitude
do Judiciário no relacionamento com o povo; em segundo, é indispensável considerar igualmente a
mudança interna do Judiciário, em sua organização e seus métodos”.

Com efeito, a demora na prestação jurisdicional é um mal antigo que aflige os Judiciários do mundo
todo, tendo o legislador mostrado preocupação em apontar soluções para esse obstáculo à realização da
justiça. Isso porque o atraso na prestação jurisdicional acarreta inúmeros prejuízos, não apenas às partes,
mas à sociedade e ao Estado, na medida em que arcam com os custos sociais de um Judiciário ineficiente
e inseguro, como também geram impactos indiretos no desenvolvimento social e econômico. Embora a
Constituição e a legislação infraconstitucional formalmente tragam esses valores, concomitantemente,
exige-se a existência de um Poder que materializasse essas metas, e este deve estar axiologicamente em
sintonia com a sociedade e adequadamente estruturado para atender às demandas que se lhe apresentam.
Nesse sentido, com relação ao acesso à justiça e sua concretização, Bastos (2006, p. 49) aduz que:

Neste passo, não há como chegar a outro entendimento senão o de que, embora a ciência processual
venha se desenvolvendo, o seu progresso e as reformas legislativas, por si sós, não são capazes de
alterar a realidade judiciária, propiciando um efetivo acesso à ordem jurídica justa. Não basta abrir as
portas do Judiciário; é necessário planejá-lo, projetando o modelo que se pretende alcançar a curto,
médio e longo prazos.

Dessa forma, o Judiciário, como guardião desta árdua tarefa, tem a missão de aliar novas práticas
trazidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, com o caráter de abertura e aproximação da prestação
jurisdicional. Os integrantes do Judiciário possuem uma missão bastante clara que é a de humanizar o
caráter da prestação jurisdicional, propiciando credibilidade e segurança jurídica nas relações sociais. O
processo, portanto, é um meio para alcançar o direito material que se busca e por isso precisa ser célere e
eficiente para que atinja esse fim.

Na tentativa de superar esse obstáculo de acesso à justiça, a Constituição Federal de 1988 tornou
obrigatória a criação de Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos também, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau
(art. 98, CF). Ainda pensando em alcançar um sistema jurídico moderno e igualitário que almeje garantir e
não apenas proclamar os direitos de todos, a Reforma do Judiciário inovou também com a criação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tem a finalidade de atentar para o trabalho do Judiciário no
sentido de que a justiça seja menos demorada, ou seja, que haja realmente justiça efetiva para os cidadãos
brasileiros.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário, tem por objetivo
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empreender uma política sistemática de reestruturação administrativa e financeira com vias a concretizar o
acesso à justiça no Brasil. Pautando-se em responsabilidades constitucionais, o CNJ tem por escopo criar
um ambiente ao mesmo tempo democrático e eficiente, estabelecendo, para tanto, diretrizes e metas.

 

3 A Emenda Constitucional 45/2004 e a criação do Conselho Nacional de Justiça

Criado para superar a carência de um planejamento estratégico no sistema judicial brasileiro e
racionalizar algumas práticas administrativas, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tornou-se talvez o
principal órgão judiciário na condução do processo de reforma do Poder Judiciário ainda em curso no
Brasil, tornando imprescindível seu estudo. O CNJ, realidade prática e atuante, é órgão que compõe a
estrutura do Judiciário, consoante determinou a Constituição, não se tratando de um controle externo e sim
de um órgão de fiscalização desse Poder, tendo em conta a necessidade de um aparelhamento estrutural e
organizacional. Desse modo, temos que a natureza jurídica do Conselho Nacional de Justiça é
administrativa, tendo em vista suas atribuições apresentadas pelo artigo 103-B, parágrafo 4º da
Constituição de 88. Assim entende Sampaio (2007, p. 263):

O Conselho Nacional de Justiça é órgão administrativo-constitucional do Poder Judiciário da
República Federativa do Brasil com status semi-autônomo ou de autonomia relativa. A estatura
constitucional decorre da sua presença no texto da Constituição. A natureza administrativa é dada pelo
rol de atribuições previstas no artigo constitucional 103-B, § 4º, que escapam ao enquadramento,
obviamente, legislativo, uma vez que não pode inovar a ordem jurídica como autor de ato normativo,
geral e abstrato, e, por submeter-se ao controle judicial, ainda que pelo STF, escapa da feição
jurisdicional.

A argumentação encontrada na afirmação da constitucionalidade do CNJ (votação da ADI nº 3367-
DF) revela forte convicção do Supremo Tribunal Federal sobre a importância desse Conselho. E ainda
representa a adesão explícita aos objetivos propostos para a reforma, especialmente quanto à necessidade
de um órgão dotado de poderes para atuar de maneira centralizada na definição de políticas para o
Judiciário e no controle administrativo das práticas do conjunto dos Tribunais brasileiros. Essa posição
pode ser percebida no voto do relator, ministro Cesar Peluso (BRASIL, STF, notícias, on-line):

A bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma alta função política de
aprimoramento do autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o
esboço de uma estratégia político-institucional de âmbito nacional. São antigos os anseios da
sociedade pela instituição de órgão superior, capaz de formular diagnósticos, tecer críticas construtivas
e elaborar programas que, nos limites de suas responsabilidades constitucionais, dêem respostas
dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se desdobra a crise do Poder.

A atuação dos magistrados é livre, o poder decisório dos juízes em nada mudou com a criação do
CNJ, pois esse Conselho é órgão que recomenda celeridade à prolação de sentenças, premiando a
produtividade e a qualificação dos magistrados e servidores e tentando restringir a debilidade vivida nas
Varas de juízos em todo o território nacional. É órgão com funções eminentemente administrativas, não
possuindo competência para exercer função jurisdicional, muito menos entrar no mérito das decisões
proferidas por juízes e tribunais. Contudo, sua atuação está incomodando muitas pessoas, inclusive
servidores que não se preocupavam em exercer sua função com presteza e outros que tinham o grotesco
hábito de empregar sua família toda no Judiciário.  

O Conselho Nacional de Justiça labora por meio de suas, já conhecidas e polemizadas, Resoluções.
Tais ferramentas interpretam a Carta Magna Federal quanto ao seu art. 37 – Da Administração Pública –,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 397



revelando mais que nunca, a preocupação do Judiciário em se integrar às demais paragens da
Administração, e o fazendo por meio da prestação de serviço compromissada e hábil. O desempenho do
CNJ em detrimento da organização e do funcionamento do Poder Judiciário, posto que constitua reclamo
generalizado da sociedade, fortaleceu a noção de (re)criação do chamado autogoverno judicial, adotando
no Brasil um modelo já consolidado e atuante em vários países ocidentais. O Conselho Nacional de Justiça
como órgão centralizador e gestor do sistema judiciário brasileiro tem potencialmente o condão de
introduzir reformas efetivas na Justiça.

Para melhorar a prestação jurisdicional e auxiliar a construção de um Judiciário transparente à
sociedade, o papel do CNJ como formulador e condutor de políticas públicas voltadas ao Judiciário, que
busquem tornar a justiça mais permeável às mudanças impostas pela constitucionalização de direitos e
permitir o efetivo acesso à justiça, está bem direcionado. O Poder Judiciário sempre foi o mais
conservador dos Poderes brasileiros. Sua deficiência institucional reflete uma possível insubmissão a
controle social, uma vez que sua verticalização interna tem muita força concentrada nos tribunais. Isso lhe
proporcionou uma imagem de intocabilidade que historicamente lhe manteve num horizonte distante das
vistas do povo. Resultado disso é a instalação de um colapso na ordem ética e moral, e também na
qualidade do provimento jurisdicional.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004, que inaugurou
um importante capítulo na história recente do Brasil, pela primeira vez, concretamente, o Judiciário se viu
em reflexão, tendo sido avaliado por vários pontos, tais como sua maior transparência, a estrutura física e
humana, a competência e a efetividade de seus provimentos. Com isso, temos que um Judiciário mais
próximo da sociedade e mais transparente será um avanço, trazendo solução a crise que aflige esse Poder.

Inundada por um número imenso de processos que não para de crescer, necessário se torna tomar
alguma atitude para que o caos não se instale de vez em tão importante setor público que interessa a todos
os cidadãos brasileiros. O Poder Judiciário não se aparelhou para enfrentar tanta demanda nos últimos
tempos. As condições materiais é um dos fatores que causa a morosidade. Em muitos lugares há juízes
trabalhando em condições incompatíveis com a responsabilidade social da magistratura. A deficiência
material vai desde as instalações físicas precárias até as antiquadas organizações dos feitos.

Com a inserção da informática no mundo atual, não se justifica mais o comportamento do poder
público insistindo em manter uma estrutura totalmente desatualizada e incapaz de atender prontamente o
jurisdicionado. No rol dos problemas da Justiça Brasileira, estão os recursos humanos, tendo em vista que
o número de juízes, funcionários e auxiliares da Justiça é insuficiente para dar vazão ao fluxo crescente de
processos. Há necessidade de aumentar o quadro dos juízes, além de prepará-los adequadamente para
enfrentar os novos desafios. Sem uma reciclagem, tanto dos servidores da escala superior quanto da
inferior, impossível atingir uma qualidade que satisfaça aos anseios da população. Dessa forma, tendo em
vista a necessidade de reforma do Judiciário brasileiro, assim se manifesta Souza (2005, p. 50):

Por isso é que um Poder Judiciário fraco, receoso, dependente dos detentores do poder político e
econômico não conseguirá efetivar os direitos humanos quando violados. É fato que o Poder Judiciário
não possui disponibilidade de materiais, computadores, servidores em número suficiente e capacitados
na área de informática e também quantidade adequada de magistrados.

Isso tudo desencadeia outro fator de descrença do Poder Judiciário que é a lentidão da Justiça e a
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descrença social. De certa maneira, o cansaço da população foi um dos fatores de ampliação da crise
judicial. A segunda fase da reforma do Judiciário, assim chamada a Emenda Constitucional nº 45 de 2004,
trouxe várias inovações para o sistema judicial brasileiro, tais como a repercussão geral, a súmula
vinculante, o fortalecimento das Defensorias Públicas estaduais e a criação do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

A criação do CNJ teve como desígnio não só a atividade fiscalizatória e o exercício de controle
administrativo do Judiciário, mas também o intuito de que a sociedade tenha informações sobre o
planejamento de políticas públicas judiciais e possa ter mais participação, manifestando suas críticas,
denúncias e sugestões em relação ao funcionamento da Justiça, participando de audiências e tendo acesso
irrestrito às Corregedorias.

Em dezembro de 2004, após a promulgação da EC nº 45, foi celebrado o Pacto de Estado por um
Judiciário mais rápido e republicano, firmado pelos chefes dos três Poderes. O Pacto de Estado é um
pacote de ações que visa dar mais celeridade, acesso e efetividade à Justiça. A efetividade das medidas
adotadas indica que tais compromissos devem ser reafirmados e ampliados para fortalecer a proteção aos
direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o
aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Por isso, em abril de 2009, foi firmado o II Pacto
Republicano por um Judiciário mais rápido e acessível, trazendo como um de seus objetivos principais o
aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da
razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos.

No que se refere à razoável duração do processo, o novo Pacto Republicano trouxe como uma de
suas metas a conclusão da Reforma Constitucional do Poder Judiciário e as normas relativas ao
funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, em especial das PECs nº 358, de 2005 e 324, de 2009.
Entre as modificações propostas pela PEC 358/05, está a de que o juiz poderá perder o cargo após o
julgamento de processo iniciado por representação do Ministério Público em casos de negligência,
arbitrariedade ou abuso de poder no exercício do cargo; procedimento incompatível com o decoro das
funções; ou infração às proibições de exercer outros cargos e ter atividades político-partidárias, entre
outras. Nesse sentido, é aguardado que fique mais dificultoso aos magistrados cometerem tais desatinos,
tendo em conta que a concretização do direito fundamental de acesso à justiça também diz respeito à
transparência na conduta dos magistrados.

O CNJ surgiu com o propósito de conferir ao Judiciário a eficiência necessária ao combate de sua
histórica pletora processual, tendo como nobre tarefa velar pelo desempenho regular do Poder Judicante no
Brasil, desobstruindo suas margens, tentando findar com centenários atravancos técnico-burocráticos
(elevando o desempenho pessoal e profissional dos servidores). Assim se expressa Sampaio (2007, p. 257):

O adiamento de reformas que enfrentem os problemas judiciários crônicos, como a falta de
investimentos em infra-estrutura, a existência de leis e processos defasados em relação às necessidades
dos jurisdicionados e os múltiplos artifícios que delongam a prestação jurisdicional, bem como a
inexistência de mecanismos que tornem mais transparente e participativa a administração da Justiça,
acabam por gerar colapsos na atividade judiciária com repercussões econômicas e sociais graves. 

Nesse contexto, o CNJ tem a finalidade essencial de planejar o funcionamento do Poder Judiciário
e fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. A Constituição Federal, no Art. 103-B,
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§ 4º, atribuiu-lhe essa tarefa ao prescrever que “compete ao Conselho o controle da atuação administrativa
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”. 

Consoante destacado, o controle exercido pelo CNJ é de natureza administrativa. Recorrendo-se ao
estudo da Administração, observa-se em Chiavenato (1999, 148-149), que a palavra controle assume
diferentes acepções, podendo ser utilizada, por exemplo, para “coibir ou limitar certos tipos de desvios
indesejáveis ou de comportamento não aceitos, neste sentido o controle apresenta caráter negativo e
limitativo”; no sentido de “manter automaticamente um grau constante de fluxo ou de funcionamento de
um sistema [...] quando algo está sob controle significa que está dentro do normal”; e, ainda, como “parte
do processo administrativo, como planejamento, organização e direção”. Dessa forma, se expressa
Sampaio (2007, p. 263):

O Conselho Nacional de Justiça é órgão administrativo-constitucional do Poder Judiciário da
República Federativa do Brasil com status semi-autônomo ou de autonomia relativa. A estatura
constitucional decorre da sua presença no texto da Constituição. A natureza administrativa é dada pelo
rol de atribuições prevista no artigo constitucional 103-B, § 4º, que escapam ao enquadramento,
obviamente, legislativo, uma vez que não pode inovar a ordem jurídica como autor de ato normativo,
geral e abstrato, e, por submeter-se ao controle judicial, ainda que pelo STF, escapa da feição
jurisdicional. 

As atividades do Judiciário relativas ao orçamento, aos recursos humanos, à informatização e ao
acesso à justiça não serão mais tratadas de maneira particular e isolada por cada Tribunal. O Conselho tem
a capacidade de obter, armazenar e sistematizar dados sobre o sistema judicial, de identificar, em âmbito
nacional, os principais problemas e as práticas bem sucedidas e, diante de um quadro amplo e completo,
de orientar e regulamentar atividades. O Conselho Nacional de Justiça, portanto, tem o papel de recolher
dados nacionais sobre o Poder Judiciário e propor metas e diretrizes de curto, médio e longo prazo.

É importante destacar que não é atribuição do Conselho Nacional de Justiça exercer a jurisdição,
competência esta privativa do Poder Judiciário. Por consequência, também importa esclarecer que, mesmo
não possuindo característica jurisdicional, mas, sim, administrativa, as decisões do Conselho não estão
imunes à contestação perante instância judiciária. Dessa forma, a Emenda nº 45/2004 aumentou a
competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação de ações que versam sobre os atos praticados
pelo CNJ.

Nesse contexto, compete ao CNJ, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, segundo o § 4º, do art. 103-B, da Constituição Federal: zelar pela
autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura; pela observância do art.
37 da CF/88; reconhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra
serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais, sem prejuízo da competência
disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar
remoção, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço
e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.

Compete ainda ao CNJ representar ao Ministério Público no caso de crime contra a Administração
Pública ou abuso de autoridade; rever, de ofício ou mediante provocação, processos disciplinares de
membros do Judiciário julgados a menos de um ano; elaborar relatórios semestrais acerca de estatísticas
sobre processos e sentenças prolatadas nos mais diferentes órgãos do Judiciário do país; elaborar relatórios
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anuais propondo providências que julgar necessárias à melhoria da situação das atividades do Poder
Judiciário.

Observa-se, portanto, que, além das competências do Conselho Nacional de Justiça serem
exclusivamente de ordem administrativa, o legislador deixou evidente uma intenção de resolver,
definitivamente, dificuldades ainda hoje não resolvidas no entorno do Poder Judicante. Por exemplo, ao
deliberar pela avocação de processos disciplinares em curso, ou mesmo por abertura de processos
administrativos findos a menos de um ano, assumiu que o poder de resolução das atuais corregedorias é
limitado e controvertido. Nesse diapasão, vejamos Sampaio (2007, p. 296-297):

A atribuição disciplinar pode ser originária ou derivada. Diz-se originária quando se instaura
sindicância, a representação por excesso de prazo, a reclamação ou o processo disciplinar em
decorrência de representação feita diretamente ao Conselho. A atribuição derivada pode ser avocatória
quando já existe um processo em tramite no tribunal, e o Conselho o requisita para dar-lhe
seguimento. 

No que se refere a elaborar relatórios anuais propondo providências que julgar necessárias à
melhoria da situação das atividades do Poder Judiciário, o CNJ vem atuando de forma bastante satisfatória,
inclusive prevendo em seu Regimento Interno que ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados,
cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, elaborar
relatórios estatísticos sobre processos e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional. Nesse
sentido, Sampaio (2007, p. 274):

Mais que zelador, o CNJ tem de ser garantia de autonomia do Judiciário. Já tem poder, dissemos, de
preservar a independência interna, resta, agora, imaginar formas de resguardá-la em face de terceiros e
intrinsecamente. Neste ultimo advérbio, reside um papel implícito do Conselho, porém dos mais
importantes: zela pela autonomia ao adotar o papel de gestor estratégico dos recursos administrativos,
humanos, logísticos e financeiros do Judiciário.  

Trata-se também da competência desse Conselho definir e fixar o planejamento estratégico, os
planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário, visando ao aumento da
eficiência, da racionalização e da produtividade do sistema, bem como ao maior acesso à justiça,
estimulando o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira
dos órgãos do Poder Judiciário. Dessa forma, é imprescindível conhecer a chamada Meta 2 que fez parte
do conjunto de metas elaborado para o ano de 2009 a fim de proporcionar maior agilidade e eficiência à
tramitação dos processos. A Meta 2 teve como objetivo julgar todos os processos distribuídos até 31 de
dezembro de 2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores). O objetivo estava em assegurar o direito
constitucional à razoável duração do processo judicial e o fortalecimento da democracia.

Surgiram várias polêmicas e críticas a essa meta, sendo que muitos servidores e advogados temiam
que essa meta pudesse contribuir para o aumento no número de processos aguardando por uma decisão
judicial, na medida em que os juízes gastariam muito tempo na solução dos casos antigos, em prejuízo de
ações novas consideradas simples, que poderiam ter um trâmite mais célere. Outro argumento contra foi a
difícil conjugação dos fatores quantidade de decisões versus qualidade das decisões. Demonstravam medo
de muitos casos serem julgados sem um estudo mais profundo por parte dos juízes e sem a atenção devida
às peculiaridades de cada processo. A Meta 2 também não foi muito popular entre alguns advogados
criminalistas, acostumados muitas vezes a buscar a prescrição das ações penais.
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No entanto, os que defendem a Meta 2 afirmam sem medo que é uma proposta  bem pensada para
o desafogamento do Judiciário, com, inclusive, desempenho bastante satisfatório. Os resultados em
números da Meta 2 segundo o relatório final do Conselho foi satisfatório em todo o país, com a existência
de alguns Estados que atingiram somente setenta por cento do objetivo. E para 2010 já foram programadas
as dez metas prioritárias do Judiciário, e entre elas está a nova Meta 2, a qual se refere ao julgamento dos
processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau e Tribunais superiores) até 31 de dezembro
de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do Júri, até
31 de dezembro de 2007.

 

4 A atuação do CNJ na efetivação do direito de Acesso à Justiça

Os parágrafos primeiro e quinto do artigo 103-B da Constituição Federal de 88 estatuíram que a
presidência e a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça serão exercidas, respectivamente, pelos
ministros provindos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, devendo o primeiro
votar apenas em caso de empate, e, o segundo, por suas funções, exercer as atividades inerentes à
correição e inspeção, além de receber reclamações e denúncias, requisitar e designar magistrados,
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores.

Nesse sentido, contrariamente às expectativas negativas, o Conselho Nacional de Justiça está se
mostrando ativo e consciente de seu mister constitucional. Já na primeira sessão, havida no mesmo dia da
instalação formal, em 14 de junho de 2005, esclareceu que a proibição de férias coletivas nos tribunais
oriunda da disposição do inciso XII do art. 93 da CF já estava em vigor, pondo uma barreira intransponível
no desejo de alguns tribunais de decretarem recesso forense no mês de julho subsequente.

No dia 30 de agosto de 2005, o Conselho Nacional de Justiça decidiu, nos autos do Pedido de
Providência nº 08/2005, requerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que a promoção por
merecimento de juízes deveria seguir critérios objetivos, sendo decidida por voto aberto, fundamentado,
realizado em sessão pública. A decisão repercutiu na Resolução CNJ nº 6, de 13 de setembro de 2005.

Importante salientar que, no dia 20 de outubro seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, mediante
liminar expedida pelo conselheiro Cláudio Godoy, suspendeu efeitos de decisão do Tribunal de Justiça da
Paraíba que promoveu magistrado por meio de votação secreta. O tribunal paraibano optou por anular o
próprio ato. Ainda naquele mês, e por iguais motivos, o conselheiro Eduardo Lorenzoni expediu liminar
suspendendo efeitos de promoção ocorrida no Tribunal de Justiça do Piauí.

Em sessão histórica do dia 27 de setembro de 2005, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pôr fim
a um dos mais terríveis males que assolam o Judiciário, o nepotismo. A decisão, que gerou a Resolução
CNJ nº 7, de 18 de outubro de 2005, determina a exoneração, em 90 dias, no âmbito de todos os tribunais,
de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colaterais ou por afinidade, até terceiro grau, de
juízes ou de servidores de direção e assessoramento (vedando, inclusive, contratação cruzada entre
magistrados).

Tamanho foi o alcance da medida, que restou proibida até mesmo contratação e manutenção de
prestadoras de serviço que possuam parentes de magistrados no quadro funcional. Além disso, muitas
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outras importantes decisões foram tomadas pelo CNJ, desde sua inauguração, relacionadas às mais
diferentes matérias, por exemplo, desvios funcionais, moralidade pública, levantamentos estatísticos,
estudos específicos relacionados aos problemas do Judiciário, especialmente à demora processual e de
apoio à agilização dos serviços judiciários, realização de conferências, seminários etc.

O CNJ também não pode ser acusado de não ter pensado estratégias de melhoramento para o
sistema Judiciário em benefício da cidadania. Recomendou que fossem criados Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, que fosse estudada a viabilidade de criação de Varas, Turmas e
Câmaras especializadas em direito de família, sucessões, infância e juventude, assim como recomendou
que fossem criadas Varas específicas em processamento e julgamento de crimes praticados por
organizações criminosas. No tocante à busca da celeridade processual, inúmeros estudos foram realizados
objetivando a diminuição mais eficiente dos processos.

No mais, não há nada que demonstre que o Conselho Nacional de Justiça não seja um órgão
acessível, muito pelo contrário. Uma simples visita ao seu sítio eletrônico é suficiente para constatar que
ali estão disponíveis estatísticas, pesquisas, relatórios e estudos efetuados, atos exarados, além de farta
indicação de como proceder-se no sentido de propor novas demandas, efetuar questionamentos etc., o que
pode ser realizado também por correio convencional, telefone, fax ou e-mail. O CNJ, resposta do
constituinte derivado ao desejo popular de controle externo do Poder Judiciário surgiu com dupla
finalidade, a de supervisão administrativa e financeira dos órgãos jurisdicionais e de controle disciplinar
dos magistrados. Então o CNJ tem trabalhado com o foco de expurgar do Judiciário aqueles magistrados
que não dignificam a toga, afastando vários juízes da atividade judicante.

A atividade do CNJ busca o ideal de um Judiciário moderno e eficiente, atuando como órgão de
planejamento estratégico de todo o sistema, em busca de uma Justiça que atenda aos requisitos básicos:
efetividade, celeridade, segurança e acessibilidade. Portanto esse Conselho vem atuando com o fito de
compor os conflitos sociais, de que essa justiça chegue a todas as camadas sociais, barateando o seu custo
para assegurar o acesso de todos os brasileiros, e também no sentido de uniformizar a jurisprudência
brasileira, garantindo a segurança jurídica para os jurisdicionados. E o mais importante que é uma justiça
rápida, dentro de um prazo adequado para os que atuam na atividade jurisdicional e para aqueles que
esperam uma resposta da Justiça, muitas vezes para resolver a vida.

Alcançar esses objetivos não é tarefa fácil e tem encontrado bastante resistência numa cultura
contumaz ao modelo vigente, marcado pela lentidão, complexidade, ineficiência e personalismo na gestão
da coisa pública. Assim, não é de se surpreender que medidas adotadas pelo CNJ, de combate ao
nepotismo no Judiciário, de respeito ao teto remuneratório por parte dos juízes e de padronização da
jornada de trabalho dos servidores, sofra críticas e ataques, inclusive sob o argumento de que o CNJ estaria
querendo dar ao setor público o mesmo nível de eficiência da iniciativa privada. Nesse contexto, a
denominada Meta 2 do CNJ constitui um marco para o mapeamento das deficiências estruturais do
Judiciário brasileiro. Nas diligentes inspeções feitas nos Estados pelo ministro Gilson Dipp, como
Corregedor Nacional de Justiça, verificou-se que muito da demora no julgamento das ações deve-se à
desorganização de Varas e Juizados, não obstante a boa vontade dos servidores na realização do trabalho.
Nesse estudo, explana Sampaio (2007, p. 275):
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É, exatamente, a transformação em centro de gestão de excelência, sem trocadilho, o ponto nevrálgico
do CNJ, por meio da racionalização das estruturas e do funcionamento dos serviços auxiliares,
gerenciando por objetivos e metas, definindo diretrizes da política administrativa e planos de
desenvolvimento dos recursos humanos, físicos e logísticos. Transformação que, certamente,
encontrará resistências na prática do autogoverno dos tribunais administrados em células de
autoconfiança e improviso.  

A nova Meta 2, definida entre as 10 metas prioritárias para 2010 no 3º Encontro Nacional do
Judiciário, ocorrido em fevereiro de 2010, que reuniu os dirigentes de todos os segmentos do Sistema de
Justiça brasileiro, resume-se a julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau
e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais,
militares e da competência do Tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007.

Desse modo, esse ano de 2010 também terá muito trabalho, objetivo e expectativas por parte dos
servidores, juízes e jurisdicionados. No mesmo escopo de avanço de desenvolvimento e aceleração do
Judiciário, o CNJ também objetiva trabalhar a capacitação dos juízes, criando assim a Meta 8 de 2010
relacionada à promoção de cursos de capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas,
para 50% dos magistrados. Com o natural aumento da demanda judicial, pela ampliação do acesso ao
Judiciário, as soluções gerenciais e de modernização tecnológica tendem a atingir os seus limites de
elasticidade, além dos quais apenas a mudança de modelo de prestação jurisdicional pode dar à Justiça o
dinamismo que os tempos modernos exigem.

Entre as atuações do Conselho Nacional de Justiça em sua atividade administrativa de controle do
Poder Judiciário, tem-se a criação de um grupo de trabalho para elaborar estudos e propor medidas
relacionadas ao funcionamento de varas criminais e de execução penal. Esse grupo deve definir a estrutura
mínima necessária quanto ao espaço físico, pessoal e equipamentos para garantir agilidade à Justiça
criminal. Nesse interesse, têm-se decisões como o afastamento de suas funções do desembargador do
Tribunal de Justiça do Amazonas Yedo Simões e seu irmão, o juiz Elci Simões, suspeitos de envolvimento
em irregularidades administrativas e tráfico de influência em benefício de um prefeito de um município do
Estado em agosto de 2009. Ambos respondem a processo administrativo disciplinar no CNJ relatado pelo
conselheiro Felipe Locke, que sugeriu o afastamento.

Trabalhando da forma como exemplificamos a expectativa desse Conselho é que nos próximos
anos o Juiz que julga a seu bel prazer e sem base na lei vai ter que andar na linha. A sociedade, em
especial os estudiosos do Direito, deve imbuir-se no esforço de fortalecer o Conselho Nacional de Justiça,
através da proposição de tantas demandas quantas forem necessárias ao ajuste do padrão de conduta do
Judiciário com as aspirações da população. A participação da sociedade no acompanhamento dos atos do
Conselho Nacional de Justiça certamente significará a concretização de um Judiciário saudável. Em outras
palavras, os primeiros passos em prol da realização de um verdadeiro Estado Democrático de Direito.

 

5 A criação dos Juizados Especiais como instrumento de efetivação da justiça

A questão da lentidão do Poder Judiciário agrava-se a cada dia em que a Justiça é mais procurada.
Entre as causas dessa lentidão, está a inadequação da infraestrutura operacional, ou seja, formação dos
juízes, aperfeiçoamento tecnológico, excesso de demandas, falta de padronização, ociosidade de alguns
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setores, atendimento insuficiente às partes, excessos de recursos, e ainda o insuficiente desempenho dos
juízes. Essa situação se repete em vários Estados, o volume excessivo de processos, a carência de recursos
materiais, que se relacionam com a ausência de equipamentos de informática e acervo atualizado para as
bibliotecas da Justiça é um problema de ordem estrutural, somado à burocracia processual da Justiça.

A par da disposição constitucional que prevê a criação dos Juizados Especiais em vista da garantia
do acesso à justiça, o legislador constituído regulamentou na área estadual com a Lei Federal nº 9.099, de
1995 a criação e funcionamento dos Juizados Especiais. Em 1999, a Emenda Constitucional nº 22 abriu
as portas para a instituição dos Juizados no âmbito federal, e, em 2001, tivemos a Lei nº 10.259, que os
criou.

Os Juizados Especiais surgiram como uma das respostas para a solução da crise da prestação
jurisdicional e como uma porta de aproximação do Judiciário e o povo. São providos por juízes togados,
ou togados e leigos, para a realização de conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, e para a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau. Assim escreve Santos (1999, p. 170):

[...] a distância dos cidadãos em relação à administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o
estado social a que pertencem e que essa distância tem como causas próximas não apenas fatores
econômicos, mas também fatores sociais e culturais, ainda que uns e outros possam estar mais ou
menos remotamente relacionados com as desigualdades econômicas.

Os Juizados Especiais, criados como forma de garantir solução jurisdicional rápida e adequada, são
orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual,
instituindo, assim, um procedimento de rito sumaríssimo, com possibilidade recursal reduzida, limitada às
Turmas Recursais, formadas por juízes de primeiro grau, com o objetivo de proporcionar a justa tutela dos
direitos daqueles já então marginalizados, por meio de um processo informal, com custo modesto e célere.
Cria-se com essa alteração constitucional uma nova forma de prestação jurisdicional pelo Estado,
conforme ensinam Tourinho Neto e Figueira Júnior (2002, p. 44-45):

[…] [com] esta nova forma diferenciada de prestação de tutela jurisdicional […] Ancorada no princípio
da oralidade [e, também, da celeridade] […] Introduziu-se no mundo jurídico um novo sistema, ou,
ainda melhor, um micro sistema de natureza instrumental de criação constitucional obrigatória […]
Destinado à rápida e efetiva atuação do direito voltado à satisfação dos jurisdicionados e à pacificação
social […] Buscou-se, desde então, concretizar o oferecimento de uma nova forma de justiça […] De
maneira a equacionar o acesso à jurisdição federal com a instrumentalidade e a efetivação do
processo... Mediante a redução da litigiosidade contida [demanda reprimida sem um canal institucional
para sua solução diante dos obstáculos de acesso anteriormente mencionados], diminuindo-se […] a
carga de demandas da Justiça Federal comum e solucionando-se as lides criminais envolvendo delitos
[…] De 'menor potencial ofensivo'.

Os Juizados Especiais constituem uma das tentativas de efetivação do acesso à justiça, propiciando
que pessoas desprovidas de recursos culturais ou financeiros disponham de meios que lhes permitam o
efetivo exercício de seus direitos e, assim, o pleno exercício da cidadania. Com o objetivo de combater a
lentidão processual, nos Juizados Especiais é expressamente vedado a incidência da cobrança de custas,
taxas e despesas processuais, de qualquer natureza, durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, reservando a sua cobrança, na integralidade, para a esfera recursal ou segundo grau de
jurisdição, com tratamento idêntico ao que se relaciona aos honorários advocatícios, devidos sempre pela
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parte que, recorrente, fosse vencida. O caminho percorrido pelo processo nos Juizados Especiais é
delineado por Cunha (2008, p. 57):

No juizado especial cível, o processo tem início com a procura do cidadão. Depois de ter dado entrada
ao pedido, é marcada uma primeira audiência de conciliação. Essa primeira audiência é dirigida por um
conciliador e, se as partes chegarem a um acordo, o processo se encerra com a homologação do acordo
pelo juiz. Se não houver acordo, deverá ser designada outra data para a audiência de instrução e
julgamento, quando o juiz tentará nova conciliação e, se necessário, recolherá as provas, ouvirá as
testemunhas e decidirá. Neste caso, a parte vencida pode interpor recurso que será julgado pelo Colégio
Recursal, formado por três juízes de 1º grau.   

A restrição aos meios recursais visa atingir um menor espaço de tempo e trazer a certeza jurídica e
a efetividade do processo, sem ferir a busca dos fatos e sem questionar o acesso aos tribunais em enorme
volume de demandas, em decorrência de inúmeros recursos previstos no procedimento ordinário. Temos
então que nos Juizados Especiais nenhum recurso é interposto para os Tribunais de Justiça. Entretanto, a
decisão do Juizado, pode comportar recurso para a turma recursal do próprio Juizado. As Turmas
Recursais são formadas pelos mesmos magistrados de primeiro grau abrangidos pelo seu âmbito
circunscricional, são três juízes de primeiro grau de jurisdição do próprio Juizado. Assim, os Juizados
Especiais devem promover a acessibilidade geral ao Poder Judiciário, reduzindo os custos da demanda e a
duração do litígio.

A Turma Nacional de Uniformização (TNU) é composta por dez juízes federais provenientes das
Turmas Recursais dos Juizados, sendo dois de cada Região da Justiça Federal. A TNU é presidida pelo
coordenador-geral da Justiça Federal e funciona junto ao Conselho da Justiça Federal. Tem competência
para apreciar os incidentes de uniformização de interpretação de lei federal, em questões de direito
material, fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões ou em
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição do pedido de uniformização exige que o acórdão recorrido haja divergido de decisão
proferida por outra turma recursal do Juizado ou pelo Superior Tribunal de Justiça, veiculando
expressamente tese contrária à acolhida. Ou seja, é necessário o requisito do pré-questionamento para se
interpor o pedido de uniformização. O pedido de uniformização interposto tem sua admissibilidade
analisada pelo Presidente da Turma Recursal ou pelo Coordenador da Turma Nacional de Uniformização,
a depender perante qual órgão tenha sido interposto. Sem embargo, uma vez admitido o recurso e enviado
para o órgão julgador, Tribunal Nacional de Uniformização ou Superior Tribunal de Justiça, será feita
nova análise de admissibilidade.

Mais uma demonstração de que os Juizados vieram para ficar, para descomplicar e desburocratizar
a Justiça, para desafogar as Varas tradicionais e os Tribunais Regionais e, em consequência, o próprio
Superior Tribunal de Justiça. A Turma Nacional de Uniformização (TNU) foi instalada no dia 30 de julho
de 2002 e é composta por dez juízes federais provenientes das turmas recursais dos Juizados Especiais
federais de todo o país, sendo dois de cada região da Justiça Federal.

A TNU tem competência para julgar o incidente de uniformização de interpretação de lei federal,
uma espécie de recurso próprio da sistemática dos Juizados Especiais Federais, previsto na lei que os
instituiu. Contudo, por falta de previsão constitucional, não existe efeito vinculante nas súmulas editadas
pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. O principal
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objetivo da Turma Nacional é uniformizar a jurisprudência que deve ser seguida pelas Turmas Recursais e
pelos Juizados Especiais de todo o país, criando unidade entre as Turmas Regionais e Recursais. O
trabalho dos Juizados é voltado para amenizar a chamada morosidade judiciária, diminuindo as distâncias
entre o jurisdicionado e o Judiciário. Dessa forma, a trajetória da TNU, desde sua criação, está sendo
proveitosa, realizando a missão dos Juizados Especiais Federais de garantir o acesso à justiça a todos.
 

6 A importância da criação da Turma de Uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais
estaduais

A instituição de um sistema de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais
Estaduais, na esteira do sistema Federal, está entre os objetivos principais do II Pacto Republicano por um
Judiciário mais rápido e acessível, firmado em abril de 2009 entre as três esferas de poderes, já observado
no segundo capítulo desse trabalho. Tais pontos de pretensa reformulação da legislação vigente objetiva
criar mecanismos de uniformizar a jurisprudência e aperfeiçoar a segurança jurídica.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também está preocupado com a definição de uma política
nacional para os Juizados Especiais estaduais. Conforme consta no site do CNJ, o corregedor conselheiro
Gilson Dipp defendeu a uniformização de decisões das ações de massa, que tem efeitos multiplicadores,
como aquelas relacionadas à telefonia e ao sistema bancário. "Chegamos à conclusão de que é necessário,
sim, a criação de uma Turma Nacional de Uniformização para essas ações de massa" (BRASIL, CNJ, on-
line).

Apesar de sua criação ter como objetivo principal a aceleração do desenrolar processual,
ultimamente tem havido muitas reclamações a respeito da atuação dos Juizados Especiais. É ressaltado
assim o existente acúmulo de funções, especialmente no interior dos Estados, dos Juizados Especiais com
as funções de juiz de direito. E ainda, a desvalorização dos Juizados Especiais estaduais que têm uma
estrutura física e material comprometidas. De acordo com as informações expostas no site do CNJ, as
reclamações contra a falta de estrutura dos Juizados Especiais são recorrentes nas inspeções que a
Corregedoria realiza em todo o País.

Por isso o CNJ mais uma vez trabalha perseguindo o direito fundamental de acesso à justiça,
editando provimento que visa aprimorar o sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito
Federal em todo o País. O provimento 07 da Corregedoria do CNJ, editado no dia 07 de maio de 2010
(BRASIL, CNJ, on-line), estabelece regras mínimas e uniformes para que os Juizados estaduais de todos
os entes federativos tenham um único formato administrativo no primeiro e segundo graus. As medidas
também buscam garantir estrutura material, pessoal e orçamentária mínima para atender de forma efetiva
a população. Por meio desse provimento, a Corregedoria Nacional estimula, ainda, a prática de
conciliação pré-processual, como forma de solucionar conflitos e evitar que eles cheguem à Justiça.
Também determina aos Tribunais de Justiça que os recursos sejam julgados em menos de cem dias pelas
Turmas Recursais e que novas Turmas, temporárias ou não, sejam criadas quando for necessário.

Os Tribunais de Justiça terão ainda que criar em seus Estados uma Turma de Uniformização, já
existente no sistema de Juizados federais, destinada a solucionar eventuais divergências entre as decisões
de diferentes Turmas Recursais. Por causa dessas regras, definidas pelo CNJ, para aprimorar os Juizados

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 407



Especiais dos Estados, as Turmas Recursais do estado de Santa Catarina já começaram a discutir a
uniformização de jurisprudência, e, segundo informações do site do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, os juízes estão acompanhando e se interessando por esse novo alinhamento dos Juizados
Especiais (BRASIL, TJSC, on-line).

 

CONCLUSÃO

Como visto, constitui grande preocupação, hoje, a questão do efetivo acesso à justiça, questão esta
que tem sido objeto de reflexão por vários estudiosos, não só do Direito, mas também de outras áreas do
conhecimento. A chamada Crise do Judiciário não é mais do que o estado atual de um longo processo
cumulativo de problemas mal-equacionados e, portanto, mal resolvidos. Para que aconteça a real
aproximação do cidadão ao sistema judicial, não basta simplesmente que seja assegurado o acesso à
justiça, ou seja, a mera possibilidade de utilização do processo, mas também se requer a efetividade da
prestação jurisdicional sob os comandos da ordem constitucional. Tal concepção é reconhecida como o
acesso à ordem jurídica justa, ou seja, não basta o Estado assegurar os direitos e a sua proteção, faz-se
necessário, igualmente, a garantia do bom funcionamento do mecanismo judicial.

Nesse sentido, existe grande perspectiva de que o Estado alcance o previsto no inciso LXXVIII do
art. 5º da Constituição Federal, inserido por meio da Emenda Constitucional de nº 45 de 2004, o qual
estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Conquanto o problema da morosidade
processual não é um enigma a ser resolvido apenas por meio de reformas na legislação processual
brasileira, mas também por meio de investimentos financeiros na própria estrutura do Poder Judiciário,
como sugestão, a urgente implementação de um sistema informatizado em nossos tribunais, o aumento de
serventuários de justiça, de magistrados, de novos Juizados Especiais estaduais e federais, além da
obrigatória participação em cursos de aperfeiçoamento e atualização de seus servidores, entre outras
medidas.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça é atuante, como já relatado nesse estudo,
demonstrando a todo instante sua intenção de mudar a realidade do Judiciário brasileiro. Assim sendo,
assevera-se feliz a oportunidade de criação do CNJ, que, até então, tem ido ao encontro dos anseios dos
jurisdicionados, em suas Resoluções, Provimentos, Orientações, Recomendações etc., verberando aquilo
que a população, usuária da Justiça, também gostaria de forçar aos órgãos jurisdicionais. A morosidade,
como outrora explanada, é também questão de estratégia, por isso o CNJ tem realizado importantes
atividades no controle administrativo do Poder Judiciário, inclusive a contragosto de muitos magistrados.
Em sua atividade, o Conselho prioriza ações que tornem o Judiciário acessível e menos moroso, por meio,
em particular, do projeto Justiça Virtual e da instauração da cultura da pacificação social dos conflitos por
meio de iniciativas como o Movimento Nacional pela Conciliação, e de iniciativas de inclusão social,
como os projetos Começar de Novo e o Mutirão Carcerário.

Dessa maneira, não há como negar que o surgimento do CNJ se mostra como um instrumento
eficaz na concretização dos anseios constitucionais, pois que o legislador, ao determinar a concentração
das atribuições administrativas num só órgão vinculado ao Judiciário, racionalizou um grave problema no
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que toca à atenção e priorização de políticas até então ofuscadas por outros problemas. Foi também
focalizado no irrestrito acesso à justiça que surgiu a ideia de criação dos Juizados Especiais, que em geral
está beneficiando a população, embora em alguns lugares haja um excesso de ações dentro dos Juizados
Especiais e outros problemas de estrutura aqui já comentados.

Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça vem trabalhando para pôr fim a esses obstáculos
encontrados pelos Juizados na atividade jurisdicional, devendo ser analisados não só pela rapidez
processual, mas também pela qualidade e legitimidade de suas decisões judiciais, inclusive pela atuação da
Turma de Uniformização dos Juizados Federais. Além disso, o CNJ já se manifestou a respeito da criação
de turma de uniformização de jurisprudência também no âmbito estadual, com a finalidade de que os
juizados especiais estaduais também contem com esse instituto para o melhor desempenho de sua presteza
jurisdicional.

Por fim, igualmente fundamental e imperiosa é a participação da sociedade na fiscalização e
acompanhamento dos atos do CNJ, de modo a evitar que volte atrás em seu rigoroso compromisso
institucional. Esse esforço poderá significar a concretização de um Judiciário independente, transparente e
humano. Em outras palavras, os primeiros passos em prol da realização de um verdadeiro Estado
Democrático de Direito.
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O OBSERVATÓRIO DA JUSTIÇA BRASILEIRA COMO POSSÍVEL INSTITUIÇÃO DE
CONTROLE DEMOCRÁTICO DO PODER JUDICIÁRIO

THE OBSERVATÓRIO DA JUSTIÇA BRASILEIRA AS POSSIBLE INSTITUTION OF DEMOCRATIC
CONTROL OF THE JUDICIARY POWER

Benedito Cerezzo Pereira Filho
Daniela Marques De Moraes

RESUMO
O exercício da prestação da tutela jurisdicional deve consistir num instrumento de proteção dos
direitos e de equilíbrio entre a lei e os reclamos sociais. O papel do magistrado baseia-se em
dizer o direito ao caso concreto como prática de superação das desigualdades sociais e
realização dos interesses dos jurisdicionados. Muito foi feito a título de reformas legislativas. Os
poderes judiciais foram inegavelmente ampliados. Contudo, fora acentuado um isolamento do
magistrado a ponto de denotar-se um distanciamento dos jurisdicionado e da sociedade de
modo geral. É neste contexto que se reconhece o Observatório da Justiça Brasileira como
instituição social organizada capaz de exercer o controle democrático do poder judiciário. E
assim o faria em consonância aos seus próprios propósitos, quais sejam: potencializar a
produção acadêmica e científica para que seus estudos e sugestões orientem as avaliações sobre
o sistema de justiça, as reformas normativas e as políticas de gestão; acompanhar e analisar o
desempenho das instituições que integram o sistema de justiça brasileiro e sugerir novas formas
e instrumentos alternativos de resolução dos conflitos; e monitorar e avaliar os resultados das
reformas normativas. Essa articulação entre o poder judiciário e o Observatório da Justiça
poderá, assim, contribuir para a legitimação das decisões judiciais, bem como para um processo
de inclusão permanente do cidadão na prática jurídica, inclusive com a possibilidade de
manifestação na criação do direito.
PALAVRAS-CHAVES: observatório; controle; judiciário; cidadania

ABSTRACT
The exercise of the installment of the jurisdictional guardianship must consist of an instrument of
protection of the rights and balance between the law and the social request. The paper of the
magistrate is based on saying the right to the case concrete as practical of overcoming of the
social inaqualities and accomplishment of the interests of the citizens ones. Much was made for
a reason or purpose legislative reforms. To be able them judicial undeniably they had been
extended. However, it are accented an isolation of the magistrate the point to denote a distance
of the citizen one and the society in general way. It is in this context that if recognizes the
Observatório da Justiça Brasileira as organized social institution capable to exert the democratic
control of the judiciary power. E would make thus it in accord to its proper intentions, which is:
to give power the academic and scientific production so that its studies and suggestions guide
the evaluations on the system of justice, the normative reforms and the politics of management;
to follow and to analyze the performance of the institutions that integrate the Brazilian system of
justice and to suggest new forms and alternative instruments of resolution of the conflicts; e to
monitor and to evaluate the results of the normative reforms. This joint between the judiciary
power and the Observatório da Justiça Brasileira will be able, thus, to contribute for the
legitimation of the sentences, as well as for a process of permanent inclusion of the practical
citizen in the legal one, also with the possibility of manifestation in the creation of the right. 
KEYWORDS: observe; control; judiciary; citizenship 

INTRODUÇÃO

Vários ainda são os desafios para a consolidação da ordem constitucional democrática e suas
configurações, para a materialização da relação entre o poder e a produção de cidadania.
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Há que se considerar que a Constituição não admitiu simplesmente o restrito e literal
entendimento de cidadania, segundo o qual cidadão seria aquele que goza do direito de votar e
de ser votado. Ampliou o conceito de cidadania, ao consagrar em seu preâmbulo o
assecuramento do exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da segurança, do
bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça.

De acordo com PASSOS (1993, p. 124-143),

[...] a efetividade da cidadania assenta muito menos no que se diz que ela seja e muito mais
naquilo que se pode implementar, na organização política, em termos de efetiva participação nas
decisões, acesso amplo a informações e real poder de controle sobre a execução das decisões e
responsabilização dos agentes públicos, sejam eles legisladores, administradores ou julgadores.

Diante disso, surgem as seguintes questões: Quem pode exercer o controle democrático sobre o
poder judiciário? Como seria realizado tal controle? A princípio, seria possível prontamente
objetar e apontar o jurisdicionado/cidadão como o sujeito legitimado para realizar tal controle e
assim o faria mediante a efetiva participação por meio do acompanhamento dos atos decisórios.

Seria possível, também, apontar os advogados constituídos pelas partes, cuja responsabilidade
técnica no âmbito processual, poderia "[...] subsidiar maiores elementos de discussão para a
formação dos provimentos." (NUNES, 2009, p. 114).

Todavia, é ainda necessário, de acordo com SANTOS (2007, p. 34), que se realize "[...] uma
política de adensamento da cidadania, pela via democrática.", com o fito de se alcançar referido
propósito.

Eis o intento do presente artigo: procurar entender os motivos pelos quais o direito e, em
especial, o processual civil vigente, não atende plena e satisfatoriamente aos anseios de todos
os componentes da sociedade brasileira, ensejando a necessidade de estabelecer mecanismos
de monitoramento do judiciário, de seu papel, de sua atuação e comportamento diante do
direito posto e dos jurisdicionados, de modo a permitir, segundo SOUZA JUNIOR (2009, p. 3), o
controle de eventuais efeitos perversos decorrentes de seu desempenho e a possibilidade de
efetivar proposições de cenários alternativos de futuro.

 

1 O LEGALISMO E O PAPEL DO JUIZ NO RESGATE DA JUSTIÇA

Todo juiz consciente, aquele que dedica o melhor de sua inteligência e de seu trabalho para a
missão de solucionar conflitos, deve se indagar, a cada dia, se a sua opção vem produzindo os
frutos pelos quais anseia. Está a justiça humana cumprindo em plenitude o compromisso que
justifica o seu preordenamento? Ou, em outras palavras, a comunidade está tranqüila em
relação ao seu Judiciário, instituição eficiente e ágil para responder - a tempo e a hora - aos
reclamos pela restauração da harmonia social? (NALINI, 2000, p. 17)

O Brasil, sob a influência européia, no século XIX, optou pela codificação das normas que
serviriam de base para o comportamento jurídico dos seus cidadãos. Teve como base as raízes
portuguesas, cuja característica era a burocracia excessiva.

A elaboração de leis e códigos para representar o direito era sinônimo de progresso, de
evolução, de rompimento com a condição de colônia. Neste esteio, o país pretendia vincular seu
direito à de leis que expressassem a vontade do povo, ou melhor, de uma parcela da
população,[1] demonstrando-se bastante preso às formas, sendo, inclusive, vítima das
mesmas.[2]

Essa atitude de apego exagerado às formalidades legais, sem preocupação com a justiça, é uma
herança do positivismo jurídico desenvolvido no 'século dezenove e que, por sua vez, foi uma
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aplicação degenerada de um preceito muito antigo, enunciado por Platão e desenvolvido por
Aristóteles, segundo o qual 'um governo de leis é melhor do que um governo de homens'.
Quando as revoluções burguesas dos séculos dezessete e dezoito enterraram o absolutismo,
trouxeram a bandeira do legalismo, que foi exaltada como a garantia da justiça contra o arbítrio.
Na obra consagrada de Montesquieu, Do espírito das leis, está presente a idéia de que todos os
seres humanos estão sujeitos a leis, que são expressões da razão. Há uma lei política e uma lei
civil, não sendo admissível um relacionamento humano fora da lei. (DALLARI, 1996, p. 80-81)

Assim, a lei equivocadamente é considerada sinônimo de direito.[3] Deu-se maior importância à
legalidade do que à justiça social.

Não se pretende aqui desenvolver um estudo acerca das teorias da justiça, para chegar, ao
menos, próximo a um conceito. Não haveria condições para tanto, haja vista a natureza deste
trabalho. No entanto, parte-se do princípio de que as normas jurídicas deveriam ser elaboradas
e aplicadas sob as bases da justiça representada pelo bom, pela garantia da integridade dos
direitos de cada um.

BICUDO (1978, p. 13) retrata bem o que se pretende dizer:

Na verdade, de nada valeria a construção de um ordenamento jurídico tecnicamente perfeito se
este não tivesse repercussões na distribuição da Justiça, entendida, ainda e sempre, como a
ciência do bom e do justo, capaz de permitir que a cada um seja assegurado o que realmente
lhe pertence.

Quanto à elaboração das leis, o legislador, de acordo com a história brasileira, imbuiu-se de
manter a opressão da maioria a serviço da classe dominante; sob este aspecto, deveria prever
um número máximo de situações jurídicas e, sobre as mesmas, estabelecer as regras de
conduta.

[...] os que conhecem os legisladores modernos e as circunstâncias em que certas leis são
criadas, o que de resto não difere em nada do que sempre ocorreu com os legisladores
históricos, por certo não terão grande entusiasmo com a doutrina de MONTESQUIEU e
dificilmente poderão crer que as leis existentes sejam realmente uma 'relação necessária
fundada na natureza das coisas'. E nem poderão conservar qualquer ilusão com a proclamada
fidelidade dos juízes às leis existentes, como instrumento de garantia das liberdades civis e dos
direitos individuais, especialmente depois que os modernos meios de comunicação social
tornaram tão evidentes e notórias as ligações da lei com as estruturas de poder dominante e
deixaram à mostra os compromissos e ideologias que rondam os legisladores modernos. (SILVA,
2002, p. 124)

Conforme ressalta LYRA FILHO (1999, p. 8):

A lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, ligada à classe dominante, pois
o Estado, como sistema de órgãos que regem a sociedade politicamente organizada, fica sob o
controle daqueles que comandam o processo econômico, na qualidade de proprietários dos
meios de produção.

Assim, foram elaboradas normas gerais e abstratas, sem, contudo, abranger as particularidades
de cada caso, o que seria impossível em vista de seu caráter abstrato e genérico, logo, a simples
análise legal de um caso concreto, sem as adaptações à realidade daquele fato jurídico
específico levariam ao cometimento de injustiças. Com acerto assevera LACERDA (1983, p. 9):
"[...] o sistema não aparece pronto. Promulgado um código, ele passa a adquirir vida
própria em contato com a realidade, a letra se choca com a vida [sem grifo no
original]."

Para dirimir os choques entre a realidade e a letra da lei, foi atribuída ao Poder Judiciário a
tarefa de buscar o melhor, nos moldes do que é justo, para o jurisdicionado, por meio da
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prestação da tutela jurisdicional. Em princípio, caberia ao juiz de direito detectar qual lei, geral e
abstrata, deveria ser aplicada ao caso concreto em evidência e, de acordo com as circunstâncias,
aplicá-la, exercendo o raciocínio da subsunção.[4]

Por este raciocínio, o juiz não teria muito trabalho a não ser presumir que as leis são sempre
justas e, a partir de então, localizá-la no arcabouço jurídico para a devida aplicação. Seria como
montar um quebra-cabeças, assim que encontrada a peça certa, bastaria encaixá-la junto às
demais já postas.[5]

NALINI (2000, p. 20), amparado por TARUFFO, tece seu comentário acerca da subsunção:

Prestigiou-se a clássica doutrina do silogismo judicial, a conceber a decisão como resultado
objetivo de um cálculo dedutivo. Ela apresentaria a incontestável vantagem da segurança do
julgamento eliminando o risco da escolha subjetiva do julgador. Observa Taruffo que o
formalismo interpretativo e o formalismo decisório 'tendem a acreditar na idéia de que o direito
seja uma entidade autônoma, separada dos valores sociais, históricos e teleológicos, que as
decisões devam se fazer em seu aspecto formalista do ordenamento e que ainda os juízes não
devam levar em conta certos valores como base em suas interpretações e aplicação da lei'.

No entanto, mais uma vez, a legalidade estaria sobreposta à justiça, o que claramente era
percebido. DALLARI (1996, p. 80), em peculiar comentário, denota:

Extensas e minuciosas discussões teóricas, farta citação de autores e de jurisprudência,
acolhimento ou refutação dos argumentos dos promotores e advogados, tudo isso gira em torno
da escolha da lei aplicável e da melhor forma de interpretar um artigo, um parágrafo ou mesmo
uma palavra. São freqüentes as sentenças e acórdãos dos tribunais recheados de citações
eruditas, escritos em linguagem rebuscada e centrados na discussão de formalidades
processuais, dando pouca ou nenhuma importância à questão da justiça.

Com isso, pouca, ou mesmo, nenhuma atenção é dada ao jurisdicionado, aquele que sofre as
angústias por ver seus interesses sendo decididos por um poder que deveria provar ser legítimo
ante a participação direta com as partes no processo, na busca de sentenças justas.[6]

Ao juiz não basta identificar a lei que se encaixa ao caso concreto e aplicá-la na expectativa de
dar a cada um o que é seu. Agindo assim ele correria o risco de, segundo MANGABEIRA, citado
por LYRA FILHO (1999, p. 21), dar "[...] ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao
desgraçado a desgraça, que é isso o que é deles [...]".

Acrescido a isto, o magistrado, não obstante representar o Estado na função de prestar a tutela
jurisdicional, é homem, pensa, sente e age de acordo com aquilo que para ele é aceitável
enquanto ser humano, cidadão e membro de uma sociedade. Por mais que esteja preso ao
formalismo legal, não consegue fugir a esta realidade.

CAPPELLETTI (1981, p. 16-17), notadamente, demonstra o que se pretende dizer:

[...] a própria palavra 'sentença' vem de 'sentir', tal como a palavra 'sentimento'. Mas, ainda
prescindindo da mais ou menos significativa etimologia, resta o inegável fato de que em muitas
ocasiões a motivação verdadeira, real, efetiva de uma sentença não é completamente revelada
na fundamentação da decisão do Juiz, mas sobretudo encontra-se nas ocultas inclinações - mais
ou menos ocultas - do ânimo do julgador. O 'sentimento' do Juiz: a simpatia, a antipatia por
uma parte ou por uma testemunha; o interesse, o desinteresse por uma questão ou
argumentação jurídica; a inclinação para um tipo evolutivo, histórico, sociológico de exegese das
leis, antes que para uma interpretação rigidamente formal; o interesse ou o enfado frente a um
conjunto de eventos - e assim ia ele discorrendo. Sentimentos: afetos, tendências, ódios,
rancores, convicções, fanatismos; todas as variações desta realidade misteriosa, maravilhosa,
terrível que é o espírito humano, refletidas com ou sem véus nas frias expressões dos
repertórios de jurisprudência: paixões desencadeadas, paixões contidas, predileções mal
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reveladas, nas estantes emboloradas dos cartórios dos tribunais.

Por um longo período, tentou-se conscientizar que o juiz era nada mais do que um "escravo da
lei",[7] logo não deveria pensar.[8]

O magistrado não pode ser comparado a um escravo. Ele tem responsabilidades, sendo a mais
relevante restabelecer, por meio de sua decisão, a paz jurídica aos conflitantes que buscam a
guarida do Poder Judiciário. Por esta razão,

[...] a transformação do juiz em mero burocrata, ainda que fundada em motivos sérios
relevantes para a época, acabou por retirar do sistema algo que lhe é inerente, ou seja, a
possibilidade de dar a quem tem um direito o seu gozo efetivo, evitando que todos possam
expropriar direitos desde que se disponham a pagar por eles. (MARINONI, 2000, p. 38)

CARVALHO (1997, p. 39), em sua obra Magistratura e direito alternativo, denuncia que: "A
aplicação silogistica da lei, como é ensinado nas faculdades, nada mais é do que uma forma de
aprisionar o Juiz, tirar-lhe a força criadora. Serve às classes que elaboram as leis, pois fazem
dele um mero e frio aplicador do direito positivo."

Com base nisso, denota-se que o juiz não pode ficar adstrito ao texto legal; deve atentar-se às
leis em razão do sistema positivista em que está inserido. Não se pretende aqui defender a idéia
de exclusão das leis, isto nem seria possível.[9]

O que se quer dizer é que o juiz deve ver na lei um ponto de referência, sem erigi-la a dogma.
O juiz tem de ser atuante e, ao acompanhar uma determinada demanda, desde a propositura
da ação até o ato decisório, identificar quem são as partes, suas reais necessidades, seu nível
cultural e intelectual e até mesmo sua condição financeira. Agindo assim, o Estado conseguirá
auxiliar na superação de obstáculos que causam o inacesso à justiça.

O juiz, portanto, ao julgar, deve optar pelo raciocínio da criação, segundo o qual, diante de um
caso concreto, exerce uma função criadora do direito, ou seja, diante do caso específico,
observará a condição financeira, cultural, social das partes, atentando-se ao momento histórico e
político em que estão inseridas para, então, completar as leis de caráter genérico e abstrato ao
solucionar os conflitos.[10]

Por meio deste raciocínio, cabe ao magistrado identificar a lei geral e abstrata a ser aplicada e,
uma vez feito isso, analisar a situação cultural, política, social, histórica em que está inserido o
fato da vida real para, de modo criativo, ou seja, de modo a atender às reais necessidades dos
jurisdicionados, adaptar/complementar a lei ao caso concreto.[11]

FIGUEIRA JUNIOR (2001, p. 136), em seus Comentários ao código de processo civil, ressalta:

[...] para que se alcance a decisão justa (ius aequum) o órgão julgador é chamado a aplicar o
direito ao caso concreto, não mais através de simples subsunção, mas por intermédio da
descoberta de valorações e decisões de vontade. [...] E mais: há muito não se pensa que a lei
(uníssona e racional) é um produto abstrato da razão pura dos legisladores, único baluarte capaz
de levar o julgador à decisão justa. Assim como a formação da lei é reflexo multifacetado da
obra humana fundada em interesses diversos e expressão do poder, nada obstante buscar em
tese o 'correto' e o 'justo', não menos verdadeiro é o que se verifica no âmbito da aplicação do
direito, razão pela qual não se pode, nos dias de hoje, imaginar os juízes e tribunais limitados a
um esquema de mera execução da lei, despindo-se de qualquer conteúdo valorativo.

ABDALA (1995, p. 65), outrossim, afirma: "O julgador, mesmo que não saiba ou não deseje,
quando decide baseado somente no direito positivo, apenas repete o sistema e infunde a
megaestrutura estatal ao cidadão, podendo até ser o executor expresso ou tácito daqueles que
dominam o conjunto da sociedade."
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Ao juiz é dado pensar, ter sentimento, a própria palavra sentença, como ressaltou CAPPELLETTI
(1981, p. 16-17), vem do verbo sentir e, por esta razão, deve ele aperceber-se dos reais
motivos que levaram os cidadãos à situação conflitante e, considerando a evolução social,
política e cultural, entregar a tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, como esperado
pelos jurisdicionados.

É sabido que a herança juspositivista os desencoraja,[12] principalmente porque, nos bancos das
faculdades de direito,[13] onde deveria ser enfatizada uma formação mais humanística, há uma
excessiva preocupação em decorar as leis e os códigos. Em muitas oportunidades, o estudo do
direito baseia-se em sistematizações de assuntos jurídicos em apostilas sem autores conhecidos,
com algumas parcas explicações acerca do conteúdo estudado.[14]

Nestes moldes, os discentes - talvez futuros juízes - não são preparados para pensar, apenas
para localizar os artigos que serão aplicados ao caso concreto, ficam presos àquele formalismo
exacerbado, justificando que uma sociedade livre tem suas bases na legalidade, na formalidade,
assim como MONTESQUIEU (apud LACERDA, 1983, p. 8) afirmava no século XVIII: "As
formalidades da justiça são necessárias à liberdade."[15]

NALINI (2000, p. 20-21) sensível a esta realidade, discorre em sua obra o seguinte:

Houve quem afirmasse que a grande maioria dos juízes, sem o perceber, integrava-se nessa
categoria. As faculdades de Direito em nada alteraram a substância do ensino jurídico, aferrado
a um conceito medieval de transmissão do conhecimento, fundado substancialmente na
realidade normativa. As disciplinas a que os professores e alunos dedicam maior atenção
ostentam em comum a circunstância de possuírem o direito codificado. E o aprendizado do
direito privado, em muitas escolas, resume-se à leitura pausada dos artigos do Código Civil.

Os alunos, seguindo a linha de estudo acima apontada, irão prestar concursos públicos para
ocupar as carreiras jurídicas, com grandes chances de aprovação, no entanto, provavelmente
não estarão aptos a julgar com a tranqüilidade de entregar justiça aos cidadãos, cujos interesses
foram submetidos à apreciação.[16] NALINI (2000, p. 22):

O operador jurídico afeiçoado às posturas mais arcaicas, fruto daquela faculdade de Direito que
não se renovou, não tem noção destas transformações e vive sob permanente estado de
perplexidade ou apatia. Não passa de um burocrata, cuja atenção apenas por acaso resolve os
conflitos, mas que não raro os intensifica. Isso ocorre quando, de preferência a julgar o cerne da
demanda, esta é encerrada com julgamento de matéria preliminar, numa solução tipicamente
epidérmica. O conflito continua a existir e o juiz mantém sua consciência em paz, pois se valeu
do processo para não enfrentar a dificuldade de mergulhar no mérito.

Deste modo, tem-se que:

O legalismo é sempre a ressaca social de um impulso criativo jurídico. Os princípios se
acomodam em normas e envelhecem; e as normas esquecem de que são meios de expressão
do Direito móvel, em constante progresso, e não Direito em si. Com o vício de rodar a manivela,
o Estado troca, na sua Casa da Moeda, os papéis com lastro de ouro pelos papéis
desvalorizados, na inflação das leis; e acaba usando a 'guitarra', a máquina de fazer dinheiro
falso, para enganar os tolos. Direito e Justiça caminham enlaçados; lei e Direito é que se
divorciam com freqüência. Onde está a justiça no mundo? [sem grifo no original] (LYRA
FILHO, 1999, p. 85)

 

2 CRISE E REAÇÃO. SERÃO BOAS AS NOTÍCIAS PARA OS NÃO-PRIVILEGIADOS?

O processo, especialmente o civil, em razão dos mecanismos de proteção da propriedade,
sempre representou a própria crise, sob a ótica do cidadão comum; não foi feito para atender
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satisfatoriamente os anseios do homem comum. "Referir-se a uma crise pressupõe que, em
algum momento, se teve, no Brasil, justiça célere e efetiva, para todos os setores da sociedade,
o que, em momento algum, ocorreu." (TASSE, 2001, p. 43)

Portanto, falar em crise é discorrer acerca da construção de um direito comprometido com uma
minoria privilegiada em desfavor da grande maioria da população e, especialmente no Brasil,
sempre foi ressaltada a gritante disparidade, desigualdade entre os indivíduos, dando margem
ao desrespeito mútuo e a desconsideração de um pelo outro; tudo mascarado pela igualdade
embutida na legislação.

Eis o grande equívoco: mitificar a igualdade de todos perante as leis. É contraditório o que se
argüi na teoria e o que se vivencia na prática. PASSOS (1999, p. 98) salienta:

[...] a construção da ordem social centrada nos direitos do indivíduo teve como contraposição
necessária uma organização política centrada numa crescente regulação da vida individual,
configurando-se o paradoxo da convivência de um discurso libertário com uma realidade de
dominação e dependência. Daí este nosso mundo de hoje, em que entoamos hosanas à
liberdade, mas temos correntes nos pés.

À minoria tudo é assegurado, há boas leis, bons tribunais, basta observar as prerrogativas
legais[17] que estão à disposição destes poucos e, na pior das hipóteses, quando se deparam
com instituições falidas, o dinheiro supre a falha estatal, restando à maioria o que lhe cabe: a
margem da sociedade. "É uma injustiça espantosa exigir que homens de caracteres desiguais se
curvem a leis iguais; o que convém a um não serve para outro." (SADE apud BECKER, 2002, p.
35)

Diante desta realidade, insistir na igualdade entre os homens é confirmar que "[...] Os tribunais
e os serviços legais são em teoria disponíveis para todos, do mesmo modo que no Sheraton
Hotel qualquer um pode entrar; tudo que se precisa é ter dinheiro." (GARRO, 2000, p. 308)

Diante disso, como é possível afirmar que o direito está em crise? Ele representa a própria crise.
Seguindo as lições de MARINONI (2000, p. 19), "Na verdade, a idade dos sonhos
dogmáticos acabou. A nossa modernidade está na consciência de que o processo,
como o direito em geral, é um instrumento da vida real, e como tal deve ser tratado
e vivido [sem grifo no original]." 

Na busca deste instrumento da vida real, a partir do final da década de 80 iniciou-se um ciclo de
estudos que redundaram em reformas do Código de Processo Civil,[18] na tentativa de atender
às exigências contemporâneas, superando-se os obstáculos na entrega de justiça. Conforme
assevera DINAMARCO (1994, p. 11): 

É tempo de integração da ciência processual no quadro das instituições sociais, do poder e do
Estado, com a preocupação de definir funções e medir a operatividade do sistema em face da
missão que lhe é reservada. Já não basta aprimorar conceitos e burilar requintes de uma
estrutura muito bem engendrada, muito lógica e coerente em si mesma, mas isolada e insensível
à realidade do mundo em que deve estar inserida. Daí a proposta de colocar o próprio sistema
processual como objeto de exame a ser feito pelo ângulo externo, ou seja, a partir da prévia
fixação dos objetivos a perseguir e dos resultados com os quais ele há de estar
permanentemente comprometido.

Passou-se a evidenciar a visão exógena do processo, ou seja, vista pelo lado dos consumidores
do direito. O processualista passou a preocupar-se com um processo de resultado, com uma
ordem jurídica justa. A presença de princípios fundamentais, como o devido processo legal,
contraditório, publicidade, deixou de ser a grande novidade, para ser considerado como o
mínimo para um Estado detentor do monopólio da justiça, democrático e de Direito, possa
oferecer aos seus jurisdicionados, em nível processual.
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A atenção do processo voltou-se, então, para sua efetividade, ou seja, a busca de um resultado
justo, desprendendo-se de formalismos e questões meramente doutrinárias para proporcionar às
partes litigantes não só o simples direito a uma sentença, mas também, a uma sentença justa,
com pouco dispêndio de tempo e, principalmente, com um custo econômico acessível a todos
indistintamente.

Com a contribuição do autor italiano CAPPELLETTI acerca do acesso à justiça, questões várias
foram evidenciadas, demonstrando a problemática do sistema processual que, não obstante ser
um dispositivo recente, pecou ao ignorar quem mais dele necessita, exatamente a maioria dos
jurisdicionados.

Cumpre esclarecer que a classe menos favorecida, por suportar a carência econômica, cultural
etc., é a mais prejudicada, visto que a minoria esclarecida e abastada economicamente,
raramente necessita do judiciário, porém, se vier a precisar, possui meios de buscar um
resultado eficaz que é o esperado por todos, justo, rápido e não dispendioso.

Muitas foram as mudanças na legislação. Mas, sob a ótica dos não-privilegiados, essas
modificações são satisfatórias?

Numa primeira análise, parece que a perspectiva da mudança é satisfatória. Comprometidos com
a adequação, celeridade e custo acessível da tutela jurisdicional, os juristas responsáveis pelas
alterações legislativas mostraram-se preocupados com os fatores que estavam gerando o
inacesso à justiça e levaram ao Congresso Nacional projetos de lei que redundassem na tão
esperada ordem jurídica justa.

No entanto, num outro olhar, é ainda possível afirmar que o interesse na reformulação da
legislação é da elite dominante. Enfrentar esta realidade é observar que as alterações legislativas
vêm para retirar os obstáculos no fluxo das decisões judiciais, mas decisões judiciais atinentes a
determinados grupos, assim como sempre foi, sem, contudo, atingir aos demais jurisdicionados.

A instrumentalização das demandas que atendam à grande maioria da população não gera
interesse, portanto, podem e devem ficar engessadas como estão. As reformas processuais, na
verdade, não se prestam ao seu verdadeiro propósito, até mesmo porque todo o emaranhado
legal foi, intencionalmente, elaborado para não funcionar a contento em favor da maioria.

Se o processo visa instrumentalizar, é preciso que se aponte o que ele irá instrumentalizar. O
processo civil deverá servir de instrumento do direito civil que, como foi visto, é preservador
também de desigualdades e de injustiças, haja vista o propósito de sua elaboração.[19]

Na verdade, o processo civil não foi elaborado para atender aos interesses gerais, mas sim aos
interesses da elite dominante, assim como o direito civil. Por esta razão, por mais que se
pensem em melhoramento das vias legais processuais, não será possível atender à maioria
excluída, perpetuando-se a desigualdade.

O problema deixa de ser jurídico!

Fica fulgente, portanto, o divórcio entre a teoria e a prática. "[...] a desigualdade mascarada
justamente pelo seu antônimo, a igualdade, foi sempre um fator decisivo e marcante em todos
os setores da nossa pátria. Só não podemos saber até quando o povo vai continuar acreditando
que Deus é brasileiro e que tudo irá melhorar sem ser necessária uma mudança, ainda que
radical, de posição." (PEREIRA FILHO, 2000, p. 110)

 

3 O OBSERVATÓRIO DA JUSTIÇA COMO POSSÍVEL INSTITUIÇÃO DE CONTROLE
DEMOCRÁTICO DO PODER JUDICIÁRIO
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O desenvolvimento de técnicas processuais, estruturadas sob um discurso ideológico
socializador, por meio das quais se prometia a entrega de efetiva tutela dos direitos ao
jurisdicionado, ampliou os poderes judiciais, configurando um protagonismo antes inexistente.

Os instrumentos e técnicas processuais asseguravam suficiência para restaurar entre os litigantes
o estado anterior ao conflito de interesses, entregando ao jurisdicionado o mesmo resultado que
ele teria caso houvesse o cumprimento espontâneo dos preceitos jurídicos aplicáveis à situação
conflitante.

Nesta conjuntura, assistiu-se o deslocamento do centro do poder. Era nítida a migração do
poder ao judiciário que, agora, tinha o papel de aprimorar a técnica interpretativa. Incumbia-lhe,
de acordo com CARVALHO NETO (2003, p. 99), "[...] uma análise sistêmica, teleológica e
histórica de inserção da norma nos respectivos contextos, para que assim pudesse extraí-la dos
textos legais."

Observou-se, nesta medida, que o poder judiciário constituía-se numa figura importante e de
fundamental relevância para a densificação das normas com o fim de concretizar o direito dos
cidadãos. Para tanto, era mister repensar a jurisdição e seu papel.

Consoante afirmado, não se poderia admitir a manutenção de um magistrado espectador. A
jurisdição, porquanto, uma vez ampliada, teria de somar ao seu conceito inaugural (aplicar a lei
ao caso concreto) o dever de função de um poder que está incumbido de realizar e garantir os
direitos fundamentais.

Fica denotado que o judiciário passa a fruir de um poder mais invasivo se comparado ao do
legislador.[20]

Percebe-se, contudo, que, para cumprir sua função, de acordo com os novos preceitos
instrumentais, o magistrado se transveste de sujeito processual principal e, num ideal
monológico, suprime o espaço procedimental discursivo do processo para formar, sozinho, os
provimentos jurisdicionais ("privilégio cognitivo"). 

Com isso, contribui-se para um distanciamento dos jurisdicionado e da sociedade de modo geral,
acentuando-se o solipsimo judiciário. SANTOS (2007, p. 79) afirma: "[...] na prática, contribui
para um isolamento social do judiciário, fechando-o, enquanto a sociedade em que se assenta
vai se diversificando e torna-se cada vez mais plural."

Continua SANTOS (2007, p. 79-80),

No Brasil, tal como em Portugal depois de 1974, a passagem da ditadura para a democracia não
implicou debates, e tão pouco pressões políticas que exigissem mudanças profundas na
estrutura organizacional dos tribunais. Isto conduziu a um reforço da independência judicial em
relação aos outros poderes sem a correlata discussão sobre os mecanismos de controlo
democrático da magistratura. Por outro lado, não foi questionada a independência interna,
preservando-se um modelo burocrático de organização, com subordinação dos juízes à cúpula,
dentro de uma estrutura em que os magistrados se concentram nas suas carreiras individuais e
mantêm um distanciamento em relação à esfera pública e às organizações sociais.

Nesta perspectiva, vislumbra-se necessária a busca de instrumentos e/ou meios que permitam o
exercício de um controle sobre o papel da magistratura. Afirma NUNES (2009, p. 50): "Tal
controle será possível mediante a releitura de alguns princípios do modelo constitucional de
processo, com base na visão procedimental de Estado Democrático de Direito, que impõe uma
necessária comparticipação na implementação legislativa e jurisdicional."

"Numa sociedade info-democrática, a administração da justiça será tanto mais legitimada pelos
cidadãos quanto mais conhecida e reconhecida for por eles." (SANTOS, 2007, p. 86)
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Por tal razão, com o intuito de delimitar eventuais, contudo, possíveis abusos, considerando-se
que todo o poder, por si só, é fonte inesgotável de arbitrariedade, foi mister instituir que os atos
decisórios fossem fundamentados.[21]

A motivação ou fundamentação não representa mera técnica processual - um dos requisitos da
sentença. É garantia às partes de que o ato de criação judicial do direito progride em prol da
democracia.[22]

É de se notar a penetração do entendimento acerca da fundamentação. Quer-se dizer que não
basta indicar qual a lei ou o artigo utilizado para decidir, nem tampouco a preferência do
magistrado por uma das versões probatórias trazidas pelas partes.

Ao juiz cabe, diante dos fatos, circunstâncias e fundamentos da demanda, realizar uma análise
crítica do conjunto probatório para, no ato de decidir, demonstrar a persuasão racional aplicada,
somada a uma explicação dos motivos que o levaram a tal ou qual interpretação do direito, daí a
necessidade da racionalidade na argumentação dos atos decisórios.

Ocorre, contudo, que o modelo processual solipsista reduziu demasiadamente a importância das
partes e de seus procuradores no processo, configurando um esvaziamento de suas
participações.

Por tal motivo, no espaço endoprocessual, é imperioso que se resgate a responsabilidade técnica
dos advogados e que se reforce a necessidade da participação das partes. Ao jurisdicionado
compete, num ato de cidadania, participar das decisões.

Não é por outra razão que PASSOS (1999, p. 71-72) explana:

Direito é decisão, destarte a participação no processo decisório, em todos os seus pressupostos
e fases, revela-se um elemento constitutivo da dimensão democrática do Estado de Direito, uma
garantia para o cidadão e um espaço real de liberdade e de efetiva autodeterminação,
indispensáveis para haver real cidadania. Digo mais, é a única forma de realizar os direitos
fundamentais, bem como os que deles decorrem como seus desdobramentos, tirando-os do
mundo do faz de conta dos enunciados bombásticos para colocá-los no mundo real dos
acontecimentos.

Todavia, sabe-se que a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais e a
necessidade de participação responsável das partes e de seus procuradores não caracterizam um
controle democrático pleno do poder judiciário, capaz de garantir cidadania.

Há muito que se transformar para que se possa alcançar uma "Revolução Democrática da
Justiça", conforme propugna SANTOS (2007). 

Em uma sociedade plural e complexa (como a brasileira), na qual se reconhece que o direito diz
respeito a todos os cidadãos, há que se permitir formas de organização com o fim de revelar
novos sujeitos, no contexto político, capazes de criar e garantir direitos.

Nesta conjuntura, o Observatório da Justiça Brasileira nasce como instituição social que conta
com representantes do Governo Federal, com agentes do direito, bem como com pesquisadores
e representantes de movimentos sociais, para, além de outras tarefas, acompanhar e analisar o
desempenho das instituições que integram o sistema da justiça nacional.

SOUZA JÚNIOR (2009, p. 2-3) assim o apresentou:

Como síntese de seus estudos o consórcio UnB/UFRJ apresentou uma estratégia para observar a
Justiça com a sugestão de institucionalizar um Observatório Permanente da Justiça Brasileira
(OJB). Este Observatório Permanente da Justiça Brasileira (OJB),inicialmente ligado à Secretaria
de Reforma do Judiciário, buscaria produzir investigação empírica e crítica sobre os mecanismos
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de criação e distribuição do direito socialmente disponíveis, alimentando os Poderes Públicos e a
sociedade brasileira com elementos de informação a partir dos quais podem ser desenvolvidas as
estratégias e pactuações necessárias para a reforma e a modernização do sistema de Justiça.
Além disso, o OJB auxiliaria no monitoramento das reformas já em andamento, permitindo o
controle dos seus eventuais efeitos perversos e a proposição de cenários alternativos de futuro.
Finalmente, as pesquisas do OJB auxiliariam na prospecção e avaliação de experiências que,
embora existentes, podem restar ofuscadas pelo modelo central de Justiça. A partir desse
trabalho verdadeiramente "cartográfico", o Observatório poderia manter uma página na web
contendo uma espécie de "Biblioteca de Alternativas", como subsídio e estímulo para outras
iniciativas de transformação.

O Observatório da Justiça Brasileira tem dimensão acadêmica e de pesquisa. É instância crítica
de reflexão acerca do Poder Judiciário e sua capacidade de solucionar os conflitos.

Caracteriza-se como órgão de assessoramento acadêmico, crítico e independente que se
responsabilizará pela formulação e proposição de inovações institucionais, realizando fiscalização
constante do judiciário e da justiça, com o intuito de ampliar e garantir o acesso à justiça no
Brasil.

Neste contexto, o Observatório da Justiça Brasileira, composto por vários agentes sociais, dentre
eles as universidades, as instituições jurídicas e membros da sociedade civil, pode representar
uma das formas democráticas de controlar o judiciário brasileiro, diagnosticando suas mazelas e
suas benesses para, então, orientar reformulações ou contribuir para a perpetuação dos bons
resultados.

 

CONCLUSÃO

[...] o direito oficial nem sempre representou o genuíno espaço de cidadania, de participação e
das garantias legais para grande parte da população. A prática do Direito oficial do Estado
ensejou um longo processo histórico em que a sociedade brasileira viveu permanentemente a
fome, a exclusão e a carência de justiça. (WOLKMER, 2000, p. 145)

A elaboração um direito nacional excludente, teve como reflexo um predominante inacesso à
justiça. Diante desta realidade, muitos jurisdicionados não alcançavam satisfatoriamente a tutela
jurisdicional.

O legalismo e o formalismo excessivos, conjugados com um juiz neutro, imparcial e despido de
poder, conforme os paradigmas liberais, caracterizavam profundas desigualdades jurídico-sociais,
afastando a grande maioria do Poder Judiciário.

Com esta análise, chega-se à conclusão de que era necessária uma reestruturação jurídico-
política, uma reconstrução do direito nacional, com especial atenção às diferenças dos cidadãos
brasileiros, às suas exigências e realidades.

O Poder Judiciário, diferentemente dos Poderes Legislativo e Executivo, não é eleito pelo povo.
E, por esta razão, só garantirá sua legitimidade quando atuar de forma integrada com as partes
na realização de seus direitos por meio da tutela jurisdicional, considerada direito fundamental.

Conquanto, o exercício da prestação da tutela jurisdicional deve consistir num instrumento de
proteção dos direitos e de equilíbrio entre a lei e os reclamos sociais. O papel do magistrado
baseia-se em dizer o direito ao caso concreto como prática de superação das desigualdades
sociais e realização dos interesses dos jurisdicionados.

Muito foi feito a título de reformas legislativas. Os poderes judiciais foram inegavelmente
ampliados. Contudo, fora acentuado um isolamento do magistrado a ponto de denotar-se um
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distanciamento dos jurisdicionado e da sociedade de modo geral.

Desta feita, é premente reconhecer o Observatório da Justiça Brasileira como instituição social
organizada capaz de exercer o controle democrático do poder judiciário. E assim o faria em
consonância aos seus próprios propósitos, quais sejam: potencializar a produção acadêmica e
científica para que seus estudos e sugestões orientem as avaliações sobre o sistema de justiça,
as reformas normativas e as políticas de gestão; acompanhar e analisar o desempenho das
instituições que integram o sistema de justiça brasileiro e sugerir novas formas e instrumentos
alternativos de resolução dos conflitos; e monitorar e avaliar os resultados das reformas
normativas.

Essa articulação entre o poder judiciário e o Observatório da Justiça poderá, assim, contribuir
para a legitimação das decisões judiciais, bem como para um processo de inclusão permanente
do cidadão na prática jurídica, inclusive com a possibilidade de manifestação na criação do
direito.
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[1] "Quando o positivista fala em Direito, refere-se a este último - e único - sistema de normas,
para ele, válidas, como se ao pensamento e prática jurídicas interessasse apenas o que certos
órgãos do poder social (a classe e grupos dominantes ou, por elas, o Estado) impõem e rotulam
como Direito." (LYRA FILHO, 1999, p. 30).

[2] "Esses pobres profissionais do direito são profissionais de um direito pobre. Seu mundo é a
lei estatal. Ela é o direito para eles. O direito real que emerge das lutas, das utopias realizadas,
do sofrimento histórico dos povos, não é jurídico para eles, pois seu lar é a estabilidade e sua
cama a harmonia, mesmo que as vidas pessoais sejam instáveis, as sociedades contraditórias e
a história um risco dinâmico e mutável. Eles são os arautos do ontem, os lutadores da
conservação e os profetas do amor desencarnado. Perigosos conservadores. Eficientes
reprodutores dos comandos dos poderes, sem lugar claro nos conflitos que se travam, sem uma
existência de riscos e rasgos e sem rotas traçadas por seus próprios pés." (AGUIAR, 1993, p.
19).

[3] "O Direito está muito além da Lei, esta o conjunto dos dispositivos postos nos comandos
legislativos através dos artigos, parágrafos, incisos e alíneas. A interpretação literal ou
gramatical, presa ao significado lingüístico dos dispositivos legais, somente era legítima no velho
liberalismo dos séculos XVIII e XIX, em que se afirmava a supremacia do Parlamento sobre o
poder absoluto dos monarcas através de leis genéricas e abstratas, sob a premissa de imanente
igualdade entre os indivíduos." (SLAIBI FILHO, 2001, p. 186).

[4] Por meio deste raciocínio, a lei é aplicada por silogismo, em que a premissa maior é a lei
geral e abstrata, a premissa menor o caso concreto e a conclusão, a decisão ou o julgamento.

[5] "[...] A ambiciosa criação de um mundo social em que os homens não seriam mais dirigidos
pelos homens, e sim pelas leis, acabou por submeter os homens às suas máquinas,
conseqüência, de resto, imanente como tendência profunda, nascida com a idéia de
'matematização' do direito e das demais ciências do espírito, como instrumento da mais abjeta
de todas as tiranias." (SILVA, 2002, p. 42)

[6] "O imaginário ordenado, incriativo e dedutivo gera a sistemática negação do social, do
econômico, do político (e isto é uma forma de jogo político), do existencial e de novos
paradigmas. É preciso que o sujeito de direitos continue a ser considerado uma
abstração comprimida numa relação bipolar. A vida é um processo, mas não o
histórico, e sim o judicial [sem grifo no original]. Desse modo, o sujeito de direitos passa a
ser 'parte', 'autor e réu', 'impetrante e impetrado', 'indiciado', 'imputado', 'requerente e
requerido', mas nunca gente ou ser humano concreto. Seus condicionamentos não são
considerados e se isso acontece é porque a lei prevê. Sua extração de classe também não conta,
até porque a justiça não é para os oprimidos, que não tem vez nem voz nos procedimentos. A
decisão judicial é uma mercadoria cujo preço não está a altura dos empobrecidos. Mais uma vez
a concretude social e existencial dos sujeitos não é considerada, o que significa dizer que, para o
direito burguês de estado periférico, não há espaço para a cidadania concreta. A lei abstrata
trata ritualisticamente de sujeitos abstratos." (AGUIAR, 1993, p. 21)

[7] Expressão utilizada para evidenciar que o juiz não deveria pensar, mas tão somente agir de
acordo com o prescrito na lei, não extrapolando seus limites. Esta idéia foi amplamente
defendida por Montesquieu, pensador francês do século XVIII, na obra Do espírito das leis, de
sua autoria, que afirmou que o juiz era a "boca da lei", ou seja, deveria ater-se a pronunciar as
palavras da lei. Atualmente, como acentua José Renato Nalini, "Até os mais ortodoxos na
formação dogmática positivista não aceitam hoje que o juiz seja a boca a pronunciar as palavras
da lei." (NALINI, 2000, p. 18)
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[8] "[...] A partir da única realidade da norma, a identificação do fenômeno jurídico passou a
padecer de uma simplificação irrealística do direito, ignoradas as suas dimensões axiológicas e
sociais. A conseqüência foi um desarrazoado esvaziamento dos deveres e responsabilidades do
juiz, considerado servo da lei, qualquer que seja ela. Preso à norma posta, o operador esteve
numa confortável posição de um ser ascético, passivo, neutral, que se limitava a aplicar
automaticamente a lei ao caso concreto." (NALINI, 2000, p. 20).

[9] "O movimento do acesso à justiça é uma solução de compromisso. O aspecto normativo do
direito não é renegado, mas enfatizado como elemento de extrema importância. É condição
necessária ao conhecimento do fenômeno jurídico, mas não suficiente à sua compreensão total.
O direito é norma, todavia não se contém todo na positividade." (NALINI, 2000, p. 24).

[10] "As modernas tendências da Filosofia do Direito contemporâneo, contudo, procuram
mostrar que a atividade de aplicação da lei pelo Juiz implica, de certo modo, também uma
função criadora do direito, na medida em que o preceito legal, abstrato como é, em sua
formulação genérica, não passa de um projeto de norma reguladora da conduta humana,
projeto esse que o julgador deve completar de modo a concretizá-la [...]." (SILVA; GOMES,
2002, p. 64)

[11] "A obrigação que o juiz tem de julgar implica em seu favor o poder de criar o direito para
que possa decidir acerca de todos os conflitos que lhe são submetidos e cumprir corretamente
essa obrigação. [...] Essa ação criadora do juiz sobre o direito escrito manifesta-se também
quando ele adapta e atualiza uma disposição legislativa antiga ou ultrapassada pela realidade
social, dando-lhe um significado e um alcance adequados a essa realidade e aos novos valores
que com ela entram em tensão, como o determina, aliás, o art. 5º da Lei de Introdução ao
Código Civil." (AKEL, 1995, pp. 122-124)

[12] "[...] os juízes são desencorajados consistentemente a fazer experimentos para adaptação
criativa das leis antiquadas aos problemas que devem resolver diariamente. A herança da
filosofia positivista de direito não permitiu uma evolução, e o resultado é um formalismo estulto
que força os fatos da vida para dentro de categorias legais obsoletas ou simplesmente
empurram os fatos da vida para fora dos tribunais." (MÉNDEZ, 2000, p. 244).

[13] "Não há direito para os juristas. O que existe são leis. Logo, nossas faculdades não são de
direito, são escolas técnicas de leis. Isso significa que está na hora de criarmos os cursos
jurídicos no Brasil." (AGUIAR, 1993, p. 26)

[14] "[...] se todo o direito é parcial, na medida em que traduz uma vontade política e encerra
uma determinada dimensão valorativa, também é parcial o seu estudo - motivo pelo qual as
ausências de uma reflexão metodológica e de uma preocupação epistemológica verdadeiramente
críticas o têm levado a uma falsa representação da realidade." (FARIA, 1988, p. 8).

[15] Montesquieu, com a frase acima transcrita, queria dizer que a liberdade era garantida pelo
respeito às formas/formalidades. Mais uma vez, o que se pretendia resguardar era a segurança
jurídica e a certeza do direito, tudo em favor da burguesia francesa, da preservação de sua
propriedade.

[16] Se acaso estes magistrados se derem conta da realidade em que estão inseridos, sentir-se-
ão angustiados, assim como o juiz rio grandense do sul, Márcio Puggina: "Um judiciário
insensível e acastelado na lei, mesmo que esteja totalmente divorciada da realidade, mesmo
quando ela seja instrumento de opressão, é um Judiciário servil, dependente, mesquinho e
canhestro. Resultado disto é o triste espetáculo de uma justiça impotente, cada vez mais
distanciada do povo. Quem de nós, de são consciência, pode dizer que suas sentenças estão a
serviço de uma efetiva justiça? O que é o Judiciário para o homem do povo, senão o triste
prolongamento do aparelho repressor estatal? O que é o Judiciário para o desempregado sem
estabilidade, para o sem-terra, para os deserdados da vida, enfim, senão a ponta de lança de
um sistema econômico elitista, pronto para a estocada final? Será que a nós, Juízes, foi dado o
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único e medíocre poder de lançar miseráveis nos presídios e assinar mandados de despejos?"
(PUGGINA apud CARVALHO, 1997, pp. 39-40)

[17] Há que se lembrar que o Código de Processo Civil contém um livro, dentre cinco,
predestinado única e exclusivamente a esta classe social, o Livro IV - Dos Procedimentos
Especiais, que prevê um procedimento célere e eficaz, como as ações possessórias, os
inventários e a partilha de bens, a ação de prestação de contas, entre outras.

[18] No ano de 2009, foi constituída pelo Senado Federal comissão de juristas com o fim de
elaborar um novo Código de Processo Civil.

[19] "Ademais, tal posicionamento do direito processual oculta o fato de que o direito material,
apesar do nome, também é instrumento de perpetuação das injustiças e das desigualdades
defendidas pelo próprio senso comum, sob o manto da legalidade, da formalidade, da igualdade
e de outras ingenuidades altissonantes." (SANTOS, 2002, p. 47)

[20] O poder legislativo atua no genérico, elabora leis gerais e abstratas, voltadas ao universo
hipotético. O judiciário age diante do concreto, atingindo diretamente o cidadão historicamente
localizado.

[21] "[...] O que garante a legitimidade das decisões são antes direitos e garantias
fundamentais, de caráter processual, atribuídas às partes e que são, principalmente, os do
contraditório e da ampla defesa (Constituição da República, art. 5, LV), além da necessidade
racional de fundamentação das decisões (Constituição da República, art. 93, IX)." (CATTONI DE
OLIVEIRA, 2004, p. 220)

[22] Para a formação de uma democracia ideal é necessária a presença de três pressupostos: 1)
respeito aos direitos fundamentais; 2) cidadania; e 3) representatividade dos dirigentes.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E AS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

GUIDING PRINCIPLES OF SPECIAL COURTS AND CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF
CONTRADICTORY AND LEGAL DEFENSE

Ana Paula Pinto Da Silva

RESUMO
O presente trabalho trata dos princípios orientadores dos Juizados Especiais e suas implicações
sobre as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e tem como objetivo
realizar uma análise dos princípios orientadores desses órgãos especiais, investigando se as
garantias do contraditório e da ampla defesa poderiam estar sofrendo alguma violação causada
pela aplicação desses princípios. Para tanto, traçou-se como objetivo geral, a investigação das
possíveis violações sofridas pelas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
pela aplicação dos princípios orientadores dos Juizados Especiais e como objetivos específicos a
análise do instituto do acesso à Justiça, o estudo dos Juizados Especiais do ponto de vista
constitucional, infraconstitucional e do Direito Comparado, bem como a averiguação das
possíveis violações às garantias do contraditório e da ampla defesa. Foi utilizada, como
procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica, com análise de livros, periódicos e em
meio eletrônico. A pertinência do trabalho justifica-se diante da necessidade de plena proteção
ao acesso à Justiça. Essa garantia não deve ser entendida apenas como o direito de se ingressar
em juízo, mas, sobretudo, como o direito a uma ordem jurídica justa e, principalmente, ao
respeito aos princípios constitucionais norteadores do processo. Sendo assim, em que pese a
grande contribuição dos Juizados Especiais para o aumento do acesso à Justiça dos titulares de
causas de menor complexidade, é imperioso averiguar se esse acesso tem sido realmente
efetivo, respeitando o devido processo legal, ou se ele tem representado um mero acesso formal
à jurisdição. Nesse contexto, constatou-se que o acesso à Justiça pode ser concebido tanto
como o mero acesso à jurisdição (acesso formal) como o acesso a uma ordem jurídica justa
(acesso efetivo). Após uma crise enfrentada na administração da Justiça, percebeu-se que a
efetividade do processo deveria ser o objetivo maior de todo processualista. Para alcançar essa
efetividade surge então a fase instrumentalista do processo e como conseqüência dela a criação
dos Juizados Especiais. Conclui-se, portanto, que não obstante o grande êxito desses órgãos, a
aplicação de seus princípios pode demonstrar-se ofensiva às garantias do contraditório e da
ampla defesa, reclamando por parte do magistrado uma atuação cuidadosa quando da utilização
da equidade para o julgamento das causas submetidas a esses órgãos especiais.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; JUIZADOS ESPECIAIS; CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. 

ABSTRACT
This present work deals with guiding principles of Special Civil Courts and its implications about
constitutional guarantees of contradictory and legal defense and aims to realize an analyses of
the guiding principles of Special Civil Courts, investigating if the contradictory and legal defense’s
guarantees might be suffering some violation caused by the creation of these principles.
Therefore, it drew up as general objective, the investigation of possible violations suffered by the
constitutional guarantees of contradictory and legal defense by the application of the guiding
principles of Special Civil Courts and as specific objectives, the analyses of the Institute of
Access to Justice, the study of Special Courts from the constitutional, infra-constitutional and
Comparative Law points of view, as well as the inquiry of the possible violations of the
guarantees of contradictory and legal defense. It was used, as a methodological procedure, the
bibliographic research, with analyses of books, periodic, and web sites. The relevance of the
work is justified on the necessity of full protection to justice’s access. This guarantee should not
be understood just as the right to join in court, but, especially, the right to a fair juridical order
and, mainly, in respect to the guiding constitutional principles of the process. So, in spite of the
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great contribution of Special Courts to the increase of Justice’s access of holders of low
complexity causes, it is imperative to investigate if this access has been really effective,
respecting the due process of law, or if it has been represented a mere formal access to the
jurisdiction. In this context, it was found that the access to Justice can be conceived both as
mere access to jurisdiction (formal access) and the access to a fair juridical order (effective
access). After a crisis faced in Justice’s administration, it was realized that the process’
effectiveness should be the major objective of every processualistic. To reach this effectiveness
arise the instrumentalist stage of the process and as its consequence, the creation of Special
Courts. It concludes, therefore, that despite of the great success of these organs, the application
of its principles may prove to be offensive to contradictory and legal defense’s guarantees,
complaining by the magistrate a careful performance when using the equity to the judgment of
the causes submitted to these special organs. 
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; SPECIAL COURTS; CONTRADICTORY AND WIDE DEFENSE.

 

INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho trata dos princípios orientadores dos Juizados Especiais e suas implicações
sobre as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e tem como objetivo
realizar uma análise dos princípios orientadores desses órgãos especiais, investigando se as
garantias do contraditório e da ampla defesa poderiam estar sofrendo alguma violação causada
pela aplicação desses princípios. Para tanto, traçou-se como objetivo geral, a investigação das
possíveis violações sofridas pelas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
pela aplicação dos princípios orientadores dos Juizados Especiais e como objetivos específicos a
análise do instituto do acesso à Justiça, o estudo dos Juizados Especiais do ponto de vista
constitucional, infraconstitucional e do Direito Comparado, bem como a averiguação das
possíveis violações às garantias do contraditório e da ampla defesa. Foi utilizada, como
procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica, com análise de livros, periódicos e em
meio eletrônico.

A pertinência do trabalho justifica-se diante da necessidade de plena proteção ao acesso à
Justiça. Essa garantia não deve ser entendida apenas como o direito de se ingressar em juízo,
mas, sobretudo, como o direito a uma ordem jurídica justa e, principalmente, ao respeito aos
princípios constitucionais norteadores do processo.

Sendo assim, em que pese a grande contribuição dos Juizados Especiais para o aumento do
acesso à Justiça dos titulares de causas de menor complexidade, é imperioso averiguar se esse
acesso tem sido realmente efetivo, respeitando o devido processo legal, ou se ele tem
representado um mero acesso formal à jurisdição.

1 ACESSO À JUSTIÇA

1.1 Conceito

 

A evolução do conceito teórico de acesso à Justiça tem início no Liberalismo do século XVIII e
XIX quando este era concebido como o mero direito de propor e contestar uma ação. Nessa
época, o Estado demonstrava uma posição absenteísta, ou seja, não atuava para proporcionar
um efetivo acesso à Justiça a todos. Por essa razão, somente litigavam aqueles que podiam
arcar com as custas processuais e o acesso à Justiça revestia-se de caráter eminentemente
formal.[1]

Posteriormente, o caráter individualista do Estado Liberal dá lugar ao coletivismo das sociedades

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 431



modernas. À medida em que o indivíduo vai conquistando novos direitos[2], um efetivo acesso à
Justiça se faz necessário. O Estado muda sua postura e passa a tomar o status de provedor de
direitos atuando de modo interventivo no processo com vistas a possibilitar a igualdade de
armas entre os litigantes. Com isso, percebe-se a necessidade de se alcançar um pleno e efetivo
acesso à Justiça capaz de tutelar os direitos sociais até então conquistados e passa-se a pensar
em soluções para os problemas desse acesso.[3]

Diante disso, o acesso à Justiça pode ser visto por dois ângulos.[4] O primeiro é o que diz
respeito a um acesso formal, entendido como o simples direito de se ingressar em juízo. O
segundo, mais amplo e efetivo, compreendido como o direito de se obter uma decisão justa ao
longo de um processo que garanta a paridade de armas.[5]

Sendo assim, sobre o acesso à Justiça efetivo e compreendido como o acesso à uma ordem
jurídica justa, esclarece Kazuo Watanabe que:

 

 A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos
órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto
instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.[6]

 

 

O acesso à Justiça, portanto, vai muito além de uma questão meramente processual de se ter
acesso à jurisdição. Deve-se preocupar com a aplicação justa do próprio direito substancial que
somente sendo justo e equânime será capaz de proporcionar um efetivo acesso à Justiça.[7]

1.2 Princípio do Acesso à Justiça

O art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal de 1988 estabelece que "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". O dispositivo contempla o princípio do
acesso à Justiça assegurando a todos o direito de ter suas pretensões apreciadas pelos órgãos
responsáveis pela jurisdição.

Também conhecido como princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a cláusula expressa a
dimensão material da garantia do acesso à Justiça, uma vez que encerra a declaração do direito
que todos têm de provocar a função jurisdicional do Estado.[8]

Outro dispositivo que também garante o acesso à Justiça é o que consta no art. 5º, inc. LXXIV
da Constituição Federal de 1988: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos." Vê-se, por essa regra, a dimensão formal da
garantia do acesso à Justiça, haja vista ser obrigação do Estado criar os meios e instrumentos
necessários para por em pé de igualdade todos os litigantes. A instituição da Defensoria Pública
nos moldes do art. 134 da Carta Magna pode ser considerada um exemplo desses instrumentos.

Assim, percebe-se que o princípio do acesso à Justiça constitui verdadeiro pressuposto para o
exercício do direito de ação.[9] É através dele que o Estado realiza seus fins políticos de
concretização das liberdades públicas. Na medida em que se proíbe a exclusão da apreciação de
lesão ou ameaça a direito relaciona-se intimamente com o princípio da igualdade, razão pela
qual serviu de base para a elaboração da legislação dos Juizados Especiais que têm por
finalidade a busca da igualdade no acesso à Justiça dos titulares das chamadas causas de menor
complexidade.

Em razão da amplitude do alcance dessa garantia é possível vislumbrá-la por diferentes
enfoques. O primeiro seria aquele do acesso à Justiça como Direito/Dever da cidadania. Trata-se
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do enfoque supraconstitucional do acesso à Justiça, fundado na premissa da função social e do
caráter publicista do Processo Civil. Nesse enfoque, o acesso à Justiça se reveste de uma
dimensão de garantia supraconstitucional traduzindo o direito que o indivíduo tem de participar
do processo, bem como o dever de responsabilidade que este tem quando de sua
participação.[10]

O segundo enfoque é o do acesso à Justiça como direito à tutela jurisdicional. Consiste no
acesso à Justiça em sentido amplo, isto é, como o direito de ação. Expressa a isonomia e a
universalidade da jurisdição, podendo ser exemplificado pelo movimento renovatório
denominado de "primeira onda" do acesso à Justiça.[11]

O acesso à Justiça como o direito ao processo justo constitui o terceiro enfoque dessa garantia
guardando direta relação com o garantismo e o princípio do devido processo legal. A partir desse
enfoque, abandona-se a idéia do simples acesso formal à jurisdição que é substituída pela idéia
do acesso à ordem jurídica justa aonde a maior preocupação é com o destinatário/consumidor
da função jurisdicional do Estado. Há ênfase no princípio da igualdade entre as partes e na
adequação dos fatos à realidade social. O processo é encarado como instrumento garantidor das
liberdades.[12]

O quarto enfoque caracteriza-se pela manifestação do acesso à Justiça como prestação
jurisdicional eficaz (princípio da efetividade). Preconiza-se, com esse enfoque, a efetividade dos
escopos do processo.[13] O foco passa a ser os resultados. E para que estes possam ser
alcançados a bandeira da instrumentalidade do processo é levantada. Ter consciência de que o
processo é instrumento de efetivação dos direitos fundamentais é o objetivo de todas as
mudanças e reformas implementadas na esfera processual sendo exemplo dessas mudanças os
já mencionados Juizados Especiais.

Não obstante a necessidade de preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais e a
grande contribuição dos Juizados Especiais para essa efetividade, ver-se-á, em momento
oportuno, que não se pode esquecer do imperativo de respeito às garantias constitucionais do
processo, dentre as quais o contraditório e a ampla defesa. Por ora, resta registrar que esse
enfoque só foi observado após séria crise na administração da Justiça, a qual é objeto do tópico
seguinte.

1.3 A Crise na Administração da Justiça

Na década de 1940, a sociedade brasileira começa a experimentar uma série de transformações.
A dificuldade no abastecimento de produtos industrializados pelos fornecedores europeus em
virtude das duas grandes guerras e a implementação de uma política econômica que buscava
tornar-se independente no setor industrial marcam o avanço da industrialização no Brasil.[14]

Essas transformações atingiram o modo de vida das pessoas, suas condições financeiras, seu
ambiente e relações intersubjetivas. A população sai do campo em direção às zonas urbanas à
procura de postos de serviços. Os trabalhadores, estudantes e demais grupos sociais iniciam a
cobrança pela implementação de seus direitos à habitação, educação, meio ambiente, consumo,
etc.[15]

Nesse contexto, observam-se mudanças quantitativas e qualitativas também nos tipos de
conflitos. Há o aparecimento de conflitos envolvendo interesses coletivos e o alto custo dos
litígios acarretará um elevado número de desistências fazendo com que esses conflitos sejam
levados para vias alternativas de mediação com a atuação da polícia, de padres, pastores,
líderes comunitários ou mesmo de justiceiros.[16]

Em conseqüência disso, nas décadas de 1960 e 1970, há o surgimento de uma crise na
administração da Justiça. Com o crescimento da intervenção estatal na economia, cresce
também o número de conflitos envolvendo pessoas jurídicas de direito público e titulares de
interesses difusos e coletivos.
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É nessa época que o Código de Processo Civil de 1973 incorpora-se à legislação brasileira
representando uma preocupação em estabelecer critérios científicos para a terminologia
processual, assim como um alto grau de formalidade.

A burocracia processual, instaurada pelo Código de Processo Civil, dá vazão, portanto, a um
movimento de acesso à justiça com vistas a desenvolver uma reforma processual e institucional
que estabeleça a criação de um microssistema.[17] Esse movimento, no entanto, não se
restringiu apenas a essa parte da história, mas vem sendo observado desde a Antiguidade
demonstrando a evolução pela qual tem passado os movimentos de acesso à Justiça.

1.4 Os Movimentos de Acesso à Justiça

No período antigo, o Código de Hamurabi[18] constituiu uma das primeiras normas escritas a
tratar do acesso à Justiça. A proteção aos filhos órfãos e às viúvas, bem como a possibilidade de
se buscar a instância judicial por parte dos homens fracos e oprimidos era, ainda que
teoricamente, uma forma de se assegurar a garantia do acesso à justiça.[19]

Nas cidades-estados gregas, o acesso à Justiça estava diretamente ligado ao conceito de
isonomia. Levando-se em consideração as restrições impostas para que determinado indivíduo
fosse considerado cidadão na Grécia, pode-se considerar que esse acesso era amplo, pois
qualquer "cidadão" poderia acionar a Justiça e funcionar tanto como julgador quanto como
destinatário da decisão.

Nessa época, o poder de julgar poderia ser exercido por quaisquer "cidadãos" que se reuniam
em assembléia auxiliados por magistrados. Observa-se que o acesso à Justiça era confundido
com o próprio direito material, tendo em vista que eram impostas multas no caso de as
acusações restarem improcedentes, assim como para o caso de não haver interesse na
demanda.[20]

Já em Roma, é possível observar uma forma privada de justiça representada pela autotutela
complementada pela possibilidade de autocomposição. Logo notou-se o insucesso desse sistema
que foi substituído por um modelo de resolução de conflitos baseado na escolha de árbitros
pelas partes envolvidas. Os árbitros eram escolhidos com a influência das convicções religiosas
por acreditar-se que suas decisões traduziriam a vontade divina.

Posteriormente, o Estado toma a função de solucionar os conflitos. Num primeiro momento é
dado ao cidadão o direito de comparecer perante um magistrado que elaborará a regra e
indicará o árbitro que tomará a decisão. Em outra fase, porém, além de elaborar a regra, o
magistrado também a aplica submetendo o cidadão ao seu poder de julgar. Nasce a jurisdição e
com ela alguns institutos jurídicos como o patrocínio em juízo e a assistência de advogado com o
objetivo de equilibrar a lide e como manifestação de uma preocupação com a igualdade e o
acesso à justiça.

No período medieval (sécs. IV e V até os sécs. XV e XVII) predominava a forte influência da
religião que dá origem ao direito canônico como ordem jurídica própria. O pluralismo
caracterizava a ordem jurídica nessa época com uma variedade de jurisdições (eclesial, real,
territorial, senhorial, etc) o que dificultava o acesso do cidadão à justiça. A atenção era dada à
autoridade prestadora da jurisdição e o destinatário era carecedor de um verdadeiro acesso à
Justiça.[21]

A luta entre a burguesia sufocada pelos altos tributos e a aristocracia marca o período moderno.
Na Inglaterra, as idéias da Escola Clássica do Direito Natural servem de base para a revolução
contra o poder real[22]. Surgem então os movimentos de libertação das colônias norte-
americanas e a própria Revolução Francesa com seus ideais de igualdade, liberdade e
fraternidade e com forte apelo individualista.

Instaura-se, com isso, uma fase liberal individualista marcada por uma reação contra o Poder
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Judiciário. Aos juízes cabia apenas a simples declaração do conteúdo da lei. Como dito
anteriormente, o Estado não interferia de modo ativo para garantir direitos e a igualdade
preconizada pela Revolução Francesa era meramente formal. Com a redução do Poder Judiciário
a um simples aplicador da letra da lei, bem como com a postura não interventiva do Estado é
fácil concluir que não havia preocupação com a efetividade do acesso à Justiça nesse período.

A partir da metade do século XIX e início do século XX, num contexto em que predominavam as
desigualdades sociais entre a burguesia e o proletariado, a filosofia marxista vem contribuir para
uma série de conquistas sociais. Foi na seara do Direito do Trabalho que teve início o
movimento contemporâneo do acesso à justiça principalmente no campo individual. A utilização
da mediação e da conciliação e o princípio de proteção ao trabalhador facilitam sobremaneira
esse acesso.

Dessa vez, de maneira interventiva, o Estado atua no sentido de proporcionar a igualdade
material permitindo que os mais pobres tenham acesso à Justiça. São identificados alguns
problemas à efetividade desse acesso, tais como os altos custos do processo, o desequilíbrio
entre as partes e a dificuldade de representação dos interesses difusos.

Com base nesse cenário foram pensadas algumas soluções práticas para esses problemas, que
se manifestaram por meio de movimentos básicos para melhorar o acesso à justiça.

De acordo com Mauro Cappelletti e Briant Garth, o primeiro movimento denominado de
"primeira onda" consistia na Assistência Judiciária para os Pobres prestada pelos advogados
particulares que não recebiam remuneração (múnus honorificum). Inicialmente, o Estado não
adotou nenhuma atitude positiva para proporcionar essa assistência. Em 1919-1923 a Alemanha
deu início a um sistema de remuneração pelo Estado dos advogados que prestassem assistência
judiciária gratuita, no que foi seguida pela Inglaterra em 1949 por meio do Legal Aid and Advice
Scherne confiado a Law Society ( Associação Nacional dos Advogados).[23]

A "segunda onda" foi a da representação dos interesses difusos pautada por reformas
legislativas com o intuito de possibilitar que indivíduos e grupos de indivíduos atuassem na
representação dos interesses difusos. Com esse movimento houve a criação de agências
regulamentadoras dos interesses difusos. Objetivava-se, mormente, a diminuição dos custos na
propositura de várias ações viabilizando-se a economia processual.[24]

Foi, no entanto, com a "terceira onda" que as mudanças se mostraram mais profundas.
Começou-se a dar um novo enfoque ao acesso á Justiça. Os avanços das duas primeiras ondas
foram mantidos, porém deu-se uma concepção mais ampla a esse acesso,  antes limitado
apenas ao problema da representação. Com esse enfoque continua sendo dada relevância à
assistência judiciária por meio de advogados, mas há uma maior ênfase em aspectos
conjunturais e estruturais das instituições, dos mecanismos, das pessoas e dos procedimentos
destinados ao julgamento e prevenção de litígios.[25]

Essas mudanças procedimentais consistiram na alteração nas formas de procedimentos,
mudanças nas estruturas dos tribunais, criação de novos tribunais, uso de pessoas leigas ou
paraprofissionais, modificações no direito substantivo, utilização de mecanismos privados ou
informais de soluções de conflitos dentre outras mudanças.[26]

Tais medidas contribuíram sobremaneira para a efetivação do acesso à Justiça, traduzindo uma
visão instrumentalista do processo. De fato, a atividade processual deve ser encarada como
instrumento de efetivação de direitos, e não como fim em si mesma.

Destarte, a efetividade do processo é o assunto preferido da moderna processualística.
Efetividade esta encarada como a real produção dos resultados ou fins a que se propõe o
processo.[27] Os escopos sociais, políticos e jurídicos de pacificação social com justiça, de
concretização e limitação do poder estatal, de atuação da vontade concreta da lei, dentre outros
são os vetores de todas as reformas processuais implementadas nos últimos anos.
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Nesse contexto, os Juizados Especiais surgem como uma das ações destinadas ao alcance da
efetividade do processo. Esses órgãos vêm com o objetivo de efetivar o acesso à Justiça dos
titulares de causas ditas de menor complexidade, uma vez que constitui objetivo do processo
proporcionar o efetivo acesso à Justiça a todos em igualdade de condições. A seguir, passa-se a
uma análise dos referidos órgãos com o objetivo de investigar se são realmente instrumentos de
um efetivo acesso à justiça ou se se revestem de mera aparências de realização dos escopos
processuais.

2 JUIZADOS ESPECIAIS

2.1 Aspectos Históricos

Já nos escritos bíblicos é possível encontrar resquícios da origem dos Juizados Especiais. Em
diálogo que trava com Moisés, Jetro - seu sogro - o aconselha a como solucionar as questões de
"menor importância": " Tu escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus,
íntegros, desinteressados e os porás à frente do povo, como chefes de cinquenta e chefes de
dezenas. Eles levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de
menor importância."[28]

A justiça alternativa realizada por meio dos Juizados de Pequenas Causas é sistema que já era
conhecido no século XI, na Inglaterra. Em 1873, a lei austríaca acolheu o sistema, e, em 1912,
nos Estados Unidos, os Estados de Kansas, Oregon e Illinois instituíram a Poor Man's Court
(corte do pobre). Em Nova Iorque, no ano de 1934, surge a Small Clains Courts, com o objetivo
de julgar as causas, com valor inferior a 50 dólares.[29]

No Brasil, os Juizados Especiais surgem após a experiência dos Conselhos de Conciliação e
Arbitramento no sul do país. A Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul
(AJURIS)[30], na década de 1980, tomou a iniciativa para a criação desses órgãos. Apesar de
faltar-lhes qualquer poder para impor suas decisões às pessoas que se submetessem ao
Conselho, houve uma ótima aceitação e muitas questões foram resolvidas por essa via.[31]

Além dos Conselhos de Conciliação e Arbitramento, foram instituídos também, à margem da lei,
os Juizados Informais de Conciliação não dotados de natureza pública, nos quais os acordos
valiam como título executivo extrajudicial somente obtendo força de título executivo judicial se
homologados pelo juiz competente.[32] O modelo alternativo de justiça brasileiro conheceu
também os Juizados Adjuntos ou Acoplados e os Juizados Itinerantes. Os primeiros foram
implantados em comarcas e varas onde não havia um número tal de demandas que justificasse
a implantação de Juizados Especiais. Era utilizada a infra-estrutura da justiça comum. Já os
Juizados Itinerantes, por sua vez, eram compostos por juízes que se deslocavam até outros
pontos, onde instalava-se a justiça popular.[33]

Simultaneamente à implementação dos Conselhos de Conciliação e Arbitramento, observou-se
uma movimentação governamental no sentido de instituir formalmente os Juizados de Pequenas
Causas. Com a ampla consulta à opinião pública e aos setores envolvidos na implantação e
funcionamento desses Juizados[34], é promulgada a Lei Federal 7.244/84 (Lei dos Juizados de
Pequenas Causas).

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o conceito das causas que poderiam ser
processadas nos Juizados Especiais de Pequenas Causas foi ampliado e passou a abranger não
mais somente as demandas de pequeno valor econômico, mas as causas de menor
complexidade e também as infrações penais de menor potencial ofensivo.

O texto constitucional trouxe uma série de inovações no que se refere a esses órgãos especiais,
dentre as quais: a ampliação da competência dos Juizados que passaram a abranger também a
seara criminal, a obrigatoriedade da sua criação, a introdução da figura do juiz leigo, a
atribuição de competência para a execução, a transação penal e a adoção do parâmetro da
complexidade da causa em substituição ao do valor econômico utilizado pela Lei 7.244/84.[35]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 436



Em 26 de setembro de 1995 foi editada a Lei 9.099/95 (LJE) regulamentando o funcionamento
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

2.2 O Direito Comparado

Como exposto acima, os Juizados Especiais de Pequenas Causas, no direito estrangeiro, pode
ser representado pelas Small Clains Courts, criadas em Nova Iorque, em 1934, com origem no
modelo adotado pelos Estados de Kansas, Oregon, Ohio e Illinois, nos anos de 1912/1916. As
referidas cortes tinham a finalidade de analisar as causas cíveis de pequeno valor. À época, o
limite era de US$ 50,00, chegando, hoje, a US$ 5.000.[36]

Assim como no modelo brasileiro, não é necessária a participação de advogado, podendo o juiz
aconselhar a utilização desse profissional quando entenda ser a causa de maior complexidade.
Na Califórnia, Colorado, Idaho, Illinois, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Washington e
outros Estados, não é permitida a assistência de advogado, enquanto que em Nova Iorque essa
assistência é opcional.

Pode reclamar perante a Small Clains Courts, somente pessoas físicas maiores de 18 anos.
Somente em poucos Estados se permite à pessoas jurídicas atuarem como reclamantes em
virtude da função popular dessas cortes, bem como do pressuposto de que a pessoa jurídica
teria condições econômicas para demandar na justiça comum.

No início da audiência propõe-se a conciliação. Não havendo acordo, um dos árbitros decide o
litígio. Dessa decisão não cabe nenhum recurso. A exceção a essa regra se dá caso as partes
não abram mão da reapreciação, fato que levará o julgamento para o juiz togado.

A audiência é presidida pelo juiz togado com o auxílio de árbitros escolhidos entre advogados de
grande experiência. O juiz toma apenas alguns apontamentos que julgue necessários, sem, no
entanto, transcrever os depoimentos das partes e das testemunhas.  No dia seguinte, é
apresentada a decisão às partes por via postal.

A execução é extrajudicial, levada a efeito por funcionário municipal - "sheriff's office".

As causas de menor repercussão econômica, na Alemanha, também são apreciadas e julgadas
nos Juizados de Pequenas Causas.

Nesse país, pratica-se, desde a década de 60 o chamado "Modelo de Stuttgart" que busca a
solução das controvérsias por meio do diálogo entre advogados e juízes sobre matéria de fato e
de direito. As decisões são proferidas pela Corte local. Os recursos são dirigidos à Corte distrital.

O processo se inicia com a reclamação do autor. O réu é imediatamente cientificado e tem o
prazo de 3 (três) semanas para responder. Designa-se data para realização de debate oral com
a participação das partes, juízes, advogados e testemunhas. É elaborado um projeto de sentença
pelos membros do Tribunal que debatem sobre o mesmo e na maioria dos casos chegam a uma
decisão.

No Japão, a experiência com a justiça alternativa foi implantada após a II Guerra Mundial com a
criação das Summary Courts, em substituição às Couty Courts. A Corte tinha competência para
analisar as causas de até 300.000 yens. Em virtude do formalismo da justiça japonesa a
experiência acabou não tendo grande repercussão.

O procedimento dispensava a presença de advogado e a proposição da ação era feita de forma
oral. As comunicações dos atos processuais poderiam ser feitas por qualquer meio idôneo. A
testemunha não precisava comparecer à Corte, podendo prestar depoimento por escrito. Em
relação ao julgador, a única exigência imposta era a de que fosse bacharel em Direito e que
fosse auxiliado por um leigo denominado de comissário judicial.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 437



Por fim, no México, em 1913, foram criados os Juizados das Pequenas Causas. Posteriormente,
em 1975, a Lei Orgãnica dos Tribunais foi reformada e estipulou-se o valor mínimo da causa a
ser apreciada nesses órgãos em cinco mil pesos. Na esfera criminal, a Justiça de Paz
mexicana[37], regula-se pelo máximo da pena de prisão que não pode ultrapassar um ano. Nos
processos criminais a participação de advogado é indispensável.

No modelo mexicano, assim como no Brasil, o procedimento é informado pela liberdade na
forma, oralidade, gratuidade e concentração dos atos processuais na mesma audiência.
Apresenta-se a queixa geralmente por escrito e no prazo de 15 a 45 dias prolata-se a sentença.
O réu pode ser citado em endereço residencial, comercial ou em qualquer lugar em que for
encontrado. Essa decisão é irrecorrível, podendo a parte manifestar-se apenas sobre a existência
de nulidades causadas por defeitos essenciais ao procedimento.

As execuções das sentenças são feitas no próprio juízo de maneira célere e permitindo-se uma
nova tentativa de conciliação. Como se percebe, a celeridade e os demais princípios que
informam a atuação dos Juizados Especiais no Brasil, também podem ser identificados na
legislação estrangeira que trata do tema.

2.3 Princípios Orientadores dos Juizados Especiais

O art. 2º da Lei 9.099/95 determina que: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível a
conciliação ou a transação." Esses critérios podem ser considerados como verdadeiros princípios
por servirem como vetores para a utilização dessa via especial. Tais princípios são decorrentes
do texto constitucional que determina a máxima observância da oralidade nos Juizados Especiais
(art. 98, I da CF/88).[38]

Pelo princípio da oralidade, deve haver o predomínio da palavra escrita sem, contudo, a total
eliminação dos atos escritos. Essa predominância abrange desde a apresentação do pedido até a
fase final dos julgados. O princípio tem o objetivo de alcançar a simplicidade e celeridade
processual. Com a oralidade, alcança-se uma maior aproximação entre os elementos de prova e
o juiz. Há uma maior identidade física entre a causa e o julgador.[39]

São reflexos desse princípio as regras dos Juizados Especiais que permitem a propositura da
causa por meio de pedido oral à Secretaria do Juizado (art. 14 da LJE), a defesa oral
apresentada em audiência (art. 30 da LJE), a redução a termo apenas daquilo que seja
realmente relevante para resolução da causa (art. 12, § 3º da LJE), etc.

A simplicidade, como postulado do procedimento sumaríssimo, significa a ausência de
burocracias e de manobras protelatórias. Preconiza a realização da menor quantidade possível
de atos processuais sem prejuízo do resultado final do processo. Tem o objetivo de tornar o
processo de fácil compreensão para as partes, bem como de proporcionar-lhes uma prestação
jurisdicional mais célere. Possui direta relação com o princípio da informalidade.[40]

A possibilidade de haver comunicação processual por qualquer meio (eletrônico, postal)
agilizando a ciência dos atos processuais (art. 19 da LJE) e a inadmissibilidade da reconvenção
(art. 31 da LJE), da ação declaratória incidental (art. 29 da LJE) e da intervenção de terceiros
são exemplos de manifestações do princípio da simplicidade nos Juizados Especiais.

Com a instrumentalidade do processo, inspirada pela busca da efetividade,[41] atuando como
ideal da nova processualística brasileira, a informalidade processual não poderia deixar de
constituir critério informativo dos Juizados Especiais. Por esse princípio, portanto, as formas
processuais devem ser interpretadas como instrumentos, e não como fins em si mesmas. O
objetivo primordial é a resolução do litígio, não importando a forma processual utilizada desde
que atinja sua finalidade.[42]

De igual modo, o acesso à Justiça dos economicamente hipossuficientes estaria prejudicado sem
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o primado da economia processual. Em observância a esse postulado, não deve haver repetição
ou anulação de ato processual se este conseguiu atingir seus objetivos. Guarda direta relação
com o princípio da instrumentalidade das formas e objetiva proporcionar a economia não só dos
custos, mas também do tempo do processo.[43]

Sua manifestação pode ser observada na possibilidade de cumulação de pedidos em um só
processo, no julgamento antecipado do mérito, nos embargos declaratórios e na correção de
ofício de erros materiais (art. 48 da LJE).

Por fim, tem-se os princípios da celeridade e da autocomposição. O primeiro guarda direta
relação com todos os demais princípios informadores dos Juizados Especiais e preconiza o
alcance de uma prestação jurisdicional célere e efetiva. Enquanto que o segundo representa a
preferência que deve ser dada ao emprego da autocomposição no âmbito dos Juizados. Por esse
princípio são empregadas técnicas de aproximação entre as partes com o objetivo de se alcançar
uma composição amigável. A decisão é construída pela manifestação da vontade das partes
numa mesma direção: o acordo.[44]

Desse modo, comprovada a singularidade dos postulados que regem o processo no âmbito dos
Juizados Especiais, mister averiguar se estes postulados oferecem ou não riscos às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3 POSSIBILIDADES DE VIOLAÇÕES DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NOS JUIZADOS ESPECIAIS

3.1 O Modelo Processual Brasileiro

É possível dividir o modelo processual brasileiro em modelo processual constitucional e modelo
processual infraconstitucional.[45]

O primeiro consiste no conjunto de princípios e garantias constitucionais processuais decorrentes
de um estudo acerca da relação entre a ordem processual e a Constituição. Exterioriza-se por
meio de duas vertentes: a da tutela constitucional do processo composta pelos princípios
constitucionais processuais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa, isonomia,
publicidade, etc) e a da jurisdição constitucional das liberdades representada pelos remédios
constitucionais e pelos mecanismos de controle de constitucionalidade.[46]

Já o Modelo Processual Infraconstitucional é formado pelo Código de Processo Civil (CPC) e pela
legislação processual extravagante. É possível identificar esse modelo pelas características de
ênfase na oferta de tutelas jurisdicionais coletivas e utilização de medidas de universalização da
jurisdição, bem como pela preocupação com a efetividade do processo e com a agilidade da
prestação da função jurisdicional.[47]

Destarte, percebe-se, pelas características do modelo processual brasileiro, que o processo tem
feição eminentemente garantística primando pela aplicação dos princípios constitucionais
processuais e pela busca da efetividade do acesso à justiça.

Desse modo, o respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
apresenta-se como condição primordial para que um processo se repute válido e,
consequentemente, proporcione o efetivo acesso à justiça a todos.

3.2 As Garantias Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa

Preceitua o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, que "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes". Diferentemente da Constituição de 1969, a
Carta Cidadã não limitou o alcance das garantias à instrução criminal (art. 153, § 16, CF de
1969),[48] estendendo-as aos processos civis e administrativos.
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O contraditório e a ampla defesa, apesar de se completarem, são garantias que diferem e não
se confundem. A primeira consiste no binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de ciência
da existência de ação e de todos os atos, fatos e alegações que interessem às partes em litígio,
bem como na possibilidade de manifestação acerca dessas informações.

No que tange à ampla defesa, esta funciona como meio de efetivação do contraditório, tendo
em vista que permite a manifestação das partes dentro do processo por todos os meios de
provas admitidos em direito.  Dessa forma, entende-se que a ampla defesa se consubstancia na
vasta possibilidade que as partes têm de se defender utilizando-se de todos os instrumentos
disponibilizados pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência.

Ocorre que, o contraditório não se limita a uma garantia meramente formal de dizer e
contradizer no curso do processo. Sua significação pressupõe que os argumentos levantados
pelas partes devem influenciar a decisão do julgador de modo a compor sua fundamentação.
Isso acarretaria, ainda, o dever-ônus para o juiz de provocar o debate prévio entre os litigantes
a respeito de qualquer fato ou argumento jurídico essenciais para o deslinde da causa.[49] Tem-
se, com isso, uma interpretação do contraditório em sua dimensão substancial traduzindo uma
garantia de influência e de não surpresa.[50]

É possível destacar, ainda, acerca da importância das garantias do contraditório e da ampla
defesa que, pela tese da legitimação pelo procedimento[51], a função jurisdicional do Estado -
caracterizada como um ato de poder por atingir a esfera jurídica de pessoas diversas das que a
exercem - somente será legítima se respaldada pela participação de seus destinatários que
somente se consubstancia pelo contraditório e pela ampla defesa.

Em que pese a possibilidade de limitações ao contraditório nos procedimentos sumário e
sumaríssimo,[52] a exceção não pode ser entendida como supressão da garantia.

Sendo assim, o processo, seja por qual espécie de procedimento se desenvolva (ordinário,
sumário ou sumaríssimo) deve pautar-se pela observância do contraditório e da ampla defesa. É
preciso proporcionar, simultaneamente, o desenvolvimento célere do processo e o devido
processo legal. Ao mesmo tempo em que as garantias do devido processo legal não podem
servir a ideais protelatórios, a busca pela duração razoável do processo não pode levar a um
desenvolvimento antigarantístico da atividade processual. E é com o intento de obter esse
equilíbrio que se inicia a análise de algumas regras dos Juizados Especiais.

3.3 Os Possíveis Riscos às Garantias do Contraditório e da Ampla Defesa nos Juizados Especiais

De acordo com Márcio Sampaio Mesquita Martins, a adoção do princípio informativo da
informalidade não justifica a criação de procedimentos arbitrários pelo juiz. Qualquer solução
tem que guiar-se pelo princípio da legalidade (art. 5º, II da Constituição Federal de 1988, bem
como por todos os princípios constitucionais do processo.[53]

Do mesmo modo, constata-se que em nome do princípio da celeridade acaba-se por violar as
garantias do contraditório e da ampla defesa quando se proíbe que o réu utilize todas as
possibilidades de defesa como a intervenção de terceiros e a assistência. Observe-se que a não
influência ampla das partes no processo não pode dar ensejo a uma decisão legítima.

Com o objetivo de agilizar o processo, a redução dos prazos processuais prejudica, na maioria
das vezes, o réu que disporá de menos tempo para preparar sua defesa e recursos.

A situação se agrava quando, na posição de ré, se encontra a Fazenda Pública. A regra que
confere à Fazenda prazos diferenciados não se aplica ao procedimento sumaríssimo dos juizados
o que acaba atingindo seu direito de defesa. Os prazos exíguos dificultam a obtenção de
informações indispensáveis à elaboração da defesa.[54]

A ampla possibilidade do indeferimento da produção de provas, baseadas nos princípios da
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celeridade e economia processual é outro fator que pode dificultar o exercício do contraditório e,
consequentemente, a obtenção de um provimento jurisdicional mais próximo da justiça.

Sendo a atividade probatória uma das formas mais amplas de participação das partes no
processo, restringi-la acaba por deslegitimar a função jurisdicional do Estado.

Tamanha a relevância da garantia constitucional da ampla defesa que o enunciado nº 111 do
Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) determina que "o princípio da ampla defesa
deve ser assegurado também na fase da transação penal".[55] Não poderia ser mais oportuna a
afirmativa, uma vez que a transação penal é procedimento que deve respeitar ao devido
processo legal.

A situação se agrava quando se observa que, além de serem restritas as possibilidades de
defesa, não há recurso para a impugnação de decisão que indefira a produção de determinada
prova.[56]

A ausência da assistência de advogado pode também violar o contraditório em algumas
situações. Inicialmente, basta pensar no caso em que um dos réus esteja acompanhado de
advogado e o outro não. Nessas situações, o magistrado, com o objetivo de reequilibrar a
relação processual pode acabar assumindo uma postura paternalista em relação àquele
desprovido de defesa técnica e se mostrar parcial no julgamento da ação.[57]

Além disso, o momento de elaboração do pedido, bem como da defesa é outro caso em que
pode haver violação ao contraditório.[58] O pedido apresenta-se, muitas vezes, excessivamente
simplificado deixando dúvidas sobre seu próprio objeto. Não há dúvida que essa situação
dificulta a impugnação satisfatória do pedido. Essa situação piora quando diante de aditamento
da inicial em audiência, ao réu não é dado prazo para responder às novas alegações.

De acordo com o enunciado cível nº 36 do FONAJE a assistência obrigatória de advogado nas
causas acima de 20 (vinte) salários mínimos só é exigida na fase instrutória, não se aplicando
para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.[59] O enunciado, nesse caso, acaba não
reconhecendo a importância do momento de elaboração do pedido para o direito do autor, assim
como para o direito de defesa do réu.

O profissional habilitado também pode contribuir para o direito de defesa do réu nos casos em
que este desassistido no primeiro grau de jurisdição é intimado para oferecer recursos ou
contra-razões ao recurso da parte adversa. O advogado, messes momentos, pode evitar que a
parte perca o prazo ou mesmo não recorra por incapacidade de compreender o teor da
intimação

Nos Juizados Especiais as possibilidades recursais também são restritas com vistas à efetivação
dos princípios da celeridade e economia processual. São admitidos somente o recurso inominado
(apelação), embargos de declaração, o pedido de uniformização de jurisprudência, o recurso
extraordinário e o agravo de instrumento para atacar as decisões interlocutórias concessivas ou
denegatórias de tutelas de urgência.

A conseqüência dessa restrição é a existência de decisões irrecorríveis como a que indefere a
produção de provas.

A garantia da publicidade dos atos processuais também pode acabar sofrendo violação quando
da utilização dos Juizados virtuais, por exemplo, uma vez que em alguns sistemas apenas é
possível a realização de consultas simplificadas. Em alguns casos, quem precisar consultar um
processo do qual não faça parte terá que se deslocar até a Vara da Justiça Federal onde
funciona o juizado. A comprovação dos atos processuais também é dificultada quando há algum
problema operacional, pois os atos são virtuais.[60] Sem falar nos casos de violação à
intimidade.
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Outros problemas operacionais também atrapalham a atuação desses juizados tais como a
dificuldade de se trabalhar com arquivos pesados, pela falta de padronização a nível nacional,
etc.

Sendo assim, com o objetivo de potencializar o papel dos juizados virtuais assegurando todas as
garantias constitucionais processuais, o FONAJE tem realizado recomendações no sentido de se
oficiar ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando o debate com os Tribunais de Justiça sobre
os aspectos de proteção à privacidade no processo eletrônico,[61] bem como no sentido de que
estes forneçam treinamentos aos advogados, junto à OAB de cada região, com o objetivo de
instrui-los, por exemplo, em qual seria a melhor forma de nominar arquivos que estão sendo
anexados como petições, documentos pessoais, procurações, etc.[62] Tudo com a finalidade de
oferecer uma prestação jurisdicional célere, segura e efetiva.

Assim, percebe-se que a criação dos Juizados Especiais foi de fundamental importância para o
abandono de formalismos excessivos da antiga técnica processual, uma vez que se basearam na
introdução da oralidade e da concentração dos atos processuais em busca de maior celeridade e
efetividade na prestação jurisdicional. No entanto, esses ideais não podem preterir garantias
constitucionais essenciais como o contraditório e a ampla defesa. É preciso estar atento para se
alcançar o equilíbrio entre a agilidade e o devido processo legal.

A melhoria na função jurisdicional não será atingida apenas com reformas procedimentais. Os
problemas são mais amplos e vão desde aspectos materiais e econômicos até os hábitos
culturais e intelectuais[63] adquiridos pelo serviço público ao longo do tempo. É preciso mais
que a criação de leis e a supressão de garantias para a plena efetividade do processo.

Em verdade, o problema da efetividade da prestação jurisdicional, permeia questões estruturais,
pragmáticas, tecnológicas e paradigmáticas. Daí, conforme lição de José Luis Bolzan de
Morais,[64] falar-se em crise estrutural (relacionada à infra-estrutura, instalações dos órgãos
responsáveis pela jurisdição, pessoal, equipamentos, custos, etc), crise objetiva ou pragmática
(referente à linguagem técnica utilizada nas atividades forenses, por exemplo), crise subjetiva ou
tecnológica (relacionada à dificuldade no abandono de antigas práticas diante da necessidade de
se implementar novas técnicas diante de novos conflitos, dos quais são exemplos os que
envolvem interesses transindividuais) e crise paradignática (condizente aos métodos e conteúdos
utilizados pelo Direito para atender as demandas dos envolvidos no conflito).

Nesse sentido, entendendo que a efetividade do processo não será alcançada apenas com
reformas processuais, são inúmeras recomendações do FONAJE, tais como as que exortam aos
tribunais para a destinação de recursos materiais e humanos necessários à melhoria do
funcionamento dos Juizados Especiais, com vistas à ampliação do atendimento do jurisdicionado
e cumprimento do direito fundamental de acesso à justiça.[65] Há, ainda, a recomendação de
objetividade e concisão na redação de acórdãos, em atendimento aos princípios da simplicidade
e celeridade.[66]

Esta última recomendação é exemplo visível da tentativa de se combater a crise pragmática. É
sempre mais fácil modificar o texto legal na tentativa de que este consiga mudar a realidade das
coisas, uma vez que constitui tarefa bem mais árdua modificar o homem. Infelizmente, o direito
não pode se prestar a resolução dos conflitos seguindo a via mais fácil, ao contrário, deve
sempre buscar, dentre todas, a mais efetiva.

Dessa forma, a figura do magistrado é fundamental a essa busca, pois com a utilização da
equidade e de outras ferramentas, norteadoras dos processos nos Juizados Especiais, é que ele
poderá auferir quando se está lançando mão de determinado instrumento para a efetivação do
contraditório e da ampla defesa e quando isso está sendo utilizado com ideais meramente
protelatórios. Não é tarefa fácil, mas deve ser enfrentada com a seriedade que o ofício de julgar
exige.

CONCLUSÃO
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O presente estudo buscou investigar as possíveis violações que poderiam estar sofrendo as
garantias do contraditório e da ampla defesa pela aplicação dos princípios orientadores dos
Juizados Especiais.

Diante disso, constatou-se que, o acesso à Justiça pode ser concebido tanto como o mero
acesso à jurisdição (acesso formal) como o acesso a uma ordem jurídica justa (acesso efetivo) e
que após uma crise enfrentada na administração da Justiça, percebeu-se que a efetividade do
processo deveria ser o objetivo maior de todo processualista.

Observou-se, ainda, que para alcançar essa efetividade o processo deveria ser considerado
como um instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais, daí o surgimento de
fase instrumentalista do processo e, como conseqüência dela, a criação dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, levando-se em consideração o fato de que os referidos órgãos especiais devem
ser orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, sempre em busca da efetividade do processo, observou-se que, muitas vezes em
nome desses princípios garantias como as do contraditório e da ampla defesa são
desrespeitadas.

Algumas regras verificadas no âmbito dos Juizados Especiais, em especial as que tratam de
informalidade e celeridade, redução dos prazos processuais, restrição da possibilidade de
produzir provas, assistência por advogado, utilização dos juizados virtuais, dentre outras,
oferecem riscos às garantias da bilateralidade da audiência e ao amplo direito de produzir
provas.

Por essa razão, conclui-se que o magistrado deve agir com cautela na condução do processo em
face dos Juizados Especiais, assim como devem ser adotadas mudanças também estruturais ao
invés de exclusivamente processuais e procedimentais, tendo em vista as limitações impostas às
garantias do contraditório e da ampla defesa poderem ser extrapoladas causando graves riscos
ao exercício de tais garantias.
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SEGURO JURÍDICO E ACESSO À JUSTIÇA: ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE
IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO JURÍDICO NO BRASIL.

ASSURANCE JURIDIQUE ET ACCÈS À LA JUSTICE: ÉTUDE SUR LA POSSIBILITÉ
D IMPLANTATION DU CONTRAT D ASSURANCE JURIDIQUE AU BRÉSIL

Gerardo Gallo Candido

RESUMO
Nas últimas décadas, a efetividade do acesso à justiça tem sido objeto de relevante atenção do
pensamento jurídico mundial. Nesse cenário, parece que o Brasil possui um modelo avançado de
assistência jurídica integral e gratuita com a consolidação da Defensoria Pública. Contudo,
embora no Brasil os direitos fundamentais sejam estipulados com tendência à universalidade,
como o direito à saúde, onde todos têm direito a tratamento médico-hospitalar gratuito, o
mesmo não ocorre no acesso à justiça, vez que somente são contemplados os economicamente
necessitados. Surgem, nesse espectro, preocupações acerca das possíveis dificuldades
enfrentadas por grupos econômicos intermediários não destinatários preferenciais dos serviços
da Defensoria Pública no acesso à justiça. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa e
investigação sobre a viabilidade de introdução no ordenamento jurídico brasileiro do contrato de
seguro jurídico ou plano assistencial jurídico, como possível solução dessa problemática,
objetivando o custeio do processo e dos honorários advocatícios a preços acessíveis de acordo
com as possibilidades financeiras das pessoas físicas e jurídicas que se situam na faixa média da
economia. Traçamos uma breve panorâmica sobre a experiência de outros países com o seguro
jurídico, tais como França, Alemanha, Suécia, Austrália e EUA, para servir de base à propositura
de mecanismos que viabilizem a adoção dessa modalidade de contrato em nosso país. O estudo
buscou, ainda, traçar uma fundamentação teórica, com revisão da bibliografia sobre o seguro
privado, além da análise da legislação sobre o tema, especificamente, o Decreto-Lei nº 73/66, o
Código Civil Brasileiro, a Lei nº 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: SEGURO JURÍDICO; PLANO ASSISTENCIAL JURÍDICO; ACESSO À
JUSTIÇA; GRUPOS ECONÔMICOS INTERMEDIÁRIOS; COBERTURA DAS CUSTAS PROCESSUAIS;
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RESUME
Dans le courant de ces dernières décennies, l’effectivité de l’accès à la Justice a fait l’objet d’une
attention sans relâche de la part de la pensée juridique mondiale. Dans ce scénario, il semble
que le Brésil dispose d’un modèle avancé d’assistance juridique intégrale et gratuite après la
consolidation de la Défense Públique. Néanmoins, quoique au Brésil les droits fondamentaux
soient définis avec un regard d’universalité, comme par exemple le droit à la santé, où tous les
citoyens ont droit gratuitement aux soins médicaux et à l’admission à l’hopital, la même situation
ne se présente pas en ce qui concerne l’accès à la Justice, car n’y ont droit que les personnes
économiquement faibles. Il ya lieu, à ce point de vue, de se préoccuper au sujet des difficultés
auxquelles peuvent se heurter les classes économiques intermédiaires non destinataires
préférentielles des services de la Défense Publique lors de l’accès à la Justice. Cet travail est un
résultat de recherches et enquêtes sur la possibilité de l’introduction dans l’ordonnance juridique
brésilienne du contrat d’assurance juridique ou programme d’assistance juridique, comme
solution possible à cette problématique, ayant pour but la couverture des frais du procès et des
honoraires des avocats à des niveaux supportables par les possibilités financières des personnes
physiques et juridiques qui se trouvent placées aux tranches moyennes de l’économie. Nous
avons esquissé un panorama sur l'expérience d'autres Pays en ce qui concerne l'assurance
juridique, comme ce fut le cas de la France, de l’Allemagne, de la Suède, de l’Australie, de
l’Angleterre et des États-Unis, pour servir de base à la proposition de mécanismes qui puissent
permettre l’adoption de cette modalité de contrat en notre Pays. L’étude visa, également, établir
les fondements théoriques, avec la révision de la bibliographie sur l’assurance privée, outre
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l’analyse de la législation brésilienne sur le thème, spécifiquement le Décret-Loi nº 73/66, le
Code Civil Brésilien, la Loi nº 8.906/94, et le Code de l’Éthique et de la Discipline de l’Ordre des
Avocats du Brésil.
MOT-CLES: ASSURANCE JURIDIQUE; PROGRAMME D’ASSISTANCE JURIDIQUE; ACCÈS À LA
JUSTICE; CLASSES ECONOMIQUES INTERMEDIAIRES; COUVERTURE DES FRAIS DU PROCES;
HONORAIRES DES AVOCATS.

1   INTRODUÇÃO

As questões relativas à efetividade do acesso à justiça têm suscitado, nas últimas décadas,
substancial atenção do pensamento jurídico mundial[1], especificamente, sobre a assistência jurídica
gratuita dirigida àqueles que tenham insuficiência de recursos para litigar. Nesse cenário mundial, parece
que o Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988, ostenta um modelo avançado de assistência
jurídica integral e gratuita[2], como um direito fundamental realizado mediante uma dimensão jurídico-
institucional do acesso à justiça mediante a consolidação da Defensoria Pública como função essencial à
Justiça.

Nesse espectro, além de protagonizar o acesso à justiça dos economicamente necessitados, a
Defensoria Pública, pelo menos em tese, fornece a esse grupo social serviços jurídicos de alta qualidade,
visto que a seleção dos profissionais é submetida ao severo crivo do concurso público, além de existirem
mecanismos legais e institucionais destinados ao controle da atividade do defensor público, notadamente a
atuação das Corregedorias Gerais.

De outro lado, como meio de promover a igualdade material entre todos, o modelo do Estado
Democrático de Direito estipula os direitos fundamentais com tendência à universalidade, como o direito à
saúde, conforme art. 196 da CRFB/88. Assim, mediante custeio de toda a coletividade através de tributos
recolhidos genericamente, todos, independentemente da camada econômica em que se alocam, têm direito
a receber tratamento público médico-hospitalar gratuito, ainda que na prática este acesso seja bastante
precário. Isso, entretanto, não ocorre no acesso à justiça, haja vista que somente os economicamente
necessitados são contemplados com a assistência jurídica integral e gratuita estatal.

Dessas possíveis constatações, paralelamente ao tema da assistência jurídica gratuita, surgem
reflexões e preocupações acerca das prováveis dificuldades enfrentadas por grupos sociais e econômicos
que não se situam propriamente na faixa de destinatários preferenciais dos serviços público-estatais da
assistência jurídica gratuita gerando, assim, este estudo, através do qual buscamos investigar as
possibilidades e viabilidade de introdução no ordenamento jurídico brasileiro de uma nova modalidade de
contrato de seguros visando prover, aos grupos acima mencionados, serviços de assistência jurídica de
qualidade e o custeio das despesas do processo, mediante o pagamento de valores que não lhes sejam
excessivamente onerosos.

Por um lado, o economicamente necessitado tem assistência jurídica integral e gratuita prestada,
ao menos em tese, por um profissional do direito altamente gabaritado, eis que rigorosamente selecionado
mediante aprovação em concurso público. Pelo outro lado, diametralmente oposto, os integrantes dos
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estratos econômico-sociais mais elevados também têm acesso à assistência jurídica prestada por excelentes
profissionais do direito, que o próprio mercado cuidou de selecionar naturalmente, pois, a toda evidência,
podem pagar o elevado preço dessa qualidade de serviços jurídicos.

Na prática forense é perfeitamente constatável a falta de preparo técnico-jurídico de um universo
considerável de profissionais da advocacia. Tal falta de preparo pode ser oriunda do sistema de ensino
jurídico no Brasil. É constatável também que, com a preocupação de amenizar o impacto dos serviços de
qualidade duvidosa e com propósito de tentar filtrar ao máximo o ingresso na carreira da advocacia, a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB tem elevado o nível de exigência nos últimos exames. Contudo,
essa postura mais exigente não impede totalmente que bacharéis preparados insuficientemente conquistem
a inscrição nos quadros da classe. De se notar que mesmo mais elevado o nível de exigência do exame da
OAB, não pode ser comparado ao rigoroso parâmetro dos concursos para a Defensoria Pública, nem à
qualidade dos advogados especializados de escritórios de renome no mercado.

Além disso, é também de possível constatação que grande parte desses profissionais não respeita
os valores da tabela mínima de honorários da OAB, praticando preços excessivamente baixos, justamente
para atingir o mercado formado por esses grupos intermediários. Parece que essa prática incrementa a
problemática da qualidade dos serviços, eis que para ter uma remuneração razoável esse profissional
necessita patrocinar um grande volume de causas prejudicando, ainda mais, a eficiência técnica do serviço
prestado.

Outra questão que suscita inquietação é a hipótese de um indivíduo, ou microempresa, parte
integrante desse grupo intermediário, ter um direito seu violado, ou ser demandado judicialmente, por um
outro indivíduo, ou empresa, pertencente a uma das faixas econômicas acima mencionadas, isto é, ou o
economicamente necessitado sendo, por óbvio, defendido por um defensor público, ou o economicamente
mais favorecido sendo defendido por um profissional gabaritado. Parece evidente que ao ser patrocinado
por um advogado não tão bem preparado tecnicamente, esse indivíduo ou microempresa entra na relação
processual com sensível desvantagem, o que pode comprometer a igualdade técnica no acesso à justiça.
Parece legítimo, portanto, questionar acerca da possibilidade do indivíduo, ou a microempresa, não
abrangidos prioritariamente pelos serviços da Defensoria Pública, também ter acesso aos melhores
prestadores de serviços jurídicos disponíveis no mercado.

Contudo, apesar de, por um lado, tal questionamento parecer inquietante e facilmente percebido
na prática forense, por outro lado, é merecedor de rigorosa investigação científica que demonstre com o
máximo de fidelidade, após um exaustivo levantamento empírico, a constatação de que esse recorte
intermediário da pirâmide social é submetido a um serviço jurídico de qualidade duvidosa. Visto isso,
parece que pretender produzir tal constatação neste breve estudo, teria como resultado um trabalho
absolutamente carecedor de uma metodologia consistente. Portanto, sem deixar totalmente de lado tal
questionamento e inquietação, é oportuno que essa constatação seja realizada num futuro próximo e mais
apropriado do ponto de vista acadêmico.

Não obstante isso, sobrevive a problemática de que o acesso à justiça no Brasil não obedece ao
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critério da universalidade, haja vista que por opção do Constituinte de 1988 a assistência jurídica integral e
gratuita somente alberga os economicamente necessitados, deixando de fora, regra geral, esse grupo social
intermediário. Parece interessante, dessa forma, questionar acerca da dificuldade experimentada por esse
estrato social no acesso à justiça, tanto no pagamento das despesas processuais, quanto na limitação da
livre escolha do profissional, eis que essa eleição se restringe ao preço dos honorários que esse grupo pode
suportar. Nesse sentido, buscamos investigar se a proposta de introdução em nosso país do seguro jurídico
ou plano assistencial jurídico, à luz do que ocorre com os planos de saúde e o seguro-saúde, seria capaz de
potencializar, ainda mais, a efetividade do acesso à justiça.

Assim, considerando o que acima foi dito e que “A importância crescente do seguro jurídico
torna-se evidente pelo volume sempre maior de transações realizadas (...) esses esquemas despertaram a
atenção de muitas pessoas preocupadas com o problema do acesso à Justiça” (CAPPELLETTI; GARTH,
1988, p. 147-56), traçamos uma breve panorâmica sobre a experiência de outros países com o seguro
jurídico, tais como França, Alemanha, Suécia, Austrália e EUA, para servir de base à propositura de
mecanismos que possibilitem a adoção desse contrato em nosso país. Buscamos, ainda, traçar uma
fundamentação teórica, com revisão da bibliografia sobre o seguro privado, além da análise da legislação
de regência sobre o tema, especificamente, o Decreto-Lei nº 73/66, o Código Civil Brasileiro, a Lei nº
8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB.

2   ACESSO À JUSTIÇA E DEMOCRACIA

2.1    Acesso à justiça e democracia

Necessário compreender o acesso à justiça à luz do Estado Democrático de Direito, posto que a
democracia parece ser indissociável do direito fundamental ao acesso à “ordem jurídica justa”[3], como
meio de se superar as barreiras que inviabilizam o franco acesso à justiça[4]. Parece estranho pensar num
Estado efetivamente democrático quando o povo, ou parcela dele, é tolhido – ou quiçá prejudicado – no
legítimo direito de reivindicar do Poder Judiciário solução concreta e tendente a perenidade sobre
determinado conflito, seja por questões religiosas, políticas, raciais ou econômicas.

No Brasil, segundo Paulo César Pinheiro Carneiro (2007, p. 8-9), é com a Constituição de 1934
que, no jaez de uma igualdade material, o problema do acesso à justiça começa a ser confrontado,
instituindo a ação popular, mas sobretudo a partir da prestação estatal da assistência judiciária aos
economicamente necessitados, obrigando Estados e União a criarem órgãos especiais com tal finalidade, o
que foi designado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 31) como sendo “a primeira onda” em
busca das soluções práticas para os problemas de acesso à justiça.

Com a redemocratização brasileira, fomos inundados por ondas legislativas que ampliaram o
acesso à justiça. A Constituição de 1988 previu o princípio da igualdade material como objetivo
fundamental da República (art. 3º); a assistência judiciária, de forma integral, aos mais carentes (art. 5º,
LXXIV); a criação dos Juizados Especiais (art. 98, I); a criação do mandado de segurança coletivo (art. 5º,
LXX) e o mandado de injunção (art. 5º, XXI); a elevação da Defensoria Pública como instituição essencial
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à função jurisdicional do Estado (art. 134) e a concessão de autonomia financeira e administrativa
concedida à instituição (EC nº 45/2004 que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 134). Sob o enfoque
infraconstitucional podemos citar, sem esgotar o tema, leis que promoveram o acesso à justiça de grupos
até então esquecidos pelo Poder Público: os portadores de deficiências (Lei nº 7.853/89); as crianças e os
adolescentes (Lei nº 8.069/90); os consumidores (Lei nº 8.078/90). Além disso, o acesso à justiça foi
consideravelmente facilitado com a Lei nº 9.099/95, que regulamentou o Juizado Especial Cível e
Criminal, absorvendo a enorme “demanda reprimida” (AGUIAR JÚNIOR, 2001, p. 48-55)[5] pelos altos
custos do processo (CARNEIRO, 2007, p. 55-8).

Note-se, ainda, o último avanço legislativo trazido pela Lei Complementar nº 132/2009, que
alterou a Lei Complementar nº 80/94, ampliando e solidificando os objetivos e funções da Defensoria
Pública como, por exemplo, a legitimidade para “promover ação civil pública e todas as espécies de ações
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o
resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”, conforme art. 4º, VII.

Por fim, no espectro dessa evolução histórica ocorre o fenômeno da “judicialização” da política e
das relações sociais, reconhecendo a supremacia do Poder Judiciário em face dos demais poderes no caso
de violação dos direitos fundamentais do homem[6]. Assim, o Poder Judiciário passa a exercer um papel
fundamental na garantia do acesso à justiça, eis que por meio deste é possível reivindicar e assegurar os
demais direitos.

2.2    O acesso à justiça dos grupos econômicos intermediários

Note-se que, como mencionado alhures, no modelo do Estado Democrático de Direito os direitos
fundamentais são estipulados com tendência à universalidade, como meio de promover a igualdade
material entre todos[7]. Assim é tratado, por exemplo, o direito à saúde, conforme art. 196 da CRFB[8].
Sendo assim, não haverá discriminação quanto ao beneficiário do tratamento, não havendo distinções em
razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou ascendência social.

O art. 6º da CRFB trata o direito à saúde como um direito social. Por outro lado, mesmo tratando
o direito ao acesso à justiça em seu art. 5º, XXXV, como um direito individual, a doutrina não é uníssona
quanto a sua natureza[9]. Contudo, tal divergência não interfere no que se busca demonstrar, pois saúde e
acesso à justiça possuem natureza primordial de direito fundamental, sendo, nosso sentir, universais.
Assim, tal conclusão parece implicar a mesma solução e tratamento para ambos, independente da corrente
adotada.

No entanto, independentemente da corrente doutrinária adotada, esse direito é aplicado de forma
desigual, o que parece ofender a democracia. Os patamares extremos da sociedade possuem, atualmente,
acesso efetivo à justiça, quer se valendo da Defensoria Pública, quer contratando grandes escritórios de
advocacia. Assim, o centro nevrálgico desta discussão é a classe média que, não sendo albergada pela Lei
nº 1.060/50, sofre restrições financeiras para suportar os custos do processo. Além disso, tal dificuldade
financeira parece limitar a livre escolha do profissional que prestará os serviços jurídicos, eis que restrita

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 454



ao preço dos honorários que pode suportar. Nossa opinião, passível de censura, é de que tal fato fere a
paridade de armas no processo civil, como um dos desdobramentos do acesso à justiça.

Nesse sentido, o problema pode ser enfrentado sob dois prismas. O primeiro é a limitação do
direito de ação face aos custos do processo, principalmente, porque esse grupo tem conhecimento de que
tais custas processuais – em regra – não serão isentadas pelo Poder Judiciário[10]. Parece também possível
afirmar que até mesmo perante os Juizados Especiais, parcela da classe média possui certo receio em
litigar, haja vista que para interpor recurso inominado, todo o custo do processo deverá ser arcado,
conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. É preciso observar que o direito ao recurso é um desdobramento do
acesso à justiça. No entanto, parece que parte da classe média tem seu direito recursal prejudicado em
função dos elevados custos do processo[11]. O mesmo pode ocorrer fora dos Juizados Especiais, tanto em
sede de produção de provas como a prova pericial – em regra onerosa, quanto em sede recursal, seja na
interposição de apelação, seja nos recursos especial e extraordinário. Isso pode implicar que parcela da
sociedade deixe o processo transitar em julgado por não ter condições efetivas de prover os custos do
processo integralmente, o que fere, nosso sentir, o acesso real à justiça.

O segundo prisma é o da limitação na livre escolha do profissional, baseada num critério subjetivo
de qualidade na ótica do contratante. De se notar que a eleição do advogado para um indivíduo dessa
classe, observará os honorários na medida de sua capacidade econômica. Assim, é possível que esse grupo
procure os serviços de profissionais que cobrem honorários aquém dos valores mínimos da tabela da
OAB. Não se quer defender aqui uma tese determinista de que a qualidade técnica do advogado está
relacionada ao preço dos seus honorários. Contudo, parece que o sistema, tal qual estipulado atualmente,
limita a livre escolha do “melhor profissional” à luz da eleição subjetiva elaborada por desse recorte da
pirâmide social. É de se ressaltar que a tabela de preços mínimos da OAB remunera de forma
satisfatória[12] os profissionais da advocacia. No entanto, tais preços parecem ser onerosos para essa faixa
da sociedade. De toda maneira, a livre escolha do profissional dá sinais de restar mitigada, haja vista que
necessariamente atrelada à possibilidade financeira do contratante, ficando submetida a um determinado
número de advogados que podem disponibilizar seus serviços numa faixa suportável ao orçamento
individual dos membros desse estrato social.

3          BREVE PANORÂMICA DO SEGURO JURÍDICO NA EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA

Na experiência estrangeira, o seguro jurídico (legal expenses insurance) teve importante
desenvolvimento, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em alguns países estrangeiros. Destaca-se, o
entendimento de que o seguro jurídico tem como fundamento social a necessidade de se ter acesso à
assistência especializada de qualidade numa disputa judicial. Na Europa e Austrália das décadas de 80 e
90, o seguro jurídico ostentava ser um dos mais promissores mecanismos de acesso à justiça, haja vista
que com o crescimento da classe média, que não se enquadrava entre os destinatários da assistência
judiciária, o seguro jurídico somou importantes forças com os serviços de assistência jurídica aos
economicamente necessitados – legal aid.

Francis Regan (2001, p. 293), afirma que o seguro jurídico pode ser definido de diversas
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maneiras. Recentemente, o governo australiano afirmou que os mecanismos do seguro jurídico são
elaborados para prover uma cobertura securitária sob o pagamento de um prêmio, para custear um serviço
jurídico especificado. Segundo o autor, essa definição é suficientemente ampla para incorporar muitas,
senão todas, as experiências de seguro jurídico.

O seguro jurídico, sob a cultura de cada nação, evoluiu em conformações e formatações
peculiares a cada ordenamento, existindo várias formas de organização[13]. Contudo, são adotadas duas
formas básicas: a “forma pura” (pure form) e a modalidade dos planos em grupo (group plans). A
modalidade pure form, de origem Européia onde ainda é praticada, segue os princípios básicos das outras
formas de seguro, sendo o mutualismo a sua base econômica. Essa forma é fornecida por empresas

privadas com fins lucrativos de maneira individualizada. Cappelletti e Garth pontuam que

Os países europeus têm tido uma experiência longa e crescentemente positiva com o “seguro de
despesas jurídicas”, ou seja, planos de assistência jurídica, pagos antecipadamente e com sistema de
livre escolha do profissional, operados por companhias de seguro. Esse tipo de seguro surgiu
inicialmente como uma decorrência das políticas de seguros contra acidentes de automóvel no início do
século. A cobertura para automóveis ainda é o componente mais importante, mas um amplo espectro
de coberturas podem ser atualmente obtidas em diversos países, especialmente na Alemanha e na
Suíça. Por prêmio relativamente baixo, um operário alemão e sua família podem receber cobertura para
despesas jurídicas decorrentes da propriedade e utilização de um automóvel, da propriedade de um
imóvel, da indenização por danos, para defesa criminal, para causas trabalhistas ou de seguridade
social, de direitos contratuais e de causas de direito de família ou de sucessões. (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 149)

Os planos coletivos (group plans), também com base no mutualismo, são fornecidos para
membros de determinados grupos, como membros de um sindicato e suas famílias. Custeia serviços
jurídicos mediante a contratação de profissionais particulares, seja para uma disputa judicial, seja para a
instrução dos membros do grupo sobre questões jurídico-legais. Esta espécie de plano coletivo predomina
nos EUA e Canadá, sendo importante ferramenta de acesso à justiça, na medida em que reduz o custo da
consultoria e representação jurídicas:

Os desenvolvimentos de planos de assistência jurídica mediante “convênio” ou “em grupo”, nos anos
mais recentes, estão entre as reformas de mais amplo alcance, aqui discutidas. Nessa área encontramos
planos e propostas audaciosos com o objetivo de tornar advogados acessíveis, mediante custos
razoáveis aos indivíduos das classes média e baixa, cujos direitos e interesses têm sido nosso foco
central. (...) Embora a terminologia ainda não esteja claramente definida, “planos de convênio para
serviços jurídicos” podem ser descritos, em traços gerais, como mecanismos através dos quais os
indivíduos concorrem com algo semelhante a uma contribuição social ou um prêmio de seguro, para
obterem, sem custos, ou com custos reduzidos, alguns serviços jurídicos pré-determinados, quando
surja a necessidade de utilizá-los. O objetivo consiste em distribuir o risco entre todos aqueles que
pagam essa mensalidade ou prêmio. Os planos em grupo também podem ser pagos antecipadamente, no
sentido de que também envolvem a distribuição dos riscos. Podem, no entanto, simplesmente
representar uma relação pela qual os serviços jurídicos se tornem disponíveis, aos membros de um
determinado grupo, mediante uma contribuição reduzida. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 147-8)

De se notar que a forma do seguro jurídico na Europa, como a atualidade conhece, só apareceria
com o amadurecimento da idéia de uma comunidade continental do pós-guerra e, também, pela adoção da
primeira Diretriz do Conselho das Comunidades Européias nº 73/239/EEC acerca da regulamentação
securitária, em 1973. Foram tomadas medidas para regulamentar especificamente o seguro jurídico,
tamanha sua projeção na Comunidade Européia. Em 1987, foi aprovada a redação final da Diretriz nº
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87/344/EEC (EUR-LEX, 2009, online), cujo artigo primeiro define textualmente sua finalidade como
sendo a de coordenar as provisões baixadas por lei, regulamentos ou atos administrativos acerca do seguro
jurídico. Delineando os mais relevantes aspectos do seguro jurídico, desde as hipóteses de sua incidência,
passando pela elaboração do contrato até a efetiva aplicação prática de seus institutos, essa pequena
Diretriz (com apenas um elenco de doze artigos)[14]  foi endereçada aos Estados Membros como
verdadeiro paradigma para a confecção das legislações específicas sobre a matéria.

Existem outras duas características importantes na oferta do seguro jurídico: a modalidade
individualizada (stand-alone) e a modalidade acrescida ou ampliada (add-ons). Na modalidade stand-
alone, as apólices são oferecidas ao consumidor, individuo ou grupo, como um produto/serviço específico
e determinado. Na modalidade add-ons, o seguro jurídico é oferecido como adicional às apólices já
existentes que possuam alta demanda no mercado, como os seguros residenciais e de veículos automotores
(REGAN, 2001, p. 294).

Diante da problemática que nosso estudo focaliza, isto é, quanto à livre escolha do profissional,
pareceu-nos também muito importante outra forma de distinção na oferta do seguro jurídico. Trata-se da
opção do segurado escolher seu próprio advogado. O sistema “aberto” tem como característica a escolha
livre do advogado que será remunerado pelo plano. Os sistemas “fechados” restringem, em maior ou
menor grau, a escolha do advogado, entre aqueles disponibilizados pela seguradora (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 150).

São verificadas, ainda, as apólices que são oferecidas “antes do evento” (before-the-event
insurance ou BTE) e “depois do evento” (after-the event insurance ou ATE).  As BTEs são vendidas como
qualquer outro seguro, para cobrir as consequências de um evento ainda não ocorreu. Diametralmente
opostas, as apólices ATEs são vendidas para cobrir despesas nascidas em uma relação processual já em
curso (KILIAN; REGAN, 2004, p. 2-3).

Em 2006, a Comissão Européia realizou um estudo sobre o seguro jurídico entrevistando 201
cidadãos europeus. Entre os entrevistados, 57% contrataram o seguro jurídico, 35% não contrataram e
7,5% não sabiam sobre sua disponibilização. Foi constatado que cerca de 76% dos entrevistados tiveram
acesso à informações sobre o assunto. Entre os que contrataram o seguro, a maioria destacou que era um
bom incremento ao seguro de automóveis e, ainda, por propiciar acesso à justiça. Quase metade dos
entrevistados respondeu que era um seguro útil, que os fazia sentir mais seguros (BURGH, 2006-2007, p.
9).

Não obstante, Cappelletti e Garth (1988, p. 150) fazem críticas ao sistema europeu de seguro
jurídico na forma de livre escolha. Ponderam que essa espécie de seguro deixa a critério do segurado
eleger o momento em que a providência jurídica é necessária e qual o melhor profissional para a atividade.
Sobre o aspecto social, concluem esses autores que os interesses lucrativos das seguradoras são óbices à
concretização do acesso à justiça. Ora, parece que dificilmente as seguradoras privadas buscarão instruir os
segurados quanto aos seus direitos e, muito menos, os encorajarão a procederem com medidas jurídicas
necessárias.
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É de se evidenciar, ainda, que recentes medidas da Comissão Européia objetivam estabelecer um
novo panorama para a atividade securitária, lançando em 2007 a Diretriz Internacional Solvency II
(redação final aprovada em 2009, com vigência a partir 2012), que consiste numa reforma na legislação
securitária, cujo objetivo é uniformizar os sistemas de cobertura de risco para maior proteção dos
segurados, com vistas à estabilidade da atividade seguradora européia (EUROPA, 2009, online). Quanto
maiores os riscos assumidos pelas companhias, maior deverá ser a reserva de capital. Será calculado um
Capital de Solvência Requerido (SCR – Solvency Capital Requirement), que deverá ser reservado por cada
empresa. Esse indicador corresponderá a um nível mínimo de atendimento das seguradoras, no sentido de
serem consideradas sustentáveis em cada exercício. Para o Dr. Bernd Jäger, Chefe de Avaliação da
seguradora alemã VICTORIA Versicherung AG, a expectativa inicial, pelo menos, é de que o seguro
jurídico, com suas poucas oscilações de resultado, possa se enquadrar bem nas novas exigências, o que
denota a solidez desse seguimento no mercado europeu (JÄGER, 2006-2007, p. 13).

Ressalte-se, nesse contexto, a experiência da International Association of Legal Expenses
Insurance. Fundada em 1969, na Itália, com o nome “Rencontres Internationales des Assureurs Défense”,
origem da sigla RIAD, foi criada como uma organização de especialistas em defesa judicial, que contava
com representantes de oito países europeus, convertendo-se, em 1980, numa associação estruturada e
regulada por estatuto. Quando da adoção pelas autoridades da Europa da Diretriz Internacional nº
73/239/EEC, suas atividades começaram a ganhar corpo na defesa do ramo securitário para as despesas
jurídicas, tanto perante a Comissão Européia, quanto junto a entidades representantes de advogados e
consumidores. A instituição desempenhou importante papel na elaboração da Diretriz sobre o seguro
jurídico acima mencionada, exercendo pressão mediante lobbies junto ao Comitê Econômico e Social e ao
Parlamento Europeu (RIAD, 2009, online). Sediada em Bruxelas desde 2006, atualmente, enquanto
associação internacional sem fins lucrativos representa, aproximadamente, 60 companhias de seguro, de 18
diferentes países. Desempenha um ativo papel no desenvolvimento de pesquisas, debates e estudos sobre o
seguro jurídico, a regulamentação das profissões jurídicas e o acesso à justiça contribuindo,
significativamente, para a promoção do seguro jurídico na Europa e no mundo.

Por fim, dessa forma marcante, o seguro jurídico, independente do sistema adotado e as
respectivas variáveis de oferta, demonstrou que parece desempenhar um relevante papel nas sociedades
internacionais em que foi instituído, principalmente, por proporcionar aos estratos sociais médios
mecanismos de acesso ao judiciário por custos mais acessíveis.

4          DESDOBRAMENTOS LEGAIS DE INTRODUÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO DE NOVA ESPÉCIE DE CONTRATO DE SEGURO JURÍDICO

Vista a rica e interessante experiência estrangeira, passamos a analisar o instituto do seguro com a
intenção de vislumbrar sobre a possibilidade, de lege habemus, ou de lege ferenda, da instituição do
seguro jurídico em nosso ordenamento. Parece importante, nesse contexto, traçar um breve estudo sobre os
princípios informativos do direito securitário, como regulador da atividade seguradora.

4.1    Princípios informativos do instituto do seguro
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Princípio fundamental norteador do direito securitário é o do mutualismo. Trata-se do epicentro
diretivo da atividade seguradora. Configura-se no pressuposto de que para arcar com o pagamento dos
sinistros é necessária a existência de um fundo comum alimentado pela contribuição pecuniária de um
determinado universo de pessoas. É princípio fundamental do direito securitário, “que constitui a base de
toda operação de seguro. É pela aplicação do princípio do mutualismo que as empresas de seguros
conseguem repartir os riscos tomados, diminuindo, desse modo, os prejuízos que a realização de tais riscos
lhes poderia trazer” (SUSEP, 2009, online). O mutualismo, como afirma Marcello Teixeira Bittencourt
(2004, p. 65), “Evita que o patrimônio das sociedades seguradoras seja exposto a um risco excessivo, em
virtude do aumento do índice de sinistralidade na carteira de segurados, em um determinado período”.

Para garantir a estabilidade econômica do fundo há que se utilizar de vários cálculos para
encontrar o quantum da contribuição de cada segurado. Entretanto, este trabalho não tem como escopo
aferir o “ponto de equilíbrio econômico” de um seguro jurídico: pretendemos saber, apenas, se diante das
disposições legais existentes em nosso ordenamento é possível a instituição do seguro jurídico. Trata-se de
uma preocupação que merecerá estudos econômicos posteriores e necessários à implantação dessa
modalidade de seguro.

Outro princípio que recobra atenção é o princípio da dispersão dos riscos. Por esse princípio, a
responsabilidade do segurador é limitada aos riscos prováveis e sujeitos a uma regularidade. Ficam
excluídos eventos isolados que causem a inviabilidade da performance do seguro contratado (SHIH, 2009,
online). São, portanto, excluídos da apólice os riscos que possam configurar o desequilíbrio econômico do
seguro. Na sequência, pelo princípio do absenteísmo, o segurado deve abster-se de atos que possam
aumentar ou agravar os riscos de ocorrência de eventual sinistro. Parece ser um princípio de importante
calibre para a instituição do seguro jurídico, na medida em que não seria lícito ao segurado, pelo fato de
estar coberto, agravar ou aumentar os riscos mediante conduta culposa ou dolosa.

Além desses três princípios, existem[15] outros princípios tais como: o da boa-fé securitária, o da
homogeneidade de riscos, o da pulverização ou nivelamentos de riscos, o indenitário e o princípio da
irredutibilidade do pretium periculi[16]. Entretanto, não avançaremos no estudo pormenorizado de cada
um desses princípios em função de não guardarem, em nossa opinião, relação absolutamente direta com a
problemática declinada neste trabalho.

4.2    Natureza jurídica do contrato de seguro

Neste tópico, trataremos de estabelecer a natureza jurídica do contrato de seguro, eis que de
fundamental importância para as conclusões a que pretendemos chegar acerca da possibilidade ou não da
instituição do seguro jurídico ou de um plano de assistência jurídica. Parece relevante perquirir sobre a
natureza jurídica do seguro para, posteriormente, confrontá-la com a natureza jurídica dos planos
assistenciais como, por exemplo, os de saúde, no sentido de constatar se se tratam de contratos de objetos
distintos com naturezas jurídicas diversas ou se se tratam de duas modalidades de contratos com nomen
iuris distintos, porém, de natureza jurídica idêntica ou equivalentes.
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Nesse passo, relevante se faz determinar o que vem a ser natureza jurídica ou como perquirir
acerca da natureza jurídica de um instituto que, segundo Maria Helena Diniz, é o significado último dos
institutos jurídicos. Em outras palavras, segundo a autora, é a “afinidade que um instituto jurídico tem em
diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído a título de classificação”
(DINIZ, 1998, p. 337). Dessa maneira, para se determinar a natureza um instituto, necessário se faz saber
de sua essência para, posteriormente, encontrar sua respectiva classificação dentro do ordenamento jurídico
como um todo. Trata-se, na verdade, de trilhar o caminho das folhas ou dos frutos até a raiz da árvore, ou
seja, de saber a qual subespécie determinado instituto pertence para, posteriormente, saber em qual espécie
jurídica está contido encontrando, por fim, o seu respectivo gênero e, assim, por diante, como o faz a
taxonomia que é a ciência das classificações ou a sistemática da organização dos seres vivos em grupos.

Assim, a natureza jurídica do instituto do seguro é de negócio jurídico, na modalidade contrato
nominado, ou típico, classificado como bilateral ou sinalagmático, oneroso, aleatório, formal ou solene
(correntes modernas o classificam como consensual), de boa fé e de adesão.

É bilateral, pois formado pela manifestação de vontade do segurado e do segurador, obrigando-os
entre si. Não cumprindo uma das partes com sua obrigação, a outra resta desobrigada. Tal contrato é
regido por suas próprias cláusulas e condições estabelecidas entre as partes, as quais são declinadas na
apólice. É oneroso, pois o segurado paga o prêmio e o segurador assume o risco de pagar a indenização
caso ocorra o sinistro, implicando, assim, em desembolso para ambas as partes. A vantagem patrimonial do
segurado consiste em transferir o risco para o segurador mediante o pagamento do prêmio. O segurador,
pelo outro lado, indeniza o segurado caso verificado o acontecimento futuro e incerto, porém previsível,
coberto pelo contrato, além de custear as despesas administrativas e operacionais inerentes. É aleatório,
pois íntima e diretamente ligado ao risco. O segurador assume a obrigação de indenizar o segurado caso
ocorra, durante a vigência do contrato, o evento futuro, assumido no risco do negócio. É formal, ou solene,
pois para sua respectiva prova, a lei obriga que esteja formalizado pela apólice. Correntes modernas, no
entanto, o consideram consensual, haja vista que para o seu aperfeiçoamento basta o acordo de vontades. É
nominado, ou típico, pois expressamente previsto em lei e de adesão, pois o segurado adere às condições e
cláusulas pré-estabelecidas pelo segurador. De se lembrar que tais cláusulas são padronizadas e aprovadas
pelos órgãos públicos reguladores, no caso, a SUSEP. Em estudo sobre a natureza jurídica do seguro,
Pedro Alvim assevera que o seguro também “está incluído entre os contratos de adesão. Realmente, o
segurado não participa da elaboração de suas condições gerais. Foram elas preparadas pelo segurador,
tendo em vista a experiência de cada ramo” (ALVIM, 1999, p. 119-35). Por fim, é de boa-fé, pois o
segurador mensura o risco e, portanto, o preço do prêmio, a partir das declarações oferecidas pelo
segurado. No caso de omissão do segurado acerca de circunstâncias agravadoras do risco, deixando de
prestar informações verdadeiras e exatas, perde o direito à indenização.

Dessa forma, pelo que acima foi constatado, a natureza do instituto do seguro é de negócio
jurídico, cujo gênero é de contrato nominado, ou típico, sendo que sua classificação se desdobra em
contrato bilateral ou sinalagmático, oneroso, aleatório, consensual (superada a formalidade em face do art.
757 do CCB/2002), de boa fé e de adesão, cujo objeto consiste em que o segurador, mediante o pagamento
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do prêmio, assume o risco de indenização ou cobertura do segurado, caso ocorra o evento futuro e incerto,
porém previsível, predeterminado na apólice, sempre, mediante capital sustentado no mutualismo.

4.3    Requisitos do seguro

Necessário averiguar sobre os requisitos do seguro, principalmente, em relação ao objeto do
contrato e às partes contratantes, para se saber se a legislação de regência admite a possibilidade de
instituição do seguro jurídico, como forma de garantia ao acesso à justiça dos grupos econômicos
intermediários, protagonistas de nossas inquietações.

Os requisitos dos seguros são analisados sob os prismas: subjetivo, objetivo e formal. O requisito
formal não guarda relevante relação com nossa problemática, eis que esse requisito versa sobre a forma
escrita do contrato, instrumentalizada pela apólice.

Os requisitos subjetivos estão relacionados com as partes contratantes e, nesse contexto, somente
pode ser segurador a pessoa jurídica. Somente é possível, segundo o art. 757, parágrafo único do
CCB/2002, que o segurador seja entidade legalmente autorizada para esse fim. Além disso, na dicção do
art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66, somente “Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades
Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas”. Outra questão importante, conforme o parágrafo
único desse mesmo artigo, é o alcance de atuação das cooperativas, haja vista que absolutamente restrito
aos seguros agrícolas, aos seguros de saúde e aos de acidente de trabalho.

Assim, já é possível concluir que, de lege habemus, nosso ordenamento somente suporta o
instituto do seguro jurídico fornecido por uma sociedade anônima. De igual maneira, concluímos também
que, ainda que fosse possível a criação de cooperativas de advogados, estas não poderiam operar seguros
outros que não sejam estritamente sobre seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho, o que não
alberga nossa hipótese.

Quanto aos requisitos objetivos, o art. 757 do CCB/2002 dispõe que o segurado se obriga a
garantir “interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados” sendo
esse, assim, o objeto do contrato de seguro. Destaque-se, ainda, que perquirindo sobre quais interesses
legítimos a cobertura do seguro privado pode incidir, o teor do art. 3º do Decreto-Lei nº 73/66 esclarece:
“Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades,
obrigações, direitos e garantias”. É de se ressaltar que, em nossa opinião, esse dispositivo último está em
vigor, visto que apesar do art. 757 do CCB/2002 se referir apenas a seguro relativo a pessoa ou a coisa, o
art. 777 do mesmo código dispõe que “O disposto no presente Capítulo aplica-se, no que couber, aos
seguros regidos por leis próprias”. Dessa maneira, nosso sentir, os interesses legítimos passíveis de seguro
são: coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias. Parece claro, nesse ponto,
que o interesse legítimo desses estratos sociais intermediários da economia de garantia do acesso à justiça
mediante livre e ampla escolha do advogado e, ainda, a garantia de cobertura das despesas processuais,
está contido no elenco de interesses declinados no art. 3º do Decreto-Lei nº 73/66, principalmente, nas
vertentes: bens, responsabilidades, obrigações e direitos.
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4.4    O seguro jurídico, o plano assistencial jurídico e as cooperativas de advogados sob o
crivo da Lei nº 8.906/94 e do Código de Ética e Disciplina da OAB

Em várias passagens, a Lei nº 8.906/94 e o Código de Ética da OAB, de maneira bastante clara,
explicitam quais as formas e modalidades de publicidade que efetivamente podem, ou não, ser utilizadas
para a divulgação da atividade da advocacia. O Código de Ética e Disciplina determina, por exemplo, que
a publicidade do advogado deve ser informativa e a oferta deve respeitar determinados padrões. De fácil
percepção que a razão de ser de tal preocupação é tentar evitar o mercantilismo e a vulgarização do
profissional da advocacia. Nesse sentido, assinalou o Conselheiro Paulo Luiz Netto Lôbo[17], no processo
que julgou no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela impossibilidade de
instituição financeira oferecer plano de assistência jurídica com pagamento faturado:

Durante a elaboração do anteprojeto, que resultou na Lei nº 8906/94, muito se discutiu sobre o modelo
de advocacia que seria mais adequado ao Brasil, neste final de século. O modelo envolve o próprio
perfil profissional do advogado, que pode ser dividido em dois tipos básicos, hauridos da experiência
mundial: a) o tipo clássico de profissional liberal, que defende e representa os direitos e interesses dos
clientes ou responde a consultas, individualmente ou mediante sociedades de advogados, concebidas
como organizações de apoio ao exercício de suas atividades, sem caráter empresarial; b) o tipo
empresarial, entendido como fornecedor de serviços com fins lucrativos, exercendo atividades
exclusivas de advocacia ou, preferencialmente, em conjunto com outras. A Lei nº 8906/94 optou pelo
primeiro tipo, mantendo a tradição brasileira. Fê-lo conscientemente, por entender que assim atende
melhor às finalidades e à dignidade da profissão.

Ressalte-se, portanto, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante a
Ementa 029/97/COP[18], entende que apenas sociedades de advogados, regularmente registradas nos
quadros da OAB, “podem oferecer serviços de advocacia consultiva ou contenciosa, em forma de planos
de assistência jurídica, desde que se utilizem de publicidade não mercantil, dentro dos limites do Estatuto
e do Código de Ética”.

Parece surgir, nesse contexto, uma palpitante questão que tentaremos elucidar mais adiante: se a
natureza jurídica do plano assistencial jurídico for idêntica a de um seguro, isto é, de contrato bilateral,
oneroso, aleatório, consensual, de boa fé e de adesão, cujo objeto consistiria em que a sociedade de
advogados (“segurador”), mediante o pagamento do preço estipulado (“prêmio”), assume o risco de
cobertura (aqui de cobertura do preço dos serviços advocatícios) do contratante (“segurado”), caso ocorra o
evento futuro e incerto (porém previsível) predeterminado no bojo do contrato (“na apólice”), sempre,
mediante capital sustentado no mutualismo e pautado na dispersão dos riscos, essa prática não encontraria
óbice no art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66, que só admite que o seguro seja oferecido por uma sociedade
anônima, excluídas as cooperativas que somente podem operar seguros agrícolas, de saúde e de acidentes
do trabalho?

Nesse passo, cabe assinalar que o seguro jurídico oferecido por sociedades constituídas por
pessoas estranhas à atividade da advocacia é peremptoriamente condenado pela OAB. Segundo a Entidade,
o exercício da advocacia por pessoas não inscritas em seus quadros, mediante publicidade e a sua oferta,
ofende o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina, pois caracteriza captação de clientela e exercício ilegal
da profissão, violando, desse modo, o art. 34, IV da Lei nº 8.906/94 e o art. 7º, do Código de Ética e
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Disciplina.[19]

Recentemente, em 30.06.2009, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro, ajuizou, na Justiça Federal, ação ordinária[20] de obrigação de não fazer, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, em face de diversas sociedades empresariais, na maioria delas
imobiliárias, objetivando que se abstivessem de praticar qualquer ato de anúncio, de publicidade ou de
divulgação de oferta dos serviços jurídicos. No entendimento da demandante, a “divulgação de anúncio
por parte das referidas empresas, oferecendo planos jurídicos, é ilícita e antiética, implicando graves danos
à imagem da advocacia e prejuízos para o público em geral”. Segundo a OAB, as sociedades empresariais
demandadas ofereciam a prestação de serviços aos consumidores mediante os chamados “planos jurídicos”
ou “planos de assistência jurídica”[21]. Ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela[22], o Juiz
Federal Substituto da 6º Vara Federal do Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Bruno Otero
Nery, entendeu que “tal conduta revela-se absolutamente infratora não só dos dispositivos legais e
regulamentares (...), mas principalmente atinge a moralidade o respeito que essa profissão tipicamente
liberal necessita ter para seu regular exercício.”

No entendimento da OAB, além da necessidade da existência de sociedade composta por
advogados para que exista legitimidade na oferta do seguro jurídico, é necessário que a sua divulgação não
seja em conjunto com outra atividade. Nesse caso, a advocacia deve ser tratada como atividade profissional
específica, inconfundível com qualquer outra.

Em relação às cooperativas de advogados, é de se ressaltar que as sociedades cooperadas
encontram seu fundamento de validade no art. 174, § 2º, da CRFB, com regulamentação dada pela Lei nº
5.764/71, dispondo no seu art. 3º que: “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. É cediço que a natureza jurídica da sociedade
cooperada é questão tormentosa na doutrina, com reflexos imediatos no registro. Não obstante essa
polêmica, constatamos que em precedentes da OAB, mediante decisões de seu Conselho, é inadmitida a
hipótese de cooperativas de advogados, pois, exigida a observância das normas que regulam a forma de
constituição da sociedade de advogados. Ainda de se notar que o Conselho Federal entendeu que a
constituição de sociedade cooperativa de advogados “despersonaliza o exercício da profissão, torna
vulnerável o sigilo, que é inerente à profissão (art. 25 do CED), imprime caráter de mercantilização (art. 5º
do CED) e possibilita a angariação de causas e captação de clientela, infringindo o art. 34, IV, do EAOAB,
razão pela qual não é admitida” [23].

5          EM CONCLUSÃO: CONFRONTO ENTRE AS NATUREZAS JURÍDICAS DO SEGURO E
DO PLANO ASSISTENCIAL JURÍDICO PRESTADO POR UMA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, À LUZ DOS PLANOS DE SAÚDE E SEGURO-SAÚDE

Como visto acima, a OAB permite a oferta dos planos assistenciais jurídicos. Tal permissão é
condicionada a que esses planos sejam oferecidos, exclusivamente, por advogados ou sociedades de
advogados regularmente constituídas, sem cunho empresarial, no sentido de coibir a mercantilização da
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atividade profissional da advocacia.

Contudo, apesar dessa permissão, é de se questionar o seguinte: se o seguro jurídico e o plano
assistencial jurídico são duas modalidades de contratos com nomen iuris distintos, porém, de natureza
jurídica idêntica ou, no mínimo, formalmente similares e materialmente idênticas ou equivalentes, em
função do disposto no art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66, que só admite que o seguro seja oferecido por uma
sociedade anônima, exceto as cooperativas que somente podem operar, estritamente, seguros agrícolas, de
saúde e de acidentes do trabalho, uma sociedade de advogados poderia oferecer o plano assistencial?

Parece que a resposta se revela de profunda importância ao desfecho deste estudo. Por um lado,
se a natureza jurídica dessas duas figuras for idêntica ou, no mínimo, formalmente similares e
materialmente idênticas ou equivalentes, nem mesmo uma sociedade de advogados poderia disponibilizar
um plano assistencial jurídico. Pelo outro lado, se diversas, não haveria nenhum óbice no ordenamento
jurídico à implantação dessa nova modalidade de contrato, haja vista que não colidiria com o art. 24 do
Decreto-Lei nº 73/66.

Dissecando o instituto do contrato de seguro, constatamos ser sua natureza jurídica de negócio
jurídico, cujo gênero é de contrato típico (ou nominado), classificado como bilateral (ou sinalagmático),
oneroso, aleatório, consensual (superada a formalidade em face do art. 757 do CCB/2002), de boa fé e de
adesão em que, mediante capital sustentado no mutualismo, o segurador assume o risco de indenização ou
cobertura do segurado, mediante o pagamento do prêmio, caso ocorra o evento futuro e incerto (porém
previsível), previsto na apólice.

Em relação ao confronto das naturezas jurídicas dos planos de saúde e dos seguros-saúde,
Demócrito Reinaldo Filho (2010, online) afirma que, apesar de a lei ter tratado os planos e seguros-saúde
privados de assistência à saúde como uma única espécie, a natureza jurídica de ambos não se confunde.
No plano assistencial de saúde, a empresa, cooperativa ou associação de médicos contratada assume,
diretamente ou mediante de uma rede de médicos, clínicas e hospitais conveniados ou credenciados, a
responsabilidade da prestação de serviços médico-hospitalares. No seguro-saúde, o contrato é típico de
seguro, realizado entre segurado e companhia seguradora, pelo qual, segundo esse autor, “mediante a paga
de um prêmio, o segurador se obriga perante o segurado a preveni-lo dos riscos (financeiros) à sua vida e
integridade física, pagando-lhe uma indenização ou simplesmente reembolsando os gastos que fizer com a
manutenção e recuperação de sua saúde”.

De se notar que o art. 1º, I da Lei nº 9.656/98 (com redação incluída pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001) define o Plano Privado de Assistência à Saúde como:

prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido,
por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica,
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada,
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor

Seguindo esse raciocínio, temos que o plano assistencial jurídico possui natureza diversa do
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seguro jurídico. Enquanto no plano assistencial jurídico a sociedade de advogados contratada assumiria,
diretamente ou mediante uma rede credenciada ou conveniada de advogados, a responsabilidade da
prestação de serviços jurídicos, no seguro jurídico realizado entre segurado e companhia seguradora,
mediante o pagamento de um prêmio, o segurador se obrigaria a indenizar ou simplesmente reembolsar os
gastos suportados pelo segurado com despesas processuais e honorários advocatícios quando tal
necessidade se apresentasse.

Contudo, parece importante ressaltar que, seguindo o pensamento acima, apresentam-se dois
problemas aparentemente insolúveis. O primeiro é que a prestação de serviços jurídicos mediante uma
rede credenciada ou conveniada de advogados parece ferir frontalmente, como estudado acima, a Lei nº
8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Tais normas, como visto, visam tutelar a dignidade da
profissão do advogado, protegendo a sobriedade necessária para o exercício dessa atividade, evitando-se a
sua mercantilização. Poder-se-ia, contudo, pensar na prestação dos serviços jurídicos feita diretamente
pela sociedade de advogados, isto é, pelos próprios sócios e seus respectivos advogados contratados.
Porém, nosso sentir, tal hipótese não encontraria sustentação no mutualismo como base econômica desse
tipo de negócio jurídico. O mutualismo, como visto, consiste em que para arcar com o pagamento dos
sinistros (neste caso: os custos inerentes à estrutura necessária ao exercício da advocacia e à própria
remuneração dos advogados contratados) é necessária a existência de um fundo comum alimentado pela
contribuição pecuniária de um determinado universo de pessoas, no sentido de dispersar os riscos (neste
caso: os riscos de ser obrigado a prestar o serviço jurídico) assumidos pela sociedade de advogados.
Assim, parece que a demanda de serviços jurídicos que uma sociedade de advogados poderia suportar, por
mais bem estruturada que fosse, não comportaria um número suficiente de contratantes capaz de criar um
fundo comum que fizesse frente à necessária dispersão dos riscos. O segundo problema diz respeito à
questão das despesas processuais. Parece que se a sociedade de advogados, paralelamente aos serviços
jurídicos, se obrigasse ao pagamento das despesas processuais eventualmente necessárias à defesa dos
interesses do contratante, configuraria realmente a hipótese de contratação de seguro stricto sensu, o que
não é permitido pelo art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66. Também parece que essa hipótese não encontra
guarida na Lei nº 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, eis que
não guarda relação com o pacto quota litis[24] e com a atividade profissional da advocacia.

Seguindo outra linha de raciocínio, podemos também concluir que as naturezas jurídicas do plano
e do seguro são idênticas ou, no mínimo, formalmente similares e materialmente idênticas ou equivalentes,
o que acarretaria na impossibilidade de uma sociedade de advogados oferecer o plano assistencial jurídico.
Assim, da mesma maneira que fizemos com o seguro, necessário também dissecar o instituto do plano
assistencial para efeitos de comparação.

O plano assistencial jurídico é bilateral, pois é formado pela manifestação de vontade do
contratante e do contratado, obrigando-se as partes entre si. Se uma das partes não cumprir com sua
obrigação, a outra parte se desobriga. É também oneroso, pois contratante transfere o risco para o
contratado mediante o pagamento do valor estipulado, equiparando-se, portanto, ao prêmio pago ao
segurador. O contratado, por sua vez, presta os serviços jurídicos caso seja verificado o acontecimento
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futuro e incerto, porém previsível, coberto pelo contrato, isto é, a necessidade de defender os interesses do
contratante judicial ou extrajudicialmente. Além disso, da mesma forma que o seguro, o plano assistencial
é aleatório, pois diretamente ligado ao risco. O contratado assume a obrigação de prestar os serviços caso
ocorra, na vigência do contrato, o evento futuro e incerto configurando, assim, o seu risco.

Demonstramos que, muito embora o seguro seja tradicionalmente formal, ou solene, haja vista que
para sua respectiva prova a lei obriga à formalização na apólice, as correntes modernas o consideram
consensual, pois para o seu aperfeiçoamento basta o acordo de vontades. Afirma a doutrina que pela
rapidez dos negócios no mundo atual, o seguro tem passado por uma grande simplificação, admitindo,
portanto, outros meios de prova. Nesse espectro, quanto ao plano assistencial, parece não haver a menor
dúvida que é consensual.

Como todo e qualquer contrato, inclusive o contrato de seguro, o plano assistencial é também de
boa-fé. O contratado mensura o risco a partir das declarações oferecidas pelo contratante e, em
decorrência disso, estabelece o preço do “prêmio” ou do valor a ser pago. Por outro lado, igualmente ao
contrato de seguro, parece também não haver qualquer dúvida sobre o plano assistencial ser um contrato
de adesão, pois o contratante adere às condições e cláusulas pré-estabelecidas pelo contratado.

Aqui, talvez, a única diferença entre o seguro e plano assistencial jurídico: o contrato de seguro é
nominado, ou típico, pois expressamente previsto em lei, enquanto o plano assistencial jurídico se
enquadraria na categoria dos contratos atípicos ou inominados. Contudo, em nossa opinião, essa pequena
diferença na classificação do seguro e plano assistencial jurídico, não é capaz de interferir na essência de
ambos, pois equivalentes – e, na maioria das vezes, idênticos – nas demais categorias.

Dessa forma, pela comparação acima realizada, é possível concluir que a natureza jurídica do
instituto do seguro privado é de negócio jurídico, cujo gênero é de contrato na modalidade típica, ou
nominada, sendo que sua classificação se desdobra em contrato bilateral ou sinalagmático, oneroso,
aleatório, consensual (segundo a doutrina moderna), de boa fé e de adesão, cujo objeto consiste em que o
segurador, mediante o pagamento do prêmio, assume o risco de indenização ou cobertura do segurado,
caso ocorra o evento futuro e incerto, porém previsível, predeterminado na apólice, sempre por capital
sustentado no mutualismo. Paralelamente, a natureza jurídica do instituto do plano assistencial jurídico é
de negócio jurídico, cujo gênero é de contrato na modalidade atípica, desdobrando-se em contrato
sinalagmático, oneroso, aleatório, consensual, de boa fé e de adesão, cujo objeto consiste em que o
contratado, mediante o pagamento do “prêmio” ou do valor por ele estipulado considerando a dispersão
dos riscos, assume o risco de prestar serviços jurídicos, caso ocorra o evento futuro e incerto, porém
previsível, isto é, a defesa dos interesses do contratante em determinado caso concreto predeterminado no
contrato, sempre com base em capital sustentado no mutualismo.

Assim, por um lado, seguindo a primeira linha de raciocínio, isto é, de que o seguro jurídico e
plano assistencial jurídico possuem naturezas jurídicas diversas, conclui-se que não haveria óbice a que
uma sociedade de advogados disponibilizasse o negócio jurídico do plano no mercado, ressalvadas as
preocupações acima apontadas: a prestação de serviços jurídicos mediante uma rede credenciada ou
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conveniada de advogados feriria a Lei nº 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB;
residualmente, a prestação de serviços jurídicos feita diretamente pelos próprios sócios e seus respectivos
advogados contratados não encontraria sustentação no mutualismo; a inviabilidade de a sociedade de
advogados, paralelamente aos serviços jurídicos, assumir o risco do pagamento das despesas processuais o
que, em nossa opinião, inviabilizaria o próprio sentido da implementação dessa espécie de negócio jurídico
como possível solução, ou ao menos amenização, da problemática do acesso à justiça do recorte da
pirâmide social objeto de nosso estudo.

Pelo outro lado, trilhando a segunda linha de raciocínio, ou seja, de que ambos institutos possuem
naturezas jurídicas idênticas ou, como dito, formalmente similares e materialmente idênticas ou
equivalentes, nem mesmo uma sociedade de advogados poderia oferecer o plano assistencial jurídico, haja
vista o óbice do disposto no art. 24 do Decreto-Lei nº 73/66, que só admite a disponibilização do seguro
por uma sociedade anônima, exceto as cooperativas que somente podem operar seguros agrícolas, de saúde
e de acidentes do trabalho.

Por fim, adotando essa última vertente e, ainda, diante do desenvolvimento teórico-legal levado a
efeito neste estudo, também é de se concluir que mesmo não sendo possível a disponibilização do seguro
jurídico ou do plano assistencial jurídico por uma sociedade de advogados, parece não haver nenhum óbice
legal à instituição do seguro jurídico de cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios
(seguro stricto sensu) oferecido por uma sociedade anônima, assegurada a livre escolha do advogado –
sem que o segurado seja submetido a qualquer rol de credenciados, ou melhor, vedada qualquer
possibilidade de credenciamentos ou de convênios – mediante o reembolso dos honorários estabelecidos na
tabela mínima da OAB.
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TRANSPARÊNCIA: VIA DE ACESSO À JUSTIÇA

TRANSPARENCY: WAY TO ACCESS TO JUSTICE

Caroline Hammerchimidt Amara
Cláudia Maria Barbosa

RESUMO
Parece ser consensual a importância da transparência para a administração pública em geral, e
para o Poder Judiciário em particular. A escassez de estudo a respeito do assunto, portanto,
surpreende. Para ajudar a suprir essa lacuna, a investigação buscou por três diferentes formas
captar o conceito e a compreensão existente sobre transparência: análise doutrinária, entrevistas
e forma de exposição e tratamento do Judiciário na mídia. Nos três casos foi possível enxergar
um abismo entre a sociedade e o Judiciário, a partir especialmente da queda das concepções
positivistas, que só recentemente começa a ser preenchido. A transparência do Judiciário,
portanto, é condição necessária, embora não suficiente, para o resgate de sua legitimidade, uma
vez que só ela pode transpor esse abismo que compromete a crença do jurisdicionado na
Justiça. Mas a transparência de que se fala tem várias facetas, e todos devem estar
contemplados uma política de transparência que tenha como ponto final o acesso à Justiça.
Iniciou-se a pesquisa pela caracterização do conceito de transparência na doutrina jurídica e
também na área de administração, e em ambos verificou-se uma abordagem superficial. Diante
da insuficiência conceitual, buscou-se avaliar como a idéia é percebida pela população.
Percebeu-se que o cidadão está afastado do Judiciário, pois não compreende de que modo se
dá sua atuação ou a de seus órgãos. Observou-se que os cidadãos não conhecem seus próprios
direitos e a maioria não apreende o significado da Constituição Federal. As notícias sobre o
Judiciário disponíveis na mídia também não ajudam porque não explicam nem informam.
Concentram-se em relatar histórias do fracasso da Justiça, mesmo quando existiu a aplicação
correta da lei, a solução foi, aos olhos da mídia, injusta. Percebeu-se que o senso comum
conceitua a transparência também de forma restritiva, como um conceito antagônico à idéia de
corrupção. Consequentemente, grande parte de órgãos do Judiciário rejeita a aplicação de uma
política pública de transparência, que pareceria voltar-se a combater a corrupção, cuja existência
qualquer órgão público em princípio negaria. Associam à idéia de trabalhar medidas para “ser
menos corrupto”, ao invés de pensarem modos de “dar mais transparência”. A crise de
legitimidade gerada pelo descrédito no Judiciário inviabiliza o acesso a justiça. Outros fatores,
como desconhecimento sobre qual órgão procurar, a não compreensão das leis e linguagem
utilizada pelos juízes, entre outros, que evidenciam a falta de transparência também o fazem.
Portanto, para possibilitar o acesso á justiça observa-se a necessidade de trabalhar a
transparência nesse Poder aumentando a compreensão, controle e confiança social. Para tanto,
propôs-se um conceito multidimensional de transparência, baseado em vários matizes que
devem ser aplicados através de uma política pública de transparência, permitindo a tão almejada
participação social, condição para a concretização do Estado Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES: Transparência, acesso à justiça, política pública

ABSTRACT
It is agreed that it is very important to have transparency on public administration and
specifically on the judiciary area. So, it is surprising the shortage of studies about this subject.
To help to fill this gap, this research looked for three different ways to capturethe concept of
transparency and the understanding of this term, which are: doctrinal analysis, interviews and
the form of exposition and treatment of The Judiciary by media. In all three of them, it was
possible to see an abysm between society and The Judiciary, especially since the fall of the
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positivist conception, that only recently got to be filled. The transparency of The Judiciary,
therefore, is a necessary condition, although not enough to rescue its legitimacy, once the
transparency is the only one able to overcome the abysm that put in risk the people's belief on
The Judiciary. However, the Transparency has a lot of sides, and both need to be contemplated
by a transparency policy which has as an outcome, the access to Justice. The research began by
specifying the concept of transparency in the juridic doctrine and also on the administration area,
and on both it was verified a superficial approach. Facing the conceptual insufficiency, we tried
to evaluate how the idea is received by the population. It was clear that the citizens are apart of
The Judiciary, because they do not understand how they act and work. It was observed that the
citizens don't know their own rights and the majority don't understand the meaning of the
Federal Constitution. The news on the media about the Judiciary don't help, because they don't
explain and don't inform either because the concentrate their efforts on reporting the failures of
Justice, and even when the law is applied, the view of the media says it was unfair. We realized
that the common cense conceptualize transparency in a restricted way, as an antagonistic
concept to the idea of corruption. Consequently most part of the Judiciary rejects the application
of a public transparency policy, which would seem to be acting against corruption, where all the
public system in the begin would deny its existence. They associated the idea "to work in
measures to be less corruptive" then "to work to be more transparent". The crisis of the
legitimacy created by the bad reputation of the Judiciary, unfeasible the access to Justice. Other
facts, like the ignorance of which organization to look, and the no comprehension of laws and
the language used by judges, etc. The ones that show the lack of transparency, they also do it.
With that said, to make the access to justice available, we observe the need to work on the
transparency of The Judiciary, increasing the comprehension, the control and also increasing the
trust that the society has in it. For that, it is proposed a multidimensional concept, based in
many patterns that must be applied through a public transparency politic, allowing the social
participation, condition to the achievement of a Democratic State based on Laws. 

KEYWORDS: transparency, access to justice, public politics 

 

TRANSPARÊNCIA: VIA DE ACESSO À JUSTIÇA

 

 

INTRODUÇAO

 

Parece ser consensual a importância da transparência para a administração pública em
geral, e para o Poder Judiciário em particular. Há reiterados comentários na doutrina e
jurisprudência sobre a necessidade de ações transparentes. Além disso, revistas e jornais tecem
reportagens abordando sua precisão, não só no Judiciário, mas nos Três Poderes. Contudo, a
escassez de estudo a respeito do assunto surpreende. Para ajudar a suprir essa lacuna, a
investigação buscou por três diferentes formas captar o conceito e a compreensão existente
sobre transparência: análise doutrinária, entrevistas e forma de exposição e tratamento do
Judiciário na mídia.

Observa-se um abismo entre a sociedade e o Judiciário partir da queda das concepções
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positivistas, que só recentemente começa a ser preenchido. O resgate da legitimidade do
Judiciário depende de premissas capazes de impulsionar sua Reforma, guiando-nos a seu rumo.
A transparência permite a participação social, ascende a compreensão e confiança do cidadão,
facilita a fiscalização da atuação de seus membros, o recolhimento de dados com o fim de
planejar sua atuação e, entre outros assegura a consolidação dos demais princípios, condição
para a concretização do Estado Democrático de Direito.

Vários são os elementos que devem ser levados em conta para a formulação de uma política
judiciária, permitindo a implementação dos demais princípios, mas a transparência é um
elemento essencial, sem o qual não é possível a aproximação entre o Judiciário e a Sociedade,
uma vez que só ela pode transpor esse abismo que compromete a crença do jurisdicionado na
Justiça.

Neste contexto, o acesso à justiça está intimamente relacionado à transparência
devendo por ela perpassar. Sendo assim, a transparência se caracteriza, como a premissa a
partir da qual se torna possível pensar políticas e planejar o Poder Judiciário, o legitimando e
fortalecendo junto à sociedade brasileira. A transparência de que se fala tem várias facetas, e
todos devem estar contemplados uma política de transparência que tenha como ponto final o
acesso à Justiça.

A política pública a ser elaborada deve estar voltada ao fortalecimento e à reconstrução
da legitimidade do Judiciário, assentada na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional,
na realização da justiça social e na construção de um Judiciário que possibilite à sociedade
reconhecer seu papel dentro da teia social e consolidação da democracia brasileira. De fato, um
Judiciário mais visível é condição necessária para que a sociedade compreenda sua atuação e de
seus membros. Além disso, a existência de dados confiáveis sobre o Poder Judiciário e pesquisas
relativas ao seu papel e funcionamento são essenciais para que se possa planejar sua atuação.
Um poder de Estado sólido deve ser transparente, não dando margem à corrupção ou a
qualquer desvio de finalidade.

A falta de transparência impossibilita o controle e o planejamento do Poder Judiciário.
Dificulta, por exemplo, a distinção das funções do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, e
dos órgãos judiciários pelo cidadão comum. Pela mesma razão, a sociedade não consegue
perceber as prerrogativas dos magistrados (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
vencimentos) como uma garantia do jurisdicionado, entendo-as antes como privilégios dos
juízes. A falta de transparência impossibilita ao cidadão compreender as razões para a congestão
do Judiciário, avaliar o impacto econômico e social das decisões judiciais e entender o porquê da
dificuldade ao acesso à Justiça.

Neste contexto resolveu-se compreender qual o significado de transparência e, dada a
sua importância, observar qual seu âmbito de aplicação e como este pode ser aumentado, visto
que a concretização de um Poder Judiciário justo e eficaz impõe a necessidade de conhecê-lo
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profundamente.

 

 

1.   O TRATAMENTO JURÍDICO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA

 

Em vista da recorrente utilização do termo e a importância aludida em obras científicas,
buscou-se caracterizar o significado e abrangência da transparência. A transparência e o direito
à informação dos atos da administração pública estão previstos, explícita ou implicitamente, no
artigo 13, item 3, da Convenção Americana de Direitos Humanos, na Constituição de 1988,
artigo 5º, incisos XIX e XXXIII, e nas Leis 8.078/90, artigos 6º e 31, 9.784/99, artigo 2º,
parágrafo único, inciso V; 10.257/01, artigo 40, parágrafo 4º, incisos II e III; e 10.650/03. O
princípio da transparência não se encontra expressamente previsto na Constituição Federal de
1988 sendo geralmente apresentado junto ao da publicidade. Observa-se os ensinamentos de
Celso Antonio Bandeira de Mello (2010, p. 114) sobre o Princípio da Publicidade:

 

 

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus
comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder
reside no povo (art. 1º, parágrafo único da Constituição), ocultamento aos administrados dos
assuntos que a todos interessam e muito menos em relação aos sujeitos individualmente
afetados por alguma medida.

 

 

No trecho apresenta-se a necessidade de haver transparência plena, evidenciando que
os conceitos de publicidade e transparência não se igualam. Contudo, a apresentação da
transparência dá-se dentro da explanação sobre o Princípio da Publicidade, caracterizando-a
apenas como um componente, sem maiores explanações sobre o assunto.

Embora seja extensa a bibliografia que recomenda ações transparentes, como na citação
acima, poucas aprofundam o assunto, e quando o fazem, abordam a transparência como um
sub-princípio da administração pública. Sendo assim, o tratamento dado é restrito à publicidade
dos atos administrativos.

Presente implicitamente na Constituição Federal, o respeito ao princípio da transparência
é reiteradamente considerado essencial a administração pública em geral e ao Poder Judiciário.
Contudo, há obras científicas que se limitam a abordá-lo como sub-princípio da Publicidade, o
que gera discussão doutrinária. Contrariando tal posicionamento, Wallace Paiva Martins Júnior
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considera o princípio da publicidade um sub-princípio da transparência administrativa, tornando-
a irrestrita à simples publicidade dos atos administrativos. No mesmo sentido, Evandro Martins
Guerra (2003, p. 91) ensina:

 

 

Importante notar que a Transparência aparece na lei como mecanismo mais amplo que o já
previsto princípio da publicidade posto, que este prevê a necessidade da divulgação das
ações governamentais, ao passo que aquele determina, além da divulgação, a possibilidade
de compreensão do conteúdo, ou seja, a sociedade deve conhecer e entender o que está
sendo divulgado.

 

 

A publicidade apresenta, portanto, um âmbito menor do que o da transparência, como
condição de eficácia no reconhecimento e validade dos atos da Administração. No mesmo
entendimento, Helton Roseno Lima (2008, p. 5) cita:

 

 

O conceito de transparência abrange mais que o princípio da publicidade previsto na carta
de 1998. Um elemento que se torna importante para caracterizar a transparência é a
possibilidade de participação do cidadão nas decisões [...].

 

 

Limitar a transparência à mera disponibilização de informações seria desconsiderar sua
abrangência e a possibilidade de trabalhar todos os seus âmbitos. O acesso as informações, o
entendimento dos atos e funções do Judiciário, a possibilidade de participação do cidadão, entre
outros matizes devem ser conjuntamente abarcados. Ainda assim, nas obras analisadas não há
um conceito que abranja todas as suas formas para que se possa trabalhá-las no Judiciário.

 

2.   A  PERCEPÇÃO SOCIAL DE TRANSPARÊNCIA

 

Diante da insuficiência na forma como o conceito é tratado em obras científicas, decidiu-
se avaliar como a idéia é percebida pela população e por alguns “setores especiais”, ligados à
área jurídica. Para tanto, concebeu-se um questionário no qual se levantou mais de uma dezena
de hipóteses/situações relacionadas à idéia de transparência. A pesquisa de campo foi realizada
com o intuito de revelar quais os anseios da sociedade; o que observa, compreende e espera do
Poder Judiciário. Os 67 entrevistados dividiram-se entre os grupos de perquiridos: 1) alunos do
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curso de Direito; 2) alunos de outros cursos superiores; 3) advogados e professores de Direito;
4) grau superior completo ou maior graduação; 5) baixo grau de escolaridade; 6) ensino médio
completo ou cursando.

Em um primeiro momento, através de duas questões subjetivas, contemplou-se uma
composição da noção geral de transparência apreendida. Os entrevistados atrelaram o conceito
a princípios e valores, dentre os quais os mais citados foram honestidade, respeito, acesso,
publicidade, igualdade e confiança. Igualmente, citaram a necessidade de poder fiscalizar e
controlar o Judiciário, cujos atos devem ser realizados conforme a lei. Desejam ver aberta a
possibilidade de seu conhecimento, entendimento e acompanhamento. Definiram que poderia
haver um maior entendimento dos atos, decisões e leis que interessam à coletividade, fazendo
com que as partes que provocam a tutela jurisdicional não se sintam prejudicadas. Por fim,
pronunciaram que haveria maior possibilidade de se indagar o que é feito abrindo espaço para
opiniões e novas opções.

Em um segundo momento, os perquiridos apresentaram como maior problema à
existência de transparência, em ordem de importância: I) a corrupção no Judiciário; II) a falta
de acesso aos órgãos deste Poder; III) A credibilidade que as pessoas têm no Judiciário; IV) A
informação disponibilizada pelo Judiciário a respeito de seu funcionamento, suas funções, ações
etc. E, para resolver os problemas relativos à transparência, as ações mais assinaladas foram,
nesta ordem: I) Controle e fiscalização dos órgãos e funcionários do Judiciário; II) Luta contra a
corrupção no Judiciário; III) Metas de desempenho do Judiciário: eficiência, rapidez; IV)
Ampliação da informação sobre os serviços que estão disponíveis pelo Judiciário, seu
funcionamento, funções, ações. V) Acesso da população aos órgãos do Judiciário.

Destoando da maioria, para os perguntados com baixo grau de escolaridade e os
operadores do Direito, a falta de acesso aos órgãos do Judiciário lhes parece ser o principal
problema e medida a ser tratada em relação a transparência. Para os já graduados, a
informatização do Judiciário é a medida mais importante a ser tomada e, para os alunos do
ensino médio, mais importante seria a ampliação da informação sobre os serviços que estão
disponíveis pelo Judiciário, o que também evidencia uma forte ligação entre a falta de
transparência como obstáculo ao acesso à justiça.

O resultado da pesquisa de campo indica de que maneira o senso comum percebe e/ou
conceitua a transparência. Neste sentido, observa-se também uma abordagem restrita, pois se
percebe que a transparência, para a sociedade em geral, é abordada como um conceito
antagônico à idéia de corrupção. Uma das consequências negativas desta associação é a
rejeição por parte de órgãos do Judiciário em aplicar uma política pública de transparência, que
pareceria voltar-se a combater a corrupção, cuja existência qualquer órgão público em princípio
negaria. Ao invés de associarem a idéia de trabalhar em prol de “dar mais transparência”, a
associam à medidas para “ser menos corrupto”.
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Ainda assim, algumas outras considerações devem ser levadas em conta. Os inquiridos
com baixo grau de escolaridade apresentaram insegurança por não saber muito sobre o assunto,
mas estavam muito interessados em aprender.  A carência na capacidade de interpretação e
percepção do assunto, em alguns casos e o analfabetismo em outros, levou à necessidade de
realização de algumas entrevistas informais, além das 67 respondidas.

Observou-se que dois dos entrevistados informalmente acreditam que, no conceito,
transparência é algo ruim e uma “pessoa transparente” seria falsa, sem saber expressar o
porquê. Além destas, a maioria das pessoas com baixo grau de escolaridade não tem uma noção
ampla de como funciona o Judiciário. Contudo, gostariam que houvesse mais informações, pois
almejam entendê-lo, saber quando podem procurá-lo, aprender para que realmente serve e
saber quais são os seus direitos. Apesar da curiosidade, acreditam que o Judiciário deve ter um
funcionamento complicado, relacionando-o, a começar, com o complexo vocabulário dos
advogados e juízes, depois pelas decisões incompreensíveis, sem mencionar a redação das leis.
A Justiça parece estar distante na ótica dessas pessoas, pois não sabem como procurar algo que
não conhecem. Mais uma vez, a falta de transparência mostra-se como um empecilho ao acesso
à Justiça. As belas construções dos fóruns e tribunais e o fato de serem sempre freqüentados
por pessoas “cultas e bem arrumadas” constrange os menos escolarizados.

Verificou-se que um dos maiores meios através do qual descobrem “a forma de procurar
seus direitos” é através do exemplo de vizinhos e conhecidos. Ou seja, na falta de informação,
os exemplos tornam-se muito importantes para este grupo. Podem ser insuficientes para sanar
todas as dúvidas quanto aos direitos que possuem e o modo de protegê-los, contudo o
conhecimento apresenta-se como uma iniciativa à possibilidade de acesso. Os entrevistados
alegam retirar algumas informações de notícias na mídia mostrando-se atenciosos nas que
mencionam seus direitos. O interesse é algo muito positivo e apresenta-se como início para
melhorar o quadro atual. Mesmo assim, ainda observa-se a necessidade de aplicar a
transparência de forma objetiva.

As dúvidas não se restringem aos integrantes do grupo retro mencionado. Dos
universitários aos profissionais com pós-graduação há insatisfação relacionada a quantidade de
informações disponíveis sobre o Judiciário. Não sabem distinguir as funções do Ministério Público
e das Polícias Civil e Militar, das dos órgãos Judiciários. Não se entende a congestão do
Judiciário, parecendo-lhes que este Poder não funciona muito bem. A falta de conhecimento
muitas vezes impede que se busquem a tutela de um direito, pois não há ciência de quais são
os meios cabíveis.

As prerrogativas dos juízes tem motivos desconhecidos e são aceitas como privilégios da
função. Não se compreende que estas (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
vencimentos) são, na realidade, uma garantia do jurisdicionado. Todos devem seguir as regras,
mas as autoridades poderiam ter “mais direitos” do que os cidadãos comuns, sem motivo
plausível. Os entrevistados aceitariam violações ao Princípio de Igualdade sem compreender que
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este é um direito que lhes é assegurado. Neste âmbito falta educação jurídica. Averiguou-se que
para haver uma compreensão mínima do assunto aliada a capacidade de interpretação que
possibilite responder o questionário, é necessário que se tenha por completo, ao menos, a
sétima série do ensino fundamental.

Observou-se que metade dos inquiridos não concebe o significado da Constituição Federal
nem compreende qual sua utilidade ou os assuntos que abarca. Esta situação mostra-se
preocupante e serve para exemplificar o grau de entendimento que se tem atualmente em
relação ao Judiciário. Ainda assim, não se pode esquecer que uma parte considerável dos
inquiridos, após responderem ao questionário, despertou grande interesse pelo assunto,
propiciando conversas com resultados reveladores, nas quais foram tiradas dúvidas sobre seus
direitos e serviços do Judiciário.

Importante salientar que as pessoas com baixo grau de escolaridade mostraram-se as
mais interessadas e preocupadas em contribuir com a pesquisa, sentindo-se importantes ao
fazê-lo. Observou-se um grande desejo em entender o Judiciário e a ele ter acesso.

Analisa-se que no senso comum, a principal idéia que se tem da transparência está ligada
a de oposição à corrupção. Por outro lado, atrela-se ao conceito princípios e valores e
conjuntamente a sociedade apresenta suas necessidades e curiosidades, ou seja, seus anseios
em relação ao Poder Judiciário. Evidencia-se, neste âmbito, que a falta de informações e de
conhecimento constitui-se como um empecilho ao acesso à Justiça.

 

3. TRANSPARÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA MÍDIA

 

Os entrevistados atribuíram, na média, nota 4,0 de 10,0 para o grau de transparência
que consideram haver no Judiciário. Há carência de informações disponíveis em relação a sua
função e funcionamento, o que nos remete a abordar a atual crise de confiança existente no
Poder. Há uma máxima popular, que exprime esta situação: sobre o que pouco se sabe, muito
se desconfia e o conhecimento revelado é insuficiente para suprimi-la.

Diante deste quadro, observa-se a necessidade de analisar a quantidade, qualidade e
conteúdo das informações disponíveis sobre o Judiciário em diversos meios, como jornais,
telejornais, rádio, revistas, internet, entre outros. Baricello e Sheid (2006, p.4) comentam que
questões e atores de várias esferas do social disputam o apoio da opinião pública. Para explicitar
o quão influente é a mídia na questão da formação de opinião, cita-se seus comentários:
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Os meios de comunicação de massa proporcionam pontos em comum e um certo
intercâmbio entre os grupos, a partir disso pode-se identificar a importância da mídia na
construção da opinião pública.Nesse sentido, a busca pela legitimidade dá-se, muitas vezes,
no espaço simbólico da mídia, pois a visibilidade por esta promovida pode capacitar
indivíduos, no contexto prático da vida cotidiana, a articular e tematizar questões novas e
imprevistas, relevantes para a sociedade em geral. (BARICELLO; SCHEID 2006, p. 4 )

 

 

O texto acima explicita a grandiosidade relacionada ao poder da informação, podendo
capacitar indivíduos, trazer-lhe descobertas e influenciar na vida e opinião das pessoas. Essa
influência se dá através das notícias produzidas pelos jornalistas, cujo principal objetivo deve ser
o de informar. Aluizio Alves Filho (2000, p. 19) cita em seu artigo:

 

 

Os jornalistas auto apresentam-se como categoria profissional comprometida em informar
com “isenção e independência”, e os leitores consomem a mercadoria ofertada pelo jornal
que julgam informá-los objetivamente, conforme “a verdade dos fatos”.

 

 

A produção de notícias mais acessíveis em relação ao Judiciário está na mídia, pois esta
se dá diretamente voltada à sociedade. Contudo, para Liliana Minardi (2007, p. 53-76) a
indústria midiática transformou a informação em produto comercial. Neste âmbito observa-se
que o caráter informativo e “isento” da notícia se perde. A articulação da notícia pode se dar de
várias formas, podendo ter conteúdo informativo, especulativo, educativo, crítico, etc.
dependendo do interesse de quem a produz e das possibilidades de venda do “produto”. A
carência de conhecimento sobre o Judiciário e de produção de informações acessíveis por este é
evidenciada pela inexistência de um contra-ponto em relação ao que é produzido pela mídia.
Consequentemente, não se permite a criação de um espírito crítico em relação ao que é
recepcionado. Segundo Salete Maccalóz (2002, p.11):

 

 

[...] os meios de comunicação começaram a fazer da Justiça e de seus magistrados matéria
constante de suas análises informações, patrocinaram pesquisas de opinião e descobriram
um público muito interessado, consumidor voraz de notícias com informação sobre processos
e partes, entremeadas de denúncias sobre corrupção, excessivos gastos, nepotismo, todas
(as denúncias) de pouco cunho técnico. [...]

A mídia passa a tratá-los como personagens de fatos noticiosos, cumprindo o seu papel
ideológico: elogia quando a decisão satisfaz interesses econômicos e políticos, agride e cria
marcas pejorativas quando a decisão, técnica e soberana, contraria esses mesmos
interesses. A ordem jurídica e as correntes interpretativas que estão no embasamento dessas
sentenças não são apontadas pelos formadores de opinião, traduzindo para o público um
Judiciário diferente daquele até então pouco conhecido, mas aceito como instituição
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necessária à solução dos conflitos econômicos e interpessoais. As manchetes ou chamadas
são personalíssimas ou vinculantes, nos seguintes termos: “juiz aceita denúncia contra
diretores do Nacional” [...] “juiz dá liminar para mutuário do sistema financeiro de
habitação”. O imaginário popular começa a ser alimentado com figuras nominadas, deixando
para segundo plano as referências “Judiciário” e “Justiça”.

 

 

Observa-se que para Salete Maccalóz (2002, p. 11), o caráter informativo e “isento” sobre
o qual comentou-se acima está definitivamente deturpado e por isso ressalta em seu livro a
necessidade de uma reforma em que haja a presença do social. Poder-se-ia dizer nesse caso, de
acesso à Justiça. Questiona como a Justiça tem sido apresentada à sociedade, qual é o conteúdo
da sua auto-apresentação e qual tem sido o conteúdo da representação feito pela imprensa.

Liliana Minardi (2007, p. 53-76) descreve como nos transformamos na atual Sociedade da
Informação que tanto afeta culturas. Comenta que além da indústria midiática ter transformado
a informação em produto comercial, acessível a quem pode pagar, a informação traz poder ao
seu detentor e neste caso aprofunda divisões na sociedade. Para Liliana, a sociedade da
informação só se transformará em sociedade do conhecimento com a partilha deste, que seja
pluralista, participativa, mais incluindo do que excluindo. Ou seja, precisamos da Educação, do
Direito e da Ética, como descreve a autora.

Mais uma vez citando a obra de Maccalóz (2002, p 1-97), observa-se que a autora
procura analisar se o Judiciário consegue expandir sua própria imagem ou se a imprensa deturpa
a sua figura diante de sua incapacidade de comunicação. Defende que a sociedade já fazia
algumas formulações sobre a Justiça, mas a partir de certo momento passaram a ser produzidas,
com frequência, matérias desfavoráveis ao Judiciário, impactando a população. Fato é que o
Judiciário é uma instituição muito desacreditada no país, comenta a autora.

Diante dos pontos tratados nas obras mencionadas, notou-se o quão influente a mídia
pode ser na questão da formação da opinião. Sendo assim, viu-se a necessidade de realizar uma
busca mais objetiva ligada a visibilidade do Judiciário analisando-se o conteúdo anual de duas
revistas e um jornal de grande circulação, objeto este de pesquisa já iniciada.

Revistas e jornais de grande circulação nacional, avaliados no período de outubro a
dezembro de 2009, e telejornais assistidos, revelaram uma quantidade significativa de notícias
relatando possíveis casos de corrupção especialmente nos Poderes Executivo e Legislativo. Ainda
será avaliado se existe confusão entre a noção de Poderes pela sociedade. Em algumas páginas
menciona-se a morosidade do Judiciário e a falta de uma comunicação mais agregada com os
demais órgãos. Ainda assim, verificou-se a apresentação de um pequeno conteúdo educativo.
Algumas mudanças nas leis também são explicitadas, como as que ocorreram em junho de 2008
no Código de Trânsito Brasileiro, muito comentadas no ano de 2009. Em outro caso,
apresentou-se a Suécia e a maneira exemplar que existe no país de disponibilizar acesso às
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contas públicas.

Ao visitar sites na internet como o “Consciência & Cidadania”, “Transparência Brasil” e
“Transparency International”, imediatamente observa-se a mesma concepção reducionista
relativa ao conceito de transparência anteriormente comentada, na busca de reprimir a
corrupção. No mesmo sentido, foi recentemente criada uma página virtual, “Copa 2014,
transparência em 1º lugar” para controlar o gasto de recursos públicos que serão investidos
preparando o Brasil para os jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

A mídia influencia significativamente na formação da opinião pública e, em que pese
algumas notícias apresentem conteúdo educativo, muitas não explicam nem informam.
Concentram-se em relatar histórias do fracasso da Justiça, mesmo quando existiu a aplicação
correta da lei, mas a solução foi, aos olhos da mídia, injusta. Para aprofundar essa avaliação,
está sendo analisado o conteúdo anual de duas revistas e um jornal de grande circulação, cujo
resultado ainda será apresentado.

 

4. OS MATIZES DA TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À JUSTIÇA

 

Claudia Maria Barbosa (2005, p. 3), afirma que o desconhecimento e a falta de
compreensão daquilo que o Poder Judiciário é e realiza traz, por diversos fatores, a crise de
legitimidade que nele ecoa, e cita:

 

 

Entre os três Poderes da Republica, o Judiciário é o menos conhecido e mais distante da
sociedade, situação que favorece uma crise de legitimidade. Este fenômeno decorre,
entretanto, de diferentes fatores, tais como a crença na suficiência da lei; o caráter
técnico do conhecimento jurídico; a excessiva erudição e ritualização dos procedimentos
que envolvem o Poder Judiciário; a natureza da função jurisdicional, focada sempre na
composição de conflitos, de forma que apenas uma das partes, seja ela individual ou
coletiva, física ou jurídica, vá ao final sentir-se satisfeita; o caráter dito “antidemocrático”
do Judiciário, quando se tem em conta a forma de investidura em seus cargos, a
extensão da atuação de seus membros na solução de conflitos, a falta de preparo dos
operadores jurídicos para enfrentar questões cotidianas, decorrente de um processo de
seleção autoritário, formal e essencialmente legalista; a falta de transparência
administrativa e a ausência de controle externo sobre o agir do Poder Judiciário. Enfim e
acima de tudo, a falta de conhecimento e compreensão daquilo que o Poder Judiciário é e
realiza. (XIV Congresso Nacional do CONPEDI – Fortaleza, 2005).

 

 

A pesquisa informou ser insuficiente a quantidade de informações sobre a Justiça, e essa
situação compromete o funcionamento do Poder Judiciário. Não surpreende que as pessoas
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desconheçam o Judiciário, quando desconhecem seus próprios direitos de cidadão. Essa
situação, contudo, precisa ser revertida, e medidas para informar, formar, ampliar o acesso,
aproximar, legitimar o Judiciário são condições necessárias, embora não suficientes, para
fortalecer a cidadania em prol de uma sociedade mais digna.

Neste diapasão a pesquisa de campo confirmou inexistir grande conhecimento social em
relação à organização e funcionamento do Judiciário. Por fim, diante do exposto, restou-se
confirmado que a transparência é ferramenta essencial para a reconstrução de sua legitimidade
e confiança. É evidente que a falta de confiança no Poder Judiciário é um dos fatores que
inviabiliza o seu acesso, portanto, faz-se necessário trabalhar a transparência em todos os seus
matizes e com base nos anseios sociais apresentados a fim de possibilitar aumento de acesso à
Justiça.

Eugenia Baricello e Daiane Scheid (2006) comentam que a mídia é grande formadora de
opinião pública. Contudo, a influência que tem sobre o Judiciário é algo inquietante. Quando não
se possibilita ao cidadão informar-se de seus direitos por meio do Judiciário, seu caminho
normal será a mídia que, desta forma, adquire um poder ainda maior. Estes fatores contribuem
para a existência de uma sociedade acrítica e facilmente influenciável. Observa-se, portanto, que
a imagem do Judiciário é significativamente influenciada pela mídia, o que consequentemente
influi na legitimidade desse Poder perante a sociedade.

Interessante averiguar o resultado da pesquisa de campo relativo ao interesse dos menos
escolarizados em ter mais acesso ao Judiciário. Este foi o grupo mais solícito e interessado em
responder a pesquisa, mesmo de maneira informal. Representado por trabalhadores que não
sabem qual a melhor forma de “correr atrás de seus direitos”, a informação que lhes fosse
disponibilizada traria mais dignidade às suas vida e a de todo e qualquer cidadão, pois o
desconhecimento de um direito impossibilita a luta por sua efetivação, inviabilizando o acesso à
Justiça.

A transparência também está diretamente ligada aos controles interno e externo do
Judiciário. Externamente, com a disponibilização de informações, o cidadão poderá averiguar a
atuação desse Poder, o que concomitantemente suscita confiança. Internamente, o Judiciário
poderá planejar sua atuação a partir de uma coleta de dados concisa e uniforme entre seus
órgãos.

A política pública de transparência deve ser seguida pelos agentes públicos, pois sua
realização é de interesse público. Sendo assim, Blênio César Severo Peixe (2002, p. 143) traduz
o significado de accountability:

 

[...] responsabilidade ou [...] melhor ainda imputabilidade [...] obrigação de que alguém responda
pelo que faz [...] obrigação dos agentes do Estado em responder por suas decisões, ações e
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omissões [...].

 

Destarte, evidencia-se que accountabilitty é também um dos matizes da transparência.
Um dos grandes anseios da sociedade está relacionado a controle. Entre as revistas e jornais
pesquisados, grande parte do conteúdo lido mencionava a existência de corrupção no Executivo
ou Legislativo. Diante de tantas notícias desse porte, tende-se pensar que no “desconhecido” há
corrupção.

Trabalhar a transparência significa agir em todos os seus aspectos, tais quais, a
visibilidade (marketing e comunicação social), educação jurídica, princípios da administração
pública, obrigação dos administradores, accountability, governança, controle, corrupção, e
motivação das decisões judiciais oportunizando a compreensão destas, a possibilidade de
planejamento do Judiciário através da disponibilização de dados por este, entre outros.

O direito de acesso à justiça está expresso na Constituição Federal, art. 5º, XXXV. O
princípio pressupõe não só a possibilidade de que todos, indistintamente, pleitear demandas
junto ao Poder Judiciário, mas sua efetividade material, ou seja, a existência de uma decisão
justa e em tempo razoável.

Nesta esfera, analisa-se que um trabalho em prol da transparência possibilitará o
planejamento do Judiciário, o que definitivamente influenciará no tempo de duração da
demanda. Além disso, proporcionará maior conhecimento social em relação aos seus direitos,
leis, decisões judiciais, além dos órgãos que devem ser acessados, permitindo a tutela de
direitos. Fica aberta também a possibilidade de controle do Judiciário, o que aumenta a
efetivação da justiça material. Por fim, conclui-se que um trabalho direcionado ao aumento de
transparência insurge no conhecimento de seu funcionamento e de como acessar o Judiciário,
aumentando as convicções sociais nesse Poder. Conclui-se, portanto, que o acesso à justiça está
intimamente ligado à transparência, devendo por ela perpassar.

 

5. A NECESSIDADE DE UMA POLÍTICA PÚBLICA QUE LEVE EM CONTA UM
CONCEITO MULDIMIMENSIONAL DE TRANSPARÊNCIA

 

Observado o consenso em relação a importância da transparência, esta tornou-se objeto
de estudo, sobre o qual se verificou que o princípio da  transparência é mais abrangente do que
o princípio da publicidade e a falta de aprofundamento sobre o assunto em obras científicas.
Além disso, o senso comum mostra que a idéia principal de transparência está ligada a de
oposição à corrupção, mas ainda assim há um atrelamento a princípios e valores em conjunto às
necessidades e curiosidades sociais, o que trouxe a necessidade de formulação de um
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conceito[1] multidisciplinar de transparência para o Judiciário que conjuntamente permitirá maior
acesso à Justiça:

 

 

política pública de responsabilidade social dos agentes públicos e privados, para produzir e
transmitir informação, tornar público, acessível e compreensível os atos e fatos do Judiciário,
possibilitando um eficaz controle social sobre os mesmos. (D’ÁVILA, 2009, p. 10)

 

 

A transparência a ser aplicada como política pública tem caráter positivo como dever de
responsabilidade social. Neste sentido, ensina Wallace Paiva Martins Júnior:

 

 

A transparência administrativa não se conforma apenas com o cumprimento do dever de
publicidade administrativa ou o direto de acesso. Tendo embasamento em valores materiais
da legitimidade da atuação estatal como compromisso ou elo de ligação ao modelo de
Administração Pública, compatível com o Estado Democrático de Direito, a publicidade
administrativa requer estrita vinculação aos deveres da boa-fé e de lealdade, aos vetores
ético-jurídicos emanados dos princípios da moralidade, da imparcialidade e da
impessoalidade e aos próprios fins constitucionais da publicidade administrativa.

Assim, como obrigação estatal ou resultante do exercício do direito de acesso, sujeita-se ao
dever de veracidade, ou seja, os órgãos e as entidades da Administração  Pública têm o
dever de difusão pública de informações verídicas, com certeza, segurança e determinação
quanto ao seu conteúdo, não se tolerando publicidade mentirosa, tendenciosa, maliciosa ou
incompleta.

 

 

Desta forma, evidencia-se mais uma vez que a transparência abrange tanto o princípio da
publicidade quanto o do acesso à justiça garantindo o exercício dos direitos previstos na
Constituição Federal. Bruno Wilhelm Speck (2002, p. 47) ensina que este trabalho envolve, na
realidade, vários princípios:

 

 

[...] transparência na Administração Pública impõe-se pela exigência constitucional do
princípio da publicidade, mas reflete também os demais princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade e eficácia que norteiam a Administração Pública. A publicidade impõe a
obrigação de divulgação oficial de atos da Administração Pública, por várias formas reflexivas
do dever (publicação, notificação, disposição pública, propaganda) ou do direito (acesso,
informação, certidão).
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Assim sendo, um trabalho que abarque todos os matizes da transparência permitirá
conjuntamente a efetivação de vários princípios, o que inclui, por certo, o acesso à justiça e a
publicidade, como acima observado. Em relação ao princípio da publicidade, apresentam-se os
ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, José Afonso da Silva, Diógenes Gasparini e Wolgran
Junqueira Ferreira resumidos por Wallace Paiva Martins Júnior (2004, p. 36) sobre o princípio da
publicidade, através do qual se impõe o comprometimento do administrador em expor
oficialmente os atos da Administração Pública:

 

 

[...] formas reflexivas do dever (publicação, notificação, disposição pública, propaganda) ou
do direito (acesso, informação, certidão), com pluralidade de fins (conhecimento público,
início de seus efeitos externos, segurança jurídica dos administrados), controle interno e
externo, fiscalização, educação, informação, orientação social, legitimidade, aproximação,
consenso, garantia do bom funcionamento administrativo e de respeito aos direitos
administrativos ao direito dos administrados.

 

 

A transparência corresponde portanto, a um dever, uma política pública que deve ser
implementada. Segundo Maria Paula Dallari Bucci (2002, p. 32):

 

 

[...] políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados.

 

 

Por fim, evidencia-se que o princípio da transparência não corresponde à mera idéia de
antagonismo à corrupção, devendo ser aplicado através de uma política pública de
transparência, o que conjuntamente acarretará em contribuir para concretizar maior acesso à
justiça.

Visando a concretização de uma política pública, há várias medidas possíveis para serem
realizadas em prol da transparência.  Cita-se como exemplo: I) a disponibilização de informações
educativas sobre o Judiciário que possibilitem a geração de um pensamento crítico; II) utilização
dos meios de comunicação mais acessíveis como televisão, rádio, revistas e internet, assim como
a realização de palestras focadas nas maiores necessidades de cada grupo social; III) a
adaptação do Judiciário, considerando a existência de analfabetos funcionais e portadores de
deficiência, como já vem acontecendo; IV) disponibilização de informação através de cartilha nas
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escolas de ensino médio informando como e onde buscar e proteger direitos; V) aulas de
cidadania nas escolas que abordem e cursos para estudantes do ensino médio, focadas nos
direitos básicos dos cidadãos e na importância da Constituição Federal.

Este rol é apenas exemplificativo e foi aqui disposto para mostrar que são inúmeras as
possibilidades existentes em vista da melhora no quadro atual.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Verificou-se uma abordagem superficial ao buscar caracterizar o conceito de
transparência na doutrina jurídica e também na área de administração. Constatou-se que limitar
a transparência à mera disponibilização de informações seria desconsiderar sua abrangência e a
possibilidade de trabalhar todos os seus âmbitos.

Diante da insuficiência conceitual, buscou-se avaliar como a idéia é percebida pela
população. Evidenciou-se que o cidadão está afastado do Judiciário, pois não compreende de
que modo se dá sua atuação ou a de seus órgãos. Observou-se que os cidadãos não conhecem
seus próprios direitos e a maioria não apreende o significado da Constituição Federal. As notícias
sobre o Judiciário disponíveis na mídia também não ajudam porque não explicam nem informam.
Concentram-se em relatar histórias do fracasso da Justiça, mesmo quando existiu a aplicação
correta da lei, mas a solução foi, aos olhos da mídia, injusta.

Percebeu-se que o senso comum conceitua a transparência também de forma restritiva,
como um conceito antagônico à idéia de corrupção. Consequentemente, grande parte de órgãos
do Judiciário rejeita a aplicação de uma política pública de transparência, que pareceria voltar-se
a combater a corrupção, cuja existência qualquer órgão público em princípio negaria. Associam à
idéia de trabalhar medidas para “ser menos corrupto”, ao invés de pensarem modos de “dar
mais transparência”.

A crise de legitimidade gerada pelo descrédito no Judiciário inviabiliza o acesso a justiça.
Outros fatores, como desconhecimento sobre qual órgão procurar, a não compreensão das leis e
linguagem utilizada pelos juízes, entre outros, que evidenciam a falta de transparência também o
fazem. Portanto, para possibilitar o acesso á justiça observa-se a necessidade de trabalhar a
transparência no Poder Judiciário aumentando a compreensão, controle e confiança social.

A pesquisa informou ser insuficiente a quantidade de informações sobre a Justiça, e essa
situação compromete o funcionamento do Poder Judiciário. As pessoas desconhecem tanto o
Judiciário quanto seus próprios direitos de cidadão. Verifica-se a impossibilidade de criticar as
notícias percebidas pela mídia e a existência de uma crise de legitimidade no Poder e, ao
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mesmo tempo, os anseios sociais por entender o funcionamento do judiciário.

A própria crise de legitimidade gera descrédito em relação ao Judiciário inviabilizando o
acesso a justiça e outros fatores como falta de informações, desconhecimento sobre qual órgão
procurar, a não compreensão das leis e linguagem utilizada pelos juízes, entre outros, que
evidenciam a falta de transparência também o fazem. Portanto, o acesso á justiça perpassa pela
necessidade de se trabalhar a transparência.

Diante destes fatos e dos anseios sociais apresentados, propôs-se um conceito de
transparência para servir o Judiciário, permitindo a aproximação do cidadão e o consequente
acesso à Justiça. O conceito permite trabalhar a transparência de modo multidimensional,
baseado em vários matizes que devem ser aplicados através de uma política pública de
transparência, permitindo a tão almejada participação social, condição para a concretização do
Estado Democrático de Direito.
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UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF A REASONABLE DURATION OF PROCESS

Amilcar Araújo Carneiro Júnior
Luiz Rodrigues Wambier

RESUMO
A pesquisa busca enfrentar tema relevante e atual do direito, qual seja, a busca da razoável
duração do processo. A partir da doutrina mais autorizada, faz-se uma revisão bibliográfica sobre
o tempo no processo, a natureza da razoável duração do processo, demonstrando que a simples
previsão do artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República não soluciona. O trabalha
analisa o critério objetivo estabelecido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos para fixar o
que seja prazo razoável do processo e a possibilidade de que tal entendimento seja adotado no
Brasil. Elenca algumas causas da demora injustificada na duração do processo e sugere
soluções.
PALAVRAS-CHAVES: processo; prazo razoável; efetividade

ABSTRACT
The research seeks to address relevant and current law, namely, the pursuit of a reasonable
duration of proceedings. From the most authoritative doctrine, it is a literature review on the
time in the process, the nature of a reasonable length of time, demonstrating that the mere
provision of Article 5., Paragraph LXXVIII, the Federal Constitution of Brazil does not solve. The
work examines the objective criteria established by the European Court of Human Rights to
determine what is reasonable procedure and the possibility that such an approach is adopted in
Brazil. It lists some causes of undue delay in the duration of the process and suggests solutions.
KEYWORDS: process; period reasonable; effectiveness

Sumário: 1 Introdução; 2 Tempo e processo; 3 Natureza do direito à razoável duração do processo; 3
Artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República; 4 Destinatários; 4.1 Poder Legislativo;  4.2
Poder Judiciário; 4.3 Poder Executivo; 4.4 Sujeitos processuais; 5 O direito à razoável duração do processo
no direito internacional e a doutrina do não-prazo; 5.1 critérios de definição; 6 Algumas causas; 6.1 Prazos
mortos do processo; 7 Propostas de implementação do prazo razoável de duração do processo; 7.1
Restrição de acesso ao segundo grau de jurisdição em situações procrastinatórias; 7.2 Digitalização do
processo judicial; 7.3 Indenização de danos causados pela exagerada duração do processo; 7.4 Nova
mentalidade do juiz; 8 Considerações finais; 9 Referências bibliográficas.
 
 
1 INTRODUÇÃO
 
            Já houve tempo em que a grande preocupação dos processualistas era relacionada somente com o
acesso à justiça, no sentido de acesso ao Poder Judiciário. Atualmente entende-se o princípio do acesso à
justiça também como acesso a um processo onde todas as garantias constitucionais do processo devem ser
respeitadas, estabelecendo-se técnicas processuais que possibilitem a efetividade do direito material, a
plenitude do exercício do direito de ação e de defesa, um juiz imparcial e uma adequada estrutura de Poder
Judiciário para atender às demandas que se lhe apresentam em prazo razoável. Prazo razoável não é
sinônimo de prazo curto ou celeridade apenas.
            O presente artigo visa a contribuir para o estudo do que seja prazo razoável de duração do processo
mediante uma pesquisa baseada em marcos teóricos e revisão bibliográfica.
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            Inicialmente faz-se uma abordagem sobre o tempo e o processo para logo após abordar a natureza
do direito-garantia previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5.º, da Constituição da República e a implicação
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos ( Pacto San José da Costa Rica) no contexto brasileiro.

O trabalho aborda a doutrina do não-prazo, as convenções internacionais no âmbito da Comunidade
Européia, os critérios fixados no Tribunal Europeu de Direitos Humanos para definição da razoável
duração do processo e a possibilidade de indenização em face da demora injustificada.

Apontam-se algumas causas para a demora e falta de celeridade, tempestividade.
Ao final, apresentam-se algumas propostas de implementação do prazo razoável de duração do

processo como a limitação e adequação da via recursal; a digitalização do processo digital; e a
possibilidade de indenização pela demora injustificada do processo e uma nova visão do juiz e o respeito
aos precedentes judiciais.
 
2 TEMPO E PROCESSO
 

Para Lopes Júnior e Badaró (2006, p. 01)., com base nas lições de Isaac Newton, o tempo é
absoluto e universal, independente de qualquer coisa, objeto ou observador. Há um tempo cósmico onde
Deus é o grande relojoeiro, apresentando uma noção linear de tempo bem delimitada: para conhecer o
futuro, basta conhecer o presente.

Para Einstein
[1]

 apud Lopes Júnior e Badaró, o tempo é visto como algo relativo, variável
conforme a posição e o deslocamento do observador, existindo o tempo objetivo e o tempo subjetivo
(2006, p. 01). O tempo então é relativo à posição e velocidade de cada observador, mas também coligado
a determinados estados mentais. O próprio Einstein de maneira bastante didática explicou à sua
empregada que

 
[...] quando em homem senta ao lado de uma moça bonita, durante uma hora, tem a impressão de que
passou apenas um minuto. Deixe-o sentar sobre um fogão quente durante um minuto somente – e esse
minuto lhe parecerá mais comprido que uma hora – Isso é relatividade (EINSTEIN, 2002, p. 100).
 

Vive-se numa era dominada pelo tempo, onde indubitavelmente a percepção de tempo e
dinâmica opera-se diferentemente para cada observador que não imagina o tempo em o homem nem o
homem sem o tempo. As pessoas são direcionadas, orientadas e estimuladas pelo tempo na realização dos
propósitos humanos, com a ânsia de que atualmente devem ser alcançados no menor espaço temporal
possível. Tudo é em ritmo acelerado. Este estado de coisas contagia a todos, o que faz com que o homem
moderno se torne escravo da superaceleração ou da imediatidade da era digital e da globalização.

Estes sintomas também são sentidos no mundo jurídico.
Especialmente no processo o tempo dita o grau de sofrimento ou tranqüilidade experimentados

pelas partes.
O processo exige um tempo para que seja transcorrido todo o procedimento ou rito necessário

para que se alcance um resultado final. A vida processual é constituída de momentos, no entender de
Lopes Júnior e Badaró, podem ser descritos como nascimento, desenvolvimento e extinção do processo,
não se podendo imaginar um processo no qual o provimento seja imediato (2006, p. 05).

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 492



Aquele que busca a tutela jurisdicional no intuito de que o seu direito material seja protegido,
geralmente almeja que isto seja realizado no menor lapso temporal possível. Já aquele contra o qual se
dirige a pretensão, resiste e normalmente espera que o processo se delongue o máximo possível,
“ganhando tempo” na expectativa de que não seja compelido pelo poder estatal a cumprir as normas
relacionadas à obrigação de dar, fazer ou não fazer, dependendo do pedido proposto, que deveria ter-se
realizado, diga-se de passagem, sem a interferência da jurisdição.  Aqui se apercebe a relatividade do
tempo em relação às partes.

É próprio do processo ter a duração necessária ao desenvolvimento sucessivo de atos processuais
e, por isso, não foi criado para fornecer uma resposta imediata, porém não pode ser levado ao extremo
oposto de perdurar sem solução por tempo ilimitado. Por isso, a preocupação de se encontrar um equilíbrio
entre um processo que se desenvolva mediante um procedimento que possibilite a satisfação do direito
lesado em tempo razoável, sem cerceamento nem atropelo dos direitos e garantias constitucionais de
defesa.

Não se pode olvidar que tempo razoável não é sinônimo de tempo exíguo.
Há uma preocupação com a celeridade, porém, a essência do processo deve ser a efetividade,

afinal vincula-se à ideia de instrumento de garantia do jurisdicionado, norteado por princípios
constitucionais como o do devido processo legal e do acesso à justiça.

O termo efetividade engloba não apenas a garantia de estar em juízo ou de provocar a tutela
jurisdicional do Estado, mas também o direito de obter a tutela efetiva em prazo razoável, até mesmo para
que seja útil ao titular do direito material violado.

Esse direito de prazo razoável que já estava implícito na garantia de acesso à justiça, vem agora
insculpido no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, por força da Emenda
Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004 que assim preceitua: “ a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação”.

Contudo, a emenda nada mais fez do que inserir no âmbito constitucional norma que já estava
prevista no artigo 8.º, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose de Costa
Rica) que já previa que “toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um

prazo razoável”
[2]

.
Mas a razoabilidade temporal está relacionada a processo ou a procedimento?
A distinção entre os conceitos de processo e procedimento é uma das discussões que mais tem se

travado na doutrina processual justamente em razão das conseqüências, principalmente após a Constituição
de 1988 quando passou a ter repercussão no campo prático, tendo em vista o estabelecimento da

competência legislativa em matéria processual e procedimental
[3]

.
O termo processo vem de procedere que significa seguir adiante. Significa movimento o que

segundo Wambier; Almeida; Talamini era entendido como “[...] organização encadeada dos atos
processuais, do início ao fim do processo, idéia que é, sem dúvida, muito mais afeita ao conceito de
procedimento” (2006, p. 148).

Hoje o processo não pode ser encarado somente sob este prisma.
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Para a conceituação de processo as atenções devem estar voltadas à sua natureza finalística em
especial sua função de solucionar conflitos de interesses deduzidos pelo autor junto ao Poder Judiciário.
Entretanto, não somente este aspecto deve ser considerado, mas sob o ponto de vista político deve ser visto
como “[...] instrumento de que dispõem o Estado e as partes para buscar solução pacificadora dos
conflitos, servindo de meio, portanto, para a realização de objetivos afeiçoados ao Estado” (WAMBIER;
ALMEIDA; TALAMINI, 2006, p. 149).

O procedimento é ligado ao processo, porém, não pode ser confundido com o mesmo. Não se
confundem, mas se completam, sendo considerados aspectos distintos do mesmo objeto. Conforme
Wambier; Almeida; Talamini (2006, p. 149),

 
[...] para a noção de processo são essenciais as ideias referentes à relação jurídica processual formada
entre os sujeitos do processo e suas finalidades (obtenção de provimento jurisdicional), ao passo que
para o procedimento dizem respeito às noções de movimento da relação processual no tempo.

 
Diante disso deve-se apurar o que seja a definição de tempo razoável de duração do processo,

buscando-se o equilíbrio entre os extremos, tendo como base as noções de movimento da relação
processual no tempo, muito mais atinente às normas ou concepções de procedimento.

 
3 NATUREZA DO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
 

No Estado de direito constitucional as garantias processuais devem ser entendidas em
conformidade com o direito material. As necessidades do direito material, e aqui se incluem todos os
direitos e garantias que se extraem do próprio texto constitucional, devem ser interpretados como direito à
tutela efetiva. De acordo com o artigo 5.º, § 1.º da Constituição da República o direito à tutela do direito
material é alçado ao status constitucional e deve ser efetiva.

Barbosa Moreira (1997, p. 27) já apresentou um programa básico em prol da campanha da
efetividade, relacionado e ajustado ao direito material:

 
[...] a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os
direitos (e outras disposições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento, que resultam de
expressa previsão normativa, que se possam inferir do sistema;
b) esses instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio, sejam quais forem
os supostos titulares dos direitos (e das outras posições jurídicas de vantagem) de cuja preservação ou
reintegração se cogita, inclusive quando indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais
sujeitos;
c) impende assegurar condições propícias à exata e completa reconstituição dos fatos relevantes, a fim
de que o convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à realidade;
d) em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que assegure à
parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que se faz jus segundo o ordenamento;
e) cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o mínimo dispêndio de tempo e energias.
 
 

Enfim, a efetividade é a realização prática daquilo que se pretende com o processo, com o
mínimo de dispêndio de tempo e energias.

O inciso LXXVIII, do artigo 5.º, da Constituição da República, quando se refere à razoável
duração do processo, expressa que o direito deve proporcionar os meios que garantam a rapidez de sua
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tramitação. Não se pode conceber um processo efetivo a destempo.
O direito à razoável duração do processo é garantido pela Constituição da República, após

emenda constitucional n.º 45, dirimindo qualquer dúvida acerca do dever do Estado-Juiz em conceder
tutela efetiva e tempestiva ao direito material, obviamente mediante atuação dos poderes da República,
especialmente o Poder Judiciário.

Relembre-se, contudo, que o inciso mencionado prevê a razoável duração do processo e não a
obrigatória celeridade da tutela (MARINONI, 2009, p. 311).

Tanto autor quanto réu possuem direito fundamental à razoável duração do processo, apesar de
que seus interesses,  no mais das vezes, não são convergentes. Em relação ao autor, confere o direito à
razoável duração do processo, no menor espaço de tempo possível, mas também confere ao réu e a própria
sociedade este direito.

O Pacto de San José da Costa Rica, prevê no artigo 8.º, § 1.º  a garantia de que todos devem ser

ouvidos em prazo razoável.
[4]

Desde a Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824, já se previa um

prazo razoável
[5]

.

Várias Constituições prevêem regra semelhante.
[6]

 A Convenção Européia dos Direitos

Humanos
[7]

 também o prevê, demonstrando que há uma preocupação internacional em torno do tema.
Indubitavelmente se constata que o direito à razoável duração do processo está embutido na

garantia de acesso ao Poder Judiciário, eis que é desdobramento deste, interagindo e complementando-se
como integrante do rol dos direitos fundamentais do artigo 5.º. Portanto, há um direito fundamental à
razoável duração do processo.

 
4 DESTINATÁRIOS
 

Sem dúvida alguma os destinatários primários de tal direito fundamental são os poderes da
República.

Porém, das inúmeras causas que podem dificultar a entrega de prestação jurisdicional e
interferem no resultado útil do processo, inclui-se a falta de ética dos sujeitos processuais que criam
constrangimentos e embaraços à normal tramitação do processo.

 
4.1 Poder Legislativo

 
O legislador deve editar normas com a finalidade de regular a prática dos atos processuais em

prazo razoável. Mas isso somente não basta, segundo Marinoni (2009, p. 311),
 
[...] deve estabelecer prazos que realmente permitam a prática dos atos processuais (preparação para a
defesa, interposição de recurso, produção de provas, etc.), inclusive considerando as dificuldades
concretas das partes (prazo diferenciado para a Fazenda Pública), e de fixar sanções preclusivas para a
não observância desses prazos.
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Exemplo de técnica prevista na legislação, voltada à aceleração do processo, são as normas

previstas no artigo 273, inciso II e § 6.º, do Código de Processo Civil
[8]

 que impõem ao juiz, no primeiro
caso, a distribuição do ônus do tempo do processo de acordo com a veracidade do direito alegado pelo
autor e a defesa procrastinatória e no segundo caso, a definição do mérito no momento em que parcela do
litígio pode ser resolvida sem nenhuma atividade probatória.

Além das técnicas adequadas o legislador deve conceder às partes a possibilidade de controle das
decisões judiciais que por ato comissivo ou omissivo, de alguma forma violem tanto as regras processuais
existentes para dar proteção à razoável duração do processo, quanto violem o direito fundamental à
razoável duração do processo, mesmo que as regras infraconstitucionais não sejam violadas.

O sistema jurídico processual preconiza uma postura essencialmente neutra do magistrado, o que
acaba por privilegiar interesses de várias matizes. Este fenômeno atual tem origem no código civil de 1916
fomentado pelo código civil francês e sob a influência do Estado liberal nas atividades econômicas e
sociais privilegiou num primeiro momento a patrimônio. Na conhecida classificação dos direitos humanos
como gerações ou dimensões de direitos, privilegiavam-se os direitos de primeira dimensão (civis ou
políticos). Para Dallari vigia a supremacia dos objetivos do capitalismo, liberdade contratual plena,
propriedade como direito absoluto, a ocupação de cargos e funções públicas apenas por pessoas do sexo
masculino, entre outros (1999, p. 35).

O que se queria era proteger a esfera privada contra o Estado. O código de processo civil de 1973
não escapou dessa influência.

 
4.2 Poder Judiciário
 

A clássica conceituação da divisão das funções de poder incumbiu ao Poder Judiciário a função
de decidir os conflitos de interesses de acordo com o arcabouço jurídico dogmatizado, colocando-o numa
posição passiva, no intuito de que fosse absolutamente neutro, pois dessa maneira seria completamente
imparcial. Atualmente tal postura não basta, havendo uma necessidade de desneutralização para que os
direitos fundamentais sejam realizados, devendo o juiz “[...] avançar sobre um conceito de justiça mais
amplo que a mera regência jurisdicional pela batuta legalista” (OLIVEIRA, 2008, p. 92).

Com o passar do tempo, porém, houve preocupação cada vez maior com a realização de direitos
fundamentais, favorecendo-se a velocidade de distribuição da justiça, forjando-se um verdadeiro
arcabouço de técnicas e mecanismos que proporcionem ganho de tempo e soluções cada vez mais velozes.

Entretanto, não bastam soluções velozes, mas sim soluções melhores, o que é possível com uma
nova postura do Poder Judiciário. O juiz deve prestar a jurisdição no espaço de tempo possível, tutelando
os direitos de quem busca a jurisdição dentro do razoável, mas também para que o réu tenha um processo
justo.

Se é verdade que o magistrado deve exercer sua jurisdição para tutelar direitos fundamentais, não
menos verdade é que deve fazê-lo levando em conta o tempo do processo, pois “[...] a tutela jurisdicional
dos direitos é certamente indissociável da dimensão tempo, pois tutelar de forma intempestiva equivale a
não proteger ou a proteger de forma indevida” (MARINONI, 2009, p. 315).
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Todavia, é preciso extremar os limites dessa celeridade. Há ser rápida tanto quanto suficiente e
tanto quanto possível, devendo-se preservar as garantias processuais constitucionais.

Conforme Franciulli Netto (2004, p. 92) “[...] dois problemas, entre outros, afligem a justiça: de
uma parte, o juiz tardinheiro; d’outra, o juiz afoito, a generalizar em profusão liminares e a concessão de
tutelas antecipadas”.

O princípio da duração razoável não se dirige somente aos legisladores, pois de nada adianta
estabelecerem-se técnicas processuais “adequadas” à razoável duração do processo se a concepção do
magistrado não se adequar às inovações legislativas e constitucionais.

Segundo Nery Júnior (2006, p. 140), “[...] razoável duração do processo é conceito legal
indeterminado que deve ser preenchido pelo juiz, no caso concreto, quando a garantia for invocada”. Neste
aspecto, não necessita de legislação regulamentadora para ser implementada, cabendo ao Poder Judiciário
utilizá-la como parâmetro para julgar, tendo em vista que é norma de eficácia plena e imediata a teor do
artigo 5.º, par. 1.º, da Constituição da República.

O juiz deve até mesmo afastar a incidência de normas processuais que impeçam a razoável
duração do processo, exercendo o controle difuso de constitucionalidade da lei, “[...] podendo deixar de
aplicá-las ou adotando técnicas da ‘interpretação conforme’ e da ‘declaração parcial da nulidade sem
redução de texto” (MARINONI, 2009, p. 316). Mesmo diante da ausência de regras procedimentais ou
processuais adequadas à espécie, o juiz deve, na mesma toada, aplicar as técnicas existentes, extraindo
fundamento diretamente, por vezes, da própria Constituição da República, fazendo com que a jurisdição
realize aquilo que dela se espera, principalmente quando estiverem em jogo direitos fundamentais e
sociais.

Sem embargo, deve existir um compulsório equilíbrio entre a presteza e celeridade e a obediência
aos direitos e garantias constitucionais na seara processual, onde aquelas não sejam menosprezadas. É uma
decorrência lógica da cláusula do devido processo legal formal (procedural due process) impondo que a
parte deve ter amplo acesso à justiça, deduzindo sua pretensão perante um juiz imparcial, com observância
dos atos processuais previstos em lei, dos quais deve ter amplo conhecimento e oportunidade de
manifestação, com o direito de resolução da causa em tempo razoável, obstando-se a perpetuidade da ação
judicial no tempo.

 
4.3 Poder Executivo
 

O administrador, por sua vez, deve se pautar pela razoável duração do processo nos
procedimentos administrativos, eis que o princípio constitucional é aplicável a todos os processos: cíveis,
criminais (seara jurídica) e administrativos.

Não é só neste aspecto que o administrador está vinculado à garantia da razoável duração do
processo, mas também facilitando a aprovação de melhores orçamentos e repassando corretamente o os
valores de duodécimo para que o Poder Judiciário seja dotado de recursos suficientes, visando à efetiva
realização da garantia na exata medida em que torna possível uma maior estruturação e operacionalização
do poder. 

O Poder Executivo é gravado por um poder de dotação (ARRUDA apud MARINONI, 2009, p.
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316) ao Poder Judiciário permitindo-lhe a prestação da tutela jurisdicional de forma efetiva e célere.
Há um dever prestacional e ativo por parte do administrador público e, por isso, sempre que o

dever imprescindível de prestação ativa não for satisfeito, nasce o dever de indenizar do Estado.
 

4.4 Sujeitos do processo
 
O princípio constitucional volta-se também aos sujeitos processuais, mormente, às partes autora e

ré que de acordo com uma classificação das normas processuais em conformidade com a natureza das
posições subjetivas por elas geradas. Por este critério as regras são geradoras de deveres (que abrangem as
obrigações), estados de sujeição e ônus (WAMBIER et. all., 2006, p. 55). Sem embargo, as partes devem
manter sempre uma postura ética e coerente. Presume-se a boa-fé subjetiva, entretanto, nem sempre é o
que ocorre na prática, pois, há situações em que as partes atuam endo e extraprocessualmente, visando
causar embaraços e estorvos de toda espécie ao regular andamento do processo.

Por isso, o próprio legislador estabeleceu algumas regras processuais na tentativa de “barrar” tais
posturas antiéticas como, por exemplo, nos casos em que fique caracterizado o abuso de direito de defesa
ou de manifesto propósito protelatório do réu, atitude sancionada pelo artigo 273, inciso II, do Código de
Processo Civil, com a possibilidade de julgamento antecipado.

Relembre-se, ainda, a regra de distribuição do ônus da prova inserta no artigo 333, do Código de
Processo Civil, que a teor do inciso II, inverte o ônus da prova, quando o réu excepciona o juízo.  Em
algumas situações excepcionais o juiz pode reduzir a exigência de prova, contentando-se com a
verossimilhança, como nas tutelas de urgência. Aliando a isso, Marinoni e Arenhart (2006, p. 277),
entendem que  “[...] há situações em que ao autor é impossível, ou muito difícil, a produção de prova do
fato constitutivo, mas ao réu é viável, ou mais fácil, a demonstração de sua inexistência, o que justifica a
inversão do ônus da prova na audiência preliminar”.

Exemplo disso é a regra inserida no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
que afirma ser possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando for verossímel a
alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Assim deve ser porque o brasileiro é muito criativo e engendra fórmulas e estratégias das mais
variadas visando procrastinar o máximo possível o tempo do processo. Mais ainda quando sabe que não
tem razão.  Neste diapasão, justificam-se as regras estatuídas nos artigos 17 e 538, parágrafo único, ambos
do Código de Processo Civil, das quais, lamentavelmente, olvidam-se os juízes.

Existe realmente uma questão cultural. Há uma cultura da demanda como há uma cultura da
resistência injustificada ao andamento do processo, bem como uma cultura do descumprimento de ordem
judicial. Por isso, as regras que objetivam dar celeridade sem desrespeitar os lídimos direitos e garantias
constitucionais processuais, estabelecidas pela reformas processuais devem ser concretizadas, pois a
previsão contida no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República as justifica e fundamenta
(GUAGLIARIELLO, 2010, p. 05)

São regras que se corroboram com a razoável duração do processo na medida em que, de um
lado, retiram das “costas” do autor um ônus para o qual não concorreu e de outro, penaliza a parte que tem
interesse em procrastinar o feito.
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Conclui-se que a razoável duração do processo dirige-se ao juiz, ao legislador e ao administrador
e às partes, podendo ser invocada em face deles quando não cumprirem a norma constitucional.

 
5 O DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NO DIREITO INTERNACIONAL E A
DOUTRINA DO NÃO-PRAZO
 

O artigo 5.º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, acrescentado pela emenda
constitucional n.º 45 em nada inovou no cenário jurídico.

A Convenção de Roma (convenção Européia dos Direitos do Homem), com os as modificações
promovidas até o protocolo 14, subscrita em 04 de novembro de 1950, previu o direito a um processo
equitativo, verbis:

Art. 6...
1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num

prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre
a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer
acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de
audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a
bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os
interesses de menores ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida
julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse

ser prejudicial para os interesses da justiça.
[9]

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, a 16 de dezembro de 1966, mais voltado ao âmbito criminal, dispõe de forma genérica sobre a
necessidade de um julgamento em prazo razoável.

 Art. 9, n.º 3, ‘c’, n verbis:
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem

demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que
aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada.

Interessante notar que no artigo 14, 3, ‘c’, há diferença semântica: a expressão ‘sem dilações
indevidas’, n verbis

3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às seguintes garantias
mínimas:

...
c) a ser julgada sem dilações indevidas;
Importante, no âmbito das Américas é a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de

San Jose da Costa Rica), que já previa um prazo razoável, como já mencionado alhures, portanto, já fazia
parte do ordenamento jurídico brasileiro, não se podendo olvidar que o Brasil foi signatário do Pacto, com
eficácia desde 1978, porém, somente foi promulgado no Brasil pelo Decreto 678 de 06 de novembro de
1992.
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Em relação ao Pacto de San Jose da Costa Rica, ressalte-se que haviam entendimentos diversos
acerca de sua natureza no que diz respeito à hierarquia.

Destaque-se que o direito brasileiro diferencia duas espécies de tratados. Os tratados e
convenções sobre direitos humanos e os tratados e convenções tradicionais, versando sobre outros temas.

A Emenda Constitucional n.º 45 acrescentou dois parágrafos ao artigo 5.º da Constituição da
República. O § 3.º que preceitua, in verbis:

§ 3.º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes à emendas constitucionais.

Tal regra expressa ainda suscita dúvidas no sentido de se saber se terá aplicação aos tratados
ratificados após a Emenda Constitucional n.º 45, de 8 de dezembro de 2004 ou também caberá aos tratados
aprovados antes.

O Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus sob n.º 87585, do Estado de Tocantins
(informativo STF 471), onde se debateu sobre a possibilidade de prisão do depositário infiel, já se
posicionou sobre o tema reconhecendo, por maioria, aos Tratados e Convenções Internacionais, e
especificamente ao Pacto de San Jose da Costa Rica, não a força de Emenda Constitucional, mas sim de
normas supralegais com poder de revogar todo o direito positivo infraconstitucional (BRASIL, 2010).

Isto esclarecido, o fato de que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável não é novidade da Emenda Constitucional n.º 45, posto que já era garantia
supranacional já prevista nos artigos 7.5 e 8.1 do Pacto de San Jose da Costa Rica.

No Brasil já havia esse direito ao julgamento em prazo razoável estabelecido em norma supra-
legal, válido para processos cíveis e criminais.

 
5.1 Critérios de definição
 

Não há um prazo máximo ou critério objetivo fixado para obtenção do que seja o prazo razoável.
O Pacto de San Jose da Costa Rica não estabeleceu nem tampouco a Constituição da República.

O sistema brasileiro adotou a doutrina do não-prazo e que, por isso, no entender de Lopes Júnior
e Badaró (2006, p. 39), persiste numa “[...] sistemática ultrapassada com o que a jurisprudência do
Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem, há décadas, debatendo-se”.

Para estes autores, o Brasil deverá se conduzir pelo mesmo e tortuoso caminho da jurisprudência
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (LOPES
JÚNIOR; BADARÓ, 2006, p. 39).

Hoffman ao estabelecer um paralelo entre o procedimento adotado no Brasil e o existente na
Itália, esclarece que a forma de citação e processamento inicial da demanda é bem mais célere no direito
italiano. O trâmite outrora era mais lento devido a limitações no expediente forense e designações de
audiência inúteis previstas no procedimento. Recentemente algumas modificações o tornaram mais
dinâmico, todavia o número insuficiente de magistrados, servidores, bem como a falta de estrutura
tecnológica, impede a duração do processo em padrões aceitáveis, sendo comum um processo civil durar
03 (três) anos em primeira instância e dois em grau de recurso (2010, p. 03).
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A própria Constituição da República Italiana estabeleceu no seu artigo 111:
Art. 111: La giurisdizione si attua mediante ilgiusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le part, in condizione di paritá, davanti a giudice

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
[10]

 (grifos nossos)
Assim como no Brasil, a reforma propriamente dita da legislação processual não surtiu o efeito

desejado.
Entretanto, após a adesão da Itália à Comunidade Européia, que trouxe novos deveres ao país,

dentre eles o dever de prestar a tutela jurisdicional em prazo razoável (previsto na Convenção Européia
para a Proteção dos Direitos do Homem  e das Liberdades Fundamentais, de 04 de novembro de 1950), os
cidadãos italianos passaram a socorrer-se da possibilidade de recurso à Corte Européia, inclusive, obtendo
indenização pelos prejuízos materiais e morais causados pela exagerada duração do processo (HOFFMAN,
2010, p. 04).

Aliás, após o advento da adesão à Comunidade Européia, os estudos de processo na Itália,
passaram a se concentrar mais na Convenção Européia bem como nas decisões da Corte Européia.

Mesmo assim, na Itália, como de resto em nenhum dos países que compõem a Comunidade
Européia, não havia um critério objetivo para se aferir o que fosse a razoável duração do processo. O único
critério seria a razoabilidade.

A Corte Européia fixou critérios objetivos para a aferição da razoabilidade.
De acordo com Nery Júnior (2009, p. 315) tais critérios foram fixados em várias decisões do

Tribunal Europeu de Direitos Humanos
[11]

.
O Tribunal estabeleceu três critérios objetivos:
a) a natureza do processo e complexidade da causa; b) o comportamento das partes e seus

procuradores; c) a atividade e o comportamento das autoridades judiciárias e administrativas competentes.

É o critério posta in gioco
[12]

.
A Legge Pinto em Itália (Lei 89, de 24 de março de 2001), foi aprovada adotando os mesmos

critérios da Corte Européia, para compelir o poder público italiano a indenizar o jurisdicionado em casos
de violação do prazo de duração do processo.

Nery Júnior (2009, p. 315) acrescenta aos critérios elencados “[...] a fixação legal de prazos para
a prática de atos processuais que assegure efetivamente o direito ao contraditório e ampla defesa”.

Deve-se analisar no caso concreto o que está em jogo. As partes devem portar-se de maneira
adequada e ética, diligente, não colaborando com o indevido retardo do prazo processual, sem oposição de
incidentes indevidos, cumprindo, inclusive os prazos legais e judiciais.

O juiz e seu staff devem ser diligentes e céleres, observando os prazos previstos legalmente e os

princípios constitucionais concernentes à administração pública, principalmente o da eficiência
[13]

,
impedindo que as condutas comissivas e omissivas das partes venham de algum modo contribuir para a
mora do desfecho procedimental. Quando for o caso, o juiz deve aplicar as sanções processuais previstas
em lei à parte faltosa, visando à tempestividade.

Igualmente, deve-se levar em conta a complexidade do caso sob judice, o que, na opinião de
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Hoffman (2009a, p. 329), [...] na verdade, talvez seja o mais importante entre os três critérios, porquanto
qualquer especificidade que demande a causa será motivo a justificar uma maior complexidade”. É que
entre dois ou mais processos pode haver um liame no que diz respeito à semelhança entre causas de pedir
e objetos, porém, a casuística pode exigir que um deles seja decidido em prazo superior ao outro. Por isso,
não se pode considerar como sendo um prazo razoável, o mesmo prazo que se tenha levado para decidir
outro processo semelhante.

Obviamente que a própria serventia judicial deve pautar-se pela estrita observância aos prazos
processuais, mas ao mesmo tempo também devem respeitar os princípios constitucionais de natureza
processual, como o do contraditório e da ampla defesa, bem como todos os princípios que sejam corolários
do devido processo legal, entre eles a razoável duração do processo.

 
6 ALGUMAS CAUSAS

 
Podem-se apontar várias causas para a demora e inefetividade da justiça.
Lopes (2002, p. 128) elenca algumas causas de morosidade:“[...] anacronismo da organização

judiciária, falta de recursos financeiros, deficiências na máquina judiciária, burocratização dos serviços,
ausência de infra-estrutura adequada, baixo nível do ensino jurídico e aviltamento da remuneração dos
servidores”. Acrescente-se a isso a falta de interesse e renitência, até mesmo por parte do Judiciário no
cumprimento da Constituição e da legislação reformadora no âmbito processual.

Relembre-se que o Estado-Administração tem o dever de proporcionar melhores orçamentos ao
Poder Judiciário, considerando o orçamento que lhe é apresentado pelo próprio Poder, pois somente este é
capaz de aquilatar quais são suas reais necessidades e deficiências.

O cumprimento da Constituição da República e das reformas processuais têm exigido não só a
melhoria qualitativa e quantitativa do serviço prestado ao jurisdicionado pelos órgãos judiciais, mas
também uma mudança de mentalidade do juiz. Porém, o Poder Judiciário, no mais das vezes, é obrigado a
implementar as reformas numa estrutura que já se mostrou ineficiente por falta de tecnologia e recursos
financeiros.

Há um discurso demagógico.
De um lado o Poder Legislativo declara ter cumprido o seu papel mediante o exercício de sua

atividade típica: legislar. Todavia, não basta. A falta de recursos impede a melhor qualificação de juízes e
servidores, investimentos em tecnologia e, até mesmo, aquisições, construções e reformas de prédios, bem
como a modernização de todo o parque de informática.

Exemplo disso é a Lei 11.419/2006 que dispõe regras processuais sobre a “informatização do
processo judicial”, regulando o uso de meios eletrônicos na tramitação, comunicação e transmissão de atos
processuais. Altera alguns dispositivos do Código de Processo Civil, visando a adaptar o mesmo ao uso de
meios eletrônicos, com respeito ao devido processo legal constitucional. É o que se denomina processo
eletrônico.

Claro que muito já avançou o Poder Judiciário nesta seara, mas ainda é insuficiente para atender
à demanda, justamente porque o Judiciário brasileiro carece de recursos financeiros para investimento em
equipamentos (provedores, terminais, etc) e softwares, possibilitando o acesso à justiça eletrônica,
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buscando atribuir mais celeridade e eficiência ao processo civil brasileiro, modernizando-o, por meio da
utilização de tecnologia da informação (WAMBIER, L.F.; WAMBIER, T.A.A.; MEDINA; 2007, p. 291).

É necessário investimento. Até porque para se implantar definitivamente o chamado processo
eletrônico, este deve ter credibilidade de que o sistema eletrônico é seguro. Assim, o investimento não
seria apenas para a implantação, mas também para assegurar proteção do mesmo contra investidas de
hackers ou craquers (ciberpiratas ou cibercriminosos) que violam sistemas cibernéticos ilegalmente ou
imoralmente. No mínimo, o Poder Judiciário deverá sempre ter máquinas e sistemas operacionais
atualizados bem como programas oficiais de antivírus e sistema operacional. Mais ainda: educação e
capacitação dos servidores na rede de computadores, gerando mudança de atitude, dentre outros fatores.

Não se pode olvidar de outras regras processuais visando dar celeridade processual como a do
artigo 285-A, do Código de Processo Civil, “[...] demonstração eloqüente e lamentável da tentativa de
resolver os grandes problemas estruturais do País (inclusive do processo) pela via negativa de fruição dos
direitos constitucionais”(WAMBIER L.R.; WAMBIER T. A. A.; MEDINA, 2006, p. 63).

Tal dispositivo pode se coadunar com a celeridade processual ou procedimental, mas não com a
razoável duração do processo.

Noutro giro, há também um claro descompasso entre o número de demandas em tramitação e o
número de julgadores, obrigando-os a uma carga de trabalho hercúlea, que os fazem ultrapassar em muito
o horário de expediente forense, sem o que a demora processual seria ainda mais agravada. Fica evidente a
necessidade de recrutamento de mais magistrados e a reciclagem dos que estão em atividade.

De nada adianta toda a regulamentação se a expectativa dela emergente é frustrada pelo Poder
Executivo que detém “as chaves do cofre” e não tem interesse algum em investir corretamente no Poder
Judiciário. Ademais o legislador, por vezes, elabora legislação de afogadilho para satisfazer a opinião
pública, sem que haja o mínimo de condições de efetivação das normas criadas.

De fato, há total falta de interesse dos governantes da República em investir. As reformas
processuais inseridas foram relevantes e teoricamente excelentes, sem embargo de imperfeições e
eventuais inconstitucionalidades a serem debatidas, mas, por si sós, não são suficientes. É necessário
atitude.

Todavia, existem motivos evidentes para isso.
Há interesse do poder público em aproveitar-se da morosidade do Poder Judiciário para deixar de

cumprir as prestações positivas a que estão vinculados, referentes a direitos e garantias constitucionais ou,
ao menos, retardar o cumprimento.

Nery Júnior (2009, p. 319) indica estatística disponível obtida por métodos nem sempre
científicos, mas que dá conta de que mais de 60% (sessenta por cento) dos feitos que tramitam no
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça têm como protagonista o Poder Público,
administração direta e indireta.

Por isso, pode-se afirmar que há uma ilusão de efetividade causada pelas reformas processuais.
 

6.1 Prazos mortos do processo
 

A legislação processual prevê procedimentos e prazos para a realização dos atos processuais que
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se fossem considerados linearmente, fariam com que o sistema processual fosse célere e efetivo, sem
desrespeitar os direitos e garantias processuais da Constituição da República.

A concretização da Lei 11.419/2006, informatizando os processos, mesmo com seus defeitos,
poderia ser uma solução. A virtualização está em voga em todos os setores e no dia a dia de todos. Veio
para ficar e não há mais espaço para retrocesso.

Obrigatoriamente o formalismo deve ceder lugar para a tecnologia. O processo de papel e capa
rasgada, consertada com fita adesiva, com seus inúmeros apensos pendurados está com os seus dias
contados.

O que se constata é que os processos que tramitam de maneira tradicional permanecem nos
escaninhos, empilhados por dias e semanas nas prateleiras dos cartórios judiciais aguardando o seu regular
andamento e só quem suporta a morosidade é a parte, não havendo nenhuma conseqüência, afinal são
prazos impróprios.

Um recurso interposto, até ser remetido ao tribunal competente recebe várias carimbadas e passa
por várias prateleiras até que seja enviado à apreciação da instância ad quem, correndo-se o risco ainda de
perder-se pelo caminho. Muitas vezes, o Recurso Especial ou extraordinário sequer é julgado por falta de
um carimbo ou por estar borrado (HOFFMAN, 2008, p. 336).

Nos tribunais há grande dispêndio de tempo demorando vários dias e “carimbadas” para que seja
enviado do relator ao vogal ou revisor.

Enfim, o processo tradicional faz com que os juízes, varas e tribunais sejam submetidos a
realidades distintas fazendo com que os prazos sejam dilargados sem nenhuma uniformidade.

Deve-se deixar claro que os juízes não são responsáveis pela mora processual, mas o Poder
Judiciário pode ser responsabilizado por intermédio do Estado quando do descumprimento de alguns
prazos.

Deve-se sim aniquilar as fases mortas do processo, consubstanciado naquele longo tempo em que
os processos permanecem nos escaninhos, prateleiras dos cartórios, nas pastas dos oficiais de justiça, com
vistas ao Ministério Público (prazo impróprio), conclusos para o juiz muito além do prazo legal (prazo
impróprio), etc. Normalmente não se computam os prazos necessários aos registros cartorários e remessas
para publicações, o que demanda tempo processual sem que sejam considerados para os efeitos legais.

A melhor lei jamais será capaz de acabar com a prática institucionalizada dos cartórios judiciais
no que pertine às fases mortas do processo que conduzem aos prazos mortos do processo, ou seja, aqueles
que mais acarretam a mora processual.

É necessária uma atitude, no sentido de se informatizar os sistemas judiciais, aparelhando e
treinando adequadamente os serventuários da justiça, criando-se, outrossim,  sistemas confiáveis e seguros.

De nada adianta a mais moderna das leis, estabelecendo teoricamente regras de celeridade
processual, inclusive com o uso da informática, se a realidade na qual será introduzida é inoperante e
anacrônica.

Espera-se que muito em breve a realidade forense se transforme. Entretanto, para isso é
necessário interesse político para que a instituição seja modernizada, destinando-se verbas para uma ampla
reforma estrutural, leia-se, investimento em tecnologia da informação, capacitação dos recursos humanos e
valorização profissional.
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7 PROPOSTAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO RAZOÁVEL DE DURAÇÃO DO
PROCESSO
 

Podem-se apontar várias soluções para a realização do prazo razoável de duração do processo.
Seria absurdo imaginar que o direito de ir a juízo não exige a celeridade da prestação

jurisdicional. Os juízes trabalham e muito, portanto a morosidade da justiça não lhe pode ser atribuída.  
A falha está em não se auferir novas tecnologias que possibilitem à justiça dar resposta mais

efetiva e célere.
Há necessidade de adoção de novas técnicas adequadas à tutela dos “novos direitos”, de natureza

coletiva, cuja tratativa deve ser remodelada se comparada às tecnologias relacionadas aos direitos
individuais. O sistema brasileiro tutela os direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, especialmente por intermédio da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da ação civil
pública) combinada com a Lei 8.078/90, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
possuindo dispositivos que conferem celeridade processual.

O Código de Processo Civil, no artigo 273, já conferiu a possibilidade de o juiz antecipar a
decisão no tempo, conferindo à parte, antes do término do processo, o direito que antes somente poderia lhe
ser outorgado ao final. Tal tutela antecipada também foi estabelecida no artigo 461, do Código de Processo
Civil, permitindo a efetiva tutela de direitos que dependem do cumprimento das obrigações de fazer ou
não fazer (MARINONI, 2010, p. 12).

O dispositivo fundamenta e torna evidente a possibilidade da tutela inibitória para proteção de
direitos não patrimoniais e dos patrimoniais que não podem ser tutelados por meio de dinheiro
(MARINONI, 2010, p. 14).

Há ainda o procedimento dos Juizados Especiais Estaduais (Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995
e dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259, de 12 de julho de 2001) que contribuem para a celeridade
processual.

O sincretismo processual desde o advento da Lei 10.444/2002 que atribui caráter de fungibilidade
às medidas de urgência , (artigo 273, § 7.º, do Código de Processo Civil), até o acréscimo ao artigo 475, do
Código de Processo Civil, estabelecendo o artigo 475-J, trazida pela Lei 11.232/2005, que aboliu o
processo autônomo para a execução da sentença também são medidas que visam à tempestividade da
prestação processual.

Contudo, somente reformas legislativas não são capazes de, por si só, alterarem o estado de
coisas. O aplicador do direito deve ter a mentalidade reformada.

 
7.1 Restrição de acesso ao segundo grau de jurisdição em situações procrastinatórias

 
Uma das soluções que têm sido apontadas para reduzir o tempo do processo de conhecimento, em

seu procedimento propriamente dito, seria a drástica redução das vias recursais, eliminando espécies
recursais.

Ao princípio do duplo grau de jurisdição são atribuídas duas ordens de justificativas: a jurídica e
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a política. A respeito da justificativa jurídica, de acordo com Barbosa Moreira (1997, p. 113),
 

“[...] com o propósito de assegurar, na medida do possível, a justiça das decisões, contempla a lei a
realização de dois ou mais exames sucessivos, ao passo que, por outro lado, a fim de evitar que se
sacrifique a necessidade de segurança, cuida de limitar o número de revisões possíveis”.

 
Politicamente, a necessidade de reexame de uma mesma lide visa satisfazer as necessidades

psicológicas das partes do processo. Normalmente o vencido deseja uma nova decisão que lhe agrade
enquanto que o vencedor aguarda que uma decisão de instância superior confirme aquilo que foi decidido
em seu favor. Entretanto, corre-se o risco de uma decisão boa ser substituída uma má (SORMANI, 2008,
P. 217).

Apesar de sua natureza de garantia constitucional, por ser corolário dos princípios do devido
processo legal e do acesso à justiça, ele não pode ser tido como uma autorização para uma justiça tardia,
que pode ser considerada uma quase injustiça, posto que os pronunciamentos judiciais precisam ser
rápidos, além de justos (GIGLIO, 1995, p. 361).

A proliferação de recursos pode gerar uma sensação de maior segurança jurídica, mas, sem
dúvida, atrasa o tempo do processo causando frustração. É necessário encontrar um equilíbrio para que se
possibilite maior efetividade e certeza jurídica.

É possível limitar o reexame de decisões, visto que há casos em que é possível a reapreciação da
causa por três ou quatro instâncias. Entretanto, jamais se pode eliminar esta possibilidade. Podem-se
estabelecer restrições de acesso à segunda instância, estabelecendo critérios de admissibilidade de recursos
mais rígidos, custas de preparo em valor mais elevado, possibilidade de revisão apenas para causas de
valores mais elevados e sanções no caso de recursos meramente protelatórios.

No direito processual do trabalho já se adota, desde há muito o chamado depósito recursal,
oportunidade em que o empregador, para obter acesso ao segundo grau de jurisdição deverá pagar o

depósito recursal, caso contrário, o recurso não será conhecido
[14]

.
Também, na toada das reformas processuais e do novo código de processo civil que já tramita no

Congresso Nacional, poder-se-ia repensar o recurso de apelação, colocando como regra somente o efeito
devolutivo, elastecendo a possibilidade de execução provisória.

A sentença deveria poder ser executada na pendência do recurso de apelação, no mínimo quando
o julgador pode reconhecer os pressupostos para a antecipação de tutela (MARINONI, 2010, p. 20).

Já o recurso de agravo, que pode ser retido ou de instrumento (artigo 522, do Código de Processo
Civil), deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (artigo 497, do Código de Processo Civil),
admitindo-se, de acordo com o artigo 558, que o relator possa conferir efeito suspensivo nas hipóteses que
arrola.

A teor do artigo 557, do mesmo código, o relator, em qualquer recurso, pode indeferi-lo
liminarmente ou mesmo imediatamente provê-lo.

No caso da interposição de recurso com intuito meramente protelatório, como os embargos de
declaração, pode-se sancionar a conduta da parte que assim age. O anteprojeto do Novo Código de

Processo Civil prevê multa para a parte que assim agir
[15]

.
Os recursos especial e extraordinário não impedem a execução da sentença (artigo 497, do
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Código de Processo Civil), porém são raras as execuções provisórias.
Assim, a solução não seria a eliminação de recursos, mas a limitação e adequação, evitando a

banalização da via recursal que fomenta uma cultura de recorrer para protelar a duração do processo
mesmo diante do anunciado fracasso.

 
7.2 Digitalização do processo judicial

 
A lei 11.419/2006 já existe, agora resta implementar as regras de informatização do Poder

Judiciário em qualquer grau de jurisdição, bem como o uso do processo digital. Evidentemente é uma das
soluções mais eficientes. Estabeleceu a utilização da Infra-Estrutura de Chaves Públicas brasileira (ICP-
Brasil), que contém tecnociência da criptografia.

Torna possível a realização de atos processuais como os de comunicação, transmissão de peças
processuais pela rede mundial de computadores, elimina-se o papel e acelera-se a prestação jurisdicional
(DESTEFENNI, 2009, P. 167).

No artigo 1.º, § 2.º da Lei 11.419/2006, traz definições:
I – meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos

digitais;
II – transmissão eletrônica: toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de

comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;
III – assinatura eletrônica das seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora

credenciada na forma de lei específica;
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos

respectivos.
...
No processo digital torna-se possível o envio de petições, recursos, prática de atos processuais em

geral.
Cabe ao Poder Judiciário propiciar às partes o acesso aos meios eletrônicos, mantendo

equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores que deverá ficar à disposição
dos interessados para distribuição das peças processuais, exigindo-se somente o prévio credenciamento
junto ao Poder Judiciário (DESTEFENNI, 2009, p. 168).

Deve-se considerar a advertência de Wambier L.R.; Wambier T.A.A. e Medina de (2007, p. 292)
que “[...] devem ser afastadas, de plano, interpretações no sentido de que a Lei 11.419/2006 obrigaria os
jurisdicionados a adotar, imediatamente o meio eletrônico para a consecução dos prazos processuais”.  A
prática de atos processuais exclusivamente pelo meio eletrônico não é de fácil acesso a todos, havendo
custos elevados com os quais a população brasileira não poderá arcar. Se assim se exigir, haveria patente
inconstitucionalidade, pois se estariam impondo uma barreira intransponível ao judiciário, ferindo o
princípio constitucional do acesso à justiça.

Desafoga-se o Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, evitar-se-ão as “fases mortas do processo”.
Não haverá mais a necessidade de o processo de papel ficar por dias ou semanas aguardando
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andamento ou envio para publicação.
No caso de envio de peça processual, o ato considera-se realizado no dia e horário de seu envio,

do qual deverá ser fornecido pelo Poder Judiciário um protocolo eletrônico.
Os atos de comunicação, como a intimação e a citação, poderão ser realizados por meio

eletrônico de maneira muito mais célere, respeitando-se os direitos e garantias processuais de natureza
constitucional.

De acordo com o artigo 4.º da Lei 11.419/2006, deverá ser criado um Diário da Justiça eletrônico,
considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação em tal diário (§ 3.º). Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação (artigo 4.º, §4.º, da Lei 11.419/2006).

Sem dúvida alguma é uma das soluções mais eficazes ao atingimento de um prazo razoável de
duração do processo, aliando-se rapidez, tempestividade e celeridade ao respeito aos direitos fundamentais
de natureza processual.

 
 

7.3 Indenização de danos causados pela exagerada duração do processo
 
Havendo demora injustificada na tramitação do processo, a parte prejudicada deve ter direito à

indenização a ser suportada pelo Estado.
A interpretação do artigo 37, § 6. º, da Constituição da República não pode se afastar disso.
Art. 37...
§ 6.º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cuida-se de caso de responsabilidade objetiva, bastando apenas demonstrar a conduta o resultado
e o nexo causal entre ambos. O Supremo Tribunal Federal já delineou o perfil da responsabilidade civil
objetiva:

 
a)             Alteridade do dano; b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo
(ação) ou  negativo (omissão) do agente público; c) a oficialidade da atividade causal e lesiva,
imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e d)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal( RE n.º 481.110-AgR, Rel. MIn. Celso de
Mello, DJU 09.03.2007).

 
Há certa resistência em se admitir a responsabilidade objetiva do Estado quanto ao Poder

Judiciário. No entanto, os serviços prestados pelo Poder Judiciário, detentor da jurisdição é exclusivo. Se
há necessidade de se buscar a tutela jurisdicional é porque o jurisdicionado já teve um direito insatisfeito
ou uma obrigação não cumprida. Espera-se que o Poder Judiciário revigore a esperança do cidadão ao
menos minimizando o prejuízo já experimentado. Por isto não se pode excluir o Judiciário de tal
responsabilidade (HOFFMAN, 2008, p. 339).

Claro que a responsabilidade jamais poderá ser aferida por error in judicando quando o juiz a
proferir, fora dos casos de dolo ou culpa, sem qualquer interferência extraprocessual. Neste caso há um
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vastíssimo campo recursal.
Porém, se o magistrado se conduz ilicitamente movido por má-fé ou interesses escusos e desídia,

o Estado deve ter mecanismos de punição eficiente. Por isso, responde objetivamente, devendo exercer o
seu direito de regresso contra o mau juiz. É situação em que se aplica a culpa in vigilando (HOFFMAN,
2008, p. 340).

O artigo 133, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade por perdas e
danos do juiz quando “[...] recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de
ofício, ou a requerimento da parte”. Também neste caso o Poder Público poderá voltar-se contra o
magistrado. É situação em que o juiz é punido a título de culpa (NERY JÚNIOR, 2010, p. 414-415).

A própria Emenda Constitucional de n.º 45 deu nova redação ao artigo 93, alínea “e”, da
Constituição da República e reforma a solução sancionatória a ser aplicada ao magistrado pela dilação
indevida quando determina que “[...] Não será promovido o juiz que, injustificadamente retiver autos em
seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”.

Havendo demora injustificada por parte do juiz ou da estrutura judicial, não pode o Estado ficar
impune, principalmente nos casos em que a causa é a falta de estrutura, até porque é dever seu prover
recursos suficientes a bem aparelhar uma eficiente prestação de tutela jurisdicional.

Não há como negar que o processo, por si só, já causa danos sensíveis à parte, a demora causa
maiores danos ainda.

Sob a égide da Constituição anterior escreveu Wambier (1998):
 

[...] imaginar que, seja qual for a causa, possa resultar na irresponsabilidade do Estado é raciocínio que
implica desconsiderar o preceito constitucional da ampla reparabilidade as lesões aos direitos dos
cidadãos [...] É justo que ao provimento estatal imperfeito corresponda a necessária responsabilização
do Estado e que o dever ressarcitório lhe seja imposto, de modo a restaurar o equilíbrio social rompido
pelo ato jurisdicional danoso.

 
Não é nova a discussão.
Hoffman propõe a estipulação em lei de prazos máximos de duração do processo em cada esfera

judicial, devendo ser tomadas providências sempre que o processo ultrapassar determinado prazo máximo
legalmente previsto (2008, p. 344). Para ele poderia estipular-se um prazo máximo de cinco anos de
duração (dois em primeira instância, um ano e meio em segunda instância e um ano e meio nas Cortes
Constitucionais), prazo a partir do qual o processo passa a ter tramitação em caráter urgente, não se
medindo esforços para sua finalização (HOFFMAN, 2008, p. 344).

Porém, enquanto outras providências como o melhor aparelhamento e qualificação, a efetivação
das reformas processuais, a digitalização dos processos em todas as instâncias a aplicação do efeito
devolutivo somente como regra para o recurso de apelação e outras medidas não forem implementadas,
não há como estipular tais prazos, pois o Poder Judiciário estaria diante da mesma situação fática
dificultosa atual e não surtiria efeitos. Ademais, poderia estar-se ferindo o princípio da isonomia, pois nem

todos os processos, devido à eventual complexidade poderiam findar-se un giusto indennizzo
[16]

.

Assim, parece mais sedutor adotar uma solução nos moldes da estipulada pela Legge Pinto
[17]

 na
Itália, onde se estabeleceram critérios objetivos, influenciada por decisões do Tribunal Europeu de Direitos
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Humanos, que compele o poder público a indenizar por equa riparazione, os danos morais causados pela
duração injustificada do processo.

Ou seja, deve-se analisar o caso concreto, pois as situações são diferenciadas, para se decidir, com
base num mínimo de critérios, aos quais se aliam o bom senso, ou seja, a razoabilidade.

Portanto, é uma questão de razoabilidade/ proporcionalidade, princípios já implícitos na
Constituição brasileira.
 
7.4 Nova mentalidade do juiz

 
Por fim, há necessidade de uma nova mentalidade da magistratura nacional na interpretação e

aplicação dos princípios e normas jurídico-processuais.
A cultura democrática no Brasil é ainda insipiente e pueril. A Constituição do Brasil foi

promulgada em 05 de outubro de 1988, contando apenas 22 anos.
A partir disso, o conteúdo das normas processuais passa a ser analisado sob a ótica da

Constituição Federal de 1988, por isso se fala em novo processo civil constitucional.
Vive-se num Estado Democrático de Direito, portanto, o processo deve obrigatoriamente ter a

mesma essência: democrático e fundado na legalidade. Isto deve ser observado pelo legislador, pelo
administrador público e pelo juiz que devem enxergar as normas processuais com o olhar voltado para a
Constituição, pois os princípios a serem seguidos lá estão consagrados, não havendo necessidade se
estabelecer cláusulas e princípios na legislação ordinária.

No Brasil incrustou-se a técnica estatutária, numa postura dogmática e positivista, tendo em vista
a falta de tradição constitucionalista.

Os países que adotam o common law, como os Estados Unidos e a Inglaterra escolheram uma
técnica legislativa muito melhor do que os latinos onde se utiliza o civil law, onde tudo é detalhado na lei.

Isto faz com que a lei envelheça rapidamente. No common law se utilizam as cláusulas gerais e
conceitos vagos, que são referenciais semânticos porosos como, por exemplo, o termo hipossuficiente
(existem vários tipos de hipossuficiência); interesse público, etc.

No caso do civil law, o conceito de periculum in mora (risco de frustração do provimento
jurisdicional final), por exemplo, em algumas situações, se for levado em conta somente o que está escrito
em lei, não se configuraria.

O trabalho do intérprete deve ser produzido mediante um liame, um cotejo entre os conceitos
porosos em relação ao processo como objeto de observação.

Há um devido processo legal, com base constitucional que deve nortear a colmatação dos
“conceitos porosos” que são expressões lingüísticas com conteúdo não definido, que podem dar margem a
diferentes conclusões.

Há uma baliza para se compatibilizar as leis do processo com a Constituição e a interpretação
(aplicação) do conceito vago: análise do momento histórico, da técnica legislativa que estabeleceu o
conceito vago e utilizar o processo a partir dos valores, princípios e regras estabelecidos na Constituição
da República.

Estes conceitos vagos podem ser interpretados a partir de precedentes dos Tribunais Superiores, a
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exemplo da súmula vinculante prevista no artigo 103-A, caput, da Constituição da República.
Há um verdadeiro princípio da razoável duração do processo que deve ser observado pelo juiz

num processo de transformação profunda da técnica de hermenêutica, aplicando o direito a partir da
Constituição da República e não a partir da lei.

Obviamente, constata-se que é uma releitura que não passa somente por um novo código ou
reformas processuais.

Passa por uma análise de todo o entorno.
Resolução de problemas logísticos, mudança de mentalidade, planejamento e gestão estratégica

do processo e da própria administração da justiça. Hoje já se justifica uma nova feição de administração
judicial. Não mais centrada na pessoa do juiz, mas num profissional qualificado na área administrativa,
concursado e hierarquicamente vinculado ao magistrado, porém, liberando-o para bem realizar a sua
atividade-fim.  Há quem pense em total privatização do serviço judiciário (HOFFMAN, 2008, p. 343).

São questões a serem debatidas e que refogem ao objeto do presente estudo.
 
8 Considerações finais

 
O processo deve durar o tempo necessário e suficiente, buscando-se o equilíbrio entre os

extremos, tendo como base as noções de movimento da relação processual no tempo.
A regra insculpida no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição da República tem a natureza de
direito/garantia fundamental, já previsto anteriormente na Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
que ingressou no ordenamento processual brasileiro como norma de natureza supralegal, na ótica do
Supremo Tribunal Federal.

Cuida-se de princípio dirigido ao poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) e aos
sujeitos que compõem a relação processual, incluindo o Ministério Público, mesmo quando atua como
custos legis.

Existem várias causas para a injustificada demora na prestação da jurisdição, como por exemplo, a
falta de vontade política de melhor aparelhar o Poder Judiciário e, por conseguinte, a deficiência
qualitativa e quantitativa de servidores e juízes, a má estruturação em termos de prédios e equipamentos,
principalmente, a falta de investimento na tecnologia da informação.

As reformas processuais se pautam pela realização de um processo efetivo, porém, no mais das
vezes a letra fria da lei não é capaz de debelar a falta de celeridade.

Os prazos mortos são aqueles que medeiam um despacho judicial e a efetiva realização do ato
processual, período em que os processos estão juntando poeira nos cartórios das varas judiciais, estão nas
pastas dos oficiais de justiça, empilhados nos gabinetes de juízes e promotores de justiça. É a prática
cartorial institucionalizada do processo de papel, posto que são prazos que, mesmo não contabilizados,
acabam por prolongar o procedimento redundando na mora processual, um mal contra o qual a simples
alteração da lei não produz efeito. Há uma ilusão de efetividade.

Entre outras causas de morosidade processual, denota-se, não há interesse do Poder Público em que
os processos judiciais sejam céleres ou que sejam finalizados no prazo razoável, afinal de contas as
estatísticas demonstram que o réu mais freqüente em processos judiciais no país é o próprio Poder.
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Por isso, não há preocupação em destinar melhores e maiores recursos para que o Poder Judiciário
seja aparelhado, recrute maios quantidade de servidores e magistrados, objetivando, igualmente a
concretização do processo judicial digital em todos os níveis.

Várias soluções são aventadas. Num primeiro momento vieram as reformas processuais, no
entanto demonstraram que, por si sós, não foram suficientes. Aponta-se que a redução drástica ou a quase
eliminação da via recursal seria a solução. Não é a resposta, pois a quantidade de recursos não a causa da
demora processual, mas sim a cultura de recorrer, mesmo sabendo de antemão que a pretensão é
improcedente. A limitação de acesso e adequação legislativa, evitando a banalização da via recursal
podendo colaborar para a razoável duração do processo.

O Poder Judiciário deve ter orçamento condigno para que o cidadão possa ter ä sua disposição
um serviço de excelência. Para isso, a Lei 11.419/2006 deve ser colocada em prática, informatizando-se o
Judiciário, efetivando-se o processo por meio digital.

Deve-se, igualmente possibilitar a indenização pela injustificada demora processual,
estabelecendo-se critérios objetivos assemelhados ao que já existe na Itália e na Comunidade Européia.

Por derradeiro, impõe-se uma mudança de mentalidade dos magistrados brasileiro na aplicação
das normas reformadoras do processo, bem como uma nova visão a respeito dos precedentes judiciais
aliados a uma interpretação conforme à Constituição brasileira.
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...
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[5]
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...
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assignada, fará constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as.
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39.
[12]

 Tradução livre: Que está em jogo.
[13]
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[16]

 Reparação justa (tradução livre).
[17]

 Legge 24 de marzo 2001, n. 89, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 78 del aprile 2001.
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A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A REGULAÇÃO DO MERCADO: UMA BREVE
ABORDAGEM

THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AND THE MARKET REGULATION: A BRIEF OVERVIEW

Karin Bergit Jakobi
Marcia Carla Pereira Ribeiro

RESUMO
Este trabalho aborda a Regulação dos Mercados sob o enfoque da Análise Econômica do Direito,
com o objetivo de demonstrar a importância do estudo conjunto das teorias econômicas e
jurídicas, ciências interdependentes e indissociáveis. Para a consecução desse objetivo, proceder-
se-á a uma breve exposição histórica e conceitual acerca da Análise Econômica do Direito,
trazendo à luz a opinião dos autores que se dedicam a estudar o assunto, para na seqüência
analisar a questão da regulação do mercado pelo Estado, importante forma de intervenção na
Economia. Com o advento da globalização e das novas tecnologias, as relações econômicas
tornaram-se mais diversificadas e complexas, de modo que para a preservação da eficiência do
mercado passou a ser imprescindível a sua efetiva regulação por meio dos instrumentos
jurídicos.
PALAVRAS-CHAVES: Economia; Direito; Interdependência

ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the Economy Regulation, from the standpoint of the
Economic Analysis of Law. It’s very important to study both disciplines (Law and Economics)
together, because experience shows that they are interdependent and inseparable. Firstly, it will
be analyzed the historical evolution, the conception and the goals of Law & Economics.
Secondly, the focus will be on State Regulation of the Market, which is considered an important
way of intervention in Economy and implementation of efficiency. Because of Globalization and
the new technologies, the Economy became more complex. In consequence, to be efficient, the
market must be regulated by the Law instruments.
KEYWORDS: Economics; Law; Interdependence

1 INTRODUÇÃO

 

 

Por meio deste trabalho, pretende-se examinar o instituto da Análise Econômica do Direito e, a partir de sua

compreensão, proceder a um breve estudo sobre a questão da regulação dos mercados.

De início, será realizada uma necessária abordagem histórica acerca do surgimento da Análise Econômica do Direito,

bem como de seu conceito, das premissas básicas para sua aplicação, e das críticas mais relevantes a ela referentes. Na seqüência,

será dado um enfoque especial à questão da regulação do mercado – uma das formas de intervenção do Estado no domínio

econômico – que tem como principal escopo corrigir as falhas de mercado, na tentativa de torná-lo, com isso, mais eficiente.

Conforme será demonstrado, a doutrina ensina que em razão das diferenças metodológicas existentes entre as disciplinas

de Direito e Economia, há uma grande resistência dos operadores do Direito em associar o raciocínio econômico à abstração

inerente à elaboração e aplicação de normas jurídicas. É que, enquanto no mundo jurídico predominam modelos abstratos e

dogmáticos, no econômico constroem-se modelos a partir de dados empíricos obtidos por meio da análise dos fenômenos da

sociedade.

Não obstante, está cada vez mais disseminada a idéia de que Direito e Economia são indissociáveis e interdependentes.
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Existe um amplo reconhecimento entre os economistas de que o Direito, por meio de seus instrumentos, exerce papel fundamental

na organização da atividade econômica. Alguns juristas, por sua vez, tendem a buscar elementos relacionados à Economia para o

aperfeiçoamento dos institutos jurídicos.

O Estado, desde o seu surgimento, apresenta estreitas ligações com a Economia e com a atuação dos agentes econômicos,

ora atendendo aos seus interesses privatísticos, ora impondo limites à atividade econômica para o benefício do mercado e da

sociedade como um todo.

Sabe-se que no Estado Liberal de Direito, foi mínima a intervenção do Estado no domínio econômico, enquanto no

Estado Social de Direito, por diversos fatores a situação inverteu-se, passando o Estado a regular fortemente o domínio econômico,

limitando intensamente a liberdade de seus agentes. Em contraposição aos ideais socialistas tradicionais, surgiu o neoliberalismo

que teve como alvos principais a desregulamentação dos mercados econômicos e a privatização e corporativização de serviços do

governo, tendo em vista que o Estado já não conseguia desempenhar adequadamente as inúmeras responsabilidades que assumiu

para si.

No entanto, os ideais neoliberais entraram num processo de crise que se agravou ainda mais após o colapso econômico

que eclodiu recentemente em vários países, com ênfase nos Estados Unidos – considerado muito mais grave do que a crise de 1929

– que repercutiu no mundo inteiro e que colocou em xeque a política econômica adotada por diversas nações. De acordo com

estudiosos, um dos principais fatores dessa crise deveu-se à falta de regulação estatal da economia norte-americana.

Com isso, constata-se que o Estado não pode ficar totalmente alheio às relações econômicas, devendo intervir para suprir

as deficiências do mercado e para fiscalizar o exercício de certas atividades inerentes ao mundo globalizado, no qual as relações

empresariais e econômicas são muito mais dinâmicas, diversificadas e complexas do que no passado. A regulação eficiente do

mercado consiste em um desafio para o Direito, que deve atentar-se para todas essas circunstâncias da contemporaneidade para que

possa, assim, propiciar mais segurança e previsibilidade aos agentes econômicos e, por conseguinte, contribuir de maneira efetiva

para o desenvolvimento da Economia.

 

 

2 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

 

 

2.1 Origens e Histórico da Análise Econômica do Direito

 

 

A doutrina ensina que a Análise Econômica do Direito originou-se em decorrência do interesse que os economistas

passaram a demonstrar em relação aos assuntos jurídicos. Só posteriormente é que a teoria veio a ser estudada pelos juristas. Em

razão dos inúmeros conflitos doutrinários existentes entre os teóricos que integram o movimento, considera-se necessário destacar

as ponderações mais relevantes concernentes ao histórico da corrente, para, ao final, estabelecer um conceito mais completo de

Análise Econômica do Direito, abrangendo todas as possíveis linhas de estudiosos relacionados ao tema (RIBEIRO; GALESKI JR,

2009, p. 53-4).

Pinheiro e Saddi (2005, p. 83-5) ensinam que apesar de ser uma única escola, o movimento de Direito & Economia

possui várias correntes de interpretação, as quais são convergentes quanto ao instrumental analisado, mas são muito diferentes no

que tange ao ponto de partida para a aplicação de tais instrumentos. Citam, como exemplos, a Escola de Chicago, a Escola da

Public Choice, os Institucionalistas e os Neo-Institucionalistas, o Movimento dos Estudos Críticos, dentre outros.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 517



Cabanellas (2006, p. 23) ressalta que existe uma crença no sentido de que a Análise Econômica do Direito foi criada, a

partir de 1960, pela Escola de Chicago, o que implica, porém, ignorar aspectos centrais não só do desenvolvimento da disciplina,

mas também da ciência econômica em geral. No mesmo sentido, explica Forgioni (2006, p. 36) que as expressões “Escola de

Chicago” e “Análise Econômica do Direito” são utilizadas de maneira excessivamente ampla, de modo que, sob o mesmo rótulo,

acabam abrigando visões totalmente diversas. Freqüentemente as expressões vêm empregadas como sinônimas, referindo-se ao

movimento de vários teóricos ligados àquela Universidade.

Ensina Cabanellas (2006, p. 23) que, na verdade, desde suas origens, a ciência econômica dirige grandes esforços ao

estudo das conseqüências do Direito sobre o sistema produtivo. Uma forma de Análise Econômica do Direito pode ser identificada

na obra “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, um dos precursores do movimento. Grande parte dessa obra, conhecida por sua

importância e influência, centra-se em analisar os mecanismos de recolhimento de impostos e outros aspectos do Direito Tributário,

e suas conseqüências para a economia. Além disso, Adam Smith também trata de temas como os efeitos do direito de propriedade, a

importância e efeitos da administração da justiça, dentre outros.

Para Adam Smith, a liberdade de concorrência representaria a solução para a melhor alocação dos recursos, já que os

preços seriam livremente delimitados pelo mercado, alcançando-se, então, o equilíbrio. O economista apresenta intensas críticas à

elaboração de leis para a intervenção nesse sistema equilibrado. No entanto, sua obra, apesar de ter sido fundamental para o

desenvolvimento da Análise Econômica do Direito, foi questionada por estudiosos do movimento, que concordam com a não

intervenção do Estado na Economia, mas defendem ser ela essencial nas hipóteses de falhas de mercado (RIBEIRO; GALESKI JR,

2009, p. 54).

Segundo Cabanellas (2006, p. 24), a obra de Jeremy Bentham também demonstra forte interação entre Direito e

Economia. O autor propunha reformular a legislação e o sistema jurídico conforme critérios utilitários, ou seja, proporcionando a

maior felicidade ao maior número de pessoas. Pretendia efetuar cálculos dessa felicidade, a partir de elementos de forte conteúdo

econômico. Ressalte-se que os críticos à Análise Econômica do Direito geralmente se apóiam na teoria de Bentham para afirmar

que essa nova técnica acaba por substituir os valores éticos por soluções baseadas na utilidade (eficiência), o que poderia conduzir a

situações aberrantes – tais como o comércio de órgãos, de sangue, de crianças – que trariam felicidade tanto ao comprador quanto

ao vendedor (RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 55).[1]
Posteriormente, as escolas Neoclássica e Marginalista praticamente abandonam a Análise Econômica do Direito das

instituições jurídicas, e essa análise passa a âmbitos periféricos, a partir do ponto de vista das correntes principais do pensamento

econômico. Passa a ter grande importância, nesse contexto, a obra de Marx, na medida em que sua crítica ao capitalismo implica

uma apreciação das instituições jurídicas, a fim de demonstrar sua função histórica dentro desse sistema econômico

(CABANELLAS, 2006, p. 24).

Cabanellas (2006, p. 24) indica, no final do século XIX, o desenvolvimento nos Estados Unidos da Escola

Institucionalista, caracterizada pelo exame da estrutura e funcionamento das instituições sociais, pelo ceticismo pela economia de

mercado e pelo intento de superar o inconformismo implícito nas teorias neoclássicas e marginalistas. Segundo os institucionalistas

– em superação à doutrina clássica – o método econômico necessitava analisar o contexto histórico e social e o desenvolvimento das

instituições para explicar os fenômenos da Economia, o que levou grande parte dos economistas a se voltar ao Direito (RIBEIRO;

GALESKI JR, 2009, p. 56).

Em meados de 1930, o movimento institucionalista sofre um revés, primeiro porque, com o desenvolvimento da ciência

social em sentido estrito, os economistas passaram a focar seus estudos em questões estritamente ligadas aos mercados, já que o

método econômico, por si só, era insuficiente para explicar fenômenos históricos; em segundo lugar, constatou-se a efetiva

necessidade de elaborar um método econômico mais aprimorado, passando-se a utilizar, então, uma técnica baseada na abstração
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(RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 57).

Desse modo, a partir de 1930, desenvolve-se na Universidade de Chicago o movimento que ensejaria essa enorme

expansão da Análise Econômica do Direito. Alguns fatos contribuíram para esse desenvolvimento, como a entrada do economista

Henry Simons na Faculdade de Direito da Universidade; a influência de Aaron Director, que foi o primeiro diretor do Journal of

Law and Economics; e a presença, na mesma universidade, mas no âmbito dos estudos econômicos, de Milton Friedman e George

Stigler. Todos esses fatores foram significativos para que a universidade absorvesse e utilizasse os impulsos procedentes da

Economia, e fizeram com que a Escola de Chicago se tornasse conhecida pelas seguintes características, em termos de Análise

Econômica do Direito: confiança básica nas instituições jurídicas do capitalismo, forte carga de estudos empíricos e ceticismo a

respeito da intervenção estatal no funcionamento dos mecanismos de mercado (CABANELLAS, 2006, p. 25).

Nessa época, Ronald Coase, professor da instituição, redigiu dois artigos que são considerados peças fundamentais do

movimento da Análise Econômica do Direito. O primeiro deles, “The Nature of the Firm” (1937), retrata uma teoria da empresa

baseada em sua estrutura jurídica. A obra ensina, em suma, que a organização dos fatores de produção pode ter lugar mediante

contratos de troca – baseados no pagamento de preços como contraprestação devida por bens ou serviços concretos –, ou contratos

que coloquem tais fatores sob uma estrutura de controle, que permita que seus diretores emitam ordens a seu respeito. Entende-se

que ambas as formas de organização coexistem nos sistemas contemporâneos, optando-se por uma ou outra conforme sejam

maiores ou menores os custos de transação e sua respectiva eficiência (apud CABANELLAS, 2006, p. 25).

O segundo trabalho de Ronald Coase foi redigido em 1960, e representa um marco à proposição do paradigma da Análise

Econômica do Direito. Foi a partir de então que, para a maioria dos doutrinadores, a teoria realmente considerou-se fundada. Na

obra, intitulada “The Problem of Social Cost”, o autor tece críticas acerca do conceito de custo social, a partir do enfoque do

problema das externalidades e dos custos causados a terceiros. Para Coase, na ausência de custos de transação, os próprios

interessados poderão determinar, por meio do contrato, qual é o uso de maior valor. Como os referidos custos de transação podem

ser significativos, não se pode deixar à mera negociação contratual a solução dos conflitos que possam surgir, e é preciso elaborar

um regime de responsabilidade extracontratual que, sob o ponto de vista econômico, permita preservar os usos ou condutas de

maior valor (apud CABANELLAS, 2006, p. 25-6).

Nesse contexto, explica Cabanellas (2006, p. 27) que existe ainda outra vertente da Análise Econômica do Direito nos

estudos referentes à atividade estatal. Uma de suas facetas é dada pelo exame da seleção de políticas ou valores públicos sobre a

base das preferências ou valores privados. Outra faceta analisa, sob uma perspectiva econômica e realista, o funcionamento do

Estado, examinando os motivos subjacentes a tal funcionamento, a vinculação entre Estado e grupos de interesses, os esforços

econômicos lícitos e ilícitos para influir sobre o comportamento do Estado, dentre outros aspectos do funcionamento econômico de

seus organismos.

Guido Calabresi, da Universidade de Yale, também contribuiu significativamente para os estudos da Análise Econômica

nesse período. Inserindo-a em questões jurídicas, apontou que o tratamento econômico das questões é imprescindível para uma

análise jurídica adequada. Demonstrou a relevância do estudo de impactos econômicos da alocação de recursos para a regulação da

responsabilidade civil, tanto no âmbito legislativo quanto no judicial. Trimarcchi, por sua vez, demonstrou a possibilidade de

adotarem-se critérios que induzam à busca de eficiência alocativas também no contexto do direito codificado (ZYLBERSZTAJN;

SZTAJN, 2005, p. 2).

Após a proposição do paradigma, passou-se à etapa de sua aceitação que, segundo Ejan Maackay (2000), decorreu de

três acontecimentos, entre 1973 e 1980: a criação, em 1972, do Journal of Legal Studies, bem como a primeira publicação de

Richard Posner - Economic Analysis of Law; e a criação, em 1971, do Economics Institutes for Law Professors, que ministrava

seminários acerca de conceitos de economia e sua aplicação ao Direito (apud RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 60).
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Ribeiro e Galeski Jr. (2009, p. 60) ressaltam que Richard Posner foi juiz da Corte de Apelação dos Estados Unidos e

tornou-se um dos nomes mais populares da Análise Econômica do Direito com a publicação da obra Economic Analysis of Law

(2000). A atuação ativa de Posner chamou a atenção de outros juristas, principalmente em razão de seu esforço em aplicar a

mencionada teoria aos casos concretos da Corte.

Surgem a partir de então, as críticas ao movimento (1976-1983), principalmente a partir do momento em que a nova

teoria passa a ser utilizada em instituições conservadoras como o Judiciário norte-americano. Por essa razão, a partir de 1983 o

movimento começou a sofrer significativa reformulação que perdura até os dias atuais. O trabalho de Posner continua a ter grande

aceitação, cabendo destacar também a relevância da obra de Robert Cooter e Thomas Ulen, intitulada Law and Economics (1998)

(apud RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 61-3).

Não se pode deixar de mencionar, outrossim, o clássico debate existente entre Oliver Williamson – um dos principais

expoentes da Nova Economia Institucional – e Richard Posner – legítimo integrante do Law and Economics – , em artigos

publicados em 1993, que foi sempre elucidativo em torno das principais dissonâncias entre as duas escolas de pensamento (apud

ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 9).

Williamson tece várias críticas à base da Escola de Chicago. Parte da crítica coasiana da “firma” como função de

produção para elaborar a Teoria da Economia dos Custos de Transação, que se insere dentro da Nova Economia Institucional. Tal

como os velhos institucionalistas, sustenta que as instituições importam, mas discorda deles ao afirmar que estas são suscetíveis de

análise. Além disso, tenta adicionar realismo à Economia Neoclássica (apud ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 8).

A Teoria da Economia dos Custos de Transação, acima referida, parte do pressuposto de que nos contratos existem

problemas futuros potenciais que são antecipados pelos agentes que elaboram os arranjos institucionais. Na medida em que é

impossível estabelecer contratos completos, que abarquem todas as possibilidades, as lacunas tornam-se inevitáveis, abrindo espaço

para a atuação dos agentes, que poderão rompê-los ou adimpli-los, justificando-se, por isso, a elaboração de leis para disciplinar o

preenchimento de tais lacunas. Entende-se que aqui é possível identificar uma primeira aproximação com a Análise Econômica do

Direito, na medida em que os agentes não irão descumprir os contratos se os custos do rompimento forem maiores do que os

respectivos benefícios (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 8-9).

Zylbersztajn e Sztajn explicam que o trabalho de Williamson ressalta o papel das organizações como forma de coordenar

e minimizar os custos de transação – que abrangem os custos de desenhar, monitorar e exigir o cumprimento dos contratos. Nesse

contexto, o ambiente institucional tem papel relevante, podendo afetar, inclusive, a arquitetura das organizações. E que a maior

aplicação da teoria elaborada por Williamson dá-se na análise da coordenação vertical, da concorrência, de finanças, da governança

corporativa, das formas organizacionais, do estudo da burocracia, etc (2005, p. 8-9).

Posner (2000) faz uma comparação entre a Nova Economia Institucional e a Análise Econômica do Direito, tecendo

inúmeras críticas à primeira delas, bem como à Economia dos Custos de Transação (apud ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p.

10).

Ao lado da Análise Econômica do Direito e da Nova Economia Institucional, existem ainda outros movimentos, tais

como a Comparative Law and Economics – espécie de disciplina complementar para explicar questões como a efetividade ou não do

Common Law em face do Civil Law – e a Austrian Law and Economics (RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 63-4).

 

 

2.2 Conceito e Objetivos da Análise Econômica do Direito
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A Análise Econômica do Direito conceitua-se como a aplicação da teoria econômica – especialmente seu método – para

o exame da formação, estruturação e impacto da aplicação das normas e institutos legais (MERCURO; MEDEMA, 1999, p. 3).

Costa (2001, p. 157-8 e 162), em outras palavras, menciona que a Análise Econômica do Direito consiste em um estudo

sobre o Direito a partir da teoria econômica. Entende que o método é econômico e a análise se faz num só sentido: da Economia

para o Direito.

De acordo com Pinheiro e Saddi (2005, p. 83-4), o movimento de Direito & Economia é definido como uma corrente

acadêmica de juristas e economistas que tem como escopo examinar o fenômeno jurídico a partir de uma ótica comum e seus

enunciados visualizam o Direito como um sistema que insere incentivos e responsabilidades no mundo econômico, devendo, então,

ser analisado sob o enfoque de critérios econômicos – como o da eficiência.

Entendem, ainda, que a teoria de Direito & Economia aplica algumas premissas econômicas para verificar como as leis

podem interferir no comportamento dos agentes econômicos e nas relações sociais, e que ela utiliza o ferramental econômico não

somente para estudar o impacto do Direito sobre a Economia, mas também para avaliar a qualidade dos instrumentos legais

existentes (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 83-4).

Explicam, por fim, que a Análise Econômica do Direito é estudada sob dois enfoques diferentes: análise positiva e

análise normativa. A positiva consiste numa verificação prévia acerca dos efeitos das normas jurídicas sobre o comportamento dos

agentes econômicos. A normativa, por sua vez, vai além, e estabelece recomendações de políticas e de regras legais com base nas

suas conseqüências econômicas. Assim, esta corrente estabelece como princípio o uso do termo “eficiência” que possui duas

conotações: a eficiência de Pareto, segundo a qual a posição de ‘A’ melhora sem prejuízo da de ‘B’, e a eficiência de Kaldor-Hicks,

em que o produto da vitória de ‘A’ excede os prejuízos da derrota de ‘B’ (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 88).

Tokars (2008, p. 16) ensina que a proposta central da Análise Econômica do Direito é a análise dos fatos jurídicos sob o

enfoque dos custos de transação, aplicando métodos de análise de eficiência e aferindo o custo social derivado de um determinado

fato jurídico. Com o intuito de diminuir o custo, examinam-se, por exemplo, as conseqüências da facilitação do registro

empresarial, da estrutura da ressocialização dos detentos etc.

 

 

2.3 Premissas para a Aplicação da Análise Econômica do Direito

 

 

É conveniente mencionar, ainda, as premissas fundamentais para a aplicação da Análise Econômica do Direito, o que é

bem explicado por Pinheiro e Saddi (2005, p. 88-90). A primeira delas baseia-se no fato de que as escolhas realizadas pelos agentes

econômicos sempre se fundam na adequação dos meios a eles disponíveis para alcançar os fins que mais lhes interessam, de modo

que certas atitudes somente serão tomadas pelos indivíduos se os custos forem menores que os benefícios. A título de exemplo,

menciona-se que a decisão de rescindir um contrato, de sobrepor-se ao contrato ou de agir ilicitamente, dependerá de um balanço

racional entre benefícios e custos de cada ação.

A segunda premissa resulta da anterior. Parte-se do pressuposto de que os preços – em sentido amplo – influenciam o

comportamento humano. No âmbito legal, a norma estabelece preços (recompensas e sanções pecuniárias), tais como benefícios

trabalhistas, multas, serviços comunitários ou mesmo reclusão/detenção penal para os vários tipos de comportamento ilegal.

Assim, a escolha de cada opção é verificada tendo em consideração os benefícios obtidos por meio de uma comparação qualitativa

ou quantitativa (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 88-90).

Por fim, a terceira premissa consiste no conceito de eficiência – “maximização de riqueza” – como critério para verificar
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se os escassos recursos existentes estão sendo bem utilizados (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 88-90).

Nessa mesma linha, Forgioni (2006, p. 45-6) afirma que na elaboração, interpretação e aplicação do Direito devem ser

observadas as seguintes considerações:

 
[i] abandono do método clássico da análise jurídica, que considera apenas o prejuízo que

uma parte causou à outra, para verificar em que medida ambas as partes causaram-se prejuízos
mutuamente. Nenhum direito há de ser absoluto, pois é sempre necessário examinar os custos e
benefícios para todas as partes envolvidas na relação.

[ii] o sistema jurídico deve proporcionar a redução dos custos de transação, facilitando
as contratações entre os agentes econômicos (...). Se o sistema jurídico não proporciona adequado
grau de segurança e de previsibilidade, torna-se mais difícil a concretização das transações
econômicas, porque essa concretização implica o dispêndio de maior quantidade de recursos.

[iii] o aumento do grau de segurança e previsibilidade jurídicas leva à diminuição dos
custos de transação; nesse sentido, o direito deve servir a aclarar o ‘marco regulatório’,
diminuindo o risco a ser suportado pelos agentes econômicos em suas transações;

[iv] a intervenção estatal gera custos, que não podem ser desprezados pelos operadores do
direito quer no momento da formulação de textos normativos, quer da interpretação/aplicação do
direito. Por exemplo, a imposição de uma regra que determine a quantidade máxima de açúcar na
produção de vinhos implica custos de fiscalização do cumprimento do comando normativo. Não seria
mais conveniente deixar que o próprio mercado selecionasse os bons vinhos, condenando à expulsão os
produtores que se valem do açúcar em demasia? (...)

[v] porque a intervenção estatal gera custos, deve, no máximo, ser admitida apenas
quando necessária à neutralização das quatro falhas do mercado acima indicadas (...)

[vi] as normas jurídicas nada mais são do que incentivos ou não incentivos a que os agentes
econômicos atuem de determinada forma. A sanção é simplesmente um preço que será valorado pelo
agente econômico conforme a lógica do custo/benefício de seus possíveis comportamentos;

[vii] o direito não é permeado por outros valores que não a busca da eficiência alocativa;
diz-se então, dotado de neutralidade redistributiva. Na ausência de falhas de mercado, a melhor
alocação de recursos será promovida pelo próprio mercado. (grifos não originais)

 

Assim, permite-se a intervenção estatal na economia, a fim de eliminar as falhas de mercado – assimetria de

informações, existência de poder econômico díspar entre os agentes, bens públicos, externalidades –, para que se obtenha o melhor

grau de eficiência possível e um ambiente econômico como se falhas não existissem (FORGIONI, 2006, p. 43).

Ainda sobre o assunto, transcrevem-se os ensinamentos de Leonardo Vizeu Figueiredo (2010, p. 128-131).

 
Somente haverá motivo para promover a regulação de algum setor da economia se existir

uma das chamadas falhas de mercado, que se manifestam das formas a seguir listadas, aliadas a uma
insatisfação social e politicamente inaceitável (condição política). Por falhas de mercado entende-se
toda a situação de anormalidade de efeito danoso, potencial ou efetivo, ao devido processo
competitivo de determinado nicho de nossa economia, tendo resultados negativos para o bem-estar
socioeconômico da população (...).

Destarte, resta claro que somente haverá regulação onde o mercado privado, por si, não
conseguir auto-regular-se, isto é, quando não conseguir alcançar os fins colimados pelas políticas
públicas adotadas pelo Estado, tanto no plano constitucional, quanto no plano legal, tampouco
alcançar as necessidades inerentes à sua salutar manutenção, fazendo-se mister a intervenção estatal.

 

 

2.4 Críticas ao Movimento

 

 

Existem inúmeras críticas dirigidas à Análise Econômica do Direito, formuladas principalmente pelos juristas. Dentre

outros argumentos, os críticos ao movimento sustentam que a economia é uma ciência reducionista, sem valor prático; que os
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fundamentos normativos do enfoque econômico causam repulsa; que o enfoque econômico não é capaz de explicar todas as regras,

doutrinas, instituições e resultados do sistema legal; que a Análise Econômica do Direito é uma teoria conservadora (relatado por

RIBEIRO; GALESKI JR, 2009, p. 115).

Pinheiro e Saddi (2005, p. 91) ressaltam que os argumentos contrários à teoria referem-se às suas conclusões, e não ao

método, mas não negam as influências da economia ou de seus princípios básicos. Entendem os autores que essas críticas podem ser

divididas em três grandes grupos: metodologia, conceituação e abrangência.

No que tange à metodologia, argúem os críticos que muitos dos resultados obtidos por meio do estudo de Direito &

Economia não são científicos, já que o método adotado consiste em extrair conclusões a partir de premissas irrefutáveis. Assim, a

Análise Econômica seria apenas uma forma de observar o funcionamento do mundo com base em tais premissas (relatado por

PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 92).

Nesse contexto, explica Sztajn (2005, p. 75) que há uma grande resistência dos operadores do Direito em associar o

raciocínio econômico aos esquemas abstratos existentes na elaboração e aplicação de normas jurídicas, em razão das diferenças

metodológicas existentes entre as disciplinas de Direito e Economia. É que, enquanto no mundo jurídico predominam modelos

abstratos e dogmáticos, no econômico elaboram-se modelos a partir de dados empíricos obtidos por meio da análise dos fenômenos

da sociedade.

O segundo grupo entende que existem graves problemas de conceituação quanto ao uso da expressão “eficiência” como

critério de aferição. É que esse critério não é absoluto, mas sim dependente da forma como as pessoas avaliam os benefícios e

custos de diferentes alternativas, o que varia de acordo com o contexto social, histórico, ideológico e também de distribuição de

renda. Esses argumentos se completam com o que se convencionou chamar de historicidade - que significa que conceitos como

eficiência, racionalidade etc., formulados no período liberal, não se aplicam mais da mesma forma nos dias de hoje. Assim, para

alguns, o movimento Direito & Economia despreza critérios de natureza mais ética e social, esquecendo-se também dos direitos

humanos e da justiça distributiva. (conforme PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 92).

Por fim, a terceira crítica apontada pelos autores refere-se à abrangência. Defende-se, aqui, que “a análise do Direito &

Economia pode tornar o direito eficiente no sentido ex ante e em termos de grandes números, todavia trata-se de uma eficiência que

pode não ser observada ex post e em casos individuais”, o que significa que não basta a mudança da legislação para que os objetivos

pretendidos sejam alcançados. Assim, deve-se impor limites à aplicabilidade da teoria (relatam PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 92).

Cabe ressaltar que Forgioni (2006, p. 47-50) cita algumas circunstâncias em que a aplicação de critérios econômicos para

solucionar questões jurídicas poderia repugnar os estudiosos do Direito, como por exemplo, a criação de um “mercado de adoção”,

ou de um já citado “mercado de órgãos”, em que supostamente haveria uma melhora para todos, ou seja, uma maximização de

utilidade para todas as partes envolvidas. Afirma a autora, com razão, que a razoabilidade da aplicação da Análise Econômica do

Direito dependerá dos valores subjacentes à sociedade, o que significa que algumas situações podem exigir um tratamento jurídico

baseado na eficiência e outras não, tendo em vista a existência de valores maiores que devem ser respeitados – como a vida, a

dignidade da pessoa humana, dentre outros.

Em síntese, verifica-se que alguns dos contra-argumentos elaborados em face da Análise Econômica do Direito

efetivamente são razoáveis, enquanto outros se apresentam um tanto. O que se quer deixar registrado é que, apesar das críticas

existentes, a análise econômica é somente uma das possíveis abordagens das questões jurídicas e que sua aplicação é extremamente

válida para o aprimoramento das relações econômicas, sociais e jurídicas, devendo ser rechaçada apenas quando afrontar a

razoabilidade e os valores mais importantes da sociedade.
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3 A REGULAÇÃO ECONÔMICA

        

 

Apesar de todas as críticas expendidas ao movimento, não há como negar o grande valor, para diversas áreas do mundo

jurídico, do estudo conjunto das disciplinas de Direito e Economia. Essa importância torna-se ainda mais evidente no contexto da

regulação do mercado, uma das formas de intervenção do Estado no domínio econômico que é considerada, pelos estudiosos da

Law and Economics, extremamente necessária para corrigir as denominadas “falhas de mercado”, as quais se apresentam mais

complexas e diversificadas do que no passado, principalmente após a Globalização e o surgimento das novas tecnologias.

Leonardo Vizeu Figueiredo ensina que a regulação “é a forma de intervenção na qual o Estado, por intermédio de leis e

normas de cunho setorial, atua disciplinando a ordem econômica, de forma genérica e abstrata” (2010, p. 52). Expõe, ainda,

algumas ponderações que merecem ser transcritas (2010, p. 48-49):
 

Em virtude do insucesso dos modelos intervencionistas tanto social, quanto socialista, houve
necessidade de o Estado em repensar as formas pelas quais interfere no processo de geração de
riquezas, bem como na realização de políticas públicas de inclusão social e de repartição de rendas.

Para tanto, abandona a planificação econômica socialista e a crescente assunção de
responsabilidades coletivas do modelo social, sem, todavia, voltar ao liberalismo econômico puro
idealizado por Adam Smith.

Destarte, busca-se com este modelo um retorno comedido aos ideais do liberalismo, sem,
contudo, abandonar a necessidade de sociabilidade dos bens essenciais, a fim de se garantir a
dignidade da pessoa humana.

Caracteriza-se numa nova concepção para a presença do Estado na economia, como ente
garantidor e regulador da atividade econômica, que volta a se basear na livre-iniciativa e na liberdade
de mercado, bem como na desestatização das atividades econômicas e redução sistemática dos
encargos sociais, com o fito de se garantir equilíbrio nas contas públicas, sem, todavia, desviar o Poder
Público da contextualização social, garantindo-se, ainda, que este possa focar esforços nos serviços
públicos essenciais.

No plano jurídico, fundamenta-se no princípio da subsidiariedade, no qual o Poder Público
somente irá concentrar seus esforços nas áreas nas quais a iniciativa privada, por si, não consiga
alcançar o atingimento das metas sociais de realização do interesse coletivo.

Assim, a iniciativa de exploração das atividades econômicas retorna à iniciativa privada, a
qual irá realizá-la dentro de um conjunto de planejamento estatal previamente normatizado para tanto,
com o fito de conduzir o mercado à realização e consecução de metas socialmente desejáveis, que irão
garantir o desenvolvimento socioeconômico da Nação.

 

Observam Pinheiro e Saddi (2005, p. 253) que não obstante as reformas liberais realizadas nas últimas décadas, a

regulação da atividade econômica tem se tornado cada vez mais intensa em todo o mundo, o que se verifica facilmente pela

quantidade de normas e decisões provenientes de órgãos como a Organização Mundial do Comércio, as câmaras internacionais de

arbitragem, o Banco Internacional de Compensações, a Organização Internacional do Trabalho, dentre outros, que têm exercido

influência significativa na organização da atividade econômica. Explicam que isso também se aplica a acordos como o de Kyoto –

destinado a diminuir a emissão de gases na atmosfera – que também influenciam nas decisões das empresas, relativamente à

produção, ao direcionamento do investimento etc. Além disso, também não se pode esquecer que se tornam cada vez mais

freqüentes as restrições impostas às empresas por acordos regionais, como os elaborados no âmbito da União Européia e do

Mercosul.

Acrescentam os autores que esse processo de reforma e expansão da regulação sobre as atividades das empresas e dos

profissionais liberais também têm sido verificado no contexto das economias nacionais, e com maior intensidade nos países mais

desenvolvidos, em que temas como o meio ambiente, a segurança dos produtos, a propriedade intelectual e o uso da Internet têm

sido objeto de regras mais detalhadas e rigorosas. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, a expansão da regulação em áreas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 524



como meio ambiente, direito do consumidor e propriedade intelectual têm coexistido com a reforma das normas existentes,

principalmente nos serviços públicos e nos mercados de trabalho e capital (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 253).

Explicam, ainda, que o mesmo fenômeno tem sido observado no Brasil, o que, de fato, pode ser facilmente constatado. É

que muitas das reformas empreendidas no país a partir da década de 1980 demonstram a substituição de um Estado empresário por

outro, mais preocupado em regular o setor privado do que propriamente exercer a atividade. Essas reformas têm como pressuposto o

fato – incontroverso – de que o mercado é mais eficiente do que o Estado em definir a alocação de recursos e produzir. Por outro

lado, também representam uma reação à constatação de que a intensa intervenção estatal na economia que predominou no país no

século XX ensejou inúmeros problemas, denominados pela doutrina como “falhas de governo” (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 253-

4).

Resta saber, então, qual seria a definição mais adequada a ser atribuída ao instituto da regulação. Pinheiro e Saddi

entendem que a regulação econômica pode ser conceituada como “um conjunto de regras que limitam a liberdade de ação ou de

escolha das empresas, dos profissionais liberais e/ou dos consumidores, e cuja aplicação é sustentada pelo poder de coerção que a

sociedade concede ao Estado”. Ressaltam, ainda, que os termos “regulação” e “regulamentação” possuem acepções diversas, pois

enquanto a primeira é realizada em um plano mais elevado e geral de intervenção estatal, a segunda se refere ao detalhamento

normativo dessa intervenção (2005, p. 254).

Ensinam os autores que historicamente, a regulação consistia na verdadeira substituição do mercado pelo comando estatal

e, como tal, era vista como principal mecanismo para garantir um bom desempenho da economia. Atualmente, porém, percebe-se

que a regulação funciona de maneira mais perspicaz, na medida em que é capaz de causar influência e interferência, mas

dificilmente determinar o comportamento dos agentes econômicos. O ideal, então, é que a regulação seja utilizada para incentivar os

agentes econômicos a tomar decisões que maximizem o bem-estar social, o que só pode ser feito, de maneira eficaz, por meio da

adequação da lei. A partir disso, o Estado poderá corrigir as ineficiências geradas por falhas de mercado (PINHEIRO; SADDI,

2005, p. 255).

Desse modo, é possível inferir, num primeiro momento, que o Estado – por meio do Poder Executivo, Legislativo e

Judiciário – possui papel extremamente relevante no contexto do desenvolvimento da economia do país, na medida em que orienta o

comportamento dos agentes econômicos, ao criar ou aplicar regras que direta ou indiretamente exerçam influência sobre o mercado.

Nesse sentido, Ronald Coase (1988) já dizia que, no mundo real, as instituições legais impactam significativamente no

comportamento dos agentes econômicos. (apud ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 02). E mais:

 
O objetivo da política econômica é garantir que as pessoas, quando decidem que caminho

seguir, escolham aquele que resulta na melhor escolha para o sistema como um todo. (...) Já que, na
maior parte das vezes, as pessoas optam por fazer aquilo que elas pensam que promove o seu próprio
bem-estar, a forma de alterar o seu comportamento na esfera econômica é fazer com que seja do seu
interesse fazer isso (agir como é melhor para o sistema). A única forma disponível para os governos
fazerem isso (que não por meio da exortação, em geral completamente ineficaz) é alterar a lei ou sua
aplicação. (COASE, 1988, p. 27-8).

Verifica-se, pelo exposto, que por meio da adequação da lei, é possível induzir os agentes econômicos a se comportarem

de modo a favorecer o sistema como um todo, limitando, assim, as conseqüências decorrentes da busca individualista pelo lucro, e

permitindo que um número maior de pessoas seja beneficiado com o exercício da atividade econômica.

De acordo com Pinheiro e Saddi (2005, p. 255), “a regulação consiste, portanto, no conjunto de normas, regulamentos e

procedimentos, (...) a que o Estado recorre para alterar os incentivos e restrições com que operam os agentes econômicos, buscando

corrigir as ineficiências geradas por falhas de mercado”. E mais:

 
David Sappington (1993) identifica quatro dimensões básicas de qualquer regulação: a
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função, o tipo, o escopo e a forma. A função da regulação diz respeito ao seu objetivo principal, que
normalmente refere-se à falha de mercado que ela busca corrigir. Os dois tipos de regulação são a
informativa e a impositiva. No primeiro caso, a regulação pode se destinar, por exemplo, a informar os
consumidores sobre os males causados pelo consumo de um produto (por exemplo, o cigarro); no
segundo caso, pode proibir a venda desse produto para determinados tipos de consumidores (por
exemplo, crianças e jovens).(...) A principal diferença entre os dois tipos é o poder de escolha que é
dado ao consumidor. A regulação informativa permite que este tome decisões bem informadas,
atenuando o problema da assimetria de informação. A regulação impositiva faz a escolha pelo
consumidor. Qual o melhor tipo de regulação vai depender, essencialmente, dos custos relativos do
regulador e dos consumidores em coletar e processar as informações relevantes. (apud PINHEIRO;
SADDI, 2005, p. 255).

 

Considerando-se que as falhas de mercado são variadas, uma mesma empresa pode estar sujeita a diversos regulamentos,

provenientes de diferentes entidades públicas. As normas podem se referir à estrutura do setor, à sua conduta econômica e social, e

à precisão das informações que a empresa divulga acerca de seus produtos e suas finanças. As reformas realizadas nas últimas

décadas visaram a substituir uma regulação impositiva, abrangente e de comando e controle, por outra mais informativa, parcial e

menos intervencionista (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 255-6).

Segundo Pinheiro e Saddi (2005, p. 256), o Estado pode regular o mercado por inúmeros motivos. Dentre tais motivos,

os economistas interessam-se pela regulação como um instrumento que pode aumentar a eficiência econômica, frente a uma

situação em que o mercado funciona sem interferência. Teoricamente, sempre será possível ao Estado utilizar a regulação com esse

fim, tendo em vista que, no âmbito do mercado, as informações não são igualmente disponíveis a todos, as empresas não competem

sempre em semelhantes condições, nem todas as interações são intencionais e de comum acordo, ou seja, o mercado apresenta

falhas.

Explicam os autores que quando uma dessas premissas não se verifica, o mercado deixa de ser eficiente e que, em geral,

são três os tipos de ineficiência que podem ser observados quando surgem falhas de mercado: a ineficiência alocativa, a

ineficiência técnica ou produtiva, e a ineficiência dinâmica (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 257).

A ineficiência alocativa configura-se quando os “bens e serviços não são produzidos/consumidos nas quantidades

ótimas” – que maximizem o bem-estar social; a técnica ou produtiva verifica-se quando “a produção não se dá ao menor custo

possível”; a dinâmica ocorre quando “uma quantidade insuficiente de recursos é despendida na busca de inovações de produto e

processo” (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 257-8).

É evidente que a regulação, ao interferir no funcionamento do mercado, é capaz de produzir maior bem-estar social, e é

justamente nesse aspecto que se encontra a principal justificativa para essa modalidade de intervenção no domínio econômico, ou

seja, a de tentar contribuir para melhorar os resultados do mercado, corrigindo suas falhas. Por óbvio, a modalidade de regulação a

ser adotada dependerá do tipo de falha que se pretende neutralizar e da natureza da ineficiência dela decorrente (PINHEIRO;

SADDI, 2005, p. 258).

 

 

4 CONCLUSÃO
 
 
Por meio deste trabalho, pretendeu-se, num primeiro momento, examinar o instituto da Análise Econômica do Direito e,

a partir de sua compreensão, traçar uma abordagem geral sobre a questão da regulação dos mercados.

O movimento do Law & Economics – definido como a aplicação da teoria econômica para o exame da formação,

estruturação e impacto da aplicação das normas e institutos legais – tem recebido cada vez mais atenção dos juristas dos mais

diversos ramos do Direito, em que pese ainda haver alguns focos de resistência na aplicação da teoria e de seus efeitos. Dentre os
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economistas, também existe um amplo reconhecimento de que o Direito exerce papel fundamental na organização da atividade

econômica. Verifica-se, então, uma vasta disseminação da idéia de que Direito e Economia são indissociáveis e interdependentes.

O Estado, desde o seu surgimento, apresenta estreitas ligações com a Economia e a atuação dos agentes econômicos, ora

atendendo aos seus interesses privatísticos, ora impondo limites à atividade econômica para o benefício do mercado e da sociedade

como um todo. No Estado Liberal de Direito, foi mínima a intervenção do Estado no domínio econômico, na medida em que, na

época, prevaleciam os interesses da burguesia em detrimento do atendimento aos anseios da sociedade. No Estado Social de Direito,

porém, por diversos fatores, a situação inverteu-se, passando o Estado a regular fortemente o domínio econômico, limitando

intensamente a liberdade. Em contraposição aos ideais socialistas tradicionais, surgiu o neoliberalismo, uma versão mais aprimorada

do já superado liberalismo, que teve como alvos principais a desregulamentação dos mercados econômicos e a privatização e

corporativização de serviços do governo, tendo em vista que o Estado já não conseguia desempenhar adequadamente as inúmeras

responsabilidades que assumiu para si. Os países que adotaram essas privatizações tornaram-se ainda mais dependentes de bons

sistemas legais e judiciais para viabilizar níveis adequados de investimento.

O modelo neoliberal logo entrou em crise, que se agravou ainda mais após o colapso econômico que eclodiu

recentemente nos Estados Unidos e que repercutiu no mundo inteiro, colocando em xeque a política econômica adotada pelo país.

Muitos estudiosos afirmaram que um dos principais fatores dessa crise deveu-se justamente à falta de regulação estatal da

economia norte-americana.

O Brasil adotou um modelo intermediário entre o Estado intervencionista e o liberal, assumindo contornos de um Estado

regulador, cuja característica precípua é a de priorizar o bem estar social como uma maneira de diminuir as históricas desigualdades

sociais. Assim, na práxis, é possível vislumbrar, por exemplo, uma evolução positiva no que tange à atuação das agências

autárquicas reguladoras. Nesse sentido, vale ressaltar o fato de que seus funcionários, atualmente, possuem formação específica no

assunto de sua competência, o que contribui para que possam, ao menos em tese, controlar e fiscalizar de forma mais adequada o

setor do mercado de sua responsabilidade, evitando que sejam praticados abusos por parte dos entes privados por ela regulados. Isso

representa um avanço no que tange às agências, em que pese ainda não terem alcançado um nível desejável de eficiência em sua

atuação. Talvez em razão desse grau intermediário entre a eficiência e a ineficiência que ainda apresentam a maioria das agências, é

que o governo brasileiro procure trazer a lume alguns mecanismos regulatórios mais centralizadores e antigos como a criação de

estatal, cujo exemplo mais atual é a polêmica Estatal do Pré-Sal.

O projeto da controvertida instituição foi aprovado no Senado no último dia 7 de julho com o nome de Pré-Sal Petróleo

S/A, faltando apenas que o Presidente o sancione. Subordinada ao Ministério de Minas e Energia, suas atribuições serão apenas as

de gerir os contratos de partilha de produção e de comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos oriundos das

áreas de pré-sal, não atuando nas áreas de exploração e produção. A postura intermediária entre o liberal e o intervencionista faz

com que o modelo de Estado regulador ora incline-se para um lado, ora para outro, ocasionando, às vezes decisões bastante

controversas como no caso da criação dessa estatal, embora no quesito petróleo, além da Petrobrás, o Brasil possua a atuante

Agência Nacional do Petróleo (ANP), composta por profissionais altamente qualificados no exercício da atividade de regulação e

fiscalização desse setor (RIBEIRO, 2009, p.2).

Tais constatações indicam que o Estado, por mais que diminua de tamanho, não deve e não pode desaparecer, embora

deva dosar sua intervenção buscando sempre pelo equilíbrio entre o bem estar social e a economia de mercado. Ou seja, sua

existência é essencial tanto para a preservação das questões sociais quanto para o bom funcionamento da economia. A intervenção

do Estado no domínio econômico existe desde seu surgimento, persistindo até os dias atuais. O que mudou, no decorrer da história,

foi apenas o grau de interferência.

Uma alternativa que merece consideração decorre da proposta do movimento denominado de terceira via que parece

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 527



traçar os limites e o alcance dessa intervenção, tendo em vista que seus adeptos defendem um Estado necessário, em que sua

interferência não seja nem máxima – como no socialismo –, nem mínima, como no liberalismo, mas sim, adequada ao contexto

vivido pelo país.

Latham (2007, p. 51) explica que a terceira via parte do pressuposto de que uma economia e uma sociedade fortes se

revigoram mutuamente. Isso porque, dentre outras razões, uma sociedade forte e confiante fortalece o mercado, reduzindo os custos

de transação e suavizando o fluxo do comércio. Além disso, a terceira via é favorável à primazia do mercado, na medida em que

considera que sem a prosperidade de uma economia de mercado, não é possível que o governo, por meio de políticas de

transferência de impostos, redistribua os benefícios.

No entanto, os estudiosos da terceira via reconhecem que as economias de mercado estão sujeitas a deficiências. Muitos

dos insumos da economia atual são bens públicos que o mercado não proporciona – ou não proporciona adequadamente – como

P&D, educação, treinamento –, o que deve ser suprido pelo Estado, como condição essencial para o sucesso da nova economia

(LATHAM, 2007, p. 58).

Na sociedade atual, é praticamente unânime o entendimento de que o Estado deve intervir para suprir as deficiências do

mercado e para fiscalizar o exercício de certas atividades inerentes ao mundo globalizado, em que as relações empresariais e

econômicas são muito mais diversificadas, dinâmicas e complexas do que no passado. Conforme já mencionado, a regulação

eficiente do mercado consiste em um desafio para o Direito, que deve atentar-se para todas essas circunstâncias da

contemporaneidade para que possa, assim, propiciar mais segurança e previsibilidade aos agentes econômicos e, por conseguinte,

contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento econômico.

Sabe-se que a intervenção estatal também gera custos e por esse motivo deve ser admitida apenas quando necessária à

neutralização das falhas de mercado. É por isso que se verificou a substituição de um Estado empresário por outro: um Estado que

se preocupa mais em regular o setor privado do que propriamente exercer a atividade.

A regulação deve ser utilizada para incentivar os agentes econômicos a tomar decisões que maximizem o bem-estar

social, ou seja, que efetivamente contribuam para o adequado desenvolvimento de toda a sociedade. Entende-se que isso só pode ser

feito por meio da adaptação da lei, seja estabelecendo incentivos, seja aplicando sanções severas aos agentes econômicos que

prejudiquem o bom funcionamento do mercado ou os interesses sociais. Mas, para que o sistema jurídico seja efetivamente hábil a

causar transformações benéficas no âmbito econômico e, por conseguinte, em toda a sociedade, não pode o operador do Direito

deixar de observar as premissas da Análise Econômica do Direito.

No Brasil ainda são muito recentes os estudos concernentes ao movimento do Direito & Economia nos cursos de direito.

Tanto isso é verdade que, por enquanto, são raras as instituições de ensino que contemplam essa disciplina. É preciso buscar

maneiras de promover uma maior conscientização quanto à importância da aplicação conjunta das duas matérias, principalmente no

âmbito do Poder Judiciário, por se tratar de uma instituição que cotidianamente depara-se com situações concretas de conflito entre

o interesse individual e o coletivo, mas nem sempre possui fundamentos suficientes para decidir de modo a beneficiar o sistema.

Por meio deste artigo, não se pretendeu, de forma alguma, esgotar o assunto, que de tão abrangente e importante pode ser

estudado sob diversos enfoques. Quer-se apenas registrar que, quanto mais atenção for dada ao estudo conjunto das disciplinas de

Direito e Economia, maior a tendência do sistema de tornar-se mais eficiente como um todo, pois os problemas decorrentes da

complexidade e diversidade das relações econômicas serão solucionados de forma mais efetiva, contribuindo para o

desenvolvimento econômico do país e beneficiando, assim, vários segmentos da sociedade.
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A ANÁLISE ECÔNOMICA DO DIREITO NA CONCEPÇÃO DE RICHARD POSNER E O
DIREITO CONSTITUCIONAL AO DIVÓRCIO

EL ANÁLISIS ECONÍMICO DEL DERECHO POR RICHARD POSNER Y LO DERECHO
CONSTITUCIONAL AL DIVORCIO

Carine Silva Diniz

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito de contrair casamento como expressão da
liberdade de autodeterminação do indivíduo. Nessa linha de intelecção, e principalmente a após
a edição da Emenda Constitucional n.º 66 de 13 de julho de 2010, é também o divórcio direito
constitucionalmente garantido, não podendo, pois, o Estado interferir ou criar entraves para a
sua realização. 
Em sentido oposto, o autor Richard Posner assevera que, em suma síntese, o divórcio ou
separação deverão ser obstaculizados, prestigiando-se, assim, a busca pela maximização da
riqueza social. 
Na esteira dessa compreensão, claro está que não caberá a aplicação da análise econômica nos
termos propostos pelo autor no que diz respeito ao desenlace conjugal, em especial, após a
promulgação da Carta Constitucional de 1988 que traz em seu arcabouço o conceito de família
constitucional e consagra o princípio da liberdade de autodeterminação. Portanto, sob esse
prisma, resguarda-se tanto o direito de constituir família e o direito de desconstituí-la. Assim,
qualquer metodologia que se afaste da acepção constitucional não poderá ser admitida, sob
pena de ofensa aos princípios emanados do Texto Maior. 

PALAVRAS-CHAVES: Direito; Economia; Análise econômica do direito; Constituição Federal;
Divórcio.

RESUMEN
La Constitución de 1988 consagró el derecho a casarse como una expresión de la libertad de
autodeterminación individual. En esta línea de intelección, y especialmente después de la
promulgación de la Enmienda Constitucional n º 66, 13 de julio de 2010, es también derecho
constitucional el divorcio y no podía, por lo tanto, el Estado poner en peligro u obstaculizar su
realización. 
Por el contrario, el autor Richard Posner afirma que, en breve resumen, el divorcio o la
separación debe ser obstaculizada, el prestigio es, pues, la búsqueda de la maximización de la
riqueza social. 
A raíz de esse entendimiento, es evidente que no cabe La aplicación Del análisis económico en
los términos propuestos por el autor com respecto a los divorcios, especialmente después de la
promulgación de la Carta Constitucional de 1988 que trae el concepto de familia constituciopnal
y consagra el principio de libertad de la libre determinación. Así que desde ese punto de vista,
para proteger tanto el derecho una familia de constituir y del divorcio. Por lo tanto, cualquier
metodología que se aparta del sentido constitucional no se puede permitir, bajo pena de los
delitos a los principios enunciados en el texto constitucional. 

PALAVRAS-CLAVE: Derecho; Economía; Análisis económicó del derecho; Constitución Federal;
Divorcio.

Intróito

 

Ambiciona-se com a confecção do presente artigo verificar a plausibilidade da teoria
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confeccionada por Richard Posner no que diz respeito à formação e dissolução do casamento,
tendo como parâmetro a Constituição Republicana brasileira de 1988 e demais legislações
infraconstitucionais.

Nessa contextura, importante destacar as principais ideias do autor sobre a análise
econômica do direito, a compreensão do direito sob o marco econômico, a formação familial e
sua dissolução através do divórcio.

Tendo-se em vista que a análise econômica do direito se circunscreve às áreas do direito
patrimonial e extrapatrimoniais, inclusive ao direito de família, forçoso também será apreciar se
dada formulação proposta pelo autor se adéqua ao direito constitucional ao divórcio, já
consagrado em nossa Constituição Federal, especialmente após a edição da Emenda
Constitucional n.º 66 de 13 de julho de 2010 que, atendendo aos clamores dos sociais, facilitou
a operacionalidade do divórcio ao suprimir os anteriores requisitos para a sua decretação.

 

O Divórcio: bosquejo histórico

 

A família sempre se firmou como prima célula da sociedade. Sobrevém, igualmente, da
inevitável necessidade do indivíduo de coexistir com seus iguais, o que de fato proporcionou e
segue proporcionando o desenvolvimento da vida humana (DINIZ, 2010, p. 844).

Nesse diapasão e a depender do contesto histórico e das variadas necessidades sociais,
o ser humano se organizou em distintas entidades familiares para suprir a necessidade de
convivo com os seus pares.

Indubitável que o arranjo familiar mais prestigiado tanto na cultura ocidental como na
oriental foi o casamento. Todavia, em razão dos objetivos das construções familiares (seja a
identidade religiosa, biológica, sejam critérios afetivos ou mesmo a realização do indivíduo) o
divórcio[2] sempre se fez presente com opção de ruptura da vida familiar.

Desta feita, tem-se que na Grécia antiga a família destinava-se, precipuamente, aos fins
de procriação e de fornecimento para o Estado de contingente para os seus exércitos (LISBOA,
2002). Paulatinamente, foi se transformando em entidade destinada à perpetuação da espécie e
o casamento foi consagrado como aliança entre as famílias abastadas e objetivava
fundamentalmente a transmissão da herança, razão pela qual a ausência de filhos legitimava o
divórcio. As segundas e terceiras núpcias eram admitidas e muito difundidas.

Entre os romanos, o número de divórcios era muito alto e constituía ato simples e
desprovido de formalidades como o casamento e poderia ser exercido igualmente por ambos os
sexos.
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Com a inserção do cristianismo na cultura romana que começou com a conquista da
Palestina por Alexandre, o Grande (FUNARI, 2004, p. 127), percebe-se uma sensível mudança
na vida privada dos romanos que passaram a procurar conforto nas religiões. O cristianismo,
paulatinamente, passou a ser tratado como uma religião respeitável e com grande número de
simpatizantes entre os romanos.

A moral sexual dos cristãos era mais rígida e começou a ser seguida pelos pagãos que
passaram a prestigiar o único casamento, a proibição do divórcio e a renúncia sexual em alguns
casos, bem como passaram a primar pela harmonia conjugal. Entretanto, a dissolução do
casamento era permitida pela Igreja se a mulher cometesse o adultério, o malefício (ingerir ou
ministrar bebida que provocasse aborto ou impotência) ou violação de sepultura (necrofilia)
(ROUCHE, 1985, p. 457). De mais a mais, a lei enumerava a impotência do marido, atentados
contra a vida do cônjuge e lepra como causas a ensejar o divórcio. Era ainda possível o
desenlace para um dos cônjuges ingressar no convento (PATLAGEAN, 1985, 580).

Na Idade Média, a esposa não tinha garantias da durabilidade do casamento, podendo o
marido, a qualquer tempo, alegar toda sorte de razões para romper o enlace (parentesco,
adultério, ausência de filhos, incesto, dentre outros).

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1879 inaugurou a era do
individualismo. As implicações da Revolução Francesa sobre a vida privada se fizeram logo sentir
sobre a Igreja, corporações, nobreza, comunidades de aldeia e família (HUNT, 1991, p. 32).

O casamento foi secularizado e passou a ser realizando perante funcionário público
municipal. O Estado também deliberou a respeito do divórcio (HUNT, 1991, p. 36). Na verdade,
o objetivo do Estado foi balizar os poderes da Igreja e da família sobre o indivíduo, e, ao mesmo
tempo, alargar o seu próprio mando.

O divórcio foi estabelecido na Revolução através de lei editada em 1792, sendo
suspenso em 1816. Tal legislação previa a secularização do casamento, tido como contrato civil,
o que deu margens à sua dissolução.

Em 1884 se deu o restabelecimento do divórcio-punição, sendo necessária a
constatação da culpa de um dos cônjuges para a sua ocorrência, dentre elas o adultério, a
condenação dos cônjuges a uma pena aflitiva e infamante, os excessos, as sevícias e injúrias
graves (VINCENT, 1991, p. 297).

Em meados do século XX, o divórcio era uma instituição pouco utilizada e as questões
patrimoniais eram mais aquilatadas que as sentimentais.

A partir dos anos 30, o amor conjugal, relações sexuais e o afeto dos pais pelos filhos
passaram a ser mais valorados. Nesse contexto, a lei de 1975 ensartou o divórcio por acordo
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mútuo e por rompimento da vida em comum, na França, com a possibilidade de estipulação de
indenização em substituição à pensão alimentar, que tinha a finalidade de recompor o equilíbrio
patrimonial do cônjuge financeiramente prejudicado (VINCENT, 1991, p. 297).

Faz referência Elisabeth Roudinesco (2003, p. 19) ao fato de que a partir dos anos 60,
aflora a família contemporânea ou pós-moderna que privilegia a realização do indivíduo,
contando com a disseminação das separações e divórcios.

 

O Divórcio e a legislação brasileira

 

No Brasil, o casamento era indissolúvel e o regime legal era o da comunhão universal de
bens, preceitos estes consagrados do Código Civil de Clóvis Beviláqua (BRASIL, 1916). Em 1942,
através da introdução do art. 315 em nossa antiga legislação, é que foi concebido o desquite
que se tratava da separação sem dissolução do vínculo conjugal. No mesmo ano, foi
regulamentada a anulação do casamento. Foi, entretanto, o Estatuto da Mulher casada que
ensartou uma nova perspectiva aos direitos dos cônjuges e, por conseguinte, à organização
familiar, quando emancipou a mulher casada, igualando os seus direitos aos do marido (BRASIL,
1962). O divórcio, por sua vez, através da Emenda Constitucional de n.º 9, foi acolhido sob o
manto da Lei n.º 6.515/77, sendo permitido que os divorciados convolassem novas núpcias
(BRASIL, 1977).

Porém, o direito brasileiro, através da referida lei, obstaculizou a dissolução matrimonial
sujeitando-a a uma série de requisito, bem como criando a figura da separação judicial.

Por conseguinte, tinha-se que o divórcio não se operava de pronto, a depender da
vontade das partes. Assim, para que o matrimônio fosse dissolvido pelo divórcio era necessário
que primeiramente os cônjuges realizassem a separação judicial ou que comprovassem a
ausência de convivência por tempo legalmente determinado.

A seu turno, a separação judicial configurava-se como sendo forma de dissolução da
sociedade conjugal, sem, contudo, por fim ao casamento. Podia ser requerida consensual ou
litigiosamente.

Para que se operasse a separação judicial, necessariamente deveriam os cônjuges estar
casados há pelo menos um ano. Em se tratando da modalidade litigiosa, o Código Civil adotou
um sistema misto prevendo ao mesmo tempo causas taxativas e genéricas a embasar a
separação (CARVALHO NETO, 2008).

Nesse ínterim, o art. 1.572[3] do Código Civil exigia que o rompimento se baseasse na
imputação de qualquer um dos cônjuges ao outro de ato que importasse grave violação dos
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deveres do casamento, tornando insuportável a vida em comum. Os deveres do casamento, por
sua vez, eram descritos no art. 1.566 do Código Civil, sedo eles a fidelidade recíproca, vida em
comum no domicílio conjugal, mútua assistência, o sustento, a guarda e a educação dos filhos e
o dever de respeito e consideração mútuos (BRASIL, 2002).

Já o art. 1.573 da legislação civil previa motivos específicos que ensejavam a separação
como o adultério, a tentativa de morte, a sevícia ou injúria grave, o abandono voluntário do lar
conjugal durante um ano contínuo, a condenação por crime infamante e a conduta desonrosa
(BRASIL, 2002).

Interessante ressaltar que o Código Civil também previa em seu art. 1.577 a
reconciliação do casal enquanto perdurasse a separação judicial (BRASIL, 2002).

O divórcio em nossa legislação somente poderia ocorrer por conversão da anterior
separação judicial tida a mais de (01) um ano e no mesmo prazo a contar da medida cautelar
de separação de corpos ou de forma direita desde que respeitado o lapso temporal de (02) dois
anos de separação de fato, também conhecido como conversão de separação de fato em
divórcio.

Com o advento da Lei n.º 11.441/07 foi permitida a separação e o divórcio consensuais
cartorários, através de escritura pública (BRASIL, 2007), retirando do Poder Judiciário e,
consequentemente, do Estado, a competência exclusiva para realizar a dissolução do casamento.
Ressalta-se, todavia, que os mesmos prazos da separação e divórcio judiciais foram mantidos.

Finalmente, a Emenda Constitucional n.º 66 de 13 de julho de 2010 deu nova redação
ao parágrafo 6º do art. 226 da Constituição Republicana suprimiu o requisito de prévia
separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de
02 (dois) anos para a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio.

 

A análise econômica do direito segundo Richard Posner

 

Primeiramente, imperioso destacar que a origem da análise econômica do direito se
fundou na análise dos monopólios e, se verdade é que a essência de uma teoria sempre revela
seu objetivo, fácil concluir que esta teoria deveria se restringir aos assuntos de direito
econômico. Portanto, a aplicação de fundamentos econômicos no direito se restringia a áreas
específicas do direito, como o funcionamento dos mercados e da formação de monopólios e
oligopólios, e era a própria lei que apontava o seu teor econômico.

Richard Posner, em sua obra intitulada “A Análise Econômica do Direito”, afirma que a
teoria por ele desenvolvida tem por finalidade propor explicações econômicas para fenômenos
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legais (2000b, p. 25). Prescreve, ainda, que, para a versão mais agressiva da análise econômica
do direito, a economia não só explica as regras e instituições do sistema legal, como também
funciona como guia ético para o melhoramento do sistema.

Admite que uma das maiores contribuições da análise econômica para a teoria do direito
foi a perspectiva ex ante do raciocínio econômico que tem como base o fato antes de ocorrido.
Este também é o comportamento adotado pelas pessoas racionais a respeito de decisões sobre
expectativas futuras.

A utilização da economia em contextos que não tenham cunho econômico apresenta
dificuldades, uma vez que tais questões não estão sujeitas às regras mercadológicas e as
escolhas nestes contextos parecem não estarem subordinadas a preço, como se faz exemplo o
direito de família.

Distingue a nova análise econômica do direito das antigas concepções, no ponto em que
a sua aplicação abarca todas as áreas do direito, extrapolando seu espaço de concentração
original que era o direito de concorrência, tributário, a regulação de serviços públicos e outros
ramos que têm manifesto caráter econômico (POSNER, 2005, p. 8). Dessa forma, a concepção
hodierna abraça as áreas do direito que não sofrem direta influência econômica como
responsabilidade civil, contratos, propriedade, e, inclusive, o direito penal, o processo civil, penal
e administrativo, o direito constitucional, o direito de família e a jurisprudência, que também
poderiam ser analisadas sobre o prisma econômico, sugerindo que, nestes casos, basta que o
juiz simule uma situação de mercado alcançando, assim, o resultado que poderia ser esperado,
caso estas operações fossem possíveis. São suas prescrições:

 

O aspecto “teórico” mais ambicioso do enfoque econômico do Direito tem sido a proposta
de uma teoria econômica do Direito unificada. Nesta teoria se entende que a função do
Direito é facilitar a operação dos mercados livres e, em áreas em que os custos de
transação mercadológicos são proibidos, “imitar o mercado”, estabelecendo o resultado que
poderia ser esperado se as transações fossem possíveis. (POSNER, 2005, p. 8, tradução
nossa).[4]

Corroborando o entendimento acima esposado, Vicenzo D. Florenzano argumenta que as
inovações trazidas pela teoria da análise econômica do direito, na acepção de Richard Posner,
causaram distintas repercussões no Direito:

 

Assim, deve-se ressaltar que a inovação trazida pela Análise econômica do direito (economic
analysis of law), que surgiu no início dos anos 1960, verificou-se sob dois aspectos
específicos. Num primeiro aspecto, por verificar uma inversão na sistemática até então
observada que partia do Direito para a Economia, ou seja, para buscar subsídios na teoria
econômica, partia-se das necessidades teóricas de fundamentação do direito. Com a Análise
econômica do direito, verifica-se uma inversão nessa sistemática, partindo-se da teoria
econômica e de análises empíricas dos efeitos dos institutos jurídicos sobre a economia,
para buscar uma transformação ou reformulação do direito. E, num segundo aspecto,
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porque a Análise econômica do direito se propõe a fins mais amplos e genéricos, não
ficando circunscrita a algumas áreas específicas. (FLORENZANO, 2005, p.257).

 

A aplicação de instrumentos econômicos a assuntos apartados da economia, conforme já
salientado, constitui uma árdua tarefa, também porque tais questões não estão sujeitas às
regras mercadológicas e as escolhas nestes contextos parecem não estar subordinadas a preço,
como se faz exemplo o direito de família.

Todavia, para os defensores da análise econômica do direito, é possível atribuir um
preço a estas atividades não-econômicas, na medida em que, mesmo que não suscitem
pagamento de um preço pecuniário, exigem sacrifícios por parte dos envolvidos que se configura
como um preço implícito, que ditam as ações dos agentes econômicos. Segundo Vasco
Rodrigues, (2007, p. 37), caso se encontre o preço implícito e “for ainda possível encontrar
grupos de agentes econômicos com interesses simétricos, análogos a vendedores e
compradores, então o princípio do equilíbrio poderá fornecer um útil instrumento para analisar a
sua interação.”

A outro giro, o hábito que tem os economistas de converterem a utilidade em pecúnia se
explica pelo fato de ser o dinheiro a unidade menos imperfeita para medir a utilidade que uma
situação proporciona a diferentes pessoas (RODRIGUES, 2007, p. 37). O que é preciso ter em
mente é que se faz cogente calcular os benefícios e os sacrifícios suportados pelas partes de
uma dada situação se se intenciona realizar a comparações.

Alegam ainda que a importância que os economistas atribuem aos preços se justifica
pelo fato de que são esses o incentivo que motivam as opções realizadas no contexto de
mercado. Assim, aos economistas o que de fato interessa é a reação das pessoas aos incentivos,
independente se monetários ou não. O dinheiro é a medida utilizada, como já citado, tendo em
vista que é a unidade menos imprecisa para a avaliação da utilidade.

O artigo publicado por Ronald Coase sobre os custos sociais influenciou sobremaneira a
teoria da análise econômica do direito desenvolvida por Richard Posner. Segundo este autor,
duas são as conclusões sobre o enfoque econômico do direito que se pode extrair do teorema
de Coase, que, resumidamente, prescreve que, na conjuntura de inexistência de custos
mercadológicos, as transações privadas se darão de modo eficiente, independentemente da
atribuição inicial de direitos.

Primeiramente, importa salientar que não é sempre que os custos de transação serão
inexpressivos ou inexistentes, o que dificulta ou mesmo impede a distribuição mais eficiente dos
recursos. Em assim sendo, a primeira conclusão é que cabe ao direito, na promoção da
eficiência econômica, minimizar os custos de transação. A segunda é que se os custos de
transação permanecem altos, independentemente dos esforços do direito, um ambiente de
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mercado deveria ser simulado, e, consequentemente, os direitos deveriam ser atribuídos àqueles
que mais os valorem.

Uma das ponderações mais contundentes do autor é de que os recursos, em uma
situação mercadológica, serão destinados àqueles que mais os valorizam, ou seja, àqueles que
mais pagariam para obtê-lo. Portanto, se os custos forem inexistentes, os bens atingirão o maior
valor possível, o que coaduna com o Teorema de Coase.

Nesse diapasão, imperioso esclarecer que o valor econômico de um bem, conforme
citado, não se mede pelo custo de produção acrescido do lucro e nem mesmo pelo seu valor de
uso, mas sim pelo quantum alguém está disposto a pagar por ele, se não o detém, ou pelo valor
monetário que cobraria para se desfazer deste recurso. Colaciona exemplo que avaliza sua
proposição: uma família rica tem um filho que crescerá e atingirá a estatura normal de um ser
humano adulto. Já uma família pobre tem um filho que ao atingir a idade adulta será anão caso
não receba artificialmente hormônio responsável pelo crescimento. A demanda por este
hormônio é muito maior do que a sua oferta. A família pobre não tem condições de arcar com o
custo deste tratamento. Mas a família rica, mesmo não sendo necessário, está disposta a pagar
o preço de mercado pelo hormônio que acrescentará alguns centímetros na altura de seu filho
(POSNER, 2000b, p. 20). Assim, Posner defende que quem mais valoriza o bem é a família rica,
uma vez que está disposta a pagar o preço cobrado. Reconhece, todavia, que o hormônio
geraria mais felicidade para a família pobre.

Posner define o termo riqueza, quando empregado no sentido de “maximização de
riqueza” como sendo o somatório “[...] de todos os bens e serviços tangíveis e intangíveis,
ponderados por dois tipos de preços: preços ofertados (o que as pessoas se dispõem a pagar
por bens que ainda não possuem) e preços solicitados (o que as pessoas pedem para vender o
que possuem).” (POSNER, 2007, p. 477). Portanto, nessa acepção, a riqueza não é
compreendida tão-somente como medida monetária.

Para o autor, a riqueza de uma sociedade corresponde ao valor de todos os seus bens e
serviços. Dar-se-á a maximização dessa riqueza quando o somatório das riquezas individuais
atingirem o seu ápice, em um contexto de distribuição de todos os seus recursos, ou seja,
quando alcançar o conceito máximo de eficiência.

Com relação à eficiência, pondera que a concepção parentiana tem poucas aplicações no
mundo real, tendo em vista que a maioria das transações gera efeitos sobre terceiros. Desta
feita, esclarece que a superioridade de Pareto não constitui condição imprescindível para que se
opere, em uma transação, a maximização de riqueza. Neste sentido, declara ser adepto do
conceito de maximização de riqueza estampado na teoria de Kaldor-Hicks, como também,
segundo seu entendimento, o é a maioria dos economistas, em que os ganhadores poderiam
compensar os perdedores, mesmo que isso não ocorra.
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No entendimento de Posner (2000c, p. 15), os custos sociais diminuem a riqueza da
sociedade enquanto os custos suportados individualmente possibilitam a redistribuição desta
riqueza. Nesse sentido, cita o exemplo de A que abre um posto de gasolina em frente ao posto
de gasolina de B. O empreendimento de A traz prejuízos a B, uma vez que os clientes de B
agora também o são de A. Para Posner, no caso em apreço, não existe custo social, já que as
perdas de B são os ganhos de A e sim custos privados suportados por B.

O autor considera ser o common law um melhor sistema legal quando explicado sob o
prisma da maximização da riqueza social e também é um sistema facilitador da maximização da
riqueza.

Muitos defendem que o conceito de maximização da riqueza, tão exaltado por Richard
Posner, adveio do princípio da utilidade, preconizado por Jeremy Bentham, que assevera que,
em suma síntese, deve o direito agenciar a promoção da maior felicidade para o maior número
de indivíduos.

No que diz respeito à doutrina do utilitarismo propugna Posner que, na medida em que
as coisas propiciadas pela riqueza podem aumentar a felicidade da maioria das pessoas, a
eficiência está vinculada ao utilitarismo. Chega mesmo a admitir que em certos casos “a
expressão ‘maximização da riqueza’ pode ser entendida por ‘utilitarista’ sem prejuízo da análise.”
(POSNER, 2007, p. 508). Em outra passagem, todavia, diz que a análise econômica do direito é
muito mais abrangente e coerente que o utilitarismo para a solução ética de problemas jurídicos.

Isso porque identifica a utilidade (capacidade de satisfação das necessidades humanas)
como unívoca da felicidade (na acepção utilitarista) ou como a aversão ao risco (POSNER,
2000c, p. 20). Todavia, contrariamente à corrente utilitarista, em sua teoria se refere à eficiência
como sendo a maximização do valor econômico, ou seja, melhor alocação de recursos escassos
(segundo o autor, desprovida de conotação valorativa) e não como a maximização da utilidade
(felicidade). Conclui-se que a base da teoria da análise econômica do direito é utilitarista,
mesmo se preocupando o autor em desvinculá-la desta filosofia.

Importante observar que a análise econômica do direito se funda na eficiência, ou
maximização do valor econômico e não na utilidade de um bem, independentemente de sua
acepção e que o valor econômico está diretamente ligado ao conceito de riqueza.

Respondendo às críticas que foram feitas à sua teoria, no respeitante ao fato de que a
análise econômica do direito não reconhece a justiça como objetivo do sistema legal, Richard
Posner defende que a palavra justiça denota variadas acepções. Portanto, no sentido de justiça
distributiva, não cabe aos economistas determinar em que grau deverá ocorrer a distribuição de
riquezas, embora possam contribuir com inúmeros aportes a respeito da desigualdade social. Já
quando a palavra significa eficiência, as decisões que são consideradas injustas também as são
no sentido econômico, uma vez que desperdiça recursos. Em outra passagem chega mesmo a
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identificar a justiça com a eficiência. O autor assevera que não é função da economia
determinar se a distribuição de renda ou riqueza é justa ou injusta e que o fato de que a
incerteza de que um sistema gerido pela maximização da riqueza possa se firmar em bases
filosóficas concretas, não é motivo plausível para que este seja repelido.

Reconhece também (POSNER, 2000c, p. 20-21) que a eficiência não é o único critério
que deve ser considerado na distribuição de rendas e riquezas, embora seja critério de grande
importância e assegura que existem outros objetivos possíveis para a decisão judicial, além da
eficiência e da redistribuição. Todavia, muitos destes objetivos sob a égide de diferentes
concepções de justiça e equidade, nada mais são do que “rótulos para a maximização da
riqueza ou para a redistribuição que favoreçam os poderosos grupos de interesse” (POSNER,
2007, p. 483). Ou ainda, trata-se de concepções sobejamente controversas ou deficitariamente
desenvolvidas para embasar decisões judiciais. Declara também que “os juízes têm certa
obrigação de tomar decisões que sejam compatíveis com a eficiência” (POSNER, 2007, p. 503).
Conclui, afirmando que “a maximização da riqueza pode ser o caminho mais direto para a
diversidade de objetivos morais.” (POSNER, 2007, p. 514).

 

Formação e dissolução do matrimônio para Richard Posner

 

Richard Posner, em sua obra clássica que trata da análise econômica do direito, dedicou
um capítulo à viabilidade da aplicação da sua teoria ao direito de família e à regulamentação
sexual (2000a, p. 135). E é assim que discorre a respeito da formação e dissolução do
matrimônio.

Sustenta o autor desse feita que existe um “mercado do matrimônio” (2000a, p. 138)
visando explicar as vicissitudes da procura da pessoa apta a formar uma família produtiva.
Afirma tratar-se de mercado racional, razão pela qual as pessoas se unem tendo em vista um
mesmo padrão (financeiro, intelectual, biológico, psicológico). Todavia, Gary Becker pontua que
quando esses indivíduos se unem a pessoas inferiores, o fazem porque têm consciência de que
as pessoas superiores possuem um alto custo. Essa união, todavia, somente será ótima se as
características dos desiguais forem complementares ou substitutivas.

O último autor diz ainda que os participantes do mercado matrimonial somente se
casam se a utilidade do casamento for superior à utilidade de permanecerem solteiros. E que,
para que o casamento seja eficiente, sempre um cônjuge melhorará a sua situação em
detrimento do agravamento da situação do outro, o que não significa uma piora da condição do
casal. Assim, os indivíduos, egoisticamente, perseguem o seu bem-estar social e, nessa busca,
são conduzidos, de forma inconsciente, no contexto do mercado matrimonial, por uma mão
invisível até a maximização da utilidade do casal.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 540



Richard Posner compara o matrimônio às sociedades comerciais. Todavia, admite que a
sociedade conjugal não congrega os princípios mercadológicos, não se firmando, desta feita,
como contrato. O primeiro dos motivos desta ocorrência é que as partes não são livres para
estipular a duração do enlace. Também porque, no caso de descumprimento das obrigações, as
sanções são mais austeras do que em um contrato comercial. Por derradeiro, as disputas que se
derem na constância do matrimônio se resolvem neste mesmo ambiente, não sendo necessário,
no mais das vezes, acionar os tribunais, o que somente ocorrerá em casos extremos.

Para o autor, a teoria da análise econômica do direito somente tem incidência sobre o
casamento, dadas as peculiaridades anteriormente expostas, porque este atinge terceiros que
são os filhos. Nesse diapasão, os pais pontuarão os custos do divórcio para os filhos, levando-se
em consideração o afeto existente entre eles. No entanto, se desta análise resultar que os custos
totais para os envolvidos superam os benefícios, farão a opção pela separação. Importante
considerar, ainda, que nem todos os pais amam seus filhos.

Nessa mesma linha de intelecção, Gary Becker (1987, p. 304) adverte que se dará o
divórcio quando os cônjuges não detêm as informações suficientes ou adequadas a respeito um
do outro e, por isso, advém maior redução da riqueza individual do que se estivessem
separados.

Richard Posner pondera que a proibição do divórcio pode condenar os pais a uma vida
de péssima qualidade, o que, conseguintemente, diminuiria a qualidade de vida dos filhos.

Por outro lado, avalia que a proibição do divórcio ou a criação de severos obstáculos
para a sua realização, forçaria a busca mais cuidadosa pelo parceiro conjugal e a seleção mais
rigorosa. Também aumentaria a idade média de enlace, em razão do prolongada eleição do
cônjuge, e em consequência, os casamentos estariam menos fadados ao insucesso, uma vez que
pessoas mais experientes tendem a realizar escolhas mais acertadas. Por fim, estando as partes
cientes de que o casamento é indissolúvel, tenderão a procurar com mais afinco soluções para
os problemas conjugais.

O autor admite, no entanto, que proibir ou dificultar o divórcio não é uma fórmula
pronta para prevenir as separações porque, ao longo da vida, as pessoas mudam suas ideias e
os seus comportamentos, o que pode ocasionar a superação dos benefícios pelos custos no
contexto familiar. Entretanto, apregoa com veemência que, em um meio no qual o divórcio é
obstaculizado, as pessoas têm mais cuidado em escolher o seu futuro cônjuge, a busca é
prolongada, tendo-se, assim, maiores possibilidades de se conhecer as qualidades e defeitos do
outro, o que de certo evita os recursos judiciais.

Em um sistema em que é vetado o divórcio, faz-se claro que os direitos dos pais são
preteridos em relação aos direitos dos filhos. Já no sistema que se admite o divórcio consensual,
o cônjuge que deseja romper a relação terá um incentivo para maltratar o seu consorte e
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compeli-lo a requerer o divórcio, sempre que a pensão alimentícia for devida por quem dá
ensejo ao desenlace.

Defende que a adoção do divórcio justificado tem sentido econômico porque dá espaço
a comparações sobre o custo do divórcio para os filhos e para os cônjuges. E as causas
tradicionais do divórcio (infidelidade, maus tratos, doença mental e delinquência) constituem
ensejos hábeis a ferir de igual modo cônjuge e filhos.

No respeitante ao divórcio, informa que a legislação antiga previa que somente um ato
de adultério cometido pela mulher era poderia ensejar o divórcio e que, com relação aos
homens, a lei era mais tolerante, uma vez que apenas o adultério habitual dava causa à
separação. Pondera que referido preceito legal continha explicação econômica, já que, em regra,
o adultério feminino tem maior custo do que o masculino. Isso porque, não entrando no mérito
das questões emocionais geradas pela traição, a mulher adúltera pode conceber um filho que
não seja de seu esposo. E, tendo em vista que a capacidade da mulher de ter filhos é limitada,
ocorrendo gravidez cujo genitor seja outro que não o marido, para este em muito diminuiriam
os benefícios do casamento se pretendesse ter filhos próprios. Ao revés, o adultério masculino
não reduz o numerário de filhos que poderá ter com sua esposa, tampouco interferirá na
manutenção da prole. Mas sendo o marido adúltero usual, os benefícios do casamento poderiam
diminuir para a esposa, na medida em que não conseguisse arcar com as necessidades
familiares (mulher e filhos legítimos).

 

Comentários à teoria de Richard Posner: formação e dissolução do
matrimônio

 

A busca pelo cônjuge se equipara às situações mercadológicas, no entendimento de
Richard Posner. Assim, como afirma Raquel Sztejn (2000, p. 390), essa situação “facilita os
comportamentos no mercado de sentimentos aos de quem opera em qualquer comércio.” Assim,
dois critérios são avaliados para que se opere a escolha. Em primeiro lugar são levantadas as
vantagens de contrair matrimônio (custo/benefício). Em segundo lugar, levam-se em
consideração as características pessoais dos indivíduos disponíveis no mercado, tendo-se em
vista que as pessoas tendem a celebrar uniões matrimonias respeitando um mesmo padrão.

Corroborando com a ideia do autor, Gary Becker assevera que as uniões de pessoas
superiores com inferiores se justificam tão-somente se as características desses indivíduos forem
complementares ou substitutivas. Percebe, ademais, que o casamento só será eficiente, a
despeito da modificação da situação do casal, se a situação de um cônjuge melhora em razão da
agravação do estado do outro.
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Apercebe-se, desta feita, a tentativa dos seguidores dessa tendência, de criarem
fórmulas para o comportamento humano visando à maximização da utilidade e da riqueza social
e não do desenvolvimento do ser humano, conforme estabelece a Constituição Federal, tendo
em vista que a riqueza não constitui um último ou único valor a ser perseguido pelo direito.

Gary Becker afirma que a principal causa do divórcio é a falta de informação suficiente
ou adequada a respeito do cônjuge, o que ocasiona redução da riqueza individual dos consortes.
Lado outro, Richard Posner propõe que o divórcio deva ser dificultado (devendo ser admitido em
somente algumas situações como infidelidade, maus tratos, doença mental e delinquência), pois,
assim, os indivíduos teriam mais cuidado ao eleger os seus pares e se casariam em idade mais
avançada, o que faria diminuir o número de desenlaces, já que oportuniza maiores comparações
sobre o seu custo, tanto para os filhos como para os cônjuges.

A conclusão a que se chega é que referido autor admite o rompimento conjugal
somente com a demonstração de que um dos seus partícipes tenha dado causa para o
desenlace.

A nossa legislação, conforme já citado, exigia impreterivelmente uma causa, um motivo,
para o decreto da separação judicial, o que o legislador definiu como culpa pelo descumprimento
dos efeitos pessoais do casamento (deveres dos cônjuges). Nos dizeres de Cristiano Chaves de
Farias (2003):

 
Compreendida como a quebra intencional dos deveres matrimoniais bilateralmente impostos (art.
1.566, nCC), a culpa sempre atribuiu àquele que descumpre tais obrigações amorosas (se é que
existem!) consequências consistentes na perda de determinados direitos e imposição de
determinadas sanções de índole civil e penal.

 

Observa-se que a legislação brasileira se pautava nas mesmas ideias preconizadas por
Richard Posner.

Todavia, tratava de uma leitura retrógrada do instituto, levando-se em consideração que
a tendência atual é justamente exaurir a necessidade de comprovação de culpa para o desate
conjugal o que se concretizou com a recente edição da Emenda Constitucional n.º 66 de 13 de
julho de 2010.

Dessa feita, não faz sentido a perquirição da culpa de um dos partícipes para o decreto
de dissolução da sociedade conjugal, por essa análise ensejar uma indesejável intromissão
estatal na privacidade das relações conjugais. É o que defende o mestre Rolf Madaleno:

 

É que já de longa data tem se mostrado débil e inútil o esforço processual que pesquisa a
gênese culposa da falência conjugal, porquanto, de nada adianta e, disto se aperceberam
os que lidam com este ramo familista do direito, procurar um protagonista que possa ser
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responsabilizado pela ruptura das núpcias, até mesmo porque, todo este superado culto à
causa culposa de final de casamento, só tem servido para aumentar amarguras, tristezas e
humilhações. Aconselha o bom senso de hoje, o descarte investigado de qualquer razão
que pudesse provocar uma decisão culposa de liquidação da sociedade conjugal, pois este
hábito do exame da culpa só se presta para uma tola dramatização da separação, alargando
desnecessariamente as tensões familiares, dinamitando qualquer resquício que pudesse
sobrar, de uma imprescindível áurea de harmonia e diálogo familiar. (MADALENO, 1998, p.
180).

 

A seguir foram enumerados julgados que já refletiam a postura dos Tribunais brasileiros,
em especial do Tribunal mineiro no respeitante à perquirição da culpa como elemento essencial
para a decretação da separação contenciosa ou divórcio:

 
APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - SEPARAÇÃO JUDICIAL - CULPA - DESUSO -
DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO. A tarefa de distribuir culpas numa separação é subjetiva,
e inevitavelmente termina por provocar uma falsificação da realidade matrimonial. A culpa
afigura-se como um instituto arcaico e em desuso na atual realidade jurídica pátria (MINAS
GERAIS, TJ. Ap. 1.0051.05.013985-9/001(1), Rel. Des. Moreira Diniz, 2008).

 
AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA C/C GUARDA - SENTENÇA INFRA PETITA -
INOCORRÊNCIA - PEDIDO FUNDADO NA CULPA - LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE -
SEPARAÇÃO DE FATO - QUESTÃO INCONTROVERSA - INSUSTENTABILIDADE DA VIDA EM
COMUM - SEPARAÇÃO DECRETADA - PARTILHA DE BENS - PROCEDIMENTO PRÓPRIO -
SENTENÇA MANTIDA. 1. Requerida a separação judicial, o juiz pode decretá-la se detectar a
insuportabilidade da vida em comum, sem a necessidade de imputação de culpa a qualquer
dos cônjuges, pois toda união é sustentada pela afeição e, na ausência desse pressuposto,
desimporta quem motivou a separação, mesmo porque não se pode aferir o quanto cada
qual, por ação ou omissão, contribuiu para a derrocada do matrimônio, caso em que a
decretação da separação não implica julgamento diverso do pedido (RESP 466329/RS, DJ
de 11.10.2004) (...) (MINAS GERAIS, TJ. Ap. 1.0024.02.676924-0/001(1); Rel. Des.
Nepomuceno Silva, 2007).

 

Nesse ínterim, tem-se que, nas palavras de Belmiro Pedro Welter (2005) a culpa como
requisito do desenlace conjugal foi desconsagrada, degredada, dessacralizada e desdramatizada
pelo nosso ordenamento jurídico, pois, incompatível com Estado Democrático de Direito
comprometido com a dignidade humana.

Tem-se que hodiernamente o Direito de Família deve ser lido em conformidade com
diretrizes constitucionais, objetivando sempre o desenvolvimento dos partícipes que formam a
estrutura familial, pois, a família não mais se define como instituição jurídica e sim como
instrumento de afirmação da realização pessoal do ser humano (FARIAS, 2003).

E como instrumento de realização humana possibilita que livremente as partes persigam
a realização individual. Para tanto, deverá a legislação garantir ao indivíduo a liberdade de
formar uma família, independente do seu arranjo, e mais, deverá também afiançar que este
mesmo indivíduo ao seu alvedrio possa se desvincular dessa formação familiar, não
obstaculizando tal medida, pois, o ato de permanecer junto, para além de suas demais
significações, constitui uma confluência de interesses e, quando não mais persistirem os
interesses as partes fazem jus à ruptura do enlace, que em verdade, se traduz como direito
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garantido à pessoa humana. Nessa linha de intelecção, informa Cristiano Chaves de Farias
(2003):

 

Afirma-se o direito de não manter o núcleo familiar constituído como conseqüência natural
da proteção da dignidade da pessoa humana.

Trata-se, aliás, de direito potestativo extintivo, uma vez que atribui-se ao cônjuge o poder de,
mediante sua simples e exclusiva declaração de vontade, modificar a situação jurídica familiar
existente, projetando efeitos em sua órbita jurídica, bem como de seu consorte. Enfim, trata-se de
direito (potestativo) que submete-se apenas à vontade do cônjuge, a ele reconhecido com
exclusividade e marcado pela característica da indisponibilidade, como corolário da afirmação de sua
dignidade.

 

Salienta-se que o Código Civil alemão já adota este posicionamento ao considerar a
frustração da vida conjugal como única causa a ensejar o divórcio (art. BGB, § 1.565, al.1).

Dessa feita, deverá o divórcio (e anteriormente a separação judicial) se amoldar à legalidade
constitucional com a finalidade de se prestigiar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa

humana (art. 1o, III), da solidariedade social (art. 3o), da igualdade substancial (arts. 3o e 5o), da

liberdade, da intimidade e da vida privada (art. 5o, X, XI e XII) (FARIAS, 2003).

Nessa linha de intelecção, a teoria de Richard Posner vai de encontro aos desígnios
legais, uma vez que e em nome da busca da eficiência mercadológica, condena o indivíduo a
suportar situações que afligem a sua dignidade, pois, obrigado a sustentar uma relação contra a
sua vontade, contrariando, assim, princípios constitucionais.

Finalmente, é cediço que a postura adotada por Richard Posner no concernente à
viabilidade de proibir ou obstaculizar o divórcio é contraditória aos postulados da análise
econômica do direito que visa à eficiência, uma vez que traz para o contexto da ruptura conjugal
elementos outros que não econômicos, admitindo ser a racionalidade dependente da idade e
experiência (ROEMER, 2007, p. 448).

 

Conclusão

 

Frente ao que se pôs, em apertada síntese, conclui-se ser a análise econômica do direito
a aplicação ao direito da teoria econômica, seja estabelecendo como o direito é ou será,
concentrando-se nas leis já postas e nas decisões judiciais ou determinando como este deveria
ser.
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Empós todo o apanhado, subsídios não faltaram para apoiar o arremate da inviabilidade
da teoria da análise econômica do direito esposada por Richard Posner no que se refere à
formação familiar e sua dissolução através do divórcio, tendo como parâmetro a Constituição
Republicana de 1988.

Impõe-se que o princípio basilar que se denota da textura constitucional no que diz respeito
ao instituto do divórcio é a garantia de uma existência digna do indivíduo, dentro dos parâmetros da
justiça social, da dignidade humana, da solidariedade social, da igualdade substancial, da liberdade,

da intimidade e da vida privada (art. 5o, X, XI e XII) (FARIAS, 2003) e não a maximização da
riqueza social.

Nessa contextura, não cabe ao legislador opor obstáculos à realização do divórcio, como
sugerido por Richard Posner, por configurar-se este instituo como expressão da liberdade de
autodeterminação do indivíduo, não comportando, assim, interferência estatal.
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A APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA EFICIÊNCIA NAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
- UM BREVE ESTUDO SOBRE O USO DAS TEORIAS DA EFICIÊNCIA DE KALDOR-

HICKS E POSNER E DA ASSOCIAÇÃO COM A INICIATIVA PRIVADA COMO
FERRAMENTA PARA UMA GESTÃO MAIS EFICIENTE

APPLICATION OF THE THEORIES OF THE EFFICIENCY ON MIXED-CAPITAL COMPANIES - A
BRIEF STUDY ABOUT THE USE OF THE THEORIES OF THE EFFICIENCY OF KALDOR-HICKS AND

POSNER AND THE ASSOCIATION WITH THE PRIVATE AS AUXILIARY DEVICES TO A MORE
EFFICIENT MANAGING

Izes Augusta Da Silva Siqueira

RESUMO
A Análise Econômica do Direito, ou simplesmente AED, vem sendo desenvolvida tanto por
juristas como por economistas, com o claro objetivo de auxiliar a análise e resolução de
situações jurídicas, contenciosas ou não, servindo-se como instrumento de análise dessas
situações. 
Um de seus principais eixos de estudo, a eficiência, é tido como um dos princípios básicos da
Administração Pública, conforme preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em seu artigo 37 . A eficiência, como norte da atuação da Administração Pública, tem o
condão de tornar mais simples, transparente, desburocratizada e organizada a atuação da
Administração Pública direta e indireta, conduzindo com clareza toda a atuação não só dos
órgãos, mas também de seus gestores. 
A eficiência, já vista como imperativo para a iniciativa privada, deve também ser aplicada à
Administração Pública, não somente por força de um mandamento constitucional, mas por ser
princípio básico de qualquer instituição que se proponha a exercer atividade econômica, prestar
serviços, gerir recursos e pessoal, enfim, qualquer estrutura que tenha em suas mãos a tarefa
de prover bens ou serviços à sociedade, seja essa instituição pública ou privada. 
Dessa premissa parte o presente trabalho, que busca analisar como a definição trazida pelas
Teorias da Eficiência, principalmente de Kaldor-Hicks e Posner, podem contribuir imensamente
para uma administração mais transparente e eficiente por parte da Administração Pública,
especialmente nas Sociedades de Economia Mista, que vivem situação atípica em relação aos
demais membros da Administração Pública. 
Não se pode olvidar dessa condição diferenciada das Sociedades de Economia Mista, que vivem
situação jurídica complexa, tendo em vista a dualidade de regimes que regem a sua atuação. Ao
mesmo tempo que é constituída como sociedade anônima, figura típica do Direito Empresarial, e
rege-se pelas regras dessas sociedades, a sociedade de economia mista tem como sócio
controlador o Estado, e deve não só perseguir o interesse público e respeitar os princípios da
Administração Pública, como também pautar sua atuação por normas de Direito Público. 
Por esse motivo, foram escolhidas as Sociedades de Economia Mista para o presente estudo, por
viverem um regime de Direito Privado, que busca a eficiência sempre como regra máxima para
maior obtenção de benefícios para os seus sócios, e ainda detém a obrigação constitucional de
perseguir a eficiência como princípio basilar de sua atuação. 
Para tanto, nosso estudo se utiliza de importante contribuição da análise econômica do direito,
para auxiliar na melhor definição do princípio da eficiência a ser perseguido pelas Sociedades de
Economia Mista, bem como no auxílio que a própria AED pode oferecer para melhorar a gestão e
a atuação dessas sociedades no mercado, ressaltando como a atuação em conjunto com o
particular pode contribuir para essa eficiência. 

PALAVRAS-CHAVES: Eficiência; Sociedades de Economia Mista; Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

ABSTRACT
The Law and Economics, or simply LE, has been developed by jurists and economists, with the
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clear goal of helping the analysis and the resolution of juridical situations, litigation or not,
serving as an analysis device on these situations. 
One of the major lines of study of Law and Economics, the efficiency, is also one of the basic
principles of the Government, as the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, in
its article no. 37 (see the note no. 1). The efficiency, as the guide of Government action, has the
duty to make it simpler, more transparent, less bureaucratic and organized, leading with
plainness the Government, its organs, and all their managers. 
The efficiency, which had already been seen as an imperative to the particulars, must be applied
to the Government too, not only because of constitutional commandment, but to be also a basic
principle of any institution that intends to engage in economic activity, render services, manage
resources and personnel. In the end, any institution that has the duty to supply goods or
services to the community has to pursue efficiency, should it be a public or a private institution. 
This work starts with this premise, and the intention of this work is to analyze how the definition
of efficiency, provided by the Theories of Efficiency, mainly of Kaldor-Hicks and Posner, can
contribute hugely to a more transparent and efficient Government, specially in mixed-capital
companies, that experiences unusual situation when compared to the other Government organs. 
We can not forget this different condition of the Mixed-Capital Companies, which experience a
complex juridical situation, considering that two different legal system rule their performance. At
the same time it is constituted as a Corporation, typical form of Corporate Law, and it is ruled by
the Law of the Corporations, the mixed-capital company has the State as the controlling
shareholder, and it must pursue not only the public concern and honor the Government
Principles, but also guide its actions by Public Law rules. 
Therefore, the mixed-capital companies were chosen to this study, as they experience a Private
Law system, which practice the efficiency as the primary rule to obtain more benefits to their
shareholders, but also have the Constitutional obligation to pursue the efficiency as the key
principle of their action. 
For both, our study uses the important contribution from Law and Economics, helping to find out
the best definition of the principle of the efficiency, which must be pursued by the Mixed-Capital
Companies, as well as the aid that Law and Economics can provide to improve the managing
and the action of these companies in the market, bouncing how the performance together with
the private sector can contribute to this efficiency. 

KEYWORDS: Eficiency; Mixed-Capital Corporation; The Constitution of the Federative Republic
of Brazil of 1988.

1 – INTRODUÇÃO

 

A Análise Econômica do Direito, também conhecida por AED, foi utilizada inicialmente
pelos economistas, com o objetivo de analisarem o impacto econômico de decisões judiciais na
realidade. A utilização da AED sempre se deu como um instrumento de análise das situações
jurídicas, sejam elas contenciosas ou não, e não como uma mera teoria ou como um ramo da
Economia ou do Direito.

Em primeira análise, podemos caracterizar a Análise Econômica do Direito como a
“aplicação da teoria econômica, em especial, seu método, para o exame da formação,
estruturação e impacto da aplicação das normas e instituições jurídicas”[1]. Trata-se, então, de
um instrumento importantíssimo, disponibilizado aos juristas para que possam analisar uma
situação jurídica (litigiosa ou não) sob um novo prisma, mais ligado à realidade e despido de
diversos dogmas seculares, morais e religiosos, que revestem o Direito.
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A AED passou a ser observada pelos juristas a partir da publicação de um artigo, nos
idos de 1960, por um de seus expoentes, o Professor da Universidade de Chicago Ronald Coase,
“The Problem of the Social Cost” que, apesar de estar mais relacionado a temas econômicos,
definiu as premissas fundamentais de temas como o custo social e os efeitos externos
provocados pelas atividades econômicas, e estabeleceu uma linguagem comum entre as teorias
jurídica e econômica.

            No mesmo período, o jurista Guido Calabresi, membro da Universidade de Yale, publicou
seu trabalho “Some thoughts on risk distribution and the Law of torts”, no qual demonstrou a
importância de analisar impactos econômicos da alocação de recursos para regulação da
responsabilidade civil em âmbito legislativo e judicial.

            Richard A. Posner, juiz da Corte de Apelação dos EUA, publicou sua primeira obra em
1972, “Economic Analysis of Law”, e influenciou diretamente a atividade jurisdicional buscando a
aplicação da teoria da AED aos casos concretos da Corte, chamando a atenção e provocando a
adesão de outros magistrados ao movimento. Para Posner, é plenamente possível o exercício da
AED na aplicação jurisdicional, afirmando que o direito consuetudinário demonstra maior
eficiência que o direito legislado, tendo em vista a elaboração do primeiro pelo próprio
magistrado.

            É evidente que o movimento sofreu inúmeras críticas, especialmente nos EUA, onde
ganhou maior visibilidade no momento em que passou a servir como instrumento de análise de
casos no Judiciário norte-americano. As maiores críticas vieram de dentro do próprio país,
notadamente da corrente conhecida como Critical Legal Studies, de tendência esquerdista e
ideologicamente contrária à lógica capitalista da Análise Econômica do Direito. Entretanto, apesar
das duras críticas recebidas, incluindo a Escola Neoclássica (Austríaca), a AED se estabeleceu
como um movimento sólido e um instrumento de fato eficaz na busca de soluções melhores e
mais factíveis.

            Assim, em uma concepção moderna, podemos dizer que a AED é uma reformulação
econômica do Direito que coloca no centro dos estudos jurídicos os problemas relativos à
eficiência do Direito, o custo dos instrumentos jurídicos na persecução de seus fins e as
conseqüências econômicas das intervenções jurídicas[2].

            Percebe-se claramente o caráter instrumental da Análise Econômica do Direito, a ser
usada como uma ferramenta na busca de soluções que consigam equalizar ganhos maiores que
perdas, para o maior número de pessoas possível, ligando diretamente a Justiça ao conceito de
Eficiência. Trabalha-se com os elementos valor, utilidade e eficiência, utilizando a ótica
econômica para analisar as diversas situações jurídicas diárias.

A eficiência é o critério mais utilizado pela AED para nortear o estudo de casos e as
decisões, de forma a permitir o maior ganho possível a toda a sociedade, evitando ao máximo as
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perdas, trazendo a solução mais eficiente para o caso concreto.

            Verificaremos que as três teorias mais importantes da eficiência, desenvolvidas por
expoentes da Análise Econômica do Direito (economistas e juristas), são plenamente aplicáveis à
Administração Pública, especialmente às Sociedades de Economia Mista. Tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência, encravado no artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil como regra indissociável da atuação de toda a Administração Pública, as
teorias da eficiência trazidas no bojo da AED colaboram para uma melhor definição desse
princípio constitucional, que figura no quadro de normas brasileiro desprovido de conceito
estabelecido.

 

2 – EFICIÊNCIA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E DIRETRIZ ECONÔMICA

 

            Em princípio, cabe definir quais são os critérios que melhor explicam a Eficiência do
ponto de vista da Análise Econômica do Direito. Podemos enumerar três principais Teorias da
Eficiência na economia, a seguir:

a)          a eficiência estática, proposta por Vilfredo Pareto, propõe que “uma
distribuição de recursos será eficiente se for possível melhorar a situação de algum dos
agentes econômicos sem piorar a situação dos demais”[3];

b)          a eficiência dinâmica, teoria desenvolvida por Nicholas Kaldor e John 
Richard Hicks, também conhecida como maximização da riqueza, na qual se consideram
as perdas totais e os benefícios totais envolvidos na transação. Uma transação seria
eficiente se os ganhadores pudessem, hipoteticamente, ressarcir os perdedores e ainda
assim melhorar a sua posição inicial. “Quando os benefícios totais superam as perdas
totais, a nova distribuição de recursos escassos entre seus usos concorrentes será a mais
eficiente, devendo ser implementada mesmo a despeito da perda sofrida por
alguém”">[4].

c)          a teoria de Richard A. Posner utiliza-se do conceito de eficiência
enquanto distribuição de recursos tendente a lhes aumentar o valor. “Esse aumento
intencional do valor dos recursos através de uma distribuição eficiente é que vai sinalizar
o que Posner chama de maximização da riqueza social, o qual poderá ser medido por um
critério monetário, já que o valor aumentado deve ser medido em termos de ‘disposição
em pagar’”[5] determinada quantia para se obter determinado produto.

            Ao analisar as teorias da eficiência colacionadas acima, percebe-se que aquela que
melhor se ajusta aos preceitos da realidade brasileira, bem como sua vocação constitucional de
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justiça distributiva, são as teorias de Kaldor-Hicks e de Posner, as quais nortearão a condução
deste trabalho.

            Nota-se claramente a estreita relação entre a maximização de riquezas com a Ordem
Econômica Constitucional, a qual se expressa por meio das normas contidas no Titulo VII da
Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente o artigo 170:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno
porte.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.[6]

 

            Pautada na Justiça Social e nos princípios da dignidade da pessoa humana, valor social
do trabalho e da livre iniciativa, a Ordem Econômica Constitucional busca a melhor distribuição
dos recursos na sociedade, de forma que todos tenham condições de exercer sua cidadania em
todas as escalas possíveis, inclusive na aquisição de bens de consumo e na participação ativa no
mercado. Assim, conforme propõe o caput  do artigo 170, colacionado acima, busca-se a
maximização das riquezas (propriedade privada, livre concorrência, livre exercício de qualquer
atividade econômica independentemente de autorização de órgãos públicos) sem perder de vista
as garantias aos direitos fundamentais do homem (função social da propriedade, defesa do
consumidor e do meio-ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno
emprego, tratamento favorecido a empresas de pequeno porte).

            Entretanto, segundo as teorias da Eficiência de Kaldor-Hicks e Posner, o Direito não
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mais precisa se prender a princípios morais e religiosos, deixando para trás a moralidade retórica
do principio “dar a cada um o que lhe é devido”. O que importa, de fato, é a maximização das
riquezas pela eficiência, pura e simples, propiciando assim a construção da “equação da
distribuição de justiça, segundo a Análise Econômica do Direito, capaz de enfrentar com maior
clareza os litígios e questões surgidas entre os agentes econômicos”[7].

            Para Posner, a Justiça como eficiência significa:

Un segundo significado de justicia, tal vez el más común, es el de la eficiencia. Entre otros
ejemplos, veremos que cuando los individuos califican de injusto el hecho de condenar a una
persona sin someterla a juicio, de expropiar sin una compensación justa o de no obligar a un
automovilista a que pague los daños a la víctima de su negligencia, esto no significa nada
más que la afirmación de que ese comportamiento desperdicia recursos (véase más adelante
§ VIII.3). Incluso el principio de enriquecimiento ilícito puede derivarse del concepto de la
eficiencia (más adelante § IV.14). Y con un poco de reflexión no nos sorprenderá que, en un
mundo de recursos escasos, el desperdicio debe considerarse inmoral[8].

 

            A partir dessa visão, constata-se a importância da aplicação dos maiores e melhores
esforços no sentido de maximizar os recursos disponíveis, buscando a eficiência na utilização
desses recursos e em sua distribuição.

            Não é a toa que o princípio da eficiência está presente entre as diretrizes da atuação da
Administração Pública, como um dos pilares do exercício de todas as suas funções e
prerrogativas, seja no próprio âmbito da Administração, seja em sua relação com o particular,
seja em sua atuação direta na sociedade.

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(…)[9]

 

            O legislador constituinte desejou estabelecer a eficiência como princípio basilar da
Administração Pública por entender ser esta uma forma de coibir abusos, evitar perdas e gerar
melhor aproveitamento da atuação da Administração. Hely Lopes Meirelles fala em eficiência
como um dos deveres da Administração Pública, definindo-o como “o que se impõe a todo
agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional”[10].
A atuação do agente público não se limita mais à legalidade de sua atuação, mas também ao
exercício de suas funções com a exigência de resultados positivos e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros.

            Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o princípio da eficiência apresenta dois aspectos, o
primeiro em relação ao modo de atuação do agente público, e o segundo em relação ao modo
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de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, sempre com o claro objetivo de
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público.

            Por outro lado, o princípio da eficiência, chamado por Celso Antônio Bandeira de Mello
de “princípio da boa administração”, deve estar adstrito aos limites do princípio da legalidade,
“pois jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o dever
administrativo por excelência”[11]. Tomando emprestada essa expressão que utiliza do Direito
Italiano, o ilustre doutrinador brasileiro ressalta que o princípio da boa administração é mais
abrangente que o princípio da eficiência, entendendo este último como uma faceta do primeiro.

            Citando o jurista italiano Guido Falzone, Bandeira de Mello assinala que

 

(...) (o princípio da boa administração) significa (...) desenvolver a atividade administrativa
“do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados,
graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos
para tanto”. Tal dever (...) “não se põe simplesmente como um dever ético ou como mera
aspiração deontológica, senão como um dever atual e estritamente jurídico”.[12] (sem
grifos no original).

           

Apesar do brilhantismo da explanação de Bandeira de Mello, especialmente quando
destaca o “caráter vinculante do direito fundamental à boa administração”[13], é preciso
discordar de sua visão do princípio da eficiência enquanto mera faceta do princípio da boa
administração. Em verdade, entendemos de forma oposta, verificando que o princípio da
eficiência, analisado sob o prisma da AED, nos fornece uma concepção muito maior que a mera
boa administração.

            É preciso pontuar que a boa administração é necessária para a configuração da
eficiência numa administração. Mas não existe uma boa administração sem eficiência, sem que
esta seja a direcionadora da atuação dos administradores e da própria condução nos negócios,
condutas e/ou políticas adotadas pelas instituições, públicas ou privadas. Ou seja, não é possível
iniciar uma boa administração sem que esta seja eficiente.

Claro que a eficiência por si só não é capaz de determinar a melhor forma de atuação de
uma determinada administração, da mesma forma que os demais princípios da Administração
Pública, por exemplo, não podem ser utilizados isoladamente em qualquer situação. Entretanto,
a eficiência naturalmente conduz à boa administração, maximizando riquezas, diminuindo gastos
desnecessários e efetuando uma distribuição mais equânime dos recursos disponíveis, conforme
as premissas da eficiência delineadas por Kaldor-Hicks e Posner.

O Plano Diretor de Reforma do Estado, elaborado em 1995, expressamente afirmava que

Reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização e o pessoal do Estado, mas
também suas finanças e todo o seu sistema institucional-legal, de forma a
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permitir que o mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva com a sociedade
civil. A reforma do Estado permitirá que seu núcleo estratégico tome decisões mais corretas
e efetivas, e que seus serviços – tanto os exclusivos quanto os competitivos, que estarão
apenas indiretamente subordinados na medida que se transformem em organizações
públicas não estatais – operem muito eficientemente.[14] (sem grifos no original)

           

Desta feita, resta patente a necessidade de um controle eficiente da Administração
Pública, em consonância com os demais princípios constitucionais presentes no artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil e implícitos no texto constitucional, a fim de
equalizar os recursos a serem distribuídos na sociedade e garantir uma atuação pautada na
eficiência, moralidade e legalidade, principalmente.

            As Teorias da Eficiência de Kaldor-Hicks e Posner podem e devem ser aplicadas à
Administração Pública como forma de alcançar seus princípios basilares, como um instrumento
de adequação da atuação da Administração aos interesses de toda a sociedade, especialmente
no que tange à prestação de serviços públicos de qualidade, investimentos sérios e eficazes,
organização e atuação isenta e respeito aos ditames legais.

            Enquanto instrumento de análise e decisão, a eficiência conduzirá às escolhas que
beneficiem toda a sociedade, maximizando riquezas e diminuindo as perdas, seja através da
escolha de um financiamento menos oneroso, ou através do estabelecimento de parcerias com a
iniciativa privada, mas sempre com a intenção de reduzir os custos da transação econômica,
repercutindo em melhorias e ganhos para toda a sociedade.

            Diminuindo os custos da transação, a Administração Pública, em qualquer ato que
executar, torna-se mais eficiente, consegue distribuir os recursos de forma mais justa (justiça no
sentido de eficiência, como define Posner) e maximiza riquezas. Atende, assim, aos ditames da
Ordem Econômica Constitucional, prevista no Título VII da Constituição da República Federativa
do Brasil, equalizando os direitos fundamentais do cidadão e o exercício da atividade econômica
pelos agentes do mercado.

 

3 – ALGUMAS PARTICULARIDADES DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

 

As Sociedades de Economia Mista têm seu regime definido por lei, apesar de seu capital
social ser formado, como diz seu próprio nome, por um misto de capitais públicos e privados.
Conforme o Decreto-Lei nº 200/1967, a sociedade de economia mista é

 

a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a
exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com
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direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração
Indireta.[15] (sem grifos no original)

 

Nos termos do artigo 173, §1º, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil,
o regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista que exploram atividade econômica
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços será o “regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários”[16].

Por outro lado, mesmo sendo sociedades com personalidade jurídica de Direito Privado,
cujo regime jurídico aplicável é de Direito Privado, exploradoras de atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, estão essas sociedades
sujeitas à “licitação e à contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os
princípios da administração pública”[17], devendo, assim, obedecer às disposições especificas de
leis federais e seguir as regras e procedimentos determinados para os entes da Administração
Pública Direta, como a Lei de Licitações (Lei 8.666/1973). Ou seja, como se costuma dizer na
doutrina e na prática, é um regime de Direito Privado parcialmente derrogado por normas de
Direito Público.

É preciso destacar que as Sociedades de Economia Mista estão previstas na Lei de
Sociedades Anônimas, nº 6.404/1976, nos artigos 235 a 240, uma lei de caráter eminentemente
privado. A despeito disso, sua definição está contida no Decreto-Lei nº 200/1967 e o seu regime
jurídico previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, conforme citação anterior (nº
16 e 17). Percebe-se a partir de uma análise inicial que se trata, de fato, de situação anômala,
na qual convivem dois regimes jurídicos distintos, cujas características da sociedade em questão
são o resultado da simbiose entre o Direito Público e o Direito Privado, de acordo com as
limitações, deveres e direitos estabelecidos em lei para essas sociedades.

Encontramos definições similares na doutrina, tanto de Direito Público como de Direito
Privado, de que a Sociedade de Economia Mista nada mais seria que uma nomenclatura
específica para a associação de capitais e fundos públicos ao capital privado, com o objetivo de
explorar empreendimento econômico, e não uma noção jurídica, como definiu Fritz Fleiner[18]
ou, na lição de Pontes de Miranda, não seria um conceito de direito, mas de economia e
finanças[19].

Também fundamental anotar que não basta a simples participação do capital estatal no
empreendimento econômico para que esse, se sociedade anônima, possa adquirir o status de
sociedade de economia mista. Em primeiro lugar, é preciso que haja autorização legal para a
instituição de sociedades de economia mista de qualquer espécie (exploradora de atividade
econômica ou não) e de suas subsidiárias, nos termos do artigo 37, incisos XIX e XX, da
Constituição da República Federativa do Brasil:
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XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de
qualquer delas em empresa privada;[20]

 

Em segundo lugar, merece relevo o fato de que o Estado deve participar na condição de
sócio majoritário nas sociedades empresárias para que o regime de Direito Privado seja
parcialmente derrogado por normas de Direito Público.

O artigo 235 da Lei das S.A. e seguintes determinam que essas sociedades se regem
pelos dispositivos comuns da lei comercial, e também indicam que devem ser consideradas como
sociedades de direito privado (veja-se citação e nota de rodapé nº 16). Ademais, devem as
Sociedades de Economia Mista de capital aberto respeitar as normas emanadas pela  Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (artigo 235, §1º, Lei 6.404/1976).

Entretanto, é importante notar que as sociedades que participarem das sociedades de
economia mista, majoritária ou minoritariamente, estarão sujeitas às disposições da Lei das S.A.
(Lei 6.404/1976), mas sem as exceções previstas no capítulo XIX da Lei, que trata das
sociedades de economia mista (art. 235, §2º, Lei 6.404/1976).

Como demonstrado acima, o regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista,
até mesmo por força de lei, é de Direito Privado, mas que deve seguir as mesmas normas e
procedimentos típicos da Administração Pública Direta, uma vez que tem como sócio majoritário
membro da Administração Pública. Portanto, deve também observar os princípios da
Administração Pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República[21], entre eles o
princípio da eficiência.

Para corroborar nosso entendimento, podemos ainda colacionar o artigo 235, da Lei nº
6.404/1976, o qual dispõe expressamente que “as sociedades anônimas de economia mista
estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal” (grifos nossos).
Temos ainda a obrigatoriedade de sujeição das sociedades de economia mista ao controle do
Tribunal de Contas, conforme artigo 71 da Constituição da República, e o próprio artigo 173, já
comentado anteriormente, no qual encontramos disposição expressa da necessidade de
realização de licitação e contratações mediante atendimento aos princípios da Administração
Pública.

Portanto, se as sociedades de economia mista estão adstritas aos mesmos princípios da
Administração Pública previstos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
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claro está que estão obrigadas a perseguir a eficiência em qualquer instância de sua atuação,
seja interna, externa, nas suas relações com os demais entes públicos, com o particular, com os
cidadãos que são seus clientes, com seus fornecedores, com as demais empresas com que se
relaciona, enfim, em todos os seus atos, não importando a forma destes.

Mas não é apenas o mandamento constitucional que determina a persecução da
eficiência, como veremos a seguir.

 

4 – A EFICIÊNCIA COMO NORTE DA ATUAÇÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

 

Não há dúvidas de que as sociedades de economia mista possuem a obrigação legal de
perseguir a eficiência como princípio fundamental em sua atuação, tendo em vista ser esse um
dos princípios que figuram no rol do já citado artigo 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil. Entretanto, há outras razões não menos importantes para que as Sociedades de
Economia Mista persigam a eficiência em sua atuação.

Tendo em vista ser as sociedades de economia mista parcialmente compostas por capital
privado, têm estas também o dever de conduzir seus negócios para a maximização das riquezas
e dos lucros, com o objetivo de prover aos seus sócios os melhores resultados possíveis. Essa é
a finalidade da sociedade empresária, que só tem razão de existir enquanto for economicamente
sustentável. Isso significa exercer “profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços”[22], conforme definição trazida pelo Código
Civil de 2002, de forma a obter lucros para aqueles que investem nessa atividade ou, pelo
menos, não amargar prejuízos contundentes por períodos significativos, que possam indicar a
falência do negócio.

O exercício da atividade empresarial é uma das formas concretas do direito fundamental à
liberdade, a qual é referida especificamente como livre iniciativa na Constituição da República
Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso IV como um dos fundamentos da própria República e
que, segundo Sérgio Botrel,

 

(...) se resume ao reconhecimento de que os particulares poderão explorar qualquer
atividade sem a necessidade de previa autorização estatal (salvo os casos dispostos em lei),
escolhendo o ramo de atividade, o lugar e a modalidade de exploração da empresa.[23]

 

Contudo, devemos registrar que a livre iniciativa não é absoluta, nem mesmo pode ser
sobreposta a outros direitos fundamentais contidos na Constituição da República, de forma que
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deve a livre iniciativa ser exercida na medida em que não signifique a restrição do exercício de
outras premissas constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a
liberdade de associação, a liberdade de expressão, o direito de propriedade, a proteção à
propriedade intelectual, entre vários outros fundamentos constitucionais que devem encontrar-se
em equilíbrio também no exercício de atividade econômica.

Além disso, é preciso considerar a necessidade de se atender aos ditames da Ordem
Econômica Constitucional, mencionada no item 2 deste trabalho. Não pode ser admitida uma
atividade econômica que gere dividendos fabulosos para seus sócios mas que, em contrapartida,
prejudique sobremaneira a comunidade em que está inserida ou mesmo toda a sociedade.

Sergio Botrel enumera alguns direitos fundamentais que gravitam em torno da empresa.
Considerando-se o caráter dinâmico da empresa, esses direitos encontram-se em situação de
subordinação e dependência em relação a ela, servindo como orientadores, mas muitas vezes
como limitadores do exercício da atividade empresarial. Não existe hierarquia entre esses direitos
fundamentais, sendo necessários para solucionar conflitos decorrentes da exploração
empresarial.

São os seguintes direitos fundamentais: (i) dos trabalhadores (art. 7º a 11 e art. 1º,
CRFB/1988); (ii) dos financiadores da atividade empresária; (iii) dos consumidores (art. 5º,
inciso XXXII, CRFB/1988 e Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor); (iv) dos
concorrentes (art. 170, CRFB/1988 e Lei 8.884/1994); (v) dos sócios (art. 5º caput e incisos XIV,
XX, XXII); (vi) do meio ambiente (art. 170, inciso VI, CRFB/1988)[24].

Para que então se possa manter a atividade econômica exercida economicamente
sustentável, atendendo também aos princípios fundamentais constitucionais e aos ditames da
Ordem Econômica Constitucional, recorremos à eficiência como linha condutora e instrumento de
melhoria da gestão empresarial. Mas o que, de fato, significa recorrer à eficiência para tornar a
atividade econômica desenvolvida pela sociedade melhor para seus sócios e para toda a
comunidade?

Retomemos pois o conceito de eficiência trazido no item 2 deste estudo. De acordo com a
teoria da eficiência de Kaldor-Hicks, a maximização da riqueza significa a própria eficiência,
traduzida numa situação em que os ganhos obtidos superem as perdas, devendo essa situação
ser de fato implementada, ainda que represente perdas para alguém. Para que uma transação
seja eficiente, é preciso que os ganhadores possam, ainda que hipoteticamente, ressarcir os
perdedores, ficando os ganhadores em situação melhor que a inicial.

Para Posner, a maximização da riqueza social é dada quando a distribuição dos recursos
tende a aumentar seus valores, estabelecendo-se o limite desse valor na disposição do agente
em pagar certo valor para obter aquele determinado recurso. Segundo o jurista, a própria justiça
pode significar eficiência, na medida em que uma decisão mais justa e mais adequada àquela
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situação de conflito significa evitar desperdícios, o que por ele pode ser considerado imoral[25].

Verificamos, portanto, que para alcançar maior eficiência na atividade econômica é preciso
não apenas aumentar os lucros, mas também diminuir perdas e afastar ao máximo o desperdício
de recursos, tornando assim a atividade mais lucrativa e, principalmente, eficiente. Menos
perdas significam maximização de ganhos.

Também não podemos nos esquecer de que as reparações, respeitando-se os princípios
fundamentais constitucionais e a Ordem Econômica Constitucional, não podem ser apenas
hipotéticas se estas representarem perdas significativas para a sociedade. Passa o empresário a
ter uma responsabilidade importante, no sentido de exercer a sua atividade com o menor
impacto negativo possível para a sociedade, cuidando para que, quando esse impacto negativo
for inevitável, busque alternativas reparadoras dos danos que sua atividade cause.

A eficiência, então, mostra-se como um conceito dinâmico e fundamental para o
desenvolvimento da atividade empresária, independente de quem a pratica, de forma que essa
atividade alcançará o sucesso somente se for eficiente, considerando-se todas as premissas
anteriores. Só é possível maximizar lucros e diminuir perdas sendo eficiente, e para ser eficiente
é preciso exercer sua atividade evitando ao máximo o desperdício de recursos e maximizando a
riqueza social, nos termos da teoria de Posner, tendente a aumentar o valor dos recursos
através de uma distribuição eficiente.

Se não é possível realizar uma atividade empresária sem que esta seja eficiente, não
resta outra alternativa também às sociedades de economia mista senão buscar a eficiência em
todos os seus atos, eficiência considerada nos termos das teorias de Kaldor-Hicks e Posner. A
sociedade de economia mista, não diferente de qualquer outra sociedade (empresária ou não)
ou do empresário, tem a mesma responsabilidade de exercer a sua atividade de forma a reduzir
ao máximo os impactos negativos que essa venha a produzir na sociedade, bem como a
responsabilidade perante seus acionistas de maximizar os seus ganhos, repercutindo em
resultados tanto mais satisfatórios quanto possível.

Não é apenas a obrigação legal contida no artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil que impõe às sociedades de economia mista a adoção da eficiência como
princípio básico de sua atuação. A sua própria condição de sociedade empresária, cujo regime
jurídico é precipuamente de Direito Privado, imputa-lhe o dever de exercer a sua atividade de
forma eficiente com uma responsabilidade ainda maior, uma vez que presta serviços e/ou
produz ou circula bens, em sua maioria, essenciais aos cidadãos, mas que não podem ser
executados de maneira irresponsável e sem atenção aos princípios fundamentais constitucionais.

Temos um bom exemplo nas sociedades de economia mista fornecedoras de energia
elétrica e prestadoras dos serviços relacionados à própria energia elétrica. Apesar de ainda haver
regiões no País que não contam com o serviço de energia elétrica, é evidente que se trata de
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serviço essencial ao cidadão, básico, imprescindível ao homem moderno. O fornecimento de
energia elétrica pode ser considerado como uma concretização do princípio da dignidade da
pessoa humana, pois uma vida digna depende de condições mínimas de existência, exatamente
o que representa a energia elétrica, assim como o saneamento básico, acesso à saúde e à
educação, entre outros.

Tanto assim é que a União tem a competência para explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, “os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam
os potenciais hidroenergéticos”[26]. Desta forma, a atuação dessas sociedades de economia
mista deve sempre se pautar pelo atendimento aos princípios fundamentais constitucionais, de
forma a exercer a sua atividade proporcionando atendimento de qualidade ao máximo de
cidadãos possível, cobrando um valor que lhe permita manter suas atividades de maneira
economicamente saudável sem impor um valor restritivo ao acesso a esse recurso essencial.

Por outro lado, não se pode olvidar de que essa é uma sociedade constituída por sócios,
que investem capital para o desenvolvimento e a continuidade das atividades da empresa,
fomentando o crescimento do negócio para a maximização de suas riquezas investidas. Por isso,
não pode ser relegada a um plano inferior a obtenção de lucros para seus acionistas,
especialmente daquelas sociedades que possuem ações negociadas em Bolsa de Valores e que
recebem o investimento de pessoas físicas e jurídicas que em nada se relacionam com a
Administração Pública, mas visam unicamente o maior rendimento possível de suas ações, sejam
pequenas ou vultosas quantias, investidores individuais ou grandes fundos de pensão.

Resta patente a importância da eficiência nesse processo, o qual requer o máximo de
ganhos com menor número de perdas, o que só pode ser alcançado através da aplicação da
eficiência na gestão das sociedades de economia mista.

Um planejamento de negócios bem desenvolvido, a desburocratização de procedimentos e
atos, a redução – e até a eliminação – do desperdício, a simplificação de rotinas internas, a
busca por contratações mais vantajosas, o aperfeiçoamento da mão de obra, a prestação de
informações verdadeiras e de forma adequada aos investidores, enfim, a persecução da
eficiência através de uma gestão mais transparente, saudável, pró-ativa, economicamente viável
é o caminho correto e mais curto para se alcançar o exercício da atividade econômica em sua
melhor forma, fornecendo produtos e serviços com excelência, provendo retornos proveitosos
aos investidores e interagindo de forma ao menos satisfatória com a comunidade envolvida por
essa sociedade empresária.

Resgatando uma vez mais a justiça enquanto eficiência trazida por Posner, não há dúvidas
de que a busca pela eficiência na atuação das sociedades de economia mista tende a efetivar a
justiça de forma concreta, tirando-a do plano teórico e trazendo-a para a realidade dos cidadãos
e das demais empresas que dela dependem. Claríssimo exemplo é a doação de equipamentos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 564



mais eficientes para comunidades de baixa renda e instituições de assistência, como geladeiras e
auto-claves que consomem menos energia, o que não se trata de um ato de caridade ou, como
muitos poderiam afirmar, uma mostra da justiça social.

Trata-se, na verdade, da distribuição mais eficiente de recursos, que pode ser feita na
diminuição da energia fornecida a esses agentes que não têm condições de pagar pelo serviço
ou possuem o benefício da tarifa reduzida, realocando essa energia para outros agentes que
possuem demanda de energia e têm condições de pagar o máximo do valor daquele serviço.
Exatamente como Posner define, é a distribuição mais eficiente dos recursos com a redução do
desperdício,  aumentando o valor do recurso e resultando na maximização da riqueza social.

 

5 – CONCLUSÃO

 

Como vimos no presente estudo, a eficiência, além de ser um princípio constitucional que
vincula a atuação das Sociedades de Economia Mista, é a linha mestra que deve ser seguida
pela atividade empresária, como forma de maximizar a riqueza social.

Conforme exemplo dado no capítulo anterior, a distribuição mais eficiente dos recursos
com a consequente diminuição do desperdício não significa somente alcançar a eficiência, mas
também alcançar a justiça, pois uma de suas facetas e um de seus principais objetivos é,
justamente, atingir a maior eficiência possível nas relações, sejam elas litigiosas ou não, de
forma que o maior número de agentes possível possa obter a maior quantidade de ganhos
possível, reduzindo-se ao máximo as perdas e impactos negativos da atividade empresária.

O conceito de justiça desmistificado e apartado dos dogmas religiosos e sociais contribui
para uma racionalização maior da própria atividade empresária, que deve ser vista como
essencial para a existência da sociedade tal qual como configurada hoje. É imprescindível que a
justiça seja entendida, realmente, como eficiência, cuja capacidade de trazer melhores soluções
para situações de conflito é patente, especialmente em uma sociedade cujo valor do capital é
extremamente caro e sua disponibilização demanda uma mobilização muito grande de diversos
agentes econômicos.

Claro que não podem ser deixados de lado os direitos fundamentais do homem,
consubstanciados nos princípios fundamentais constitucionais, mencionados no capítulo 4 deste
trabalho. São eles, igualmente, condições essenciais para a existência humana na atual
sociedade.

O equilíbrio entre ambas as necessidades pode ser trazido pela eficiência, esta no sentido
descrito por Kaldor-Hicks e Posner, com a finalidade última de distribuir melhor os recursos e
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maximizar a riqueza social, minimizando perdas e reparando-as tanto quanto possível.

Nas sociedades de economia mista não poderia ser diferente. Apesar de estarem estas
submetidas ao regime de Direito Privado parcialmente derrogado por normas de Direito Público,
e possuírem a obrigação constitucional de perseguirem os princípios da Administração Pública,
dentre eles a eficiência, não perdem essas a sua característica fundamental de sociedades
empresárias. Portanto, não somente a eficiência em sua medida constitucional lhes é aplicável
como também em sua medida jurídico-econômica, conforme demonstrado anteriormente, para
que possa atuar no mercado em situação de igualdade – ou, ao menos, próximo dessa situação
– em relação aos demais agentes do mercado.

É fundamental que a gestão das sociedades de economia mista seja, de fato, conduzida
pela eficiência, como dito, não somente a eficiência da Constituição da República Federativa do
Brasil, cuja definição não está clara na própria Constituição, mas, principalmente, a eficiência
jurídico-econômica, fornecida pela Análise Econômica do Direito, como forma eficaz de alcançar
os melhores resultados, tanto para acionistas, quanto para a própria empresa, bem como para
toda a sociedade.

O uso da eficiência como ferramenta nas sociedades de economia mista tende a colaborar
para uma atuação menos burocrática, mais viável economicamente e mais lucrativa, bem como
mais distributiva, no sentido de bem atender a todos que dela dependem, ainda que não
possam pagar o valor de seus produtos ou serviços que são essenciais à sua sobrevivência. Não
nos resta a menor dúvida de que a eficiência pode e deve ser o instrumento de melhoria e
adequação da gestão das sociedades de economia mista à realidade dinâmica do mercado e da
sociedade, atendendo não somente aos requisitos da atividade empresária, mas também aos
ditames dos princípios fundamentais.
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A ECONOMIA DO CRIME: UMA ABORDAGEM DE DIREITO E ECONOMIA SOBRE A
INEFIÊNCIA DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO E COMO AS SUAS NORMAS

INCENTIVO A ATIVIDADE DELITUOSA

THE ECONOMY OF THE CRIME: A STUDY OF LAW AND ECONOMICS ON THE INEFFICIENCY OF
THE BRAZILIAN CRIMINAL SYSTEM AND AS ITS NORMS INCENTIVE THE DELICTUAL ACTIVITY 

Giovani Magalhães Martins Filho
Sídney Guerra Reginaldo

RESUMO
A importância do trabalho que se apresenta reside na percepção da aplicabilidade da economia
no sistema jurídico penal. O que se pretende com este trabalho, em sentido amplo é analisar a
economia do crime por meio da análise econômica do direito, a fim de demonstrar de que modo
pode buscar causas e possíveis soluções para o aumento da criminalidade, bem como o que
representa do ponto de vista da Economia do Crime, institutos como a progressão de regime, o
sursis, o princípio da insignificância, e de que modo a Análise Econômica do Direito avalia o atual
sistema penal brasileiro. Conclui-se com a necessidade de se modificar a abordagem e o modo
de tratar as normas penais e o deliquente visando a que as normas de direito criminal voltem a
cumprir sua função. Finaliza-se, portanto, como um apelo a que se trabalho com o direito penal
de modo a que o crime possa vir realmente a não compensar.
PALAVRAS-CHAVES: Direito e economia; sistema punitivo brasileiro; ineficiência; escolha
racional.

ABSTRACT
The importance of the work that if presents inhabits in the perception of the applicability of the
economy in the criminal legal system. What if it intends with this work, in ample direction is to
analyze the economy of the crime by means of the economic analysis of the right, in order to
demonstrate of that way can search causes and possible solutions for the increase of crime, as
well as what represents of the point of view of the Economy of the Crime, justinian codes as the
regimen progression, the probation, the beginning of the insignificância, and of that way the
Economic Analysis of the Right evaluates the current criminal system Brazilian. It is concluded
with the necessity of if modifying the boarding and the way to treat the criminal norms and
deliquente being aimed at the one that the norms of criminal law come back to fulfill its function.
It is finished, therefore, as one I appeal the one that if work with the criminal law in order that
the crime can come really not to compensate.
KEYWORDS: law and economics; Brazilian punitive system; inefficiency; rational choice.

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente articulado é o de passar em revista o sistema penal brasileiro a fim de
verificar se, e até que ponto, o direito penal cumpre o seu mister em face do atual ordenamento
jurídico pátrio ou se, ao revés, acaba por incentivar a que crimes venham a ser cometidos,
contribuindo, portanto, para o aumento da criminalidade no território nacional.

Para cumprir tal desiderato, a abordagem do tema em questão fugirá, sempre que possível for,
da abordagem tradicional e dogmática do direito criminal, indo além da mera busca de uma
conformação constitucional das normas penais. A metodologia de trabalho utilizada será a de
confrontar o sistema normativo penal brasileiro aos pressupostos de abordagem dos movimentos
de Law and Economics e do Critical Legal Studies. Trata-se de modernas correntes do
pensamento jurídico de origem norte-americana que se espalharam por todo o globo, visando
trazer novas respostas para os problemas jurídicos que, na visão tradicional, são resolvidos, o
mais das vezes, com algum grau de intuição e de argumentos de autoridade.
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O problema relativo à criminalidade está na ordem do dia. Diuturnamente, é noticiada a prática
de crimes cada vez mais bárbaros e em proporções nunca antes imaginadas. O nível de
criminalidade, tanto quantitativa quanto qualitativamente, assim como a sensação de
insegurança, têm aumentado constante e drasticamente. Registre-se, de passagem, que,
segundo a 3ª edição do Fórum de Segurança Pública, somente no estado do Rio de Janeiro
durante o ano de 2006 ocorreram 36.769 crimes de roubo, aumentando-se tal número, no ano
de 2007, para a órbita dos 137.259 delitos do mesmo tipo, o que conduz a um aumento de
quase 375% do número de roubos praticados.

Urge, portanto, que se busquem soluções. Não custa nada, entretanto, ressaltar que para mais
ou para além de mera resposta ao apelo midiático, faz-se necessário que se dote o ordenamento
jurídico de instrumentos capazes de fazer com que as normas jurídicas venham a cumprir, com
o menor esforço possível, os seus objetivos. Nesse caminhar, desenvolve-se o presente texto no
afã de passar em revista o ordenamento jurídico criminal brasileiro. Apresentar-se-ão pontos
críticos do atual direito penal, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista
jurisprudencial, que a doutrina os apresenta como instrumentos benéficos à tão falada e nunca
conseguida ressocialização do preso e que, na verdade, de algum modo têm servido de
incentivos ao exercício da atividade criminal.

Busca-se, portanto, em primeiro lugar evidenciar as situações jurídico-normativas que à míngua
de não cumprir a sua missão têm servido como mecanismos instigadores da prática delituosa.
Efeitos de segunda ordem, portanto, surgem a partir de normas de política criminal reveladas
ineficientes. Em linguagem médica, é preciso, pois, que se diagnostiquem as causas daquilo que
se busca combater - seja a doença, seja o crime - a fim de em se propor a terapêutica
necessária visando extirpar o problema em foco. A partir de então, cabível também será inferir
as motivações pelas quais não se tem buscado dotar de eficiência o sistema jurídico penal
brasileiro. Vale dizer, deve-se demonstrar o porquê de, em sua grande maioria, as alterações
legislativas em sede de direito penal ocorrerem diante de algum apelo ou clamor social.

1. A ABORDAGEM TRADICIONAL DO CRIME

 O direito penal é um dos ramos do direito público, encontrando-se sua face geral pelo Código
Penal Brasileiro de 1940 que sofrera sensível reforma em 1984. Aludido ramo tem a finalidade
de tutelar os chamados bens jurídicos fundamentais - tais como a vida, a liberdade, o
patrimônio, dentre outros - visando à proteção da sociedade, como o último dos mecanismos de
controle social. É bem verdade que tais bens jurídicos fundamentais recebem a proteção de
outros ramos do direito, como o direito de responsabilidade civil. Porém, sempre que
determinado ato for tipo por antissocial, tal ato deverá ser sancionado não apenas mediante
mecanismos indenizatórios, mas sim por repressão penal. Não é à toa que o art. 5º, XXXIX
constitucional prescreve que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal".

O Direito Penal, portanto, tem sua razão de ser a partir da violação grave dos bens jurídicos
fundamentais. Nesse patamar é preciso esclarecer que existem algumas teses doutrinárias a
explicar a finalidade do direito penal e da pena. Há a chamada teoria absoluta, de caráter
punitivo, em que o direito penal existe para punir aquele que praticara ato que além de ilícito,
goza do atributo da reprovabilidade social. Existe também a teoria relativa, de caráter educativo,
pela qual o direito penal e as penas têm sua razão de ser no fato de existir tais punições como
meio de evitar a prática do ilícito criminal. Por fim, fala-se ainda na chamada teoria mista pela
qual a existência do direito penal tem a finalidade de punir aquele pratica o ilícito criminal e, ao
mesmo tempo, que se evite que tal ilícito seja praticado. De todo o modo, o ideal é que o direito
penal venha a ser o último, senão o único, elemento garantidor da paz social e da segurança
jurídica, rompidos quando da prática de crimes.

O Estado, por meio do Código Penal, ao proibir determinadas condutas sob a ameaça de
sanções penais, cria normas jurídicas infraconstitucionais, definidas como infrações penais. A
infração penal se divide em crimes ou delitos e contravenções penais. Caso estas condutas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 572



legalmente proibidas venham a ser realizadas pelos indivíduos, aos mesmos serão aplicadas
penas, ou seja, sanções penais. É preciso que se estabeleça a diferença havida entre crimes e
contravenções penais. E tal diferença se revela pelo grau de reprovação social que a aludida
conduta recebe. Com efeito, conforme prescreve o art. 1º, do Decreto-Lei nº 3.914/41 - a lei de
introdução ao Código Penal e à Lei das Contravenções Penais:

Art. 1º Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção,
quer isoladamente, quer alternativamente, quer cumulativamente com a pena de multa;
contravenção. A infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de
multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

A sanção penal comporta duas espécies: medida de segurança e pena. A medida de segurança
tem natureza apenas preventiva com base na periculosidade do indivíduo, aplicáveis aos
inimputáveis e aos semi-imputáveis. Já a pena tem o caráter de prevenção visando ao
desestímulo à prática de crimes e a recuperação do condenado, e de retribuição ao mal
praticado. As espécies de pena são penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de
multa; a pena privativa de liberdade pode ser de reclusão, detenção ou prisão simples para as
contravenções. Já as penas restritivas de direitos, substituem as penas privativas de liberdade,
são elas, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou
a entidades públicas, interdição temporária de direitos, ou limitação de finais de semana. Quanto
ao regime penitenciário, são: fechado, semi-aberto, aberto, ou prisão-albergue domiciliar.

Reitere-se, também, que dentro desse contexto de infração penal, pode-se ressaltar o ato
infracional, como tal entendido o crime ou contravenção cometido por criança ou adolescente
com idade até 18 anos, na forma do art. 103, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como
sanção penal aos atos infracionais, há a possibilidade de aplicação das chamadas medidas sócio-
educativas descritas no art. 112 do ECA.

Abstraída a distinção apresentada entre crime, contravenção e ato infracional, pode-se definir a
infração penal ou crime lato sensu como toda conduta humana comissiva e/ou omissiva que seja
ao mesmo tempo típica, antijurídica e culpável. Cabível é, portanto, entender como elementos
fático-jurídicos para a compreensão técnica do que seja crime a tipicidade, a antijuridicidade e a
culpabilidade. A tipicidade se refere à conduta humana que se encontra descrita na lei penal e
que se quer evitar a sua prática. A antijuridicidade, por sua vez, refere-se à contrariedade da
conduta em detrimento do ordenamento jurídico e, por fim, a culpabilidade é vincada na
reprovabilidade da conduta humana tipificada. Diante do que ora se cogita, ensina Julio Fabrinni
Mirabete (2009, p. 81):

Em conseqüência do caráter dogmático do Direito Penal, o conceito de crime é essencialmente
jurídico. Entretanto, ao contrário de leis antigas, o Código Penal vigente não contém uma
definição de crime, que é deixada à elaboração da doutrina. Nesta, tem-se procurado definir o
ilícito penal sob três aspectos diversos. Atendendo-se ao aspecto externo, puramente nominal
do fato, obtém-se uma definição formal; observando-se o conteúdo do fato punível, consegue-se
uma definição material ou substancial; e examinando-se as características ou aspectos do crime,
chega-se a um conceito, também formal, mas analítico da infração.

Desta forma, para que uma conduta humana seja considerada criminosa, de acordo com a
legislação penal brasileira, estes elementos devem está intrínsecos no ato delituoso. Entretanto,
não se pode deixar de notar que o estudo do Direito Penal brasileiro também recebe a
colaboração de outras ciências, dentre elas, tem-se a criminologia, que investiga o fato
criminoso como algo além da implicação dogmática das normas, assim prediz Julio Fabbrini
Mirabete (2009, p. 11):

Nesse sentido, há um a distinção precisa entre ciência e direito. Enquanto neste a preocupação
básica é a dogmática, ou seja, o estudo das normas, da Criminologia se exige um conhecimento
profundo do conjunto de estudos que compõem a enciclopédia, das ciências penais. O delito e o
delinqüente, na criminologia, não são encarados do ponto de vista jurídico, mas examinados, por
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meio de observação e experimentação, sob enfoques diversos.

A criminologia ao estudar as causas e o fenômeno da criminalidade, costuma ser dividida em
dois ramos: a Biologia Criminal e a Sociologia Criminal. A partir desse contexto, Antônio Garcia
Pablo de Molina, (1995, p. 35), define criminologia como:

Ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da
vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma infração
valida, contrastada sob a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime, assim como
programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva do homem
delinqüente.

A biologia criminal vai estudar o crime segundo a ótica interna do agente, vale dizer, serão
verificadas as condições psicológicas do indivíduo que podem levar a cometer crime, tendo em
vista sua história de vida, bem como o convívio com familiares e na sociedade. Já no que se
refere à sociologia criminal, o intuito é o de se buscar as conseqüências que a prática dos crimes
pode trazer à sociedade, sendo, por assim dizer, verificados os fatores externos relativos à
atividade delituosa.

Como se percebe do que ora se apresenta, nem mesmo subsidiado pelas ciências penais
auxiliares, a dogmática do direito penal silencia, quando não consegue responder, a algumas
questões que são deixadas à margem de qualquer discussão. Com efeito, os noticiários
impressos e televisivos bem demonstram o aumento da criminalidade, tanto em nível
quantitativo, quanto em nível qualitativo. Só por si, já se percebe que existem falhas no modo
clássico de se analisar o sistema punitivo brasileiro. Não se consegue definir, com razoável nível
de segurança, o porquê de o direito penal atual não atingir os seus objetivos de maneira plena.
Sobre tal fato, bem descreve Jairo Saddi (online):

A indústria do crime assusta a todos nós. Prolifera-se como um verdadeiro mal, sobretudo nas
grandes cidades, onde a proporção do crime individual ou organizado tem chegado ao
descontrole quase epidêmico. Assaltos, seqüestros, latrocínios se tornaram corriqueiros, lugares-
comuns, e quase todo paulistano ou carioca já foi assaltado pelo menos uma vez. Pode-se dizer
sem medo de errar que a violência, ao lado da saúde e da educação, representam as três
preocupações centrais de todo governo atual em qualquer das esferas da Federação, seja o ente
municipal, estadual seja a União. O crescimento da violência nas duas últimas décadas tem
constituído um dos maiores desafios ao desenvolvimento do Brasil (e também da América
Latina). As taxas de homicídio colocam a região como uma das mais violentas do mundo, com
índices duas vezes mais elevados que a média mundial: no Brasil, a cada ano, ocorrem 22,9
homicídios por cem mil habitantes contra 10,7 dos outros lugares no mundo.

Como se percebe, a versão clássica de se pensar e de se estruturar o direito penal não tem
dado as respostas que a sociedade deseja. Revelam-se, pois, ineficientes as normas jurídicas
atinentes ao sistema punitivo brasileiro. Urge, pois, que seja feita uma nova abordagem,
cabendo destacar a necessidade de se ter um sistema criminal eficiente, vale dizer, que para
além de punir o infrator sirva de instrumento hábil a evitar que novos crimes venham a ser
cometidos.

2. UMA "NOVA" METODOLOGIA DE ABORDAGEM PARA O DIREITO PENAL: A ANÁLISE
ECONÔMICA DO DIREITO

A discussão sobre a Análise Econômica do Direito em si é algo que escapa ao objeto do presente
trabalho. O que se quer aqui, como já se disse, é a tentativa de se demonstrar a possibilidade
de aplicação dos pressupostos metodológicos do movimento de Law and Economics como
sistemática de apreciação do Direito Penal brasileiro. Necessário se faz, porém, tecer algumas
considerações sobre o mencionado método. Ao contrário do que possa parecer, Direito e
Economia têm entre si nítida relação. A negativa de tal concepção acontece na medida em que
os operadores do direito têm, via de regra, uma concepção simplista do que se deve entender
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enquanto Economia. A Ciência Econômica, em sua feição moderna, passa a ser encarada como
um método para compreender o comportamento humano, tendo em vista que os agentes
econômicos têm objetivos e desejos ilimitados e que os seus recursos para o atendimento
daqueles objetivos e desejos são escassos. Nessa linha, a Economia vai buscar aferir de que
modo os indivíduos deverão utilizar seus recursos finitos para satisfazer ao máximo possível as
suas necessidades.

Compreendida a Economia deste modo, verifica-se que os economistas têm uma atividade
semelhante à desenvolvida pelos juristas. Os operadores do Direito, como se sabe, vivem
discutindo sobre o "ser" e o "dever ser", pensando em mecanismos por meio dos quais o "ser"
se transforme em "dever ser", ou seja, que aquele mundo ideal venha a ser verificado no mundo
real. A economia atualmente é a tentativa de estabelecer um instrumento teórico empírico que
permita aos estudiosos compreender o comportamento humano e prevê-lo. É nesse contexto
que se percebe a necessidade da existência, pelo menos, de um diálogo entre ambas as ciências
sociais anteriormente mencionadas. Trata-se de uma moderna escola do pensamento jurídico
que busca a utilização de instrumental teórico empírico construído pela economia visando a
solucionar problemas jurídicos.

A partir do que ora se cogita, pode-se, com David Friedman (online), compreender que: "As
regras jurídicas devem ser julgadas pela estrutura de incentivos que estabelecem e as
conseqüências de como as pessoas alteram seu comportamento em resposta a esses
incentivos". É dentro dessa premissa que vai seguir o presente paper. Com efeito, exatamente
porque o direito deve ser visto como uma estrutura de incentivos a condicionar ou a regular o
comportamento das pessoas, é que se deve verificar até que ponto, em razão das ineficiências
apresentadas pela lei penal, não tem servido a própria legislação criminal como mecanismo de
incentivo ao crime. Veja-se, a propósito, a reflexão de David Friedman (online):

Você vive em um Estado no qual a punição criminal mais severa é a prisão perpétua. Alguém faz
uma proposta: já que o assalto à mão armada é um crime muito grave, os assaltantes deveriam
passar o resto de suas vidas na prisão. Um advogado constitucional pergunta se essa punição é
coerente com a proibição de punições cruéis e incomuns. Um filósofo do Direito pergunta se ela
é justa.

Um economista destaca que se o assalto a mão armada e o assalto a mão armada seguido de
morte têm a mesma punição, a punição adicional para o assassinato seria zero - e pergunta se
você realmente deseja que seja do interesse do assaltante assassinar suas vítimas.

Deste modo, é preciso que se analise o comportamento daqueles que se dedicam à prática do
crime, no intuito de aferir, como e de que modo as normas jurídicas penais e a sua aplicação
prática atual acabam fazendo com que, em alguns casos, as pessoas vejam na prática de delitos
maiores benefícios do que a realização de qualquer outro tipo de atividade.

2.1 A TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL

Uma das vertentes da análise econômica do direito que busca justificar o comportamento dos
indivíduos é a teoria da escolha racional. Ou seja, tendo em vista que os indivíduos são
racionais, agindo e fazendo escolhas para maximizar o seu próprio interesse, é válido ressaltar
que as pessoas reagem a incentivos, exatamente pelo fato de que tais escolhas geram
consequências. É preciso, de entrada, ressaltar que a escolha racional, do ponto de vista
econômico, não é necessariamente a escolha certa a ser feita, mas sim aquela realizada a partir
de uma avaliação de que prejuízos e benefícios. A partir de tal análise, se determinada conduta
trouxer uma melhora na condição do agente, o ato tenderá a ser praticado, haja vista a
maximização do próprio interesse, característica intrínseca a qualquer agente econômico.

Cristiano de Carvalho (online) apresenta as seguintes características de uma escolha racional, do
ponto de vista econômico:
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1) seja completa, o que significa que o indivíduo deve ser capaz de elencar a sua preferência em
face de suas alternativas. Por exemplo, deve ser capaz de dizer que prefere A a B; 2) seja
transitiva, isto é, se o indivíduo é capazde perceber que se prefere A a B, e B a C, então
necessariamente prefere A a C: (A > B >C → A > C).

É válido afirmar que a teoria da escolha racional busca demonstrar como os seres humanos se
comportam, não se constituindo, portanto, em um dever ser ou numa visão normativa do
homem. Neste sentido, por exemplo, a norma prevista no art. 121, do Código Penal prescreve o
dever de não matar, sob pena de ser sancionado com pena de reclusão de seis a vinte anos.
Desse modo, para assegurar tal prescrição normativa, cria-se um incentivo negativo, qual seja a
pena de prisão. Porém, a teoria da escolha racional busca reconhecer e justificar o porquê de,
em alguns momentos, tal norma não ser atendida pelos seus destinatários.

2.2 OS DIREITOS DE PROPRIEDADE (PROPERTY RIGHTS)

O direito conceitua a propriedade como sendo a faculdade de usar, gozar, fruir e dispor de
determinado bem e reavê-lo de quem injustamente o possua. Numa visão econômica, porém, a
noção de propriedade recebe uma definição mais ampla do que a jurídica anteriormente
apresentada, hoje prescrita no art. 1228 do Código Civil. Nesse sentido, Vasco Rodrigues (2007,
p. 54-55) ensina:

Direitos de propriedade definidos de forma clara são, segundo Coase, condição necessária para
que a transação não envolva custos de transação significativos e, portanto, para que as
externalidades não coloquem dificuldades importantes à obtenção de eficiência econômica.

Nessa mesma ótica, Furubotn e Pejovich, citado por Frank Stephen (1993), ensinam que
"property rights são as relações comportamentais, sancionada entre homens, que se originam da
existência de coisas e são pertinentes a seu uso". Rodrigo Leite Prado (online), a propósito, bem
demonstra a diferença havida entre a noção econômica - pertinente à análise econômica do
direito - e a clássica - noção jurídica tradicional - sobre propriedade:

Observa-se, com efeito, que a noção clássica de propriedade, até então entendida como a
faculdade ilimitada de usar, gozar e dispor de um bem, foi aí substituída pela concepção mais
pragmática de 'feixe de direitos socialmente reconhecidos'. O domínio foi reduzido a uma lista de
ações permitidas, um 'pacote de interesses' cuja legitimidade decorreria somente da força
cogente do ordenamento jurídico.

 Rachel Sztajn, Décio Zylbersztajn e Bernardo Muller (2005, p. 85) demonstram a diferença de
que se cogita:

No Direito, diz-se que o Direito de Propriedade é como um feixe que engloba direitos de uso,
usufruto e abuso, e que confere o exercício da exclusão sobre a coisa, que permite afastar
terceiros que dela pretendam se apropriar, usar ou gozar. Em Economia, os trabalhos seminais
de Ronald Coase, de modo especial The Nature of the Firm e The Problem of Social Cost,
abordaram de forma inovadora o tema da propriedade levando o que Stigler, posteriormente,
denominou Teorema de Coase.

Partindo do conceito de que o que se negocia não são bens-objeto de direito, mas, sim, direitos
de propriedade sobre dimensões dos bens, Coase propõe que, na ausência de 'custos de
transação', a alocação ou distribuição inicial dos direitos de propriedade sobre as dimensões dos
bens não terá importância, pois os agentes negociarão a transferência dos direitos a custo zero
podendo realocá-los eficientemente.

De tudo o que se cogita até o presente momento, percebe-se que a noção de direitos de
propriedade - property rights - é mais ampla, abrangente, para a economia do que a sua noção
jurídica. Com efeito, sob tal rubrica, pode-se colocar tanto as noções de direitos reais, quanto de
direitos de posse e até mesmo de direito subjetivo ou interesse material.
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2.3 A QUESTÃO DAS EXTERNALIDADES

Tendo bem definidos e alocados os direitos de personalidade, as pessoas, a partir da escolha
racional, anteriormente exposta, determinam seus atos - comissivos ou omissivos - em vista da
variação custo/benefício, buscando, sempre, maximizar seu próprio interesse. Com efeito, não se
pode perder de vista que os desejos, necessidades e interesses das pessoas são ilimitados,
beirando ao infinito; porém, os recursos disponíveis para atendê-los são escassos, ou seja,
finitos. Daí os indivíduos se moverem sempre diante do que se aponta segundo uma escolha
racional.

Ocorre, porém, que em diversas situações, cada decisão tomada por alguém gera consequências
que, por vezes, têm reflexos perante terceiros. Esses efeitos externos, que escapam ao âmbito
do próprio ato, são denominados de externalidades. Essas externalidades, a depender dos
efeitos produzidos, são classificadas em: positivas ou negativas. São positivas as externalidades
que geram um benefício ou bem estar social; negativas, por sua vez, são as externalidades que
produzem um custo ou prejuízo social. Sendo positiva a externalidade, tem-se que o seu
causador deve vir a ser compensado pelo benefício produzido, sob pena de tal ato vir a deixar
de ser praticado. Sendo negativa a externalidade, tem-se que o terceiro prejudicado deve ter
seus prejuízos reparados pelo causador dela.

Esta, entretanto, é o que se pode denominar de visão tradicional da internalização das
externalidades, cujo expoente é Arthur Cecil Pigou que deu margem, por exemplo, ao princípio
do poluidor-pagador inerente ao direito ambiental. Ronald Coase, por sua vez, propõe que a
melhor forma de reduzir ou de eliminar a externalidade não é, nem tanto, internalizando-a, mas
sim modificando o comportamento daquele que terá um menor custo diante de tal modificação.

Seja como for, é de se ressaltar que as externalidades devem ser vistas como falhas de
mercado, cabendo ao Direito tentar corrigi-las e/ou eliminá-las. O propósito é o de que, pelo
menos, sejam minorados os seus efeitos a fim de permitir relações de mercado, ou seja,
contribuindo para a continuidade de transações entre pessoas que atuam perante um mesmo
mercado.

2.4 A DISTINÇÃO MERCADO X TRÁFICO: O CRIME SEGUNDO A ANÁLISE ECONÔMICA DO
DIREITO

Pode-se entender o mercado como o ambiente artificial, tutelado pelo direito, em que as pessoas
se encontram visando a realizarem trocas, em sentido econômico. Apesar de Paula Andrea
Forgioni (2009) demonstrar a existência de vários perfis pelos quais se pode compreender a
figura do mercado, para os fins deste trabalho, suficiente se mostra o seu perfil econômico.
Apesar de ser um fato e uma necessidade social, não se pode deixar de notar que só existe
mercado, a partir de sua regulamentação jurídica. Ao direito cabe, assim, criar molduras ou
balizas dentro das quais as relações de mercado ocorrem. Assim, segundo Luciano Benetti Timm
(2008, p. 88):

Em outras palavras, o Direito importa para o funcionamento do mercado porque a eficiência das
trocas econômicas depende de um baixo custo de transação e de uma clara atribuição de
propriedade. Tanto o é que países de altos custos de transação - caracterizados por pouca
confiança interpessoal, por um judiciário lento e ineficiente - como de regra os países latino-
americanos, tendem a se desenvolver menos.

A partir da noção aqui insculpida, propõe-se comparar a noção de mercado por exemplo com a
noção de tráfico, seja de armas, seja de drogas, a fim de verificar o que distingue uma relação
de mercado de uma relação criminosa. O comparativo proposto, qualquer que seja o crime em
análise, chegará à mesma conclusão, diga-se de passagem. Com efeito, mire-se no tráfico de
drogas. Neste tipo de relação, é possível com alguma facilidade evidenciar agentes que atuam
na oferta - o traficante - e, de outro lado, aqueles que atuam na procura ou demanda - o
usuário - e, desde que cheguem a determinado equilíbrio, concernente ao preço pelo objeto
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negociado - a substância entorpecente ilícita - ter-se-á ocorrido uma transação econômica.

Tendo em vista tal comparativo ou aproximação, surge a indagação, portanto, do que vai definir
a existência ou não de uma relação de mercado e, mesmo, qual o critério diferenciador do
mercado para o tráfico. O traço diferenciador é um caso de public choice. Com efeito, trata-se
de opção político-legislativa conceber determinada relação como relação de mercado ou
criminosa. No mercado, praticam-se atividades lícitas e o tráfico ou qualquer crime é tido como
uma atividade ilícita. O caráter lícito ou ilícito da atividade é definido pela lei. Reitere-se a noção
de tipicidade como elemento fático-jurídico para a definição do que seja crime.

Veja-se o caso do tráfico de bebidas e de Al Capone, durante a chamada Lei Seca, nos Estados
Unidos, em que, nas décadas de 20 e 30 do século passado, encontrava-se proibida a venda de
bebidas em solo americano. Por ser uma atividade ilícita, os gangsteres tomavam conta de
atender à procura inerente a tal produto, de então, ilícito. As disputas eram feitas à base das
armas e do cometimento de ilícitos outros. Sobrevindo a regulamentação do mercado de
bebidas, tornando a sua comercialização ilícita, atualmente, mercados são disputados seja em
razão da qualidade do produto, seja a partir de políticas de propaganda e marketing. Perceba-se
que, nesse caso, a partir de uma "escolha do legislador", de prática de uma atividade criminosa,
passa-se a existência de um mercado.

Assim, na medida em que a licitudade/ilicitude é uma escolha legal, nada obsta de se apresentar
o criminoso numa visão diferenciada da tradicional que o entende como alguém que é levado a
cometer ilicitudes em razão de fatos ou circunstâncias sociais, como a má distribuição de renda,
a falta de trabalho e/ou a pouca educação. A proposta é a de analisar o criminoso enquanto um
"empresário", ou seja, como alguém que ao apresentar interesse em desenvolver determinada
atividade, organiza-se visando a retirar dela o maior proveito possível.

Desse modo, como se trata de opção política, apenas, a definição de uma atividade como lícita
e, portanto, predisposta ao mercado, ou como ilícita e, assim, criminosa, torna-se possível e
viável a utilização da análise econômica do direito como critério avaliador do direito criminal
brasileiro. É importante, pois, uma abordagem de "Direito e Economia" no intuito de demonstrar
onde o sistema punitivo nacional se revela ineficiente, incentivando a própria norma penal a que
crimes venham a ser cometidos. A partir daí será possível propor, inclusive, modificações a fim
de a legislação penal vir a cumprir o seu mister com eficiência.

3. O OCASO DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO

É possível como se disse anteriormente fazer uma abordagem econômica do crime e da pena.
Chama-se economia do crime o capítulo da análise econômica do direito que cuida de perquirir a
eficiência e de alavancar as deficiências do direito criminal. Os estudos sobre a abordagem
econômica do crime, ou a economia do crime, tiveram seu início em 1968 com Gary Becker,
propondo uma visão diferente da tradicional, baseado na questão do comportamento racional e
da análise de custos e benefícios para decisão entre cometer ou não um ato criminoso. É bem
verdade que existiram estudos anteriores que serviram de base, inclusive, para a proposta
beckeriana, como serve de exemplo Dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria. Porém, é com
Gary Becker que a Economia do Crime ganha contornos científicos.

Gary Becker defende a utilização do método econômico por meio da teoria da escolha racional
como mecanismo para analisar o crime e o criminoso. Para ele, a estrutura do modelo é
baseada na hipótese da racionalidade do potencial ofensor, propondo que a decisão dos
indivíduos em torno do crime é racional, e envolve uma visão direta entre os benefícios e custos
da prática delitual. Becker afirma que o criminoso escolhe racionalmente se deseja cometer um
crime, comparando os custos e benefícios, com a incerteza de obter um resultado de sucesso ou
sofrer sanções penais. A escolha racional bem demonstra que o indivíduo entre escolher a
realização de um emprego formal ou a prática de um crime de furto, por exemplo, vai avaliar
custos e benefícios entre as duas opções apresentadas e escolherá realizar aquela que lhe
trouxer uma maximização, vale dizer, aquela que produzir o melhor resultado para o agente.
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Dentro do presente contexto, descreve Luiz Tadeu Viapiana, (2006, p. 37):

O modelo de Becker tem como pressuposto que os indivíduos realizam escolhas que são
concebidas como racionais, ou seja, que respondem a determinados incentivos e condições. Ele
retoma, de certo modo, a noção presente em Jeremy Bentham (1748-1832) e Cesare Beccaria
(1738 - 1795), segundo o qual os indivíduos procuram maximizar o prazer e minimizar o
sofrimento. Na acepção de Becker, no entanto, a decisão dos indivíduos em torno do crime
envolve, em vez de prazer e sofrimento, benefícios e custos.

Percebe-se, portanto, que o foco central da economia do crime é a decisão individual de
cometê-lo, ou seja, para a escolha individual do criminoso, é levado em conta o discernimento
racional entre os benefícios e custos de seus atos. Ocorre que os benefícios são os ganhos
psicológicos e/ou monetários gerados pelo ato criminoso. Os custos, por sua vez, referem-se ao
insucesso da prática delituosa e a possibilidade de vir a ser punido pela infração cometida, além
da perda futura de renda pelo fato de vir a ser preso. Mais uma vez, posiciona-se
acertadamente Luiz Tadeu Viapina (2006, p. 14):

Na perspectiva da teoria econômica do crime, em sua esmagadora maioria, o criminoso é uma
pessoa normal que pondera e decide dentro de uma determinada estrutura de incentivos e
condicionantes. Os indivíduos, evidentemente não decidem no vácuo; eles sofrem influencias do
meio, desde sua formação inicial na família e na escola, mas ainda assim, são eles em última
análise quem decidem. A diferença entre influenciar e determinar é sutil, mas é fundamental.

Pela teoria do comportamento racional, o criminoso sempre irá determinar sua escolha, para o
ato que lhe proporcionar mais ganhos. O criminoso como qualquer pessoa, para uma análise
econômica, é dotado de duas grandes características: a racionalidade limitada - não há como
absorver e/ou compreender todas as informações predispostas - e o oportunismo - visando à
maximização do interesse próprio, pode-se, inclusive, mentir, ludibriar e praticar atos contrários
à lei. O pensamento racional maximiza a utilidade dos interesses pessoais, de modo os custos
envolvidos devem ser menores que os elevados benefícios gerados para que se pratique
determinado ato. O indivíduo escolherá cometer um crime, somente se o resultado esperado for
maior que os custos diretos da atividade criminosa e do que a sanção penal esperada.

A sanção penal gera efeitos importantes para a decisão entre cometer ou não um ato criminoso.
A probabilidade de ser preso ou de sofrer algum tipo de sanção penal é relevante para o ato
decisório do criminoso. Entretanto, a relevância da sanção somente é parte do que irá mover a
escolha racional do delinquente, e o influenciará, de maneira decisiva, somente se este assimilar
a real mensuração do grau de eficiência e eficácia da legislação penal. O efeito da sanção penal
pode ter dois tipos de classificações, quais sejam: incapacitação e dissuasão. A incapacitação
ocorre quando o criminoso é impossibilitado provisoriamente de cometer crimes; entretanto,
nessa situação de provisoriedade, é possível haver a redistribuição do comando desse ato ilícito,
ou até mesmo a substituição de um criminoso por outro. Já o efeito da dissuasão, quando a
pena é aplicada, gera uma situação de indicativo, ou seja, indica que independente da forma
com a qual o agente criminoso agir ilicitamente, e de quantos serão os que agirem desta forma,
todos serão arrebatados pelo diapasão da legislação penal.

É segundo a teoria da dissuasão que se explica que quanto maior for a aplicação da sanção
penal, maior a probabilidade de aumentar os custos gerados pela perda de renda e descrédito
moral do apenado. A aplicabilidade da sanção prisional gera ao agente criminoso aprisionado,
perda de ganhos que porventura venham a acontecer, diante de atividades lícitas, e também
pode incidir em descrédito moral, perante a sociedade em que vive, quanto às pessoas mais
próximas ao convívio do criminoso. O que se percebe da teoria da dissuasão é a relação entre a
vontade racional do agente diante da sociedade. O agir ilicitamente pode ter inibidores, ou seja,
o criminoso diante da real eficácia e eficiência da legislação penal, sentir-se desestimulado em
agir distante dos ditames legais.

3.1 O DIREITO PENAL BRASILEIRO COMO INCENTIVO POSITIVO AO CRIME
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O Direito, segundo a vertente econômica, deve ser visto como uma estrutura de incentivos a
regular a conduta das pessoas em sociedade. Desse modo, moldam-se incentivos positivos -
sanções premiais - visando a fazer com que seja praticado determinado comportamento que,
naquele momento, seja o mais vantajoso para a sociedade. Na mesma linha, devem ser criados
incentivos negativos - sanções punitivas - sempre que se quiser fazer com que os indivíduos se
abstenham da prática de determinados atos, na medida em que tais atos, se praticados forem,
irão trazer prejuízos, ônus, avarias, enfim, custos sociais. Muitas vezes, porém, tais incentivos se
apresentam ineficientes, razão pela qual atos que deveriam ser praticados, deixam de sê-lo,
porque a sanção premial não compensa o ônus advindo da sua prática. Na mesma toda, atos
que não deveriam ser evitados, restam praticados, na medida em que a sanção punitiva não
gera ao transgressor custos superiores aos benefícios conseguidos com a prática da infração, ou
seja, com a transgressão da norma.

É no contexto dos incentivos negativos que restam estruturadas as normas referentes ao direito
criminal. Com efeito, as normas prescrevem condutas que não devem ser praticadas, trazendo,
em si, o incentivo negativo, qual seja, a pena pela prática do ato que deveria o agente se abster
de fazê-lo. Desse modo e seguindo a lógica da teoria da dissuasão é que a pena indicada para
quem vier a cometer determinado delito, violando, assim, a ordem jurídica, deve ser certa e
gravosa ao ponto de servir de incentivos para que o crime não seja cometido, cumprindo, assim,
a finalidade do direito penal. Diante de penas brandas, portanto, tem-se que o indivíduo,
segundo a ética oportunista, não se verá inibido de praticar crimes. Ou seja, inexistindo sanção
ou diante de sanção branda, o criminoso como que acaba por receber um prêmio ao cometer
um ilícito, gerando efeitos de segunda ordem.

Nesse contexto, apresentar-se-ão algumas normas advindas tanto da legislação quanto por
questões de política criminal que são tidas como necessárias pela doutrina clássica penalista, por
visar, dentre outros, à ressocialização do preso. Ocorre, porém, que a prática demonstra também
a ineficiência do sistema penal quanto a este quesito. Vale dizer, ordem jurídica criminal vigente
nem tem evitado que crimes deixem de ser cometidos, pois o nível de criminalidade aumenta
diuturnamente, nem ressocializa o infrator da paz e tranqüilidade social. Situações como a
progressão de regime, o limite de cumprimento de pena em 30 anos, a suspensão condicional
da pena, o princípio da insignificância.

Quanto à progressão de regime, é oportuno esclarecer que existem três regimes de
cumprimento de pena: o regime fechado, o regime semi-aberto e o regime aberto. O regime
fechado é aquele cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média em que se faz
necessário que o criminoso seja condenado a pena superior a 8 (oito) anos. O regime semi-
aberto é cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, tendo sido o
deliquente, não reincidente, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito)
anos. Por fim, no regime aberta, a execução da pena se dá em casas de albergado ou
estabelecimento adequado, tendo sido condenado pela primeira vez, a pena inferior a 4 (quatro)
anos. É sabido que o regime determinado é apenas o regime inicial de cumprimento da pena,
sendo viável a progressão de regime, por meio do qual o criminoso condenado ao regime
fechado pode, de acordo com suas atitudes, tendo um bom comportamento carcerário, bem
como pelo tempo cumprido de prisão, progredir para um regime mais brando de cumprimento
da pena. Assim ensina Julio Fabbrini Mirabete (2009, p. 245):

Iniciando cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença, possibilita-se ao
sentenciado, de acordo com o sistema progressivo, a transferência para o regime menos
rigoroso desde que tenha cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e o mérito
do condenado recomendar a progressão. A decisão do juiz do processo é provisória e, a partir
do regime fechado, pode-se transferir o sentenciado para o regime semi-aberto e deste para o
regime aberto.

Registre-se ademais que a partir de entendimentos do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da impossibilidade de progressão de regime prevista inicialmente na Lei dos
Crimes Hediondos, modificou-se o texto legal da Lei nº 8.072/90 com a Lei nº 11.464/07 a
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disciplina a progressão de regime em crimes hediondos. Para tanto, basta o cumprimento de 2/5
- para condenados primários - ou 3/5 - para reincidentes - da pena aplicada. Cabível ressaltar,
ainda, que mencionada lei passa a permitir liberdade provisória àquele que fora condenado por
crime hediondo.

Perceba-se que, independentemente, do número de crimes praticados ou da quantidade de
pena aplicada, o prazo máximo que um indivíduo pode ficar recolhido em estabelecimento
prisional é de 30 (trinta) anos, na forma do que prescreve o art. 75 do Código Penal. Não
importa se apenado com mais de trinta anos, este é o prazo máximo de reclusão. A condenação
acima do montante previsto somente tem influência quanto ao prazo para ser definida ou
autorizada a progressão de regime. Assim, por exemplo, alguém que tenha sido condenado por
um crime não hediondo a pena superior a 180 anos, não importando o montante daí em diante,
cumprirá tal sanção in totum em regime fechado. Na mesma linha, cumprirá, portanto, sua pena
no total o condenado primário por crimes hediondos apenado com pena igual ou superior a 75
anos; se diante de reincidente, caso a pena seja superior a 50 anos, não haverá progressão de
regime.

Já a suspensão condicional da pena, também conhecido como sursis, é o instituto no qual o
condenado mediante algumas condições, pode ter suspensa a execução de sua pena privativa de
liberdade, por sentença que aplica pena até o limite legal de 30 anos. A suspensão da execução
da pena pode ser feita de dois a quatro anos, desde que a pena aplicada não seja superior a
dois anos. Assim prescreve o artigo 156 da lei 7.210 de 1984 - Lei de Execuções Penais: "Art.
156. O juiz poderá suspender, pelo período de dois a quatro anos, a execução da pena privativa
de liberdade, não superior a dois anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal".

As espécies de sursis são: sursis simples, sursis especial, sursis etário e sursis humanitário. O
sursis simples se refere à possibilidade de aplicação das condições de prestação de serviço ou
limitação de fins de semana além do juiz ter o poder de acrescentar outras condições. Já o
sursis especial é aplicado quando o juiz substitui a exigência de prestação de serviços à
comunidade ou a limitação do fim de semana por outras condições aplicadas cumulativamente,
quais sejam: proibição de frequentar determinados lugares públicos, proibição de se ausentar da
comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo
mensalmente para informar e justificar suas atividades. Por sua vez, o sursis etário, é outorgado
aos indivíduos maiores de 70 anos, na data da sentença, que tenham sido condenados à pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos. E o sursis humanitário, também conhecido
como sursis profilático, é concedido aos gravemente enfermos, desde que adequadamente
justificado, não podendo a pena ser superior a quatro anos.

Seja de que espécie for, são requisitos para a suspensão condicional da pena: a) o condenado
não ser reincidente em crime doloso; b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias que autorizem a concessão do
benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos.

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio de bagatela, está voltado para
fundamentar a irrelevância do fato criminal, evitando assim a condenação do criminoso quando
pratica crime tido por irrelevante, de pouca ou nenhuma agressão social. Entretanto, essa
desconsideração do fato criminoso é algo que deve ser analisado detalhadamente. Ocorre que
não é somente pelo fato de o criminoso ter cometido um crime de pequena monta, que o
mesmo deve ter seu ato considerado como insignificante. Argumenta Julio Fabbrini Mirabete
(2009, p. 104):

A excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a
doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, não está incerta na lei brasileira, mas é aceita por
analogia ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por
exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante ou ínfimo; no primeiro caso
há somente um abrandamento da pena, no segundo há a exclusão da tipicidade.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 581



É um verdadeiro erro acreditar que a insignificância do fato criminoso é referente ao valor
irrisório do bem jurídico violado, ou seja, o valor econômico, o que ocorre na percepção de
muitos dos delinquentes. Estes, por assimetria informacional, acreditam que pelo fato de
realizarem crimes de pequeno valor financeiro, não serão julgados e nem tão pouco
condenados. Em oposição à percepção social da formatação referente ao principio da
insignificância, a análise realizada frente ao ato ilegal é justamente para verificar a circunstância
da situação em que o fato foi implementado, o contexto social e a forma como a qual a atitude
do possível criminoso poderá afetar a sociedade em geral.

Registre-se, por fim, que, mesmo fora da legislação penal, há normas criadas a partir de razões
oriundas de política legislativa criminal e que podem vir a servir de incentivos à prática delituosa.
É o caso do auxílio de reclusão, benefício devido aos dependentes de segurado recolhido à
prisão, durante o período em que estiver preso sob o regime fechado ou semi-aberto. Tal
benefício chega à ordem de até R$ 789,30 por família enquanto o salário mínimo vale R$
510,00. O que se apresenta, no mínimo, como um contrassenso; maior ainda quando inexiste
benefício para a família da vítima.

3.2 UMA ANÁLISE ECONÔMICA DOS BENEFÍCIOS LEGAIS APRESENTADOS

Nesse mister, é preciso repisar um fato: o sistema prisional não recupera aqueles que são
recolhidos em virtude de sentença penal condenatória. Pelo contrário, acessam-se os
estabelecimentos prisionais em virtude de crimes patrimoniais simples, como o roubo, o furto ou
o estelionato, sendo devolvidos à sociedade traficantes de drogas, seqüestradores e ladrões de
banco. A motivação, portanto, que rende ensejo a aplicação de institutos como os que aqui se
cogitou é inócua. E, desta forma, acabam incentivando a prática de crimes, contribuindo, assim,
para o aumento da criminalidade no Brasil.

Veja-se o caso da progressão de regimes. Alguém que tenha sido condenado por crime, mesmo
que não seja hediondo, com pena superior a 180 anos, simplesmente, um novo crime para o
delinqüente não terá custo algum, vale dizer, qualquer sanção que venha a ser aplicada daí em
diante é ineficiente. Desse modo, o criminoso contumaz ao receber sanção acima das
apresentadas (180 anos para crimes comuns, 75 anos para a primeira condenação em crimes
hediondos e 50 anos para o caso de reincidência), vindo a praticar um novo crime a sanção não
terá qualquer efeito. E, em direito penal, acaso não se puna o criminoso, ele é premiado pela
prática do crime. Não há terceira alternativa para o caso em questão.

Quanto ao sursis, percebe-se que o determinante para a sua concessão é a boa conduta
daquele que fora apenado. Recebendo o livramento condicional, não há nada a impedir a prática
de um delito após a aludida suspensão. Mesmo que se revogue a suspensão concedida o novo
delito já teria sido praticado. Assim, o condenado pode praticar condutas oportunistas visando,
apenas, a ter acesso ao mencionado benefício, para voltar à atividade que resolvera se dedicar.

Na mesma linha, percebem-se efeitos de segunda ordem diante do princípio da insignificância.
Não se pode deixar de notar que a ideia subjacente é aquela pela qual não haveria fato típico,
sempre que se realizasse crime de pequena monta. Nesse diapasão, cabe verificar que,
entendendo-se e aplicando-se tal princípio como a jurisprudência vem fazendo, no sentido de
não reconhecer a existência de crimes, diante de pequenos furtos realizados em
estabelecimentos empresariais, em que o valor do furto é irrisório, diante do faturamento da
empresa, isto incentiva a que se venha a praticar, de maneira seqüenciada, pequenos delitos.
Assim, se o intuito é o de furtar, por exemplo, R$ 1.000,00, pode-se pensar em realizar 10
furtos seguidos de R$ 100,00, obtendo-se, assim, o mesmo benefício querido e evitando ser
punido.

Não muda o contexto, quando alguém que tenha trabalho formal venha a delinqüir. Com efeito,
boa parte dos brasileiros vive com o salário mínimo que custa R$ 510,00/mês. Com tal valor,
garantem a própria subsistência e a manutenção de sua família. Porém, vindo a cometer delito,
e sendo punido, o indivíduo custará ao Estado Brasileiro algo entre R$ 1.300,00 e R$
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1.600,00/mês, além do auxílio reclusão para a família que pode chegar à quase R$ 800,00/mês
por família. Ou seja, cometendo o crime e sendo preso, a pessoa terá economicamente quase o
quádruplo do valor que perceberia mensalmente se continuasse a atuar licitamente.

CONCLUSÃO

É preciso dar um basta à atividade criminosa. Resta claro que é preciso investimentos sociais,
em saúde, educação, segurança etc. Porém, isso só não basta. Vale voltar a frisar que o crime é
algo violador da ordem e da paz social. Há de se voltar a repisar neste sentido, sendo certo que
a criminalidade entrou na circunstância de normalidade social, quando na verdade se está diante
da violação da ordem. Em economia, tem-se, no crime, a máxima violação a direitos de
propriedade.

Determinados institutos jurídicos precisam ser revistos quanto à sua aplicação. O que os
motivou, razões de política criminal, torna-se inócuo e, desta forma, criam os apresentados
efeitos de segunda ordem. É de se ressaltar, em vez de servirem à ressocialização do apenado,
têm servido de incentivos à prática delituosa.

Dizem que o crime não compensa; porém, a prática demonstra que ele tem compensado e
muito. Basta ver o aumento constante do número e da qualidade dos crimes cometidos. Como
se trata de "mercado" em que se quer evitar, torna-se mister aumentar os custos de transação
referentes a tal "mercado". Faz-se necessário que o Direito Penal volte a servir de externalidade
relevante o suficiente a fim de que aludido mercado não funcione, diante da mencionada falha.

Nesse patamar, visando ao bem e à paz social, deve-se, para além de investimentos sociais,
visando a garantir o mínimo existencial, rever o direito penal, visando uma maior eficiência,
aumentando-se, por assim dizer, a certeza quanto à sanção aplicada, bem como quanto à
persecução penal. Ou seja, a pena deve voltar a servir tanto para punir o transgressor da lei,
quanto para evitar que novos crimes venham a ser cometidos. Para além disso, é importante um
melhor aparelhamento policial e um processo penal mais célere, visando a reduzir a sensação de
impunidade existente atualmente que, também, incentiva a prática de crimes.
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A LAW AND ECONOMICS COMO RESPOSTA DO SISTEMA JURÍDICO AO MODELO
ECONÔMICO NEOLIBERAL

THE LAW AND ECONOMICS AS AN ANSWERE OF JURIDIC SISTEM TO THE NEOLIBERAL
ECONOMIC MODEL

Edson Silva Da Costa

RESUMO
No mundo pós-moderno, com ideais neoliberais, os cidadãos são consumidores de justiça e,
portanto, deve-se realizar a máxima satisfação dos indivíduos conjugado com o melhor interesse
do mercado, pretendendo-se sempre a mais rápida entrega da prestação jurisdicional. 
O modelo econômico de gestão de processos é necessário para agilidade na solução de conflitos,
porém, todo processo para ser decidido, conforme as regras do jogo democrático, despende
custo de tempo e dinheiro “incompatível com a rapidez imediata que a dinâmica do mercado
exige, constituindo-se num elevado custo acrescido às transações. ” 
Este trabalho tem o escopo de fomentar a discussão e alertar sobre os riscos que uma análise
puramente econômica do direito, como a proposta pelo movimento Law and Economics, gera, o
qual, inclusive já se faz presente no ordenamento jurídico pátrio. 

PALAVRAS-CHAVES: Análise Econômica, Direito, Law and Economics, Neoliberalismo.

ABSTRACT
In post-modern world, with neoliberal ideals, citizens are consumers of justice and, therefore,
must achieve the maximum satisfaction of the individuals conjunction with the best interest of
the market, wishing always the more rapid delivery of the jurisdictional provision. 
The economic model of procedures management is necessary for agility in resolving conflicts,
however, the entire process to be decided, according to the rules of the democratic game,
spends cost with time and money "incompatible with the speed immediately that the dynamics of
the market requires, constituting a high cost increased to the transactions. " 
This work has the scope of encouraging discussion and alert on the risks that a purely economic
analysis of law, such as proposed by the movement Law and Economics, generate, which,
including already is present in the homeland legal ordainment. 

KEYWORDS: Economic Analysis, Right, Law and Economics, Neoliberalism.

Introdução

              No início dos anos de 1990, havia uma imensa criminalidade cometida por adolescentes nos Estados Unidos e, em 1995
fez-se várias previsões, a mais otimista previa um aumento de 15% da criminalidade e a pessimista de 100%[1].
              Ao contrário disso, a criminalidade diminui na década seguinte em mais de 50%, que Dubner, Stephen J., atribui à
autorização judicial de aborto, no caso que ficou conhecido nos Estados Unidos por Roe x Wade, decidido pela Suprema Corte dos
Estados Unidos em 1973.

              Para Dubner, isso se deveu porque a maioria dos casos de crimes violentos é praticada por pessoas que cresceram sem
ambiente familiar ou em “ambiente familiar adverso"[2] e com a legalização do aborto, muitas mulheres que criariam filhos nessa
situação (pobres, solteiras e adolescentes) e teriam mais probabilidade do que outras crianças de se tornarem criminosos,
simplesmente não nasceram.
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              Agora, com a legalização do aborto, essas mulheres que não tinham acesso a esse meio, porque caros, puderam fazê-lo e
esse fato produziria efeitos anos mais tarde, “justamente quando essas crianças não-nascidas atingiriam a idade do crime, o índice
de criminalidade começou a despencar”.

              Em uma análise puramente econômica de custo benefício, dissociada da moral, um método de redução da criminalidade é a
legalização do aborto e oferecimento pelo Sistema Público de Saúde.

              Outro caso que poderia levar a uma conclusão equivocada e irracional é o da lendária história do czar que para tentar reduzir
o índice de doenças no Estado, determinou a realização de estudo comparativo entre o número de médicos em determinada região e
a incidência de doenças.

              O estudo constatou que a província que possuía o maior número de médicos é a que apresentava maior incidência de
doenças.

              A solução encontrada pelo czar foi a de ordenar o fuzilamento de todos os médicos.

              Essas poderiam ser respostas hiperbólicas ao problema da criminalidade ou de incidência de doenças dadas pela Análise
Econômica do Direito (AED), utilizada pelo movimento Law and Economics, que é abordada neste trabalho.

1. Antecedentes históricos

1.1 o ambiente criado pela ÉTICA PROTESTANTE

              Max Weber, no seu Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo[3], demonstra que o desejo de ganho, o impulso para o
lucro, “do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro” sempre existiu nos homens, não se confundindo com o capitalismo,
podendo, este, ser uma limitação desse “impulso irracional”, vez que “sempre foi contrário ao sentimento ético de todas as
épocas”.

              O homem medieval, com sua cultura religiosa católica muito presente, seguia o dogma de que o lucro era “algo normal e
inevitável” desde que obtido com ética, mas sem o desejo de acumulá-lo excessivamente, demonstrado no trecho da oração típica
católica “dai-nos hoje o pão de cada dia”.

              E, poderia ter evitado o acúmulo excessivo de capital, porém, a Igreja condena o herege, mas perdoa o pecador e, por isso,
permitiu que se acumulassem riquezas, especialmente porque com a morte dos ricos, grande quantia de sua fortuna se revertia em
favor da instituição religiosa para pagamento de “dívidas de consciência”.

              Claro que o capitalismo, com seu mote de maximização de riqueza, não surgiu, nem se desenvolveu devido à reforma
protestante, mas ela lhe criou um ambiente completamente favorável, ao liberar o homem dos deveres para com a família, o lar e
das obrigações éticas, incorporando a idéia de que o homem deve comprometer-se “com as coisas mundanas para receber o pão de
cada dia”, até porque, “a fé deveria ser provada com resultados objetivos”, ou seja, com sucesso financeiro.

              E, esse mesmo capitalismo, impulsiona agora a invasão exagerada do  direito pela economia, no movimento denominado
Law and Economics.

1.2 modernidade (pós-modernidade)

              Antes de iniciar-se este capítulo, importante alertar que, apesar de não ser objeto deste trabalho a análise da pós-
modernidade, ela é necessária, de forma, resumida, para se compreender o estágio atual da invasão do direito pela economia e o
movimento Law and Economics.

              O homem tende a fracionar os momentos históricos da humanidade, para explicar seus fenômenos e o pensamento
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dominante da época, com marcos históricos para início e fim de cada período, por exemplo, a Revolução Francesa (1776)[4] como
início da moderna.

              A revolução industrial marcou o período denominado época contemporânea e, a partir de aí, não se sabe exatamente se e
quando terminou, mas o atual é usualmente denominado de pós-moderna.

              O quase  consenso acaba na terminologia, porque esse “pós-modernismo” é entendido por alguns como a retomada dos
ideais modernistas, como segunda modernidade, exacerbação desses ou simplesmente a derrocada de seus princípios.

              Assim como a nossa geração intitulou as anteriores, mediante seus feitos históricos e evolução das idéias, melhor seria que a
atual deixasse para as próximas efetivamente caracterizá-la e denominá-la, cabendo agora somente nominar de época atual ou
novamente contemporânea e a partir daí, discutir os fenômenos presentes, como a denominada “modernidade líquida”.

              Modernidade líquida como metáfora utilizada por Zygmunt Bauman[5], para identificar o estágio da era moderna, no qual,
os sólidos (valores) pré-modernos estão em desintegração e o homem atual, que possui valores líquidos, porque facilmente
moldáveis e alteráveis, pretende construir novos sólidos, mais duradouros, com base nos motivos econômicos.

              Essa modernidade, pós-modernidade ou época contemporânea, com todas as críticas aos termos, tem como principal
característica, nessa quadra da história, o capitalismo e seus ideais neoliberais dominantes que favoreceu um ambiente propício para
uma profunda e dominadora análise econômica do direito.

1.3 NeoLiberalismo

              Thomas Hobbes e Jeremy Benthan foram um dos precursores do positivismo clássico, antes Sócrates e Aristóteles já
poderiam ser chamados de positivistas porque pregavam o respeito às leis das cidades, até chegar-se aos jusfilósofos atualmente
mais consultados nas universidades nacionais, Hans Kelsen e Norberto Bobbio.

              Esse positivismo tentou definir exatamente o campo de atuação do direito, separando-o das demais ciências, como
sociologia, política e até da economia.

              Esse intento esteve fadado ao insucesso, desde o início, porém, inaugurou uma importantíssima delimitação fronteiriça entre
o direito e economia.

              O positivismo jurídico moderno fornece legitimação para as doutrinas políticas, especialmente a da escola liberal, porque
um de seus princípios básicos é a igualdade perante a lei, que justifica o estado de direito.

              A escola liberal clássica fundava-se pela defesa da propriedade privada, liberdade econômica, (liberdade da empresa,
propriedade, indústria e de câmbio) mínima participação do estado nos assuntos econômicos e a citada igualdade perante a lei.

              Essa igualdade pressupõe que todos os indivíduos possuem capacidade plena de fazer as melhores escolhas dentre as opções
possíveis do ambiente social e que o mercado livre sempre é capaz de equilibrar todos os interesses da sociedade.

              Sob esse modelo, o mundo vivenciou as duas grandes guerras modernas, sendo que após a segunda, foi posto em xeque,
momento em que a grande maioria dos Estados democráticos desenvolveu o modelo do Bem Estar Social (Welfare State)[6] ou
Estado Social, no qual se primava pela realização dos direitos sociais, como concretização dos direitos do homem, como à moradia,
saúde, educação, integração social, ressocialização dos presos, em substituição ao anterior modelo liberalista.

              Nesse modelo, o Estado não mais deixa o mercado se auto-organizar e interfere efetivamente na ordem econômica e social.

              Logo os Estados começaram a sentir o custo de implantação dos benefícios sociais e a perceber o sentido do notável jargão
econômico da infinita necessidade humana em contraponto à escassez de recursos e, aos poucos, com a inércia dos países
socialistas, na década de 80, alguns Estados, especialmente os EUA, começaram a realizar o cálculo econômico (custo) dos direitos
sociais e reavivar as idéias liberais.

              Com a escassez de recursos, o desenvolvimento econômico moderno, a evolução tecnológica e o fenômeno da
globalização[7], o mundo retoma alguns motes do liberalismo, agora em nova roupagem, denominada neoliberalismo que,
conforme Garapon, é uma “extensão do paradigma econômico a todos os âmbitos da sociedade e da vida individual”[8] no qual o
mercado é seu princípio elementar[9], buscando-se a maximização de benefícios sociais ao menor custo.

              O sistema neoliberal, que é a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização e por
novos paradigmas do capitalismo, funda-se na propriedade privada e liberdade de contratar, desprezando-se alguns direitos sociais,
sob a proposição de que certos direitos sempre serão insatisfeitos.
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              O mercado torna-se, portanto, justificativa do Estado, deixando a pobreza como mero “custo do sistema”[10] e, sob o
discurso das causas humanitárias, controlam o capitalismo em todo o mundo, tendo como principal slogan o do capitalismo
democrático, incutindo na população o ideário de que não existe democracia sem capitalismo[11], gerando com isso, maior
disparidade social (riqueza nas mãos de poucos e pobreza para os demais).

              Porém, para amenizar os conflitos entre os detentores da riqueza e os demais, naturaliza-se a diferença social, sob o
argumento de que todos têm liberdade para acumular riquezas e, por isso, os pobres não devem ser invejosos.

              A análise de custo benefício recompensa todas as relações pessoais e, o melhor interesse do mercado torna-se princípio.

              Claro que o direito não poderia ficar imune a esse modelo pós-moderno de neoliberalismo e, agora, “as decisões judiciais
devem estar atreladas ao critério fixado da ordem espontânea: o melhor interesse do mercado.[12]”, servindo o direito somente
para o fim de crescimento econômico, cabendo ao Estado, resguardar a função interna de garantia da ordem social mediante o
agigantamento do sistema de controle social.

2. a Análise econômica do direito

              Nessa ânsia neoliberal, na época de 1970, surgem movimentos que buscam aproximar as ciências econômicas da jurídica,
como o da análise econômica do direito.

              Vários estudiosos já clamavam para se abordar o direito a partir dos métodos científicos da economia, ou seja, realizar uma
análise econômica do direito, mas esse movimento, chamado de Law and Economics, ganhou força principalmente na década de 60,
com os estudos dos norte-americanos Ronaldo Coase, Richard A. Posner, da Universidade de Chicago e Guido Calabresi, de
Yale[13].
              Sob o discurso de que  há uma deficiente qualidade do Sistema de Justiça, responsável pela estagnação econômica,
demandando, assim, um realinhamento à nova ordem mundial (neoliberalismo), surge com maior intensidade esse movimento que
sustenta a implantação dos modelos neoliberais ao direito, para satisfação dos direitos fundamentais neoliberais, que são a
propriedade privada e liberdade de contratar.

              No atual estágio do desenvolvimento, a tensão entre direito e economia aumentou e a análise econômica do direito (AED)
apresenta respostas, indica limites ou sua falta entre eles, nessa sociedade moderna, que se caracteriza por sua complexidade, “onde
tudo é possível, onde tudo pode ocorrer”[14].

              A Law and Economics é uma resposta às incertezas do direito jusnaturalista por outra mais objetiva e segura, outorgada pelo
positivismo liberal de ciências mais empíricas e mensuráveis[15], que ganhou força, segundo Alexandre Morais, por três fatores
principais: a-) a construção de um estudo teórico específico (Coase, Becker, Calabresi e Posner); b-) proeminência do discurso
neoliberal e c) imbricamento entre as tradições do Civil Law e do Common Law[16].

              Para Garpon, porém, esse movimento (AED) é somente um apogeu da modernidade, com mudança de paradigmas em face
dos juristas clássicos[17].
              Como as constituições da segunda metade do século passado são, na grande maioria, voltadas ao bem-estar social, para que
a análise econômica impregne o sistema jurídico, necessária a “revisão das normas legais, dos limites da intervenção do Estado e
da própria constituição”, que são um estorvo a ser eliminado em nome da eficiência econômica”[18].

              Importante aqui já destacar que o caso do Brasil e dos demais países de desenvolvimento tardio, como os da América do
Sul, em geral, a interferência é ainda mais incisiva porque os direitos sociais não foram fruto de conquistas democráticas, mas sim,
de constituições que os instituíram e longe de serem concretizados[19].
              Na matriz metodológica proposta, o sistema jurídico ótimo “é o que se apresenta por leis claras e eficazes, tuteladoras da
propriedade e dos contratos, em face da (dita) ‘autonomia da vontade’ tornando, assim, uma peça chave para o crescimento
econômico de longo prazo”.[20]
              Para David Weisbrot, presidente da Comissão Australiana de Reforma do Judiciário, os problemas que prejudicam o
desempenho econômico dos países em desenvolvimento são, na maior parte das vezes, devidos à justiça morosa, parcial e
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imprevisível[21].
              O mercado, como motivo neoliberal, é a própria razão do Estado e o direito deve maximizar o lucro e facilitar a acumulação
de riquezas, “tendo na eficiência de mercado o critério normativo para avaliar o direito legítimo e o processo decisional jurídico
efetivo.”[22]
              Para combater essas características prejudiciais, a Law and Economics (LAE) apresenta soluções, por órgãos de fomento,
como o Banco Mundial, a serem seguidas especialmente pelos países de desenvolvimento tardio ou em desenvolvimento.

              Essas referidas diretrizes foram incorporadas ao ordenamento jurídico nacional, especialmente com a edição da Emenda
Constitucional nº 45/2004, que promoveu a nomeada “Reforma do Judiciário”.

              Retoma-se, então, o mito do positivismo de que se pode mudar a sociedade mediante elaboração de leis, assim como o
homem pode controlar a natureza conhecendo suas leis[23].
                        Essa Análise Econômica do Direito, promovida pela Law and Economics, atua no sistema macro, organização e
administração da justiça e micro,  decisão judicial.

              Analisa-se algumas dessas características e soluções/determinações apresentadas.

2.1 A eficiência como metavalor

              No mundo pós-moderno, com ideais neoliberais, os cidadãos são consumidores de justiça[24] e, portanto, deve-se realizar
a máxima satisfação dos indivíduos.

              A declaração dos direitos sociais é “o meio para assegurar a maior felicidade ao maior número de pessoas e não como
garantias dos direitos inerentes ao sujeito e ligadas ao indivíduo”[25].

              Para os consumidores da justiça e para o melhor interesse do mercado, aquela é melhor quanto mais rapidamente entrega
sua prestação jurisdicional.

              Conforme pesquisa realizada no ano de 2006, pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO, constatou-se que
nos últimos 50 anos, enquanto a população brasileira triplicou por três (03) vezes, o número de processos judiciais aumentou em
oitenta (80) vezes, elevando-se ao patamar de (17) milhões de processos anualmente distribuídos nos tribunais do país[26].
              Com o atual sistema de solução de conflitos, essencialmente pela via judicial, impossível absorver todo esse fluxo crescente
de demandas.

              Para atender à crescente demanda do mercado consumidor de justiça e reduzir custo da produção, o sistema jurídico e
econômico, pela  Análise Econômica do Direito, apresentaram como solução o modelo fordista de produção em massa, com
padronização das decisões, baremizations[27], no qual há julgamentos por apreensão de sentidos, devendo-se decidir o maior
número de processos, com o menor custo.

              Atendendo à cartilha do Banco Mundial, o sistema jurídico deu como  respostas as súmulas vinculantes[28], recursos
repetitivos[29], decisão de improcedência conforme histórico do juízo[30], “valor de duração razoável do processo”,
produtividade como critério de promoção de magistrados e simplificação de ritos e a negociação.

              O instituto da transação penal, por exemplo, previsto na Lei nº 9.099/95 é uma forma de negociação na melhor análise
custo benefício, no qual o suposto infrator, aceita uma pena restritiva de direitos em substituição ao próprio processo, ou seja, há um
rápido resultado, pelo menor custo e ainda, atende aos ditames neoliberais de satisfação pessoal, porque a vítima subsume seus
interesses aos da sociedade, vez que participa ativamente no deslinde processual, pela composição civil dos danos e no exercício do
direito de representação.

              Essas alterações são um passo importante na gestão de processos, porque como é notório, há os chamados demandantes
habituais, que abarrotam o Poder Judiciário, como o Estado, com suas unidades federadas e um pequeno conjunto de empresas que
“se encontram como requeridas em processos judiciais absolutamente recorrentes envolvendo os segmentos bancários (alienações
fiduciárias, leasing, arrendamento mercantil), telefonia, administração de cartões de crédito”[31]
              Esses demandantes, racionalmente escolhem não implantar meios de atendimento aos direitos dos consumidores e, optam
por demandar na justiça, porque o sistema é moroso e mais vantajoso economicamente.

              Uma solução de conflitos imediata e com a certeza de decisão desfavorável inibiria esses abusos do direito de litigar.

              A segurança é outra pretensão do neoliberalismo incorporada pela AED, porque, conforme estudos econômicos, a incerteza
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jurídica é um dos maiores inibidores de investimento de capital estrangeiro em um país.

              A standardização da produção judiciária atenderia a esse requisito, vez que “não tem como objeto somente a eficiência: ela
visa, igualmente, a certa previsibilidade que incite o jurisdicionado a fazer escolhas com conhecimento de causa. A justiça
neolibeal transfere o peso da decisão para os jurisdicionados, considerados como atores racionais”[32].
              As súmulas vinculantes são a melhor solução a esse intento neo positivista liberalista, porque pretendem apreender os
sentidos, impedindo interpretação diversa do ordenamento jurídico dada por elas, conjugado com o mito positivista de que uma
linguagem rigorosa e clara impediria interpretações.

              Com isso, relega-se aos juristas, que deveriam voltar a ser chamados de operadores de direito, como pretendia os
positivistas clássicos, o papel de somente indicar ao cidadão qual a melhor opção pré-ordenada pelo sistema jurídico.

              No tocante às decisões, a AED pretende um constrangimento racional do magistrado, para que sempre decida conforme o
melhor interesse do mercado, para maximização de riquezas.

              Com isso, todos os casos complicados ou difíceis (hard cases) devem ser resolvidos pelos enunciados das súmulas ou se
analisando e decidindo da forma como o mercado resolveria a questão, para otimização de lucros com o menor custo possível.

              Nessa matriz, também se deve sempre garantir a liberdade de contratar e o cumprimento dos contratos, com a pretensão de
que em todos os contratos as partes envolvidas têm ampla liberdade e igualdade de contratar.

              Substitui-se, com isso, a democracia (das leis) pelo melhor interesse do mercado.

3. Críticas

              O modelo econômico de gestão de processos é necessário para agilidade na solução de conflitos, porém, todo processo para
ser decidido, conforme as regras do jogo democrático, despende custo de tempo e dinheiro “incompatível com a rapidez imediata
que a dinâmica do mercado exige, constituindo-se num elevado custo acrescido às transações.[33]”
              Aristóteles e Platão acreditavam “que a verdade poderia ser apreendida da essência das coisas, o ente é conhecido pelo
que ele é apreendido pelo sujeito, o sujeito estava assujeitado”[34].

              Essa metafísica já fora superada pela hermenêutica e teoria da linguagem há muito tempo, inclusive anteriormente pela
metafísica moderna (filosofia da consciência[35]) e retomar seus mitos é retroceder milênios na história e abandonar toda a
evolução do pensamento filosófico contemporâneo.

              A lógica do melhor interesse do mercado justificou todas as espécies primitivas de subjugação do homem pelo homem,
conhecidas pela humanidade, como as guerras e escravidão.

              Pela AED, “o sujeito não está mais no centro do universo jurídico. Ele é substituído, nesse centro, pela lei do
mercado.[36]”

              Utilizando um exemplo local do MERCOSUL, verifica-se a instalação de várias empresas estrangeiras em países
fronteiriços ao Brasil, pelo simples fato de que a legislação ambiental desses Estados autorizam sua instalação, mesmo que em
detrimento do meio ambiente e das futuras gerações, pelo simples interesse do mercado.

              Desprezar as conquistas democráticas e abandonar o pacto constitucional substituindo-se os sentidos democráticos
constitucionais pelo melhor interesse do mercado, com o fim único de maximização de riquezas é retomar ao estado da natureza
denunciado por Hobbes, de guerra de todos contra todos, na qual o homem é o lobo do homem.

              Pretender que todos tenham a mesma liberdade de contratar é negar a diferença existente entre uma empresa transnacional,
com PIB maior do que de países e um cidadão comum assalariado ou até desempregado, mas que ainda mantém sua temporária
capacidade de consumo, esquecendo-se as forças reais de poder que regem as relações contratuais.

              Inegável que a autonomia da vontade é limitada, tanto que ainda se denuncia e reconhece a existência de cláusulas abusivas
nos contratos.

              Caso se aceite o mito de isonomia absoluta e eterna das partes na formação dos contratos, subtraindo-se do Poder Judiciário
a possibilidade de revisão dos contratos, maiores abusos serão cometidos e, os próprios contratos serão afetados, porque, como a
ganância é natural do ser humano, deixando-se os detentores do poder econômico ditar as regras, os contratos não mais serão
cumpridos, porque impossíveis de serem realizados.
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              A propriedade privada deve ser respeitada, porém, não a qualquer custo, porque todos têm o dever social de colaborarem
para o desenvolvimento da humanidade.

              O discurso de felicidade plena, de possibilidade de ascensão de todos à riqueza é falacioso, porque impossível a felicidade
de todos e o mundo não comporta que todos sejam ricos, seja porque não possui capacidade de produção, seja porque a produção
de resíduos seria insustentável.

4. Conclusão

              As decisões judiciais têm impactos econômicos para Estado e para os cidadãos, como quando, por exemplo, determina que
se dê remédios a um indivíduo independentemente de disponibilidade orçamentária ou se suspende a incidência da Emenda
Constitucional nº 41/03[37].
              Como anuncia Weber[38], o homem é dominado pela geração de dinheiro, pela aquisição como propósito final da vida,
invertendo-se a relação natural, tornando a aquisição econômica não mais um meio, mas um fim a ser alcançado para a satisfação
das necessidades materiais capitalistas.

              O direito, enquanto sistema, está integrado à ordem econômica e, por isso, as decisões judiciais devem considerar seu
impacto econômico no mercado, porém, não como pretende a AED, primando sempre pela eficiência e menor custo da decisão, para
assegurar os dogmas do neoliberalismo.

              Se o discurso oficial implicasse em atitudes que somente visassem à estruturação do Poder Judiciário, com manutenção das
garantais, a crítica se esvaziaria, o problema é a derrocada da democracia.[39]
              “Será que pelo fato de a democracia e os direitos do homem terem sido seqüestrados pelos pensadores neoliberais,
devemos jogá-los fora? E se nós devemos imperiosamente sair da modernidade, será que isto deve ocorrer às custas das conquistas
mais benéficas da filosofia moderna?”[40]
              O equilíbrio entre o interesse do mercado e a integridade do direito em respeito às conquistas democráticas é o desafio a ser
superado pelos juristas contemporâneos.

              E, este trabalho teve o escopo de fomentar a discussão e alertar sobre os riscos que uma análise puramente econômica do
direito, como a proposta pelo movimento Law and Economics, gera, o qual, inclusive já se faz presente no ordenamento jurídico
pátrio.
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RESUMO 
O artigo tem como ponto de partida o julgamento do Recurso Extraordinário 407.688, pelo 

Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a penhorabilidade do bem de família do 
fiador. Primeiramente, são analisados os principais argumentos presentes nos votos dos Ministros, 
em especial no do Relator, Ministro Cezar Peluso. Em seguida, por meio de um aporte doutrinário, 

é discutida a maneira como foram manejados os argumentos econômicos no julgamento do caso 
acima referido. Ao final, são apresentadas considerações críticas, as quais apontam no sentido de 

que o emprego da análise econômica do direito pelo Supremo Tribunal Federal se deu de forma 
insatisfatória, vez que não foram observados princípios basilares deste movimento e não foi 
respeitado o dever constitucional de fundamentação das decisões. 

PALAVRAS-CHAVES: Análise econômica do direito; Bem de família do fiador; Dever 
constitucional de fundamentação das decisões. 
 

ABSTRACT 

The article has as a starting point the judgement of the Extraordinary Appeal 407.688, by the 

Brazilian Supreme Court, which has considered as constitutional the seizing of the guarantor’s 

homestead. Firstly, the main arguments of the Justices' votes are analyzed, mainly those of the 

reporter, Justice Cezar Peluso. Then, by means of doctrinal contribution, the method of how the 

economic arguments were handled is discussed. Lastly, critical considerations are presented, 

which point in the direction that the use of Law and Economics by the Brazilian Supreme Court 

was unsatisfactory, as fundamental principles of this doctrine were not considered and the 

constitutional duty of motivating decisions was disrespected. 

KEYWORDS: Law and Economics; Guarantor’s family property; Constitutional duty of motivating 

decisions. 

 

 

1. Introdução 

  

O julgamento do Recurso Extraordinário 407.688, pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 08 de 

fevereiro de 2006, teve forte repercussão na comunidade jurídica acadêmica. Uma série de 

artigos sobre o tema foram publicados, especialmente em virtude de se tratar de questão de alto 

impacto social. Muitos deles analisavam a questão da recém declarada constitucionalidade da 

penhorabilidade do bem de família do fiador de imóvel locado, e assumiam posições favoráveis 
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ou contrárias, verticalizando, assim, questões específicas, como a aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações interprivadas, a violação ao princípio da isonomia, ao direito 

fundamental social à moradia, os princípios da autonomia privada, entre tantos outros. 

Há, porém, pontos fundamentais do voto do Ministro Cezar Peluso, relator do acórdão, que 

parecem ter passado despercebidos pela doutrina e que justificam um exame do referido julgado 

sob um outro enfoque. Trata-se de argumentos de cunho econômico, que foram brevemente 

refutados pelo Ministro Eros Grau, mas não explorados com a devida profundidade. 

Nessa toada, o objetivo do presente trabalho é analisar criticamente a maneira como foram 

manejados os argumentos econômicos ventilados nos votos proferidos no julgamento do 

Recurso Extraordinário 407.688. 

Para tanto, impende esclarecer que o movimento da Análise Econômica do Direito, cujo 

instrumental será aqui abordado, não se resume a apenas uma corrente teórica. Em realidade, "os 

autores da Análise Econômica do Direito são reunidos numa mesma classificação (e em um 

mesmo título) por manterem relativos similitude e consenso nos principais conceitos, não 

obstante os conflitos doutrinários existentes entre os autores que compõem o movimento".[1] 

Deste modo, será apresentado, preliminarmente, um breve relatório do julgamento, para se 

identificar a questão controvertida, e os fundamentos que motivaram a tomada de posição dos 

julgadores. Após esta etapa, serão aprofundados os argumentos de ordem econômica, isto é, se a 

sua aplicação nos votos do Recurso Extraordinário 407.688 se deu de maneira adequada ou não, 

para, finalmente, serem tecidas considerações críticas acerca do tema. 

  

2. O acórdão do Recurso Extraordinário 407.688 

  

A decisão levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por meio de Recurso 

Extraordinário, havia indeferido pedido de liberação de imóvel apontado como bem de família, 

objeto de constrição em processo executivo em que o devedor ostentava a condição de fiador de 

contrato de locação. A decisão recorrida teve amparo no art. 3º, inc. VII, da Lei 8.009 de 29 de 

março de 1990, que prevê: 

  

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 

previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 
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O fiador, recorrente, argumentou que a Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 

2000, ampliou o rol dos direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição da República[2], nele 

incluindo o direito à moradia. 

O recurso foi conhecido pelo Ministro Relator que, em seguida, proferiu seu voto na sessão de 

julgamento. O Ministro Cezar Peluso afirmou, de início, que considerava o recurso do fiador 

inconsistente. Isto porque a nova redação do art. 6º da Constituição da República não seria 

contrária ao art. 3º, inc. VII, da Lei .8.009/1990. 

Sua fundamentação partiu da constatação de ser o direito à moradia classificado como "direito 

social", cuja dimensão objetiva supõe (para Canotilho) a provisão legal de prestação aos 

cidadãos por meio da atividade mediadora dos poderes públicos. Com esta afirmação, procurou 

justificar a possibilidade do Estado concretizar o exercício da previsão constitucional do direito à 

moradia de diversas formas. 

Nesta trilha, afirmou que o Estado tem outros caminhos para efetivar o direito à moradia, o qual 

não deve ser entendido como mero "direito à propriedade imobiliária ou direito de ser 

proprietário do imóvel". O Estado pode adotar medidas que estimulem a oferta de imóveis para 

locação habitacional, oferecendo aos locadores medidas de reforço das garantias contratuais. 

Esta medida, na ótica do Ministro Cezar Peluso, também busca a efetivação do direito à 

moradia. 

Para assentar ainda mais seu posicionamento, o Ministro Cezar Peluso destacou o art. 5º, n. 2, c, 

da Constituição Portuguesa, o qual impõe ao Estado assegurar o direito à habitação por meio de 

medidas que visem "estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o 

acesso à habitação própria ou arrendada". 

A este respeito, consignou o Ministro relator que uma das maiores dificuldades de acesso ao 

mercado de locação predial está na falta, na insuficiência ou na onerosidade das garantias 

contratuais licitamente exigíveis pelos proprietários, o que afasta os possíveis locatários. Em 

seguida afirmou que decorre intuitivamente desta fundamentação a constitucionalidade da 

exceção à penhorabilidade prevista no art. 3º, inc. VII, da Lei 8.009/1990. 

Para o Ministro Relator, só haveria violação ao art. 6º da Constituição da República caso o bem 

de família do fiador fosse penhorado enquanto existissem outros meios de assegurar o 

pagamento da dívida. Desenhou-se, aqui, uma hipótese de restrição de aplicação, mas que não 

invalida o texto legal. No entanto, esta teoria não se aplicava ao caso em tela, pois o fiador não 

possuía outra forma de garantir o crédito executado. 

O voto do relator afastou, ainda, a incidência do princípio da isonomia, uma vez que a 

expropriação do bem de família do fiador tende a proteger o direito social à moradia por meio da 

garantia do locador. Além disso, citou José Eduardo Faria para afirmar que os direitos sociais 

são direitos de preferências e de desigualdades, que discriminam justamente para poder 

compensar. Assim, justifica-se o dano à classe dos fiadores proprietários de um só imóvel em 

benefício dos interessados na locação - e, deve-se acrescentar, em benefício da classe dos 

locadores. 
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O último argumento do voto é o que merece maior atenção, para o propósito do presente 

trabalho. Para o Ministro Cezar Peluso, tornar ineficaz a técnica legislativa do art. 3º, VII, da Lei 

8.009/1990, "romperia o equilíbrio do mercado, despertando exigência sistemática de garantias 

mais custosas para as locações residenciais, com conseqüente desfalque do campo de 

abrangência do próprio direito constitucional à moradia" (grifo nosso). Diante destes 

argumentos, negou provimento ao recurso extraordinário. 

O voto seguinte foi do Ministro Eros Grau, que estabeleceu a corrente divergente. Iniciou sua 

fundamentação invocando dois precedentes do Supremo Tribunal, relatados pelo Ministro Carlos 

Velloso[3], em que se afirmava o não recebimento da possibilidade de penhora de imóvel 

residencial do fiador em contrato de locação, pela interpretação do art. 6º da Constituição da 

República. 

Sustentou que a impenhorabilidade do imóvel residencial é medida de proteção das necessidades 

materiais do indivíduo e de sua família. Em última instância, visa garantir sua subsistência. 

Sendo assim, o direito de propriedade do bem de família seria corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Por este motivo não comportaria, sequer, a verificação de 

cumprimento de função social. 

Afirmou que a possibilidade de penhora do bem de família do fiador em uma relação de locação 

poderia gerar uma situação patológica: 

  

"O locatário que não cumprisse a obrigação de pagar aluguéis, com o fito de poupar para pagar 

prestações devidas em razão de aquisição de casa própria, gozaria da proteção da 

impenhorabilidade. Gozaria dela mesmo em caso de execução procedida pelo fiador cujo imóvel 

resultou penhorado por conta do inadimplemento das suas obrigações, dele, locatário". 

  

Ou seja, ao afiançado que não paga aluguéis para adquirir casa própria é concedido o benefício 

da impenhorabilidade; já o fiador não goza do mesmo benefício. Por isso, afirmou o Ministro 

Eros Grau haver evidente afronta à isonomia. 

Em breve debate, o Ministro Eros Grau afirmou que o voto do Ministro Cezar Peluso se apegou 

à lógica de mercado, e prosseguiu com a divergência. Para tanto, sustentou que o argumento 

centrado no caráter programático do art. 6º da Constituição não pode prosperar, por ser o 

legislador vinculado aos preceitos constitucionais. Quis dizer, com isso, que o texto 

constitucional possui eficácia normativa vinculante. 

Ao final, criticou o argumento de que a impenhorabilidade do bem de família causará impacto 

no mercado de locações imobiliárias. Ao fazê-lo, porém, limitou-se o Ministro a duas 

considerações. A primeira, de que o argumento econômico não pode afastar a incidência de 

preceitos constitucionais; a segunda, de que existem outras políticas públicas possíveis, 

compatíveis com a fluência do mercado, e que não comprometam nem o direito social nem a 

garantia constitucional. 
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Encerra seu voto com a seguinte consideração: "creio que a nós não cabe senão aplicar a 

Constituição. E o Poder Público que desenvolva políticas públicas sempre adequadas aos 

preceitos constitucionais". 

Em esclarecimento, o Ministro Cezar Peluso apontou que o voto do Ministro Eros Grau não 

respondia à tese de que direito de moradia não se destina apenas à tutela do direito do 

proprietário do imóvel, mas também daqueles que não são proprietários. Estes devem morar, e a 

eles o ordenamento jurídico precisa criar institutos que permitam exercer este direito. 

O Estado pode concretizar este direito com várias modalidades de prestações, inclusive por meio 

legislativo, como no caso em tela. Para Cezar Peluso, portanto, estabelecer a impenhorabilidade 

do bem de família do fiador é uma garantia de acesso ao mercado de locação. Ao restringi-lo, os 

locadores deixariam de locar, ou exigiriam outras garantias que sobrecarregariam a classe de 

quem não possui casa própria. 

Ao mesmo tempo, destacou que os proprietários que acedem em serem fiadores nos contratos de 

locação o fazem voluntariamente, cientes dos riscos do negócio. 

Em resposta, o Ministro Eros Grau expôs que, em nenhum momento, limitou o direito de 

moradia aos proprietários de imóveis. No entanto, disse ser preciso "muito mais, a fim de que 

sejam superados problemas que são da nossa própria estrutura social". Reiterou, ainda mais uma 

vez, que não faria a leitura da Constituição para atender à lógica do mercado, e assim confirmou 

seu voto dissidente. 

O Ministro Joaquim Barbosa enfrentou a questão sob um viés diferente. Observou a colisão de 

dois direitos fundamentais: o direito à moradia e o direito à liberdade, exteriorizado no caso 

concreto, na faculdade do sujeito de se obrigar contratualmente e, conseqüentemente, suportar os 

ônus dessa livre manifestação de vontade. Em seguida, destacou a peculiaridade da situação, ao 

se tratar da eficácia dos direitos fundamentais nas relações interprivadas. 

Afirmou o Ministro que o ponto central da decisão residia na definição do peso e do rigor com 

que as regras constitucionais se aplicam aos particulares. Em seguida respondeu à questão, sob o 

entendimento de que os direitos fundamentais se aplicam igualmente nas relações privadas. 

Para decidir o caso concreto, o Ministro estudou a norma prevista pelo art. 3º, inc. VII, da Lei 

8.009/1990, e concluiu que a decisão de prestar fiança é expressão da liberdade e do direito à 

livre contratação. Ao exercer este direito o cidadão assumiria, por livre e espontânea vontade, o 

risco do negócio. Justamente por isso acompanhou o voto do Ministro Cezar Peluso, 

considerando legítima a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação. 

O Ministro Carlos Ayres Britto proferiu voto divergente, sustentando, inicialmente, que o 

substantivo "moradia" é utilizado três vezes na Constituição. No art. 6º, é apontado como direito 

social. Já no art. 7º, é considerado uma das "necessidades vitais básicas" do trabalhador e de sua 

família (o fiador perde o imóvel e, com ele, a moradia). Na terceira oportunidade, o termo é 

utilizado como política pública no art. 23, inc. IX. 
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Com fundamento no art. 7º, o Ministro defendeu a tese de que a moradia é direito indisponível e 

não-potestativo. Assim, não poderia sofrer penhora por efeito de um contrato de fiação. 

Justificou sua posição afirmando que a Constituição, ao conferir à família o adjetivo "especial", 

conferiu-lhe proteção especial, que não pode ser violada por contrato de fiação. Com isso, 

acompanhou o voto divergente do Ministro Eros Grau. 

No debate que surgiu dos apontamentos do Ministro Carlos Ayres Britto, o Ministro Cezar 

Peluso disse enxergar o fiador que só possui um imóvel como um fraudador, pois não possui 

lastro suficiente para assumir a posição de garantidor. 

O Ministro Gilmar Mendes, em breves razões, expôs que a prestação de fiança se revela como 

exercício da autonomia privada. Sendo assim, não haveria violação à norma do art. 6º, razão pela 

qual acompanhou o voto do Ministro Cezar Peluso. Neste mesmo sentido votaram a Ministra 

Ellen Gracie e o Ministro Marco Aurélio. 

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello iniciou seu voto destacando que o direito à moradia se 

qualifica como um dos direitos sociais mais expressivos, pelo que faz parte dos direitos de 

segunda geração. Sua importância extrapola os limites da Constituição, na medida em que o 

Brasil aderiu à declarações internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os quais tratam o direito à 

moradia como direito fundamental. 

Neste sentido, citou obra de Luiz Edson Fachin[4] que defende a imposição, ao Estado, da 

obrigatoriedade de prestar tutela efetiva às pessoas em geral, e em especial àquelas distantes das 

conquistas sociais, e que lhes assegure a proteção do patrimônio mínimo, corolário do princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

Feita esta advertência, o Ministro Celso de Mello remeteu à ponderação feita pelo Ministro 

Carlos Velloso, no Recurso Extraordinário 352.940, em que reconheceu a impenhorabilidade do 

bem de família do fiador, porque conflitante com o direito à moradia. 

Explicou o Ministro Celso de Mello que o raciocínio adotado anteriormente pelo Supremo 

Tribunal era o de que não pode haver desigualdade entre o locatário, cujo bem não pode ser 

penhorado, e o fiador, que ocupa posição de mero garante subsidiário da relação jurídica. A 

situação se evidencia ainda mais ao se considerar o direito de regresso do fiador, que não poderá 

requerer a penhora do bem eventualmente pertencente ao afiançado. 

Ao final, acompanhou os votos dos Ministros Eros Grau e Carlos Ayres Britto. 

O Ministro Sepúlveda Pertence acompanhou o voto do Ministro Relator. No mesmo sentido foi 

o pronunciamento do Ministro Nelson Jobim, que acrescentou, ainda, o impacto econômico das 

decisões do Supremo Tribunal: "o Tribunal não pode ficar insensível ao fato de que seus 

eventuais trabalhos teóricos ou acadêmicos possam criar circunstâncias que inviabilizem, 

inclusive, o próprio desenvolvimento do setor e abertura de moradias a todos". 

Em resposta, destaca-se manifestação do Ministro Carlos Ayres Britto: "a impenhorabilidade do 

bem de família, no caso dos autos, daria ao mercado uma oportunidade de exercitar outras 
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fórmulas substitutivas, o mercado é muito inventivo, muito criativo e encontraria meios e modos 

de resolver os futuros contratos de locação". 

Nota-se, por tudo que foi até aqui exposto, inclusive pelo último debate na sessão de julgamento, 

que a questão econômica foi o pano de fundo que conduziu os votos vencedores do julgamento. 

No entanto, como já se afirmou, esta mesma questão é pouco comentada nos artigos que 

trataram desta decisão. Trata-se, justamente, da intenção do presente trabalho, que pretende 

analisar criticamente como se deu o manejo dos argumentos econômicos ventilados nos votos 

proferidos no julgamento do Recurso Extraordinário 407.688. E, ainda, verificar-se-á se tal 

manejo constituiu uma técnica idônea, capaz de atender ao imperativo constitucional de 

fundamentação das decisões. 

  

3. A pertinência dos aspectos econômicos para as decisões judiciais. 

  

Pelo que já foi exposto até o presente momento, vê-se que a decisão que julgou legítima a 

penhora do bem de família do fiador teve o critério econômico como um de seus principais 

alicerces, especialmente o voto do Min. Relator, Cezar Peluso. Esta conclusão é referendada pela 

doutrina, ao afirmar que o julgado adotou tese vencedora "econômica e conseqüencialista" [5]. 

Em contrapartida, o Min. Eros Grau, que liderou a divergência, criticou a posição do Min. 

Relator, ao afirmar que a decisão cedia à lógica de mercado, ao mesmo tempo em que feria o 

direito fundamental à igualdade. 

Esta é, portanto, a primeira questão que se pretende analisar: podem os critérios econômicos 

prevalecer no processo de tomada de decisão judicial, em detrimento de bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos? Ou, por outro viés, podem as decisões judiciais violar direitos 

fundamentais para garantir a subsistência do mercado? Pode-se questionar, ainda, se os critérios 

econômicos são os mais adequados para se garantir boas decisões. 

Uma primeira resposta a estas questões poderia invocar a regra da otimização de Pareto. Neste 

caso, a distribuição de recursos poderia ser dita eficaz (ou ótima) se fosse realizada de modo que 

ninguém ocupasse posição melhor ou pior do que outros. Em um primeiro olhar, poderia se 

acreditar que a aplicação desta regra sempre resultaria em bons resultados. 

No entanto, Ronald Dworkin demonstra que a situação fática é muito diferente[6]. Em primeiro 

lugar, porque a maioria dos estudos demonstram que a distribuição de recursos em grande escala 

costuma atingir o grau de eficiência de Pareto. Assim, o papel dos tribunais seria mínimo, 

restringindo-se à decisões em casos pontuais de modo a otimizar poucas situações. 

Mesmo que se entendesse ser este o papel das decisões judiciais, a afirmação seria muito frágil. 

Isto porque muitos casos não comportariam qualquer decisão válida. Tome-se como exemplo a 

situação em que são vizinhos um consultório médico e uma fábrica de doces[7]. O barulho 
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gerado pelo maquinário da fábrica prejudica a prestação dos serviços médicos. Se o médico 

ajuíza ação em face da fábrica de doces, cobrando indenização pela impossibilidade de 

realização da atividade, um tribunal que aplique a lógica de Pareto não poderá decidir a questão, 

pois qualquer resposta jurisdicional afetará o equilíbrio existente entre as partes. Ou seja, irá 

privilegiar a posição de um sujeito em detrimento do outro - o que é vedado pela regra da 

otimização. 

Esta impossibilidade de decisão também é atingida no caso do bem de família do fiador. Afinal, 

qualquer decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal deixaria um grupo em situação 

favorável aos demais. A validade da penhora, por exemplo, privilegia os proprietários de 

imóveis e, como bem destacou o Min. Eros Grau, os locatários, uma vez que os seus bens de 

família não são penhoráveis. Os fiadores, por sua vez, se encontram em pior situação. Por outro 

lado, a situação se inverteria caso adotada a posição dos votos divergentes, que deixaria como 

grupo prejudicado o dos locadores dos imóveis. 

Acrescente-se, ainda, que a otimização de Pareto deixa de lado as demais discussões jurídicas, 

ao mesmo tempo em que abandona a noção de igualdade material. Sendo assim, torna-se 

bastante questionável para o processo de decisão judicial. 

A questão se mostra mais complexa ao se analisar o critério econômico da maximização de 

riqueza, proposto por Posner[8]. Para o autor, ela é alcançada no momento em que os bens e 

demais recursos estão nas mãos daqueles que mais os valorizam. E uma pessoa dá maior valor 

ao bem apenas quando ela quer e pode pagar mais por ele. 

O indivíduo aumenta sua riqueza no momento em que ele adquire um bem por valor monetário 

menor do que ele estaria disposto a pagar por ele. Portanto, se o a pessoa pagaria até $5 por um 

bem, mas o compra por $4, sua riqueza foi aumentada em $1. 

A doutrina proposta por Posner, e também por Coase[9], é a de que os tribunais devem decidir 

de modo a maximizar a riqueza social. Este postulado, porém, é bastante útil para a tomada de 

decisões, e resultaria em uma única resposta possível. Resta saber se a proposta é adequada. 

Dworkin questiona se a riqueza social é um objetivo importante: 

  

"Quem pensaria que uma sociedade que tem mais riqueza, como se definiu, é melhor ou mais 

próspera que uma sociedade que tem menos, à exceção de alguém que cometa o erro de 

personificar a sociedade, e desta forma pensar que a sociedade ganha com maior riqueza, da 

mesma forma que um único indivíduo? Por que alguém que não cometeu este erro deveria 

pensar que a maximização da riqueza é um objetivo digno?"[10] 

  

São várias as respostas para estas questões. Duas delas são diretas, e afirmam que a riqueza 

social é algo que se deve buscar em benefício próprio - da sociedade. Esta afirmação encontra 
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duas justificativas distintas. A primeira, dita imodesta por Dworkin, afirma que a riqueza social é 

o único valor existente em uma sociedade, e que ela só será melhor quanto mais riqueza possuir. 

Esta visão pode levar a casos extremos. Pense-se em um acidente de trânsito em que os danos 

causados à vítima poderiam ter sido evitados pela instalação de um equipamento de segurança 

no veículo culpado. Aplicada a teoria imodesta, o dever de reparar só existiria se os custos de 

instalação do equipamento de segurança fossem menores do que o dano causado pelo acidente. 

Caso contrário, a não instalação do equipamento de segurança produz maior riqueza, e o dano 

sofrido pela vítima deixaria de ser um bem juridicamente protegido[11]. 

A segunda versão desta teoria afirma que a riqueza social é um dos componentes dos valores de 

uma sociedade, e que um grupo mais rico pode ser considerado pior quando levados em conta 

outros critérios, como a distributividade. Esta, aliás, parece ser a corrente adotada pelo próprio 

Richard Posner: 

  

"(...) dou o nome de 'maximização da riqueza' à doutrina que usa a análise de custo-benefício 

para orientar a decisão judicial. Esse termo pode facilmente ser entendido, de modo equivocado, 

como um simples critério financeiro, o que significaria que qualquer coisa que produzisse um 

aumento da receita pecuniária maximizaria a riqueza e, portanto, seria boa. Na verdade, porém, a 

essência dessa abordagem está em insistir que todos os custos e benefícios, inclusive os não 

pecuniários, sejam levados em conta para decidir o que é uma norma ou prática eficiente; e que 

sejam pecuniarizadas - apenas para possibilitar uma comparação entre eles traduzindo-os numa 

unidade comum, o dinheiro"[12]. 

  

Bem analisadas as teorias até aqui apresentadas, bem como a posição de Posner, é possível fazer 

um primeiro questionamento a respeito da lógica econômica empregada pelo Supremo Tribunal 

ao decidir a questão do bem de família do fiador: não se pode afirmar que os votos vencedores 

aplicaram a teoria imodesta, e com isso deixaram de lado bens jurídicos como a igualdade e a 

dignidade da pessoa humana, destacados pelos Ministros Eros Grau e Celso de Mello? 

Parece exagerado, portanto, afirmar que o critério econômico deve prevalecer sobre os demais, 

em qualquer hipótese. Ressalta-se que nem mesmo Richard Posner acredita nesta 

afirmação. 

Feita esta digressão, é preciso retornar à lição de Dworkin. Existem outras teses que defendem 

que a riqueza social é um instrumento dos valores da sociedade. Assim, o aumento de riqueza 

não gera um valor por si próprio, mas ele possui valor uma vez que pode gerar outros 

aprimoramentos. 

Dentro desta concepção, a corrente causal aponta que o ganho em riqueza pode melhorar a 

posição dos desfavorecidos ao reduzir a pobreza, em um processo de "mão invisível". Uma 

segunda corrente entende que a riqueza acumulada é o material a ser utilizado pela sociedade 
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para reduzir a pobreza. Há, ainda, uma terceira corrente, que vê a riqueza social como parâmetro 

para o desenvolvimento da sociedade. 

Estas três correntes, porém, convergem no sentido de que a riqueza social só é buscada porque 

traz outros benefícios aos sujeitos, em especial às classes desfavorecidas. 

Portanto, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal foi na contramão da própria análise 

econômica do direito, ao favorecer a classe dos locadores, evidentemente privilegiados em face 

do fiador cujo único imóvel é o bem de família. 

Após expor as teorias da decisão fundadas na análise econômica do direito, Dworkin demonstra 

que este critério não é ideal. Isto porque a decisão correta, de acordo com essa doutrina, 

independe tanto do plano jurídico, ao dispensar critérios normativos, quanto do plano moral, ao 

levar em consideração somente os dados econômicos[13]. 

Dworkin não é o único a criticar a adoção do critério econômico como preponderante nas 

decisões judiciais. Bruce Ackerman, em uma das mais recentes contribuições ao tema do 

constitucionalismo e democracia, coloca o critério econômico em segundo plano, e se preocupa 

com o problema da validade democrática das decisões que refutam políticas governamentais - 

economicamente relevantes, portanto - em virtude da proteção de direitos[14]. 

Feitas estas considerações, não nos parece viável a mera aplicação do critério econômico, sem o 

cotejo de demais elementos, em detrimento dos demais valores envolvidos na decisão judicial. É 

bem verdade, porém, que os mais recentes defensores da teoria da análise econômica do direito 

procuram se proteger das críticas afirmando que este método não se limita ao caráter monetário, 

e que sua intenção é materializar os institutos jurídicos[15]. Ainda assim, é preciso esclarecer que 

as decisões judiciais não são necessariamente boas ao seguir a lógica econômica. Além disso, as 

decisões assumiriam um caráter instável, já que a alteração do resultado econômico da decisão 

ensejaria uma modificação da opinião do julgador[16]. 

A situação se torna ainda mais grave ao se constatar que a teoria da análise econômica do direito 

aplicada no julgamento do bem de família do fiador foi a dita imodesta, uma vez que direitos 

fundamentais, como a igualdade, foram descartados sem qualquer justificativa, embora os votos 

vencidos tenham suscitado estas questões. 

Por isso é possível afirmar que a aplicação da análise econômica do direito deve se dar, no 

máximo, de forma supletiva, e meramente informar o processo de decisão. Defender o contrário 

é colocar em cheque todo o sistema constitucional de proteção aos direitos fundamentais, bem 

como desprezar as regras postas pelo ordenamento jurídico. É inviável a substituição das regras 

de direito pelas regras de mercado. 

  

Respondido o questionamento inicial, no sentido de que o critério econômico não pode 

prevalecer nas decisões judiciais, faz-se necessário retomar o acórdão do bem de família do 

fiador. Isto porque as considerações feitas até aqui não examinaram a forma como o Ministro 

Relator fundamentou sua decisão pela lógica econômica. E o exame desta questão serve tanto 
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como um alerta a respeito do objetivo das decisões do Supremo Tribunal quanto a respeito da 

possibilidade dos juízes desempenharem este papel e da técnica de aplicação da própria análise 

econômica do direito. 

O Ministro Cezar Peluso sustentou que a impenhorabilidade do bem de família do fiador 

"romperia o equilíbrio do mercado, despertando exigência sistemática de garantias mais 

custosas para as locações residenciais, com conseqüente desfalque do campo de abrangência do 

próprio direito constitucional à moradia" (grifo nosso). 

Ora, mas se nota que este suposto rompimento do equilíbrio do mercado não foi sequer 

demonstrado pelo relator. 

O Ministro Eros Grau criticou este argumento, mas de forma bastante sucinta[17]. Limitou-se a 

afirmar, em primeiro lugar, o que se procurou demonstrar nos parágrafos anteriores, que os 

princípios constitucionais não podem ser afastados somente por um argumento econômico. 

Além disso, apontou que outras políticas públicas compatíveis com a fluência do mercado são 

possíveis - mas não apresentou nenhuma solução concreta. O restante de seu voto tratou de 

questões jurídicas que, neste caso, seriam insuficientes para alterar o posicionamento 

eminentemente econômico que prevaleceu. 

Em que pese ter sido muito breve ao divergir dos argumentos econômicos de seus pares em seu 

voto, em recente artigo acerca da prestação jurisdicional, Eros Grau afirmou categoricamente 

que "a lógica do mercado determina as decisões do colegiado, ainda que - note-se bem - o 

colegiado a compatibilize à ordem jurídica positiva e, especialmente, à Constituição"[18]. 

A afirmação de Eros Grau nos leva à reflexão a respeito da possibilidade de um juiz, seja ele de 

primeiro grau ou ministro do Supremo Tribunal Federal, decidir de acordo com os critérios 

econômicos. O ponto de partida para uma possível resposta a este questionamento se encontra na 

Lei de Introdução ao Código Civil, em seu artigo 5º, que dispõe: 

  

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum. 

  

Poderia se argumentar, em defesa da análise econômica do direito, que os "fins sociais" a que a 

lei se destina, bem como "as exigências do bem comum", admitem uma interpretação 

econômica. Ou seja, para bem aplicar a lei, o juiz deveria buscar a maximização de riqueza, 

como fim ou como meio, de acordo com a teoria da análise econômica adotada. 

É bem verdade que a economia é um dos elementos da sociedade e do Estado. Mas sua 

preponderância pode levar ao fim da segurança jurídica e ao descaso com a justiça das decisões. 

Mesmo partindo da premissa de que o mercado componha o sistema social e econômico, 

"as razões do mercado não podem se tornar as razões da decisão do juiz; este deve julgar 
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segundo as razões da norma, confrontando-se com o fato e com a realidade: apenas na dialética 

fato-norma, que se realiza na decisão, a lei se torna direito"[19]. 

No entender de Paula Forgioni: 

  

"Portanto, o postulado máximo da AED, que prega o fim único do sistema, não pode ser 

admitido pelos juristas que acreditam que o direito - posto e pressuposto - não existe apenas para 

corroborar os determinismos econômicos. Há situações em que o mais fraco merece proteção; 

ainda se acredita que gente é feita para brilhar e não para passar fome. Há coisas [como a vida 

humana e a liberdade] que ainda não foram transformadas em mercadorias e não podem ser 

submetidas à lógica de mercado".[20] 

  

As diferenças entre direito e economia são, muitas vezes, intransponíveis. Para Lima 

Lopes[21] existe uma diferença no raciocínio do direito e da economia, o que pode levar à 

análises e à decisões diferentes. Isto porque, para a economia, a avaliação e a crítica tem como 

critério a eficiência (custo). Para o direito, a crítica se dá pela legalidade. Fixa-se um obstáculo 

intransponível, pois a eficiência não dá sentido às questões jurídicas - por isso, não pode ser 

utilizada como critério primeiro ou último. O autor conclui: 

  

"Pode ser que seja mais eficiente economicamente abandonar parte da população à própria sorte, 

eliminar sujeitos não desejados, impedir o acesso de etnias a certos lugares e assim por diante. 

Mas à pergunta sobre a obrigatoriedade ou não de tais ações não se pode resolver com o critério 

do custo. Em certas circunstâncias o custo não pode ser a razão (ou sentido) da ação. Algumas 

coisas simplesmente não se fazem."[22] 

  

Note-se que, apesar da objetividade da crítica do autor, não se defende o total desprezo pela 

análise econômica. O que não se admite, porém, é a aplicação de critérios exclusivos ou 

preponderantemente econômicos no processo de tomada de decisão. A economia deve ter função 

propedêutica, no sentido de informar e de complementar o direito. Neste sentido, é possível 

concluir pela impossibilidade do juiz decidir com base em critérios meramente econômicos. 

Todavia, no dizer de Paula Forgioni, pode haver uma relação de complementaridade da análise 

econômica em favor do método jurídico: 

  

"Em conclusão, o operador do direito, ao se deparar com a AED e com seus postulados, não 

pode ser movido nem pela paranóia nem pela mistificação: a relação entre o método jurídico e o 

método jus-econômico deve ser de complementaridade e não de substituição ou oposição. Na 

ausência da correta compreensão da AED, de duas, uma: ou será desprezado instrumental apto a 
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dar concreção aos princípios de nosso ordenamento jurídico ou - o que é pior - a AED será 

tomada como remédio apto a solucionar todos os males, reduzindo o papel do direito à simples 

reafirmação e legitimação dos determinismos econômicos".[23] 

  

Um terceiro ponto que chama a atenção na decisão do Supremo Tribunal é a falta de técnica na 

aplicação da teoria da análise econômica do direito. Este alerta se destina até mesmo aos maiores 

defensores da Law and Economics. 

Pode-se concordar ou não com a teoria, mas fato é que a construção de Posner e seus seguidores 

não é um método simples, cuja aplicação se dê pela mera observação e intuição a respeito dos 

fatos. A análise econômica pressupõe, no mínimo, o exame acurado de dados e estatísticas que 

demonstrem a preponderância econômica de uma determinada decisão em detrimento de outra. 

Vale dizer que a decisão pautada por critérios econômicos deve, pelo menos, ser bem 

fundamentada, e justificar com propriedade suas razões. A simples menção à possibilidade de 

rompimento do equilíbrio do mercado não é suficiente[24]. E mais, esta afirmação nada 

significa, uma vez que não existe qualquer demonstração concreta de que o mercado seria 

prejudicado por esta decisão[25]. 

O Min. Cezar Peluso poderia ter apresentado pesquisas que demonstrassem sua opinião. Poderia 

também ter solicitado a especialistas um posicionamento técnico, que demonstrasse os riscos que 

a impenhorabilidade do bem de família do fiador causaria ao mercado imobiliário. Outra 

possibilidade, ainda mais democrática, seria ouvir em audiência pública os interessados, como já 

ocorreu em outros casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal[26]. 

Por outro lado, os Ministros que divergiram poderiam ter feito mais do que meramente 

mencionar a possibilidade de adoção de outras políticas públicas. Em recente notícia[27], uma 

pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP), constatou 

que a utilização do seguro-fiança e do depósito atualmente respondem pela metade dos contratos 

de aluguel firmados na capital paulista. A outra metade é ocupada pela fiança. Apesar de sua 

vasta utilização, a notícia, se interpretada de forma bem intencionada, indica que existem no 

mínimo outras duas formas de se garantir um contrato de aluguel, e que a adoção de políticas 

públicas pode incentivar seu uso. Desta forma, não haveria o anunciado rompimento do 

mercado, tão somente a substituição da garantia mais comum. 

Fica evidente, portanto, que há muito a ser aprimorado pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal no que concerne ao julgamento de casos complexos e de grande repercussão econômica 

e social, sob pena de se desrespeitar a própria Constituição, que prevê, em seu artigo 93, inciso 

IX, o dever de fundamentar todas as decisões. E como bem destaca Helena Delgado Ramos 

Fialho Moreira[28], o dever de fundamentação é imposto aos magistrados para viabilizar o 

questionamento da decisão. No caso de julgamento pelo Supremo, em que as decisões são, 

muitas vezes, irrecorríveis para as partes, este dever se reveste de maior importância, pois a 

única via de questionamento passa a ser a coletiva, por meio do debate público. 
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O que se pretende demonstrar, com o comento destes dados, é que ainda que se pretenda tomar 

decisões pelo critério econômico, as escolhas do tribunal devem ser feitas de forma 

fundamentada. De nada adianta fazer uma afirmação e não prová-la por meio de dados e 

pareceres de especialistas. Se o critério é econômico, deve-se ao menos empregar uma técnica 

idônea para que as decisões tenham sustentação. 

Ao contrário, se não houver técnica, independentemente do critério adotado - seja ele o 

econômico, a ponderação de princípios, a defesa de direitos fundamentais - haverá flagrante 

violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 

  

4. Considerações Finais 

  

O relato do acórdão do Recurso Extraordinário 407.688 chama especial atenção pelo fato de 

empregar, como afirmou o Ministro Eros Grau, a "lógica de mercado" às decisões judiciais. A 

partir desta constatação três questões foram propostas: i) os critérios econômicos devem 

prevalecer nas decisões judiciais? ii) é facultado ao juiz aplicar a lógica econômica para decidir 

seus casos? e iii) as decisões do Supremo têm adotado técnica idônea para fundamentar suas 

decisões? 

Ao analisar estes questionamentos, conclui-se, em primeiro lugar, que o a aplicação da análise 

econômica do direito somente pode ser utilizada de forma supletiva, no sentido de informar o 

processo de decisão. Admitir a prevalência da análise econômica é uma tomada de posição 

bastante perigosa, uma vez que, ao se adotar o critério único de maximização de riqueza, 

desprezam-se a proteção aos direitos fundamentais e as garantias previstas pelo ordenamento 

jurídico. 

Nesta mesma linha, sustenta-se que o juiz não pode empregar a lógica econômica para decidir 

questões jurídicas. Isto porque o raciocínio da economia tem como critério a eficiência, enquanto 

a avaliação jurídica se dá pela legalidade. Defende-se, portanto, a utilização da análise 

econômica do direito de modo suplementar e informativo, sob pena de se suprimir o 

ordenamento jurídico ou pior, dar ao direito o simples papel de reafirmar os determinismos 

econômicos. 

Por fim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal tem dispensado o emprego de técnicas 

idôneas para fundamentar suas decisões. Ainda que, feitas todas as advertências, os Ministros 

persistam em adotar a lógica de mercado, é preciso que as decisões sejam devidamente 

fundamentadas, com a apresentação de dados, estatísticas e opiniões de especialistas, de modo a 

cumprir adequadamente o preceito constitucional de fundamentação das decisões. Sem 

fundamentação, as decisões do Supremo Tribunal Federal passam a ser autoritárias, o que não se 

admite em um Estado tido por democrático. 
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destroem as plantações lindeiras. O agricultor deve arcar com os prejuízos? Ou a companhia 

ferroviária deve indenizá-lo? Que regra estabeleceria um legislador bem informado, ansioso por 

aumentar a riqueza total da comunidade? Imaginemos que os fatos econômicos são os seguintes 

(Caso 1). Se a empresa reduzir a velocidade do trem ao ponto em que este não solte faíscas, seus 

lucros serão reduzidos em mil dólares. Se o trem correr à velocidade mais lucrativa para a 

empresa, o agricultor perderá a colheita que lhe renderiam mil e cem dólares. Nessas 

circunstâncias, a comunidade será mais rica (segundo a definição estipulada de riqueza da 

comunidade) se a velocidade do trem for reduzida. Suponhamos agora (Caso 2) que os fatos 

econômicos sejam invertidos. Se o trem reduzir sua velocidade, a empresa perderá mil e cem 

dólares, e, se não houver redução da velocidade, o agricultor perderá apenas mil dólares. Agora, 

a comunidade será mais rica em seu conjunto se o trem correr mais e as colheitas forem 

queimadas. Parece, portanto, que uma pessoa desejosa de aumentar a riqueza da comunidade 

estabeleceria diferentes regras de responsabilidade para os dois casos. Tornaria a empresa 

ferroviária responsável pelo prejuízo no primeiro caso, o que obrigaria o trem a reduzir a 

velocidade, e, no segundo caso, obrigaria o agricultor a arcar com a perda para que o trem 

pudesse manter a velocidade." DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Cambridge: Harvard 

University Press, 1986, p. 277-278. (tradução livre) 

[17] O Ministro Eros Grau pediu vênia para divergir do Min. Relator, dizendo: "minha 

discordância de Vossa Excelência é que não estou me apegando à lógica de mercado no meu 

voto, mas, sim, ao que diz a Constituição" 

[18] GRAU, Eros. Sobre a prestação jurisdicional. In: Aldacy Rachid Coutinho; Eros Grau; 

Fernando Scaff; Francisco Amaral; Jacinto Coutinho; Lênio Streck; Luiz David Araújo; Luiz 

Edson Fachin; Paulo Luiz Neto Lôbo (Orgs.). Liber Amicorum: homenagem ao Prof. Doutor 

António José Avelãs Nunes. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p.122 

[19] PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina 

de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.278. 

[20] FORGIONI, Paula A. Análise Econômica do Direito: Paranóia ou Mistificação? Diálogos 

Constitucionais: Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em países periféricos. Org. 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; Martonio Mont'Alverne Barreto Lima.   Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 434. Outrossim, merece destaque a posição defendida por Alexandre Ditzel 

Faraco e Fernando Muniz Santos:: "Não se trata de subordinar o direito à um critério de 

eficiência, e, com esse intuito, propor uma justificativa para tanto a partir de uma teoria da 

justiça enquanto eficiência, mas de compreender que, em alguns casos, a não percepção de 

aspectos que podem ser formalizados e compreendidos a partir da teria econômica, acaba por 

levar a um resultado hermenêutico incompatível com  o que dispunha a norma ou incapaz de 

realmente equacionar o conflito social considerado". (FARACO; Alexandre Ditzel; SANTOS, 

Fernando Muniz. Análise Econômica do Direito e Possibilidades Aplicativas no Brasil. Revista 

de Direito Público da Economia RDPE. Belo Horizonte: Fórum, ano 3, nº 9, jan./mar. 2005, p. 

47). 
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[21] LOPES, José Reinaldo de Lima. Raciocínio Jurídico e Economia. Revista de Direito 

Público da Economia RDPE. Belo Horizonte: Fórum, ano 2, nº 8, p. 137-170, out./dez. 2004, 

p. 142. 

[22] LOPES, José Reinaldo de Lima. Raciocínio Jurídico e Economia. Revista de Direito 

Público da Economia RDPE. Belo Horizonte: Fórum, ano 2, nº 8, p. 137-170, out./dez. 2004, 

p. 142. 

[23] FORGIONI, Paula A. Análise Econômica do Direito: Paranóia ou Mistificação? Diálogos 

Constitucionais: Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em países periféricos. Org. 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho; Martonio Mont'Alverne Barreto Lima.   Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 

[24] "Por mais que se possa avançar na discussão e avaliar outros argumentos, tenham sido, ou 

não, ventilados na decisão ora comentada, já é possível perceber o quanto uma solução 

constitucionalmente adequada, ainda mais em matéria de tamanha repercussão geral, reclama 

maior investimento argumentativo. Da mesma forma, verifica-se que se está apenas diante de 

mais uma dentre tantas questões decididas pelo Supremo Tribunal Federal que escancaram o 

quão falaciosa é a distinção entre matéria de direito e matéria de fato". In: SARLET, Ingo 

Wolfgang. Supremo Tribunal Federal, o Direito à Moradia e a Discussão em torno da Penhora 

do Imóvel do Fiador. Revista da Ajuris. Porto Alegre: AJURIS, ano XXXIV, n. 107, set. 2007, 

p. 143.  

[25] Toma-se a liberdade de afirmar, inclusive, que a decisão do STF pode causar o efeito 

inverso daquele pretendido pelo Min. Cezar Peluso. Afinal, o excesso de garantias ao locador 

pode restringir o direito à moradia, já que o risco de ser locatário ou fiador é alto demais. 

[26] A iniciativa de realizar audiência pública se deu pioneiramente na ADI 3510, que versava 

sobre a constitucionalidade de certos artigos da Lei de Biossegurança, especialmente em relação 

à pesquisa em células-tronco embrionárias. Tal audiência ocorreu em 20/04/2007 e contou com a 

participação de mais de vinte especialistas no assunto. No julgamento da ADI, em 30/05/2008, 

foram feitas diversas menções aos debates ocorridos na audiência, 

[27] Em SP, fiador representou 50,74% dos contratos de aluguel em maio. Notícia publicada em 

27 de julho de 2010. Disponível em: http://casaeimoveis.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/ 

2010/07/27/em-sp-fiador-representou-5074-dos-contratos-de-aluguel-em-maio.jhtm. Último 

acesso em 21/08/2010. 

[28] MOREIRA, Helena Delgado Ramos Fialho. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; 

AGRA, Walber de Moura. (Coord.) Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009, p. 1187 - 1193. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO ECONôMICO À DEMOCRACIA E AO DIREITO: "NEM TANTO
AO CÉU, NEM TANTO AO INFERNO"

APPLICATION OF THE ECONOMIC METHOD TO DEMOCRACY AND LAW: "NEITHER HEAVEN NOR
HELL"

Ilton Norberto Robl Filho

RESUMO
Nos termos da proposta da escola marginalista, a aplicação do método econômico, nos
fenômenos democrático e jurídico, abriu uma nova perspectiva na compreensão desses saberes
e práticas, assim como na análise das prescrições (caráter normativo) albergadas pelo direito e
pela democracia. Desse modo, o artigo apresentará a teoria econômica da democracia e a
análise econômica do direito. Depois, será sistematizado um conjunto de críticas ao método da
economia marginal e à análise econômica do direito. A partir das críticas, de um lado, o artigo
desenvolverá uma ponderação sobre a correção e a pertinência dessas condenações, e, de outro
lado, apresentará algumas reflexões sobre a teoria econômica da democracia por meio das
discussões críticas dirigidas ao método econômico neoclássico e à análise econômica do direito.
Ao final, o texto apontará um entre os modelos teóricos existentes que relaciona de forma mais
adequada o direito, a democracia e a economia.
PALAVRAS-CHAVES: Economia; Direito; Democracia; Escolha Racional; Utilidade e Eficiência.

ABSTRACT
Under the proposal of the marginalist school, the application of the economic method, in
democratic and legal problems, opened a new perspective in the understanding of the theory
and practices in those themes, as well as in the analysis of the requirements (normative)
formulated by law and democracy. Thus, the paper will present the economic theory of
democracy and the economic analysis of law. After, the text will systematize a set of criticisms of
the method of the marginal economics and of the economic analysis of law. From the critic
perspective, on the one hand, the article will develop an analysis of the correctness and
relevance of those convictions, and on the other hand, the paper will present some reflections on
the economic theory of democracy through critic discussions of the neoclassical economic
method and of the analysis about law and economics. Finally, the text will appoint one among
the many theoretical models that relates in a correct way law, democracy and economy.
KEYWORDS: Economics; Law; Democracy; Rational Choice; Utility and Efficiency.

I - Introdução
           
            Direito, democracia e economia são saberes e práticas fundamentais nas sociedades
contemporâneas. O método econômico neoclássico e marginalista tem sido aplicado, por alguns
pensadores e correntes, nos estudos e nas prescrições sobre os fenômenos jurídico e democrático. Desse
modo, o objetivo desse texto é apresentar e refletir acerca da interferência ou da invasão para alguns da
economia no direito e na democracia.
            Sendo assim, na seção II será descrita a teoria econômica da democracia na perspectiva de Antonhy
Downs e no item III a análise econômica do direito a partir, principalmente, da síntese elaborada por
Vasco Rodrigues. Essas leituras democrática e jurídica, de forma alguma, são isentas de críticas.
            As ponderações críticas serão apresentadas, na seção IV, na perspectiva da economia e do
pensamento jurídico (ciência jurídica). Avelãs Nunes, um dos expoentes da corrente econômica clássico-
marxista, tece um rol substancial de condenações à doutrina econômica marginalista, a qual é adotada pela
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teoria econômica da democracia e pela análise econômica do direito.
Ainda nesta parte do artigo, por meio das construções de Mota Pinto, o autor discorre, na

perspectiva da ciência jurídica, acerca das críticas à análise econômica do direito. Importante é diagnóstico
realizado pelo civilista português sobre os problemas da teoria do não cumprimento eficiente dos contratos
desenvolvida pela análise econômica do direito.
            Por fim, na seção V, serão ponderados os postulados e as críticas ao método marginalista e à
análise econômica do direito. Em razão do método utilizado pela análise econômica do direito ser quase
que idêntico ao da teoria econômica do direito, após os estudos dos postulados e das críticas ao
pensamento marginalista e à análise econômica do direito, produzir-se-á um balanço da teoria econômica
da democracia.

Também, no término do artigo, apresentar-se-á uma visão que, na leitura do autor, relaciona de
maneira mais adequada o direito, a democracia e a economia. Esse artigo demonstra como não é possível
adotar integralmente a metodologia marginalista nos assuntos jurídicos e democráticos, assim como não é
razoável desconsiderar suas propostas, ou seja, “nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno”.
 

II – Teoria Econômica da Democracia
 
            Na perspectiva de Downs (1999, p. 25) não há, na teoria econômica, uma análise aprofundada do
Estado ao contrário do que acontece no estudo das firmas e dos consumidores. Apesar de inexistir essa
compreensão aprofundada do fenômeno estatal pela teoria econômica, defende o referido autor a tese de
que os governos democráticos agem racionalmente para maximizar o apoio político, definindo ação
racional como aquela que “é eficientemente planejada para alcançar os fins econômicos ou políticos
conscientemente selecionados do ator” (Downs, 1999, p. 41).

A definição de democracia na teoria econômica pressupõe as seguintes questões: i) o governo, que
é escolhido em eleições livres, é composto por um único partido ou coalizão, ii) as eleições ocorrem em
um intervalo fixo que não pode ser alterado pelo partido que se encontra no poder, iii) os adultos normais,
residentes no país e que atuam em conformidade com a legislação são classificado como eleitores, iv) o
eleitor, em determinada escolha, pode votar somente uma vez, v) o partido que recebe a maioria dos votos
é eleito, vi) os partidos que perderam a eleição são impedidos de utilizar a força ou outra atitude ilegal
com o intuito de impedir a posse do partido vencedor, vii) se não existe o intento de realizar golpe de
Estado, o governo não restringe a atuação política dos cidadãos e dos outros partidos políticos e viii)
existem pelo menos dois partidos disputando cada uma das eleições (Downs, 1999, p. 45).

Antes de discorrer sobre a motivação partidária e o papel do governo nas interações sociais, faz-se
necessário apresentar o conceito de escolha racional, que se encontra no centro do pensamento econômico
e, consequentemente, da teoria econômica da democracia. Nas palavras de Downs (1999, p. 26), os
“teóricos econômicos quase sempre examinaram as decisões como se elas fossem tomadas por mentes
racionais.”

Partindo do pressuposto de que existem todas as informações e elas são acessíveis sem custo, um
sujeito racional i) calcula a maneira mais adequada e razoável para alcançar os seus fins e ii) acredita que
esse caminho será eleito pelo indivíduo responsável por decidir (Downs, 1999, p. 26). Assim sendo, o
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pensamento econômico, ao analisar as ações humanas, procura descobrir qual é a meta buscada pelo
indivíduo, assim como os meios mais adequados e razoáveis nessa jornada.[1]

Racional, no método econômico, diz respeito à forma pela qual os meios são empregados na busca
de um fim (Downs, 1999, p. 27). Ainda se pode definir racionalidade, em termos econômicos, quando o
homem, i) confrontado com diversas soluções e caminhos, opta (consegue optar) por uma alternativa, ii)
organiza as diversas possibilidades a partir de uma ordem de preferência, sendo que sempre uma decisão é
preferida, neutra ou inferior em relação a outra, iii) é transitivo em suas escolhas, iv) escolhe a decisão que
traz mais benefícios e v) sempre opta pelas mesmas decisões nos momentos em que é confrontado com as
mesmas alternativas (Downs, 1999, p. 28).

Com todas essas características, há presunção de que o sujeito racional na perspectiva econômica
“aborda cada situação com um olho nos ganhos a ser obtido, o outro olho nos custos, uma capacidade
delicada de equilibrá-los e um forte desejo de ir aonde quer que a racionalidade o leve” (Downs, 1999, p.
29). Trata-se de um agente que é guiado, principalmente, com base em seus fins egoístas (auto-
interessados), porém a teoria econômica da democracia reserva espaço para certo altruísmo (Downs, 1999,
p. 49; 58).
            Delimitadas as principais questões sobre o método econômico, uma compreensão do Estado
contemporâneo necessita refletir sobre a motivação partidária e a função do governo na sociedade. Desse
modo, Downs (1999, p. 55-56) define governo como: “agente especializado na divisão do trabalho que
pode impor suas decisões sobre todos os outros agentes ou indivíduos da área”.

Já por governo democrático e partido compreende o cientista político, respectivamente, “aquele
escolhido periodicamente por meio de eleições populares nas quais dois ou mais partidos competem pelos
votos de todos os adultos” (Downs, 1999, p. 56) e “equipe de indivíduos que procuram controlar o aparato
de governo através da obtenção de cargo numa eleição” (Downs, 1999, p. 56). Os governantes, por meio
do partido e na competição democrática, procuram maximizar e obter interesses pessoais e privados.

Ganhar a eleição, nessa leitura, representa a principal meta dos políticos, porque possibilita aos
governantes concretizar os seus interesses particulares.[2] Os partidos ao desenvolveram seus programas
políticos criam-nos com o intuito de obter votos, porém limitados pelas disposições constitucionais e pelas
leis (Downs, 1999, p. 52).
            Após observar a atuação dos partidos e governantes, Downs (1999, p. 70) procura desvendar a
lógica básica do voto quando existem informações completas e sem custo. Nessas circunstâncias, o cidadão
racional decide da seguinte maneira.[3]

Primeiro, o eleitor analisa o fluxo de renda obtida por um determinado governo e aquele que teria
recebido caso determinado partido da oposição se encontrasse no governo, estabelecendo os diferenciais
partidários (fluxo de um contra o fluxo de outro).[4] É uma regra que as ações governamentais,
necessariamente, transferem utilidades (benefícios) aos cidadãos.[5]

 Desse modo, um agente racional compara os atos do governo com as possíveis atitudes da
oposição para decidir racionalmente como votar.  O fluxo de renda, transferência de renda por meio da
atividade estatal, é a questão fundamental na escolha dos candidatos pelos eleitores, pois estes tomam em
consideração os benefícios que podem receber por determinado governo.

 Deve-se fazer uma separação entre o sistema bipartidário e multipartidário na lógica de votação.
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Naquele sistema, o eleitor vota no partido que prefere, não necessitando tecer maiores considerações.
 De outro lado, no sistema multipartidário, há a estimativa da preferência de outros eleitores.[6] Em

um primeiro momento, o eleitor vota no seu partido se ele possui chances razoáveis de vencer. Caso o seu
partido não seja dotado de viabilidade política, escolhe outro, o qual não é o melhor, e sim um razoável. É
escolhido um partido razoável com o intuito de que a pior equipe, na perspectiva da efetivação dos
interesses desse eleitor, não ganhe (Downs, 1999, p. 70).

Algumas vezes, o eleitor, nos casos em que o seu partido preferido não possui chances de vencer,
escolhe pensando no futuro. Em outras palavras, por mais que o partido criador do maior benefício ao
cidadão não tenha como ganhar as eleições, esse partido será o escolhido e não algum partido razoável,
pois o indivíduo encontra-se em um processo de construção do partido para que no futuro ele vença ou o
seu voto quer sinalizar para outro partido que este deve mudar sua plataforma (Downs, 1999, p. 69).

Por fim, existem momentos em que não há possibilidade de estabelecer uma preferência entre
partidos, porque pelo menos um partido da oposição está empatado com os ocupantes do cargo. Nesses
casos, os eleitores podem agir de duas maneiras (Downs, 1999, p. 70).

 Se há empate por mais que as plataformas dos partidos sejam díspares em pontos substanciais, os
cidadãos se abstêm. De outro lado, no caso de os partidos possuírem a mesma plataforma, o eleitor
compara as atuações dos governantes com a dos predecessores. Feita essa ponderação, ele vota no grupo
dos governantes se foi feito um bom trabalho, não vota nessa equipe se não desempenhou bem as funções
de governança e, se a atuação foi neutra, o eleitor abstém-se.[7]
            Depois do estudo da lógica básica do voto, Downs (1999, p. 93) discorre acerca da lógica básica da
tomada de decisão governamental, partindo da premissa de que “os governos continuam a gastar até que o
ganho marginal de voto proveniente dos gastos se iguale à perda marginal de voto proveniente do
financiamento”. O fenômeno da perda ou do ganho de votos é determinado pelas rendas de utilidade de
todos os eleitores, já que a reflexão versa sobre a forma de governo democrática, e pelas ações
(estratégias) da oposição, que influenciam, a partir das suas declarações, as expectativas dos fluxos de
rendas dos eleitores (Downs, 1999, p. 63).

Quando existe certeza, a melhor estratégia é “adotar escolhas que são apoiadas pela maioria dos
eleitores” (Downs, 1999, p. 93), tal análise é realizada buscando compreender hipoteticamente o efeito nas
rendas de utilidade dos eleitores. A partir de uma ótica padrão ou tradicional na democracia, o governo
que não escolhe a posição majoritária perderá a próxima eleição.

Existem seis premissas ou suposições simplificadoras sobre o princípio da maioria na teoria
econômica da democracia: i) as escolhas (decisões) são realizadas por uma unidade central do governo que
pode analisar todas as ações e margens factíveis, ii) há somente duas decisões a serem escolhidas em um
momento, iii) as escolhas são autônomas entre si, não influenciando determinada decisão governamental
outra escolha, iv) existem dois partidos no jogo democrático, encontrando-se um deles no governo, v) os
partidos conhecem as funções de utilidade de cada um dos eleitores e vi) há o exercício do voto racional
pelos eleitores, pois eles têm acesso às informações de maneira plena e sem custos (Downs, 1999, p. 73-
74).

A partir dessas premissas, as quais reduzem a complexidade do fenômeno democrático com a
intenção compreendê-lo na perspectiva racional, o governo necessita apoiar as maiorias, pois, em caso
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contrário, na sua busca por reeleição, perderá. Desse modo, os governantes realizam de forma hipotética
conjunturas para compreender como os eleitores votariam em cada um dos pontos a serem decididos
(Downs, 1999, p. 74).

Adotar o princípio da maioria não garante a reeleição da equipe governante, pois podem ser
realizadas as correspondências totais de políticas e a coalizão de minorias, além de existir o teorema de
Arrow.[8]

A correspondência de políticas constitui-se na adoção pela oposição da plataforma política integral
do governo, obrigando assim que os eleitores votem na próxima eleição comparando o governo anterior
com os antecessores. Trata-se de uma estratégia menos relevante da oposição para a tomada do poder, pois
rapidamente o governo pode descobrir a correspondência, optando por adotar o princípio da maioria em
todas as questões, fato que traria a reeleição da equipe governista (Downs, 1999, p. 74-75).

Uma estratégia importante para a oposição ganhar o poder é designada de coalizão de minorias.
Para a coalizão funcionar, são necessárias as seguintes condições: i) cinquenta por cento mais um serem
minoria[9] em alguma questão, compreendida em um subconjunto S, que é composto por um rol de
decisões tomadas pela oposição em prol das minorias; ii) um cidadão que em certos momentos
compartilha o apoio a decisões majoritárias em determinados temas e as escolhas minoritárias em outras
questões necessita ter uma maior preferência nas escolhas que possui na qualidade de minoria, iii) a
oposição não precisa declarar sua posição até que o governo manifeste-se sobre as posições em que pode
existir um embate entre a posição da maioria, defendida pelo governo, e a posição da minoria, a qual pode
vir a ser albergada pela oposição e iv) não é relevante a posição do governo na escolha sobre a defesa dos
interesses da maioria ou da minoria, porque sempre a oposição pode igualar as propostas governamentais
(Downs, 1999, p. 76; 78).

Sendo assim, quando existem as condições i, ii e iv,[10] desde que o sistema seja avesso à
incerteza, sempre a oposição ganhará o confronto eleitoral (Downs, 1999, p. 79).  Por outro lado, como a
incerteza faz parte de todas as relações, não se pode dizer que em todos os momentos em que se
encontrarem as condições i, ii e iv ocorrerá uma vitória da oposição.

Por fim, contra o princípio da maioria também há o problema de Arrow, o qual constrói um modelo
em que há três eleitores, os quais possuem uma ordem de preferência sobre três escolhas, inexistindo uma
maioria na primeira escolha, além de qualquer decisão tomada pelo governo desagradar os outros dois
eleitores.[11] Como a oposição sempre pode aguardar a escolha governamental, em qualquer
circunstância, em um problema de Arrow, ela obteria a maioria.[12]

Por meio dessas considerações, demonstra-se que não é racional sempre o governo seguir a
vontade da maioria (Downs, 1999, p. 84). De outro modo, no sistema bipartidário, quando existem
maiorias apaixonadas (as opiniões que o eleitor compartilha com a maioria são mais fortes do que aquelas
que ele possui quando nas minorias), há a prevalência da vontade da maioria.

As lógicas do eleitor e do governo são as apresentadas acima desde que exista certeza, porém um
mundo sem dúvidas é inverossímil. Com o intuito de incorporar a incerteza na teoria econômica do Estado
e da democracia, a qual adota como premissa que os sujeitos são agentes racionais na maximização dos
benefícios, Downs constrói a parte 2 do seu livro, definindo incerteza como “falta de conhecimento seguro
sobre o curso dos acontecimentos” (Downs, 1999, p. 100).
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A partir desse conceito, a incerteza pode encontrar-se em todas as decisões humanas, afetando
tanto os partidos como os eleitores. Ela pode ser removida por meio de informações, no entanto o custo
das informações é alto no mundo real, porque exige a consumação de recursos escassos como tempo e
dinheiro (Downs, 1999, p. 97).[13]

 Para bem compreender a incerteza, Downs discorre sobre a razão, o conhecimento contextual e a
informação. Aquela “significa facilidade com os processos de pensamento lógico e com os princípios de
análise causal” (Downs, 1999, p. 99) e esse representa a “compreensão das relações entre as variáveis
fundamentais em alguma área” (Downs, 1999, p. 99), logo não é comum a todos, exigindo especialização
e sendo adquirido pela educação.

 As informações, por sua vez, constituem-se em “dados sobre os desenvolvimentos correntes nas, e
status das, variáveis que são os objetos de conhecimento contextual” (Downs, 1999, p. 99). Desse modo, o
aumento na certeza é diretamente proporcional à ampliação do conhecimento contextual e da
informação.[14]
            A partir da incerteza, Downs demonstra a existência de diversos fenômenos políticos como a
liderança, a necessidade de descentralização do poder e o tratamento diferenciado de cidadãos. No que se
refere à liderança, torna-se possível a existência de líderes na medida em que exista incerteza.

Nesse contexto, os líderes são necessários para guiar os eleitores em razão da pressão por dúvidas
existentes por ausência de informações ou conhecimento contextual. Também, há maior quantidade de
seguidores quando há um lapso maior de informação.[15]

Define-se liderança “como a habilidade de influenciar os eleitores a adotar certas opiniões como
expressão de sua vontade” (Downs, 1999, p. 108). Os partidos políticos, os grupos de interesses (um
conjunto de pessoas que afirmam representar certo grupo, mas que procuram efetivar uma pauta política
favorável aos membros dessa equipe) e os compradores de favores (um grupo de pessoas influentes que
procuram vender seu parcial controle sobre os eleitores para determinado partido desde que recebem
alguns benefícios) são as três categorias de líderes (Downs, 1999, p. 108-109).

A ausência de informação também causa a necessidade de o governo promover a sua
descentralização (Downs, 1999, p. 104). Independente do tamanho da área submetida a certo governo, o
número de governantes, nas democracias representativas, é menor do que os governados/cidadãos. Como o
objetivo do jogo político para o partido é ganhar e manter o governo, isso somente acontecerá com a
existência de um governo descentralizado, atento aos pleitos dos eleitores.

Na visão de Downs (1999, p. 104), a descentralização acontece por mais que exista uma estrutura
constitucional bastante centralizada. Sem a descentralização prática do governo, essa equipe não consegue
permanecer no poder.[16]

A dificuldade na obtenção da informação faz com que não seja adequado, praticamente, tratar os
indivíduos de maneira plenamente igualitária. Em verdade, o tratamento plenamente igualitário pelos
cidadãos é irracional (Downs, 1999, p. 104). Não é aconselhável e racional que um governo trate da
mesma forma um grande líder político (formador de opinião) e um indivíduo passivo politicamente.[17]
            Antes de abordarmos a análise econômica do direito, é importante desenvolver a temática da
ideologia, a qual é vista na teoria econômica da democracia como uma forma de obtenção de votos e
definida “como uma imagem verbal da boa sociedade e dos principais meios de construir tal sociedade”
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(Downs, 1999, p. 117). A ideologia fornece um conjunto de informações aos eleitores que apontam para
prováveis decisões do partido no futuro, reduzindo, assim, a incerteza.[18]

Desse modo, ao escolher um partido por sua ideologia, o eleitor age de forma racional,
maximizando seu tempo, recurso escasso. Não se faz necessário analisar e buscar informações sobre
projetos políticos específicos dos partidos políticos existentes, pois a ideologia apresenta as principais
linhas dessa equipe, as quais podem ser aplicadas, pelo próprio eleitor, hipoteticamente, em diversos
assuntos (Downs, 1999, p. 133).

Se, de um lado, a ideologia funciona como um elemento importante na simplificação do processo
eleitoral, há, de outra parte, a necessidade de coerência ideológica do partido sob pena de a ideologia não
ajudar, porém atrapalhar no processo de obtenção de votos (Downs, 1999, p. 118). Também as ideologias
defendidas por um partido podem tornar-se inadequadas ao momento político posterior, colocando esse
partido em situações complicadas no embate por votos (Downs, 1999, p. 118).
           

III – Análise Econômica do Direito
 

A análise econômica do direito surge a partir do pensamento neoclássico (marginalista), que
também em muito influenciou a teoria econômica da democracia.[19] Sendo assim, Rodrigues (2007, p.
12) expõe os principais postulados da corrente econômica marginalista, começando por assevera que, “Se
ainda é possível falar de um objecto da Economia, este pode talvez definir-se como sendo constituído por
todos os fenômenos sociais que envolvem escolhas sobre a utilização de recursos”.

A partir dessa nova visão do objeto, a economia, a qual refletia especialmente sobre produção,
comércio e distribuição do rendimento (Rodrigues, 2007, p. 11-12), pode ser aplicada a maior parte das
relações sociais, pois essas interações sociais impõem a tomada de decisões pelos sujeitos.

No entanto, o que define a economia não é o seu objeto, e sim o seu método, o qual é pautado nos
princípios da escolha racional, equilíbrio e eficiência. Sobre o primeiro princípio, existem três maneiras de
atuar de maneira racional.

Em primeiro lugar, definem-se por escolhas racionais as decisões dotadas de consistência, as quais
são estáveis, pré-determinadas, completas e transitivas.[20] A estabilidade e a pré-determinação
significam que os seres humanos, após certo tempo da sua existência, construíram um conjunto de decisões
estáveis, as quais determinam sua forma de agir.

A característica da completude assevera que entre, por exemplo, duas possíveis decisões, o agente
prefere uma à outra ou é indiferente em relação às duas. Por fim, transitividade significa que o indivíduo
classifica as diversas escolhas, sempre preferindo aquelas que trazem a maior utilidade.[21]

De outro lado, agir racionalmente também pode ser visto como a maximização da utilidade, ou seja,
maximizar “a satisfação que o indivíduo retira de uma dada situação, não tendo uma conotação
exclusivamente material (...)” (Rodrigues, 2007, p. 13), tratando-se de uma visão da escolha racional
próxima da descrita acima como primeira acepção. A terceira definição afirma que um indivíduo opta por
algo se os benefícios forem maiores que os custos (Rodrigues, 2007, p. 13).[22] Quando não se escolhe a
oportunidade mais vantajosa, o diferencial entre os benefícios da decisão mais útil e os da escolha adotada
chama-se custo de oportunidade (Rodrigues, 2007, p. 14).
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Observa-se que a visão de escolha racional da análise econômica do direito é próxima da definição
trazida pela teoria econômica da democracia. Desse modo, há a defesa do individualismo metodológico, o
qual prescreve que as ações determinantes das interações sociais e das instituições são as realizadas pelos
indivíduos.[23] Nessa leitura, as ações sociais nada mais são do que consequências das atitudes dos
agentes individuais (Rodrigues, 2007, p. 16).

Apesar de a análise econômica do direito partilhar do mesmo individualismo metodológico da
teoria econômica da democracia, há uma grande diferença no que se refere à análise das eleições. A
análise econômica do direito, pelo menos na leitura de Vasco Rodrigues, não acredita que os eleitores
individualmente consideram as possíveis decisões dos demais no processo democrático, sendo os
resultados eleitorais consequências de um conjunto de ações individuais sem relações intensas entre si.[24]

De outro lado, a teoria econômica da democracia procura demonstrar, também a partir do
individualismo metodológico, que as eleições nada mais são do que o processo no qual os eleitores buscam
maximizar o recebimento de transferência de rendas de utilidade pelo estado, tentando prever de certa
forma os votos dos outros eleitores. Ainda, os governantes pensam políticas públicas e as ações em geral
no intuito de se manterem ou alcançarem o poder e obterem seus interesses pessoais.

A teoria econômica, assim como a análise econômica, trabalha com o conceito de escolha racional
e maximização da utilidade, no entanto acredita que o individualismo metodológico é compatível com uma
visão de “vontade da maioria racional” e que os indivíduos procuram sim prever a vontade da maioria no
momento da votação com o intuito de, diante da situação concreta e das suas limitações, escolher o partido
que lhe traga benefícios.[25]

Rodrigues (2007, p. 17-18) explica a análise marginal utilizada pelo pensamento neoclássico,
fenômeno adotado explicitamente por Downs, porém não explicado por este. Nessa análise, considera-se o
benefício marginal (ampliação do benefício em razão do consumo de uma unidade de bem ou serviço) e o
custo marginal (gasto realizado no consumo de uma unidade de bem ou serviço), devendo sempre o agente
utilizar determinado serviço ou bem quando o custo marginal for igual ou maior do que o benefício
marginal.[26]

As escolhas racionais dos indivíduos não são ilimitadas, já que existem condicionantes naturais,
legais e sociais. Dentro das condicionantes existentes, o agente escolhe a que maximiza a utilidade.[27]

O segundo princípio versa sobre o equilíbrio e as interações sociais, momento em que o mercado
adquire relevância. O exercício da autoridade e a livre negociação são as duas principais formas de
interação social (Rodrigues, 2007, p. 19).

A autoridade autoriza um ou alguns a ditar comandos para os demais, constituindo-se em exemplos
dessas relações as ordens emanadas pelos superiores hierárquicos aos subordinados, as imposições dos pais
aos seus filhos menores de idade e a autoridade do Estado, em alguns assuntos, na vida dos cidadãos
(Rodrigues, 2007, p. 19). No entanto, para além dessas interações de autoridade, há a livre negociação,
pautada em um mercado que produz equilíbrio desde que existam alguns requisitos.

Na definição de Rodrigues (2007, p. 19), mercado é “um arranjo institucional que determina a
utilização de um determinado recurso através da livre negociação entre os que detêm (oferta: potenciais
vendedores) e os que estão interessados em utilizá-lo (procura: potenciais compradores).” Há tendência
de equilíbrio nos mercados devido às leis da oferta e da procura.[28]
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Aquele que adquire um bem ou serviço paga um preço, o qual é igual ou inferior ao benefício que
esse bem ou serviço lhe traz. De outro lado, aquele que oferta o bem ou serviço aceita receber um quantia
igual ou superior à utilidade de certo bem ou serviço.

Quanto maior o preço, mais pessoas físicas e jurídicas querem ofertar o bem ou serviço. Já quanto
menor o preço, mais consumidores querem adquirir os bens ou os serviços. Devido a essa dinâmica, há
uma tendência em um mercado com livre concorrência de que aconteça um equilíbrio entre a oferta e a
procura.

Ainda, o mecanismo de mercado possibilita àquele que mais valoriza um bem a possibilidade de
consumi-lo ou de ser seu proprietário, pois as pessoas podem escolher os bens que querem conforme a
utilidade que lhes propicia. De outro lado, se o valor de um bem é caro, apenas vão comprá-los aqueles
que obtêm grande utilidade, já que esta necessita ser equivalente ou superior ao preço.[29]

O terceiro princípio constitui-se na eficiência, sendo os conceitos de melhoria e ótimo de Pareto,
assim como Kaldor-Hicks, fundamentais nessa análise.  Existe uma melhoria de Pareto[30] quando pelo
menos um indivíduo é beneficiado e ninguém é prejudicado. De outro lado, chega-se a um ótimo de
Pareto, ou seja, em uma situação eficiente, quando não é possível melhorar a situação de um agente sem
prejudicar a de outro.

Deve-se frisar que um ótimo de Pareto não garante uma situação justa. O exemplo trazido por
Rodrigues (2007, p. 27-28) é esclarecedor. Há dois quilos de um alimento para ser distribuído a duas
pessoas famintas. Apesar de não ser justo, entregar os dois quilos integralmente para um dos famintos e
não para o outro é uma melhoria de Pareto. Um dos famélicos receberá dois quilos (uma melhoria) e outro
não “perderá” nada na visão econômica, pois não tinha nenhum mantimento e continuará sem nada.

Obviamente, no sentido de justiça distributiva, “a priori”, existe uma vedação a esta distribuição,
pois se trata de uma distribuição que atribui bens de maneira muito desigual sem qualquer justificação
razoável para tanto. No entanto, a distribuição acima criou uma melhoria e, se não introduzirmos na
relação novas doações de mantimentos, um ótimo de Pareto.  Caso ocorra uma distribuição de parte dos
dois quilos do sujeito beneficiado, após a primeira distribuição, para o não recebedor da doação, o
proprietário dos dois quilos será prejudicado, afrontando a concepção de ótimo de Pareto.

A melhoria e o ótimo de Pareto possuem um problema elementar. Em um mundo com recursos
escassos e, muitas vezes, uma distribuição bastante desigual de bens, é muito difícil melhorar a situação
de alguém sem prejudicar a de outrem.[31] Desse modo, outros conceitos forem sendo cunhados.

Há a análise da eficiência por meio das construções de Kaldor e Hicks. Para o critério Kaldor-
Hicks,[32] uma ação é eficiente quando os benefícios que trazem para um grupo são superiores aos custos
que trazem para os outros. Um bom exemplo é um show de música realizado em um grande terreno
(Rodrigues, 2007, p. 30).

Se o valor que os sujeitos interessados na realização do show dispõem-se a pagar são maiores do
que os valores que poderiam ser pagos pelos vizinhos e outros interessados na não realização do show,
trata-se de uma situação eficiente, a qual deve acontecer. Não existe necessidade de que esses valores
sejam efetivamente pagos, pois são apenas critérios utilizados para a mensuração ou não da eficiência.
            A teoria econômica da democracia e a análise econômica do direito, partindo de um conjunto
teorético semelhante, possuem uma compreensão diversa da concretização da eficiência, da ação do
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mercado e do papel do Estado. Ao contrário da análise econômica do direito, a teoria econômica da
democracia adota[33] um entendimento bastante interventor do Estado na economia, o qual pode ser assim
sintetizado: “Quanto mais eficiente é uma democracia do ponto de vista econômico, maior é o grau de
intervenção governamental no mercado livre” (Downs, 1999, p. 186). Em razão, por exemplo, dos bens
coletivos e das interdependências entre os atores privados, é dificílimo, na visão da teoria econômica
democrática, a sociedade alcançar um ótimo de Pareto.
            Desse modo, o Estado necessita intervir com grande intensidade nas interações do mercado com o
intuito de incentivar a concretização do ótimo de Pareto. De outro lado, a análise econômica do direito
pensa que o Estado e o direito estatal desenvolvem um papel de auxiliar o mercado na busca por
eficiência, porém o papel protagonista na construção da eficiência é do mercado e não do Estado.
            Apresentar-se-á um exemplo sobre a aplicação da análise econômica no campo jurídico que
comprova a afirmação acima, ou seja, que o direito é necessário apenas como mecanismo auxiliar das
dinâmicas de mercado, as quais são construídas para a efetivação da eficiência por sujeitos racionais.
Trata-se da responsabilidade contratual.
            Em primeiro lugar, o contrato é visto como um jogo sequencial em que os atores decidem como
atuar a partir da ação dos outros jogadores. Essas ações são estratégicas, construídas com o intuito da
maximização da utilidade.
            No entanto, os seres humanos ao pensarem apenas na busca dos seus próprios interesses podem
construir um sistema que produz o oposto. Por exemplo. Em um contrato de prestação de serviço de corte
de cabelo, após o barbeiro receber o preço acordado pelo corte, ele obtém, pensando imediatamente, a
maior utilidade se não cortar o cabelo e permanecer com o valor pago. De outro lado, se todos adotarem
essa atitude, há a construção de uma sociedade que sistematicamente impossibilita aos indivíduos
maximizarem a utilidade (Rodrigues, 2007, p. 123-129).
            Desse modo, “A proteção legal dos contratos dá credibilidade aos compromissos assumidos pelas
partes, dissuadindo comportamentos oportunistas” (Rodrigues, 2007, p. 152).[34] Em última análise, a
proteção jurídica dos contratos representa uma intervenção jurídica necessária para a produção de riqueza
e maximização da utilidade.
            Dentro dessa visão, para um contrato ser válido, é necessário, por exemplo, que o requisito da
capacidade racional das partes encontre-se garantida e que inexista coerção exercida contra as partes
(Rodrigues, 2007, p. 153). Também, com o intuito de garantir que os compromissos sejam honrados, o
sistema jurídico necessita estabelecer sanções nos casos de inadimplemento contratual.

As sanções devem, para não se afastarem do próprio objetivo central da tutela contratual, apenas
serem aplicadas a não cumprimentos não eficientes (Rodrigues, 2007, p. 153). Em outras palavras, se um
não cumprimento do contrato produzir mais eficiência ou a mesma eficiência, não existem razões para a
incidência de sanções por inadimplemento, devendo o devedor pagar ao credor a utilidade que este teria
obtido com o cumprimento do negócio jurídico.
 

IV – Críticas ao Método Econômico Marginalista e à Análise Econômica do Direito
 

            A teoria econômica da democracia e a análise econômica do direito, conforme observado acima,
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apesar das suas diferenças, possuem muitos pontos em comum em razão da adoção do método econômico
marginalista.[35] Sendo assim, faz-se necessário refletir criticamente sobre a correção desse método
econômico ou não, trazendo as ponderações de António José Avelãs Nunes (2006) para cumprir esse
objetivo.

Avelãs Nunes apresenta o pensamento econômico como dividido nas escolas clássico-marxista e
marginalista. A tradição clássica, que possui seus expoentes na obra de Adam Smith e David Ricardo, é
continuada pela produção dos autores marxistas na visão de Avelãs Nunes. Nessa corrente econômica, a
categoria do excedente social é fundamental, pois possibilita compreender a geração e distribuição de
riqueza em sociedades divididas em classes sociais e, por consequência, dotadas de conflito social (Avelãs
Nunes, 2006, p. 15).[36]
            Outra é a leitura da escola marginalista, a qual observa que cada classe social receberá a adequada
remuneração por sua atuação no processo produtivo. Avelãs Nunes (2006, p. 37-43) apresenta nove
características dos marginalistas que são opostas à compreensão da escola anterior: i) a esfera do consumo
é o campo por excelência de análise do pensamento econômico, agindo o indivíduo racionalmente com o
intuito da maximização da utilidade, ii) o ponto central da compreensão econômica é a alocação eficiente
de recursos limitados, iii) na busca por mensuração da utilidade marginal, ocorre uma matematização da
economia, iv) a teoria do valor passa a ser dirigida pela raridade do bem ou serviço, assim como pela
intensidade da necessidade satisfeita por esse bem ou serviço, v) as atividades econômicas deixam de ser
vistas de maneira ampla por meio das interações sociais e históricas de produção, dando ênfase, agora, nos
anseios individuais de maximização de utilidade, os quais são mediados por meio do mercado, vi) adoção
da concepção de equilíbrio geral de trocas por meio de um mercado pautado na livre concorrência,
defendendo, desse modo, o regime capitalista, vii) em concorrência perfeita, os fatores de produção são
remunerados de acordo com sua proporção no processo de produção, inexistindo acumulação injusta de
excedente por uma classe, viii) a distribuição dos rendimentos é dirigida pelo mercado, privilegiando de
maneira proporcional a contribuição dos fatores de produção e ix) ao contrário da visão clássica ou
marxista que assumia sua vinculação com os interesses de uma classe social, a proposta marginalista,
apesar de defender o capitalismo, proclama-se científica e neutra.
            Após descrever as principais características da escola econômica marginalista, o economista
português desenvolve um conjunto substancial de críticas a essa corrente econômica, que assim pode ser
sintetizado: i) categorias históricas do capitalismo são transformadas em elementos intrínsecos da
racionalidade humana, ii) há redução do homem a um ser humano dotado de uma razão instrumental,
olvidando que essa pessoa encontra-se imersa em uma cultura, uma sociedade e instituições, iii) a
concepção do homem como um agente racional, apesar de se declarar descritiva, é prescritiva (normativa),
constituindo-se em um preceito moral que possui como intuito legitimar a forma de economia capitalista
contemporânea, iv) a natureza humana, ao contrário da descrição apresentada pelos marginalistas, não é
plenamente racional, não sendo o ser humano dotado escolhas fixas e previsíveis, v) não há interesse no
estudo das relações de produção, sobrevalorizando a esfera da troca, vi)  apesar de a escola marginal focar
sua análise nas relações de troca, não concede a devida ênfase ao contrato de trabalho, relação de troca
mais relevante no sistema capitalista, além de ocultar os jogos de poder existentes entre os empregadores e
os empregados sob o manto da liberdade de contratação e de emprego, vii) há a adoção do pressuposto de
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uma concorrência perfeita, fato que não existe em regra nos sistemas capitalistas reais, ix) a concepção de
soberania do consumidor, adotada pelos marginalistas, assevera existir liberdade por todos serem
consumidores, mais uma vez ocultando opressões (muitos não possuem recursos para serem incluídos de
forma adequada na sociedade de consumo) e induções (consumo guiado e promovido por propagandas e
pela sociedade de massa), x) a visão do mercado como instituição essencial para a maximização das
utilidades pelo indivíduo promove um modelo filosófico crítico à intervenção do Estado, xi) sendo o
capitalismo compatível com os preceitos científicos da economia e com o modelo de racionalidade
humana, o capitalismo é visto como o fim da história, xii) há assuntos sociais e econômicos que não
podem ser resolvidos a partir de um pensamento econômico, o qual transforma tudo em mercadoria, sendo
um exemplo a questão da poluição e xiii) apesar de a ciência econômica refletir sobre a escassez dos bens,
vivemos em uma sociedade que, em razão da técnica e do conhecimento, pode produzir um nível de vida
adequada para a humanidade, porém o pensamento econômico marginalista não coloca a questão da
distribuição justa como central no seu pensamento.
            Além das críticas econômicas de Avelãs Nunes ao pensamento marginalista, base da análise
econômica do direito e da teoria econômica da democracia, há importantes reflexões críticas a partir da
perspectiva jurídica. Nesse sentido, fundamentais são as ponderações de Mota Pinto (2008, p. 171), o qual
assevera que “a substituição da racionalidade jurídica pela análise económica deixa escapar
necessariamente os aspectos decisivos (...)”.
            O principal argumento de Mota Pinto encontra-se na ideia de que a economia, como uma ciência
auxiliar aos estudos jurídicos, pode ajudar em uma avaliação externa do fenômeno jurídico, porém não
deve substituir o método e a autonomia da ciência do direito sob pena de, em última instância, produzir
um retrocesso civilizacional.[37]
            No que se refere ao plano do método jurídico,[38] a utilização da técnica econômica substitui o
saber prudencial jurídico, além de encarar as questões de justiça, essenciais ao direito, como questões
distributivas sem relevância, pois o método marginalista preocupa-se em produzir e não distribuir.
Antropologicamente,[39] há uma redução das relações humanas aos cálculos de maximização da riqueza.
Em diversas oportunidades, o direito constitui-se em elemento garantir dos anseios dos indivíduos
pensados contra o mercado ou o método de maximização da eficiência, pautado na defesa de interesses
existenciais.[40]
            Ainda, Mota Pinto (2008, p. 177) sustenta que não há razões para escolher a ciência auxiliar
economia e não a sociologia ou a psicologia. Por fim, defende que a ciência jurídica produza um filtro das
influências externas das demais ciências, sendo assim possível incorporar as construções de outros saberes
sem perder as especificidades do pensamento jurídico (Mota Pinto, 2008, p. 177).  
            O civilista português procura demonstrar a inadmissibilidade da análise econômica do direito, como
metodologia substituta ao pensamento jurídico, por meio da teoria do não cumprimento eficiente.         Sua
crítica parte tanto de critérios internos à ciência do direito como de ponderações próprias dos axiomas da
teoria econômica marginalista.[41]
            No aspecto dogmático-jurídico, Mota Pinto (2008, p. 184) observa que há uma obscuridade no
estatuto da teoria do não cumprimento eficiente, pois essa construção procura tanto descrever a existência
nos ordenamentos jurídicos do não cumprimento eficiente como prescrever essa forma de observar o
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modelo de sanção contratual. Nos dois âmbitos, a proposta de não cumprimento eficiente revela-se
equivocada.
            Sobre o aspecto descritivo, o não cumprimento eficiente não é a regra nos sistemas jurídicos anglo-
saxões (common law), além de essa modalidade sancionatória não ser adotada nos sistemas influenciados
pelo direito continental europeu (civil law) (Mota Pinto, 2008, p. 184). De outro lado, as críticas ao plano
prescritivo da teoria possuem inúmeros pontos.
            Em primeiro lugar, há outras situações que merecem tutela além da eficiência e da maximização
da riqueza, porém não são contempladas de maneira suficiente.[42] Essas relações são, por exemplo, i) a
certeza no cumprimento do contrato, a qual traz segurança jurídica e estimula ii) o tráfego comercial, iii) a
moralização das ações do mercado, impondo por exemplo a boa-fé e mais uma vez ajudando no
estabelecimento de relações econômicas e iv) a redução nos custos de transação, pois há uma forte sanção
no caso descumprimento (Mota Pinto, 2008, p. 185-186).
            Também, a proposta de não cumprimento eficiente pauta-se na ideia de que existem somente duas
atitudes em relação à efetivação do contrato: cumprimento ou não desse negócio jurídico (Mota Pinto,
2008, p. 191-192). Essa leitura ignora por completo a renegociação, a qual poderia reajustar os interesses
das partes contratuais.
            Outra crítica de fôlego do civilista português centra-se no caráter distributivo dos contratos. Na
visão do não cumprimento eficiente, não é possível exigir do devedor o cumprimento do contrato nos
casos em que essa ação não afete a eficiência e a maximização da utilidade, devendo nesses casos o
devedor pagar ao credor o valor que esse contrato aumentaria o patrimônio deste.
            De forma perspicaz, Mota Pinto (2008, p. 192-194) assevera que é inadequado e injusto o devedor,
em razão de situações econômicas que lhe tragam mais vantagens, resolver não cumprir o contrato. A
injustiça reside na recepção de maiores benefícios econômicos se o devedor não cumprir o contrato, no
entanto essas vantagens não serão distribuídas e compartilhadas com o credor. Deve-se frisar que o
devedor apenas obterá uma maior produção de riqueza em razão da quebra de uma relação jurídica com o
credor, não existindo razões, “a priori”, para que este também não seja beneficiado.
            Por fim, partindo dos postulados do próprio pensamento marginalista, o civilista português
demonstra a existência de diversos momentos contratuais que necessitam ser analisados para que o
contrato seja maximizador da riqueza.[43] Desse modo, é impossível formular uma única regra, como
busca a teoria do não cumprimento eficiente, que, considerando todos os aspectos pertinentes, construa um
regulamento eficiente.[44]
 

V – Ponderações e Conclusões sobre o Método Econômico Marginalista, a Análise Econômica do
Direito e a Teoria Econômica da Democracia

 
            Deve-se concordar com as inúmeras críticas[45] formuladas por Avelãs Nunes ao pensamento
marginalista, substrato da teoria econômica da democracia e da análise econômica do direito. Não há
dúvidas de que o pensamento marginalista transforma situações e conceitos históricos próprios do
capitalismo em categorias universais para além da história e das relações concretas.
            Ainda, o pensamento marginalista, muitas vezes, passa ao largo das relações sociais de opressão, as
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quais são intimamente relacionadas com a estrutura capitalista defendida por essa escola. Também, de
forma inegável, há uma substancial redução da complexidade na análise de diversos assuntos,
apresentando a natureza humana e as interações sociais de forma simplista.
            Todas essas críticas são mais do que pertinentes. Por outro lado, existem outras questões que
necessitam ser ponderadas.
            De fato, dos sistemas econômicos contemporâneos existentes que possuem possibilidade de
implementação global, o capitalismo é o melhor sistema factível.[46] Apesar de todas as opressões que, de
alguma forma são promovidos e/ou incentivadas pelo capitalismo,[47] a valorização da liberdade nas suas
diversas acepções (liberdade pessoal, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade artística,
liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir e outras) encontrou tutela maior no capitalismo do que nos
sistemas de estrutura comunista/socialista[48]. O mecanismo de mercado, por sua vez, é um instrumento
importante na promoção do tráfego comercial e da geração de riqueza, albergando a liberdade de
empreendimento, ferramenta fundamental para a construção de atividades produtivas.
            Este artigo não pretende, de maneira nenhuma, ser uma apologia ao sistema capitalista. De outro
lado, como bem diz o subtítulo deste texto, “nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno”.[49] Não é razoável
nem defender as benesses irrestritas do capitalismo contemporâneo nem realizar uma condenação completa
da economia de mercado atual.
            De um lado, em alguns campos, a liberalização de diversos mercados é uma importante conquista
para bilhões de pessoas.[50] No outro lado, falta em diversos momentos uma maior intervenção estatal
para a restrição dos interesses baseados na eficiência e na maximização da utilidade com o intuito de
afirmação de direitos em especial a liberdade e a igualdade substanciais.
            Se a atuação da economia capitalista é um fenômeno importante no momento contemporâneo, o
estudo do pensamento marginalista que, como bem aponta Avelãs Nunes, é um defensor e promotor das
dinâmicas de mercado é no mínimo relevante.  Também, apesar de reduzir o homem a um sujeito dotado
de uma racionalidade instrumental, o qual possui como finalidade maximizar sua utilidade, não se pode,
sob pena de subverter a realidade, asseverar que esse componente da existência humana não se constitui
em um dos mais relevantes na análise que os seres humanos fazem da sua vida.
            De alguma maneira, as pessoas físicas contemporâneos pensam sua vida por meio dos custos e
benefícios das suas ações, sendo assim esse mecanismo no mínimo interessante, mesmo que bastante
insuficiente, para pensar as ações e omissões humanas reguladas pelo direito e as interações sociais dos
fenômenos democráticos. Trata-se de um grande equívoco reduzir o homem apenas ao sujeito racional
maximizador da utilidade e dotado de pensamento estratégico, porém desconsiderar essa dimensão da
natureza humana atual também é um erro profundo.
            No que se refere às críticas formuladas por Mota Pinto, em linhas gerais, deve-se concordar com
elas. A maneira como a análise econômica “tradicional”, conforme apresentada por Vasco Rodrigues,
reflete sobre o direito e, principalmente, prescreve regulamentações jurídicas é, pelo menos, incompleta.
            Se a riqueza é, de alguma forma, uma questão relevante para a sociedade e, por consequência, para
o direito, há sem dúvida outras situações e valores que também exigem proteção humana. Desse modo, de
forma bastante pertinente, Mota Pinto apresenta a necessidade de os juristas não aceitarem a imposição da
análise econômica pela primazia quase que absoluta da maximização da utilidade.
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            Historicamente, foi construído o primado dos direitos humanos e fundamentais a partir de um
conjunto de lutas e reivindicações sociais. Há quase um consenso mundial sobre a necessidade de proteção
desses direitos sob pena de retrocessos civilizacionais.[51] Nesse contexto, colocar a maximização da
riqueza acima da liberdade e igualdade substanciais é um profundo absurdo.
            De outra banda, por mais que a ciência do direito ou arte jurídica necessite dialogar e incorporar
elementos de outros saberes e ciências, não é socialmente adequado que o estudo e a construção do direito
sejam guiados por um método de uma das correntes da prática e do pensamento econômicos. Não se trata
de uma defesa da autonomia por razões de pureza do método jurídico ou poder no estudo e aplicação de
certo conhecimento.[52] Como demonstrou Mota Pinto no que se refere a um dos itens estudados pela
análise econômica (não cumprimento eficiente dos contratos), as consequências desse estudo são
absolutamente inadequadas e insatisfatórias.
            Por óbvio que, em uma sociedade capitalista na qual os sujeitos são substancialmente auto-
interessados, a escolha racional e as questões relativas à maximização da utilidade são importantes, porém,
nem de longe, são as únicas. Essas conclusões sobre a análise econômica do direito também devem ser
estendidas para a teoria econômica da democracia.
            Observa-se, nas relações políticas atuais, que os atores políticos procuram maximizar a sua
utilidade. Na dinâmica política, os partidos fazem cálculos diários sobre o efeito das suas decisões na vida
dos seus eleitores, tendo como um dos motivos desse cálculo a necessidade de aferir se esses cidadãos, em
face das ações políticas, votarão na equipe no poder.
            Os eleitores, por sua vez, votam pensando na transferência de utilidade do Estado para os
particulares pelos fluxos de renda. Também, as ideologias partidárias permitem aos cidadãos escolherem
racionalmente os partidos e os candidatos, pois a partir de um eixo principiológico pode-se prever as
possíveis ações do governo em diversos campos.
            Essas e outras reflexões da teoria econômica da democracia, por meio da adoção do método
marginalista, representam um painel bastante verossímil da política real, porém, assim como a análise
econômica do direito, suas conclusões são incompletas e insatisfatórias.[53] No plano metodológico, há
um problema profundo tanto no aspecto descritivo como prescritivo.
            O critério de maximização da utilidade dos governantes e dos eleitores é um dos diversos aspectos
relevantes na tomada de decisão política, porém outras questões também são essenciais. Em primeiro
lugar, não é razoável pensar que os indivíduos apenas levam em conta, na eleição, a concretização dos
seus interesses individuais, pois os cidadãos também buscam o bem comum e a construção de uma
sociedade mais justa.
            Os governantes, por sua vez, ao tomarem decisões não apenas pensam na visão que os eleitores
terão sobre determinada política pública ou ação governamental. As escolhas políticas, muitas vezes,
também são feitas contra o interesse da maioria.
            A oposição, apesar de refletir profundamente em como atuar estrategicamente para ganhar a
eleição, de longe não leva apenas essa questão em consideração na construção democrática. Continuando
nos equívocos descritivos da teoria, a ideologia não é, somente ou principalmente, um mecanismo que
permite aos eleitores pouparem um recurso escasso (tempo) e votarem com mínimos padrões de
racionalidade.  Uma ideologia partidária reflete decisões fundamentais dos indivíduos e da coletividade
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sobre aspectos fundamentais da convivência humana.
            No que se refere ao momento prescritivo (normativo) da teoria econômica da democracia, defender
a igualdade dos eleitores por meio da possibilidade de todos terem o mesmo número de votos é mais do
que insuficiente.[54] Existe sim, ainda que maneira confusa e polêmica, uma ideia geral sobre a
democracia, a qual se encontra fortemente amparada na autonomia privada que os indivíduos possuem na
elaboração da sua vida privada e na autonomia pública que impõe a legitimação das normas sociais por
meio de uma interação qualificada dos seus destinatários (cidadãos).[55]
            Para a concretização dessa concepção geral de democracia, defender apenas uma das regras da
democracia representativa é absolutamente insatisfatório. Essa singela regra normativa da teoria econômica
da democracia não responde a muitas questões como as seguintes. Como se deve construir um modelo de
esfera pública democrática que possibilite a ampliação das autonomias pública e privada?  A democracia,
como valor e prática, não precisa ser implementada em relações a princípio caracterizadas como privadas
(relações de trabalho, relações familiares e relações religiosas)? Como se deve estabelecer a participação
popular efetiva para além do regime representativo, porém pensando nos limites, possibilidades e
interesses dos sujeitos contemporâneos?
            As relações entre direito, democracia e economia são intensas e fundamentais no tempo presente.
Se de um lado, não se pode esquecer em nenhum momento de temas adotados no método marginalista
(escolha racional, maximização da utilidade, produção de riqueza e existência de sujeitos auto-
interessados), simplesmente aplicar o referido método às questões democráticas e jurídicas, por tudo o que
foi posto, é completamente inadequado.[56]
            Economia, direito e democracia são saberes, práticas e métodos extremamente importantes, os
quais necessitam dialogar para aprimorar o processo de descrição da realidade e para estabelecer critérios
normativos democráticos, justos e eficientes. Esses objetivos não são fáceis de atingir, porém existirá
pouco avanço se for desconsiderado por completo o método marginalista ou se este for aplicado de
maneira totalizante a todos os processos que envolvam escolhas humanas. “Nem tanto ao céu, nem tanto
ao inferno”.
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[1] Apesar de poder abstratamente,  em uma ação, existir diversas metas a serem seguidas, o método econômico elege apenas uma como a principal,  sendo as demais
desvios. Nas palavras de Downs (1999, p. 26-27), “Se se permitem múltiplas metas, os meios apropriados a uma delas podem bloquear a consecução de outra;
portanto, não se pode traçar apenas um único caminho para aquele que toma decisões racionalmente seguir. Para evitar esse impasse, os teóricos postulam que as
firmas maximizam os lucros e os consumidores maximizam a utilidade. Quaisquer outras metas que qualquer um dos dois tenha são consideradas desvios que
qualificam o caminho racional em direção à meta principal.”
[2] De acordo com Downs (1999, p. 50), “os partidos formulam políticas a fim de ganhar eleições, e não ganham eleições a fim de formular políticas.”
[3] Downs (1999, p. 70) apresenta uma síntese da lógica da votação, a qual é apresenta a seguir neste texto.
[4] Para uma análise mais detalhada dessa questão,  ver Downs, 1999, p. 59-62.
[5] Utilidade e benefícios assim são definidos: “Os benefícios que os eleitores consideram, ao tomar suas decisões, são fluxos de utilidade obtidas a partir da atividade
governamental. Realmente, essa definição é circular,  porque definimos utilidade como uma medida de benefícios, na mente de um cidadão, que ele usa para decidir
entre caminhos alternativos de ação (Downs, 1999, p. 57).
[6] Ver Downs, 1999, p. 68-69.
[7] Nesses casos, o eleitor altera sua lógica básica de votar comparando a ação do governo com a possível atuação da oposição,  comparando, agora, o governo com os
antecessores. Ver Downs, 1999, p. 62-63.
[8] Ver Downs, 1999, p. 74-82.
[9] Ser minoria significa preferir uma escolha minoritária a uma majoritária.
[10] No que se refere às razões pelas quais a condição três pode ser superada pelo governo em certas circunstâncias, ver Downs, 1999, p. 77-78.
[11] Sobre o problema de Arrow, que não será aprofundado nesse texto, ver Downs, 1999, p. 80-82.
[12] Acerca do problema de Arrow, Downs (1999, p. 82), refletindo em um mundo com informação plena e sem custo, chega à conclusão de que: “A oposição
precisa apenas seguir a estratégia de correspondência de políticas, reduzindo portanto a eleição a algum problema de Arrow, e esperar que o governo se comprometa
em relação àquela questão.  Então, simplesmente seleciona a política que derrota o que quer que o governo tenha escolhido e – pronto! – está eleita!”
[13] Sobre o tema da informação,  também é importante ressaltar que a regra geral prescreve que o aumento de informação acarreta maior certeza. Por outro lado,
quanto maior a informação,  menor os retornos marginais. Também, a incerteza não é relevante em uma decisão trivial ou que não diz respeito ao sujeito. Ver Downs,
1999, p. 98.
[14] Para a análise da incerteza no modelo da teoria econômica da democracia, enfocando as ações dos eleitores e dos partidos políticos, ver Downs, 1999, p. 99-100.
[15] De acordo com Downs (1999, p. 103):  “2. A liderança política é possível somente num mundo incerto e os líderes ganham seguidores racionais de modo
aproximadamente proporcional à falta de informação dos seguidores”.
[16] Sobre o papel dos intermediários entre os governantes e os eleitores, ver Downs, 1999, p. 109-113.
[17] De acordo com Downs (1999, p. 114), “Como alguns cidadãos têm coeficientes de influência muito maior que um, um governo racional deve atribuir-lhes mais
peso na formação de políticas de que atribui à maioria de seus concidadãos.”
[18] Nas palavras de Downs (1999, p. 118), “2. Alguns eleitores racionais decidem como votar ideologicamente; ao invés de por meio de comparação políticas.” 
[19] Os estudos entre direito e economia são antigos, tendo sido feitos, por exemplo, por Beccaria, Bentham e Marx (Faraco; Santos, 2005, p. 29). No entanto,
quando se fala em análise econômica do direito, refere-se a um campo teórico específico que possui na obra de Ronald Coase um dos seus marcos teóricos econômicos
fundamentais e na produção de Richard Posner um dos maiores nomes dessa corrente. Para outra ótima introdução à análise econômica do direito, ainda que sucinta,
ver Faraco; Santos, 2005, p. 29-38.
[20] Sobre essas características, ver Rodrigues, 2007, p. 13.
[21] Nas palavras de Rodrigues (2007, p. 13), “O pressuposto da transitividade equivale a admitir que se o agente económico prefere a alternativa A à alternativa B e
a alternativa B à alternativa C, então, prefere igualmente a alternativa A à alternativa C. Ou seja,  se alguém gosta mais de Direito do que Economia e mais de
Economia do que de Matemática, também gosta mais de Direito do que de Matemática.” 
[22] Para análise da teoria dos custos e dos benefícios, ver Prado, 2004, p. 39-82.
[23] De acordo com Elser (1994), o individualismo metodológico constitui-se na explicação das instituições e das alterações sociais por meio da atuação e do
resultado de condutas individuais. Sobre importantes conceitos do individualismo metodológico como desejos, oportunidades, escolha racional e falta de racionalidade,
ver Elster, 1994, p. 29-59. Também, sobre o individualismo metodológico, ver Weber, 1994, p. 4-13.
[24] Este é um trecho que afronta sobremaneira a visão da teoria econômica da democracia: “Em noite de eleições temos sempre a oportunidade de ouvir ilustres
comentadores perorar sobre como é sábio o eleitorado português porque escolheu dar apenas metade dos deputados a um partido – o que obriga a obter consensos com
outros mas garante certa estabilidade – ou porque elegeu um parlamento de uma cor partidária e um presidente de outra,  ou por qualquer outra razão semelhante. Em
qualquer destes casos, está-se a admitir que o eleitorado escolheu o resultado das eleições. O princípio do individualismo metodológico levar-nos-ia a dizer que estas
afirmações são desprovidas de sentido: o ‘eleitorado’ é uma entidade abstracta que não faz escolhas; aliás, mesmo os eleitores individuais não escolhem o resultado das
eleições; cada um dos eleitores escolhe votar no partido x ou no partido y, no candidato w ou no candidato z, sem saber qual é o impacto do seu voto sobre o resultado
final (...)” (Rodrigues, 2007, p. 16, nota de rodapé 6).
[25] Aqui se deve relembrar, por exemplo, que em sistemas multipartidários, conforme visto no item II deste artigo, o indivíduo deixa de votar no seu partido favorito
e vota em razoável quando há chances de um partido pior ser eleito.
[26] Para uma explicação um pouco mais detalhada da análise marginal,  ver Rodrigues, 2007, p. 17-18 e Avelãs Nunes,  2007, p. 537-583.
[27] As regulamentações jurídicas impõem limitações e restrições. Uma das funções da análise econômica do direito é compreender se as regulamentações jurídicas
auxiliam ou não no processo individual e social de maximização da utilidade.
[28] Sobre as dinâmicas do mercado, ver Rodrigues, 2007, p. 19-23.
[29] É claro que essa dinâmica apenas funciona quando existe concorrência e há distribuição de riqueza e um mínimo de igualdade de rendas e condições. Essas
condições encontram-se ausentes na maior parte das economias existentes.
[30] No que se refere ao Pareto-eficiente, ver Rodrigues, 2007, p. 26-29 e Tsebelis, 1998, p. 73-75.
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[31] Nas palavras de Rodrigues (2007, p. 28), “Como as circunstâncias em que é possível beneficiar alguém sem minimamente prejudicar outrem são raras, os
conceitos de Pareto não são particularmente relevantes.”
[32] Sobre o critério Kaldor-Hicks, ver Rodrigues, 2007, p. 29-31.
[33] Deve-se registrar, também, que a forma de governo democrática, de acordo com a teoria econômica democrática, não é a melhor para a obtenção do ótimo de
Pareto.  Por exemplo, “3. Com freqüência, o governo evita deliberadamente levar a sociedade a um ótimo paretiano renunciando a ações que melhoram a situação de
algumas pessoas e não pioram a de ninguém” (Downs, 1999, p. 186). “4. As sociedades democráticas nunca atingem posições de ótimo de paretiano, a menos que seja
por acidente, mesmo que o setor privado encarne a competição perfeita” (Downs, 1999, p. 186). “5. Muito poucos cidadãos, numa democracia, alcançam equilíbrio
marginal em suas negociações com o governo” (Downs, 1999, p. 186). “6. Mesmo que um governo democrático fosse tecnicamente capaz de alocar seus custos, de
acordo com o princípio de utilidade, ele não o faria” (Downs, 1999, p. 186). “7. Os governos democráticos geralmente agem em favor de cidadãos de baixa renda e
contra cidadãos de renda alta, a menos que essa tendência seja compensada pelos efeitos políticos da incerteza” (Downs, 1999, p. 186).
[34] Tsebelis (1998, p. 97-119) apresenta a relevância das instituições (normas formais que regulam as interações sociais), sendo o contrato nessa
perspectiva uma importante instituição que evita atitudes oportunistas dos atores.
[35] Cita-se, por exemplo, na leitura da democracia, Richard Posner (2005). O jurista norte-americano expoente da análise econômica do direito apresenta dois
conceitos de democracia. O conceito um é chamado idealista e deliberativo e apoiado na obra de John Dewey, prescrevendo que todo adulto, desde que não seja
profundamente retardado, possui o direito moral a participar do governo da sociedade de forma igualitária.  De outro lado, o conceito dois, que é designado de elitista e
pragmático e inspirado em Joseph Schumpeter, assevera que os políticos são sujeitos auto-interessados que competem pelo poder e pela possibilidade de elaborar
regras. Para obter o poder, os políticos necessitam do suporte popular.  Os eleitores também são sujeitos auto-interessados que, em circunstâncias normais, não possuem
muito interesse ou são muitos informados sobre política. O conceito dois, adotado por Posner, defende, assim como a teoria econômica da democracia, a igualdade de
votos para os cidadãos, a ideia de que existe um mercado entre eleitores e políticos, a visão de democracia como representação, os indivíduos sabem do seu interesse e
não devendo as políticas serem impostas por autoridades não eleitas.  Por fim, deve-se realizar a seguinte tradução livre de Posner (2005, p. 196):  “O modelo
schumpeteriano econômico implícito de processo democrático foi explicitado por economistas como Antonhy Downs e Gary Becker (...).” Sobre os dois conceitos de
democracia, ver Posner (2005, p. 130-212).
[36] A categoria do excedente já é central no pensamento fisiocrata, sendo “aquela parte da riqueza produzida que excede a riqueza ‘consumida’ no decurso produtivo
(...)” (Avelãs Nunes,  2006, p. 17). Os fisiocratas asseveram que a riqueza não é produzida por meio do comércio, e sim no bojo da produção. Adam Smith, por sua
vez, na leitura de Avelãs Nunes (2006, p. 20), considera que o trabalho é a fonte de todo o valor,  sendo as rendas dos proprietários de terras e os lucros dos
capitalistas deduções do valor criado pelo trabalho. Apesar de essa distribuição ser natural para Smith, o economista português observa o germe da visão de conflito de
classes marxistas, porque já se pode observar a existência de interesses contraditórios entre as classes sociais (Avelãs Nunes,  2006, p. 21).      Por fim, Marx
demonstraria que o excedente social econômico é gerado em razão da diferença entre o valor pago pela força de trabalho e o valor efetivamente produzido pelos
trabalhadores, designado na linguagem marxista de mais-valia. Desse modo, a escola clássico-marxista, por meio do conceito de excedente e da teoria do valor,
apresenta a produção da riqueza por meio das relações de produções. Na visão marxista, em linhas generalíssimas, a opressão encontra-se inerente ao processo de
produção em razão da incorporação do trabalho não pago pelo capitalista,  além de ser construído todo um conjunto superestrutural (Estado,  direito, religião,  sistemas
de pensamento e etc.) promotor da manutenção dessas relações de produção.
 
[37] Nas palavras do jurista português: “Não pretendemos, com isto, de modo algum excluir o préstimo dos resultados de disciplinas auxiliares, designadamente, no
apuramento das motivações das partes e dos efeitos de um determinado regime, a considerar necessariamente para a formulação de determinadas soluções. (...)  Mas
não resolvem o problema jurídico-normativo. (...)  O que não será grave, sempre que os resultados a que se chegue sejam apresentados, e vistos, como meramente
auxiliares – como traduzindo só uma perspectiva,  externa, de descrição do problema ou (de acordo com um padrão assumido, que não é jurídico, mas antes a eficiência
ou a ‘maximização da riqueza’) de prescrição de soluções. A não ser assim, isto é, se a análise económica pretender, em perspectiva ‘normativa’, substituir, ou superar
o Direito como disciplina autônoma, cremos, porém, que estaremos perante um série desvio metodológico, a revelar grave incompreensão do específico sentido do
Direito, quando não mesmo uma opção antropológica discutível e, se levada até o fim, um retrocesso cultural.”
[38] Sobre a contraposição do método jurídico ao método econômico marginalista, ver Mota Pinto, 2008, p. 172-173.
[39] Acerca dos equívocos da visão antropológica do método marginalista, ver Mota Pinto, 2008, p. 173-174.
[40] Por exemplo, o direito à intimidade e à vida privada tutela a liberdade do ser humano para agir como bem entender, dentro de alguns limites, nas suas relações
pessoais e privadas, protegendo esse indivíduo mesmo que suas ações não maximizem a utilidade e produzam custo de oportunidade. Sobre o direito à intimidade e à
vida privada, ver Robl Filho, 2010. De outro lado, é necessário afirmar que, contemporaneamente,  as pessoas físicas muitas vezes raciocinam a partir da visão dos
custos/benefícios (Robl Filho, 2010, p. 111-112). Conforme apresenta Gilles Lipovetsky (2004, p. 51-103), a sociedade contemporânea (hipermoderna) é ancorada nos
pilares do mercado, da técnica e do individualismo. Apesar de esses pilares serem, em geral, compatíveis entre si,  em certas ocasiões entram em colisão. Dessa forma,
em diversas ocasiões, a função do direito é proteger os valores essenciais do indivíduo contra o mercado.
[41] Mota Pinto (2008, p. 183) é contundente: “A um olhar mais atento, porém, logo se conclui que a teoria da ‘efficient breach’ deve ser decididamente rejeitada .”
[42] No mesmo sentido da crítica de Mota Pinto, Faraco e Santos (2005, p. 36), sobre o caráter prescritivo da análise econômica do direito, asseveram que “ao dar-se
ênfase à eficiência econômica na investigação acerca dos sustentáculos do ordenamento jurídico, colocando-o inclusive como um dos seus pilares, corre-se o sério
risco de diluir não só o ordenamento, mas o próprio pensamento jurídico (...).”
[43] Para uma análise das inconsistências da teoria do não cumprimento eficiente para o pensamento marginalista, ver Mota Pinto, 2008, p. 195-211.
[44] Nas palavras de Mota Pinto (2008, p. 209), “No final de contas,  parece, pois, difícil fornecer incentivos – em soluções necessariamente não muito ‘sofisticadas’,
pois a própria complexidade pode dificultar os cálculos dos agentes e, porventura, acarretar outros custos e efeitos – em todas as dimensões relevantes dos negócios em
causa. O não cumprimento eficiente, a confiança eficiente, a precaução e a redução de danos eficiente, a afectação de risco eficiente, a eficiência na ponderação pré-
contratual e na escolha da contraparte, o grau e o resultado adequado da renegociação – não parece que todos estes múltiplos objectivos possam ser simultaneamente
induzidos ou promovidos por uma única regra (...).”
[45] As treze críticas encontram-se sintetizadas na seção IV deste artigo.
[46]  Nesse sentido, observa-se a relevante análise de Maliska (2006, p. 68-69):  “Aqui (crítica à globalização) entra em cena uma das grandes diferenças entre os
sistemas econômicos capitalista e comunista. Trata-se do dinamismo, que é o motor da economia capitalista e a causa da falência do sistema comunista. Era visível que
a existência simultânea dos dois sistemas econômicos fatalmente levaria à falência do segundo. (...). O sistema econômico comunista, na verdade, apenas globalmente
teria condições de funcionar, pois, em concorrência com o capitalismo, ele teve que se militarizar e proibir a liberdade de opinião, ações que vieram agregar à sua falta
de dinamismo econômico a falta de legitimidade democrática. Essa argumentação mostra que o capitalismo é um sistema difícil de ser superado, pois ele trabalha com
dois elementos que guiam a ação do Homem: o individualismo e a liberdade de empreendimento. Essas características dão legitimidade e durabilidade ao sistema
enquanto melhor sistema possível. Esse ‘melhor sistema possível’, hoje, está no ápice do seu desenvolvimento, ou seja,  ele atua em esfera global.” As razões que
guiam a ação humana em geral são trabalhadas a partir das “forças” informadoras da natureza humana. O tema da existência de uma natureza humana universal e para
além da história ou condicionada por fatores culturais e históricos é um dos mais complexos na filosofia e nas ciências humanas.  Para fins desse texto, há a defesa de
um meio termo entre essas posições. De um lado, “Como ser que está lançado no mundo, numa situação que não é escolhida, o homem é um projeto que vai
construindo a sua essência” (Ramos, 2004, p. 180). No entanto, também, há algumas características, as quais são moldadas historicamente, logo se transformam, porém
são constitutivas dos seres humanos como certa busca por autonomia humana.
[47] A principal opressão constitui-se na relação capital/trabalho.
[48] Como bem demonstra Anna Funder (2008), a Alemanha Oriental (socialista) possui uma polícia secreta, Stasi (Staatssicherheitsdienst), dotada da função e do
poder de vigiar constantemente a todos que pudessem contrariar a ordem posta. Dessa forma, invasão à intimidade e à vida privada, prisões arbitrárias,  restrições à
liberdade de expressão e à liberdade artística e homicídios eram realizados intensamente pelo aparato estatal.  Na história civilizacional, não foram apenas os estados
socialistas que cometeram essas afrontas, no entanto, em razão das lutas sociais, essas violações estatais foram drasticamente diminuídas nos Estados capitalistas.
Apenas para ilustrar a situação na Alemanha Oriental, um em cada seis alemães orientais trabalhava direta ou indiretamente para a Stasi (Funder, 2008, p. 20-24).
[49] Essa concepção adotada neste texto inspira-se tanto em Forgioni, 2006, como em Faraco; Santos, 2005, quando esses autores demonstram não ser possível tanto
levar às últimas consequências os postulados marginalistas como desconsiderá-los.
[50] Sen (2007, p. 40-46) apresenta a importância do fim da escravidão e do trabalho adscritício como conquistas fundamentais dos seres humanos em diversas
sociedades.  Esses fatos representam a inclusão de diversas pessoas no mercado de trabalho. Interessante também é o balanço feito por Stiglitz (2006, p. 82-84) que
demonstra que, muitas vezes, as rodas de negociação de liberalização do comércio são pensadas para beneficiar os países desenvolvidos. Estes oferecem substanciais
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subsídios para os seus produtores, além de realizarem grande protecionismo. De outro lado, a liberalização incondicional dos mercados dos países ricos para os países
pobres pode trazer muitos benefícios para estes.
[51] Ao analisarem a superação de deveres éticos opressores, centrais na sociedade moderna moralista, para a sociedade contemporânea (hipermoderna e pós-
moralista),  Marrafon e Robl Filho (2010, p. 281) asseveram que “O discurso de POSNER e da AED (análise econômica do direito) ao conceder um papel no máximo
de coadjuvante aos direitos fundamentais e enorme relevância à riqueza e à propriedade privada, de certa maneira, promove um retrocesso social. Explica-se: na
modernidade tradicional, restringiu-se substancialmente a liberdade e a igualdade com medo do estabelecimento de um sujeito egoísta que colocaria, até mesmo, o
regime econômico em risco. Ao se colocar, novamente, a riqueza e a economia em primeiro lugar,  mais uma vez os direitos fundamentais são sacrificados. No entanto,
o tempo é outro. Não se pode esquecer que aconteceu uma profunda alteração social nos períodos moderno e hipermoderno, criando os indivíduos, nas sociedades
democráticas ocidentais,  um forte consenso sobre a necessidade de se viver em uma comunidade pautada em direitos.”
[52] Em primeiro lugar,  na visão defendida por Posner (2005, p. 21), inexiste autonomia da ciência do direito (jurisprudence), sendo mais bem estudado e
compreendido o direito pela sociologia e pela economia. Essa visão não deve prevalecer,  assim como não pode prosperar a compreensão de uma plena autonomia
metodológica nos termos de Kelsen (2006, p. 1-2), afastando o direito da psicologia, da sociologia, da ética e da política. Em verdade, é necessário termos uma ciência
do direito que dialogue e incorpore questões metodológicas e conteúdos de outros saberes.
[53] Para uma análise e crítica de alguns dos postulados da teoria econômica da democracia, ver Przeworsky,1995, p. 13-43.
[54] Downs, 1999, p. 36-41.
[55] A questão da autonomia pública, vista como auto-governo ou construção das normas sociais pelas seus destinatários,  não é defendida pela visão democrática da
teoria econômica da democracia. Posner (2005, p. 164), que pode ser considerado o defensor contemporâneo dessa corrente, assevera que o auto-governo não é a
essência da democracia, e sim um governo sujeito ao controle dos eleitores. Ainda se deve registrar que a concepção de Posner (2005, p. 3) é contrária à apresentada a
seguir, a qual é discursiva e normativa.
[56] Há outras formas bem mais interesses de integrar o direito, a economia e a democracia atentando para a complexidade social, as construções históricas e os
planos descritivos e prescritivos. Tome-se, por exemplo, o pensamento de Jürgen Habermas.  Nesse sentido, ver Habermas,  2003a e 2003b, Cruz, 2008 e Robl Filho,
2009.
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ASPECTOS RELEVANTES DO CRIME DE DESVIO DE FINANCIAMENTO RELATIVO AO
AGRONEGÓCIO.

RELEVANT ASPECTS OF THE CRIME OF DEVIATION OF FINANCING ON THE AGRIBUSINESS.

Álisson Dos Santos Cappellari

RESUMO
O objeto central do presente ensaio consiste na análise de fatores relevantes do crime de desvio
de financiamento, particularmente no tocante às verbas destinadas ao fomento da produção
agropecuária, examinando os aspectos estruturais e conceituais da tipificação presente no artigo
20 da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986. Metodologicamente, o trabalho aborda algumas
questões-chave sobre o tema, como, por exemplo, a conturbada elaboração da legislação
examinada, qual seria o bem jurídico por ela tutelado e qual o alcance das relações por ela
abrangida. Essas questões se fazem presente no momento em que resta notória a dificuldade da
doutrina em se posicionar diante do referido tema, bem como o crescente volume de recursos
públicos aplicados no agronegócio no país. Diante disso, se faz necessária uma análise crítica
dos elementos constituintes deste cenário, à luz das ciências econômica, social e penal.
PALAVRAS-CHAVES: SISTEMA FINANCEIRO; AGRONEGÓCIO; ORDEM ECONOMICA; DIREITO
PENAL ECONOMICO.

ABSTRACT
The main object of this article is making an analysis of relevant factors from the escape
exchange value crimes, in particular what it is regarding to the funds destined to the
fomentation of the agricultural production, it is examing the structure and concepts of the
typification from the 20th article of the Federal Brazilian Law n. 7.492, from 16 June 1986.
Methodologicly this text refers some key-questions about the theme, like the troubled
elaboration of the examined law, what would be the juridical asset tutelaged and which is the
within grasp of the relationship embraced for the law. These questions reflect the difficulty from
the doctrine to take a position in face of this theme. The evolution of the financial relationship
result in a cash flow crescent in agribusiness. In front of this situation, it´s necessary to make a
critic analysis to the components from this scenery, by the point of view from the economics,
social and penal sciences. 
KEYWORDS: FINANCIAL SYSTEM; AGRIBUSINESS; ECONOMIC ORDER; ECONOMIC CRIMINAL
LAW.

1. INTRODUÇÃO
 

Nota-se na sociedade atual um crescente dinamismo nas relações atinentes à economia. O
fenômeno da globalização, apresentou como consequências a desmaterialização das riquezas e a
dinamização das relações econômicas. A economia e, consequentemente, o sistema que a legitima, tais
quais originalmente formulados, tiveram seus paradigmas rompidos, o que causou uma crise não apenas
em seus mecanismos, mas também nos conceitos clássicos do liberalismo econômico, base do sistema
capitalista de mercado. Os Estados nacionais, território base para a aplicação das teorias econômicas
tradicionais, também tiveram o seu conceito modificado no período pós-guerra. Vemos então, atualmente,
um resgate dos conceitos tradicionais de soberania a fim de regulamentar o dinamismo econômico
internacional.

 
Com a configuração deste novo cenário, apresenta-se como consequência inevitável a mutação
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cada vez maior da delinquência econômica. Como resposta, vemos uma tentativa de recrudescimento dos
meios de controle da ordem pelo sistema jurídico-legal tradicional. Assim, configura-se, na atualidade,
uma tendência regulamentar nunca antes vista no sistema capitalista de mercado no afã de controlar o
aparentemente incontrolável.

 

Silva Sánchez (2002)[1] detecta claramente este fenômeno, quando relata que o avanço
tecnológico ocorrido no século passado deu origem a uma nova criminalidade em resposta àquela
tradicional. Ele aponta o surgimento a cada dia de novas modalidades delituosas que se projetam nos
novos espaços abertos pela tecnologia.

 
Reforçando esta problemática, uma conduta delituosa em particular toma cada vez importância no

cenário nacional e internacional. Trata-se do crime comumente tratado como desvio de financiamento
agrícola, cujo tipo genérico está previsto no artigo 20 da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, a chamada Lei
dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional.

 
Não são atuais as críticas formuladas pela doutrina especializada à precitada legislação. Seja por

ordem estrutural, seja por ordem conceitual, a opinião dominante aponta carências profundas em sua
elaboração.

 
O presente ensaio se constitui em uma humilde colaboração na discussão de um tema de tamanha

relevância e cuja atuação tem reflexos diretos na vida em sociedade. Ignorar a questão do desvio de verbas
destinadas ao agronegócio nos dias de hoje significa fechar os olhos para um crime que lesa diretamente a
população em um aspecto primordial de sua subsistência. Diante disso, esta análise modestamente se
propõe efetuar uma breve análise estrutural e histórica da referida legislação, concentrando-se os seus
detalhes técnicos e tendo por ponto de partida a doutrina, a jurisprudência e a normatização, legal e
administrativa, a ela correlata.

 
 

2. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
 
1.1 Evolução legislativa.

 
O mercado financeiro brasileiro, apesar de apresentar uma das normatizações mais detalhadas do

panorama mundial, pode ser considerado de regramento recente. Até a primeira metade do século XX, a
política econômica brasileira era estritamente estatizada e de difícil dinamização.

 
A ascensão do método capitalista-industrial de mercado, no final do século XIX, fez com que o

aumento do fluxo de riquezas no cenário brasileiro fosse uma constante. Apesar deste cenário dinâmico, a
economia nacional via-se paralisada pelos dogmas cristãos, que balizavam as diretrizes monetárias, fator
predominante em economias de origem ibérica, como a América Latina. Historicamente eram registrados
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índices internos de inflação de considerável monta. Porém, ainda com base na arcaica Lei de Usura - o
Decreto 22.626, de 1933 - baseada nos ensinamentos antijudaicos da igreja católica, consolidados pelo
Direito Canônico, os juros praticados no mercado eram imobilizados na casa dos 12 por cento ao ano. Esta
prática levava os investidores a buscar formas à margem da lei para investir suas riquezas, o que gerava,

dentre várias conseqüências, uma grande evasão tributária[2] (FORTUNA, 1999).
 
Outras decorrências deste cenário eram a fragilidade do Governo Federal, cuja política externa se

limitava em emitir títulos no mercado internacional a uma baixa remuneração, sem perspectiva de lucro
para os seus investidores, além da falta de credibilidade dos resultados financeiros apresentados pelo
governo no mercado internacional. Estes fatores geravam uma emissão descontrolada da moeda nacional, o

que acabava alimentando a famigerada espiral inflacionária[3] (FORTUNA, 1999).
 
Visando uma maior adaptação do Brasil à economia mundial, e buscando o ideal milagre

econômico, foi que, logo após o golpe militar de 1964 foi elaborada uma série de leis que visavam a
regulamentação dos agentes da economia nacional. Dentre elas podemos citar a Lei da Correção Monetária

(Lei 4.357/1964)[4], que indexava os débitos fiscais através da ORTN (Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional), buscando abrandar os efeitos da desvalorização da moeda nacional, antecipando
receitas com a finalidade de custear investimentos internos; a Lei do Plano Nacional da Habitação (Lei

4.380/1964)[5], que criava o BNH (Banco Nacional da Habitação), visando a criação de empregos na
construção civil com o financiamento direto à população para a aquisição de imóveis residenciais, em uma
tentativa de amainar os efeitos da recessão econômica então presente; a Lei do Mercado de Capitais (Lei

4.728/1965)[6], com o objetivo de incentivar a dinamização da poupança interna em títulos mobiliários,
que até então eram concentrados em imóveis de renda e reserva de valor, visando suprir a carência da
crescente demanda por crédito e popularizar os investimentos desta modalidade; a Lei da CVM (Lei

6.385/1976)[7], que criava a Comissão de Valores Mobiliários, entidade que fiscalizava o mercado de

capitais; e a Lei das S.A. (Lei 6.404/1976)[8], que visava modernizar a regulamentação das sociedades
anônimas e do mercado acionário e de valores mobiliários no Brasil.

 
A grande mudança, no entanto, veio com a edição da Lei da Reforma do Sistema Financeiro

Nacional (Lei 4.595/1964)[9]. Com a finalidade principal de normatizar a economia nacional, criou o
Conselho Monetário Nacional (CMN), entidade governamental com a finalidade de determinar os rumos
da política econômica interna e o Banco Central do Brasil (BACEN), com o intuito de regular a atuação
dos bancos, as normas operacionais e procedimentos de funcionamento das instituições financeiras junto
ao público, papel este até então reservado ao Ministério da Fazenda, à Superintendência da Moeda e do
Crédito (SUMOC) e ao Banco do Brasil. Ao lado destas entidades, indiscutível papel na determinação dos

rumos da economia nacional é exercido pelo Comitê de Política Financeira – COPOM[10], que apresenta
como objetivos principais "implementar a política monetária, definir a meta da Taxa Selic e seu eventual

viés, e analisar o 'Relatório de Inflação'” [11].
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1.2 Conceituação e elementos constituintes.
 

O Sistema Financeiro Nacional constitui-se em uma complexa rede de mecanismos e instituições
que operam, regulam e equilibram o mercado financeiro brasileiro. Sua estrutura é constituída pelas
chamadas instituições financeiras, cuja conceituação foi criada originalmente pela lei 4.595/1964, que, ao
regular o Sistema e as entidades que se submetiam às decisões do Conselho Monetário Nacional (CMN),
em seu artigo 17 dispõe serem estas, “para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas
e privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de
recursos próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia e valor de propriedade
de terceiros”. O texto ainda determina, em seu parágrafo único, que “para os efeitos desta Lei e da
legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das
atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual”.

 
Fortuna (1999), de acordo com a finalidade das instituições que as compõem, divide o Sistema

Financeiro Nacional em dois grandes subsistemas, o normativo e o de intermediação. Segundo ele, no
primeiro grupo estariam localizadas as entidades diretivas da economia nacional, responsáveis pela
organização e determinação das regras normativas e operacionais dos atores de intermediação. Esse
subsistema é composto pelas autoridades monetárias, grupo constituído pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), que, dentre outras atribuições, é responsável pela emissão do papel-moeda, fixar as diretrizes da
política cambial e regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as demais instituições
financeiras operantes no país e o Banco Central do Brasil (BACEN), principal executor das medidas
definidas pelo CMN. Ao seu lado operam as autoridades de apoio, que são a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o Banco do Brasil (BB), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(CRSFN).

 
O sistema de intermediação financeira traz em sua composição aquelas instituições atuantes no

ramo de varejo financeiro, operando com captação e aplicação de recursos de terceiros. Aí estão agrupados
os Bancos Comerciais; as Caixas Econômicas; os Bancos de Desenvolvimento; as Cooperativas de
Crédito; os Bancos de Investimento; as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento
(Financeiras); as Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários; as Sociedades de
Arrendamento Mercantil; as Associações de Poupança e Crédito; as administradoras de Cartão de Crédito;
Factoring e consórcios; as Bolsas de Valores; as Sociedades de Crédito Imobiliário; os Investidores
Institucionais, Seguradoras e Entidades de Previdência Privada; as Companhias Hipotecárias; as Agências
de Fomento; os Bancos Múltiplos; os Bancos Cooperativos; entes do Sistema Financeiro da Habitação e
da Superintendência de Seguros Privados.

 
A Constituição Federal de 1988 regulou expressamente o Sistema Financeiro Nacional no seu artigo

192[12], alterado posteriormente com a promulgação da Emenda Constitucional 40/2003[13]. As propostas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 637



tramitantes no Congresso nacional visando a regulamentação do determinado artigo previam, dentre outras
medidas, a extinção do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a sua substituição pelo Conselho
Financeiro Nacional (CFN), órgão que seria responsável pela normatização do sistema financeiro e seus
integrantes, e a autonomia do Banco Central do Brasil (BACEN) para a autonomia da condução da política
econômica nacional. Tais discussões vieram a praticamente perder efeito após a reforma do texto
constitucional.

 
Apresentando, por fim, uma conceituação tida como satisfatória para o problema, aceita-se como

completa a definição trazida por Paulo Cezar da Silva[14] do Sistema Financeiro Nacional.
 
1.3 A Lei 7.492 e a tipificação dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
 
1.3.1 Histórico
 

Os estudos para a elaboração de um sistema protetivo da economia nacional vêm desde os meados
do século passado. Eminentes juristas de outrora já preparavam as bases teóricas da estrutura da referida
legislação. Roberto Lyra, em 1933, já tratava na sua tese para concurso de docência, nomeada Economia e
Crime, das possibilidades delitivas que se abriam na época. As obras de Manoel Pedro Pimentel - Direito
Penal Econômico, de 1973 – e Gerson Pereira dos Santos – Direito Penal Econômico, de 1981 – vieram a
impulsionar o funcionamento de grupos de estudo e comissões a respeito da penalização de condutas
danosas aos interesses supraindividuais (DUARTE, 2003).

 
Na história legal do país, um grande marco foi a criação da Lei 6.024, de 13.03.1974, que dispunha

sobre a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Abria-se, pela primeira vez no Brasil, a
possibilidade da busca do patrimônio individual dos responsáveis pela má gestão das referidas entidades a
fim de satisfazer os seus credores. A punição penal, no entanto, ainda não havia sido prevista (Duarte,

2003, p. 51-52). Inúmeros escândalos financeiros ocorridos nos anos seguintes[15] fizeram com que
surgissem vários projetos neste sentido, “entre eles do Banco Central do Brasil, da Comissão de Reforma
da Parte Especial do Código Penal, da Procuradoria-Geral da Fazenda nacional e da Ordem dos
advogados do Brasil, sem que nenhum deles fosse encaminhado ao Congresso”(WALD, 1995, p.
66 apud DUARTE, 2003, pp. 52-53).

 
Foi de autoria do Deputado Nilson Gibson, no entanto, o projeto de lei que originou o sistema hoje

vigente. Apreciado pelas Comissões de Constituição, Justiça e de Redação, de Economia, Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e de Tomada de Contas da Câmara dos Deputados, a lei teve sua
redação final aprovada, em regime de urgência, em 16.05.1985 (DUARTE, 2003).

 
Ficou claro, desde o início de sua tramitação, que o referido texto legal vinha como uma solução

emergencial e imperfeita aos anseios da época[16]. As críticas às suas disposições foram claras, a começar
pelas feitas pelos próprios membros do Congresso Nacional que, ao aprovar a referida lei “às pressas”,
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praticamente condicionaram a sua existência a um suposto caráter transitório da mesma. As desconfianças

na aprovação não se limitaram somente aos integrantes do Poder Legislativo[17] (PIMENTEL, 1987).
 

Não foram poupadas críticas à técnica legislativa aplicada na elaboração da referida lei por

praticamente a unanimidade dos juristas nacionais[18] (DUARTE, 2003)[19]:
 

O texto, no entanto, perpetuou-se inalterado, tornando definitivo o que fora elaborado
provisoriamente, ao contrário das previsões governamentais (PIMENTEL, 1989).

 
1.3.2 Em busca de um bem jurídico a ser tutelado.
 

Como decorrência da urgência e imperfeição da técnica legislativa aplicada quando da elaboração
do texto legal sob análise, a dificuldade em limitar o bem jurídico a ser tutelado passa a ser marcante.Os
elementos normativos do discutido texto legal foram trazidos, como já referido anteriormente, da Lei
4.595/1964, cujos termos eram de caráter eminentemente financeiro. Embora a sua finalidade seja a de
definir os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o que, inclusive, retrata o seu título, não traz em
seu corpo qualquer elemento que conceitue ou limite o alcance do objeto de sua tutela, remetendo o seu

intérprete a fontes secundárias e à analogia para uma melhor compreensão de sua abrangência[20] (MAIA,
1999).
 

Não temos na doutrina nacional uma uniformidade de opiniões a respeito do que está sob
proteção legal. Feldens (2002) observa que a interpretação a ser dada quando da análise da lei deve ser
ampliada substancialmente, não se limitando a proteção ao Sistema Financeiro Nacional e seus entes, mas

sim à ordem econômica como um todo[21].
 
Para outros especialistas, como Silva (1999), a interpretação a ser dada é mais restrita,

considerando a estrutura do Sistema Financeiro e seus entes constituintes, aproximando-se da conceituação

literal da lei[22]. Posição esta compartilhada por Maia (1999), que também defende uma conceituação

estrutural do Sistema Financeiro Nacional[23].
 
Neste ponto, em particular, vemos que a elaboração legislativa foi desprovida de uma análise

mais profunda sob a ótica da política criminal. O bem-jurídico a ser protegido pela legislação sob análise
não apresenta definição concreta, sendo impossível a sua aplicação prática de forma precisa e eficiente.
Roxin (2002), em seus ensinamentos, apresenta frontal discordância com a metodologia empregada na

elaboração desta norma penal[24].
 
Verifica-se, portanto, uma discrepância das conceituações do alcance da proteção a ser abarcada

pela Lei 7.492 pelos estudiosos do direito. Esta é apenas uma das dificuldades encontradas pelos analistas
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e aplicadores deste texto legal na prática. Trata-se de um conceito aberto, propício às mais diversas
distorções a respeito de sua composição, o que, em definitivo, torna-se incompatível com o Princípio da
Legalidade, uma das idéias basilares do Direito Penal.

 
 

2. Os Métodos de Financiamento do Agronegócio no Brasil.
 
2.1 Evolução dos métodos de produção agrícola no Brasil.
 

A produção primária possui um caráter diferente das demais atividades da economia. Trata-se de
um setor cuja produtividade é indispensável para a vida humana. A falta de alimentos produziria o caos
social e levaria milhares de pessoas à morte, motivo pelo qual o Estado tem o dever de assumir a política
agrícola de um país, para garantir o abastecimento da população e controlar a exploração racional e
adequada da terra. Motivos mais que suficientes para a proteção estatal, consubstanciada no artigo 186 da

Constituição Federal[25].
 
As propriedades que cumprem esta função não bastam em si mesmas para alcançar seu intento.

Necessário se faz o apoio do Estado, dado que a atividade rural é extremamente frágil, sujeita a alterações
do clima, desastres da natureza e a mudanças provocadas por planos econômicos. Por tais motivos,
conforme a Carta Magna, o Governo Federal deve proporcionar ao produtor as condições necessárias para
o plantio, a manutenção e a comercialização dos alimentos. O financiamento rural, como parte da política

agrária brasileira, atua de forma a prover a verba necessária para estas atividades[26] (PEREIRA, 2009).
 
O setor produtivo primário consiste em um delicado, porém estratégico setor de atividade

econômica nacional, cuja potencialidade está intimamente ligada com a atuação estatal, através da política
agrícola governamental. Esta deve, para que seja alcançada a plenitude de seus objetivos, sempre ser
pautada pelo equilíbrio. Caso a política seja desfavorável, a agricultura não se desenvolve de modo
satisfatório. No sentido contrário, com incentivos exagerados, há desperdício de recursos que poderiam ser
realocados em outras atividades produtivas. (LUCENA e SOUZA, 2001).

 
O crédito rural situa-se em uma classificação típica de fomento, visto que financia o

desenvolvimento de uma atividade que diretamente importa ao interesse público. Contribuindo para o
correto abastecimento do país, ele ajuda a garantir a ordem pública, conforme reza o artigo 1º da Lei

4.829/1965[27].
 
A atividade agropecuária apresenta como característica intrínseca o seu caráter de continuidade.

Diferentemente de outras atividades produtivas, o setor primário, independentemente de eventuais
contratempos e intempéries, parte de um recomeço a cada período temporal. Tendo em vista tal
característica, o crédito rural possui taxas e condições de pagamentos diferenciadas. Isso ocorre para que o
produtor não seja prejudicado caso imprevistos impeçam a quitação no tempo certo. O contrato de
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financiamento agrário pode ser alterado de forma que um agricultor que perdeu sua safra em função de
alguma intempérie climática, por exemplo, seja lesado e desta forma não possa retomar as atividades de
cultivo em sua propriedade.

 
A atual política de crédito rural teve suas origens na década de 1960, onde foi instrumento de

continuidade de expansão do sistema de transporte com a implantação do Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR) em 1965. Tal fator se tornou um instrumento relevante da modernização agrícola.  Até os
dias de hoje, o crédito rural tem sido considerado um dos principais instrumentos de que dispõe o Estado
para incentivar a produção agrícola.

 
O crédito agrícola pode ser empregado em diversos elementos da cadeia produtiva. Geralmente é

utilizado para custeio (compra de insumos), investimento (compra de máquinas, bovinos, reflorestamento,
etc.) e comercialização (descontos de promissórias, duplicatas rurais e transporte de produtos). Com o
surgimento e institucionalização da política do crédito rural, notório foi o desenvolvimento da agricultura
comercial, gerando crescimento do PIB, ingresso de divisas, redução do déficit comercial e abastecimento
interno.

 
Na atualidade, as principais políticas do Estado para o incentivo das atividades agropecuárias são

linhas de crédito (para investimento, custeio e comercialização), apoio à comercialização e seguro
agrícola.

 
As modalidades de crédito visam investir na modernização tecnológica da agricultura brasileira,

no custeio do plantio (especialmente de produtos essenciais, como soja, trigo, milho, entre outros) e na
garantia de venda. O Programa Nacional de Agricultura familiar (Pronaf) e o Programa de Geração de
Emprego e Renda (Proger) beneficiam respectivamente pequenos e médios produtores com taxas de juros
mais amenas do que as aplicadas para os grandes latifúndios. O crédito para comercialização objetiva
auxiliar o produtor na venda durante a entressafra ou para antecipar o valor que seria obtido mediante a
entrega do produto para investimentos como novos plantios ou compra de maquinário.

 
O apoio à comercialização dos insumos agrícolas tem como objetivo reduzir os efeitos das

oscilações do mercado para o produtor rural. Um dos instrumentos utilizados com esta finalidade é a
garantia de preço oferecida pelo governo federal: os preços são fixados antes do plantio de modo a orientar
a produção. Em casos de supersafras, o governo pode realizar a compra da mercadoria excedente, de modo
a impedir uma queda acentuada dos preços. Como esta conduta é, atualmente, menos usual, uma
alternativa a ela é o Prêmio por Escoamento de Produto (PEP). Através deste sistema, o governo paga um
prêmio ao comprador que adquirir os produtos em excesso no mercado. Há também o Contrato de Opção
de Venda de Produtos Agrícolas. Este permite ao agricultor ou à cooperativa vender por preços pré-
estabelecidos, com o valor fixado na época do contrato. Estes contratos são oferecidos pelo governo em
leilões públicos de bolsas de mercadorias. Já a Cédula do Produtor Rural (CPR) é um título que pode ser
emitido por produtores ou cooperativas e têm a liquidação vinculada à entrega física da mercadoria.
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O Seguro Agrícola tem como principal política o Programa de Garantia da Atividade Rural

(Proagro). Este programa tem como objetivo segurar os riscos do crédito rural.
 
Toda a normatização e regulamentação do crédito rural e de seus instrumentos de implementação

compete ao Conselho Monetário Nacional. Sua atuação consiste na definição de termos, prazos, juros e
demais condições a serem aplicadas pelas instituições financeiras concessivas dos valores destinados ao
financiamento da atividade primária.

 
2.2 Aspectos históricos do fomento oficial da produção agropecuária no Brasil.

 
A intervenção do estado brasileiro nas atividades agropecuárias tem início logo após a

proclamação da república, em um período da história conhecido como “a república do café com leite”. O
período, assim denominado devido aos principais insumos dos dois estados que alternavam o governo
federal (São Paulo e Minas Gerais), foi marcado pela supremacia da atividade cafeeira, que era, então, o
produto de maior peso positivo na balança comercial brasileira.

 
Dependente dos bons resultados da venda do café no cenário internacional, o Brasil precisava

manter o controle do preço do produto, uma vez que as crises da commodity faliam dezenas de produtores
e provocava um crash na economia nacional. Em 26 de fevereiro de 1906 foi firmado o Convênio de
Taubaté, segundo o qual a valorização do café era mantida através da compra do produto pelos estados, o
que diminuía quantidade ofertada no exterior.

 
Após 1930, outras modalidades produtivas receberam incentivo governamental. O açúcar da

região nordeste recebeu estímulo para que pudesse competir com as produções da região centro-sul que,
devido ao menor custo de transporte para os centros consumidores, possuía preços mais atrativos. O trigo
também foi auxiliado pelas políticas públicas, porém, de forma diferente ao café e o açúcar. Ao contrário
dos anteriores, que eram líderes de mercado, o insumo possuía baixa produção, o que o tornava suscetível
ao mercado externo. A intervenção do Estado agiu no sentido de criar condições para o desenvolvimento
da atividade no país.

 
O período de auge do fomento agrícola no Brasil ocorreu a partir da década de 1960, com a

implementação da política de crédito rural com a criação do Sistema Nacional do Crédito Rural (SNCR),

em 1965. Tal iniciativa impulsionou a produção agrícola nacional[28] (LUCENA e SOUZA, 2001).
 

Conforme Santos e Queiroz (org. 2005)[29], as políticas governamentais do período pretendiam
modernizar a agricultura com incentivo à introdução de novas técnicas e à expansão das fronteiras de
comércio. O grande destaque desta política foi o crédito rural, que, na época, era farto e de fácil aquisição
pelo produtor rural.
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A tendência de crescimento perdurou por durante boa parte da década seguinte. Lucena e Souza

(2001)[30] retratam que a conjunção de preços internacionais em patamar favorável com uma política
agrícola de altos subsídios gerou um aumento nas exportações de produtos como soja e café. Outro fator
que contribuiu para o aumento da produção foi a crise internacional do petróleo, que justificou o apoio
governamental intenso na produção de álcool combustível.

 
A alta inflação da década de 1980 reduziu as facilidades do crédito rural. O modelo de operação

anterior, no qual a verba era disponibilizada em depósitos bancários a vista, foi desbancado pela crise, que
não permitia que o dinheiro ficasse parado em conta corrente. Os recursos, antes ilimitados, passaram a
ficar condicionados a disponibilidades orçamentárias do governo. Dadas às dificuldades na oferta do
crédito rural, a nova modalidade de incentivo passou a ser a fixação de preços mínimos para a compra de

produtos agrícolas[31]. (LUCENA e SOUZA, 2001). A produção agrícola, assim como toda a atividade
produtiva nacional sofreu com os seguidos planos de estabilização econômica e combate da inflação

implementados a partir da segunda metade da década de 1980[32]. As exportações baixaram de maneira
significativa, gerando um colapso na atividade primária no país.

 
A partir dos anos 1990, as políticas agrícolas vigentes no Brasil mostram uma redução da

intervenção estatal no financiamento rural. Alternativas com capital não-governamental são apresentadas

de modo a amparar o produtor[33] (SANTOS e QUEIROZ, 2005).
 
Nota-se, portanto, uma tentativa de adaptação da atividade primária nacional ao novo cenário

internacional, tanto por parte dos produtores quanto do governo, buscando a descentralização das fontes de
recursos para o financiamento da produção, quanto o incremento do apoio governamental em reformas de
infraestrutura para o escoamento da produção para a satisfação dos mercados interno e internacional.

 
2.3 Análise do cenário atual do crédito rural no Brasil.
 

O advento deste século veio a traçar um novo paradigma econômico mundial. O cenário
anteriormente apresentado, sobretudo nas décadas de 80 e 90 do século passado – centralização econômica
em torno de uma única superpotência mundial – foi abandonado, dando lugar ao surgimento de novas
forças produtivas mundiais.

 
O crescimento econômico se distribuiu em novas fronteiras onde anteriormente reinava o

subdesenvolvimento. Este crescimento econômico trouxe também um aumento no consumo de alimentos e
combustíveis em países como China, Índia, Rússia, América Latina e outros países asiáticos. Outro fator é
o crescimento das áreas anteriormente destinadas a alimentos e que no momento estão sendo direcionadas
para a produção de combustíveis orgânicos, como é o caso do milho, nos Estados Unidos e a canola na
Europa.
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Ocupando lugar de destaque neste novo cenário, o Brasil apresenta como grande força mestra de
seu impulso ao desenvolvimento a produção primária, sendo uma das grandes potências mundiais no
agronegócio, sobretudo no tocante à produção agrícola, pecuária e de combustíveis renováveis. O Brasil é
um dos raros exemplos mundiais de país que consegue suprir a demanda interna de alimentos e
combustíveis orgânicos e, ao mesmo tempo, apresenta o maior crescimento mundial na produção de
excedentes. Além disso, apresenta ainda um potencial de incremento da área cultivável, o que é
extremamente raro em outros países.

 
De acordo com o Plano Agrícola e Pecuário 2008-2009, traçado pelo Governo Federal e

apresentado ao público através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a meta traçada
para o período era a de superar a produção conquistada no período anterior, que alcançou 143,3 milhões de
toneladas de grãos, fibras e cereais. Para por em prática a sua política de agronegócio, destinou, para a
safra 2008-2009 R$ 78 bilhões, sendo destes R$ 63 bilhões para a produção empresarial e R$ 15 bilhões
para a agricultura familiar. Deste montante, R$ 55 bilhões foram direcionadas para o custeio e a
comercialização da safra, e o restante foi para a aplicação de políticas complementares de apoio à
produção primária, tais como alongamento de dívidas consolidadas, o Programa de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural e a criação do Fundo de Catástrofe, além de aprimoramento da infraestrutura de

escoamento da produção[34].
 
O agronegócio representa, segundo dados de 2007, 23,5% do PIB brasileiro, sendo responsável

por 37,5% dos empregos no país. Dados fornecidos pelo Banco do Brasil[35], no período, a atividade
primária representou um superátiv da balança comercial brasileira de US$ 40 bilhões, resultado de
crescentes e sucessivos ganhos em produtividade. A produção agrícola nacional, desde 1990, aumentou
140%, enquanto a área cultivada aumentou apenas 23%. Na atividade pecuária, em apenas 07 anos, a
produção de carne de frango aumentou 71%, a de carne suína 53% e a de carne bovina 38%.
 
 
3. Análise estrutural do tipo incriminador do desvio de financiamento – artigo 20 da Lei 7.492/1986.
 
3.1 Considerações iniciais.
 

Entrando na seara de proteção ao Sistema Financeiro Nacional, o legislador elegeu como uma das
condutas lesivas passíveis de repreensão pelo sistema penal a destinação de financiamentos obtidos,
sobretudo com recursos governamentais, para finalidades diversas das previstas em norma legal ou
administrativa ou ainda no instrumento contratual.

 
Tendo-se por base de que o bem jurídico protegido pela lei 7.492 é a higidez do Sistema

Financeiro Nacional e da ordem econômica interna, a proteção trazida pelo artigo 20 se destina
primordialmente ao combate à aplicação indevida de financiamentos de natureza rural, comercial e
industrial, com recursos fornecidos por agentes estatais ou, em caso de instituição financeira privada, que
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seja esta mera intermediária no repasse de recursos de origem pública (BALTAZAR JÚNIOR, 2009).
 
Tal conduta delituosa já havia sido objeto de destaque no anteprojeto de reforma da Parte Especial

do Código Penal, no trabalho que culminou com a elaboração e promulgação da Lei 7.209/1984, que

gerou a nova Parte Geral[36] (PIMENTEL, 1989):
 
Muito embora se trate de tipo penal de redação imprecisa, já decidido pela jurisprudência não se

tratar de norma inconstitucional, pois não ofende a previsão constitucional de vedação de prisão por
dívida, mas sim visa assegurar que os beneficiários da concessão do dinheiro público venham a aplicar
corretamente tais valores a fim de fazer valer as finalidades dos programas governamentais. Maia (1999)

discorre sobre a finalidade do tipo penal em questão com elucidativos esclarecimentos[37]. Na mesma
senda, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região, decidiu que a lei em questão não trata de

prisão por dívida[38].
 
Assim, é retrato atual, tanto na doutrina quanto na jurisprudência vigentes o entendimento de ser

perfeitamente válido o texto legal em questão.
 

3.2. Análise da conduta delituosa – Do complemento contratual da norma penal em branco do tipo
incriminador.
 

O artigo 22 da Lei 7.492/1964 apresenta como verbo nuclear do tipo o verbete aplicar,
compreendido na doutrina mais festejada como utilizar, destinar, dispor, gastar, os valores adquiridos de
financiamento em finalidade diversa daquela disposta em lei ou contrato.

 
Trata-se de um crime cometido a posteriori, pois a conduta delituosa não está no adquirir o

financiamento de modo fraudulento. Todos os estudos e requisitos necessários para a concessão do
benefício são verdadeiros e comprováveis, inclusive a declaração da finalidade à qual o financiamento se
destina. Pimentel (1999) defende que o delito está justamente em um segundo momento, quando, após a
liberação do numerário, o seu destino acaba sendo viciado, não cumprindo com a finalidade da

determinação governamental[39].
 
No entanto, o aspecto mais controvertido a ser analisado a respeito da estrutura legal do tipo em

análise diz respeito ao seu complemento. Trata-se de norma penal em branco, cujo preenchimento,
segundo a doutrina, se faz com as disposições legais do programa no qual é fornecido o financiamento ou
no próprio instrumento contratual.

 
Ocorre que, no âmbito do direito penal, ocorre aqui um caso sui generis de definição do objeto

material do crime. Não é usual em um regime dito democrático de direito ter uma norma penal de tamanha
importância ter seu espectro de incidência determinado por instrumentos contratuais, o que no mínimo
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desvirtua o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II da Carta Magna. Tal aspecto também
é notado pelo decorrer de praticamente toda a Lei 7.492, não se apresentando claramente qual seria o bem
jurídico a ser por ela tutelado, muito menos o alcance das relações por ela abrangidas. No seu corpo vemos
disposições de natureza penal, comercial e tributária, envoltas em uma massa disforme. Não há sequer um
conceito de instituição financeira integrado ao restante da legislação nacional. Esse emaranhado de regras
unidas em uma só unidade legislativa é de existência condenável ante a Ciência Penal, muito embora seja
algo comum na legislação pátria.

 
Além da apontada afronta ao primado da legalidade, inegável também é a inconsistência do bem

jurídico tutelado pelo tipo analisado. Encontramos em boa parte da doutrina acerca do tema a definição do
bem jurídico como sendo o sistema financeiro nacional em um modo amplo, bem como a incolumidade
financeira das instituições financeiras que agenciam tal tipo de recursos públicos, pois indiferente é à luz
do direito penal se tais valores são concedidos mediante instituições financeiras públicas ou privadas
agindo mediante delegação ou convênio, mas sim necessário é que se tratem de recursos de origem
pública, sendo atípica a conduta no caso de recursos de origem privada.

 
Trata-se de tendência legislativa por muito questionável. A ascensão do chamado Direito Penal

Secundário vem a causar um distanciamento cada vez maior das primeiras intenções protetivas do sistema
penal com o que hoje, com base em uma pseudo-proteção estatal, está abrangido pelo seu manto. Isso
causa um desvirtuamento crescente da ofensividade ao bem jurídico como garantia

constitucional[40] (D’ÁVILA, 2009).
 
Assim, é inegável o seu vazio conceitual acima descrito gera, não só aos operadores do Direito,

mas também aos potenciais sujeitos ativos das condutas lá descritas, uma enorme sensação de insegurança
jurídica. Muito embora a normatização complementar de natureza administrativa apresenta clareza técnica,
há no bojo do tipo analisado um enorme espaço para a existência de contradições que praticamente causam
a inviabilidade da persecução criminal deste tipo de conduta típica no país.

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
 

Finalize-se o presente ensaio com a propositura de tópicos para reflexão e discussão acerca do
tema tortuoso do sigilo bancário.

 
Ao analisar a conceituação e estrutura do Sistema Financeiro Nacional ficou demonstrado que,

primeiramente, o referido sistema, assim como todo o mercado financeiro brasileiro, é de remoto
desenvolvimento, cenário comum a praticamente toda a América Latina. Devido à grande influência
religiosa resultante de séculos de dominação colonial ibérica, os conceitos básicos de uma economia de
mercado capitalista não estão ainda solidificados, gerando uma indeterminação na delimitação de um bem
jurídico a ser tutelado penalmente.
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Concluímos também que a evolução legislativa do Sistema Financeiro Nacional apresenta falhas

históricas. As leis que ainda hoje regem o complexo econômico brasileiro tiveram sua origem durante o
regime militar, quando a tônica era a elaboração legislativa por técnicos não especializados nas ciências
jurídicas, sendo eles, em sua maioria, economistas. Isto levou a inconsistências estruturais gritantes da
citada legislação.

 
A Lei 7.492, de 16 de junho de 1986 é um exemplo claro deste cenário. Sua elaboração foi

impulsionada por um momentâneo clamor popular resultado de escândalos financeiros reiterados,
repercutidos amplificadamente pelos meios de comunicação de massa. Propostas legislativas sérias,
elaboradas pelas mais diversas fontes íntegras foram desconsideradas. Foi aprovada, no entanto, uma
legislação abolida da mais correta técnica, cujo caráter foi descrito pelo então Presidente da República
como emergencial, dotada de imperfeições e carente de novos melhoramentos. O referido texto legal
surgiu como resultante de um processo legislativo dirigido por técnicos carentes de maior traquejo
jurídico. Trata-se de um emaranhado de regras unidas em uma só unidade legislativa é de existência
condenável ante a Ciência Penal, muito embora seja algo comum na legislação pátria.

 
No que pertine a análise conceitual do crime de desvio de financiamento ligado à produção

primária, objeto central deste estudo, notam-se os mesmos defeitos já acima transcritos. Sua previsão foi
transplantada da legislação estrangeira, no caso, italiana, de modo integral, sem ser adaptada à realidade
nacional, levando à desconsideração de outras propostas legislativas que, embora posteriormente
reconhecidas como imperfeitas, eram dotadas de melhor técnica legislativa, retratando satisfatoriamente as
necessidades locais e não delegando a particulares o espectro de sua amplitude.

 
Resta claro que o estudo de um tema dotado de tamanha complexidade não se esgota, em

absoluto, nas observações aqui traçadas. As constatações encontradas neste pequeno artigo podem ser
consideradas apenas como um ponto de partida para novas análises do Sietema Financeiro Nacional como
bem jurídico merecedor de tutela penal bem como seu papel dentro do sistema de garantias trazido pela
Constituição Federal, apontando suas inconsistências visando buscar elementos concretos de discussão para
o aprimoramento e enriquecimento da literatura sobre o tema.
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econômica compatível com o empreendimento.§ 2º - Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional,
de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados.§ 3º - As taxas de
juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido,
em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. (BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988)
 
[13] BRASIL. Emenda Constitucional 40, de 29 de maio de 2003. Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição Federal,
e o caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. As alterações vieram a excluir os incisos e parágrafos do
texto original. De caráter eminentemente político, a referida emenda visou acabar com as discussões acerca de pontos polêmicos da
economia nacional, como a independência do Banco Central e a limitação da taxa de juros a 12% ao ano nas atividades financeiras.
 
[14]  O referido autor classifica o Sistema Financeiro Nacional como sendo “o conjunto articulado de instituições financeiras ou
entes a elas equiparados, públicos ou privados, que correspondam ao modelo expressamente definido em lei e estruturados com o
escopo de 'promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade', instituição em atuação na
captação, gestão e aplicação de recursos financeiros e valores mobiliários de terceiros - quer entes públicos ou privados - sob a
fiscalização do Estado, bem como as relações jurídicas existentes entre tais instituições, seus usuários, seus funcionários e o poder
público” (SILVA, 2006, p. 20)
 
[15] Nas décadas de 70 e 80, o Brasil passou por uma sucessão de escândalos e quebras com grande repercussão. Entre os ‘casos’
ou ‘escândalos’ podemos citar as intervenções: no Grupo Halles (1974); no Grupo Ipiranga (1975); no Grupo Lume (1976); na
Tieppo S.A. Corretora de Câmbio e Título (1980), no Grupo Delfim (1983), na Capemi (1983); na Coroa Brastel (1983); nas
cadernetas de poupança Haspa e Letra (1984); na Grupo Sulbrasileiro (1985); no Grupo Habitasul (1985); no Brasilinvest (1985);
NOS BANCOS Comind, Auxiliar e Maisonnave (1985). (CASTILHO. Ela Wiecko Volkmer de, O Controle Penal nos Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1988, apud DUARTE, Maria Carolina de Almeida, Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional: Uma Abordagem Interdisciplinar – Crimes do Colarinho Branco. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Forense. 2003., p. 52)
 
[16] Essa escalada dos economistas às fontes do Direito escrito, do ponto de vista técnico-jurídico, foi como uma incursão de
macacos em casa de louças. As regras e os rigores que presidiam a elaboração de textos legislativos foram substituídos pela
improvisação e pela afoiteza com que os economistas se puseram a legislar. (PIMENTEL, 1987, p. 11)
 
[17] Quando da sua aprovação, o Deputado João Gilberto ressaltou: “O projeto sai imperfeito e reclamará a curto prazo nova
legislação para revisar alguns de seus pontos. Infelizmente, não nos é dada mais a possibilidade de correção pelo estágio em que
se encontra o processo legislativo”. O próprio Presidente da República, através da Mensagem 252/86, ressaltou: “As críticas ao
resultado dos trabalhos da Comissão de Juristas, feitas por quantos desejarem trazer-lhe aperfeiçoamento, estão em fase final de
catalogação e avaliação para eventual incorporação ao anteprojeto, o qual tão logo esteja em condições de ser apreciado pelo
Congresso Nacional, encaminharei como projeto de lei à apreciação de VV.EXAS. Sem embargo da providência acima referida,
entendi dar sanção ao projeto que o Congresso houve por bem aprovar”. (PIMENTEL, 1989, p. 31)
 
[18] Quase duas décadas já se passaram e esse diploma, que era para ser uma lei temporária, até hoje segue vigendo, não obstante
suas inúmeras imperfeições. Conforme ressalta Muylaert: ‘Talvez esteja na hora de examinarmos os mecanismos de controle da
própria ação governamental que conforme preconiza o autor, em muita medida, utiliza-se direito penal para suprir as desorientações
da política econômica. (“O Outro lado do colarinho branco”, Eduardo Augusto Muylaert Antunes, “Direito Penal dos negócios”,
AASP 90, pp. 8-9 apud FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui (orgs.). Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial.
7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001, p. 820)
 
 
[19] (...) As principais críticas endereçadas à Lei nº 7.492/86 dizem que o texto peca pelo fragmentarismo, pela má redação dos
textos legais, pelo desconhecimento do legislador em matéria penal e criminológica, ‘dando origem ao descumprimento do princípio
constitucional da legalidade e a outros princípios clássicos do Direito Penal. (DUARTE, 2003, p. 56-57).
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[20] A Lei Federal 7.492, de 16 de junho de 1986 (...), tem por escopo assegurar na esfera do Direito Penal a proteção ao Sistema
Financeiro Nacional (SFN). Ainda que com nuanças e especificidades marcantes, que emergem dos diversos tipos penais que a
conformam, o bem jurídico que fundamenta e valida globalmente sua existência é o Sistema Financeiro Nacional. Assim, são
criminalizadas aquelas ações ou omissões humanas, praticadas ou não por agentes institucionalmente ligados ao sistema, dirigidas a
lesionar ou colocar em perigo o SFN, enquanto estrutura jurídico-econômica global valiosa para o Estado brasileiro, bem como as
instituições que dele participam, e o patrimônio dos indivíduos que nele investem suas poupanças privadas. (MAIA, 1999, p. 15).
 
[21] A ordem econômica em sentido estrito traduz a concepção ideológica do Estado para a solução de conflitos sociais resultantes
do jogo econômico, refletindo a política econômica e os meios jurídicos de sua consecução, designando, em termos operacionais,
não um conjunto de normas reguladoras de relações sociais, mas de uma relação de fenômenos econômicos materiais entre si e entre
os sujeitos econômicos. Significa, em dinastia – porém não incompatível – acepção, a ordem jurídica econômica, ou seja, a
produção, distribuição, circulação e consumo de bens. [...] Dessa arte, independentemente da forma de participação do Estado no
setor econômico – a qual, em termos estritos, pode ser até negativa ou absenteísta -, um amplo complexo de valores, notadamente
coletivos e sociais, estão a justificar uma atuação estatal de controle sobre essas relações econômicas, inclusive para a proteção da
regularidade e sadia desenvoltura desse setor. (FELDENS, 2002, p. 120).
 
[22] Pode-se definir o SFN como o conjunto de órgãos, entes e pessoas jurídicas de direito público e privado que o integra,
formando um todo complexo a perseguir a aproximação entre a oferta e a procura de capitais, com a missão de facultar o acesso aos
recursos indispensáveis a toda sorte de empreendimentos. (SILVA, 1999, p. 24).
 
[23] Para fins de aplicação da lei penal consideraremos como Sistema Financeiro Nacional o conjunto articulado de instituições
financeiras ou entes a ela equiparados, públicos ou privados, que correspondam ao modelo expressamente definido em lei e
estruturados com o escopo de ‘promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade’,
instituições em atuação na captação, gestão e aplicação de recursos financeiros e valores mobiliários de terceiros – quer entes
públicos ou privados – sob a fiscalização do Estado, bem como as relações jurídicas existentes entre tais instituições, seus usuários,
seus funcionários e o poder público. (MAIA, 1999, p. 28).
 
[24] Uma outra crítica direciona-se contra a espécie de dogmática resultante da dicotomia lisztiana entre direito penal e política
criminal: se os questionamentos político-criminais não podem e não devem adentrar no sistema, deduções que dele corretamente se
façam certamente garantirão soluções claras e uniformes, mas não necessariamente ajustadas ao caso. De que serve, porém, a
solução de um problema jurídico, que apesar de sua linda clareza e uniformidade é político-criminalmente errada? Não será
preferível uma decisão adequada ao caso concreto, ainda que não integrável ao sistema? Quase se poderia responder
afirmativamente a esta pergunta, e permitir que se quebrasse a rigidez da regra, por motivos político-criminais. (ROXIN, 2002, pp.
7-8).
 
[25] Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de
trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (BRASIL. Constituição Federal, de 05 de
outubro de 1988)
 
[26] Os mútuos de espécie, necessários e relevantes ao setor campesino, (...) têm como objetivos específicos e inarredáveis:
estimular o crescimento de investimentos, qualquer que seja a sua finalidade na propriedade rural; propiciar atendimento creditício
no tempo e nas condições adequadas segundo as exigências da exploração empreendida; criar condições ou possibilidades para que
haja maior fortalecimento econômico dos produtores rurais. (PEREIRA, 2009, p. 20)
 
[27] Art. 1º. O crédito rural, sistematizado nos termos desta lei, será distribuído e aplicado de acordo com a política de
desenvolvimento da produção rural do país e tendo em vista o bem-estar do povo. (BRASIL. Lei 4.357, de 05 de novembro de
1965. Institucionaliza o Crédito Rural).
 
[28] Nos anos 60, a produção agrícola apresentou melhor desempenho do que na década anterior, sendo que a maior parte dos
produtos exportáveis e de mercado interno cresceram mais do que a população nacional, na época em torno de 3% ao ano. De outra
parte, a economia brasileira, nessa década, ficou mais aberta ao Exterior, com aumento das exportações de produtos agrícolas
industrializados. No final da década, a situação do mercado internacional estava favorável. Os preços dos insumos e dos bens de
capital estavam em declínio, e os preços agrícolas, em alta. Isto mostrava o acerto da política agrícola que estava sendo adotada.
(LUCENA e SOUZA, 2001, p. 181-182).
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[29] (...) a agricultura era até então tratada como prioridade e dispunha de recursos permanentes via Banco do Brasil.Uma conta de
transferência direta de recursos do tesouro permitia que o Banco do Brasil oferecesse crédito ilimitado para fomento das atividades
agrícolas. (SANTOS e QUEIROZ org., 2005, p. 122)
 
[30] Ao longo de toda a década de 70, as taxas nominais de juros do crédito rural ficaram abaixo da taxa de inflação. Nesse período,
o crédito rural foi o responsável pelo desenvolvimento do setor agrícola, o que pode ser explicado pelos substanciais subsídios ao
crédito rural. Até 1975, os empréstimos eram a juro zero, com três anos de carência e cinco anos para pagar. A fase de declínio do
crédito rural iniciou em dezembro de 1979, aumentando as taxas de juros, que se tornaram mais altas do que a taxa de inflação,
reduzindo a demanda de crédito. As taxas de juros passaram a ser ajustadas por um coeficiente aplicado à correção monetária. Com
o segundo choque do petróleo, em 1979, aumentou o desequilíbrio da balança comercial. A taxa de inflação passou de 77,2% ao ano
em 1979 para 110,2% em 1980, reduzindo os subsídios implícitos nos empréstimos rurais. Em função do crédito subsidiado, a
agricultura cresceu cerca de 66% na década de 70. Isso também foi explicado pela abertura de novos mercados externos, assim
como pelo crescimento da demanda internacional e do crescimento do próprio mercado interno. Esse crescimento teve dois aspectos.
Primeiro, pela evolução dos preços internacionais de produtos agrícolas e pela política de crédito rural subsidiado; segundo, a partir
de 1979, pela deterioração da política de crédito rural, provocada pelos desequilíbrios macroeconômicos internos. (LUCENA e
SOUZA, 2001, p. 182).
 
 
[31] Em 1981, o Governo introduziu novas mudanças na política agrícola. A principal foi a adoção de limites ao crédito para
custeio, que passaram a refletir apenas parte dos custos variáveis; a cobertura do seguro rural foi reduzida para apenas 80% do valor
financiado. Houve, também, mudanças das taxas de juros; os créditos para investimento e comercialização passaram a receber as
mesmas taxas de juros de mercado, praticada no resto da economia. [...] Em 1982, estabeleceu-se a vinculação das taxas de juros à
variação do INPC. Os encargos financeiros aplicáveis ao crédito rural passaram, a partir daí, a incorporar correção monetária com
percentuais variáveis das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). [...] Em 1983, ainda com os resultados negativos
da política de contenção do déficit público, veio a decisão do Governo de aumentar os encargos financeiros do crédito rural e de
eliminar os subsídios embutidos nas taxas de juros cobradas. Essas intenções se concretizaram quando se estabeleceram novas
regras de indexação para os anos de 1983, 1984 e a partir de 1985. Em 1983, foi introduzida uma taxa de juros de 3% ao ano, mais
85% da variação das ORTNs. Em 1984-85, a taxa de juros cobrada tornou-se positiva, pela primeira vez, desde a criação do SNCR
(3% ao ano mais variação integral das ORTNs). (LUCENA e SOUZA, 2001, p. 183).
 
 
 
[32] Na segunda metade da década de 80, as exportações agrícolas entraram em crise. Elas se reduziram de US$ 5.089 milhões em
1985 para US$ 2.985 milhões em 1990 (-41,3%), correspondendo à queda de participação no total de 19,8% para 9,5% no mesmo
período. Caíram as participações de todos os grupos de produtos agrícolas nas exportações totais. Novamente, esse mau
desempenho se deveu à redução das exportações de café e de seus derivados, cujos valores passaram de US$ 2.487 milhões em
1985 para US$ 1.190 milhões em 1990. Em toda a década de 80, a queda das exportações agrícolas foi de 31,2%, correspondendo à
redução nas exportações totais de 21,6% em 1980 para 9,5% em 1990. Porém, como se viu, a crise ocorreu mesmo na segunda
metade dos anos 80. A expressiva redução das exportações agrícolas nas exportações totais, sobretudo entre 1985 e 1990, deve-se à
crise econômica e aos sucessivos planos de estabilização, que penalizaram o setor agrícola. (LUCENA e SOUZA, 2001, p. 188).
 
[33] (...) o governo busca meios para se desvincular da obrigação de interferir no mercado, criando mecanismos para que outros
agentes possam substituir o papel do Estado (...) tendo em vista a necessidade de manter um permanente superávit primário das
contas internas do governo e das contas externas do país. (SANTOS e QUEIROZ, 2005, p. 128).
 
[34] Plano Agrícola e Pecuário 2008-2009 / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola. –
Brasília: Mapa/SPA, 2008.
 
[35] in “O Agronegócio e o Banco do Brasil”, disponível em 15.09.2009 http://www.db.com/brazil/download/01at_Due-Field_Trip-
Jose_Carlos_Bco_do_Brasil.pdf, Acesso em 15.09.2009.
 
[36] [...] esta figura vinha prevista no § 1º, do art. 392 do anteprojeto elaborado pela Comissão de Reforma da Parte Especial do
Código Penal, com algumas modificações. Assim é que, naquele dispositivo mencionam-se a autarquia, a sociedade de economia
mista, a empresa pública ou instituição credenciada, enquanto que, nesta figura, é fácil constatar, apenas se enumeram a instituição
financeira oficial e a instituição credenciada para repassar financiamentos. [..] O Projeto originário da Câmara dos Deputados, no
art. 21, definiu de modo semelhante este delito, apenas colocando no singular a expressão recurso proveniente. A emenda do
Senado levou-a para o plural, mantendo-se, assim, na redação final do Projeto transformado em lei. (PIMENTEL, 1989, p. 147).
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[37] (A legislação) tem por escopo o dispositivo resguardar o interesse público prevalente na destinação dos recursos financeiros
originários do erário governamental, e assegurar que os beneficiários de tais recursos, em geral pessoas jurídicas, apliquem-nos na
concretização das metas sócio-econômicas que presidiram sua concessão. Protege-se, pois, nesta norma penal em branco, a regular
implementação da política econômica publica, quer esteja tal concepção fixada em normas legais aplicáveis à espécie, vinculando
o dispêndio publico, quer esteja estabelecida nos instrumentos contratuais próprios, estes consentâneos, necessariamente, com as
finalidades públicas que presidiram a criação das instituições oficiais contratantes [...] (MAIA, 1999, p. 125).
 
[38] DIREITO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 20 DA LEI Nº 7.492/86. APLICAÇÃO DE
RECURSOS EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA.
INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE, MATERIALIDADE E AUTORIA
CARACTERIZADAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não configura hipótese de prisão civil por dívida, vedada pela
Constituição, o tipo previsto no art. 20 da Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, porquanto o objetivo da norma é
garantir a correta aplicação dos recursos obtidos em financiamento, punindo a conduta de desviar os respectivos valores,
independentemente do regular adimplemento das parcelas (...)(TRF4, ACR 2000.70.00.008787-9, Oitava Turma, Relator José Paulo
Baltazar Junior, DJ 29/03/2006).
 
[39] Trata-se de previsão de um desvio de finalidade do financiamento, o que poderia ser considerado um engano a posteriori,
revelando que a intenção do agente não era a de cumprir a lei ou o contrato, quanto à destinação dos recursos provenientes do
financiamento. [...]o solicitante, no caso desta infração, apresenta como verdadeira uma finalidade que autoriza a concessão, mas ao
obter o financiamento aplica os recursos em finalidade diversa, não prevista na lei ou no contrato. (PIMENTEL, 1999, p.147)
 
[40] A ampliação do direito penal secundário, com o surgimento de novo espaços, cada vez mais complexos, de intervenção
jurídico-penal, ter levado a um progressivo distanciamento do ilícito penal em relação aos vínculos objetivos que implicam o
reconhecimento da ofensividade de como elemento de garantia. Mas não só. Tem conduzido a um esfumaçamento dos valores
tutelados, a uma perda de densidade tal que bem jurídico passa a movimentar-se em um espaço de total indiferença em relação a
meros interesses de política-criminal, incapaz de ater der a uma qualquer pretensão de concretização. O bem jurídico perde seu
caráter crítico e a ofensividade, o lugar primeiro na constituição do ilícito. A flexibilidade de teorias subjetivísticas do ilícito, de
concepções puramente normativistas ou, ainda, de leituras meramente formais do ilícito penal, hoje tão em voga, torna-se
acintosamente sedutora, mas, em contrapartida, cobra um preço alto em termos de legitimidade, nomeadamente a supressão de
elementos objetivos capazes de propiciar substrato material crítico à construção do ilícito-típico. (D’ÁVILA, 2009, p. 57-58)
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DIREITO ECONOMICO E A POLÍTICA HUMANISTA DE MERCADO: ESTUDO ACERCA DO
CAPITALISMO HUMANISTA.

LAW ECONOMIC AND THE POLICY HUMANIST MARKET: A STUDY ABOUT THE HUMAN CAPITAL.

Alberto Lopes De Oliveira Júnior
José Júlio Da Ponte Neto

RESUMO
O presente trabalho trará uma relevante discussão aos que se dispõem a estudar a ordem
econômica mundial, numa tentativa de alcançar uma nova alternativa para a política econômica
brasileira. Serão investigados os princípios formadores do neoliberalismo e do Estado do Bem-
Estar, demonstrando os benefícios e prejuízos trazidos por eles. Após isso, será apresentada a
teoria do capitalismo humanista, estudada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP, trazendo debates acerca da sua possibilidade de efetivação na ordem econômica do
Brasil. A referida teoria é estudada a luz dos preceitos constitucionais que orientam a economia
brasileira, buscando afirmar um Estado protetor da liberdade de mercado, bem como dos
direitos humanos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVES: Economia Política; Neoliberalismo; Estado do Bem-Estar; Capitalismo
Humanista; Brasil

ABSTRACT
This work will bring a discussion relevant to those who are willing to study the global economic
order in an attempt to reach a new alternative for the Brazilian economic policy. Trainers will
investigate the principles of neoliberalism and the welfare state, demonstrating the benefits and
losses brought by them. After that, you receive the human capital theory, studied at the
Pontifical Catholic University of São Paulo - PUC / SP, bringing debates about its possible
effectiveness in the economic order in Brazil. This theory is studied in light of constitutional
principles that guide the Brazilian economy, seeking to assert a State protector of freedom of
market and fundamental human rights.
KEYWORDS: Political Economy; Neoliberalism; Welfare State; Capitalism Humanist; Brazil.

INTRODUÇÃO

O neoliberalismo é uma política econômica fundada no individualismo e na liberdade de mercado,
em detrimento à força estatal. Seus fundamentos recriaram a economia mundial e proporcionaram uma
evolução de mercado, interligando as nações por via do comércio e acrescendo o capital intelectual dos
administrados, que viram no individualismo a solução para o enriquecimento.

            Esses mesmos fundamentos, no entanto, foram os responsáveis por afastar a fraternidade dos
povos, o espírito de colaboração e, conseqüentemente, aumentar a pobreza e a exclusão social.

            O mundo está chegando a um nível insuportável de sobrevivência. Todos os dias são noticiadas
corrupções, violências, desmatamentos, diluição de geleiras, aumento de pobreza, diminuição do índice de
desenvolvimento humano entre outros fatores gerados a partir de um pensamento individual e capitalista.

            O Estado, por outro lado, permanece inerte a estes fatores, aceitando-se como impotente e
deixando a mercê dos empresários o destino da humanidade. A condição de impotente é admitida pelo
Estado devido a consciência de que um dia fracassou, quando teve o controle em suas mãos. Hoje, o
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Estado se vê sem o comando, devido a sua intima relação com os empresários, que financiam sua
sobrevivência eleitoral.

            O retorno aos fundamentos do Estado do Bem-Estar não são, definitivamente, suficientes para
gerenciar as problemáticas sofridas com o implemento das políticas neoliberais. No entanto, tais políticas
alcançaram um patamar de insuportabilidade, fazendo com que fosse repensada à forma de administração
do Estado e que se investigasse um novo modelo para seguir.

            Em setembro de 1994, ocorreu no Estado do Rio de Janeiro um seminário que visava discutir o
neoliberalismo, as políticas sociais e o Estado democrático. Nessa oportunidade foram levantadas
inúmeras questões que se revelaram favoráveis ao neoliberalismo, sem, contudo, se furtar de pontuar suas
conseqüências prejudiciais. Ao final, vários daqueles que ali discutiam, entre eles Atílio Borón, Luis
Fernandes e Pierre Salama, chegaram a conclusão de que deveriam ser repensados os modelos econômicos
adotados pelos Estados, de maneira a preservar a sustentabilidade das condições de sobrevivência humana
(BORÓN; FERNANDES; SALAMA, 1995).

            Diante dessa insatisfação, que não vem de agora, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
USP e os que aqui escrevem investigam uma nova perspectiva para a economia brasileira, que se funda na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade, assegurar a todos uma
existência digna, conforme os ditames da justiça social.

            A partir de um estudo em que afirma o neoliberalismo e o Estado do Bem-Estar, Ricardo Hasson
Sayeg defende a implementação de um modelo que intitula como “capitalismo humanista”, investigado
brilhantemente sob os fundamentos constitucionais e estruturado sobre as bases da livre iniciativa, da
fraternidade e da dignidade humana, de forma a garantir os direitos de primeira, segunda e terceira
dimensões:

Eis o que chamamos de Estado Brasileiro da Fraternidade, que tem como missão precípua garantia a
todos do mínimo vital, pautado dentro da perspectiva multidimensional de direitos humanos de
primeira, segunda e terceira dimensão, conforme a Constituição Federal do Brasil (2009, p. 1368).

            Nesse trabalho, será priorizada a investigação de novos formatos para a economia nacional.  O que
se pretende nessa obra é discutir os posicionamentos, conflitá-los e, quem sabe, sugerir mudanças. O
presente artigo é objeto de uma pesquisa desenvolvida pelos autores, que permanecerão analisando a
ordem econômica a fim de concluir por um modelo que se adeque a realidade nacional.

1) O NEOLIBERALISMO COMO SUCESSOR DO ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL.

                Para que sejam analisadas as particularidades do novo liberalismo é natural que seja primeiramente
analisados seus institutos antecedentes, de forma a definir o que ficou como legado e o que foi modificado
ou recusado.

            O liberalismo econômico foi pautado pela livre iniciativa de mercado e no individualismo como
forma de colaboração coletiva e de crescimento social. Sua ideologia pregava a separação entre Estado e
economia, numa tentativa de despolitização das relações econômicas e sociais.
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            A partir de um conceito que, ao contrastar, definiu a igualdade e a liberdade, o liberalismo
provocou nos campos econômicos e políticos grande desigualdade social, o que gerou conflitos entre a
sociedade burguesa e a que representava o proletariado.

            Os filósofos radicais, ao final do século XIX, consideravam a liberdade política como um
instrumento para a obtenção da liberdade econômica. Eles acreditavam que as restrições impostas pelo
Estado massacravam a população e que o povo poderia escolher o melhor para a sociedade, desde que
fosse concedido o direito ao voto.

            A teoria do liberalismo pode ser sintetizada pela caracterização de três aspectos: o individualismo,
o naturalismo e o progresso (TOLEDO, 2002, p. 72). O primeiro definia que o indivíduo ao tentar o seu
sucesso pessoal acabaria por conseguir o sucesso social, pois se cada indivíduo se realizasse pessoalmente,
teríamos uma sociedade também realizada.

            Enrique de la Garza Toledo sustenta que o segundo aspecto decorre da propriedade e da liberdade,
que são naturalmente inerentes ao ser humano:

(...) a sociedade seria um meio de igualar as leis naturais da propriedade e da liberdade. Isto é, o ser
humano se caracteriza por ser proprietário e livre; o homem é proprietário da sua pessoa e de suas
capacidades, pelo menos, e, portanto, a sociedade seria um conjunto de relações individuais entre
proprietários. A sociedade política só se justificaria para proteger a propriedade e cuidar para que as
relações mercantis transcorram de forma ordenada. (2002, p. 73).

            O progresso, por sua vez, se identifica pela reação natural dos procedimentos, que se inclina para a
confiança nas capacidades neutras, sinalizando involuntariamente à progressividade.

            O triunfo do liberalismo no século XIX foi seguido por uma reação interventora do governo no
seara econômico. Sua decadência foi objeto não do triunfo teórico de um paradigma alternativo, mas das
lutas sociais e políticas do século XIX e início do século XX (auge do movimento socialista e decadência
do assistencialismo cristão).

            O fracasso do liberalismo decorreu da sua incapacidade em sustentar o crescimento econômico sem
que ocorressem grandes crises, assim como a sua incapacidade de garantir a ordem social.

            O mencionado insucesso obrigou os governos a adotar um novo modelo econômico, o que acabou
abrindo espaço para o Estado do Bem-Estar Social. A tendência para o coletivismo foi fortemente
acelerada em muitas nações e o bem-estar, em vez de liberdade, tornou-se a nota dominante nos países
democráticos.

            Para Toledo, a novidade que o Estado do Bem-Estar trouxe em relação ao Estado liberal foi, em
síntese, a redefinição das relações clássicas entre sociedade civil e política, dada a partir de uma
intervenção do Estado na economia e nas políticas econômicas das corporações, além de proporcionar uma
civilização nas relações políticas. Outro aspecto importante proporcionado pelo Estado do Bem-Estar foi a
legalização da classe operária e de suas organizações. (TOLEDO, 2002, p.75).

            A decomposição do Estado do Bem-Estar veio a partir dos anos 70, com uma tendência a ser
superado pela filosofia neoliberalista. A mencionada decomposição, para Enrique Toledo, deve-se a crise
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fiscal que o Estado suportou ao perceber que não poderia arcar com as despesas sociais, que iam muito
além do seu orçamento.  Explica, ainda, que a crise foi também baseada na inflação das demandas e das
proteções aos trabalhadores. (TOLEDO, 2002, p.76).

            Sayeg analisa a crise do Estado do Bem-Estar sob outro anglo, separando os fatores que incidiram
nos Estados centrais e nos Estados periféricos do capitalismo:

Enfim, o pensamento do Estado do bem-estar social perdeu para a idéia neoliberal nas décadas finais
do século XX, por dois fatores distintos – nos Estados centrais do capitalismo, porque a pujança
econômica permitiu o encolhimento do Estado, provocando naturalmente os benefícios sociais
reclamados em prol da população, na linha do que classicamente pregava Adam Smith; e, nos Estados
Periféricos, conjugado com essa onda neoliberal imposta pelos países centrais, porque as obrigações
assumidas pelo Estado quanto aos seus compromissos de pagamento da dívida pública externa e
interna e, simultaneamente, às demandas sociais, eram superiores a própria capacidade de satisfazê-las.
(2009, p. 1362).

            Todas as dificuldades suportadas pelo Estado do Bem-Estar reverteram à sociedade uma
necessidade de liberdade econômica capaz de gerar um mercado concorrencial, democrático e lucrativo.
Diante disso, surgiu o neoliberalismo econômico com uma suposta fórmula para o desenvolvimento. Para
Perry Anderson o neoliberalismo é “um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de
mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica,
mas também política”. (1995, p.09).

            Idealizado por Hayek, Milton Friedman, Karl Popper Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter
Eupken, Walter Lipman, Michael Polanyi, entre outros, o neoliberalismo defendia a liberdade econômica e
o individualismo como fatores incentivadores do crescimento coletivo, pois, à medida que cada indivíduo
alcançasse seu bem estar, acabaria, por conseqüência, atingindo o bem estar da sociedade.

Friedman ao discorrer acerca da liberdade e da busca à igualdade, coloca que a sociedade ao
priorizar a igualdade em detrimento à liberdade, acabará por não ter liberdade, nem igualdade:

A society that puts equality—in the sense of equality of outcomes—ahead of freedom will end up with
neither equality nor freedom….[but] a society that puts freedom first will, as a happy by-product,
end up with both greater freedom and greater equality.  (1980 apud WYNNE; ROSENBLUM;
FORMAINI, 2003, p. 07, com grifos).

            A igualdade era objeto do esforço individualista e da liberdade de iniciativa. O Estado deveria se
manter ausente nas intervenções à economia. No entanto, deveria estar presente nas regulamentações que
disciplinasse o orçamento, com a contenção de gastos com o bem estar e com a taxa natural de
desemprego, permitindo a reserva de trabalho e acabando com os sindicatos. As reformas fiscais eram
também fatores imprescindíveis para incentivar os agentes econômicos.

            A ideologia neoliberalista é bastante tentadora por todos os seus fundamentos, pois proporciona a
liberdade de iniciativa e de concorrência, além de proporcionar a formação de grandes fortunas. No
entanto, esses mesmos fundamentos foram os responsáveis por gerar grande desigualdade entre os povos,
com a concentração de riquezas, o aumento da pobreza, do desemprego entre outras conseqüências.

            O meio ambiente está saturado. É inadmissível que, em atenção aos lucros, sejam permitidas
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práticas comerciais nocivas ao meio ambiente. O neoliberalismo ou o supercapitalismo, como alguns
preferem, não poderá permanecer com sua gananciosidade e individualidade.

            Enrique Toledo aponta que o neoliberalismo cumpre em parte os seus pressupostos, mas enfrenta
contradições importantes, abaixo apontadas:

1) Permite às economias crescerem dentro de certos limites ou reduzirem taxas de inflação, mas às
custas de uma polarização produtiva e social. A promessa de igualdade no mercado só se cumpre com a
desregulamentação e privatização, mas em nenhum momento atenta contra os monopólios, que crescem
em poder com as políticas neoliberais.

2) A liberação dos mercados ocorre com uma rígida política salarial que provoca uma queda nos
salários reais. Neste mercado, o da força de trabalho, não se aplica a eliminação de fatores exógenos
para que se chegue aos preços de equilíbrio. A crise de fato recai sobre os ombros dos assalariados.

3) A liberdade conseguida com a ruptura de pactos corporativos, que distorcem os mercados, ocorre ao
mesmo tempo em que se conformam grupos de pressão (formação de grupos privilegiados), sobretudo
proveniente dos grandes capitais, para os quais as políticas ortodoxas são combinadas com apoios
heterodoxos. O ator racional otimizador é substituído pelos magos das finanças e seus conhecimentos
privilegiados de mercados e políticas do Estado. (2002, p. 83/84).

Os estudiosos que se propõem a investigar a ordem econômica mundial precisam encontrar um
meio termo para a política de mercado, de forma a tutelar os direitos humanos, sem deixar de lado os
interesses econômicos.

Em atenção a essa necessidade, alguns estudiosos propõem a formação de um capitalismo
humanista, pautado na livre iniciativa e concorrência, mas com fraternidade de mercado e tutela dos
direitos fundamentais.

2) A ORDEM ECONOMICA BRASILEIRA.

A Constituição Federal Brasileira é influenciada por fundamentos históricos e políticos que
marcaram uma época ditatorial, seguida de períodos de instabilidade política e econômica.

Estudos mais aprofundados acerca dos preceitos constitucionais aferirão que esses preceitos são
consequências de intervenções políticas externas, confrontadas com conquistas sociais de um povo
marcado por repressões. Será demonstrado nesse trabalho que a norma constitucional de 1988 tutela os
direitos fundamentais da pessoa humana e assegura a formação de uma política econômica fundada na
livre iniciativa, somada a um Estado normatizador da economia.

A Constituição Federal assegura no caput do seu art. 5º o tratamento igualitário a todos perante a
lei, sem distinguir a natureza, garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988).

Observa-se que, já no preceito acima indicado, são assegurados os direitos necessários a
subsistência humana e, em concomitância a eles, a garantia de segurança da propriedade privada.

Em seu artigo 3º a Constituição relaciona seus objetivos fundamentais que abrange, entre outros, a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a garantia ao desenvolvimento nacional.
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É importante destacar que nesse momento a Constituição relaciona o desenvolvimento social com a
liberdade, justiça e solidariedade. Aos que defendem uma política neoliberalista, o desenvolvimento
nacional decorrerá de uma sociedade livre, ao passo que a justiça e a solidariedade decorrerão do
pagamento dos salários e impostos.

Isso porque, as empresas são instituições criadas para lucrar, e é esse objetivo que possibilitará o
desenvolvimento nacional e a garantia do pleno emprego, como facilitadora ao alcance dos valores sociais.
A solidariedade de mercado, portanto, se limitaria à garantia de salários e benefícios instituídos
legalmente, da mesma forma que o desenvolvimento nacional seria proporcionado a partir da formação de
uma forte política de mercado.

O art. 6º da Constituição Federal expõe que: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados”. (BRASIL, 1988).

Para os neoliberalistas, os mencionados direitos devem ser tutelados pelo Estado, devendo as
empresas ser restritas às contribuições dos impostos. Desta forma, a conjuntura econômica ficaria
estabelecida no seguinte modo: A empresas lucram e arrecadam os impostos, necessários à formação de
políticas sociais, enquanto o Estado realiza a execução das referidas políticas.

            Heich, ao sustentar essas ideias, expõe o seguinte:

O economista Milton Friedman argumentou várias décadas atrás que o negócio dos negócios é gerar
lucro, não o de envolver-se em iniciativas beneficentes para a sociedade. Friedman sustentou essa
tese numa época em que muitas empresas ainda tinham condições de ser socialmente responsáveis.
Conforme já observamos, as grandes empresas tendiam a ser oligopólios com poder discricionário
significativo em relação a preços e mercados. A essência de sua argumentação era que as empresas não
deviam almejar objetivos sociais, pois não são veículos adequados para fins dessa natureza.
Concordemos ou não com Friedman, no regime de supercapitalismo as empresas não mais
dispõem de poder discricionário para serem virtuosas. A competição tornou-se tão intensa que a
maioria das empresas não pode realizar objetivos sociais sem impor custos a seus consumidores
ou investidores – que, então, buscariam melhores negócios em outros lugares.  (2008, p. 176, grifo
nosso)

            Para os que adotam a teoria humanista, as empresas não poderiam ficar restritas à contribuição de
impostos, devendo reverter o ganho em benefício social e realizando políticas publicas, pois o mercado
interno deve viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, bem como o bem estar da
sociedade, conforme disposto no art. 219 da Constituição Federal:

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. (BRASIL,
1988).

Essa forma de interpretação, no entanto, dependerá do ponto de vista, pois, como dito, para os
neoliberalistas viabilizar o desenvolvimento cultural, sócio-econômico e o bem estar da população é
prover o pleno emprego e a formação de ganhos decorrentes dos salários.

O texto constitucional veio, em seu artigo 170, prever de forma clara e auto-explicativa que a
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economia brasileira deveria seguir parâmetros de justiça social e assegurar existência digna, demonstrando
que as empresas não poderiam se limitar única e exclusivamente à busca ao lucro:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:

[...]

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

[...]

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – busca do pleno emprego; (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Certo é que a República brasileira está longe de satisfazer os objetivos acima colacionados, mas,
chamando a uma reflexão: será que estes objetivos ainda não foram satisfeitos justamente por não serem
compatíveis?

Como visto, um dos princípios neoliberalistas é o individualismo e que com ele será possível a
formação de uma concorrência e de um mercado economicamente vantajoso, pois é necessária que haja a
desigualdade como fonte incentivadora.

Na Constituição de 1988 todos os fundamentos se misturam numa combinação inovadora, mas de
difícil concretização. A dificuldade de concretização não decorre exclusivamente da política neoliberalista
de mercado. O problema inicia com a educação do consumidor/cidadão, passa pelos investidores e termina
nas empresas. Exatamente nessa ordem, do começo ao fim, como se fosse expressado um nível de
responsabilidade do maior para o menor[1].

Na referida escala, o consumidor cidadão é o maior responsável por ser o incentivador de políticas
nocivas à dignidade humana, pois eles não estão preparados para consumir produtos socialmente
responsáveis, preferem aqueles mais baratos, mesmo que sejam prejudiciais ao meio ambiente.

Os investidores, por sua vez, estão direcionados ao lucro. Investem nas empresas que vendem mais,
por óbvio. Se injetassem dinheiro nas empresas que produzem produtos socialmente responsáveis,
certamente, enfraqueceria o mercado de produtos nocivos. Mas isso não vai acontecer voluntariamente.

A regra é: os consumidores preferem os produtos baratos, enquanto os investidores preferem injetar
dinheiro nas empresas lucrativas e estas produzem os produtos realizáveis. Simples!

Dessa forma, não se pode exigir que as empresas tutelem voluntariamente o direito à educação,
saúde, trabalho, moradia, laser, segurança, previdência social entre outros direitos sociais, pois não está na
sua seara discricional.

Chama-se atenção agora para um outro papel do Estado: o de agente normativo e regulador da
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atividade econômica, que deverá exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, de forma a
indicar os caminhos que deverão ser seguidos pela iniciativa privada, conforme art. 174 da Constituição
Federal. (BRASIL, 1988).

O objeto de investigação desse trabalho é a analise dos modelos econômicos e dos seus ajustes na
ordem econômica nacional. O papel do Estado acerca da regulação da economia é tema bastante
interessante e abrangente, que será objeto de um novo trabalho, momento em que serão abordadas todas as
nuanças que o caso solicita.

3) O CAPITALISMO HUMANISTA E SEUS FUNDAMENTOS.

A garantia dos direitos humanos é item necessário para o desenvolvimento de qualquer política. A
política econômica não poderá, portanto, excepcionar os direitos fundamentais sob o pretexto de
manutenção da liberdade econômica e do individualismo.

Os Direitos Humanos (dentre os quais se sobreleva o direito à dignidade) são o substrato
necessário de qualquer política, insuscetíveis de serem excepcionados em nome de
qualquer consideração utilitarista. Somente partindo dessa premissa, se pode
vislumbrar a política como cooperação na busca dos interesses coletivos, tendo o
consenso como via, ao contrário da violência e do engano que dividem e isolam.
(FARENA, 2010, p. 352, grifo nosso).

Apesar de todas as benesses advindas da política liberalista, como já colocado, não é razoável que,
em pleno século XXI, diante de tanta miséria e tanta desigualdade, se pense em um lucro, sem antes
pensar na dignidade humana.

            Em um estudo realizado com base na Constituição Federal brasileira, Ricardo Sayeg adverte para
uma política econômica, pautada no capitalismo fraterno, na livre iniciativa e na tutela aos direitos sociais,
sem a preocupação em negar qualquer meio de política econômica (Estado liberalista ou Estado do bem-
estar social).

[...] nossa Constituição Federal sustenta o capitalismo como regime econômico,
contudo, longe de ser sórdido e selvagem, muito menos de um Estado
centralizador, mais sim indutor da livre iniciativa e da propriedade privada, com
vista à consecução dos objetivos fundamentais da República e centralizador dos
direitos humanos de segunda e terceira dimensão, em especial, os direitos sociais,
que assegurem a toda a população existência digna, mediante a alocação eficiente
dos recursos econômicos escassos e regência jurídica, quando necessária, da
economia, implementando o cumprimento pelo Estado de seu papel de agente
normativo e regulador, na fiscalização, fomento e planejamento da atividade
econômica, sendo este último indicativo para o setor privado e determinante para o
setor público, na forma do artigo 174, sempre em consonância com a efetividade
dos direitos humanos de primeira dimensão, particularmente a liberdade e a
propriedade privada, bem como o poder do enfrentamento contra o Estado tirânico,
como postulava Locke – entretanto, no nosso caso, pelas vias próprias, a saber,
aquelas que levam ao Judiciário.(2009, p.1367)

            A teórica econômica humanista não defende um capitalismo solto, livre e “selvagem”, tampouco
um capitalismo dirigido, que possibilita a coordenação pelo Governo nas relações mais significativas
possíveis, mas um capitalismo livre de mercado com as intervenções necessárias do Governo, que permite
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a inclusão de todos, e, após, inclusos, libera-os para seguir na economia de mercado. (MATSUSHITA;
SAYEG, 2009).

            Duciran Farena é mais um daqueles que lutam por uma economia humanizada, que se preocupa
com a ética e com os direitos sociais, e atribui a responsabilidade pela miséria e desigualdade aos
empresários:

No abandono dos carentes (a despeito dos planos divulgados com estardalhaço, sem que um centavo do
orçamento seja depois neles despendido), na instabilidade jurídica e no cerceamento da informação
pública reside, atualmente, a insensibilidade ética dos nossos "Números Um", que ainda se
pautam pelo mais estrito maquiavelismo quando se trata das políticas que levam a cabo.
Consideram a miséria "inevitável", mudam leis e Constituição de forma casuística, mantêm na
escuridão os motivos que determinaram suas escolhas; e nessas bases constroem o futuro por cujo
insucesso, naturalmente, não responderão. (2010, p.355, grifo nosso).

            Com a devida licença, os autores discordam de Farena no ponto em que é atribuída aos
empresários a responsabilidade pelos desastres trazidos pelo liberalismo e pela busca desgovernada pelo
lucro. Pois, as empresas estão desempenhando o papel que objetivaram (buscar o lucro). O Estado é que
deve intervir para regular as práticas comerciais:

O que as empresas estão fazendo não se destaca pela insensibilidade brutal nem
pela ganância impiedosa. Estão agindo conforme se espera delas, oferecendo
bons negócios aos clientes e, portanto, maximizando o retorno para os
investidores. Como os jogadores de qualquer jogo, estão fazendo o possível para
vencer.

O Estado é que, como proprietário do papel, deve chamar para si as
responsabilidades de ditar as regras do jogo e deixar as empresas em
condições de competitividade. O jogo precisa de novas regras, o povo precisa
de governantes desprendidos de opiniões estranhas ao poder público. (PONTE
NETO; OLIVEIRA JUNIOR, 2010, com grifos).

            Em síntese, o liberalismo (individualmente) não é a melhor política, tampouco o Estado do Bem-
Estar (também individualmente), e o capitalismo humanista segue um caminho próximo à economia de
mercado esculpida na Constituição Federal. No entanto, apesar de se aproximar dos conceitos
constitucionais seus fundamentos são, pelo menos em uma primeira análise, difíceis de concretização.

            Isto porque, para ser implementado é necessário que exista um Governo independente de
investimentos privados para que se cumpram com seriedade os deveres relacionados no art. 174 da
Constituição Federal (o de agente normativo e regulador da atividade econômica, que deverá exercer as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, de forma a indicar os caminhos que deverão ser
seguidos pela iniciativa privada e determinar os caminhos para o setor público).

            É notório e independe de maiores comprovações que os empresários são os maiores financiadores
das campanhas políticas milionárias. Como cediço as empresas não realizam atividades beneficentes, todo
o seu empenho é direcionado à persecução ao lucro. Seria ingenuidade pensar que os políticos
governariam soberanamente sem a intervenção de interesses particulares. Caso ousem fazer isso, correm
um sério risco de não lograr uma reeleição, se não conseguirem destituir seu poder antes do término do
mandato, como vemos rotineiramente.
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Farena atenta para uma realidade: “não raro, políticas econômicas são ditadas mais nas salas de
reunião desses grandes agentes do que nos gabinetes ministeriais e palácios presidenciais. Ali são
decididas as anistias fiscais, as isenções tributárias, os subsídios, os acordos setoriais, etc”. (2010, p.353).

Em assim sendo, fica complicado a implementação de uma política humanista, pois os governantes
seriam incapazes de determinar qualquer ato contra o interesse dos empresários, enquanto estes seguiriam
com políticas agressivas, a fim de satisfazer as necessidades dos consumidores e investidores.

Outro ponto que deve ser investigado é o nível de atração que seria proporcionada aos mercados
internacionais, caso fosse alcançado um Governo soberano e autônomo nas suas decisões políticas e
fossem instituídas medidas sociais de observação obrigatória pelas empresas e investidores.

            Pois, qual seria a vantagem de uma empresa multinacional em se instalar no Brasil diante de tantas
obrigações, que reduziriam seus lucros, a se instalar em outro país vizinho que aceitasse suas condições?

            Será que o Brasil já está economicamente forte no cenário internacional para determinar obrigações
às grandes empresas globais, como acontece nos Estados Unidos e na União Européia?

            Superados esses questionamentos, passa-se a outras interrogações. Quanto a carga tributária,
seriam reduzidos os impostos e repassadas as obrigações sociais às empresas?

            Atualmente, as empresas recolhem mais de 30% (trinta por cento) do seu lucro líquido a título de
impostos, repassados para o Estado desempenhar políticas sociais. Obrigar as empresas a desempenhar as
políticas sociais sem reduzir a carga tributária resultaria em um “bis in iden”.

            Então, como implementar essa política humanista de mercado na conjuntura econômica brasileira
diante desses questionamentos?

            A pesquisa seguirá investigando essas possibilidades, mas, desde já, os autores selam o apoio ao
estudo desempenhado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP no estudo sobre o
capitalismo humanista.

CONCLUSÃO

            A conclusão a que se chega é que a ordem econômica nacional precisa de soluções, estruturadas
com fundamentos teóricos e práticos, de forma a aliviar as pessoas que já sofrem com a desigualdade, sem
deixar de pensar no mundo que suporta os problemas com o meio ambiente, decorrentes de políticas
egoísticas.

            Quaisquer soluções encontradas passarão necessariamente pela responsabilidade dos governantes
(pelo menos na ordenação jurídica que seguimos), que não poderão se furtar em resolver os problemas
sociais e econômicos indicados.

            Acredita-se que apenas o tempo possibilitará um grau de excelência em que os
consumidores/cidadãos se preocuparão em adquirir produtos socialmente responsáveis, apesar de mais
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caros, e eleger governantes preparados para enfrentar e resolver os problemas sociais. Momento em que os
investidores preferirão injetar dinheiro em projetos socialmente responsáveis como forma de pressionar as
empresas a produzir com responsabilidade. Por fim, governantes que assumirão o papel de Estado, protetor
dos direitos humanos.

            Como disse o Senador Cristóvão Boarque “só conseguiremos o nível de excelência quando
assumirmos o “educacionismo’ como política necessária de governo, realizada com comprometimento e
responsabilidade” (informação verbal)[2].

            No dia que o Brasil tiver uma educação de qualidade e democrática, existirão, por consequência,
consumidores, cidadãos, empresários e, principalmente, governantes responsáveis. Os cidadãos não podem
ficar de mãos atadas nas eleições que chegam. Devem exigir debates de qualidade, proibir a propaganda
“marqueteira”, lutar por uma política séria, apesar de que aqueles que se candidatam muitas vezes não têm
o mínimo de preparo. Enfim, devem procurar fiscalizar as eleições e as atividades de nossos governantes
eleitos.

Talvez, no momento que os brasileiros alcançar essas excelências, serão alcançadas, reflexamente,
as respostas para os questionamentos feitos aqui. Pois, certamente, a República brasileira será uma nação
fortalecida, capaz de exigir qualquer conduta de grandes empresas, sem a preocupação com as represálias
internacionais e, quanto aos impostos, terá a certeza de que os representantes reverteriam os sacrifícios dos
contribuintes em benefícios à sociedade e não em benefícios próprios.
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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: A BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO

THE SOCIAL FUNCTION OF THE ENTERPRISE: THE SEARCH FOR A DEFINITION

Juliana Brandão De Melo Horst

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é o estudo da função social da empresa. Trata-se de conceito
vago, que dá margem a interpretações diversas e, muitas vezes, conflitantes. Em que pese a
expressão “função social da empresa” seja muito mencionada pela doutrina e pela
jurisprudência, não há consenso acerca de seu conteúdo. O legislador também não forneceu
parâmetros legais para a interpretação da referida expressão. Portanto, pretende-se abordar a
evolução do conceito e a sua melhor interpretação na atualidade, baseada numa perspectiva de
Direito e Economia. O trabalho, ainda, estabelece uma importante distinção entre a função social
e a responsabilidade social da empresa, termos em torno dos quais é feita certa confusão.
PALAVRAS-CHAVES: Empresa; Função Social; Responsabilidade social.

ABSTRACT
This article aims to analyze the social function of the enterprise, a vague concept which gives
rise to different, and often conflicting, interpretations. Although the term “social function of the
enterprise" is often mentioned by jurists and in precedents, there is no consensus about its
content. The framers also did not provide guidelines for the interpretation of that expression.
Therefore, this article analyzes the evolution of the concept and its best interpretation today,
based on a perspective of Law and Economics. This article also establishes an important
distinction between an enterprise’s social function and social responsibility because these
expressions are often mistaken.
KEYWORDS: Enterprise; Social Function; Social Responsibility.

1 INTRODUÇÃO

A empresa está inserida num contexto social, interferindo e recebendo influências desse
ambiente. É fonte geradora de empregos, de recolhimento de tributos e de ativação da
economia.

Na clássica lição de Fábio Konder Comparato (1990), a empresa é uma instituição social que
serve de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea:

Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de
transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escolha
é indubitável: essa instituição é a empresa. (COMPARATO, 1990, p. 3)

 

Nas palavras de Francis-Paul Bénoit (1983 apud LAMY FILHO, 1992, p. 54-60), a empresa se
tornou a instituição essencial da sociedade: "meio de vida, lugar de criação, de adaptação, de
cooperação, mas também de confrontação, a empresa tornou-se, com a família, a instituição
essencial da sociedade".

Por consequência, na atualidade, fala-se muito em função social empresa.

A expressão função social encontra-se insculpida no art. 170 da Constituição Federal de 1988
(CF/88). O termo está previsto, ainda, no Código Civil (CC), no art. 421, na Lei de Sociedades
Anônimas (Lei n. 6.404/76), no parágrafo único do art. 116 e no art. 154, e na Lei Falimentar
(Lei n. 11.101/05), no art. 47.
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O principal problema referente ao tema é que, embora a expressão função social seja
mencionada nos dispositivos supracitados e, ainda, seja bastante mencionada pela doutrina e
pela jurisprudência, tal expressão não possui uma definição completa, fazendo com que sua
interpretação se faça segundo a concepção sociológica do intérprete e, por consequência, dando
margem a interpretações diversas e, muitas vezes, até contraditórias.

Por tal razão, o presente artigo visa o estudo da função social da empresa, numa tentativa de
livrar a expressão da vacuidade com que foi introduzida no ordenamento jurídico. E, ainda,
estabelecer a distinção entre a função social e a responsabilidade social da empresa, termos que
vêm sendo muito confundidos e/ou tratados como sinônimos.

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE FUNÇÃO SOCIAL

A origem do princípio da função social está na filosofia e remonta a Aristóteles, o primeiro a
entender que aos bens se deveria dar uma destinação social. (MARQUES, 1998, p. 49-53).

Posteriormente, a idéia foi impulsionada por São Tomás de Aquino que, embora tenha afirmado
que a propriedade seria um direito natural, defendeu que o proprietário não poderia abstrair-se
do dever de zelar pelo "bem comum".  (MARQUES, 1998, p. 49).

No século XIX, Auguste Comte, representante do positivismo, formulou o conceito de função
social como dever de agir:

Em todo estado normal da humanidade, todo cidadão, qualquer que seja, constitui realmente
um funcionário público, cujas atribuições, mais ou menos definidas, determinam, por sua vez,
obrigações e pretensões. Este princípio universal deve certamente estender-se até a
propriedade, na qual o positivismo vê, acima de tudo, uma indispensável função social destinada
a formar e a administrar os capitais, com os quais cada geração prepara os trabalhos da
seguinte. (apud DUGUIT, 1975, p. 240).

 

Explica Eduardo Tomasevicius Filho que:

Na visão de Comte, havia o binômio ordem e progresso, sendo este condicionante daquele. Por
isso, os seres humanos eram vistos como funcionários, que deveriam agir segundo a ordem.
Nessa concepção, cada ser humano deve trabalhar em função da ordem social e, por isso, não
age livremente, mas sim em benefício ou em função da propriedade. (TOMASEVICIUS FILHO,
2003, p. 34).

 

 

                        Na área jurídica a função social foi estudada pelos juristas Karl Renner[1] e
Léon Duguit[2]. Entretanto, os referidos juristas possuíam visões distintas do tema.

Renner (1904 apud TOMASEVICIUS FILHO, 2003, p. 35), tomando por base a doutrina marxista,
em sua obra dedicada à função social dos institutos de direito privado, definiu a "função social
como uma abstração do processo econômico e, por isso, a função econômica corresponderia à
função social no campo do direito."

Verifica-se que Renner considerava a função social como a própria função econômica. Assim, a
função social de um instituto jurídico seria a imagem da sua função econômica. Alterado o
domínio econômico, automaticamente, a imagem no direito seria alterada. Nas próprias palavras
de Renner (1981 apud MAGALHÃES, 2007, p. p. 343-344):
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Qualquer singular processo econômico que eu observo isoladamente do ponto de vista técnico é,
em relação à sua volta, uma parte do total processo social de produção e reprodução ressaltado
no pensamento. Se vislumbrado conjuntamente com este complexo, a função econômica torna-
se função social do instituto jurídico.

 

Para Léon Duguit (1975), que foi influenciado pelas idéias do positivismo de Auguste Comte, o
ser humano não possuía direitos. O homem seria tão-somente um instrumento a serviço da
sociedade, ou seja, por ser membro da coletividade, tinha obrigações a cumprir, uma função
social a desempenhar, responsabilidade essa que é extensiva aos detentores dos modos de
produção. Em sua obra, o autor nega a existência da categoria "direito subjetivo"[3], por
considerar este direito como uma noção metafísica. Por tal razão, considera que a propriedade
não é um direito subjetivo, mas um dever de exercício da função social:

Porém a propriedade não é um direito, é uma função social. O proprietário é o possuidor de
uma riqueza, pelo fato de possuir esta riqueza terá uma função social a cumprir; entretanto,
cumprida esta obrigação, seus direitos de proprietário estão protegidos. Se não a cumpre ou
cumpre mal, se, por exemplo, não cultiva sua terra ou deixa arruinar a sua casa, a intervenção
dos governantes é legítima para obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, que
consiste em assegurar o emprego das riquezas que possuir, conforme sua própria vontade.[4]
(DUGUIT, 1975 apud  MAGALHÃES, 2007, p. 342).

                               

A idéia de Duguit é explicitada por Laura Beck Varela e Marcos de Campos Ludwig:

Uma radical crítica ao direito subjetivo, seguida da proposta de sua substituição pela "noção
realista de função social", foi feita por Léon Duguit, ao afirmar que a propriedade é uma função
social (pois esta lhe seria inerente) - e não que tem uma função social. A idéia da "propriété-
fonction" já fora expressa por Proudhon, mas foi Duguit quem aprofundou os termos da
polêmica, centrando sua atenção no rechaço à concepção de um sistema de Direito privado
orientado pelo conceito de direito subjetivo em seu caráter metafísico enquanto poder
reconhecido a uma pessoa de impor a sua vontade às demais. Criticou Duguit o que lhe pareceu
ser a premissa fundamental do direito: a aceitação de uma "potência supraterrestre", mediante
a qual uma vontade seria tida como superior às demais. Respaldado pelas idéias de Auguste
Comte, negava a existência dos direitos subjetivos e propunha a solidariedade social como
fundamento das regras que unem os homens no convívio social. Enfim, tudo ficava reduzido ao
plano do direito objetivo, conexo à obrigação social de cumprir certa missão. (VARELA; LUDWIG,
2002. p. 767-768).

 

Conforme explica Rodrigo Almeida Magalhães, essa concepção de função social denota uma
exacerbada necessidade de um benefício social em detrimento do direito individual, como o de
propriedade, acabando com o direito de uso e gozo de qualquer bem, fosse este de produção ou
consumo.

Eduardo Tomasevicius Filho (2003, p. 36) também critica a concepção de função social de
Duguit, afirmando que "ao definir o conteúdo da função social da propriedade, houve um
exagero para o outro extremo da problemática da liberdade: praticamente suprimiu-a."

O referido conceito também é criticado por Orlando Gomes (1975, p. 73) que assevera que "sob
o ponto de vista jurídico, o exercício de acordo com o bem comum é insuficiente para a
caracterização da função social".
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Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Silmara Juny de Abreu Chimelato (2003, p. 79-111)
alertam que "o grande positivista francês excedeu-se em suas considerações, especialmente ao
concluir a sua tese que negou a existência de direitos subjetivos".

 

No início da década de 80, do século XX, Fábio Konder Comparato (1990, p. 6) afirmou que "a
grande transformação ocorreu quando se passou a considerar legítima a organização estatal e a
ordem jurídica em função de fins ou objetivos determinados, cuja realização se impõe à
coletividade."

Explicita o autor que, de maneira geral, estes fins sociais são fixados, primariamente, na
Constituição e, secundariamente, em leis orgânicas, ou na lei do plano. Como exemplo, o jurista
supracitado menciona o art. 160 da Constituição brasileira de 1967/69[5], concluindo que,
embora se trate de norma programática, ela é dotada de bilateralidade atributiva, podendo ser
diretamente aplicada pelo Judiciário em um litígio individual, ou pela Administração Pública em
casos concretos, ainda que não traduzido o princípio constitucional na legislação ordinária. Não
se trata, pois, de simples conselho político ou expectativa constitucional.

Logo, não seria apenas o Estado o destinatário de normas constitucionais desse tipo. Sua
observância impor-se-ia a todos, inclusive às pessoas de direito privado. Nesse contexto, no que
se refere ao art. 160, já mencionado, e a outros dispositivos fundamentais da ordem econômica
e social do País, afirma o autor que as empresas, como principais agentes da atividade
econômica, estão obrigadas ao seu cumprimento.

Por esse motivo, encarado o sistema econômico nacional em sua globalidade, seria absurdo
considerar a atividade empresarial como matéria de interesse exclusivamente privado, tendo em
vista a função social de determinadas empresas. (COMPARATO, 1990, p. 7-8).    

A noção de função social, no sentido empregado por Fábio Konder Comparato (1990, p. 32),
significa o poder-dever do proprietário de vincular o objeto da propriedade a um destino
determinado. O adjetivo social evidencia que o objetivo da função corresponde ao interesse
coletivo. Trata-se, na realidade, de um poder-dever sancionável pela ordem jurídica.

Para o referido autor, os bens de consumo, destinados ao uso pessoal, não teriam esse destino,
que é inerente apenas aos bens de produção.

Para Eduardo Tomasevicius Filho, a expressão função social seria um reestruturação das
categorias jurídicas direito subjetivo[6] e dever jurídico, podendo ser definida como:

 [...] o exercício de um direito subjetivo, de tal modo que se atenda ao interesse público, não
apenas no sentido de não impor restrições ao exercício desse direito, mas também no sentido
de acarretar uma vantagem positiva e concreta para a sociedade. Dessa forma, entende-se a
idéia de que a propriedade obriga ou que há um poder-dever de o indivíduo atender ao
interesse público no exercício de seu direito subjetivo. (TOMASEVICIUS FILHO, 2004, p. 39).

 

Com base nos ensinamentos do autor, Rodrigo Almeida Magalhães (2007, p. 343-344) explicita
que a função social não retira a liberdade do indivíduo de agir de acordo com seus próprios
interesses, mas terá deveres com a sociedade, havendo uma limitação da autonomia privada em
razão do bem comum.

Após formular uma definição para o conceito de função social, Eduardo Tomasevicius Filho
(2003, p. 40) conclui que a base do referido conceito deve ser o direito subjetivo, sob pena de
não ser possível estabelecer uma distinção entre a idéia de função social dos conceitos afins.
Logo, a função social só é exigível no exercício deste direito subjetivo e no que for intimamente
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ligado a ele.

 

3 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

3.1 Definições doutrinárias

Fábio Konder Comparato (1990, p. 34-35), em artigo intitulado "Função social da propriedade
dos bens de produção", afirma que, em se tratando especificamente de bens de produção, o
poder-dever relativo à função social transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma
exploração empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a
realização dos interesses coletivos. Em outras palavras: a função social passa de um poder-dever
do proprietário para um poder-dever do controlador.

Para Eduardo Tomasevicius Filho:

A função social da empresa constitui o poder-dever de o empresário e os administradores da
empresa harmonizarem as atividades da empresa, segundo o interesse da sociedade, mediante a
obediência de determinados deveres, positivos e negativos. (TOMASEVICIUS FILHO , 2003, p.
40).

 

Para o referido autor, o parâmetro para a construção dos deveres positivos inerentes à função
social da empresa é o art. 170, da Constituição Federal, que trata da ordem econômica.

Rodrigo Almeida Magalhães (2007. p. 343-344) conclui que, a partir dos conceitos acima
estudados, pode-se pensar em um conceito de função social da empresa, sendo que, para o
referido autor, tal função deve-se firmar no equilíbrio entre o direito de propriedade e a
efetivação do fim social da atividade econômica, respeitando os preceitos legais e
principiológicos, proporcionando benefícios individuais e coletivos.

Com base no conceito de função social da empresa, Fábio Konder Comparato (1990, p. 9-10)
indagava onde fica o objetivo de lucro, intimamente ligado à idéia de atividade empresarial, e
como compatibilizar essa finalidade particular com os objetivos de interesse comum do povo.

 Ao tratar do tema "função social da propriedade dos bens de produção", o referido autor,
baseando-se na norma do art. 160 da Constituição Federal de 1967/69 conclui que a
lucratividade empresarial não está consagrada como princípio. Logo, não se trata de um objetivo
obrigatório:

O lucro não entra, na organização do sistema econômico, com as características de um oportere,
de um dever supremo, ou então de uma liberdade fundamental do homem. É um simples licere,
uma liceidade sem conteúdo impositivo, o que demonstra sua não-inclusão na esfera do social,
dos interesses comuns do povo, e sua pertinência ao campo dos interesses particulares,
hierarquicamente inferiores àquele. (COMPARATO, 1990, p. 11).

 

Em seu artigo "A função social da propriedade dos bens de produção", Fábio Konder Comparato
(1990, p. 12) afirma que, considerando-se as empresas privadas, no caso de colidência de fins
em concreto, a solução jurídica se encontra na prevalência dos fins sociais, nos termos do
disposto na Constituição (art. 160 da Constituição de 1967/69 e 170 da Constituição de 1988) e
no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que orienta a ação do Judiciário para o
atendimento dos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Entretanto, em outro artigo que trata do tema, intitulado "Estado, Empresa e Função Social", o
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autor reabre a discussão sobre a função social, concluindo pelo alcance limitado, senão nulo, da
expressão "função social da empresa", reconhecendo a incongruência de se falar numa função
social das empresas, tendo em vista o fim lucrativo por elas visado:

Na verdade, a idéia de as empresas serem obrigadas, de modo geral, a exercer uma função
social ad extra no seio da comunidade em que operam, apresenta o vício lógico da contradição.
A empresa capitalista - importa reconhecer - não é, em última análise, uma unidade de
produção de bens, ou de prestação de serviços, mas sim uma organização produtora de lucros.
É esta a chave lógica para a compreensão de sua estrutura e funcionamento. O objeto da
empresa, ou seja, o exercício de uma atividade econômica de produção ou distribuição de bens,
ou de prestação de serviços, está sempre subordinado ao objetivo final de apuração e
distribuição de lucros.

[...]

É imperioso reconhecer, por conseguinte, a incongruência em se falar numa função social das
empresas. No regime capitalista, o que se espera e exige delas é, apenas, a eficiência lucrativa,
admitindo-se que, em busca do lucro, o sistema empresarial como um todo exerça a tarefa
necessária de produzir ou distribuir bens e de prestar serviços no espaço de um mercado
concorrencial. Mas é uma perigosa ilusão imaginar-se que, no desempenho dessa atividade
econômica, o sistema empresarial, livre de todo o controle dos Poderes Públicos, suprirá
naturalmente as carências sociais e evitará abusos; em suma, promoverá a justiça social.

[...] A tese da função social das empresas apresenta hoje o sério risco de servir como mero
disfarce para o abandono, pelo Estado, de toda política social, em homenagem à estabilidade
monetária e ao equilíbrio das finanças públicas. Quando a Constituição define como objetivo
fundamental de nossa República "construir uma sociedade livre, justa e solidária" (art. 3º, I),
quando ela declara que a ordem social tem por objetivo a realização do bem-estar e da justiça
social (art. 193), ela não está certamente autorizando uma demissão do Estado, como órgão
encarregado de guiar e dirigir a nação em busca de tais finalidades. (COMPARATO, 1996, p. 44-
46).

                                    

Esta última opinião do autor foi criticada por Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Taís Cristina de
Camargo Michelan:

A afirmação que faz o Prof. Fábio Konder Comparato que a função social da empresa capitalista
já vem embutida na mera produção de empregos que gera, constitui, a nosso ver, uma visão
restrita e desatualizada do problema. O papel que essa instituição desempenha hoje na
sociedade é extremamente importante para eximi-la de toda e qualquer obrigação diversa da
meramente lucrativa. (ARNOLDI ; MICHELAN, 2000, p. 161).

 

Ao comentar esta crítica, Eduardo Tomasevicius Filho 
(2003, P. 42) afirma que todo o problema decorre do uso do conceito de função social para
referir-se a coisas distintas não abrangidas pelo mesmo. Daí a importância de se distinguir os
conceitos de função social e responsabilidade social.

Na opinião do referido autor, em se tratando de empresas, a função social só é exigível no
exercício da atividade econômica organizada, produtora de bens e serviços com intuito de lucro.
Ou seja, apenas nas atividades que constituem elemento de empresa.

Em outras palavras, os limites objetivos da função social estão definidos no objeto social da
atividade desenvolvida pelo empresário ou pela sociedade empresária, tendo em vista ser ele
que delimita a função econômica da empresa. Assim, "não é possível exigir, com fundamento na

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 671



função social, o cumprimento de deveres para os quais a empresa não foi criada", sob pena de
se destruir a idéia de direito subjetivo, uma vez que seu titular não poderá se beneficiar do
mesmo e terá apenas deveres. (TOMASEVICIUS FILHO, 2004, P. 40).

Rodrigo Almeida Magalhães (2007, p. 345) alerta que não se pode ignorar a função primeira da
empresa que é exatamente o lucro. A empresa não pode ser anulada a pretexto de cumprir uma
atividade assistencial, pois "a empresa tem uma função social, mas não uma função de
assistência social". Logo, primeiro tem-se que reconhecer a função específica da empresa.
Somente após essa etapa, é que se pode pensar em impor limitações a essa função primária.
Concluindo que "a função social jamais poderá ocupar a função econômica da empresa", pois a
ausência de lucro leva a empresa à insolvabilidade. Sua lição é no sentido de que:

Considerando a função econômica da empresa como fonte geradora de riquezas, impostos,
emprego e lucro, não é certo dizer que, só por funcionar, a empresa cumpre a sua função
social. Nesse caso, estar-se-ia adotando a concepção de Renner sobre função social. As decisões
dos administradores devem estar voltadas ao bem comum, sem esquecer do objeto primeiro de
qualquer empresa.

[...]

Anota-se que é inegável a submissão da empresa a esse novo princípio, para adequá-la à
exigência contemporânea, que reforça a moral e a justiça. Contudo, a função social não pode
predominar sobre os direitos e interesses individuais, cabendo à autonomia privada, apenas,
conciliar os interesses da empresa com os da coletividade. (MAGALHÃES, 2007, p. 345-346, grifo
nosso)

 

Alexandre Bueno Cateb (2008, p. 265), embora reconheça que a presença do lucro não é
essencial para a caracterização da atividade empresária, esclarece que a sociedade anônima é,
na sua essência, uma sociedade de caráter empresário, como definida no próprio art. 2º da lei.
Logo, caracteriza-se pelo exercício de uma atividade econômica profissionalmente exercida, de
forma organizada, destinada a atingir o mercado com a produção ou fornecimento de serviços
lícitos, sempre em busca do lucro.

Conclui o autor que:

Não se exerce a empresa por meio de uma sociedade anônima com objetivos graciosos.

Se para a empresa a busca pelo lucro é uma das principais razões de sua existência, também
para o investidor o retorno do investimento, na forma de participação em lucros maiores,
justifica e incentiva a criação e aplicação da lei de forma mais eficiente, economicamente
considerada. Trata-se da utilização da chamada teoria dos custos de transação, conceito
fundamental da chamada Teoria Neo-Institucionalista, na idealização e aplicação da lei. (CATEB.
2008, p. 265).

 

Como consequência de uma interpretação da função social da empresa sob a ótica da análise
econômica do direito, o referido autor inclui a busca do lucro na definição de função social. Veja-
se:

Defendemos que "função social" equivale a dizer que uma determinada companhia se propõe ao
exercício de determinada atividade, de forma lícita e eficaz, gerando empregos e tributos,
produzindo riquezas e satisfazendo os interesses de seus acionistas. Enfim, atendendo às
necessidades do mercado e da sociedade. Assim fazendo, a companhia cumpre sua função
quando produz, industrializa ou revende as mercadorias ou presta os serviços propostos em seu
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estatuto. Além disso, a companhia deve garantir que a realização de sua atividade deverá vir
acompanhada de negócios lícitos, nos quais serão gerados tributos devidos em função da
atividade econômica desempenhada. Para que a atividade possa se desenvolver, é necessário
que também seja exercida de forma a gerar trabalho e empregos. Por fim, o exercício de todas
essas atividades deverá ser feito de forma a maximizar os ganhos e lucros da sociedade e, por
conseqüência, dos acionistas. Essa é a função social da companhia. Para isso, investidores
aplicam seus recursos na aquisição de ações. Não é outro o objetivo, senão o de capitalizar seu
investimento. (CATEB, 2008, p. 268).

 

Em outro artigo, em co-autoria com Fabrício de Souza Oliveira, Alexandre Cateb (2007, p. 11)
adverte que o ônus imputado ao exercício da atividade empresarial deve ser mensurado, a fim
de se evitar elevados custos de transação[7] que podem acarretar externalidades negativas,
sendo incluídos no custo de produção e repassados à sociedade.

Rachel Sztajn (2005, p. 48), que também opta pela análise da função social sob a perspectiva da
análise econômica do direito adverte que não se pode comprometer a continuação e a
estabilidade das atividades econômicas ao argumento de se cumprir função social.

[...] não se supõe sirva [a função social] para comprometer a continuação e a estabilidade que a
atividade requer e que devem dominar a sua preservação. Aqui, a função social do contrato,
sobreposta à da empresa, pode ser extremamente perversa, pois sem respeito às regras de
economicidade e eficiência, que a organização da empresa terá, os efeitos externos que recairão
sobre a coletividade são imprevisíveis. (2005, p. 48).

 

Sob uma perspectiva de Direito e Economia, pode-se concluir, na esteira dos ensinamentos de
Décio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (2005, p. 74), que, ao estabelecer regras de conduta que
modelam as relações entre as pessoas, o Direito deverá levar em conta os impactos econômicos
que dela derivarão, bem como os efeitos sobre a distribuição ou alocação de recursos e os
incentivos que influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados, sob pena de
causar prejuízos à própria coletividade que tanto se quer proteger.

Esse entendimento é corroborado por Luciano Benetti Timm e Rafael Bicca Machado (2010):

De acordo com esta análise econômica do Direito, o sistema jurídico cumpre maior função social
num modelo regulatório em que o Direito respeita, protege e reforça o mercado, pois admite
que este é um, fato e uma necessidade social permitindo que ele se desenvolva beneficiando
toda a coletividade que nele interage. Dessa maneira, por exemplo, equivocam-se aqueles
juristas que defendem que a função social do Direito Privado deva ter um caráter redistributivo,
de índole publicista ou constitucional , com vistas a gerar maior "justiça social" - tema que vem
sendo discutido em razão do polêmico artigo 421 do Código Civil.

Ao contrário, ao gerar maior eficiência das instituições sociais de mercado, será um Direito
tipicamente privado que gerará maior riqueza social e, portanto, maiores condições para a
própria redistribuição, em seu local adequado, via tributação e políticas públicas governamentais
(que são inequivocamente o melhor instrumento para gerar "justiça social".

 

Como se vê, a positivação da função social da empresa sem uma delimitação do referido
conceito importa em diferentes interpretações sobre o tema, havendo autores que defendem
que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o objetivo de lucro, baseando-se em uma
interpretação fundamentada no paradigma do solidarismo jurídico, outros que pretendem
conciliar os interesses da empresa com os da coletividade, e, ainda, aqueles que colocam em
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primeiro plano os interesses individuais e o funcionamento do mercado, numa perspectiva de
Direito e Economia.

A título de exemplo, podemos destacar que, enquanto Arnoldi e Michelan afirmam que a busca
incessante do lucro, por si só, não mais atende às necessidades econômicas e sociais da
atualidade e que a empresa moderna cada vez mais obtém para si funções antes inerentes ao
Estado, Alexandre Cateb, filiado à corrente da análise econômica do direito afirma que as
atividades econômicas devem ser exercidas de forma a maximizar os ganhos e lucros da
sociedade.

 

3.2 Distinção entre função social e responsabilidade social

Waldirio Bulgarelli (1985, p. 284) define a função social da empresa como o respeito aos direitos
e interesses dos que se situam em torno da empresa, incluindo trabalhadores, consumidores e a
comunidade.

Trata-se de exemplo de um conceito que confunde a concepção de função social com a de
responsabilidade social, o que não pode ocorrer, sob pena de não se chegar a uma
compreensão adequada do que seja, de fato, a função social. Entretanto, é inegável que tal
confusão é feita por muitos doutrinadores, o que dificulta a compreensão do conceito de função
social da empresa.

A título de exemplo, vale destacar a confusão terminológica de Paulo Roberto Colombo Arnoldi e
Taís Cristina de Camargo Michelan ao tratar do tema:

A empresa, tal qual a concebemos hoje, não é mais uma mera produtora ou transformadora de
bens que coloca no mercado. É, antes de tudo, um poder. Nesse contexto, deve ampliar suas
responsabilidades sociais e redefinir seu papel e missão na sociedade, ou seja, deve essa
instituição possuir uma função social. (ARNOLDI; MICHELAN, 2000, p. 157-162).

 

Alexandre Hussin (2007. p. 175-176) trata da função social como gênero do qual seriam
espécies a empresa societariamente responsável e a empresa socialmente responsável. A
primeira seria aquela que cumpre estritamente com todas as obrigações impostas pelo exercício
da atividade empresarial e para com as leis e regulamentos concernentes, atendendo as
reivindicações dos poderes públicos, mantendo sistemas de governança corporativa quando
necessário, pagando tributos, atendendo bem consumidores e fornecedores, bem como
cumprindo com suas obrigações trabalhistas. Ou seja, seria uma espécie de função social
compreendida em sentido estrito.  Já a empresa socialmente responsável, vai além dos limites
legais e contratuais na busca de ideais comunitários e sociais.

Tal distinção não é a mais adequada por tratar a responsabilidade social como espécie de
função social, quando na realidade o que se tem são conceitos que não possuem qualquer ponto
de interseção.

Eduardo Tomasevicius Filho (2003, p. 46-47) afirma que a responsabilidade social tem como
fundamento o poder econômico das empresas e "consiste na integração voluntária de
preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na interação
com a comunidade [...]".

Para o autor, a responsabilidade social não está relacionada ao objeto social da empresa,
consistindo no cumprimento de deveres que, tradicionalmente, competem ao Estado, mas que,
por inúmeras razões, são exigidos das empresas, por terem poder econômico na sociedade.
(TOMASEVICIUS FILHO, 2003. p. 48-49).
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  Rodrigo Almeida Magalhães (2007, p. 346) afirma que a responsabilidade social surgiu devido
ao descumprimento dos deveres do próprio Estado com a sociedade. Assim, tal encargo recai
sobre o empresário, seja por sentir necessidade de contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa, seja por imposição legislativa do Estado.

Em interessante conclusão, o autor assevera que "a responsabilidade social está atrelada à
autonomia privada dos sócios em ajudar a comunidade. São os interesses dos sócios e dos
administradores em contribuir para a sociedade." (MAGALHÃES , 2007, p. 347).

Afirmam Luiz Antônio Ramalho Zanoti e André Luiz Depes Zanoti (2007, p. 4-14) que a função
social da empresa foi positivada nos textos legais, especialmente a partir da promulgação da Lei
nº 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades por Ações. Logo, a empresa cumpre sua
função social com a finalidade de atender a determinações legais e não motivada por
sentimentos filantrópicos ou de marketing.

Por outro lado, quando a empresa extrapola os limites legais, e contempla os denominados
stakeholders[8] com benefícios adicionais, pode-se afirmar que ela ingressa na seara da
responsabilidade social coorporativa, que não se confunde com a função social. Isso porque,
segundo os autores, o cumprimento da função social tem origem em preceitos legais, enquanto
a responsabilidade social é espontânea. Tal entendimento diferencia-se, de certa forma, dos de
Eduardo Tomasevicius Filho e Rodrigo Almeida Magalhães, tendo em vista que os referidos
autores consideram que a responsabilidade social também pode decorrer de imposição legal,
bastando que ela não se relacione com o objeto social da empresa.

Alexandre Cateb (2008, p. 267-268) afirma que é comum a interpretação, considerada por ele
equivocada, de que a companhia deve cumprir sua função social apresentando alternativas para
a comunidade em que atua, garantindo melhores condições de emprego e renda, ou então
provendo a população próxima com creches, escolas, melhorias para o meio ambiente.

Destaca que a função social não se confunde com responsabilidade social, uma vez que a idéia
de que uma companhia tem responsabilidade social porque atua num determinado mercado,
perante determinada sociedade, não pode ser transplantada para a interpretação da expressão
função social.

Conclui o referido autor que função social não diz respeito à atuação da empresa perante a
sociedade em que está inserida, mas, ao contrário, diz respeito à forma como a companhia deve
cumprir a função para a qual se propõe.

 

3.3 A responsabilidade social e o balanço social

                        O debate acerca da noção de responsabilidade social originou-se nos Estados
Unidos na década de 1960, com a luta contra as armas químicas utilizadas na guerra do Vietnã,
como lecionam Roberto Colombo Arnoldi e Taís Cristina de Camargo Michelan (2000, p. 157-
162): "o estopim foi a guerra do Vietnã, como contestação da sociedade às políticas que vinham
sendo adotadas tanto pelo país como pelas empresas, especialmente aquelas diretamente
envolvidas na fabricação de armamentos de guerra."

                        Segundo Ciro Torres (2009), as denúncias e o boicote às empresas envolvidas
de alguma forma com o conflito bélico ocorrido na Ásia foram determinantes para uma mudança
na prática e na cultura empresarial nos Estados Unidos e em outros países do globo.

        

                        De acordo com a Comissão das Comunidades Européias (2001), a
responsabilidade social das empresas não se restringe ao cumprimento das obrigações legais,
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mas se vincula à contribuição voluntária destas para a construção de uma sociedade mais justa
e para um ambiente mais limpo:

A maioria das definições descreve a responsabilidade social das empresas como a integração
voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e
na sua interação com outras partes interessadas.

Ser socialmente responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obrigações legais -
implica ir mais além através de um maior investimento em capital humano, no ambiente e nas
relações com outras partes interessadas e comunidades locais.                           

As atividades de responsabilidade social das empresas costumam ser publicadas em balanços
sociais.  Trata-se de um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da
responsabilidade social.

 João Sucupira (2009) assim o define:

É um documento publicado anualmente reunindo um conjunto de informações sobre as
atividades desenvolvidas por uma empresa, em promoção humana e social, dirigidas a seus
empregados e à comunidade em que está inserida. Através dele a empresa mostra o que faz
pelos seus empregados, dependentes e pela população que recebe sua influência direta.

Embora tenha sua origem na contabilidade, não deve ser visto como um demonstrativo
meramente contábil, mas como uma forma de explicitar a preocupação das empresas com o
cumprimento de sua responsabilidade social. Constitui-se num distintivo de qualidade para
aqueles que o adotarem.

Enfim, fazer publicar o balanço é mudar a visão tradicional, em que a empresa deveria tratar
apenas de produzir e obter lucro, sem se preocupar com a satisfação de sua força de trabalho e
com o ambiente externo; para uma visão moderna em que os objetivos da empresa incorporam
sua responsabilidade social.

 

Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei n. 0032/99 que obriga as
empresas a elaborar anualmente o balanço social.

 

4 CONCLUSÃO

Conclui-se do estudo realizado que o principal problema referente ao tema "função social da
empresa" está na imprecisão do conceito, por se tratar de cláusula aberta. É inegável que tal
expressão, tão em voga na atualidade, não possui uma definição completa, seja no âmbito
constitucional, seja na legislação infraconstitucional, fazendo com que sua interpretação se faça
segundo a concepção sociológica do intérprete e, por consequência, dando margem a
interpretações diversas e, muitas vezes, até contraditórias. A expressão é constantemente
mencionada pela doutrina e pela jurisprudência, sem que haja um consenso sobre o seu
significado.

Muitos utilizam a expressão para indicar que o interesse coletivo deve prevalecer sobre o
interesse da empresa, em especial seu objetivo de lucro.

Entretanto, os juristas filiados à Análise Econômica do Direito alertam para o importante fato de
que a empresa não é o instrumento adequado para se fazer "justiça social", não se podendo
exigir do empresário ou da sociedade empresária a realização de atividades altruísticas e liberar
o Estado de seus deveres sociais. Para estes autores, a função social da empresa, enquanto
atividade econômica organizada para a produção de bens e serviços com intuito de lucro,
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consiste em otimizar a produção para o mercado e, assim, produzir riquezas e beneficiar toda a
coletividade.

Por fim, deve-se sempre atentar para que os termos "função social da empresa" e
"responsabilidade social da empresa" não sejam objeto de confusão. Lembrando-se que a
maioria das definições descreve a responsabilidade social das empresas como a integração
voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e
na sua interação com outras partes interessadas, não se relacionando com o objeto empresarial.
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[1] Karl Renner foi um político socialista austríaco, autor da obra Die Rechtsinstitutedes des
Privatrechts und ihre soziale Funktion (Os institutos de direito privado e sua função social). 

[2] Expoente do sociologismo jurídico.

[3] Hermes Lima (2000, p. 3) define o direito subjetivo como a faculdade atribuída a cada qual
de mover a favor de suas pretensões a ordem jurídica.

[4] Pero la propiedad no es um derecho; es uma función social. El propietario, es decir, el
poseedor de uma riqueza tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, uma función social que
cumplir; mientras cumple esta misión sus actos de propietario están protegidos. Si no la cumpre
o la cumpre mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de
los gubernantes es legitima para obligarle a cumplir su función social de propietario, que consiste
em asegurar el empleo de las riquezas que posse conforme su destino. (DUGUIT, 1975, p. 179).

[5] O texto original do autor foi escrito sob a égide da referida Constituição (aula inaugural dos
Cursos Jurídicos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1983, período
diurno).

[6] O referido autor define a expressão direito subjetivo como o poder jurídico, de que a
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atividade do titular é determinante para o nascimento de direitos e surgimento de deveres. Já o
dever jurídico é o vínculo um objetivo criado pelo direito em face do indivíduo. Ele está
consubstanciado em normas jurídicas que obrigam o indivíduo a adotar determinada conduta.
(TOMASEVICIUS FILHO, 2003. p. 37-38).

[7] Custos de transação são aqueles custos em que se incorre, que de alguma forma oneram a
operação, mesmo quando não representados por dispêndios financeiros feitos pelos agentes,
mas que decorrem do conjunto de medidas tomadas para realizar a transação. (SZTAJN, 2005,
p. 230).

[8] O referido termo engloba empregados, consumidores, meio ambiente, Estado e comunidade
existente no entorno. (ZANOTI, Luiz Antônio; ZANOTI, André Luiz, 2007, p. 4-14). "A business
stakeholder is a person or entity having na interest in the economic performance of the
business. These stakeholders normally includes the owners, manages, employees, customers,
creditors and the government." (WARREN apud CASTRO, 2006, p. 138).
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FUNÇÃO SOCIAL E ECONôMICA DOS CONTRATOS

SOCIAL AND ECONOMIC FUNCTION OF CONTRACT

Aline Santos Pedrosa Maia Barbosa

RESUMO
O contrato é instituto que remonta ao Direito Romano, tendo como objetivo principal
funcionalizar e promover a circulação de riquezas, consistindo, portanto, em elemento
fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Em sua concepção clássica, mais
precisamente à época do Liberalismo Econômico, o contrato apresentava contornos nitidamente
individualizados, prevalecendo o primado da liberdade e da autonomia da vontade, que
legitimavam sua formação. O intenso desenvolvimento econômico provocado pela Revolução
Industrial, bem como as crescentes desigualdades sociais e miséria de grande parte da
sociedade, provocaram uma nova postura institucional, na qual o Estado figurou como
interventor nas relações individuais, visando promover o bem-estar da sociedade. A crise do
sistema social, provocada pela ineficiência e burocracia, promoveu o surgimento de uma nova
ordem, visando equilibrar as esferas individual e social através da democracia, sendo o Direito
visto como instrumento de transformação da sociedade, por meio da busca de efetiva igualdade
para os indivíduos, sem descurar da liberdade. Atualmente doutrina e jurisprudência apregoam
aplicação do princípio da solidariedade, onde os indivíduos são conscientes de que dependem
uns dos outros para promoção de seus interesses. A teoria contratual, profundamente
influenciada por essas novas tendências, foi alterada pelo surgimento de nova principiologia a
informar as relações contratuais. O contrato passou a ser visto como instrumento de promoção
dos objetivos constitucionais. A função social dos contratos, assim, tem sido vista como limitação
à liberdade contratual, justificando equivocadamente, muitas vezes, o descumprimento daquilo
que havia sido anteriormente pactuado pelas partes. Tal fato gera profundo impacto negativo
nas relações econômicas da sociedade, prejudicando, na verdade, aqueles mesmos princípios
constitucionais que se estava buscando tornar efetivos. O objetivo deste artigo é definir alguns
conceitos acerca do princípio da função social do contrato, bem como promover a análise do
conflito entre princípios clássicos e atuais, procurando a melhor solução para sua aplicação,
fundamentada na doutrina, legislação brasileira ordinária, princípios econômicos e na
Constituição Federal de 1988.
PALAVRAS-CHAVES: social; contrato; igualdade; autonomia privada; economia.

ABSTRACT
The contract is the institute which dates back to Roman law, and the main objective
functionalize and promote the circulation of wealth, consisting, therefore, essential to the
development of society. In its classical conception, more precisely at the time of economic
liberalism, the contract had clearly outlines individual, whichever is the primacy of freedom and
autonomy of the will, which legitimized their training. The intensive economic development
caused by the Industrial Revolution, as well as rising social inequality and poverty of much of
society, created a new institutional approach, in which the state figured as intervenor in
individual relationships, to promote the welfare of society. The crisis of the social system, caused
by the inefficiency and bureaucracy, has promoted the emergence of a new order, seeking to
balance individual and social spheres through democracy, and the law as the instrument of
transforming society through the effective pursuit of equality for individuals, while respecting
freedom. Currently preach doctrine and jurisprudence the principle of solidarity, where
individuals are aware that they depend on each other to promote their interests. The contract
theory, deeply influenced by these new trends, was changed by the emergence of new
principles, to inform the contractual relationships. The contract came to be seen as an
instrument to promote constitutional objectives. The social contract thus has been seen as a
limitation on freedom of contract, justifying mistakenly, often the failure of what had been
previously agreed upon by the parties. This fact raises profound negative impact on economic
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relations of society, damaging, in fact, those same constitutional principles that it was seeking to
become effective. The aim of this paper is to define some concepts about the principle of social
function of contract and promote the analysis of the conflict between traditional principles and
present, seeking the best solution for your application, based on the doctrine, the Brazilian
legislation ordinary economic principles and 1988 Federal Constitution. 
KEYWORDS: Social function; Contract; Equality; Private autonomy; Economy

I - Introdução

 

 

Como objetivo geral do presente trabalho tem-se a análise das funções econômica e social dos contratos, como princípios

diretivos de aplicação prática, abordando o instituto do contrato como uma relação jurídica que não interessa somente às partes, não

sendo impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que são por ele também afetadas.

            A pesquisa ancora-se na complexidade da apresentação do conceito de função social, que não é uniformizado pela doutrina

e, muitas vezes, até desconhecido por ela, sendo utilizada muitas vezes como justificativa para o descumprimento contratual.

É necessária a releitura dos institutos clássicos do direito privado após o advento da Constituição Federal de 1988 e do

Estado Democrático de Direito, ultrapassando-se a visão socialista do “welfare state”.

            Quando o legislador incluiu a função social no Código Civil de 2002, deixou margem muito ampla para sua definição e

aplicação, de modo que a interpretação do texto legal e sua adequação ao caso concreto passam a ser responsabilidade do Poder

Judiciário.

O Direito Contratual, tanto quanto qualquer outra disciplina jurídica, tem a seu cargo a tarefa de tutelar a pessoa humana

nos termos em que o determina a Constituição Federal. Esta tutela encontra desafios postos pelo acelerado desenvolvimento da

sociedade, estando, muitas vezes, o ordenamento jurídico positivado em evidente atraso em comparação às inúmeras mudanças

comportamentais e intelectuais da coletividade. Esta é a justificativa que tem sido utilizada para utilização de conceitos abstratos, as

chamadas cláusulas gerais, no ordenamento jurídico, dentre as quais se inclui o artigo 421, do Código Civil, dispondo acerca da

função social dos contratos.

Salienta-se a importância da discussão acerca do alcance e dos limites da aplicação de cláusulas gerais, que conferem ao

julgador um extenso poder discricionário, se as mesmas forem utilizadas para justificar e desvirtuar os institutos jurídicos em prol de

princípios e paradigmas ultrapassados.

            Ao contrário da Constituição de 1988, que especifica o conceito de função social da propriedade, o Código Civil de 2002 não

aponta de forma satisfatória o que seria a função social de um contrato. Esta falha gerou um problema na interpretação dada a este

princípio, sendo a mesma feita em detrimento de outra importante função do contrato, que é a econômica, agravando problemas que

se buscava solucionar.

 

 

II. Duas funções do contrato: social e econômica

 

 

              Função diz respeito ao papel que alguém ou algo desempenha em determinadas circunstâncias. Tem ligação com a idéia de

finalidade. Para Humberto Theodoro Júnior (2004), o único objetivo do contrato seria o de promover a circulação de riqueza,

pressupondo sempre que as partes tenham interesses diversos e opostos que serão harmonizados pela “saída negocial”.

              Desta forma, ainda segundo este autor, “fazer incidir a função social do contrato no terreno da promoção da igualdade das
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partes leva o problema para um dilema ou até mesmo para uma contradição insuperável”. (THEODORO JÚNIOR, 2004, p. 45).

              Assim, este princípio deve ser analisado da mesma forma que o princípio da função social da propriedade. Está disposto na

Constituição de 1988, em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIII:

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos:
[...]
XXII. é garantido o direito de propriedade;
XXIII. a propriedade atenderá sua função social. (BRASIL, 1988)

 

              Encontramos previsão constitucional acerca da função social da propriedade também no artigo 170, inciso III, da

Constituição Federal, comprovando que não só se exige que a propriedade atenda a sua função social, como a eleva à categoria dos

princípios informadores da ordem econômica.

              Este princípio é mais simples de se visualizar do que a função social dos contratos, pois é intrínseco o efeito do exercício de

um direito real sobre o meio social. O direito real estabelece uma relação entre o titular e a coisa, e ao mesmo tempo uma relação de

abstenção que se opera erga omnes. Trata-se de uma obrigação de toda a sociedade de não interferir na coisa objeto do direito.

              Esse direito envolve concretamente os interesses sociais, como afirma Venosa (2007), pois a propriedade só pode ser

analisada como entidade social e jurídica, só pode ser definida com relação às outras propriedades.

              Humberto Theodoro Júnior (2004) ensina que a função social da propriedade se delineou a partir da teoria do abuso do

direito, artigo 186, do Código Civil, na qual há a previsão de que sendo abusiva e ilícita a finalidade para a qual se utiliza o bem,

esta se torna incompatível com as finalidades tanto econômicas como sociais.

              O direito de propriedade, antes visto como a mais absoluta concepção do domínio e liberdade do indivíduo, passou a ser

analisado e inserido num contexto social.

              O caput do artigo 1228, e seus §§ 1º e 2º, do Código Civil, dispõem:

 
Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam
animados pela intenção de prejudicar outrem. (BRASIL, 2002)

 

              Nesta linha de raciocínio, Humberto Theodoro Júnior (2004) afirma que a falta de um poder direto sobre a coisa, no que

tange às obrigações pessoais nascidas do contrato, dificulta a definição da função social que também a ele se imputa.

              Afinal, o contrato é uma obrigação pessoal, o credor tem o direito de exigir uma prestação do devedor e apenas dele, na

maioria dos casos. Por isso é considerado um direito relativo. Assim, só se poderia pensar em função social do contrato na medida

em que dessa convenção surgissem efeitos externos, não somente para as partes, mas abrangendo todo o meio social.

              Embora os efeitos do contrato não sejam tão nítidos como aqueles advindos do direito de propriedade, não se pode negar que

refletem na sociedade, uma vez que são instrumentos para realização de diversas transações responsáveis pelo desenvolvimento

social. Conclui-se, portanto, que os contratos têm uma clara função na sociedade.

              Em razão da generalidade do disposto no artigo 421, do Código Civil, existem vários conceitos de função social. Uma

primeira dificuldade na interpretação surge do fato de que, para a doutrina, ainda não se tem esclarecida a natureza jurídica da
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função social do contrato. Adriano Augusto de Castro expõe:

 
Tomando-se os enunciados do CJF como esforço interpretativo feito para “tentar explicar o
sentido e o alcance das disposições do novo Código” [...], interessante se torna perceber ser o
citado art. 421 do Código Civil um dos dispositivos que mais recebeu atenção. [...] Desse
primeiro esforço hermenêutico, praticado por aplicadores do Direito – magistrados federais -,
percebe-se nitidamente a imprecisão do conceito da “função social do contrato”. Seria ela
“cláusula geral” (enunciados 21, 22), “princípio” (enunciado 360), garantia constitucional
(enunciado 23), novo arcabouço teórico do instituto contratual (enunciado 167) ou mecanismo de
revisão judicial do seu conteúdo por diversas hipóteses não necessariamente vinculadas à
dignidade da pessoa humana (enunciados 166, 361)? (CASTRO, Adriano Augusto. Análise
econômica da função social do contrato. Revista da Faculdade de Direito Promove. Belo
Horizonte, v.1, n.1, p.9-35, jan/jun 2009).

 

              Humberto Theodoro Júnior (2004) afirma que a função social seria um princípio e que não se confunde com o princípio da

boa-fé objetiva, pois o primeiro aborda a liberdade contratual em seus reflexos sobre terceiros e não apenas entre os contratantes. Já

o segundo princípio se restringiria ao relacionamento constituído entre os sujeitos do negócio jurídico.

              Para Caio Mário da Silva Pereira, “a função social do contrato, portanto, na acepção mais moderna, desafia a concepção

clássica de que os contratantes tudo podem fazer, porque estão no exercício da autonomia da vontade.” (PEREIRA, 2006, p.14).

              Neste trabalho considerar-se-á a função social como um princípio contratual, balizando a interpretação do instituto nos

casos concretos.

              O reconhecimento da inserção do contrato no meio social e da sua função como instrumento que influencia a vida das

pessoas, bem como a ausência de contornos definidos para aplicação do princípio da função social dos contratos aos casos concretos

delega, portanto, à doutrina e jurisprudência a tarefa de analisar sua presença difusa no ordenamento jurídico, levando em

consideração os princípios informativos da ordem econômica e social delineados pela Constituição.

              A doutrina tem considerado como função social a possibilidade e legitimidade do Estado intervir nas relações entre

contratantes, limitando a liberdade contratual. Luciano Benetti Tim esclarece:

 
Parte significativa dos autores pesquisados entende a função social como a expressão, no âmbito
dos contratos, dos ditames da “justiça social” próprios do Welfare State. Trata-se do fenômeno
denominado de “publicização” ou “socialização”, ou mesmo de “constitucionalização”, do Direito
Privado, em razão do qual institutos tradicionalmente de Direito Civil – como o contrato, a
propriedade, passam a ser orientados por critérios distributivistas próprios do Direito Público.
(TIM, 2008. p.70)

 

              Os argumentos a favor dessa concepção “socialista”partem do pressuposto de que é a função social que “torna o contrato

um fenômeno transcendente dos interesses dos contratantes individualmente considerados”. (NEGREIROS, 2006)

              A força obrigatória do contrato resultaria não da vontade, mas da lei, submetendo-se a vontade à satisfação de escopos não

consubstanciados somente no mérito particular de quem a emitiu, mas também à satisfação de uma função social.

              Nas palavras de Teresa Negreiros:

 
A afirmação da lei como fundamento da força obrigatória de todo e qualquer contrato implica
funcionalizá-lo aos valores para cuja realização ele passa a servir de instrumento. É nesta ótica que
o novo Código Civil determina, como visto acima, que a liberdade de contratar seja exercida “em
razão e nos limites da função social do contrato” (art. 421). O poder jurígeno reconhecido à
vontade individual não é, pois, originário e autônomo, mas derivado e funcionalizado a finalidades
heterônomas. (NEGREIROS, 2006, p. 231)
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              Segundo essa concepção, a liberdade permanece, pois persistem seus espaços abertos, mas esta liberdade é consentida (pela

lei), de forma que não define o sistema privado, por si só.

              E, sendo a lei o fundamento dessa força obrigatória do contrato, como conclui Teresa Negreiros, “tal força obrigatória

encontra a sua razão de ser nos fins visados pelo Direito em geral: justiça social, segurança, bem comum, dignidade da pessoa

humana.” (NEGREIROS, 2006, p. 231).

              A força vinculante do contrato, fundada na lei, passa a estar funcionalizada à realização das finalidades traçadas pela ordem

jurídica, tratando-se de objetivos previstos constitucionalmente que devem ser perseguidos tanto pelo Estado, como pela sociedade.

              Luciano Tim acrescenta:

 
O princípio da função social é visto, neste quase-consenso, como uma limitação do princípio da
liberdade contratual [...] considerado individualista. A função social do contrato garantiria a
preponderância dos interesses coletivos frente aos interesses individuais. Isso significa, na prática,
(embora nem todos os autores citados concordem) a proteção da parte mais fraca na relação
contratual, que, muitas vezes, não manifestaria sua vontade livremente, mas sucumbiria ao maior
poder de barganha da parte economicamente mais forte. Para os autores analisados, isso significaria
redistribuir o resultado econômico do contrato entre os contratantes. Portanto, trata-se de um
modelo de concepção de contrato, em qualquer um dos âmbitos de análise aqui descritos, que supõe
fictícia a liberdade contratual, sendo mais correto falar em submissão, quando o poder econômico
desequilibra o poder de barganha entre as partes. Significaria também identificar legítimos
interesses de terceiros (portanto, estranhos ao contrato) serem tutelados (interesses difusos e
coletivos). Daí a necessidade de reequilíbrio das partes pelo Estado. (TIM,  2008. p.70)

 

              Como anunciado por Luciano Tim, a intenção de realizar justiça distributiva no âmbito contratual é perigosa, e pode ter

efeitos diversos do pretendido.

              Baseando-se nos conceitos acima descritos, a jurisprudência tem permitido o descumprimento de cláusulas contratuais, ou

mesmo a revisão contratual fora dos casos de lesão, da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, gerando insegurança nas

relações contratuais e, por conseqüência, no mercado.

              Decio Zylberstajn (2005) cita que, embora a teoria econômica tenha ignorado os contratos por muitos anos, esta situação

tem mudado, sendo os economistas influenciados por Ronald Coase, passando a perceber que as transações econômicas não são

reguladas exclusivamente pelo sistema de preços, mas também pelos mecanismos lastreados nos contratos.

              A economia baseia-se em conceitos de eficiência (PIMENTA, 2007), ou seja, trabalha suas decisões buscando o maior

lucro, tendo o menor custo possível. Para tanto são analisados os riscos da operação.

              Segundo Decio Zylberstajn:

 
[...] um contrato significa uma maneira de coordenar as transações, provendo incentivos para os
agentes atuarem de maneira coordenada na produção, o que permite planejamento de longo prazo e,
em especial, permitindo que agentes independentes tenham incentivos para se engajarem em
esforços conjuntos de produção. A teoria da escolha contratual prevê que os contratos poderão
variar em termos de eficiência, conforme o seu desenho defina incentivos para os agentes atingirem
objetivos predefinidos. Os arranjos institucionais (contratos) somados ao ambiente institucional
definirão diferentes mecanismos de incentivos, assim como os remédios para o não cumprimento
das promessas. (Zylberstajn, 2005, p.104).

 

              Verifica-se, portanto, que as decisões judiciais, ao permitirem o descumprimento contratual, geram incentivos negativos na

economia, muitas vezes inviabilizando certos tipos de contratação, pelo aumento de seu custo. Fatalmente o mercado tentará se

reorganizar, evitando certos tipos de contratação, como remédio para o seu não cumprimento.

              Zylberstajn (2005) afirma que, de acordo com a teoria contratual da nova economia institucional, a escolha de certo tipo de
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contrato para se realizar um negócio é feita com base na soma de certas variáveis, como as previsões legais; a capacidade de

coerção, do poder judiciário, do descumprimento contratual e o surgimento de mecanismos privados para garantia dos agentes

envolvidos na contratação.

              Assim, a escolha de arranjos contratuais alternativos dependerá de razões de eficiência, sendo preferencialmente escolhidos

aqueles que oferecerem incentivos e mecanismos de solução de disputas mais eficientes. Fala-se de questão estratégica.

              O contrato, sendo um elemento fundamental, que oferece amparo à troca e às relações econômicas de um modo geral, deve

ser analisado sob as perspectivas acima descritas, pois o ato de contratar é custoso, gerando efeitos diretos sobre o desempenho

econômico.

              Como afirma Eduardo Goulart Pimenta:

 
Ainda que, do ponto de vista fático, seja possível que um bem ou um serviço seja inteiramente
produzido ou distribuído exclusivamente por uma pessoa e por seus recursos materiais, essa
operação econômica se revelará certamente mais eficiente – ou seja, mais lucrativa e menos
dispendiosa – se efetuada a partir do esforço conjunto e dos recursos materiais de diferentes
pessoas, cada qual responsável por uma cadeia produtiva. (PIMENTA, 2007, p. 292)

 

              Os contratos têm, então, uma grande importância para o desenvolvimento da economia, pois são instrumento que permite a

circulação de riquezas, oferecendo amparo às trocas e relações econômicas de modo geral, permitindo que cada indivíduo produza

segundo suas aptidões e negocie com outros indivíduos os demais bens que necessita para o seu desenvolvimento.

              Não se pode deixar de considerar que o contrato é celebrado no ambiente de mercado. Luciano Tim (2008) inclusive sugere

que não se pode pensar no todo social, numa relação contratual, sem considerar o mercado como um fato social, uma parte

integrante da sociedade.

              Deve-se considerar que, apesar de efetuar diversas previsões acerca da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e

justiça social, a Constituição da República de 1988 também consagrou os princípios da ordem econômica, prezando pela liberdade e

livre concorrência, dentre outros.

              Como visto, a doutrina brasileira afirma que o Código Civil de 2002 trata a função social como um limitador da liberdade

contratual. Entretanto, esta concepção teria sido concebida no paradigma do Estado Social, tendo a doutrina e jurisprudência

começado a desenhar o significado da norma insculpida no artigo 421, do Código Civil de 2002, como prevalência de interesses

coletivos sobre os individuais.

              Como visto acima, esta não é a melhor interpretação do artigo 421, do Código Civil de 2002, uma vez que não nos

encontramos mais sob a perspectiva do Estado Social, mas sim do Estado Democrático de Direito.

 
[...] trata-se, originalmente, de criação dos solidaristas ou dos defensores do Estado Social [...], os
quais romperam com o paradigma individualista do modelo jurídico-liberal das codificações
oitocentistas por acreditar que a análise jurídica não deveria partir do direito subjetivo de uma
pessoa, mas sim da função que aquele direito desempenha no tecido social.
[...]
O Direito Social (ao contrário do Liberal) é uma nova forma de perceber a relação entre o todo e a
parte (grupo e indivíduos) no seio da sociedade (um “novo contrato social”). Com efeito, segundo o
modelo “welfarista”, no Estado Social, o grupo tem existência autônoma e não se confunde com o
Estado, mas a ele se adiciona. Como a sociedade antecede ao indivíduo, este último passa a ter
alguns deveres derivados da repartição ou da socialização do risco com a coletividade; algo
essencialmente solidário, fundado na concepção de justa distribuição dos ônus e dos lucros sociais,
funcionando o Direito Social como um equilíbrio entre interesses conflitantes das pessoas. (TIM,
2008, p. 59)
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              Segundo esse paradigma social, as normas jurídicas devem prever comportamentos, estimulando formas obrigatórias de

cooperação e solidariedade entre a comunidade, viabilizando a pacificação social. Nesse modelo, há intensa regulação do contrato,

com várias formas de intervenção estatal na autonomia privada dos contratantes, cabendo ao Estado, em situações de conflito,

transformar a realidade social egoísta, buscando o ideal de “justiça social”. (TIM, 2008).

              Conforme salienta este mesmo autor:

 
[...] o ideário solidarista exige uma nova racionalidade jurídica, caracterizada por uma maior
abstração das normas jurídicas (normas programáticas na maioria das vezes), justamente para dar
espaço ao juiz para resolver os conflitos sociais, cada vez mais complexos, diante de uma sociedade
cada vez mais especializada e funcionalizada. [...] racionalidade dirigida à redistribuição dos
benefícios do capitalismo para com os menos favorecidos, protegendo, através da lei, os fracos – em
síntese, uma racionalidade essencialmente material e não formal. (TIM, 2008, p. 62)

 

              A adoção desse direito contratual, próprio do Estado Social, não é coerente, todavia, com a presente realidade, o Estado

Democrático.

             

              Lênio Luiz Streck (2009, p. 37) traz a seguinte definição de Estado Democrático de Direito:  “[...] o Estado Democrático de

Direito faz uma síntese das fases anteriores, agregando a construção das condições de possibilidades para suprir as lacunas das

etapas anteriores, representadas pela necessidade do resgate das promessas da modernidade”.[...]

              A busca pela igualdade material entre as partes, que influi na liberdade das mesmas é essencial na democracia. No entanto,

justificar o descumprimento do contrato com base na hipossuficiência de uma parte, aplicando-se o conceito comum de função

social, pode trazer inúmeros prejuízos à sociedade, e ao bem comum que se buscou proteger.

              A autorização judicial para descartar certas regras previstas em contratos bancários, por exemplo, em benefício da parte que

contestou o contrato por meio de um processo, na verdade, está servindo não ao bem comum e social, mas sim ao interesse privado

daquele indivíduo considerado hipossuficiente, uma vez que a decisão judicial faz coisa julgada inter partes.

              Ao contrário, tal decisão prejudica o meio social, flagrante incentivo negativo, uma vez que o mercado encontrará outros

meios para se resguardar dos futuros riscos que essas decisões provocam, aumentando taxas de juros, requisitos para concessão de

crédito, etc. Nas palavras de Luciano Tim:

 
Em uma perspectiva econômica, ainda que não se renuncie à preponderância do interesse social,
essa tese de utilização de critérios distributivos ou de Direito Público aos contratos, (espaço
privado) não faz sentido, pois acaba confundindo o interesse coletivo com a parte mais fraca (que
muitas vezes espelha um interesse individual e não coletivo), ou mesmo com a redistribuição dos
benefícios econômicos do contrato entre as partes arbitrariamente, descurando da autonomia
privada. Nem sempre aquele interesse social significa interferir no contrato em favor de uma das
partes. Ao contrário, exemplos recentes no mercado de crédito dão conta de que a interferência
estatal no acordo entre as partes pode favorecer a parte mais fraca no litígio e prejudicar a posição
coletiva, ao desarranjar o espaço público do mercado que é estruturado em expectativas dos agentes
econômicos. (TIM, 2008. p.68)

 

              O princípio da função social do contrato está relacionado ao princípio clássico da relatividade dos efeitos do contrato que

determina o isolamento da relação contratual, atingindo seus efeitos apenas com relação aos contratantes.

              O princípio da relatividade delimita o âmbito da eficácia do contrato. A doutrina explica que o principal efeito do contrato é

criar um liame obrigacional entre as partes contratantes. A este liame, a lei confere obrigatoriedade, por isso diz-se que o contrato

faz lei entre as partes. Esta força vinculante é equiparada à lei.

              Além da limitação referente aos efeitos do contrato, existe ainda a limitação quanto ao objeto. O credor só pode exigir do
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devedor o que foi expressamente pactuado no contrato, nem mais, nem menos.

              Como visto acima, em termo de mercado, é justamente em relação aos efeitos alcançando terceiros que se pode falar em

função social do contrato. Este princípio, assim como os demais princípios contemporâneos, é norma geral de cunho constitucional

que passou a se incorporar no contrato, por força de lei.

              Desta forma, não somente as cláusulas contratuais obrigam as partes, mas também o conteúdo normativo destes princípios.

              A idéia central da relatividade encontra fundamento na liberdade contratual, se não houvesse essa manifestação de vontade,

o liame contratual não poderia se formar em relação à pessoa, desta forma, o contrato geraria efeitos somente entre as partes

contratantes, não prejudicando nem beneficiando terceiros por não participarem da relação. “Ninguém pode ser obrigado a executar

uma prestação resultante de um contrato do qual não é parte, e que um terceiro não pode pretender-se credor de uma obrigação que

não foi contraída em face dele.” (THEODORO NETO, 2007, p. 38).

              Segundo Humberto Theodoro Neto:

 
O século XX, contudo, introduziu na organização do Estado Democrático a preocupação com o
dado social. O indivíduo, a pessoa humana, não deixou de ser o principal alvo de tutela do direito.
Reconheceu-se, no entanto, que como ser gregário, sua dependência da sociedade era natural e
inevitável, tornando necessário reconhecer que, a par dos interesses individuais, existiam outros
interesses que pertenciam ao grupo de que dependia o indivíduo para desfrutar os próprios direitos
individuais em plenitude e segurança. (THEODORO NETO, 2007, p. 65)

 

              Desta forma, formou-se a consciência de que qualquer objetivo social, que tutela o bem-estar coletivo, necessita do amparo

de uma estabilidade econômica e jurídica na relação entre os indivíduos, transformando-se o contrato em um dos instrumentos de

realização do projeto constitucional, assim como ocorreu com a propriedade.

              O contrato não é considerado apenas como instrumento de circulação de riquezas, mas também de desenvolvimento social.

Ocorre que todo desenvolvimento deve ser sustentado, racionalizado e equilibrado.

              Assim, a limitação do princípio da relatividade dos efeitos contratuais pela função social do contrato seria atentar para seus

efeitos sociais, econômicos e ambientais, pois, como aceitar como válido e chancelar um negócio que, apesar de atender aos seus

pressupostos formais de validade, desrespeite leis ambientais ou pretenda fraudar leis trabalhistas? Muito menos se pode admitir um

contrato que viole a livre concorrência, as leis de mercado ou a defesa do consumidor.

              Neste sentido:

 
É verdade que a função social demanda uma reinterpretação da relatividade dos efeitos contratuais
ou, ao menos, uma composição entre os dois princípios, sempre que, em dada situação concreta,
estiverem em confronto, pois o novo princípio revela preceito destinado a integrar os contratos
numa ordem social harmônica, visando impedir tanto aqueles que prejudiquem a coletividade
quanto os que prejudiquem ilicitamente pessoas determinadas. Enquanto isso, de maneira oposta, o
princípio da relatividade isola a relação contratual, circunscrevendo seus efeitos aos contratantes.
(THEODORO NETO, 2007, p.75)

 

              Muito embora em um primeiro momento tenha-se pensado que a função social representaria um princípio de garantia para

uma parte dentro da relação interna em face da outra, pressupõe-se, de forma oposta, uma repercussão dela no mundo externo.

              É importante tecer algumas considerações acerca do significado de “parte” e “terceiro”. Segundo Teresa Negreiros (2006),

no âmbito da teoria clássica voluntarista, parte é o indivíduo que se vincula ao contrato por uma manifestação de vontade, sendo

terceiros todos os outros, ou seja, uma definição por exclusão.

              Nestes termos, terceiros não são:
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[...] quaisquer pessoas alheias ao acto do negócio, mas sim apenas aqueles que possam ter
adquirido ou vir a adquirir outros direitos idênticos ou de diferente natureza, mas conflituantes,
sobre as mesmas coisas que já são objecto dum direito análogo por parte de outras; neste caso,
estas segundas dizem-se partes do negócio e as primeiras, terceiros em sentido estrito. [1]
(MONCADA apud NEGREIROS, 2006, p.222).

 

              A doutrina moderna francesa, nas palavras de Teresa Negreiros (2006), busca definir partes como pessoas submetidas ao

efeito obrigatório do contrato por efeito de sua vontade ou da lei. Essa conclusão de que o fundamento legal da força obrigatória

dos contratos repercute na interpretação do princípio da relatividade, na medida em que desloca a vontade do centro da teoria

contratual e conduz à necessidade de se analisar o efeito relativo do contrato à luz dos novos princípios, dentre eles a função social.

              O terceiro se relaciona com o conteúdo do contrato de duas formas, segundo Teresa Negreiros (2006): sendo vítima de um

dano provocado pelo inadimplemento de uma obrigação originária de um contrato do qual ele não participa diretamente; ou quando

o terceiro contribui para o inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor. Pode nestes termos, ser vítima ou ofensor do

contrato.

              “Ofende-se o princípio da função social dos contratos quando os efeitos externos do contrato prejudicam injustamente os

interesses da comunidade ou de estranhos ao vínculo negocial.” (THEODORO JÚNIOR, 2004, p.51).

              Cite-se como exemplo de contratos que não obedecem ao princípio da função social aqueles que promovem dominação de

mercado e afrontam a livre concorrência, bem como os contratos consumeristas que apresentam propaganda enganosa, etc.

              Sobretudo, deve-se levar em conta que a função natural e primária do contrato é a circulação de riquezas. Neste sentido,

verifica-se a existência de função social no próprio mercado e, desta forma, a interpretação do princípio da função social deve levar

em conta todas as peculiaridades, bem como os resultados que poderá causar, e que atingirão toda a sociedade.

 
É preciso salientar que a função social do contrato não deve ser interpretada como proteção especial
do legislador em relação à parte economicamente mais fraca. Significa a manutenção do equilíbrio
contratual e o atendimento dos interesses superiores da sociedade, que, em determinados casos,
podem não coincidir com os do contratante que aderiu ao contrato e que, assim, não exerceu
plenamente a sua liberdade contratual.[2] (ALVIM apud THEODORO JÚNIOR, 2004, p.100)

 

              Como já exposto, embora o contrato tenha uma função social, não tem função de assistência social. O instituto tem

finalidade econômica a realizar, que não pode ser preterida ou ignorada pelo legislador nem pelo magistrado aplicador da lei.

              Deve-se, desta forma, garantir em primeiro lugar a função primeva do contrato, que é a circulação da propriedade

observando-se a segurança jurídica, bem como seus efeitos no meio social ligados especialmente ao mercado econômico. Não se

pode, querendo regular a função natural do contrato, suprimi-la, sob pena de se destruir o instituto ou desvirtuar seus objetivos.

              Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

 
O contrato pode ser invalidado por ofensa aos limites da função social. Não pode, entretanto, ser
transformado pela sentença, contra os termos da avença e ao arrepio da vontade negocial, em
instrumento de assistência social. Impossível é determinar que se preste gratuitamente o que se
ajustou oneroso. Nem tampouco se admite exigir, pelo mesmo preço, prestação maior ou diversa do
que se contratou. Isto equivaleria a um confisco dos valores econômicos a que o contratante tem
direito, segundo a ordem econômica tutelada pelo sistema constitucional vigente. (THEODORO
JÚNIOR, 2004, p.102).

 

              Função social e função econômica do contrato são diferentes. Não se anulam nem substituem, mas sim devem existir

conjunta e harmoniosamente. A função social do contrato está inserida na sua função econômica.
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III. A interpretação da função social do contrato

 

 

              Como já exposto, o maior problema de aplicação do princípio da função social do contrato prevista no artigo 421, do

Código Civil, encontra-se no conteúdo indeterminado desse dispositivo, que tem gerado as mais diversas interpretações por parte

dos tribunais e estudiosos do Direito, muitas vezes sendo utilizado o conceito de função social como fundamento para promoção de

paternalismo e assistencialismo. Este equívoco gera incentivos negativos e promove insegurança no mundo econômico,

prejudicando o desenvolvimento social.

              Apesar de ser vistos com certa controvérsia, aqueles que defendem a utilização de conceitos indeterminados, como Miguel

Reale (REALE, 2002), exaltam a “esperteza” da criação de um dispositivo elástico, que poderá evoluir com o Direito.

              Todavia, a crítica que se faz diz respeito ao aproveitamento desse poder discricionário para proferir decisões políticas, ao

invés de jurídicas. São essas decisões políticas que, muitas vezes, permitem o descumprimento contratual por uma parte, com a

justificativa cunhada no bem comum e na função social. Decisões desse tipo geram insegurança dos agentes econômicos nas

instituições, aumentando os custos da contratação e prejudicando a economia e o próprio cidadão.

              Portanto, deve ser visto com ressalva o “benefício” da utilização de conceitos indeterminados, criando-se mecanismos para,

ao menos, delimitar o campo de atuação do instituto.

              Estas normas não prescrevem uma certa conduta, mas sim definem valores e parâmetros hermenêuticos, servindo como

ponto de referência no momento da interpretação, oferecendo os critérios axiológicos, bem como os limites para a aplicação das

demais disposições normativas.

              Desta forma, os limites às determinações dos conceitos indeterminados seriam conferidos pela jurisprudência, tendo o juiz

um papel fundamental na interpretação dessas normas e sua aplicação ao caso concreto.

              Em virtude desta mentalidade, muito se tem discutido acerca do papel do juiz no processo e ainda o poder criativo e

normativo que estar-se-ia concedendo ao judiciário.

              O Código Civil de 1916, não se pode negar, tinha uma feição individualista, consagrando a primazia da vontade. Por

conseguinte, a justiça era alcançada no cumprimento exato das cláusulas contratuais que foram acordadas em liberdade pelas partes.

              Esse sistema colocava o legislador num papel de suprema imaginação e auto-suficiência, buscando prever todas as

situações que poderiam ser alcançadas pela norma ou existir no mundo concreto. O objetivo era regular qualquer circunstância,

privilegiando-se a lei acima de tudo, sendo o juiz mero aplicador da norma através da subsunção ao caso concreto, tendo pouca ou

nenhuma atividade criadora.

              Ocorre que, os problemas enfrentados pela sociedade da época eram, e ainda são, por demais imprevisíveis para que se

pudesse ter a soberba de imaginar que seria possível abranger toda a gama de casos concretos na lei.

              Segundo Thomas Kuhn citado por Antônio Junqueira de Azevedo[3] (2007), o mundo intelectual caminha por mudanças

de paradigmas, sendo que o paradigma é o modelo de solução que uma determinada área das ciências utiliza para a solução dos

problemas. É um padrão segundo o qual as decisões para a resolução dos conflitos e problemas são tomadas, ou mesmo a

interpretação que se dá a esses eventos.

              Os problemas mudaram, mudou-se o paradigma, restando superadas as deliberações do sistema fechado do Código Civil de

1916.

              Nas palavras de Francisco Amaral:

 
Enfim, no que a experiência jurídica privada possa oferecer como subsídio à disciplina dos
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conflitos que a pós-modernidade suscita, só podemos dizer que a criação de soluções jurídicas
para tais problemas passa pela compreensão da complexidade da nova sociedade, que exige a
superação dos modelos e paradigmas ainda vigentes, próprios da modernidade. [...] Quanto às
fontes do Direito, a sua tradicional doutrina deve evoluir para a substituição do modelo absoluto e
exclusivo do princípio da legalidade pela idéia das fontes como mecanismos institucionais,
democraticamente estabelecidos. (AMARAL, 2003, p. 77)

 

              A justificativa para a criação de um modelo aberto está no fato, descoberto a partir do advento do Estado Social, de que o

Direito é um sistema aberto, flexível e dinâmico, consentindo que o juiz tenha um grau maior de discricionariedade nas decisões dos

casos concretos, valendo-se, inclusive, de conceitos existentes em diversas áreas como sociologia, economia, biologia, etc., que

possam contribuir para uma solução justa do caso concreto.

              João Hora Neto (2006), admite que os conceitos indeterminados são um instrumento hermenêutico indispensável, à

disposição do julgador, na consecução do ideal de justiça social. Segundo Antônio Junqueira de Azevedo (2007) o paradigma do

positivismo, do juiz autômato, foi ultrapassado. O paradigma seguinte trazia o Estado intervencionista, que usava os conceitos

jurídicos indeterminados, conferindo primazia a quatro princípios: função social, boa fé, ordem pública e interesse público.

              A problemática enfrentada pelos estudiosos desse paradigma consistia justamente em tentar determinar o conteúdo dessas

normas, pois elas seriam vazias do ponto de vista axiológico.

              Segundo esse autor, o paradigma do juiz, do Estado intervencionista, também foi ultrapassado por um novo: o paradigma do

caso concreto e da Constituição. Isso também em virtude de uma “fuga do juiz”, ou seja, cada vez mais a sociedade procura resolver

os conflitos do dia a dia extrajudicialmente, invocando a Constituição e outras soluções como a arbitragem. Desta forma, ainda na

visão de Antônio Junqueira de Azevedo (2007), o projeto do Código Civil, cujas previsões são repletas de conceitos

indeterminados, estaria ainda no paradigma já ultrapassado, ao contrário da legislação alienígena.

              Em que pese essa não ser a discussão do presente trabalho, tal controvérsia merece atenção, à medida que influencia

profundamente a aplicação do princípio da função social do contrato, que também é um conceito indeterminado.

              Uma outra crítica daquele autor está no fato de que a própria Constituição da República traz as diretrizes para a aplicação do

princípio da função social, mormente no que tange à propriedade privada. E é verdade. Nos artigos 182 e 186 a Constituição da

República prevê e delimita o que ela considera como função social, tanto da propriedade urbana, quanto da propriedade rural.

              Desta forma, falhou o Código Civil que traz apenas um jogo de palavras retórico, sem dar diretriz alguma ao aplicador da

norma, nem à própria sociedade, tornando difícil a compreensão do que seria o conteúdo do princípio da função social, assim como

seus limites.

              O papel do juiz nesse cenário deve ser adequado a tais mudanças. Realmente seria viável conferir tamanho poder

interpretativo e criador aos magistrados, sob pena de serem proferidas decisões de cunho essencialmente subjetivo, provocando

insegurança, ou ainda aproximando o modelo judiciário brasileiro ao “common law” existente nos Estados Unidos da América?

              Certo é que a moderna dogmática jurídica, conforme mencionado, superou a idéia de que as leis possam sempre ter uma

solução adequada e justa para cada caso. Nesse sentido, “a objetividade possível do direito reside no conjunto de possibilidades

interpretativas que o relato da norma oferece.” (BARROSO, 2006, p. 9)

              A função social, como princípio, oferece inúmeras possibilidades de interpretação para o magistrado, inclusive pelo fato de

que nenhum princípio é absoluto e por diversas vezes é necessário se utilizar da técnica da ponderação. Conforme salientou

AMARAL (2003), há uma perda crescente da importância da certeza e da segurança jurídica em favor do primado da justiça, outro

valor fundamental.

              Além de ser um ato de conhecimento, a aplicação do direito é também um ato de vontade, pois o aplicador deve escolher

dentre as possibilidades interpretativas.
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              Nesse aspecto entra a concepção de que o direito privado está intimamente influenciado pelo direito constitucional, pois é na

Constituição que o aplicador da norma encontrará os limites em que exercerá suas escolhas e seu senso de justiça.

              Assim, com relação ao problema levantado por Antônio Junqueira de Azevedo e mencionado acima, apesar de o Código

Civil de 2002 não traçar as diretrizes para o juiz na aplicação do princípio da função social do contrato ao caso concreto, tal

omissão é suprida pela importância da Constituição, bem como do direito constitucional, que ditará os limites que devem ser

observados. Da mesma forma que a função social encontra previsão constitucional, a função econômica e a proteção à livre

iniciativa também. A saída interpretativa da cláusula geral de função social não é, portanto, excluir a função econômica do contrato,

tornando-o instrumento de solidarismo ou assistencialismo, mas sim tratar a função econômica do contrato como uma faceta de sua

função social, reconhecendo a importância das relações econômicas de mercado para a efetivação dos princípios constitucionais do

desenvolvimento social.

              É importante lembrar que, ao interpretar o princípio da função social em um caso concreto, tenha-se em mente que o

ambiente em que são realizadas as transações contratuais é o mercado, que esse mercado é um fato social, e que a decisão no

referido caso, poderá alterar substancialmente a trajetória do desenvolvimento.

              Há que se considerar que o papel do Direito também é diminuir os custos de transação no mercado, em prol de verdadeiro

bem comum. Somente com essa idéia em mente é que se poderá promover a igualdade entre as partes, assim como todo o desiderato

constitucional.

  

 

IV – Conclusão

 

 

              A mudança do paradigma, ou modelo de solução de problemas, provocada pelas crescentes necessidades sociais, e pela

consciência de que os modelos clássicos não mais atendiam aos anseios da sociedade, teve como conseqüência uma nova postura

institucional que refletiu sobre a teoria do contrato. Estas mudanças refletiram nos contratos e tiveram como conseqüência não o

abandono dos princípios clássicos contratuais, mas sim o acréscimo de outros novos, visando à flexibilização dos primeiros e sua

adequação à realidade social. O contrato passou a ser visto como instrumento de promoção dos objetivos da Constituição da

República, que é a base hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico como um todo.

              Chega-se à conclusão de que existem limites ao exercício dos direitos subjetivos decorrentes da própria convivência em

sociedade. Percebe-se, ainda, uma ruptura na definição de direito público/privado, na medida em que as normas e princípios

constitucionais passam a atingir e regular as relações jurídicas de natureza civil. Emerge a função social dos contratos como

princípio do contrato. Sob essa ótica, os efeitos do contrato não geram conseqüências apenas entre as partes, mas atingem toda a

sociedade, limitando-se o princípio clássico da relatividade dos efeitos contratuais.

              A doutrina civil trouxe para a teoria contratual certos princípios e conceitos denominados indeterminados, com o objetivo

de definir valores e parâmetros hermenêuticos voltados à interpretação. Vistas em um primeiro plano como essenciais ao

ajustamento do Direito à realidade social sempre em movimento, em virtude de não limitarem precisamente situações fáticas, tal

generalidade acaba por provocar desvios interpretativos fundados no “decisionismo” e interpretações da lei sob ponto de vista

equivocado ao se imaginar prevalência do “bem comum” sobre o interesse individual, típicos de um Estado Social.

              A problemática enfrentada neste caso consiste justamente em tentar determinar o conteúdo dessas normas, pois elas são

muito amplas. Assim, teria falhado o legislador do Código Civil, na medida em que não dá nenhuma diretriz ao aplicador da norma,

nem especifica seus limites. A interpretação do conteúdo da função social dos contratos deve se pautar no paradigma correto, da
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democracia, e não do Estado Social, priorizando-se o contrato como instrumento apto a realizar não somente o desejo dos

particulares, mas também os princípios da ordem econômica.

              O Brasil tem como característica um capitalismo tardio, tradicionalmente experimentando um modelo negativo de atuação

estatal até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Tal fato explica o solidarismo tardio que tem sido insculpido

institucionalmente, contrariando certos aspectos constitucionais e a diretriz de um Estado Democrático. Há que se interpretar o

Direito vigente sem essa conotação intervencionista do Estado, própria do paradigma Social, reconhecendo-se que, na Democracia o

Estado tem papel regulador.

              Os contratos têm uma grande importância para o desenvolvimento da economia, pois são o instrumento que permite a

circulação de riquezas, oferecendo amparo às trocas e relações econômicas de modo geral. A interpretação equivocada do princípio

da função social tem levado muitos julgadores a serem coniventes e aceitarem o descumprimento contratual, sob a justificativa de

promoção do bem comum.

              Todavia, as decisões judiciais, ao permitirem o descumprimento contratual, geram incentivos negativos na economia, muitas

vezes inviabilizando certos tipos de contratação, pelo aumento de seu custo. Fatalmente o mercado tentará reorganizar-se, evitando

certos tipos de contratação, como remédio para o seu não cumprimento. A forma correta de se tratar o problema é interpretando o

princípio da função social dos contratos segundo não só a questão da solidariedade prevista na Constituição, mas sim nos princípios

que regem toda a ordem econômica e, especialmente, considerando as repercussões das decisões judiciais no mercado, elemento

imprescindível ao desenvolvimento social.
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GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E A SEGREGAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS:
LIMITES CONSTITUCIONAIS

ECONOMIC GLOBALIZATION AND SEGRAGATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: CONSTITUCIONAL
LIMITS

Juliana Vieira Csiszer
Leticia Fatima Ribeiro

RESUMO
A Globalização econômica tem reflexo direto no mundo do trabalho, e com isso a ideologia
capitalista tenta desvirtuar, retirar e segregar os direitos dos trabalhadores, que são direitos
mínimos para a manutenção da dignidade da pessoa humana. A efetividade imediata das
normas constitucionais tem papel fundamental para defender os direitos sociais, incorporados ao
patrimônio jurídico do cidadão. Analisa-se a globalização com fenômeno econômico e cultural,
devidamente destacada pela relativização da soberania e pela volatividade do capital, hoje sem
limites e sem fronteira. O rol de direitos do trabalhador encontra-se exemplificada no artigo 7º
da Constituição Federal, e, portanto, cláusula pétrea, que não pode ser alterada sem a inovação
de uma nova ordem constitucional. Assim, o contexto dos direitos sociais do trabalho são direitos
irrenunciáveis, e por isso devem ser respeitados como tal, para manter o equilíbrio e o valor
social do trabalho como fundamento da ordem econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização; Economia; Direito Fundamentais; Trabalho

ABSTRACT
The economic globalization has a direct influence on the world of work, and with it the capitalist
ideology tries to play down, remove and segregate the rights of workers, who are minimum
rights for the maintenance of human dignity. The effectiveness of immediate constitutional role
is to defend social rights, incorporated into the legal heritage of the citizen. Analyze the
economic globalization and cultural phenomenon, duly seconded by relativization of sovereignty
and the volatility of the capital today without limits and borders. The role of worker's rights is
exemplified in Article 7 of the Constitution, and therefore petrea clause, which can not be chaed
without the innovation of a new constitutional order. Thus, the context of social work are
inalienable rights, and therefore should be respected as such, to maintain balance and social
value of work as the foundation of the economic order.
KEYWORDS: Globalization; Economics; Fundamental Law; Labor

1 INTRODUÇÃO

 

            O presente trabalho tem por escopo analisar os reflexos da economia global no contrato de trabalho, bem destacar a

influência da economia na concretização dos direitos fundamentais sociais do trabalhador. Busca-se destacar a importância da

efetividade das normas constitucionais, como meio de contenção a segregação de direito incorporados ao patrimônio dos indivíduos,

através de grandes lutas dos movimentos sociais.

              As normas constitucionais referentes aos direitos e garantias individuais são de eficácia plena e imediata. Estas clamam por

efetividade, diante das contradições instauradas pelo sistema econômico.

              A globalização resultante da transnacionalidade do capital, do multiculturalismo, dos avanços informacionais e tecnológicos,
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não consegue satisfazer os anseios dos trabalhadores, diante do aumento gradativo dos trabalhadores informais, o que demonstra o

enfraquecimento dos direitos sociais.

              Nesse contexto, cabe aos estudiosos e intérpretes das normas constitucionais, a defesa dos direitos fundamentais, através da

valorização dos princípios constitucionais inseridos na Magna Carta de 1988.

              Diante das grandes alterações a estruturas do Estado, a soberania nacional encontra-se mitigada, pela necessidade de

aglomeração de blocos econômicos, para o acumulo de riqueza, apego ao trabalho, racionalização e burocracia. E todos os

conceitos anteriormente debatidos na acadêmica se encontram em conflito diante do novo paradigma – a globalização econômica.

            Assim, tais alterações no sistema criam a chama supranacionalidade, ou seja, uma nova ideologia, capaz de justificar a

restrição dos direitos dos Estados Nações, em prol do incentivo e desenvolvimento econômico, pautados pela integração legislativa,

liberdade de movimentação de pessoas, mercadorias e de trabalhadores.

           A flexibilização dos direitos dos trabalhadores é pauta obrigatória no discurso das empresas, como única opção a criação de

novos empregos, o que demonstra mais uma vez a ideologia capitalista com intenção de segregar dos direitos fundamentais em prol

da mais valia.

2  DA EFETIVIDADE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS

 

              As normas constitucionais relacionadas aos direitos fundamentais são normas de eficácia plena inexistindo qualquer óbice

ao cumprimento imediato do conteúdo valorativo e normativo do texto constitucional.
              Luís Roberto Barroso assim destaca:

 
“As normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam os atributos
essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. De regram como qualquer norma, eles têm um
mandamento, uma prescrição, uma ordem, como força jurídica e não apenas moral. Logo, sua
inobservância há de deflagrar um mecanismo próprio de coação, de cumprimento forçado apto a
garantir-lhe a imperatividade, inclusive pelo estabelecimento das consequências da insubmissão ao seu
comando. As disposições constitucionais são não apenas normas jurídicas, com têm caráter
hierarquicamente superior, não obstante a paradoxal equivocidade que longamente campeou nesta
matéria, considerando-as prescrições desprovidas de sanção, mero ideário não jurídico.” (BARROSO,
2009, p. 76)           

              Dentro do contexto apontado pelo referido autor não há como negar aplicabilidade das normas constitucionais, diante da

existente de todos os requisitos formais e essenciais para cumprimento e sua eficácia dentro do ordenamento jurídico.

              Ana Paula de Barcellos ao comentar a eficácia de normas, realça as circunstâncias que podem impedir a realização prática

dos efeitos pretendidos, pela dificuldade da efetividade dos enunciados normativos:

“Um conjunto de circunstâncias, de natureza a mais variada pode impedir a realização prática dos
efeitos pretendidos por uma norma: (i) seu comando pode ter sido superado socialmente; (ii) as pessoas
simplesmente desconhecem o comando; (iii) não há, na localidade, órgão do Poder Judiciário e o
acesso mais próximo é difícil e dispendioso, (iv) as pessoas não tem recursos para ir a juízo; (v) o
Judiciário interpreta (...).” (BARCELLOS, 2008, p. 103) 

              O texto constitucional analisa a efetividade e aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais, através do

parágrafo primeiro, do artigo 5º, da Constituição: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação

imediata.
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              Cumpre observar a diferenciação entre a efetividade e eficácia, realizada por Barroso:

A eficácia dos atos jurídicos consiste na aptidão para a produção de efeitos, para irradiação das
consequências que lhe são próprias. Eficaz é a ato idôneo para atingir a finalidade para qual foi gerada.
Tratando-se de uma norma, a eficácia jurídica designa a qualidade de produzir, em maior ou menor
grau, os seus efeitos típicos, ao regular desde logo, as situações, relações e comportamentos indicados;
nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma.
(BARROSO, 2009, p. 81) 

              Deve-se esclarecer é a diferenciação entre a efetividade e eficácia. Ao ponto que a efetividade diz respeito à concretização

do direito disposto pela norma e a eficácia diz respeito a sua aplicabilidade, podendo está ser plena[1], contida ou limitada.

(BARROSO, 2009, p. 87)

              Eduardo Cambi analisa o valor dos normas fundamentais:

 
“Em razão de ser colocado em um nível normativo hierarquicamente superior à legislação ordinária
(princípio da supremacia da Constituição), acaba por prever um conjunto de direitos (fundamentais)
que as leis não podem derrogar.
Além de limitar a âmbito legislativo, como os direitos fundamentais se distinguem tanto na relação
Estado-cidadão quanto entre os cidadãos, quanto mais onipresente é a Constituição, também nemor é a
área reservada aos particulares e à autonomia privada.
Os direitos fundamentais configuram o epicentro axiológico da ordem jurídica, condicinando o
exercício da hermenêutica e da produção da normas (eficacácia irradiante dos direitos fundamentais)
(CAMBI, 2009, p. 58) 

 
              A Constituição Federal é o centro do ordemamento jurídico de um Estado, o verdadeiro fundamento valorativo do sistema

jurídico, da interpretação e da elaboração de normas concretas individuais ou coletivas.
 
              Robert Alexy assim  leciona:
 

A atribuição de princípios à disposição da Constituição tem relevância sobretudo para a questão de sua
hierarquia constitucional. Mas também os princípios que, por seu conteúdo, não podem ser atribuídos a
nenhuma disposição constitucional são relevantes do ponto de vista dos direitos fundamentais.
Inúmeras cláusulas de restrição incluem um a autorização ao legislador para que ele próprio decida por
qual direitos fundamentais com base em princípios cuja realização do ponto de vista Constitucional,
não é obrigatória. Nesse sentido é possível afirmar que esses princípios são atribuídos formalmente às
disposições de direitos fundamentais. (ALEXY, 2008, p. 137) 

              A criação doutrinária da vedação ao retrocesso social está diretamente ligada aos princípios constitucionais e, em especial

aos direitos fundamentais, que devem ser efetivados através de um conjunto de políticas públicas e por meio de regulamento

infraconstitucional. (BARCELLOS, 2009, 102-103)

              Assim, toda e qualquer análise que não se encontre dentro da aplicabilidade imediata, destacada pelo parágrafo único, do

artigo 5º, da Constituição Federal, deve ser rechaçada, pois visa retirar a aplicabilidade e a efetividade das normas constitucionais.

 

3 GLOBALIZAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO

 

A globalização e seus reflexos trouxeram grandes impactos os Estados, até então exclusivamente soberanos e

independentes, que modificaram todo e qualquer conceito anteriormente utilizado pela ciência política. Os Estados não possuem
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mais soberania plena, visto que no mundo globalizado, vige o cooperativismo entre os Estados e o multiculturalismo informacional.

              Cambi faz considerações:

A globalização internacional dos problemas (v.g. direitos humanos, meio ambiente, consumo, etc) fez
surgir a necessidade de transformação de instituições internacionais, dotadas de órgãos de produção de
direitos comunitários que, minimizando as Constituições nacionais, podem derrogar normas internas
que contrastem com o direito comunitário. Questões como a utilização de energia nuclear e o combate
a grandes endemias (v.g. gripe do frango, AIDS, gripe suína, etc) obrigam a pensar o direito em uma
macroesfera, exigindo normas intersubjetivas válidas e de responsabilidade universal. (CAMBI, 2009,
p. 60).

              A globalização não trouxe aspectos negativos, trouxe a facilitação da informação e dos meios de consumo, que auxiliam na

circulação de mercadoria e rendas entre os Estados – Nações. (ZEZZINI, 2008, p. 30-31)

              Sobre os reflexos da Globalização e multiculturalismo informacional Nader Ali Jezzini comenta:

Os avanços tecnológicos tornam mais porosas as fronteiras nacionais, novas conquista do homem já
ultrapassam os limites terrenos, é o caso da exploração aeroespecial e a concepção de um novo mundo
universal, trata-se da nova era, com o desenvolvimento dos produtos tecnológicos.
Os Estados desenvolvidos mantêm as suas soberanias intactas e gastam elavadas somas de dinheiro em
desenvolvimento militar, enquanto os governos pobres, escravos de suas dívidas externas, tiveram sua
autoridade reduzida, sendo menos capazes, por exemplo, de governarem a frágil economia e política.
Por outro lado, enfrentam pressões globalizadas e, por outro, as pressões dos movimentos popularesa,
e, em alguns casos, reivindicações de descentralização.. (JEZZANI, 2008, p. 30)
 

            A globalização não pode ser analisada apenas como um fenômeno cultural, mas deve ser analisado com um dos reflexos da

atual política econômica – o capitalismo – que tenta utilizar da ideologia a fim de retirar a soberania dos Estados Nações sob o

argumento de estabilidade econômica globalizada, gerada, pela formação de blocos econômicos[2], que passam adotar a chamada

supranacionalidade[3].

            Eduardo Gomes ao discorrer sobre assunto cita R. Schuman:

A supranacionalidade situa-se no meio do caminho, entre por um lado individualismo internacional –
que considera intangível a soberania nacional e não aceita outras limitações desta soberania que não
resultante de obrigações consensuais, ocasionais e revogáveis – e, por outro lado a federação de
Estados subordinados a um super Estado, dotado de soberania territorial própria. (GOMES, 2010)

O processo de globalização propicia a internacionalização do sistema produtivo e dos serviços, começa a necessidade de

humanização para conversão da abstração em realidade, partindo da internacionalização dos direitos humanos, que proclamam

valores universais, individuais, interdependentes e inter-relacionados.  (GOMES, 2005, p. 45)

Dinaura Godinho Pimentel Gomes ressalta:

Sob esse enfoque, é que se analisa a formação do movimento de internacionalização dos direitos
humanos e os sistemas normativos de proteção internacional dos direitos humanos e os sistemas
normativos de proteção internacional, sendo certo que o objeto desta pesquisa cinge-se mais
especificamente ao núcleo fundamental dos direitos sociais, econômicos e culturais, no âmbito do
sistema global e do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, com destaque à sua
implementação no ordenamento jurídico brasileiro, bem como aos problemas e perspectivas
pertinentes. (GOMES, 2005. p.45-46)

              A Constituição brasileira não analisou a possibilidade de participação de organismo supranacionais no parágrafo único do

artigo 4º, da Constituição Federal com destacou Elizabeth Acciolly de Almeida:
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(...) Como se observa, não há previsão legal para a participação do Brasil em organismo
supranacionais. Também é verdade que, quando a atual promulgação da atual Carta Magna não se
vislumbrava ainda o Mercosul, mas temos que reconhecer que se perdeu uma oportunidade para definir
dentro da norma constitucional, pelo menos as relações normativas internacionais e a interna, prevista
pela maioria das constituições modernas. (GOMES apud ALMEIDA, 1996, p. 75).

            Assim, deve-se reconhecer que as Constituições nacionais deverão se adequar ao novo modelo suprancional que visa a

integração das legislações, bem como a criação de uma Constituição Supra Nacional, onde todos os países participantes do Bloco

Econômico serão vinculados, a exemplo a criação da Constituição da União Europeia e a criação da moeda única - EURO).

              A Constituição Brasileira reservou o artigo 170, para tratar da ordem econômica brasileira, e trouxe como fundamento a

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, marcando traços singelos de um pensamento liberal, que ao mesmo tempo

protege os meios de produção.  (POSNER, 2009, p. 25)

              Posner comentar a tensão entre a democracia e o liberalismo econômico:

 

O liberalismo e a democracia são duas forças em tensão. A democracia não é apenas um meio de
dissipar o poder político e, portanto, de proteger a esfera privada contra a invasão pública, mas tembém
um instrumento através do qual as pessoas podem impor socialmente desprezo que sem pelo atos
autorreferenciados dos outros. O liberalismo implica o Estado Limitado, mas a democracia implica o
império da maioria – e a vontade da maioria não é raro reprimir as minorias. Ainda assim, a democracia
e liberalismo tanto se apoiam quando se opõem entre si. (POSNER, 2009, p. 25)

              O Autor observa a crescente tensão e contradição entre o liberalismo           que via a liberdade de mercado, sem a

intervenção Estatal e a democracia que impera a vontade da maioria, muitas vez em segregação direta os direitos das minorias:

mulheres, trabalhadores informais, índios, dentre outros.

              Segundo Gremaud et al. (2010, p. 42)

A Globalização econômica assimétrica [...] aumentou a desigualdade entre os países. Reforçada pela
revolução da informática, sobre tudo pelas novas tecnologias de comunicação planetária, passou a ser
considerada um jogo para poucos eleitos ao eliminar a barreira entre os Estados, favorecendo os países
industrialmente mais avançados. Outros afirmam que a globalização e mundialização do capitalismo
selvagem confundem-se, ampliando a competição desenfreada de todos contra todos, em busca da
maximização de ganhos. E há aqueles que consideram a globalização econômica um simples meio da
era informacional “uniformizar” os atos de consumo dos povos, sem disfarçar sua cumplicidade com
receituário neoliberal de ajuste da economia.

              O Estado com influências liberais é limitado às forças das oligarquias políticas que mantém estreita relação com os

detentores do poder econômico, que influenciam sobremaneira a vocação do Estado, para então condizer com as necessidades

prementes das classes dominantes, muitas vezes através da ideologia do trabalho.

              Para Barzotto a Globalização:

É um fenômeno de reconstrução da ordem imperial mundial e, ainda que alguns países resistam à
gradual, mas firme imposição da agenda neoliberal, esta orientação econômica predomina nas
diretrizes do jogo político.
Em sua origem nos países centrais, o neoliberalismo representa uma defesa do capital frente aos
avanços dos direitos sociais conquistados pelas lutas sindicais.  (BARZOTTO, 2007, p. 144)
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                        O trabalho humano é um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, representando o trabalhador como meio de

produção e mola propulsora do pensamento capitalista que a cada dia tenta restringir direitos para o aumento do lucro.

 

4 DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO

             

              A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e matriz para interpretação de

todos os demais princípios e direitos fundamentais, existentes no texto constitucional.

              Luciane Cardoso Barzotto assim analisa o supraprincípio:

 
a dignidade da pessoa humana se expressa na noção de que “o ser humano é sempre um valor em si e
por si”, e exige ser considerado e tratado como tal, e nunca ser considerado e tratado como um objeto
que se usa, um instrumento, uma coisa”, e mais, “tudo o que existe sobre a terra dever ser ordenado em
função do homem, como seu centro e seu termo.
A dignidade humana está intrinsecamente vinculada ao respeito de liberdade e à igualdade do homem.
O valo da liberdade manifesta a dignidade humana como um mínimo inviolável de direito da pessoa,
dos que esta não pode se privar, no exercício de sua autodeterminação e expressão de sua
personalidade. No que diz respeito a igualdade, a noção de dignidade humana se constrói a partir do
declínio da sociedade hierarquica, com as revoluções liberais, em substituição à honra. (BARZOTTO,
2007, p.19)

               Diante do exposto, a dignidade da pessoa humana é matriz do valor social do trabalho, que garante aos trabalhadores o

mínimo de garantias legais, para a manutenção da dignidade da pessoa humana, dentro de uma concepção humanista.

              Na perspectiva capitalista[4] o valor do trabalho humano: o valor do uso e o valor da troca, a teoria do valor-trabalho[5]:
A teoria do valor-trabalho estabelece que o valor da troca de uma mercadoria é determinada pela quantidade
de trabalho contido nesta mercadoria, mais a alocação relativa em diferentes ocasiões, de mão de obra indireta
(o trabalho que produziu os meios usados na produção de mercadoria) e da mão de obra direta (o trabalho que
usa os meios para a produção da mercadoria) requerida para a produção.
O ponto de partida da teoria do valor-trabalho é que o processo de produção poder ser reduzida a uma série de
esforços humanos. O trabalho, porém, é o primeiro preço, o dinheiro da compra inicial de todas as coisas.
Toda a riqueza do mundo dependia do trabalho. (BARZOTTO, 2007, p. 158-159)

               A teoria de David Ricardo é utilizada por Marx, que analisa o trabalho como uma necessidade, inserindo a economia como

meio de reprodução das condições materiais da vida humana, invertendo os polos da teoria do valor-humano.  (BARZOTTO, 2007,

p. 159)

                Analisando a ideologia Neoliberal Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy:

Enquanto o trabalhador procurou se reversar o direito à liberdade do trabalho, na mesma medida à empresa
pretende-se garantir a liberdade de atividade econômica. A consecução deste último objeto contrasta com a
formação daquele primeiro. Cria-se o dilema da exclusão. A liberdade de trabalho passou a ser mitigada em
nome da garantia da liberdade econômica, com reflexão direto do fato de que hoje o direito do trabalho é
tratado pelos economistas como se fosse matéria de guarda-livros. (GODOY, 2004, p. 82-83)

              A ideologia capitalista busca retirar o valor do trabalho em prol do valor econômico, retirando a força do Estado e do

Judiciário, como defensor dos direitos sociais do trabalho, que são normas fundamentais de conteúdo principiológico[6]. (ALEXY,

2008, p. 89-90)
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5 FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS LIMITES

 

             Antes de mostrar o alcance da flexibilização é preciso conceituar o objeto da flexibilização no presente artigo, sendo assim

analisa-se o conceito de Direito do Trabalho.

             Para Sérgio Pinto Martins, Direito do Trabalho é:

O conjunto de princípios, normas e instituições atinentes à relação de trabalho
subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de
trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe
são destinadas. (MARTINS, 2005, p.17)

             Diante do conceito determinado do Direito do Trabalho, importa examinar o conceito da palavra flexibilização.

Etimologicamente, a palavra flexibilização é um neologismo. Nos dicionários são encontradas apenas as palavras flexibilidade, do

latim flexibilidade, significando a qualidade de ser flexível, e ainda elasticidade, destreza, agilidade, flexão, flexura, facilidade de

ser manejado, maleabilidade, bem como a palavra flexibilizar, definindo como o ato de tornar flexível. (COSTA, 1992, p. 779)

            Do ponto de vista sociológico, a flexibilização é a capacidade de renúncia a determinados costumes e de adaptação a novas
situações. No entanto, dentro da perspectiva constitucional, verifica-se que maleabilidade pressupõe a intervenção estatal, ainda que
para assegurar garantias mínimas aos trabalhadores e direitos indisponíveis. (BARZOTTO, 2007, p. 148)

             Orlando Teixeira da Costa, preleciona da seguinte forma:

A flexibilização é o instrumento ideológico liberal e pragmático de que vem se
servindo os países de economia de mercado, para que as empresas possam contar
com mecanismos capazes de compatibilizar seus interesses e os dos seus
trabalhadores, tendo em vista a conjuntura mundial, caracterizada pelas rápidas
flutuações do sistema econômico, pelo aparecimento de novas tecnologias e outros
fatores que exigem ajustes inadiáveis. (COSTA, 1992, p. 779).

              No mesmo sentido Luciane Cardoso Barzotto ao analisar os limites da flexibilização:

A flexibilização, para os que admitem, deve comportar limites que respeitem a
dignidade da pessoa humana, com uma concreta proteção aos bens que dizem
respeito à personalidade do trabalhador, como vida e saúde, sobre os quais não se
pode dispor. Alguns aceitam apenas a flexibilização através nas negociações
coletivas, outros, através, do contrato de trabalho individual do trabalho, sendo que
esta é uma matéria sobre o qual os juristas e políticos não conseguem acordo, tanto
na esfera interna, como na esfera internacional. (BARZOTTO, 2007, p. 148)
 

              Assim, a tão proclamada maleabilidade teve seu início nos países centralizados e dominadores da
economia, com o fundamento de apaziguar os anseios da população marginalizada e desempregada.

A ideia, doutrina ou princípio da flexibilização surgiu na Europa nos anos 60. Na
Itália, a flexibilização das normas trabalhistas evoluiu muito na segunda metade da
década de 70, devido à excessiva rigidez da legislação italiana sobre salários.
Àquela época, foram negociados diversos acordos tripartites (entre Estado,
sindicados e empregadores), com o objetivo de diminuir o desemprego. (LINS DE
GÓIS, 2001, p. 53)

              No Brasil, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 7º permitiu a redução de alguns direitos trabalhistas, entre eles a
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redução de salários (inc. VI); a redução da jornada de oito horas diárias (inc. XIII); jornada de seis horas para o trabalho em turnos

ininterruptos de revezamento (inc. XIV). Esses três direitos podem ser flexibilizados, de acordo com os interesses das partes,

através de convenções ou acordos coletivos de trabalho.

              A flexibilização possibilita a derrogação de norma de ordem pública, o que a primeira viste fere o princípio da tutela do

Direito do Trabalho e retira a segurança do trabalhador ao mínimo estabelecido pela norma constitucional.

              A segregação dos direitos do trabalho no Brasil apenas poderá ser concretizada através de uma reforma constitucional,

destacando que os direitos e garantias fundamentais, ainda que no âmbito social, estão inseridas no parágrafo 4º, do artigo 60 da CF,

como cláusula pétrea.

             Martins costuma classificar os limites da flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil, quanto à admissibilidade, em dois

tipos básicos:

Os admissíveis – que são usados, por exemplo, nas épocas de crise, permitindo a
continuidade da empresa, porém garantindo um mínimo ao trabalhador, sendo
realizado, nesse caso, geralmente por meio de negociação coletiva e; os
inadmissíveis – quando são instituídos apenas com o objetivo de suprimir direitos
trabalhistas. (MARTINS, 2005, p.101)

             Logo, os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas de ordem pública, com a característica de imperativos e

invioláveis, portanto não podem ser alterados pela vontade das partes.

             Em contraposição a flexibilização Nelson Mannrich:

Os fatores determinantes da flexibilização deve ser analisados em conjunto com as ideias neoliberais
de desestatização da economia. Entre os fatores econômicos, aponta-se a crise surgida em 1973, com
as modificações de ordem econômica, em especial a competitividade em decorrência da globalização
da economia, determinando maior flexibilidade na busca de alternativas do modelo clássico de
emprego. Registra-se, ainda, a competição econômica no plano internacional e os processos de
integração regional. Entre os fatores sociológicos, observa-se um incremento do setor de serviços ou
terciário, marcado pela mudança da estrutura do mercado de trabalho. (MANNRICH, 1998, p. 78-79).

            Em consonância com as normas internacionais, o trabalhador brasileiro, no início protegido pelas normas
infraconstitucionais, encontra-se sob o manto dos artigos 7º e 8? da Constituição Federal de 1988 que são exemplificativos,
podendo outros direitos serem incorporadores através de convenções e acordos internacionais.(GOMES, 2005, p. 92)

           Diante do exposto, e da análise das normas legais e constitucionais a flexibilização não poderá ser feita sobre direitos

mínimos assegurados constitucionalmente ao trabalhador, salvo quando a própria Lei Maior a permitir, como nos incisos VI, XIII e

XIV do art. 7°, em que há uma expressa determinação para admitir situações prejudiciais para o trabalhador, que são os casos de

redução de salário em caso de convenção ou acordo coletivo, compensação de horários e redução de jornada também em caso de

negociação coletiva, bem como jornada de seis horas em caso de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo

convenção ou acordo coletivo.

           Outro óbice legal à flexibilização diz respeito ao princípio da vigência da norma mais favorável ao trabalhador, o que talvez
tenha justificado a obrigação de flexibilização das normas através da negociação coletiva, em que se espera que os sindicatos
procurem sempre as condições e os meios mais eficazes na proteção de seus representados. (BARZOTTO, 2007, p. 149)

6 OS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO, FLEXIBILIZAÇÃO E COALISÃO DE

PRINCÍPIOS
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           Entende-se serem quatro os mais importantes princípios de proteção do trabalhador no Direito do Trabalho: 1) o princípio da

proteção; 2) o princípio da irrenunciabilidade dos direitos: 3) o princípio da continuidade da relação de emprego; 4) o princípio da

primazia da realidade. (DELGADO, 2010, p. 183-189).

          RODRIGUEZ, Américo analisa o núcleo basilar dos Princípios Especiais da proteção e aponta que estes podem ser
desmembrados em três regras distintas: in dúbio pro operário, norma mais favorável e condições mais vantajosas. (RODRIGUEZ,
2000, p. 14-28)

         O princípio da proteção busca compensar a superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, dando ao

último uma superioridade jurídica. A flexibilização dos direitos trabalhista, que passa pela formação de sindicatos fortes e

representativos, leva a manutenção do princípio da proteção ao trabalhador, transferindo aos poucos a tutela do Estado para a tutela

dos órgãos representantes dos grupos que o trabalhador faça parte.

          A regra é a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, durante o contrato de trabalho, alguns artifícios tem sido utilizado para

desvirtuar a intenção do legislador, em prol de motivos econômicos, fomentados pela ideologia da preservação da empresa e da

economia global.

         O problema recorrente:

Fala-se em  destruição ou minimização dos direitos instituídos em prol dos trabalhadores, para
propiciar  às empresas maior produtividade e maior competitividade, ou seja, o favorecimento do
capital em detrimento do trabalho. (GODOY, 2004, p. 90)

 

            Relativamente á aplicação da norma legal é necessária uma visão mais crítica da lei frente ao nosso dia-a-dia, isto é a

aplicação da norma está sempre a depender de sua submissão ao princípio da primazia de realidade, pois dado o dinamismo das

relações do trabalho, o Direito não pode ignorar a realidade que envolve o campo de sua atividade. Percebe-se, portanto, que o

Direito do Trabalho surge com a pontuação de que a realidade que marca a vida das relações de trabalho, realidade esta muitas vezes

distante das abstratas formulações legais ou em raros momentos, mascarada pelo manto fugaz da liberdade contratual. Aqui, pois,

fica destacado o princípio da primazia da realidade.

           Lembra Maurício Delgado Godinho que o direito do Trabalho:

tem sido, no desenrolar do sistema econômico-social contemporâneo, o grande instrumento de inclusão
social das grandes massas populacionais dos países capitalistas desenvolvidos. Enfocados as situações
de Alemanha e França, percebe-se que mais de 80% da população economicamente ativa daqueles
países (já excluído o percentual de desempregados) insere-se no mercado laborativo capitalista com as
proteções inerentes ao direito do Trabalho. Mais de 80% do pessoal ocupado nesses dois países, mesmo
após 20 anos de fluxo desregulamentador insaciável oriundo da década de 70, encontra-se, sim, regido
pelo Direito do Trabalho naquelas sociedades desenvolvidas. (GODINHO, 2010, p.49).

            Uma vez detectada a crise que o processo produtivo está sofrendo e seus reflexos no mundo do trabalho podendo dizer, que

os teóricos do Direito do Trabalho desenvolveram uma “ciência normal”, onde jurídica seria tão mais adequada quando melhor

atribuísse direitos ao trabalhador e o Estado o protegesse dos arroubos do capitalismo. (CSISZER, 2010).

            Gilberto Duplas destaca o avanço capitalista e a criação dos trabalhadores marginalizados em decorrência da criação dos

subcontratos de trabalho:

A localização especial dos seus subcontratados deslocou-se com tempo. Os produtores originais nos
Estados Unidos, Japão e Inglaterra foram sendo substituídos por países em desenvolvimento,
especialmente países asiáticos como Coréia do Sul, Malásia, Taiwan, Filipinas e China (que concentra
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mais de 30% da produção), em parte em função da lógica que explicarei a seguir. (...) além disso a
cadeia permite um mergulho no mercado informal, acomodando subfornecedores fragmentados de
pequenas empresas ou individuais. (DUPLAS, 2001, p;84-85)

            Os direitos fundamentais dos trabalhadores estão em perigo, hoje o processo de globalização, tenta auferir o lucro. A

volatilidade do capital é demonstrada pelo deslocamento do capital aos países em subdesenvolvidos em contrapartida fragmenta-se e

desestruturam-se os direitos dos trabalhadores.

             Diante do exposto, cabe frisar a diferença a solução de conflitos de regras e coalisões de princípios:
A diferença entre regras e princípios mostra-se com maior clareza nos casos de coalisão ente os
princípios e de conflitos de regras. Comum às colisões entre princípios e aos conflitos entre regras é o
fato de que duas normas, se isoladamente aplicadas, levariam o resultado inconciliáveis entre si, ou
seja, a dois juízos concretos deve-ser jurídico contraditório. E elas se distinguem pela forma de solução
de conflito.
Um conflito de regra somente pode ser solucionada se introduz, em uma regra, uma cláusula de
exceção que elimine o conflito, ou seja, pela menos uma das regras for declarada inválida. (....) As
colisões entre princípios devem ser solucionados de formas completamente diversa, através da lei da
colisão. (ALEXY, 2008, P. 91-93)

            Parece que a crise do Direito do Trabalho vai muito além de uma crise de estrutura. Avulta dentro da nova sociedade o

campo de atuação e presença dos conflitos envolvendo interesses meta-individuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos)

dentro do campo do Direito Laboral que, dada à simbologia do seu objeto, o trabalho humano, deve necessariamente ter significado

coletivo a proteção das garantias básicas de dignidade humana, mesmo na sociedade de excluídos que hoje se delineia.

7 CONCLUSÃO

            O Direito é reflexo da sociedade e deve acompanhar a evolução desta, e neste começo de século grandes desafios se

apresentam para a sociedade. A solução de graves problemas que ameaçam a estabilidade necessita de um novo modelo de estado e

de economia.

            Surge um novo paradigma que, embora centrado na ideia de valorização do trabalhador, procura não frear o desenvolvimento

econômico e tecnológico, e ajustar o Direito Laboral para compatibilizá-lo com as mudanças de natureza diversas.

           O Direito do Trabalho deve ser repensado, levando em conta a proteção do trabalhador, que tem como única fonte de

sobrevivência sua força de trabalho. Neste sentido deve defender uma tutela laboral em todas as suas formas.

           As crises econômicas têm impacto destrutivo sobre o emprego, pondo em questão o modelo tradicional de Direito do

Trabalho. Esse modelo, que assegura a tutela dos trabalhadores tem sido acusado de constituir rigidez no mercado de emprego e alto

custo do trabalho, contribuindo para os baixos níveis de emprego formal.

          O momento exige reflexão sobre a validade de restrição de normas constitucionais por meio de leis ordinárias, ou até mesmo

por decisões judiciais que desrespeitam o intuito das normas jurídicas adequadas ao caso concreto.

           Deve-se destacar o valor do trabalho e do trabalhador dentro da ordem econômica, para assegurar ao trabalhador um trabalho

digno e dentro do alcance do fundamento – dignidade da pessoa humana.

          O novo Direito do Trabalho surge em razão das crises econômicas, forçando a intervenção de parcerias sociais entre

trabalhadores, empresários e governo, para definirem e executarem políticas que apontem soluções para o benefício de todos os
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envolvidos.
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[1] Normas de eficácia plena são as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata e independem de providência normativa ulterior
para sua aplicabilidade. Normas de eficácia contida são as que receberam, igualmente, normatividade suficiente para reger os interesses que cogitam, mas preveem
meios normativos (leis, conceitos genéricos etc) que lhe podem reduzir a eficácia e aplicabilidade. Por último, normas de eficácia limitada são as que não receberam
do constituinte normatividade suficiente para sua aplicabilidade integral imediata, estando reservada ao legislador ordinário a tarefa de completar a regulamentação das
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matérias nelas traçadas em princípio ou esquema. (BARROSO, 2009, P.  88)
[2] A reunião em blocos econômicos visa fortalecer a economia para melhor inserção competitividade da nova ordem econômica, através de um processo de
integração: livre circulação moeda, pessoas e mercadoria. GOMES, 2010).
[3] Supranacionalidade é o reconhecimento de um poder acima do Estado – Nação,  através de criação de um Estado Superior, que deva legislar para o bem-estar de
todos os países federados e participantes do bloco econômica. (v.g. União Européia).
[4] O termo capitalismo foi introduzido por Adam Smith na língua inglesa no século XIX, na obra de Arnold Toynbee sobre a Revolução Industrial. A palavra na
existia na época de Adam Smith e Marx. Define-se capitalismo como um modo particular de produção, uma ordem social em movimento.
[5] Essa teoria é pautada nos conceitos do teórico David Ricardo (1772-1823). Para David Ricardo o trabalho é a única fonte de valor e tem direito a uma
recompensa integral por seus esforços, conforme Gremound at al, 2010, p. 32-33.
[6] Para Robert Alexy princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que medida
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.
(2009, p. 90)
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GLOBALIZAÇÃO JURÍDICO-ECONÔMICA E IRRITAÇÕES LEGAIS LOCAIS: A
RACIONALIDADE DE INCORPORAÇÃO DO LAW & ECONOMICS PELO PENSAMENTO

JURÍDICO BRASILEIRO

LEGAL-ECONOMICAL GLOBALIZATION AND LOCAL LEGAL IRRITATIONS: THE RATIONALITY OF
THE EMBODYMENT OF LAW & ECONOMICS BY BRAZILIAN LEGAL THOUGHT

Arthur Roberto Capella Giannattasio

RESUMO
O presente estudo analisa a lógica de incorporação local de uma racionalidade espacial e
temporalmente determinada, universalizada globalmente em razão da Globalização jurídico-
econômica, corporificada no modelo jurídico do Law and Economics (L&E), com o objetivo de
verificar se esse transplante de racionalidades pode ocorrer incólume diante das diferenças de
tradições jurídicas. 
O L&E estudado no Brasil consiste na importação de modelo de compreensão de mundo
específico, decorrente do pensamento jurídico-político e econômico do século XIX, engendrado
na realidade do Ocidente Moderno europeu e estadunidense do livre-mercado, travestido
ideologicamente de fruto do desenvolvimento do pensamento jurídico-científico. 
No entanto há alternativas de modelo societal que podem ser pensadas, porque a lógica de
incorporação de modelos transplantados de uma realidade para outra exige uma dupla mutação
co-evolucionária segundo a qual o modelo introduzido altera a ordem vigente, mas, ao mesmo
tempo, é por ela modificado em suas estruturas, adaptando-se às exigências destas. 
A incorporação do L&E pelo pensamento jurídico brasileiro apenas pode ocorrer conforme aquela
lógica não-unilateral de transformações mútuas e recíprocas. Se o L&E revitaliza a percepção da
necessidade de os estudos jurídicos realizarem a aproximação entre Direito e Economia, o L&E a
ser estudado no Brasil, para fazer sentido à realidade jurídico-econômica e política local, deve
considerar os objetivos político-econômicos brasileiros, os quais apontam para a necessidade da
assunção de um modelo jurídico-econômico de Estado interventor, com o objetivo de promover
o Desenvolvimento Econômico e Social, de acordo com a lógica de atuação do Direito
Econômico.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização ; Law and Economics ; Critical Legal Studies ; Irritação
Legal ; Direito Econômico do Desenvolvimento.

ABSTRACT
This study examines the logic of embodying a spatially and temporally determined rationality -
which was universalized globally because of legal-economic Globalization - which is conveyed
Law and Economics’ (L&E) legal model. The objective is to assess if this transplant of
rationalities can occur unscathed, in spite of the differences in each legal tradition. 
The L&E studied in Brazil consists in an imported model of a specific worldview, derived from a
legal, political and economic thought of nineteenth century, which was engendered inside
Modern Western European and American experience of free-market. This local worldview has
been ideologically dressed up as a result of a scientific development of legal thought. 
However, there are alternative societal models that can be thought of, because the logic of
embodying models transplanted from one experience to another requires a double co-
evolutionary mutation model whereby the introduced element modifies the existing order, but at
the same time, the former changes its structures in order to adapt itself to the requirements of
latter. 
The embodying of L&E by brazilian legal thought can only occur according to a non-one-sided
logic of mutual and reciprocal transformation. If L&E revitalizes the perception of the need of a
closer cross of results between legal and economical studies, the L&E to be studied in Brazil
should consider - in order to make sense to its local legal, economical and political experiences -
the objectives of brazilian Economic Policy. These objectives unveil the necessity of adopting an
interventionist State legal-economical model, aiming to promote Economic and Social
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Development, in accordance with the rationality of Economic Law. 
KEYWORDS: Globalization ; Law and Economics ; Critical Legal Studies ; Legal Irritation ;
Economic Law for Development.

            1 Introdução
 
Eu não pretendo afirmar que iremos ser bem-sucedidos nesse
empreendimento. Nós nem ao menos sabemos se é dada a possibilidade
desse sucesso. Porém, pelo fato de não sabermos nada a esse respeito,
devemos ao menos tentar. (HABERMAS, 1993, p. 94).

 
O presente artigo pretende estudar, a partir do exame do modelo teórico jurídico do Law

& Economics e de seus principais críticos, uma das diferentes dificuldades enfrentadas pelo
fenômeno jurídico em razão de sua inserção em mundo caracterizado por uma Economia
Globalizada, a saber, o problema da globalização de racionalidades, de institutos e de modelos
jurídicos locais, geradores de choque de racionalidades de diferentes tradições jurídicas.

A Globalização Econômica, em linhas bastante gerais, implicou o surgimento de Regimes
Jurídicos de Governança Global, em que a razão da prevalência do Direito Internacional sobre o
interno é de caráter técnico-funcional, especializado setorial e tematicamente, que se constituem
a partir da constatação do fenômeno da fragmentação (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004),
em razão da expansão e do aprofundamento do fenômeno da globalização (KUNTZ, 2003).

Essa concepção de regime jurídico global, fundada na percepção da entrada do Direito
Internacional na Pós-Modernidade (LADEUR, 2009, p. 1357), possui fundamentos bastante
precisos em torno de ideais tipicamente liberais, a tal ponto que foi possível inclusive, aos
“neoliberais nos anos 90, através da rápida globalização econômica, deixar[em]-se inspirar pelo
sonho da extinção do Estado.” (HABERMAS, 2006a, p. 175): tratava-se do vislumbre da potencial
imagem do regime jurídico global/transnacional sem o Estado (TEUBNER, 2006).

A fragmentação do Direito Internacional em regimes jurídicos globais setorialmente
específicos está relacionada à complexificação da sociedade, em que o Direito Global
tematicamente especializado é reflexo da diferenciação sistêmico-funcional da sociedade global
em diferentes racionalidades (econômica, político, social, comercial, ....) mais ou menos
institucionalizadas (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004, p. 1004).

Em razão dessa fragmentação intensa, há uma crescente complexificação da sociedade,
de tal modo que há o incremento da incerteza e dos riscos, exigindo a necessidade de mais
regimes regulatórios circunstancialmente destinados para cada tema/setor especializado, por
meio de normas jurídicas flexíveis para regular as “micro-estruturas” de cada um desses setores
especializados, dotados de racionalidade social específica, da sociedade funcionalmente
diferenciada (KJAER, 2009, p. 484-5). Aplica-se como pressuposto de entendimento deste
modelo de Direito, um específico padrão de organização social que informa a arquitetura geral
do contexto dentro do qual o novo modelo de Direito se estrutura (KJAER, 2009, p. 483 e 485),
qual seja, de relações heterárquicas desenvolvidas em disposição reticular (VIELLECHNER, 2009,
p. 517-8).

Para essa concepção, o Direito é caracterizado pela lógica de fragmentação heterárquica e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 708



relacional ínsita à Globalização (VIELLECHNER, 2009, p. 527). Havendo a transformação das
estruturas organizacionais e o estilhaçamento das concepções tipicamente Modernas de
hierarquia, de distinções ente público e privado (KJAER, 2009, p. 483), e de existência de um
único centro detentor do Poder decisório dotado de capacidade nomogenética – o Estado -
(FARIA, 2004, p. 53-5).

Assim, o regime jurídico global consiste em uma rede maior (cadeia de redes) de série de
regulações jurídicas em rede de origem privada, pública não-estatal e estatal de caráter
nacional, transnacional, internacional, intergovernamental e supranacional, que devem se
coordenar harmonicamente (VIELLECHNER, 2009, p. 528) por critérios diferenciação sistêmico-
funcional em linhas setoriais especializadas (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004) em que a
ordem é gerada de modo acêntrico, por meio de racionalidade relacional entre redes jurídicas
globais de regulação temática (VIELLECHNER, 2009, p. 518).

A globalização modifica o modelo de Direito, porque este acompanha processos maiores
de auto-organização societal no sentido de constituir redes não-estatais, desterritorializadas e
auto-organizadas (VIELLECHNER, 2009, p. 524-5), sendo constituído por estruturas legais
heterárquicas e policêntricas (FARIA, 2004, 2008; KJAER, 2009, p. 488). Essa concepção
percebe uma sociedade internacional globalizada, articulada reticularmente, sem vértices ou
centros únicos de Poder, porque heterárquica e acêntrica, onde a regulação jurídica deixa de se
orientar por critérios de soberania territorial, mas, sim, por critérios sistêmico-funcionais,
temática e setorialmente funcionalmente especializados (LADEUR, 2009, p. 1358-9, 1362 e
1365).

Deve-se notar, inclusive, que a Globalização, ao promover a referida ampliação da
“diferenciação funcional dos sistemas econômico e social num ritmo jamais visto anteriormente”
(FARIA, 2004, p. 8), também significou a “disseminação de tecnologias sociais baseadas
exclusivamente em critérios e valores como eficiência, competitividade e acumulação, retirando
do universo do capital, da produção e do trabalho qualquer sentido de orientação humanamente
significativa” (FARIA, 2004, p. 8-9).

Em outras palavras, há a difusão global de mecanismos locais de controle social visando a
sua universalização global a partir das aspirações das tradições jurídicas dos países centrais da
Economia Globalizada. Há, assim, a importação de institutos jurídicos e de modelos jurídicos
oriundos de outras tradições jurídicas (FARIA, 2008, p. 80-6) com o objetivo de modificar as
concepções vigentes em outras localidades, a partir das exigências de um mundo globalizado.

Ocorre, deste modo, em função da inserção do Direito em uma Economia Globalizada
(FARIA, 2004), a dolarização do conhecimento jurídico, ou seja, “com a hegemonia inglesa e
americana no sistema financeiro da economia globalizada”, há a “expansão da cultura e dos
padrões legais anglo-saxônicos [...]. em detrimento da cultura e dos padrões romano-
germânicos” (FARIA, 2008, p. 80-1). É nesse sentido que deve ser entendida a crescente
importância que os estudos sobre Law & Economics (L&E), também conhecido como AED (AED),
têm recebido no Brasil e no mundo (SALAMA, 2008, p. 12).

De fato, inúmeros artigos, livros, cursos e instituições de ensino no país têm surgido
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embasados e/ou estruturados no pensamento da interrelação pretensamente interdisciplinar
entre Direito e Economia (SALAMA, 2008, p. 37), fruto das preocupações de juristas com as
questões econômicas que se apresentam no período contemporâneo, engendradas durante o
desenvolvimento do século XX, com a progressiva reestruturação do capitalismo (FARIA, 2008,
p. 9), embasadas na experiência da Economia de Guerra, a fim de solucionar, economicamente,
por instrumental jurídico, as profundas crises econômicas em que o mundo Capitalista,
ciclicamente, incorreu (BERCOVICI, 2005, p. 11-43; OFFE, 1995).

No entanto, a adoção desse modo de se pensar - economicamente - o Direito não tem
recebido a adequada atenção por parte da Dogmática Jurídica brasileira, na medida em que ela
realiza uma assunção automática e acrítica de seus preceitos e de suas necessárias
conseqüências, porque maravilhada com as potencialidades e com as utilidades práticas, em
nome de uma mais eficiente e racional solução de determinados problemas jurídico-econômicos
que surgem em sociedade (POSNER, 2003, p. 3).

O L&E examinou as mais diversas segmentações substantivas e procedimentais do
fenômeno jurídico, sempre tendo por objetivo esclarecer os termos da eficiência econômica das
Leis (KORNHAUSER, 1999). Nesse sentido, é interessante notar como têm sido desenvolvidos
estudos no Brasil e no mundo para compreender econômica e eficientemente, por instrumentos
jurídicos, problemas sociais como, por exemplo, o crescimento da criminalidade (HAREL; SEGAL,
1999; POSNER, 2003), as opções entre carreiras criminosas (CARUSO, 2009), e o desestímulo à
prática de ações cívicas (COOTER, 2000).

O campo de estudo do L&E tem se mostrado cada vez mais amplo, abrangendo os mais
diferentes temas jurídicos (HANSON; HART, 1996, p. 311; POSNER, 1990, p. 353), como o
estudo sobre o uso de citações como método de maior conhecimento do Direito (POSNER,
2000), a tentativa de melhor compreender o ponto de vista interno de cada indivíduo no sentido
de obedecer, ou não, à Lei, internalizando-a (COOTER, 1998, 1999, 2003, 2006), ou mesmo a
busca da definição de critérios pelos quais o valor da vida possa ser aferido em termos
econômico-estatísticos (HANSON; HART, 1996, p. 329; VISCUSI, 2000)[1], ou daqueles que
possam justificar a preferência de uma tradição de Direito em detrimento de outra (common law
ou civil law) em termos de decisões economicamente eficientes (ANDERLINI; FELLI; RIBONI, 
2008; ARIDA, 2005, p. 16; BARZEL, 2000; POSNER, 1990, p. 357-8).

No entanto, a recusa de reflexão sobre os fundamentos, sobre a prática e sobre as
conseqüências da AED pelo pensamento jurídico brasileiro significa uma visão obliterada por
realizações, fruto de técnica-científica, juridicamente instrumentalizada, que pretendem ser a
melhor solução para problemas sociais, sob o argumento de serem as melhores por serem as
mais eficientes – e, portanto, produtoras de maximização de bem-estar social -.

Preocupada com a dimensão agregada econômica da sociedade, e fornecendo soluções
racionais aos problemas humanos, implica a alteração da lógica e da estrutura do sistema
jurídico como um todo, funcionalizando-o pela realização da eficiência econômica em detrimento
de uma Justiça inveteradamente normativa (SALAMA, 2008, p. 37) por entender que, muitas
vezes, a opção por uma noção de Justiça pode implicar a redução do bem-estar da sociedade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 710



(conflito entre Justiça e ótimo de Pareto) (KAPLOW; SHAVELL, 1999).
No entanto o presente trabalho não pretende repetir essa e outras críticas à AED

(HANSON; HART, 1996, p. 328-30) – até porque a hipótese de o Direito ser eficiência ter
sempre parecido ser fraca, não totalmente convincente, e constantemente excepcionada (FISS,
1986, p. 3) -, por entender que o cerne do problema em adotar esse significado de L&E constitui
uma perversão jurídica e social por outro motivo fundamental/primeiro, qual seja, o de se tratar
do transplante, em razão do fenômeno da Globalização, de modelo jurídico constituído em
tradição jurídica diversa.

Nesse sentido, o presente artigo pretende tratar do tema da incorporação local de um
modelo jurídico globalizado em razão da inserção do Direito em uma Economia Globalizada, qual
seja, o proposto pelo L&E, com o objetivo de verificar as possíveis repercussões no pensamento
jurídico pátrio decorrentes do transplante de modelo cognitivo gestado em ambiente diverso
daquele em que está sendo ensinado, Pesquisado, reproduzido e aplicado.

A análise efetuada pelo presente texto permitirá compreender que a inserção deste modo
de pensar e de operacionalizar o Direito em meio onde vige a tradição de um pensamento
jurídico culturalmente distinto não se realiza de maneira unilateral e pura, na medida em que há
uma mútua e recíproca influência de caráter modificativo entre cada uma das racionalidades que
se relacionam entre si no espaço e no tempo: a local, com sua força conservadora, e a
globalizada, com pretensões hegemônicas e totalizantes.

O presente texto está dividido em três partes.
A primeira se destina à breve apresentação dos preceitos fundamentais do L&E. Não se

tratando, propriamente, de uma verdadeira Escola, mas de uma corrente de pensamento que
busca aproximar as reflexões jurídicas das de caráter econômico, optou-se pelo exame do
material bibliográfico manualesco de L&E normalmente utilizado como referência básica nos
cursos sobre AED no Brasil (COOTER; ULEN, 2004; POSNER, 1990, 2003; SALAMA, 2008), além
de comentadores críticos ou descritivos do L&E.

Justifica-se a escolha destes textos porque, se eles são vistos como a base constitutiva da
formação e da instrução em L&E dos juristas brasileiros mais atuais, devem ser estes, e não
outros, analisados, tendo em vista que operam como a fonte, ainda que manualesca, do aparato
conceitual e cognitivo em construção no pensamento jurídico brasileiro em Direito e Economia
mais recente. Em outras palavras, se são eles os principais parâmetros da educação jurídica
brasileira em L&E, são estes textos que devem ser estudados, por constituírem o elemento
primeiro e fundador da compreensão jurídica brasileira em L&E.

A segunda parte apresenta uma das principais críticas apontadas pelo movimento do
Critical Legal Studies (CLS) ao L&E, com o objetivo de evidenciar, clara e distintamente, a
especificidade espacial e temporal do modelo da AED, distinta da brasileira, a despeito das
tentativas de universalização global de seu modelo. A escolha pelo CLS se justifica pelo fato de
ter sido o movimento intelectual estadunidense que se destacou na formulação de reflexões de
caráter crítico em torno do pensamento construído, sustentado e reproduzido pelo L&E.

Note-se, inclusive, que, apesar de o CLS apresentar inúmeras críticas ao L&E em razão da
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retomada o formalismo e do objetivismo (BINDER, 1996; FISS, 1986, p. 1-2; KENNEDY, 1998, p.
465; UNGER, 1983, p. 1-14), apenas serão desenvolvidas e apresentadas as conclusões do CLS
que se mostram pertinentes ao objetivo do presente estudo, qual seja, o de revelar ser
impossível haver a apropriação integral, imodificada e pura dos ensinamentos do L&E pela
consciência jurídica brasileira, a fim de não extrapolar os limites do mesmo.

Não serão detalhadas todas e cada uma das críticas formuladas pelo CLS ao L&E, uma
vez que não se trata de um artigo que pretende, em sua limitada restrição material, reproduzir a
integralidade do debate L&E e CLS, mas sim um estudo que, a partir de uma específica - porém
fundamental - crítica ao L&E pelo CLS, incorpora parte dessa discussão para construir os elos da
cadeia racional de argumentos que se preocupa com a ingênua, inconseqüente, inconsciente,
acrítica e automática inserção, no pensamento jurídico brasileiro, de uma racionalidade
globalizada que, no entanto, é típica de uma específica tradição jurídico-política e econômica,
espacial e temporalmente localizada, pressuposta no modelo jurídico do L&E.

A terceira parte apresenta a lógica segundo a qual deve ocorrer o transplante do modelo
jurídico do L&E no pensamento jurídico brasileiro, com o objetivo de contribuir para o
aperfeiçoamento do mesmo, no sentido de viabilizar a realização do inconcluído Projeto pátrio de
fazer-se a si mesmo, para que não esteja completamente integrado ou vinculado a tradições, a
modelos e a objetivos eurocêntricos ou estadunidenses (RIBEIRO, 2007, p. 411). Se o L&E deve
ser ensinado, aprendido, estudado e pesquisado no país, ele não deve permitir a singela
incorporação imponderada e impensada deste modelo, de maneira a operar contrariamente às
pretensões jurídico-econômicas, políticas e sociais brasileiras.

Deste modo, será apresentada a racionalidade de incorporação em determinada tradição
jurídica de modelos teóricos jurídico de outra tradição, que deverá ser entendida como seguindo
os ditames da irritação legal (TEUBNER, 2003), a fim de que tais migrações não sejam realizadas
de modo a inserir no ensino e na prática jurídicos um entendimento desvinculado das pretensões
da tradição jurídica onde são implantados. Nesse sentido, serão apontadas sugestões de
modificação da compreensão do ensino, do aprendizado, do estudo e da pesquisa em torno do
L&E afinadas à realidade jurídico-econômica brasileira.
 
            2 Aspectos Principais do Modelo Jurídico do Law & Economics
 

De fato, acontece que toda filosofia nova sustenta que todas as outras
nada valem; toda filosofia se ergue com a pretensão não somente de
refutar as filosofias precedentes, mas de corrigir além disso os defeitos e de
suprir as imperfeições delas e de ter encontrado finalmente a verdade.
(HEGEL, 1980, p. 339).

 
É importante ressaltar, desde já, que há inúmeros aspectos do L&E que poderiam ser

apresentados com o objetivo de delinear mais precisamente os contornos deste modelo teórico.
Contudo, deve-se notar que este estudo não pretende reconstituir todo o pensamento do L&E,
mas, sim, apontar características que possam evidenciar a dificuldade de sua universalização
global forçada pelos imperativos sistêmicos da globalização jurídico-econômica. Dessa forma,
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serão abordados apenas os aspectos do L&E que se mostram pertinentes ao objeto do presente
estudo, para não extrapolar seus limites materiais e metodológicos.

Seguindo uma dimensão eminentemente descritiva, na esteira da tradição científico-social
iniciada por R. POUND e pelos realistas, o L&E tem por hipótese central a idéia de que o Direito
é eficiente, ou que ele deve ser o mais eficiente possível, ou ainda, em outros termos, que
juízes, na definição ou na formatação de direitos, criam - ou deveriam criar - regras que
maximizam a satisfação total (agregada) das preferências, ou melhor, da utilidade geral,
aumentando a riqueza da sociedade como um todo: a lógica do Direito é a eficiência e, se não o
for, deveria ser (FISS, 1986, p. 2-4; HANSON; HART, 1996, p. 312 e 325).

O L&E reduz todas as preferências a uma noção de utilidade arbitrária, razão pela qual
assume que toda e qualquer instituição deteria um único propósito, a saber, a maximização da
satisfação total das preferências gerais da sociedade. O pressuposto fundamental consiste na
presunção de que permitir aos indivíduos a liberdade de negociação e de trocas (mercado)
significa a maximização total da satisfação da sociedade, visto que cada um conhece melhor
suas próprias preferências e o quanto elas valem, razão pela qual as trocas livremente
negociadas apenas ocorrem quando as posições individuais de cada parte são aperfeiçoadas
(FISS, 1986, p. 6) (condições ex post mais benéficas do que as ex ante como objetivo da
maximização racional de bem-estar) (POSNER, 2003, p. 3-4 e 7; SALAMA, 2008, p. 16-7).

Toda relação envolve trocas (trade-offs) entre as partes, e uma apenas procurará concluir
um negócio com a outra quando houver um mútuo benefício (ganho). Suas instituições
fundamentais são, portanto, o direito de propriedade e o contrato (liberdade de contratar),
institutos típicos de direito privado, utilizadas pelos agentes econômicos que se encontram em
livres condições de mercado (KENNEDY, 1998, p. 466). A negociação apenas será viabilizada
entre as partes quando, computados os custos para realizar a transação, a situação posterior de
ambas for melhor (FISS, 1986, p 6), porque os indivíduos racionais, em todas as esferas da vida
que envolvem escolhas, visam, sempre, à maximização de sua satisfação (POSNER, 1990, p.
353), o que significa que terá havido uma alocação eficiente de recursos, na medida em que
restarão com aqueles que mais os valorizam.

Não há, nesse sentido, qualquer preocupação de caráter redistributivo dos recursos
produzidos, mas, sim, apenas de os realocar eficientemente entre os agentes econômicos
(KENNEDY, 1998, p. 468), maximizando a riqueza e o bem-estar e minimizando os custos sociais
(SALAMA, 2008, p. 22-3). A noção de eficiência, para o L&E, significa a situação em que a
alocação de recursos maximiza o valor destes, sem considerar questões de ordem ética
(POSNER, 2003, p. 11-2).

 
[U]ma situação será eficiente se, e somente se, nenhum indivíduo puder
melhorar sua situação sem fazer com que pelo menos um outro indivíduo
piore a sua. Por isso, um ótimo de Pareto não tem necessariamente um
aspecto socialmente benemérito ou aceitável. (SALAMA, 2008, p. 23).

 
O uso eficiente de recursos ocorre, deste modo, quando eles são utilizados por aquele
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que os valoriza mais, ou quando nenhuma realocação poderia aumentar o seu valor (POSNER,
2003, p. 10); juízes, Tribunais e legisladores deveriam criar regras de solução de conflitos para
que, a final, os bens em disputa pudessem restar com quem mais os valorizasse (COOTER;
ULEN, 2004, p. 88 e 99; POSNER, 2003, p. 9-10; SALAMA, 2008, p. 16-7). A dimensão
redistributiva deveria ser objeto da atuação de mecanismos legislativos de tributação e de
transferência de recursos entre grupos definidos em termos de salário ou de riqueza (KENNEDY,
1998, p. 469-70; POSNER, 1990, p. 360).

O Direito deverá sempre facilitar a realização dessas relações de troca mutuamente
benéficas, eliminando ou diminuindo os custos de transação – todos os custos possíveis que
podem impedir a realização e a conclusão de uma negociação (COOTER; ULEN, 2004, p. 91-4;
HANSON; HART, 1996, p. 314-5) –, tendo em vista que isso, em dimensão agregada, assegurará
o bem-estar, porque todos poderão juridicamente realizar as trocas, ou melhor, poderão
encontrar uma condição ex post mais benéfica do que a inicial (EDLIN, 2000, p. 407-8).

Nesse sentido, podem ser apontadas como as três máximas fundamentais do L&E (i) a
noção de que é importante assegurar a manutenção das condições de liberdade de mercado e
de competição perfeita, por ele ser o meio mais eficiente de alocação de recursos entre os
agentes econômicos, (ii) a idéia de que eventuais falhas de mercado apenas devem ser
resolvidas por meio de imaginação de arcabouço institucional que elimine todos os custos de
transação, o que permitiria reconstruir um ambiente dotado de melhor eficiência alocativa, e (iii)
questões distributivas devem ser tratadas apenas por mecanismos legislativos de tributação e de
transferência de recursos entre grupos (KENNEDY, 1998, p. 472).

A AED ilumina problemas jurídicos com base em preceitos econômicos de custos, de
eficiência, de verificação empírico-indutiva, de caráter matemático-científico, a fim de apontar as
diferentes conseqüências possíveis das diversas escolhas normativas prováveis, na medida em
que instituições jurídico-políticas e interpretações legais podem produzir efeitos sociais
agregados sensíveis (SALAMA, 2008, p. 5-6) no sentido de maximizar, ou não, o bem-estar
agregado por meio da maximização da riqueza social total. Isso apenas á passível de ser
constatado quando há a referida alocação eficiente de recursos (restam com aqueles que mais
os valorizam economicamente).

Em outras palavras, o L&E proclama ser o Direito eficiente, ou ainda, que ele deve ser o
mais eficiente possível, assumindo, assim, uma postura normativa de caráter propositivo (FISS,
1986, p. 2-5; HANSON; HART, 1996, p. 311-2), podendo, inclusive, fornecer critérios adicionais
de eficiência para pautar a escolha de regras jurídicas, para além dos tradicionalmente políticos
(POSNER, 1990, p. 360-1; GUZMAN, 2000), visando àquela maximização de bem-estar
agregado. O L&E poderia apontar se as reformas jurídicas atenderiam, ou não, às razões da
eficiência (HANSON; HART, 1996, p. 325).

 
Considere uma regra, assumindo todas as outras constantes, e a limitação
orçamentária existente. Pergunte como a alocação de recursos que a regra
afeta poderia ser diferente se não houvesse custos de transação. Imagine
uma mudança na regra de modo a chegar o mais próximo possível daquele
resultado. Recomende a alteração, não importando as conseqüências
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distributivas.[2] (KENNEDY, 1998, p. 469, tradução nossa).
 
O Direito assume a função de fornecer as condições necessárias para a realização efetiva

de negociações (determinação de direitos de propriedade, assegurando o cumprimento do
pactuado, prevenindo a ocorrência de fraudes), por ser um elemento fundamental para a
constituição do mercado. Caso a existência de custos de transação inviabilize a conclusão de um
negócio, o Direito deve suprir as condições de mercado falhas, buscando construir as condições
necessárias para o funcionamento ideal do mesmo por meio da eliminação dos obstáculos
existentes (ARIDA, 2005, p. 14-5; EDLIN, 2000, p. 408; FISS, 1986, p. 6-7).

 
[L]aw and economics pode contribuir de maneira importante para o nosso
entendimento sobre os efeitos da Lei, sobre quais Leis podem ser
modificadas para melhor servir ao objetivo de eficiência, ou,
alternativamente, sobre quais poderiam ser os custos de eficiência ao
perseguir diferentes objetivos políticos (tais como a eqüidade).[3]
(HANSON; HART, 1996, p. 330, tradução nossa).

 
Ao associar uma dimensão Econômica ao Direito, o L&E pretende lidar com questões

envolvendo a coordenação e a estabilidade da sociedade, por meio de uma consideração de
conceitos econômicos, particularmente da microeconomia (escassez, maximização racional,
equilíbrio, incentivos e eficiência), para serem aplicados às normas e às instituições jurídico-
políticas (SALAMA, 2008, p. 5-9). Assim, a idéia de L&E possui uma característica científico-
formalizante, na medida em que parte da noção de que a Economia é “instrumental por
excelência” (SALAMA, 2008, p. 9), motivo pelo qual o estudo que pretende aproximar Direito e
Economia consubstanciado no L&E deve seguir os preceitos de um instrumentalismo bruto (FISS,
1986, p. 14). Mas essa noção deve ser melhor compreendida.

 
            3 Critical Legal Studies: Uma Crítica Pontual ao Law & Economics
 

E muitas vezes notei que os filósofos erravam quando se esforçavam por
explicar através de definições lógicas coisas que eram as mais simples e
por si conhecidas, pois assim as tornavam mais obscuras. (DESCARTES,
2002, p. 29).

                                            
A assunção fundamental do CLS consiste na premissa de que o Direito não é objetivo e

capaz de deter respostas corretas, tendo em vista constituir a continuidade da política por outros
meios: o Direito é Política (FISS, 1986, p. 9 e 12), e todas suas dimensões envolvem uma
origem profana, a luta entre interesses (UNGER, s.d., p. 10). Muitos membros deste movimento
intelectual identificaram-se com os movimentos de esquerda do movimento estudantil
estadunidense da década de 1960, na medida em que, além do Realismo Legal e da Teoria
Literária Estruturalista ou Pós-Estruturalista, também seguiam os preceitos do marxismo crítico
(BINDER, 1996, p. 280; KENNEDY, 1998, p. 465; UNGER, 1983, p. 1).

A crítica do CLS ao L&E é desenvolvida a partir de questões feitas em torno do formalismo
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e do objetivismo, ambos retomados pela AED (UNGER, 1983, p. 12). O formalismo criticado pelo
CLS consiste na concepção de que apenas é possível uma doutrina jurídica a partir de um
método de análise racional, limitado e apolítico, de modo a evitar exames ideológicos do Direito.
Nesse sentido, constrói-se um conjunto institucional material de determinada tradição, e apenas
dentro deste conjunto se trabalha e se estuda, havendo, inclusive, um discurso autoritário a
partir desse arcabouço institucional tradicional.

Por sua vez, o objetivismo questionado pelo CLS consiste na crença de que todo o
arcabouço jurídico existente incorpora um modelo único de associação humana que, inclusive,
independe do Homem, por ser fruto de uma ordem Moral inteligível pré-existente. Os limites
práticos das ações e do querer humanos, como a eficiência econômica, são apontados como
evidências dessa pré-existência independente do Homem, a ele externa – objetiva – que, por ser
Moral, adquire dimensões normativas (UNGER, 1983, p. 1-3).

É importante lembrar que o presente tópico não pretende reconstruir todo o debate entre
L&E e o CLS, nem tratar extensamente do próprio CLS, uma vez que o objetivo consiste em
examinar uma pontual crítica feita ao L&E para a incorporar nas considerações sobre o problema
central do texto, qual seja, o da migração de modelos jurídicos locais para contextos jurídico-
políticos e econômicos diversos em razão da Globalização.

A crítica feita pelo CLS ao L&E, a ser neste tópico mencionada e desenvolvida, permite
compreender as razões da dificuldade de haver a internalização pura e intacta do modelo
descritivo e normativo do L&E no pensamento jurídico brasileiro.

O CLS conseguiu perceber que não havia uma justificativa suficientemente convincente ou
plausível sobre a necessidade de o Direito dever ser eficiente, constituindo, na verdade, uma
mistificação. Imperativos sistêmicos, e não exigências internas ao Direito ou efetivamente
científicas, demandariam, em caráter normativo, a introdução da variável eficiência na concepção
sobre o fenômeno jurídico (FISS, 1986, p. 3-4 e 9-10). Essa constatação que desmascara o
discurso político e econômico subjacente ao jurídico, eclipsado por formalizações excessivas,
deveria ser revelada e aprofundada, a fim de ser melhor compreendida de modo não ingênuo.

O mundo objetivo – ou objetivado – sofreu uma formalização. Uma determinada
compreensão de mundo foi objetivada, ou melhor, tornada objetiva, pretendendo parecer ser
independente do Homem, externo e anterior a ele e, uma vez qualificada como ordem Moral
com origem desvinculada do Homem, foi formalizada, constituindo a única dimensão de
percepção e de entendimento do mundo a partir da qual se poderia operar o pensamento
jurídico e econômico (UNGER, 1983, p. 2-3).

Os pensadores do Direito do século XIX arquitetaram o sistema jurídico a partir da
estrutura do mercado, na medida em que se optou, naquele momento, por um determinado
modelo de sociedade, qual seja, um em que o sistema de mercado – instituição econômica –
fosse entendido como uma parte necessária da república democrática – instituição política -.

É importante notar que a idéia abstrata de mercado como um sistema dotado de agentes
econômicos que negociam livremente entre si é uma modalidade de compreensão do fenômeno
econômico, e do mercado, bastante restrita, típica do modelo jurídico-econômico que encontrou
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melhores condições para se desenvolver no Ocidente Moderno e europeu, a saber, o modelo de
maximização de riquezas do Capitalismo mercantil, de feições liberais (laissez-faire), não sendo,
portanto, um modelo de sociedade universal, por não ser natural, ou ainda, por ser a opção por
protótipo teórico desenhado pelos pensadores do Direito, da Economia e da Política do século
XIX (KENNEDY, 1998, p. 467-8; POSNER, 1990, p. 359, 2003, p. 12; TRUBEK, 2007; UNGER,
1983, p. 5-7 e 14; WEBER, 2001, p. 236-8 e 285-95).

 
O principal instrumento da Escola do Law and Economics é o uso
equivocado do conceito de Mercado. [... A] idéia abstrata de mercado está
identificada com uma específica versão do mercado – aquela que
prevaleceu na História Moderna da maioria dos países Ocidentais – com
todos os seus pressupostos sociais, reais ou imaginados, circundantes.[4]
(UNGER, 1983, p. 12, tradução nossa).

 
O L&E encampa o discurso político, econômico e filosófico do livre-mercado, de feição

(neo)liberal, na medida em que argumenta ser o melhor Direito aquele que facilita e que permite
todas as transações voluntárias, com o mínimo de regulação, e da forma mais eficiente possível,
desconsiderando questões distributivistas (ARIDA, 2005, p. 12-3; EDLIN, 2000, p. 408;
KENNEDY, 1998, p. 465-6). Ao atribuir a tais qualificações de um específico modelo de
sociedade o caráter de necessidade objetiva de ordem prática e moral por meio de um discurso
pretensamente científico, o L&E assume uma feição eminentemente normativa com relação ao
desenvolvimento das principais linhas de evolução das Leis, afinadas à lógica do direito privado
(propriedade e contrato) (BINDER, 1996, p. 280; UNGER, 1983, p. 6 e 12).

Contrariamente à pretensão original de afastar estudos ideológicos do Direito, a AED, em
seu método econômico, incorpora a ideologia liberal, e a partir desta assume uma posição
normativa com relação a seu objeto, pretendendo o modificar de acordo com as exigências de
uma Economia liberal, de caráter conservador, envoltas por um véu científico pretensamente
imunizador de seu discurso efetivamente ideológico, exatamente por ter origem no pensamento
jurídico e econômico liberal e conservador (KENNEDY, 1998, p. 468).

 
Sucessivas falhas para encontrar a linguagem legal universal da Democracia
e do Mercado sugerem que não existem tais linguagens. Uma parte
crescente da análise doutrinária e da Teoria Legal tem sido dedicada a
conter as implicações subversivas dessa descoberta.[5] (UNGER, 1983, p. 6,
tradução nossa).

 
O CLS diagnostica no pensamento do L&E uma mescla entre validade e Poder

(HABERMAS, 2002, p. 166, 2004), ou seja, a união de um objetivo de validade incondicional, em
razão de formulações e de fórmulas de caráter científico-positivo, pretensamente objetivas, com
o de realizar e de perpetuar uma relação de dominação – ou ainda, de uma relação de Poder –
(HONNETH, 1999, p. 508-9) por meio da manipulação do valor aparentemente neutro e técnico
do discurso da eficiência (KENNEDY, 1998, p. 471).

Ao entender que o Direito é política (FISS, 1986, p. 2), ou melhor, uma luta entre
interesses (UNGER, s.d., p. 10), o CLS conseguiu captar e revelar a dimensão eclipsada pelo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 717



discurso pretensamente científico sobre o Direito desenvolvido pela linguagem extremamente
técnica e econométrica do L&E. Ela não é apolítica como poderia parecer, e consiste em um
instrumento retórico liberal estratégico para a manipulação da solução de um conflito ideológico
por meio da norma científica da eficiência (KENNEDY, 1998, p. 471).

 
[O] efeito dos equívocos analíticos incorporados nas máximas [da principal
corrente de Law and Economics] é centrista – sustentáculo do Liberalismo
e do Convervadorismo concomitantemente, visto como um bloco em
oposição a posições mais de esquerda ou de direita.[6] (KENNEDY, 1998, p.
473, tradução nossa).

 
Discursos de validade incondicionada, como as conclusões científicas dotadas do valor de

verdade verdade, as normas jurídicas válidas e os produtos artísticos (HABERMAS, 1992, 2002,
p. 162, 2003, p. 131-43, 2004, p. 65-6) mostram-se imbuídos de lógica de dominação. Como
toda autoridade, não admitem contestação (NIETZSCHE, 2008, p. 10), e esperam, mais uma
vez, estabelecer um controle racional e ordenado do ambiente (HABERMAS, 2002, p. 161-3)
que, já ao final da primeira metade do século XX, mostrou-se nunca ter sido, propriamente,
ordenado ou ordenável (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 67-74).

A AED, assim, apresenta a tendência, não declarada, ainda que não intencional, de
possibilitar a mescla entre validade e Poder no pensamento jurídico, na medida em que, sob o
véu de uma Ciência que pretende oxigenar o pensamento formal e científico do Direito, ela
mesma está dotada, da maneira como é entendida, praticada e desenvolvida nos últimos anos,
de preceitos matematizantes, metódicos, formalizantes, técnicos, tipicamente científicos, para
direcionar a compreensão, o funcionamento e a aplicação do fenômeno jurídico. O L&E,
apresentando resultados e soluções jurídica e socialmente contra-intuitivos, a partir de uma
explicação racionalmente formal, técnica, científica, incorpora, endossa e reproduz a idéia de que
“o poder, não o saber, é exercido por meio da ciência” (NIETZSCHE, 2006, p. 183), por se
tratar, enfim, de uma formulação teórico-racional de caráter ideológico.

De fato, uma singularidade pretende alçar a posição de totalidade (LUKACS, 2001, p. 144-
5) por meio de um discurso científico e técnico servil aos desígnios de uma particular concepção
de mundo (HABERMAS, 2006b), com pretensões de dominação civilizatória (HONNETH, 1999, p.
520 e 522-3) de caráter colonizador (BAUMAN, 1998, p. 7-11), algo típico do movimento da
expansão do Capitalismo no desenvolvimento histórico (EDELMAN, 1976, p. 91-122; NAVES,
2000; PASUKANIS, s.d., p. 81-107).

Nesse sentido, o L&E não consiste apenas em um modelo jurídico-cognitivo teórico que
está em embate paradigmático com outros modelos teóricos (KUHN, 1970a, 1970b apud FARIA,
2004, p. 47-51) – não se trata, apenas, de uma disputa entre modelos teóricos por maior
racionalidade científica (revolução científica) -, mas, sim, principalmente, em uma verdadeira
técnica de promoção e de perpetuação de uma relação de dominação de uma tradição jurídica
local por outra, em que uma delas foi privilegiada globalmente em detrimento da que não detém
a oportunidade e a força para construir instrumentos teóricos de resistência suficientemente
fortes para recusar a mera implantação incondicional e imodificada da outra (FARIA, 2008, p.
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80-6).
A aceitação inocente, incondicional, irrefletida e acrítica do L&E, modelo jurídico local

globalizado, por uma tradição jurídica específica de origem diversa, implica o inconseqüente
transplante de uma visão de mundo Ocidental, Moderna, européia e estadunidense, de caráter
liberal, impulsionada e catalisada pela globalização, por meio do véu de um discurso científico
pretensamente imunizador. Mas este modelo de sociedade não é o único possível, podendo ser
pensadas dimensões alternativas de ordenação social.

A AED ensinada acriticamente nas Escolas de Direito brasileiras deve ser entendida como
um instrumento de violência simbólica das tradições jurídicas, na medida em que constitui um
mecanismo de dominação de tradições locais por outra, globalizada, que se utiliza dos símbolos
do Direito (FARIA, 1988) (modelos cognitivos e operativos da realidade e da racionalidade
jurídica) para violentar concepções sem a consciência e sem o consentimento expressos destas.
Não se deve se esquecer, na linha do CLS, de que o Direito, percebido de uma maneira menos
restrita, deve ser visto como uma arena da constante luta sobre as possíveis melhores formas de
vida social (UNGER, 1983, p. 18).

A universalização global desse modelo teórico visa a substituir institutos e instituições
jurídicas tradicionais por outros, em nome da afirmação global de uma racionalidade jurídico-
econômica ocidental, moderna, européia e estadunidense, de caráter (neo)liberal (dolarização do
conhecimento jurídico) (FARIA, 2008), perpetuando o estatuto colonial – ou mesmo, o pacto
colonial – atribuído a tradições jurídicas da periferia da Economia Globalizada, uma imposição
externa que as condiciona quando assumem, acriticamente, mesmo após sua independência
política, uma posição de subalternidade, comprometendo o processo de autoafirmação e de
construção jurídica de um país com autonomia e dinâmica próprias.

Na formação jurídico-política e econômica de países como o Brasil, estes nunca deixaram
de ser uma feitoria da Europa (PRADO JR., 1961, p. 121), nunca teriam perdido seu estatuto
colonial, sua condição de colônia e de sujeição ao mercado e à Economia externos, estando sua
população inteira relegada à posição de proletariado externo, “um implante ultramarino da
expansão européia que não existe para si mesm[a], mas para gerar lucros exportáveis pelo
exercício da função de provedor colonial de bens para o mercado mundial, através da desgaste
da população que recruta no país ou importa.” (RIBEIRO, 2007, p. 17).

Nesse sentido, as tradições jurídicas insertas em uma Economia Globalizada que sofrem
tais implantes devem estar conscientes de que devem reconhecer as imposições da realidade
Econômica Global, mas também de que não as devem aceitar incondicionalmente, de maneira
passiva e acrítica, na medida em que “[t]odas as partes do direito são o fruto de uma luta”
(UNGER, s.d., p. 10). Com o objetivo de evitar um idealismo excessivamente inocente e
inconseqüente de aceitação da realidade tal como ela é constituída ideologicamente, devem-se
questionar as formas de conhecimento e de vida estabelecidas, direcionando o olhar para os
novos processos de dominação política associados às renovadas estruturas de acumulação e de
apropriação de riquezas promotoras de desigualdades e de contradições (FARIA, 2008, p. 117).

Deste modo, no processo de incorporação de modelos jurídico novos, deve-se assumir

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 719



uma postura de Ensino e de Pesquisa em Direito que “desenvolv[a], no direito, um conjunto de
idéias e de práticas que nos permit[am] reorganizar o arcabouço institucional. Não de forma
revolucionária, repentina e total, mas de forma gradativa e cumulativa, gradualista” (UNGER,
s.d., p. 3). O transplante de modismos europeus ou estadunidenses nunca fizeram muito sentido
para a conformação cultural brasileira, razão pela qual a realidade da dinâmica social brasileira
comumente aparenta fugir aos esquemas conceituais clássicos constituídos culturalmente em
ambiente europeu (RIBEIRO, 2007, p. 13-5)

Em outras palavras, o implante de novas racionalidades de conhecimento e de
operacionalização do Direito em determinada tradição jurídica deve ocorrer a partir de uma
lógica de não-integral rejeição, ao mesmo tempo em que não deve ocorrer uma singela
incorporação. Assim, devem-se examinar os critérios orientadores do diálogo entre diferentes
tradições jurídicas.
 
            4 Transplante Global de Modelos Jurídicos e suas Conseqüências Jurídicas
 

4.1 Irritações Legais: Modificações Locais de Modelos Jurídicos Globalizados
 
A transposição do modelo jurídico do L&E para a realidade jurídica brasileira consiste em

um movimento de alteração de ordens jurídicas motivado política e economicamente, e
impulsionado pelo fenômeno da Globalização Econômica.

No entanto, a modificação pretendida pela inserção do pensamento do L&E não se trata
de mero transplante de um instituto jurídico estrangeiro, mas, sim, de uma verdadeira tentativa
de inserir no pensamento jurídico brasileiro uma racionalidade jurídico-econômica constituída em
experiência histórico-social diversa, com o objetivo de o modificar unilateralmente, de modo
conveniente aos imperativos sistêmicos globais totalizados pelas pretensões da hegemonia
estadunidense e européia (britânica).

Em outros termos, trata-se de um movimento de busca de reelaboração das concepções
culturais do pensamento jurídico brasileiro a partir de uma concepção local estrangeira que foi
globalizada, por meio da inoculação de racionalidade diversa dentro da local, para que tal
entrave opere como verdadeiro baluarte no exercício da racionalidade jurídica brasileira.
Disseminar o L&E, da maneira como foi concebido pela experiência histórica estadunidense e
européia dentre os juristas brasileiros significa pretender (de)formar, por meio da Educação
(instrumento de reprodução de um direcionamento sistêmico), a cultura jurídica local a partir
daqueles que estudam o Direito.

No entanto, o transplante de modelos jurídicos não ocorre de maneira tão mecânica como
a troca de um carburador em um motor (TEUBNER, 2003, p. 418 e 426). A transferência de
racionalidades que migram entre culturas jurídicas diferentes impõe a assimilação pelas
estruturas constitutivas da racionalidade local que recebe o novo modelo de pensamento. Não se
pode ignorar - nem impedir - o desencadear de um processo complexo e turbulento de dinâmica
co-evolucionária, em que, após o implante do novo modelo, apesar de parecerem ser
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originalmente os mesmos, ele e a nova ordem jurídica onde foi inserto sofrem profundas e
fundamentais modificações em razão de sua assimilação (TEUBNER, 2003, p. 427, 436-7 e 441).

Nesse sentido, a lógica de realização de um transplante de um modelo jurídico constituído
em determinada localidade para outra deve ser vista como uma irritação legal (TEUBER,
2003). Em termos metafóricos, essa concepção entende que um vírus infecta a ordem jurídica e
causa irritações nesta, sendo, posteriormente, não rejeitada pelo sistema imunológico da cultura
jurídica, nem incorporada de modo puro, mas, sim, assimilada. A novidade inserta na ordem
jurídica não sofre nem repulsão, nem integração, mas, sim, causa uma irritação que provoca,
enfim, uma mútua e recíproca alteração, tendo em vista que racionalidades jurídicas não podem
ser simplesmente movidas de um contexto para outro como a troca de uma engrenagem de
uma máquina, devendo sofrer o adequado cultivo no novo ambiente jurídico (TEUBNER, 2003, p.
417-8).

Há, dessa forma, a deflagração de uma verdadeira série de eventos dialeticamente
modificativos derivados do abalo provocado pelo elemento estrangeiro na nova ordem jurídica. A
racionalidade globalizada não apenas altera a cultura jurídica local em que foi implantada, mas
ela mesma é modificada pela racionalidade local, na medida em que é reelaborada a partir dos
critérios, dos códigos, dos programas, da linguagem, da legalidade, da legitimidade e da lógica
do novo ambiente em que opera, produzindo conseqüências mutuamente inesperadas e não
necessariamente desejadas: há uma dupla transformação de caráter circular, sem haver uma
determinação unilateral das modificações perpetradas pela dinâmica co-evolutiva (TEUBNER,
2003, p. 418-9, 436 e 441).

Produz-se, afinal, com a introdução local do modelo jurídico globalizado, um resultado
diverso do pretendido originalmente pela racionalidade introduzida e por aquele que pretendeu a
introduzir, na medida em que a local e a disseminada globalmente dialogam entre si até atingir,
pela mútua e recíproca alteração dialética, o equilíbrio decorrente da exposição e da
desconstrução reconstrutiva das estruturas constituintes de cada uma das racionalidades que
passaram a se comunicar por força do transplante (TEUBNER, 2003, 418-9, 429-32 e 436).

 
4.2 Law and Economics: Possíveis Irritações Legais no Pensamento Jurídico Brasileiro

 
A Globalização jurídico-econômica implicou a disseminação global do modelo jurídico do

L&E, concebido localmente, para que sua racionalidade tipicamente (neo)liberal e neoclássica,
afinada às experiências da cultura jurídica anglo-americana, pudesse ser incorporada e
reproduzida de maneira pura nos demais ambientes culturais locais, sujeitos a experiências
históricas distintas.

A introdução dessa nova racionalidade não pode ter impedida a operação daquela lógica
de mútua alteração do ambiente local e do modelo jurídico transplantado, tendo em vista que
nenhum deles se mantém em sua forma pura diante da provocação mútua.

Deve-se frisar que não se rejeita a importância de haver a manutenção do diálogo entre
Direito e Economia por meio de métodos que permitam o intercâmbio de noções entre as duas
diferentes áreas, a fim de romper com a estreiteza do positivismo jurídico. Inclusive, uma
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importante modificação introduzida pelo L&E no pensamento jurídico brasileiro foi frisar a
relevância da retomada da consideração de aspectos econômicos sofisticados para uma
compreensão mais completa do fenômeno jurídico e de suas transformações, por ser um dos
elementos que também o informa e o modifica (REALE, 2001, p. 22).

Alerta-se, contudo, para que não se ignore o fato de que a noção de Economia adotada
pelo L&E para pautar as concepções do Direito é uma muita específica, própria de uma corrente
do pensamento econômico que se utiliza, largamente, da lógica de formalização matemática do
pensamento sobre a Economia, próxima de uma econometria. O estudo econômico do Direito,
apesar de não ser um mal em si mesmo, não pode servir de pretexto para um imperialismo
tecnocrático (KENNEDY, 1998, p. 473) que, na verdade, pretende justificar ideologicamente a
universalização global de uma modalidade específica de organização social, a despeito de
especificidades jurídicas e econômicas locais. Essa unidimensionalização é que deve ser evitada.

 
A noção analítica formal de eficiência alocativa está relacionada a uma
teoria particular de Crescimento Econômico ou, simplesmente, com a
introdução, com o desenvolvimento, ou com a defesa dessa particular
ordem social e institucional. Tais são os sofismas por meio dos quais a
Escola do Law and Economics pretende descobrir tanto a base real para a
evolução, em toda parte, da ordem legal, como do padrão relevante
segundo o qual se devem criticar casuais desvios com relação àquela
ordem. Desta fonte, supostamente, advêm as razões e as políticas que
constroem a regra padrão e que a aplicam no raciocínio legal.[7] (UNGER,
1983, p. 12-3, tradução nossa).

 
A Economia, assim como o Direito, possui diferentes correntes de entendimento de seu

específico fenômeno (NUNES, 2007; VASCONCELLOS, GARCIA, 1998, p. 14-22) e, da mesma
maneira que o Direito pode se orientar por um paradigma científico, o mesmo pode ser dito com
relação ao pensamento econômico: o primeiro não se reduz ao positivismo normativista,
enquanto que o segundo não se cinge às contribuições da Ciência Econômica, desenvolvido por
uma determinada Escola que fornece os elementos do arcabouço conceitual econômico utilizado
para a prática da AED.

A compreensão de Economia aplicada para iluminar a operacionalização do Direito, na
prática do L&E é a de uma Economia científica, instrumental por excelência, matemática, formal
(SALAMA, 2008, p. 9), específica de uma determinada Escola Econômica, qual seja, a
Neoclássica, em que se privilegiam os aspectos microeconômicos, matematicamente
formalizados, por meio do estudo de funções e de curvas de utilidade e de produção, avaliando
questões de restrições orçamentárias, sempre considerando os conceitos da Teoria Marginalista
(NUNES, 2007, p. 537-83; VASCONCELLOS, GARCIA, 1998, p. 18).

Os estudos de L&E costumam apresentar soluções formalizadas, com explicações
científicas, gráficas, inclusive tentando explicar o provável comportamento humano por meio de
fórmulas matemáticas aproximativas de realidade (COOTER, ULEN, 2004; POSNER, 2003). Essa,
no entanto, é apenas uma exemplificação simbolicamente sintomática que externa,
lingüisticamente, via signos, uma série de concepções técnico-científicas da realidade que
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norteia a operacionalização de normas, de institutos e de instituições jurídicos.
Essa concepção promove um diálogo entre Direito e Economia tendo por metas e por fins

as necessidades da Pesquisa para o desenvolvimento do pensamento econômico de uma Escola
Econômica, funcionalizando a Pesquisa em Direito a partir de uma restrita perspectiva em
Economia (ARIDA, 2005, p. 11), conduzindo o pensamento jurídico a partir das necessidades de
um pensamento econômico limitado, desconsiderando a real complexidade do fenômeno jurídico
em termos jurídico-políticos e institucionais (FALCÃO; SCHUARTZ; ARGUELHES, 2006).

Em outras palavras, os critérios de investigação das normas jurídicas são estabelecidos
por uma específica linha de Pesquisa em Economia, qual seja, a que se propõe a estudar o
Direito, ou melhor, o impacto econômico do aparato jurídico-institucional, segundo a cosmovisão
e de acordo com os pressupostos científicos da Escola Econômica Neoclássica, para quem os
“agentes autônomos e voltados para o interesse individual se articulam socialmente por meio do
mercado” (ARIDA, 2005, p. 12-3; SALAMA, 2008).

Nesse sentido, sob esta perspectiva específica em que o cerne de preocupações é a
alocação de recursos, as opções de regulação normativo-jurídica são feitas com base no ótimo
de Pareto: “[n]ormas indutoras de formas de comportamento que levam ao ótimo de Pareto são
vistas como benéficas; as normas que dificultam sua obtenção são nocivas.” (ARIDA, 2005, p.
13). Deve-se notar, inclusive, que essa vertente não incorpora em suas Pesquisas critérios éticos
ou morais, apesar de reconhecer a importância deles, por não ser o centro de preocupações de
uma investigação racional dentro das orientações típicas do Programa da Escola Econômica
Neoclássica (ARIDA, 2005, p. 13; SALAMA, 2008, p. 23). Trata-se de uma visão estática da
Economia, fundada no individualismo metodológico, abalada no início do século XX (BERCOVICI,
2005, p. 45).

Há, no entanto, outras formas de se realizar a aproximação de Direito e Economia para
além das limitações introduzidas por uma concepção Neoclássica, de caráter formalizador, a fim
de que mantenham, Direito e Economia, uma constante relação interativa, de caráter dialético
(REALE, 2001, p. 21), na medida em que existem outras concepções de mundo em torno do
fenômeno econômico, consolidadas ao longo da história em torno de visões de diferentes
Escolas Econômicas.

Há, nesse sentido, diferentes maneiras de entender como as relações econômicas se
desenvolvem, em razão de compreensões distintas das mais diferentes Escolas Econômicas.
Quando a Economia se oferece ao Direito como fonte adicional de explicações possíveis sobre o
social, é de acordo com as variáveis compreensões da realidade econômica, corporificadas pelas
diferentes Escolas Econômicas, que o arcabouço conceitual econômico se aproxima,
interdisciplinariamente, do fenômeno jurídico, em nome de uma interdisciplinariedade
cética, rebelde e transformadora, que pretende “não [...]. aceitar passivamente as ilusões
das Ciências sociais existentes.” (UNGER, s.d., p. 12).

A incorporação do pensamento econômico do L&E sobre o Direito, nesse sentido, deve
ocorrer de acordo com as exigências de interdisciplinariedade específicas da cultura jurídica e
econômica local receptora desse modelo jurídico, modificando seus pressupostos teóricos
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ideologicamente escolhidos e reproduzidos à luz das necessidades colocadas pela tradição
jurídica e econômica brasileira. Sem ignorar a importância de seu alerta de que o estudo em
Direito e Economia não deve ser esquecido, a tradição jurídica e econômica local deve também
pautar as linhas de aproximação entre Direito e Economia.

Em outras palavras, o pensamento jurídico-econômico brasileiro deve definir qual
Economia deve pautar a percepção do fenômeno jurídico e qual o Direito adequado às
pretensões dessa sua Economia, rejeitando a imposição de “cópia de pacotes de instituições
adequadas” originados de modelos jurídicos alheios às conformações históricas específicas do
Brasil.

 O L&E é a vertente jurídica de um discurso econômico superado no início do século XX,
apenas retomando em 1970, com o neoliberalismo, em razão das Crises do Petróleo (FARIA,
2004, p. 111-28), ou seja, por motivos de ordem política e econômica, e não por questões de
necessidade de revolução científica, desconsiderando a continuidade do pensamento em curso
no período sobre o Desenvolvimento Econômico. Por isso mesmo, o L&E pode ser visto como um
instrumento de difusão global de uma compreensão do mundo diversa, restrita e estranha,
espacial (Ocidente Moderno europeu e estadunidense) e temporalmente (século XIX até o início
do século XX, por razões de convicção científica, e final do século XX, por motivos de caráter
conjuntural) localizada.

Não universalizável globalmente, o L&E e a racionalidade historicamente limitada a ele
subjacente, são disseminados como instrumentos aculturadores, na medida em que
desconsideram as especificidades locais espaciais e temporais dos países que os recebem. Mas,
como afirmado acima, as tradições devem influenciar a recepção do pensamento da AED,
determinando qual a Economia que deve orientar o estudo econômico do Direito brasileiro, e
qual o Direito que deve corresponder a ela. Não copiar modelos externos, mas assumir uma
aproximação entre Direito e Economia que faça sentido para a realidade brasileira, enquanto
país inserto na América Latina.

O Brasil é país que guarda a condição de país em desenvolvimento, e sua peculiaridade
histórica política, econômica e jurídica, como a dos demais países latino-americanos, é deter o
caráter periférico no jogo das relações do Capitalismo internacional. Esta relação implica série de
condições perversas, como (i) estar marcado pela desigualdade, originada da apropriação do
excedente econômico pelos proprietários dos meios de produção, (ii) ser sempre o destino de
“fórmulas mágicas” estrangeiras promitentes de felicidade, na medida em que seu meio cultural
é constantemente alvo de transplantes de padrões de consumo, de técnicas, de ideologias, de
instituições jurídicas, econômicas e políticas incompatíveis com suas particularidades espácio-
temporais, e (iii) ter suas decisões orientadas por fatores externos, ainda que tomadas “de
dentro”, pela inserção de núcleos decisórios que pensam a lógica exterior, e não a interna. O
objetivo do Estado brasileiro é superar essa condição periférica (BERCOVICI, 2005, p. 52).

O L&E cumpre exatamente a função de mecanismo externo inserto da realidade brasileira
para, a partir da modificação de cultura jurídica e econômica locais, operar o aparato jurídico-
institucional brasileiro a partir de critérios externos, na linha de um “Estado neoliberal, pautado e
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condicionado pelo mercado, ou seja, a economia de mercado determina[ndo] as decisões
políticas e jurídicas.” (BERCOVICI, 2005, p. 65). Evitar a recolonização da racionalidade local por
outra globalizada é fundamental, e isso apenas se mostra possível se a concepção de Economia
destinada a funcionalizar a AED, a despeito do neoliberalismo imperante, consistir em uma
alternativa que atenda aos objetivos históricos nacionais de eliminação das desigualdades
(BERCOVICI, 2005, p. 55).

Essa concepção de Economia é a do Desenvolvimento Econômico, que parte do
pressuposto de que o mercado não pode ser o condutor do desenvolvimento, na medida em que
ele não promove o bem-estar social, apenas realoca riquezas eficientemente – não as
redistribui -. O Estado deve ser visto como o principal promotor do desenvolvimento, porque
“o desenvolvimento espontâneo, sem esforço racional e deliberado por parte do Estado, é uma
ilusão na América Latina. [... A] superação do subdesenvolvimento requer uma política
deliberada e de longo prazo, com decidida intervenção planificadora por parte do Estado.”
(BERCOVICI, 2005, p. 50).

Dessa forma, o Estado deve deter mecanismos jurídicos aptos a permitir a intervenção
estatal, o que modifica os pressupostos da teoria econômica, porque o agente incumbido das
transformações das estruturas econômicas, a fim de desempenhar suas tarefas, deve ser
autônomo com relação aos grupos sociais, ampliar suas funções e readequar seus órgãos e
estrutura, com o objetivo de superar o estágio subdesenvolvido. (BERCOVICI, 2005, p. 51).

O Estado desenvolvimentista deve deter mecanismos jurídico-institucionais adequados
para “promover as modificações estruturais essenciais para a superação do subdesenvolvimento.
O papel do Estado na América Latina deve ser muito mais amplo e profundo do que nos países
centrais” (BERCOVICI, 2005, p. 56), sem deixar de considerar a Democracia baliza das
transformações socioeconômicas e institucionais para distribuir e descentralizar a renda, a fim de
integrar a totalidade da população (BERCOVICI, 2005, p. 52-4). Retorna, mais uma vez, a
indispensabilidade do Direito Econômico (COMPARATO, 1978), visando ao Desenvolvimento,
afastando-se da lógica privatista ideologicamente travestida de L&E.

Nesse sentido, longe de perpetuar o ensino, o estudo e a Pesquisa em um Direito
eminentemente privatista e individualista, conforme uma lógica típica de um neoliberalismo
neoclássico propugnado pelo L&E tradicional, em que a ênfase é dada ao Direito Civil que deve
promover a organização privada das relações econômicas e garantir a segurança jurídica por
meio de institutos jurídicos típicos de um individualismo exacerbado (autonomia contratual e
absolutismo proprietário), o L&E irritado pelas condições históricas brasileiras mostra se
aproximar mais do viés do Direito Econômico preocupado com o Desenvolvimento. Este busca
promover a organização pública das relações econômicas, visando à preservação sistêmica do
ambiente econômico, por meio da ampliação de atributos individuais (SCHAPIRO, 2009), estando
bastante próximo da lógica desenvolvimentista sensível às idiossincrasias da América Latina: uma
economia capitalista de mercado com a presença de um Estado intervencionista forte
(BERCOVICI, 2005, p. 51).

Portanto, o estudo econômico do Direito brasileiro, retomado em razão da importação do
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L&E por força da Globalização, deverá ser praticado de acordo com as exigências jurídicas e
econômicas típicas da cultura local. Afinal, “[d]iante dos desafios e ameaças trazidos pela
globalização, precisamos de um projeto para o Brasil que sirva de substrato material para o
desenvolvimento social, político e econômico.” (BERCOVICI, 2005, p. 66).

Assim, o L&E apenas fará sentido em ser estudado dentro do pensamento jurídico-
econômico brasileiro quando entender que a devida AED a ser realizada não poderá se
desvencilhar do objetivo Econômico Público local de Desenvolvimento, por meio de um aparato
normativo-jurídico positivo que privilegie o Direito Público, intervencionista, que promova,
instrumentalmente, o Desenvolvimento Econômico. O L&E, em sua vertente brasileira – o L&E
brasileiro -, em suma, deve ser visto como o Direito Econômico do Desenvolvimento.

 
            5 Conclusões
 

O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, é o modo de ordenação da
sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre
sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca
houve, aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria
prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores
explorada, humilhada e ofendida por uma minoria dominante,
espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto
de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da
ordem social vigente. (RIBEIRO, 2007, p. 408)

 
O presente estudo pretendeu analisar a lógica de incorporação local de uma racionalidade

espacial e temporalmente determinada, universalizada globalmente em razão dos imperativos
sistêmicos oriundos do fenômeno da Globalização jurídica e econômica, corporificada no modelo
jurídico do L&E, com o objetivo de verificar se esse transplante de racionalidades locais poderia
ocorrer incólume diante das diferenças de tradições jurídicas.

Em primeiro lugar, foi necessário precisar os principais aspectos do L&E relacionados ao
tema, a fim de explicitar os termos em que este pensamento jurídico é ensinado, estudado e
Pesquisado nas Faculdades de Direito brasileiras. A partir do exame de bibliografia manualesca
normalmente utilizada nos cursos sobre esse modelo de Direito, é possível entender o contorno
dado às relações entre Direito e Economia por esta concepção específica e a linha teórica
aprendida pelos juristas brasileiros.

Calcado nos preceitos do livre-mercado, o L&E enfatiza a dimensão individual das relações
humanas que, por meio dos institutos de direito privado (propriedade e contrato), visa apenas à
eficiente realização de trocas, com o objetivo de maximizar racionalmente o bem-estar
individual. Ao Direito caberia a tarefa de viabilizar a contínua realização dessas relações de
troca, eliminando os custos de transação, objetivando a consolidação de uma situação de pleno
bem-estar agregado – maximização das utilidades individuais-. O L&E apontaria as reformas
jurídicas necessárias para atingir essa situação de maior eficiência alocativa.

Em seguida, foi desenvolvida uma pontual crítica do CLS aos preceitos do L&E, qual seja,
a de a AED pressupor, na linha dos pensadores econômicos, políticos e jurídicos do século XIX,
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a existência de uma única possibilidade de se ordenar a sociedade, pautada pelos preceitos
Ocidentais Modernos europeus e estadunidenses do livre-mercado, a  ser difundida como o
modelo societal por excelência, a ser transplantado a outras realidades.

Nesse sentido, foi possível perceber que o L&E ensinado nas Faculdades de Direito
brasileiras consiste na importação de modelo de compreensão do mundo bastante específico,
travestido ideologicamente de uma aquisição do desenvolvimento do pensamento jurídico-
científico. O L&E se utiliza do valor pretensamente neutro do discurso científico para eclipsar a
racionalidade da visão de mundo (neo)liberal que o subjaz, de modo a imunizá-la de críticas.

A AED não é um modelo científico destinado a superar um paradigma anterior, mas
verdadeira concepção de mundo que, utilizando a técnica e a ciência como instrumentos de
afirmação de uma ideologia, pretende ser globalizada incondicionalmente, desconsiderando as
peculiaridades históricas das tradições jurídicas e econômicas locais. Não é, em suma, um
modelo teórico em busca de consolidação, mas uma concepção de mundo que pretende, por
meio da Ciência, angariar novos adeptos inconscientemente, por meio de mecanismos de
aculturação.

A revelação da dimensão ideológica do L&E permite constatar que a racionalidade e que o
modelo de sociedade mascarados não são a única dimensão possível de ordenação social. Há
alternativas que podem e que devem ser pensadas, à luz das provocações locais introduzidas no
modelo da AED.

Em seguida, foi examinada a lógica de incorporação de modelos transplantados de uma
realidade para outra, e foi possível perceber que ela segue os ditames de uma irritação legal, um
movimento de dupla modificação segundo o qual o modelo introduzido altera as percepções da
ordem vigente, mas, ao mesmo tempo, é por ela modificado em suas estruturas, adaptando-se
às exigências das condições vigentes na mesma. Trata-se de uma provocação promotora de
uma mutação co-evolucionária que se desenvolve até atingir uma situação de equilíbrio.

Nesse sentido, a incorporação do L&E pelo pensamento jurídico brasileiro apenas pode se
dar a partir de uma lógica não-unilateral de transformações mútuas e recíprocas. Se o L&E teve
a aptidão de revitalizar a percepção da necessidade de os estudos sobre o fenômeno jurídico
deverem realizar constantemente a aproximação entre Direito e Economia, as condições
singulares da realidade brasileira, enquanto país latino-americano em desenvolvimento, implicam
a modificação dos princípios norteadores do modelo do L&E.

Dessa forma, o L&E que deve ser estudado no Brasil, para que faça sentido para a
realidade jurídico-econômica e política local, não deve repetir de maneira irrefletida os
ensinamentos puros do L&E, próximos de um neoliberalismo neoclássico, tendo em vista que os
objetivos político-econômicos brasileiros apontam para a necessidade da assunção de um
modelo de Estado interventor no sentido de promover o Desenvolvimento Econômico.

Para tanto, não se deve se cingir a um estudo econômico dos institutos jurídicos privados
da propriedade e dos contratos, na medida em que o Desenvolvimentismo Econômico demanda
um aparato jurídico-institucional diverso, de caráter público, de acordo com a lógica de atuação
do Direito Econômico, a fim de organizar publicamente as relações econômicas. Em outras
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palavras, o L&E brasileiro apenas pode ser entendido como um Direito Econômico do
Desenvolvimento, e não como um reprodutor de necessidades de liberais de realidades alheias
às condições específicas da realidade brasileira.
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[1] O presente estudo não abordará os mais diversos ramos de estudo do pensamento da AED (Direito Penal, Direito de Família,  Direito do Autor, Responsabilidade
Civil, Direito Contratual, Direito de Propriedade, entre outros) (COOTER; ULEN, 2004; HANSON; HART, 1996, p. 311; POSNER, 2003), seja em razão do limite
material de desenvolvimento do estudo, que não deve ser extrapolado, seja porque será feita a abordagem crítica de um ponto específico da Teoria que ajudará a
embasar, posteriormente, futuros e eventuais novos textos que visem à crítica do L&E em seus mais diferentes segmentos. Fica registrado aqui, no entanto, o convite
para futuras pesquisas em torno do tema de crítica à AED.

[2] “Take a rule,  assuming all other rules constant and existing budget constraints. Ask how the allocation of resources that the rule effects would be different if
there were no transaction costs. Devise a change in the rule to get as close as possible to that outcome. Recommend the change no matter what the distributive
consequences.” (KENNEDY, 1998, p. 469).

[3] “[L]aw and economics can contribute in important ways to our understanding of laws’ effects,  of how those laws might be altered to better serve the goal of
efficiency, or, alternatively, of what the efficiency costs of pursuing different policy goals (such as equity) might be.” (HANSON; HART, 1996, p. 330).

[4] “The chief instrument of the law and economics school is the equivocal use of the market concept. [… T]he abstract  market idea is identified with a specific
version of the market – the one that has prevailed in most of the modern history of most Western countries – with all its surrounding social assumptions, real or
imagined.” (UNGER, 1983, p. 12).

[5] “Successive failures to find the universal legal language of the democracy and the market suggest that no such language exists. An increasing part of doctrinal
analysis and legal theory has been devoted to containing the subversive implications of this discovery.”  (UNGER, 1983, p. 6).

[6] “[T]he effect of the analytic mistakes embedded in the maxims [of mainstream law and economics] is centrist – supportive of liberalism and conservatism
together, seen as a bloc in opposition to more left and right wing positions.” (KENNEDY, 1998, p. 473).

[7] “The formal analytic notion of allocational efficiency is equated with a particular theory of economic growth or, quite simply, with the introduction, the
development, or the defense of this particular institutional and social order. Such are the sophistries by which the law and economics school pretends to discover both
the real basis for overall evolution of the legal order and the relevant standard by which to criticize occasional departures of that order from its alleged vocation. From
this source supposedly come the purposes and policies that do and should play the paramount role in legal reasoning.” (UNGER, 1983, p. 12-3).
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INCENTIVOS ECONôMICOS PARA PREVENÇÃO DOS INFORTúNIOS LABORAIS

ECONOMIC INCENTIVES FOR PREVENTION OF LABOR WOES

Barbara Bedin

RESUMO
Os acidentes e doenças laborais ocupam a agenda dos governantes brasileiros, já que se trata de
assunto de interesse público erigido a preceito constitucional de proteção à vida e a integridade
física do trabalhador. Justifica-se o interesse pela saúde do trabalhador porque o ônus decorrente
dos infortúnios laborais recai sobre o acidentado, seu empregador e toda a sociedade. Existem
custos monetários diretos e visíveis como o pagamento pelo empregador dos primeiros quinze dias
de afastamento, despesas com eventual conserto de equipamento danificado no acidente, queda
na renda do trabalhador e pagamento de benefícios previdenciários pelo governo Federal. Outros
custos são notados a médio e longo prazo como, por exemplo, a rejeição dos produtos de uma
empresa que não observa as normas de higiene e segurança do trabalho permitindo a ocorrência
de infortúnios e a queda de produtividade. Este trabalho tem como objetivo apresentar
instrumentos econômicos capazes de auxiliar o Direito na prevenção ou redução dos infortúnios
laborais através da Análise Econômica do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Análise Econômica do Direito; Incentivos; Infortúnios Laborais.

ABSTRACT
Accidents and industrial diseases occupy the agenda of Brazilian governments, since it is the
subject of public interest erected the constitutional principle of protection of life and physical
integrity of the worker. Justified interest in the health of the worker because the burden resulting
from labor woes lies with the injured, their employer and society at large. There are visible and
direct monetary costs such as payment by the employer of the first fifteen days of sick leave, costs
for any repairing equipment damaged in the accident, the fall in income of the employee and
payment of welfare benefits by the federal government. Other costs are noted in the medium and
long term, for example, the rejection of products from a company that does not observe the rules
of hygiene and safety by allowing the occurrence of misfortunes and declining productivity. This
paper aims to present economic tools that aid the law in the prevention or reduction of labor woes
through the Economic Analysis of Law.
KEYWORDS: Economic Analysis of Law; Incentives; Labor Woes.

Introdução

 

A saúde do trabalhador encontra proteção no rol dos direitos constitucionalmente protegidos, uma
vez que não atingem somente a vítima, mas sim a sociedade em geral piorando o seu bem-estar quando
ocorre um infortúnio laboral. Existem custos monetários diretos e visíveis como o pagamento pelo
empregador dos primeiros quinze dias de afastamento, despesas médicas se não for integralmente atendido
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), eventual conserto de equipamento danificado no acidente, queda na
renda do trabalhador e pagamento de benefícios previdenciários pelo governo Federal. Outros custos são
notados a médio e longo prazo como, por exemplo, a rejeição dos produtos de uma empresa que não observa
as normas de higiene e segurança do trabalho permitindo a ocorrência de infortúnios e a queda de
produtividade.

Urge, portanto, encontrar alternativas para incentivar empregadores a prevenirem os acidentes

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 733



ocupacionais e empregados a não apresentarem comportamento de risco desnecessário não somente com o
argumento de que a legislação vigente deve ser respeitada, mas direcionar as ações do Poder Público para
que estas normas sejam efetivamente observadas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar instrumentos econômicos capazes de auxiliar o Direito
na prevenção ou redução dos infortúnios laborais através da Análise Econômica do Direito.

 

Os acidentes e as doenças ocupacionais: contexto nacional

 

Os acidentes de trabalho não são conceituados de forma ampla na legislação atual que rege essa
matéria e, por este motivo, não atingem todas as situações laborativas que geram a incapacidade. Ao
contrário, “a lei definiu apenas o acidente do trabalho em sentido estrito, também denominado acidente
típico ou acidente-tipo” (OLIVEIRA, 2009, p. 39). A legislação indica, ainda, as hipóteses em que outras
situações, além daquelas já tipificadas podem ser equiparadas aos acidentes de trabalho para fins legais como
doenças decorrentes do trabalho, doenças que tenham de forma complementar, causa no exercício das
atividades laborativas e em causas extralaborais, acidentes ocorridos em local diverso daquele da prestação
de serviços, mas que tenham relação direta ou indireta com o trabalho e os acidentes de trajeto.

Vigora, em nosso País, a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991(Lei de Benefícios da Previdência
Social) que trata dessa matéria acidentária. O critério para definir o acidente é pelo efeito e não pela lesão e
tal entendimento foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto-lei 7.036, de 10 de novembro
de 1944. (BEDIN, 2010).

O acidente de trabalho tem como característica a causalidade, ou seja, o nexo de causa e efeito
surgido, normalmente, no ambiente de trabalho ou em razão de sua execução sem existir ato doloso do
empregado. (COSTA, 2008).

O art. 19, da Lei 8.213/91 conceitua o acidente típico, o art. 20 do mesmo diploma elenca as
entidades mórbidas que são consideradas acidentes de trabalho e o art. 21, indica as situações que são
equiparadas ao infortúnio laborativo.

Estabelece também a legislação, os parâmetros para que o acidente do trabalho seja reconhecido,
sendo necessário o nexo causal de três espécies: (a) entre o trabalho e o acidente ou doença; (b)  entre o
acidente ou doença e a lesão ocupacional ou perturbação funcional e, (c)  entre a lesão corporal ou
perturbação funcional e a redução da capacidade laborativa ou morte.

Verificamos que o texto legal se estende e acolhe as mais diversas formas e situações que atingem
não só a integridade física, mas também a psíquica do trabalhador no local e no horário da prestação de
serviço, as enfermidades laborais e outras possibilidades de lesões que ocorrem fora dos limites físicos do
ambiente de trabalho, mas que também causam reflexos negativos à sua saúde. O dano, por sua vez, é a
lesão que suspende, de forma temporária ou permanente, a capacidade de labor do trabalhador.

O arcabouço legal de prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais é reflexo de uma evolução
que deslocou o foco do infortúnio da vítima para pensar no ônus de toda a sociedade.
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A preocupação com a integridade física e psíquica do trabalhador: sua evolução
 

A saúde do trabalhador e sua proteção é tema recorrente nos dias atuais, mas esse interesse surgiu
de forma gradativa. Brandão (2009) leciona que os instrumentos legais de proteção ao trabalho devem ser
avaliados considerando os aspectos históricos antecedentes à positivação da legislação e por ele
denominados de pré-história da proteção ao trabalho.

Esse autor explica que existiram diferentes fases de utilização do trabalho humano que foi do

trabalho escravo que era prática comum no mundo antigo, passando pelo surgimento dos servos
[1]

, passando

pelos colonos
[2]

, pelas corporações
[3]

 até chegar ao movimento burguês
[4]

.(BRANDÃO, 2009).
A partir da segunda metade do século XVIII iniciou e se firmou o pensamento liberal que afastava o

Estado da tutela individual e incentivava a livre iniciativa e a concorrência “pregadas pela Revolução
Francesa e largamente disseminadas, proporcionando o desenvolvimento do capitalismo” (BRANDÃO, p.
43). O processo industrial ocupa o espaço que antes era elaborado de forma artesanal, “desencadeando
profundas modificações sociais”. (CECÍLIA, 2008, p. 15).

No mesmo sentido, explica Costa sobre as mudanças ocorridas na relação patrão/empregado quando
do surgimento da Revolução Industrial e a proteção ao trabalhador: “principiou-se, então, a dar um sentido
social, humano e jurídico no que concerne ao trabalho, criando-se regras e inter-relacionamento, onde o
sentido protetivo do trabalhador começou a tomar corpo.” (2008, p. 18).
A progressiva utilização da máquina no processo industrial criou uma exigência de produção em larga
escala, longas horas de jornada exaustiva de trabalho e, como conseqüência, o surgimento de muitos
acidentes do trabalho, conforme leciona Araújo Júnior:
 

A partir da Revolução Industrial, a utilização de equipamentos mecânicos, substâncias químicas,
componentes eletromagnéticos, elementos inflamáveis e radioativos, dentre outros, passaram a ser cada
vez mais comum nos diversos ambientes de trabalho do mundo, propiciando, por via de conseqüência,
elevação no número de acidentes  do trabalho e de doenças laborais em praticamente to9dos os países e
nações. (2009, p. 38).

 
A criação e a evolução da legislação protetora do trabalhador surgiu em decorrência das pressões da

classe operária que foram se formando de acordo com a realidade de cada país.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919 foi criada a Organização Internacional do

Trabalho (OIT) pela Conferência de Paz, tendo como objetivo principal ampliar a justiça social nos aspectos

relacionados ao trabalhador, tendo sido inserida, no preâmbulo de sua Constituição
[5]

, a necessidade de
proteção dos trabalhadores contra as enfermidades gerais ou profissionais e os acidentes resultantes de
trabalho.

A OIT superou várias barreiras até por fim a idéia individualista do direito à proteção do empregado
e inserir a compreensão de que a proteção contra os acidentes do trabalho devem estar voltadas para o posto
de trabalho (OLIVEIRA, 2002), ou seja, deve-se proteger o meio ambiente do trabalho como um todo.

As Constituições mais recentes passaram a demonstrar preocupações mais concretas com o
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ambiente que nos envolve e a atenção deixou de ser, exclusivamente, para as questões ecológicas passando a
abranger também o ambiente artificial, o cultural e o natural.

Em nosso País, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem a atribuição conferida pela Constituição
Federal vigente, em seu artigo 200, inciso VIII, de colaborar na proteção do meio ambiente, nele

compreendido o do trabalho
[6]

.
O panorama de proteção se amplia e se consolida quando a sociedade passa a ter consciência de

que o meio ambiente deve ser levado em consideração quando da elaboração das políticas e não como um
obstáculo ao crescimento. Consolida-se o conceito de “desenvolvimento sustentável” que abrange o
crescimento econômico, a equidade social e o equilíbrio ecológico.

A questão ambiental passou a ter relevância, a partir da percepção internacional de que a
globalização gera efeitos negativos que atingem, indistintamente, pessoas de todas as classes sociais, não
existindo obstáculos que impeçam essa propagação e as conseqüências são sofridas também por aqueles que
não tiveram qualquer relação com a geração desses efeitos (FREITAS, 2004).

O cumprimento das normas ambientais, não são suficientes para entender satisfeita a expressão
qualidade de vida que se amplia para abranger a uma dimensão social do desenvolvimento desejado para as
pessoas, ampliando o conceito do termo meio ambiente, que passa a incorporar as condições materiais
artificiais e culturais necessárias para o desenvolvimento equilibrado da vida humana, podendo ser
observado, pelo menos, em quatro aspectos (FIORILLO, 2002, p. 19-20): meio ambiente natural (art. 225,
caput e § 1.º da CF), meio ambiente artificial (art. 21, XX, e art. 182 et seq. da CF), meio ambiente cultural
(arts. 215 e 216 da CF), e meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII da CF).

O papel do Estado, no Direito Moderno se amplia para, além de ser visualizado em termos jurídicos
e econômicos, priorizar o valor da pessoa humana. Passamos a entender que a proteção contra os acidentes e
doenças do trabalho devem ser inseridos como um direito constitucionalmente protegido e que a sua
prevenção melhora o bem estar de toda a sociedade e não somente dos indivíduos que foram diretamente
atingidos pelo infortúnio.

Existe uma vasta legislação que trata das normas de proteção e segurança no que diz respeito aos
acidentes do trabalho. São exemplos significativos destas legislações a nossa Carta Magna que prevê a tutela
mediata (art. 225, caput, § 1.º, IV, VI e § 3.º) e imediata (art. 200, VIII) ao meio ambiente de trabalho. A
promoção da saúde do trabalhador erigida a categoria de direito fundamental (art. 7.º, XXII, XXIII). Existe
previsão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre a proteção à saúde e segurança dos
trabalhadores através da exigência de utilização de Equipamentos de Proteção em sua forma individual e
coletiva. Reconhecimentos de ambientes perigosos e insalubres com a determinação do pagamento dos
respectivos adicionais.

Além destas, existem outras legislações que tem caráter mais preventivo como a Lei 8.080/90 (Lei
Orgânica da Saúde), a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Lei 9.795/99 (Lei
da Educação Ambiental). As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
também se apresentam com uma regulamentação preventiva, principalmente, as que tratam do embargo ou
da interdição em caso de grave e iminente risco ao meio ambiente do trabalho (NR-3); a que trata da criação
e funcionamento dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt),
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com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho (NR-4);
da norma que regulamenta o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa),
vedando a dispensa arbitrária do empregado eleito membro da Cipa, desde o registro de sua candidatura até
um ano após o fim de seu mandato (NR-5); do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO (NR-7); do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA (NR-9); das condições do
trabalho na indústria da construção civil (NR-18); das condições sanitárias e de conforto nos locais de
trabalho (NR-24). (BEDIN, 2010).

 

 

Ônus decorrentes dos acidentes do trabalho

 

Deixando de lado o ponto de vista individual da vítima que sofre um acidente do trabalho
verificamos que o infortúnio envolve os três elementos da relação laboral, quais sejam: empregados,
empregadores e governo Federal, em especial, já que é o responsável por desenvolver as políticas públicas e
legais sobre o tema.

Os prejuízos sociais e econômicos decorrentes dos infortúnios trabalhistas ultrapassam as relações
entre os particulares onerando o contexto econômico e social que, direta ou indiretamente, está relacionado
ao acidentado. Um exemplo disto, é que um ambiente de trabalho manifestamente insalubre provavelmente
ocasionará maior incidência de casos de trabalhadores encaminhados à Seguridade Social por motivo de
doença e que, ao final, refletirá de forma negativa, pois irá onerar toda a sociedade que mantém este
instituto. (BEDIN, 2010).

Estes mesmos trabalhadores atingidos pelo ambiente insalubre estarão mais propensos a produzirem
em menor escala, vez que estão debilitados em sua saúde, o que fará com que o empregador, ao final, tenha
menos ganhos, ou seja, menor lucratividade em sua atividade empresarial.

Alia-se a essa situação, o fato de que ao empregador cabe o pagamento dos quinze primeiros dias
seguintes ao do acidente ao trabalhador que sofreu infortúnio laboral e que necessita ficar afastado para
tratamento. Sem falar em eventuais danos que poderão ocorrer em equipamentos utilizados no instante do
infortúnio.

Por fim, ao governo Federal caberá arcar com o ônus das despesas médico-hospitalares do tratamento
do acidentado, reabilitação profissional incluindo, em determinados casos, o fornecimento de próteses e,
ainda, através do INSS deverá pagar ao acidentado ou aos seus dependentes os benefícios previdenciários
(auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte).
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Possibilidades de redução dos infortúnios laborais

 

De acordo com a OIT
[7]

, os indicadores mundiais informam que todos os dias morrem em média
6.000 pessoas devido a acidentes ou doenças ocupacionais, totalizando mais de 2,2 milhões de mortes
relacionadas ao trabalho por ano. A cada ano, aproximadamente 270 milhões de trabalhadores são vitimas
de acidentes de trabalho que ocasionam ausências durante três ou mais dias de trabalho. Outros 160 milhões
são vítimas de acidentes que originam doenças relacionadas ao trabalho. Além disso, perde-se
aproximadamente 4% do produto interno bruto mundial com os custos relativos a lesões, mortes e doenças
como resultado dos dias de trabalho perdidos.

No Brasil, entre os anos de 2006 e 2007 o total de acidentes de trabalho
[8]

 aumentou 22,33%, e

entre os anos de 2007 e 2008
[9]

 o total de acidentes de trabalho aumentou 11,78%
[10]

.

A norma que orienta toda a produção de leis infraconstitucionais que aborda a proteção à saúde e
integridade física do trabalhador é a redução dos riscos inerentes ao trabalho e ao seu meio ambiente,
prevista no inciso XXII, do art. 7°, da Constituição Federal.

As normas de saúde, higiene e segurança ali determinadas passam a ser o princípio norteador e
protetor que demonstra a preocupação do legislador com o indivíduo que está inserido no grupo dos
trabalhadores e que pretende a redução dos riscos inerentes ao labor.

Contudo, para existir a efetiva prevenção dos infortúnios laborais, não basta a previsão legal, mas o
cumprimento das normas que estabelecem essa previsão. Além disso, não basta, tão somente, alcançar ao
trabalhador os adicionais ou indenizações a que tem direito quando não se encontra em condições adequadas
de trabalho. O essencial é promover a segurança, a fim de evitar ou reduzir os riscos inerentes ao trabalho.
(MORAES, 2002), já que a segurança do indivíduo é um dos princípios fundamentais da segurança social.

Uma forma de promover a integral observância das normas de higiene e segurança do trabalho é
através dos instrumentos fornecidos pela Teoria Econômica que nos explicam como incentivar os indivíduos
a tomarem determinadas decisões, entre elas, a prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais.

 

Incentivos para a prevenção dos acidentes de trabalho

 
Para se atingir o objetivo do legislador a partir da Constituição de 1988 de prevenir ou reduzir os

acidentes do trabalho é necessário que exista uma fiscalização eficiente das normas vigentes e uma punição
correspondente em caso de violação.

Como a saúde do trabalhador faz parte da preocupação com a saúde da sociedade em geral, já que
está inserido em nosso meio e os infortúnios atingem o coletivo afetando o bem estar dos indivíduos mesmo
que não estejam ligados direta ou indiretamente com os fatos, é necessário encontrar mecanismos eficientes
para agregar às fiscalizações e punições medidas para a prevenção dos acidentes do trabalho. (BEDIN,
2010).

A Economia, que tradicionalmente é vista como a ciência que explica as transações explícitas do
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mercado, ou seja, trata do crescimento econômico, o alto nível de emprego, a estabilidade dos preços, entre
outros (macroeconomia) e também trata da análise do consumidor, produtor e suas interações com o
mercado (microeconomia) pode ser utilizada como instrumento para auxiliar na prevenção dos acidentes do
trabalho.

E, ao contrário do que muitos juristas e os próprios economistas argumentam, a relação entre Direito
e Economia pode “oferecer soluções para questões atuais que não sejam somente questões relacionadas ao
mercado.” (SZTAJN, 2005, p. 75).

E procurando instrumentos para auxiliar na prevenção dos acidentes do trabalho na Economia, este
trabalho apresentará conceitos da Economia Positiva, base da Análise Econômica do Direito defendida por
Richard Posner, da Escola de Chicago.

 
As ferramentas da microeconomia e sua utilidade para o Direito: breves considerações

 

Posner (2000) argumenta que as ferramentas da microeconomia que fazem parte da Economia
Positiva são úteis para o Direito, sendo que devemos conhecê-las para aplicá-las nas mais diversas áreas.

A atividade econômica está dirigida para atender às necessidades dos seres humanos que são variadas
e ilimitadas se ocupando dos bens chamados econômicos que são considerados não somente bens concretos
como um móvel, por exemplo, mas sim, bens desejados pelos indivíduos como uma consulta médica ou o
serviço de uma academia de dança. Esses bens são escassos, uma vez que as necessidades humanas são
infinitas e os bens ou a forma de satisfazê-los são limitados ou finitos. (BOARATI, 2006).

Sendo os bens econômicos escassos, as escolhas dos indivíduos se pautam pela maximização

racional
[11]

, ou seja, toda vez que se faz uma escolha, o indivíduo avalia o custo-benefício dessa

decisão
[12]

. Neste caso, o cerne da questão não é saber o porquê das preferências de cada indivíduo, mas
verificar se a opção escolhida trouxe maior utilidade, satisfação ou benefício para ele.

Para o Direito, a premissa de maximização racional pode ser útil porque o comportamento racional é
geralmente previsível, podendo ser compreendido e previsto. Dessa forma, através de premissas

comportamentais
[13]

, a AED tem condições de identificar as repercussões de natureza econômica que uma
norma é capaz de gerar sobre a realidade social. (VAZ, 2000).

Essas premissas podem ser utilizadas pelo Direito a partir do momento que acolhermos a
concepção de oferta e procura proposta pela Economia de que quando o preço sobe (aumenta o custo), a
procura desce (diminui). Podemos ilustrar com o exemplo de uma fiscalização eficiente no que diz respeito
ao cumprimento das normas de proteção e segurança no trabalho que terá como conseqüência, o aumento do
“custo” de desrespeitar tais normas, já que o empregador estará mais sujeito a ser autuado.

Através das premissas comportamentais podemos também verificar quais são as restrições que,
impostas aos indivíduos, incentivam eles a optarem por fazer ou deixar de fazer certas ações. A aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) considerando a quantidade de ocorrências de infortúnios laborais nas
empresas quando da realização do cálculo para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) é uma
forma de estimular a prevenção dos acidentes e doenças do trabalho porque quanto menos ocorrências
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existirem em seu estabelecimento, menor será a alíquota aplicada para o pagamento do tributo.
Pelo panorama apresentado, verificamos que os indivíduos avaliam o custo-benefício da tomada de

decisões escolhendo aquela que lhe trará maior benefício. Mas essa escolha implica sempre em uma renúncia
que tem um “preço implícito” e que é o preço que o indivíduo está disposto a arcar por sua opção.

Rodrigues (2007) explica que através das escolhas dos indivíduos, a Economia procura verificar
quais são as conseqüências coletivas das decisões individuais. Para isso, é necessário avaliar o que interfere
nessas decisões, ou seja, o que os incita e de que forma.

A legislação é um importante instrumento que atua para atender os anseios sociais e compreender
como os indivíduos reagem a elas produzindo elementos para avaliar se determinadas leis são úteis e,
inclusive, direcionar a criação das normas para atender os interesses da coletividade.

Considerando que a saúde do trabalhador está na pauta do dia por tratar-se de interesse protegido
constitucionalmente, já que o infortúnio de uma forma direta ou indireta afeta o equilíbrio da sociedade,
necessário se faz encontrar instrumentos para verificar a que incentivos os indivíduos reagem para promover
a prevenção e redução dos acidentes do trabalho.
 
O mercado e os infortúnios laborais
 

As falhas de mercado podem se equiparar aos infortúnios laborais quando as primeiras necessitam da
intervenção do Estado para serem corrigidas. Da mesma forma os acidentes e as doenças ocupacionais, por
sua relevância e reflexos que apresentam direta ou indiretamente para a vítima e toda a sociedade também
deve ter a intervenção do Estado para promover sua prevenção ou redução.

A importância que foi dada à saúde do trabalhador e a preocupação com um meio ambiente
adequado ao exercício das profissões nos últimos anos através da legislação vigente revelam quais os
valores e interesses coletivos compartilhados pelo grupo são relevantes e dentre eles está a preocupação com
a prevenção dos infortúnios laborais. (BEDIN, 2010).

Partindo desse contexto, podemos observar que as regulações de mercado, ou seja, as restrições
legais impostas aos indivíduos podem direcionar seu comportamento para os objetivos traçados pelo Estado
e que representam os anseios da sociedade.

Dessa forma, podemos fazer com que a legislação pertinente aos acidentes e doenças do trabalho
funcionem como um sistema de incentivos, para balizar as ações preventivas.

Considerando que os indivíduos são maximizadores de seus desejos sempre procurando tomar
decisões com o melhor resultado custo-benefício e, ainda, que o conjunto dessas decisões tem reflexo na
sociedade pode-se promover essas ações preventivas em vários âmbitos para maximizar o bem-estar geral.
Rodrigues (2007) explica que para a Economia interessa entender quais os incentivos e como os indivíduos
regem a eles.

O legislador poderá fazer da norma seu instrumento para que os empregadores tenham a
possibilidade de arranjar suas atividades de modo que os custos sejam minimizados no que diz respeito aos
acidentes do trabalho quando existir a prevenção porque poderão calcular efetivamente seus prejuízos caso
não observe as normas de saúde e segurança do trabalho.
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Instrumentos de incentivo para a observância e cumprimento das normas de higiene e segurança do
trabalho

 
Entendendo que os indivíduos reagem a incentivos podemos identificar quais mecanismos do

Direito poderão ser utilizados para a prevenção ou diminuição dos infortúnios ocupacionais.
Uma forma de criar normas eficientes pode ser a verificação prévia da intenção da lei e quais os

reflexos prováveis que terá sobre os indivíduos. Não basta, apenas, criar leis que tratem da prevenção ou
diminuição dos infortúnios laborais, mas é necessário entender quais os setores da economia são atingidos
com mais freqüência por determinados acidentes ou doenças. Dessa forma, será possível direcionar as ações
do Estado para os casos existentes e não supostos. (BEDIN, 2010)

A criação de legislação referente a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário

(NTEP)
[14]

 que permite o reconhecimento do acidente ou da doença trabalhista por profissional médico da
Previdência Social sem a prévia emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um exemplo de
legislação que pretende o respeito pelas normas de segurança e saúde do trabalhador através de um
incentivo, qual seja, a possibilidade de o empregador ser onerado por um evento que teve relação com as
atividades do empregado ainda na via administrativa. A instituição do NTEP, nas palavras de Santos, tem
como objetivo “a criação de incentivos ao investimento em prevenção pelas empresas”. (2008, p. 151).

Com as informações obtidas através dos registros de doenças do trabalho incluindo aquelas
ocorrências reconhecidas através do NTEP, o Instituto Previdenciário terá condições de direcionar políticas
de prevenção aos casos concretos, conforme leciona Santos: “... além do estímulo à prevenção dos acidentes
por parte da empresa, o INSS, na qualidade de gestor do seguro contra acidentes do trabalho, tem condições
de fomentar a política de investimentos em medidas de prevenção.” (2008, p. 151).

O direito ao contraditório e a ampla defesa existem na via administrativa, mas isto também acarreta
custos ao empregador. Ademais, a entrada em vigor da NTEP, fez com que as empresas, que antes pagavam
uma alíquota fixa de 1,2 e 3% a título de Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente de
Riscos Ambientais do Trabalho (Giildrat), prevista no art. 8°, XXVVIII, da CF/88, independente do número
de ocorrências registradas de acidentes do trabalho e de acordo com o grupo econômico a que pertenciam
(de acordo com a Cnae) passaram a ter uma incidência desta alíquota variável podendo aumentar ou
diminuir, de acordo com o registro de acidentes do trabalho.

Neste caso, temos um incentivo positivo quando o empregador tiver reduzido o valor do pagamento
do tributo, em função da existência de menos infortúnios laborais na sua empresa. E, um incentivo negativo,
para os empregadores que deixarem de lado os cuidados com a saúde e segurança do trabalhador e tiverem

maiores ocorrências
[15]

.
A fiscalização efetiva do cumprimento das normas preventivas dos infortúnios laborais realizada

pelos órgãos competentes, de igual forma é um incentivo para que o empregador observe com mais atenção
a sua aplicação, já que, seu descumprimento em eventual fiscalização acarretará a autuação e cobrança de
multas que onerará sua atividade econômica.

Há que se destacar que a adequada observância das normas de segurança e saúde no trabalho pode

ser um fator determinante para a diminuição dos acidentes do trabalho, assim a simetria de informações
[16]

,
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por si só, pode contribuir para essa situação. Um exemplo disto é quando os empregados são informados
sobre os cuidados que devem tomar para evitar a ocorrência dos infortúnios laborais. Essas informações são

um dever do empregador, como aquele que está estabelecido no artigo 157, da CLT, inciso II
[17]

 e a NR 01,

1.7
[18]

. A fiscalização eficiente sobre normas como estas possivelmente contribuem para a redução ou
eliminação dos acidentes e doenças do trabalho.

As decisões judiciais também podem servir de instrumento para balizar o comportamento dos
indivíduos causadores e vítimas dos infortúnios laborais, já que surtem efeito na coletividade podendo afetar
o número de acidentes, seus custos e também a carga de trabalho das Varas Judiciais. (VELJANOVSKI,
1994).

A forma como a falta de respeito às normas de higiene e segurança do trabalho são tratadas pelo
judiciário, pautando suas decisões e agravando ou atenuando o valor das indenizações poderá influenciar no
comportamento dos empregadores para atuarem na prevenção e empregados, que também devem adotar
posturas preventivas e evitar a exposição a riscos desnecessários.

A decisão legal é considerada um precedente que interferirá na decisão de futuros casos e, sendo
assim, o juiz deve considerar o provável efeito dessas decisões sobre o comportamento dos indivíduos que
realizam atividades que podem provocam acidentes. (POSNER, 2000).

Nesse caso, a simetria de informações também se mostra relevante, já que o conhecimento do
conteúdo das decisões judiciais poderá pautar o comportamento das partes envolvidas em um litígio
deixando a sentença de ter dispositivos reparadores ou compensadores dos danos decorrentes dos acidentes
do trabalho para servir, não nesta situação específica, mas em outras, de incentivo na sua prevenção.

Outra forma de tornar uma organização empresarial mais eficiente é minimizar os custos de
produção que os acidentes e doenças do trabalho representam para elas, já que seu objetivo é o lucro. Assim,
o incentivo para a prevenção é a maximização da receita. Nas palavras de Bedin,

 
Uma das formas de maximizar os lucros é minimizar os custos, e os acidentes ou doenças ocupacionais
representam custos às empresas. A redução dos custos através da prevenção de acidentes ou doenças
ocupacionais pode ocorrer de forma direta e ser imediatamente notada a médio ou a longo prazo, porém é
mais difícil de ser percebido em um primeiro momento, ...” ( 2010, p. 95).

 
A eficiência da gestão empresarial deve estar alinhada ao ideal de justiça e bem-estar desejado pela

sociedade e que evoluiu desde a Revolução Industrial até a nossa atual legislação positivada. As empresas
fazem parte da sociedade e colaboraram na construção do interesse coletivo concordando-se com Bedin
quando afirma:

 
Cada sociedade tem seu ordenamento jurídico visando a atingir o bem comum. Desde a Revolução
Industrial até os dias de hoje, a questão da atenção à saúde do trabalhador, na forma de prevenção, foi
uma construção do interesse coletivo. As empresas têm necessidade de se adaptar a essa situação em face
das exigências legais crescentes, dos apelos e da fiscalização da comunidade, das exigências dos
parceiros comerciais internacionais, das regras impostas pela globalização do mercado, dos
compromissos corporativos assumidos pela matriz, da atenção a convenções e acordos internacionais,
principalmente para empresas multinacionais que exercem atividades em nosso país. (2010, p. 97).
 

Por tudo o que foi exposto, verificamos ser possível aplicar as premissas da Teoria Econômica,
utilizando as normas, a fiscalização, as decisões judiciais e a melhora no desempenho econômico das
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empresas como instrumentos para prevenir ou diminuir os acidentes e doenças ocupacionais.
 

Considerações finais
 
Este trabalho apresentou uma nova forma de abordar o Direito, utilizando as premissas da Teoria

Econômica, através da Análise Econômica do Direito, para prevenir os infortúnios laborais e melhorar o
bem-estar não só da vítima, mas de toda a sociedade.

As normas, a fiscalização, as decisões judiciais e a melhora no desempenho econômico das
empresas podem ser organizadas de forma a atingir os objetivos previstos no nosso ordenamento jurídico de
observância e cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho.

Os legisladores, fiscais, juristas e empresários tem condições de aplicar, em suas estruturas
organizacionais, mecanismos de incentivos para direcionar a comportamento dos indivíduos obtendo o
resultado desejado.

O Direito não pode existir de forma isolada e deve acolher instrumentos que colaborem para a
resolução de problemas contemporâneos valendo-se da interdisciplinaridade, como no caso do Direito e da
Economia, para melhorar o bem-estar de toda a sociedade.
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 Para o autor, representa o primeiro marco evolutivo, uma vez que os servos representavam um ser intermediário entre o escravo e
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 Rompe com a concepção do trabalhador servil.
[3]

 Na Idade Média representaram uma alteração no sistema econômico com o deslocamento dos indivíduos do campo para a cidade
[4]

 Marco histórico porque os burgueses pregavam as idéias liberais sustentando a supremacia da vontade do indivíduo afastando o
Estado das relações contratuais, em face da igualdade jurídico-política dos cidadãos e eliminava a atuação das corporações que eram
consideradas opressoras.
[5]

 A Constituição da OIT converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes.
[6]

 Com as modificações nas formas de produção, o meio ambiente do trabalho não se restringe ao espaço da fábrica ou da empresa,
se estendendo ao próprio local de moradia e ao ambiente urbano.
[7]
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[9]

 Nos anos de 2007 e 2008 foram contabilizados os acidentes sem registro de CAT, mas que forma detectados através do Nexo
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[10]

 Anuário Estatístico da Previdência Social, 2008. Disponível em http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?
id=865. Acesso em 13 ago 2010.

[11]
 A maximização racional não representa, necessariamente, um cálculo consciente, já que os homens (com exceção das crianças e

aqueles que são portadores de algum distúrbio mental) fazem escolhas racionais mesmo de forma inconsciente em todas as atividades
que excercem (com exceção daqueles que estão sob influência de transtornos psicóticos ou com sintomas semelhantes). (Richard
Posner,2000, p. 11; 2007, p. 473-474).
[12]

 Um exemplo dessa maximização racional de um acadêmico que tem que decidir se fica em casa e  estuda para a prova ou sai com
os amigos, se um individuo comete ou não um crime, seu um litigante faz acordo ou não.
[13]

 As premissas não são perfeitas, mas são úteis na medida de sua abrangência e capacidade de prever uma realidade complexa.
[14]

 Lei 11.430/2006 acrescentou o artigo 21-A e parágrafos na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991
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[15]
 Serão consideradas as ocorrências em que as CATs foram emitidas e aquelas  notificadas pelo INSS, através de seus profissionais

médicos.
[16]

 Uma das falhas de mercado consideradas pela Teoria Econômica onde o Estado deve intervir é a assimetria de informações onde
dois agentes econômicos estão realizando uma transação comercial e um deles é possuidor de maiores informações que o outro, o que
impede o funcionamento adequado (perfeito) da concorrência no mercado.
[17]
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[18]

 1.7 Cabe ao empregador:
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III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios
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IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 746



O CÍRCULO VIRTUOSO DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO
DE TRABALHO: REFLEXOS NO DESENVOLVIMENTO ECONôMICO E SOCIAL 

THE VIRTUOUS CIRCLE OF INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE LABOR
MARKET: REFLEXES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT. 

Cristiane Ribeiro Da Silva Nogueira
Juliana Izar Soares Da Fonseca Segalla

RESUMO
O presente estudo objetiva demonstrar como a inclusão de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social de uma nação.
Inicialmente, será abordado o conceito de pessoa com deficiência. Em seguida, o estudo
abordará a questão da inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tanto
na iniciativa pública como na iniciativa privada, destacando-se a importância do trabalho na vida
das pessoas com deficiência e, consequentemente, a importância que o exercício do direito
fundamental ao trabalho por estas pessoas tem no cenário econômico e social do país. Afinal, a
pessoa com deficiência que trabalha, além do sentimento de realização pessoal, contribui de
forma positiva para que a discriminação e o preconceito existentes na sociedade sejam
combatidos, com seu trabalho produz e gera riqueza e torna-se uma consumidora com potencial
ainda maior.
PALAVRAS-CHAVES: PESSOA COM DEFICIÊNCIA; TRABALHO; INCLUSÃO;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

ABSTRACT
This study aims to demonstrate how the inclusion of disabled persons on the labor market may
contribute to the economic and social development of a nation. Initially, it will be discussed the
concept of person with disability. Then the study will examine the social inclusion of disabled
people in the market labor, including the public initiative and the private sector, highlighting the
importance of work in the lives of people with disabilities, and therefore the importance the
exercise of the fundamental right to work for these people have in social and economic scenario
in the country. The person with disabilities who works, beyond the feeling of personal
achievement, combat the discrimination and the preconception in the society, with their work
produces and generates wealth and becomes a consumer with greater potentially.
KEYWORDS: DISABLED; WORK; INCLUSION; ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Introdução

 

Não se pode olvidar do valor do trabalho para uma vida digna. Todavia, a triste realidade nos
mostra um número expressivo de pessoas que não têm acesso ao trabalho.

As pessoas que têm alguma deficiência encontram ainda mais barreiras e dificuldades no mundo
do trabalho, pois o preconceito, a desinformação e a falta de investimentos são gritantes. Apesar
do direito ao trabalho ser um direito fundamental social (artigo 6º da Constituição Federal), as
pessoas com deficiência encontram dificuldades em sua inclusão social, mais precisamente no
mercado de trabalho.

Porém, o que se espera é que este quadro se modifique, afinal, como será demonstrado, a
inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho traz reflexos positivos seja para a
própria pessoa que passa a sentir-se integrada no processo produtivo e evolutivo do país, seja
para a empresa que passa a ser vista com bons olhos por seus consumidores e fornecedores,
seja para a sociedade que ganha na medida que a discriminação e o preconceito passam a ser
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combatidos pelo exemplo efetivo do trabalho, seja para a economia do país que além da
geração de riqueza através do trabalho da pessoa com deficiência, passa a ter um público
consumidor ainda maior, movimentando a economia.

 

1. CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

A Constituição federal de 1988 foi inovadora no que tange a expressividade de direitos
conferidos a pessoa com deficiência, no entanto, não trouxe em seu bojo uma conceituação
pormenorizada do que seja pessoa portadora de deficiência, ficando a cargo do legislador
infraconstitucional tal incumbência.

Apenas com o advento do Decreto n. 914, de 6 de setembro de 1993, o qual regulamentou a Lei
7.853, de 24 de outubro de 1989, que uma definição, ainda que genérica, fora estabelecida,
tendo em seu artigo 3º previsto que "Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano".

Apesar do avanço verificado com esta conceituação, muitas dúvidas ainda existiam quanto ao
seu enquadramento, tendo advindo anos mais tarde a definição do Decreto 3.298, de 20 de
dezembro de 1999 (art. 3º), que regulamentou a Lei 7.853/89, tendo a definição do aludido
Decreto passado por algumas modificações e acréscimos segundo se deflui do artigo 4º, do
Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, frise-se, o que restringiu ainda mais o rol de
deficiências aptas a caracterizarem uma pessoa como portadora de deficiência.

Em que pese ser a definição disposta em referido Decreto 3.298/99 a que tem sido aplicada na
atualidade, resta evidenciado que a mesma não atende aos preceitos constitucionais, afinal, ao
restringir o conceito não confere  proteção àquelas pessoas que deveriam ser consideradas como
portadoras de deficiência pelo grau de dificuldade que encontram quanto a sua inclusão no meio
social, e, com isso, acaba por não atender a fundamentos e objetivos de nossa República (art.
1º, II, III e art. 3º, I, III, IV, CF/88).

Mas a realidade é que nosso ordenamento jurídico já dispõe de um tratado internacional que
ganhou status de lei ordinária, após ratificação pelo Brasil, que é a Convenção Interamericana
Para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência, conhecida como Convenção da Guatemala[1], e, esta sim, traz uma definição mais
abrangente de pessoa portadora de deficiência ao estabelecer em seu artigo 1º, que "o termo
"deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou
transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária,
causada ou agravada pelo ambiente econômico e social".

Desta forma, a conceituação que melhor atende aos princípios fundamentais de nossa
Constituição é a da Convenção da Guatemala, pois não se pode restringir o conceito de tal
forma que pessoas que deveriam estar protegidas pela lei encontram-se desprotegidas de seu
manto. A deficiência deve ser caracterizada de acordo com o grau de dificuldade de inclusão
social da pessoa na sociedade, sendo imperiosa a lição de Luiz Alberto David Araujo, o qual
ensina que o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a
visão ou audição reduzidas. O que a caracteriza é a dificuldade de se relacionar, de se integrar
na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não
portador de deficiência[2].

É de ressaltar, inclusive, que esta concepção mais abrangente quanto ao conceito de pessoa
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com deficiência foi alvo de debates e consolidação na Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, a qual já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro[3].

2. Artigo 37, VIII da Constituição Federal e Lei de Cotas: o círculo virtuoso da
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

 

Muitos foram os registros históricos que marcaram o tratamento conferido pelo Estado e
sociedade em relação a pessoa portadora de deficiência, passando-se pelas fases da exclusão
social, atendimento segregado, integração social e, por fim, o movimento pela inclusão social
destas pessoas.[4]

Referidas fases não ocorreram ao mesmo tempo para todos os segmentos populacionais,
inclusive, é possível notar ainda hoje não só no Brasil, mas também em outros países a exclusão
e a segregação, no entanto, também é possível notar a integração dando lugar, gradativamente,
à inclusão.[5]

Romeu Kazumi Sassaki ensina que:

 

O movimento de inclusão social começou incipientemente na segunda metade dos anos 80 nos
países mais desenvolvidos, tomou impulso na década de 90 também em países em
desenvolvimento e vai se desenvolver fortemente nos primeiros 10 anos do século 21
envolvendo todos os países.[6]

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, rompeu com o modelo assistencialista, o qual
imperava até então e, revolucionou ao trazer em seu bojo normas expressas de proteção à
pessoa com deficiência, normas estas que visam sua inclusão social e que devem ser efetivadas
através da participação do Estado e da sociedade.

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil, constituída
como Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (incisos III e IV). Importante notar, também,
que a Carta Magna estabelece como alguns de seus objetivos fundamentais a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e marginalização, além da
promoção do bem de todos, sem preconceitos ou qualquer discriminação (artigo 3º, I, III e IV).

Indubitável, então, que nossa Constituição é INCLUSIVA, ou seja, a partir de seus fundamentos,
objetivos e princípios fundamentais, pode-se perceber que a intenção do Legislador Constituinte
foi reconhecer e proteger, sempre igualmente, a vida e a dignidade humana de todo indivíduo.

 

Não há a menor possibilidade de integração se retirarmos dos portadores de deficiência a
capacidade de autodeterminação. Não há como falar em dignidade humana ou em igualdade se
não oferecermos condições para que essas pessoas possam ganhar honestamente o seu próprio
sustento.[7]

 

Essa afirmativa de Eliana Franco Neme, com a qual concordamos, nos faz refletir sobre a
importância do trabalho na vida do ser humano. O direito ao trabalho é um direito fundamental
e, para que as pessoas com deficiência possam exercê-lo, tanto o legislador constituinte quanto
o infraconstitucional editaram normas de discriminação positiva (artigo 37, VIII da Constituição
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Federal e artigo 93 da Lei 8.213/91). Dessarte, está-se superando a visão assistencialista e
paternalista, geradora de exclusão, para possibilitar a efetiva inclusão social das pessoas com
deficiência.

É certo que o problema do desemprego não afeta apenas as pessoas com deficiência, mas
também parcela expressiva das populações. No entanto, como fala Ricardo Tadeu Marques da
Fonseca,

Se é verdade que não se tem conseguido obter o pleno emprego, o que coloca o Estado em
débito com grande parte da população, mais verdade ainda será o fato de que, nessa guerra
pela sobrevivência, as pessoas com deficiência desde o início já se colocam em
desvantagem....[8]  (grifo nosso)

 

O Constituinte de 1988, atento a essa necessidade, insculpe a garantia de reserva de vagas em
cargos e empregos públicos a pessoas com deficiência, no artigo 37, inciso VIII[9], em
consonância com os artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º da Constituição Federal.

Relata Cármen Lúcia Antunes Rocha que antes dessa garantia constitucional, em diversas
situações se verificava a ocorrência de afastamento e reprovações de portadores de deficiência
em concursos públicos, sob o argumento de que a deficiência os estigmatizaria e impediria o
exercício de autoridade de que alguns cargos se revestiam. E completa dizendo: "Não era, pois,
a comprovação de que a deficiência os deixava inabilitado física ou psiquicamente para o
desempenho que os conduziam à reprovação; era tão somente a deficiência moral dos espíritos
menores agrilhoados em seus preconceitos"[10] (grifo nosso).

A norma constitucional sobre reserva de cargos e empregos públicos  a pessoas com deficiência
veio a ser complementada pelas Leis 7.853/89 e 8.112/90, além da regulamentação do Decreto
3.298/99.

Hodiernamente, então, é assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em
concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos[11], concorrendo a
todas as vagas, sendo reservado a elas um percentual mínimo de 5% e máximo de 20%.  Caso
a aplicação desse percentual resulte em número fracionado de vagas, deverá se elevar o número
até o primeiro inteiro subseqüente[12]. É indubitável, portanto, que o "critério de cálculo de
vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência deve se orientar pela máxima efetividade
da norma constitucional"[13].

É bom esclarecer, também, que os editais de concursos públicos deverão conter o número de
vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com
deficiência; as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; a previsão de adaptação das provas,
do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato, além
da exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, de
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável
causa da deficiência, de acordo com o artigo 39 do Decreto 3.298/99[14].

Para que as pessoas com deficiência realmente tenham acesso ao concurso público em igualdade
de condições, é assegurado o direito de tratamento diferenciado[15], conforme a necessidade
do candidato (e.g. tempo adicional de prova).

"Adaptar as provas para o candidato com deficiência não significa tornar as questões mais fáceis
para a pessoa com deficiência, porque ela participa em igualdade de condições em relação ao
conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação...", afirma Gugel. A autora ainda diz que "...
adaptar as provas para o condidato com deficiência, é tornar o seu conteúdo, que é o mesmo
para todos os candidatos, acessível..."[16]. Nesse sentido, cabe aqui o registro do julgamento
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unânime feito pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região[17], que bem observou a
concretização do princípio da igualdade:

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 5º CAPUT. CF/88. CONCURSO PÚBLICO.
DEFICIENTE VISUAL. PROVA DE DATILOGRAFIA EFETUADA EM BRAILLE. DOBRO DO
TEMPO DOS DEMAIS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, em seu
Art. 5º, 'caput', consubstancia o princípio da isonomia, perante o qual todos são iguais, sem
admitir-se qualquer forma de discriminação. 2. É inadmissível que, sob o pretexto de ver-se
ressalvado tal princípio, seja dado o mesmo tratamento para situações distintas, até porque,
para garantir-se igualdade é necessário que se trate desigualmente os desiguais. 3. Observando-
se, na hipótese, que o impetrante é portador de deficiência visual e que, portanto, necessita
efetuar a leitura do texto pelo método 'braille' para, somente depois, poder datilografá-lo,
constituir-se-ia em uma flagrante ofensa ao princípio da isonomia não permitir a realização de
tal teste com o tempo duplicado em relação aos demais candidatos. Remessa oficial improvida.

 

O resultado final do concurso será publicado em duas listas, contendo na primeira lista a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e na segunda
somente a pontuação das pessoas com deficiência, conforme disposição do artigo 42 do Decreto
3.298/99[18].

Sobre a convocação dos candidatos, ensina Maria Aparecida Gugel[19]:

De forma a dar efetividade ao comando constitucional da reserva de cargos e empregos
públicos, a convocação dos candidatos de forma alternada e proporcional deve iniciar com os
candidatos da lista geral, passando-se ao primeiro da lista de candidatos com deficiência no
primeiro bloco de convocados, seja qual for o número de candidatos chamados, aplicando-se
sempre a regra do percentual mínimo de 5%.

 

Importante ressaltar que o concurso público deve contar com a assistência de uma equipe
multidisciplinar, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências
em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo
candidato, que emitirão pareceres e, em caso de aprovação do candidato portador de
deficiência, avaliarão, durante o estágio probatório, a compatibilidade entre a deficiência e
as atribuições do cargo (artigo 43 do Decreto 3.298/99[20]).

É cediço que o Poder Público se utiliza do Decreto 3.298/99 como diretriz para suas ações em
relação às pessoas que têm deficiência e, em especial, para organização de concurso público. No
entanto, já mencionamos que tal Decreto é restritivo na conceituação de pessoa com deficiência.
Nossos Tribunais Superiores têm interpretado, em algumas ocasiões, ampliativamente essa
definição. A decisão unânime do Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 26.071-1, do Distrito Federal, proferida em 13 de novembro de 2007, merece
registro, assim como o voto de seu Relator:

 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89.
DECRETOS NºS 3.298/99 E 5.296/2004. 1. O candidato com visão monocular padece de
deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor".
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2. A visão univalente -- comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica
limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. 3. A reparação ou compensação
dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de
ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo
da Constituição de 1988. 4. Recurso ordinário provido.

 

Voto do Ministro Carlos Ayres Britto (Relator)

 

Feito o relatório, passo ao voto, relembrando que o impetrante logrou o sexto lugar ao final do
concurso, como candidato portador de deficiência, na condição de sub judice. Portanto,
remanesce seu interesse recursal.

 

9.No tocante ao mérito, começo por dizer que, na forma do § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90,
"às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas
no concurso". Aqui, é bom realçar que essa disposição cumpre o comando do inciso VIII do art.
37 da Constituição Federal.

 

10. Em seqüência, esclareço que, antes mesmo do advento do Regime Jurídico Único, fora
promulgada a Lei nº 7.853, de 24.10.89, com o objetivo de estabelecer "normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
deficiência, e sua efetiva integração social" (art. 1º). E foi para regulamentar essa lei que o
Presidente da República editou o Decreto nº 3.298, de 20.12.99.

 

11. Muito bem. De acordo com a redação original do inciso III do art. 4º do mencionado
decreto, considera-se portadora de deficiência visual a pessoa com "acuidade visual igual ou
menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20%
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações".

 

12. Devo anotar, agora, que o laudo médico de fls. 36, cujo conteúdo foi aceito pelas partes,
revela que o impetrante tem acuidade visual de 20/40 no olho direito, sem correção, e 20/20
com correção; ou seja, visão completa com uso de lente adequada. Já no olho esquerdo a
acuidade é insignificante, praticamente nula, na ordem de 20/400, com ou sem correção. Daí a
conclusão da perícia no sentido de que o requerente possui visão apenas monocular, isto é,
padece de cegueira no olho esquerdo, tecnicamente chamada de ambliopia.

 

13. Nesse contexto, fica difícil admitir que o recorrente tem um olho melhor do que o outro,
como foi dito pela autoridade coatora e admitido pela decisão recorrida.

 

14. Ora bem, quem tem um olho só, obviamente sofre de grave insuficiência visual. Uma
insuficiência igual, na melhor das hipóteses, a 50% (cinqüenta por cento) do campo visual de
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uma pessoa que enxerga pelas duas janelas da alma (como se disse, alhures, dos olhos
humanos).

 

15. Nesse rumo de idéias, nunca é demasiado lembrar que o preâmbulo da Constituição de 1988
erige a igualdade e a justiça, entre outros, "como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos". Sendo certo que reparar ou compensar os fatores de
desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica é política de ação
afirmativa que se inscreve, justamente nos quadros da sociedade fraterna que a
nossa Carta Republicana idealiza a partir das suas disposições preambulares.

 

16. Muito bem. Neste ponto, devo reconhecer que as razões acima expostas, aliadas à
compreensão de que o valor social do trabalho constitui um dos fundamentos da
República, já seriam suficientes para o provimento do recurso. Porém, vou avançar um
pouco mais, para aduzir que o Decreto nº 5.296/2004 imprimiu nova redação ao mencionado
inciso III do art. 4º do Decreto nº 3.298/99. Este dispositivo, hoje, tem a seguinte legenda:

 

"III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores;

 

17. Parece-me claro, então, que a situação dos autos se encaixa na penúltima hipótese, ou seja,
quando "a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60%". Em outras palavras: se a visão do recorrente é monocular, isto significa que, por melhor
que seja seu olho bom, estará ele aquém de 60% da potencialidade máxima dos dois órgãos da
visão humana.

 

18. Por último, observo que o resultado do concurso foi publicado em dezembro de 2003. Ora, a
classificação do impetrante no certame, coroando o seu esforço, certamente propiciou-lhe uma
expectativa positiva, sedimentada pelo decurso do tempo. Neste cenário, e considerando que o
recorrente não está subtraindo vaga destinada a outrem, seria injusto e irrazoável negar-lhe a
segurança, em obséquio a uma interpretação restritiva da norma regulamentar que vigorava à
época da realização do concurso.

 Com tais fundamentos, dou provimento ao recurso.

(grifos nossos)

 

No mesmo sentido, o julgamento unânime do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em
Mandado de Segurança nº 22.489 - DF (2006/0176423-8)[21], ocorrido em 28 de novembro de
2006:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. PORTADOR DE
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DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DE RESERVA DE VAGA. 1. O candidato
portador de visão monocular, enquadra-se no conceito de deficiência que o benefício de reserva
de vagas tenta compensar. Exegese do art. 3º c.c. art. 4º do Decreto n.º 3.298/99, que dispõe
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Precedentes
desta Quinta Turma. 2. Recurso conhecido e provido.

 

Por fim, cumpre lembrar a lição de Eliana Franco Neme, que explica a atuação do Constituinte,
ao determinar a reserva de vagas no setor público:

A existência de situações excepcionais justifica a existência de medidas excepcionais. Diante de
indivíduos que por determinação física ou psíquica se encontram em situação de desvantagem
diante da espécie humana, é necessário intervir  para assegurar a igualdade de condições[22].

 

Em outro passo, importa falar agora sobre a reserva de vagas, para inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, na esfera privada, ou seja, a discriminação positiva trazida
pela Lei 8.213/91, em seu artigo 93 (também chamada de Lei de Cotas).

Ensina Joaquim B. Barbosa Gomes que consiste em erro estratégico não oferecer oportunidades
efetivas de educação e emprego a certos segmentos da população, pois isso pode se revelar
"num futuro bem próximo altamente prejudicial à competitividade e à produtividade econômica
do país. Portanto, agir "afirmativamente"  significa também zelar pela pujança econômica da
nação"[23].

Bem representa o ensinamento de Barbosa Gomes a ilustração feita pelo Instituto Ethos, em seu
Manual "O que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas com deficiência"[24],  a qual
demonstra que empregar pessoas com deficiência é investir no desenvolvimento econômico e
social da nação e isso se reflete em ganhos para a própria empresa. Então, reproduzimo-la aqui:

O círculo virtuoso da inclusão das pessoas com deficiência

 

A empregabilidade da pessoa com deficiência é posicionada como prioridade do negócio
 

 

O mercado de trabalho atrai mais pessoas com deficiência e premia seus esforços por
qualificação e sua contribuição

A empresa estimula Inclusão entre empregados, clientes, fornecedores, consumidores e
acionistas

A empresa seleciona e contrata pessoas com deficiência segundo seu potencial para o trabalho
A empresa Inclusiva alcança benefícios comerciais e de imagem institucional

Os empregados portadores de deficiência participam de programas de formação e qualificação
Amplia-se a capacidade para o desenvolvimento de novos produtos e processos na empresa e

nos negócios

As pessoas com deficiência melhoram sua remuneração e ocupam mais postos estratégicos
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Não há dúvidas de que o trabalho proporciona às pessoas capacidade de autodeterminação.
Proporciona, também, o aumento na capacidade de consumo. Então, o mercado 'agradece' a
elevação do número de consumidores, na medida em que se emprega mais portadores de
deficiência e, por isso, deve incentivar essa empregabilidade.

No entanto, a discriminação e o preconceito em relação às pessoas com deficiência (e à sua
capacidade laboral) são um fato histórico e que para ser modificado necessita de ações
afirmativas para reversão do quadro em menos tempo. Esse é o papel do artigo 93 da Lei
8.213/91, que transcrevemos:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

 

I - até 200 empregados...............................................2%;

II - de 201 a 500..........................................................3%;

III - de 501 a 1.000..................................................... 4%;

IV - de 1.001 em diante. .............................................5%.

 

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por
prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.

 

§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de
empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as,
quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados.

 

Assim, observa-se que a legislação estabeleceu obrigatoriedade às empresas com cem ou mais
empregados de preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência.

A Lei de Cotas vem ao encontro da determinação da Lei 7.853/89 que, em seu artigo 2º,
estabelece como dever da Administração Pública direta e indireta, ações para viabilização de
medidas para inclusão das pessoas com deficiência, inclusive no mercado de trabalho (inciso
III[25]).

Interessante notar que o Decreto 3.298/99 repete, em seu artigo 36[26], no caput, a redação do
artigo 93 da Lei 8.213/91, trazendo também a vinculação da dispensa do empregado com
deficiência à contratação de um substituto em iguais condições (parágrafo 1º), bem como a
definição de pessoa com deficiência habilitada (nos parágrafos 2º e 3º) e, ainda, a competência
do Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle
das empresas, além de instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o
número de empregados com deficiência e de vagas preenchidas (parágrafo 5º).

Outrossim, pessoa com deficiência habilitada é aquela que concluiu curso de educação
profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou
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diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério
da Educação ou órgão equivalente, ou ainda, aquela com certificado de conclusão de processo
de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). Considera-se, também, pessoa com deficiência habilitada quem, não tendo se submetido
a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitado para o exercício da função.

Já a pessoa com deficiência reabilitada, de acordo com o artigo 31[27] do Decreto 3.298/99, é
aquela que passou por processo orientado para possibilitar que adquira, a partir da identificação
de suas potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para
reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. "A reabilitação torna a
pessoa novamente capaz de desempenhar suas funções ou outras diferentes das que exercia, se
estas forem adequadas e compatíveis com a sua limitação"[28].

Atente-se que, para garantir a reserva de cargos para portadores de  deficiência, o Decreto ora
em comento determina que a dispensa de empregado com deficiência ou reabilitado, quando se
tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no
contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em
condições semelhantes. Assim, a demissão de uma pessoa com deficiência trará a contratação
de outra pessoa com deficiência e, se tal disposição não for respeitada, dará ensejo a
reintegração do funcionário dispensado.

Esse é o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho, aqui ilustrado pelas recentes
decisões:

 

RECURSO DE REVISTA REINTEGRAÇÃO DEFICIENTE FÍSICO EMPRESA COM MAIS DE
100 (CEM) EMPREGADOS ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91. O v. acórdão regional observou a
disposição do artigo 93 da Lei nº 8.213/91, que obriga a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas. Na hipótese vertente
está registrado que a Reclamada possui mais de 100 (cem) empregados em seu quadro. O
dispositivo refere a quantidade de empregados na empresa, e não em cada estabelecimento,
como quer fazer crer a Reclamada. Ressalte-se, por oportuno, que o § 1º do preceito estabelece
garantia indireta de emprego, pois condiciona a dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente
habilitado à contratação de substituto que tenha condição semelhante. Trata-se de limitação ao
direito potestativo de despedir, motivo pelo qual, uma vez não cumprida a exigência legal,
devida é a reintegração no emprego. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O Tribunal Regional deferiu
a verba honorária tão-só com fundamento no princípio da sucumbência, a despeito de o Autor
não estar assistido pelo seu sindicato. São indevidos os honorários advocatícios, à luz da
Orientação Jurisprudencial nº 305 da C. SBDI-1 e da Súmula nº 219/TST.

(Número único PROC: RR - 129/2002-002-22-00. PUBLICAÇÃO: DJ - 14/12/2007)

 

EMPREGADO REABILITADO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE
EMPREGADO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ARTIGO 93, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. O
artigo 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 é expresso em condicionar a validade da dispensa do
empregado reabilitado à contratação de substituto de condição semelhante. Resta evidente que
o legislador, a fim de assegurar aos portadores de deficiência física e aos empregados
reabilitados a participação no mercado de trabalho, impôs limites ao poder potestativo do
empregador, criando uma condição para a validade da rescisão imotivada do contrato de
trabalho. A inobservância de tal condição conduz à nulidade do ato. Precedentes da Corte.
Recurso de revista conhecido e provido.

(Número único PROC: RR - 715/2002-101-08-01. PUBLICAÇÃO: DJ - 14/12/2007)
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ESTABILIDADE PROVISÓRIA DOENÇA PROFISSIONAL - EXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL DESNECESSIDADE DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. A
teor da Súmula nº 378, II, do TST, o empregado tem jus à estabilidade provisória se, uma vez
findo o contrato de trabalho, é constatada doença profissional decorrente dos serviços prestados,
independentemente da ocorrência de afastamento superior a quinze dias e da percepção do
auxílio-doença. O v. acórdão regional está conforme à jurisprudência consolidada nesta Corte.
GARANTIA DE EMPREGO EMPREGADO REABILITADO NÃO-COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DA COTA LEGAL O art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabelece garantia indireta de emprego,
pois condiciona a dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado à contratação de
substituto que tenha condição semelhante. Trata-se de limitação ao direito potestativo de
despedir, motivo pelo qual, uma vez não cumprida a exigência legal, devida é a reintegração no
emprego.

(Número único PROC: RR - 1619/2004-006-17-00. PUBLICAÇÃO: DJ - 30/11/2007)

 

 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. REINTEGRAÇÃO COM BASE NA LEI N.º
8.213/91. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 93, § 1º, da Lei n.º 8.213/91
estabelece uma limitação ao poder potestativo de resilição contratual pelo empregador,
condicionando-a à prévia contratação de substituto em condição semelhante. Tendo sido esse o
entendimento do TRT, não há como reconhecer afronta ao mencionado dispositivo legal.
Recurso de revista de que não se conhece, no particular.

(Número único PROC: RR - 15807/2002-900-02-00. PUBLICAÇÃO: DJ - 14/12/2007)

 

Infelizmente, conforme relata Marques da Fonseca, a experiência demonstra que, comumente, o
cumprimento das cotas e a efetiva inclusão no mundo do trabalho das pessoas com deficiência
dependem de diálogo paciente e firme entre empresários, autoridades e entidades
representativas dos interesses desse grupo e isso é bem revelado pela atuação do Ministério
Público do Trabalho no Brasil. O autor afirma que "raríssimas empresas cumprem
espontaneamente a cota"[29], evidenciando a importância da fiscalização do cumprimento da
legislação, bem como da urgente conscientização da sociedade.

Inolvidável que a Lei 7.823/89 tipifica como crime, em seu artigo 8º[30], as condutas de obstar,
sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua
deficiência, bem como negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua
deficiência, emprego ou trabalho (incisos II e III). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego,
as empresas não podem preterir candidato com deficiência sem justificativa:

A empresa, ao negar emprego ou trabalho a uma pessoa portadora de deficiência, deve explicar
seu ato, devendo sua justificativa estar fundada em razões de natureza técnica, e não subjetiva.
Assim, não bastam justificativas vagas e genéricas como a de que o candidato não se enquadra
no perfil da empresa[31].

 

A fiscalização do cumprimento, pelas empresas, da Lei de Cotas é feita pelos auditores fiscais do
trabalho, que, em caso de descumprimento, podem lavrar auto de infração com a conseqüente
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imposição de multa administrativa. Da mesma forma, é possível o encaminhamento de relatório
ao Ministério Público do Trabalho para as medidas legais cabíveis.

A discriminação positiva da reserva de vagas para portadores de deficiência no mercado de
trabalho já dá bons sinais no Estado de São Paulo, conforme se verifica no Gráfico do Anexo A.
Segundo a Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo[32], em 2001, apenas 12 empresas
cumpriam a Lei de Cotas e, até setembro de 2007, esse número aumentou para 5.743
empresas, o que significa que 58,35% das empresas obrigadas estão cumprindo a legislação de
reserva de vagas. No ano de 2001 estavam contratadas 601 pessoas com deficiência, já em
2007 são 73.760 trabalhadores com deficiência. Considerando apenas o período de janeiro a
agosto de 2007, aconteceram no Estado de São Paulo 5.855 contratações de pessoas com
deficiência.

Embora seja instrumento importante para inserção das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho, já analisado em outro estudo[33] que, se a Lei de Cotas fosse integralmente cumprida
por todas as empresas a ela obrigadas, apenas 3,9% das pessoas com deficiência em
idade para o trabalho teriam garantido seu emprego. Ou seja, o número de vagas
reservadas é pequeno em relação ao número de pessoas com deficiência em idade de trabalhar 
e, o que é pior, nem esse total consegue ser atingido[34].

Pastore afirma que, no Brasil, dos nove milhões de pessoas com deficiência em idade de
trabalhar, apenas 2% se encontram no mercado formal, "enquanto que nos países mais
avançados essa proporção fica entre 30% e 45%"[35].

É importante salientar que a reserva de vagas para portadores de deficiência não é exclusividade
do Brasil[36], no entanto, há que se observar que nossa Lei de Cotas obriga apenas as
empresas com cem empregados ou mais, o que dispensa parcela significativa de empregadores
em potencial. Segundo Marques da Fonseca, "a primeira peculiaridade do ordenamento brasileiro
é a exclusão das pequenas e microempresas da obrigatoriedade em questão, o que afasta as
que mais empregam, segundo estatísticas oficiais"[37].

 Como mencionado alhures, ainda que pequeno o número de vagas reservadas para pessoas
com deficiência, no setor privado, não se consegue completá-lo principalmente sob o argumento
das empresas de falta de profissionais com deficiência qualificados para o trabalho. No setor
público não é diferente, pois, a título exemplificativo, dos onze concursos federais que hoje
estão abertos e/ou em andamento[38], todos exigem como requisito de participação a
escolaridade mínima do Ensino Médio. Destarte, a baixa escolaridade das pessoas com
deficiência pode ser considerada o grande empecilho para sua inclusão no mercado de trabalho.

No mesmo sentido, ao comentar as dificuldades para cumprimento da Lei de Cotas, afirma
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca que "... uma das maiores dificuldades para o cumprimento
das obrigações legais pelas empresas reside na falta de escolaridade e de formação das pessoas
com deficiência"[39].

Roborando o assunto, Pastore[40] também diz:

A educação sozinha não é garantia de emprego. Mas ela ajuda as pessoas a se empregarem, a
manterem-se empregadas e a mudarem de emprego.

...

Não há dúvida: o desemprego atinge muito mais os menos educados. Nos períodos de recessão
e excesso de oferta de mão-de-obra, as empresas têm oportunidade de selecionar pessoas com
mais qualificação.

....
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Nunca a educação foi tão crucial para as pessoas conseguirem um emprego e,
sobretudo, para permanecerem empregadas. (grifo nosso)

 

Não se olvide que o direito à educação, que também se constitui como um direito social central,
se caracteriza na vida das pessoas como antecessor cronológico ao direito de trabalhar,
conforme observa Marques da Fonseca[41].

Portanto, ainda são muitas as dificuldades encontradas quando o assunto é a inclusão social da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porém, espera-se não só das empresas
privadas, como também da administração pública total empenho na efetivação do direito ao
trabalho para estas pessoas.

Afinal, como demonstrado, a inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho
contribuem de forma positiva para a imagem das empresas sejam elas públicas ou privadas,
contribuem para a maior produtividade, geração de riquezas, para o maior consumo, para o
combate à discriminação e preconceito.

 

CONCLUSÃO

 

As pessoas com deficiência podem e devem contribuir para o crescimento da economia e
evolução de nossa sociedade, sendo que, assim o fazem a partir do momento em que lhes é
oportunizado, por exemplo, o efetivo  exercício do direito ao trabalho.

O ordenamento jurídico pátrio traz normas que garantem a inclusão social das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, porém, ainda se observa grande dificuldade de efetivação de
tais normas, seja pela desinformação, pela discriminação e preconceito.

Importante que, a sociedade garanta a oportunidade de trabalho às pessoas com deficiência,
afinal, com a geração de empregos a estas pessoas, as mesmas acabam por participar do
desenvolvimento econômico e social da nação.
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[1] Faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, vez que, foi aprovada pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho de 2001, e promulgado pelo Decreto nº
3956, de 08 de outubro de 2001, da Presidência da República, traz a seguinte definição quanto
ao termo "deficiência"

[2] ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de
deficiência. 3. ed. Brasília: CORDE, 2001 p. 22.

[3] A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, objeto de
negociações por quatro anos, foi aprovada por consenso pelos 192 estados-membros da ONU,
inclusive o Brasil. Foi qualificada pela ONU como o "primeiro grande tratado sobre os direitos
humanos do século XXI",  e tem como objetivo promover e garantir a pessoa portadora de
deficiência total aproveitamento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, além de
promover o respeito de sua dignidade. A Convenção foi ratificada no dia 02/07/2008 pelo
Congresso Nacional e no dia 09/07/2008 a mesma recebeu 56 votos favoráveis em Plenário do
Senado e foi promulgada pelo Presidente do Senado Garibalde Alves, conforme Decreto nº 186,
de 2008, publicado no D.O.U. de 10/07/2008.

[4] Para Eugênia Augusta Gonzaga Fávero "[...] a inclusão exige que o Poder Público e a
sociedade em geral ofereçam as condições necessárias para todos. Portanto, diferentemente da
integração, não se espera a inserção apenas daquele que consegue 'adaptar-se', mas garante a
adoção de ações para evitar a exclusão. E, diante da desigualdade já presente, exige que se
faça uso de medidas positivas, quota aliadas a políticas públicas, por exemplo, para a sua
redução" (FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência:
garantia de igualdade na diversidade. São Paulo: WVA, 2004, p. 38).

[5] O processo de inclusão surge com clareza no texto da Resolução nº 45/91, aprovada em
14/12/90, da Organização das Nações Unidas - ONU, o qual dispõe que a Assembléia Geral
solicita ao Secretário-Geral uma mudança no foco do programa das Nações Unidas sobre
deficiência, passando da conscientização para a ação, com o propósito de se concluir, com êxito,
uma sociedade para todos por volta do ano 2010.

[6] SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro,
WVA, 2003, p. 17.

[7] NEME, Eliana Franco.  Dignidade, igualdade e vagas reservadas. In: ARAUJO, Luiz Alberto
David. (Coord.).  Defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. São Paulo:
RT, 2006, p. 143.

[8] FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da, O trabalho da pessoa com deficiência e a
lapidação dos direitos humanos: o direito ao trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: LTr,
2006, p. 228-229.

[9] VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

[10] ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do princípio da
igualdade jurídica. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 15, p. 86,
jul./set.1996, p. 94.

[11] Cf . artigo 41 do Decreto 3.298/99, aqui transcrito:

Art. 41.  A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste
Decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que
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concerne:

I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

[12] Conforme artigo 37 do Decreto 3.298/99, in verbis:

Art. 37.  Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso
público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1o  O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições,
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em
face da classificação obtida.

§ 2o  Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.

[13] Cf. GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso
público. Goiania: UCG, 2006. p. 74.

[14] Art.  39.  Os editais de concursos públicos deverão conter:

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à
pessoa portadora de deficiência; 

II - as  atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme
a deficiência do candidato; e

IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, de
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da deficiência.

[15] Conforme artigo 40 do Decreto 3.298/99, que assim estabelece:

Art. 40.  É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de
deficiência em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal
direta e indireta.

§ 1o  No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento
diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando
as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2o  O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das
provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da
área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso.

[16] op. cit.,  p. 100-101.
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[17] TRF 5ª Região, 2ª Turma, REO 67310. DJ 03.03.2000.

[18] Art. 42.  A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a
segunda, somente a pontuação destes últimos.

[19] op. cit., p. 106.

[20] Art. 43.  O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe
multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências
em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo
candidato.

§ 1o  A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na
execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente
utilize; e

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2o  A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência do candidato durante o estágio probatório.

[21] Embora o julgamento tenha o resultado acertado, com o qual concordamos e que vem ao
encontro da já mencionada interpretação ampliativa do Decreto 3.298/99, não podemos deixar
de repudiar as palavras do Desembargador Federal João Batista Moreira, citadas no voto da
Relatora, Ministra Laurita Vaz, que talvez por ignorância ou por falta de familiaridade com a
matéria, expressam um desconcertante preconceito em relação às pessoas com deficiência,
senão vejamos:

 "Há que se estabelecer distinção entre a pessoa plenamente capaz, o deficiente e o inválido. O
deficiente é o sub-normal, o meio-termo. É a pessoa que, não sendo totalmente capaz, não é,
todavia, inválida, porque ser for inválida nem poderá concorrer a cargo público."

Então, Desembargador, perguntamos, com a devida venia e para reflexão: Podemos dizer que,
em sua visão, Roosevelt, Beethoven e Aleijadinho são "meio-termo", "sub-normais"?

[22] Op. cit., p. 149.

[23] GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da
igualdade (O direito como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA). Rio de
Janeiro: Renovar, 2001, p. 48.

[24] GIL, Marta (Coord.). O que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas
com deficiência. São Paulo: Instituto Ethos, 2002. p.11.

 

[25] Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência
o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao
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trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que,
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo
de outras, as seguintes medidas:

[...]

III - na área da formação profissional e do trabalho:

a) o apoio governamental à formação profissional, à orientação profissional, e a garantia de
acesso aos  serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação
profissional;

 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive
de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos
empregos comuns;

 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de
pessoas portadoras de deficiência;

 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor
das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor
privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de
trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência;

[...]

[26] Art. 36.  A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a
cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com
pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por cento;

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou

IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

§ 1o  A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de
contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato
por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em
condições semelhantes.

§ 2o  Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de
educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação
ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo
Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de
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processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

§ 3o  Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo
se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da
função.

§ 4o  A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2o e 3o deste artigo poderá
recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de
inclusão laboral na forma deste artigo.

§ 5o  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização,
avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que
propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas
preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo.

[27] Art. 31.  Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a
possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas
potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para
ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária.

[28] Conforme cartilha desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego: A inclusão de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Brasília: MTE, SIT, DEFIT, 2007. p. 20.

[29] Op. cit., p. 227

[30] Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de
aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos
derivados da deficiência que porta;

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos
derivados de sua deficiência;

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou
trabalho;

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar
e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial
expedida na ação civil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto
desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

[31] A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho... p. 46.

[32] São Paulo (Estado). Delegacia Regional do Trabalho. Programa da DRT/SP já incluiu 73
mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. São Paulo, Ministério do Trabalho e
Emprego, 2007. Disponível em: http://www.mte.gov.br/delegacias/sp/noticias/default44.asp.
Acesso em: 20 mar. 2008.

[33] SILVA, Eduardo Jannone; SEGALLA, Juliana Izar Soares da Fonseca; ROSTELATO, Telma
Aparecida. Investimento na educação das pessoas portadoras de deficiência como
responsabilidade social da empresa. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 16. 2007, Belo
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Horizonte. Anais ... Belo Horizonte: CONPEDI, 2007. Disponível em:
<http://www.conpedi.org/manaus/anais.php>. Acesso em:  04. abr. 2008.

[34] Para o Ministério do Trabalho e Emprego, uma das grandes dificuldades das empresas em
relação a contratação de pessoas com deficiência "reside no seu desconhecimento sobre a
questão da deficiência reconhecendo suas possibilidades e limitações. Essa situação gera medo,
insegurança e preconceitos e pode inviabilizar o processo de inclusão. Para superar essa
limitação, a empresa pode buscar apoio junto às entidades e escolas de pessoas com deficiência
que detêm acúmulo de conhecimento sobre a matéria e podem se constituir em importantes
parceiras desse processo. Nesse sentido, é proverbial o lema do Ano Internacional das Pessoas
com Deficiência em 2004: "Nada sobre nós sem nós"." - op. cit., p. 28.

[35] PASTORE, José, ........................................................................................., p.7.

[36] PORTUGAL: art. 28, da Lei nº 38/04, estabelece a cota de até 2% de trabalhadores com
deficiência para a iniciativa privada e de, no mínimo, 5% para a administração pública.

ESPANHA: a Lei nº 66/97 ratificou o art. 4º do Decreto Real nº 1.451/83, que assegura o
percentual mínimo de 2% para as empresas com mais de 50 trabalhadores fixos. Já a Lei nº
63/97 concede uma gama de incentivos fiscais, com a redução de 50% das cotas patronais da
seguridade social.

FRANÇA: o Código do Trabalho Francês, em seu art. L323-1, reserva postos de trabalho no
importe de 6% dos trabalhadores em empresas com mais de 20 empregados.

ITÁLIA: a Lei nº 68/99, no seu art. 3º, estabelece que os empregadores públicos e privados
devam contratar pessoas com deficiência na proporção de 7% de seus trabalhadores, no caso
de empresas com mais de 50 empregados; duas pessoas com deficiência, em empresas com 36
a 50 trabalhadores; e uma pessoa com deficiência, se a empresa possuir entre 15 e 35
trabalhadores.

ALEMANHA: a lei alemã estabelece para as empresas com mais de 16  empregados uma cota de
6%, incentivando uma contribuição empresarial para um fundo de formação profissional de
pessoas com deficiência.

ÁUSTRIA: a lei federal reserva 4% das vagas para trabalhadores com deficiência nas empresas
que tenham mais de 25 empregados, ou admite a contribuição para um fundo de formação
profissional.

BÉLGICA: existe sistema de cotas, porém, não há um percentual legal para a iniciativa privada.
Este é negociado por sindicatos e representantes patronais para cada ramo da economia.

HOLANDA: o percentual varia de 3% a 7%, sendo este firmado por negociação coletiva,
dependendo do ramo de atuação e do tamanho da empresa.

IRLANDA: a cota é de 3%, sendo aplicável somente para o setor público.

REINO UNIDO: o Disability Discrimination Act (DDA), de 1995, trata da questão do trabalho,
vedando a discriminação de pessoas com deficiência em relação ao acesso, conservação e
progresso no emprego. Estabelece, também, medidas organizacionais e físicas, para possibilitar o
acesso de pessoas com deficiência. O Poder Judiciário pode fixar cotas, desde que provocado e
de que se constate falta de correspondência entre o percentual de empregados com deficiência
existente na empresa e no local onde a mesma se situa.

ARGENTINA: a Lei nº 25.687/98 estabelece um percentual de, no mínimo, 4% para a
contratação de servidores públicos. Estendem-se, ademais, alguns incentivos para que as
empresas privadas também contratem pessoas com deficiência.
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COLÔMBIA: a Lei nº 361/97 concede benefícios de isenções de tributos nacionais e taxas de
importação para as empresas que tenham, no mínimo, 10% de seus trabalhadores com
deficiência.

EL SALVADOR: a Lei de Equiparação de Oportunidades, o Decreto Legislativo nº 888, em seu
art. 24, estabelece que as empresas com mais de 25 empregados devam contratar uma pessoa
com deficiência.

HONDURAS: a Lei de Promoção de Emprego de Pessoas com Deficiência, o Decreto nº 17/91,
em seu art. 2º, fixa cotas obrigatórias para contratação de pessoas com deficiência por
empresas públicas e privadas, na seguinte proporção: uma pessoa com deficiência, nas
empresas com 20 a 40 trabalhadores; duas, nas que tenham de 50 a 74 funcionários; três, nas
empresas com 75 a 99 trabalhadores; e quatro, nas empresas que tenham mais de 100
empregados.

NICARÁGUA: a Lei nº 185 estabelece que as empresas contratem uma pessoa com deficiência a
cada 50 trabalhadores empregados.

PANAMÁ: a Lei nº 42/99 obriga os empregadores que possuam em seus quadros mais de 50
trabalhadores a contratar, no mínimo, 2% de trabalhadores com deficiência. O Decreto Executivo
nº 88/93 estabelece incentivos em favor de empregadores que contratem pessoas com
deficiência. O governo também está obrigado a empregar pessoas com deficiência em todas as
suas instituições.

PERU: a Lei Geral da Pessoa com Deficiência, em seu capítulo VI, estabelece a concessão de
benefícios tanto para as pessoas com deficiência quanto para as empresas que as contratem,
como, por exemplo, a obtenção de créditos preferenciais e financiamentos de organismos
financeiros nacionais e internacionais; preferência nos processos de licitação; e dedução da
renda bruta de uma percentagem das remunerações paga às pessoas com deficiência.

URUGUAI: a Lei nº 16.095 estabelece, em seu art. 42, que 4% dos cargos vagos na esfera
pública deverão ser preenchidos por pessoas com deficiência e, no art. 43, exige, para a
concessão de bens ou serviços públicos a particulares, que estes contratem pessoas com
deficiência, mas não estabelece qualquer percentual.

VENEZUELA: a Lei Orgânica do Trabalho, de 1997, fixa uma cota de uma pessoa com deficiência
a cada 50 empregados.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: inexistem cotas legalmente fixadas, uma vez que as medidas
afirmativas dessa natureza decorrem de decisões judiciais, desde que provada, mesmo
estatisticamente, a falta de correspondência entre o número de empregados com deficiência
existente em determinada empresa e aquele que se encontra na respectiva comunidade. De
qualquer modo a The Americans with Disabilities Act (ADA), de 1990, trata do trabalho de
pessoas com deficiência, detalhando as características físicas e organizacionais que devem ser
adotadas obrigatoriamente por todas as empresas para receber pessoas com deficiência como
empregadas.

JAPÃO: a Lei de Promoção do Emprego para Portadores de Deficiência, de 1998, fixa o
percentual de 1,8% para as empresas com mais de 56 empregados, havendo um fundo mantido
por contribuições das empresas que não cumprem a cota, fundo este que também custeia as
empresas que a preenchem.

CHINA: a cota oscila de 1,5% a 2%, dependendo da regulamentação de cada município. - Cf.
Ministério do Trabalho e Emprego, op. cit., p. 12-14.

[37] Op. cit., p. 280.
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[38] Disponível em: www.pciconcursos.com.br/concursos. Acesso em: 22.mar. 2008.

[39] Op. cit., p. 283.

[40] Op. cit., p. 79 e 84.

[41] Op. cit., p. 250.
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RESPONSABILIDADE NO ROMPIMENTO DAS TRATATIVAS PREAMBULARES NA
TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

RESPONSIBILITY IN THE BREAKING OF DEALINGS PREAMBLE IN GENERAL THEORY OF
CONTRACTS AND RELATIONSHIPS IN CONSUMPTION

Paulo Brasil Dill Soares

RESUMO
O presente artigo científico versa sobre a natureza jurídica da imputabilidade da
responsabilidade no rompimento das tratativas preambulares na teoria geral dos contratos e nas
relações de consumo. O trabalho compreende o estudo do abuso do direito, verifica-se a
responsabilidade pela ruptura das negociações pré-contratuais e apontando os requisitos básicos
que caracterizam o rompimento das relações contratuais sem justo motivo. Verifica-se a
responsabilidade pela ruptura das negociações pré-contratuais e apontando os requisitos básicos
que caracterizam tal modalidade, com destaque para o rompimento das relações contratuais sem
justo motivo. Aponta-se a incidência do princípio da boa-fé no período pré-negocial nas relações
de consumo, assegurando a proteção dos hipossuficientes nos contratos como ideal de justiça
social.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade civil; tratativas; boa-fé objetiva.

ABSTRACT
This article is about the scientific nature of the legal liability of responsibility in the breakup of
negotiations preambular in the general theory of contracts and consumer relations. The work
includes the study of abuse of rights, there is responsibility for the disruption of pre-contract
negotiations and pointing out the basic requirements that characterize the disruption of the
contractual relationship without due cause. There is responsibility for the disruption of pre-
contract negotiations and pointing out the basic requirements that characterize this modality,
especially the disruption of the contractual relationship without due cause. Pointed out the
implications of the principle of good faith in the pre-trade in consumer relations, ensuring the
protection of inapt in contracts as an ideal of social justice.
KEYWORDS: Civil liability; dealings; good faith objective.

1. INTRODUÇÃO

 

                        A dinâmica negocial contemporânea permite que diversos contratos sejam negociados e consumados para os mais diversos objetos lícitos. Por sua

vez, os contraentes inauguram, na fase das tratativas, expectativas da efetivação contratual. Contudo, nota-se que muitas relações são rompidas injustificadamente antes

da execução do contrato, acarretando para uma das partes um prejuízo econômico. A doutrina estrangeira e nacional elabora estudos sobre um exame específico no

campo da responsabilidade civil: a responsabilização do contratante que no exercício abusivo de um direito, sem justo motivo, promove a ruptura das tratativas. Assim

delimitamos o objeto de análise da presente tese.

                        É oportuno fazer um corte epistemológico destacando que a responsabilidade pela inexecução preliminar do contrato não será examinada nesta tese.

Nesta hipótese, os contraentes já constituíram vínculo obrigacional existindo, portanto, direitos e obrigações a serem cumpridos por ambas as partes, e seu

descumprimento acarreta a inoperância do objeto pactuado, existindo um contrato solene atribuindo obrigações de fazer ou não fazer para cada um dos pactuantes.

Podendo a parte prejudicada exigir a responsabilização do inadimplente contratual, mediante a aplicação da cláusula penal compensatória previamente estipulada.  A

teoria da responsabilidade civil pelo exercício abusivo do direito ao rompimento das tratativas negociais encontra-se em uma área de discussão mais polêmica e

antecipada à anterior, pois ainda não existe um contrato de fato,  mas, expectativas de direito inseridas na relação pré-contratual e não direito adquirido. A natureza

jurídica dessa modalidade de responsabilidade civil não encontra correspondência no modelo aquiliano ou contratual, mas em uma terceira via.
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                        O exercício regular do direito de contratar compreende a alternativa de contratar ou não. Uma vez pactuado, há liberdade na fixação das cláusulas

que terão vigência durante o contrato e que serão estendidas após o seu término. O contrato nasce das declarações recíprocas das vontades livremente manifestadas,

sucedendo três fases distintas. A primeira delas cuida das tratativas, com a aceitação das cláusulas estipuladas pelas partes; a segunda etapa refere-se à execução do

objeto contratual e a terceira e última fase é chamada de pós-contratual, onde se destaca o compromisso com a segurança da matéria pactuada.  Nessas fases se observa

a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

            Cuidaremos, neste trabalho, de fixar o momento vinculativo em que as partes manifestam o encontro de declarações de vontade, por meio de

sucessivas tratativas preparatórias, através de troca de informações sobre o objeto do contrato a ser estipulado, e negociam as bases da contratação. Assim, em regra,  o

contrato é precedido de um estágio formativo que, dependendo da essência do objeto contratual, poderá passar por várias subfases, prolongando-se ou não no tempo.

            Somente na análise do caso concreto, observando o nível de envolvimento negocial já ocorrido entre as partes, é que se pode caracterizar o abuso

ou não de direito. Em princípio, a fase anterior, a de pré-contratação, poderá não configurar um vínculo jurídico entre os contratantes, não os obrigando a

contraprestações recíprocas, como nos casos de indenização por gastos empreendidos na realização de projetos de viabilidade.

            É oportuno lembrar que hoje o contrato preliminar é tratado pelo Código Civil  de 2002, na Seção VIII, do Título V, com a rubrica “Dos

Contratos em Geral”, nos artigos 462 a 466. Para a doutrina clássica, os pactuantes não estão obrigados na fase das tratativas porque não se constituiu ainda o nexo

de ligação obrigacional entre eles.  Contudo, como já observado supra, existem situações com que o rompimento das tratativas anteriores ao pré-contrato ou contrato

preliminar pode gerar a responsabilização daquele que assim procede abusivamente.

            A doutrina aponta que o princípio em vigor na fase das tratativas é a liberdade de término das declarações pré-pactuais, em observância ao

princípio da autonomia da vontade (COSTA: 1994)[1].

“A proteção do que opere a frustração negocial aponta para o princípio da autonomia da vontade, e o seu interesse reclama os
menores entraves possíveis à liberdade de ruptura.  Para as negociações preliminares desempenharão tanto melhor o respectivo
papel quanto mais as partes permanecem livres para realizar ou não o contrato e para a modelação do correspondente
conteúdo.”
 

            As partes possuem o direito potestativo de terminar as negociações contratuais. Com o nascimento de uma relação jurídica contratual, surge o nexo

causal que ligará os contratantes, gerando direitos e deveres que serão adimplidos, sob pena de responsabilização civil pelas eventuais conseqüências negativas,

inclusive de natureza extrapatrimonial, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica.

            As tratativas ensejam uma insegurança quanto ao resultado do objeto estipulado e aos atos executados ainda na fase preparatória por aqueles que

estão na assertiva contratual. A doutrina clássica considera que na etapa negocial o que motiva as partes a realizar tratativas é a mera expectativa,  não correspondendo

a certeza contratual quanto à obtenção de um resultado pretendido. Os negociantes assumem o risco de despender tempo e dinheiro sem obter qualquer resultado. A

esse respeito observa a doutrina (MOTA PINTO: 1966) que a “essência das negociações, manifestações, por excelência, da liberdade negocial”. Afirma o referido

autor que nas tratativas só se poderá “ter uma certeza:  a da incerteza da utilidade das despesas efectuadas.”[2]

                        O Direito brasileiro no campo obrigacional, não tutelou diretamente a etapa das tratativas. Cuidou apenas de estabelecer regulação da etapa posterior,

criando a obrigação do proponente de responder pela proposta caso ocorra um efetivo dano, surgindo o dever de indenizar da parte que encerra as negociações nas

quais acarreta um prejuízo ao outro contraente, mediante positivação no art.  1.080 do Código Civil  de 1916, que foram reproduzidos no art.  427 do diploma civil de

2002. Já o Direito consumerista avançou nesse sentido, o art.  48 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,

previu a responsabilização pelas declarações de vontade de pré-contratos relativos às relações de consumo vinculando o fornecedor, ensejando, inclusive, a execução

específica devido à oferta veiculada por este.  Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá conceder a tutela

específica da obrigação ou determinar providências capazes de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento desta.  Desse modo, a conversão da obrigação

em perdas e danos somente será admissível se impossível for a tutela específica, a obtenção do resultado prático correspondente ou se por ela optar o prejudicado pelo

inadimplemento da oferta.

                        Não resta dúvida, que o simples fato de as partes já iniciarem as tratativas não as obriga contratualmente. Se assim não fosse,  haveria uma redução na

circulação da riqueza e no estabelecimento de relações econômicas, pois haveria um receio inibidor de qualquer tentativa de início de negociação. O entendimento

doutrinário (GOETZ E SCOTT: 1980)[3]  o direito contratual assegura um número ideal de contratações porque a decisão do promitente é influenciada pelo efeito que
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ela tem sobre o promissário, isto é, o efeito externo da decisão de fazer a promessa deve ser internalizado. Isto pode ser feito por uma promessa não recíproca que seja

rompida imotivadamente, fazendo surgir no promissário o direito de exigir do promitente uma indenização pelos prejuízos que incorra em falta. Mas, o pagamento dos

danos necessita ser considerado com base nos benefícios que o promitente recebe quando cumpre a promessa. A liberdade de transacionar o contrato é a doutrina

prevalecente,  desvinculando as partes a cumprir o que foi estabelecido durante as tratativas. As negociações geram dúvidas e incertezas dos contraentes no que diz

respeito ao estabelecimento da relação jurídica contratual, não sendo admitido que o início das tratativas pressuponha a certeza no estabelecimento do contrato.

                        Igualmente a jurisprudência nega a responsabilidade quando do rompimento das tratativas com a finalidade de estabelecer relação jurídica contratual.

No Direito Comparado, destaca-se a posição inicial do autor argentino[4]  que se opõe ao direito de responsabilização pela ruptura das negociações contratuais com

fundamento na teoria da inobservância da boa-fé durante a fase das tratativas (BREBBIA: 1957):  

“La ruptura intempestiva de las negociaciones como elemento determinante de la responsabilidad en el período
precontractual ofrece flanco a graves críticas, no sólo por carecer de base legal en el derecho argentino, sino también
por la vaguedad del conceptio que no permite asentar en  él el fundameto de la obligación de resarcir. (...)  Una de las
partes puede retirarse súbitamente de las negociaciones, antes de que hayan culminado en el correspondiente contrato o
en el desacuerdo completo, y no incurrir por ello en resposabilidad civil aun cuando la contraparte hubiera efectuado
gastos o sufrido pérdidas com motivo de las tratativas.”
 

                        Posteriormente,  o autor admite a responsabilização em alguns casos. O fundamento dessa responsabilidade reside na simples culpa daquele que sem
justo motivo rompe as negociações. Pelo exposto, também entendemos que quando existem reiteradas negociações, gerando o desenvolvimento de atividades destinadas
ao estabelecimento da esperada relação contratual surge o dever imposto ao refratário de adimplir ou compensar os efeitos negativos decorrentes do inadimplemento.
Ultrapassada a etapa inaugural das tratativas as partes dão impulsionamento a um contato constante, trocando informações sobre o futuro negócio, internalizando a
confiança na conclusão do acordo. Essa confiança no desfecho do pacto acarreta conseqüências jurídicas e econômicas, tais como, emprego de tempo e dinheiro no
projeto de contrato em andamento. A certeza firmada, a partir das etapas em andamento das tratativas, leva à verossimilhança de que o negócio será executado.

                        A impossibilidade da responsabilidade pré-contratual pela ruptura das tratativas, sob a égide da existência de fato do vínculo obrigacional, não

cumpriria o verdadeiro papel do Direito:  a redefinição do bem comum. A passividade quanto à não-responsabilização da ruptura de um negócio jurídico que produz

uma provável sucessão de fatos gerando no cumprimento contratual seria desconsiderar a realidade fática, através do dogmatismo que urge em se desmistificar. Nesse

sentido “o direito recusa-se a abandonar a torre de cristal e o amoldar-se à vida” (MOTA PINTO: 1996)[5].

                        O primeiro pensador a discutir sobre a responsabilidade pré-contratual foi Rudolph Von Jhering, contudo, deixou de tratar a respeito da

responsabilização pelo rompimento das tratativas como hipótese de culpa in contrahendo[6]. O tema foi debatido somente no século XX. Wolfgang Küpper ressaltou

que a responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais como um instituto jurídico não foi tratado pelos autores do Projeto de Código Civil  alemão

promulgado em 1896.

                        O italiano Gabrielle Faggella, em sua obra intitulada Dei periodi precontrattualli e della loro vera e esatta costruzione scientifica , publicada em

1906, foi o primeiro doutrinador que abordou o tema de forma dogmática[7]. Faggella foi quem determinou importância e autonomia jurídica da fase de negociação

contratual, tendo como base três momentos diferentes: em primeiro lugar,  a etapa da elaboração do contrato; sucedendo, a concretização da proposta; e, por fim, a fase

operacional ou conclusiva do contrato. O autor em sua obra desenvolveu a teoria da culpa in contrahendo de Von Jhering em hipóteses antes não tratadas pelos

autores, excluindo a nulidade do contrato ou a possibilidade de vícios do objeto no contrato validamente concluído. A interrupção das tratativas pode ensejar a

transgressão do “acordo tácito pré-contratual” fixado entre os contraentes (FAGGELLA: 1906) [8]. Esse “acordo tácito pré-contratual” considera existente um liame

que obriga os pactuantes a manter as tratativas, até a consumação do negócio, ou até a conclusão de que os seus interesses não são coincidentes. O rompimento sem

justo motivo do pré-contrato, sem a obtenção de um resultado, quer positivo quer negativo, coage a parte responsável pela ruptura a ressarcir o outro contraente.

                        Os pensamentos de Faggella basearam-se na jurisprudência italiana. Em nota histórica, a primeira decisão da Corte de Cassação, de aplicação da

responsabilidade pré-contratual pela ruptura imotivada das tratativas, através do leading case, é datada de 25 de fevereiro de 1925[9]. A Corte de Cassação italiana

proferiu a decisão em um case em que as partes acordaram verbalmente um contrato de compra e venda de bem imóvel, e, sem justo motivo um dos contraentes se

opôs a assinar o contrato na forma imposta pelo diploma civilístico italiano.

                       Nessa decisão a Corte de Cassação compreendeu que, apesar de não haver dúvida de que a parte nas negociações tem o direito de se retirar antes da

conclusão formal do contrato, através da concessão das negociações, se formaria, então, a obrigação de não encerrá-las imotivadamente, sob pena de ter de indenizar

os prejuízos sofridos pelo outro contraente[10].

                       Com a propagação da doutrina de Faggella houve grande repercussão, também, no Direito francês, por meio do artigo publicado por Raymond

Saleilles, em 1907, intitulado De la responsabilité précontractulle a propos d’une étude nouvelle sut la matiére. Saleilles admitiu a possibilidade da responsabilidade
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civil pela suspensão pré-contratual.

                       O ponto de discordância entre os autores encontra-se no fundamento da responsabilidade pelo rompimento das tratativas. Saleilles entende que a

natureza da responsabilidade pré-contratual não está fundada em um “acordo tácito pré-contratual”, conforme fundamenta Faggella, mas na garantia legal baseada na

boa-fé e na eqüidade, limitando a retirada injustificada das negociações[11].

                       Na Alemanha, tratou pela primeira vez sobre o tema em sua obra Die Haftung für das Verschulden während der Vertragsverhandlungen, editada
somente em 1923 (HANS STOLL: 1923)[12]. Em 29 de novembro de 1909, o Reichsgericht julgou o primeiro case favorável à responsabilização pela ruptura das
tratativas, por parte do contraente que sem justo motivo rejeitou o estabelecimento do contrato, após incutir  na outra parte a confiança de que iria fazê-lo[13].

                       Quando do julgamento do segundo caso, houve a improcedência do pedido pelo Reichsgericht, isso em 24 de fevereiro de 1931, mas nesta época a

doutrina começava a tratar do tema[14] e viabilizou a possibilidade da responsabilização do contraente que rompe imotivadamente as negociações contratuais. Somente

em 1934 foi proferida a segunda decisão que concedeu indenização pela ruptura das tratativas na Alemanha.

                       Através dos pensamentos pioneiros dos autores Faggella, Saleilles e Stoll firmou-se o entendimento majoritário de que o princípio da boa-fé não podia

incidir  somente após ter surgido entre as partes a relação jurídica contratual. A negociação entre os contraentes faz nascer uma relação sóciojurídica e potencializa a

capacidade do sujeito causar prejuízos ao outro.

                       A principal contribuição de Faggella foi de inserir no período pré-contratual, durante as tratativas convencionadas pelos contraentes,  o surgimento de

deveres jurídicos específicos que, se descumpridos,  geram a responsabilização daquele que não os observa.

                       O reconhecimento da existência de deveres jurídicos especiais para os contraentes durante a fase das negociações pré-contratuais, levou à efetivação

de algumas exigências de comportamento durante esse período.  Dentre esses deveres,  avulta o que exige aos contraentes que negociem com lealdade e correção

(ALMEIDA COSTA: 1994)[15].

“(...) Através da responsabilidade pré-contratual, o que directamente se tutela é a confiança recíproca de cada uma das
partes em que a outra conduza as negociações num plano de probidade, lealdade e seriedade de propósitos. (...)”
 

                       O pensamento da responsabilidade pela ruptura das tratativas teve grande aceitação na doutrina brasileira. Como já observamos, no Código Civil

brasileiro não há regra geral que discipline essa modalidade de responsabilidade pré-contratual. O ordenamento jurídico deve estar organizado a preservar a confiança

nas relações, quer contratuais, pré ou pós-contratuais. Não é mais admissível deslealdade durante as negociações contratuais, assim como nas pré-contatuais.  Como o

ser humano é imprevisível existe a possibilidade de um dos contraentes romper as negociações de forma abusiva ou negligente, frustrando injustamente as expectativas

e anseios do outro contraente no estabelecimento do contrato que estava sendo negociado. Na cessação das negociações sem justo motivo, ocorrida através da violação

do dever de lealdade que as partes possuem, pode ser acionado um processo deflagrador da responsabilidade civil pré-contratual pela ruptura injustificada das

negociações contratuais[16]. Nesse sentido entende-se que (BENNATI: 1970)[17]:

“O Código civil de 1942 parecia ter oferecido, com o art.  1337, um novo e mais sólido argumento, a sustentação da
doutrina em análise. Com efeito, uma vez que a norma obriga as partes a comportarem-se segundo a boa-fé, daí se
poderia deduzir que, quando as negociações atingem um ponto que conduz uma das partes a confiar, razoavelmente, na
conclusão do negócio, a imprevista interrupção, sem motivo justificado, não seria leal e honesta por conseqüência,
deveria considerar-se proibida.”
 

                       Quanto ao dever de indenizar os danos causados pela suspensão do pacto pré-contratual, o operador do Direito deve optar entre a dualidade dos

princípios gerais de direito e a concretude dos fatos. A problemática encontra-se na prevalência do princípio da autonomia da vontade que reflexivamente acarreta a

faculdade de não contratar e romper as negociações contratuais sem justo motivo impunemente, ou reconhecer a exigência da aplicação irrestrita do princípio da boa-

fé. Com as reestruturações por que passa o Direito privado,  através da publicística dos princípios consagrados, sendo revistos em prol do bem comum, renasce o

princípio da boa-fé objetiva nos atos dos indivíduos, devendo ser aplicado, inclusive, quando se tratar de contratos, destacadamente no objeto em discussão, a fase das

tratativas pré-contratuais. Isto porque os atos contratuais em lato sensu criam para os contraentes uma confiança legítima na efetivação do negócio, caso não surja um

motivo relevante para seu rompimento, nascendo naquele que negocia um dever jurídico cuja infringência enseja a sua responsabilização pelos prejuízos causados ao

outro negociante (MOTA PINTO: 1966)[18].

“Numa hipótese concreta da rotura os interesses das partes serão: a) o interesse do autor da rotura,  cohonestado com a
aplicação plena do princípio da autonomia da vontade; reclama a faculdade de, na mais ampla medida possível, decidir
da realização ou não realização dum negócio jurídico e de modelar livremente o seu conteúdo, afastando-se do projecto
negocial assente; b) o interesse da parte em face da qual é operada a rotura,  cohonestado pelo princípio da protecção
da confiança no desenvolvimento duma actividade negocial; reclama a obtenção duma garantia jurídica para os actos e
despesas realizadas durante as negociações, eliminando-se assim o risco de prejuízos de tempo e dinheiro.”
 

                       O confronto entre o princípio da autonomia da vontade e o da boa-fé objetiva deve ser questionado a partir da análise da ponderação de interesses. De
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um lado, coloca-se em debate o interesse público na livre contratação, incentivando a liberdade contratual, respeitando-se os limites estabelecidos em lei,

conseqüentemente, existe a facilidade e a ampliação de novos negócios jurídicos. Diametralmente se coloca em debate o posicionamento de tal interesse; se de fato

respeita o bem comum, o interesse da coletividade, preservando a segurança jurídica nas contratações e nas fases das tratativas pré-contratuais. O ganho para a

sociedade com a adoção da boa-fé objetiva é que as pessoas se lançam no mercado com maior certeza de que não serão impunemente ludibriadas ou mesmo

prejudicadas por atitudes irresponsáveis dos seus potenciais parceiros contratuais (MARTINS COSTA: 1996)[19].

“(...) Este exame não se põe sem dificuldades para o intérprete. O período de formação dos contratos não oferece sinal
homogêneo e a sua tutela jurídica encontra-se polarizada por interesses por vezes em conflito.  De um lado, o interesse
da liberdade negocial, ou seja, as vantagens que pode haver em que os negociadores conservem intacta a sua autonomia
deliberativa até a formação do contrato, portanto ainda depois da emissão da oferta. De outro, o interesse do fomento
da boa-fé e da proteção,  as quais se manifestam em face das expectativas criadas durante a fase pré-contratual,
crescendo,  via de regra, à medida que o iter contractus progride.”

 

                       O aparente antagonismo da liberdade contratual motivada pela autonomia deliberativa se opõe à garantia jurídica obtida pela proteção da confiança,

através do princípio da boa-fé nas tratativas, que deve ser ponderado para não acarretar de um lado o desestímulo do comércio jurídico, do outro, a absoluta

irresponsabilidade dos negociantes (ALMEIDA COSTA: 1994)[20].

                       Trata-se de dois valores jurídicos protegidos igualmente: a autonomia deliberativa e a proteção da confiança legítima. São, sem dúvida, conceitos

jurídicos indeterminados, que somente através da ponderação dos interesses conflitantes serão resolvidos de acordo com o entendimento do julgador em cada caso

concreto. A existência ou não de responsabilidade pela ruptura das negociações demanda a verificação da legitimidade dessa ruptura, diante do valor que vai ser

atribuído a esses dois princípios na situação concreta sob exame (MARTINS-COSTA: 1996)[21]:

“Este exame é particularmente relevante no caso específico da responsabilidade derivada da ruptura das negociações,
uma vez que aí, dois dos elementos, apenas analiticamente cindíveis que a constituem — a ruptura injustificada e a
confiança legítima que foi fraudada pela ruptura — só se evidenciam in concreto. Ambas as expressões consubstanciam
conceitos vagos, ou “indeterminados”, de modo que é o julgador quem deve realizar a mediação concretizadora,
preenchendo-os à vista da concreta situação de fato e da ambiência onde operam.”
 

                       A responsabilidade pela ruptura das tratativas possui parâmetros e elementos configuradores nos quais o intérprete poderá se basear e que são
identificados pela doutrina e utilizáveis pelos operadores do direito. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil pela ruptura das negociações contratuais
são: a) a existência de negociações; b) a culpa, entendida como violação do princípio da boa-fé; c) o dano; d) o nexo causal.

                       Cabe mencionar que a responsabilização pela ruptura desmotivada na etapa pré-contratual possui como conteúdo material a proteção da confiança, a

situação em que um contraente adere, em termos de atividade ou de crença, a determinadas representações, que podem ser pretéritas, presentes ou futuras, que possam

ser efetivas (MENEZES CORDEIRO: 1997)[22]. O princípio da confiança explicitaria a caracterização de tais situações através de seu reconhecimento e sua devida

tutela. A confiança é uma forma de manifestação de certo direito, sendo necessária sua proteção, nesse sentido (WELLSPACHER, apud, MENEZES CORDEIRO:

1997)[23].

“(...) quem atue negocialmente com confiança num fato externo, que constitua, por força de lei ou de concepção no
tráfego, a forma de manifestação de certo direito, relação ou outro momento juridicamente relevante, é protegido nessa
sua confiança, quando o fato em causa tenha advindo daquele a quem a proteção da confiança é prejudicada”.
 

                       O princípio da confiança durante a fase das tratativas deve ser entendido através da legitimação formal atribuída por uma norma jurídica específica,

para o exercício de um direito conferido pelo ordenamento: a lealdade durante as negociações. A restrição a esse princípio, mencionando que a confiança induziria a

falhas nos pressupostos de eficácia da situação e não nos fundamentos constitutivos (OERTMANN, apud, MENEZES CORDEIRO: 1997)[24].

                       A lealdade nas negociações contratuais deve ser protegida não só pelas normas atinentes,  mas também, quando haja atentado ao dever de atuar de

boa-fé. A boa-fé exigida no momento essencial  da confiança é a boa-fé objetiva, conferida a lealdade, no jus positivismo, por meio de uma interpretação sistemática

quando em hipótese concreta falte norma de tutela específica. Normalmente, a boa-fé objetiva que era um princípio tradicionalmente não positivado encontra suas

limitações por meio de fatos exógenos, como na lex mercatore. Pois o Direito nasce do mundo dos fatos, devendo-se indagar as situações fáticas que exigem a

confiança nas tratativas, ligando efeitos de acordo aos contornos do sistema jurídico em questão.

                       Observa-se que o dever de lealdade e a confiança dos proponentes constituem uma parte entre a boa-fé objetiva e subjetiva, fazendo-se presente em

ambas.  Ele salienta a importância da união do princípio da confiança com o princípio da boa-fé (MENEZES CORDEIRO: 1997)[25]. Contudo, adverte que os

resultados serão verificados quando a confiança for revestida de uma roupagem material com a devida comunicação com a boa-fé. Por sua vez, o dever de lealdade no

curso das negociações contratuais e a responsabilidade decorrente da ruptura imotivada que gerou na parte de boa-fé a justa expectativa da celebração contratual

ficaram sob a denominação de “teoria da aparência (ALMEIDA COSTA: 1994)[26].

“(...) através da responsabilidade pré-contratual tutela-se directamente a fundada confiança de cada uma das partes em
que a outra conduza as negociações segundo a boa-fé; e, por conseguinte, as expectativas legítimas que a mesma lhe
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crie não só quanto à validade e eficácia do negócio, mas também quanto à sua futura celebração.”
 

                       É correto afirmar que as relações jurídicas, de natureza pré-negocial, sejam produto de confiança, e não só de relações morais. É no direito
romanístico que se funda a matriz do princípio da boa-fé. Originalmente, o termo de fides possui três significados distintos[27]: fides-sacra, fides-fato e fides-ética; o
primeiro designava o aspecto religioso, enquanto o termo fides-fato estabelecia a relação de mercancia entre os clientes e a devida garantia dada sobre a coisa,  e por
fim, fides-ética era o dever correlacionado à garantia.

                        Com a evolução desse princípio foi acrescentado o termo bona, reforçando o termo original, considerando a expressão fides bona ou bona fides. O

princípio da boa-fé foi introduzido nas decisões, considerando a evolução processual do direito romano,  negando a abstração das posições subjetivas, ressaltando

apenas o direito no plano da concretude[28].

                        O ordenamento jurídico romano encontra-se fundado na noção de bona fides, constituindo uma cláusula geral em tal direito (HORVAT: S.D.) O

mesmo autor considera que a expressão bona fides criou o pilar jurídico do direito romano,  pois é a garantia ou a manutenção da palavra dada. Para tanto, é mister

observar que a boa-fé é o argumento utilizado pelos pretores para dar o cumprimento da obrigação adimplida, durante os negócios jurídicos que se baseavam nas leis

estrangeiras.

                        Desse modo, a cláusula oportet ex fide bona estabelece um dever de agir sem culpa em seu sentido lato, além da promessa literal, tendo por base os

pressupostos da obrigação de honestidade e de lealdade. Horvat, afirma que a cláusula oportet fide bona é verdadeiramente uma clausola generale di diritto  miteniale,

la quale domina tutto il sistema contrattuale[29]. A oportet fide bona permite que o aplicador do direito tenha uma atuação ampla, pois em sua análise cognitiva

deveria interpretar a promessa das partes, não se restringindo apenas ao alcance da lei ou do pacto estabelecido[30].

                        O direito romano,  portanto, inaugura em seu sistema o princípio da boa-fé objetiva, servindo de bitola, medida reguladora e padrão para o direito

contratual e para outras áreas de direito privado.  Não havia diferença material ou técnica entre a bona fides da cláusula do oportet e a boa-fé do direito germânico.

Durante o período justinianeu houve uma compilação da legislação romana, e, o princípio da boa-fé foi desfigurado daquela interpretação objetiva dos pactos para ser

empregado em outras hipóteses, como acentua Menezes Cordeiro,  a boa-fé foi transformada em princípio geral de direito[31].

                        Assim, a boa-fé passou a ser vista horizontalmente quando qualificava a concreção do instituto jurídico, e verticalizada quando da configuração

evolutiva da cláusula bonum et aequum e da equitas de expressões técnicas para princípios de grande extensão, permeando a bona fides, indicando o dever de justiça,

de honestidade e de lealdade. A idéia de eqüidade era confundida com a boa-fé, sendo migrada até para o direito canônico. A boa-fé bipartiu-se em objetiva e

subjetiva; sendo divulgada no direito vulgar,  principalmente a boa-fé subjetiva, no campo do direito possessório.

                        No direito canônico, mesmo após a consolidação sistemática da regra jurídica realizada pela Igreja, o princípio da boa-fé não teve difusão teórica,

apenas, caracterizando o padrão ético subjetivista da bona fides[32]. No direito romano a boa-fé passou a ser empregada na retórica[33], prelecionando Ruffini que

este princípio canônico tinha como expressão axiológica a ausência do pecado[34]. O conjunto central do contrato deve ser o racional e não o moral, tendo em vista os

pressupostos de origem, pois sem eles não haverá uma efetividade da boa-fé. E para nós, esse entendimento é aplicável ao pré-contrato (MENEZES CORDEIRO:

1997)[35].

                        O Código Napoleônico, seguindo uma linha conceitual, no art.  550, definiu boa-fé subjetiva; prevê que o possuidor age segundo o princípio da boa-

fé quando, em decorrência de um título translativo de propriedade imóvel, ignora os vícios da propriedade agindo como se fosse dono. Observa Menezes Cordeiro que

o conceito de boa-fé subjetivo não foi aprimorado pelos doutrinadores franceses, entendendo que a boa-fé no âmbito jurídico-cultural continuou diluída, não sendo

percebido como um dever de conduta a partir dessa definição[36]. Igualmente, Yves Picod considera que no direito francês o dever de lealdade nos contratos encontra

sua base legal no art.  1.134, 3ª alínea do Código Civil  francês, em visão oposta à teoria da boa-fé subjetiva. Anteriormente, a regra jurídica francesa era considerada

um plus à vontade dos contraentes ao considerar que durante as convenções deve existir o dever de lealdade, sendo observada a boa-fé nos tratos contratuais[37].

                        O princípio da boa-fé tem seu ponto evolutivo no direito alemão, sendo entendido como elemento afetivo exterior[38]. No direito germânico destaca-

se, inicialmente, a aplicação da boa-fé nas cortes para ser desenvolvido posteriormente no campo doutrinário, a partir da expressão Treu und Glauben[39]. A boa-fé no

direito alemão possui pontos de semelhança com a bona fides da cláusula oportere. Contudo, não existe identificação entre a boa-fé germânica e a bona fides de

caráter subjetivo.

                        A expressão guter Glauben em alemão designa a boa-fé subjetiva. Atualmente, é utilizado o termo treu ou treue para ressaltar o dever de lealdade e

glauben ou glaube é entendido como crença, daí Treu und Glauben significa a boa-fé objetiva pela crença na lealdade nas relações. A expressão Glauben foi utilizada

pelo velho-alto-alemão para traduzir a fides romana, significando a fé cristã. Podendo, também, ser entendida como a confiança e a crença, não possuindo termo
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equivalente no novo-alto-alemão[40]. Sendo, depois, diversificada a utilização da fórmula confiança/boa-fé, em seu aspecto psicólogico-subjetivo ou, ainda, o padrão

de comportamento inserido pela composição da confiança/credibilidade[41]. Sendo possível identificar na análise do caso concreto. A Treu und Glauben diverge da

noção da bona fides porque aquela é empregada no sentido técnico-jurídico por meio da codificação, evidenciando, portanto, a vitalidade da boa-fé objetiva

(MENEZES CORDEIRO: 1997)[42]. O princípio da boa-fé do direito alemão, conceitualmente,  denota um instituto medieval no sentido do juramento de honra

cavalheiresco, garantindo e mantendo a palavra dada (STRÄTZ, apud, MENEZES CORDEIRO: 1997)[43].

                                Na visão comercial, a boa-fé objetiva era compreendida como o correto cumprimento dos deveres contratuais. Strätz em sua obra aponta dois aspectos
primordiais para a identificação da boa-fé alemã como um comportamento-padrão no tráfego jurídico, sendo eles: a) a obrigação imposta pelo dever de cumprir as
cláusulas contratuais, ou seja,  agindo com lealdade nas negociações contratuais; b) o fato que durante os tratos e a execução contratual se observa o exercício dos
direitos e os interesses dos contraentes.  Sendo absorvido o primeiro ponto quando as partes agem de acordo como dever de confiança decorrente do princípio da boa-fé
objetiva[44]. A boa-fé do direito alemão foi influenciada pelos valores da Idade Média,  como o dever de lealdade e o cumprimento das juras proferidas solenemente,
sendo fixados no Código alemão e nas legislações de cunho romanístico (MENEZES CORDEIRO: 1997)[45].

                        Karl Friedrich Von Savigny e outros pandectistas consideram a boa-fé como uma referência ingênua e antiquada (MENEZES CORDEIRO:

1997)[46]. Porém, as decisões dos tribunais alemães evidenciam a boa-fé objetiva como um princípio aplicado nas relações comerciais. As cidades de Lübeck,

Hamburgo, Bremen e Frankfurt em 1815 instalaram um tribunal superior de apelação comercial, com sede na primeira comuna. A primeira corte a emitir decisões

baseando-se no princípio da boa-fé objetiva foi o tribunal que recebeu o nome de Oberappellationsgericht zu Lübeck - OAG Lübeck. 

                           No direito alemão existem as expressões Guter Glauben e Treu und Glauben, empregadas tanto na área comercial como no direito civil. Contudo, a

boa-fé objetiva e subjetiva passa a ter um novo sentido prático, já que a primeira (boa-fé objetiva) é pré-requisito para o exercício das interpretações objetivas dos

contratos e fonte dos deveres pré-negociais[47]. Na doutrina alemã, em seu estágio inaugural de conceituação da boa-fé objetiva, destacavam a impossibilidade de

ruptura sem justo motivo das relações pré-contratuais e a interpretação objetiva de direitos e deveres das partes envolvidas. A implementação do princípio da boa-fé

objetiva ocorreu antes das construções doutrinárias. Como prova desse fenômeno, o fato de que no Código Comercial de 1861 foram feitas poucas referências sobre o

aludido instituto jurídico.

                        A aplicação da teoria da culpa in contrahendo de Jhering é encontrada nas pioneiras decisões proferidas pelo tribunal superior de apelação comercial

de Oberappellationsgericht zu Lübeck - OAG Lübeck, onde se observa a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. A primeira é datada de 14 de maio de 1850,

versando sobre uma ação para o pagamento de produtos previamente encomendados e que foram entregues, alegando a parte recorrente que apresentavam essas

mercadorias vícios, ensejando sua devolução por esta.  A época, inexistia na legislação o termo de denúncia de defeito do produto. O tribunal OAG Lübeck entendeu

que o comprador de mercadorias, quando não aceitá-las por qualquer motivo, deve informar rapidamente ao fornecedor, agindo assim, consoante a bona fides e os

deveres de diligência e de confiança durante a relação comercial, sendo denominada de suppressio. No segundo caso, julgou-se a inexecução contratual do pagamento

da indenização do seguro de um navio que afundou com toda sua carga. A seguradora não efetuou o pagamento da indenização porque entendeu que a embarcação não

se encontrava abrigada. O tribunal OAG Lübeck decidiu que no contrato de seguro, também, prevalece o princípio da boa-fé objetiva e a declaração do segurado deve

ser feita de modo expresso ou por meio de comportamentos e atos que levem a configurar a confiança do pagamento do seguro. Na terceira decisão do mesmo tribunal,

condenou-se o comerciante a ressarcir os prejuízos causados mesmo não sendo concluído validamente o contrato, por entender ter sido violadaa boa-fé objetiva, sendo

este um padrão de comportamento geral, independente da vontade dos contraentes.

                        A unificação do direito contratual germânico deu continuidade à aplicação do princípio da boa-fé objetiva como norma de conduta, limitando o

exercício do direito potestativo de romper as relações jurídicas e servindo como elemento balizador dos comportamentos dos participantes.

                       Em 29 de outubro de 1870, o Tribunal Comercial Superior da União, Bundesoberhandelsgericht - BOHG decidiu sobre a compra e venda,

determinando parâmetros sobre o valor do silêncio durante a tramitação das negociações contratuais. Para o BOHG o silêncio é uma forma de aceitação tácita, sendo,

inclusive, positivado nas normas alemãs e pelo direito consuetudinário. Não partindo do consenso comum e geral, mas do princípio manifestado em certas direções.

Ficou assentado que a omissão da declaração durante a fase de negociação seria uma violação ao dever de lealdade, principalmente quando o silêncio caracterizar o

dolo, sendo protegida a boa-fé durante as tratativas comerciais. O BOHG decidiu que a simples ausência de resposta não seria considerada uma violação ao princípio

da bona fides objetiva.

                        O Tribunal Comercial Superior do Império - Reichsoberhandelsgericht-ROHG - aplicou o princípio da boa-fé como elemento preponderante durante

as negociações comerciais, destacando que a remessa de uma missiva a outra parte geraria a expectativa de que a não-anuência das condições contratuais deveria ser

manifestada pelo outro contraente. A aceitação tácita do acordo ocorreu pela ausência de resposta do destinatário que não se manifestou contrário à proposta que lhe
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foi endereçada[48].

                        O tribunal BOHG, em outra oportunidade, decidiu um caso em que as partes negociavam farinha. Houve a remessa comprovada da mercadoria para o

comprador que não se manifestou previamente sobre as falhas do produto. O BOHG entendeu que o silêncio do comprador era a manifestação de concordância,

atestando estar apto o produto, assim, possibilitando a execução do contrato, renunciando às indenizações ocasionadas pelo vício do produto em decorrência do seu

silêncio, que foi entendido como anuência[49].

                        Durante as tratativas, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva manifestado por declarações verdadeiras e específicas de vontade, vedando-se a

supressão da vontade viciada pelo magistrado que interpretará objetivamente as declarações externalizadas, conforme a decisão do ROHG de 24 de setembro de 1873.

                        O Tribunal Comercial Superior do Império, em 11 de março de 1874, decidiu um caso no qual o negociante querendo aplicar uma sanção a outra
parte, não a comunica oportunamente. O Tribunal entendeu que houve violação do dever de lealdade quando da não-comunicação da intenção de aplicar tal
penalidade, em decorrência da aplicação da boa-fé objetiva.

                        O Tribunal Comercial - Reichsgericht - RG, em decisão de 1° de outubro de 1879, entendeu que o princípio da boa-fé deveria ser incorporado à

ordem privada em geral[50]. Menezes Cordeiro acentua que a boa-fé quando aplicada à conjuntura privada deve ser compreendida como “periférica”, isto porque se

originou no direito alemão a partir da jurisprudência.

                        O Tribunal Comercial em outra decisão datada de 08 de dezembro de 1883 analisou o alcance de um contrato de seguro, estabelecendo como
cláusula geral a boa-fé objetiva. Em 13 de fevereiro de 1886, o mesmo tribunal julgou a responsabilização de uma companhia de estrada de ferro que carregava uma
carga de fósforos. Os produtos foram inutilizados durante um incêndio no curso do transporte. A corte alemã de comércio entendeu que a conduta da empresa
fabricante dos fósforos seria contrária ao princípio da boa-fé objetiva, porque, sabendo que o conteúdo transportado oferecia perigo concreto de incêndio, deveria ter
avisado a transportadora sobre esse risco inerente ao produto.

                        O contraponto entre a boa-fé objetiva e a subjetiva é encontrado no Código Civil  alemão. A contribuição alemã foi terminológica,  diferenciando a

boa-fé objetiva da subjetiva (MENEZES CORDEIRO: 1997)[51]. A boa-fé objetiva no direito germânico, durante longa data, foi  produto lógico-racional das Cortes

Comerciais alemãs, com as referências gerais do princípio da bona fides positivado pelo BGB. O mesmo autor lembra que o princípio da boa-fé objetiva teve seu

alcance limitando pela matriz jus racionalista na qual estão presentes os ideais liberais, também encontrados na economia. Destaca que o pré-contrato e o contrato

passaram por um processo de reestruturação ocorrendo o fortalecimento e a concretização principiológica.  Assim, a obrigação pré-contratual de agir com boa-fé tem

por base o cumprimento das formalidades exigíveis.

                        A diferenciação entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva feita pelo BGB é que a primeira está ligada ao agir do sujeito, isto é, as circunstâncias

complexas que o levam a exprimir, na visão técnica, os indicadores da ação daqueles que compõem a relação jurídica.  Enquanto, a boa-fé objetiva considera a

natureza material das negociações. Menezes Cordeiro observa que os codificadores alemães adotaram uma sistemática aberta ao abordarem os elementos endógenos e

exógenos inerentes à legislação codificada que resultou na aplicação da boa-fé objetiva dos casos concretos anteriormente apreciados pelos tribunais.

                        O princípio da boa-fé objetiva é um valor supremo no Direito Civil  positivo com aplicabilidade universal (LARENZ: 1987)[52]. Segundo o

pensamento de Menezes Cordeiro sobre a evolução da boa-fé objetiva, esta tem como ponto de partida as transcrições do Bürgerliches Gesetzbuch[53], sendo, a

posteriori, introduzido tal princípio nas legislações extravagantes de diversos países[54] e acentuado pela doutrina[55].

                        A primazia do princípio da boa-fé perante o princípio da vontade autônoma (COUTO E SILVA: 1980)[56]. Na verdade, o papel criativo do

magistrado se constitui em um aspecto capital na busca da justiça, agindo com autonomia e de forma independente em relação à vontade das partes, permitindo,

portanto, uma construção objetiva no curso das tratativas, com a possibilidade de um meio que se encontra acima dos interesses egoísticos e individualistas das

partes[57].

                        O direito contratual era regido pelo princípio da autonomia da vontade e durante séculos balizou as relações privadas. Porém, deu lugar para valores

sociais em detrimento dos individuais quando da publicização do direito civil. A doutrina e a jurisprudência reclamavam a positivação do princípio da bonae fides.  O

princípio da autonomia da vontade não foi abandonado, assim como a liberdade de contratar ou não, mas deve ser visto sob um enfoque material abandonando a

compreensão formal do instituto. Ocorreu uma reestruturação nas cláusulas negociais retirando a aplicabilidade e a eficácia do princípio da autonomia de vontade,

limitando as condições gerais de negócios ou retirando a superioridade de um dos contraentes,  a partir da ascensão do princípio da boa-fé, para a solução dos

interesses negociais colidentes.

                        A obrigação como processo  é apresentada como um princípio maior e fundamental oriundo da boa-fé objetica, para um processo que vem se

tornando globalizante (COUTO E SILVA: 1980)[58]. É prematuro afirmar que todos os deveres resultam da boa-fé objetiva, mas é possível observar que este
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princípio restringe o âmbito da autonomia de vontade, exerce função criadora de direitos e deveres.

                        O Código Civil  de 2002 omitiu-se quanto às obrigações pré-contratuais, limitando-se apenas a regular o “Contrato Preliminar”, nos artigos 462 a

466. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Diferentemente o “contrato preliminar

distingue-se da simples oferta ou proposta das negociações preliminares em preparo de contrato.” [59]

                        O contrato preliminar, com observância no disposto pelo artigo 462, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá

o direito de exigir a celebração do definitivo, assinalando prazo à outra para que o efetive. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Esgotado o

prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a

natureza da obrigação. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e danos. Se a promessa de

contrato for unilateral, o credor,  sob pena de ficar esta sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este,  no que lhe for razoavelmente

assinalando pelo devedor.

 

 

2. NATUREZA JURÍDICA DA IMPUTABILIDADE NO ROMPIMENTO DAS TRATATIVAS PREAMBULARES NA TEORIA GERAL DOS

CONTRATOS

 

 

                        O princípio da boa-fé permeia todas as etapas contratuais, constituindo-se no ponto central para se imputar eventual indenização decorrente  da

responsabilidade pela ruptura abusiva das tratativas contratuais, tendo em vista que os pactuantes devem ter o dever de se comportar no iter negocial sob a orientação

do princípio da bona fides.

                        A constituição de um contrato possui como requisito fundamental o acordo de vontades para que produza efeitos jurídicos, e mesmo antes da

constituição contratual existem efeitos de cunho obrigacional.

                        Na “gênese” do pré-contrato, o elemento figurativo também é a declaração de vontade que está configurada pela confiança criada na outra parte de

que haverá efetivamente a realização de um contrato. A manifestação da vontade durante as tratativas é externalizada por uma vontade receptícia, isto é, a recepção de

um contraente quanto à justa expectativa de que será firmado o contrato é essencial  à eficácia do pré-negócio. A proposta durante as negociações pode não ser aceita,

perdendo, portanto, a eficácia, descaracterizado estará o negócio jurídico (PONTES DE MIRANDA: 1984)[60]. Contudo, se o contrário ocorre,  na fase das tratativas,

a oferta válida fará surgir no mundo jurídico uma gama de efeitos, podendo a mesma ser revogada.

                        O atual Código Civil, trata do contrato preliminar ou pacto de contrahendo como sendo uma convenção provisória que observa os requisitos do art.

104 do Código Civil  e os elementos essenciais ao contrato. Ou seja,  res, pretium e consensum, objetivando a concretização de um futuro contrato definitivo,

assegurando pelo começo do ajuste a possibilidade de firmá-lo no tempo oportuno[61]. Considera Washington de Barros Monteiro que o teor da Súmula 239 do

Superior Tribunal de Justiça, de 28 de junho de 2000 - “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no

cartório de imóveis.” -, com a nova regra dos contratos preliminares, afigura-se prejudicado vez que para a exigibilidade do contrato definitivo é imperativo,

preliminarmente, que o contrato tenha sido registrado no Cartório de Títulos e Documentos,  nos termos do parágrafo único do art.  127 da Lei nº 6.015/73, em se

tratando de bem móvel; e no Registro de Imóveis tratando-se de bens imóveis[62].

                        A prerrogativa assegurada no art.  464 do Código Civil  de 2002 será obtida por meio de execução específica prevista no art.  639 do Código de

Processo Civil  de 1973. O Código de Processo Civil  de 1939 já dispunha que: “Nas promessas de contratar,  o juiz assinará prazo ao devedor para executar a

obrigação, desde que o contrato preliminar preencha as condições de validade do definitivo.”

                        A lei n° 4.591/64, em seu art.  35, dispõe que o incorporador terá o prazo máximo de sessenta dias, a contar do termo final do prazo de carência, se

houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, do contrato de construção e da convenção do condomínio, de acordo

com a discriminação constante da alínea "i" do art.  32. Não havendo prazo de carência, conta-se da data de qualquer documento de ajuste preliminar.

                        A boa-fé objetiva é típica das relações contratuais e pré-contratuais, exige das partes um comportamento standard,  avaliando-se as atitudes de
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cooperação e confiança das partes e o respeito por seus interesses respectivos.

                        O Código Civil  brasileiro de 1916 bem como o atual não adotaram a “teoria da declaração”, mas a aceitação dessa teoria pela doutrina foi um dos

pressupostos para a “teoria da confiança” com o objetivo de tutelar um padrão comportamental correto. A confiança que as partes depositam na consumação do

negócio proposto é motivada pela boa-fé, para tanto o respeito da palavra proposta durante as negociações gera a esperança do cumprimento do que foi pactuado pela

contraparte, por causa da confiabilidade da conduta, pela expectativa de um comportamento leal. Atualmente, a liberdade de contratar ou não será exercida em razão e

nos limites da função social do contrato, observando os contratantes, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé,

conforme asseguram os artigos 421 e 422 do Código Civil  de 2002.

                        O princípio da boa-fé objetiva é o padrão comportamental incidente nas relações pré-negociais, porque os contraentes mantêm entre si um contato

mais próximo com uma finalidade comum – de constituírem um contrato. Nessa matéria, a relação jurídica não tem por conteúdo um dever de uma parte realizar em

favor da outra uma prestação. O seu conteúdo consiste em fazer surgir para as partes em negociação alguns deveres,  todos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva.

Considerando-se, pacificamente, que a declaração tem um próprio valor – o valor social – autônomo, sendo o meio no qual reputa os elementos interiores

reconhecíveis, nos quais o concontratante tem o direito de confiar. Devemos notar,  contudo, que as despesas provenientes da confiança depositada são mantidas em um

mínimo. Todavia, em todas as bases para a compensação, exceto na medida de restituição, toda confiança é compensada. Assim, a quebra da confiança imputada à

outra parte pode decorrer de excessivas despesas provenientes da expectativa depositada na realização do negócio jurídico que fora frustrada no exercício abusivo de

um direito potestativo.

                        A responsabilidade pelo rompimento das tratativas contratuais surge quando as partes negociam as cláusulas contratuais, acarretando no contraente

expectativas da efetivação do pacto, devendo aquele que gerou a confiança na consumação do acordo reparar o dano caso tenha encerrado as negociações

injustificadamente. Esse imperativo é concebido excepcionalmente, quando houver a quebra da confiança depositada nos procedimentos efetivados durante as tratativas

ou, então, quando uma das partes omite informações fundamentais para que o outro contraente possa decidir sobre a realização ou não do negócio jurídico ajustado.

Ou ainda, não informando sobre circunstâncias que forçosamente gerariam a invalidade contratual, pois, em regra,  mesmo iniciadas as negociações, as partes têm o

direito potestativo de não estabelecer o contrato não dando ensejo ao dever de indenizar.

                         Para alguns doutrinadores a responsabilidade pela ruptura das tratativas contratuais possui como balizamento que as negociações contraídas pelas

partes irão decorrer em uma “promessa unilateral de prestar” (Einseitiges Leistungsversprechen). A responsabilidade pelo rompimento das negociações teria como

pressuposto a “palavra dada” (gegebene Wort)[63], um “sentimento comum de justiça”.  Para essa teoria, o fundamento da responsabilidade residiria na confiança que

um dos contraentes de boa-fé deposita na efetivação do contrato, e a outra parte a partir de um comportamento culposo no momento de formação rompe produzindo

prejuízos; isto ocorre porque em uma relação jurídica a confiança surge em decorrência da lei. Do ponto de vista do mercado, o custo de oportunidade provavelmente

está próximo ao benefício da confiança. Por outro lado, o prejuízo da confiança provavelmente está próximo ao cumprimento total do contrato. Assim, o cumprimento

total ou a expectativa de prejuízos são adequados. Além disso,  quanto mais confiável uma promessa é maior o retorno que esta evidenciará, ou seja,  tanto mais valiosa

a remuneração. Um contrato barganhado pode oferecer às partes a oportunidade de otimizar os termos do contrato e deixar os riscos recaírem sobre o segurador do

custo mínimo. C. J. Goetz preocupa-se com a soma de fazer promessas, enquanto a maior parte da literatura sobre o contrato está preocupada com a decisão de

quebra ou não, uma vez assinado o contrato, ou seja,  depois de feita a promessa.

                        A teoria da promessa unilateral de prestar ou Einseitiges Leistungsversprechen  não possui aceitação pela doutrina majoritária, sob o argumento de que

o ato inaugural das tratativas até a efetivação do contrato não é bastante para que o contraente que efetivou uma promessa unilateral de contratar ou de não encenar as

negociações sem justo motivo seja responsabilizado.

                        A proibição do venire contra factum proprium é o outro fundamento para a responsabilização pela ruptura das tratativas. A vedação do venire contra

factum proprium encontra-se no dever decorrente do princípio da boa-fé, isto é, os deveres de conduta de natureza secundária nos quais os contraentes não devem

proporcionar danos a outrem, evitando prestações positivas ou negativas para o cumprimento dos pactos.

                        Os comportamentos desleais quebram a confiança na efetivação do contrato, frustrando, assim, a expectativa do outro contratante no auxílio de manter

o que foi pactuado, e, sem justo motivo desiste (BENATTI: 1970)[64].

“(...) a relação dirigida à conclusão de um negócio torna-se fonte da obrigação de comportar-se com boa-fé no
momento em que surge para uma ou para cada uma das partes confiança objetiva na outra”.
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                       O venire contra factum proprium é uma das manifestações do princípio geral da boa-fé. Os acordos consoantes com a boa-fé surgem no direito

estrito, e são justificados dogmática e sistematicamente, sendo suscetíveis de serem controlados em cada caso concreto. Os costumes surgem quando a autonomia

privada é contornada, descrevendo novos comportamentos a serem assumidos. Neste momento, encaixando a boa-fé, esta moldando os comportamentos concretos. Mais

complexa, a boa-fé prescreve coordenadas a serem exigidas em respeito ao sistema jurídico. Por sua vez, a responsabilidade pela interrupção das negociações

contratuais é obtida quando um dos sujeitos na relação jurídica com o seu comportamento, externaliza uma confiança na parte contrária de que o iter negocial será

efetivado e ocorrerá o estabelecimento do contrato. A questão fundamental é que existe um dever geral de diligência – compreendido em sentido lato sensu  –, que se

coloca na fase antecedente à da execução do contrato. Dever esse movido pela confiança alcançada através do caminho negocial para que as relações econômico-

sociais possam desenvolver-se com um padrão de normalidade de cada sistema (PONTES DE MIRANDA: 1984)[65].

“(...) o fundamento está em que todos têm o dever de verdade, todos, nos negócios jurídicos,  hão de comunicar o que
sabiam ou deviam saber, ao ser concluído o contrato. (...)  Culpa in contrahendo é toda a infração do dever de atenção
que se há de esperar de quem vai concluir contrato, ou de quem levou alguém a concluí-lo. O uso do tráfico jurídico
cria tal dever, que pode ser o dever de verdade, o dever de diligência no exame do objeto ou dos momentos para o
suporte fático, exatidão no modo de exprimir-se, quer em punctações, anúncios, minutas ou informes”.

 

Em outro posicionamento, surge a teoria do “abuso do direito” como base para a responsabilidade pelo rompimento das tratativas (MOTA

PINTO: 1966)[66].

“Assentarmos, portanto, na aplicação da doutrina do abuso do direito a responsabilidade por abandono do iter negocial
na fase negociatória. É essa, a nosso ver, a fórmula que, mais aceitavelmente, pode conciliar as exigências da justiça e
da certeza.”

 

                         O direito potestativo de estabelecer ou não uma relação jurídica contratual é preservado por esta doutrina, mesmo já tendo sido iniciadas as tratativas

com o fim de executarem um contrato. Porém, em dadas situações, o exercício do direito de pôr fim nas negociações feitas de modo abusivo gerando prejuízos à parte

contrária corresponderá em um dever de reparar o dano suportado[67].

                         A doutrina do abuso de direito como substrato da responsabilidade pela interrupção das negociações é, inicialmente, a resposta para tal

questionamento, mas o seu ponto fundamental não justifica o tertium genus de responsabilidade de que se está tratando.

                        A tese de abuso de direito tem como fim coibir o contraente que abusa no direito de não contratar,  ou seja,  em dadas hipóteses o pactuante que

desiste de realizar o contrato, após ter iniciado as tratativas para o seu estabelecimento. Para que se possa empregar tal teoria ao objeto sob exame, o foco de estudo

desta deveria ser revertido do “direito de não contratar” para a noção do “direito de romper as negociações contratuais”. Na verdade, o que se faz abusivo é o exercício

do direito de romper as negociações contratuais. Para tanto, se fosse considerado abusivo o exercício do direito de encerrar as negociações em uma determinada

situação seria o de se suprimir tal direito naquele caso concreto.

                        O problema seria solucionado se as tratativas quando encerradas tivessem indícios ou não de abuso pelos concontratantes, verificando se o

comportamento adotado feriria a confiança dirigida para a execução do objeto contratual. O dever de lealdade recai na exigência de que as partes pactuantes

abstenham-se de comportamentos que possam mascarar o fim do negócio ou causar o desequilíbrio nas prestações previstas no tráfico negocial. Incluindo, também, o

dever de atuação de modo a preservar o objetivo e a economia contratual.

                        Os deveres de proteção da confiança dos contraentes estão vinculados no sentido de que as partes não podem provocar danos mútuos às pessoas e

aos seus respectivos patrimônios. Desse modo, os acordos devem ser protegidos, e a sua violação deverá ser interpretada consoante o princípio da boa-fé, considerando

os usos do tráfico jurídico.

                         O fundamento da responsabilidade pela suspensão do trato negocial seria o dever de lealdade que as partes devem ter obtido através de um

comportamento padronido,  em consonância ao princípio da boa-fé objetiva. O foco da questão reside no comportamento da parte que rompe as tratativas, durante todo

o desenrolar das negociações, a fim de se verificar a congruência entre a conduta por ela adotada durante as tratativas e o ato de desistir da contratação.

                         Considerar que a materialidade dos fatos jurídicos é obtida a partir do classicismo com o princípio da boa-fé objetiva através do emprego da justiça

distributiva e comutativa. Enquanto o princípio da confiança não exige a proteção no ordenamento jurídico em face do sistema, a materialidade da relação necessita

análise sistemática protetiva.

                            Com base no princípio da materialidade, ou seja,  a indicação de soluções para os casos concretos buscando a verdade real, a boa-fé objetiva
decorrente da confiança no ordenamento jurídico afasta-se da resolução do problema do formalismo legal, visando à busca da verdade formal. Obtendo decisões que
vão além do simples silogismo legal. Assim, atribuindo ao operador do direito um controle do contrato em sua materialidade, em conjunto com a confiança protegida.
O princípio da boa-fé objetiva exige das partes que considere o interesse que o outro contraente tem na conclusão do contrato, a fim de que uma parte não se
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comporte de maneira irresponsável em relação à expectativa do outro contratante quanto à conclusão do contrato. Por tal fato o princípio da boa-fé objetiva propicia ao
juiz a matéria para formar instituições sólidas, correspondendo aos novos valores e fatos sociais, por meio de uma função individualizadora (MENEZES CORDEIRO:
1997)[68].

“A disposição que remete para a boa-fé não tem, ela própria,  um critério de decisão: a interpretação tradicional de tal
preceito não conduz a nada. Na sua aplicação, o processo subsuntivo torna-se impossível.”  
 

                           O bem jurídico em proteção é a confiança depositada pelos contraentes na efetivação do que foi pactuado, nascendo de um dever de lealdade. Se

um dos concontratantes desenvolve, dentro de um padrão de normalidade, a idéia de que o contrato será firmado, responderá pelos prejuízos decorrentes de seu

comportamento, caso abandone as tratativas sem justo motivo. A aferição do grau de responsabilidade pelo rompimento das negociações pré-contratuais será

mensurada pelo propósito e pelas condições constitutivas do contrato.

                           A doutrina da responsabilidade pré-contratual surge da inafastável premissa de que existem obrigações laterais, provenientes das interrupções das

negociações que antecedem o contrato e tem natureza intra-obrigacional. Devido ao princípio da boa-fé objetiva, em seu aspecto positivo, isto é, no dever de lealdade

e na proteção à confiança do contraente que teve suas expectativas quanto à manutenção do que fora acordado. Sendo na fase preambular,  o contrato desfeito por mero

deleite da outra parte. Vedando-se, dessa forma, o venire contra factum proprium[69].

 

 

3. CONCLUSÃO

 

                          O sistema jurídico brasileiro é resultante de um arcabouço histórico-colonial e conceitos jurídicos alienígenas[70]. A aplicação do direito é um

fenômeno dinâmico, que se não limita a um só momento, um só instante, mormente se desdobrando em fases sucessivas e indeclináveis. Para tanto, emanado o poder

competente em editar preceitos gerais e abstratos,  a aplicação do direito é o encontro da realidade circundante com o ordenamento jurídico, conjunto este,  protegido

por uma sanção externa e institucionalizada.

                          O Direito brasileiro, na visão da doutrina alemã caracteriza-se como herdeiro do jus romano.  Essa classe sofre influências do modelo legislativo de

codificação francesa, o  Code Civil francês, de 1804. É  pacífico, porém, na doutrina brasileira que o Código Civil  e o Direito Civil  clássico brasileiro também

sofreram influências das codificações portuguesa, espanhola e italiana, assim como dos Códigos alemão e suíço.

                           A tradição brasileira decorre de idéias recebidas nos séculos XVIII e XIX, pelo direito europeu, destacadamente no ramo do Direito Civil, face à

necessidade de atualizar as Ordenações Portuguesas e aplicar a Lei da Boa-Razão[71]. A Filosofia do Direito e o emprego de técnicas interpretativas próprias eram

pouco desenvolvidos. Os dispositivos legais não se aplicam automaticamente e a compreensão da mens leges (vontade normativa da lei) é indispensável já que a

máxima latina in claris non fit interpretation, deve ser entendida levando em consideração a desvinculação que ocorre com a publicação da norma[72].

                           Quando o legislador do Código do Consumidor e até mesmo do Código Civil  consideraram a subordinação que estaria sujeita todo aquele que

ocupava a posição jurídica passiva, relacionou-a a idéia de uma relação jurídica obrigacional. Logo, o modelo adotado pela lei civil foi  de ampliar o significado da

expressão prestação, inserindo no contexto obrigações positivas ou negativas, desde que fossem “economicamente apreciáveis”, aplicando, nesse caso, àquelas

principais quanto às acessórias.  Assim, é importante destacar que existe uma relação jurídica obrigacional mesmo antes do vencimento da prestação principal,  porque

já  há vínculo jurídico, existindo, portanto, um dever jurídico.

                           Contrapondo-se aos países da família romano-germânica, que em matéria de proteção do hipossuficiente,  destacadamente nas relações contratuais

de consumo, desenvolveu-se naturalmente pelas interpretações reiteradas dos tribunais, concretizando as cláusulas gerais de boa-fé[73] nas relações  jurídicas. O

Código Civil  brasileiro de 1916 pode ser considerado como “produto” ou criação típico do século XIX, marcado pelo momento histórico do liberalismo e de criação

científica do Direito no qual foi inserido.

                           Concluí-se que a responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais se faz necessário a existência da responsabilização pelo descumprimento

de qualquer tipo de contrato preliminar. As partes antes de estipularem contratualmente a obrigação de constituir um contrato entre si projetado. Desse proceder, as

partes criam obrigações de fazer ou deixar de fazer. Caracterizando,  nesse determinado momento, um vínculo obrigacional, em que cada parte pode exigir da outra o

cumprimento de uma prestação pré-firmada. A teoria da responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais decorre de outro campo. Os contratos se formam a

partir do encontro de duas declarações receptícias de vontade, a proposta de contrato e a subseqüente aceitação. Antes, contudo, o momento em que se consagram as
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declarações de vontade, realizam as partes uma série de atos preparatórios. O contrato, portanto, são antecedidos por uma fase de negociação denominada atos

formativos da contratação que pode perdurar no tempo, dependendo do objeto do acordo ou da natureza da gestão negocial.

                           Durante os pactos não há ainda vínculo jurídico entre as partes, no sentido de que uma esteja obrigada a prestar alguma coisa à outra.  As partes

são em princípio livres para abandonar as negociações, sem constituir vínculo obrigacional algum. Em certas situações, porém, analisaremos que o rompimento das

tratativas pode gerar responsabilidade para a parte que assim procede.

                           O reconhecimento da responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais requer toda a cautela por parte de operador do Direito, já que a sua

configuração deve pressupor a presença de alguns elementos rígidos, sem os quais deve ser negado qualquer tipo de responsabilidade. O princípio que deve vigorar no

âmbito das negociações contratuais é o de que o contraente é livre para encerrar os acordos em qualquer momento anterior ao estabelecimento da relação contratual,

essa é uma exigência do princípio da autonomia da vontade.
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chamado usus modernus pandectatum, que nada mais era do que a visão atualizada,  já dogmática e científica do direito europeu comum. MIRANDA,  Francisco
Pontes de. op. cit. p. 73.
[72] FERRARA, Francesco (1987). Interpretação e aplicação das leis. Trad. de Manuel Domingos de Andrade. 4. ed. Coimbra: Armênio Amado, p.p. 111 e 174.
Preleciona Ferrara: “O juiz é o intermediário entre a norma e a vida: é o instrumento vivo que transforma a regulamentação individual das relações  dos particulares;
que traduz o comando abstrato da lei no comando concreto entre as partes, formulando a sentença. O juiz é a viva vox iuris.
O juiz, porém, está submetido às leis, decide como a lei ordena, é o executor e não o criador da lei. A sua função específica consiste na aplicação do direito.
(...)  Decerto o juiz nem sempre pode dar satisfação às necessidades práticas, limitando-se a aplicar a lei; alguma vez se encontrará em momentos trágicos de ter de
sentenciar em oposição ao seu sentimento pessoal de justiça e de eqüidade, e de aplicar leis más. Tal é, porém, o seu dever de ofício. Na reforma das leis, na
produção do direito novo pensam outros órgãos do Estado: ele não tem competência para isso.
Só com está condição se pode alcançar aquela objetiva segurança jurídica que é o bem mais alto da vida moderna,  bem que deve preferir-se a uma hipotética
proteção de exigências sociais que mudam ao sabor do ponto de vista, ou do caráter, ou das paixões do indivíduo. Esta é a força da justiça, a qual não é lícito
perder, se não deve vacilar o fundamento do Estado; mas esta é também a sua vantagem de o povo nutrir confiança em que o direito permaneça direito”.
[73] MARQUES, Claudia Lima. op. cit.,p. 6. “Ao contrário, caracterizou-se até os anos 70 por uma forte manutenção do individualismo e liberalismo do Código
Civil de 1916. Na década de 1970, o Projeto Reale, de Código Civil, ainda hoje para ser aprovado, trouxe nova luz sobre o problema, optando por explicitar o
princípio da boa-fé e introduzir, uma série de normas de controle para as relações contratuais massificadas, com forte espírito intervencionista. Mas  foi somente com
a redemocratização e a Constituição democrática de 1988 que o tema da proteção do consumidor ganhou contornos sérios no Brasil, agora já com forte influência do
direito norte-americano, berço do consumerismo, e da já abundante legislação  harmonizadora da União Européia. O art.  48 das Disposições Transitórias da
Constituição Federal de 1988 ordenou ao legislador ordinário organizar um Código de Defesa do Consumidor, em plena era da descodificação”.
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SHAM LITIGATION NO ANTITRUSTE: ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO COM EFEITOS NA
ESFERA CONCORRENCIAL

SHAM LITIGATION IN ANTITRUST: THE ABUSE OF RIGHTS OF ACTION WITH EFFECTS ON THE
COMPETITIVE

DÉborah Delmondes De Oliveira

RESUMO
RESUMO 

O presente artigo se propõe a traçar questões que envolvem a “Sham Litigation” e suas
conseqüências na visão do antitruste. O objeto da presente pesquisa visa demonstrar o impasse
existente perante a prática da conduta ilícita descrita como “Sham Litigation” e sua superficial
caracterização no Direito Econômico. Além disso, o trabalho tem como objetivo detectar como
tais condutas interferem de maneira expressiva nos diversos setores da economia. Para tanto,
será necessário adentrar em alguns casos ocorridos no Brasil que tiveram indícios de “Sham
Litigation” no intuito de demonstrar o impacto que tais condutas anticompetitivas ensejaram no
âmbito concorrencial. É importante frisar que não se pretende esgotar o tema proposto,
tampouco fornecer respostas definitivas acerca do assunto, tendo em vista que a matéria é
recente e de grande complexidade. Neste artigo científico, a intenção é demonstrar a
importância de se criar legislações específicas e jurisprudências apropriadas ao tema para termos
condições de aprofundar e detectar os elementos objetivos caracterizadores da “Sham
Litigation”. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: “Sham Litigation”, Antitruste, Direito Econômico,
Condutas Anticompetitivas.

ABSTRACT
ABSTRACT 

This research analyzes the problems related to sham litigation and its implications to antitrust.
The main goal is to demonstrate the existence of this illegal conduct, since it is hard to prove in
practice and the superficial characterization in the Economic Law. Thus, this study demonstrates
that theses conducts interfere in many sectors of the economy. Furthermore, it will be necessary
to study Sham Litigation cases in Brazil in order to detect anticompetitive conduct around
competitor scope. It seems important to underline that this research does not have the ambition
to fulfill the entire analysis of sham litigation, neither to give precise answers to these problems,
since this issue is recent and complex. This scientific research intends to demonstrate the
importance of creating specific legislations and jurisprudences appropriate to this subject. Then,
creating condition to explore and detect essential elements of Sham Litigation. 

KEYWORDS: Key-words: Sham Litigation; Antitrust; Economic Law; Anticompetitive Conduct. 

O direito de petição, assim compreendido como o acesso ao judiciário é uma garantia fundamental amparada pela

Constituição da República na qual protege qualquer ação que se adéque a fatos e fundamentos dispostos em lei. Desta forma,

entende-se que todos possuem direito de petição, ou seja, direito de ter acesso ao judiciário baseado nos dispositivos respaldados

pela lei podendo ser punido o agente que litigar de forma abusiva.

A expressão “Sham” significa aquilo que não é o que parece ser, ou seja, uma falsidade. Assim como uma pessoa que

finge ser algo que não é; um falsário. (DICTIONARY, 2004, tradução livre).[1]
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Bruno Braz de Castro, em seu artigo “Sham Litigation.” Abuso do direito de petição com efeitos concorrenciais”, definiu 

esta prática anticompetitiva em  conformidade com a Suprema Corte Norte-americana como “abuso do direito a atividade de petição

que, sem qualquer base objetiva que a fundamente, seja manejada com vistas a prejudicar diretamente os negócios de um

concorrente”. (CASTRO, 2009, p.11).

Sandra Terepins define este instituto como:

 

“Sham Litigation” ou Sham Exception, como também o instituto é chamado, representa justamente
uma exceção à doutrina da imunidade à legislação antitruste – conhecida como Noerr- Pennington
Doctrine, cujos fundamentos estão na primeira Emenda à Constituição Americana. (...) Importa
esclarecer que tal imunidade se refere aos direitos de ação e petição, muito embora também existam
outras espécies de imunidade antitruste (...). (TEREPINS, 2009, p.01).

 

A Suprema Corte Norte-Americana definiu “Sham Litigation” como “uma ação que objetiva retardar a livre concorrência

criando empecilhos e situações meramente protelatórias sem base legal e sem mérito no intuito de impedir a concorrência.”

(COURT, 2010, p. 12-13, tradução livre).[2]

O conceito norte-americano foi recepcionado pelo nosso sistema pátrio de forma que as condutas ilícitas praticadas por

agentes econômicos que se valem do abuso do direito de ação para adquirir vantagens na esfera econômica e aniquilar a

concorrência fossem enquadradas como práticas ilícitas e, com a observância do conceito norte-americano, passíveis de

condenação.

Neste sentido, a “Sham Litigation” é compreendida na visão do direito antitruste brasileiro e em conformidade com a

definição norte-americana como uma conduta anticoncorrencial onde se observa a soma de vários conflitos humanos em que a

oportunidade de se ingressar em juízo dá espaço a inteligência e engenhosa artimanha de júris economistas e empresários com o

objetivo exclusivo de aniquilar a concorrência.

Torna-se possível, por meio deste entendimento conceitual do que vem a ser este instituto, a punição de agentes infratores

que aproveitam de sua posição e liberdade econômica para criar obstáculos a concorrência por meio de condutas abusivas e ilícitas.

O que se percebe em grande parte dos casos envolvendo “Sham Litigation” é que determinados fundamentos utilizados

nas petições são muitas vezes abusivos e nocivos a livre concorrência, mas, ao mesmo tempo, conseguem enquadrar nos moldes da

legislação processual. Assim, o empresário, valendo-se de dispositivos elencados na lei processual, consegue por meio do processo

o objetivo puro e simples de ganhar tempo, “de atrasar o processo judicial”, com o intuito de obter vantagens e consequentemente

reduzir ou até mesmo acabar com a concorrência.

Como é sabido, o Código de Processo Civil em seu artigo 17, inciso III versa que “Reputa-se litigante de má- fé aquele

que: III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 1973)

Nota-se com este dispositivo que a má-fé processual é caracterizada quando se tem concretizado a prática da conduta

ilícita com a intenção de utilizar o processo de maneira indevida, causando danos às partes e aos demais envolvidos no processo.

Cabe ressaltar que caso o infrator se utilize do processo para obter vantagens na esfera concorrencial e que estivesse agindo de má-

fé, mesmo que não conseguisse o tão almejado objetivo, poderia ser condenado por abuso do direito de ação ou má-fé processual.

Neste caso, por ter agido com má-fé no Poder Judiciário, deveria ser punido independentemente do resultado alcançado em

detrimento do art. 17, inciso III, do Código de Processo Civil.

No entanto, os órgãos antitrustes que condenam pelas práticas anticompetitivas no intuito de proteger a livre concorrência,
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atuam no sentido de condenar tais práticas, ainda que tentadas e independente da má-fé processual, pelo fato destas serem

potencialmente nocivas à ordem econômica. Daí poder se fazer a afirmação de que a má-fé não é elemento essencial para a

configuração da conduta descrita como “Sham Litigation” no sistema jurídico brasileiro o que a diferencia do sistema jurídico

norte-americano, que define de maneira implícita a má-fé como elemento indispensável para se configurar esta conduta

anticompetitiva, como será explicitado mais adiante.

Cabe ressaltar que o termo “Sham Litigation” do ponto de vista norte- americano deve ser compreendido de forma ampla,

não se restringindo apenas ao contencioso judiciário como temos aqui no Brasil, mas sim como todas as formas de provocação

perante o Estado.

 

1 “Noerr- Pennington Doctrine”

 

No direito pátrio, o direito de petição tem sido utilizado como fundamento para se proteger das atividades que extrapolam o

senso comum em que a petição é vista como uma atividade formal e escrita.

No que se refere ao “Sham Litigation”, a referência que se dá em termos jurídicos é saber acerca do direito de petição e a

tutela da concorrência que levam a corte norte-americana a se preocupar no sentido de traçar limites entre as relações políticas e o

campo da incidência da legislação antitruste.

De fato, por tais razões é que se consolidou na comunidade jurídica norte-americana a Teoria da Imunidade Antitruste

atrelada à atividade de petição, chamada de Teoria do “Noerr-Pennington Doctrine”.

Sandra Terepins tem a seguinte conceituação acerca da “Noerr-Pennington Doctrine”:

 

A Noerr- Pennington Doctrine trata de proteção pela Suprema Corte Americana ao direito de petição,
ainda que o exercício desse direito tenha como efeito prejudicar a livre concorrência ou consolidar
poder de mercado. (...) O direito protegido por essa doutrina é precipuamente político, de modo que
uma petição dentro desses moldes e com o intuito de alcançar ação governamental estaria imune às leis
de defesa da concorrência. (TEREPINS, 2009, p.1-2).

 

Neste sentido, entende-se que o direito de petição é tão protegido dentro do sistema democrático norte-americano que até

permite ao particular aproveitar deste direito que lhe é constitucionalmente reconhecido para influenciar diretamente o Poder

Público em seu processo decisório sem, em muitos casos, cair nas restrições da legislação antitruste.

O primeiro caso famoso ocorrido nos Estados Unidos foi entre Eastern R. Presidents Conference V. Noerr Motor Freight,

proferido em 1961, que ficou conhecido como caso Noerr.[3] Neste caso, uma associação de ferroviárias, por meio de sucessivas

campanhas publicitárias objetivando influenciar ações legislativas e medidas governamentais para impedir a aprovação de legislação

favorável aos caminhoneiros, conseguiu enrijecer as normas do setor visando monopolizar o mercado e restringir a concorrência. As

companhias de caminhões, ao se sentirem prejudicadas com o fortalecimento das normas, processaram as ferroviárias por violarem

o “Sherman Act”,[4] acusando-as por abuso de posição dominante e utilização de influência do aparato governamental para obter

vantagens ilícitas.

Neste caso, a Suprema Corte Norte-americana entendeu que a atuação das ferroviárias juntamente com o governo norte-
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americano, mesmo que ensejasse em prejuízos a ordem econômica, não poderiam ser condenadas pelo fato de não terem violado o

direito de petição constitucionalmente protegido. Desta forma, as empresas ferroviárias e o governo poderiam responder apenas por

violação ao “Sherman Act”  pelo fato de influenciarem na aprovação de leis que restringiram as atividades econômicas

desrespeitando a legislação antitruste. No entanto, nenhuma restrição teriam em face da Suprema Corte Norte-Americana, tendo em

vista que não foi comprovado a má-fé e o abuso de direito de petição destas pela Corte ora mencionada. 

Este caso se tornou muito polêmico na comunidade norte-americana uma vez que a Corte, ao ponderar os objetivos da

legislação antitruste e os valores constitucionais ligados a atividade política do Estado, decidiu favoravelmente as ferroviárias. A

referida Corte considerou que, apesar das ferroviárias terem influenciado qualquer um dos três Poderes ocasionando em sérios

prejuízos a atividade econômica, tais procedimentos não seriam ilegais, na medida em que estão amparados no direito constitucional

de peticionar e, neste caso, não seria apropriado utilizar a legislação antitruste para reprimir as pessoas de exercerem seu

comportamento político por meio do direito de petição.

Com relação ao caso, Sandra Terepenis fez a seguinte consideração acerca do posicionamento da Suprema Corte:

 

Considerou-se, ademais, irrelevante a intenção das rés; inapropriada a utilização da legislação
antitruste para controlar comportamento político; e, por fim, alegou-se que o dano causado era
resultado inafastável de atividade política legítima. A corte sustentou que as leis antitrustes nunca
tencionaram proibir as pessoas de exercer seu direito de petição em face do Poder Público.
(TEREPINS, 2009, p.02)

                                                          

Sendo assim, ao considerar que a Corte não poderia sustentar a imposição das leis antitrustes para proibir as pessoas de

utilizarem de seu direito de petição, a violação da legislação antitruste foi reconhecida pela Corte, no entanto, esta não poderia

deixar de considerar o direito de petição que prevaleceria por se tratar de uma garantia constitucional de peticionar.

Apesar da Suprema Corte ter decidido favoravelmente as ferroviárias e não ter condenado-as pela violação do “Sherman

Act”, que é a lei antitruste norte-americana, a Corte reconheceu que o direito de buscar ação governamental poderia sofrer exceções.

O próprio órgão julgador, na mesma decisão, reconheceu que existem situações que merecem ser observadas com mais atenção

podendo sofrer restrições da legislação antitruste.

Outra decisão que serviu de parâmetro para a concretização da Teoria da Imunidade Antitruste foi o caso da United Mine

Workers of America v. Pennington, em 1965, que ficou conhecido como o caso “Pennington” [5]. Quatro anos após o caso

“Noerr”, na cidade de Pennington, um sindicato de mineiros celebrou um acordo trabalhista com diversas mineradoras de carvão

supostamente com intuito de eliminar pequenos produtores de carvão do mercado. O sindicato de mineiros e as grandes mineradoras

de carvão realizaram “lobby” [6] junto à Secretaria do Trabalho objetivando fixar um salário mínimo que fosse superior ao valor

pago pelas pequenas mineradoras. No referido acordo, ficou estabelecido que o carvão só poderia ser adquirido das empresas que

aderissem ao valor fixado junto à Secretaria do Trabalho. Após a homologação deste acordo, as pequenas mineradoras de carvão

recorreram a Suprema Corte alegando que não poderiam continuar com suas empresas se tivessem que remunerar seus empregados

nos padrões estabelecidos no acordo. Caso aderissem ao valor fixado pela Secretaria do Trabalho não conseguiriam continuar no

mercado. Sendo assim, alegaram que as grandes mineradoras utilizaram-se do acordo para criar barreiras à entrada de novos

produtores e para dificultar a permanência dos pequenos produtores no mercado causando danos à competição no setor.

A tentativa de se elevar o teto salarial por meio de uma requisição ao órgão administrativo tinha o intuito de interferir

diretamente na economia e o que restava saber é se, para a comprovação da “Sham Litigation”, tal prática nociva a ordem
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econômica conseguiria ser comprovada por meio da má-fé, ou seja, se teria ou não a intenção comprovada deste sindicato de

mineiros em prejudicar as pequenas e médias empresas do setor.

Neste caso, a conduta descrita pela Suprema Corte Norte-Americana foi decidida no sentido de constituir atividade de

petição protegida pela Teoria da Imunidade Antitruste e pela proteção do direito de petição face ao Estado. Ou seja, novamente a

atividade de petição foi protegida pela Teoria da Imunidade Antitruste, no entanto, a Suprema Corte concluiu que um acordo feito

entre sindicato e grandes mineradoras de carvão sem a participação das pequenas mineradoras não estaria isento das

responsabilidades estabelecidas no “Sherman Act”. E mais, a Corte entendeu que um acordo feito por grupos de empregadores no

sentido de impor altas faixas salariais juntamente com o apoio da Secretaria do Trabalho deveria ser analisado pelas normas

antitrustes, já que a política antitruste restringe acordos que potencializam a formação de práticas anticompetitivas.

Assim, da decisão proferida pela Suprema Corte se pode extrair que houve a proteção do direito de petição, mas o acordo

realizado entre sindicatos de empregados e empregadores não poderia ficar imune a legislação antitruste, o que poderia nos sugerir

como, nos dizeres de Sandra Terepins, “um tímido avanço na construção da doutrina”. (TEREPINS, 2008, p.69).

Mais a diante, Terepins ratifica que:

 

(..) ainda que não seja possível dizer que o julgamento do caso Pennington deu um passo em direção ao
reconhecimento da “Sham Litigation”, ele certamente inovou ao trazer parâmetros mais amplos no que
concerne à natureza das ações promovidas pelos particulares. Isso porque, a partir de então, não apenas
aquelas condutas direcionadas ao Poder Legislativo seriam eventualmente abarcadas pela doutrina, mas
também os requerimentos feitos perante o Poder Executivo passariam a ser analisados à luz do caso
Noerr.  (TEREPINS, 2008, p.69).

 

Desta forma, pode-se concluir que no caso “Pennington” houve o reconhecimento de uma infração na esfera concorrencial

não pelo fato do exercício abusivo do direito de petição, como já se foi descartado no caso em questão, mas sim pelo fato de tal

direito de petição infringir a ordem econômica que é protegida pelo “Sherman Act”. Caso fosse comprovado o abuso do direito de

petição por parte do sindicato junto aos grandes mineradores estaríamos diante da conduta descrita como “Sham Litigation”,

contudo, como a Corte considerou nesta decisão que o direito de petição não poderia ser reduzido para garantir a prevalência de uma

norma antitruste, a decisão foi favorável ao sindicato e aos grandes mineradores.

 

1.1 Exceções à “Noerr - Pennington Doctrine”

 

Conferida a imunidade antitruste em proteção ao direito de petição, a comunidade jurídica norte-americana começou a

apurar os contornos e as exceções à “Noer-Pennington Doctrine.” Apesar da grande polêmica que estas decisões ensejaram do

ponto de vista concorrencial, algumas decisões da Suprema Corte são responsáveis por definir os parâmetros mais aceitos em

relação ao tema.

Bruno Braz de Castro ao fazer menção do caso “Noerr”, teve a seguinte interpretação:

 

No caso da decisão proferida do caso Noerr, a Suprema Corte Norte-americana observou que a
imunidade antitruste ligada a atividade de petição não seria indispensável frente as situações em que o
peticionamento “é um mero simulacro” , um “mere sham” no inglês original por encobrir o que é, de
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fato, nada mais que uma tentativa de interferir diretamente nas relações negociais de um concorrente,
de modo que a aplicação do Sherman Act fosse justificada.” (CASTRO, 2009, p.04, tradução livre).[7]

 

Em que pese à doutrina “Noerr- Pennington” é interessante mencionar o seguinte entendimento de Sandra Terenpins:

 

(...) a doutrina Noerr- Pennington exerce um papel de assegurar importantes interesses aptos a
promover um sistema de governo democrático – já que claramente prima pela inclusão do cidadão no
processo de tomada de decisões do Estado -, há quem invoque a proteção a esse direito em
circunstâncias que impõe custos substanciais aos consumidores e prejuízos à concorrência,
naturalmente à revelia dos princípios básicos eleitos pela doutrina.(TEREPINS,  2008, p.64).

 

Apesar de haver uma tendência a privilegiar direitos previstos na Constituição dos Estados Unidos da América em face da

responsabilidade antitruste, o que é perfeitamente plausível num Estado Democrático de Direito, a evolução da doutrina “Noerr-

Pennington” levou as Cortes norte-americanas bem como estudiosos de direito à percepção de que não se poderia aplicar e proteger

o direito de petição de maneira absoluta.

E assim, passou-se a discutir o teor da “Sham Litigation” ou “Sham Exception” como exceções à Teoria da Imunidade

Antitruste, cujo reconhecimento importaria em limitar os direitos de petição dos cidadãos que abusam da imunidade antitruste para

adquirir vantagens na esfera concorrencial. A diferença é que a prática anticompetitiva descrita como “Sham Exception” é

encontrada no direito norte-americano de maneira restrita, em apenas uma das esferas de poder, enquanto o instituto da “Sham

Litigation” pode ser vislumbrada nas três esferas de poder.

Destarte, partindo-se do pressuposto de que tais exceções a doutrina de “Noerr-Pennington” seriam desprotegidas pela

imunidade antitruste e passíveis de condenação pela prática do exercício abusivo do direito de ação, Terepins faz o seguinte

esclarecimento:

 

Em linhas gerais, aquelas ações que, não sendo reais instrumentos de busca de interesses legítimos,
tenham comprovadamente o condão de prejudicar um concorrente não serão albergadas pela imunidade
antitruste apontada pela doutrina. (TEREPINS, 2008, p.65).

 

Mais adiante, Terepins ressalta que:

 

 A essência da “Sham Litigation”está baseada na premissa de que uma das formas de manter o poder
de mercado é por meio do abuso da máquina estatal. Ainda que em alguns casos seja extremamente
custoso provocar o Estado (p. ex. por meio do ajuizamento de ações e de seu monitoramento), o
prejuízo eventualmente causado ao bem-estar do consumidor pode ser significativamente alto (p. ex.
quando são elevadas as barreiras à entrada) e a concorrência ser diminuída ou eliminada.” (TEREPINS,
2008. p.65).

 

A partir de 1972, a Suprema Corte Norte-Americana passou a detectar situações que poderiam ser consideradas como

exceções a Teoria da Imunidade Antitruste. A referida Corte passou a analisar de forma relativa a imunidade antitruste face ao

direito de petição de forma que pudesse ser reconhecida a conduta descrita como “Sham Litigation”. A partir daí, todos os casos

em que se ocorria violação ao ”Sherman Act” e ao mesmo tempo um abuso de direito de petição eram reconhecidas como práticas
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anticompetitivas que não só eram passíveis de condenação por infringirem a ordem econômica, como também por abusarem de um

direito constitucionalmente reconhecido. Para isto, foi-se necessário a realização de alguns testes que pudessem evidenciar a prática

desta conduta anticoncorrencial.

 

1.2 O teste “PRE” para identificação da “Sham Litigation”

 

No caso Professional Real Estate Investor v. Columbia Pictures Industries, ficou conhecido como teste “PRE”[8]. Em

1993, a Suprema Corte Norte-Americana estabeleceu parâmetros objetivos para a configuração da “Sham Litigation” à Teoria da

“Noerr Pennington”.

No caso supra mencionado, ficou estabelecido um roteiro composto por duas etapas: a primeira de cunho objetivo e a

segunda voltada para parâmetros subjetivos com a finalidade de se identificar a “Sham Litigation”, o que ficou conhecido como o

teste “PRE”. Neste teste estipulou-se que apenas seria configurado como infração à ordem econômica os casos em que fossem

verificados os dois requisitos.

Bruno Braz de Castro esclarece que “a ação deverá ser desprovida de base objetiva, no sentido de que nenhum litigante

razoável poderia, de fato, ter expectativas de ser bem sucedido em seu mérito”. (CASTRO, 2009, p.5).

Sendo assim, percebe-se que a ação ou a conduta desprovida de base objetiva é destoada da normalidade e dificilmente

encontraria êxito no mérito da ação o que seria um requisito indispensável para a prática de “Sham Litigation”, conforme pode ser

extraído da concepção deste instituto no início deste capítulo.

1.3 Teste “USS-POSCO” para identificar a “Sham Litigation” em série

 

            Diante da multiplicidade de ações ocorridas na Suprema Corte Norte- Americana, a aplicabilidade do teste “PRE” se mostrou

insatisfatória.  A questão se mostrou evidenciada, em 1994, no caso USS-POSCO Industries v. Costa Building & Construction

Trade Council.[9]

            Neste caso ficou estabelecido que o teste “PRE”, diante de uma ação infundada, caracterizaria “Sham Litigation” caso o

agente instaurasse uma série de litígios, ou seja, uma multiplicidade de ações tendo como objetivo obter vantagens concorrenciais.

Sandra Terepins, ao fazer menção a esta multiplicidade de ações diz o seguinte:

 

(...) as condutas que seriam possivelmente enquadradas como sham litigation não corresponderiam a
apenas uma ação, mas sim a uma série de requerimentos repetitivos ao Estado, fossem eles
direcionados como pattern litigation, ou seja, aquele que move o aparelho estatal o faz de forma
uniforme e padronizada. (TEREPINS, 2008, p.73).

 

Bruno Braz de Castro ao se referir a estas condutas anticompetitivas esclarece que “as disputas legais são aventadas de

acordo com uma política de instauração de litígios sem a preocupação com a razoabilidade, ou não, de seu mérito e com o propósito

de prejudicar seu concorrente”. (CASTRO, 2009, p.6).

            Desta forma, o teste “USS-POSCO” reconheceria a prática do exercício de “Sham Litigation” diante da realização de
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sucessivas ações, as chamadas “Pattern Litigations”. Estas ações, ainda que fossem positivas, ou seja, ainda que tivessem seus

pedidos procedentes ao autor, a instauração de sucessivas ações com o intuito exclusivo de prejudicar os demais concorrentes

também enquadraria como a prática anticompetitiva descrita como “Sham Litigation”. Cabe ressaltar que, neste caso, não se

importa o que ficou decidido na esfera processual, mas sim o que as diversas decisões prolongadas no tempo comprovando o

exercício abusivo do direito de ação repercutiram nas empresas que foram desfavorecidas com a multiplicidade de ações.

 

2 “Sham Litigation” no direito concorrencial: A importância deste instituto dentro do contexto econômico e constitucional

 

Para Vicente Bagnoli, “a concorrência existe para garantir o desenvolvimento dos mercados e, como beneficiados, os

consumidores, já que são eles que irão usufruir as melhorias decorrentes da concorrência”. (BAGNOLI, 2008, p.128-129).

Giovani Clark destaca que:

 
(..) a livre concorrência é a garantia da sobrevivência de todos os agentes econômicos que estão ou
querem chegar ao mercado, isto é, exprime-se pelos limites impostos, no caso, através de normas
legais, para a disputa dos consumidores e dos mercados por aqueles que neles atuam. A livre
concorrência destina-se a criar condições possíveis de disputa do mercado, em um ambiente onde
existem concorrentes com força e tamanho diferentes, fomentados pela livre iniciativa. Busca, assim,
por intermédio do Direito, criar condições de disputa entre desiguais.  (CLARK, 2001, p.126).
 

Desta forma, a livre concorrência deve ser compreendia como uma forma do Estado permitir, por meio das garantias que

lhe são cabíveis, que os agentes econômicos possam participar do mercado assegurando aos pequenos e médios empresários a

oportunidade de disputar de forma equilibrada com as maiores empresas.

Ao incentivar o mercado e a livre disputa entre os agentes econômicos, o ordenamento jurídico proporciona ao consumidor

a oportunidade de poder escolher os produtos que irá se beneficiar sem ter que se submeter à imposição de poucos atuantes no

mercado. Para isso, é necessário que o Estado atue no sentido de fiscalizar e punir os abusos cometidos pelos agentes econômicos

que tentam monopolizar o mercado ou aproveitar de sua posição dominante para aniquilar os concorrentes.

Neste sentido, Giovani Clark esclarece que:

 
Através da regulamentação da luta pelo mercado, ou seja, organizando a sua disputa, a livre
concorrência não visa findar com o poder econômico privado, mas sim limitar a sua atuação e
expansão, definindo o uso e o abuso, permitindo então a existência dos economicamente fracos, como
as médias, pequenas e microempresas, o que seria impossível em um mercado sem normas legais de
organização. (CLARK, 2001, pag. 126).
 

Portanto, é imprescindível a presença do Estado intervindo nos casos em que há abuso de poder por parte dos agentes

econômicos, justamente para permitir que os “economicamente fracos”, assim definidos pelo Professor Giovani Clark na citação

acima, possam se estabelecer no mercado em condições de disputar com os economicamente mais fortes.

            O fenômeno da concorrência é tratado na Constituição da República em um capítulo dedicado somente aos Princípios Gerais

da Atividade Econômica, intitulados nos art.170 a 181.

            O artigo 170 da Constituição da República tem a seguinte redação:

 
Artigo 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
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I – soberania nacional;
II- propriedade privada;
III- função social da propriedade:
IV- livre concorrência (...)
Paragráfo único: É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
(CONSTITUIÇAO FEDERAL; 1988)

 

            O art.170 da CR/88, ao traçar de maneira geral os princípios que norteiam o ordenamento jurídico econômico enfatiza a

valorização do trabalho humano e da livre iniciativa como institutos cuja finalidade é garantir e assegurar a todos uma existência

digna por intermédio da justiça social. Os princípios elencados no art. 170 são previstos justamente para concretizar as finalidades

descritas no caput do referido artigo.

            No que tange a interpretação do inciso IV do artigo mencionado, Vicente Bagnoli ressalta que “as infrações contra a ordem

econômica são as condutas adotadas por agentes econômicos contrárias às relações da livre concorrência e capazes de alterar o

equilíbrio em determinado mercado (...). (BAGNOLI, 2008, p.173)

Ao fazer menção sobre o mesmo inciso, João Bosco Leopoldino da Fonseca tem o seguinte posicionamento:

 
Afirmando uma opção pelo regime de economia de mercado e assumindo essa postura ideológica, a
Constituição adota como princípio a mola básica que rege aquele tipo de organização da economia.
Garante-se a liberdade de concorrência como forma de alcançar o equilíbrio não mais aquele
atomístico do liberalismo tradicional, mas um equilíbrio entre grandes grupos e um direito de estar no
mercado também para as pequenas empresas. (FONSECA, 2004, p.90).

 

A Constituição da República de 1988, ao mencionar a livre concorrência como um dos princípios gerais da atividade

econômica está possibilitando que os agentes econômicos possam disputar as preferências do consumidor desde que seja observado

os limites quanto ao exercício abusivo de suas atuações no mercado.  A livre concorrência permite a livre disputa entre os agentes

econômicos permitindo a intervenção estatal nos casos em que se observar o caráter abusivo nas condutas praticadas pelos

concorrentes. E, a atuação do Estado como interventor somente irá se manifestar quando a atuação dos agentes econômicos

extrapolarem ou se sobreporem em relação aos demais princípios constitucionais econômicos. Daí a importância de se interpretar

este inciso com bastante cuidado para não aplicarmos de forma absoluta.

 O princípio da livre concorrência, portanto, garante oportunidades isonômicas a todos os agentes que participam da relação

econômica de maneira que o Poder Público interferirá somente nos casos de abuso do exercício livre da atividade econômica, por

entender que a liberdade econômica não pode ser considerada absoluta.

            Lúcia Helena Salgado, citada por SANTIAGO (2008, p.44) afirma que:
 
[...] promover a concorrência significa estimular a entrada de novos agentes econômicos no mercado,
estabelecendo normas de composição entre os agentes econômicos. [...] Estimular a entrada significa
evitar que se criem barreiras à entrada de novos concorrentes ao mercado”. (SANTIAGO, 2008, p.44)

 

            Considerando o entendimento acima, deve-se compreender que o estímulo ao aumento de agentes econômicos juntamente

com a fiscalização Estatal são de suma relevância para promover a livre concorrência prevista no artigo 170, inciso IV da

Constituição da República bem como prevenir a incidência de concorrências desleais, reprimidas pelo artigo 173, §4° da referida

Constituição.

            Ao promover a livre concorrência, o Estado deve assegurar a segurança nacional e o interesse coletivo no intuito de promover

a ocorrência de eventuais abusos de poder por parte dos agentes econômicos. A repressão do Estado no sentido de proibir a

ocorrência de tais abusos está prevista no artigo 173, §4° da Constituição da República:
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Art.173: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração da atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...) § 4° A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 1988)

 

Destarte, o uso abusivo do poder econômico que atenda somente aos interesses particulares sem a observância dos

preceitos legais será reprimido pelo Estado em virtude de constituir violação a ordem econômica.

Neste sentido, tem-se a atuação Estatal prevista no artigo 174 da Constituição Federal como a seguinte redação:
 
Art. 174 Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado. (CONSTITUIÇÂO FEDERAL; 1988)

 

É importante ressaltar que as funções descritas acima serão exercidas pelas Agências Reguladoras e pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que é uma autarquia repressora nos casos de abuso do poder econômico.   

 

2.1 Papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em face das condutas anticompetitivas

 

            O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) possui órgãos que cuidam da defesa da concorrência competentes

para atuarem em todo o território nacional, seja na prevenção ou na repressão às infrações contra a ordem econômica.

Este sistema é composto pelos seguintes órgãos: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Secretaria de

Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). O CADE e a SDE são órgãos vinculados ao

Ministério da Justiça enquanto a SEAE é vinculada ao Ministério da Fazenda

Estes três órgãos pertencentes ao SBDC atuam com a observância dos preceitos elencados na Lei de Defesa da

Concorrência, Lei n° 8.884/94.

O CADE é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça que julga todas as práticas abusivas dos agentes

econômicos que prejudicam a livre concorrência. Dentre as diversas atribuições previstas no artigo 7° da lei n° 8884/94 as que mais

se destacam são: as atribuições de zelar pela ordem econômica, atuar como consultor em questões ligadas a concorrência e decidir

sobre a existência de infração contra a ordem econômica aplicando as penalidades cabíveis.

            O CADE é: “a última e única instância, na esfera administrativa, responsável pela decisão final sobre matéria concorrencial”.

(GUIA PRÁTICO DO CADE, 2007, p.18). O referido órgão desempenha três funções primordiais, quais sejam: a preventiva, a

repressiva e a educativa.

            Ao exercer a função preventiva, o CADE analisa “as alterações estruturais do mercado, apresentadas sob a forma de atos de

concentração, ou seja, a análise de fusões, incorporações e as associações entre empresas”. (GUIA PRÁTICO DO CADE, 2007,

p.18).

            No que se refere à função repressiva, a referida autarquia exerce seu poder coercitivo punindo os agentes econômicos pelas

condutas anticoncorrenciais de acordo com o artigo 20 da lei 8.884/94. E com relação à função educativa, o órgão exerce o seu

papel pedagógico que “corresponde à difusão da cultura da concorrência”. (GUIA PRÁTICO DO CADE, 2007, p.20).  

            No que tange a função “judicante” desta autarquia deve ser vista de forma restritiva, uma vez que suas decisões são

meramente administrativas e passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário.

Mesmo tendo decisões meramente administrativas, o CADE desenvolve papel fundamental no combate as práticas

anticompetitivas contribuindo para a promoção e a prevenção da economia.
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A SDE também é um órgão integrante do Ministério da Justiça que atua como órgão fiscalizador das políticas de proteção e

defesa da ordem econômica tanto em âmbito concorrencial como também atuante na defesa dos direitos do consumidor.

Ao se referir a SDE, o Guia Prático do CADE faz o seguinte esclarecimento:

 
No âmbito da defesa da concorrência, a SDE é responsável não só por investigar a existência de
condutas anticoncorrenciais, mas também por emitir parecer sobre os aspectos concorrenciais dos atos
de concentração apresentados para a aprovação do CADE. Tais investigações e análises são conduzidas
através de instauração de processo administrativo, que posteriormente é remetido ao CADE para
julgamento. (...) cabendo-lhe planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de
proteção ao consumidor.(GUIA PRATICO DO CADE, 2007, p.13-14).

 

A SDE recebe as denúncias sobre a prática ilícita de determinado agente econômico e então procede com uma investigação

para esclarecer e definir se tais condutas interferem ou não na ordem econômica. Feito este levantamento, a SDE emite pareceres

aos CADE solicitando a instauração e apreciação das práticas anticompetitivas ou opina pelo arquivamento caso entenda que não

fere o ordenamento econômico. O referido parecer é encaminhado ao CADE para apreciação e para tomar as providências cabíveis.

Assim, o mencionado órgão atua desenvolvendo um trabalho conjunto ao CADE para aniquilar as práticas que destoam da realidade

concorrencial. Por isto, os referidos órgãos são fundamentais para garantir a aplicabilidade dos princípios gerais que norteiam a

ordem econômica.

Feita a análise das principais funções exercidas por estes órgãos que compõe o SBDC, iremos analisar como estes órgãos

atuam nos casos em que há indícios de “Sham Litigation”. 

 

2.1.1 A atuação do CADE frente aos casos de “Sham Litigation”

           

            A prática descrita como “Sham Litigation”, caso seja levada ao conhecimento da SDE, deverá ser analisada pelo CADE,

tendo em vista que tal abuso no exercício de ação resulta em sérios impactos no âmbito concorrencial. 

            O CADE, ao exercer a sua função repressiva, atua condenando as práticas infrativas a ordem econômica. Neste sentido, os

casos levados à apreciação deste órgão antitruste, caso sejam enquadrados como prejudiciais a livre concorrência (“Sham

Litigation”), serão condenados e punidos de acordo com as infrações contra a ordem econômica descritas nos artigos 20 e 21 da lei

8.884/94, bem como o artigo 4°, inciso I, alínea “f” da lei 8.137/90.

 
Art.20: Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não
sejam alcançados:
I-              limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II-            dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III-         aumentar arbitrariamente os lucros;
IV-          exercer de forma abusiva posição dominante.(...) (LEI 8.884/94)

 

Com relação ao artigo 21 da referida lei, para apreciação dos casos envolvendo “Sham Litigation” deverão ser observados

os seguintes incisos:

 
Art.21: As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no
art.20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:
I-              fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de
venda de bens ou de prestação de serviço;
II-            obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre
concorrentes;
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III-         dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de
abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários;(...)
IV-               limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
V-            criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços;
(...) (LEI 8.884/94)

 

No que tange a lei 8.137/90, o artigo 4°, inciso I, alínea “f” tem a seguinte redação:

 
Art.4° Constitui crime contra a ordem econômica:
I-              abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a
concorrência mediante:
(...) f) impedimento a constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente: (...)
(LEI 8.137/90)
 
 

Os efeitos da prática de “Sham Litigation” podem ser enquadrados nos artigos  acima, tendo em vista que ao ingressar no

judiciário com o intuito exclusivo de ferir a concorrência, os agentes econômicos que praticaram esta conduta ilícita e

anticompetitiva, caso obtenham êxito, vão automaticamente limitar ou impedir completamente que determinadas empresas atuem no

mercado.

 Para Bruno Braz de Casto:

 
A “Sham Litigation” deverá sujeitar-se aos preceitos do Direito da Concorrência. Poderá, então, ser
considerada infração à ordem econômica à luz dos incisos do artigo 20 da Lei Federal nº 8.884/94,
caso reste caracterizada como conduta abusiva, mesmo que não desempenhada estritamente nos
limites do mercado. (CASTRO, 2009, p.3)

 

Feita esta exposição, pode-se concluir que a referida prática anticompetitiva constitui conduta abusiva e, portanto, deve se

enquadrar no rol de práticas passíveis de condenação pelo órgão antitruste.

 

2.1.2 Caso das Baterias Moura

 

O caso das “Baterias Moura” foi uma das primeiras ocasiões em que o CADE referiu-se a Teoria norte-americana da

“Sham Litigation”. A Averiguação Preliminar de n° 08012.00607/2003-72, instaurada em setembro de 2007, foi oferecida pela

empresa “Grupo Moura” em face de algumas empresas fabricantes de baterias estacionárias ventiladas. [10]
Na ocasião, o Grupo Moura imputava infração contra a ordem econômica às representadas pelo fato destas terem

peticionado perante a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a falta de atendimento das normas técnicas estabelecidas

pela Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) por parte do Grupo Moura.

No voto-vista apresentado para o caso, o Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva, apresentou de forma minuciosa a

“Noerr-Pennington Doctrine”, reservando, contudo, a impossibilidade de se adequar esta Teoria da Imunidade Antitruste aos casos

ocorridos e julgados no CADE.  No mesmo voto, o Conselheiro fez uma análise das hipóteses em que o exercício abusivo do direito

de petição configura como infração à legislação antitruste.

Ao interpretar a Teoria Norte-Americana, Villas Bôas tem o seguinte posicionamento:

 
(...) tentar extrair da jurisprudência destilada pelos tribunais norte-americanos alguns parâmetros para
a análise de situações trazidas ao SBDC, nas quais a atividade de peticionar ao Estado apareça de
algum modo colidir com os bens jurídicos tutelados pela lei antitruste. (Cueva, 2007, p.322)[11]
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Feita as considerações, o Conselheiro procurou demonstrar alguns parâmetros interpretativos para explicitar a conduta de

“Sham Litigation” e ao relatar acerca do abuso do direito de petição, o mesmo reconheceu que: “a capacidade de a autoridade

antritruste constatar abuso de direito de petição é bastante limitada”. (Cueva, 2007, p.323).

Desta forma, percebe-se que o Conselheiro reconheceu a limitação do órgão econômico para detectar o abuso de direito de

petição nos procedimentos adotados  pelas empresas de baterias estacionárias ventiladas em face do Grupo Moura. E, ao final do

voto, Cueva concluiu pela inexistência de infração concorrencial, tendo em vista que não se conseguiu comprovar o abuso de direito

de petição por parte das empresas de baterias estacionárias ventiladas. Além disso, a própria ANATEL reconheceu que os

procedimentos adotados para certificação técnica da bateria produzida pelo Grupo Moura, realmente padeciam de vícios. E então o

Conselheiro opinou pelo arquivamento da Averiguação Preliminar.

Neste caso, ainda que as empresas de baterias estacionárias ventiladas tivessem agido de má-fé utilizando-se do seu direito

de petição, o fato da própria ANATEL reconhecer os vícios nas baterias produzidas pelo Grupo Moura, por si só, já demonstraria

que as demais empresas estariam com argumentos suficientes para exigir que a concorrente Grupo Moura se adequasse as normas

técnicas certificadas pela ABINEE.

Ainda que as empresas de baterias ventiladas estacionárias não tenham sido condenadas pela prática de “Sham Litigation”,

a menção deste instituto no voto de Cueva já demonstra que o CADE reconhece a existência desta conduta anticoncorrencial e pode

condenar quando entender cabível.

 

2.1.3        Caso Siemens e SEVA

 

Apesar de não ter sido julgado em definitivo pelo Plenário do CADE, o caso dos tacógrafos merece ser analisado com

mais atenção, uma vez que aprecia uma interessante discussão acerca da prática de “Sham Litigation”.

O processo Administrativo de n° 08012.004484/2005-51 foi instaurado a partir da representação formulada pela empresa

SEVA Engenharia Eletrônica S/A em face da empresa Siemens VDO Automotive Ltda.[12] No caso em questão, a SEVA que é

detentora de aproximadamente 2% do mercado de tacógrafos nacional alega que a Siemens, detentora de mais de 80% do mercado

de tacógrafos, estaria utilizando de procedimentos judiciais abusivos no intuito de criar barreiras artificiais à entrada da SEVA no

mercado nacional. Em suma, a Siemens estaria abusando do seu direito de ação ao utilizar-se de suposto conflito para propor ações

contra a SEVA visando criar empecilhos à comercialização de seus produtos além de dificultar a entrada dos mesmos no mercado

nacional.

Conforme consta no Parecer da Procuradoria do CADE (PROCADE), referente ao caso em questão, a SDE, emitiu nota

técnica sobre o caso opinando pela condenação da Siemens nas práticas descritas no artigo 20, incisos I, II, III, e IV cumulados com

o artigo 21, incisos I, II, III, IV, V, e X, todos da lei 8.884/94[13], já mencionados.

A SDE, ao analisar as condições do mercado relevante nacional de tacógrafos, considerou que a Siemens “incorreu em

abuso de posição dominante mediante o abuso do direito de ação, com o intuito único e exclusivo de prejudicar a representante e

criar barreiras artificiais à entrada.” (PROCADE, 2008, p.2).

Conforme pode ser extraído do referido parecer da Procuradoria do CADE, a Siemens impetrou Mandado de Segurança

perante o juízo da 21ª Vara Federal do Distrito Federal, contra a Portaria n° 50/2001 do DENATRAN que homologou o tacógrafo

eletrônico da SEVA, modelo SVT 2001, ao invés de ter sido homologado pelo INMETRO. A Siemens alegou suposta ilegalidade

quanto à homologação tendo em vista que o tacógrafo estaria em desacordo com a Resolução n°92/99 do Conselho Nacional de

Trânsito (CONTRAN).
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O Juiz, ao tomar conhecimento dos fatos, extinguiu o processo sem resolução do mérito entendendo que havia

ilegitimidade da parte e falta de interesse processual, uma vez que o fato nada tinha de pertinência subjetiva com a esfera de direitos

da Siemens.

A decisão judicial reconheceu a intenção da Siemens em prejudicar um concorrente utilizando-se de uma ação

governamental por meio de manifestações infundadas. A justificativa da Siemens era a de que estaria preocupada com o bem-estar

do consumidor e por isso optou em ingressar em juízo contra a homologação do tacógrafo da SEVA, o que só fez desmascarar o

objetivo anticoncorrencial desta no mercado. Ao se utilizar do aparato estatal ao invés de denunciar a “suposta ilegalidade”

praticada pelo DENATRAN aos órgãos que fiscalizam e supervisionam a defesa do consumidor, ficou constatado que a Siemens

utilizou o judiciário para prejudicar um concorrente.

Em 2004, a SEVA lançou um novo tacógrafo, o SVT 3000, a qual teve autorização da DENATRAN e a certificação do

INMETRO. Na oportunidade, a Siemens aproveitou esta ocasião e novamente ingressou no judiciário com uma  ação ordinária

pretendendo a anulação das Portarias que homologaram os tacógrafos da SEVA, revelando mais uma vez o exercício abusivo de

direito de ação.

Conforme ficou esclarecido no Parecer da Procuradoria:

 
O uso do aparelho judiciário como forma não somente de constrição, mas de publicização de uma
suposta falta de qualidade do produto concorrente, aliado à ampla gama de clientes e à reputação da
Siemens no mercado, revelam estratégia única e exclusiva de manutenção, a qualquer custo, da
elevada participação de mercado e, sobretudo, da posição dominante também no médio e longo prazo.
(PROCADE, 2008, p.23).

 

E assim, quanto à análise do Mandado de Segurança proposto, a Procuradoria entendeu que as condutas praticadas pela

Siemens destoam da realidade concorrencial e devem ser adotadas como práticas que violam a livre concorrência.

Neste sentido, a Procuradoria entende que na conduta da Siemens encontram-se elementos suficientes para a condenação

por “Sham Litigation” e além de opinar pela condenação desta prática anticompetitiva, o Parecer do PROCADE também opina pela

condenação das práticas descritas nos artigos 20, inciso I e IV, cumulada com o artigo 21, incisos IV, V da lei 8.884/94, já

mencionados.

O Procurador Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo, em seu parecer acerca do caso Siemens e SEVA, pediu pela

condenação da Siemens pela prática infrativa à ordem econômica prevista nos artigos 20, inciso II e artigo 21, inciso IV da lei

8.884/94. O referido Procurador também pugnou pela condenação da Siemens pela prática da conduta descrita como “Sham

Litigation”, fazendo o seguinte esclarecimento: “quando a Siemens ingressa com medidas judiciais não para defender direito

subjetivo seu, mas para desconstituir situações jurídicas de concorrentes, ela pratica, de fato, uma infração contra a ordem

econômica.” (PROCADE, 2009, p.4).

Atualmente, o referido caso encontra-se em tramitação no CADE e aguarda que seja levado a plenário. Até o momento o

Conselheiro Furlan votou a favor da condenação da Siemens pelas práticas abusivas à ordem econômica descritas nos artigos 20 e

artigo 21 da lei antitruste brasileira, mas não se manifestou quanto à condenação pela prática de “Sham Litigation”.

Caso a Siemens seja condenada pela prática de “Sham Litigation” teremos o primeiro caso do CADE por condenação a

esta prática anticompetitiva.

 

3            O “Sham Litigation” no ordenamento jurídico brasileiro

 

Fazendo uma análise dos casos em que apareceram indícios de “Sham Litigation” no ordenamento jurídico brasileiro,
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percebe-se que o Poder Judiciário é, em muitos casos, utilizado como instrumento para se garantir privilégios e posição dominante

dentro do cenário econômico. 

Por diversas vezes, a má-fé processual foi alegada e o abuso do direito de ação foi questionado. Por isso, tendo em vista a

grande repercussão que estes institutos ocasionaram dentro do âmbito concorrencial, torna-se necessário traçar alguns parâmetros.

 

3.1 A utilização do Poder Judiciário como ferramenta de inserção da “Sham Litigation” e a questão da má-fé processual

 

            A “Sham Litigation” é compreendida como litigância de má-fé. É o abuso do direito de ação com o intuito de ferir a livre

concorrência. Vislumbra-se na possibilidade de se ingressar em juízo alegando determinado direito para prejudicar um concorrente.

Para Humberto Theodoro Junior:

 
Estado e partes conjugam esforços no processo para solucionar o litígio. Enquanto as partes defendem
interesses privados, o Estado procura um objetivo maior que é o da pacificação social, mediante a justa
composição do litígio e a prevalência do império da ordem jurídica. Há por isso, relevante interesse
público no processo, que não pode ser considerado como atividade privada, e que, assim,
inegavelmente se filia ao direito público.(JUNIOR, 2007,p.33)
 
 

Ao aplicar o entendimento do autor aos casos de “Sham Litigation” percebe-se que o processo é utilizado como ferramenta

para se conseguir um objetivo ilegal na esfera econômica. Assim, o judiciário é usado sem a observância dos princípios que

imperam os aspectos processuais e, nestes casos, aquele que abusar de má-fé para conseguir objetivo ilícito deverá ser punido.

Cabe ressaltar que o juiz deve reconhecer a litigância de má-fé quando esta pode ferir a ordem econômica. Isto porque o

princípio da livre concorrência é considerado um princípio de natureza constitucional que é violado nos casos de práticas

anticompetitivas. No entanto, no que tange a proteção da ordem econômica pela prática descrita como “Sham Litigation”, caberá ao

CADE aplicar a condenação valendo-se dos artigos 20 e 21 da lei 8884/94 e ao Poder Judiciário a condenação pelo abuso do direito

de ação e pela má-fé processual aplicando os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.  Versa o artigo 14 que:

           
Art.14: São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
I-                    Expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II-                 Proceder com lealdade e boa-fé
III-               Não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;
IV-               Não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do

direito;
V-                  Cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação

de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. (...). (CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL; 1973)

 
Assim, pode-se entender que aquele que não proceder de boa-fé utilizando do judiciário para conseguir objetivo ilegal na

esfera econômica estará infringindo os deveres descritos no artigo 14 do Código de Processo Civil e então responderá pelos danos

processuais e econômicos que causar aos envolvidos na relação processual.

No que tange a responsabilidade das partes por danos processuais, versa o artigo 16 do Código de Processo Civil que

“responderá por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou inventariante”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

1973).

Portanto, aquele que exceder no seu direito de ação aproveitando o processo para obter vantagens na esfera concorrencial,

pode e deve ser condenado pela prática anticompetitiva descrita como “Sham Litigation”. Ainda que os efeitos da utilização do
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processo ensejem em prejuízos de âmbito concorrencial, o poder judiciário não pode deixar de apreciar e punir os infratores. 

            Cabe ressaltar que o juiz, no exercício de suas atribuições pode, de ofício, alegar a má-fé, conforme se extrai do art.18 do

Código de Processo Civil.

 

Art. 18: O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa
não excedente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa e a indenizar à parte contrária dos prejuízos
que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.(...) (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL; 1973)

 

Com a crescente demanda de ações judiciais meramente protelatórias com o intuito de prejudicar o concorrente observar-se

que há um completo descaso dos litigantes com o Poder Judiciário. Ao vislumbrar que os lucros advindos de um prolongamento

processual ou um favorecimento por meio de liminares são infinitamente superiores as multas aplicáveis pela prática de “Sham

Litigation”; tal artifício torna-se um atrativo para a realização deste tipo de conduta. Analisando os custos que o empresário pode

ter com uma ação no judiciário, pode-se concluir que é extremamente vantajosa a conduta anticompetitiva, ainda mais se o

empresário tiver uma boa posição no mercado e condições de sobreviver nas situações mais difíceis.

Humberto Theodoro Junior esclarece que “para coibir a má-fé e velar pela lealdade processual, o juiz deve agir com

poderes inquisitoriais, deixando de lado o caráter dispositivo do processo.” (JUNIOR, 2007, p.33).

            Referida conclusão foi analisada pelo Professor e jurista José Olympo de Castro Filho que se posicionou no seguinte sentido:

 

[...] quanto ao objetivo, não se permite que o processo, assim entendido como instrumento de
realização do direito se constitua como elemento para prejudicar a outrem (...), ou em elemento para o
exercício do direito em desacordo com a sua finalidade social.” (FILHO, 1955, p.26).

 

            Tal alusão feita por José Olympo de Castro Filho mostra que o direito de ação deve cumprir a sua função social e não servir

de instrumento para prejudicar um concorrente. Por isto, a limitação quanto ao uso abusivo do direito de petição encontra-se de

forma bastante assentada e é imprescindível que o instituto jus processual da litigância de má-fé, descrito no Código de Processo

Civil torne ilícita a utilização do processo com a finalidade de se conseguir objetivo ilegal, conforme pode ser verificado no art. 17

do Código de Processo Civil:

Art.17: Reputa-se litigância de má-fé aquele que:
I-                    deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II-                 alterar a verdade dos fatos;
III-               usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...)

                                                     (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 1973)
 

O exercício abusivo do direito de ação, para Humberto Theodoro Junior:

 
[...] está em que, além de um engano provocado entre as partes, como se dá nos negócios jurídicos
materiais, o sujeito passivo principal do dolo processual é sempre o juiz. Induzindo o julgador
ardilosamente, a aceitar uma versão falsa da realidade fática da lide, o dolo do litigante desonesto
provoca um vício de vontade judicial. (JUNIOR, 1998, p.44-45).

 

            Face ao exposto, não restam dúvidas de que a “Sham Litigation” deverá sujeitar-se aos preceitos do direito concorrencial em
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face das condutas anticoncorrenciais do mercado, observando-se os aspectos processuais explicitados acima.

Neste contexto, entende-se que o Poder Judiciário pode promover a proteção da concorrência quando se deparar com casos

em que o processo é utilizado como instrumento para se adquirir vantagens de forma indevida.

 

3.2 O abuso do direito de petição e o aniquilamento da livre concorrência

 

            Como já foi mencionado, o direito de petição é uma garantia constitucional prevista no artigo XXXIV, alínea “a” da

Constituição da República.  Em princípio, a todos é assegurado o direito de peticionar contra ilegalidades ou eventuais abusos de

poder. Contudo, a mencionada garantia deve ser analisada em caráter restrito e não absoluto, uma vez que tal direito pode sofrer

punições quanto ao seu exercício abusivo.

O abuso do direito de petição verifica-se quando alguém, detentor de um determinado direito, o exerce fora do seu objetivo

natural intentando em atos ofensivos à justiça. Neste sentido, o litigante utiliza-se do aparato estatal com a intenção de prejudicar ou

de comprometer os direitos de outrem criando situações embaraçosas ou até mesmo ilegais para conseguir um objetivo ilícito.

Como a restrição indevida do direito de petição pode ocasionar em sérios prejuízos ao sistema democrático brasileiro, o

presente assunto requer cuidadosas observações. A definição do abuso de direito é trazida pelo artigo 187 do atual código civil

brasileiro:
 

Art. 187: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (CÒDIGO
CIVIL; 2002).

 

De acordo com as observações feitas pelo mencionado dispositivo, pode-se afirmar que o litigante que abusar do seu

direito de petição com vistas a prejudicar a concorrência comete ato ilícito e, neste sentido, estaria destituído de qualquer imunidade

antitruste.

Acerca do abuso do direito de petição com vistas a prejudicar a concorrência, Sandra Terepins tem o seguinte

posicionamento:

 

O direito de petição não contém propriamente uma imunidade antitruste.(..) Quando não configurado o
exercício de direito de petição, nos moldes propostos pela Noerr-Pennington Doctrine, há apenas o
interesse do particular abusando da máquina pública, o que não pode se sobrepor à livre concorrência
como direito difuso e constitucional. (TEREPINS, 2009, p.6)

 

Neste contexto, verifica-se que o exercício abusivo do direito de petição com o interesse de causar danos à livre

concorrência não deve ser protegido como uma garantia fundamental absoluta, tendo em vista que não se caracteriza o exercício

pleno de peticionar.

O que deve ser posto em questão é quanto a dificuldade de se identificar o interesse em causar danos a ordem econômica

por intermédio de um direito que é constitucionalmente reconhecido.

Quanto a esta dificuldade, Terepins faz a seguinte consideração:
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Mostra-se, assim, grande a dificuldade de identificar o ilícito pois a linha que divide o direito político
de petição e o abuso desse direito é bastante tênue. Em ambos os casos pode haver prejuízo
concorrencial. Contudo, parece que a diferença está no fato de que no exercício regular do direito o
prejuízo é apenas decorrência do pleito legítimo; enquanto que no uso abusivo o dano concorrencial é
um fim em si mesmo. Nesta posição entre o direito constitucional de petição e sua utilização indevida
como uma tática para excluir a concorrência, a maior dificuldade está em saber quais parâmetros ou
critérios devem ser utilizados para garantir uma decisão que puna apenas o abuso do direito, não seu
exercício regular. (TEREPINS, 2009, p.7)

 

Com este entendimento, pode-se compreender que o abuso do direito de petição é bastante difícil de comprovar, tendo em

vista que impera a presunção da boa-fé até que se prove o contrário. E, em certos casos, ainda que o litigante esteja agindo no

exercício regular de seu direito, mesmo sem intenções de abuso, a referida prática pode ensejar em prejuízos na ordem econômica.

Assim, por tais razões, Terepins ressalta que “a caracterização da Sham Litigation impõe um elevado padrão de prova.”

(TEREPINS, 2009, p.7).

Torna-se indispensável compreender as particularidades do ambiente competitivo e necessário estabelecer critérios

objetivos para conseguir diferenciar a existência de uma conduta ilícita da existência de uma conduta regular de direito.

Quanto às atribuições do CADE, resulta a seguinte interpretação de Flávio Luiz Yarshell:
 

[...] ainda que admitida a atribuição do CADE para afirmar ou para negar a ocorrência de conduta
violadora à ordem resultante do ajuizamento de demanda judicial, isso não poderia ocorrer de forma
divorciada do que tenha decidido o Poder Judiciário. (PARECER YARSHELL, 2009, p. 2815).[14]

 

Assim, pode-se compreender que uma conduta que viole a ordem econômica em detrimento de uma demanda judicial,

ainda que tenha conseqüências na esfera concorrencial, não pode ser analisada separadamente do crível do Poder Judiciário, já que a

demanda foi suscitada nesta esfera de poder. Sendo assim, caberia ao Poder judiciário a apreciação e a condenação pelo exercício

abusivo de direito e ao CADE caberia a condenação descrita como “Sham Litigation”.

É importante frisar que o CADE não pode dispensar as competências demandadas ao Poder Judiciário em prol de suas

condenações na esfera administrativa. O que este órgão pode fazer em casos de condutas que violem a ordem econômica é condenar

por infração a norma antitruste e pela prática de “Sham Litigation” caso tenha a utilização do Poder Judiciário para a realização da

conduta anticompetitiva. Assim, tanto o CADE como o Poder Judiciário, estariam aptos a condenar por violações em desfavor da

ordem econômica cujo escopo tenha sido a utilização indevida do Judiciário para a promoção de vantagens na esfera concorrencial.

No entanto, o direito de petição é uma garantia constitucional que goza de imunidade antitruste. Desta forma, os órgãos que

atuam no combate as práticas ilícitas não podem prevalecer, em regra, sobre os direitos constitucionalmente reconhecidos.

Contudo, conforme pode ser verificado no Parecer do PROCADE, o direito de petição também pode sofrer limitações:
 

[...] nenhum direito é absoluto, sagrado. E, quando em conflito aparente ou necessidade de composição
com outro direito fundamental, deve ser ponderado de forma a maximizar a aplicação de ambos os
direitos, sem a exclusão de nenhum deles. E, por óbvio, como todo direito, seu abuso é devidamente
indesejável e deve ser punido, até mesmo como forma de higidez do sistema de direito. (PROCADE,
2008, p. 16).

 

 Pelo exposto, não restam dúvidas de que o direito de petição não é absoluto e seu exercício abusivo deve ser considerado e

punido não só pelo Poder Judiciário como também pelo órgão responsável pela decisão sobre abuso do poder econômico.

 CONCLUSÃO
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Com os argumentos já demonstrados, não foi difícil constatar que a prática descrita como “Sham Litigation” é uma

conduta ilícita, anticompetitiva e desleal que tem como objetivo interferir nas relações concorrenciais utilizando-se do processo

como ferramenta para prejudicar os demais concorrentes. Tal prática merece ser reconhecida pelos agentes antitrustes, bem como

deve ser combatida no Poder Judiciário e nas demais esferas do Poder.

Pela exposição do presente artigo, concluiu-se que o direito de petição norte-americano se desenvolveu por intermédio da

“Noerr-Pennington Doctrine”, também chamada de Teoria da Imunidade Antitruste na qual protege o direito de peticionar como

uma garantia quase que absoluta. E, ao prevalecer esta garantia, ficou demonstrado que a Suprema Corte acobertava as condutas

anticoncorrenciais das empresas com o fundamento de que não se poderia sobrepor normas antitrustes sobre garantias fundamentais

para caráter de punição.

Apesar da violação do “Sherman Act” ter sido reconhecida nos casos “Noerr e Pennigton”, a Teoria da Imunidade

Antitruste prevaleceu e não houve condenação por “Sham Litigation”. No entanto, os casos ora mencionados serviram de

motivação para o surgimento das exceções quanto a “Noerr-Pennington Doctrine”.

No que tange ao reconhecimento da “Sham Litigation”, a Suprema Corte Norte-Americana passou a adotar testes para

identificar se as ações careciam de possibilidade de mérito e se tinham o intuito de prejudicar o concorrente. Se enquadrasse nos

requisitos dispostos em questão e nos testes “PRE” e “USS-POSCO”, a Suprema Corte reconheceria o abuso do direito de petição e

então condenaria pela prática de “Sham Litigation”.

Ao criar exceções a Teoria da Imunidade Antitruste e a possibilidade de condenação por “Sham Litigation”, a Corte

considerou que o direito de petição, apesar de ser constitucionalmente protegido, poderia sofrer limitações - assim como no

ordenamento jurídico brasileiro em que o direito de petição é protegido constitucionalmente, mas o abuso deste exercício é

reprimido pelo Poder Judiciário.

Verifica-se no sistema jurídico brasileiro que o Poder Judiciário está apto a promover a proteção da ordem econômica

quando se está diante de práticas da natureza da “Sham Litigation”, condenando os respectivos infratores por abuso do direito de

ação e má-fé processual. E, no que se refere à competência, esta se deve pelo fato do juiz, no exercício de suas atribuições,

verificando presentes os elementos caracterizadores da prática anticompetitiva, pode reconhecer a má-fé e punir as empresas por

usarem do processo para obterem objetivo ilegal.

Por se tratar de matéria de ordem constitucional, os princípios gerais que norteiam a ordem econômica devem ser

protegidos pelo Poder Judiciário e, neste sentido, ainda que o CADE não tenha apreciado a matéria que infringiu a livre

concorrência, caso estivesse tramitando no Poder Judiciário, caberia a esta esfera de poder a competência para punir o agente

infrator. E ao condenar o agente econômico que tenha prejudicado a concorrência por litigância de má-fé, o Poder Judiciário

poderia se valer do abuso do direito de ação para fundamentar sua decisão.

Com isso pode-se concluir que o Poder Judiciário pode reconhecer a má-fé com base nos artigos 14 e 17 do Código de

Processo Civil além de aplicar as multas cabíveis para este tipo de sanção. No entanto, para que fique configurada a prática descrita

como “Sham Litigation” é necessário que seja comprovado a intenção da empresa em ingressar no judiciário para obter vantagens e

prejudicar concorrentes, a racionalidade de sua conduta, se houve de fato a criação de barreiras a entrada, a comprovação da

existência de mercado, a plausibilidade do direito invocado bem como os meios utilizados para se conseguir o objetivo.

Caso não fique comprovada a má-fé da empresa litigante e mesmo assim ocorram prejuízos a ordem econômica, o CADE

poderá condenar em detrimento dos artigos 20 e 21 da lei 8.884/94, tendo em vista que o fato de causar prejuízos a outrem é

passível de condenação independente de culpa do agente. No entanto, caso seja comprovado o abuso do direito de ação com efeitos

na esfera concorrencial, além de responder pelos artigos já mencionados, a conduta anticompetitiva será reconhecida como “Sham

Litigation” e será passível de condenação pelo órgão antitruste.
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No que se refere ao CADE, constata-se que este não tem competência para analisar os casos em que há violação quanto ao

abuso de direito de ação estritamente provocado no Poder Judiciário. Ao referido órgão é cabível a análise e a condenação pelos

prejuízos que determinado direito de ação possa causar a livre concorrência, mas a condenação pelo abuso do direito de ação

(litigância de má-fé) deve ser reconhecida e condenada pelo Poder judiciário. Além disso, por ser um órgão meramente

administrativo, suas decisões não podem sobrepor as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. O CADE poderia condenar por

“Sham Litigition” caso o litigante tivesse intenções ou realmente tivesse causado prejuízos a ordem econômica, além de ter lhe sido

imputado a utilização indevida do Poder Judiciário, sem que esta decisão seja conflitante com as decisões proferidas pelo Poder

Judiciário.

Por fim, resta concluir que o instituto da “Sham Litigation” é uma construção essencialmente jurisprudencial que deve ser

fortalecida em nosso sistema jurídico, tendo em vista a inevitável judicialização da demanda e as crescentes infrações decorrentes do

abuso da garantia constitucional de peticionar.  
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 A (IN) EXISTÊNCIA DO DUMPING ECOLÓGICO NA PRODUÇÃO DE ETANOL 
COMBUSTÍVEL 

EXISTENCE OU NON DE DUMPING ENVIRONNEMENTAL DANS LA PRODUCTION DE L'ÉTHANOL 

 

Erica Ludmila Cruz Barros 
Yanko Marcius De Alencar Xavier 

 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho é investigar acerca da existência ou inexistência do dumping ambiental 

na produção de etanol combustível no Brasil, bem como, identificar as razões pelas quais a figura 
do dumping ecológico é perniciosa aos princípios elencados na ordem econômica constitucional. . 
Tem-se ainda por finalidade, estudar a importância do setor não apenas como fonte de 

crescimento econômico, mas principalmente, a sua contribuição para o desenvolvimento nacional, 
sem esquecer que este está consagrado na Constituição Federal de 1988 como um dos objetivos 
da República Federativa do Brasil. Sem dúvida as exigências contemporâneas que implicaram na 

transição para uma nova economia, trazem consigo o dever da busca empresarial pela 
sustentabilidade, e esse comportamento não pode ser passivo, do contrário, é imperioso um 

trabalho árduo e incessante dos agentes econômicos, mesmo que inicialmente os custos sejam 
elevados, este passo garantirá uma produção responsável, transparente e livre de acusações de 
degradação ambiental. 

PALAVRAS-CHAVES: Dumping ambiental; meio ambiente; etanol. 
 

RESUME 

L’objectif de ce travail est de faire une enquête sur l’existence ou non de dumping 

environnemental dans la production d’éthanol combustible au Brésil, ainsi que, identifier les 

raisons pour lesquelles le dumping écologique est pernicieux aux principes énoncés dans l’ordre 

économique constitutionnel. Ce travail vise encore à étudier l’importance du secteur non 

seulement en tant que source de croissance économique, mais surtout, sa contribution pour le 

développement national, ceci étant d’ailleurs un des objectifs de la République Fédérative du 

Brésil, selon la Constitution Fédérale de 1988. Sans doute, les exigences contemporaines qui ont 

entraîné la transition vers une nouvelle économie, suscitent le devoir de développement durable 

de la part des entreprises. Tel comportement ne peut pas être passif, au contraire, un travail 

laborieux et incessant des agents économiques est impératif, bien qu’initialement les coûts soient 

élevés, ceci étant le seul moyen de garantir une production responsable, transparente et libre de 

l’accusation d’agression environnementale. 

MOT-CLES: Dumping environnemental; environnement; éthanol 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O complexo sucroalcooleiro brasileiro dedica-se à produção do etanol combustível, trata-

se de um biocombustível, que utiliza a cana-de-açúcar, uma fonte renovável de energia, como 
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matéria-prima. Para o Brasil alcançar o prestígio da consagração de maior produtor de etanol 

derivado da cana no mundo, muitos projetos e planos tiveram que ser idealizados e 

concretizados. 

A Constituição Federal estabeleceu o desenvolvimento, no art. 3°, como um dos objetivos 

da República Federativa do Brasil. Entretanto, no século XXI falar em desenvolvimento também 

é se preocupar com a qualidade de vida da população. Neste viés, a produção brasileira de etanol 

precisa obedecer à legislação ambiental do país, e ser realizada de forma a causar o menor 

impacto ambiental possível para que o meio ambiente seja preservado para as futuras gerações 

conforme o art. 225 da Constituição Federal. 

            Dizer que a agroindústria canavieira pratica dumping ambiental, significa afirmar que 

para produção do etanol combustível os produtores não agem de maneira a preservar o meio 

ambiente, ou a legislação ambiental do país é ineficiente para garantir uma produção sustentável. 

Portanto, os baixos preços do produto quando chegam até os consumidores, refletiriam a não 

interiorização dos custos ambientais no momento da fabricação. 

O dumping ambiental ou ecológico é um instituto doutrinário novo, que tem sido bastante 

citado nos discursos dos países desenvolvidos contra os países em desenvolvimento. Mas o que 

existe por trás da acusação de dumping ambiental? Será mesmo que os países desenvolvidos 

estão preocupados com o meio ambiente, ou tão somente, buscam uma barreira não tarifária para 

impedir que a comercialização dos produtos feitos em países em desenvolvimento? 

  

2.      2. Dumping comercial: Definição e natureza jurídica 

      

Dumping em sua colocação jurídica é a venda de um produto a um país estrangeiro com 

preço inferior ao seu valor normal que é utilizado no país exportador, trata-se de uma medida 

desleal, podendo, inclusive, em casos mais graves dominar o mercado estrangeiro. A doutrina 

tradicionalmente assegura que a finalidade do dumping é dominar o mercado do país importador 

com o fim de desestabilizar a concorrência. 

A acepção econômica do termo dumping significa a venda de um produto com preços 

diferentes para cada mercado, sem que haja uma justificativa para isto. O conceito econômico do 

termo não trabalha com a idéia de “valor normal”, presente na acepção jurídica de dumping, 

logo, a acepção econômica é mais ampla do que a jurídica.[1] 

Interessante lembrar que palavra dumping remete ao verbo em inglês “to dump”que 

significa despejar, jogar fora, desfazer de alguma coisa, embora, o termo dumping possa ter sido 

criado a partir do irlandês arcaico thumpa – atingir alguém. [2]  

Determinado bem chega ao país importador com preços inferiores aos utilizados no 

mercado exportador. Os consumidores atraídos e seduzidos por preços baixos optam pela 

compra do mais barato. Mas esta estratégia para conquistar um mercado estrangeiro, tem por 

finalidade expulsar os concorrentes, logo, quando a empresa que pratica o dumping atinge esse 
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objetivo, aumenta os preços de forma abusiva surpreendendo os consumidores e tampouco se 

preocupa com a sobrevivência e a manutenção das empresas nacionais. 

Outrossim, o dumping é uma ofensa ao princípio da livre concorrência, visto que durante 

esta prática desleal, inúmeras empresas são expulsas do mercado, afinal, a competição é 

inviabilizada e os produtos com “preços normais” são descartados pelos consumidores. 

Infelizmente, esta é um prática conhecida no mercado internacional, pois o abuso como método 

é constantemente empregado por empresas que só visam o lucro e a dominação de mercado.  

Se um país vende um produto internamente pelo valor de US$ 200, mas exporta produto 

similar pela metade do valor, há dumping. Tem-se por produto similar como aquele idêntico ao 

que foi exportado, ou até mesmo outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os 

aspectos, apresente características muito próximas às do produto que se está considerando. 

Compreende-se por valor normal o preço à vista, aquele sem os impostos, todavia, suficiente 

para gerar lucro ao empresário no país importador.[3] 

Não se pode esperar que os consumidores tenham conhecimento do valor justo a ser pago 

por um produto ou do comportamento das empresas em um sistema de livre mercado. Por 

conseguinte, é dever do país que teve suas empresas prejudicadas, comprovar o dumping e entrar 

com medidas antidumping, pois tal prática desleal é extremamente prejudicial aos agentes 

econômicos que permanecem no mercado de forma honesta e sem cometer abusos. 

Para a aplicação de metidas antidumping é necessário um procedimento administrativo, 

com a participação de todas as empresas interessadas. Tais medidas cada vez mais estão sendo 

aplicadas quando comprovado o dumping, como forma de compensar os prejuízos na economia 

de um determinado país. 

Com efeito, para a caracterização do dumping, existem requisitos que obrigatoriamente 

precisam ser comprovados: 

1) o preço de um determinado produto deverá ser menor no país exportador do que no país que o 

fabricou e o importou; 

2) o ônus da prova compete ao país importador, que deverá mostrar o dano sofrido, ou ameaça 

de dano para suas empresas domésticas; 

3) o país importador deverá provar o nexo causal entre o prejuízo e a suposta prática desleal 

de dumping. 

Para que sejam efetivadas as medidas antidumping pelo país importador, este precisa 

demonstrar a ocorrência dos três requisitos acima apontados.[4] Os direitos antidumping estão 

previstos no art. 6, do Acordo Geral determinado pelo GATT/OMC, este é conhecido como 

AAD – acordo antidumping. Depois de investigada e comprovada à prática desleal, poderão ser 

aplicadas às medidas punitivas. 

Traz o Art. 6 do acordo acima citado o conceito do instituto: “para as finalidades do 

presente acordo, considera-se haver prática de dumping, isto é, oferta de um produto no 

comércio de outro país a preço inferior ao seu valor normal, no caso de o preço de exportação do 

produto ser inferior à aquele praticado, no curso normal das atividades comerciais, para o 

mesmo produto quando destinado ao consumo do país exportador”.    
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A legislação brasileira por meio do decreto 1.602 de 1995 regulamenta as normas que 

disciplinam os procedimentos administrativos, relativos à aplicação de medidas antidumping. 

Dispõe o art. 4°: “Para os efeitos deste Decreto, considera-se prática de dumping a introdução de 

um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades de drawback, a preço de 

exportação inferior ao valor normal.”[5] Ressalva-se que drawback significa um benefício fiscal 

concedido as importação, com a finalidade de realizar futuras exportações. [6] 

Críticas surgem no sentido de que as políticas antidumping em um determinado país 

seriam suficiente para gerar distorções no mercado, tendo em vista que os empresários 

domésticos e agências governamentais poderiam induzir firmas estrangeiras a assinar um acordo 

de cartel, sob pena de investigação de dumping e possível aplicação de tarifa. Se a firma 

estrangeira concordar com o acordo, a petição para investigação de práticas por dumping seria 

arquivada, caso contrário, a investigação prosseguiria. [7] 

Contudo, se durante a investigação for comprovada que a petição tem por fim coagir a 

empresa estrangeira a fechar um acordo com uma firma nacional, a medida tarifária não tem de 

ser aplicada por não existir indícios de concorrência desleal. O fato é que não é possível mais 

pensar em comércio internacional sem cogitar da existência de práticas desleais à concorrência, 

sendo a legislação antidumping necessária para coibir ou pelo menos amenizar as práticas 

abusivas. 

Na verdade o próprio GATT após a normatização de medidas antidumping preocupou-se 

com a sua utilização indiscriminada, quando fossem utilizadas apenas como forma de prejudicar 

empresas importadoras. [8] 

Nos últimos anos a prática do dumping comercial ganhou muita repercussão nos debates sobre 

comércio internacional, eis que atrapalham o curso normal do mercado, inviabilizando o comércio para 

tantas empresas. Tal conduta, como foi ressalvada, é perniciosa e danosa para o comércio e inviabiliza a livre 

concorrência, forçando as demais empresas a se retirarem, haja a impossibilidade de competição.  A empresa 

que tem sucesso com a prática desleal, uma vez que “expulsa” as demais, tem liberdade para abusar dos 

preços, com isso causa um grande prejuízo a economia do país e atinge inúmeros consumidores 

Além do caso clássico de dumping comercial, há a figura do dumping social e dumping ambiental ou 

ecodumping. No dumping social os agentes econômicos abusam da mão de obra barata dos países em 

desenvolvimento, para conseguir obter lucros, visto que os trabalhadores se subordinam a qualquer tipo de 

trabalho desde que ganhem algum valor, ainda que esse pagamento seja mínimo. 

O dumping social é também um desrespeito ao direito do trabalho e uma grave violação dos direitos 

humanos, tendo por justificativa principal de que a globalização econômica não propiciou a extensão das 

garantias sociais advindas do Estado do Bem-Estar Social aos trabalhadores dos países em desenvolvimento, 

mas sim, trouxe uma redução das garantias para esses trabalhadores, que vivem com a presença constante da 

ameaça do desemprego. [9] O agente econômico vê na exploração dos trabalhadores, uma chance de 

alcançar prosperidade, pois não precisa pagar um salário digno ou seguir normas trabalhistas. . . 

A natureza jurídica do instituto é a de fato-jurídico econômico, em razão de sua ocorrência ter a 

capacidade de criar, modificar ou extinguir direitos, bem como, possuir definição em normas de direito 

internacional econômico. No Brasil, majoritariamente, o a natureza é a de “ilícito jurídico econômico”, 
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sendo jurídico em razão da sua regulamentação legal, seja por meio de leis ou de tratados, e econômico 

porque a sua prática causa vantagens econômicas.[10] Não pode ser considerado um ilícito penal, pela 

ausência de tipificação como crime, e de acordo com o princípio da legalidade (princípio fundamental em 

direito penal), para que uma conduta seja considerada crime é imprescindível a definição expressa em lei.   

  

3.       3. Explicando o dumping ambiental ou ecológico 

  

Se não é mais possível frear os efeitos nocivos do aquecimento global com o comprometimento de 

apenas meia dúzia de países, com efeito, faz-se imperioso a criação de uma consciência ecológica global. O 

meio ambiente é único, ou seja, indivisível, não há que se falar em fronteiras entre o nacional e o 

internacional. A poluição gerada em um país alcança os demais, logo, as ações para proteção do meio 

ambiente atualmente fazem parte de normas internacionais.
[11]

    

Com as discussões sobre o meio ambiente deixando a esfera doméstica e habitando o 

cenário internacional, surge a figura do dumping ambiental, dumping ecológico 

ou ecodumping. Conceitua-se dumping ambiental como a prática desleal de comércio onde uma 

empresa ao produzir um bem não utiliza medidas que visem à redução dos impactos ambientais, 

por isso, o custo final do produto é mais barato do que os similares de empresas que o fazem em 

observância das leis ambientais, vez que não está interiorizado no preço final as despesas para 

produzir o bem de maneira limpa e sustentável. Ainda pode ser entendido o ecodumping como o 

deslocamento de empresas estrangeiras para países onde a legislação ambiental não seja rigorosa 

ou até mesmo não exista, com isso, o empresário pode auferir lucros exorbitantes em sacrifício 

do meio ambiente. 

A primeira forma de dumping ambiental é quando uma empresa não desenvolve meios 

para proteger o meio ambiente durante a produção de um bem. Com isso, o produto final é mais 

barato do que o similar, fazendo com que no comércio internacional haja a circulação de bens 

que foram produzidos em detrimento do meio ambiente. Neste caso os empresários teriam a 

vantagem de vender os produtos a preços mais baratos do que os concorrentes, fazendo com que 

os consumidores se interessem pelo bem de preço inferior mesmo que durante a sua produção 

tenha havido grande degradação ambiental. 

Para exemplificar um caso de dumping ambiental, basta imaginar duas empresas. A 

empresa “1” produz um bem que chega ao mercado no valor de “U$$ 40”, porém, para isto, não 

investe em tecnologia para descarte dos resíduos, a madeira que utiliza não possui qualquer 

certificação e as máquinas são altamente poluentes. A empresa “2”, do contrário, preocupa-se 

em obter matéria-prima certificada, investe em máquinas que não poluem o meio ambiente, e se 

mantém atenta para que o descarte dos resíduos não traga nenhum efeito nocivo à natureza, por 

isso, o mesmo produto chega ao mercado custando “USS 70”. Claro que esse processo é muito 

simplista para explicar o custo final de um produto, neste caso, não se estar analisando os 

impostos ou até mesmo a margem de lucro para o empresário, apenas a interiorização dos custos 

ambientais. Nota-se, que no segundo caso, o aumento do preço é decorrente do investimento 
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feito pela empresa em gerar um produto que não cause impacto ambiental, é isso que se entende 

como a interiorização dos custos ambientais. 

Sobre a inclusão dos custos ambientais no preço do produto, Remi Soares adverte: “De 

fato, a inclusão dos custos ecológicos no produto final, deve ser feita para que parte dos 

rendimentos da indústria possa ser investida no meio ambiente, impedindo a degradação 

ambiental de se proliferar. Também porque é preciso ter cuidado com produtos com preços mais 

competitivos, pois a diferença de preços pode ser justamente a adoção de uma política ambiental 

na sua cadeia produtiva”.[12]  

Assim, um produto mais barato, se for produzido à custa do meio ambiente, trará um 

preço implícito que a sociedade mais tarde poderá não suportar. Está claro que os efeitos das 

práticas industriais nocivas nem sempre podem ser resolvidos com facilidade ou em curto prazo, 

o meio ambiente também dispõe de recursos limitados e o ser humano não pode deixar de 

reconhecer este fato. . 

A outra forma de dumping ambiental é quando as indústrias poluidoras se transferem para 

produzir seus bens em países onde à proteção ao meio ambiente não é prioridade, neste caso, não 

há leis ambientais ou as leis são muito brandas para intimidar ou desmotivar as práticas de 

agressão ao meio ambiente. 

É evidente que nesta segunda modalidade de dumping ambiental, apenas as empresas 

poluidoras conseguem as vantagens, afinal, no país em que houve à prática 

do dumping ambiental, o meio ambiente foi atingido, seus recursos naturais foram utilizados de 

maneira espúria; e os lucros auferidos pelas multinacionais não trazem nenhum tipo de 

crescimento econômico ao país, assim como os empregos gerados são facilmente perdidos 

depois que se esgotam os recursos naturais do local e a empresa precisa de outro parque 

industrial. 

Dito isto, se a prática da concorrência desleal envolve degradação ambiental e desrespeito 

as leis ambientais para potencializar os lucros, estar-se diante do fenômeno 

do dumping ambiental ou ecológico.  

Visando eliminar as práticas comerciais que trazem prejuízos ambientais, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 

1992, conhecida como Eco 92, proclamou 27 princípios na Declaração do Rio sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, dentre estes os princípios n° 14 e 16 são de muita importância 

para a matéria em estudo: 

Princípio 14: Os Estados devem cooperar efetivamente para desencorajar ou 

prevenir a relocação ou transferência para outros Estados de quaisquer 

atividades e substâncias que causem degradação ambiental severa ou ser 

capazes de prejudicar a saúde humana. 

Princípio 16: Autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a 

internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando em conta a premissa de que, o poluidor, em princípio, 

deve arcar com os custos da poluição, com apropriada consideração ao 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 812

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4419.html%23_ftn12


interesse público e sem distorcer o comércio e o investimento 

internacional. [13] 

  

Percebe-se que no encontro realizado no Rio de Janeiro há mais de uma década, já havia a 

preocupação com a transferência de indústrias para locais onde estas pudessem dispor do patrimônio 

ecológico, trazendo prejuízo à saúde de inúmeras pessoas.  

Falar de dumping ambiental é um tema corriqueiro entre os países europeus, que acusam 

nações em desenvolvimento dessas práticas no seu processo de industrialização e 

posterior venda do produto. Com sinceridade, não é mais possível pensar em crescimento 

econômico sem desenvolvimento sustentável, deste modo, se no passado muitos países 

cresceram sem nenhum respeito ao meio ambiente, devastando os recursos naturais do planeta, 

está evidente que essa forma de crescimento econômico não pode mais ser tolerada, devendo os 

países, de uma vez por todas, compreender que frear ou amenizar o aquecimento global não é 

mais uma opção, mas uma obrigação em prol da humanidade.  

O produto precisa respeitar as leis ambientais desde a sua fabricação. Não muda a 

realidade ser considerado “verde” pela sociedade e pela empresa, apenas porque na sua 

utilização gera poucos impactos ambientais, quando na sua criação houve degradação ambiental 

significativa. Outra situação que não pode ser aceita é quando existe tecnologia disponível para 

uma produção limpa e ambientalmente correta, mas o empresário, visando lucros exorbitantes, 

prefere não fazê-la. 

Sabe-se que há empresários dispostos a conciliar proteção ao meio ambiente e lucros, 

estes estão conscientes que o descaso com a natureza a médio e longo prazo, pode significar até 

mesmo o fim de suas atividades, pela falta ou escassez dos recursos naturais imprescindíveis 

para a produção. Portanto, realizam propagandas das suas empresas destacando aspectos 

positivos na produção, assim como a preocupação dos dirigentes com o desenvolvimento 

sustentável. Eis que tal prática é extremamente benéfica, afinal, serve para conscientizar os 

consumidores dos riscos da aquisição de produtos que foram criados por meio de práticas 

desleais como o dumping ambiental, e também informa à sociedade a justificativa desta suportar 

o pagamento mais alto por um determinado bem. 

O setor sucroalcooleiro é alvo de acusações e denúncias internacionais, inclusive sendo apontado 

como uma atividade econômica que produz mediante dumping ambiental. Entretanto, as tecnologias 

disponíveis para os empresários do setor, não apenas aumentam a produção do álcool combustível, como 

proporcionam uma produção equilibrada do ponto de vista ambiental. Em momento oportuno será estudado 

o que existe por trás das críticas de dumping ecológico. 

  

  

4.       4. Certificações ambientais para o setor sucroalcooleiro 

  

Dentre as exigências do século XXI para a preservação ambiental uma dela é a de conciliar 

atividades empresariais e desenvolvimento sustentável. Não são raras as críticas voltadas à atividade 
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canavieira, que a apontam como uma atividade empresarial sem compromisso social e ambiental, em que os 

empresários pouco se preocupam com a qualidade de vida dos trabalhadores rurais e a poluição decorrente 

das queimadas. Neste trabalho mostra-se que o desenvolvimento do setor está aliado ao respeito ao meio 

ambiente, já que este também é um dos princípios elencados da ordem econômica constitucional, devendo 

todas as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, observá-lo. 

Sim, existem usineiros que não desenvolvem nenhum compromisso ético com a sociedade, e buscam 

tão somente a obtenção de lucros, mas esse não pode ser considerado o retrato do setor. Em todas as 

atividades existem bons e maus profissionais, infelizmente nem mesmo as leis com as suas punições 

mostram-se suficientes para eliminar à ganância e o egoísmo humano. 

Por conseguinte, por mais severas que sejam as punições para quem polui ou desenvolve uma 

atividade sem suportar os riscos da poluição, sempre existirão pessoas que buscarão apenas o lucro, sem se 

preocupar com as atividades exercidas à margem da lei. 

Algumas indústrias no país tentam alcançar a otimização da colheita da cana, através da mecanização 

e abandono das práticas nocivas ao meio ambiente e ao trabalhador, como as queimadas. Estas além de 

adoecerem os trabalhadores rurais, ainda poluem o meio ambiente causando degradações ambientais 

consideráveis. A mecanização pode ser utilizada inclusive para o plantio da cana-de-açúcar, o que facilita o 

trabalho dos empregados. Embora a mecanização exija um maior preparo por parte dos trabalhadores, e 

muitos empregados dos canaviais não apresentem esse perfil, na verdade, é um incentivo para a capacitação 

destes. Maior capacitação garante um melhor salário que repercute no aumento da renda do trabalhador e 

reflete na qualidade de vida das famílias. 

Oportuno advertir que existem dois tipos de trabalhadores nos canaviais: o trabalhador permanente e 

o temporário. O primeiro é aquele que geralmente é especializado no serviço, sendo qualificado, portanto, 

são esses que trabalham com as novas tecnologias implantadas nos canaviais e desenvolvem os trabalhos 

técnicos; como o manejo de aparelhos, a direção de veículos pesados; enquanto os trabalhadores 

temporários, que são pessoas com baixa qualificação, conhecidos como bóias-frias, têm pouca escolaridade, 

sendo necessários no período da safra. São estes trabalhadores que precisam de capacitação para que estejam 

preparados para trabalhar depois da mecanização e total extinção das queimadas. 

Não seria justo dispensá-los de um trabalho em que muitos fizeram durante toda a vida, neste caso, 

fatalmente ao invés de desenvolvimento a mecanização estaria contribuindo para gerar mais fome e miséria 

no campo. Seres humanos possuem capacidade ilimitada de aprender novas atividades, sem contar que é um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3°, I, CF).  

Por conseguinte, as certificações ambientais aparecem como forma de promover o trabalho sério dos 

usineiros que se preocupam com o meio ambiente e com a proteção do trabalhador rural, bem como, para 

chamar atenção da qualidade do etanol brasileiro. 

 O mercado internacional, principalmente o europeu, mostra-se exigente nos critérios ambientais para 

importação de produtos, exigindo selos verdes. A reivindicação tem sido interpretada como uma forma de 

criar barreiras não tarifárias para inviabilizar o comércio dos países em desenvolvimento, no entanto, se as 

certificações ambientais possuem tanto peso no mercado internacional, mais parece sensato buscá-las e 

rechaçar qualquer discurso improdutivo sobre danos ambientais que na realidade não existem.     
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O rótulo ecológico significa que o produto é feito de forma ambientalmente correta, o atestado é 

realizado através de uma marca que é colocada no produto ou na embalagem. Foi em 1972, na Holanda, que 

o primeiro selo ambiental foi criado, apesar de não ter tido grande sucesso no âmbito nacional ou 

internacional, abriu uma porta para que os certificados ambientais viessem a ser consagrados. 

Já nos anos 80 a regulamentação ambiental deu-se sobre o processo industrial, com efeito, neste 

ponto da história várias entidades com a finalidade de conceder certificações ambientais surgiram. Em 1992, 

vinte e dois países componentes da OCDE – Organização de Crescimento e Desenvolvimento Econômico – 

responsável por realizar a coordenação de políticas econômicas entre os países mais desenvolvidos – 

adotaram programas de rotulagem ambiental. 

Sabe-se que o marketing ecológico tornou-se uma excelente alternativa para empresas conquistarem 

consumidores, principalmente nos países evoluídos. Afinal, nos países em desenvolvimento ou não 

desenvolvidos, a preferência do consumidor recai sobre o menor preço, e não em produtos feitos de forma 

ecológica. Acontece que os consumidores dos países mais pobres usualmente não possuem a escolha de 

pagar mais caro por um determinado produto, mesmo que isso signifique menos danos ambientais, 

principalmente quando a renda da família é baixa ou então, mesmo uma família de classe média que precisa 

cortar gastos para pagar as despesas mensais, ao passo que nos países desenvolvidos, questões ambientais 

podem ser suportadas com facilidade pelos indivíduos. 
[14]

 

Foi esclarecido que o dumping ambiental
[15]

 é a produção de um bem sem a interiorização dos custos 

ambientais no preço final, chegando até as mãos do consumidor a um preço inferior ao de mercado, ou 

então, é o desrespeito por parte do produtor que não havendo leis ambientais no país, explora ao máximo o 

meio ambiente visando auferir maiores lucros. Com as certificações ambientais até mesmo a acusação 

de dumping cairá por terra, outra razão pela qual esta é um benefício e precisa ser incentivada entre os 

usineiros brasileiros. 

Depois de certificadas às empresas envolvidas com métodos de produção limpos, terão uma clara 

vantagem em relação às demais. Eis que a livre concorrência permite que os agentes econômicos mais 

responsáveis mantenham-se no mercado, na medida em que preenchem as exigências requeridas pelos 

compradores. Ora, o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo é o Brasil, com sete milhões de hectares 

plantados, neste viés, não basta ser um grande produtor, é necessário principalmente ter um padrão de 

qualidade considerado excelente e comprovado cientificamente, capaz de refutar qualquer crítica. 

A certificação ambiental é utilizada em muitas áreas ou setores, sendo de grande importância para 

atestar a qualidade de um serviço ou produto. Além de informar aos potenciais consumidores ou clientes, 

ainda afasta as barreiras no comércio internacional. Quanto mais exigente é a certificação, maior é a 

qualidade do serviço ou produto, da mesma forma, para que a certificação seja levada em consideração, o 

procedimento para obtê-la precisa ser claro e sério. Quanto mais atores estiverem envolvidos no processo de 

diálogo para a criação da certificação, tais como, produtores, indústria, associações, ONGs, mais respeitada e 

valiosa será a certificação. [16]   

Um bom exemplo de crescimento com respeito ambiental acontece na cidade de Bariri, no interior de 

São Paulo, a qual possui 30 mil habitantes, sendo repleta de canaviais. Bariri iniciou um trabalho pioneiro na 

busca por uma certificação socioambiental do álcool, o que se espera que seja copiado por outros usineiros 

do Brasil. Trata-se da conquista do “selo da cana” oferecido pela OIA – Organização Internacional 
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Agropecuária – mas não é fácil consegui-lo, diversas são as exigências para que ao produtor interessado, 

inclusive em relação aos trabalhadores dos canaviais, que tem direito a intervalos nas horas de trabalho, 

material de proteção pessoal e alimentação digna. Para receber a certificação deve-se seguir um rigoroso 

protocolo com diversas normas dos mercados mais exigentes do ponto de vista socioambiental.
[17]

 

Em 2002 a OIA iniciou os trabalhos de certificação também no Brasil, utiliza como critérios as 

exigências do mercado orgânico mundial, tais como União Européia, Estados Unidos, etc, no Brasil observa 

a lei 10.831/2003 que dispõe sobre o sistema orgânico de produção agropecuária, considerando-o, nos 

termos do art. 1° da lei, como todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do 

uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 

rurais, tendo por objetivo, a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a 

minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos 

culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 

organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.
[18]

 

Ainda no mesmo diploma legal há regras para a comercialização, advertindo o art. 3°: para sua 

comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, 

segundo critérios estabelecidos em regulamento.  

Em 30 de agosto de 2008 a OIA, ao lado da ASSOBARI, Usina Della Coletta e o SEBRAE 

apresentaram o primeiro protocolo Agro-Sócioambiental de uma Associação de Fornecedores de cana em 

parceria com uma Usina. Podem ser enumerados os seguintes objetivos: incentivar e desenvolver o trabalho 

de pequenos e médios fornecedores de cana-de-açúcar e sua Associação; tornar diferenciado os produtos 

oriundos da cana-de-açúcar (etanol, açúcar) desde a sua produção primária até o processamento, claro que 

um produto certificado traz consigo a garantia da sustentabilidade e o respeito ao trabalhador rural; 

demonstrar que aquele produto obedecer às exigências de Boas Práticas Agrícolas e sócio-ambientais dos 

mercados mais exigentes do mundo; viabilizar um sistema de Gestão de Qualidade na Associação que 

possibilite o cumprimento do protocolo, e inclusive das exigências futuras do mercado; agregar valor ao 

produto final e promover a distribuição dos benefícios ao longo da cadeia produtiva, favorecendo o pequeno 

e médio fornecedor de cana; a realização de auditorias externas para comprovar a qualidade do protocolo, a 

serem realizadas na ASSOBARI e fornecedores associados, bem como na Usina Della Coletta.
[19]

 

Já em 17 de outubro de 2009 os produtores de Bariri receberam o selo verde até então inédito no 

Brasil, 30 produtores foram contemplados pelo certificado BPA (certificado de boas práticas agrícolas), o 

que corresponde a uma área de 2.862,81 hectares de cana plantada de acordo com normas internacionais. 

Para conseguir o certificado foram observados pelos empresários cerca de 300 normas com conteúdo 

ambiental, tecnológico e até qualidade de trabalho. 
[20]

 

A busca por um selo verde revela-se como um passo muito importante dado pelos empresários do 

setor sucroalcooleiro, afinal, o etanol com esta qualificação torna-se mais atraente não apenas para o 

consumidor interno, como para o mercado internacional, que faz questão de produtos verdes e limpos. 

Por fim, cita-se o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar, enviado para o Congresso 

Nacional através do Decreto n° 6.961/2009 e do Projeto de Lei 6.077/2009. O decreto visa regulamentar as 

áreas onde não será possível o cultivo da cana-de-açúcar, sendo estas, Amazônia, Pantanal, Bacia do Alto 
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Paraguai, áreas com cobertura original em todo o país e unidades de conservação; terras destinadas ao povo 

indígena. [21]  

O decreto que prevê o Zoneamento Agroecológico possui quatro artigos, contudo, em anexo segue as 

tabelas elaboradas pela Embrapa discriminando as áreas que podem ser utilizadas para a cana. O artigo 1° do 

decreto informa que este se encontra em vigor a partir da safra 2009/2010, ou seja, em 1° de janeiro de 2010. 

Espera-se que o instrumento legal demonstre para o mundo, a preocupação brasileira em conciliar 

crescimento econômico com desenvolvimento sustentável no complexo sucroalcooleiro. 

Adotar as medidas socioambientais na produção do etanol combustível sagrará o combustível 

brasileiro como verde e limpo para qualquer país do mundo. Tais exigências podem ser esperadas para os 

próximos anos, e a tendência normal do mercado é selecionar os agentes econômicos mais aptos, ou seja, 

neste caso, aqueles que se preocupam em investir na usina para consagrá-la como uma empresa consciente, 

que abraça o compromisso ético de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. 

  

5.       5. Dumping ecológico: o que existe por trás desta acusação? 

  

Que o planeta está aquecendo e isso traz conseqüências nocivas para a natureza e ameaça a vida 

humana, não há mais nenhuma dúvida, logo, nenhum país, desenvolvido ou em desenvolvimento, pode 

dispor do seu patrimônio ecológico e causar danos irreparáveis ao meio ambiente sem que esteja atingindo o 

direito das futuras gerações a um meio ambiente equilibrado.  

Nações desenvolvidas apontam o dedo para países em desenvolvimento e falam 

do dumping ambiental. Contudo, até que ponto essas acusações refletem a genuína preocupação dos países 

desenvolvidos com o meio ambiente? Não seria apenas uma acusação que tem por finalidade manter os 

países em desenvolvimento longe do progresso? A questão não é simples, pelo contrário, envolve aspectos 

delicados sobre os direitos fundamentais. 

O lema da revolução francesa, no século XVIII, estabelece os princípios cardeais das três gerações de 

direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. 
[22]

 Os direitos de primeira geração conhecidos 

como direitos de liberdade são os direitos civis e políticos. Esses direitos proporcionam ao indivíduo que 

participem ativamente na política estatal, por exemplo, o direito de eleger um representante, de participar de 

referendos. São ainda direitos de resistência, direito do indivíduo se opor perante o Estado, considerados por 

Jellinek como de status negativo. 

Os direitos de segunda geração estão vinculados ao princípio da igualdade, são os direitos sociais, 

culturais, econômicos e dominaram o século XX. Enfim, os direitos de terceira geração são aqueles 

destinados a todos os seres humanos, sem direção específica a um grupo ou a um indivíduo. Vasak apontou 

cinco direitos da fraternidade, são estes: direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente, 

direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação. [23] 

Ademais, o direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração, visto que pertence a todas as 

pessoas, não a um grupo isolado de indivíduos. Impõe a Constituição Federal em seu Art. 225 que: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” 
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De acordo com o art. 225 da Constituição Federal é evidente que o meio ambiente equilibrado é um 

direito de todos, mas também existe um dever imposto não só ao poder público, como a toda a coletividade 

de preservação e defesa do patrimônio ecológico. O compromisso da sociedade com o meio ambiente não 

pode ser esquecido ou dispensado, ainda que o poder pública invista em políticas ambientais, os agentes 

econômicos possuem a tarefa de desenvolverem suas atividades de forma a não causar danos ao meio 

ambiente, ou, uma vez isso não sendo possível, deverão reparar os prejuízos. 

Com efeito, se os danos forem causados à natureza no exercício de uma atividade econômica, precisa 

ser reparado por imposição de normas jurídicas. De fato, o meio ambiente possui um caráter global, e pode 

sim, ser visto como um bem unitário que vai além das fronteiras territoriais. O meio ambiente como bem 

maior e patrimônio comum, exige proteção e até mesmo proibições de certos usos.
[24]

 

        Entretanto uma acusação de dumping ambiental não pode ser utilizada como instrumento 

protecionista, para impedir o comércio de uma nação em desenvolvimento, como forma de criar obstáculos 

ao seu crescimento e desenvolvimento nacional. Vozes dos estudiosos de países em desenvolvimento 

advertem que essa modalidade de dumping é apenas uma maneira de criar barreiras protecionistas à 

exportação de produtos dos países que ainda não são desenvolvidos. 

Destarte é necessário prudência para que mecanismos protecionistas não sejam criados com a pseudo 

justificativa da proteção ambiental. Interessante trazer uma observação que foi feita por meio da Declaração 

do Rio de 1992, quando ficou acordado que as políticas comerciais com a finalidade de proteger o meio 

ambiente, não poderiam ser constituídas de meios abusivos e arbitrários, discriminação sem justificativa ou 

ainda formas de restrição ao comércio internacional. 
[25]

           

Os biocombustíveis, principalmente o etanol derivado da cana tem atraído a atenção de vários países 

pelo globo. Uma das acusações mais constantes sobre a produção de etanol é que o cultivo da cana ameaça a 

vegetação natural da Amazônia. Tal alegação é totalmente desprovida de razão ou de bom senso. Primeiro, o 

cultivo da cana exige temperatura e solo que não se encontra na Amazônia; segundo, de todas as capitais que 

cultivam a planta, São Paulo concentra 60% da produção de cana no Brasil e dentre as regiões do país, 85% 

da produção nacional está localizada no centro-sul, com efeito, a distância da região centro sul para a 

Amazônia equivale a 2 mil quilômetros. É fácil constatar que a Amazônia não está ameaçada ou sob risco de 

ser devastada para a produção de etanol combustível. 

De acordo com Márcia Lustosa a ameaça do dumping ambiental se por um lado impõe normas 

ambientais restritivas dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, ainda pode, por outro lado, 

representar uma maneira de protecionismo de determinados setores industriais.  Com isso, essas 

normas   conseguem diminuir a competitividade dos países em desenvolvimento, na medida em que 

encarecem o modo de produção de bens e elevando os seus valores.
 [26] 

 

É natural que nos países em desenvolvimento os custos de produção de um determinado bem, sejam 

inferiores dos custos do mesmo produto em um país desenvolvido, que dispõe de tecnologia de ponta nos 

processos industriais e mão de obra bem mais qualificada. De forma alguma estar-se defendendo a produção 

industrial a qualquer custo, pelo contrário, nenhum país, desenvolvido ou em desenvolvimento pode ter o 

aval para destruir o meio ambiente. O respeito ao meio ambiente não é mais uma escolha ou uma cortesia do 

agente econômico, mas sim, um dever imposto por normas jurídicas. 

Traz-se a observação da pesquisadora Gabriella de Salvio a respeito do dumping social e ambiental: 
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Ao se desqualificar a legitimidade do discurso ao combate aos 

supostos dumping social e ambiental, pretendemos apenas evidenciar as reais intensões 

dos Países Desenvolvidos, qual seja, diminuir as vantagens comparativas dos Países 

em Desenvolvimento em função dos salários (nacionais) mais baixos (e não apenas 

aos trabalhadores locados na indústria exportadora), se comparados à indústria em 

geral e à agricultura e pecuária de qualquer países Desenvolvidos e da vasta extensão 

territorial “agricultável” ainda inexplorada se comparado às áreas férteis dos Países 

Desenvolvidos, praticamente já inexistentes, já que, além de possuírem território 

menor, os solos já foram devidamente utilizados em atividades que propiciaram o 

desenvolvimento e crescimento econômico que ora vivenciam.[27]  

  

As certificações ambientais aparecem como solução para afastar da produção de biocombustíveis 

qualquer ameaça por parte dos países desenvolvidos. O governo brasileiro está interessado em comprovar 

que o setor sucroalcooleiro dispõe de tecnologia avançada para produzir etanol com o menor impacto 

ambiental possível, e ser ainda o etanol, dentre os comercializados por outros países pelo mundo, mais limpo 

e ecológico. 

  

6.      6. Dumping ambiental e comércio internacional 

  

Na prática do dumping ambiental ou ecológico o produto é mais barato que os similares disponíveis 

para a venda, a tendência é conquistar muitos consumidores, contudo, essa prática além de causar devastação 

ambiental, termina por dificultar a manutenção no mercado das empresas preocupadas com a legislação 

ambiental. 

Gabriella de Sálvio aponta para a imprecisão técnica do termo dumping ambiental ou ecológico, 

afinal, um dos A.A (acordo antidumping) que trata do comércio de bens e mercadorias (da ata final que 

incorporou as decisões tomadas na rodada Uruguai), considera como produto dumpeado: “aquele 

introduzido no comércio de outro país a valores inferiores a seu valor normal, se o preço de exportação do 

produto exportado de um país para outro for inferior ao valor comparável, no curso ordinário do comércio, 

de produto similar quando destinado ao consumo interno do país exportador” 
[28]

 
        

Todavia, quando o assunto é dumping ecológico ou ambiental, não é utilizado apenas esse critério, 

levando-se em consideração inclusive os preços no mercado doméstico dos países em desenvolvimento, dos 

produtos ali produzidos. Por exemplo, um determinado produto tem um valor menor em um país em 

desenvolvimento pela ausência de leis de proteção ambiental, ao passo que o mesmo produto, em países 

desenvolvidos, onde a legislação é bem mais rigorosa, custa um valor superior. 

Além disso, o VI Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio fala a respeito da prática de um preço 

dentro de um país estrangeiro, com valor inferior ao normal. Nas questões envolvendo dumping ambiental e 

social, não se pode afirmar tecnicamente que o valor é inferior ao seu preço normal,visto que quem o produz, 

realmente não faz os investimentos que gerariam o aumento do preço.[29] Embora haja esta impropriedade 

técnica se for analisado o conceito de produto alvo de dumping, neste trabalho a imprecisão não afetará o uso 

do termo dumping ambiental. 

Ressalva-se que a princípio à prática do dumping ambiental gera produtos mais baratos. Embora o 

preço a princípio aparentar ser baixo, pode se tornar insustentável em um futuro não muito distante, visto 
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que o mundo enfrenta um severo aquecimento e o aumento da poluição e da emissão de gases responsáveis 

pelo efeito estufa ameaça à vida de inúmeras espécies no planeta terra, entre estas, a espécie humana. 

Se a humanidade não tem mais escolha entre proteger ou não a natureza, pois a conservação do 

planeta não é mais uma opção, e sim, uma obrigação insuperável que deve ser encarada por todos os países 

do globo, o caminho sensato é o consenso entre os países em termos de normas internacionais para proteção 

ambiental. 

      Pois bem, o comércio internacional está diante de um grande desafio: produzir sem destruir. O que há 

algumas décadas parecia exagero, ameaças sem nenhum fundamento científico mostram-se de fato, 

comprovadas: o homem também contribui para a causa de eventos climáticos destrutivos, por suas ações 

irresponsáveis e sem compromisso com a preservação da natureza. Não é mais suficiente que sejam 

colocados no mercado produtos com preços competitivos, mas sim que, além disso, sejam produzidos de 

acordo com normas ambientais.   

O parâmetro lucro não é o único elemento analisado para estabelecer o sucesso de uma atividade 

econômica, logo, ao lado da prosperidade financeira, está o compromisso social da empresa de preservar a 

natureza para a geração atual e as futuras. O “melhor” produto deixa de ser o mais barato, para se tornar o 

produto “limpo”, “verde”. 

Em 1947, foi criado com a assinatura de 23 países, o General Agreement on Tariffs e Trade – GATT, 

que tinha por finalidade estabelecer um conjunto de normas e regras sobre comércio internacional. Foram 

realizadas oito rodadas de negociações sobre o comércio, a última, conhecida como Rodada Uruguai, 

aconteceu em 1994, e também foi a responsável pelo surgimento da OMC – Organização Mundial de 

Comércio - instituída oficialmente em 1° de janeiro de 1995. Nos dias atuais a OMC é um dos maiores 

fóruns de discussão envolvendo comércio e meio ambiente, apesar de não ser uma agência 

ambiental.
[30]

 Ainda com fim de ampliar as discussões, foi criado pela OMC o Comitê de Comércio e Meio 

Ambiente (CTE - Committee on Trade and Environment). 

De acordo com Henry Iuri de Paiva Silva, a tarefa que o CTE recebeu foi a de promover o 

desenvolvimento sustentável na relação entre comércio e meio ambiente, e para isto apresenta 

recomendações, com especial cuidado para: criar normas que promovam a uma relação positiva entre 

medidas comerciais e medidas ambientais, com o fim de promover o desenvolvimento sustentável; atentar 

para as necessidades dos países em desenvolvimento, e ter especial atenção para os países mais pobres; 

evitar que sejam criadas medidas comerciais protecionistas; promover a adesão do sistema multilateral de 

comércio a disciplinas multilaterais eficazes, que possibilite o cumprimento dos objetivos previstos na 

Agenda 21 e no princípio 12 da Declaração do Rio de Janeiro; atentar para medidas comerciais com fins 

ambientais, bem como, medidas ambientais com efeitos comerciais relevantes, que tenham sido criadas a 

partir de outros acordos multilaterais.  

Discussões sobre o meio ambiente e comércio apesar de terem iniciado de forma tímida ainda no 

antigo GATT e na OMC, ganharam elevada repercussão internacional, inclusive cita-se como exemplo a 

ECO 1992 que reuniu vários países, nesta “as políticas sobre comércio e meio ambiente passaram a ser 

fortemente discutidas, levando-se em consideração as respectivas implicações sobre as possibilidades de um 

desenvolvimento sustentável” 
[31]

. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 820

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4419.html%23_ftn30
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4419.html%23_ftn31


Ademais, o Brasil tem aprendido a intensificar a produção de vários bens sem dissociar-se do dever 

de preservação ambiental. Interessante lembrar que 20 anos antes da ECO 92, no ano de 1972 quando houve 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, o Brasil 

posicionou-se contrário ao controle da poluição, por acreditar que tal prática era um obstáculo ao tão 

perseguido progresso. 
[32]

 

Infelizmente foram necessárias décadas de agressões contínuas ao meio ambiente para provar que 

crescimento econômico por si só não reflete em qualidade de vida para a população, e que unicamente abrir 

as portas das cidades para as “chaminés” não tornará um país exemplo de desenvolvimento e muito menos 

de cidadania. 

Existem mecanismos para punir o dumping comercial, mas para o dumping ambiental ainda não há 

um consenso entre os países. Logo, o dumping ambiental pode abrir uma porta a inúmeras barreiras 

comerciais não tarifárias, que se usadas sem a que haja comprovação, representam uma forma de diminuir a 

competição e permitir que apenas os países mais desenvolvidos dominem o mercado. 

É incorreto pensar que apenas as nações desenvolvidas podem produzir bens com a utilização de 

mecanismos limpos, um exemplo disso é o Brasil, que ainda sendo uma nação em desenvolvimento, tem no 

setor sucroalcooleiro diversas indústrias produtoras de etanol e/ ou açúcar comprometidas com a 

sustentabilidade, ou seja, preocupadas com o patrimônio ecológico da nação para que as futuras gerações 

possam ter qualidade de vida.   

A existência de barreiras comerciais que inviabilizem a exportação de produtos sob a alegação de que 

os agentes econômicos praticaram dumping ecológico, não pode ser uma mera alegação sem comprovação, 

se assim for, trata-se unicamente de uma desculpa, falsamente fundamentada nos direitos humanos, com a 

única finalidade de impedir o desenvolvimento comercial das nações em desenvolvimento. 

A expressão ecoprotecionismo surge como a adoção de barreiras não tarifárias destinadas à proteção 

ambiental, sendo a agropecuária uma área vulnerável para serem adotadas essas medidas.
 [33]

 

      Como a União Européia importa os produtos agropecuários brasileiros, mas também é o principal 

ator do ecoprotecionismo, o Brasil precisa se preocupar em fazer cumprir as leis ambientais existentes para 

não ter o seu comércio prejudicado. Enfim, a expansão da monocultura canavieira para a fabricação do 

etanol e futuras exportações, para não ser acusada como nociva ao meio ambiente, precisa sempre investir 

em tecnologia que vise aprimorar a qualidade da cana.  

Para Gabriella Giovanna Lucarelli de Salvio o caso mais importante no âmbito da OMC envolvendo 

comércio e meio ambiente, também é relacionado ao Brasil. Trata-se do relatório a respeito das restrições de 

importação de pneus reformados publicado em 12 de julho de 2007, movido pelas Comunidades Européia 

contra o Brasil.
[34]

  Na situação o Brasil proíbe importações de pneus reformados, a menos que sejam 

provenientes do Mercosul, já que o Tribunal arbitral do Mercosul através de procedimento iniciado pelo 

Uruguai, forneceu laudo contrário ao Brasil. 

A Comunidade Européia entendeu que a decisão brasileira de importar pneus reformados apenas do 

Uruguai é prejudicial para o comércio, e por isso, solicitou a abertura de um painel para resolução da 

controvérsia. O Brasil se nega a importar pneus reformados alegando razões ambientais, logo, não podem 

outra vez ser reformados, gerando risco para a saúde pública, afinal, sendo destinados à estocagem também 

servem como “lar” para larvas do mosquito da dengue e da febre amarela, além deste fator, uma vez 
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queimados a toxicidade dos pneus contribuem para a poluição ambiental e doenças respiratórias nos seres 

humanos. 

A OMC confirmou as razões do Brasil em se negar a importar esses pneus. Nada obstante, apesar da 

disputa na Organização Mundial de Comércio, muitas liminares continuavam a ser concedidas pelo 

Judiciário, com o fim de permitir a importação de reformados, o que, de acordo com o painel, era uma 

decisão contraditória com a política ambiental desenvolvida no país. Assim, na prática, não fazia qualquer 

diferença as discussões fomentads, se os interessados poderiam recorrer ao judiciário e conseguir a 

determinação legal para importação. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal as leis que proíbem a importação de pneus são constitucionais. 

A Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) n° 101, proposta pelo Presidente da República e movida pela 

AGU, versava sobre a matéria e foi julgada parcialmente procedente. 

A ADPF foi movida com fundamento no art. 225 da Constituição Federal que assegura a todos o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, advertiu a AGU que a proibição da 

importação de pneus usados também é constitucional tendo em vista o art. 196 da Constituição Federal que 

determina ser dever e direito de todos à adoção de políticas sociais e econômicas pelo Estado, que busquem 

a redução de doenças. Ainda, na ADPF, a AGU ressalvou o fato de em 2005 terem sido importados 12 

milhões de pneus usados, não havendo uma forma eficaz no país de descarte destes materiais, o que gera um 

risco para a saúde pública. . 

Em outubro de 1992, o Brasil depositou a carta de adesão à Convenção de Basiléia, de 22 de março 

de 1989 sobre o controle de movimento transfronteiriços de resíduos perigosos, de acordo com esta 

convenção, todos os Estados Soberanos possuem o direito de recusar a entrada de resíduos perigosos em seu 

território, o que foi ratificado posteriormente pelo Decreto 875/1993. Com todo o amparo legal para proibir 

às importações de pneus de outros países, ainda inúmeras liminares continuavam a permiti-las, o que para a 

AGU era uma afronta à proteção do meio ambiente. 

Ainda na ADPF o Argüente sustentou que inúmeras decisões judiciárias tem sido proferidas em 

desrespeito a portaria do Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX e da Secretaria de 

Comércio Exterior – SECEX; as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e 

Decretos Federais que impedem a importação de bens de consumos que estiverem usados. [35] . 

As liminares que autorizam a importação dos pneus fundamentam a concessão nos princípio da livre 

iniciativa, princípio da livre concorrência, conforme art. 170, caput, IV, parágrafo único, da Constituição 

Federal; consideram que a proibição da importação se refere apenas aos pneus usados, não aos pneus 

recauchutados e remoldados [36]. Os magistrados que concediam as liminares enxergavam clara ofensa ao 

princípio constitucional da isonomia, estabelecido no art. 5°, da Constituição Federal, levando-se em 

consideração que a importação dos pneus usados advindos do Uruguai continuava a ser permitida, conforme 

determinação do Tribunal Arbitral do Mercosul; por fim, afirmavam que as resoluções utilizadas como 

fundamento para impedir a importação não tinham eficácia, já que a proibição só poderia ser imposta por lei, 

ato primário do poder legislativo. 

O STF julgou a ADPF parcialmente procedente, por 8 votos a 1, no dia 24 de junho de 2009, sendo 

vencido o voto do Ministro Marco Aurélio que não reconhecia a procedência da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental. 
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A decisão do Supremo acaba de uma vez por todas com as inúmeras liminares concedidas pelo 

judiciário. Outrossim a decisão da OMC ganha força prática, na medida em que houve o fim das liminares, 

não podendo o Brasil importar pneus usados de nenhum país, até mesmo do Uruguai. Desta forma, declarou 

o STF que são inconstitucionais, com efeito ex tunc, as interpretações que permitiram ou permitem que 

sejam importados pneus usados, ainda que remoldados. 

  

7.      7. Conclusão 

Dizer que o setor sucroalcooleiro no Brasil comete dumping ambiental, é retratá-lo como uma 

atividade irresponsável, sem nenhuma obediência às leis ambientais e aos preceitos constitucionais. Além 

disso, essa afirmação significa que no Brasil não existe tecnologia capaz de garantir uma produção 

sustentável de etanol, o que não é verdade. Em qualquer atividade empresarial, existem bons e maus 

profissionais, infelizmente nem mesmo as leis e as punições por estas impostas, mostram-se suficientes para 

eliminar a ganância e o egoísmo humano. 

As exigências contemporâneas que implicaram na transição para uma nova economia trouxeram 

consigo o dever da busca empresarial pela sustentabilidade, ou seja, o empresário não deve visualizar apenas 

os lucros sob pena da sua atividade contrariar diretamente à Constituição Federal.  O art. 225 da Constituição 

assegura que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  Com efeito, para a plena observância dos princípios 

instituídos na Carta Magna, impõe-se aos agentes econômicos, comportamentos que não podem ser passivos, 

do contrário, é necessário um trabalho árduo e incessante, mesmo que inicialmente os custos sejam elevados. 

Espera-se que as certificações ambientais criadas pelo governo brasileiro para constatar a qualidade 

da cana-de-açúcar e, consequentemente, do etanol, tenham força suficiente para refutar barreiras não 

tarifárias impostas pelas nações desenvolvidas com o falso argumento da preservação ambiental. 

Finalmente, o retrato do agronegócio canavieiro é motivo de orgulho, pois nenhum outro país tem a 

capacidade de produzir etanol derivado da cana-de-açúcar com tanta eficiência e respeito ao meio ambiente. 

O Brasil não é território sem leis ambientais e sem punição para os infratores, a situação é exatamente 

oposta, já que a nação verde e amarela possui uma das legislações ambientais mais evoluídas do mundo, 

posto isto, resta ao povo brasileiro lutar para defender o seu combustível alternativo além das fronteiras 

nacionais. 
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para a Solução de Controvérsias no Mercosul), Decreto n. 5.360, de 31.1.2005, Decreto n. 6.514, de 

22.7.2008, Decreto Legislativo n. 34, de 16.6.1992 (Aprova o texto da Convenção sobre Controle de 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação) , Portaria do Departamento de 

Comércio Exterior - DECEX n. 8, de 13.5.1991, Portaria do Departamento de Comércio Exterior - DECEX 

n. 1, de 9.1.1992 , Portaria do Departamento de Comércio Exterior - DECEX n. 18, de 

13.7.1992 (Disponível 

em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaAdpf101. Acesso em 

15 de fevereiro de 2010.) 
[36] Segundo a AGU no processo da ADPF n° 101: “o pneu usado pode ser classificado tanto 

como pneu inservível - aqueles que apresentam danos irreparáveis em sua estrutura, não 

se prestando a recapagem, recauchutagem e remoldagem quanto como pneu reformado - 

aqueles que foram submetidos a processo de recapagem (processo pelo qual o pneu usado é 

reformado pela substituição de sua banda de rodagem e dos ombros), e remoldagem 

(processo pelo qual o pneu usado é reformado pela substituição de sua banca de rodagem, 

dos ombros e de toda a superfície de seus flancos). Não obstante os pneus usados 

servíveis ainda poderem ser utilizados pela indústria de reforma de pneus, o fato é que 

eles efetivamente possuem um ciclo de vida menor do que a do pneu novo, sendo 

importante salientar que, segundo informações do INMETRO, os pneus de automóveis de 

passeio somente podem passar por um único processo de reforma, tornando-se inservíveis 

após uma única utilização e transformando-se em lixo de grande potencial nocivo ao meio 

ambiente e à saúde pública”.(Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=101&proc

esso=101. Acesso em 15 de fevereiro de 2010).. 
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A FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL "POS-MORTEM": DESAFIOS DO JUDICIÁRIO

POST MORTEM ARTIFICIAL INSEMINATION: LEGAL CHALLENGES TO JUDICIARY

Carol Proner
Daniella Maria Pinheiro Lameira

RESUMO
RESUMO: O tema ora em análise relaciona-se, em primeiro, a uma visão jurídica histórica acerca
da inseminação “post mortem” e seu caso paradigma. Num segundo momento, propõe-se
analisar a visão atual do tema no direito brasileiro, abrangendo as opiniões da doutrina acerca
da lei e do confronto entre direitos fundamentais. Num terceiro momento, pretende-se analisar a
discussão teórica acerca dos direitos envolvidos, tal como a obra de Descartes acerca do
pensamento como elemento de vontade humana, de Kant acerca do fundamento da moral a
partir da racionalidade, da capacidade e dos limites da vontade humana, e ainda, de Hobbes, no
que se refere à exteriorização da vontade humana através do Estado, o qual permite que isso se
concretize de forma real. 

O presente tema ainda é bastante suscetível de indagações, não obstante tenha sido
apresentada solução por meio de um discurso teórico. O que se propõe, na realidade, é uma
reflexão e discussão sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: inseminação artificial pós-mortem, direito à
paternidade, inviolabilidade dos direitos fundamentais. 

ABSTRACT
ABSTRACT: The subject under examination relates, first, a legal view on the historical
insemination post mortem and his case paradigm. Secondly, it analyzes the current view of the
topic under Brazilian law, covering legal opinion regarding the law and the clash between
fundamental rights. Third, we intend to analyze the theoretical discussion about the rights
involved, such as the work of Descartes's thought as an element of human will, Kant's account of
the foundation of morality from rationality, the capacity and the limits of the will human, and yet,
for Hobbes, as regards the manifestation of human will through the state, which allows it to take
place so real. 

This theme is still very susceptible to questions, despite having been presented solution through
a theoretical discourse. What is proposed, in fact, is a reflection and discussion on the topic. 

KEYWORDS: KEYWORDS - artificial insemination post-mortem, right of paternity, the
inviolability of fundamental rights. 
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                                                                                              Daniella Pinheiro Lameira[1]

1.0  Uma visão jurídica histórica  

 

Um assunto bastante em voga atualmente, e que tem merecido espaço nas matérias jornalísticas é a possibilidade de inseminação

“post mortem” e a necessidade de consentimento do marido falecido, tendo fomentado enorme discussão nos mais diversos

segmentos da sociedade brasileira, especialmente na comunidade jurídica.

Segundo os especialistas CARLOS ALBERTO FERREIRA PINTO e CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO[2],

em países como Alemanha, França e Suécia é proibida a inseminação de gametas no caso de cônjuge falecido, ou seja, o legislativo

já se pronunciou de forma veemente nesse aspecto. Já na Espanha, embora haja uma proibição, são garantidos os direitos do

nascituro quando houver declaração por escritura pública ou testamento. E na Inglaterra, admite-se a inseminação, sendo que os

direitos sucessórios somente são resguardados em caso de documento expresso.

 

O especialista CARLOS ALBERTO PINTO[3] afirma que a lenda conta que a inseminação artificial foi realizada pela primeira vez

em 1332, em eqüinos, pelos árabes, no entanto, o primeiro registro foi apenas em 1780, quando o monge italiano de nome Lázaro

Spallanzani demonstrou, pioneiramente, ser possível a fecundação de uma fêmea sem o contato com o macho, tendo colhido sêmen

de um cachorro e aplicado numa cadela, vindo a gerar três filhotes. Para o autor, há quem diga que a primeira inseminação artificial

conhecida em humanos foi da Rainha Joana de Portugal, mulher de Henrique IV, o qual não teria acreditado na credibilidade dessa

técnica, rejeitando sua mulher e não reconhecendo sua filha.

 

1.1. O caso paradigma

 

O caso reconhecido verdadeiramente reconhecido pela doutrina como paradigma[4] ocorreu em 1984, na França, do jovem casal

Corine Richard e Alain Parpalaix, em que após semanas de namoro, o jovem descobriu ser portador de um câncer nos testículos,

tendo depositado seu sêmen num “banco de sêmen” para que após fosse submetido ao procedimento de quimioterapia, o que

certamente o levaria à esterilidade. Apaixonados, os jovens casaram-se às pressas, tendo Alain falecido dois dias após. Desejando ter

um filho do “de cujus”, Corine procurou o “banco de sêmen”, tendo o pedido sido recusado sob o argumento que não havia

previsão legal para a entrega do sêmen. A jovem recorreu ao Tribunal Francês de Cretéil, onde discutiu-se a titularidade do

esperma, tendo aquele Tribunal condenado o banco à entrega do sêmen, com eventual pena pecuniária pela demora. No entanto,

devido à morosidade do processo, a possibilidade de inseminação que não obteve seu êxito.

 

2.0  Uma visão atual

 

Cabe um esclarecimento técnico. As técnicas de reprodução assistida[5] se subdividem em: (i) fecundação in vivo (quando os

espermatozóides são inseridos no corpo da mulher, podendo ser através de inseminação homóloga, ou seja, gametas do casal, ou

heteróloga, em que o(s) gameta(s) é proveniente de terceiro(s); (ii) fecundação in vitro é aquela realizada em laboratório, sendo o

embrião introduzido posteriormente na mulher; ou (iii) as denominadas “mães de substituição”, em que ocorre o empréstimo do

útero, a título gratuito, diante da incompatibilidade da mulher em evoluir na gestação. O código civil, no art. 1597, III, contempla na

fecundação “post mortem” a hipótese de fecundação in vitro, em que há a inserção de gametas do falecido nos óvulos, implantando-

se o embrião em sua mulher ou companheira.

A questão ora tratada envolve uma multiplicidade de áreas, principalmente Medicina, Psicologia, Sociologia e Direito, sendo um
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tema controverso e que merece ser bastante discutido e amadurecido pelos diversos setores da sociedade, sobretudo no campo da

moral, ética e religião. Portanto, ao decidir uma questão nessa dimensão, o juiz não deverá se valer apenas das regras jurídicas, mas

também das questões principiológicas e das regras de hermenêutica.

 

2.1 O Direito Brasileiro

 

Em que pese o permissivo legal no direito brasileiro, ainda não há consenso acerca da possibilidade de realização da fecundação

quando um dos cônjuges envolvidos falece. A doutrina ainda é incipiente e inexiste jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Renomados autores de direito de família ainda não deram sua contribuição dentro desse contexto.

 

A Constituição da República de 88 determina no art. 226 “caput” que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do

Estado. Ademais, no parágrafo 7º do referido artigo, ainda dispõe de forma clara que “fundado nos princípios da dignidade humana

e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou

privadas”.

 

O art. 1597, III, do Código Civil assegura a presunção da paternidade, ainda que o nascimento do filho seja após o falecimento do

genitor. No entanto, deixa de abranger toda a especificidade requerida ao presente caso, o que acaba por gerar inúmeras as

indagações acerca do tema, sendo algumas delas: Quais são os requisitos necessários para a realização de fecundação “pos

mortem”? Há prazo para que seja realizada pela mulher do “de cujus”? É imprescindível a autorização para uso do material pelo

cônjuge falecido? Diante da inexistência desse consentimento, as provas inequívocas podem suprir esse consentimento? Quais são

as conseqüências jurídicas para os seres advindos da manipulação genética com e sem o consentimento do genitor falecido? Essas

são algumas dão dúvidas que pairam na sociedade, acarretando absoluta insegurança jurídica.

O Conselho Federal de Medicina Brasileiro elaborou uma Resolução de n. 1358/92[6] (acerca da aplicação sobre as técnicas de

reprodução assistida), determinando que os doadores expressem sua vontade por escrito acerca do destino dado ao material coletado

em caso de divórcio, doença grave ou falecimento de um ou ambos os cônjuges. Embora tal norma seja impositiva no campo da

medicina, não possui força de lei.

 

Também o Conselho de Justiça Federal[7] já se pronunciou sobre o tema. No Enunciado n. 106, afirma que “para que seja

presumida a paternidade do falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com

o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatória, ainda, uma autorização escrita do marido para que se

utilize seu material genético após a morte.” E o Enunciado n. 107 propõe a retirada do termo “mesmo que falecido o marido”

constante no art. 1597, III, do código civil, para a expressão “havidos por fecundação artificial homóloga”, ao argumento da

homenagem ao princípio da paternidade responsável, e, sobretudo, da dignidade humana.

 

Atualmente, há um projeto de lei de n.90/99[8] tramitando no congresso nacional, basicamente regulamentando as técnicas de

reprodução assistida constantes na resolução do conselho nacional de medicina no que se refere à fecundação “in vitro”. No entanto,

a redação do projeto retrocede, pois restringe o uso da técnica às pessoas casadas ou que vivam em união estável, e ainda, que

tenham problemas de fertilidade e que possuam indicação médica.
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2.2. As correntes doutrinárias

 

Há uma corrente[9] mais tradicional, liderada pelo jurista GUILHERME CALMON e EDUARDO OLIVEIRA LEITE sustentando

a inviabilidade da efetivação do procedimento de inseminação “post mortem” ante a falta do pai à época da concepção, ferindo o

direito à paternidade responsável, ainda que o “de cujus” tenha expressamente consentido, pois a criança nunca terá a chance de

conhecer e conviver com seu genitor.

 

Uma segunda corrente[10] em que se encontram FRANCISCO JOSÉ CAHALI, MARIA BERENICE DIAS, GISELDA

HIRONAKA, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, PAULO LOBO e SILVIO VENOSA sustentam a possibilidade de realização

da inseminação consoante o disposto no art. 1.597, III, do código civil brasileiro, desde que haja o expresso consentimento do

falecido num documento, pois, do contrário, não haveria certeza sobre sua vontade. Sustenta SILVIO VENOSA[11] afirma que o

novo código procura amparar a questão da paternidade no caso de inseminação “post mortem”, sem, contudo, autorizar ou

regulamentar a reprodução assistida.

 

Há também, ainda uma terceira posição, ainda que de forma bastante tímida, representada por poucas decisões já examinadas pelo

judiciário no sentido reconhecer, em caráter liminar, o direito de dispor sobre o sêmen de pessoa falecida sem que houvesse

consentimento por escrito: (i) no primeiro caso[12], o direito da mulher em proceder à coleta e congelamento do sêmen do noivo

que sofreu morte cerebral; (ii) no segundo caso[13], o direito da mulher em realizar a inseminação artificial com os gametas do

marido falecido que já se encontrava em processo de congelamento, embora não haja consentimento por escrito deste. Insta

consignar, que o mérito nos dois casos ainda não foi julgado, em que pese no segundo caso, o pedido principal seja a confirmação

do pedido antecipatório.

 

2.3. Os Direitos à filiação e sucessórios

 

Há quase que um consenso da doutrina acerca do direito à filiação da criança nascida fruto da inseminação “post mortem”. Para

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA[14], GISELE LEITE e CARLOS ROBERTO GONÇALVES, o princípio de igualdade entre

os filhos e o direito à filiação devem preponderar, todos sendo considerados filhos, independente da forma pela qual foram

concebidos (art. 227, p. 6º, c/c art. 20 do ECA c/c art. 1596 do CC), sob pena de discriminação, o que vedado expressamente pela

carta magna (art. 3º, inciso IV).

 

Já a questão relativa aos direitos sucessórios da criança concebida após o falecimento do genitor é bastante divergente. O art. 1798

parece estar em verdadeiro confronto com o art. 1597, III, ambos do diploma civil, na medida em que assegura os referidos direitos

apenas “às pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão”, o qual é cediço ser o momento do óbito.

Assim, teria capacidade para suceder o filho fruto da fecundação homóloga “post mortem”?

 

Para alguns[15], isso seria impossível diante da interpretação literal do artigo supramencionado, haja vista que criança não foi

concebida até o momento do óbito do genitor. Já para outros[16], a solução seria que o filho postulasse seu quinhão através de ação

de petição de herança elencada no art. 1824 do código civil, devendo o prazo prescricional de 10 (dez) anos ser contado à luz do que

dispõe o art. 205 do mesmo diploma, ainda que haja manifestação expressa do falecido em contrário.
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Ademais, SILVIO VENOSA[17] afirma que o filho contemplado em testamento, ainda que não concebido ao tempo do óbito, terá

direito ao quinhão desde que concebida no prazo de 2 (dois) anos, sendo que em hipótese negativa a herança será distribuída entre

os demais herdeiros, salvo no caso de expressa disposição em contrário no testamento.

 

Para a ilustre jurista MARIA BERENICE DIAS[18], os direitos sucessórios de eventual prole adquiridos por meio de fecundação

“post mortem” deverão ser assegurados da mesma forma que o direito à filiação, já reconhecido pelo código civil. Sustenta a

renomada autora que:
 
“o uso de técnicas de reprodução assistida é um direito fundamental, conseqüência do direito ao planejamento familiar
que decorre do princípio da liberdade. Impensável cercar este direito pelo advento da morte de que manifestou a vontade
de ter filhos ao se submeter às técnicas de reprodução assistida. Na concepção homóloga, não se pode simplesmente
reconhecer que a morte opere a revogação do consentimento e impõe a destruição do material genético que se encontra
armazenado. O projeto parental, de procriação, iniciou-se em vida, o que legaliza e legitima a inseminação post mortem.
E a norma constitucional que consagra a igualdade da filiação não traz qualquer exceção. Assim, presume-se a
paternidade do filho biológico concebido depois do falecimento de um dos genitores. Ao nascer, ocupa a primeira classe
dos herdeiros necessários.”
 

 

Portanto, segundo essa corrente, não há que se ter qualquer diferenciação entre filhos, mesmo aqueles concebidos após o óbito do

pai, independentemente de qualquer situação. O princípio da igualdade deve ser homenageado sob todos os aspectos, seja da

filiação, sucessórios, etc.  

2.4  Um conflito de direitos fundamentais (?)

 

De toda a doutrina exposta acima, o que se observa é um suposto confronto entre diversos dispositivos constitucionais, muitos deles

elevados a direitos fundamentais. Vejamos:

 

Em relação ao falecido, por um lado, há (i) o direito à integridade física decorrente do princípio da dignidade humana, ou seja, em

permanecer íntegro seu corpo, salvo por disposição expressa em contrário do próprio, no sentido de que seja providenciada a retirada

de sêmen em caso de óbito; (ii) o direito à paternidade responsável que determina que o filho tenha o convívio com a figura paterna,

o que se configuraria impossível diante do falecimento deste. No entanto, para outros, o “de cujus” também possui o direito de

dispor de seu próprio corpo e de ter seu sêmen implantado em sua mulher, se assim for da vontade de ambos, como conseqüência

do princípio autonomia da vontade e de autodeterminação sobre o destino de seus gametas, não podendo o Estado intervir nessa

esfera tão íntima e tão privada do casal.

 

Em relação à mulher, sob uma ótica, esta se encontra sob proteção (i) do direito a uma família, ao planejamento familiar, o qual é

assegurado pela constituição e deve ser fomentado pelo Estado, ainda que essa entidade familiar se resuma na figura da mãe e filho,

consoante diversos julgados nesse sentido pelos Tribunais superiores. Ademais, há outros direitos envolvidos, tais como (ii) o

direito à felicidade, sendo este elencado por alguns como um direito fundamental. No entanto, para outros, a mulher não possuiria o

direito de conceber um filho de pessoa já falecida já que não possui o consentimento por escrito do falecido.

 

Já em relação ao filho havido por fecundação “post mortem”, parte da doutrina garante o direito constitucional de igualdade, de

filiação e o direito à sucessão. Outros já defendem apenas o direito à filiação, estando o direito sucessório prejudicado, uma vez que

ao tempo do falecimento não teria havido a concepção. Uns entendem que se deve preservar o direito à integridade do embrião

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 832



existente como corolário do princípio da dignidade humana. Outros sustentam que isso implicaria numa série de restrições de ordem

psicológica e jurídica da criança ante a falta de afetividade com o pai.

 

A nosso ver, parece ser mais coerente e prudente o posicionamento no sentido de que se o Código Civil deve ser analisado à luz da

Constituição Federal, sendo admissível, de plano, a realização de inseminação “post mortem” quando houver o consentimento por

escrito do falecido, não havendo que se falar em violação de direitos fundamentais. O direito constitucional ao planejamento

familiar não possui restrição, razão pela qual o legislador infraconstitucional não poderia assim proceder.

 

Nesse particular, houve um grande avanço da jurisprudência pátria no sentido de reconhecer a família monoparental[19] formada

por um dos pais e seus descendentes como entidade familiar, o que, em tese não obstaria a inseminação “post mortem”,

privilegiando-se assim, a autonomia da vontade do casal ao realizar o planejamento familiar, e o direito à felicidade[20] da mulher

que continua desejando ter filhos do marido falecido.

 

No entanto, a questão de grande indagação que já se faz presente e que certamente merecerá atenção do judiciário brasileiro daqui

para o futuro, será a possibilidade de coleta de sêmen do marido e/ou conseqüente realização da inseminação artificial na

mulher/companheira, em que pese não haver consentimento expresso do marido/companheiro nesse sentido, ou seja, quando as

circunstâncias do caso concreto revelem uma situação fatídica de falecimento, não sendo possível obter esse consentimento a tempo.

Nesses casos, indaga-se se a prova testemunhal colhida através dos familiares do “de cujus” poderia efetivamente suprir o

consentimento do falecido? Se aqui não haveria uma ofensa à integridade física do “de cujus”?

 

Portanto, cabe aqui mais uma vez ao judiciário, a difícil tarefa de decidir as questões que são levadas ao seu conhecimento, a fim de

o jurisdicionado não fique à mercê do legislativo, o que definitivamente parece ser a solução mais adequada numa sociedade em

constante transformação. Pois, trata-se de uma questão que envolve não só o aspecto privado, mas que também traz conseqüências

para a todo o contexto social, em decorrência dos fenômenos tecnológicos da medicina reprodutiva.

 

É verdade que o direito brasileiro já avançou, de alguma forma, em relação à questão, tendo ao menos a previsão legal constante no

código civil. No entanto, ainda resta evidente o descompasso entre a lei e a evolução da medicina reprodutiva, ou seja, entre a

realidade e o Direito. A ciência jurídica não evolui no mesmo passo que outros ramos da sociedade, surgindo, a partir daí,

verdadeiras lacunas que acabam por desaguar do judiciário.

 

3.0 Uma discussão teórica

 

Levando-se em conta o fato que a ciência jurídica não consegue assimilar e solucionar com total satisfação o problema supracitado,

cabe talvez recorrer a outras formas de conhecimento que objetivam problematizar e buscar soluções diretamente relacionadas ao

homem e sua essência, utilizando-se, assim, uma linha de raciocínio diversa da doutrina analisada.

 

A questão da fecundação artificial “post-mortem” parece passar por dois problemas distintos. Um que diz respeito unicamente ao

homem como ser autônomo, ou seja, o problema engloba a vontade humana e suas extensões possíveis. Para tanto, esse problema

deve ser resolvido de forma a perscrutar qual é a essência humana, e tendo por base essa ontologia, voltar ao direito. Já o outro

problema não está diretamente relacionado à essência humana, mas está na intersecção entre homem e Estado, ou homem e
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sociedade. Solucionar o problema do homem com o Estado parece ser interdependente da solução do problema ontológico

anteriormente proposto. Dessa forma, a melhor opção é buscar refúgio na essência humana para que essa forneça a devida solução.

 

Assim, ao perguntarmos se a fecundação artificial “post-mortem” necessita da aceitação expressa do “de cujus”, estamos

necessariamente pressupondo que havia uma vontade nesse sentido. O que acontece é uma pressuposição de que o homem é um ser

de vontade, que expressa seus desejos, e que isso deve ser abarcado pelo Direito.

 

De fato, a idéia de que o homem é um ser pensante, com intenções volitivas, é algo que a modernidade nos legou. René Descartes

foi o primeiro pensador a dar ao “eu” humano um caráter tão notório que ocupasse todo o “universo” da filosofia de Descartes. Para

o pensador francês havia uma questão principal a ser resolvida, no caso; “Mas o que é que sou então? Uma coisa que pensa. O que é

uma coisa que pensa? Isto é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também

e que sente.”[21]

 

Esse apontamento singelo é de extrema importância para todo pensamento posterior de Descartes. Dizer que o homem é uma coisa

que pensa é não somente situar o homem no centro dos estudos definitivamente, mas também é colocar o homem como motor de

toda forma de estrutura. Como afirmou Descartes, o homem, ao pensar, tem por uma espécie de subcategoria uma série de ações,

tal como a dúvida, a negação e o desejo. Dentre essas categorias, a mais comentada é a vontade humana; tema que para os

pensadores racionalistas, tal como Descartes, se via intimamente ligado à razão.   

 

O século XVIII é conhecido por ter levado esse questionamento sobre a vontade humana até o mais alto nível, chegando ao

“esclarecimento” iluminista. A razão foi desenterrada dos livros e tomou forma de vida, aliando-se à vontade humana. Não por

menos que os pensadores do século XVIII começaram a associar nossa vontade humana como diretamente ligada à razão. É nesse

percurso que chegamos até Kant, filósofo iluminista que faz uma cesura entre vontade humana, razão e moralidade. A moralidade,

outro tema recorrente da época, parecia estar ligada anteriormente a idéia de uma divindade, ou de preceitos que advinham de um

“ente maior”. Com a elevação da vontade humana houve uma preferência do homem como centro ao invés da explicação obscura e

misteriosa constantemente referida às divindades.

 

O pensamento iluminista de Kant buscava resolver, dentre muitos problemas, a questão do fundamento da moral a partir da

racionalidade e da capacidade de vontade humana. Assim, se somos realmente racionais, ou ao menos passíveis de razão, e temos

vontades que são externadas, é evidente que nossa moral vige no entremeio desses conceitos. Pois, como afirma Kant “Com efeito,

o uso prático da razão consiste na prescrição de leis morais. Todas elas, porém, conduzem à idéia do supremo bem possível no

mundo, a saber, a moralidade, na medida em que somente é possível mediante a liberdade.”[22]

 

A idéia de uma moralidade conduz de tal forma para a idéia de dignidade humana que desde Kant parece necessário vincular esses

temas. Claro, como o próprio autor afirma, a racionalidade humana é o que nos permite compreender essa moralidade e, por

conseguinte, essa dignidade. O ponto fundamental para se extrair de Kant é o fato que o homem, tendo por base a razão, deve usar

dessa racionalidade para guiar seus anseios de modo moral, ou seja, digno.

 

Ao que tudo indica, nossas ações permeadas de vontades preenchem dois momentos; um em que a vontade existe e é externada e

outro em que os efeitos da vontade seguem seus cursos. Do primeiro momento, só temos conhecimento pelos seus efeitos, ou seja,
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só sabemos do primeiro momento através do segundo. A vontade que permanece enclausurada sem nunca se tornar externa não é

possível de se identificar. Podemos concluir, ao menos no que tange a vontade humana que nos propomos averiguar, que só é

possível qualquer indício e apontamento de vontade humana se essa é de alguma forma externada.

 

No caso da fecundação artificial “post-mortem” o que se encontrará, muitas vezes, não será a anuência do “de cujus”, mas tão

somente os efeitos da vontade que continuam se propagando através de membros da família. Porém, resta ainda, para dar

completude a essa resposta, desenvolver o segundo problema, situado entre o homem e o Estado ou entre o homem e a sociedade.

 

Normalmente o homem anseia por alcançar seus desejos. Como afirma Hobbes, ao qualificar os homens como igualmente capazes:

“Desta igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens

desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo em que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos.”[23] Esse

anseio de alcançar seus desejos é uma das formas de externar a vontade. O conflito entre um homem que externa sua vontade e

outros homens que da mesma forma externam suas vontades acontece na sociedade. Há um constante embate de forças, onde

prevalecem alguns em detrimento de outros.

 

Assim, percebemos que a sociedade é uma área conflitante, onde os homens, por eles mesmos, não alcançam a paz ou a harmonia,

necessitando de uma esfera maior para regulá-los. Hobbes vê no Estado Civil essa entidade superior reguladora. Para o filósofo

inglês o que o Estado faz, grosso modo, é possibilitar que as vontades humanas sejam externadas sem que embates de força

aconteçam cotidianamente. Em outras palavras, o Estado é a ficção que permite que as vontades se efetuem na realidade.

 

Voltando ao caso da fecundação artificial “post-mortem”, indicamos em primeira medida que se tratava de uma vontade humana

que só conheceríamos através dos efeitos externados. O Estado, como vimos, é o órgão que permite a convivência entre os homens

onde as vontades alcançam seus fins, ou seja, seus efeitos. Tudo indica que a inseminação estará sempre condicionada ao

cumprimento do efeito da vontade do “de cujus”. Dessa forma, se há o expresso consentimento ou vontade claramente externada do

“de cujus”, a fecundação artificial ocorrerá. E se a vontade do “de cujus” não se apresenta por escrito, a fecundação artificial “post-

mortem” também ocorrerá tendo em vista a vontade externada através dos familiares ou mulher, havendo em ambos os casos, as

duas vontades presentes.

 

Quando buscamos saber o que o homem é em sua essência encontramos a vontade humana, o que em muitos autores apareceria

como “livre arbítrio”. Dessa vontade humana se apropriaram alguns pensadores dos séculos XVII e XVIII para fundamentar o fato

de que o homem é o centro dos estudos e considerações intelectuais. O homem aqui tratado não é uma massa corpórea, tão somente,

mas um ser que transcende seu corpo e, à parte dos animais, possui uma vontade unida à racionalidade e moralidade. O conjunto

que forma a vontade humana, racionalidade e moralidade, fornece ao homem tal como vemos hoje, e o qual esperamos encontrar

quando perscrutamos sua essência. É esse homem que se relaciona em uma sociedade que vimos como conflituosa. É esse mesmo

homem que pactua com outros homens para a formação de uma entidade fictícia que sanara seus problemas e estabelecerá um

mínimo de harmonia e paz.

 

Em nosso percurso teórico, a fecundação artificial “post-mortem” aparece como um problema de asseverar se há essas vontades

humanas envolvidas e se o Estado deve proteger tais vontades. Como foi analisado, há vontades humanas envolvidas num mesmo

sentido, ainda que de forma exteriorizada pela família do “de cujus”, e o Estado foi criado para harmonizar e concretizar essas
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vontades humanas, evitando conflitos.

 

Outro argumento que pode se tornar ser bastante relevante em relação à questão ora tratada, e que ainda não foi analisado pela

doutrina é a mudança de pensamento do legislador no que concerne à doação de órgãos e tecidos. A Lei que dispõe sobre a remoção

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante é a Lei 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, posteriormente

alterada pela Lei nº 10.211[24], de 23 de março de 2001, substituindo a doação presumida pelo consentimento informado do desejo

de doar através da família ou cônjuge.

 

Segundo a nova Lei, as manifestações de vontade à doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, após a morte, que

constavam na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação, perderam sua validade a partir do dia 22 de

dezembro de 2000. Isto significa que, atualmente, a retirada de órgãos/tecidos de pessoas falecidas para a realização de transplante

depende da autorização dos familiares, sendo relevante que a pessoa comunique a estes sobre o seu desejo em caso de morte, para

que estes possam autorizar ou não a doação no momento oportuno.

 

Pela nova redação, o consentimento do doador em relação à disposição sobre seu corpo e tecidos será manifestado através

consentimento da família. Portanto, o Estado, através da nova lei, reconhece a vontade do doador externada através dos seus

membros familiares mais próximos, validando esse ato para efeitos jurídicos. Nesse diapasão, a indagação cabível é se esse mesmo

raciocínio não poderia ser aplicado no caso do sêmen para fins de fecundação “post mortem”? Ou seja, havendo situação

comprovada acerca da vontade do falecido em ter filhos com sua mulher/companheira, poderia a família representar a vontade

externada pelo consentimento do falecido?

 

O percurso teórico que aqui foi realizado obtém um resultado ainda titubeante, mas procura de certa forma, trazer uma reflexão

sobre as decisões proferidas no âmbito do judiciário, em situações que não havia um consentimento expresso do falecido, mas uma

vontade externada por seus familiares no sentido de dispor do sêmen congelado do falecido para fins de realização de inseminação

artificial. Certamente, essas circunstâncias passarão pelo crivo do judiciário mais e mais vezes, daqui para frente, devendo-se avaliar

os rumos da ciência jurídica em se tratando de medicina reprodutiva.

 

Sem dúvidas, há uma premente necessidade de a sociedade discutir a amadurecer esse assunto, tendo a opinião pública um

importante papel na condução dessas questões perante a casa legislativa o que, sabemos, infelizmente ainda perdurará longo tempo.

 

Nesse sentido, enquanto a norma não é elaborada e introduzida no ordenamento jurídico, caberá ao judiciário, em certos casos,

reconhecer a possibilidade de realização da inseminação “post mortem” mesmo sem haver a anuência expressa do falecido,

provocando, assim, em doses homeopáticas, uma atuação do legislador.

 

Salienta de forma bastante contundente MARIA BERENICE DIAS[25], que o Legislativo, se omitindo, se desincumbe de seu

papel constitucional, tendo o Judiciário de assumir o encargo de assegurar os direitos previstos na Constituição. Segundo a jurista, a

ausência de lei não torna o direito inexistente, o pedido juridicamente impossível, uma vez que o juiz não é mais a “vox legis”.

 

Ainda complementa a ilustre jurista acima citada[26] no sentido de que o poder de julgar independe da existência de norma

expressa, vai além das partes, haja vista que a jurisprudência acaba por tornar a lei arcaica, inaplicável ao caso concreto,
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evidenciando a ineficiência do legislador que se vê pressionado a editar nova lei de conteúdo já consolidado pelo Judiciário.

 

Nessa linha, cabe registrar as lições de MAURO CAPPELLETTI no sentido de que os tribunais não agem como legisladores, sendo

estes responsáveis pelo processo de interpretação e criação do Direito. Nas palavras do autor, “os juízes estão constrangidos a ser

criadores do direito, “law-makers”. Efetivamente, eles são chamados a interpretar e, por isso, inevitavelmente, a esclarecer,

integrar, plasmar, transformar, e não raro a criar ex novo o direito. Isto não significa, porém, que sejam legisladores[27].”   

 

Dessa forma, caberá ao Estado, representado pelo Judiciário, mais uma vez, o desafio de analisar a questão relativa à inseminação

artificial “post mortem”, desapegando-se ao “formalismo”[28] da lei e decidindo o caso concreto de forma a atender a moderna

sociedade baseada no “bem estar”[29]. 

 

 

5.0 CONCLUSÃO:

 

A inseminação artificial “post mortem” é uma questão bastante em voga atualmente, no direito brasileiro, principalmente em razão

das recentes decisões judiciais proferidas que inovam, sobremaneira, o tema no cenário jurídico brasileiro, conforme ressaltado no

item 3.

 

Em que pese divergências doutrinárias ainda existentes, nos parece bastante razoável a possibilidade de inseminação post mortem

quando há o consentimento por escrito pelo “de cujus”, havendo duas vontades claras e exteriorizadas em favor da realização do

procedimento.

 

Ressalta-se que tal posicionamento não viola a integridade física do “de cujus” na medida em que houve o prévio consentimento

exteriorizado do “de cujus”. Nem tampouco houve violação ao princípio da paternidade responsável, haja vista a consolidada

jurisprudência pátria acerca da admissibilidade da família monoparental, que de igual forma, é composta apenas por um dos

ascendentes e o descendente.

 

Quando se tratar de uma situação em que não houve anuência expressa do “de cujus”, há que se levar em conta que os efeitos

jurídicos da vontade continuaram se propagando através de seus familiares ou cônjuge/companheira, já que não houve oportunidade

de deixar sua vontade registrada em documento. A indagação que se faz pertinente é o porquê dessa vontade externada através da

família não poder ser validada para efeitos jurídicos, a exemplo do que já ocorreu com a nova lei de doação de órgãos?

 

Portanto, deverá o Estado, através do judiciário, não se apegar ao formalismo da lei, e diante da situação em concreto, permitir que

essas vontades se efetuem na realidade, por todos os argumentos ventilados, e ainda, pelo ideal da sociedade do “bem-estar”.
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AS (BIO)NANOTECNOLOGIAS E OS NOVOS DIREITOS: A TRANSDISCIPLINARIDADE E
A LINGUAGEM COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE À EMERGÊNCIA DA

CRIATIVIDADE DO (NOVO) CONHECIMENTO CIENTÍFICO

THE (BIO)NANOTECHNOLOGIES AND THE NEW RIGHTS: TRANSDISCIPLINARITY AND
LANGUAGE AS CONDITION OF POSSIBILITY TO THE EMERGENCY OF THE (NEW) SCIENTIFIC

KNOWLEDGE CREATIVITY

Wilson Engelmann

RESUMO
As (bio)nanotecnologias estão desafiando a tradicional classificação do conhecimento científico
em “Ciências Duras” e “Ciências Brandas”. Há diversos indicativos de que os resultados desta
criatividade humana exigem uma nova categoria, onde possam ser possibilitadas as
características de ambas, rompendo-se a barreira dicotômica que separa elas. Assim, a
transdisciplinaridade se apresenta como uma possibilidade para a construção de pontes que
possam unir as duas categorias, pois o foco de preocupação é o mesmo, ou seja, o ser humano
e o meio ambiente. Com isso, é preciso planejar limites à “nanociência”, que poderá ser
considerada uma ciência de limites. Pretende-se discutir os limites e as possibilidades que se
projetam a partir deste novo contexto científico, tendo em vista a necessidade de se incluir o
Direito no cenário dessas novas tecnologias. Portanto, a definição de marcos regulatórios deverá
considerar a flexibilização proporcionada pelo emprego das cláusulas gerais, princípios e
conceitos jurídicos indeterminados.
PALAVRAS-CHAVES: (Bio)Nanotecnologias; Transdisciplinaridade; Direitos Humanos;
Nanociência; Limites; Conhecimento Científico; Marcos Regulatórios; Novos Direitos.

ABSTRACT
The (bio)nanotechnologies are challenging the traditional classification of scientific knowledge in
"exact sciences" and "human sciences." There are several indicatives that the results of this
human creativity require a new category, where the characteristics of both can be enabled,
breaking down the barrier of dichotomy that separates them. Thus, transdisciplinarity is
presented as an opportunity to build bridges that can unite the two categories, as the focus of
concern is the same: the human and the environment. Considering this, it is necessary to plan
limits on "nanoscience" that can be considered a science of limits. The limits and possibilities
that protrude from the new scientific context are intended to be discussed, considering the need
to include the law in the setting of these new technologies. Therefore, the definition of
regulatory frameworks should consider the flexibility afforded by the use of standard terms,
principles and indeterminate legal concepts.
KEYWORDS: (Bio)Nanotechnologies; Transdisciplinarity; Human Rights; Nanoscience; Limits;
Scientific Knowledge, Regulatory Frameworks; New Rights.

Sumário: Introdução; 1. As nanotecnologias e as bionanotecnologias: preparando os marcos
epistemológicos para a conquista da natureza; 2. Instituindo a (uma nova?) Ciência dos limites a partir das
descobertas em escala nano por meio da linguagem transdisciplinar; 3. A criatividade humana, os limites
éticos para as novidades (bio)nanotecnológicas e os novos direitos; Conclusões; Referências.

Introdução

A criatividade humana promove descobertas de coisas e forças inusitadas. Estão neste patamar as
descobertas em escala nanométrica, possibilitando aos humanos penetrarem recantos da natureza, já
existentes anteriormente, mas intocados até o momento. Neste sentido, se pode falar em material
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nanoscópico, ou seja, na natureza existem “objetos” que podem ser dimensionados em escala nanométrica.
Eles não foram construídos. As nanotecnologias, pelo contrário, prospectam a produção de objetos,
 equipamentos e produtos que estão aproximadamente em torno da escala de 1 a 100 nanômetros (nm), ou

seja, 10-9 de ordem de grandeza. Esta padronização ainda não está suficientemente esclarecida. No
entanto, já se sabe que ocorrem modificações nas propriedades dos produtos quando examinados,
manipulados ou consumidos nesta escala.

O grande desafio que está ao lado dessa descoberta científica são os riscos que a mencionada
manipulação poderá gerar para os seres humanos e o meio ambiente. No entanto, apesar disso, as pesquisas
continuam e o consumo de produtos com partículas  nanométricas já se encontram à disposição dos
consumidores, especialmente por meio da Internet. Não se sabe ainda os limites dessa investida humana na
natureza. Os marcos regulatórios específicos ainda são inexistentes, embora se possam aplicar os
pressupostos normativos já vigentes. Como os resultados das pesquisas afetarão os humanos e o seu
ambiente, pensa-se que aí estão os limites que deverão ser respeitados. A Bioética postula princípios
preocupados em circunscrever alguns postulados inegociáveis. Talvez as (bio)nanotecnologias possam
inspirar-se neles para operar de modo humanamente seguro, pois a partir delas provavelmente haverá a
instituição de uma nova ciência ou, pelo menos, novos parâmetros para a caracterização do conhecimento
científico. Assim também se desenha o cenário onde surgirão novos direitos, com repercussão em diversos
ramos do Direito.

O problema dessa pesquisa poderá ser assim desdobrado, a partir da delimitação do tema: existem
limites à nova produção científica, agora em nano escala, que pode ser considerada uma ciência de
limites? Os subsídios alcançados pelos Direitos Humanos, orientados pela transdisciplinaridade e a
linguagem, são eticamente suficientes para salvaguardar os seres humanos dos efeitos positivos ou
negativos dos resultados das investigações e para justificar a emergência de novos direitos? Para estruturar
este trabalho e enfrentar os problemas apresentados utilizar-se-á o método fenomenológico-
hermenêutico[1], alicerçado no pressuposto que o pesquisador está inserido no mundo onde as pesquisas
nanotecnológicas são desenvolvidas, sendo atingido pelos seus resultados.

Os questionamentos levantados estão lastreados na ausência de marcos regulatórios específicos e
na necessidade de se pensar respostas jurídicas que, ao mesmo tempo, garantam os avanços científicos,
promovam a canalização dos resultados ao atendimento de necessidades humanas e justifiquem o
delineamento dos novos direitos, dentro de um quadro de segurança. Além disso, os desafios produzidos
pelas pesquisas nanotecnológicas poderão valer-se dos princípios e exemplos privilegiados oriundos dos
Direitos Humanos, dado que se está lidando com a vida humana no contexto de um meio ambiente que lhe
serve de habitat.

 
1.                  As nanotecnologias e as bionanotecnologias: preparando os marcos epistemológicos para a
conquista da natureza.

A partir da curiosidade humana, a investigação científica opera em escalas cada vez mais
reduzidas, na busca da identificação, com a maior perfeição possível, da relação entre causa e efeito
processada na natureza, a fim de reproduzi-la e tirar os benefícios descobertos. A visão humana tem
limites no seu raio de visualização e, em decorrência disso, são desenvolvidos equipamentos que permitam
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auxiliar a visão, para que possam ser atingidos espaços existentes, mas inacessíveis ao sentido visual das
pessoas. É nesse espaço que surge uma espécie de “revolução invisível”, ou seja, as nanotecnologias, onde
aquelas características parecem se amoldar perfeitamente e com poucos movimentos semelhantes na
história da humanidade.

O termo nanotecnologia vincula-se à manipulação da matéria na escala molecular. Essa atividade
já é estudada e referenciada há um longo período temporal, mas a gênese da onda atual pode ser marcada
à palestra proferida por Richard Feynman, em 1959, quando referiu a existência de mais espaço em locais
menores e inacessíveis até o momento (FEYNMAN, 2010). Ele, no entanto, não usava o termo
nanotecnologia, mas já alertava: não se poderão combinar os átomos livremente, de tal modo que eles
fiquem quimicamente instáveis. Nesse particular, estava lançado um limitador para a atividade da (nova)
ciência.

Ao longo deste trabalho se utilizará o termo nanotecnologias, pois ele “engloba diferentes
tecnologias não específicas, as quais são exaustivamente descritas em diferentes documentos técnicos que
demonstram grandes potencialidades em termos de aplicações incrementais e inovadoras.” Esta é uma
característica bastante marcante, à qual poderá ser agregada outra peculiaridade:  “(...) a Nanotecnologia
não é classificada como uma área específica, e possivelmente grande parte dos seus diferenciais se deve
justamente a esta capacidade de permear diferentes áreas.” Para esclarecer essa caracterização, veja-se o
exemplo: “uma tecnologia como o nanoencapsulamento, pode ser aproveitada em diferentes setores
industriais, como na liberação de princípios ativos de cosméticos e fármacos humanos ou veterinários, no
controle da aplicação de fertilizantes ou pesticidas, ou ainda na liberação de aromas e compostos de sabor
em alimentos industrializados” (OLIVEIRA et al, 2010).

Dentro desse arcabouço, muitas pesquisas são desenvolvidas e se tem aceitado que as
nanotecnologias trabalham com partículas, materiais e produtos que estão entre 1 e 100 nanômetros
aproximadamente: “hoje, nanotecnologia, no uso amplo do termo, refere-se a tecnologias em que produtos
apresentam uma dimensão (in)significante, isto é, menos de 1/10 de mícron, cem nanômetros ou cem
bilionésimos de metro” (DREXLER, 2009, p. 42).

O sinal de alerta está no seguinte aspecto: a manipulação de átomos e moléculas nesta escala
apresentará diferentes propriedades daquelas que estão presentes no seu equivalente convencional (FAO e
WHO, 2010, p. xviii). Para este aspecto é que deverá convergir a atenção, pois não se tem ainda uma
certeza científica quanto aos potenciais toxicológicos que as atividades, sejam de pesquisa e de produção
ou de consumo, em nano escala, poderão provocar em relação às pessoas e ao meio ambiente. Vale dizer,
“as diferentes tecnologias geram materiais em nanoescala que apresentam propriedades diferentes entre si,
sendo decorrentes de sua composição química, organização supramolecular, tamanho, estado físico de
apresentação e método de produção, entre outros aspectos” (POHLMANN e GUTERRES, 2010). As
pesquisas relacionadas aos riscos não estão caminhando com a mesma rapidez do que as pesquisas com a
nano escala em si. 

O cientista Günter Oberdörster em seu projeto de pesquisa averiguou que as nanopartículas,
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quando inaladas, acumulam-se nas cavidades nasais, nos pulmões, e no cérebro de ratos. Especulando a
possibilidade de ocorrência de uma grave inflamação e o risco de lesão ao cérebro ou, ainda, de
desordenar o sistema nervoso dos seres humanos. Oberdörster diz que não defende que se pare de utilizar
as nanotecnologias, porém acredita que devemos continuar olhando para os riscos adversos à saúde. Neste
mesmo estudo relembra que sessenta anos atrás, cientistas mostraram, em primatas, que as nanopartículas
podem viajar através dos nervos desde o nariz até se alojar no cérebro, entretanto, isto foi esquecido com o
passar dos anos. Acontece, todavia, que atualmente temos um maior número de nanopartículas sendo
manipuladas, diferentemente daquilo que se entendia àquela época por nanotecnologia; e, ainda assim,
permanecemos sem respostas a muitas questões importantes.[2]

Vale destacar: as nanopartículas engenheiradas (aquelas que já sofreram alguma intervenção
humana, ou seja, é material construído na escala nanométrica) têm aumentada a sua superfície de
reatividade, quando comparado com material que não está em escala nano, dada à maior localização de
partículas na superfície em estados instáveis energeticamente. Há mais tipos destas partículas nano com
reações de catálise, mais reações de oxidação. As nanopartículas em alimentos sofrem mudanças dinâmicas
em resposta ao meio ambiente. As nanopartículas livres também apresentam uma tendência de
aglomeração, formando grandes partículas, preservando algumas das propriedades em nanoescala, com um
aumento de área e de reatividade. Por isso, os cientistas, como Oberdörster alertam para a necessidade de
se efetuar uma completa e acurada caracterização das nanopartículas engenheiradas, a fim de se
compreender as possibilidades de seus benefícios e a sua potencial toxicidade em sistemas biológicos.
(FAO e WHO, 2010, p. 26-7).

Fazendo-se uma comparação entre os lipossomas e os nanotubos de carbono se pode verificar os
diferentes comportamentos destes nanomateriais no que tange aos impactos biológicos e ambientais: Os
lipossomas são fabricados à base de fosfatidilcolina, uma matéria-prima originada da soja e cuja presença
é endógena em muitos organismos vivos. A estruturação deste material em lipossomas, vesículas bi- ou
multicamadas fornece interessantes carreadores de fármacos, cuja biolabilidade confere sua segurança. Há
mais de 25 anos estas nanovesículas têm sido comercializadas para a veiculação da anfotericina B; o
medicamento resultante é muito mais eficaz e seguro que o convencional. No entanto, no tocante aos
nanotubos de carbono de parede simples, há dados científicos que relatam sua toxicidade pulmonar e
capacidade de gerar radicais livres (POHLMANN e GUTERRES, 2010).

Observa-se, no entanto, que os estudos de nanotoxicologia ainda precisam avançar, a fim de trazer
aspectos mais seguros e confiáveis em suas conclusões. Neste contexto, um grupo de pesquisadores da
Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, em recente estudo sobre artigos científicos relacionados à
nanotoxicologia aponta a incipiência dos estudos (OSTROWSKI et al, 2008). Deste estudo se verifica que
um dos pontos menos investigados são os efeitos das nanotecnologias em relação ao meio ambiente.
Portanto, não se sabe se as nanotecnologias efetivamente deveriam ser disponibilizadas, pois um dos
aspectos mais significativos não está sendo objeto de investigação.

Esse cenário é preocupante, pois em muitos setores, como os fármacos, produtos químicos, tecidos,
artigos esportivos, informática, entre outros, as nanotecnologias já estão incorporadas. No entanto, não há

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS - Universidade do Vale do Rio Sinos

845



certeza científica acerca dos efeitos que a manipulação em escala nano provoca em relação ao meio
ambiente e à saúde do ser humano. Tal detalhe indica que os aspectos econômicos estão se sobrepondo às
questões mais fundamentais, ou seja, aquelas pertinentes às consequências humanas.

Os riscos são distintos em cada cadeia produtiva: manuseio, produção, incorporação e/ou
degradação do nanomaterial ou do produto contendo nanomaterial. O principal risco se encontra na
dispersão aérea, seguido pelo contato (pele e mucosas) e por último por ingestão acidental. Há também os
riscos de contaminação ambiental (dispersão de materiais particulados) decorrente da degradação dos
produtos ou mesmo acidentes (como vazamento) de produtos e/ou falta no sistema de gestão e controle
ambiental. Em relação aos trabalhadores (incluindo os pesquisadores), potencialmente, os riscos serão
decorrentes da exposição a nanopartículas, que apresentem grande capacidade de penetração em vários
órgãos do corpo (POHLMANN e GUTERRES, 2010).

As nanotecnologias efetivamente representam grandes possibilidades de benefícios. No entanto, a
preocupação expressa pela comunidade internacional, como Estados Unidos, União Européia, Inglaterra,
Canadá e Austrália (PELLEY e SANER, 2009) na busca de marcos regulatórios e diversos tipos de
avaliação dos riscos, aponta um detalhe que não poderá ser descuidado: existem chances prováveis e bem
grandes de se ter riscos graves por meio das nanotecnologias.

Tomando-se o caso dos Estados Unidos, verifica-se uma forte inflexão estatal no tema das
nanotecnologias. Para tanto, foi proposta a National Nanotechnology Initiative, que é um Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento, encabeçada pelo Governo Federal americano e congrega vinte e cinco
agências trabalhando em conjunto visando um futuro em que a habilidade de entendimento e controle da
matéria em nanoescala leve a uma revolução na tecnologia e na indústria que beneficie a sociedade. Este
programa foi criado em 2001.

No seio da National Nanotechnology Initiative, em dezembro de 2007, restou lançado um Plano
Estratégico, a ser concluído no final de 2010, assentado em quatro pontos: 1) antecipar uma classe mundial
em nanotecnologia por meio de um programa de pesquisa e desenvolvimento; 2) fomentar a transferência
de novas tecnologias em produtos para comercialização e benefícios públicos; 3) desenvolver e sustentar
recursos educacionais, para habilitar mão-de-obra, e o suporte de infra-estrutura e ferramentas para o
avanço nanotecnológico; e 4) o suporte para o desenvolvimento responsável da nanotecnologia (NNI,
2010). Essa projeção por meio do Plano Estratégico mostra a preocupação estatal com um tema que
desponta como fundamental para o desenvolvimento presente e futuro de um país na atualidade.

Verifica-se uma simbiose de pontos das mais variadas perspectivas, as quais apontam uma
preocupação que tenha condições de mesclar pesquisa, desenvolvimento, preparação de recursos humanos
e o foco no mercado e no progresso industrial. Não se tem certeza se é o melhor exemplo a ser observado.
No entanto, é um modelo que, no mínimo, deverá ser analisado com muita atenção.

A equação desses e tantos outros aspectos, que escapam à compreensão das Ciências Humanas,
têm chamado a atenção da comunidade internacional. Assim, cabe uma pergunta: o conhecimento acerca
da potencialidade de riscos mostra-se adequada quando comparado com as anunciadas possibilidades que
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as nanotecnologias têm condições de oferecer?

Esse é o cenário atual das nanotecnologias: grandes possibilidades, muitos riscos prováveis, pois
ainda não especificados, uma grande preocupação mundial com a criação de marcos regulatórios, tanto
para as pesquisa, quanto para os produtos finais do processo. O palco onde tudo isso está sendo
apresentado está indo mais longe:

Campos recentes da pesquisa e do desenvolvimento nas ciências biológicas, da informação ou dos
materiais (como a robótica, as nanotecnologias, a vida artificial, as redes de neurônios, a realidade
virtual ou as redes planetárias de comunicação) colocarão desafios temíveis à nossa concepção de um
mundo dominado pelo homem e suscetível de ser explorado em seu benefício (ROSNAY, 1997, p. 80).
(O grifo não está no original).

 
As nanotecnologias estão entre as possibilidades científicas de intervenção humana na natureza. No

entanto, o caminho aberto dá a sensação de que se poderá invadir qualquer recanto natural, retirando dele
os códigos, a fim de reproduzi-los em laboratório: “cada tipo de máquina molecular utilizado pela natureza
será copiado, modificado, aperfeiçoado, reinventado”. E não se pára neste estágio: “(...) Produzir-se-á
nano-robôs, máquinas-ferramentas para a fabricação de micro-robôs com tamanho maior, capazes de
efetuar tarefas de reparação molecular, por exemplo, no interior do corpo humano: para desentupir,
costurar, destruir, assinalar um perigo” (ROSNAY, 1997, p. 320).

Com esse arsenal científico já é possível verificar um desdobramento em relação às
nanotecnologias, trata-se da

 
bionanotecnologia ou nanobiotecnologia, [que] é um ramo da nanotecnociência que tem baseado o seu
crescimento no uso de estruturas biológicas tais como o DNA, proteínas e toda classe de moléculas
orgânicas; seja em forma individual, encaixadas ou em combinação com materiais inorgânicos e
compostos metálicos. (CASTRO, 2007, p. 92).

 
Essa nova técnica nanotecnológica pretende interagir com o valor mais precioso ao ser humano, ou

seja, a vida. Trata-se de uma nova forma de engenharia que constrói nanopartículas, a fim de imitar os
ambientes típicos num ser vivo. Estes “bionanodispositivos são fundamentais para o êxito da
nanomedicina”. Cabe esclarecer um equívoco nesta área: as bionanomáquinas não são uma nanomáquina
viva que tenha autonomia, pois elas “não são entes em busca de sustento, senão que precisam interagir
com seres vivos ou outras bionanomáquinas para poder desempenhar as tarefas específicas que são capazes
de realizar” (CASTRO, 2007, p. 92). Portanto, até este momento, as bionanomáquinas ainda não são vivas,
com independência, mas estarão, ainda, dependentes de uma programação e de uma interação com um
organismo vivo.

Portanto, a inclusão do prefixo bio “indica a intervenção de organismos vivos em alguma prática
ou ambiente”. Embora possa parecer complexa a operação, ela se mostra, ao mesmo tempo, instigante,
pois corresponde ao estudo “dos procedimentos tecnológicos nos quais intervêm organismos vivos
(microorganismos) ou seus componentes, sob a interação ou implantação de nanopartículas” (CASTRO,
2007, p. 122). Tudo indica que a grande conquista realizada por meio da bionanotecnologia seja a
manipulação do DNA, viabilizando o ingresso científico no reduto mais sofisticado de criação da vida
como, por exemplo, o mapeamento dos genes responsáveis pela longevidade (SINGER, 2010); nano imãs
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que servem para a limpeza do sangue (NANOWERK, 2010); o tratamento do câncer por meio da
nanotecnologia (SALATA, 2004); tratamento da leucemia (SOLOVIEV, 2007), utilização de
nanopartículas de prata para bloquear a transmissão de células portadoras do vírus HIV-1, responsável pela
doença da AIDS (LARA et al, 2010).

Nesta pequena amostra de possibilidades, se pode verificar a utilização da bionanotecnologia em
benefício do bem-estar humano. A única dúvida que remanesce são os efeitos toxicológicos da utilização
das nanopartículas. Por isso, muitas organizações científicas e forças-tarefas governamentais têm
recomendado que os toxicologistas caracterizem adequadamente as propriedades físico-químicas das
nanopartículas. Nos estudos examinados, observa-se que os mais recentes já trazem a referência a alguns
testes vinculados à toxicologia. Aspecto que é positivo, pois demonstra uma preocupação dos cientistas
com este aspecto, que é tão importante quanto o avanço científico propriamente dito.

No entanto, esta recomendação muitas vezes é inconsistente ou ineficaz por não haver uma
priorização para individualizar as características físico-químicas prioritárias capazes de afetar a segurança
ou determinar a sua potencial toxicidade (WARHEIT, 2008, p. 183). É importante frisar que são estas
mesmas características que influenciarão os riscos envolvidos, não somente na cadeia produtiva, como na
cadeia consumidor. Segundo Pohlmann e Guterres (2010), os trabalhos científicos publicados até o
momento indicam as seguintes propriedades que são mais relevantes e deverão ser priorizadas na análise
do risco: tamanho das partículas e distribuição de tamanho; via de exposição/administração; labilidade em
meios biológicos ou ambiente; estrutura cristalina; estado de agregação; composição/revestimento de
superfície; reatividade de superfície; método de síntese/fabricação; pureza da amostra e volume de
produção.

Ao lado da Bionanotecnologia, surge outra nova disciplina, a Nanotoxicologia, que estudará a
interação de nanoestruturas com sistemas biológicos, com ênfase na elucidação da relação entre as
propriedades físico-químicas (como algumas das acima listadas) de nanoestruturas com a indução de
respostas biológicas tóxicas (POHLMANN e GUTERRES, 2010).

Os “desafios temíveis”, referidos por Rosnay (1997) estão lançados. Será necessário o amparo de
um conjunto de princípios éticos para sustentar esta gradativa caminhada de domínio da natureza, inclusive
a natureza humana. Dito de outra maneira: qual é o limite da Ciência? Esta pergunta se torna mais atual e
necessária, à medida que ocorrem os avanços, pois, segundo a previsão de Castro (2007, p. 127), “é uma
visão generalizada entre os cientistas dedicados à bionanotecnologia de que em um prazo médio de 10
anos seja possível a programação exitosa de nanomáquinas e células”. De certa forma, por alguns dos
exemplos trazidos, isso já é possível, e ainda não se passou o prazo dos 10 anos. De qualquer forma,
interessante trazer à baila a recomendação do Dr. Luis Echegoyen, professor da Universidade de Clemson,
no Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos: “em (bio)nanotecnologia ocorrem muitos fracassos, e
grande parte dos poucos êxitos se devem à casualidade. Porém, se não se fracassa, não se aprende a forma
correta de fazer este tipo de ciência” (in CASTRO, 2007, p. 128).

Fica evidente que em termos de nanotecnologias efetivamente se está trabalhando com uma nova
ciência, considerada uma ciência dos limites, dado o material que manipula.  Para tanto, as suas bases,
caracterização, distinção ainda precisarão ser estabelecidas. Além de todos os desafios pertinentes, têm-se
mais um detalhe gigantesco para ser delineado, especialmente a demarcação dos seus espaços de início e
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de fim.

2. Instituindo a (uma nova?) Ciência dos limites a partir das descobertas em escala nano por meio da
linguagem transdisciplinar.

Há uma passagem em Hans Jonas que serve para iluminar a caminhada que se intenta fazer neste
trabalho: “O homem é o criador de sua vida como vida humana; submete as circunstâncias à sua vontade e
necessidade e, com exceção ante a morte, nunca se encontra desprovido de meios para fazê-lo” (1995, p.
26). A análise de alguns aspectos pertinentes às (bio)nanotecnologias confirmam essa condição humana de
realizar e construir tudo aquilo que se considera necessário à vida. A capacidade do ser humano
desenvolve os meios necessários para a construção de coisas e relações sem precedentes, partindo em
busca, por meio da escala nanométrica, da conquista de recantos naturais ainda não desbravados. Com
isso, pretende submeter as forças naturais.

O paradigma inscrito no pensamento clássico mostra que o efetivo conhecimento está envolto em
três noções: “definição, de rigor e de objetividade, as quais dão a medida da exatidão (ou da ‘dureza’)”
(NICOLESCU, 2001, p. 106). A matemática está na base desta caracterização, pois ela tem condições de
fornecer a única definição (a “única resposta correta”), com isso se fornece a noção de rigor e de
objetividade, como a expressão de um formalismo rigoroso. Por outro lado, as ciências humanas
caracterizam-se pela sua “suavidade”, incapazes de se enquadrar “simplesmente” nas mencionadas três
noções. Desta forma, as “verdadeiras” ciências deverão excluir o ser humano (o sujeito), dada a sua
flexibilidade, marcando definitivamente a distinção por meio do seguinte elemento: “a morte do homem
coincide com a separação total entre ciência e cultura” (NICOLESCU, 2001, p. 106-7).

Esse pano de fundo mostra os domínios entre as chamadas “Ciências Brandas” ou as Ciências do
Espírito” e as “Ciências Duras” ou as “Ciências da Natureza”. Embora ambas sejam fruto da cultura,
verifica-se que a cultura científica está separada da cultura humanista (NICOLESCU, 2001, p. 107), como
se fossem dois mundos dicotomicamente construídos e hermeticamente fechados em si mesmos. Tal
divisão também sinaliza que a ciência (téchne)  deveria estar subordinada à natureza (phýsis). Este modelo
biomórfico foi substituído, a partir do século XVII – dentro das “conquistas” da revolução científica – pelo
modelo mecânico-matemático. A partir daí, quando o homem descobre as relações causais da natureza,
passa a imitá-las, além de recriar com seu conhecimento novas técnicas e máquinas que foram capazes de
suprir e controlar os seus efeitos (BECCHI, 2002, p. 117). Nesta guinada científica, destaca-se o modo
como o homem concebe a si mesmo frente à natureza: não há mais nenhum constrangimento diante das
forças da natureza, que são desafiadas com pretensão de dominação integral. O homem e o seu
conhecimento investem nesses aspectos em escalas nunca antes imaginadas.

As Ciências Naturais já não se contentam mais com a seguinte tarefa: “mostrar que o
maravilhoso não é incompreensível, indicar como pode ser compreendido – sem destruir a maravilha.
Porque uma vez explicado o maravilhoso, revelado o padrão escondido, [importa] saber como a
complexidade foi tecida a partir da simplicidade” (SIMON, 1981, p. 22-3). O conhecimento científico
perpassa esta simplicidade, a fim de conhecê-la em toda a sua extensão, visando reproduzi-la em
laboratório, provocando uma verdadeira artificialização do natural.
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Essa verdadeira dicotomia entre as duas “Ciências” também era defendida, a fim de se preservar a
capacidade de respostas aos problemas que iam surgindo. A partir dos avanços das nanotecnologias, “o
fato de a vida e a civilização humana nada poderem dizer por si só, sem levar em conta a artificialização
da natureza pela cultura (ou a desnaturalização do mundo), e a constatação de que a ciência não é
infalível, nem livre de custos e lucros, e seu mau uso depende de quem a utiliza” (SILVA, 2003, p. 77).
Por conta de tais aspectos, se verifica “que essa artificialização da existência suscitou novos desafios
éticos e culturais, que passaram a depender da mobilização das ações individuais e coletivas” (SILVA,
2003, p. 77). Assim, abre-se um espaço também inédito para a análise da separação entre os dois grupos
de áreas do conhecimento humano. E mais do que isso, um aspecto que às vezes é esquecido: a natureza,
da qual as “Ciências Duras” buscam como seu objeto de estudo, “é a natureza humanizada, o mundo de
objetos produzidos pela intervenção humana”, pois “a natureza tomada nela e a partir dela mesma,
abstratamente, fixada e isolada do homem, nada é senão um fluxo sensível” (LENOIR, 2004, p. 258. O
grifo está no original). A concepção assim delineada mostra que a total separação não se justifica, pois
mesmo o objeto de estudo das “Ciências Duras”, para ser considerado nele mesmo, somente o será a partir
da sua “leitura” humana, sem essa intervenção ele não servirá como objeto científico.

As relações – de convergência ou divergência – entre as Ciências Naturais e as Ciências Sociais
(Culturais) são abordadas por Boaventura de Sousa Santos a partir da perspectiva metodológica,
destacando que a distinção é progressivamente menos importante do que a especificação das suas
semelhanças: “deve-se ter presente que essa tradição sempre reconheceu, de Comte a Nagel, que o objeto
das ciências sociais tem características específicas que criam problemas e suscitam soluções diferentes
daqueles que são comuns nas ciências da natureza” (SOUSA SANTOS, 1993, p. 58).

A distinção entre natureza e sociedade inaugurada pelos gregos tende a ser superada pela chamada
“emancipação” da ciência operada na modernidade. Destarte, “a ciência moderna rompe com essa
cumplicidade, desantropomorfiza a natureza, e sobre o objeto inerte e passivo assim constituído constrói
um edifício intelectual sem precedentes na história da humanidade” (SOUSA SANTOS, 1993, p. 66).  A
maioridade intelectual e científica do humano acaba invertendo a ordem entre natureza e cultura; esta passa
a dominar aquela, determinando o rumo das pesquisas, sem receio ou temor a qualquer obstáculo. Visto
por outro ângulo: a guinada na relação entre os dois pólos talvez já seja o sinal da mudança, ou seja, não
vislumbra como um “domínio” da cultura pela natureza, mas uma aproximação verticalizada, ou invés de
uma relação horizontalizada e hierárquica.

“Essa cisão precisa ser superada, se quisermos efetivamente progredir nas noções especializadas
por meio de um conhecimento unitário integrado, não apenas estudando de longe o impacto das
tecnologias, a exemplo das mais avançadas, como a biotecnologia e a nanotecnologia, cada uma em seu
reduto” (SILVA, 2003, p. 78). A distinção entre natureza e cultura deixa de fazer sentido, a partir do
momento em que se funda num

modelo global de racionalidade científica que admite variedade interna mas que se distingue e
defende, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas formas de
conhecimento não científico (e, portanto, irracional) potencialmente perturbadoras e intrusas: o
senso comum e as chamadas humanidades (SOUSA SANTOS, 2004, p. 20-1).
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Embora não se defenda a distinção rígida entre as Ciências da Natureza e as Ciências da Cultura,
pois ambas se relacionam e apresentam características próprias que devem ser respeitadas. No modelo
tradicional restaria apenas uma verdadeira ciência – aquela que pudesse ser estudada pelo modelo
matemático e mecânico. Destarte, as humanidades, ou seja, aquelas áreas do conhecimento que não se
debruçam sobre os fenômenos naturais, acabam sendo esquecidas. O grande problema desta forma de
conceber o modelo científico é o predomínio da técnica, com o esquecimento do humano, o verdadeiro
destinatário de todas as pesquisas e investidas na natureza, sejam positivas ou negativas (ENGELMANN,
2010, p. 253).

Portanto, a marca característica deste paradigma científico é negar o caráter racional a todo e
qualquer modo de conhecimento que não se enquadre na metodologia mecânica de estudo. Ocorre uma
cisão entre natureza e ser humano; aquela se mostra passiva e sempre disponível para ser desbravada: “não
tem qualquer outra qualidade ou dignidade que nos impeça de desvendar os seus mistérios, desvendamento
que não é contemplativo, mas antes ativo, já que visa conhecer a natureza para dominá-la e controlá-la”
(SOUSA SANTOS, 2004, p. 25).

De qualquer forma, a partir do momento em que se inaugura o ingresso das nanotecnologias no
cenário científico, produzindo a “nanociência”, que se ocupará da manipulação, construção e controle dos
fenômenos nanoescalares, isto é, não descreve simplesmente os processos da natureza em escala nano,
mas que também busca transformar a natureza sobre a qual trabalha (MALDONADO, 2007, p. 72 et seq).
Com isso é gerada a “natureza humanizada”, pois se trata da natureza a partir da intervenção da ciência,
por meio do conhecimento humano, relacionando três grandes domínios: a ciência, a filosofia e a
tecnologia (ou a técnica). O papel da filosofia se encontra reservado para a formulação de problemas, de
levantar os questionamentos; já à ciência cabia resolver os problemas e à tecnologia mostrava-se como “a
forma não discursiva e sim instrumental como a ciência atuava ou operava no mundo e na natureza”
(MALDONADO, 2007, p. 70).

No Século XXI estes três domínios já não se apresentam mais com estas características originais:
a ciência, por meio da investigação, aprendeu a formular e identificar problemas; a filosofia busca
respostas para enigmas que são apresentados e a tecnologia é a forma como tudo isto é desenvolvido
(MALDONADO, 2007, p. 71). Estes movimentos assimétricos colocam em cheque o paradigma científico
da modernidade, o qual, pretendendo ser antidogmático, acabou forjando um novo dogmatismo, ao
consagrar o modelo da ciência da natureza como o único a ser utilizado a fim de ser atingida a
cientificidade, apesar das críticas que foi recebendo, especialmente ao longo do século XX. No entanto, ao
lado do progresso, revelou as fragilidades dos pilares que o sustentavam. No seio dos avanços foi
construída a separação entre o sujeito e o objeto, como se aquele pudesse estudar este sem estar implicado
no seu acontecer.

Portanto, mostra-se cada vez mais necessária a descoberta de novos laços sociais que sejam
capazes de prospectar “pontes entre as diferentes áreas do conhecimento e entre as diferentes pessoas, pois
o espaço exterior e o espaço interior são duas facetas de um único e mesmo mundo. A
transdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo a ciência e a arte do descobrimento dessas
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pontes” (NICOLESCU, 2000, p. 144). Este é o caminho para aproximar as “Ciências Duras” e as
“Ciências Brandas”, onde as (bio)nanotecnologias são o espaço de investigação para projetar as pontes de
aproximação entre as duas “Ciências”.

Para tanto, o prefixo “trans” deverá sinalizar a transgressão das barreiras até então erigidas,
rompendo-se, igualmente, a própria forma da educação que auxilia no aprofundamento do abismo que
separa ambas. Será necessário também um movimento “transcultural”, que seja capaz de abranger todas as
dimensões humanas, além da “abertura de todas as culturas para aquilo que as atravessa e as ultrapassa”
(NICOLESCU, 2000, p. 145).

O horizonte histórico mostra, portanto, que “o tempo presente é verdadeiramente a origem do
futuro e a origem do passado. As diferentes culturas, presentes e futuras, desenrolam-se no tempo da
História, no tempo da mudança no estado dos povos e das nações” (NICOLESCU, 2001, p. 117). Como
consequência dessa percepção temporal deverão ser deixados de lado os dualismos, procurando superar as
distinções, “tais como natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria,
observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa” (SOUSA SANTOS, 2004, p.
59 et seq.), projetando uma relação circular que se estabelece entre o todo e as partes e vice-versa. Aí o
ponto central de distinção com o paradigma da modernidade: “[...] nos encontramos ante um raciocínio
circular, já que o todo, a partir do qual se deve entender o individual, não pode ser dado antes do
individual, [...].” (GADAMER, 2002, p. 296, § 194). Esta circularidade é a marca característica
significativa de um modo de conceber a ciência na pós-modernidade, como um espaço temporal onde se
promoverá a reconciliação entre a parte e o todo e entre as “Ciências Duras” e as “Ciências Brandas”.

Portanto, a perspectiva fenomenológica-hermenêutica mostra-se adequada para dar conta da
instituição de uma nova “Ciência” – a nanociência – para onde possam convergir a natureza e o humano,
numa sinergia capaz de abrigar as possibilidades e os desafios das (bio)nanotecnologias, aliada à
transdisciplinaridade. A construção dos alicerces da nova ciência – mediada pela fenomenologia-
hermenêutica e a transdisciplinaridade – será perpassada pela tradição e a linguagem. Para tanto, não se
deve esquecer o seguinte alerta:

(...) que a linguagem não constitui o verdadeiro acontecer hermenêutico enquanto linguagem, enquanto
gramática nem enquanto léxico, mas no vir à fala do que foi dito na tradição, que é ao mesmo tempo
apropriação e interpretação. Por isso, é aqui, onde se pode dizer com toda razão, que esse acontecer não
é nossa ação na coisa, mas a ação da própria coisa. (GADAMER, 2002, p. 672, § 467).

A tradição fornece o horizonte histórico onde se projetam os acontecimentos do passado, que
devem iluminar o desenvolvimento da justificativa do conhecimento científico forjado por meio das
nanotecnologias.

No movimento do círculo hermenêutico, a pré-compreensão antecede a
compreensão/interpretação/aplicação que se dará sentido às descobertas (bio)nanotecnológicas, onde o
investigador estará diretamente implicado. Esse mesmo conjunto deverá perspectivar as investigações
nanoescalares, a partir da experiência do pesquisador, mediante sua pré-compreensão de mundo, da vida e
dos resultados que as investidas humanas na natureza já provocaram. A perspectiva transdisciplinar mostra
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“com o prefixo ‘trans’ aquilo que está ao mesmo tempo ‘entre’ as disciplinas, ‘através’ das diferentes
disciplinas e ‘além’ de qualquer disciplina. Seu objeto é a compreensão do mundo presente [...] e se
interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis de Realidade ao mesmo tempo” (NICOLESCU,
2000, p. 15-6).

Além de se esclarecer o que a transdisciplinaridade é, deve-se ter presente aquilo que ela não é,
ou seja, não se trata de uma nova filosofia, uma nova metafísica ou uma ciência das ciências. Pelo
contrário, ela é o

reconhecimento de que não há espaço nem tempo culturais privilegiados que permitam julgar e
hierarquizar como mais corretos. (...) A transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de
respeito mútuo e mesmo de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações e de
conhecimento, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência (D’AMBROSIO, 2001, p. 79-80).

Busca-se romper pré-conceitos acerca da formação do conhecimento científico, que não é mais
gestado dentro de modelos metodológicos rigorosos e compartimentalizados. Num primeiro momento, é
uma verdadeira “guerra” contra o método ou, no dizer de Hans-Georg Gadamer é a “verdade contra o
método”, pois “na medida em que compreendemos, estamos incluídos num acontecer da verdade e quando
queremos saber o que temos que crer, parece-nos que chegamos demasiado tarde” (GADAMER, 2002, p.
708, § 494). Isso é um ensinamento que serve para as duas “Ciências”, sempre se chega tarde demais
quando se quer submeter algo ao rigor de um método. “No conjunto da nossa investigação evidencia-se
que, para garantir a verdade, não basta o gênero da certeza, que o uso dos métodos científicos
proporciona.” Tal aspecto provoca uma revolução na perspectiva científica operada até o momento: “O
fato de que, em seu conhecimento, opere também o ser próprio daquele que conhece, designa certamente o
limite do ‘método’, mas não o da ciência. O que a ferramenta do ‘método’ não alcança tem de ser
conseguido e pode realmente sê-lo através de uma disciplina do perguntar e do investigar, que garanta a
verdade” (GADAMER, 2002, p. 709, § 494).

A verdade abordada por Gadamer se refere, no caso das (bio)nanotecnologias aos benefícios que
possam efetivamente servir para aprimorar a qualidade do ser humano; a verdade quer dizer o acesso ao
“direito à informação” por todos os integrantes do grupo social; a verdade quer ainda representar o cuidado
no tratamento dos aspectos nanotoxocológicos e, por fim, a verdade quer dizer a efetiva transparência em
relação aos avanços (bio)nanotecnológicos, de tal modo que no seu desenvolvimento sejam levados em
consideração as questões humanas antes de simplesmente se avaliar o retorno financeiro dos investimentos
públicos e/ou privados nas pesquisas. Aponta-se, assim, para “o mundo da pluralidade complexa e da
unidade aberta”, ou seja, a transdisciplinaridade “integra o local no global e o global no local. Agindo
sobre o local, modificamos o global e agindo sobre o global, modificamos o local” (NICOLESCU, 2001, p.
127). Tudo indica que as (bio)nanotecnologias estão na interconexão do global com o local e do plural
com a unidade, onde a transdisciplinaridade se mostra como um caminho, uma ponte que fará a união de
elementos que até agora se apresentavam separados.

Por esse caminho, será possível “humanizar” o conhecimento científico produzido a partir da
escala nanométrica. E isso ocorre por um motivo: “a ciência não pode ser separada da intenção humana e
seu objetivo é contribuir para a realização dos propósitos humanos”. Tal aspecto, segundo Felix Klein,
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pode ser assim contextualizado: “o objetivo da ciência não é explicar a natureza – o que, em última
análise, ela é incapaz de fazer –, mas, antes, dominá-la. Não se deveria jamais esquecer que existe uma
tecnologia criativa que transforma [Umsetzt] as afirmações da ciência teórica em realidade” (in LENOIR,
2004, p. 263). Esse o percurso que as (bio)nanotecnologias estão realizando, ou seja, a nanociência ou a
nova ciência está inserida numa dupla novidade: 1) a escala na qual trabalha, o que projeta também para o
modo de trabalho a realizar-se à dominação da natureza, a fim de concretizar a pretensão de construir
coisas novas, as quais tornem os humanos mais capazes e qualificados; 2) na mobilização da energia para
a construção da ‘ponte’ que possa unir as “Ciências Duras” e as “Ciências Brandas”, por meio da
edificação transdisciplinar do conhecimento científico, não mais ancorado no paradigma matemático, mas
numa pluralidade aberta que consiga harmonizar o exato com o humano, gerando a (bio)nanotecnologia,
como uma simbiose entre as duas áreas separadas do conhecimento.

Qual o motivo para essa busca? “O conhecimento científico tem crescido e continua a crescer –
aparentemente sem limites –, revelando a mecânica do Universo, dando-nos a capacidade de olhar para os
componentes mais elementares da matéria, de tocar e moldar a evolução das formas vivas”
(D’AMBROSIO, 2001, p. 44). Aí está descrita a dinâmica (bio)nanotecnológica.

A nova ciência está rompendo determinadas barreiras e, por isso, não cabe mais se falar em
dicotomia científica, como se “Ciências Duras” e “Ciências Brandas” habitassem dois mundos. O “trans”
significa num primeiro plano romper também essa barreira que as separa; a partir disso, num segundo
plano, o “trans” significará a instalação de uma ciência – a nanociência – que precisará tanto do rigor das
“Ciências Duras”, quanto da preocupação humana das “Ciências Brandas”; o “trans” significará num
terceiro plano a instalação de um novo pressuposto ético, que tenha condições de redefinir as “prioridades
da ciência e da tecnologia para que os caminhos em direção ao desenvolvimento respeitem o meio vivo”
(D’AMBROSIO, 2001, p. 48); por fim, o “trans” também indica uma nova responsabilidade humano-
científica, pois até o momento, ela se caracterizava na relação de um humano para com o outro. Doravante,
no contexto da “nanociência”, a responsabilidade se dará além da relação entre os humanos, também deles
em relação ao meio ambiente.

Para um aprofundamento desse quadro, pois apontam claramente para o construir humano,
Heidegger refere que por meio da linguagem é possível ouvir três coisas distintas na palavra bauen
(construir): “1) Bauen, construir é propriamente habitar; 2) Wohnen, habitar é o modo como os mortais são
e estão sobre a terra; 3) No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções: construir,
entendido como cultivo e o crescimento e construir no sentido de edificar construções” (HEIDEGGER,
2002, p. 128).  O construir próprio das (bio)nanotecnologias está diretamente vinculado ao segundo
sentido, do terceiro significado, apontando a edificação atômico-molecular de coisas até então inexistentes,
capacitando os humanos a terem condições mais adequadas de vida sobre a terra. Aí o contexto da
emergência dos diversos “trans” apontados e o espaço para o exercício da responsabilidade:

os mortais habitam à medida que salvam a terra, tomando-se a palavra salvar em seu antigo sentido (...)
não apenas erradicar um perigo. Significa, na verdade: deixar alguma coisa livre em seu próprio vigor.
Salvar a terra é mais do que explorá-la  ou esgotá-la. Salvar a terra não é assenhorar-se da terra e nem
tampouco submeter-se à terra, o que constitui um passo quase imediato para a exploração ilimitada
(HEIDEGGER, 2002, p.130).
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Dessa forma se tem os dois pressupostos de atuação da nanociência: de um lado “salvar a terra
não é assenhorar-se dela” e, pelo outro, “não submeter-se à terra”. Portanto, a nanociência, que pode ser
considerada uma ciência dos limites – dada a profundidade e a matéria manipulada – das suas
investigações, mas, ao mesmo tempo, é preciso estabelecer o limite desta nova ciência, que deverá ser
desenvolvido a partir daqueles dois pressupostos: os humanos não poderão considerar-se os “donos” da
terra, mas também não deverão submeter-se a ela e suas forças. Assim, nascerá a necessidade de se
encontrar um ponto de equilíbrio – aí o limite – para essa relação entre humanos e a terra. A criatividade
transdisciplinar auxiliará na edificação destes marcos de equilíbrio, que são fundamentais para os avanços
das investigações, além de salvaguardar o ser humano. De qualquer forma, estes limites ainda não existem.
Qual será a referência?

 Heidegger apresenta uma situação: “a ponte pende ‘com leveza e força’ sobre o rio. A ponte não
apenas liga margens previamente existentes. É somente na travessia da ponte que as margens surgem
como margens. A ponte as deixa repousar de maneira própria uma frente à outra” (HEIDEGGER, 2002, p.
131). Veja-se que tal figura de linguagem se aplica às (bio)nanotecnologias, pois as margens – os limites –
ainda não existem, eis que ainda não se desvelaram por inteiro. No entanto, a transdisciplinaridade poderá
ser a ponte que unirá as “Ciências Duras” e as “Ciências Brandas” na construção de um efetivo
conhecimento científico que respeite, acima de tudo e de todos, o ser humano e o meio ambiente. “A ponte
permite ao rio o seu curso ao mesmo tempo em que preserva, para os mortais, um caminho para a sua
trajetória e caminhada de terra em terra” (HEIDEGGER, 2002, p. 132). A ponte – a transdisciplinaridade –
deverá operar a harmonização da natureza (humanizada) – o rio e a mortalidade – e o caminho que a
nanociência construirá para favorecer o pleno florescimento humano além de carregar consegue a leveza
das “Ciências Brandas” e a dureza (aqui entendida como a exatidão) das “Ciências Duras”.

3.                  A criatividade humana, os limites éticos às novidades (bio)nanotecnológicas e os novos
direitos.
 

O ser humano submete as circunstâncias à sua vontade, como dizia Hans Jonas. No caso das
(bio)nanotecnologias ele está, por meio da manipulação de átomos e moléculas, acessando os recantos
intocáveis até o momento. Isso gera, segundo Elena Pulcini, uma ambivalência entre a “conquista e a
perda, o progresso e o risco, a segurança e o medo” (2009, p. 23). A caminhada humana se circunscreve a
tais extremos e, a partir deles, se procura desenhar determinadas justificativas para viabilizar os avanços
dentro de valores muitas vezes opostos.

Essa percepção humana das novas encruzilhadas deverá ser enfrentada, pois entre os extremos se
projetam os novos direitos, como: a) será que tudo o que viabilizado pela técnica deverá ser colocado à
disposição pelas leis do mercado sem nenhum controle moral? b) “será que o direito a uma herança
genética sem manipulação pode ser passível de uma proteção jurídica, ainda que o maior interessado ainda
não tenha nascido?” Surgiria, assim, um novo direito subjetivo? Quem será o seu titular? c) “No caso de
uma intervenção terapêutica no embrião, suponhamos que um exame preventivo aponte 30 a 50% de
chance de o futuro indivíduo vir a desenvolver um câncer sem cura ainda. Como decidir abortar o embrião
ou não?” d) Como decidir frente ao diagnóstico de doenças futuros? “Extirpar seios em mulheres jovens
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porque exames genéticos apontam câncer futuro provável?” e) “Ao decidir adotar um programa de
intervenção genética em seu futuro filho, os pais concretizaram suas intenções sem conceder a ele – filho –
a possibilidade de uma reconsideração” (DUPAS, 2009, p. 65-7); f) haverá um direito de não nascer?[3];
g) aspectos relacionados à responsabilidade civil, direito empresarial, direito tributário, direito da
propriedade intelectual e o direito internacional. As questões exemplificativamente arroladas mostram os
limites que uma ciência limite provocará daqui para frente. Portanto, em relação a estes e outros direitos se
deverão planejar respostas adequadas, pois com elas são mostradas algumas consequências humanas da
ciência dos limites. São direitos que também exigem respostas construídas por meio da linguagem
transdisciplinar, pois não envolvem apenas aspectos jurídicos.

É preciso marcar limites éticos para a ciência dos limites, pois por meio das (bio)nanotecnologias
parece que se rompe com um processo que na biologia se chama de “epigênese”, ou seja, uma espécie de
interação entre a genética e meio. É em decorrência desse movimento que “não pode existir determinação
genética. O sistema genético especifica as condições iniciais, especifica um possível trajeto das mudanças
estruturais, estabelece fronteiras para as possíveis mudanças estruturais, mas em qual trajeto a mudança
estrutural ocorrerá vai depender da interação com o meio” (MATURANA, 2000, p. 93). Pelos contornos
examinados, as (bio)nanotecnologias pretendem romper esta relação que se estabelece entre a genética e o
meio. Aí mais um aspecto de limite da ciência dos limites.

Por tais questões que se abre a necessidade de uma ética que tenha condições de respeitar as
diferenças entre as pessoas, ou seja, trabalhar pela igualdade significa a afirmação paradoxal de respeitar
as diferenças. Este é um ponto de partida. Ao lado dele, é necessário exercitar a “solidariedade do homem
para com seus semelhantes nas necessidades de sobrevivência e de transcendência.” Somente com essa
consciência, o ser humano terá condições de “encontrar a plenitude de seus direitos ligados à sua
dignidade de ser vivo” (D’AMBROSIO, 2001, p. 48-9), pois embora se esteja diante de uma nova
realidade científica, o ser humano continua o mesmo e o respeito à sua dignidade mostra-se como
pressuposto que não poderá ser flexibilizado, posto ser um elemento de essência.

Essa a contextualização da ética para alinhavar os limites éticos para a ciência dos limites, pois as
ações humanas que serão tomadas por intermédio da manipulação de átomos e moléculas têm e terão
caráter irreversível. Tal aspecto é relevante, pois “o poder da tecnologia [aqui se deverá ler também as
(bio)nanotecnologias] nos confere uma grande latitude de liberdade, para transformar o planeta e para
transformar a nós mesmos, ele também revela a impotência – o avesso da liberdade – para controlar e
reverter as consequências do poder” (LEOPOLDO e SILVA, 2008, p. 131). A liberdade é a mediadora
entre a avaliação dos avanços e os limites deles, a fim de se operar a responsável avaliação sobre o
caminho humanamente mais aceitável. A criatividade que está movendo os cientistas (aqui já entendidos
em seu conjunto e sem a separação das “Ciências Duras” e “Ciências Brandas”) deverá dar conta da
oposição que se estabelece entre a liberdade e a impotência. Esse será um desafio ainda maior do que os
avanços (bio)nanotecnológicos. Antes de qualquer coisa, será preciso dar-se conta desta ambivalência.

Para desencadear tal aspecto, Gilbert Hottois sugere a prática de uma “solidariedade
antropocósmica”: “significa que o homem não é essencialmente alheio ao cosmos que o rodeia, senão pelo
contrário que é uma espécie natural, um produto deste cosmos. Bem entendida, dita solidariedade (...) tem
um efeito que é, até certo ponto e às vezes, redutor para o homem e ‘irredutor’ para o cosmos ou a
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natureza” (1999, p. 153). Aqui se tem uma chave interessante para contrapor ao homem que se emancipou
em relação às forças da natureza. Como integrante do conjunto, o ser humano precisa dar-se conta que,
eventualmente, a emancipação não o colocou na parte superior da organização hierárquica. Pelo contrário,
haverá momentos, para não se dizer sempre, que a natureza continua sendo irredutível ao “poder”
(bio)nanotecnológico. Portanto, aqui se tem um limite para a ciência de limites.

Dessa maneira, se exigirá, para o atual momento de criação e avaliação das possibilidades e riscos
na nano escala, uma ética não utópica, mas de responsabilidade. Vale dizer, uma responsabilidade que “é
o cuidado, reconhecido como dever, por outro ser, cuidado que, dada a ameaça de sua vulnerabilidade, se
converte em ‘preocupação’” (JONAS, 1995, p. 357). Com isso, se tem mais alguns pressupostos para o
desenvolvimento de uma ética adequada para o momento, ou seja, ela deverá considerar o devido
“cuidado” com o gênero humano e o meio ambiente, que se projeta, dado os contornos antes examinados
em “preocupação”, em decorrência do grau de perigo e vulnerabilidade a que está sendo exposta a geração
atual e também a geração futura, gerado pelo nível a que está chegando a investigação científica.

Por isso, se poderá utilizar novamente o prefixo “trans”, a fim de enfatizar que a
transdisciplinaridade será a ponte geradora das aproximações necessárias para se identificar os efetivos
limites. Eles ainda não existem, mas passarão a fazer parte da caminhada à medida que se tomar a
iniciativa de percorrer o caminho da responsabilidade solidária. Além disso, o “trans” também sinalizará
para o “transhumanismo” e o “transnacional”, combinados para significar a procura daquilo “que existe
entre, através e além dos seres humanos: aquilo que podemos chamar de o Ser dos seres” (NICOLESCU,
2001, p. 154). Precisamos ir mais longe para que cada ser humano se dê conta da sua própria essência, que
também é a marca característica do outro: a dignidade da pessoa humana.

Para isso, será necessário transgredir a barreira que coloca cada ser humano dentro de si apenas,
numa introspecção individualista, a fim de dar vazão a um olhar que transcenda o seu próprio e exclusivo
bem-estar. Esse é o mesmo viés para o transnacional: as Nações deverão adotar estratégias políticas que
possam favorecer a inclusão, eliminando “o egoísmo nacional, gerador de tantos conflitos homicidas”, pois
“a dignidade do ser humano é também de ordem planetária e cósmica. (...) O reconhecimento da Terra
como pátria matricial é um dos imperativos da transdisciplinaridade” (NICOLESCU, 2001, p. 154).
Portanto, a (r)evolução (bio)nanotecnológica deverá perceber que o Planeta Terra não pertence ao ser
humano, ele apenas tem a “permissão” para habitá-la e como tal, terá a “obrigação” (jurídica e moral) de
devolvê-la da mesma forma que a recebeu, talvez melhorada, mas não degradada e diminuída nas suas
potencialidades e possibilidades.

Destarte, mais do que em outro momento da história da humanidade recente, será necessário
escutar a voz da tradição grega, aprender com ela e agir como um bom “pai” ou “mãe”, incorporando a
caracterização do phrónimos aristotélico, ou seja, consciência de respeitar determinados limites[4]. Esse
conjunto corporifica os Direitos Humanos, pois representam verdadeiros direitos dos humanos, os quais
deverão ser preservados e respeitados.
 
Conclusão
 

O Século XXI vive a expansão em ritmo acelerado dos avanços das pesquisas em nanoescala, ou
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seja, são pesquisas que descem a uma ordem de pequeneza que equivale à bilionésima parte do metro. Até
o momento, o ser humano estava construindo coisas de cima para baixo; por meio das nanotecnologias,
será possível a construção de baixo para cima, utilizando a automontagem, por meio de moléculas com
características específicas, que serão capazes de se associar espontaneamente, produzindo nanoestruturas e
nanomateriais.

Em torno dessas possibilidades, desenvolvem-se as nanotecnologias, pois quando se fala em nano
se tem uma medida; ela é utilizada em diversas cadeias produtivas, ou seja, em variadas bases
tecnológicas. Em decorrência delas, estão se desenvolvendo: a) as bionanotecnologias, a partir do
momento em que a escala nanométrica é utilizada para interferir no processo da vida humana e seu
possível melhoramento, gerando novos espaços para decisões inéditas e complexas; b) a nanotoxicologia,
que deverá avaliar os potenciais de toxicidade das novas descobertas.

Tudo isso poderá ser agrupado numa nova ciência, a nanociência. Ela será considerada uma
ciência de limites, dada a matéria com a qual trabalha – átomos e moléculas. Para tanto, serão necessários,
também, se estabelecerem os limites para esta nova ciência, a partir de pressupostos éticos que sejam
capazes de respeitar o ser humano, a sua dignidade e o meio ambiente.

A proposição desses limites será a parte mais difícil, pois envolverá a junção de interesses de
diversas ordens, como: econômicos, sociais, científicos e humanos em geral. O delineamento das fronteiras
também passará pela necessária superação da dicotomia que existe entre as “Ciências Duras” e as
“Ciências Brandas”. Por meio das (bio)nanotecnologias, mais do que em outro momento da história da
humanidade, cada uma destas duas áreas, individualmente, não será capaz de dar conta dos desafios.

Portanto, com a ajuda da transdisciplinaridade será possibilitada a junção destas duas grandes
áreas do conhecimento, a fim de ser protegido com todo cuidado e responsabilidade os principais atores e
destinatários, que são o ser humano e o meio ambiente. Tais aspectos também deverão considerar-se ao ser
construídos os marcos regulatórios decorrentes da emergência de um conjunto de novos direitos.

As (bio)nanotecnologias somente conseguirão efetivamente atender às necessidades humanas, se o
foco também for direcionado à preservação do meio ambiente, de tal modo que ele permaneça saudável às
gerações atuais e futuras, além da preocupação em superar as diferenças científicas, na construção de uma
igualdade que esteja baseada no elemento humano.

Em atenção a esses desafios, a justificativa ética deverá ser edificada a partir de pressupostos
abertos, concretos e evolutivos. Eles poderão ser alcançados pela valorização do horizonte histórico
contextualizado a partir da tradição e das experiências humanas já vividas, sejam positivas ou negativas,
expresso nos Direitos Humanos.

Esse aprendizado poderá ser buscado na obra intitulada Política, de Aristóteles:
 

 (...) A natureza não fez nada em vão, e o homem é o único animal que tem o dom da palavra. E
mesmo que a mera voz sirva para nada mais do que uma indicação de prazer ou de dor, e seja
encontrada em outros animais, (...), o poder da palavra tende a expor o conveniente e o inconveniente,
assim como o justo e o injusto. Essa é uma característica do ser humano, o único a ter noção do bem e
do mal, da justiça e da injustiça (1999, p. 146, Livro I, 2, 9).
 

Aqui estão as características que nos distinguem de qualquer outro ser vivo que esteja na face da
Terra. Serão elas que orientarão o caminho para a construção dos marcos regulatórios e dos pressupostos
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éticos nesses tempos de (bio)nanotecnologias. A percepção do conveniente e do inconveniente, do justo e
do injusto e, além delas, os valores que estarão subjacentes, ou seja, o bem e o mal, a justiça e a injustiça
não deverão ser relativizados, pois flexibilizá-los significará colocar em risco a sobrevivência da espécie
humana.

A partir dessa passagem, Hans-Georg Gadamer assevera que o logos, a palavra, torna possível
que os homens “se informem mutuamente sobre o que é útil ou prejudicial, o que justo e injusto”. E mais,
somente pela

 
capacidade de se comunicar que unicamente os homens podem pensar o comum, isto é, conceitos
comuns e, sobretudo aqueles conceitos comuns, pelos quais se torna possível a convivência humana
sem assassinatos e homicídios, na forma de uma vida social, de uma constituição política, de uma
convivência social articulada na divisão do trabalho (GADAMER, 2002a, p. 173-4, § 146).

 
Essa é condição de possibilidade para que os humanos possam fazer frente aos desafios trazidos

pelas (bio)nanotecnologias e construir os pressupostos jurídicos para os novos direitos. Portanto, os meios
existem e devem ser explorados, responsabilizando-se cada um e todos concomitantemente pelas
consequências que advirão das deliberações que serão tomadas.

As respostas não estão prontas e não poderão reproduzidas, mas deverão ser construídas em cada
situação da vida, que será única. Destarte, não haverá espaço à “resposta correta”, mas apenas para a
resposta adequada tendo em vista determinada situação, que exigirá uma abordagem exclusiva,
delimitando-a a partir de limites bem claros e democraticamente instituídos, pois se estará lidando com
uma ciência de limites, que coloca em jogo a vida humana e o meio ambiente.

Portanto, os limites para o atual contexto (bio)nanotecnológico deverão ser orientados pelos
Direitos Humanos, a partir dos aspectos desenvolvidos neste artigo. E mais: a linguagem transdisciplinar
será a condição de possibilidade para a construção dos marcos regulatórios, sustentados por fórmulas
abertas e flexíveis (cláusulas gerais, princípios e conceitos jurídicos indeterminados), capazes de se
adequar às rápidas transformações científicas, enfrentar criativamente o desenho jurídico dos novos
direitos emergentes neste cenário e fomentar o desenvolvimento tecnológico-industrial brasileiro.
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RESUMO
Em março de 2010 a Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) completou cinco anos de vigência.
Este intervalo de tempo necessita de uma análise sobre as repercussões sociais e jurídicas já
ocorridas. No Brasil aproximadamente 60% da cultura de soja é geneticamente modificada. A
introdução destas sementes trouxe conseqüências negativas, especialmente para os pobres e
para a população rural. O aumento das agroexportações e da monocultura da soja são causas
do desmatamento visando liberar novas áreas para o cultivo destinado à exportação, do uso de
herbicidas, da destruição da subsistência dos povos indígenas e dos pequenos agricultores, da
monopolização das terras de cultivo, do trabalho escravo, do êxodo rural e do aumento da
pobreza na agricultura. As sementes transgênicas são estéreis e a cada nova safra o agricultor
necessita pagar royalties para as empresas detentoras das patentes em biotecnologia. Isso
impõe a necessidade de se refletir sobre a função social das patentes (propriedade intelectual).
Trata-se, por fim, da violação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, e mais
especificamente do direito à autodeterminação, à alimentação e à saúde, além da violação do
direito à propriedade como conseqüência direta do uso transgênicos.
PALAVRAS-CHAVES: "Lei de Biossegurança; transgênicos; propriedade intelectual; direitos
humanos; direito de autodeterminação".

RESUMEN
En el mes de marzo de 2010, la Ley de Bioseguridad Brasileña (Lei 11.105/2005) ha completado
cinco años de vigencia. En este tiempo, se han producido repercusiones sociales y jurídicas que
demandan análisis. En Brasil, cerca de 50% de la soya es genéticamente manipulada. Esta
práctica de semillas transgénicas ha generado consecuencias negativas, especialmente para la
población pobre y que vive en el campo. El incremento de las agroexportaciones y de la
monocultura de la soya provocan deforestación con el objetivo de liberar nuevas áreas para el
cultivo destinado a la exportación, el uso de herbicidas y material toxico prejudiciales a la salud,
y también ocurre la destrucción del modo de vida y subsistencia del los pueblos indígenas y de
las poblaciones campesinas por el monopolio de las tierras de monocultivo. El trabajo esclavo, el
éxodo rural y el incremento de la pobreza en la agricultura son subproductos de esa política. Las
semillas transgénicas son estériles y a cada nueva zafra el agricultor impone la necesidad de
reflexionar respecto a la función social de las patentes (propiedad intelectual). Se trata, en
suma, de la violación de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y más
específicamente del derecho a autodeterminación, a alimentación y a la salud, además de la
violación del derecho de propiedad como consecuencia directa del uso de los transgénicos. 
Palabras llaves: Ley de Bioseguridad, transgénicos, propiedad intelectual, derechos humanos,
derecho a autodeterminación. 

PALAVRAS-CLAVE: "Ley de Bioseguridad; transgénicos; propiedad intelectual; derechos
humanos; derecho a autodeterminación". 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Queimem nossas terras
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queimem nossos sonhos

derramem ácido sobre nossas canções

cubram com serragem

o sangue do nosso povo massacrado

abafem com sua tecnologia

os gritos de tudo o que é livre,

selvagem e indígena.

Destruam

Destruam

nossa relva e solo

Arrasem

cada fazenda e cada povoado

que nossos ancestrais construíram

cada árvore, cada lar

cada livro, cada lei

e toda a eqüidade e harmonia.

Achatem com suas bombas

cada vale; apaguem com suas censuras

nosso passado

nossa literatura; nossas metáforas

Despojem as florestas

e a terra até que nenhum inseto

pássaro

palavra

encontre um lugar para se esconder.

Façam isso e mais até

Não temo sua tirania

Nunca desespero

Porque guardo uma semente

uma pequena semente viva
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que protegerei

e plantarei novamente.[1]

 

A semente é um instrumento da natureza que quando lançado a terra permite a continuidade do ciclo da

vida, perpetuando e preservando a sua existência. Todavia, com o surgimento dos OGMs (organismos geneticamente

modificados) este ciclo poderá ser completamente alterado pelas novas tecnologias, considerando que as sementes de

transgênicos são estéreis e comprometem as milenares culturas tradicionais. Surgem então o debate sobre os

transgênicos e suas conseqüências, inclusive como violação dos direitos humanos.

A análise jurídica das sementes de transgênicos é, por excelência, de natureza interdisciplinar e reveste-se de

ampla complexidade. Diante disso, para iniciar este ensaio jurídico, emprestou-se da arte o poema Os guardiães das

sementes que anuncia as transformações na natureza por meio da biotecnologia. Isso porque muitas vezes a arte

consegue atingir níveis de significados e nos alertar para questões que nem sempre estão completamente visíveis

diante de nós. Daí a razão pela qual a arte antecede os fatos.

Partindo-se desta constatação, ou seja, de que o debate sobre o tema deve ser mediado pela

interdisciplinaridade, optou-se por inclinar a análise do tema sob o enfoque dos direitos humanos. Para tanto,

inicialmente serão apresentados aspectos legislativos dos OGMs para em um segundo momento recolher informações

oficias sobre o cultivo de transgênicos para, a partir delas, apresentar posicionamentos críticos sobre o uso das

sementes de transgênicos.

 

 

2 AS SEMENTES DE TRANSGÊNICOS E OS REGIMES DE BIOSSEGURANÇA NO BRASIL

           

A primeira lei do Brasil sobre biossegurança data uma década e meia. Trata-se da Lei nº 8.974, de 05 de

janeiro de 1995, hoje revogada pela Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que completou cinco anos de vigência,

intervalo de tempo que permite tecer algumas considerações sobre uso das sementes de transgênicos.

O Projeto Genoma iniciou-se em 1990 e a revogada Lei nº 8.974/1995, pelo próprio estado da ciência à

época, não alargou as possibilidades legais de manipulação genética. A referida Lei, com termos técnicos de difícil

entendimento para o público leigo, continha mais vedações do que permissões. 

Já a Lei atual após muita polêmica foi aprovada pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional e no mês de

março de 2005 foi sancionada pelo Presidente da República, trazendo em seu texto assuntos polêmicos, tais como a

autorização para as pesquisas com células-tronco embrionárias e a utilização de alimentos transgênicos.

Pela Lei, foi definido que será criado o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), vinculado à Presidência da

República, a quem caberá formular e implementar a Política Nacional de Biossegurança. Trata-se de uma instância superior à

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), responsável pela definição de normas, análise de risco, emissão de

certificados de qualidade e nível de biossegurança e classificação dos organismos geneticamente modificados (OGMs).

As questões ligadas à biotecnologia e ao meio ambiente estão disciplinadas no artigo 225 da Constituição

Federal. Dispõe o referido artigo constitucional que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

patrimônio este essencial para a qualidade de vida.

Para as questões ligadas ao patrimônio genético o legislador reservou os incisos II e V do § 1º daquele
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artigo. Dispõem eles que incumbe ao Poder Público “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” bem como “controlar a

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a

qualidade de vida e o meio ambiente”.

Acerca da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005) pode-se dizer, acompanhando o pensamento de Maria

Auxiliadora Minahim que “O centro das preocupações manifestadas nas Leis que disciplinam a matéria no Brasil e em

outros países é o uso que pode ser feito da tecnologia que tem, entre outras, aplicações no campo das vacinas, em

terapia gênica, na produção de proteína por microorganismos, organismos clonados, alimentos e animais

transgênicos”.[2] Assim, a Lei de Biossegurança abre um imenso espaço para a interferência do homem sobre a

natureza.    

Em síntese, a Lei 11.105/05 regulamenta a pesquisa, o cultivo e a comercialização dos Organismos

Geneticamente Modificados (OGMs). Ainda, autoriza o uso de embriões congelados há mais de três anos, e que não

seriam utilizados em processos de fertilização, para pesquisas que envolvem o uso de células-tronco. Tais células têm

a propriedade de transformar-se em diferentes tecidos do corpo humano, possibilitando o avanço da ciência na busca

da cura para inúmeras doenças ainda incuráveis.

Lê-se no artigo 1º da Lei 11.105/05 que:

 
Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção,    o
cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o
descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes
o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à
saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do
meio ambiente.
 

A Lei de Biossegurança nasceu em meio a controvérsias que se fizeram sentir durante toda a sua tramitação

legislativa. Entre apoio de ruralistas e protestos de ambientalistas e religiosos, a Lei de Biossegurança resistiu, mas

sofreu várias modificações no original, se compararmos o projeto inicial e o texto final sancionado pelo Presidente da

República.

Transcorridos cinco anos da vigência desta Lei já é possível colher, na doutrina, opiniões a seu respeito.

Conforme esperado, pela própria polêmica que envolve os assuntos nela regulados, os posicionamentos atuais

mostram-se muitas vezes situados em lados opostos, ora a favor e ora contrárias a referida Lei.

Bruno Torquato de Oliveira Naves e Maria de Fátima Freire de Sá assim se expressam:

 
Na forma em que se encontra a nova Lei de Biossegurança, infelizmente somos forçados a
acreditar que, ultrapassada a fase do estado medieval, onde o príncipe era aquele que interpretava
o direito vigente em constante diálogo com a natureza e aceitava os costumes; ultrapassada
também a fase moderna, onde o príncipe se investia do poder do legislador autoritário e daqueles
que sempre se encontravam no poder; sem medo de errar podemos pensar hoje os príncipes que
reinam são os grandes grupos econômicos, com interesses afins. Até quando vamos nos conformar
com esta situação? [...].
A Lei traz dispositivos que acreditamos serem benéficos para a sociedade. Porém, será que esta é a
forma democrática de se tratar assuntos tão relevantes? Razões econômicas e políticas
sobrepuseram-se a decisões socialmente refletidas. Os transgênicos e as pesquisas com células
embrionárias envolvem interesses de gerações presentes e futuras. É o patrimônio genético que
está em jogo; nossa continuidade como espécie. [3]
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Por tais razões é necessário instaurar reflexões sobre as sementes de transgênicos, em especial sobre as

patentes em biotecnologia (propriedade intelectual) e ainda indicar as ofensas aos direitos humanos.

 

 

3 TRANSGÊNICOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

 O uso de sementes de transgênicos foi autorizado antes mesmo da aprovação da Lei de Biossegurança. Não tardou para

que as questões relacionadas com as patentes de transgênicos chegassem aos tribunais.

Assim, com o cultivo de alimentos transgênicos, surgem, conseqüentemente, as controvérsias acerca do domínio das

patentes genéticas e, com isso, a limitação do acesso aos avanços da biotecnologia. Exemplo dessa situação pode ser visto em

publicação do Jornal paranaense Gazeta do Povo, com o título de “Monsanto briga para receber royalties: Agricultores gaúchos

contestam judicialmente remuneração à multinacional norte-americana.” No texto da matéria jornalística lê-se que:

[...] Este ano a Monsanto deve ter dificuldades para receber pelo plantio de soja transgênica no Brasil. Os
agricultores do Rio Grande do Sul não estão dispostos a pagar R$ 1,20 por saca do grão colhido nesta safra.
Segundo o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto, os
produtores gaúchos devem fazer uma proposta próxima do que foi cobrado no ano passado, R$ 0,60 por saca.
Speroto diz que a federação gaúcha tem um parecer feito por 53 juristas em que é reconhecido como justo o
pagamento de uma indenização pelo uso da tecnologia que permite à soja resistir ao herbicida glifosato. ‘A lei
que libera o plantio da soja gerou uma confusão. Ela inviabiliza o pagamento, mas não impede que o
agricultor seja cobrado’, afirma Sperotto. ‘Mas entendemos que é melhor continuar conversando com a
empresa do que nos expormos a problemas jurídicos’.[4]

 

No Estado do Rio Grande do Sul, a Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo Ltda. – Cotricampo, propôs ação contra a

Monsanto do Brasil Ltda., alegando, em síntese, que esta empresa vem atuando com interesse de dominação do mercado, por meio

de cobrança de indenização no cultivo de soja geneticamente modificada. A empresa Monsanto defende a legalidade na cobrança de

indenização pelo uso das sementes de soja transgênica sob o argumento de que foi ela quem desenvolveu a tecnologia deste

produto.   

A Autora da ação, Cotricampo, requereu tutela antecipada, sendo que a apreciação de tal pedido foi postergado pelo Juiz

de primeira instância. Contra tal decisão, a Cotricampo recorreu perante o TJRS.

E em decisão pioneira a respeito de cobrança de indenização sobre patentes genéticas, o Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul, em fevereiro de 2005, decidiu no sentido de que:

 

Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Preliminares. Justiça Estadual. Competência. Supressão do
Primeiro Grau de Jurisdição. Inocorrência. Ilegitimidade ativa. Não conhecimento. Mérito.
Comercialização de soja geneticamente modificada. Cobrança de royalties. Antecipação da Tutela.
Requisitos. Agravo Interno prejudicado.

[...] Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente
modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando
a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países
vizinhos, conforme Leis nº 10.688 e 10.814, de 2003 e 11.092, de 2005.

De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores,
plausível sua pretensão, escusada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender
indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao
enriquecimento sem causa.
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Não incidência do art. 10º da Lei nº 9.456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar
tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago royalties à agravada naquela ocasião.

Agravo interno interposto contra decisão que não recebeu o regimental manejado frente à concessão do
efeito suspensivo ativo prejudicado, em vista do improvimento do agravo de instrumento.

Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de não conhecimento do Agravo Rejeitadas.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa da Agravante não conhecida. Unânime. Agravo de Instrumento
improvido, por maioria, vencido em parte o Des. Villarinho, que dava parcial provimento. Agravo Interno
prejudicado. Unânime.[5]

 

Da acima citada decisão, interessante observar trecho do voto do Desembargador Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes,

extraída do Acórdão na íntegra. Assim se expressa o julgador:

 

[...]. No que tange à alegação de que a demandada não tem direito a royalties ou indenização pelo uso de sua
tecnologia, seu direito igualmente apresenta-se controvertido.

Não havendo dúvida quanto ao desenvolvimento da espécie transgênica pela empresa Monsanto, fato
reconhecido pela autora, injusto seria vedar-lhe o alcance a valores que visam remunerá-la por isso.

Veja-se que a agravada é titular de patentes no Brasil e no exterior sobre o método de transgenia em questão.

Como bem dito pelo eminente Relator, o art. 7º da Lei 11.092/05 permitiu a cobrança de royalties
condicionada à comprovação da venda por meio de notas fiscais, a despeito de proibida a comercialização de
sementes transgênicas no país, o que é suficiente para demonstrar que o legislador reconhece o direito da
agravada à remuneração pelo uso da tecnologia por ela desenvolvida.

Assim, embora na verdade não se trate propriamente de royalties, mas de cobrança pelo uso de
tecnologia da requerida mediante ajuste instaurado entre ela e as empresas que adquirem soja no
mercado internacional, nada há de ilegal na exigência imposta aos adquirentes do produto gerado
por meio do trabalho intelectual da demandada.[...].[6]

 

Desse modo, desde já se visualiza que as decisões judiciais inclinarão para o reconhecimento dos direitos advindos das

patentes em biotecnologia, o que acima de tudo é justo, todavia o Poder Judiciário deve, quando necessário, estabelecer os limites

dos direitos sobre as patentes em biotecnologia, intervindo para efetivar a função social da propriedade intelectual. 

A partir da decisão acima referida, dá-se início, a partir de agora, à construção jurisprudencial acerca dos caminhos do

patenteamento genético. Outras decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem construindo a jurisprudência acerca do

cultivo de alimentos transgênicos, sem contudo definir o entendimento sobre o assunto, senão veja-se:

 
DIREITO AUTORAL. BUSCA E APREENSÃO. SOJA TRANSGÊNICA. CONTRADITÓRIO RECURSAL.
AUSÊNCIA DAS FUNDADAS RAZÕES.
1. Somente em situações excepcionais é que se admite o contraditório recursal na apelação do
indeferimento de medida criminal preparatória de futura demanda criminal, em face da
possibilidade que há da destruição dos vestígios do crime. Preliminar do Ministério Público
rejeitada.
2. Ademais de ser questionável a legitimidade em mover o aparato criminal, em face das exigências
em termos de biossegurança, não há plausibilidade da medida de busca e apreensão (artigo 240
do CPP) de amostras de soja transgênica quando houve autorização governamental para
comercialização das safras, regulamentação das vendas e preservação de direitos autorais; quando
os requerentes já demandam no cível, opondo-se à cobrança de royalties ou quaisquer outros
valores, pelas requerentes da medida criminal; quando houve plantação maciça de soja transgênica
no Estado; quando há informação de que 90% dos produtores apoiaram a proprietária das
sementes ROUNDUP READY.
3. Podendo, na esfera cível ser resolvida a questão, com o restabelecimento da paz jurídica, não intervém o
Direito Penal, em face de seu caráter subsidiário e fragmentário. PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME.
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APELO DESPROVIDO. POR MAIORIA[7]

 

Sobre tal matéria, a própria Lei nº 11.105/05, expressamente, estabeleceu restrições quanto às patentes em biotecnologia,

senão veja-se:

 

Art. 6º. Fica proibido:

[...]

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de        tecnologias
genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer
processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para
produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à
ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.    

 

E se por um lado agricultores e indústrias produtoras de sementes geneticamente modificadas declaram guerra para

decidir acerca dos limites da titularidade das patentes em biotecnologia, por outro, com a aprovação da Lei de Biossegurança, os

alimentos transgênicos, aos poucos, conquistam espaço e, numa discussão polêmica entre vozes que defendem o progresso da

ciência e ambientalistas ativistas que alertavam para possíveis riscos, inclusive para gerações futuras, os alimentos transgênicos

passam definitivamente a fazer parte da vida dos brasileiros.

 

4 TRANSGÊNICOS E DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

 

Reflexões recentes introduziram uma relação entre os transgênicos e os direitos humanos, e mais

especificamente os transgênicos como causa da violação dos direitos econômicos sociais e culturais, especificados no

direito à autodeterminação, à alimentação e à saúde.

A organização não-governamental Via Campesina Brasil[8], representada por Antônio Andrioli, juntamente

com a fundadora da organização internacional GEN-Klage, Christiane Lüst, apresentou um relatório contra o governo

brasileiro, durante 42ª Sessão do Comitê Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas,

que aconteceu no dia 04 de maio de 2009 em Genebra, na Suíça. O relatório intitula-se “Direitos Humanos Sociais no

Brasil. Violações dos Direitos Humanos: o direito à alimentação de agricultores brasileiros”, e acusa o governo brasileiro

de não estar cumprindo com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Conseqüentemente,

solicita ao referido Comitê que afirme suas preocupações acerca da violação dos direitos econômicos, sociais e culturais

de agricultores brasileiros causada pelo cultivo de soja transgênica no Brasil, e também solicita a formulação de

recomendações ao Brasil no sentido de modificar a atual situação.

O Comitê Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas situa-se no quadro dos

esforços internacionais despendidos para implantar o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. A partir

da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembléia Geral da ONU em 1948, concentraram-se

esforços no trabalho de codificação das normas protetivas dos direitos humanos, por meio da elaboração de tratados

internacionais, com indiscutível força vinculante para os Estados, e que fossem capazes de concretizar o exercício dos

direitos e liberdades consagrados naquela Declaração. Esses esforços levaram à formulação dos dois principais Pactos
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Internacionais relativos aos direitos humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), e o Pacto

Internacional para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Observe-se que embora sejam vários os

tratados que se seguiram à adoção da Declaração Universal, os dois Pactos destacam-se na criação de obrigações

jurídicas gerais para os Estados-Partes, que inclusive ficam impedidos de alegar a violação por outro Estado-Parte para

se afastar ou suspender a realização das devidas obrigações acordadas. Fica assim, afastado o tradicional princípio da

reciprocidade na aplicação dos tratados que versam sobre os direitos humanos[9].
Ambos os Pactos Internacionais supracitados foram adotados pela Assembléia Geral da ONU em 16 de

dezembro de 1966[10]. Embora possuam disposições comuns, tratam da proteção internacional da pessoa humana

sob ângulos distintos (artigo 1º comum, alínea 2, artigo 2, 1 do PCP e artigo 2, 2 do PESC).

O PIDESC foi elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, e assinado por 140 países em 16 de

dezembro de 1966. Sua entrada em vigor sucedeu quase dez anos após, em 3 de janeiro de 1976. O Brasil aderiu ao

Pacto em 24 de janeiro de 1992, tornando-se dele Estado-Parte a partir desta data.

Os dois Pactos Internacionais distinguem-se em alguns aspectos. Enquanto o PIDCP estabelece direitos

endereçados aos indivíduos, o PIDESC estabelece deveres endereçados aos Estados. Por isso, o primeiro determina

que “todos têm o direito a...”, ao passo que o segundo emprega a fórmula “os Estados-Partes reconhecem o direito de

cada um a...”. Por conseguinte, conclui-se que o PIDCP possui natureza negativa, impondo aos Estados uma obrigação

de não-fazer e preservando um espaço de liberdade contra a arbitrariedade estatal e sua intervenção no domínio

individual. O PIDESC, por sua vez, cria aos Estados-Partes obrigações positivas, como obrigações de fazer, executar,

implementar e assegurar a efetividade do princípio da dignidade humana.

         Outra distinção está em que o PIDCP impõe aos Estados-Partes a obrigação imediata de respeitar e

assegurar os direitos proclamados, enquanto o PIDESC define e dispõe sobre as diversas etapas para tornar efetivos os

direitos enunciados (art. 7, por ex). Isso significa que o PIDESC prevê uma implementação progressiva segundo os

recursos disponíveis aos diversos Estados-Partes.

         Sendo assim, à luz dos dois Pactos Internacionais, os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis, ao

passo que os direitos econômicos, sociais e culturais são de natureza programática. A razão é de simples compreensão.

Na realidade, a garantia dos direitos e liberdades de natureza civil e política requer, na maioria dos casos, apenas

medidas legislativas e a intenção de não tolerar práticas consideradas ilegais. Ao contrário, a realização dos direitos

econômicos, sociais e culturais exige investimento financeiro, justificando a progressividade de sua realização.

         O PIDCP previu a criação de um mecanismo de implantação no próprio texto do tratado, por meio da

criação de um Comitê específico, o “Comitê de Direitos Humanos”. O PIDESC não previu mecanismo semelhante,

instituindo unicamente a obrigação de que os Estados encaminhassem um relatório ao Secretário Geral da ONU, que

deveria, por sua vez, enviar uma cópia para ser examinada pelo Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC)[11].
         Todavia, a fim de diluir essa disparidade, em março de 1985, criou-se no âmbito do ECOSOC um

Comitê independente com a finalidade de examinar a implementação do PIDESC, o Comitê sobre Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais (CESCR)[12]. O Comitê foi criado no âmbito da Parte IV do Pacto[13], dentro das competências

atribuídas ao ECOSOC. Portanto, o CESCR é um órgão subsidiário do ECOSOC, e deste tira sua autoridade e

legitimidade.

O CESCR reuniu-se pela primeira vez em 1987, a fim de controlar a aplicação, pelos Estados-Partes, das

disposições do PIDESC. Para este efeito os Estados-Partes apresentam relatórios ao Comitê onde enunciam as medidas

adotadas para tornar efetivos os dispositivos do Pacto. Os Relatórios são enviados a cada cinco anos, são analisados
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pelo Comitê e discutidos entre este e representantes do Estado-Parte em questão. Em seguida, o Comitê emite as suas

observações finais sobre cada relatório, identificando os aspectos positivos e negativos, e recomendando para estes as

soluções que lhe pareçam adequadas, na forma de “observações”[14] [15].  O Comitê reúne-se em Genebra duas

vezes ao ano. Com relação à possibilidade de endereçar petições individuais ao CESCR, a Assembléia Geral adotou um

Protocolo Adicional ao PIDESC, prevendo a competência do Comitê para receber tais petições[16], em dezembro de

2008. Tal Protocolo, porém, ainda carece de assinatura e entrada em vigor.

O Comitê dispõe ainda de competência para formular comentários gerais relativos a determinados

dispositivos do Pacto e organizar debates temáticos sobre matérias de interesse.

Uma grande novidade relativa ao CESCR, diz respeito ao fato de ter sido o primeiro órgão criado no âmbito

de um tratado de direitos humanos a conferir a organizações não-governamentais (ONGs) a oportunidade de submeter

relatórios e fazer sustentações orais relativos à implementação ou não dos direitos previstos no Pacto em países

específicos. Durante o primeiro dia de cada sessão do Comitê, atribui-se a palavra a organizações não-governamentais

nacionais e internacionais, bem como a organizações oriundas de comunidades específicas (community-based

organizations – CBOs), para que expressem suas visões acerca do respeito ou não do PIDESC pelos Estados-

Partes[17].
Na prática, contudo, as violações permanecem e aprofundam-se. A falta de um sistema coercitivo e eficaz,

bem como a lógica da globalização, que contribui para aumentar o abismo da desigualdade social, inibem uma

contribuição mais efetiva do sistema normativo internacional e a concretização das intenções previstas no PIDESC.

         Em maio de 2008, pela primeira vez o CESCR abordou a relação entre o uso de transgênicos e a

violação de direitos humanos. Essa relação baseou-se em um relatório apresentado por Christiane Lüst juntamente com

Vandana Shiva[18], ao CESCR, exigindo do governo da Índia providências imediatas para garantir o acesso de

agricultores a sementes tradicionais e evitar a dependência das multinacionais. Nessa ocasião, o Comitê recomendou

ao governo indiano que interrompesse o uso de transgênicos na agricultura, visando à proteção dos agricultores.

O relatório da Via Campesina de 2009, apresentado junto ao CESCR e com base na possibilidade admitida

pelo Comitê de receber e ouvir relatórios preparados por organizações não governamentais, tem como eixo a violação

dos direitos das pessoas à autodeterminação, à alimentação e à saúde como conseqüência da introdução dos

transgênicos.

Interessante mencionar que em 1999 foi adotado o Comentário Geral número 12 do Comitê de Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos da Humanos da ONU[19], intitulado “O direito

humano à alimentação (art.11.1)”, que procura especificar o conteúdo daquele direito. Seguem transcritos os

parágrafos do Comentário Geral mais pertinentes ao presente estudo:

 

“1. O direito humano à alimentação adequada é reconhecido em vários documentos da lei internacional. O

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trata este direito de maneira mais abrangente do

que qualquer outro. Conforme o artigo 11.1 do Pacto, os Estados parte reconhecem o “direito de todos de usufruir de

um padrão de vida adequado para si mesmo e sua família, incluindo moradia, vestuário e alimentação adequados, e à

melhoria contínua das condições de vida”. De acordo com o artigo 11.2, eles reconhecem que medidas mais urgentes

e imediatas podem ser necessárias para assegurar “o direito fundamental a estar livre da fome e da desnutrição”. O

direito humano à alimentação adequada é de importância crucial para a fruição de todos os direitos”.
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“4. O Comitê afirma que o direito à alimentação adequada é indivisivelmente ligado à dignidade inerente à

pessoa humana e é indispensável para a realização de outros direitos humanos consagrados na Carta de Direitos

Humanos. Ele é também inseparável da justiça social, requerendo a adoção de políticas econômicas, ambientais e

sociais, tanto no âmbito nacional como internacional, orientadas para a erradicação da pobreza e a realização de todos

os direitos humanos para todos.”

 

“7. O conceito de adequação é particularmente significativo com relação ao direito à alimentação, na medida

em que ele serve para salientar vários fatores que devem ser tomados em consideração para determinar se os

alimentos ou dietas específicas que estão disponíveis podem ser considerados os mais apropriados, em um conjunto

determinado de circunstâncias, para os objetivos do artigo 11 do Pacto. A noção de sustentabilidade está

intrinsecamente ligada à noção de alimentação adequada e segurança alimentar, o que significa estar o alimento

disponível tanto para a geração atual, como para as futuras gerações. O significado preciso de “adequado” está

condicionado, em grande parte, pelas condições sociais, econômicas, culturais, climáticas, ecológicas, e outras mais,

que prevalecem, enquanto que a “sustentabilidade” incorpora a noção de disponibilidade e acessibilidade em longo

prazo.”

 

“10. A necessidade de estar livre de substâncias adversas estabelece requisitos para a segurança do alimento

e para um conjunto de medidas, públicas e privadas, destinadas a impedir a contaminação do alimento por adulteração

e/ou más condições higiênicas, e por manuseio inadequado nas diferentes etapas da cadeia alimentar; é preciso tomar

cuidados para identificar, impedir ou destruir toxinas que ocorrem naturalmente.”

 

A leitura desses parágrafos torna possível estabelecer um vínculo entre o direito à alimentação e o direito à

alimentos livres de transgênicos.

As acusações que pesam contra o Estado brasileiro constantes do relatório mencionado, são as

seguintes[20]:
- No Brasil, onde 25% da população passa fome, a introdução de cultivos transgênicos tem contribuído para

um aumento do número de agricultores sem terra e ocasionado crescentes problemas de saúde;

- A contaminação de recursos naturais, tais como a água e o solo, está impedindo seu uso pelos pequenos

agricultores;

- O país é um dos maiores produtores de soja e, aproximadamente, 60% desta cultura é geneticamente

modificada. A introdução dessa soja transgênica trouxe muitas conseqüências negativas, especialmente para os pobres

e para a população rural. O aumento das taxas de exportação e do investimento de grandes empresas no Brasil

contribuiu para o aumento da pobreza e tornou os agricultores dependentes das sementes fornecidas pelas grandes

multinacionais.

O referido relatório traz constatações importantes. O Brasil é um dos maiores produtores de soja e o país

com a maior expansão de sementes geneticamente modificadas do mundo. Junto com o Paraguai, o Brasil apresenta a

maior expansão de soja geneticamente modificada após o contrabando de sementes geneticamente modificadas vindas

da Argentina. Além da expansão da soja geneticamente modificada, o Brasil também permitiu o cultivo legal do

algodão transgênico Bollgard do tipo Bt, resistente a insetos, que representa 20% de toda a produção de algodão do

país. Em 2003, pela primeira vez a soja foi a maior exportação brasileira, e pela primeira vez o Brasil produziu mais
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soja que os EUA. O Brasil chegou a um aumento anual de 27,5% e os lucros da exportação brasileira aumentam 2,9%

a cada ano. A exportação de soja trouxe ao país 8 bilhões de dólares em 2003.

Por outro lado, o relatório indica que cerca de 55% da área agrícola mundial cultivada com plantas

geneticamente modificadas está nos EUA, e 30% está na Argentina e no Brasil. Isso faz com que a soja geneticamente

modificada represente 60% do total das plantas geneticamente modificadas cultivadas no mundo e o cultivo

transgênico mais importante do planeta. Nos EUA, até o momento, 89% de toda a soja cultivada é transgênica e na

Argentina chega a 98%. No Brasil a situação é diferente: a soja transgênica foi legalizada somente em 2005, mas

apresenta altíssimas taxas de crescimento. A Monsanto detém 90% das patentes de todas as sementes geneticamente

modificadas existentes no mundo, sendo que o total de vendas no Brasil representa um lucro de cerca de 750 milhões

de dólares por ano[21].
Em seu pronunciamento na ONU no dia 04 de maio de 2009, o representante da Via Campesina Brasil,

Antônio Andrioli, afirmou que:

 
o desmatamento, o aumento do uso de herbicidas, a destruição da subsistência dos povos indígenas e dos
pequenos agricultores, a monopolização das terras de cultivo, o trabalho escravo, o êxodo rural e o aumento
da pobreza na agricultura são as principais conseqüências negativas do aumento das agroexportações e da
monocultura da soja. A produção para o consumo próprio está sendo reduzida. O desmatamento aumenta
fortemente para liberar novas áreas para o cultivo destinado à exportação. Nesse contexto, povos indígenas e
pequenos agricultores estão sendo excluídos das suas terras ou assassinados por milícias armadas dos grandes
proprietários rurais, que pretendem usar suas terras para o cultivo de monoculturas.
 

O Relatório[22] encaminhado pela referida organização não-governamental aconselha o governo brasileiro a:

a) proibir por lei os transgênicos na agricultura brasileira; b) parar imediatamente com o desmatamento de florestas

nativas para o cultivo de soja transgênica; c) garantir o acesso a alimento, água limpa e saúde também para os

pobres, com medidas de apoio imediatas; d) assegurar o acesso a sementes tradicionais – livres de transgênicos e

reutilizáveis todos os anos, sem custos adicionais; e) assegurar a propriedade da terra aos pequenos agricultores e

povos indígenas; f) assegurar aos agricultores a possibilidade de plantar sem contaminação provinda de plantações

vizinhas e sem contaminações químicas do ar e da água, como conseqüência da pulverização de herbicidas sobre

cultivos transgênicos[23]. O Relatório solicita ao Comitê que formule recomendações ao Governo do Brasil sobre como

acabar com essas violações.

         Segundo a tese da Via Campesina Brasil, os transgênicos não melhoram a agricultura nem a segurança

alimentar, mas destroem recursos naturais e reduzem as colheitas, além de não diminuírem o uso de pesticidas. Ao

contrário, os transgênicos necessitam a cada ano de mais agrotóxicos, ocasionando um aumento nos custos de

produção para os agricultores, engordando os lucros da indústria química[24] e provocando danos significativamente

maiores para o meio-ambiente e para a saúde dos agricultores[25].
         Após quase três semanas de reuniões, o Comitê Internacional publicou suas observações conclusivas, pontuando os

“fatores que dificultam e obstaculizam a aplicação do Pacto”. O Comitê criticou especialmente o aumento do desmatamento, nos

seguintes termos: “O Comitê considera profundamente preocupante que o desmatamento continua no Estado-Parte, e que muito

embora avance em ritmo mais lento, afeta o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais contemplados pelo Pacto (art. 11, § 2.

a). O Comitê recomenda que o Estado-Parte adote as medidas necessárias para lutar contra o desmatamento para garantir o gozo

efetivo dos direitos econômicos, sociais e culturais, especialmente pelos indígenas e pelos grupos vulneráveis[26]”.

           Como o desmatamento afeta gravemente os povos indígenas e os pequenos agricultores, é simples concluir que

representa a violação dos direitos à propriedade e à autodeterminação, que por sua vez também encontram previsão constitucional.
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Uma primeira medida para interromper o processo de desmatamento, com a conseqüente violação dos direitos econômicos, sociais

e culturais, seria a interrupção do cultivo de transgênicos no Brasil, uma das principais causas do desmatamento e das violações do

direito à propriedade e à autodeterminação.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 Os cinco anos de vigência da Lei de Biossegurança nos permitem tecer algumas considerações sobre o uso das

sementes de transgênicos. No que se refere a propriedade intelectual, vislumbra-se que os interesses do mercado prevalecem sobre

os interesses da sociedade. Os agricultores que utilizam as sementes de transgênicos, e que são estéreis, estão obrigados a pagar

royalties para as empresas estrangeiras detentoras das patentes.

No Brasil o uso das sementes de transgênicos aumenta a cada ano. Para ilustrar a situação, aproximadamente 60% da

cultura de soja é geneticamente modificada, o que acarreta prejuízos para as classes menos favorecidas e para os agricultores que

perdem a autonomia na escolha de sementes para o cultivo.

 O aumento das agroexportações e da monocultura da soja são causas do desmatamento visando liberar novas áreas para

o cultivo destinado à exportação, do uso de herbicidas, da destruição da subsistência dos povos indígenas e dos pequenos

agricultores, da monopolização das terras de cultivo, do trabalho escravo, do êxodo rural e do aumento da pobreza na agricultura.

Os fatos levam para a conclusão de que o uso das sementes de transgênicos acarreta a violação dos direitos humanos

econômicos, sociais e culturais, e mais especificamente do direito à autodeterminação, à alimentação e à saúde. Diante disso,

retornamos ao ponto de partida deste ensaio jurídico, qual seja, o poema palestino Guardiães das sementes, para renovar as

esperanças de que os interesses do mercado  não deverão prevalecer sobre os interesses sociais, isso “porque guardo uma

semente/uma pequena semente viva/que protegerei e plantarei novamente”. E para que tais pretensões se tornem realidade, a

semente da reflexão jurídica sobre o tema sempre deverá ser lançada.
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BIODIREITO E DIREITOS HUMANOS: O DIREITO À VIDA E A SEGURANÇA
ALIMENTAR 

BIOLAW AND HUMAN RIGHTS: THE RIGHT TO LIFE AND FOOD SAFETY

Clóvis Gorczevski
Patrícia De Carli

RESUMO
Problemas sociais que outrora dominavam a pauta de discussão no cenário nacional, hoje se
encontram qualificados por situações supervenientes que os tornaram mais complexos e que
cada vez mais têm exigido uma intervenção por parte do Direito e da sociedade de forma geral,
através de suas instituições governamentais e não-governamentais. Hodiernamente, o problema
da fome tem cedido espaço para a discussão acerca da segurança alimentar, dos novos
alimentos produzidos a partir de modernas técnicas de biotecnologia e da necessidade de se
promover a chamada soberania alimentar, que respeita o acesso ao alimento de forma
consorciada com o respeito a diversidades de hábitos alimentares de caráter regional. Todo esse
contexto acaba por ceder espaço para o surgimento de um novo ramo do direito denominado de
Biodireito, que justifica-se pela relevância da sua atuação do campo da ética e do direito, tendo
o direito humano e fundamental à vida como objeto principal, a fim de que a ciência não busque
um progresso científico cruel e que atente contra os direitos humanos. Respeitar a dignidade da
pessoa humana torna-se a partir da concepção do Biodireito, um pressuposto para o
desenvolvimento científico e tecnológico.
PALAVRAS-CHAVES: Biodireito; Biotecnologia; Direito à vida; Direitos Humanos; Segurança
Alimentar. 

ABSTRACT
Social problems that once dominated the agenda of discussion on the national scene today are
qualified by supervening circumstances that made them more complex and increasingly have
required intervention by law and society in general, through their governmental institutions and
non-governmental organizations. Of today, the problem of hunger has given space for discussion
about food safety, new foods derived from modern biotechnology techniques and the need to
promote so-called food sovereignty, as regards access to food in a consortium with the respect
the diversity of feeding habits of regional character. All this context turns out to make room for
the emergence of a new branch of law called Biolaw, which justified the relevance of its activities
in the field of ethics and law, with human right and fundamental to life as the main object, the
so that science does not seek a cruel and scientific progress that violates human rights.
Respecting the dignity of the human person becomes from the design of Biolaw, a prerequisite
for the scientific and technological development. 
KEYWORDS: Biolaw; Biotechnology; Right to life; Human rights; Food safety.

 INTRODUÇÃO

 

O presente artigo tem por objetivo analisar a relevância do Biodireito, notadamente no que tange ao aspecto ético de sua

atuação na fiscalização de pesquisas científicas que tenham por objeto a modificação genética de alimentos, uma vez que o direito à

segurança alimentar, representa um pressuposto para a efetivação do direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

Para isso o texto possui três momentos distintos, destinados a realizar uma abordagem acerca do direito à vida e a

segurança alimentar; trabalhar com os organismos geneticamente modificados enquanto um novo paradigma da segurança alimentar;

e, finalmente, tecer algumas considerações acerca do Biodireito, da bioética e dos direitos fundamentais.
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 Nessa perspectiva, inicialmente buscar-se-á trabalhar com a relevância do respeito a soberania alimentar a fim de se

efetivar o direito humano e fundamental à vida e a dignidade humana, uma vez que a alimentação é o primeiro requisito garantidor

da sobrevivência humana.

Num segundo momento, trabalhar-se-á diretamente com a análise dos organismos geneticamente modificados, enquanto

um novo desafio na busca da segurança alimentar, uma vez que ainda não existem estudos conclusivos acerca dos efeitos desses

alimentos para a saúde humana.

Igualmente, em um terceiro momento, buscar-se-á trazer para o debate a justificativa do surgimento de um novo campo

dentro do Direito para tratar das questões relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, tendo por pressuposto a

dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

 

 

O DIREITO A VIDA E A SEGURANÇA ALIMENTAR

 

           

            A dignidade da pessoa humana foi eleita pelo legislador constituinte como princípio nuclear da Constituição Federal, a partir

do qual se irradia proteção para todos os demais princípios, inclusive o direito à vida, já que não basta a uma nação assegurar este

direito aos seus cidadãos se não lhes outorga dignidade e um mínimo existencial.

Hodiernamente, vivencia-se um modelo de sociedade pautada no consumo massivo e insustentável para o planeta, onde

graças ao desequilíbrio na estrutura social de nosso país, muitos não conseguem alcançar os bens de consumo indispensáveis para a

sua manutenção e outros acabam consumindo de forma desenfreada e irracional. Esse enfrentamento, ao consumo irracional e a

exclusão de uma parcela da população ao consumo necessário, representa assegurar a dignidade da pessoa humana e primar pela

manutenção da comunidade global de forma sustentável.

A proteção do direito à vida e, por conseguinte, a perspectiva de uma vida digna para todos os cidadãos representam

ferramentas de primordial importância na concretização dos direitos humanos. Quando se fala em garantia do direito à vida, a

conclusão de que um meio imprescindível para esta manutenção é o acesso a uma alimentação de forma saudável surge

rapidamente, tendo em vista, que é este o primeiro requisito garantidor da dignidade de uma pessoa.

 
            Observa-se, assim, uma nova modalidade de preocupação com a questão dos alimentos, que outrora se resumia em acabar

com a fome através da simples popularização do acesso ao alimento. Hodiernamente essa preocupação qualificou-se, uma vez que

urge não apenas oportunizar o acesso ao alimento, mas sim ao alimento saudável e de qualidade, garantindo-se, deste modo, a

chamada segurança alimentar.

O direito humano ao alimento, compreendido na atualidade como o direito a segurança alimentar, é parte integrante do

direito ao desenvolvimento, o que implica na análise do contexto que gera e perpetua a fome, como estratégia de negação do acesso

às condições de desenvolvimento a países, regiões e povos[1].

            Neste diapasão, promover a segurança alimentar significa zelar pelos direitos humanos e fundamentais, bem como promover

a emancipação dos povos. Portanto, para que seja promovida a dignidade da pessoa humana cumpre ao Poder Público estar atento

ao problema e promover políticas públicas que garantam o acesso ao alimento e a segurança alimentar.
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A Lei 11.346/2006- Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que cria em nosso país o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional- Sisan, reconhece o direito humano à alimentação adequada.
Em seu artigo 2º, a referida lei dispõe que “a alimentação adequada é direito fundamental do ser
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados
na Constituição Federal”, como dito anteriormente, determinando que deverá o “Poder Público adotar
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e
nutricional da população”. Portanto, há o reconhecimento do legislador de que o acesso ao alimento é
garantia de dignidade humana, e este mesmo artigo em seu § 2º, determina o dever do Poder Público
“respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito
humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade”. [2]
 

            Observa-se, assim, que o direito a alimentação necessita do cumprimento de ações determinadas a fim de que possa ser de

fato efetivado. As políticas públicas voltadas para o combate a fome e a segurança alimentar de um povo tem caráter

multidisciplinar, uma vez que necessitam de ações efetivas tanto no campo social, como no campo econômico de um país.

            Nesta senda, o direito a alimentação constitui-se, portanto, em um direito humano de conteúdo material, uma vez que envolve

o cumprimento de prestações positivas, é diretamente afetado por políticas sociais e econômicas e delas depende para a sua

realização, se não quanto à sua promoção, pelo menos para evitar que essas políticas criem obstáculos a realização desse direito[3].

            Outro fator que precisa ser ressaltado, e de maior complexidade, é que para se garantir segurança alimentar a um povo não

basta apenas oportunizar-lhe o acesso a um alimento qualquer, tendo em vista que, muito embora, com a globalização o mundo

tenha passado a ter hábitos alimentares muito parecidos, se faz importante observar os hábitos e preferências das populações de

acordo com sua cultura local, lhe assegurando e oportunizando o direito de produzir seu próprio alimento, de acordo com os

padrões de cultivo inerentes àquela comunidade, valorizando sua cultura e respeitando suas preferências.

 
A questão da fome não é efetivamente resolvida sem que se assegure o acesso das populações aos
alimentos, respeitando as opções, as formas de produção e consumo, os hábitos, as preferências e os
preceitos culturais de cada grupo humano em relação aos alimentos. Não se trata apenas de garantir
uma quantidade diária de calorias e nutrientes. Evidente que tanto a subnutrição quanto a fome,
entendida a segunda como o estado crônico da carência alimentar que leva à morte, sejam ambas
coletivas ou endêmicas, atentam contra o direito humano à segurança alimentar[4].

 

            O flagelo da fome, neste diapasão, se apresenta como o principal inimigo da segurança alimentar, uma vez que se trata do

exaurimento do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e da negligência ao mínimo existencial. Sob este enfoque,

afirma-se que se faz necessário para que se garanta o direito à vida e à segurança a facilitação ao acesso deste bem de consumo.

            Assim, a segurança alimentar vem sendo definida a partir de dois critérios distintos: o da acessibilidade, que enfatiza a

capacidade física e econômica de se ter acesso aos alimentos, e o da disponibilidade, que enfatiza a capacidade de manter estoques

de alimentos e abastecer as populações mais carentes em tempos de crise[5].

            Os programas de formação de estoque promovidos pelo governo são fundamentais, eis que servem tanto para garantir o

acesso ao alimento, mesmo diante de sua escassez, como para estabilizar os altos preços que chegam ao consumidor em época de

entre safras ou de crise de uma determinada variedade agrícola, oportunizando com isso maior acesso a uma alimentação de

qualidade.

Cientificamente falando, existem, a princípio, duas formas de avaliar a segurança de alimentos: a primeira delas é o estudo

histórico, por meio do qual se observa o período de consumo de determinado produto. Em geral, essa técnica somente pode ser

adotada nos produtos já usados pelo homem há muitos anos. A outra forma consiste em aplicação de testes e análises de segurança

alimentar através de experiências científicas[6].
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Cumpre observar, no entanto, que a promoção da segurança alimentar não é tarefa exclusiva do Poder Público, uma vez

que todas as pessoas dependem do consumo de alimento e que o meio mais popular de se chegar até ele é através de relação de

consumo praticada entre consumidor e fornecedor de gêneros alimentícios. Assim, entende-se que cabe a este fornecedor ser

responsável pelos produtos ou serviços que vier a dispor no mercado. Esse é o posicionamento do Código de Defesa do

Consumidor.

A Política Nacional da relação de Consumo como se encontra prevista no Código de Defesa do
Consumidor tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, sobretudo pelo
respeito à sua dignidade, saúde, segurança. Assim é importante afirmar que o direito básico de
segurança ao cidadão brasileiro é um fundamento de cuidado dos fornecedores quando colocam
produtos e serviços no mercado brasileiro, impondo a todos os fornecedores um dever de qualidade
dos produtos e serviços que presta aos consumidores[7].

 

                Conforme demonstra a citação acima a comunidade internacional vem vivenciando um novo contexto, onde os alimentos

assumem um papel de importância primordial, uma vez que há que se combater a fome, garantindo-se segurança alimentar aos

povos, além de aprender a conviver com novos experimentos e desafios apresentados com o cultivo e a utilização dos alimentos

geneticamente modificados. Surge, portanto, um novo paradigma para o Direito no campo dos direitos fundamentais.

            Assim, com a popularização dos alimentos geneticamente modificados a questão da segurança alimentar ganha um novo

enfoque e passa a ser amplamente discutida. Pelo fato de não existirem estudos científicos conclusivos acerca dos efeitos destes

alimentos sobre a saúde humana, criou-se, no âmbito acadêmico, correntes diversas, algumas defendendo e outras repudiando o

cultivo, comercialização e consumo destes alimentos.

 

 

 ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: O NOVO DESAFIO DA SEGURANÇA ALIMENTAR

 

 

            A figura dos organismos geneticamente modificados ganha respaldo no século XX. Experimentos até então desconhecidos

passam a ganhar um amplo espaço na mídia, nas discussões acadêmicas e na vida das pessoas. Junto com eles surgem indagações,

discursos apaixonados pró e contra e muita polêmica. Sem dúvida, os organismos geneticamente modificados representaram o

grande tabu deste final de século.

            As primeiras discussões acerca destes organismos partem do pressuposto da dignidade da pessoa humana, uma vez que sem a

existência de estudos conclusivos acerca dos efeitos desses novos alimentos surgem diversas indagações no sentido de até que ponto

eles podem ser um beneficio para a humanidade ou se talvez não representem um risco para a saúde humana, atentando, assim,

contra o direito à vida. Esse fator passou a gerar discussões tanto de caráter científico, como de âmbito moral.

            O surgimento dos organismos geneticamente modificados causou tamanho espanto devido ao fato de que a natureza só

permite a troca de genes entre seres da mesma espécie, ou no caso de algumas plantas, entre espécies muito próximas. Ou seja,

ocorre a troca de genes através do chamado cruzamento. No entanto, com os organismos geneticamente modificados, essa troca de

genes pode ser realizada entre seres vivos diversos, através de alterações em seus códigos genéticos que são realizadas em

laboratório. Assim, uma espécie determinada recebe de outra um gene responsável por uma característica desejada pelo ser humano,

de modo que, através desta tecnologia, o homem pode fazer cruzamentos que seriam impossíveis de acontecer na natureza.

            Ao contrário do que se imagina, a biotecnologia não é algo novo. Ela remonta de técnicas utilizadas milenarmente pelos seres
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humanos. Desde o período em que o homem deixa de ser nômade e passa a praticar atividades agrícolas, fixando-se em um lugar

específico, surgem algumas dificuldades e, a partir delas, são criados métodos a fim de facilitar o seu cotidiano e a execução de

suas tarefas diárias. Isso provocou pequenas alterações capazes de facilitar a atividade agrícola. Com base na observação destas

técnicas e a partir do conhecimento da existência do Código Genético a ciência passa a promover alterações relevantes nos seres

vivos, até então, jamais imaginadas. 

 

Desde o Neolítico, há dez mil anos, quando a espécie humana passou a praticar a agricultura e a
domesticar animais, genes são manipulados para as mais diversas finalidades, notadamente para
atender às necessidades humanas quanto a alimentação, e também na especialização funcional de
determinadas espécies em atividades de guarda e transporte. Mas isso tem sido feito de forma indireta,
sem sequer haver conhecimento da existência do Código genético e de uma base bioquímica comum
para toda a vida orgânica, descobertas no século XX. As inúmeras espécies que tiveram a evolução
natural modificada em razão da sua utilidade para o ser humano foram submetidas a um longo
processo que resultou em pequenas diferenciações, comparada com o potencial da moderna
engenharia genética[8].

 

            Muito embora, as técnicas de melhoramento de alimentos remontem a períodos distantes, pode-se concluir que somente a

partir da descoberta da existência do Código Genético é que viabilizou-se a possibilidade do homem sonhar e ousar com a criação

de novos seres e alimentos com características completamente diversas dos até então conhecidos.

 

As idéias de gene e de código genético, remontam, respectivamente, a 1865 com Gregor Mendel, e a
1953, com James D. Watson, Maurice H.F. Wilkins e Francis H. Compton Crick. Antes da descoberta
do ácido desoxirribonucléico (ADN) e do ácido ribonucléico (ARN) não é possível falar em
recombinação genética e em organismo geneticamente modificado (OGM). O salto qualitativo
expresso pelo ADN recombinante evidencia-se pelo que a manipulação genética possibilita: a)
intercâmbio artificial de material genético entre duas espécies escolhidas ao acaso, sem que haja
parentesco genético entre elas; b) imprevisibilidade dos efeitos da alteração genética na bioquímica e
na fisiologia do organismo resultante; c) recombinação genética mediante vetores que atuam como
parasitas genéticos, reduzindo a capacidade de imunização do organismo receptor (sem o que poderia
haver a destruição do material genético recombinante)[9].

 

            A partir da descoberta do Código Genético e das manipulações realizadas em organismos de espécies diversas a

biotecnologia popularizou-se, passando a ganhar espaço no universo científico, muito embora sempre rodeada de polêmica.

Portanto, pode-se afirmar que o ponto culminante da expansão deste conceito e desta nova ciência foi a criação dos organismos

geneticamente modificados, mais precisamente a partir da criação da soja Roundup Ready, desenvolvida pela empresa Monsanto

para resistir ao herbicida Roundup, que ela mesma fabrica.

A biotecnologia se apresenta como um conjunto de técnicas que são desenvolvidas objetivando atribuir características

diversas a um ser vivo, de forma que se torne mais vantajoso e útil a fim de suprir as necessidades humanas. A matéria-prima para

tanto são os próprios seres vivos, que são receptores ou doadores de genes específicos a fim de que se alcance a característica

almejada. Segundo Rocha[10]: “Neste diapasão, a biotecnologia não é única, mas antes constitui uma pluralidade de técnicas que

utilizam organismos vivos para fabricar ou modificar produtos e, na perspectiva da utilidade ao homem, melhorar plantas e animais

e desenvolver microorganismos para usos específicos.”      

Conforme demonstrado, a biotecnologia não se trata de uma ciência nova, mas antes consiste na sistematização de técnicas

tradicionais já existentes na sociedade que passaram a ser desenvolvidas de forma mais aprimorada. Somente a partir da descoberta

do Código Genético e do desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados é que esta ciência assumiu proporções
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diversas, passando a influenciar amplamente a sociedade e a vida das pessoas de um modo geral. 

 

Portanto, a despeito das possíveis vantagens ou desvantagens da moderna biotecnologia, é falacioso
dizer que a transgenia é apenas a continuidade de procedimentos milenarmente utilizados pela espécie
humana no desenvolvimento de raças de animais domésticos e no cultivo de plantas mais adequadas a
suas necessidades nutricionais. Trata-se de algo totalmente novo, e nunca as ciências da vida tiveram
tanto impacto no curso da sociedade humana como agora[11].

 

                A partir da divulgação dos resultados dessas novas pesquisas da biotecnologia e da entrada de sementes transgênicas no

mercado a sociedade passa a vivenciar novos valores, uma vez que as dúvidas em torno dessas inovações acabam por gerar

posicionamentos diversos, muito embora, as opiniões demonstrem pouco embasamento teórico, uma vez que, ainda hoje, não

existem estudos conclusivos divulgados que demonstrem os benefícios ou malefícios desses novos organismos.            

Diante desta nova realidade, a partir de meados do século XX, nos deparamos com um vertiginoso avanço nos campos

científico e tecnológico, sobretudo no âmbito das ciências biológicas e da saúde. Atualmente, em razão desta evolução, vivenciamos

dilemas de natureza ética, moral, religiosa, econômica, cultural e jurídica[12].

Os organismos em questão, sofrem alterações em laboratório através de experimentos científicos que objetivam trazer

melhorias ou vantagens para os seres humanos. Essa afirmação se acentua quando falamos de alimentos, uma vez que as alterações,

em regra, visam aumentar a capacidade nutritiva dos mesmos.

Os organismos geneticamente modificados, portanto, tratam-se de seres vivos, seja do reino animal, vegetal ou monera,

que sofrem alguma alteração no seu Código Genético, seja recebendo ou retirando-se algum gene que determina uma característica

específica daquele organismo. Neste sentido expõe Rocha[13]: “A finalidade do OGM dependerá das características para as quais

foi concebido e da técnica adotada. Tanto é possível acrescentar um gene ou uma seqüência de genes no organismo quanto subtrair

um gene defeituoso”.

Para o Direito os organismos geneticamente modificados representam um vasto campo a ser trabalhado, uma vez que se

relacionam com diversos ramos de proteção de interesses difusos, tais como o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental. Do

mesmo modo, é a partir do Direito que a sociedade se norteia e assume alguns valores como corretos ou não, por isso essa

intervenção e conhecimento de causa se tornam imprescindíveis para as ciências jurídicas.

Por ora, no Brasil, no que tange a normas que disciplinem a questão dos trangênicos temos apenas posicionamentos

liberando o plantio e a comercialização desses produtos, bem como decretando a necessidade da sua rotulagem. A definição jurídica

desses organismos esta disciplinada na Lei da Biossegurança (Lei n. 11.105/2005).

 
Cumpre ter em mente que a definição jurídica de OGM é instrumental, porque considera as práticas
utilizadas para a sua obtenção e não a natureza dos organismos objeto da transformação. No Brasil, a
Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005, repete a mesma definição (art. 3º, inc. V) adotada
anteriormente na Resolução Conama n. 305, de 12 de junho de 2002, art. 2º, I, entendido como o
organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de
engenharia genética. Importa distinguir entre o OGM e o seu derivado, que é o produto obtido de
OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de
OGM (Lei n. 11.105/2005, art. 3º, inc. VI)[14].
 

 
            Destarte, o Direito assume um papel muito importante e amplo, precisa se posicionar acerca dos alimentos geneticamente

modificados, visando a proteção do consumidor, levando-se em conta a questão da segurança alimentar e o fato que de muitas
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pessoas passam fome, bem como a necessidade de se promover a proteção ambiental. Diante do exposto, surge a necessidade de se

elevar o acesso ao alimento a uma posição de direito fundamental, bem como, diante das incertezas que esses novos alimentos

trazem, surge para o Direito do Consumidor o dever de promover o acesso dos consumidores a informação acerca da presença

desses alimentos na composição dos produtos, a partir da rotulagem.

 
Dados estatísticos sobre a população mundial e a fome no mundo são estarrecedores. Existe
expectativa de que a população mundial possa atingir sete bilhões nos próximos 15-20 anos e mais 10
bilhões na metade deste milênio. A fome, nas suas diferentes variedades, atinge mais de 800 milhões
de pessoas, e a subnutrição prejudica o desenvolvimento físico e mental de mais de 200 milhões de
crianças. Aí está o desafio: quantidade, qualidade e proteção ambiental, tudo ao mesmo tempo, na
discussão sobre alimentos[15].
 
 

Diante dos problemas enfrentados por grande parte das nações do globo, com certeza, muitos ambicionaram acabar com

fome do mundo através de super safras e produção em larga escala, obtidas a partir da plantação de organismos geneticamente

modificados, que, segundo anunciava-se no momento em que esses organismos foram disponibilizados no mercado, produziriam em

quantidades muito superiores as sementes convencionais, de modo que com ampla produção teríamos alimento suficiente, bem

como preços inferiores, de forma que o acesso seria amplamente popularizado, inclusive para as classes mais baixas.

Passada a expectativa inicial, hoje visualizamos que essa nova realidade, que atribuía aos alimentos geneticamente

modificados a solução da fome mundial, não se concretizou, ademais as preocupações com a fome e a segurança alimentar no

mundo vêm crescendo e os alimentos geneticamente modificados passaram a ser alvo também desta preocupação, uma vez que não

se tem conhecimento acerca de seus efeitos no organismo humano.

 

Uma das maiores preocupações neste inicio de novo século, diz respeito aos alimentos, mas isso não
apenas quanto a sua escassez, como também, e por isso mesmo, quanto às modificações genéticas que
têm sido operadas em sua produção. A referida preocupação, no âmbito dos alimentos, refere-se não
apenas ao estabelecimento de um código a eles relativo e praticamente universal, já que em
decorrência da globalização crescente da economia todos os seres humanos estão sujeitos ao consumo
de produtos alimentícios variados e de diversas origens[16].

 

            No que tange aos alimentos e suas alterações genéticas, a principal preocupação da comunidade internacional diz respeito aos

alergênicos que podem surgir ou aprimorar-se a partir desses alimentos. De modo que, volta mais uma vez para a pauta a questão

da segurança alimentar. Se os alimentos geneticamente modificados foram criados com a finalidade precípua de melhor atender as

demandas humanas, não se pode conceber que os mesmos acabem atentando contra a saúde das pessoas. Por isso que estudos que

demonstrem que alergênicos encontram-se presentes naquele alimento em questão são imprescindíveis a fim de que a referida

informação possa ser demonstrada ao consumidor que ao saber da debilidade de seu organismo frente a substância em tela poderá

evitar o seu consumo, protegendo-se, assim, de um mal maior.

 

A indústria frequentemente afirma que as suscetibilidades e alergenicidades não constituem problema
mais grave porque existem apenas alguns alergênicos. Mas a pesquisa tem demonstrado que para
qualquer alimento, sempre há um percentual da população que lhe é alérgica. Desta forma, em adição
a alergênicos comuns (em termos do número de pessoas que lhe são suscetíveis à sua reação), tais
como aqueles presentes nos amendoins, sojas, leite, trigo, ostras, e ovos, há alergênicos incomuns,
como aqueles presentes no aipo, cenouras, couves, bananas, melancia, morangos, laranjas, temperos
etc. Além disso, novos alimentos podem causar alergias. O kiwi só recentemente foi acrescentado à
dieta das pessoas nos Estados Unidos e já se contam alguns casos de alergias pelo seu consumo[17].
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            Diante dessa realidade, acredita-se fortemente que o direito fundamental a informação deve ser respeitado pelos

fornecedores, uma vez que é sua a responsabilidade pelo fornecimento de produtos que prezem pela saúde do consumidor. Assim,

visualiza-se que o processo de identificação de tais produtos deve se fazer presente desde a fase inicial, anterior a comercialização,

facilitando-se, assim, a rastreabilidade e a informação segura e adequada ao consumidor na fase final, ou seja, de comercialização

do produto.

            Percebe-se, assim, que toxinas, alergênicos, valor nutritivo e resistência antibiótica são as principais preocupações com a

segurança relativa aos alimentos manipulados geneticamente, desse modo, acredita-se que para se garantir a segurança do

consumidor e seu direito de informação, o registro pré-comercialização, prévia experimentação e rotulagem (adequada) devem ser

obrigatórios[18].

            A preocupação acerca dos alimentos geneticamente modificados pode ser fundamentada pelo fato de que as técnicas da

biotecnologia têm por aplicação principal justamente o agronegócio, e, por conseguinte, a produção de alimentos em larga escala,

principalmente no que se refere a produção de grãos.  Assim, as preocupações acerca de sua produção, industrialização e

comercialização passam a fazer parte da vida de todas as pessoas, uma vez que todos necessitam de alimentos para a manutenção da

vida.

 

A principal aplicação comercial da biotecnologia é o agronegócio. O banco de dados da
Biotechnology Industry Organization (BIO), entidade privada que reúne as maiores empresas
produtoras de Organismo geneticamente modificado para a agricultura, indica concentração das
variedades geneticamente modificadas nas culturas de milho, algodão, soja, alfafa, canola, batata,
arroz, tomate, trigo e beterraba, justamente pelo maior potencial econômico daqueles cultivos e a sua
importância na dieta alimentar ou como ração nos grandes mercados[19].

 

            Diante desta nova realidade faz-se necessário pensar em uma forma de gerenciamento destes alimentos, sob o prisma do

direito à informação, buscando a efetivação de medidas de regulamentação e controle bem como a implementação de políticas no

sentido de fomentar a pesquisa cientifica acerca destes organismos. Do mesmo modo, é imprescindível que os fornecedores

cumpram seu papel já disciplinado pela legislação existente informando acerca da existência de alterações genéticas na matéria-

prima de seus produtos, bem como, acerca da presença de alergênicos. A partir desta análise, depreende-se, que é preciso

desenvolver técnicas inovadoras que facilitem a detecção, a rastreabilidade, bem como, o monitoramento pós-comercialização

desses alimentos.

            A biotecnologia, portanto, nasce da vontade do ser humano em melhorar plantas e animais a fim de que contribuam de forma

mais significativa com as atividades voltadas para a sobrevivência que o ser humano passa a desempenhar, na medida em que vai se

desenvolvendo e dominando o seu habitat. Segundo Oliveira Júnior[20]: “O melhoramento de plantas e, portanto, de alimentos é

milenar. Técnicas tradicionais de cruzamento, envolvendo transferências de genes e alteração de cromossomos, produziram muitos

resultados importantes, embora também muitas surpresas, como a geração de sementes não-férteis”.

            Diante do quadro em tela, a legislação brasileira tem de estar preparada para abrigar estas questões atuais, tendo em vista a

sua repercussão prática no campo social. Urge salientar, que essas leis devem ter o caráter de proteção e precaução, uma vez que

ainda não temos estudos amplos e conclusivos acerca do tema em tela.
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BIODIREITO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E BIOÉTICA

 

 

            Com o surgimento da biotecnologia e das novas técnicas de manipulação genética, a preocupação com a vida humana e com

os métodos utilizados por aqueles profissionais que têm na vida sua ferramenta de trabalho, tornou imperioso o surgimento de um

novo campo de estudo através do qual deve perpassar toda construção do saber científico, bem como novas pesquisas e descobertas

voltadas a alguma modificação que seja capaz de interferir na saúde do ser humano ou em alterações realizadas no ecossistema,

visando sempre a preservação de todo o planeta. Surge assim uma nova área de conhecimento que busca dar legitimidade à

realização de novas pesquisas científicas, uma vez que através dele a ciência e a ética se conjugam, devendo aquela passar pelo aval

desta antes de se realizar qualquer experimento. Denominou-se este ramo do saber de bioética.

 
[...]Esta expressão foi utilizada pela primeira vez pelo oncologista norte-americano Van Rensselaer
Potter, em artigo intitulado Bioethics, the science of survival, publicado em 1970. No ano seguinte, o
Prof. Potter publica a clássica obra que o consagra: Bioethics: bridge to the future. Aqui, o
pesquisador apresenta a bioética como uma ética interdisciplinar, preocupada com a relação e
preservação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida do planeta, de modo que o
progresso tecnocientífico não deve prescindir dos valores culturais e éticos da sociedade sob pena de
pôr em risco sua sobrevivência[21].
 
 

            Existem duas fontes da bioética que se desenvolveram até os dias de hoje. Ambas datam da década de 70 e se observa que

surgem a partir de estudos e preocupações com um núcleo comum: a vida humana. No entanto, assumem objetos diferentes: a

primeira corrente, acima referida, tem sua preocupação fundada na relação homem e meio ambiente; já a segunda, se pauta em tratar

da bioética enquanto uma postura de ética médica, voltando sua visão para os direitos do paciente.
 
 
[...] em 1971, uma nova forma de compreensão da bioética surge, mediante a criação do “Joseph and
Rose Kennedy Institute for the Study on Human Reproduction of Bioethics” pelo professor da
Universidade de Georgetown (EUA), André Hellegers. A partir daqui, desenvolve-se um movimento
de fortalecimento dos direitos do paciente perante a despersonalizada sofisticação da medicina
moderna, em uma perspectiva que durante muito tempo tem igualado bioética e ética médica[22].

 

            Insta informar, no entanto, que o despertar da opinião pública para a necessidade de uma aplicação da bioética surge nos

Estados Unidos a partir da ocorrência de alguns casos específicos. Somente a partir da mobilização e revolta da sociedade é que se

passou a observar uma reação do governo no sentido de dar legitimidade a bioética.

Deste modo, ante aos seguintes acontecimentos: (a) em 1963, no Hospital Israelita de doenças crônicas de Nova York,

foram injetadas células cancerosas vivas em pacientes idosos; (b) entre 1950 e 1970, no Hospital de Willowbrook, Nova York,

injetaram hepatite viral em crianças portadoras da Síndrome de Down; (c) desde os anos 40, no Estado do Alabama, no caso Estudo

Tuskegee, 400 negros sifilíticos foram deixados sem tratamento para pesquisar o curso natural da doença, embora a penicilina já

tivesse sido descoberta. O governo norte-americano, via Congresso Nacional, adotou como medida a instituição de uma “Comissão

Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental”, cuja finalidade seria identificar os

princípios éticos básicos que deveriam nortear a conduta da pesquisa biomédica e comportamental que envolve seres humanos[23].

            Assim, conforme se pode observar ao analisar a origem da bioética, esta surge como um instrumento de proteção ante aos

abusos causados pela ciência. Nasce da necessidade de se controlar a aplicação do conhecimento científico, para que seja

desenvolvido visando a melhoria da vida dos seres humanos, oportunizando-lhes dignidade.
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De acordo com a Encyclopedia of Bioethics, a bioética “pode ser definida como o estudo sistemático
das dimensões morais- incluindo a visão, as decisões, a conduta, e as políticas- das ciências da vida e
do cuidado da saúde, empregando uma variedade de metodologias éticas em um contexto
interdisciplinar. Trata-se, portanto, de uma ética prática, diretamente ligada a situações concretas, cujo
esforço interdisciplinar busca conferir proteção à pessoa humana em face de todo o progresso
científico. O desenvolvimento tecnológico deve estar a serviço do ser humano, propiciando-lhe uma
vida saudável e digna. A ciência não pode colocar em risco a vida dos seres vivos, pois possui caráter
instrumental e não finalístico. Por tais razões, em qualquer situação em que a vida seja objeto de
discussão, a bioética certamente se fará presente, pois aquela é a sua área de atuação[24].
 

            No Brasil, as pesquisas científicas e tecnológicas possuem proteção constitucional. É inegável a importância da ciência e da

tecnologia para o desenvolvimento social e econômico de um país. Tendo isto em mente, o constituinte brasileiro inseriu na Carta

Magna pátria, diversos artigos com o objetivo de destacar a necessidade do Estado incentivar e promover  o avanço da ciência.
 
A Constituição Federal brasileira prevê duas espécies de pesquisa: científica e tecnológica. A pesquisa
científica básica recebe tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso
das ciências. A pesquisa tecnológica volta-se preponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Em virtude da
importância da questão, um capítulo específico foi dedicado à ciência e tecnologia, no qual são
estabelecidas diretrizes e formas de incentivos, buscando proporcionar as condições necessárias ao
avanço da ciência e da técnica. Nesse capítulo o art. 218 indica que “o Estado promoverá e incentivará
o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica”. A ciência é tratada, também, em
outros artigos esparsos, como no artigo 5º, que disciplina os direitos e deveres individuais e coletivos,
referindo no inciso IX que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença”. O art. 23 da Constituição determina que a
competência para proporcionar os meios de acesso à ciência é comum da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios[25].

 

            Do mesmo modo que o legislador preocupou-se com o incentivo a ciência, pode-se afirmar que existe uma íntima relação

entre a bioética e a Constituição, tendo em vista que ambas possuem elementos em comum, tais como a preservação do direito a

vida, princípio basilar da Constituição Federal e núcleo justificador da existência da bioética. Existe uma pertinência temática entre

ambas, de modo, que se pode falar na existência de uma Bioética Constitucional.

Questões bioéticas, são questões jurídicas. São problemas que envolvem a Constituição. A liberdade científica encontra

limites no momento em que pode causar lesão a outros bens constitucionalmente tutelados. Assim, questões como o aborto,

eutanásia, alimentos geneticamente modificados, clonagem de embriões humanos, fertilização in vitro, manipulação genética etc.,

necessitam não só de um tratamento bioético, como igualmente jurídico. Por tal razão, é no âmbito da Bioética Constitucional que

podemos encontrar algumas respostas para assuntos tão delicados[26].

            Problemas como estes envolvem a Constituição devido ao objeto que tutelam, a complexidade que possuem e a novidade dos

temas; a grande maioria não tutelado por lei, de modo que a Constituição, em razão de sua estrutura aberta, passa a ter a função de

dar respostas para a solução destes conflitos. Observa-se assim, que mesmo no caso de inexistirem normas específicas tutelando e

disciplinando estas questões, o Direito, enquanto ferramenta de efetivação da dignidade humana, não pode se furtar a dar tratamento

jurídico a elas.

O ordenamento jurídico em sua totalidade não possui vazios jurídicos, de modo que sempre deve fornecer uma resposta

juridicamente adequada a problemas sociais relevantes. O lugar ideal em situações lacunosas para se obter uma resposta jurídica é a

Constituição, haja vista o caráter aberto das normas principiológicas integrantes da sua estrutura. Deve-se ressaltar, todavia, que em

se tratando de problemas bioéticos, há que se levar em consideração que os mesmos têm a vida e a dignidade humana por

pressupostos[27].
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A sociedade e, por conseqüência, os problemas sociais, sofrem alterações de forma muito dinâmica, de modo que a

legislação tende a não acompanhá-los por completo, deixando muitos temas sem regulação. Diante deste aspecto, entende-se que

cumpre a Constituição, a partir de seus princípios basilares, garantir a tutela jurídica destes novos direitos que surgem com a

evolução da sociedade, devendo também, na medida do possível, ir incorporando novos temas de grande relevância, sem com isso

perder o foco do que estabelecem suas cláusulas pétreas. 

Desnecessário destacar a importância de que as Constituições incorporem novas matérias,
representativas de sua época e da sociedade para a qual se destinam. Dizendo diferente: ao mesmo
tempo em que a Constituição tende alcançar uma estabilidade, único caminho para a defesa dos
principais valores sociais que incorpora, ela terá de acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade
em sua dinâmica, pelo que, em conseqüência, se torna impossível estabelecer um conceito material
que seja válido para todo e qualquer modelo de sociedade[28]. (grifos do autor)

 
 

            Assim, depreende-se que o inciso IX, do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a liberdade da pesquisa científica

deve ser interpretado sempre no sentido de que ela é um direito fundamental até o ponto em que não atente contra a vida e a

dignidade das pessoas, que podem ser afetadas se essa liberdade de pesquisa for mal utilizada. De modo que, o ponto de equilíbrio

entre a permissividade e a proibição da pesquisa é que a mesma deve ser permitida desde que não colida os demais direitos

fundamentais.  Neste diapasão, conforme afirma Leite[29]: “A Bioética Constitucional apresenta-se como um subsistema

normativo presente na Constituição, que busca tutelar a qualidade de vida e a dignidade humana em face do desenvolvimento

científico e tecnológico”.  

O conhecimento e a intervenção, quando se faça necessária, por parte do Direito, no âmbito da pesquisa são de suma

importância, uma vez que impõem responsabilidade e compromisso aos órgãos e núcleos que desenvolvem a pesquisa em nosso

país. O objetivo do Direito e do campo da ética, que dão vazão a um novo ramo das ciências jurídicas, denominado de Biodireito,

não é prejudicar o âmbito da pesquisa, tão pouco o desenvolvimento do país ou tecnologias importantes para a emancipação dos

povos, mas sim promover a proteção da vida humana, de modo que a ciência tende a se desenvolver de uma forma melhor e mais

útil, buscando atingir o seu fim, o objetivo do projeto, sem causar danos a sociedade como um todo.

A denominação Biodireito reporta-se ao estudo jurídico que, tomando por fontes imediatas a bioética e a biogenética, teria

a vida por objeto principal, salientando que a verdade científica não poderá sobrepor-se à ética e ao direito, assim como o progresso

científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana, nem traçar, sem limites jurídicos, os destinos da

humanidade[30].
 
O debate que alicerça a formulação do biodireito assenta-se, portanto, sobre o princípio da dignidade
da pessoa humana. Entretanto, a afirmação da dignidade humana sofre constante impacto das
contingências dos interesses econômicos e das transformações culturais. Nesse sentido, há a
necessidade de conhecer e delimitar os poderes da biomedicina que conferem a possibilidade de
transformação programada da vida planetária, a partir de uma atuação do Estado que imponha a
transparência da ciência e a responsabilidade social de seus atores[31].

 

                O Biodireito surge como uma nova disciplina, pautada no estudo jurídico que se fundamenta pela necessidade de se

garantir efetividade ao direito à vida. Compõem seu campo de atuação a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. A

necessidade de se ter um ramo dentro do Direito que se preocupe com estes problemas surge por precedentes que demonstram que

muitas vezes em prol do descobrimento do novo, muitas pesquisas acabaram prejudicando ecossistemas, atentando contra a saúde

das pessoas e causando muitos óbitos. O Direito, enquanto ferramenta de proteção da vida, da dignidade humana e dos direitos

fundamentais, acaba assumindo o papel de interventor e disciplinador de critérios para o desenvolvimento destas pesquisas que
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muito podem contribuir para a melhoria da vida humana, se bem empregadas.
 
Como o direito não pode furtar-se aos desafios levantados pela biomedicina, surge uma nova
disciplina, o biodireito, estudo jurídico que, tomados por fontes imediatas a bioética e a biogenética,
teria a vida por objeto principal, salientando que a verdade científica não poderá sobrepor-se à ética e
ao direito, assim como o progresso científico não poderá acobertar crimes contra a dignidade humana,
nem traçar, sem limites jurídicos, os destinos da humanidade[32].

 
            Assim, compreende-se que o Direito enquanto ciência passa a ter uma disciplina específica para tratar da proteção do direito

à vida frente ao progresso científico, cuja fonte principal que a fundamenta é a bioética, que carrega consigo um conjunto de

valores, cujo núcleo é a dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nossa Constituição Federal.

Desse modo, a bioética, compreendida de forma sintética como a ciência da vida, apresenta como seu fundamento a

dignidade da pessoa humana. Partindo da idéia de que a dignidade é um atributo intrínseco ao ser humano, decorrente de sua

própria condição existencial, na bioética ela se torna também um valor fundamental, haja vista que aquela tem por objeto os avanços

da ciência em função do ser humano[33].

            Destarte, não é a toa que se fala em uma íntima relação entre a bioética e a Constituição: ambas possuem o mesmo valor

fundamental como núcleo de proteção. No entanto, a bioética tem caráter multidisciplinar, uma vez que procura em vários ramos

como a ética, a religião, a sociologia, etc. fundamento para a sua atuação. É ela que busca entender o significado das novas

descobertas, criando regras para que a ciência seja utilizada da melhor forma possível. No entanto, a bioética por si só, não possui

poder de coerção necessitando, deste modo, da intervenção do Direito a fim de normatizar e regular estas condutas.

 

A idéia de fundamentalidade da dignidade da pessoa humana não exclui a outra de que este valor
constitui também o fim da bioética quanto da Constituição. Ora, todo o sistema bioético e
constitucional são construídos assentados neste valor. Teríamos aqui um substrato material. Portanto,
ele serve de vetor, de norte para a elaboração de um modelo bioético adequado e de uma Constituição
legítima. E estas duas realidades citadas são construídas com a finalidade de promover e defender o
seu próprio fundamento, qual seja: a dignidade da pessoa humana. Verifica-se, deste modo, um
círculo, onde a dignidade constitui fundamento e fim da Bioética e da Constituição[34]. (grifo do
autor)

 

            Por fim, é preciso compreender que o campo de inovações biotecnológicas, trata-se de um tema novo e que tem por

característica a existência de interesses e especulações, o que vem a dificultar o acesso à informação segura por parte da população,

de modo que cumpre ao Direito estar atento e agindo de forma a garantir a promoção de uma política de direitos humanos nesta

área, pautada na dignidade da pessoa humana.

 

CONCLUSÃO

 

Através do presente trabalho, procurou-se fornecer um conhecimento inicial sobre a relevância do Biodireito, enquanto

ramo qualificado para atuar nas questões jurídicas que envolvam pesquisas científicas e tecnológicas, destacadamente no que diz

respeito ao setor alimentício, uma vez que a segurança alimentar é um requisito essencial para a efetivação do direito à vida e a

dignidade humana.

 Com efeito, observou-se que as referidas pesquisas devem ser perpassadas pelo campo da ética. A despeito da relevância

das pesquisas científicas, a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio fundamental deve ser a premissa sempre presente, uma
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vez que o conhecimento não pode se opor aos direitos humanos e fundamentais das pessoas.

 O presente artigo sustentou-se no argumento de que é preciso reconhecer a importância do Biodireito enquanto ramo

qualificado para tratar do tema no que tange aos alimentos geneticamente modificados, uma vez que inexistindo estudos conclusivos

acerca dos efeitos dos referidos alimentos no organismo humano urge que o Direito esteja atento na promoção de medidas a fim de

que seja conquistada uma maior soberania e segurança alimentar. Estas representam o pressuposto essencial para a garantia do

direito à vida, já que o alimento é o primeiro fator necessário para a sobrevivência humana.
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BIOPODER E BIOÉTICA EM FACE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO: UMA ANÁLISE
DOS LIMITES DA BANALIDADE DO MAL EM HANNAH ARENDT E AGAMBEN NA

RELEITURA DO CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS

BIOPOWER AND BIOETHICS IN FACE OF THE ENEMY OF CRIMINAL LAW: AN ANALYSIS OF THE
LIMITS OF BANALITY OF EVIL IN HANNAH ARENDT AND THE AGAMBEN REVISITED CONCEPT

OF HUMAN RIGHTS

Carolina Angelo Montolli

RESUMO
Este artigo tem como objetivo esmiuçar a narrativa elaborada pelos bioeticistas em torno de seu
campo de atuação, apresentar os elementos sustentadores da polêmica sobre o “lugar” da
técnica e da ciência no século XX e indicar como essa polêmica associou a memória das guerras
e do Holocausto à definição dos Direitos Humanos, conduzindo à necessidade de
regulamentação de políticas públicas interessadas na ciência e na sua intervenção cotidiana.
Além disso, pretende-se vincular as transformações operadas em nível mundial à lógica
proveniente do ambiente nacional, que procurou mesclar-se à defesa de Direitos Humanos
supranacionais e regulamentar políticas públicas no Brasil a partir da incorporação de reflexões
sobre a Bioética e o Biopoder 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Direitos Humanos, Direito Penal do Inimigo, Bioética,
Biopoder. 

ABSTRACT
This article aims to scrutinize the narrative prepared by bioethicists around your field, submit the
evidence supportive of the controversy over the "place" of the art and science in the twentieth
century and indicate how this controversy associated with the memory of war the definition of
the Holocaust and Human Rights, leading to the need for regulation of public policies in science
and interested in their everyday speech. Moreover, it is intended to link the changes wrought in
the world from the logic of the national environment, which sought to merge to the defense of
human rights and supranational regulatory policies in Brazil from the incorporation of reflection
on bioethics and Biopower 

KEYWORDS: Keywords: Human Rights, Enemy Criminal Law, Bioethics, Biopower.

1. INTRODUÇÃO

 

Não há dúvida da importância assumida pela Bioética no mundo contemporâneo, considerando-se que o ensejo de regulamentação

de um campo preocupado em definir os limites para a ciência não é uma espantosa novidade. Embora a investigação em torno da

Bioética e da regulamentação das pesquisas e práticas científicas encontre-se muito presente em ambiente médico e filosófico,

nosso esforço é o de compreender, a partir das rupturas do mundo contemporâneo, em que medida a experiência dos atores

históricos “modelou” o olhar que seria dirigido à ciência, à técnica e às suas realizações no século XX.

Em outras palavras, é de nosso interesse perscrutar as relações entre uma narrativa catastrófica e teleológica, associada aos

feitos científicos, e a composição de um campo de controle para os avanços técnicos e científicos. Depois das guerras mundiais, ao

lado da crítica direcionada ao “uso” da ciência e da técnica, os atores históricos também conferiram a ambas um caráter

emancipador, pois, mais uma vez confiantes, passariam a pensar em como estabelecer um ambiente em que a prática científica

pudesse ser regulamentada, sem que isso resultasse na demonização do campo
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de pesquisa e experimentação.

Com essa tarefa hercúlea, a de restituir a importância e a legitimidade da ciência

no mundo contemporâneo, sem deixar de considerar as dificuldades dessa empreitada, a

polêmica que se instaura é diversa, colocando face a face matrizes de pensamento, no mínimo, distintas. A partir dessas reflexões,

este artigo pretende alcançar cinco objetivos: 1) esmiuçar a narrativa elaborada pelos bioeticistas em torno de seu campo de

atuação; 2) apresentar os elementos sustentadores da polêmica sobre o “lugar” da técnica e da ciência; 3) indicar como essa

polêmica associou a memória das guerras e do Holocausto à definição dos Direitos Humanos, conduzindo à necessidade de

regulamentação de políticas públicas interessadas na ciência e na sua intervenção cotidiana; 4) vincular as transformações

incorporadas à lógica proveniente do ambiente nacional, que procurou mesclar-se à defesa de Direitos Humanos supranacionais; 5)

elucidar as considerações em face ao direito penal do inimigo.

 

 

 

2. BIOÉTICA E BIOPODER

 

O neologismo Bioética é tradicionalmente atribuído ao biólogo e oncologista estadunidense Van Rensselaer Potter. A

narrativa oficial1 indica que o termo teria aparecido, pela primeira vez, em um artigo intitulado “Bioethics, the Science of

Survival”, de 1970, tendo sido retomado no livro Bioethics: Bridge to the Future, também de sua autoria, no ano seguinte.

Preocupado com o impacto ambiental do desenvolvimento biotecnológico e suas conseqüências para a vida humana, Potter propôs a

criação de uma nova ciência no interior da qual se fizesse a reflexão necessária

sobre a utilização dos conhecimentos científicos. Na visão do autor, ela seria capaz de conciliar a cultura empirista, norteadora da

prática científica, com a cultura humanista, que fundamenta as proposições éticas. Para Potter, essas duas culturas haviam se

edificado paralelamente na tradição ocidental sem, contudo, influenciar uma à outra.

Tomou-se como necessário reorientar a prática científica a partir de princípios éticos que pudessem ser universalizáveis, a

exemplo do que propôs a Bioética. Nesse caso específico, a legitimidade para a postura de desconfiança em relação à ciência e aos

cientistas foi ao encontro das atitudes extremadas perpetradas em relação às vítimas do Holocausto. Os cientistas alemães

envolvidos nessas experiências são caracterizados como pessoas cegadas por suas aspirações ao poder, conduzidas a ignorar os

limites humanos que se impunham frente aos seus objetivos políticos.

Como Estado totalitário, a Alemanha nazista teria protagonizado, mais do que o momento crítico da razão ocidental, o

marco da desrazão no Ocidente. As experiências científicas com judeus seriam um indício de que a ciência não poderia mais ser

confundida com a própria racionalidade. Ao contrário, em defesa do racionalismo, dever-se-ia criar mecanismos de controle das

práticas científicas, agora vinculadas a uma meia dúzia de maníacos que queriam ou conduzir a humanidade ao caos, ou utilizar-se

da ciência como ferramenta de controle. Essa última hipótese, igualmente atemorizante, causou pavor entre os diversos povos

marcados pela experiência do totalitarismo e das práticas eugênicas.

O contexto do pós-guerra foi, portanto, um período de reavaliação crítica dos projetos ocidentais, bem como de surgimento

de novas propostas orientadoras para a ação humana e para a prática política. Ao mesmo tempo em que o estatuto de ciência e a sua

relação com determinados projetos políticos foram avaliados, os pensadores esforçaram-se em diagnosticar as razões que levavam à

ampla adesão, no interior das fronteiras nacionais, a esses projetos. De um lado, apontava-se para a despolitização das “massas”

resultante da introjeção do discurso de ampliação das comodidades da vida por meio das conquistas da ciência, o que acabava por

obscurecer intencionalidades políticas. De outro, a educação e as mídias eram apontadas como os meios que se incumbiam de
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formar pessoas propensas ao represamento das emoções, as chamadas consciências coisificadas, incapazes de se compadecer com o

sofrimento alheio. Ambos apareciam atrelados a uma outra crítica: à cega submissão dos indivíduos aos projetos nacionais.

No interior dos Estados Nações, a população estabelecia vínculos de pertencimento que impediam a avaliação crítica da

política, especialmente se amparada em proposições científicas, que não podiam ser questionadas. A ampla adesão da população

alemã à política do Terceiro Reich e a sua subordinação aos ditames do Partido Nazista foram apontados como fortes indícios de

que os projetos nacionais acabam por configurar-se em empecilhos para a auto determinação humana. Revitalizar a ética iluminista,

naquele contexto, era revalorizar também a propriedade humana de descentrar-se, a capacidade do indivíduo de produzir uma

avaliação crítica do contexto em que está inserido. Nas décadas subseqüentes à Segunda Guerra, em um contexto de proclamada

valorização do individualismo, o nacionalismo, amparado no princípio do nascimento e na qualificação como cidadão, acabava por

configurar-se como um atravancador para as liberdades humanas.

Mais do que garantidora de direitos, a cidadania passou a ser considerada um vínculo que impunha aos indivíduos a adesão

necessária aos projetos do Estado. Não só no senso comum, mas entre diversos pensadores do pós-guerra, o fenômeno Auschwitz

foi atribuído, muitas vezes, à cega subordinação dos funcionários do regime e da população em geral aos projetos nacionais.

 Nas referências a Eichmann, Hannah Arendt aponta para a “obediência cadavérica” (termo utilizado pelo próprio

Eichmann em seu julgamento, em Jerusalém, 1960) de um cidadão ao sistema. O que dava o tom à prática no interior do Terceiro

Reich era o imperativo categórico formulado por Hans Frank: “Aja de tal modo que o Führer se souber de sua atitude, a aprove”.

Assim, os homens envolvidos com o regime nazista foram tomados, antes, como funcionários obedientes e cumpridores das leis.

O princípio de superioridade da raça ariana, que justificava as pretensões imperialistas da nação alemã, obscurecia as

barbáries cometidas no interior do sistema. Por meio das mídias, o nacionalismo teria sido inculcado nas mentes do povo alemão,

que passou a se compreender antes como cidadãos da Alemanha, do que como seres humanos. O princípio do dever para com a

nação ofuscava as orientações pessoais dos indivíduos, cuja auto compreensão fundava se nos vínculos com os projetos do Estado.

Assim, pareciam descartadas as possibilidades de crítica e subversão da ordem. Convergiam para a nação, ao mesmo

tempo, as expectativas de direitos e deveres dos indivíduos. Era no conceito de cidadania que se agregavam tanto as garantias

individuais, quanto os compromissos éticos do indivíduo originário em um determinado território nacional. Importante acrescentar

que não é simples, direto e nem mesmo de comprovada eficácia o mecanismo que transforma o Estado em “ente” e os cidadãos em

seus “seguidores acéfalos”. Elemento incisivo de uma bem engendrada reação ao projeto moderno, a possibilidade de regeneração

européia anunciada pelos nazistas fomentava os interesses dos admiradores de primeiro momento do nazismo.

No interior dos Estados Nacionais, assim, teria se configurado uma estrutura em que os direitos do homem e os direitos do

cidadão se confundiam. As garantias conferidas aos homens só ocorriam em decorrência de uma condição que lhes era concedida

pelo nascimento. Essa perspectiva converge para o apontamento de Agambem, que pensou a vinculação entre os direitos do cidadão

e do homem como um dos elementos fundadores da política moderna. Nas declarações de direitos do final do século XVIII, a

exemplo da declaração francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, a tutela divina em relação aos homens, que marcou a política

absolutista, foi transferida para uma instância laica, o Estado Nacional.

Até a primeira metade do século XX, a articulação dos direitos do homem com o princípio da cidadania era a base

fundadora da política. A soberania moderna se fundou na continuidade entre homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade

(Agambem, 2002). Durante a Segunda Guerra Mundial, contudo, o aparecimento de figuras como a

do refugiado colocou em xeque essas antigas estruturas.

Ele constitui-se em um elemento politicamente difícil de situar porque, de acordo com o apontamento de Hannah Arendt, é

o homem de direitos que emerge da máscara de cidadão que o definia.É tão dificilmente conceituável porque se encontra em um não

lugar. Ao ser destituído dos vínculos nacionais e dos laços cotidianos que conferiam a ele identidade, passa a ser alvo das
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intervenções dos organismos supranacionais que devem zelar pelos seus interesses, mas que não conseguem efetivamente resolver o

problema de deslocamento desses homens.

Isso porque evocam valores tomados como sagrados e inalienáveis, mas não conseguem articular politicamente soluções

para os seus problemas. Assim, se os efeitos da Segunda Guerra fizeram emergir situações que levaram ao descolamento dos

direitos do homem em relação aos direitos do cidadão, ao mesmo tempo, eles tornaram os direitos do homem uma entidade abstrata

sem força de norma ou possibilidade efetiva de regulação das relações humanas.

Em decorrência disso, a fase atual pôde ser apontada, no diagnóstico de Agambem, como um momento de separação entre

o humanitário e o político. A crise da política moderna, amparada no Estado Nação e na categoria cidadão, teria levado à

proclamação dos Direitos Humanos como capazes de salvaguardar os direitos do homem, antes atrelados ao princípio de cidadania.

Agora, eles deveriam inscrever a vida nua, a vida natural, em uma instância supranacional, capaz de sanar o problema de orfandade

daqueles lançados para o não lugar, para o exterior das fronteiras do Estado Nação.

Politicamente frágeis, os Direitos Humanos no pós-guerra não conseguem dar conta dessa figura simbolicamente

representativa que é o refugiado, bem como dos demais apátridas que buscam mais do que proteção, vínculos que confiram a eles

identidade. Os códigos contemporâneos, que pretensamente visam inscrever a vida nua,

a vida natural, em uma instância transnacional, acabam por configurar-se em discursos com mais apelo humanitário do que com

força política. Baseados no princípio de natureza humana, esses códigos visam substituir a categoria do nascimento (que antes

fundamentava a cidadania) pela idéia de que os vínculos que devem unir os humanos em uma mesma comunidade são as qualidades

inatas que os tornam membros de uma mesma espécie. Patrocinar o discurso de Direitos Humanos seria, portanto, defender a

natureza humana na sua dimensão física (um corpo que deve ser preservado) e na sua dimensão social (o reconhecimento do outro

como um interlocutor).

O homem dos Direitos Humanos deve garantir aos seus pares a proteção, a liberdade, a integridade e a possibilidade de

autodeterminação. Esses princípios estão previstos nos códigos internacionais de Direitos Humanos e Bioética, devendo ser

garantidos pelas agências internacionais, que visam transpor as fronteiras nacionais e justificar, a partir do princípio de natureza

humana, a intervenção de organismos internacionais em assuntos nacionais, quando esses comprometem os chamados “interesses da

humanidade”.

Assim, o homem de que tratam os Direitos Humanos, assim como o homem de que trata a Bioética, é um indivíduo

abstrato, que deve erguer-se das pressões comunais, exercidas pelos vínculos com a nação e com as estruturas micro-identitárias

que estabelecem com ele, cotidianamente, vínculos de pertencimento. O discurso dos bioeticistas, constituído na esteira dos Direitos

Humanos, efetiva-se com a existência de códigos internacionais que visam à inscrição na vida nua em instâncias supranacionais, a

exemplo no que ambicionam o Código de Nuremberg e as declarações de Helsinki.

Eles evocam a existência de um homem universal, destituído dos vínculos identitários que efetivamente exercem sobre ele

pressões e mobilizam atitudes. Por essa razão, o apontamento de Agambem parece corroborar com a tese de que a Bioética acaba

por constituir-se em um discurso de caráter muito mais humanitário do que político, na medida em que evoca valores abstratos que

devem ser incorporados por um homem não-sobrecarregado, elevado das pressões comunais exercidas pela nação e pelos vínculos

cotidianos constitutivos de sua identidade.

Os princípios defendidos pelos bioeticistas, a exemplo da beneficência, da nãomaleficência, da autonomia e da justiça,

acabam por configurar-se em formas de solidarização com o outro, sobretudo com aqueles que, a exemplo dos refugiados de guerra,

são privados dos vínculos que, por si sós, eram a garantia dos seus direitos fundamentais. Mais uma vez, vale lembrar as palavras de

Hannah Arendt: “A total implicação dos direitos do homem com os direitos dos povos no sistema europeu de Estados-nações só

veio à luz quando surgiu de repente um número inesperado e crescente de pessoas cujos direitos elementares eram tão pouco
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salvaguardados pelo funcionamento dos Estados-nação em plena Europa como o teriam sido no coração da África. Os Direitos do

Homem, afinal, haviam sido definidos como ‘inalienáveis’ porque se supunha serem independentes de todos os governos; mas

sucedia que, no momento em que os seres humanos deixavam de ter um governo próprio, não resta nenhuma autoridade para

protegê-lo e nenhuma instituição disposta a garanti-los” (1989:325).

 

3. DOUTRINA DO MAL RADICAL

 

            O conceito de mal radical abarca a explicação acerca destas novas modalidades de mal que apareceram na história política de

nosso século, ou ele se prova insuficiente? Se a segunda hipótese for verdadeira, é então necessário criar novos conceitos para se

explicar tais fenômenos e, ao mesmo tempo, formular outra concepção sobre o homem. É exatamente nessa forma de se interrogar a

respeito dessa possibilidade que se inscreve a questão posta por Hannah Arendt, quanto à extensão do conceito de mal radical.Para

Hannah Arendt, o mal radical, que apareceu no totalitarismo, transcende os limites do que foi definido por Kant como o mal radical,

pois trata-se de "uma nova espécie de agir humano", uma forma de violência que "vai além dos limites da própria solidariedade do

pecado humano", de "um mal absoluto porque não pode ser atribuído a motivos humanamente compreensíveis".

O fenômeno totalitário revelou que não existem limites às deformações da natureza humana e que a organização

burocrática de massas, baseada no terror e nas ideologias, criou novas formas de governo e dominação, cuja perversidade não se

pode medir. Para a autora quando queremos explicar o fenômeno totalitário, não contamos com apoio para compreender um

fenômeno que se apresenta e que contraria todas as normas que conhecemos. Hannah Arendt explica que o verdadeiro mal radical

surgiu em um sistema onde todos os homens se tornaram "supérfluos”, isto é, eles se tornaram meios. E essa "superfluidade" atingiu

tanto os que foram manipulados quanto os manipuladores e "os assassinos totalitários são os mais perigosos, porque não se

importam se estão vivos ou mortos, se jamais viveram ou se nunca nasceram". Podemos pensar que essa nova modalidade de mal

radical aparecerá toda vez que o homem for transformado em "supérfluo", e este risco pode muito bem sobreviver à queda dos

regimes totalitários.

A nossa interpretação sobre tal problema posto por Hannah Arendt se baseia na própria história da trajetória do seu

pensamento filosófico. De 1947 a 1951, período em que transcorreu o trabalho de pesquisa, elaboração e publicação de Origens do

Totalitarismo, Hannah Arendt, chocada com os acontecimentos políticos do momento, os horrores da guerra e do holocausto,

tentava encontrar explicações mais no nível moral, dentro da filosofia, para esses fatos e se sentia "sem apoio" (segundo sua própria

expressão) para compreender tal fenômeno.

Doze anos depois, em 1963, ao assistir ao julgamento de Eichmann, em Jerusalém, e publicar o seu relato sobre a

banalidade do mal sua reflexão acerca de tal fenômeno já tinha sofrido uma mudança decisiva, pois se apoiou em outro contexto de

reflexão. Antes de ir para o julgamento de Eichmann, Hannah Arendt tinha o pressuposto de que iria encontrar um homem, no

mínimo perverso ou até mesmo um monstro ou um exemplar de malignidade humana, como fazia crer a mídia da época.         Diante

de sua surpresa ao encontrar um homem absolutamente comum, que apenas podia ser caracterizado como tendo um "vazio de

pensamento", sua reflexão sobre o mal ganha outra figura. Eichmann não era um monstro, mas um homem com extremo grau de

heteronomia, um indivíduo que era um produto típico do Estado totalitário. A “questão originária” sofre aí um deslocamento radical:

não se trata de explicar o fenômeno focando-se na questão moral ou na antropológica, mas sim de compreender, num enfoque

político, como um Estado pode ser capaz de produzir agentes heterônomos que funcionam, tão eficientemente, como agentes

reprodutores de seus objetivos.

O problema do mal passa, então, a ser questionado dentro de sua dimensão política, numa visão original que é a da sua

"banalidade". Com isso, ocorre uma ampliação do pensamento político de Hannah Arendt. E, através desse deslocamento, ela pode
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renovar suas esperanças no homem, resgatando o papel de agente transformador da história, ou; em outras palavras, de agente

político. A nosso ver, nesse enfoque político do problema do mal, o argumento acerca da insuficiência do conceito do mal radical

kantiano, proposto em 1951, cai por terra, pois não há incompatibilidade entre tal conceito e o de banalidade do mal arendtiano.

Este é o ponto de partida para apoiar essa reflexão sobre o conceito de banalidade do mal.

 

4. DIREITOS HUMANOS E DIREITO PENAL DO INIMIGO

 

Não parece ser simples coincidência que as reflexões éticas de Emmanuel Levinas, prisioneiro de guerra judeu durante o 2°

conflito mundial, que viu sua família destroçada pelos nazistas nos campos de concentração, tenha realizado uma espécie de

fenomenologia do Rosto, demonstrando, a partir da brutalidade do concreto, que o vínculo que liga o sujeito ao Outro excede a

relação intelectual que supostamente se esgotaria em compreensão (Levinas, 2005:29).

O Outro marca fundamentalmente a unicidade, é aquilo que não se repete que é particular de cada um e, na sua fragilidade

diante das mãos da “manualidade”(Heidegger, 2006:117), por exemplo, demonstra o poder ético relativamente do poder ontológico.

É a marca da alteridade, aquilo que desarticula, traumatiza e desordena o bloco de Totalidade que pretende esgotar o mundo numa

imagem representacional.

 

O biopoder estatal parece, naquele momento, ser o limite máximo do poder ontológico, poder de matar e não cometer

assassinato, ou pelo menos, como atestam já inúmeras fontes e sequer mais se esconde, torturar indivíduos que foram

despersonalizados e transformados em “combatentes inimigos”, sem Rosto e imersos na massa. O conceito concreto do Direito

Penal do Inimigo, proposição de Günther Jakobs que explora exatamente a franja entre o jurídico e o político, situação no limiar de

indiferença, o ponto em que reside o estado de exceção (Jakobs, 2006:95). Essa ligação íntima entre Direito Penal do Inimigo e

estado de exceção, que exploramos em outra ocasião , retira a almejada “inocência” desse tipo.

A tese de teorização revela como havia notado Agamben, que se “fascismo e nazismo são, antes de tudo, uma redefinição

das relações entre o homem e o cidadão e, por mais que isso possa parecer paradoxal, eles se tornam plenamente inteligíveis

somente se situados sobre o pano de fundo biopolítico inaugurado pela soberania nacional e pelas declarações de direitos”

(2002:136-7). Que o fantasma político do Totalitarismo nos ronde parece ecoar duplamente Benjamin, nas oitava e nona teses sobre

a história: primeiro, quando ele sinala que o “’estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral”, e, segundo, quando

diz que o anjo da história olha para o passado e “onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que

acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés” (Benjamin, 1994:226).

A ficção jurídica aqui nos mostra uma face desesperadora: de como malabarismos intelectuais podem tentar tornar

“suportáveis” certos fatos que, diante de uma razão saudável, deveriam nos parecer catastróficos. Como pode no coração da maior

democracia do mundo, legítima herdeira do liberalismo político, residir tamanho atentado ao humano? Agamben descobre, no seu

trabalho “O Aberto”, que a distinção humanista entre o homem e o animal vem de uma “máquina antropológica” (2007:63), algo

próprio do liberalismo político e da sua base metafísica, que depende da ficção do sujeito dotado de livre-arbítrio e racional,

contratando igualitariamente com os demais a estruturação do Estado para lhe prover segurança, ordem. Agamben vê nessa máquina

uma estrutura que já desde sempre pressupõe o humano a partir da linguagem, situando um estado de exceção em que a decisão

sobre a humanidade e a inumanidade do vivente (vida nua) permanece numa zona de indistinção em permanente reconstrução

(2007:69-76).

O problema do mal não resida apenas na maldade de um Governante, mas numa estrutura intelectiva e política que faça

que o caráter do humano tenha que depender dessa “máquina antropológica”, terminando por jogar no Estado o poder de dizer sobre
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a vida e a morte. É provavelmente a ausência de um sentido mais concreto do humano que torna esse tipo de violência pretendente

de alguma espécie de legitimidade, não obstante sua nítida brutalidade. De que forma que o Direito, ao vincular o princípio da

dignidade da pessoa humana a um arcabouço normativo (a Constituição), não está aprisionando e, com isso, corrompendo a

espessura do concreto que se opõe antes mesmo de qualquer efabulação racional? Será necessário um contrato social ou uma

regressão intelectiva a uma lei moral para que seja proibida a coisificação dos seres humanos3? Não é o Outro – totalmente

transcendente e que me interpela, que exige, diretamente e sem qualquer intermediação (Levinas, 1977), o respeito e a

responsabilidade? Não será necessário chegar a um conceito de “dignidade da pessoa humana” que dê conta do concreto,

transcendente a leis da razão?

De que forma a banalização do mal não é um produto do pharmakón (Derrida: 2005:122) que são os direitos humanos, que

têm pretensão de universalidade, mas vinculam o respeito ao humano a um poder estatal e, por correspondência, a uma cidadania?

Não será o limite das políticas de direitos humanos, tal como formulados na sua estruturação tradicional, as “políticas de amizade”,

sendo que o Outro é totalmente Outro e nem sempre “amigo”?

Trata-se de “desvendar essa engrenagem”, como diz Agamben (2002:18), para que somente assim esses acontecimentos

não se repitam. Questiona-se a validade da relativização deste limite no momento atual, e mais, a possibilidade de admitir-se tal

relativização. Estabelecer-se-ia, dessa forma, um conflito entre a liberdade do todo que é exercício de liberdade individual (HÖFFE,

2003), e a dignidade da pessoa humana: dois princípios de ordem pública entrariam em conflito, o que tornaria. Remete-se à ética

deontológica de Hipócrates e ao princípio da não-prejudicabilidade (qual seja: não é permitido ao pesquisador na área de saúde, e

ao legislador mais ainda, permitir que seja feito ou fazer o mal, de qualquer forma que seja).

 O conceito de Dignidade da pessoa humana é tomado como paradigma no que tange as práticas de pesquisas

contemporâneas e mesmo a questão dos Direitos Humanos. Para o presente trabalho, o conceito de Dignidade da Pessoa humana

sofre de uma deficiência conceitual de conteúdo, ainda que se trate de um conceito formalmente interessante, existem problemas

para o estabelecimento de um conteúdo para o aspecto formal do conceito em tela. Desta forma, opta-se por ler o “Princípio da

Dignidade da Pessoa Humana” como uma orientação formal e intuitiva para algumas questões que possam surgir. Agamben

aproxima a perspectiva de Foucault daquela de Heidegger e de Benjamin, fazendo com que o projeto de uma antropologia de

Foucault, fundada em uma estética da existência, se aproxime da perspectiva heideggeriana de uma ontologia fundamental, e da

crítica de Walter Benjamin a concepção moderna de pessoa – a partir da vigência de uma vida nua dentro da política

contemporânea.

Para compreendermos bem como Agamben se apropria do projeto foucaultiano de uma biopolítica, é preciso entender que a

via de acesso para Foucault, em Agamben, é o trabalho de Walter Benjamin sobre soberania e política – bem como sobre a

experiência da vida na modernidade. Esta vida sob a “regência” de um poder soberano, em Benjamin, é denominada “Vida Nua” –

uma crítica direta a concepção normativa de pessoa, uma forma de vida que está regida por uma forma de lei: A simples forma de

lei que se abstrai de toda a matéria para uma vigência sem significado, uma “simples forma de uma legislação universal”, que

corresponde, em Kant, a “pura idéia da relação” do objeto transcendental que exprime, assim, o ser na relação de pensamento com

um pensado absolutamente indeterminado, exprime um dualismo entre a forma de lei (transcendental) e seu conteúdo, que, diante da

indeterminação da forma pura da lei, fica paradoxalmente sujeito a uma determinação por alguém que está “fora” da lei, por um

poder soberano que se coloca como quem diz o significado da forma da lei, e, conseqüentemente, que diz a forma de vida e forma

de viver.

A festejada concepção reflexiva de pessoa que é instituída pelo liberalismo kantiano, para Benjamin, é uma Vida Nua, pois

se encontra permanentemente exposta ao poder que diz esta vida. Agamben se apropria deste conceito de Vida Nua, trazendo todo o

universo kafkiano que perpassa a contemporaneidade na idéia de uma vigência sem significado, exatamente como aquela que
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encontramos no Processo, ou na Colônia Penal – a forma pura da lei vigora e seu lugar de vigência é exatamente o corpo do

vivente: a pena deverá ser inscrita no próprio corpo. A violência soberana que Walter Benjamin descreve atinge sua máxima

eficácia como poder instaurador e legitimador do direito quando a politização da vida, através da juridicização do modus vivendi,

toma forma.

Toda discussão sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela não é mais algo que nos seja dado

fazer. Pois, assim como foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a

incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo.

(AGAMBEN: 2005,21). Para Agamben, a questão da abertura do ser, do ser na linguagem, é, sobretudo, algo que devemos à forma

como Heidegger problematiza a questão da experiência, da linguagem e da morte. A ligação entre Benjamin, Heidegger e Foucault é

feita por Agamben quando o ser perde o seu lugar e é tomado por uma esfera de intervenção de fora que instaura a condição do ser

e o modo de ser. Toda vida se torna uma vida-nua, uma vida desprovida de autenticidade e sentido. O limite do poder soberano

sobre o indivíduo torna-se apenas, e tão somente, a morte do indivíduo, morte esta que acaba por ser totalmente banalizada, em

conseqüência da perda do sentido de experiência e autenticidade provocada pela totalização técnica.

O mundo, antes aberto para a experiência, é totalizado pela técnica, e a experiência do mundo enquanto mundo é perdida.

Agamben tenta o resgate de um ponto de partida ontológico para a reflexão política, problematizando, desde o início, a questão da

Vida na modernidade, agora entendida enquanto evento biopolítico por excelência. O conceito de bios, que desde Aristóteles tem

uma importância decisiva dentro da política, é tomado por um poder soberano que é disseminado durante o Século XX. Esta

disseminação, aliada com uma invasão sem precedentes da técnica científica no campo da política, permite que o conceito de Vida

seja controlado e tomado politicamente em todos seus aspectos.

Esta nossa concepção cultural de vida como algo que não pode ser definido, mas precisa ser incessantemente dividido e

articulado para permitir a possibilidade da política, indica que toda política, na sua origem, é uma biopolítica; um exercício de poder

sobre a vida dos indivíduos. O ingresso da zoe na esfera da polis constitui, portanto, o evento fundador da política e, neste sentido,

toda política já é uma biopolítica: uma intromissão de quem está de fora da lei, sob aqueles que estão sujeitos à mesma, no próprio

corpo daqueles que compõem a sociedade. Esta intromissão leva a condição do ser no mundo para um ponto de indeterminação,

uma perda de sentido do si mesmo. Uma determinação externa sobre o que é o humano.

Aqui, a influência de Hannah Arendt, e de seu trabalho nas Origens do Totalitarismo e no Sobre a Violência é notável. Se

aquela autora menciona que a violência é o surgimento de uma dimensão de intromissão da vida natural na ação política, Agamben

identifica nesta falta de uma cesura entre a dimensão da animalidade e aquela do homem, um tipo de experimento político, mas um

experimento que esconde, que deixa de lado o lugar onde o humano acontece: com a perda deste ethos fundamental, perde-se

também o sentido da ação humana, agora sempre determinada por um de fora.

No entanto, com a assunção do poder biológico, a animalização do homem enquanto objeto da política é inevitável.

Podemos dizer, mantendo a linguagem heideggeriana, que o homem é tomado enquanto ente no esquema político, e descrito e

totalizado enquanto tal; esta redução do homem ao objeto biológico, que pode ser manipulado, alterado, melhorado e mesmo

descartado, resulta na transformação da vida qualificada que tem seu lugar, e sua atuação na polis em uma vida nua que acontece no

campo – a imagem dos corpos dilacerados, manipulados e extintos na lógica de produção dos campos de concentração do III Reich,

aqui, surge como uma das conseqüências da assunção deste poder biológico – este limiar de indistinção entre espírito e corpo,

natureza e cultura.

A transformação da vida do indivíduo, e da consangüinidade em objeto da política é identificada por Levinas como uma

mentira, uma traição do contratualismo. Aproximar esta intuição de Levinas, em 1934, com a de Foucault que sugere que o

contratualismo que tem na vida e proteção da vida qualificada, na bios a sua origem, quando pretende a regulação da vida biológica,
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e do como viver dos indivíduos cai em um totalitarismo, em uma exacerbação do biopoder, parece inevitável.

O espaço político que surge desta objetivização, desta falta de cesura, desloca o local onde o ser surge e se desenvolve

culturalmente. A falta da passagem do natural para o cultural traz a política para o campo, e tira o espaço de experiência do ser no

mundo, o bios transforma-se em uma pura zoe, em uma vida nua exposta no campo.

Dos campos não há retorno em direção à política clássica; neles, cidade e casa tornaram-se indiscerníveis e a possibilidade

de distinguir entre o nosso corpo biológico e nosso corpo político, entre o que é incomunicável e mudo e o que é comunicável e

dizível, nos foi tolhida de uma vez por todas. E nós não somos apenas, nas palavras de Foucault, animais em cuja política está em

questão suas vidas de seres viventes, mas também, inversamente, cidadãos em cujo corpo natural está em questão a sua própria

política. (AGAMBEN, 2004:193)

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO:

 

A Bioética apresenta-se como um conjunto de valores humanos e sociais que, a exemplo do sucesso econômico da empreitada

norte-americana, está sendo fornecido como modelo às nações ocidentais e imitado por elas. Eles se apresentam como valores

inquestionáveis, justos e adequados ao progresso geral da humanidade, espalhando-se por todo o mundo ocidental e sendo

incorporados não só ao senso comum, mas ao próprio discurso acadêmico. Legitimados a partir da memória do Holocausto, eles

visam transpor as fronteiras nacionais e pôr em xeque antigas soberanias. Apenas conseguem mobilizar atitudes e efetivar-se como

prática política, no entanto, quando se articulam com as políticas públicas e com as legislações nacionais. Nesse momento, a

cidadania parece emergir da sua proclamada falência e se afirmar como a categoria em torno da qual as garantias se articulam. Ao

contrário do que se convencionou narrar, ela parece ser o ponto para o qual convergem as diretrizes supranacionais dos Direitos

Humanos, inspiradas no princípio de natureza humana. Constitui-se como o campo político em que efetivamente se é capaz de gerir

a vida dos indivíduos, conferindo a eles os direitos do homem e reafirmando a sobrevida dos Estados Nacionais, apesar da

propalada cantilena de seu próximo e certeiro desaparecimento.

 

6. REFERÊNCIAS

 

AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

______. Estado de Exceção. Trad. Iraci Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004.

______. Lo Abierto. 2ª ed. Trad. Flavia Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.

______. Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Trad. Selvino Assmann. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Cia das

Letras, 1999.

______. Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Cia das Letras,

1989.

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

_____. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

_____. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 899



_____. Origens do Totalitarismo. Anti-semitismo, Imperialismo, Totalitarismo.São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História. In: Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. Trad. Sérgio Paulo

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

_____. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985.

_____. Rua de mão única. São Paulo : Brasiliense, 1995.

_____. Sobre arte, técnica, linguagem e política. Lisboa : Relógio d'Água, 1992.

DE BONI, Luis Alberto (org). Ética e genética. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.

DERRIDA, Jacques. A Farmácia de Platão. 3ª ed. Trad. Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 2005.

______. Adeus a Emmanuel Levinas. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Perspectiva, 2004.

DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel Lévinas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004.

_____. Margens da filosofia. Campinas: Papirus, 1991.

_____.Force of law. In Deconstruction and the possibility of Justice – Cardozo Law Review, v.11, n.5-6, jul.-ago. 1989. p.919-

1046.

_____. Do espírito. Campinas: Papirus, 1987.

DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Trad. Maria Schuback, Petrópolis: Vozes, 2006. HEIDEGGER, Martin. Os conceitos

fundamentais da metafisica : mundo, finitude, solidão. Porto Alegre: Forense Universitária, 2003.

_____. Parmenides. Bloomington : Indiana University, 1998.

HÖFFE, O. CLonagem em seres humanos? Um balanço provisório do debate em torno da ética jurídica. Palestra proferida no

Simpósio do Instituto Goethe em Porto Alegre “Ética e Genética: A intervenção da genética na dignidade humana”. 2003. HOFFE,

Orfried (org). Diccionario de ética. Barcelona: Crítica, 1994.

_____. Justiça Política: fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

JAKOBS, Günther. Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do Inimigo. In: Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. JAKOBS,

Günther & MELIÁ, Manuel Cancio. Tradução: André Callegari e Nereu Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

______. ¿Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad. In: Derecho Penal del Enemigo: el

discurso penal de la exclusión. v. 2. Org. Cancio Meliá e Gómes-Jara Díez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.

LEVINAS, Emmanuel. Entre Nós: ensaios sobre a alteridade. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 900



BIOTECNOLOGIA GLOBAL: UTOPIA OU REALIDADE? 

MONDIAL DES BIOTECHNOLOGIES: UTOPIE OU RÉALITÉ?

Carolina Altoé Velasco

RESUMO
Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los, como afirma Paulo Bonavides. Para Milton Santos,
somente nesse sentido seria alcançada a humanização e legitimidade de um conceito que, da forma pela qual seu
processo se concretizou, tornou-se excludente. Com base na ácida crítica feita por Milton Santos sobre a
polarização da riqueza e da pobreza; da segmentação dos mercados e das populações submetidas; da tirania do
dinheiro e da informação, sustenta-se, nesse presente ensaio, que o processo biotecnológico, assim como a
verdadeira globalização, se concretize de forma includente e universal. Desse modo, seria possível a instauração
da idéia de saúde global alcançada através da biotecnologia. Defende-se a biotecnologia a serviço da sociedade
de forma equânime, ou seja, ao acesso de todos os que dela necessitam para a manutenção da vida digna.
PALAVRAS-CHAVES: Biotecnologia; globalização; direitos fundamentais; saúde pública; biodireito.

RESUME
Les droits fondamentaux globalize équivalent pour les généraliser, comme le dit Paulo Bonavides. Pour Milton
Santos, que cet effet serait obtenu l'humanisation et la légitimité d'un concept que la manière dont le processus
se matérialiser, il est devenu exclusif. Sur la base de la critique acide de Milton Santos sur la polarisation de la
richesse et la pauvreté ; la segmentation des marchés et des populations soumises; la tyrannie de l'argent et de
l'information, il est soutenu, que ce test, le processus de la biotechnologie, ainsi que la véritable mondialisation se
réalise alors inclusive et universelle. Ainsi, il serait possible d'introduire l'idée de la santé mondiale atteint grâce à
la biotechnologie. Il soutient les biotechnologies au service de la société de façon équitable, à savoir l'accès pour
tous ceux qui en ont besoin pour maintenir une vie décente. 
MOT-CLES: La biotechnologie ; la mondialisation; les droits fondamentaux; santé publique; biodroit. 

“Este é tempo de partido.
tempo de homens partidos.

Em vão percorremos volumes
viajamos e nos colorimos.

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua.
Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos.

As leis não bastam. [...]”.
 

Carlos Drummond de Andrade
"Nosso Tempo"

1. INTRODUÇÃO
 
 
            Apesar de a expressão globalização estar inserida em nosso cotidiano há certo tempo, pretende-se, nesse artigo, traçar um paralelo

desse conceito consagrado por Milton Santos e a biotecnologia.          

            Os avanços alcançados pelo processo biotecnológico impactam diretamente na qualidade de vida da sociedade, bem como no

desenvolvimento econômico e social. Assim também é verdade que a biotecnologia potencializa a geração de novas oportunidades na área

econômica e social para países desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, o aproveitamento de tais oportunidades por estes últimos

requer investimento significativo das iniciativas privada e pública.

            Assim, para que a biotecnologia alcance os resultados esperados, deve-se aparelhar o Estado, dentre outros itens, com base

acadêmica e científica. Uma correlacionada a outra. Jamais de forma singular. Consolidada essa estrutura, chega o momento de se investir

em um setor produtivo capaz de transformar o resultado da produção acadêmica e científica em bens e serviços.

É esse o sentido que a biotecnociência deve incorporar, segundo ideia defendida nesse breve estudo.
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2. NECESSIDADE DA TRANSDISCIPLINARIDADE NA CONTEMPORANEIDADE

 

Com base no fragmento do poema de Carlos Drummond de Andrade[1] citado na epígrafe do artigo, que deixa transparecer o

momento de alienação vivenciado pela personagem, defende-se a ideia de que o tempo do conhecimento fragmentado está no seu fim. Se

não no seu fim, certamente em visível declínio. E tal qual a mensagem deixada pelo autor do poema em 1945, quer-se que a sociedade

contemporânea adote um posicionamento. O posicionamento por qual espécie de biotecnologia deve ser instaurada. Ao menos uma certeza

– pensa-se que – existe: biotecnologia excludente, jamais. A experiência relatada outrora por uma globalização excludente (segundo Milton

Santos) não nos remete a boas lembranças: globalização perversa, fundada na tirania da informação e do dinheiro, na competitividade sem

fim coordenada por empresas que visam unicamente lucro com seus investimentos. Por isso é importante o investimento estatal em pesquisa

de ponta para que se sociabilizem as conquistas.

Tal qual o conhecimento, as ciências, os paradigmas, os princípios e as regras atravessam constantes transformações, a forma de

trabalhar com as inovações no campo da biotecnociência deve ser permeada pelo conhecimento das várias ciências a fim de que resulte na

melhor resposta possível à sociedade.  

Não se quer com isso asseverar que o conhecimento especializado possui valoração inferior do que o conhecimento globalizado. Mas

a especialização sempre crescente conduziu a uma segregação de conhecimento, em muitas passagens, o que resultou em uma dificuldade

de diálogo entre as várias ciências.

A transdisciplinaridade surge da necessidade de interação através do diálogo entre diferentes campos de conhecimento sem a

imposição de pensamento de uns sobre os outros. Essa transdisciplinaridade evoca uma postura de intercâmbio de conhecimento.  

Por isso a síntese de Edgar Morin sobre o que vem a ser ciência se ajusta ao momento com encaixe perfeito: a ciência é intrínseca,

histórica, sociológica e eticamente complexa. [2]
 

3. PROCESSOS BIOTECNOLÓGICO E DE GLOBALIZAÇÃO

 

Impossível introduzir esse tópico sem mencionar o posicionamento de dois pensadores que se debruçaram sobre o tema

globalização.

Sob a ótica de Zygmunt Bauman[3], “a globalização tanto divide como une; divide enquanto une – e as causas da divisão são

idênticas às que promovem a uniformidade do globo”.

Conforme Milton Santos, a globalização é o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. É expressa de dois

modos: a globalização como fábula e a globalização como perversidade. (i) A primeira sustenta o mito do encurtamento de distâncias. De

um mundo acessível a todos. Um mercado capaz de homogeneizar o planeta. (ii) A segunda apresenta uma economia tirana, em que as

diferenças são aprofundadas. O desemprego torna-se crônico. A pobreza aumenta. Novas enfermidades se instalam e as antigas,

supostamente erradicadas, retornam de forma triunfal. [4]
Os autores se afinam nesse ponto: o processo de globalização é um projeto irreversível. Porém, a depender da sua implementação,

pode homogeneizar ao invés de polarizar.

Para Milton Santos, o fator preponderante para o florescimento do aspecto negativo da globalização é a competitividade. Sustenta

que a causa germinativa da globalização perversa é determinada por comportamentos competitivos, que caracterizam ausência de

compaixão. E esses comportamentos, por sua vez, ensejam ações hegemônicas. Diferencia, ainda, a concorrência da competitividade. A

concorrência pode ser benéfica se aspirar melhores resultados finais. Já a competitividade se justifica no alcance de um objetivo, em que a

única regra é a conquista da melhor posição, ou seja, é a capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas dos atores aos quais

serve. É uma espécie de guerra, em que os valores morais simplesmente são afastados.

Aponta, ainda, que o investimento no setor social acarreta um custo que o capital não se propõe a pagar.

Com base no exposto, o autor formula a premissa de que a “política” das empresas equivale à decretação de morte da Política.
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Sustenta que a política é feita com base no mercado, ou seja, em atendimento às necessidades individuais de cada empresa. Entretanto, o

mercado globalizado não existe como ator, mas como ideologia. Os novos atores são empresas globais que não defendem preocupações

éticas e finalísticas. Seu objetivo é puramente a obtenção de lucro.

Milton Santos menciona o sepultamento da política no sentido da transgressão da visão sempre ampla e coletiva que ela pressupõe.

De outra via, se materializa quando há consideração de tudo e de todos.

 
Nas condições atuais, e de um modo geral, estamos assistindo à não-política, isto é, à política
feita pelas empresas, sobretudo as maiores. Quando uma grande empresa se instala, chega com
suas normas, quase extremamente rígidas. [5]
 
 

Por outro lado, para Milton Santos, há uma possibilidade de mudança de paradigma. Ele defende uma outra globalização. A ideia

parte da construção de um mundo mais humanizado, no qual as pessoas não são substituídas por equações e tabelas estatísticas. 

Terminada essa introdução sobre globalização, passa-se aos apontamentos da biotecnologia, para, ao final, lançar-se a hipótese

deste sucinto estudo.

A biotecnologia é compreendida por importante instrumento de progresso na condição de vida humana ao aumentar os recursos

alimentícios mundiais e erradicar doenças, por exemplo. Mas é considerada, ao mesmo tempo, potencialmente perigosa, visto estar sujeita a

prática de abusos.

O desenvolvimento biotecnológico impõe, necessariamente, um modelo de regulamentação específico para as questões atinentes a

essa nova realidade. Os conceitos outrora condizentes com a realidade social podem não tutelar o que agora se pretende. Maria Celina

Bodin de Moraes[6] adverte que “há sempre defasagens entre a nova consciência social (teoria) e o comportamento que dela é resultante

(práxis), entre os valores apregoados e a prática quotidiana”. 

Jürgen Habermas atenta, criticamente, para o progresso das ciências biológicas e o desenvolvimento da biotecnologia. Segundo

afirma, estas ciências ampliam não apenas as possibilidades de ação já conhecidas, mas, também, possibilitam um novo tipo de

intervenção. E é nesse ponto que florescem questionamentos a propósito da ética empregada nas inovações, da autonomia do indivíduo e

das consequências para toda uma sociedade.[7]
Daí se inferir que tais velozes avanços suscitam um debate social em que emergem perguntas sobre seu sentido, alcance e

consequências. Portanto, no intuito de responder a essas e outras questões, evidencia-se a necessidade e urgência de uma reflexão ética[8]
acerca do tema.

No intuito de não incidir na delimitação e precisão excessivas, Santiago Grisolía apresenta uma definição bem extensa de

biotecnologia, qual seja, “o desenvolvimento de uso de tecnologias baseadas no conhecimento de matéria viva para obter melhores

produtos para uso humano”. [9] Defende que as novas aplicações biotecnológicas são possíveis graças às investigações e estudos

interdisciplinares. Dentre as áreas, destacam-se medicina, farmácia, agricultura, pecuária, biotecnologia do meio ambiente e armas

biológicas. [10]
Santiago Grisolía – que ampliou a proposição de A. Sasson[11] – defende que o desenvolvimento da biotecnologia pode ser

fragmentado em cinco períodos principais:

 
O primeiro período corresponde ao século XIX e a principal e importantíssima figura é Pasteur.
Durante esse período, a seleção de organismos de origem microbiana, particularmente para processos de
fermentação, chegou a ser conhecida, estudada e largamente empregada.
O segundo período corresponde aos anos de 1940 a 1950, concomitantemente à Segunda Guerra
Mundial, em que os esforços voltaram-se para a produção de antibióticos. Inicia-se como trabalho
de Chain Florey, como uma continuação do descobrimento da penicilina, por Fleming. Nesse
período, a produção de muitos aminoácidos, vitaminas etc. chegou a ser corrente e eficaz.
O terceiro período corresponde aos anos 50; esse é o momento de grandes avanços na
Bioquímica, especialmente o esclarecimento de processos que levaram à compreensão do
metabolismo intermediário.
Os avanços da genética molecular nos anos 60 podem ser considerados o quarto período.
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O quinto período começa na década de 70. E é talvez o de maior interesse para este encontro,
particularmente pelo descobrimento das enzimas de restrição, por Arder, Smith e Nathans, e pelo
descobrimento de ligases para unir fragmentos de DNA. Pouco tempo depois, a recombinação
molecular de DNA de organismos foi iniciada por Paul Berg [...] e seus colaboradores. Essa
descoberta foi seguida, muito rapidamente, pela de Cohen e Boyer com sistemas de E. coli que
utilizavam DNA recombinante, produzindo proteínas com aplicações terapêuticas e que poderiam
ter valor comercial. [12]

 

E é justamente por apresentar “valor comercial” que reside a preocupação com o uso indevido da tecnologia empregada na área da

saúde. É determinante, a fim de justificar o interesse[13] social das pesquisas, que se assegure tratamento a todos e não o reserve apenas

a poucas pessoas privilegiadas ou para alguns hospitais que disponham de alta tecnologia. A biotecnologia deve estar a serviço da

homogeneização do nível de saúde social. Entretanto, essa forma de pensamento não é pacífica. Volnei Garrafa[14] já solicitava atenção

para tal problemática em uma publicação datada de 2001, que certamente não é a mais remota. Atentava o autor para o seguinte aspecto:

a relação da biotecnociência e a sofisticação tecnológica. Fica claro em sua exposição a preocupação com o desenvolvimento tecnológico na

área da saúde, já que alguns dos principais pesquisadores do mundo começaram a levantar inquietantes questionamentos sobre o futuro no

que tange às descobertas científicas como um bem comum ou como um privilégio para poucos.

Luc Montagnier aponta para uma perspectiva desumana, mas real, segundo seu ponto de vista:

 

A pesquisa médica nos levará sem dúvida a soluções extraordinárias, porém serão tão caras que
ocasionarão tremendas questões sociais. As terapias preventivas, que poderão ser aplicadas antes
do aparecimento de lesões irreversíveis, quem sabe cheguem a prolongar a vida média por mais
vinte anos... As conseqüências sociais dessa revolução, porém, serão imprevisíveis. Está claro que
não poderão beneficiar 10 bilhões de indivíduos e que os benefícios serão somente para os que
tenham meios para pagar.[15]  

 

A questão ventilada guarda, portanto, relação direta com as prioridades de investimento por parte do ente estatal e quanto do seu

orçamento será direcionado em políticas públicas de saúde.[16]
Em decorrência da necessidade social em concretizar seu direito fundamental à saúde[17], o recurso ao judiciário tem se mostrado

ferramenta eficaz.

A expressão “judicialização da saúde” tem sido bastante empregada nos últimos anos em termos jurisprudenciais.

Ingo Sarlet[18], em breve síntese, aponta que o Poder Judiciário, somente na metade da década de 1990 abandonou uma postura

mais tímida em relação a judicialização da política e do mesmo modo em relação à própria efetividade do direito à saúde. Afirma que é

necessário controlar a era dos extremos:

 
Tanto a rejeição da mera programaticidade é necessária quanto também rejeitar e controlar o
famoso “pediu-levou”, não importa quem pediu, o que pediu, as conseqüências da decisão. A
busca, portanto, de uma conciliação entre a dimensão subjetiva, individual e coletiva do direito à
saúde e a dimensão objetiva da saúde como dever da sociedade e do Estado, e de como a
judicialização deve ser sensível a ambas as dimensões. [19]
 
 

Diante do conceito de saúde positivado na Constituição de 1988 (“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal[20] e igualitário às ações

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”[21]), abandona-se um sistema que considerava a saúde pública apenas como

forma de prestação do Estado e assume-se por seu dever a garantia da saúde mediante formulação e execução de políticas econômicas e

sociais, além da prestação de serviços públicos de promoção, prevenção e recuperação. É o que o texto constitucional expõe no art. 196.

Cabe, assim, ao Estado, executar medidas voltadas à proteção das pessoas, de forma a concretizar o direito em sua dimensão positiva. Tal

direito somente será cumprido pelas instâncias governamentais quando as mesmas adotarem providências destinadas a promover, em

plenitude, a satisfação da determinação constitucional.       
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Com respaldo no texto constitucional, infere-se que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata e eficácia

plena, o que não autoriza ao legislador infraconstitucional mitigar seus efeitos (art. 5º, § 1º, CRFB/1988).

            Com fundamento no exposto, pode-se denominar o momento atual por fase de redemocratização na esfera da saúde.

 

4. PANORAMA DO GRAU DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INVESTIMENTO PÚBLICO NO SETOR DA SAÚDE

 

O Brasil, em face da necessidade de estabelecimento de uma maior segurança para o desenvolvimento na área biotecnológica

instituiu, através do Decreto nº 6.041, de 08 de fevereiro de 2007, a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia.

Por esse decreto, biotecnologia foi definida por “conjunto de tecnologias que utilizam sistemas biológicos, organismos vivos ou seus

derivados para a produção ou modificação de produtos e processos para uso específico, bem como para gerar novos serviços de alto

impacto em diversos segmentos industriais”.[22]
            Segundo Brigitte BEUZEKOM e Anthony ARUNDEL[23], esse setor se apresenta como um dos mais promissores da economia

mundial e está em pleno crescimento nos últimos anos.

De acordo com levantamento realizado em dezembro de 2009, o Brasil possui déficit na balança comercial na área de saúde em

torno de US$ 6 bilhões, incluídos nesse valor os fármacos (princípios ativos), medicamentos, vacinas, hemoderivados, reagentes para

diagnóstico, aparelhos sofisticados e próteses. A fim de diminuir o valor dessas despesas, o governo se viu impelido a adotar diversas

medidas articuladas para estimular a implementação no país de um complexo industrial na área da saúde. Para tanto, traçou metas que

deverão ser cumpridas até 2013. Com isso poderá se chegar a uma economia de US$ 4,4 bilhões e desenvolvimento de tecnologia para a

produção nacional de 20 itens estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), como medicamentos antiaids e para tratamento de

algumas doenças negligenciadas (malária, mal de chagas, tuberculose, entre outras).[24]
Deste modo, o investimento no setor de saúde no país não deve ser tratado apenas por política social, mas como alavanca para o

desenvolvimento econômico, que, por sua vez, gera inovação, empregos e renda. Segundo constata Franco Pallamolla[25], a saúde é um

dos setores que mais rapidamente incorporaram as inovações tecnológicas. E mais, o Brasil, em sua opinião, possui vocação para uma das

áreas que mais revolucionam a indústria da saúde: a biotecnologia. [26] Infere-se, portanto, a relevância do papel do Estado nessa área

específica de desenvolvimento. Tem-se por indispensável uma decisão política que implique em efetivo compromisso com o deslinde da

área, o que leva ao afastamento das barreiras que ainda hoje se contrapõem ao progresso da ciência e tecnologia em nosso país.

A matéria sobre direito à saúde no Brasil está na pauta do dia. Tanto está que foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) –

em 2009 – uma audiência pública[27] para discussão de questões ligadas ao direito à saúde. A título de exemplo, segue jurisprudência e

decisões[28] [29] com pertinência temática acerca da saúde pública, biotecnologia, acesso a tratamentos de saúde:

 
(A) Direito público. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos para tratamento de fertilização
artificial. Antecipação de tutela. Requisitos do art. 273 do CPC. Os medicamentos para tratamento de fertilização
artificial não se enquadram no art. 1º da Lei Estadual n. 9.908/93, que dispõe o fornecimento de medicamentos
excepcionais para pessoas carentes. Ausente a verossimilhança da alegação, assim como o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I do CPC). Agravo desprovido. (TJRS - Ag Inst. n. 70010293233 -
Porto Alegre, 21ª Câm. Cível, ReI. Marco Aurélio Heinz, j. 18.05.2005).
 
(B) Direito público ao especificado. Fornecimento de medicação destinado a propiciar a gravidez. Dever do
Estado. Inexistência. O Estado se obrigou a fornecer medicação excepcional a pacientes portadores de graves
moléstias e sem recursos para custear sua compra. Inteligência da Lei - RS 9.908/93. Teoria do mínimo
existencial perfeitamente aplicável ao caso, pois a pretensão da apelante volta-se ao desejo de engravidar, não
tendo relação com doença grave e que recomenda medicação excepcional. Existência de outros procedimentos
que podem garantir a satisfação pretendida pela apelante. Apelo improvído. (TJR5- Ap. Cível n. 70008522393, 3.
Câm. Cível, ReI. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, j. 19.08.2004).
 
(C) Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Fertilização in vitro. Ausência, no caso concreto, dos
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela impedem a sua concessão. Inocorrência de urgência
na realização da fertilização in vitro para a qual a agravante está inscrita no ambulatório de reprodução humana
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJR5 - Ag. Inst. n. 70007207632
- Porto Alegre, 3. Câm. Cível, ReI. Des. Paulo de Tarso Vieira 5anseverino, j. 04.12.2003).
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(D) BIODIREITO – DIREITO À SAÚDE – ALVARÁ – TRANSPLANTE DE RIM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535, II, DO CPC – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – OBJETOS SINDICÁVEIS PELO PODER
JUDICIÁRIO: INEXISTÊNCIA DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO DOADOR, NÃO-OCORRÊNCIA DE COMÉRCIO
OU DE QUALQUER TIPO DE CONTRAPRESTAÇÃO E POTENCIAL EFICÁCIA DO TRANSPLANTE DE RIM –
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO § 3º DO ART. 15 DO DECRETO N. 2.268/97 PELA LEI N. 10.211/01 QUE
ALTEROU A REDAÇÃO DO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 9.434/97.
1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos
apresentados pelos litigantes.
2. A autorização judicial exigida no caput do artigo 9º da Lei n.
9.434/97 tem três objetivos: (I) impedir lesão à integridade física do doador; (II) impedir o comércio de órgãos
ou qualquer tipo de contraprestação; e, (III) assegurar, na forma do § 3º do artigo 15 do Decreto n. 2.268/97,
potencial eficácia ao transplante de rim.
3. Todas as exigências proporcionais e razoáveis colocadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo para
evitar o comércio de órgão ou qualquer tipo de contraprestação e assegurar a potencial eficácia do transplante
de rim (direito à saúde) são ratificadas pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. É legal a exigência, para a retirada de rins, de comprovação de, pelo menos, quatro compatibilidades em
relação aos antígenos leucocitários humanos (HLA), salvo entre cônjuges e consanguíneos, na linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive.
5. A Lei n. 10.211/01, ao alterar o caput do art. 9º da Lei n. 9.434/97, não revogou ou retirou a eficácia do § 3º
do artigo 15 do Decreto n. 2.268/97, portanto correto o Tribunal de origem na aplicação da Lei e do Decreto.
Recurso especial improvido.
(REsp 1144720/DF, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe
16/12/2009)
 

 

Sustenta-se que a partir do momento em que novas tecnologias são criadas, o Estado é pressionado a incorporar as terapêuticas

resultantes de tais pesquisas, uma vez que a saúde é compreendida por direito fundamental do ser humano. É, portanto, dever do Estado

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. [30]
Ao se basear na jurisprudência coletada, resta evidente que o impacto das novas tecnologias na sociedade é um processo de

incorporação no qual o retorno não se faz possível. Entretanto, tal fato não justifica a fundamentação de instauração de um processo de

globalização biotecnológica excludente. Ao contrário. A defesa por uma ética contemporânea crítica pode se traduzir por base legitimadora

de uma nova identidade social, na qual o princípio da solidariedade social se personifique.

 

 

CONCLUSÃO

 

O mundo tem assistido aos avanços da ciência ao longo das últimas décadas. A biotecnologia é uma das áreas de crescimento. Por

ter abrangência ampla e permear diversos setores, tais como saúde, alimentação e agricultura, restringiu-se este breve estudo em analisar

apenas a influência da biotecnologia na área da saúde.

Assim, expõe-se uma síntese das ideias expostas no artigo:

            1. É inevitável a constatação de que o avanço da biotecnologia e sua crescente participação no mercado, inclusive de produtos

essenciais – como por exemplo, medicamentos – desloca formas tradicionais de produção.

            2. A biotecnologia potencializa a geração de novas oportunidades na área econômica e social para países desenvolvidos e em

desenvolvimento. Entretanto, o aproveitamento de tais oportunidades por estes últimos requer investimento significativo das iniciativas

privada e pública.

            3. A fim de que a biotecnologia alcance os resultados esperados, deve-se aparelhar o Estado, dentre outros fatores, com base

acadêmica e científica.

4. Assim como o conhecimento, as ciências atravessam constantes transformações; a forma de trabalhar com as inovações no

campo da biotecnociência deve ser permeada pelo conhecimento das várias ciências a fim de que resulte na melhor resposta possível a

sociedade.
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5. A transdisciplinaridade surge da necessidade de interação através do diálogo entre diferentes campos de conhecimento sem a

imposição de pensamento de uns sobre os outros.

6. A biotecnologia é compreendida como instrumento de progresso na condição de vida humana ao aumentar os recursos

alimentícios mundiais e erradicar doenças, por exemplo. Entretanto, é considerada potencialmente perigosa, visto estar sujeita a prática de

abusos.

7. Portanto, a biotecnologia que se quer ver instaurada é aquela que prima pelo ser humano em primeiro plano. Defende-se um

processo biotecnológico includente, em que a sociedade terá acesso a todo tipo de inovação que garanta a dignidade da pessoa humana.
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segunda, a cobertura dos demais procedimentos exigidos e a declaração de nulidade dos títulos extrajudiciais
emitidos pelo hospital em desfavor de Sérgio Melone. O juízo de primeiro grau determinou que a Amil arcasse
integralmente com os gastos havidos até março de 2000 relativamente aos transplantes autólogos e julgou
improcedente o pedido da segunda ação, ressalvando apenas a realização de reembolsos dos gastos. O Tribunal
de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação, estendeu a cobertura determinada pela sentença até o evento
ocorrido em janeiro de 2002, mantido apenas o direito de reembolso para os demais eventos. No STJ, a Amil
alegou que há autorização legal para exclusão do transplante autólogo dos limites da cobertura. Ao decidir, a
relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a questão foi tratada pelo TJSP também em perspectiva
estritamente constitucional, com enfoque no direito fundamental à vida. Assim, ressaltou a relatora, nos termos
da Súmula 126/STJ, é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se baseia em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário.
 
[30] Art. 2º da Lei 8.080/90.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 910



BIOÉTICA E DOENÇA MENTAL: DIÁLOGOS A PARTIR DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS.

BIOÉTICA Y SALUD MENTAL: DIÁLOGOS DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

Francislaine Brasil Cenci

RESUMO
O presente trabalho objetiva apresentar as construções contemporâneas da psiquiatria e da
psicologia no que diz respeito à doença mental, bem como esclarecer o princípio do respeito à
autonomia da pessoa humana, como ele é aplicado no campo da saúde e como o direito do
doente mental pode ser garantido a partir da aplicação dos elementos do consentimento
informado. Essa perspectiva marca a necessidade da aplicação de outros princípios da bioética
para delimitar o agir do profissional de saúde mental tais como a beneficência, a não-
meleficência e a justiça. Pretende, por fim, definir o conceito de vulnerabilidade buscando fazer
o paralelo entre a condição de vulnerabilidade do doente mental e os tratamentos propostos
pelos profissionais de saúde mental na atualidade. O diálogo entre os diversos saberes contribui
para uma visão de homem que contemple todas as dimensões da existência humana. Levar em
consideração as diversas causas do adoecimento pode garantir a execução dos princípios de
respeito à autonomia da pessoa, de beneficência, de não-maleficência e justiça por uma equipe
transdisciplinar. 
PALAVRAS-CHAVES: bioética; doença mental; respeito à autonomia; atividade clínica

RESUMEN
Este estudio presenta la construcción de la psiquiatría y la psicología contemporánea en lo que
respecta a la enfermedad mental, así como la aclaración del principio de respeto a la autonomía
del individuo, tal como se aplica en el ámbito de la salud y el derecho de los enfermos mentales
pueden obtenerse de la aplicación de los elementos del consentimiento informado. Esta
perspectiva marca la necesidad de aplicar otros principios de la bioética para definir el acto de
profesionales de salud mental tales como la beneficencia, no meleficência y la justicia. Quiere,
por último, definir el concepto de vulnerabilidad que buscan hacer el paralelo entre la
vulnerabilidad de los enfermos mentales y los tratamientos ofrecidos por los profesionales de la
salud mental en la actualidad. El diálogo entre los diferentes conocimientos contribuye a una
visión del hombre sobre todos los aspectos de la existencia humana. Tener en cuenta las
diversas causas de la enfermedad puede garantizar la aplicación de los principios de respeto a la
autonomía de la persona, beneficencia, no maleficencia y justicia por un equipo
transdisciplinario.
PALAVRAS-CLAVE: bioética; la enfermedad mental; el respeto por la autonomía; la actividad
clínica. 

INTRODUÇÃO
 

 

O presente trabalho pretende discorrer sobre a doença mental, sua definição e formas de tratamento a partir de

uma perspectiva histórica, bem como “indagar” sobre os direitos atribuídos àqueles cuja capacidade de decidir e escolher sobre o

melhor para si é limitada. É justamente pela condição de vulnerabilidade do doente mental que a psiquiatria e a psicologia precisam

encontrar bases éticas para resguardar os direitos do doente mental, propor melhores tratamentos e fazer valer a vontade do paciente

quando este não tiver condições de decidir ou garantir o melhor para si. Enfim, quando a autonomia da pessoa estiver limitada seja

por vulnerabilidade física, social ou psíquica, a discussão Bioética pode contribuir estabelecendo as bases éticas para o agir do

profissional de saúde mental.
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 Definida como a ética da vida e para a vida, a bioética faz a ponte entre as ciências e a humanidade e traz à

discussão as questões éticas que envolvem os profissionais da saúde e as demais áreas que atuam direta ou indiretamente com o

humano. Contudo, segundo Zancanaro (2007, p.47), a bioética não é uma nova ética nem uma nova ciência, pois trata-se de uma

nova disciplina “com responsabilidade de deliberar em torno de problemas emergentes ligados aos avanços científicos e

tecnológicos e seus impactos sobre o agir”.

 Segundo Dall´Agnol (2004), o termo Bioética foi utilizado pela primeira vez pelo médico norte-americano V.

R. Potter. Em 1970 Potter escreve um livro intitulado Bioethics: a bridge to the future onde defende uma abordagem mais

humanista e mais global para problemas vitais à humanidade. Ele observou que a antiga ética (científico-tecnológica), além de não

abarcar questões importantes, contrariamente, contribuía para que os problemas se tornassem ainda mais graves, a ponto de colocar

a própria sobrevivência humana em risco. Surge, então, a necessidade de se pensar uma nova ética e de superar a dicotomia fatos

explicáveis pela ciência x valores estudáveis pela ética.

 Dall´Agnol (2004) afirma que a preocupação ética pela vida tornou-se importante em todas as ciências

relacionadas com a questão humana. Nas áreas da saúde, a discussão ética tornou-se importante para a medicina, a biologia, a

psicologia, a enfermagem, a fisioterapia, dentre outras. Nas áreas das ciências sociais, a Educação e o Direito passaram a incluir o

estudo, a pesquisa e a discussão sobre a importância da ética para a vida do indivíduo e da coletividade. A Bioética é, portanto,

matéria transdisciplinar, e é tema central na filosofia moral. Como área do conhecimento, a Bioética possui seus fundamentos na

abordagem conhecida como principialismo, que foi elaborada pelo Relatório Belmont[1]. No entanto, é a partir da sistematização

dos eticistas Beauchamp e Childress que o principialismo tornou-se a principal base para as discussões e resoluções de temas que

dizem respeito aos fundamentos da bioética. Beauchamp e Childress sistematizaram a abordagem “principialista” em quatro

princípios básicos: respeito à autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça. (Dall´Agnol 2004, p.14)

 O primeiro principio, o respeito à autonomia, é relativo à capacidade de decidir fazer ou buscar aquilo que se

julga ser o melhor. Esse princípio traz a concepção de que o ser humano tem liberdade de escolher o melhor para si e possui,

também, capacidade para agir intencionalmente. Entende que, com exceção daquelas pessoas com dificuldades mentais, menores de

idade ou seres inimputáveis, as pessoas em geral possuem a capacidade e o direito de decidir sobre sua própria vida.

 O segundo princípio, o de beneficência, diz respeito à ação do profissional da área da saúde e refere-se a fazer

o bem, fazer o melhor para a pessoa.

 Já o princípio de não-maleficência complementa o princípio de beneficência, pois diz respeito ao dever que

tem o profissional de fazer o bem, de fazer o melhor para a pessoa que, em um contexto determinado, necessita dele. Desta forma,

não deve somente fazer o bem mas também evitar o mal. Este principio merece uma melhor atenção, pois envolve outros princípios

como por exemplo o da autonomia. Um profissional que não tenha embasamento de qualidade para propor um tratamento adequado

para seu paciente pode estar desrespeitando sua autonomia, uma vez que desconhecendo a formação do profissional não tem a

possibilidade de escolher sobre seu tratamento. 

 O quarto princípio, e que também permeia os demais, é o da justiça, que diz respeito à eqüidade da distribuição

de bens e o direito à saúde. O objetivo deste princípio é o de evitar a discriminação, a marginalização e a segregação social. Em

relação à saúde, o desrespeito a esse princípio pode ser observado nos casos onde o profissional não possui formação adequada e

oferece um atendimento para o qual não está capacitado (desrespeito também aos princípios de não-maleficência e autonomia).  

 No Brasil, conforme nos mostra Dall´Angnol (2004), o principialismo foi adotado como base ética das

pesquisas envolvendo seres humanos. No preâmbulo da resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde está descrito que, sob a ótica

do indivíduo e da coletividade, os referenciais da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência, justiça, entre outros, visam

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Desta forma,
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observa-se que a legislação brasileira busca normatizar as questões referentes à pesquisa com seres humanos tendo como base a

Bioética e sua abordagem principialista.       

Aqui também cabe incluir a filosofia de Jürgen Habermas, pois este fornece elementos para a reflexão bioética

sob uma nova perspectiva. Habermas (1984) caracteriza a esfera pública como um local multi e interdisciplinar onde se discute e

são estabelecidas as normas sobre determinados temas. Neste local a realidade é construída entre as pessoas a partir do diálogo, da

argumentação e do entendimento. Esta também é uma característica da Bioética, pois é um espaço onde as pessoas de todas as

representações se unem para discutir assuntos comuns, constituindo fóruns de profissionais de todas as áreas e disciplinas,

caracterizando, assim, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Podemos, também, acrescentar a característica de

transdisciplinaridade, pois tais fóruns transcendem as especialidades, o que proporciona um saber comum entre as áreas, no

benefício das pessoas e na resolução de dilemas éticos.

 Deste modo observa-se que a importância de uma discussão ética na área da saúde, de forma mais especifica

no campo da doença mental, é incontestável. De acordo com a própria história do conceito de loucura (apresentada na parte I), o

olhar para a doença e a humanização do tratamento só acontecem quando outras áreas do conhecimento passam a discutir e criar

novas formas de lidar com a doença. 

A Bioética entende que não há progressos onde uma determinada área se fecha em seu conhecimento e ali

permanece sem interrogar antigas concepções e fazeres. Reconhece que o ser humano é bio-psico-social-espiritual e o progresso na

área da saúde só acontece quando todos os aspectos do ser humano são considerados no momento de sua recuperação. Em outras

palavras, a visão generalista proposta pela Bioética sugere que se privilegie a pessoa, sua história individual, seu ambiente, suas

relações interpessoais e, apenas por fim, sua condição de adoecimento. 

 Partindo desta visão holística de ser humano, o trabalho aqui proposto buscará demonstrar as contribuições das

discussões da bioética no campo da doença mental. Com este propósito foi estruturado em três partes. A primeira visa apresentar o

percurso que vai das primeiras concepções acerca da loucura até as construções contemporâneas da psiquiatria e da psicologia no

que diz respeito à doença mental. A segunda parte busca esclarecer o princípio do respeito à autonomia da pessoa humana, como ele

é aplicado no campo da saúde e como o direito do doente mental pode ser garantido a partir da aplicação dos elementos do

consentimento informado. Essa perspectiva marca a necessidade da aplicação de outros princípios da bioética para delimitar o agir

do profissional de saúde mental, tais como a beneficência, a não-maleficência e a justiça. E, por fim, a terceira parte pretende definir

o conceito de vulnerabilidade buscando fazer o paralelo entre a condição de vulnerabilidade do doente mental e os tratamentos

propostos pelos profissionais de saúde mental. E, através dessa discussão, retorna ao conceito de consentimento informado e

apresenta a problemática da aplicação de seus elementos no tratamento do doente mental.

 

 

I – A DOENÇA MENTAL
 
 

Com o objetivo de melhor esclarecer a temática aqui proposta, empreendemos uma breve reconstrução

histórica acerca das múltiplas representações que surgem sobre as ditas “desordens mentais” ao longo da história, indicando como

se deu a apropriação destas pelas ciências médicas-psiquiátricas e psicológicas.

Em sua obra “Doença mental e psicologia”, FOUCAULT (1994), aponta que somente no começo da era

clássica a loucura foi tornando-se exclusivamente uma forma de desvio. Antes do século XIX, a experiência da loucura no mundo

ocidental era tida de diferentes maneiras, muitas delas nem sempre a definiam de forma negativa. Contudo, alega FOUCAULT

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 913



(1994), não há dúvida de que desde a medicina grega uma certa parte no domínio da loucura já estava ocupada pelos conhecimentos

elementares de patologia e às práticas que a ela se relacionam.

Entretanto para os gregos o sentido da loucura não se esgotava na patologia. Na crença de que seu destino era

comandado pelos deuses, a loucura tinha um sentido místico de revelação sem nenhuma conotação pejorativa. Os gregos não

descartaram o sagrado, presente em todas as manifestações humanas. (FOUCAULT, 1994, p.76)

De acordo com FOUCAULT (1994), durante e até o final da Idade Média a loucura fazia parte do cotidiano

apresentando-se livremente por todos os espaços sociais. Ele constatou, também, que não havia uma preocupação médica com o

louco nem tampouco com seu retraimento - isolamento. O grupo de pessoas excluídas eram os leprosos, que eram ao mesmo tempo

temidos e sagrados e sua doença era símbolo da raiva e da bondade de Deus, uma vez que a doença era para o leproso o caminho

para a purificação e a salvação.

Para FOUCAULT (1994), o Renascimento e as profundas mudanças culturais trazidas por este marcaram

também uma diferença na maneira de perceber a loucura. Neste período histórico, os loucos muitas vezes eram embarcados e

encerrados em uma nau errante de cidade em cidade cujo sentido simbólico era o de exílio ritual. Embarcá-los consistia em

purificá-los e assegurar que partiriam para longe.

No século XV duas visões diversas coexistem sobre a loucura e são expressas através da arte. De acordo com

FOUCAULT (1994), a visão expressa pelas imagens (pintura) e a visão anunciada pelo discurso (literatura e filosofia) passam a

serem associadas primeiramente às figuras de animais magníficos que, posteriormente, em uma condição mística, revelariam a

verdade do homem.

Porém, diferente das artes, na literatura, conforme nos mostra REIS (2000), o discurso vigente no século XV

era o de que a loucura não expressaria os verdadeiros mistérios do mundo, mas estaria ligada às fraquezas, temores, covardia e erros

da condição humana. Aqui, portanto, ela ocupa o primeiro lugar na hierarquia dos vícios inerentes à condição de aberração humana.

A loucura então passa a arraigar-se num universo moral aprisionada a uma "consciência crítica", alocada a

partir do discurso, opondo-se de certa forma à "experiência trágica" exposta pelas imagens. Contudo essas duas formas de

representação da loucura interpenetram-se tecendo uma única trama de significações. Desta forma, no século XV, conforme nos

apresenta REIS (2000), a loucura não é tida como um objeto exterior por estar presente em toda parte, mesmo sendo esse período

histórico o de abertura dos primeiros hospitais ligados ao tratamento do louco.

Já no século XVI as mudanças no pensamento provocadas por René Descartes (1596-1650) são radicais e

determinantes para os séculos futuros. Segundo REIS (2000), Descartes arma as bases do pensamento moderno através de uma

filosofia que expressa sua preocupação com o problema do conhecimento, o que tem como ponto de partida a valorização absoluta

da razão (do entendimento) e a busca de uma verdade primeira que não possa ser colocada em dúvida. A máxima de Descartes

"Penso, logo existo” afasta o louco da possibilidade de existência, uma vez que a loucura é condição de impossibilidade do

pensamento, do entendimento. Desta forma, a partir do racionalismo moderno entendimento e loucura se separam. A "consciência

crítica" propagada pela literatura e pela filosofia vai ganhando força e, concomitantemente, vai prejudicando a "experiência trágica"

das imagens que vai subsistir inexplicavelmente e clandestinamente nos pensamentos e nos sonhos.

Segundo REIS (2000), no início do século XVII a loucura passa definitivamente a ser nomeada e entendida
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como o antagônico imediato da razão. Por toda a Europa criam-se casas de internação para o denominado louco. O mundo da

loucura, que antes fazia parte do mundo social, será desvinculado deste e tornar-se-á o mundo da exclusão. Na França cada grande

cidade terá seu Hospital Geral que, a despeito do nome, ainda não tem um caráter médico e abriga também criminosos e mendigos e

outros excluídos da sociedade. Nesse contexto a loucura ainda não foi confiscada pelo poder médico mas já faz parte dos excluídos

da ordem social.

De acordo com REIS (2000), com o advento da Revolução Francesa a prevalência da ordem burguesa e a

declaração dos direitos do cidadão, a ordem jurídica passa a não saber mais legislar sobre a loucura e é neste momento que a

medicina inicia sua assimilação da loucura. Em resposta à questão de como julgar um criminoso que não tem noção da

contravenção que comete, a medicina adota a loucura como seu objeto de estudo científico.

Conforme para CLAVREUL (1983), a medicina, ao iniciar sua inquietação com a loucura, traz consigo a

objetividade e a cientificidade que representam seu imperativo metodológico. Para ele o discurso da medicina tem como objetivo

excluir a subjetividade tanto daquele que fala como daquele que escuta. Dito de outra forma, a suposta objetividade da medicina

passa a abolir a subjetividade do médico e também a do paciente tornando a relação médico-paciente vazia e distante.

Essa postura é colocada em questão e mostra-se paradoxal, pois o que já é um problema nas relações

estabelecidas com “doentes orgânicos” passa a ser ainda mais grave em se tratando de “doentes mentais”. A medicina engendra-se

em uma tarefa diferenciada, qual seja, tratar não mais aspectos externos e objetivos mas aspectos diretamente relacionados à própria

constituição do paciente como sujeito. “A loucura não se situa em um órgão que possa ser isolado, examinado em suas funções. A

loucura é o próprio sujeito louco em sua totalidade”. (CLAVREUL, 1983, p.12)

É nesse cenário que a especialidade médica da psiquiatria começa a atuar de maneira adaptativa. Ou seja, ao se

apropriar da loucura a psiquiatria traz consigo seu pressuposto de doença como um desvio social. Então, todos os esforços do

médico-psiquiatra serão no sentido de adaptar o sujeito às normas sociais e fazê-lo “normal” como são todos os outros indivíduos

que vivem em sociedade. 

Entretanto há um movimento positivo nesta apropriação da loucura pela ciência. Segundo REIS (2000), a

assimilação da loucura pela ordem médica permitiu que o fenômeno fosse estudado pela ciência e desta forma alguns avanços foram

feitos.  Mas não se pode negar que a vantagem de tal domínio termina aí, pois, ao mesmo tempo em que se passou a conhecer e

intervir de maneira mais eficiente na loucura deu-se também o início efetivo de sua segregação e de sua exclusão, onde, mais do que

nunca, qualquer manifestação “do louco” passou a ser encarada como erro, desvio, patologia

Também essa apropriação por parte da psiquiatria permitiu que a partir das várias descobertas muitas hipóteses

fossem surgindo e os sintomas da loucura fossem sendo assimilados a partir de causa e efeito e, também, fossem sendo divididos em

categorias. A terminologia “doença mental” tomou o lugar da de loucura e passou-se a estabelecer critérios de diagnóstico e

resoluções psiquiátricas para o tratamento médico da doença mental.

Tais critérios começaram a ser criados a partir do século XIX e servem ainda hoje de base para os manuais

utilizados pelos profissionais das áreas psiquiátricas e psicológicas, denominados DSM IV[2] e CID-10[3]. Esses manuais são

instrumentos utilizados para explicar as doenças mentais e definem as diversas formas de manifestação como qualquer anormalidade

no cérebro ou no seu funcionamento. Resalta-se, também, que a anormalidade perante o comportamento aceito de uma sociedade

pode ser indicativo de doença.
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Com o auxilio desses manuais, pode-se estabelecer duas distinções fundamentais acerca das doenças mentais.

São elas, a neurose e a psicose, exemplificadas e classificadas a seguir:

 

NEUROSE:  é toda a psicopatologia leve onde

a pessoa tem o conhecimento de seu problema,

mas há manifestações psicossomáticas, que são

notadas por este, e que servem de aviso para a

pessoa procurar um tratamento psicológico ou

psiquiátrico.

Algumas classificações para essa

psicopatologia leve são:

1) Transtornos de ansiedade: o indivíduo têm

ataques de ansiedades antes ou depois de

realizar algo, ou muitas vezes nem realizá-lo.

(é patológico quando excessivo)

2) Depressão: intenso retraimento e medo do

mundo exterior. Causa baixa auto-estima e

pode levar ao suícidio.

3) Fobias: é o medo a alguma situação. Pode

ser medo de ambientes fechados

(claustrofobia), medo de pessoas (sociofobia),

etc.

4) Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC): é

a repetição de algum ato diversas vezes ao dia,

não controlável e causador de grande

ansiedade;

5) Sindrome do pânico: causa grande aflição e

medo diante de alguma situação.

6) Distúrbio bipolar : O individuo muda de

ânimo e volta ao normal e em curto periodo de

tempo.

 

 

PSICOSE: se caracteriza por uma intensa fuga da realidade e é

classificada de três formas: pela manifestação, pelo aspecto

neurofisiológico e pela intensidade

Os aspectos neurofisiológicos são:

1) Funcional: age apenas no funcionamento do aparelho

psiquico, em suas ligações.

2) Orgânica: tem como característica mudanças ocorridas na

química do cérebro ou em mudanças fisiológicas e estruturais.

Manifestação: se divide em dois tipos principais:

1) Esquizofrenia: tem como aspectos principais a fuga da

realidade, as manias de perseguição, as alucinações, entre

outros.

2)Transtorno de afeto bipolar: tem por característica picos

muito grandes de humor em pouco espaço de tempo. Pode se

manistar de forma depressiva ou maníaca. Por estes dois

aspectos também conhecemos este transtorno como psicose

maníaco-depressiva. O doente sofre de mudanças de humor

constantes, sendo perigoso e gastador, e em fases maníacas

retraído, podendo cometer o suicidio, no estado depressivo.

As manifestações podem ser expressas pela intensidade na

agressividade e impulsividade, e são divididas em:

a) A fase aguda, reconhecida como fase de surto, é quando o

doente se torna violento, impulsivo e fora da realidade. É

necessária observação psiquíatrica constante, pois o doente

oferece risco para si e para outros.

b) Fase crônico: é a fase de relaxamento do doente, onde ele

está fora da realidade mas não põe em risco os outros e sua

vida. Este estágio é permanente e resulta de algum caso onde

não há cura.
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Obs: Os tipos de psicose apresentados precisam de

auxílio medicamentoso e  psicoterápico para

diminuir os sintomas e ajustar o comportamento.

 

A nosografia apresentada acima é utilizada pela psiquiatria e por algumas correntes da psicologia

contemporânea possibilitando assim um olhar específico sobre cada sintoma apresentado pelo paciente, bem como a intervenção

visando a sua saúde global.

A possibilidade de classificar os transtornos mentais e elaborar o dignóstico e a intervenção levando em

consideração a generalidade da vivência da pessoa humana, só se tornou possível a partir do que foi sendo pensado ao longo da

história da doença mental e após o surgimento de pontos de vistas diferentes do médico-psiquiátrico.

Segundo Colemam (1973), a partir do início do século XVIII com o avanço da psiquiatria frente a doença

mental (baseada na patologia orgânica do cérebro) a ciência passou a estudar mais profundamente as causas do adoencimento

mental. Contudo, mesmo com as muitas descobertas no campo da psiquiatria, observava-se que restavam ainda muitos aspectos

enigmáticos nas causas do adoecimento mental. Descobriu-se, por exemplo, que pessoas cujos sintomas eram similares aos daqueles

cuja patologia do cérebro era claramente diagnosticada, não possuiam nada de anormal em sua fisiologia cerebral mas, contudo, em

sua forma de agir, apresentavam uma desconecção com a realidade e um sofrimento sem nenhuma esplicação orgânica. É, pois, a

partir da observação dessa forma de adoecimento não orgânico que surge dentro da psiquiatria o ponto de vista psicológico, o que

faz surgir a Psicologia como uma nova área do conhecimento. O ponto de vista psicológico, conforme esclarece Colemam (1974),

pressupõe que:

(...) as frustações e conflitos comuns à vida diária podem tornar-se tão sufocantes que, em seus
esforços de ajustamento, o indivíduo recorreria ao emprêgo de reações mórbidas. Por exemplo, o
indivíduo que sente que falhou totalmente na vida pode tornar-se crônicamente desencorajado e
deprimido, ou pode projetar a culpa de suas dificuldades em outras pessoas que supostamente
trabalham contra ele. Em outros casos, o indivíduo pode apenas ter aprendido padrões desajustadores
de comportamento, por exemplo, mêdos irracionais ou fobias. Supunha-se que a acumulação de tais
padrões defeituosos de reação poderia levar a tipos mais extremos de comportamento anormal. Dessa
forma, as perturbações mentais poderiam ser provocadas por uma aprendizagem imperfeita ou pela
utilização de reações doentias aos problemas diários de ajustamento.(COLEMAM, 1974, p. 60)    

 

No entanto, conforme nos mostra Coleman (1974), no início do século XX, assim como a psicologia, também

outras disciplinas científicas progrediam rapidamente, entre elas a sociologia e a antropologia. Com isso a compreesão do papel dos

fatores socioculturais no desenvolvimento e no comportamento do homem deu origem a uma nova forma de pensamento. O ponto

de vista socilógico, que assim era denominado, por fazer constatações da interferência dos fatores socioculturais na saúde e no

adoecer do homem.  Com os avanços das pesquisas no campo da sociologia.

 

Logo se verificou que o homem é quase infinitamente maleável e que o desenvolvimento de sua
personalidade é, em grande parte, um produto da sociedade em que vive – de suas instituições,
tradições, valôres, idéias e tecnologia, - bem como da família específica e de outras relações
interpessoais a que está exposto. (Coleman, 1974, p. 71)
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Segundo Coleman (1974), com os avanços nas pesquisas a sociologia e a antropologia passaram a considerar

que havia uma relação entre os fatores socioculturais e as perturbações mentais. Verificou-se que a tensão social e cultural de uma

sociedade proporcionam a incidência da doença mental cujo tipo e sintoma está diretamente relacionado à configuração de

determinada sociedade.

Para Coleman (1974), foi o avanço proporcionado pelos pontos de vista organico, psicológico e sociológico

diante da doença mental que proporcionou ao homem a possibilidade de se auto compreender a partir de uma perspectiva holística.

Ou seja, a fusão dos três pontos de vista fez surgir um quarto, o ponto de vista holístico, que pressupoe que qualquer adoecer para

ser diganosticado, compreendido e tratado corretamente, deve, inicialmente, torna-se um problema médico, um problema

psicológico e um problema sociológico.

Desse modo a perspectiva holística, possibilitou às áreas da saúde a compreensão de que os determinantes do

comportamento do paciente são pluralistas e que os fatôres biológicos, psicológicos e sociológicos devem ser observados,

pesquisados e coordenados para que se possa ter uma compreensão do padrão de desenvolvimento das doenças mentais.

 
 

II – A DOENÇA MENTAL E O PRINCÍPIO DO RESPEITO À AUTONOMIA 

 

 

Para compreender a autonomia no contexto da doença mental e vislumbrar formas apropriadas de intervenção

terapêutica, é importante o conhecimento do conceito de autonomia em sua forma geral, distinguindo-o do respeito à autonomia.

Faz-se necessário, também, identificar novos caminhos que garantam o princípio da justiça ao paciente em situações onde sua

autonomia está impedida de ser exercida. 

A palavra autonomia vem do grego autos (eu mesmo, si mesmo) e nomos (lei, norma, regra). Desta forma,

autônomo é aquele indivíduo que goza de liberdade de escolha e pode, portanto, estabelecer as regras para si mesmo, isto é,

autodeterminar-se. Essa perspectiva em relação ao autogoverno é encontrada desde os antigos filósofos, contudo é em Kant que a

autonomia passou a ocupar o lugar de destaque no terreno da ética.

 De acordo com a proposta do imperativo categórico, a autonomia não deve ser entendida como exercício de uma

vontade incondicional, mas deve, sobretudo, se submeter a um critério de universalização. O modelo de autonomia sintonizado com

a conduta ética aparece explicitado nas citações a seguir:
 Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei
universal”. (p. 59) "Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de
qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio (KANT, s/d). 

 
A máxima kantiana surge devido à problemática estabelecida por uma liberdade incondicional, uma liberdade que

não leve em consideração as outras pessoas. Para ele, a ação de um indivíduo além de ter efeito em seu mundo privado, também

reflete na vida dos outros indivíduos. E, portanto, toda e qualquer ação deve, primeiramente, passar pela reflexão dos efeitos de tal

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 918



interferência.

Zancanaro (2007) ao tratar do princípio da dignidade da pessoa humana, enfatiza a idéia de Kant de que minha

ação deve sempre levar em consideração o princípio da justiça para que o homem possa viver bem na coletividade. Nas palavras de

Zancanaro (2007):

 
O princípio da dignidade da vida aponta imediatamente para um argumento kantiano. Sem ela nosso
entendimento seria demasiado abstrato e seríamos incapazes de vislumbrar procedimentos práticos. O
resumo do princípio categórico kantiano diz: “O homem é um fim em si e nunca pode ser considerado
como um simples meio”. Tal assertiva nos leva imediatamente às nossas relações interpessoais.
Observamos que muitas vezes são instrumentais, objetualistas, individualistas, egoístas, anti-sociais e
não têm a preocupação com o bem comum. Tais procedimentos não permitem ver o outro distinto de
mim em seu ser, sua individualidade, mas como alguém que posso usá-lo ou tirar algum proveito
pessoal. No entendimento de Kant, essas ações não permitem ver o outro como um fim em si mesmo,
ou seja, como algo distinto de mim e merecedor de respeito simplesmente porque carrega em si a
dignidade. (ZANCANARO, 2007, p. 53)

 
 

Em Kant a autonomia ganha um sentido universalizante, ou seja, a vontade de um individuo deve ser  sujeitada  à

vontade universal como garantia da individualidade e da dignidade dele mesmo e dos demais.

 Contudo, segundo Dall´Agnol (2004), Beuchamp e Childress apresentam as bases que definem o princípio de

respeito à autonomia da pessoa em um sentido diferente ao proposto por Kant. Segundo esses autores, a autonomia deve ser pensada

enquanto respeito à liberdade e à capacidade da pessoa de tomar decisões e, também, em relação às condições de cada pessoa.

 Para Beauchamp e Childress, conforme cita Dall´Agnol (2004), em se tratando de autonomia não se pode

esquecer que liberdade de escolha e noção de coletividade é um atributo dado à pessoa humana a partir de certas condições.

Considerando que o homem não nasce autônomo, mas aprende a sê-lo, alguns indivíduos são incapazes de exercer tal autonomia,

seja por sua condição biológica, sociocultural ou psíquica. Em resumo, as adversidades propostas pelo mundo para um determinado

indivíduo podem limitar o exercício de sua livre escolha ou sua autodeterminação, como em caso de pobreza extrema, educação

precária, doença física ou psicopatologia.

 Na interpretação de Dall´Agnol (2004), para Beauchamp e Childress não importam as diferentes formulações

sofridas pelo conceito de autonomia ao longo da história, uma vez que todas pressupõem o respeito à liberdade de exercê-la, sendo

limitada apenas pela necessidade de não causar dano aos outros. 

 Ainda segundo Dall´Agnol (2004), a formulação de respeito à autonomia elaborada por Beauchamp e Childress,

pode ser observada na relação profissional de saúde e paciente, assim como em qualquer outro tipo de relação. Também, segundo

estes, o respeito à autonomia da pessoa é condição imprescindível para normatizar as ações humanas no campo da saúde. Tais

normas podem ser assim expressas:

 
Fale a verdade; respeite a privacidade dos outros; proteja informações confidencias; obtenha
consentimento para fazer intervenções com pacientes; quando solicitado, ajude os outros a tomar
decisões importantes. (DAL´AGNOL, 2004, p. 33)

 

Tais normas definidas a partir de uma reflexão Bioética tentam determinar o limite da interferência de

determinados indivíduos sobre a vida das pessoas que se encontram com a autonomia limitada. Diante de um paciente, acrescenta

Dal´Agnol (2004), o profissional deve, primeiramente, conseguir o seu consentimento para fazer qualquer tipo de investigação

inicial e somente depois deste consentimento fazer um diagnóstico e prescrever algum tipo de tratamento. 

Esses cuidados iniciais no atendimento estão respaldados na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
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humanos, como pode ser claramente observado nos artigos 5 e 7:

 
Artigo 5 – Autonomia e Responsabilidade Individual. Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos
para tomar decisões, quando possam ser responsáveis por essas decisões e respeitem a autonomia dos
demais. Devem ser tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos indivíduos não
capazes de exercer autonomia.
Artigo 7 – Indivíduos sem a Capacidade para consentir. Em conformidade com a legislação, proteção
especial deve ser dada a indivíduos sem a capacidade para fornecer consentimento: a) a autorização
para pesquisa e prática médica deve ser obtida no melhor interesse do indivíduo envolvido e de acordo
com a legislação nacional. Não obstante, o indivíduo afetado deve ser envolvido, na medida do
possível, tanto no processo de decisão sobre consentimento assim como em sua retirada; (...)
(UNESCO, 2005)
 

Segundo Dal´Agnol (2004), a obtenção do consentimento informado é exigência claramente expressa no Código

Brasileiro de Ética Médica. No caso de pacientes que não perderam a autonomia, o profissional de saúde deve informar as

condições e os efeitos de um possível tratamento com o objetivo de obter o consentimento do paciente antes de iniciar qualquer

trabalho com este.

 Para Beauchamp e Childress citados por Dall´Agnol (2004, p. 35), o conceito de consentimento informado

possui alguns elementos um pouco mais amplos do que o referenciado no Código Brasileiro de Ética Médica. Contudo os

componentes do consentimento informado são mais amplos e pressupõem como precondição “a necessidade de competência para

entender e decidir e a voluntariedade na tomada de decisão”. Outro elemento importante é o informativo, pois indica “a efetiva

revelação ao paciente das informações relevantes sobre sua condição, recomendação de um plano de ação e entendimento do

diagnóstico e do prognóstico” e, por fim, “a efetiva decisão e a autorização explícita, preferencialmente, por escrito”.

 No entanto, a exemplo do doente mental, há pacientes cuja autonomia está limitada. Nesses casos, segundo Dall

´Agnol, é necessário que alguém represente o paciente e possibilite o cumprimento do consentimento informado levando em

consideração os melhores interesses e assegurando a qualidade de vida daquele que ele representa, independente do tratamento

proposto.

Conforme visto, um dos propósitos da Bioética é resguardar os direitos dos seres humanos que não estão em

condições de decidir sobre sua própria existência. Para garantir, no campo a saúde, os princípios de autonomia, beneficência, não-

meleficência e justiça, o profissional deve se mostrar capacitado quanto às competências teórico-práticas para lidar com

determinada patologia bem como resguardar o direito de informação e escolha no caso de pacientes que tenham a possibilidade de

agir intencionalmente. Contudo, no caso da doença mental, supõe-se que a autonomia da pessoa acometida por um distúrbio grave

deva ser resguarda por ações terapêuticas apropriadas tendo como base, entre outros princípios, o princípio de beneficência e

respeito à autonomia, priorizando o consentimento informado.

 
 

III – DOENÇA MENTAL E VULNERABILIDADE
 
 

Segundo Neves (2006), a palavra vulnerabilidade é de origem latina e deriva da palavra vulnus que significa

ferida. Ela determina, pois, a susceptibilidade de ser ferido. O primeiro texto no campo da bioética em que a noção de vulne-

rabilidade surgiu com uma significação ética específica foi o Belmonl Repart: ethical principIes and guidelines for the protectian

af human subjects af research publicado em 1978. Este tinha como objetivo estabelecer os princípios éticos fundamentais a serem
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respeitados em todo trabalho de pesquisa envolvendo seres humanos. Nesse contexto a noção de vulnerabilidade é introduzida no

Relatório Belmont para classificar quais são os indivíduos vulneráveis, especificando aspectos pessoais, populacionais e culturais,

e, também, quais são aqueles que podem vir a se tornar vulneráveis dadas as possibilidades externas e os que não são vulneráveis. 

De acordo com Neves (2006), na definição das Diretrizes Éticas Internacionais de Pesquisa revisada pelo

Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas,

 
(...) pessoas vulneráveis são pessoas relativa ou absolutamente incapazes de proteger seus próprios
interesses. De modo mais formal, podem ter poder, inteligência, educação, recursos e forças
insuficientes ou outros atributos necessários à proteção de seus interesses (Neves, 2006, p. 60). 

 

Segundo tais definições, a principal característica de vulnerabilidade é a incapacidade (física, mental, social)

observada em indivíduos e grupos cuja liberdade mostra-se limitada. Tal limite ou incapacidade torna os indivíduos passíveis de

serem “feridos”. 

Para Neves (2006, p. 159), o surgimento da vulnerabilidade enquanto conceito que classifica alguns indivíduos

quanto à limitação de sua liberdade se refere especificamente ao contexto da experimentação humana e foi definido por fatores

históricos. Ela observa que a proteção a sujeitos de experimentação da investigação biomédica foi crescendo ao longo da primeira

metade do século XX, abrangendo grupos de pessoas institucionalizadas como “órfãos, prisioneiros, idosos, mais tarde, judeus e

outros grupos étnicos, considerados inferiores”.

Posteriormente, junto a esses grupos considerados vulneráveis, foram sendo acrescentados outros com

características semelhantes, tais como as minorias (cultura), grupos socialmente desfavorecidos (pobreza) e grupos cujos direitos

civis eram limitados a exemplo das mulheres (preconceito).

De acordo com Macklin (2003), as Diretrizes Éticas Internacionais de Pesquisa, revisada pelo Conselho para

Organizações Internacionais de Ciências Médicas em relação a definição das pessoas vulneráveis, acrescenta que:

 
Incluem-se aí membros subordinados de grupos hierárquicos como militares ou estudantes; pessoas
idosas com demência e residentes em asilos; pessoas que recebem benefícios da seguridade ou
assistência social; outras pessoas pobres desempregadas; pacientes em salas de emergência; alguns
grupos étnicos e raciais minoritários; sem-teto, nômades, refugiados ou pessoas deslocadas;
prisioneiros; e membros de comunidade sem conhecimento dos conceitos médicos modernos
(MACKLIN, 2003, p. 61).

 

Contudo, Neves (2006) salienta que o Relatório Belmont define que a partir da identificação e classificação de

pessoas e populações como vulneráveis surge a obrigatoriedade ética de proteger tais indivíduos para que estes não sejam feridos,

maltratados, abusados, enfim, que tenham seus direitos garantidos.
 Quanto a isso, conforme ressalta Neves (2006), o Relatório Belmont determina e assegura o cumprimento de

três princípios éticos básicos:
 

(...) o respeito pelas pessoas (na exigência de reconhecimento da autonomia dos indivíduos em geral e
de proteção daqueles que possuem uma autonomia diminuída); deste decorrendo a necessidade do
"consentimento informado" (o qual inclui a obrigatoriedade de informação, compreensão e
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voluntariedade). a beneficência (na exigência de não fazer o mal, maximizar os possíveis benefícios e
minimizar possíveis prejuízos) e a justiça (na exigência de "equidade na distribuição. (NEVES, 2006,
p. 159)

 

A partir destes princípios o Relatório Belmont estabelece o conjunto de assuntos em torno da experimentação

humana nos quais a vulnerabilidade será problematizada pela bioética enquanto preconização de ações que visem à sua superação

e/ou eliminação. Quanto à reflexão bioética no contexto geo-cultural anglo-americano, Neves (2006) salienta que:

(...) especialmente a partir da sua estruturação teórica iniciada por Tom Beauchamp e James Childress
em Principies of biomedical ethics, de 1979 (2). virá reforçar a idéia de que a vulnerabilidade, que
caracteriza particular e relativamente pessoas ou grupos populacionais, deve ser combatida e estas
devem ser protegidas. Isso apenas será possível por meio da exigência cada vez mais ampla e rigorosa
do consentimento informado, agora enunciado como regra de ação implicada no cumprimento do desde
então designado "princípio da autonomia", mediante o reforço da sua respectiva autonomia (como
capacidade que assiste à pessoa de se autodeterminar, na rejeição de qualquer protecionismo
paternalista.(NEVES, 2009, p. 160)

É a partir do consentimento informado, regra de ação discutida na parte anterior, que a discussão bioética acerca

da doença mental possibilita a construção de respostas aos seguintes questionamentos: de um modo geral vemos que a maioria dos

tratamentos médicos devem ser estabelecidos de comum acordo com os pacientes e esta deveria ser uma regra básica da medicina-

psiquiátrica bem como também da psicologia. Mas e o que acontece quando os pacientes em questão sofrem de transtorno mental?

O trabalho com estes pacientes caracterizaria a inversão desta regra básica do atendimento dada sua condição de doente mental? O

que torna o tratamento com o doente mental necessário, mesmo quando este não expressa a sua vontade em fazê-lo? Enfim, qual a

particularidade da discussão bioética no tratamento psiquiátrico involuntário?

Conforme observamos na primeira parte deste trabalho, a história da loucura da forma como apresenta Foucault

(1994) é caracterizada pelo preconceito e a não aceitação da loucura. Já segundo Reis (2000), mesmo com a apropriação da

medicina o diagnóstico e o tratamento do transtorno psiquiátrico é controverso, sendo que até o presente momento não foram

encontradas bases científicas claras para a “cura” da doença mental.

Neste contexto parece oportuno que haja uma disposição geral de considerar natural o tratamento dos doentes

mentais à revelia de sua vontade ou opinião dada a crença de que a doença mental representa a incapacidade de agir racionalmente e

representa perigo e incurabilidade.  A exposição de Foucault (1994) deixa bastante claro que, ao longo da história, no imaginário

popular a figura do louco esteve repetidamente associada com a idéia de uma pessoa perigosa, imprevisível, enfim, alguém que a

prudência aconselha evitar, domar ou de preferência excluir.

A ciência não corrobora com tais preconceitos, no entanto, os distúrbios mentais mais graves, conforme

observado na parte I, ainda hoje são definidos com base na ausência de uma razão e do autodomínio de si. Por exemplo, isso fica

evidente quando define que a psicose representa a intensa fuga da realidade e seus sintomas colocam o paciente em condição de

total desequilíbrio e impossibilitado de escolher o melhor para si, ou seja, em uma total condição de vulnerabilidade.

É, portanto, nesse contexto que surge a discussão sobre o tratamento involuntário tanto no campo da psiquiatria

como no campo da psicologia, ciencias que trantam da doença mental.  
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No campo da saúde a terapêutica empregada para o tratamento do doente mental apresenta clara diferença em

relação às técnicas de procedimentos empregada para pacientes acometidos por outras enfermidades. Conforme já mencionado, o

tratamento sugerido a tais pacientes tem como base o quadro sintomático em que o doente mental não tem acesso à realidade e

entende que este está incapacitado de opinar sobre a sua doença e o seu tratamento.  Desde modo o diagnóstico, a forma de

tratamento e a internação de tais pacientes, dependerão do quadro sintomático e, sobretudo, das doutrinas médicas e legais de cada

país.   

De acordo com Fé (1998), a questão da doença mental e suas formas de tratamento estão diretamente ligadas

aos princípios médicos-científicos e também às doutrinas e legislações vigentes em cada país. Fé (1998) cita o caso dos EUA onde,

a partir de um certo entendimento da doença mental, a internação clínica se justifica. Existe inclusive produção legislativa para

respaldar a intervenção nos casos específicos.

(...), todos os estados norte-americanos autorizam a hospitalização compulsória, medida geralmente
adotada quando os pacientes psiquiátricos representam um perigo para si mesmos (risco de suicídio) ou
para outros (risco de homicídio), em tal grau que seja evidente a necessidade urgente de tratamento em
uma instituição fechada. Acrescentam, ademais, que certos estados permitem a hospitalização
compulsória se os pacientes forem incapazes de cuidar de si mesmos adequadamente. Tudo isto
embasado na doutrina do parens patriae, pela qual o estado age, para os pacientes nas condições
referidas, como substituto dos pais. Esses casos de hospitalização compulsória, contudo, devem ser
periodicamente revistos por um conselho composto por psiquiatras, médicos não-psiquiatras,
advogados e outros cidadãos sem vínculo com a instituição onde o paciente se encontra internado.
Quando o paciente que está hospitalizado contra sua vontade acredita que deveria ser liberado, por
entender que está sendo ilegalmente privado de sua liberdade, tem o direito de impetrar habeas corpus,
o qual deve ser imediatamente analisado por um tribunal. (FÉ, 1998, s/p)

 

Como explicitado por Fé (1998), para a continuação de privação da liberdade, nesse caso, deve haver

comprovadamente a presença de doença mental e a comprovação de que o paciente representa um risco para si, para os outros e/ou

para a ordem pública e é incapaz de autocuidados.

Já no Brasil Fé (1998) nos mostra algumas diferenças e críticas em relação ao tratamento involuntário:

No Brasil, vários estados têm aprovado legislação sobre a internação psiquiátrica involuntária. Um dos
aspectos polêmicos dessas legislações é o dispositivo que prevê que a decisão médica de internar o
paciente pode ser avaliada ou revista por junta interdisciplinar designada pelo Ministério Público. A
proposição é uma novidade considerada imprópria por muitos médicos, os quais têm manifestado
estranheza com o que consideram uma interferência indevida no exercício da Medicina. Ademais, tem
sido alegado que a participação de profissionais não-médicos na supracitada junta poderia ensejar
violação do segredo profissional pela interveniência de pessoas alheias à relação médico-paciente. O
argumento merece ser avaliado cuidadosamente. A prática médica, consagrada em milênios de serviços
prestados à humanidade, sempre se desenvolveu tendo no segredo médico um dos pilares éticos da
relação médico-paciente. (FÉ, 1998, s/p.)

 

Para Fé (1998), além da polêmica inserção de profissionais não pertencentes à junta médica, mas que se

posicionam com capacidades de avaliar o doente mental, no Brasil o foco da discussão está, também, no princípio básico do direito

pátrio onde ninguém pode ser forçado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. O fato é que a indicação para

internação do paciente, estando apto para expressar sua vontade ou não, depende da resolução da autoridade pública.

O que nos apresenta Fé (1998) é causa de grande polêmica no meio médico, uma vez que essa forma de
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controle inexiste para outros tipos de internação, mas se aplica somente para as internações psiquiátricas. Os médicos psiquiatras

contra argumentam utilizando-se da princípio do sigilo, pois no caso de intervenção da autoridade pública o sigilo estabelecido na

relação médico-paciente seria quebrado.

A argumentação de ruptura do sigilo é colocada em discussão pelo próprio Conselho Federal de Medicina,

conforme nos apresenta Fé (1998):

No que tange à possível ameaça ao sigilo profissional, já houve pronunciamento do Conselho Federal
de Medicina, através de parecer elaborado pelo Conselheiro Pimentel[4]. Em seu pronunciamento, o
nobre Conselheiro lembra que o sigilo profissional não é exclusivo da categoria médica, abrangendo
também os outros profissionais de saúde, estando todos, ainda, sujeitos às normas éticas das respectivas
profissões. Firma o entendimento de que os membros da junta saberão dividir o trabalho de forma que
cada um faça um juízo no seu respectivo campo de atuação, cabendo ao médico a realização do exame
clínico do paciente e a análise do procedimento via prontuário médico. Por fim, afirma que "as
internações psiquiátricas distanciam-se cada vez mais de atos meramente técnicos para constituirem-se
em atos envolvidos pelas mais variadas pressões de origem social e familiar, justificando plenamente a
revisão imposta pela lei. (Fé, 1998, s/p.)

 

Tais considerações criam a necessidade de estender a discussão acerca do consentimento informado no

âmbito da doença mental, uma vez que, conforme já demonstrado na parte I, ao longo de sua história a doença mental foi

considerada cientificamente como uma condição que incapacita o indivíduo para tomar decisões válidas e autônomas.

Ainda segundo Fé (1998):

Appelbaum e Grisso (11) afirmam que o paciente poderia ser considerado incompetente caso não
apresente condições de comunicar se aceita ou recusa o tratamento. Exemplificam que pacientes com
transtorno do pensamento, profunda ambivalência, severo comprometimento da memória ou níveis
flutuantes da consciência podem ser considerados incompetentes, se tais alterações os levam a tomar
decisões erráticas. Acrescentam, ainda, ser fundamental que os pacientes compreendam as informações
acerca do tratamento, tais como os riscos e benefícios inerentes ao mesmo. Advertem que existem
fatores circunstanciais, como a fadiga e o efeito dos medicamentos, que podem ocasionar flutuações
transitórias do estado mental e levar a um falso resultado de incompetência, o que aponta para a
conveniência de o paciente ser examinado várias vezes para que se tenha uma conclusão mais segura
sobre seu nível de competência.

 

Quanto a isso, dada a especificidade de seus sintomas, não se pode negar a condição de vulnerabilidade de

alguns doentes mentais. Nesse sentido, a discussão no campo da bioética pode criar bases para um tratamento digno e justo para o

doente, atentando para seus direitos constituídos na intervenção medicamentosa ou no processo de internação.

Concluindo, a doutrina do consentimento informado, além de ser exaustivamente discutida deve, desta forma,

ter um papel cada vez mais importante no campo da doença mental, passando a ser aplicada a pacientes em condição de

vulnerabilidade clara, mas reconhecendo o direito desses pacientes de recusar certos medicamentos, (como, por exemplo, as

medicações com efeitos colaterais “agressivos”) e até mesmo escolher por permanecer no seio familiar durante o seu tratamento.

Em outras palavras, há que se recorrer ao elemento ético do consentimento informado, o qual se baseia no princípio de respeito à

autonomia da pessoa, onde é dado o direito do paciente de aceitar ou recusar ações terapêuticas que lhe pareçam indesejáveis,

invasivas ou dolorosas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Conforme observado na primeira parte, as ciências médicas, especificamente o ponto de vista orgânico

psiquiátrico, não dispõem de outras maneiras para observar o paciente a não ser pelo olhar direcionado às manifestações do corpo

doente. Disso resulta um diagnóstico que enfatiza somente a doença e destaca uma visão reduzida da existência humana. A visão

generalista da condição humana garante que um corpo que adoece pode assim se encontrar devido à sua relação com o mundo que o

cerca e não somente com um corpo que adoece. Dito de outra forma, a discussão da Bioética visa trazer uma visão generalista das

condições de saúde e doença enquanto decorrência da existência de um homem bio-psico-social-espiritual.

Nessa perspectiva, a Bioética afirma a necessidade de um trabalho inter, multi, e transdisciplinar no campo da

saúde. Uma vez que o homem deve ser contemplado em todos os aspectos de sua existência, é preciso que um trabalho que se

desenvolva em prol de sua saúde também observe tais aspectos que contribuíram para o seu estado de adoecimento, realizando

assim um diagnóstico mais preciso do estado do paciente. Em contrapartida, a observação dos demais aspectos da vida do paciente

cria as condições para se estabelecer um tratamento mais adequado e mais justo, pois respeita a autonomia da pessoa, constrói as

bases do tratamento em principos de beneficência e não-meleficência, contribuindo assim para a melhora do paciente em seu estado

bio-psico-social-espiritual.

No campo da doença mental a discussão bioética não se diferencia das demais discussões realizadas nas outras

áreas da saúde. Os direitos do doente mental devem ser resguardados assim como os de qualquer outro paciente em vias de iniciar

em um tratamento médico. No entanto a discussão frente à doença mental encontra particularidades quanto à condição de

vulnerabilidade do doente mental. Nesse sentido, vemos que, a partir das classificações dos manuais DSM IV e CID 10, há diversas

formas de manifestação da doença mental e algumas delas não colocam o indivíduo em uma condição de total vulnerabilidade, ou

seja, nos casos de psicopatologias leves, a exemplo das neuroses, o individuo tem o contato com a realidade de sua doença e,

portanto, pode decidir por ele mesmo.

A partir da perspectiva da Bioética os direitos do paciente acometido por um transtorno mental são os mesmos

garantidos à pacientes com outras enfermidades físicas, ou seja, o respeito à autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a

justiça devem ser garantidos. Dito de outra forma, a equipe profissional de saúde mental deve garantir que o paciente tenha um

acompanhamento adequado à sua doença, deve proporcionar o esclarecimento de seu estado e das possibilidades para o seu

tratamento e, principalmente, garantir seu direito de escolher o tratamento que lhe cause menos dano e que lhe traga a “cura”.

Já nos casos de pacientes com distúrbios mais graves, como nos quadros de psicose onde o paciente se encontra

incapacitado para agir intencionalmente (devido a sintomatologia de fuga da realidade), o empenho dos profissionais deve ser o de

garantir o consentimento informado em sintonia com os princípios éticos que norteiam a prática clínica em todas as outras

enfermidades. Esta postura contraria a demanda social por exclusão das pessoas com doença mental. O consentimento informado

deve ser resguardado para que, mesmo que o sujeito não possa escolher o melhor para si, alguém possa fazê-lo em seu lugar e assim

garantir o melhor interesse do paciente frente à decisão do tratamento, seja ele de internação ou intervenção medicamentosa.

Desde modo é de fundamental importância que se faça um bom diagnóstico do estado do paciente com o objetivo
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de traçar o melhor tratamento para este. Aqui está contido de forma mais especifica o principio de não-maleficência que exige que o

profissional esteja capacitado para exercer a função que ocupa. É somente a partir de um bom diagnóstico que sinalize a capacidade

de agir intencionalmente ou a incapacidade de escolha que se pode traçar um tratamento justo (principio da justiça) e possibilitar o

direito da autonomia do paciente (principio da autonomia). Ou seja, um diagnóstico feito por um profissional capacitado garante que

o paciente ou seu representante opte por um tratamento de qualidade e adequado para o quadro sintomático do paciente, dado o

resultado seguro de um bom diagnóstico.

Ainda nesse sentido, a presença de profissionais das diversas áreas da saúde auxilia no bom diagnóstico e,

também, no bom encaminhamento do tratamento. Uma vez que a visão de homem na contemporaneidade deve levar em

consideração a dimensão biológica, sociológica, psicológica e espiritual, somente uma equipe composta por disciplinas diferentes,

mas que pensam cada uma a seu modo acerca de determinada patologia, pode deliberar sobre o melhor tratamento para o paciente

tendo como base as diferentes perspectivas e explicações para o adoecimento e para a cura. No caso da saúde mental, a equipe deve

ser composta por profissionais das áreas psiquiátricas e psicológicas, não somente, mas principalmente. É a partir do conhecimento

global acerca da doença mental que os direitos do paciente acometido por distúrbios psicopatológico podem ser assegurados.

A intervenção psiquiátrica, conforme observado na primeira parte foi ao longo da história a única forma de

intervenção da doença mental e, apesar do surgimento do ponto de vista psicológico, ainda hoje é através do encaminhamento

psiquiátrico que são traçados os demais tratamentos para o paciente, delimitando o contato de uma única área diante do

adoecimento do paciente.

Nesse sentido, conforme já discutido no inicio deste trabalho, o ser humano não pode ser pensado apenas e a

partir de uma única perspectiva, pois o ponto de vista reconhecido na atualidade considera a existência humana a partir do

biológico, do sociológico, do psicológico e do espiritual.

Uma perspectiva médica que não leva em consideração as outras áreas que compõem a vida do paciente não

consegue abranger todas as possibilidades que levaram ao adoecimento e fizeram surgir os sintomas que agora colocam o doente

mental em total vulnerabilidade. Fica difícil, portanto, o bom diagnóstico e a escolha pela melhor estratégia de tratamento. Por fim,

as possibilidades de cura ficam cada vez mais impróprias, pois conforme já discutido, dependo do tratamento, o paciente pode

permanecer doente e ter seu quadro sintomático ainda mais prejudicado.

Concluindo, buscou-se sinalizar a necessidade de que seja realizado um bom trabalho diagnóstico visando, além

de traçar o melhor tratamento para o doente metal, o estudo exaustivo sobre os padrões de avaliação da capacidade de tomar

decisões, de modo que haja compatibilidade entre as requisições legais, os princípios da bioética e o exercício clínico no que se

refere ao consentimento informado.
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[1] Segundo Junges (2005, p.29), “no início da década de 1970, a opinião pública dos Estados Unidos ficou chocada
com a revelação sobre o uso de pacientes fragilizados (sifilíticos negros, pacientes com Síndrome de Down e com
diálise renal) no desenvolvimento de pesquisas sem o devido consentimento informado. Esses fatos, ao lado de
outros, fizeram eclodir a consciência sobre os direitos dos pacientes e levaram o governo a criar uma comissão
especial para estudar a questão. Depois de quatro anos de discussão, a comissão publicou o Relatório Belmont,
propondo os três princípios éticos básicos para o envolvimento de seres humanos em pesquisas: autonomia
(necessidade do consentimento informado do envolvido); beneficência (atenção por parte do pesquisador aos riscos e
benefícios para o envolvido) e justiça (busca de eqüidade quanto aos sujeitos de experimentação) (BELMONT
REPORT, 1979). Segundo o relatório, esses princípios pretendem orientar os cientistas, os sujeitos de
experimentação, os cidadãos interessados e os avaliadores à compreensão dos conceitos éticos inerentes à
experimentação com seres humanos”.
[2] DSM-IV.  Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais.
[3] CID-10. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento.

1. Conselho Federal de Medicina (Brasil). Parecer CFM nº 25/94, aprovado em 15 de setembro de 1994. Analisa
Parecer nº 11/94 do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul que, interpretando a Lei Estadual
nº 9.716/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que versa sobre reforma psiquiátrica, impede que uma junta
interdisciplinar instituída pelo Ministério Público analise a necessidade e legalidade das internações
psiquiátricas, alegando quebra de sigilo médico. Relator: Tarcisio de Almeida Pimentel.
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DIREITO À IDENTIDADE SOCIAL E GENÉTICA

EL DERECHO A LA IDENTIDAD SOCIAL Y GENETICA

Milena Mara Da Silva Ricci

RESUMO
O direito à identidade pessoal, constitucionalmente assegurado, é composto por dois
referenciais: um social, construído ao longo da vida da pessoa, em suas relações interpessoais, e
um genético, composto por sua carga biológica. A união dos dois referenciais resulta no direito à
identidade, significando a unicidade, a originalidade de cada pessoa em sociedade. No aspecto
social (direito à identidade social), pode-se falar em um direito à historicidade, vinculado,
especialmente, à garantia de acesso daquele indivíduo a todas as informações referentes à sua
constituição e origem genética. Do ponto de vista biológico, a tutela da identidade genética, com
suas características de unicidade, irrepetibilidade e indivisibilidade, garante ao indivíduo sua
constituição biológica, além da proteção do direito da coletividade a um patrimônio genético
diversificado.
PALAVRAS-CHAVES: Identidade, história pessoal, genética, individualidade.

RESUMEN
Es el derecho a la identidad personal garantido por la Constituición, compuesto por dos
referencias: un construido sobre la vida social del individuo en sus relaciones interpersonales, y
un genetico, compuesto por su carga biológica. La unión de los dos pilares resulta en el derecho
à la identidad, con el significado de unidad, originalidad de las personas en sociedad. En el
aspecto social (derecho a la identidad social), se puede dicir en un derecho a la historicidad,
vinculado, en especial, a la garantia del acceso de la persona a las informaciones que digán
respecto a su constituición e origen genética. En el sentido biológico, la tutela de la identidad
genetica, com sus características de unidad, no repetición y indivisibilidad, garante a la persona
su constitución biologia, más allá de la proteción del derecho de la colectividad a un patrimonio
genetico diversificado.
PALAVRAS-CLAVE: Identidad, historia personal, genetica, individualidad.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1 DO DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL; 2 DA IDENTIDADE
SOCIAL - O DIREITO À HISTORICIDADE PESSOAL E SEUS CONSECTÁRIOS; 2.1 Direito
individual de conhecimento do próprio patrimônio genético; 2.2 Direito à busca de sua origem genética;
2.3 Vedação à privação deliberada de família; 3 DA IDENTIDADE GENÉTICA; 3.1 Da unicidade,
indivisibilidade e irrepetibilidade da pessoa humana – proibição da clonagem reprodutiva; 3.2 Do direito à
intimidade genética; 3.3 Direito a não ter sua identidade alterada por terapias gênicas; CONCLUSÃO;
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
 
INTRODUÇÃO

É o homem um ser social, que vive em sociedade, e dentro desta sociedade em que vive, deve ser
individualizado. Esta individualização ocorre por meio da identidade, direito da personalidade que torna o
homem ser único, individual, indivisível.

É esta identidade formada por dois aspectos: um social, ou relacional, consistente na relação do
indivíduo com as demais pessoas, em que se inclui também sua história de vida, e um biológico, formado
por suas características genéticas.

Com a evolução da engenharia genética e das pesquisas voltadas para a medicina preditiva,
torna-se possível a busca biológica da identidade, a busca por sua origem genética. Mas também deve ser
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considerado outro aspecto, os problemas envolvendo a identidade do indivíduo que surgem, pois alguns
avanços tecnológicos poderiam colocar em risco o direito à identidade.

Esses avanços, com relação à identidade social, podem caracterizar um risco quando as técnicas
de reprodução assistida forem utilizadas com vistas a criar um indivíduo cujo ascendente (ou ascendentes)
já faleceu. Deve ser analisada a viabilidade jurídica, permite o ordenamento jurídico que tal situação
ocorra?

Além do risco à identidade social, também se pode afirmar que a identidade genética deve ser
preservada, especialmente no que tange à característica de individualidade e unicidade do ser humano,
devendo ser analisada a possibilidade de clonagem reprodutiva, e os riscos que tal procedimento
acarretaria.

Outra situação que merece ser analisada é a aplicação de terapias gênicas sobre células somáticas
e germinativas humanas.

Assim, sendo o direito à identidade bem juridicamente tutelado pela Constituição Federal, ou seja,
direito da personalidade considerado fundamental ao desenvolvimento da pessoa humana, e havendo
possibilidade de a evolução científica trazer qualquer espécie de prejuízo à este desenvolvimento, devem
os principais aspectos ser analisados.

 
1 DO DIREITO À IDENTIDADE PESSOAL

A identidade
[1]

 do indivíduo não pode ser reduzida a meras características genéticas, deve-se
levar em conta seu caráter único e sua diversidade, principalmente, no que tange aos aspectos
socioculturais, que se incorporam na individualidade de cada ser humano.

O indivíduo, como unidade da vida social e jurídica, tem necessidade de afirmar a
própria individualidade, distinguindo-se dos outros indivíduos, e, por consequência, ser
conhecido por quem é na realidade. O bem que satisfaz esta necessidade é o da
identidade, o qual consiste, precisamente, no distinguir-se das outras pessoas nas

relações sociais.
[2]

Pode-se afirmar ser a identidade pessoal o conjunto de características de um indivíduo que o
tornam um ser único, original. A identidade da pessoa abrange uma série de elementos e expressões:

A tutela juscivilística da identidade humana incide desde logo sobre a configuação
somático-psíquica de cada indivíduo, particularmente sobre a sua imagem física, os
seus gestos, a sua voz, a sua escrita e o seu retrato moral. Mas recai também sobre os
termos da inserção sócio-ambiental de cada homem, maxime, sobre a sua imagem de
vida, a sua história pessoal, o seu decoro, a sua reputação ou bom nome, o seu crédito, a
sua identidade sexual, familiar, racial, linguística, política, religiosa e cultural.
Finalmente, no bem da identidade podem englobar-se ainda os próprios sinais sociais
de identificação humana, quer principais, como o nome e o pseudónimo, quer
acessórios, como a filiação reconhecida, o estado civil, a naturalidade e o domicílio,
que, embora sujeitos a regimes jurídicos específicos, integram, para certos fins, o

conteúdo do bem personalístico da identidade.
[3]

Dessa forma, é a identidade plural, pois abrange tudo aquilo que torna aquele indivíduo único. É
o que diferencia aquela pessoa dos demais, “traduzindo-se num processo de construção e configuração

individuais e exclusivos do próprio indivíduo, lastreando, assim, sua biografia”.
[4]

 Assim, pode-se falar
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em uma identidade pessoal, composta por dois referenciais: um biológico, que é o código genético do
indivíduo (identidade genética), e um referencial social, construído ao longo da vida, na relação com os
outros.

Abrangendo as principais características da personalidade do indivíduo, estando, por via de
consequência, intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, é o direito à identidade
bem jurídico fundamental, de acordo com o § 2º do artigo 5º da Constituição Federal.

Por disposição expressa de nossa Carta Magna, o catálogo de direitos fundamentais não
é exaustivo, restando aberta a possibilidade de identificar e construir outras posições
jurídicas fundamentais que não as positivadas, tudo através da denominada cláusula
aberta. Com amparo na doutrina, é possível afirmar que, para além dos já reconhecidos
direitos fundamentais, há outros, quais sejam, aqueles não escritos, não positivados,
que, em virtude de seu conteúdo materialmente significativo (sua relevância e

conteúdo), são também merecedores de proteção constitucional.
[5]

Possui a Constituição Federal uma concepção aberta dos direitos fundamentais, sendo possível
traçar uma distinção entre direitos fundamentais no sentido formal e no sentido material. São formalmente
fundamentais aqueles direitos expressamente previstos no texto constitucional, e materialmente
fundamentais os que, apesar de não positivados, tratam de elementos básicos à estrutura do Estado ou da

sociedade.
[6]

Cabe ao intérprete identificar quais são estes direitos. No que tange ao direito à identidade, bem
intimamente conexo ao direito à vida e à dignidade, apesar da ausência de previsão expressa no texto

constitucional brasileiro
[7]

, pode-se afirmar ser o mesmo um direito fundamental
[8]

.
Entende a doutrina possuir o direito à identidade pessoal duas dimensões, uma absoluta e outra

relativa:
O reconhecimento pela Constituição do direito à identidade pessoal, visando “garantir
aquilo que identifica cada pessoa como indivíduo, singular e irredutível”, compreende
duas diferentes dimensões:
a) A identidade pessoal tem uma dimensão absoluta ou individual – cada pessoa tem
uma identidade definida por si própria, expressão do carácter único, indivisível e
irrepetível de cada ser humano: cada pessoa humana é, por isso, uma realidade singular,
dotada de uma individualidade que a distingue de todas as demais;
b) A identidade pessoal comporta também uma dimensão relativa ou relacional – cada
pessoa tem a sua identidade igualmente definida em função de uma memória familiar
conferida pelos seus antepassados, assumindo aqui especial destaque os respectivos

progenitores, podendo falar-se num “direito à historicidade pessoal”.
[9]

O pleno conhecimento do genoma de um indivíduo não é um espelho da realidade e do destino
daquela pessoa. A dimensão relativa (ou relacional) da identidade pessoal, conforme Paulo Otero,
compreende justamente a relação do indivíduo com outras pessoas, ou seja, a construção de uma história
pessoal.

 
 

2 DA IDENTIDADE SOCIAL - O DIREITO À HISTORICIDADE PESSOAL E SEUS
CONSECTÁRIOS

[10]
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O referencial social do direito à identidade pessoal  é construído ao longo da vida, na relação
entre as pessoas. “Afora as características externas e, portanto, visíveis, a identidade pessoal agrega

também outros componentes que têm a ver com a história de vida do indivíduo”.
[11]

O homem é um ser social, voltado para o mundo, e interage de forma contínua com as demais
pessoas.

Em todo caso, a sociedade se apresenta como o resultado de um conjunto de relações
entre os indivíduos humanos. O homem é naturalmente um ser social que procura por
si, com sujeição a normas (...), um estágio de desenvolvimento cada vez maior, criando
condições especialmente materiais para a preservação de sua existência.
(...) a vida humana é de uma fecundidade incalculável. Apresenta várias dimensões: é o
ser, mas também o ser que vive, e convive, que se relaciona em tempo e espaço com a

natureza e outros homens.
[12]

A construção da identidade social se prolonga ao longo da vida do indivíduo, nas suas relações
interpessoais.

O universo relacional, se assim podemos falar, amplia-se pari passu, primeiramente no
ambiente familiar, com os laços afetivos circunscritos no âmbito doméstico. Na medida
em que os horizontes das relações interpessoais alargam-se, extravasando
primeiramente ao ambiente escolar, e, posteriormente, ao âmbito profissional,
estabelece-se, ao longo da vida, um leque, ou melhor, uma teia de relações, que são

referenciais essenciais da pessoa humana.
[13]

Este aspecto relacional do ser humano é extremamente importante para a definição de sua
personalidade e de sua individualidade. Deste direito à historicidade pessoal decorrem algumas
consequências: o direito a conhecer o patrimônio genético, o direito a conhecer a identidade de seus
progenitores e a proibição de privação deliberada de família.
 
2.1 Direito individual de conhecimento do seu patrimônio genético

O direito ao conhecimento do patrimônio genético possui como significado “o direito de cada ser

humano conhecer a forma como foi gerado”.
[14]

Tal direito assegura aos cidadãos o acesso às informações referentes ao seu patrimônio genético,
não podendo existir, nos ordenamentos jurídicos, qualquer espécie de impedimento a tal acesso.

A Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos da Unesco (DIDGH), em
seu preâmbulo, reconhece que a informação genética é parte do acervo geral dos dados
médicos e que o conteúdo de qualquer dado médico, aí compreendidos os dados
genéticos e os proteômicos, está intimamente ligado ao contexto e depende das
circunstâncias de cada caso, bem como, a informação genética também se encontra
presente nas mostras biológicas.
(...) os dados genéticos podem identificar uma pessoa, oferecer informação
desconhecida pela pessoa objeto da prova, revelar uma enfermidade genética de
importância futura e incerta, proporcionar informação sobre a progênie e outros
parentes e permitir uma classificação permanente das pessoas que se tenham submetido
à prova e de seus familiares. Conforme explanado, os dados genéticos são dados de

caráter pessoal, médicos, sensíveis e singulares.
[15]

Com o avanço tecnológico, especialmente a finalização do sequenciamento da estrutura do DNA
humano, as informações genéticas passaram a ter especial relevância na prevenção de doenças, e no
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conhecimento das “informações geracionais”, transmitidas através das gerações.
A informação genética é preditiva, pois constitui um indicador da possível saúde do
indivíduo. Da informação genética deriva um conhecimento de probabilidade e
aproximativo: a predição do futuro do indivíduo não é inteiramente certa, porém
aproximada e limitada.
(...)
A informação genética revela nossa herança e a conexão com nossos parentes e
familiares. Nesse sentido é uma informação geracional, isso é, quase não está ligada ao
sujeito portador, porém se transmite entre gerações. Estamos diante de uma “família
genética”, dentro da qual não há vínculos nem elementos contingentes, exceto os
estruturais. A diferença da “família social” é que, quando se solicita ou conhece
informação sobre os membros da família genética, na realidade se está buscando o

conhecimento ou informação sobre si mesmo.
[16]

 A importância da informação genética reside na medicina preditiva. Com a informação genética
a respeito daquele indivíduo, é possível a detecção do fator ou fatores determinantes de dadas
enfermidades, sendo possível que se tome as medidas necessárias para a prevenção ou retardamento da
doença, quando existirem meios para tanto.

Porém, importante salientar que o direito a decidir pelo acesso a tais informações pertence ao

paciente
[17]

. Apesar dos avanços na área médica, ainda existem determinadas doenças sem tratamento, e a
informação será útil apenas no aspecto psicológico, na preparação do indivíduo e de seus familiares para a
enfermidade que possivelmente se manifestará.

Ademais, se o atual estágio da genética médica permite predizer, com relativa
segurança, uma enfermidade monogênica de manifestação tardia, como, por exemplo, o
mal de Alzheimer, não assegura nenhum tipo de terapêutica correspondente, outro
grande desafio do biodireito é a disciplina do direito de não-saber. O que significa dizer
que interesse algum justifica a sujeição involuntária de um ser humano a testes
diagnósticos e, uma vez realizados voluntariamente, nada autoriza a divulgação de seus

resultados para além da relação médico-paciente.
[18]

Desta forma, ao lado do direito ao conhecimento da informação genética está a necessidade de
que o indivíduo manifeste expressamente sua vontade em obter tal informação.
 
2.2 Direito à busca de sua origem genética

Outra consequência do direito à identidade social é o direito de cada indivíduo de conhecer a
identidade de seus genitores. Todo ser humano possui o direito de conhecer a identidade de seus pais

biológicos, como garantia de desenvolvimento e formação de sua personalidade
[19]

. Uma primeira
situação que merece ser abordada é a da mãe que esconde do filho a identidade de seu pai, visando
preservar sua intimidade. Nessa hipótese, o direito do filho ao conhecimento de sua ascendência biológica
deve prevalecer sobre o direito da mãe.

Um caso emblemático que permite ilustrar essa eventualidade ocorreu na Alemanha
quando uma mulher se negou a informar para a filha o nome do pai. Sentindo-se
ultrajada nos seus direitos com a negativa da mãe em lhe falar sobre o pai, a filha
ajuizou ação, pleiteando o direito de ter acesso a informações sobre o pai. Na decisão,
os julgadores, após constatar que a lei nada dizia sobre esse assunto, julgaram
procedente o pedido postulado ao argumento de que o interesse ao conhecimento das
origens pleiteado pela filha prevalecia, naquela hipótese, ao direito à intimidade pessoal
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defendido pela mãe.
[20]

O mesmo direito se aplica aos indivíduos que foram adotados. Apesar do vínculo de afetividade
existente no seio familiar, aquela pessoa que foi adotada possui o direito à busca de sua origem genética.

Após formalizada a adoção, costuma-se dizer, metaforicamente, que o que ocorre é o
renascimento do filho adotado no seio de uma outra família que não a biológica, sendo
apagado todo o seu passado. Ora, como admitir que o passado de um homem
simplesmente possa ser apagado em decorrência do ato de vontade de um terceiro?
Apagar os registros legais do filho adotado é possível e é, de fato, o que se faz por
determinação legal, mas não é possível apagar os registros de sua memória, seja ela

consciente (histórica), seja ela inconsciente (genética).
[21]

Em 04 de novembro de 2009 entrou em vigor a Lei 12.010, que alterou o Estatuto da Criança e

do Adolescente. Tal diploma legal passa a prever, em seu art. 48
[22]

, a possibilidade de o adotado buscar
a sua origem genética. O dispositivo vem garantir o direito fundamental do adotado à busca de sua
identidade, porém, este não foi o único objetivo:

(...) o conhecimento da origem biológica pode evitar impedimentos matrimoniais.
Mesmo na adoção, os parentes naturais, de grau próximo, são impedidos de se casarem,
seja pelas razões éticas, seja pelos possíveis problemas genéticos na formação da prole.
Por fim, e talvez um dos mais relevantes motivos seria que tal informação permitiria ao
filho conhecer os riscos de desenvolver doenças genéticas e hereditárias, ou até mesmo

de alcançar a cura de outras, que exigem compatibilidade sanguínea, por exemplo.
[23]

O direito à busca de sua origem biológica também se estende ao indivíduo fruto de inseminação

artificial heteróloga
[24]

. Desta forma, deverá ser considerada inconstitucional qualquer norma que proíba o

acesso às informações referentes aos doadores do material genético.
[25]

(...) o anonimato do doador de gametas é incompatível com o direito do filho concebido
ao desenvolvimento de sua personalidade. (...) Dessa maneira, nada impede que o filho
concebido artificialmente, desde que queira, proponha contra o pai biológico, o doador
de gametas, ação de investigação de paternidade. Duas são as razões para tanto. Por
primeiro, porque ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei. Em segundo lugar, porque o conhecimento da ascendência biológica é direito

fundamental do homem, alicerce indisponível da instituição familiar.
[26]

Apesar deste entendimento, a regra do anonimato vem sendo seguida pelas clínicas de
fertilização. Trata-se da supressão do direito daquela pessoa que irá nascer, e cuja opinião não pode ser

levada em conta
[27]

. Seus pais afetivos e os médicos decidem que ele não precisará conhecer sua
identidade biológica. É o filho tratado como um objeto, sendo-lhe negado um direito que compõe os
direitos da personalidade, reflexo direto da dignidade da pessoa humana.

As promessas de anonimato feitas ao doador tanto pelo médico quanto pela mãe são
sem efeito, diga-se, pois, elas constituem segundo a teoria do direito alemão, um
contrato em detrimento de um terceiro ein Vertrag zu Lasten Dritter, esse terceiro se
configurando a criança à quem se rouba o direito ao conhecimento de suas origens. Os
desejos de todos esses autores vão, é evidente, no mesmo sentido: A interdição legal do

anonimato para assegurar à criança o acesso à suas origens.
[28]

Não se confunde o direito à origem genética com o direito à investigação de paternidade, do qual
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derivam os direitos aos alimentos, à herança e ao nome. O objetivo do conhecimento da origem genética
não é o bem estar econômico, a busca por patrimônio. Ainda, tal direito não é assegurado apenas àqueles
que não possuem paternidade reconhecida, pois o objetivo não é a busca pela paternidade, mas sim pela
ascendência genética.

Não há necessidade de se atribuir a paternidade a alguém para se ter o direito da
personalidade de conhecer, por exemplo, os ascendentes biológicos próximos paternos
do que foi gerado por doador anônimo de sêmen, ou do que foi adotado, ou do que foi
concebido por inseminação heteróloga. São exemplos como esse que demonstram o
equívoco em que laboram decisões que confundem investigação de paternidade com
direito à origem genética. Em contrapartida, toda pessoa tem direito ao estado de
filiação quando não o tenha. Apenas nessa hipótese a origem biológica desempenha
papel relevante no campo do direito de família, como fundamento da paternidade ou
maternidade, cujos laços não se tenham constituído de outro modo (adoção,
inseminação artificial heteróloga ou posse de estado). É inadmissível que sirva de base

para vindicar novo estado de filiação, contrariando o já existente.
[29]

Deve a paternidade afetiva prevalecer, estando configurada a posse do estado de filho. A
circunstância de a paternidade genética não coincidir com a afetiva não é suficiente para que se revogue o
vínculo existente.
 
2.3 Vedação à privação deliberada de família

Por fim, do direito à historicidade pessoal denota-se a proibição de privação deliberada de
família. É a família elemento fundamental da sociedade, devendo o Estado garantir sua constituição e
perpetuação.

Trata-se, aliás, de uma proibição que resulta também da tutela constitucional conferida
à maternidade e à paternidade que, além de valores sociais eminentes que o Estado tem
de garantir, são factores de efetivação do direito ao desenvolvimento integral da
personalidade e instrumentos garantísticos do próprio valor da família como elemento
natural e fundamental da sociedade, encontrando-se o Estado vinculado a assegurar um

ambiente familiar normal.
[30]

Paulo Otero defende que o direito a uma filiação normal consiste no direito do indivíduo de ter
um pai e uma mãe, ou seja, um direito à biparentalidade biológica. Como consequência desse

entendimento, a possibilidade de inseminação artificial post mortem
[31]

 deve ser excluída, pois se estaria,
de forma antecipada e deliberada, privando aquela pessoa da possibilidade de conhecer um ou ambos os
pais.

Além disso, a inseminação artificial post mortem, tendo por base a reivindicação de
alguém em querer gerar um filho após a sua morte, conduzindo a uma forma
despersonalizada de transmissão da vida e instrumentalizando a existência de um novo
ser humano ao capricho da vontade de um morto, acaba por ter na sua base a negação
ao próprio pai da sua qualidade de pessoa, reduzindo que está o seu material genético à
data, precisamente por já não existir pessoa, a simples coisa, mostrando-se qualquer
validação legislativa de tal prática uma opção na “encruzilhada existencial” pelo

caminho que conduz à “coisificação” do homem, reduzindo-o à sua animalidade.
[32]

Dessa forma, tendo em vista os princípios previstos no ordenamento jurídico pátrio, em especial o
princípio da dignidade da pessoa humana, qualquer cláusula testamentária ou outra forma de manifestação

[33]
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de vontade, que autorize a fertilização post mortem, deve ser considerada nula.
A resposta negativa a um pedido desta natureza se impõe. E isto, por diversas razões.
Inicialmente, vale lembrar que tal pedido sai do plano ético reconhecido à inseminação
homóloga; ou seja, se não há mais casal solicitando um filho, nada mais há que
justifique a inseminação. Num segundo momento, tal solicitação provoca perturbações
psicológicas em relação à criança e em relação à mãe. Nada impede que nos
questionemos se esta criança desejada pela mãe viúva não o é, antes de tudo, para
preencher o vazio deixado pelo marido. Além disso, a viuvez e a sensação de solidão
vividas pela mulher podem hipotecar pesadamente o desenvolvimento psico-afetivo da

criança.
[34]

Impossível, portanto, que se condene um ser humano a uma orfandade certa e planejada, não se
podendo admitir a inseminação artificial post mortem.
 
3 DA IDENTIDADE GENÉTICA

Conforme analisado acima, o direito à identidade pessoal possui uma dimensão absoluta,
caracterizando-se pela circunstância de ser cada indivíduo único, irrepetível, insubstituível. Pode-se
afirmar não existirem dois seres humanos iguais, sendo o direito à diferença parte integrante do direito à
identidade pessoal.

Constitui-se o direito à identidade genética no aspecto biológico do direito à identidade pessoal,
fundamentado no código genético do indivíduo.

O conceito de identidade genética corresponde ao genoma de cada ser humano e às
bases biológicas de sua identidade. A individualização de um novo ser requer se lhe
dêem duas propriedades: a unicidade – qualidade de ser único – e a unidade – realidade
positiva, que se distingue de toda outra, isto é, a de ser um só. (...) Nesse sentido a

identidade é sinônimo da individualidade genética.
[35]

Assim, ao lado do aspecto social, também o biológico contribui para a construção da identidade
do indivíduo.

Ainda que a construção da identidade aconteça pela via social, há uma parcela desta
identidade pessoal que não só não é construída socialmente como também pode ser
conhecida, manipulada e alterada inclusive antes do nascimento: a identidade genética
da pessoa. Tendo em vista os novos riscos aportados pelas tecnologias de ponta e
partindo do argumento de que o desafio diário posto aos homens é justamente construir
e ter reconhecida sua identidade (bem como lutar contra a fragmentação da identidade),
afirmou-se que a honestidade científica está em buscar compreender o significado e o
conteúdo dessa dignidade no âmbito de uma comunidade inclusiva efetivamente
preocupada com o reconhecimento, a proteção e a promoção da dignidade da pessoa

nos ordenamentos jurídico-constitucionais.
[36]

Com o desenvolvimento científico dos últimos anos surge a necessidade de proteção de tal bem
jurídico, tendo em vista a necessária salvaguarda da identidade genética única e irrepetível do ser humano.
Além da necessidade de proteção individual do direito à identidade genética, pode-se falar em uma
proteção do patrimônio genético da humanidade, pois se deve preservar a diversidade do patrimônio
genético.

Pode-se falar em algumas implicações do direito à identidade genética: o direito a não ser
clonado para fins reprodutivos, e o consequente direito a não ser um clone humano, o direito a não ter a
identidade genética revelada através de testes genéticos e o direito a não ter a identidade genética alterada
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por terapias gênicas.
 
3.1 Da unicidade, indivisibilidade e irrepetibilidade da pessoa humana – proibição da clonagem
reprodutiva

Conforme aduzido acima, do direito à identidade genética decorrem as características de
unicidade, indivisibilidade e irrepetibilidade da pessoa humana. Cada pessoa é única, indivisível e
irrepetível, devendo estas características ser respeitadas.

De tais características decorre a vedação da clonagem humana
[37]

, não podendo ser criados, por
meio de manipulações genéticas, dois seres humanos iguais, caracterizando-se a clonagem como um

“mecanismo de produção em fotocópia de um mesmo ser”.
[38]

 O núcleo do direito à identidade genética é
o direito à diferença, manifestação essencial da personalidade humana.

A clonagem não-molecular, que resulta na criação de seres geneticamente idênticos, pode ser
reprodutiva ou terapêutica. A clonagem reprodutiva visa a criação de seres idênticos sem a ocorrência de
uma gestação, não possuindo como objetivo qualquer finalidade terapêutica.

Em contrapartida, na clonagem não reprodutiva (terapêutica) empregam-se as técnicas de
clonagem com finalidade curativa. A clonagem das células é efetuada com o objetivo de obter órgãos ou
tecidos para transplantes, por exemplo, tendo em vista que a utilização de órgãos obtidos com as células

do próprio paciente diminuem sensivelmente as chances de rejeição.
[39]

Possuindo a clonagem terapêutica objetivo que não viola o direito à identidade genética, não
colocando em risco a variabilidade do patrimônio genético do ser humano, ao contrário, visa a melhora na
qualidade de vida do indivíduo, a preservação de sua saúde, do ponto de vista ético não haveria qualquer
óbice à sua utilização.

Porém, a Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05), em seu art. 26
[40]

, tipifica a conduta de realizar
clonagem humana, não fazendo qualquer distinção entre as espécies de clonagem.

O problema é que, ao se referir simplesmente à “clonagem humana”, a Lei de
Biossegurança tipifica tanto a clonagem reprodutiva de seres humanos, que representa
um grave atentado aos bens jurídicos antes referidos, como também a clonagem
terapêutica, sancionando com as mesmas penas tanto a clonagem que tem por finalidade
a “produção de células-tronco embionárias para utilização terapêutica” como a que visa
à “obtenção de um indivíduo”, como diz expressamente a própria Lei. Destarte, a
clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica, procedimentos que atendem a fins tão
diversos, são equiparadas do ponto de vista valorativo (magnitude do injusto penal) e
representam, aos olhos do legislador brasileiro de 2005, idêntico ataque ao bem jurídico

protegido pela norma.
[41]

  A proibição da clonagem reprodutiva se caracteriza em um avanço legislativo. Consiste a
mesma em um risco à diversidade genética da humanidade, além da violação à irrepetibilidade do
genótipo pessoal. Tal procedimento, além da proibição legislativa, é extremamente questionável sob o
ponto de vista ético.

Quais seriam as finalidades da clonagem em humanos? Jonas apresenta a engenhosa,
mas evidentemente questionável, lista de Leon Kass destas possíveis aplicações: para
criar réplicas de excelência, seja pela genialidade ou pela beleza de determinados

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 937



indivíduos; para evitar a loteria da reprodução sexual, criando somente réplicas de
indivíduos sadios; para criar população de sujeitos com a mesma herança genética,
incrementando os estudos sobre a importância relativa do entorno; como alternativa de
reprodução aos casais estéreis; para proporcionar a escolha de um filho com o genótipo
desejado (de si mesmo, do cônjuge, de um ente familiar já falecido, por exemplo); para
escolher o sexo do futuro filho; para produção de alguns sujeitos com finalidades
específicas, como no caso de guerra; para criação de cópia reserva, no caso da
necessidade de transplante de órgãos, e, por último, por derradeiro, por mera

curiosidade.
[42]

Como salientado pela autora, trata-se de uma lista “evidentemente questionável”. Todas as
possíveis aplicações da clonagem reprodutiva caracterizam evidente afronta aos direitos da personalidade,
em especial ao direito à identidade genética, além da patente violação do princípio da dignidade da pessoa

humana. “A simples hipótese de clones humanos significaria a dissolução da identidade das pessoas”
[43]

.
Trata-se de uma “coisificação” do ser humano, a redução das pessoas ao status de seres pré-fabricados.

Pode-se falar, ainda, no direito em não ser um clone. Sendo o direito à diferença um dos pilares
do direito à identidade genética, não é possível a criação de um ser humano (de forma intencional)
idêntico a outro, que já nasceria com o seu direito violado.

Assim, pode-se afirmar não ser possível, em nenhuma circunstância, a realização de clonagem
humana para fins reprodutivos. O mesmo não se aplica em relação à clonagem terapêutica, que não põe
em perigo a irrepetibilidade da carga genética do indivíduo cujas células são clonadas para fim de
transplante, e muito menos a variabilidade do patrimônio genético da humanidade, já que o embrião
clonado com fins terapêuticos jamais chegará a ser transferido ao interior do útero maternos, que é quando
efetivamente poderia colocar-se em risco esses bens jurídicos.
 
3.2 Do direito à intimidade genética

Conforme analisado no item 2.1, como uma decorrência do direito à historicidade pessoal, todo
indivíduo possui o direito ao conhecimento de seu patrimônio genético. Porém, tais dados devem ser
mantidos sob sigilo. A confidencialidade se justifica pela natureza das informações. A divulgação dos
dados genéticos de um indivíduo implica na divulgação de informações que se referem à sua esfera
íntima, como sua ascendência, a probabilidade de desenvolvimento de determinadas doenças, enfim,

informações que poderiam gerar variados tipos de discriminações.
[44]

Sua difusão descontrolada representaria um grave perigo, em primeiro lugar, pelo risco
de converter o ser humano em cidadão “transparente” ou de “cristal”; além disso, pela
susceptibilidade de propiciar discriminações de todo tipo, de caráter pessoal ou
familiar, trabalhista, para pactuar seguros de vida, enfermidade ou de aposentadoria,
para obter determinadas permissões ou autorizações oficiais, nas relações creditícias
(obtenção de empréstimos), etc., com o risco de estigmatizar grupos de população
“defeituosa” ou “não apta” para participar de determinadas relações sociais. Esta
discriminação poderia inclusive dissimular tinturas raciais, já que certas enfermidades
genéticas aparecem com maior incidência em alguns grupos étnicos.
(...)
O princípio de liberdade e de autonomia do interessado manifesta-se como o primeiro
direito individual que deve ser garantido, o que implica já na liberdade inicial de
decisão daquele e se consentimento oportuno para submeter-se às provas analíticas
correspondentes e, inclusive, para ceder amostras biológicas que possibilitem sua
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realização. A proteção dos dados genéticos como confidenciais e o correlativo dever de
segredo por parte dos profissionais e de outras pessoas (físicas, mas também jurídicas)
que tenham, por qualquer motivo, acesso à informação obtida, é outra das
consequências jurídicas originadas. Por tal razão, o asseguramento da confidencialidade
sobre a informação, que concerne a cada pessoa, se eleva também a um primeiro plano
dessa perspectiva, como meio de proteção da vida privada – na qual se destaca a
intimidade – e de outros direitos, e em especial, como meio preventivo de condutas
discriminatórias, que devem ser proscritas de modo absoluto também neste âmbito,

especialmente propicio para isso.
[45]

Não podemos esquecer que o papel da genética não é determinante no desenvolvimento da
personalidade humana e na formação da identidade do indivíduo. Conforme mencionado acima, a
identidade pessoal é formada por uma aspecto biológico e outro social, resultado do meio em que aquele
indivíduo vive.

(...) essa forma de acesso à intimidade genética encontra-se intimamente vinculada a
um pensamento que superestima o papel da carga hereditária na configuração não
apenas da saúde como também do comportamento humano de modo geral, criando uma
espécie de “determinismo genético” que ignora a função decisiva desempenhada pelo
ambiente, pela educação e pela própria liberdade do homem na conformação de seu
futuro. Essa concepção, porém, carece de fundamento, se considerado que a realização
progressiva do conteúdo genético existente já na célula inicial de um organismo está
condicionada, em maior ou menor medida, à atuação de fatores ambientais. Como já
oportunamente destacado, as características e comportamentos humanos são produto de
uma interação entre dotação genética (genótipo) e entorno social (fenótipo), sendo tão
equivocado dizer que os genes determinam completamente a atuação do homem quanto
negar que boa parte do que ele é deriva da herança que lhe foi transmitida por seus

ascendentes.
[46]

Desta forma, visando evitar qualquer tipo de discriminação decorrente da informação sobre os
dados genéticos de um indivíduo, e até mesmo a prática de eugenia, estão tais dados protegidos, devendo

ser mantidos sob sigilo
[47]

, a não ser por motivos de segurança, e naquelas hipóteses em que a

preservação da saúde pública deve prevalecer, como nos casos de doenças infecto-contagiosas
[48]

.
 

3.3 Direito a não ter sua identidade alterada por terapias gênicas
O desenvolvimento da engenharia genética, com a existência de técnicas de manipulação

genética, trouxe um novo questionamento: até que ponto poderão ser utilizadas essas técnicas, visando a
descoberta de cura, ou até mesmo a melhoria na qualidade de vida dos pacientes? Poderá ocorrer a
alteração da identidade genética do indivíduo?

Através da terapia gênica, cuja técnica consiste na modificação do ADN contido nas
células do paciente, busca-se prevenir ou tratar doenças genéticas, atacando diretamente
a causa. Esta técnica poderá ser efetivada em dois tipos distintos de células: as
somáticas e as germinais, que se diferenciam pela capacidade destas últimas de

transmitir a informação genética aos descendentes.
[49]

Dessa classificação entre as células pode-se extrair: se as células somáticas não possuem a
capacidade de transmissão de informação genética, a manipulação das mesmas não implicaria na
descaracterização da carga genética do indivíduo. Já com relação às células germinais, o mesmo não se
pode afirmar, pois são estas que possuem a capacidade de transmissão da informação genética. Assim,
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ocorrendo manipulação, pode acarretar na alteração da carga genética, constituindo-se em
descaracterização da identidade genética.

(...) a terapia gênica germinal provoca grandes controvérsias, havendo dois focos de
discussão, o primeiro, centralizado nos efeitos dessas modificações nas gerações
futuras, ainda desconhecidos, e o segundo, pelos estreitos vínculos desta técnica com o
eugenismo. A polêmica se estabelece porque a manipulação de células germinativas
(gametas sexuais e células totipotentes dos embriões) interfere na constituição genética
individual. A problemática que a terapia gênica em células germinativas suscita é
bastante complexa porque não são muito claros os limites que separam a terapia gênica

do melhoramento genético.
[50]

Deve a terapia genética ser utilizada apenas com finalidade curativa, distinguindo-se da

manipulação genética, em que seria possível a escolha do sexo dos bebês
[51]

, além da troca de genes do
embrião, enfim, implicaria em seleção artificial da espécie, acarretando em violação ao direito à

identidade.
[52]

Na terapia com finalidade curativa, ocorre a alteração genética, porém, com a finalidade de
“corrigir” células defeituosas, para que as mesmas cumpram a finalidade para a qual foram criadas, não

ocorrendo modificação do indivíduo ou de seus descendentes.
[53]

Desta forma, estando o paciente ciente da terapia a ser utilizada, e vindo a mesma em benefício
de sua saúde, visando a melhora de sua condição física e de seu bem-estar, desde que se preserve seu

patrimônio genético, poderão as terapias gênicas ser realizadas
[54]

.
 
CONCLUSÃO

Diante de todas as problemáticas apresentadas, pode-se concluir ser o direito à identidade social e
genética intangível, não podendo, apesar da constante evolução tecnológica, ser violado.

Tais avanços devem ser utilizados na busca pela melhora da qualidade de vida das pessoas, e no
prolongamento desta vida. A possibilidade de criação de novos seres humanos, que surgiu com a
descoberta das técnicas de fertilização, e evoluiu de forma contínua, sendo hoje possível a clonagem de
determinadas células, não pode ser utilizada de forma a “coisificar” a espécie humana.

Sempre que, na utilização de qualquer das técnicas mencionadas, houver qualquer tipo de
violação à identidade, consistente no direito a unicidade e na variabilidade do patrimônio genético
humano, não poderão tais técnicas ser utilizadas.

Porém, não se pode deixar de considerar a importância de tais avanços tecnológicos, em especial
das terapias gênicas, que podem acarretar na descoberta de tratamento ou cura de várias doenças que
afligem os seres humanos.

Assim, deve o cientista conciliar sua pesquisa com a preservação da identidade humana, sendo
preocupação dos ordenamentos jurídicos tutelar e coibir práticas que acarretem no desrespeito a esta
identidade.
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DO ABORTO: HIPÓTESES DE ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO NOS CASOS DE
ANENCEFALIA

ABORTION: HYPOTHESES OF THERAPEUTICAL ANTICIPATION OF CHILDBIRTH IN CASE OF
FETAL ANENCEPHALY

Manoel Bernardino Da Silva Filho

RESUMO
A interpretação dos direitos fundamentais é objeto de reflexão da doutrina jurídica
contemporânea e a permissão legal para antecipação terapêutica de parto em caso de
anencefalia fetal é uma questão que enfrenta repercussão nos diversos setores da sociedade
brasileira. Através da Teoria Geral do Direito e da Teoria do Fato Jurídico do professor alagoano
Marcos Bernardes de Mello é possível analisar o problema de maneira científica do ponto de
vista jurídico. A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54-8) proposta pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde para que se reconheça o direito subjetivo da
gestante em submeter-se à antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de anencefalia
servirá de ponto de partida para a análise da questão para que seja possível decidir quais os
principais argumentos acerca da possível incidência da norma tipificadora do aborto.
PALAVRAS-CHAVES: teoria geral do direito; Princípios; Bioética; Anencefalia.

ABSTRACT
The interpretation of fundamental rights is the object of reflection of contemporary legal doctrine
and legal permission for therapeutical anticipation of childbirth in case of fetal anencephaly is an
issue facing repercussions for diverse sectors of Brazilian society. Through the General Theory of
Law and the theory of Marcos Bernardes de Mello is possible to analyze the problem in a
scientific way. The Action of Breach of Fundamental Precept (ADPF 54-8) proposed by the
National Confederation of Health Workers to secure recognition of the subjective right of the
pregnant woman to undergo therapeutical anticipation of childbirth in case of fetal anencephaly
serves as a starting point for analysis of the issue to decide what are the arguments about the
possibility of the incidence of the rule standard that typifies abortion.
KEYWORDS: general theory of law; Principles; Bioethics; Anencephaly.

1. INTRODUÇÃO

 

O Código Penal brasileiro entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. Não obstante um bem
elaborado sistema jurídico de proteção do cidadão e garantia de redução do poder estatal de
interferir na liberdade dos homens, passados tantos anos de sua gênese, algumas adaptações
foram sendo inseridas em sua sistemática para que melhor gerisse a vida em comunidade.

O Supremo Tribunal Federal discutiu há pouco tempo, em Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral da República, a possibilidade da utilização em pesquisa de
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro.
Nessa ação, buscava-se expurgar do ordenamento brasileiro o artigo 5º e seus parágrafos da Lei
11.105 de 2005 sob a alegação de que essa possibilidade faria ruir o fundamento da dignidade
da pessoa humana a partir da autorização para que vidas fossem sacrificadas em favor da
ciência.

Mais recentemente, tramita na mesma corte jurisdicional Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde para que se
reconheça o direito subjetivo da gestante em submeter-se à antecipação terapêutica do parto
nas hipóteses de anencefalia. Alega-se, na questão a não incidência da norma tipificadora do
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aborto.

Através da Teoria Geral do Direito e da Teoria do Fato Jurídico do professor alagoano Marcos
Bernardes de Mello é possível analisar o problema de maneira científica do ponto de vista
jurídico. Não se pretende desenvolver aqui qualquer posicionamento pró ou contra o aborto ou a
antecipação terapêutica do parto. Este estudo apenas objetiva apreciar como, à luz de teorias
bem construídas, o enfrentamento de determinadas questões assume foros de racionalidade.

Essa é uma questão específica posta em julgamento, a violação de preceito fundamental pelo
poder público sempre que as normas reguladoras do aborto possa ser aplicadas à antecipação
terapêutica do parto nos casos de anencefalia. Para analisar esse caso não se fará digressões
acerca das temáticas relacionadas aos marcos inicial e final da vida humana para fins de
proteção jurídica. A ciência, a religião e a filosofia construíram sua própria história em torno de
conceitos e concepções sobre o que é a vida, quando ela começa e como deve ser ela protegida,
e a resposta satisfatória ainda está longe de ser racionalmente construída e aceita por todos.

 

2. A QUESTÃO DO ABORTO NO BRASIL

 

A questão do aborto no Brasil tem despertado o interesse e a preocupação de órgãos
governamentais de gerenciamento de políticas públicas de saúde, associações de defesa das
mulheres e ativistas de movimentos sociais diversos. Ultimamente, a questão tem gerado
discussões entre os cientistas e técnicos do direito com grande destaque, especialmente depois
que o mundo voltou os olhos para o Brasil na ocasião do julgamento da ADI 3.510, quando o
Supremo Tribunal Federal afastou a tese de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei de
Biossegurança, autorizando a realização de pesquisas científicas com células-tronco
embrionárias.

O aborto, apesar de não ter sido objeto da questão suscitada na ação direta de
inconstitucionalidade acima comentada e de sua proibição legal no Brasil, faz parte da realidade
social como algo aparentemente comum. A imensa maioria das pesquisas acerca do tema
revelam que milhares de mulheres se submetem a métodos clandestinos com a utilização de
abortivos naturais ou farmacêuticos sem que, muitas vezes, o judiciário ou mesmo sequer suas
famílias venham a conhecer o problema por elas enfrentado.

1

Além disso, a temática ganhou novos rumos quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores
de Saúde ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54-8)
tendo como pedido principal a declaração de inconstitucionalidade, com efeito erga omnes e
eficácia vinculante, da interpretação dos dispositivos do Código Penal que tratam do aborto
como impeditivos da antecipação terapêutica do parto nas hipóteses do diagnóstico de
anencefalia.

2
 O pedido principal da ação tem o objetivo de reconhecer o direito subjetivo da

gestante em se submeter ao procedimento médico adequado - sem que o poder judiciário ou
qualquer órgão estatal autorize previamente - e do profissional de saúde de realizá-lo. Há a
necessidade, no entanto de que a anomalia seja diagnosticada por profissional competente para
que seja caracterizada a hipótese que permita tal procedimento antecipatório do parto.

O Ministro Marco Aurélio, no julgamento da liminar, deferiu medida nos termos abaixo descritos:

Daí o acolhimento do pleito formulado para, diante da relevância do pedido e do risco de
manter-se com plena eficácia o ambiente de desencontros em pronunciamentos judiciais até
aqui notados, ter-se não só o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em
julgado, como também o reconhecimento do direito constitucional da gestante de submeter-se à
operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos, a partir de laudo médico atestando a

3
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deformidade, a anomalia que atingiu o feto. (Informativo STF nº 354) 

 

Na petição inicial dessa ação, subscrita por Luiz Roberto Barroso, podem ser encontrados
diversos elementos e institutos da Teoria Geral do Direito e da Teoria do Fato Jurídico.
Passaremos a analisar, a seguir, as ideias principais da tese da autora da ADPF 54-8.

 

3. A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 54-8

Prevista no § 1º do art. 102 da Constituição da República, a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental foi regulamentada pela Lei n. 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Esse
diploma legislativo dispõe no art. 1º que a ação deverá ser proposta perante o Supremo Tribunal
Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do
Poder Público. Além disso, também caberá essa modalidade de controle concentrado de
constitucionalidade quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei
ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (normas pré-
constitucionais).

4

Ao Supremo Tribunal Federal caberá dizer o que é ou que não pode ser entendido como
preceito fundamental. O sistema constitucional brasileiro outorgou-lhe essa competência. O
autor da arguição deverá indicar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito fundamental, mas este
deverá ser de fato confirmado a este título, pelo Supremo Tribunal Federal.

Em 16 de junho de 2004, Luís Roberto Barroso subscreveu petição inicial de arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF 54-8) proposta pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde. Propõe a arguente o ferimento de preceitos constitucionais como os
indicados no art. 1º, IV (a dignidade da pessoa humana), o art. 5º, II (princípio da legalidade,
liberdade e autonomia da vontade) e os art. 6º, caput, e 196 (direito à saúde) todos da
Constituição da República.

5
 A fundamentação nessa ação assenta-se no direito à liberdade e à

autonomia da gestante de interromper a gravidez, como meio de resguardar a sua dignidade,
preservando sua saúde física, moral e psicológica - eis o porquê da denominação antecipação
terapêutica do parto.

6

O ataque, nessa ação, se dá contra ato do poder público lesivo expressado no conjunto
normativo representado pelos artigos 124, 126, caput, e 128, I e II do Código Penal.

7
 A

inteligência desses artigos propõe a proibição emanada por diversos juízes e tribunais da
antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de anencefalia.

Frediano José Momesso Teodoro fala sobre essa anomalia fetal nos seguintes termos:

A anencefalia é a modalidade mais comum entre os defeitos de fechamento do tubo neural,
como constatado nos processos judiciais sobre autorização do aborto eugênico. Ela se configura,
principalmente, pelo não desenvolvimento ou pela ausência dos hemisférios cerebrais, pela não
formação adequada da calota craniana, com a ausência do couro cabeludo nesta região, além da
exposição do tecido fibrótico e a constatação de hemorragia. É uma condição incompatível com
a vida que leva à morte intra-uterina ou no período neonatal precoce. 

8

 

A eugenia é a ideia que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseada em leis
genéticas. Frediano José Momesso diz que o aborto eugênico ou aborto seletivo, como prefere
denominá-lo o Conselho Federal de Medicina, é o abortamento praticado com o fim de eliminar,
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ainda na fase intra-uterina, o indivíduo enfermo e malformado. O objeto do trabalho de
Frediano José Momesso Teodoro é observar a prática da eugenia através do abortamento, do
ponto de vista jurídico-penal, prática proscrita pela legislação pátria, mas usual e autorizada
através de decisões judiciais.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde alega, no entanto, que não há qualquer
tipo de aproximação entre o objeto de sua arguição com o aborto eugênico, pois nessa hipótese
há pressuposição de viabilidade da vida extra-uterina. A suposição pela qual a imaginação
antecipa o conhecimento, com o fim de explicar ou prever a inviabilidade da vida pós-parto
deduz-lhe a consequência de que a antecipação terapêutica do parto, nos casos dos diagnósticos
comprovados de anencefalia, não caracterizaria o aborto, assim como a norma penal descreve.
No aborto, a morte do feto ou embrião deverá ser resultado direto dos meios abortivos.

Acusando a legislação penal de anacrônica, a autora da ADPF 54-8 aduz que falta à hipótese o
suporte fático exigido pela norma penal, ou seja, a hipótese é de não-subsunção da situação
fática relevante aos dispositivos do Código penal.

Posto isso, verifica-se que institutos da Teoria Geral do Direito e da Teoria do Fato Jurídico de
Marcos Bernardes de Mello vêm empregados de forma a fundamentar a tese na qual se baseia a
arguente dessa ação.

Pelas razões acima expostas, o pedido principal exposto na exordial dessa ação é declaração de
inconstitucionalidade da interpretação dos dispositivos atacados no sentido de obstar a
antecipação terapêutica do parto nos casos de gravidez do feto anencefálico, diagnosticados por
médico habilitado. Requer também o reconhecimento do direito subjetivo da gestante de se
submeter a esse procedimento sem a necessidade de alvará judicial ou de qualquer outro de
autorização do Estado.

A controvérsia está, então, estabelecida. Juízes e tribunais do país, em situações semelhantes
estão decidindo sobre fatos assemelhados de maneira diferenciada. Ora a autorização para a
prática da antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de anencefalia é concedida, em outras
situações não.

Ives Gandra da Silva Martins demonstra preocupação no caso específico da ADPF 54, pois a
questão se o anencéfalo poderia ser abortado é matéria que caberia ao Congresso Nacional
definir. Avalia o autor que o desconforto gerado entre os operadores do direito é a hipótese de o
Supremo Tribunal Federal substituir o Congresso Nacional, sempre que se entender que este
não esteja exercendo bem suas funções.

9

O que o autor não comenta é que competência concedida pelo constituinte ao Supremo Tribunal
Federal para que seus integrantes estabeleçam o juízo acerca do que se há de compreender, no
sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental. Segundo Gilmar Mendes, em um
sistema jurídico favorecido de órgão investido no poder de guarda da Constituição ou "a
diversidade de soluções pode constituir-se, por si só, em uma ameaça ao princípio constitucional
da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental." 

10

Por essa razão, entende-se ser urgente e necessário, na análise do caso proposto, o
conhecimento sólido acerca dos significados emprestados pela literatura jurídica aos termos
utilizados pela arguente. Especialmente o conceito de suporte fático e incidência, pois a tese
principal dessa ação deleita-se em acusar com o estigma da inconstitucionalidade qualquer
interpretação que seja obstáculo à antecipação terapêutica do parto por considerar esse
procedimento espécie de abortamento. Para a autora não há entre o suporte fático abstrato e o
concreto coincidência qualquer, o que levaria à conclusão de impossibilidade da incidência da
norma penal.
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4. BREVES NOTAS ACERCA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO

 

4.1 A Definição de Norma Jurídica

A sociedade não prescinde do direito. Tendo como fundamento a premissa da impossibilidade de
existência harmônica do corpo social chega-se à ideia de que somente através de processos
convenientes de adaptação e de mecanismos adequados para o refreamento dos impulsos
egoístas dos homens, o direito ergue-se como essencial à vida comunitária.

Norberto Bobbio, adotando ponto de vista normativo considera o direito como um conjunto de
normas quando afirma que "a experiência jurídica é uma experiência normativa".

11
 Explica o

autor que estamos de tal forma entrelaçados em um complexo de normas de conduta que às
vezes nem enxergamos com nitidez a obediência automática à essas regras.

Pontes de Miranda, ao conceituar regra jurídica ensina ser "a norma com que o homem, ao
querer subordinar os fatos a certa ordem e a certa previsibilidade, procurou distribuir os bens da
vida".

12
 É assim que o autor ensina, com propriedade, que a regra jurídica é uma criação

humana destinada a reduzir à obediência "o mundo social". O exemplo da norma penal aborto,
descrita no artigo 124 do Código Penal pode ser esclarecedor.

13
 Quando o legislador estabeleceu

que a mulher que provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque sofrerá
pena de detenção de 01 a 03 anos está elencando entre os bens da vida dignos de serem
resguardados o direito ao nascimento com vida do feto ou embrião. Àqueles que desobedecem
os comandos emanados pelas regras jurídicas, caindo em estado de desobediência, a previsão
será a de submetê-lo à expiação através da aplicação de uma sanção.

Na Teoria do Fato Jurídico do jurista Marcos Bernardes de Mello é proposta definição de norma
jurídica que se harmoniza com as lições de Pontes de Miranda. Diz o autor que "norma jurídica é
uma proposição através da qual se estabelece que, ocorrendo determinado fato ou conjunto de
fatos (= suporte fático) a ele devem ser atribuídas certas consequências". Adverte ainda que
atribuir responsabilidade àquele que cometa conduta desviante é pressuposto lógico dessa
espécie normativa. 

14
 Uma regra que não apresenta conteúdo normativo, ou seja, que não

carrega em si a possibilidade de cumprimento obrigatório e forçado por parte do Estado em
relação aos indivíduos não é regra jurídica. Utilizando o exemplo do código penal acima
proposto, no caso de descumprimento da norma jurídica elencada entre os crimes contra a vida,
a praticante de método abortivo - desde que não esteja acobertada por alguma das excludentes
de ilicitude, não se trate de aborto necessário ou nos casos de gestação derivada de estupro - a
ela devem ser impostas as consequências previstas na norma.

A função legislativa de edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem
jurídica, denominadas 'leis', cabe ao Poder Legislativo. José Afonso da Silva assegura que essa é
uma função limitada e que, extrapolados os limites dessa atividade, o ato se torna inválido por
causa de sua arbitrariedade. Cabe ao Poder Judiciário agir no intuito de restabelecer a harmonia
do ordenamento nos casos em que essas regras estejam sendo aplicadas de forma a impedir a
força normativa da constituição.

15
 A Constituição é instrumento normativo de superioridade

hierárquica do qual emanam regras e princípios que "preenchem os pressupostos lógico-formais
e materiais exigidos para que uma proposição tenha caráter normativo"

16

A arguição de descumprimento fundamental da qual se fala nesse trabalho tem esse intuito:
convencer o Poder Judiciário que regras e princípios constitucionais estão a ser violados sempre
que se aplica aos casos concretos de antecipação terapêutica do parto as regras previstas para o
aborto. Diz-se que não há coincidência entre o suporte fático abstrato e o concreto, não sendo
possível conceber a incidência da norma, hipótese em que não se há de tratar de fato jurídico.
Analisemos pois o que se entende por suporte fático na Teoria Geral do Direito.
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4.2 Suporte Fático

Vive-se em um mundo de fatos. Assim como a vida em sociedade não prescinde do direito como
mecanismo de adaptação social, o direito alimenta-se dos fatos para estruturar o sistema jurídico
em determinado espaço e tempo. Pontes de Miranda advoga a ideia de que "à lei é essencial
colorir fatos, tornando-os fatos do mundo jurídico e determinando-lhes os efeitos". 

17

Se os fatos relevantes são regulados pelas normas jurídicas e estas carregam teor de
obrigatoriedade, somente aqueles fatos que no mundo concreto venham a materializar-se e que
coincidam com o previsto de maneira abstrata no texto da norma podem ser considerados fatos
jurídicos. Quer-se dizer com isso que apenas os fatos que ocorrerem e que estejam previstos
anteriormente e de maneira abstrata por normas jurídicas são fatos jurídicos. O fenômeno de
juridicização dos fatos se processa mediante o fenômeno da incidência. A esse respeito se
voltará posteriormente.

Dentre os elementos da norma jurídica demonstrados por Marcos Bernardes de Mello, o suporte
fático pode ser apresentado de duas formas: o denominado suporte fático concreto e o suporte
fático abstrato.

18
 O "suporte fático abstrato", também denominado "hipotético" é a hipótese

fática "prevista pela norma sobre a qual, se ocorrer, dar-se á a sua incidência". O "suporte fático
concreto" é, segundo o estudioso, o fato previsto pela norma materializado no "mundo fático." 

19

Dissertando sobre o tema, o Professor Marcos Mello, de forma analítica, ensina que podem ser
elencados entre os elementos do suporte fático: atos, dados psíquicos, estimações valorativas,
probabilidades, fatos do mundo jurídico, causalidade física e o tempo. Há também os elementos
positivos (por exemplo, os acontecimentos e estados fáticos ou jurídicos) e os negativos, dentre
os quais se destaca a "omissão". Continua sua lição a necessidade de um elemento subjetivo
(sujeito a quem se dirige a possibilidade da titularidade de direitos, pretensões, ações e
exceções) e um elemento objetivo (bens da vida, em geral). Fale-se ainda dos elementos
nucleares (cerne e completantes), complementares e integrativos.

20

Há elementos do suporte fático sem os quais seria impossível revestir-se dessa característica,
pois são exigidos pela norma jurídica para que o fenômeno da incidência possa promover-se
com a decorrente origem do fato jurídico. São os "elementos nucleares do suporte fático". O
cerne é aquele elemento nuclear que precisa o desenho último do suporte fático e estabelece,
"no tempo, a sua concreção". Uma manifestação de vontade de retirada de um feto com vida e
a sua consequente morte no quinto mês de gestação levada a cabo, por exemplo, configuraria
aborto nos termos da legislação penal. As consequências impostas pela norma independem
dessa manifestação e por isso é dito que nessas ocasiões não há "poder de auto-regramento".

Os elementos completantes do núcleo, como seu próprio nome indica, completam o núcleo do
suporte fático e, assim como o elemento cerne, é essencial à configuração do suporte fático e
sua inexistência acarreta a impossibilidade de conclusão pela incidência da norma. Não
apresentados os elementos nucleares no mundo dos fatos é óbvia a conclusão de que esses
fatos não serão coloridos como fatos jurídicos. Marcos Mello ensina que esses são "elementos de
suficiência do suporte fático".

21

 

4.3 A Incidência da Norma Jurídica

A arte da pintura refere-se de forma abrangente ao conjunto de procedimentos ligados à técnica
de aplicação de pigmentos em forma líquida a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe
matizes, tons e texturas. O resultado desse processo é um objeto que absorve, refrata e reflete
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os raios luminosos que sobre ela incidem - as cores são um resultado da incidência de raios
luminosos. Para que se possa visualizar uma obra de arte é necessário que a luz incidente
possua elementos físicos determinados, que nossos olhos sejam sensíveis a essa luz. Ainda
criança aprendemos que os nossos olhos apenas reconhecem as cores refletidas.

A fenomenologia da incidência é explicada por Pontes de Miranda utilizando-se desses termos
das ciências naturais. Pontes de Miranda, utiliza-se desse fenômeno físico através dos recursos
linguísticos da figuração para explicar o mecanismo pelo qual os fatos se tornam jurídicos. Diz o
autor que "é preciso que as regras jurídicas - isto é, normas abstratas - incidam sobre eles,
desçam e encontrem os fatos, colorindo-os, fazendo-os "jurídicos".

22
 Assim como a luz incide em

dado objeto no mundo físico, as normas jurídicas incidem, no mundo dos pensamentos, sobre os
fatos por elas previstos de maneira infalível. De forma semelhante, como as cores são refletidas
a nossos olhos porque iluminadas e refletidas, os fatos tornam-se jurídicos porque
reconhecidamente relevantes para dada comunidade.

Tornado-se concreto o suporte fático suficiente de norma jurídica vigente, a incidência ocorrerá
inevitavelmente, não importando para isso a espécie da norma em questão.

23
 Ocorrido o fato

pela regra ou princípio previsto - não confundir com o fato bruto em si, mas aquele por alguém
conhecido - a incidência não está sujeita a qualquer de condição, restrição ou limitação. Pois
bem, sobre um suporte fático que não tenha completado os elementos de sua suficiência a
norma não poderá incidir e, por essa razão, Marcos Mello ensina que "a insuficiência na
formação do suporte fático impede o surgimento do fato jurídico e, portanto, que se lhe possa
atribuir qualquer sentido jurídico".

24

A incidência produz diversas consequências e a juridicização - criação de fatos jurídicos - é a
principal delas. Ainda podem ser ser oportuna e devidamente consideradas a pré-exclusão de
juridicidade, a invalidação, a deseficacização e a desjuridicização.

25

São inúmeras as discussões levadas a efeito com os temas dissertados na Teoria do Fato
Jurídico. Não cabe, nem seria possível, nessa oportunidade trazer relevo ao menos as mais
importantes delas. O propósito dessa breve visita às noções básicas ajudarão a entender o
objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental da qual se falou no início do
texto.

 

5. CONSIEDERAÇÕES SOBRE O ABORTO NO CÓDIGO PENAL

 

O Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 1940, foi publicado segundo a cultura
dominante na década de 30, de onde extraiu hábitos e costumes dominantes. Apesar de mais de
60 anos de avanços nos valores da sociedade, avanços científicos inimagináveis há 70 anos e
um aparato tecnológico que nos leva da visualização de seres vivos infinitamente pequenos às
mais distantes galáxias, a legislação penal vem sofrendo mudanças por muitos consideradas
tímidas.

O adultério, apenas em 2005, deixou de ser crime, apesar do longo histórico de não aplicação
de seus preceitos.

26
 O estupro, modalidade de "crime contra os costumes" agora é espécie de

"crime contra a dignidade sexual" e foi fundido ao atentado violento ao pudor, transformando-se
num tipo penal mais amplo e genérico, aplicável nos casos em que a vítima pode ser qualquer
pessoa humana.

27
 O aborto é modalidade de "crime contra a pessoa" que nunca sofreu qualquer

de reforma em sua legislação. É crime doloso contra a vida e nos tribunais do júri, pouco ou
nada se pode ver de processos contra as praticantes desse método de interrupção da gravidez.
Pode-se afirmar que a norma jurídica incide, mas a sua aplicação é algo que não se vê.
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O bem jurídico protegido pela norma é a vida do ser humano em formação, embora,
rigorosamente falando, não se trate de crime contra a pessoa, pois o código civil anuncia que a
personalidade civil começa com o nascimento com vida. Cezar Roberto Bitencourt leciona que
embora o produto da concepção não seja uma pessoa, não se trata evidentemente de mera
esperança de vida.

28

A ineficácia social da norma não significa sempre que o bem jurídico protegido haja perdido seu
valor. Nas normas definidoras do aborto, ao contrário disso, a vida do nascituro continua a ser
de relevância seguramente estabelecida, mas a política de combate à criminalidade violenta
aparenta ser algo mais vantajoso a movimentar o poder judiciário. Em Alagoas, por exemplo, o
relatório estatístico-analítico do sistema prisional de junho de 2009, divulgado pelo Ministério da
Justiça, quantifica um total de 96 mulheres custodiadas, dentre as quais 15 respondem por
homicídio simples, 7 por homicídio qualificado, 31 por crimes contra o patrimônio, 4 por crimes
contra a fé pública, 45 por tráfico de entorpecentes, 3 por porte ilegal de armas. Ou seja, não
há qualquer mulher detida por abortamento no sistema penitenciário alagoano. No Brasil, ao se
analisar os dados consolidados de todas as unidades da federação, a situação é a mesma: não
há pessoas encarceradas por haverem praticado tal crime.

29
 O que há de novo nessa

constatação? Simplesmente o fato de que a criminalização de tal conduta objetiva mais uma
prática simbólica de confirmação de valores sociais na qual a eficácia normativa da respectiva lei
representa uma questão secundária que é muito pequena em sua dimensão. Marcelo Neves
ensina que determinados grupos buscam "influenciar a atividade legiferante" para que se
obtenha a confirmação de valores padronizados à suas ideias e a expectativas se satisfazem
nesse mesmo ponto, o da "expedição do ato normativo".

30

Além de não conformada com a realidade apresentada, a legislação do aborto é utilizada como
álibi impeditivo àquelas mulheres que, ao invés de interromperem sua gravidez por métodos
clandestinos, buscam a ajuda estatal para dar fim à gestação.

Há três espécies de aborto no Código Penal do Brasil. O aborto provocado (art.124), o aborto
sofrido (art.125) e o aborto consentido (art.126). Há ainda as excludentes especiais de ilicitude
autorizativas do aborto necessário - os casos em que a vida da gestante esteja em jogo seriam
autênticos estados de necessidade - e do denominado aborto humanitário, para as vítimas de
gravidez derivadas de estupro. Em todas essas espécies o abortamento só seria configurado com
a interrupção ilícita do processo fisiológico gestacional com a consequente morte do feto ou
embrião. Segundo Bitencourt, o crime de aborto pressupõe gravidez em curso e é indispensável
que o feto esteja vivo. Diz o autor que "a morte do feto deve ser resultado das manobras
abortivas".

31
 Esses dados seriam, na Teoria do Fato Jurídico os elementos nucleares do suporte

fático, pois determinam "a configuração final do suporte fático e fixam, no tempo, a sua
concreção".

32

 

6. DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL "ABORTO" NAS HIPÓTESES DE
ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO NOS CASOS DE ANENCEFALIA

 

A bioética surge da necessidade de se controlar, a partir de uma análise multidisciplinar, a
prática da novas tecnologias que avançam em direção às descobertas científicas e podem, de
uma forma ou de outra comprometer os valores humanos fundamentais. Olga Jubert Gouveia
Krell ensina que "hoje, são os direitos humanos fundamentais que constituem o 'mínimo ético'
irrenunciável das sociedades ocidentais e o mais apropriado vínculo de união entre posições
diversas de sociedades pluralistas".

33
 Desde a conclusão acerca da força normativa da

constituição e cientes da fundamentalidade dos catálogo de direitos fundamentais espalhados
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em seu texto, a construção das ideias acerca de qualquer tema trazido à discussão jurídica deve
tratar de partir desse ponto, ou mesmo desenhar conclusões que tornem eficazes esse conjunto
de regras e princípios superiores de dada comunidade.

A sensível questão da anencefalia e a possibilidade de interrupção da gestação após diagnóstico
médico provoca sentimentos religiosos e morais, mobiliza médicos e juristas na busca por uma
solução racional que a ciência ainda não concebeu. Gilmar Mendes, em voto prolatado na ADI
3510, anuncia que a questão mais importante não é o início da vida, pois o judiciário não é
instância capaz de defini-lo. Preocupa-se, no entanto, com o fato de que esse Poder deve dar
respostas a partir das constatações até agora existentes, valorizando sempre os princípios e
regras constitucionais como diretores de qualquer decisão.

34
 Nessa mesma ação, o Relator

Ministro Carlos Britto, acompanhado pela Ministra Ellen Gracie, disse que,

"se à lei ordinária seria permitido fazer coincidir a morte encefálica com a cessação da vida de
uma certa pessoa humana, a justificar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda
fisicamente pulsante para fins de transplante, pesquisa e tratamento (Lei 9.434/97), e se o
embrião humano de que trata o art. 5º da Lei da Biossegurança é um ente absolutamente
incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, a afirmação de incompatibilidade do último
diploma legal com a Constituição haveria de ser afastada."

35

 

O novo debate que se processa no Supremo Tribunal Federal é uma questão que pode se
alimentar dessas premissas. A antecipação terapêutica do parto nas hipóteses de anencefalia é
ou não é suporte fático suficiente à incidência da norma penal que tipifica o aborto prescrita no
Código Penal Brasileiro?

Se tomarmos em consideração o fato de que há vida cessada pela interrupção do processo
gestacional mesmo quando se diagnostica a anencefalia, tenderemos a entender que a norma,
inevitavelmente haverá incidido, pois o suporte fático haverá sido suficiente com a configuração
de seus elementos nucleares. Dessa forma, todas as mulheres grávidas de fetos anencefálicos e
os médicos ou auxiliadores no procedimento de aborto estarão sujeitos aos preceitos da norma
penal. Ao contrário, se compreendermos que a legislação pátria já estabeleceu um conceito
dogmático de existência de vida digna de proteção e que encontra seus limites no momento do
diagnóstico da morte cerebral, possivelmente chegaremos à conclusão de que falta ao suporte
fático um elemento essencial do seu núcleo. A morte do feto não haverá sido provocada pela
interrupção da gestação porque se trata de um feto sem vida, originalmente com morte
cerebral. Nessas hipóteses, não poderá incidir a norma jurídica porque o abstrato não coincide
com o concreto, são hipóteses diversas. Para Pontes de Miranda, o fato não será colorido com
os tons de fato jurídico.

A argumentação trazida na inicial da ADPF 54-8 afirma que, determinar o significado preciso do
arcabouço de regras e princípios com base em visão positivista a desconsiderar qualquer outro
dado que esteja contido no texto, certamente possibilitará com que as mulheres grávidas de
fetos anencefálicos e os profissionais da saúde com elas envolvidos venham a padecer o
dissabor póstero às diretrizes que fixam as orientações do Código Penal. Além disso, propugna a
ideia de que preceitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, da legalidade, da
liberdade e da autonomia da vontade e os relacionados com a saúde estariam seriamente
comprometidos sempre que uma interpretação a enquadrar hipótese diversa ao que a legislação
previu seja aplicada.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o caso
estabelecendo que interrupção da gravidez de feto anencefálico não é aborto. Na ocasião, o
conselheiro baiano Arx Tourinho, relator no caso, a dignidade da pessoa humana deveria ser
respeitada e que à gestante fosse dada a oportunidade de interromper sempre que quisesse,
"uma gravidez, onde em gestação se ache um feto anencefálico, porque o Direito não é, nem
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pode, ser estático, não é, nem pode, ser contemplativo de uma realidade que passou, ignorando
os avanços da ciência".

36

A Procuradoria-Geral da República é favorável ao aborto em caso de anencefalia fetal, segundo
parecer enviado no dia 06 de julho de 2009 ao Supremo Tribunal Federal. Deborah Duprat,
Procuradora-Geral da República interina, entende que se a doença for diagnosticada por médico
habilitado, deve ser reconhecido à gestante o direito de se submeter a esse procedimento, sem
a necessidade de prévia autorização judicial. O parecer sugere que o Supremo Tribunal Federal
dê "interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 124, 126, caput, e 128, I e II, do
Código Penal, para declarar que tais dispositivos não criminalizam ou não impedem a
interrupção voluntária da gravidez em caso de anencefalia fetal".

37

A discussão travada nos círculos do poder tendem a autorizar a antecipação terapêutica do parto
nas hipóteses de diagnóstico da anencefalia. A questão da incidência da norma penal nos casos
assim apresentados é de suma importância, pois a partir dessa constatação, poder-se-á chegar à
uma decisão racional, científica pelo menos do ponto de vista jurídico.

A religião, os valores da família, a moral e outros mecanismos de adaptação social estão,
obviamente alimentando o debate a partir das normas que lhes são características. Não se pode
concluir, no entanto, que o direito deva ter as mesmas respostas. A abstração e a generalidade
de suas normas e dos seus preceitos devem se despir dos "pré-conceitos" na tentativa de se
conformar com a realidade, para que suas ficções sirvam ao ser humano e a sua emancipação.

A Teoria do Fato Jurídico, com seus conceitos sólidos e destinados ao entendimento de como
funciona o mundo jurídico e suas normas, oferece respostas que evitam debates improfícuos.
Esse conhecimento sistemático, fundamentado em observações empíricas e postulados racionais,
voltado para a formulação de leis e categorias gerais no direito que permitem a ordenação e a
classificação minuciosa dos institutos jurídicos é a grande contribuição científica para o direito
em diversas questões.

 

7. CONCLUSÕES

O conjunto de ideias aqui representadas em síntese objetivou trazer à discussão temática em
que os envolvidos geralmente impõem uma carga excessiva de emoções. Ao contrário dessa
conduta, buscou-se analisar o caso posto de forma serena e objetiva, apesar de que o fenômeno
jurídico só possa ser concebido de forma integrada. Para uma metodologia mais apurada, optou-
se pela ótica normativa.

Esse estudo trouxe à discussão a petição inicial da ADPF 54-8, na qual a Confederação Nacional
dos Trabalhadores de Saúde requerem a declaração de inconstitucionalidade, com efeito erga
omnes e eficácia vinculante, da interpretação dos dispositivos do Código Penal que tratam do
aborto como impeditivos da antecipação terapêutica do parto nas hipóteses do diagnóstico de
anencefalia.

Definiu-se que a Constituição Federal anuncia ser ao Supremo Tribunal Federal que cabe dizer o
que é ou que não pode ser entendido como preceito fundamental. Estabeleceu-se uma breve
discussão acerca do que pode ser, a partir da visão médica, entendido como anencefalia.

Foram trazidas, então, a contribuição da Teoria do Fato Jurídico ao caso em pauta. A partir das
noções de "regra jurídica", "suporte fático" e "incidência", como ensinados por Pontes de
Miranda e Marcos Bernardes de Mello, formularam-se conceitos aptos a responderem
racionalmente às questões anunciadas. Auxilados por doutrinadores diversos, os temas
apresentados puderam ser melhor compreendidos.

Nesse ínterim foram colecionadas opiniões de órgãos governamentais que têm influência no
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processo e representam a sociedade em defesa de seus interesses.

O essencial daquilo que foi anteriormente exposto ou do que se crê haver provado ou
explicitado é que a Teoria do Fato Jurídico apresenta os pressupostos necessários ao auxílio de
uma visão racional e científica do direito. A contribuição desse conjunto de postulados à solução
do caso em pauta é uma constatação.

Seja considerado feto com vida ou não, o destino dos anencéfalos em estado gestacional está
nas mãos dos juristas. Somente aqueles que vislumbrarem o fenômeno a partir das noções
apresentadas estarão aptos, nesse caso especificamente, a decidir de forma a argumentar
fundamentando de maneira racional o direito e satisfazendo as pretensões de correção de sua
decisão. A verdade pode não ser assim tão atingível, mas um grau de certeza certamente o será.
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EUTANÁSIA SOCIAL NO BRASIL. INACESSIBILIDADE DOS GRUPOS
ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS AO DIREITO À SAúDE

SOCIAL EUTHANASIA IN BRAZIL. INACCESSIBILITY OF ECONOMICALLY VULNERABLE GROUPS
TO THE RIGHT TO HEALTH

Laura Scalldaferri Pessoa

RESUMO
O presente trabalho busca discorrer sobre a vulnerabilidade e exclusão social da população
pobre dos países periféricos, na sua maioria nações situadas no hemisfério sul do mundo, com
recorte epistemológico na situação brasileira, em relação à inacessibilidade ao direito à saúde.
Pretende-se abordar a insuficiência de recursos, medicamentos e suporte básico a tais
habitantes, ferindo a dignidade humana. Tais considerações são tanto mais oportunas quando é
conhecido, pública e notoriamente, o lamentável quadro da saúde pública em nosso país, com
dramas e tragédias estampados na imprensa, como um estigma permanente do desprezo e do
descaso a que se vê relegada a parcela mais numerosa e mais sofrida da população. Essas
situações persistentes, caracterizadas pela morte precoce e injusta, fruto da desigualdade social,
acontece, em regra, no início da vida, como comprovam a alta taxa de mortalidade infantil, a
fome e a incidência de doenças endêmicas, autorizando, em nosso sentir, a possibilidade de
falar-se numa Eutanásia Social, diante de vidas abreviadas aos milhares em seu nascedouro.
Analisa, ainda, a questão da alocação de recursos escassos em saúde pública e o estado mínimo.
Discute a questão da validade jurídica da distribuição gratuita de medicamentos ou dos
tratamentos dispensados por meio de decisão judicial. Nessa linha de raciocínio, analisar-se-á o
predicado da vulnerabilidade, buscando situá-lo no contexto nacional, sob a ótica de um olhar
que passe do nível micro para uma visão macrobioética, ao travar contato com a pobreza e a
exclusão social no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Eutanásia social; Vulnerabilidade; Situações persistentes; Direito à saúde;
Alocação de recursos; Macrobioética. 

ABSTRACT
This study aims to discuss vulnerability and social exclusion of the poor population of developing
countries, mostly located in the southern hemisphere nations in the world with epistemological
framework in the Brazilian situation regarding the inaccessibility of the right to health. To discuss
a lack of money, medicines and basic support to such people, injuring human dignity. Such
considerations are all the more timely when it is known, publicly and notoriously, the lamentable
situation of public health in our country, dramas and tragedies in the printed press, as a
permanent stigma of contempt and disregard that finds himself relegated to plot more numerous
and more suffering of the population. These persistent situations, characterized by early death
and unfair, the result of social inequality, it happens, usually in early life, as evidenced by the
high rate of infant mortality, hunger and the incidence of endemic diseases, allowing, in our
experience, the opportunity to speak to a Social Euthanasia, before lives were shortened by the
thousands in his birthplace. It also analyzes the issue of allocation of scarce resources in public
health and the state minimum. Discusses the legal validity of the free distribution of medicines or
treatment provided by a court decision. In this line of reasoning, it will analyze the predicate of
vulnerability, seeking to place him in a national context, from the perspective of a view that the
micro level to pass a vision macrobioética, to get in touch with poverty and social exclusion in
Brazil.
KEYWORDS: Social Euthanasia; Vulnerability; Persistent situations; Right to health; Resource
allocation; Macrobioética.

E se somos Severinos   
iguais em tudo na vida,   

morremos de morte igual,   
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mesma morte severina:   
que é a morte de que se morre   

de velhice antes dos trinta,   
de emboscada antes dos vinte,   

de fome um pouco por dia   
(de fraqueza e de doença   

é que a morte severina   
ataca em qualquer idade,   
e até gente não nascida).   

João Cabral de Melo Neto

 

 

INTRODUÇÃO

 

“426 pacientes morreram à espera de vaga nos hospitais públicos em 2009”.[1]

A manchete do jornal baiano, apenas uma dentre tantas de semelhante teor, diariamente
publicadas na imprensa brasileira, revela a importância do debate sobre o acesso à saúde nos países
periféricos, na sua maioria nações situadas no hemisfério sul do mundo, com recorte epistemológico na
situação brasileira.

Tais considerações são tanto mais oportunas quando é conhecido, pública e notoriamente, o
lamentável quadro da saúde pública em nosso país, com dramas e tragédias estampados na imprensa,
como um estigma permanente do desprezo e do descaso a que se vê relegada a parcela mais numerosa e
mais sofrida da população.

Este trabalho busca discorrer sobre a vulnerabilidade da população pobre no Brasil,
sistematicamente conduzida à exclusão social.

Nos países desenvolvidos – centrais – a expectativa de vida é alta e a morte localiza-se
predominantemente na velhice, por doença ou decorrente do próprio envelhecimento natural. Em tais
nações, para a maioria da população (incluídos/privilegiados) está assegurada a infraestrutura básica que
garante a vida.

Já nos países pobres do Terceiro Mundo – com destaque para o Brasil -, a morte acontece, em
regra, no início da vida, como comprovam a alta taxa de mortalidade infantil, a fome e a incidência de
doenças endêmicas. Essa morte precoce e injusta, fruto da desigualdade social, autorizaria falar-se em
Eutanásia Social, diante de milhares de vidas abreviadas em seu nascedouro.

O direito à saúde é conseqüência inafastável do próprio direito à vida. Sua proteção resulta da
aplicação efetiva do mandamento constitucional contido no artigo 196 da vigente Carta Magna, ao qual se
ajustam, em linha hierárquica, as regras legais a que se devem sujeitar todas as entidades públicas, por
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seus órgãos federais, estaduais e municipais.

O poder público, qualquer que seja sua esfera de atuação, não pode ser indiferente ou omisso em
relação ao problema da saúde no Brasil, sobretudo no que se refere à população vulnerável, entendida
como aquela que nada possui, salvo a consciência de sua humanidade e da sua dignidade, sob pena de
converter em vazio e inconseqüência a promessa constitucional esculpida no artigo 196. Sob tal prisma,
analisar-se-á a questão da alocação de recursos escassos em saúde pública, a justiça distributiva e as
teorias da reserva do possível e do estado mínimo.

Não são poucos os reclamos dos mais necessitados que, enfermos, não possuem condição de se
submeterem a tratamento apropriado ou obtenção de medicamentos indispensáveis e urgentes à própria
sobrevivência e que se dirigem aos Tribunais em busca do direito à preservação ou restauração de sua
saúde.

Em hipótese dessa ordem, consolida-se o entendimento mais justo e consentâneo com as normas
constitucionais pátrias, segundo o qual é preciso proteger e resguardar, em tais situações, o direito à vida,
inerente e indispensável à proteção da cidadania e da própria dignidade humana.

Nesse contexto, é imperioso perquirir as implicações da distribuição gratuita de medicamentos e
dos tratamentos dispensados por meio de decisão judicial, avaliando se, nesse caso, haveria intervenção
ilegítima do Poder Judiciário na seara de atuação de outro Poder da República, tendo por norte que uma
das dificuldades para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas no princípio da justiça está na
existência de dúvidas sobre o que poderia ser necessário para a sociedade e que, ao mesmo tempo, também
garantiria os interesses individuais.

O presente estudo quer também indagar, pela ótica da bioética das situações persistentes, em
relação à população de excluídos/desprivilegiados brasileiros, se há garantia de dignidade no fim da vida
quando o próprio acontecer da vida é uma contínua indignidade, um sobreviver sem perspectivas futuras?

Tais questões serão situadas no contexto nacional, sob a ótica de um olhar que passe do nível
micro para uma visão macrobioética, ao travar contato com a pobreza e a exclusão social no Brasil, onde
abundam preocupações relativas a temas como saúde pública, alocação de recursos em saúde e saúde de
populações vulneráveis.

Essa macrovisão encontra seu arcabouço teórico na corrente da bioética das situações persistentes,
que se relaciona com a historicidade de condições que persistem entre as sociedades desde a Antiguidade,
tais como a exclusão social, a iniquidade na alocação e distribuição de recursos de saúde, o abandono de
crianças e idosos, a pobreza extrema, a morte precoce pela desnutrição e doenças endêmicas.

Sugere-se, por fim, a necessidade de fortalecer a utilização de ferramentas próprias de uma
bioética brasileira, assente na liberdade do indivíduo e desenvolvida pelo reforço da autonomia, mas
também fulcrada numa ética dos deveres, assente na responsabilidade do outro e desenvolvida pelo reforço
da solidariedade, sem que isso implique em conduta paternalista.
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1 ABORDAGEM MACROBIOÉTICA

 

Embora a morte nivele os homens ao mesmo destino, revelando a absoluta igualdade entre eles, o
significado de tal fenômeno não se esgota em sua dimensão biológica. Ela comporta também uma
dimensão social: todos morrem, mas a duração da vida e as modalidades do fim são diversas segundo as
classes a que pertencem os mortos.

Assim, as disparidades na distribuição da renda e o acesso à infraestrutura dos bens e serviços de
uma determinada sociedade estão intimamente relacionados com a expectativa de vida entre a sua
população menos privilegiada e a mais favorecida.

Tanto os valores da microbioética como os da macrobioética se manifestam de forma explícita e
implícita nos preceitos constitucionais fundamentais, transmudando-se em um novo direito, um biodireito,
cuja incidência deve ser reconhecida pelo Judiciário.

A macrobioética se presta especificamente ao presente estudo, eis que os desafios macrobioéticos
se avolumam na região latino-americana, plena de intenção de reforma dos serviços de saúde e inundada
por uma ideologização das práticas médicas de saúde pública e medicina sanitária.

No dizer de Fernando Lolas Stepke:

 

La macrobioética es la bioética de los agregados sociales. Aquella reflexión que
toca, por uma parte, el debate político, por outra, los usos culturales y se preocupa
de entender los condicionantes de las relaciones entre grupos sociales. [...] la
macrobioética a la qual aqui nos referimos es uma ética social que debe poner a
punto instrumentos conceptuales y metódicos para el análisis institucional y el
examen de los procesos sociales. [2]

 

 

1.1 SITUAÇÕES PERSISTENTES E SITUAÇÕES EMERGENTES

 

Situações persistentes são aquelas condições que perduram entre as sociedades humanas desde a
Antiguidade, tais como a exclusão social, a discriminação das mulheres, o racismo, a iniquidade na
alocação e distribuição de recursos de saúde, o aborto, a concentração de poder, a evasão de divisas das
nações mais pobres para os países desenvolvidos, dentre outras.
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Ao contrário, as situações emergentes, como o próprio nome indica, diz respeito às questões
decorrentes do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, entre as quais as novas técnicas de
reprodução, os transplantes de órgãos e tecidos humanos, os avanços da engenharia genética, etc.[3]

A explosão demográfica no Brasil é um exemplo de situação persistente, que gera consequências
danosas, como a inacessibilidade dos grupos economicamente vulneráveis às conquistas do
desenvolvimento científico e tecnológico. Em países como o nosso, há uma profunda desigualdade de
acesso das pessoas pobres aos bens de consumo básicos indispensáveis à sobrevivência humana com
dignidade. E a carência de tais bens afeta diretamente a saúde dessa população vulnerável. Segundo Edgar
Morin, “estão previstos 10 bilhões de humanos no planeta para o ano 2050” [4].

 

1.2 PAÍSES CENTRAIS E PAÍSES PERIFÉRICOS

Os conceitos de central e periférico foram originalmente desenvolvidos nas ciências humanas
pelo antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira e alguns bioeticistas[5] entenderam que também seria
possível pensar numa estrutura relacional para produção de conhecimento bioético, em que certos países
assumiriam uma posição central como propagadores de idéias e teorias, ao passo que outros se definiriam
pela importação desse corpo teórico.

Tem-se por “central”, a expressão que se refere a países do mundo em que problemas básicos
com saúde, educação, alimentação, moradia e transporte já estão resolvidos e/ou bem encaminhados
quanto a sua solução. Os “periféricos”, por seu turno, são aqueles que os organismos internacionais
costumam chamar “em desenvolvimento”, nos quais a maioria da população continua lutando pela
obtenção de condições mínimas de sobrevivência e dignidade e, principalmente, em que o poder e a renda
concentram-se nas mãos de um número cada vez menos representativo de pessoas.[6]

Os conceitos de centro e periferia, por sua vez, não existem isoladamente. Quando falamos em
periferia, estamos implicitamente reconhecendo a existência de um centro. Essa antítese nos fala de um
mundo muito diferente, portador de uma assimetria estrutural. Não é uma constatação nova. Mas, durante
algum tempo, prevaleceu nas ciências sociais a idéia de que o sistema-mundo tinha um centro capitalista e
uma periferia não capitalista, ou insuficientemente capitalista. Portanto, para tornar-se cada vez mais
parecida com os países centrais, a periferia precisava de mais capitalismo. Essa visão foi superada há
algumas décadas, afirmando-se em seu lugar a idéia de que o capitalismo tinha de ser visto como um todo.
Em vez de caracterizar-se por uma ausência de capitalismo, a periferia, ao contrário, formara-se
justamente quando novas regiões do planeta, e novos povos, foram incorporados este sistema. A formação
do Brasil, por exemplo, é a inserção deste espaço geográfico, e dos povos que vieram a habitá-lo, no
capitalismo comercial controlado pela Europa. Centro e periferia pertencem, pois, ao mesmo sistema, e
ambas as condições se repõem dinamicamente.

Para Débora Diniz, os conceitos de centro e periferia não implicam em um julgamento valorativo
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sobre a estrutura de pensamento de cada país, ou seja, centro e periferia somente existiriam em relação
mútua e não seriam conceitos estanques, podendo um país ser periférico e central ao mesmo tempo, a
depender das referências a serem consideradas.

O Brasil, exemplifica, seria um país periférico na produção do pensamento bioético e que, em
algumas situações, especialmente no contexto da América do Sul, vem assumindo características
centrais.[7]

A esse respeito, parece ser possível deduzir que a economia brasileira se comporta de forma
semelhante àquela de país capitalista central quando se relaciona com economias periféricas, inclusive com
aquelas dos países vizinhos da comunidade andina. O contrário ocorre, porém, quando o Brasil transaciona
com os países europeus ou com os EUA, o que nos leva a considerar que a economia brasileira demonstra
assim possuir duas facetas: a de centro para a periferia e de periferia para o centro.[8]

Mesmo do ponto de vista interno, percebe-se que no Brasil a divisão entre centro e periferia não é
mais tão rígida, ocorrendo o fenômeno da justaposição centro-periferia.

Sobre tal modelo contemporâneo, afirma Maria Tereza Luchiari:

 
"Até os anos 70, a área central das cidades brasileiras era caracterizada por ser melhor equipada,
enquanto a periferia era associada aos pobres. Hoje não se sustenta mais esse modelo centro-periferia,
nem na escala das relações internacionais, nem na estrutura urbana das cidades. A periferia hoje está
no centro e vice-versa".
 

 

A desigualdade sócio-econômica dos diversos grupos que integram a população brasileira
evidencia tal justaposição. Há cidadãos proprietários de ilhas privativas e há cidadãos que “residem” sob
viadutos.

 

1.3 BIOÉTICA DE INTERVENÇÃO OU BIOÉTICA DE PROTEÇÃO

                                            

As desigualdades entre os países ricos/pobres, primeiro/terceiro mundo, desenvolvidos/em
desenvolvimento se agravam a cada dia. As grandes potências conservam o monopólio da alta tecnologia,
enquanto fome e miséria se multiplicam no mundo pobre, exortando os bioeticistas a pensarem num
formato teórico que abarque a complexidade da situação.

A bioética da intervenção, também denominada bioética dura, enfatiza o papel do Estado na
proteção dos vulneráveis e excluídos, apresentando como um dos marcos teóricos a corporeidade dos
sentimentos de prazer e dor – a desigualdade no mundo, no qual uns tem a possibilidade de sentir prazer
enquanto a outros resta a probabilidade do sofrimento. A partir dessas premissas e da introdução do
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conceito de que equidade significa “tratar desigualmente aos desiguais”, a proposta deste ramo bioético
consiste na adoção de práticas intervencionistas diretas, que instrumentalizem a busca da diminuição das
iniquidades.[9]

Conforme propugnam Volnei Garrafa e Dora Porto, trata-se de uma bioética que tenha como
referência uma perspectiva periférica às abordagens bioéticas tradicionais e que proponha:

 

uma aliança concreta com o lado historicamente mais frágil da sociedade,
incluindo a reanálise de diferentes dilemas, entre os quais autonomia versus
justiça/equidade; benefícios individuais versus benefícios coletivos; individualismo
versus solidariedade; omissão versus participação; mudanças superficiais e
temporárias versus transformações concretas e permanentes.[10]

 

Já a bioética da proteção, num sentido stricto sensu, constitui-se por ferramentas teóricas e
práticas que visam entender e resolver conflitos de interesses entre quem tem os meios que o capacitam
para realizar sua vida e quem não os tem. Ao priorizar os vulnerados, pretende respeitar concretamente o
princípio de justiça, já que aplica a equidade como condição sine qua non da efetivação do próprio
princípio de justiça para atingir a igualdade.[11]

Adverte, contudo, Fermin Schramm, que a bioética de proteção corre o risco de promover a
estigmatização e o paternalismo, na medida em que o multiculturalismo e a pluralidade moral das
complexas sociedades contemporâneas podem dificultar a identificação de quem são de fato os suscetíveis
ou vulnerados, surgindo a preocupação de como “fazer para focalizar os indivíduos vulnerados e lhes
fornecer a proteção necessária para desenvolver suas potencialidades e sair da condição de vulneração e,
ao mesmo tempo, respeitar a diversidade de culturas” [12].

No contexto do tema aqui abordado, tal ramo bioético enfatiza o papel do Estado como garantidor
da integridade física e patrimonial do indivíduo, já que sem a garantia da saúde não há como alcançar as
potencialidades pessoais. Essa escola ressalta, todavia, que o agente estatal deve agir de acordo com
normas preestabelecidas pela coletividade e não de forma paternalista.

Afinal, o que queremos? Uma comunidade que precisa que outros lhe mandem remédios, comida
e ajuda ou uma comunidade apta a buscar assistência sanitária, a questionar a respeito de seus direitos e
dificuldades para ter saúde, muito mais autosuficiente do que aquela?

 

1.4 POR UMA BIOÉTICA GENUINAMENTE BRASILEIRA

 

Durante muito tempo a teoria principialista foi importada para o Brasil como forma mais
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apropriada para a resolução dos problemas morais decorrentes de situações cotidianas atinentes à bioética.
Todas as teorias éticas, contudo, trazem consigo os contextos socioculturais de onde foram constituídas, de
modo que é preciso refletir sobre o estabelecimento de padrões universalmente válidos de julgamento
moral para países centrais e periféricos.

Assim, após um longo período de encantamento pela teoria principialista, pesquisadores
brasileiros incorporaram uma perspectiva crítica, passando a compartilhar uma preocupação relativista,
própria dessa fase pós-principialista. A proposta desses autores é sair ao encontro de uma voz
característica e mais adequada à realidade sociocultural brasileira diante dos dilemas morais típicos do
nosso país e, em nome disso, não consideram prudente “que a bioética brasileira esteja desvinculada de
outros debates disciplinares sobre a desigualdade, a vulnerabilidade, a pobreza, o racismo, a desigualdade
de gênero (...)”.[13]

Com uma proposta plural e relativista, a bioética brasileira não deve ter como referência teórica
mais relevante o principialismo, este de forte conotação anglo-saxônica, realidade muito diversa da
experimentada na América Latina.

O pluralismo - tendência ética que se caracteriza por respeitar a variedade de comunidades morais
e reconhecer sua identidade na sociedade é, no dizer de Rosseló, “el reconocimiento de la heterogeneidad
axiológica del mundo contemporáneo”[14]. Já o relativismo, constitui-se na aceitação indiscriminada das
distintas ofertas morais e a negação de uma verdade moral absoluta.

Assim é que uma bioética genuinamente brasileira deve adotar uma visão “macro”, ancorada num
arcabouço crítico e engajado às necessidades das maiorias populacionais excluídas do processo
desenvolvimentista, focada na vulnerabilidade dos indivíduos decorrente das estruturas sociais de
dominação, sejam elas de raça, gênero, ou classe, na observância dos direitos humanos como limites éticos
e na observância do papel de entes estatais e supraestatais na regulação da conduta individual e coletiva.

Adverte Legarda[15], contudo, sobre o risco de que a denúncia da pobreza, do dano ao meio
ambiente e da injustiça nas relações internacionais se constituam em “panfletismo terceiro-mundista”,
demonstrando a preocupação de que isso pode conduzir a certas formas de proselitismo por vezes
demagógico, que pretende suprimir a análise séria dos problemas pela repetição de meros slogans.
Todavia, ressalta, não ver “por que a bioética não deveria alimentar certo tipo de ativismo ou determinadas
aspirações de reforma social ou inclusive contribuir para conseguir uma legislação mais adequada em
relação a determinadas questões”.

 

2 SAÚDE: DIREITO FUNDAMENTAL À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 

A compreensão do significado de saúde passou por modificações ao longo do tempo, estando
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essencialmente vinculada à idéia de conservação da vida, como se infere da etimologia da palavra, que
vem do latim salute, significando salvação, conservação da vida.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), agência especializada da Organização das Nações
Unidas (ONU), criada em 1948, estabelece, no Protocolo de Constituição, de 22 de julho de 1946, que
saúde é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou
de enfermidade” [16].

A saúde é vista, assim, de forma ampla, sendo o critério definidor de pessoa saudável o bem-estar
nas dimensões biológica, social e psíquica, implicando, portanto, não apenas na eliminação de sintomas e
cura de doenças, mas também no asseguramento de um estilo de vida global que implique a consideração
de fatores sócio-ambientais, relacionados a fatores não médicos, tais como higiene, habitação,
relacionamentos afetivos, condições de trabalho, dentre outros.

Defini-la como um estado de completo bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível, e assim a expressão

não pode ser usada como meta pelos serviços de saúde. Com esse significado, a saúde recebe o tratamento mais abrangente

possível: uma pessoa que não tenha qualquer doença, ainda assim não possui saúde se não tiver um completo bem-estar físisco,

mental e social. Para Fabiana Barletta[17], ao comentar a amplitude do conceito, “o teor abrangido pela definição de saúde da OMS

serviria também para conceituar felicidade”.

A ênfase na saúde como bem-estar físico e mental tem atualmente uma aceitação generalizada, o
mesmo não ocorrendo com a saúde como bem-estar social, por ser algo de difícil concretização.

A esse respeito, comenta Leonard M. Martin:

 

Um paciente de uma favela pode receber um tratamento físico excelente, por
exemplo, um transplante de fígado, e um acompanhamento psicológico, que lhe
devolvam seu bem-estar físico e mental, mas se for encaminhado de volta às
condições de insalubridade e alimentação inadequada, corre-se o risco de que todo
o tratamento tenha sido em vão. Uma solução para tal situação é não fazer o
transplante de fígado em pacientes dessa camada social. Outra solução é a
sociedade desenvolver uma política que acabe a insalubridade e as situações de
injustiça social, promovendo assim a saúde como bem-estar social.[18]

 

O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, consagra como fundamento da República,
dentre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana, destacando-o como base axiológica da
construção normativa, valor básico e informador de todo o ordenamento jurídico brasileiro.

Dentre os direitos sociais, trata a Constituição Federal, no art. 6º, do direito à saúde.

Em seu artigo 196, o texto constitucional assegura a todos o direito à saúde, com o correlato dever
do Estado em garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco doença e
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afins, e por meio do acesso universal e igualitário da sociedade a serviços públicos ligados à promoção,
proteção e recuperação da saúde.

Verifica-se, assim, que tem caráter preventivo a política em prol da saúde instituída na primeira
parte do dispositivo legal acima citado. Ao se referir à redução do risco de doença e outros agravos, o
legislador remete a determinadas necessidades humanas para uma vida saudável, tais como higiene,
segurança, vacinação, água potável, alimentação adequada, meio ambiente sadio, saneamento básico,
dentre outros.

Da compreensão do artigo 196, percebe-se que o legislador constituinte reconheceu que a saúde
não se restringe à ausência de doença, acatando a concepção da OMS. Tanto é assim que a Lei n
8.080/1990 (Lei Orgânica do SUS), dispondo sobre as condições, organização e funcionamento dos
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, no artigo 3º, menciona, em rol exemplificativo,
os fatores determinantes, a saber: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho,
renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais.

Há, portanto, na Carta Magna, uma rede de direitos voltados à proteção da saúde, podendo-se
afirmar que o conteúdo do artigo 196, assim como os conteúdos normativos seguintes – que tratam do
Sistema Único de Saúde e da assistência à saúde pela iniciativa privada – promovem a especificação do
princípio da dignidade da pessoa humana nessa esfera da vida.

O legislador tem preferido se expressar por meio de cláusulas gerais e conceitos jurídicos
indeterminados que veiculam princípios e diretrizes do sistema, dentre os quais se sobressai o respeito à
dignidade da pessoa humana. Esse formato vernacular, embora exprima valor de grande relevância social,
reclama vetores mínimos para verificação de qual seja seu efetivo conteúdo jurídico.

Ingo Wolfgang Sarlet[19] entende por dignidade da pessoa humana:

 

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de  propiciar e promover sua participação
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos.

 

Logo, tendo por cenário as questões de saúde pública no Brasil, cabe perguntar onde está a
dignidade humana quando se condena o paciente cidadão a morrer sem assistência médica? Ou quando,
em estado de terminalidade, o SUS não lhe permite receber cuidados paliativos que lhe possibilitem
morrer com qualidade? Ou quando morre um brasileiro em decorrência da omissão de socorro estrutural,
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advinda da fome, condições precárias de habitação e higiene básica, desemprego ou condições de trabalho
massacrantes? Ou em virtude da má prática médica decorrente de motivos econômicos, científicos ou
sociopolíticos?

 

2.1 PRINCÍPIO DA IGUALDADE E EQUIDADE NO DIREITO À SAÚDE

 

A igualdade constitui-se num dos mais importantes direitos da atualidade, considerado como
postulado fundador da moderna construção teórica e jurídico-positiva dos direitos sociais.

A igualdade, na célebre lição de Aristóteles, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais.[20] Entretanto, a regra aristotélica não é satisfatória, por não ser capaz de estabelecer critérios
seguros para distinguir tais desigualdades.

No contexto do tema deste trabalho, torna-se difícil comparar um sistema de saúde com outro
porque a própria definição de cuidados de saúde pode diferir de uma cultura para outra. Em algumas,
cuidados de saúde pode ser sinônimo de caras tecnologias médicas para curar doenças particulares. Em
outras, pode significar prevenção, em vez de cura de doenças. Assim, não se pode julgar a igualdade,
separada de todas as crenças socioculturais de base.

Embora o acesso à saúde tenha concepção universal e igualitária, há que se observar que a
igualdade no serviço público de saúde significa também o implemento de ações estatais em grupos
especiais formados pelos mais necessitados. Há, pois, a possibilidade de serem conferidos tratamentos
jurídicos desiguais, sem violação do princípio da igualdade, com o fito de proteger os vulneráveis.

Os direitos fundamentais, a partir de uma abordagem garantista, são aqueles direitos cuja garantia
é igualmente necessária para satisfazer o valor das pessoas e para realizar a sua igualdade: formal ou
política e substancial ou social. Pela primeira, parte-se do pressuposto de que os homens devem ser
considerados como iguais, abstraindo-se suas diferenças pessoais, tais como raça, gênero, idade. Já a
igualdade substancial determina que sejam levadas em consideração as diferenças sociais, devendo os
homens ser igualados na medida do possível.[21]

A situação da inacessibilidade – parcial ou absoluta – ao direito à saúde no Brasil, em decorrência
da vulnerabilidade da maioria da população, requer a aplicação do princípio da igualdade na ótica de San
Tiago Dantas[22], que sustenta que os direitos fundamentais se embasam no princípio da igualdade, o qual
não nega as desigualdades na sociedade e na natureza, antes traduzindo um esforço para balanceá-las,
compensando o jogo das inferioridades e superioridades de modo que elas não favoreçam também uma
desigual proteção jurídica. Por isso, afirma, a igualdade não implica em tratamento jurídico uniforme, mas
no tratamento proporcional e compensatório de seres vários e desiguais.

O princípio da igualdade incompatibiliza-se com a outorga ou manutenção de privilégios, sem,
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contudo, deixar de reconhecer na individualidade de cada pessoa, e em razão dela, as diferenças existentes
entre os indivíduos. A igualdade não implica imposição de sacrifícios aos mais capacitados em benefício
daqueles menos capacitados; ao contrário, implica suprir, através de ações positivas, as deficiências dos
que se encontram em condições desfavorecidas, a fim de que tenham iguais oportunidades para alcançar
os mesmos benefícios daqueles que não padecem de limitações.

Já a equidade significa conformidade a padrões aceitos de justiça sem preconceito, favoritismo ou
fraude. A equidade e a justiça estão estreitamente relacionadas. A justiça estabelece padrões de distribuição
de bens e a equidade é um deles.[23] Nesse sentido, vale insistir que equidade não significa o mesmo que
igualdade. Igualdade é a conseqüência desejada da equidade, sendo esta apenas o ponto de partida para
aquela.

Quando pessoas mais ricas, de certas raças ou habitantes de determinados lugares têm acesso aos
cuidados de saúde e sobrevivem, enquanto as mais pobres, de outras raças ou lugares não têm acesso e
morrem, transgride-se a equidade e, por conseqüência, a justiça, já que a equidade requer que bens e
serviços essenciais fornecidos a algumas pessoas numa determinada sociedade sejam também
disponibilizados a outras pessoas com necessidades semelhantes.

Como fazer então se bens e serviços essenciais forem escassos ou tão custosos que não possam
ser fornecidos a todos?

 

2.2 MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA DO POSSÍVEL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESCASSOS
EM SAÚDE

 

O direito à saúde é um dos direitos sociais previstos no art. 6º da CF, cuja eficácia, portanto,
depende da atuação dos poderes públicos, entendendo parte da doutrina que ele não pode ser juridicamente
assegurado sem consideração à situação econômica, ou seja, o fator custo tem relevância acentuada na
realização dos direitos prestacionais.

Não se contesta que os direitos são custosos para o Estado e que tal questão é uma discussão
central num país como o Brasil. Indaga-se quanto se deve investir em saúde no país e em que medida os
recursos públicos devem ser alocados em prol da saúde de sua população vulnerável.

Sobre o assunto, são trazidas ao debate teorias como a “reserva do possível” e do “mínimo
existencial”. Por uma razão metodológica, já que o foco deste trabalho não é fundamentalmente Direito
Constitucional, far-se-á apenas uma breve digressão sobre ambos.

Há um direito às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de
intervenção do Estado e que exige prestações estatais positivas.
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O direito ao mínimo existencial não tem dicção constitucional própria e a Constituição Federal
não o proclama em cláusula genérica e aberta, senão que se limita a estabelecer que constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III, CF).

Nas declarações internacionais dos direitos humanos o “mínimo existencial” aparece com mais
frequência. Proclama-o a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948): “Toda pessoa tem direito a
um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem estar e o de sua família (...)”.[24]

Já a locução “reserva do possível” contextualiza o dilema de natureza econômica que se dá
quando as necessidades sociais são ilimitadas e os recursos do Erário para supri-las, insuficientes. A
sociedade teria então que se contentar com uma fronteira que demarca o que é possível para o orçamento
público, a fim de prestar direito subjetivos públicos sociais, tais como a saúde.

Questão importante consiste em saber, caso se considere a “reserva do possível” um argumento
válido no âmbito pátrio, a quem compete decidir qual é a medida da “reserva” para os direitos sociais.
Seria do legislador ordinário ou dos Tribunais tal competência?

A dependência de recursos econômicos para a efetivação dos direitos de caráter social leva parte
da doutrina a defender que as normas que consagram tais direitos assumem a feição de normas
programáticas, dependentes, portanto, da formulação de políticas públicas para se tornarem exigíveis.
Nesse sentido, se defende que a intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão estatal quanto à
construção satisfatória dessas políticas, violaria o princípio da separação dos Poderes e o princípio da
reserva do financeiramente possível.

Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios
distributivos para esses recursos. Dessa forma, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes
para a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e
econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas.

Essas escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem
atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas
por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha da destinação de recursos para uma política e não para
outra leva em consideração fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade
e a eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados etc.

Nessa linha de análise, argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual estaria vocacionado a
concretizar a justiça do caso concreto (microjustiça), muitas vezes não teria condições de, ao examinar
determinada pretensão à prestação de um direito social, analisar as consequências globais da destinação de
recursos públicos em benefício da parte, com invariável prejuízo para o todo. [25]

Ao discorrer sobre alocações, Tristram Engelhardt Jr. afirma ser preciso determinar se a
assistência à saúde deverá ser dada: 1) igualmente a todos que precisam (e, se os recursos não forem
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suficientes, àqueles escolhidos por sorteio); 2) a todos que podem pagar ou que têm família, amigos,
conhecidos ou a solidariedade de terceiras partes que pagarão pelo tratamento; 3) àqueles indivíduos que
tem maiores possibilidades de retornar a uma vida produtiva e, portanto, beneficiar mais a sociedade ou 4)
com base em algum outro conjunto de considerações, como dar tratamento àqueles que merecem, por
causa de serviços especiais à sociedade. [26]

Na seara da destinação de recursos em saúde pública, salvar determinada pessoa pode ser o
mesmo que matar outras duas ou três indeterminadas. Não há escolha moralmente correta nem uma
solução moralmente fácil nesse debate. São verdadeiramente escolhas trágicas.

 

2.3 O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO NA QUESTÃO DA SAÚDE

 

Não é de hoje que o Poder Judiciário se tornou refúgio dos que necessitam de medicamentos ou de
algum procedimento não oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A premissa inaugurada na
Constituição de 1988 de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado escancarou as portas
dos tribunais para a chamada judicialização da saúde.

Tal judicialização coloca ao Poder Judiciário o desafio de ponderar demandas individuais e
coletivas e resolver a dicotomia que cerca a questão: privilegiar o individual ou o coletivo? De um lado, a
participação do Judiciário significa a fiscalização de eventuais violações por parte do Estado na atenção à
saúde. Mas, de outro, o excesso de ordens judiciais pode inviabilizar a universalidade da saúde, um dos
fundamentos do SUS.

A judicialização da saúde começou a ocorrer com a busca pelos medicamentos antirretrovirais,
para combate ao avanço do vírus HIV. Ela se popularizou por meio de liminares que obrigavam o Estado a
fornecer gratuitamente remédios de alto custo que não constassem da lista do SUS. Em 1996, a Lei nº
9.313 tornou obrigatória a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de
AIDS, prevendo, inclusive, que o Ministério da Saúde revisasse e republicasse anualmente a padronização
das terapias, para adequar o tratamento oferecido pelo SUS ao conhecimento científico atualizado e à
disponibilidade de novos medicamentos no mercado.

Sem desconsiderar os argumentos da “reserva do possível” e do “mínimo existencial”, o Supremo Tribunal Federal já se

posicionou no sentido do Poder Judiciário dever imiscuir-se nas questões que, antes de tudo, tem base constitucional.

Nesse sentido, a ementa a seguir transcrita:

 
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável
assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer contra essa
prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez
configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só opção:
o respeito indeclinável à vida” (RE nº 194.674, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24/05/99).
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O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de compreensão, diante de casos concretos em que
se mostrou urgente e impostergável a necessidade de aquisição de medicamento, sob pena de grave
comprometimento da saúde do demandante sem condições de realizá-la às suas próprias expensas,
entendeu pela prevalência do direito fundamental à saúde, inclusive com bloqueio de verbas públicas, se
necessário.

A esse propósito, a eminente Ministra Eliana Calmon, conclui, com acerto, em voto proferido no
agravo regimental no recurso especial 878.441/RS:

 

Tem prevalecido, nesta Corte, o entendimento de que é possível, com amparo no
art. 461, § 5º do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento
de medicamentos pelo Estado. Embora venha o STF adotando a “Teoria de
Reserva do Possível”, em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos
direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar
que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada.

 

       Há juristas que entendem não existir um direito subjetivo constitucional de acesso universal,
gratuito e incondicional a todo e qualquer meio de proteção à saúde. No entanto, isso não significa que a
garantia constitucional não tenha eficácia. Afinal, há certos deveres estatais básicos que devem ser
cumpridos e, nesse passo, a atuação judicial ganha espaço quando inexistem políticas públicas ou quando
elas são insuficientes para atender minimamente.

De um modo geral, a Justiça brasileira vem decidindo que, sendo comprovada a doença,
necessitando o enfermo de determinado medicamento para tratá-la, o remédio deve ser fornecido, de modo
a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. No entanto, é preciso investigar a condição do
doente e, por óbvio, comprovar a impossibilidade de arcar com o custo do medicamento.

Contudo, o STJ, em outro caso analisado pela Segunda Turma, definiu que o direito à saúde não
alcança a possibilidade do paciente escolher o medicamento que mais se encaixe no seu tratamento. A
relatora foi a Ministra Eliana Calmon (RMS 28.338). Ela observou que, na hipótese, o SUS oferecia uma
segunda opção de medicamento substitutivo, mas que, mesmo assim, o paciente pleiteou o fornecimento
de medicamento que o SUS não dispunha, sem provar que aquele não era adequado para seu tratamento.

O constitucionalista Luis Roberto Barroso[27] enuncia duas propostas para o dilema do
fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. A primeira é a de que todo medicamento que o Poder
Público se obrigou a fornecer, seja considerado estratégico, excepcional ou de atenção básica, tem que se
fornecido. Se não for, a pessoa que dele necessitar deve ingressar com uma ação individual para receber o
remédio, já que existe o dever jurídico de oferecer uma gama de medicamentos e, se não oferecido, o
Poder Judiciário deve determinar.

A segunda proposta é mais complexa. O Poder Judiciário não deve determinar, por meio de ações
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individuais, o fornecimento do medicamento que não consta na lista, ou por omissão ou porque o Poder
Público entendeu que não deveria constar. Se o remédio não consta na lista, o que se deve postular é a
inclusão dele na lista mediante ação coletiva, a ser proposta pelo Ministério Público, entidade de classe ou
uma organização não governamental que congregue portadores de uma de uma determinada doença e que
não estão sendo atendidos. A vantagem aqui é que, ao se obter a inclusão do medicamento na listagem,
todas as outras pessoas que se encontram na mesma situação serão aproveitadas. Se o medicamento for
incluído na lista, todos serão favorecidos. Segundo o autor, portanto, o que se faz é acabar com situações
individualizadas e de privilégio.

Barroso discorre em seu estudo sobre os parâmetros que devem ser adotados para que as decisões
judiciais favoreçam o maior número de pessoas. Em sua opinião, deveria haver padrões para que o
Judiciário possa fazer mais do que justiça individual, promovendo uma justiça que aproveite a todos.
Defende, pois, a deflagração de um debate que permita ao Judiciário estabelecer determinados parâmetros
para a sua própria atuação, propugnando que, no que a decisão do legislador e do administrador for
razoável, ela deve ser respeitada.

Não se discute a legitimidade das ações judiciais propostas por aqueles que necessitam efetivar o
direito à saúde. Afinal, aqueles que precisam, mas não têm recursos para adquirir o medicamento ou
custear o tratamento, procuram compreensivelmente a satisfação de suas necessidades, já que as políticas
de saúde não atendem as demandas da sociedade. Porém, isso também é verdade em relação às políticas
de educação, habitação e a muitos outros setores. Fazer política e administrar é, em última análise, fazer
escolhas de investimento e alocação de recursos. Nem o país mais rico é capaz de fornecer medicamentos
e tratamentos adequados e altamente sofisticados para todas as pessoas. Portanto, as soluções ideais ficam
no plano ideal, pois quem tem o dever de administrar as situações concretas precisa fazer escolhas. Em um
mundo ideal, toda e qualquer pessoa deveria ter direito a todo e qualquer tipo de tratamento de que
necessite. Isso, evidentemente, é uma utopia e as utopias não resolvem os problemas reais.

Imperioso, pois, partir da seguinte premissa: os recursos são escassos e devem ser estabelecidos
critérios para sua aplicação. A discussão sobre o quanto de recurso deve ser alocado para a saúde e como
deve ser investido é importantíssima e a confecção do orçamento público é um espaço democrático que
tem sido negligenciado no Brasil. É preciso, assim, que a sociedade, democraticamente, defina alguns
critérios para alocação desses recursos.

 

3 EUTANÁSIA SOCIAL

                                                                                             

3.1 VULNERABILIDADE COMO PRINCÍPIO ÉTICO
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Vulnerabilidade é uma palavra de origem latina, que encerra uma série de interpretações
possíveis, significando “o lado mais fraco de um assunto ou questão” ou “o ponto pelo qual alguém pode
ser atacado, prejudicado ou ferido”. Dentro desse contexto de fragilidade, desproteção, desamparo e
abandono, o termo engloba formas diversas de exclusão ou alijamento de grupos populacionais àqueles
fatos ou benefícios que possam estar acontecendo no processo desenvolvimentista mundial.[28]

Foi no Relatório Belmont que surgiu a noção de vulnerabilidade com uma significação ética
específica, indicando tal documento que a proteção dos vulneráveis deve ser assegurada pelo cumprimento
de três princípios éticos básicos: i) respeito pelas pessoas; ii) beneficência e iii) justiça; este último
compreendido como exigência de equidade na distribuição e que aponta com maior ênfase para o papel
das sociedades e dos movimentos sociais organizados na bioética.

Atualmente, pode-se afirmar que a noção de vulnerabilidade protagoniza dois sentidos: num
primeiro, mais restrito, é entendida como característica e tem função adjetiva. Num segundo, mais amplo,
é entendida como condição e tem função nominal. É, pois, apresentada como exprimindo simultaneamente
duas idéias: a de condição humana na sua universalidade e a de caracterização particular de algumas
pessoas. [29]

Nessa esteira de entendimento, Wendy Rogers e Angela Ballantyne asseveram a existência de
muitas fontes de vulnerabilidade, sendo possível, entretanto, estabelecer uma tipificação básica: a)
vulnerabilidade extrínseca – ocasionada por circunstâncias externas, como falta de poder socioeconômico,
pobreza, baixa escolaridade ou carência de recursos; e b) vulnerabilidade intrínseca – causada por
características que tem relação direta com os próprios indivíduos, tais como doença mental, deficiência
intelectual, doença grave ou os extremos de idade (crianças e idosos). E acrescentam que, em particular,
“as pessoas com vulnerabilidade intrínseca costumam ser também extrinsecamente vulneráveis, pois em
geral não tem poder e vivem na pobreza e sem acesso à educação”.[30]

Essa dupla acepção da vulnerabilidade também é objeto de avaliação por Fermin Rolan Schramm,
ao defender a legitimação de uma bioética de proteção. Ele distingue a mera vulnerabilidade (que
denomina vulnerabilidade primária) – condição ontológica de qualquer ser vivo e, portanto, característica
universal – da suscetibilidade ou vulnerabilidade secundária. Os suscetíveis podem tornar-se vulnerados,
ou seja, concretamente afetados, se estiverem na condição existencial de não poderem exercer suas
potencialidades para uma vida digna e de qualidade. A partir daí, ele propõe graus de proteção
diferenciados de acordo com a condição existencial de vulnerabilidade, suscetibilidade e vulneração, o
que, por óbvio, pode ser objeto de discussões infindáveis sobre a delimitação de tais estados
existenciais.[31]

É na articulação desta dupla acepção que a vulnerabilidade tem sido apresentada como princípio
ético que visa garantir o respeito pela dignidade humana, impondo a obrigação de proteger indivíduos e
grupos especialmente vulneráveis, sempre que a inerente vulnerabilidade humana se encontrar agravada
por circunstâncias várias.
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Emanuela Lins[32] apresenta-nos uma tríplice abordagem da vulnerabilidade: como condição,
como característica e como princípio bioético-jurídico.

Como condição humana, observa que a vulnerabilidade é ontológica, decorre da própria natureza
do homem e das relações que se estabelecem. Assim, não apenas as causas naturais da existência são
motivadoras de vulnerabilidade, como o próprio homem em sua coexistência. A finitude, a corporeidade e
a dependência dos outros são alguns dos fatores citados pela autora como geradores de fragilidades e
limitações.

A segunda dimensão da vulnerabilidade, descrita como aquela à qual se acrescem as universais,
aponta para a existência de maiores propensões de lesão e exploração que alguns indivíduos suportam, em
razão da debilidade em agir de forma autônoma. Isto porque, o impedimento de decidir sobre a própria
vida, traz como conseqüência a maior exposição a um terceiro, que substituirá sua manifestação de
vontade, e que não necessariamente sopesará os interesses do assistido.

Em sua terceira dimensão, descreve a vulnerabilidade como princípio sistêmico e fundamental da
Bioética e do Direito. Sistêmico por ser formulado a partir da interpretação sistemática do ordenamento, e
fundamental por estar vinculado às necessidades mais primordiais do homem.

Em sua dimensão negativa o princípio é descrito como a proibição da exploração das
vulnerabilidades humanas para a obtenção de benefícios; o impedimento do agravamento das
vulnerabilidades pelas políticas nacionais e internacionais, públicas ou civis; e a repressão ao aumento ou
facilitação pelas instituições públicas e privadas dos fatores que geram as fragilidades e limitações. Em sua
dimensão positiva, o princípio em comento prescreve que sejam reconhecidas as vulnerabilidades
universais e acrescidas, primando para que sejam adotadas condutas que protejam e superem as
fragilidades e limitações humanas em todos os seus aspectos e manifestações.

 

3.2 DIGNIDADE HUMANA E POPULAÇÃO VULNERÁVEL

 

O princípio da vulnerabilidade intervém de forma indispensável para salvaguarda da dignidade
humana em situações de fragilidade acrescida e, em relação ao tema objeto deste estudo, especificamente
nos níveis da experimentação humana, da prática clínica e das políticas de saúde.

No âmbito das políticas de saúde, o princípio da vulnerabilidade exige que o benefício de alguns
não seja alcançado pela exploração da fraqueza de outros, bem como a compreensão de que a melhoria do
bem-estar de apenas alguns torna marginalizados os restantes, ainda mais vulneráveis. Exige-se, portanto,
que as políticas nacionais, internacionais e de poderes econômicos multinacionais, como os da
bioindústria, não agravem a vulnerabilidade humana.

Assim, são grandes as distorções e evidente a incapacidade do Poder Público em implementar o
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direito à saúde como meta igualitária no Brasil. As disparidades, desigualdades e a inacessibilidade da
maioria da população brasileira a uma existência digna revelam absoluta falta de ética. Não se pode
ignorar os adoecidos por causa da pobreza que marginaliza e condena o brasileiro a uma morte antes do
tempo.

Na Bahia, v.g., a meningite tem sido uma preocupação. Muitos casos foram registrados desde o
início deste ano – em um estado que enfrenta também o crescimento da dengue. O número de casos de
meningite em Salvador já é 50% maior do que o mesmo período do ano passado. O avanço da doença faz
crescer a procura pela vacina, mas, para a maioria da população, a imunização para o tipo mais grave da
doença só é possível na rede particular. “Ocorre que somente existe vacina para a meningite
meningocócica disponível na rede pública para as pessoas que integram grupo de risco, crianças com
anemia falciforme e outras doenças" [33]. Quem está fora destes grupos, tem que recorrer à rede
particular. A vacina custa, em média, R$ 120,00 (cento e vinte reais), quantia elevada para a população
vulnerável baiana.

Embora haja consenso médico de que o parto natural é o melhor e deve ser preconizado, dados da
Agência Nacional de Saúde (ANS) mostram que o número de cesarianas no Brasil tem aumentado,
constituindo-se atualmente no dobro dos 15% recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Segundo
a ANS, a diminuição do número de leitos na rede privada tem obrigado os médicos a realizarem cesáreas,
em virtude da rapidez e previsibilidade do procedimento.[34]

Na mesma linha de exemplos, tem-se que, em 1998, foram gastos em pesquisas com
medicamentos contra o HIV, cinqüenta vezes mais recursos do que no combate à malária, embora ambas
as doenças tenham vitimado, apenas naquele ano, aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o
mundo. A diferença para a iniquidade no investimento de recursos está no fato da AIDS ter logrado
visibilidade pública internacional pelos enormes danos e prejuízos causados indistintamente a países
centrais e periféricos. Já a malária é doença tipicamente “terceiro-mundista”, contaminando quase que
exclusivamente pobres. Em razão disso, não há interesse econômico dos grandes laboratórios privados e
públicos dos países centrais em investir em dispendiosas imunizações e medicamentos para quem não
possa por eles pagar. “O que define as prioridades não são as necessidades detectadas na realidade
concreta: é o mercado. E o mercado tem se mostrado cada ano mais perverso, com regras cada dia mais
protecionistas para os países ricos e, portanto, mais insensível”.[35]

As pesquisas biomédicas devem ser conduzidas em países do Terceiro Mundo quando elas poderiam ser perfeitamente

realizadas nos Estados Unidos ou na Europa? É aceitável que os padrões éticos adotados em países industrializados sejam

modificados ou flexibilizados quando os mesmos realizam pesquisas em países em desenvolvimento ou, ainda, em países pobres?

O problema de acessibilidade a medicamentos em países pobres e em desenvolvimento tem íntima relação com a

utilização de um duplo standard em pesquisas. A partir do momento em que grande parte das populações de países pobres não tem

acesso a tratamentos básicos de saúde, a realização de estudos placebo-controlados torna-se uma alternativa tentadora, sob a

justificativa de que as pessoas que não estão envolvidas como sujeitos de pesquisa não têm possibilidade de acesso à medicação

efetiva.

A equação vulnerabilidade-proteção da dignidade humana, no campo da experimentação, implica que a utilização de
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placebo em pesquisas, de forma alguma deve ser condicionada pelo estado de vulnerabilidade econômica e social de sujeitos e

países e, conseqüentemente, pela sua falta de acesso a medicamentos essenciais. E vai além, exigindo a aplicação do princípio da

justiça (distributiva) através da obrigação moral que patrocinadores e pesquisadores devem ter para com os sujeitos de pesquisa, não

apenas no decorrer dos estudos, mas também após a finalização dos mesmos, assumindo um compromisso formal no sentido de que

as pessoas que obtiveram benefícios com a utilização da medicação durante a pesquisa continuem a recebê-la até que a mesma esteja

acessível ou disponível através dos serviços de saúde do país. A responsabilidade de patrocinadores e pesquisadores ultrapassaria,

pois, o locus de realização das investigações, estendendo-se às comunidades e aos países que contribuíram para que medicamentos e

produtos exitosos fossem desenvolvidos.[36]

Conclui-se, pois, que os problemas éticos relativos à saúde no Brasil não se ligam
prioritariamente à tecnologia, mas à justiça social no nível de acesso e distribuição equitativa dos recursos
básicos que garantam uma vida digna.              

 

3.3 EUTANÁSIA SOCIAL NO BRASIL                                                      

 

O Brasil - ao adotar um modelo econômico dependente do capital internacional, concentrando a
riqueza nas mãos de uma minoria e excluindo deste grupo a maioria dos benefícios gerados pela riqueza
que ele mesmo produziu – inclui-se entre as nações de maior injustiça social.

No dizer de José Maranhão, tais disparidades de expectativa de vida entre as classes sociais
brasileiras assumiram uma “desproporção tal que nos leva a pensar na existência de um genocídio
organizado”[37].

Grande parcela da população encontra-se absolutamente marginalizada, tendo apenas presença
física no território, mas não usufruindo nenhum benefício da sociedade capitalista industrializada. Para se
ter uma idéia da exclusão promovida pelo próprio Estado, na realização do Censo 2000, cogitou-se de não
se entrevistar e, portanto, não se contabilizar as pessoas que estivessem residindo sob viadutos ou que não
tivessem endereço certo, como se não fossem cidadãos brasileiros.[38]

A maioria da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde numa proporção de 75%.
Estima-se que 20 a 25% do total de habitantes possuam plano privado de saúde.[39]

Pensar a eutanásia na perspectiva ética do hemisfério sul – e especificamente na perspectiva
brasileira – implica em ampliar-se a reflexão ética da “morte de alguns” para a “morte de milhões”, já que
convivemos com centros de saúde com tecnologia desenvolvida e ao mesmo tempo com a morte de
milhares de crianças, em decorrência da fome, sarampo, tuberculose, malária, desidratação, diarréia e
outras doenças já erradicadas no mundo desenvolvido.

Léo Pessini nos fala em mistanásia[40] - morte miserável, infeliz, “fora e antes do seu tempo”-,
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termo cunhado para descrever a realidade precoce e injusta decorrente da desigualdade social nos países
pobres do Terceiro Mundo, em que existem ilhas de saúde cujo acesso é reservado a uma elite rica que
esbanja saúde, enquanto os miseráveis sofrem e morrem mendigando como caridade o direito à saúde.[41]

O termo mistanásia é uma criação do padre redentorista Leonard Martin. Ele defende a utilização do termo como

possível substitutivo da expressão “eutanásia social”, segundo ele, incorreta, porquanto a eutanásia, tanto em sua origem

etimológica (boa morte) como em sua intenção, quer ser um ato de misericórdia, quer propiciar ao doente que está sofrendo uma

morte boa, suave e indolor. E as situações a que se referem os termos eutanásia social e mistanásia, contudo, não seriam nem boas,

suaves, nem indolores. A palavra mistanásia, na acepção que ele propõe (sem oferecer as razões que o levaram a escolher o

elemento de composição mist), tem um caráter notadamente ideológico, abarcando, sobretudo, as causas sociais da morte.[42]

Na categoria de mistanásia, são focalizadas três situações: 1ª) a grande massa de doentes e deficientes que, por motivos

políticos, sociais e econômicos, não chega a ser paciente, pois não consegue ingressar efetivamente no sistema de atendimento

médico; 2ª) os doentes que conseguem ser pacientes para, em seguida, se tornar vítimas de erro médico e 3ª) os pacientes que

acabam sendo vítimas de má-prática por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos.[43]

Assim é, por exemplo, que a escolha de um paciente para receber tratamento intensivo numa UTI
de hospital público não afeta apenas o paciente escolhido, mas também outros pacientes anônimos que
serão tratados menos agressivamente ou que sequer receberão tratamento. Os pacientes admitidos em
unidades de terapia intensiva geralmente estão entre os mais doentes e que necessitam de maior ajuda, pois
frequentemente estão enfrentando a própria morte. Oferecer a estes pacientes o tipo de suporte de que
necessitam nas unidades de terapia intensiva exige investimento de recursos significativos. A decisão para
aplicar recursos em tais unidades é também uma decisão implícita de limitar recursos em outras áreas da
medicina.

Quando o médico intensivista, diante da escassez de leito, é obrigado a escolher que paciente irá merecer tratamento,

utilizando-se, geralmente, de critérios como juventude, número de dependentes e chances de recuperação, sem dúvida, ele está

praticando um tipo de eutanásia social ou, para aqueles que preferem a expressão, estará praticando mistanásia.

De igual forma, quando um médico se vê compelido a prolongar inutilmente o tratamento de um paciente incurável,

ocupando um leito de UTI, ele não está causando apenas um sofrimento direto a este paciente, mas incorrendo em mistanásia.

Quantos pacientes podem acabar morrendo porque deixarão de ser internados naquela UTI que está ocupada?

E com quantas mistanásias se trata um paciente com AIDS? O dinheiro que mantém o programa
brasileiro de combate à AIDS daria para salvar centenas de crianças que ficam sem atendimento de
urgência na rede pública de saúde. Quais critérios são aceitáveis para definir-se a prioridade das crianças
sobre os aidéticos?

O tema, como facilmente se percebe, é delicado e pode conduzir a exageros e desvirtuações. A bioética deve estar atenta

para não ideologizar a questão e encampar o conceito de mistanásia devidamente depurado de seus penduricalhos ideológicos.

 
CONCLUSÃO
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Embora a Constituição Federal garanta o acesso universal e igualitário de todos os cidadãos
brasileiros aos serviços de saúde, na prática existe um grande fosso entre o que é proclamado e o que é
efetivamente vivenciado pelas camadas mais pobres da população, que sofrem nas imensas filas do
Sistema Único de Saúde (SUS).

As desigualdades, disparidades e inacessibilidade da maioria da população brasileira a uma
existência digna revelam absoluta ausência de ética. Não há dignidade humana num ambiente permeado
por injustiças e desigualdades sociais. A construção de uma sociedade justa e solidária, que cultive uma
ética de responsabilidade por seus membros e que promova qualidade de vida e saúde está diretamente
vinculada à reestruturação das realidades sociais, econômicas e políticas, apontando para o que se
convencionou chamar, no Terceiro Mundo, de ecologia social ou ética social.[44]

A distribuição de bens e serviços limitados a todos, nas mesmas bases, é um dos pilares da justiça
distributiva e da equidade. Todavia, há que se ter em mente que, para a equidade funcionar, a economia
tem de funcionar e muitos outros princípios éticos têm de ser postos em prática.

Institucionalizando a injustiça social, o sistema capitalista no Brasil não permite que se efetive a
igualdade dos homens perante a morte, impedindo que a maioria possa ter uma morte natural, pois
interrompe suas vidas antes da hora.

Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da
cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão entre os elaboradores e
os executores das políticas públicas, que se vêem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das
mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a área de saúde
e além das possibilidades orçamentárias.

Contudo, não podemos alimentar a ilusão de que os recursos para manutenção e/ou restauração da
saúde são ilimitados. Não temos os recursos – pessoas, tempo ou dinheiro – para realizar tudo que pode ser
feito para cada enfermo. E cada decisão em termos de escolha de fazer o bem para um paciente é uma
escolha implícita de não fazer nada ou pouco fazer, para outro.

A globalização é inexorável, mas os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem mover-se
sob o escudo dos direitos humanos fundamentais, criando condições para o exercício do direito à saúde.    
           

Talvez a solução não perpasse nem uma abordagem intervencionista nem tampouco uma
abordagem protecionista, mas uma mescla de ambas, adaptável ao caso concreto e que se constitua numa
verdadeira abordagem macrobioética brasileira, com voz própria perante as nações que integram o bloco
desenvolvido e sem o ranço do terceiromundismo militante, a fim de separar o que é identidade autêntica
do que é simples distinção ou diferença.

Afinal, já não se pode tolerar de modo acrítico as propostas e os marcos conceituais provenientes
de países do Primeiro Mundo. A bioética dos países periféricos precisa ser adaptada às respectivas
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realidades nacionais, levando em consideração questões como o abandono, a exclusão social e a fome, sob
pena de se distanciar da realidade concreta.

Repensar a questão bioética no Brasil importa em considerar que a vida em nosso país corre um
risco permanente de morte antecipada, ao se levar em conta a vida dos excluídos das benesses do
progresso, ampliando o debate para além do universo médico hospitalar e de medicina de alta tecnologia.

Nesse sentir, propugna-se aqui o fortalecimento de uma bioética genuinamente brasileira, focada
na vulnerabilidade dos indivíduos, decorrente das estruturas sociais de dominação, sejam elas de raça,
gênero ou classe, na observância dos direitos humanos como limites éticos e na observância do papel de
entes estatais e supraestatais na regulação da conduta individual e coletiva.

Uma bioética macro, em oposição à visão micro da bioética anglo-americana, ancorada num
arcabouço crítico e engajada às necessidades das maiorias populacionais excluídas do processo
desenvolvimentista. Fundada na equidade social, no reconhecimento de necessidades diferentes para
defesa de interesses iguais e que permita um diálogo bilateral e simétrico entre os que detêm o poder e
aqueles que a ele se submetem.

Existe ainda muito a ser construído no sentido de levar a sociedade a compreender que morrer
com dignidade é conseqüência de viver dignamente. As doenças têm, sim, causas sociais, e a mistanásia é
a eutanásia social ditada pela miséria.
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EXTENSÃO E LIMITES DO DIREITO AO CORPO

EXTENSIONS AND LIMITS OF LAW TO THE BODY

JosÉ Paszczuk

RESUMO
RESUMO: Este trabalho visa demonstrar o estudo da extensão e limites do direito ao corpo. Visa
evidenciar, o instituto dos direitos da personalidade em especial o direito à integridade física e
moral bem como os limites éticos e jurídicos da experiência humana, no intuito da possibilidade
de salvar vidas, ou até mesmo melhorar a dignidade desta, como no caso de pessoas que estão
vivendo de forma indigna por deficiência de algum órgão ou tecido, por meio do transplante, e
nos casos de indivíduos que se encontram descontentes por existir um descompasso entre o
querer ser e o verdadeiro ser, relacionados à possibilidade de haver a troca de sexo. Até onde o
nosso ordenamento jurídico alcança a proteção do corpo humano, existindo ou não algumas
formas de aborto? E o homicídio, o suicídio, a lesão corporal? A eutanásia, esterilização e a
manipulação genética? O que se pode ser feito para melhorar a vida dos seres humanos sem
entrar em confronto a integridade física e moral do indivíduo bem como os limites e extensão do
corpo humano. 
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: DIREITO DA PERSONALIDADE; VIDA; INTEGRIDADE
FÍSICA; TRANSPLANTE; HOMÍCIDIO; LESÃO CORPORAL; MUDANÇA DE SEXO; ABORTO;
EUTANÁSIA; ESTERELIZAÇÃO; MANIPULAÇÃO GENÉTICA. 

ABSTRACT
ABSTRACT: This research aims to show the study of the extensions and limits of Law to the
body. It aims to put evidence, the institute of Law of personality in special the Law to the
physical and moral integrity as well as the ethical and legal limits of human experience, in order
to the possibility of saving lives, or even improving the dignity of this, as in the case of people
that are living in an unworthy way by the deficiency of any organ or tissue, through a transplant,
and in the cases of individuals that are unhappy by the existence of a mismatch between
wanting to be and the real being, related to the possibily of having a sex change. Where does
our legal planning reach the protection of the human body, existing or not some ways of
abortion? And the homicide, the suicide and the injuty? The euthanasia, sterilization, genetic
manipulation? What can be done to improve the life of human beings without entering into
confrontation to the physical and moral integrity of the individual as well as the limits and
extension to the human body.
KEYWORDS: KEYWORDS: LAW OF PERSONALITY; LIFE; PHYSICAL INTEGRITY; TRANSPLANT;
HOMICIDE; INJURY; SEX CHANGE; ABORTION; EUTHANASIA; STERILIZATION; GENETIC
MANIPULATION 

1 INTRODUÇÃO
 

O estudo da extensão e limites do direito ao corpo, diante do avanço científico em que a cada dia surgem experimentos

capazes de proporcionar uma melhor condição de vida às pessoas, tem-se alterado em alguns casos para melhor, bem como a

integridade física e psíquica do indivíduo.

 Por existir muitas pessoas e doenças que dependem exclusivamente de um transplante de órgãos ou tecido para

sobreviver ou pelo menos levar uma vida digna, bem como a mudança de sexo de pessoas que se encontram infelizes com a sua vida

sexual, são exemplos que alteram a integridade do ser humano.

Primeiramente trataremos de trazer a problemática do tema em questão, onde está inserida a proteção e a extensão do

corpo humano. O nosso ordenamento visa a proteção à integridade física de forma ampla, sendo visto além do Código Civil, a
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tipificação de crime no Código Penal, como o homicídio, a instigação e auxílio ao suicídio e lesão corporal, tudo no intuito de

proteger a dignidade humana com a efetiva integridade física e psíquica do ser humano.

Após o estudo sobre os direitos da personalidade é relevante uma análise sobre os limites éticos e jurídicos das

experiências humanas, onde pode utilizar-se da bioética e do biodireito, no intuito de estabelecer parâmetros para a realização de

alguns institutos que vise à alteração da genética ou até mesmo da integridade física do corpo humano.

Adentraremos nos transplantes de órgãos e tecidos e as alterações no corpo humano e na vida do ser humano receptor que

busca uma vida digna. O consentimento pela manifestação de vontade do falecido em doar seus órgãos e tecidos post mortem. O

estudo da vida humana e do corpo é inerente principalmente ao direito à integridade física, que não pode ser diminuída além das

formas previstas no art. 13 do Código Civil Brasileiro.

O legislador no art. 13 referenciou que os transplantes seriam tratados por lei especial, então analisaremos aspectos

inerentes a Lei nº. 9.434 de 04 de fevereiro de 1997, posteriormente com alteração em seu art. 4º com o advento da Lei 10.211.

Após faremos uma abordagem sobre alguns aspectos importantes relacionados à extensão e limites do direito ao corpo,

sendo eles: o transplante; onde ocorre para suprir a deficiência de determinado órgão do ser humano; com isso ocorre a retirada de

um órgão ou tecido de um indivíduo para ser transplantado em outro ou até mesmo no próprio indivíduo (autotransplante); aborto é

a situação em que há a interrupção da vida intra-uterina; a esterilização é o procedimento que visa a impossibilidade de gerar filhos;

o homicídio, a eutanásia e o suicídio são institutos que possuem como fator comum, pôr término à vida de um indivíduo de várias

formas diferentes que causam diminuição ao corpo bem como abalo na integridade física e psíquica dos seres humanos envolvidos;

a mudança de sexo que altera a integridade física e psíquica do individuo, e um tema muito debatido nos dias atuais que é a

clonagem, a reprodução humana assistida e a manipulação genética, que modificam e alteram os aspectos relacionados ao ser

humano que visa a reprodução por meio da genética, diante da evolução cientifica e das inovações tecnológicas.

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO

 
O estudo da extensão e limites do direito ao corpo envolve aspectos inteiramente relacionados à vida. E conforme

Antônio Chaves:
 

O estudo da vida não pertence à Física nem a História natural, mas à “Psicologia” que não era, como
atualmente, uma ciência de uma certa realidade ou de determinados comportamentos, mas o saber a
respeito do que é a forma e princípio de realidade nos seres vivos. A vida, em suma, é algo que oscila
entre um interior e um exterior, entre “alma” e um “corpo”.[1]
 

 

Dessa forma se diz que embora a vida deva ser protegida juridicamente e também pelas ciências (biológicas, física e

química) deve se proteger de forma muito mais abrangente, pela psicologia, que “admite que a sociedade fornece normas, padrões,

valores e modelos aos indivíduos”[2]  pois esta visa ao amparo de forma ampla, visando os aspectos da integridade psíquica do

sujeito da vida, ou seja, de todos os indivíduos.

A nossa Constituição Federal protege a vida, e vai além, dizendo que a mesma deve ser vivida com dignidade, neste

sentido são as palavras de Zulmar Fachin:
 
A vida, protegida pela Constituição, é a vida humana. Mais do que isso: a vida humana vivida com
dignidade. A vida é o bem mais precioso da pessoa humana. Somente quem a tem pode exercer
direitos. Logo, o direito á vida é um pressuposto para o exercício dos direitos fundamentais protegidos
pelo ordenamento jurídico de um País.[3]
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Ao decorrer do nosso estudo, analisaremos de forma mais específica a reprodução humana, porém neste momento que

envolve as matérias utilizadas e os meios agregados para a proteção efetiva da extensão e limites do direito ao corpo, jus nos faz

uma passagem de Nanni e Lotufo:

 
O Código vigente regulamenta alguns aspectos da reprodução humana, os quais devem ser
aprofundados por legislação especial multidisciplinar, com observância de diretrizes da Bioética e
aproveitamento da experiência da legislação estrangeira, considerando-se, porém, as especificidades de
nosso país. Para tanto, devem ser ouvidos especialistas de várias áreas – não só os juristas, médicos e
geneticistas -, bem como a sociedade civil.[4] (grifo nosso)
 

 

Diante do mencionado, os doutrinadores, quiseram demonstrar que ao tratar na utilização do corpo em seu caso específico

da reprodução humana assistida, deve-se ir além, utilizar-se das várias áreas além da doutrina do direito; a bioética, as leis

internacionais, os médicos, os geneticistas e a sociedade civil, no intuito de conseguir cada vez mais chegarmos a conclusões

concisas acerca da proteção do corpo humano e seus experimentos.

O direito ao corpo trata de um direito personalíssimo, vejamos:
 
 
Dentre os direitos da personalidade surge aquele ao próprio corpo vivo, que não é ilimitado, mas, ao
contrário, sofre alguma sorte de constrangimentos impostos pela moral e pelos bons costumes. A
utilidade e o bem-estar sociais presidem a orientação de seus limites.[5]

 

Diante do que notamos está amplamente ligado aos institutos do direito da personalidade por corresponder um direto à

vida, ao corpo e a integridade física e psíquica, por isso é interessante a análise do direito da personalidade, seu surgimento bem

como suas características inerentes e o rol trazido pelo ordenamento jurídico de forma não exaustiva.

Este rol não se exaure pelo simples fato de que a ciência e a vida humana evoluem a cada dia, mas porque surgem novos

direitos a serem protegidos, bem como direitos já existentes que nunca precisaram de uma maior proteção.

Com maior profundidade veremos o instituto do direito à integridade física que compreende o direito à vida, o direito

sobre o próprio corpo e direito ao cadáver, matérias de semblante relevante às questões propostas pelo presente trabalho.

Embora a evolução científica, a cada dia traz uma possibilidade para se continuar a vida, e viver esta com dignidade,

existem limites éticos e jurídicos que devem ser extremamente analisados além da integridade física e psíquica.

Diante disso, podemos concluir que a utilização e a extensão sobre o corpo em nenhuma hipótese poderão ser analisadas,

efetivadas sem a observância dos direitos da personalidade, e mesmo com a enorme evolução da ciência, esta não pode ser efetivada

a qualquer custo, pois o corpo humano não é nenhum experimento que pode ocasionar dúvidas e vir a sofrer danos e que muitas

vezes podem ser irreparáveis, degradando assim a sua integridade física, bem como a sua dignidade humana.

 
3 DIREITOS DA PERSONALIDADE

 
Historicamente, o Código Civil Italiano de 1942 foi o primeiro a disciplinar sistematicamente em lei, os direitos da

personalidade que passaram a ter uma relevância maior depois da Segunda Guerra Mundial e da Declaração Universal dos Direitos

Humanos de 1.948.

O direito geral de personalidade se consolidou a partir da ideia e doutrina alemã, quando levada ao texto expresso na

Constituição da República da Alemanha de 1949 com a introdução do artigo 1º onde definiu “intangibilidade da dignidade humana”

como direito fundamental e em seu artigo 2º dispôs quanto “a garantia do livre desenvolvimento da personalidade”.
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A dignidade da pessoa humana como fundamento do direito da personalidade obteve reconhecimento a partir do

momento em que foi inserida no sistema constitucional.

Um dos fundamentos da República Federativa de nosso país é a dignidade da pessoa humana, salientes são as palavras de

Alexandre de Moraes:
 
A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerentes
às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor
espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta no singularmente na autodeterminação consciente
e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo o estatuto jurídico deve assegurar, de modo que,
somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres
humanos.[6]

 

Assim, notamos que a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1º inciso III estabelece como princípio

fundamental: a dignidade da pessoa humana, norteando todo o ordenamento jurídico pátrio, estando o direito da personalidade

inserido neste princípio, que é considerado o alicerce de todo os demais direitos fundamentais do homem. E também o artigo 5º do

mesmo dispositivo legal, inciso X acrescenta: constituem-se como direitos e garantias fundamentais e que também são direitos da

personalidade, onde consta que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

O direito da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os atributos físicos, psíquico, moral e intelectual da

pessoa em si e suas projeções sociais. Assim se faz presente nas palavras de Marconi do Ó Catão:
 
Os direitos da personalidade são aqueles inerentes à própria existência da pessoa humana, sendo a esta
permitido, por meio de norma jurídica, defender um bem que a natureza lhe concedeu, ou seja,
defender os direitos subjetivos, autorizados pelo direito objetivo, de usar e dispor do que lhe é
próprio.[7]
 

“Os direitos da personalidade são direitos subjetivos ‘excludendi alios’, ou seja, direitos de exigir um comportamento

negativo dos outros, protegendo um bem inato, valendo de ação judicial”.[8]
No entendimento de Alaércio Cardoso, os direitos da personalidade aplicam-se no âmbito do direito privado, afirmando

“os direitos da personalidade, por sua vez, têm por objeto, mas das vezes, os mesmos direitos, mas sob o ângulo do direito privado.

Ou seja, nos direitos da personalidade, a tutela jurídica objetiva a proteção contra as agressões dos particulares”.[9]
Dessa forma, os autores ao explicar os direitos da personalidade, não divergem, mas se completam, concluindo que os

direitos da personalidade são objetivos na medida em que temos direito à vida e aos demais direitos personalíssimos. É um direito

subjetivo no sentido que podemos cobrar uma conduta negativa dos indivíduos quando estes invadirem nossa integridade. E ainda

que se aplique no âmbito particular, pois a defesa dos indivíduos ocorre particularmente.

O Código Civil Brasileiro, embora de forma não exaustiva traz os seguintes direitos da personalidade: Direito à

integridade física (direito a vida, direito sobre o próprio corpo e direito ao cadáver); direito à integridade moral (o direito à honra, o

direito à liberdade, o direito ao recato, o direito à imagem, o direito ao nome e o direito moral do autor e direito ao segredo).

 

3.1 DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
 

A extensão e limites do direito ao corpo em alguns casos, mesmo sem o abuso acarretam mudança na integridade física

do agente, como ocorre no transplante de órgãos e na alteração do sexo do agente; essencial é analisar além dos direitos da

personalidade, tratado acima, o direito à integridade física, de forma mais ampla.
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Dentro do direito à integridade física, está o Direito à vida e ao próprio corpo. Rita Maria Paulina dos Santos afirma:

 
Trata-se de direito que se reveste, em sua plenitude, de todas as características gerais dos direitos da
personalidade, devendo-se enfatizar o aspecto da indisponibilidade, uma vez que se caracteriza um
direito à vida e não um direito sobre a vida, constitui-se direito de caráter negativo, impondo-se pelo
respeito que se exige de toda sociedade.[10]

 

Trata-se de um direito de caráter negativo, pois o individuo não poder dispor do próprio corpo, esta proteção é efetuada

até mesmo pelo Código Penal, o qual tipifica como crime o homicídio, lesão corporal, aborto e suicídio, “o direito à integridade

física é direito inato, reconhecido pelo sistema jurídico, que confere ao sujeito a faculdade de conservar-se íntegro e perfeito,

desenvolvendo normalmente sem qualquer restrição.”[11]
Na esfera civil traz o art. 13 do Código Civil:

 
Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma
estabelecida em lei especial.[12]
 

Observa-se que o art. em referência deixa expressa a possibilidade de transplante, estabelecida conforme lei especial, o

Código Civil Comentado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, traz o seguinte comentário a respeito da

integridade, sendo que esta respeita além da integridade física, abrange a psíquica também. Vejamos:
 

Integridade física e psíquica. O comando legal se dirige ao resguardo integral da humanidade de cada
pessoa e, com isso, a proteção de cada parte de seu corpo e de cada aspecto de sua estrutura físico-
psíquica. A manipulação e destruição de partes do corpo, bem como a adoção ou prescrição de
medicamentos que alterem o funcionamento de qualquer órgão, ou ponham em risco o funcionamento
da estrutura orgânico-psíquica do corpo humano, podem revelar prática que compromete a integridade
física, no sentido do artigo analisado, ou seja, podem significar dano à potência vegetativa (forças
naturais, crescimento, nutrição, procriação) do sujeito de direito. No comando desse artigo está o
resguardo da integridade físico-psíquica do sujeito.[13]

 

Sendo assim, analisa-se que a proteção à integridade deve ser efetiva, porém em casos de transplante poderá ocorrer a

disposição do corpo, desde que não ocasione a diminuição da integridade física e psíquica, pois, “o interesse tanto do Estado quanto

do próprio titular do direito, de que a integridade física seja mantida incólume, hígida”.[14] Portanto não pode ter sua integridade

física regredida.

Conforme analisado acima o direito da personalidade é um direito privado, desta mesma forma se compreende o direito à

integridade física.
 
O bem da integridade física é, a par do bem da vida, um modo de ser físico da pessoa, perceptível
mediante os sentidos. Este bem, por outro lado, segue, na hierarquia dos bens mais elevados, o bem da
vida. De fato, enquanto este último consiste puramente e simplesmente na existência, a integridade
física, pressupondo a existência, acrescenta-lhe alguma coisa que é, precisamente, a incolumidade
física, de importância indubitavelmente inferior ao seu pressuposto.[15]

 

A integridade física do corpo humano em conjunto com a integridade psíquica, são os bens mais importantes da vida do

ser humano, que o ordenamento jurídico brasileiro protege dentro dos direitos da personalidade bem como é tipificando como crime

no Código Penal.

Existe a possibilidade de transplante entre seres vivos, bem como entre cadáver e vivo, porém a lei especial prevê
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premissas para ocorrência deste como veremos abaixo, outras formas de alterarem a integridade da pessoa humana é a esterilização,

a mudança de sexo, formas que veremos no decorrer do trabalho que existem na função de sempre buscar meios para uma vida com

maior dignidade.

 

3.2 LIMITES ÉTICOS E JURÍDICOS DA EXPERIÊNCIA HUMANA
 

Na matéria de limites e extensão do corpo humano ao se analisar as possibilidades e os extremos, utilizamos da bioética e

do biodireito para nos amparar.
 
Devido aos diversos problemas enfrentados pela bioética, faz-se possível falar do ethos da bioética
significando o conjunto das normas morais que passarão a guiar a revolução bioética, a prática da
bioética e os vários conflitos instaurados.[16]

 

 Ética, derivado do grego ethos, Barbara Dornelas Belchior Costa Andrade traduz ethos “por costume ou propriedade do

caráter. Quando ethos é utilizado no primeiro sentido, assemelha a tradução latina de moral. Na segunda acepção refere-se ao que

hoje se entende por ética.”[17] A autora ao referir entende-se hoje por ética, as diretrizes que são traçadas pelas normas morais em

conjunto com a beneficência da vida humana.

 
Os geneticistas estão muito avançados em suas pesquisas com o genoma humano e manipulações
genéticas, enquanto a sociedade, em seus diversos campos, de modo incipiente está se questionando
sobre as conseqüências advindas de um progresso científico sem limites.[18]

 

Diante disso, embora a ciência evolua a cada dia, “É necessário refletir sobre o valor da vida humana, ao se reconhecer

que nem tudo que é possível de ser realizado pela ciência pode ser aceito pela ética”.[19] O maior valor do ser humano é a vida e

nem tudo que pode ser realizado pela ciência pode ser aceita pela ética. Pois, visa privilegiar a vida e a qualidade de vida, embora a

ciência demonstre inúmeras possibilidades, deve-se agir com a certeza, de que o corpo humano não sofrerá danos, pois, estes podem

ser irreparáveis.

Além do direito à integridade física, conforme exposto acima, com respaldo na ética, na bioética e no direito, deve-se

salientar a impossibilidade de comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante, que somente poderá dispor de parte do

corpo doados ou modificados desde que não diminua a integridade física do doador. Conforme Fábio Ulhoa Coelho:
 
A começar pela proibição, no plano constitucional, de qualquer tipo de comercialização de órgãos,
tecidos e substancias humanas. Para assegurar que as pessoas vão usufruir de seus corpos, proíbe-se a
venda de órgãos e partes destes. Se dificuldades financeiras ou econômicas de uma pessoa ou de seus
dependentes pudessem ser atenuadas ou solucionadas com a receita gerada pela venda de um rim ou
córnea, ela estaria sendo constrangida a dispor exatamente daquele que o direito quer-lhe assegurar.
Toda e qualquer disposição de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano, portando, só pode ser feita
de modo gratuito. [20]

 

Washington de Barros Monteiro se expressa com mesmo semblante normativo “além de não poder comprometer a

integridade física do doador, a cessão há de ser gratuita.” [21] A Lei 9.434 de 1997 também preceitua ser gratuita a disposição dos

órgãos.[22] Não estão compreendidos entre os tecidos, o sangue, esperma e o óvulo, “o corte de cabelo, da barba e de unhas não

constituem ofensa à integridade física, porque são partes do corpo renováveis e livremente podem ser cortadas, não caracterizando,

em princípio, lesão a direito da personalidade.”[23] A corrente que compreende estar o corpo humano, fora do comércio, é a

corrente objetivista.

Diante disso, encontraremos barreiras no que se refere à extensão e a disponibilidade do nosso próprio corpo, pois, na
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ética ao referir-se principalmente a comercialização de órgãos e tecidos e a jurídica que apenas poderão ser doados e modificados

sem a redução da integridade física. Diante do avanço tecnológico, embora a biociência tenha avançado, não podemos utilizar da

incerteza para com o corpo humano, deve a ciência agir em conformidade com a vida, ainda mais sendo a vida o bem mais precioso

da pessoa humana.

 
 
4 SITUAÇOES INTERESSANTES NO ASPECTO DE EXTENSÃO E LIMITES DO DIREITO AO CORPO

 

4.1 TRANSPLANTE
 

A evolução científica está cada dia mais avançada, diante disso nos encontramos na possibilidade de salvarmos vidas

através da modalidade do transplante de órgãos e tecidos.

Sua utilização na medicina é muito antiga, transplante “significa transferir órgão ou porção deste de uma para outra parte

do mesmo indivíduo, ou ainda, de indivíduo vivo ou morto para outro indivíduo” [24]. Nada mais é do que o ato ou efeito de

transferir.

O professor Alaércio Cardoso menciona que: “O vocábulo transplante é empregado pela lei, no sentido de retirada de

órgãos ou partes do corpo de seres humanos, para aproveitamento, com finalidade terapêutica, em outros seres da mesma

espécie.”[25]
Também é o entendimento de Ana Cláudia Pirajá Bandeira: “A palavra ‘transplante’, que coincide com o conceito dado

pela legislação especial, responde, com exatidão, à retirada de órgãos ou partes de seres humanos, para aproveitamento, com fins

terapêuticos, noutros seres da mesma espécie”[26]
A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos profere:

 
Define o transplante como um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido
de uma pessoa doente – receptor – por outro órgão normal de um doador, morto ou vivo. Trata-se aqui
de um procedimento que pode prolongar a vida da pessoa com melhor qualidade, é uma das formas que
tem o tratamento de substituir um problema de saúde incontrolável por um outro que está sobre
controle.[27]

 
 

Duas modalidades são as cirúrgias que conforme Ana Pirajá Bandeira, podem ser mencionada, quanto ao objeto:

 
1-              Cirurgia substituta com órgãos ou partes de órgãos artificiais – com uma única fase
(innesto- enxerto);
2-              Cirurgia de transplante – tem por objeto partes anatômicas pertencentes ao ser vivo e
compreende duas fases: numa primeira fase podem ser retirados tecidos, órgãos ou parte do corpo
humano do doador, vivo ou cadáver e, numa segunda fase implanta-se esse material orgânico do
receptor.[28]
 
 

Ao se referir à natureza anatômica, Maria Celeste Cordeiro Leite Santos distingui os transplantes da seguinte maneira:
 
Transplante de tecidos ou isotransplantes, que são utilizados em virtude de traumatismos ou processos
mórbidos irreversíveis e necessários, não só para suprir funções de importância secundária, mas
também para reintegrar o organismo em seu aspecto morfológico propriamente dito;
Transplantes de órgãos ou organotransplantes, que são destinados a suprir a função total de um órgão
comprometido, estando este com completa insuficiência por lesões anatômicas difusas ou circunscritas,
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não remediáveis com o enxerto daquela parte alterada.[29]
 

Existe ainda mais uma categoria, que é classificada conforme a sede em que será transposto o órgão; nessa categoria se

encontra:

Transplante substituto quando com o advento do transplante de um novo órgão se remove o antigo, substituindo o órgão

original.

Transplante heterotópico com o transplante não se retira o órgão original servindo o órgão transplantado de suplemento, a

sede deste órgão fica em outra parte do corpo, pois o órgão original estará no seu lugar natural.

Diante disso vemos que existem várias formas de classificar os transplantes, de forma principal, através da modalidade

cirúrgica, conforme a sede e a natureza anatômica.

Vasta é a finalidade do transplante de órgãos e tecidos, pois este não visa apenas salvar vidas, mas melhorar a dignidade

da pessoa humana de viver, aquelas que se encontram em estados críticos e poderão com o transplante melhorar a sua condição de

vida. E estas são as palavras de Washington “É com emoção que se veem pessoas cujos dias estão contados em razão de moléstia

grave ganharem sobrevida em função de transplante de órgãos, doados por alguém que faleceu.”[30]
Sábias também são as palavras de Ana Claudia Pirajá:

 
O transplante de órgãos responde aos avanços científicos com os quais a ciência médica tenta amenizar
o clamor da sociedade em sua luta contra a dor e a enfermidade. Por isso, o fim terapêutico será
sempre sobrelevado na técnica de transplante para justificá-la. O destino do transplante tem o propósito
de melhorar a esperança ou as condições de vida da pessoa receptora substancialmente. O transplante
de órgãos constitui, hoje em dia, a melhor e, em muitas ocasiões, a única alternativa para aqueles
pacientes afetados por enfermidades nas quais existe um dano irreversível de algum órgão ou
tecido.[31]

 

A questão dos transplantes passou a ser tratada no nível constitucional a partir da Constituição de 1988, ao tratar da

gratuidade e proibir a comercialização. Dispõe o artigo 199, § 4º, da Magna Carta:
 
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.[32]

 

Diante do mencionado na Constituição Federal, a regulamentação da matéria sobre os transplantes de órgãos ficou a

cargo do legislador ordinário, por isso o advento da Lei nº. 9.434 de 04 de fevereiro 1997, esta procurou estabelecer as condições

legais para a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de transplantes no país. Considerando sempre os

princípios fundamentais ligados aos direitos da personalidade com o objetivo de resguardar a dignidade humana.

A Lei de disposição, remoção de transplante é conveniente, pois trata de forma particular o transplante, ao regular e

trazer soluções às dúvidas existentes. CONTE faz um elogio à referida lei:

 
A Lei 9.434, de 04.02.97, que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos e partes do organismo
humano para fins de transplante, é uma lei moderna. Enfim a Lei de Doação de Órgãos é uma lei,
generosa, altruísta, constitucional e plena de sensibilidade ideológica, sendo uma atitude altaneira a
doação de órgãos.[33]

 

O art. 1º trata da gratuidade conforme visto acima. O estabelecimento que promover a realização do transplante deve ser

previamente autorizado. Outro aspecto importante que traz a lei, em seu art. 10[34], é a garantia da isonomia dos que necessitam
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de órgãos, no sentido da lista única de pessoa necessitada de um transplante, dessa forma salienta Maria de Fátima Freire de Sá:
 

Há que ressaltar, porque aspecto importantíssimo da Lei de Doação de Órgãos, que cada Estado
Brasileiro necessita cadastrar lista de pessoas que necessitam de órgãos. Esta lista é única, só podendo
ser desrespeitada, caso os testes de triagem apontem incompatibilidade entre o órgãos do doador e o
organismo do receptor.[35]

 

Para a ocorrência do transplante de órgãos e tecidos humanos, há necessidade de um prévio consentimento. Partindo da

premissa que existem duas modalidades de transplantes: transplantes entre vivos e transplantes post mortem, a forma de

consentimento se dará de formas distintas.

O consentimento para o transplante post mortem ocorre por meio de manifestação deixada pelo morto ou ainda por

consentimento de seus familiares, e quando menor, de ambos os pais. Quando não há a declaração de vontade do doador em vida,

deverá ser consultada a sua família quanto à possibilidade da doação de órgãos e tecidos humanos. O exposto acima diz respeito ao

art. 4º da Lei de Transplante o qual foi alterado com o advento da Lei nº. 10.211, de 23 de março de 2001. [36]
Nesse sentido embora o legislador não tenha deixado expresso que na ausência de manifestação do doador, a família irá

esclarecer qual seria o desejo do falecido, esse é o entendimento da doutrina. Neste mesmo parâmetro segue a linha de pensamento

de Alaércio Cardoso:

Em se tratando de remoção post mortem, é necessário que o falecido tenha autorizado a remoção, em
vida, ou, ante a inexistência dessa manifestação de vontade, deverá haver a comunicação do pai, mãe,
filho ou cônjuge do morto, para que se manifestem, querendo, contrariamente à doação, o que será
obrigatoriamente acatado pelas equipes de remoção e transplante, nos termos da Medida Provisória n.
1.896.[37] (grifo nosso)
 

Deve-se salientar ainda, que com o falecimento do ente querido, a família, os próximos trazidos pela lei para que fale em

seu nome a respeito do desejo ou não em se tornar doador de órgãos, irá respeitar a vontade deixada mesmo que oral pelo morto.

“Não é necessário nenhum registro em documento, basta deixar a família avisada. Ela vai considerar isso como último desejo e

autorizar a doação.”[38] Sendo assim, impossível se faz acreditar que a família ao saber do desejo da destinação dos órgãos do de

cujus, manifeste-se contrário a sua vontade. Porém, se a sua vontade é de ser doador, deve deixar claro para seus familiares. O

interesse nos faz transcrever um trecho do site da Organização não Governamental ADOTE (Aliança Brasileira pela doação de

Órgãos e Tecidos):

 
A legislação brasileira sobre o processo doação transplante estabelece que sejam todos doadores de
órgãos desde que após a nossa morte um familiar (até segundo-grau de parentesco) autorize, por
escrito, a retirada dos órgãos. Portanto, não basta você querer ser um doador de órgãos. Sua família
também precisa saber. São eles que vão autorizar os médicos a fazer o transplante da sua vida para
outras vidas. Diga em casa, diga para seus amigos, diga para todo mundo que você quer ser um
doador.[39]
 

Diante do exposto, podemos dizer que o legislador na formulação da Lei 10.211, de 23 de março de 2001 que trouxe

nova redação ao caput do art. 4º da Lei 9.434/97, poderia ter sido mais claro, em relação à vontade do morto, ou seja, expresso que

apenas com o silêncio do de cujus, a família tomaria decisão da situação, em doar ou não os seus órgãos.

Porém tal omissão, não atribui a primazia da vontade do doador em se tornar ou não doador de órgãos, para os mais

próximos, e sim só deixou o pronunciamento a estes. Se o falecido era doador e falou isso a seu cônjuge ou familiares, cabe a este

apenas efetivar a vontade deixada pelo doador.

O paciente que deseja doar em vida deverá ser maior de idade e manifestar por escrito, apenas será possível a doação de

incapaz em casos de doação de medula óssea compatível. A Lei dispõe da seguinte maneira:
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Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do
próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos
até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante
autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.
§ 1º e 2º (VETADO)
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar
vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões
vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma
necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.[40]

 

Desta forma sempre deverá ser observado, tanto que a pessoa seja juridicamente capaz e seja gratuito bem como a

necessidade dos órgãos serem duplos ou partes cuja retirada não venha a reduzir sua integridade física.

O paciente deve ser informado e aconselhado de todo o procedimento médico que será feito para a remoção de tecidos ou

órgãos do corpo, para que o mesmo possa de livre vontade declarar o seu consentimento por escrito, pois, é indispensável para a

validade do ato de doação. O consentimento é tão importante, que poderá haver a revogação do ato de disposição por parte do

doador até momentos antes de efetuar a remoção. Não pode o mesmo sofrer coação, no sentido de dispor da integridade física, por

se tratar de um bem que pertence ao direito da personalidade.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu “Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida,

a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.[41]
O Conselho Federal de Medicina estabelece “É defeso ao médico: Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou

de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.”[42]
(grifo nosso)

Embora o Conselho Federal de Medicina, menciona ser proibido ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou

de sua família, o mesmo descreve que será permitida a realização sem o seu consentimento em caso de risco iminente de morte.

Na Lei de Transplante, Lei 9.434 dispõe:

Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito
em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento.
§ 1o Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou
comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado
por um de seus pais ou responsáveis legais.
§ 2o A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito
subjetivo a indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de
órgãos, tecidos e partes, que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu
transporte.
Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde
impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este
artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais [43] (grifo nosso)

 

Diante da disposição ordinária deve-se haver expressado o consentimento do receptor, e nos casos em que seja menor e

incapaz como também não esteja em condições de manifestar seu consentimento passará a autorização a ser dos pais ou de seu

representante legal. Nesse sentido:
 
É claro que, se se tratar de risco de morte iminente, dispensa-se a obtenção do consentimento seja do
paciente, seja dos familiares ou do seu responsável legal. Igualmente, ainda que não seja o caso de
risco de morte iminente, não se poderá exigir o consentimento do paciente, se este não puder emiti-lo,
por estar em estado de coma ou por ser mentalmente incapaz, como, tampouco, se poderá condicionar
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a intervenção ou o tratamento à coleta do assentimento dos familiares ou o do responsável legal se estes
não existirem, forem desconhecidos, residirem em local incerto ou não sabido, ou distante ou de difícil
acesso. [44]
 

Pertinente nos faz a transcrição das palavras de Elimar Szaniawski:
 
Em muitas ocasiões, ocorre a impossibilidade, por quem de direito, de outorgar sua autorização ao
médico para que este execute a intervenção cirúrgica ou o tratamento profilático adequado devido ao
grave estado em que sua saúde se encontra, ou por não possuir condições de discernir por si próprio e
dar consentimento.[45]
 

Prossegue Elimar Szaniawski ao apontar que a doutrina quase unânime não trate como atentado à integridade física a

possibilidade dos responsáveis consentirem o tratamento, a intervenção cirúrgica do menor, demonstra o procedimento a seguir em

caso de falta deste consentimento, transcrevemos:
 
Na falta daqueles, por razões de urgência, pode o médico, diante de um iminente risco de vida do
paciente, interná-lo, realizar exames clínicos de qualquer espécie e submetê-lo a internamento e a
intervenção cirúrgica, sempre atendendo às prescrições do Código de Deontologia Médica,
independente da autorização do representante legal ou parentes.[46]

 

 O consentimento trata-se de um ato voluntário e pode ser revogado até no momento próximo a morte, como afirma

Antonio Chaves:

 
Assinalam que o ato pelo qual uma pessoa resolve a doação de seu corpo para depois de sua morte, aos
fins da lei, é um ato jurídico unilateral, configurando uma verdadeira disposição de última vontade, e,
portanto, essencialmente revogável até o próprio momento da morte. [47]

                            

 Com a morte termina o direito de se manifestar, mas a pessoa pode ter manifestado sua vontade em vida, a qual tem

valor post mortem, como menciona Pontes de Miranda:
 
Com a morte termina a vontade do homem e, pois, a sua manifestabilidade. Pode a pessoa, antes da
morte, ter querido e manifestado a sua vontade, ou ter querido em ato-fato jurídico, ou em ato ilícito
relativo e absoluto (ato ilícito stricto sensu). A morte posterior não apaga a esse, salvo no que se refere
ao direito penal ou onde a lei o determinar.[48]

 

Diante das referências mencionadas, podemos concluir que só pela simples manifestação de vontade do consentimento

poderá ser praticado post mortem a remoção de órgãos e tecidos do corpo humano (cadáver). Caso não haja o consentimento escrito

deixado pelo doador em vida, deverá ser consultada sua família, quanto à possibilidade de disposição da doação de órgãos e tecidos

humanos.

Defende-se o transplante post mortem ao transplante entre vivos, pois este não acarreta perigo à vida, e nem à integridade

física do doador de órgãos e tecidos.

Embora a personalidade civil acabe com a morte, conforme o art. 10 do Código Civil, a pessoa humana possui direito à

integridade física e ao corpo, estendendo o direito da personalidade aos mortos.

Salienta BELTRÃO “baseado na idéia de proteger a dignidade do ser humano, mesmo após a morte tem-se admitido a

preservação do direito do cadáver, ”[49]
Contudo, em sua maioria, os autores equiparam o direito ao corpo do cadáver, direito ao enterro, como direitos da

personalidade que continuam com o ser humano mesmo após a morte, e devem ser respeitado. No nosso estudo ficou evidenciado
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que no transplante deve ser respeitada a vontade do morto, do seu consentimento em vida ou ainda da família para efetivar a doação

de órgãos e tecidos para que não venha ferir a dignidade, sendo proibido a comercialização de cadáver.

 
 
4.2 ABORTO

 

O aborto é uma forma de interrupção da vida intra-uterina. A Constituição Federal não traz expressamente a proibição do

aborto ficando a legislação ordinária responsável para a exposição da matéria.

O aborto trata-se de ofensa à integridade física, constituindo lesão gravíssima:

 
A interrupção da gravidez normal e não patológica, em qualquer fase do período gestatório, haja ou não
a expulsão do concepto morto. Ou, se vivo, que morra logo após pela inaptidão para a vida extra-
uterina, resultante de ofensa corporal ou violência psíquica, constitui lesão gravíssima.[50]

 

Existem algumas teorias eficazes para determinar o momento do início da vida do ser humano, e por meio dessas teorias

se consegue demonstrar com mais ênfase o inicio da proteção à vida humana e a proibição do aborto. As duas teorias mais utilizadas

são a teoria concepcionista e a teoria da nidação. Em respeito da última teoria podemos dizer:
Segundo esta teoria, a vida é iniciada no momento da nidação, isto é, no momento em que o embrião é
implantado na parede do útero, o que ocorre por volta do sexto dia após a concepção. São seus
seguidores os denfensores do DIU (dispositivo intra-uterino). Estes dispositivo através de seu
movimento no interior do útero, impede que o embrião chegue a se prender na parede, evitando o inicio
da gravidez.[51]

 

Porém, a teoria adotada pelo nosso ordenamento é a teoria concepcionista, senão vejamos:
 
A doutrina nacional predominante, filiando-se às concepções da teoria concepcionista, tem-se
posicionado em torno da proteção do primado do direito à vida, incluindo, neste direito, o direito de
nascer, atribuindo ao embrião personalidade e os direitos do nascituro sendo, por estas razões,
inconcebível o seu descarte puro e simples.[52]

 

O Código Penal Brasileiro traz a matéria em seus arts. 124 a 128, os quais trazem penalidades diferentes conforme a

espécie do aborto, ou seja, se praticado com o consentimento da gestante ou não; e ainda se praticado por terceiro ocorra lesão da

gestante ou sua morte.

Existem duas espécies de aborto que não são tipificadas como crime no nosso ordenamento jurídico. O aborto necessário

e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro.

Celso Cezar Papaleo analisa a situação da igreja e o aborto e chega a seguinte conclusão “Diz que o aborto, quando

liberado sejam quais forem as razões invocadas e os motivos alegados, fere a dignidade e a liberdade humanas, que, acima de tudo,

importa manter e respeitar.”[53]
Embora muitas vezes o aborto, ocorre por fatos sentimentais, ou financeiros, dos geradores do nascituro, estes por não

querer um novo filho, ou por não possuírem condições para criá-lo, não podem simplesmente abortarem, necessitariam ter tomado

precações antes de o fato acontecer. O aborto fere a integridade física e a extensão do corpo do feto, bem como em muitos casos o

da própria gestante, que sofrerá lesões e sangramento, porém a gestante somente poderá tutelar essas lesões ao corpo se o aborto foi

feito sem o seu consentimento, conforme diz o sábio Luiz Régis Prado:

 
Todavia, apenas é possível vislumbrar a liberdade ou a integridade pessoal como bens jurídicos
secundariamente protegidos em se tratando de aborto não consentido (art. 125, CP) ou qualificado
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pelo resultado (art. 127, CP).[54]
 

Na atualidade, tem-se debatido muito sobre a possibilidade do aborto eugênico. “A eugenia, ou seja, a busca pela

evolução da espécie”.[55] Esse tipo de aborto ocorre nos casos de má formação da criança, em que esta esteja comprometida a

nascer e viver apenas algumas horas e falecer.  [...] “é a impossibilidade de vida extra-uterina do feto e a certeza de graves

transtornos psicológicos na gestante.”[56] Neste caso:

 
Além das duas espécies de aborto lícito, positivada no Código Penal, surge uma modalidade, o aborto
eugênico, autorizado judicialmente nos casos em que o feto apresenta anomalias que o tornem
incompatíveis com a vida extra-uterina. Na maior parte das vezes, foram autorizadas as interrupções de
gravidez nos casos de anencefalia e acrânia.[57]

 

Alguns tribunais têm admitido a prática do aborto eugênico ao considerar as causas do art. 128 do Código Penal,

como é o caso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

 
EMENTA:  APELAÇÃO CRIME. ABORTO EUGÊNICO. ANENCEFALIA. Inviabilizada a vida do
feto, prenunciada sua morte por malformação, anencefalia comprovado, hão de volver-se, os cuidados,
àquela que o gera, então permitindo-se a interrupção da gravidez, que nestes casos a faz exposta a
risco. Inteligência do artigo 128, do Código Penal. PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70031802614,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em
24/08/2009) [58]

 

Contudo, podemos considerar que apenas temos no Brasil duas formas de aborto permitidas por lei expressa, porém por

analogia muitas vezes se tem possibilitado o aborto eugênico. A proibição do aborto está no sentido de preservar e proteger a

integridade do corpo bem como a vida humana.

 

4.3 ESTERILIZAÇÃO
 

A esterilização voluntária é uma forma de exercer o direito sobre o corpo, é admitida a vasectomia para homens, e a

laqueadura tubária para as mulheres ou outro método que venha a ser cientificamente desenvolvido. Veda-se, de modo expresso a

retirada do útero ou dos ovários.

 

O código de Medicina Brasileiro prevê a esterilização no seu artigo 54:
 
1. A esterilização irreversível só é permitida quando se produza como conseqüência inevitável de uma
terapêutica destinada a tratar ou evitar um estado patológico grave dos progenitores ou dos filhos.
2. É particularmente necessário:
a) Que se tenha demonstrado a sua necessidade;
b) Que outros meios reversíveis não sejam possíveis;
c) Que, salvo circunstâncias especiais, os dois cônjuges tenham sido devidamente informados sobre a
irreversibilidade da operação e as suas conseqüências.
3. A esterilização reversível é permitida perante situações que objectivamente a justifiquem, e
precedendo sempre o consentimento expresso do esterilizado e do respectivo cônjuge, quando
casado.[59]

 

As formas mais conhecidas de esterilização sexual são a vasectomia e a laqueadura tubária e ocorre pela prática em

homens bem como em mulheres, mas, em alguns países são proibidas: “Seja masculina, seja feminina, esta de maior freqüência e

mais tradicional, cada vez mais se difunde. Alguns países, todavia, a proíbem, definindo-a como crime. São cinco apenas: a
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Birmânia, a Arábia Saudita, a Somália, a Espanha e a Turquia”. [60]
No Brasil só é permitido para pessoas que tenham acima de 25 anos, ou que possuem dois filhos vivos, e que seja capaz.

A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes depende de autorização judicial. Entre a manifestação da vontade, a

ser feita por escrito, e o ato cirúrgico, deve decorrer pelo menos sessenta dias, pois nesse prazo poderá ter acesso ao serviço de

regulamentação da fecundidade, destinado a desencorajar a esterilização precoce.

 

4.4 LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO
 

A lesão corporal é protegida pelo nosso ordenamento no Código Penal em seus arts. 128 e 129 no intuito de resguardar a

integridade física das vítimas agredidas em via de fato.

No intuito de maior efetividade desta proteção surgiu o advento da Lei Maria da Penha, que protege as violências no

âmbito doméstico ou familiar contra as mulheres:

 
Para atender aos seus propósitos, foram introduzidas alterações no Código Penal, no Código de
Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Porém, não houve a previsão de novos tipos penais,
limitando-se o legislador a inserir mais uma agravante, uma majorante e a alterar a pena do delito de
lesões corporais.[61]

 

O homicídio é tipificado pelo nosso ordenamento jurídico no art. 121 do Código Penal bem como a lesão corporal visa

resguardar a vida humana. O nosso ordenamento tende a proteger a vida humana, que tipifica como crime aquele que auxilia ou

induz ao suicídio, art. 122, todavia não existe punição para tentativa de suicídio, pelo simples fato de que a pessoa que deseja acabar

com sua própria vida, tão pouco iria representar-se, fosse condenado.

 A eutanásia que é a morte tranquila sem sofrimento este é o entendimento de Frediano Teodoro que traz o seguinte

conceito:

 
Sua etimologia remota ao grego, das palavras eu, bom ou boa, thanatos, que significa morte. A boa
morte, resignada e sem sofrimento. Diferencia-se da ortotanásia, que é a suspensão dos meios
empregados para prolongar a vida do paciente, geralmente em estado comatoso.[62]
 

Em relevância, aos fatos propostos que a eutanásia é um ato de calamidade pronuncia Antonio Chaves:
 

Os argumentos da ordem ética contra a legitimidade moral da eutanásia são os seguintes: a santidades
da vida humana, seja sob o aspecto religioso, seja sob o aspecto da necessidade de convivência social;
b) o argumento fundamental: permitir a eutanásia voluntária em condições particulares abriria a estrada
à eutanásia involuntária, ao infanticídio e assim por diante; c) o possível abuso da parte dos médicos
familiares e outras pessoas interessadas; d) a possibilidade do diagnostico errôneo e o aparecimento de
novos e eficazes meios terapêuticos.[63]

Diante do exposto, consegue-se observar, o quanto o nosso ordenamento jurídico visa proteger o corpo humano, por meio

dos vários institutos, proibindo a eutanásia, classificando como crime as lesões corporais, o homicídio bem como o auxílio e a

instigação ao suicídio.
 
4.5 TROCA DE SEXO

 

Nas cirurgias que ocorrem a mudança de sexo, se tem nitidamente uma alteração na estrutura física, neste caso ocorre

mudança na integridade física e psíquica. Existem dois tipos de pessoas que desejam a alteração do seu sexo, vejamos:
 
No intersexualismo, o sexo do indivíduo não é precisamente identificável, pois a sua diferenciação não
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chegou a termo. Nesse sentido, o “intersexual” apresenta características de homem e de mulher. No
transexualismo, não existe ambigüidade sexual. Tanto cromossômica, quando fisiologicamente, o
indivíduo tem o sexo bem definido. No entanto, seu “sexo psicológico” se acha divorciado da sua
determinação somática. É diferente do intersexual, porque não existe a presença de traços físicos de
ambos os sexos; é também diferenciada do homossexual, pois este convive com o próprio sexo, tendo
consciência de a ele pertencer, sem maiores dramas.[64]

 

Na cidade de São Paulo, ocorreu um caso, em que o médico atendeu o paciente, fez a cirurgia e foi condenado por dois

anos. Mas o Tribunal de Apelação concedeu provimento ao recurso e entre as razões ao decidir houve o reconhecimento de que a

vítima apresentava uma personalidade feminina e que o médico teria devolvido seu verdadeiro sexo.

Talvez este processo tenha acrescido o § 9º do art. 129 do Código Penal “Não constitui fato punível a ablação de órgãos e

partes do corpo humano, quando considera necessária em parecer unânime da Junta médica e precedida de consentimento expresso

de paciente maior e capaz.”[65]
Abordando esse tema são as palavras de Fábio Ulhoa Coelho:

 
Tem-se tolerado a mudança cirúrgica de sexo nas hipóteses em que é de tal monta a dissonância entre
os órgãos sexuais externos da pessoa e o gênero a que ela gostaria de pertencer que se configura
enfermidade.[66]
 

As questões que implicam na ‘mudança’ de sexo não terminam com a retirada dos pontos da cirurgia: ao contrário, é aí

que começam.[67] Pois existem os problemas de ordem psicológicos, fisiológicos bem como os jurídicos; os psicológicos no

sentido de se acostumarem com o novo corpo, os fisiológicos com as mudanças no organismo, e o biológico trazido pela

intervenção cirúrgica e no sentido jurídico estão diante da alteração do nome e “nos demais documentos de identificação revelam o

surgimento de uma nova personalidade”.[68] Então, toda pessoa que se submete a cirurgia de mudança de sexo, tem alterada sua

integridade física e psíquica.
 

4.6 MANIPULAÇAO GENÉTICA
 

A clonagem e a reprodução humana assistida fazem parte da manipulação genética e são formas de alteração e extensão

do corpo humano, pois os genes são retirados do corpo humano e preservados para mais tarde serem utilizados. Neste sentido devem

ser protegidos. Por isso traz o texto constitucional a previsão em seu § 1º, inciso II, do art. 225, “preservar a diversidade e a

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético”.[69]
Diante deste fato predomina os direitos fundamentais é preciso buscar soluções para as mais variadas situações de reprodução

humana assistida as quais, “necessitam de uma tutela jurídica particular, sem o alcance da condição de pessoa, mas compatível com

os valores constitucionais”[70]
A autora Adriana Diaféria entende que a manipulação do material genético é uma das formas que o ser humano interfere

no meio ambiente “Ao analisar as situações relacionadas com os seres humanos, sabemos que sua estrutura biológica é a mesma dos

outros seres vivos, e, portanto, estão de acordo com o contexto do referido dispositivo da Constituição Federal.”[71]
O advento da reprodução humana assistida veio com a possibilidade de armazenamento de espermatozóide conforme diz

Elimar Szaniawski:

 
A reprodução humana assistida surgiu a partir da possibilidade do armazenamento de espermatozóides
humanos, em condições especiais, a uma temperatura de, aproximadamente, - 196º C (cento e noventa
e seis graus Celsius negativos).[72]
 

Porém a manipulação desses espermatozóides e seus armazenamentos devem ser utilizados observando alguns princípios,
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principalmente o princípio da integridade, que diz:
 
Princípio da integridade dentro da matéria de clonagem:
visa a garantir a integridade do patrimônio genético, direcionando as manipulações em genes de seres
humanos, no sentido de não interferir na composição do material genético, com o intuito de ‘melhorar’
determinadas características fenotípicas, utilizando-se de genes de outras espécies nos
experimentos.[73]

 

O nosso Código Civil vigente, em seu art. 1.597, reconhece a filiação por inseminação artificial tanto à homóloga quanto

a heteróloga. E ainda em seu art. 1.597, inc. III estabelece a possibilidade de ser reconhecido filho por inseminação artificial

homóloga, mesmo que já falecido o pai da criança, neste sentido existe uma proposta de alteração legislativa, conforme a Jornada I

STJ:
 
Proposta: alterar o inc. III para constar ‘havidos por inseminação artificial homóloga’. Justificativa:
‘Para observar o principio da paternidade responsável e dignidade da pessoa humana, porque não é
aceitável o nascimento de uma criança já sem pai’.[74]

 

Ao se tratar de manipulação Genética podemos analisar da seguinte forma:
Manipulação de material genético. É fato facilmente constatável na atualidade e, portanto, componente
da fenomenologia jurídica de nosso tempo, a pratica de manobras de técnicas e de ciência médica
tendentes a realizar, por meios artificiais a fertilização de novos seres humanos pela manipulação de
material genético.[75]

Existem algumas indagações que surgem com as inovações tecnológicas. O que fazer com a eliminação dos embriões?

Devem ser tratados como uma forma de aborto? Embora não constitua crime, a forma mais correta, não é descartar os embriões

cada vez mais, pois constitui parte do próprio organismo humano que é extensão do corpo, nesse sentido são as palavras de Elimar

Szaniawski “Os eventuais embriões excedentes só podem merecer um destino: a doação para outros casais inférteis que queiram

vivenciar a paternidade ou a maternidade!”[76]
Sendo assim, a manipulação genética, tendo como principais modos a clonagem que é proibida no Brasil, a reprodução

humana assistida deve ser feita e visualizada como extensão do corpo humano, e para que a mesma ocorra deve ser feita em estrita

concordância com as normas legais.

 
 
5 CONCLUSÃO

 

O estudo sobre a extensão e limites do direito ao corpo, possui vasta abrangência, pois faz parte de vários temas ligados à

melhoria da condição de vida da pessoa humana.

Neste trabalho, tentamos demonstrar que a extensão e limites do direito ao corpo estão inseridos nos direitos da

personalidade no Código Civil Brasileiro, tratado também em várias leis esparsas, como na Constituição Federal e no Código Penal

que tipifica várias condutas como crime, bem como no Código de Deontogia Médica que traz as diretrizes e observâncias

importantes para ocorrência de algumas práticas: como aborto, eutanásia e também tipificando como crimes a conduta dos médicos.

A integridade física é defendida amplamente pelo nosso ordenamento, e o caráter de doação de órgãos e tecidos devem

ser gratuito é mais uma forma de defesa à integridade física, pois proíbe a pessoa que se encontra em dificuldades financeiras de

dispor de partes de seu corpo, um dos bens mais preciosos da vida, bem como a defesa da tutela da vida pelo Código Penal que

pune até mesmo o auxílio e instigação ao suicídio.

Alguma modalidade de extensão do corpo humano, como transplantes, troca de sexo, reprodução humana assistida entre

outros citados e analisados no decorrer do trabalho, só poderá ser feito se analisados os preceitos legais, sempre na busca de uma
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melhor condição de vida, e que a vida seja vivida com dignidade, não podendo ser reduzida a integridade física e psíquica do ser

humano.

Tendo protegidos os direitos da personalidade inerentes à pessoa, mesmo após a sua morte, pois visa proteger o que lhe é

garantido por direito, não é possível a comercialização do corpo humano, nem mesmo do cadáver, pois a dignidade humana não

aceita esta conduta deplorável. Ainda a vontade do morto deve ser respeitada, se era esse o teor de seu último desejo em poder

continuar a ajudar as pessoas por meio do transplante de seus órgãos e tecidos, com seu consentimento expresso ou se a sua

manifestação de vontade ocorreu em dizer ao seu cônjuge ou familiares em vida que era doador, deve ter sua última vontade

respeitada pela família. Entende-se que no Art. 4º da Lei nº. 9.434/97 que fora alterado posteriormente pela Lei nº. 10.211, o

legislador não atribui nenhuma ordem de preferência, se seria do doador ou de sua família, ele apenas atribui à família o dever de

informar a pretensão que tinha o falecido, que deixou de certa forma resguardado o direito de ser doador, ou seja, para que alguém

doe órgãos ou tecidos, possa deixar em segredo da sociedade apenas revelando para seus familiares.  

Por enquanto, ainda existe a possibilidade de mesmo falecido vier a gerar filhos pela inseminação artificial. Devemos

salientar que indubitavelmente a medicina tem avançado, porém, esta deve caminhar sempre junto com os preceitos éticos e legais,

defender os direitos da personalidade, efetivar suas experiências na certeza principalmente quando se tratar de seres humanos, pois

não pode ter margem de erros quando se tem como tutela maior a vida, a integridade física e psíquica do corpo humano.
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MANIPULAÇÃO DO GENOMA HUMANO E ALGUNS RISCOS DECORRENTES

MANIPULATION OF THE HUMAN GENOME AND SOME OF ITS RISKS

Tatiane Ribas Pinto

RESUMO
Este artigo aborda a questão da ampliação das possibilidades de manipulação do genoma
humano em face dos conhecimentos adquiridos com o seu mapeamento pelo Projeto Genoma
Humano. O aumento das possibilidades dessa manipulação e o desenvolvimento de pesquisas
nesse sentido geraram a necessidade de se traçar algumas diretrizes para essas pesquisas, a
exemplo da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005) da UNESCO.
Entretanto, essas diretrizes não esgotam a questão sobre os limites a serem adotados para a
proteção do patrimônio genético humano, para a preservação da diversidade da espécie ou
ainda para o respeito à dignidade da pessoa humana. Tais questões mostram-se relevantes
quando se atenta para alguns riscos decorrentes da ampliação das possibilidades de manipulação
do genoma humano, como é o caso da nova eugenia ou da discriminação genética. A nova
eugenia tem relação direta com o desenvolvimento das técnicas de manipulação do genoma
humano, uma vez que essas técnicas ampliam a possibilidade de se buscar, através dessa
manipulação, uma “melhoria da espécie”, sem que haja uma definição do que seja essa
melhoria, e sobre quem teria legitimidade para elegê-la. O risco de discriminação genética, por
sua vez, pode se confirmar de diversas formas, como em relação às pessoas que têm
predisposição para certas doenças, ou ainda em face daquelas que eventualmente sofrerem, por
algum motivo, alteração em seu genoma. O tamanho desses riscos é de difícil mensuração. Mas
essas questões precisam ser enfrentadas, principalmente à luz do princípio da dignidade da
pessoa humana.
PALAVRAS-CHAVES: Genoma humano; manipulação do genoma humano; eugenia;
discriminação genética

ABSTRACT
This article addresses the question of enlarging the scope for manipulation of the human
genome in the light of knowledge gained by mapping its Human Genome Project. Increased
possibilities of manipulation and the development of research in this direction have generated
the need to define some guidelines for such research, such as the Universal Declaration on
Bioethics and Human Rights (2005) of UNESCO. However, these guidelines do not exhaust the
question about the limits to be adopted for the protection of human genetic heritage, the
preservation of species diversity or to respect for human dignity. Such issues appear to be
relevant when looking for some risks of expanding the opportunities for manipulation of the
human genome, as is the case of the new eugenics and genetic discrimination. The new
eugenics is directly related to the development of techniques for manipulation of the human
genome, since these techniques increase the likelihood of seeking, through this manipulation, an
"improvement of the species," without a definition of what that improvement, and who would
have standing to elect her. The risk of genetic discrimination, in turn, can be confirmed in
several ways, as for individuals who are predisposed to certain diseases, or even in the face of
those who may suffer for any reason, alteration in its genome. The extent of these risks is
difficult to measure. But these issues must be faced, particularly in relation to the principle of
human dignity.
KEYWORDS: Human genome; manipulation of the human genome; eugenics; genetic
discrimination

1. Introdução
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O constante avanço da ciência no campo da pesquisa genética é motivo de comemoração pela
comunidade científica, pelos seus beneficiários diretos e indiretos, bem como pelos financiadores
e patrocinadores destas pesquisas. 

Comemoração porque grande parte destas pesquisas tem apresentado resultados positivos para
o tratamento de algumas doenças, inclusive de cunho hereditário, para as quais até então não
havia tratamento eficaz, ou ainda para o desenvolvimento de medicações e vacinas. Exemplo
disso é a alteração do procedimento de vacinação contra a hepatite B, o qual, através da
aplicação de conhecimentos de tecnologia genética, passou a ser feito com a injeção de
antígenos, que é uma pequena parte da cobertura protéica dos vírus enfraquecidos causadores
da doença. Antes do desenvolvimento desta técnica pela pesquisa genética, a vacina consistia
em injeção de vírus enfraquecidos para que o organismo humano desenvolvesse anticorpos.
Porém, esta técnica era mais arriscada para o organismo vacinado, pois a utilização de vírus
enfraquecidos poderia causar uma infecção no organismo recebedor da vacina[1].

Resultados como este e possibilidades tais como a cura de doenças como o mal de Alzheimer,
fomentam sobremaneira os incentivos ao desenvolvimento da tecnologia genética, pois ampliam
as perspectivas para o tratamento médico de inúmeras patologias. Ao mesmo tempo, vislumbra-
se o aumento da qualidade de vida dos portadores dessas doenças, a redução de gastos
públicos com a saúde e a geração de lucros para a indústria farmacêutica, com implicações
diretas nas economias dos países onde esta modalidade de pesquisa é realizada. 

Ocorre que não são apenas aspectos positivos que envolvem a temática das pesquisas
genéticas. Várias são as preocupações suscitadas pelos próprios pesquisadores, e também pelas
autoridades, médicos, biólogos, filósofos, juristas, legisladores etc.

Uma parte desses questionamentos e inquietações refere-se às possíveis consequências das
pesquisas genéticas e da sua aplicação prática para o meio ambiente e para a preservação das
espécies e do patrimônio genético.

O Projeto Genoma Humano, cujo objetivo principal é a obtenção do mapeamento completo do
genoma humano, amplia infinitamente a gama de possibilidades de pesquisas genéticas,
voltadas para a busca de novas técnicas de diagnósticos e tratamentos.

Por outro lado, esse otimismo instalado por conta das perspectivas de avanço da pesquisa
genética com a conclusão do mapeamento do código genético do ser humano não pode ser
suficiente para ofuscar uma outra ordem de preocupações. Trata-se dos questionamentos sobre
as implicações e limites éticos destas pesquisas, que atualmente são temas recorrentes de um
ramo transdisciplinar do conhecimento, cuja denominação já foi consagrada como Bioética. 

As discussões trazidas pela Bioética tiveram o condão de fixar princípios e critérios para a
realização de pesquisas genéticas, tendo contribuído para a criação de Diretrizes, Regimentos e
até Leis.

Todo esse esforço de regulamentação da pesquisa científica genética tem como principal
objetivo proteger interesses e direitos individuais, coletivos e especialmente transindividuais,
como é o caso do patrimônio genético do ser humano.

No Brasil, a Constituição Federal espelha princípios e dispositivos que devem ser observados
para a realização das pesquisas no campo da genética. O princípio da dignidade da pessoa
humana, presente no rol dos princípios fundamentais (art. 1.o, inciso III), é um valor, mas
também um paradigma que deve ser seguido com o escopo de evitar que as pesquisas
genéticas se transformem numa finalidade em si mesma.

No que tange às pesquisas com células germinativas humanas, a cautela tem direcionado a
Bioética, juntamente com o Direito, a vedar o seu desenvolvimento. Desse modo, restringem-se
as possibilidades de se criar novas formas de diagnósticos e terapias que poderiam ser
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importantíssimas para o tratamento de doenças que, por sua forma de manifestação, também
são consideradas atentatórias ao viver com dignidade.  

Com efeito, o desenvolvimento científico historicamente apresentou e apresenta uma dinâmica
própria, muitas vezes independendo da vontade de governantes ou ainda de organizações não-
governamentais. Diante disso, somente através de um debate fundado nos princípios é que se
poderão buscar respostas para tantos questionamentos sobre a pesquisa genética. 

 

2. Genoma humano

 

A genética é o ramo das ciências biológicas que estuda os fenômenos da hereditariedade, da
variação e da evolução dos seres[2]. Suas bases científicas foram estabelecidas por João
Gregório Mendel, nos primórdios do século XX.

Nas décadas de 30 e 40, os cientistas americanos O. T. Avery, C. M. MacLeod e M. Mc Carty, ao
estudarem as bactérias, descobriram que o gene é constituído por ácido desoxirribonucléico
(ADN). Também na década de 40 W. Beadle e E. L. Tatum descobriram que a função dos genes
é controlar a formação das proteínas, que são os constituintes fundamentais da estrutura de
todas as formas de vida.

Com a descoberta de algumas enzimas, chamadas nucleases de restrição, a genética passou a
"tocar o gene", a expressão de J. R. Lacadema, articulando técnicas que permitem decompor o
DNA em partes específicas e introduzir pedaços de DNA de outros organismos vivos.[3] Isso
tornou possível para a ciência a manipulação de genes, pois, até então, a genética restringia-se
ao plano teórico.

Uma vez conhecida a função dos genes quanto ao controle da formação de proteínas, e as leis
da hereditariedade, as pesquisas e estudos sobre o ADN, os genes e seu funcionamento se
desenvolveram rapidamente.

O Projeto Genoma Humano surgiu em 1987, na esteira dos avanços do conhecimento sobre os
mecanismos que determinam a hereditariedade. A iniciativa do programa foi do Department of
Energy, nos Estados Unidos da América, o qual fora desenvolvido a partir da cooperação de
cientistas de várias nacionalidades, mediante coordenação e financiamento internacional, de
setores públicos e privados, dentre os quais se encontra o Brasil.

A proposta consistia em estabelecer a sequência integral do genoma humano, que é o conjunto
de informações contidas no núcleo das células[4] humanas, formado por 3 bilhões de pares de
nucleotídios que compõem o DNA[5], estrutura que possui toda a informação genética da raça
humana. 

O sequenciamento tinha por objeto as partes codificantes do genoma (os genes) e não
codificantes, que são aquelas que não intervém na codificação das proteínas nem na regulação
da expressão dos genes, mas que representam cerca de noventa a noventa e cinco por cento do
DNA humano[6].

O Projeto Genoma Humano foi fundado sobre dois objetivos: identificar todos os genes humanos
e, conseguintemente, possibilitar a descoberta de novos tratamentos de doenças de etiologia
genética. Esse projeto consiste num dos mais fascinantes estudos propostos pela ciência
moderna, uma vez que ao realizar o mapeamento do código genético dos seres humanos,
poderá contribuir para a conclusão de que a mínima variação de genes entre os indivíduos da
nossa espécie não é suficiente para legitimar o discurso das diferenças entre raças.[7]
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Mas o efeito dessa constatação ainda não pode ser mensurado, uma vez que, conforme se
depreende da obra de Stephen Jay Gould,[8] o conceito de raça decorre de uma construção
cultural, ideologicamente estruturada a partir da teoria evolucionista de Darwin para legitimar
objetivos de dominação social.  

Ademais, o que se observa é que a proposta desse projeto foi ambiciosa, e sua efetivação
ampliou a possibilidade de avanços no conhecimento acerca dos mecanismos das funções
genéticas, com o desenvolvimento de técnicas para prevenção e tratamento de doenças[9],
muitas até então consideradas sem cura.

Ao mesmo tempo, a análise do genoma disponibilizou os conhecimentos científicos necessários
para a manipulação desse genoma através da prática da engenharia genética, que tem como
uma das aplicações a modificação do patrimônio hereditário do ser humano a partir da
manipulação de células germinativas, que são aquelas que passam as informações genéticas ao
embrião.

Em termos biológicos, o genoma é definido como o conjunto das sequências de DNA de um
organismo vivo, que constitui o seu patrimônio genético, e cuja transmissão é assegurada à
geração seguinte pelo processo de replicação do DNA[10]. 

Contudo, esse não é o único conceito de genoma humano, uma vez que pode ser posto sob
duas óticas: a da espécie e a do indivíduo.

Sob a ótica da espécie, genoma humano consiste no conjunto do suporte material de
hereditariedade, ou seja, à coleção de todos os genes presentes em cada célula de cada
indivíduo, e que forma o patrimônio genético da humanidade, reconhecido no texto do art. 1.o
da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem. É, portanto, o
substrato da diversidade dos indivíduos humanos.

Sob a ótica do indivíduo, o conceito de genoma humano não se refere a totalidade dos genes
existentes na espécie humana, mas a coleção de genes presentes nas células do indivíduo,
formada também pelos genes que contém imperfeições decorrentes das duplicações do DNA. 

 

3. Patrimônio genético humano

 

A definição de genoma humano, a partir da perspectiva da Biologia, integra o conceito de
patrimônio genético, que, por sua vez, é formado não apenas pelo conjunto de genes, mas
também pelos componentes físicos, psíquicos e culturais que têm origem no antepassado remoto
e são passados com naturais modificações ocorridas durante o processo de replicação do DNA,
inclusive por força de hábitos do indivíduo e condições ambientais[11].

Assim, reconhece-se que a individualidade humana decorre não somente da mistura de genes
que o indivíduo recebe hereditariamente de seus genitores, mas também da interação desses
genes com fatores externos, tais como os hábitos de alimentação, prática ou não de atividades
físicas e influências ambientais sobre o organismo.

Como o genoma humano consiste na totalidade de genes existentes na espécie humana, e a
interação evolutiva desses genes com fatores endógenos e exógenos, passados de geração a
geração formam o denominado patrimônio genético, o direito a esse patrimônio impõe-se como
um direito fundamental da espécie humana.

Assim, a possibilidade de sua manipulação com efeitos hereditários, potencializada pelo avanço
do conhecimento sobre esse genoma, implica em sérias preocupações acerca da necessidade de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1012



preservação da integridade desse patrimônio, principalmente para a manutenção de sua
diversidade.

Isso ocorre porque o conhecimento dos genes e de suas funções e o desenvolvimento de uma
variedade de técnicas de manipulação desse genoma, proporcionado pelo mapeamento realizado
através do Projeto Genoma Humano, facilita cada vez mais a modificação desse patrimônio,
através da manipulação genética ao nível de células humanas germinativas, ou seja, aquelas
capazes de transmitir hereditariamente os efeitos das eventuais alterações na estrutura do DNA
humano.  

A preocupação com a preservação e proteção do patrimônio genético do ser humano evidencia-
se como importante na medida em que passamos a compreender a grandiosidade do alcance
das pesquisas em torno do genoma humano e de suas possíveis formas de manipulação, a
exemplo da terapia gênica.

Essa modalidade de terapia relativa aos seres humanos, e que somente fora possibilitada pelos
avanços do conhecimento sobre o genoma da nossa espécie, é realizada através da
transferência de informação genética, ou seja, de genes de um organismo para o outro,
transportados por vírus, com o objetivo de curar ou minimizar distúrbios ou determinadas
doenças. Muitos cientistas consideram que através dessa espécie de terapia, será possível sanar
males de cunho hereditário, decorrentes de defeitos no código genético do ser humano[12].  

Mas como prever os efeitos dessas transferências de genes, através de vírus, para o organismo
humano? Como ter a certeza de que essas manipulações do genoma humano não resultarão em
prejuízos maiores para a nossa espécie do que aqueles cuja terapia gênica visa minimizar? Por
fim, como garantir a preservação do patrimônio genético diante do mundo de possibilidades de
manipulação sobre o genoma humano, abertas pela biotecnologia? Como se observa, são
questões de difíceis respostas. Quiçá impossíveis, mas que não deixam de existir em função da
sua complexidade. A ordem de preocupações em torno da proteção ao patrimônio genético,
portanto, ultrapassa a condição da espécie humana atual, uma vez que, em se tratando de um
direito afeto a toda a espécie, os efeitos da manipulação sobre o genoma humano, mediante
técnicas de engenharia sobre os genes, devem ser sopesados tendo em vista as futuras
gerações.

Os futuros integrantes da espécie humana, dessa forma, mesmo antes de terem iniciada sua
existência, passam a ser um dos focos do debate acerca das manipulações sobre o genoma
humano numa condição antes reservada somente a sujeitos de direito. E isso ocorre em virtude
do risco de que a manipulação do genoma humano, principalmente em células germinativas,
cause danos irreversíveis ao patrimônio genético, que, como visto, pertence a espécie humana.  
Sobre a questão do patrimônio genético da humanidade, Roberto Andorno[13] atenta para uma
mais uma preocupação dela decorrente, consistente na importância da preservação da
diversidade genética. Nesse sentido, afirma:

[...] la pretensión de distinguir entre buenos y malos genes no parece del todo realista, ya que
un gen favorable en una cierta estructura genética puede ser desfavorable en outra; así, por
ejemplo, los genes responsables de ciertas diabetes pueden ser benéficos en caso de
subalimentacón. La diversidad genética no es un fardo para la humanidad, sino una riqueza que
debe protegerse. Por ello, ciertos genetistas insisten em que debe evitarse la tentación de una
normalización de la especie humana [...][14].

Portanto, a proteção do patrimônio genético humano é uma necessidade condicionante para a
preservação da espécie humana, também em razão da importância de a diversidade genética
apresenta na composição dessa espécie, uma vez que a perda da variedade genética pode
resultar na diminuição gradual do número de nascimentos de seres humanos sadios, bem como
na fragilidade de seus organismos. Exemplo disso são os casos de tentativas frustradas de
procriação natural entre pessoas de mesma família biológica, como primos de primeiro grau. 
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No Brasil, diante da ampla possibilidade de implicações da manipulação genética, especialmente
sobre o genoma humano, o reconhecimento do denominado patrimônio genético como um
direito que precisa ser preservado encontra-se disposto como norma constitucional (art. 225,
parágrafo 1º, inciso I a CF). Desse modo, a Carta Magna brasileira determina que seja
assegurada a efetividade do direito ao meio ambiente sadio, com dever de preservação para as
futuras gerações, como incumbência do Poder Público[15].

Ainda que o citado dispositivo constitucional não se refira expressamente à preservação do
patrimônio genético humano, há de se interpretar que o genoma humano também integra o
patrimônio genético do País, por se tratar de um direito inerente à espécie humana.

E como o risco de prejuízos ao patrimônio genético humano está associado à prática de
engenharia genética em células capazes de transmitir hereditariamente as alterações genéticas
promovidas pela manipulação do genoma humano, a forma de proteção e preservação que
predominou, pelo ao menos até agora, na legislação pátria, consiste na vedação da engenharia
genética em células germinativas.

É o que se constata no texto da Lei nº 11.105/2005, conhecida como Lei de Biossegurança, que
no art. 6º, incisos II e III, proíbe, respectivamente, engenharia genética em organismo vivo ou o
manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombiante, em contrariedade ao quanto regulado pela
mesma lei, e a prática de engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e
embrião humano.

Tal proibição vem acompanhada da criminalização da prática de engenharia genética sobre as
citadas estruturas biológicas humanas (art. 25 da Lei nº 11.105/2005), por conta do fator da
hereditariedade, em evidente tentativa de coibir qualquer agressão ao patrimônio genético
humano. Desse modo, o direito penal também está sendo usado no Brasil como mais um
instrumento em prol da preservação do patrimônio genético humano, principalmente para as
futuras gerações, conforme disposição constitucional.

Acontece, contudo, que a mera tipificação da conduta consistente na engenharia genética de
células germinativas, zigotos e embriões humanos, fora das especificações da citada Lei de
Biossegurança, e a imposição constitucional da necessidade de se assegurar a preservação do
patrimônio genético do País, inclusive o do genoma humano, por si só, não são garantia de que
na prática essas medidas terão efetividade para a proteção do patrimônio genético enquanto
direito fundamental de toda a espécie.

Com efeito, o direito à preservação do patrimônio genético humano não pode ser tratado de
forma isolada pelas legislações internas, pois, como visto, interessa a todos os indivíduos da
espécie humana, inclusive das futuras gerações, sendo, destarte, uma matéria afeta ao direito
internacional.

Não pretendemos com isso afirmar que as legislações internas não devam regulamentar a
questão. Ao contrário, afirmamos, a partir do que já foi posto em alguns documentos
internacionais sobre as pesquisas sobre o genoma humano, como a Declaração Universal sobre o
Genoma Humano e os Direitos Humanos da UNESCO (1997) e a Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos (2005), que é necessário que os diferentes países integrantes da
comunidade internacional se esforcem para que suas legislações internas sejam o mais
homogêneas quanto for possível.

O principal objetivo do Projeto Genoma Humano, além do mapeamento total e sequenciamento
dos genes humanos, era o de possibilitar o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e
tratamento de doenças hereditárias, como, por exemplo, a substituição de genes defeituosos por
genes perfeitos, o que, de fato, se concretizou.

Mas considerando que o genoma humano contém as informações genéticas que garantem a
diversidade dos indivíduos, através da hereditariedade e da replicação do DNA, tantas
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possibilidades de pesquisa e aplicações, decorrentes do mapeamento e sequenciamento do
genoma humano, foram acompanhadas de preocupações em virtude da ausência de
regulamentação para essas pesquisas.

4. Algumas das diretrizes já traçadas para as pesquisas com o genoma humano

 

A Bioética, entendida por Danner Clouser como a ética aplicada a um particular setor de
problemas, o bioreino[16], tem como tarefa mínima e prioritária evitar que a pesquisa genética
cause, antes da promoção do bem, um mal, seja para o organismo pesquisado, para o equilíbrio
ambiental ou ainda para a espécie humana. Desse modo, a promoção do bem aparece em
segundo plano, sendo primordial a prevenção do mal.

Essa instância é fundamental, porque, enquanto existem males que todas as pessoas normais
desejariam evitar, a menos que não tenhamos uma razão superior para não evitar um mal (uma
morte, dor, perda de liberdade e de oportunidade, injustiça, etc.) com a finalidade de tirar disso
outro benefício, é difícil encontrar bens sobre os quais todos possamos estar de acordo.[17]

Preocupações com as possíveis conseqüências negativas da biotecnologia, desenvolvida a partir
da manipulação do genoma humano, foram suficientes para que a Organização das Nações
Unidas se mobilizasse para traçar algumas diretrizes para a regulamentação dessas pesquisas.

O resultado foi a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem,
proclamada em 1997, que, no art. 1.o reconheceu o genoma humano como propriedade
inalienável da pessoa e patrimônio comum da humanidade. No mesmo artigo, afirmou-se que o
genoma humano sustenta a unidade fundamental de todos os membros da família humana,
reconhecendo ainda a sua dignidade e direito à diversidade como algo inerente ao ser humano.

Em 2005 a UNESCO adotou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, cujo
primeiro objetivo é o de "proporcionar um marco universal de princípios e procedimentos que
sirvam de guia aos Estados na formulação de legislações, políticas ou outros instrumentos no
âmbito da bioética".[18] 

Essa declaração destacou a importância da biodiversidade e de sua conservação como
preocupação comum da espécie humana; da dignidade humana, com a afirmação de que os
interesses e bem-estar da pessoa deverão ter prioridade em relação ao interesse exclusivo da
ciência e da sociedade; dos princípios da beneficência e da não maleficência; da autonomia; do
respeito a privacidade e confidencialidade; do respeito à não discriminação e ainda da proteção
das gerações futuras, entre outros[19].

Assim, observa-se que a pretensão dessas Declarações não era a de limitar o progresso das
pesquisas biotecnológicas. Ao contrário, ambas reconheceram a sua relevância para o
desenvolvimento humano e para a pesquisa de tratamentos para doenças que limitam a vida
com dignidade. No entanto, como essas pesquisas envolvem o código genético do organismo
humano, precisam se adequar aos princípios norteadores da Bioética, como forma de
preservação dos interesses do indivíduo e da coletividade.

O que essas Declarações têm por escopo geral é ratificar que a ciência deve se desenvolver de
modo a servir às pessoas, e não o contrário. Para tanto, corroboraram que não se pode
prescindir que os Estados, através de suas legislações internas, regulamentem a atividade das
pesquisas biotecnológicas. Isso porque as Declarações, por si mesmas, não têm poder normativo
no âmbito internacional, e somente través de legislações internas em consonância com as
diretrizes declaradas será possível nortear as pesquisas genéticas para que não comprometam o
patrimônio genético humano, a biodiversidade e as futuras gerações.
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5. Engenharia genética e manipulação genética

 

Como visto acima, os estudos voltados para o conhecimento do genoma humano ampliaram de
forma incomensurável as possibilidades de desenvolvimento da pesquisa sobre as aplicações da
engenharia genética, nascida a partir da criação de técnicas de decomposição do DNA.

Contudo, ao abordar-se a questão das pesquisas sobre o genoma humano a partir da sua
manipulação, é necessário atentar para as diferenças entre as expressões "engenharia genética"
e "manipulação genética", uma vez que não possuem o mesmo significado.

De acordo com Suzuki e Knudtson[20], a engenharia genética consiste no emprego de técnicas
científicas dirigidas à modificação da constituição genética de células e organismos, mediante
manipulação de genes.

Nesse diapasão, Maria Helena Diniz explica:

Na engenharia genética estão incluídas as noções de manipulação genética, reprodução
assistida, diagnose genética, terapia gênica e clonagem, pois tende à modificação do patrimônio
hereditário do ser humano. Isso é assim porque a engenharia genética compreende a totalidade
das técnicas dirigidas a alterar ou modificar a carga hereditária com o escopo de superar
moléstias genéticas (terapia genética) ou de produzir modificações com finalidade experimental
para obter a concepção de um indivíduo com caracteres inexistentes na espécie (manipulação
genética)[21].

Portanto, podemos afirmar que, segundo a autora, a engenharia genética consistiria num
conjunto de técnicas biotecnológicas dentre as quais a manipulação genética é apenas uma de
suas modalidades.

Entretanto, como bem observa Giampiero Tre Re[22], ainda não existe um consenso entre os
estudiosos a respeito da semântica das expressões "engenharia genética" e "manipulação
genética". 

Essa divergência é enfrentada por Maria Auxiliadora Minahim, ao aduzir que a idéia de
engenharia genética está intimamente associada à de manipulação genética, designação que
tem maior abrangência e, por isso, não consegue exprimir com pertinência a natureza das
atividades desenvolvidas no campo da genética.[23]

Observa-se, portanto, que para a citada autora, a interpretação é contrária àquela anteriormente
exposta, de acordo com a qual a manipulação genética seria uma das formas de engenharia
genética.

A Lei nº 11.105/2005, por sua vez, faz referência ao termo engenharia genética no art. 3º,
inciso IV, no qual é considerada como atividade de produção e manipulação de moléculas de
ADN/ARN recombiante. 

Nessa linha, Maria Auxiliadora Minahim assevera que a lei em referência tipifica a prática de
engenharia genética no art. 25, embora lhe atribua um significado já valorado, ou seja,
compatível com os fins que julga justos e adequados. Ademais, referindo-se a engenharia
genética, faz a seguinte explanação:

No mundo da biologia molecular, entende-se por tal a possibilidade de intervir e "construir"
novas características em um dado organismo, mediante a transferência (inserção) ou "deleção"
de fragmento específicos de ADN. Tal manipulação implica, no ser vivo, intervenção no ácido
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desoxirribonucléico (ADN), atividade que foi possibilitada com auxílio de novas técnicas que, a
partir da década de setenta, permitiram sua análise e detalhamento.[24]

Atentando-se, destarte, que os conceitos de engenharia genética na Lei 11.105/2005, assim
como o de manipulação genética, que constituiu o cerne da Lei 8.974/95, têm como objeto
jurídico o patrimônio genético da espécie humana, e são também normativos, a autora conclui
que nem toda forma de engenharia genética, na realidade empírica, é considerada crime. Isso
ocorre porque se a tipificação menciona a vedação de engenharia genética em célula germinal
humana, zigoto humano ou embrião humano, e se tal vedação tem por escopo a proteção do
genoma humano enquanto patrimônio da espécie, somente são consideradas como crime as
práticas de manipulação voltadas para a alteração do patrimônio genético da espécie humana.

E como existem processos de modificação genética autorizados a partir da sua exclusão do
âmbito de aplicação da Lei nº 11.105/2005, os quais têm em comum o fato de se referirem a
formas que a intervenção do homem se dá apenas como recurso de aceleramento de uma
causalidade que já existe naturalmente ou, ainda aqueles em que a alteração possa também
ocorrer como obra do acaso, resta evidente que a expressão manipulação genética apresenta
um significado abrangente, enquanto o termo engenharia é usado para referir-se a
procedimentos específicos de modificação genética. 

 

6. Possíveis níveis da manipulação do genoma humano

 

De acordo com W. French Anderson, citado por GAFO, a aplicação dessa manipulação ao ser
humano poderia ser realizada em quatro níveis, quais sejam: a terapia gênica com células
somáticas; terapia gênica de células germinais; a manipulação de células germinativas voltada
para a melhoria do fenótipo e a terapia genética eugênica.

Cada uma dessas modalidades suscitam questões bioéticas específicas acerca dos prováveis
benefícios para o desenvolvimento da biotecnologia e do ser humano, mas principalmente em
face dos possíveis efeitos negativos, seja para o indivíduo, seja para a espécie humana.

Na terapia gênica com células somáticas, as modificações efetuadas nos genes do indivíduo
tratado ocorrem no material constante em células somáticas. Como as células somáticas não
transmitem hereditariamente o código genético do indivíduo, o resultado desse tipo de terapia
gênica não é passado aos filhos gerados a partir de material genético desse indivíduo.

A finalidade dessa primeira modalidade de terapia gênica é curar determinadas doenças de
origem genética através do tratamento de algumas células.

Segundo Gafo Fernandéz, no debate ético há uma unanimidade em se considerar legítima essa
espécie de terapia gênica.[25] Como as modificações nos genes decorrentes da terapia em
células somáticas somente podem ter efeitos sobre o indivíduo tratado, e não para seus
descendentes, as questões bioéticas em torno dessa modalidade de terapia são consideradas
menos complexas do que as demais, pois também estão restritas aos interesses desse indivíduo.

Nesse sentido, as legislações internas dos países que admitem as pesquisas genéticas têm
autorizado as experimentações com terapias em células somáticas, balizando sua
regulamentação a partir dos princípios estabelecidos nas Declarações internacionais sobre o
tema.

 No caso das terapias com células somáticas, as exigências éticas que devem regular a sua
pesquisa e posterior aplicação são aquelas pertinentes ao interesse do indivíduo.
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Uma delas é a exigência do consentimento esclarecido do sujeito a ser tratado, respeitando-se e
promovendo-se a sua autonomia, ou pelas demais formas de consentimento possíveis para cada
situação de vulnerabilidade desse indivíduo.

Uma segunda exigência ética posta com bastante veemência é a necessidade de superação dos
riscos de malefícios pelos possíveis benefícios decorrentes desse tipo de tratamento gênico para
o indivíduo tratado. Trata-se, pois, da aplicação dos princípios da beneficência e da não-
maleficência integrantes da teoria principialista da Bioética. 

Outro princípio que não se pode deixar de atentar nesse caso é o que diz respeito à dignidade
da pessoa humana. Com efeito, se as pesquisas de terapias gênicas com células somáticas são
capazes de desenvolver técnicas aptas à cura ou ao tratamento de doenças que diminuem a
possibilidade de vida com dignidade da pessoa humana, e se essas pesquisas são feitas
respeitando as exigências impostas pela bioética, não há razão para proibi-las. 

Contudo, a unanimidade de aceitação ética das pesquisas com células somáticas não se aplica
para os casos de utilização de embriões humanos nestas pesquisas. A questão, além de ética,
admite um debate filosófico, religioso, jurídico, dentre outros.  

Recente exemplo da complexidade desse debate no Brasil foi o julgamento da
inconstitucionalidade alegada sobre o art. 5.º da Lei n.º 11.105/2005, (Lei de Biossegurança),
pela Corte Constitucional brasileira - Supremo Tribunal Federal -, ocorrido por conta da
autorização, constante nessa lei, para a utilização de embriões humanos em pesquisas com
células somáticas.

A discussão fundou-se basicamente sobre questionamentos éticos e religiosos. Mas a declaração
de constitucionalidade do citado dispositivo permite concluir que há uma aceitação social maior
da pesquisa com células somáticas, espelhada pela decisão na decisão do Supremo Tribunal
Federal para declarar a legalidade das pesquisas com células-tronco, o que não acontece no
caso da engenharia genética em células germinativas.

Uma segunda modalidade é a terapia gênica de células germinais, que são aquelas que dão
origem ao embrião, e que passam ao indivíduo humano o código genético de seus progenitores.
Dessa forma, a terapia gênica de células germinais consiste numa manipulação do genoma que
será passada hereditariamente aos descendentes do indivíduo tratado. 

O escopo dessa terapia em células germinais é impedir que as futuras gerações sejam afetadas
por algumas doenças de cunho hereditário. Assim, essa modalidade de terapia, uma vez
desenvolvida, teria a possibilidade não apenas de evitar o sofrimento das futuras gerações em
decorrência do possível desenvolvimento dessas doenças, mas também de diminuir
consideravelmente os gastos com os tratamentos convencionais, o que tem relevância
principalmente para o Poder Público.

Sobre o tema, Joaquim Clotet assevera: "A intervenção nas células germinativas da pessoa,
sendo que os seus efeitos transmitir-se-ão para os descendentes, ultrapassa os limites da
autonomia pessoal, pois trata-se do genoma humano como patrimônio da humanidade.[26]

Portanto, o grande questionamento da Bioética em relação à terapia em células germinais não se
refere aos possíveis benefícios ou malefícios para o indivíduo. Trata-se de uma questão muito
mais ampla e complexa, pois a manipulação genética nesse nível pode interferir de forma
irreversível no patrimônio genético humano enquanto espécie, com consequências impossíveis
de serem previstas para a sua biodiversidade e preservação.

No que tange à manipulação genética em células germinativas, os questionamentos éticos,
jurídicos, sociais, ambientais e biológicos se mostram muito mais complexos, e é certamente
pela dificuldade em lidar com tantas variáveis que vem predominando a cautela da proibição.
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A imprevisibilidade dos efeitos desse tipo de terapia para a espécie humana é um dos fatores da
sua repulsa pelas Declarações internacionais, que ressaltam a necessidade de proteção da
biodiversidade e das gerações futuras.

Nessa esteira, o Brasil proíbe expressamente, e sem qualquer exceção, a engenharia genética
em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano (art. 6.º, inciso III da Lei n.º
11.105/2005 - Lei de Biossegurança), devendo-se concluir, portanto, que restam proibidas
também as pesquisas dessa natureza, pois não são possíveis de serem realizadas sem a
experimentação através da manipulação.

Contudo, mesmo diante da enfática proibição constante no ordenamento jurídico pátrio, não há
como ter a questão como resolvida, uma vez que não há garantias de que essa será a posição
adotada e defendida por outros países.

Sobre este ponto, BEKC afirmou, durante uma palestra em Porto Alegre, que:

[...] não importa se estamos aqui, neste círculo ou em qualquer outra comissão de ética ou em
qualquer outra comissão, dizendo 'sim' ou 'não' à genética humana; a evolução continua de
qualquer jeito. (...) se os países europeus ou o Brasil traçarem limites para si mesmos, esses
limites possivelmente serão ultrapassados em outras culturas e outras nações [...][27].

É preciso atentar, pois, que a espécie humana não está isolada em porções territoriais, de modo
que a manipulação de células germinais, por menor que seja, altera o patrimônio genético
humano e conter essa dinâmica é uma tarefa bastante difícil.

O terceiro nível de manipulação genética corresponde à manipulação de células germinativas
voltada para a melhoria do fenótipo, que difere do anterior porque seu escopo não é
terapêutico, mas o de melhorar o fenótipo do futuro ser humano, a exemplo do aumento da
estatura, da cor dos olhos, da pele etc.

Percebe-se, portanto, que os debates éticos em face dessa modalidade de manipulação gênica
são muito mais acirrados, pois não se vislumbra nessa questão a primazia dos princípios
bioéticos para o desenvolvimento das pesquisas em seres humanos.

Ao tratar sobre a questão do embrião e do princípio da dignidade da pessoa humana, Mônica
Aguiar assevera que: "Pretender estabelecer novas castas, buscar a 'limpeza' de raças, afastar
'defeitos' estéticos é violar esse principio fundamental, reconhecido também pela ordem jurídica
brasileira"[28].  

Com efeito, não se vislumbra quais os benefícios que poderiam ser pretendidos para o futuro
indivíduo, ou para a espécie humana. Muito pelo contrário. O que se tem mais evidente é o risco
de malefícios, tais como o acirramento do preconceito racial, ou até mesmo de uma nova forma
de segregação, feita entre seres humanos geneticamente manipulados e aqueles não-
manipulados, e que, portanto, poderão ser considerados como inferiores.

Todos os esses riscos, se efetivados, sem dúvida consistiriam em afrontas ao princípio da
dignidade da pessoa humana.

A terapia genética eugênica é o quarto nível possível de manipulação genética do ser humano.
Essa modalidade se distingue das demais pelo fato de ser direcionada para a manipulação
genética potencializadora de características complexas do indivíduo humano, a exemplo do
comportamento e da inteligência.[29]

Por conta do avanço do conhecimento sobre o genoma humano, a localização dos genes e suas
funções, a manipulação genética eugênica é uma possibilidade cada vez próxima, sendo essa a
razão de tantos debates em torno da eugenia, principalmente de cunho ético.
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Os questionamentos, nesse ponto, vão desde a legitimidade dos pais para escolherem
previamente as características psíquicas do futuro filho, passando pelo direito de
autodeterminação do indivíduo que vai nascer, até o risco de se ampliar, através dessa espécie
de manipulação, o preconceito sob novas formas.

Apesar da classificação proposta por W. French Anderson estar pautada em níveis, indicando
uma certa diversidade de formas de manipulação do genoma humano, observa-se que a
diferença em questão não consiste no modo de cada uma dessas manipulações, mas na sua
finalidade.

Nessa linha, constatamos que o primeiro nível se caracteriza pela finalidade de se curar
determinadas doenças mediante a manipulação de genes em células somáticas; o segundo, pelo
escopo de se impedir a incidência de algumas doenças hereditárias nos indivíduos das gerações
futuras; o terceiro, pela obtenção de supostas melhorias de fenótipo; e o quatro, pela melhoria
de caracteres psíquicos e/ou comportamentais do indivíduo.

Comparando os níveis abordados e os seus elementos caracterizadores, observamos que em face
dos três últimos o âmbito de manipulação é o mesmo, uma vez que a técnica é aplicada sobre
células germinativas em todos eles.

Ocorre que no primeiro e no segundo nível tratados há uma coincidência de motivação
terapêutica, o que não se aplica ao terceiro e quarto níveis em questão, nos quais se vislumbra
uma motivação eugênica.

Diante de tais considerações, observamos que, a título de classificação dos níveis de
manipulação do genoma humano seria mais adequado se ANDERSON tivesse se referido a dois
níveis, diferenciando-os em relação ao tipo de células passíveis de manipulação: somáticas e
germinativas. Nesse segundo nível, portanto, caberia uma subdivisão, a partir das diferentes
finalidades vislumbradas na manipulação ao nível de células germinativas.

Essa proposta de classificação já foi, inclusive, examinada por MINAHIN[30], que mencionou a
existência de autores que distinguem a prática em razão da finalidade, o que permite que a
censura não se faça sobre os meios, mas sim sobre os objetivos buscados. O objetivo da adoção
dessa espécie de classificação seria, destarte, evitar que toda forma de intervenção no material
genético de célula germinal seja considerada como mecanismo de seleção de seres considerados
melhores e mais aptos.

Um exemplo é a classificação feita por Roberto Rueda, que se refere à terapia genética
germinal, como a manipulação genética que evita a transmissão hereditária de enfermidades; ao
aprimoramento, como a manipulação dos genes para melhorar certas características e, por fim,
à terapia propriamente eugênica, que busca melhorar qualidades complexas do indivíduo, tais
como a inteligência[31].

Verifica-se, contudo, que a classificação proposta por Rueda não contempla a manipulação
genética em células somáticas, a qual não pode deixar de ser mencionada por estar entre as
possíveis formas de manipulação do genoma humano, ainda que a modificação eventualmente
realizada não apresente cunho de hereditariedade. 

 

7. Manipulação genética e eugenia

 

O avanço do conhecimento sobre o genoma humano, proporcionado pelo seu mapeamento
integral, como vimos, faz-se acompanhar pela ampliação das perspectivas de melhorias da vida
humana pela possibilidade de descoberta de novas formas de prevenção de determinadas
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doenças e de novos tratamentos médicos.

Ocorre que esse otimismo é parcial, haja vista a gama de questões bioéticas decorrentes desse
inédito conhecimento do patrimônio genético humano, e das inúmeras hipóteses de aplicação
dos resultados das pesquisas potencializadas por estas informações genéticas.

Dentre as questões bioéticas que surgem a partir dos níveis de manipulação do genoma humano
estão o risco de uma nova forma de eugenia e de mais uma forma de discriminação, a genética.

No tópico supra, abordamos os possíveis níveis da manipulação do genoma humano, e
concluímos que os mais preocupantes para a Bióetica são aqueles relacionados às células
germinativas do ser humano.

Isso acontece porque as células germinativas se caracterizam pela hereditariedade, ou seja, pela
capacidade de passarem para as gerações seguintes o genoma do indivíduo genitor. Portanto, se
um indivíduo tem seu genoma manipulado ao nível de células germinais, o resultado dessa
manipulação será passado aos seus filhos, e assim sucessivamente, o que demonstra a
irreversibilidade do procedimento de alteração do genoma no nível em questão.

E é por se ter certeza dessa irreversibilidade, bem como da imprevisibilidade dos efeitos dessa
modalidade de manipulação do genoma humano para a espécie e para o indivíduo portador da
alteração genética, que surgem os questionamentos no campo da Bioética, dentre os quais está
o risco da chamada neo-eugenia.

O termo eugenics foi definido por Francis Galton, como "a ciência que trata de todos os fatores
que melhoram as qualidades próprias da raça, incluídas as que se desenvolvem de forma
ótima".[32]

Maria Helena Diniz, por sua vez, explica que o termo eugenia, por si só, significa gerar o bem,
mas indica também a ciência que estuda as melhores condições para a reprodução e o
aprimoramento da espécie humana[33].

Ambos os conceitos demonstram que o termo eugenia refere-se às práticas voltadas para a
melhoria das características da espécie humana, sejam de natureza física, tais como a estatura,
ou psíquica, como a inteligência.

Historicamente se demonstrou que a eugenia pode ser praticada por diferentes formas, muitas
repugnadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, como o genocídio de judeus,
promovido durante o Terceiro Reich, sob o comando de Adolf Hitler, que os considerava como
indivíduos pertencentes a uma raça inferior, ou o infanticídio de bebês considerados defeituosos.

Mas antes que se esgotassem os debates éticos em torno das práticas tradicionais de eugenia, o
desenvolvimento biotecnológico e a ampliação das possibilidades de manipulação do genoma
humano através da engenharia genética, a partir do mapeamento do genoma da espécie
humana, estão contribuindo para o surgimento de uma nova forma de eugenia. Trata-se da
prática voltada para a melhoria da espécie humana através da engenharia genética ao nível de
células germinativas, e que atualmente é denominada por neo-eugenia.

 Sobre o tema da neo-eugenia, Carlos Maria Romeo Casabona[34] explica que essa prática se
apresenta em várias frentes, através das análises genéticas, já possibilitadas durante o
acompanhamento pré-natal ou ainda sobre o embrião não-implantado; através das técnicas de
reprodução assistida, e através da manipulação do genoma, seja sobre células do embrião ou
sobre células germinativas dos genitores. Assim, diante das diversas frentes em que se
apresenta a neo-eugenia, faz-se necessário atentarmos para as diferenças entre eugenia positiva
e eugenia negativa.

Nessa linha, a eugenia positiva consiste no conjunto de conhecimentos científicos e medidas
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higiênico-sanitárias que auxiliam a gerar filhos sadios ou a reduzir os efeitos dos genes
patogênicos, como acompanhamento pré-natal, dieta adequada à gestante, terapia gênica em
células somáticas do embrião ou feto, a depender do estágio de desenvolvimento intra-uterino
etc.

A eugenia negativa, por outro lado, tem por finalidade não somente prevenir o nascimento de
indivíduos com patologia hereditária, mas a de evitar a transmissão do gene defeituoso através
da eliminação de seus portadores, através de práticas como o aborto eugênico ou como a
esterilização de pessoas portadoras de anomalias hereditárias, a exemplo da Síndrome de Down,
da esquizofrenia etc.[35]

Uma vez delimitado o significado do termo eugenia, e de sua nova forma, a neo-eugenia,
surgida a partir das possibilidades de desenvolvimento de técnicas de engenharia genética,
especialmente no nível de células germinativas, as quais foram ampliadas pelo Projeto Genoma
Humano, necessário atentar-se para os questionamentos que decorrem do tema.

Apesar das diretrizes traçadas por alguns documentos internacionais sobre a pesquisa com o
genoma humano conterem orientações para a vedação de prática de engenharia genética em
células germinativas, a exemplo daqueles citados neste trabalho, o avanço dos conhecimentos
sobre as formas de manipulação do genoma humano não pode ser freado.

Por conseguinte, muitos autores que debruçam seus estudos sobre o campo da Bioética já
reconhecem a necessidade de se debater a neo-eugenia como uma possibilidade não muito
distante.

Nesse sentido, Roberto Andorno[36] afirma que a eugenia é um dos dilemas mais difíceis e sutis
que deve ser enfrentado atualmente pela bioética, pois é certo que a idéia de promoção de um
melhoramento das qualidades dos indivíduos humanos, a exemplo das características físicas,
constitui um dos sonhos mais antigos da humanidade, o qual vem ganhando um novo impulso
advindo do desenvolvimento das biotecnologias.

Uma das dificuldades próprias dessa questão consiste na fixação do que poderia ser considerado
como melhoria admissível e desejável para o indivíduo e para a espécie humana, e que,
portanto, estaria passível de legitimação para se autorizar a manipulação do genoma humano ao
nível das células germinativas ou nos embriões.

Isso porque a defesa empreendida, principalmente pelos pesquisadores do campo da
biotecnologia ligada ao genoma humano, encontra amparo nas promessas, bastante viáveis, de
desenvolvimento de técnicas de manipulação do genoma para a cura de determinadas doenças,
ou ainda de banimento dos genes responsáveis pelas mesmas nos indivíduos da espécie
humana.

Nessa linha, Genival Veloso de França pondera:

As conquistas da engenharia genética, no seu esforço compensador de tornar a condição
humana livre ou suavizada de sofrimentos, não podem deixar de ser acolhidas como úteis e
necessárias quando, por exemplo, tenta-se modificar ou alterar as informações erradas no DNA
em favor da espécie. Ou seja, na pretensão de melhorar o ser humano e sem romper com a sua
natureza. Uma coisa é aperfeiçoar a herança genética do homem e outra, muito diferente, é a
insensatez de mudar a espécie humana [...][37].

O acesso ao genoma humano é guiado por dois grandes objetivos que são o de conhecer a
integralidade do genoma da espécie humana e, a partir desse conhecimento propiciar o
desenvolvimento de técnicas de atuação sobre o mesmo, através das terapias gênicas.

Ocorre que essa apropriação do genoma humano também se encontra na iminência de tornar
disponível à nossa geração um poder incomensurável. Trata-se da possibilidade de modelação
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dos seres humanos das gerações futuras, a partir da eleição dos caracteres que julguemos como
melhores para esses indivíduos e para a toda a espécie.[38]

Portanto, o propósito de se desenvolver técnicas de terapia gênica sempre esteve presente como
um dos objetivos do Projeto Genoma Humano, de forma que o risco da efetivação de práticas
eugênicas é grande, na medida em que são integradas por esta espécie de terapia,
especialmente quando aplicada a indivíduos que estão por nascer.

No Brasil, além da já mencionada vedação legal da prática de engenharia genética em células
germinativas, zigotos e embriões (Lei nº 11.105/2005), o Código de Ética Médica proíbe ao
médico a realização de experiências em seres humanos para fins raciais e eugênicos (art. 122).

Mas qual o exato conteúdo dessa vedação? Que espécie de melhoria genética é considerada
terapêutica e preventiva de doenças, e qual tipo de melhoria consiste numa prática eugênica?  E
se uma determinada alteração do genoma humano for considerada como eugênica,
necessariamente implica em algo prejudicial ao indivíduo ou à espécie, consistindo em violação
do direito ao patrimônio genético? 

A gama de diferentes possibilidades de respostas para essas questões deixa evidente a
complexidade já manifestada acerca do tema. É difícil, pois, impor limites às pesquisas
empreendidas sobre o genoma humano, ainda mais para se traçar liame entre o que será
considerado legítimo e útil ao ser humano, e o que será considerado como prática tendente a
melhoria de raça, conforme a tradicional definição do termo eugenia.  Essa dificuldade de
delimitação é acentuada por Jürgen Habermas ao afirmar que:

Com o diagnóstico genético de pré-implantação, hoje já é difícil respeitar a fronteira entre a
seleção de fatores hereditários indesejáveis e a otimização de fatores desejáveis. Quando existe
a possibilidade de escolher mais de um único "composto multicelular" potencialmente
"excedente", não se trata mais de uma decisão binária entre sim e não. O limite conceitual entre
a prevenção do nascimento de uma criança gravemente doente e o aperfeiçoamento do
patrimônio hereditário, ou seja, de uma decisão eugênica, não é mais demarcado. Isso passa a
ter uma importância prática, tão logo se cumpra a expectativa crescente de intervir de forma
corretiva no genoma humano e de que as doenças condicionadas monogeneticamente possam
ser evitadas. Com isso, o problema conceitual proposto pela delimitação entre prevenção e
eugenia transforma-se numa questão de legislação política [...].[39]

Evidencia-se, pois, que a promoção do debate em torno da neo-eugenia urge, e não há enfoque
mais adequado para essa questão do aquele possibilitado pela Bioética.

Os questionamentos de cunho ético referem-se a preocupações de ordem coletiva, pertinentes
aos efeitos da eugenia para a espécie humana, e individual, referentes aos possíveis problemas
éticos para aquele que eventualmente se proponha a escolher a suposta melhoria a ser
empregada, bem como para o ser humano eventualmente portador de alguma alteração
genética realizada com fins eugênicos.

Trata-se, dessa forma, de um complexo debate em torno da dignidade da pessoa humana e de
como o conteúdo desse princípio deve ser usado para servir de parâmetro ético às práticas de
engenharia genética com fins de melhoria da espécie humana.

Nessa linha, ao abordar a questão das técnicas de diagnóstico em embriões, geralmente
defendidas em face da possibilidade de descoberta precoce de determinadas doenças tratáveis
antes do nascimento, Maria Auxiliadora Minahin observa que essa espécie de diagnóstico tem
em vista, sobretudo orientar a decisão da implantação ou não do embrião

examinado, de modo que a permissão de se intervir num embrião com o escopo de se analisar a
sua viabilidade, estaria se admitindo a licitude de práticas eugênicas[40]. 
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Por outro lado, é sabido que o estudo sobre a viabilidade dos embriões a serem implantados já
é uma rotina em clínicas que prestam serviço de reprodução assistida. Assim, ainda que seja
legalmente vedada a engenharia genética sobre embriões, a decisão de implantação ou não a
partir das características desses embriões já caracteriza atualmente uma prática eugênica.

O problema adquire outra dimensão pela possibilidade de manipulação desses embriões para a
escolha de determinadas características, independentes do escopo meramente terapêutico ou
preventivo de doenças.

Isso porque o acesso conferido pela biotecnologia a técnicas de manipulação das características
do embrião, como futuro indivíduo da espécie humana, significa a possibilidade dos pais
escolherem como serão seus filhos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, o que aproxima
o ato da procriação a uma produção industrializada, contribuindo para a chamada coisificação do
humano.

Desse modo, autorizar-se a engenharia genética em embriões ou em células germinativas, ainda
que para fins terapêuticos, significa abrir espaço para práticas eugênicas, cujo resultado para o
ser humano, em diversos aspectos, é imprevisível.  Diz-se em diferentes aspectos porque os
efeitos da alteração do genoma humano a partir da eleição de determinadas características
certamente terão repercussão na interação social entre os indivíduos que portarem tais
modificações, na sua relação com os pais ou com quem quer que tenha sido o responsável pelo
seu "molde", além dos efeitos que podem atingir a sociedade como um todo, a exemplo do
preconceito genético.

Na linha dos possíveis efeitos para o indivíduo cujo genoma venha a ser programado a partir da
escolha prévia de suas características, Jürgen Habermas[41] supõe que saber da programação
do próprio código genético pode perturbar a auto-evidência em virtude da qual existimos, com a
possibilidade de se originar um novo tipo de relação assimétrica entre as pessoas, produzida em
face da diferença estabelecida entre os indivíduos provenientes de embriões pré-programados e
indivíduos provenientes de embriões não manipulados geneticamente. 

Ademais, "as intervenções eugênicas de aperfeiçoamento prejudicam a liberdade ética na
medida em que submetem a pessoa em questão a intervenções fixadas por terceiros, que ela
rejeita, mas que são irreversíveis [...]"[42].

Por outro lado, é legítimo que diante dos princípios norteadores da Bioética, tais como a
beneficência, a justiça e a dignidade da pessoa humana, que tem por corolário o direito de viver
dignamente, defendamos a proibição da engenharia genética, ainda que para fins terapêuticos,
apenas como forma de cautela para se evitar a adoção de práticas eugênicas? É admissível que
deixemos de usar as biotecnologias disponibilizadas pelos avanços científicos capazes de evitar a
incidência de doenças de origem hereditária pelo risco representado pela neo-eugenia?

Matt Ridley, após traçar um minucioso histórico da eugenia, apontando exemplos de várias
práticas atentatórias à dignidade da pessoa humana em nome da suposta melhoria de raça,
elabora a seguinte conclusão:

O que está errado com a eugenia não é a ciência, mas a coerção. A eugenia é como qualquer
outro programa que coloca os benefícios sociais acima dos direitos do indivíduo. É um crime
humanitário, e não científico. Há pouca dúvida de que a procriação eugênica "funcionaria" para
o ser humano, assim como funciona para cães e gado leiteiro. Seria possível reduzir a incidência
de muitos distúrbios mentais e aprimorar a saúde da população por meio da reprodução
seletiva. Mas há também pouca dúvida de que isso só poderia ser feito muito lentamente e a um
custo gigantesco em crueldade, injustiça e opressão.[43]

Desse modo, observa-se que o limite entre o legítimo e o inadmissível, no campo da Bioética em
relação a prática de engenharia genética sobre o genoma humano mostra-se bastante tênue, se
é que existe.
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8. Genoma humano e discriminação genética

 

Do mesmo modo que a sequência de todos os genes humanos contém a identificação do
patrimônio genético da espécie, o DNA contido nas células de um determinado indivíduo é o
identificador das suas características, as quais atualmente já podem ser mapeadas através das
técnicas desenvolvidas pela biotecnologia.

O mapeamento genético individual possibilita a investigação acerca da propensão genética de
uma pessoa, nascida ou na fase embrionária, de sofrer a manifestação de alguma doença de
cunho hereditário, tal como o Mal de Alzheimer.

Como existem doenças decorrentes de condicionamento genético, muitas que são
potencializadas por fatores ambientais e comportamentais como a poluição, o fumo, o consumo
de bebidas alcoólicas etc, a possibilidade de se diagnosticar com antecedência a existência dos
genes por elas responsáveis no código genético do indivíduo torna viável o seu tratamento,
desde que já tenham sido desenvolvidas técnicas de manipulação autorizadas e específicas à
doença que se proponha tratar ou prevenir.

Apesar da possibilidade da aplicação da terapia gênica para tratamento de doenças hereditárias
consistir na promessa de diminuição do sofrimento suportado por aqueles que apresentam esses
males, inclusive para proporcionar uma vida mais digna para os portadores de doenças muitas
vezes degradantes para o indivíduo, o risco de o mapeamento genético individual gerar uma
discriminação genética é iminente.

Stela Barbas, referindo-se a uma hominicultura, afirma a possibilidade de riscos extraordinários.
Isso porque, quando orientada para finalidades diversas daquelas presentes nos discursos em
defesa das pesquisas de engenharia genética, a análise do genoma humano pode conduzir a
resultados pejorativos em virtude de possibilitar a determinação precoce das características do
indivíduo, e a observação de seus defeitos genéticos antes mesmo que possam ser revelados
através da sua manifestação no organismo. Dessa forma, a autora assevera que a análise do
genoma humano "configura um instrumento de ilegítima discriminação social [...] com as
pessoas a serem 'etiquetadas' pelos genes"[44].     

As hipóteses de manifestação dessa espécie de discriminação são muitas, a exemplo da possível
exigência de análise do genoma para admissão de clientes em planos de saúde, com o escopo
de selecionar os segurados com menor chance de desenvolverem doenças de alto custo para o
plano; a exigência de análise do genoma para a admissão num emprego; o estudo do genoma
individual como instrumento de seleção de atletas para a prática profissional de esportes,
principalmente os mais rentáveis como o futebol. E lembrando o antigo costume de noivos que
se submetem a exames pré-nupciais, pensemos em quantos noivados não poderiam ser
desfeitos por conta da descoberta, no parceiro, de determinados genes responsáveis por
doenças hereditárias. 

Assim, além do famigerado preconceito racial, que, como revelado pelo desvendamento do DNA
humano, não tem embasamento biológico, do preconceito de gênero e da discriminação contra
determinados tipos de doenças, a exemplo do direcionado a portadores de HIV, a análise do
genoma humano, cada vez mais acessível aos indivíduos, pode ser o responsável por uma nova
forma de preconceito, o genético.

Na tentativa de conferir diretrizes bioéticas para as pesquisas biotecnológicas envolvendo o ser
humano, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005 proclamou, no art.
11, que nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão,
considerando que tal discriminação constitui violação à dignidade humana, aos direitos humanos
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e liberdades fundamentais.

Ocorre que a discriminação é um comportamento social, que se estabelece culturalmente, e cuja
coibição muitas vezes se mostra ineficaz. Desse modo, é necessário que o Direito esteja em
consonância com a Bioética para tentar assegurar que essa nova forma de discriminação será ao
menos combatida através da utilização de instrumentos legais, como a vedação da exigência de
exames do genoma individual em quaisquer hipóteses, sem exceção.

Os dados genéticos de uma pessoa integram o seu corpo, tendo relação com a sua intimidade,
pois são informações capazes de revelar todas as características de seu genoma, especialmente
aquelas não reveladas através do fenótipo. Portanto, o dados constantes no conjunto de genes
do individuo humano faz parte dos denominados direitos fundamentais.

Nesse diapasão, ao menos no que tange ao Brasil, podemos afirmar que a proteção à intimidade
genética encontra amparo em norma constitucional. Trata-se da disposição do art. 5º, inciso X
da CF, segundo o qual são invioláveis a intimidade, aí restando contemplada a intimidade
genética, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.          

Ainda que a proteção constitucional do direito à intimidade genética não seja, necessariamente,
uma garantia de efetividade dessa proteção, ao menos a sua menção na Carta Magna deixa
patente a ilegitimidade de toda e qualquer forma de tentativa de violação aos dados genéticos
do indivíduo, o qual, por sua vez, precisa fazer vale a sua autonomia para não ser sujeito
passivo da discriminação genética.

 

9. Considerações finais     

 

O Projeto Genoma Humano é, sem dúvida, uma das propostas mais ambiciosas do ser humano,
pois visa encontrar a chave da vida, consistente nas informações genéticas que integram nossas
células nos determinam como seres viventes e, ao mesmo tempo, reconhecidos em nossa
própria existência.

Acontece que os segredos revelados a partir do conhecimento do nosso genoma vêm
acompanhados de várias questões atinentes a qualidade de vida, a preservação da diversidade
genética, ao respeito à intimidade e aos efeitos das pesquisas genéticas para as gerações
futuras. 

Com efeito, reconhece-se a dificuldade em se obstar o avanço das técnicas de engenharia
genética, principalmente quando a sua proposta consiste na busca pela descoberta da cura de
doenças hereditárias que assombram a existência humana pelos efeitos degradantes que causam
ao individuo doente.

Contudo, a mesma técnica que pode servir à cura, certamente poderá ser aplicada para outras
finalidades não tão nobres, como é o caso da neo-eugenia e da discriminação genética.

Mas como bem pontuou Matt Ridley, o risco de desvirtuamento dos objetivos iniciais das
pesquisas sobre o genoma humano é muito mais um problema moral do que da ciência. E sendo
um problema moral, deve ser como tal enfrentado, para que sejam buscados posicionamentos
firmes e tendentes a proteção aos interesses de toda a espécie humana, sem olvidar os direitos
individuais.

 É verdade que se trata de um debate bioético. Entretanto, para que as diretrizes traçadas pela
Bioética para as questões decorrentes da manipulação do genoma humano tenham efetividade,
é necessária a instrumentalização legal dessas diretrizes, o que somente pode ocorrer se a
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Bioética tiver atuação compassada com o Direito. Como bem assevera Roberto Andorno:

O direito está convocado a desempenhar um papel fundamental na bioética. Quer queira quer
não, a tarefa de conjugar os novos perigos para a dignidade humana recai principalmente sobre
ele, em razão de que a ética por si só não tem força suficiente para assegurar o respeito à
pessoa [...].[45]

Por certo, é direito corroborado pelo princípio da dignidade da pessoa humana o de buscarmos
melhores condições de vida e saúde através da biotecnologia. O que não podemos é permitir
que o progresso científico seja colocado acima dos interesses dos indivíduos e da espécie como
um todo, inclusive em relação às futuras gerações, para agredir o direito ao patrimônio genético
e à diversidade genética.

Os documentos internacionais abordados neste trabalho, dentre outros não mencionados, têm
surtido o efeito desejado, ao menos de forma parcial, pela adoção de muitas de suas diretrizes
pelas legislações internas de países que atuam no campo da pesquisa com o genoma humano, a
exemplo do Brasil. Entretanto, é lição ressoante que lei sem rigorosa fiscalização, não tem
eficácia.

Ademais, urge enfrentar-se as questões que até o momento têm sido postergadas mediante a
vedação por cautela, como no caso das práticas eugênicas, as quais, também é notório, já se
mostram presentes no laboratórios de reprodução assistida, o que demonstra que a vedação
pura e simples não é suficiente.
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NANOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO, UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA DO
RISCO SOCIAL

NANOTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT, A VIEW FROM THE THEORY OF SOCIAL RISK

Dulcilene Aparecida Mapelli Rodrigues

RESUMO
O presente trabalho contextualiza a recente descoberta científica: as nanotecnologias, a qual se
apresenta como fator premente de desenvolvimento e globalização, inclusive no que tange ao
campo social. Ante tais fatores, buscar-se-á delimitar o que é a nanotecnologia, de onde advém,
examinando-se seus benefícios, ponderando-se, igualmente sobre seus possíveis malefícios,
implicações e aplicações na sociedade moderna e atual ao passo que se incursionará pelos
princípios da prevenção e precaução, a fim de demonstrar que são o alicerce da fundamentação
e regulamentação da “tecnologia nano”. A partir de então, poder-se-á verificá-la como
importante elemento de incremento e aprimoramento científico, humano e social, apresentando-
se como fonte de estudo, derivação e aplicação da teoria do risco social. 

PALAVRAS-CHAVES: Nanotecnologia; Globalização; Desenvolvimento Social; Risco; Prevenção;
Precaução.

ABSTRACT
This study contextualizes a recent scientific discovery: nanotechnology, which has been
considered a vital feature of the current development and globalization scenario, even more
when it comes to the social field. Due to these factors, this paper seeks to define what
nanotechnology is, examining its benefits, evaluating its possible harmful effects, its implications
and applications in our modern society. It will also point out some important aspects on the
principles of prevention and precaution, which are the foundation of nanotechnology
interpretation and regulation. Therefore, it will be possible to verify how important this new
technology is to the growth and amelioration of the scientific, human and social fields,
presenting itself as source of study, derivation and even application of the social risk theory.
KEYWORDS: Nanotechnology; Globalization; Social Development; Risk; Prevention; Precaution.

1 INTRODUÇÃO

Falar em desenvolvimento social implica aduzir-se sobre a evolução da humanidade, sobre a busca incessante de

melhores e maiores condições de vida, dos homens, considerados em si mesmos e na coletividade.

Para tanto, diversos são os fatores e as formas angariadas pelo ser humano, desde os primórdios da humanidade, e

conforme as possibilidades de cada era, por óbvio.

E é neste contexto de desenvolvimento contínuo que se depara em pleno século XXI com as nanotecnologias, descoberta

científica, revolucionária, e ainda, até certo ponto, misteriosa, eis que pendente de várias constatações.

Urge, pois, identificar a origem de tamanho desenvolvimento, não podendo dissociá-lo da evolução da humanidade, e

como tal, se verifica no inesgotável afã dos homens por progresso em todos os campos da vida. Sendo que à medida que esse
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desenvolvimento é galgado, novas possibilidades e transformações da condição humana são dispostas, o que nos remete aos ditames

da sociedade do risco, assim denominada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck.

Analisar-se-á, assim, o desenvolvimento da nanotecnologia, suas perspectivas, suas aplicações, suas implicações e,

sobretudo, as possibilidades de aparição de riscos, advindos dessa nova forma de ampliação tecnológica.

Tenciona-se, demonstrar, que os avanços científicos, na forma das nanotecnologias podem ser subsumidos na teoria do

risco social, o que, não obstante tal configuração, não deve obstacularizar a busca por aprimoramento e desenvolvimento do ser

humano e das mais diversas e plausíveis configurações para a melhoria da vida em seu mais amplo aspecto.

2 O RISCO SOCIAL: CONCRETUDE E ABSTRAÇÃO

Ulrich Beck desenvolveu a Teoria do Risco Social, nos idos de 1986, ao escrever o livro Risikogesellschaft (Sociedade do

Risco), oportunidade em que tece a distinção entre as modernidades da humanidade, distinguindo-as em: primeira e segunda

modernidade.

Desde meados do século XX, a modernidade reflexiva é caracterizada pelo dever encontrar respostas radicais aos

desafios e aos riscos produzidos pela própria modernidade, eis que decorrentes das aquisições evolutivas e das instituições da

sociedade industrial que denotam a possibilidade de destruição de vida no planeta.

Afirma Beck, que os desafios poderão ser vencidos se conseguirmos produzir mais e melhores tecnologias, mais e melhor

desenvolvimento econômico, mais e melhor diferenciação funcional, condições fundamentais para vencer o desemprego, a

destruição do ambiente natural, o egoísmo social, ou seja, para se alcançar melhores formas e possibilidades da vida humana

(ASSMANN, 2000).

Com isso, é iniciada, por Ulrich Beck, a incursão sobre o desenvolvimento da sociedade, delimitando-o com o risco.

Necessário ressaltar que a sociedade de risco demarca a passagem da modernidade simples (primeira modernidade) para

a modernidade reflexiva.

Referido fato implica na passagem de uma modernidade fundada na racionalidade cienticifista no Estado-nação, na

previsibilidade e calcularidade dos riscos e perigos de técnica, lutas de classe e relativa segurança, para uma modernidade em que o

êxito do capitalismo industrial gera uma autoconfrontação da sociedade com suas próprias consequências, o que deflagra o

aparecimento dos riscos globais, por sua vez, imprevisíveis, transtemporais, incalculáveis, transnacionais, como foi o caso de

Chernobyl (CARVALHO, 2008, p. 59).

O início do desenvolvimento social é marcado pela sociedade industrial, caracterizada pela produção e distribuição de
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bens, e que posteriormente foi deslocada pela sociedade de risco, na qual a distribuição dos riscos não corresponde às diferenças

sociais, econômicas e geográficas da típica primeira modernidade.

A “sociedade industrial” apresenta-se para Beck como uma sociedade que não conseguiu ser plenamente moderna, mas

tornou-se semimoderna, porque teria combinado simultaneamente elementos de contramodernidade, conceito advindo da ciência e a

tecnologia, a educação, os meios de comunicação de massa e as práticas políticas e que inclui o nazismo, o comunismo e os

fenômenos de opressão das mulheres, da industrialização generalizada da guerra, da militarização de diversas formas da vida social,

e que igualmente se refere às reformas potenciais baseadas no mundo das megatécnicas, como a engenharia e medicina genéticas

(ASSMANN, 2000).

Nesse passo, o desenvolvimento da ciência e da técnica não poderiam mais dar conta do prognóstico e controle dos

riscos que contribuíram decisivamente para criar e que geram consequências de alta gravidade para a saúde humana e para o meio

ambiente, desconhecidas a longo prazo e que, quando descobertas, tendem a ser irreversíveis.

Entre esses riscos, Beck inclui os riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, produzidos industrialmente,

perceptíveis economicamente, legitimados cientificamente, aduzidos minimizados politicamente e particularizados juridicamente,

tendo sido incorporado nas categorias de riscos, os econômicos, advindos das quedas nos mercados financeiros internacionais.

E, por assim ser, este conjunto de riscos geraria “uma nova forma de capitalismo, uma nova forma de economia, uma

nova forma de ordem global, uma nova forma de sociedade e uma nova forma de vida pessoal” (Beck, 1999, p. 2-7).

Beck (1998, 1999, 2000) tem enfatizado que a contribuição da sua teoria da sociedade global de riscos consiste em

demonstrar que tanto as sociedades ocidentais quanto as não ocidentais podem enfrentar, simultaneamente, os mesmos desafios da

segunda modernidade.

Todavia, a globalização dos riscos não significaria a igualdade global frente a eles porque, segundo o que define como a

primeira lei dos riscos ambientais, a poluição segue os mais pobres.

Na sua labuta de deixar de lado o viés evolucionista, Beck chega a reverter esse quadro, colocando as sociedades não-

ocidentais como espelho do que serão no futuro as sociedades ocidentais, com implicações tanto positivas, tais como: os pluralismos

religiosos, étnicos e culturais, quanto negativas, tais como. a difusão do setor informal e a flexibilização do mercado de trabalho, a

desregulação de amplas áreas da economia e das relações de trabalho, a perda de legitimidade do Estado, o crescimento do

desemprego, a intervenção cada vez mais forte das corporações multinacionais e o aumento dos índices de violência cotidiana

(ASSMANN, 2000).

Segundo Ulrich Beck (1996, p.202) vivemos uma “modernização reflexiva” num contexto de passagem da sociedade

industrial para uma emergente sociedade de risco, pois os perigos da sociedade industrial tornam-se tema preponderantes nos

debates e conflitos públicos, políticos e privados.

Nesse passo, a sociedade de risco enfrenta a formação de riscos socialmente produzidos, sem possibilidade de serem

delimitados espacial, temporal e socialmente (LOUREIRO, 2000), eis que advindos abstratamente, dos avanços científicos e

tecnológicos e aqui sublinhamos as nanotecnologias..

Atualmente se discute acerca da necessária transição da teoria do risco dogmático/concreto para a teoria do risco abstrato,
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proveniente das teorias sociais de autores como Ulrich Beck, Niklas Luhmann, Raffaele di Giorgi, a qual tem a finalidade e a

função sistêmica de permitir a tomada de decisão antes da concretização do dano, baseada na superação da distinção risco/segurança

para a distinção risco/perigo e consequentemente, probalidade/improbabilidade (CARVALHO, 2008, p. 59).

Tal necessidade se verifica a partir da transformação da própria sociedade, que hoje evoluiu da sociedade industrial para

uma sociedade do risco, na qual indústrias químicas e atômicas demarcam a produção de riscos globais, imperceptíveis e

imprevisíveis, tudo de modo a prevenir acontecimentos futuros.

No entanto, pontual a lição de Luhmann (1992) acerca do risco e do perigo, na qual se visualiza que a diferença entre

ambos se dá no ponto de observação (sendo o risco, interno ao sistema, e o perigo, a este externo), o que é perigo para um

observador (vítima) para outro (agente) é risco. E a partir desta definição, verifica-se a crescente transformação nos dias atuais de

perigo em risco, passando-se de uma análise determinística para uma análise probalística de risco (LUHMANN, 1993, p.70).

E em tal análise de risco, as relações causais e a concretude lógica entre os riscos e danos são suplantadas por situações

de risco demarcadas pelas incertezas científicas, às quais somente são possíveis juízos de probabilidade (CARVALHO, 2008, p.

63), notadamente à época atual em vivemos nesse mundo (nano)tecnológico.

Niklas Luhmann (1992, p. 72), por sua vez, define que a sociedade moderna de risco não é somente o resultado de

percepção das consequências das realizações técnicas, eis que já se encontra presente no desenvolvimento das possibilidades de

investigação e de conhecimento.

E por assim ser, não se pode querer engessar o conhecimento e o desenvolvimento da humanidade com receio e base no

risco, eis que a posição passiva da comunidade diante de riscos muitas vezes não percebidos, inclusive pela ciência, dá lugar a uma

sociedade autocrítica que passa a questionar e avaliar as mudanças e os efeitos trazidos pelas inovações da tecnociência.

A reflexividade que caracteriza a sociedade de risco decorre justamente do conhecimento da sociedade sobre os seus

aspectos estruturais, os riscos e os conflitos que possui.

Por assim ser, constata-se que não é novidade que quanto maior o conhecimento que a sociedade desenvolve sobre o

meio ambiente e sobre si mesma maior a chance de identificação de novos riscos e a partir de então, decidir-se qual caminho

seguir.

O conceito de risco segundo Beck (1999, p.135) se caracteriza um estágio peculiar e intermediário entre segurança e

destruição. E como percebido na sociedade atual o risco vem para preencher o espaço que existe entre a ilusão de certeza trazida

pela ciência e o cenário apocalíptico apresentado diante do desconhecido. A segurança e a certeza herdadas das promessas da

modernidade são confrontadas como uma série de situações de incerteza e insegurança trazidas pelas diversas situações de risco

ecológico, econômico e social.

A tradicional postura de aversão aos perigos das sociedades pré-industriais é substituída hodiernamente pela necessidade

de correr riscos para gerar desenvolvimento econômico da modernidade e pela necessidade de conhecer, refletir e controlar tais

riscos da modernidade reflexiva.

Na sociedade atual o conceito de risco inverte a relação entre o passado, presente e futuro. Conforme Beck (1999, p.137)

o passado perde seu poder para determinar o presente e almejar um futuro promissor através do desenvolvimento nanotech.
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E embasado neste sentir, a pesquisa e o rumo ao progresso são latentes e determinantes no agir humano invariavelmente

focado no avanço da sociedade.

2.1 A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O mundo atual vivencia uma época de proliferação de direitos, advinda da constitucionalização dos direitos sociais

(BOBBIO, 1992), fato que, por assim ser, exige a proteção positiva do Estado. Contudo, e em contradição a referida proliferação

verifica-se uma nova estrutura social produtora de riscos, o que denota a fragmentação da sociedade, e assim, importa no

deslocamento da centralidade do poder político do Estado para novos modelos organizacionais, tais como ONGs, organismos

supranacionais,etc. (CARVALHO, 2008, p. 16).

Correto, pois afirmar que, a ciência moderna rompe com a cumplicidade, desantropomorfiza a natureza, e sobre o objeto

inerte e passivo assim constituído constrói um edifício intelectual sem precedentes na história da humanidade (SANTOS, 1989, p.

66).

Pari passo, a caminhada do desenvolvimento humano vai se afastando de forma gradual da razão clássica e da concepção

havida por Aristóteles para a felicidade (o bem supremo para as criaturas humanas- cuja finalidade da vida era usufruir desse bem)

afim de que se culmine na razão moderna, de modo a se ampliar os mais diversos campos do conhecimento, como bem aponta

ENGELMANN ( 2009).

A imponência do homem relativamente à sua grandiosidade desenvolvida pelo aprimoramento do conhecimento, alça

diversos perigos que estão relacionados na forma como o elemento humano interfere nas coisas da natureza e ao que tudo indique,

encontramo-nos nessa situação atualmente protagonizada pelas pesquisas na escala nano (ENGELMANN, 2009).

Por certo que os avanços tecnológicos, ao lado de toda a evolução social vivenciada nos dias atuais e que se dá em

decorrência do desenvolvimento dos povos e na busca incessante pela evolução, implica na produção de riscos globais, eis que tal

fenômeno ocorre em níveis mundiais, deflagrado pela globalização.

Neste sentir, inelutável o reconhecimento de que a procura pelo desenvolvimento, atina-se à globalização, que pode ser

conceituada de dois modos: um que corresponde à idéia de uma globalização simples e linear, na qual a sociedade nacional e estatal

é baseada numa identidade coletiva relativamente homogênea, à medida que a globalização se subjaz em algo proveniente do

exterior, razão pela qual detém a característica de agredir a identidade comum. E outro modo, que corresponde ao conceito de

"globalização reflexiva" na qual a definição de sociedade e de comunidade mudam radicalmente, onde o “junto” não tem mais o

significado de estar em lugares geograficamente contíguos, podendo, também, significar juntos ultrapassando os confins estatais e

também os continentais (ASSMANN, 2000).
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Ulrich Beck afirma que tais definições acerca da globalização derivam do fato de que a localização territorial já não seja

como era no tempo do Estado nacional, um imperativo para a vida social e para a realização de uma comunidade (ASSMANN,

2000).

Assim, seria necessário acrescentar que as relações e os liames sociais e políticos de natureza não territorial que se

desenvolvem na sociedade cosmopolita não foram ainda descobertos, afirmados e estimulados.

Neste sentido, o desenvolvimento da modernidade não é linear e pode romper-se em qualquer momento por motivos

endógenos, sendo que a "gaiola de aço" da modernidade, da qual falava Weber, está-se abrindo, pressionada por uma pluralidade de

modernizações divergentes (ASSMANN, 2000).

Através deste mote, fica fácil denotar que ante a globalização, o Estado Nacional já não está em capacidade de impor

soluções, seja de um modo autoritário, ou seja, por negociação com os principais atores sócio-políticos nacionais, aos problemas

sociais e econômicos atuais (ROTH, 1996, p. 18). E é nesse sentido que se verifica o grande e atual desafio estatal de controle dos

riscos, em face da sociedade que vem produzindo riscos globais, ante a proliferação de direitos e que por sua vez detona o crescente

número de demandas prestacionais.

A necessidade de expansão é uma verdade inconteste, haja vista os tempos atuais, onde se contempla o intenso

desenvolvimento nos mais diversos setores das relações sociais e humanos numa crescente interconectividade de variados sistemas,

sobretudo em virtude da expansão do capital, a evolução das telecomunicações e a multiplicação de novas tecnologias que acabam

afetando diretamente todas as regiões do planeta.

A partir de tal perspectiva é que se observa a busca por novas tecnologias e por avanços no campo da ciência, os quais

tencionam, em sua grande maioria, aprimorar a vida humana mundial.

Ocorre que tal fenômeno “expansionista mundializado”, por ser um dos que mais crescem no cenário mundial em virtude

dos grandes avanços tecnológicos no século XX e XXI, acaba por alardear o Direito, vez que a rapidez do aprimoramento da

tecnologia “destoa, em muito, da rigidez burocrática do sistema jurídico tradicional, cuja sistematização tem um escopo muito mais

repressivo do que preventivo” (MOREIRA e VOLOCHKO, 2004, p. 449).

O desenvolvimento científico e as questões dele advindas extrapolam o limite do individual, à medida que refletem o

coletivo em questões desenvolvidas no âmbito da natureza humana e do futuro da espécie humana.

E nesse sentido o problema moral central na contemporaneidade talvez se encontre no cerne das indagações éticas a

respeito do progresso científico e técnico, principalmente no campo das ciências da vida. (BARRETO, 2009, p. 19). O que faz

culminar, na conclusão de CASTILLO (2007, p. 245), acerca de que a construção humanista da ética encontra-se consubstanciada

em dois tipos de realidade, a responsabilidade do bem – que obriga a preservação – e a responsabilidade do melhor – que determina

o progresso ou o aperfeiçoamento qualitativo da vida humana.

E é nesse extraordinário cenário mundial de busca e de aprimoramento social que se encontra o desenvolvimento

nanotecnológico, perquirido a partir da ideia e busca do bem comum como móvel que impele a humanidade desde os primórdios da

documentação e normatização dos povos.
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3 NANOTECNOLOGIA

O mundial galgar pelo melhor vem desembocando em cada vez mais significativos avanços tecnológicos, o que nos faz

constatar o desenvolvimento de um novo capítulo na história mundial escrito a parir do desenvolvimento da nanociência.

A busca é, pelo bem comum, consubstanciado na felicidade, no desenvolvimento, no aprimoramento de melhores

condições de vida, de saúde, moradia, educação, necessidades básicas do homem considerado em si próprio inserido no todo social,

e no bem do coletivo em que a pessoa está inserida. E as nanotecnologias são indiscutivelmente uma forma dessa busca.

Mas o que são as nanotecnologias?

O ponto inicial desta “ciência” é considerado por muitos, a palestra denominada de “Existe Muito Mais Espaço Lá

Embaixo”, proferida em dezembro de 1959, por Richard Feynman que na oportunidade aduziu, prevendo o futuro das

nanotecnologias: “os princípios da física não falam contra a possibilidade de manipular as coisas átomo por átomo. Não seria uma

violação da lei; é algo que, teoricamente, pode ser feito, mas que, na prática, nunca foi levado a cabo porque somos grandes de

mais” (FEYNMAN, 1960).

Como bem assevera ENGELMANN, 2009, p.2, “quando Feynman referiu a possibilidade de inserir o conteúdo de 24

volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete, lançou o início das nanotecnologias”.

O conceito de nanotecnologia deriva do prefixo grego "nános", que significa anão e de téchne equivale a ofício e logos,

a conhecimento (BERGER FILHO, 2009, p. 1).

O ponto de partida do termo nanotecnologia refere-se ao tamanho da intervenção humana sobre a matéria. Segundo

Durán, Matoso e Morais (2006, p.19): [...] nano é um termo técnico usado em qualquer unidade de medida, significando um

bilionésimo dessa unidade, por exemplo, um nanômetro equivale a um bilionésimo de um metro (1nm = 1/1.000.000.000m) ou

aproximadamente a distância ocupada por cerca de 5 a 10 átomos, empilhados de maneira a formar uma linha [...].

"Nano" é, pois, uma medida, não um objeto. Nanotecnologia pode ser conceituada como um conjunto de técnicas

utilizadas para manipular átomo por átomo para a criação de novas estruturas em escala nanométrica. Essa manipulação decorre,

especialmente, da evolução dos microscópios atômicos que podem escanear e perceber a estrutura de átomos e moléculas (BERGER

FILHO, 2009, p. 2).

Paulo Martins (2007, p. 53) define nanotecnologia como “um conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e

inovação que são obtidas graças às especiais propriedades da matéria organizada a partir de estruturas de dimensões nanométricas

[...].”

Tais propriedades foram intuídas há dois séculos, tendo sido extensamente exploradas em algumas tecnologias bem
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estabelecidas. No entanto, o atual surto de desenvolvimento científico na área é recente.

Nesse passo, a nanociência e a nanotecnologia, podem ser caracterizadas como essencialmente interdisciplinares, como

potencializadoras da "nova convergência tecnológica" decorrente da combinação sinérgica de diferentes áreas do conhecimento,

com um imenso potencial de inovação.

Trata-se, nesse diapasão, de uma verdadeira ciência relacionada à manipulação de átomos e moléculas em escala

nanométrica objetivando formar novos produtos, criar dispositivos que permitam trazer, aos produtos já existentes, novas funções,

ou até mesmo criar seres vivos novos, que possui vasto campo de desenvolvimento na era global e traz perspectivas extremamente

grandes concernentes a avanços medicinais, eletrônicos e biotécnicos.

As manipulações na escala nanométrica (menor que 100 nanômetros) lidam com mudanças surpreendentes das

propriedades da matéria, devido aos "efeitos quânticos".

Os materiais, observados em nanoescala, podem exibir características diferentes das substâncias em escala micro ou

macro, tais como: novas propriedades mecânicas, materiais que se tornam mais resistentes, mais fortes, mais leves, mais elásticos;

novas propriedades óticas que possibilitam o controle da cor da luz pela escolha seletiva do tamanho do nano objeto (lasers, diodos

com frequências diferentes e apropriadas a diversos usos); novas propriedades magnéticas que aperfeiçoam os usos na eletrônica,

em computadores e nas telecomunicações.

Resultam, assim, novos produtos e processos industriais em um ritmo extremamente acelerado. Estão surgindo classes

inteiramente novas de dispositivos e sistemas micro e nanofabricados. Esta nova situação parece indicar um novo salto da

civilização tecnológica, porque oferece oportunidades científicas e industriais que eram impensáveis.

Um número crescente de nanoestruturas está sendo gerado, seja pela redução das dimensões de estruturas maiores, seja

pela formação de estruturas supramoleculares bem definidas, cada vez mais complexas e capazes de desempenhar funções também

complexas. Em adição, novos conceitos e estruturas vêm sendo desenvolvidos ( MARTINS, 2009, p. 2).

De momento, quase todas as aplicações vêm girando em torno do aperfeiçoamento dos materiais existentes e na inovação

de novos materiais, que estão sendo utilizados em produtos de luxo como bolas de tênis, golfe ou boliche (de modo a reduzir o

número de voltas que dão as mesmas); nanopartículas de zinco para a fabricação de pneus de alto rendimento; fibras para a

fabricação de telas com propriedades antimanchas ou antirugas; nanopartículas para cosméticos, farmacêuticos e novos tratamentos

terapêuticos; filtros/membranas de água nanoestruturados e “remédios ambientais”; melhora dos processos produtivos mediante a

introdução de materiais mais resistentes e eficientes; ou o desenho de novos materiais para usos que vão desde a eletrônica, a

aeronáutica e toda a indústria de transporte, até para seu uso em armas mais sofisticadas e de novo caráter (explosivos, balística,

materiais antibala e stealth, etc) (RAMOS, 2009, p. 2).

Engelmann (2009, p.2) ensina:

A nanotecnologia engloba as tecnologias da informação (bits), a manipulação de átomos, a neurociência e a biotecnologia,
portanto, a nanotecnologia encontra-se em processo de convergência. Conforme estimativa realizada pela revista National Science
Foundation,  num lapso temporal compreendido entre 10 (dez) e 20 (vinte) anos, significativa parte da produção industrial relativa à
saúde e meio ambiente será alterada por esta nova tecnologia.Isso porque ao realizarem-se manipulações atômicas e moléculas
individuais, a nanotecnologia permitirá maior controle sobre a tecnologia atual, admitindo,  inclusive, controlar a poluição, a
destruição ambiental e a reciclagem de tudo que se possa imaginar.
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No entanto, são prementes alguns questionamentos: até que ponto são realmente viáveis tais técnicas nanotecnológicas?

Esse novo universo nano é de todo confiável como a mais certa e adequada forma de melhoria da vida das pessoas?

Sobre a busca do desenvolvimento tecnológico como forma de evolução, há que enaltecer Kant em sua afirmação: age de

tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e

nunca simplesmente como meio (KANT, 1980, p. 135). Desse modo, as pesquisas nanotech deverão sempre ser um meio para que

as necessidades humanas, aqui tidas como fim, possam ser atendidas dentro do melhor possível (ENGELMANN, 2009, p.).

Para tanto, é necessário por um lado ter-se a preservação da humanidade dos seres vivos e do planeta Terra ao mesmo

tempo em que é preciso aproveitar as descobertas operadas pela nanotecnologia, dividindo suas as forças para o bem das pessoas,

buscado há tempos e pelo qual vive a humanidade.

A partir de então, colacionam-se alguns benefícios advindos deste viés nanotech, conforme bem assevera (QUINA, 2004,

p. 1).

I) prevenção de poluição ou dos danos indiretos ao meio ambiente. Por exemplo, o uso de nanomateriais catalíticos que

aumentam a eficiência e a seletividade de processos industriais resultaria num aproveitamento mais eficiente de matérias primas,

com consumo menor de energia e produção de quantidades menores de resíduos indesejáveis.

II) tratamento da poluição, verificado através da adsorção de metais e substâncias orgânicas.

III) detecção e monitoramento de poluição, eis que a nanotecnologia vem permitindo a fabricação de sensores cada vez

menores, mais seletivos e mais sensíveis para a detecção e monitoramento de poluentes orgânicos e inorgânicos no meio ambiente, o

que possibilita um melhor controle de processos industriais; na detecção mais precoce e precisa da existência de problemas de

contaminação, etc.

Visualiza-se, igualmente a contribuição da nanotecnologia acerca do desenvolvimento de sistemas de iluminação de

baixo consumo energético; na área da informática, o uso de nanoestruturas de origem biológica pode oferecer uma estratégia

alternativa para a fabricação de dispositivos microeletrônicos. A nanotecnologia também vem aprimorando o desenvolvimento de

displays (como, por exemplo, monitores de computador ou displays dobráveis de plástico que podem ser lidos como uma folha de

papel) que, além de serem mais leves e possuírem melhor definição, apresentam as vantagens da ausência de metais tóxicos na sua

fabricação e de terem um consumo menor de energia. (QUINA, 2004, p.1-2)

De outra banda, ao passo que são apresentados a “potencialidade” desta nova tecnologia do século XXI, surge, também,

a necessidade de avaliação e “inclusão de esforços intensivos e transdisciplinares para preencher as lacunas de informações

existentes a despeito do comportamento de nanomateriais (ENGELMANN; STRINGHI FLORES, 2009, p. 3).

Os parcos estudos efetivados até o momento acerca da aplicação das nanotecnologias com o ar, com a água e com o solo,

demonstram a possibilidade de riscos ambientais e também riscos em relação aos seres humanos. Sendo que, a partir deste estudos,

testes com animais contabilizaram os seguintes danos: a)cerebrais8; b) suscetibilidade à coagulação do sangue; c) danos

pulmonares; e d) consequências graves nas formações de embriões (GRUPO ETC, 2005, p.22).
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Frank H. Quina (2004, p. 2) alerta para os malefícios que podem advir na nanotecnologia:

As mesmas características que tornam as nanopartículas interessantes do ponto de vista de aplicação tecnológica, podem ser
indesejáveis quando essas são liberadas ao meio ambiente. O pequeno tamanho das nanopartículas facilita sua difusão e transporte
na atmosfera, em águas e em solos,  ao passo que dificulta sua remoção por técnicas usuais de filtração. Pode facilitar  também a
entrada e o acúmulo de nanopartículas em células vivas. De modo geral, sabe-se muito pouco ou nada sobre a biodisponibilidade,
biodegradabilidade e toxicidade de novos nanomateriais. A contaminação do meio ambiente por nanomateriais com grande área
superficial, boa resistência mecânica e atividade catalítica pode resultar na concentração de compostos tóxicos na superfície das
nanopartículas, com posterior transporte no meio ambiente ou acúmulo ao longo da cadeia alimentar; na adsorção de biomoléculas,
com consequente interferência em processos biológicos in vivo; numa maior resistência à degradação (portanto, maior persistência
no meio ambiente) e em catálise de reações químicas indesejáveis no meio ambiente.

Em decorrência da utilização na ciência e saúde das nanotecnologias, poderá ser detectadas formas de contaminação

ante o fato de que essas partículas não são provenientes da natureza humana; assim, as células dos seres vivos, no mundo animal e

mineral poderão não ter meios apropriados para combatê-las, podendo causar danos ainda não perceptíveis. Tais efeitos seriam

sentidos, ainda, na fauna e na flora, assemelhando-se à propagação de metais pesados e de Dicloro- Difenil-Tricloroetano, no meio

ambiente (ENGELMANN; STRINGHI FLORES, 2009, p 164).

Não se sabe exatamente quais os efeitos que a esta nova forma de ciência acarretará, porém sabe-se, que experimentos

com animais desencadearam efeitos notórios, pois as nanopartículas podem atravessar todas as barreiras biológicas do corpo

humano, e transmitir-se, inclusive, da mãe ao feto, “devido à sua mobilidade e aumento de reatividade” Além disso, conforme, bem

relatam, Gustavo Franchi/Gustavo Morais, “evidências preliminares sugerem que algumas nanopartículas podem exibir

propriedades toxicológicas imprevistas”. (ENGELMANN; STRINGHI FLORES, 2009, p. 164)

4 A NANOTECNOLOGIA E O RISCO COMO FATORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A nanociência e nanotecnologia integram a tecnociência, cuja produção é caracterizada através da experimentação

coletiva na própria sociedade, dos produtos desenvolvidos por esta tecnociência.

Como antes aduzido não são de todo conhecidos os riscos advindos desta nova descoberta científica denominada

nanotecnologia, haja vista os recentes experimentos e desenvolvimentos a partir do “mundo nanotech”.

Por certo que falar em risco, nos remete a Ulrich Beck e à denominada sociedade do risco, inclusive, de maneira

globalizada.

Ademais, o desenvolvimento da nanociência, implica, necessariamente no surgimento de riscos, seja para o humano,

animal, vegetal, bem como para o “mundial”.

Não obstante a consciência do aprimoramento científico, implicar benesses e ao mesmo tempo, a possibilidade de

desenvolvimento de riscos, por vezes desconhecidos a longo prazo e que, quando descobertos, possam ser irreversíveis, o objetivo

que move a humanidade, ou seja, o bem comum, a busca pelo melhor, a inclusão dos povos, na busca incessante por melhorias de

vida do e no planeta, o que se dá com o desenvolvimento social, não pode ser obstado pelo medo do novo/desconhecido.
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E assim, é translúcida a responsabilidade da comunidade científica acerca da realização contínua de avaliações sobre as

tecnologias em desenvolvimento nos laboratórios do ponto de vista do seu potencial de risco, buscando conscientemente soluções e

alternativas que eliminem ou minimizem os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde, principalmente daqueles que manipulam

nanopartículas (QUINA, 2004).

Berger Filho (2009, p.2), refere a análise efetivada pela Organização não Governamental canadense Erosion, Technology

and Concentration, conhecida como Grupo ETC, acerca dos diversos impactos da nanotecnologia sobre a sociedade, a economia e

o meio ambiente. A partir de uma perspectiva ampla, segundo os pesquisadores do ETC (2009), podemos agrupar quatro grandes

problemas para a coletividade decorrentes do uso da nanotecnologia:

1. O controle tecnológico na nano escala como elemento fundamental para o controle corporativo. Conforme ETC as tecnologias
em nano escala fazem parte da estratégia operativa para o controle corporativo da indústria, dos alimentos, da agricultura e da
saúde no século XXI. A nanotecnologia protegida pelos Direito de Propriedade Intelectual pode significar o avanço na privatização
da ciência e uma terrível concentração de poder corporativo, pelas grandes empresas transnacionais. 2. Controle social a partir
convergência entre informática, biotecnologia, nanotecnologia e ciências cognitivas: "A convergência ocorre quando a
nanotecnologia se funde com a biotecnologia (permitindo o controle da vida através da manipulação de genes) e com Tecnologia
da Informação (permitindo o controle do conhecimento através da manipulação de Bits) e com Neurociência cognitiva (permitindo
o controle da mente através da manipulação dos neurônios)." O grupo ETC utiliza o termo BANG, para apresentar a convergência
tecnológica entre bits, átomos, neurônios e genes. Conforme os estudos dessa organização não governamental o BANG "trata-se de
uma cruzada tecnológica para controlar toda a matéria, vida e conhecimento." 3. Riscos Ambientais e Riscos para a Saúde
Humana: a nanobiotecnologia pode criar fusão entre a matéria viva e a não viva, resultando em organismos híbridos e produtos
que não são fáceis de controlar e se comportam de maneiras não previsíveis. Alta reatividade e mobilidade e outras propriedades
advindas de seu pequeno tamanho também têm grande probabilidade de acarretar novas toxicidades.  Diversas são as indagações
quanto aos riscos do contato com nanopartículas para a segurança dos trabalhadores e dos consumidores.  O grande problema
reside no fato de que ao se utilizar de nano implementos, não se tem certeza dos fatores nocivos provenientes dos produtos e
subprodutos nanotecnológicos. Alguns estudos publicados demonstraram que cobaias submetidas a partículas "nano" apresentaram
modificações morfofisiológicas drásticas, alguns resultando em morte. Devido ao tamanho reduzido fica difícil determinar o grau
de dispersão nano estruturas no meio ambiente. 4. A incerteza científica acerca das nanopartículas e o vácuo na regulamentação:
Dados toxicológicos sobre nano partículas manufaturadas são escassos, mesmo existindo produtos comerciais no mercado (insumos
agrícolas, cosméticos, filtros solares). Os critérios utilizados para saber a toxicidade das substâncias na escala macro não trazem
certezas quando confrontados com a nanotecnologia. Não existem metodologias confiáveis para estabelecer diferença entre as
propriedades encontradas na "Macroescala" e na "Nanoescala". É importante evidenciar que no Brasil inexistem leis e dispositivos
capazes de prevenir ou até mesmo abordar as peculiaridades dessa nova revolução tecnológica. As normas jurídicas que podem ser
utilizadas para, por exemplo, autorizar a comercialização de um determinado produto nanotecnológico para a agricultura não
diferem das normas e critérios técnicos para os demais produtos, pois não existe uma diferenciação pelo Direito entre o tratamento
legal da nanotecnologia e de outras tecnologias.

Parafraseando Rocha ao aduzir sobre a ecologia, é possível referir, que as nanotecnologias são compostas do complexo e

de uma ciência global, suscitando a adoção da transdisciplinaridade, de um antropocentrismo alargado e de uma “epistemologia da

complexidade” pela teoria jurídica. Constatando-se, desta forma, um abismo epistemológico e teórico nas relações desenvolvidas

entre o “mundo jurídico” e o “mundo da vida” na sociedade contemporânea e suas consequências. Este é o coque paradigmático

(conflitos intra-sistêmicos) dos quais vive o Direito: sua estruturação fundada em uma dogmática tradicional em face dos novos

problemas sociais (ROCHA, In: CARVALHO, 2008, XIII).

A formação de uma consciência social acerca da irreversibilidade dos danos advindos dos avanços tecnológicos legitima

a formação jurídica acerca dos riscos, que consistem em uma comunicação voltada para a construção de observações e vínculos

com o futuro.

E aqui, se verifica que a confluência entre a perspectiva realista e a construtivista estaria no cerne da teoria da sociedade

global de riscos. Da posição realista, conforme delimitado por Ulrich Beck, há a consideração de que o conhecimento científico

pode identificar e demonstrar que as consequências e os perigos da produção industrial desenvolvida são globais, exigindo políticas

a serem formuladas por instituições transnacionais, como efetivamente se assinala no desenvolvimento nanotecnológico.

Neste viés, a perspectiva construtivista é chave para se poder responder a questões acerca de como, por exemplo, se

produz a auto-evidência segundo a qual os riscos são reais, e sobre quais atores, instituições, estratégias e recursos são decisivos

para sua fabricação (Beck, 1999, p. 24). Isto é, os riscos existem e não são meramente uma construção social, mas a sua
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transformação depende de como são percebidos socialmente.

Todavia, aguardar a certeza científica dos impactos das nanotecnologias não aparece ser a decisão mais adequada a fim

de que se alcance, quiçá, se aproxime, do tão almejado desenvolvimento.

Contudo, diante de potenciais riscos advindos da nanotecnologia, verifica-se a existência de um debate acerca do

estabelecimento de normas jurídicas pelo Estado, ao mesmo tempo em inclui-se neste debate a regulação da nanotecnologia através

da criação de sistemas de auto-regulação.

E nesse passo, os defensores da auto-regulação entendem que diante das dificuldades de regulamentação legal da

matéria, dos custos econômicos e dos entraves às pesquisas provenientes da criação de novas instituições para fiscalização e

regulamentação legal da nanotecnologia (BERGER FILHO, 2009, p.5).

4.1 OS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO COMO FONTES BASILARES REGULATÓRIAS

A tutela estatal, imprescindível componente neste panorama nanotecnológico, corresponde ao anseio do desenvolvimento

científico a partir da imputação dos princípios da precaução e da prevenção, cada qual em sua respectiva aplicação, como marcos

regulatórios e forma de evitar a concretização de danos futuros, numa perspectiva lato sensu, ou seja, na preparação contra danos

futuros (contingência) ao passo que se busca a menor probabilidade de ocorrência do dano ou a diminuição das dimensões deste

(LUHMANN, 1989, p. 166).

Necessário referir que há entendimentos nos quias não se distingue o princípio da prevenção do princípio e o da

precaução, por vezes, havendo referência aos dois com o mesmo significado, por outras colocando o princípio da precaução como

uma forma de expressão do princípio da prevenção, que o englobaria.

A aplicação do princípio da prevenção implica na adoção de medidas antes da ocorrência do dano concreto, cuja origem

e a possibilidade é conhecida e relativamente previsível a fim de evitar o acontecimento de novos danos ou minorar seus efeitos.

Por sua vez, o princípio da precaução refere-se apenas a situações onde não existe um conhecimento dos riscos

potenciais de danos de uma determinada atividade ou de um determinado produto ou espécie viva a ser produzido e lançado no meio

ambiente.

Referido princípio assumiu uma abrangência global na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, que em seu Princípio 15 delimita:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as
suas necessidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser
utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis par prevenir a degradação ambiental.
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Desde então, o princípio da precaução tem sido aplicado em diversos tratados internacionais multilaterais.

Maria Alexandra de Souza Aragão (2002, p.19), alega que em caso de dúvida sobre os riscos de uma determinada ação

para o meio ambiente, segundo podem existir em três circunstâncias que justificam a aplicação do princípio da precaução: a) quando

ainda não se verificaram quaisquer danos decorrentes de uma determinada atividade, mas se receia, apesar da falta de provas

científicas, que possam vir a ocorrer; b) quando havendo já danos provocados ao ambiente, não há provas científicas sobre qual a

causa que está na origem dos danos; c) quando apesar de existirem danos provocados ao meio ambiente, inexistem provas

científicas sobre o nexo de causalidade entre uma possível causa e a danificação.

A conclusão é, pois, no sentido de que a precaução é o princípio jurídico ambiental apto a lidar com situações nas quais o

meio ambiente possa vir a sofrer graves impactos causados por novos produtos e tecnologias que ainda não possuam uma

acumulação histórica de informações que assegurem, claramente, em relação ao conhecimento de um determinado tempo, quais as

consequências que poderão advir de sua liberação no ambiente (ANTUNES, 2006, p.33.).

Diversas são as formas de definir o princípio da precaução, entretanto, é uníssono doutrinariamente que a ação deve ser

antecipada diante da incerteza científica (existente pelo desconhecimento, pela indeterminação, pela inexistência de informação e de

parâmetros para definir o potencial de dano, e da suspeita de danos sérios e irreversíveis. O risco de dano, por sua vez deve ser

potencialmente sério, em alcance geográfico e/ou períodos de tempo, irreversível e/ou acumulativo.

Desta feita, o princípio da precaução justifica-se pela necessidade de tomada de decisão antecipada, mesmo se opondo a

forte pressão por crescimento econômico e pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia com vistas ao mercado, ao passo que visa

a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no mundo, eis que é

essencialmente voltado para o futuro, ampliando a aplicação da prudência e da responsabilidade.

A prudência pode ser invocada como argumento para evitar possíveis danos irreversíveis projetados abstratamente, bem

como, diante da ausência de parâmetros para demonstrar cientificamente a amplitude dos danos possíveis e as relações de causa e

efeito. Fato que, para o Direito, representa uma mudança de paradigma, pois o principio da precaução pode ser aplicado quando não

existe prova do dano possível, mas ao mesmo não exista prova contrária. Logo, nesses casos, pode-se falar de uma espécie de "in

dúbio pro ambiente" ou "em dúbio pró sanitas et natura" (BERGER FILHO, 2009, p. 8).

A responsabilidade, a seu tempo, baseia a aplicação do princÍpio da precaução na proporção de estar voltada para uma

amplitude temporal dos direitos das gerações futuras vinculados aos deveres da geração presente.

Desta feita, acerca da pesquisa nanotecnológica fica evidente que ao passo que haja o crescente desenvolvimento, sua

aplicação social deve ser analisada sob o prisma do princípio da precaução como uma forma de proteção da dignidade da pessoa

humana enquanto princípio constitucional fundamental.

Ante o arsenal de questionamentos e posicionamentos jurídicos e éticos sobre as nanotecnologias, não se visualizam

simples respostas, sendo que, dificilmente em algum momento terá a sociedade todas as informações que ela necessita para tomar

decisões sem alguma incerteza (LIN, 2007, p.408).

Entretanto, com base no princípio da precaução é possível aludir que não devem ser postergados os esforços no sentido

de estabelecer estudos sobre os impactos das nanotecnologias, para ter um melhor resultado no desenvolvimento das informações
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sobre o potencial de risco desejadas para a tomada de decisão.

Como bem assevera Engelmann (2009, p.12):

Este princípio deverá nortear o emprego de nanotecnologias, pois o ser humano tem direito subjetivo, como um direito
fundamental, de que esses contornos sejam considerados no desenvolvimento das tecnologias que utilizam a escala nano. Mostra-
se como um aspecto objetivo, um dever, que precisa ser considerado nos avanços das pesquisas, tendente ao controle ou a
minorização dos riscos. Assim, o caminho do desenvolvimento das pesquisas deverá ser ladeado pela avaliação constante dos
avanços e de sua segurança. Isso imporá a necessidade, em alguns momentos, que o caminho seja interrompido e revisado. Como
uma medida de política pública, engloba a carga do direito subjetivo, na medida em que as consequências serão suportadas por
cada pessoa. Aí o aspecto fundamental do princípio da precaução.  Por isso,  a precaução volta-se aos riscos desconhecidos, inéditos
e não planejados previamente. No tocante à nanotecnologia, pode-se dizer que inexiste certeza científica relativa aos riscos. Esse
contexto exige um constante monitoramento da atividade, em que a precaução exigirá a construção de mecanismos de alerta e de
controle no surgimento de variáveis não cogitadas até o momento.

A ponderação, igualmente e na mesma escala de importância, deve estar presente. Indubitável que se busca para as

pessoas e para a sociedade em si, o melhor desenvolvimento e a melhoria das condições de vida, porém não se pode perder de vista

a racionalidade, o básico, o medo controlado do desconhecido.

O bem comum é o objetivo, porém não se deve conquistá-lo em desconsideração de condições mínimas, ao alvitre e até

mesmo em afronta à dignidade da pessoa humana e do meio ambiente, sem os quais não subsiste vida.

5 CONCLUSÃO

O progresso é fator primordial da sociedade, que busca de forma incansável aprimorar o estudo científico, a fim de que

novas tecnologias sejam descobertas e aprimoradas para que o bem comum da humanidade seja alçado.

E nesse sentido, o mundo atual vivencia a descoberta das nanotecnologias, como forma de refinamento desta busca pelo

melhor.

A globalização apresenta-se como forte fator para que referido desenvolvimento ocorra na melhor acepção do termo,

contudo, os riscos advindos do desenvolvimento nanotech devem ser sopesados, eis que ainda recente as descobertas desta nova

tecnologia. E por assim ser, a cautela, a prevenção e a ponderação devem embasar tais avanços, de modo que se dê uma

regulamentação sobre o tema, ainda em franco desenvolvimento.

Verifica-se, pois, o escopo de aprimoramento, de busca pela melhoria, nas nanotecnologias, porém, encontra-se em área

cinzenta, os avanços tecnológicos, eis que sem concreta definição ou delimitação acerca dos próprios riscos e (im)prováveis danos

que possa causar à sociedade, mote primordial na busca desse “avanço nano”, que deve sim, ser buscado como forma de alcance do

bem comum, a fim de integrar, melhorar e aperfeiçoar a vida dentro de uma sociedade mais humana, melhor desenvolvida e, assim,
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mais plural.

E por assim ser, permito-me encerrar com um pensamento de Ulrich Beck:

Ninguém está preparado para as grandes transformações em curso.Todos esperam que a globalização destrua os pressupostos em
base aos quais os próprios vizinhos construíram as suas casas e organizaram a própria vida. Acontece assim que a globalização
produz algo que se poderia denominar "efeito caracol". Retirar-se, porém, na própria toca não será muito útil. Recusar-se a tomar
consciência do que está acontecendo fora da porta de casa e não aceitar expor-se ao risco do novo não pode ser um modo eficaz
de preparar-se para o futuro (ASSMANN, 2000).
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 NEO-EUGENIA COMO FATOR DE DESEQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE 

NEO-EUGENICS AS A FACTOR OF THE ENVIRONMENTAL IMBALANCE 

 

Ivana De Oliveira Fraga 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo demonstrar que muitas das práticas biotecnológicas 
empreendidas atualmente, sob o rótulo de técnicas de reprodução assistida e da terapia gênica, 
salvaguardadas portanto, pelo manto protetor da ciência, apresentam, na verdade, uma forte 

conotação neo-eugênica, uma vez que ao manipular o genoma humano em busca de realizar 
desejos e encetar melhorias na qualidade de vida, proporcionam uma modificação definitiva e 
transmissível do genoma individual. Este re-direcionamento dos caracteres genéticos individuais 

irá repercutir no padrão evolutivo da espécie humana, propiciando a médio e longo prazo o 
aparecimento de genótipos “pré-fabricados”, que a depender da direção e do sentido em que 
forem conduzidos, conferirão características diferentes ao genoma da espécie. Por outro lado 

defende-se que o bom desempenho do ecossistema é subsidiário da harmonia biológica entre 
todos os seres vivos que nele habitam, desde o mais simples microorganismo até o homem, 

passando pelas plantas e os animais, uma vez que todos formam entre sí uma rede simbiótica de 
conexões muitas vezes ocultas, porém de primordial importância para a manutenção da vida no 
planeta. Desta forma as manipulações genéticas realizadas em função de desejos diversos, em 

atendimento a interesses de grupos distintos, e tendo como conseqüência a modificação do 
genótipo da espécie humana em direções variadas, tão bem definida por Habermas como 
procedimento neo-eugênico liberal, tenderá a propiciar desequilíbrios imprevisíveis e irreversíveis 

no meio ambiente o que poderá alterar negativa e definitivamente as condições de vida na Terra. 
Sendo assim pretende-se alertar para a necessidade de um aparato legislativo firme e eficiente, 
mundialmente aceito, no sentido de impedir que decisões tomadas por grupos isolados venham a 

inviabilizar a sobrevivência de muitas espécies e por fim do próprio homem sobre a superfície do 
planeta. 
PALAVRAS-CHAVES: NEO-EUGENIA – EUGENIA LIBERAL – ECOSSISTEMA. 

 

ABSTRACT 

This work has as its main objective to show that many of the biotechnological practices 

undertaken now, under the label of assisted reproduction techniques and of the gene therapy, 

therefore safeguarded, by the protective blanket of science, that indeed show a strong neo-

eugenic connotation, once when manipulating the human genome in searching of acomplising 

wishes and to begin improvements in the quality of life, that provide a definitive and transmissible 

changing in the individual genome. This redirecting of the individual genetic characters will have 

consequences in the development pattern of the human species, providing in the medium and 

long term the appearance of "prefabricated" genotypes, that depending on the direction and the 

sense that they are driven, they will grant different characteristics to the genome of the species. 

On the other hand it is upheld that the good performance of the ecosystem is subsidiary of the 

biological harmony among all the living being that live in it, from the simplest microorganism till 

the human being, going through the plants and the animals, once all of them create among 

themselves a symbiotic net of connections that are oftentimes occult, however of primordial 

importance for the maintenance of life in the planet. This way the genetic manipulations 
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accomplished in the terms of several wishes, in service of the interests of different groups, and 

having as consequence the changing of the genotype of the human species in several directions, 

so well defined by Habermas as a liberal neo-eugenic procedure, that will tend to provide 

unexpected and irreversible unbalances in the environment what can change in a negative manner 

and definitively the life conditions in the Earth. Being like this it is intended to make aware of the 

need of a consistent and efficient legislative apparatus, that is worldwide accepted, in the sense of 

impeding that decisions taken by isolated groups come to make unfeasible the survival of a lot of 

species and lastly of the own human being on the surface of the planet. 

KEYWORDS: Neo-eugenics - Liberal Eugenics - Ecosystem. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicas, muitas das quais 

propiciam agressões ao meio ambiente, o que por sua vez ameaça a manutenção da vida na 

superfície do planeta. [1] 

A partir da adoção do paradigma moderno, o homem passou a exibir um pensamento que refletiu 

uma mudança de atitude intelectual diante da natureza, uma vez que esse modelo buscou, 

incessantemente e através de várias formas de ação, livrar o ser humano das amarras que o 

impediam de se sentir livre. [2] 

Segundo Marcelo Campos Galupo[3], o início da modernidade revelou um processo de 

descentramento radical, ou seja, a ausência de um centro unificador da ação humana, o que 

gerou a necessidade de se buscar um novo sentido para a vida, uma vez que o homem perdeu os 

referenciais que lhe determinavam o modo de pensar e de agir. Cada indivíduo precisou, pois, 

descobrir seu próprio projeto de vida e atuar em conformidade com seus próprios objetivos. 

Sendo assim, os dogmas do passado foram paulatinamente deixados de lado para dar espaço à 

liberdade do homem, agora sem as amarras de uma natureza sacralizada, quando então passou a 

pensar-se como indivíduo concreto, detentor de desejos próprios, interesses, sonhos e sendo 

capaz de articular o seu destino no intuito de poder alcançá-los. [4] 

Esse modelo na verdade, se constituiu em um momento de ruptura no que diz respeito aos 

valores do passado, gerando o desenvolvimento de um pensamento cientificista, fragmentado, 

centrado na razão humana, e no dualismo homem natureza, sendo que neste o homem figurou 

como sujeito e a natureza como objeto. 

O paradigma da modernidade, ao tempo em que fragmentou o sentido de natureza como 

physis[5], herdado da Grécia antiga, destruiu, ou pelo menos ocultou a alteridade em relação à 

mesma, no intuito de permitir que dela se pudesse apropriar para dominá-la e manipulá-la. [6] 
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Os interesses econômicos, por sua vez, construíram o delineamento de uma sociedade baseada 

no consumo, que, através da produção em larga escala utilizou-se de uma maneira predatória e 

incansável dos recursos naturais, manipulando-os de forma a torná-los objetos apropriáveis. [7]  

A sociedade pós industrial herdou, portanto, um "mundo" que anseia pela novidade e pela 

superação do antigo. Hoje se sabe que todo conhecimento é transitório e superável. O risco 

descortinado pela globalização da sociedade, pela virtualização da realidade, e propiciado pelo 

crescimento exponencial de novas tecnologias, torna, a cada instante, obsoletas as conquistas 

precedentes. [8] 

O ser humano, mesmo suportando determinados ônus decorrentes do ajustamento intermitente 

aos novos processos que essas descobertas demandam, tem-nas absorvido com relativa 

facilidade e até mesmo com entusiasmo, uma vez que a manipulação de novas "máquinas" 

causa-lhe uma fascinação quase pueril, além de facilitar as ações do seu cotidiano. [9] 

De acordo com Andorno[10], é importante frisar que as novas formas de tecnologia atinentes aos 

outros campos da ciência, ao mesmo tempo em que colocam à disposição do homem novos 

instrumentos de atuação, oferecem a possibilidade da realização de uma valoração a respeito dos 

seus efeitos e conseqüentemente a capacidade de aceitá-las ou apartá-las de sua vida cotidiana. 

Entretanto, ao se tratar do manejo das novas tecnologias no campo da medicina e da genética, as 

pessoas passam a experimentar um sentimento de insegurança, uma vez que, seja para 

recepcioná-las ou para repudiá-las faz-se necessário adotar constantes adaptações sociais e novos 

posicionamentos, que geram um alto custo psíquico individual e grupal, uma vez que abalam 

conceitos tradicionais e põem em questão até mesmo os valores estabelecidos sobre a espécie 

humana.[11] 

A atual sociedade se caracteriza ainda por uma relativização das normas éticas, de forma que os 

conceitos tradicionais de bem e de mal, justo e injusto, já não se apresentam com a 

homogeneidade necessária para orientar a ação do homem. "Desta forma, a flexibilidade e a 

diversidade firmaram-se como qualidades fundamentais para a vida do homem pós moderno". 

 [12] 

Surge então o medo da destruição da espécie, que reflete o temor de perda da própria identidade, 

que por sua vez conduz a uma série de reflexões sobre as dimensões morais das técnicas 

resultantes desse desenvolvimento. O temor de uma tecnologia que desumanize e crie 

homúnculos se torna uma reação natural do homem frente ao desconhecido, região, aliás, onde 

se visualiza a morte. [13] 

Por outro lado, a biotecnologia no afã de atender as demandas do homem contemporâneo vem 

"flexibilizando" a devida atenção à dignidade do ser humano, através da violação dos direitos 

fundamentais que lhe são inerentes, uma vez que as práticas biotecnológicas dificilmente 

conseguem dar um tratamento igualitário aos interesses dos diversos atores nelas envolvidos. 

Para Habermans[14], é nessa situação que a humanidade se encontra hoje. O progresso das 

ciências biológicas e o desenvolvimento das biotecnologias ampliam, não somente o espectro de 

abrangência das ações já conhecidas, mas, acima de tudo possibilitam um novo tipo de 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFBA - Universidade Federal da Bahia

1051

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn12
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn14


intervenção sobre o mundo. O que antes nos era "dado" como natureza orgânica e no máximo 

podia ser "cultivado", move-se atualmente no campo da intervenção orientada para um objetivo. 

Sendo assim, na medida em que o organismo humano também é compreendido nesse campo de 

intervenção, a distinção fenomenológica de Helmuth Plessner[15], entre "ser um corpo vivo" 

(Leib sein) e "ter um corpo" (Körper haben) passa a adquirir uma atualidade impressionante: a 

fronteira entre a natureza que "somos" e a disposição orgânica que "damos" a nós mesmo acaba 

por se desvanecer. [16] 

Ainda para este autor, [17] no que tange aos sujeitos "produtores" resta saber de que forma 

desejarão utilizar o alcance da nova margem de decisão: de maneira autônoma, segundo 

considerações normativas que se inserem na formação democrática da vontade, ou de maneira 

arbitrária, em função de suas preferências subjetivas, que serão ditadas pelo mercado. 

Essa nova estrutura de imputação resulta da confusão de limites ente pessoas e coisas, 

exemplificada inclusive por Habermans[18] no caso da instauração de ações civis por parte dos 

genitores, no sentido de buscar indenização por danos materiais em casos de diagnósticos 

errôneos de médicos na época pré-natal, que resultou no nascimento de uma criança com 

deficiência. 

No que tange à reprodução assistida, são utilizadas para os produtos da concepção humana 

expressões próprias da fabricação de objetos tais como: congelamento, estocagem, doação, 

seleção, controle de qualidade, armazenamento, entre outras, o que significa uma tendência à 

"coisificação" das células germinativas, e do embrião. [19] 

Desta forma, considera a professora Mônica Aguiar que existe uma maior exigência no tocante à 

perfeição dos seres concebidos através destas práticas, uma vez que os profissionais médicos, 

além de sentirem-se responsáveis pela qualidade dos produtos oriundos de sua "fabricação", 

tendem, mesmo que inconscientemente, a conferir menor valor às crianças nascidas através da 

fertilização "in vitro". Essa postura aumenta o risco da supressão dessas vidas, todas as vezes 

que as mesmas não se enquadram no padrão de qualidade requeridos pelos interessados. [20] 

Para Habermans[21] a reificação do embrião oriunda das práticas biotecnológicas traz consigo 

implicações éticas importantes, carreando para toda a humanidade conseqüências imprevisíveis, 

uma vez que atinge estruturas vivas que gozam de indisponibilidade natural, condição essencial 

para nossa autocompreensão normativa como espécie. [22] 

  

O objetivo primordial do presente estudo constitui justamente em demonstrar que as técnicas 

neo-eugenicas[23], ao mesmo tempo em que propiciam alterações definitivas e geralmente 

benéficas ao indivíduo no nível do seu genoma, podem afetar sua autocompreensão enquanto 

espécie, através das modificações causadas a nível orgânico, muitas das vezes transmissíveis aos 

seus descendentes, de forma que a sua ocorrência de forma liberal condiciona um re-

direcionamento no ciclo evolutivo da espécie humana. 
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Sendo assim, as mutações, que antes seguiam um critério aleatório, agora passam a ser norteadas 

em sentidos diferentes (neo-eugenia liberal), movidas por interesses diversos, o que propriciará 

alterações imprevisíveis na cadeia evolutiva da espécie humana, com conseqüente repercussão 

no equilíbrio do ecossistema terrestre. 

  

2 NEO- EUGENIA - O LIMITE ENTRE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS E TÉCNICAS 

SELETIVAS DA ESPÉCIE HUMANA 

  

O termo eugenética, ou seja, a adoção de práticas seletivas da espécie humana através das 

técnicas de manipulação gênica é hoje conhecida pela maioria da doutrina pelo nome de neo-

eugenia[24]. 

Segundo Romeo Casabona[25], o ressurgimento das correntes eugênicas amparadas pelas 

técnicas biomédicas fez com que estas viessem a apresentar várias vertentes, dentre as quais 

pode-se enfatizar as das análises genéticas, das técnicas de reprodução assistida e da engenharia 

genética, todas elas apresentando um ponto de convergência com a eugenia tradicional do início 

do século XX: a coerção sobre o individuo. 

De acordo com Denise Hammerscmhidt[26], a biotecnologia ao mesmo tempo em que 

proporcionou um conhecimento cada vez mais amplo e preciso sobre o genoma humano serviu 

como ferramenta de difusão das práticas neo-eugênicas. 

Após uma fase de latência, as novas descobertas sobre o genoma humano e o aperfeiçoamento e 

difusão das práticas de reprodução assistida vieram oferecer um enorme potencial instrumental 

ao pensamento eugênico, carreado pela humanidade desde a antiguidade. [27] 

Por meio delas as práticas de eugenia tradicional perderam o seu caráter muitas vezes cruento e 

impactante, para ocorrerem sutilmente entre as paredes límpidas e assépticas dos laboratórios de 

pesquisa.  

Justificando esta assertiva Casabona[28] defende que os setores públicos muitas vezes vêm 

como uma necessidade a adoção de uma posição intervencionista no tocante à admissão das 

técnicas eugênicas, inclusive através de métodos coercitivos, uma vez que existe um custo social 

e sanitário muito alto no que tange ao suporte oferecido pelos Estados aos deficientes, assim 

como pela disseminação de patologias hereditárias, o que interfere negativamente no 

crescimento econômico. 

Diferentemente das práticas eugênicas tradicionais que normalmente abrangiam uma grande 

quantidade de pessoas, as práticas neo-eugênicas dizem respeito à esfera individual, permeada 

muitas vezes pela relação médico-paciente, uma vez que são quase sempre pertinentes à saúde 

de um indivíduo ou casal interessado, ao concepto (quando se trata de técnicas de reprodução 

assistida), e no máximo a seus familiares. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFBA - Universidade Federal da Bahia

1053

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn24
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn26
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn27
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/78%20-%20BIODIREITO/4741.html%23_ftn28


Segundo Casabona [29], na contemporaneidade as práticas neo-eugenésicas mais comuns assim 

se subdividem[30]: "Em termos eugenésicos seriam, respectivamente, medidas de eugenesia 

negativa os anticonceptivos, esterilizações (voluntária ou forçada) e aborto, e de eugenesia 

positiva as técnicas de reprodução assistida e a terapia gênica". 

Acrescenta ainda este autor que podem ser consideradas manifestações da eugenesia negativa, a 

proibição de casamentos, aconselhamento genético, o diagnóstico pré-natal sempre que seguido 

de aborto terapêutico e a eliminação física, seja por infanticídio ou eutanásia. 

Podem também ser considerados como eugenesia positiva o estímulo à procriação, seja ele 

econômico ou em forma de privilégios sociais, a eutelegênese (seleção germinal mediante banco 

de sêmen), a clonagem e a partenogênese . 

Alguns procedimentos podem ainda ser classificados como mistos, ou seja, que congregam os 

dois tipos de eugenia acima referidos, como por exemplo  o diagnóstico pré- concepcional 

seguido da seleção gamética, o diagnóstico genético pré-implantatório[31]  (DGPI), seguido da 

seleção de embriões,  e a terapia gênica germinal.[32] 

Estes, apesar de serem utilizados com a finalidade de eliminação de genes deletérios (eugenesia 

negativa), também oportunizam ações de eugenia positiva, no momento que atuam na seleção do 

material genético desejável. 

Existem autores, entretanto, a exemplo de Luján [33], que encaram a neo-eugenia de uma 

maneira restritiva, de forma que excluem do conceito desta as práticas terapêuticas e 

reprodutivas da espécie humana: 

  

Quando em nossos dias se fala, por exemplo, de terapia gênica de células germinais, de testes 

preditivos gênicos parentais e pré-natais, assim como da tecnologia da reprodução, se está 

fazendo referência a problemas que devem qualificar-se como estritamente sanitários [...]. O uso 

da engenharia genética humana e das tecnologias de reprodução para solucionar estes problemas 

possuem importantes impactos sociais e psicológicos, porém em minha opinião tem pouco a ver 

com o conceito tradicional de Eugenesia . 

  

A maior parte da doutrina entretanto, representada por Daniel Sotullo, J. Testart e Carlos Romeo 

Casabona,[34] adota o sentido mais amplo para a neo-eugenia, que se caracteriza como qualquer 

intervenção, individual ou coletiva, que modifique o patrimônio genético hereditário, 

independentemente dos fins sanitários ou sociais que persiga, chegando a denominar o segmento 

que se dirige à erradicação de patologias de eugenesia terapêutica.[35] 

Esta corrente de pensamento argumenta que nem sempre é fácil apartar o normal do patológico, 

principalmente no que tange a caracteres pouco desejados socialmente, pois muitos estados ou 

comportamentos podem ser considerados "desviados" a depender da época e lugar, como por 

exemplo a homossexualidade, que foi assim considerada durante muitas décadas.  
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Habemans[36] ao tratar do assunto, classifica ainda a neo-eugenia em horizontal, ou seja, aquela 

nas quais os efeitos se restringem à geração do ser geneticamente manipulado, e vertical todas as 

vezes que ocorre a transmissão dos caracteres modificados geneticamente para as gerações 

subseqüentes, a inserindo no patrimônio genético da espécie. O efeito vertical da neo-eugenia é 

imprevisível e irá variar na dependência das futuras interações sexuais e ambientais destes 

indivíduos previamente manipulados geneticamente. 

Este autor ainda empresta o seu apoio às práticas eugênicas, desde que, com fins exclusivamente 

terapêuticos, dentro de um Estado neutro, que permita aos indivíduos exercerem a sua 

autonomia, com base na livre informação. 

Por outro lado, alerta para os riscos da eugenia autoritária, determinada unicamente pela força 

coercitiva do Estado, assim como da eugenia liberal, onde existe a ampliação radical destas 

liberdades. 

Imagine-se apenas, que, no caso da eugenia liberal, grupos humanos diferentes, levados pelos 

mais variados motivos escolham empreender manipulações genéticas nas mais diversas direções. 

Os prejuízos, para o patrimônio genético humano, seriam incalculáveis e irreversíveis. 

  

2.1 NEO-EUGENIA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

  

  

Denomina-se reprodução assistida as práticas que objetivam facilitar a fecundação e a gestação, 

cuja finalidade última é a de conferir prole a casais estéreis. Estas técnicas, largamente utilizadas 

atualmente, são representadas pela reprodução homóloga, na qual a mulher é inseminada 

artificialmente com sêmen do companheiro, ou recebe o implante de um embrião fecundado nas 

mesmas condições, a reprodução assistida heteróloga, na qual o material genético de um dos 

conjugues é fornecido por um doador anônimo, e a maternidade sub-rogada, na qual existe a 

necessidade de que outra mulher albergue em seu útero o concepto gerado.  

  

Após algumas décadas de esquecimento, as técnicas eugenéticas experimentaram um 

recrudescimento à medida que foram sendo desenvolvidas as técnicas de reprodução assistida. 

De acordo com Paulo Otero,[37] a evolução técnico-científica relativa à reprodução humana 

colocou o médico em posições paulatinamente diversas, como a seguir: 

No primeiro momento, a reprodução, antes de competência exclusiva dos pais, passou a ser 

compartilhada também pelo médico, criando para o mesmo novo campo no que tange aos 

desafios éticos pertinentes às conseqüências da sua atuação. Em um segundo momento (com o 

surgimento das técnicas heterólogas de reprodução) novos atores foram incorporados ao 
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processo reprodutivo, tais como os doadores de gametas ou de embriões, e as mães de 

substituição, o que, além de modificar o já sedimentado conceito de genitores, tornou 

controvertida a exata identificação dos parceiros no diálogo terapêutico. 

Finalmente, o médico passa a ter um papel ativo nos processos reprodutivos, detendo o poder de 

criar, transformar, e até de abreviar o ciclo vital. Desta forma o profissional, cujo estrito dever se 

resumia a promover a saúde e amparar a vida, vê-se diante de circunstância nunca antes 

imaginadas.  

No que tange as práticas reprodutivas, Andorno[38] refere que existem dois procedimentos que 

podem facilmente ensejar o desvio da sua real finalidade com objetivos eugênicos: 

O primeiro deles é a seleção dos doadores de gametas nos casos de reprodução assistida 

heteróloga, uma vez que estes são escolhidos de acordo com as características desejadas para a 

criança, o que se configura numa prática francamente eugênica, uma vez que não busca apenas 

evitar a transmissão de patologias hereditárias ou familiares. 

Neste caso, as práticas eugênicas, como escolher a cor dos olhos, da pele, do cabelo não somente 

se tornam recomendadas por questões técnicas, como são amparadas pelo judiciário sem que 

limites lhes sejam estabelecidos. 

Percebe-se entretanto nestes casos que, com freqüência, a manipulação genética é colocada 

como instrumento de busca de uma realização própria espelhada nos filhos, e não como meio de 

tratamento.[39] 

  A outra técnica, denominada de diagnóstico pré-implantatório, permite que seja aferida a saúde 

de um embrião fecundado em laboratório antes que o mesmo seja implantado no útero, de forma 

que propicia que não somente embriões afetados por graves patologias sejam descartados, como 

também aqueles que não atendem as exigências e desejos dos pais. 

Em relação a estas práticas, preleciona José Roque Junges[40] que o nó da questão das 

biotecnologias em reprodução humana é a dificuldade em assumir e transignificar limites, criada 

pelo desejo de onipotência e pela oferta de sentido, dado pelas próprias técnicas. 

 Nestes casos existe uma tentação muito grande em "melhorar a qualidade" genética dos 

organismos a serem implantados, com conseqüências imprevisíveis para o futuro da 

humanidade.  

Existem, no tocante ao casal, três paradigmas que podem nortear a adoção de práticas 

reprodutivas, quais sejam: 

A auto-responsabilidade, no qual o casal dispõe da prerrogativa de decidir livremente o que lhe 

convém em matéria reprodutiva, o paradigma da responsabilidade reprodutiva, no qual o casal 

possui restrições indiretas às suas decisões no campo da reprodução, e o da limitação reprodutiva 

no qual a capacidade do casal de se reproduzir é coercitivamente imposta, de acordo com 

parâmetros pré-estabelecidos, geralmente pelo Estado, como no caso da China, onde o casal só 

possui a permissão de gerar um único filho. [41] 
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Indiscutivelmente, o paradigma a ser buscado é o da auto-responsabilidade, na medida em que o 

casal convenientemente informado a respeito das conseqüências de suas decisões, possa 

expressar ou o seu consentimento diante de um profissional habilitado para orientá-lo. 

  

2.2 NEO-EUGENIA NA TERAPIA GÊNICA 

  

Importante ressaltar que existe uma diferença substancial para a biologia celular entre os termos 

manipulação gênica (intervenção molecular) e engenharia genética, sendo o primeiro mais 

amplo e abrangente, e significando toda e qualquer intervenção no curso da reprodução celular 

ou da geração de um novo ser, o que não precisa ocorrer, necessariamente, sobre os 

cromossomos, sempre com a finalidade de obter um fim específico.[42] 

Manipular geneticamente, em sentido amplo (manipulação imprópria), significa toda técnica de 

manejo de células, gametas ou embriões, incluindo as técnicas de reprodução assistida. 

Em sentido estrito, manipulação genética própria refere-se às técnicas de engenharia genética ou 

tecnologia gênica consistentes na modificação do material genético, de tal forma que possa ser 

passado aos descendentes do organismo manipulado.[43] 

O processo de engenharia genética, por sua vez, altera sempre os genes, elementos dos 

cromossomos que se situam no núcleo das células, com espectro de atuação que pode limitar-se 

à estrutura corporal ou atuarem sobre as células destinadas à procriação, alteração esta que 

repercutirá na descendência daquele indivíduo, passando, automaticamente, a fazer parte do 

patrimônio genético da espécie. 

Desta forma, de acordo com Lacadena[44] considera-se terapia gênica (TG) a administração 

deliberada de material genético em um paciente humano com a intenção de corrigir um defeito 

genético. Em sentido mais amplo, entretanto, considera-se terapia gênica toda técnica mediante a 

qual se insere um gene funcional nas células de um paciente humano para corrigir um defeito 

genético ou para dar a estas células uma nova função. 

Consoante este autor[45], W. French Anderson, um dos pioneiros da terapia gênica teria 

declarado que os quatro maiores avanços da medicina moderna seriam cronologicamente: a 

introdução dos sistemas sanitários de saúde pública, a utilização da anestesia nas cirurgias, o 

surgimento das vacinas e dos antibióticos e a terapia gênica. 

Essa forma de tratamento pode ser efetuada nas células somáticas (TG somática) ou em células 

da linhagem reprodutiva (óvulos, espermatozóides e células que os originam), casos em que se 

denominam de terapia gênica germinal. No primeiro caso as alterações encetadas são privativas 

daquele indivíduo tratado, enquanto que no segundo são herdadas pelos seus descendentes. 

Tecnicamente pode ser realizada através de três métodos distintos: "ex vivo", quando as células 

retiradas do organismo são manipuladas em laboratório e depois reintegradas ao mesmo; "in 
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situ", todas as vezes em que os genes terapêuticos são introduzidos diretamente no próprio órgão 

afetado, e "in vivo" quando os genes terapêuticos são carreados por vetores que os direcionam 

para as células através da corrente sanguínea ou mediante implante de células da pele. 

Embora as técnicas empregadas sejam variáveis podem se resumir em três variantes: a inserção 

gênica, na qual se introduz na célula uma versão normal do gen afetado, sem o modificar, a 

técnica da modificação gênica, em que o gene é "normalizado" através de mutações dirigidas e a 

cirurgia gênica na qual o gene defeituoso é substituído por sua versão normal. 

Por outro lado ainda segundo Lacadena[46], as patologias genéticas passíveis de tratamento pela 

terapia gênica são a imunodeficiência combinada severa, hemoglobinopatias (principalmente a 

talassemia), hemofilia A e B, hipercolesterolemia familiar, enfisema hereditário, fibrose cística 

pulmonar e distrofia muscular de Duchenne, de caráter hereditário, e AIDS, o câncer e a re-

estenose de artérias periféricas dentre as enfermidades adquiridas. 

Os maiores obstáculos a estas técnicas repousam nos resultados ainda inconsistentes, nas 

dificuldades em extrapolar as experimentações de animais para humanos, e na atual 

impossibilidade de produção do vetor ideal, que deve possuir especificidade pelas células 

afetadas sem ser reconhecido pelo sistema imunológico do paciente, gozar de estabilidade e ser 

purificável em altas concentrações. Esses vetores também não devem atuar como carreadores de 

infecções, possuindo inocuidade para o paciente e meio ambiente, e conseguindo levar à 

expressão do gen pelo tempo necessário, contando com uma regulação adequada.  

Eticamente falando, pondera o autor[47] que a terapia gênica só deverá ser escolhida, em função 

dos riscos e das incertezas que alberga, quando não existirem outras alternativas de tratamento 

para uma patologia genética realmente grave, ou seja, quando o peso das necessidades clínicas 

superem as imperfeições e incertezas técnicas. 

A terapia gênica também só é justificável quando se evidenciar segura (ou quando mesmo 

havendo alguns riscos, a relação entre os mesmos e o benefícios auferidos pendam a favor deste 

último), benéfica, tecnicamente possível e eticamente aceitável. 

Desta forma é pacífico na literatura internacional que a terapia gênica não deve-se prestar a 

empreender melhorias no acervo genético humano, não sendo, portanto, eticamente aceitável a 

estimulação gênica para o desenvolvimento de características intelectuais, comportamentais ou 

físicas. 

Sendo assim, faz-se necessário estabelecer uma linha divisória entre a terapia gênica e a 

engenharia genética perfectiva, a que os ingleses denominaram "enhancement engineering", cujo 

norte deverá ser sempre o princípio da beneficência. Uma variante da engenharia perfectiva é a 

engenharia genética eugenésica que busca alterar caracteres humanos complexos, tais como a 

personalidade e a inteligência. 

Uma vez ultrapassada esta linha divisória restará patente que valores imprescindíveis para a 

efetividade da dignidade humana foram afrontados, tais como a desconsideração dos riscos 

médicos inerentes ao procedimento e a precariedade moral destas ações, uma vez que o fato de 

inserir um novo gen nas células humanas no sentido de se obter maior ou menor produção de um 
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determinado elemento orgânico pode afetar negativamente os outros sistemas bioquímicos, 

pondo em risco o equilíbrio metabólico global do indivíduo. 

No que tange à questão da precariedade moral restam questionamentos em relação aos genes ou 

grupamentos de genes que deveriam ser aperfeiçoados, a determinação do universo de pessoas 

que receberiam estes genes, a maneira de impedir a discriminação contra quem recebeu ou não o 

gene, e outros questionamentos do gênero. 

Não é difícil imaginar-se as repercussões imprevisíveis que estas práticas poderiam trazer aos 

ecossistemas terrestres, no momento em que desestabiliza o equilíbrio interno do indivíduo que 

se encontra no ápice da cadeia zoológica, causando alterações no meio ambiente que será legado 

para as gerações futuras. 

Desta forma, afirma Lacadena[48] que a terapia gênica somática é hoje amplamente aceita pela 

comunidade científica internacional, e positivamente valorada do ponto de vista ético, enquanto 

que a terapia gênica germinal enfrenta obstáculos técnicos importantes, além de apresentar 

disparidades nos critérios de valoração ética, uma vez que se mostra muito menos efetiva do que 

a terapia gênica somática no que tange ao tratamento das patologias genéticas. 

Importante acrescentar que a técnica de terapia gênica somática ex-vivo foi patenteada nos 

Estado Unidos em 1995 pelo Drs. Anderson, Blaese e Rosenberg, enquanto que a Diretiva do 

Parlamento Europeu, relativa à proteção jurídica das práticas biotecnológicas, considerou não 

patenteável os procedimentos para modificação da identidade genética germinal do ser humano, 

por considerá-la contrária à ordem pública e à moralidade. (artigos 6.1 e 6.2. b) 

  

3 NEO EUGENIA COMO FATOR DE MODIFICAÇÃO DO GENOMA DA ESPÉCIE - 

 Seleção de Sexo e Sexismo 

  

Em se tratando de seleção de sexo, a primeira questão a ser enfrentada é aquela que define 

sexismo como a crença de que um sexo é superior ao outro, a partir do pressuposto que homens 

e mulheres são valorativamente diferentes. As repercussões do sexismo na sociedade se 

manifestam através dos papeis sociais e políticos de gênero muito diferenciados. 

            A curiosidade entre os humanos em conhecer previamente os fatores que determinam o 

sexo dos filhos vem desde a antiguidade, e já na Bíblia se encontram citações a este respeito: 

"[...] se a mulher emite seu sêmen primeiro, ela dá a luz a uma criança do sexo feminino [...][49] 

            Para Badalotti[50], existem registros na história da humanidade que atestam algumas 

práticas humanas realizadas com o intuito de tentar influenciar na seleção do sexo dos filhos, 

que vão desde a negligência em relação à criança, até ao extremo do infanticídio. 
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            Na família humana a probabilidade de nascimento de crianças de cada um dos sexos é de 

50%, independentemente dos outros eventos do mesmo gênero. Desta forma cada nascimento 

tem uma probabilidade autônoma em relação aos outros. 

            Os motivos determinantes da seleção do sexo são classificados em médicos e não 

médicos: no primeiro caso, se utiliza destas técnicas para evitar doenças genéticas ligadas ao 

sexo, enquanto que o segundo tipo de motivo é representado pelo desejo de fazer um "balanço 

familiar" através da compensação da predominância de um dos sexos entre os filhos, ou em 

função da associação de razões sociais, culturais, econômicas ou pessoais. 

De acordo com a terminologia médica, segundo Lacadena[51], todas as vezes que se faz menção 

a enfermidades ligadas ao sexo, se está fazendo referência implícita a patologias produzidas por 

genes recessivos situados no segmento diferencial do cromossomo X. 

Por outro lado, os caracteres patológicos podem ser parcialmente ligados ao sexo (ligamento 

parcial) ou totalmente ligados ao sexo (ligamento total). 

            Doenças como a hemofilia, as distrofias musculares, a síndrome do X frágil (segunda 

causa mais freqüente de retardo mental, depois da Síndrome de Down), são apenas alguns dos 

exemplos das patologias cuja expressão estão diretamente ligadas ao cromossomo X. 

            Estas enfermidades se caracterizam pela presença de genes deletérios ligados a este 

cromossomo. Uma vez que na mulher os gametas são dotados de dois cromossomos X (genótipo 

XX), é necessário que os dois estejam comprometidos pela mesma patologia, para que a mesma 

se expresse, o que é muito raro. No caso de apenas um deles estar afetado, a mulher é 

considerada apenas portadora sã da patologia, não exteriorizando, portanto o seu quadro clínico. 

            No caso masculino, como o genótipo se apresenta como XY, é suficiente que o único 

cromossomo X esteja afetado pela doença para que a mesma se apresente em toda a sua 

plenitude. Neste caso 100% da prole masculina de uma paciente detentora de uma patologia a 

herdará, contra 50% dos filhos homens gerados por mulheres que apenas são portadoras sãs 

destas doenças. 

 Por este motivo, na terapia gênica relativa ao tratamento de patologias hereditárias ligadas ao 

sexo é suficiente que se evite o nascimento de crianças do sexo masculino, para se evitar a 

disseminação da doença. 

Existe também a possibilidade de ligamento "absoluto" com o cromossomo Y (caracteres 

holandricos), que configuram os casos de patologias das quais só padecem pessoas do sexo 

masculino, ou seja 100% da prole masculina expressaria a afecção. 

De acordo com Lacadena[52] as técnicas de seleção de sexo na espécie humana podem se 

realizar a nível de gametas ou de embriões, com perspectivas éticas e legais diferentes em cada 

um dos casos.  

Existem três técnicas que viabilizam a seleção sexual, quais sejam a que, através da reprodução 

assistida seleciona os gametas antes da fecundação, aquela que identifica o sexo do embrião e 
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realiza a transferência apenas daqueles do sexo desejado (os embriões excedentários têm como 

possibilidades de destino a destruição, a doação para casais inférteis e a utilização com fins 

experimentais), e por fim, o abortamento, sempre que a biópsia do vilo corial, a amniocentese, 

ou ao exame de ultra-sonografia evidenciarem um feto com o sexo diverso do desejado. 

 Desta forma se configura muito mais recomendável selecionar-se gametas e realizar a 

inseminação artificial dos escolhidos, do que empreender a escolha dentre embriões obtidos por 

FIV, o que implica na possível destruição dos não escolhidos. 

As técnicas de seleção sexual, além de gerarem maior expectativa quanto ao desempenho futuro 

do novo ser, direcionam o do sexo do embrião o que certamente causará um desequilíbrio no 

percentual entre homens e mulheres, o que poderá determinar uma alteração no comportamento 

social e até sexual da espécie. 

Observa-se, entretanto que muitos países possuem uma tendência em apoiar as práticas de 

aperfeiçoamento genético como forma de diminuir o percentual de nascimentos de pessoas 

portadoras de doenças hereditárias graves com deficiências físicas e mentais, no sentido de 

aliviar o peso das altas cifras relativas às despesas com assistência sanitária e previdência social 

dispensadas a estas pessoas. 

Em nosso país, o Conselho Federal de Medicina ao referir-se à seleção de sexo preconiza que 

"as técnicas de reprodução assistida não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o 

sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar 

doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer". [53] 

Desta forma, resta patente que o direcionamento da escolha do sexo na espécie humana se 

afigura como um procedimento deletério, em função principalmente da possibilidade da 

ocorrência de desequilíbrio na relação quantitativa entre os sexos, com conseqüências ainda 

imprevisíveis para o ecossistema terrestre. 

  

  

4 O MEIO AMBIENTE E SUAS REDES 

  

4.1 As Conexões Ocultas 

  

  

            O advento do século XXI trouxe consigo a constatação de que os mais recentes avanços 

da genética estão forçando os biólogos moleculares a questionarem muitos dos conceitos 

fundamentais sobre os quais se baseavam originalmente as suas pesquisas. [54] 
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            A engenharia genética que sempre optou por uma abordagem linear e mecânica dos seus 

conceitos, necessitou segundo Capra, apropriar-se do conceito de redes, um dos elementos 

essenciais da revolução informática, para adaptá-la às funções biológicas. [55] 

            Sendo assim, está ocorrendo uma profunda alteração que se caracteriza pela mudança do 

ponto de vista através do qual o elemento principal deixa de ser a estrutura das seqüências 

genéticas e passa a ser a organização das redes metabólicas, ou seja, a genética passa a se 

transformar em epigenética, e o pensamento reducionista evolui para o pensamento 

sistêmico. [56] 

            Uma das características principais dos sistemas complexos não lineares é o fato de 

manifestarem certa "estabilidade estrutural". Uma bacia de atração pode ser perturbada ou 

deformada sem mudar as características básicas do sistema. Isto é facilmente observável no caso 

de um embrião em fase de desenvolvimento, quando as condições iniciais do processo, podem, 

até certo ponto serem modificadas sem perturbar seriamente o desenvolvimento do todo.[57] 

            A trajetória evolutiva dos seres vivos em nosso planeta vem demonstrar que apesar dos 

sistemas biológicos se apresentarem como organismos "fechados" no que diz respeito à sua 

estrutura (são redes autopoiéticas) na verdade se configuram como "abertos" do ponto de vista 

material e energético. Para se manterem vivos os mesmos precisam se alimentar de um fluxo 

contínuo de matéria e energia assimiladas do ambiente.[58] 

Dessa forma atualmente se sabe que todos os processos biológicos associados aos genes são 

regulados pelas redes celulares nas quais se inserem os genomas, e que os padrões de atividade 

genética mudam continuamente de acordo com as mudanças que ocorrem no ambiente 

celular.[59] 

Resta também patente que todos os vegetais fazem parte de ecossistemas complexos, tanto 

acima quanto abaixo do solo, nos quais a matéria orgânica e inorgânica se movimenta 

continuamente. [60] Os animais, que se alimentam de vegetais e de outros animais, devolvem ao 

solo matéria orgânica modificada através dos seus excrementos e por fim do próprio corpo 

morto. 

Da mesma forma o ar atmosférico é sorvido e modificado pelos seres animais e vegetais, 

sofrendo variações a depender das influências quantitativas e qualitativas destes. 

Sendo assim pode-se supor que, quando a visão sistêmica da vida for adotada pelos cientistas, 

pelos técnicos e pelos líderes políticos e empresariais, a biotecnologia será radicalmente 

diferente. 

Entretanto as novas e sofisticadas técnicas de sequenciamento do DNA e de pesquisas genéticas 

desenvolvidas recentemente evidenciam cada vez mais, que os conceitos de determinismo 

genético - ente os quais se inclui o conceito de programação genética e quiçá o próprio conceito 

de gene - não correspondem à exata realidade e precisam ser revistos.[61] 

Não partirá mais do desejo de controlar a natureza, mas sim de aprender com ela, de tê-la como 

mentora e não como mera fonte de matéria prima. Em vez de tratar a teia da vida como 
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mercadoria faz-se necessário respeitá-la como o próprio contexto onde se desenrola a nossa 

existência. [62] 

                                                                        

                                                                                                                                                           

                                                                    

4.2 Ecologia, Ecocidadania e Bioética Global 

  

  

A palavra ecologia, cunhada pela primeira vez em 1866, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel 

(1834 - 1919), definindo através do próprio radical da palavra o seu significado, que se reporta 

ao estudo do inter-retro-relacionamento de todos os sistemas vivos e não-vivos entre si e com o 

meio ambiente. [63] 

Denotando uma preocupação com o habitat comum da humanidade, a palavra ecologia deriva do 

grego oikos, que significa casa, morada. Do mesmo modo economia significa gerenciar as 

necessidades da casa e ecumenismo se reporta ao sentido de fazer com que os que vivem nesta 

casa comum se comportem dignamente e não se hostilizem entre si. Desta forma ecologia, 

economia e ecumenismo provêm da mesma raiz, ou seja,casa, na qual todos devem caber. [64] 

Para Félix Guattari[65] a ecologia, para ser bem internalizada e compreendida necessita ser 

avaliada através de três vertentes, quais sejam a ecologia mental, a ecologia social e a ambiental. 

Longe da visão limitada do ambientalismo e do preservacionismo, esses três ângulos de 

interpretação da natureza, estabelecem uma nova visão ecológica da realidade, na qual a 

ecologia está articulada com as relações sociais e com a subjetividade. [66] 

Na intenção de estabelecer um sistema que possibilite a articulação dos três registros ecológicos 

por ele sugeridos, o do meio ambiente (oikos), das relações sociais (socius) e da subjetividade 

humana (ego), propôs a imprescindibilidade de uma ação ético política denominada ecosofia, 

que deve traçar os rumos da busca por uma nova maneira de ser e de se portar frente ao 

mundo.[67] 

A ecosofia social se refere à necessidade de reconstrução das relações humanas nos mais 

diversos níveis, consistindo, fundamentalmente, no desenvolvimento de práticas específicas que 

permitam modificar e reinventar[68] "maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto 

urbano, do trabalho, etc...", ou seja, reconstruir as modalidades do ser-em-grupo. [69] 

A ecosofia mental, por seu turno, busca reinventar meios do sujeito se relacionar com o seu 

corpo e com o inconsciente. Procura antídotos para a uniformização midiática e telemática, 

próprias do desenvolvimento tecnológico, que desembocou na formação da sociedade 

contemporânea, ou seja, busca estabelecer novas formas de autonomia frente ao processo de 

massificação decorrente do modo de produção e de consumo do pensamento capitalista.[70] 
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A faceta ambiental da ecosofia tem como objetivo descentrar radicalmente as lutas sociais e as 

maneiras de assumir a própria psique, uma vez que o pensamento ecológico se apresenta como 

um processo desestabilizador dos anseios da sociedade contemporânea, a qual se confronta com 

as suas instabilidades quando se vê diante dos riscos ambientais. [71] 

Por outro lado Pessini e Barchifontaine[72] apresentam uma quarta vertente além das três já 

referidas, que foi denominada de ecologia integral, que parte de uma nova visão da Terra, 

inaugurada pelos astronautas a partir dos anos 60, quando, ao terem o privilégio de observá-la ao 

longe, puderam perceber que o planeta e os seres vivos que nele habitam emergem como uma 

única entidade.[73] 

A Terra, portanto, se afigura como um superorganismo vivo, a que alguns cientistas denominam 

Gaia, com calibragens refinadíssimas de elementos físico-químicos e auto-organizacionais que 

somente um ser vivo pode ter. [74] 

A Bioética, dessa forma foi inicialmente concebida como uma "ponte para o futuro" título 

inclusive conferido ao primeiro livro de Van Rensselaer Potter, que em 1971 cunhou o 

neologismo como uma forma de oferecer alternativas através de uma ciência ética, no sentido de 

garantir a sobrevivência humana a longo prazo .[75] 

Oncologista, professor e pesquisador da Universidade de Wisconsin (EUA), concebeu a bioética 

ponte (bridge bioethics) como uma nova disciplina que estabeleceria uma ponte entre a ciência 

biológica e a ética, ou seja, entre a ciência e as humanidades, na qual a função de "ponte" exigia 

a aproximação da ética médica e da ética ambiental, em escala mundial, para preservar a 

sobrevivência humana.[76] 

A partir deste conceito, que reconstruiria a ética médica a longo prazo, surgiu a necessidade de 

realizar conexões com uma ética ambiental e suas diretrizes imediatas, o que originou a segunda 

fase da bioética ponte, denominada bioética global.[77] 

Esta segunda etapa se configurou como um sistema cuja missão foi a definição e o 

desenvolvimento a longo prazo de uma ética para a sobrevivência humana sustentável, se 

expressando como uma moralidade que resultaria da construção de uma ponte entre ética médica 

e ética ambiental.[78] 

Tal sistema, baseado em intuições e reflexões circunscritas pelo conhecimento empírico de todas 

as ciências, conclamou os eticistas médicos a considerar o significado original da Bioética e 

estender seus pensamentos e atividades para assuntos de saúde pública em escala mundial, no 

sentido de que não levassem em conta apenas as decisões clínicas do dia-a-dia, mas também as 

conseqüências das ações que recomendam ou deixam de considerar. [79] 

Na década de 90, o surgimento de novos dilemas éticos levaram o prof. Peter Whitehouse, da 

Universidade de Cleveland, Ohio, a conceber um nova dimensão da bioética, desta vez 

preocupada em explorar as questões mais profundamente que o mero empirismo, exigindo 

distinções interiores entre certo e errado, que por sua vez não são rapidamente quantificadas. 

Surge então a bioética profunda (deep bioethics) que alberga a genética e os desdobramentos 

referentes aos seus procedimentos.[80] 
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Existem no planeta quatro interações básicas que constituem os princípios diretores do universo 

e de todos os seres, inclusive os seres humanos. A galáxia mais distante se encontra sob a ação 

das energias primordiais, através da qual tudo se mantém ligado num equilíbrio dinâmico, 

aberto, passando pelo caos que é sempre gerativo, pois propicia um novo equilíbrio mais alto e 

complexo, desembocando numa nova ordem, rica em potencialidades.[81] 

Ainda para este autor, o holismo não significa uma mera soma de partes, mas a captação da 

totalidade orgânica, una e diversa em suas partes, porém sempre articuladas entre si na 

totalidade, e constituindo-se no todo.[82] 

Ainda segundo Sass,[83]o mundo contemporâneo demanda uma nova forma de pensar e de agir, 

que repudie os sistemas fechados, as estatísticas, a histeria do consumo e inaugure uma era de 

relações mais afetuosas entre as pessoas, de interesse pelo mundo interior do outro, de 

substituição da angústia e da ansiedade pela sabedoria diante dos fatos naturais da vida. A autora 

defende o retorno dos prazeres simples, do convívio pessoal, do contato com a natureza. 

            Não há meio ambiente digno se existem injustiças e desigualdades sociais. A redução do 

modelo de desenvolvimento ao econômico pura e simplesmente é inaceitável. O desafio é 

elaborar uma ecologia humana que cultive a ética da responsabilidade pelo futuro, na construção 

de uma sociedade justa e solidária, de forma que não se pode pensar em um cenário novo que 

promova qualidade de vida e saúde sem uma reestruturação das realidades sociais, econômicas e 

políticas. [84] 

            De acordo com essa perspectiva é que se fala no terceiro mundo, de uma ecologia social, 

ou de uma ética sócio-ambiental, que integre ecologia e justiça social. [85] 

  

5 NEO EUGENIA LIBERAL COMO FATOR DE DESEQUILÍBRIO DO MEIO 

AMBIENTE 

  

            A ciência e a técnica estiveram até o momento informalmente aliadas ao princípio liberal 

de que todos os cidadãos devem ter a mesma chance de moldar sua própria vida de maneira 

autônoma.[86]          

            Desta forma, na medida em que um indivíduo toma no lugar de outro uma decisão 

irreversível, interferindo profundamente na constituição orgânica do segundo, a simetria da 

responsabilidade, em princípio existente ente pessoas livres e iguais, torna-se limitada. Ao 

contrário, o adulto nesse caso permanece totalmente dependente da decisão tomada por um 

terceiro, que, diga-se de passagem, não pode ser reconsiderada, não tendo, portanto a chance de 

re-estabelecer a simetria da responsabilidade, necessária para o relacionamento 

entre peers (iguais), através do caminho retroativo de uma auto-reflexão ética. [87] 
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            A manipulação dos genes toca em questões relativas à identidade da espécie, sendo que a 

autocompreensão do homem enquanto um ser de sua espécie também compõe o contexto em que 

se inscrevem nossas representações do direito e da moral. [88] 

A eugenia liberal se caracteriza justamente por não reconhecer um limite entre intervenções 

terapêuticas e de aperfeiçoamento, permitindo que as alterações ocorram de acordo com as 

preferências individuais dos integrantes do mercado. [89] 

Do ponto de vista liberal, as novas técnicas de reprodução, tanto quanto a substituição de órgãos 

ou a morte mediamente assistida, apresentam-se como um aumento da autonomia pessoal. No 

entanto, somente a técnica genética que tem em vista a seleção e a alteração das características, 

bem como a pesquisa necessária para tanto e destinadas a terapias gênicas futuras constituem 

uma nova espécie de desafio. Estas colocam à disposição aquela base física do "que somos por 

natureza". [90] 

Desta forma a distinção entre "aquilo que a natureza criou" (incluindo a evolução) e "aquilo que 

iniciamos no mundo com o auxílio desses genes" traça um limite entre o que somos e o modo 

como lidamos com essa herança sob nossa própria responsabilidade. Esse limite crucial entre o 

acaso e a livre decisão forma a espinha dorsal da nossa moral.[91] 

Com isso, o problema conceitual proposto pela delimitação ente prevenção e eugenia 

transforma-se numa questão de legislação política. "Protagonistas da evolução" ou até "brincar 

de Deus" são as metáforas, para uma autotransformação da espécie, que parece eminente. [92] 

Sendo assim o quadro que se delineia com a adoção da eugenia liberal poderá ser revertido no 

sentido de que o ser humano passe a entender a "moralização da natureza humana" no sentido de 

auto-afirmação de uma autocompreensão ética da espécie, da qual depende o fato de ainda 

continuamos a nos compreender como únicos autores da nossa história de vida e podermos nos 

reconhecer mutuamente como pessoas que agem com autonomia.[93] 

  

5.1 POR UMA REGULAMENTAÇÃO DAS TÉCNICAS BIOMÉDICAS 

  

  

            De acordo com Casabona[94], faz-se necessário considerar que o Direito não é o único 

mecanismo disponível para garantir a convivência social, havendo outros meios sociais de 

regulação não menos importantes e efetivos. 

             Por outro lado, estes instrumentos para possuírem efetividade como fonte de coação 

estatal frente ao indivíduo, necessitam possuir uma configuração democrática e plural, assim 

como estar submetido ao Direito no que tange aos seus efeitos inerentes ao respeito aos direitos 

fundamentais e liberdades públicas, tendo a dignidade da pessoa humana como princípio diretor 

geral. 
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            No que tange à intervenção do legislador quanto à regulação das matérias relacionadas 

com as biociências, inclusive no campo da genética humana, existem três premissas inafastáveis 

que são o consenso, a gradualidade e a provisionabilidade. 

            A primeira delas versa sobre a não necessidade de intervenção do Direito naquelas 

matérias em que já foram estabelecidos pontos de consenso, seja no âmbito nacional, 

supranacional ou internacional. A partir destas questões "pacíficas" pode-se então evoluir para as 

discussões dos pontos que ainda estão controversos. 

            Ainda conforme Casabona[95], a segunda premissa deriva da primeira, uma vez que 

consiste em aguardar-se a obtenção da maior segurança possível no que diz respeito ao resultado 

dos experimentos científicos, levando-se em conta também a freqüência das demandas sociais 

que geram e sua conseqüente conflitividade. 

            A terceira premissa, a provisionalidade, preconiza que o legislador precisa estar 

consciente que as matérias biológicas são facilmente mutáveis, tanto do ponto de vista científico 

(uma vez que novas descobertas podem surgir repentinamente), como também do ponto de vista 

social, uma vez que a evolução da sociedade traz modificações as vezes abruptas nos costumes. 

Segundo Paulo Otero[96], encontra-se na normatização referente às novas práticas biomédicas 

um campo propício para discussão a respeito dos limites e da imperatividade da intervenção do 

Direito e do Estado, uma vez que as principais questões relativas aos institutos estruturantes do 

Direito tais como as relações entre Direito e moral, os critérios de decisão do legislador e do 

julgador na criação de soluções normativas ou concretas, cujas configurações, provenientes do 

Direito Romano têm permanecido intocáveis através dos tempos.  

            Logo, uma regulação legislativa deste jaez não pode aspirar uma vigência indefinida, 

uma vez que a vida de relação pode vir a impor uma revisão de seus aspectos materiais, 

inclusive havendo a possibilidade de imposição formal e prévia de prazos revisionais para a 

mesma. 

            O papel do legislador, de uma "delicadeza" ímpar consiste em equilibrar estas premissas 

no sentido de evitar que ocorram danos irreparáveis em relação ao desenvolvimento não bem 

conhecido de algumas práticas, assim como cuidar para que não se oponham freios e obstáculos 

desproporcionais às aplicações benéficas destas técnicas como, por exemplo, na terapia gênica 

na linha somática. [97] 

            Por outro lado, para Otero[98] as dificuldades do aplicador do direito são as mesmas do 

legislador, no sentido que procura determinar a ordem axiológica e teleológica a ser perseguida 

na definição das opções decisórias frente à nova dimensão vislumbrada pelas recentes questões 

relativas à biotecnologia aplicada à prática médica. 

            Sendo assim, assevera o mesmo autor, que outra dificuldade encontrada na pacificação 

de questões desta ordem consiste na falta de regulamentação expressa pelo direito positivo, uma 

vez que as situações em pauta sequer existiam à época da elaboração da maioria dos diplomas 

legislativos, principalmente levando-se em conta que quase todas as regras jurídicas relativas aos 

países de matriz romano-germânica se baseiam na lei escrita. 
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            No mesmo viés depreende-se que a omissão de qualquer disciplina normativa pelo 

Direito mostra-se sempre política e axiológicamente comprometida, uma vez que a neutralidade 

jurídica na verdade não existe. No campo da genética e bioética, estas omissões legislativas 

podem se tornar particularmente perigosas, uma vez que podem ensejar a alegação dos 

chamados direitos fundamentais contra natura, aqueles criados pelo homem contra o próprio 

homem, como por exemplo a  admissão da "coisificação" do humano[99]. 

            Desta maneira depreende-se que a reflexão jurídica não deve jamais possuir caráter 

meramente especulativo, alijado da realidade, sendo necessário neste caso o concurso da 

atividade do legislador e dos tribunais, aliados às contribuições oferecidas por outras instâncias 

não jurídicas.[100] 

Por outro lado a adoção das práticas bioteconologicas no que tange às modificações de 

caracteres genéticos a título reprodutivo, terapêutico ou simplesmente neo-eugênico está sujeita 

a responsabilização civil[101], pois todas as vezes que seu objetivo não for alcançado, se os 

atores envolvidos no processo não se considerarem convenientemente informados ou a criança 

futuramente se sentir lesada no que tange aos seus direitos fundamentais, estes terão direito a 

pleitear indenização.                                       

 Por outro lado, é cediço que é possível a ocorrência de erros na operacionalização destas 

práticas biotecnológicas, de forma que o indivíduo gerado poderá carregar em toda sua 

existência, limitações e até deformidades importantes, inclusive não previstas pelos geneticistas. 

            No campo das ciências naturais experimentais, essa tecnização da natureza humana 

simplesmente dá continuidade à conhecida tendência de tornar progressivamente disponível o 

ambiente natural. Porém nessa perspectiva do mundo da vida, a atitude humana certamente se 

modifica tão logo a tecnização ultrapassa o limite entre a natureza "externa" e a "interna". [102] 

            Desta forma, tudo aquilo que se tornou tecnicamente disponível por meio da ciência deve 

voltar a ser normativamente indisponível por meio do controle moral. [103] 

            Por certo, pode-se alcançar um patamar diferente quando a humanidade entender que a 

"moralização da natureza humana", no sentido de uma auto-afirmação de uma autocompreensão 

ética da espécie depende do fato de ainda continuarmos a nos compreender como únicos autores 

de nossa história de vida e a partir daí conseguirem-se reconhecer mutuamente como pessoas 

que agem com autonomia. 

Portanto hoje, diante da obscenidade das práticas reificantes sobre a vida humana, faz-se 

necessário nos perguntar se gostaríamos de viver numa sociedade que adquire considerações 

narcísicas pelas próprias preferências, ao preço da insensibilidade em relação aos fundamentos 

normativos e naturais da vida. [104] 

A partir desse ponto, destaca-se a combinação normativa e discreta entre a intangibilidade da 

pessoa, ordenada moralmente e garantida judicialmente, e a indisponibilidade do modo natural 

de sua representação corporal. [105] 
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A proteção jurídica, portanto poderia encontrar expressão em um direito a uma herança genética 

em que não houve intervenção artificial, desde que a ponderação moral e a formação 

democrática da vontade conduzissem a este resultado. [106] 

Sendo assim, a ética do poder ser si mesmo transforma-se numa dentre várias 

alternativas, [107] uma vez que é justamente nas dimensões em que os limites são pouco 

definidos, que se faz necessário traçar e impor fronteiras precisas. [108] 

  

6 CONCLUSÕES 

  

1. Entende-se que a investigação científica e suas possíveis derivações e aplicações não são 

unidirecionais, porém se configuram como indubitáveis os benefícios auferidos pela humanidade 

em função da adoção das novas práticas tecnológicas na área da biomedicina. Não é cabível, 

portanto, se considerar intrinsecamente deletérios os efeitos da biotecnologia. 

  

2. Por outro lado, o poder outorgado aos seus agentes por estas práticas, não somente pode dar 

vazão à tentação eugênica (ações que podem inclusive ser manipulados por Estados autoritários), 

assim como os riscos inerentes a tais procedimentos, podem causar prejuízos e agressões à esfera 

privada do indivíduo. 

  

3. Os genótipos humanos manipulados serão, no caso da reprodução assistida e terapia gênica 

germinal transmitidos para os descendentes, incorporando-se definitivamente ao patrimônio 

genético da espécie. 

  

4. Não se pode olvidar o fato de que a existência de uma programação eugênica do próprio 

patrimônio hereditário limita a configuração autônoma da vida do indivíduo, e mina as relações 

fundamentalmente simétricas entre pessoas livres e iguais. 

  

5. O limite entre as práticas meramente reprodutivas e terapêuticas da espécie humana e as 

técnicas neo-eugênicas é representado pela beneficência estrita, ou seja, pela capacidade que 

essas ações possuem de curar doenças ou propiciar o nascimento de filhos em casais estéreis. 
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6. Faz-se, portanto imprescindível delimitar a zona em que as práticas neo-eugênicas são 

consideradas estritamente benéficas daquelas outras em se encontram embutidos efeitos 

deletérios para o indivíduo e sua espécie. 

  

7. As alterações genéticas encetadas por estas práticas tenderão a alterar com certeza, porém de 

forma e com prazo ainda imprevisível o curso evolutivo da espécie, imprescindível para o a 

manutenção do equilíbrio dos biossistemas terrestres. 

  

8. Este fato determinará as condições de vida dos nossos descendentes remotos, de forma que, 

práticas biomédicas no campo da genética direcionadas de forma inconseqüente ou 

inescrupulosa irão ferir diretamente o direito das gerações futuras a um meio ambiente 

equilibrado e conseqüentemente a uma vida digna. 

  

9. A Terra é um superorganismo vivo, de maneira que todas as formas de vida que dela fazem 

parte, desde as mais rudimentares até a mais complexa, o homem, se encontram intimamente 

imbricadas numa rede de conexões muitas vezes ocultas, o que propicia que uma alteração em 

umas das partes, se repercuta no todo de maneira inexorável. 

  

10. Desta forma, práticas neo-eugênicas liberais, realizadas em atendimento a interesses diversos 

e encetadas em várias direções, tenderão a causar uma repercussão deletéria a nível planetário no 

que tange à evolução da vida na Terra. 
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O DIREITO DAS GERAÇÕES FUTURAS A UM PATRIMÔNIO GENÉTICO NÃO
MODIFICADO

LAW OF FUTURE GENERATIONS TO A NON-MODIFIED GENETIC HERITAGE

Danielle De Jesus Dinali
Fernando Horta Tavares

RESUMO
Este estudo busca elucidar a relação entre a terapia gênica e a possibilidade de modificação do
patrimônio genético humano, com reflexos na Vivência das Gerações Futuras. Perpassando pela
história do eugenismo, percebe-se que em várias décadas os métodos de aperfeiçoamento da
raça humana permitiram o extermínio de seres ditos “imperfeitos”, por deterem deficiências ou
enfermidades. Já o neo-eugenismo não pretende o homicídio “justificado”, mas sim a aplicação
de Ciência para se evitar que um recém-nascido seja acometido por uma doença. Com os
avanços da ciência aplicada à genética surge também a possibilidade dos pais escolherem as
características genéticas dos futuros filhos. A partir daí questiona-se: Seriam estes futuros seres
humanos titulares do direito de possuírem um material genético não modificado? Segundo a
visão geral dos doutrinadores Helena Pereira de Melo, Jürgen Habermas e Hans Jonas a
preservação do patrimônio genético humano não é apenas um direito individual, mas sim um
direito-dever da humanidade em preservar a constituição genética natural da sua própria
espécie. Direito-dever este já resguardado na Alemanha e União Européia, que possuem a
descrição literal do “direito das gerações futuras a um patrimônio genético não modificado”,
salvo nos casos de intervenção terapêutica. Assim, a aplicação da engenharia genética
apresenta-se como uma forma de se garantir melhores condições de saúde. Todavia, frente à
impossibilidade deste futuro Ser manifestar seu consentimento sobre tal intervenção faz-se
necessária a criação de instrumentos jurídicos para se coibir o manuseio de técnicas que não
visem à melhoria da saúde do homem, bem como responsabilizar aqueles que se utilizam delas
apenas para satisfazer desejos egoístas.
PALAVRAS-CHAVES: Eugenia. Terapia Gênica. Gerações Futuras. Direito da Coletividade.
Responsabilidade. 

ABSTRACT
This study seeks to elucidate the relationship between gene therapy and the possibility of
modifying the human genetic heritage, reflected in the Experience of Future Generations. Passing
through the history of eugenics, it is noticed that for several decades, methods of improving the
human race led to the extermination of human beings called "imperfect" because they have
disabilities or illnesses. Already the neo-eugenics is not intended to murder "justified", but the
application of science to ensure that a newborn is affected by disease. With advances in applied
science to genetics there is also the possibility for parents to choose the genetic characteristics
of future children. Thereafter question: Were these future human beings with rights of having an
unmodified genetic material? According to the overview of the doctrine of Helena Pereira de
Melo, Jürgen Habermas and Hans Jonas preservation of the human genetic heritage is not only
an individual right but a right and duty of mankind to preserve the natural genetic makeup of
their own species. Right and duty is already sheltered in Germany and the European Union,
which have a literal description of "the right of future generations to an unmodified genetic
heritage," except in cases of therapeutic intervention. Thus the application of genetic engineering
is presented as a way to ensure better health. However, faced with the impossibility of this
future be express consent to such intervention becomes necessary to create legal instruments to
curb the handling techniques that do not relate to the improvement of human health, and blame
those who use them only for satisfy selfish desires.
KEYWORDS: Eugenia. Gene Therapy. Future Generations. Law Collective. Responsibility.

1 Introdução
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A busca pelo corpo perfeito é um desejo de longa data. Desde a evocação aos deuses gregos temos histórias

de práticas de aperfeiçoamento da forma humana seja física, seja mental. (MELO, 2008, p. 22).

Mas, não somente o melhoramento da forma física e intelectual era buscada, pois os imperadores romanos e

os gregos, também visavam uma espécie de “limpeza social” no sentido de tirar daquelas sociedades os indivíduos

ditos como “inúteis”, uma vez serem portadores de deficiência física ou doenças graves.

Na efetivação de tal objetivo crianças foram jogadas ao rio Tigre ou do monte Taigetos.

Mais tarde, com a disseminação da idéia de “hierarquia entre as raças humanas”, Adolf Hitler perseguiu e

exterminou mais de seis milhões de judeus dando início a um verdadeiro “massacre humano” em nome de uma

“purificação” da raça ariana. (MELO, 2008, p. 40).

No período do regime nazista alguns cientistas alemães desenvolveram vários experimentos humanos,

legitimados por um governo que defendia a eugenia radical, ou seja, buscavam formas de se obter uma sociedade

livre de doenças e indivíduos que poderiam comprometer a suposta superioridade da raça ariana.

Após as atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial a humanidade passou a ter quase que uma

aversão à ciência aplicada ao ser humano, ou pelo menos passou a procurar meios de limitá-la.

Todavia, com o desenvolvimento da engenharia genética, das células tronco e, principalmente, da terapia

gênica ficou demonstrado que os avanços científicos também podem ser empregados em benefício da saúde humana.

(CASABONA, 2002, p. 29).

A terapia gênica pode ser entendida, a partir destes estudos, como um método de se intervir no material

genético humano a fim de se evitar o desenvolvimento de determinada doença.

Todavia, com o desenvolvimento da engenharia genética outras formas de manipulação do genoma humano

foram cogitadas. Frente às possibilidades de se alterar a estrutura genética de um futuro filho, alguns pais poderiam

simplesmente projetar seu descendente, determinando a cor dos olhos, sexo, estatura, etc.

Sobre esta questão, Jürgen Habermas (2004, p. 67) lança suas preocupações no sentido de que, a um longo

prazo, a aplicação das técnicas gênicas poderia alterar a constituição genética da espécie humana, pois todos os recém

nascidos seriam programados de forma a atender os caprichos de seus pais ou até os interesses de empresas ou

governos.

Para Habermas (2004, p. 71) não seria difícil pensarmos em uma sociedade onde os seres humanos

nasceriam apenas para atender aos interesses particulares, ou seja, as indústrias poderiam projetar futuros

funcionários mais resistentes; os governantes comandariam cidadãos mais dóceis e assim por diante.

Neste sentido, limites e responsabilidades à aplicação da engenharia genética devem ser estabelecidos, pois a

estrutura genética humana intocável é um direito coletivo da humanidade (MELO, 2008, p. 188)

Alguns países, como por exemplo, Áustria, França e Suíça, já possuem em seus ordenamentos jurídicos

proibições ao emprego da manipulação genética humana. Todavia, no Brasil a legislação sobre o assunto é bastante

genérica ou até omissa, uma vez que se encontra “anos luz” de acompanhar o desenvolvimento da ciência ou até da

sociedade, quer dizer, há um visível descompasso entre aqueles avanços científicos e o Direito. (CASABONA, 2002, p.

77).

Assim, o presente trabalho tem por objetivo elucidar como a aplicação da engenharia genética pode ser

possível, sem que se desrespeitem os direitos coletivos da humanidade.        
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2 EUGENIA

 

Durante todo o desenvolvimento da ciência o homem tentou melhorar a sua própria condição de vida na

terra. Assim, as práticas eugênicas sempre foram almejadas como forma de se aprimorar a espécie, seja pelo

isolamento dos doentes acometidos por Lepra, por exemplo, seja com a descoberta de remédios ou vacinas a fim de

se curar ou evitar as diversas moléstias.  

O conceito de eugenia proposto por Luís Archer (1995, p. 74) classifica tal instituto em duas espécies: a

Eugenia positiva, a qual é o conjunto de técnicas que favorecem a propagação de determinadas características

humanas consideradas benéficas e a Eugenia negativa, que desfavorecem a disseminação de outras características

ditas maléficas, tais como doenças. 

Fernando Regateiro (1996, p. 5), por sua vez, apresenta um conceito único para a eugenia, todavia, mais

completo e atual. Segundo o referido autor eugenia é a

 
Aplicação racional das leis da genética, da reprodução humana com o fim de melhorar, em futuras gerações, as qualidades
hereditárias de uma população inteira do ponto de vista físico e/ou moral. Pode-se também evitar ou pelo menos limitar a
passagem de doenças e predisposições mórbidas aos demais descendentes, cuja causa está na própria constituição do individuo, ou
ainda de selecionar os indivíduos mais fortes e sãos e de melhores condições de inteligência e caráter, melhorando os indivíduos
da espécie humana através de casamento de seletivo”.  (REGATEIRO, 1996, p. 5).

 
Segundo Helena Pereira de Melo (2008, p. 20) a história da eugenia pode ser dividida em três

fases, quais sejam a arcaica, a clássica e a do neo - eugenismo.
O eugenismo arcaico, presente na Antiguidade, é representado pelas tentativas de se evitar que

certos pais transmitissem suas características aos seus filhos. Desta forma, proibiam a procriação entre
criminosos, o incesto e as relações sexuais entre parentes, por serem geradores de ditos “filhos mal
formados”. (MELO, 2008, p. 20)

Neste período as doenças eram encaradas como castigos dos Deuses, assim gerar uma criança
com deformação significava uma pena aplicada aos seus pais por terem cometido um pecado.

Na legislação de Esparta, descrita por Plutarco, os anciãos examinavam o recém-nascido e, se o
julgasse disforme era determinado o seu lançamento do topo do monte Taigetos, pois assim seria melhor
para o Estado, ou seja, as leis espartanas admitiam o infanticídio por razões eugênicas, uma vez que os
recém-nascidos que não satisfaziam determinadas exigências não lhes eram permitido sobreviver. Vale
lembrar que nesta época havia um culto à forma física perfeita, atingida em seu último grau pelos Deuses.

Na Roma Republicana (séc. V a.C. a séc. I a.C.) era adotada a mesma seleção, pois o pater
famílias dispunha livremente do poder de decidir se o recém nascido de sua família poderia viver ou não.

Na Antiguidade, portanto, a eugenia era aplicada como uma forma de se obter um descendente
mais belo e são. Conseqüentemente, para se alcançar uma população sem doenças hereditárias lançava-se
as crianças rejeitadas, pois doentes ou deficientes, ao Rio Tigre, em Roma; do alto do monte Taigeto, em
Esparta ou eram abandonadam em florestas. Com tais atos, os governantes pretendiam que as cidades não
ficassem carregadas de seres “pouco úteis”.

Ainda na busca de uma população mais “perfeita”, era favorecido, todavia, a procriação da elite
no poder. Assim, práticas de incesto foram adotadas pelas dinastias incas e egípcias, a fim de se preservar
uma dita “pureza de estirpe”.
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Neste sentido, exemplifica Helena Pereira de Melo (2008, p. 22) que na Antiguidade
 

O Inca e o Faraó por descenderem do Sol, só podiam casar com irmãs ou primas. (...). De igual modo Aristóteles determinou que
deveria o legislador cuidar da boa conformação do corpo dos súditos, competindo-lhe para alcançar este objetivo bem regular os
casamentos, determinando a idade e a compleição dos que julgar admissível na sociedade conjugal.  Aristóteles defende ainda que
não deveria ser permitido criar nenhuma criança mutilada e em caso de natalidade excessivamente alta se façam abortar as mães
antes que seu fruto tenha sentimento e vida, pois e nisso que se distingue a supressão de perdoável da que e atroz. (MELO, 2008,
p. 22)

 
O eugenismo clássico, por sua vez, está compreendido entre o período do final do século XIX até

1945. Este foi defendido por biólogos e médicos, tais como Charles Darwin e Francis Galton, que
pretendiam desenvolver a ciência do melhoramento de uma raça, ou seja, estudar os fatores socialmente
controláveis que poderiam elevar ou abaixar as qualidades raciais das gerações futuras, tanto física quanto
mentalmente.

Assim, foram desenvolvidos “enunciados básicos do mecanismo da seleção das espécies de cuja
aplicação resulta a seleção natural segundo o qual apenas os indivíduos mais aptos sobreviveriam”.
(MELO, 2008, p. 25)

Por volta de 1869 esta idéia foi aprimorada por Galton que se propôs testar se as características
naturais dos homens são hereditárias exatamente nos limites e contornos em que estão manifestadas em
seus ascendentes. 

Com o desenvolver dos estudos ficou comprovado que os descendentes de uma família sempre
possuíam os caracteres de seus pais, daí foi se aprimorando a idéia de que a mistura de raças era
prejudicial à espécie humana, pois desfavorecia o nascimento de seres mais fortes ou inteligentes.

A fim de se evitar uma possível degeneração da espécie humana os defensores da eugenia clássica
propuseram “casamentos eugênicos”. Neste sentido, o Estado deveria propiciar um favorecimento para as
uniões entre os indivíduos de “raças superiores” e limitar a reprodução daqueles pertencentes as “raças
inferiores”, como afirmado por Helena Pereira de Melo, que arremata:
 

É, ainda, neste contexto, que surge o darwinismo social como ideologia política que defende um liberalismo extremo, permitindo
que a seleção natural aja sobre a sociedade e elimine os membros menos competitivos. Esta doutrina bio-política–social
desenvolvida por Herbert Spencer apela igualmente ao darwinismo para explicar a evolução das sociedades humanas.  E é com
base em ideologias deste tipo social darwinista que o conjunto de práticas racistas, que resultam do desenvolvimento do moderno
colonialismo e imperialismo vão encontrar uma legitimação de tipo biológico após a segunda metade do século XX.. (MELO,
2008, p. 27).    

 
A partir das idéias de Charles Darwin surgiu, portanto, a distinção entre as raças humanas e sua

“classificação”, ou seja, o branco, supostamente, foi considerado superior ao amarelo, que por sua vez
seria superior ao negro. Neste âmbito, a raça considerada superior a todas as outras seria a ariana que, no
entanto, estaria em decadência por força do cruzamento de sangue.

Todavia, o que se percebeu foi à tentativa de se atribuir um fundamento científico ao racismo,
bem como de se combater a burguesia, no dizer da mesma Helena Pereira de Melo:
 

Esta transposição do darwinismo (com seus conceitos centrais de luta, concorrência e seleção natural)  para as ciências sociais e
humanas foi conseqüência de a burguesia, na segunda metade do século XIX, substituir a aristocracia como classe dominante. À
invocação,  pela Aristocracia, de um direito de nascença para justificar o seu lugar na sociedade, a burguesia contrapôs o
darwinismo que é uma meritocracia, porque assegura o sucesso dos mais aptos na concorrência vital. Sucede, assim e nas palavras
de André Pichot,  à aristocracia do direito divino uma meritocracia fundada na natureza. A criação de uma aristocracia deste
último tipo é também defendida por Jean Rostand que afirma “à luz da moderna genética o ideal eugênico parece,
incontestavelmente, bem fundamentado e perfeitamente conciliável com as aspirações duma verdadeira democracia. Face à
ausência da seleção natural que ou não atua ou faz-se com severidade muito menor,  dados os progressos da medicina que (...)
permite a sobrevivência dum grande número de indivíduos que, entregues a natureza ou a uma civilização mais atrasada teriam
fatalmente sucumbido antes da idade adulta sugere que esta ausência talvez deva ser suprida por um voluntário controle da
reprodução humana. Propõe, para o efeito, que seja impedida a procriação dos indivíduos débeis,  deficientes, tarados e que se
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cause mutações vantajosas no patrimônio hereditário. A eugenia quer negativa, quer positiva é proclamada por este autor como
“ideal justo e são em si próprio que será tanto melhor compreendido, aceito e adaptado quanto mais igualitária e humana for a
sociedade a que seja aplicada.  (MELO, 2008, p. 27).

                               
Neste mesmo sentido, prossegue a mencionada doutrinadora, nos Estados Unidos da América, a

partir do século XX, diplomas legais previam a eugenia:
 

Estes diplomas continham sobretudo medidas de eugenia negativa, sendo a mais freqüente a esterilização que constitui a forma
mais eficaz de impedir a procriação de um individuo. Em território americano a primeira lei a impô-la foi uma adaptação em
Indiano em 1917 e, entre este ano e o de 1950, trinta e dois Estados Norte Americanos consagraram-na também pela via
legislativa. O campo de aplicação pessoal destes diplomas abrangia desde portadores de doença mental, de sífilis, de epilepsia,  de
surdez, de tóxico-dependentes, alcoólicos,  a condenados a pena de prisão perpétua, a fracos de espírito, a pessoa incapazes de criar
e educar crianças. Estima-se que a aplicação destas leis – cujo suposto objetivo era o de travar a propagação das doenças e das
taras hereditárias – tenha conduzido à esterilização, entre o ano de 1907 e o final de 1948, de cinqüenta mil e noventa e três
pessoas.  (MELO, 2008, p. 32).
   

Apesar da adoção de leis eugênicas, mesmo que em épocas diferentes, por Roma, Grécia e pelos
Estados Unidos da América, o país que realmente efetivou as práticas eugênicas foi a Alemanha. 

No nazismo o conceito de eugenia aparece associado a uma “higiene racial”. Nesta, combateu-se
a procriação de raças ditas inferiores e o celibato das classes mais altas, ditas desenvolvidas.

Em tal discurso é claro o estabelecimento de uma hierarquia entre raças, nos termos da qual se
afirma a superioridade biológica da raça ariana.  É o que afirma Helena Pereira de Melo (2008, p. 34),
para quem
 

Um dos mais veementes defensores deste predomínio da raça ariana foi Comte de Gobineau que defendeu serem os alemães os
descendentes mais puros de uma raça ariana que teria vivido no Norte da Índia no segundo milênio antes de Cristo e que seria
responsável pelo surgir da civilização européia. A este racismo que colocou o grupo ariano na vanguarda da humanidade associou-
se no nacional-socialismo alemão o anti-semitismo fundado, nomeadamente,  na obra de outro Autor francês: Vancher de Lapouge.
Defende este Autor que apenas a raça branca ariana (composta por espécimes louros, grandes, com olhos azuis) gerou “homens
gênio”. Todas as outras raças são, pois, inferiores a esta que entende estar bem representada na Alemanha, mas não a ameaçam
enquanto permanecem em territórios distantes daquele em que ela se encontra. Ora, tal não acontece com os Judeus, que afirma
terem invadido toda a Europa representando uma ameaça permanente para a raça superior. Adolf Hitler retoma esta idéia em 1926,
no Mein Kampf, onde proclama ser o Ariano o Prometeu do gênero humano pelo que “se o fizessem desaparecer, uma profunda
obscuridade desceria sobre a Terra; em poucos séculos, a civilização extinguir-se-ia e o mundo tornar-se-ia um deserto” O Judeu,
pelo contrário, continuará a ser o parasita-tipo que, tal como um bacilo prejudicial, se espalha sempre mais e mais quando se
encontra em território favorável. Onde o Judeu se fixa,  escreve, “o povo que o acolhe extingui-se ao fim de um tempo mais ou
menos longo” porque o Judeu “envenena o sangue de outros. (MELO, 2008, p. 34)        

           

Na manifestação deste anti-semitismo o fato dos judeus, apesar de minoria religiosa, serem bem

representativos na Europa contribuiu para alimentar o ódio doentio de alguns alemães. O povo judeu possuía

representantes bem destacados em todas as profissões, seja na medicina, no comércio, no Direito ou nas ciências

sociais, eles sempre estavam presentes nas áreas de grande importância social e política da Europa. Fato que levou os

nazistas a os acusarem de “controlar o poder” em toda a região européia.

Mas, não apenas os judeus foram alvo de desacertadas práticas eugênicas. Com as crises econômicas de

1923 e 1929/1933 e o início do Estado Social os alemães tornaram-se mais sensíveis aos argumentos eugenistas, pois

em tais períodos manter aqueles ditos “inúteis” tinha um custo econômico e social cada vez mais alto. Assim,

alastrava-se a idéia de que o tratamento dos doentes mentais, a reabilitação de criminosos e a desintoxicação de

alcoólicos não era viável para toda a coletividade.

Em 20 de janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, em Berlim, foi adotada a solução final na busca da

“libertação” dos judeus de todo o território alemão por meios legais, ou seja, passou-se do eugenismo para o

extermínio. Com tal medida procedeu-se o homicídio de seis milhões de judeus, sem distinção de sexo ou idade. “Foi

um massacre industrial”. Além disso, “estima-se que no período compreendido entre 1934 e 1945 tenham sido

esterilizadas cerca de duzentas mil pessoas na Alemanha”. (MELO, 2008, p. 41).

Após as atrocidades realizadas nos períodos da eugenia arcaica e, principalmente, na clássica, tal assunto

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1081



perdeu sua credibilidade e foi se tornando cada vez mais rara sua aplicação ou até mesmo discussão.

Todavia, com o desenvolvimento da engenharia genética, mas em um Estado Democrático de Direito, surgiu

a neo-eugenia como uma forma de proteção da saúde de cada indivíduo. Nesta nova proposta não se almeja a

eliminação do ser humano, mas sim que a cada indivíduo seja garantido o direito de nascer com saúde, ou seja,

desprovido de doenças que poderiam lhe causar algum mal. É o que diz Carlos Casabona:

 
Atualmente, as análises genéticas pré-conceptivas e o diagnostico pré-natal são instrumentos
preciosos que trazem a ciência para a proteção da saúde, inclusive a própria terapia gênica.
Assim, essas análises podem ser utilizadas em favor dessas correntes que ressurgiram na
atualidade como a nova eugenia ou neo-eugenia. (CASABONA, 2002,       p. 28)

 

Neste sentido, o mesmo Casabona (2002, p.29) afirma que “o homem não pode ficar preso a uma

intangibilidade do patrimônio genético de sua espécie” se existem meios de se melhorar a qualidade de vida do

indivíduo ou evitar a propagação de doença sem causar a morte. E prossegue:

 
As reflexões sobre os possíveis efeitos da eugenia (da eugenia positiva fundamentalmente) e
a proteção da espécie humana levaram (para além da garantia de sua sobrevivência) a
considerar o genoma humano como merecedor de proteção específica enquanto patrimônio
da humanidade. Desse modo, o enfoque seria reduzido à consideração do patrimônio
genético como bem da humanidade, do qual ela, em seu conjunto, seria depositária,
incluídas as gerações futuras, e implicaria sua intangibilidade e integridade. Tal discurso
desembocaria, levado às últimas conseqüências, na sacralização do patrimônio genético
como o último refúgio. Não obstante, parece, no momento, ter vindo demasiadamente
rápido o aplauso a essa idéia, sem um suficiente aprofundamento sobre seu verdadeiro
significado e alcance, sobre seu conteúdo e, finalmente, sobre a própria adequação e
evidencia da afirmação. Assim, encontramo-nos numa atitude  mais intuitiva que conceitual,
que requer um conteúdo preciso e praticável que não pode deixar de atender a outros
aspectos, como aos benefícios que podem provir de algumas intervenções genéticas
estritamente terapêuticas e preventivas, a fim de melhorar a qualidade de vida do indivíduo
e do próprio gênero humano, sem ignorar, a partir de uma outra perspectiva, a diversidade
biológica da espécie humana (biodiversidade) e o fato de cada indivíduo ser único (para
garantir assim a identidade e individualidade de cada ser humano), nem ignorar, tampouco,
mas talvez sem exacerbar seu alcance, o significado que há de ser conferido aos processos
de mutações genéticas espontâneas nesse processo reflexivo. (CASABONA, 2002, p. 29).

 
 

Neste sentido, defende ainda Casabona (2002, p. 29) que o patrimônio genético humano deve ser protegido,

mas dos caprichos e vontades humanas e não de forma intocável a ponto de não se permitir a aplicação de

intervenções terapêuticas, uma vez que prevenir ou curar doenças é também uma forma de resguardar cada indivíduo

componente da humanidade.
 
 

3 POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÕES NO GENOMA HUMANO : TÉCNICAS DE MODIFICAR OU ESCOLHER

AS CARACTERÍSTICAS DO FUTURO SER

 

A partir das conquistas cientificas que permitiram a manutenção de embriões em meio de cultura, foi possível

um estudo mais detalhado das características genéticas humanas, pois os embriões ali mantidos eram submetidos à

intensa investigação.

No decorrer dos estudos foi descoberto por Watson e Crick (LOPES, 2000, p. 117) em 1953, que todo ser

humano é constituído de células e estas, por sua vez, são formadas por moléculas de DNA, a qual, nada mais é do que
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uma reunião de proteínas denominadas bases nitrogenadas.

Em meados da década de 70 o cientista Frederick Sanger desenvolveu um método de seqüenciamento de

DNA, o qual tem como finalidade determinar de que e como é formada sua estrutura, ou seja, qual é a ordem das

bases nitrogenadas adenina (A), guanina (G), citosina (C) e timina (T) que constitui a molécula de DNA.

Após esta descoberta foram desenvolvidas várias formas de manipulação do DNA, dentre elas a terapia gênica.

Para uma compreensão do que consiste este método é necessário tecer algumas considerações sobre o gene.

Segundo o Prof. Amabis:

 
Na definição da genética clássica gene é a unidade fundamental que constitui o ser humano.
Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucléicos - biomoléculas mais
importantes do controle celular, pois contêm a informação genética. Existem dois tipos de
ácidos nucléicos: ácido desoxirribonucléico (DNA) e ácido ribonucléico ( RNA). Dentro da
genética moderna, o gene é uma seqüência de nucleotídeos do DNA que pode ser transcrita
em uma versão de RNA. O termo gene foi criado por Wilhem Ludvig Johannsen. Desde
então, muitas definições de gene foram propostas. (AMABIS, 2004,  p. 57).

 

Neste sentido, pode-se dizer que o gene é uma estrutura orgânica, a qual corresponde a uma informação

para a produção de uma certa proteína, ou seja, para determinar uma certa característica, como por exemplo a cor

dos olhos.

A terapia gênica humana, neste sentido, é portanto uma alteração do material genético das células de um

paciente com o intuito de se curar ou evitar a manifestação de uma determinada doença. Desta forma, a técnica

consiste, basicamente, em uma intervenção no gene e, consequentemente, na estrutura biológica que determinaria

uma certa característica física ou intelectual do futuro ser humano, assim como ensina o Prof. Lenti, segundo o qual

 
A engenharia genética aplicada ao ser humano, em seu conjunto, é uma atividade que
consiste em modificar uma ou mais características do genoma humano de um indivíduo.
Consiste, em outras palavas, em inserir, no genoma, um gene ausente cuja falta é
considerada responsável por uma  determinada anomalia ou moléstia; ou na substituição por
um gene isolado que desempenhe uma funçao análoga a um gene que, embora presente no
genoma, tenha um defeito considerado responsável por uma determinada anomalia ou
moléstia. (LENTI, 1995,  p.25)
 
 

De acordo com o tipo de célula objeto da manipulação genética a terapia gênica pode ser classificada em

duas: a terapia de células germinativas, quando as células manipuladas são as reprodutivas, presentes no

espermatozoide e ovócito; ou terapia gênica somática, a qual tem por matéria-prima as demais células do organismo.

Além disso, a terapia gênica desenvolve-se por três métodos ou estratégias. O primeiro consiste na correção

de parte de um gene com “defeito” para que volte a funcionar, são as chamadas modificações genéticas. A segunda

forma é a substituição gênica, ou seja, a troca de um gene anômalo por outro normal. A terceira forma, por sua vez,

denomina-se inserção genética, a qual ocorre quando da introdução de um gene normal de modo a obter-se o

produto genético necessário, mantendo, ao memos tempo, o gene anômalo em seu lugar com as células. Segundo

Herman Nys:
 

Ainda que o último método seja menos elegante, é também seguramente o mais viável,
porque os meios técnicos para a inserção genética já estão disponível, ao passo que os
meios técnicos para a eliminação de um gene já presente nas células estão menos
desenvolvidos; todos os protocolos clínicos em terapia gênica consistem em acrescentar um
gene normal ao genoma e não em substituir (segundo método) ou corrigir (primeiro método)
o gene anômalo existente. (NYS, 2002, p. 67).
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Portanto, a terapia gênica permite que casais com elevado risco de transmitir uma doença hereditária para

seus descendentes submetam os seus materiais genéticos germinativos a análise e manipulação. E, a partir daí, se

implante no ultero da futura mãe um embrião com certas características físicas ou com gene que poderia causar uma

determinada doença inativado, “concertado” ou até extirpado.

 3. 1 Opção dos Pais na indicação das características dos filhos: Possibilidades e Reflexos

No Brasil, o emprego da engenharia genética só é permitida se não for aplicada com a intenção de selecionar

sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho.

Neste sentido, dispõe a Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina:
 

1 - Toda intervenção sobre pré-embriões "in vitro", com fins diagnósticos, não poderá ter
outra finalidade que a avaliação de sua viabilidade ou detecção de doenças hereditárias,
sendo obrigatório o consentimento informado do casal.

2 - Toda intervenção com fins terapêuticos, sobre pré-embriões "in vitro", não terá outra
finalidade que tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias reais de
sucesso, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.

 

Esta resolução é respalda da pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, o qual garante a todos o  direito

à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de doenças. Desta forma, percebe-se que

ambos os textos inclinam-se no sentido de garantir que todo ser humano, segundo o direito brasileiro, só seja

submetido as técnicas da engenharia genética com a finalidade de cura ou prevenção de enfermidades.   

Tal entendimento também foi adotado em outros países.

Na Áustria, por exemplo, a Lei de Tecnologia Genética em seu art. 64, bem como o art. 9 da Lei de Medicina

Reprodutiva de 1992 proibiam toda a intervenção que possa afetar a linha reprodutiva, todavia, o art. 74 desta Lei, a

qual foi reformado em 1994, passou a determinar que a terapia gênica somente poderia ser aplicada se os riscos para

o futuro ser não superem os benefícios da intervenção científica. (NYS, 2000, P. 75).

O Prof. NYS (2002, p75) lembra ainda que na França, a Lei n. 94-653 trata do respeito ao corpo humano e

estabelece em seu art. 16-4 que:

 
Ninguém deve prejudicar a integridade da espécie humana. Está proibida qualquer prática
de eugenia com o fim de selecionar pessoas. Sem prejudicar a pesquisa e o tratamento de
enfermidades genéticas, não serão alterados os caracteres genéticos de uma pessoa com o
objetivo de modificar sua descendência. (NYS, 2000: p. 75)

 

A Alemanha, por sua vez, apresenta determinações legais mais precisas no tocante a terapia gênica, pois o

§1 do art. 5 da Lei de Proteção ao Embrião[1] prevê uma pena para aquele que tente ou realize alterações artificiais

nas células humanas:
 

§1. Toda pessoa que altere artificialmente a informação genética de uma célula humana
reprodutiva será punido com 5 anos de prisão ou uma multa.
§2. A mesma pena será aplicada a quem utilizar uma célula humana  reprodutiva com
informação genética alterada artificialmente para um processo de fertilização.
§3. A tentativa é punível

 

Vale ainda ressaltar a Constituição Suíça[2] que garante ampla proteção ao património genético humano

conforme descrito no art. 119:
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Art. 119º Medicina de reprodução humana e engenharia genética nos seres humanos
 
1 O ser humano está protegido contra os abusos da medicina de reprodução e da
engenharia genética.
 
2 A Confederação prescreve disposições sobre a manipulação do patrimônio genético e
embrionário. Para isto, assegura a proteção da dignidade do homem, da personalidade e da
família e atenta-se particularmente aos seguintes princípios:
 
A. todas as formas de clonagem e intervenções no patrimônio genético das células
embrionárias e embriões humanos são inadmissíveis.
 
C. Os processos da procriação medicamente assistida somente devem ser aplicados se a
infertilidade ou o risco de contágio de uma doença grave não podem ser solucionados de
forma diferente, mas não para obter
determinadas características na criança, nem para realizar pesquisas; a fecundação de óvulos
humanos, fora do corpo da mulher, admite-se somente nas condições determinadas por lei;
admite-se desenvolver, fora do corpo da mulher, até o estado de embrião somente o
número de óvulos humanos que puder ser imediatamente implantado.

 

Neste mesmo âmbito é relevante frisar também que a Convenção Européia sobre Direitos Humanos e

Biomedicina não adotou entendimento diverso dos já citados acima, pois determinou em seu art. 13 que “não se

realizará nenhuma intervenção sobre o genoma humano senão com fins preventivos, de diagnóstico ou terapéuticos e

com a condição de que não se proponha o objetivo de modificar o genoma da descendência.” 

Assim, de acordo com os textos legais mencionados pode-se inferir que a única forma de terapia gênica

permitida em países como Brasil, Áustria, Alemanha, Suiça e União Européia é aquela que visa evitar a transmissão de

doenças, não possibilitando uma intervenção gênica com o simples intuito de melhoria das capacidades físicas ou

psíquicas.

Neste sentido, apesar de ainda pouco desenvolvida a engenharia genética de melhoria, que consiste na

transmissão de um gene para as células de um ser humano sadio, com a finalidade de potencializar certas

características como a estatura e a cor dos olhos, no Brasil tal prática já estaria proibida, como define o art. 6 da Lei

de Biossegurança n. 11.105/2005, pois só está prevista manipulação genética com fins terapêuticos, in verbis:
 

Art. 6o Fica proibido:
        III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião
humano; (BRASIL, 2005).

 

Desta forma, apesar de resguardada por diversos textos legais, há todo um cuidado para se verificar se a 

terapia gênica deve, ou não, ser aplicada para se evitar ou curar qualquer doença, até porque sua efetivação deve

sempre levar em consideração as possibilidades de sucesso da técnica, bem como o grau de prejuízo ou complicações

que aquela doença hereditária transmitida poderia causar.

Além disso, como bem ressalvado pela Profa. Helena Pereira de Melo (2008, p. 200-208) a manifestação de

uma doença, geralmente, não é resultado apenas da existência de um só gene, mas fruto da junção de uma cadeia de

genes e sua interação com o meio ambiente. Desta forma, mesmo que o patrimônio genético seja alterado não é

garantido que aquele futuro ser seja exatamente igual ao “projeto” que lhe foi pensado.

Na visão de Jürgen Habermas não é moral a formulação de expectativas, ou “planos”, irreversíveis sobre um

filho, sem conceder a este a possibilidade de reconsideração:
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Na medida em que o indivíduo em crescimento manipulado de forma eugênica, descobre 
seu corpo vivo também como algo fabricado, a perspectiva do participante da “vida vivida”
colide com a perspectiva reitificante dos produtores ou artesãos. Pois, ao decidir sobre seu
programa genético, os pais formularam intenções que mais tarde se converterão em
expectativas em relação ao filho, sem, contudo, conceder ao seu destinatário, o filho a
possibilidade de reconsideração. As intenções de programação de pais ambiciosos e afeitos a
experiências, ou também dos apenas preocupados, têm  o status característico de uma
expectativa unilateral e inapelável [...]. Os pais tomaram a decisão, sem supor um consenso
e somente em função de suas próprias preferências, como se dispusessem de uma coisa.
(HABERMAS, 2004, p. 71)
 

Ou seja, aquele que tem seu patrimônio genético modificado não pode dizer sim ou não a tal alteração e,

neste momento a liberdade naturalmente garantida a todo ser humano estaria sendo desrespeitada, pois quando do

seu nascimento um “plano” já foi traçado e só lhe restam poucas possibilidades ou talvez nenhuma de seguir outro

caminho. Assim, para Habermas:
 

Em sociedades liberais, todo cidadão tem o mesmo direito de seguir seus planos de vida
individuais da melhor maneira possível. Esse espaço ético de liberdade para fazer o melhor
de uma vida, que pode fracassar, também é determinado por capacidades, disposições e
qualidades condicionadas geneticamente. Com vistas à liberdade ética de levar uma vida
própria sob condições orgânicas iniciais não escolhidas por ela, a pessoa programada
encontra-se, inicialmente em uma situação que é diferente da pessoa gerada de forma
natural. Contudo, uma programação eugênica de qualidades e disposições desejáveis suscita
considerações morais sobre o projeto, quando ela instaura a pessoa em questões num
determinado plano de vida, portanto quando a restringe especificamente em sua liberdade
de uma vida própria [...] Portanto,  as intervenções eugênicas de aperfeiçoamento
prejudicam a liberdade ética na medida em que submetem a pessoa em questões a intenção
de terceiro, que ela rejeita, mas são irreversíveis, impedindo-a de se compreender
livremente como autor único de sua própria vida. (HABERMAS, 2004, p. 84)
 

Desta forma, Habermas (2004, p. 88) considera que somente nos casos que se pretende evitar doenças é

que surgiriam bons motivos para aceitar uma alteração do genoma humano, pois neste caso há grandes indícios que o

afetado concordaria com o objeto eugênico. Portanto:
 

práticas da eugenia de aperfeiçoamento não podem ser “normalizadas” de modo legítimo no
âmbito de uma sociedade pluralista e democraticamente constituída, que concede a todo
cidadão igual direito a uma conduta de vida autônoma, porque a seleção das disposições
desejadas a priori não podem ser desatreladas do prejulgamento de determinados projetos
de vida. (HABERMAS, 2004, p. 92).
 

Neste mesmo âmbito, a Profa. Helena Pereira de Melo suscita ainda outra questão relevante, qual seja, a

possibilidade da engenharia genética passar a ser empregada com outros fins de se atender os interesses, não apenas

de futuros pais, mas sim daqueles que detenham algum poder perante o Estado:
O determinismo genético pode deste modo encontrar-se ao serviço quer do interesse de
assegurar a proteção da ordem social e política existente perante qualquer crítica que lhe
seja dirigida, quer o de justificar as desigualdades sociais existentes e fundamentar as
futuras práticas discriminatórias. (MELO, 2008, p. 201).
 

Como exemplo de tais práticas discriminatórias e de aplicação desvirtuada que possa ocasionar a extinção de

uma raça, a Autora ainda cita as tristezas do Holocausto, quando do regime nazista. Neste, realizou-se o genocídio do

povo judeu em nome de uma suposta “purificação” da raça ariana, usando como critério de eliminação o simples fato

de terem nascido, ou seja, não havia qualquer outra acusação contra cada judeu, mas eles não podiam obter o

perdão senão morrendo. (MELO, 2008, p. 210). 
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Outra forma de intervenção na ordem social e política discutida tanto por Habermas, quanto pelo filósofo

Hans Jonas é a possível aplicação da engenharia genética para se atender interesses do mercado, ou seja, a fim de

tornar os futuros clientes ou funcionários mais produtivos ou “adequados”. (JONAS, 2006, p. 60).

Segundo Habermas:

 
Nas sociedades liberais, seriam os mercados que, regidos por interesses lucrativos e pelas
preferências da demanda, deixariam as decisões eugênicas às escolhas individuais dos pais e,
de modo geral, aos desejos anárquicos de fregueses e clientes. (HABERMAS, 2004; P.67)
 

Da mesma forma, Hans Jonas cogita que algumas “empresas poderiam se interessar por várias destas

técnicas visando melhorar o desenvolvimento dos seus futuros empregados”. (JONAS, 2006, p. 60).

Assim, são possibilidades como estas que representam um risco à preservação da raça humana, pois de

forma paulatina os seres humanos poderão ser submetidos a certos “controles de qualidade”, negando-se a diversidade

natural que garante a sobrevivência da espécie. (JONAS, 2006, p. 60).

Portanto, mesmo que de forma não tão clara a legislação brasileira sempre resguarda ao futuro ser humano

o direito de possuir os genes que naturalmente lhe foram atribuídos, adotando, desta forma, os mesmos ditames

constantes na Declaração sobre a Responsabilidade das Gerações Presentes perante as Futuras, adotada pela

conferência Geral da Unesco de 1997, que em seus art. 1 e 3 dispõem serem as gerações presentes responsáveis por

assegurar que as necessidades e os interesses das gerações futuras sejam plenamente salvaguardados e que a

humanidade possa se perpetuará no devido respeito à dignidade da pessoa humana. (MELO, 2008, p. 215)

Enfim, apesar da liberdade dos pais em optarem por ter ou não um filho ser garantida em inúmeros

ordenamentos jurídicos, tais como o brasileiro e o europeu, estes futuros seres humanos, por serem sujeitos

autônomos, não podem ser tratados como uma “propriedade manipulavel” dos pais, mas sim se lhes resguardado

todos os direitos como futuras pessoas que serão.  

 

4 O DIREITO DAS GERAÇÕES FUTURAS

 

4. 1 O Ser Humano que ainda não foi gerado pode ser titular de Direitos?

 

Após a experiência das duas Grandes Guerras Mundiais aflorou-se a necessidade de uma proteção mais

ampla ao ser humano, pois em tais períodos foram experimentadas várias formas de massificação ou até destruição do

indivíduo, seja pelo trabalho excessivo e degradante, seja pelo extermínio humano ocorrido no período do holocausto.

Com a preocupação crescente em se garantir mais direitos a pessoa humana surge um questionamento:

quando se iniciam os direitos da personalidade?

Segundo Clóvis Bevilaqua (1953, p.144-145), em comentário ao art. 4º do Código Civil brasileiro de 1916,

existiam duas correntes quanto ao início da personalidade humana: uma a que faz começar com o nascimento,

reservando ao nascituro uma expectativa de direito; outra inclina-se ao momento da concepção. Todavia, parece ao

autor ser mais lógico o entendimento que reconhece a personalidade do nascituro.

O art. 1º do atual Código Civil, Lei n. 10.406/2002, dispõe que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na

ordem civil. Conceito este resultado da constitucionalização do direito civil promovida pela Carta Magna de 1988, a

qual colocou o “ser humano” como “causa e fim únicos de todo o ordenamento jurídico”. (BARBOSA, 2000, p. 257).

Neste sentido, a concepção do termo pessoa deve sempre respeitar os princípios e fundamentos
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constitucionais que garantem a dignidade humana, o direito à igualdade, à vida, à liberdade, dentre outros. Assim, 

“pessoa” é aquela que possui uma dignidade garantida, ou seja, equivale a dizer que é um ser que deve um tratado

enquanto fim em si mesmo e não meio para se alcançar algo. (MELO, 2008, p. 170).

Portanto, mesmo àqueles seres que ainda não foram concebidos deve-se garantir um respeito mínimo frente

à expectativa de vida, ou seja, o material genético humano ainda não concebido não deve ser submetido aos 

caprichos de poucos, ou melhor dizendo, às preferências por uma determinada cor de olhos ou certa estatura, que

direcionará a escolha por este ou aquele embrião no momento da implantação na futura mãe.

Nesta linha, esclarece a Profa. Helena Pereira de Melo:

 
O que diferencia o que pode e o que não ofende a dignidade humana são os critérios da
não instrumentalização do ser humano, o  que obriga que cada ser humano seja sempre
considerado como um fim em si mesmo e não como um meio para atingir um determinado
objetivo. Assim, o ser humano deve ser tratado como uma pessoa e não como uma coisa.
(MELO, 2008,  p. 170).
 

E ainda digna de nota a conclusão a que chegou a mencionada doutrinadora: ”um filho não é uma obra

minha, mas um outro com dignidade a ser respeitada”.  (MELO, 2008, p. 173). Todavia, este “outro” pertencente a

uma geração futura seria, realmente, titular de algum direito?

De acordo com a Profa. Helena Pereira de Melo para se adentrar mais em tal questão é necessário ater-se,

primeiramente, à conceituação de quem seriam “gerações futuras”:

 
Se partirmos do conceito de geração como o conjunto dos indivíduos já nascidos mais ou
menos ao mesmo tempo, cobrindo cada geração um período de aproximadamente vinte e
cinco anos, concluímos não existir uma clara demarcação entre uma geração e a geração
imediatamente anterior ou seguinte. Há pelo menos um continuum de gerações, que se
sucedem no tempo e são portadoras de interesse comum.” Assim, gerações futuras são
constuídas pelos indivíduos que existirão num determinado período da história da
humanidade, pelos indivíduos futuros. (MELO, 2008, p. 171).

 

Cada geração é, deste modo, uma continuidade da que a precedeu, o que forma uma imensa comunidade ou

a “família da humanidade”, que por consequência irá abranger toda a espécie humana. (MELO, 2008, p. 172).

Apesar das gerações futuras não serem reconhecidas como sujeito de Direito, há vários instrumentos

jurídicos que refletem tal preocupação. A Carta das Nações Unidas, em 1945, por exemplo, foi um dos primeiros textos

escritos neste sentido. Nessa foi declarado que os Povos das Nações Unidas, saídos da Segunda Guerra Mundial,

estavam “resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”.

Neste mesmo âmbito a Carta dos Direitos Fundamentais da União Eupopéia ressalta a garantia do gozo dos

direitos fundamentais frente a responsabilidade para com a “comunidade humana e as gerações futuras”. (MELO, 2008:

p. 175)

Apesar dos textos internacionais acima referidos, do ponto de vista jurídico brasileiro, não se pode afirmar

com clareza que as gerações futuras são titulares de direitos, pois de acordo com a legislação civil elas ainda não são

“pessoas” e, portanto, só lhes é resguardado uma expectativa de direitos como possíveis seres que serão.

Todavia, segundo Helena Pereira de Melo como as “gerações futuras” constituem-se por aqueles indivíduos

presentes e os que ainda virão fazer parte da humanidade, assim, um reconhecimento de direitos ultrapassaria as

fronteiras jurídicas das nações, sendo portanto, uma questão internacional. (MELO, 2008, p. 184).

Desta forma, as gerações futuras seriam titulares dos direitos coletivos da humanidade, quais sejam à vida e

à preservação da espécie humana, como bem defendido nos julgamentos de Nuremberg, que pela primeira vez
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utilizou a expressão “crimes contra a Humanidade” quando da designação das barbares do Holocausto:

 
O conceito de crimes contra a humanidade tem vindo ao longo dos cinquenta anos a
abranger novas situações em função dos “medos” do momento, que apresentam como
denominador comum o crime ter por vítima a humanidade. Existem, assim, crime contra a
humanidade quando a está é negado completo apelo, quando se ignora que o ser humano,
ainda que profundamente inserido na sua comunidade familiar, religiosa, não deverá jamais
perder a sua individualidade e ser reduzido a um elemento fungível da mesma e como tal
passível de rejeição. Há crime contra a humanidade quando existe desprezo pelo ser
humano. (MELO, 2008,  p. 194).

 

Neste sentido, pode-se entender “desprezo pelo ser humano” quando a este é aplicada um processo seletivo

a fim de que seja constituído um ser humano geneticamente “mais capaz”, tal como possuidor de uma notável

inteligência ou estatura diversa daquela que naturalmente ele possuiria, ou seja, é a negativa ao ser futuro de possuir

as meras características que, por um fator natural, ele seria constituído.

Vale ressaltar que tal prática já foi proibida na Recomendação n. 934, formulada em 1982, pela Assembléia

Parlamentar do Conselho Europeu, a qual reconhece o direito de todo ser humano de herdar características genéticas

não manipuladas, sem prejuízo de possíveis aplicações terapêuticas da engenharia genética, e, sempre que se evite

qualquer utilização para outros fins. (EUROPA, 1982).

Portanto, a partir das considerações acima descritas pode-se afirmar que herdar um patrimônio genético é

garantia de todo ser humano, como simples reflexo da necessidade de preservação da espécie.

Todavia, daí surge uma questão, qual seja de que seria intocável, ou não e a qualquer custo, o patrimônio

genético humano. 

4. 2 A Estrutura Genética Intocável é um Direito?

Como ressalvado no capítulo anterior, a possibilidade da manipulação da estrutura genética humana desperta

grande desconfiança entre os estudiosos do assunto, pois como lembra Jürgen Habermas (2004, p.35), desde as

primeiras vacinações e operações feitas no órgão humano coração até a chegada da terapia genética nunca se sabe

até onde a ciência poderá chegar, ou seja, “aquilo que se tornou tecnicamente disponível por meio da ciência, pode

voltar a ser normativamente indisponível por meio do controle moral”. (HABERMAS, 2004, p.35).

Neste sentido, o filósofo Hans Jonas (2006, p. 64) entende que a estrutura genética intocável não é apenas

um direito do futuro ser humano, mas uma  obrigação imposta a todas as gerações, uma vez que os “não-nascidos

são impotentes”, cabendo, portanto, a geração presente preservar a espécie humana intocável como forma de se

garantir a sobrevivência futura. (JONAS, 2006, p. 64).

Desta forma, prossegue Hans Jonas (2006, p. 86), defendendo a idéia de que a existência humana de modo

algum poderia ser submetida aos caprichos de poucos, pois

 
A essência do homem nunca pode ser transformada em apostas do agir. Daí deduz-se
automaticamente que a simples possibilidade desse tipo de situação deve ser entendida
como um risco inaceitável em quaisquer circunstâncias. (JONAS, 2006, p. 86).

 

Assim, num contexto mais amplo de “Humanidade”, percebe-se que Hans Jonas parece esposar a idéia de

ser o patrimônio genético tão intangível mesmo nos casos de intervenção científica com fins de se curar ou evitar

doenças as quais, a princípio, não deveriam ser permitidas, pois frente à mínima dúvida quanto às conseqüências que
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as alterações genéticas trarão, deve-se recuar ao máximo, uma vez que “a existência do homem não deve ser objeto

de aposta”. (JONAS, 2006, p. 86).

Nesta linha de pensamento, para a vida da humanidade “o princípio de que mesmo os paliativos imperfeitos

são preferíveis à cura radical promissora” deve imperar. (JONAS, 2006. p. 86). Todavia, vale ressaltar que o referido

autor cogita a possibilidade de se adotar uma posição diferente quando tratamos do homem individualmente, pois

“vale para a humanidade o que nem sempre deve valer para o homem individual”.  Assim a aplicação de técnicas de

modificação genética com fins terapêuticos poderia ser aceitável desde que a incerteza não supere os benefícios ao

futuro ser. (JONAS, 2006, p. 86). Pois, “da mesma maneira que a esperança, o medo tampouco deve nos levar a adiar

o objetivo verdadeiro – a prosperidade do homem na sua humanidade íntegra”. (JONAS, 2006, p. 353).

Portanto, Hans Jonas faz uma diferenciação quando se trata de experimentos com a constituição física

humana, ou seja, no momento em que se trata da humanidade, deve-se adotar uma posição mais inflexível a fim de

não se permitir qualquer aposta ou ameaça à espécie humana. (JONAS, 2006, p. 353).

Por outro lado, a prosperidade de uma “raça humana” não dever ser barrada, assim entendendo-se a

possibilidade da aplicação de técnicas de alteração genética com finalidade curativa, pois não seria outro o grande

objetivo da ciência, senão melhorar a vida e evitar o sofrimento da espécie humana.   

O referido Hans Jonas ainda cria uma denominação para o sujeito que promove ou pretende realizar a

engenharia genética, este é o:

 
Homo faber, condensado na frase de que o homem quer tomar em suas mãos a própria
evolução, a fim não meramente de conservar a espécie em sua integridade, mas de
melhorá-la e modificá-la segundo seu próprio projeto. Assim, o Homo faber aplica sua arte
sobre si mesmo e se habilita a refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo
o resto. Essa cumulação de seus poderes, que pode muito bem significar a subjugação do
homem, esse mais recente emprego da arte sobre a natureza humana desafia o último
esforço do pensamento ético, que antes nunca precisou visualizar alternativas de escolha
para o que se considerava serem as características definitivas de constituição humana. 
(JONAS, 2006,  p. 86).
 

Na construção de seu posicionamento sobre a manipulação genética, Hans Jonas aponta dois problemas

quando se trata de permitir a aplicação de tal técnica. Primeiramente ele entende que:
 

Empresas poderiam se interessar por várias destas técnicas visando melhorar o
desenvolvimento dos seus futuros empregados. Independentemente da questão de coação
ou adesão, e também independentemente da questão de existirem efeitos colaterais
indesejados, sempre que contornamos dessa maneira o caminho para se enfrentar os
problemas humanos substituindo-o pelo curto-circuito de um mecanismo interpessoal
subtraímos algo da dignidade dos indivíduos e damos mais um passo a frente no caminho
que nos conduz de sujeitos responsáveis a sistemas programados de conduta. (JONAS,
2006, p. 60).

 

Elucida também a problemática quanto à responsabilidade assumida e limites da aplicação de tais avanços

científicos. Assim:
 

Ao retomar à questão do cálculo prévio sobre os progressos futuros, ingressamos
forçosamente em uma zona de penumbra, na qual não se podem traçar claramente as
fronteiras do que é lícito do que é ilícito fazer, ou seja, sobre o que se assume
responsabilidade”  (JONAS, 2006, p. 204)
 

Enfim, Hans Jonas defende que o dever para com a existência humana futura independe do fato de se ter ou
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não descendentes diretos. Portanto,

A proteção do patrimônio em sua exigência em permanecer semelhante ao que ele é, ou
seja, protegê-lo da degradação, é tarefa de cada minuto; não permitir nenhuma interrupção
nessa tarefa é a melhor garantia de sua duração; se ela não é garantia, pelo menos é o
pressuposto da integridade futura da “imagem e semelhança”. Mas a integridade não é nada
mais do que a manifestação do seu apelo à humanidade, cada vez maior e mais afinada por
parte dos seus representantes, sempre bastante deficiente. Guardar intacto o patrimônio
contra perigos do tempo e contra a própria ação dos homens não é um fim utópico, mas
tampouco se trata de um fim tão humilde. Trata-se de assumir a responsabilidade pelo
futuro do homem. (JONAS, 2006, p. 353)

 

Na visão de Helena Pereira de Melo (2008, p.213) a possibilidade dos progenitores terem um filho com as

qualidades genéticas garantidas pode representar a instrumentalização do ser humano. Desta forma, a aplicação de

uma seleção ou terapia genética, “na medida que tenha por objetivo a eliminação sistemática dos seres humanos

portadores de uma determinada anomalia genética pode, portanto, constituir um crime contra a humanidade.” (MELO:

2008, p. 195).

Neste sentido lembra a Autora que

 
Na realidade, tal como o judeu não podia deixar de ser judeu, também em regra o embrião
portador de uma anomalia genética não poderá deixar de ser portador desta anomalia.
Ambos são fisicamente eliminados não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que são.
(MELO, 2008, p. 195) .

 

Portanto, as “práticas definidas como crime contra a humanidade ofendem, pois o irredutível humano” qual

seja, o respeito por uma igual constituição genética e dignidade de todos os seres. (MELO, 2008, p.195). 

Assim, a aplicação reiterada da manipulação gênica poderá causar a alteração da atual constituição do

patrimônio genético humano, pois embora possa visar a erradicação de doenças, também poderia pretender o

nascimento de crianças que possuíssem determinadas características pré-fixadas, tais como olhos azuis, estatura alta,

elevada capacidade intelectual entre outros.

Portanto, na visão de Helena Pereira de Melo, possibilitar a modificação do patrimônio genético humano pode

corresponde à eliminação do homem simplesmente por aquilo que ele é, assim como ocorria na Roma antiga, quando

o pater familias tinha o direito de matar os filhos deficientes ou aqueles que não lhe eram prestáveis. Todavia, tal

prática não estaria tão longe dos dias atuais, pois ocorreu o mesmo no Holocausto, quando os judeus foram

massacrados simplesmente pelo fato de não pertenceram a uma suposta “raça pura”, a ariana. (MELO, 2008, p. 22-

38).

Neste sentido defende a referida autora que na medida em que “os direitos das gerações futuras integram os

direitos coletivos da humanidade” o objetivo da proteção do genoma humano “destina-se a servir os interesses da

espécie humana como um todo, não podendo, portanto ser flexibilizado individualmente”, ou seja, não poderiam os

pais “desrespeitarem” ou alterarem o patrimônio genético de seus filhos, uma vez que afetariam um direto coletivo da

humanidade. (MELO, 2008, p.188).

Além disso, para Helena Pereira de Melo a realização de alguma intervenção genética

 
Na medida em que visa satisfazer o objetivo dos progenitores em ter um filho com uma
qualidade genética garantida, não representará uma instrumentalização do ser humano
embrionário? Na  medida em que conduza ao reduzir-se o embrião à doença/deficiência que
se pretende evitar, não se estará a reificá-lo? Na medida em que facilita a ulterior
supressão dos embriões em função apenas do seu patrimônio genético, não estará a por em
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causa os fundamentos da civilização contemporânea -“irredutível humano”? Parece-nos que
a resposta a estas perguntas não poderá deixar de ser afirmativa – a utilização dos
resultados emergentes do diagnóstico pré-implantação para implantar apenas os embriões
que não sejam portadores da anomalia genética em causa, com o consequente abandono
dos restantes configura uma prática ofensiva da dignidade humana, dado que um ser
pertencente à espécie humana é suprimido apenas porque é portador do gene associado a
uma doença ou deficiência. É suprimido apenas porque se encontra ou pode vir a
encontrar-se doente ou é portador de uma deficiência. (MELO, 2008, p. 213).

 
Para a referida autora, os casos que aponta constituiriam uma prática “discriminatória” uma vez que

significariam o não reconhecimento a um embrião enfermo “o direito a nascer porque, muito provavelmente, virá a

estar doente daí a alguns anos.” (MELO, 2008, p. 213) 

Neste sentido, Helena Pereira de Melo defende que os pais devem possuir “a liberdade de optarem por ter ou

não filhos” mas, em contrapartida deve-se “respeitar a liberdade dos filhos enquanto sujeitos autonômos e não simples

objetos passíveis de um direito de propriedade de outrem”.

Assim, “ver no embrião apenas um ou mais genes (de entre os trinta mil genes que ele tem)” e tentar alterá-

lo, nas circunstâncias por ela indicadas, “é reificá-lo, é não assumir a criança que ele será, como um ser  imprevisível,

como a “criança que amamos tal como é, por aquilo que ela é e não porque ela se parece com aquilo que quisemos

que fosse.” (MELO, 2008, p. 215).

Ressalvado o prestígio, respeito e consideração à insuperável Autora, talvez se pudesse assumir uma outra

posição, qual seja a de que o patrimônio genético humano não pudesse permanecer intocável frente a todo e qualquer

obstáculo.

Parece não ser vantajoso à humanidade barrar os avanços científicos quando estes apresentam seguros

indícios de se alcançar uma melhoria na qualidade de vida ou, especialmente, uma cura de doenças humanas.

Todavia, deve-se ressaltar o fato de  não ser possível conferir uma liberdade ilimitada e absoluta à aplicação dos

avanços da ciência, na manipulação dos genes humanos.

 Desta forma, talvez seria mais plausível chegar a um ponto comum ou um meio termo entre a liberdade e a

interrupção das conquistas cientificas. É este o pensamento de Jürgen Habermas (2004, p. 61).

A aplicação da engenharia genética para fins de potencializar ou garantir um genoma humano beneficiado é,

com toda razão, rechaçável. Contudo, negar a aplicação de tais técnicas para aqueles que poderiam não ter nascido

com o sofrimento de possuir determinada doença é, ao menos, contrário a um dos maiores objetivos da ciência, qual

seja, de tornar melhor a qualidade de vida de todos os seres, evitando-se a proliferação de enfermidades.

(HABERMAS, 2004, p. 61).

Neste âmbito, percebe-se que a grande questão está em traçar uma linha divisória entre a preservação da

saúde e a eugenia, ou seja, entre a aplicação da engenharia genética com fins terapêuticos e a implementação de

práticas eugenicas, que podem ser entendidas como o controle social para o melhoramento das qualidades raciais,

sejam física, sejam intelectuais das gerações futuras, como foi defendido por Adolf Hitler.

Sob este aspecto, importante a visão de Jürgen Habermas segundo a qual

 
A autolimitação no trato com a vida embrionária não pode se voltar contra as intervenções
da técnica genética em si. Obviamente, não é essa técnica, mas o tipo e o alcance de seus
empregos que constituem o problema. A não-apresentação de objeções de ordem moral a
intervenções na estrutura genética de membros potenciais de nossa comunidade moral é
dimensionada pelo modo como essas intervenções serão efetuadas. Nesse sentida, em
relação a essas intervenções genéticas de caráter terapêuticos, consideramos o embrião
como a segunda pessoa que ele um dia será. Essa atitude clínica recebe sua força
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legitimadora da suposição contrafactual e justificada de um possível consenso com um outro,
que poderá dizer “sim” ou não. Com isso, o ônus normativo da prova recai sobre o direito
de antecipar um consentimento que não pode ser obtido no momento. No caso de uma
intervenção no embrião, esse consentimento poderia, na melhor hipótese ser ratificado a
posteriore. Em todo caso um suposto consentimento só poderá ser evocado em caso de
prevenção de um mal indubitavelmente extremo, que, como é de esperar, é rejeitado por
todos.  (HABERMAS, 2004, p. 61).

 

Assim, como forma de se garantir que a engenharia genética só será aplicada para fins terapêuticos

Habermas propõe a criação de leis que estabeleçam claramente os limites entre o que é possível e o que representa

um desrespeito ao ser humano:

 
“A proteção jurídica poderia encontrar expressão num direito a uma herança genética, em
que não houve intervenção artificial. [...]. Dado ao caso, esta poderia restringir, por meio de
dispositivos legais, o direito fundamental ao patrimônio hereditário não-manipulado, se a
ponderação moral e a formação democrática da vontade conduzissem a esse resultado.
(HABERMAS, 2004, p. 38).  

 

Como exemplo do conteúdo do futuro texto legal acima defendido pode-se relembrar a Recomendação n.

934, formulada em 1982, pela Assembléia Parlamentar do Conselho Europeu, a qual reconhece o direito de todo ser

humano de herdar características genéticas não manipuladas, sem prejuízo de possíveis aplicações terapêuticas da

engenharia genética, e, sempre que se evite qualquer utilização para outros fins.

Apesar de não tão detalhada quanto a resolução acima citada a legislação brasileira inclina-se em tal sentido,

pois o art. 5o da Lei n. 11.105/2005, só permite a engenharia genética para fins de terapia e pesquisa e sob

determinadas condições:

 

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei,
ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 anos,
contados a partir da data de congelamento. (BRASIL, 2005).
 

Da mesma forma a Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, informa que:

1 - Toda intervenção sobre pré-embriões "in vitro", com fins diagnósticos, não poderá ter
outra finalidade que a avaliação de sua viabilidade ou detecção de doenças hereditárias,
sendo obrigatório o consentimento informado do casal.
2 - Toda intervenção com fins terapêuticos, sobre pré-embriões "in vitro", não terá outra
finalidade que tratar uma doença ou impedir sua transmissão, com garantias reais de
sucesso, sendo obrigatório o consentimento informado do casal.

Portanto, a aplicação de uma terapia gênica àquele que poderá sofrer de doença hereditária grave deve

sempre ser garantido por Lei como forma de se respeitar a dignidade do ser humano, reduzindo ou impedindo o

sofrimento causado por uma futura enfermidade. Nesta linha, ressalta-se o pensamento de Habermas, segundo o qual

“quem rejeita uma prática eugênica permitida ou que simplesmente se tornou habitual e prefere aceitar uma

deficiência que poderia ser evitada tem de suportar a crítica de omissão e possivelmente o ressentimento do próprio

filho”. (HABERMAS, 2004, p. 123).

         Diante da exposição em que se pretendeu afirmar ser um direito possuir o patrimônio genético
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intocável, ressalvado os casos de modificação gênica com fins terapêuticos, surge uma outra indagação: nos casos em

que houvesse plenas possibilidades de aplicação da terapia gênica para se evitar ou curar uma doença, poderia o

nascimento de uma criança gravemente enferma ser encarado como ato de irresponsabilidade dos seus pais? (MELO,

2008, p. 214).

 
5 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO EXECUTOR DAS MODIFICAÇÕES GENÉTICAS
 
 

Segundo Hans Jonas (2006, p. 43) o desenvolvimento da engenharia genética possibilitou que o homem

mudasse a sua própria natureza, ou seja, interviesse na sua constituição genética. Como exemplo desta técnica pode-

se mencionar a terapia gênica, a qual dedica-se a procedimentos científicos a fim de que se promova a cura ou evite a

manifestação de uma doença por diversos métodos, tais como a alteração, a modificação e a inserção gênica, todos

tratados nos início deste trabalho.

Todavia, como os resultados da engenharia genética aplicada embrião ou futuro ser humano só são,

verdadeiramente, comprovados após anos de vida do afetado, os efeitos de tais métodos se impõem como

irrevogáveis. Assim, embora seja possível o executor de tais modificações fazer uma breve previsão sobre os futuros

resultados, não há como efetivamente garanti-los, pois sendo o homem um ser biológico seu material genético pode

se manifestar de uma ou outra forma, dependendo até mesmo de fatores externos.

Neste sentido, Hans Jonas afirma que

 
O mais ambicioso sonho do homo faber, sintetizado pela idéia de que o homem tem a
intenção de tomar nas suas próprias mãos o objetivo de não apenas preservar a integridade
da espécie, mas de a modificar através de melhoramentos da sua própria lavra. Revela que
este talvez não teria o direito moral de se experimentar em seres humanos futuros (JONAS,
2006, P. 353).

 

Daí, o referido autor levantar a questão da responsabilidade do executor de tais alterações genéticas. Assim,

partindo-se da perspectiva de que o profissional capacitado em promover tais modificações oferece aos futuros pais

uma possibilidade de virem a gerar um filho com certas características, poderiam estes executores das técnicas

genéticas ou os futuros pais serem responsabilizados por um resultado que não ocorreu ou uma lesão que foi causada

ao filho do casal?

Na visão do referido Hans Jonas, a ação humana deve ser de
 

Tal modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma
autêntica vida humana sobre a terra; ou, expresso negativamente: Aja de modo a que os
efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida; ou
simplesmente: não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida
da humanidade sobre a Terra; ou, em um uso novamente positivo: “Inclua na tua escolha
presente a futura integridade do homem como um dos objetos do teu querer. (JONAS, 2006,
 p. 47).

 
 

Neste sentido Helena Pereira de Melo

 
Reconhece aliás, aos seres humanos que existirão no futuro o direito de nos acusar a nós –
seus antecessores – enquanto autores da sua infelicidade, se através do nosso agir que
poderia ter sido evitado, lhe tivermos deteriorado o mundo ou a sua constituição humana.
(MELO, 2008,  p. 178).
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Desta forma, admitindo-se a hipótese de responsabilização dos pais e dos executores da técnica retro

mencionada, tendo em vista a vulnerabilidade do futuro ser frente aquele que promove a modificação genética, no

direito brasileiro seria adequado que se imputasse a responsabilidade pela aplicação técnicamente errônea ou

inadequada da engenharia genética. Neste sentido inclinou-se o art. 20 da Lei de Biossegurança, n 11.105/2004:
 

Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos
danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou
reparação integral, independentemente da existência de culpa. (BRASIL, 2004).
 

         Portanto, deve-se aplicar todos os meios necessários para assegurar que as crianças nasçam sãs, pois

“o fato de procriar quando se sabe, antecipadamente – antes da gravidez - que a descendência nascerá com graves

anormalidades ou enfermidades é um ato irresponsável por parte dos progenitores.” (CIRIÓN, 2002, p. 100).

Assim, é dever dos profissionais sanitários que aplicam a terapia gênica transmitirem, a seus pacientes, todas

as informações obtidas quando das análises científicas, de maneira clara e compreensível, oferecendo aos possíveis

pais todas as alternativas que possuam, a sua disposição, para solucionar ou curar a enfermidade que provavelmente

afetará o futuro filho.

Além disso, os genitores devem ser orientados também sobre os possíveis riscos de danos, ao futuro ser, que

aplicação da engenharia genética poderá desencadear.

Todavia, o profissional que promove a engenharia genética, mesmo que para fins terapêuticos, não é

detentor de responsabilidade somente perante a uma criança que teve seu material genético modificado, mas também

frente toda a humanidade, pois o genoma humano é considerado um bem comum ou um direito de toda a

humanidade, sendo portanto, pertencente a todas as gerações. (MELO, 2008, p. 182).

Por tal motivo é defensável a existência de um dever de equidade de condições entre todas as gerações, ou

seja, deve-se resguardar para os seres humanos que virão as mesmas condições e possibilidades agora desfrutadas,

tendo em consideração o interesse da espécie como um todo, como um conjunto de indivíduos que existem e não

apenas num determinado momento, mas ao longo de gerações. Portanto, no dizer de Helena Pereira de Melo:
 
 Aceite o princípio de que a satisfação das necessidades básicas dos nossos descendentes é
tão importante como a das nossas, torna-se importante satisfazer as necessidades do
presente sem com isso comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as
suas. [...]. Esta responsabilidade de cada uma das gerações pela sucessivas gerações
seguintes exprime a consciência crescente do destino planetário que marca o século
vigésimo primeiro, revela que todos os humanos, confrontados com o mesmo problema de
vida e de morte, vivem uma mesma comunidade de destino. (MELO, 2008, p 183).

 

Logo, de acordo com a mencionada doutrinadora todos têm
 
Responsabilidade, perante as gerações de hoje e sobretudo perante as de amanhã  - porque
neste decidir deixar viver ou morrer” cura ou não, “está implícito um controle da evolução
do próprio ser humano, cujas consequências, a longo prazo, são imprevisíveis.
Responsabilidade porque, como diz a referida Declaração sobre a Responsabilidade das
Gerações Presentes perante as Futuras, as gerações presentes têm a responsabilidade de
assegurar que as necessidades e os interesses das gerações presentes e futuras serão
plenamente salvaguardados e que a humanidade se perpetuará no devido respeito pela
dignidade da pessoa humana. (MELO, 2008, p. 215).

 

 
6 Conclusão
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Diante das explanações feitas e, apesar de não ser uma realidade freqüente no Brasil, a

aplicação da terapia gênica deve ser adotada com precaução.
A legislação brasileira prevê a possibilidade do emprego da engenharia genética para fins

terapêuticos, todavia, o diploma legal que trata do assunto não é claro quanto aos limites e
possibilidades.

Contudo, antes da questão legal deve-se procurar abordar a prática da terapia gênica
pelos aspectos morais, ou seja, não será apenas a criação normativa que vai se resolver a
questão dos limites da ciência. Deve-se, em contrapartida, ser esclarecido aos futuros pais que
gerar um filho não é apenas fabricar uma “obra prima”, pois aquele Ser deve ser considerado
como um sujeito autônomo, ao qual se deve garantir as melhores condições de saúde e não
qualidades artificialmente escolhidas apenas para se agradar os desejos paternos. 

Desta forma, o presente trabalho teve por intenção defender a aplicação da engenharia genética apenas para

fins terapêuticos. Mesmo assim, a incidência da técnica não deve ser considerada para todos os casos de

enfermidades, ou seja, tal método deve ser empregado apenas quando tal prática não trouxer comprovadamente mais

riscos que benefícios ao futuro ser humano.

 
ABASTRACT
 
This study seeks to elucidate the relationship between gene therapy and the possibility of
modifying the human genetic heritage, reflected in the Experience of Future Generations. Passing
through the history of eugenics, it is noticed that for several decades, methods of improving the
human race led to the extermination of human beings called "imperfect" because they have
disabilities or illnesses. Already the neo-eugenics is not intended to murder "justified", but the
application of science to ensure that a newborn is affected by disease. With advances in applied
science to genetics there is also the possibility for parents to choose the genetic characteristics
of future children. Thereafter question: Were these future human beings with rights of having an
unmodified genetic material? According to the overview of the doctrine of Helena Pereira de
Melo, Jürgen Habermas and Hans Jonas preservation of the human genetic heritage is not only
an individual right but a right and duty of mankind to preserve the natural genetic makeup of
their own species. Right and duty is already sheltered in Germany and the European Union,
which have a literal description of "the right of future generations to an unmodified genetic
heritage," except in cases of therapeutic intervention. Thus the application of genetic engineering
is presented as a way to ensure better health. However, faced with the impossibility of this
future be express consent to such intervention becomes necessary to create legal instruments to
curb the handling techniques that do not relate to the improvement of human health, and blame
those who use them only for satisfy selfish desires.
 
KEYWORDS: Eugenia. Gene Therapy. Future Generations. Law Collective. Responsibility.
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[1] Art. 5 da Lei de Proteção ao Embrição na língua oficial:
§ 1. Jede Person, die verändert atificilmente die Erbinformation einer menschlichen Keimzelle mit fünf Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe bestraft
werden.
§ 2. Die gleiche Strafe wird auf die Verwendung einer menschlichen Keimzelle mit künstlich veränderter Erbinformation zu einem Prozess der Befruchtung
gelten.
§ 3. Der Versuch ist strafbar
 
[2] Art. 119 da Constituição da Suíça na lingua official:

 Artikel 119 i reproduktiv medicin och genteknik på människor 
1 Människan är skyddade mot missbruk av reproduktiv medicin och genteknik. 
2 Den edsförbundet skall lagstifta om användningen av den genetiska och embryonala. Den skall
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säkerställa skyddet för mänsklig värdighet, personlighet och familj och är särskilt uppmärksam
på följande principer: 
A. alla former av kloning och ingrepp i den genetiska arvsmassan hos mänskliga embryon och
embryonala celler skall avvisas med den.                           
C. Processerna för assisterad befruktning bör endast användas när sterilitet eller risk för smitta
från en allvarlig sjukdom inte kan lösas på olika sätt, men inte för vissa egenskaper barnet eller
att bedriva forskning om gödsling av mänskliga ägg utanför en kvinnas kropp är det accepteras
endast enligt de villkor som fastställs i lag, medger att utvecklas utanför kvinnans kropp, tills
embryots status endast antal mänskliga ägg som omedelbart kan sättas. 
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O LIVRE USO DO CORPO: RELEITURA DE UM DIREITO DA PERSONALIDADE FACE ÀS
NOVAS TECNOLOGIAS 

THE FREE USE OF THE BODY: A REASSESSMENT OF A PERSONALITY RIGHT IN FACE OF NEW
TECHNOLOGIES 

Brunello Stancioli
Nara Pereira Carvalho

RESUMO
O presente trabalho visa à releitura da Integridade Física como Direito da Personalidade,
adequando-o às novas visões de corpo humano, a partir das inovações tecnológicas pertinentes
e da ética calcada na democracia. Para tanto, desconstrói-se o conceito de corpo como dado da
Natureza (estática, imutável, contemplável) para a de corpo como parte de construção do real e
da realidade (dinâmica, repleta de ações antrópicas, reconstruída a cada momento). Posto esse
giro interpretativo, exploram-se os vários usos do corpo, com ênfase no estético, no médico, no
esportivo (com uma releitura do doping) e no sexual-hedonista. Chega-se, assim, à conclusão de
que o corpo deve ser um espaço privilegiado de exercício da Democracia, visto que é um dos
maiores reveladores da identidade. A partir da ética calcada na autonomia (pública e privada), e
uma vez experimentado o autodomínio de si (e as novas tecnologias ampliam enormemente as
possibilidades), o corpo intangível torna-se um mito a ser esquecido e o livre uso do corpo
sobreleva-se como direito da personalidade adutor da autorrealização e da vida boa.
PALAVRAS-CHAVES: Livre Uso do Corpo; Democracia; Novas Tecnologias.

ABSTRACT
The present work strives for a reassessment of Physical Integrity as a Personality Right,
conforming it to the new visions of the human body, as from pertinent technological innovations
and ethics based in democracy. For such, the concept of body as a natural endowment (static,
immutable, contemplable) is deconstructed, being replaced for a body as a part of the
construction of the real and reality (dynamic, replete of anthropic actions, reconstructed at each
moment). Having accomplished this interpretative turn, various uses of the body are explored,
with emphasis on the aesthetical, on the medical, on the sportive (with a revision of doping) and
on the sexual-hedonist. Therefore, one must conclude that the body must be a privileged space
of exercise of democracy, since it is one of the most expressive revealers of identity. As from
ethics based in autonomy (public and private), and once one experiences self-domain (and the
new technologies enormously increase the possibilities), the untenable body becomes a myth to
be forgotten and the free use of the body is elevated to the status of a personality right
paramount to one’s self-realization and achievement of the good life.
KEYWORDS: Free Use of the Body; Democracy; New Technologies.

 

1.           “DESNATURALIZANDO” OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

Uma das maiores e mais longevas construções do Ocidente é a de Direito Natural. Apesar das
inúmeras tentativas de se buscarem leis válidas atemporal e universalmente[1], o jusracionalismo dos
séculos XVIII e XIX é, por certo, o mais invocado para se fundamentar os Direitos da Personalidade. Não
são poucos os autores, tradicionais ou “modernos”, que o utilizam.
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Hoje, pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que não há mais sentido em se falar em Direito
Natural. De fato, a fundamentação dos direitos da personalidade será reconduzida para a ética da
autonomia[2]. Nela, pessoas dotadas de historicidade produzem, voluntariamente, normas de direito
positivo, que, por sua vez, também serão dotadas de historicidade (vinculadas a espaço e tempo), e
compartilhadas por sujeitos de direito capazes de argumentação e fala. Assim, no pensamento
contemporâneo, o papel, outrora desempenhado pelo direito natural, passa a ser exercido pelo pensamento
político, ou mesmo pela ética[3].

 Nesse sentido, adotar-se-á como conceito de Direitos da Personalidade:

 

Direitos da Personalidade são direitos subjetivos que põem em vigor, através de
normas cogentes, valores constitutivos da pessoa natural e que permitem a vivência
de escolhas pessoais (autonomia), segundo a orientação do que significa vida boa,
para cada pessoa, em um dado contexto histórico-cultural e geográfico[4].

 

Os Direitos da Personalidade devem ser entendidos como autoconstruções que viabilizam a seus
autores-destinatários aquilo que, hoje, pode ser tomado como a grande busca do Direito: a autorrealização.

É verdade que toda realização pessoal não pode prescindir de uma vivência comunitária.  Porém,
e ao mesmo tempo, o Direito deve, em uma lógica democrática, permitir espaços para que cada um possa
“perseguir reciprocamente seus interesses egoístas”[5].

 

 

 

2.           EM BUSCA DE FORMAS DE VIDA MELHORES: A AUTONOMIA E A FELICIDADE

 

A conclusão imediata do que foi até agora exposto conduz à afirmação de que é impossível
abordar a pessoalidade e os direitos da personalidade sem se valer da autonomia como manifestação da
Liberdade. Isso porque “a ideia de Pessoa é inseparavelmente ligada à ideia de liberdade”. Frise-se: sem
liberdade e autonomia não há Pessoa Natural[6]!

É na Liberdade como elemento indeclinável da Pessoa Humana, que se é possível conduzir a
própria vivência segundo valores eleitos como “hiperbens” (TAYLOR). Ou seja, a Pessoa articula sua
vivência com aqueles valores que considera “superiores” na busca da vida que vale ser vivida[7].

Observe-se, por outro lado, o artigo 11 do Código Civil Brasileiro, que destaca:
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Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação
voluntária.

 

Tal dispositivo nega o próprio devir à pessoa natural, pois “só uma visão estática da personalidade
poderia levar a uma categorização absoluta do exercício dos direitos que lhe são próprios”[8].

Pode-se ir além: o artigo 11 é, na verdade, um oximoro jurídico! Se a Liberdade é condição de
possibilidade para a existência da pessoa; e se, mais do que não poder renunciar ao exercício de direitos da
personalidade, não se pode renunciar à condição de Pessoa, proibir a “renúncia ao exercício de direitos da
Personalidade” é inviabilizar a própria existência pessoal!

Pessoas são seres dotados de sentido de vida. Há sempre uma “meta-vontade” ou um “desejo de
formas de vivência superior” que fazem parte da própria constituição da Pessoa, e que só podem ser
escolhidos pelos atores envolvidos, na busca da “meta-vontade” de serem felizes[9].

Assim, na tentativa de contornar os efeitos indesejáveis do art. 11 do Código Civil Brasileiro,
houve um esforço hermenêutico realizado na Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Na ocasião, VILLELA propôs como leitura ao art. 11 do
Código Civil:

 
O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde
que não seja permanente nem geral[10].

 

É nas próprias palavras de VILLELA que se encontra a melhor justificativa para o enunciado:

 

O art. 11 não pode ter querido excluir em caráter absoluto a abdicação voluntária
dos direitos da personalidade, pois isso equivaleria a fazer deles antes uma prisão
para seu titular, do que uma proteção de sua liberdade [...][11].

 

A mesma lógica pode ser aplicada ao art. 13 do Código Civil Brasileiro, que coloca a
indisponibilidade do próprio corpo como regra geral, suscetível de exceção apenas para a exigência médica
ou para fins de transplantes de órgãos e/ou tecidos. Trata-se, novamente, de negar o devir da pessoa e de
sua dimensão corporal. Afinal, se não se tem liberdade quanto aos usos do próprio corpo, torna-se
impossível a vivência do Estado Democrático de Direito.

Pode-se afirmar que o corpo deve ser o primeiro e mais fundamental espaço de realização e
vivência da democracia. O estudo do corpo, não só no âmbito da biomorfologia, mas também da
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antropologia, da ética e do direito, deve levar em conta a busca da constituição de nós mesmos como
pessoas humanas em processo de constante (re)leitura.

 

 

 

3.           MODIFICAÇÕES CORPORAIS: ATENTADO À NATUREZA?

 

Poder-se-ia argumentar que a modificação corporal voluntária viola a Natureza, aqui entendida
como tudo quanto existe no cosmos sem ação humana consciente. Só assim se justificaria a proibição
contida no artigo 13 do Código Civil.

O entendimento dessa acepção “antinatural” dos usos do corpo deve ser buscado na própria
história do corpo no Ocidente[12].

A Idade Média pode ser tratada como a época de maior rejeição e expurgo das práticas corporais.
O cristianismo impôs um regime de controle dos corpos, através do cerceamento da sexualidade e do
hedonismo corporal.

 Controlar o corpo foi o caminho utilizado para o controle da própria subjetividade. Dispõe, de
maneira ostensiva, TRUONG, acerca do “banimento do corpo” das esferas de convivência:

 
As manifestações sociais mais ostensivas, assim como as exultações mais íntimas
do corpo, são amplamente reprimidas. É na Idade Média que desaparecem,
sobretudo, as termas, o esporte, assim como o teatro herdado dos gregos e dos
romanos [...][13].

 

Mais além, o autor fala das inúmeras formas de repressão ao corpo:

 
Mulher diabolizada; sexualidade controlada; trabalho manual depreciado;
homossexualidade no princípio condenada, depois tolerada e enfim banida; riso e
gesticulação reprovados; máscaras, maquiagem e travestimento condenados; luxúria
e gula associadas... O corpo é considerado a prisão e o veneno da alma[14].

 

Muitas dessas atitudes perante o corpo fazem-se presentes, mesmo no século XXI...

O Direito Natural serviu, também, como manutenção do status quo da acepção de corpo. Mesmo
que não demonizado de maneira explícita, ainda hoje é tido por muitos como Sagrado e Intocável.
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Na verdade, a ideia de Direito Natural, tão cara ao Ocidente, foi uma das mais sofisticadas formas
de se alicerçarem a vida e o viver da pessoalidade em bases estáticas: seja em Deus, seja na Natureza como
ordem pré-estabelecida.

Mas a noção de Natureza, desde a Modernidade, foi substituída por outro conceito, o de
Realidade[15]. Não se trata de mero jogo semântico. A carga de sentido é absolutamente diversa.

A Realidade, em seus vários aspectos, substitui a Natureza, havendo grandes consequências
teórico-práticas. Destaquem-se algumas:

 
CONCEPÇÃO PRÉ-MODERNA DE

REALIDADE
CONCEPÇÃO MODERNA DE

REALIDADE
Natureza dada, estática, digna de
contemplação.

Realidade como processo, fluxo contínuo
de mudanças.

Corpo é lugar da alma e, portanto, inviolável. Corpo visto como parte da realidade e,
portanto, sujeito a mudanças constantes.

Explicação teológica sobre o início da
pessoa; na concepção (fusão dos gametas),
há a infusão da alma.

Explicações biológicas acerca do início da
vida; pessoalidade como vivência na
alteridade.

Usos do corpo repleto de tabus.

 

Pessoas têm papel ativo na (re)construção
da realidade, sendo autoras da
manipulação do próprio corpo.

 

Há, ainda, a ideia de que a Natureza é “mãe” e “sábia”, não podendo ser modificada:

 
Há uma intuição comum de que a Natureza frequentemente é sábia [...]. Mas a
heurística também mostra que a validade dessa intuição é limitada, ao revelar casos
excepcionais e importantes em que podemos melhorar a ‘Natureza’, usando ciência
e tecnologia, recentes e futuras[16].

 

Nesse contexto, vários argumentos podem ser elencados contra a leitura naturalizante do corpo.

Em primeiro lugar, cabe afirmar que a Evolução levou a um desenvolvimento biomorfológico
inadequado ao meio ambiente atual, carregado de modificações antrópicas. A escassez de alimentos em
uma savana, aliada à necessidade de reprodução para mantença de grupos de defesa e caça, por exemplo,
não existem mais. O provimento de necessidades alimentícias é bastante diverso. Têm-se carboidrato,
proteína e gordura em profusão nos alimentos cotidianamente ingeridos[17]. As epidemias de obesidade
tornam-se cada vez mais comuns, enquanto a escassez de alimentos para uma dada população é, em regra,
um problema sócio-político e não de “adaptação ao meio”[18].
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Dessa maneira, a sociedade muda com muito mais rapidez do que a “Natureza”. A busca da
melhor adaptação passa, agora, por demandas sociais e (auto)afetivas. Há um “atraso genético” (genetic
lag) em relação a essas mudanças, como as adaptações devido a migrações, novas dietas e novas
doenças[19]. Ou mesmo a longevidade, que tem inúmeras demandas específicas (senilidade e mudança
corporal). Em suma, nosso corpo “natural” é inadequado ao meio ambiente hodierno.  

Por outro lado, a Natureza nunca se preocupou com a eudaimonia ou a autorrealização das
pessoas humanas. Os valores humanos não são os mesmos da “Natureza”.  A “lei da selva” não é a melhor
escolha. A competição individual ou entre clãs por comida, água e outros insumos de sobrevivência não
faz mais sentido. Logo, não há coincidência entre metas da “Natureza” e as das pessoas humanas, como
ética da busca da solidariedade e da felicidade[20].

   Assim, o corpo faz parte da realidade ao mesmo tempo em que é mediador de todas as formas de
exercício da pessoalidade[21]. Ele pode ser modificado, pois também é um processo em contínua
mudança. Dessa forma, as demandas acerca da corporeidade devem ser atendidas pelas próprias pessoas no
exercício de sua autonomia.

 

 

 

4.           OS USOS DO CORPO

 

              A partir do momento em que o fundamento dos direitos da personalidade é lastreado na ética da
autonomia, a integridade corporal assume novos contornos. Isso porque, ao implicar manifestação, e
mesmo afirmação, da liberdade humana, o direito da personalidade deve, antes, possibilitar que cada um se
realize pessoalmente.

              Nesse contexto, o próprio entendimento do papel da corporeidade foi modificado ao longo da
História. Tratado de maneira dual no medievo (ora como fonte de pecado, o que conduzia à sua negação;
ora como morada da alma, devendo permanecer intocado), o corpo passa a ser componente indispensável
da pessoalidade.

 
[No século XX,] mostra-se cada vez mais o corpo: cada etapa desse desnudamento
parcial começa provocando certo escândalo, depois se difunde rapidamente e acaba
se impondo, pelo menos entre os jovens, aumentando a distância entre as gerações.
É o caso da minissaia nos meados dos anos 1960 ou, dez anos depois, do
monoquíni nas praias [...]. O corpo não é apenas assumido e reabilitado: é
reivindicado e exposto à visão de todos[22].
[Destacou-se]
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              Afinal, é esse aparato bio-físico-químico, provido de enorme plasticidade, que medeia toda a
vivência da pessoa. Nele, estão contidos tradições, concepções de vida, valores que se apresentam nas
esferas pública e privada, com vistas à obtenção de reconhecimento. Simultaneamente, o corpo é a
primeira forma de apresentação social (e frise-se que mesmo os relacionamentos virtuais não prescindem
dessa base empírico-sensitiva), de modo que é (con)formador da identidade: pessoas são (também)
corpos!

 
De fato, o corpo se tornou o lugar da identidade pessoal. Sentir vergonha do
próprio corpo seria sentir vergonha de si mesmo. As responsabilidades se
deslocam: nossos contemporâneos se sentem menos responsáveis do que as
gerações anteriores por seus pensamentos, sentimentos, sonhos ou nostalgias; eles
os aceitam como se lhes fossem impostos de fora. Em contraposição, habitam
plenamente seus corpos: o corpo é a própria pessoa. Mais do que as identidades
sociais, máscaras ou personagens adotadas, o corpo é a própria realidade da
pessoa[23].
[Destacou-se]
 

              Na medida em que a sua importância é reconhecida no âmbito social, o corpo passa a ser levado
em conta nos projetos de vida das pessoas. Visando à autossatisfação, é manipulado e utilizado, no
cotidiano, de maneiras bastante diversas.

              Dessa maneira, os usos do corpo na estética, na medicina, nos esportes e mesmo no âmbito
sexual, são apenas alguns dos possíveis recortes para se evidenciar, na realidade fática, o quanto essa visão
do corpo, enquanto entidade intocada, vem sendo criativamente dirimida. Verifica-se, assim, que a
preconização jurídica de uma integridade física, intransponível, consistiria num contra-senso, já que o
Direito deve acompanhar a vivência das pessoas que o reconstroem a todo instante.

 

 

 

4.1         Os Usos Estéticos do Corpo

 

              A contemplação da beleza física não é atributo exclusivo dos Modernos. Na civilização grega, o
físico era associado a saúde, virilidade e capacidade atlética, assim como rigorosamente considerado na
formação de guerreiros[24]. Na mitologia greco-romana, Afrodite (no panteão grego) e Vênus (no panteão
romano) são exaltadas como as deusas da beleza, ao passo que Narciso, na célebre versão ovidiana,
apaixona-se pela própria imagem refletida num lago.
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              Em outros contextos, a prática da escarificação em tribos africanas, a compressão dos pés de
mulheres na China, as mulheres-girafa na Tailândia, a pintura dos corpos em festas indígenas, são alguns
exemplos possíveis de como o uso estético do corpo não é recente e está bastante ligado à manifestação
cultural.

              Contudo, na Civilização Ocidental Moderna, é sobretudo no século XX que se tem um aumento
vertiginoso da preocupação com o senso estético[25]. A (re)descoberta do corpo, agora como elemento
configurador da identidade pessoal, traz novos padrões de beleza, inexoravelmente atrelados a uma
crescente instigação ao consumo, em que se têm incrementos tecnológicos até então inimagináveis.

              O cuidado com o corpo assume importante papel econômico inclusive. Acesso a vestuário,
acessórios, calçados, cosméticos são necessidades da população (não apenas feminina). Dietas, práticas de
esporte, academias de ginástica, meios alternativos de exercitar-se são cada vez mais visados.

              Tem-se a busca pelo corpo saudável, pelo aumento da qualidade de vida, sobretudo porque corpo
saudável é sinônimo de beleza e, por conseguinte, de sensualidade. A indústria da moda passa a ditar, à
maioria, um ideal não só de aparência, mas também de comportamentos.

              A tecnologia viabiliza, a quem a “Natureza” não foi “generosa”, uma melhor adequação a esses
padrões estéticos. Cirurgias plásticas, aparelhos ortodônticos, clareamento e aplicação de resinas nos
dentes, bronzeamento artificial, cremes redutores de medida, técnicas de alisamento e implante de cabelo,
depilação definitiva... Oferece-se um repertório bastante diversificado para atingir-se um patamar de
beleza, que, por sua vez, possui grande receptividade pelas pessoas em geral.

              Ressalte-se que os avanços tecnológicos, bem como os cuidados, tantas vezes excessivos, com o
corpo resgatam a obsessão de se lograr o “elixir da imortalidade”[26]. A preocupação estética é, então,
acompanhada pelo medo da doença e do envelhecimento, num cenário em que “[a] norma social dita a
aparência jovem, e a personalidade se confunde a tal ponto com o corpo que ‘continuar a ser o que é’
acaba se confundindo com ‘continuar a ser jovem’”[27].

              Assim, usos estéticos e médicos do corpo imiscuem-se. Intervenções cirúrgicas são feitas com a
única finalidade de se obter melhoramento físico. Nos receituários médicos, são prescritos cosméticos. A
depilação definitiva a laser é aplicada por dermatologista ou por esteticista que não tenha o diploma de
medicina. Cirurgias plásticas não são feitas apenas em hospitais. Cosméticos perdem o status de
medicamentos e podem ser encontrados não só nas antigamente denominadas boticas, mas também em
supermercados e lojas específicas. Tem-se uma ampla variedade de produtos e serviços para cuidar-se do
corpo – para todas as idades e todos os bolsos.

              Paradoxalmente, o senso estético (de conotação subjetiva eminente: sentir o belo) assume
contornos midiáticos tão vultosos, que, muitas vezes, não dão espaço para reflexão, propendendo a
suprimir as escolhas individuais. Adere-se a um padrão ditado pela indústria da moda, tendências que
mudam conforme as estações do ano.
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              Ao mesmo tempo, há aqueles que se insurgem contra os padrões estéticos vigentes e/ou querem se
diferenciar, manifestando suas opções no corpo. O movimento punk, surgido na década de 1970, é
exemplo corriqueiro de rebeldia, cujos membros, também na aparência, expressam a busca da
individualidade, um contundente “ser dono de si mesmo”. À época, tatuagens, piercings, roupas e
moicanos, usados por seus adeptos, eram motivo de grande reprimenda social e, hoje, não é raro
inspirarem a indústria da moda[28].

              Persistem, no entanto, modificações corporais (body modifications) que geram grande mal-estar
dentre a maioria das pessoas, por preconizarem um distanciamento do físico tido como “natural”/ideal para
um ser humano. Têm-se os brandings (cicatrizes realizadas a ferro quente), a implantação de próteses
subcutâneas, a bifurcação da língua e o serrilhamento dos dentes.

              É possível identificar uma linha de continuidade: pintam-se os cabelos, pintam-se as unhas,
pinta-se o corpo (aqui, a tatuagem é apenas uma das possibilidades). Apõem-se brincos, ‘piercings’,
próteses subcutâneas no corpo[29]...

              Dessa maneira, e apesar dos diferentes graus de aceitação social, observa-se que o corpo é espaço
de estética e de manifestação cultural-artística. Trata-se, assim, de um dos primeiros elementos de
identificação e identidade: como a pessoa quer ser reconhecida no meio social. Destaque-se que tais
manifestações não são solipsistas, isoladas, mas sempre construções sociais.

 

 

 

4.2         Os Usos Médicos do Corpo

 

              Assim como na estética, a tecnologia possibilita uma série de inovações no campo da medicina, o
que implica aumento da expectativa e da qualidade de vida. Por outro lado, tal avanço tem possibilitado a
ampliação do que tradicionalmente se entende(u) como corpo. A fusão homem-máquina, por exemplo, não
é mais temática restrita a filmes de ficção científica[30].

              Se na estética, a opção por manipular-se o corpo gera constrangimentos (como para com aqueles
que realizam modificações corporais para adquirirem aparência de um felino ou um lagarto), na área
médica, os usos do corpo tendem a ser aceitos com facilidade, sob a justificativa de que se trata de uma
indicação profissional, científica. Tem-se uma noção pressuposta de que, na medicina, lidar com o corpo
tem o propósito inexorável de restabelecer um estado de “normalidade”, desequilibrado por acidente. Os
usos médicos do corpo circunscrever-se-iam, assim, a tratar e curar, tendo em vista um padrão do que é
“normal” e a garantia dada pela Constituição de que todos têm direito a uma vida saudável.
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              Nesse sentido, para além de cirurgias, da utilização de fármacos e da invenção de aparelhos
capazes de proceder diagnósticos cada vez mais precisos, a tecnologia tem viabilizado uma crescente fusão
do homem com a máquina. Já é comum a colocação de metal de titânio no osso da boca em implantes
dentários; o emprego de marca-passo para regularização dos batimentos cardíacos; próteses auriculares
para deficientes auditivos; e membros biônicos para deficientes físicos. Corpo, aqui, não pode ser adstrito
ao aparato biológico geneticamente “herdado”, vez que a este se associam elementos que passarão a
integrar o físico da pessoa ao longo de toda a sua vida.

              A engenharia genética, inclusive, tem possibilitado enorme incremento na qualidade de vida. Sob
a epígrafe de “melhoramentos humanos” (human enhancement), procedimentos para evitar o nascimento
de crianças portadoras de síndrome genéticas graves já é uma realidade. Tais melhoramentos têm,
inclusive, suscitado debates calorosos acerca dos seus limites éticos (e se os há), visto que é possível desde
a criação de pessoas loiras de olhos azuis (numa alusão à malfadada eugenia nazista) a pessoas que
metabolizam melhor o açúcar ou tenham melhor predisposição a estudar[31].

              Assim, se uma vida saudável consiste naquela em que se prioriza o bem-estar do indivíduo, que
busca a sua realização segundo projetos de vida traçados, a medicina passaria a preocupar-se não só com a
cura ou o tratamento de doenças, mas também com o melhoramento da vida das pessoas.

              Desse modo, afirma-se que os melhoramentos do corpo já estão presentes e tendem a aumentar. A
fusão, em maior ou menor grau, com a máquina é cotidianamente realizada. Tecnologias para
modificações gênicas do humano já estão sendo desenvolvidas, com vistas a melhorar a qualidade de vida.
Independente dos questionamentos éticos que envolvem a questão, os usos do corpo conduzem a uma
desconstrução da ideia de corpo como “dado”, que é substituída por corpo como “construção”.

 

 

 

4.3         Os Usos Esportivos do Corpo

 

              Inspirado na Grécia Antiga, Pierre Coubertin organizou as primeiras Olimpíadas Modernas, em
1896. Para ele, a função do esporte estava em contribuir para a formação e o autodomínio das pessoas[32].

              A partir da década de 1920, o furor competitivo e os interesses financeiros conduziram à
profissionalização do esporte, que passa a ser dominado pelos poderes financeiro, médico e da mídia. O
atleta profissional, visando a obter resultados e, consequentemente, remuneração, recebe treinamento
apoiado por equipe multidisciplinar constituída de médicos, fisioterapeutas, químicos, nutricionistas, etc.
Ao mesmo tempo, há todo um trabalho para que a disciplina a que o atleta se submete seja bem noticiada
pelos veículos de comunicação. Se esporte entretém espectadores, atinge níveis elevadíssimos de audiência
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e movimenta todo um mercado financeiro, faz-se um enorme esforço para se transmitir ao público uma
concepção de esporte associada a prazer e bem-estar[33].

              Contudo, uma observação mais atenta à rotina de um atleta de elite acaba por desconstruir a
crença de que seu modo de vida e, também, seu corpo, tantas vezes bem delineado, seja modelo de saúde.

              Nas Olimpíadas de 2008, realizadas em Pequim, o nadador norte-americano Michael Phelps foi
apontado à exaustão como o destaque dos Jogos. Elogiado por seu treinamento, disciplina e dieta, o
nadador quebrou o recorde de maior número de medalhas de ouro conseguidas numa única edição das
Olimpíadas – oito no total. Para obter tamanho êxito, Phelps declarou ter uma rotina de dois treinos por
dia, seis vezes por semana. Oitenta quilômetros são nadados pelo atleta semanalmente. Ao intenso
treinamento e à genética privilegiada, associa-se uma dieta que prevê o consumo de 12000 calorias diárias,
quando a Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário de cerca de 2500 calorias. Da
mesma maneira, o atleta ingere, por dia, 14 vezes mais colesterol, 15 vezes mais sódio, 5 vezes mais
cálcio, 7 vezes mais ferro e 9 vezes mais fósforo do que é recomendado a uma pessoa “comum”[34].

              Phelps é apenas um dos possíveis exemplos de como atletas de elite vivem sob um regime de
clausura e treinamento intenso, exaustivo: o corpo é condicionado a superar os limites humanos. Com isso,
o elevado risco de ocorrência de lesões, fraturas e estiramentos musculares é constante. Quando
machucados, a recuperação tem que ser rápida e, não raramente, bastante dolorosa.

              Inclusive, uma das técnicas recentes que tem sido empregada no meio esportivo com vistas a obter
uma célere recuperação do atleta é a PRP (plasma rico em plaqueta). Nela, utiliza-se sangue do próprio
atleta na recuperação de traumas e lesões em músculos e tendões: extrai-se sangue do paciente, que é
filtrado; após, esse sangue é processado numa centrífuga que separa as plaquetas (de alto poder
regenerativo), que, por sua vez, serão usadas nas áreas atingidas[35].

              Ressalte-se que grandes equipes esportivas possuem médicos, químicos e farmacêuticos dentre os
seus integrantes, para desenvolverem terapias, métodos de treino e fármacos que otimizem os resultados de
seus atletas. Concomitantemente, tem-se a contínua preocupação de que essas novas técnicas não
impliquem a detecção em exames antidoping.

              Aliás, no que tange aos melhoramentos humanos no âmbito dos esportes, o doping é assunto de
proeminência. Inicialmente traduzido pelo uso de drogas que aperfeiçoem o desempenho dos atletas, o
doping adquiriu uma acepção mais restrita ao uso de drogas ilícitas que visam a melhorar a atuação de um
atleta de elite[36]. Para tanto, a Agência Mundial Anti-Doping (WADA) edita, todos os anos, em seu
Código Mundial Anti-Doping, a “Lista Proibida”, que contém a relação das substâncias vetadas aos atletas
de elite[37]. Numa análise comparativa entre as últimas listas, observa-se um recrudescimento das normas,
em que se tem uma preocupação de se aumentar o rol de proibições, descritas, cada vez mais, de maneira
minuciosa. Paralelamente, a WADA tem destacado e incentivado os governos estatais a criarem normas
internas antidoping, bem como a assinarem acordos internacionais antidoping, a exemplo da Convenção da
UNESCO[38], da qual o Brasil é signatário.
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              Todavia, enquanto as organizações esportivas internacionais, inclusive o Comitê Olímpico,
consideram a prática de doping antiética, filósofos-éticos sustentam que melhorar as habilidades humanas
faz parte do espírito dos esportes humanos – afinal, “escolher ser melhor é ser humano”[39]. Propõem,
assim, a flexibilização das regras antidoping e/ou o banimento delas[40].

              De todo modo, a incursão tecnológica nos esportes é flagrante. Uniformes e equipamentos
esportivos aumentam o desempenho e o próprio conforto dos atletas. A preocupação não mais se restringe
ao uso de substância intracorporais, mas também a produtos que, tal como o uso de doping, se associam ao
corpo do atleta, aumentando-lhe o desempenho – fala-se, então, em doping high-tech[41]. É o caso dos
maiôs usados na natação. Tanto que, para garantir condições mínimas de competitividade no esporte, a
Federação Internacional de Natação atualiza, constantemente, a lista de uniformes permitidos[42].

              Assim, ao mesmo tempo em que implica vantagens, a tecnologia deflagra situações imprevisíveis
e que carecem de soluções desvinculadas de pré-conceitos. Cite-se o caso de Oscar Pistorius, que teve
duas pernas amputadas abaixo do joelho, e cujo uso de próteses o possibilitou a disputar provas de corrida,
como atleta de elite. Não obstante os índices significativos alcançados e o desejo de ser o primeiro
corredor amputado a disputar as Olimpíadas, a possibilidade de participação do atleta em corridas que não
sejam destinadas a para-atletas tem sofrido forte resistência. Alega-se, frequentemente, que as próteses lhe
dão vantagem injusta sobre os demais competidores que fazem uso de suas pernas “naturais”, de modo
que a sua participação atingiria a pureza do esporte[43].

              Desse modo, a velocidade com que se produzem novas tecnologias tem suscitado debates
constantes acerca do que deva ser proibido e conduzem à própria reflexão de qual é o verdadeiro
significado do esporte e do chamado espírito esportivo.

              Conforme já apontado, com a progressiva profissionalização, atletas procuram nos esportes muito
mais do que entretenimento: esporte é fonte de renda, e ganhar competições implica ganhar dinheiro. O
esporte passa, então, a ser fortemente considerado como projeto de vida e, para obtê-lo, não são medidos
esforços: treinamentos, dietas, uso de substâncias (lícitas e ilícitas)... Nega-se, portanto, a imagem
arraigada no senso comum de que esporte está intimamente atrelado à saúde.

              Não obstante, é indispensável frisar a diferença entre os usos do corpo nos esportes de elite e nos
esportes amadores. Nestes, é possível identificar o ideal de Paideia Grega, resgatado por Coubertin na
reorganização das Olimpíadas nos tempos modernos: o esporte auxiliando na formação da pessoa humana.
Não por acaso as atividades físicas são constantemente incentivadas por profissionais, especialmente da
área da saúde, como elemento importante na obtenção do bem-estar físico, mental e social.
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4.4         O Uso Sexual e Hedonista do Corpo

 

   Uma das maiores contradições na história dos usos do corpo no Brasil diz respeito às práticas
sexuais. Há uma permanente tensão entre a normalização do sexo e a sua vivência cotidiana. Tal remonta
aos tempos da Colônia, de forma perene e contumaz, devido, também, à forte influência da Igreja
Católica.

   As Ordenações Filipinas, por exemplo, cuidavam de reprimir, com severidade, qualquer forma de
relação homossexual ou de bestialismo:

 
Título XIII

Dos que cometem pecado de sodomia, e com alimárias [bestialismo]
 
Toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia por qualquer
maneira cometer, seja queimado, e feito por fogo em pó, para que nunca de seu
corpo e sepultura possa haver memória [...]. E esta Lei queremos que também se
entenda, e haja lugar nas mulheres que umas com as outras cometem pecado contra
a natureza [...]. Outrossim, qualquer homem ou mulher que carnalmente tiver
ajuntamento com alguma alimária, seja queimado e feito em pó [...].

 

Porém, o contraste entre a Lei e os diversos usos sexuais do corpo era patente, como se depreende
do texto de VAINFAS, acerca das relações entre escravidão e sexo:

 
Enlaces entre senhores e escravas, utilização homossexual de cativos, paixões ou
violências que pontuavam, no mundo sexual, as relações entre o mundo dos
senhores e o da senzala, nada disso falta à documentação judiciária relacionada à
Colônia[44].

 

Mais além, VAINFAS afirma sobre a homossexualidade:

 
Veja-se, por exemplo, o caso da sodomia, comportamento sexual que, assimilado
pela Inquisição portuguesa ao crime de heresia, rendeu centenas de processos [...].
Há relações entre mulheres adultas, jogos sexuais entre moças e crianças,
brincadeiras eróticas de meninas, tudo envolvendo brancas, índias, negras e
mestiças em circunstâncias as mais variadas[45].

 

Ressalte-se que as práticas sexuais sempre tiveram lugar marginal na vida das pessoas. Situavam-
se, sobretudo, na “senzala”, sendo proibida a busca do sexo para mero deleite ou prazer, pelas “boas”
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famílias.

A mudança de postura ante as práticas sexuais, no Brasil, começa a ser vivida somente a partir da
República. A dissociação entre religião e sexo ocorre de maneira lenta, de forma que a “boa família
burguesa” passa a buscar o prazer sexual dentro e fora do casamento[46].

No entanto, o amor homossexual permanece bastante carregado de pechas, principalmente na
primeira metade do século XX no Brasil[47]. Mesmo vivendo em um estado laico, não faltaram
intervenções de cunho religioso e médico para “curar” esses “desvios”, como o “transplante de testículos”,
a convulsoterapia, a injeção de insulina e a internação psiquiátrica[48].

Não se pretende, aqui, reconstruir todo esse processo, da Colônia aos dias de hoje, da tensão entre
busca de deleites sexuais, ou da realização da Vida Boa no sexo e o aparato legal regulatório. Porém, é
correto afirmar que, nos tempos hodiernos, o mesmo paradoxo ocorre, em outros níveis, havendo choque
entre a mentalidade judiciária e a multifacetada vivência dos usos eróticos, sexuais e hedonistas do corpo.

Para evidenciar o anacronismo brasileiro, faz-se necessária uma breve incursão sobre as mudanças
comportamentais no que tange a sexo e gênero no Ocidente, no período que sucede a Segunda Grande
Guerra.

 

 
A.  O Sexo como Prazer

 

Em nível mundial, pode-se afirmar com mais convicção que, apenas a partir dos anos de 1960,
sexo é abordado sob a ótica da “satisfação de necessidade e dos desejos para alcançar o tema da
felicidade”[49].

Dentre os antecedentes mais importantes, está o famoso Relatório Kinsey[50], de 1948. Uma das
afirmações mais relevantes derivadas da equipe de Kinsey foi a de que “apenas minorias da população
americana eram puramente heterossexuais ou homossexuais”; a ocorrência circunstancial de amores
diversos pelo mesmo sexo, por parte de homens, em alguma fase da vida, era bem mais comum do que se
pensava[51].

Posteriormente, muitas pesquisas científicas destacaram o papel do prazer feminino no sexo, que
não estava circunscrito à maternidade[52]. Citem-se a pesquisa Human Sexual Response, de 1966, com
análise científica do gozo feminino[53], e o Hite Report on Female Sexuality, de 1976[54]. A descoberta
da pílula anticoncepcional, nos anos 1950, também foi imprescindível nesse processo, auxiliando no
desencadeamento da revolução de costumes das décadas de 1960 e 1970. Em síntese, houve uma inédita
dissociação entre sexo para fins reprodutivos e sexo para mero deleite, ou prazer e felicidade.
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O próximo passo é o que poderia ser chamado de “revolução gay”. As possibilidades de
realização do prazer sexual com pessoas do mesmo sexo já são razoavelmente aceitas. O homossexual
contemporâneo pode mesmo se desligar do caráter supostamente desviante de sua atuação. A
bissexualidade, por sua vez, já é comum, e pode ser vivida sem se tornar uma opção definitiva.

Nesse sentido, a heterossexualidade é vista não como a “opção natural”, mas apenas uma das
diversas opções de vivência do prazer sexual. As diversas teorias que enquadravam a homossexualidade
como patologia são tidas como anacrônicas, ao menos do ponto de vista científico. O que se chamava
“perversão” revela-se como opção individual de escolha da busca pelo prazer, ao mesmo tempo em que se
preconiza a democracia como uma possível afirmação da pluralidade sexual[55]. 

 

 

 
B.  Sexo e Morfologia

 

Uma nova revolução, ainda mais radical que a dos anos 1970, está em curso, e, novamente, passa
desapercebida pelas práticas judiciais: a da plena dissociação entre morfologia corpórea e identidade
sexual.

Apesar de se tornarem cada vez mais comuns as cirurgias de modificação de sexo
(transgenitalização), o Conselho Federal de Medicina ainda considera a transexualidade como patologia –
conforme depreende da exposição de motivos da resolução CFM nº 1.652/2002. A cirurgia só pode ser
praticada segundo requisitos previstos na citada Resolução, que caracteriza o transexual:

 
Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios
abaixo enumerados:
1)  Desconforto com o sexo anatômico natural;
2)  Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e
secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto;
3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo,
dois anos;
4) Ausência de outros transtornos mentais.
[Destacou-se]

 

Parece, entretanto, que a cirurgia é apenas mais uma das possibilidades de reinvenção sexual. As
novas tecnologias contribuem, no campo sexual, para superar-se o “determinismo morfológico”, bem como
os tabus relativos às práticas sexuais (desalojadas da pecha de perversões). As possibilidades, por
conseguinte, tornam-se infinitas. A apresentação pública do corpo, bem como o seu uso sexual hedonista,
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não precisa coincidir com a morfologia genital, por exemplo. Aliás, esse novo espaço de intimidade ganha
força cogente em uma nova leitura do “Direito à Intimidade”, positivado no Art. 5º, X da Constituição de
1988.

Como expressão das identidades individual e coletiva, a sexualidade não se resume ao ato sexual
em si. Pelo contrário, a busca da vida boa (ainda que tendente ao egoísmo), como fundamento último do
Direito, deve abranger todas as formas de vivência sensual. Decorrência lógica é que a
sensualidade/sexualidade caminha na exata tensão entre morfologia corporal e sociabilidade. Se, por um
lado, essa morfologia pode condicionar as opções sexuais, por outro, o uso da liberdade corporal não se
faz de maneira solipsista.

Assim, na medida em que a identidade só se constrói na presença do outro, é necessário que haja
o reconhecimento público das diversas formas de vivência sexual. Tal aporte passa pela política de
autoafirmação de identidades possíveis (homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade,
pansexualidade, celibato, etc.) e nunca limitadas heteronomamente como forma de bem viver.

Para tanto, o direito fundamental do livre uso do corpo deve implicar a acessibilidade a técnicas
médicas de manipulação, como a cirurgia de transgenitalização, a ser franqueadas na esfera pública[56].

 

 

 

5.           CONCLUSÃO

 

              O corpo é um dos maiores reveladores da identidade. É ele quem medeia a comunicação
simbólica, cada vez mais intensa, numa época em que se primam pela mídia de massa e pela
reprodutibilidade quase infinita da imagem.

              Pensar a integridade física nos moldes tradicionais do intangível torna-se, então, inadequado. Os
usos estéticos, médicos, esportivos e sexuais do corpo solapam as tentativas de sacralizá-lo.

              O desafio que se apresenta é outro: a busca da verdadeira autonomia no uso do próprio corpo.

              A partir do momento em que se ressalta a estética corporal, corre-se o risco de se ter a identidade
massificada pela indústria da moda, pela medicina altamente cosmética e pela busca (impossível) do corpo
perfeito. Da mesma maneira, o esporte profissional, como uma das poucas alternativas de enriquecimento,
pode conduzir a uma manipulação corporal irrefletida, com vistas a superar recordes estabelecidos.

              Contudo, a vivência verdadeira da autonomia da vontade implica a (auto)apropriação consciente
do corpo dentro de um projeto de vida mais amplo, que inclua noções de construção da dignidade.
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              Desse modo, o caminho para a vivência da democracia corporal propende ao recrudescimento.
Uma vez experimentado o autodomínio de si (e as novas tecnologias ampliam enormemente as
possibilidades), o corpo intangível torna-se um mito a ser esquecido e o livre uso do corpo sobreleva-se
como direito da personalidade adutor da autorrealização e da vida boa.
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O PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE E O DIREITO À INTIMIDADE GENÉTICA NA
CONTRAÇÃO DE PLANOS DE SAúDE NO BRASIL

THE PRINCIPLE OF VULNERABILITY AND THE RIGHT TO GENETIC PRIVACY IN THE
CONTRACTION OF HEALTH PLANS IN BRAZIL

Marcelo Pinto Da Silva

RESUMO
O princípio da vulnerabilidade, ao lado do princípio da solidariedade e do princípio do risco,
inerente aos contratos de seguro, é um dos garantidores do direito de não sofrer discriminação
genética nas relações de consumo, em especial na contratação de plano de assistência à saúde
no Brasil. Não sofrer discriminação genética decore do direito à intimidade genética, o qual é um
direito da personalidade decorrente das inovações tecnológicas seja através de uma
interpretação extensiva do direito à intimidade, previsto no artigo 5º, inciso X da Constituição
Federal do Brasil de 1988, seja como direito autônomo, neste caso, introduzido no Brasil pela
aplicação do direito internacional através do § 2º do artigo anteriormente mencionado, em
ambos os casos com supedâneo no princípio da dignidade da pessoa humana e na prevalência
dos direitos humanos. Salienta-se que o direito à intimidade genética, embora ligado a idéia de
autonomia e individualidade pode adquirir contornos de coletividade e de natureza difusa,
principalmente na contratação de planos de saúde. É, portanto, dever do Estado promover os
meios necessários a evitar o surgimento de um novo grupo de marginalizados, os excluídos
geneticamente.
PALAVRAS-CHAVES: direito; intimidade; genética, contrato, plano de saúde, vulnerabilidade,
Brasil.

ABSTRACT
The principle of vulnerability, along with the principle of solidarity and the principle of risk
inherent in insurance contracts is one of the guarantors of the right not to suffer genetic
discrimination in consumer relations, especially in hiring plan for health care in Brazil. Do not
suffer genetic discrimination decorate the right to privacy genetics, which is a right of personality
resulting from technological innovations or through a broad interpretation of the right to privacy
under Article 5, item X of the Constitution of Brazil in 1988, either as autonomous right in this
case introduced in Brazil by international law enforcement by § 2 of the article mentioned above,
in both cases with footstool on the principle of human dignity and the prevalence of human
rights. It is noted that the right to genetic privacy, but on the idea of autonomy and individuality
can get contours of collective and diffuse nature, especially in contracting health plans. It is
therefore the duty of the State to promote the necessary means to prevent the emergence of a
new group of marginalized, the excluded genetically.
KEYWORDS: law; intimacy, genetics, contract, health insurance, vulnerability, Brazil.

1.                  INTRODUÇÃO

 

 

O direito à intimidade genética, em especial nas relações de consumo, corte axiológico deste
artigo é um dos "novos direitos" decorrentes dos avanços da ciência, em especial no campo da
genética, lembrando a extremamente pertinente a pontuação de Bobbio segundo a qual os
direitos do homem não nascem de uma única vez, mas ao contrário, acompanham o progresso
técnico e por vezes podem criar novas ameaças às liberdades dos indivíduos [1].

A internacionalização da economia, popularmente conhecida como globalização econômica,
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intimamente ligada ao processo de informatização possibilitou uma maior agilidade nas
operações financeiras e em diversos tipos de investimentos, entre eles o da pesquisa científica.

O "mundo moderno" trouxe uma série de benefícios ao ser humano, principalmente
possibilidades de prolongamento da vida, redução do uso da força física nas atividades em geral,
entre outros benévolos, os quais foram concedidos ao custo de um processo de esvaziamento do
sentido de ser humano. O homem passou a ser tratado como um número de uma estática que
define as estratégias políticas, econômicas e sociais.

O "progresso" material da sociedade moderna e o racionalismo do Ocidente provocaram um
esvaziamento da condição humana e da ética, transformando os indivíduos em seres cada vez
mais egoístas, direcionados ao ganho econômico ao tempo em que são convertidos em meros
receptáculos de estratégias de produção, enquanto força de trabalho (alienação); técnicas de
consumo, enquanto consumidores (coisificação); e de mecanismo de dominação política,
enquanto cidadãos da democracia de massa (massificação). Alienação, coisificação e a
massificação se tornaram patologias de uma modernidade em colapso[2].

Contraditoriamente a velocidade da informação, trazida pela rede mundial de computadores,
internet, dentre outros fatores, contribuiu para o afastamento do pensamento iluminista a
respeito do conhecimento absoluto da verdade proporcionado pelas ciências[3] abrindo caminho
para a noção de transitoriedade e superabilidade do conhecimento científico, em uma busca
constante pela novidade e pela superação do antigo. Esta nova realidade faz surgir com igual
vigor um sentimento de insegurança, o qual é provocado pelas próprias inovações produzidas,
especialmente na medicina e na genética[4].

A manipulação do material genético[5] dos organismos vivos justifica o temor de uma tecnologia
que se desumanize e crie homúnculos[6], por se tratar de uma reação natural do ser humano
em evitar o desconhecido, de certa forma associado à morte.

É visível como toda inovação sempre sofre com a inércia social, pois em regra a sociedade,
inicialmente, sempre atual contra uma novidade, por considerá-la intranqüilizadora e
perturbadora da tradicional acomodação coletiva[7]. Ocorre que determinadas inovações
extrapolam os limites da razoabilidade e constituem, de fato, um risco, por abrirem campo à
violação de direitos humanos, cuja fundamentalidade constitui uma conquista histórica da
humanidade, não podem ser desprezados ou minimizados em virtude do processo científico[8].

De fato, os avanços tecnológicos foram significativos no campo da genética,[9] como, por
exemplo, o de obter a codificação do genoma humano, algo impensado até algumas décadas
atrás, constituindo-se em um verdadeiro e novo marco de referência para o estudo dos direitos
da personalidade[10] em razão da dúvida quanto a qual o destino da humanidade frente às
técnicas de manipulação do genoma humano.

 Trata-se do medo de destruição da espécie, reflexo do temor de perda da identidade[11], assim
como a vulnerabilidade que se cria, permitindo o conhecimento por terceiros de sua
singularidade genética, o que pode acarretar em uma invasão na vida privada das pessoas[12],
gerando possibilidades discriminatórias em âmbito racial, de relações de consumo e nas relações
de trabalho, entre outras, de forma que esta possibilidade de manipulação de genes interfere
diretamente em diversas questões econômicas, jurídicas, políticas, sociais e ambientais, por
conseguinte na própria vida do ser humano.

Por outro lado, surge com igual vigor a possibilidade de extirpação de diversas doenças
genéticas, o que fomenta o direito à liberdade de pesquisa e o direito e o direito à informação,
sendo que estes, atrelado ao direito à saúde, juntos, constituem importante alicerce para os que
defendem a quebra do absolutismo do sigilo genético.

O presente artigo após delimitar o conceito de direito à intimidade, aborda a questão da
intimidade genética como uma de suas espécies, apontando a possibilidade de sua autonomia,
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com enfoque nas relações de consumo, para demonstrar como é inaceitável que critérios,
eminentemente econômicos, possam prevalecer sobre o direito humanos, posto que o homem
não deve ser protegido em seu patrimônio[13], apenas, mas principalmente em sua
essência[14].

 

 

1.  DIREITO À INTIMIDADE

 

 

O direito à intimidade encontra-se na primeira dimensão[15] dos direitos do homem, sendo
considerado direito fundamental do cidadão e reconhecido pela Organização das Nações Unidas
(ONU) na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, aprovado em Assembléia Geral
e em seu artigo 12 que assim exorta: "Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua
vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou
sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou ataques".

Observa-se que o termo ingerência arbitrária denota a possibilidade de outras intromissões sem
a arbitrariedade, em observância a outros direitos. Em sentido similar às disposições da ONU, a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), em seu artigo
11.2, dispõe que: "ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida
privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à
sua honra ou reputação".

Podemos destacar, ainda, no plano internacional, a proteção à intimidade e à vida privada no
Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966 (nos artigos 14 e 17). A Conferência Nórdica sobre o
Direito à Intimidade, celebrado em maio de 1967, em Estocolmo, quando o tema direito à
intimidade foi abordado de forma ampla estabelecendo cinco possibilidades de ofensas, como
bem salienta Dirley da Cunha[16]:

[...] (1) penetração no retraimento e na solidão da pessoa, incluindo-se no caso o espreitá-lo
pelo seguimento, pela espionagem ou pelo chamamento constante ao telefone; (2) gravação de
conversas e tomadas de cenas fotográficas e cinematográficas das pessoas em seu circulo
privado ou em circunstancias intimas ou penosas à sua moral; (3) audição de conversas
provadas por interferências mecânicas de telefone, microfilmes dissimulados deliberadamente;
(4) exploração do nome, identidade ou semelhança da pessoa sem o seu consentimento,
utilização das falsas declarações, revelações de fatos íntimos ou crítica da vida das pessoas; e
(5) utilização em publicações, ou em outros meios de informação, de fotografia ou gravações
obtidas sub-repticiamente nas formas precedentes.

É importante destacar que o foco do presente artigo é tratar o direito à intimidade apenas no
âmbito da Constituição Federal de 1988, em razão de esta ter sido a primeira em âmbito
nacional a conceder autonomia plena ao direito em comento, sendo que antes da promulgação
da aludida Carta Constitucional talvez fosse possível o questionamento acerca da proteção à
intimidade, pois esta derivava de uma construção jurisprudencial como ensina a doutrina de
Silvio Rodrigues[17].

O constituinte pátrio de 1988 tratou do direito à intimidade no rol dos direitos e garantias
fundamentais, assim exortando:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
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igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Como bem observa Dirley da Cunha Junior[18] a Constituição de 1988 distinguiu o direito à
intimidade separando-os dos demais direitos da personalidade, atribuindo-lhe caráter subjetivo
autônomo. Neste sentido, diferentemente das Constituições anteriores, a Carta Magna de 1988
separa, expressamente, intimidade da privacidade, da honra e da imagem[19]. 

Embora legalmente expressa esta diferenciação entre privacidade e intimidade, não é incomum
o uso inadequado dos termos, como se sinônimos fossem. Para que se evite incorrer em tal erro,
um critério distintivo é adotar a compreensão de que o primeiro possui uma esfera de proteção
menos específica que o segundo, ou seja, constitui nível de segredo menor, não estando
diretamente e exclusivamente relacionado à pessoa, mas a um grupo, a sua vida em família, a
sua vida no trabalho, ou com os amigos, possuindo um nível de segredo menor que a
intimidade.

Para Mônica Aguiar o direito à privacidade não deve ser entendido como gênero de
intimidade[20]. Para a autora, o direito à vida privada deve ser apreendido como sendo a
faculdade atribuída às pessoas físicas de excluir do conhecimento dos outros, além da família e
amigos íntimos, sentimentos emoções, pensamentos, orientação sexual, valores espirituais
próprios que revelam sua personalidade psíquica[21]. A autora conclui que a privacidade esta
ligada a personalidade psíquica do homem e que ele permiti dividir com amigos íntimos e
familiares, sendo que não necessariamente o fato de ser familiar ou amigo íntimo implicará em
aptidão para o conhecimento das informações[22], ou seja, é necessário sempre o
consentimento.

Mônica Aguiar sustenta que a intimidade encontra-se em um rol bem mais restrito, ou seja, uma
maior exclusão do outro[23], por não serem em regra informações não apreensíveis até mesmo
por aqueles que gozam da convivência familiar e quando descobertos implicam em maior
consternação à pessoa.

O uso de apelidos no âmbito da família, que revelam facetas do individuo não conhecidas pelo
público me geral estaria, por exemplo, no âmbito da privacidade[24], ao passo que, o não
acesso a um diário onde alguém escreve sobre suas posições preferenciais quando da realização
do ato sexual seria direito à intimidade, devendo todos devam manter-se afastados de tais
informações, até mesmo as pessoas mais próximas de sua vida, como seus pais.

Portanto, o direito à intimidade não se confunde com o direito a privacidade, uma vez que o
núcleo essencial que envolve a intimidade estaria a gozar de maior proteção contra a
interferência exterior que a privacidade.

O direito à intimidade também não se confunde com o direito à imagem. Luiz Alberto David
Araújo[25] ao tratar de direito à imagem apresenta um exemplo interessante para diferenciá-lo
do direito à intimidade, quando menciona que é possível fazer uso da imagem de outrem sem
invasão da sua intimidade. Exemplifica o autor que uma empresa de publicidade, de forma não
autorizada, ao divulgar uma fotografia de alguém para fazer divulgação de um produto, quando
aquela fotografia teria sido objeto de autorização para uso de publicidade de outro produto, por
outra empresa, viola o direito de imagem de alguém sem devassar sua intimidade.

O direito à intimidade também não se confunde com o direito à honra o qual visa tutelar o
conjunto de atributos concernentes à reputação e ao bom nome da pessoa[26], sendo um bem
jurídico imaterial representativo das qualidades morais que o homem detém e pelas quais é
reconhecido[27].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1126



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgando os Recursos Especiais 200600280219 e 818764,
analisando os limites da liberdade de informação, ante a divulgação de notícias falaciosas,
também separou os conceitos honra e intimidade, demonstrando que ambos são autônomos e
não se confundem.

Portanto podemos conceituar o direito à intimidade como um direito fundamental, subjetivo e
autônomo, que realiza a defesa do seu titular contra as ingerências indevidas do Estado ou dos
particulares em aspectos da vida do titular, os quais somente a este dizem respeito, ou aqueles
a quem este deseje confidenciar.

 

 

1.  Direito à intimidade genética

 

 

•3.1.O avanço tecnológico e a era principiológica.

 

Para Sass, a contingência do mundo contemporâneo e o avanço tecnológico desmedido têm
obrigado os juristas a deparar-se com temas oriundos de outras ciências, tais como a biologia, a
engenharia genética, a informática e a política, frente aos quais resta-lhes a incumbência de
estabelecer conexões tendentes à resolução dos conflitos sociais. A tarefa, todavia, mostra-se
árdua aos juristas, pois tais temas apresentam categorias de difícil manipulação. Em parte, esse
impasse decorre do fato de que o Direito ainda não consegue desatrelar-se da tradição
positivista, que o expõe como uma ciência autônoma e auto-referencial[28].

Ainda diante dos resquícios do positivismo, o direito à intimidade genética passa a ser cogitado a
partir dos avanços da biotecnologia e da engenharia genética. Lima Neto aponta que a
biotecnologia possui um conceito mais amplo que a engenheira genética, considerando a
segunda como apenas uma das técnicas da primeira, a qual visaria o uso de sistemas e
organismos biológicos para diversas aplicações[29]. Neste sentido o art. 3º, IV da Lei nº.
11.105/2005 (Lei Nacional de Biossegurança) definiu a engenharia genética como sendo uma
atividade de produção e manipulação de moléculas de ácido desoxirribonucléico (ADN)[30]
recombinante.

A biotecnologia através do emprego de técnicas de engenharia genética maneja genes isolados
perfeitamente identificados, nos quais são possíveis mutações em pontos concretos ou zonas
especificas dos cromossomos para realizar mudanças no genoma.[31].

É o genoma que determina as características individuais de cada ser humano, sejam visíveis ao
olho, como a cor dos olhos, ou que exijam testes especiais como o tipo sanguíneo, constituindo
o fenótipo. As características exteriores são determinadas pela carga genética que o individuo
possui, denominada genótipo, sendo o gene a unidade de informação hereditária de um
indivíduo e que o ADN (ou DNA, em inglês: deoxyribonucleic acid) é a substância que o
constitui[32]. Neste sentido Andorno:

Cada célula del cuerpo humano contiene toda la información hereditaria de un individuo, recibida
de su padres. Más precisamente, esta información reside en ciertas unidades denominadas
«genes». El conjunto de los genes de un individuo, que lo distingue de cualquier otro sobre la
tierra.[33]
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Hammerschmidt[34] esclarece que o Projeto Genoma tinha como principal objetivo criar uma
série de diagramas descritivos, os denominados mapas, de cada cromossomo humano com uma
resolução cada vez mais apurada, com fins de determinar a seqüência de DNA de cada um dos
fragmentos ordenados para encontrar todos os genes na seqüência de DNA entre eles aqueles
que não são responsáveis pelas características hereditárias.

Para Capra as novas e sofisticadas técnicas de seqüenciamento do DNA e de pesquisa genética,
desenvolvidas recentemente, evidenciam cada vez mais que os conceitos tradicionais do
"determinismo genético" - entre os quais o conceito de programação genética e, talvez, o
próprio conceito de gene - não correspondem à realidade e precisam ser radicalmente
revistos[35]. Ocorre que tais descobertas podem representar um sério risco de violação do
direito à intimidade:

[...] el acceso al genoma humano abre perspectivas extraordinarias para la prevención y el
tratamiento de las enfermedades de origen genético... al mismo tiempo que promete aportes
altamente positivos, este conocimiento total del genoma crea riesgos enormes para la intimidad
del individuo [...] El hombre, desde el momento mismo de su concepción, corre el riesgo de
verse sometido a controles intolerables por parte del Estado o de otros individuos.[36]

Como abordado na introdução, o direito de não sofrer discriminação genética decorre do direito
à intimidade genética, que seria o direito que a pessoa possui de manter o Estado e os
particulares afastados das suas informações genéticas. É um novo direito que se evidencia com
o desenvolvimento biotecnológico e a possibilidade de investigar os genes, em especial para
verificação se há maior ou menor possibilidade de uma pessoa desenvolver uma doença como a
diabetes, doença cardíaca, câncer ou a doença de Alzheimer.

Coaduna com o presente pensamento Mônica Aguiar para quem o direito intimidade genética,
somente tornou-se possível, a partir da possibilidade de violação dos dados genótipos dos
indivíduos, decorrente do avanço cientifico[37] no campo da genética.

A Constituição Federal de 1988 se inclina com o pensamento do mundo contemporâneo, para
superar a vagueza dos princípios em favor de uma ampliação da proteção do ser humano, o que
se denomina comumente na doutrina em geral de paradigma principiológico, perfeitamente
acatado em nosso diploma maior nos §§1º ao 3º do art. 5º:

Art. 5º [...]

 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

 

O constituinte conferiu aplicabilidade imediata às normas definidoras de direitos e garantias
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fundamentais, sendo estas de ordem principiológica. Criou ainda uma clausula geral aberta no §
2º do art. 5º, permitindo, assim, a proteção de novos direitos da personalidade como o da
intimidade genética. Por fim conferiu status de normas constitucionais aos tratados
internacionais sobre direitos humanos que aqui forem internalizados pelo Congresso Nacional nos
moldes de Emenda Constitucional.

Esse posicionamento do constituinte nos §§1º ao 3º do art. 5º coaduna perfeitamente com o
previsto no art. 4º, II, onde se estabelece a prevalência dos direitos humanos como um dos
entes que rege a República Federativa do Brasil, isto calcado no princípio da dignidade da
pessoa humana, colocado como um dos fundamentos da nossa nação, o que nos levar a ousar
dizer que vivemos a era dos princípios.

Em verdade, a modernidade, que primou pelo legalismo representado nas codificações e no culto
a lei, não cumpriu sua meta de trazer felicidade ao homem através da racionalidade, mas, ao
contrário o coisificou, utilizando o ser humano como um número de uma estática que define as
estratégias econômicas. Assim o homem deixou de ser humano para se transformar em
consumidor, mão de obra, eleitor e por fim objeto de investigação científica, precipuamente,
nesta última forma, para atender aos interesses dos grandes laboratórios de pesquisa,
interessados em eliminar apenas as doenças comercialmente rentáveis.

Para Garrafa a crença despótica em certezas absolutas, que marcou o desenvolvimento científico
e a expansão capitalista, revelou a parcialidade de suas premissas, tornando-se cada vez mais
insustentável[38].

Assim, Ricardo Maurício sustenta que a conseqüência desse sistema foi a falência das promessas
de liberdade, de igualdade e de progresso acessíveis a todos, o que gerou a desconfiança de
todo discurso unificante, o que se tornou arco característico do pensamento pós-moderno[39].
Para ele, pensamente ao qual me filio, é Karl Popper simboliza bem esta ruptura, do positivismo
para o pós-positivismo. Influenciado pelo comunismo e posteriormente pelo antimarxismo, gerou
bases novas teóricas de modo que a teoria da ciência passou a ser considerada válida, quanto
mais estiver aberta a fatos novos, que possam testar seus princípios e conceitos[40].

De fato, a refutabilidade[41] proposta por Popper contribuiu para quebra do paradigma
positivista do direito ao sustentar que a experiência e as observações do mundo real podem e
devem tentar encontrar provas do falseamento[42].

A refutabilidade ataca diretamente o determinismo positivista, expresso na generalização e na
validade universal[43], além de refutar o isolacionismo[44] dos demais ramos do conhecimento
existente no positivismo lógico de Kelsen, de modo que Popper demonstra que todo
conhecimento em verdade é provisório e conjuctural, de modo que, como salienta  Ricardo
Maurício, a realidade social, dentro da perspectiva pós-moderna, não existe como totalidade,
mas se revela fragmentada, multifacetada, fluída e plural.

Esse contexto criou um campo fértil ao uso dos princípios, diversos deles positivados nas cartas
constitucionais do mundo ocidental, como normas de eficácia e aplicação imediata, possibilitando
assim a proteção de novos direitos.

No Brasil, por exemplo, este principialismo constitucional irradiou-se pela legislação
infraconstitucional fazendo surgir o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que
nitidamente abraçou o princípio da vulnerabilidade, impondo que a Política Nacional das
Relações de Consumo se norteará pelo respeito à dignidade, saúde e segurança do consumidor,
protegendo seus interesses e buscando sempre a melhoria da sua qualidade de vida e
respeitando sua vulnerabilidade.

Também o Código Civil de 2002 nos brindou com a função social da propriedade e a
obrigatoriedade de observância da boa-fé nos contratos. Outros institutos como o Estatuto da
Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Igualdade Racial[45] encontramos a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1129



forte presença de princípios para proteção de grupos vulneráveis, o que também,
contraditoriamente, indica fortes resquícios do sistema de positivação, os princípios foram
expressados, como se a sua aplicação dependesse necessariamente da positivação (em especial
infraconstitucional), quando justamente ocorre o inverso, aplica-se a positivação, mas efetivação
encontra-se distante do ideal.

Portanto, podemos afirmar que o direito à intimidade genética nasce do casamento da
insegurança provocada pelo desenvolvimentismo tecnológico com a visão principiológica do
direito trazida pelo pós-positivismo.

 

3.2. A intimidade genética como um direito da personalidade e sua relação com o
direito à intimidade.

 

Mesmo diante da pouca efetividade dos direitos fundamentais nos países, politicamente correto,
chamados de emergentes, ou em desenvolvimento, como o Brasil, o novo paradigma pós-
positivista possibilitou a inclusão, em suas cartas constitucionais, de um rol significativo de
direitos da personalidade.

Logo após a II Guerra Mundial, o direito caminhou cada vez mais no sentido aplicar,
diretamente, princípios permitindo ao interprete uma maior flexibilidade para buscar a verdade
real e valorizar a dignidade humana.

No caso em tela, podemos afirmar que cabe ampliar o artigo 5ª, X da CF/88 para abraçar o
direito à intimidade genética na resolução de conflitos, retirando os princípios do segundo plano
no qual se encontravam na escola exegética, altamente influenciada pelo pensamento iluminista,
e afastando-se do pensamento kelseniano[46] que condicionava a validade da norma a sua
positividade no ordenamento, apartando os valores do direito.

Hammerschmidt[47] salienta que os direitos da personalidade possuem uma tipicidade aberta,
podendo admitir outros direitos pertinentes que venham a ser arrolados pelo legislador, fugindo
de uma perspectiva legalista de necessária tipificação no ordenamento jurídico de cada
Estado[48], o que implica, necessariamente, na emanação de novos direitos da personalidade
através de princípios constitucionais, tais como o da dignidade da pessoa humana, positivado no
art. 1º, III da CF/88. Neste sentido, Lima Neto conclui pela existência no Brasil de um direito
geral da personalidade que emana deste princípio, de modo que a pessoa humana encontra-se
protegida, com direito a um tratamento igualitário vedando-se a pratica de discriminação
genética [49].

 Conceituamos anteriormente o direito à intimidade, tal qual como comumente vislumbrado,
como um direito fundamental, subjetivo e autônomo, que realiza a defesa do seu titular contra
as ingerências indevidas do Estado ou dos particulares em aspectos da vida do titular, os quais
somente a este dizem respeito, ou aqueles a quem este deseje confidenciar.

Casabona considera que o direito à intimidade apresenta três âmbitos de proteção[50]: a
primeira seria a intimidade reduzida ao próprio interessado, que controlará o grau da proteção,
como permitir que sua família e seus amigos saibam os medicamentos que utiliza a revelação de
deformidades, ou doenças não perceptíveis e outras situações que somente o convívio comum
(familiar) poderia conceber.

A segunda face da manifestação do direito à intimidade está relacionada à confidencialidade de
terceiros, como por exemplo, o dever de sigilo do advogado para com o cliente, do padre para
com o fiel que confessa seus pecados, do psicólogo e do paciente, trata-se, portanto, do
segredo profissional.
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A terceira manifestação do direito à intimidade, para o jurista espanhol, seria a relação de
obtenção, processamento e uso de dados genéticos por meio dos avanços científicos na
medicina, na informação e na comunicação, ou seja, onde se identifica a intimidade genética, o
qual pertence à quarta dimensão dos direitos fundamentais.

O direito à intimidade genética pode ser considerado, assim, uma espécie do direito à
intimidade, previsto no art. 5º, X da Constituição Federal de 1988, decorrente da evolução
tecnológica e que encontra proteção ante a nova forma de conceber o direito na pós-
modernidade.

Nessa esteira podemos concluir que o direito à intimidade genética é um direito individual,
personalíssimo e sujeito à autonomia privada e como pontua um dos direitos da personalidade
da pessoa humana, implicitamente previsto na Constituição no art. 5º, X, por ser espécie do
direito à intimidade que surge em decorrência do avanço tecnológico.

Entretanto, a relação de gênero/espécie entre o direito à intimidade e o direito à intimidade
genética não nos parece tão pacificada, uma vez que o direito à intimidade genética está
relacionado ao direito positivo de se exigir do Estado que providencie mecanismos que
impossibilitem o não acesso por terceiros de dados genéticos de um indivíduo, sem autorização
expressa deste, disponibilizando instrumento processual adequado para defesa daquele que tiver
tal direito violado, por ser o genoma humano o que nos define como ser humano e nos
diferencia entre si, constituindo um fundamento objetivo da dignidade humana, como sustenta
Ruiz[51], ou seja, um impõe-se um mister positivo para o Estado, como a doutrina tem
denominado, a criação de um Habeas Genoma.

O direito à intimidade, ao contrário da intimidade genética, exige em regra, do Estado uma
atuação negativa, ou seja, de isolar-se da curiosidade sobre a vida de outrem e mantê-lo, assim
como aos demais, apartando-se da nudez, da religiosidade, a saúde e a orientação sexual como
exemplifica Monica Aguiar[52].

Vale ressaltar que o direito à intimidade genética possui previsão em normas de direito
internacional e pelo disposto no § 2º do art. 5º e no art. 1º, inciso III, ambos da Constituição
Federal do Brasil de 1988, este encontra guarida no país, o que torna irrelevante em termos
práticos se o mesmo decorre da especificação do direito à intimidade ou se constitui em verdade
direito autônomo.

 

3.3. A intimidade genética em uma visão macrobioética

 

Em países periféricos, ainda que considerados emergentes muitas vezes algumas instituições
constitucionais básicas, em especial, relativas aos direitos fundamentais de ordem social não
encontram razoável efetividade, de modo que, muitas vezes falar-se em direito à intimidade
genética, intrinsecamente, ligado à microbioética, pode parecer incipiente quando significativa
parcela da população ainda encontra dificuldade de alimentação, moradia, educação e saúde
básica.

Com efeito, questões envolvendo a microbioética possuem uma natureza mais elitista e
individualista, como a escolha do sexo dos filhos, encontrando um grande arcabouço em países
economicamente desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos da América.

Por isso, Garrido sustenta que a Bioética da America Latina deve entrar em contato com a
pobreza e com a exclusão social, seguindo o entendimento de Pessini e Barchifontaine, em uma
aproximação da macrobioética, em contraponto aos países desenvolvidos, onde a Bioética fixou-
se, quase que exclusivamente, nas questões de ordem individualista, ligadas aos avanços da
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tecnologia, em especial na medicina, principalmente no que tange às pesquisas envolvendo seres
humanos[53]. 

De fato, no Brasil encontrar-se-á maior clamor social e utilidade prática atual na discussão sobre
o acesso às tecnologias e aos recursos médicos, todavia questões micros, como a intimidade
genética, podem reverter-se em questões macros, quando sua violação apresentar implicações
no âmbito racial, das relações de trabalho ou de consumo, constituindo-se como mais um ente
de marginalização e exclusão social, principalmente diante do paradigma produtivo e econômico-
subejtivo do Capitalismo Mundial Integrado (CMI)[54] do qual trata Guattari.

Logo em países periféricos como o Brasil e os demais da América Latina, por exemplo, deve-se,
como bem salienta Maria do Céu, com base no principio da vulnerabilidade exigir que no âmbito
das políticas de saúde e de investigação, que o benefício de alguns não seja alcançado pela
exploração da fraqueza de outros, bem como a compreensão de que a melhoria do bem-estar
de apenas alguns torna, afinal, os restantes marginalizados, ainda mais vulneráveis[55].

Guattari ao defender a ampliação da noção de interesse pelo coletivo, em uma perspectiva de
mudanças sociais, em longo prazo, com base em uma ecosofia[56] prática e especulativa, ético-
política e estética que substituiria as antigas formas de engajamento religioso, político e
associativo, sob pena de não haver mais história humana, ante a humanidade não assumir
radicalmente a si mesma[57].

O pensamento de Guattari representa uma aproximação ao pensamento da doutrinadora Maria
do Céu, pois ambos convergem para a noção de prevalência do interesse coletivo sobre o
individual, o que a priori parece conflitante com o direito à intimidade genética, cujo conteúdo,
em análise rasteira, teria cunho individualista, mas em países de elevadas desigualdades sociais
o uso desenfreado da informação genética pode implicar em uma verdadeira geração de novos
excluídos, o bolsão dos geneticamente inviáveis, contribuindo ainda mais para diminuição da
estima e alimentação de preconceitos.

 Logo, o direito à intimidade genética no Brasil ou em outros países marginais, deve passar não
somente pela noção individualista, mas pela coletiva, buscando-se evitar a criação de um novo
rol de marginais, o geneticamente reprovados nas relações de trabalho e de consumo
principalmente, o que nos leva a concordar com a doutrinadora Maria do Céu no sentido de
exigir que as políticas nacionais, internacionais e de poderes econômicos multinacionais como,
por exemplo, os das bioindústrias, não criem agravantes da vulnerabilidade humana, mas antes
a procurem eliminar na medida do possível e respeitar no que escapa ao seu alcance.[58]

Ainda, ponderando todas as necessidades e prioridades existentes no Brasil, decorrentes da
pouca efetividade dos direitos de segunda dimensão devemos nos preocupar, também, sim, com
a possibilidade de discriminação genética, pois esta como demonstrado pode acarretar em um
novo grupo de marginalizados, e consequentemente mais um problema social a ser resolvido.

É inegável caráter individual do direito à intimidade genética, a ser protegido por um habeas
genoma, embora, como ditos anteriormente, em outras situações, onde o teste é realizado para
seleção de trabalhadores ou de consumidores em um contrato de seguro saúde, o direito à
intimidade genética pode ganhar ares de direito coletivo ou difuso, passível inclusive de defesa
por via de Ação Civil Pública.

 

3.4. Possibilidades de conflitos

 

O art. 13 da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos prevê a possibilidade
de acesso aos dados genéticos apenas quando houver uma completa dissociação da pessoa da
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qual procede ou em casos de interesse público, para preservação da ordem, questões de saúde
ou seguridade social. Portanto, para o direito internacional o direito a intimidade genética não é
absoluto e como todos os outros direitos pode ser espaço quando presente outro direito de igual
relevância, a problemática se instala em saber exatamente o que é realmente interesse público,
ou que é interesse do público, do Estado, ou das grandes corporações de biotecnologia a serviço
do lucro.

O art. 14, a da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos assim pontua:

Los estados deberiam esforzarse por proteger la privacidad de las personas y confidencialidad de
los dados genéticos humanos asociados com uma persona, uma família o, in su caso, um grupo
indentificables, de conformidad com el derecho interno compatible com el derecho
internanacional relativo a los derechos humanos.

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos prevê que o direito interno
deverá regular a questão da privacidade e confidencialidade dos dados genéticos, obviamente
respeitando os direitos humanos.

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos da UNESCO estabeleceu que os
dados genéticos humanos e os dados proteômicos humanos podem ser tratados e utilizados para
os seguintes fins:

a) diagnóstico e assistência sanitária (inclusive provas de análise preditiva);

b) investigação médica e outras formas de investigação científica, compreendidos os estudos
epidemiológicos, em especial os de genética da população assim como os estudos de caráter
antropológico e arqueológico;

c) medicina forense e procedimentos civis ou penais ou outras atuações legais;

d) qualquer outro fim compatível com a Declaração Universal sobre Genoma Humano e os
Direitos Humanos e o direito internacional relativo aos direitos humanos;

Em caso de colisão do direito à intimidade genética com outros direitos poderá ser utilizada a
ponderação de interesses para harmonizar direitos igualmente fundamentais aparentemente
conflitantes, de modo que não se pode falar em inexistência de um ou de outro direito, ou de
supremacia de um sobre o outro, mas o devido afastamento de um destes direitos.

Petterle ao tratar do direito a identidade genética afirma que este pode colidir com outros
direitos igualmente fundamentais, como por exemplo, a liberdade de pesquisa e a saúde[59]. A
autora trabalha com a teoria da ponderação de interesses para harmonizar direitos igualmente
fundamentais aparentemente conflitantes:

O direito fundamental à saúde está expressamente consagrado no ordenamento jurídico-
constitucional brasileiro, seja no título que trata dos direitos fundamentais [...] O direito
fundamental à saúde como direito de defesa contra o Estado, por exemplo, exige uma posição
de respeito e abstenção dos poderes públicos. [...] os direitos de defesa são, em síntese, direitos
à não intervenção dos direitos e liberdades fundamentais, contra o Estado (Poderes Público) e
contra os particulares [...] a eficácia do direito fundamental à saúde é plena, imediata e integral,
[...] à saúde pode ter um objeto que consista em uma abstenção por parte do Estado, qual seja,
a de que o Estado não impeça que uma pessoa receba adequado tratamento de saúde. Sob
esta ótica, proibir e tipificar criminalmente quaisquer tecnologias que envolvam clonagem não
reprodutiva (terapêutica), teste genéticos e terapias gênicas, como se o direito fundamental À
identidade fosse absoluto, significaria criar óbices intransponíveis às novas terapêuticas, que não
encontram respaldo na ordem jurídico-constitucional pátria[60].

No Brasil a liberdade de pesquisa encontra-se prevista de forma geral no art. 5º, IX da CF/88
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como direito fundamental à liberdade de expressão e criação científica, e de forma específica no
art. 218 onde se prevê que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa e a capacitação tecnológica. Tais dispositivos devem ser harmonizados com o direito à
intimidade genética, por serem ambos significativamente relevantes para a humanidade.

São inegáveis os benévolos trazidos pelas pesquisas científicas que em muito ajudaram a
melhorar a expectativa de vida do ser humano, malgrado, o perigo, como alerta Garrafa, é
deusificar a ciência fazendo uma associação entre a eficácia e o bem, e entre a ciência e a
verdade, pois esta sistemática sustenta a exploração do sistema econômico e a opressão
política, pois a tecnologia impulsionada pela crença amplificou exponencialmente a assimetria de
poder desde o pós-guerra, tornando as relações totalmente desiguais, o saber e poder,
associados, instituíram a "Santíssima Trindade" da nova crença imposta pela minoria dominante
(os donos do capital). Segundo o doutrinador saber, a ciência, é o Pai, o poder, a tecnologia, é o
Filho corporificado nos artefatos tecnológicos que transformam, maravilham e atemorizam o
cotidiano, e o Espírito Santo é a mão invisível que entre eles toca, com as garras do sistema
econômico, os corpos e os espíritos[61].

No plano internacional, A Carta Européia dos Direitos Fundamentais em seu art. 13, assim como
a Declaração Universal da UNESCO sobre Genoma Humano e os Direitos Humanos no art. 12,
prevêem o direito de liberdade de pesquisa, todavia, pela exegese do art. 10 do último
documento, ora citado, apreende-se que este direito não poderá prevalecer sobre as liberdades
fundamentais e sobre a dignidade humana dos indivíduos.

 

 

1. O PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE E O DIREITO À INTIMIDADE GENÉTICA
NA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.

 

 

4.1. O risco da discriminação genética

 

Em igual sentido os contratos de seguro saúde, ou planos de saúde não podem exigir dos
contratantes análises genéticas para confecção do preço do seguro, em decorrência dos
possíveis problemas de saúde, que uma pessoa possa vir a ter em razão da sua origem, ou seja,
por ser potencial portador de doença hereditária.

Permitir tal tipo de violação além de grave invasão da intimidade geraria uma grande
marginalização (diversas pessoas sequer seriam aceitas para realizar o contrato de plano de
saúde) e elevação dos preços para alguns indivíduos, quebrando o princípio da solidariedade que
abraça as relações securitárias.

A Recomendação nº 3 do Conselho da Europa aprovada em 10.02.1992 proíbe a realização de
provas genéticas para realização de contratos de seguro de saúde. Hammerschmidt bem salienta
que o risco é inerente ao contrato de seguro, não havendo seguro sem o risco[62].

Em vários países, os seguros de saúde e de vida cobram preços exorbitantes e, inclusive,
excluem quem possa portar ou porte alguma doença/defeito genético. No Brasil, teoricamente,
não há regulamentação para testes genéticos. Na prática, os seguros-saúde têm garantido o
direito a não cobrir os custos de tratamentos com doenças congênitas, a não ser de
dependentes nascidos na vigência do seguro.
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Nos Estados Unidos criou-se uma nova lei federal protege os americanos contra tratamento
discriminatório em decorrência das suas diferenças de DNA, que possam afetar a sua saúde. A
Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) assinada pelo presidente ianque em 21 de
maio de 2008 vedou a discriminação genética nos contratos de seguro saúde e nas relações de
emprego.

Embora, diversos estados americanos já possuíssem algum tipo de legislação sobre o tema, a lei
era necessária para ajudar a aliviar as preocupações sobre a possível discriminação genética,
que afastavam os norte-americanos dos testes genéticos, os quais podem, quando realizado sem
fins discriminatórios e forma livre, consciente e esclarecida, beneficiar a saúde daquele que se
submete a tal teste, com a detecção antecipada de doenças que possivelmente poderiam vir a
se desenvolver no futuro, e assim antecipar o seu tratamento, até mesmo, em alguns casos,
com práticas simples como mudança de hábitos alimentares e realização de exercícios físicos.

A lei também permitiu que as pessoas participassem em estudos de investigação científica sem o
medo de que suas informações genéticas sejam posteriormente usadas contra eles no seguro de
saúde ou o ambiente de trabalho.

Há um ano atrás o Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) uma legislação sobre os
testes genéticos subordinando-os à esfera médica os exames que impliquem uma ingerência
séria no direito à autodeterminação e que afetem toda a vida da pessoa implicada.

Foram proibidos na Alemanha os testes genéticos que visam meramente verificar o sexo da
criança e os voltados para diagnóstico de doenças que só se manifestam na idade adulta, como
o câncer de mama ou a doença de huntington.

Assim, foram vedados os testes genéticos para contratação de empregados, desde que não haja
interesse médico e de segurança, como, por exemplo, nas hipóteses de sensibilidade a
determinadas substâncias químicas ou a capacidade de um eletricista ou motorista de
distinguir cores. Vedaram-se também testes genéticos para os novos contratos de seguro saúde,
sendo que nesta última hipótese os testes já realizados podem ser exigidos de clientes cuja
indenização a ser paga supere 300 (trezentos) mil euros.

Inegavelmente os "testes genéticos" ampliam os horizontes de exclusão dos seguros de saúde
de vida e do mercado de trabalho, caso a sociedade não imponha freios às ameaças de abusos
contra a privacidade genética das pessoas.

Ademais ainda existe a possibilidade de uma nova eugenia, pois a história da humanidade está
repleta de exemplos que demonstram a tentativa do homem em tentar melhorar-se, verificando-
se uma constante preocupação, em especial com a descendência[63], o que de certo modo
retoma a questão da necessidade de infinitude do ser humano que vê na sua prole a sua
perpetuação diante da impossibilidade de compreender e vencer a morte:

Las posibilidades próximas de intervenciones en los genes humanos abren las puertas e la
prevención, tratamiento y tal vez erradicación de graves enfermedades hereditarias hasta hoy
incurables, pero también a la mejora o perfección de algunos rasgos biológicos mediante
procedimientos de selección de genes, respecto a lo cual se percibe ya el temor de que se
utilice con fines raciales, de selección o incluso creación de supuestas nuevas razas [64]

 

Criou-se um verdadeiro endeusamento do gene, de forma a tratá-los como agentes
determinantes de tudo que acontece na vida de uma pessoa. A este comportamento a doutrina
denomina ditadura do gene ou determinismo genético, que consiste em uma visão
extremamente reducionista e equivocada de que tudo que acontece na vida de ser é
determinado pela sua constituição genética. Esta teoria é insustentável principalmente por não
considerar a interação ambiental por que passa cada individuo.
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Esse "determinismo genético" que praticamente retira as possibilidades das interferências
externas (ambiente físico e social) colocando os genes como os determinadores principais da
saúde ou da doença e das variações das características humanas tais como, o comportamento, a
inteligência, a orientação sexual e o status social, implica em uma discriminação de indivíduos
por causa de suas características genéticas. Capra levanta interessante contraponto ao
determinismo:

O determinismo genético tem sido o paradigma dominante na biologia molecular desde há
quarenta anos, no decorrer dos quais deu origem a um bom número de poderosas metáforas. O
DNA costuma ser chamado de "programa" ou "projeto" genético do organismo, ou mesmo de
"livro da vida", e o código genético seria a "linguagem universal da vida". Segundo o biólogo
molecular Richard Strohman, a falácia básica do determinismo genético está numa confusão de
níveis. Uma teoria que, pelo menos a princípio, funcionava bem para a compreensão do código
genético - o modo pelo qual os genes contêm as informações necessárias para a produção de
proteínas - transformou-se numa teoria geral da vida, sendo os genes concebidos como agentes
causais de todos os fenômenos biológicos.[65]

Capra sustenta que não são somente os genes determinam o desenvolvimento de um indivíduo,
seja no âmbito biológico, ou seja, no âmbito que diz respeito à formação de uma personalidade
humana, que seria sempre única e singular, decorrendo de certas experiências de vida[66].

É extremamente falacioso o discurso das companhias de seguro saúde quando afirmam que a
previsão anterior dos riscos poderia inclusive diminuir os valores do seguro ou contribuir para um
tratamento preventivo, em verdade visam a redução dos seus custos com o tratamento de
determinadas doenças não aceitando o consumidor ou elevando o valor de suas mensalidades.

  As seguradoras de saúde, portanto, não podem estabelecer o chamado perfil do consumidor
para definir o preço do seguro saúde com base em um gene defeituoso. Embora prática similar
seja comum em seguros de automóveis, neste encontra-se uma relação eminentemente
patrimonial, diversamente do que ocorre na questão da saúde, onde este tipo de análise
genética contribui para desenvolver mais uma espécie de segregados, os dos propensos a
desenvolver doenças genéticas.

 

4.2. O direito de não saber

 

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos de 16 de outubro de 2003
garantiu que a manipulação de dados genéticos humanos somente poderá operar-se de acordo
com a legislação interna, a qual deverá estar em conformidade com o direito internacional
relativo aos direitos humanos[67]. Vale ainda mencionar que o art. 5º, inciso "c" da Declaração
Universal sobre Genoma Humano e os Direitos Humanos garante ao individuo cujos dados são
coletados e/ou utilizados o direito de decidir por tomar conhecimento ou não a respeito do
resultado da análise de suas informações genéticas[68].

O direito fundamental ao sigilo genético, o qual se apreende do direito à intimidade genética
deve ser garantido de forma ampla, de modo que a pessoa possa decidir limitar a informação
genética, não apenas para terceiros, mais inclusive para ela própria, ou seja, o segredo sobre a
condição genética deve ser assegurado em relação ao próprio titular.

Há casos onde a violação do segredo genético pode trazer diversas conseqüências maléficas
àquele que tivera sua intimidade genética devassada. No caso, por exemplo, de alguém que
carrega em seu código da vida o gene da doença de huntington[69], o conhecimento desta
poderá implicar em uma depressão profunda, que acelere inclusive a morte do titular, ou colocá-
lo no âmbito discriminatório[70] sendo que talvez a doença nunca venha a se manifestar, de
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modo que lhe deve ser assegurado o direito de não saber.

Este direito de decidir sobre o "não saber" como salienta Carlos María Romeo Casabona[71]
pode em uma análise primeira nos parecer bastante não solidária, posto que impede a
antecipação do tratamento de familiares que futuramente, possam desenvolver enfermidades de
origem genética.

Entretanto, no caso da doença de huntington, a preservação da intimidade genética, afasta um
princípio igualmente válido, o da solidariedade, para sua prevalência em decorrência da sua
melhor aplicabilidade ao caso, posto que podem os demais familiares se quiserem podem
realizar o teste, não sendo razoável exigir de alguém que tome conhecimento de algo que
poderá acarretar-lhe significativo prejuízo, em prol da sua família, a qual possui outras
possibilidades de obter o resultado desejado, sem conceder a um ente fardo tão pesado.

Logo o direito é subjetivo, é da pessoa, em tomar conhecimento pessoal ou não de suas
informações genéticas. Obviamente verifica-se que a divulgação destes dados a terceiros e até
mesma ao indivíduo, sem expressa autorização, livre, consciente e informada, do fornecedor dos
dados genéticos constitui nítida violação ao direito à intimidade genética, violando, por
conseguinte o princípio da dignidade humana.

 

4.3. O princípio da vulnerabilidade nos contratos de plano de saúde no Brasil.

 

A Constituição ao prevê o direito à saúde no artigo. 196. O texto constitucional exorta que é
dever do Estado prover a saúde de modo universal e igualitário à população brasileira, malgrado
não consiga fazê-lo de forma eficiente, abrindo espaço para iniciativa privada atuar de forma
complementar no sistema de saúde. Ocorre que o serviço de saúde oferecido pela rede privada
é demasiadamente caro e exclui a grande maioria da população, o que acarreta em campo fértil
para os contratos de planos de saúde.

Os planos e seguros privados de assistência à saúde no Brasil são regulados pela Lei nº 9.656
de 03 de junho de 1998, a qual prevê no artigo 11 a possibilidade de exclusão de cobertura às
doenças e lesões preexistente, isto posto, não permite a exclusão e doenças posteriores, ainda
que geneticamente transmissíveis, vedando inclusive no artigo 14 que alguém possa ser
impedido de participar em razão de ser idoso ou portar uma deficiência física, o que pode ser
aplicado analogicamente àqueles que possuem uma propensão genética a desenvolver
determinada doença.

Além da legislação própria para regulação do serviço de saúde oferecido pela iniciativa privada,
através dos planos de saúde, a esta relação se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que
possui diversos mecanismos de proteção aos consumidores, em especial contra as práticas
abusivas do mercado.

Ricardo Maurício pontua que o desenvolvimento do sistema capitalista propicia a hegemonia das
forças de mercado tornando cada vez mais desigual a relação entre fornecedores e
consumidores, criando um desequilíbrio na sociedade de consumo, transformando os
consumidores cada vez mais em entes vulneráveis ao processo de massificação da produção e
refém dos aparatos publicitários[72], essa vulnerabilidade se extrema quando se trata de
serviços de saúde.

Ao trata de vulnerabilidade Garrafa e Prado consideram que adjetivo "vulnerável" encerra uma
série de interpretações possíveis. Citando interpretações correntes a colocam como "o lado mais
fraco de um assunto ou questão" ou "o ponto pelo qual alguém pode ser atacado, prejudicado
ou ferido"[73].
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Essa interpretação se aproxima da noção de vulnerabilidade em sentido adjetivo tratada por
Maria do Céu que elegeu a vulnerabilidade como princípio, concebendo-lhe substantividade, além
da adjetivação, de modo que a vulnerabilidade como princípio obriga, na sua acepção mais
comum de característica particular, a proteção adequada dessa fragilidade acrescida, numa ação
positiva que varia de acordo com as necessidades específicas em presença; na sua acepção mais
ampla de condição universal, obriga ao reconhecimento de que todas as pessoas são de algum
modo, vulneráveis, todas podendo ser feridas por outrem, pelo que todas exigindo respeito no
seu modo de ser, numa ação negativa, no distanciamento ou abstenção de qualquer prejuízo,
mas também positiva, na exigência do zelo, do cuidado, da solicitude para com a
vulnerabilidade[74].

De acordo com essas interpretações, o significado usual de vulnerabilidade leva ao contexto de
"fragilidade", "desproteção", "desfavor" (populações desfavorecidas) e, até mesmo, de
"desamparo" ou "abandono". Dentro desse contexto, portanto, engloba formas diversas de
exclusão ou alijamento de grupos populacionais aqueles fatos ou benefícios que possam estar
acontecendo no processo desenvolvimentista mundial[75].

O contrato de seguro saúde está enquadrado nas relações de consumo, em regra realização nos
moldes de "adesão", ou seja, confeccionado unilateralmente pelo fornecedor, sem possibilidades
de discussão e negociação das suas clausulas, constituindo, ante sua natureza especifica, um
ambiente fértil para o cerceamento de direitos da personalidade do consumidor, que se
apresenta em uma situação de extrema vulnerabilidade, ante a relação necessária entre saúde e
vida, e em especial nos países pobres onde o sistema de saúde público é deficiente e empurra
parcela significativa da população a contratação de serviços de plano de saúde.

A proibição da exigência de testes genéticos para realização de contratos de seguro de saúde,
apoiado pela regras e pelos princípios constitucionais que fundamentam o direito a intimidade
genética, encontra também proteção por meio do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.
Verificamos que o respeito à dignidade, previsto no caput do art. 4º do CDC, a proteção do
consumidor pelo Estado, ante sua vulnerabilidade (prevista no inciso I do mencionado artigo) e a
harmonização dos interesses nas relações de consumo, de modo a compatibilizar o
desenvolvimento econômico e tecnológico com o princípio da boa-fé, não são compatíveis com a
aplicação de testes genéticos para estipulação do preço nos contratos de seguro.

Considerando a visão macrobioética anteriormente abordada, não podemos limitar-nos aos
princípios bioéticos norte americanos da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da
justiça, mas ampliá-los para incluir a dignidade da pessoa humana e a vulnerabilidade, este
último mais evidente nos países que ainda não conseguiram efetivar diversos direitos
fundamentais de cunho social.

Um aspecto também a ser considerado é o equilíbrio e a boa fé que deve nortear o contrato de
seguro:

[...] o Código Civil brasileiro determina que o tomador do seguro comunique ao assegurador
"logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob
pena de perder o direito a garantia, se provar que silenciou de má-fé" (art. 769). As companhias
de seguro somente podem decidir sobre a possibilidade de assumir o risco e a tarifa do prêmio
quando da análise ou verificação da informação que se faz no momento da subscrição do risco,
através da declaração de estado de saúde[76].   

Portanto, se o consumidor possui uma doença geneticamente transmissível e a desconhece no
ato da contração não viola o princípio da boa-fé, e considerando a inversão do ônus da prova, a
exclusão da proteção somente poderá ser realizada se a seguradora comprovar a preexistência,
respeitados os prazo legal.

Outro ponto relevante é que uma das características da natureza deste tipo de contrato (seguro)
é a aléa[77] que seria em parte eliminada pelo fornecedor, embora continuasse a perceber as
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parcelas mensais do consumidor, tendo ainda a vantagem de poder onerar o preço para os
possíveis portadores de determinadas doenças, ferindo frontalmente o princípio da solidariedade
(socialização dos custos) presente nos contratos securatórios, gozando assim de uma vantagem
excessiva e desproporcional.

É importante ainda lembrar que as legislações consumeristas surgiram da transição entre o
Estado liberal e o Estado providência[78] o que historicamente fundamenta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às hipóteses de tentativa de violação da intimidade genética,
uma vez o aludido diploma de fato constitui a mão intervencionista do Estado para concretizar a
igualdade material nas relações entre particulares (eficácia horizontal dos direitos fundamentais)
onde este desequilíbrio acarreta violação a dignidade da pessoa humana traduzido também no
art.170 da carta constitucional, pela função social.

O uso de informação genética, para testes anteriores a contratação de seguros de saúde, viola
frontalmente, como dito, o principio da solidariedade, que norteia os contratos de seguro de um
modo em geral, sendo que tal princípio possui previsão constitucional, no art. 3º, I, como sendo
um dos objetivos fundamentais da republica brasileira.

O teste genético para fixação de preço em contrato de seguro saúde constitui, ainda, uma
violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da solidariedade, devendo o Estado
promover mecanismos que equilibrem os contratantes nas relações de consumo, ante a
vulnerabilidade do consumidor, de modo que permitir a realização de teste genético ao contraria
aumentaria o desequilíbrio, já naturalmente existente entre as partes, em razão da
vulnerabilidade do consumidor, seja ela técnica ou econômica.

Portanto, não é possível que se permita a quebra do sigilo genético de alguém como condição
para ingressar uma relação de consumo, em especial nos contratos de plano de saúde, sob pena
de estimulo a um novo racismo, o genético.

 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Podemos conceituar o direito à intimidade como um direito fundamental, subjetivo e autônomo,
que realiza a defesa do seu titular contra as ingerências indevidas do Estado ou dos particulares
em aspectos da vida do titular, os quais somente a este dizem respeito, ou aqueles a quem este
deseje confidenciar.

O direito à intimidade genética nasce do casamento da insegurança provocada pelo
desenvolvimentismo tecnológico com a visão principiológica do direito trazida pelo pós-
positivismo, uma vez que os avanços tecnológicos foram significativos no campo da genética,
especialmente no sentido de obter a codificação do genoma humano, sendo que os direitos da
personalidade possuem uma tipicidade aberta impossibilitando uma leitura extremamente
positivista, de somente reconhecer aqueles que forem listados pelo legislador e novos direitos,
como o direito à intimidade genética, surgem, neste caso como decorrente de uma interpretação
ampliativa do art.5ª, X da Constituição Federal do Brasil de 1988.

É possível pugnar por uma possível autonomia do direito a intimidade genética, em relação à
intimidade, à medida que o primeiro estaria relacionado ao direito positivo de se exigir do
Estado que providencie mecanismos que impossibilitem o não acesso por terceiros de dados
genéticos de um indivíduo, sem autorização expressa deste, disponibilizando instrumento
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processual adequado para defesa daquele que tiver tal direito violado, como por exemplo, o
habeas genoma.

Como é possível visualizar o direito à intimidade genética no Brasil através do § 2º do art.5ª da
Constituição Federal do Brasil de 1988, por força da previsão da não exclusão de outros direitos
e garantias decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário e em razão
da regra prevalência dos direitos humanos, previsto no art. 4º, II, da mesma carta
constitucional, todos com supedâneo no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no
art. 1º, III da constituição, torna-se irrelevante, quanto a proteção prática da intimidade
genética, sua autonomia em relação ao convencional direito à intimidade.

Existem possibilidades de conflitos do direito à intimidade genética com o direito à publicidade
(interesse público), à saúde e a liberdade de pesquisa. A Declaração Internacional sobre os
Dados Genéticos Humanos da UNESCO estabeleceu que os dados genéticos humanos e os dados
proteômicos humanos podem ser tratados e utilizados para os seguintes fins: a) diagnóstico e
assistência sanitária (inclusive provas de análise preditiva); b) investigação médica e outras
formas de investigação científica, compreendidos os estudos epidemiológicos, em especial os de
genética da população assim como os estudos de caráter antropológico e arqueológico; c)
medicina forense e procedimentos civis ou penais ou outras atuações legais; d) qualquer outro
fim compatível com a Declaração Universal sobre Genoma Humano e os Direitos Humanos e o
direito internacional relativo aos direitos humanos.

O direito à intimidade genética no Brasil ou em outros países marginais deve passar, não
somente pela noção individualista, mas pela coletiva, buscando-se evitar a criação de um novo
rol de marginais, o geneticamente reprovados nas relações de trabalho e de consumo
principalmente, devendo ser assegurando, ainda, a cada pessoa o direito de "não saber" suas
informações genéticas.

A noção de vulnerabilidade pode adquirir status de princípio para obrigar a proteção adequada
dessa fragilidade, exigindo respeito no seu modo de ser, numa ação negativa, no distanciamento
ou abstenção de qualquer prejuízo, mas também positiva, na exigência do zelo, do cuidado, da
solicitude para com a vulnerabilidade.

A proibição da exigência de testes genéticos para realização de contratos de seguro de saúde se
baseia nos princípios da vulnerabilidade do consumidor, no princípio da solidariedade
(socialização dos custos), além de encontrar guarida na questão do risco, inerente a natureza do
contrato de seguro, que não pode ser afastado, principalmente para beneficiar exclusivamente
um dos contratantes, por constituir um aumento no desequilíbrio entre estes, já inerente nas
relações de consumo.

[1] BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Editora Campus, 1992, p.33.

[2] SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do código brasileiro de defesa
do consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.10.

[3] MINAHIN, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: RT, 2005, p.23.

iIbidem. p.24.

[5] HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direitos da personalidade. Curitiba:
JURUÁ, 2007, p.24.

[6] MINAHIN. Op. Cit. p.26.

[7] NETO, A. L. Machado. Sociologia Jurídica. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1140



[8] Nesse sentido a declaração 3348 da ONU, em 1975, determinou aos Estados que tomassem
medidas para proteger a população dos efeitos do mau uso dos avanços tecnológicos e
científicos.

[9] PETTERLE, Selma Rodrigues. O Direito Fundamental à Identificação Genética na
Constituição Brasileira. Livraria do Advogado Editora: Porto Alegre, 2007, p. 19.

[10] HAMMERSCHMIDT. Op. Cit. p.19.

[11] MINAHIN. Op Cit. p.25.

[12] HAMMERSCHMIDT, Ibid loc Cit.

[13] Os autores se referem a patrimônio material e imaterial, todavia não abraçando a noção de
patrimônio genético, neste particular.

[14] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona Novo Curso de Direito Civil, v.1:
parte geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.143.

[15] Inicialmente costumou-se a classificar os direitos fundamentais em gerações, que servia
para distinguir o momento histórico em que foram tutelados. Assim seriam de primeira geração
os direitos individuais, de segunda os sociais, de terceira os coletivos e difusos e de quarta
geração os das minorias ou novos direitos decorrentes da globalização e das novas tecnologias.
Ocorre que esta noção de "geração" poderia levar a uma equivocada interpretação de
sobreposição ou de substituição de  uma geração por outra criando uma ma falsa noção de
hierarquia ou de  maior valor, ou ainda de superação de uma geração pela outra. Assim,
atualmente tem se utilizado as idéia de que os direitos fundamentais se organizam em
dimensões, o gera a noção de paralelismo, mais adequada em razão da existência de tais
direitos , ainda quando não reconhecidos formalmente , além de melhor denotar a igualdade e
indivisibilidade de tais direitos.

[16] CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 3ª Edição. Salvador:
Juspodivm. 2009, p.679.

[17] RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997. v.1, p.95.

[18] CUNHA JUNIOR, Dirley. Op. Cit. p.678-679.

[19] DAVID ARAÚJO. Luiz Alberto. A proteção constitucional da própria imagem. São
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 1989, p.54.

[20] CASTRO. Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, Imagem, Vida Privada e Intimidade,
em colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.36

[21] Ibid loc Cit

[22] Ibidem p.37

[23] Ibidem p.44

[24] Ibidem p.37

[25] DAVID ARAÚJO. Op Cit., p.17.

[26] CUNHA JUNIOR, Dirley. Op. cit.,  p.681.

[27] CASTRO. Mônica Neves Aguiar da Silva. Op. cit., p.5.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1141



[28] SASS, Liz Beatriz. Direito e Natureza- (Re) Construindo vínculos a partir de uma
Ecocidadania. Curitiba: Juruá, 2008, p. 117-118

[29] NETO, Francisco Vieira Lima, O direito de não sofrer discriminação genética: uma
nova expressão dos direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.  p.12.

[30] Os segmentos de ADN que são responsáveis por carregar a informação genética são
denominados genes.

[31] HAMMERSCHMIDT. Op. Cit. p.31.

[32] NETO. Francisco Vieira Lima, O direito de não sofrer discriminação genética: uma
nova expressão dos direitos da personalidade. Op. Cit. p.12.

[33] ANDORNO, Roberto; Bioética Y Dignidad de La Persona, Versión Española del proprio
autor. Editorial Tecnos S.A, España, 1997.p.132.

[34] HAMMERSCHMIDT. Op. Cit. p.37/38.

[35] CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. Trad.:
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002, p.165.

[36] ANDORNO. Roberto; Bioética Y Dignidad de La Persona, Op. Cit. p.134.

[37] AGUIAR, Monica. A Proteção do Direito à Diferença como Conteúdo do Princípio da
Dignidade Humana: A Desigualdade em Razão da orientação Sexual. In Direitos Fundamentais
na Constituição de 1988. Org.: Rosmar Alencar. 2008: Porto Alegre. Nuria Fabris, p. 87.

[38] GARRAFA, Volnei; PORTO, Dora. Bioética, Poder e Injustiça: por uma ética de
intervenção. In Bioética: Poder e Injustiça. Org: Volnei Garrafa. Léo Pessini. São Paulo: São
Camilo, Loyola, 2003. ISBN: 85-15-02703-8. 2003, p.40. 2003.

[39] SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do código brasileiro de defesa
do consumidor. Op. Cit. p.17.

[40] SOARES, Ricardo Maurício Freire. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Salvador:
Juspodivn, 2009, p.20.

[41] POPPER. Karl. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico.
Tradufcción de Néstor Míguez. 3ª reimpresión. Buenos Aires: Paidos, 1991, p.61.

[42] POPPER. Karl. A Lógica da pesquisa científica. Tradução de Leonidas Henenberg e
Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1985, p.42.

[43] Não se trata da universalidade apregoada pelo jusnaturalismo ao tratar dos direitos
inerentes ao homem, mas da aplicabilidade em espaço geográfico onde a lei possua validade e
eficácia.

[44] A Teoria Pura do Direito de Kelsen, que deixa claro logo no iniciar de sua obra que o seu
positivismo isola o direito dos fatos sociais, o valor é indiferente, sendo considerada, apenas, a
validade da norma jurídica produzida de acordo com os procedimentos formais previstos em
norma hierarquicamente superior, deixando de tratar a questão da justiça.

[45] O Estatuto da Igualdade Racial prevê garantias e o estabelecimento de políticas públicas de
valorização aos negros brasileiros. O novo diploma legal obriga as escolas de ensino fundamental
e médio incorporarem nos currículos o estudo de história geral da África e da população negra
no Brasil, assim prevê a formação de professores em temas que incluam valores de respeito à
pluralidade étnica, racial e cultural da sociedade, deixando de fora, entretanto, a previsão de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1142

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene


cotas em universidades pública para descendentes de negros.

[46] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 6º Ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2006, p.140.

[47] HAMMERSCHMIDT. Op. Cit. p.112.

[48] LARENZ Apud HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direitos da
personalidade. Curitiba: JURUÁ, 2007, p.114.

[49] NETO. Francisco Vieira Lima, O direito de não sofrer discriminação genética: uma
nova expressão dos direitos da personalidade Op. Cit. p.23.

[50] CASABONA, Carlos María Romeo. Del gen al derecho. Bogotá: Universidade Externado de
Colômbia, 1996.  p. 85-86.

[51] MIGUEL, Carlos Ruiz. Los datos sobre características genéticas: libertad, intimidad
y no discriminación. In Genética y derecho. A.A.V.V. Madrid: Consejo General del Poder
Judicial, 2001, p.37-38.

[52] AGUIAR, Mônica. Direito à intimidade genética em face do art. 232 do Código Civil
e sua defesa pela criação de um Hábeas Genoma. In DIDIER JR., Fredie e MAZZEI.Prova,
Exame Médico e Presunção: o art. 232 do Código Civi.Salvador: Podivm, 2006,  p. 202.

[53] GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. Da bioética clinica à bioética ambiental. Diálogos e
Ciência - Revista da Rede de ensino FTC. Ano VI, n. 13, mar. 2008. INSS 1678- 0493, p. 9.

[54] GUATTARI, Félix. As Três Ecologias. 11ª ed. Tradução Maria Cristina F.Bittencourt.
Campinas: Papirus, 1990. p.14-15.

[55] NEVES, Maria do Céu Patrão. Sentidos da Vulnerabilidade: característica, condição e
principio. In Bioética, Vulnerabilidade e Saúde. São Paulo: Ideias e Letras; São Camilo.p.44.

[56] Para Guittari a ecosofia é uma articulação ético-política entre os três registros ecológicos (o
do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana). Vide: GUATTARI. Op.
Cit. p.8

[57] GUATTARI, Op.Cit. p.51 e 54.

[58] NEVES, Maria do Céu Patrão. Op., cit., 44.

[59] PETTERLE . Selma. Op. cit. p.147.

[60] Ibidem p.149/150.

[61] GARRAFA, Volnei; PORTO, Dora. Op., cit., p.43.

 

[62] HAMMERSCHMIDT. Op. cit. p.184.

[63] CASABONA, C. M.Romeo Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas. In: (Ed.).
La Eugenesia Hoy. Granada: Comares,1999. p.3.

[64] Ibidem p.4

[65] CAPRA, Fritjof. Op., cit., 171

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1143



[66] Ibidem, p.182

[67] O art. 12 da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos assim preceitua:
"quando são recolhidos dados genéticos humanos ou dados proteómicos humanos para fins de
medicina legal ou de processos civis ou penais ou outras ações legais, incluindo testes de
paternidade, a colheita de amostras biológicas in vivo ou post mortem só deverá ter lugar nas
condições previstas pelo direito interno, em conformidade com o direito internacional relativo aos
direitos humanos."

[68] AGUIAR, Mônica. Direito à intimidade genética em face do art. 232 do Código Civil
e sua defesa pela criação de um Hábeas Genoma. In DIDIER JR., Fredie e MAZZEI.Prova,
Exame Médico e Presunção: o art. 232 do Código Civi.Salvador: Podivm, 2006, p. 203.

[69] A doença de huntington implica que seu portador a partir de determinado momento de sua
vida, na fase adulta, sofrerá degeneração progressiva do cérebro, por um período de dez a
quinze anos e morrerá.

[70] ASSIS JUNIOR, Luiz Carlos de. Intimidade genética, planos de saúde e relações de
trabalho. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia
- Professor Mário de Figueiredo Barbosa. Salvador. Ano 2009, n.19, ISSN 1516-6058. p. 26

[71] CASABONA. María Romeo. Del gen al derecho.  Op. Cit. p. 91.

[72] SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do código brasileiro de defesa
do consumidor. Op. Cit. p.13.

[73] GARRAFA, Volnei; PRADO, Mauro Machado do. Mudanças na Declaração de Helsinki:
Fundamentalismo Economico, Imperialismo Ético e Controle Social. In Direitos humanos
e bioética. Maceio: EDUFAl. Org. George Sarmento, p.80.

[74] NEVES, Maria do Céu Patrão. Sentidos da Vulnerabilidade: característica, condição e
principio. In Bioética, Vulnerabilidade e Saúde. São Paulo: Ideias e Letras; São Camilo, p.42.

[75] GARRAFA, Volnei; PRADO, Mauro Machado do. Op., cit., p.80.

[76] HAMMERSCHMIDT. Op. Cit.p.185.

[77] Aléa é uma expressão jurídica e latina que significa a possibilidade de se auferir um
prejuízo mediante a possibilidade de se obter um lucro, ou seja, risco.

[78] SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do código brasileiro de defesa
do consumidor. Op. Cit. p.76.

1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

 

AGUIAR, Mônica. Direito à intimidade genética em face do art. 232 do Código Civil e
sua defesa pela criação de um Hábeas Genoma. In DIDIER JR., Fredie e MAZZEI.Prova,
Exame Médico e Presunção: o art. 232 do Código Civi.Salvador: Podivm, 2006.

_________.  A Proteção do Direito à Diferença como Conteúdo do Princípio da
Dignidade Humana: A Desigualdade em Razão da orientação Sexual. In Direitos
Fundamentais na Constituição de 1988. Org.: Rosmar Alencar. 2008: Porto Alegre. Nuria Fabris,
p. 81/82.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1144



ANDORNO, Roberto; Bioética Y Dignidad de La Persona, Versión Española del proprio autor.
Editorial Tecnos S.A, España, 1997.

ASSIS JUNIOR, Luiz Carlos de. Intimidade genética, planos de saúde e relações de
trabalho. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia
- Professor Mário de Figueiredo Barbosa. Salvador. Ano 2009, n.19, ISSN 1516-6058.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1988), de 05 de outubro de 1988. Presidência da República. Casa
Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm.> Acesso 20

nov. 2009.

BRASIL. Lei nº 9.656 de 03 de junho de 1998,. Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos
Jurídicos. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm.> Acesso em
10 nov 2009.

BRASIL. Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos
Jurídicos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm.> Acesso em 10
nov 2009.

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. Trad.: Marcelo
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2002.

CASABONA, Carlos María Romeo. Del gen al derecho. Bogotá: Universidade Externado de
Colômbia, 1996.

________. Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas. In: (Ed.). La Eugenesia Hoy.
Granada: Comares, 1999.

Carta Européia dos Direitos Fundamentais. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf> Acesso em: 20 maio 2009.

CASTRO. Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, Imagem, Vida Privada e Intimidade, em
colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

Convenção Americana de Direitos Humanos DE 1966. Disponível em:
<http://www2.idh.org.br/casdh.htm> Acesso em 10 nov 2009.

CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 3ª Edição. Salvador: Juspodivm.
2009.

DAVID ARAÚJO. Luiz Alberto. A proteção constitucional da própria imagem. São Paulo:
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.1989.

Declaração Universal da UNESCO sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos de 1997,
Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/sangue
/simbravisa/Declaracao%20Genoma%20Humano%20e%20Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso
em: 20 maio 2009.

Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos DE 2003. Disponível em:
<www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/shs/BEfiles/...por/C10P.pdf>. Acesso em: 20 maio
2009.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1145



Declaração Universal dos Direitos do Homem DE 1948. Disponível em:
<portal.mj.gov.br/.../ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 20 maio 2009.

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona Novo Curso de Direito Civil, v.1: parte
geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

GARRAFA, Volnei; PRADO, Mauro Machado do. Mudanças na Declaração de Helsinki:
Fundamentalismo Economico, Imperialismo Ético e Controle Social. In Direitos
humanos e bioética. Maceio: EDUFAl. Org. George Sarmento. 2002.

GARRAFA, Volnei; PORTO, Dora. Bioética, Poder e Injustiça: por uma ética de
intervenção. In Bioética: Poder e Injustiça. Org: Volnei Garrafa.Léo Pessini. São Paulo: São
Camilo, Loyola. 2003.

GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. Da bioética clinica à bioética ambiental. Diálogos e Ciência -
Revista da Rede de ensino FTC. Ano VI, n. 13, mar. 2008. INSS 1678- 0493.

GUATTARI, Félix. As Três Ecologias. 11ª Ed. Tradução Maria Cristina F.Bittencourt. Campinas:
Papirus, 1990.

HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direitos da personalidade. Curitiba:
JURUÁ, 2007.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 6º Ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.

LARENZ Apud HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade genética e direitos da
personalidade. Curitiba: JURUÁ, 2007

MIGUEL, Carlos Ruiz. Los datos sobre características genéticas: libertad, intimidad y no
discriminación. In Genética y derecho. A.A.V.V. Madrid: Consejo General del Poder Judicial,
2001.

MINAHIN, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: RT, 2005.

NEVES, Maria do Céu Patrão. Sentidos da Vulnerabilidade: característica, condição e
principio. In Bioética, Vulnerabilidade e Saúde. São Paulo: Ideias e Letras; São Camilo.

NETO, Francisco Vieira Lima, O direito de não sofrer discriminação genética: uma nova
expressão dos direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 

NETO, A. L. Machado. Sociologia Jurídica. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1987.

PETTERLE, Selma Rodrigues. O Direito Fundamental à Identificação Genética na
Constituição Brasileira. Livraria do Advogado Editora: Porto Alegre, 2007.

POPPER. Karl. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Tradufcción de
Néstor Míguez. 3ª reimpresión. Buenos Aires: Paidos, 1991.

_______. A Lógica da pesquisa científica. Tradução de Leonidas Henenberg e Octanny
Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1985.

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 27. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1997.

SASS, Liz Beatriz. Direito e Natureza- (Re) Construindo vínculos a partir de uma Ecocidadania.
Curitiba: Juruá, 2008.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1146



SOARES, Ricardo Maurício Freire. A nova interpretação do código brasileiro de defesa do
consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

________, Ricardo Maurício Freire. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Salvador:
Juspodivn, 2009.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1147



O TRATAMENTO JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DE INFORMAÇÕES GENÉTICAS
HUMANAS PARA FINS DE PESQUISA: IMPACTOS SOBRE O CONSENTIMENTO

INFORMADO

LE TRAITEMENT JURIDIQUE DE L EXPLOTATION DE L INFORMATION GENETIQUE HUMAINE
AUX FINS DE RECHERCHE: LES IMPACTS SUR LE CONSENTEMENT ECLAIRE

Taysa Schiocchet

RESUMO
O presente artigo visa apresentar algumas reflexões sobre a pesquisa genética humana, tendo o
Direito como ponto central de gravitação. Pretende-se analisar especificamente a amplitude do
consentimento informado fornecido pelos doadores de material e informação genética humana
para fins de pesquisa frente a possibilidade de uso secundário do referido material e informação
depositados em biobancos. Primeiramente, busca-se identificar a terminologia específica em
torno das informações genéticas humanas. Em seguida, serão analisadas as diversas finalidades
da informação genética e suas implicações específicas, seja para fins de comprovação de
vínculos familiares, para fins de identificação criminal, para fins de política de imigração, para
fins médicos e, por último, para fins de pesquisa. Finalmente, o terceiro ponto pretende
problematizar os padrões éticos e jurídicos para a obtenção de consentimento informado frente
à nova realidade das pesquisas biomédicas e genéticas viabilizados pelos biobancos.
PALAVRAS-CHAVES: informação genética humana; pesquisas biomédicas; consentimento
informado

RESUME
Cet article présente quelques réflexions sur la recherche en génétique humaine, tennant le Droit
comme un point central de gravitation. L’intention est d’examiner spécifiquement l’extension du
consentement éclairé fournies par les donneurs de matériel et d’information génétique humaine
à des fins de recherche vis à vis la possibilité de l’utilisation secondaire de l’information et
matériel déposé dans les biobanques. Tout d'abord, on cherche à identifier la terminologie
spécifique entourant l'information génétique humaine. Ensuite, s’analysera les diverses finalités
de l'information génétique et ses implications spécifiques, soit à des fins de preuve de liens
familiaux, à des fins d'identification des criminels, à des fins de politique d'immigration, à des
fins médicales et, enfin, à des fins de recherche . Enfin, le troisième point vise à discuter des
normes éthiques et juridiques pour l'obtention du consentement éclairé face la nouvelle réalité
de la recherche biomédicale et génétique, rendue possible par les biobanques.
MOT-CLES: information génétique humaine; recherche biomédicale; consentement éclairé

Considerações iniciais

 

As descobertas na área da genética humana são consideravelmente amplas e sua aplicação
técnica cada vez mais diversificada, não apenas na área da identificação civil e penal, mas,
sobretudo, no contexto da pesquisa e da medicina. Categorias jurídicas são postas em discussão
pelas novas tecnologias aplicadas às ciências da vida e da saúde, o que acaba por revelar o
impacto produzido nas mais diversas áreas do saber humano e, especialmente, nos fundamentos
sobre os quais se assentam o sistema jurídico, enquanto regulador das ações humanas.

 

Com os avanços das biotecnologias nos últimos anos, mais precisamente com a possibilidade de
estabelecer a função e regulação dos genes, a medicina é efetivamente a área mais afetada. Os
resultados obtidos no campo do diagnóstico genético são significativos e seu principal benefício
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consiste na possibilidade de prevenir doenças ou evitar o seu desenvolvimento, já que é possível
descobrir precocemente a presença de genes e cromossomos alterados, os quais são
responsáveis por inúmeras enfermidades genéticas.

 

Nesse contexto, em que pese a avançada normativa constitucional, notadamente a consolidação
de princípios e direitos fundamentais, que o país conquistou a partir de 1988, diversos são os
desafios a serem enfrentados nesse campo. Em uma sociedade marcada pela profunda
desigualdade sócio-econômica e pelas pressões supranacionais sofridas em virtude de interesses
econômicos do mercado globalizado, a efetiva concretização dos direitos fundamentais, ainda
que devidamente regulamentados, resta profundamente prejudicada.

 

Outro aspecto relevante é a constatação de que "os discursos biotecnológicos são uma
composição de fatos biotecnológicos e de discursos justificativos que os apresentam como
necessários, ou mesmo fatais"[1]. Diante disso, qualquer estudo que tenha por objeto a
biotecnologia ou um tema a ela relacionado deve estar atento a sua dupla composição, de modo
a identificar além das descobertas científicas e inovações tecnológicas, os discursos, as
representações e as ideologias que estão por detrás delas, mascarando seus antagonismos e
dominações.

 

A força e os interesses presentes nos discursos biotecnológicos são reveladores da união entre
ciência e tecnologia na área da genética humana. Os produtores e reprodutores desses discursos
são diversos, de acordo com o interesse visado: o mercado, representado majoritariamente pelas
indústrias, buscando novas fontes de lucro; os pesquisadores, em nome da ciência e da
liberdade de pesquisa, buscando novas descobertas, prestígio e financiamento para a
continuidade das investigações; os cidadãos, preocupados com os riscos à privacidade ou
discriminação, mas, sobretudo, ansiosos por benefícios à sua saúde em termos de
prolongamento e qualidade de vida e, finalmente, o Estado, por meio do Direito, tendo que
conciliar os interesses aparentemente inconciliáveis ou nem cogitados pelos referidos atores.

 

Levando em consideração esses pressupostos, o presente artigo visa apresentar algumas
reflexões sobre a pesquisa genética humana, tendo o Direito como ponto central de gravitação.
Essas reflexões compõem uma pesquisa mais ampla sobre o tratamento jurídico da informação
genética humana no contexto da pesquisa e da medicina[2]. Para esta ocasião pretende-se
analisar a amplitude do consentimento informado fornecido pelos doadores de material e
informação genética humana para fins de pesquisa frente a possibilidade de uso secundário do
referido material e informação depositados em biobancos.

 

Primeiramente, busca-se identificar a terminologia específica existente em torno das informações
genéticas humanas, a fim de bem delimitar o objeto de pesquisa. Em seguida, serão analisadas
as diversas finalidades da informação genética e suas implicações específicas, seja para fins de
comprovação de vínculos familiares, para fins de identificação criminal, para fins de política de
imigração, para fins médicos e, por último, para fins de pesquisa. Finalmente, o terceiro ponto
pretende problematizar os padrões éticos para a obtenção de consentimento informado frente à
nova realidade das pesquisas biomédicas e genéticas viabilizados pelos biobancos. Pretende-se
com essa trajetória oferecer alguns aportes teóricos e estimular a reflexão sobre o tema, ainda
incipiente desde o ponto de vista jurídico.
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•1.      Definição e natureza da informação genética humana

 

Preliminarmente, convém explicitar a terminologia recorrentemente utilizada pela literatura
pertinente e pelo Direito, mais especificamente pelos documentos normativos internacionais,
para fazer referência à informação genética humana. Isso porque há uma diversidade de
palavras utilizadas, às vezes como sinônimos outras não, além das variáveis técnicas que
envolvem o acesso à informação genética. Nesse sentido, é oportuno citar a Declaração
Internacional sobre Dados Genéticos Humanos da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura[3] (UNESCO, 2003) a qual permite identificar uma espécie de
acordo em torno do significado de algumas categorias, ainda que de modo um tanto
aproximativo.

 

Segundo a Declaração (UNESCO, 2003), material genético seria a amostra biológica, a qual
consiste em "qualquer amostra de material biológico (por exemplo células do sangue, da pele e
dos ossos ou plasma sanguíneo) em que estejam presentes ácidos nucléicos e que contenha a
constituição genética característica de um indivíduo".

 

Os testes genéticos,[4] instrumentos utilizados sobre esse material biológico para extrair as
informações e dados genéticos, são definidos pela Declaração (UNESCO, 2003) como um
"método que permite detectar a presença, ausência ou modificação de um gene ou cromossomo,
incluindo um teste indireto para um produto genético ou outro metabólito específico
essencialmente indicativo de uma variação genética específica".

 

Por fim, a Declaração (UNESCO, 2003) define os dados genéticos[5] humanos como
"informações sobre características hereditárias dos indivíduos obtidos por análise de ácidos
nucléicos ou por outras análises científicas". Quanto à definição de informação genética, a
Declaração silenciou[6].

 

Ao tratar da definição de informação genética, Hottois e Missa[7], dizem que ela pode ser
entendida sob dois aspectos. Primeiro, como aquela informação constituída pelos genes e que
existe e opera somente sob a forma molecular (DNA). Segundo, como o conhecimento relativo
as suas determinações hereditárias vinculadas aos seres, considerados individual ou
coletivamente.

 

Diante disso, é possível perceber que a expressão "informação genética" é ambígua na medida
em que o seu significado oscila entre a designação de estruturas e de processos moleculares,
por um lado, e a designação do saber científico a eles concernente, por outro. É esse segundo
aspecto que interessa neste momento, isto é, o conhecimento genético, enquanto um "conjunto
de representações simbólicas, ditas 'científicas', que, com o auxílio de técnicas, permitem o
acesso e a apropriação da informação genética molecular" [8]. Mais do que a possibilidade
técnica de desenvolver determinada terapia genética a partir de uma informação genética
estrutural especifica, importa para a presente pesquisa os diferentes usos que se faz da
informação genética em relação às pessoas, seja no âmbito sócio-político, judicial, econômico e,
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notadamente, no âmbito médico e da pesquisa.

 

Contudo, importa enfatizar a fragilidade dessas aproximações. Nesse sentido, é imperioso
mencionar que, ao mesmo tempo em que as estruturas e processos moleculares são
relativamente caóticos, pois dependentes de inúmeras variáveis e causas (muitas delas
desconhecidas) e extremamente complexos, o saber genético não se resume exclusivamente ao
conhecimento do genoma humano ou aos dados originários de uma análise de DNA, mas ele
compreende também fatores ambientais, comportamentais, dados estatísticos, histórico familiar
e individual, entre outros.

 

De fato, o paradigma determinista em relação às informações genéticas é dominante, sobretudo
nas ações cotidianas no âmbito da medicina e da pesquisa, ainda que haja vozes teóricas em
sentido contrário. Esse aspecto é extremamente importante, sobretudo, quando se percebe que
as informações genéticas têm uma amplitude que ultrapassa o espectro individual. Para
demonstrar a transindividualidade da informação genética, citam-se dois exemplos amplamente
referidos pela literatura: os casos freqüentes de Talassemia no Chipre e os casos, também
freqüentes, da doença de Tay-Sachs entre judeus Ashkenazi[9].

 

Naoum refere que as Talassemias são um grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas
pela redução da síntese de globinas, tendo como sintoma característico a anemia, nestes casos,
hereditária. A maioria das talassemias obedece ao modelo de herança mendeliana, caracterizado
pela falta de sintomas clínicos nos heterozigotos e pela gravidade clínica nos homozigotos.[10] A
distribuição da doença é variada conforme o tipo de talassemia.[11]

 

Em ambos os casos, é possível perceber a natureza híbrida da doença: individual, familiar e
coletiva. Nesse sentido, os fatores que destacam o aspecto coletivo da doença genética são os
índices de prevalência em comunidades específicas (tanto do ponto de vista geográfico quanto
étnico), assim como as políticas públicas de prevenção e mapeamento genético. Nesses casos,
não seria difícil identificar o interesse especial em realizar pesquisas genéticas sobre as amostras
biológicas dessas comunidades.

 

Além dessas definições técnicas e científicas, existe uma discussão a respeito da natureza da
informação genética humana, o que, dependendo do posicionamento a respeito, pode refletir
diretamente na forma de regulamentação das mesmas. A definição da natureza da informação
genética humana normalmente é baseada nas características e na utilização de tais informações
genéticas.

 

Alguns autores, como Manson e O'neill entendem que a informação genética deve ser tratada de
uma maneira distinta, pois ela é suis generis, "altamente pessoal" e possui um estatuto especial.
Um dos primeiros trabalhos nesse sentido foi realizado no início da década de 90 no âmbito do
PGH, que resultou numa proposta de legislação federal para os EUA sobre bancos de dados
genéticos, conhecida como Draft Genetic Privacy Act.[12]

 

Tal entendimento baseia-se nos seguintes argumentos: 1) a informação genética humana afeta a
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própria essência daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, 2) ela revela, ao mesmo
tempo, características comuns aos membros de uma família ou de um grupo como um todo e
mais amplamente de toda a população, 3) os resultados provenientes do acesso à informação
genética é ambíguo, isto é, eles podem dar uma grande certeza, em alguns casos, mas em
outros será uma simples probabilidade associada a outras questões ambientais, tão ou mais
importantes, 4) a origem desta informação é, acima de tudo, humana, ou seja, o material
genético que a contém é humano, seja ele uma amostra de sangue, de pele, de cabelo, de
unhas etc. e 5) tal informação pode ser utilizada para discriminação genética[13].

 

No entanto, existe outra corrente de autores, segundo a qual a informação genética não é
excepcional. Os adeptos desta corrente refutam a tese do "excepcionalismo genético" e afirma
que a informação genética estaria compreendida pelo conceito de informação pessoal
sensível[14]. De modo que, como qualquer outra informação pessoal sensível ela deveria ser
tratada, inclusive para fins de regulamentação. Dentre eles estão Cambon-Thomsen, Mekki-
Dauriac[15] e Manson e O'Neill[16].

 

Manson e O'Neill afirmam que essa suposta singularidade da informação genética é utilizada
para legitimar a existência de direitos e obrigações igualmente singulares, excepcionais. O mais
destacado deles seria o "amplo direito à privacidade genética individual". Para os autores, os
debates sobre aquisição, uso e comunicação de informação genética humana são
particularmente propensos a distorções, porque o sentido do termo informação foi cooptado
pelos biologistas moleculares para denotar outra coisa, num sentido metafórico, além de
'conhecimento'[17].

 

A postura que pretende atribuir à informação genética um caráter singular, visando a reforçar a
proteção da privacidade individual ou impedir a discriminação genética, acaba por reforçar
também a ideologia do "reducionismo genético", visto anteriormente. Ela superestima fatores
genéticos em detrimento dos ambientais, sociais etc., e, ainda, legitima direitos especiais em
razão desses fatores. Na verdade, qualquer informação pessoal sensível pode ser utilizada em
desrespeito à privacidade ou de modo discriminatório, dependendo da finalidade do seu uso.

 

•2.      Finalidades do acesso à informação genética humana

 

O aspecto fundamental da informação genética reside na sua finalidade, ou seja, na razão que
justifica o acesso. Em relação a esse aspecto, a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos
Humanos (UNESCO, 2003) restringe o uso da informação genética unicamente aos seguintes
casos:

 

a) para o diagnóstico e os cuidados de saúde;

b) para a investigação médica e científica;

c) para os procedimentos civis (investigação de paternidade) e penais (vinculados à medicina
legal, investigação policial); 

d) quaisquer outras finalidades compatíveis com a referida Declaração.
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Os itens a, b e c representam, efetivamente, restrições ao uso das informações e testes
genéticos. No entanto, a abertura dada pelo item d, torna-o extremamente amplo e suscetível a
inúmeras interpretações. Em outras palavras, fragiliza o próprio dispositivo geral de restrição.

 

O instrumento de acesso à informação genética - o teste ou exame genético - está bastante
difundido. No entanto, é necessário distinguir entre os diferentes tipos de testes genéticos, ou
melhor, suas distintas finalidades. Os testes genéticos podem ser utilizados em diversas áreas e
para finalidades distintas, quais sejam:

 

a) no âmbito criminal, para fins de investigação policial;

b) no âmbito do direito de família, com o intuito de confirmar vínculos parentais;

c) no âmbito da política nacional de imigração;

d) no âmbito da pesquisa;[18]

e) no âmbito da medicina (fins diagnósticos).

 

No contexto judicial, tanto em procedimentos de natureza criminal, quanto de natureza civil há a
possibilidade de acesso à informação genética, ainda que de natureza denominada "não-
codante" ou meramente formal. Nesse caso, o acesso à informação genética pode ser utilizado
para fins de reconhecimento de vínculos de filiação, como soe acontecer no Brasil, ou ainda para
fins de política de imigração, a exemplo do ocorrido na França.

 

Os testes que visam determinar as "impressões genéticas" são destinados também à
identificação de uma pessoa no âmbito criminal em função da distribuição de marcadores
genéticos polimórficos. As características genéticas nas regiões codificantes são conservadas e
utilizadas apenas para fins médicos ou de investigação científica, enquanto as "impressões
genéticas" utilizadas pela polícia e pela Justiça identificam, segundo os cientistas, apenas os
marcadores sexuais e seqüências teoricamente não-codantes.

 

Os dados apurados e anonimizados pelos arquivos genéticos para fins criminais se limitam ao
âmbito não-codificado do DNA, que possibilita aos biólogos moleculares determinar a identidade
da pessoa e possíveis relações de parentesco. De todo modo, convém lembrar que a amostra
armazenada (material genético) contém todas as demais informações genéticas do indivíduo.

 

Países como a França e a Alemanha possuem esses bancos de dados genéticos. Na França as
"digitais genéticas" ("empreintes génétiques") são utilizadas em matéria de polícia criminal, por
meio do "Arquivo Nacional Automatizado de Digitais Genéticas" (FNAEG, em francês "Fichier
National Automatisé des Empreintes Génétiques"), o qual foi criado pela Lei n° 98-468 (1998),
também denominada Loi Guigou, referente à prevenção e à repressão das infrações sexuais,
bem como à proteção das crianças e adolescentes e cujo campo de aplicação foi estendido para
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outros delitos em virtude de leis posteriores.

 

Na Alemanha, houve a criação do Banco de Dados Genéticos em abril de 1998. O arquivo
alemão é o terceiro maior do mundo, após o britânico e o norte-americano. A sua criação dividiu
posições. Para alguns foi vista como algo positivo e benéfico, para outros não. Os primeiros
afirmavam que as informações nele armazenadas eram um eficiente auxílio nas investigações
criminais. Por outro lado, o que se considera mais grave é a ameaça de uma justiça preventiva,
disposta a armazenar informações pessoais genéticas a fim de dispor de parâmetros de
acareação para o esclarecimento de eventual crime.

 

Muitas questões suscitadas dizem respeito, em síntese, aos reflexos da existência de um arquivo
de informações sensíveis (identidades genéticas) de grupos de pessoas ou de toda uma nação
em poder do Estado ou de entidades privadas e empresas. O material genético armazenado
poderia ser utilizado para outros fins: proibidos, não declarados ou não previstos. Por outro lado,
além da identificação genética formal, no âmbito familiar, há a possibilidade de uso
indiscriminado da informação genética associado ao fortalecimento exagerado de relações
essencialmente biologizadas.

 

No que se refere à política nacional de imigração, houve uma grande discussão
recentemente na França, em virtude da aprovação da lei nº 2007-1631, de 20 de novembro de
2007, sobre o controle da imigração, integração e asilo. Inicialmente, a Assembléia Nacional
havia proposto que os imigrantes legais interessados em trazer seus familiares à França fossem
obrigados a comprovar o parentesco por meio de teste genético, caso as autoridades
expressassem dúvida neste sentido. A proposta original previa que os requerentes arcassem com
os custos dos exames de DNA. Após protestos, inclusive um parecer do Comitê Consultivo
Nacional de Ética[19] (CCNE, em francês Comité Consultatif National d'Éthique) contra a medida,
levou o Senado francês a aprovar uma versão atenuada do projeto original.

 

No contexto econômico, podem-se citar inquietudes no que tange as relações de trabalho, aos
contratos de seguro ou de planos de saúde, bem como aos contratos de empréstimo financeiro.
O resultado dos testes genéticos poderá constituir-se um obstáculo à contratação de pessoas
com determinado diagnóstico, gerando a estigmatização ou discriminação[20] dos indivíduos,
grupos ou populações em virtude do seu perfil genético.[21]

 

Quanto aos testes genéticos aplicados no âmbito do direito de família, é possível afirmar que
eles constituem a modalidade mais disseminada no Brasil. Os testes genéticos aplicados com o
intuito de reconhecer vínculos familiares e, mais precisamente, parentais, são comumente
denominados de "exame de DNA" no contexto da "investigação de paternidade", de acordo com
a lei n. 8.560 de 1992. A referida Lei silencia, no entanto, acerca dos testes genéticos com
finalidade médica. Assim, como não há proibição na legislação brasileira, a sua utilização é
permitida, independentemente de autorização judicial,[22] ao contrário do que ocorre na França,
onde o acesso a tais exames é bem mais restrito e somente pode ser realizado se devidamente
autorizado pelo juiz.

 

Resta analisar os testes genéticos com finalidade médica. Os denominados "testes genéticos
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para fins da medicina"[23] servem, via de regra, para indicar se um ser humano (já nascido ou
não) tem uma característica genética que explica determinada doença ou que influencia no seu
desenvolvimento, além dos fatores ambientais. Esses testes, portanto, podem ser utilizados em
seres nascidos ou não-nascidos. Neste último caso, aplica-se o teste em embriões, para realizar
o DPI ou em fetos, para realizar o DPN. No primeiro caso, de seres nascidos, os testes são
aplicados em crianças ou adultos. Esses são os testes genéticos que mais interessam para o
presente estudo.

 

Na medicina os referidos testes genéticos podem ser classificados, de acordo com a sua
finalidade específica, da seguinte maneira:

 

a) testes genéticos pré-sintomáticos são aqueles que identificam uma anomalia genética
antes mesmo do indivíduo apresentar manifestações clínicas. Estes diagnósticos referem-se às
doenças genéticas em portadores da mutação em que a possibilidade de manifestação da
doença é muito elevada. Elas podem ser feitas no pré-natal, neonatal ou durante a vida.

b) testes genéticos de identificação de portador são aqueles diagnósticos genéticos
concebidos para avaliar o risco para a descendência do indivíduo testado. Esses testes são
usados, quer em estudos familiares, quer para rastreamento de toda uma população.

c) testes genéticos de predisposição são aqueles que buscam determinar mera
probabilidade de, ou seja, um risco ou uma predisposição para desenvolver determinada doença,
em comparação com o risco na população em geral. Nesses casos, é preciso distinguir as
situações em que haverá ou não possibilidade de prevenção. Embora seja evidente que em uma
doença monogenética a mutação de um único gene é a causa do problema, em uma doença
multifatorial, diferentes fatores de risco, genéticos ou ambientais, pertencem a uma cadeia mais
ou menos longa de acontecimentos.

d) testes genéticos sintomáticos são aqueles destinados à confirmação de um diagnóstico
anterior, devido a manifestações clínicas apresentadas pelo indivíduo testado.

 

De todo modo, é notadamente no campo da pesquisa que o material genético manifesta quão
amplo é o seu potencial. Pois com uma única amostra de material genético humano é possível
ter o acesso a toda e qualquer informação genética acerca de um indivíduo. Não apenas àquela
informação que a ciência é capaz de processar hoje, mas também outras que ela poderá
processar no futuro. Um problema importante que pode surgir a partir desta situação diz
respeito à extensão do consentimento, se apenas para situações previstas ou se para situações
futuras esperadas e mesmo para descobertas futuras, porém inesperadas.

 

Cumpre salientar que há várias questões jurídicas com respeito ao acesso e à exploração de
informações genéticas humanas no contexto da pesquisa. Grosso modo, elas podem ser
divididas em quatro grandes grupos. O primeiro refere-se aos temas relacionados ao
consentimento informado. O segundo grupo de questões abrange a privacidade e
confidencialidade decorrentes do acesso. Num terceiro grupo, é possível inserir as reflexões
vinculadas ao estatuto jurídico das amostras e informações, isto é, ao tema da propriedade. Por
fim, no quarto grupo estariam incluídos os temas referentes à valorização das amostras,
informações e pesquisas. Todos esses temas são importantes e estão, de alguma maneira,
interligados. De todo modo, interessa particularmente para este momento o tema clássico do
consentimento informado que ganha, contudo, novos contornos diante das pesquisas biomédicas
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na contemporaneidade.

 

•3.      Contornos e extensão do consentimento informado no campo das pesquisas
biomédicas

 

É preciso reconhecer a importância das pesquisas biomédicas para o cuidado com a saúde e o
bem-estar das pessoas, mas também é preciso levar em consideração a variabilidade da
normativa jurídica pertinente, assim como dos protocolos de pesquisa e dos termos de
consentimento informado. Nada obstante, a crescente utilização de amostras biológicas humanas
e informações genéticas, viabilizadas pelos biobancos, faz emergir novos questionamentos
éticos, sobretudo, em função da ampliação e aceleração da investigação a partir da conservação
e replicação das amostras biológicas. São recorrentes os temas como privacidade,
confidencialidade, discriminação e exploração econômica. Do mesmo modo, a categoria clássica
do consentimento informado, ainda que amplamente discutida, sofre novos impactos.

 

É possível perceber uma tendência em dar contornos mais amplos ao consentimento que o torne
um instrumento hábil a viabilizar o acesso oferecido pelos repositórios de amostras e
informações genéticas humanas, os biobancos. A questão específica que se pretende destacar
neste artigo é justamente aquela referente à extensão do consentimento informado no campo
das pesquisas biomédicas e, notadamente, genéticas. Se, por um lado, impõe-se o respeito pela
autonomia da pessoa, concretizada por meio do seu consentimento no momento da doação do
material biológico, por outro, esse mesmo consentimento, dependendo do seu grau de
generalidade ou quando presumido, pode perder seus próprios elementos constitutivos - como
consentir sobre algo que se sabe - e tornar-se uma "carta branca" de poderes amplos para a
utilização futura, para situações novas ou imprevistas, sem qualquer consideração à vontade do
sujeito/doador.

 

Existem alguns casos que demonstram a pertinência em questionar a amplitude do
consentimento para disposição de partes ou produtos do corpo humano para pesquisa. Alguns
deles envolveram pesquisas genéticas humanas e povos indígenas. Trata-se do recente
precedente judicial estadunidense em torno do caso Havasupai. Em meados da década de
noventa alguns integrantes da tribo, em contato com pesquisadores (médicos e antropólogos)
doaram sangue para pesquisas genéticas, supostamente, voltadas para o estudo da diabetes,
cuja incidência na tribo era preocupante. Os doadores assinaram um termo de consentimento
informado amplo autorizando as pesquisas. As amostras foram armazenadas e utilizadas,
posteriormente, como base para diversas outras pesquisas, para as quais não havia autorização,
segundo os Havasupai. O conflito originariamente não envolvia interesses materiais ou
econômicos em si. Um dos reflexos mais graves dessas pesquisas genéticas incidiu sobre a
história das origens da tribo devido a um estudo sobre teoria das origens geográficas da tribo.
Este estudo concluiu que a tribo tinha suas origens em outro lugar, contrariamente à história e à
cultura da tribo relatada de ascendente para descendente que afirmava que a tribo originava-se
dos cânions e por isso era sua guardiã. O caso foi julgado e a Universidade do Estado do
Arizona condenada a devolver o sangue, a prestar assistência e ao pagamento de 700 mil
dólares aos integrantes da tribo Havasupai[24]. No mesmo sentido, é possível questionar
eticamente a extensão do consentimento informado nos casos do acesso e exploração de
amostras biológicas dos índios brasileiros yanomamis e karitianas.
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Muitos projetos de pesquisa - sejam eles implementados pelo Estado, por indústrias
farmacêuticas, diretamente nas comunidades ou mesmo nos hospitais - têm utilizado materiais
biológicos como fonte de dados. A utilização de qualquer material biológico exige, por suposto, o
consentimento prévio e informado. No Brasil, o fundamento constitucional da relação jurídica
que se estabelece entre o sujeito e o seu corpo está previsto no artigo 199, § 4°, nos seguintes
termos:

 

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização (grifado).

 

A norma jurídica, ainda que não faça menção expressa ao consentimento informado, é uma
expressão do consenso doutrinário acerca do direito de disposição do corpo para finalidades
médicas ou científicas e desde que seja observado o princípio de não-comercialização.[25] Nesse
mesmo sentido, a legislação infraconstitucional regulamentou a matéria[26]. O Código Civil (Lei
n° 10.406/2002), ao tratar dos direitos da personalidade, determina:

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando
importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma
estabelecida em lei especial.

 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio
corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo
(grifado).

 

Na mesma esteira, a Lei n° 9.434/1997, que regulamenta a remoção de órgãos, tecidos e
produtos do corpo humano para fins de transplante e tratamento, permite a disposição de partes
e produtos do corpo humano desde que seja gratuita e para fins de transplante ou tratamento.
É importante salientar, entretanto, que a referida Lei não se aplica à disposição de sangue,
esperma nem óvulos, nos termos do seu artigo 1°, § único. Quanto à disposição de sangue,
aplica-se a Lei n° 10.205/2001 que trata da coleta, processamento, estocagem, distribuição e
aplicação do sangue, seus componentes e derivados. A referida Lei veda a "compra, venda ou
qualquer outro tipo de comercialização do sangue", nos termos do artigo 1°, e em seguida
ressalta que

 

Não se considera como comercialização a cobrança de valores referentes a insumos, materiais,
exames sorológicos, imunoematológicos e demais exames laboratoriais definidos pela legislação
competente, realizados para a seleção do sangue, componentes ou derivados, bem como
honorários por serviços médicos prestados na assistência aos pacientes e aos doadores.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1157



Quanto aos princípios norteadores da Política Nacional de Sangue, a Lei menciona a
universalização do atendimento, reforçando as diretrizes do SUS. Além disso, ela proíbe
expressamente a remuneração ao doador, bem como a comercialização dos procedimentos
empregados para a obtenção e utilização do sangue e seus produtos (como coleta,
processamento, estocagem, distribuição e transfusão). Por fim, ela menciona que deverá ser
utilizada exclusivamente a doação voluntária e não remunerada de sangue "cabendo ao poder
público estimulá-la como ato relevante de solidariedade humana e compromisso social"
(grifado).

 

A respeito desta determinação legal de 2001, insta destacar quão representativa é a menção à
doação de sangue como atos de solidariedade e compromisso social. Trata-se de uma disposição
carregada de valor político e símbolo. No entanto, a transposição desta política de estimulação
da doação em outros contextos pode ser muito perversa quando não estão presentes os
mesmos pressupostos e finalidades da doação. Em outras palavras, a doação de sangue para
um tratamento médico se diferencia da doação de sangue para pesquisa, por exemplo. Ainda
que ambas se constituam como atos gratuitos em relação ao doador e receptor, a diferença
entre elas reside, especificamente, na finalidade do ato. E esta diferença ganha uma relevância
fundamental no campo das pesquisas genéticas humanas, alterando profundamente as
representações de solidariedade, compromisso social, gratuidade, finalidade científica e
altruísmo.

 

Assim, a possibilidade de disposição corporal, incluindo partes e produtos do corpo, não está
vinculada apenas à liberdade individual. Além da autonomia do sujeito, expressa por meio do
consentimento, a disposição corporal possui uma segunda condição, que é a sua finalidade.
Nesse sentido, a disposição corporal é duplamente limitada. De acordo com as normas jurídicas
brasileiras acima referidas, o Direito estabelece dois tipos de finalidades para a disposição
corporal: uma permissiva e a outra proibitiva. O primeiro tipo compreende tanto a finalidade
terapêutica, (para transplante ou tratamento) quanto a finalidade científica (para pesquisas), ao
passo que o segundo proíbe a finalidade lucrativa.

 

Thouvenin[27], ao analisar as regras jurídicas francesas em matéria de bioética que
regulamentam o conjunto de práticas médicas e de pesquisa cujo objeto é o corpo humano
enquanto fonte biológica, refere que tais regras apóiam-se em dois grandes pilares. O primeiro,
que exprime uma condição objetiva, é que a lei determina as finalidades dessas atividades. Já o
segundo, subjetivo, é o respeito pela vontade da pessoa. Por esse motivo, a autora alega a
necessidade de novo consentimento toda vez que houver alguma mudança de finalidade na
utilização do material humano. Ao mesmo tempo em que a autora reconhece a importância
dada ao consentimento voluntário pelo sistema jurídico francês, ela alerta para o fato de que "a
lei ampliou o acesso aos elementos biológicos de origem humana a fim de fornecer os meios
necessários às atividades no âmbito da biomedicina", ao estabelecer um lugar central à "vontade
da pessoa diretamente afetada" [28] enquanto forma de proteção por excelência, afastando a
pessoa do corpo e suas partes.

 

No âmbito do denominado direito internacional da bioética, a UNESCO deu continuidade as
reflexões iniciadas em 1997 com a elaboração da Declaração Internacional sobre Proteção de
Dados Genéticos (UNESCO, 2003), a qual verticaliza a discussão sobre um tema e delimita seu
campo de aplicação. Ao tratar especificamente da coleta, tratamento, utilização e conservação
de amostras e dados genéticos humanos que não sejam utilizados no âmbito do direito penal,
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nem do direito de família, a Declaração volta sua atenção para os campos da pesquisa e da
medicina.

 

Merece destaque a menção que a Declaração (UNESCO, 2003) faz à necessidade de especificar
a finalidade da obtenção das amostras ou informações genéticas por ocasião da obtenção do
consentimento da pessoa.

 

Artigo 6. [...] d) Do ponto de vista ético, é imperativo que sejam fornecidas informações claras,
objetivas, adequadas e apropriadas à pessoa a quem é solicitado consentimento prévio, livre,
informado e expresso. Estas informações, além de fornecerem outros pormenores necessários,
especificam as finalidades para as quais serão obtidos, utilizados e conservados os dados
genéticos humanos e dados proteómicos da análise das amostras biológicas. Estas informações
deverão, se necessário, indicar os riscos e conseqüências em causa. Deverão igualmente indicar
que a pessoa poderá retirar o seu consentimento sem coerção e que daí não deverá resultar
para ela qualquer desvantagem ou penalidade (grifado).

 

Tal menção demonstra que a autonomia individual, operacionalizada pela obtenção do
consentimento, não é o único critério capaz de limitar a pesquisa em amostras e informações
genéticas humanas. A finalidade é outro critério. Justamente por essa razão que se estabelece a
necessidade de novo consentimento e nova aprovação do protocolo de pesquisa, sempre que
houver alteração da finalidade.

 

Invariavelmente, existem exceções à necessidade de obter novo consentimento, nos termos do
artigo 19, cabendo nesses casos avaliação por um comitê de ética. O emponderamento dos
comitês de ética em pesquisa é um fato incontestável. Em geral, as suas intervenções têm sido
cada vez mais recorrentes. No entanto, é preciso analisar com muita cautela a dispensa de
obtenção de consentimento, mesmo quando autorizada por um Comitê de ética.

 

Pesquisadores como Goldim[29] entendem que a exceção à obtenção do consentimento
informado poderia ocorrer em alguns casos, sempre com a autorização do Comitê de ética[30].
O autor menciona uma estratégia, um tanto preocupante, utilizada no hospital universitário de
Osaka (Japão). O referido hospital afixou cartazes em áreas de circulação informando a
possibilidade de uso de restos de materiais biológicos coletados para fins assistenciais virem a
ser utilizados em projetos de pesquisa. Foi colocado à disposição um formulário para as pessoas
que não desejassem que seu material fosse utilizado para estes fins tivessem a sua vontade
respeitada. No entanto, apenas 54 pessoas, de um total estimado de 400.000 pacientes
atendidos em três anos, utilizaram este documento de dissentimento informado. A referida
estratégia segue a mesma lógica que fundamentou a doação de órgãos no Brasil, com a
promulgação da lei de transplantes em 1997, cuja base original era o critério da autorização
presumida.

 

Ademais, o referido consentimento poderia ser revogado a qualquer tempo, salvo quando as
amostras ou informações genéticas estiverem "irreversivelmente dissociadas",[31] nos termos da
Declaração. Essa questão da dissociação das informações visa a respeitar o imperativo da
confidencialidade, mas, ao mesmo tempo, gera uma série de problemas tanto para o acesso[32]
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ou a possível destruição do material ou informação a pedido da pessoa em causa, quanto para a
repartição dos resultados e benefícios da pesquisa

 

Diante dessas preocupações em torno do consentimento informado no âmbito da pesquisa,
surge o chamado "direito de destinação". O direito de destinação constitui-se no controle por
parte da pessoa sobre a utilização dada ao material biológico humano por ela doado. Esse
direito de controlar o destino das amostras doadas impõe uma funcionalização do uso desses
bens de origem humana compartida entre pesquisador, financiador e sujeito de pesquisa.
Segundo Galloux, a importância desse direito reside no fato de que a utilização para fins
industriais ou comerciais, apesar de corrente não é expressamente mencionada pelos textos
jurídicos os quais "normalmente jogam um discreto véu sobre essas finalidades, não
expressamente excluídas".[33]

 

É preciso considerar que o sangue, os tecidos, as células e demais produtos do corpo humano
podem ser transformados, manipulados, tratados, distribuídos e cedidos para fins industriais e
comerciais. Diversos materiais humanos estão na base ou na composição mesma de um número
importante de produtos industriais utilizados para fins terapêuticos, diagnósticos ou mesmo
cosméticos, podendo inclusive ser objeto de patenteamento. Galloux[34] refere, no entanto,
que, se por um lado, exige-se o consentimento para autorizar a utilização desses elementos, por
outro, os textos jurídicos franceses não especificam se a autorização limita uma determinada
aplicação ou se a pessoa pode limitar-la a uma utilização particular. Contudo, o autor alerta que
esse direito de destinação não permite que a pessoa controle os usos dos elementos biológicos
para fins de participação nos benefícios oriundos de uma eventual exploração econômica. O
controle pela pessoa estaria voltado mais para o plano moral e extrapatrimonial, em que o
objetivo é evitar que determinado uso possa ofender a sua personalidade.

 

Considerações finais

 

Os avanços e descobertas provenientes da área biomédica e, notadamente, da genética humana,
são portadores de esperanças reais em termos de prevenção e assistência, mas também de
preocupação diante do seu uso ilimitado, da possível discriminação genética e, particularmente,
da exploração econômica do humano sem uma repartição equitativa dos benefícios alcançados.
Como testemunho destas preocupações, surge um grande número de documentos nacionais e
internacionais de bioética e ética da pesquisa tentando regulamentar essas situações.

 

A importância e mesmo necessidade de regulação na órbita internacional é visível
particularmente em relação ao acesso e exploração de material e informação genéticos
humanos. Ou seja, a tentativa hercúlea de compatibilização entre exploração e proteção do
humano exige um aporte global dessas questões, uma vez que elas não se restringem a espaço
nacional isolado pelos limites da soberania estatal. As atividades científicas e biomédicas não
seguem a mesma lógica do direito estatal clássico, ainda que dele necessite em muitos
momentos.

 

Some-se a isso, a economia globalizada e a heterogeneidade dos direitos nacionais favorecem as
estratégias que visam burlar as leis internas de determinado país. Assim, impõe-se também ao
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direito internacional a incumbência de realizar um enquadramento normativo das pesquisas
científicas e notadamente farmacêuticas, assim como do comércio de diversos bens e serviços:
elementos do corpo humano, produtos biotecnológicos e ainda atividades científicas e médicas.
Mas, de fato, o acordo sobre a forma, o conteúdo e o grau de precisão de determinada norma
não é um processo fácil.

 

Toda essa rede de relações econômicas, científicas e sociais que se estabelece em torno do
humano biologicamente cambiante exige diversas frentes de atuação por parte do Direito. Uma
delas é sugerida pelo direito internacional da bioética, o qual surge, justamente, com a
conscientização da ambivalência do progresso tecnológico frente aos interesses do mercado ou
mesmo frente a determinadas posturas ideológicas (científicas, religiosas, políticas etc.).

 

As atividades das pesquisas biomédicas e genética necessitam do acesso ao corpo humano ou
parte dele, enquanto fonte biológica, para alcançar algum tipo de resultado. Esse acesso é
viabilizado mediante o consentimento informado da pessoa, enquanto expressão da sua vontade.
A obtenção da amostra biológica é, assim, a ponte de acesso ao corpo. No que tange ao
enquadramento normativo da disposição corporal, realizado mediante disposição gratuita e
operacionalizada pelo consentimento informado, foram identificadas certas fragilidades. No
contexto cada vez mais globalizado, profissionalizado e competitivo das pesquisas genéticas e
biomédicas em geral, essas fragilidades ganham maior relevância, na medida em que são
capazes de legitimar a afronta à dignidade, reforçar a exploração econômica do humano e gerar
uma situação de total desequilíbrio na distribuição dos riscos e benefícios entre as partes
envolvidas numa determinada pesquisa (pesquisadores versus sujeitos de pesquisa).

 

Os interesses do doador devem prevalecer sobre aqueles da exploração técnica e científica, uma
vez que a dignidade e a proteção da personalidade do sujeito estão, de algum modo, presentes
nos elementos do corpo. Nesse sentido, Bellivier e Noiville afirma que:

 

[...] o doador não deve mais aparecer como aquele agente passivo que doa gratuitamente e a
quem se responderia invariavelmente: "doar é doar, retomar é furtar". Ao invés de abandonar o
material biológico a uma licença total de utilização, ele torna-se assim parte de um processo em
que lhe são atribuídas prerrogativas mais igualitárias[35].

 

No entanto, na grande maioria dos países o doador tem um poder de controle bem reduzido
quanto aos encaminhamentos da pesquisa com o seu material biológico, sobretudo no que diz
respeito à exploração comercial do material doado. Bellivier e Noiville[36] fazem uso da
categoria "cidadania sanitária" para situar o lugar do participante/doador no contexto da
pesquisa:

 

[...] uma cidadania sanitária, supõe obviamente que cada um saiba para que servem suas
amostras e dados, mas também que os biobancos não ocultem a pessoa por trás dos elementos
corporais que eles possuem: uma pessoa que não será mais simplesmente fonte de material
mas destinatário e ator de um processo científico no qual ele participa[37].

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1161



Nesse mesmo sentido, Joly recorda os avanços produzidos na área da genética humana e refere
que o essencial é reconhecer a importante contribuição dos participantes, sujeitos de pesquisa,
para esses avanços:

 

Esta é a razão pela qual as promessas da genética e os interesses comerciais que lhe são
vinculados não devem ocultar a importante contribuição dos participantes para a pesquisa. Que
tal participação seja feita com um espírito altruísta ou com a expectativa de obter vantagens
concretas, essa colaboração para o sucesso da pesquisa genética milita em favor de uma
partilha mais equitativa dos benefícios[38].

 

O acesso à informação genética humana deve questionar mais em que medida ele é útil ao
sujeito/doador e menos em que medida ele é útil ao pesquisador ou à ciência. Não se pretende
criar obstáculos burocráticos que inviabilizem por completo as pesquisas biomédicas e genéticas,
caracterizadas cada vez mais pelas finalidades futuras, potenciais e desconhecidas. No entanto,
o simples argumento de que o uso posterior à obtenção da amostra biológica não acarreta
danos físicos aos sujeitos participantes, não está imune a críticas quando se concebe que o
sujeito de pesquisa é constituído pela sua dimensão psíquica e moral, além da sua dimensão
meramente biológica.

 

Por certo, é preciso considerar os diferentes momentos do processo de pesquisa (coleta,
reutilização e cessão de material e informação biológica), além das diferentes categorias como
utilização com finalidade genérica, utilização com finalidade específica, finalidade original e
secundária, assim como finalidade compatível ou distinta. Certamente, a integração dessas
categorias na reflexão ética será útil para repensar o modelo tradicional de consentimento
informado para as pesquisas biomédicas, notadamente aquelas viabilizadas por biobancos. Ao
mesmo tempo, servirá para ponderar a utilização indiscriminada de "consentimentos abertos",
bem como a que a decisão sobre a necessidade ou não de novo consentimento do sujeito, por
ocasião da reutilização das amostras ou informações biológicas, recaia exclusivamente sobre o
pesquisador.
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OS AVANÇOS DA BIOTECNOLOGIA NO ÂMBITO SANITÁRIO E A IMPROBABILIDADE
DE SUA COMUNICAÇÃO: UMA ANÁLISE À LUZ DA PERSPECTIVA TEÓRICO-

COMUNICATIVA LUHMANNIANA

AVANCES EN EL ÁMBITO DE LA BIOTECNOLOGÍA Y SALUD IMPROBABILIDAD DE SU
COMUNICACIÓN: UN ANALISIS DE LA TEORÍA DE LA LUZ-COMUNICATIVAS PERSPECTIVA

LUHMANNIANA

Katia Leão Cerqueira
Liton Lanes Pilau Sobrinho

RESUMO
A biotecnologia apresenta-se como uma nova área de pesquisa, tendo a aplicação do
conhecimento biológico a outras áreas da ciência e tem como escopo desenvolver novas
tecnologias que impliquem na qualidade de vida dos seres humanos. A evolução biotecnológica
traz consigo notórias possibilidades à saúde, sejam curativas, sejam preventivas. No entanto,
para a efetivação dessas possibilidades é necessária uma constante análise nas maneiras de
agir, de pensar, etc. A universalização da comunicação, impulsionada pelos desenvolvimentos
tecnológicos dos meios, é a possibilidade de explicação da própria sociedade. A tecnologia opera
uma constante transformação da sociedade, agindo massivamente sobre os indivíduos, gerando
comunicações. Para tornar-se possível a comunicação, deve-se buscar a superação das
improbabilidades por meio da construção de uma opinião pública consistente e voltada aos
interesses da coletividade. Viabiliza-se, assim, a aceitação comunicativa e, consequentemente,
causam ressonância nos sistemas sociais, promovendo maiores possibilidades de efetivação da
garantia à saúde em todos os casos.
PALAVRAS-CHAVES: Biotecnologia; Saúde; Tecnologia; Teoria da comunicação.

RESUMEN
La biotecnología se presenta como una nueva área de investigación y la aplicación de los
conocimientos biológicos a otras áreas de la ciencia y su alcance para desarrollar nuevas
tecnologías que permiten la calidad de vida de los seres humanos. La evolución de la
biotecnología ofrece oportunidades notables para la salud, están tratando, son preventivas. Sin
embargo, para la realización de estas posibilidades es una necesidad de revisión constante de
las maneras de actuar, pensar, etc. La universalización de la comunicación, impulsada por los
avances tecnológicos en los medios de comunicación es la posibilidad de explicación de la propia
sociedad. La tecnología funciona en una sociedad en constante cambio, actuando de forma
masiva en los individuos, la generación de las comunicaciones. Para hacer posible la
comunicación, hay que buscar la superación de los cursos mediante la construcción de un
interés público consistente y dedicada de la comunidad. Factible es, por tanto, la aceptación de
comunicación y por lo tanto causa de resonancia en los sistemas sociales, la promoción de
mayores oportunidades para garantizar una atención sanitaria eficaz en todos los casos.
PALAVRAS-CLAVE: Biotecnología; Salud; Tecnología; Teoría de la Comunicación.

1 Introdução

 

 

Os estudos sobre a biotecnologia vêm sendo introduzidos em nossa sociedade, sendo que
os seus benefícios são significativos, podendo ser observados nos diversos segmentos da vida
coletiva, principalmente na área da saúde, prolongando e ampliando a qualidade de vida. Hoje,
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através do biopoder, consegue-se controlar males até então impossíveis de se tratar,
demonstrando positivamente sua importância para a saúde em geral.

Nesse contexto, para a efetivação das garantias sanitárias, é necessário que ocorra a
publicidade ou informação correta e clara, afim de que não ocorram improbabilidades na
comunicação, uma vez que o entendimento entre os indivíduos é que atingirá os meios de
massa, formadores de opinião pública, que demonstrarão as necessidades atuais.

 

 

2 Biotecnologia, biopoder e saúde: uma relação necessária

 

 

A união entre a ciência e a tecnologia fez brotar uma nova área de pesquisa, qual seja a
biotecnologia, caracterizada pela utilização de organismos vivos ou suas partes funcionantes
para a produção de processos, produtos e serviços. Tem-se, desse modo, a aplicação do
conhecimento biológico a outras áreas da ciência, com o escopo de desenvolver novas
tecnologias, que implicam, por conseguinte, na qualidade de vida do seres humanos.

 

No decurso da história, a tecnologia foi responsável por um sem-número de inovações,
pelo implemento de técnicas industriais, como se denota dos avanços ocorridos desde a
Revolução Industrial[3] até à manipulação genética. Assim, ao passo que a própria humanidade
se desenvolveu em termos estruturais, sociais e tecnológicos, se desenvolveram também as
pesquisas biológicas em prol do prolongamento e da qualidade de vida. Nessa perspectiva, a
biotecnologia - cujo desenvolvimento remete ao período anterior a Cristo - passa a ser
vislumbrada, no contexto atual, como uma das molas propulsoras do desenvolvimento nas
sociedades modernas.

 

Os progressos biotecnológicos proporcionam avanços na área da agricultura através da
produção de alimentos geneticamente modificados, na área ambiental, através do
desenvolvimento dos biocombustíveis, e principalmente na área da saúde, através de novas
vacinas, novos medicamentos e novos tratamentos.
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O final do século XX foi palco de inúmeras e aceleradas transformações advindas dos
avanços biotecnológicos. Assistimos a um espantoso progresso técnico e científico nos
domínios da biologia e genética, que possibilitou ao ser humano interferir diretamente em
processos até então monopolizados pelas leis da natureza. Adquiriram-se conhecimentos e
desenvolveram-se técnicas capazes de levar à fertilização e ao nascimento, prescindindo do
encontro sexual, quebrando aquela derivação necessária entre reprodução e sexualidade,
assim como se abriu a possibilidade de realização de experiências genéticas envolvendo
embriões humanos, chegando-se ao método do diagnóstico pré-implantatório, hoje se
vislumbra também a possibilidade de produção de órgãos e intervenções para modificação
genética com finalidade terapêutica.[4]

 

 

É possível afirmar, juntamente com Moser, que a biotecnologia moderna é capaz de
modificar os padrões de funcionamento da estrutura de um elemento vivo, na medida em que
consegue intervir diretamente nesta estrutura, interferindo “diretamente no nível celular e
molecular, conseguindo uma incomparável especificidade em suas intervenções [...]”.[5]

 

Desse modo, a biotecnologia afigura-se em importante ferramenta de maximização de
inúmeros setores produtivos. Nesse passo, a evolução biotecnológica traz consigo notórias
possibilidades à saúde, sejam curativas, sejam preventivas. Estabelece-se, assim, o poder de,
conforme Foucault, fazer viver e deixar morrer. Nesse sentido, esse biopoder pode ser
compreendido como

 

 

[...] uma das mais maciças transformações do direito político do século XIX consistiu, não
digo exatamente em substituir, mas em completar esse velho direito de soberania – fazer
morrer ou deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai
penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder
exatamente inverso: ‘poder de fazer ‘viver’ e de ‘deixar’ morrer. O direito de soberania é,
portanto, o de fazer morrer e de deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala: o
direito de fazer viver e de deixar morrer.[6]

 

 

A própria noção de soberania perpassa, assim, pela possibilidade de viabilização de uma
realidade transformadora, em consonância com os pressupostos do Estado Democrático de
Direito: o poder estatal é drasticamente reduzido no sentido de se fazer morrer, ao passo que,
de posse dos meios tecnológicos, expandem-se exponencialmente as possibilidades de se fazer
viver, viabilizam-se meios aptos à constante manutenção da saúde dos indivíduos. Para
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Foucault:

 

 

[...] agora é que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o
direito de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e “como” da vida, a partir do
momento em que, portanto, o poder intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida,
para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí por diante a morte,
como termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a extremidade do poder. [7]

 

 

O biopoder, desse modo, promove cada vez mais possibilidades de intervenções para se
fazer viver. Nesse sentido, a tecnologia oferece constantemente meios para o prolongamento e
melhora de qualidade da vida. Por isso, a morte, como referido por Foucault, é o limite do
poder. Proporciona, por isso, múltiplas possibilidades à efetivação da saúde. De posse de meios
até então indisponíveis, o Estado é capaz de controlar males cujos tratamentos eram até o
momento impossíveis de tratar. O biopoder, assim, apresenta-se, em seu vértice positivo, como
emergente possibilidade à saúde, constituindo-se no poder de se fazer viver.

 

A problemática relacionada ao poder de se fazer viver reside em eventuais falhas estatais
no exercício desse biopoder. Notadamente nesse aspecto saliente-se a crise que atravessa o
modelo prestacional do Welfare State[8]: quando se passa a valorar mais a economia do que o
bem-estar público, avista-se o final de valores consagrados, como o da saúde. Assim,

 

 

[...] as prestações políticas existem quando os sistemas funcionais da sociedade requerem
decisões vinculantes. Com independência da autonomia dos outros sistemas funcionais, isto
é o que em grande medida acontece – da mesma forma que o sistema político depende de
prestações gestadas em outro lugar. Já desde o começo do século XIX, por exemplo, estava
claro que para a relação entre a política e a economia seria necessária uma garantia política
do ‘direito privado’, já que para a relação entre política e educação se requereria a imposição
política do ensino obrigatório e a constituição organizada de um sistema educativo básico e
superior.[9] [Tradução livre]

 

 

A sociedade pós-moderna é permeada pela existência de paradoxos e contradições. A constante
presença de novas tecnologias promove uma constante análise nas maneiras de agir, de pensar, etc., e
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acabam, igualmente, por promover imensas possibilidades até então não disponíveis. Saliente-se o
surgimento de novos medicamentos, de novas formas de tratamento médico, de novos equipamentos, etc.
Assim, a universalização da comunicação, impulsionada (senão produzida) pelos desenvolvimentos
tecnológicos dos meios, é a possibilidade de explicação da própria sociedade, consoante a teoria sistêmica
proposta por Luhmann [10].

 

Esses desenvolvimentos traduzem o fato de que “a técnica é o lugar do aumento da
complexidade e, portanto, do aumento das possibilidades”.[11] As inúmeras possibilidades
trazidas pelas tecnologias complexificam cada vez mais as relações sociais, trazendo em si, além
de chances de inclusão, possibilidades excludentes. O debate entre o papel e as conseqüências
das tecnologias para o indivíduo é bem referido por Luhmann quando registra:

 

 

[...] a técnica, pois, na modernidade adiantada, se entende como aplicação do saber natural
para fins humanos, e até como ação paralela à criação divina ou como cópia de arquétipos
previstos na Criação. Isto fez possível conceber uma ciência referida a isso sob o nome de
“tecnologia”. Só este nexo estreito entre natureza e técnica sugere o contraste – hoje
comum – entre técnica e humanidade.[…] A advertência é que o ser humano não deve
deixar que seu autocomprensión se determine pela técnica; deve rebelar-se contra as
dependências que dali emanam – assim como deve rebelar-se contra a dominação sem
mais; deve libertar-se da transferência que implica a técnica e a dominação; deve
“emancipar-se” – se é que quer salvar sua humanidade e sua autodeterminação”.[12]

 

 

A tecnologia, desse modo, opera uma constante transformação da sociedade, agindo
massivamente sobre os indivíduos, gerando comunicações. Assim, promove inovações e
possibilidades comunicativas até então indisponíveis.

 

 

O certo é que o problema do progresso científico apresenta-se de tal monta e conseqüências
que não pode ser deixado só nas mãos dos cientistas, deve receber apoio dos diversos
segmentos sociais, dentre os quais nos interessa mais de perto, o jurídico. Convém não
perder de vista que a inércia do jurista pode ser considerada como um mal, e o vazio
legislativo pode favorecer a disseminação de práticas condenáveis pela ética social as quais
amanhã será mais difícil combater.[13]
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A sociedade possui os meios para promover a saúde pública, entretanto, a voz dos
interesses econômicos por vezes ecoa mais alto. A tecnologia, criada com o intuito de resolução
de problemas, acaba por incluir/excluir. Paradoxalmente, os próprios meios destinados a
proporcionar à sociedade maior controle de suas incertezas desencadeiam um processo massivo
de exclusão, visto que o acesso às tecnologias sanitárias é proporcionado a uma pequena
parcela da população em razão de critérios econômicos.

 

A superação da exclusão pode ser viabilizada pela própria comunicação operada pelos
meios de massas. Por outro lado, a própria economia vincula-se comunicativamente a mudanças
sociais, podendo-se citar como exemplo a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que
estabeleceu o medicamento genérico, viabilizando assim a aquisição de medicamentos a custos
reduzidos. A constituição de uma opinião pública forte e direcionada a formas de inclusão e
emancipação, promovida pelo público (espectadores), é condição de possibilidade para uma
sociedade cada vez mais autopoiética, complexificada para reduzir complexidade.

 

A possibilidade de redução de complexidade encontra na publicidade um papel
fundamental na mudança de paradigmas da sociedade pós-moderna, pois pode ser um
instrumento de comunicação, utilizado, na maioria das vezes, para atrair e influenciar a atenção
das pessoas nas suas tomadas de decisão. Assim, verifica-se que pode ser entendida como elo
fundamental de transformação social e estabelecimento de novos costumes.

 

 

3 A improbabilidade da comunicação biotecnológica e sua necessária superação
como forma de efetivação das garantias sanitárias

 

 

Vive-se em mundo altamente conectado, ou seja, interligado, no qual a comunicação é o
condutor entre o emissor e o receptor; ela só é possível, contudo, desde que a informação que
está se linkando seja liberada pelo entendimento, conectada, produzindo, dessa forma, a
linguagem. “Cada ponto dessa rede está ligado direta ou indiretamente com todos os outros
pontos, onde eles se encontram, se façam encontrar ou devam encontrarem-se em certo
momento”[14]. Para proceder a essa leitura, no entanto, será necessário ter o código de acesso,
o qual será o passaporte para permitir o entendimento.
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[...] a teoria da comunicação não pode limitar-se a analisar aspectos parciais da convivência
social, nem contentar-se em examinar as diversas técnicas de comunicação, embora estas e
suas conseqüências despertem, pela sua novidade, particular interesse na sociedade
actual.[15]

 

 

A comunicação é um evento extremamente improvável, despertando um interesse social
no sentido da superação dessas improbabilidades, pois se está no terceiro milênio e os avanços
tecnológicos criam novas condições de possibilidade, ou seja, novos meios de exercê-la. Nesse
sentido, para Luhmann, a improbabilidade da comunicação pode ser vista sob três aspectos
distintos:

 

[...] em primeiro lugar, é improvável que alguém compreenda o que o outro quer dizer,
tendo em conta o isolamento e a individualização de sua consciência. O sentido só se pode
entender em função do contexto, é basicamente o que sua memória lhe faculta.[16]

 

A improbabilidade de compreensão se dá em função da percepção, eis que nem todos
têm conhecimento daquilo que se quer dizer, o que possibilitado pela memória, a qual grava
aquilo que interessa. Em outras palavras, o isolamento operacional dos sistemas apenas faculta
a compreensão da informação com base num contexto prévio, facultado pela memória do
sistema. Nesse sentido, não há troca ou imposição de informação, mas uma permanente
construção com base no sentido dado pelo contexto sistêmico.

 

 

A segunda improbabilidade é a de aceder aos receptores. É improvável que uma
comunicação chegue a mais pessoas do que as que se encontram presentes numa situação
dada. O problema assenta na extensão espacial e temporal.[17]

 

 

Para ocorrer a comunicação é necessário que ela chegue a um maior número de pessoas
das que estão presentes numa dada situação. Ela poderá ocorrer em cada caso desde que os

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1175



indivíduos se comuniquem e desintegrem-se quando não desejam mais se comunicarem, já que
cada um possui interesses diferentes.

 

A terceira improbabilidade é a de obter o resultado desejado. Nem sequer o facto de que
uma comunicação tenha sido entendida garante que tenha sido também aceite. Por <>
entende o facto de que o receptor adopte o conteúdo selectivo da comunicação (a
informação) como premissa do seu próprio comportamento, incorporando à selecção novas
selecções e elevando assim o grau de selectividade. A aceitação como premissa do próprio
comportamento pode significar actuar em virtude das directrizes correspondentes, bem como
experimentar, pensar e assimilar novos conhecimentos, supondo que uma determinada
informação seja correta.[18]

 

 

A improbabilidade da obtenção do resultado desejado relaciona-se à extrema
complexidade da atual sociedade pós-moderna. As múltiplas possibilidades irradiadas no meio
social obscurecem as decisões, tornando-as cada vez mais contingentes e arriscadas. Nesse
passo, a assimilação de determinada comunicação é diretamente proporcional aos níveis de
certeza – se é que se pode utilizar tal expressão – em relação ao seu resultado. Pelo fato de a
sociedade apresentar-se cada vez mais distante de certezas, a redução de complexidade é
requisito à assimilação de determinada comunicação, o que pode ocorrer mediante
planejamentos. A obtenção do resultado desejado é maximizada mediante o planejamento pela
delimitação comunicativa, ainda que, mesmo assim, seja impossível a certeza acerca de seu
resultado final.

 

Essa terceira improbabilidade da comunicação relaciona-se com as expectativas, ou seja,
com a incerteza de alcançar o resultado desejado. O processo seletivo só é acessível para quem
possui o poder, noutro sentido, “não são somente obstáculos para que uma comunicação
chegue ao destinatário, actuam ao mesmo tempo como ‘factores de discussão’, que induzem a
abster-se de uma comunicação que se considera utópica”.[19]

 

Os sistemas sociais não podem se formar se não houver comunicação; a comunicação é
uma operação eminentemente social[20], “por conseguinte, as improbabilidades do processo de
comunicação e forma em que as mesmas se superam e se transformam em probabilidades
regulam a formação dos sistemas sociais”[21]. Logo, entende-se o processo evolutivo da
sociedade precisamente no sentido da superação das improbabilidades e da possibilidade de
obtenção de sucesso da comunicação.
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A superação das improbabilidades, com sua consequente transformação em
probabilidades, é dada pelos chamados meios de comunicação simbolicamente
generalizados[22]. Esses meios podem ser compreendidos como uma aquisição evolutiva dos
sistemas sociais; por meio deles determinadas comunicações, antes improváveis, são
transmudadas em prováveis. Logo, os meios de comunicação simbolicamente generalizados
operam como influências à aquisição e incorporação de determinada comunicação.

 

 

Até muito avançada a Idade Moderna, reagiu-se à extrema improbabilidade  com esforços
criados por uma espécie de técnica persuasiva, assim pela eloqüência como meta educativa,
como a retórica como teoria especial, ou pela disputa como arte do conflito e da imposição.
Nem sequer a invenção da imprensa logrou que estes esforços se tornaram obsoletos, ou
melhor os reforçou. O êxito, todavia, não esteve nesta tendência conservadora, mas no
desenvolvimento dos meios de comunicação simbolicamente generalizados, que se referem
com exata função a este problema. Denominaremos “simbolicamente generalizados” a
aqueles meios que utilizam generalizações para simbolizar a relação entre seleção e
motivação, isto é, para representa-la como unidade. Exemplos importantes são: verdade,
amor, propriedade/dinheiro, poder/direito; até certo ponto também fé religiosa, arte e
atualmente, quiçá, “valores básicos” civilizadamente estandarizados.[23] [Tradução livre]

 

 

O sucesso das comunicações no sistema social depende, por isso, da atuação dos meios
simbolicamente generalizados. Cada sistema funcional possui o seu próprio meio de modo a
garantir a comunicação esperada. Nesse passo, a problemática acerca da comunicação é
explicitada por Luhmann:

 

 

[...] quando uma comunicação foi correctamente entendida dispõem-se de maior número de
motivos para rejeitar. Se a comunicação transborda o círculo dos presentes, a sua
compreensão torna-se mais difícil e é mais fácil, por sua vez, que se produza a rejeição.[24]

 

 

O entendimento da comunicação permeia o risco de sua rejeição, que é paradoxal ao
poder estabelecido pela compreensão. Essa relação pode ser vista sob a égide estatal de
fomento da saúde. Em contrapartida, verifica-se que os problemas atuais são derivados de
problemas anteriores.
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O sistema político atua diante da formação da opinião pública, que possibilita uma
observação de observações. Nesse passo, a política opera segundo a distinção
governo/oposição, restando aquilo esperado pela sociedade como perturbações que a política
deve abarcar de acordo com sua estrutura binária específica, diga-se novamente,
governo/oposição. Na temática proposta, a política deve captar os estímulos levados adiante
pelos meios de massas, pela formação da opinião pública, incorporando-os ao seu modo de
operar. Por isso, a superação das improbabilidades da comunicação reveste-se de extrema
importância.

 

A correta compreensão das comunicações biotecnológicas é condição de possibilidade
para uma efetiva transformação da realidade social. Assim, a política deve agir mediante seu
código próprio. Em verdade, a política costumeiramente opera mediante o código econômico,
levando em consideração não a realidade na qual se insere, mas a realidade de atores privados
transnacionais. Isso acaba por causar um rompimento para com suas funções originárias,
desdiferenciação[25] e, consequentemente, acena para uma crise sistêmica.

 

Desse modo, a opinião pública reveste-se de extrema importância à realização da
biotecnologia, pois, ao possibilitar observações de segunda ordem, viabiliza a autopoiese
sistêmica com vistas à realidade na qual se insere a política.[26] Logo, ao possibilitar essas
observações de observações, a opinião pública levada adiante num ambiente democrático
cristaliza-se enquanto meio apto à superação das improbabilidades e como maneira legítima de
pressão ao Estado.

 

A excepcionalidade da doença caracteriza-se como um paradoxo, pois os problemas
atuais são fruto da inoperância estatal em combater seu risco. Essa relação é vista nas
epidemias que assolam o mundo moderno, não por falta de recursos econômicos, mas por um
critério de preponderância e abuso do poder econômico. Pode-se evidenciar a improbabilidade
da comunicação em relação à aids.

 

 

O desastre da epidemia de AIDS matou mais que todas as guerras civis nos anos 90 e teve
em especial relevância no sul da áfrica com o caso “Hazel Tau vs. Glaxo e Boehringer”. O
caso demonstra a discussão social multidimencional que segue quaestiones júris: a política de
preços de empresas farmacêuticas multinacionais que violam direitos fundamentais. Podem
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os portadores de AIDS reivindicar seu direito fundamental à vida diretamente contra
empresas farmacêuticas multinacionais? O acesso à medicação como Direito Humano existe
no setor privado? De modo geral: os direitos fundamentais obrigam não apenas o Estado,
mas também agentes transnacionais privados diretamente?[27] [Tradução livre]

 

 

Tem-se, aqui, um caso de improbabilidade da comunicação em decorrência dos
detentores do biopoder, ou seja, os laboratórios farmacêuticos. Essa é uma relação de domínio
cuja mudança só é possível por meio da mudança estrutural de compreensão da linguagem
“vida” e pela refutação do predomínio dos direitos humanos sob o interesse econômico, ou, em
outros termos, da formação de uma opinião pública voltada às necessidades sociais como forma
de observação. Isso traz como conseqüência o

 

 

[...] efeito “horizontal” dos direitos fundamentais, e a questão impõe uma obrigação não
somente aos órgãos governamentais, mas também diretamente aos agentes privados,
tomando-se dimensões muito mais dramáticas na esfera transnacional do que já teve
nacionalmente. Não resulta somente em transgressões aos direitos fundamentais por
empresas farmacêuticas na epidemia mundial da AIDS, mas já tem causado uma
movimentação em vários escândalos nos quais empresas multinacionais estão envolvidas.[28]
[Tradução livre]

 

 

Pode-se evidenciar nessa improbabilidade uma relação de poder e submissão ”em
relação ao poder, o súdito não é, de pleno direito, nem vivo nem morto”.[29] O biopoder, desse
modo, é estabelecido mediante a centralização de formas de tratamento nas mãos de grandes
laboratórios farmacêuticos. A sociedade é refém da ganância econômica estabelecida pelo
biopoder, sobre o qual Foucault diz:

 

 

[...] do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o poder da soberania,  e que
consistia em poder fazer morrer, eis que aparece agora, com essa tecnologia do biopoder,
com essa tecnologia do poder sobre a “população” enquanto tal, sobre o homem enquanto
ser vivo, um poder contínuo científico , que é o poder de “fazer viver”. A soberania fazia
morrer e deixar viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de
regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar morrer.[30]
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A relação proposta por Foucault visa, paradoxalmente, a uma mudança, eis que a
soberania, até então vista como o exercício do poder de fazer morrer, defronta-se, agora, com o
poder de fazer viver e de deixar morrer. Em outras palavras, o exercício do poder volta-se à
promoção da vida, ao seu constante exercício no sentido de valoração à vida, de se fazer viver.
Esse paradoxo estabelece as relações de improbabilidade da comunicação no seguinte sentido:
no caso da aids, como sendo uma epidemia do mundo moderno, não é estabelecida uma
comunicação se não houver dinheiro para deleitar os detentores das patentes de medicamentos.

 

Poderá haver a comunicação pela veiculação pelos meios de massa da crise
epidemiológica mundial, que atinge todas as faixas etárias. Gera-se, assim, uma pressão dos
atores sociais pela opinião pública para que sejam relativizados os direitos de propriedade
intelectual e industrial e para que essa licença compulsória para produção de medicamentos
contra a aids torne-se domínio público, estabelecendo, assim, o biopoder de fazer viver.

 

Os meios de massa, conforme já visto, constituem a opinião pública como recorrentes descrições
da realidade social, influenciando e possibilitando a observação de segunda ordem pela sociedade. Logo,
temas considerados de relevância são postos em local de destaque de modo a que possam efetivamente ser
operacionalizados pelos sistemas.

 

 

4 Conclusão

 

 

            A biotecnologia e o biopoder são vistos como inovações de extrema relevância
especialmente na área da saúde. Constata-se que a efetivação de garantias sanitárias é um
tema complexo. No entanto, a possibilidade de redução dessa complexidade encontra na
publicidade um papel fundamental , pois pode ser um instrumento de comunicação, utilizado, na
maioria das vezes, para atrair e influenciar a atenção das pessoas nas suas tomadas de decisão.
Logo, a publicidade/comunicação/informação podem ser vistas como elo fundamental de
transformação social e estabelecimento de novos costumes.

            A comunicação como meio de efetivação de garantias sanitárias pode-se dar através dos
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meios de massa, que, como visto acima, constituem-se pela opinião pública voltada às
necessidades sociais como forma de observação da situação atual.
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OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE DO DIREITO: ANÁLISE DAS NOVAS
TECNOLOGIAS À LUZ DA BIOÉTICA CRÍTICA.

THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY LAW: REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN THE LIGHT
OF BIOETHICS REVIEW.

João Bosco Penna
Lillian Ponchio E Silva

RESUMO
A Bioética pode ser conceituada como a reflexão sobre as dimensões morais das ciências da vida
e do campo da saúde. Dessa forma, a tecnologia aplicada à seara da saúde é responsável por
muitos benefícios no seio da sociedade. Contudo, a Bioética crítica constatou que o princípio da
justiça, ao lado do princípio da beneficência, consagram a obrigação de se garantir uma
distribuição universal, equitativa e justa dos benefícios e serviços de saúde. Isso significa que os
avanços científicos devem beneficiar todos os indivíduos, independente de sexo, cor ou classe
social. Todavia, o presente estuda revela a situação das pessoas que ficam à margem desses
avanços, ou seja, os chamados excluídos do projeto tradicional da Bioética. Portanto, o trabalho
parte da premissa de que a tecnologia, ao contrário do ser humano, não pode ser entendida
como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento para auxiliar na resolução das
necessidades de saúde da humanidade.
PALAVRAS-CHAVES: Novas tecnologias; Saúde; Bioética crítica

ABSTRACT

Bioethics can be conceptualized as a reflection on the moral dimensions of life sciences and
health. Thus, the technology applied to the likes of Health is responsible for many benefits in
society. However, bioethics review found that the principle of justice, alongside the principle of
beneficence, sanction is required to ensure a universal distribution, equitable and fair benefits
and health services. This means that scientific advances should benefit all individuals, regardless
of gender, race or social class. Nevertheless, this study reveals the plight of those who remain
outside these advances, ie the so-called excluded from the traditional design of Bioethics.
Therefore, the work starts from the premise that technology, unlike humans, can not be
understood as an end in itself but as a tool to assist in addressing the health needs of humanity.

KEYWORDS: New technologies; Health Bioethics; criticism.

“(...) a tecnologia, diferentemente do ser humano, não pode ser observada como
um fim em si mesma, mas sim como um meio para auxiliar na resolução das
necessidades de saúde da humanidade.” (Paulo Fortes)
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1 Introdução
 
A realidade social, caracterizada por constantes transformações, é construída e reconstruída pelos

sujeitos que se relacionam, independentemente da consciência que tenham sobre estes processos. Nesse
sentido, o acúmulo de descobertas feitas pelo ser humano culmina no progresso científico, levando em
consideração que uma descoberta em determinada seara do conhecimento, necessariamente reflete nas
demais.

Logo, a Bioética (ética da vida) representa um dos maiores desafios que envolvem o universo
jurídico a serem enfrentados, pois acalora importantes questionamentos em diversas searas do saber,
envolvendo o próprio homem, o desenvolvimento da ciência e a dignidade da pessoa humana.

Sendo assim, os termos “Bioética” e “Biodireito” são utilizados em face dos avanços científicos e
tecnológicos no sentido de tutelar a vida humana. Vale ressaltar que Biodireito é a positivação das normas
de cunho bioético. Em outras palavras, Biodireito também pode ser compreendido como o conjunto de
normas jurídicas positivadas que visam impor ou proibir uma determinada conduta, estabelecendo as
sanções.

Logo, o Biodireito visa assegurar os mandamentos bioéticos. Assim, surgem no seio das
academias médicas e jurídicas importantes discussões acerca do tema, bem como da necessidade de se
fixar alguns padrões mínimos de conduta que busquem preservar a dignidade da pessoa humana, em face
do progresso desenfreado da tecnologia e da medicina.

Sendo assim, os avanços científicos envolvem uma responsabilidade muito grande dos operadores
da ciência, tanto no que tange aos indivíduos submetidos aos processos de experimentação das pesquisas,
bem como em relação às demais pessoas, pois são questões que interessam a todos os seres humanos.

No cerne do desenvolvimento dessas pesquisas relacionadas aos seres humanos, emergem
indagações éticas que estão intimamente relacionadas com o campo dos direitos fundamentais. Vale dizer
que os princípios tradicionais da Bioética - autonomia, beneficência e justiça - em suas dimensões
materiais, estão atrelados aos valores liberdade e igualdade.
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Há uma reflexão muito interessante no que tange ao desenvolvimento da ciência que faz a

seguinte constatação: quanto mais o poder tecnológico permite que o homem manipule a natureza em seus
segredos mais íntimos, maior é a responsabilidade que recai sobre ele, pois, caso seja irresponsável, a
própria vida humana poderá ser extinta do planeta.[1]

Com efeito, verifica-se a necessidade de compreender e estudar a Bioética como uma ética
aplicada às inúmeras dimensões da vida humana, que visa pautar a conduta do homem na área da ciência,
com o objetivo de inserir certos valores e princípios morais.

Logo, com as inúmeras transformações no contexto social, o campo da Bioética encontra-se
constantemente em expansão, abrangendo os mais variados problemas sob os mais diversos enfoques.

Desta forma, o presente trabalho visa estudar os citados princípios tradicionais da Bioética,
baseados no Relatório Belmont, bem como sua aplicação no contexto de países com profundas
desigualdades sociais, levando em consideração que nem todos possuem acesso aos benefícios gerados
pelo avanço da ciência.

Portanto, faz-se necessária uma releitura crítica desses princípios, o que culmina em interessantes
perguntas. Logo, acredita-se que essa multiplicidade de ideias, incluindo preocupações com a saúde
humana como um todo, possa fomentar saídas humanamente adequadas.

 
 

2 Releitura crítica dos princípios tradicionais da  Bioética: Autonomia, Beneficência e
Justiça.    

 
Para o propósito do presente trabalho, inicialmente é imprescindível destacar a teoria

principialista, criada por Beauchamp e Childress, que traz os princípios tradicionais da Bioética:
Autonomia, Beneficência e Justiça.

Assim, tais princípios são uma espécie de instrumento prático utilizado para analisar os conflitos
emergentes na seara da Bioética. Além disso, há um grande consenso doutrinário no sentido de que entre
esses princípios não há uma hierarquia estabelecida. Portanto, a aplicação deve ser feita de acordo com o
caso em concreto.

Sob tal aspecto, para cumprir a finalidade do presente estudo, é preciso que haja uma releitura
crítica dos princípios bioéticos, para que se revele o real conteúdo, isto é, a essência de cada princípio,
através da chamada “redução fenomenológica” de Husserl, que consiste na busca da essência das coisas: a
chamada “reducão eidética”.[2]

A fenomenologia, como Husserl denominou seu método, pretende achar o sentido das coisas. No
caso do presente estudo, busca-se a essência dos princípios bioéticos e, por isso, não pode se resumir aos
próprios princípios, pois o sentido é transcendente.

A redução fenomenológica implica na suspensão das crenças e teorias, colocando entre parênteses
a definição dada pelo mundo exterior, com o propósito de concentrar-se a exclusivamente na essência,
porque esta é a realidade.

Portanto, o processo mental para atingir a essência dos fenômenos, abandonando o mundo
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empírico ilusório, é denominado por Husserl de “epoché”, cujo significado é: “eu me abstenho”. O
primeiro passo é recusar a atitude espontânea de acreditar que as coisas são aquilo que parecem ser, isto é,
rejeitar o que Husserl chama de “a tese do mundo”.[3]

Logo, a análise adotada para enfrentar essa problemática começa pelo princípio da autonomia.
Vale ressaltar que a autonomia está intimamente relacionada com a capacidade da pessoa de tomar suas
próprias decisões. Nesse sentido, a vontade e o consentimento livre do indivíduo devem ser
preponderantes em todas as situações conflitantes.

Aline Mignon de Almeida afirma que o princípio da autonomia é, sem dúvidas, o princípio
essencial da Bioética, sendo que os demais estão ligados a ele. Portanto, significa que o indivíduo tem de
ter a liberdade de fazer o que desejar. No entanto, para que desfrute plenamente dessa liberdade, precisa
estar informado.[4]

  Nesse diapasão, é correto afirmar que o cientista deve, por meio da ponderação, decidir qual
método será utilizado e qual o caminho será traçado em suas pesquisas para que se alcance o fim desejado.
Revela, assim, a escolha do cientista, bem como a decisão do paciente em participar de determinados
testes e experiências.[5]

Daury Cesar Fabriz, com muita precisão, explica que no âmbito de pesquisas ou aplicação de
novas tecnologias que envolvam populações, o princípio da autonomia deve ser atentamente observado,
pois quando a comunidade submete-se a determinados testes e experiências, com a finalidade de se
realizar um estudo ou uma pesquisa, ela deve necessariamente ser informada adequadamente, não somente
sobre todos os benefícios, como também sobre todos os riscos. Por isso, afirma o referido autor que “[...]
não se é livre quando se ignora; não se tem autonomia quando não se tem liberdade.”[6]

Portanto, a base do princípio da autonomia, ou seguindo a linha de pensamento de Husserl, a
“essência” desse princípio, é a real liberdade de participar ou não dessas pesquisas, ou seja, uma liberdade
informada, não uma liberdade mitigada.

 Na verdade, esse princípio situa a Bioética diante das profundas desigualdades que cercam a
sociedade. Disso decorre a seguinte questão: é plenamente possível exercer a liberdade contida no
princípio da autonomia sem que haja uma informação adequada?

É certamente com preocupações dessa natureza que Márcio Fabri dos Anjos afirma que a
autonomia das pessoas passa, entre outras coisas, pelo saber tecnológico combinado com o poder político e
econômico. Nesse sentido, o professor doutor em Teologia explica que “[...] quem está despojado de poder
se torna vulnerável. E a vulnerabilidade expõe as pessoas a grosseiros e sutis desrespeitos de sua
autonomia”.[7]

Portanto, fica a crítica no sentido de ser impossível falar de autonomia sem considerar a questão
da vulnerabilidade das pessoas em países com profundas desigualdades sociais, nos quais as pessoas não
possuem nem mesmo acesso aos direitos mais fundamentais, como a educação. Dessa forma, como
exercer a autonomia? A educação, as informações adequadas e a liberdade representam o conteúdo, a
essência do princípio da autonomia.

Por isso, somente uma releitura críticas desses princípios bioéticos pretensamente universais,
levando em consideração todos os fatores históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais envolvidos,
será capaz de proporcionar uma compreensão adequada de tais princípios, que na verdade estão
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condicionados pela base material da sociedade, cujas essências encontram-se encobertas, mascaradas.
Também o princípio da beneficência, que representa a ponderação entre os benefícios e os riscos,

sejam eles atuais ou potenciais, individuais ou coletivos, objetivando-se, desse modo, maximizar os
benefícios e atenuas os danos e riscos, deve ser analisado sob um olhar crítico.[8]

Nesse sentido, decorrem alguns questionamentos, tais como: o que é fazer o bem na seara da
saúde? Qual é a melhor política em relação à assistência a saúde? Daury Cesar Fabriz explica que uma
normatização jurídica deve conter disposições que indiquem as ações a serem estabelecidas com
procedimentos adequados a serem seguidos, voltados para a melhoria da saúde.[9]

Com efeito, precisam ser estabelecidas premissas a respeito da atenção médica da cidadania. A tal
respeito, Miguel Kottow, professor da Faculdade de Medicina e Faculdade de Filosofia e Humanidades da
Universidade do Chile, já se manifestou alegando que a vontade política deve abandonar seus postulados
de “direitos universais em saúde”, que são “fórmulas vazias e impossíveis de cumprir”. A decisão política
deve, necessariamente, determinar as prioridades na área sanitária.[10]

Logo, como decorrência do princípio da beneficência, o que é mais eficaz? O que é fazer o bem?
Será que é investir na prevenção de doenças, numa efetiva educação ou investir apenas em pesquisas que
tragam possíveis tratamentos para tais doenças? Será que todos os cidadãos têm acesso aos benefícios
trazidos pelo desenvolvimento da ciência? Nesse diapasão, a Bioética está, inevitavelmente, atrelada às
questões sociais e políticas.

 No debate sobre tecnologias e melhorias de saúde, o princípio bioético da justiça também é de
suma importância. Márcio Fabri dos Anjos, seguindo essa linha de pensamento, ressalta que “justiça é um
conceito denso e fundamental”. [11]         

Logo, a essência da justiça, na seara da Bioética, representa a obrigação de se garantir uma
distribuição universal, equitativa e justa dos benefícios e serviços de saúde.  Portanto, relaciona-se a uma
atitude positiva do Estado quanto ao direito à saúde, ligando-se ao contexto da cidadania.

No que tange a essa problemática, Daury Cesar Fabriz explica que, na seara da Bioética, o
princípio da justiça está ao lado do princípio da beneficência, pois ambos apontam para o bem entre as
pessoas.[12]

Indubitavelmente, o ideal de justiça é supremo em toda sociedade humana. Logo, no que diz
respeito à Bioética, consagra o compromisso da sociedade em manter as pesquisas e a aplicação dos seus
resultados. Com efeito, significa também que os avanços científicos devem ser utilizados de maneira
universal, beneficiando todos os indivíduos, independente de raça, sexo, cor ou classe social.

Desse modo, uma Bioética que se desenvolve em países com grandes níveis de pobreza precisa
contemplar as diversas facetas da desigualdade social. De acordo com Miguel Kottow, na medida em que
persistem segmentos sociais que não conseguem solucionar suas necessidades básicas, não se pode falar
em ordem social justa.[13]

Isso resulta na conclusão de que a saúde deve ser considerada prioridade dentre outros bens
sociais, ou seja, é um requisito para que desfrute dos outros direitos. Com as dificuldades de acesso à
saúde e o alto custo destes serviços, as questões relativas à justiça social estão cada vez mais presentes e
necessitam ser consideradas quando se analisam os conflitos éticos que surgem da necessidade de uma
distribuição justa de assistência à saúde das populações.
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Com efeito, o princípio bioético da justiça, extamente por ser denso e fundamental, não pode ser
estudado sem levar em consideração os diferentes contextos sociais e culturais existentes em um mundo
globalizado.

 
 

3 Os avanços científicos e as novas tecnologias na área da saúde: acesso universal?
 
É inquestionável o fato de que os avanços científicos e as novas tecnologias decorrentes trazem

benefícios muito importantes aos pacientes. Na verdade, trazem benefícios aos pacientes que têm acesso a
esses benefícios.

Nesse contexto, o que se discute é o fato de que tais avanços são acessíveis apenas a uma minoria
populacional, apesar do princípio bioético da justiça, pretensamente universal, emanado do documento
solicitado pelo governo dos EUA (Relatório Belmont), implicar na distribuição equitativa dos benefícios
relacionados à saúde.

É certamente com preocupações dessa natureza, que Paulo Fortes, professor da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, publicou um artigo denominado: “Avanços tecnológicos
significam melhoria da saúde?”[14]

Na verdade, o professor parte da afirmação de que a tecnologia nos países em desenvolvimento,
como é o caso do Brasil, “não é o principal fator responsável pelas melhoria das condições de saúde.”[15]

Indubitavelmente, pode-se dizer que parcela da melhoria das condições de saúde resulta do
desenvolvimento da ciência, isto é, dos avanços da tecnologia, tais como a redução de doenças
imunopreviníveis por meio da imunização em massa, o prolongamento e o aumento da qualidade de vida
dos cardiopatas, diabéticos e hipertensos, como também a redução de mortalidades por doenças infecto-
contagiosas devido ao uso de antibióticos.

Paulo Fortes ainda cita como exemplos de melhoria das condições de saúde resultantes da
tecnologia: a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a redução das doenças gastro-
intestinais por meio da cloração e potabilidade das águas para consumo humano e a fluoretização das
águas e a consequente redução das perdas dentárias. Todavia, afirma que “a tecnologia não é neutra, não
traz consigo somente benefícios.”[16]

Essa constatação decorre do fato de que, de mãos dadas com a esperança e com os benefícios que
a tecnologia provoca, encontram-se as consequencias iníquas e injustas. Exemplo disso é que, no que
tange às relações de trabalho, constata-se que a tecnologia torna o trabalho dos profissionais de saúde mais
desumanizado.

Na verdade, ao ampliar a superespecialização dos profissionais de saúde e a visão cartesiana sobre
estes cuidados, na qual o paciente é visto em partes, e não em sua universalidade, trata-se o ser humano
como um “maquinário a ser reparado, esquecendo suas dimensões psíquicas, socioculturais e espirituais.
”[17]

Com efeito, é justamente nessa problemática relacionada aos avanços científicos e as novas
tecnologias, que se encaixa uma reflexão mais aprofundada sobre os princípios bioéticos.

Partilha-se do entendimento de que todos esses avanços servem para corroborar, isto é, acentuar
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as desigualdades já existentes e persistentes no sistema de saúde. Os oprimidos, que ficam à margem da
sociedade, continuam excluídos, afastados dos avanços tecnológicos na seara da saúde.

É preciso ressaltar que o núcleo do princípio bioético da autonomia implica em proteger os
socialmente vulneráveis de qualquer forma de abuso. O princípio da beneficência, por sua vez,
basicamente consiste em fazer o bem a todas as pessoas, ou seja, assegurar o bem-estar. Já o princípio da
justiça, em sua essência, consagra a obrigação de se garantir uma distribuição universal, equitativa e justa
dos benefícios e serviços de saúde. Portanto, está relacionado a uma atitude positiva do Estado quanto ao
direito à saúde, ligando-se ao contexto da cidadania.

É interessante a constatação de Debora Diniz e Dirce Guilhem segundo a qual o indivíduo
idealizado pela teoria principialista da Bioética é um “ser humano sem contrapartida no mundo real.” Em
outras palavras, é um sujeito livre de hierarquias, bem como de todas as outras formas de opressão
social.[18]

Para possibilitar a construção desse modelo teórico de universalização de princípios, o
pressuposto foi um indivíduo livre de qualquer forma de opressão social, pois para se referir à liberdade
presente na autonomia, é preciso que a pessoa realmente possa exercer sua autonomia, isto é, esteja livre
das amarras das opressões.

Na verdade, o “suposto espírito transcultural” da teoria principialista, fez com que os seus
discípulos alegassem que os valores éticos propostos serviam para a humanidade como um todo.[19]

Dessa forma, foram ignoradas as diferenças existentes entre diversos países, em nome de um
projeto ético universal. No entanto, a partir dos anos 1990 começaram a surgir as primeiras vertentes
críticas à teoria principialista, revelando que Bioética não é sinônimo de teoria principialista.

Sendo assim, é interessante notar que realmente houve uma confusão, pois falar de Bioética era
tratar da teoria principialista, como se elas fossem a mesma coisa. Por isso, merecem destaque as correntes
críticas, que fizeram renascer, revigorar o espírito questionador da Bioética, que não aceita a mera adoção
de princípios sem o enfrentamento do contexto no qual serão aplicados.

Indubitavelmente, o princípio da justiça, por implicar na ideia de distribuição equitativa dos
benefícios decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, é o que mais ganha relevância no contexto
de países com profundas desigualdades sociais.

A mera existência de tecnologias de ponta, sem que haja um aproveitamento equânime desses
benefícios, é eficaz somente no sentido de reforçar a injustiça e a discriminação na assistência médica.

Por tais razões, Paulo Fortes sustenta que “estamos, pois, diante de dilemas éticos que dizem
respeito ao fato de decidir se deve haver, e quais seriam, os limites a serem impostos à intervenção
tecnológica.” Esse debate sobre até em que ponto os avanços tecnológicos se tornam desejáveis para os
indivíduos diz respeito à seguinte indagação: “tudo o que é tecnicamente possível se comporta como
eticamente admissível?”[20]

É por isso que a sociedade deve ter uma consciência sobre Bioética desvinculada da mera adoção
de princípios universais, mas sim uma Bioética comprometida em aplicar o princípio da justiça em países
com grandes níveis de desigualdade.

Logo, partilha-se do entendimento de que o avanço científico “quando tem seus objetivos e suas
consequencias esclarecidos, quando é avaliada a supremacia dos benefícios sobre os riscos e custos, tem
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significado ético.”[21]
Portanto, acredita-se que um real avanço nas questões tangentes à cidadania somente será

alcançado quando os avanços científicos forem planejados e discutidos de forma democrática na
sociedade.

 
 

4 Considerações Finais.
 
Diante do exposto, resta claro que o presente estudo parte da premissa de que não dá pra falar em

desenvolvimento tecnológico, sem falar em cidadania. Com efeito, não é possível afirmar que o princípio
bioético da justiça, em face dos avanços científicos, é aplicado de modo universal no Brasil.

Como citar apenas os benefícios decorrentes dos avanços tecnológicos diante da precária
qualidade de vida da população? Não se questionam as melhorias já alcançadas, tais como a redução do
número de mortalidade infantil, os incrementos dos laboratórios de saúde pública, dentre outras. No
entanto, a verdadeira eficiência dos avanços tecnológicos deve ser analisada de maneira crítica.

Inúmeras tecnologias são acessíveis somente a uma minoria da população, apesar do importado
princípio bioético da justiça consagrar o acesso de toda a sociedade. Por tais motivos, Buarque afirma que
foi presenciada, com perplexidade, a espantosa modernidade técnica. Todavia, lamentavelmente, tal
modernidade técnica não foi acompanhada da devida modernidade ética.[22]

Na verdade, não há sintonia alguma entre os avanços da tecnologia e sua fruição pela maioria da
população. Há, por um lado, uma perplexidade diante do desenvolvimento tecnológico, enquanto que, por
outro lado, há um total descaso, uma grande falta de responsabilidade do poder em face dos problemas
persistentes relacionados à saúde.

Tecnologia apropriada não é aquela importada, mas sim aquela que atende às necessidades da
maioria da população.  O essencial mesmo, ou como diz Hurssel ao fazer uma “redução eidética”, é a
saúde básica, que infelizmente ainda é uma realidade muito distante, pelo menos para os países como o
Brasil.

Portanto, não se pode importar pacotes de princípios e nem tecnologia acriticamente, isto é,
desvinculados do humanismo e da ética. Fazendo eco com Milton Menezes de Carvalho, “é necessário que
os valores éticos sejam a base dos objetivos sociais, os quais devem direcionar a racionalidade econômica
a fim de serem definidas as técnicas verdadeiramente apropriadas.” Não é por acaso que o título do artigo
do citado médico é “Tecnologia e saúde: causa e efeito?”[23]

Cabe aqui relatar uma história muito interessante contada por Alastrair V. Campbell, professor de
Ética na Medicina da Universidade de Bristol. Pois bem, tal história é sobre um vilarejo no qual havia um
grande penhasco em sua fronteira. Assim, a principal preocupação nessa localidade era com o número de
pessoas que poderia despencar desse penhasco na escuridão e que, então, tinham de ser resgatadas lá do
fundo. Logo, como meio de solucionar tal problema, foi arrecadado dinheiro suficiente para comprar uma
potente lanterna que iluminasse todo o fundo do penhasco, bem como uma ambulância que buscasse os
feridos lá no fundo e os levasse até o hospital. [24]

Todavia, o que os moradores desse vilarejo não observaram foi o fato de que um refletor na

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1193



extremidade do penhasco e um parapeito efetivo teriam evitado todas essas causalidades. Assim, da mesma
forma, as políticas relativas à assistência médica ignoram os meios realmente eficazes de fazer com que as
doenças não se alastrem e que ocorram menos acidentes e enfermidades.

Essa história ilustra bem as razões pelas quais os recursos devem ser utilizados de forma que se
ofereça cobertura equânime, evitando desproporções que deixem as necessidades fundamentais “no
escuro, no fundo de um penhasco”.

Enquanto as necessidades mais básicas não forem atendidas, o citado título do  artigo do professor
Paulo Fortes “Avanços tecnológicos significam melhoria da saúde?” continuará com o ponto de
interrogação no final, apesar do tão sonhado ponto de exclamação.
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PERSPECTIVAS BIOÉTICAS DA MEDICALIZAÇÃO: AS PESQUISAS COM CÉLULAS
ESTAMINAIS E A TÉCNICA DA REPROGRAMAÇÃO CELULAR

PERSPECTIVE DE LA BIOÉTHIQUE MÉDICALISATION: RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES
ET TECHNIQUE DE LA REPROGRAMMATION CEL

Edna Raquel Hogemann

RESUMO
O presente ensaio propõe-se a promover uma reflexão a respeito das perspectivas que estão
despontando no cenário da medicina preditiva a partir do vertiginoso avanço das pesquisas
realizadas no campo da biotecnologia, mormente no que diz respeito às manipulações de
material genético e seus desdobramentos éticos e jurídicos, no que concerne ao campo da
Bioética e do Biodireito. Inicia focalizando a opção pela realização de uma medicina que se
transformou com o progresso tecnológico e que supera a visão curativa para apresentar-se
regenerativa e preventiva. Ao longo do ensaio quedou-se por revelar, a partir das constatações
fáticas, que os instrumentos terapêuticos se utilizam cada vez mais do material celular humano
levando a polêmicas profundas de ordem ética, religiosa e legal, como foi o caso da
constitucionalidade do art.5°, da Lei 11.105/05, a denominada Lei de Biossegurança brasileira,
cujo escopo ético polêmico ora constitucionalmente reconhecido, sai de cena para dar espaço a
uma outra discussão em torno da técnica de reprogramação celular que promete cumprir as
mesmas finalidades em relação à pluripotencialidade celular, sem os celeumas de ordem ética e
moral que, por suposto, cercam os experimentos com células estaminais.
PALAVRAS-CHAVES: células estaminais; manipulação; reprogramação; bioética

RESUME
Ce papier présente une première réflexion sur les perspectives qui se dessinent sur la scène de
la médecine prédictive du progrès vertigineux de la recherche dans le domaine de la
biotechnologie, en particulier en ce qui concerne la manipulation du matériel génétique et de ses
développements éthiques et juridiques en ce qui concerne le domaine de la bioéthique et
biodroit. Commencer à se concentrer sur la possibilité de faire un médicament qui a été
transformé par le progrès technologique et de dépasser la vision d'apporter la guérison à la
régénération et de prévention. Tout au long de l'essai à bout de se révéler, à partir des
conclusions de fait que les outils thérapeutiques sont utilisés de plus en plus dans le matériel
humain cellulaires conduisant à de profondes controverses éthiques, religieuses et juridiques,
comme c'était le cas sur la constitutionnalité de l'art. 5 de la loi 11.105/05, appelée loi sur la
biosécurité du Brésil, dont la portée désormais reconnu par la Constitution controverse éthique,
quitte la scène pour faire place à une autre discussion sur la technique de reprogrammation
cellulaire qui promet de satisfaire aux mêmes fins par rapport à pluripotence cellulaire, sans le
vacarme d'éthique et de morale, bien sûr, autour des expériences sur les cellules souches.
MOT-CLES: cellules souches; la manipulation; reprogrammation; Bioéthique

Introdução     

 

Nesse início do século XXI, se assiste aos cada vez mais céleres progressos das ciências da vida, que vão revelando

uma admirável e acelerada marcha em diversos campos do conhecimento biocientífico humano como, por exemplo, a apuração da

técnica da clonagem celular (reprodução de mamíferos), os desdobramentos da decodificação e análise de todo o código do gene

humano, a recombinação do gene ou transgeníase, a terapia genética, a medicina regenerativa, a medicina reprodutiva, entre outros.

Com relação a todas estas questões de particular importância, pertencentes à biociência, é pressuposto que exercerão
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influência revolucionária na humanidade, neste século, juntamente com uma revolução que se encontra em curso da tecnologia

informática: é o que apontam autoridades das mais diversas áreas do conhecimento humano.

Graças à essa nova e revolucionária feição da biologia, a humanidade (senão uma especial parcela desta) dispõe do

poder de interferir e até dominar setores ou áreas de importância vital (ou mortal), que vão desde o poder sobre a reprodução (até

mesmo a concepção assexuada), sobre a hereditariedade (terapêuticas gênicas, transgenicidade), chegando até o domínio sobre as

neurociências (transplante de células nervosas, tratamentos psicofarmacológicos),  inclusive,  a  clonagem.

A necessidade do estabelecimento de necessários parâmetros éticos visando prevenir a possibilidade da aplicação

indevida dos conhecimentos, da ciência e da tecnologia, podendo levar até à destruição da humanidade, foram fatores que deram

origem ao neologismo proposto há vinte e cinco anos por Van Potter - Bioética  -, o qual tem, hoje, na verdade, uma conotação, 

cada vez mais ampla.

 

1. A vocação preditiva e regenerativa da nova medicina.

 

Essa continuada evolução tecnológica vem modificando a prática da medicina, seja por meio de inovações na área dos

métodos de diagnosticar e tratar das doenças ou na  criação de novos remédios  e  equipamentos médicos. Todo esse processo de

medicalização traz em seu bojo também a notada tendência ao aumento dos atos médicos e ao consumo de medicamentos.

O termo medicalização pode também ser empregado para indicar o jogo de interesses que é próprio da produção de

atos médicos e que se revela na expansão de lucros, na comercialização dos serviços, equipamentos e produtos, geralmente

associados ao boom tecnológico[1] .

A feição preditiva consiste, basicamente, na avaliação da predisposição biológica de um indivíduo qualquer para

desenvolver uma doença qualquer conhecida, a partir da leitura de seu mapa genético; consiste, por isso mesmo, na formulação de

probabilidades. Daqui resulta um corte com a medicina clássica, uma vez que, no lugar de diagnosticar e combater os sintomas de

uma patologia, a medicina preditiva propõe-se a antever o aparecimento de patologias na seqüência das predisposições individuais,

recomendando os melhores meios de preveni-las, quando possível.

 A medicina preditiva se materializa, por exemplo, com seus métodos de diagnósticos pré-implantatórios do embrião

concebido in vitro, que avalia os riscos de transmissão de doenças e características humanas por intermédio de testes genéticos,

estas, consideradas novas formas de intervenção médica na reprodução. É a medicina que começa a estudar as predisposições que

nós temos em relação a ter ou não determinadas doenças. Com conhecimento na área genética.

A partir daí é possível vislumbrar que, num futuro não muito distante, além do número de cadastro e a foto

característicos da cédula de identidade, tenha-se a cartografia genética como documento de identidade oficial.
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Importa afirmar que como conseqüência prática do uso dos mecanismos da medicina preditiva será possível a pessoa

saber se vai adoecer antes de ficar doente. Disso decorrem conseqüências dos mais diversos espectros:  podem surgir problemas de

ordem psicológica. Se alguém se descobre doente, ou se tem a predição certa de que dentre dois a três anos vá adoecer, por

exemplo, vá manifestar um mal de Parkinson e se colocar inútil. Então, como conviver com esse problema sério. Como vai ficar a

cabeça dessa pessoa ?

Outra questão objetiva está relacionada à possibilidade da utilização da identificação por meio da cartografia genética.

Estar-se-ia diante da possibilidade do surgimento de um mecanismo de controle do ser humano cerceando sua liberdade, seu direito

de ir e vir?

Isso já acontece no sistema prisional americano, onde é utilizado um chip para evitar fugas e identificar e evitar sósias,

de pessoas que se deixam passar por outras[2]. É de discussão interessante. Isso levanta muitos fantasmas em termos do controle

estatal.

Acaba por remeter ao famoso livro de Aldous Huxley, uma novela escrita em 1927, sobre o Admirável Mundo Novo.

Em 84, sobre a Revolução dos Bichos, de George Orwell entre outras obras de ficção científica que ora se tornaram realidade.

Ficção que se torna realidade e conhecimento como uma espada de dois gumes que pode ser usado para o bem ou para o mal. Para

gerar mais vida ou não. Estas questões estão decididamente na ordem do dia das discussões bioéticas por médicos, cientistas,

filósofos, juristas, religiosos e outros, travadas por todo o planeta, mas que, infelizmente, ainda não envolvem de maneira

democrática e ampla o conjunto da sociedade dos diversos países.

Quem é que vai garantir que seja utilizado para o bem? Para o mal, por exemplo, esse conhecimento genético pode vir

a ser usado por determinados seguros de saúde que não aceitem as pessoas sem antes fazer esse exame genético, e de acordo com

sua herança genética, e se em dois ou três anos na vida, p. exemplo, aparecer genes complicados e se for deixar a pessoa doente, ela

terá de pagar mais ou poderá ter sua proposta de seguro rejeitada.

Então, surge a ameaça da discriminação a partir da herança genética. Ou no campo das relações laborais também. O

empregador pode vir a exigir o mapa genético para a seleção de novos colaboradores, a fim de evitar a contratação com riscos de

possíveis doenças genéticas no futuro.

Por isso, a Unesco aprovou a Declaração Universal sobre Genoma Humano e Direitos Humanos, no final de 1997, que

atualiza a Carta Universal dos Direitos Humanos de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, que assim dispõe: "nenhum ser

humano pode ser discriminado por causa de sua herança genética"[3].

Por seu turno, a medicina regenerativa está concentrada em estudos e pesquisas que são mais um dos temas mais

polêmicos em discussão na atualidade, não só na medicina, como em todos os demais setores do conhecimento humano, como

aconteceu anteriormente com o DNA, a inseminação artificial e a clonagem. Isto porque o centro das pesquisas se dá em torno dos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1199



experimentos com células estaminais, que têm sido consideradas essenciais para o desenvolvimento de novos tratamentos para

doenças degenerativas, além de possibilitarem um maior conhecimento sobre o desenvolvimento e formação dos tecidos do corpo

humano.

 

2. A polêmica em torno às pesquisas com células estaminais

 

 Os diversos estudos e conhecimentos sobre a capacidade regenerativa tecidual das células estaminais[4] abrem

caminhos para a sua utilização no reparo de tecidos e órgãos lesados. A pesquisa envolvendo a manipulação e aplicação das células

estaminais está, dessa maneira, comprometida com a finalidade de regular o processo regenerativo do corpo humano, direcionando e

ampliando o processo de reparo e a substituição de tecidos lesados. O objetivo das pesquisas, então, é desenvolver projetos básicos

e pré-clínicos da medicina regenerativa. Nesse caso das células estaminais, o foco particular da polêmica tem sido o uso de células

estaminais embrionárias.

O número de pesquisas sobre o potencial terapêutico das células estaminais não pára de crescer em todo o mundo.

Novas descobertas são publicadas nas principais revistas científicas praticamente todas as semanas. Experimentos realizados em

animais demonstram que as células estaminais dos embriões são as mais versáteis. Podem ser multiplicadas em laboratório, sem

perder a capacidade de se especializar, isto é, de se transformar naquelas que compõem os diferentes tecidos do organismo, como o

do coração, da pele, do fígado, da medula e dos demais órgãos. Aplicar esse conhecimento à medicina regenerativa significaria

poder programar as células estaminais embrionárias para substituir qualquer tipo de tecido destruído por doenças crônico-

degenerativas e traumáticas.

As células estaminais são de enorme importância, pois é a partir delas que os seres humanos- e qualquer outro animal-

são construídos após o ato da fertilização do óvulo, até o momento em que alcançam toda a sua complexidade.

Além disto, na medida em que se envelhece, as células estaminais ajudam na reposição de tecidos que se tornam

danificados ou doentes. Elas são capazes de renovar-se indefinidamente e formar tecidos, mas somente as embrionárias mantêm sua

capacidade de diferenciar-se num organismo adulto.

Sua existência já é conhecida há mais de vinte anos, mas o interesse na sua pesquisa deu-se por causa de dois eventos

recentes: Primeiramente, a possibilidade de formar tecidos a partir de células embrionárias humanas e manipulá-los in vitro (fora do

organismo) no intuito de fazê-las se diferenciar em variados tipos de tecidos e células, e, em segundo lugar, trabalhos recentes

sugerem que células estaminais isoladas de vários tecidos adultos podem se diferenciar em tipos de células não-relacionados; por

exemplo: células–tronco sanguíneas em cerebrais ou musculares, apesar de que esses resultados estão sendo questionados.

Para obter as células estaminais embrionárias, pode-se recorrer a duas técnicas: a) de embriões humanos concebidos
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“naturalmente” ou in vitro - a partir da extração das "células-mãe de transição", que se transformam e multiplicam para dar origem

a todos os tecidos do organismo, destruindo o embrião no final da operação; e b) de embriões humanos clonados- clonagem

terapêutica ou técnica de transferência nuclear - que apresentam as mesmas características dos embriões obtidos pelos métodos

tradicionais, todavia produzidas a partir de uma célula do próprio doador, o que contribuiria para amenizar o risco de rejeição,

destruindo o embrião clonado especificamente para esta finalidade, no final da operação. 

Nesse caso, é preciso isolar uma célula humana qualquer, retirar seu núcleo e, com ele, gerar em laboratório um

embrião até o estágio de um blastócisto, um conjunto ainda amorfo de 100 a 200 células, que equivale ao embrião aos cinco dias

após a fecundação.  Nesse estágio, as células encontram-se ainda indiferenciadas; ou seja, não passaram pelo processo de

“especialização”, através do qual se tornarão músculos, sangue ou neurônios.  Esse blastócisto transformar-se-ia num ser idêntico ao

doador da célula utilizada para extrair o núcleo, caso fosse implantado no útero de uma mulher.  É o que se chama de clonagem

reprodutiva, que pode ser empregada para gerar seres humanos e é repudiada pelos cientistas brasileiros. 

Já na clonagem terapêutica, esse conjunto de células é estimulado em laboratório para se tornar um tipo específico de

células.  Transformadas em células hepáticas, por exemplo, elas estarão prontas para serem injetadas num paciente com cirrose.  Os

resultados obtidos até agora com modelos animais são promissores , mas os obstáculos éticos são ainda muito grandes.

As questões bioéticas ligadas ao uso de células estaminais embrionárias para o tratamento de doenças crônico-

degenerativas vêm sendo amplamente discutidas por médicos, pesquisadores, governos, juristas e religiosos.  O debate tem

produzido diferentes ações e reações, a depender da existência de leis, da cultura religiosa da população e da tecnologia disponível

em cada contexto sócio-cultural.  Em alguns países (como a Suécia) onde o aborto é legalmente permitido, pacientes que sofrem do

mal de Parkinson beneficiaram-se desta terapia. Células embrionárias obtidas de fetos foram injetadas intracerebralmente, com

resultados bastante satisfatórios.

 

3. A células estaminais embrionárias e a nova Lei de Biossegurança brasileira

 

A Lei n° 11.105/2005, denominada Lei de Biossegurança, sancionada em 24 de março de 2005, alargou as

perspectivas para a biotecnologia no Brasil: autorizou as investigações com células estaminais, também denominadas células tronco,

 embrionárias de seres humanos e o plantio e comercialização de organismos geneticamente modificados (OGMs).

No entanto, foi alvo de uma das maiores polêmicas envolvendo médicos, cientistas, juristas, religiosos, na medida em

que o seu art. 5° que dispõe sobre a autorização e a regulamentação das pesquisas com material genético retirado de embriões

excedentários deu azo a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo então Procurador-Geral da República (ADI-3510).

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado contra o art. 5º da Lei 11.105/2005
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(Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células estaminais embrionárias obtidas de

embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece condições para essa

utilização[5].

Prevaleceu o voto do Ministro Carlos Britto, relator do processo. Nos termos do seu voto, foi apontado, inicialmente,

que o artigo impugnado seria um bem concatenado bloco normativo que, sob condições de incidência explícitas, cumulativas e

razoáveis, contribuiria para o desenvolvimento de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células

extraídas de embrião humano in vitro. Esclareceu que as células estaminais embrionárias, pluripotentes, ou seja, capazes de originar

todos os tecidos de um indivíduo adulto, constituiriam, por isso, tipologia celular que ofereceria melhores possibilidades de

recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações de anomalias ou graves incômodos genéticos.

 Asseverou o relator do processo que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas

do atributo a que o art. 2º do Código Civil denomina personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à

"dignidade da pessoa humana" (art. 1º, III), aos "direitos da pessoa humana" (art. 34, VII, b), ao "livre exercício dos direitos...

individuais" (art. 85, III) e aos "direitos e garantias individuais" (art. 60, § 4º, IV), estaria falando de direitos e garantias do

indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estádio da vida humana um

autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva, e que a inviolabilidade de que

trata seu art. 5º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado[6].

O Ministro relator reconheceu, por outro lado, que o princípio da dignidade da pessoa humana admitiria

transbordamento e que, no plano da legislação infraconstitucional, essa transcendência alcançaria a proteção de tudo que se

revelasse como o próprio início e continuidade de um processo que desaguasse no indivíduo-pessoa, citando, no ponto, dispositivos

da Lei 10.406/2002 (Código Civil), da Lei 9.434/97, e do Decreto-lei 2.848/40 (Código Penal), que tratam, respectivamente, dos

direitos do nascituro, da vedação à gestante de dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo e do ato de não oferecer risco à

saúde do feto, e da criminalização do aborto, ressaltando, que o bem jurídico a tutelar contra o aborto seria um organismo ou

entidade pré-natal sempre no interior do corpo feminino.

Aduziu que a lei em questão se referiria, por sua vez, a embriões derivados de uma fertilização artificial, obtida fora

da relação sexual, e que o emprego das células estaminais embrionárias para os fins a que ela se destina não implicaria aborto.

Afirmou que haveria base constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluísse a

fertilização in vitro, que os artigos 226 e seguintes da Constituição Federal disporiam que o homem e a mulher são as células

formadoras da família e que, nesse conjunto normativo, estabelecer-se-ia a figura do planejamento familiar, fruto da livre decisão

do casal e fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, § 7º), inexistindo,

entretanto, o dever jurídico desse casal de aproveitar todos os embriões eventualmente formados e que se revelassem geneticamente
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viáveis, porque não imposto por lei (CF, art. 5º, II) e incompatível com o próprio planejamento familiar.

Considerou, também, que, se à lei ordinária seria permitido fazer coincidir a morte encefálica com a cessação da vida

de uma certa pessoa humana, a justificar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda fisicamente pulsante para fins de

transplante, pesquisa e tratamento (Lei 9.434/97), e se o embrião humano de que trata o art. 5º da Lei da Biossegurança é um ente

absolutamente incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, a afirmação de incompatibilidade do último diploma legal com a

Constituição haveria de ser afastada.

Por fim, acrescentou a esses fundamentos, a rechaçar a inconstitucionalidade do dispositivo em questão, o direito à

saúde e à livre expressão da atividade científica. Frisou, no ponto, que o § 4º do art. 199 da Constituição Federal[7] faria parte, não

por acaso, da seção normativa dedicada à saúde, direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), que seria garantida por meio de

ações e serviços qualificados como de relevância pública, com o que se teria o mais venturoso dos encontros entre esse direito à

saúde e a própria Ciência (CF, art. 5º, IX).

Foram vencidos, parcialmente, em diferentes extensões, os Ministros Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros

Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes, Presidente[8].

Muito embora a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal seja definitiva e vinculante, nada impede, no

entanto, que os setores inconformados com o resultado retornem a discussão do tema junto ao legislativo. No momento, inclusive,

há um projeto de lei em tramitação no Congresso nacional, o "Estatuto do Nascituro" (PL 478/07) que proíbe a manipulação, o

congelamento, o descarte e o comércio de embriões humanos, sob o argumento do direito à vida a todos aqueles que ainda não

nasceram, inclusive aqueles ainda "in vitro", ou produzidos por qualquer outro meio científico.

 

4. A novidade da reprogramação celular e os conseqüentes problemas éticos

 

Três equipes lideradas pelo pesquisador japonês Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, e pelos americanos

Rudolf Jaenisch e Konrad Hochedlinger, ambos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) conseguiram reprogramar células

simples da pele de camundongos de modo a deixá-las tão versáteis quanto as células estaminais embrionárias[9]. Diferentemente

de uma célula diferenciada ou parcialmente diferenciada que se transforma em outro tipo celular, também diferenciado, na

reprogramação a célula já especializada, ou seja, já comprometida com determinado destino, volta a ser indiferenciada.

A idéia é que, se o mesmo puder ser feito com células humanas, o processo poderá levar a um avanço na medicina

sem a discussão ética e política em torno da manipulação de embriões. O resultado oferece uma alternativa para obtenção dessas

valiosas, porém polêmicas, células[10]. Não há necessidade de experimentar com embriões, pois neste caso, os cientistas utilizam

células adultas, como as da pele, e estes genes inseridos por um vírus. Através de várias culturas, pode gerar um tecido ou de outra,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1203



porque estas são semelhantes às células embrionárias e as células estaminais têm a capacidade de transformar-se.

A reprogramação de células procedentes de pessoas doentes revelou-se de tal importância para os rumos da medicina

preditiva, que foi escolhida pela comunidade científica como o acontecimento científico de 2008. 

Segundo os cientistas, no futuro essas células estaminais similares às embrionárias poderiam ser usadas no tratamento

de doenças como o mal de Parkinson e o diabetes tipo 1, sem causas os problemas éticos provocados pela manipulação das células

embrionárias.

Embora a técnica funcione não se sabe exatamente o que acontece dentro da célula quando estes vírus estão instalados

na mesma. Além disso, o "veículo" é muito perigoso porque os vírus, apesar de serem modificados, são um copo estranho para a

célula e, a qualquer momento, poderia gerar algumas mudanças indesejáveis, algo que não pode ser permitido quando se fala de

possíveis tratamentos para os seres humanos.

Esses novos experimentos revelaram a existência de uma via molecular para a reprogramação celular, o que é um

achado extraordinário[11]. Além de representar o primeiro passo para que isso seja repetido com células humanas, o processo

dribla os entraves morais, pois nenhum embrião ou óvulos seriam necessários.

A tendência vai no sentido de que empresários e investidores, bem como governos estimulem estas pesquisas, na

medida em que não apresenta os dilemas éticos profundos decorrentes da manipulação de células embrionárias. Em segundo lugar,

ela escapa da patente mantida pela Universidade de Wisconsin sobre o cultivo e manutenção de células-tronco embrionárias

humanas derivadas de forma convencional - o que é interessante do ponto de vista financeiro.

É importante ressaltar que esses estudos não invalidam o trabalho com células-tronco embrionárias convencionais

pois, para a ciência, quanto mais métodos paralelos, melhor. Afinal, todos apresentam suas vantagens e limitações. E, neste caso em

específico, as limitações estão relacionadas à utilização dos “veículos” retirados de material genético viral para viabilizar a

reprogramação celular[12].

Está-se a tratar de um método que promove a modificação do material genético celular e produz um organismo

geneticamente modificado. Assim, a busca frenética pela cura de moléstias visando a melhor qualidade da vida humana, os

cientistas podem criar outras mazelas que venham não somente prejudicar esta mesma qualidade de vida em nível individual, mas

também comprometer a própria  existência da espécie, diante das conseqüências não devidamente dimensionadas a respeito dos

efeitos colaterais decorrentes de tais experimentos, que passam a estar na ordem do dia quando se trata de reprogramação celular

utilizando material genético viral. Diferente as questões tão somente morais suscitadas pela utilização de material celular

embrionário excedente.

Isto porque ao saltar as barreiras entre as espécies, no caso da utilização da técnica de reprogramação celular em

humanos está-se a alterar o patrimônio genético de seres vivos transformando-os em algo que não se poderiam obter na natureza ou
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com as técnicas tradicionais de melhoria genética. Por outro lado, os conhecimentos científicos atuais não são suficientes para

predizer com exatidão todas as consequências da manipulação do indivíduo no qual foram introduzidos genes estranhos, nem a sua

evolução e interação com outros indivíduos. Segundo a própria Comissão européia, “o processo de criação de organismos

geneticamente modificados está envolto de incertezas, que podem dar lugar a uma pleiade de efeitos imprevisíveis”[13]. Aqui

está-se a tratar de uma tecnologia com um nível de imprecisão muito elevado e cujos efeitos são imprevisíveis tanto a curto como a

longo prazo.

 

 

Considerações finais

 

É indubitável a contribuição das pesquisas biogenéticas na melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Diversos

foram os avanços que possibilitaram não somente a cura de doenças até então tidas como incuráveis, bem como a possibilidade da

cura da esterilidade de pessoas que desde 1981 vêm realizando o sonho da maternidade e da paternidade.

No entanto, tais avanços apresentam um outro perfil que se mal empregado pode se consubstanciar não como um

avanço, mas como uma ameaça à própria existência da espécie humana.

Particularmente no que diz respeito à medicina preditiva, a questão da manipulação celular envolvendo as células

estaminais têm provocados diversos embates de ordem ética, religiosa e moral em razão dos valores sociais que tais assuntos

envolvem.

O direito não permaneceu imune às transformações e, de par com a preocupação ética, os estudiosos são instados a

definir os desafios a enfrentar e nos situar diante deles.  O direito e a ética, entre outras questões, preocupam-se com preservação e

transformação de valores sociais e individuais.  Os estudos nesses campos do conhecimento, ante os novos limites da vida humana,

têm propiciado inferências e perplexidades que tratam da biogênese, da engenharia genética, do direito de morrer, da qualidade da

vida e da dignidade humana, entre outros assuntos que evidenciam as repercussões jurídicas do avanço das Ciências Biomédicas.

É justo apontar que o advento dos experimentos envolvendo a reprogramação do material celular coletado do

indivíduo, a partir de seu consentimento informado, pode configurar uma saída para as questões de ordem ética e religiosa

suscitadas em razão da necessidade da destruição de embriões, ainda que excedentários e inviáveis, de outro, na medida em que tal

procedimento envolve a utilização de material genético não humano, coloca na ordem do dia outras questões não menos importantes

quanto polêmicas.

Destarte, inegável perceber que a população só tem a ganhar com a continuidade dessas pesquisas. Como no caso da

Lei de Biossegurança brasileira, os poucos anos que se passaram desde a sua aprovação foram suficientes para se perceber que os
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pontos negativos apontados dessas pesquisas, já vêm sendo afastados, indicando que num horizonte não muito distante - espera-se -

produzirão os frutos que delas se esperam. Porém, é necessário ressaltar que os estudos devem ser feitos com total ética, dentro dos

preceitos legais e morais pertinentes a todas as pesquisas envolvendo material humano, rogando-se às autoridades competentes

fiscalização adequada e enérgica, a fim de evitar desrespeito aos comandos legais e constitucionais, observando, sempre, e antes de

tudo, a preservação da dignidade da pessoa humana.

O que emerge com clareza é a questão de saber em que medida é a ciência que está a moldar os novos papéis e

padrões sociais que caracterizam este século iniciante e quais são as estratégias da sociedade para dar conta deles. Enfim, aqueles

que se comprometem a tarefa de revisão ética não deve ter limitada a mera ação técnica, mas devem  têm a capacidade de avaliar os

problemas éticos em perspectiva e ter a sensibilidade para perceber o lugar do sofrimento humano, detecção de armas para prevenir

e combater. Somente tendo em conta tal responsabilidade é que se pode afetar de alguma forma a realidade.

Porque se algo se espera desses novos afazeres biocientíficos é que, em última instância, contribuam, para uma

sociedade constituída por pessoas um pouco mais livres e um pouco mais dignas.
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deixassem de agir de acordo com tais deveres regulamentares. Ainda, a título de advertência ou recomendação, considerou
imprescindível que o Parlamento logo transformasse o descumprimento desses graves deveres em tipos penais autônomos com
cominação de penas severas. Por fim, reputou indispensável submeter as atividades de pesquisas ao crivo reforçado de outros órgãos
de controle e fiscalização estatal. ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510)
 

[9] GIRARDI, Giovana. Reprogramação celular pode evitar debate ético, O Estado de São Paulo, São Paulo, 07 jun 2007, disponível em:
http://www.estado.com.br/editorias/2007/06/07/ger-1.93.7.20070607.8.1.xml, acesso em: 14 jan 2009

[10] No entanto, outros cientistas que trabalham com células-tronco enxergam limitações nos trabalhos e alertam que isso está longe de jogar uma pá de cal nas
pesquisas com células-tronco embrionárias.
Um dos principais problemas é que cerca de 24% das quimeras geradas apresentaram algum tipo de tumor resultante dos retrovírus injetados nos fibroblastos. Além
disso,  a taxa de eficiência chegou ao máximo de 0,1%. É o caso de Stevens Rehen,  pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a firma: “Certamente
é um avanço, mas ainda não é uma alternativa viável para a CT embrionária”,  e da geneticista Lygia da Veiga Pereira, que pesquisa células-tronco na USP. 
(GIRARDI, Giovana. Reprogramação celular pode evitar debate ético, O Estado de São Paulo, São Paulo, 07 jun 2007, disponível em:
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http://www.estado.com.br/editorias/2007/06/07/ger-1.93.7.20070607.8.1.xml, acesso em: 14 jan 2009).

[11] Esta é a opinião, entre outros, do Dr.  Alysson Muotri, cientista brasileiro, da UNICAMP, autor do  artigo Human embryonic stem cells express an
immunogenic nonhuman sialic acid, de Maria Martin, ,Fred Gage e Ajit Varki, que pode ser lido no site da Nature Medicine, em http://www.nature.com/nm.

[12] Cumpre apontar em destaque, a decisão da Agência de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês)
relativa à liberação do uso de células-tronco embrionárias para uma primeira aplicação em humanos; já que no ano de 2009 fora
autorizada pelo governo federal norte-americano a utilização de recursos do governo federal americano para pesquisas com células-
tronco embrionárias humanas, pelo entendimento de que o plano aprovado visa a integridade da ciência e a promoção da pesquisa,
apesar das implicações morais. O acordo assinado pelo presidente Barak Obama, em 09 de março de 2010, coloca fim ao limite de
financiamento assinado oito anos atrás pelo ex-presidente dos EUA George Bush que proibia destinar fundos à criação de células-
tronco embrionárias, mas encorajava a pesquisa com células-tronco adultas, consideradas mais promissoras por cientistas e, além
disso, evitava consequências éticas.
 É a primeira vez que um órgão oficial libera o emprego de células-tronco em humanos. O método, conhecido como GRNOPC1 e
desenvolvido pelo grupo Geron Corporation, será voltado para o tratamento de pacientes com lesões na medula espinhal. Retirado
do site: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/07/eua-autorizam-teste-com-celulas-tronco-embrionarias-em-
pacientes.html, consulta em 11.08.2010, às 16:20h.
 

[13] European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Bioteh Products (DS291, DS292, DS293). First Written Submission by European
Communities. Geneva 17 May 2004.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1208

http://www.estado.com.br/editorias/2007/06/07/ger-1.93.7.20070607.8.1.xml
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/07/eua-autorizam-teste-com-celulas-tronco-embrionarias-em-pacientes.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/07/eua-autorizam-teste-com-celulas-tronco-embrionarias-em-pacientes.html


PESQUISAS NO GENOMA HUMANO, INFORMAÇÕES GENÉTICAS E POPULAÇÕES
VULNERÁVEIS: LIMITES ÉTICOS, AMBIENTAIS E CONSTITUCIONAIS

RESEARCH IN THE HUMAN GENOME, GENETIC INFORMATION AND VULNERABLE
POPULATIONS: ETHICAL BOUNDARIES, ENVIRONMENTAL AND CONSTITUTIONAL

Fernanda Martinotto
Rogério Santos Rammê

RESUMO
O presente estudo analisa a existência de limites éticos, ambientais e constitucionais às
experiências científicas no genoma humano. Analisa a necessidade de construção de um novo
conceito de ciência, pautada, sobretudo, pela bioética, respeitando a dignidade e a vida da
pessoa humana como um valor superior e rejeitando a mercantilização e a coisificação do
genoma humano no âmbito da experimentação científica. Analisa importância da preservação da
diversidade genética humana para a manutenção do equilíbrio ecológico, concluindo pelo
reconhecimento, à luz de princípios e dispositivos constitucionais, que o direito à identidade
genética é um direito fundamental implícito na ordem jurídico-constitucional brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: biotecnologia; manipulação genética; pesquisas no genoma humano;
limites éticos; populações vulneráveis; princípio da precaução; dignidade humana; vida; meio
ambiente; direito fundamental. 

ABSTRACT
This study examines the existence of ethical boundaries, environmental and constitutional to
scientific experiments in the human genome. Examines the need for construction of a new
concept of science, guided mainly by bioethics, respecting the dignity and life of the individual as
a higher value and rejecting the commodification and objectification of the human genome in the
context of scientific experimentation. Analyzes importance of preserving human genetic diversity
in maintaining ecological balance, and concluded by acknowledging the light of principles and
constitutional provisions, that the right to genetic identity is a fundamental implicit in the
Brazilian legal-constitutional order.
KEYWORDS: biotechnology, genetic engineering and studies in the human genome; ethical
boundaries; vulnerable populations; the precautionary principle, human dignity, life,
environmental, fundamental right.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

O tema proposto vem movimentando a opinião pública do mundo todo e um
contingente impressionante de operadores da ciência genética, do Direito, das áreas
da saúde, além de diversos outros segmentos.

No decorrer do século XX o mundo passou por uma espécie de revolução
biotecnológica. Descobriram-se remédios; desenvolveram-se técnicas de
transplantes de órgãos, técnicas de manipulação genética animal. Daí o surgimento
das técnicas de mapeamento do genoma humano foi mera questão de tempo.

As ciências trouxeram para o mundo a possibilidade de fazer combinações de
genes e espécies distintas, apontando para um futuro no qual se poderá modificar a
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própria espécie humana, reinventando o homem.

No momento atual, a biotecnologia e a engenharia genética se desenvolvem
rapidamente. As possibilidades advindas deste conhecimento geram acirradas
discussões no mundo científico. Questiona-se, por exemplo, quais seriam os limites
entre o que é cientificamente possível de se realizar e o que é ética e moralmente
desejável concretizar?[3] Qual a medida do risco potencial de que práticas científicas
que objetivem alterações genéticas de descendência acabem pondo em risco a
própria diversidade humana? O que esperar do Direito nesse contexto? 

É cediço que o Direito não deve impor barreiras ou estabelecer divisas morais
e religiosas intransponíveis. Deve, sim, disciplinar fatos que, inevitavelmente,
venham surgir em decorrência da evolução humana.

No Direito brasileiro, a matéria objeto do presente estudo é regulada não
apenas no âmbito da legislação infraconstitucional, mas, sobretudo, na própria
Constituição da República, no art. 225, § 1º, II, que trata da proteção da
biodiversidade e da integridade do patrimônio genético brasileiro.

Hodiernamente, a consagração de um direito à identidade genética aponta
para o entendimento de que o genoma humano é inviolável, sendo fruto do acaso e
não de uma heterodeterminação. Assim, não há possibilidade de se dispor do
patrimônio genético humano. O sangue, as amostras de DNA, não podem ser
vendidas, compradas ou patenteadas. Em suma, sendo o genoma humano um código
de informações sobre uma pessoa, essas informações devem ser protegidas.

Com o mapeamento e a identificação dos genes humanos, tem-se revelada a
identidade genética do ser humano. Curiosamente, essa tecnologia tanto pode
proporcionar relevantes benefícios para a raça humana, como o tratamento de
doenças hereditárias, quanto pode acarretar malefícios consideráveis à humanidade,
na eventualidade de uso indevido da referida tecnologia, com intuito discriminatório
ou do próprio desaparecimento da identificação genética de determinados
indivíduos.

Nesse cenário, as hipóteses de uso indiscriminado e discriminatório do
conhecimento sobre a genética humana devem ser analisadas a partir de um ponto
de vista jurídico, antecipando-se às tentativas de violação aos direitos fundamentais.

Não pode ser olvidado que o Direito deve servir para garantir a convivência e
a paz social, resolver os conflitos onde eles surjam e proteger os valores individuais
e coletivos mais importantes, sejam eles já reconhecidos (bens jurídicos) ou novos,
que necessitem de identificação e adequada proteção jurídica.[4]
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O presente artigo objetiva avançar sobre essas tormentosas questões, sem ter
a pretensão de esgotá-las. Por certo que não se trata de tarefa fácil, tendo em vista
a complexidade do tema em questão.  Contudo, considerando a necessidade de que a
ciência do Direito, para bem regular os fatos decorrentes da evolução do
conhecimento no campo biotecnológico, aproxime respostas às questões que aqui
serão enfrentadas, o presente trabalho se justifica plenamente. 

 

II. BIOTECNOLOGIA E MANIPULAÇÃO GENÉTICA

 

A biotecnologia se desenvolveu rapidamente a partir dos estudos que
tornaram possível a manipulação da estrutura do DNA. Conforme escreve Frijop
Capra:

Quando pensamos nas tecnologias avançadas do século XXI, nossa mente se
volta não só para a informática, mas também para a biotecnologia. Como a
Revolução da Informática, a Revolução Biotecnológica começou nos anos 1970
com diversas inovações decisivas e alcançou seu clímax inicial na década de
1990.[5]

 

No entanto, em que pese serem utilizadas como sinônimos, biotecnologia e
engenharia genética se diferenciam sendo que a última é tida como um dos ramos
da primeira.

A expressão engenharia genética, segundo Karina Schuch Brunet, em um
sentido amplo refere-se a qualquer tipo de manipulação ou intervenção nos seres
humanos, inclusive a reprodução assistida; já em sentido restrito, refere-se “à
intervenção específica no intuito de criar, substituir, alterar ou adicionar genes ao
código genético do homem.”[6]

Engenharia genética é a modificação biológica do homem pela manipulação direta
de seu ADN, através da inserção ou deleção de fragmentos específicos –genes –
independentemente do uso terapêutico ou experimental. Não se confunde, assim,
com a manipulação genética, que é uma acepção mais genérica de toda e
qualquer intervenção no ser humano, não necessariamente no seu código
genético.[7]

           

Maria Celeste Cordeiro dos Santos conceitua três diferentes significações da
expressão “manipulação genética”:

a)       Em sentido restrito e próprio de modificações dos caracteres naturais do
patrimônio genético e, portanto, de criação de novos genótipos, através do
conjunto de técnicas de transferência de um específico segmento de DNA (ácido
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desorribonucléico) que contenha uma particular informação genética.

b)        Em sentido mais amplo e impróprio (por sua heterogeneidade de conteúdos),
que compreende também a manipulação dos gametos e embriões (nem sempre
dirigida à modificação do patrimônio genético), assim como as técnicas de
fecundação assistida (inseminação artificial, fecundação in vitro com implantação
do embrião no útero FIV/ET; transferência de embrião ET; tratamento de células
germinais para melhorar a fertilidade, GIFT, ZIF etc).

[...]

c)       No âmbito das manipulações genéticas, ou de engenharia genética, se incluem
também a análise dos genes (conjunto de genes de um organismo vivo) na
consulta genética e nos diagnósticos pré-implantatórios, pré e/ou pós-natal.[8]

 

Dos conceitos até aqui expostos pode-se concluir, então, que engenharia
genética é a técnica que realiza intervenções na estrutura genética dos seres vivos.

Como se pode notar, a genética é uma matéria multiforme, envolvida com a
variação e hereditariedade de todos os organismos vivos. Ou seja, da diversidade
das vidas e da biodiversidade.

Foi no contexto idealizador de conhecer o conjunto de genes de cada ser vivo,
que dois megaprojetos de genética humana surgiram: o Projeto Genoma Humano
(PGH) e o Projeto da Diversidade do Genoma Humano (PDGH).

Essas pesquisas foram concebidas, respectivamente, para conhecer o genoma
humano e escrever a bio-história humana e estão repletos de preocupações
científicas, políticas e éticas.

Para Frijop Capra, “o maior empreendimento de biotecnologia realizado até
agora, e talvez o mais concorrido, foi o Projeto Genoma Humano – a tentativa de
identificar e mapear a seqüência genética inteira da espécie humana, que contém
dezenas de milhares de genes.”[9]

O Projeto Genoma Humano desencadeou uma série de discussões
internacionais acerca da evolução das pesquisas genéticas, dos princípios basilares a
serem respeitados na sua implementação e dos limites a serem impostos na sua
realização.

 

III. LIMITES ÉTICOS

 

Com a decifração do genoma humano, os pesquisadores e a comunidade em
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geral foram tomados por inúmeras expectativas da melhora na qualidade de vida da
humanidade, com a possibilidade de cura para inúmeras doenças.

De outra banda, os pesquisadores e a comunidade questionam sobre os
limites de aplicação da engenharia genética e da manipulação dos genes; entre a
diferença de modificação genética para o bem comum ou para a eugenia; sobre qual
uso se dará às informações genéticas, enfim, a insegurança quanto ao uso deste
conhecimento.

É justamente o limite ético e jurídico das pesquisas que envolvam meio
ambiente e o genoma humano que buscaremos elucidar.

Ambientalismo não é simplesmente um sentimento geral pelo ar puro, pelas
espécies em extinção e pelas florestas tropicais. Nesse sentido minimalista, todos
são ambientalistas. Em sua base, o ambientalismo é uma ideologia ou uma visão
de mundo. Esse paradigma ecológico visualiza um mundo no qual tudo está
relacionado com tudo, e, desse ponto de partida, se movem em direção a uma
visão coerente do mundo legal, apesar da minha mente perversa.[10]

 

Quando pensamos em ciência, logo nos vem em mente a idéia de que a
ciência deve ser produzida pela própria ciência, que ela se basta; a ciência como
meio e fim.

Entretanto, Edgar Morin aponta para a necessidade de uma nova visão de
ciência, acrescentando que ela deve ser produto da consciência do pesquisador que
sobre ela deve ter responsabilidades.

Embora o conhecimento científico elimine de si mesmo toda a competência ética,
a práxis do pesquisador suscita ou implica uma ética própria. Não se trata
unicamente de uma moral exterior que a instituição impõe a seus empregados;
trata-se de mais do que consciência profissional inerente a toda
profissionalização; de ética própria do conhecimento, que anima o pesquisador
que não se considera um simples funcionário. É o imperativo do conhecer pelo
conhecer que deve triunfa, para o conhecimento, sobre todas as proibições,
tabus, que o limitam.[11]

 

Ainda no entendimento de Morin, “temos que caminhar para uma concepção mais
enriquecida e transformada da ciência (que evolui como todas as coisas vivas e humanas), em que se
estabeleça a comunicação entre objeto e sujeito, entre antropossociologia e ciências naturais. Poder-
se-ia, então, tentar a comunicação (não a unificação), entre fatos e valores.”[12]

Por seu turno, Maria Celeste Cordeiro Leite Santos destaca que “um dos campos concretos
no qual confluem a ética e a ciência é chamado de bioética. É um território fronteiriço – entre ethos
e bíos (vida) – em que particularmente se sente a necessidade de critérios e valores éticos que
orientam o saber e o fazer das ciências biológicas e biomédicas em geral, cujo poder é cada vez mais
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extraordinário.” Referida autora destaca que em função da diversidade de opções que a
biotecnologia e a experimentação oferecem, “a bioética propõe limites ao científico e ao técnico, com
o objetivo de que se respeite a dignidade e a vida da pessoa humana como um prius sobre qualquer
outro valor.”[13]

Quando tratamos de pesquisas que envolvam direitos difusos, como é o caso do meio
ambiente e de pesquisas em genoma humano, é indispensável que tenhamos clara a responsabilidade
do pesquisador pelos resultados e/ou produtos que ele venha a obter com sua pesquisa.

Morin entende que é necessário que o pesquisador seja consciente, não entregue ao conceito
clássico de pesquisa científica. Para ele a prática científica leva a irresponsabilidade e à
inconsciência, sendo que o que nos salva é o fato de sermos não só cientistas, mas também cidadãos
com convicções metafísicas ou religiosas que nos fazem ter um imperativo moral.[14]

Peter Singer, por sua vez, aponta uma questão de extrema importância no
que tange à ética que deve pautar o pesquisador em genética humana. Ética esta
que “exige que extrapolemos o “eu” e o “você” e cheguemos a lei universal, ao juízo
universalizável, ao ponto de vista do espectador imparcial, ao observador ideal, ou
qualquer outro nome que lhe dermos”.[15] Ética que se esvai por completo quando o
pesquisador age somente movido pelo interesse pessoal.

Não podemos nunca levar as pessoas a agir moralmente ao oferecer-lhes razões
ligadas ao interesse pessoal, pois, se aceitarem o que dizemos e agirem conforme
as razões apresentadas, estarão apenas agindo em função do interesse pessoal, e
não moralmente. [16]

 

Muito embora se esteja diante de uma perspectiva ética e não moral, deve-se
ressaltar, na linha de Habermas, que “nem todas as concepções éticas da espécie se
harmonizam do mesmo modo com a nossa autocompreensão como pessoas
moralmente responsáveis.”[17]

O homem do século XX, deslumbrado pelo progresso científico, deixou-se
iludir pela idéia de que a tecnociência seria sinônimo de felicidade e de uma vida
melhor para cada ser humano[18].

Nesse contexto, qualquer pesquisa que tenha como propaganda o bem estar
humano, está acima de suspeitas mercadológicas, políticas, raciais e até mesmo
morais. A promessa de felicidade permite, inclusive, que as pesquisas com genoma
humano assumam um caráter meramente lucrativo, desde que o resultado final seja,
supostamente, voltado para a humanidade.

Entretanto, não parece correto permitir que o genoma humano tenha um
caráter de mercadoria, porquanto por certo não é esse o objetivo de sua pesquisa.
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Em contrapartida, também não parece correto exigir que o genoma humano
permaneça intocável e que sua pesquisa seja proibida, tendo em vista as inúmeras
descobertas já realizadas e a possibilidade de que milhares de pessoas venham a ser
beneficiadas, não somente em termos de saúde, mas, acima de tudo, de dignidade.

Frijop Capra analisa o desenvolvimento da engenharia genética e a realização
da Conferência de Ansilomar[19]:

Desde que se inventou a engenharia genética, os cientistas têm conciência do
perigo da criação inadvertida de linhagens virulentas de vírus e bactérias. Nas
décadas de 1970 e 1980, cuidavam para que os organismos transgênicos por eles
criados ficassem contidos dentro dos laboratórios, pois achavam que não seria
seguro soltá-los no meio ambiente. Em 1975, um grupo de geneticistas reunido
em Ansiolmar, Califórnia, publicou a Declaração de Ansiolmar, que pedia uma
moratória na engenharia genética até a elaboração de diretrizes reguladoras
apropriadas.

Infelizmente, essa atitude cuidadosa e responsável foi praticamente esquecida na
década de 1990, marcada pela frenética corrida de comercialização das novas
tecnologias genéticas para uso na medicina e na agricultura. No começo,
pequenas empresas de biotecnologia organizavam-se em torno de ganhadores do
Prêmio Nobel em algumas grandes universidades e centros de pesquisa norte-
americanos; alguns anos depois, elas foram compradas por mega-empresas do
setor químico e farmacêutico, que logo se tornariam ardentes defensoras da
biotecnologia.

[...]

Atualmente, muitos geneticistas de renome são donos de empresas de
biotecnologia ou trabalham em íntima associação com tais empresas. A
motivação desse crescimento da engenharia genética não é o progresso da
ciência, nem a descoberta de curas para as doenças, nem à vontade de alimentar
os famintos; é o desejo de garantir ganhos financeiros nunca vistos antes.[20]

 

No mesmo sentido, Olinto A Pegoraro, na obra Ética e Bioética afirma que a
ética e as ciências humanas em geral acusaram a tecnologia de ser um sistema que
funciona em circuito fechado, sem finalidade, a não ser a de produzir bens, provocar
consumo sem limites para tornar a produzir mais e ganhar mais ainda: é a ciranda
viciosa e vertiginosa do lucro.[21]

 

A Declaração Universal do Genoma Humano dos Direito Humanos, de 1997,
elaborada pela UNESCO, reconhece que o genoma humano constitui patrimônio da
humanidade em um sentido simbólico. Estabelece, ainda, que o genoma humano, no
seu estado natural, não deve ser objeto de transações financeiras.[22]

De outra banda, inegável que a pesquisa científica se mostra cada vez mais
dependente de recursos privados. Daí a preocupação com o risco de que, na busca
incessante pelo lucro, venha-se a reduzir a pessoa a mero objeto, inclusive para fins
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notadamente comerciais e econômicos, violando-se de tal sorte a dignidade da
pessoa humana, por definição incompatível com qualquer tipo de instrumentalização
e/ou coisificação.[23]

Nesse sentido, merece destaque a abordagem feita por Ricardo Stanziola Vieira, para quem
a questão central que envolve as discussões sobre bioética está ligada à “discussão sobre a alternativa
entre a disponibilidade arbitrária, de um lado, e a indisponibilidade objetiva da vida do ser humano
de outro. Isto implica a seguinte dualidade: ou se demonstra que a vida do homem é um bem relativo
e portanto instrumentalizável (ao menos em alguns casos), ou deve-se admitir que a vida do ser
humano tem uma dignidade intrínseca, que deve ser respeitada  como um fim em si mesmo.”[24]
Segundo o referido autor, na primeira alternativa, por ele intitulada de “ética da disponibilidade
humana” o valor da vida é relativo, subordinado ao arbítrio humano. Já a segunda alternativa
implica em reconhecer que a vida humana não é um objeto, ou “uma matéria inanimada
construtível”.          

Assim, embora muito ainda se tenha que avançar no debate acerca dos limites éticos à
experimentação científica no genoma humano, o certo é que as disciplinas emergentes nas quais
confluem a ética, a ciência e o próprio Direito, como a bioética e o biodireito, muito tem a contribuir
nesse debate, porquanto, como refere Dominique Folscheid, a ciência positiva por si só não
diferencia coisas de pessoas “porque ela não conhece senão as coisas, que são objetos por ela mesmo
construídos.”[25]

    

IV. INFORMAÇÕES GENÉTICAS E POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

 

O projeto Genoma Humano possibilitou o conhecimento de nossa constituição
genética, permitindo, entre outras coisas, a análise genética ou genômica de
indivíduos humanos.

Segundo Paulo Vinícius Sporleder de Souza, quanto à finalidade, podemos
dividir o diagnóstico genético em duas modalidades: “o diagnóstico genético com
fins reprodutivos (diagnóstico genético reprodutivo) e o diagnóstico genético com
fins não-reprodutivos (diagnóstico genético não-reprodutivo).[26]

É justamente quando se trata do diagnóstico genético com fins não-
reprodutivos que as informações genéticas individuais passam a ser alvo de
interesses que extrapolam aqueles ligados a saúde ou melhoria da qualidade de vida
humana.

Dos abusos que podem decorrer da análise genômica merecem destaque as
discriminações genéticas, isto é, a eventual recusa (ou mesmo demissão de
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empregados) de empresas, empregadoras, seguradoras ou de outros
estabelecimentos públicos ou privados em aceitar candidatos com base nas suas
informações genéticas contidas nos seus mapas genômicos e obtidas mediante o
diagnóstico genético não-reprodutivo, seja pelo teste genético (genestc testing)
ou pelo rastreamento genético (genetic screening).[27]

    
O uso indevido dessas informações genéticas pode redundar em ofensas à

intimidade, à liberdade e até mesmo da identidade dos indivíduos.

O artigo 6º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos
Humanos, também repugna a discriminação fundada em características
genéticas,[28] uma vez que cada pessoa deve ser respeitada em sua dignidade,
independente de suas características genéticas.

Já a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, prevendo que
o acesso, utilização e a conservação dos dados genéticos poderiam ser alvo de
interesses comerciais e atentarem contra a dignidade humana proclamou que se
deveria fazer todo o possível para garantir que os dados genéticos humanos não
fossem utilizados com fins discriminatórios e nem postos a disposição de
terceiros.[29]

Por fim, em termos de legislações internacionais, merece destaque a
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, do ano de 2005, a qual
proclama que nenhum indivíduo ou grupo deve sofrer qualquer tipo de discriminação
ou estignatização.[30]

Neste mesmo sentido, importa destacar a questão da vulnerabilidade de
determinadas populações no âmbito das pesquisas científicas.

Um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se
à equidade. A inclusão deste princípio na formulação das políticas de saúde
representa um avanço em sua dimensão organizacional, considerando a que
assistência à saúde deve ser prestada em nível individual e coletivo.

À Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável
(GASPV) compete implementar políticas de atenção à saúde a populações
vulneráveis, de modo a contribuir na redução das iniqüidades no Sistema Único de
Saúde (SUS). 

Pesquisas clínicas e científicas envolvendo populações vulneráveis ou
especiais dependem, necessariamente, de mecanismos de inclusão bem-sucedidos
para garantir resultados significativos.
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Nesse sentido, a inclusão destes grupos pode ser útil ao pesquisador para
garantir que técnicas, drogas ou metodologias clínicas sejam aplicáveis a diferentes
populações. Deve-se ter em mente que os pesquisadores buscam fundamentalmente
resultados generalizáveis, com valores previsíveis e, para isso, dependem de grupos
específicos para a produção desse tipo de resultado em uma experiência clínica. Essa
interação entre pesquisas norteadas por resultados e a inclusão necessária de
participantes de diferentes populações, naturalmente, cria uma tensão entre os
dados científicos obtidos e o tratamento ético apropriado aplicado aos participantes
das pesquisas que os sustentam. A herança traumática dos abusos cometidos pelo
nazismo – sob o disfarce de “pesquisa científica” – permanece como um desafio para
os pesquisadores.

Os casos de transgressão ética ocorridos ao longo da segunda metade do
século XX, em que os participantes da pesquisa eram desconsiderados, tratados
injustamente ou mesmo prejudicados em seus interesses, vêm estimulando o
monitoramento contínuo das pesquisas e a elaboração de diretrizes para a proteção
dos participantes na pesquisa.

Nesse contexto, as pessoas em desvantagem ou vulneráveis a danos e riscos,
independente das condições exigidas por determinada pesquisa clínica, devem ser
alvo constante de preocupação ética uma vez que a possibilidade de adquirir
conhecimentos relevantes para o destino pessoal e até mesmo de poder influir nesse
destino pode acarretar na perda da sensação de poder decidir com realidade de
opção.[31] 

Por diferentes razões, são os marginalizados socialmente, os mais
susceptíveis à exploração. Geralmente ocupam um lugar de desigualdade nas
relações de poder com os demais atores sociais ou, em alguns casos específicos,
apresentam diferentes habilidades cognitivas, o que os torna menos capazes e
autônomos. Este é o caso, por exemplo, dos deficientes mentais. A desigualdade
econômica e a desigualdade de gênero, por outro lado, vulnerabiliza os pobres, as
mulheres – em especial as mulheres grávidas – ou os prisioneiros.

Reproduz-se, pois, em muitos casos, no âmbito das pesquisas científicas em
genoma humano, cenários de injustiça ambiental,[32] porquanto as populações mais
vulneráveis - que menos se beneficiam dos resultados obtidos pelas pesquisas
realizadas - são as que mais diretamente suportam as externalidades negativas do
processo científico que envolve tais descobertas. A lógica econômica dominante
ignora por completo a idéia de equidade na repartição de tais externalidades.

Nesse sentido, cumpre gizar duas passagens da Declaração de Helsinque, de
outubro de 2000,[33] que tratam da questão da vulnerabilidade de determinadas
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populações submetidas às pesquisas biomédicas e da necessidade da justa
repartição dos benefícios decorrentes da pesquisa:

 

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover
el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos
individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y
necesitan protección especial. Se deben reconocer las necesidades particulares de
los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe prestar
atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí
mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión, a los que no se
beneficiarán personalmente con la investigación y a los que tienen la
investigación combinada con la atención médica.

(...)                                          

19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de
que la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de
sus resultados.

 

Algumas pessoas envolvidas em pesquisas são vulneráveis e precisam de
proteção especial. As necessidades particulares dos que apresentam desvantagens
econômicas e médicas têm de ser reconhecidas. Também, se requer especial atenção
aos que não podem dar ou recusar o consentimento por si mesmos, àqueles que
podem se sujeitar e dar consentimento em situações de dificuldade, àqueles que não
se beneficiam diretamente da pesquisa e, por fim, àqueles para quem a pesquisa se
combina com cuidados.

Dentre as pesquisas que envolvem maior risco de exploração de vulneráveis,
destacam-se aquelas que são patrocinadas por empresas multinacionais. A um,
porque os sujeitos da pesquisa podem ser vulneráveis em virtude do seu baixo nível
de escolaridade, pela pobreza ou até mesmo pelo baixo conhecimento dos termos
científicos, estando, portanto, sujeitos a exploração. A dois, porquanto na ansiedade
de obter algum benefício com as pesquisas biomédicas, as populações vulneráveis
acabam por se submeter a elas baseados numa concepção, muitas vezes errônea, de
que o propósito da pesquisa é beneficiar os próprios sujeitos da pesquisa e não
simplesmente adquirir novos conhecimentos.

Daí a importância da aplicação do princípio da precaução, basilar em direito
ambiental, como norte principiológico das relações jurídicas que digam respeito às
pesquisas em genoma humano.
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V. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E OS LIMITES AMBIENTAIS ÀS PESQUISAS EM
GENOMA HUMANO

 

O princípio da precaução teve sua primeira manifestação dada pelos suecos,
por volta da década de 70 quando os mesmos aprovaram uma lei que tratava sobre
produtos perigosos para o homem e para o meio ambiente (1973), lei que exigia a
adoção de medidas de precaução para quem explorasse ou usasse produtos
perigosos a saúde humana e ao meio ambiente.

No entanto, foi uma lei alemã que tratava da proteção das águas que
explicitou o princípio da precaução quando incluiu a prevenção e/ou redução de
riscos ambientais futuros, ainda que no presente não existissem riscos.[34]

Nascia assim a prudência da espera diante da incerteza do dano ambiental.
Com efeito, a incerteza científica passou a militar em favor do meio ambiente e da
saúde humana de modo geral.

Segundo Cristiani Derani, “o princípo da precaução está ligado aos conceitos
de afastamento do perigo e segurança das gerações futuras, como também de
sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio é a tradução da
busca da proteção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente, seja
pelo asseguramento da integridade da vida humana.”[35]

O princípio da precaução, portanto, se preocupa com o risco incerto. 

Três concepções sobre o conteúdo, acepção e extensão do princípio da
precaução merecem destaque.[36] A primeira concepção, mais radical, visa garantir o
risco zero. Para tanto, defende a moratória ou abstenção definitiva de atividades
sobre as quais exista a probabilidade de riscos futuros, ainda não conhecidos em sua
total extensão, bem como com a idéia de inversão do ônus da prova. Trata-se de
uma concepção ligada à máxima “in dubio pro natureza”.

Neste sentido, não existindo prova absolutamente segura de que não haverá
danos além dos previstos em estudos de impactos realizados previamente é inviável
a liberação de utilização de uma nova tecnologia.

A Carta Mundial sobre a Natureza de 1982 é um exemplo de documento que
segue essa concepção quando estabelece que “sempre que efeitos potenciais
adversos não forem plenamente conhecidos, as atividades não podem ocorrer[37]”. 

Uma segunda concepção do princípio da precaução, de cunho minimalista,
trabalha com a idéia de demonstração da potencialidade de riscos sérios e
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irreversíveis, sem a inversão do ônus probatório, única hipótese em que se poderá
cogitar da moratória de determinada atividade.  

Por fim, a terceira concepção do princípio da precaução, chamada de
intermediária, que trabalha com a existência de risco crível, cujo ônus de
demonstração deve ser pautado pelo princípio da carga dinâmica da prova, e que
não exclui a possibilidade de moratória de determinada atividade. Referida
concepção intermediária considera não apenas os riscos, mas também os custos
financeiros e os benefícios envolvidos na atividade, partindo de uma idéia de ética
ambiental antropocêntrica responsável.

Neste sentido, a precaução seria uma espécie de guia para o menor risco
possível, visando a preservação da presente e das futuras gerações.

 

A precaução reflete as desconfianças com os riscos de novos produtos, processos
e tecnologias que são introduzidos no mercado pelos interesses comerciais, com
o beneplácito dos governos por meio de campanhas publicitárias manipuladoras
de opinião pública.[38]

 

Resumidamente, poder-se-ia afirmar que a concepção intermediária do
princípio da precaução não desconsidera o custo-benefício de determinadas
atividades, sobretudo nos casos em que é difícil definir a real extensão do risco
potencial dessas mesmas atividades, seja pelo desconhecimento dos efeitos que a
atividade poderá causar, seja pela imprevisibilidade de uma catástrofe.

Nessa concepção intermediária, o princípio da precaução não visa o chamado
risco zero, mas exige que seja dada a devida importância à proteção ao meio
ambiente sempre que a atividade em questão não tiver informações suficientes e
disponíveis para a tomada de uma decisão.

Neste sentido, o Principio 15 da declaração do Rio de Janeiro:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta
certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.[39]

A precaução dever ser vista, portanto, como um gerenciamento de riscos que
por não se tratar de uma operação exata como a matemática deve se utilizar da
razoabilidade como critério valorativo. Deve exigir amplo diálogo e rica
fundamentação.
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Outro instrumento internacional que dá continuidade a esse debate,
respondendo aos avanços das pesquisas genéticas futuras é a Declaração
Internacional sobre dados Genéticos Humanos elaborada em 2003, também pela
UNESCO.

 

A declaração internacional sobre dados genéticos humanos, nas disposições de
caráter geral, reafirmou os princípios consagrados na Declaração Universal sobre
o Genoma Humano e os Direitos Humanos e os princípios da igualdade, justiça,
solidariedade e responsabilidade, assim como o respeito a dignidade humana, aos
direitos humanos e as liberdades fundamentais, especialmente a liberdade de
pensamento e de expressão, aqui compreendida a liberdade de investigação, e a
privacidade e segurança da pessoa, em que deve basear-se toda coleta,
tratamento, utilização e conservação de dados genéticos humanos.[40]

 

Importante destacar que preservar o genoma humano significa preservar não
apenas a natureza humana, mas, sim, a natureza como um todo. Afinal, impossível
acreditar que a alteração humana não acarrete interferências, ainda que pequenas,
no equilíbrio ecológico. Destarte, inegável a existência de limites ambientais mo
âmbito das pesquisas que envolvam manipulação genética humana.

Preservar a natureza significa preservar o ser humano. Não se pode dizer que o homem é sem
que se diga que a natureza também é. Eis por que o sim a natureza tornou-se uma obrigação do
ser humano. O que o imperativo de Jonas estabelece, com efeito, não é apenas que existam
homens depois de nós, mas precisamente que sejam homens de acordo com a idéia vigente de
humanidade e que habitem este planeta com todo o meio ambiente preservado. [41]

 

Portanto, inegável que o princípio da precaução, basilar em matéria
ambiental, deve pautar as decisões que venham a ser tomadas em matéria de
experimentos científicos no genoma humano, já que o que está em jogo é a natureza
humana e sua dignidade em uma dimensão ecológica futura. Para tanto, a
concepção intermediária parece ser a mais adequada para fins de interpretação do
princípio, pautada, sobremaneira, pela racionalidade, razoabilidade e
proporcionalidade como critérios de valoração, o que significa a não admissão da
discricionaridade administrativa absoluta, baseada em aspectos meramente
científicos, políticos ou econômicos.

 

VI. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO GENOMA HUMANO

 

VI. a. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
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O art. 225[42] da Constituição Federal exerce o papel de principal norteador das políticas
relacionadas ao meio ambiente, devido a seu complexo teor de direitos, mensurado pela obrigação do
Estado e da sociedade na garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que se trata
de um bem de uso comum do povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras
gerações.[43]

Importante frisar que, no artigo supracitado, a proteção ao patrimônio
genético mantém íntima relação com a preservação da biodiversidade como um
todo. E uma proteção adequada da diversidade e da integridade do patrimônio
genético requer planejamento e manejo cuidadoso dos recursos genéticos. É
somente com o planejamento e manipulação cuidadosos, visando a utilização
sustentada de tais recursos que se poderá proteger a biodiversidade contra as
ameaças de destruição e exploração abusiva, mantendo-se seu potencial em
condições de “satisfazer as necessidades e aspirações das gerações presentes e
futuras”.[44]

 

Há três maneiras de preservar a diversidade genética: in situ – o stock é preservado mediante a
proteção do ecossistema no qual encontra seu meio natural; ex situ, parte do organismo – preserva-
se a semente, o sêmen, ou qualquer outro elemento, a partir do qual será possível a reprodução do
organismo em questão; ex situ, o organismo inteiro -  uma certa quantidade de indivíduos do
organismo em questão é mantida fora do seu meio natural, em plantações, jardins botânicos,
aquários, prédios ou coleções para cultivo[45].

 

Alguns fatos são inegáveis: as possibilidades hoje disponíveis em matéria de
manipulações genéticas podem configurar verdadeira, mas não exclusiva, violação
dos direitos fundamentais de primeira dimensão.  As novas problemáticas postas ao
homem, em virtude destas possíveis manipulações genéticas do genoma humano,
configuram verdadeiros “problemas novos” e não exatamente de “novos direitos”. O
ponto crucial está em viabilizar a efetiva proteção de bens jurídicos fundamentais
em todas as suas dimensões, e a identidade genética da pessoa humana,
atualmente, é um destes bens.[46]

No liminar do século XXI, da destruição do planeta cuida o próprio homem. É ele
que vem alterando o planeta, acidental e intencionalmente, às vezes em escala
impressionante. Se antigamente os fatores climáticas eram invocados para
explicar os padrões da atividade humana, como seus fatores condicionantes, hoje
o pólo se inverteu. É o ser humano que vem procurando, em ritmo acelerado,
modificar o ambiente para se contentar com si mesmo, em vez de mudar seus
hábitos para melhor se adaptar ao ambiente.

Uma deformação do antropocentrismo tornou a criatura humana pretensiosa e
arrogante. De senhor da terra passou a comportar-se como um terricida ou
destruidor do planeta. O que levou o cientista David Drew a afirmar: “O homem
não é uma criatura racional, embora haja quem pense o contrário”. Criado à
imagem e semelhança de Deus, a criatura se afasta do modelo quando exaure a
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natureza. A humanidade compreendeu mal o ordenamento divino: “dominai a
Terra e todas as suas criaturas”. Dominar não significa exterminar.[47]

 

Os direitos humanos fundamentais tiveram origem da fusão de várias fontes
dentre as quais podemos citar as tradições de diversas regiões e pensamentos
filosóficos, jurídicos e religiosos. Tais fontes encontravam um ponto fundamental em
comum: a necessidade de “limitação e controle de abusos de poder do próprio
Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da
igualdade e da legalidade como regentes do estado moderno e contemporâneo.”[48]

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais significa a maior
garantia de direitos, garantindo a qualquer indivíduo o direito de exigir sua tutela
perante o Poder Judiciário. Trata-se da concretização da democracia.

Afonso Arinos de Mello Franco afirma que:

Não se pode separar o reconhecimento dos direitos individuais da verdadeira
democracia. Com efeito, a idéia democrática não pode ser desvinculada das suas
origens cristãs e dos princípios que o Cristianismo legou à cultura política
humana: o valor transcendente da criatura, a limitação do poder pelo Direito e a
limitação do Direito pela justiça. Sem respeito à pessoa humana não há justiça e
sem justiça não há direito.[49]

 

Para João Passos Martins Neto, “direito fundamental é o poder conferido pela norma
jurídica para que o titular do direito o exerça de acordo com as leis, invocando a proteção do Estado
quando algum obstáculo se apresente ao gozo e reconhecimento desse direito.”[50]

Assim pode-se dizer que para que um direito possa ser considerado fundamental, é
necessário que o ordenamento jurídico no qual se insere o direito o contemple com um status
especial que o faz mais importante que os demais direitos.

 

Isso ocorre através da elevação daqueles à condição de direitos subjetivos dotados, a um só tempo, de
uma situação normativa preferencial e de uma proteção maior que a normalmente conferida aos
restantes dos direitos, com o que se lhes proporciona um relevo singular no sistema jurídico.[51]

 

Dado ao seu valor e proteção no ordenamento jurídico podemos identificar os direitos
fundamentais como “direitos subjetivos pétreos”. Não porque fundamental seja sinônimo de pétreo,
mas porque “ambos estão, um para o outro, numa relação essencial e determinante, de modo tal que
somente serão verdadeiramente fundamentais aqueles direitos subjetivos imunizados contra o
constituinte reformador por obra de uma cláusula pétrea.”[52]

Portanto, para ser considerado um direito fundamental, o bem que é objeto de atribuição
possui uma virtude rara: são bens considerados extremamente valiosos, sendo considerados bens
vitais, indispensáveis e essenciais para o ser humano.
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Decerto, pois, que, embora por força de concepções locais e legais dominantes em um
determinado período da história, os direitos fundamentais “são pressupostos jurídicos elementares
da existência digna de um ser humano.”[53]

 

Isso equivale a afirmar que, sem eles, ou na eventualidade de sua supressão, é lícito supor que “a
pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive.” Eles exprimem o
juízo alimentado pelo constituinte originário quanto aos bens jurídicos sem os quais não se pode
passar sob pena de comprometimento daquele valor supremo. Daí a razão de constituírem eles, os
direitos verdadeiramente fundamentais, conteúdos materiais de normas constitucionais imunes ao
poder de emenda do constituinte derivado.[54]

 

 

Os direitos fundamentais, portanto, colocam-se como uma das previsões absolutamente
necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito á dignidade humana,
garantir a limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana.

No tocante a matéria contextual, conta-se com um grande grupo de princípios que permitem
dar a estrutura teórica necessária para justificar a proteção do patrimônio genético como direito
fundamental.

 

VI. b. Direito à vida

A Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, pois o seu asseguramento impõe-
se, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.

Portanto, por estar assegurado na Constituição Federal, o direito à vida deve ser assegurado
pelo Estado “em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a
segunda de se ter uma vida digna quanto à subsistência.”[55]

Logo, a interpretação das normas em vigor, tal qual a solução de situações não
expressamente previstas e a aprovação de novas normas devem, no direito à vida, buscar
fundamento.

 

[...] uma quantitativa, que resultou na ampliação do rol dos obrigados passivos, passando a proteger
a vida, inclusive, contra os ataques do próprio titular e da coletividade politicamente organizada;
outra, taxionômica, porque o direito à vida deixou de receber apenas a proteção penal, para se
instalar nos textos constitucionais, apresentando-se, atualmente, como um direito fundamental do
próprio Estado Democrático de Direito.[56]

 

Assim, a Convenção Européia e Protocolos Adicionais, aprovada em 04 de novembro de
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1950, em seu artigo 2º estabelece que o direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei.

De igual forma, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, aprovado em 1966, pela 21ª
sessão da Assembléia Geral das nações Unidas ratificada pelo Brasil em 28 de abril de 1987 assevera
em seu artigo 6º que o direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido
pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

No entanto, a noção de vida a que o princípio constitucional se refere não se limita à
definição de vida segundo a Biologia.  A vida também não é permissão da sociedade ou uma
prestação do Estado. “Logo, o direito à vida não é um direito a uma prestação. E também não se
trata de um direito de uma determinada pessoa sobre ela mesma, sobre a sua própria vida.”[57]

Alicerçada nesse entendimento, Maria Helena Diniz ensina:

 

O respeito a ela e aos demais bens jurídicos correlatos decorre de um dever absoluto erga omnes,
por sua própria natureza, ao qual a ninguém  é lícito desobedecer. Ainda que não houvesse tutela
condicional ao direito à vida, que, por ser decorrente da norma de direito natural é deduzida da
natureza do ser humana, legitimaria aquela imposição erga omnes, porque o direito natural é o
fundamento do dever-ser, ou melhor, do Direito Positivo, uma vez que se baseia num consenso, cuja
expressão máxima é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, fruto concebido pela
consciência coletiva da humanidade.[...] O direito ao respeito da vida não é um direito à vida. Esta
não é uma concessão jurídico-estatal, nem tampouco o direito de uma pessoa sobre si mesma.[58]

 

Nesse sentido, a vida humana, ao ser reconhecida pela ordem jurídica, torna-se um direito
essencial, absoluto, irrenunciável, inviolável, indisponível, sem o qual todos os outros direitos
subjetivos perderiam o interesse para o indivíduo.

Portanto, o direito fundamental à vida deve ser entendido como direito a um nível de vida
adequado, não se restringindo ao sentido biológico de vida. Ou seja, o direito fundamental à vida diz
respeito à alimentação, vestuário, assistência médico-odontológica, educação, cultura e lazer.

 Assim considerada, a vida, antes de ser um direito humano, é fundamento de todos os
demais direitos.

A vida, além de ser tutelada pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, também o é em
outros dispositivos constantes da carta Magna, tais como: o direito à saúde (arts. 194 e 196), a
inadmissibilidade da pena de morte (art.5º, XLVII) entre outros.

Portanto, o esforço no sentido de tutelar a vida humana, remete a afirmação de Maria
Helena Diniz segundo a qual “a vida tem prioridade sobre todas as coisas, uma vez que a dinâmica
do mundo nela se contém e sem ela nada terá sentido”.[59]

 

VI. c. Direito à dignidade da pessoa humana

O art. 1º da Constituição Federal, ao tratar da dignidade da pessoa humana nos dá a
impressão de absolutividade. A razão dessa impressão se deve ao fato da dignidade da pessoa
humana ser tratada em parte como regra e em parte como princípio.
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Para o princípio da dignidade da pessoa humana, existe um amplo grupo de condições de
precedência, nas quais existe um alto grau de segurança, acerca de que, sob elas, o princípio da
dignidade da pessoa precede aos princípios opostos. Mas o caráter de regra da norma da dignidade
da pessoa se mostra no Direito, nos casos em que essa norma é relevante, não se perguntando se
precede ou não outras normas, senão, tão somente, se é violada ou não. Todavia, em vista da
imprecisão da norma, existe um amplo espectro de respostas possíveis a essa pergunta.
Manifestamente, não se pode dar uma resposta geral, mas levar em conta o caso concreto. É preciso
ponderação.[60]

 

 

Pode-se dizer, portanto, que a dignidade humana é estritamente vinculada aos direitos
fundamentais, constituindo-se em um dos postulados nos quais se assenta o direito constitucional
contemporâneo. Assim, “apenas quando (e se) o ser humano viesse e pudesse renunciar à sua
condição é que se poderia cogitar da absoluta desnecessidade de qualquer preocupação com a
temática ora versada”.[61]

 

Assim, quando se fala – no nosso sentir equivocadamente – em direito à dignidade, se está, em
verdade, a considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e
desenvolvimento da dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna, sem
prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos à dignidade da
pessoa.[62]

 

 

Neste contexto, a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia não apenas dos direitos
fundamentais, mas de todo ordenamento jurídico, razão pela qual caracteriza-se como princípio
constitucional de maior hierarquia valorativa.

 

 

Neste sentido, diz-se que, para a preservação da dignidade da pessoa humana, torna-se indispensável
não tratar as pessoas de tal modo que se lhe torne impossível representar a contingência de seu
próprio corpo como momento de sua própria, autônoma responsável individualidade.[63]

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana passa, assim, a ocupar lugar de destaque,
notadamente pelo fato de que o conteúdo da dignidade da pessoa humana acaba por ser identificado
como o núcleo central dos direitos fundamentais.

Portanto, a dignidade da pessoa humana é, em última análise, o núcleo de todo e qualquer
direito fundamental, encontrando-se imune de qualquer restrição.
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O princípio da dignidade da pessoa humana serve como importante elemento de proteção dos
direitos contra medidas restritivas. Todavia, cabe relembrar que o princípio da dignidade humana
também serve como justificativa para a imposição de restrições a direitos fundamentais , acabando,
neste sentido, por atuar como elemento limitador destes.[64]

 

 

O expresso reconhecimento da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental e
norteador traduz a pretensão constitucional de torná-lo um parâmetro de harmonia entre os
diversos dispositivos constitucionais, obrigando o intérprete a buscar a concordância entre eles.
“Podemos, nesse contexto, até mesmo falar que a dignidade da pessoa humana confere racionalidade
ao sistema constitucional, visto que a unidade pretendida não é meramente lógica ou mecânica, mas
uma unidade axiológica-normativa”.[65]

A dignidade da pessoa humana fornece ao intérprete linha valorativa fundamental à correta
aplicação da norma e à justa solução do caso concreto.

 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana cumpre um relevante papel na
arquitetura constitucional: o de fonte jurídico-positiva de direitos fundamentais . Aquele princípio é
o valor que dá unidade e coerência ao conjunto dos direitos fundamentais. Dessarte o extenso rol de
direitos e garantias fundamentais consagrados no título II da Constituição Federal de 1988 traduz
uma especificação e densificação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art.1º,
III). Em suma, os direitos fundamentais são uma primeira e importante concretização desse último
princípio, quer se trate dos direitos sociais (arts. 6º a 11) ou dos direitos políticos (arts. 14 a 17).
ademais disso, aquele princípio funcionará como uma 'cláusula aberta' no sentido de respaldar o
surgimento de 'direitos novos' não expressos na Constituição de 1988, mas nela implícitos, seja em
decorrência do regime e princípios por ela adotados, ou virtude de tratados internacionais em que o
Brasil seja parte, reforçando, assim, o disposto no art. 5º, §2º. Estreitamente relacionada com essa
função, pode-se mencionar a dignidade da pessoa humana como critério interpretativo do inteiro
ordenamento constitucional.[66]

 

Sem embargo, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é o objetivo máximo a
ser alcançado pelo Estado e pela sociedade, na medida em que se concretiza através dos direitos
fundamentais, fazendo com que a pessoa humana passe a ser concebida como o centro do universo
jurídico e prioridade do Direito.

 

Isso significa que no constitucionalismo brasileiro contemporâneo os conceitos de Estado, República
e Democracia são funcionalizados a um objetivo, a uma finalidade, qual seja, a proteção e promoção
da dignidade da pessoa humana. De tal modo que privar a pessoa humana de sua dignidade, quer
por ação que por omissão, constitui afronta ao próprio Estado Democrático de Direito em que se
constitui a República Brasileira.[67]
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Nesta linha de pensamento, nota-se que a dignidade da pessoa humana legitima o Estado
brasileiro, constituindo-se como requisito fundamental para que a ordem jurídica-constitucional
corresponda a uma verdadeira condição da democracia.

 

Além de derivar da noção de dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial também se
fundamenta no princípio da liberdade; em princípios constitucionais como a igualdade, o devido
processo legal e a livre iniciativa; nos direitos humanos; e nas imunidades e privilégios do cidadão. É
delineado em termos qualitativos, como proteção daquilo que se faça necessário à manutenção das
mínimas condições de vida condigna, enquanto condições iniciais de liberdade, isto é, da garantia de
pressupostos fáticos que permitam ao indivíduo agir com autonomia. Abrange qualquer direito, no
que represente de essencial e inalienável, bem como compreende outras noções, entre as quais a idéia
de felicidade do homem. Não se trata, pois, de mera liberdade abstrata.[68]

 

No que se refere à dignidade humana em manipulações genéticas, resta
evidente que não se busca a ‘sacralização da natureza biológica’.  Habermas, defende
que “para se saber se há ou não violação da dignidade é fundamental a finalidade
prosseguida com a intervenção e o consentimento”.[69]   

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra a liberdade de
expressão científica, independentemente de censura ou licença.

Norberto Bobbio, com peculiar brilhantismo, afirma que o princípio da
liberdade científica consagrado na carta Maior se consubsubstancia no “direito a
professar qualquer verdade científica ou a não professar nenhuma, mas
essencialmente no direito a não sofrer empecilhos no processo da investigação
científica.”[70]

Contudo, tal afimação não inviabiliza reconhecer que a pesquisa científica
deva ser pautada por limites éticos e até mesmo legais.

Pietro de Jesús assim se manifesta:

[...] os resultados da pesquisa científica devem ser colocados a serviço da dignidade humana, da
possibilidade real e efetiva de integração do portador da doença genética, e nunca de sua exclusão ou
discriminação.[71]

               

 

Com efeito, o direito à identidade genética é um direito fundamental implícito
na ordem jurídico-constitucional brasileira, especialmente a partir da dignidade da
pessoa humana e do direito fundamental à vida, isso no âmbito de um conceito
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materialmente aberto de direitos fundamentais, como cláusula geral implícita que
tutela todas as manifestações essenciais da personalidade humana. A identidade
genética da pessoa humana, base biológica da identidade pessoal, é uma dessas
manifestações essenciais da complexa personalidade humana.[72]

Como parâmetros hermenêuticos a corroborar o acima afirmado, merecem
destaque os tratados internacionais de direitos humanos relacionados ao tema em
questão, bem como determinadas incumbências específicas dadas ao poder público,
tais como: a preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do
país e a fiscalização das empresas dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético, situações que evidentemente incluem o genoma humano, já que não se
consegue vislumbrar o homem isolado do meio em que vive.

Conclui-se, pois, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa
humana e no direito fundamental à vida, agregando, ainda, em reforço de
fundamentação, o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético e o dever de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético, que o direito à identidade genética é, sem dúvida, um direito
fundamental implícito na ordem constitucional brasileira.[73]

 

VII. CONCLUSÕES ARTICULADAS:

1.    Pode-se conceituar a engenharia genética como sendo a técnica que
realiza intervenções na estrutura genética dos seres vivos. A evolução da técnica
fez com que tais pesquisas avançassem a ponto do ser humano ser objeto da
investigação, com o intuito de desvendar o genoma humano e escrever a bio-
história humana. Em contrapartida, considerando a complexidade do objeto
investigativo, muitas são as preocupações científicas, políticas e éticas que cercam
o tema em questão.

2.    Existem limites éticos que devem ser observados no âmbito das
pesquisas científicas no genoma humano. Para tanto, há necessidade de
construção de nova concepção de ciência, pautada pela bioética, a qual impõe
limites ao científico e ao técnico, com o objetivo de que se respeite a dignidade e a
vida da pessoa humana como um valor superior. Embora não se possa exigir que o
genoma humano permaneça intocável e que sua pesquisa seja proibida, tendo em
vista as inúmeras descobertas já realizadas e a possibilidade de que milhares de
pessoas venham a ser beneficiadas, não se pode conceber a mercantilização e a
coisificação do genoma humano no âmbito da experimentação científica.

3.    O uso indevido das informações obtidas pela análise genômica pode

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1230



redundar em ofensas à intimidade, à liberdade e até mesmo da identidade dos
indivíduos. Deve ser combatida toda forma de discriminação fundada em
características genéticas, uma vez que cada pessoa deve ser respeitada em sua
dignidade, independente de suas características genéticas. O Direito deve procurar
salvaguardar a vulnerabilidade de determinadas populações com o intuito de
evitar a reprodução, no âmbito das pesquisas científicas em genoma humano, de
cenários de injustiça ambiental, nos quais as populações mais vulneráveis - que
menos se beneficiam dos resultados obtidos pelas pesquisas realizadas – sejam as
que mais diretamente suportam as externalidades negativas do processo científico
que envolve tais descobertas.

4.    Existem limites ambientais que igualmente devem ser observados no
ãmbito das pesquisas no genona humano, porquanto impossível acreditar que a
alteração humana não acarrete interferências, ainda que pequenas, no equilíbrio
ecológico. Preservar a natureza significa preservar o ser humano e vice-versa.
Como norte principiológico das relações jurídicas que digam respeito às pesquisas
em genoma humano, destaca-se o princípio da precaução, o qual traduz a busca
da proteção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente, seja pelo
asseguramento da integridade da vida humana. Entende-se que a interpretação do
princípio da precaução deve ser  pautada, sobremaneira, pela racionalidade,
razoabilidade e proporcionalidade como critérios de valoração, o que significa a
não admissão da discricionaridade administrativa absoluta, baseada em aspectos
meramente científicos, políticos ou econômicos.

5.    O direito à identidade genética é um direito fundamental implícito na
ordem jurídico-constitucional brasileira, especialmente a partir da dignidade da
pessoa humana e do direito fundamental à vida, isso no âmbito de um conceito
materialmente aberto de direitos fundamentais, como cláusula geral implícita que
tutela todas as manifestações essenciais da personalidade humana.
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PRECAUÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UM DIÁLOGO FUNDAMENTAL NO
EXAME DAS PESQUISAS COM O MATERIAL GENÉTICO HUMANO

PRECAUCIÓN Y DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA: UN DIALOGO FUNDAMENTAL EN EL
EXAMEN DE LAS INVESTIGACIONES CON EL MATERIAL GENÉTICO HUMANO.

Ivo Lopes Miranda

RESUMO
A Carta Política Brasileira encerra um importante sistema difusor de normas protetivas a direitos
fundamentais que se relacionam. Essa relação pode ter como resultado um diálogo em busca de
um fim convergente. Exemplo disto ocorre nas pesquisas com o material genético humano,
matéria que enseja inúmeros debates a respeito da pertinência e da extensão das pesquisas,
bem assim o uso de seus resultados. A discussão sugerida faz remissão ao conteúdo do princípio
da dignidade da pessoa humana, incentivando à investigação se tal preceito seria limitador de
tal atividade científica. Ao mesmo tempo, dentro de sua esfera de alcance, tem-se que o
princípio da precaução também possui incidência, na qualidade de importante preceito diretor do
Direito Ambiental. Avaliar a comunicação existente entre os princípios indicados constitui nota de
grande relevo para a compreensão do sistema constitucional e, sobretudo, a análise e resolução
de casos decorrentes dessas novidades experimentadas em função do avanço nas pesquisas com
o material genético humano.
PALAVRAS-CHAVES: PRECAUÇAO; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; MATERIAL GENÉTICO

RESUMEN
La carta política brasileña contiene un importante sistema difusor de normas protectora de los
derechos fundamentales que se relacionan. Tal relación puede tener como resultado un dialogo
en busca de un fin convergente. Ejemplo de eso ocurre en las investigaciones con material
genético humano, materia que estimula inúmeros debates relacionado de la pertinencia y de la
extensión de las investigaciones, y también la utilización de los resultados. La discusión sugerida
hace referencia al contenido del principio de la dignidad de la persona humana, incentivando la
investigación si tal precepto seria limitador de esa actividad científica. Al mismo tiempo, el
principio de la precaución también tiene incidencia, como importante precepto del Derecho
Ambiental. Estudiar la comunicación existente entre los principios indicados es muy importante
para la comprensión del sistema constitucional y, sobretodo, el análisis y resolución de casos
oriundos de esos nuevos temas experimentados en función del avanzo en las investigaciones con
material genético humano.
PALAVRAS-CLAVE: PRECAUCIÓN; DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA; MATERIAL
GENÉTICO

1.INTRODUÇÃO

A constitucionalização das normas de proteção ao meio ambiente, no Brasil, representa importante
diretriz na busca por uma sadia qualidade de vida. E mais: esta inclusão não se apresenta de modo isolado,
dialogando com outras premissas igualmente consubstanciadas no bojo da Carta Política, a exemplo dos
princípios da precaução e da dignidade da pessoa humana.

O relacionamento que se vislumbra entre os preceitos sugeridos é de relevante função no exame de
certas matérias, principalmente aquelas que alcançam pontos de tensão quando averiguados os limites de
certas atividades porventura causadoras de riscos ao meio ambiente, como é o caso das pesquisas com o
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material genético humano.

É certo que a sociedade moderna, ancorada na intensa capacidade de desenvolvimento das atividades
científicas, que a cada dia traz novas descobertas, possui um elevado potencial quanto à manipulação dos
elementos constantes do meio ambiente, desde uma simples semente de milho até a instalação de máquinas
destinadas à perfuração de petróleo em camadas profundas presentes em alto mar.

Essa capacidade elevada não deve perder de mira, entretanto, que o seu exercício sem controle pode
também acarretar aspectos negativos, situações que venham causar prejuízos que suplantam a esfera
individual, podendo alcançar a humanidade. A utilização dos resultados das pesquisas sobre o material
genético humano se afigura, na atualidade, um dos pontos de maior preocupação na sociedade.

Em função dessa preocupação, tem-se que o presente estudo será desenvolvido em três etapas
intermediárias; a primeira com a contextualização das pesquisas genéticas humanas em uma sociedade de
risco, oportunidade em que será averiguado não apenas a questão das hipóteses acima – a de pesquisas
ilimitadas – mas também realçados casos práticos em que se poderá visualizar a preocupação em tela.

Num segundo momento, contextualizada a preocupação justificadora deste trabalho, far-se-á o
ingresso em um segundo tópico, o qual terá o objetivo de avaliar acerca do princípio da precaução no
Direito Ambiental, detalhando a sua importância no que abrangem às pesquisas aqui versadas e
apresentando os seus fundamentos.

A etapa posterior ao exame do princípio da precaução haverá de enfocar o princípio da dignidade da
pessoa humana, permitindo evidenciar a sua influência na resolução das questões postas a respeito das
pesquisas aqui relacionadas e, mais que isto, trazer uma contextualização que permitirá avaliara cerca da
existência de diálogo junto ao princípio da precaução matéria examinada.

Com o enfoque sobre as premissas relativas aos dois preceitos, passar-se-á a cuidar do eventual
conversa ou aproximação de ambos os princípios no que concernem às pesquisas com o material genético
humano, o que servirá de lastro, juntamente ao restante do trabalho, para a emissão de notas conclusivas
no tópico final deste estudo.

2. AS PESQUISAS COM O MATERIAL GENÉTICO HUMANO EM UMA SOCIEDADE DE
RISCO

A intensa cadeia de descobertas experimentadas pelo homem ao longo dos anos permitiu não apenas
uma melhor compreensão acerca do meio ambiente, mas, sobretudo, trouxe conhecimento suficiente à
realização de modificações, o que vem a refletir substancialmente em face de diversos aspectos de sua
vida, tal como visualizado no desenvolvimento das pesquisas com o material genético humano e o uso dos
resultados obtidos.
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O avanço das ciências concebeu descobertas de caracteres biológicos essenciais do homem, a partir
dos quais é possível identificar as especificidades de cada indivíduo, desde a predisposição a doenças até a
existência de potencial capacidade para exercício de certas atividades. Esses elementos são os genes, cuja
descoberta e aperfeiçoamento tem na Engenharia Genética um dos campos de maior ressonância quanto a
evolução do conhecimento hoje existente.

MAGALHÃES[1] traz a definição do que seria considerado genes, bem assim efetua a correlação
devida com a Engenharia Genética:

Os genes, por sua vez, são estruturas microscópicas, constituídas por moléculas de DNA, abreviação
em inglês para ácido desoxirribonucléico, e existentes nas células de todos os seres vivos, exceto
alguns tipos de vírus, como o TMV (Tabacco Mosaic Vírus), nos quais o material genético é
constituído por RNA(ácido ribonucléico). Os genes são responsáveis por uma função particular ou
característica de um organismo e pela transmissão dessas características a seus descendentes.

Os organismos começaram a surgir quando descobriu que introduzindo um gene de um organismo no
DNA de outro, o cientista pode transferir a função associada ou característica daquele gene para o novo
organismo. Essa técnica ficou conhecida como Engenharia Genética, e consiste em cortar genes e
emendá-los em outros organismos, ou seja, recombinar o DNA dos genes transferindo, dessa forma,
características biológicas de um ser vivo para outro, sendo que essa transferência não ocorreria jamais
na natureza, sem a intervenção humana, entre espécies diferentes.        

As pesquisas levadas a efeito sobre o material genético humano, assim como o uso do conhecimento
decorrente dessa atividade, tal como exemplificado no texto transcrito, revela uma nota interessante e
grande importância no desenvolvimento de medicamentos destinados à cura de doenças, ou mesmo
efetuando um habilitando a possibilidade de efetivação de um preventivo dessas, acontecendo antes
mesmo do nascimento do indivíduo.

Diante dos aspectos positivos suscitados acima, e considerando a pertinência com o estudo, vale
notar que, no Brasil, a atividade científica recebe amparo constitucional hábil não somente à garantia do
seu exercício, decorrente da liberdade de expressão assegurada no artigo 5º, inciso IX, da Carta Política,
mas também ao encontro de incentivo estatal como agente indutor da sua realização como forma de
satisfação dos objetivos da constitucionais estabelecidos no artigo 3º do Diploma Maior.

A dupla acepção estatal quanto à atividade cientifica, protetora e indutora, é de grande importância
no desenlace da temática aqui abordada, razão por que vale lembra o conteúdo do artigo 218 da Carta
Magna[2], que se encontra geograficamente no Título que trata da ordem social, trazendo as seguintes
diretrizes ao Estado:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências.
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§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros
e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e
concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada
ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de
remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do
País, nos termos de lei federal.

O percurso pelo texto aludido texto legal serve de instrumento para a consolidação jurídica de uma
atividade que, na forma já adiantada acima, possui extrema importância na melhoria da qualidade de vida
das pessoas por, especialmente no que cuida das pesquisas genéticas indicadas e aplicação dos seus
resultados.

Conquanto assentado o valor das pesquisas com o material genético humano, e ressalvado o seu
lastro normativo, não se pode esconder a percepção de críticas negativas a seu respeito, especialmente
quando certificado que a utilização do conhecimento adquirido pode atuar em desfavor da própria
existência humana, ou ainda quanto à identificação de elementos característicos de certa pessoa venha a
gerar a sua discriminação em determinadas ocasiões.

Sobre a primeira reflexão de resultado negativo, que comporta dúvidas sobre a forma de existir do ser humano, cabe salientar
o pensamento assinalado por DINIZ[3]:

Os avanços tecnológicos na seara da medicina e da saúde, o anuncio de resultados fantásticos da
biologia molecular, e da engenharia genética, inclusive no meio ambiente, e as novas praticas
biomédicas resultantes do descobrimento do DNA recombinante além de colocar em risco o futuro da
humanidade, por conter, em si mesmos, os poderes da criação e destruição da vida dão ensejo à
exploração econômica, ante o irresistível fascínio de desvendar mistérios que afetam a argúcia da
ciência, e a imposição de uma perigosa e injustificada autoridade cientifica que podem gerar resultados
esteticamente desastrosos e problemas ético-juridicos voltados à vida, à morte, ao paciente terminal, à
reprodução humana, às tecnologias contraceptivas [...]     

 A preocupação acima destacada também é compartilhada por MYSZCZUK[4]:

 Vivenciamos a descoberta de remédios como a penicilina, as descobertas das técnicas de transplantes,
a manipulação genética vegetal e animal, até a realização do mapeamento do genoma dos seres vivos.
As ciências biomédicas trouxeram para a realidade social, a possibilidade de fazer combinações de
genes e espécies distintas, antes incompatíveis. Todo este contexto de mudanças aponta para um futuro,
não muito distante, onde se possa modificar a realidade humana, reinventar o homem e a natureza a
partir de sua essência bioquímica. Quer dizer, Vivemos em uma sociedade que tem o conhecimento
científico para reinventar o homem e a própria natureza.
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As notas bibliográficas reproduzidas possuem sentido na preocupação quanto às conseqüências da
manipulação descuidada do material genético humano, podendo ser resultar na alteração da própria forma
de existir do homem, fato propulsor de risco quanto à sua própria manutenção de sua existência e da
relação ente si e com os demais integrantes do meio ambiente.

No que toca aos eventuais prejuízos nas relações interpessoais, comporta notar que tais situações
podem ser vislumbradas em relações cotidianas, como na elaboração de um contrato de seguro de vida ou
de saúde; na prática de atividades desportivas; na celebração e na manutenção de contratos de trabalho,
onde o empregador pode vir a preterir determinadas pessoas de certos cargos por conta de seus caracteres
genéticos existentes. 

É de se assinalar que a temática aqui veiculada não representa uma mera preocupação acadêmica
genérica, pois certo de que a utilização dos mecanismos habilitados à efetivação de exames genéticos está
se expandindo, já existindo a hipótese de sua venda em farmácias, como retratado em reportagem da
revista VEJA[5]:

O laboratório americano Pathway Genomics anunciou na semana passada, em parceria com 6.000
farmácias da rede Walgreens espalhadas pelos Estados Unidos, a venda de estojos para testes caseiros
de DNA feitos com amostra de saliva. Há dois anos esse tipo de teste pode ser comprado pela internet,
mas pela primeira vez se divulga sua venda nas prateleiras, diretamente ao consumidor. A notícia
causou alvoroço entre os médicos e provocou reação imediata da Food and Drug Administration(FDA),
a agencia que regula o setor nos Estados Unidos. O órgão conseguiu que as duas empresas
suspendessem o início das vendas até que se chegue a um consenso sobre a necessidade ou não de
regulamentação de testes. A controvesia se deve ao fato de que um deles, o Health Kit, informa a
predisposição genética a diversos tipos de câncer, Alzheimer, diabetes, glaucoma, infarto do miocárdio,
hipertensão e esclerose múltipla, entre outros males. Ela também mede a probabilidade de intolerância
a determinados remédios. O outro teste cuja venda foi anunciada, chamado Ancestry Kit, rastreia
antecedentes genomicos em busca das origens genéticas dos indivíduos. 

A notícia acima reproduzida pode acarretar sérias conseqüências quanto à difusão de informações
individuais de cada pessoa, revelando-se como assunto delicado e que merece o devido cuidado do direito,
como instrumento estatal na solução de controvérsias, de sorte a impedir possíveis ofensas a direitos.

A situação narrada acima traz à evidencia o estágio atual da sociedade moderna, que diante evolução
científica vivenciada, está sujeita a uma constante análise de oportunidades que podem comprometer a
própria forma de existir humana, tendo a nota a risco em sua essência, como ensina DERANI[6]:

A importância dedicada à tecnologia não se deve a fatores de somenos importância. O potencial
destrutivo existente na tecnologia nuclear, o uso da ciência para a produção de armamentos cada vez
mais potentes e para sintetizações químicas extremamente perigosas, o avanço incauto da engenharia
genética só plenamente conhecido por seus experts, trouxeram uma questão inusitada às sociedades
humanas: sua capacidade de autodestruição.Paralelamente à produção de riquezas, a sociedade
insdustrial produz riscos nunca antes pensados. Toda essa produção permitiu a caracterização da
sociedade como Sociedade de Riscos.   
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A constante visualização de hipóteses de risco ao meio ambiente exigem a busca de parâmetros, de
balizas que venham a orientar tais casos, de sorte a preservar os direitos individuais e coletivos,
necessidade esta que fundamenta o encerramento deste tópico e o ingresso na contextualização dos
princípios da precaução e da dignidade da pessoa humana, avaliando a respectiva utilidade de tais
preceitos no regramento das pesquisas com o material genético humano e o uso de seus resultados.

3. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

As normas de Direito Ambiental servem de instrumento destinado à proteção do meio ambiente.
Essa premissa, aparentemente óbvia, introduz à concepção de que tal acervo normativo possui valores e
diretrizes na concepção dos mandamentos fornecidos, de modo que o principio da precaução se apresenta
como um dos mais relevantes nesta seara.

A justificativa para o tratamento específico do princípio da precaução, que poderia sugerir detrimento
em face dos demais relacionados ao Direito Ambiental, tem amparo na idéia que se afere por tal preceito,
cuja concepção serve de norte para a que haja o devido cuidado ante a possibilidade de que realização de
atividade essencialmente danosa, como no caso das pesquisas com o material genético humano.

DERANI[7], ao versar sobre o princípio da precaução, anota o seguinte:

Precaução é cuidado (in dúbio pro securitate). O princípio da precaução está ligado aos conceitos de
afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também na sustentabilidade ambiental
das atividades humanas. Este princípio é a tradução da proteção da existência humana, seja pela
proteção de seu ambiente, seja pelo asseguramento da integridade da proteção da vida humana. A
partir dessa premissa, deve-se também considerar não só o risco iminente de determinada atividade,
como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão
e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em toda densidade.

A linha de pensamento acima transcrita revela a nota da incerteza quanto à atuação do princípio da
precaução, uma vez que estaria correlacionado com hipóteses nas quais não existam parâmetros científicos
suficientes ao conhecimento das conseqüências de determinada ação sobre o meio ambiente, aproximando-
se da questão das pesquisas com o material genético humano, especialmente no que tange aos
questionamentos sobre a própria existência do homem, como afirmado no tópico antecessor a este.

Neste ponto, importante consignar, de logo, que o princípio da precaução não encontra harmonia
doutrinária quanto à sua extensão, haja vista que muitas vezes confundido com o princípio da prevenção,
de sorte a se evidenciar correntes que separam um do outro; outras que reputam haver coincidência entre
os postulados decorrentes dos dois.

Quanto à defesa da junção entre ambos, vale realçar a lição de SILVA[8], que reúne a idéia de
precaução à de prevenção, tomando este como um conceito de maior abrangência, de modo a justificar a
essa reunião da seguinte forma:
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a) De natureza lingüística, já que a distinção entre prevenção e precaução parece assentar em numa
identidade vocabular, não se vendo vantagens em introduzir no jargão dos juristas uma diferenciação
aparente, que não (ou só muito dificilmente) encontra correspondência na linguagem comum(...) b)
conteúdo material, uma vez que nem são unívocos os critérios de distinção entre prevenção e
precaução, muito menos os resultados a que se conduz a autonomização desse último princípio, cujo
conteúdo, algo incerto, pode ir desde a sensata exigência de ponderação jurídica consideradora da
dimensão ambiental dos fenômenos, até a interpretações eco-fudamentalistas, susceptíveis de afastar
qualquer realidade nova – a qual, na dúvida, pode ser sempre objecto de irracional desconfiança e,
desde logo, culpada de lesão ambiental.

 

Fundamentado na motivação aludida, o mesmo SILVA[9] traz uma concepção ampla de prevenção:

O principio da prevenção tem como finalidade evitar lesões do meio ambiente, o que implica
capacidade de antecipação de situações potencialmente perigosas, de origem natural ou humana,
capazes de pôr em risco a adopção dos meios mais adequados para afastar a sua verificação, ou pelo
menos, minorar as suas conseqüências. O que está aqui em causa é a tomada de medidas destinadas a
evitar a produção de efeitos danosos para o ambiente, e não a reacçao a tais lesões, ainda que
prevenção e repressão possam andar associadas,

Enquanto ilustrado pensamento doutrinário que inclui o princípio da precaução na acepção de
prevenção, verifica-se a presença de corrente seguidora caminho inverso, isto é, a precaução detentora de
uma maior extensão, a exemplo de BODNAR[10]:

o princípio da precaução é um plus em relação ao princípio da prevenção, serve como estratégia de
reforço para que sejam afastadas também as situações de risco atual e futuro de qualquer tipo de
insegurança indesejável, inclusive das gerações futuras para a própria existência humana, mesmo
quando o grau de profundidade da ciência ainda não consiga captar com clareza estas ameaças. O
objeto de cuidado desse princípio não é apenas prevenir a ocorrência de danos, mas também o risco
intolerável de lesões à integridade do meio ambiente.

Embora já remarcadas as teses existentes, é de se entender que o conteúdo aproximado dos dois
preceitos não impede a sua diferenciação, sendo certo que a precaução tem um a sua base na imprecisão
quanto às conseqüências de determinada atividade científica sobre o meio ambiente, revelando-se cursor
de extrema importância na concepção e abordagem de questões referentes ao material genético humano.

O fato de haver incerteza não representa impeditivo absoluto na consecução de certas atividades, até
porque necessário aferir a necessidade e vantagem que pode ser auferida, podendo ser equacionado a
necessidade do risco, como ressaltado por DERANI[11], que afirma não ser o risco a base da precaução:

Não é o risco, cuja identificação torna-se escorregadia no campo político e técnico-científico, causado
por uma atividade que deve provocar alterações no desenvolvimento linear da atividade econômica.
Porém, o esclarecimento da razão final do que se produz seria o ponto de partida de uma política que
tenha em vista o bem-estar de uma comunidade. No questionamento sobre a própria razão de existir de
determinada atividade, colocar-se-ia o início da prática do princípio da precação.
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Logo, se o princípio da prevenção atua nos casos em que há uma coerência científica sobe os
resultados de determinado impacto ambiental esperado, é de se inferir que a avaliação sobre a necessidade,
ou não, da realização de certa atividade em face às incertezas para as gerações futuras, na forma como
concebida, há que ser tratada como panorama geral e prévio ao desenvolvimento das atividades.

Dado esse caractere da importância da prevenção como matriz irradiadora da idéia de proteção
ambiental, na medida em que orienta a defesa do meio em vista de eventos possivelmente danosos, relata-
se a sua importância perante os demais preceitos, como sugere DERANI[12]:

Enquanto pelo princípio da precaução devem-se evitar os perigos ambientais e procurar uma qualidade
ambiental favorável(um ambiente máximo possível livre de perigos), visando à consecução de fins
livres de proteção ambiental básicos, os princípios do poluidor-pagador e da cooperação se relacionam
a fins secundários ou complementares(distribuição de responsabilidade pela proteção ambiental e
aspectos instrumentais da proteção ambiental).

Já enfatizada a importância do princípio da precaução, tendo-o como diverso da prevenção, torna-se
de grande valor trazer os caracteres normativos relacionados à sua aplicação, como forma de melhor
acrescer à contextualização iniciada nas linhas anteriores.

As previsões diretivas a respeito do princípio da precaução, na ordem jurídica brasileira, foi
incrementada substancialmente com a adesão à Carta decorrente da Conferencia das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e desenvolvimento, realizada em 1992 nos Rio de Janeiro, ocasião em que restou
consignado o princípio 15[13]:

Princípio 15: de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou
irreversíveis, ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a

Com tal previsão foi possível uma melhor compreensão do conteúdo no direito positivo brasileiro,
facilitando ao interprete a sua alocação conjunta no sistema de proteção ambiental gerado pela carta
Magna, haja vista que, até então, a sua concepção  se dava de forma implícita.

Evidenciados os marco informativo sobre a precaução, ante a sua incidência sobre na análise das
questões imantes às pesquisas com o material genético humano, impõe avançar no plano de estudo
proposto com a averiguação acerca do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana e a sua
utilidade na averiguação nas possíveis controvérsias decorrentes das pesquisas aqui relacionadas.

3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A continuidade ao plano inicial de abordagem, traçado na parte inicial deste estudo, tem curso na
avaliação sobre a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana na resolução dos problemas
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advindos das pesquisas com o material genético humano, sendo importante contextualizá-lo
primeiramente, ao fito de permitir uma visualização de sua utilidade balizadora do assunto em comento.

Seguindo a direção indicada, vale acentuar que o conceito de dignidade da pessoa humana possui
uma acepção volátil, construída no decorrer da história a partir das particularidades de cada época e lugar,
tal como recordado de Sarlet, citado por Tavares[14]:

Já no pensamento estoico, a dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o
distingui a das demais criaturas, no sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma
dignidade, noção esta que se encontrava intimamente ligada à noção de liberdade pessoal de cada
indivíduo(o Homem por ser livre e responsável por seus atos e seu destino), bem como a idéia de que
todos os seres humanos, no que diz com a sua natureza, são iguais em dignidade.

Nada obstante a essa historicidade relativa ao conceito avaliado, tem-se que a partir do século XVIII
houve uma grande contribuição doutrinária a respeito do conteúdo da dignidade da pessoa, havendo uma
relevante avaliação e busca de um significado, tal como ilustrado por PETTERLE[15], que fez menção à
Kant da seguinte forma:

Para Immanuel Kant, o fundamento da dignidade humana repousa na autonomia do ser humano, na
condição de ser racional. Quanto ao significado dessa autonomia da vontade, sob a perspectiva
Kantiana, deve ser entendida como a “faculdade de se determinar a si mesmo a agir em conformidade
com a representação de certas leis”, capacidade encontrada esta encontrada apenas em seres
racionais[...] destaque-se que o legado de Kantiano de dignidade está “no sentido de que a dignidade
da pessoa humana, esta (pessoa) considerada como fim, e não mero meio, repudia toda espécie de

coisificaçao e instrumentalização do ser humano. 

E essa idéia de central relativa à concepção do ser humano como fim possui intima relação com a
problemática estudada – a das pesquisas com o material genético humano -, porquanto necessário trazer
uma baliza protetora do homem, no sentido de evitar que a manipulação científica versada não venha a
contrariar a própria natureza do homem.

 Em sintonia com essa preocupação exteriorizada, evidencia-se que o principio da dignidade da
pessoa humana, erigido como princípio fundamental da república Federativa do Brasil, encerra máxima de
proteção quanto aos riscos gerados, tanto no resguardo da liberdade do indivíduo, como também numa
acepção de defesa em face de investidas de terceiros, como salientado por Sarlet[16]:

Partindo-se do citado “equivoco de Luhmann”, sustenta-se que a dignidade possui uma dimensão
dúplice, que se manifesta enquanto simultaneamente expressão da autonomia da pessoa humana
(vinculada à idéia de autodeterminação no que diz com as decisões essenciais a respeito da própria
existência), bem como da necessidade de sua proteção (assistência) ou até mesmo – e principalmente –
quando ausente a capacidade de autodeterminação.

Dessa maneira, concebe-se o principio da dignidade da pessoa humana, profusor da amplitude
material acima destacada, como um instrumento diretor na solução dos conflitos originários das pesquisas
com o material genético do homem, servindo para tutelar os indivíduos que porventura venham a ser
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atingidos em suas esferas individuais, quando nas diversas relações possíveis, como exemplificado
anteriormente em contratos de seguro e nas relações de trabalho.

É de salientar, inclusive, que a extensão compreendida do principio da dignidade da pessoa humana,
nas situações delineadas acima, pode se sobrepor à própria liberdade de realização das pesquisas
cientificas e tecnológicas, igualmente preconizada na Carta Magna, e que enseja  situações de tensão
quando debatida sobre a realização ou não da atividade científica.

Ao cuidar da aparente colisão retratada acima, DINIZ[17] sugere a resolução da seguinte forma:

Havendo conflito entre a livre expressão da atividade cientifica e outro direito fundamental da pessoa
humana, a solução ou ponto de equilíbrio deverá ser o respeito pela dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, II, da Constituição. Nenhuma
liberdade de investigação cientifica poderá ser aceita se colocar em perigo a pessoa humana e a sua
dignidade. A liberdade cientifica sofrerá restrições que forem imprescindíveis para a preservação do
ser humano.

  Em outras palavras, importa dizer que a liberdade na condução das pesquisas aqui comentadas,
ainda que de reconhecida importância e fundamento normativo, não pode servir de parâmetro para a
origem de discriminações e, mais que isto, venha por em risco a existência do ser humano como ser
dotado de características próprias.

Trazidos os contornos gerais sobre o preceito ora abordado, até porque impossível esgotar um tema
de índole tão complexa, entende-se pertinente o ingresso na etapa que tem por intenção a averiguação
sobre a existência de diálogo entre os princípios em pauta na resolução das questões sobre as pesquisas
com o material genético humano.

5. DO DIÁLOGO ENTRE PRECAUCAO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A leitura dos tópicos antecessores permite delinear, respectivamente, os contornos sobre os quais
estão assentadas as bases dos princípios da precaução e o da dignidade da pessoa humana, induzindo à
reflexão sobre a existência de comunicação entre os dois em matéria de pesquisas com o material genético
humano, já que os dois irradiam mandamentos na regulação dessa questão.

As notas características dos preceitos nominados revelam, de logo, não existir sobreposição entre os
dois, isto é, não há confusão do âmbito de incidência de cada um na situação em apreço e, muito menos, a
redução da incidência de cada dentro do seu respectivo contexto de atuação.

Nesse cenário, calha invocar a lição de Dworkin, citado por Silva:[18]

os princípios são standars que devem ser observados por refletirem uma exigência de justiça ou

alguma outra dimensão de moralidade, que o faz diferente das normas[...]a distinção entre princípios e
normas é lógica e reside no caráter de orientação que dão ao interprete, já que as normas são aplicadas
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de forma disjuntiva, comportando uma aplicação imediata quando se apresentam os requisitos que
justificam a sua aplicação ou rechaçando-se de forma peremptória, quando a situação concretizada não
se coaduna aos seus preceitos. Os princípios, de outra banda, comportam a sua coexistência com
outros, o que é possível devido à sua dimensão de peso ou importância, o que os tornam capazes de
oferecer respostas aos casos difíceis.

Uma vez compreendida a possibilidade de mútua incidência de princípios a um mesmo caso e, mais
que isto, considerando a afinidade existente entre os princípios da precaução e da dignidade da pessoa
humana em matéria de pesquisas com o material genético do homem, comporta destacar o campo de
atuação de cada um.

Embora não se trate de uma concepção estática e inflexível, pode-se admitir o princípio da dignidade
da pessoa humana com maior proximidade nos casos práticos de violação a direitos, a exemplo das
discriminações citadas em item próprio deste estudo, vindo a atuar como barreira perante àqueles que
venham a atingir direitos de privacidade dos indivíduos.

Por sua vez, o principio da precaução se apresenta com maior proximidade aos caso em que haja um
estudo sobre a adoção de certas medidas, como por exemplo permitir a manipulação do material genético
antes mesmo da concepção, afigurando-se, assim, como um marco difusor na compreensão e na análise
sobre a vantagem a ser advinda da utilização de determinada ferramenta cientifica, especialmente quando
não houver certeza técnica sobre o assunto.

A aproximação de cada um dos aludidos preceitos a certas hipóteses não representa, de forma
alguma, que não exista a incidência imediata de ambos em idênticas situações, havendo apenas uma maior
proximidade de acordo com a hipótese tratada, mas nunca perdendo de vista que o respeito da dignidade
da pessoa humana é imperativo, bem assim o norte de que a precaução é orientação de garantia das futuras
gerações.

5. CONCLUSAO

O decurso pelas linhas anteriores deste estudo autoriza ao destaque de algumas notas conclusivas, as
quais não esgotam a ampla discussão que gira em torno da temática relacionada, mas tem a intenção de
contribuir para o aperfeiçoamento do debate relativo ao diálogo dos princípios da precaução e da dignidade
da pessoa humana no que respeita às pesquisas com o material genético humano e a utilização dos
resultados alcançados.

Neste sentido, a análise implementada demonstra que o atual estágio do desenvolvimento científico,
diante intensa verificação de novas descobertas, acaba por gerar situações de insegurança, pois, a despeito
dos caracteres positivos decorrentes das pesquisas com o material genético e de seu amparo como
corolário da liberdade de expressão, subsistem questões negativas a serem abordadas.
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Os caracteres de ordem negativa abrangem as hipóteses de alteração da própria natureza humana,
vindo a promover uma cultura da extrema manipulação dos traços genéticos desde a concepção indo de
encontro à própria natureza do homem; na mesma linha, a capacidade de identificação dos caracteres
específicos de cada individuo pode ensejar na existência de discriminações, podendo violar direitos
individuais.

Diante da complexidade das relações tratadas, foi permitido consignar que a precaução, na condição
de um preceito diretor da forma de evolução da vida em sociedade, ou melhor, da preservação da vida em
face aos riscos que se afiguram na moderna sociedade, possui um diálogo próximo com o principio da
dignidade da pessoa humana.

Foi averiguado que a incidência dos dois preceitos não possui carga de exclusão de um em face do
outro, de sorte que, respeitadas a sintonia material de cada previsão, os dois atuam de forma paralela na
regulação das controvérsias geradas com o avanço das pesquisas cem foco; sendo o da dignidade com
relação mais próxima de um direito de defesa perante violações já presenciadas, ao passo que a precaução
seria um instrumento de orientação para o desenvolvimento da humanidade.
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PROVOCAÇÕES ÉTICO-JURÍDICAS DA AUTONOMIA DO PACIENTE NUMA SITUAÇÃO
TERMINAL A PARTIR DA "BIOÉTICA FORTE"

PROVOCACIONES ÉTICO-LEGAL DE LA AUTONOMÍA DE LOS PACIENTES EM LA RELACIÓN
TERMINAL DESDE LA "BIOÉTICA FUERTE"

Roberto De Paula

RESUMO
Aborda a questão relacional entre a Ética e a Bioética. Apresenta brevemente uma aproximação
conceitual acerca da Ética. Busca as raízes históricas do nascimento e a recente história da
Bioética. Destaca os princípios inerentes à Bioética, acentuando a importância e relevância do
consentimento esclarecido, advindo de uma postura ético-dialógica entre médico/paciente.
Problematiza que o centro e o foco da preocupação bioética é o ser humano e,
latinoamericanamente, o ser humano empobrecido. Conclui que na América Latina urge refletir a
Biética a partir da realidade concreta de exclusão dos cidadãos do acesso à Medicina e aos
recuros decorrentes da inovação da pesquisa terapêutica-curativa. Opta pelo método dedutivo,
não prescindindo da realidade conflitiva, contraditória ou dialética afeta à temática. Aponta que,
na América Latina, há a emergência de uma reflexão concreta denominada “Bioética Forte”.
PALAVRAS-CHAVES: Ética; Bioética; Pessoa Humana; Princípios.

RESUMEN
Aborda la cuestión de relación entre Ética y Bioética. Brevemente presenta un enfoque
conceptual sobre la Ética. Buscar las raíces históricas del nacimiento y la historia reciente de la
bioética. Destaca los principios inherentes a la bioética, haciendo hincapié en la importancia y
relevancia del consentimiento informado, procedentes de un enfoque ético y de diálogo entre
médico y paciente. Problematiza el centro y el foco de preocupación es la bioética humana, y de
América Latina, humanos agotando. Concluye que en América Latina reflejan la urgente Biética
de la realidad de la exclusión de los ciudadanos de acceso a la medicina y para instalaciones
como consecuencia de la innovación de la terapia curativa en la investigación. Opta por el
método deductivo, sin ignorar la realidad conflictiva, contradictoria o dialéctica afecta al sujeto.
Señala que en América Latina, es la aparición de una reflexión concreta llamada "Bioética
Fuerte".
PALAVRAS-CLAVE: Ética; Bioética.;Persona humana; Principios.

 

1        INTRODUÇÃO

Estamos em plena era de “expansão e crise” (portanto, relação dialética e
paradoxal) do chamado “mercado global” (liberalismo econômico) e do “fenômeno” denominado
de modernização capitalista, ou seja, do uso privado das esferas púbicas e da razão instrumental
a serviço do capital especulativo.

Diante deste quadro real, no qual o sistema ideológico neoliberal a tudo arrasta
como “mercadoria”, algumas questões nos são pertinentes: que é mesmo bioética? Quais suas
especificidades e em que se diferencia da ética? Quais os princípios da bioética? Como se dá
esta “autonomia” do sujeito e seu “consentimento” esclarecido, quais suas limitações? Como se
efetiva a “responsabilidade” na relação paciente e médico? E, por fim, como efetivar a
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“qualidade” no relacionamento paciente e “procedimento” médico à luz da bioética?

Sonda-se aqui qual a relação da Bioética com os valores humanísticos e com a
medicina na questão da qualidade de relacionamento entre paciente e médico? Como efetivar o
consentimento livre e esclarecido no tocante à “autonomia” do paciente frente ao médico e
garantir uma “qualidade” relacional? Como se nos apresenta a relação dialética entre a bioética e
a medicina?

São questões que figuram na pauta-do-dia da reflexão bioética e colocadas aqui
mais com o intuito de levantar uma discussão do que, propriamente, de oferecer resposta.

O desafio posto e proposto para reflexão soa clarividente, pois gira em torno da
temática da efetivação de uma Bioética com ênfase na qualidade de relacionamento no
“consentimento” livre e “autonomia” do sujeito. O contexto é relacional, mas perdura a
necessidade de uma dialogicidade. As partes envolvidas no conflito encontram-se em pólos
antagônicos, pois trata-se de um sujeito fragilizado (paciente) diante dos “milagres” e peripécias
ofertados pela tecnologia médica. Neste sentido, se verificam os conflitos médico versus
paciente, ainda que não expressados, verbalizados, confessados pelos pacientes que, mesmo
sem esperança e crença na cura, reverentemente, entregam-se nas mãos dos arautos da
moderna medicina.

Quanto ao método utilizado, afigura-se o uso instrumental do método dedutivo,
amparado em pesquisa bibliográfica afeta ao tema. Entretanto, deve-se assinalar que, por se
tratar, de questões relevantes ligadas profundamente ao aspecto existencial, emerge
considerações pautadas na dialética, isto é, nas contradições, reveladas pela atitude dialógica
que deve se estabelecer entre atores em situações opostas e desiguais em perspectiva, pois, à
classe médica pende a expectativa de aperfeiçoamento de métodos, técnicas e instrumentos
destinados à cura, ao prolongamento da vida ou à mera pesquisa de cunho científico, ao passo
que, aos pacientes a expectativa se resume ao último “fio de esperança” de continuar a vida.

 

 

2. O que é Ética

 

A etimologia nos oferece uma definição e abre um horizonte hermenêutico. Ética
é uma palavra de raiz grega: ethos. Comumente é definida como casa ou morada. Vejamos o
alcance e definição nas palavras de alguns pensadores, que julgamos importantes destacar.

Leonardo Boff (2000, p.34), cuja obra é amplamente reconhecida nos meios
acadêmicos, abre a compreensão de ética para além das fronteiras da definição e da
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conceituação:

Ethos significa morada, o abrigo permanente seja dos animais (estábulo), seja dos seres
humanos (casa). No âmbito da Mãe-Natureza, o ser humano delimita uma porção dela e aí
constrói para si uma morada. A morada o enraíza na realidade, dá-lhe segurança e permite
a ele sentir-se bem no mundo. A morada deve ser cuidada e retrabalhada, enfeitada e
melhorada. Em outras palavras: o ethos não é algo acabado, mas algo aberto e sempre a
ser feito, refeito e cuidado como só acontece com a moradia humana. Ethos se traduz,
então, por ética.

No contexto do pensamento ético, Boff situa não só o homem e a mulher como
ápices do universo, mas também o próprio universo, numa relacionalidade com a natureza e,
porque não dizer, cosmológica. É mister saber cuidar eticamente da vida como um todo e,
assim, superar o dualismo platônico, bem como refletir a bioética como compromisso e
responsabilidade de “cuidar e retrabalhar” o ethos como habitat social.

Hans Jonas aponta, segundo José Eduardo Siqueira (1998, p.5), a necessidade
de cuidado ético envolvendo o homem e a natureza, pois domínio ou abuso do homem sobre a
natureza a partir da destruição causada pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Numa
entrevista à Revista ESPRIT do longínquo mês de maio de 1991, diz textualmente: “Ela pôs em
marcha o pensamento em direção a um novo tipo de questionamento, amadurecido pelo perigo
que representa para nós próprios o nosso poder, o poder do homem sobre a natureza”.

A proposta de Jonas aponta que, para além de uma perspectiva exclusivamente
antropocêntrica, contemple a natureza não como mero objeto utilitário à mercê e bel-prazer da
pessoa humana.

O alcance filosófico e existencial dessa proposta significa a substituição e
superação ética dos imperativos categóricos kantianos. Emanuel Kant formulou como imperativo
à conduta humana o seguinte pressuposto: “Age de tal maneira que o princípio de tua ação se
transforme numa lei universal”. Jonas (apud SIQUEIRA, 1998, p.06) propõe um novo imperativo:
“Age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma
vida humana autêntica ou formulado negativamente não ponhas em perigo a continuidade
indefinida da humanidade na Terra”.

A moderna intervenção tecnológica na natureza levanta um desafio inusitado à
ética: toda a biosfera do planeta torna-se passível de alteração colocada aos caprichos do
homem. Mais ainda! A emergência de interesses econômicos, entenda-se capitalistas, ameaça a
permanência de “algumas vidas” na Terra (nações ou povos estigmatizados e condenados a
desaparecerem ou viverem em condição de menoridade). A manipulação biotecnológica
implementada por nações desenvolvidas, do ponto de vista neoliberal, condena os povos sub-
desenvolvidos a um paternalismo capitalista e histórico e a uma vivência marcada pelo risco
existencial.
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A ética é desafiada a pensar as possíveis intervenções na natureza do próprio
ser humano (aqui já é esfera da bioética). É imperativo para o agir ético que se pergunte sobre
as conseqüências que a manipulação tecnicista da vida e da natureza pode provocar. Diante das
sérias questões colocadas à ação ética, ainda se sente que as concepções éticas e bioéticas
estão desprovidas de “regras moderadoras” para ordenar as ações humanas.

Entabuladas essas considerações acerca da Ética, impende sondar a gênese, a
aplicação e o uso acerca do que os estudiosos hoje pacificamente aceitam como Bioética.

 

3. Bioética

Na raiz do vocábulo, conforme acenado acima, Bioética consiste no esforço de
estabelecer um diálogo entre ética e a vida. Bíos significa vida e, também, vem do grego. Assim
sendo, a bioética se apresenta como Ética da Vida. Recorremos a Léo Pessini (2000, p.32) para
uma descrição conceitual de bioética: “Estudo sistemático da conduta humana no campo das
ciências biológicas e da atenção de saúde, na medida que esta conduta seja examinada à luz de
valores e princípios morais”.

A nosso ver, o alcance da bioética vai além da pura e simples ética médica.
Outrossim, abarca-a num todo, visto que trata dos problemas relacionados a valores existentes
na relação médico e paciente. A bioética se apresenta como uma realidade mais ampla e
interdisciplinar. Segundo Marco Segre (apud KURAMOTO, 2000, p.28) Presidente da Sociedade
Brasileira de Bioética e Professor Titular de Medicina da USP, a Bioética:

É a parte da ética, ramo da Filosofia, que enfoca as questões referentes à vida humana(e,
portanto, à saúde). A Bioética, tendo a vida como objeto de estudo, trata também da morte
(inerente à vida). Concluindo, que é a Ética do Ser, contrastando com a moral do dever ser.

Portanto, no campo da afirmação da interdisciplinariedade, a bioética trata das
questões relacionadas à vida da natureza, bem como da flora, da fauna e da vida do ser
humano, à luz de pressupostos e fundamentos éticos aceitos no contexto de uma sociedade
democrática, pluralista, conflitiva e secular.

Na relação entre questões éticas e a tecnociência, Leonardo Prota (1997, p.96)
define a bioética como:

Poderíamos definir a bioética dizendo que designa um conjunto de questões com uma
dimensão ética (ou seja, em que valores e questões relativas somente podem ser
resolvidas mediante ato de escolha), suscitadas pelo poder de intervenção tecnociência no
âmbito da vida orgânica (especialmente no âmbito da vida humana). Por outro lado, a
bioética designa uma metodologia que utiliza a multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade
e o pluralismo, visto que essa metodologia possibilita, em mais ampla escala, o diálogo e o
aprofundamento das questões.
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Com uma base teórica de sustentação em Miguel Reale (culturalismo
personalístico), Leonardo Prota retoma o princípio do “valor fonte”. Assim, o centro de análise da
abordagem em bioética deve ter referência a pessoa humana: “Todo e qualquer consenso,
porém, é alcançado quando a mudança pretendida não se contrapõe frontalmente ao ideal de
pessoa humana, que marcou profundamente a cultura ocidental”, diz Prota (1997, p.98).

O termo e a história da bioética são de datas recentes. Foi utilizado pela
primeira vez pelo cancerologista americano Van Renselaer Potter no livro “Bioethics: a bridge to
the future” (Bioética: uma ponte para o futuro, 1971). Potter (apud PESSINI, 2000, p.11) propõe
a seguinte definição: “Pode ser definido como o estudo sistemático do comportamento humano
na área das ciências humanas e da atenção sanitária, quando se examina esse comportamento à
luz de valores e princípios morais”.

Andre Hellegers foi quem divulgou a palavra “bioethics” e direcionou o Projeto
do Instituto Kennedy da Universidade de Georgetown para a área. Andre é destacado por aplicar
o termo à ética da medicina e das ciências biológicas, de tal forma que o termo acabou por se
consagrar e se cristalizar nos círculos acadêmicos e no uso público.

O termo bioética é batizado no início da década de 70, embora possa afirmar
que hajam opiniões discordantes e outras complementares. O nascimento é datado da década
de 60, a partir de acontecimentos relacionados ao início da Hemodiálise em Seatle (EUA). No
contexto das várias posições históricas e conceituais, fala-se de seu início remoto, da
“protobioética”, bem como da origem na promulgação do Código de Nuremberg (1948), logo

após o final da 2ª Guerra mundial.

Hoje a bioética desperta várias posições e discussões acaloradas. Discute seus
paradigmas, estatuto epistemológico, abrangência, a fundamentação e seus princípios. Várias
disciplinas tematizam ou são afetadas pela bioética, a saber, a sociologia, a filosofia, a geografia,
entre outras. Contudo, a nosso ver, pode-se afirmar um ponto em comum: a necessidade e a
incidência da elaboração de princípios bioéticos, tendo a ética como pressuposto e, que desperte
uma nova sensibilidade humana que leve a saber cuidar, zelar, promover a dignidade humana e
a qualidade de vida em pleno relacionamento construtivo com a natureza.

Há também, além desta compreensão, a proposta de uma “bioética forte” para
os países periféricos, defendida, principalmente, pelos bioeticistas da América Latina, no caso de
Volnei Garrafa (Por uma ética periférica – Folha de São Paulo – 26.10. 2003). Trata-se de um
re-posicionar-se:

A partir da construção de um novo arcabouço crítico e epistemológico dialeticamente
engajado às necessidades das maiorias populacionais excluídas do processo
desenvolvimentista, os dilemas rotineiramente detectados pelos especialistas periféricos da
bioética poderão passar a ser enfrentados com mais objetividade.
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Destaque-se como de fundamental importância a concepção de promoção da
dignidade humana em todo o seu alcance, seja no direito dos povos de viver com autenticidade,
seja no direito da pessoa de sentir a vida em suas mãos e ser sujeito de ação voluntária e/ou
decisão plena.

Assim, a seguir aprecia-se a temática envolvendo não só a principiologia que
informa a Bioética, como também, a necessidade de se estabelecer uma relação dialógica entre
médico e paciente, pautado numa perspectiva de respeito à dignidade humana, numa exigência
ética de esclarecimento e, sobretudo, na autonomia do sujeito.

 

4. Autonomia e consentimento

Consta do Código de Ética Médica anterior, no artigo 46 que: “é vedado ao
médico: efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios
do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente perigo de vida”. O Código quer
atingir o sentido e a profundidade da relação médico-paciente: trata-se de uma verdadeira
preocupação hipocrática pela ética e pela vida. Está envolvido aqui dois conceitos fundamentais:
consciência e necessidade.

São dois conceitos que aparentemente não encerram em si a problemática
existencial envolvida. Porém, estão carregados de sentido e, para além da tautologia e da
niilidade, devem ser levados em conta na relação médico-paciente. O princípio de autonomia e
consentimento está intimamente ligado a esses dois conceitos.

Na elaboração deste há que se remeter à questão dos princípios, bem como seu
alcance e especificidade. Abordaremos a seguir, de forma mais objetiva, a autonomia e o
consentimento como direitos fundamentais do paciente como autodeterminação de sua vida e, a
obrigação decorrente da equipe e/ou médico.

Como pano de fundo, os dois conceitos já citados e tão importantes na relação
médico-paciente (consciência e necessidade), fundamentam-se na radicalidade acerca do
princípio da informação adequada.

 

4.1 Autonomia do sujeito

O ato médico necessita de um consentimento prévio e está justificado pelo
direito que cada indivíduo tem de proteger sua integridade e de autodeterminar-se – princípio
de autonomia – no sentido de preservar sua vida ou sua decisão sobre ela. O indivíduo tem, a
priori, o supremo direito de ser o autor de seu próprio destino e optar pelo caminho que quer
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dar a sua vida. Está implícita nessa regra de ouro a seguinte afirmação: a atividade médica,
mesmo de indiscutível valor, não implica um poder excepcional sobre a vida ou a saúde de
alguém.

A autonomia confere à pessoa humana o caráter de individualidade,
responsabilidade e centralidade. O ser humano é o valor central, insubstituível e inegociável. A
pessoa humana não é um simples valor ético, comparável a outro; não é quantificável, mas é
valor ético-pessoal e socializante, revestido de dignidade. Olinto Pegoraro (2002, p.61-62), ao
refletir sobre as concepções históricas da existência e subsistência da pessoa, assinala que:

Finalmente, na Segunda metade do século XX, a biotecnologia humana do “ser que nós
somos” (Heidegger) ganha extraordinário espaço, passando a estrutura genética ao centro
dos interesses. Dos primeiros transplantes de órgãos até o mapeamento do genoma, a
biotecnologia venceu etapas fantásticas, no esforço científico de definir quem somos nós. A
metafísica nos definiu como animais racionais, a psicologia como ser psicossomático e a
biotecnologia gostaria de dizer que nós somos nosso código genético [...].  Porém, como o
ser humano é a realidade central da ética, precisamos, antes de tudo, formar uma nova
imagem, um novo conceito filosófico de pessoa [...] precisamos pensá-la aberta e
dialogante com tudo o que acontece.

É esse conceito de abertura e diálogo que deve nortear a relação médico-
paciente. O vínculo estabelecido nessa relação não é contrato de prestação de serviços, ou pelo
menos não deve ser (algo meramente jurídico-legal, embora possa ser mediado pelo jurídico).
Também não se trata de uma simples delegação de poderes, onde uma parte assume o controle
supremo sobre a outra, o médico não é um “deus”. O paciente não é mero objeto de
manipulação ou instrumento de pesquisa, muito menos, cobaia humana.

 

4.2 Princípio de informação adequada: condição para adesão livre

O Conselho Federal de Medicina – CFM – por meio da Resolução n 10/96,
declara que: “o médico deve esclarecer o paciente sobre práticas diagnosticas e terapêuticas,
conforme preceitua o Código de Ética Médica”. A conseqüência decorrente é a obrigação médica
de esclarecer ao paciente o maior ou menor risco de seu tratamento, bem como as vantagens e
desvantagens de uma intervenção clínica ou não. Cabe ainda assinalar que, na impossibilidade
de compreensão por parte do paciente, o esclarecimento deve ser feito aos responsáveis legais
delegados, quase sempre familiares.

Não obstante, esse imperativo de esclarecimento ou princípio da informação
adequada, não impõe a necessidade de explicações técnicas detalhadas da enfermidade ou da
conduta médica. Ao paciente e/ou familiares usar-se-á  linguagem que propicie entendimento,
esclarecimento e compreensão, decodificando os termos técnicos para os leigos. A finalidade é
que se afaste interpretações duvidosas, falsas e temerários juízos sobre determinado
procedimento.
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Assim, exige-se apenas que se faça uma explicação simples, partindo do ponto
da honestidade e da objetividade. O princípio da informação adequada é “condicio sine qua non”
para que o paciente, ou responsável legal, tome uma posição de negação ou adesão livre,
consciente, esclarecida e necessária.

 

4.3 Negação da autonomia: falta de comunicação

Tematizando o relacionamento médico-paciente, Léo Pessini e Barchifontaine
(2000, p.269) assinalam que a situação-limite experimentada nesta relação é aquela marcada
pela impossibilidade de curar. Porém, essa situação-limite não deve significar o fim da relação
médico-paciente. O que cessa é a possibilidade terapêutica de sanar uma enfermidade. Falam
também de uma medicina entre estranhos e medicina entre próximos:

No relacionamento com estranhos, as regras e o procedimento tornam-se muito
importantes, e o controle antes que a confiança domina. Consequentemente, na falta de
um conhecimento mais profundo ou de valores comuns, os estranhos se apóiam em regras
e procedimentos para estabelecer o controle. Por contraste, nas relações entre próximos,
todas as partes se conhecem muito bem e freqüentemente partilham valores ou pelo menos
sabem quais são os valores não partilhados. Em tais relações, regras formais e
procedimentos, apoiados por sanções, podem não ser necessários e até prejudiciais para a
relação.

O princípio da comunicação entre médico-paciente é por demais fundamental
para que se estabeleça relação. Só na atitude de abertura e diálogo é que se alcança a
profundidade existencial, a confiança mútua e o respeito à dignidade. A relação entre humanos é
comunicação do que se é e do que se tem. O ponto de partida não é de per si a auto-
suficiência médica (achar que sabe tudo e se revestir com máscara de salvador) e nem a atitude
minimalista do paciente (considerar-se um objeto e totalmente dependente da vontade e
deliberação de outrem). Há no meio do senso comum popular umas identificação do médico com
um ente revestido de divindade. A atitude impessoal (neutralidade) de alguns profissionais
reforçam esse horizonte simbólico. O hospital é o mundo intocável do médico e de seu
“sacerdócio” depende a vida ou a morte. É comum ouvir da boca dos empobrecidos, totalmente
esquecidos pela política de saúde estatal e do sistema privado, que “é Deus no céu e o médico
na terra” ou “primeiramente Deus, depois o doutor”.

Registraremos aqui um caso concreto da falta de relação humana entre médico-
paciente ou ao menos uma relação entre estranhos. Casos como esse revela bem mais que a
precariedade do sistema de saúde, pois manifesta o desrespeito ao direito primário e básico do
paciente: o esclarecimento suficiente e a informação adequada. A matéria é do jornalista Renê
Müller, no jornal Folha de Londrina (2002, 17 out., p.17), tendo como título: “médico versus
paciente - conflitos surgem com a falta de comunicação”:
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O caso do funcionário público José Carlos Fortunato de Paula, 32 anos, que, após realizar
uma cirurgia no ouvido permaneceu 20 dias em coma e teve seqüelas na coordenação
motora, é dos mais gritantes exemplos da conturbada relação entre corpo clínico de
hospitais e pacientes. Nesse, como em outros noticiados pela imprensa nos últimos dois
meses, acabam expostas as dificuldades de comunicação entre as partes. Mesmo quando
o erro médico acontece, é lei que todo tipo de informação contida no prontuário médico
esteja disponível e seja repassado, em linguagem inteligível, para o paciente ou seus
familiares.
Para Paulo César Tavares, promotor de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais e
da Saúde Pública, a maioria dos pacientes ainda não tem a consciência necessária para
reclamar seus direitos. Tavares afirma que, na quase totalidade dos casos que chegam ao
Ministério Público, falta respeito aos familiares ou aos pacientes na explicação do que
realmente ocorreu no procedimento[...]. O caso de José Fortunato de Paula já passa por
procedimento administrativo, instaurado pelo promotor. Segundo Tavares, há indícios de
infração enquadrada no artigo 29 do Código de Ética Médica, de acordo com o ofício da
própria comissão de ética do Hospital Universitário, local onde ocorreu a operação. A
direção do hospital prefere não se manifestar sobre o assunto[...].

Importante, destacar que não basta a informação dada de modo a confundir ou
provocar interpretação dúbia. A atitude baseada na perspectiva da Bioética impõe que a
informação deve favorecer o esclarecimento, a tal ponto de que o ser humano alcance o conceito
de autonomia e responsabilidade em se tratando de uma decisão extrema terminal.

Esses temas cruciais destacam-se na reflexão a seguir exaradas,
problematizando a questão da voluntariedade, própria do agir humano.

 

4.4 Consentimento esclarecido ou informado

Consentimento ou autorização é, segundo o entendimento do prof. José Roberto
Goldim, a escolha voluntário, isto é, livre feita pela pessoa, livre de coerção do médico, do
pesquisador, de outros profissionais de saúde, de seus familiares, amigos ou da própria
sociedade. Consentimento é uma autorização ativa e não uma simples concordância passiva.
Goldim enfatiza, ainda, que o consentimento deve expressar, idealmente, a reflexão e
deliberação baseada nos valores próprios de cada indivíduo, seja ele um paciente ou um
voluntário.

O consentimento informado é composto por três elementos básicos: competência
ou capacidade, informação e consentimentos.

“O consentimento voluntário do paciente humano é absolutamente necessário”.
Esse pensamento abre a Declaração ou Código de Nüremberg  - 1946 - que foi escrita num
momento conturbado pela Segunda Guerra Mundial. Em meio à negação da vida e da exaltação
do etnocídio, a afirmação de Nüremberg ganha sentido histórico. As palavras “absolutamente
necessário” revelam a inviolabilidade do direito que o paciente tem sobre sua vida.

O Código de Ética Médica, em seu artigo 56, reza que: “é vedado ao médico:
desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas
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diagnosticas ou terapêuticas, salvo em iminente perigo de vida”. Mais! No artigo 59, o Código
define quando o médico, para benefício do paciente, deve omitir ao enfermo e comunicar aos
responsáveis legais. Vejamos:

É vedado ao médico: deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos
e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa
provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável
legal.

Portanto, a ausência do requisito pode caracterizar infrações aos ditames do
Código de Ética Médica, a não ser em delicadas situações confirmadas por iminente perigo de
vida. Ainda mais! Não se exige só o consentimento puro e simples, mas o consentimento
esclarecido. Isto é, o consentimento obtido de um indivíduo capaz e civilmente apto para
entender e considerar razoavelmente uma proposta ou uma consulta, isenta de coação,
influência. No entender de Délio José Kipper e Joaquim Clotet (s/d, p.64):

Aceita-se que o profissional exerça ação persuasiva, mas não a coação ou a manipulação
de fatos ou dados. A persuasão entendida como a tentativa de induzir a decisão de outra
pessoa por meio de apelos à razão é validada eticamente. Porém, a manipulação, tentativa
de fazer com que a pessoa realize o que o manipulador pretende, sem que o manipulado
saiba o que ele intenta, deve ser eticamente rejeitada.

O esclarecimento não pode ter caráter estritamente técnico quanto aos detalhes
da enfermidade ou da intervenção clínica. Não pode ser colhido através de uma assinatura numa
maca a caminho da sala de operação. Tampouco deve ser unilateral, isto é, uma leitura rápida
ou superficial de um texto de letra minúsculas rebuscadas. Deve-se levar em conta o princípio
da informação adequada: decodificar a linguagem. Se o paciente não está em plenas condições
capacitado para tal ato, deve-se conseguir o consentimento claro dos responsáveis legais, quase
sempre alguém da família ou delegado por ela.

Para que ocorra, perfeitamente, o esclarecimento necessário se faz, além da
informação simples, precisa e objetiva, a compreensão destas informações. A compreensão
ocorre quando o indivíduo se apropria da informação. Esta compreensão exige, segundo Goldim,
tempo. O pesquisador deve dispor de tempo para informar, explicar e permitir uma real
interação com a pessoa que está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa ou
intervenção médica.

Assim, a “revelação de informações”, para Goldim, pode ser utilizada através de
dois significados: um é o dar a conhecer os riscos, benefícios, desconfortos e implicações
econômicas de procedimentos assistenciais ou experimentais, com o objetivo de que as pessoas
tomem decisões devidamente esclarecidas, dentro do processo de Consentimento Informado;
outro é a revelação de informações confidenciais, podendo constituir uma quebra de
confidencialidade.
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Sempre que houver mudança significativa nos procedimentos terapêuticos, deve-
se obter o consentimento continuado, visto se foi dado a determinado procedimento, ato ou
situação. Admite-se que em qualquer momento da relação profissional, o paciente tem o direito
de não mais consentir uma determinada prática ou conduta, mesmo já tendo consentido
anteriormente por escrito, revogando a permissão outorgada. Portanto, o consentimento não é
um ato imutável e permanente. Ao paciente não se pode imputar qualquer infração ética ou
legal.

Portanto, para que haja validade em um consentimento informado, são
necessários quatro elementos: o fornecimento de informações (explicação sobre riscos e
benefícios; recomendação da proposta de alternativa mais adequada), compreensão (dos riscos
e benefícios e das alternativas), voluntariedade e consentimento (decisão entre as várias
possibilidades; autorização). Assim, o consentimento informado está relacionado com a ética, a
legalidade e a moral.

 

4.5 Diante do “perigo iminente de vida”

Deve-se levar em conta  o princípio da não-maleficência no caso em que o
paciente nega autorização diante de uma imperiosa e inadiável necessidade do ato médico
salvador, frente a um iminente perigo de vida. Nesse caso estaria justificado o “tratamento
arbitrário”, isso é, sem o consentimento do paciente e isso não significa “ferir” seu direito
jurídico. Essa exceção está fartamente amparada no Código de Ética Médica e corroborada pelo
bom senso. É imperativo ao exercício médico o dever de realizar, ainda que por meios
moderados, aquilo que aconselha sua consciência e o que é melhor para o paciente, no sentido
de defender sua vida e dignidade. O exemplo explícito é o caso da tentativa de suicídio.

Ademais, o Código Penal Brasileiro, em seu Artigo 146 (apud, KIPPER;CLOTET,
s/d, p.61), prevê essa exceção à autonomia:

Quando se tratar de caso de iminente perigo de vida ou para evitar suicídio, o
constrangimento da vítima deixa de ser crime. Poderíamos explicitar essa afirmativa da
seguinte maneira: a legislação garante ao cidadão o pleno direito à vida, mas não sobre a
vida. Isto é, tem plena autonomia para viver, mas não para morrer.

Marciano Vidal (1993, p.191) justifica o nível ético da seguinte forma:

A justificação do valor ético da vida é de cunho apriorístico. A dimensão ética do viver
surge mediante o reconhecimento respeitoso do que existe. O reconhecimento do outro e o
reconhecimento de si fazem a vida humana passar de bem pré-moral para valor ético. O
fato de o viver humano não ficar indiferente introduz a vida humana no sistema de
preferências básicas que configuram o universo da ética [...] o viver é a primeira
preferência ética, expressa desse modo: viver é preferível a não viver.
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O conteúdo do valor ético da vida humana abrange muito mais que o mero viver
biológico, abrange o ethos da vida. A compreensão médica deve ir além da consideração estrita
de “cuidar de um corpo”. Está cuidando de uma pessoa. E, portanto sua ação está revestida de
eticidade.

 

5.       Responsabilidade na relação médico e paciente

Neste tópico desenvolveremos a relação da pessoa humana na construção de
seu ser, em dialogo com as ciência médicas numa atitude relacional, primando pela
responsabilidade na construção deste homem e mulher novos.

 

5.1 O princípio da responsabilidade

Ressalta-se que a questão da responsabilidade decorre de simplesmente co-
habitarmos a mesma casa comum (ethos). Por sermos habitantes do mesmo ethos, somos co-
responsáveis tanto pelo bom andamento, como pelo desencaminhamento da saúde e bem-estar
de todo ser vivo, animal e vegetal de nosso universo.

Afirme-se a primária convicção pela vida: promoção, luta e defesa da vida.
Principalmente pela vida ameaçada: doente, enferma, destruída, morta injustamente, queimada,
injustiçada, etc. A maior responsabilidade recai no imperativo de solidariedade para com aqueles
que possuem ameaçada as suas vidas de forma violenta e sem capacidade de reação: que são
os empobrecidos!

Neste contexto é que se insere a responsabilidade dos profissionais da saúde
para com aqueles que possuem a vida ameaçada. O médico também é responsável pelo
universo, tanto humano como cósmico (ou antropocósmico). Assim sintetiza Pessini (2000, p.71-
72):

[...] A dignidade ética não é exclusiva do ser humano mas de toda a natureza. Todos os
seres participam, implicitamente, de algum grau da eticidade plenamente explícita no ser
humano. Por isso a exploração abusiva da natureza é antiética e não apenas um erro
técnico da dosagem do uso.

Desde uma perspectiva da Ética, os hipossuficientes sociais, isto é aqueles que
são penalizados a perambularem à margem do sistema social de produção da vida, devem ser os
primeiros destinatários dos postulados da Bioética. Isto implica dizer que não basta o
aprimoramento da Medicina e da “parafernalha” tecnológica medicinal, importa que todos os
cidadãos (ricos e pobres) tenham acesso à tratamento adequado.
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5.2 Pessoa relacional

 

Na compreensão kantiana o ser humano é valor moral, revestido de dignidade.
Mas não é um valor quantificável! Ou seja, a pessoa é, no entender de Miguel Reale, valor-
fonte. Trata-se de re-formular a conceituação clássica sobre pessoa. No entender de Pegoraro
(2002, p.59):

Como o ser humano é realidade central da ética, precisamos, antes de tudo,  formar uma
nova imagem, um novo conceito filosófico de pessoa, amplo, elástico, capaz de dialogar,
especialmente, com os progressos da ciência. Já não basta a imagem da pessoa como
substância individual e estável, precisamos pensá-la como existência aberta e dialogante
com tudo o que acontece.

Portanto, sem distancia-se da compreensão da pessoa como substância
individual, mantendo suas singularidades (idiossincrasias), sempre compreendido como fim em si
mesmo e nunca como meio (Kant) – modelando-se uma ética da intersubjetividade; mas, por
outro lado, descortina-se a possibilidade de compreender a pessoa, segundo Pegoraro (2002,
p.63-64) como existência relacional :

A pessoa é existência formada por uma rede de relações que começa no seio materno, se
amplia na família, na cultura e na política, ao longo de toda a existência. A pessoa vai se
construindo num processo de relações. [...] Para a fenomenologia, a pessoa é existência
que vai acontecendo ao longo de toda a vida. Nunca acabamos de nos construir, somos
sempre um vir-a-ser.

Portanto, é nesta capacidade de abertura e de construir-se que está a
possibilidade dialógica da pessoa com os avanços da ciência no tocante à medicina. A medicina
esta desafiada, eticamente, a auxiliar o ser humano na construção deste vir-a-ser.

 

CONCLUSÃO

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros
da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, justiça e
da paz no mundo, há que se concluir que o centro e o foco da bioética é o ser humano.

No contexto da Declaração dos Direitos Humanos afirma-se o valor da pessoa
humana, ponto central na bioética. Assim, entende Leo Pessini (2000, p.67):
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A bioética estuda os avanços recentes da ciência em função, sobretudo, da pessoa
humana. A referência central é o ser humano, especialmente considerado em dois
momentos básicos: o nascimento e a morte. É sobre essas duas fases da vida que hoje a
ciência está fazendo seus melhores progressos e, obviamente, colocando problemas éticos
inimagináveis antes dessas descobertas.

Não obstante, há que se assinalar uma séria questão que se aprofunda cada vez
mais: a inversão de valores entre tecnociência e pessoa humana. A partir da Segunda metade do
século XX, observa-se os grandes avanços obtidos pela tecnociência, trazendo progressos
inquestionáveis do ponto de vista do benefício à humanidade. Instalou-se um verdadeiro culto à
tecnociência. No entanto, nota-se a vulnerabilidade da pessoa humana. Especialmente, nota-se
quão vulnerável são as pessoas de países ditos subdesenvolvidos. A tecnociência é também
instrumento de dominação e de segregação ou exclusão.

O desafio à bioética é o resgate dos valores e da dignidade da pessoa humana.
No entendimento de Léo Pessini a pessoa humana não é mero tema central da bioética. Há que
se partir de uma visão antropocósmica, onde aconteça a convergência dos saberes tecnológicos,
simbólicos e interdisciplinares em defesa da pessoa humana, da vida no sentido mais amplo,
superando, assim, a visão unilateral minimalista.

No campo específico da Bioética há o consenso de alguns princípios éticos mais
amplos que ajudam na formulação, na crítica e interpretação dessa nova ciência. Esses princípios
se tornaram clássicos e sua utilização já é parte integrante do patrimônio cultural do ocidente.
Iniciamos os três grandes princípios: o da beneficência, que tem como raiz a tradição ética
hipocrática e é expresso negativamente no princípio de não-maleficência, o de autonomia,
surgido das Cartas do direitos do doentes e o princípio da justiça.

Portanto, à guisa de conclusão, deve-se assinalar todas as prerrogativas da
pessoa humana sobre qualquer questão instrumental e sobre todas as formas de violação de seu
direito à “verdade” sobre si e suas circunstâncias, ainda que seja sobre a brevidade da vida.

NA América Latina, marcada pelo abismo entre classes sociais, sobressai-se a
necessidade de se levar em consideração a situação de exclusão e marginalização social. Assim,
emerge o imperativo de se pensar o acesso à Medicina e, por extensão, à Saúde, a partir dos
postulados da “Bioética Forte”.
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UM OLHAR ACERCA DA INCERTEZA E DA COMPLEXIDADE DOS AVANÇOS
BIOTECNOLÓGICOS À LUZ DO BIODIREITO

A LOOK ON THE COMPLEXITY AND UNCERTAINTY OF ADVANCES BIOTECHNOLOGICAL UNDER
BIOLAW

Angelita Maria Maders

RESUMO
Os avanços biotecnológicos ensejaram diversas mudanças na sociedade atual e aumentaram o
grau de incerteza quanto ao conhecimento científico por parte de alguns, pois este carrega em si
a factibilidade do erro e da ilusão, além de elevada complexidade, segundo Edgar Morin. Dentre
as transformações sociais que se verificam, está o aumento progressivo da complexidade das
relações humanas, assim como dos conflitos delas oriundos, que ensejam um aumento gradativo
da busca de uma solução perante o Poder Judiciário, que não pode se furtar a decidir as
questões que lhe são postas, mesmo inexistindo uma legislação adequada para tanto. Surgiu,
então, o Biodireito como uma resposta condizente à complexidade dos problemas bioéticos. 
PALAVRAS-CHAVES: Complexidade; Biodireito; incerteza; conhecimento científico.

ABSTRACT
Biotechnological advances gave rise several changes in current society and increased the degree
of uncertainty as to scientific knowledge by some, because this carries the feasibility of error and
illusion, and high complexity, according to Edgar Morin. Among the social changes that occur, is
progressively increasing the complexity of human relationships, as well as the conflicts from
them, that occasion a gradual increase in seeking a resolution to the Judiciary, which can not
refuse to decide the issues you are called, even one not existing legislation to do so. Then
comes the Biolaw as a response commensurate with the complexity of bioethical issues.
KEYWORDS: complexity; Biolaw; uncertainty; Scientific knowledge.

 

INTRODUÇÃO

Os holofotes da mídia voltaram-se novamente às pesquisas na área da biotecnologia
1
, mais especificamente aos supostos

avanços da investigação acerca do genoma humano, nos últimos meses. As manchetes publicadas, em sua maioria, apontavam uma

falta ou insuficiência de resultados práticos para o diagnóstico e cura de doenças, apesar dos anos de investimentos despendidos no

setor, como que a jogar um balde de água fria na expectativa daqueles que aguardam uma solução para seus problemas de saúde.

Antes disso, porém, um dos coordenadores do Projeto Genoma Humano – Francis S. Collins – lançou mais um de seus livros – A

linguagem da vida –, no qual apresenta os avanços da medicina genética no que tange às descobertas acerca de doenças hereditárias,

além de novas tecnologias com relação a medicamentos e cura de algumas enfermidades.

Das manchetes referidas, assim como da obra citada, pode-se extrair que, efetivamente, iniciou-se uma transformação na

medicina nos últimos anos, mas que ainda resta um longo caminho a ser percorrido para se alcançar os tão esperados resultados, por

alguns proclamados já para esta década.

Assim sendo, apesar dos avanços já alcançados, ainda paira uma incerteza quanto à viabilidade do aprofundamento das
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pesquisas, ao uso e ao controle das informações obtidas com as experiências nessa área, especialmente com relação à informação

genética dos indivíduos. Muitos não descartam um certo temor de que, além dos esperados benefícios, essas pesquisas se

transformem em um risco em potencial para o próprio ser humano, inclusive ante à possibilidade de ocorrer uma supervalorização

daquelas em detrimento do sujeito.

Este artigo tem, pois, por objetivo, compreender como o Direito pode se portar ante à incerteza do conhecimento e à

complexidade dos avanços da biotecnologia e, por sua vez, das relações humanas deles decorrentes.

1 A INCERTEZA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

É certo que a busca do conhecimento acerca de novas técnicas e procedimentos para melhorar a qualidade de vida dos

sujeitos, em especial na área da biotecnologia, remonta à longa data. Já na antiguidade, em razão da percepção e consciência dos

seres humanos de que os traços físicos são herdáveis, foram realizados experimentos simples, sem maior controle e previsão, no

entanto, em cruzamentos seletivos para melhoria da qualidade de animais domésticos e plantas. A partir da modernidade, porém,

passou-se à sistematização dos estudos da origem dos traços físicos e da hereditariedade. Desde então, por suas implicações em

diversas áreas do conhecimento, a exploração do material biológico despertou ainda mais o interesse de estudiosos de diferentes

setores.

Essas diversas ciências aprofundaram os estudos e as pesquisas e exploram o conhecimento do material biológico de

diferentes formas, cada uma dentro de sua especialidade e de modo tão específico, que dão a impressão de terem perdido a noção do

todo. Muitas delas pecam pela falta de integração do conhecimento obtido em prol do cidadão, bem como por defenderem a busca

do conhecimento científico a qualquer custo.

Os avanços no setor, apesar de não serem os esperados, existem e são consideráveis, tanto que a medicina personalizada

já pode ser considerada uma realidade. Não que ela já não pudesse ser realizada no passado, por meio de técnicas mais tradicionais,

como a entrevista médico-paciente, a fim de traçar um histórico da saúde familiar deste, mas os procedimentos atuais prometem ser

mais precisos e eficientes do que aqueles utilizados até então.

Para melhor esclarecer esse aspecto, é importante mencionar que o histórico de saúde da família, aliado a alguns exames

clínicos, ensejava o diagnóstico médico de outrora. Segundo Collins, a realização do histórico de saúde familiar constituía-se “no

mais forte de todos os fatores de risco mensuráveis para muitas das situações comuns e inclui, como deveria, informações sobre o

ambiente hereditário e compartilhado.”
2
 Ocorre que, em virtude da alteração das relações familiares, por diversos fatores, dentre

eles a adoção, muitas pessoas desconhecem seu histórico familiar nesse aspecto, razão pela qual a evolução-histórica da saúde da

família apresenta limitações, as quais, acredita-se, possam ser superadas com a combinação dos dados porventura existentes com

uma investigação do DNA, a fim de identificar as falhas genéticas que cada indivíduo possui.

Vê-se, pois, que o paradigma tradicional da medicina vem sendo alterado constantemente; talvez a passos mais lentos do

que se imaginava, mas gradativamente. Sabe-se que as consequências dessa transformação podem ser profundas nos mais diferentes

setores, pois podem, de acordo com Collins, até mesmo obscurecer o conceito de diagnóstico, uma vez que os dados obtidos devem
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ser correta e cuidadosamente interpretados.

Para explicar seu posicionamento, o autor exemplifica referindo que um indivíduo que tenha 60% de risco de câncer do

cólon não pode ser considerado um doente, pois ainda não desenvolveu a doença.
3
 Ademais, não se pode deixar de considerar que

os métodos adotados para elaboração dos diagnósticos atuais ainda não são perfeitos ou foram perfectibilizados, de modo que não

se pode descartar a hipótese de serem precoces, imprecisos e, quem sabe, se considerados sem uma análise crítica prévia, conduzir a

humanidade a um desastre, pois o conhecimento científico não está imune ao erro, além de, sozinho, não poder tratar dos problemas

epistemológicos, filosóficos e éticos que decorrem da própria invenção.

A factibilidade de erro, também na área da biomedicina, decorre do fato de as pesquisas serem realizadas por seres

humanos, e estes, “possuídos” por conceitos, mitos, paradigmas pré-existentes, acabam influenciando o resultado das pesquisas.

Esses paradigmas
4
, mitos, conceitos e teorias pré-existentes são repassados de cultura a cultura, de geração a geração, e acabam

selecionando e determinando a conceptualização, bem como controlando o emprego de outras teorias, doutrinas ou ideologias.

Outrossim, deve-se ter presente que os paradigmas que conduzem o conhecimento científico podem revelá-lo ou ocultá-

lo, elucidá-lo ou cegá-lo, tanto que a seleção das ideias, que têm por base paradigmas, pode não obedecer à verdade; ao contrário,

pode escondê-la.
5
 Isso conduz à incerteza racional, à dúvida quanto às próprias verdades que a sociedade cultiva.

Outro problema que se verifica na busca do conhecimento científico é a falta de elaboração de metapontos que permitam

a reflexividade, bem como a integração observador-conceptualizador no contexto cultural em que vive, para se evitar que o sujeito,

ao invés de beneficiar-se do referido conhecimento, submeta-se a ele.

Na área da genética, o sujeito deve estar preparado para obter e processar as informações que o teste de DNA, por

exemplo, venha a lhe fornecer. Isso quer dizer que o sujeito que descobrir ser portador de uma doença genética sofrerá,

provavelmente, um impacto psicológico muito grande, mas não pode ser fatalista a ponto de se desesperar, pois não pode alterar seu

próprio genoma. O mesmo poderá ocorrer com aquele que desvendar não ser portador de uma falha genética, diferentemente de

seus familiares afetados, que está sujeito a sofrer da “culpa de sobrevivente”.

Dificuldades como essas são e podem ser enfrentadas por todos os segmentos sociais na incessante busca do

conhecimento e da verdade das coisas; não é diferente na área da biomedicina, onde a incerteza é agravada pela complexidade do

objeto e do fim das pesquisas – o ser humano. Para minimizar os efeitos da incerteza do conhecimento racional, é necessário tomar

consciência dessa incerteza e desconfiar das teses e teorias que se tem como produtos ideais, como verdades absolutas, até mesmo

para evitar idealismos e racionalizações, pois não se pode fazer do indivíduo um ser absoluto ou o fim supremo desse circuito.
6

Além disso, é imprescindível a instauração de uma convivialidade das ideias e teorias com os próprios mitos que as

fundam, a fim de “civilizar nossas teorias, ou seja, desenvolver nova geração de teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas,

autocríticas, aptas a se auto-reformar”, como bem afirmado por Morin.
7

É certo que muito já se avançou nessa área, mas, como referido anteriormente, ainda resta muito a ser feito. Os esforços

até agora despendidos demonstram a esperança dos cientistas na obtenção de resultados mais concretos, porém, em muitas

pesquisas “a esperança prematura de uma resposta rápida foi substituída pela percepção de que serão necessários muitas mais anos

8 
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de árduo trabalho.” Essa demora, talvez, tenha conduzido a uma certa desesperança por parte de alguns.

Ocorre, porém, que conhecimento científico é, além de incerto, complexo, e como tal deve ser compreendido. Para

melhor entendê-lo, em especial no que tange ao presente estudo, um mergulho na teoria da complexidade desenvolvida por Edgar

Morin
9 é fundamental.

2 A COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

O conhecimento científico, além de representar uma necessidade intelectual do sujeito atual é, ao mesmo tempo, vital

para o desenvolvimento social e como tal deve ser articulado e organizado em um contexto mais amplo, para não dizer planetário.
10

O mesmo vale para o campo da biotecnologia, onde o objeto e o fim das pesquisas é o próprio ser humano.

Para se iniciar a compreensão dessa complexidade, deve-se ter presente que o conhecimento isolado produzido por uma

ciência é insuficiente, e assim deve ser reconhecido, já que não vê o todo. Ele precisa recompor esse todo para conhecer e melhor

compreender as partes. Não é diferente com o conhecimento científico, especialmente na área da biotecnologia, onde, para ele

ganhar sentido,

[…] é preciso compreender que “tanto no ser humano, quanto nos outros seres vivos, existe a presença do todo no interior das
partes: cada célula contém a totalidade do patrimônio genético de um organismo policelular; a sociedade, como um todo, está
presente em cada indivíduo, na sua linguagem, em seu saber, e suas obrigações e em suas normas. Dessa forma, assim como cada
ponto singular de um holograma contém a totalidade da informação do que representa, cada célula singular, cada indivíduo

singular contém de maneira ‘hologâmica’ o todo do qual faz parte e que ao mesmo tempo faz parte dele.
11

Além disso, o conhecimento, para ser pertinente, deve reconhecer o caráter multidimensional das unidades complexas e

enfrentar essa complexidade
12

, pois é sabido que a especialização do conhecimento, por sua vez, provoca a disjunção entre a

humanidade e as ciências, assim como a separação das ciências em disciplinas hiperespecializadas, fechadas em si mesmas. Já a

excessiva especialização impede a percepção do global, pois fragmenta o conhecimento em parcelas, assim como impede a

percepção do essencial, por dissolvê-lo.

Os problemas essenciais, por isso, não podem ser parcelados, e os problemas globais são cada vez mais essenciais por

atingirem a todos. O recorte das disciplinas, das ciências, portanto, impossibilita aprender e compreender o que foi tecido junto, em

seu o sentido original, que é sempre mais complexo do que quer fazer crer a tese do reducionismo
13

, que restringe o complexo ao

simples.

O princípio da redução não pode, pois, ser aplicado às ciências, muito menos àquelas que estudam o material biológico,

que têm a ver com a vida humana, já que, como referido por Morin, pode “cegar e conduzir a excluir tudo aquilo que não seja

quantificável e mensurável, eliminando, dessa forma, o elemento humano do humano, isto é, paixões, emoções, dores e alegrias”.
14

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1271



O que é humano não pode ser conhecido somente por partes, mas deve ser compreendido a partir de um jogo complexo,

como em um movimento circular ininterrupto. Isso também vale para a ciência, em especial para aquelas que têm o ser humano

como objeto de experimentação e destinatário dos resultados dessas pesquisas. Por isso, segundo Morin,

[…] a necessidade, para a ciência, de se auto-estudar supõe que os cientistas queiram auto-interrogar-se, o que supõe que eles se
ponham em crise, ou seja,  que descubram as contradições fundamentais em que desembocam as atividades científicas modernas
e, nomeadamente,  as injunções contraditórias a que está submetido todo cientista que confronte sua ética do conhecimento com
sua ética cívica humana. A crise intelectual que concerne às idéias simplórias, abstratas, dogmáticas,  a crise espiritual e moral de
cada um diante de sua responsabilidade, são as condições sine qua non do progresso da consciência. As auto-glorificações

abafam a tomada de consciência da ambivalência fundamental, ou seja,  da complexidade do problema da ciência.
15

Essa tese também vale para as ciências jurídicas, pois o conhecimento pertinente exige religar, contextualizar, globalizar

os saberes e informações na busca de um conhecimento complexo, ainda mais se considerado que o Direito tem como objetivo a

busca constante da verdade, que não é unívoca.

O conceito de complexidade apresentado por Morin está ligado ao da incerteza que permeia todas as ciências e está

diretamente relacionado às potencialidades manipuladoras produzidas pelo desenvolvimento do próprio conhecimento científico, já

que este tem caráter tragicamente ambivalente, progressivo e regressivo. A complexidade das relações decorrentes dos avanços

biotecnológicos possuem um raio de abrangência ainda maior na atualidade. Além disso, o dinamismo do conhecimento científico

sustenta uma curiosidade inesgotável, pois a descoberta, a resolução de um enigma faz surgir novos enigmas, novos mistérios.
16

As ciências vivem, portanto, um paradoxo: em seu contexto verificam-se diversos avanços, que, no entanto, levam a uma

cegueira para problemas globais, considerados fundamentais e complexos, o que pode ser traduzido como um erro, uma ilusão por

parte dos cientistas, técnicos e especialistas. Esse erro ou ilusão justifica-se, porque

[...]  As mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões naturais para contextualizar os saberes, do mesmo modo que para
integrá-los em seus conjuntos naturais.  O enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade
(cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada),  assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada

qual não mais sente os vínculos com seus concidadãos).
17

O conhecimento especializado, fragmentado oculta o imprevisto, o novo e a invenção; torna unidimensional o

multidimensional, tanto que se o ser humano for incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, sua inteligência míope

torna-se inconsciente e irresponsável.
18

Por isso, há uma crescente necessidade de reformular o pensamento para entender a complexidade do conhecimento. Para

tanto, o pensamento também deve ser complexo. O pensamento complexo, no entanto, não é o contrário do pensamento

simplificador, de acordo com Morin, mas integra este ao unificar a simplicidade com a complexidade. Enquanto a simplificação

disjunta e reduz, a complexidade junta o todo e distingue.
19

Voltando os olhos ao Direito, do jurista também se exige um pensamento complexo. Ele necessita mergulhar na
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complexidade para compreendê-la, bem como para desvendar a complexidade das relações em conflito e nessa complexidade

encontrar um meio para pacificá-las. Sua função deve, pois, integrar os conhecimentos de diversas áreas, não somente a jurídica,

para dar uma resposta satisfatória aos problemas que lhe são postos e que decorrem de relações cada vez mais complexas da

humanidade.

3 O BIODIREITO E A COMPLEXIDADE DECORRENTE DOS AVANÇOS BIOTECNOLÓGICOS

Os avanços biotecnológicos têm alterado substancialmente a vida das pessoas, seja nas suas relações privadas, seja nas

suas relações sociais, o que tem exigido também uma mudança de posicionamento dos juristas, bem como dos conceitos jurídicos

existentes.

As discussões centram-se no conflito entre as novas tecnologias e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, nas

contradições entre o bem coletivo e o individual e na necessidade de estabelecer-se, como forma de precaução, limites às pesquisas

científicas que tenham como objeto os seres humanos.

A perda dos pontos de referência habituais, já que muitos processos passaram a ser “assistidos”, ao invés de naturais,

como é o caso da reprodução humana, redunda em aumento da inquietude individual e social, isso porque as mudanças estruturais

que estão transformando as sociedades modernas, cada vez mais complexas, estão fragmentando questões de cultura, classe, gênero,

sexualidade, raça, ética, genética, dentre outras, as quais, até pouco tempo, representavam um marco seguro em termos de

identidade do indivíduo, e estão alterando também as identidades pessoais, e, com isso, abalando a própria ideia de sujeito integrado

na sociedade em que vive.
20

 Isso gera conflitos que exigem uma resposta, a qual, por sua vez, já não é mais encontrada nas

instituições civis e jurídicas tradicionais.

A resposta aos impasses que têm por base os avanços biotecnológicos frente aos direitos dos cidadãos exige mais do que

a estrutura estatal existente tem a oferecer. Esta, para cumprir sua finalidade, deve sofrer alterações, já que a ciência, por seu caráter

instrumental, não pode colocar a vida dos indivíduos em risco. Para tanto, deverá servir-se de novos paradigmas e privilegiar a

“questão moral a ser resolvida na realidade corpórea individual e no contexto das relações sociais”.
21

O meio jurídico deve ser alterado para compreender a pessoa humana e seu desenvolvimento no meio social complexo,

pois o Direito ao seu lado coexiste, exercendo a “função de assegurar o tratamento dessa pessoa dentro dos parâmetros normativos a

serem definidos na legislação do estado democrático de direito e que, por essa razão, refletirá uma concepção ético-filosófica do ser

humano e da sociedade”.
22

Outrossim, deve-se ter presente que é impossível conceber a unidade complexa do ser humano se ele for analisado com

base em um pensamento disjuntivo, reducionista, que concebe esse mesmo sujeito e suas relações fora do contexto em que ele vive,

do cosmos que o cerca, da matéria e do espírito que o constituem, restringido-o a um substrato puramente bioanatômico.
23

Ao analisar os efeitos dos avanços da biotecnologia sobre os direitos humanos deve-se levar em consideração um
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contexto universal multidisciplinar e a própria Bioética, já que esta possui estreita relação com o Direito. Mais do que isso, os

problemas decorrentes do progresso biotecnológico, por se tratarem de problemas que envolvem seres humanos, devem ser

solucionados utilizando uma ponderação de princípios bioéticos e também constitucionais, em virtude de estes serem abertos a

interpretações mais consentâneas com a realidade. Por tudo isso que Bonavides refere que:

Vida, ética e direito são as três faces da larga problemática que se torna cogente e imperativa em busca de soluções
impostergáveis,  ante os desafios, as ameaças, as incertezas, as apreensões causadas no mundo moral e jurídico pelos avanços
materiais da ciência e da tecnologia, desde o advento da engenharia genética, da medicina genômica, das eventuais manipulações

do DNA, da clonagem de seres vivos, na qual se insere potencialmente o ser humano.
24

O julgador deve ter presente que é impossível reduzir a complexidade a um tipo legal, até porque as normas são gerais e

abstratas, enquanto que os fenômenos sociais são complexos e de difícil predição por essas mesmas normas, que não conseguem

abranger essa complexidade e solucionar os conflitos dela decorrentes, em especial para preservar a dignidade humana. Por isso, a

lei é considerada insuficiente para manter a ordem.

No caso concreto, entretanto, não há como se avaliar com precisão se uma conduta é ou não ofensiva à dignidade,

embora esta seja universal e, por isso, comum a todos. Essa incerteza acaba conduzindo ao questionamento acerca do próprio

conceito ou significado da dignidade, bem como se ela pode estar acima das especificidades culturais dos povos, até porque alguns

deles admitem sua violação em determinados casos previstos legalmente.25 Nesse passo, deve-se recordar que culturas diferentes

possuem diferentes concepções acerca da dignidade humana, o que leva a concluir que não basta apenas uma análise interdisciplinar

com relação à matéria posta neste trabalho, mas também um diálogo intercultural a nível internacional.

Os avanços da biotecnologia reclamam uma rediscussão de natureza axiológica, inclusive da dignidade humana, ante o

bem e o mal que pode advir das novas técnicas a serem admitidas para utilização pela sociedade.

Vê-se, pois, que ciência, ética e Direito são indissociáveis na atualidade, de modo que, além do padrão moral comum,

deve-se buscar um padrão jurídico comum para a pacificação dos conflitos, sempre lembrando que o remembramento dos

conhecimentos oriundos das ciências naturais faz-se necessário para “situar a condição humana no mundo.”
26

 Por meio de uma

atuação conjunta deles, o reducionismo da ciência pode ser superado, assim como pela utilização das novas tecnologias dentro de

limites éticos.

Não basta, no entanto, que os valores éticos e jurídicos sejam aplicados a nível local. Exige-se uma ética planetária,

assim como um ordenamento jurídico global, a fim de minimizar as diferenças existentes entre as culturas, além da adoção de

princípios que facilitem a vida em sociedade, pois o vazio jurídico torna tudo possível; mais, o imperativo das novas tecnologias

pode conduzir a sociedade a um inferno moral ou ético, a um niilismo de valores.

Além disso, é preciso considerar que, no exercício de seu mister, o Direito caminha lado a lado com as mais diferentes

áreas do conhecimento humano e, concomitantemente, trava com elas uma relação complexa. Isso se verifica, porque o Direito deve

interagir com as informações técnicas, culturais, éticas... da realidade social, acolher princípios e valores para definir regras,

positivar intenções, além de ter de regular as relações que decorrem dessas informações, princípios e valores. Por vezes, sua atuação
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acaba sendo autoritária ou retrógrada, já que não acompanha, na mesma proporção, as mudanças dos valores sociais.

A jurisprudência, nesses casos, tem exercido relevante papel. Sua mutabilidade, no entanto, dentro da moldura social

onde é produzida, acaba causando espanto àqueles que almejam certezas. Estas, por sua vez, são questionadas diante da incerteza

racional já referida.

Tal fato deve ser compreendido no meio jurídico, pois o Direito, para dar as respostas a que se propõe, deve ser fiel aos

aspectos mutáveis, incertos e complexos da realidade social. Além disso, deve entender seu caráter interdisciplinar e

multidimensional. O próprio campo da biotecnologia é deveras ilustrativo dessa realidade complexa, pois trouxe à seara jurídica

conceitos e teorias que antes pertenciam tão-somente às ciências biológicas, tanto que o jurista tem de se servir de dados técnicos de

diversas ciências, além de ético-jurídicos, para garantir sua adequada intervenção para a pacificação social.

Um grande problema e uma grande responsabilidade no contexto atual é, portanto, a regulamentação jurídica da

utilização dessas novas biotecnologias, pois, se de um lado está o direito à liberdade científica, do outro estão o direito à vida, à

liberdade, à informação e à dignidade humana.

Apesar do tratamento já dispensado a essas questões, seja a nível local, como internacional, ainda não se alcançou uma

projeção global satisfatória quanto à sua regulamentação, tendo em vista a amplitude e a constante evolução, tanto da Bioética como

da ciência. Há uma necessidade premente de se estabelecer

[…] pontos de referência e orientações que levem em conta o modo e os limites de como nós homens queremos nos relacionar uns
com os outros, e de como queremos que seja o convívio entre os indivíduos. A preocupação com as referências e orientações é
maior quando as novas possibilidades tecnológicas mencionadas se relacionam com grandes expectativas de progresso medicinal,
ou seja,  com grandes possibilidades de cura de doenças até então incuráveis, e não quando se vinculam às novas técnicas apenas

motivadas pela utilização por interesses econômicos.
27

Esses pontos de referência e orientação necessitam ser encontrados e definidos pela sociedade. Para tanto é importante

uma atuação conjunta do Direito com a Bioética, pois esta possibilita novas atitudes reflexivas e contribui para um novo discurso

regulador dos princípios fundamentais.
28

A atuação conjunta do Direito com a Bioética aos novos fatos e eventos originários das pesquisas das ciências da vida e

para acompanhar o progresso tecnológico, a fim de conceder tratamento ao homem não como ser individual, mas como espécie a ser

preservada, fez surgir o Biodireito. Ele representa a passagem do discurso ético para a ordem jurídica e pressupõe a elaboração de

uma ordem jurídica que se materialize nos direitos humanos e assegure os seus fundamentos racionais e legitimadores. Ele parte do

respeito à autonomia individual e viabiliza a participação aberta nas decisões políticas e na construção de uma ordem jurídica

justa.
29

 Além disso, assenta-se em “valores eleitos pelo sistema jurídico vigente, nos princípios gerais que traçam sua base

estrutural.”
30

Mais, o Biodireito não é a simples transposição de normas bioéticas para o Direito, mas deve estabelecer as normas

jurídicas que regem os fenômenos biotecnológicos e biomédicos disciplinados pela Bioética, sem preterir esta, que, “há muito vem

31
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construindo o suporte ético para as novas relações e da qual o Direito não pode prescindir.”  Tudo isso, porque a lei não pode

evoluir ao sabor dos progressos científicos, sob pena de reduzir-se a uma função instrumental, isenta de referências e valores. Ao

contrário, a lei deve adaptar-se aos avanços científicos, sem olvidar dos valores sobre os quais a sociedade está construída.

O Direito, por sua vez, não pode ser adaptado subvertendo ou desconhecendo “sua natureza científica, dotada de

princípios, métodos e formulações próprios”, sob pena de ser colocado “à reboque da ciência”, como refere Lavaialle.
32

 Um

reencontro do Direito com a ética é, então, a novidade inaugurada pelo Biodireito, o qual

pretende demonstrar a possibilidade de compreensão do fenômeno humano num contexto em que a tecnociência – que nada mais é
do que o conhecimento de caráter positivista levado a seu extremo – não mais permite distinguir a ciência (conhecimento puro) da

tecnologia (conhecimento poiético).
33

Para o citado autor, o fato de a tecnociência não conseguir diferenciar pessoas de coisas, haja vista que ela não conhece

senão as coisas, que são objetos por ela mesma constituídos, transforma a sociedade em um grande laboratório de experimentos

biomédicos e sujeita os homens à condição de consumidores/cobaias dos implementos tecnocientíficos.

É evidente que se deve-se respeitar a vontade do indivíduo quanto à submissão de seu corpo às pesquisas, bem como à

realização de testes que hoje estão sendo oferecidos por diversos laboratórios, a fim de saber e conhecer os dados acerca de seu

DNA, assim como acerca das possibilidades de desenvolver uma doença no futuro ou ainda evitá-la.

O que deve ficar esclarecido, no entanto, para se ter presente, é que um exame de DNA e o diagnóstico pré-

implantacional para evitar a transmissão de uma doença genética encontram limites e não substituirão, por exemplo, uma

paternidade e uma maternidade responsável e comprometida, pois não há como se escolher características que inexistem um ser.

O oferecimento de testes genéticos de DNA diretamente aos consumidores, os quais tiveram seus custos reduzidos

consideravelmente em poucos anos, e, portanto são acessíveis a preços módicos para muitas pessoas nos EUA, facilita a descoberta

de fatores de risco genético para diversas doenças, embora ainda se esteja distante da cura ou da correção das falhas encontradas.

Esse é um tema que atormenta a comunidade médica, já que existem aqueles profissionais do setor que entendem prematuro tornar

essa informação disponível aos indivíduos, que não poderiam compreendê-la.

Collins encontra-se, contudo, entre aqueles que defendem devam esses testes serem disponibilizados aos interessados,

mas desde que com a garantia de que as informações sejam apresentadas de maneira clara e compreensível a todos, inclusive acerca

dos limites do processo de teste. Para tanto, ele esclarece que os consumidores devem ter presente que os fatores de risco detectados

pelos testes ainda são modestos e geralmente não incorporam uma avaliação do histórico familiar. Isso quer dizer que eles não

consideram o contexto do sujeito e, por isso, apresentam falhas. Além disso os testes não detectam as mutações genéticas menos

comuns, mas que podem ser significativas e que carregam alto risco para a doença, bem como que “uma fração substancial da

hereditariedade para muitas doenças comuns não foi ainda diagnosticada”.
34

Ademais, erros podem ocorrer nos laboratórios durante o processo e também na interpretação dos dados obtidos, até

porque os parâmetros atuais de comparação têm por base estudos realizados em indivíduos originários do norte da Europa; muitas
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doenças diagnosticadas ainda não possuem intervenções recomendadas; as informações a serem obtidas e fornecidas ensejarão

ansiedade e consultas a especialistas, bem como a necessidade de cuidados com relação ao compartilhamento dessas informações.

Deve-se, pois, tomar cuidado com relação à oferta de realização de testes de DNA, que tem se tornado um mercado

promissor. A liberdade do cidadão em submeter-se ou recusar-se à submissão aos referidos testes deve ser respeitada, assim como

as escolhas que advierem dos diagnósticos genéticos porventura realizados. No que se refere aos custos dos referidos exames e

testes, de se considerar a necessidade de intervenção estatal para que não ocorra o estabelecimento de patentes e para que ocorra a

quebra daquelas porventura concedidas, uma vez que se trata de conhecimento universal.

Os progressos indicam que se deve investir no desenvolvimento de terapias genéticas adequadas para atingir os casos

específicos, os chamados “remédios projetados”, os quais superarão os remédios até então desenvolvidos por meio de métodos

empíricos. Nesse aspecto, de acordo com Collins, no que se refere ao tratamento do câncer, um longo caminho já foi percorrido

para a compreensão do mesmo como uma doença do genoma, tanto que os genes específicos de determinados tumores estão sendo

catalogados e permitirão a concepção de terapias específicas para o tratamento de cada indivíduo.
35

 Segundo ele, está chegando a

era da terapia personalizada, que ensejará novas relações jurídicas médico-paciente e conflitos, que poderão aportar no Poder

Judiciário e para o que ainda não existe uma legislação adequada.

O jurista, então, deverá servir-se dos princípios bioéticos para preencher as lacunas da legislação, pois, juntamente com

os princípios que norteiam os direitos humanos, eles auxiliam a hermenêutica dos princípios constitucionais, com o propósito de

concretizar, dentre as possibilidades de significação da norma jurídica, a que melhor se coaduna ao princípio da dignidade humana.

Na eventual constatação da fraqueza das iniciativas de lege lata, seja na função criadora de novas normas, seja na revogação

daquelas consideradas inadequadas, o Biodireito auxilia nas realizações de lege ferenda, com o propósito de prevenir e/ou reprimir

possíveis atentados à dignidade humana.
36

O objeto do Biodireito é, como visto, complexo, heterogêneo e se confronta, por vezes, com a dogmática existente. Mas

na luta para impedir a violação dos direitos humanos em virtude dos avanços da genética, é de suma importância. Requer,

entretanto, ações universais e regionais, sem prejuízo das nacionais, baseadas na solidariedade e na cooperação entre os povos,

zelando pelo princípio da justiça e da equidade nas relações entre os países e fazendo incidir a ética sobre a ciência e sobre o

reducionismo do conhecimento científico, não como forma de limitar ou desacelerar seu desenvolvimento, mas para impedir que ela

seja empregada em desfavor da natureza e da dignidade humanas.

Nesse sentido deve-se ter em mente que é impensável deter a ciência e, portanto, o conhecimento científico, pois este

está associado à natureza humana. No entanto, ele deve ser pertinente e usado com precaução. Para isso, é necessário viabilizar o

“diálogo dos contrários em circuito” como refere Morin,
37

 pois não é possível superar a aporia ética, mas conviver com ela

estabelecendo normas transitórias ou decidir apostando em uma solução, tanto que

[…] as consequências de uma ação justa são incertas, a aposta ética, longe de renunciar à ação por medo das consequências,
assume essa incerteza, reconhece os seus riscos, elabora uma estratégia. A consciência da aposta é ao mesmo tempo, a consciência
da incerteza da decisão e a necessidade de uma estratégia. A consciência da aposta é, ao mesmo tempo, a consciência da incerteza

da decisão e a necessidade de uma estratégia. Essas três consciências interligam-se e alimentam-se.
38
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Um pensamento pertinente, que compreenda a complexidade e que conduza a uma ética da solidariedade, não da coerção, é

de fundamental importância na busca de respostas aos problemas bioéticos por parte do Biodireito. O julgador, nesses casos, deve

primar pela prudência, mas conjugar sua decisão com a audácia, além de estabelecer estratégias para vencer a dialógica entre os

meios e os fins, pois não se pode dizer que para sempre os fins justificarão os meios, até porque é dever do Estado proteger a

dignidade humana.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ciências permitiram a aquisição de conhecimentos especializados em diversas áreas, os quais são tidos como certezas

pela sociedade. Elas revelaram, igualmente, inúmeras incertezas, dentre estas, as do próprio conhecimento produzido e considerado

como verdade, pois passível de erro e ilusão. Além disso, poderão quebrar alguns mitos, tanto que ainda não foram identificadas

variantes de genes específicos que predisponham à homossexualidade por exemplo, como afirmam alguns, o que não exclui, no

entanto, a possibilidade de isso vir a ocorrer.
39

O conhecimento científico, como visto, produziu grandes avanços científicos em todos os campos da tecnologia, como é

exemplo o surgimento da vacina contra a malária, mas também uma cegueira para problemas essenciais, pois a comunidade

científica primou por uma hiperespecialização e olvidou-se do todo, do qual o ser humano faz parte e de quem depende para

subsistir, bem como da complexidade do conhecimento e das relações dele oriundas, cujos conflitos o Direito deve dedicar-se a

resolver.

É sabido que o aumento da complexidade das relações provoca o aumento da desordem e, por sua vez, a insuficiência da

lei para restabelecer a ordem. Isso enseja a necessidade de uma nova postura do Direito e dos juristas, que precisam compreender

que a complexidade dos conflitos exige novos paradigmas para sua solução, pois tudo que é humano deve ser compreendido a partir

de um jogo complexo, de um movimento circular ininterrupto entre o todo e as partes e vice-versa.
40 Ademais, o Direito não pode

furtar-se de dar uma solução aos desafios oriundos da biomedicina.

Essas tensões e contradições originadas pelo progresso científico, além de gerarem oposição entre os imperativos

científicos e as obrigações éticas, causaram, portanto, repercussão também na seara jurídica. A necessidade de encontrar uma

resposta adequada aos problemas fez surgir o Biodireito, que nada mais é do que a atuação conjunta do Direito com a Bioética e

com as ciências da vida, em respeito às liberdades individuais, já que “a sociedade atual não mais compartilha das idéias e

esperanças surgidas com o advento do reinado absoluto da lei, construído sobre dogmas rousseaunianos”.
41

Essa atuação conjunta, complementar entre o Direito e a Bioética é importante para uma decisão justa acerca da

legitimação da utilização das novas biotecnologias e à coibição de abusos contra os indivíduos e a própria espécie humana, pois não

se pode esperar somente da ética pautas absolutas e incontrovertidas de atuação e a solução definitiva dos dilemas, pois a teoria

ética também apresenta um coeficiente de provisoriedade. Além disso, na busca de soluções para os conflitos individuais e sociais

podem ocorrer contradições entre a ética individual e ética da sociedade, uma vez que, por diversas vezes, o intérprete, o jurista,

enfim, vê-se diante do inegável antagonismo existente entre a ética do conhecimento, que manda conhecer para conhecer, sem se

preocupar com as consequências, e a ética de proteção humana, que exige controle do uso das ciências.
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Para vencer tais impasses, em muitos casos, portanto, é necessário estabelecer normas transitórias ou decidir apostando em

uma solução, já que a incerteza sempre existirá. Isso se percebe na prática jurídica diária, pois a norma é geral e abstrata e necessita

ser interpretada. A interpretação que se dá a ela pode ser diversa, dependendo da situação concreta e dos fatores envolvidos no caso,

de modo que não existe uma única verdade. Em razão disso, a incerteza da decisão quanto aos seus efeitos evidencia-se, assim,

como a aposta do julgador em um resultado que entende justo para a pacificação daquele conflito.

No cumprimento de sua missão, o jurista deve, então, pautar seu agir de acordo com entendimentos éticos. Entendimentos

estes oriundos de uma ética complexa, responsáveis e conscientes, desamarrados do pensamento cartesiano; a contrário, fundados

em um pensamento complexo, pertinente. Por vezes, ele terá “de sacrificar o essencial pelo urgente, o que resulta na necessidade de

esquecer a urgência do essencial, [...] entre diversas contradições possíveis entre o bem coletivo e o bem individual”
42

 e deverá

integrar “a incógnita do futuro, a aposta, a estratégia, um conhecimento pertinente que vise a reformar as relações entre os seres

humanos.”
43

O Direito, por sua vez, tem de assumir uma função indicadora de condutas justas, caminhando sobre uma linha divisória

imaginária entre o respeito ao ser humano e à coibição de abusos contra eles, bem como de procedimentos apropriados para que as

decisões resolvam os problemas suscitados pelas novas tecnologias – sua face chamada Biodireito – o que é de suma importância

em um momento em que há a problematização de tantas questões e situações não previstas, cujo debate deve permanecer aberto.
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A AUSÊNCIA DE CURA DA DOENÇA PSIQUIÁTRICA: REFLEXOS HUMANISTAS NO
DIREITO PENAL

THE LACK OF HEALING INTO PSYCHIATRIC DISEASES: HUMANIST REFLEXIONS INTO
CRIMINAL LAW

Rodrigo De Souza Costa

RESUMO
O presente trabalho pretende explorar uma lacuna na doutrina penal e uma aparente
inconsistência em termos por ela utilizados. A medida de segurança, sempre mencionada ao
lado da pena como uma das sanções penais, finda por angariar importância marginal em face da
outra. Tal fato implica na necessidade de uma rediscussão das finalidades da medida de
segurança com dois objetivos imediatos: inicialmente reconhecer a medida de segurança como
sanção penal e, portanto, com as mesmas finalidades da pena, embora com ênfases distintas;
questionar a finalidade de prevenção especial citada para a medida de segurança,
particularmente o objetivo de curar o paciente. Isto ocorre uma vez que a própria psiquiatria
não trabalha com essa possibilidade e acredita-se que o abandono dessa utopia utilizada pelos
penalistas permite a imediata modificação do tratamento penal da medida de segurança
PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal; Responsabilidade penal; Pena (Direito); Insanidade
(Direito) Doenças mentais – Legislação

ABSTRACT
This paper aims to explore a gap in criminal doctrine and an apparent inconsistency in terms
used by it. The criminal punishment to the mental ill, always mentioned alongside the criminal
punishment to the safe ones as one of the criminal sanctions, ends by getting marginal
importance in the face of the other. This fact implies the need for a renewed discussion of the
purposes oft is kind of sanction with two immediate goals: the first one is to recognize is as a
criminal punishment and, therefore, with the same purposes of the punishment, although with
different emphasis; question the purpose of special prevention cited for a sectioning measure,
particularly the goal of healing the patient. This occurs because psychiatry itself does not work
with this possibility and it is believed that the abandonment of this utopia used by criminalists
allows immediate modification into the criminal treatment of the sectioning measure.
KEYWORDS: Criminal Law; Criminal liability; Punishment; Insanity; Mental illness -Law and
legislation.

Introdução

Um trabalho que pretenda discutir a medida de segurança deve levar em conta alguns pontos fundamentais. Inicialmente

reconhecer que a medida de segurança possui assento marginal na discussão jurídico penal. Sua categorização no Direito Penal é

equívoca, visto ser a exceção prevista à categoria penal por excelência: a pena.

Além disso, sua discussão acaba por necessitar a convergência de saberes externos ao Direito, como, por exemplo, a

medicina legal e a psiquiatria, o que contribui para dificultar os estudos que sobre ela são empreendidos.

O presente artigo propõe-se discutir a medida de segurança em face de uma das dificuldades específicas apresentadas por

essa abordagem necessariamente multidisciplinar: a finalidade dela.

Isto porque, em regra, observa-se que boa parte da doutrina nacional identifica como objetivo final na adoção das

medidas de segurança a busca da cura do paciente.

Tal fato gera um problema por duas questões fundamentais: o inicial questionamento da existência de doença mental no

seio da psiquiatria e o rechaço que mesmo aqueles que reconhecem a existência de doença mental realizam quanto a possibilidade de

curá-la, afirmando que a possibilidade existente é meramente a de controle da doença.
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Trazer esse debate para o Direito significa modificar alguns pontos essenciais na configuração da medida de segurança,

por exemplo, referentes ao seu tempo de duração, permitindo uma proteção maior dos Direitos Humanos e adequando essa forma

de sanção aos ditames da Lei n.º 10.216/2001, que trata da proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

Para tanto, o passo inicial tem de ser analisar-se o cabimento da medida de segurança, sua relação com a pena e sua

definição ou não como sanção penal.

 

1. Medida de Segurança e Pena: uma complexa relação.

Percebe-se que o Código Penal brasileiro, baseando-se no modelo de homem fornecido pela modernidade vencedora[1],

assentou sua reprovação, chamada de culpabilidade, em dois pilares: a sanidade e a maturidade.

Tal escolha vem dessa lógica uma vez que esse modelo de homem é, em tese capaz de realizar escolhas livres e

conscientes, uma vez que é dotado de livre-arbítrio[2]. Desta forma, não pode ser reprovado penalmente aquele que não é capaz de

exercer tais escolhas supostamente livres e conscientes: os que não possuem a maturidade ou aqueles que não detêm sanidade.

Ambas as categorias excludentes, as dos inimputáveis, são determinadas por meio de presunções legais; a ausência de

maturidade é verificada por meio de uma presunção absoluta, prevista tanto no artigo 27 do Código Penal, quanto pelo artigo 228 da

Constituição Federal: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos[3].

Já a inimputabilidade por insanidade é analisada por meio de uma presunção relativa. Presume-se a sanidade de todos a

menos que, por meio da instauração de um incidente de insanidade mental[4], perícia médica oficial a que o acusado é submetido,

o juiz declare o indivíduo inimputável[5].

O Código Penal brasileiro esclarece no seu artigo 26 que será considerado inimputável aquele que, no momento da ação

ou omissão for, por força de doença mental, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo

com esse entendimento.

Reconhece o Estatuto Punitivo a possibilidade de que a doença mental não extermine a capacidade de autodeterminação

do indivíduo, mas apenas a debilite. Nesse caso, quando o indivíduo é parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento, a doutrina o classifica como semi-imputável, por mais que essa categorização

mereça críticas[6].

A inimputabilidade por insanidade tem sua regra complementada pelas disposições inscritas nos artigos 96 e seguintes do

mesmo diploma legal que determinam as espécies de medidas de segurança como duas: o tratamento ambulatorial e a internação em

hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico.

Deve-se ressalvar que, como se depreende da leitura dos dispositivos anteriormente citados, o Código Penal brasileiro

adota o chamado critério biopsicológico para a determinação da inimputabilidade, ou seja, não basta que o indivíduo tenha uma

doença mental, é fundamental que, por força desta doença sua capacidade de autodeterminação, no momento da ação ou da omissão

seja afetada.

Observa-se, desde já, que as medidas de segurança, aplicadas nos casos de inimputabilidade por insanidade, findam por

formar um subsistema dentro do complexo punitivo, diferenciando-se, na maior parte dos casos, da pena.

Sobre isso, é praticamente unânime a doutrina penal ao distinguir a pena da medida de segurança, sendo, em resumo,

quatro os pontos levantados como distintivos dessas duas modalidades de sanção penal[7]:

a) As penas são aplicáveis aos semi-imputáveis e imputáveis; as medidas de segurança aos inimputáveis e semi-

imputáveis

b) As penas são determinadas. As medidas de segurança são estabelecidas por prazo indeterminado, só cessando sua

execução com a cessação da periculosidade do agente.
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c) O fundamento da aplicação da pena é a culpabilidade; já o da medida de segurança a periculosidade.

d) A pena têm caráter retributivo-preventivo e a medida de segurança caráter essencialmente preventivo.

Apesar disso, percebe-se que, em vários pontos, a distinção não é tão clara como se imagina.

Os indivíduos chamados de semi-imputáveis, na verdade aqueles que se enquadram na hipótese prevista no parágrafo

único do artigo 26 do Código Penal[8], podem ser submetidos tanto à pena quanto à medida de segurança. É verdade que, como

atesta a própria redação do próprio artigo 98 do Código Penal[9], apenas em casos excepcionais, quando o condenado necessitar de

“especial tratamento curativo” é que a medida de segurança será aplicada, mas ainda em que reservada a situações extremas, pode se

verificar a possibilidade de aplicação seja de uma medida, seja da outra.

Mesmo a indeterminação da medida de segurança já vem sendo questionada pelos tribunais e barrada pelo Supremo

Tribunal Federal que, por meio da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75 e 97 do CP e 183 da Lei de Execução Penal

(Lei n.º 7.210/84), estabeleceu o limite máximo de trinta anos para a duração da medida de segurança[10].

O caráter essencialmente preventivo também é passível de questionamento. Seja pelo histórico da própria medida, que

surge para segregar os chamados incorrigíveis[11], seja por conta de dispositivos expressos na legislação penal brasileira como

aquele do parágrafo primeiro do artigo 97 do CP[12], que institui um prazo mínimo para a execução da medida de segurança,

percebe-se que a noção de retribuição ainda está presente no seio desse instituto.

Tal fato vem a se juntar à definição que em regra é encontrada na parte inicial de todo e qualquer manual de Direito

Penal, caracterizando a pena e a medida de segurança como sanções penais[13].

Sendo sanções penais, por óbvio, as finalidades da pena devem ser as mesmas da medida de segurança, por mais que em

uma alguma de suas finalidades sobressaia mais do que em outra. Assim, importante anotar-se, ainda que brevemente, as

finalidades da pena, para que se possa verificar se estas estão de acordo com as alegadas finalidades das medidas de segurança.

 

1.1 Finalidades da pena:

Quando se trata das finalidades da pena, em regra recorre-se a dois tipos de classificação: ou se divide as teorias em

absolutas e relativas, ou se une esse entendimento nas chamadas teorias unitárias.

 

1.1.1. Teorias retributivas ou absolutas:

De maneira geral, as teorias retributivas ou absolutas procuram justificar a pena como a aplicação de um mal (a pena), a

quem anteriormente praticou outro mal (o crime). A base encontrada para fundamentar-se a pena pode variar entre a necessidade de

realização da justiça, ou simplesmente a expiação do mal. A pena é aqui observada como um fim em si mesmo, sendo justificada

pelo simples fato de o agente ter cometido um crime[14]. Tal noção implica numa fundamentação idealística, própria do dever

ser[15].

Percebe-se que o Direito funciona como um ideal, um limite ao qual o legislador deve se adequar, não sendo ele derivado

da experiência. Com isso, a pena é entendida como exigência de justiça, mais precisamente como justa retribuição. Torna-se um fim

em si mesma, na medida em que se pressupõe sua necessidade. Mesmo que a realidade não comporte a fundamentação do direito de

punir, o mesmo não perderia o seu valor.

Os teóricos retribucionistas rejeitam as teorias preventivas da pena, pois, para eles, qualquer função utilitarista

emprestada à pena implicaria numa utilização do ser humano como meio para a consecução de um objetivo estatal, o que feriria a

dignidade humana[16]. Para BACIGALUPO[17] elas impedem que o indivíduo seja sacrificado em favor da generalidade.

 

1.1.2. Teorias preventivas ou relativas:
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Já a menção às teorias preventivas costuma variar por dois pólos que podem levar ou à crença na capacidade dissuasória

da pena, ou aos teóricos da ressocialização, defendendo a possibilidade de modificação do indivíduo e sua conseqüente reinserção

social, por meio da pena. Tal só é possível porque como se verá, ao se reunir as teorias preventivas em dois grandes grupos, também

subdivisíveis.
 
a) Teorias da prevenção geral
As teorias da prevenção geral são dirigidas a todos os súditos da norma. Baseiam-se na crença de que a imposição

abstrata de pena é suficiente para efetivar no indivíduo uma coação a ponto de levá-lo a não delinqüir. Tradicionalmente a menção à
prevenção geral é feita com base na intimidação, dando origem à chamada prevenção geral intimidatória ou negativa, que trabalha
com o temor gerado no sujeito pela simples coação imposta pela norma, como forma de que esse deixe de praticar o ato criminoso.

Observa-se na teoria da coação psicológica, extraída da obra de FEUERBACH[18], a matriz para essas idéias.
Prosseguindo, ZAFFARONI[19] anota três versões das teorias da prevenção geral negativa. Na primeira, as teorias da prevenção
geral estariam próximas às teorias absolutas da pena, visto que pretenderiam dissuadir os supostos futuros criminosos, com o escopo
de proteger os bens jurídicos de suas pretensas futuras vítimas. A aplicação da pena estaria fundada na medida da culpabilidade e
da injustiça do ato praticado

Pode-se entender, ainda, que a dissuasão estaria fundamentada na busca de uma obediência ao Estado, baseando a
aplicação da pena, proporcional ao injusto praticado, na desobediência concretizada.

Por fim, aqui já distante das teorias retributivas, a dissuasão intentaria tanto a proteção dos bens daqueles que ainda não
são vítimas, mas também a obediência ao Estado. Nessa última versão o delito seria enxergado como uma inferioridade ética,
devendo a pena ser imposta como retribuição exemplar a essa condução de vida.

A idéia de exemplaridade, a conformação espontânea do indivíduo à lei, vem associada a esta teoria, conferindo um viés

pedagógico ao Direito Penal[20]. Ainda dentro da noção de prevenção geral, observa-se, ultimamente por força da contribuição da

doutrina funcionalista do Direito Penal, a consagração de outra espécie de prevenção geral, chamada de prevenção geral positiva.

No tocante à prevenção geral positiva, ZAFFARONI[21] a divide em dois grupos: a de versão eticizada e a de versão
sistêmica.

A versão eticizada encontra na obra de WELZEL seu grande representante. No caso, o objetivo da imposição abstrata de

pena é o reforço de valores ético-sociais elementares que promovam o respeito aos bens jurídicos. No caso de inobservância, a pena

deve ser imposta na medida necessária à ocorrência de tal reforço.

É JAKOBS[22] o expoente da versão sistêmica, uma vez que o objetivo da imposição abstrata de pena é o reforço da

confiança geral no sistema social, abalada com o surgimento do conflito, justificando-se a aplicação da pena para o reforço de

validade da norma, necessário ao reequilíbrio do sistema.

Percebe-se que a pena tem atuação preventiva, uma vez que demonstra a vigência da norma em face da atuação de um

responsável que tenta negá-la. Assim, a punição aumenta a confiança no Direito, reforçando a fidelidade jurídica do povo,

percebendo-a sempre como necessária.

 

b) Teorias da prevenção especial

A prevenção especial, ao contrário da geral, dirige-se especificamente àqueles que já delinqüiram estabelecendo-se,

desde aqui, diferença substancial em face da primeira prevenção. Se o alvo é distinto, tratando-se do público, seu mecanismo de

funcionamento também não poderia ser o mesmo. Desta forma, a prevenção especial tenta, por meio da aplicação e execução da

pena, evitar nova prática delituosa.

Percebe-se no caso que a prevenção especial enxerga na pena um programa de reinserção social seja por meio da

intimidação individual, da correção ou emenda do apenado ou, ao menos, por meio de sua separação da sociedade, “quando

incorrigível ou de difícil correção.”[23], podendo também ser cindida em teorias da prevenção especial positiva e negativa.

Segundo ZAFFARONI[24], as teorias da prevenção especial negativa atribuem à pena a função de neutralizar ou

inocuizar o indivíduo, o que implica numa visão organicista da sociedade. Isto porque, a mesma é vislumbrada, por óbvio, como um

organismo e o delinqüente um corpo estranho que abala a sua saúde. A pena, dentro desta metáfora, seria a medida terapêutica
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necessária a neutralizar o perigo representado por aquele que, com o crime, manifestou um sintoma de inferioridade biopsicossocial.

O mesmo autor alega que tal vertente teórica é mais encontrada associada a outras idéias preventivas, como a prevenção

especial positiva, mais precisamente quando da sua falha: quando a pena não é suficiente para ressocializar o indivíduo, terá sido

para detê-lo por aquele determinado período, observando uma desumanização do condenado[25].

Já a prevenção especial positiva, cujo modelo pode-se encontrar na obra de VON LISZT, é chamada pelo autor argentino

de teoria RE. A pena seria aplicada na medida da necessidade de promover a ressocialização, reeducação e reinserção social do

delinqüente. Percebe-se um viés moralizante da mesma, na qual a aplicação da pena encontra razão na promoção de um progresso

ético da sociedade e da humanidade, diante do retrocesso caracterizado pela prática criminosa.

 

1.1.3. Teorias unitárias

BACIGALUPO[26] identifica duas orientações distintas às teorias unitárias. Na primeira a justiça preponderaria em

face da utilidade, ou seja, a repressão seria prevalente à prevenção. Assim, seria possível a existência de uma pena legítima, mesmo

quando esta não fosse requerida por caracteres preventivos.

Já a segunda idéia distribui em momentos distintos as noções de prevenção e repressão, de utilidade e justiça. Assim, a

pena legítima seria sempre aquela necessária, segundo critérios de utilidade, ou seja, desde que esta não exceda a idéia de pena

justa.

Apesar dessa disposição, não é incomum ver-se divisão diferente. Repartem-se as finalidades da pena em função dos

seus três momentos principais: cominação, aplicação e execução.

Quando da cominação, além de pretender a abstenção por parte dos súditos da norma de condutas lesivas, intenciona o

legislador reforçar o respeito aos bens jurídicos penais protegidos, como forma de promover a “segurança da convivência social”

[27].

Uma vez ocorrida a infração penal, pretende-se demonstrar a todos, inclusive ao criminoso, a efetividade da ameaça

anteriormente imposta, uma vez que, sem essa, a ameaça tornar-se-ia inócua, sendo importante o limite aqui representado pela

culpabilidade[28].

Já quando se trata da execução, a ressocialização do condenado seria o motivo principal, que surge como forma de evitar-

se a reincidência futura. FRAGOSO[29] aduz que o condenado pode negar qualquer tratamento que lhe seja ofertado e, no caso, a

finalidade da pena restaria à inocuização.

Assim, inevitável perguntar-se: pode a medida de segurança ter a mesma finalidade da pena? As controvérsias não são

pequenas.

 

1.2. Finalidades da medida de segurança:

Apesar de abundante no tratamento reservado à finalidade da pena, a doutrina penal não costuma devotar o mesmo tempo

à exploração das finalidades relativas às medidas de segurança. Apesar disso, não são poucas as divergências com as quais

costuma-se deparar.

ZAFFARONI e PIERANGELI[30] não identificam as medidas de segurança como materialmente penais, por

supostamente não possuírem conteúdo punitivo, mas as afirmam como formalmente penais, visto que impostas e controladas pelo

juízo penal.

FIGUEIREDO DIAS[31] afirma que “em matéria de finalidades das reações criminais, não existem diferenças

fundamentais entre penas e medidas de segurança” além de identificar caracteres preventivos especiais e gerais e uma dupla função

no tocante à prevenção especial: uma mais importante de socialização e outra de segurança e defesa social.
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GARCIA[32] afirma uma divergência especialmente no caráter retributivo, dizendo que:
 

as medidas de segurança não traduzem castigo. Foram instituídas ao influxo do pensamento de defesa
coletiva, atendendo à preocupação reabilitadora. À pena – acrescenta-se – invariavelmente se relaciona
um sentimento de reprovação social, mesmo porque se destina a punir, ao passo que as medidas de
segurança não se voltam a pública animadversão, exatamente porque não representam senão meios
assistenciais e de cura do indivíduo perigoso, para que possa readaptar-se à coletividade
 

SANTOS[33] identifica nas medidas de segurança dois fundamentos: “previsão de crimes futuros, fundada na

periculosidade do autor e a eficácia das medidas de segurança para evitar crimes futuros.”

Simultaneamente, o mesmo autor identifica uma profunda crise neste instituto, uma vez que “nenhum método científico

permite prever o comportamento futuro de ninguém; (...) a capacidade da medida de segurança para transformar condutas anti-

sociais de inimputáveis em condutas ajustadas de imputáveis não está demonstrada”

Ao tratar dos objetivos das mesmas, SANTOS[34] inova ao afirmar que são:
 
tratamento psiquiátrico compulsório de autores inimputáveis de tipos de injusto, portadores de
periculosidade criminal presumida (...) e segurança social de natureza estacionária (internação em
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico) ou ambulante (tratamento ambulatorial) desses autores.

 

Apesar de negar qualquer traço de retribuição FERRARI[35] reconhece que “o alicerce que norteia a aplicação da

medida de segurança constitui o fim de tratamento ressocializador, admitindo, excepcionalmente, e de forma subsidiária, o fim de

segregação.”

Percebe-se, rapidamente, que, de alguma maneira é inegável o reconhecimento realizado pela maioria dos autores da

faceta preventiva[36], mormente a especial, sendo certo que a noção de retribuição encontra algumas resistências em alguns dos

posicionamentos aqui elencados. Apesar disso, dois pontos devem ser ressaltados.

Inicialmente, mesmo quando não se reconhece expressamente a faceta retributiva, esta se manifesta na imposição

compulsória de tratamento[37].

Além disso, como não entra em discussão a clara e manifesta característica preventiva especial, não se pode negar ainda

que como finalidade secundária, como o faz FIGUEIREDO DIAS[38], a prevenção geral como característica da imposição das

medidas de segurança.

Afirma o professor português que essa finalidade é conseguida de forma reflexa “na medida em que a privação ou

restrição de direitos em que a aplicação e execução da medida de segurança se traduz possa servir para afastar a generalidade das

pessoas da prática de fatos típicos e ilícitos”[39]
Assim, forçoso concordar-se com a conclusão do professor de que o que distinguirá a as finalidades das penas e das

medidas de segurança é apenas a “forma de relacionamento entre as finalidades de prevenção geral e especial”[40]
Indo além, não se pode deixar de notar outra peculiaridade da abordagem penal reservada às medidas de segurança.

No tocante à prevenção especial, festejado como o principal dos fins das medidas de segurança, é comum verificar-se a

menção, ainda que implícita à recuperação e cura do paciente como objetivo final da medida de segurança.

Sobre o tema, discorre FERRARI[41]:
 
Com a evolução das idéias humanitárias e de respeito à dignidade da pessoa humana, a segregação
perdeu terreno à concepção de tratamento e de recuperação do doente. Pela concepção humanitária,
acreditou-se na recuperação do doente, legitimando a ressocialização como fim precipual e obrigatório
à medida de segurança. A segurança só poderia ser imposta quando presente concretamente a
finalidade de recuperação, não se justificando a pura inocuização, vez que odiosa.
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De maneira mais explícita, há quem abertamente cite que “as medidas de segurança têm uma finalidade diversa da pena,

pois se destinam à cura ou, pelo menos, ao tratamento daquele que praticou um fato típico e ilícito”[42]
E referida menção deve causar espanto. Isto porque, se a própria noção de doença mental, abertamente usada pelo Direito

Penal é questionada na psiquiatria, havendo quem prefira a menção a doenças cerebrais ou distúrbios comportamentais, é inequívoco

que esse ramo do conhecimento simplesmente não trabalha com a idéia de cura.

É curioso observar que, na psiquiatria trabalha-se com a possibilidade de controle, supervisão e atenuação da doença

mental sem que se observe em qualquer manual ou compêndio psiquiátrico a noção de cura. Assim, mister se faz investigar essa

afirmação que ora se faz para que, posteriormente, possa se observar que implicações isto pode ter na esfera penal.

 

2. Psiquiatria e a noção de cura

Inicialmente deve-se frisar que a própria noção de doença mental encontra questionamentos dentro da própria psiquiatria.

Em trabalho editado pela primeira vez nos anos setenta SZASZ[43] questiona o próprio conceito de doença mental alegando que o

que se costuma conhecer por tal termo poderia ser dividido em duas categorias: ou seriam doenças cerebrais, resultado de alguma

anomalia na formação cerebral ou na distribuição das substâncias químicas necessárias ao seu correto funcionamento, ou seriam

transtornos psicossociais ou sócio comportamentais, podendo ser auxiliados pela psicoterapia.

No prefácio da primeira edição do livro, afirma que:
 
Apesar de minha tese ser de que a doença mental é um mito, este livro não é uma tentativa de
desmerecer a psiquiatria, apesar de considerar o conceito de doença mental desnecessário, acredito que
a psiquiatria pode ser uma ciência. Também acredito que a psicoterapia é um meio efetivo de ajudar as
pessoas, sem curá-las de ‘doenças’, mas ajudando-as a conhecê-las, a conhecer os outros e a própria
vida.
 

É de se notar que, apesar da ausência de evidências, é razoavelmente comum entender-se que a doença mental se

relaciona com distúrbios de funcionamento cerebral, ou seja, poderia ser chamada de doença cerebral. Apesar disso, não se nega que

a noção de doença mental tornou-se um conceito sócio-cultural, do qual depende o Direito, quando particularmente trata da medida

de segurança

E é inegável que, como se depreende da leitura de SANTOS[44], o grande objetivo da medida de segurança é modificar

condutas anti-sociais de inimputáveis em condutas socialmente conformadas de imputáveis, ou seja, fazer com que o inimputável

tenha uma vida dentro de um padrão estabelecido de normalidade.

E é curioso observar que a noção de normalidade pode ser trabalhada de maneiras distintas pelas ciências biológicas. Os

principais compêndios de psiquiatria listam basicamente quatro principais critérios de determinação de normalidade[45].

Inicialmente a normalidade pode ser entendida como uma junção harmoniosa e ótima das diversas funções do aparato

mental, redundando num funcionamento ótimo. Percebe-se esse enfoque quando os médicos e psicanalistas, fortemente

influenciados pelo pensamento freudiano, abordam a pessoa normal e vinculam tal configuração à utopia.

O entendimento da normalidade como média encontra-se mais ligado à Psicologia e à Biologia do que à Psiquiatria. Tal

modelo pressupõe que as tipologias comportamentais podem ser medidas estatisticamente sendo normais aquelas que se encontram

na zona intermediária da curva, importando na anormalidade as extremidades da mesma.

É possível entender-se a normalidade também como processo, sendo o
 
resultado final de sistemas que interagem entre si. Com base nesta definição, as alterações temporais
são essenciais para uma definição completa de normalidade. Em outras palavras,, a perspectiva de
normalidade como processo salienta as mudanças ou processos, em vez de uma definição transversal de
normalidade[46]
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Por fim, ao ser entendida como saúde, a noção de normalidade se mostra ligada a noção médica tradicional. Assim, será

normal aquele que possui saúde, ou seja, que não possui nenhuma psicopatologia manifesta. Desta forma, o objetivo passa a ser

tentar livrar o paciente de sintomas amplamente perceptíveis, tornando-se um indicador de saúde a ausência de sintomatologia.

Assim a saúde significa um estado razoável, no lugar de ótimo, de funcionamento do paciente.

Percebe-se de pronto, portanto que a psiquiatria, que segue essa última noção exposta não trabalha com o conceito de

cura da doença mental. O objetivo do tratamento é minimizar a sintomatologia do paciente, fazendo com que o intervalo entre a

manifestação dos sintomas seja o mais longo possível e que tais sintomas, quando manifestados, o sejam da maneira mais leve que

se possa alcançar.

Isto permite perceber que o tratamento visa um controle da doença, não havendo espaço para a noção de cura. O foco do

tratamento é tentar, ao controlar a doença, permitir ao paciente uma vida sem o máximo aparecimento de sintomas possível.

Por óbvio que isso será viabilizado dependendo da gravidade do transtorno apresentado pelo paciente. Nessa gradação ele

pode ser leve, moderado, grave, em remissão parcial e em remissão completa[47].

A primeira parte dessa gradação, que segue as instruções formalizadas no DSM-IV[48], atesta como leve a situação em

que o paciente apresenta poucos ou nenhum sintoma além dos necessários para diagnosticar-se o transtorno. Dessa forma, seu

comprometimento funcional ou ocupacional é tênue.

A classificação de moderado é dada para a faixa intermediária, verificado por exclusão, ou seja, classifica-se dessa

maneira toda vez que a manifestação de sintomas não for leve, tampouco grave.

Grave é considerado caso em que os sintomas excedem em muito o necessário para a realização do diagnóstico, com alta

taxa de comprometimento do sistema social ou ocupacional.

De outra forma, pode-se compreender como em remissão parcial o caso em que, apesar de os sintomas completos

necessários para a identificação de o transtorno terem sido anteriormente reunidos, alguns deles não se fazem presentes no

momento.

Entende-se em remissão completa aquele que não apresenta, no momento, nenhum quadro, sinal ou sintoma do

transtorno, apesar de ser “clinicamente relevante anotá-lo”.

É de se notar que, para se distinguir um paciente “recuperado” para um paciente “em remissão completa” analisa-se “o

curso característico do transtorno, a extensão de tempo desde o último período de perturbação, a duração total desta e uma avaliação

continuada ou tratamento profilático”[49].

Percebe-se que mesmo quando se considera o paciente recuperado, isto não significa que o mesmo esteja curado, visto

que as doenças psiquiátricas têm, em regra, necessidade de monitoramento constante e perene, para que os sintomas não mais

possam reaparecer.

Ainda mais caso se tenha em conta a doença mental como uma doença cerebral, fica clara a noção de que é impossível

trabalhar-se com a noção de cura, uma vez que a substância química faltante no processo de sinapse, por exemplo algum

neurotransmissor, não poderá ser definitivamente resolvida, devendo a doença permanecer sob constante monitoramento.

Desta forma, nota-se que a psiquiatria utiliza conceitos muito longe daqueles verificados nos mais diversos manuais de

Direito Penal.

Assim, se o objetivo do tratamento psiquiátrico não é aquilo o que os juristas chamam de cura, não pode ser esta a

finalidade da medida de segurança. Esta mudança, por mais que pareça ínfima, provoca uma série de reflexos no tratamento que

deve o Direito Penal dar à temática da medida de segurança.

A necessidade de prazo determinado, a conjunção de atuação dos órgãos penais com os de saúde pública no momento
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posterior à liberação e o entendimento do tratamento compulsório como sanção são alguns dos reflexos que se pretende explorar.

 

3. Reflexos no Direito Penal:

Parece claro que o Direito Penal não pode continuar a trabalhar com conceitos que a psiquiatria não agasalha. Se este

ramo do conhecimento não trabalha com a noção de cura, não há porque falar-se que um dos objetivos da imposição da medida de

segurança seja a cura do paciente.

Assim, um primeiro ponto que merece ser modificado é a necessidade de, ao contrário do que dispõe a lei penal, a medida

de segurança se dar por prazo determinado.

A redação do parágrafo primeiro do artigo 97 do Código Penal[50] é clara ao estabelecer a indeterminação da duração

da medida de segurança, seja o tratamento ambulatorial, seja a internação em hospital psiquiátrico.

Alega o dispositivo legal que a mesma deve perdurar enquanto a noção de periculosidade também o estiver presente.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o termo periculosidade é tomado como uma prognose da prática de novos ilícitos penais, por conta

da subsistência de sintomas referentes à doença mental.

A crise desse conceito[51] tem estreita ligação com a incapacidade de se determinar cientificamente a possibilidade de

um indivíduo voltar ou não a praticar fatos típicos e ilícitos. Como foi observado, não é possível, tampouco, determinar-se que o

indivíduo, se não submetido à supervisão/tratamento constantes, voltará a manifestar os sintomas de sua patologia. Assim, perde-se

o sentido da manutenção da medida de segurança por prazo determinado, visto ser esta uma sanção penal.

Observou-se que, em regra, a doutrina nacional é claudicante no momento de classificar a medida de segurança. Apesar

disso, não se pode negar que a mesma é sim uma sanção penal, apesar de ser distinta da pena. Com isso, deve-se buscar

compreender que, na verdade a mesma constitui-se na obrigatoriedade de tratamento por certo período de tempo em virtude da

prática de fato típico e ilícito por aqueles que a lei penal considera inimputáveis.

Desta forma, sendo a compulsoriedade do tratamento entendida como a base da sanção penal, duas ações podem ser

tomadas.

Inicialmente podem-se coordenar as ações praticadas em sede de medida de segurança com as previsões abarcadas pela

Lei n.º10.216/2001. Tal dispositivo legal estabelece a necessária proteção aos direitos das pessoas portadoras de transtornos

mentais, sendo esse passo fundamental para garantir-se a correta regulação da medida de segurança, aplicando-se esse diploma

legal em conjunto com o Código Penal e com a Lei de Execução Penal[52].

Por outro lado, torna-se imperiosa a determinação de prazo, entretanto, prazo esse absolutamente desvinculado da pena.

Isto porque é comum encontrar-se dois posicionamentos com relação à duração das medidas de segurança: ou a defesa de sua

indeterminação, como disposta no CP[53], ou recorrer-se ao máximo de pena cominada ao delito[54].

Como já mencionado o Supremo Tribunal Federal, alegadamente por meio da interpretação sistemática e teleológica dos

artigos 75 e 97 do CP e 183 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84) estabeleceu o limite máximo de trinta anos para a duração

da medida de segurança[55], também vinculando, como se observa a pena à medida de segurança.

 

Entretanto, é forçoso concordar-se com a sugestão de PRADO[56], que alega que
 
sendo a periculosidade um estado do agente que perdurará por um tempo maior ou menor, sem que sua
duração possa ser previamente fixada, também a duração da medida de segurança será a princípio,
indeterminada, ainda que submetida a rígido controle periódico. Não obstante, por razões de segurança
jurídica, a lei deveria estabelecer um limite máximo determinado em função da duração regular do
tratamento cientificamente recomendado ao agente.
 

Vai além o autor ao afirmar que, ainda que persistisse a doença mental, a liberação seria obrigatória, “pois o poder de
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punir não pode se estender indefinidamente no tempo”.

E ele está certo. Como nas doenças cerebrais capazes de determinar a inimputabilidade de um indivíduo, vide o exemplo

da esquizofrenia, é possível apenas controlar-se a doença em tratamento que perdurará por toda a vida[57] é fundamental que a lei

estabeleça disciplina própria para a medida de segurança com uma quantidade máxima de prazo contida em dispositivo legal

próprio, consubstanciando-se esse tratamento compulsório na sanção penal.

Como não é possível atingir-se o que utopicamente chama os penalistas de cura, não há justificativa para que a medida de

segurança perdure indeterminadamente.

Por óbvio que críticas surgirão. Poder-se-ia alegar que não seria possível, em prol de uma pretensa defesa social realizada

por tal medida penal, liberar alguém que manifeste sintomas de doença mental, por conta da alta probabilidade de reincidência[58]
na prática de fato típico e ilícito.

Inicialmente deve-se alegar que, com o imputável, o tratamento é o mesmo. Nada impede a libertação do preso que

cumpra a sua pena, mesmo que suspeitas de probabilidade de reincidência, como uma suposta ligação com associações criminosas,

possam existir. Desta forma, não haveria razão para tratamento diferenciado no caso do inimputável.

Entretanto, não se defende aqui uma liberação irresponsável e desassistida do inimputável, como muitas vezes ocorre

com o imputável.

Após a liberação deste, é fundamental a conjunção da atuação do sistema penal com os organismos de saúde pública para

que este indivíduo possa continuar o seu tratamento ou a supervisão de sua situação assistido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em casos extremos, pode-se oficiar o Ministério Público invocando a aplicação dos artigos 1769 e seguintes do Código

Civil.

Este dispositivo legal autoriza que o Parquet promova a interdição em caso de doença mental grave se não existir ou não

promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do artigo 1768, CC[59] ou se, existindo, forem incapazes

as pessoas mencionadas anteriormente.

Mais do que isso, fica claro a partir da leitura dos artigos 1776 e 1777 do Código Civil[60] que tanto deve o interdito

ser tratado quanto, em último caso, ser submetido à internação.

Assim, não há porque prolongar-se essa sanção penal se existe instrumento de proteção extra-penal para cuidar de

referida situação.

 

Conclusão

Não se nega a complexidade de entendimento das questões referentes à medida de segurança. A necessária conjunção de

saberes, muitos deles situados nas mais distantes áreas de conhecimento, dificulta a correta compreensão do instituto, levando ao

tratamento inadequado da situação.

Apesar de se reconhecer essa dificuldade, tal fato não pode servir para que o Direito Penal continue a trabalhar com

conceitos incompatíveis com a medicina, justificando na busca de uma pretensa cura, algo que nem a medicina reconhece ser

possível.

Assim, pretende-se uma reconciliação da medida de segurança com os ditames seguidos pela psiquiatria como forma de

privilegiar-se aquele que mais sofre com a imposição de tal medida: o imputado.

Por óbvio que outras são as questões que merecem ser enfrentadas no tocante a esse instituto, como, por exemplo, a

influência do movimento antimanicomial na regulação da medida de segurança detentiva, mas acredita-se que este é um primeiro

passo para recuperar-se a compreensão da medida de segurança como sanção penal, dissociá-la por completo da pena e, mais

importante do que tudo, torná-la cada vez mais coerente com a aplicação de um Direito Penal em um Estado Democrático de
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Direito que visa a tutelar de forma incondicional a proteção dos Direito Humanos.
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A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO NO COMBATE À
CRIMINALIDADE: UMA ANÁLISE À LUZ DA ORDEM 

THE EFFECTUATION OF PUBLIC POLICY TO PREVENTION OF DRUGS TO COMBAT CRIME: A ANALYZE AT
OVERVIEW OF BRAZILIAN CONSTITUTIONAL ORDER.

Aline Swarovsky
Ana Carolina Ghisleni

RESUMO
O presente debate se fundamenta na análise da criminalização decorrente da drogadição, na discussão
acerca da evolução da legislação referente ao combate do uso de entorpecentes, bem ainda na avaliação
das formas de prevenção enunciadas em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Por fim, analisa
as políticas públicas como instrumentos preventivos ao uso de drogas, buscando propor soluções não
meramente punitivas e/ou excludentes dos usuários, mas construir processos de elaboração de políticas
públicas com a participação da cidadania, como condição primordial de sua legitimidade democrática. Deste
modo, como a drogadição é um problema de muito tempo, devem ser pensadas políticas públicas de longo
prazo capazes de materializarem formas eficientes de sua prevenção.
PALAVRAS-CHAVES: criminalização; drogadição; políticas públicas;, prevenção à drogadição.

ABSTRACT
This debate is based on analysis of the criminalization resulting from the drugs, discussion about evolution
law regarding combat use of narcotics, and evaluating ways to prevent given in constitutional provisions.
Lastly, analyses the public policy as a preventive instruments to drug use, trying to propose solutions not
punitive or excluding the users, but build process of developing public policy with citizen participation as
precondition of its democratic legitimacy. So, drug use is a problem of long, should be thought long-term
public policy able to materialize efficient forms to its prevention.
KEYWORDS: criminalization; drugs; public policy; prevention of drug.

INTRODUÇÃO

 

            O uso de drogas remonta a própria antigüidade humana, desde os tempos em que algumas tribos se utilizavam delas para invocar forças

sobrenaturais em seus rituais sagrados. Hodiernamente se presencia uma grande preocupação em torno do uso abusivo das drogas e de todos os

seus efeitos. Essas substâncias não trazem prejuízos apenas aos seus usuários, mas, também, às suas famílias e à sociedade como um todo. A onda

de criminalização evidenciada em decorrência dos entorpecentes é um dos sinais mais preocupantes e uma das conseqüências mais catastróficas de

toda uma economia paralela que esse comércio ilícito movimenta, financiada, principalmente, pela dependência dos usuários.

 

            Por meio deste artigo pretende-se, no contexto do Estado Democrático de Direito Brasileiro, (a) através de uma breve análise histórico-

crítica da legislação a respeito da drogadição, (b) perpassando pela avaliação das formas de prevenção enunciadas em dispositivos constitucionais

e infraconstitucionais, (c) visualizar o encaixe das políticas públicas como instrumentos preventivos ao uso de drogas, no sentido de se propor

soluções não meramente punitivas e/ou excludentes dos usuários, mas construir processos de elaboração de políticas públicas com a participação

da cidadania, como condição primordial de sua legitimidade democrática.

 

1 Drogadição: evolução da legislação no tempo e sua adequação à prevenção

 

            Até pouco tempo atrás, a problemática das drogas era vista sob uma ótica bilateral: repressão/punição. Ao longo dos anos, essa dupla de

ações foi se mostrando insuficiente para combater, erradicar, e, fundamentalmente, prevenir os sérios problemas advindos do uso indevido de
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drogas.

No decorrer da história, o homem sempre conviveu com a utilização de substâncias psicoativas, embora suas motivações nem sempre

fossem idênticas. A evolução dos povos mostra que o consumo de drogas foi adquirindo contornos próprios. Na atualidade, o seu uso também tem

se diversificado significativamente no tempo e de acordo com o contexto e posição social dos consumidores. Portanto, o consumo de drogas reflete

características próprias conforme a época e o segmento social, isto é, ele pode tanto agregar quanto marginalizar, apresentar caráter religioso ou

profano, de comunhão ou contestador, coletivo ou individual.[1]

Vários diplomas legais já foram editados no Brasil a respeito da matéria, no entanto, o problema das construções legislativas anteriores

concernentes à drogadição estava no simples fato de que elas se contentavam apenas em prever condutas puníveis, não se atendo à realidade de que

a pessoa que consome a droga, em um primeiro momento, é a maior prejudicada (pode-se dizer a “vítima”), não cabendo puni-la por esta razão.

Uma das grandes inovações da nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06) é não mais criminalizar o consumo, ou seja, “a posse da droga para consumo

pessoal deixou de ser ‘crime’ (no sentido técnico). [...] a conduta continua sendo ilícita (uma infração). Isso significa que houve tão somente a

descriminalização, não a legalização”.[2]
                                                                        

A Lei n. 10.409/02 (diploma anterior) dispunha sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao

uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causassem dependência física ou psíquica. No entanto, apesar de suas

grandes evoluções, ainda não previa, tampouco traçava, expressamente, um plano de políticas públicas sobre drogas, inovação esta que apenas a

nova Lei teve o mérito de acatar.

 

            O desenvolvimento de uma sociedade calcada em ideais capitalistas foi fator que contribuiu para que a pandemia das drogas se espalhasse

tão rapidamente quanto uma epidemia: no início dos anos 90, a disseminação de variados tipos de drogas já era uma realidade instaurada no

Brasil. Contudo, a velocidade de expansão desse quadro social não foi acompanhada, concomitantemente, pela ampliação e investimento em

políticas capazes de frear esse fenômeno.

 

            Assim, como em tantas outras áreas, os países subdesenvolvidos foram os mais atingidos e os que mais dificuldades encontraram para tratar

da matéria frente à ausência do desenvolvimento de mecanismos de prevenção engajados com a realidade local. Em países de dimensões

continentais como o Brasil, cada região se afeta de forma diversa e, sendo assim, necessita de formas diversificadas de prevenção. Ignorar este

primeiro aspecto já é um grande fator de retrocesso.

 

Diante deste contexto, falar em prevenção é falar de um empreendimento dialético, dinâmico e evolutivo. É a conscientização de que o

uso de drogas constitui um fenômeno complexo da vida em sociedade, cercado por questões de cunho político, econômico, social e cultural, que se

relacionam com a subjetividade humana, a moral, as relações de poder, as relações institucionais e pessoais, dentre outras.[3] 

 

2 A prevenção ao consumo abusivo de drogas em vista de suas conseqüências danosas e sua previsão na Constituição e na Lei n. 11.343/06

 

            Antes de se adentrar na abordagem do assunto, é necessário se ter uma noção a respeito do que venha a ser prevenção. O Prof. Coelho

levanta os seguintes questionamentos: “prevenção seria simplesmente evitar que alguém tenha contato com uma substância proibida? Seria o ato

de repressão? O uso da violência e do medo?” E, ainda, levanta a polêmica sobre quem seria o profissional mais apto para tratar do tema: “um

médico? Um policial? Um psicólogo? Ou algo mais dicotômico, um profissional da área da saúde ou da segurança?”[4]
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            Observando a questão sob essa perspectiva, consegue-se apreender que, talvez, a prevenção não seja algo tão simples quanto se parece à

primeira vista, que talvez compreenda e exija um conjunto de ações que ultrapassam a fronteira da informação, pois, quem sabe, o mero ato de

informar o jovem já não seja suficientemente capaz de mantê-lo longe das drogas.

 

            Para Vicente Greco Filho, as medidas de combate à narcomania podem ser classificadas em “medidas preventivas, terapêuticas e

repressivas, conforme se destinarem a evitar o uso de drogas, curar as toxicomanias instaladas e punir os responsáveis pelo vício.”[5] Quanto às

medidas preventivas, ele as considera as mais importantes, “porque visam evitar a implantação do vício e aplicam-se ao destinatário de drogas,

isto é, à população em geral, e ao fornecedor”.[6]
 

            Para o especialista Richard Bucher, a prevenção, “como o próprio termo indica, significa impedir, chegar antes, dispor com antecipação. No

que se refere à questão das drogas, prevenção é tudo aquilo que pode ser empreendido para impedir ou reduzir o consumo indevido ou

abusivo”.[7]
 

A questão da prevenção ao uso de drogas também pode ser encontrada em certos dispositivos legais da Constituição. Porém, as diretrizes

específicas e expressas de uma “política de prevenção” encontram-se esquematizadas na nova Lei de drogas – Lei n. 11.343/06. O advento desta

lei inaugura uma nova fase no trato com a matéria. Conforme proclama seu art. 1º, a nova Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas,

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes, além de dar outras providências.

Especificamente, para o que interessa ao presente estudo, optar-se-á apenas pela análise parte que trata da prevenção.

 

Pode-se ver que, em relação aos diplomas anteriores, houve uma considerável evolução. A nova legislação “rompe com as anteriores

(6.368/76 e 10.409/2002), na medida em que se ocupa, mais detidamente, com atividades voltadas à prevenção ao uso de drogas [...]. Além disso

são apresentadas as atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas”.[8]
 

O art. 18 da Lei trata especificamente das atividades de prevenção ao uso indevido de drogas, caracterizando-as como “aquelas

direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.” Já os princípios e

diretrizes a que estas atividades deverão observar encontram-se no art.

19.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Segundo Luiz Flávio Gomes, a nova lei trata dos programas de prevenção ao uso de drogas em três momentos distintos. O primeiro deles

é a prevenção primária, cujo objetivo é “impedir o primeiro contato do indivíduo com a droga, ou de retardá-lo. Muito válidas, neste caso, as

estratégias ligadas ao esclarecimento dos efeitos e conseqüências do uso indevido de drogas”.[9] Um exemplo dessa medida seria o inciso X, do

art. 19, que prevê “o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de

educação nos 3 (três) níveis de ensino”.[10]
 

O segundo momento reporta-se à prevenção secundária, cujo foco está em evitar que aqueles que já façam uso de drogas – moderado –

passem a usá-las com mais freqüência e, assim, de forma mais prejudicial. A eficácia das medias destinadas à prevenção secundária está

intrinsecamente conectada a um diagnóstico precoce acerca dos fatores de risco e de proteção associados à pessoa.[11] “Um diagnóstico precoce e

uma pronta intervenção nos casos de existência de fatores de risco são fundamentais para estancar eventual processo de evolução do uso de
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drogas”.[12]
 

Por fim, tem-se a prevenção terciária, que seria aquela empregada quando já patentes os problemas com o consumo ou dependência de

drogas, constituindo parte desta intervenção todas as ações destinadas à recuperação do dependente. Calcando-se na Lei, Gomes alude como

referente a esta fase, o contido no art. 47, que assevera que “na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de

encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal

se proceda”.[13]
 

Em sede constitucional, há os seguintes dispositivos legais que se reportam ao tráfico como crime, inclusive, inafiançável:

 
Art. 5º, inciso XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da
lei.[14]

 

Especificamente sobre a prevenção, a Constituição se reporta às ações preventivas no parágrafo 1º do art. 144, onde trata da segurança

pública – deixando claro que prevenir e reprimir o tráfico são questões que permeiam e se relacionam com a segurança – e no inciso VII, parágrafo

3º, do art. 227, que elege os programas de prevenção e atendimento à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes como um direito de

proteção especial e como um dever a ser garantido pela família, pela sociedade e, em última instância, pelo Estado.

 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
VII - programas de prevenção e atendimento especializado  à criança e ao adolescente dependente de
entorpecentes e drogas afins.[15]

 

            A orientação constitucional transcrita acima vem ao encontro do que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) preceitua a

respeito da prevenção às drogas:

 
A efetiva prevenção é fruto do comprometimento, da cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos da
sociedade brasileira e dos órgãos governamentais, federal, estadual e municipal, fundamentada na filosofia da
“Responsabilidade Compartilhada”, com a construção de redes sociais que visem a melhoria das condições de vida e
promoção geral da saúde.[16]

 

Sendo assim, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD)[17] sustenta que estas medidas
preventivas devem ser pautadas e direcionadas ao desenvolvimento humano, ao  estímulo à educação para a vida
saudável (compreendendo a prática de esportes, cultura, lazer), à disseminação do conhecimento sobre drogas (com
embasamento científico)  e do engajamento da família, da escola e da sociedade na multiplicação dessas ações.[18]
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A conjetura que se forma a partir desses textos legais reporta-nos a construção de certa trajetória no que tange à prevenção das drogas,

que envolve múltiplos setores, em especial, a segurança pública, a saúde e os direitos da criança e do adolescente. A drogadição é um problema

endêmico na sociedade contemporânea, cuja solução não pode mais ser postergada. Se não é possível sua erradicação, deve-se, pelo menos,

almejar formas de amenizá-lo, bem assim, de seus efeitos. Logo, a criação e o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas de prevenção

à drogadição é uma medida imperiosa e de cunho impreterível, que exige a colaboração de todos os setores da sociedade.

 

3. Políticas públicas: definição, fundamento, previsão constitucional e sua aplicabilidade como meio apto a efetivar medidas de prevenção

à drogadição

 

            As “políticas públicas” constituem tema muito focado atualmente e que ganha destaque em diversas áreas do direito, como na área penal,

tributária, constitucional, civil, etc. Porém, antes de se falar em políticas públicas, é necessário ter domínio de sua noção, fundamentos e limites,

ou seja, em última instância, caracterizá-las.

 

Vários são os conceitos elaborados sobre políticas públicas, sendo que se pode vislumbrar a presença de um elemento comum entre eles,

qual seja, o fato de o núcleo central do conceito estar focado no conjunto de ações promovidas pelo Estado com vistas a atender um determinado

fim, geralmente de cunho econômico e/ou social.

 

Trazendo à tona a noção do interesse público, que estaria relacionado com o fim das atividades do Estado, Patrícia Lucchese aponta que

as políticas públicas

 
podem ser definidas como conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do
Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. São também definidas
como todas as ações de governo, divididas em atividades diretas de produção de serviços pelo próprio Estado e em
atividades de regulação de outros agentes econômicos.[19]

           

Nesse campo, é central o papel do Estado no processo de formação de políticas públicas, cujos resultados não dependem “apenas de sua

coerência econômica, mas também de sua viabilidade política e das opções institucionais. Isto ainda é mais facilmente perceptível no caso das

políticas de desenvolvimento a longo prazo, cujo objetivo seja a melhoria das condições sociais da população”.[20]
 

            Ana Cláudia N. Capella levanta o seguinte questionamento: “Como um idéia se insere no conjunto de preocupações dos formuladores de

políticas, transformando-se em uma política pública?”[21] Para responder a esta pergunta, ela se utiliza do ensinamento de Kingdom, segundo o

qual as políticas públicas são formadas por um conjunto de quatro processos, a saber: “o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas; a

consideração das alternativas para a formulação de políticas públicas, com base nas quais as escolhas serão realizadas; a escolha dominante entre o

conjunto de alternativas disponíveis e, finalmente, a implementação da decisão”.[22] 

 

Em se tratando do fundamento das políticas públicas, este se encontra na própria necessidade de concretização de direitos por via de

prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando e harmonizando todas as demais.

Ademais, analisando o caso brasileiro, denota-se que o processo de desenvolvimento é marcadamente fundado em decisões políticas.[23]
 

Não se pode olvidar, contudo, que tais políticas públicas, aqui entendidas no sentido de fundamentação e diretrizes para as ações do

Estado, necessitam perquirir sua legitimidade na seara constitucional.[24] Diferenciando as políticas públicas em ações negativas ou positivas do
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Estado, o Professor Hugo Thamir Rodrigues alerta que o resultado que as últimas que devem perquirir se dá em decorrência do contexto

constitucional:

 
Políticas públicas (...) podem ocorrer de forma negativa ou positiva, no sentido do “não agir” ou “agir
do Estado”. Quando este não intervém nos preços do combustível e nas taxas de câmbio,
exemplificadamente, atua de forma negativa, privilegiando as leis de mercado e, em tese, deixando de
proteger faixas de sua população, quaisquer que sejam; já, quando age de forma positiva, direciona
ações em prol de determinado segmento social, qualquer que seja, buscando um resultado que, por
força do contexto constitucional, busca, ou deveria buscar, o desenvolvimento e a inclusão social.[25]

 

Seguindo orientação semelhante, Caroline Fockink Ritt vislumbra o conceito de políticas públicas como a ação coletiva desenvolvida

pelo Estado em resposta às demandas que brotam na sociedade, como forma de expressão do compromisso público que deverá operar, a longo

prazo, em determinado setor. Alerta ainda para a finalidade das políticas públicas, que seria a de realizar os direitos sociais declarados e garantidos

em lei.[26] Utilizando-se do magistério de Carvalho, termina por elucidar que:

 
Diz-se “política pública” porque não é uma atividade exclusiva do Estado. Não se pode associar a
palavra pública, necessariamente, com política, no sentido de ser sinônimo de ação estatal ou
ingerência governamental. Possui, sim, identificação com a coisa pública, ou seja, coisa de todos. É um
espaço de atuação tanto do Estado como da sociedade. Expressa a conversão de decisões privadas em
decisões e ações públicas, que afetam a todos. É a ação pública em que, além do Estado, a sociedade
passa a ter a responsabilidade, poder decisório e condições de exercer o controle sobre as suas próprias
decisões.[27]

 

Logo, o que se pode apreender é que as políticas públicas funcionam como um espaço de convergência de decisões privadas em públicas,

gerando reflexos em toda a sociedade. Para o que aqui interessa, que diz respeito à drogadição, deve-se pensar em duas vertentes principais de

políticas públicas: uma que diz respeito às políticas públicas para a saúde e outra, que diz respeito às políticas públicas relacionadas à segurança

pública.

 

Tal abordagem se faz necessária, pois, segundo estudo elaborado pelo Professor Eduardo T. Coelho, da Universidade Federal de Santa

Catarina, deve-se distinguir dois momentos sobre o problema das drogas: até que ponto este problema faz parte da saúde pública e da segurança

pública, ou seja, qual o momento exato em que o problema sai da esfera da saúde e entra na esfera da segurança e vice-versa? Primeiramente,

antes de responder tal assertiva, ele afirma que a questão só passa a pertencer a uma das esferas quando não foi realizado nenhum trabalho de

prevenção. Entretanto, considerando que o programa de prevenção não logrou êxito, torna-se claro que se está diante de um problema da saúde

quando o usuário encontra sua vida prejudicada em decorrência do uso, a partir do momento em que fica privado de executar as tarefas normais

que fazia antes de se entorpecer, quando passa a tomar consciência de que aquelas substâncias estão lhe danificando, porém, é incapaz de se abster

de usá-las, ou, ainda, quando se vê frente ao fato de que não consegue mais viver longe da droga e chega ao extremo de cometer crimes, desde

roubar até matar, apenas para sustentar seu vício. Assim, a partir do momento em que a pessoa perde o controle, que não tem mais domínio sobre a

sua própria vontade, é o momento em que o tratamento torna-se alternativa e, até mesmo, medida indispensável.[28]
 

O supracitado autor alerta ainda sobre a complexidade do problema, já que muitas pessoas começam a fazer uso dessas substâncias de

forma quase que “inocente”. No entanto, dadas as proporções que este uso pode atingir, a questão toma contornos que a transfiguram e podem

levar à dependência e desencadear uma série de fatores de risco, até chegar ao ponto de se tornar um problema de segurança pública. Eis suas

considerações:

 
Há casos complicados em que a pessoa começa a fazer uso somente para dar um “barato” naquele momento, talvez
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para comemorar com amigos uma fase ou um acontecimento muito feliz, ou talvez, pelo contrário, para fugir, ter
alívio, de um momento muito difícil, de uma realidade que ele não está suportando. Porém, por uma variedade de
circunstâncias este indivíduo começa a usar essas substâncias com uma maior freqüência até que, sem se dar conta,
passa a ser um dependente químico. E a situação se agrava ainda mais quando acontece do viciado não conseguir mais
dormir, e para curar a insônia ele se droga. No outro dia, como não conseguiu dormir direito, está cansado, e para
acabar o cansaço, se droga. E como a vida fica sem muita disciplina, ele também perde a fome e também faz o uso da
droga para voltar a ter apetite. Resumindo, ele vive em função da droga. O problema passa a ser da área da segurança
quando o viciado, para ter acesso a droga, vende algum objeto de sua própria casa ou rouba ou furta algum objeto;
quando alguém tenta tomar posse de uma “boca de fumo” e conseqüentemente gera um tiroteio; quando o traficante
através da violência se torna poderoso e comanda uma quadrilha espalhando o terror na localidade, cobrando um
aluguel dos pobres moradores que vivem naquela área, não deixando as pessoas transitarem pelo local livremente,
obrigando os comerciantes a simplesmente fechar suas lojas durante o horário comercial, quando a polícia não pode
entrar naquele lugar a não ser em operações especiais.[29]      

 

Com base no exarado, pode-se construir uma pequena noção do efeito “reação em cadeia” que a droga pode causar e que, infelizmente,

de uma forma ou de outra, coloca a sociedade como um todo vulnerável às suas conseqüências. Nesse sentido, o fracasso do modelo

punitivo/repressivo nos mostra que é hora de se pensar em soluções (políticas) que primem por unir esforços tanto públicos quanto privados:

 
Considera-se que o Estado em conjunto com a sociedade devem buscar prover as condições indispensáveis, por meio
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doença e de outros agravos e ao estabelecimento
das condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados para a problemática do uso
indevido de drogas.[30]

 

 Corroborando com a idéia de que os esforços devem envolver todos os setores, o já citado Grecco Filho ressalva que não se pode olvidar

que o extermínio por completo da drogadição, ainda que constitua o objetivo final, dificilmente será alcançado, o que, por outro lado, não impede

que se possa chegar a índices aceitáveis, condizentes com a realidade:

 
O ataque, portanto, deve ser total e em todas as frentes para que se possa obter algum êxito, mas há que se reconhecer
a real impossibilidade de eliminação completa do vício, que se enumera entre os males sociais cuja erradicação, posto
que deva ser a meta desejada, jamais se obterá completamente. Nas sociedades organizadas, há que se contentar com
um índice tolerável, que deverá ser o menor possível, mas que não será reduzido a zero pela inexistência de uma
“vacina” que venha a prevenir a incidência do mal.[31] 

 

Ana Maria Melcop afirma que nenhuma ação preventiva deve objetivar a supressão do uso do álcool e de outras drogas, preconizando a

abstinência do uso, mas deve sim pautar-se nos distintos padrões de consumo: recreativo, abusivo e dependência.[32]
 

Aliás, durante muito tempo investiu-se no ideário de que a solução para tratar das conseqüências do uso abusivo das drogas passava pela

sua erradicação, ou seja, acreditava-se possível retirar a droga de circulação, extinguindo a possibilidade de uso. O paradigma predominante no

início do século passado era o higienista, que adotava métodos impositivos em nome da saúde coletiva, provocando contra-reações populares, não

alcançando os objetivos propostos. Esta visão de saúde percebia a doença por um viés preconceituoso, pois a extinção do “mal” se dava com a

exclusão do “doente” do convívio em sociedade.[33]
 

Note-se que uma intervenção preventiva deve estar alicerçada em estratégias pragmáticas na área da saúde pública e compartilhar dos

princípios de cidadania e de direitos humanos. Atualmente, um exemplo é a estratégia da Redução de Danos, que visa minimizar as resultados

adversos do uso de drogas lícitas e ilícitas e, assim, suas circunstâncias de risco. Outro aspecto de relevância a observar é que a prevenção não

pode ser improvisada, porquanto necessita de planejamento. Em se tratando do uso indevido de drogas, o planejamento de qualquer ação

preventiva não pode ser dissociado de outras ações essenciais para a melhoria das condições de vida dos seus usuários.[34]
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Outra idéia que também se deve ter pressuposta quando se fala em políticas públicas de prevenção à drogadição, como referido

anteriormente, é a de que tais políticas envolvem um somatório de tanto políticas públicas na área da saúde quanto de políticas públicas na área da

segurança, pois, como demonstrado, essas são as grandes áreas envolvidas diretamente no tratamento da matéria.

 

A tarefa específica das políticas públicas de saúde em relação às outras políticas públicas da área social (entenda-se aqui, voltadas à

prevenção à drogadição) consiste em direcionar as funções públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos

indivíduos e da coletividade.[35]
 

Já a questão do desenvolvimento de políticas públicas de segurança pública abarca uma questão muito mais complexa, que é a da inclusão

social. Qualquer pessoa que se vê desprovida de condições mínimas de dignidade ou que, as tendo, não vê perspectivas de vida, fica à margem da

sociedade, tendendo a ser uma pessoa mais vulnerável a tentar compensar suas frustrações através de alguma espécie de fuga: seja ela pela opção

por uma vida na criminalidade, seja ela pelo seu envolvimento com entorpecentes, ou, ainda, por ambas. Nas palavras do ex-secretário nacional

de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares,

                                                                              
para competir, para disputar menino a menino, menina a menina com a fonte de sedução criminosa, o poder público
municipal teria de proporcionar benefícios materiais, como emprego e renda, e simbólico-afetivos, como valorização,
acolhimento e pertencimento, restituindo visibilidade e autoestima, o que, por sua vez, exigiria uma espécie de
"customização" das políticas públicas, focalizando seus destinatários como indivíduos em grupo, não como massa
amorfa ou mero segmento popular. Para valorizar cada jovem é preciso aplicar políticas públicas que criem
oportunidades de exercício de suas virtudes e potencialidades criativas e expressivas. Mas isso ainda não basta. É
necessário criar também as condições para que as virtudes expressas sejam identificadas e reconhecidas, o que requer
estruturas dialógicas intra e inter-grupais.[36]

 

Ademais, Soares avalia que em muitos estados brasileiros, a matriz da violência é o tráfico de armas e drogas – sendo o primeiro

financiado pelo segundo – e ambos induzindo à expansão e à intensificação da violência presente nas práticas criminais, que ocorre tanto no

atacado quanto no varejo. Sua crítica está no fato de que a dinâmica do comércio ilegal atacadista é operacionada, sobretudo, por criminosos de

"colarinho branco", capazes de lavar dinheiro com desenvoltura de profissionais das finanças ilegais. Justamente esses são os que permanecem

impunes, imunes às ações. “Nas áreas pobres em que o comércio varejista se instala, é que se disseminam as mortes de meninos em confrontos

entre grupos rivais ou com policiais, nas incursões bélicas a que, quase sempre, se resumem as chamadas ‘políticas de segurança’”.[37]
 

Assim sendo, o já conhecido e não solucionado problema do setor social – e aí entra também a falta de políticas públicas de inclusão

social, a desigualdade, a má distribuição de renda – ainda é o grande causador e potencializador de outros graves desarranjos sociais, como é o da

violência desencadeada pelo mercado paralelo das drogas.

 

CONCLUSÃO

 

            Nesse contexto, as políticas públicas se mostram como instrumentos hábeis e aptos a materializarem formas de prevenção, que devem ser

entendidas em seu sentido lato, ou seja, como toda ação que venha a evitar que: a) a pessoa se torne vulnerável e experimente a droga; b)

experimentando (usuário), que não venha a desenvolver a dependência e se; c) instaurada a dependência, que se destinem os melhore métodos para

a recuperação deste indivíduo.

 

Por tratar-se de um problema que vem se arrastando pelas últimas décadas, sua solução não está na adoção de ações mediatistas, de
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cunho meramente repressivo, mas da definição de ações em longo prazo, que vão muito além dos esforços rotineiros do sistema penal punitivo, o

qual já deflagrou sua patente fragilidade e incapacidade em contornar a questão, uma vez que esta atingiu proporções que inviabilizam a tomada de

responsabilidade por apenas um setor social. Sendo assim, o mais coerente é que se proceda a um empenho de cooperação entre todos os atingidos

pelos malefícios da drogadição, ou seja, que haja uma tomada de responsabilidade plurilateral: que Estado, sociedade e cidadãos, considerados

individualmente, se proponham a unir esforços e materializar ações preventivas ao uso indevido de drogas. O processo de construção de políticas

públicas de prevenção à drogadição exige, portanto, a participação social como elemento essencial para sua legitimação.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESTUDOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CRIME E
MEIOS DE COMUNICAÇÃO

LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS ESTUDIOS ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE CRIMEN E
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Marília De Nardin Budó

RESUMO
A partir do conceito de interdisciplinaridade, o trabalho busca problematizar os pressupostos
teóricos de que partem alguns estudos atuais desenvolvidos no campo da Psicologia sobre a
relação entre crime e mídia. O artigo apresenta alguns desses trabalhos, que se centram na
influência dos meios de comunicação na adoção de comportamentos agressivos, violentos e/ou
criminosos por parte dos receptores. Parte, em seguida, para a análise do paradigma etiológico
adotado, estabelecendo críticas ao mesmo a partir do paradigma da reação social desenvolvido
na Criminologia desde a década de 1960. A seguir, analisa os mesmos estudos no enfoque da
Comunicação social, questionando a adoção de uma perspectiva dos efeitos em curto prazo, tese
essa abandonada em seu campo de origem desde a década de 1950. Por fim, expõe algumas
pesquisas atuais envolvendo o tema nos campos da Criminologia e da Comunicação social,
conferindo ênfase à newsmaking criminology. Conclui com a necessidade de um enfoque crítico
nos estudos sobre violência na mídia e agressão, a começar pela crítica aos seus pressupostos
teóricos, de modo a evitar a indesejada reprodução dos estereótipos a respeito do tema, e a
consequente legitimação da violência estrutural.
PALAVRAS-CHAVES: interdisciplinaridade; meios de comunicação; newsmaking criminology;
criminologia crítica; teorias da comunicação

RESUMEN
Basado en el concepto de la interdisciplinariedad, al artículo trata de cuestionar los supuestos
teóricos de algunos estudios desarrollados en el campo de la psicología sobre la relación entre la
delincuencia y los medios de comunicación. El artículo presenta algunos de estos estudios, que
se centran en la influencia de los medios de comunicación sobre el comportamiento agresivo,
violento y / o criminales por los receptores. Parte, a continuación, al análisis del paradigma
etiológico utilizado en estas investigaciones, estableciendo críticas con base en el paradigma de
la reacción social, desarrollado en el campo de la criminología desde la década de 1960. A
continuación, examina los mismos estudios sobre el punto de vista de la comunicación social,
cuestionando la adopción de una perspectiva de los efectos en el corto plazo, tesis abandonada
en su campo de origen desde la década de 1950. Por último, introduce algunas investigaciones
actuales sobre el tema en los ámbitos de la criminología y de la comunicación social, con énfasis
en la newsmaking criminology. Se concluye con la necesidad de un enfoque crítico en los
estudios sobre violencia en los medios y agresión, a partir de la crítica de sus presupuestos
teóricos, a fin de evitar la reproducción no deseada de los estereotipos sobre el tema, y la
legitimación de la violencia estructural.
PALAVRAS-CLAVE: interdisciplinariedad; medios de comunicación; newsmaking criminology;
criminología crítica; teorías de la comunicación.

Introdução
 

Uma disciplina científica pode ser caracterizada através de alguns critérios, como, por exemplo, o
domínio material sobre o objeto de estudo; o domínio de estudo sobre o objeto material; os métodos
adotados; os instrumentos de análise; as aplicações; as contingências históricas (JAPIASSU, 1976). A
modernidade se caracterizou justamente por permitir a constituição de objetos, métodos, conceitos e
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teorias que formassem a fronteira entre cada disciplina, garantindo, assim, uma (hiper)especialização
(MORIN, 2000).

Essa tradição permanece inexorável, a despeito das veementes críticas estabelecidas a partir da
década de 1970. Cada vez mais se evidencia a situação apresentada por Morin (2000, p. 37): “a
inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos,
compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários”.

A partir da concepção de multidimensionalidade dos objetos de pesquisa das ciências sociais e
humanas (MORIN, 2000), este trabalho se propõe a problematizar os estudos sobre violência, crime e
mídia a partir de pesquisas recentes provenientes da psicologia, como disciplina, em contraponto com as
pesquisas em comunicação social e em criminologia sobre o mesmo objeto. Dada a importância do tema
para as três disciplinas, o objetivo da análise é o de confrontar, epistemologicamente, os diferentes olhares
lançados ao mesmo, sem a pretensão de exaurir todos os aportes teóricos possíveis de serem apresentados
sobre ele.

O artigo apresenta, primeiramente, alguns trabalhos que se centram na influência dos meios de
comunicação na adoção de comportamentos agressivos, violentos e/ou criminosos por parte dos receptores.
Parte, em seguida, para a análise do paradigma etiológico adotado, estabelecendo críticas ao mesmo a
partir do paradigma da reação social. A seguir, analisa os mesmos estudos no enfoque da comunicação
social, questionando a adoção da perspectiva dos efeitos em curto prazo, tese essa abandonada em seu
campo de origem desde a década de 1950. Por fim, expõe algumas pesquisas atuais envolvendo o tema
nos campos da criminologia e da comunicação social, conferindo ênfase à newsmaking criminology.

 
1 A indução do comportamento violento pelos meios de comunicação: estudos sobre violência, crime
e mídia na psicologia

 
É praticamente senso comum que crianças não devem ser expostas a cenas violentas. A começar

pela legislação brasileira, as crianças são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu
artigo 74, o qual foi recentemente regulamentado pela Portaria n° 264, de 09 de fevereiro de 2007 do
Ministério da Justiça. Assim, a presença de cenas de sexo e violência em qualquer programa de televisão,
cinema ou espetáculo público deve ser avaliada para a classificação etária dos mesmos (BRASIL, 1990;
2007). Ainda, a sociedade civil, através de organizações não governamentais, vem problematizando a total
liberdade da mídia para expor conteúdos impróprios para determinados públicos.

Daí à pressuposição de que a violência nos meios será reproduzida pelas crianças através de
comportamentos agressivos existe um abismo, o qual pesquisas no ramo da psicologia, através da
experimentação, buscam diminuir. São inúmeros os trabalhos, em diferentes países, que buscam responder
aos questionamentos: a observação da violência pode tornar as pessoas mais agressivas do que seriam
naturalmente? Em que medida um comportamento agressivo pode ser influenciado pela observação da
violência na mídia? Basicamente, o método adotado para responder a essas questões tem sido a
manipulação de vários fatores situacionais e motivacionais antes e após a apresentação de filmes
agressivos aos participantes, e a oportunidade posterior destes engajarem-se em alguma forma de
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comportamento agressivo (GOMIDE, 2000).
Os primeiros estudos sobre o impacto da violência midiática no comportamento individual surgiram

a respeito de livros, ainda no século XIX, passando, no início do século XX a terem como objeto o cinema
(GRIMES; ANDERSON; BERGEN, 2008), e, posteriormente, a televisão. Uma primeira visão diz respeito
ao efeito de imitação possível de ocorrer quando, individualmente, uma pessoa copia exatamente os meios
e circunstâncias através das quais um personagem, exposto através da ficção, ou uma pessoa real, exposta
através do jornalismo, praticou determinado crime. É o chamado “efeito copycat” (SURETTE, 2007, p. 74;
2002, p. 46).

Uma das principais referências nos estudos sobre a imitação dos comportamentos agressivos é
Albert Bandura, respeitado autor do ramo da psicologia, que começou a desenvolver sua pesquisa na
década de 1960. Em um de seus textos, o autor, em co-autoria com Ross e Ross, busca determinar “a
medida na qual modelos agressivos mediados por filmes podem servir como uma fonte importante de
comportamento imitativo” (BANDURA; ROSS; ROSS, 2010, p. 382, tradução livre). Após submeter três
grupos de crianças a cenas de agressão de uma pessoa com um bobo-doll, boneco conhecido no Brasil
como João-bobo, respectivamente, na vida real, através da mediação por um filme, e em um desenho
animado, cada uma das crianças era deixada em uma sala onde havia um João-bobo e outros brinquedos,
os quais poderiam ser agressivos ou não agressivos, podendo propiciar comportamentos imitativos ou não-
imitativos. O resultado apresenta-se da seguinte forma:

 
“Com efeito, os dados disponíveis sugerem que, das três condições experimentais, a exposição dos
seres humanos em filme retratando a agressão foi o mais influente para provocar e moldar o
comportamento agressivo. Indivíduos nessa condição, em relação ao grupo controle, apresentaram
maior agressão total, maior agressão imitativa, maior comportamento parcialmente imitativo, como
sentar no João Bobo e agredir com o bastão, e eles se engajaram em brincadeiras com armas
significativamente mais agressivas. Além disso, eles realizaram brincadeiras com arma
significativamente mais agressivas do que os indivíduos que foram expostos a modelos agressivos na
vida real” (BANDURA; ROSS; ROSS, 2010, p. 388, tradução livre).

 
Como em qualquer pesquisa experimental, a conclusão extraída do resultado traz uma

generalização: a de que as crianças são influenciadas diretamente em seu comportamento pelas ações
agressivas que são expostas a elas, em especial se mediadas através de filmes. Essa é a tese defendida pela
teoria da aprendizagem social, buscando demonstrar que as crianças incorporam padrões de
comportamento a que têm acesso através dos meios de comunicação (NJAINE; MINAYO, 2004).

Essas pesquisas dizem situar-se, ainda, no cognitivismo, concepção que se contrapõe à ideia de que
a qualquer estímulo a resposta se dará de maneira automática em seres humanos, havendo a necessidade
de se verificar o tipo de leitura realizada, a apropriação da mesma para depois visualizar a resposta
(GRIMES; ANDERSON; BERGEN, 2008). Entretanto, se no cognitivismo o enfoque é conferido à mente,
os métodos das pesquisas são mais próximas do behaviorismo, pois não se preocupam em estudar os
processos mentais que levam o indivíduo a determinado comportamento, mas simplesmente estudam o
comportamento resultante do estímulo.

No Brasil, um trabalho interessante, por se basear na linha de Bandura, é o de Gomide, o qual
analisou o comportamento de crianças em jogos de futebol antes e após a exposição a cenas de violência
(GOMIDE, 2000). No mesmo sentido, é possível relacionar um grande número de trabalhos, como, por
exemplo, o de Batista, Fukahori e Haydu (2004, p. 89), o qual investigou “os efeitos de um filme com
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cenas de violência sobre o comportamento agressivo de crianças por meio da diferença no grau de
agressividade expresso em redações feitas antes e após o filme”. As conclusões costumam confirmar as
hipóteses: a partir do estudo em laboratório identifica-se a relação entre a recepção das cenas violentas e a
adoção de um comportamento mais agressivo do que o demonstrado antes da exibição das mesmas.

Além do estudo geral do comportamento agressivo decorrente da exposição à violência, há estudos
ligados mais diretamente à indução de comportamentos criminosos, que questionam se há relação entre o
aumento ou diminuição de crimes violentos em relação ao aumento ou diminuição de filmes violentos
reproduzidos nas salas de cinema (DAHL; DELLAVIGNA, 2009). Outros estudos nessa linha trabalham
com a questão da dessensibilização à violência no curto prazo, decorrente da observação de cenas
violentas. É o caso do trabalho de Fanti et. al,(2009) realizado com um grupo de  96 estudantes. Os
resultados da pesquisa sugeriram que

 
“a exposição repetida à violência da mídia reduz o seu impacto psicológico no curto prazo, portanto
dessensibilizando os espectadores à violência. Como um resultado, os espectadores tenderam a sentir
menos solidariedade em relação às vítimas de violência e realmente gostam mais da violência retratada
na mídia”.

 
Além do cinema, a violência na televisão costuma ser um dos enfoques principais dessa linha de

estudos sobre crime e mídia, sempre com a adoção do mesmo método experimental e indutivo. Um desses
trabalhos, realizado a partir da exposição de pessoas a cenas violentas, conclui que “[...] os participantes
que viram qualquer tipo de agressão física foram posteriormente mais física e relacionalmente agressivos
do que aqueles que viram o clipe não-agressivo” (COYNE; NELSON, 2008, p. 1553).

A violência na televisão pode vir através de cenas de filmes, de desenhos animados, novelas, mas
também de noticiários e lutas. É a hipótese de que parte Phillips (1983) para verificar se quantitativamente
há um impacto no número de homicídios logo após a transmissão de lutas de boxe peso pesado.

A maior parte dos estudos diz respeito à influência da violência da mídia em crianças e
adolescentes. Um estudo diferenciado nesse sentido é o apresentado por Boxer et. al., no qual os autores
buscam analisar se as preferências de programas televisivos violentos na infância e na juventude
propiciam maiores riscos de comportamentos agressivos posteriores. Assim, esse estudo parte de efeitos a
médio prazo, e leva à conclusão de que “[...] as preferências de violência na mídia na infância e na
adolescência contribuíram significativamente para a predição de violência e agressão geral no total de
riscos cumulativos” (BOXER, 2009). É este também o enfoque de Huesmann e Miller (apud SAVAGE,
2004), no sentido de que o comportamento social é guiado por scripts cognitivos que são armazenadas na
memória das pessoas. “Pessoas agressivas são aquelas que regularmente restauram e empregam scripts que
enfatizam respostas agressivas” (SAVAGE, 2004, p. 101).

Continuando nessa esfera da infância, cabe ainda acrescentar a emergência nos últimos anos de
estudos a respeito da influência dos jogos de vídeo-game violentos no comportamento agressivo
(FARRAR; KRCMAR; NOWAK, 2006; MÖLLER; KRAHE, 2009).

A identificação paradigmática dessas pesquisas sobre a relação entre violência/crime e meios de
comunicação no campo da psicologia, com a criminologia e a comunicação social pode começar a ser
analisada a partir dos próprios questionamentos de que partem as pesquisas citadas: a violência nos meios
de comunicação de massa provoca efeitos diretos no comportamento dos espectadores? A hipótese
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desenvolvida é a de que “a representação da violência e da agressividade favorece o interesse pela
violência e provoca um aumento dos atos de violência e da agressividade, sobretudo nos jovens”
(SMAUS, 1978, p. 354).

Esse é um questionamento que pressupõe 1) a possibilidade de ocorrerem efeitos a curto prazo dos
meios de comunicação; 2) a possibilidade de os meios de comunicação serem uma causa de
comportamentos agressivos/violentos/criminosos. No campo da Comunicação social, o primeiro
questionamento confirma a perspectiva desenvolvida pela teoria da agulha hipodérmica; no campo da
Criminologia, a segunda questão corresponde à adoção do paradigma etiológico.

Ambos os questionamentos, entretanto, sofreram poderosas críticas nos dois campos citados, que
mudaram a história dos mesmos nos últimos cinquenta anos. Os próximos dois tópicos têm por objetivo
apresentar essas críticas e as rupturas de paradigma que tiveram lugar na criminologia e na comunicação
social, de modo a objetar os pressupostos implícitos das pesquisas sobre o mesmo objeto em psicologia. O
tópico 2 corresponde à perspectiva da criminologia, enquanto o tópico 3 trata do enfoque da comunicação
social.

 
2 Correspondência paradigmática entre o campo psicológico e criminológico nos estudos sobre crime
e mídia: do paradigma etiológico ao paradigma da reação social

 
O surgimento da criminologia como disciplina tem como principal antecedente a antropologia

criminal, disciplina criada pelo italiano Cesare Lombroso em meados do século XIX. É esse período
histórico marcado pelo desenvolvimento das ciências naturais, como a biologia, as quais têm como
característica o uso do método empírico-experimental, e a investigação dos fenômenos biológicos através
de uma perspectiva causalista (BARATTA, 2002).

Tão evidente é a influência da biologia no surgimento da antropologia criminal, que um dos feitos
de seu criador foi o de catalogar os tipos de criminosos em classes, conforme o tipo de crime pelo qual
havia sido condenado (LOMBROSO, 2007). A etiologia do crime, ou seja, a busca das causas da
criminalidade, começa aí a ser estudada, vindo a dominar boa parte das pesquisas na área.

Essa seção apresenta o paradigma etiológico da criminologia, de modo a demonstrar a filiação
epistemológica e metodológica das pesquisas que buscam identificar na mídia uma possível causa da
agressividade/violência/criminalidade (2.1), passando, a seguir, a apresentar as críticas a essa perspectiva a
partir do enfoque da reação social (2.2).

 
2.1  A busca incessante pelas causas da criminalidade

 
O período histórico que marcou o desenvolvimento da criminologia como disciplina foi marcado

pelo paradigma positivista, o qual marcou profundamente a disciplina, seja na escolha de seu objeto, seja
na escolha de seu método. A busca de isenção de noções religiosas, morais, abstratas foi, primeiramente,
uma forma de reação ao que a chamada Escola Clássica do direito penal propunha sobre a matéria. Assim,
a criminologia positivista via a disciplina como ciência causal-explicativa, tratada e desenvolvida a partir
do método empírico-experimental. Portava a possibilidade de “uma explicação “cientificamente”
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fundamentada das causas do crime e, por extensão, de uma luta científica contra a criminalidade, em cujo
combate – argumentavam os positivistas – o classicismo havia fracassado” (ANDRADE, 2003a, p. 75).

Se Lombroso, com a influência spenceriana, encontrava como causas da criminalidade fatores
biológicos, rapidamente tal pensamento sofreu a oposição daqueles que passaram a identificar uma
combinação sociobiológica para determiná-las. Segundo a Escola de Lyon, por exemplo, “o sujeito é um
micróbio inofensivo até que, em contato com um meio ambiente propício (caldo de cultivo), encontra as
condições que lhe permitem evoluir como um criminoso” (ELBERT, 2007, p. 48).

Destaca-se nessa orientação o pensamento de Enrico Ferri, discípulo de Lombroso, o qual afirma
que “o homem é uma máquina que não administra em seus atos nada mais do que o que recebe do meio
físico e moral em que vive”. Assim, é a lei de causalidade que rege a vida, ou seja, o homem, “submetido
a certa combinação de causas fisiológicas e psíquicas não pode reagir senão de uma forma
predeterminada” (ELBERT, 2007, p. 52).

Apesar das discordâncias apresentadas quanto às diferentes causas da criminalidade, se biológicas,
sociológicas, psíquicas, telúricas etc., todas essas aproximações têm uma característica principal em
comum: o paradigma do qual partem. O paradigma etiológico marcou, portanto, a origem da criminologia,
sendo que até os dias atuais é possível se encontrar manuais que definem a disciplina como aquela que
estuda o criminoso, o crime, determinantes endógenas e exógenas que atuam sobre o delinquente, além dos
métodos para prevenir o crime (FERNANDES, 2002).

Essas ideias causalistas e deterministas partem de alguns pressupostos que devem ser pontuados: 1)
o criminoso ou desviante é um anormal; 2) a criminalidade ou desvio são exceções, a regra é agir
conforme as normas jurídicas e sociais; 3) a delinquência é reversível através de tratamento; 4) concebe-se
o crime como ente natural.

Da busca pelo tratamento origina-se a criminologia clínica, a qual, conhecedora das causas do
comportamento criminoso, e identificando a prognose do caso, permite ao clínico perseguir “a modificação
de aspectos afetivos, cognitivos, conativos, no caso dos psicológicos; anatômicos ou fisiológicos se eles
são orgânicos, assim como os de ordem social [...] que possam vincular-se com a etiologia do
comportamento delitivo” (ELBERT, 2007, p. 78).

Uma das importantes consequências dessa abordagem é a ausência de questionamentos a respeito
de seus pressupostos. Primeiramente, sobre o que é crime, o que é violência, agresssividade, entre outros
conceitos usados de maneira acrítica por seus defensores. O conceito de crime, entretanto, é vinculado a
uma definição jurídica. O conceito de violência, por sua vez, é aquele da violência individual, praticada
por uma minoria, “a qual se encontra, por sua vez, no centro do conceito dogmático de crime, imunizando
a relação entre a criminalidade e a violência institucional e estrutural” (ANDRADE, 2003b, p. 37).

Como nota Andrade, apesar de o paradigma etiológico ter sido duramente criticado a partir da
década de 1960 com a ruptura de paradigma em criminologia,

 
“As representações do determinismo/ criminalidade ontológica/ periculosidade/ anormalidade/
tratamento/ressocialização se complementam num círculo extraordinariamente fechado conformando
uma percepção da criminalidade que se encontra, há um século, profundamente enraizada nas agências
do sistema penal e no senso comum (ANDRADE, 2003b, p. 37)”.
 

Não apenas nas ruas a noção determinista é difundida, mas também na academia a criminologia
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etiológica não foi abandonada em algumas escolas, notadamente naquelas ligadas à medicina e à
psicologia.

As pesquisas sobre crime e mídia apresentadas no tópico anterior, desenvolvidas especialmente no
campo da psicologia se coadunam com o paradigma etiológico na medida em que se atentam para o
questionamento sobre se os meios de comunicação de massa, através de conteúdos violentos seriam
possíveis causadores da adoção de comportamentos agressivos/criminosos por parte de seus receptores.
Como visto no primeiro tópico, a conclusão mais freqüente é a que responde positivamente a tal
questionamento, através da experimentação.

Essa perspectiva se coaduna com a investigação a respeito dos chamados fatores criminógenos: o
ambiente social, os traumas de infância, a genética, passam a ser detectados como possíveis causas da
criminalidade, assim como o contato com cenas violentas através dos meios de comunicação pode ser um
fator que induza ao comportamento violento. Para admitir essa metodologia, pelo menos três pressupostos
são exigidos. O primeiro é a acepção do crime como um ente dado naturalmente, ontológico. O segundo é
a crença de que o crime se constitui em ação excepcional, que rompe com a estabilidade social e faz de
seu agente um criminoso, sujeito diferenciado, senão anormal, e daninho à sociedade. E o terceiro, a ideia
de que há a possibilidade de reversão da situação, através do controle das causas, no caso, o controle das
mensagens transmitidas pelos meios de comunicação.

A seguir apresentar-se-ão os questionamentos ao paradigma etiológico pelos teóricos da reação
social, de modo a apontar, a partir desse marco teórico, as críticas que devem ser formuladas àquelas
pesquisas.

 
2.2 O paradigma da reação social e as pesquisas sobre mídia e crime

 
Apesar de terem ganhado as ruas (ANDRADE, 2003), os pressupostos da criminologia positivista

foram superados há pelo menos quarenta anos na academia. A crítica ao paradigma etiológico, ou seja, à
busca das causas do comportamento desviante e/ou criminoso começa por desconstruir cada um dos
pressupostos do positivismo, a partir da concepção de delito natural e de criminalidade como exceção. A
ruptura de paradigma em criminologia (BARATTA, 2002) começa a tomar corpo na sociologia norte-
americana da década de 1950 e chega, na década de 1960 à construção da teoria do etiquetamento,
deixando a disciplina de se centrar no estudo das causas da criminalidade para ter como objeto de pesquisa
o controle social.

Compreendendo o desvio social como uma construção, resultante das interações sociais, o enfoque
do etiquetamento rompe com a criminologia tradicional ao perceber que o desvio/crime e o
desviante/criminoso não são dados pré-constituídos à experiência. Assim, um determinado
comportamento, ainda que desviante em relação às normas sociais, somente será assim definido caso haja
reação social ao ato (BARATTA, 2002). Fica claro, portanto, que o etiquetamento depende muito mais do
grau de tolerância da sociedade diante de determinados comportamentos desviantes do que da sua
ocorrência efetiva (LEMERT, 1951).

Não tendo status ontológico, o desvio “não é uma qualidade que se encontre na própria conduta,
mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem ao mesmo” (BECKER, 1996, p.
9). Isso significa que todas as vezes em que ocorre um fato definido legalmente como crime e não há
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reação social, a pessoa que o cometeu não será rotulada e terá preservada a sua identidade. Assim, “[...] os
grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio, e por aplicar ditas regras
a certas pessoas em particular e qualificá-las como outsiders” (BECKER, 1996, p. 14).

A partir da noção de reação social, traz-se à superfície a seletividade quantitativa do sistema penal:
se o sistema penal processasse e punisse todos os fatos tipificados como crimes, toda a população já teria
sido criminalizada várias vezes (HULSMAN; CELIS, 1997).

 
“Diante da absurda suposição – não desejada por ninguém – de criminalizar reiteradamente toda a
população, torna-se óbvio que o sistema penal está estruturalmente montado para que a legalidade
processual não opere e, sim, para que exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva
dirigida, naturalmente, aos setores vulneráveis” (ZAFFARONI, 1991).

Em consequência disso, passa-se a perceber que as estatísticas criminais não dizem respeito à
criminalidade, mas à criminalização, tendo em vista que elas são feitas com base apenas nos casos
registrados. “O que as estatísticas refletem são as contingências organizativas que condicionam a aplicação
de determinadas leis a determinada conduta por meio da interpretação, decisões e atuações do pessoal
encarregado de aplicar a lei” (KITSUSE; CICOUREL apud CID MOLINÉ; LARRAURI PIJOAN, 2001,
p. 210).

Daqui, ainda que em uma perspectiva microssociológica, pode-se pontuar em relação ao paradigma
etiológico, as seguintes críticas: 1) não existe delito natural, o mesmo é construído, por um lado, a partir
das interações sociais, e, por outro lado, através de sua definição com a criminalização primária
(conversão em proibição na lei penal); 2) o crime/desvio é ubíquo, difundido socialmente. O que
diferencia criminosos/desviantes de não-criminosos/não-desviantes é simplesmente que a uns foi atribuída
a etiqueta e a outros não; em relação a uns houve reação social e a outros não; 3) disso decorre que não se
pode falar em crime/desvio/violência de modo apriorístico: a definição que se tem desses entes
demonstrará uma perspectiva mais ou menos crítica a respeito do tema; 4) epistemologicamente, mais
coerente do que estudar por que pessoas desviaram é analisar por que, de todas que desviam, apenas
algumas são rotuladas como desviantes; 5) por isso, o objeto da criminologia deve ser o controle social, e
não o “homem criminoso”.

O questionamento que faltava até aí diz respeito à variável que orienta a seleção dos
comportamentos desviantes ou criminosos em relação aos quais há reação social e penal. É o que, na
década de 1970 se passou a estudar, primeiramente com a Criminologia radical, nos Estados Unidos, com
a Nova criminologia, na Inglaterra (TAYLOR; WALTON; YOUNG, 1990), e, mais adiante, com a
Criminologia crítica na Itália (MOSCONI, 2003).

A criminologia crítica parte, sobretudo, da perspectiva de que a criminalidade não possui status
ontológico ligado a certos comportamentos de indivíduos cujo estudo específico determinará as causas do
desvio, mas é, isso sim, uma qualidade atribuída aos mesmos, mediante uma dupla seleção: a
criminalização primária - “seleção dos bens protegidos penalmente, e dos comportamentos ofensivos
destes bens, descritos nos tipos penais” – e a criminalização secundária – “seleção dos indivíduos
estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações a normas penalmente sancionadas”
(BARATTA, 2002, p. 161). Ao definir a criminologia crítica, Baratta observa que é ela “uma direção da
sociologia jurídico-penal e da sociologia criminal que se distingue da criminologia tradicional por uma
mudança de objeto e de método” (BARATTA, 1991, p. 53).

Como aduz Baratta (1991, p. 55), a utilização do paradigma do etiquetamento é apenas uma
condição necessária, mas não suficiente para qualificar como crítica uma teoria do desvio e da
criminalidade. Resta claro que a influência das reflexões marxistas esteve presente no desenvolvimento
desse pensamento. Porém, é necessário observar que nem Marx e Engels, nem os grandes pensadores
marxistas se dedicaram especificamente à questão do crime (MELOSSI, 1975).

A passagem à criminologia crítica ocorre com a busca pela “construção de uma teoria materialista,
ou seja, econômico-política, do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da criminalização,
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um trabalho que leva em conta instrumentos conceituais e hipóteses elaboradas no âmbito do marxismo”
(BARATTA, 2002, p. 159).

Em uma perspectiva macrossociológica sobre a criminalidade, torna-se possível questionar a
sobrerrepresentação da população mais pobre nas prisões, nos diferentes países: por detrás do fenômeno de
seleção da população criminosa são reencontrados “os mesmos mecanismos de interação, de antagonismo
e de poder que dão conta, em uma dada estrutura social, da desigual distribuição de bens e oportunidades
entre os indivíduos” (BARATTA, 2002, p. 106). Sendo assim, em um sistema de classes, enquanto alguns
são contemplados com bens positivos como patrimônio, renda e privilégio, a criminalidade é um bem
negativo atribuído a algumas pessoas, através de mecanismos análogos (BARATTA, 2002, p. 108).

Os resultados a que chega a Criminologia crítica são justamente a demonstração de que o princípio
da seletividade, já formulado pela teoria do etiquetamento, está orientado conforme a desigualdade social,
sendo que as classes inferiores são as efetivamente perseguidas. Assim, “[...] o sistema punitivo se
apresenta como um subsistema funcional da produção material e ideológica (legitimação) do sistema social
global, isto é, das relações de poder e de propriedade existentes” (BARATTA, 2004b, p. 301).

A consequência da constatação da seletividade estrutural do sistema penal é a verificação de que o
poder relativo dos sujeitos potenciais do processo formal de controle e os estereótipos são os principais
mecanismos de seleção do sistema penal (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 387). Falando da obra de Shutz,
Anitua (2008, p. 576) refere que “As ‘construções típicas’ ou estereótipos não tornam necessário viver
pessoalmente a experiência para saber, para produzir o comportamento do outro e para poder atuar rápida e
‘espontaneamente’”. Os estereótipos servem como forma de profecia que se auto-realiza: “a verdadeira
criminalidade é aquela que vem assumida como tal, é aquela que na visão dos indivíduos e dos grupos
sociais se apresenta com uma constância e uma intensidade tal que marginaliza não apenas outras formas,
mas também outras possibilidades de criminalidade” (BARONTI, 1978, p. 255).

Baratta (1979, p. 157) resume em quatro proposições os resultados da crítica do Direito penal
possibilitada pela Criminologia crítica:

 
“a) o direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais estão igualmente
interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos bens essenciais o faz com intensidade
desigual e de modo fragmentário;
b) a lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os
indivíduos;
c) o grau efetivo de tutela e a distribuição social das ações do status de criminoso é independente da
danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a
variável principal da reação criminalizante e da sua intensidade”.

 
Desse ponto de vista, novas críticas surgem às pesquisas citadas no primeiro tópico, agora mais

vinculadas à função desempenhada pelo paradigma etiológico da criminologia em um sistema maior
fundado nas desigualdades sociais: 1) estudar a problemática do desvio e da violência apartada da estrutura
de classe a que se vincula torna a pesquisa limitada; 2) é arbitrário atribuir maior importância a
determinados comportamentos sem uma análise mais aprofundada sobre a sua danosidade social; 3) tais
pesquisas carecem de definições claras a respeito dos conceitos de violência, agressividade, crime e
criminoso, de modo que, com a percepção de que não questionar a ordem atual significa coadunar com a
mesma, não é possível trabalhar com conceitos acríticos.
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A violência individual, por exemplo, costuma colonizar o conceito de violência, ocultando, as
violências institucional e estrutural, importantes de um ponto de vista sócio-econômico. A partir disso,
torna-se necessário verificar que a violência estrutural, apesar de dificilmente ser assim identificada, “é a
forma geral da violência, em cujo contexto, direta ou indiretamente todas as outras formas de violência
encontram sua fonte, direta ou indiretamente” (BARATTA, 2004a, p. 338). Ocultar a violência estrutural,
como repressão das necessidades humanas fundamentais, ao partir de uma definição apriorística de
violência como individual significa não questionar os pressupostos teóricos, não dando margem a uma
visão crítica ao próprio sistema sócio-econômico encarregado de reproduzir as desigualdades sociais.

Nessas críticas se inserem as pesquisas a respeito da influência da mídia na adoção do
comportamento agressivo/desviante/criminoso. Afora elas, outras mais específicas podem ser apresentadas:
4) se o risco é inerente ao conteúdo da mensagem transmitida, então todos estariam sujeitos a serem
influenciados igualmente e a adotarem comportamentos agressivos/violentos/criminosos em decorrência do
contato com a mensagem, o que os pesquisadores não admitem. Inclusive, aparentemente os mesmos não
se incluem como influenciáveis; 5) se se reconhece que alguns são influenciáveis e outros não, então
estamos assumindo a posição de que o problema se encontra no indivíduo, e novamente, a causa não é a
mídia, mas a socialização, problemas biológicos, psíquicos etc., que predispõem uns ao comportamento e
outros não. Facilmente se chegará aqui às variáveis estruturais do sistema: o custo é a adoção de
perspectivas racistas, classistas e sexistas. Como observam Grimes, Anderson e Bergen (2008, p. 59,
tradução livre), “nós não temos medo de nós mesmos; nós tememos o outro – o pobre, o desavantajado, o
menos educado”; 6) os pesquisadores, ao deixarem de questionar os pressupostos que os levam a definir
um tipo de comportamento como o mais importante; um tipo de pessoa como a mais influenciável; um tipo
de conteúdo como o mais pernicioso, reproduzem os estereótipos, simplesmente confirmando o que há
muito o senso comum já sabe: violência é violência individual; crime é contra a pessoa e o patrimônio
individual; violento é o homem, jovem, principalmente o excluído socialmente.

 
3 Correspondência paradigmática entre os campos da Psicologia e da Comunicação social nos
estudos sobre crime e mídia: dos meios às mediações
 
            Se na criminologia o rompimento com o paradigma etiológico não pode ser generalizado – basta
observar a continuidade da criminologia clínica, ainda que seja permanentemente questionada –, no campo
da comunicação social as teorias dos efeitos em curto prazo são consideradas superadas na academia desde
a década de 1950, quando a sociologia norte-americana, através de diferentes estudos, passou a centrar
atenção ao grande número de variáveis que influenciam a recepção dos conteúdos por parte da audiência.

Este tópico objetiva apresentar a correspondência das pesquisas em psicologia sobre violência e
mídia com o paradigma adequado na Comunicação social (3.1), bem como apresentar as necessárias
críticas, a partir do desenvolvimento das pesquisas em comunicação mais atuais (3.2).
 
3.1 A teoria hipodérmica e os efeitos em curto prazo

 
Contemporânea da teoria da sociedade de massa e do behaviorismo, a teoria da agulha hipodérmica
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parte de uma visão sobre os meios de comunicação de massa que se caracteriza pela admissão de efeitos
em curto e médio prazo (JEWKES, 2009). Por outro lado, sua perspectiva criminológica desconhece as
questões estruturais relativas ao processo de criminalização, preocupada que está com a predisposição
individual ao comportamento violento incitado pelos meios de comunicação de massa.

Para Jewkes (2009, p. 5), a principal compatibilidade entre as aproximações projetadas pelas duas
correntes é “uma visão pessimista da sociedade e a crença de que a natureza humana é instável e
suscetível a influências externas”. Gustave Le Bon, em A psicologia das multidões e Ortega y Gasset
(2009) em A rebelião das massas trazem algumas das principais aproximações a respeito, tendo suas
análises gerais sobre a sociedade influenciado o surgimento das teorias sobre os efeitos da comunicação de
massas. Um exemplo é o modelo comunicativo da teoria hipodérmica, nascida no contexto histórico da
ascensão dos regimes autoritários na Europa da década de 1930 (BARBERO, 2009). Como nota Wolf
(2006, p. 61),

 
“[...] a teoria hipodérmica estava ligada ao objetivismo behaviorista e descrevia a ação comunicativa
como uma mera relação automática de estímulo e resposta, reduzindo a dimensão subjetiva da escolha
em favor do caráter manipulável do indivíduo e, acima de tudo, reduzindo o agir humano a uma linear
relação de causalidade [...]”.

 
Tal perspectiva parte da existência de efeitos pressupostos da comunicação de massa, os quais

podem ser comprovados pela ciência. Conforme analisa Greer (2010, p. 381, tradução livre), considera-se
que “existe uma relação causal direta entre a exposição à violência na mídia e o comportamento agressivo
ou violento, e a posterior ligação que pode ser (quantitativamente) evidenciada através da aplicação do
método científico”.

Nesse sentido, as pesquisas apresentadas no primeiro tópico do trabalho podem ser identificadas
com essa concepção sobre os meios de comunicação, por vários motivos: 1) utilizam o método
experimental, indutivo, e em laboratório; 2) fazem questão de excluir outras instituições como importantes
à formação social do indivíduo (GRIMES; ANDERSON; BERGEN, 2008); 3) pelo próprio método que
costuma ser adotado – análise do comportamento individual antes e logo após a exposição a cenas
violentas – pressupõe efeitos a curto – ou curtíssimo – prazo; 4) apesar de costumarem ser apresentados
dentro da lógica do cognitivismo, têm uma forte base behaviorista, pois não estudam os processos mentais
de que envolvem determinada resposta, mas sim o comportamento isolado do indivíduo antes e depois do
contato com o estímulo.

Ocorre que, em meados da década de 1960, uma ruptura de paradigma teve lugar na comunicação
social. Se o método experimental, de lógica indutiva e sobre efeitos em curto prazo dominou as primeiras
pesquisas em comunicação, a partir daí os métodos se modificaram, tendo em vista novas teorias
emergentes. Essa ruptura marca o momento da bifurcação posta no caminho das pesquisas sobre violência
e crime na mídia: se de um lado os comunicólogos abandonaram a pesquisa experimental sobre os efeitos
em curto prazo da violência e a criminalidade, de outro lado os psicólogos seguiram esta tradição,
ignorando os avanços do campo da teoria da comunicação.
 
3.2 A pesquisa em comunicação: estudos de recepção e newsmaking criminology
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Se na década de 1950 a sociologia norte-americana estabeleceu críticas contundentes sobre o
determinismo envolvido na perspectiva dos efeitos diretos e em curto prazo das mensagens transmitidas
pelos meios de comunicação de massa, os anos sessenta trouxeram uma verdadeira ruptura paradigmática
na pesquisa em comunicação (CHELI, 2002). Na nova perspectiva, os meios de comunicação de massa
promovem “um efeito cognitivo sobre os sistemas de conhecimento que o indivíduo assume e estrutura de
uma forma estável” (WOLF, 2006, p. 138). Nesse sentido, tais efeitos são cumulativos, sedimentados no
tempo, e não de curta duração, evidenciando-se, além disso, a importância de outros fatores que
influenciam nas atitudes do público. A grande dificuldade é conseguir estabelecer estudos sobre esses
efeitos cognitivos, já que os mesmos se protraem no tempo (WOLF, 2003).

Essa corrente da pesquisa em comunicação tem por base teórica a sociologia do conhecimento, e se
centra “na importância e no papel dos processos simbólicos e comunicativos como pressupostos da
sociabilidade” (WOLF, 2003, p. 125). Dentre as diferentes vertentes que partiram desse paradigma, a que
mais esteve vinculada aos estudos das relações sobre crime e mídia trata a notícia como construção social
(BERGER; LUCKMANN, 2002), na medida em que a mesma consiste em um relato criado sobre um fato
e não o fato em si mesmo. Além disso, a leitura das notícias depende de uma série de variáveis, dentre
elas, a própria imagem da realidade que o receptor possui. Assim, os meios de comunicação de massas,
em interação com as demais instâncias de controle social, propiciariam a construção social da realidade.

Através dessa base teórica, a mesma que influenciou o surgimento do labeling approach na
criminologia, admite-se que a realidade é construída através das interações sociais, e, por isso, é um
conceito relativo. O controle social, formal e informal gozariam de papel essencial na sua definição, e os
meios de comunicação de massa estariam inseridos como uma de suas instâncias (cf. BERGER;
MAROCCO, 2005).

Assim, ao selecionar os materiais a serem transmitidos ao público através dos critérios de
noticiabilidade e das contingências organizacionais das redações (TUCHMAN, 1973, 1983; GALTUNG;
RUGE, 1981), e enquadrá-los segundo determinados marcos referenciais (framing) (ENTMAN, 1993),
podem os meios de comunicação trazer efeitos de manutenção do status quo. As notícias, como “novidade
sem mudança” (PHILIPS, 1993), “eterno retorno” (ROCK, 1981) ou “controle social”, exerceriam papel
de construção de uma determinada concepção sobre a realidade, a qual não afeta os comportamentos a
curto prazo, mas sim a visão de mundo dos receptores. Assim, a realidade, ou “[...] o que está ‘realmente
acontecendo’ é idêntico ao que as pessoas prestam atenção” (MOLOTCH; LESTER, 1981). Essa é
também a tese da Teoria do agendamento, segundo as seguintes fases: a focalização, quando os MCM dão
relevo a determinado acontecimento; o framing, quando é dado enquadramento ao acontecimento, a partir
do problema que simboliza (SCHEUFELE, 1999); uma terceira fase onde o acontecimento é relacionado a
um sistema simbólico para que torne parte de um panorama reconhecido; e a fase de personificação do
tema por porta-vozes (McCOMBS; REYNOLDS, 2002).

Passando da produção à recepção, o desenvolvimento dos estudos culturais a partir da década de
1980 no campo da Comunicação veio para relativizar a própria lógica dos efeitos: com uma concepção
particular de comunicação, cultura e ideologia, autores como Hall (1982) inauguraram um pensamento que
atribui competências à recepção. A audiência passou a ser vista como produtora de sentidos
(ESCOSTEGUY, 2001, p. 166), e o método experimental deu lugar à etnografia
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Muito além da pesquisa em laboratório, os estudos em recepção exigem a compreensão das
mediações sociais que interferem na atribuição de sentido às mensagens transmitidas pelos meios de
comunicação. Os estudos de recepção, nesse marco dos estudos culturais, têm como pressuposto a ideia de
que o contato com a mensagem não implica necessariamente em uma absorção pura e simples da mesma:
as mediações sociais, realizadas nas interações entre receptores e instituições sociais propiciam uma
reformulação da mensagem (OROZCO-GÓMES, 2005). Para Martín-Barbero, é a cultura a grande
mediadora de todo o processo de produção comunicativa. O autor determina três importantes lugares de
mediação social à recepção dos meios de comunicação: “a cotidianidade familiar, a temporalidade social e
a competência cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294-295).

Nesse sentido, seja através da análise dos efeitos em longo prazo, desenvolvido principalmente pelo
newsmaking, seja pelos estudos de recepção, a partir do marco dos estudos culturais, as teorias dos efeitos
a curto prazo foi superada, abrindo margem para outro tipo de análise sobre o mesmo objeto.

Assim, a partir de ambos os enfoques é possível estabelecer as seguintes críticas às pesquisas
citadas no primeiro tópico: 1) a metodologia empregada em laboratório “desconsidera fatores estruturais e
culturais olhando para um puro e isolado efeito da mídia” (GREER, 2010, p. 392). Parte de uma
perspectiva superada no campo da comunicação social que desconhece as mediações existentes entre a
mensagem transmitida pelos meios de comunicação e a recepção por parte dos destinatários; 2) a
generalização proposta ao final de cada pesquisa dificilmente pode ser considerada válida, tendo em vista
os aspectos culturais de cada região e mesmo de cada indivíduo sujeito da pesquisa; 3) como aborda
Smaus, “nesse tipo de pesquisa não são examinados os significados simbólicos contidos nas
representações da violência”, ou seja, é desconsiderado que a mensagem possa ser de que “não somos nós
que nos comportamos assim, mas apenas os outros, os marginais e os membros das classes inferiores. Ou
ainda: nenhum indivíduo real, mas apenas os personagens de televisão” (SMAUS, 1975, p. 355); 4)
desconsidera-se o papel de outros agentes de socialização na formação do comportamento humano; 5)
desconsidera-se, ainda, as consequências políticas em longo prazo de determinadas mensagens quando
reiteradas, como, por exemplo, a questão da manutenção do status quo de desigualdade de opressão social.

 
4 A seleção das notícias como construção social da criminalidade

 
Passando da noção geral sobre os estudos em comunicação desenvolvidos na atualidade aos estudos

específicos sobre mídia e criminalidade, identifica-se pelo menos três vertentes de pesquisas desenvolvidas
tanto por criminólogos quanto por comunicólogos. A primeira delas faz uso dos resultados da pesquisa em
comunicação na linha do newsmaking, analisando a forma como o fazer jornalístico termina por resultar na
apresentação ao público de uma determinada visão sobre a violência e o crime que não condiz com a
realidade, já que a mesma é uma construção social. As pesquisas desenvolvidas sob esse enfoque são
consideradas por Barak (1994) um ramo denominado newsmaking criminology, o qual consiste em estudar
o dinamismo entre a produção de notícias sobre crimes e a ordem social tomada de maneira ampla.

Nessa linha encontram-se os estudos compilados na obra organizada por Cohen e Young (1981),
The manufacture of news: deviance, social problems & mass media. Um dos célebres trabalhos expostos
no livro é o de Hall et. al. (1981), e se destina a verificar o processo de construção das notícias sobre
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assaltos na Inglaterra da década de setenta, concluindo que o trabalho dos jornalistas policiais é realizado,
principalmente, com a sobreposição do discurso oficial, repercutindo em uma determinada seleção de fatos
desviantes/criminosos como relevantes, bem como em uma definição dos fatos totalmente determinada
pelos agentes do sistema penal (BARATA VILLAR, 1998, p. 67). É o que Hall et. al. (1981, p. 342)
denominam definição primária, que caracteriza a dependência do jornalista em relação às fontes que
caracteriza essa abordagem (CHERMAK, 1994).

Outro questionamento nessa linha diz respeito à proporcionalidade entre crimes registrados e
crimes divulgados pelos meios de comunicação, o qual é respondido por uma série de estudos. Um
exemplo é o trabalho de Roshier (1981, p. 47), o qual, tendo como objeto as notícias sobre crimes pela
imprensa, destaca que são dois os processos de seleção: 1) a extensão na qual as notícias sobre crimes são
efetivamente selecionadas para serem publicadas em relação a outras categorias de notícias; 2) a forma
como particulares tipos de crimes (e criminosos) são selecionados para publicação, fora do total de crimes
potencialmente divulgados (i.e. officially recorded crime). Outro aspecto subjacente é o de saber qual o
impacto desse duplo processo de seleção nos receptores, especialmente o efeito nas percepções públicas do
crime e dos criminosos. Concluiu que a visão do público é bastante próxima às estatísticas oficiais, mais
do que à percepção dos jornais.

Os resultados do trabalho de Roshier são o objeto de crítica de Sheley e Ashkins (2009, p. 503),
concluindo que a relação entre as notícias criminais e as atitudes do público a respeito do crime é diferente
conforme o meio de que se trata: surpreendentemente, seu achado indica que os meios visuais interferem
menos do que os jornais impressos no estabelecimento de ações em relação ao crime por parte dos
receptores.

Os estereótipos do crime e do criminoso são temas frequentes de pesquisas nessa linha, as quais
costumam concluir no reforço e legitimação do controle social repetidamente contra as mesmas pessoas
(BUSTOS-RAMÍREZ, 1981). Ora, se as agências do sistema penal atuam de forma seletiva e
estigmatizante, a reprodução de seu discurso como definidor do que é crime e de seu enquadramento,
propicia a legitimação desse mesmo sistema e, além disso, surgem dificuldades de contestações a respeito
(HALL, 1981, p. 355). Ao mesmo tempo, é necessário que se tenha em conta que a utilização de
estereótipos acerca do desviante faz parte do próprio processo de produção das notícias (COHEN;
YOUNG, 1981, p. 18). Assim, a representação da criminalidade nos meios de comunicação reitera
algumas definições difundidas no senso comum a seu respeito (MURDOCK, 1978, p. 332).

Apesar de essa visão ser a mais difundida atualmente nos estudos sobre o crime e a mídia, alguns
autores estabelecem várias críticas. Um exemplo é o trabalho de Schlesinger, Tumber e Murdock (1991), o
qual acusa essa abordagem de partir de um “midiacentrismo” por desconsiderar as formas como as
agências do Estado e grupos de interesse e pressão desenvolvem suas políticas simbólicas para afetar a
cobertura da mídia. Além disso, por mais evidências que se possa ter dessa construção, não existe uma
metodologia adequada para determinar a relação entre as mensagens e a reprodução social dos
estereótipos, devendo-se considerar, portanto, a mídia como apenas mais uma dentre as instituições que
promovem a construção social da criminalidade, e que retroalimentam-na,

Enquanto essa primeira vertente se centra, em termos metodológicos, na pesquisa sobre a
produção, através da etnografia, e na pesquisa sobre o produto, através de diferentes métodos de análise
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(por exemplo, a análise de conteúdo e a análise de discurso), a segunda vertente se preocupa com a
recepção, ou seja, com os efeitos a longo prazo que podem dar lugar, na mediação com diferentes
instâncias sociais, a uma determinada construção, pelo público, do desvio e da criminalidade. Inclui-se
nessa linha o estudo sobre a produção do medo do crime através das interações entre mídia e instituições
sociais, bem como a produção de pânicos morais que elegem bodes expiatórios pelos meios de
comunicação.

A categoria pânico moral, criada por Stanley Cohen destacou-se na linguagem acadêmica a
respeito das relações entre mídia e crime a partir da década de 1970. Partindo de bases teóricas derivadas
da sociologia, como o interacionismo simbólico e o enfoque do etiquetamento, o conceito parte da reação
social aos distúrbios juvenis, em um período de grandes mudanças culturais do pós-guerra inglês. Para
Cohen (2002, p. 1), “[...] as sociedades parecem estar sujeitas, de vez em quando, a períodos de pânico
moral. Uma condição, episódio, uma pessoa ou grupo de pessoas surge para tornar-se definido como uma
ameaça aos valores sociais e interesses, sua natureza é apresentada de forma estilizada e estereotipada pela
mídia de massa [...]”. Cada pânico moral apresenta seus próprios bodes expiatórios, chamados por Cohen
de folk devils, os demônios do povo, nos quais seus medos são projetados, além de seu ódio e desprezo. A
grande questão que centra esse tipo de estudo é formulado da seguinte forma por Cohen: “Porque é a
reação ao fenômeno A de rejeição ou menosprezo, por ser descrito como um pânico moral, enquanto o
fenômeno B, supostamente mais significativo é ignorado, sequer se fazendo um candidato à significação
moral?” (COHEN, 2002, p. xxi). Assim, por exemplo, mais importante do que estudar os efeitos de
programas de televisão violentos no comportamento agressivo entre crianças na escola, com a
configuração do bulling, seria analisar criticamente a emergência do bulismo nos meios de comunicação
como o mais recente pânico moral.

A terceira vertente se preocupa com as consequências políticas da representação seletiva do crime e
da violência pelos meios de comunicação, seja na adoção de posturas legislativas, seja na ação da polícia,
seja ainda na atuação do poder judiciário. Na verdade, essas pesquisas encontram-se relacionadas, tendo
em vista que, comumente, um pânico moral vem sucedido pela tomada de atitudes do Poder público. Um
exemplo é o estudo de Fishman (1988) sobre a rotina de uma televisão nova iorquina da década de 1970.
Pode o autor observar um caso de pânico moral criado inteiramente pelo foco conferido a um tipo de
crimes: os que vitimizavam idosos. Em função dessa seleção realizada pela rede de televisão em questão,
várias consequências políticas e sociais sobrevieram: “O prefeito de Nova York [...] alocou policiais em
uma esquadra da polícia especial focando a vitimização idosos (a Elderly Robbery Unit). Projetos de lei
foram introduzidos no Legislativo estadual para aumentar a punição para menores infratores violentos.
Reuniões comunitárias foram realizadas sobre o problema” (FISHMAN, 1988, p. 5).

Essa vertente do estudo sobre as relações entre crime e mídia se importa, sobretudo, com a
seletividade que determina quais fatos serão considerados importantes o suficiente para se transformarem
em pânicos morais e quais não serão. Entretanto, partem de outra perspectiva em relação à construção
social da realidade: a de que ela influencia diretamente na percepção dos receptores sobre a criminalidade,
e provocam a sensação de medo e insegurança em relação aos potenciais autores de determinados tipos de
ações moralmente ou criminalmente reprováveis. Essa conclusão, evidentemente, acaba retornando à
problemática dos efeitos e cabem a ela aquelas objeções apresentadas anteriormente.
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Conclusão

 
Os questionamentos apresentados neste trabalho, ainda que sem intenção de esgotar o assunto,

demonstram, sobretudo, a estreita relação entre os interesses de diferentes campos da pesquisa em ciências
sociais e humanas. Demonstram, porém, o quanto é escassa a comunicação entre esses diferentes campos,
apesar de tratarem sobre o mesmo objeto.

No primeiro tópico foi apresentado o objeto de análise desse trabalho: as pesquisas desenvolvidas
no campo da psicologia a respeito dos efeitos dos conteúdos violentos transmitidos pelos meios de
comunicação na adoção de comportamentos agressivos/violentos/criminosos por parte dos receptores. No
segundo tópico foi apresentada a correspondência entre o objeto do trabalho e as pesquisas em
criminologia, concluindo com a adoção do paradigma etiológico, superado, na década de 1960, pelo
paradigma da reação social. A principal consequência que se percebe no fato de aquelas pesquisas
ignorarem essa mudança é o risco de que, ao adotar pressupostos acríticos, acabe por reforçar estereótipos,
os quais sustentam uma estrutura sócio-econômica racista, sexista e classista.

A terceira seção o trabalho teve a intenção de apresentar a relação entre as citadas pesquisas em
psicologia com a pesquisa em comunicação social. Concluiu-se que aquelas pesquisas se enfileiram na
lógica dos efeitos em curto prazo, perspectiva essa abandonada pelos comunicólogos porquanto
desconsidera a construção social da realidade, bem como as mediações sociais presentes no momento da
recepção. Por fim, o quarto tópico buscou apresentar as teorias que sustentam as abordagens sobre mídia e
crime no campo da criminologia e da comunicação social, conferindo ênfase ao estudo da newsmaking
criminology. Apesar de algumas dessas pesquisas recaírem por vezes na lógica dos efeitos, suas
conclusões são de que os meios de comunicação de massa, em interação com outras instituições sociais e
agentes de socialização, propiciam uma determinada construção social sobre a violência, a agressividade e
a criminalidade, fugindo, assim, do midiacentrismo. Além disso, com os estudos culturais não se pode
mais admitir a ideia de que a recepção independe do receptor, de que o mesmo não impõe resistências aos
conteúdos transmitidos, tendo em vista o papel da cultura nesse processo.

Considerando-se a multidimensionalidade dos diferentes objetos de pesquisa das ciências sociais e
humanas, já que o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional (MORIN,
2000), dificilmente se justifica hoje uma pesquisa que se atenha apenas a uma disciplina quando seu
objeto repercute, necessariamente, em outras. Isso porque a hiperespecialização torna as pesquisas míopes.
Cada campo do conhecimento possui suas idiossincrasias, não sendo possível ignorar suas respectivas
tradições científicas. Entretanto, quando os mesmos objetos são tomados por áreas diferentes, respingando
questionamentos em objetos típicos de uma determinada área, nasce a necessidade da interdisciplinaridade,
sob pena de o olhar se apresentar de maneira injustificadamente limitado.
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A ORDEM PÚBLICA COMO JUSTIFICATIVA AO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DE
TRABALHADORES LIGADOS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: DO INIMIGO

DA FILOSOFIA POLÍTICA AO INIMIGO NO PROCESSO PENAL.

LA ORDEN PúBLICA COMO JUSTIFICATIVA PARA LA PRISIÓN DE TRABAJADORES VINCULADOS
CON MOVIMIENTOS SOCIALES EN BRASIL: DE ENEMIGO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA AL

ENEMIGO EN EL PROCESO PENAL.

Daniela Felix Teixeira 
Patrick Mariano Gomes

RESUMO
O presente artigo tem como finalidade situar as contradições do Poder Público, seja pela via do
Poder Executivo, quanto do Poder Judiciário, no uso excessivo das prisões cautelares, por meio
do indefinido conceito de Ordem Pública, em face dos membros e ativistas políticos da luta pela
terra e sua ocupação legítima, com base na função social da propriedade. Para tanto, necessário
se fez situar as principais lutas históricas e quais os conceitos de ordem que estão em jogo no
nosso modelo de sociedade moderna capitalista, bem como o que se pretende com as prisões
cautelares de representantes, no caso, do Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MST).
PALAVRAS-CHAVES: criminologia crítica; ordem pública; movimentos sociais; Movimentos dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra

RESUMEN
El actual artículo tiene como propósito de precisar las contradicciones de una fuerza pública,
cualquiera para la manera del ejecutivo, cuánto de la poder judicial, en el uso extremo de la
acción para un remedio provisional arresta, por medio del concepto indefinido de la orden
pública, en la cara de los miembros y de los políticos de los activistas de la lucha para la tierra y
su ocupación legítima, en base de la función social de la característica. Para, en tal manera
necesario si hizo para precisar las luchas históricas principales y que los conceptos de la orden
que están en juego en nuestro modelo de la sociedad moderna del capitalista, así como qué se
piensa con la acción para las detenciones provisionales de un remedio de representantes, en el
caso, de los Movimientos de los Trabajadores Sin Tierra (MST).
PALAVRAS-CLAVE: criminologia critica; orden pública; movimientos sociales; movimientos de
los trabajadores agrícolas sin la tierra

A ORDEM PÚBLICA COMO JUSTIFICATIVA AO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DE
TRABALHADORES LIGADOS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: do inimigo da

filosofia política ao inimigo no processo penal.
 
 
 
Resumo: O presente artigo tem como finalidade situar as contradições do Poder Público, seja pela via do Poder
Executivo, quanto do Poder Judiciário, no uso excessivo das prisões cautelares, por meio do indefinido conceito de
Ordem Pública, em face dos membros e ativistas políticos da luta pela terra e sua ocupação legítima, com base na função
social da propriedade. Para tanto, necessário se fez situar as principais lutas históricas e quais os conceitos de ordem que
estão em jogo no nosso modelo de sociedade moderna capitalista, bem como o que se pretende com as prisões cautelares
de representantes, no caso, do Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MST).
 
Resumen: El actual artículo tiene como propósito de precisar las contradicciones de una fuerza pública, cualquiera
para la manera del ejecutivo, cuánto de la poder judicial, en el uso extremo de la acción para un remedio provisional
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arresta, por medio del concepto indefinido de la orden pública, en la cara de los miembros y de los políticos de los
activistas de la lucha para la tierra y su ocupación legítima, en base de la función social de la característica. Para, en
tal manera necesario si hizo para precisar las luchas históricas principales y que los conceptos de la orden que están en
juego en nuestro modelo de la sociedad moderna del capitalista, así como qué se piensa con la acción para las
detenciones provisionales de un remedio de representantes, en el caso, de los Movimientos de los Trabajadores Sin
Tierra (MST).

 
Palavras-chave: criminologia crítica – ordem pública – movimentos sociais - Movimentos dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra
Palabra-llave: criminologia critica – orden pública - movimientos sociales - movimientos de los trabajadores agrícolas
sin la tierra

 
 
1. Introdução

O presente artigo tem a intenção de levantar algumas considerações sobre o uso político da prisão
preventiva e de instrumentos legais repressivos contra movimentos sociais no Brasil. Para tanto é
necessário se situar qual o conceito de ordem pública e de inimigo da filosofia política, bem como analisar
a prisão preventiva como elemento principal de um direito penal que busca segregar e tornar inócuos
sujeitos seletivamente escolhidos.

Diante destes elementos, concentraremos nossas análises nos movimentos sociais de luta pela
reforma agrária que, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), constataram 204 (duzentos e
quatro) prisões de trabalhadores rurais no ano de 2009[1]. Muito embora o relatório da Comissão não
traga a fundamentação destas prisões (se foram flagrantes ou decretadas preventivamente pelo Poder
Judiciário), consideramos um parâmetro importante para dimensionarmos o uso (ou abuso) das prisões
contra estes ativistas destes movimentos, lembrando que as pautas de reivindicação deles são universais e
justas, qual seja, direito à terra, ao trabalho, à dignidade, à justiça social e à  inclusão.

Todas as lutas sociais pela terra e pela igualdade na sua distribuição, enquanto instrumento de
trabalho e sobrevivência, perpassam vários momentos históricos do nosso País, porém infelizmente
continuam no rol das promessas não solucionados do pacto da modernidade.

 
2. Antecedentes históricos

Vários são os Movimentos de Lutas pela Terra no Brasil e na América Latina, da mesma forma
que são variadas as suas bandeiras de lutas e de realizações. No Brasil, os parâmetros históricos são
inúmeros, motivo pelo qual se faz um breve apontamento sobre os principais fatos históricos que pautam a
nossa análise neste trabalho.

Demarca-se, num primeiro momento, o surgimento das ligas camponesas no Nordeste[2], em
1954, dada a partir da exigência pelos trabalhadores rurais de garantia, pela Prefeitura de Vitória de Santo
Antão/PE, ao direito de sepultar seus mortos em caixões individuais, pois até então, os enterros de
camponeses pobres eram realizados em caixões coletivos e reutilizáveis, demonstrando a completa
negligência pelo Estado do direito à memória.

Tanta era a precariedade das condições de trabalho no meio rural do nosso País, que fez com que
esta luta dos trabalhadores do Engenho Galiléia por caixões, se tornasse uma centelha que despertasse uma
grande organização social pela reforma agrária.
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Nos anos que se seguiram ao episódio de Vitória de Santo Antão/PE, as ligas camponesas
conquistaram uma dimensão política nacional e internacional, que somente cessou com o estado de
exceção que se iniciou em 1964.

Seu principal líder, Francisco Julião, acabou preso preventivamente por um ano com base na Lei
nº 1.802, de 5 de Janeiro de 1953, editada pelo Presidente Getúlio Vargas. Segue trecho da denúncia[3]:

 
 

Assim, vitorioso o Movimento Armado de 31 de Março do ano passado, as chamadas Classes
Conservadoras de Pernambuco e alguns militares do Exercito entraram a classificar o Movimento
Social organizado e promovido pelo Paciente como constituindo o crime do art. 2º, III, da lei nº 1.802,
de 5 de Janeiro de 1953, que diz: “Tentar: ‘III – Mudar a ordem política ou social estabelecida na
Constituição, mediante ajuda ou subsidio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de
caráter internacional

 

 

Para justificar esta classificação diz a denúncia:

 

 
a) ‘sobre o que tem sido a atuação deste denunciado no Estado, desnecessário seria fazer um
retrospecto, pois, é sabida a desenvoltura com que agitou sempre a zona rural, não só de Pernambuco
como dos Estados Unidos vizinhos, tudo no sentido de, fiel aos seus princípios marxistas-leninistas do
desvio chinês e extremamente ligado a Cuba e ao seu ditador Fidel Castro, fazer a mudança do regime
democrático instalado neste País, uma Republica Socialista à sua feição ou gosto’; b) ‘disputava com o
sr. Miguel Arraes de Alencar a liderança no Estado, tudo praticando para estar em evidencia, e com a
maior soma de forças sob seu controle’; c) ‘as suas Ligas Camponesas são organizações auxiliares do
Partido Comunista e as contradições existentes são, exclusivamente, quanto aos métodos seguidos para
chegar ao Poder político; os objetivos são exatamente os mesmos: marxismo-leninismo;” d) ‘tudo em
Francisco Julião reflete agitação popular, exclusivamente agitação. Nenhum programa de recuperação
ou ajuda. O lema é: tanto pior, melhor’; e) “nesse modo Julião fermentava o ódio e a discórdia e o
fazia, evidentemente, ligado ao Partido Comunista que é internacional e subvencionado por potencias
estrangeiras, em particular, no seu caso, Cuba, conforme os registros de Prestes’ f) ‘por tudo isto a sua
ação foi altamente criminosa, a sua posição foi de Chefe, não só no Nordeste, porém, em todo Brasil,
conforme é do conhecimento público. Ele é justamente o Chefe do desvio cubano, no Brasil, como
muito precisamente acentuou o ilustre Encarregado do IPM às fls. 6.111, do volume XXVIII’; g) ‘suas
viagens aos paises comunistas era com o fito de recebendo instruções, ajuda o material próprio, de
retorno à Pátria que vilipendiou, cavar-lhe a ruína, mudando seu regime político, a sua estrutura
social’(...)

 
 

A inicial acusatória, datada de 1964, é recheada do contexto político da Guerra Fria e foi o que
justificou sua custódia cautelar que durou mais de um ano.

Não é nossa intenção discorrermos sobre a história das Ligas Camponesas no Nordeste Brasileiro,
mas sim sobre o uso das prisões cautelares, que são utilizadas contra movimentos que reivindicam
mudanças sociais.

A prisão cautelar de Francisco Julião é um exemplo paradigmático da discussão que queremos
realizar. O advogado permaneceu preso sem culpa formada por mais de um ano(!). Nem mesmo sua
notoriedade, nem seu cargo, então Deputado Federal, foi óbice para a ilegalidade de seu cárcere.

Se o tratamento penal ao representante mais notório das Ligas Camponeses foi o banimento, por
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meio da prisão cautelar, o que diremos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que não detinham nem
notoriedade, nem cargo político relevante(?).

O regime político de exceção impôs às ligas camponesas um completo banimento. Centenas de
camponeses foram presos, torturados e mortos.

O estado de exceção que o Brasil viveu após 1964 se manifestou em matéria legal de maneira
mais evidente por meio dos chamados Atos Normativos que cercearam direitos fundamentais como o
habeas corpus e a organização política.

O mais notório deles foi do AI 5[4] que fechou o Congresso Nacional e suspendeu os direitos
políticos de votar e ser votado.

Chama-nos especial atenção a parte dedicada à justificativa do Ato Normativo:
 
 

CONSIDERANDO que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados
os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranqüilidade, o
desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do País comprometidos por
processos subversivos e de guerra revolucionária; CONSIDERANDO que todos esses fatos
perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do Movimento de março de 1964,
obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, a adotarem as providências
necessárias, que evitem sua destruição (...) (sem grifo no original).

 

 

Se os atos normativos foram o substrato político que possibilitou ao Estado de Exceção brasileiro combater o inimigo

ou os que perturbavam a ordem pública, havia já, entretanto, desde 1941 uma permissão legal que possibilitava o encarceramento de

perturbadores da ordem pública.

O artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro vigente autoriza a prisão cautelar (sem culpa formada) de

qualquer investigado ou processado cuja liberdade cause abalo à ordem pública.

Uma vez reconhecida a ordem pública como justificativa da contenção cautelar, passamos, a um segundo momento,

que é a sua conceituação e compreensão dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
 

3. A aplicação da Ordem Pública no campo internacional: Estados de Exceção
O conceito de ordem pública tem sua origem histórica no estado de exceção e está intimamente

ligada ao exercício da política.
Em 1919, na Alemanha, durante o conturbado período do entre guerras, estabeleceu, no art. 48

da Constituição de Weimar[5], que no caso de perturbação ou “(...) ameaça grave a segurança e ordem
pública na República compete ao Presidente decretar as medidas necessárias ao restabelecimento da
ordem e da segurança, mesmo com o recurso a forca armada.” E continua: “Para este fim, pode
suspender, total ou parcialmente, os direitos fundamentais dos artigos (...)”.

Quem determinava, portanto, se a ordem pública estava ameaçada era o chefe do poder
político.

Para Agamben[6], “não é possível compreender a ascensão de Hitler ao poder sem uma análise
preliminar dos usos e abusos desse artigo nos anos que vão de 1919 a 1933”. O uso político do art. 48 da
Constituição de Weimar possibilitou prisões em massa de milhares de militantes comunistas, judeus ou
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daqueles assim considerados como “inimigos do estado”.
Foi com reforma nacional-socialista de 1935[7] que o processo penal alemão incorporou a

permissão para se determinar o encarceramento provisório com fundamento na excitação da opinião
publica que o delito provocou.

Há, portanto, uma ligação histórica entre o conceito de “inimigo” da filosofia política de Carl
Schimitt e do artigo 48 da carta Constitucional de Weimar e seu uso posterior para o processo penal.
Gunther Jackobs, com seu livro “Direito Penal do Inimigo”, publicado em 1985, se fundamenta na
filosofia política de Schmitt para justificar o uso do Direito Penal contra “inimigos”.

O contexto histórico do período entre guerras e a situação da Alemanha (que vinha de derrota da
1ª das grandes guerras mundiais), exigia que se elegessem os culpados dessa derrota e do infortúnio do
povo Alemão e, que sobre estes caísse a segregação, o isolamento e o banimento que só as prisões são
capazes de possibilitar. 

As reformas legislativas que se sucederam na Alemanha após a II Guerra retiraram do
ordenamento legal a possibilidade de se determinar a prisão para garantia da ordem pública.
 
4. O conceito de Ordem Pública no Brasil

A palavra ordem, em seu sentido dicionário, no que compete a este estudo, pode ser compreendida de três formas: ordem
jurídica, ordem política e ordem pública propriamente dita. Assim, por ordem pública temos

 

 
(...) O complexo das instituições, dispositivos e regras que visam a manter o bom funcionamento do
serviço público, a segurança e a moralidade nas relações entre indivíduos e instituições, em princípio
não substituíveis por acordos ou convenções.[8]

 

 
Embora na leitura pura e simples do caput do art. 144, da Constituição da República do Brasil, de 1988 (CRFB/88), a

compreensão leve a se pensar que o antônimo de ordem[9] seja tão somente o significado de desordem, mas a etimologia
estabelece a ordem e a desordem, no ponto de vista administrativo e institucional, como uma forma de regulação entre os indivíduos
e suas as relações, além, os indivíduos em relação com as instituições públicas[10].

Destaca-se, entretanto, que entender o conceito de ordem tendo como oposição a desordem, é reduzi-la à lógica
conflitual, o que torna preponderante a importância dos órgãos policiais na solução dos conflitos entre o Estado e a Sociedade, seja
ela a sociedade civil, militar, jurídica, etc.

Assim, busca-se em Norberto Bobbio outra definição para ordem pública, que a compreende sob
dois aspectos distintos e igualmente relevantes, a ordem pública material e a ordem pública constitucional.
A primeira, dada pela circunstância fática tendo como finalidade do ordenamento político e de Estado,
estipulada, assim, nas disciplinas de direito público e de organização estatal, “(...) como sinônimo de
convivência ordenada, segura, pacífica e equilibrada, isto é, normal e conveniente aos princípios gerais
de ordem desejados pelas opções de base que disciplinam a dinâmica de um ordenamento”[11].
Explicando que

 
 

(...) constitui objeto de regulamentação pública para fins de tutela preventiva, contextual e sucessiva ou
repressiva, enquanto que a jurisprudência tende a ampliar o conceito "material" de Ordem pública até
fazer incluir nele a execução normal das funções públicas ou o normal funcionamento das instituições
como a propriedade, de importância publicitária (ordem legal constituída).
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Nesta perspectiva assinala o Autor que um dado sistema normativo que tem a ordem pública material como fundamento

pode ser modificado conforme “(...) a variação da inspiração ideológica e dos princípios orientadores (democráticos ou

autocráticos, por exemplo), cada ordenamento dará uma disciplina própria (ampla ou restrita) das hipóteses de intervenção

normativa e de administração direta tendentes a salvaguardar a Ordem pública. é importante sob o perfil das possíveis

repercussões conseqüentes sobre a esfera jurídica dos vários sujeitos de um ordenamento”[12].

O outro aspecto é a Ordem Pública Constitucional, enquanto
 
 

(...) limite ao exercício de direitos e assume particular importância quando referida aos direitos de
liberdade assegurados pela constituição: neste caso se indica que não é possível questionar um limite de
caráter geral ligado à chamada Ordem pública constitucional — que parece fazerem coincidir com o
conjunto dos princípios fundamentais de um ordenamento — porquanto dos princípios gerais não se
poderiam originar limites situados além dos já previstos no âmbito da disciplina constitucional de cada
um aos direitos. [13]

 
 

Assim, conclui que em ambos os modelos de Estados, sejam de ordem pública material ou
constitucional, têm se estabelecido “(...) uma noção elástica de Ordem pública que trouxe consigo a
ampliação dos limites e permite uma maior redução dos direitos de liberdade. Contudo, se bem que por
motivos diferentes, observou-se sempre uma elasticidade semelhante nos ordenamentos primeiramente
lembrados”[14], ou seja, é um conceito variável que concorre entre regimes ditatoriais aos democráticos e
que em termos práticos ele pode ampliar as garantias ou restringi-las, bastando o interesse ideológico em
jogo.

Dadas estas noções, visualizamos claramente as possibilidades de manuseio conceitual, conforme o modelo de Estado

que se institui, mesmo nos moldes mais democráticos, pode-se incorrer no uso e supressão de direitos individuais e sociais, tendo-se

como finalidade uma noção de ordem autoritária e, até mesmo, arbitrária.

Diferentemente do que sustenta Álvaro Lazzarini, que diz ser “vaga a noção de ordem pública”[15], compreende-se

que o Poder Constituinte brasileiro tratou de estabelecer, no próprio art. 144, da CRFB/88, a forma administrativa que tutora esta

ordem, ou seja, a via legislativa infraconstitucional e executiva, definindo, assim, a ordem pública e sua materialidade,

diferentemente do modelo de ordem pública constitucional conceituado por Norberto Bobbio, que se pauta tão somente em seus

princípios constitucionais como garantia de uma possível “paz social”.

Álvaro Lazzarini de forma lacônica e maniqueísta define, ainda, que a ordem pública “é efeito de causa segurança

pública (...) efeito da causa tranqüilidade pública ou, ainda, efeito da causa salubridade pública (...) cada um tem por objeto

assegurar a ordem pública”[16].

A carência de percepções políticas e ideológicas que estão inseridas nesta noção de ordem acaba por produzir a

maleabilidade conceitual e leva a segurança pública a um variado rol de discursos e práticas institucionais. É dentro deste contexto

que o Brasil está inserido, principalmente quando se verifica a ambiguidade do modelo de Estado estabelecido e a pluralidade de

discursos em favor do estabelecimento desta dita ordem pública.

Depreende-se, como já aludido, que nossa Constituição estabelece por ordem pública a forma material, deixando a cargo

das disciplinas de Direito Público sua definição e organicidade, ou seja, compete ao Direito Administrativo, Direito Penal e Direito

Processual, bem como outras legislações especiais e leis orgânicas institucionais que se fizerem necessárias as formas e a condução

da ordem e, por consequência, os caminhos da segurança pública.
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Com isso, o constituinte deixou a possibilidade da modificação conceitual, que foi moldada na medida da adoção de

políticas públicas direcionadas entre os modelos neoliberal e social democrata.

Atualmente o que verificamos é um “nó” paradigmático e metodológico, uma vez que nossa constituição está assentada

num modelo que pressupõe o bem-estar social, por via de direitos e garantias pétreas, e a política econômica galga a passos largos

rumo ao modelo de Estado liberal.

No Brasil, embora o Código de Processo Penal de 1837 já trouxesse[17] o “clamor publico” como
fundamento para a prisão antes da culpa formada, ela estava ligada a prisão em flagrante, ou ao chamado
quase-flagrante, sendo que foi somente no CPP de 1941, na Era Vargas[18], que a ordem pública ficou
atrelada a prisão preventiva.

Não existe na jurisprudência, uma definição do que seja ordem pública. Na maioria dos casos o conceito vem atrelado à

suposta periculosidade do agente, que por sua vez também é outro termo vago.

A única definição legal para o conceito de ordem pública vem do artigo 2º da Lei Federal
88.777/83, que regulamenta as Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros, aprovada pelo então
Presidente João Figueiredo:

 
 

14) Grave Perturbação ou Subversão da Ordem - Corresponde a todos os tipos de ação, inclusive as
decorrentes de calamidade pública, que por sua, natureza, origem, amplitude, potencial e vulto: a)
superem a capacidade de condução das medidas preventivas e repressivas tomadas pelos Governos
Estaduais; b) sejam de natureza tal que, a critério do Governo Federal, possam vir a comprometer a
integridade nacional, o livre funcionamento de poderes constituídos, a lei, a ordem e a prática das
instituições; (...)
19) Manutenção da Ordem Pública - É o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo da
segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir,
dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. (...)
21) Ordem Pública -.Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação,
tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um
clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma
situação ou condição que conduza ao bem comum. (...)
25) Perturbação da Ordem - Abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade
pública que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera
estadual, o exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem
pública, ameaçando a população e propriedades públicas e privadas.

 
 

Há que se recordar as considerações sobre a manipulação conceitual de ordem pública, explicitado anteriormente, vez

que as definições legais embora claras, partem de uma lei exarada por uma instituição predominantemente repressiva em uma época

que precede a Carta Constitucional democrática de 1988, e que não passou por reformas estruturais e ideológicas desde que se

constituiu – base sustentada no regime ditatorial do Estado brasileiro.

Outra ponderação é sobre a tênue linha divisória entre ordem e disciplina, mesmo imperando no senso comum que o antônimo de

ordem é a desordem, que, por sua vez, ensejaria a sinonímia com disciplina, típica das relações militares, a ordem que deve estar

presente conceitualmente é aquela que diz respeito às relações dos indivíduos com as instituições públicas, por via das suas

prestações jurisdicionais na esfera administrativa e nas prestações de serviços públicos estabelecidos constitucionalmente, não, tão

somente, por via das agências de segurança pública.

A própria definição do conceito remete a outros conceitos vagos como “convivência harmoniosa e
pacífica”, “bem comum”, etc. O ideal de sociedade pacificada e harmoniosa guarda relação com a
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ausência de conflitos e isto só é possível numa sociedade utópica em que todas as necessidades humanas
estejam satisfeitas ou, em regimes totalitários, que o conflito é esmagado pela força da repressão.

A Lei de Segurança Nacional, também de 1983, foi o que fundamentou o ingresso, em 11 de
março de 2008, por parte do Ministério público Federal de Carazinho/RS ação criminal contra oito
trabalhadores rurais ligados ao MST. Segundo a denúncia[19], nos anos de 2004, 2005, e 2006, os
grupamentos dos quais faziam parte os acusados “constituíram um ‘Estado Paralelo’, com organização e
leis próprias”, teriam resistido ao cumprimento de ordens judiciais “ignoraram a legitimidade da Brigada
Militar”, teriam utilizado táticas de “guerrilha rural”, com o apoio de organizações estrangeiras , tais como
Via Campesina e FARC.

Há um sem número de leis ainda vigentes que poderiam ser chamadas de entulho autoritário, pois
pensadas e aprovadas por regimes de exceção.

 
5. Fundamentos da Pena Privativa de Liberdade
Inicialmente, relembramos o que dizem os dois Tratados mais notórios do século XX, aos quais o Brasil é signatário, sobre a
limitação da acusação criminal e da liberdade individual.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz no art. 11 que “Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-
se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias
necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”[20].
E a Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada também de Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, estabelece no
art. 7° o Direito à Liberdade pessoal:
 

 
1. Toda pessoa tem direto à liberdade e à segurança pessoal. 2. Ninguém pode ser
privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e pelas condições fixadas de
antemão pelas Constituições Políticas dos Estados Partes ou pelas leis ditadas
conforme elas. 3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento
arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua
detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra
ela. 5. Toda pessoa detida o retida deve ser levada, sem demora, a um juiz ou outro
funcionário autorizado pela lei para exercer funções judiciais e terá direto a ser
julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de
que prossiga o processo. Sua liberdade poderá estar condicionada a garantias que
assegurem seu comparecimento em juízo. 6. Toda pessoa privada da liberdade tem
direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem
demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua liberdade se sua
prisão ou detenção forem ilegais (...) 7. Ninguém será detido por dúvidas (...).[21]

 
 
Ambas as declarações internacionais sustentam o rol de princípios dos pactos republicanos dos Estados Ocidentais do século XX, da
mesma forma, presentes no nosso ordenamento jurídico, como de base do modelo republicano-federativo-democrático,
consubstanciados pela Constituição de 1988.
Esta base de formulação de princípios de direitos e de garantias, refletem-se diretamente em todo o arcabouço legislativo pátrio e,
de igual forma, às legislações penais e processuais penais.
Embora estes códigos, especificamente o código penal e processual penal, datem dos anos de 1940 e 1941, respectivamente, o
legislador[22] foi ao longo do tempo fazendo as alterações, pelas vias reformistas – consubstanciadas em leis ordinárias, decretos,
medidas provisórias, portarias, etc., afim de adaptar o ordenamento ao pacto democrático da modernidade, ao direito internacional e
às relações exteriores.
Dito isto, pois, o Brasil por meio de suas opções políticas e ideológicas sempre cumpriu formalmente as obrigações internacionais,
todavia, como delineado anteriormente a condição de país em desenvolvimento, sob a perspectiva definida por Boaventura de Sousa
Santos de modernismo de oposição[23], deixou um grande deficit no campo prático das políticas sociais, aos quais estão as
políticas criminais e penitenciárias.
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As prisões, destinadas às penas restritivas de liberdade, desempenham historicamente a função de seleção dos diferentes e dos
socialmente menos “aptos” a galgar a pirâmide social[24].
Como aludido por Odete Maria de Oliveira, a reclusão enquanto confinamento celular data do século V, o qual a Igreja, em
alternativa à penal capital, aplicando a penitência com o intuinto de resgate do arrependimento pela dor, tendo no século XVIII a sua
aplicação substituída pela pena de morte. Salienta, ainda, a aplicação de outros meios cruéis juntamente às privações de liberdade,
como privações à comida, uso de objetos de torturas, etc.[25]

Michel Foucault, abordando a importância do processo de humanização das penas, diz que “A
prisão, peça essencial no conjunto das punições, marca certamente um momento importante na história da
justiça penal: seu acesso à ‘humanidade’. Mas também um momento importante na história desses
mecanismos disciplinares que o novo poder de classe estava desenvolvendo: o momento em que aqueles
colonizam a instituição judiciária”.[26]
Demarcamos aqui a colonização das relações sociais pelo Contrato Social, o qual o poder judiciário e o poder de punir, já atribuído
ao Estado, passam a definir quais são as condutas consideradas como crime na forma positivada, legitimando a pena privativa de
liberdade como retribuição disciplinar igualitária àqueles infratores das normas penais, sob o manto do positivismo jurídico.[27]
“Pode-se compreender o caráter de obviedade que a prisão-castigo muito cedo assumiu. Desde os primeiros anos do século XIX,
ter-se-á ainda consciência de sua novidade; e entretanto ela surgiu tão ligada, e em profundidade, com o próprio funcionamento
da sociedade, que relegou ao esquecimento todas as outras punições que os reformadores do século XVIII haviam imaginado.
Pareceu sem alternativa, e levada pelo próprio movimento da historia”[28].
Assim se afirma e se firma o caráter utilitarista da pena.
 
 

Esse duplo fundamento - jurídico-ecônomico por um lado, técnico-disciplinar por
outro - fez a prisão aparecer como a forma mais imediata e mais civilizada de
todas as penas. E foi esse duplo funcionamento que lhe deu imediata solidez. Uma
coisa, com efeito, e clara: a prisão não foi primeiro uma privação de liberdade a
que se teria dado em seguida uma função técnica de correção; ela foi desde o início
uma "detenção legal" encarregada de um suplemento corretivo, ou ainda uma
empresa de modificação dos indivíduos que a privação de liberdade permite fazer
funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento penal, desde o inicio do
século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação
técnica dos indivíduos.[29]

 
 
Importa destacar que “as alterações da forma de punição revelam a subordinação da pena às condições econômicas exigidas pela
socidade. A trajetória do sistema punitivo evidenciou esta subordinação (...)”[30]
No transcurso do processo, o utilitarismo dá espaço ao idealismo, que reveste à pena um caráter científico retibucionista, pautando-
se na filosofia de Hegel e Kant, o qual perpetua-se até hoje, consubstanciando-se na “formulação de parâmetros precisos e
calculáveis de conduta” plenamente sustentado na legalidade, tendo como obejtivo único a retribuição.[31]
Assim, como consideram Rusche e Kirchheimer, “O cárcere tornou-se a principal forma de punição no mundo ocidental no exato
momento em que o fundamento econômico da casa de correção foi destruído pelas mudanças industriais” [32]
O que se verifica concretamente é que a pena privativa de liberdade desde a sua concepção teve como único fim a contenção das
massas improdutivas ou aquelas à margem do sistema econômico, servindo à continuidade da exploração do homem pelo homem.
Modificou-se as estruturas de trabalho, mas as relações de exploração perpetuaram-se e se perpetuam até nossos dias.
O modelo capitalista e liberal, aboliu o escravismo, tornando todos os cidadãos livres formalmente, todavia, a liberdade encontrou o
seu limite na renda e no trabalho, ou seja, as bases ideológicas segregacionistas e excludentes continuaram intrínsecas as relações
humanas.
Nilo Batista assevera que se deve “Entender que a prisão moderna é inventada aqui, dentro de um sistema sobre o qual o
pensamento marxista ortodoxo fala. Um artigo definiu essa economia como uma praça onde você tem de um lado uma prisão e do
outro uma fábrica. A similaridade arquitetônica entre as fábricas e as prisões não é por acaso. No meio você tem a mão–de-obra

reserva”
[33]

Por outro lado, E. Raúl Zaffaroni lança ao debate uma questão muito importante, que é a forma com que esta concepção européia
foi recepcionada na América Latina, e diz que “(...) en el Brasil, el proceso tiene ribetes más complicados, pues la estructura
colonial quedó vinculada a la producción esclavista, que sólo termino en vísperas de la proclamación de la República, aunque no
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és posible negar el peso de una minoria criolla en el Imperio y de la ideologia liberal (...)”.[34]
Ainda, como agravante, Camila Prando afirma que “Houve a adoção praticamente literal das legislações dos Países Centrais, que
se apresentavam de modo quase inadaptável à realidade marginal. O Código Penal Brasileiro de 1830, por exemplo, combinou em
sua redação matrizes disciplinaristas e contratualistas, e produziu contraditoriedades, especialmente quanto à regulação de
conflitos em que os escravos eram parte” [35].
Assim, conclui que
 
 

(...) especialmente no século XIX, com o processo de urbanização brasileiro, que se
deu a passagem do controle punitivo privado senhorial enquanto modelo exclusivo,
para o controle punitivo público (...) ocorreu não uma simples transferência do
controle privado ao público, ou antes, uma simples especialização e publicização do
controle punitivo, mas sim uma relação de complementariedade entre essas duas
formas de controle. Sob essa formação histórica do controle penal brasileiro, tudo
leva a concluir que em sua organização, o alto grau de violência e, bem, a presença
de um controle subterrâneo em consonância ao controle oficial é antes uma
formação endêmica própria da estruturação marginal econômica e política e de
suas contraditoriedades. [36]

 
 
Não diferente foi a concepção do Estado Democrático de Direito brasileiro pactuado em 1988, que adaptou-se à legislação penal e
processual penal emanadas de governos historicamente autoritários e antidemocráticos, desenvolvendo-se, assim, em meio as
ambiguidades jurídicas e sociológicas que são estabelecidas, mesmo tendo como fundamento os princípios liberais da modernidade,
o que Alessandro Baratta denomina de “mito do Direito Penal como direito igualitário”[37].
É neste contexto atual que se enquadram os princípios garantidores de limitações às penas privativas de liberdade, dentre eles o
princípio da presunção de inocência (art. 5° inc. LVII, da CRFB/1988), em que “ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”.
Ainda, são estabelecidos outros princípios, também no art. 5°, conexos à preservação da liberdade, da integridade e do devido
processo legal, o qual sustetam o ordenamento penal e processual penal[38].
Todavia há de se pontuar as significativas diferenças entre as penas privativas de liberdade e as prisões cautelares, dentre tantas, é a
formação da culpa – comprovada autoria e materialidade do delito –, por meio de uma sentença penal condenatória transitada em
julgado que justifique o aprisionamento.

 
6. A relação entre o conceito relativo de ordem pública e uso arbitrário das prisões cautelares aos
Membros de Movimento Sociais

As leis como a que permite o encarceramento provisório com base no abalo à ordem pública, a de
segurança nacional, entre outras, representam o legado de regimes de exceção pelos quais passamos.

Contraditoriamente é possível, dentro de um Estado Democrático e de Direito, que tal aparato
legislativo seja manejado contra movimentos reivindicatórios de políticas públicas Constitucionalmente
estabelecidas como a reforma agrária.

José Eduardo Faria[39] usa o termo “armadilha” para designar essa situação do legislador que ao
se valer de “recursos retóricos” como o da “ordem pública” com vistas a “superar a rigidez tipificadora
da dogmática jurídica” não conseguiu evitar, “a ruptura dos padrões de unidade e hierarquia inerentes
aos princípios da constitucionalidade, da legalidade e da certeza jurídica.”  

Na Espanha, a utilização da ordem pública para prisão preventiva, foi declarada inconstitucional
pelo Tribunal Constitucional, ficando consignado no voto de Manuel Jiménez de Parga que a utilização
deste conceito indeterminado por parte dos Juízes e Tribunais leva a que “seguramente um desconhecido
‘navajero’ produza mais alarma social em um pequeno povoado que um famoso ladrão de colarinho
branco em uma grande cidade”. [40]
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Essa permissão legal para se prender e segregar do convívio social sem o devido processo legal e
sem a culpa formada, ou seja, sem as garantias liberais Democráticas está presente em nossas leis, desde os
regimes de exceção até os Democráticos como o atual.

Dados do Departamento Penitenciário (DEPEN) apontam que 39,3 % da população carcerária do
Brasil são de presos provisórios sendo que em onze[41] estados brasileiros a proporção de custodiados
cautelarmente é maior que o de condenados por sentença penal com trânsito em julgado. O Piauí é o
estado em que esta proporção é maior: 76,1 %.

Na América Latina, segundo dados do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas
(ILANUD)[42]o país cujo fenômeno do encarceramento provisório se revela mais grave é a Bolívia, com
79 % de presos do sistema penal sendo provisórios. No contexto latino-americano oito países apresentam
estatísticas piores que por a aqui encontrada[43].

Ao analisar o fenômeno do aprisionamento cautelar em nosso continente, E. Raúl Zaffaroni[44]
pondera que uma vez posto em marcha essa prática punitiva “todos passam a ser tratados como inimigos,
através de puros confinamentos de contenção, prolongados ou indefinidos.” Assim, o processo penal
acaba legitimando uma prática descontrolada do exercício do poder punitivo estatal quando deveria servir
para garantir direitos do acusado ou indiciado frente a este poder.

Se o uso da medida cautelar é difundido como forma de prevenção geral e controle social sobre
determinados tipos de crime e grupos sociais, é ao tráfico de drogas que o uso do conceito de ordem
pública é mais utilizado na atualidade.   

Como forma de barrar a atuação política de movimentos sociais que cobram políticas públicas
constitucionalmente estabelecidas, o Poder Executivo, por via do aparelho repressivo do Estado, legitimado
pelo Poder Judiciário brasileiro se valem das prisões preventivas com fundamento na ordem pública para
arrefecer a luta pela reforma agrária.

O Juiz de Pilar/PB[45], ao determinar a prisão cautelar de trabalhadores rurais ligados ao
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) assim se justifica:

 
 

Além do mais é público e notório nesta jurisdição, que os mesmos são os líderes das invasões
promovidas pelo Movimento dos Sem Terra, e constantemente vêem desobedecendo as determinações
de reintegração de Posse emanadas do Juizado da 1º Vara de Conflitos Agrários e do Meio Ambiente.
O caso já descamba para a baderna, para subversão da ordem pública e para o desrespeito a
decisão judicial, cabendo a este Magistrado como guardião na aplicação da lei, adotar medidas
coercitivas para conter as investidas criminosas do supra mencionado movimento. Assim, ante o
justo do pleito do Douto Representante do Ministério Público e sendo os réus portadores de péssimos
antecedentes criminais, conforme acima delineado, torna-se imprescindível as PRISÕES
PREVENTIVAS de todos os denunciados, como garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei.

 
 
No estado de São Paulo, na comarca de Teodoro Sampaio, o Poder Judiciário[46] local assim

justificou o aprisionamento cautelar com base na ordem pública de integrantes do MST:
 
 

Até porque ainda que as mais altas esferas governamentais não queiram reconhecer, assim como se
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fazia até bem pouco tempo em relação ao denominado PCC, o conhecido MST, se constitui nos dias de
hoje um poder de fato nesta região do Pontal do Paranapanema.

 
 
Em Curionópolis/PA[47], um trabalhador e uma trabalhadora integrantes do MST, tiveram prisão

provisória decretada pelo Juiz daquela Comarca pelo fato de realizarem um protesto em rodovia:
 
 

Aliados à materialidade do delito e aos indícios de autoria, surgem configurados elementos para a
decretação da medida cautelar solicitada. A liberdade dos representados prejudica a ordem pública,
pela continuidade da influência exercida sobre os acampados, que, frise-se, permanecem às margens
da via, incitando novas manifestações, com possíveis obstruções da rodovia, além de fomentar
sentimentos de impunidade e indignação na região. Impunidade, pela ausência de punição aos
obsessores, que se misturam entre os manifestantes: já que são conhecidas as ocorrências de agressões
físicas e verbais, ameaças, constrangimento ilegal e danos sofridos pelas pessoas que necessitam passar
pelo bloqueio.  Indignação, por não se poder exercer o direito individual de ir e vir, em via pública,
lembrando que tratamos de uma importante estrada, eixo de ligação entre o sul do Pará, os Estados do
Mato Grosso e Tocantins, com o norte do país.  Não podemos fechar os olhos para problemas sociais e
fundiários presentes, mas também não podemos admitir o cometimento de inúmeros crimes, em prol da
solução destes problemas (fls. 53/54).

 
 

O paradoxo é que o protesto realizado na rodovia foi justamente para exigir punição aos
responsáveis pelo episódio que ficou conhecido como massacre de Eldorado dos Carajás[48], em que 19
trabalhadores sem terra foram assassinados pela Polícia Militar do Estado do Pará, ao reivindicarem
reforma agrária.

Passados 14 anos do episódio, nenhum dos 155 policiais denunciados cumpre algum tipo de
medida privativa de liberdade ou restritiva de direito, ou tiveram algum tipo de reprimenda administrativa
por abuso de autoridade, no entanto, os trabalhadores que realizaram protesto para exigir punição pelo
fato, na mesma rodovia em que seus pares foram assassinados, a resposta do Poder Judiciário vem em
forma de prisão cautelar, ainda, prisão cautelar por contravenções (perturbação da ordem, obstrução de via
pública, desacato à autoridade), segundo nosso ordenamento material penal.

Posteriormente o STJ cassou a decisão de primeiro grau e possibilitou aos trabalhadores
responderem em liberdade ao inquérito instaurado.

A criminalização dos movimentos sociais de luta pela terra acaba por servir para aumentar o
abismo entre as lutas das demandas sociais históricas destes movimentos e está, na maioria das vezes,
ligada ao Poder Judiciário local, visto terem STJ e STF sistematicamente rejeitado decretação de prisões
preventivas contra integrantes destes movimentos.

Em sede do Habeas Corpus de número 4399/SP, o voto do ministro Luiz Vicente Cernicchiaro
assentou que:

 
 

Não vislumbro, substancialmente – não obstante o aspecto formal respeitável despacho de prisão
preventiva -, no caso concreto, demonstração de existência de crime de quadrilha ou bando, ou seja,
infração penal em que se reúnem três ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes. (...) Há
sentido, finalidade diferente. Revela sentido amplo, socialmente de maior grandeza, qual seja a
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implementação da reforma agrária.
 
 
Em outra oportunidade o STJ, em voto (HC nº 27856/SP) do ministro Paulo Medina assentou:
 
 

(...) Registre-se, diversamente do afirmado no acórdão hostilizado, que os pacientes são obreiros rurais
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que lutam e sacrificam-se por mais razoável
meio de vida, onde a dignidade social somente pode ser restaurada no momento em que se fizer a
verdadeira, necessária e indispensável reforma agrária no País. Enquanto campear a incerteza de seus
resultados e for incerta a atuação política, encontrar-se-á a revolta justa e a insatisfação crescente dos
menos favorecidos nos contextos econômico, social e político do Brasil.

 
 
O Supremo Tribunal Federal ao julgar ordem de Habeas Corpus (nº 91616/RS) contra integrantes

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST da região de Carazinho/RS, em processo que
se determinava a prisão cautelar de 8 (oito) integrantes desta organização política, rejeitou a argumentação
de que a atuação dos trabalhadores frente ao movimento importaria em risco à ordem pública:

 
 

1. A convivência das figuras da prisão cautelar e da presunção da não-culpabilidade pressupõe que o
decreto de prisão esteja embasado em fatos que denotem a necessidade do cerceio à liberdade de
locomoção. 2. Às instâncias colegiadas não é facultada a complementação do decreto de prisão,
eventualmente impugnado. No caso, o fundamento da conveniência da instrução criminal foi
acrescentado, pelo Tribunal de Justiça, ao decreto de prisão preventiva. Ilegalidade caracterizada. 3. A
simples afirmação de que os pacientes carecem de domicílio certo e conhecido não tem a força de
lastrear a segregação provisória para assegurar eventual aplicação da lei penal. 4. É ilegal a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, baseada tão-somente na gravidade do fato, na hediondez
do delito ou no clamor público. Precedentes. 5. A alteração da base empírica, existente no momento da
decretação da prisão, implica a mudança dos fundamentos da custódia. 6. Ordem concedida, mediante
o compromisso de comparecimento dos pacientes aos atos processuais.

 
 
Mesmo tendo o STJ e STF reiteradamente rejeitado a criminalização realizada no processo penal

contra os movimentos, ainda se aplica, – e os dados da CPT demonstram isso – muito comumente, esse
recurso contra os integrantes de movimentos sociais.

A ordem pública, conceito vago e impreciso, fruto da legislação autoritária do período entre
guerras, é o que mais cabe ao julgamento conservador dos atores do direito que visualizam como crime
estas novas demandas sociais que se apresentam no regime Democrático.

Entender que a ação coletiva de ocupação de terras dos movimentos sociais do meio rural
brasileiro coloca em risco a ordem pública e que, portanto, se pode indiscriminadamente segregar
cautelarmente seus integrantes é entender que na Democracia não cabe o conflito e negar a existência de
problemas sociais históricos que o capitalismo não conseguiu resolver.

Para Marilena Chauí[49] aqueles que se vinculam à tradição liberal da Democracia vêm como “o
regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais”, o que redunda na nesta tentativa de
conter os conflitos sociais. Esquecem, segundo a filósofa que “democracia, mais que respeito às leis
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estabelecidas, é conflito.” A Democracia é “a única forma da política que considera o conflito legítimo.”
Com Espinosa, Chauí[50] aponta que a boa política se dá quando a esperança (“uma alegria

inconstante nascida da idéia de uma coisa futura ou passada”) vence o medo (“uma tristeza inconstante
de uma coisa futura ou passada”) e permite que a concórdia supere a discórdia entre os homens. Mas, não
qualquer concórdia, há que ser a uma concórdia Democrática, ou seja, um regime em que os cidadãos não
estejam submetidos a nenhum poder tirânico. A paz não é a simples ausência de guerra. Uma cidade na
qual a paz depende da inércia dos súditos deve mais corretamente ser chamada de solidão que de
cidade[51].

Na decisão do Habeas Corpus de número 5574, o Superior Tribunal de Justiça fez constar que
movimento popular visando implantar a reforma agrária não caracteriza crime contra o patrimônio, mas
sim “configura direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa constante da
Constituição da República. A pressão popular é própria do Estado de Direito.”

O reconhecimento por parte do Poder Judiciário de que o conflito é inerente ao regime
Democrático, não é isolado, felizmente. Mesmo com o entulho autoritário ainda vigente em nossa
legislação, a tentativa de criminalizar as ações dos movimentos sociais não recebe apoio de muitos setores
da sociedade civil e autoridades dos três poderes da República.

A Constituição da República limita o exercício do direito de propriedade com a necessidade de se
respeitar a função social, só é propriedade, portanto, aquela que cumpre sua função social. Em caso de não
observância deste requisito ela deverá ser desapropriada para reforma agrária. Além disto, a dignidade da
pessoa humana é direito fundamental, portanto, o contraponto legal para a luta dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais sem terra é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

Lembramos, por fim, que Ex-Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso,
sancionou, em junho de 2002, a Lei nº 10.469, que instituiu o dia 17 de abril, como dia nacional de luta
pela Reforma Agrária, ou seja, trata-se de uma luta legítima pelo direito à Terra àqueles despossuídos que
buscam suas subsistência.

Há de se reconhecer, contudo, que a luta pela terra acompanha toda a história da Humanidade e é
o instrumento de dominação do Homem pelo Homem.

 
7. Conclusões

Inicia-se esta fala utilizando-se uma afirmação de Nilo Batista, em artigo recente para uma agência
jornalística, que traduz em parte os caminhos que seguem as políticas criminais da modernidade: “Hoje a
gente vive um sistema penal esquizofrênico”[52].

Esta consideração torna-se compreensível à medida que se mergulha no universo de discussão
teórica e política da segurança pública. Por um lado verifica-se toda uma linha de raciocínio teórica
sustentada na etiologia que visa a legitimação do modelo neoliberal, por outro, o discurso com vistas à
emancipação social, e realização da “cidadania”.

Insertos neste cenário estão agentes de segurança pública e sociedade civil. O primeiro grupo quer
a violência, pois arrumar a casa precisa da ordem – compreendida enquanto disciplinamento –, o segundo,
embora cansado de tanta desigualdade, espera a justiça, porém, o mais perverso é que o dito popular tem
absoluta razão, pois mesmo acometida de sua “cegueira” usual, ela “tarda, mas não falha”.
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Embora a pena não devesse ter qualquer relação com as prisões cautelares, os indícios da sua aplicação além do aceitável[53],
apontou para a necessidade de situá-las no âmbito da legislação brasileira, assim, especificou-se o estabelecido por pena restritiva
de liberdade e, no seu interior, a pena de reclusão e a de detenção.

Verifica-se que todas as políticas de segurança pública empreendidas neste período reforçam as
condutas socialmente reprováveis de etiquetando seletivo dos sujeitos, em quem recaiu a dura mão do
Estado Policial.
Assim, verifica-se, pelas análises consubstanciadas na presente pesquisa, a predominância e perpetuação dos discursos etiológicos,
codificados para o senso comum, com o intuito de digesto e “líquido” nos tempos de globalização, termos vagos e ideológicos, pois
têm o condão de perpetuar o status quo por meio domínio do poder político e de suas instituições de controles formais e informais.

Neste fluxo do desenvolvimento, o poder de deturpação de conceitos e de afirmações de
preconceitos por estes mecanismos de controle social, fomenta e legitima a sedimentação destas práticas
de contenção e de extermínio, como solução para a violência rural, que reduz a população à exclusão e
impõe as prisões cautelares como o atual remédio de prevenção ao crime, objetivando a baixa estatística
da que se compreende como criminalidade e violência.

A criminalidade combatida é a criminalidade de rua, que atinge tão somente aos mencionados
etiquetados, selecionados por não terem na estrutura social o amparo nas esferas de cidadania.

A estrutura social, rural e urbana está, em grande parte do mundo globalizado, segmentada entre
os bons e os ruins. Tal concepção maniqueísta da vida, não se restringe à segurança pública e à definição
do inimigo, ocorre em todos os estratos da vida em sociedade.

Desconsidera-se, por outro lado, que na sociedade globalizada, que possui a média populacional
de 6,5 milhões de pessoas[54] que não há podium com 1ª colocação para todos os seres, muitos, sequer,
poderão se inscrever na “Competição de Acesso à Dignidade”, tantos outros não sobreviverão para assistir
ao final.

Desta forma, perpetua-se a visão de mundo bipolar, bem e o mal, sempre na esfera do ponto de
vista moral e dos bons costumes. Ocorre que esta lógica maniqueísta, que subtrai da análise e do debate
teórico-ideológico estrutural (micro e macrossociológico) de segurança pública da construção dos conflitos
penais, sustenta uma indústria[55] muito rentável, mais rentável até que a indústria das comunicações.
Inclusive, os meios de comunicação passam a ser veículos dentro deste conjunto de operações
multimilionárias da economia neoliberal, implementadas pela bandeira de solução à “segurança pública”.

O senso comum de criminologia (dominado pelo paradigma etiológico) afirma que são
necessários mais policiais nas ruas; os policiais afirmam ser necessário o aumento salarial; o administrador
público municipal diz que deve o Governo Federal municipalizar a segurança e, assim, implementar as
verbas destinadas a este fim, para pôr em prática a contenção dos índices de criminalidade; o
Administrador Penitenciário clama pela privatização do cárcere.

Os presos do sistema penitenciário até onde se limitou a pesquisa sofriam de um surto de afonia.
As mães que tiveram seus filhos mortos pela “guerra de bandidos e mocinhos” estavam velando os corpos.

No meio do caminho foram questionados os ébrios acadêmicos sobre o poder e a segurança
pública. Alguns não se atreveram, mas houve quem dissesse que o caminho não é esse. Precisamos mudar
o tom da prosa, a fim de não vermos as próximas gerações tendo como único limite o cárcere.

Assim, subscreve-se a metáfora utilizada por Nilo Batista sobre a esquizofrenia que prepondera
no Sistema de Justiça Criminal, afirmando-se a utopia de construção de “um outro Mundo possível”.
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Os regimes de exceção deixaram não somente um rastro histórico de prisões em massa,
desaparecimentos, torturas e mortes. Seu aparato legal continua por aí, ainda vigente em nossos Códigos e,
o que é mais grave, no pensamento de muitos atores jurídicos que ainda insistem em aplicá-los contra os
mais pobres (desorganizados e organizados), aos primeiros, como forma de controle e gestão da miséria de
Democracias que ainda não solucionaram os principais problemas do capitalismo.

E, aos segundos, - os mais pobres que ousam se organizar através de movimentos reivindicatórios
de direitos Constitucionalmente estabelecidos - o aparato legal repressivo é acionado como poder
simbólico, para que exemplarmente seja dado recado aos outros em mesma situação econômica: não se
organizem, nem participem da política, muito menos expressem sua cidadania.
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ANÁLISE SOBRE A LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS POR MEIO
DE DELITOS DE PERIGO ABSTRATO A PARTIR DA VISÃO CONSTITUCIONAL DO BEM

JURÍDICO PENAL.

ANALYSIS ON THE LEGITIMACY OF THE CRIMINALIZATION OF CONDUCT BY CRIMES OF
ABSTRACT DANGER FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL AND CRIMINAL JUSTICE.

Ana Flávia Jordão Ramos

RESUMO
O presente artigo pretende mensurar a legitimidade da criminalização de condutas por meio de
delitos de perigo abstrato a partir da visão constitucional do bem jurídico penal. Para tanto,
indicar-se-ão as funções do bem jurídico na dogmática penal a luz de teorias jurídicas
elaboradas com embasamento constitucional. Somente então, dar-se-á enfoque aos limites
constitucionais impostos tanto ao legislador como ao jurista no momento da análise sobre a
ofensividade em abstrato de condutas contra bens jurídicos coletivos, tipificadas como crimes de
perigo abstrato. Finalmente, é importante acrescentar que a metodologia utilizada foi a revisão
bibliográfica de doutrina penal nacional e estrangeira.
PALAVRAS-CHAVES: Bem jurídico Penal; Princípios constitucionais penais; delitos de perigo
abstrato; Direito Penal contemporâneo. 

ABSTRACT
The present paper intends to mensure the legitimacy of the criminalization of behaviors turned in
to crimes of abstract danger by using a constitutional vision of the goods protected by Criminal
Law. For in such a way, there’s a need to indicate which are the functions of the legally
protected interests by criminal Law that are inspired by theories with constitutional basement.
Only then, one will give to approach to the constitutional limits taxes to the legislator and to the
jurist in the analysis of harmful behaviors against collective goods which are criminalized as
crimes of abstract danger. Finally, it is important to sal that the methodology used was a
literature review of national and international criminal law doctrine. 
KEYWORDS: Legally protected interest by Criminal Law; Constitutional and Criminal Principles;
crimes of abstract danger; Contemporary Criminal law.

I. Introdução
O presente artigo foi elaborado com o objetivo de analisar a legitimidade da criminalização de

condutas por meio de delitos de perigo abstrato a partir da visão constitucional do bem jurídico penal. Por
conseguinte, intentou-se descobrir os limites impostos à intervenção penal preventiva tanto pelas normas
constitucionais que informam própria função do Direito Penal Contemporâneo.

O objetivo deste trabalho é identificar à legitimidade dos crimes de perigo abstrato com base nos
limites impostos por princípios constitucionais penais no Estado Democrático de Direito. A fim de realizar
a avaliação crítica acerca da criminalização de condutas supostamente ofensivas à coletividade.  

Discutir a legitimidade da referida modalidade de intervenção estatal é interessante e, igualmente,
relevante porque o fenômeno de expansão das pautas penais implica o surgimento de diversas alterações no
âmbito da realidade e da Ordem Jurídica. Dentre essas novidades, está a possibilidade de criminalização
de condutas que ofereçam riscos à coletividade, muito embora não sejam essencialmente danosas, o que é
feito através da criação de crimes de perigo abstrato. Com o fito de verificar a legitimidade dessa espécie
delituosa, foram resgatados princípios constitucionais que informam as tarefas a serem concretizadas pelo
Direito Penal, tomando como parâmetro as teorias constitucionais sobre o bem jurídico penal.
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O presente artigo está dividido em seis partes: a primeira trata do papel do bem jurídico para o
desenvolvimento da dogmática penal; a segunda fala sobre a conexão entre os valores éticos e os bens
jurídicos penais; no terceiro segmento, discorreu-se sobre as teorias constitucionais sobre o bem jurídico
penal; a quarta parte aborda a importância dos princípios constitucionais penais para a delimitação das
funções do bem jurídico penal no Estado Democrático de Direito; no quinto item, enfatizam-se as funções
pertinentes ao princípio da ofensividade; e, finalmente, no último tópico se discute sobre os bem jurídicos
coletivos e estabelecem-se os limites à criminalização por meio de crimes de perigo abstrato a luz da
aplicação do princípio da ofensividade.

A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica consistente na pesquisa de referências
doutrinárias e no estudo de precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

 
1. O papel do Bem jurídico na Dogmática Penal.
 

Seria impossível discutir a função do bem jurídico para o desenvolvimento da dogmática penal
sem questionar qual é a função do Direito penal, eis que o objeto da tutela da norma penal é um
pressuposto para o estudo dogmático. Essa temática, na atualidade, tem ganhado espaço em virtude,
principalmente, das mudanças sociais, políticas, econômicas e jurídicas ocorridas na Idade
Contemporânea, principalmente no que concerne às novas funções assumidas pelo Direito Penal.

A discussão sobre as tarefas atribuídas ao Direito Penal toma especial importância nas sociedades
periféricas sul-americanas que são marcadas por problemas sociais gerados pelo crescimento
descontrolado e desorganizado da população e pelo processo de exclusão social. Sob uma perspectiva
sociológica, é possível sustentar que os indivíduos, atualmente, se encaram como “pessoas anônimas” o
que provoca um processo semelhante à despersonificação, caracterizado pela compreensão de que o outro

coincide apenas com o seu papel social e, ignorando-se sua visão como pessoa
[1]

.

 Esse processo comum às sociedades de risco
[2]

 importa na imposição de um forjado consenso

imposto pela maioria, o que se externa como uma homogeneização simbólica de interesses
[3]

. Ignorando
as necessidades dos indivíduos excluídos, as sociedades periféricas acabam por sofrer com a violência
social que possui inegável ligação com a extrema pobreza da população marginalizada.

Eis o desafio: o Direito Penal contemporâneo deve lidar com a expansão das pautas de condutas a
serem regularizadas, bem como deve considerar padrões internacionais de proteção aos direitos humanos,
ao mesmo tempo em que se impõe a adoção de um modelo punitivista em relação à repressão de certos
delitos. Toda essa complexidade deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, cujas
normas servem não somente como critérios de validade, mas também indicam os objetivos a serem
atingidos pelo modelo penal adotado no Estado Democrático de Direito.

Muitos temem a ampliação do âmbito de intervenção do Direito Penal porque poderia provocar
uma tendência de flexibilização de garantias processuais e de critérios de imputação penal como forma de

priorizar a segurança pública e a coletividade em detrimento do infrator
[4]

.
Dito isto, é necessário dizer que o presente trabalho tem como objetivo enfocar apenas a questão
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dos critérios de imputação que levam a tipificação de delitos de perigo abstrato e, para isso, se utilizará de
argumentação norteada pela noção de bem jurídico penal e pelo princípio da ofensividade. Ainda,
considerando que a extensão do trabalho não permite abarcar a variedade de tipos de perigo abstrato, aqui
apenas serão avaliados alguns tipos penais da Lei 11.343/2006 a título de exemplificação.

 
2. Considerações sobre objeto da tutela penal e sua correspondência aos valores éticos e aos bens
jurídicos.
           

No meio acadêmico, não há consenso acerca do objeto da tutela penal, havendo diversas
concepções que serão estudadas ao longo desse artigo. Essas idéias têm em comum o objetivo de delimitar
a ação do legislador penal e definir qual é a função do Direito Penal dentro da sociedade.

De acordo com Prado, dentre as funções mais importante atribuídas ao bem jurídico, estão as

seguintes
[5]

: garantir ou limitar o direito de punir; serve também como critério interpretativo dos tipos
penais; ainda, possui a função individualizadora da pena, que funciona como critério ao princípio da
proporcionalidade entre a lesão ou ameaça ao bem jurídico e a pena; e, finalmente, a sistemática que se
relaciona ao elemento classificatório dos tipos penais da parte especial do Código Penal. 

Preocupado com a diferenciação entre valor e bem material, Bettiol afirmava que o bem jurídico

era o valor ético tutelado pela norma e, por isso, não poderia ser considerado como um bem material
[6]

.
Como toda instituição de controle social, o Direito penal reflete as necessidades e valores vigentes

em uma sociedade num certo momento histórico. Nesse viés, a análise do processo de seleção dos bens
jurídicos tutelados é útil para demonstrar se os interesses protegidos correspondem às necessidades atuais
da sociedade.

Portanto, a ciência penal deve ser pautada em torno de diretrizes que possibilitem uma “racional

concretização e individualização dos interesses merecedores de proteção”
[7]

.
 Nesse passo, constata-se que a pena aplicada à conduta criminosa representa não somente uma

reação estatal à violação da Ordem Jurídica, mas principalmente demonstra que o bem jurídico protegido
pela norma penal é aquele considerado relevante e valioso.

 
3. Síntese crítica sobre as Teorias Constitucionais do Bem Jurídico penal.
 

Para descobrir quais são os valores relevantes na sociedade e, consequentemente, os bens
jurídicos que são expressos por eles, muitos doutrinadores buscaram as normas constitucionais. O estudo
da Constituição revelaria quais são os objetivos a serem implementados pelo modelo de Estado, bem como
os compromissos assumidos para garantir o bem-estar e a convivência pacífica entre os indivíduos.

Vale refletir que a busca de valores na Constituição já demonstra o rompimento com o
positivismo clássico, cujo pressuposto seria a separação entre a ciência do direito e a moral. Com a virada

neokantiana e o resgate dos valores retomado pelos tribunais constitucionais alemão e norte-americano
[8]

,
passou-se a admitir que o intérprete deveria ver além da interpretação literal da norma para atingir a
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finalidade social por ela consagrada. Além disso, ressalta-se a importância do desenvolvimento das teorias

que identificaram os princípios como espécie de normas jurídicas
[9]

, o que revolucionou a forma de
encarar o novo papel da Constituição, que já não podia ser concebida apenas como um conjunto de regras
entendidas como um referencial de validade.

Todo esse contexto de mudanças no Direito estimulou a busca pelos valores contemplados pelas
normas jurídicas, especialmente, aquelas derivadas da interpretação do texto constitucional. Obviamente,
todas essas concepções exerceram sua influência no campo do Direito Penal, mais precisamente, no que se
refere ao estudo do objeto de sua tutela. Exatamente pelo viés constitucional dado ao presente trabalho,
serão analisadas as idéias que mostraram preocupação com o conteúdo da constituição, também chamadas
de teorias constitucionais.

A maior preocupação das teorias constitucionais era dirigida à limitação da criminalização, posto
que, notavelmente, as Constituições possuem diretrizes político-criminais juntamente às garantias a serem
respeitadas no Estado de Democrático de Direito.

Conforme ensina Prado
[10]

, havia, de um lado, teorias sobre o bem jurídico de caráter geral e, de
outro, concepções que buscavam seu fundamento na Constituição. Ao tratar de classificação de teorias,
não se pode ignorar a classificação de Hassemer, segundo o qual as teorias sociológicas poderiam ser
classificadas em: teorias sistemáticas, que analisam a criação legislativa; e as teorias críticas, que

contavam com um estudo mais amplo que o direito penal
[11]

.
Já que não existe uma classificação perfeita ou, ao menos, consensual, entende-se que é mais

prudente escolher os critérios classificatórios mais úteis ao trabalho. Em conformidade com o corte
metodológico adotado, que revela a pretensão de analisar apenas as teorias constitucionais sobre o bem
jurídico, elege-se uma classificação eclética. Explica-se: dentre as teorias constitucionais, que abarcam as
duas espécies da classificação de Prado, existem aquelas que são consideradas sistemáticas e outras,
críticas. Portanto, serão consideradas constitucionais, todas as teorias que busquem seu fundamento ou
seus pressupostos na Constituição, diferenciando-se apenas quanto à presença de elementos ora descritivos
ora críticos.  

Pois bem, as teorias acima mencionadas serão apresentadas sucintamente de forma a expor as
diretrizes essenciais para o entendimento do leitor.

 O professor italiano Francesco Palazzo possui grande importância para o desenvolvimento da
concepção de bem jurídico, principalmente, porque em sua obra dedicou-se a traçar as relações entre os
valores constitucionais e o Direito Penal. Dentro dessa perspectiva, informa que a Constituição pode trazer

em seu texto um “catálogo de bens jurídicos individualizados como objeto da tutela penal”
[12]

. Assim, é
fácil perceber que normas constitucionais trazem não somente indicações de bens que deveriam ser
protegidos pelo Direito Penal, através da criação de novos tipos penais, como também veiculam mandados

de descriminalização
[13]

.
Claramente, Palazzo não pretende identificar os valores constitucionais com os bens jurídicos,

primeiramente, porque dá ênfase a existência do processo de “sociologização”. Através desse processo, o
legislador deveria atender à demanda social pela proteção de interesses e de bens, valorados como
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relevantes. Entretanto, o Direito não deve tutelar qualquer valor, mas somente aqueles que expressem
ligação aos preceitos constitucionais fundamentais. Isto é, entende o autor que o reclamo social é capaz de
legitimar a criminalização de condutas se o legislador puder fazer uma construção compatível com a
Constituição. Além disso, propõe Palazzo que a existência de um rol constitucional de bens jurídicos
aparentemente fechado não é capaz de limitar a matéria penal, já que existem outros valores e princípios
políticos e constitucionais - a exemplo da tolerância e do pluralismo - a serem concretizados em um
momento histórico posterior, que dependem de criminalização visando garantir a manutenção do Estado

Democrático de Direito
[14]

.      
Dentro dos defensores do finalismo penal, destaca-se a concepção de Welzel sobre o bem

jurídico. Partindo da perspectiva finalista da ação
[15]

, o autor entende que o bem jurídico possui uma
particular significação social, sendo considerado algo vital que merece a proteção do Direito Penal. Essa
proteção abarca valores éticos e culturais tidos como elementares no seio social. Desenvolvendo essa
idéia, Welzel defendia que o Direito penal teria a função de estabilizar esses valores principalmente ao
impor limites ao legislador, estando ele adstrito aos princípios da legalidade e da proteção dos bens

jurídicos
[16]

.
 Adotando posicionamento semelhante, Hassemer, representante da doutrina realista do bem

jurídico, dá ênfase à valoração subjetiva dos bens guiada por aspectos sociais e culturais que informam os

valores consagrados na sociedade
[17]

.
Indo de encontro a alguns pressupostos da teoria anteriormente exposta, os funcionalistas

pretendiam indicar uma alternativa ao finalismo e, para tanto, esboçaram críticas contra este movimento e,
através delas, desenvolveram novos elementos ou, em alguns casos, novas formatações de conceitos
tradicionais no âmbito da Teoria do Crime. Especificamente no que concerne ao bem jurídico, Roxin tenta
demonstrar que Welzel não consegue relacionar adequadamente o desvalor da ação e o desvalor do
resultado, muito embora parta da premissa, considerada correta, de que o Direito Penal objetiva a proteção
de valores ético-sociais.

De acordo com o referido autor funcionalista, a teoria finalista lograva sucesso em explicar a
relação do dolo ou culpa, elementos subjetivos do tipo, e o curso causal, pensamento que desbancou o
conceito de causalidade proposto por Liszt e Beling. Malgrado reconhecesse os méritos da teoria oposta, o
crítico funcionalista entendia que Welzel manteve a amplitude do tipo objetivo e não trabalhou a dimensão
social do injusto satisfatoriamente, restringindo-se a desenvolver o conceito de adequação social, uma vez
que desconhecia a idéia de riscos não permitidos. Nas palavras de Roxin, “os casos que não reúnem
nenhuma relevância jurídica, nem tampouco um risco não-permitido, teriam que ser excluídos do tipo por

serem considerados socialmente adequados.
[18]

”
A crítica ao finalismo principalmente no tocante à atipicidade de uma conduta sob o argumento da

adequação social estimulou Roxin na elaboração da conhecida e polêmica teoria da imputação

objetiva
[19]

.
No que diz respeito à problemática envolvendo o bem jurídico penal, pode-se dizer que a doutrina
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funcionalista se insere dentro das perspectivas sociológicas. Tal doutrina foi desenvolvida a partir da
concepção de que a sociedade deve ser encarada como sistema global. Esse sistema seria ordenado por
normas de organização que abarcariam toda a complexidade de fatores sociais. Para essa teoria não
haveria funções negativas, mas sim disfunções correspondentes a defeitos passíveis de retificação sem que,

para isso, houvesse alterações no sistema
[20]

.
Segundo a doutrina funcionalista, aqui representada por Claus Roxin, a legitimação necessária à

criminalização de certa conduta ultrapassa a discricionariedade do legislador. Ao criticar a criminalização
de comportamentos sexuais considerados imorais, o referido autor conclui que apenas será considerado
legítimo o crime quando a conduta proibida puder ofender a existência pacífica e livre dos cidadãos
significativamente, de forma que a intervenção penal seja não somente necessária, como a única capaz de
solucionar o conflito eficazmente. Em outras palavras, a função social do Direito Penal é justamente
“garantir a seus cidadãos uma convivência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas
metas não possam ser alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor medida a

liberdade dos cidadãos”
[21]

.
De acordo com Roxin, o Direito Penal deve proteger bens jurídicos, mesmo aqueles cuja

existência seja imaterial, tal como as liberdades de culto e de expressão, o meio ambiente, a saúde pública

etc
[22]

. Ao tentar abranger essa complexidade de interesses coletivos e direitos difusos, o funcionalista
conceitua bem jurídico como “circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e
livre que garanta todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de

um sistema estatal que se baseia nesses objetivos.”
[23]

No tocante a teoria dos bens jurídicos, acredita-se que à crítica a adequação social desperta o
interesse no ponto em que se explana com profundidade o princípio da alteridade. Nas palavras de Roxin:

“Muitas pessoas expõe-se a perigo: através de maus hábitos alimentares, do fumo, do
álcool ou de outras atividades arriscadas (...). Esses comportamentos e sua promoção por
terceiros não constituem um objeto legítimo do direito penal, pois a finalidade deste é
unicamente impedir que alguém seja lesionado contra a sua vontade (...) é altamente
controvertido em que medida se legitima o paternalismo estatal, isto é, a proteção do
indivíduo contra si próprio. Partindo-se da concepção aqui defendida, tal paternalismo só
se justifica em casos de déficits de autonomia na pessoa do afetado ou para fins de

proteção dos jovens.
[24]

”
 

Outro ponto digno de aplausos é o argumento de que os tipos penais não podem ser
fundamentados em bens de “abstração impalpável”. Dessa forma, deveria ser questionada a legitimidade
da intervenção penal que tutelasse bens jurídicos cuja significação não pudesse ser assimilada, como no

caso da idéia de saúde pública e da paz pública
[25]

.
Jakobs representa outra vertente do funcionalismo, cuja premissa é que o objetivo do Direito Penal

é garantir a vigência das normas jurídicas, ou seja, sua finalidade seria impor sanção à infração de uma
norma jurídica como forma de restabelecer a ordem social. O referido autor alemão foi notavelmente

influenciado pelo pensamento de Niklas Luhmann
[26]

 ao afirmar que os elementos da teoria do delito
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seriam conceitos normativos formulados “com total independência da natureza das coisas”
[27]

.
Dentre os aspectos da teoria de Jakobs que marcam a inspiração de origem filosófica está a

concepção de bem jurídico. Conforme se disse, a finalidade da pena seria a manutenção da vigência da
norma como modelo de contato social, ou seja, mesmo com a infração à norma penal, os indivíduos
deveriam continuar confiando na vigência das mesmas. Isso seria possível porque, ao violar a norma, o
transgressor impõe sua vontade particular contra a vontade geral que é constituída pelo direito abstrato.
Então, a pena equivaleria a negação da negação, posto que seria uma negativa à conduta criminosa como

forma de restabelecer a vontade geral, já negada pelo comportamento infrator
[28]

. 
Aliado à finalidade do Direito Penal, Jakobs reformula o conceito de bem jurídico. Segundo ele, o

objeto da tutela seriam “os mecanismos que permitem manter a identidade de uma sociedade, é dizer, as

expectativas fundamentais para a sua constituição”
[29]

. Esses mecanismos seriam expressos pelas normas
jurídicas e, a partir dessa idéia, conclui-se que, para Jakobs, que o bem jurídico em sentido estrito seria a

vigência da norma e não o dano causado ao patrimônio ou a vida da vítima
[30]

.
Existem várias objeções feitas ao pensamento de Jakobs. Luiz Regis Prado entende que a

concepção aludida é “uma construção formalista, vazia de conteúdo, que pode ser incompatível com os

postulados do Estado Democrático de Direito.”
[31]

 Além disso, percebe-se a existência de críticas feitas
por integrantes do próprio movimento funcionalista. Nesse ponto, destaca-se que Roxin criticava a

concepção de Jakobs por tornar desnecessário o conceito do bem jurídico
[32]

. Além disso, Jakobs refutava
qualquer discussão sobre a legitimidade do conteúdo das normas jurídicas sob a alegação de que essa
avaliação não seria científica e tão somente política. Roxin discordava dessa postura tanto por reprovar as
consequências últimas provocadas pela suposta neutralidade – que seria a arbitrariedade legislativa e a
intensificação da arbitrariedade do jurista – quanto porque entendia que a discussão sobre bem jurídico

relaciona-se à política criminal, que não é uma ciência
[33]

.  
 
4. A importância dos Princípios Constitucionais penais para a delimitação das funções do Bem
jurídico no Estado Democrático de Direito.

 
Na doutrina nacional contemporânea, é possível identificar o esforço de autores como Prado,

Bittencourt, Rogério Greco, Nilo Batista e Salo de Carvalho, no sentido de ressaltar o papel dos princípios
penais fundamentais, que estariam previstos no texto constitucional. Esses princípios seriam considerados o

“núcleo gravitacional do Direito Penal”
[34]

 e cumpririam a tarefa de caracterizar e delimitar o Direito

Penal
[35]

. Além disso, ressaltam a importância desses princípios, particularmente, por representarem uma
conquista da sociedade expressa pela positivação de direitos fundamentais que se relacionam com os
referidos ditames.

Apesar disso, é certo que muitos desses princípios fundamentais “não deixam de ter um sentido
programático, e aspiram a plataforma mínima sobre a qual possa elaborar-se o direito penal de um estado
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de direito democrático”
[36]

.
O caráter programático de tais princípios não retira, evidentemente, a respectiva eficácia

normativa e, até mesmo nas hipóteses em que a concretização das finalidades ali contempladas não seja
possível, por deficiência do aparato estatal ou por qualquer outro motivo, a sua presença no texto
constitucional tem inegável importância. Eis que esses direitos fundamentais possuem uma peculiar força
simbólica.

Por tal dimensão simbólica ter a ambivalência como característica, ela tanto “pode exatamente
servir à superação de situações concretas de negação dos direitos”, como pode servir para disfarçar a
deficiência do Estado ou para incentivar a manipulação da realidade para fins políticos opostos à

implementação dos mesmos direitos
[37]

.   
Dentre os princípios aqui apontados como fundamentais, sob uma perspectiva de garantir ao

máximo a realização da dignidade da pessoa humana, enfoca-se no princípio da ofensividade. Não se trata
de mitigar o papel de outros importantes ditames igualmente fundamentais, a exemplo dos princípios da
legalidade em sua dupla faceta formal e material, da intervenção mínima, da humanidade e da
culpabilidade, mas sim apenas conferir destaque aqueles princípios que serão mais destacados no
desenvolvimento deste trabalho. 

De acordo com esses princípios, Prado entende que existem alguns limites a serem respeitados a
fim de proteger os bens jurídicos penais. Esses limites são expressos por meio do princípio da adequação
social dos meios utilizados pelas Instituições Penais, assim como através da proporcionalidade na escolha
dos meios e sanções em relação à ofensa cometida ao bem jurídico. Além disso, seria necessária a
observância do interesse preponderante que significa dizer que a sanção não pode causar um dano de

maior gravidade do que aquele que se pretende evitar com o mandado de proibição
[38]

.  
Nesse passo, convém citar Ferrajoli que sustenta que a teoria dos bens jurídicos apenas poderá

oferecer uma variedade de critérios negativos de legitimação cujo objetivo é nortear o intérprete na
identificação de condutas que carecem de justificação legítima e, portanto, não deveriam ser
criminalizadas. Por isso, o estudo do bem jurídico tem como objetivo servir de limite ou garantia para

justificação da punição e da criminalização de condutas
[39]

.
Todos os princípios penais fundamentais têm em comum a finalidade de concretizar a dignidade

da pessoa humana, valor que foi elencado como um dos objetivos do Estado Democrático de Direito
Brasileiro no artigo segundo da Constituição Federal de 1988.

Conforme os ensinamentos de Sarlet, a dignidade da pessoa humana não comporta uma
definição fixista já que se caracteriza pelo pluralismo e, ainda é informada por uma diversidade
de valores manifestados no seio de uma sociedade complexa como é a contemporânea. Nesse
contexto, o conceito derivaria de um processo de construção e desenvolvimento interminável, já
que a práxis constitucional, as necessidades e valores sociais conduziriam a uma demanda

constante de concretização e delimitação da dignidade
[40]

.

Apesar dessas peculiaridades, seria interessante expor aqui uma noção do que seria o
núcleo básico da dignidade da pessoa humana, sem pretender aqui encerrar todos os pontos
problemáticos do tema. Nesse sentido, cita-se o sábio pensamento de Sarlet para quem a
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dignidade é “uma qualidade intrínseca da pessoa humana, constituindo o elemento que qualifica
o ser humano como tal”. Como já se nasce como titular absoluto da dignidade, não é dado ao

ser humano dispor dela de nenhuma forma, o que a torna irrenunciável e inalienável.
[41]

   

Inserida na Ordem Constitucional Brasileira, a dignidade constitui o princípio orientador
dos direitos fundamentais, devido à sua qualidade de norma embasadora e informativa de todo
o Direito. Justamente por isso, a dignidade da pessoa humana é o elemento mais importante a

compor o núcleo essencial da Constituição
[42]

.

Portanto, sustenta-se aqui que a dignidade da pessoa humana, na condição de valor
fundamental, atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais e exige o reconhecimento e
proteção dos mesmos. A realização da dignidade e dos direitos dela decorrentes funcionará
como elemento capaz de legitimar toda a ordem jurídica. Portanto, é imprescindível que o
Estado reconheça a dignidade da pessoa humana de forma a lhe conferir a máxima eficácia,
uma vez que quando se deixa de atribuir à pessoa seus direitos fundamentais, em verdade,
estar-se-á lhe negando a sua própria dignidade.

Embasados nessa perspectiva de dignidade, inspirado pelas idéias kantianas, Bettiol
afirma que a pessoa humana é a prioridade no Estado Democrático de direito, desaprovando as
formas de degradação e de mitigação de sua autonomia, cujo respeito seria imposto pelas

regras de convivência social pacífica
[43]

.

É certo que a demanda por segurança jurídica é melhor atendida quando os valores e
direitos necessários a realização da dignidade da pessoa humana estão previstos no texto
constitucional. A contemplação dos valores relevantes para a sociedade pela norma
constitucional não significa que o legislador ficará adstrito ao texto normativo, uma vez que já se
ressaltou a importância da integração dos elementos normativos com dados culturais e sociais
extraídos da realidade. Alerta-se ainda que a legitimidade do ordenamento jurídico pressupõe a
existência de um consenso social em torno daqueles valores contemplados pela norma e, por
isso, o acesso às esferas de poder deve abrigar um espaço para a participação democrática dos
membros da sociedade civil.

A fim de corroborar a necessidade de consenso valorativo no âmbito da sociedade,
convém mencionar as palavras de Prado, seguindo a linha de Stratenwerth, segundo o qual:

A estigmatização de um comportamento como delituoso deve limitar-se à violação
daquelas normas sociais em relação às quais existe um consenso praticamente ilimitado

e com as quais, no mínimo, em geral, é possível as pessoas se conformarem
[44]

.

Afora essas ressalvas, não há duvidas de que a própria Constituição contém não
somente princípios fundamentais que devem guiar o Direito Penal, como também possui
mandados de criminalização ou, pelo menos, expressa “as linhas substanciais prioritárias para a

incriminação ou não de condutas”
[45]

.

Nessa perspectiva, o bem jurídico penal indubitavelmente possui natureza constitucional
porque seu sentido é alcançado através da interpretação de normas constitucionais que, por sua
vez, positivam valores ético-culturais considerados importantes pela sociedade em dado
momento histórico. De tal sorte, o bem jurídico será considerado autêntico na medida em que se
relacione com um valor, que por ser considerado importante no meio social, veio a ser
jurisdicizado por certa norma constitucional.

Outrossim, reconhecer o papel limitador do bem jurídico não prejudica a atividade
criativa do legislador. Ao contrário do que pode parecer, a criação de tipos penais resulta de
uma articulação entre a norma jurídica e os fatores reais. Ao tempo em que o legislador
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considera dados empíricos que comprovam a necessidade de criminalização de uma conduta,
deve verificar quais são os limites constitucionais de sua atividade, utilizando-se do parâmetro
da proporcionalidade para verificar qual é a potencialidade ofensiva de certo comportamento ao
bem jurídico a ser tutelado.

5. A importância do princípio da ofensividade para a limitação da criminalização de condutas.   
 
Inicialmente, impende-se salientar que os princípios constitucionais penais são mais do que

simples ditames a serem considerados pelo legislador e pelo intérprete. Na verdade, os mesmos
representam limites à atividade do jurista que são decorrência do modelo de Estado Democrático de
Direito assentado em sede constitucional.

O princípio da ofensividade, também conhecido como princípio da lesividade, embasa-se,
principalmente, na idéia de que o Direito apenas tutela a conduta humana em sua intersubjetividade.
Exatamente por essa razão, o Direito penal deve ocupar-se apenas com a exterioridade do comportamento
humano na medida em que esse afete a esfera jurídica de outras pessoas.

Conforme doutrinado por Alberto Jorge Barros Lima, o princípio da lesividade impõe ao
legislador limites à criminalização, posto que somente podem ser tuteladas pelo Direito penal as condutas
que forem aptas a lesionar ou ameaçar de lesão bens jurídicos alheios. O mencionado princípio também se
dirige ao juiz, permitindo que este descriminalize comportamentos que, muito embora se adéqüem a um
tipo penal, não logrem ofender ou ameaçar concretamente bens jurídicos. Nessa segunda faceta da

ofensividade, está abrangido o princípio da insignificância
[46]

 que se refere à avaliação da tipicidade
material da conduta.  

Sucintamente, Batista ensina que o princípio da ofensividade possui quatro funções: a primeira é a
vedação da incriminação de convicções, desejos, aspirações ou quaisquer outros sentimentos que não
influam na convivência entre os homens; a segunda função se relaciona à proibição de incriminação de
condutas que não ultrapassem da esfera jurídica do próprio autor; a terceira seria a proibição da
incriminação de estados ou condições existenciais, já que o direito penal do autor não é compatível como o
Estado Democrático de Direito; e, finalmente, visa impedir a incriminação de condutas que não ameacem
ou ofendam qualquer bem jurídico, mesmo que tal comportamento seja avaliado como imoral ou

inconveniente no meio social.
[47]

Ao observar a última tarefa do princípio da ofensividade, entende-se o porquê de se estudar o
conceito do bem jurídico e sua referibilidade material à Constituição. Nesse passo, conclui-se
preliminarmente que a potencial lesividade de uma conduta deve ser discutida a luz das normas
constitucionais a fim de encontrar os limites impostos ao legislador para a criminalização de condutas. A
avaliação sobre o potencial lesivo também pode e deve ser feita pelo julgador que, diante do caso
concreto, terá subsídios fáticos para fundamentar a ausência de lesividade do comportamento em relação
ao dano ou perigo previsto na norma penal em abstrato.   

Para Ferrajoli, ao lado do princípio da necessidade da tutela penal, estaria o princípio da
lesividade cuja importância para a teoria do bem jurídico, a partir de uma perspectiva compatível com o
garantismo penal, poderia ser sintetizada da seguinte forma:

A necessária lesividade do resultado, qualquer que seja a concepção que dela tenhamos,
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condiciona toda justificação utilitarista do direito penal como instrumento de tutela e
constitui seu principal limite axiológico externo. Palavras como lesão, dano e bem
jurídico são claramente valorativas (...) e dizer que é um bem penal significa, ademais,
manifestar um juízo de valor que avaliza a justificação de sua tutela, recorrendo a um

instrumento extremo: a pena
[48]

.
 

Obviamente, o princípio da ofensividade não é a única baliza posta à atividade legiferante e à
formação do convencimento judicial, especialmente, devido à repercussão de outros princípios
constitucionais penais como a legalidade, formal e material, a intervenção mínima, a culpabilidade penal,
entre outros. Entretanto, o trabalho enfoca a ofensividade justamente por ser ela o principal ponto crítico na
crítica aos delitos de perigo abstrato.

 
6. Bem jurídicos coletivos e Delito de perigo abstrato: limites à criminalização de condutas a partir
da aplicação do princípio da ofensividade.
           
            Inicialmente, é conveniente estudar a relação entre bem jurídico e o objeto da conduta prescrito no
tipo penal, eis que nos delitos de perigo não há como traçar uma relação direta entre o resultado
naturalístico e o objeto de tutela. Como se sabe, nos delitos de perigo, o tipo penal não exige a ocorrência
de um resultado já que a realização da conduta tipificada, por si só, gera um perigo concreto ou abstrato.
            Atentando-se para tal problema, Prado ensina que, enquanto o objeto da conduta está descrito no

texto normativo, o bem jurídico tutelado pela norma é revelado através de um esforço interpretativo
[49]

.
Em observância das peculiaridades dos delitos de perigo, o autor inspira-se em Garcia Martín afirmando o
seguinte:

(...) a estrutura de perigo não se refere ao objeto material em que se personifica o bem
jurídico, mas sim a um objeto da ação que pode constituir o substrato material de outro
bem jurídico a cuja proteção ou complementação serve o bem jurídico lesado, ou que

não é sequer objeto material de nenhum bem jurídico.
[50]

Constata-se que o surgimento dos tipos de perigo podem ser relacionados às características da
sociedade de riscos. Em outras palavras, esses riscos são inerentes as novas formas de produção e
ampliação de meios comunicativos, o que torna ainda mais complexo o relacionamento entre as pessoas.
Além disso, surgem preocupações com os efeitos futuros de certas intervenções humanas no ambiente
natural, questionando a repercussão de condutas presentes nos destinos das gerações futuras.

Pode-se dizer, nesse ponto, que o Direito Penal contemporâneo toma para si uma função
preventiva, visando evitar ou impedir a concretização desses riscos. Exatamente por isso, o âmbito penal
acaba protegendo novos bens jurídicos, individuais e coletivos, contra condutas que possam acarretar dano

ou perigo a fim de impedir ataques contra direitos fundamentais e interesses coletivos
[51]

.
Portanto, para incorporar a proteção da sociedade contra esses riscos, torna-se necessária a

expansão das pautas penais
[52]

. Certamente, há legitimidade na tutela de alguns desses riscos e, portanto,
o aumento de condutas criminalizadas é bem-vindo na medida em que consistem em escolhas racionais,
como é o caso dos crimes contra o meio ambiente e crimes cibernéticos. Por outro lado, existem certos
tipos penais que geram controvérsia, especialmente, no que pertine ao bem jurídico tutelado. Nessas
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hipóteses, o bem jurídico cuja tutela é atribuída à norma jurídica penal não coincide com o interesse
realmente protegido. Em outras palavras, atribui-se ao objeto da criminalização um significado amplo e
impreciso, de forma que o bem jurídico supostamente tutelado não é minimamente afetado pela conduta
praticada. Essa situação é constatada com maior freqüência quando se está diante de um crime de perigo
abstrato.    

Analisando a questão dessas espécies delitivas sob a perspectiva da idéia de expansão do direito
penal, deve-se questionar, ainda, se o sistema penal está legitimado ao controle dos riscos ou se está
restrito à ofensa concreta ou ameaça considerável de bens jurídicos facilmente individualizáveis ou
palpáveis.    

Nesse ponto, convém explanar sumariamente como se organizará o estudo teórico-crítico sobre os
crimes de perigo abstrato, como modo de facilitar a compreensão do leitor. O objetivo a ser atingido é
identificar os limites à criminalização, tomando por base principalmente os argumentos já sustentados no
item sobre o princípio da ofensividade. Outrossim, observe-se a ordem em que serão desenvolvidos os
argumentos críticos: inicialmente, será questionada a possibilidade de proteção de bens jurídicos que
contemplem interesses coletivos e difusos, investigando os critérios que permitem identificar como ocorre
sua afetação pela conduta humana; e, finalmente, discutir-se-á se o Direito Penal é o instrumento mais
adequado à tutela desses interesses difusos e coletivos.

Inicia-se enfatizando que o reconhecimento dos reflexos constitucionais na teoria dos bens
jurídicos serve ao estudioso na árdua tarefa de delimitar os objetivos específicos do Direito Penal.

Nas palavras de Ivan Luis Marques da Silva, as finalidades a serem alcançadas pelo sistema penal
não podem ser irresponsáveis no que concerne a formulação da política criminal repressiva, posto que os
objetivos do Direito Penal no Estado Democrático de Direito são: “a implementação do respeito absoluto à
dignidade da pessoa humana; a defesa dos bens jurídicos indispensáveis à pacífica convivência humana; a

proteção dos acusados como forma de legitimar a regular e necessária punição”
[53]

.  
Segundo autores como Hassemer, Naucke e Albrecht, o Direito Penal moderno se desenvolveu

como um meio de manejo da sociedade, função que se acumula com a idéia clássica de que o Direito

Penal seria uma forma institucionalizada de controle social
[54]

. Em razão da nova tarefa, o Direito Penal
incorpora uma dupla faceta: de um lado é instrumento repressivo e, de outro, preventivo.

Esses doutrinadores demonstravam que o caráter de ultima ratio do direito penal tradicional
deveria ser, de algum modo, resgatado porque

El derecho penal no debería intervenir contra riesgos puesto que su intervención
importaria necesariamente la flexibilización de los criterios de imputación penal y
relajaría las garantías penales como consecuencia del adelantamiento de las barreras
del derecho penal al âmbito prévio a la lesion del bien jurídico mediante el uso de los
delitos de peligro abstracto; y esto constituiría uma intervención ilegítima em el âmbito

de libertad del ciudadano
[55]

.

           

Quanto à possibilidade de tutela de bens coletivos, tem-se duas posições distintas: a concepção

dualista
[56]

 sustenta a existência de bens jurídicos individuais e coletivos, enquanto a posição monista-
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pessoal
[57]

 pressupõe que o bem jurídico coletivo apenas é legítimo quando possa se referir a um
indivíduo concreto. Entende-se que a primeira é adotada com mais freqüência porque a teoria monista-
pessoal acaba mitigando a importância de bens jurídicos coletivos e, por conseguinte, deixa de reconhecer
a importância da conquista dos direitos coletivos representados pela norma penal incriminadora. Além
disso, muitas vezes o bem jurídico coletivo não se refere a indivíduos concretos, mas sim a toda sociedade

a exemplo da saúde pública e do meio ambiente
[58]

.

Como se conclui a possibilidade de criminalização de comportamentos que ofendam ou ameacem,
concreta ou abstratamente bens coletivos, há que se verificar um importante efeito da tutela penal, qual
seja seu poder simbólico. É inegável que os efeitos simbólicos proporcionados pela norma penal são
importantes no controle social, principalmente pela inibição de potenciais infratores e pela sensação de
segurança gerada pela criminalização de uma conduta lesiva. Contudo, convém perguntar: seria útil usar
esse simbolismo mesmo quando os instrumentos penais sejam completamente ineficazes para evitar ou
reprimir o comportamento que visam reprimir?

Para responder a essa indagação, cita-se o entendimento de Arana, segundo o qual a finalidade
preventiva do Direito Penal não pode ser reduzida à veicular uma ordem de proibição, eis que pressupõe a
possibilidade de intervenção estatal antes da lesão do bem jurídico.

Outrossim, a intervenção penal apenas seria considerada legítima e útil se os instrumentos
repressivos ou preventivos existentes fossem minimamente eficazes contra os comportamentos perigosos.
Se a proteção contra riscos fosse faticamente impossível ou inviável em certas situações, devido à falta de

recursos ou de técnica para evitar efeitos danosos, o Direito Penal obviamente não deveria intervir
[59]

. 
           

Corroborando com tal raciocínio, Ferrajoli defende que os tipos de perigo abstratos deveriam ser
reestruturados a partir da utilização do princípio da lesividade, porque este seria um parâmetro adequado à

minimização das pautas penais com o fito de tornar as normas incriminadoras legítimas e críveis
[60]

.

Entende-se que os delitos de perigo abstrato devem proteger bens jurídicos relevantes cuja ofensa
trouxesse efeitos irreversíveis. Ou seja, essa forma de criminalização é apropriada nos casos em que se a
norma penal somente estivesse autorizada a ser aplicada depois da ocorrência do dano, a intervenção seria
de pouca utilidade, já que o mal se consolidaria de forma insanável.

Portanto, a irreversibilidade do dano é apontada aqui como o primeiro critério de legitimação para
os delitos de perigo abstrato.

Além disso, o dano potencial deve guardar correspondência com a exigência de sua reprimenda, o
que significa dizer que a proporcionalidade entre a conduta proibida e o perigo tutelado é o segundo
critério de legitimação. O ditame da proporcionalidade obriga o legislador a criminalizar apenas aquelas
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condutas capazes de colocar em perigo o bem protegido, preocupando-se em não dar demasiada amplitude
ao âmbito de incidência da norma penal. Outrossim, ressalta-se que, diante do caso concreto, o julgador
deve verificar se a conduta praticada é perigosa, ou seja, se existe de fato uma potencial lesividade. Se o
juiz verificar que a ação ou omissão imputada ao autor do fato não oferece perigo, então deve aplicar o
princípio da insignificância como fundamento da absolvição já que se constatou a atipicidade material da
conduta.

Ainda, é necessário que existam instrumentos jurídicos previstos para evitar a ocorrência do dano.
Esse é o terceiro critério. Deve-se ter a consciência de que simples proibição penal não é capaz de inibir
os comportamentos lesivos a bens jurídicos, sendo indispensável que outros ramos jurídicos abarquem
ações preventivas. Por exemplo, para evitar a proliferação do uso de drogas, não basta à existência do tipo
penal, devendo o Estado promover programas educativos no sentido de informar sobre os efeitos lesivos
do consumo de drogas, como também, ofertar serviços médico-terapêuticos para tratar dos dependentes
que queiram se livrar do vício.  

Esse último parâmetro está além do princípio da subsidiariedade do direito penal, visando atentar
para o papel do Estado na concretização de alguns direitos fundamentais. Para além da distante
implementação da máxima proteção da dignidade humana, entende-se que o acesso dos indivíduos
marginalizados a direitos fundamentais, como educação e saúde, é um artifício eficaz para a diminuição de
condutas criminosas. Demonstra-se a assertiva da seguinte maneira: não faz sentido ensinar alguém sobre
a importância de cuidar do meio ambiente, se esta pessoa vive em um local sem rede de saneamento
básico.

Portanto, o respeito às garantias e direitos fundamentais de todos os indivíduos, não somente dos

delinqüentes e dos excluídos, é imprescindível para a maior efetividade das normas penais
[61]

  

Finalmente, deve-se atentar para a última questão polêmica envolvendo os limites impostos à
criminalização de condutas por meio de tipos de perigo abstrato: como identificar falsos bens jurídicos
coletivos?

Os falsos bens jurídicos coletivos são utilizados como pretexto para a tipificação de condutas que
não se adéquam às exigências impostas pelo princípio da ofensividade. Esses bens não possuem
referibilidade aos interesses legítimos da sociedade e tampouco dos indivíduos e, o que é mais grave, não
ofendem a esfera jurídica alheia. Sinteticamente, os delitos de perigo abstrato que contemplam falsos bens
jurídicos coletivos provocam, pelo menos, dois problemas: o primeiro é a antecipação do momento
punitivo e o segundo é a tipificação de condutas que não afetam o alter.

Para analisar essa problemática, tomar-se-ão como exemplos dois crimes descritos na
Lei 11.343/2006. O primeiro seria o porte de drogas para uso pessoal, comportamento típico
descrito no art. 28 da mencionada lei. Já o segundo, estaria abrangido pelo art. 33, parágrafo
3º que tipifica o tráfico entre amigos que consiste em “oferecer droga, eventualmente e sem
objetivo de lucro, a pessoa de seu convívio”.
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No que diz respeito ao consumo de substâncias ilícitas, é comum encontrar críticas à
potencialidade lesiva do bem jurídico coletivo supostamente afetado pela norma do art. 28 da lei

11.343/2006, que segundo a maioria da doutrina
[62]

 seria a saúde pública.

Opondo-se ao entendimento tradicional, tem-se Roxin que sustenta a impossibilidade de
tutela de bens jurídicos denominados por ele como fictícios. Por conseguinte, acreditava que a
saúde pública não seria o bem jurídico ofendido pelo consumo de drogas, pois esta conduta
ofenderia apenas a saúde individual dos usuários. Exclui-se, então, a potencialidade ofensiva da
conduta aludida em relação à sociedade como um todo. Diante dessa argumentação, conclui
Roxin que os usuários não poderiam ser penalizados já que a auto-colocação em perigo seria
impunível e, portanto, a criminalização do consumo seria uma forma de intervenção

ilegítima
[63]

.  

Analisando o ensinamento de Roxin, é possível entender que o bem jurídico coletivo
legítimo não é aquele que representa a soma de bens jurídicos individuais, mas sim representa
direitos pertencentes a uma coletividade.

Um outro ponto de vista, sustentado por Luís Greco, percebe a saúde pública, em
relação ao crime de tóxico, é apontada como bem jurídico coletivo com o fito de legitimar a
antecipação do direito penal, o que pressupõe a adoção do delito de perigo abstrato. Para
descobrir o real bem jurídico afetado pela conduta tipificada torna-se necessária a desconstrução

dos bens jurídicos que, aparentemente, protegem interesses coletivos
[64]

.

A proposta de desconstrução de bens jurídicos coletivos demanda a adoção de
referenciais normativos, quais sejam os princípios fundamentais do Direito Penal. No que
concerne ao porte para uso pessoal, é importante perceber a co-relação entre a conduta
individual e sua ofensividade para a saúde pública.

Tomando como base o princípio da ofensividade, Karam sustenta que o ato de consumir
a droga, em circunstâncias que não coloquem em perigo concreto outras pessoas, não pode ser
objeto de intervenção por parte do Estado. Ao lado da ausência de perigo à alteridade, defende
que a criminalização consiste em violação à liberdade e à vida privada do usuário. Num contexto
de valorização da dignidade da pessoa humana, a autora se opõe a posição paternalista do
Estado que acaba desconsiderando a autonomia dos indivíduos no tocante às escolhas pessoais

e ao estilo de vida
[65]

.

A doutrina nacional sustenta ser a saúde pública o bem jurídico protegido pela norma
incriminadora da conduta denominada como tráfico entre amigos.  Nesse caso, a saúde pública
se trata de artifício utilizado para ocultar a desproporcionalidade entre a conduta e as penas.
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Nesse diapasão, ensina Greco que o fornecimento de drogas a terceiros apenas pode ser
ofensivo quando a oferta se dirige a pessoas que não estão aptas a exercer escolhas de forma
autônoma, como é o caso de doentes mentais, menores de idade e quando o indivíduo não

consegue manifestar sua vontade livremente
[66]

.

Além dos vícios referentes à manifestação da vontade, a análise da ofensividade do
comportamento daquele que oferece droga, de forma esporádica e gratuita, a um amigo deve
considerar a finalidade da proteção penal. Entende-se que o legislador tenta tutelar, em última
análise, a ameaça à saúde individual daquele que aceita a droga oferecida pelo agente do crime
e passa a consumi-la. Como não é possível avaliar os efeitos corporais e mentais causados pelo
consumo daquela substância oferecida ocasionalmente, é certo que a norma penal protege o
indivíduo de um mal menos grave do que a lesão leve, que é facilmente identificada por perícia
médica.

Então, impende-se comparar as penas cominadas as duas espécies delituosas: a lesão
leve é punida com pena de detenção de três meses a um ano, enquanto o tráfico entre amigos
tem pena de detenção, de seis meses a um ano, cumulado ao pagamento de setecentos a 1.500
mil e quinhentos dias-multa, independentemente da aplicação das sanções constantes no art. 28
da Lei 11.343/2006. Facilmente se constata a desproporção entre as penas em relação à
conduta, já que a que pressupõe o resultado danoso à integridade física da vítima é inferior
àquela que tutela o perigo abstrato à saúde individual da mesma.

As constatações acima descritas servem para a reflexão sobre a adequação dos bens
jurídicos aos tipos penais, o que pressupõe o esforço teórico no sentido de resgatar os princípios
constitucionais orientadores do Direito Penal para, somente então, analisar a legitimidade da
criminalização de condutas abstratamente perigosas.

 

II. CONCLUSÃO

A princípio, convém destacar a importância da retomada dos valores no estudo da
ciência jurídica, especificamente no que concerne ao direito penal. No Brasil, a Constituição, sem
dúvida, representa um marco na redemocratização do país, como também, demonstra uma
maior preocupação com o ser humano, de forma a eleger a dignidade como um dos objetivos do
Estado Democrático de Direito. Esses aspectos se interligam ao direito penal na medida em que,
atualmente, se entende que aqueles valores avaliados como relevantes e essenciais para a
sociedade foram jurisdicizados por normas jurídicas constitucionais. Algumas dessas normas
foram positivadas na Constituição Brasileira, seja expressa ou tacitamente, e servem como
verdadeiros guias à atividade legislativa e judicial.

Nesse contexto, é preciso enfatizar que alguns princípios e regras de natureza
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constitucional exercem notável influência no Direito Penal por revelarem a sua função e os
respectivos limites à intervenção Estatal na vida da sociedade. Exatamente por isso, sustenta-se
que princípios, como a legalidade, intervenção mínima, culpabilidade e ofensividade, são balizas
a serem consideradas no momento da escolha acerca dos interesses e valores tutelados pela
norma penal.

Ao reconhecer o reflexo de algumas normas constitucionais no direito penal, muitos
estudiosos dedicaram-se ao estudo do bem jurídico partindo da perspectiva de que o direito
penal não é um sistema fechado e, por isso, sua análise pressupõe a integração com a Ordem
constitucional. O surgimento das mais diversas teorias constitucionais sobre o bem jurídico
evidencia a preocupação com as funções do Direito Penal dentro do modelo de Estado
Democrático de Direito. Em que pese as divergências que dividem as doutrinas, é certo que
cada uma delas pretende encontrar limites constitucionais à criminalização de condutas.
Necessário salientar que a tendência de expansão do direito penal é necessária diante da
complexidade das relações intersubjetivas desenroladas no seio da sociedade pós-industrial.
Entretanto, é igualmente importante traçar parâmetros para a intervenção penal preventiva que
se expressa pela tutela de situações de risco.

Como os riscos não geram, essencialmente, danos, mas sim ameaças mais ou menos
concretas a bens jurídicos, é preciso encontrar argumentos racionais que justifiquem a criação
de novos crimes de perigo abstrato.  Por isso, questionou-se, anteriormente, até que ponto seria
legítima a intervenção penal preventiva, pergunta que está associada ao repúdio à criação de
normas penais estritamente simbólicas e de improvável aplicação.   

Para desvendar o grau de legitimidade das intervenções penais, que seria mensurado
pelo critério de maior ou menor compatibilidade com as funções do Direito penal
Contemporâneo, foi necessário recorrer aos princípios, com ênfase ao que leva em conta a
lesividade da conduta.

Nesse momento, foram sugeridos quatro parâmetros para aferir a legitimidade da
criação de delitos de perigo abstrato: em primeiro lugar, tratou-se da necessidade de adequado
funcionamento dos instrumentos penais de controle social destinados à repressão dos
comportamentos perigosos; depois, ressaltou-se a verificação da proporcionalidade entre as
conseqüências advindas da repressão do comportamento perigoso em relação ao seu potencial
ofensivo, a ser aferido abstrata ou concretamente; e por fim, foi sugerido que a criação de tipos
penais estivesse acompanhada por instrumentos jurídicos de apoio e por programas atrelados a
políticas públicas sociais.

Conclui-se, a partir dessa visão, que há pouca utilidade em utilizar apenas o Direito
Penal para a tutela de riscos de caráter abstrato. Sendo assim, postula-se que o Estado assuma
um papel complementar e crie mecanismos de assistência às vítimas e, também, fomente as
condições dignas aos réus. Essa dupla preocupação revela uma postura garantista segundo a
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qual o manto protetivo estatal deve se estender a todos os sujeitos a que se dirige a norma
penal.

Finalmente, deve-se encerrar a cadeia de pensamentos revelando o motivo para a
defesa de uma postura eminentemente garantista. Se por um lado, o povo brasileiro desconfia
do Estado, pelo passado ditatorial e pelos abusos praticados pelas autoridades, de outro, existe
uma extrema dependência dos cidadãos em relação à proteção jurídica estatal. Então, ao tempo
em que se deseja que as pautas penais abarquem uma maior quantidade de riscos, deseja-se
que os direitos e liberdades individuais fundamentais sejam otimizados. O equilíbrio entre essas
situações é um desafio que apenas pode ser superado, ou pelo menos enfrentado, com a
adoção de uma postura racional e em consonância tanto com a Constituição quanto com os
fatores reais. Por esses motivos, a busca de critérios para mensurar a legitimidade das
intervenções estatais é uma das mais importantes tarefas do estudioso do direito penal. 

Outrossim, a atenção do estudioso também deve se voltar ao bem jurídico protegido, eis
que a faceta preventiva do Direito penal também pode servir para a ocultação de falsos
interesses coletivos. Nesse viés, a desconstrução do conceito de bem jurídico coletivo opera a
favor da racionalidade e da segurança jurídica. Afinal, o grau de legitimidade da intervenção
penal está diretamente ligado às justificações das finalidades normativas, de modo que se opõe
às indicações simplistas de falsos bens jurídicos, como a saúde pública nos crimes da lei de
drogas já analisados.

Portanto, o legislador e o intérprete devem ser capazes de verificar se o tipo penal se
refere a uma soma de interesses individuais, caso em que seria considerado ilegítimo, ou se
contempla um interesse realmente coletivo, pertinente a um grupo ou à sociedade em sua
totalidade. Caso constate estar diante de um falso bem jurídico, indica-se que o sujeito afira a
potencialidade lesiva da conduta na tentativa de descobrir se aquela norma penal não atende
aos seus pressupostos que, por sua vez, são expressos pelos princípios penais. Estes últimos
demonstraram se há razoabilidade na criminalização e se realmente houve risco relevante ao
bem jurídico protegido.       

 Finalmente, acredita-se que o apanhado de idéias e a análise crítica arquitetada no
presente trabalho poderão auxiliar o operador do direito na árdua atividade interpretativa da
norma penal, o que deve ser feito com a maior cautela possível. O cuidado com a finalidade
social da norma, encontrada pelo uso de critérios racionais, deve ser priorizado em detrimento
de formalismos, podendo contar com a argumentação embasada em princípios constitucionais
penais.
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AS ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS DO CÓDIGO PENAL E OS CRIMES PATRIMONIAIS DE
GÊNERO  A PROTEÇÃO DA NOVA ORDEM JURIDICA AOS DIREITOS HUMANOS DAS

MULHERES

THE CRIMINAL IMMUNITIES OF THE CRIMINAL CODE AND "CRIMES PATRIMONIAIS DE
GÊNERO"- A NEW ORDER OF LEGAL PROTECTION FOR WOMEN'S HUMAN RIGHTS

Renato Vasconcelos Magalhaes

RESUMO
Ainda é tímida a discussão sobre a aplicação das escusas absolutórias do Código Penal nos
denominados crimes patrimoniais de gênero a partir do marco legislativo da Lei Maria da Penha.
A privatização da família moderna, em parte decorrente do processo de sentimentalização de
suas relações, operada através da legislação liberal do Estado ‘gendarme’, trouxe consigo o
ocultamento dos conflitos violentos ocorridos no interior deste subsistema social, reforçando o
modelo de dominação masculina do marido-pai-chefe-de-familia. Não obstante, a nova ordem
constitucional, ao trazer a dignidade da pessoa humana como princípio vetor de uma renovada
tábua de valores, possibilitou uma legislação protetora dos direitos humanos e, em particular,
das mulheres. Neste contexto, o presente trabalho esforça-se por demonstrar que as imunidades
penais, tributárias de um Estado não intervencionista, que protegem os autores de crimes
patrimoniais de gênero, estimulando o ciclo da violência doméstica e familiar, apresentam-se
anacrônicas a esse processo de democratização das relações familiares e incompatíveis com a
nova ordem jurídica constitucional bem como, particularmente, com as diretrizes da Lei Maria da
Penha.
PALAVRAS-CHAVES: ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS; CÓDIGO PENAL; LEI MARIA DA PENHA;
INCOMPATIBILIDADE. 

ABSTRACT
The discussion on the implementation of criminal immunities of the Criminal Code in so-called
“crimes patrimoniais de gênero” from the legislative framework of the Maria da Penha Law is just
beginning. The privatization of the modern family, partly due to the process of sentimentality in
their relations, operated by liberal legislation of the State 'gendarme', brought the concealment
of violent conflicts occurring within that social subsystem, reinforcing the male model of
domination of husband-fathert-chief-of-the-family. Nevertheless, the new constitutional order
brought the human dignity as the principle vector of a renewed set of values, making possible a
protective legislation for human rights, particularly human rights of women. In this context, this
paper strives to demonstrate that criminal immunities, characteristics of a non-interventionist
State, which protect the perpetrators of “crimes patrimoniais de gênero”, encouraging the cycle
of domestic violence, are anachronistic for democratization of family relations and incompatible
with the new constitutional and legal order, particularly with the guidelines of the Maria da
Penha Law.
KEYWORDS: CRIMINAL IMMUNITIES; CRIMINAL CODE; MARIA DA PENHA LAW;
INCOMPATIBILITY 

I – Introdução

O Código Penal de 1940, apesar de promulgado durante o Estado Novo - quando já dávamos os primeiros passos na formação

do Estado social brasileiro, - acabou sendo, em parte, tributário de um modelo liberal tardio[1], onde a dicotomia público/privado rompeu

a comunicação entre a esfera social e a individual, e permitiu ao Estado, com sua ideologia individualista, uma reserva na intervenção de

determinados espaços, “garantindo” ao cidadão uma “esfera de privacidade”, onde a lei do mais forte prevaleceu.

Dentro deste contexto político-filosófico, a família, base estruturante da sociedade, foi vista dissociadamente de seus membros,

que deveriam, quando necessário, sacrificar-se em prol da preservação dos valores romântico-idealistas que alimentavam aquela
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instituição. Não caberia ao Estado, nessa linha de pensamento, interferir em conflitos presentes no contexto familiar privado, mas, apenas,

a regulação, em moldes bastante estritos, de um modelo de família patriarcal, ditado por valores de uma sociedade ainda agrária e sob

forte influência da Igreja Católica.

            A ideologia liberal dos direitos fundamentais que permeava o modelo penal adotado pelo Estado[2] ressabiava-se de interferências

no plano privado da família, a qual seguia tendo, como parâmetro para a realização pessoal de seus membros, um modelo patriarcal que

garantia ao marido-pai-chefe-de-família a total primazia na condução das relações familiares, produzindo (e ao mesmo tempo ocultando)

um espaço de violência protegido pela “inviolabilidade do lar”.

            O discurso jurídico trazido pelo Código Penal através das imunidades penais nos crimes patrimoniais de gênero[3], inspirado em

um modelo liberal não intervencionista e calcado em valores morais de uma sociedade agrária, sob forte influência da doutrina católica da

família, reforçou o modelo patriarcalista, privilegiando o sexo masculino nas relações de gênero instauradas no interior da entidade

familiar, demo como, alimentando, ainda mais, o ciclo da violência intra-familiar.

Veremos como a transformação do Estado em um modelo social de direito, ao assumir novas práticas sociais, permitiu, com a

superação de uma concepção individualista de direitos fundamentais que estava na base do modelo liberal de família, uma maior proteção

aos seus integrantes. A Constituição de 1988, ao adotar o princípio da dignidade da pessoa humana como vértice axiológico, garantiu a

proteção da família, não como um fim em si mesmo, senão como uma entidade que existe apenas, e enquanto necessária, para a realização

dos projetos materiais e espirituais de seus membros.

A partir deste novo paradigma, seguindo o modelo democrático da Constituição de 1988, valorizando o princípio da dignidade da

pessoa humana e, principalmente, buscando superar a ideologia da autoridade masculina, a Lei Maria da Penha deu uma nova dimensão à

proteção da mulher e, neste sentido, reforçou a incompatibilidade das escusas absolutórias aplicadas aos crimes patrimoniais de gênero

com a nossa atual ordem jurídica.        

           

II – A Lei Maria da Penha

            A Lei 11.340/06 inaugurou uma nova fase no ordenamento jurídico nacional, tornando-se fonte legitimadora interna do

metadiscurso jurídico de proteção à mulher vítima de violência de gênero, resultado direto da luta do movimento feminista brasileiro no

contexto global de proteção aos direitos humanos das mulheres, encartados em diversos textos supra-nacionais reconhecedores da

necessidade de equalização de oportunidades e direitos entre os sexos.

            A ordem jurídica brasileira, premida tanto pela força da evidência das estatísticas oficiais de violência contra as mulheres,

fundamento de um discurso que denunciava o descaso com a realidade presente principalmente na sacralidade dos lares; quanto pela

necessidade de compatibilização vertical com os tratados supra-nacionais assinados pelo Estado brasileiro, já havia esboçado uma tímida

visão de gênero em outros textos legais, mas ainda muito distante do que se esperava de uma Constituição que tinha como vértice

principiológico a dignidade da pessoa humana.

            Foi a Lei Maria da Penha que, de fato, trouxe para o Direito a discussão a respeito do gênero, incorporando a perspectiva da

epistemologia crítica feminista que já denunciava o caráter androcêntrico do Direito. O destaque dessa nova Lei foi explicitar,

diversamente das que até aquele momento haviam se incorporado ao nosso ordenamento, a diferença socialmente construída entre os

sexos, ou seja, o gênero, e não a unidade biológica determinante da reprodução humana. E é precisamente através deste matiz

epistemológico que a Lei Maria da Penha deve ser interpretada: não somente como uma lei protetiva das mulheres, senão como um marco

legislativo desconstrutivista do discurso legal hegemônico de masculinidade que dota o Direito de sexo (e que, seguramente, não é o

feminino). Não se trata, portanto, de um privilégio às mulheres, mas de um desafio na correção do caráter androcêntrico do Direito.

            Por outro lado, não devemos descuidar que a produção deste novo marco legislativo não representa, necessariamente, uma unidade

de pensamento da classe dominante enquanto imposição de valores gerados por conquistas sociais, ao contrário, constitui um espaço
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aberto, fruto do diálogo entre forças políticas antagônicas. Assim, em que pese o projeto revolucionário de inserção de uma pauta jurídica

condizente com uma nova ordem de valores globais, internalizados nos debates locais através do discurso denunciativo da ideologia

patriarcal, a leitura que deve ser realizada deste novo texto legal protetivo da mulher impõe sua condução sempre por este “espaço de

consenso”, mas nunca de hegemonia, onde forças dialéticas estão em constante tensão.

 

III – As imunidades penais[4] dos crimes patrimoniais do Código Penal

            O Código Penal prevê que, nos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça contra familiares, o agente estaria

isento de pena. Esta imunidade pode ser absoluta ou relativa. No primeiro caso, o crime seria cometido em prejuízo do cônjuge, do

ascendente ou do descendente. No segundo, ter-se-ia como vítima: o cônjuge judicialmente separado, o irmão, o tio ou o sobrinho.

            O art. 181 do Código Penal trata da imunidade penal absoluta que, segundo Damásio de Jesus, tem a mesma natureza das causas

extintivas de punibilidade do art. 107 do Código Penal, fazendo com que a autoridade policial, por esta razão, esteja, inclusive, impedida

de instaurar inquérito policial[5]. Na escusa absolutória, subsiste o crime com todos os requisitos, ocorrendo, no entanto, a isenção da

pena, ou seja, a estrutura analítica do crime permanece intacta. Apresentam-se como elementos indispensáveis à imunidade absoluta: (i) a

natureza patrimonial do crime; (ii) que tenha sido praticado contra o cônjuge, na constância da sociedade conjugal[6]; (iii) ou praticado

contra descendente ou ascendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural.

No caso da imunidade relativa, ou seja, aquela onde o crime patrimonial é praticado entre cônjuges divorciados ou separados

judicialmente, entre irmãos legítimos ou ilegítimos ou em desfavor de tios ou sobrinhos com que o agente coabita, não há isenção penal,

senão a imposição de uma condição de procedibilidade, passando a ação penal a ser condicionada à representação.

            As exceções às imunidades vêm previstas no art. 183 do Código Penal e ocorrem quando o crime patrimonial for de roubo ou

extorsão ou, se, de qualquer forma, houver emprego de  violência ou grave ameaça à vítima. Tampouco se aplica a imunidade, seja

absoluta ou relativa, a fato cometido por estranho que participa do crime (art. 183, II, do Código Penal).

 

IV – A instrumentalização do gênero

            Para uma melhor análise das implicações sociais das imunidades penais em um contexto de violência doméstica e familiar contra a

mulher, mormente nos crimes patrimoniais de gênero, é necessário compreender o que vem a ser o gênero e qual o seu papel dentro desta

dimensão conflituosa que ocorre no espaço doméstico e/ou familiar.

            O gênero foi um conceito forjado no interior das ciências sociais para demonstrar que as diferenças (não-biológicas) entre homens e

mulheres não decorrem da natureza, mas ao contrário, que são construídas historicamente, por meio de processos ideológicos, assentando

as bases das relações de poder constitutivas de uma estrutura social patriarcalista. Trata-se de uma categoria de análise da sociedade[7]
que permite desvelar as desigualdades sociais, culturais, políticas e econômicas entre homens e mulheres desde uma perspectiva de

dominação masculina. Segundo Teles & Melo, a categoria gênero é utilizada para:

 
[...] demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes entre as mulheres e homens, que
repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais
diferenciados, que foram construídos historicamente e criaram pólos de dominação e submissão[8].

 

            Enquanto categoria analítica, o gênero permite diferenciar as características naturais dos seres humanos dos atributos construídos

socialmente, ou seja, permite que separemos a dimensão biológica da cultural. Neste sentido:

 
ao ser incorporado como método e pesquisa de análise social praticamente em todos os setores do
conhecimento, o gênero enfrenta o desafio de contrapor àquelas concepções tradicionais acomodadas nas
mentalidades conservadoras de aceitar como “naturais” a invisibilidade e a desvalorização social das “ditas
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atividades femininas”, como trabalho doméstico, o cuidar das pessoas e de sua infra-estrutura, etc., e, ao
mesmo tempo considerar o superdimensionamento dos valores “ditos masculinos” como parte da natureza
humana.[9]

 

            As diferenciações que possibilitam a subordinação e submissão dos gêneros, que se materializam na consecução de papéis sociais

distintos, forjadas na distinção biológica dos sexos, tomam corpo na dinâmica social das relações, possibilitando um novo conceito, muito

trabalhado pelas feministas hodiernamente: o de relações sociais de gênero, que se baseiam, precisamente, na idéia de subordinação[10].

            Segundo Geraldo Monteiro, relações sociais de gênero “são relações sociais que se estabelecem entre pessoas a partir de seus

respectivos status de pertencimento a uma categoria sexual”[11]. Estas relações de gênero, segundo o autor, se organizam entre regimes e

ordens de gênero que somente podem ser elaboradas a partir da categoria de poder.         

            A categoria gênero é um produto da modernidade, fruto da pesquisa de cientistas sociais e se refere à construção social do sexo.

Macho e a fêmea seriam, portanto, realidades naturais, enquanto que o homem e a mulher construções culturais. Existiria, segundo

estudiosos da área, uma dimensão biológica distinta da social no que se refere ao sexo, ou seja, um sexo físico e um sexo social; e os

papéis desempenhados na sociedade se dariam não em função do primeiro, mas do segundo tipo de sexo.

            O processo de socialização do biológico e, por outro lado, o de biologização do social, desmaterializando atributos sociais

construídos culturalmente e materializando-os como características naturais, permite uma arbitrária divisão que se impõe não somente

como princípio da realidade, mas de representação da realidade[12].  Assim, elementos que deveriam pertencer à categoria do gênero,

como passividade, agressividade, condescendência, entre outros, acabam por serem apropriados pela ordem do sexo, permitindo um

discurso lastreado em diferenças artificialmente construídas em favor do homem.

            O Direito intervém enquanto prática discursiva constituidora/legitimadora de uma realidade que interessa a determinados grupos

sociais. Não existe neutralidade, ao contrário, trata-se de uma escolha política que privilegia determinados valores de um grupo

dominante. Nas relações de gênero, o Direito desempenha o papel que lhe é atribuído pela classe dominante, não só de reprodutor de uma

ordem hierárquica patriarcal, senão, e principalmente, de constituidor de um regime ampliado de gênero, onde as hierarquias de poder se

apresentam legitimadas pelo Estado. Tadeu Monteiro nos lembra, por exemplo, que o Direito reconstrói juridicamente as estratificações

sociais, ampliando-lhes a sua legitimidade:

 
Ao repetir estatutos e sancionar os papéis, o Direito reproduz o jogo das estratificações sociais. No caso das
hierarquias de gênero, o Direito incorpora as definições socialmente impostas quanto às ações,
comportamentos e expectativas referentes aos papéis sociais de ‘pai’, ‘marido, ‘mãe’, ‘esposa’, ‘filho’, etc.
redobrando assim, juridicamente, a força normativa sociológica desses fenômenos sociais.[13]

 

Essa estrutura de dominação patriarcal instalada através de uma ordem de gênero que se institucionaliza por meio de um discurso

jurídico liberal conservador, reprodutor de relações de poder presentes em um nível macro-social, se materializou no nosso Código Penal

nas escusas absolutórias quando permitiu que a violência intra-familiar, que é preponderantemente masculina, estivesse isenta da punição

estatal. Para que possamos entender porque este tipo de violência (patrimonial), que é reflexo de um modelo social patriarcal que

privilegia o marido-pai-chefe-de-família, acabou tendo o respaldo do Estado quando isentou o seu autor de pena, é necessário que

compreendamos o papel da família dentro da estrutura da sociedade.

 

V – A sentimentalização da família

            Qualquer incursão sobre a família deve ter como pressuposto básico a realidade de que não se trata de um elemento natural, mas de

uma instituição histórica, ou seja, uma criação humana mutável[14], que tem sua estrutura, funcionalidade e objetivos construídos

socialmente, nos limites datados da vivência particular de uma época.
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A maioria das pesquisas sobre a família aponta três funções primordiais desta instituição: a econômica, a socializadora e a

reprodutora ideológica[15]. Cada uma destas funções, tributária de uma linha de pensamento específica, tenta explicar, separadamente, a

própria idéia de família, podendo ser tomada como parâmetro de análise na evolução desta instituição. Não obstante, desde uma

perspectiva funcional, é difícil pensar hoje a família sem levar em consideração estas três funções em conjunto, razão pela qual uma

alternativa para a abordagem de sua linha evolutiva (não-linear) é a observação de uma das mudanças mais importantes ocorridas em seu

interior: o domínio dos sentimentos – o qual se apresenta como reflexo de um contexto político-filosófico importante para este trabalho.

Na Idade Média - pré-capitalista - o casamento tinha como função básica garantir a subsistência da família através de alianças

que eram racionalmente concertadas com os matrimônios arranjados, ou seja, o “casamento de razão”. A família, naquele momento

histórico, não estava fundada em sentimentos, ao contrário, a sua formação se devia a uma estratégia de sobrevivência ou de perpetuação

de riquezas.[16] As relações entre os cônjuges e destes com os filhos não envolviam, necessariamente, sentimento de amor ou afeição -

quando muito, a cordialidade era a expressão do carinho familiar. Neste contexto, a mulher, inicialmente tutelada pelo pai (ou irmão mais

velho), depois pelo marido, servia a uma lógica de interesses familiares:

 
A prevalência do cálculo e dos interesses materiais fazia com que as mulheres, sobretudo as da aristocracia e
as da burguesia, vivessem num estado de reclusão. Era-lhes exigido abnegação e sacrifício em função da
família. A dedicação ao serviço doméstico, a renúncia à beleza corporal, ao prazer e à diversão revelavam a
existência de uma espécie de moral de sacrifício para a mulher.[17]  

  

Havia, segundo Isabel Dias, um enorme controle sobre a vida íntima e sexual do casal, com regulações de práticas de namoro,

de noivado e dos comportamentos sexuais, no intuito principal da preservação da castidade da mulher. Este modelo de família, formada

através da indissolubilidade do casamento, garantia, nas especificações dos papéis sociais desempenhados pelo marido e pela mulher,

inúmeras vantagens ao homem, que não tinha sobre si a pressão e a repressão da sociedade, enquanto a mulher era extremamente vigiada.

A dicotomia da relação sexo/prazer seguia o modelo da tradição judaico-cristã. Por outro lado, essa tradição reforçava a estrutura

patriarcal através de seus arquétipos:

 
En esta tradición la figura que encarna los valores del bien es la de Dios todo creador, omnipresente y
todopoderoso, lleno de bondad, conocedor de la ley y del orden, que pude juzgar, premiar y castigar. Y este
Dios es varón, y es padre, con capacidad de engendrar a su hijo, hombre y Dios. En nuestra sociedad es el
padre el encargado de la ley en casa, es él quien castiga, por su mismo o en su nombre. La figura femenina,
Maria, no es una Diosa, ni tiene las mismas atribuciones que Dios…Los valores que encarna son
fundamentalmente la maternidad, entendida con entrega absoluta e incondicional, la virginidad, en el sentido
de desprendimiento de su sexualidad y su corporalidad y la sumisión al orden patriarcal[18].

        

Inicialmente afastado das relações familiares, o sentimento começou, paulatinamente, a subverter a ordem dos arranjos

matrimoniais e o amor passou a figurar na pauta de reivindicações para o casamento que já não mais estava vinculado estritamente às

necessidades materiais[19]. Esta modificação nas disposições familiares, a despeito das teorias filosóficas ou políticas da época, somente

foi possível pela alteração do sistema econômico e das relações de produção. O advento do capitalismo de mercado e a emergência de uma

classe burguesa possibilitaram uma estrutura econômica favorável a uma maior liberdade nos concertos matrimoniais. A ideologia

romântica pôde florescer e os papéis sociais passaram a ser mais flexíveis.

A sentimentalização das relações familiares, como parte do processo de idealização do amor romântico, juntamente com a

diminuição da intervenção estatal no campo político e econômico, implicou em círculos cada vez mais estreitos de privatização das

relações familiares. Era necessário, para preservar este modelo de ideal romântico, estar a salvo da intromissão da sociedade.

O processo de sentimentalização e privatização das relações familiares como constitutivo da família moderna trouxe consigo,

apesar do investimento numa maior liberdade dos papéis sociais desempenhados pelos seus membros, uma série de contradições. O ideal
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do amor romântico, relacionado aos valores da cristandade[20], na prática, nunca existiu. Aquele amor eterno, fiel, companheiro e que

conduz à liberdade, permaneceu apenas nos romances da época. Na prática, o que tínhamos era a submissão da mulher ao marido, seu

senhor. Por outro lado, a mulher que sempre esteve ligada ao espaço doméstico, com o florescimento do amor maternal - que não existia

na Idade Média - teve reforçada essa ligação espacial. Mas o principal problema foi exatamente a perda da esfera pública de realização de

sentimentos que se privatizaram com a família, que passou a ser o espaço (não realizado) de refúgio dos afetos e expectativas:
 
Só que o enfraquecimento da vida pública, ao potenciar o sentimento de intimidade do lar conduziu, também,
a uma deformação das relações íntimas. A intimidade torna-se então dolorosa e tirânica provocando um
sentimento de claustrofobia. Ao mesmo tempo, os indivíduos na vivência contida das relações conjugais e
parentais, vêem desmoronar um conjunto de expectativas (por vezes, elevadas) com a agravante de que, nas
sociedades actuais, o mundo do sentimento íntimo não é mais contrabalançado por um domínio público no
qual os indivíduos podem se envolver de forma provisória e compensadora.[21]

 

Uma das conseqüências da frustração interiorizada no espaço doméstico com a privatização da vida pública e a

sentimentalização das relações familiares foi a violência doméstica, agora agravada pela não interferência da sociedade/Estado no domínio

familiar privatizado que deveria ser, segundo o ideal romântico, o espaço de refúgio e de realização pessoal dos cônjuges. Com isto, a

violência familiar tomou uma dimensão de ocultamento, longe do controle social.   

No Brasil, a formação e desenvolvimento da família seguiram os moldes europeus. Na origem da nossa colonização, tivemos o

modelo patriarcal ibérico, com seus valores transportados e adaptados aos trópicos, em meio a índios e escravos negros[22]. A família,

naquela época, foi descrita por Gilberto Freyre, segundo Cristina Bruschini[23], como essencialmente patriarcal, com uma importância

central no núcleo conjugal e a autoridade masculina materializada na figura do “coronel”, que detinha o poder econômico e político.

Havia, ainda, um rígido controle da sexualidade feminina e a regulamentação da procriação com objetivos de herança e sucessão.

O século XIX viu surgir no Brasil uma nova forma de estrutura familiar. Ocorreu a passagem da família institucional para um

modelo mais próximo do companheirismo[24], onde os papéis sexuais, ainda que nitidamente diferenciados, apresentavam uma menor

rigidez, com as mulheres exercendo funções remuneradas, além de um maior número de separações, conseqüências da urbanização e da

industrialização, que alteraram as formas de produção e consumo, transformando as relações sociais. Não obstante, como lembra 

Bruschini, a nova família conjugal ainda conservava traços da família anterior: permanecia  o tabu da virgindade e o controle sobre a

sexualidade da mulher; enquanto o homem tinha preservada a sua liberdade sexual, no desfrute das relações extra-conjugais e na tolerância

com a prostituição[25].

Destarte, apesar da nova configuração econômica, da reestruturação da família patriarcal de molde rural, as relações sociais de

gênero, não apresentaram profunda e significativa mudança:

 
A educação da mulher volta-se para o casamento, para a vida doméstica e familiar e para melhor poder
instruir os filhos. O trabalho remunerado só é aceito como forma de ganhar a vida, quando muito necessário,
para as solteiras, entre a escola e o casamento, ou para as desprovidas de marido, viúvas ou separadas... Uma
nova esposa, mais moderna, mais consciente, menos subjugada à tirania do marido, mas nem por isso menos
dedicada ao lar e á família passa a ser valorizada.[26]

 

O discurso jurídico promovido pelo Direito deu forma a estes modelos políticos e sociais através da juridicização das relações

familiares, regulando a dominação da mulher[27]. O Estado passou a regular a família apenas com o objetivo de restabelecer os

mecanismos de poder que se encontravam abalados com o advento do liberalismo político. Este processo teve, em princípio, um caráter

contraditório, uma vez que ao mesmo tempo em que regulou as estruturas relacionais que garantiam a modelagem patriarcal da família,

assegurou a não intromissão na vida privada dos seus membros. Na verdade, com esta postura, o que se pretendeu foi reforçar o modelo de

dominação masculina, assegurando o comando da instituição familiar a cargo do marido-pai-chefe-de-familia, através do poder marital e,
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ao mesmo tempo, preservá-la da intervenção estatal para o exercício deste poder que se dava dentro de regras formais que garantiam esta

supremacia masculina o que, inevitavelmente, levava, ante a impunidade do exercício arbitrário a força, à violência familiar.

 

VI – A violência familiar

A privatização da família moderna, em parte decorrente do processo de sentimentalização de suas relações, trouxe consigo o

ocultamento dos conflitos, muitas vezes violentos, ocorridos no interior deste subsistema social. Essa sentimentalização possibilitou a

idealização da família como espaço privado de solução de conflitos[28], afastando o Estado de qualquer ingerência, seja como mediador

ou árbitro.

A residência, espaço físico familiar por excelência, passou a ser, através do discurso jurídico de respeito à privacidade e

intimidade, um locus preservado a todo custo da ingerência do Estado[29]. Por outro lado, a sacralização do casamento pela Igreja

reforçou ainda mais a intangibilidade da família que, longe do alcance das agências estatais de controle, acabou tendo ocultadas as

verdadeiras cifras da violência[30].

A família, longe de ser aquele lugar seguro dos românticos, constitui o espaço onde mais ocorrem crimes na sociedade, sejam

perpetrados contra jovens e crianças, sejam contra idosos ou mulheres. No caso deste último segmento, a família é, sem dúvida, o principal

local de ocorrência de infrações. Neste sentido, diversas estatísticas dão conta do alto índice de criminalidade presente nos lares[31]. Sob

o acobertamento do Estado e a indiferença da sociedade, a violência intra-familiar se estruturou a partir do silêncio das vítimas que não

tinham a quem se socorrer. Com isso, o exercício dos poderes conjugados pela ordem de gênero ao marido-pai-chefe-de-família se

confundiu com o próprio poder estatal corretivo e sancionador[32]. Este poder, presente na ordem macro-social, foi interiorizado nos

regimes de gênero da família, que, através do discurso racional-legalista, acabou por legitimar essa hierarquia de poder. Discorrendo sobre

o tema, Monteiro afirma que:

 
A família, instituída pelo casamento válido, funda-se, na opinião dos civilistas da época no princípio da
autoridade. É desse alicerce que decorre a ordem social, pois que, se não se aprendem as noções de ordem e
hierarquia no interior da família, não se as aprenderá mais tarde (....) A obediência da mulher e filhos ao pai
decorre não de uma imposição da força bruta, mas de sua ‘natural superioridade’. Aqui o adjetivo ‘natural’
conota ‘racional’, numa associação várias vezes buscada no pensamento civilista entre natureza e razão (...)
Mais uma vez encontramos a confluência entre as noções de racionalidade, naturalidade e legitimidade,
convergindo todas para a legalidade das relações familiares.[33]

 

Destarte, a solução para os conflitos presentes no interior da família moderna foi deixada à sua própria responsabilidade, longe

da intervenção estatal. Não obstante, como os mecanismos de poder exercidos na família não são distribuídos igualitariamente, o que

acabamos tendo é um reforço do modelo patriarcal, uma vez que as respostas não são encontradas democraticamente, senão que são

conseqüências de uma estrutura verticalizada de poder. Portanto, quando ocorre um crime patrimonial de gênero, nos termos dos art. 181 e

182 do Código Penal e o Estado se isenta de qualquer intervenção punitiva, deixando a solução a cargo da própria família que, obviamente,

“solucionará” o problema, não de acordo com os seus interesses internos, mas em atenção aos interesses particulares do marido-pai-chefe-

de-família, o que temos é uma chancela estatal da dominação patriarcal, blindando a intervenção persecutória dos seus próprios agentes.

Não afirmamos com isto que a sanção estatal seja a única solução para a violência presente no interior da unidade familiar, mas, deixar

para a própria família o poder de solucionar o conflito, significa, certamente, reforçar a dominação masculina.

           

VII – A família e a nova ordem constitucional

            A Constituição de 1988, em seu art. 226, previu à família uma especial proteção do Estado. No entanto, esta família não é mais

aquela da década de 40, eminentemente agrária e patriarcal, onde os valores morais eram assentados através do patria potestas e do poder
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marital, conferindo ao marido-pai-chefe-de-família poder absoluto sobre o qual gravitavam os direitos dos outros membros da família.

Com a nova ordem constitucional, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passaram a ser igualmente exercidos pelo homem e

pela mulher (art. 226, § 5º, CF). A proteção do Estado a esta nova ordem familiar (que vai se refletir, claramente, no desempenho de novos

papéis sociais e, portanto, na estruturação de um novo regime de gênero) não se traduz, diferentemente do que ocorria anteriormente, no

eclipsamento dos seus membros. Não se trata mais simplesmente da proteção da família enquanto entidade abstrata, base da sociedade,

mas da assistência a seus membros através de mecanismos coibitivos de violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º, CF).

            O que a nova ordem constitucional pretende é a proteção da família através de seus membros e não apesar destes, até porque já não

mais interessa a manutenção daquele modelo de família imune à intervenção estatal. Tem-se agora uma maior abertura às relações

familiares privadas, deixando a família de ser aquele locus imune à atuação do Estado. O novo texto constitucional assegurou a proteção da

família na medida em que garantiu a cada um de seus membros uma vida livre de violência.

            A preocupação do Estado com as relações familiares materiais e não somente com a formalidade estruturante de um modelo de

organização social que possibilitava o exercício verticalizado de poder é conseqüência, em parte, de um novo modelo de Estado que supera

o individualismo jurídico e a ideologia liberal dos direitos fundamentais, ao assumir o princípio da dignidade da pessoa humana como

principal vetor axiológico do ordenamento jurídico. A partir deste novo paradigma, a família não pode mais se sobrepor, como entidade

abstrata ideal (principalmente pelas razões que já discorridas), a seus membros. O indivíduo não pode ser visto, pois, como um meio para a

consecução dos fins almejados pelo Estado na proteção da entidade familiar, sob pena de se infrigir o princípio da dignidade da pessoa

humana.

            Sumaya Saady entende que a Constituição de 1988 operou uma das mais profundas mudanças no Direito de Família, instituindo

uma nova tábua axiológica que, além de alterar o conceito de família, acabou lhe atribuindo um novo papel social. Afirma textualmente a

autora que:
 
A família passa a ter papel funcional: servir de instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana.
Não é mais protegida como instituição, titular de interesse transpessoal, superior ao interesse de seus
membros, mas passa a ser tutelada por ser instrumento de estruturação e desenvolvimento da personalidade
dos sujeitos que a integram.[34]

 

Não resta dúvida de que a Constituição de 1988 operou um giro copernicano na ordem familiar, impulsionada tanto por um novo

modelo de Estado, como por recentes transformações na própria sociedade que, já não mais aceita silente a violência praticada pelo

marido-pai-chefe-de-família. Aquele modelo hierarquizado de família que contava com o beneplácito do Estado cedeu lugar para uma

família horizontalizada, que valoriza a igualdade substancial de seus membros. Nesta nova concepção de família, o ser humano,

principalmente aquele que não tinha como impor sua vontade – mulheres, crianças e idosos –, deixa de ser um instrumento a serviço dos

valores patriarcais do Estado. Há, neste sentido, um resgate da dimensão ética kantiana, contrária à concepção da pessoa humana como

instrumento de realização de uma vontade heterônoma, como meio para a consecução de um desejo externo. Estabelecem-se novas

premissas, onde a pessoa humana

 
existe como um fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo
contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo, como nas que dirigem aos outros
seres racionais, ele tem de ser considerado simultaneamente como fim.[35]

 

            Tratando a pessoa humana como um fim em si mesmo e não como meio, chegamos a um das formulações do imperativo categórico

kantiano que, de certa forma, se encontra na base do princípio da dignidade:

 
Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na de qualquer outro, sempre e
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simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.[36]
 

Uma nova concepção de direitos fundamentais preocupada muito mais com a pessoa humana do que com instituições, passa a ser

o marco axiológico na proteção do indivíduo, guiando-se pela atenção à realização dos seus valores pessoais. Uma especial atenção do

Estado à família a transforma em instrumento para realização pessoal de seus membros. Afirma Sumaya Saady que:

 
Fala-se então de uma concepção eudemonista da família, de acordo com o qual não é mais o indivíduo que
existe para a família mas, ao contrário, a família (e também o casamento) que existe em função do
desenvolvimento pessoal do indivíduo, em busca de sua aspiração e felicidade.[37]

 

            Prossegue a autora esclarecendo que os interesses da família não podem, em momento algum, sobrepor-se aos interesses de seus

membros. A instituição familiar somente existe em função daqueles que a compõem:

 
Falar de interesse familiar não pode representar a idéia de sacrifício imposto ao desenvolvimento e à
realização da personalidade dos integrantes de um grupo familiar para favorecer hipotética indissolubilidade
desse agrupamento. Ao contrário, o interesse familiar, como interesse comum de todos os integrantes da
família, deve ter como principal objetivo o respeito à personalidade de todos os membros do grupo familiar,
indistintamente.[38] 
 

Esta mudança na forma de encarar a instituição familiar, não como um fim em si mesmo, mas como meio de realização de seus

membros, enquadra-se no novo modelo constitucional de respeito à dignidade humana. O homem, e não as instituições, passa a ser o

centro das atenções da nova ordem constitucional. A idéia de privatização da família, com o ocultamento da dinâmica das relações

familiares, cede espaço à intervenção estatal quando se encontra em risco ou ameaça direitos fundamentais de seus integrantes. Não se

pode admitir que o argumento da privacidade das relações familiares seja usado como um manto sobre a violência que ocorre no interior

dos lares deste país, gerando uma onda de impunidade.

            Sumaya Saad nos lembra, ainda, que a tese liberal dos direitos fundamentais, marcada pela ideologia individualista, centrada na

concepção de direitos fundamentais como direitos de defesa da pessoa frente ao Estado, reforçou a idéia, no conceito de família, de um

espaço privado, longe da interferência do Estado, que somente regulava a sua forma de constituição, através de modelos rígidos, mas

deixava à sua sorte as suas obrigações. Foi somente com o Estado Social de Direito que, segundo a autora, houve a superação do modelo

liberal de família, mediante a intervenção nessa instituição para a proteção das pessoas que a integram. Afirma, por fim, que:

 
Um Estado que abre mão de qualquer controle sobre a vida familiar, em nome da proteção do espaço privado
da família, pode incorrer na perpetuação de opressões e desigualdades, fugindo da postura que lhe é exigida
frente aos direitos fundamentais, já que, superada a concepção liberal, como vimos, o Estado passa a ser
devedor não apenas de postura negativa (de não-intromissão), mas também de postura ativa, titular do dever
de proteção integral dos direitos fundamentais.[39]  

 

Tomando como ponto de partida este novo modelo de pensamento, propiciado por uma nova ordem jurídico-social, devemos

enfrentar as escusas absolutórias nos crimes patrimoniais de gênero, na medida em que representam a ideologia de um Estado liberal

(gendarme), despreocupado com as relações intra-familiares e que não mais se compatibiliza com a nossa Carta Magna.

O princípio da dignidade da pessoa humana, vértice principiológico da nossa Constituição e, por conseguinte, de todo o

ordenamento jurídico, não somente autoriza, mas determina a intervenção estatal na família quando estiver em ameaça qualquer direito

fundamental de seus membros. A idéia de proteção ao instituto da família que coloque em risco a segurança de seus membros não se

compatibiliza com as atuais normas e princípios constitucionais.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1379



VIII – As imunidades penais e os crimes patrimoniais de gênero

É precisamente dentro deste quadro evolutivo da família que vimos acima, hoje temperada por uma nova ordem constitucional,

que vislumbra a família a partir da realização de seus membros, superando a ideologia liberal de direitos fundamentais e garantidora de

uma ação interventiva do Estado na proteção dos entes familiares, que devemos avaliar a adequação/aplicação das imunidades penais

previstas no Código Penal nos crimes patrimoniais de gênero.

A confecção do Código Penal deu-se em uma época em que o Estado, com a conivência da sociedade e o respaldo da Igreja,

principalmente a Católica, era o garante de um regime de poder na ordem familiar que assegurava ao marido-pai-chefe-de-família a

primazia do comando da família, baseado em uma relação conjugal que, sequer, podia ser rompida.

 
A Igreja sempre foi considerada como sinônimo de poder, por vezes formando com o Estado uma só unidade,
outras vezes dissociada do Estado, mas conjugado (sic) com os detentores de seu poder (...) a base da
sociedade sempre foi a família, e esta há muito tempo tem sido formada sob o rito sacramental da Igreja. Na
realidade, tanto o Estado como a Igreja acabaram se apropriando da família, visando atender seus próprios
interesses (...) O Estado – diga-se, com grande influência canônica, primeiramente, solenizou as relações
afetivas, sob a justificativa de estabelecer padrões de moralidade e regulamentar a ordem social, mas tendo
como real intenção controlar o instituto do casamento, só que de uma forma que o mesmo não aparecesse,
mantendo uma espécie de invisibilidade.[40]

 

            A leitura da proteção da família preconizada pelas escusas absolutórias não pode ser realizada, portanto, sem atentarmos para os

valores informativos daquela realidade social, que é, acima de tudo, histórica, mas que o discurso jurídico transmite como atemporal[41].

O processo de mediação, ao qual nos referimos anteriormente, realizado pelo Direito, transformador do fato social em jurídico, com sua

ideologia de consenso, permite, à família nuclear burguesa, a reprodução, a nível micro-social, da dominação patriarcal. Ao Estado,

naquele momento histórico, interessava a proteção não simplesmente da família, mas, principalmente, daquele modelo de família, onde o

homem desempenhava o papel de marido-pai-chefe da família.

A mensagem transmitida pelo Estado através da isenção penal nos crimes patrimoniais de gênero era a de que a família, enquanto

instituição autônoma e alicerce da sociedade, lugar de descanso e acolhida de seus entes, refúgio de uma sociedade muitas vezes injusta,

era capaz de, por si só, democraticamente, resolver os seus conflitos internos, sem que houvesse necessidade da intervenção das agências

de controle do Estado. Entretanto, o que não vinha explícito neste discurso era que a família não constituía, naquele momento, nem de

longe, um espaço democrático, capaz de solucionar, com justiça, qualquer conflito.

O Estado reconhecia (década de 40) a supremacia legal do marido sobre a mulher e, no caso dos crimes patrimoniais de gênero, a

mulher, subjugada pela força daquele, não tinha como resolver dentro da esfera familiar, sendo necessário, pois, socorrer-se do Estado,

que, no entanto, através das escusas absolutórias, reconhecendo o conflito, isentava o marido de pena. A mulher, portanto, subjugada e

humilhada dentro da família, no espaço privado do lar, estava, através do discurso estatal, também desamparada na esfera pública.

As escusas absolutórias foram elaboradas, então, de acordo com este modelo de Estado liberal-individualista, cujo escopo era a

proteção da família, ainda que em sacrifício dos seus integrantes. Seguindo a linha evolutiva da família tratada antes, onde se passou da

insensibilidade (na família tradicional) à sentimentalização (na família moderna) das relações familiares, temperada pela ideologia

romântica da família ideal (pura, casta e harmoniosa), pela filosofia política liberal-individualista e pela doutrina cristã, tornou-se

necessário, segundo o pensamento corrente durante a elaboração do Código Penal, a proteção da família das mazelas e interferências da

sociedade e do Estado.

As imunidades penais apareceram, portanto, dentro do discurso ideológico do Estado de proteção à família mas que, no fundo

tinha, por interesse, o reforço de uma estrutura patriarcal de poder presente não somente na Família, mas também na Escola e na Igreja.

Para o Estado, era importante este modelo de família como projeto de consolidação da estrutura patriarcal de poder, reflexo da própria

sociedade civil[42]. Bourdieu, ao investigar os mecanismos e instituições encarregadas de garantirem a perpetuação da ordem dos
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gêneros, conclui que:

 
Para terminar este recenseamento dos fatores institucionais da reprodução da divisão dos gêneros, teríamos
que levar em conta o papel do Estado, que veio a ratificar e reforçar as prescrições do patriarcado privado
com as de um patriarcado público, inscrito em todas as instituições encarregadas de gerir e regulamentar a
existência cotidiana da unidade doméstica.[43]

 

A ideologia patriarcal do Estado impregnou o discurso jurídico, necessário à sua legitimação. Precisamente neste contexto, o

eminente doutrinador Nelson Hungria explicava as razões de ser das imunidades penais:

 
Ensina Nélson Hungria que a razão dessa imunidade nasceu, no direito romano, fundado na co-propriedade
familiar. Posteriormente, vieram outros argumentos: a) evitar a cizânia entre os membros da família; b)
proteger a intimidade familiar; c) não dar cabo do prestígio auferido pela família. Um furto, por exemplo,
ocorrido no seio familiar deve ser absorvido pelos próprios cônjuges ou parentes, afastando-se escândalos
lesivos à sua honorabilidade[44].

 

            Por óbvio, como já explicitado anteriormente, diante da correlação de forças presentes no núcleo familiar, os crimes patrimoniais

entre os cônjuges que chegam à justiça resumem-se, em sua grande maioria, àqueles praticados pelos maridos-pais-chefes-de-famila,

detentores do poder marital. Quando o crime é praticado pela mulher, a resposta ao desvio é dada dentro do próprio lar, pelo “marido-

policial-promotor-juiz”, que investiga, acusa, condena e executa a pena a qual, na maioria das vezes, traduz-se em violência física.

A situação se agrava quando a vítima-mulher, com destemor suficiente para denunciar o marido, acaba vendo frustrada a sua

pretensão de punição (ou mesmo do reconhecimento daquela situação de desvantagem em relação ao marido), quando o seu parceiro

obtém a isenção de pena em razão da escusa absolutória. Alimenta-se, com isto, um ciclo de violência, onde a mulher, penalizada

patrimonialmente em casa, acaba não recebendo proteção do Estado e, por conseguinte, reforça-se a idéia de impunidade do marido

agressor, que se sente encorajado para prática de outros tipos de violência. A mulher, desacreditada da proteção estatal, passa,

silenciosamente, a ser mais uma vítima.

Diversos estudos e pesquisas demonstram que hoje a mulher é responsável, sozinha ou juntamente com o marido, por muitos

lares. As contingências econômicas não favoráveis e a própria tentativa de independência da mulher em relação ao marido fizeram com

que muitas abandonassem aquele modelo de dona-de-casa e passassem a contribuir, com o trabalho fora de casa, para as despesas

domésticas. Isto proporcionou uma maior autonomia e independência à mulher, ao mesmo tempo em que  se tornou um fator a mais de

conflito em muitas famílias.

Os homens passaram a se sentir ameaçados por esta independência, mas, principalmente, pela autonomia proporcionada pelas

economias femininas, que fizeram com a que a mulher não dependesse mais dos “favores” maritais. Consequência disso, os maridos

passaram a tentar controlar mais o dinheiro recebido por suas mulheres. Trata-se, de uma nova modelagem na contensão da autonomia da

mulher, como representação simbólica da manutenção da estrutura de poder patriarcal. O resultado são diversos furtos (e, às vezes,

roubos) praticados por maridos e companheiros contra as suas mulheres. Analisando essa situação, Manuel Lisboa e Luisa Franco, nos

relata que:

 
Nos casos de alcoolismo ou de tóxico-dependência, elas acabam por suportar os custos da dependência.
Utilizando como justificação a dependência ou nem sequer justificando o acto, surgem freqüentemente nos
discursos situações em que os maridos ou companheiros retiram e utilizam o dinheiro delas para o seu uso. O
facto disto suceder, se excluirmos a situação de tóxico-dependência em que o roubo a familiares é freqüente,
permite supor que para eles o dinheiro delas e o que lhes pertence é propriedade deles, ou seja, a posição de
poder que eles ocupam torna-se visível nesta apropriação do que lhes pertence a elas.[45]
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O despertar para esta nova realidade, onde a mulher é obrigada a uma dupla jornada de trabalho, em casa e fora dela, percebendo

pela força de seu labor, possibilitando uma autonomia, antes inexistente, fez com o homem, ainda sob a influência de um modelo

patriarcal de família, procurasse a manutenção de seu poder através da apropriação dos bens adquiridos com o trabalho feminino. Não se

trata aqui de mera indivisão de bens comuns ao casal, mas de desfalque econômico da mulher, que representa muito mais que um crime

patrimonial, senão a afirmação da dominação, prepotência e arrogância do marido ao agir como proprietário da mulher. Neste contexto, as

escusas absolutórias nos crimes patrimoniais de gênero representam uma chancela desta forma de violência, que não é, repitimos, somente

patrimonial, mas psicológica e moral.

Obviamente, este modelo não mais se compatibiliza com a nova ordem constitucional que tem, no princípio da dignidade da

pessoa humana, o seu vértice axiológico e não trata mais a família como um fim em si mesmo, senão em função da realização de seus

membros. A ordem liberal de direitos fundamentais que permitia a isenção do Estado na intervenção familiar, sob o prisma de uma

ideologia individualista, cedeu espaço para um modelo propositivo que interfere na ordem familiar exatamente para a proteção de seus

membros, principalmente, aqueles hiposuficientes, como as mulheres, as crianças e os idosos.

De um lado, temos a proteção a “valores” familiares, traduzido na isenção de pena a um crime patrimonial de gênero e, do outro,

a defesa da dignidade da pessoa humana, vítima não de um delito patrimonial comum, mas de uma infração cometida em razão da

discriminação, do preconceito e da prepotência. Se as escusas absolutórias não devem integrar o sistema normativo nos crimes patrimoniais

como um todo, menos ainda, naqueles cometidos em razão do gênero. Neste sentido, existe uma dupla proteção da Constituição: à

dignidade da pessoa humana e aos hiposuficientes.

Reforçando a idéia de incompatibilidade vertical com a Constituição Federal, os dispositivos penais imunizadores dos arts. 181 e

182 do Código Penal, quando vistos em razão dos autores de crimes patrimoniais de gênero, encontram-se em rota de colisão com os arts.

1º, III, 226, § 7º, 227 e 230, todos da Constituição Federal, garantidores da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, quando

analisados à luz das normas infra-constitucionais, percebe-se nítida afronta aos arts. 2º, 3º e 5º, II c/c art. 7º, IV, da Lei Maria da Penha.

            O argumento de que as imunidades penais não esvaziam o conteúdo do art. 7º, IV, da Lei Maria da Penha e, por consequência, não

haveria qualquer incompatibilidade, não convence[46]. Não discutimos o alcance quantitativo das imunidades (que, diga-se, não há na

literatura jurídica nenhum estudo concreto sobre o seu impacto em número de incidência, sendo as afirmações meramente especulativas),

mas sua dimensão qualitativa. Importa aqui sim, é atestar que a isenção penal nos crimes patrimoniais de gênero colide com os objetivos

explícitos da Constituição e da legislação protetiva da mulher. O certo é que a “omissão do poder punitivo estatal no tocante à relevância

do papel feminino, no discurso criminológico e jurídico penal, caracteriza a própria perversidade desse poder.”[47]
            É certo que não estamos tratando de crimes patrimoniais comuns ocorrido no interior de uma entidade familiar. Ainda que, ad

argumentandum tantum,  pudessemos superar a tese de atentado à Constituição em razão de uma injustificada proteção à família posta

pela lei penal em detrimento do sacrifício de seus membros, diante da colisão com o princípio da dignidade da pessoa humana, temos que,

no caso específico dos crimes patrimoniais de gênero, há uma afronta direta à Lei Maria da Penha, possibilitando uma blindagem ainda

maior, já que atinge igualmente a esfera de proteção dos hiposuficientes dentro das relações intra-familiares.

Afirmamos, portanto, que a mulher, diante das imunidades penais, recebe uma reforçda proteção: tanto da Constituição,

enquanto membro da família contra qualquer tipo de violência; quanto da Lei Maria da Penha, que a salvaguarda como vítima de crimes

familiares de gênero.

                       

IX – Conclusão

Decantada a ideologia romântica da família ideal, espaço de acolhimento e proteção de seus membros, restou a esta instituição,

pilastra de nossa civilização, a crua realidade de uma dimensão violenta, (re)produtora de uma estrutura patriarcal de poder que privilegia

o homem marido-pai-chefe-de-família e que, por essa razão, deve ser exposta, aberta ao controle social, livre do manto da invisibilidade
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que incentiva a impunidade.

A ordem constitucional mudou. O novo foco de atenção passou a ser o homem, não em perspectiva individualista, mas em sua

dimensão existencial. A dignidade da pessoa humana tornou-se o princípio vetor da nova tábua de valores constitucionais. O resgate da

dimensão ética kantiana impede ver a pessoa humana como meio, mas como um fim em si mesmo, fazendo com que as instituições

percam a sua importância se não satisfazem as necessidades daqueles que tornam a sua existência uma realidade. A família, na nova

ordem constitucional, deve representar a realização da dimensão espiritual e material de seus membros. Em outras palavras, a família, que

não existe enquanto entidade abstrata, deve ter a função de promoção da dignidade da pessoa humana.

Nesta perspectiva protetiva da dignidade humana, vetor axiológico da nossa Constituição, a Lei Maria da Penha representa uma

das maiores conquistas das últimas décadas. Sem apelar ao aparato penal-repressivo, a Lei Maria da Penha instituiu um processo de

democratização nas relações familiares, principalmente através do desvelamento de uma realidade histórica de opressão a que estavam

submetidas as mulheres, legitimada pelo Estado. As relações privadas violentas estão, paulatinamente, mediante a interferência do Estado,

tornando-se públicas e alimentando as cifras criminais, dando-nos uma real dimensão do “romântico espaço de consenso” que era a

família.

Anacrônicas a este processo, as imunidades penais que protegem os autores de crimes patrimoniais de gênero, estimulando o ciclo

da violência doméstica e familiar. O discurso jurídico de proteção à família trazido pelas imunidades penais na década de 40, ao selar a

autoridade marital para a solução dos conflitos intra-familiares e reforçar a desigualdade de gênero, foi responsável por um ciclo de

violência que teve as mulheres como principais vítimas.

A proteção da intimidade familiar não pode mais ser utilizada como argumento para impunidade de autores de crimes

patrimoniais de gênero. Um dos objetivos da Lei Maria da Penha foi exatamente dar visibilidade a uma criminalidade que ocorria sob o

manto acobertador do Estado que, como vimos, tinha interesse na proteção/reprodução de uma estrutura familiar patriarcal.

            Neste sentido, parece-nos que os arts. 181 e 182 do Código Penal não foram recepcionados pela nova ordem constitucional ao

colidirem com o disposto nos arts. 1º, III, 226, § 7º, 227 e 230, todos da Constituição Federal, garantidores da dignidade da pessoa

humana.

            Os arts. 181 e 182 do Código Penal, quando se trata de crimes patrimoniais de gênero, ou seja, aqueles praticados por maridos ou

companheiros contra as suas mulheres, em razão do gênero (prepotência, arrogância, discriminação, etc.) colidem com a Constituição

Federal e, na prática, privilegiam os maridos, alimentando o ciclo de violência doméstica. Em razão disso, afrontam não somente o

princípio da dignidade da pessoa humana, como também os princípios que asseguram o combate à desigualdade material, esculpidos no art.

3º, III, e, ainda, os que promovem o tratamento igualitário (substancial) entre os gêneros, no art. 5º, I.

            Na esfera infraconstitucional, a Lei Maria da Penha, em seus princípios e dispositivos normativos, principalmente os dispostos nos

arts. 2º, 3º e 5º, II c/c art. 7º, IV, não consegue conviver pacificamente com as imunidades penais, tendo havido, não uma revogação

expressa, como fez o Estatuto do Idoso, mas tácita, plenamente possível quando se percebe que a impunidade dos crimes patrimoniais de

gênero afronta diretamente com os preceitos citados e, também, os próprios objetivos da Lei Maria da Penha.

            As imunidades penais nos crimes patrimoniais de gênero, objeto de enfoque deste estudo, acabam, ao final, atentando triplamente

contra a ordem jurídica nacional, ao atingirem dois princípios constitucionais: o da dignidade da pessoa humana e o da igualdade material;

e, ainda, ao colidirem, a nível infra-constitucional, com aqueles esculpidos na Lei Maria da Penha. Destarte, entendemos que os arts. 181

e 182 do Código Penal, no que diz respeito aos crimes patrimoniais de gênero, não foram recepcionados pela nova Constituição Federal,

devendo a eles ser negada a validade ou, ainda que se admita a constitucionalidade dos mesmos, reconhecida a derrogação parcial pelos

art. 5º, II c/c art. 7º, IV, da Lei Maria da Penha.      
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ASPECTOS CONCEITUAIS E CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

CONCEPTUAL AND CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE PUBLIC SECURITY

Andrine Oliveira Nunes

RESUMO
Temática pertinente aos anseios sociais, com caracteres vinculados à criminalidade e à violência,
a segurança pública é assunto corrente em qualquer ambiente. No entanto, falas e posturas
dissociadas da pesquisa e da ciência não resvalam em procedimentos devidos. Ao dispor sobre
segurança como dever do estado, direito e responsabilidade de todos o constituinte propõe tanto
o conhecimento das normas como posicionamentos sociais de compromisso, contudo o medo, o
desconhecimento e a insatisfação com as políticas de segurança pública na área leva à negação
da condição de responsável. A falta de parceria entre estado e sociedade, ajuda a aumentar a
fenda entre os direitos à liberdade e à segurança. Demonstrar que estes podem e devem andar
lado a lado é o objeto desta pesquisa. Desta feita, pesquisar sobre o tema se faz necessário,
buscar fundamentações e definições sociais e políticas para o que deve ser a segurança pública
se torna urgentíssimo. Associá-la aos caracteres constitucionais e aos valores da dignidade
humana é primordial, pois a consecução da segurança se faz por meio do conhecimento, da
educação, do acesso irrestrito à justiça, da proteção dos direitos e da inclusão social. 
PALAVRAS-CHAVES: Segurança pública; conceito; constituição.

ABSTRACT
Thematic pertinent to the social yearnings, with entailed characters to crime and the violence,
the public security is current subject in any environment. However, you speak and dissociates
positions of the research and science do not result in procedures due. When making use on
security as to have of the state, right and responsibility of all the constituent in such a way
considers the knowledge of the norms as social positionings of commitment, however the fear,
the unfamiliarity and the insatisfation with the politics of public security in the area lead to the
negation of the condition of responsible. The lack of partnership between state and society,
helps to increase the crack enters the rights to the freedom and the security. To demonstrate
that these can and must walk side by side is the object of this research. Of this making, to
search on the subject if make necessary, to search social recitals and definitions and politics for
what it must be the public security if becomes urgent. To associate it the characters
constitutional and to the values of the dignity human being is important, therefore the
achievement of the security if makes by means of the knowledge, of the education, the
unrestricted access to justice, of the protection of the rights and the social inclusion. 
KEYWORDS: Public security; concept; constitution.

Introdução
A criminalidade e a violência são problemas sociais que mobilizam a opinião pública, pois podem atingir a qualquer pessoa,

tanto de forma direta, por meio da delinqüência ou da vitimização nos delitos, quanto indireta, como reflexo no imaginário coletivo

ou em decorrência dos seus custos. Esta temática está diretamente relacionada à segurança pública, por ser seu objeto de

preocupação, e, consequentemente, à governança e à democracia, haja vista a disposição constitucional que configura a segurança

pública como dever do Estado e responsabilidade de todos.  

Assim, por suscitar interesses e cuidados, a recrudescência da violência somada às altas taxas de criminalidade traz a questão

da segurança pública ao debate contemporâneo. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? Quem pode fazer? Quem vai

fazer?

Gestão de governo, políticas públicas, posturas institucionais, vontade ou “coragem” política[1], participação popular,
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enfim, inúmeras são as atividades, os caminhos, as atuações que podem inferir neste processo de mudança para diminuir a violência,

buscar o desenvolvimento humano-social e a proliferação da paz. Portanto, estudar sobre segurança pública, requer a elucidação do

seu conceito, da sua origem terminológica e histórica, dos seus caracteres ideológicos e deontológicos, bem como a sua ontologia

constitucional, para melhor entendimento da sua práxis.

1 Segurança: do geral para o específico
Derivado do verbo segurar – que tem por significado tornar seguro, e por sinônimos fixar, firmar, garantir, assegurar,

amparar –, terminologicamente, entende-se que o instituto da segurança expressa a condição de seguro, de garantia, de confiança,

sendo entendido como instrumento de guarda e de proteção.
Derivado de segurar, exprime, gramaticalmente, a ação e efeito de tornar seguro, ou de assegurar e
garantir alguma coisa.
Assim, segurança tem sentido equivalente a estabilidade, pois o que é estável é seguro: a garantia, a
firmeza, a fiança. Garantia, firmeza, fiança, sem dúvida, dão sempre idéia do que está no seguro, ou é
seguro, para que se evitem prejuízos em caso de danos ou riscos.
Segurança, qualquer que seja a sua aplicação, insere o sentido de tornar a coisa livre de perigos, livre
de incertezas, assegurada de danos ou prejuízos, afastada de todo mal. Neste particular, portanto,
traduz a idéia de seguridade, que é o estado, a qualidade, ou a condição, de estar seguro, livre de
perigos e riscos, de estar afastado dos danos ou prejuízos eventuais. (SILVA, 2004, p. 1266).

A proteção aos perigos e às possíveis perdas caracteriza a segurança como instituto que se utiliza da confiabilidade para o seu

exercício, aspecto este determinante no conhecimento do seu significado. Tal assertiva coincide com a sua proveniência do latim

securus que significa, salvo, garantido, confiável. “Por isso, segurança é a ausência de risco, a previsibilidade, a certeza quanto ao

futuro. Risco é qualquer fator que diminui a previsibilidade e portanto a certeza sobre o futuro.” (MATOS, [s.d.], p. 1).

Pode-se fazer referência à segurança em três perspectivas em função a quem está destinada: individual, social e coletiva.
Vista a segurança como relação entre o segurado e o risco, este é natural ou humano – uma dada
catástrofe física ou acção humana que ameaça o homem. O risco humano é, para igual dano,
considerado pior do que o natural, pois este é tido por inevitável ao passo que o humano é considerado
discricionário. A segurança é individual, quando o ameaçado é um ser humano (caso do crime contra as
pessoas ou a propriedade); social, quando uma dada sociedade, ou parte dela, é ameaçada por uma
outra parte (sendo o conteúdo da ameaça a subversão ou a revolução); ou colectiva, uma espécie do
género social, se o risco para a sociedade vem de outra organização política.
Quando analisamos uma organização política, a segurança conflitua com a liberdade individual: quanto
mais livre é o indivíduo, mais dificuldade tem a organização política em proteger dos riscos os seus
membros. Com efeito, qualquer acção humana, é um risco potencial, para os restantes membros da
sociedade e, em muitos casos, para as outras sociedades. (MATOS, [s.d.], p. 1).

Dado as esferas possíveis de aplicabilidade da segurança – individual, social e coletiva – visualiza-se a segurança como tema

interdisciplinar, que requer averiguação de diversos apontamentos, sob vários aspectos. Daí a necessidade de delimitação da

temática, a fim de aprimorar o entendimento e aplicabilidade da matéria, pois a segurança, como gênero, detém várias espécies de

classificação como: segurança jurídica, segurança social, segurança nacional, segurança pública.
Na teoria jurídica a palavra “segurança” assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de
situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica. “Segurança jurídica”
consiste na garantia de estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam
de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta mantém-se estável, mesmo
se se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu. “Segurança social” significa a previsão de vários
meios que garantam aos indivíduos e suas famílias condições sociais dignas; tais meios se revelam
basicamente como conjunto de direitos sociais. [...] “Segurança nacional” refere-se às condições
básicas de defesa do Estado. “Segurança pública” é manutenção da ordem pública interna. (SILVA,
2005, p. 777).

Por conseguinte, a especificação que deve circunscrever, ou seja, a adjetivação que interessa vir associada à palavra

segurança, neste diapasão, é a ‘pública’, haja vista a sua finalidade estar relacionada à manutenção do estado democrático de

Direito, da ordem pública, entendendo-se por ordem pública a convivência pacífica entre os indivíduos em sociedade sob a égide de

um Estado, “em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam.” (SILVA, 2004, p.
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988). “No conceito de ordem pública se compreende a ordem administrativa geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o

regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas.”

(MEIRELLES, 1989, p. 58).  
El orden consiste en la acertada disposición de las cosas. El concepto de orden, por lo tanto, importa
pluralidad real ó ideal de seres, partes ó propriedades, razão de Santo Tomás de Aquino ter definido
orden “diciendo que es la recta disposición de las cosas à su fin”, salientando após que “compréndese
por esto que el orden público es la base fundamental de toda organización social e política. Quando
aquél falte, no puede existir el Derecho ni, por lo tanto, seguridad de las personas ni de la propiedad,
con lo qual faltará la tranquilidad, la paz social, y la vida de los pueblos quedará á mereced del más
fuerte. (EUIE apud LAZZARINI, 2000, p. 115).
Ordem pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de
sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes.
Convivência pacífica não significa isenta de divergências, de debates, de controvérsias e até de certas
rusgas interpessoais. Ela deixa de ser tal quando discussões, divergências, rusgas e outras contendas
ameaçam chegar às vias de fato com iminência de desforço pessoal, de violência e do crime. A
segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social
que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem,
salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos
interesses. (SILVA, 2005, p. 777/778).

Isto é o que se entende por segurança, uma situação oposta à desordem, que resguarde a tranqüilidade e a salubridade, o bem-

estar coletivo, servindo de anteparo para a defesa dos bons costumes e dos normativos jurídicos.

2 Natureza e conceito da segurança pública
 A segurança pública é objeto de estudo da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia, enfim, das ciências sociais e humanas

e, consequentemente, das ciências sociais aplicadas, como o Direito, isto é, a ciência jurídica. Desta forma, para se entender e se

conceituar segurança pública é necessário o diálogo entre pensamentos e vivências, teorias, leis e experiências, possibilitando

encontrar práticas de socialização e de desenvolvimento humano que caracterizem a compreensão sobre segurança pública.

A segurança pública faz parte do conjunto estrutural da sociedade, apresentando-se como um dos instrumentos que

possibilita a organização do Estado, a disposição necessária para que outros institutos cumpram a função as quais se destinam,

garantindo a ordem social, a estruturação econômica e a política da sociedade. Daí a sua relação com as ciências sociais, pois a

teleologia do objeto ao qual está destinada é integrante da averiguação e da linha de pesquisa destas ciências, ex vi: o homem em

sociedade.

Ademais, por deter a tutela policial e penal, a segurança pública, igualmente, defende a ordem jurídica[2] e a ordem

política[3], assegurando a obediência às normas e a proteção das relações interpessoais, interinstitucionais e entre os indivíduos e o

Estado, o que caracteriza a sua natureza de serviço público essencial proveniente do Estado cuja finalidade é garantir a incolumidade

dos bens jurídicos e dos direitos fundamentais, “é o estado antidelitual que resulta da observância dos preceitos tutelados pelo

ordenamento jurídico” (PESSOA, 1971, p. 7) podendo-se, portanto, conceituar segurança como instituto que traduz certeza e

convicção. Assim, entende-se que segurança pública:
É o afastamento por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal, que possa afetar a
ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos de propriedade do cidadão.
A segurança pública, assim, limita as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada
cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos
demais, ofendendo-a.
É da competência da União organizar e manter os seus órgãos e instituições, a quem compete também
legislar sobre a matéria.
É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Exerce-se para a preservação da Ordem
Pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. São seus órgãos: polícia federal, polícia
rodoviária, polícia ferroviária, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar. (SILVA, 2004,
p. 1268).

Outrossim, associa-se ao conceito de segurança pública o de segurança do direito[4], por ser esta, ao mesmo passo, dever e
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direito, estado de seguridade e de garantia legal, daí sobrevir a noção de ser um “estado anti-delitual, proveniente da observância

das normais sanções, com ações policiais repressivas ou preventivas típicas, na limitação das liberdades individuais, mas sempre

sob o prisma legal, sob pena de serem ilegais”. (HOLANDA, 1988, p. 43).

Assegurar a tranquilidade pública, a ausência de desordem ou de atos de violência desabonadores da boa convivência em

sociedade, garantir o cumprimento das normas, manter a ordem pública é tornar certo a segurança, a segurança pública, conceituada

no Projeto BRA 04/029 Segurança Cidadã do Ministério da Justiça[5], que fundamentou e representou a base para a 1ª Conferência

Nacional de Segurança Pública[6] do Brasil:
Segurança pública – conjunto de processos destinados a garantir o respeito às leis e a manutenção da
paz social e ordem pública. Inclui ações para prevenir e controlar manifestações de criminalidade e de
violência, visando a garantia do exercício de direitos fundamentais. Abrange instrumentos de
prevenção, vigilância, repressão, reparação, garantia de liberdades individuais e defesa de direitos
sociais. Deve estar articulada com ações sociais priorizando a prevenção e buscando atingir as causas
que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social. (PROJETO BRA 04/029,
2008, p. 6).
Segurança pública é pré-requisito para consolidação dos processos democráticos e, também, valor
fundamental para que se tenha qualidade de vida. É ela quem garante a integridade física e moral do
cidadão, bem como o direito ao patrimônio conquistado. Sem tal garantia, um país dificilmente
floresce, tanto do ponto de vista econômico quanto do social. (CARDIA, 1997, p. 16).

Esta abrangência de conteúdo nem sempre foi dada ao conceito de segurança. Ao longo do tempo, assim como as normas e o

direito, os valores mudam, há uma construção constante, haja vista o aprimoramento político e social da humanidade.
[...] os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem
quando o aumento do poder do homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente o progresso
técnico, isto é, o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens – ou
cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para as suas indigências:
ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações do poder; remédios que são
providenciados através da exigência de que o mesmo poder intervenha de modo protetor. (BOBBIO,
2004, p. 26).      

Da mesma forma que os direitos, os valores originam-se de transformações sociais no decorrer do desenvolvimento humano-

social. Diferentemente não ocorreu com a segurança pública, sendo esta contemporânea ao surgimento do Estado, salutar discorrer

sobre a sua evolução histórica tendo por fundamento o Estado.

3 Breve evolução histórica da segurança pública: do Estado Antigo ao Estado
Contemporâneo

Existem várias teorias sobre a origem e formação do Estado[7], dentre elas três posturas são colocadas como discriminantes:

a primeira entende que o Estado sempre existiu, relaciona a existência do Estado à existência do homem e da vivência em sociedade

organizada[8]; a segunda, e aceita pela maioria, é a que defende a existência da sociedade anterior ao Estado e este surgiu em

decorrência das necessidades dos grupos sociais[9]; e a terceira, tida como a teoria contratualista, afirma que o Estado é uma figura

com características definidas, tendo alguns dos seus defensores determinando inclusive a data de nascimento do Estado[10].

O fato é que, para melhor compreensão do Estado contemporâneo e, principalmente, do valor segurança em relação ao

Estado, segue uma breve sucessão cronológica do desenvolvimento humano como sociedade, dos tipos estatais e da formatação da

segurança em cada modelo, abrangendo desde as primeiras civilizações organizadas até os dias atuais, evolução que se passa pela

Idade Antiga (5000 a.C. – Séc. V), Idade Média (Séc. V – Séc. XV), Idade Moderna (Séc. XV – Séc. XVIII) e Idade

Contemporâneo (Séc. XVIII – Séc. XXI) [11].

 Denominadas de teocráticas, as primeiras civilizações do Oriente e do Mediterrâneo eram caracterizadas pela natureza

unitária, devido à ausência de divisões – seja territorial ou de funções, e pela religiosidade, atributo predominante em virtude da

relação estreita entre poder organizado e divindade, como se a autoridade dos governantes e os normativos de comportamento

individual e coletivo fossem determinados por um poder divino[12]. (JELLINEK, 1954, p. 216-219).   
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A segurança nesse tipo de sociedade, se comparada ao modelo contemporâneo, era como a espécie ‘segurança

nacional’[13], tida em decorrência apenas da defesa do território. Segundo Raymond Gettell (apud DANTAS, 2008, p. 64) “a

unidade estatal do Oriente não tinha por base, como no mundo moderno, a raça e a linguagem, mas apenas o culto aos deuses

comuns. Os deuses apoiavam a autoridade dos governantes e protegiam, na guerra, os seus fiéis”.

Destaca-se no período antigo, especificamente na antiguidade clássica (800 a.C. – Séc. V), demonstrando uma mudança na

organização política, o Estado grego e o Estado romano.

O Estado grego tinha como característica peculiar, desde o período pré-homérico (1700-800 a.C.) até o helenístico (359-30

a.C.), as cidades-estados. Das cidades-estados proveio o conceito de polis – primeira denominação para organização política – e,

consequentemente, para Estado. Dentre os atributos da polis, a auto-suficiência e a autonomia imperavam como sendo necessárias

para a preservação da cidade, assim, por mais expansão territorial que houvesse – decorrente das conquistas –, não se efetivava a

integração (DALLARI, 2002, p. 63-64), daí a estratificação na sociedade. Como exemplo coloca-se as cidades-estados mais

conhecidas: Esparta e Atenas. Esparta era dividida em esparciatas, periecos e hilotas[14], enquanto que Atenas era composta por

cidadãos, metecos e escravos[15]. Esparta era militarista e oligárquica, Atenas era mercantil e democrática. Enfim, apesar da

educação espartana priorizar o vigor físico e a formação militar, o maior legado deixado pela civilização grega foi a filosofia, a

ciência e a democracia (MELLO; COSTA, 1993, p. 88). Apesar dessas mudanças políticas, a segurança no Estado grego, como

característica do Estado antigo, tem o viés da defesa da cidade-estado como se classifica hoje a segurança nacional.

“O Estado romano primitivo era também a cidade (civitas), que diferente do Estado grego, era expansionista, colonialista,

imperialista” (TABOSA, 2002, p. 27). Assim, o Estado romano apresentava algumas diferenças do Estado grego, especialmente no

tocante, à estrutura social, à organização das cidades e à segurança interna.  
Ao contrário dos gregos, que se lançaram ao mar e se transformaram num povo de navegadores e
comerciantes os romanos foram, no início de sua história, um povo de camponeses e pastores
extremamente vinculados à terra. Numa fase posterior, conquistaram os territórios da Itália peninsular
e, finalmente, expandindo-se pelo Mediterrâneo, construíram o mais poderoso império do Mundo
Antigo. (MELO; COSTA, 1993, p. 138).

Além destas, a maior peculiaridade da civilização romana advém da base familiar na sua formação como sociedade, “o

Estado, a civitas, resultou da união de grupos familiares (as gens), razão pela qual sempre se concederam privilégios especiais aos

membros das famílias patrícias, compostas pelos descendentes dos fundadores do Estado” (DALLARI, 2002, p. 65). A valorização

das gens se dava em relação à filiação da terra, ou seja, detinha privilégios quem era nascido em Roma, de família romana, romano,

patrício. Podendo-se concluir que o Estado romano servia aos seus cidadãos, a sua gente, aos patrícios[16], consequentemente, a

segurança interna[17] estava relacionada à posição na sociedade, se o indivíduo era patrício ou não, enquanto que a segurança

externa propõe o padrão de defesa do território como Estado.

Ademais, por ser um centro da unidade interior e geral, o Estado Romano, quando da constituição do Império, passa a

corporificar na pessoa do “príncipe” os poderes do Estado e do povo, o que influenciou as demais organizações políticas, daí se

dizer que o legado romano para as civilizações foi a possibilidade de unificação do poder em um representante de forma legalizada,

conforme explica Miranda (2007, p. 28) “o desenvolvimento da noção de poder político, como poder supremo e uno, cuja plenitude

– imperium, potestas, majestas – pode ou deve ser reservada a uma única origem e a um único detentor.” Somado a isto, a

separação entre direito público e privado, entre poder público e poder privado, caracterizado pelo pater familias[18].    
Apesar do longo tempo decorrido e do extraordinário vulto das conquistas, Roma sempre manteve as
características básicas de cidade-Estado, desde sua fundação, em 754 a.C., até a morte de Justiniano,
em 565 da era cristã. O domínio sobre uma grande extensão territorial e sobretudo o cristianismo iriam
determinar a superação da cidade-Estado, promovendo o advento de novas formas de sociedade
políticas, englobadas no conceito de Estado Medieval. (DALLARI, 2002, p. 64). 

Segundo Dallari (2002), o Estado Medieval é caracterizado pela forte influência do cristianismo, pelas inúmeras invasões
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dos bárbaros e pela formação social decorrente do feudalismo. Aqui a sociedade deixa a concentração das cidades, e passa a buscar

os campos, o que caracteriza a descentralização do poder, consequentemente, a estratificação da mesma, renomeada entre senhores

feudais e dependentes.

A bem da verdade, o cristianismo não é uma característica apenas do estado medieval, no estado moderno esta influência

também se fez presente[19], no entanto, isto não configura como pré-requisito para uma legitimidade estatal. Ademais, as invasões

bárbaras foram conseqüências da descentralização do poder decorrente do feudalismo. Este é o atributo deste período.

Sistema econômico, político e social, o feudalismo está assinalado por deter um modo de produção agrícola, auto-suficiente,

não-monetário e servil, cuja sociedade estamental, isto é, sem mobilidade social, rigidamente estanque, se dividia em quem possuía

terra – nobreza e clero – e quem não possuía terra – servos e vilões[20], o que determinava a hierarquia social. (MELLO; COSTA,

1993, p. 237-241). A posse ou a propriedade da terra garantia o poder sobre os demais, estes em troca da possibilidade de nesta

poder estar, se dispunham à servidão, em contrapartida os senhores feudais lhes asseguravam proteção, enquanto que aos

nobres[21] cabiam as batalhas, os torneios e as caçadas. Daí se dizer que a segurança interna neste período decorre do

posicionamento social, do estamento, da classe social a qual o indivíduo pertencia, pois por ser um período de marcante

descentralização de poder[22] não havia uma unificação de território e de governo cabendo aos senhores feudais a defesa de seu

patrimônio.

Já no final do século XI o feudalismo começa a decair. O renascimento comercial e urbano em decorrência da reabertura do

Mediterrâneo e da permuta entre Ocidente e Oriente; a formação de uma nova classe social, a burguesia, com ideais de ascensão ao

poder em meio às alianças com as monarquias nacionais; a gradual centralização do poder na pessoa do rei, associada à substituição

do teocentrismo pelo antropocentrismo; a insatisfação social devido à fome, às guerras e às pestes, eclodiram diversas rebeliões de

servos e abalaram as instituições feudais, dando margem a uma revolução econômica, política e social, a revolução comercial, e

fazendo surgir um novo modelo de Estado, conhecido como Estado Moderno (Séc. XV – XVIII).

Os aspectos sociais, políticos e econômicos decorrentes da expansão do comércio, da ascensão da burguesia, da centralização

de poder e, conseqüente, formação das monarquias nacionais, caracterizam este modelo por determinar uma maior identificação do

povo com o território, as expensas de um governo soberano que lhe garanta harmonia social.

O Estado Moderno, inicialmente, se firma pelo absolutismo, corrente doutrinária defendida, dentre outros, por Maquiavel e

Hobbes, teóricos que acreditavam que o poder centralizado no rei garantiria à sociedade a liberdade e a igualdade, já que o Estado

tem um fim em si mesmo e que este fim justifica os meios (MAQUIAVEL, 1974) e que o homem, detentor de instintos – lobo do

próprio homem, necessita da intervenção estatal para bem viver em sociedade (HOBBES, 2000). No entanto, logo se fez aprazível a

separação entre público e privado, esta doutrina fica determinada com a teoria política do liberalismo que defende a liberdade dos

indivíduos tanto política como econômica, isto é, defende a atuação do homem na sociedade sem a intervenção do Estado, cujos

princípios fundamentais são: a preponderância do cidadão frente ao Estado; a livre iniciativa; a defesa da propriedade privada; a

prevalência da lei; a independência da justiça; a livre concorrência; enfim, uma democracia aberta que permita a transparência das

instituições e o exercício do espírito crítico.

Desta forma, a defesa de um sistema de economia livre, menos protecionista e intervencionista foi implantada decorrente dos

ideais liberais, vislumbrados em meados do século XVIII. Daí o célebre ditado laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-

même[23] cuja autoria é denominada a Vincent de Gournay[24]. No contexto histórico da época, a eliminação do

intervencionismo, para dar asas aos indivíduos – por isso a expressão “deixai fazer” –, assim como o estímulo à circulação de

riquezas, rompendo com as barreiras alfandegárias – “deixai passar” –, eram quase que um clamor social.

Associada a isto, a teoria da vontade geral defendida por Rousseau (2000), para a criação de uma nova sociedade e daí um

Estado, expõe que o homem, bom e livre por natureza, pode sim ceder à vontade geral, porque coaduna com esta que está
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materializada na lei, e não na vontade particular de um só, caracterizando o primeiro Estado constitucional de Direito. 
O Estado moderno, no seu processo histórico de desenvolvimento, evolui a partir de um modelo de
Estado absoluto, em que o poder estava concentrado no rei e era exercido de forma ilimitada, para um
novo modelo denominado de Estado constitucional, de separação de poderes, submetido ao direito,
regido por leis e conformado por uma Constituição que regula tanto sua organização, como a relação
com os cidadãos, de modo a impedir o arbítrio.
[...]
O Estado moderno surge e se justifica como meio para dar segurança ao homem, garantindo sua vida,
sua liberdade e sua propriedade diante de agressões partidas de seus semelhantes. A noção de
segurança, sob a inspiração do princípio democrático, estende seu âmbito de proteção também à
segurança dos direitos fundamentais, impondo ao Estado que encontre caminhos que possibilitem a
efetivação de todos os direitos garantidos na Constituição. A democracia pressupõe segurança, pois a
insegurança pode levar a soluções contrárias ao ideal democrático e até mesmo à falência da
democracia, fragilizando o próprio Estado e suas instituições. Opera-se uma mudança do foco do
Estado em direção ao indivíduo como ser humano e cidadão, expandindo a concepção de segurança,
tornando-a mais complexa e abrangente e dotando-a de múltiplas dimensões. (AVELINE, 2009, p. 11-
12).

Fundado nos princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, cujo foco era a legitimação dos direitos para o

cidadão, fica, portanto, caracterizado o Estado Moderno como aquele em que o indivíduo passa a ser detentor de direitos por si

mesmo, pois foi neste período que, mesmo marcado pelo absolutismo sem limites, a convicção de que o indivíduo era um sujeito de

direitos em face do Estado jamais deixou de existir, sendo assim reconhecido moral e juridicamente por este. (JELLINEK, 1954, p.

315-317).

Assevera BOBBIO (2004, p. 22-23) que a característica marcante da formação do Estado moderno ocorreu na relação entre

Estado e cidadãos, pois “passou-se da prioridade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um modo

diferente de encarar a relação política, não mais predominantemente do ângulo do soberano, e sim daquele cidadão, em

correspondência com a afirmação da teoria individualista da sociedade em contraposição à concepção organicista tradicional”.

Com as mudanças apresentadas, ocorreram também transformações na percepção de segurança. Pressuposto da liberdade

individual perante o Estado, a segurança, no liberalismo estava adstrita à segurança pessoal e jurídica, visualizando a liberdade de

cada um e a pessoa na sua esfera individual. O Estado abstinha-se das ingerências abusivas e o indivíduo obedecia à lei. Este era o

protótipo do Estado Liberal, que, mesmo assim, instituiu, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (art. 2º), a segurança

como direito natural do ser humano; e, juntamente com a Declaração de Direitos da Virgínia de 1776, influenciou o

constitucionalismo em vários países.
Declaração de Direitos da Virgínia (1776). Art. 1º. Todos os homens nascem igualmente livres e
independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato,
privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de
adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. Art. 3º. O governo é ou
deve ser instituído para o bem comum, para a proteção e segurança do povo, da nação ou da
comunidade. Dos métodos ou formas, o melhor será que se possa garantir, no mais alto grau, a
felicidade e a segurança e o que mais realmente resguarde contra o perigo de má administração.[25]
(Grifo nosso).

A Revolução Francesa e o advento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) marcam o início do Estado

Contemporâneo que apontava a segurança como direito inerente ao ser humano (art. 2º) e expressava a necessidade da força

pública para a garantia deste direito (art. 12). 
Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 1789.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis
do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
Art. 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública; essa força é
assim  instituída para o benefício de todos e não para a utilidade particular daqueles a quem ela é
confiada. (MONDAINI, 2006, p. 66-67). (Grifo nosso).

O advento das declarações de direito elevou a segurança à categoria de direito humano de primeira geração – dimensão[26].
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“Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como

faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência

ou de oposição perante o Estado”. (BONAVIDES, 2004a, p. 563-564). Assim, a segurança, como direito, resguarda, protege a

liberdade em meio ao império do Estado, principalmente no tocante às intervenções abusivas e infraconstitucionais.
Os direitos fundamentais da primeira dimensão encontram suas raízes especialmente na doutrina
iluminista e jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII (nomes como Hobbes, Locke, Rousseau e Kant),
segundo a qual, a finalidade precípua do Estado consiste na realização da liberdade do indivíduo, bem
como nas revoluções políticas do final do século XVIII, que marcaram o início da positivação das
reivindicações burguesas nas primeiras Constituições escritas do mundo ocidental. (SARLET, 2007, p.
56).   

Ao passo que houve a garantia das liberdades, populares que não estavam entre os nobres nem faziam parte da burguesia

ansiavam por garantir direitos relacionados à sua condição. Daí, advém o clamor pela legitimação dos direitos sociais. 
Só a luta de classes e as necessidades repressivas do sistema faziam a razão de ser do Estado, mero
fenômeno histórico, mero artefato de um processo dialético às vésperas de encerrar-se. Encerramento
coroado com o advento da sociedade comunista.
O vendaval político-doutrinário que açoitava o Estado constitucional do Liberalismo acabou por
convelir os alicerces do Estado de Direito de inspiração individualista e burguês. Despontou, então, a
proposta de um modelo de Estado constitucional em que o teor social das instituições se tornava a nota
mais predominante de sua caracterização. (BONAVIDES, 2004b, p. 43).
   

O Estado social ou o segundo Estado constitucional redimensiona o conteúdo da segurança agregando o valor da

socialidade, fundado na constituição de regras sociais reguladoras das atividades do homem, seja em suas relações entre si, seja em

suas relações com as instituições de ordem privada ou de ordem pública.
Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto salvaguardar o indivíduo,
conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos da liberdade, era proteger a instituição, uma
realidade social muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da personalidade que o
quadro tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal do homem abstrato e
insulado, sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em
toda a plenitude. (BONAVIDES, 2004a, p. 565).       

Garantir as instituições passou a ser alvo dos publicistas alemãs. Tanto que na Constituição de Weimar de 1919, dentre os

direitos e deveres fundamentais dos alemães, a segurança social, nomeada de segurança pública, está disposta em dois artigos: 9º e

123.
Art. 9º. Verificando-se a necessidades de estabelecimento de regras uniformes, o Império tem o direito
de legislar sobre: 1º - O bem-estar público; 2º - A proteção da ordem e da segurança pública.
(MIRANDA, 1990, p. 272).
Art. 123. Todos os alemães têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas sem declaração prévia
ou autorização especial. Mas as reuniões ao ar livre podem carecer, se assim dispuser lei do Império, de
declaração prévia e ser proibidas em caso de perigo imediato para a segurança pública. (MIRANDA,
1990, p. 285).

 Isto resguardou os valores norteadores do texto constitucional de forma a dar maior unidade e congruência entre os

princípios e as regras e caracterizou os direitos sociais como dimensão dos direitos fundamentais do homem, como prestações

positivas proporcionadas pelo Estado[27] direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, possibilitando melhores

condições de vida, tendendo a realizar a equidade nas situações sociais.
A elevação dos direitos fundamentais ao grau da normatividade principiológica os situa, doravante, na
mesma esfera dos princípios que regem a Constituição, da qual são em certa maneira a substância
mesma, a essência, o tecido.
Com os direitos humanos, à medida que se convertem em direitos fundamentais, segundo a
terminologia jurídica, em virtude de inserção no ordenamento positivo das Constituições, se tornaram o
norte do Constitucionalismo, de sua legitimidade, de sua ética, de sua axiologia, de sua positividade.
(BONAVIDES, 2004b, p. 47). 

Se os direitos fundamentais passaram ao grau de princípios básicos para o constitucionalismo, e assim ocorreu em razão do

clamor social, fica confirmada a participação da sociedade. Há o renascimento da democracia, ou seja, da busca pela participação e
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pelo consenso, pelo envolvimento dos governados nas decisões, advindo o Estado democrático, onde deve imperar a liberdade e a

justiça.

Esta é a proposta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que após os efeitos da Segunda Guerra

Mundial, firmou-se como documento universal, reconhecendo a dignidade da pessoa humana; o ideal democrático como fulcro no

progresso econômico, social e cultural; o direito de resistência à opressão; e, finalmente, a concepção comum desses direitos.

A Declaração consagrou três objetivos fundamentais: a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixação prévia e clara

dos direitos e deveres para que os indivíduos possam gozar dos direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, impondo

uma série de normas tendentes a garantir que em qualquer circunstância os direitos fundamentais serão respeitados; a possibilidade

dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos os indivíduos os meios necessários à fruição dos direitos.

Básico, essencial, fundamental, para tanto, a segurança, que passa a ser condição primordial de garantia dos valores e

princípios que regem o ordenamento jurídico, a ordem pública e o bem-estar social.

Neste estágio, a segurança perpassa por uma pluridimensionalidade, onde subdivide-se em diversas espécies – segurança

nacional, segurança jurídica, segurança social, segurança no trabalho, segurança alimentar, biosegurança, segurança pública –que,

em razão da sua primazia, da sua importância, em qualquer âmbito, ganha amparo constitucional, principalmente no Brasil com a

Constituição Federal de 1988. Salutar, portanto, discorrer sobre a segurança pública no Brasil e nas suas constituições.

4 A estruturação da Segurança Pública no Brasil-Colônia
A segurança pública no Brasil Colônia ficava sob o encargo dos vice-reis e ouvidores gerais. Com a chegada da família real,

dentre as mudanças sofridas a de maior monta foi o crescimento populacional e com ele os agravantes da falta de infra-estrutura.
A criminalidade atingiu índices altíssimos. Roubos e assassinatos aconteciam a todo momento. No
porto, navios eram alvos de pirataria. Gangues de arruaceiros percorriam as ruas atacando as pessoas a
golpes de faca e estilete. Oficialmente proibidos, a prostituição e o jogo eram praticados à luz do dia.
[...]
A tarefa de colocar ordem no caos foi confiada por D. João ao advogado Paulo Fernandes Viana.
Desembargador e ouvidor da corte, nascido no Rio de Janeiro e formado pela Universidade de
Coimbra, Viana foi nomeada intendente geral da polícia pelo alvará de 10 de maio de 1808, cargo que
ocupou até 1821, ano de sua morte. Tinha funções equivalentes ao que seria hoje a soma de um
prefeito com um secretário de Segurança Pública. Mais do que isso, era “um agente civilizador” dos
costumes no Rio de Janeiro. (GOMES, 2007, p. 228-229).    

Era preciso adaptar à colônia aos anseios da nobreza, portanto, escalada estava a segurança pública como instrumento para

dotar, dignamente, a província à monarquia portuguesa. Todavia, apesar da criação da Intendência Geral de Polícia da Corte e do

Estado do Brasil, o foco era a segurança nacional – a unidade territorial e a integridade das fronteiras, responsabilidades das forças

militares. Não havia interesse em capacitar a colônia estruturalmente, a não ser para o bem-estar da corte e para a defesa territorial

contra inimigos que pudessem abalar o domínio português. O viés da segurança pairava sob a perspectiva de criar uma guarda que

garantisse a tranquilidade da corte e das fronteiras. A ordem pública, atributo da polícia, deveria ser mantida sob o objetivo de

assegurar o absolutismo, isto é, cercear qualquer ideal iluminista que pudesse chegar de além-mar. (GOMES, 2007).

Com a independência do Brasil em relação a Portugal, e a outorga da primeira constituição, este objeto ficou ainda mais

acentuado, pois além da manutenção das fronteiras, era preciso assegurar a unidade do governo monárquico-hereditário – objetivos

da Constituição de 1824. Conveniente, portanto, discorrer sobre o instituto da segurança pública nas constituições brasileiras.    

5 A segurança pública nas constituições brasileiras
Desde a primeira constituição brasileira que se faz referência ao instituto da segurança pública. A princípio seu aspecto era

tímido relacionado à defesa do Estado-nação, sob o foco da ‘segurança nacional’, hoje, descrito deste o preâmbulo, perpassando

pelo artigo 5º, caput – o que o caracteriza como cláusula pétrea –, pelo artigo 6º, garantindo-o como direito social, e especificado

pelo artigo 144, o legislador demonstra que a segurança pública tem sim uma nota de fundamentalidade no ordenamento jurídico, e
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chega ao discurso da efetividade como dever do Estado, todavia de responsabilidade de todos.

5.1 A Segurança Pública na Constituição de 1824[28]
O desenvolvimento prévio da sociedade, sob um regime colonial, não criara, por si mesmo, uma nação.
Mas dera origem a estamentos em condições econômicas, sociais e políticas de identificar o seu destino
histórico com esse processo. Desse modo, a constituição de um Estado nacional independente
representava o primeiro passo para concretizar semelhante destino. (FERNANDES, 2008, p. 76).    

“O Diploma Constitucional do Império, fortemente influenciado pelas idéias de Clermont Tonerre e Benjamin Constant,

sobretudo na formulação da dinâmica e estrutura do Poder Moderador, foi a receita institucional encontrada pelo imperador para

perpetuar-se no trono”. (BULOS, 2001, p. 25).

Tida como pretensiosa, a Constituição outorgada de 1824, institui uma forma unitária de Estado, com centralização do poder

político-administrativo nas mãos do imperador, o que caracteriza a monarquia como forma de governo. Divide o território em

províncias (municípios), consagra a religião católica como oficial do Império e determina quatro funções políticas: Moderadora,

Executiva, Legislativa e Judiciária. Assegura, em seu artigo 179, caput, a segurança individual como direito fundamental, pois

estava no pórtico dos direitos civis e políticos.
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela
maneira seguinte. (Grifo nosso).

Estabelece como atribuição do Chefe do Poder Executivo, artigo 102, inciso XV, prover a segurança interna e externa do

Estado, entendendo-se segurança interna como segurança pública.
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São
suas principaes attribuições:
[...]
XV. Prover a tudo, que fôr concernente á segurança interna, e externa do Estado, na fórma da
Constituição. (Grifo nosso).

Dispõe ainda, no artigo 133, sobre a responsabilidade dos Ministros de Estado pelo que obrassem contra a segurança; e, no

artigo 169, atribui às câmaras municipais a formação da postura policial.
Art. 133. Os Ministros de Estados serão responsáveis: [...] V. Pelo que obrarem contra a Liberdade,
segurança, ou propriedade dos Cidadãos.
[...]
Art. 169. O exercicio de suas funcções municipaes, formação das suas Posturas policiaes, applicação
das suas rendas, e todas as suas particulares, e uteis attribuições, serão decretadas por uma Lei
regulamentar. (Grifos nossos).

Instituída para fazer as vezes das Ordenanças e das milícias municipais, a Guarda Municipal foi criada em 1831 sob a razão

aparente de garantir a ordem, contudo caracterizou-se como instrumento de dominação e perseguição de reacionários (FAORO,

2001, p. 349). A ascensão à Guarda se dava por nomeação do Governo Central, apesar do encargo da segurança pública ser

determinado às câmaras municipais, a quem era resguardada a administração das cidades.

Desta feita, a Constituição de 1824 tornou-se a expressão do absolutismo imperial caracterizado pelo Poder Moderador,

razão para insuflar um clima de insegurança institucional em decorrência dos inúmeros descontentamentos e embates políticos, haja

vista o sufocamento das casas legislativas e dos governos provinciais[29]. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p. 87-128).          

A insatisfação com este panorama instigou, ainda mais, os ideais liberais e a insurreição. A constituição de 1824

simbolizava, portanto, as ingerências antidemocráticas e o despotismo do Imperador, instigando ânimos revolucionários, resultando

na abdicação do trono em 7 de abril de 1831, dando início às regências.

No período regencial a descentralização ficou um pouco acentuada. O código de processo penal (1832) “deu fisionomia nova

aos municípios, habilitando-os a exercer, por si mesmos, atribuições judiciárias e policiais, num renascimento do sistema morto

desde o fim do século XVII”. (FAORO, 2001, p. 351). Contudo, após muitas discussões e expectativas de reformas constitucionais,

o Ato Adicional de 1834 não descentralizava os mecanismos de poder político nem concedia total autonomia às províncias. Assim,
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a ilegitimidade que acompanhava a figura do regente associada à carência por um texto normativo que expressasse descentralização

de poder e províncias autônomas, demonstrava o quão provisório seria este modo de governo.

5.2 A Segurança Pública na Constituição de 1891[30]
O que ocorreu com o Estado nacional independente é que ele era liberal somente em seus fundamentos
formais. Na prática ele era instrumento da dominação patrimonialista no nível político. Por essa razão,
esdrúxula para os que não raciocinam sociologicamente, ele combinou de maneira relativamente
heterogênea e ambivalente as funções da Monarquia centralizada com as da Monarquia representativa.
(FERNANDES, 2008, p. 90).

Impregnado pelo positivismo e com forte influência de Montesquieu (2004), o texto constitucional de 1891, separa a Igreja e

o Estado, mantendo o poder público neutro; dispõe sobre as funções do Estado: Executiva, Legislativa e Judiciária; prevê

expressamente o habeas corpus; caracteriza-se pela forma federativa de Estado, com observância do federalismo dualista, ou seja,

separação de competência entre União e Estado-membro, estes passaram a ter competência legislativa própria em matéria eleitoral

(BULOS, 2001, p. 26).

A descentralização tão requerida é enfim delimitada na Constituição de 1891 e aplaudida como forma de manutenção de

governo. “Para que o laço federal possa durar, primeiro a união há de ser livre, segundo, há de reduzir-se a ação do governo central

ao mínimo possível, resumindo-se a regular exclusivamente os interesses comuns dos Estados brazileiros”. (VARELA, 2002, p. 48).

Ademais, a primeira constituição republicana garante a segurança na sua declaração de direitos: artigo 72.
Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:.
(Grifo nosso).

Outrossim, trata sob o aspecto da segurança nacional, o fazendo em seu artigo 34: inciso XVI, atribui ao Congresso Nacional

a competência de adotar o regime conveniente à segurança das fronteiras; inciso XX, utilizar a guarda nacional; inciso XXX,

legislar sobre polícia.
Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:
[...]
XVI - Adotar o regime conveniente à segurança das fronteiras;
[...]
XX - mobilizar e utilizar a guarda nacional ou milícia cívica, nos casos previstos pela Constituição;
[...]
XXX - legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como sobre a polícia, o ensino
superior e os demais serviços que na capital forem reservados para o Governo da União. (Grifos
nossos).

Ocorre que a Constituição de 1891, ao transcorrer sobre os interesses dos Estados-membros, excedeu os limites postos pelo

próprio federalismo, como é o caso do artigo 6º, n.3, no qual a União pode intervir no Estado para manter (impor) o federalismo,

além de artigos que não ficaram bem definidos, como o 4º e o 8º, § 3º. Daí, sobrevieram várias críticas apontando para a ineficácia

da constituição, e, muito principalmente, para os constituintes de 1891 por terem criado uma nova legislação ao invés de

aperfeiçoar a que já existia, tomando como modelo o perfil norte-americano, demonstrando que não houve sequer averiguação se os

preceitos delimitados na Carta Política seriam aplicáveis ao Brasil, daí a instável situação da República.
[...] a atitude mental de quem pretenda reformar a constituição política de um país, deve ser, não a de
idear o mais belo plano, com os dados desta ou daquela filosofia, para substituir o que existe; mas, sim,
observar qual a constituição histórica da sociedade correspondente e, conhecida esta, adotar, como
critério, uma sã filosofia, não para descobrir a melhor forma de governo, sim aquela que lhe seja
adaptável, isto é, uma filosofia que lhe ajude a desvendar o que a constituição referida tem de imutável
e o que tem de modificável. As instituições que tal estudo nos revele serem imperecíveis e da essência
mesma da própria sociedade, cumpre que as respeitemos no plano inovador: aquelas que tem caráter
transitório e cuja oportunidade passou, é dever nosso eliminá-las, ficando-nos ainda o arbítrio de
melhorar as primeiras, dentro dos limites de variação dos fenômenos respectivos. Esta mesma limitada
intervenção tem de ser prática, para que nos aproveite: jamais tentaremos realizar o ideal do
aperfeiçoamento concebível para cada caso: tão somente o que apropriado as circunstancias do meio
político sobre que agirmos. Esta é a única racional atitude de um espírito reformador, este o critério que
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deve inspirar seus labores. (VARELA, 2002, p. 25).

5.3 A Segurança Pública na Constituição de 1934[31]
Marca de desenvolvimento do pensamento federalista nacional, a Constituição de 1934 nasce em meio aos proclames liberais

de descentralização, positivando em seu corpo elementos sócio-ideológicos, cujo compromisso era o social. Portanto, as primeiras

constituições, de 1824 e 1891, não designavam qualquer intervencionismo na propriedade privada, ao contrário, pregava a sua

plenitude. Somente após a reforma constitucional de 1926 é que fica atribuído ao Congresso Nacional legislar sobre comércio

exterior e interior podendo autorizar limitações.

Com a crise de 1929 a democracia liberal e o liberalismo econômico foram colocados a prova, levantando correntes

extremistas de direita e de esquerda e fazendo surgir regimes fortes em várias partes do mundo[32]. Internamente, a Revolução de

1930 exigia a reconstitucionalização e a redemocratização do Brasil. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 156).

A partir daí a Constituição de 1934 adere ao novo discurso, qual seja: de que a ordem econômica e social será disciplinada

pelo Estado. Implanta a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e o voto secreto; constitucionaliza os direitos sociais; garante o

acesso das mulheres à cidadania; institucionaliza o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os Conselhos Técnicos; cria o

mandado de segurança e a ação popular; nomeia o Supremo Tribunal Federal à “Corte Suprema”, composta por 11 ministros;

(BULOS, 2001, p. 27) enfim, assegura a todos os brasileiros à inviolabilidade do direito à segurança (art. 113), dispondo-o dentre os

direitos e garantias individuais.
Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:. (Grifo nosso).

Ademais, compete privativamente à União organizar a defesa nacional externa e prover a polícia marítima e portuária (art. 5º,

inciso V e XI); prevê o crime de responsabilidade do Presidente da República se atentar contra a segurança interna nacional (art. 57,

alínea “e”); e dispõe as polícias militares como reservas do Exército (art. 167). 
Art. 5º. Compete privativamente à União:
[...]
V – organizar a defesa externa, a polícia e segurança das fronteiras e as forças armadas;
[...]
XI - prover aos serviços da polícia marítima e portuária, sem prejuízo dos serviços policiais dos
Estados;.
[...]
Art. 57. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República, definidos em lei, que
atentarem contra:
[...]
e) a segurança interna do País;.
[...]
Art. 167. As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão das mesmas vantagens
a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União. (Grifos nossos).

Em verdade, a característica marcante da Constituição de 1934 foi o viés democrático sob o foco dos direitos sociais e da

preponderância da coletividade, entretanto, este esforço tornou-se estéril, pois não houve como conciliar pensamento políticos e

formas de governo tão divergentes.
O traço dominante da Constituição de 1934 foi o seu caráter democrático, com certo colorido social,
traduzido no esforço, que acabou se mostrando infrutífero, de conciliar a democracia liberal com o
socialismo, no domínio econômico-social; o federalismo com o unitarismo, no âmbito político; e o
presidencialismo com o parlamentarismo, na esfera governamental. (MENDES; COELHO; BRANCO,
2007, p. 158).

5.4 A Segurança Pública na Constituição de 1937[33]
O golpe de 10 de novembro de 1937 impôs uma carta constitucional que encerrou o rápido período de
vigência da Constituição de 1934, nascida da Assembléia Nacional Constituinte.
Pode-se afirmar que até então as Constituições haviam sido resultantes de debates e decisões
constituintes.
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Mesmo a Constituinte de 1824, outorgada por D. Pedro I, deve ser considerada como fruto do trabalho
dos constituintes. Quando o texto já estava concluído, o Imperador dissolveu a Assembléia, mas a
Carta que outorgou foi na sua integralidade, a que os irmãos Andradas e outros ilustres brasileiros
haviam preparado.
Por isso, pode-se afirmar que a Constituição de 1937, foi a primeira que dispensou o trabalho de
representação popular constituinte. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p. 339). 

Denominada de polaca, por ser inspirada na carta ditatorial polonesa de 1935, a Constituição de 1937 resume-se na

expressão: intervenção estatal, pois ao revés da liberdade e da descentralização, descaracterizou a autonomia dos estados federados;

concedeu ao presidente da república autoridade suprema, com poder de influência até sobre decisões judiciais; reduziu os direitos e

garantias individuais, além de outras providências de cunho intervencionista.

Na seara da segurança, já no preâmbulo dispõe sobre a defesa da segurança; mantém a idéia da organização da defesa da

segurança ser de competência privativa da União (art. 15, inciso IV), que poderá, privativamente, legislar sobre segurança, forças

policiais e Exército (art. 16, inciso V e XXVI); assegurou o direito a segurança individual (art. 122) e dispôs que a garantia dos

direitos terá limites na segurança da Nação (art. 123). 
Art. 15. Compete privativamente à União:
[...]
IV - organizar a defesa externa, as forças armadas, a polícia e segurança das fronteiras;.
[...]
Art. 16. Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias:
[...]
V - o bem-estar, a ordem, a tranqüilidade e a segurança públicas, quando o exigir a necessidade de
unia regulamentação uniforme;
[...]
XXVI - organização, instrução, justiça e garantia das forças policiais dos Estados e sua utilização
como reserva do Exército;;.
[...]
Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade,
à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes;
[...]
Art. 123. A especificação das garantias e direitos acima enumerados não exclui outras garantias e
direitos, resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na Constituição. O uso desses
direitos e garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do bem-estar, da paz e da
ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da Nação e do Estado em nome dela constituído
e organizado nesta Constituição. (Grifos nossos).

A Constituição de 1937 foi marcada por autoritarismo e frustração institucional, limitada em sua força normativa, dando asas

à legislação ordinária e à conveniência do regime ditatorial implantado por Getúlio Vargas. 
A Constituição de 1937, enfim, está na base do surgimento de uma burocracia estatal com pretensões
legislativas, de um Poder Executivo centralizado e extremamente forte, de um Legislativo pulverizado
e convertido em Conselho Administrativo. Ela é o reflexo de uma corrente autoritária de pensamento
que subjugou nossas melhores esperanças democráticas. [...] A constituição de 37 não respeitou nem
mesmo seu próprio texto, concentrando direitos numa única pessoa (o Presidente). Ela foi o biombo de
uma ditadura que sequer tinha preocupações com os disfarces. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p.
333).    

5.5 A Segurança Pública na Constituição de 1946[34]
O fim da Segunda Guerra Mundial criou um ambiente propício a novos textos constitucionais. Diferentemente não ocorreria

com o Brasil, que promulgou a Constituição de 1946, após a queda de Getúlio Vargas, redemocratizando o país, retomando a

autonomia aos municípios; recuperando o princípio federativo; restabelecendo a liberdade de culto; condicionando a propriedade ao

bem-estar da sociedade; assegurando o direito à segurança aos brasileiros e estrangeiros residentes no país (art. 141); determinando

que as polícias militares fossem consideradas auxiliares na segurança interna e na manutenção da ordem (art. 183).
Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:
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[...]
Art. 183. As polícias militares instituídas para a segurança interna e a manutenção da ordem nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas, como forças auxiliares, reservas do
Exército. (Grifos nossos).

Enfim, “a constituição de 1946 nos traz a certeza de que toda ditadura, por mais longa e sombria, está determinada a ter um

fim. E, no caso da ditadura de Vargas, pode-se dizer que a luz que se seguiu às trevas foi de especial intensidade: o liberalismo do

texto de 46 deve ser motivo de orgulho para todos os brasileiros”. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p. 409). Todavia, o texto

constitucional era longo, prolixo, minucioso, pleonástico, consequentemente, pouco objetivo e pragmático tornando-se, assim, não

muito eficaz.     

5.6 A Segurança Pública na Constituição de 1967/69[35]
“Queremos devolver o Brasil à democracia, diziam os militares, mas antes vamos aproveitar o momento para introduzir

algumas reformas e mudanças que possam garantir a longevidade de nossa “democracia” e a articulação do Brasil com a economia

mundial”. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p. 429).

Em meio à necessidade de uma reforma constitucional, a constituição de 1967 surge, realmente, para transformar, entretanto,

esta transformação não foi baseada nos valores democráticos, mas no autoritarismo próprio do período ao qual estava inserida: a

ditadura militar.

Foco finalístico do Estado, a segurança, foi alvo de ações e reações. O governo militar detinha a idéia de que os crimes

passavam da condição do indivíduo para converterem-se em ataques ao Estado, esta linha de raciocínio e postura institucional ficou

tão demarcada neste período que toda e qualquer pessoa poderia ser suspeita de subversão à ordem e aos bons costumes.

Constitucionalmente, competia a União organizar e manter a Polícia Federal (art. 8º, inciso VII); legislar sobre as polícias (art. 8º,

inciso XVII); à polícia militar é atribuída a função de manter a ordem (art. 13 § 4º) e assegura aos brasileiros e estrangeiros

residentes no país a inviolabilidade do direito à segurança (art. 150).
Art. 8º. Compete à União:
[...]
VII - organizar e manter a policia federal com a finalidade de prover: a) os serviços de política
marítima, aérea e de fronteiras b) a repressão ao tráfico de entorpecentes; c) a apuração de infrações
penais contra a segurança nacional, a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União, assim como de outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; d) a censura de diversões públicas;
[...]
XVII – legislar sobre: [...] v) organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das policias militares
e condições gerais de sua convocação, inclusive mobilização.
[...]
Art. 13. § 4º. As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna nos
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros militares são considerados
forças auxiliares, reserva do Exército.
[...]
Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:.
(Grifos nossos).

Sob o pretexto da ameaça socialista, há a instauração da Emenda Constitucional de 1969, cujo aspecto modificativo e

supressivo, fizeram alguns alçarem-na ao patamar de constituição. Entretanto, as normas relativas à segurança pública e polícias

não foram alteradas. O que a caracteriza como peça meramente instrumental, “destinada tão-somente a dar fisionomia jurídica a um

regime de poder de fato”. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2007, p. 169). 

5.7 A Segurança Pública na Constituição de 1988[36]
A transição democrática, sob a perspectiva de descumprir o autoritarismo, ansiava pela liberação política e pela expansão e

resguardo dos direitos e liberdades individuais. O “Movimento das Diretas Já” mobilizou o país na esperança de eleições diretas
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para a Presidência da República, o que findou por ocorrer, consequentemente, em 1988, é proclamada uma nova Carta Política de

direitos, fundada na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e

no pluralismo político.

No tocante à segurança, a Constituição de 1988, já no seu preâmbulo[37], afirmar que esta deve ser entendida como diretriz

geral que origina e legitima as justificativas, objetivos e finalidades da nova ordem constituída, pois mesmo não constando do corpo

prescritivo da lex mater, as aspirações postas na parte introdutória do texto constitucional “sintetizam os fins primordiais da nova

ordem implantada, traçando as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas do Estado” (BULOS, 2007, p. 380), haja vista o

entendimento de Peter Haberle (2001, p. 276) que os preâmbulos são “pontes do tempo”, interligando o corpo da norma às origens,

desejos e anseios que alicerçaram o pensamento e, consequentemente, os atos do constituinte originário.

Garantia constitucional assegurada como cláusula pétrea, a segurança encontra-se no artigo 5º, caput, de forma a configurar

direito fundamental (SANTI, 2004, p. 80), difuso (ALVIM, 2006, p. 15-33), “transindividual, de natureza indivisível, de que são

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (SOUZA NETO, 2008, p. 86).
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:. (Grifo nosso).

Ademais, o artigo 6º, caput, elenca a segurança como direito social, daí subtrai-se o entendimento de Herkenhoff (2006), que

afirma ser este um direito do cidadão, para a cidadania, para a vivência em sociedade.
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição:. (Grifo nosso).

Esse bem jurídico, a segurança pública, é serviço tutelado pelo Estado sob a mesma nomenclatura, encontrando-se

discriminada no artigo 144, que a legitima como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a ser exercida pelas polícias –

por isso falar-se da norma como regra[38].
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (Grifos nossos).

6 Segurança pública: dever do Estado e responsabilidade de todos 
Apesar de disposta no texto constitucional nos artigos 5º, caput; 6º, caput; e 144; a doutrina jurídica constitucional não

discorre com veemência sobre a temática da segurança, nem sobre a categoria teleológica que se enquadra. Direito, garantia, bem

jurídico, interesse difuso e finalidade política são alguns dos discriminantes que podem caracterizar a segurança.

Verifica-se que, ao longo do tempo, a finalidade e o modus operandis da segurança sofreu transformações. Iniciada sob a

perspectiva apenas de garantir a defesa das fronteiras como sendo responsabilidade única e restrita do Estado, a segurança, com a

constituição cidadã, chega ao patamar de direito fundamental do ser humano, assegurada como regra e princípio constitucional

determinando todos como responsáveis pela sua consecução e ao Estado a obrigação de manter a ordem e a incolumidade dos bens

juridicamente tutelados.

Com efeito, o discurso de outrora delineado – segurança vista unicamente como mecanismo de combate a práticas ilícitas, ou

seja, apenas sob o foco da repressão –, é tomado pelo discurso da segurança cidadã, da segurança inclusiva onde a sociedade é

chamada a participar do processo de construção da cidadania, e neste panorama não pode ser cerceada a ingerência sobre a

segurança, instituto de fundamental importância para a ordem pública e social.

Ao expor com tanta veemência sobre segurança pública e ditar a responsabilidade de todos sobre esta, a Constituição de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1402



1988 abre o debate contemporâneo para edificação de uma sociedade mais livre, justa e solidária, para a efetivação do direito à

segurança por meio da parceria entre Estado e sociedade. Ato reflexo, quando da troca de idéias, há uma abrangência no tocante ao

mero conceito e delinear histórico, desembocando o assunto – devido à inerência dos mesmos –, em governança, democracia, gestão

de governo, políticas públicas, posturas institucionais, participação popular. Ao retomar a história constitucional brasileira, verifica-

se que em meio a tantas crises políticas vivenciadas, dentre elas a queda do Império, o predomínio das oligarquias, o coronelismo, o

Estado Novo, a ditadura militar, o movimento pelas diretas; da passagem do Estado liberal ao social nunca houve um período de

tantas incertezas e angústias quanto o atual, pois o Estado social não aconteceu.

Visualiza-se que a Constituição de 88 é política[39], fundamentada pela declaração de direitos humanos, repleta de direitos

individuais e sociais, mas entre a sua terminologia legal e a efetivação prática há uma distância considerável. Houve uma mudança

ocasionada pelo discernimento teórico e desenvolvimento social sobre o instituto da segurança, contudo esta é dissociada da práxis

desenvolvida pelas instituições responsáveis pela sua consecução e pela própria sociedade que se mantém numa postura de omissão.

Ou seja, assegurar tais direitos se torna um processo bastante complexo visto ser o Brasil ainda marcado por problemas sociais

próprios de países caracterizados como periféricos[40].

O contexto social brasileiro no qual a segurança pública deve ser garantida apresenta vários problemas que atrapalham a

efetivação desse direito. Problemas como a ingerência de valores de outras sociedades facilitada pela tecnologia, por exemplo,

acaba por enfraquecer a identidade nacional, apresentando como conseqüência uma sociedade alienada com ares de informatizada.

Informação sim, conscientização não. A “fala” é possibilitar à população o conhecimento das informações, que não existe

predomínio de nenhuma nação ou ideologia, entretanto, o sistema consagra o discurso único, qual seja: o poderio do dinheiro e do

consumo. (SANTOS, 2005, p. 18-19). Fabulações que vulgarizam o ser em detrimento do ter.

A falta de emprego, de moradia, de educação e serviço médico de qualidade – que corroboram para que a faixa de pobreza

seja cada vez maior –; a inversão dos valores, a corrupção, o egoísmo, a ausência de ética, principalmente, dos que detêm o poder,

assolam a população, carente de responsabilidade social do sistema, dificultam a segurança pública do País.

Este modelo de sociedade vigente não favorece a solidariedade, mas sim a concorrência; não o diálogo e o consenso, mas a

disputa e a luta de todos contra todos. Por isso, as virtudes humanas da sensibilidade pelo outro e de colaboração desinteressada são

secundarizadas para dar lugar aos sentimentos menores da violência, da exclusão e da vantagem pessoal.
O aumento da violência urbana, em grande parte fruto de uma política econômica de exclusão social,
tem em muito contribuído para a violação de direitos humanos e para o aumento da criminalidade em
nossas cidades. Diante de uma população que se sente desprotegida, o Estado (União, Estados e
Municípios) tem que oferecer uma resposta imediata, pois apesar das causas sociais, a criminalidade
também tem seu caráter patológico, e deve ser combatida em qualquer situação social, esta é uma
responsabilidade obrigatória do Estado para com a população (ROCHA, 2005).

Ao voltar o olhar para problemas internos à segurança pública, aponta-se a formação dos agentes de segurança direcionado

para uma postura apenas repressiva como um dos problemas que dificultam a compreensão da segurança como responsabilidade de

todos e o respeito aos direitos humanos. Por conseguinte, entende-se que o Estado tem como dever primar pela segurança pública,

para tanto, necessita da colaboração da sociedade a fim de que este seu mister seja realizado com maestria, isto é, direcionado para

uma postura mais humana e social, respeitando os direitos juridicamente tutelados e compreendendo a segurança como

responsabilidade de todos.

A sociedade, por sua vez, precisa sair da omissão, se inteirar sob os fatos, desmistificar os medos e as normas, sair da esfera

da pura insatisfação e passar para o lado da atuação conjunta ao Estado. Só assim ocorrerá a integração entre Estado e sociedade e,

consequentemente, poderá ser concretizado o ideal de segurança cidadã, onde os valores constitucionais de respeito à vida, à

liberdade e à dignidade humana sejam respeitados em razão da responsabilidade do cidadão e deste para com a cidadania.

Conclusão
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Disposta constitucionalmente como fundamento para a consecução de um Estado Democrático de Direito, a dignidade da

pessoa humana, deve figurar como princípio em todo e qualquer procedimento da vida em sociedade. Por conseguinte, dentre os

vários desafios postos à sociedade encontra-se a valorização do ser humano.

Com base neste posicionamento, evolui o conceito de segurança pública, voltada para a valorização
do ser humano e do seu desenvolvimento social, deixando de ser apenas dever do Estado para configurar
como responsabilidade de todos. Sob esta perspectiva, a parceria entre Estado e sociedade se faz vital, para
a realização de uma segurança inclusiva e solidária.
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também, em coragem política devido à atitude voraz que deve determinar à atuação dos gestores públicos na defesa da primazia do interesse social frente ao particular
ou mesmo liberal.   

 
[2] Entende-se por ordem jurídica o “complexo de regras e princípios ditados pelo poder público, como normas obrigatórias, para que se regulem e se protejam todas
as relações e interesses dos cidadãos entre si,  e entre eles e o próprio Estado, no intuito de manter a própria ordem social e política do Estado.” (SILVA, 2004, p. 987).
[3] A ordem política é entendida como “o conjunto de princípios responsáveis pela harmonização das funções e relações internas e externas do Estado.” (SILVA,
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2004, p. 987).
[4] A segurança do direito, pela qual sempre é o seu titular assegurado em seu livre uso e gozo, é firmada em preceito legal, de que se retira todo poder para o
defender e o livrar das violações e esbulhos. (SILVA, 2004, p. 1267).
[5] Para maiores informações sobre o Projeto BRA 04/029, verificar material sobre o assunto. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/projetos/governanca/visualiza.php?id07=251>. Acesso em: 20 set. 2009. 
[6] Fundamento aqui no sentido de origem, razão, base.
[7] Para maior aprofundamento sobre a matéria verificar DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado . 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
[8] Eduard Meyer é um dos seus defensores, este afirma que o Estado é o princípio unificador da humanidade como organismo social, portanto onipresente na
sociedade humana. Herman Heller critica Meyer por ser a compreensão do conceito de estado tão ampla que se torna sem configuração. (DALLARI, 2002, p. 52).
[9] Dentre as necessidades dos grupos sociais que determinaram o surgimento do Estado estão: as causas de origem familiar ou patriarcal; as causas oriundas de ato
de força,  violência ou conquista;  as causas econômicas ou patrimoniais e/ou o próprio desenvolvimento da sociedade. (DALLARI, 2002, p. 54-56). Contudo, a tese de
maior repercussão é a de Marx e Engels, que afirma ser o Estado uma conseqüência da divisão da sociedade em classes, tronando-se uma necessidade para o
desenvolvimento econômico. (GRUPPI, 1986, p. 30).  
[10] Badallore Pallieri indica que o ano do nascimento do Estado é o de 1648, quando foi assinada a paz de Westfália. No Brasil sua teoria é seguida por José Carlos
Ataliba Nogueira. (DALLARI, 2002, p. 53).
[11] Esta divisão histórica é baseada na história ocidental,  de acordo com a evolução da Europa. Ademais,  a divisão dos períodos históricos é demarcada por eventos
políticos, assim, o início da Idade Antiga data do aparecimento da escrita cuneiforme e o seu término com a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.),
começando,  então, a Idade Média que foi tida como finalizada com a queda do Império Romano do Oriente e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos
(1453 d.C.), o que deu início à Idade Moderna que perdurou até a Revolução Francesa de 1789, surgindo o período atual, isto é, a Idade Contemporânea.      
[12] A ausência de doutrinas políticas nas civilizações antigas determina com maior poder o sistema teocrático de monarquia absoluta onde o governante era tido
como o próprio Deus,  exemplo característico é a civilização egípcia, em que o faraó era tido como a encarnação do Deus vivo.
[13] Segurança nacional traduz a idéia de defesa da nação, do país, do seu povo, seu território,  sua soberania. Nas civilizações antigas não havia, ainda, esta
determinação de Estado como ente político ou organização política detentora de um território,  um povo, um governo. O que existia eram agrupamentos humanos
heterogêneos onde o mais forte predominava sobre o mais fraco,  sob uma territorialidade instável, ou seja,  “os povos viviam em constante guerra,  os territórios
aumentavam ou diminuíam em função da vitória ou derrota militar,  a qual, por conseguinte impunha escravidão aos vencidos.  Não existiram, assim, unidades nacionais
que agregassem grupos sociais homogêneos.  Sob a égide de um mesmo império reuniam-se povos de diferentes raças,  conquistados e escravizados”.  (MALUF, 2008,
p. 102).
[14] “Os esparciatas constituíam a aristocracia de Esparta. Eram os cidadãos-soldados (os “iguais”) e monopolizavam as instituições políticas em Esparta. Os
periecos, homens livres, mais sem cidadania, dedicavam-se à agricultura, ao comércio e ao artesanato.  Os hilotas eram os escravos e realizavam todos os trabalhos
manuais;  constituíam a maioria da população de Esparta”. (MELLO, COSTA, 1993, p. 102).
[15] “Os cidadãos eram homens livres, filhos de pais atenienses. Esta classe era formada por diversas camadas sociais. [...]  tinham pleno direitos políticos. A classe
dos metecos era formada por estrangeiros residentes em Atenas [...]  dedicavam-se, geralmente, ao artesanato e ao comércio. As leis atenienses proibiam, aos metecos,
a compra de terras ou a participação no governo. Os escravos [...]  constituíam a maioria da população de Atenas. [...]  desempenhavam todas as atividades manuais,
desde os mais simples serviços domésticos até o trabalho na agricultura”. (MELLO, COSTA, 1993, p. 106-107).
[16] A civilização romana era escravista e estratificada, sendo composta por:  patrícios, plebeus,  clientes e escravos. Os patrícios constituíam a nobreza, eram
aristocratas e proprietários de terras, e após a queda da monarquia passaram a compor as organizações políticas republicanas.  Os plebeus,  maior parte da população,
eram agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Os clientes eram aqueles que se colocavam a disposição de um patrício para efetuarem o cultivo de uma pequena
gleba de terra sob o pagamento de uma renda. E os escravos eram tidos como coisa,  dispostos a todo e qualquer serviço ou utilidade. (MELLO, COSTA, 1993, p.
142).  
[17] Segurança aqui é tida como direito, haja vista que no Estado romano somente os patrícios eram titulares de direitos. Esta metodologia, isto é, esta “noção de
superioridade dos romanos, que fora a base da unidade do Estado Romano” (DALLARI, 2002, p. 65). 
[18] O pater famílias  era o poder que o chefe da família detinha sobre os demais membros desta.  Na sociedade romana, este poder era ilimitado, com exercício
independente e sem fiscalização do Estado, caracterizando-se como poder análogo ao do Estado. “A primitiva família era por assim dizer uma célula social autônoma,
auto-suficiente, com vida própria, em que o chefe não era apenas o administrador responsável, mas também o juiz e o sacerdote. Em razão disso,  a autoridade estatal
parava à soleira do lar,  em nada intervindo no âmbito privado da família”. (TABOSA, 1999, p. 166).
[19] Segundo Ernst H. Kantorowicz (1998) a teoria política de legitimação do poder, defendida pela dinastia Tudor, cuja maioria dos representantes é posterior a 1450
– como exemplo o rei inglês Henrique VIII, era totalmente fundamentada na teologia política cristã. Nesta obra, o autor fala sobre a figura dupla do rei,  seu aspecto
físico como humano e seu aspecto místico como Deus,  por estar relacionado ao divino.    
[20] “O estamento dos dependentes, incorporando a maioria da população medieval,  compunha-se de servos e vilões. Os servos não tinham a propriedade ou a posse
da terra e estavam presos a ela. Eram trabalhadores semilivres. Não podiam ser vendidos fora de suas terras, como faziam com os escravos, mas não tinham liberdade
para abandonar as terras onde nasceram. Em número reduzido, havia outro tipo de trabalhador medieval,  o vilão. Este não estava preso à terra. Descendia de antigos
pequenos proprietários romanos. Não podendo defender suas propriedades, entregava suas terras em troca de proteção de um grande senhor feudal. Recebia tratamento
mais brando que os servos”. (MELLO; COSTA, 1993, p. 239).   
[21] “Os nobres não trabalhavam, sendo esta uma condição de sua situação social. Os costumes da época impunham-lhes uma vida ativa em outros aspectos: guerras,
torneios e caçadas. Qualquer pretexto era tentativa para conquista de feudos vizinhos. O gosto pela violência convulsionava de tal forma a sociedade que a Igreja
resolveu intervir no século XI,  proclamando a Trégua de Deus”. (MELLO; COSTA, 1993, p. 242).   
[22] “Cada feudo produzia, praticamente, tudo o que necessitava para sua sobrevivência.  Era, portanto, uma economia descentralizada. O mesmo acontecia com a
política. Não havia um poder central que determinasse regras sociais, idênticas para todos os feudos. Em cada feudo, o senhor feudal organizava e administrava
independentemente de outro poder. Havia o rei,  mas, particularmente durante os séculos IX ao XII seu poder foi meramente formal. No feudo, cada senhor feudal era
soberano. Possuía o monopólio da força,  pois chefiava o exército. Administrava a justiça, de acordo com costumes que garantiam a sua apropriação sobre boa parte do
que era produzido.  Apenas temporariamente, em ocasiões de guerra,  realizava-se a centralização político-militar,  colocando-se todos os senhores feudais, com seus
exércitos, sob as ordens e comando do rei”. (MELLO; COSTA, 1993, p. 240).   
[23] Significado da expressão: “Deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por si só”.
[24] Para referência sobre Vincent de Gournay visualizar artigo: Vincent de Gournay. In Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-
2009. Disponível em <http://www.infopedia.pt/$vincent-de-gournay>. Acesso em: 27 mar. 2009.
[25] Declaração de Direitos da Virgínia (1776). Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm>. Acesso em
10 jan. 2010.
[26] Existe, na doutrina constitucional brasileira, uma discussão quanto à terminologia mais correta e precisa a ser utilizada quando
se dispõe sobre a mutação histórica dos direitos fundamentais. Há quem entenda que o termo correto seria ‘gerações’
(BONAVIDES, 2004a, p. 563-564), outros entendem que seria ‘dimensões’ (SARLET, 2007, p. 54-55) e ainda quem defenda
‘famílias’ (ROMITA, 2005, p. 89-90). No entanto, não há distinção quanto ao conteúdo das respectivas gerações, dimensões ou
famílias de direitos fundamentais. 
[27] “Não se cuida mais, portanto, da liberdade do e perante o Estado, e sim da liberdade por intermédio do Estado. Estes direitos
fundamentais, [...] caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais”. (SARLET, 2007,
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p. 57). 
[28] Constituição de 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em: 20 jan. 2010. 
[29] As Províncias não podiam legislar sobre os assuntos primordiais de seu interesse, pois ate mesmo aqueles que a Carta de 1824 (artigos 71 a 89) considerava
projetos peculiares e urgentes das Províncias eram, após deliberados pelos Conselhos Gerais da Província, remetidos ao Poder Executivo Central para apreciação como
projeto de lei da Assembléia Geral do Império, podendo o Imperador executá-los sem a oitiva da Assembléia. (BONAVIDES; ANDRADE, 1990, p. 87-103). 
[30] Constituição de 1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em: 20
jan. 2010.
[31] Constituição de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm>. Acesso em: 20
jan. 2010.
[32] Exemplos de regimes fortes foram: o nazismo de Hitler, na Alemanha; o fascismo de Mussolini, na Itália; dentre outros.
[33] Constituição de 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Acesso em: 20
jan. 2010.
[34] Constituição de 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm>. Acesso em: 20
jan. 2010.
[35] Constituição de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm>. Acesso em: 20
jan. 2010.
[36] Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 20 jan. 2010.
[37] Mensagem preambular da Constituição Federal de 1988: “Nós,  representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir  um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos  sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade  fraterna, pluralista e sem preconceitos,  fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus,  a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL”. (BRASIL, 1988) (Grifos nossos).
[38] O artigo 144 é um dispositivo constitucional de caráter híbrido por deter, em seu caput, determinação principiológica e, no
decorrer dos incisos e parágrafos, normatizações jurídicas que configuram regras.
[39]As Constituições do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, são políticas, não apenas estatais, na expressão de Maurício Fioravanti. Assumem
conteúdo político,  ou seja,  englobam os princípios de legitimação do poder, não apenas sua organização. O campo constitucional é ampliado para abranger toda a
sociedade, não só o Estado. A Constituição,  nas palavras de Konrad Hesse, também, é a “ordem jurídica fundamental da comunidade” (“die rechtliche Grundordnung
dês Gemeinwesens”), ou seja,  ela é Constituição do Estado e da sociedade. A política se manifesta não apenas na instauração da Constituição (o poder constituinte
originário), mas também nos momentos seguintes, de efetivação da ordem constitucional por meio de uma política constitucional. (SOUZA NETO, 2003, p.103-104).
[40]Periféricos, conceito elaborado nas sociedades modernas para designar países subdesenvolvidos, isto é: “a) são países que
sofreram e sofrem um processo de dominação estrangeira que os mantém em posição de dependência exterior; b) a existência
simultânea neles de um modo de produção capitalista avançado, ligado ao setor da economia externa, ao de um capitalismo atrasado
e, por vezes, de modos de produção pré-capitalistas. (...) c) no plano internacional, os países do terceiro mundo desempenham o
papel de fornecedores de matéria prima, contribuindo assim, para o enriquecimento da economia dominante (economia externa) e a
conseqüente manutenção do setor colonial e pobre; d) contemporaneamente, o instrumento de dominação das economias ricas sobre
as pobres é o empréstimo de capital financeiro que produz rendimentos superiores às inversões diretas em capital produtivo”.
(ROCHA, 1995, p. 135).
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DIREITO PENAL, CONTROLE SOCIAL E POLÍTICA CRIMINAL: UMA AVALIAÇÃO A
PARTIR DOS POSTULADOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

CRIMINAL LAW, CRIMINAL POLICY AND SOCIAL CONTROL: AN EVALUATION FROM
POSTULATES DEMOCRATIC STATE OF LAW

Maria De Nazaré De Oliveira Rebelo
Simy De Almeida Corrêa

RESUMO
O aumento da criminalidade no seio social contribui para que o clamor por aumento das penas
seja algo muito presente no discurso da mídia que, consequentemente, é seguido pela opinião
da sociedade em geral, mas a função do Direito Penal não está em ser a primeira instância para
coibir os diversos conflitos dentro da sociedade, mas sim o último recurso a ser buscado, ou
seja, a ultima ratio. O controle social exercido pelo Direito Penal precisa de uma aliada: a Política
Criminal, com o objetivo de socializar, educar e de formar cidadãos, logo desempenhando o seu
papel na prevenção aos delitos.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal, Controle Social, Política Criminal

ABSTRACT
The increase in crime within social helps to make the call for increased penalties is very present
in media discourse, consequently, is followed by the opinion of society in general, but the
function of criminal law is not to be the first instance to curb the various conflicts within society,
but the last resort to be searched, or a last resort. The social control exercised by the criminal
law needs an ally: Criminal Policy, in order to socialize, educate and train citizens, just playing
his role in the prevention of offenses.
KEYWORDS: Criminal Law, Social Control, Criminal Policy

INTRODUÇÃO
 

Todos os dias os meios de comunicação estampam notícias acerca de fatos acontecidos no seio da sociedade,

principalmente quando esse fato se traduz em um crime, ou seja, em um tipo penal. Quanto mais repugnante for o crime e

envolvendo pessoas que chamem a atenção do público em geral, mais esse acontecimento é divulgado e explorado pela mídia.

Percebemos, então, que todas as vezes que tais crimes se materializam, com maior intensidade também é o clamor por

uma legislação mais rigorosa e firme. Há um discurso acerca de que as leis são brandas demais e beneficiam aqueles que cometeram

crimes. O senso comum é de que se as leis fossem mais rígidas, menos crimes seriam cometidos em virtude do receio daquele que

viola a norma ser punido por uma sanção penal.

Neste artigo será feita uma análise acerca do Direito Penal e o controle social que por ele é exercido e a importância que

uma Política Criminal efetiva exerce sobre a sociedade.

A metodologia empregada no presente estudo desenvolveu-se através da análise e da interpretação por meio de dados

obtidos em livros e artigos que serviram de referência para a investigação do tema. Dada a extensão da pesquisa em tela, foi

necessária, ainda, a consulta em bancos de dados por meio da rede mundial de computadores.

Desse modo, justifica-se a presente análise pela função minimizadora do Direito Penal, por ser a ultima ratio, já que a

pena expressa o domínio do mais forte sobre o mais fraco, ou seja, reproduz as relações de domínio preexistentes, recaindo,

primordialmente, sobre as classes menos abastadas e consideradas socialmente inferiores (BARATTA, apud SÁNCHEZ, 2002, p.

20).

Nesse sentido, o objetivo a ser alcançado pelo presente artigo é apresentar o Direito Penal não como uma solução para
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todos os conflitos dentro da sociedade, mas que ele seja o recurso final para a solução das controvérsias, onde a Política Criminal

desempenha um papel importante como mecanismo de prevenção, socialização, educação e cidadania.

 
1 DIREITO PENAL E CONTROLE SOCIAL

 

A função motivadora da norma penal somente poderá ser compreendida, dentro do sistema jurídico penal, se for

contextualizada para além do controle social, pois disciplina o comportamento humano em sociedade. Isto acontece em virtude do

controle social ser uma condicionante base para a vida em sociedade.

É por meio desse controle social que a sociedade é regida. O cumprimento ou descumprimento das normas são

responsáveis por regular a forma de convivência social. Se as normas forem obedecidas, o indivíduo se adequará ao convívio social,

do contrário sofrerá sanções de acordo com a regra que foi quebrada, pois para cada conduta tipificada pela legislação penal e que é

desobedecida há uma penalidade específica.

É de acordo com os ditames do controle social que são disciplinados os limites para as condutas humanas, ou seja, o

controle social será o termômetro para a liberdade dentro da sociedade, pois “es una condición básica de la vida social”[1]
(RODRIGUÉZ, 2001, p. 133). Ao mesmo tempo, o controle social faz com que haja interação entre os membros dessa sociedade,

pois “[...] es inimaginable uma sociedad sin control social[2]” (CONDE, 1999, p. 25).

Dentro do conjunto formador de controle social, a norma penal desempenha um papel secundário, já que ao sistema

jurídico penal incumbe apenas confirmar e assegurar que as demais instâncias sejam obedecidas, diferenciando-se dos demais

mecanismos de controle. Porém, o direito penal não se encontra apartado das inúmeras ordens sociais existentes, pois é uma

continuação das demais instituições que se conformam para organizar a sociedade. Por meio de instituições como família, escola,

igrejas, trabalhando em conjunto, que será formada a capacidade dos indivíduos em se socializarem objetivando a pacífica

convivência social, visto que o controle social é exercido simultaneamente por várias instituições sociais.

Nesse sentido, o direito penal configurar-se-á em um “plus adicional en intensidad y gravedad de las sanciones y em el

grado de formalización que su imposición y ejecución exige”[3] (CONDE, 1999, p. 26).

O direito penal não é o caminho mais importante para manter a estabilidade social, tendo em vista que as normas penais

se configuram insuficientes ao controle dos inúmeros valores em que se pautam a sociedade, pois se faz necessário que outros

mecanismos de controle sejam colocados em prática para que uma comunidade possa desenvolver-se. Mas, o Direito Penal se

mostra como um mecanismo capaz de obter certos comportamentos dos indivíduos dentro da sociedade, mas não aquele que

abarcará e solucionará todas as questões sociais, principalmente aquelas que dependem de políticas públicas por parte do Estado, ou

seja, o Direito Penal continua a ser a última ratio, pois no âmbito de suas funções deverá ater-se somente a casos e situações regidos

pela excepcionalidade (VIEIRA FILHO, 2006).

 
Dessa forma, a abordagem do Direito Penal surge como a ultima ratio, devendo esse ramo do Direito
incidir sobre o caso concreto somente quando as demais instâncias de responsabilização jurídica –
civil e administrativa, que são menos gravosas – tenham se mostrado insuficientes para coibir a
conduta infracional. Isso porque a liberdade foi reconhecida como direito fundamental do homem e
valor supremo para a vida em sociedade, essencial no Estado Democrático de Direito e, assim,
qualquer ação estatal que envolva restrição a esse direito encontra seus limites na exata medida do
necessário e suficiente para atender ao fim público a ser tutelado em cada situação (PHILIPPI
JÚNIOR et all, 2005, p. 483).

 

Assim, as primeiras noções, que geralmente acontecem na infância, acerca do certo e do errado se têm conhecimento por

meio de outras formas de aprendizado (condutas de pessoas mais experientes), também conhecida como “socialización primaria”
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(RODRÍGUEZ, 2001, p. 133), tal socialização se configura a mais importante por ser cercada de afeto, por conseguinte, é na fase

posterior à infância que aprendemos a interpretar que as normas penais também são determinantes na condução do comportamento

humano, mas não as mais importantes, pois em conjunto com as normas penais estão as questões morais e éticas e os valores sociais.

Essa socialização também é denominada de “socialización secundaria” (RODRÍGUEZ, 2001, p. 133).

Imaginemos uma criança, ela sabe por meio do ensinamento das pessoas mais experientes que matar outro indivíduo é

errado, mas somente quando tiver mais conhecimento saberá que matar é um tipo penal previsto no Código.

Dessa forma, somente percebemos que um crime é previsto como tipo penal, homicídio, por exemplo, quando

adquirimos certo grau de maturidade intelectual, pois necessitamos ter conhecimento de outros fatores sociais que também se

configuram inibidores e motivadores do comportamento humano. Assim, percebemos que as normas penais para se tornarem

eficazes necessitam ser precedidas da função motivadora de outras instâncias do controle social. Sem esse prévio controle social de

outras instâncias, o direito penal seria tendente ao terror, por outro lado, o controle social seria ineficaz se não fosse confirmado e

assegurado pela função motivadora das normas penais.

As normas sociais ou de conduta permeiam todo o processo de socialização do indivíduo e estão acompanhadas de

sanções que de acordo com a quebra dessas regras sociais serão aplicadas sobre quem as desobedece. A sanção social é

demonstrada pelos demais componentes da sociedade quando estes reagem a certo comportamento inaceitável dentro do grupo.

As sanções podem ser positivas e negativas. As positivas são prêmios, gratificações ou elogios que as pessoas recebem

por cumprimento das condutas sociais, enquanto as negativas são representadas pelas sanções impostas a membros do corpo social

que atentam contra as normas, por exemplo: a segregação, a prisão etc. A soma dessas sanções resulta no controle social, “[...] el

control social hoy es um instrumento irrenunciable para la socialización del individuo. No podemos viver sin control social”[4]
(RODRÍGUEZ, 2001, p. 134).

Portanto, não é possível se imaginar uma comunidade sem controle social, onde estariam ausentes as normas de conduta

e convivência, sem sanções adequadas à quebra de regras e onde não houvesse a aplicação da norma sancionadora quando há o

descumprimento de tais regras.

 

1.1  O Direito Penal como mecanismo de controle social

 

O Direito Penal se caracteriza por dois fundamentos: ser um instrumento de controle social primário e por ser um

instrumento de controle social formalizado (ESPINAR, 1993).

É controle social primário quando tem por objetivo amenizar as ações delitivas por meio de suas penalidades. Mas, não é

o mais importante meio de controle social, pois com outros meios também se inibe práticas delitivas.

Sob esse mesmo enforque, tem-se também que o Direito Penal não é o único instrumento de controle social, pois a

sociedade busca formas diversas para realizar esse controle por intermédio de ações de várias instituições existentes no seio social e

que primam pela convivência harmoniosa e saudável entre os indivíduos formadores do todo comunitário.

Outra forma de controle social dos dias atuais são os meios de comunicação de massa, pois são esses meios que

divulgam imagens, conceitos e estereótipos acerca da criminalidade e sobre os anseios da sociedade frente aos delitos. Esses meios

de comunicação deturpam o real significado do Direito Penal, incitando a sociedade a rogar por penalidades maiores para os crimes

que são cometidos.

 
Cuando las instancias de control informales fracasan, o el comportamiento desviado del individuo
adquiere relevancia social, entran a tallar los mecanismos de control formal[5] (RODRÍGUEZ, 2001,
p. 135).
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O Direito Penal como instrumento de controle social formalizado, pauta-se pela regulação através de normas

positivadas, ou seja, de acordo com o artigo 5º, II, da Constituição Brasileira, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma coisa senão em virtude de lei”, nesse caso, no ordenamento jurídico pátrio, somente alguém poderá ser obrigado a fazer ou

deixar de fazer algo se houver previsão expressa de lei, caso contrário ninguém poderá ser acusado de descumprir ou ter que

cumprir algo não previsto na norma. [...] dicho control se lleve a cabo por el Estado – y no a través de la injerencia privada em los

bienes jurídicos ajenos - de um modo formalizado [...] (ESPINAR, 1993, p. 38)[6].

Esse controle formal é realizado pela sociedade quando o indivíduo passa a transgredir regras formais, positivadas. É a

legitimação do Estado para punir os delitos por meio de seus agentes, representados pelo Direito, pela administração da justiça, pela

administração penitenciária, pelos juízes, pelos fiscais, pelos policiais e outros agentes que contribuem com o direito de punir do

Estado.

O Direito Penal é o instrumento desse controle formalizado e quando impõe as sanções é violência, mas nem toda

violência é Direito Penal. A violência é característica das instituições sociais criadas para defender e proteger os interesses sociais,

assim, é parte integrante do sistema de controle social. A diferença entre o Direito Penal e as demais formas de controle social

baseia-se na formalização do controle, pois é pautado em um conjunto de normas que são previamente elaboradas para punir os

delitos (MUÑOS CONDE apud RODRÍGUEZ, 2001).

Nesse sentido, o Direito Penal faz parte do conjunto de instrumentos de que dispõem a sociedade e o Estado para

controlar a conduta dos indivíduos, buscando adequar os comportamentos dentro do corpo social, com o fito de alcançar uma

convivência harmoniosa de acordo com os ditames de cada organização social.

O Direito Penal tem importância valiosa para o bom andamento do controle social, pois se legitima perante os demais

mecanismos de controle, já que apresenta aplicação segura, previsível e controladora.

Nesse sentido, o Direito Penal é um controle formalizado sob o domínio do Estado, tendo em vista que apenas esse ente

tem o poder e o dever de punir o infrator de qualquer tipificação penal, porém as políticas legislativas que dão azo a determinadas

ações policiais e judiciais expõem gravemente a supressão e limitação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Assim, cada

desrespeito aos direitos fundamentais do indivíduo, leva a um verdadeiro atentado contra a dignidade humana, contrariando os

pressupostos do Direito Penal que o atual contexto histórico roga, qual seja, a proposta garantista, expressando a síntese da evolução

das idéias penais.

Pode-se afirmar, então, que em nenhum momento da investigação criminal os direitos fundamentais da pessoa humana

poderão ser desprezados com o intuito de garantir a conclusão de um inquérito policial ou de um processo judicial.

 

1.2  A formalização legal e o papel do Estado

 

Uma sociedade não poderia sobreviver somente com regras de comportamento ditadas por normas sociais, morais e

éticas, é imprescindível que a função motivadora das normas penais esteja presente para manter a ordem e conter os abusos.

 
Históricamente, el orden social se ha mostrado como incapaz e insuficiente para conseguir por si solo
el grado de coacción necessario para que los ciudadanos respeten sus normas. Em algún momento
histórico, el grupo social recurre a um medio de coacción más preciso y vigoroso que es el orden
jurídico. Titular de esse orden jurídico es el Estado que se apresenta como el producto de uma
correlación de fuerzas sociales existentes em um momento histórico determinado[7] (CONDE, 1999,
p. 34).
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Nesse contexto social que se insere o Direito Penal como o instrumento qualificado para exercer a proteção dos bens

jurídicos relevantes. Assim, o controle feito pelo direito, por meio de leis, é o controle por diretivas, que são gerais de duplo

sentido, ou seja, a lei vai indicar um tipo geral de conduta aplicando-se a uma categoria geral de indivíduos que se almeja

entenderem que aquelas leis são direcionadas a eles, logo deverão ser obedecidas. No caso das diretivas oficiais individualizadas,

que desempenham papel secundário dentro do universo legal, são dirigidas a um caso específico. O funcionário dirige uma ordem a

um indivíduo especificamente para que pague um tributo qualquer, se tal ordem for desobedecida, haverá uma penalidade dirigida

exclusivamente para aquele indivíduo e não à sociedade em geral (HART, 1994).

No Estado moderno, as diversas leis que existem dão idéia de que todos os indivíduos dentro daquele espaço territorial

em que foram demarcadas as fronteiras daquele Estado estão sujeitos ao império de tais leis, mas no caso de um assaltante de banco

que dá ordens ao bancário para que ele lhe entregue o dinheiro são ordens que se aplicam somente àquela ocasião, ou seja, não são

ordens perenes, a não ser que esse assaltante esteja ditando ordens aos seus comparsas que deverão obedecer-lhe, mas ao empregado

do banco são ordens passageiras, pois finda a ação do roubo, o bancário não mais obedecerá àquelas ordens (HART, 1994). Ou seja,

no caso descrito as ordens emanadas do agente que praticou o delito não se caracterizam pela formalidade, mas pela efemeridade e

por ser dirigida a uma pessoa em particular.

Porém, quando a ordem emana de leis promulgadas pelo Estado, estas são dirigidas a todos os indivíduos que estão sob

o comando estatal e são ordens de cunho perene.

 
“Ordenar às pessoas que façam as coisas é uma forma de comunicação e efetivamente implica que nos
dirijamos a elas, isto é, que atraia a atenção delas ou se tomem medidas para atrair, mas fazer leis para
as pessoas não implica tal. Por isso o assaltante, através de uma só e mesma frase, “entregue-me essas
notas”, exprime o seu desejo de que o empregado faça algo e efetivamente dirige-se ao empregado,
isto é, pratica o que normalmente é suficiente para fazer chegar esta expressão à atenção do
empregado” (HART, 1994, p. 27).

 

Assim, se a ordem dada pelo assaltante fosse para uma sala vazia não surtiria efeito algum. Nesse sentido, fazer leis é

diferente de dar ordens, pois as leis têm caráter geral e não pessoal.

A diferença que existe entre o caso do assaltante de banco e a elaboração de leis e sua aplicação reside no fato de que a

relação que se travou entre o assaltante e o empregado foi temporária, ou seja, durante o assalto o ladrão tinha superioridade sobre o

bancário, mas extinta a ação de roubo, a superioridade se esgotou. Nesse sentido, o assaltante não emite ordens permanentes ao

bancário, mas somente naquela ocasião, enquanto que as leis do Estado têm a característica de permanência e abrangência para

todos os cidadãos. Essa diferença é crucial para entendermos o caráter das leis e do direito.

Portanto, ordenar alguém a fazer algo, implica, necessariamente, chamar atenção daquela pessoa em particular para o

cumprimento de uma ordem pessoal e individual, mas ao fazer leis, o legislador não pensa nem se expressa de forma individual ou

pessoal, mas de forma coletiva e nem precisa chamar atenção de alguém para que a lei seja efetiva. Essa é a diferença entre elaborar

uma lei e ordenar algo ao outro. Dentro desse raciocínio podemos inferir que o legislador ao elaborar uma lei não tem a expectativa

de chamar atenção de alguém em especial, mas de que aquela lei seja obedecida por todos, pois tem caráter geral (HART, 1994).

As leis criminais, portanto, têm caráter geral, seguem uma forma padrão, mas dentro do universo jurídico são as leis que

mais se aproximam de uma ordem baseada em ameaças, pois refletem um comportamento que está sendo praticado dentro da

sociedade, mas necessita ser regulado com o objetivo de coibir tal comportamento inadequado para a concretização da paz social.

Porém, essa regulação em matéria criminal se fará por meio de sanções previstas no tipo penal que está sendo praticado dentro do

corpo social e que foi regulado pela lei positiva. Dentro desse raciocínio podemos afirmar que dentre as variedades do Direito, a lei

que se dirige a regular os tipos penais “tem a semelhança mais aproximada com uma ordem baseada em ameaças” (HART, 1994, p.
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26).

 
2 POLÍTICA CRIMINAL???????
 

A relação existente entre o ser humano e a sociedade é responsável por entendermos as questões referentes ao

surgimento da delinqüência, às reações sociais frente ao cometimento dos delitos e as reações antagônicas que surgem por meio das

tensões e integração do ser humano com o grupo social.

 
Comportamiento del individuo, dentro del contexto del comportamiento del grupo constituyen la díada
fundamental de la manera de entender y enfrentar el delito. Por eso la historia da Política Criminal es
en realidad la historia de cómo el hombre ha comprendido el delito y cómo ha reaccionado contra
el, historia marcada por las concepciones culturales, las corrientes ideológicas vigentes, las estruturas
sociais y econômicas.[8] (RODRÍGUEZ, 2001, p. 68).

 

Para se compreender o delito e o delinqüente, é necessária a análise do contexto social da época, por meio das

concepções filosóficas que vigoravam em determinado momento histórico, suas estruturas sociais, econômicas e políticas com o

objetivo de alcançar a relação existente entre o ser humano, o Estado e a sociedade. Tal entendimento somente será possível se for

construído de maneira interdisciplinar, ou seja, congregando os vários ramos do conhecimento humano. Assim, “precisamos, pois,

de um novo “paradigma” – uma nova visão da realidade, uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores”

(CAPRA, 2006, p. 14).

O delito acompanha a história humana desde seus primórdios. Mas a forma de se relacionar com ele foi modificada ao

longo da evolução social.

Primeiramente, temos o delito tomando como base explicativa o sobrenatural, sem concepção científica ou racional.

A primeira forma de punir um delito foi a vingança privada, ou seja, a justiça era feita com as próprias mãos de quem se

sentia ofendido e pela sua família. No momento seguinte, temos a lei do talião a qual expressava que o mal deveria ser pago com o

mal, seguindo essa linha de pensamento temos o Código de Hamurábi, de 1905 a.C. Nesse momento histórico existia poder

constituído. Num terceiro momento, tem-se o sistema de composição, expresso pela sanção culminada ao autor do delito com uma

compensação monetária que deveria pagar pelo cometimento do crime.

Com o surgimento e consolidação da religião judaico cristã, a concepção acerca do delito ganha uma conotação

associada a figura de Deus, ou seja, o delito passa a ser visto como um pecado, sendo tais condutas associadas diretamente a ofensa

ao Ser Superior. Nesse momento da História, as penas começam a ter um caráter religioso. Assim, as sanções exprimiam a

necessidade de expiação dos pecados. O “pecador” deveria redimir-se perante Deus para obter o perdão dos seus pecados por meio

da tortura aplicada pela Inquisição da Igreja Católica. Essas são concepções pré-científicas do delito.

 
O direito canônico, por sua vez, representou a síntese da concepção pública de pena oriunda dos
romanos e da visão privatista dos germanos. Influenciou significativamente o surgimento da prisão na
sua forma moderna. [...]. O castigo não deveria buscar a eliminação da pessoa punida, mas a sua
emenda. A função da pena seria a de conduzir o indivíduo a admitir a culpa através da mediação e do
arrependimento pelo ato praticado, O cárcere funcionaria como instrumento espiritual de castigo, para
depurar a alma humana pelo sofrimento e pela solidão (GOMES, 2008, p. 24-25).

 

A publicação do livro Dos Delitos e das Penas, de Beccaria, em 1764, marca o início do estudo do delito de maneira

sistemática, racional, visando conceder ao estudo do delito validade objetiva, acima das concepções dos governantes e dos

legisladores. Essa obra tem esse valor por trazer em seu bojo o pensamento do Iluminismo e também por questionar o
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funcionamento anterior do Direito Penal do Antigo Regime e um programa político criminal liberal da atividade punitiva do Estado

democrático, originando o que hoje se tem como Direito Penal Mínimo.

A pena, de acordo com esse autor, tinha uma natureza utilitária, pois sustentava que era melhor prevenir os delitos do

que infringir castigos àqueles que os cometessem, já que dava à sanção penal uma finalidade de prevenção geral, onde tal fim

deveria ser alcançado pela eficácia e pela certeza da punição, sendo que estas seriam as responsáveis por intimidar os indivíduos a

cometerem os delitos, sendo assim, não atribuía à crueldade das punições esse papel de prevenção aos delitos. Outro ponto a

ressaltar nessa obra, está no fato de que não somente a certeza da punição, mas a proporcionalidade entre os crimes e as penas

também influenciariam sobremaneira na prevenção dos delitos (GOMES, 2008). Seguindo esse raciocínio, temos que:

 
Se dois crimes que afetam desigualmente a sociedade recebem idêntico castigo, o homem inclinado ao
crime, não tendo que recear uma pena maior para o crime mais hediondo, resolver-se-á com mais
facilidade pelo crime que lhe traga mais vantagens; e a distribuição desigual das penas fará nascer a
contradição, tanto notória quanto freqüente, de que as leis terão de castigar os delitos que fizeram
nascer (BECCARIA, 2006, p. 69).

 

Logo, a pena deverá ter um fim de prevenção, sem ter um caráter de vingança, devendo buscar efetivamente a

socialização daquele apenado, mesmo conservando seu aspecto de retribuição e, por fim, a humanização das prisões (GOMES,

2008).

Essa nova concepção acerca do delito surge em oposição à concepção do Estado Absolutista, que negava a liberdade e os

direitos individuais para se concentrar na conservação e segurança desse Estado. Esse controle estatal exprimia o poder para

justificar a sua soberania.

 
A vida em sociedade é uma marca da civilização. O existir humano no mundo desenvolveu-se ao
longo da história através de mecanismos de convivência social, organizada sob diversos símbolos e
códigos. A vida em sociedade mais e mais foi se mostrando encadeada em torno de símbolos e de
códigos de convivência (religiosos, de etnia, geográfico-culturais etc), e isso de uma maneira tal que
se pode falar na existência de um sistema de vida em sociedade – de um sistema social. (...) O Direito
contemporâneo compõe o sistema social, e dentro dele é um subsistema – faz parte das relações
sociais (sistema social), mas possui uma matriz própria (símbolos e códigos próprios), ou seja, a
normatividade (subsistema social). A teoria e a prática jurídicas são definidas e organizadas em torno
do paradigma da normatividade – ou seja, o objeto básico do Direito são as normas jurídicas. É a
partir da normatividade que o Direito interage com outras áreas do sistema social (COELHO apud
VIEIRA FILHO, 2006, p. 3).

 

Com a expansão ultramarina, nasce uma nova concepção de sociedade com noção de racionalidade. Era necessário,

então, ser elaborada uma nova filosofia para adequar-se às mudanças sociais que esse novo mundo exigia. Surge o Liberalismo. A

burguesia em ascensão percebe que o Antigo Regime era um atraso ao desenvolvimento do regime idealizado por essa nova classe

social.

É, então, sob a égide do Iluminismo que o movimento filosófico do liberalismo ditará que o indivíduo é portador de

direitos inerentes à pessoa humana e onde o poder de punir do Estado deverá pautar-se sob o prisma da legalidade. A partir dessa

concepção humanista, surgem várias garantias aos indivíduos: princípio da legalidade penal, humanização geral das penas, abolição

da tortura e outras penas corporais, igualdade de todos perante a lei, proporcionalidade entre o delito e a pena e prevenção dos

delitos por meio de intervenção penal com fins sociais.

Assim, é reconhecida a supremacia do ser humano frente ao Estado e a legitimação do Estado Moderno, é a ascensão do

capitalismo, predominando a ideologia burguesa. Nesse sentido, a liberdade, baseada em valores filosóficos, deve garantir a

coexistência pacífica entre todos os indivíduos formadores da sociedade, sendo que as instituições responsáveis por assegurar os
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limites da convivência social são as leis positivadas e o Estado.

A primeira expressão dessas garantias em forma de lei positivada se expressou pela Declaração dos Direitos do Homem

e do Cidadão, promulgada pela Assembléia Nacional da França, em 1789, a qual fez referência direta aos princípios da legalidade e

da inocência em Direito Penal.

Nesse momento, a prisão se institucionaliza como pena, pois anteriormente a prisão significava a custódia do indivíduo

delinqüente para, posteriormente, haver o julgamento.

A idéia de prevenir os delitos ao invés de somente puni-los é o que hoje denominamos de Política Criminal que tem por

fim o respeito às garantias penais e processuais com fins preventivos da pena, a prontidão e certeza na imposição da sanção penal

como fatores de eficácia da prevenção, a proporcionalidade da pena como critério de justiça e a relação entre a estrutura social e o

delito.

No final do século XIX, por meio das lutas dos trabalhadores por vários direitos como: ao sufrágio universal, a

associação, ao de reunião e outros se desenvolveu o pensamento marxista. Nesse contexto, o Estado viu-se obrigado a intervir para

regular as tensões oriundas do regime capitalista que produziram desequilíbrio entre o sistema econômico e o social. A legitimação

utilizada pelo Estado tinha como base as ciências naturais. Acreditava-se que por meio da solução apresentada pelas ciências

naturais que os problemas sociais poderiam ser resolvidos. É a concepção positivista acerca da sociedade e, consequentemente, do

Direito Penal.

Nesse momento, o pensamento positivista ganha fôlego entre os estudiosos do fenômeno do delito. Tais estudiosos

concluíram que o delito era condicionado a ação humana que seria realizada por sujeitos determinados de acordo com características

fisiológicas ou sociais.

 
A dogmática é, diria Kant, “o procedimento da razão pura, sem uma prévia crítica da sua própria
capacidade”. O dogmático parte de pressupostos que aceita como verdadeiros sem qualquer prova,
pensa “ex datis”. O jurista dogmático não pergunta o que é o Direito, nem sob que circunstâncias, com
que extensão e de que modo existe o conhecimento jurídico. [...] Por outro lado, não pode a filosofia, a
filosofia do direito, pretender ser “mais importante” do que as ciências especializadas (KAUFMANN,
2004, p. 18-19).

 

Após esse período foram mudando seu objeto de estudo, partindo para a análise do indivíduo delinqüente e das causas

que o levam a delinqüir. Partindo da concepção de que a delinqüência é um problema social, que o Estado irá desempenhar o papel

de agente interventor, centrando sua participação para inibir o cometimento dos delitos. Nesse momento, o delito deixa de ser visto

como um fenômeno natural, passando a ser encarado como um problema social.

O desenvolvimento da concepção de Direito Penal vai se modificando ao longo do tempo, devendo ser destacada a

especulação filosófica unindo-se a concepção do delito edificada sob a perspectiva da dogmática e da lei.

Com a inaplicabilidade das teses que defendiam a resolução dos problemas sociais por meio dos métodos das ciências

naturais, surgem as teses de defesa da sociedade.

A Defesa Social prega a articulação entre a Criminologia, a Ciência Penitenciária e o Direito Penal. Baseia-se em três

postulados fundamentais: luta realista contra a criminalidade pautando-se em instrumentos não necessariamente jurídicos, buscando

uma nova atitude frente ao delinqüente e uma Política Criminal com forte influência humanitária.

Desse modo, a Política Criminal preocupa-se em proteger a sociedade, partindo de outras áreas do conhecimento

humano com o fito de aprofundar os estudos acerca da personalidade do delinqüente, neutralizando sua periculosidade de maneira

individualizada e humanitária.

Para que a Política Criminal obtenha êxito, é necessário integrar o Direito Penal a outras áreas do conhecimento humano,
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como: a Antropologia, a Biologia e a Sociologia. Tal integração possibilitará que o Direito Penal seja um meio de luta contra a

criminalidade.

Por meio dessa Política, o delinqüente receberá um tratamento ressocializador, possibilitando um estudo acerca da sua

personalidade e do seu contexto social.

 

2.1 O desenvolvimento do Estado e o papel da Política Criminal

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social de Direito se consolida, caracterizado por ter caráter assistencial,

intervindo nos processos econômicos, favorecendo a acumulação de capital, aliado a prestações sociais, visando garantir certa

retribuição social.

O desenvolvimento do Estado Social leva ao Estado de Bem Estar Social nos países capitalistas centrais e pós

industrializados, culminando com transformações no sistema jurídico.

 
Esto significa que el ordenamiento jurídico se materializa em una proliferación de normas jurídicas
provenientes de distintos organismos y de distinto rango, com el objeto de actuar sobre los
desequilíbrios o los riesgos sociales que pudieram poner em peligro la estabilidad social[9]
(RODRÍGUEZ, 2001, p. 98).

 

No momento em foi constatado que o objeto central da Criminologia é o controle social formal e informal, que no

Direito Penal o processo de criminalização primária configurou-se em decisão jurídica e política para determinar os mecanismos de

controle social, produzindo uma interação entre o Direito Penal, a Criminologia e a Política Criminal.

A criminalidade é um problema político e social. É problema político quando o Direito Penal impõe quais as condutas

que deverão ser tipificadas como transgressoras, com base nos valores sociais dentro da comunidade. É um problema social, pois a

criminalidade afronta toda a sociedade, portanto, a sua solução interessa a sociedade como um todo. Assim, hoje, o problema da

criminalidade é entendido como complexo tanto no campo social como no político e também interdisciplinar.

O tom interdisciplinar do problema da criminalidade é expresso pela comunicação entre a Criminologia, a Política

Criminal e o Direito Penal.

A Criminologia é responsável pela análise científica do fenômeno criminal integrado e coordenado pelas diversas

informações originadas das variadas disciplinas que se preocupam com as condutas delituosas dentro da sociedade, porém devendo

sempre ter como paradigma o respeito pelos direitos fundamentais do ser humano sob a égide do Estado Democrático de Direito.

A Política Criminal deverá se preocupar em mediar os conhecimentos empíricos da Criminologia e o conhecimento

normativo do Direito Penal, configurando-se como uma ponte entre a Criminologia e a Dogmática jurídico penal, pois deve buscar

seu fim que se traduz pela prevenção ao delito.

Assim, a Política Criminal deve se encarregar de apontar para o Estado quais condutas deverão ser criminalizadas e

quais descriminalizadas, aumentando ou diminuindo as penas, qual sanção aplicar a determinado delito, quando utilizar outros tipos

de controle social e quando deverá ser empregada a ação e a prevenção.

Logo, à Política Criminal cabe prevenir de maneira eficaz a criminalidade moderna, mas conforme os parâmetros que

são constitucionalmente institucionalizados. Essa prevenção deverá ser buscada por intermédio de equipes de investigação

interdisciplinar, tendo como marco valorativo os princípios elencados dentro da Constituição.

Portanto, um Estado que respeita os limites dos princípios e garantias necessários a sua intervenção, que se baseiam no

respeito aos direitos fundamentais, está observando e obedecendo aos requisitos essenciais da Política Criminal democrática.

Assim, a Política Criminal se configura como o conjunto de instrumentos que será capaz de proporcionar ao Estado e à
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sociedade a prevenção do delito, aqui entendido como fenômeno criminal que nasce dentro do corpo social, cabendo, então, à

sociedade desenvolver instrumentos eficazes para resolver tal fenômeno, já que a criminalidade é um produto das relações sociais.

 
NOTAS CONCLUSIVAS

 

Percebemos, então, que somente fazendo ruidosos clamores por maiores penalidades criminais não serão encontradas

soluções para coibir o aumento da criminalidade nas sociedades modernas, já que o aumento das penas não dará resultado sem que

haja uma efetiva Política Criminal com finalidade preventiva ao delito.

São necessários estudos para que a Política Criminal possa direcionar o caminho mais eficaz para a prevenção e combate

à violência que grassa dentro do corpo social nos dias atuais, pois “la Política Criminal es una disciplina valorativa encargada de

estabelecer los instrumentos adecuados para llevar a cabo la prevención de la criminialidad” (RODRÍGUEZ, 2001, p. 159).

Assim, cabe à Política Criminal desenvolver seus estudos tendo como base o estudo da realidade do delito, o estudo dos

mecanismos de prevenção do delito, a crítica à legislação penal, a elaboração de um programa de Política Criminal e a evolução da

Política Criminal (RODRÍGUEZ, 2001).

Nesse sentido, a sociedade e o Estado devem buscar amparo não em leis mais rígidas para o combate à violência, mas

em uma Política Criminal eficaz e habilitada para prevenir e coibir a prática de delitos.
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[1] É uma condição básica para a vida social.
[2] É inimaginável uma sociedade sem controle social.
[3] Plus adicional em intensidade e gravidade das sanções e no grau de formalização que sua imposição e execução exigem.
[4] O controle social hoje é um instrumento irrenunciável para a socialização do indivíduo. Não podemos viver sem controle social.
[5] Quando as instancias de controle informal fracassam, ou o comportamento desviado do indivíduo adquire relevância social, entram em cena os mecanismos de
controle formal.
[6] Dito controle é realizado pelo Estado e não através da ingerência privada dos bens jurídicos alheios de um modo formalizado.
[7] Historicamente, a ordem social tem se manifestado incapaz e insuficiente de conseguir, por si só, o grau de coerção necessário para que os cidadãos respeitem
suas normas. Em algum momento histórico, o grupo social recorre a um meio de coação mais preciso e vigoroso dentro da ordem jurídica.  O titular dessa ordem
jurídica é o Estado, que se apresenta como produto de uma correlação de forças sociais existentes em um dado momento histórico.
[8] O comportamento do indivíduo, dentro do contexto do comportamento do grupo constitui a maneira fundamental de entender e enfrentar o delito. Por isso a
história da Política Criminal é na realidade a história de como o homem tem compreendido o delito e como tem se relacionado com ele, história marcada pelas
concepções culturais, pelas correntes ideológicas vigentes, pelas as estruturas sociais e econômicas.
[9] Isto significa que o ordenamento jurídico se materializa em uma proliferação de normas jurídicas provenientes de vários organismos com traço distinto, e com o
objetivo de atuar sobre os desequilíbrios ou os riscos sociais que podem pôr em perigo a estabilidade social.
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ENTRE A ANISTIA E O PERDÃO: MEMÓRIA E ESQUECIMENTO NA TRANSIÇÃO
POLÍTICA BRASILEIRA - QUAL RECONCILIAÇÃO? 

BETWEEN AMNESTY AND FORGIVENESS: MEMORY AND FORGETFULNESS IN THE BRAZILIAN
POLITICAL TRANSITION  WHICH RECONCILIATION?

José Carlos Moreira Da Silva Filho

RESUMO
O artigo explora a relação entre perdão e anistia, confrontando alguns escritos de Jacques
Derrida, Hannah Arendt e Paul Ricoeur sobre o tema. Em um segundo momento, o artigo indica
algumas específicas projeções desse debate para a transição política em curso da ditadura civil-
militar para a democracia. Ao longo do texto, casos como o do julgamento da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153 no Supremo Tribunal Federal, assim como o
trabalho da Comissão de Anistia e da Secretaria Especial de Direitos Humanos são destacados e
comentados. O argumento básico sustentado neste texto é o de que a anistia como política de
esquecimento dos crimes contra a humanidade em nada contribui para a almejada reconciliação
nacional. 
PALAVRAS-CHAVES: Perdão;Anistia;Reconciliação Nacional;Justiça de Transição;Crimes Contra
a Humanidade;Ditadura Civil-Militar

ABSTRACT
This article explores the relationship between forgiveness and amnesty, confronting some
writings of Jacques Derrida, Hannah Arendt and Paul Ricoeur about this matter. As a second
step, the article points out some specific projections of this debate to Brazil's ongoing political
transition from civil-military dictatorship to democracy. Throughout the text, cases like the trial of
the Action of Breach of Fundamental Precept No. 153 on the Supreme Federal Court, the work of
Amnesty Comission and the work of Special Secretariat for Human Rights are highlighted and
commented. The main argument claimed in this article is that amnesty as an exercise of
forgetfulness about crimes against humanity does not contribute to the desired national
reconciliation. 
KEYWORDS: Forgiveness;Amnisty;National Reconciliation;Crimes Against Humanity;Transitional
justice;Civil-Military Dictatorship

Introdução

 

No cenário da inacabada transição democrática brasileira, tem sido comum o apelo à idéia de
reconciliação para impedir que políticas de memória e, em especial, julgamentos por
cometimento de crimes contra a humanidade, possam ocorrer[1]. Nesses casos, a idéia de
reconciliação se alia a uma política de esquecimento. Este é o campo propício para a Anistia
tradicional, mormente atrelada ao imperativo do olvido.

O tema da reconciliação invoca toda uma tradição filosófica e teológica em torno de noções
relacionadas ao perdão, ao dom e ao arrependimento[2]. E uma coisa é certa: ao contrário do
que parece indicar o sentido tradicional da Anistia, sem a realização do necessário exercício de
memória a reconciliação não pode acontecer. O esquecimento  é antes um obstáculo do que
uma premissa para a reconciliação. O esquecimento necessário à paz social virá como uma
conseqüência do luto, mas sem este, sem o reconhecimento das violências e perdas que
ocorreram, a reconciliação soará muito mais como algo cínico e indiferente, incapaz de eliminar
as conseqüências da memória mal resolvida.
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Perdão e arrependimento

 

Ao tratar da esfera da ação, campo da política por excelência, Hannah Arendt dá um forte
destaque a duas ações complementárias e estruturantes do espaço público: a faculdade de
perdoar e a faculdade de prometer. A primeira é a solução principal para o problema da
irreversibilidade das ações humanas, a segunda para o da imprevisibilidade. Enquanto o perdão
opera um certo "desligamento do passado", a promessa acena com uma "ligação do futuro"[3].

Afirma Arendt que sem a faculdade de perdoar não poderíamos nunca nos recuperar dos nossos
atos, estaríamos sempre enredados em um círculo vicioso de vingança e violência. Por outro
lado, sem a faculdade de prometer estaríamos totalmente à deriva em relação ao futuro. As
promessas são "ilhas de segurança", que nos permitem constituir uma mínima cartografia para o
reconhecimento da nossa identidade. Enquanto as promessas são o reflexo claro da mortalidade
humana, na medida em que revelam a condição possível e frágil para a humanidade tecer e
cumprir os seus projetos de futuro, o perdão revela a natalidade, o milagre da criação, a
possibilidade de sermos sempre outros em relação a nós mesmos, a singularidade de cada
indivíduo em sua trajetória única e irrepetível.

O perdão e a promessa são profundamente políticos, na medida em que só podem ser exercidos
em referência ao contexto da pluralidade humana[4]. A origem do perdão, contudo, ao contrário
da promessa, parece vir de paragem diversa da que conduz o espaço público, entendido como o
palco da igualdade entre as pessoas. O perdão nos remete a uma "economia da dádiva"[5], que
se pauta pela idéia de superabundância, pelo excesso, pela generosidade. Muito embora o
perdão tenha parentesco com a pena ao tentar por fim a algo que sem ele não terminaria
nunca[6], ele se diferencia da pena, na medida em que esta procura pautar-se por algum juízo
de proporcionalidade entre o bem juridicamente protegido e a punição imposta.

A incomparabilidade do perdão e o seu excesso é, sem dúvida, o que mais o aproxima do
teológico, mas que também, ao mesmo tempo, inaugura no plano mundano uma referência
transcendente, que não pode ser medida por uma equivalência. É uma dimensão de alteridade,
na qual o novo emerge a despeito das tentativas de reconhecê-lo e mapeá-lo. É uma via de
transmissão ao plano político e plural daquilo que nunca poderá ser totalmente representado.

Foi Derrida quem sinalizou para a grande importância, no tema do perdão, de que seja
preservada uma pureza conceitual, um conceito puro de perdão:

 

Não se deve manter que um ato de perdão digno deste nome, se é que ele existe, deve perdoar o imperdoável, e sem condições? Mesmo se essa radical pureza possa
parecer excessiva, hiperbólica, louca? Porque se eu digo, como penso, que o perdão é louco, e que ele deve manter uma loucura do impossível, não é certamente para
excluí-lo ou desqualificá-lo[7].

 

Derrida afirma que quando o perdão está a serviço de alguma finalidade, por mais nobre que ela
seja, como a reconciliação nacional, o estabelecimento da normalidade e a busca da paz social,
seja através de um trabalho de luto, terapia, ou "ecologia da memória", e também quando o
perdão exige condições como a reparação, a justiça, o arrependimento e a revelação da
verdade, então o perdão não é puro. Em qualquer esfera política ou jurídica é inevitável a
impureza do perdão quando ele surge[8]. O perdão, por excelência, diz Derrida, é heterogêneo
ao político e ao jurídico. E é exatamente por isto que ele pode surpreender ambos, demarcando
uma interrupção, uma ruptura, um salto.

Ao estabelecer o perdão puro em sua impossibilidade e loucura, porém, Derrida não quer afastá-
lo de uma vez por todas da ordem mundana, nem renegar a realização de qualquer política de
memória, julgamentos ou a pertinência de conceitos jurídicos como o dos crimes contra a
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humanidade. A referência ao perdão puro é necessária para manter sempre na ativa a
imprescindível instância crítica nos planos político e jurídico, pois por trás de uma cena de
perdão, de um pedido de desculpas, de uma reparação, de uma anistia ou de um apelo à
reconciliação está sempre à espreita algum interesse não declarado, seja ele o de facilitar outros
objetivos estratégicos, o de escapar da prisão ou o de não se indispor com setores poderosos da
sociedade. Pelas fendas impuras do perdão é que o esquecimento pode se alojar, pois o perdão
puro exige algo como uma memória integral[9].

A institucionalização do perdão, ademais, afasta a relação que é essencial para defini-lo em sua
pureza, aquela que se dá entre o algoz e a vítima. Esse plano é alheio ao direito e à política, é
indevassável aos seus mecanismos e instituições. É o face a face do perdão, que permanece
sempre um mistério para a compreensão[10] e uma exclusividade da vítima em sua solidão
absoluta, onde talvez durma um excesso sem sentido e sem condições. Essa dimensão
permanece alheia à esfera pública, mas pode lhe servir de referência.  

Quando o perdão alcança a esfera institucional, há sempre um forte risco de que ele, e nisto
podemos incluir os mecanismos transicionais[11] de um modo geral, seja apenas uma cortina de
fumaça para conveniências políticas, alheias à preocupação com a preservação e o respeito aos
direitos humanos. A cena do direito internacional bem explicita este risco ao mostrar que os
tribunais internacionais e a legislação internacional humanitária podem recair com maior, menor
ou quase nenhuma expressão sobre os governantes e seus agentes a depender do maior ou
menor poder do Estado envolvido[12].

Tais dificuldades revelam simplesmente que o campo mundano, palco da política e do direito, é
um campo de luta, no qual a ação responsável e crítica deve se mirar para buscar o seu espaço.
Não existe uma fórmula mágica ou abstrata para confrontar o passado de violência e a sua
repercussão no presente. As transições políticas e sociais devem sempre ser analisadas em sua
concretude, pois é ali que se encontram as medidas dos mecanismos transicionais a serem
aplicados e das decisões necessárias e responsáveis. E mesmo assim, como ressalta Derrida,
"nunca se está certo de se ter feito a escolha justa; nunca se sabe"[13].

O perdão incondicional e o perdão condicional, afirma Derrida, são irredutíveis em relação um ao
outro, mas são também indissociáveis. Sem o horizonte do perdão incondicional, o perdão
condicional fica sem sentido, mas, por outro lado, é através de inúmeras condições ditadas
concretamente que o perdão pode se tornar efetivo, histórico, real.

 

É entre esses dois pólos, irreconciliável mas indissociável, que as decisões e as responsabilidades devem ser tomadas[14].

 

Quando se transpõe o discurso do perdão para o plano da política e do direito,  não se pode,
portanto, pretender a concretização de um perdão literal apresentado em sua completa
extensão. O perdão é da ordem do particular e do irrepresentável. Mas isto não impede que ele
se irradie para o campo do coletivo, da esfera jurídico-normativa e das políticas públicas. É para
isto que Ricoeur acena quando trata do perdão difícil e, percebe, por exemplo, que o ato de
perdoar alguém pelo cometimento de um crime contra a humanidade[15] não deve ser visto
como um substituto para o perdão que eventualmente as suas vítimas poderiam conceder, mas
sim como um correlato do respeito, devido no plano da fratria, do reconhecimento que estrutura
a convivência entre todos que perfazem a pluralidade social[16].  

A proximidade entre o perdão e o respeito já estava consignada na obra de Hannah Arendt. Ela
afirma que se fosse apenas o amor que permitisse o perdão, não poderíamos relacioná-lo ao
plano da política, pois o amor é extramundano, particularíssimo, e essencialmente anti-político.
O que permite inserir o perdão na esfera dos negócios humanos é o respeito, algo que nos
remete à fratria aristotélica, a uma amizade sem proximidade e sem intimidade. É "uma
consideração pela pessoa, nutrida à distância que o espaço do mundo coloca entre nós"[17].
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Ricoeur avança nessa intuição básica de Hannah Arendt ao se concentrar mais no agente do ato
que se trata de perdoar do que no ato em si. O foco recai mais sobre o desligamento do agente
em relação ao seu ato do que sobre a necessidade de se deixar à margem ou esquecer o ato
que ele cometeu[18].

Essa preocupação de Ricoeur com o agente não é gratuita, ela faz parte da própria estrutura da
sua obra filosófica. Em Si mesmo como um outro[19], Ricoeur indica dois sentidos diferentes
para o "si": o que aponta para o mesmo (o same do inglês, o gleich do alemão, ou o idem do
latim) e o que indica a ipseidade (o self do inglês, o Selbst do alemão, o ipse do latim). Assim,
de um lado, tem-se a identidade-idem, que traz à tona a figura do mesmo ou da mesmidade,
de outro lado, tem-se a identidade-ipse, que aponta para a figura do ipse ou da ipseidade.
Enquanto, no primeiro caso, com relação à pessoa, prevalece a pergunta "o quê?", no segundo,
abre-se o espaço apropriado para a questão "quem?". Ambas as espécies de identidade
configuram-se enquanto modos de permanência no tempo.

A mesmidade indica o retorno do mesmo ao longo do tempo, ou seja, a sua estabilidade e
durabilidade. Para representar esta forma de identidade, Ricoeur utiliza o termo caráter e o
define como "o conjunto das marcas distintivas que permitam reidentificar um indivíduo humano
como o mesmo"[20]. O caráter vai sendo adquirido com o hábito, transformando toda a
inovação (ipse) que surja ao longo do tempo em algo que possa ser reconduzido ao mesmo.

Podemos dizer que o caráter se aproxima da promessa, pois o que está em evidência é aquilo
que pode permanecer, a estabilidade inerente à noção de identidade. Contudo, na medida em
que esse enfoque vai prevalecendo, a promessa tende a cristalizar-se e o caráter a se fechar em
si mesmo. Para contrabalançar essa identidade auto-referente, entra em cena a ipseidade, isto
é, a demarcação do caráter novidadeiro, criativo, imprevisível e existencial do sujeito. 

Neste plano, o si é identificado muito mais com a palavra dada do que com o caráter. A
identidade aqui não se confunde com algo que possa ser simplesmente reificado ou percebido
em geral, mas atrela-se de maneira incontornável ao "quem", traduz muito mais a idéia de
existência do que de substância. A permanência no tempo deste tipo de identidade revela
sempre a necessidade de uma manutenção de si mesmo, de uma consciência que, ao mesmo
tempo em que é determinada pela palavra que a formou e pela palavra que formula, possui
consciência desta situação. Mesmidade e Ipseidade estabelecem, portanto, uma dialética vital
para a caracterização e a existência do sujeito em seu agir. É graças à ipseidade que o agente
pode se desligar do seu ato.

 

Finalmente, tudo se decide na possibilidade de separar o agente de sua ação. Esse desligamento marcaria a inscrição, no campo da disparidade horizontal entre a
potência e o ato, da disparidade vertical entre o muito alto do perdão e o abismo da culpabilidade. O culpado, que se tornou capaz de recomeçar, tal seria a figura desse
desligamento que comanda todos os outros. (...)  separar o culpado de seu ato, ou em outras palavras, perdoar o culpado sem deixar de condenar sua ação, seria perdoar
um sujeito outro que não aquele que cometeu o ato[21].

 

O perdão como referente último ou como fruto do amor é incondicional, ele é filho da
superabundância, da generosidade. Já o perdão entendido como respeito ou consideração exige
a condição de que se possa desligar o agente do seu ato. Para que tal seja possível, contudo, é
indispensável que haja o arrependimento.

Não se trata de auscultar os sentimentos do genocida ou do torturador para saber se ele
sinceramente se arrepende dos seus atos abomináveis, mas sim de exigir da sua parte o devido
reconhecimento do caráter hediondo dos seus atos, saindo da perversidade do negacionismo e
demarcando em letras garrafais no espaço público a monstruosidade, a violência e o
injustificável do sofrimento que causou. Trata-se, antes de tudo, de uma valorização do
sofrimento da vítima, de um ato de contrição que introduz o algoz no luto das suas vítimas. Sem
o arrependimento, o agente não se desvincula do seu ato, continua, por assim dizer, a mesma

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-RS - Pontfícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

1422



pessoa.

 

Sob o signo do perdão, o culpado seria considerado como capaz de outra coisa além de seus delitos e faltas. Ele seria devolvido à sua capacidade de agir, e a ação, à de
continuar. É essa capacidade que seria saudada nos mínimos atos de consideração nos quais reconhecemos o incógnito do perdão encenado na cena pública. Finalmente,
é dessa capacidade restaurada que a promessa que projeta a ação para o futuro se apoderaria.  A fórmula dessa fala libertadora, abandonada à nudez de sua
enunciação, seria: tu vales mais que teus atos[22].

   

Desligar o agente do seu ato, porém, não significa apagar este último. Esse desligamento implica
na constituição de uma dívida sem a culpa que a ela se atrelava. A dívida permanece como a
memória de uma tragédia, como reconhecimento e herança que deve pautar as promessas
futuras[23].

 

 

 

 

Anistia sem amnésia

 

A projeção mais conhecida da figura do perdão para a esfera jurídica é a da Anistia. A sua
caracterização tem sido, contudo, dissociada tanto da memória quanto do arrependimento,
trocando o reconhecimento pelo esquecimento. Isto é palpável quando nos debruçamos sobre o
processo transicional brasileiro em relação à sua última ditadura.

Desde que foi editada, a Lei de Anistia de 1979 tem servido para impedir o reconhecimento, a
memória e a possibilidade do arrependimento público, estimulando, portanto, a repetição da
violência pela atuação das forças de segurança pública, o negacionismo dos crimes contra a
humanidade cometidos e a impunidade como cultura institucional. É preciso, não obstante,
repudiar a Anistia como exercício de esquecimento de crimes contra a humanidade.  

Theodor Adorno demarcou incisivamente a imperiosidade da não repetição:

 

Hitler há impuesto a los hombres en estado de no-libertad un nuevo imperativo categórico:  orientar su pensamiento y su acción de tal modo que Auschwitz no se repita,
que no ocurra nada parecido[24].

 

O surgimento dos crimes contra a humanidade delineia uma ética negativa, isto é, não se sabe
exatamente como se deve agir, mas sim como não se pode agir. A referência de humanidade
deixa de ser o virtual ser humano que reúne em si todos os atributos inerentes à dignidade da
pessoa humana e passa a ser o concreto refugo humano, dos campos de concentração e dos
espaços atingidos pelo alastramento do seu padrão político. A memória torna-se a principal arma
contra a repetição[25].

Isto não significa, contudo, que se possa afirmar que a Anistia deve ser varrida do mundo
quando se defrontar com crimes contra a humanidade. Na África do Sul estabeleceu-se na
década de 90 um novo sentido para a Anistia: a Anistia sem esquecimento[26].

No contexto da transição da África do Sul para um regime pós-apartheid, partiu-se do
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pressuposto de que impor julgamentos penais aos criminosos de lesa-humanidade que apoiaram
a política delinqüente do apartheid poderia impulsionar uma verdadeira guerra civil, tal seria o
nível de ressentimento da maior parte da população negra contra os seus antigos opressores. A
saída encontrada foi suspender a ordem jurídica normal, que desembocaria nos julgamentos,
para colocar em ação um projeto de reconciliação que se estruturasse em dois grandes pilares: a
verdade e a voz das vítimas[27].

A Comissão se dirigia ao povo e por ele era permeada. Para que a verdade dos crimes do
apartheid fosse revelada pelos seus agentes e para que se pudesse fortalecer o espírito de
reconciliação, optou-se pela concessão da Anistia. Independente de ponderações críticas que
possam ser feitas sobre a aceitação dessa saída restaurativa sul-africana, é indubitável que ela
sinaliza para uma possibilidade de se permitir a Anistia para crimes de lesa-humanidade, com a
condição de que a Anistia seja dissociada do exercício de esquecimento.

É no mínimo uma trapalhada histórica querer equiparar a Anistia sul-africana com a Anistia
brasileira, mas é exatamente o que o Ministro Cezar Peluso fez em seu voto na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 153[28]:

 

Não se trata aqui de um caso de auto-Anistia,  censurada pelos Tribunais Internacionais. Seria de auto-Anistia se tivesse provindo de um Ato Institucional ou de um ato
normativo equivalente, ela não proveio, ela proveio de um acordo, como tantos outros celebrados no mundo, e dos quais, só para relembrar o caso que me parece mais

exemplar, o da África do Sul, que também concedeu uma Anistia ainda mais ampla que a nossa[29].            

   

Veja-se que na manifestação do Ministro vem a clara tentação de querer equiparar na moldura
conceitual do "acordo", casos tão distintos como são o da África do Sul e o do Brasil. Se a partir
dos mecanismos restaurativos praticados no contexto sul-africano é possível cogitar-se da não
realização de julgamentos penais para apurar crimes contra a humanidade, no caso brasileiro
não estão presentes razões que sejam semelhantes para que se possa abrir mão de tais
julgamentos. Os agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade e seus
mandantes no contexto da ditadura civil-militar brasileira[30] não só não se arrependeram
publicamente dos seus atos, como até hoje impedem o acesso a documentos públicos que
registram episódios não devidamente esclarecidos, insistindo no negacionismo (da política
sistemática de torturas, por exemplo[31]) e projetando-o para parcelas desavisadas da
sociedade brasileira[32]. Que espécie de perdão pode ser cogitado nesse contexto? Crê-se que
apenas aquele perdão registrado pelo Ministro Ayres Britto, um dos dois juízes que opinaram
pelo deferimento da ação, em uma das passagens mais inspiradas do seu voto, ocorrida
justamente quando leu trecho de um poema de sua autoria, intitulado A propósito de Hitler:

 

A humanidade não é o homem para se dar a virtude do perdão

A humanidade tem o dever de odiar os seus ofensores

Porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha

Convite masoquístico à reincidência[33]

 

Quando foi promulgada a Lei de Anistia em 1979 o Brasil ainda era refém da ditadura civil-
militar, que, iniciada em 1964 com um golpe de Estado, estendeu-se até o ano de 1985. As
prisões políticas, torturas, assassinatos, desaparecimentos, censura e outras arbitrariedades
continuavam a acontecer.

Em 01 de abril de 1977, o ditador Ernesto Geisel simplesmente impôs uma Emenda
Constitucional através do AI-5[34] pela qual o Congresso é fechado. O pretexto que utilizou para
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isto foi a oposição do MDB[35] a um projeto de reforma judiciária patrocinado pelo governo. O
MDB alegava que não fazia o menor sentido a reforma sem a revogação do AI-5 e da Lei de
Segurança Nacional. Assim, fazendo uso do AI-5, Geisel baixou o que ficou conhecido como o
"pacote de Abril"[36].

O pacote consistiu em uma série de reformas constitucionais no campo eleitoral com o
indisfarçado objetivo de tornar a ARENA, partido de suporte da ditadura militar, imbatível nas
próximas eleições, a saber: passa a ser exigida apenas a maioria simples; todos os governadores
e um terço dos senadores seriam escolhidos indiretamente, nas eleições de 1978, por colégios
eleitorais estaduais que incluíam os vereadores, o que bastava para assegurar com folga a
vitória da Arena nestes colegiados; os deputados federais teriam o seu número demarcado com
base na população e não no total dos eleitores registrados, o que na prática aumentava o
número de parlamentares relacionados às regiões do país nas quais o apoio à ditadura era
maior.

 Em 1977 o Congresso foi fechado tendo as regras da sua composição manipuladas com base no
Ato Institucional Nº 5, para que nunca fosse possível a aprovação de um projeto de lei que
contrariasse os interesses do governo ditatorial. O resultado disto foi que o projeto da Lei de
Anistia enviado pelo governo Figueiredo ao Congresso Nacional foi aprovado sem que nenhuma
das objeções feitas pela oposição fossem admitidas em qualquer etapa do processo, portanto
sem nenhum acordo digno deste nome.

A Anistia no Brasil foi alcançada graças a uma especial conjunção de fatores, dentre os quais se
destacam visivelmente as lutas populares pela Anistia[37], o cenário econômico fortemente
desfavorável ao governo[38] e os próprios interesses do governo ditatorial[39]. Muito embora a
Anistia em 1979 tenha permitido o início da redemocratização do país, o retorno dos exilados, a
libertação de muitos presos políticos e a criação de novos partidos políticos, ela também
contribuiu para lançar um espesso véu de esquecimento sobre os crimes contra a humanidade
cometidos pelos ditadores e seus sequazes, o que se deu especialmente com o estabelecimento
da auto-Anistia e da exclusão da Anistia daqueles que foram condenados pela participação na
resistência armada.     

 

Considerações Finais

 

É difícil prever quais serão os rumos da transição democrática brasileira sem que se faça o claro
reconhecimento público dos crimes contra a humanidade ocorridos no Brasil. Em outro trabalho
procurou-se mostrar como a não aplicação dos mecanismos transicionais necessários ao
contexto brasileiro está intimamente atrelada ao alto índice de violação dos direitos humanos por
parte das forças de segurança pública do país[40].

Atualmente, pode-se perceber uma divisão no interior do governo federal brasileiro quanto ao
tema. Enquanto há setores que se negam a fornecer qualquer informação ou documento que
comprove os abusos praticados durante a ditadura ou dê notícias do paradeiro dos
desaparecidos políticos, como é o caso principalmente das Forças Armadas brasileiras, há outros
setores que têm se empenhado na concretização de políticas de memória, especialmente a
Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH e a Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça.

Em sua missão de julgar os pedidos de reparação econômica e moral dos perseguidos políticos,
a Comissão de Anistia vem empreendendo as Caravanas da Anistia, passando por todos os
Estados brasileiros e realizando julgamentos em lugares públicos e espaços educativos, como
Universidades, Colégios, Prefeituras, Assembléias, entre outros, nos quais, além de conceder as
reparações aos que foram perseguidos políticos, realiza o pedido de desculpas oficiais do Estado.
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A Comissão também tem se envolvido em outros projetos de memória, como a construção do
Memorial da Anistia Política em Belo Horizonte-MG e a promoção de eventos acadêmicos e
publicações, dentre as quais se destaca a Revista de Anistia Política e Justiça de Transição.

Em 2007, foi publicado o livro "Direito à Verdade e à Memória", que contém os resultados do
trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída em 1995 no seio da SEDH,
e que, pela primeira vez, assume no interior do discurso oficial o terrorismo de Estado. A SEDH,
ademais, vem concretizando outras importantes publicações e ações em prol da memória política
do país. Uma das mais conhecidas foi justamente a implementação da Diretriz sobre o Direito à
Memória e à Verdade no III Programa Nacional de Direitos Humanos. O que se viu por ocasião
do lançamento deste Programa, amplamente discutido em fóruns municipais, estaduais e
nacionais, foi uma forte reação oriunda dos mesmos setores sociais que apoiaram a realização
do golpe no Brasil, a saber, latifundiários, setores conservadores da igreja, empresários, militares
e a grande mídia. O governo viu-se premido por esta reação e preferiu não dar prioridade ao
tema do resgate da memória política no país, concedendo na mudança do texto do Programa
original e em vários outros pontos simbólicos de capitulação diante de uma vontade autoritária e
ainda com muita influência no país.

            Finalmente, o julgamento da ADPF 153 no STF é a grande prova do quanto ainda se
está longe no Brasil de uma verdadeira ruptura com o passado autoritário. A ditadura no Brasil
teve uma característica muito particular. Ela se preocupou em maquiar seus desmandos e suas
práticas ditatoriais com um manto ou simulacro de legalidade. Este fato causou a sensação entre
muitos dos juristas brasileiros de que a Constituição de 1988 foi o fruto de um processo
"natural" e de continuidade com a "legalidade" aqui instituída à base de Atos Institucionais[41].

            O capítulo da Anistia no Brasil ainda não está, todavia, encerrado. Nos dias 20 e 21
maio de 2010 foi realizada a audiência de julgamento do Caso n.º 11.552 -  Julia Gomes Lund e
outros vs Brasil - no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este ficou conhecido
como o caso Araguaia, visto que pede a condenação do Estado brasileiro pela não abertura dos
arquivos e pela não revelação do paradeiro dos desaparecidos políticos da Guerrilha do
Araguaia[42].

A ação foi provocada pela insistente e heróica militância dos familiares dos mortos e
desaparecidos na guerrilha, tendo sido encampada pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e finalmente aceita pela Corte. Com relação especificamente ao tema da Anistia, uma
provável condenação do Brasil no âmbito da OEA criará um verdadeiro descompasso entre a
posição manifestada pelo Supremo Tribunal Federal e as determinações que serão estabelecidas
na sentença condenatória, visto que a Anistia, ainda mais quando é auto-Anistia, não pode,
segundo jurisprudência já consolidada na Corte, servir de empecilho para o devido
processamento de crimes contra a humanidade.

No caso brasileiro, por tudo o que se apontou, e em especial pela recusa na apuração dos fatos
e na responsabilização dos agentes ditatoriais que cometeram crimes de lesa-humanidade, ainda
é muito remota a possibilidade da reconciliação nacional. Sem políticas maciças de memória e
sem uma mobilização política capaz de deflagrá-las, o Brasil estará ainda distante do seu
necessário processo de transição democrática.        
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janeiro de 2010. Entre outros pontos, o Programa previa a criação de uma Comissão da Verdade
e outras medidas com o objetivo declarado de "promover a apuração e o esclarecimento público
das violações de Direitos Humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no
Brasil no período fixado pelo art. 8o do ADCT da Constituição a fim de efetivar o direito à
memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional" (Brasil. Decreto Nº 7.037 de
21 de Dezembro de 2009. Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820749/decreto-7037-09). A reação logo se fez sentir
diante da ameaça dos Comandantes das três Forças e também do Ministro da Defesa Nelson
Jobim em colocarem os seus cargos à disposição. Outros setores da sociedade, os mesmos que
apoiaram o golpe em 1964, também atacaram este e outros pontos do Programa. Diante da
pressão, o Presidente Lula decidiu determinar a alteração dos pontos polêmicos do Programa, e,
entre outras mudanças, eliminar a expressão "praticadas no contexto da repressão política
ocorrida no Brasil". Ressalte-se que o Ministro Nelson Jobim defendia à época que o nome da
Comissão de Verdade fosse "Comissão de Verdade e Reconciliação", mas ao mesmo tempo
repudiava qualquer possibilidade de julgamento dos agentes públicos que praticaram crimes
contra a humanidade durante a ditadura, defendendo, ainda, que fossem também apurados os
eventuais crimes cometidos pela resistência armada (CATANHEDE, Eliane. Jobim vai cobrar de
Lula a revisão do programa. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 jan. 2010. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0901201004.htm . Acesso em 25 de julho de 2010).

[2] Em Ricoeur, Derrida e Arendt, três grandes autores que se aprofundaram na temática do
perdão, é visível a articulação com categorias oriundas da tradição teológica judaico-cristã. Ver:
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François [et al.
]. Campinas: UNICAMP, 2007. p.463-512; ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução
de Roberto Raposo. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.248-259; DERRIDA,
Jacques. On cosmopolitanism and forgiveness. London; New York: Routledge, 2001;
DERRIDA, Jacques. O perdão, a verdade, a reconciliação: qual gênero? In: NASCIMENTO,
Evandro (Org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo: Estação Liberdade,
2005. p.45-92. Em estudo importante para a temática, Luci Buff bem evidencia esse
entrelaçamento teológico presente nas obras dos autores acima referidos. Ver: BUFF, Luci.
Horizontes do perdão - reflexões a partir de Paul Ricoeur e Jacques Derrida. São Paulo:
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - EDUC, 2009. 

[3]Em seu livro, François Ost utiliza ambas as expressões para nomear dois capítulos específicos,
um voltado para o perdão e outro para a promessa. Ver: OST, François. O tempo do Direito.
Tradução de Pedro Henriques. Lisboa: 2001. p.139-196;  p.197-317.

[4] Para Arendt, como se sabe, quem introduziu o tema do perdão nos negócios humanos foi
Jesus Cristo (ARENDT, op.cit., pág.250-251).

[5] BUFF, op.cit., p.61.

[6] ARENDT, op.cit., p.253.

[7]Tradução nossa. No original: "Must one not maintain that an act of forgiveness worthy of its
name, if there ever is such a thing, must forgive the unforgivable, and without condition? (...)
Even if this radical purity can seem excessive, hiperbolic, mad? Because if I say, as I think, that
forgiveness is mad, and that it must remain a madness of the impossible, this is certainly not to
exclude or disqualify it" (DERRIDA, On cosmopolitanism and forgiveness, p.39).  

[8] DERRIDA, op.cit., p.31-32.

[9]NASCIMENTO, Evandro. O perdão, o adeus e a herança em Derrida - atos de memória. In:
NASCIMENTO, Evandro (Org.). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. São Paulo: Estação
Liberdade, 2005. p.24.   
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[10] Derrida comenta o depoimento, prestado diante da Comissão de Verdade e Reconciliação
da África do Sul, de uma mulher cujo marido havia sido assassinado em meio à política
delinqüente do apartheid. Alguém lhe pergunta se ela está disposta a perdoar os assassinos do
seu marido, e ela responde: "Nenhum governo pode perdoar. [Silêncio.] Nenhuma comissão
pode perdoar [Silêncio] Somente eu posso perdoar. [Silêncio.] E não estou disposta a perdoar".
Diante desse fato, comenta Derrida que a "ordem do perdão transcende todo direito e todo
poder político, toda comissão e todo governo. Ela não se deixa traduzir, transportar, transpor na
língua do direito e do poder. É da competência da pura singularidade da vítima, unicamente de
sua solidão infinita" (DERRIDA, O perdão, a verdade, a reconciliação, p.75).

[11] Os mecanismos transicionais referem-se às políticas adotadas por um país ou sociedade na
transição de um regime autoritário para um democrático. Aqui destacam-se mecanismos como
Comissões de Verdade, Julgamentos por Violações de Direitos Humanos e Comissões de
Reparação às Vítimas. Também pode ser inserida toda e qualquer política de memória que se
concretize em atos públicos de desagravo, homenagem ou comemoração, assim como na
construção de monumentos, na mudança de nomes de ruas, avenidas e demais logradouros.  

[12] Para Derrida, o perdão puro, além de incondicional, deve ser também sem poder ou
soberania. Mostrando como a presença do poder pode macular a pureza do perdão Derrida
acena para a diferença de ênfase no combate aos crimes contra a humanidade cometidos em
Kosovo e os cometidos na Chechênia, também não deixa de lembrar a grande reticência dos
Estados Unidos em se submeterem às cortes internacionais e à legislação internacional,
especialmente quando são os seus interesses estratégicos que estão em jogo (DERRIDA, On
cosmopolitanism and forgiveness, pág.58). 

[13] Tradução Nossa. No original: "one is never sure of making the just choice; one never
knows" (DERRIDA, On cosmopolitanism and forgiveness, p.56).

[14] DERRIDA, On cosmopolitanism and forgiveness, p.56.

[15] O crime contra a humanidade foi inicialmente definido, no Acordo de Londres de 1945 (os
princípios de Nuremberg foram aprovados pela Assembléia Geral da ONU em 1950, vinculando,
portanto, o Brasil na qualidade de membro das Nações Unidas), em seu artigo 6º : "o assassínio,
extermínio, sujeição à escravatura, deportação ou qualquer outro ato desumano cometido contra
quaisquer populações civis, ou as perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos,
quando esses atos ou perseguições forem cometidos na seqüência de um crime contra a paz ou
de um crime de guerra, ou em ligação com estes crimes" (GARAPON, Antoine. Crimes que não
se podem punir nem perdoar - para uma justiça internacional. Tradução de Pedro Henriques.
Lisboa: Piaget, 2004.  p.24-25). A partir daí o conceito de crime contra a humanidade obteve um
franco desenvolvimento nos Estatutos e nas decisões dos Tribunais Penais Internacionais,
passando a figurar como uma categoria cada vez mais autônoma em relação à guerra. É
possível, sucintamente, identificar a constância de três elementos que o caracterizam: a) o
caráter inumano e hediondo do ato criminoso; b) a enunciação não taxativa da enumeração
destes atos; e c) o fato de que sejam praticados em meio a uma política de perseguição geral e
sistemática a uma parcela da população civil (INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL
JUSTICE - ICTJ. Parecer técnico sobre a natureza dos crimes de lesa-humanidade, a
imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de anistias. In: Revista Anistia Política e
Justiça de Transição, Brasília, n.1, p.352-394, jan.-jun. 2009. p.356-357). Desgraçadamente,
estes três aspectos têm se reunido cada vez mais em ações praticadas pelos governos nacionais
contra a sua própria população. Tais crimes são chamados de crimes contra a humanidade
porque eles visam à completa eliminação de parcela inerente à diversidade humana, expulsando
este grupo da comunidade política e atacando a base do que permite a própria existência da
política: a pluralidade humana. É o Estado que tem se revelado o principal autor dos crimes
contra a humanidade. E isto traz um agravante, pois é justamente o Estado quem deveria
proteger os seus cidadãos da violação dos seus direitos fundamentais. Essas já são razões de
peso para que não se incluam os crimes contra a humanidade nos contornos técnicos, teóricos e
dogmáticos do direito penal, visto que exorbitam claramente dos contornos nacionais e da
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disciplina relativa aos crimes comuns.   

[16] RICOEUR, op.cit., p.496.

[17]ARENDT, op.cit., p.255.

[18] RICOEUR, op.cit., p.497.

[19]No trecho que segue recupera-se parte da explicação apresentada em outro artigo sobre a
reflexão de Ricoeur a respeito do agente e, em especial, da noção de ipseidade. Ver: SILVA
FILHO, José Carlos Moreira da. Pessoa humana e boa-fé objetiva nas relações contratuais: a
alteridade que emerge da ipseidade. In: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. PEZZELLA, Maria
Cristina Cereser (orgs.). Mitos e rupturas no direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2008. p.291-323.

[20] RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991. p.144.

[21] RICOEUR, A memória, a história, o esquecimento, p.500.

[22] RICOEUR, op.cit., p.501.

[23] RICOEUR, op.cit., p.509.

[24] ADORNO, Theodor W. Dialectica negativa. Tradução de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid:
Akal, 2005. p.334.

[25] Sobre a explicitação do dever de memória, apoiado principalmente na obra de Paul Ricoeur
e relacionado ao contexto da transição política brasileira pós-ditadura ver: SILVA FILHO, José
Carlos Moreira da. Dever de memória e a construção da história viva: a atuação da Comissão de
Anistia do Brasil na concretização do Direito à Memória e à Verdade. In: SANTOS, Boaventura de
Sousa; ABRAO, Paulo; MacDowell, Cecília; TORELLY, Marcelo D. (Orgs.). Repressão e
Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro - Estudos sobre Brasil, Guatemala,
Moçambique, Peru e Portugal. Coimbra: Universidade de Coimbra; Brasília: Ministério da Justiça,
2010. p.185-227.

[26] Tal aspecto é demarcado na obra de François Ost que pensa "na Comissão Verdade e
Reconciliação criada na África do Sul por ocasião da abolição do regime de apartheid: nestes
casos, pretendem-se estabelecer os factos e actos que tiveram lugar ao longo do período
anterior, não para punir os culpados, mas pelo direito à verdade. Assim, ninguém ignora aquilo
que se passou e quem tomou parte nisso; o passado não é manipulado e o silêncio não é
imposto à história. Acontece apenas que, por razões superiores, o perdão é concedido aos
responsáveis, pelo menos em certas condições. (...) Como no processo de Orestes, a opção
tomada a favor de um futuro reconciliado não se paga com o preço da amnésia; pelo contrário,
é por ter sido feito um gesto forte de memória que o perdão e, logo, a libertação dos espíritos,
pode intervir sem temer o regresso permanente do recalcado" (grifos do autor) (OST, op.cit.,
p.187).

[27] TELES, Edson Luís de Almeida. Brasil e África do Sul: os paradoxos da democracia -
memória política em democracias com herança autoritária. 2007. 153f. [Tese de Doutorado] -
Curso de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo - USP. São Paulo. 2007.  p.102-103.

[28]Nesta ação a Ordem dos Advogados do Brasil pretendeu que o Supremo Tribunal Federal
firmasse uma interpretação restritiva ao Art. 1º, §1º da Lei 6683/79, a Lei de Anistia
promulgada durante o governo de João Baptista Figueiredo. Diz o referido dispositivo:

"Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes
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eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração
Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com
fundamento em Atos Institucionais e Complementares.

        § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.

        § 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal" (Brasil. Lei N. 6683 de 28 de
agosto de 1979. Disponível em:
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/polei6683.htm .
Acesso em 25 de julho de 2010).

 

A interpretação prevalecente até hoje é a de que ao utilizar a expressão "crimes políticos ou
conexos com estes" a lei anistiou não apenas os perseguidos políticos, mas também os agentes
públicos que tenham cometido crimes de lesa-humanidade na perpetração dessas perseguições.
O intuito da OAB era o de provocar o STF a dizer que a Anistia não deve ser estendida para
estes casos. A ação foi interposta em outubro de 2008 e julgada nos dias 28 e 29 de abril de
2010, com o resultado de sete votos a dois pelo indeferimento da ação.

Em outro artigo, analisa-se a decisão do STF mais detalhadamente, aprofundando-se,
igualmente, o conceito de crimes contra a humanidade. Ver: SILVA FILHO, José Carlos. Moreira
da. O Julgamento da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal e a Inacabada Transição
Democrática Brasileira. In: PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao
desenvolvimento. São Paulo: Fórum, 2010. no prelo.

[29]Até a conclusão deste artigo, o voto do Ministro Cezar Peluso não havia sido publicado, mas
está disponível através de vídeo no sítio eletrônico do you tube. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=bK2Hpfnk2Qg . Acesso em 28 de junho de 2010.

[30] Assim denominada para que não se perca de vista que os militares não teriam tomado e
mantido o poder sem o apoio de diferentes setores da sociedade civil (empresários, igreja,
latifundiários, imprensa, judiciário).

[31] Um exemplo paradigmático de tal atitude está na entrevista concedida pelo General
Maynard Marques Santa Rosa ao Jornal Folha de São Paulo, publicada em 17 de maio de 2010.
Quando perguntado sobre a tortura durante a ditadura militar no Brasil, respondeu: "Nunca foi
institucionalizada, é um subproduto do conflito. A tortura começou com os chamados
subversivos. Inúmeros foram justiçados e torturados por eles próprios, porque queriam mudar
de opinião. A tortura nunca foi oficial" (FERRAZ, Lucas; CATANHEDE, Eliane. Entrevista Maynard
Marques Santa Rosa. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 maio 2010).

[32] Tal contexto revela a inutilidade das advertências feitas por Cezar Peluso, Carmem Lúcia,
Eros Grau e Celso de Mello, no julgamento da ADPF 153, no sentido de que a Anistia aos
torturadores não impedirá o esclarecimento da verdade histórica e política. É duvidoso que sem
a possibilidade de uma investigação criminal os agentes públicos que cometeram crimes de lesa-
humanidade venham a se revelar diante de uma eventual Comissão da Verdade. Os votos de
Eros Grau, Carmem Lúcia e Celso de Mello podem ser acessados, respectivamente, nos
seguintes endereços: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153CL.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF153CM.pdf (Acesso em 28 de
junho de 2010).

[33] Até a conclusão deste artigo, o voto do Ministro Carlos Ayres Britto não havia sido
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publicado, mas está disponível através de vídeo no sítio eletrônico do you tube. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=5ranNPsDDAk . Acesso em 28 de junho de 2010.

[34] O Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, ficou conhecido como "o golpe
dentro do golpe", visto que retirou todas as amarras legais que impediam as prisões arbitrárias,
as cassações, a censura e a eliminação dos opositores do regime ditatorial. Uma das medidas
mais radicais foi a suspensão da garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos ou
contra a segurança nacional. Foi precisamente após a edição deste Ato Institucional que, diante
da vedação de qualquer meio legal de oposição ao regime ditatorial, muitos movimentos de
oposição à ditadura decidiram enveredar pela luta armada (BRASIL. Secretaria Especial dos
Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à
verdade e à memória. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007.  p.26-27). 

[35] O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) era o partido de oposição consentida, sempre
retaliado e descaracterizado, contudo, por sucessivas cassações e suspensões de mandato. O
partido do governo era a ARENA (Aliança da Renovação Nacional).

[36]GRECO, Heloísa Amélia. Dimensões fundacionais da luta pela Anistia. 2009. 456f.
[Tese de Doutorado] - Curso de Pós-Graduação das Faculdades de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2009. p.370-374

[37]No ano de 1975 é desencadeada a campanha pela Anistia, com o lançamento do Manifesto
da Mulher Brasileira pelo Movimento Feminino pela Anistia. Este movimento começa forte em
São Paulo, conduzido por D. Terezinha Zerbini, e, de São Paulo, espalha-se por todo o país,
dando origem aos Comitês Brasileiros de Anistia. Decisiva também foi a mobilização dos próprios
presos políticos que, mediante greves de fome e forte interação com setores artísticos e
intelectuais, foram protagonistas deste processo (GRECO, op.cit., p.186-227).

[38]Durante o Governo Geisel (1974-1979) a alta do petróleo, a inflação galopante e o
renascimento dos movimentos sindicais foram suficientes para causar uma forte crise econômica
(SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Tradução de Mario Salviano
Silva.  8.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.349-354).   

[39] Todo o processo de distensão política, iniciado no Governo Geisel e terminado no Governo
Figueiredo, fazia parte de um plano engendrado pelo cérebro da Doutrina de Segurança
Nacional: Golbery do Couto e Silva. A Anistia, inclusive, fazia parte desse planejamento, assim
como a abertura ao pluripartidarismo. A intenção era manter intactos os princípios e diretivas da
Doutrina em um ambiente político razoavelmente "democrático". O pluripartidarismo, ademais,
poderia servir para desarticular o MDB, partido que havia ameaçado a hegemonia da ARENA nas
eleições de 1974 (SKIDMORE, op.cit., p.427).

[40] Ver: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Dever de memória e a construção da história
viva: a atuação da Comissão de Anistia do Brasil na concretização do Direito à Memória e à
Verdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; ABRAO, Paulo; MacDowell, Cecília; TORELLY,
Marcelo D. (Orgs.). Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro - Estudos
sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Coimbra: Universidade de Coimbra;
Brasília: Ministério da Justiça, 2010. p.185-227.

[41] Esta é a conclusão do brasilianista  Anthony W. Pereira em importante e recente publicação:
PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil,
no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

[42] No início dos anos 70 um grupo de 75 militantes do Partido Comunista do Brasil, o PC do B,
decidiu, em face do austero regime de exceção em vigor no Brasil, se instalar no norte do país,
em plena selva amazônica, na região conhecida como "bico do papagaio" (confluência dos
Estados do Pará, Maranhão e Tocantins), próxima ao Rio Araguaia, para a partir dali oferecer
resistência armada à ditadura militar. No início, se instalaram incógnitos na região e eram
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conhecidos pelos seus habitantes pelo nome de "paulistas" ou "povo da mata", estabelecendo
uma relação harmoniosa com a população local, oferecendo, inclusive, serviços de saúde,
fundando escolas e demais providências que o Estado brasileiro jamais havia tomado até então,
sendo esta região, à época, verdadeiramente abandonada pelas instituições públicas. Uma vez
que o exército descobriu a existência do foco guerrilheiro iniciou suas investidas na região. Em
uma seqüência de operações secretas que se desenrolaram por cerca de dois anos (de 1972 a
1974) o exército brasileiro envolveu o maior contingente até hoje mobilizado entre as suas
fileiras após a Segunda Guerra Mundial. Foram de 3 a 10 mil homens, com aviões, helicópteros,
carros de combate, embarcações de guerra, pára-quedistas, e demais equipamentos para
combater 75 guerrilheiros. Como o exército não conhecia a região, foi preciso uma infiltração na
população local com vistas a se conseguir mapear as bases guerrilheiras. Neste sentido, foi
fundamental a atuação do Major Curió, como ficou conhecido, ora obtendo informações
mediante disfarce de empreendedor e comerciante, ora atuando diretamente na repressão física,
morte e interrogatório tanto dos guerrilheiros quanto dos habitantes da região que pudessem
dar alguma informação útil. As ordens dadas pelo Presidente Emílio Garrastazu Médici era a de
não deixar sobreviventes. Os corpos dos guerrilheiros e guerrilheiras até hoje não foram
encontrados e as Forças Armadas se negam a abrir os seus arquivos. Os oficiais que atuaram na
época e que ainda vivem também se negam a dar as informações. Além dos guerrilheiros,
muitos lavradores e lavradoras humildes foram torturados e tiveram suas casas e seus parcos
bens destruídos. Alguns foram escravizados para servirem de guia aos militares dentro da selva,
outros resolveram colaborar em busca de vantagens. A Guerrilha do Araguaia é uma verdadeira
ferida aberta na história do Brasil, visto que, de todas as histórias da ditadura militar, é a que
está envolta em maior segredo e mistério, e que tem voltado à cena pública nos últimos anos, o
que se deve às ações judiciais movidas pelas associações de parentes e amigos das vítimas,
pela atuação de órgãos do governo como a Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão
de Anistia, além de algumas importantes publicações. As informações  até agora obtidas sobre a
Guerrilha do Araguaia são fruto de pesquisas desenvolvidas com base em documentos não
oficiais (até hoje não admitidos pelas Forças Armadas) e no Relatório Arroyo (relato de Ângelo
Arroyo, um dos pouquíssimos sobreviventes do grupo guerrilheiro). Há os livros de Hugo
Studart, A lei da selva, e o de Taís Morais e Eumano Silva, Operação Araguaia. A primeira
grande publicação oficial do Estado que admite a ocorrência da Guerrilha e traz informações
sobre o episódio é o livro Direito à Memória e à Verdade, que traz o resultado dos trabalhos da
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada à Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República. Há, por fim, os depoimentos que foram
recentemente colhidos pela Comissão de Anistia que se deslocou diretamente para a região com
alguns dos seus membros.
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ESTADO CRIMINOSO: A OPRESSÃO DE GÊNERO ENGENDRADA PELO SISTEMA
PENITENCIÁRIO 

CRIMINAL STATE: GENDER OPPRESSION ENGENDERED BY THE PRISON SYSTEM

Lillian Ponchio E Silva
Talita Tatiana Dias Rampin

RESUMO
Neste trabalho, analisamos a opressão de gênero decorrente da adoção, pelo Estado brasileiro,
de um paradigma carcerário androcêntrico. Lastreados em análises quantitativas, obtidos junto
ao Ministério da Justiça por meio do InfoPen, traçamos um panorama da população carcerária
brasileira e paulista, identificando um perfil hegemônico androcêntrico. Traçamos um perfil da
população carcerária do gênero feminino, indicando algumas de suas necessidades específicas.
Revelamos que o Estado brasileiro utiliza o paradigma hegemônico para estabelecer políticas
públicas. Denunciamos a criminalidade que o próprio sistema engendra contra a mulher
encarcerada, caracterizando a postura estatal como criminosa. Propugnamos pela adoção de
uma categoria distinta (exterioridade) para afirmar a alteridade negada.
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ABSTRACT
This paper analyzes gender oppression resulting from Brazilian state adoption of an androcentric
paradigm prison. Backed by quantitative analysis, obtained from the Ministry of Justice through
InfoPen, we draw a panorama of Brazil and Sao Paulo prison population, identifying a hegemonic
androcentric profile. We draw a profile of the female prison population, indicating some of their
specific needs. Reveal that the Brazilian state uses the hegemonic paradigm to establish public
policy. We denounce the crime that the system itself engenders against incarcerated women,
featuring the posture state as criminal. We support the adoption of a separate category
(external) to affirm the otherness denied. 
KEYWORDS: brasilian state; crime; prison system; gender and protection.

INTRODUÇÃO

 
Através do presente trabalho, pretendemos analisar a opressão de gênero desencadeada no Estado brasileiro, a partir da

adoção um paradigma carcerário androcêntrico.

A proposta que apresentamos vai ao encontro do questionamento levantado pelo professor José Eduardo Faria já no ano

de 1982: como é possível ao homem comum problematizar as informações recebidas ao nível das obrigações jurídico-políticas,

ordenando-as numa ação transformadora da realidade? (FARIA, 1982, 3). Esta indagação inseriu, no contexto original, a reflexão

das contradições da democracia liberal e suas implicações jurídicas. Nesta ocasião, nos apropriamos daquelas palavras para

inaugurar a investigação sobre o modo pelo qual o Estado tutela aqueles sujeitos que encontram-se encarcerados em

estabelecimentos penitenciários públicos.

A temática é excessivamente ampla, principalmente considerando a historicidade das formas de punição e, inclusive, dos

tipos penais. Por esta razão, restringimos nosso estudo, territorialmente, à hipótese brasileira e, temporalmente, ao século XXI.

Ainda assim o estudo comportaria variadas fontes e técnicas de análises, motivo pelo qual delimitamos, metodologicamente, a

pesquisa à análise comparativa quantitativa dos dados fornecidos pelo Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário

Nacional (DEPEN), nas duas últimas coletas estatísticas (junho e dezembro de 2009). Esta técnica logrou identificar,

territorialmente, o(s) local(s) de maior concentração carcerária no Brasil, para, então, traçar um esboço dessa realidade e confrontá-
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la com a nacional. Com espanto, constatamos que quase metade da população carcerária brasileira está em Estado de São Paulo

(39%), o que justifica nossa opção em comparar o panorama brasileiro (geral) com o paulista (específico).

Fruto dos debates promovidos no segundo semestre de 2009, pelo Professor Doutor Paulo César Corrêa Borges, na

disciplina “Tutela Penal dos Direitos Humanos”, no âmbito do curso de mestrado em Direito da Universidade Estadual Paulista

(UNESP), nossa análise problematiza a temática da violência sob um ponto de vista peculiar: a perpetração da violência contra a

população carcerária feminina brasileira a partir da imposição de um sistema e estrutura penal e penitenciária androcêntrico. A

adoção de um paradigma masculino, absoluto e uno quando da elaboração das políticas públicas carcerárias, oprime as pessoas do

gênero feminino e contribui para o incremento criminoso do seu processo de invisibilização.

O enfoque adotado vai ao encontro das preocupações em nós despertadas no ano de 2006, ocasião em que tivemos a

oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de um projeto de extensão universitária, denominado “Projeto Cadeia”, realizado

pelo Centro Jurídico e Social (CJS) da UNESP junto aos cursos de graduação em Direito e em Serviço Social. O projeto, ainda em

andamento, visa promover a assistência jurídica gratuita no único estabelecimento penitenciário feminino da região de Franca,

Estado de São Paulo: a Cadeia Pública de Batatais[1].

Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de estabelecer um contato direto com a população carcerária feminina da

região e vivenciar, embora como estagiária de advocacia, o que Julita Lemgruber[2], ao prefaciar a segunda edição de sua obra

“Cemitério dos Vivos” (1976), afirmou no século passado: “É impossível passar por uma prisão e sair sem marcas e feridas.

Acontece com todos. Com os que para lá são mandados, para cumprir uma pena. Com funcionários e visitantes. E, porque não, com

pesquisadores”.

A realidade prisional que nos foi revelada atingiu-nos sobremaneira no modo de pensar o direito e, em especial, o

sistema penitenciário. Atingiu-nos, também, em nossa essência humana. Deparamo-nos com um ambiente em que tudo parecia

carecer de reformas: a estrutura física envelhecida, suja e inadequada; o staff quantitativa e qualitativamente limitado, senão

inexpressivo; o gerenciamento ultrapassado, desleixado e, porque não, desumano; o ambiente fétido, estagnado e opressor; e até

mesmo as mulheres encarceradas, destituídas de sua própria identidade, abandonadas por suas famílias e amigos, ignoradas pelo

Estado e respectivos agentes políticos, enfim, esquecidas em sua condição humana.

A partir dessa experiência, observamos algumas falhas penitenciárias pontuais. A primeira constatação é a de que a

estrutura física prisional vigente é incapaz de fazer frente ao número de pessoas encarceradas. Sendo assim, a falta de vagas é uma

constante com a qual o sistema prisional convive. A segunda é a constatação da inadequação dessa mesma estrutura em servir de

morada digna para seres humanos. E mais. Essa estrutura e organização penitenciárias servem antes para a violação dos direitos

humanos e fundamentais do que à redução da delinqüência e violência.

Nesse sentido, uma inquietação nos acometeu. Parece haver um consenso doutrinário sobre a atual falência do sistema

prisional. As noticias que nos chegam informam-nos da existência de uma “crise” no sistema penitenciário. Corrupção, maus tratos,

rebeliões, fugas, organizações criminosas, todos estes problemas são apontados pela mídia como evidências de uma suposta falência

prisional. Contudo, partimos de uma premissa diversa. Se entendermos que “falido” é um adjetivo que qualifica a impossibilidade

de satisfazer adequadamente as obrigações assumidas, chegaremos à uníssona conclusão de que falido está, de fato, o nosso sistema

penitenciário, assim como também estão o nosso Direito, Estado, sociedade e, inclusive, a nossa própria condição humana. Mas, se

detivermos maior atenção sobre a realidade, tal como ela se nos apresenta, constataremos que o sistema prisional vigente não está

falido e, também, cumpre a contento todas as finalidades institucionais por ele assumidas.

O referencial teórico adotado encontra em Michel Foucault[3] e Erving Goffman[4] o lastro necessário para confirmar a

tese de que a aparente “falência” e “crise” do sistema prisional são, na verdade, características estruturais indispensáveis para que a

prisão atenda a contento os fins colimados: controlar os indivíduos encarcerados e conformar, de modo sistemático, a população

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1436



carcerária à deliquência desejada ou pré determinável.

Com Foucault, observamos que o assujeitamento do encarcerado pelo sistema ou poder, insere-se em um contexto de

disciplina, fixação de identidade e limitação das possibilidades do “ser”. A ação punitiva, que antes tinha como objeto o corpo do

sujeito, transfigura-se: o corpo não é mais o alvo principal da repressão penal. Os castigos físicos, outrora “espetáculos”, deixam de

ser admitidos como formas punitivas oficiais do Estado. Em seu lugar, surgem punições menos diretamente físicas e focadas mais

no “vigiar” do que no “punir”. Notamos, hoje, a atualidade de Foucault: o sistema é voltado para uma forma aprimorada da mesma

“arte de fazer sofrer”, porém, mais discreta, mais sutil, e talvez por isso mais eficiente em adestrar os corpos dóceis.

Goffman, por sua vez, promove uma análise micro sociológica desse mecanismo de poder. Em sua obra Presentation of

self in everyday life (1959), Goffman utiliza a metáfora da vida enquanto peça teatral para explicar o modo de “atuação” e os

“papéis” vividos pelos indivíduos em sociedade. Segundo o autor, nossa existência pressupõe o cumprimento de certas expectativas.

Cada indivíduo possuiria uma função, um papel, uma conduta e postura a ser exercida e assumida perante a sociedade.

Estigmatizado, o sujeito se vincula e é vinculado ao papel que lhe é impingido. Uma vez desvirtuada sua atuação (extrapolando ou

desviando sua conduta daquela que é dele esperada), o sujeito perde a legitimação para desempenhá-la[5].

O presente trabalho pondera os estudos desses autores como pressupostos para o entendimento do processo de

mortificação do eu que ocorre nos indivíduos encarcerados. Entendemos, com Ana Gabriela Mendes Braga[6] e Alvino Augusto de

Sá, que a ordem institucional causa um impacto significativo sobre a identidade do preso, que será tão mais intenso quanto o for sua

vulnerabilidade. Nesse processo de prisionização o indivíduo penalmente condenado se sujeita a um duplo movimento: um de

desculturação (negação de uma cultura) e outro de aculturação (aceitação de uma nova cultura ou subcultura). É nesse momento que

podemos identificar um locus de violação de direitos e violência humana: o sistema faz com que o cidadão, preso, perca sua

identidade, sua individualidade, sua autonomia e sua vontade para, em seguida, configurá-lo segundo os seus interesses. É o sistema

penal e penitenciário atuando à margem da legalidade, gerenciando as ilegalidades existentes e produzindo a deliquência. Podemos,

inclusive, afirmar ser o sistema penitenciário criminoso e criminalizante.

Imbuídos dessas aspirações é que iniciaremos nosso trabalho. Na primeira parte, identificamos um pretenso perfil da

população carcerária brasileira e da paulista, ao menos em termos numéricos, o qual fundamenta e orienta a atuação do Estado

brasileiro quando da elaboração de políticas públicas penais e penitenciárias. Uma vez constatado que o paradigma hegemônico

vigente é androcêntrico, voltamos nosso olhar para o “Outro” não androcêntrico, ou seja, para a população carcerária feminina.

Igualmente, dimensionaremos quantitativamente o panorama nacional e o paulista, para, em seguida, esboçar as particularidades

desse “universo feminino”, identificando as necessidades específicas que esses sujeitos apresentam e que, portanto, demandam

atendimento, inclusive no cárcere. Após, problematizaremos o “ser mulher atrás das grades”. Revelaremos que a adoção, pelo

Estado, de uma ótica totalitária, na qual o “paradigma masculino” é o “ser absoluto”, institucionaliza a violência contra os direitos

fundamentais das mulheres encarceradas, oprimindo-as enquanto “minoria” e, por conseguinte, negando sua “alteridade”.

Nesse sentido, crucial foram as leituras das obras de Olga Espinoza[7], Judith Butler[8] e Julita Lemgruber, que trazem

a tona os problemas de gênero como instrumentos de subversão da identidade feminina. O mote, comum, é o cárcere enquanto

instituição total.

Nossa tentativa é vislumbrar uma aproximação entre a filosofia da libertação e o Direito, fomentando uma hermenêutica

e concepção da cidadania à luz de sua fundamentalidade no Estado Democrático de Direito brasileiro. Recorrendo a Michel

Miaille[9], buscaremos contribuir para “fazer aparecer o invisível”, a partir de uma categoria de exterioridade. Para tanto, cumpre

denunciar que o Estado, através de seu sistema e políticas carcerárias, voltadas única e exclusivamente ao paradigma masculino

hegemônico, impede a eficácia expansiva e extensiva dos direitos fundamentais, inclusive da cidadania que, sistematicamente

violada, não se concretiza atrás das grades.
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1 A “TOTALIDADE”: O PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA

 

O DEPEN mantém um Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen) que articula informações sobre o

sistema prisional brasileiro das diversas regiões que compõem o cenário nacional. Os últimos dados coletados, disponibilizados em

março de 2010, tomam por referência o segundo semestre de 2009, e revelam que o Brasil possui 417.112 pessoas encarceradas,

51.695 pessoas a menos do que as encontradas encarceradas no primeiro semestre do mesmo ano (468.807).

Os dados indicam, ainda, que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública possui capacidade para abrigar 294.684

pessoas, o que significa um aumento de 24.384 vagas em relação a junho de 2009 (270.300). Notemos, pois, um duplo movimento:

refluxo da população total carcerária (diminuição de 11%); avanço no número de vagas (aumento de 9,02%). Ainda assim, existe

um déficit de 122.428 vagas, ou seja, 41% do total.

Territorialmente, 53% desta população concentra-se na Região Sudeste, contra 16% no Nordeste, 15% no Sul, 9%no

Centro-oeste e 7% no Norte. Verificamos a seguinte distribuição da população carcerária nos Estados brasileiros (dez/2009):
 
Tabela 1: Distribuição da população carcerária nos Estados brasileiros[10]

 

O ranking das UFs de maior concentração carcerária apresenta, em dezembro de 2009, mudanças significativas em

relação a junho: São Paulo teve um aumento de 14.872 presos, passando de uma representatividade de 32% para 39% do total

nacional; em Minas Gerais o aumento foi de 13.325 presos (de 7% para 11,14%); no Paraná, 14.177 (de 5% para 8,97%); o Rio de

Janeiro, único Estado que apresentava superávit de vagas (sobravam 776), é agora um deficitária (faltam 2.819 vagas).

Constatamos que São Paulo, de longe, possui a maior expressão numérica em relação ao total nacional (39%).

Observando o ranking nacional, a população carcerária paulista é numericamente superior à soma dos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º colocados.

Contudo, em relação ao número de habitantes, é no Mato Grosso do Sul que encontramos o maior percentual (459,39 presos para

cada grupo de cem mil habitantes, contra 396,08 em São Paulo).

Embora os números não possam expressar em sua completude a dimensão humana do sistema prisional, podemos, a

partir da plataforma on-line do DEPEN, adquirir uma compreensão mais concreta de nossa realidade penitenciária, uma vez que o

InfoPen  disponibiliza regularmente dados atualizados e detalhados sobre a população carcerária e respectiva estrutura prisional. Foi

com base no formulário “Categoria e indicadores preenchidos”, referente a todas as UF’s, que elaboramos a seguinte tabela:
 

Tabela 2: Dados sobre a população carcerária brasileira

Com relação à categorização dos crimes, sejam eles tentados ou consumados, a distribuição pode ser assim retratada:

 
Gráfico 1: Perfil criminológico dos homens e mulheres encarcerados

 

Tendo por base os dados apresentados, o “perfil” da pessoa encarcerada brasileira poderia ser descrito como: cor de pele

parda; do gênero masculino; brasileiro nato; alfabetizado; com ensino fundamental incompleto; com trinta anos incompletos;

cometeu crime contra o patrimônio; cumpre pena de quatro a oito anos; em regime fechado; em cadeia pública; no sistema

penitenciário estadual.

 

1.1 O Sistema Prisional paulista

 

Conforme foi dito, São Paulo possui uma população carcerária de 163.815 pessoas, sendo capaz de abrigar 101.774
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presos. A superlotação das cadeias e penitenciárias paulistas é uma constante, já que o seu trabalha com um déficit de 60% de

vagas. Quanto à sua estrutura, precária, o sistema conta com 132 estabelecimentos penais, sendo 121 masculinos e apenas 11

femininos. Desses recintos, 77 são penitenciárias, 13 são colônias agrícolas, 38 são cadeias públicas e 4 são hospitais de custódia e

tratamento. Inexistem casas de albergados.

Os dados revelam ainda uma insuficiência no número de servidores penitenciários. São Paulo conta atualmente com

30.246 servidores, sendo que 1.862 pertencem ao quadro administrativo, 25.583 são agentes penitenciários (um agente para cada

grupo de 6,4 presos), 341 são assistentes sociais e 1.650 são profissionais da área da saúde (um profissional para cada grupo de

99,28 presos). Inexistem pedagogos ou professores contratados.

Quanto à estrutura física, a limitação não é diferente: existem apenas cinco módulos de saúde, dos quais apenas um é

especializado para o tratamento da saúde feminina. Inexistem creches ou berçários. Igualmente inexistem estabelecimentos

terceirizados.

A partir da análise do formulário “Categoria e indicadores preenchidos”, referente ao Estado de São Paulo, elaboramos a

seguinte tabela:

 
Tabela 3: Dados sobre a população carcerária paulista

 

Assim, um pretenso “perfil” da pessoa encarcerada paulista pode ser descrito como: branco; do gênero masculino;

brasileiro nato; alfabetizado; com ensino fundamental incompleto; com trinta anos incompletos; que cometeu crime contra o

patrimônio; cumpre pena de quatro a oito anos; em regime fechado; em penitenciária estadual.

 

1.2 O paradigma hegemônico carcerário: o “Um” ou “ser” masculinizado

 
A análise comparativa dos dados estatísticos da população carcerária brasileira com a paulista

permite-nos identificar o perfil predominante nessas duas esferas. Referido perfil, como será
oportunamente tratado, é tomado como “padrão” e acaba servindo de paradigma para o Estado perceber a
população carcerária e, inclusive, tomar decisões a ela relacionadas.

A maioria dos presos é: de cor de pele parda (BR 40,94%; SP 32%); possui de 18 a 24 anos (BR
30,95%; SP 29,82%); possui ensino fundamental incompleto (BR 42,80%; SP 37,54%); cumpre pena de 4
a 8 anos (BR 17,28%; SP 19,84%) em regime fechado (BR 41%; SP 49%) e em penitenciárias estaduais
(BR 66,93%; SP 62%).

Contrariando o que o senso comum nos leva a crer, a maioria dos presidiários possui alguma
instrução. O InfoPen indica 26.091 analfabetos (BR 6,25%; SP 3%), dos quais 1.076 são mulheres (BR
0,25%; SP 0,10%) e 25.015 são homens (BR 5,99%; SP 3,18%).

Esta primeira constatação chama atenção para o fato de que o preso paulista possui sim um grau
considerável de instrução, e, assim sendo, passou ao menos algum período de sua vida em escolas e esteve
em determinadas fases (infância e adolescência) sob os cuidados e tutela do Estado através de sua rede
pública de ensino. De imediato podemos pontuar uma forma ou momento incisivo de atuação estatal antes
do ingresso dessas pessoas no mundo do crime: a idade de formação escolar. Através do esboço de
políticas públicas, o Estado, querendo, pode atuar de forma efetiva na vida de seus cidadãos,
principalmente em momento de crucial importância não só para a formação de seu caráter, mas também
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para a erição de um espírito cívico e construção de um sujeito apto a ingressar no mercado de trabalho
com um grau mínimo de instrução, o que contribuiria para a redução de sua vulnerabilidade.

Podemos também identificar que a massa carcerária paulista é composta por brasileiros natos. São
403.868 brasileiros contra 3.155 estrangeiros. Destes, a maioria provém de países americanos (1.550),
seguidos de africanos (774), europeus (650) e asiáticos (169).

Quanto ao “perfil criminológico”, uma constatação assustadora: mais da metade dos presos cometeram crimes contra o

patrimônio (BR 52,20%; SP 63,33%). Adiantamos que neste aspecto homens e mulheres diferem qualitativa e quantitativamente.

Enquanto os homens, em sua maioria (BR 54%; SP 62,19%), cometeu crime contra o patrimônio, as mulheres estão presas devido

ao seu envolvimento com tráfico de entorpecentes (BR 48,13%; SP 38,47%), ressaltando que as mulheres representam cerca de 6%

da população carcerária (BR 5,8%; SP 6,76%).

Um dado que nos chama atenção é a idade média do preso paulista. Mais da metade (BR 57%; SP 54%) da população

carcerária ainda não completou 30 (trinta) anos. Embora essa maioria seja identificável entre as mulheres e homens, a distribuição

das presas por faia etária é quase homogênea, com pequenas variações, enquanto maciçamente os presos concentram na faixa de 18

a 24 anos.

Os dados falam pouco e muito, ao mesmo tempo. São números frios, talvez incertos, já que não sabemos o propósito a

que realmente servem, contudo, são números que não podem ser ignorados. São números, mas sua extensão na realidade não é

meramente quantitativa, mas, sobretudo, qualitativa, uma vez que é sobre esses dados que o Estado identifica um suposto “perfil”

carcerário e, com base nesse paradigma, traça suas políticas públicas de atuação. Uma vez identificado um “perfil”, este passa a

“ser”. Todos os demais perfis que não se adéqüem ou não correspondam àquele, “não-são”. Identificado o “Um” exclui-se o

“Outro”. Constrói-se um paradigma hegemônico a partir de estatísticas e em cima deste é que são pensadas, formuladas e

implantadas todas as políticas criminais. Inclusive as destinadas ao “Outro”.

No Estado de São Paulo, este “Um” é masculinizado, branco, instruído e “perturba” a sociedade em um “bem”

delimitado: o patrimônio privado. Fácil concluir pela inadequação de uma estrutura planejada para atender, conter e controlar este

“ser”, em servir a um “Outro” feminino, branco-pardo, instruído e que atua criminalmente a serviço do tráfico, submetida a este e

aos homens que o comandam. O convívio entre a dualidade ser/não-ser, um/outro, absoluto/parcial, não consegue ser harmônico.

Na verdade, essas categorias se sobrepõem umas as outras, sendo aquela mais vulnerável a submetida. Diante disso, uma categoria

vige hegemônica, enquanto, a outra, jaz submetida, oprimida.

A identificação do perfil do preso paulista é crucial ainda por servir de modelo ou padrão extensível aos demais Estados

da Federação. Afinal, se o Estado de São Paulo concentra a maior parte da população carcerária, é o preso paulista o paradigma

hegemônico nacional.

 
1.3 Primeiras considerações

 

Lastreados nos dados sócio-demográficos apresentados, podemos tecer algumas considerações
iniciais.

A primeira é que o sistema penitenciário nacional não possui vagas suficientes para abrigar,
sequer, os cidadãos já encarcerados. Convivemos com um déficit de aproximadamente 122.448 vagas, não
possuímos estrutura física para abrigar 30% dos presos que estão no sistema. Em termos práticos, isto
significa que as vagas existentes estão todas preenchidas e acabam recepcionando mais pessoas do que o
adequado. O reflexo inevitável dessa constatação é a superlotação das prisões brasileiras, em nível
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nacional e estadual. Aliás, cumpre lembrar que nenhuma das Unidades da Federação trabalha com vagas
suficientes.

Os dados observados de Estados nordestinos e do centro-oeste revelam que quanto mais centrais e
afastados os Estados se apresentem do eixo Rio – São Paulo, maior é o déficit de vagas nas prisões. A
título de exemplificação, encontramos, dentre o ranking das massas carcerárias mais populosas do Brasil
(tabela 1) Pernambuco com um déficit de 54% e Mato Grosso com 52%. Nestes Estados, a cada dois
cidadãos encarcerados, um o está de modo inadequado. Em SP, a realidade não é outra. O sistema paulista
trabalha com um déficit de 37,87%, ou seja, 62.041 vagas. Nesse Estado, talvez mais do que em outros, as
projeções dessas superlotações adquirem contornos mais notórios, pois a concentração da população
carcerária em SP (39%) é maior do que nos demais Estados, como PE (5,04%) e MT (2,65%).

Se SP é a maior expressão nacional em termos carcerários, podemos certamente fazer nossa
segunda consideração: as políticas carcerárias nacionais são traçadas com base na realidade paulista, que
coincide, em muitos aspectos, com a nacional. Assim, SP tornou-se o paradigma hegemônico em relação à
política criminal, seja em termos estruturais, seja em termos criminológicos. Quanto à estrutura, vários
problemas são identificáveis: insuficiência de servidores, falta de qualificação profissional, priorização da
segurança e vigília em detrimento da manutenção da saúde dos encarcerados, negação do direito ao
trabalho, carência de atividades direcionais.

Chamamos atenção para a precariedade da área da saúde: a superlotação acarreta um contato
físico direto entre os detentos não desejável, pois contribui para a disseminação de doenças contagiosas,
desde problemas dermatológicos tais como a sarna até doenças venéreas, como o HPV. A limitação de
recursos leva também a administração das penitenciárias a não disponibilizar aos seus presidiários
produtos de limpeza e de higiene pessoal, fato este que atua como catalisador da proliferação de um sem
número de patologias. Essa realidade aliada à insuficiência de profissionais da saúde é devastadora, e
acaba corroborando a violação da saúde como direito fundamental.

Drauzio Varella[11], em sua obra “Estação Carandiru”, relata sua experiência como médico no
complexo do Carandiru em 1989. Na época, a Casa de Detenção era o maior presídio do país, chegando a abrigar
7200 presos. O trabalhado realizado pelo médico contou com o apoio da Universidade Paulista (UNIP) e enfocou
o HIV (tratamento, prevenção, acompanhamento). Em seu relato, é possível dimensionar como a saúde é tratada
atrás das grades:

 
Não eram apenas os casos de AIDS e tuberculose, a clientela tornou-se variada: facadas,
acessos de asma, diabéticos, hipertensos, abscessos, craqueiros dispnéicos, paraplégicos
com escaras, epiléticos em crise, dermatites diversas (…)
Eu tinha que ser rápido: ouvir as queixas, palpar, auscultar, olhar, fazer o diagnóstico e
receitar o medicamento em cinco minutos no máximo. Sem errar, se possível. (…)
Inútil solicitar exames laboratoriais porque os resultados, quando vinham, não chegavam
a tempo de auxiliar na consulta. (…)
Dificuldades não faltavam. A medicação prescrita percorreria complicadas vias
burocráticas (…) Muitas vezes, como é característico no serviço público, existia fartura
de antibióticos e antivirais caríssimos, enquanto faltava aspirinas e remédio para sarna.
(...)
As doenças de pele, por exemplo, epidêmicas nas celas apinhadas, compreendiam a
dermatologia inteira: eczemas, alergias, infecções, picadas de percevejos, sarna e
muquirana (...)
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Nosso contato com as mulheres encarceradas em São José da Bela Vista corroboram o relato de
Varella. A cadeia em pauta possuía quatro celas de 6m² cada, e era destinado à uma população carcerária
flutuante de 45 a 60 pessoas. As celas eram dispostas uma ao lado da outra, em fila única, dispostas no
mesmo corredor. Ventilação, iluminação e água potável eram “luxos” com os quais o sistema penitenciário
“não podia arcar”. Amontoadas, as mulheres passavam a maior parte do tempo deitadas no chão
encostadas umas às outras. O ar estagnado aliado à precária higiene das presas e limpeza do local não
poderia acarretar outra conseqüência: doenças de pele, das mais variadas. A sarna reinava triunfante e a
maior reclamação das presas era a insuficiência de remédio para combater a “praga”. Aliás, as reclamações
eram ironicamente entonadas para sugerir que o remédio, quando existente, tinha destino certo: as
“queridinhas” do cárcere.

Outra consideração a ser feita é que o presidiário brasileiro é um cidadão em idade produtiva, já
que mais da metade dos encarcerados possui entre 18 e 29 anos de idade. Críticas a parte sobre os
impactos que este fato causa na realidade brasileira – mormente no que tange a condição social e
econômica das famílias dependentes destes detentos e que acabam sofrendo grande impacto em seu nível
de vida via reflexa ao encarceramento – centremos nosso olhar sobre o dia-a-dia desses cidadãos. São
raras as instituições que investem em programas de trabalho: somente 36.542 presos têm acesso a algum
tipo de trabalho interno ou externo ao sistema prisional e, quando os estabelece, o faz de modo
insatisfatório, já que o número de vagas oferecidas é insuficiente para alocar todo o contingente carcerário
e, principalmente, não atende as particularidades profissionais dos presos. Em relação ao primeiro
semestre de 2009 (41.863), notamos a diminuição de 5.321 vagas (13%) para laborterapia. Isso revela um
refluxo no fomento dessas atividades, fato este que revela a sua inconstância e, talvez por isso, sua baixa
eficácia frente aos presos.

Os trabalhos dispostos aos presos, além daqueles comumente dispensados à manutenção do
próprio prédio prisional (faxina, pequenos trabalhos burocráticos, cozinha, pequenos reparos), são muitas
vezes subempregos que atendem antes aos interesses do particular explorador dessa “mão de obra” do que
à própria legislação trabalhista. Má remuneração (quando existente), exploração e trabalhos artesanais
desinteressantes (costura de bolas de futebol, montagem de caixas, produção de malas-direta) constroem
as possibilidades de ocupação daqueles que têm a opção de trabalho.

O sistema prisional poderia também servir de paliativo para algumas insuficiências educacionais
constatadas a posteriori. Se o preso paulista possui baixa escolaridade, porque não aproveitar a
concentração populacional carcerária como lócus de atuação? Ora, se esses cidadãos estão todos reunidos
em uma só estrutura física, cumpre ao Estado fazer-se presente e inserir programas de formação escolar.
Se uma das funcionalidades da prisão é promover a ressocialização do preso, cumpre efetuá-la também
através do aperfeiçoamento profissional e instrução educacional. Ocorre que o Estado apresenta-se, no
cárcere mais do que em qualquer outro espaço público, ausente, ou no mínimo omisso, e somente 42.88
dos presos tem acesso a alguma atividade educacional.

 
2 A “ALTERIDADE”: O PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA

 
Se, por um lado, o Estado identificou como paradigma carcerário hegemônico o homem branco,

jovem, da zona urbana, com ensino fundamental incompleto, que cometeu crime contra o patrimônio e
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cumpre pena de quatro a oito anos de prisão em regime fechado, por outro, observamos que foi excluída
grande contingente de pessoas encarceradas.

Enfocaremos, por ora, a hegemonia de um gênero humano, o masculino, no sistema penitenciário,
e discorreremos sobre os reflexos que a supressão das particularidades do sexo feminino acarreta na
violação e violência contra as mulheres encarceradas. Para tanto, iniciaremos a análise pela investigação do
panorama nacional e paulista do encarceramento feminino.

 
2.1 Panoramas nacional e paulista

 
A expressão numérica das mulheres encarceradas é diminuta quando comparada à população masculina. Trata-se de um

universo de 24.292 mulheres no total, dos quais 11.019 encontram-se em SP. Em outras palavras, é dizer que 6,76% dos presos

paulistas são mulheres, bem como 5,82% do total dos presos brasileiros.

Do mesmo modo que elaboramos tabelas para melhor visualizar os dados estatísticos do InfoPen
sobre a população carcerária nacional e paulista, construímos a tabela a seguir para elencar os dados
pertinentes a população carcerária feminina, em nível nacional e estadual paulista. Vejamos:

 
Tabela 4: Informações sobre a população carcerária feminina brasileira e paulista

 

Comparando esses dados com aqueles inicialmente apresentados (tabelas 2 e 3), notamos que, em proporção ao número

geral de pessoas encarceradas, a população feminina apresenta um perfil nacional: de cor de pele negra (6,15%); brasileiras natas;

com idade entre 35 a 45 anos (7,39%); alfabetizada, com ensino fundamental incompleto; cumpre pena de até 4 anos, em regime

provisório ou semi-aberto; em estabelecimentos penitenciários estaduais. Do mesmo modo, podemos traçar um perfil da mulher

encarcerada em face da população carcerária total de SP: branco-parda; brasileira nata; com idade de 35 a 45 anos; alfabetizada;

com ensino fundamental completo; cumpre pena de 4 a 8 anos; em regime fechado; em penitenciárias estaduais.

Notamos que esse perfil não coincide com o paradigma androcêntrico homogêneo, mormente considerando a faixa etária,

a cor da pele, o regime penal submetido, ao tempo de encarceramento e ao próprio perfil criminológico. São mulheres de meia-

idade, responsáveis pelo sustento de suas famílias (uma mulher com 35 anos já possui família constituída, com filhos e casa para

manter, ao contrário do encarcerado de 18 a 24 anos, em boa medida dependente de seus familiares para sua subsistência), que

atuaram contra a ordem jurídica devido ao seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, no qual, diga-se de passagem, atuam

em papéis secundários, geralmente auxiliando no transporte ou armazenamento, do que na organização criminosa e comercialização,

propriamente dito.

Quanto à estrutura física, a limitação não é diferente do panorama nacional geral: o sistema penitenciário possui apenas

16.199 vagas, razão pela qual trabalha com um déficit permanente (BR 44%; SP 54%), que é sentido também pela população

carcerária masculina (BR 66,83%; SP 63,34%). Analisemos, porém, o que parece invisível.

Os dados revelam a contratação de somente 16 médicos ginecologistas em todo o território nacional. Isso significa que

nem todos os Estados contam com profissionais especializados no atendimento a essa peculiar clientela, com suas doenças e

cotidianos específicos. Daqueles, dois estão lotados no Estado de SP. São dois médicos ginecologistas para atender todas as 11.079

mulheres encarceradas, ou seja, existe um ginecologista para cada grupo de 5.539,5 mulheres. Considerando um expediente de 6

horas diárias, distribuído em 240 dias úteis (média de 20 dias úteis mensais em um período de um ano), cada médico teria à

disposição das presidiárias paulistas um total de 1440 horas anuais. Se relevássemos o fato de que os mesmos gozam de férias e
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também de que existem feriados nacionais[12], poderíamos especular que cada mulher encarcerada possui quinze minutos anuais

de consulta médica. Se considerarmos que os exames ginecológicos preventivos e de rotina devem ser, preferencialmente, realizados

duas vezes ao ano, esse número cai para 7 minutos por consulta[13]. Notemos: dentro destes quinze minutos totais, os médicos

deveriam atender, por duas vezes ao ano, cada uma das 11.079 mulheres encarceradas. Quinze minutos para conversar com o

médico, fazer os exames necessários, receber o diagnóstico e fazer o retorno. Quinze minutos entre o primeiro e derradeiro contato

com o médico. Nesse sentido, e considerando a saúde em bem essencial, podemos afirmar existir a prestação de um serviço público

adequado?

A displicência no tratamento da saúde feminina corrobora a nossa tese de que o sistema prisional brasileiro possui um

forte apelo de gênero, que o impede de atender as especificidades do universo feminino e, mais, contribui para um sem número de

violações dos direitos humanos e fundamentais. Contudo, antes de adentrar o mérito da temática “gênero e direito”, cumpre-nos

identificar o perfil do preso paulista. É o que nos propomos a analisar a seguir.

 
3 “ALTERIDADE” NEGADA: A TOTALIDADE A SERVIÇO DO ESTADO

 
Ao centrar o Homem como paradigma, o sistema penal e penitenciário estabelece qual sujeito é

considerado como absoluto. Este “Um” passa a servir de referência suprema, “ser” uno, superior,
hegemônico. Todos aqueles que se distanciam deste “Um” passam a sofrer a vulnerabilidade do “Outro”.
Notamos que essa forma de pensar e agir reflete a adoção da totalidade como categoria fundamental, que,
por sua vez, emerge como afluente da ontologia grega, européia e, porque não, moderna-liberal.

Parmênides, na antiguidade grega, pressagiou: “o ser é, o não-ser não é”. Repetido e disseminado,
esse pensamento adentrou as entranhas do pensamento clássico e suas repercussões são sentidas ainda
hoje, em nossa realidade. A afirmação “o ser é” deixa implícito que tão somente uma categoria “é”. Esse
“ser” passa, então, a ser o início e fim da totalidade, limitando e reduzindo a existência o uno. Sempre o
mesmo.

Enrique Dussel explica que essa categoria da totalidade refugia o pensamento no centro, como se
este fosse a única realidade. “Fora de suas fronteiras está o não-ser, o nada, a barbárie, o sem-sentido
(...)[14]. O “Outro” “não-é”, não existe, é excluído devido ao fato de somente o “ser” compor a totalidade.
O “Outro”, múltiplo, é então negado. Em nosso estudo, verificamos que o Homem encarcerado tornou-se
o “Um” e a Mulher encarcerada tornou-se o “Outro”. As conseqüências práticas são desastrosas.

Segundo Simone de Beauvoir[15]:
[...] O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos “os homens” para
designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular o vocábulo vir o sentido geral da
palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada
como limitação, sem reciprocidade.
 

Nesse sentido, o movimento de totalização nega o “Outro” ao eliminar a existência das diferenças.
Afirma o mesmo como real e exclui todos os não submetidos á totalidade pelo simples fato de ser outro. O
“outro” torna-se, na melhor das hipóteses, “algo”, nunca, “alguém”.

 
3.1 A alteridade negada

 
O fenômeno da negação do “Outro” não é fenômeno de recente criação e, principalmente, não é

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1444



constatado em apenas uma categoria humana.
Ao longo da história, várias categorias forjaram o “Um” e, como tais, se sobrepuseram ao

“Outro”. Este, por “não ser”, foi sistematicamente excluído, segregado e violado. São exemplos disso a
escravidão do negro (outro) pelo branco (um), o genocídio dos judeus (outro) pelos nazistas (um), a
exploração das colônias sul americanas (outro) pela Europa (um), dentre outros.

 
Existem outros casos em que, durante um tempo mais ou menos longo, uma categoria
conseguiu dominar totalmente a outra. É muitas vezes a desigualdade numérica que
confere esse privilégio: a maioria impõe sua lei à minoria ou a persegue. [...] Não raro,
também, os dois grupos em presença foram inicialmente independentes: ignoravam-se
antes ou admitiam cada qual a autonomia do outro; e foi um acontecimento histórico que
subordinou o mais fraco ao mais forte. [...][16]
 

Simone de Beauvoir observa que a Mulher, enquanto categoria, jamais foi minoria ou autônoma
ou independente:

 
[...] Porque as mulheres não contestam a soberania do macho? Nenhum sujeito se coloca
imediata e espontaneamente como inessencial; não é o Outro que definindo-se como
Outro define o Um; ele é posto como Outro perante o Um definindo-se como Um. Mas
para que o Outro não se transforme no Um é preciso que se sujeite a esse ponto de vista
alheio. De onde vem essa submissão na mulher?
 

Continua a autora discorrendo que no caso das mulheres, não houve um ‘fato’ que as colocasse
em tal situação de inferioridade. Na verdade, elas o são em virtude de sua estrutura fisiológica. Nota-se
que sua submissão escapa ao fator histórico, pois a alteridade nesse caso sempre o foi de modo absoluto.

 [...] a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica; só ganharam o que
os homens concordaram em lhes conceder; elas nada tomaram; elas receberam. Isto
porque não têm os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirmaria em se
opondo. Não têm passado, não têm história, nem religião própria [...][17]
 

As mulheres vivem dispersas entre os homens, e com eles se confundem ou se ligam pelo habitat, pelo convívio. São

extremamente fortes os laços que as une com os seus opressores. Para Beauvoir[18]:
 
[...] quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa situação de
inferioridade, ele é de fato inferior; mas é sobre o alcance da palavra ser que precisamos
entender-nos; a má-fé consiste em dar-lhe um valor substancial quando tem o sentido
dinâmico hegeliano; ser é ter-se tornado, é ter sido feito tal qual se manifesta. Sim, as
mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-
lhes possibilidades menores: o problema consiste em saber se esse estado de coisas deve
perpetuar-se.
 

Contextualizando essa discussão com a problemática do sistema prisional brasileiro, notamos que a realidade das

mulheres encarceradas não é a mesma dos homens.

O Relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil, elaborado em fevereiro 2007, revela que a mulher presa no Brasil

hoje é jovem, mãe solteira, afrodescendente e na maioria dos casos, condenada por envolvimento com tráfico de drogas (ou

entorpecentes). Ela apresenta um vínculo tão forte com a família que prefere permanecer em uma cadeia pública, insalubre,

superlotada e inabitável, mas com chance de receber a visita de sua família e filhos, a ir para uma penitenciária distante, onde

poderia eventualmente ter acesso à remição da pena por trabalho ou estudo, e a cursos de profissionalização, além de encontrar

melhores condições de habitabilidade.
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Em recente pesquisa publicada pela Revista Brasileira de Ciências Criminais[19], o Grupo Interdisciplinar de Trabalho e

Estudos Criminais-penitenciários da Universidade Católica de Pelotas (Gitep/UCPel), analisando o encarceramento feminino na 5ª

Região Penitenciária do Rio Grande do Sul, concluiu que “Os dados sócio-demográficos, portanto, nos remetem a um perfil de

encarceramento que atinge predominantemente mulheres jovens, chefes de família, fragilizadas em sua escolaridade e

subalternizadas nas posições que ocupam no mercado de trabalho”.

Olga Espinoza, descrevendo o perfil das mulheres entrevistadas nas oficinas de Direitos Humanos e Execução Penal

(Projeto “Colibri” na Penitenciária Feminina da Capital) entre os meses de janeiro a agosto de 2002, analisa o impacto do

encarceramento feminino destacando o trabalho por elas realizado antes da prisão e dentro da cadeia. Em sua pesquisa, Espinoza

constatou que “Todas as entrevistadas eram trabalhadoras (...) e tinham trabalho antes de entrar na PFC”[20]. Colaciona também

informações obtidas do relatório preparado pelo Coletivo de Feministas Lésbicas (ONG paulista):
 
As mulheres não brancas (negra, mulata, amarela, vermelha) representam o contingente
majoritário, de 61,4%. No tangente à idade, 78% têm entre 19 e 34 anos. A grande
maioria nasceu no Estado de São Paulo (62%) e cresceu em áreas urbanas (67%),
incluindo cidades do interior. No tocante à escolaridade, 84% delas não concluíram o
ensino fundamental (...). A chefia da família é comandada por 59% das mulheres
presas[21].
 

Referido perfil é confirmado na realidade prisional batataense[22]:
 
Tratam-se de mulheres pobres, jovens e mães. Muitas vezes eram as responsáveis pelo
sustento da família. O envolvimento com as drogas é, na maioria dos casos, crucial para
o ingresso na vida criminosa. Outro fator importante é o envolvimento de seus
companheiros, namorados ou maridos com o crime. São primárias, e desempenhavam
um papel coadjuvante nas ações criminosas das quais participaram.

 

Várias são as considerações que poderíamos tecer entorno desse perfil carcerário que se afasta daquele hegemônico,

anteriormente indicado. Contudo, seremos pontuais para indicar dois fatores de diferenciação entre a população carcerária feminina

e masculina: os crimes cometidos (ou perfil criminológico) e a estrutura física disposta.

A mulher encarcerada, em sua maioria, foi condenada devido à tráfico de entorpecentes. Via de regra, o papel

desempenhado por essas mulheres é coadjuvante em relação aos mentores do tráfico.  Julita Lemgruber aponta que
 
Diversos criminólogos norte-americanos sustentam que, embora o tráfico de drogas seja
uma atividade que ocupa um número de homens muito maior do que o de mulheres, as
mulheres acabam condenadas em proporção maior do que os homens. A interpretação
para essa discrepância deve-se à posição que as mulheres ocupam na estrutura do tráfico
de drogas, uma posição sempre subalterna, que lhes dá menos possibilidades de negociar
com a polícia, comprando sua liberdade.

 

Também no crime a mulher é a “outra”. O “Um”, no tráfico, é o traficante, ardiloso, bem-sucedido, empresário. O

“Outro” é o subalterno, o responsável pelo “corre”, o viciado e aliciado.

Outra diferença identificável é o tempo de cumprimento de pena das mulheres: em média, até quatro anos, enquanto a

maioria dos homens permanece de quatro a oito anos. Este dado revela que, em “tese”, os crimes cometidos pelos homens são mais

graves do que os das mulheres. Em outras palavras, as mulheres cometem crimes mais “amenos”.

 
3.2 Estado criminoso: como é ser mulher atrás das grades
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Partimos da premissa de que as mulheres encarceradas, por constituírem a minoria no sistema prisional nacional e

paulista, não despertam o interesse da mídia nem dos políticos ou até mesmo do próprio Estado quando da elaboração de políticas

públicas. Esse desinteresse contribui para o processo de invisibilização feminina, que, não obstante já ocorra na sociedade pela

sempre suprema afirmação do “ser” masculino, encontra nas instituições de sequestro feminino uma forma aprimorada de

mortificação.

As notícias veiculadas ao sistema prisional estão sempre relacionadas á rebeliões, abusos, arbitrariedades. Referidos

informes são acompanhados, via de regra, de imagens masculinas: celas superlotadas, homens desumanizados, mas, sempre,

homens. Presídios masculinos.

Em uma rápida busca pela mídia, verificamos que são escassas as notícias sobre presídios femininos. Se restringirmos

nossa busca á internet, nossa surpresa será grande: os assuntos relacionados aos termos de pesquisa “presídios femininos” e

“presidiárias”, trazem notícias do mundo da moda, da prostituição, da ficção e da beleza. Exemplo disso[23]:

 
Presídio Feminino elege Miss
A tarde da terça-feira (29), que começou ensolarada na capital de Mato Grosso do Sul,
Campo Grande, viu ser coroada a nova Miss Primavera do Estabelecimento Penal
Feminino Irmã Zorzi. A paranaense Fabiana Garcia foi a eleita entre as 12 candidatas do
concurso que animou e coloriu o presídio feminino, celebrando este começo de
primavera. A vencedora do concurso é detenta do alojamento 11, que é onde ficam as
recentes mães que cumprem pena.
"A expectativa agora é que o tempo passe mais rápido. A vitória é um incentivo, e isso
dá mais vontade de ir embora e mudar de vida”, comemora Fabiana. Para ela, o que
cativou os jurados do concurso foi seu sorriso e alegria. A vencedora ainda recebeu
como prêmio uma televisão 20 polegadas e um Kit de cosmésticos. O segundo lugar do
concurso ficou com a detenta Letícia Morais; Silmara Ferraz ficou com a fiaxa de
terceira colocada (por Edenir Rodrigues)

 
Essa correlação que impõem sobre a criminologia feminina ao sexo, não é encontrada na criminologia masculina.

Entendemos que a justificação dessa confusão reside na própria visão que a totalidade impôs á mulher, enquanto “outro”. Segundo

Beauvoir[24]:
 
A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente a
ele; ela não é considerada um ser autônomo [...] Ela não é senão o que o homem decide
que seja; daí dizer-se o “sexo” para dizer que ela se apresenta diante do macho como um
ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. A mulher determina-
se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação à ela; a fêmea é o
inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro.

 

Até mesmo a definição lexical da palavra “mulher” é subordinada ao “homem”. Segundo o Dicionário on line Priberam

da Língua Portuguesa[25] “Mulher. 1. Flexão feminina de homem. 2. Pessoa adulta do sexo feminino. 3. Esposa. 4. Jogo popular.

mulher pública: mulher do mundo ou mulher de partido, meretriz.”  Referida definição contrasta com a definição de Homem

indicada pelo Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa[26].

Homem. s.m. 1. Qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta o maior
grau de complexidade na escala evolutiva; o ser humano. 2. A espécie humana; a
humanidade. 3. O ser humano, com sua dualidade de corpo e espírito, e as virtudes e
fraquezas decorrentes desse estado; mortal. 4. Ser humano do sexo masculino varão. 5.
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Esse mesmo ser humano na idade adulta; homem-feito. 6. Restr. Adolescente que
atingiu a virilidade. 7. Homem dotado das chamadas qualidades viris, como coragem,
força, vigor sexual, etc; macho. 8. Marido ou amante. 9. Homem que apresenta os
requisitos necessários para um empreendimento; o homem indicado para um fim (…)
Homem público. Indivíduo que se consagra à vida pública, ou que a ela está ligado.
(…)
 
Mulher. s.f. 1. O ser humano do sexo feminino capaz de conceber e parir outros seres
humanos, e que se distingue do homem por essas características. 2. Esse mesmo ser
humano considerado como parcela da humanidade. 3. A mulher na idade adulta. 4.
Restr. Adolescente do sexo feminino que atingiu a puberdade; moça. 5. Cônjuge do sexo
feminino; a mulher em relação ao marido; esposa. Mulher à-tôa; Bras. Pop. V.
meretriz. mulher da comédia Bras. Pop. V. meretriz.;  mulher da rua Bras. Pop. V.
meretriz.; mulher da vida Bras. Pop. V. meretriz.; mulher da zona. Bras. Pop. V.
Meretriz.
 
 

A mulher é então definida por seu sexo, sempre em relação ao homem, ao dominante, ao ser total: pleno e existente. Essa

visão e modo-de-ser inferioriza a mulher e a violenta em sua condição humana, pois, uma vez “algo” , “parte”, “menos”, ela se

torna invisível perante os olhos da sociedade e do Estado, fato este que contribui para um sem número de violações de seus direitos

fundamentais.

Uma prática recorrente que elucida esse processo de invisibilização e violação feminina é o fato de as unidades prisionais

femininas muitas vezes serem instaladas onde outrora funcionava uma unidade masculina. Em alguns casos, o argumento da

“insuficiência orçamentária” é tão forte que o Estado permite a existência de presídios mistos. É o caso da 5ª Região Penitenciária

do Rio Grande do Sul[27].
 
As mulheres encarceradas na 5ª Região Penitenciária do Rio Grande do Sul – cativas em
presídios mistos que originalmente foram construídas como estabelecimentos masculinos
– desvelam a compreensão de estarem muito mais num presídio masculino que aloja
mulheres do que num presídio misto, ainda que esse reconhecimento nem sempre seja
explícito e esta condição, em alguns casos, seja inicialmente negada.

 
Os pesquisadores identificaram que as mulheres encarceradas são renegadas a um segundo plano:

são as últimas a receber refeições, ficam na pior cela, utilizam os espaços coletivos (pátios) nos piores
horários e em menor tempo. Outra constatação deplorável é a utilização do mesmo “seguro” (local onde o
preso cumpre pena de castigo por infração disciplinar) para homens e mulheres. Segundo relato das presas,
o uso comum do “seguro” propicia, inclusive, a disseminação de doenças nas mulheres.

Ainda segundo o Gitep, o encarceramento feminino possui alguns desdobramentos específicos,
pois tanto as questões psicossociais como as socioculturais, como questões conjunturais, agregariam outras
dimensões, mais potencializadas, por assim dizer.

A mulher passa por um processo de estigmatização desde a infância[28]. Beauvoir chega mesmo
a afirmar que ninguém nasce mulher, torna-se. Com isso, a filósofa existencialista introduz o
questionamento do processo cultural de estigmatização feminina. Desde o seu nascimento, o indivíduo do
sexo feminino passa a ser “educado” (adestrado) para incorporar vários valores “femininos”: desde o
processo de identificação (nomes), até o processo de “catalogação” (vestuárias diferenciadas, cores
específicas, posturas sociais necessárias). Findo o processo (se é que possui fim), o indivíduo é mulher (o
verbo “ser” é aqui empregado no sentido de ter-se tornado).
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Homens e mulheres são iguais. Não obstante a evidência da afirmação retro, a especificidade do
gênero feminino atuou e atua como um peso no desenvolvimento da mulher em sua potencialidade
humana, funcionando mesmo como empecilho, em determinados casos, para a sua realização enquanto
“homem”, no sentido amplo. Será mesmo que a capacidade de gerar filhos é argumento hábil a excluí-la
da totalidade?

A estigmatização da mulher enquanto fêmea, reprodutora, refletiu diretamente no modo pelo qual
a sociedade passou a encará-la: ao homem, “o plantador de sementes”, coube a arte da guerra, da vida
pública, da ciência, do desenvolvimento, afinal, é ele um desbravador; à mulher, coube a arte da
procriação, da criação da prole, da manutenção do lar, do âmbito privado, particular, no qual ela, “fêmea”,
“reina”. O estigma da mulher é tamanho que, antes de “ser-humano”, é ela esposa, filha, mãe: apêndice.
Sendo múltipla, múltiplos também são os reflexos e dores por ela sentido quando encarcerada.

 
3.3 Estado criminalizante e a mulher perante o direito penal

 
Sem nos aprofundarmos na temática, é possível constatar, pela leitura do artigo 41 da Lei de

Execuções Penais, que o Estado brasileiro, ao ignorar as especificidades do encarceramento brasileiro e,
principalmente, aquelas ditas pertencentes ao “universo feminino”, viola continuamente sua própria
legislação infraconstitucional.

Segundo o art.41 da LEP, constituem direitos do preso, dentre outros, atribuição de trabalho e sua
remuneração (inc.II); proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação
(inc.V); exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que
compatíveis com a execução da pena (inc.VI);  assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa (inc.VII); e visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
(inc.X).

No tocante á população feminina, chamamos atenção para o artigo 5º, inciso L da Constituição
Federal, que determina que “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação”, para o qual conflui o artigo 83 da LEP, em seu parágrafo
único, ao impor a viabilização de berçários em unidades prisionais femininas. Ocorre que nenhum desses
direitos é atendido. Estão todos declarados, mas, jazem ineficazes.

Diante das insuficiências estruturais, tornou-se lugar comum negar aos presos o acesso a toda essa
gama de direitos, alegando “falta de verba”, “falta de servidores” e, pior, é comum a própria sociedade
legitimar essa postura do Estado, alegando que as verbas arrecadadas com impostos pagos pelos
contribuintes devem preferencialmente servir á obras de educação, segurança e saúde do que para
“sustentar bandido”. Nesse sentido, é comum depararmo-nos com pessoas que defendem até mesmo a
imposição de trabalhos forçados não remunerados às pessoas presas.

Ocorre que, ao negar o acesso à direitos básicos aos presos, o Estado figura como agente
criminoso por excelência, com qualificadoras notáveis: aproveita-se da vulnerabilidade dos presos e da sua
vantagem organizacional para, num segundo momento, apoderar-se da vida e destino destes sujeitos, os
quais deveria “tutelar”, “ressocializar”, para, em seguida, conformá-los à marginalidade necessária ao
sistema econômico no qual se insere.
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Ao invés de oprimir essa parcela de sua população, o Estado deveria buscar alternativas para
sancionar os criminosos, que não o isolamento social. Isto porque a pena de prisão determina a perda da
liberdade e da igualdade, que derivam da dignidade humana. E a perda dos direitos fundamentais de
liberdade e igualdade representa a degradação da pessoa humana, assim como a tortura e o tratamento
desumano, que hoje são expressamente proibidos pela Constituição Federal.

 
4 A “EXTERIORIDADE”: UMA PROPOSTA PARA A VISIBILIZAÇÃO CARCERÁRIA
FEMININA

 
Encontramos em Enrique Dussel o fundamento filosófico necessário para propugnar pela inclusão

do “outro”.
Segundo o filósofo, optar pela categoria da exterioridade, em detrimento da totalidade, contribui

para a libertação dos oprimidos, dos excluídos, enfim, do “Outro”. A partir de uma ótica externa, o “outro”
é revelado, na medida em que o próprio discurso é construído a partir dessa realidade. Na exterioridade, o
“ser é; o não-ser é real”, viabilizando, pois, a alteridade negada. Com Dussel “O ser é e o não-ser é ainda
ou pode ser o outro”[29].

As mulheres encontram-se “encarceradas” já quando sua liberdade de locomoção não foi-lhes
limitada por sanção penal. Os estigmas e a opressão que sofrem no dia-a-dia por si já configuram uma
forma de opressão. Contudo, uma vez presas, as mulheres passam a sofrer uma sobrecarga de punição: são
alocadas em estabelecimentos que não foram pensados à suas especificidades; são submetidas á tratamento
que não considera suas necessidades; são estigmatizadas pela própria família e amigos, pois ao cometerem
crimes, rompem não só a ordem jurídica estabelecida, mas, sobretudo, a moral social vigente. Fatos
corriqueiros, como o uso de estabelecimentos prisionais masculinos para abrigar mulheres, demonstram a
ordem em que as decisões políticas e governamentais são tomadas em relação ás mulheres: sempre em
segundo plano.

Nesse sentido, cumpre propugnar por uma libertação da mulher sobre este signo opressor que é o
sexo. Urge desmistificá-la para, então, inseri-la no contexto. Mais do que fazê-la adentrar o centro da
totalidade, cumpre libertá-la através da exterioridade. Salvá-la dos estigmas que por séculos foram-lhe
conferidos, numa história e realidade escrita e protagonizada por mãos e sujeitos masculinos, claro.

Nesse momento, importante fazer uma digressão sobre o processo de prisionização. Ana Gabriela

Mendes Braga
[30]

, retomando lição valorosa de Alvino Augusto de Sá, afirma que a prisionização
acarreta a desorganização da personalidade: empobrecimento psíquico (dado a restrição dos horizontes) e
regressão e infantilização (dado o sentimento de inferioridade e impotência inculcados pelo sistema). Ao
adentrar o cárcere, o individuo é abruptamente “desumanizado” e “desindividualizado”: suas roupas, seus
pertences, seus hábitos, tudo é recolhido em nome da manutenção da segurança prisional. O individuo
perde sua referencial pessoal para passar a pertencer a uma nova “categoria” de excluídos: os
encarcerados. Em se tratando de indivíduo do sexo feminino, esse processo é ainda mais devastador, pois
ao adentrar no sistema ela perde vários referencias, num processo de “exclusão” em cascata: não é mais
mãe, nem filha, nem feminina. Aos poucos, deixa de ser mulher, para ser uma “outra coisa”. As mulheres,
frente aos homens, são menos. As encarceradas, frente às libertas, são menos ainda.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1450



Entendemos que esse processo de prisionização, por si, constitui uma espécie de violação dos
direitos humanos e também fundamentais. Ao perder a identidade, a intimidade, a autonomia e a até
mesmo a vontade, o indivíduo encarcerado tem violado seus direitos fundamentais, tal como encartados no
artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Sendo mulher, essa violação adquire contornos específicos,
sobressaltados e, pior, invisíveis.

Nesse sentido, crucial seria a atuação do Estado enquanto agente fomentador de políticas públicas
voltadas para o universo feminino. Cremos que, assim, ao menos algumas particularidades seriam
respeitadas e concretizadas. É preciso, pois, permitir que essas mulheres encarceradas se revelem como
realmente são, manifestem sua existência no círculo limitado que a totalidade impõe. É preciso revelar
suas faces para que, visíveis, toquem o “Um” em sua mítica totalidade e lhe demonstrem o quão injustos
se nos apresentam e quão limitada é sua percepção da realidade.

 
O outro, o pobre, em sua extrema exterioridade do sistema, provoca à justiça; ou seja, chama (-voca) de
frente (pro-). Para o sistema de injustiça “o outro é o inferno” (se por inferno se entende o fim do
sistema, o caos agônico). Pelo contrário, para o justo o outro é a ordem utópica, sem contradições; é o
começo do advento de um mundo novo, distinto, mais justo. A simples presença do oprimido como tal
é o fim da boa consciência do opressor. Quem for capaz de descobrir onde se encontra o outro (...)
poderá, a partir dele, fazer o diagnóstico da patologia do Estado[31].

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Da análise esboçada, permitimo-nos tecer as seguintes ponderações conclusivas:

a)              O sistema prisional brasileiro não está falido, no sentido amplo do termo. Considerando os objetivos alcançados

pelas penitenciárias (seqüestro de determinados indivíduos vulneráveis no meio social para o seu “controle”,

“adestramento” e “conformação”), podemos, inclusive, afirmar que elas atendem a contento suas finalidades

institucionais;

b)             O sistema penitenciário brasileiro possui inúmeros problemas estruturais, dentre os quais destacamos a

insuficiência de vagas, de unidades prisionais e de funcionários;

c)              O sistema prisional paulista concentra a maior parte da população carcerária brasileira e serve de paradigma

quando da elaboração de políticas penais e prisionais;

d)             Existe um paradigma carcerário hegemônico, centrado no homem, branco, alfabetizado, jovem e que infringiu a

ordem estabelecida através de crimes contra o patrimônio;

e)              Referido paradigma não coincide com o perfil das mulheres encarceradas, as quais passam a sofrer violações em

seus direitos fundamentais em face da inadequação da estrutura prisional vigente em abrigar a população feminina;

f)             Essa violação consiste em uma forma de violência sistemática, perpetrada pelo próprio Estado que passa a atuar

como agente criminoso e criminalizante;

g)             A categoria de pensamento dominante revela a adoção da totalidade, em que o “Um” masculino se sobrepõe,

supremo, sobre o “Outro” feminino;

h)             As mulheres encarceradas passam a constituir um “outro” estigmatizado e, pior, passível de uma sobrecarga

punitiva;

i)              Uma nova categoria é possível, sendo a exterioridade uma importante via de visibilização feminina e de

humanização da humanidade.
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ESTADO PENAL BRASILEIRO E O CONTROLE VIRTUAL DOS PRESOS E CONDENADOS:
O MITO DA REDUÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DO SISTEMA PENAL ATRAVÉS DA
VIGILÂNCIA METICULOSA DOS CONDENADOS EM REGIME SEMI-ABERTO OU EM

PRISÃO DOMICILIAR

BRAZILIAN CRIMINAL STATE AND THE VIRTUAL CONTROL OF PRISONERS AND CONVICTS:
THE MYTH OF REDUCING THE HARMFUL EFFECTS OF THE PENAL SYSTEM THROUGH CAREFUL

MONITORING OF CONVICTS IN A SEMI-OPEN CONDITIONS OR UNDER HOUSE ARREST

Homero Bezerra Ribeiro

RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar, a partir de uma perspectiva histórico-materialista,
como a Lei nº. 12.258, que prevê o monitoramento eletrônico dos condenados que cumprem
suas penas em regime semi-aberto ou em prisão domiciliar, se insere no atual contexto do
sistema criminal. Para isto, inicialmente, faz-se uma breve análise de como o método elaborado
pelas teorias críticas da criminologia conseguem evidenciar as reais finalidades desta nova
prescrição legislativa, ao conceber que o sistema penal está condicionado pelas relações de
produção e acumulação material de um determinado momento histórico, e, por isso,
essencialmente comprometido com a concentração de renda por uma pequena parcela da
população, através da seleção de comportamentos contrários a esse processo concentrador de
riquesas. Nessa perspectiva, o controle realizado através da vigilância eletrônica não pode ser
analisado apenas sob o aspecto pontual da crise penal externada pela hiperinflação das
penitenciárias brasileiras, sem, contudo, ter-se em vista sua relação com a efervescência de um
modelo de Estado penal, responsável pela repressão e extermínio de indivíduos causadores da
suposta insegurança e desordem sociais. Assim, após uma análise contextualizada sobre o
sistema criminal do Brasil, passa a investigar como o monitoramento eletrônico dos presos e
condenados nos Estados Unidos foi importante para a consolidação, ainda mais forte, de um
Estado penal, sem, contudo, conseguir a redução da população carcerária, contribuindo para o
processo de acumulação de riquezas do neoliberalismo.
PALAVRAS-CHAVES: CRIMINALIZAÇÃO; ESTADO PENAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 

ABSTRACT
This research aims to analyze, from a historical-materialist perspective, how the Law No. 12.258,
which provides the electronic monitoring of the convicts serving sentences in a semi-open
conditions or under house arrest, falls within on the current context of the criminal system. For
this, firstly, this article makes a brief analysis of how the method elaborated by the critical
theories of criminology can reveal the real purpose of this new Law, conceiving that the penal
system is conditioned for the relations of material production and accumulation of a particular
historical moment, and therefore essentially committed to the concentration of wealth by a small
portion of the population, through the selection of behavior contrary to that process concentrator
of riches. From this perspective, the control achieved by the electronic surveillance cannot be
analyzed only from the point off the crisis criminal externalized by hyperinflation of the Brazilian
prison, without, however, bear in mind its relationship with the effervescence of a model of state
criminal, responsible for the repression and extermination of individuals causing the alleged
insecurity and social disorder. So after a contextualized analysis of the criminal system in Brazil,
goes to investigate how the electronic monitoring of prisoners and convicts in the United States
was important for the consolidation, ever stronger, a state criminal, without, however, achieve a
reduction in prison population, contributing to the process of wealth accumulation of the
neoliberalism.
KEYWORDS: CRIMINALIZATION; PENAL STATE; ELETRONIC MONITORING.

1 INTRODUÇÃO
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            A recente Lei nº 12.258, que regula o monitoramento dos condenados postos em regime semi-

aberto ou em prisão domiciliar
[1]

, irá trazer algumas implicações para a atuação das instituições
carcerárias e da justiça penal. Por um lado, é a primeira vez que o uso destes tipos de dispositivos
eletrônicos em presos é regulamentado de maneira definitiva no país (antes, tais medidas somente foram

utilizadas em fase de teste)
[2]

, demonstrando a tendência, ainda que superficial, do uso de alternativas do
controle punitivo que não a do encarceramento; por outro, mais profundo, estas propostas contextualizam

uma crise institucional pela qual passa osistema penal
[3]

 brasileiro.

            Nesta perspectiva, este artigo se propõe a analisar, sob o ponto de vista epistemológico das teorias
criminológicas críticas, os fatores determinates para a produção de normas relacionadas à vigilância
eletrônica dos condenados no Brasil. Assim, buscar-se-á, através de uma perspectiva crítico-materialista,
desmitificar a imagem do fenômeno criminal como um efeito meramente ligado ao indivíduo ou a um
grupo minoritário transgressor das normas, mas relacionado à seletividade predisposta pelas instituições de
produção, persecução e execução do crime e do criminoso, influenciadas pelo modo de produção
hegemonicamente dominante.

            Também se procura, através deste trabalho, demonstrar como o ajuste neoliberal das políticas
estatais foi importante para a efervescência de um Estado penal, baseado no recrudescimento da legislação
criminal e na diminuição das garantias dos réus e condenados. Assim, o controle efetivo das medidas de
liberdade através do monitoramento eletrônico apresenta-se como mais um reforço do processo de
penalização social, a tornar-se apenas um instrumento de contenção temporária da hiperinflação
penitenciária. Aponta-se, para isto, o exemplo adotado pelos Estados Unidos nas últimas décadas, com o
advento de técnicas mais sofisticadas sobre presos e condenados pelo sistema penal.

              

 

2 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO SISTEMA PENAL SOB A PERSPECTIVA
EPISTEMOLÓGICA DAS TEORIAS CRÍTICAS DA CRIMINOLOGIA.

Tradicionalmente, a tarefa da criminologia consistia em analisar, basicamente, quais aspectos foram
definitivos para que o agente cometesse o delito. Os criminólogos tradicionais tinham como objetivo
fornecer melhores subsídios para a correta atuação das instituições penais sobre uma minoria criminosa,
causadora da suposta desordem social. Não fazia parte da observação tradicional a investigação sobre a
seletividade do crime, e, dessa forma, como a relações sociais, num determinado momento hisórico,
traçava determinados comportamentos como delituosos. Para a tradição acrítica criminológica, o delito era
causado por determinações “anormais”, responsáveis pela mudança do comportamento do transgressor.
Não era objeto de estudo deste tipo de análise os elementos influenciadores na criação de determinado tipo

de conduta como criminosa e na apuração e execução do crime
[4]

.

O delito, para a perspectiva tradicional assumiria preponderantemente um caráter ontológico e
ahistórico, representado pela ruptura, por uma minoria social, dos valores essenciais definidos pelo
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consenso da sociedade. Esse valores consesuais eram responsáveis pela coesão e o ordenamento social,
sendo, portanto, essenciais para o convívio sadio da população. Qualquer interferência nesta ordenação
consensual era considerada anormal e, por isso, passível de investigação dos criminólogos.

O estudo dessa minoria criminosa, assim como define Cirino dos Santos, consistia no aspecto

básico das teorias tradicionais
[5]

. A etiologia do fenômeno criminal era fundada em aspectos relacionados
à “anormalidade” do agente criminoso perante toda organização social, como patologias individuais,

traumas ou privações da vida passada e em determinismos de ordem social ou psiquiátrica etc
[6]

. 

            Como, para os autores tradicionais, somente uma minoria era responsável pela desordem, ou
desvirtuação, dos valores consensuais, cabia aos estudiosos do crime somente a análise dos fatores
causadores daquela anormalidade.

           O novo paradigma, no entanto, acaba definindo que o fenômeno delituoso é ocasionado pelas
relações sócio-históricas, e não fruto atemporal do consenso entre os cidadãos. Essa desmitificação do
delito como algo natural retirou do fenômeno criminal os aspectos meramente relacionados à anormalidade
do criminoso, passando a compreender como uma construção social essencialmente seletiva, ou melhor,
como um fenômeno fruto das relações sócio-econômicas. 

Desta maneira, o paradigma moderno passa a conceber a reação social a um determinado tipo de

comportamento, ou de pessoa, como constituinte do fenômeno criminal
[7]

. O crime perde o seu caráter
estático e convencional, baseado no idealismo iluminista, e passa a tomar fundamentos histórico-

sociais
[8]

. Esta moderna perspectiva é usualmente conhecida como a criminologia da “reação social”, ou
do estudo das instâncias “selecionadoras” do comportamento criminal.

            O foco de atuação do sistema penal não é a proteção integral de todos os bens essenciais para o
convívio social, assim como formulavam os criminólogos tradicionais. O discurso da igualdade formal

acaba por enconbrir uma verdadeira desigualdade material
[9]

, produzida pelo atual sistema de manutenção
de riquezas. Assim, há uma seletividade de minorias marginalizadas responsáveis pela suposta “desordem
social”, seja através da tipificação, persecução, encarceramento, ou mesmo através do controle penal não-
institucionalizado, como a mídia, por exemplo.

Esse favorecimento do mito de igualdade do sistema penal contribui para o estímulo de teorias que
baseiam seus pressupostos no aumento da Legislação penal e na diminuição de garantias individuais como
forma de combater o suposto aumento da criminalidade e garantir a ordem social, além de criar condições
para o favorecimento do medo, principalmente das classes mais abastardas para com os indivíduos
“potencialmente perigosos”, como mendigos, prostitutas, usuários de drogas, jovens pobres etc. Tais
pressupostos são conhecidos também como doutrina da “Lei e ordem”.

Esse discurso, hoje dominante no senso comum, também consegue influenciar boa parte da opinião
pública, principalmente pela atuação dos meios de comunicação de massa comprometidos com a difusão
de uma cultura do medo. Assim, a mídia influente consegue, através da supervalorização do criminoso
convencional, esconder os reais problemas que afligem boa parte da sociedade, além de neutralizar o
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discurso criminal, supostamente o único capaz de reduzir os problemas da sociedade.

Como síntese do pensamento acima exposto, afirma Cristiane Reis:

Rotula-se o excluído, o diferente, como perigoso e, portanto, criminoso, sendo, importante reprimi-los
em nome da segurança pública. Identificam os conflitos agrários como decorrentes da violência
individual dos ditos invasores, saqueadores e suas lideranças, buscando-se assim declarar guerra contra
o violento comportamento dos “invasores” levando à justificação do combate repressivo em defesa da
sociedade e da propriedade. Reproduz-se o discurso ideológico dominante que polariza entre o bem

(latifundiários vitimados) e o mal (cruéis “invasores”)
[10]

.

 

Dessa forma, com base na política da “Lei e ordem”, para o combate do “mal” – os criminosos
convencionais – é necessário o recrudescimento da tutela penal em todos os níveis. É aí onde se insere a
criminologia tradicional, que, através da análise apurada dos fatores responsáveis por levar determinado
sujeito a praticar um delito, estimula as medidas de prevenção e repressão do transgressor convencional
sem, contudo, questionar em qual contexto se inserem tais medidas e porque há a seleção deste tipo de
comportamento.    

A tipificação penal, como um fenômeno não somente ligado à sua formulação, mas também à
persecução e execução dos agentes criminosos, está diretamente relacionado à produção/manutenção das
desigualdades sociais e econômicas. Nesta perspectiva, a definição de quais aspectos criminais serão
selecionados para a manutenção da ordem social também influencia na seletividade de quais indivíduos
serão “potencialmente” perseguidos pelo aparelho criminal. 

O Direito Penal, como subproduto deste sistema criminal, apresenta-se de forma fragmentária, ou
seja, não-universal. As instâncias de apuração e execução do crime são responsáveis por selecionar uma
parte dos delitos cometidos pela sociedade, e não por perseguir, de maneira universal, todos os criminosos,
deixando de fora aqueles que não interessavam ser investigados ou condenados.

Como veremos nos próximos tópico, este tipo de seletividade na América latina ocorre de maneira
ainda mais arbitrária, pois, além do controle penal realizado pelos aparelhos de Segurança Pública oficiais,
há, ainda mais forte, a repressão das instituições extraoficiais, que funcionam paralelamente ao Estado, ou
estimuladas por este último. Ademais, o modelo de Estado-providência, existente no plano formal de
algumas Constituições desses países, não chegou a ser implementado de maneira efetiva.

Por ora, importa-nos averiguar que a perspectiva criminológica mais centrada no criminoso e nas
causas que levaram o agente a cometer o delito é limitada e apenas encobre as reais finalidades do Sistema
Criminal, contribuindo para a efetivação da doutrina da “Lei e ordem”. Por isto, a perspectiva
criminológica crítica, preocupada com as análises do controle social sobre o fenômeno criminal, será
importante para nortear este estudo sobre o sistema penal, mais precisamente, sobre as novas tecnologias
de monitoramento dos condenados que estão cumprindo o regime semiaberto ou estão em prisão
domiciliar. Nesta seara, o sistema criminal, para uma perspectiva crítica, apresenta-se politicamente
comprometido – e não neutro – com características históricas bem definidas.

            Ademais, grande parte dos conflitos penais somente existe por que há uma seleção de quais serão
os comportamentos considerados danosos ao processo de concentração de renda na mão de uma minoria
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privilegiada. Segundo se pode inferir do pensamento de Zaffaroni, a regra de funcionamento do sistema

penal é a imunidade, e não a criminalização, sobretudo das elites econômicas
[11]

.

            A desnaturalização do fenômeno criminal, bem como da atuação do sistema penal sobre os
comportamentos tidos por desviantes é a principal contribuição deste tópico para a construção de uma
análise crítica sobre as novas tecnologias utlizadas para o sistema penitenciário, como o monitoramento
eletrônico dos condenados. Desta forma, o próximo tópico passará a analisar o atual contexto do sistema
de justiça criminal brasileiro, sob a perspectiva crítica, em conjunto com o contexto de implementação
dessas medidas de controle virtual. Não é o objetivo deste trabalho abordar apenas os aspectos pontuais da
atual situação carcerária e sua relação com as novas tecnologias punitivas sobre réus e condenados, mas
também, de forma crítica, sua contextualização com a manutenção de um aparato sócio-econômico
desigual. 

 

 

3 O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E A POLÍTICA DE “LEI E ORDEM” NO BRASIL

 

3.1 Contextualização Inicial: a Política da “Lei e Ordem”         

Nas ultimas duas décadas, a doutrina conhecida como “Lei e ordem”, que tinha sofrido um
pequeno abalo após a derrocada dos regimes ditatoriais latino-americanos, voltou a ser incrementada nos
discursos oficiais do sistema criminal, seja através dos debates dos Parlamentares, dos membros do Poder
Judiciário, dos policiais, da mídia etc. Este fenômeno também estava ocorrendo, de forma mais
incrementada, há algum tempo nos Estados Unidos e na Europa ocidental.

            Tal sintoma é perfeitamente descrito pelo pesquisador social Loïc Wacquant. Para ele, com a
falência do Estado providência nos EUA e na Europa ocidental no decorrer da década de 80 e 90, surge,
como perspectiva de contenção do dumping social ocasionado pela negação dos direitos sociais básicos,
bem como de desestímulo dos impulsos contestadores das classes mais pobres, um novo modelo Estatal: o
Estado penal. Este fora bastante influenciado pela efervescência de um modelo criminal desenvolvido no

solo norte-americano, com o aumento da repressão policial e a diminuição de garantias individuais
[12]

.

            O objetivo desta doutrina, para Wacquant, residiria na tentativa de contenção do medo e da
insegurança das classes média e alta da população americana, através de uma política penal de perseguição

permanente da população mais pobre que ocupava os espaços públicos (ruas, parques, metrôs etc.)
[13]

.
Para isto acontecer, aumentou-se consideravelmente o efetivo policial, principalmente nas zonas mais
pobres da cidade, juntamente com a efetivação de um controle central das informações, através de radar e
equipamentos computadorizados. Tal sistema também foi acompanhado de mudanças na legislação penal
para facilitar a rapidez nos julgamentos e o aumento das condenações. 

O discurso oficial estadunidense levava-se em consideração que, para a consolidação deste modelo,
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a Lei penal deveria ser aplicada de maneira inflexível sobre os delitos de menor potencial ofensivo, como
embriaguez, jogatina, atentado aos “bons” costumes, bem como sobre simples comportamentos tidos por
ameaças à ordem social americana, como a mendicância e a ocupação do espaço público pelos sem-teto.

Neste sentido, Wacquant reproduz um comentário oficial e em seguida critica-o:

– “Em Nova York, sabemos onde está o inimigo (...) esses sem-teto que acossam os motoristas nos
sinais de trânsito para lhes propor lavar seu pára-brisa em troca de alguns trocados (...) os pequenos
passadores de droga, as prostitutas, os mendigos, os vagabundos e os pichadores”. – Em suma, o
subproletariado que suja e ameaça. É nele que centra prioritariamente a política do “tolerância zero”
visando restabelecer a “qualidade de vida” dos nova-iorquinos que, ao contrário, sabem se comportar

em público
[14]

.

              

            Nota-se, no pensamento acima, a preocupação com os comportamentos supostamente anormais das
classes mais pobres, que causariam medo à população considerada “digna” da sociedade americana. Vê-se,
para além do contexto estadunidense, que este tipo de discurso também se reflete no cotidiano brasileiro,
mas apresentando algumas características peculiares que examinaremos a seguir.

            Não obstante. a investigação de Wacquant irá demonstrar também que a emergência de um modelo

neoliberal de Estado e sociedade irá trazer consigo conseqüências para o sistema de justiça criminal
[15]

,
com a efervescência do paradigma da “Lei e ordem”. As regras de flexibilização e desmantelamento dos
níveis de emprego, o aumento do número de trabalhadores informais, a redução dos salários e,
principalmente, a diminuição das políticas compensatórias governamentais, reduzindo o Estado
providência a um nível de prestação de pequenas ajudas assistenciais, são algumas características desta
nova ordem mundial globalizante.     

            A substituição do Estado social, no entanto, não quer dizer que o aparato estatal está diminuído de
atuação, ou mesmo de tamanho. Apenas o foco deste tipo de atuação é reorientado. Agora, há um
privilégio das políticas penais em detrimento das políticas sociais. O Estado passa a investir mais em
segurança pública, por exemplo, do que em moradia ou em assistência básica. Através da imposição de um
método disciplinador e repressivo para as classes mais baixas (empregos flexíveis, aumento da jornada de
trabalho, corte nos salários e na assistência social, aumento da vigilância sobre a periferia, maior
penalização sobre pequenos delitos) consegue-se esconder as reais necessidades de uma classe
desprivilegiada.

            Wacquant também não deixa escapar que este modelo de Estado penal traz consigo uma ideologia
essencialmente individualista, que aponta para a idéia da penalização social da população pobre por

permanecer na pobreza
[16]

. Para a doutrina neoliberal, efetivada pela “Lei e ordem”, se numa sociedade
onde se prega a liberdade como princípio universal que garante a todos poder escolher com quem
comercializar suas atividades e com quem consumir os produtos, por que a perpetuação da situação de
miséria? Os pobres, nesse tipo de análise, não conseguem emprego não pela própria contradição do

sistema capitalista, mas sim por incompetência social e imperícia moral
[17]

. Assim, ocultam-se as reais
contradições de classes para a substituição de um modelo estatal efetivamente punitivo e paternalista,
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garantindo somente ajudas pontuais, bem como refreando os impulsos de classe através de uma ideologia
individualista e de mecanismos coercitivos para comportamentos eventualmente “perigosos” das classes
mais pobres.

            Essa transformação do modelo estatal ocorrida principalmente após a década de 80 irá influenciar,
de início, os países da Europa ocidental e os Estados Unidos. A efervescência do Estado penal foi também
vivenciada pelos países latino-americanos na década de 90, no entanto, não se pode considerar que houve
uma verdadeira mudança no modo de agir estatal, assim como efetivamente ocorreu na Europa, dado o
histórico grau de arbitrariedade e repressão das classes marginalizadas nesses Estados.

 

 

3.2 Breve Contexto sobre o Estado Penal na América Latina

Os países latino-americanos sempre trouxeram consigo um longo histórico de arbitrariedades e
atrocidades praticadas pelo sistema penal sobre populações marginalizadas, ocorridos logo após as
invasões dos portugueses e espanhóis, como, por exemplo, o extermínio de milhares de etnias indígenas
que tradicionalmente ocupavam o território nos séculos XV e XVI.

No decorrer da história desses países, importante verificar a existência de duas formas organizadas
do sistema criminal: a primeira, chamada de oficial, representada pelas prescrições legislativas e pelos

órgãos penais institucionalizados; já a segunda seria denominada de subterrânea
[18]

, ou informal,
composta por milícias privadas, organizadas e detentoras do poderio econômico e político de determinadas
localidades.

Esse sistema penal subterrâneo é responsável pelo incremento do controle penal sobre as
populações mais oprimidas pelo sistema capitalista periférico, caracterizaado pela dependência econômica
dos grandes centros financeiros, agindo ainda de forma mais arbitrária e repressiva que as instituições
oficiais. Esta parcela do cotrole penal atua sem nenhuma consideração às legislações penais oficiais,
contribuindo ainda mais para a perpetuação das desigualdades materiais na sociedade.

Neste sentido, Zaffaroni consegue sistematizar bem o cenário do sistema penal latino-americano e a
sua atuação à margem até da legalidade:

Hasta aquí hemos señalado violaciones a la legalidad que operan dentro de la arbitrariedad o renuncia
planificada pos la misma ley, pero, además de estas violaciones, en la operatividad social de los
sistemas penales latinoamericanos tiene lugar un violentísimo ejercicio de poder al margen de toda
legalidad. Basta revisar cualquier informe serio de organismos regionales o mundiales de Derechos
Humanos para comprobar el increíble número de secuestros, homicidios, torturas y corrupción,

cometidos por agencias ejecutivas del sistema penal o por su personal
[19]

.

 

Dessa forma, pode-se constatar que o sistema penal latino-americano esteve na maior parte do
tempo atrelado às relações sócio-ecônomicas dominantes, mantendo a ordem de acumulação de capital
dominante e servindo de instrumento não somente de repressão e isolamento das populações

[20]
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“indesejadas”, como relata Wacquant no contexto europeu , mas também de extermínio arbitrário

daquelas
[21]

.  

Com a implementação da doutrina neoliberal, houve um incremento do Estado penal já
historicamente constituído na maioria dos países latino-americanos, através da partilha da coercitiblidade
penal entre o controle oficial, responsável, pelo menos em tese, pela preservação da ordem dentro de um
arcabouço normativo mínimo, e o controle subterrâneo, ocupado por mílicias privadas encarregadas de
preservar a segurança dos grandes detentores de poder (latifundiários, empresários, representantes do
Poder Público), mesmo que fora de uma prescrição normativa.      

            Para essas nações, é válida a preocupação de Wacquant ao afirmar que, diante das disparidades
econômicas entre as classes e da pouca tradição democrática, as políticas de segurança mais funestas,
baseadas no modelo neoliberal, com a diminuição de garantias penais e o aumento do rol de crimes e

penalidades, são mais sedutoras
[22]

, pois aparecem como uma solução rápida e eficaz para a dizimação
dos problemas das comunidades mais pobres. 

No entanto, não é objeto deste estudo o aprofundamento sobre história dos sistemas penais latino-
americanos. Por ora, basta, para servir de guia, que o Estado brasileiro se enquadra nesse histórico de
arbitrariedades e de dizimações das populações “potencialmente” danosas à segurança das relações
materiais dominantes. Esta contextualização é importante para tomar como referência da tradição arbitrária
e repressiva do Estado que refletem no atual momento histórico.

 

           

3.3 O Estado Penal no Brasil

No Brasil, a formulação teórica de um modelo de Estado social não chegou a ser efetivamente
estabelecida no plano fático, ficando apenas relegada às normas formais da Constituição. Com a presença
mais forte da ideologia neoliberal nas últimas décadas, ficaram ainda mais presentes no cotidiano a
doutrina da “Lei e ordem” e o discurso do recrudescimento penal.

            Para a substituição, pelo menos no plano teórico, do modelo social de Estado, foi criada uma
alternativa populista para solução das graves questões sociais: o aumento da legislação penal. Entre o final
do século passado e o início deste, a legislação penal foi significamente incrementada, com a
criminalização das mais variadas condutas.

Além disto, salvo algumas boas iniciativas, como a Lei nº. 9714, prevê as chamadas penas
alternativas, houve, nas últimas duas décadas, um recrudescimento das penalidades dos delitos mais
comuns, juntamente com a proibição de instrumentos de preservação da liberdade durante o decorrer do
processo e progressões de regime para determinados delitos.

            Tal contexto no mostra que, diante da formação de um Estado penal, o sistema criminal assume
uma função precípua, sendo o ponto-chave para a resposta de boa parte dos problemas que afetam o país.
Cria-se, desta forma, um verdadeiro misticismo sobre o Direito Penal – o único capaz de responder às
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expectativas dos problemas que afligem a sociedade.

            Como já foi dito acima, a utilização do sistema penal como fórmula de resolução de todos os
conflitos sociais somente reforça seu aspecto instrumental: falsear as reais contradições existentes na
sociedade, inculcando mito da igualdade de tratamento do direito penal a todos os cidadãos.

            As propostas de monitoramento eletrônico dos presos provisórios ou dos condenados que estão
cumprindo suas penas em regimes abertos, semi-abertos, ou em prisão domiciliar aparecem justamente
como uma suposta resposta ao aumento da atuação penal do Estado brasileiro nos últimos anos, dado o
crescimento considerável da população custodiada pelo sistema prisional, que, de acordo com dados do

Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, cresce mais de 8% ao ano
[23]

. No ano de 2009, por

exemplo, chegou-se ao número de 473.626 detentos em todo país
[24]

. Somente no sistema penitenciário,
por exemplo, que cobre os regimes fechado, aberto e semi-aberto, a cifra chega a mais de 417 mil pessoas,

sendo que somente existem pouco mais de 294 mil vagas
[25]

.

            De forma mais superficial, as medidas de vigilância eletrônica dos presos e condenados são
apresentadas pelos seus defensores como necessárias para contenção do número de detentos e
encarcerados. No entanto, não se percebe, sob um plano mais profundo, que essas medidas
são conseqüência do aumento da tutela penal do Estado brasileiro, principalmente sobre as populações
marginalizadas. Basta constatar, por exemplo, o crescimento no número de presos provisórios que, em

2003, estava acima dos 67 mil, chegando, em 2009, a ficar acima de 152 mil em todo o país
[26]

.

            O melhoramento da tecnologia sobre a vigilância das medidas de liberdade provisória, livramento
condicional, suspensão condicional da pena, restritivas de direitos, ou de cumprimento da pena em meio
aberto e semi-aberto, de certo modo, faz transparecer uma busca pela legitimação desses regimes no país.
No entanto, não se pode procurar a efetivação das liberdades provisórias, ou dos regimes em meio aberto,
através do controle eletrônico, se o que se busca é simplesmente diminuir a superlotação das penitenciárias
através da vigilância mais apurada dessas medidas. Há, portanto, é uma descaracterização das medidas de
certa foma mais benéficas aos réus ou condenados, incrementando ainda mais a tutela penal, onde, pelo
menos em tese, procura-se garantir mais liberdade e convívio social.

            Zafaroni aponta para uma estimativa alarmante de que 65% dos presos latino-americanos não

receberam uma condenação efetiva
[27]

. Isso apenas reforça a situação dos presídios e das cadeias como
meios de isolar determinada parcela da população, utilizando instrumentos de prisão provisória, como
regra, no lugar de condenação efetiva, bem como também aponta para os métodos de isolamento do
sistema penal baseado apenas na suspeição do indivíduo, pouco importando se efetivamente cometeu o
delito.

O Poder Executivo Federal em parte andou bem e vetou trechos da Lei 12.258 no que se refere à
utilização do monitoramento eletrônico no regime aberto, nas penas restritivas de direito, no livramento
condicional e na suspensão condicional da pena, por entender que contraria a sistemática do cumprimento

[28]
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da pena e os princípios da individualização, proporcionalidade e suficiência da execução penal . No
entanto, a prescrição legislativa ainda continuou válida para os casos de cumprimento da pena em regime
semi-aberto e de prisão domiciliar. Dessa forma, percebe-se que, mesmo com a contenção das medidas de
vigilância eletrônica fora das prisões e cadeias pelo Executivo, a tendência é que elas sejam efetivadas
com mais veemência a partir de agora.    

            A real intenção do sistema penal, veemente influenciado pela doutrina da “Lei e ordem”, é realizar
cada vez mais um cancelamento das garantias de liberdade provisória, livramento condicional, suspensão
condicional da pena e dos regimes aberto e semi-aberto e transformá-los em dispositivos penais “não-

reinsertórios”, assim como se pode inferir do pensamento de Wacquant
[29]

. Consegue-se, dessa maneira,
uma vigilância sobre um maior número possível de presos, submetendo-os a uma disciplina

meticulosa
[30]

. Além disto, parece um paradoxo querer a diminuição do número de detentos quando a
própria influência da ordem sócio-econômica dominante consegue endereçar o foco do sistema penal para
um aumento do número de prisões e condenações, sobretudo da população mais pobre.

É de se destacar, como reforço das afirmações acima, um relatório alarmante do Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) apontando a cifra de 126.000 presos irregulares no Brasil
[31]

. Também aponta uma
pesquisa realizada pela Promotora Fabiana Barreto que, em alguns Tribunais do país, mais de um terço das
pessoas eram detidas sob a acusação do crime de furto, sendo que muitas delas tinham ficado mais tempo

presas provisoriamente do que passariam cumprindo a pena eventualmente recebida
[32]

.

 A cifra alarmante dos presos irregulares, juntamente com a pesquisa acima relatada demonstram,
inicialmente, o perfil de boa parte dos presos e condenados – pessoas pobres, sem condições de pagar um
bom advogado e sem assistência jurídica pública. Além disso, é muito mais interessante, para o sistema
penal e, conseqüentemente, para a ordem sócio-econômica vigente, que esta população esteja isolada da
sociedade, evitando, assim, a “desordem” ou situações potencialmente perigosas, como a mendicância ou
pequenos furtos, por exemplo, revelando as reais contradições de uma sociedade capitalista.

Ainda, segundo se pode inferir nas estatísticas do DEPEN, mais de 60% das pessoas que estão
inseridas no Sistema Penitenciário, exceto as que estão custodiadas em unidades policiais, nem chegaram a

concluir o Ensino Fundamental, sendo que boa parte são analfabetas ou somente alfabetizadas
[33]

.   

Para a efetiva legitimação do sistema penal é necessário o isolamento, ou até mesmo o extermínio,
de uma parte desta população potencialmente causadora da desordem social e, conseqüentemente, contrária
à ordenação sócio-econômica do neoliberalismo.  É preferível para o sistema penal mantê-los, mesmo que
em situação totalmente arbitrária, isolada do suposto convívio social sadio. Assim, diminui-se o temor das
classes médias e altas e legitima-se o processo de acumulação de capital dominante.

Como já foi dito em tópicos anteriores, o extermínio extrajudicial também é uma regra bastante
aplicada também na fómula punitiva de indivíduos meramente suspeitos. No Brasil, ela é praticada pelas

instituições de segurança pública como também pelas milícias privadas
[34]

. Este tipo de arbitrariedade
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sempre esteve presente na história das instituições punitivas brasileiras, como no caso da dizimação de
etnias inteiras durante o Brasil colônia, da destruição de grandes comunidades coletivas, como Canudos e
Contestado no início da República. Hoje, ele ainda permanece presente, principalmente no meio urbano, no
cotidiano das periferias e favelas brasileiras. Wacquant descreve, por exemplo, que, em 1992, São Paulo
bateu o recorde absoluto das Américas de violência policial. Somente no ano relatado, a Polícia da
metrópole brasileira matou 1.470 civis, contra 24 mortos pela Polícia nova-iorquina em pleno auge da

política do “tolerância zero” naquele país
[35]

. Já o autor Ghiringueli de Azevedo aponta, em sua pesquisa,
que a Segurança Pública do Rio de Janeiro tinha sido responsável por 1 em cada 6 assassinatos no Estado
em 2007. Até junho desse referido ano, 757 mortes foram causadas por Policiais que estavam em atividade

naquele Estado
[36]

. 

Neste sentido, o Relator da Organização das Nações Unidas (ONU), Philip Alston encarregado de
investigar execuções extrajudiciais no Brasil conclui pela urgente necessidade de reforma no sistema penal
brasileiro, vejamos:

Parece que, de fato, a operação se tornou tal modelo: em 30 de janeiro de 2008, seis pessoas foram
mortas pela polícia em uma grande operação; em 03 de abril, 11 foram mortos; em 15 de abril, 14
foram mortos. Depois da última operação, um alto oficial da polícia comparou os homens mortos a
insetos, referindo-se à polícia como “melhor inseticida social”. Estes recentes eventos destacam a
continuidade e a urgente necessidade de reformas das abordagens policiais e do sistema de justiça

criminal
[37]

.     

 

As declarações narradas pelo Relator demonstram que as instituições de segurança pública são
encaradas como verdadeiros “inseticidas sociais”, responsáveis por disseminar a parcela da população
causadora da insegurança social. Nessa perspectiva, os problemas que afligem a sociedade não são nada
mais do que comportamentos que desviam ou ocasionam problemas ao padrão hegemônico de acumulação
de capital, encobrindo os reais problemas ocasionados pela concentração de renda e pela falência de um
modelo prestacionista de Estado.

O relator também aludiu sobre as atividades dos grupos de extermínio, formado por policiais fora
da atividade regular, ou até mesmo em atividade, envolvidos em mortes por encomenda. Estas mortes no
Estado de Pernambuco, por exemplo, como relatado por Alston, estão relacionadas a conflitos de
proprietários contra sem-terra ou indígenas, ou a extorsão de dinheiro da população, representando 70% de
todos os homicídios do Estado no ano de 2007:

Homicídios perpetrados por grupos de vigilância, esquadrões da morte e grupos de extermínio e
milícias são outra grande preocupação. Em Pernambuco, uma confiável estimativa aponta que 70% de
todos os homicídios são cometidos por esquadrões da morte. A atividade do esquadrão da morte
geralmente consiste de policias, fora de horário, envolvidos em (a) mortes por encomenda; (b)
extorquir dinheiro da população, geralmente sob ameaça de morte; e (c) assassinatos ou ameaças de
assassinatos em nome de proprietários de terra contra trabalhadores sem terra ou indígenas em situação

de conflito agrário
[38]

.
 
 

Desta forma, a suposta diminuição da população carcerária através do discurso que apregoa o
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eficientismo das instituições penais, com base em medidas de vigilância mais meticulosas sobre
condenados em regime semi-aberto ou aberto, ou até mesmo sobre presos em liberdade provisórias, apenas
falseia uma realidade mais profunda, intimamente ligada à essência do sistema criminal dentro de um
modelo neoliberal de Estado e sociedade. A necessidade de legitimação de um modelo penal baseado no
recrudescimento da repressão não toca nos assuntos mais essenciais ao convívio humano, como quais
comportamentos são realmente causadores de danos a uma determinada coletividade. 

Essas medidas mais rígidas sobre o controle dos detentos encontram muitos adeptos, principalmente
porque apresentam respostas rápidas e midiáticas para a solução de todos os gravames enfrentados pela
sociedade. No entanto, tais proposições não questionam a atuação da política penal sobre as populações
que menos contribuem para a concentração de renda e o aumento das desigualdades.

As contradições de classes sociais dentro do sistema demonstram que as instituições penais
perseguem e punem com mais rigidez crimes relacionados aos comportamentos das populações mais
pobres, e, de certa forma, contrários a uma ordem rígida de concentração de riquezas – pequenos furtos,
ocupação do espaço público, greves, esbulho etc. –, enquanto deixam de averiguar, ou perseguem com
mais flexibilidade, delitos ligados às classes mais abastadas – crimes de colarinho branco, danos
ambientais, utilização de trabalho escravo etc.

O mito da universalidade da lei penal serve como forma de legitimação do sistema criminal,
contribuindo para o falseamento das reais contradições de classe, onde o Direito Fundamental da
igualdade, no seu viés material, é severamente deixado de lado para surgir uma igualdade apenas levada ao
plano formal.

O que se busca, inicialmente, não é desmerecer a importância da funcionalidade das instituições
penais como um todo. No entanto, a solução para as graves crises sociais não deve ser buscada através do
aumento da legislação penal e, conseqüentemente, do poderio punitivo do Estado. Por outro lado, o foco
de atuação do sistema penal deve ser revertido, no sentido de penalizar os comportamentos que trazem
maiores danos à coletividade, como crimes ambientais, de colarinho branco, grandes fraudes ao sistema
previdenciário, dentre outros. Além disso, as garantias individuais dos acusados e condenados devem ser
efetivadas, garantindo o respeito à integridade física e emocional dessas pessoas. 

Também se deve ter em vista a diminuição progressiva do Estado penal, através das medidas de
liberdade provisória, de progressão de regime e de medidas alternativas à prisão, sem a vigilância
meticulosa e a absurda rigidez trazida pelas medidas de controle virtual, como o monitoramento eletrônico.

Partindo da contextualização brasileira, o próximo tópico buscará analisar como o caso norte-
americano, pioneiro na utilização das técnicas de vigilância virtual e controle dos presos e condenados,
revelou-se insuficiente para a diminuição dos níveis de encarceramento. Para isto, utilizará, da mesma
maneira que os tópicos anteriores, a perspectiva objetivo-crítica, relacionando o fenômeno de acumulação
material do neoliberalismo ao recrudescimento do Estado penal através das técnicas de vigilância
eletrônica. 
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4 O CONTROLE VIRTUAL DAS LIBERDADES PROVISÓRIAS NOS ESTADOS UNIDOS

            A política penal norte-americana começa a ser intensificada logo após a década de 60, com a
contenção necessária dos impulsos libertários causados pelas conquistas de igualdade dos direitos civis nos

anos 60 do século passado
[39]

. As políticas afirmativas inclusivas quebraram, de certa forma, com um
isolamento histórico e causaram a uma determinada população, pertencente às classes médias e altas, um
certo “medo” da desordem contra os valores dominantes. Também é determinante para este tipo de política
o florescimento da doutrina neoliberal, que trouxe consigo a necessidade de esfacelamento das conquistas
sociais e da legislação trabalhista.

            A política do “tolerância zero” nas ruas nova-iorquinas entre as décadas de 80 e 90 foi um desses
“carros-chefe” mais consagrados da doutrina criminal estadunidense. A eficiência e a repressão aos delitos
menores (teoria das “vidraças quebradas”), conhecidos também como delitos de rua, criou uma certa
sensação de tranqüilidade para a população mais abastada, dando segurança para a manutenção da
concentração de riquezas e estimulando as políticas neoliberais.

            Tal política em Nova York tinha como pressupostos: a centralização de todas as informações e
ocorrências policiais, garantido um maior controle sobre os casos, bem como a instantaneidade dos dados,
que poderiam ser captados momentos depois da ocorrência. Também ocorreu uma mudança na forma de
direção da Polícia local, com a troca da burocratização pela direção empresarial. Agora, a empresa Polícia
era gerida como se fosse uma grande firma, com uma política de redução de custos e a busca pelo aumento
da efetividade, através do estímulo a gratificações aos agentes que mais colaborassem – prendessem – com
a instituição.

            O lucro trazido por esta grande empresa seria conseguido através da segurança e ordem promovida
pelos policiais – que aqui, como analisa Wacquant, eram tratados como verdadeiros colaboradores da

instituição
[40]

 –. Numa alusão à política neoliberal e à flexibilização do emprego, os funcionários não são

mais encarados como empregados tradicionais do estilo fordista
[41]

, mas sim verdadeiros “colaboradores”
das finalidades da empresa. Cria-se, com isto, uma forte condição propícia para o desmantelamento das
garantias trabalhistas, como rigidez na jornada de trabalho e na despedida imotivada. No caso da polícia,
essa problemática também influenciou o aspecto gerencial, trazendo para os policiais a necessidade de
colaborar de forma mais efetiva para a instituição, ou melhor, punir mais determinados tipos de
comportamentos para trazer segurança à sociedade e não perder o emprego.

            O resultado deste tipo de gerência na Polícia foi o aumento dos casos de abuso de autoridade em
toda a cidade, através da ânsia punitiva dos comissários. Também houve um aumento da repressão de
determinados comportamentos “suspeitos”, como estimular greves, morar nas ruas e mendigar, por
exemplo. Intensificaram-se as abordagens meramente “pelo aspecto”. Relata Wacquant que, numa
pesquisa realizada, 80% dos negros entrevistados já tinham sido revistados pelo menos uma vez em Nova

York
[42]

. 

            A mudança da forma de gerenciar a segurança pública, conjugada com o fortalecimento de um
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Estado penal, incapaz de fornecer políticas sociais efetivas à população, irá não somente influenciar a
nação norte-americana, mas também outros Estados através do fenômeno da globalização financeira
estimulada pelo neoliberalismo. Países como a Inglaterra e a França começaram a adotar modelos penais
parecidos com o estadunidense, combinado com a retração de políticas compensatórias. Entre 1983 e 1997,
por exemplo, a população carcerária na Inglaterra cresceu 43%, enquanto na França o número de presos

cresceu 39%
[43]

.  

            Tal política já tinha sido prevista no Consenso de Washigton em 1989, que passa a buscar, para o
estímulo de uma nova ordem financeira global, causadora de grandes processos de concentração de renda
nas mãos de poucas empresas financeiras multinacionais, o tratamento punitivo da insegurança e

marginalidades sociais
[44]

. Assim, nota-se a preocupação destes grandes clongomerados financeiros com
os delitos que podem causar uma “insegurança” social, ou melhor, que possam demonstrar a contradição
envolvendo a atual dinâmica econômica mundial.

             Desta maneira, instiga-se, diante de uma ordem financeira que estimula a concentração de renda
em detrimento das políticas sociais, a seletividade do sistema penal contra comportamentos das populações
marginalizadas, como forma de mascarar a realidade, não tocando efetivamente no problema da
desigualdade social. Para os pobres, restam somente as ajudas meramente assistencialistas, trazidas das
“sobras” restantes das empresas de um modo geral, ou mesmo do próprio Estado, incapaz de efetivar na
raiz outros tipos de políticas públicas.

            Diante deste contexto, estimulam-se as novas descobertas em tecnologias de controle social nos
EUA, principalmente após a década de 70, com a finalidade de um maior controle e vigilância sobre as
minorias marginalizadas, como forma de dar segurança e paz à sociedade, através da dimuição da
população encarcerada. Além das vigilâncias eletrônicas, busca-se diminuir as garantias de liberdade, seja
durante o decorrer do processo ou após a condenação, e intensificar as prisões antes da condenação.

            Para fins de elucidação, o monitoramento eletrônico com articulação via satélite foi pioneiramente
desenvolvido pelo juiz Jack Love no Estado do Novo México, EUA, no final da década de 70 e início dos
anos 80. Rapidamente o dispositivo se expandiu pelo território norte-americano. Em 1986, quarenta e

cinco programas já estavam sendo aplicados em vinte e seis Estados
[45]

.

            No caso estadunidense, a legislação Federal aprecia o monitoramento eletrônico apenas como uma
alternativa ao susis tradicional e à liberdade condicional. Já os ordenamentos estaduais invocam-no para a

vigilância de penalidades em meio aberto ou a medidas de obrigação de residência fixa
[46]

. Em 1998,
estima-se que a medida envolvia mais de nove mil condenados a uma pena de prisão e mais de 19 mil

indivíduos em liberdades provisórias em todo país
[47]

. Porém, como relata Edmundo Oliveira, estas cifras
não integram nem os adolescentes, nem as medidas de vigilância intensiva durante a fase anterior à
sentença do processo penal, chamado de pre-trial, aspecto sui generis do sistema penal norte-americano.

Neste caso, o número poderia chegar a 100 mil monitorados naquela nação
[48]

.
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            Há, nos Estados Unidos, uma efetiva necessidade de diminuir os gastos com encarceramento, que

custam em média 1.350 dólares para cada preso
[49]

, sem, contudo, diminuir a vigilância. A solução
encontrada através do controle monitorado via satélite é, supostamente, bem mais efetiva, pois pode
dirimir os gastos com pessoal e com estrutura física das penitenciárias e aumentar o poder de controle e
coerção sobre os presos.    

            No entanto, o que se percebe é o aumento contínuo do encarceramento nos EUA, através do
fortalecimento do Estado-Penal e da política neoliberal. Entre 1991 a 2003 houve o crescimento médio de
72% na população carcerária, chegando, no último ano mencionado, a possuir a cifra de 2.139.000 pessoas

aprisionadas
[50]

. Para se ter uma idéia da hiperinflação carcerária norte-americana, em 1975 o número de
detentos era de 380.000, chegando a ter diminuído um por cento a cada ano no final da década de 70. Já
dez anos depois, mesmo com a efetiva aplicação do monitoramento eletrônico, a população aprisionada

havia saltado para 740.000, superando 1,5 milhão em 1995
[51]

.

            Nota-se, contudo, que a crise alavancada pelo sistema penal não pode ser combalida com base num
“eficientismo do sistema criminal”, criando alternativas de controle mais sofisticadas e menos
burocratizadas. O caso norte-americano relata bem este tipo de política, que ataca a crise do sistema penal
através do enfrentamento repressivo dos sintomas de perigo provocados pelos comportamentos das classes
mais baixas. Pequenos delitos ou pessoas “suspeitas” são repreendidos com mais veemência, enquanto
crimes mais danosos à coletividade, com os danos ambientais, tão comuns no cenário norte-americano,

pouco são tratados
[52]

.

            Wacquant nos traz uma importante reflexão sobre os prováveis indivíduos perigosos que habitam
as diversas penitenciarias norte-americanas, relatando que, ao contrário do que se divulga no discurso
midiático dominante, as prisões estão repletas de vulgares criminosos, pertencentes às parcelas mais
miseráveis da população atingidas pelas novas modelações do capital financeiro e pelo esfacelamento das
políticas públicas:

Pois, contrariamente ao discurso político e midiático dominante, as prisões americanas estão repletas
não de criminosos perigosos e violentos, mas de vulgares condenados pelo direito comum por negócios
com drogas, furto, roubo, ou simples antentados à ordem pública, em geral, oriundos das parcelas
precarizadas da classe trabalhadora e, sobretudo, das famílias do subproletariado de cor das cidades

atingidas diretamente pela transformação conjunta do trabalho e da proteção social
[53]

. 
 

            Tenta-se, através do eficientismo penal e da procura por respostas criminais para os problemas

sociais, esconder as reais opressões encaradas pela sociedade
[54]

. No cenário americano, por exemplo,
havia mais ou menos 35 milhões de pobres no final dos anos 90, sendo que, para cinco crianças

americanas de menos de seis anos, uma crescia na miséria e uma em duas entre a comunidade negra
[55]

.
No entanto, as verbas sociais destinadas às famílias mais pobres nos Estados Unidos são as menores dos

grandes países industrializados
[56]

.     

            Já os frutos do crescimento ocasionado pela corrida neoliberal nas décadas de 80 e 90 foram
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abocanhados por uma mínuscula parcela da população. Entre 1979 e 1996, foi gerado 1,1 trilhão de dólares
pelo crescimento econômico. Dessa cifra, 95% foram parar nas mãos dos 5% mais ricos norte-americanos.

            Então, o que se tem percebido através do contexto estadunidense é uma hiperinflação da população
carcerária coadunada com o aumento do poderio neoliberal, através da instalação de um efetivo Estado
penal para as populações mais pobres. Assim, verifica-se uma tendência pelo crescimento das chamadas
prisões intermediárias, anteriores ao momento da condenação, bem como pelas técnicas modernas de
vigilância eletrônica nos condenados que cumprem regime aberto ou semi-aberto. Antes, as medidas de
cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional tinham, em sua essência, a característica
reinsertória como sua principal aliada, através da liberdade, esporadicamente assistida, do indivíduo fora
do cárcere. No entanto, esse tipo de medida, através da vigilância eletrônica intensiva, transformou-se
num dispositivo mais preocupado com o controle intensivo e com a disciplina meticulosa, diminuindo os

gastos com a gerência penitenciária
[57]

.

            Para finalizar, nota-se que entre 1979 e 1990, os gastos penitenciários dos Estados cresceram 325%
a título de funcionamento e 612% no capítulo da construção. Três vezes mais rápido que os créditos

militares no governo Federal no mesmo período
[58]

. Ainda mais, desde 1985 que os créditos para o
funcionamento das penitenciárias superaram anualmente o montante destinado ao principal programa de
ajuda social estadunidense, o ADFC (Aid to Families with Dependent Children) e as somas destinadas à

ajuda alimentar das famílias pobres (food stamps)
[59]

.

            Neste sentido, é salutar o pensamento de Wacquant, quando aponta qual o sentido da diminuição
do Estado social e a intensificação do Estado penal, no que se observa, por exemplo, a diminuição dos
investimentos na educação e o aumento no sistema carcerário estadunidense:

Os Estados Unidos fizeram a escolha de construir para seus pobres casas de detenção e
estabelecimentos penais em lugar de dispensatórios, creches e escolas. Um exemplo, no período de uma
década (1988-98), o Estado de Nova York aumentou seus gastos carcerários em 76% e cortou os

fundos de ensino universitário em 29%
[60]

.

 

               

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS     

            O controle virtual do regime semi-aberto, e da prisão domiciliar, através do monitoramento
eletrônico, não pode ser analisado considerando os aspectos pontuais da crise de legitimação do sistema
penal brasileiro na fase atual, onde se propõe resolver os graves problemas sociais através do estímulo à
legislação penal e processual penal.

            Nesse sentido, as teorias criminológicas críticas fornecem importantes instrumentos de análise da
crise enfrentada pelo sistema criminal contemporâneo. Primeiro porque rompe com o paradigma
tradicional etiológico, a definir que o fenômeno criminal partiria preponderantemente da personalidade e
do comportamento do criminoso. Depois porque, ao considerar que o crime não é ontológico, mas produto
da reação social a determinados comportamentos tidos por delituosos, relacionados ao modo de produção
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dominante, questiona os princípios da universalidade e igualdade tão apregoados pelos criminólogos
tradicionais. 

            O sistema penal não protege igualmente todos os bens essenciais à coletividade, mas se revela
altamente seletivo, perseguindo e punindo com mais rigidez indivíduos com comportamentos contrários ao
modo de acumulação hegemônico, mas flexibilizando a aplicação da lei penal para crimes mais nocivos à
coletividade. Reside aí a eficácia invertida desse sistema, ao proclamar o mito da igualdade formal que, no
entanto, reproduz e mantém a desigualdade material na sociedade.            

            O sistema penal brasileiro, assim como o de toda América latina, revela-se historicamente
repressivo e arbitrário, responsável não somente pelo isolamento e repressão, mas também pelo extermínio
dos indivíduos “anormais” para os padrões dominantes de produção material, como populações
tradicionais, mendigos, sem-terra etc.

            Num Estado que não consegue efetivar direitos sociais para as populações que mais necessitam, o
discurso do recrudescimento penal, através de medidas mais repressivas, soa como importante para a
contenção do “medo” das classes médias e altas, surtindo um bom efeito até para conter a insegurança nas
camadas mais pobres.

Denota-se que não é através de medidas punitivas mais sérias ou do controle meticuloso e
disciplinador do monitoramento eletrônico que irá resolver a crise vivenciada nas penitenciárias brasileiras.
Os Estados Unidos são um importante exemplo deste tipo de política, onde se aplica a contínua retração
do Estado social e o crescimento desenfreado de um Estado penal. Este último foi a forma encontrada para
conter as supostas inseguranças provocadas pelo avanço do neoliberalismo, com o fracasso das políticas
sociais e da desregulamentação do trabalho.

O monitoramento eletrônico nos EUA não conseguiu frear a hiperinflação penitenciária, que
cresceu de forma brusca no período de aplicação deste tipo de medida. Esses tipos de soluções são apenas
baseados no eficientismo penal e apenas contribuem para a efervescência ainda maior do Estado penal,
garantindo, conseqüentemente, a manutenção das desigualdades provocadas pela ideologia neoliberal.

O investimento em Políticas Públicas sociais, conjugado com a diminuição do modelo penal
efetivado pelo Estado brasileiro, são medidas importantes para a consecução de um verdadeiro Direito
Fundamental à igualdade material, que não pode ser buscada através do recrudescimento da lei penal e da
diminuição das liberdades provisórias. O sistema penal deve buscar a punição dos comportamentos que
verdadeiramente causam danos à coletividade e estão relacionados a um padrão hegemônico de
concentração de renda, como danos ambientais, crimes do colarinho branco e crimes políticos, sem,
contudo, ser a única resposta para a superação das contradições sociais enfrentadas pelo capitalismo. Além
disso, deve-se buscar o máximo de efetivação para as garantias individuais de quem figura como réu ou é
condenado, reduzindo, assim, os efeitos nocivos do sistema penal. 
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MUNICÍPIO E SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

COMUNE E SICUREZZA PUBBLICA NELLA COSTITUZIONE DI 1988

Laecio Noronha Xavier

RESUMO
Os problemas atinentes à Política de Segurança Pública são os que mais angustiam a sociedade
brasileira. A Constituição de 1988 define a Segurança Pública enquanto direito, garantia, dever e
responsabilidade de todos os entes federados, da sociedade civil, da iniciativa privada e do
cidadão, asseverando que não são apenas os aparelhos policiais que têm obrigação de
combaterem a violência, a criminalidade e a marginalidade. A contribuição institucional do
Município para a melhoria do complexo quadro da Segurança Pública brasileira apresenta-se
como fundamental dentro da nova concepção Políticas Públicas de Segurança (PPS) em
contraponto à tradicional doutrina Política de Segurança Pública (PSP), que não ataca as causas
e os fatores geradores de conflitos sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Município; Segurança Pública.

RIASSUNTO
I problemi attenenti alla Politica Di Sicurezza Pubblica sono quelli che più angosciano la società
brasiliana. La Costituzione di 1988, nel disporre sulla Sicurezza Pubblica in quanto diritto,
garanzia, dovere e resposabilità di tutti gli enti federati, la società civile, l’iniziativa e il cittadino,
avverte che non sono soltanto gli apparecchi poliziali che hanno l’obbligo di combattere la
violenza, criminalità e marginalità. La contribuzione istituzionale del Comune alla meglioria del
complesso quadro di Sicurezza Pubblica Brasiliana si presenta come fondamentale all’interno
della nuova concezione Politiche Pubbliche Di Sicurezza(PPS) in contrappunto alla tradizionale
doutrina Politica Di Sicurezza Pubblica (PSP), che non combatte le cause e i fattori generatori di
conflitti sociali.
PAROLE CHIAVE: Comune; Sicurezza Pubblica.

SUMÁRIO: Introdução. 2) A Segurança Pública na Constituição de 1988. 3) O Município e a Segurança Pública. 4) Política

de Segurança Pública e Políticas Públicas de Segurança. Conclusões. Referências.

 

 

INTRODUÇÃO

 

         O cotidiano empírico das grandes cidades brasileiras, os fatos apresentados pela mídia nacional e internacional e as pesquisas de

opinião pública apontam que a Segurança Pública consagrou-se como a política que mais preocupa a sociedade brasileira.

Principalmente, porque, ao contrário de outras políticas públicas como Educação, Saúde, Transporte, Habitação e Assistência Social

que são demandadas por setores sociais específicos, os problemas relacionados à Segurança Pública atingem toda população

brasileira.

 

         Inicialmente, buscaremos relacionar as diversas previsões da Constituição de 1988 acerca da Segurança Pública, identificando

os conceitos de direito, garantia, dever e responsabilidade. Veremos que todas as assertivas constitucionais elencadas abrem

variadas perspectivas institucionais para que os entes federados, a sociedade civil, a iniciativa privada e os cidadãos possam atuar em

relação à Segurança Pública. Analisaremos como esses imperativos constitucionais sobre Segurança Pública, de plano, encerram a

concepção tradicional e reducionista de que somente os aparelhos policiais têm obrigação de efetivarem a paz social e combaterem a
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violência, criminalidade e marginalidade.

 

         Em seguida, analisaremos a definição constitucional da Segurança Pública enquanto dever e responsabilidade de todos os entes

federados, em especial, o Município, bem como serão elencadas as diversas formas de atuação dos agentes da Guarda Municipal.

Descreveremos como a contribuição do Município em prevenir a violência, criminalidade e marginalidade, compartilhando em seu

território uma atuação com os organismos estaduais e federais, a sociedade civil e as comunidades locais, apresenta-se como uma

inserção institucional vital para a reversão do angustiante quadro da Segurança Pública brasileira. 

 

         Por último, serão identificadas as diferenças conceituais entre a tradicional concepção Política de Segurança Pública (PSP) e a

nova doutrina Políticas Públicas de Segurança (PPS), destacando como esta moderna filosofia e suas práticas de gestão podem ser

aplicadas pelos municípios brasileiros. Mostraremos que o primeiro modelo (PSP) refere-se à atividade especializada e repressiva

dos órgãos policiais, em especial, dos Estados, enquanto a segunda concepção (PPS) engloba a participação profissional

interdisciplinar, todos os entes federados e uma atuação policial vinculada às diversas políticas públicas e ações coletivas capazes de

reduzir as causas e os fatores geradores de conflitos sociais e interpessoais.

 

 

2. A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

 

        A Segurança Pública é tratada por diversos ângulos pela Constituição Federal de 1988, apresentando-se como direito, garantia,

dever e responsabilidade e envolvendo a atuação pública dos entes federados, da sociedade civil e dos cidadãos na promoção e

materialidade desta importante política.  A Constituição de 1988 trouxe nos arts. 1° e 3° de seu Título I - Dos Princípios

Fundamentais as bases e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de Direito

e, no Título II - Direitos e Garantias Fundamentais, uma subdivisão em cinco capítulos (Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,

Direitos Sociais, Nacionalidade, Direitos Políticos e Partidos Políticos), dos quais somente os dois primeiros capítulos serão aqui

analisados. Inicialmente, deve ser observada a relação dos arts. 1° e 3° com as temáticas dos Direitos Humanos e da Segurança

Pública:
 

Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;(...)

 
Art. 3°. Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade justa, livre e solidária; (...)
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

 

        Os direitos e deveres individuais e coletivos estão previstos constitucionalmente no art. 5º e encontram-se ligados ao conceito de

pessoa humana e à sua personalidade. O caput do art. 5º da Constituição Federal eleva a Segurança Pública à condição de direito e

garantia fundamental do cidadão brasileiro e estrangeiro residente no País com aplicação imediata. De acordo com Paulo Bonavides

(1994: p. 516), a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU/1948) é um documento de referência global que vincula os

Estados à obrigação de positivar em suas constituições um sistema de valores concretos que acarreta num conjunto de direitos
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fundamentais de caráter natural, inalienável e sagrado, tutelando a vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade, a resistência à

opressão e a segurança.

 

         No caso dos mecanismos de direitos e garantias fundamentais do cidadão, todos relacionados direta e indiretamente com a

Segurança Pública, o papel do Estado não é tão somente limitador de seus poderes em relação ao indivíduo, mas também afirmador

de sua prestação e satisfação por parte do Estado. Em cada norma de direito fundamental há um suporte legal abrangente, garantidor,

impositivo e vinculante aos entes estatais de proteção destes direitos para o real usufruto do cidadão. Os direitos fundamentais são

direitos públicos subjetivos do cidadão que podem ser exigidos pelo indivíduo contra o particular ou o próprio Estado, inclusive nas

esferas administrativa, policial e judicial.

       

         Fundado na concepção jusnaturalista que abraça todo o contexto histórico-cultural-social da humanidade, todo ser humano é

portador sócio-estatal de direitos e garantias, não podendo ser juridicamente considerados somente a partir de uma concessão

positivista do Estado. Identificados também enquanto Direitos Humanos, ao cidadão cabe exigir que o Estado os reconheça

legalmente em seus ordenamentos jurídicos e garanta os meios institucionais de atendimento das suas prerrogativas fundamentais e,

que a sociedade respeite sua dignidade de pessoa humana como um ideal político e uma premissa para o estabelecimento da

democracia.

 

      Para Flavia Martins da Silva (2006: p. 2-4), as principais características dos Direitos Fundamentais são:

a) Historicidade - sua existência ocorre dentro do contexto histórico da vida humana em sociedade até sua positivação jurídica e

institucionalização estatal;

b) Universalidade - representam direitos do gênero humano e devem ser respeitados sem restrições nacionais, políticas, sociais,

econômicas ou étnicas;

c) Imprescritibilidade - são direitos permanentes que não prescrevem ou se perdem com o decurso do tempo;

d) Irrenunciabilidade - nenhum cidadão, por qualquer justificativa, pode renunciar tais direitos;

e) Inviolabilidade - não podem ser desrespeitados por nenhuma autoridade ou lei infraconstitucional, sob pena de responsabilização

civil, penal ou administrativa;

f) Efetividade - o Poder Público deve atuar para garantir sua efetivação, usando, quando necessário, os meios coercitivos

competentes;

g) Concorrência - podem ser exercidos vários desses direitos ao mesmo tempo;

h) Interdependência - não pode haver choque entre as previsões constitucionais e infraconstitucionais desses direitos, devendo se

relacionar para atingir seus objetivos;

i) Complementaridade - devem ser interpretados de forma conjunta, com o objetivo de sua realização absoluta.

 

         As expressões ‘direitos do homem’ e ‘direitos fundamentais’ são frequentemente utilizadas como sinônimos. Os ‘direitos do

homem’ têm sua dimensão jusnaturalista porque apresentam validade para todos os povos, em todos os tempos e advêm da própria

natureza humana. Os ‘direitos fundamentais’ são os ‘direitos do homem’ juridicamente positivados e institucionalmente vigentes em

uma ordem jurídica concreta, ou seja, são os enunciados constitucionais de cunho declaratório cujo objetivo consiste em reconhecer

no plano jurídico a existência de prerrogativas fundamentais do cidadão. Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de

defesa dos cidadãos sob um a dupla perspectiva: constituem num plano jurídico-objetivo normas de competência para os poderes

públicos, proibindo as ingerências destes na esfera jurídico-individual e implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer
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de modo positivo os direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir determinadas omissões dos poderes públicos para evitar

agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).

 

          Já as ‘garantias fundamentais’ seriam os enunciados de conteúdo assecuratório, cujo propósito consiste em fornecer

instrumentos para a proteção, reparação ou reingresso em eventual direito fundamental violado, especialmente através dos remédios

jurídicos previstos nos incisos do mesmo art. 5°, tais como o direito de resposta, o Habeas Corpus e o Mandado de Segurança, dentre

outros. Nenhum direito ou garantia fundamentais podem ser subtraídos do escopo constitucional sob pena de ‘contaminação’ não

somente do art. 5°, mas de toda a Constituição Federal de 1988, bem como de colocar em risco a própria democracia. É o que se

denomina proibição de retrocesso do processo democrático e dos avanços do constitucionalismo contemporâneo.

 

         Assevera exaustivamente a Constituição Federal de 1988, em pelo menos 46 incisos do art. 5° (II, III, X, XI XII XV XVI, XVII

XXII XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII,

LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXXV, LXXVII, LXXVIII),

acerca da multiplicidade de direitos e garantias individuais e coletivas em diferentes articulações com a Política de Segurança

Pública, como demonstra seu caput:

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

 

 

          Já os Direitos Sociais previstos no art. 6° da Constituição de 1988 têm como finalidade a melhoria das condições de vida de

todos os cidadãos como via normativa para concretizar a igualdade social. A Segurança Pública enquanto um direito social

constitucionalizado deve ser prestado de forma republicana, universalizada e sem qualquer seletividade social. Enquanto um serviço

público que não possuí beneficiário juridicamente individualizável ou compartimentação identificadora em que medida cada cidadão

se beneficia. Para a efetivação da Segurança Pública como um direito e responsabilidade de todos e um dever estatal, a Constituição

de 1988 atribui, em outros momentos, funções à União, aos Estados e aos Municípios para a consolidação de uma política concreta

de ações articuladas de proteção social. Aduz a Constituição/1988 sobre a Segurança Pública enquanto direito social:
 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

 
 

         Nesse contexto, para Antonio Fernando de Souza (2009: p. 1-3) surgem duas tendências claramente
opostas no terreno da Segurança Pública: de um lado a sociedade civil prioriza os Direitos Humanos e de
outro as polícias atuam no combate à violência e a criminalidade de forma reativa, como se um assunto
fosse independente do outro. No Brasil, governos conservadores tomavam posições próximas da visão
policialesca e governos progressistas se aproximaram dos movimentos sociais pelos Direitos Humanos,
quase sempre tratando os profissionais da Segurança Pública com reserva ou mesmo com desconfiança. E
são exatamente os progressistas que cometem os maiores erros. Ao não entenderem a Segurança Pública
como um direito social tão importante quanto os demais, deixam de dar aos servidores dessa área sua
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devida importância. Por isso não consideram os gestores e operadores de Segurança Pública quando da
promoção de eventos e atividades que impactam na vida dos cidadãos, acreditando que a eles cabe apenas o
papel de meros executores de serviços públicos específicos.
 
         Para que haja a desmilitarização dos órgãos policiais é necessário que todos os segmentos
compreendam a Segurança Pública como uma política estatal e um direito social nem mais, nem menos
importante que os direitos à Saúde, Educação, Habitação, Trabalho, Lazer, Previdência, Proteção à
Maternidade e Infância e Assistência aos Desamparados. Desmilitarizar a Segurança Pública é mais do que
regulamentar e fiscalizar as ações dos policiais. É também fundamental respeitar seus servidores não
apenas como operadores, mas como profissionais capazes de pensar e organizar a sua atuação em defesa
dos múltiplos interesses da coletividade.
 
         O inciso X do art. 23 da Constituição de 1988 também repercute na Política de Segurança Pública quando atribui competência

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Tal dispositivo implica que todos os entes federados têm o dever de

atuação conexa com a Segurança Pública através de um amplo espectro de políticas sociais capazes de combater as causas e os

fatores que implicam no aparecimento ou na manutenção da marginalidade e suas conseqüências anti-sociais: a violência e a

criminalidade.

 

          A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à Segurança Pública. Entretanto, até a Constituição

Federal de 1988 não havia um capítulo próprio ou previsão mais detalhada para a temática. A constitucionalização trouxe

importantes conseqüências para a legitimação da atuação estatal na formulação e na execução da Política de Segurança Pública nos

03 (três) planos federativos de governo, em suas respectivas estruturas administrativas. Textualmente, a Constituição de 1988

assevera sobre os deveres, direitos e responsabilidades relacionados ao exercício funcional dos organismos patrocinadores da

Segurança Pública:
 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)
 

 

         A Constituição de 1988 ao reservar um capítulo específico para a matéria caracterizou a Segurança Pública como dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas e do patrimônio. A Segurança Pública enquanto atividade desenvolvida pelas forças policiais estatais é responsável por

empreender ações de prevenção e repressão para que os cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os

dos riscos a que podem estar expostos. Paralelo às garantias que competem ao Estado, o conceito de Segurança Pública ganha

amplitude, não se limita à política do combate à criminalidade e nem se restringe à mera atividade policial. Sendo assim, todos os

entes federados e todas as pessoas, físicas ou jurídicas, de Direito Privado ou Público, são responsáveis pela Segurança Pública e
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devem agir, pelo menos preventivamente, para assegurar a ordem pública. E quando todos falham ou não assumem suas

responsabilidades, os problemas emergem e geram infrações penais que, em última instância, devem ser prevenidas ou reprimidas

pelas entidades policiais em sentido restrito.

 

         Todas as previsões constitucionais analisadas declaram e repassam para os entes federados e suas instituições, a sociedade civil,

a iniciativa privada e os cidadãos o direito, a garantia, o dever e a responsabilidade para atuarem conjuntamente em relação à

Segurança Pública. A constitucionalização desse múltiplo imperativo acerca da Segurança Pública encerra a tradicional concepção

reducionista de que somente os órgãos estatais através de seus aparelhos policiais têm obrigação para efetivarem a paz social e

combaterem a marginalidade, violência e criminalidade.

         Todavia, é de bem alvitre a análise pormenorizada das atribuições de cada um destes termos constitucionais relativos à

Segurança Pública. O termo direito é aqui entendido como uma faculdade concedida à sociedade para receber uma prestação estatal

e para mover a ordem jurídica a favor de seus interesses, bem como compreendido enquanto indicativos institucionais voltados para

regular as relações sociais, manter a ordem pública harmoniosa e resolver os conflitos interpessoais nos diversos aspectos da vida

coletiva. Os efeitos do direito à Segurança Pública no cotidiano das pessoas apresentam-se como essencial à vida em sociedade e

fundado numa permanente conexão com os órgãos estatais.

 

         Já o termo garantia relacionado à Segurança Pública refere-se a uma afirmação jurídica, uma fiança procedimental e um abrigo

institucional contra ameaças ou atos que ponham em risco a vida e o patrimônio das pessoas, através da mais qualificada execução de

um serviço estatal. A garantia à Segurança Pública possui além deste conteúdo assecuratório institucional, o objetivo de proporcionar

nos planos pessoal e social os mecanismos para a proteção ou reparação de um possível direito fundamental que venha a ser violado.

 

         Em relação ao termo dever no tocante à Segurança Pública, seu objeto conceitual não pode ser entendido como suposição,

probabilidade ou providência moral, vez que suas maiores referências atendem a uma tarefa constitucional, uma obrigação política e

uma necessidade institucional que deve inevitavelmente ser cumprida por parte do Estado em prol da sociedade. A Segurança

Pública como um dever do Estado em exercer a preservação da ordem pública e de isentar de ameaça, perigo ou lesão as pessoas e o

patrimônio, através dos órgãos policiais, consiste na obrigação imposta constitucionalmente sob tais entes públicos de agirem em

prol da sociedade.

 

         Por fim, o termo responsabilidade em termos de Segurança Pública atende conceitualmente ao conjunto de atos relativos

emanados por leis vigentes perante um órgão dirigente, autoridade superior ou estrutura congregacional, pressupondo que sua

realização efetiva se apóia em razões que vão garantir mais organização institucional, disciplina corporativa, respeito às regras postas

e melhor convívio na sociedade. A responsabilidade de todos pela Segurança Pública apresenta um caráter multidisciplinar e uma

complexa ligação dos diferentes campos da vida pública e privada atuando das seguintes formas:

a) política - atuação de diferentes instituições e programas de representação policial nas localidades;

b) social - gama de direitos e obrigações da sociedade;

c) econômica - comprometimento com a defesa da propriedade e proteção aos agentes de produção e de consumo;

d) comunicacional - repasses de conceitos, estratégias e ações de proteção pela mídia;

e) cultural - respeito às diversidades de valores, controles e manifestações das comunidades.

 

          Nas sociedades em que reina a Democracia, os governos são responsáveis na medida em que os cidadãos podem discernir se os
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governantes estão agindo de acordo com os seus interesses e sancioná-los apropriadamente, de forma que os governantes que

satisfazem os cidadãos permanecem em seus postos e aqueles que não os agradam perdem suas posições. A responsabilidade é uma

atitude política que resvala um posicionamento administrativo como ‘mecanismo retrospectivo’, tendo em vista que as decisões e

ações dos governantes são julgadas pela sociedade a posteriori em termos dos efeitos positivos ou negativos que venham a causar.

      

         Portanto, os arts. 1°, 3°, 5°, 6o, 23, X e 144 da Constituição Federal de 1988 descrevem a Política de Segurança Pública como:

I) uma pluralidade de princípios, direitos e garantias fundamentais positivados aos brasileiros e estrangeiros residentes no País;

II) uma política integrante do rol dos direitos sociais;

III) uma competência dos entes federados para combater as causas e fatores que incidem para a marginalidade e suas conseqüências

anti-sociais como a violência e a criminalidade;

IV) um dever estatal em manter a ordem pública, a defesa dos cidadãos e a salvaguarda patrimonial e,

V) uma responsabilidade coletiva envolvendo o Estado e a Sociedade.

 

         Contudo, os serviços atinentes à Segurança Pública devem ser entendidos não apenas como uma gama de direitos individuais ou

um direito social relacionado a uma política pública em que as autoridades policiais da União e dos Estados sejam os seus exclusivos

prestadores. Nas sociedades democráticas, o direito, a garantia, o dever e a responsabilidade em relação à Segurança Pública

requerem uma atuação contínua recaindo sobre todos: os entes federados, inclusive os municípios, a sociedade civil, a iniciativa

privada e os cidadãos.

 

         Para Osmar da Silva Nascimento (2007: p. 2-5), a Segurança Pública é o afastamento, por meio de organizações próprias, de

todo mal que possa afetar a ordem pública, trazer prejuízo à vida, à liberdade ou aos direitos de propriedade de cada cidadão. A

Segurança Pública limita a liberdade individual estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não

lhe veda, não pode turbar a liberdade assegurada aos demais. Enquanto um direito da vida social que prevalece na democracia, a

Segurança Pública deve garantir a proteção dos direitos individuais e assegurar o pleno exercício da cidadania, não se contrapondo à

liberdade, mas sendo condição para o seu exercício enquanto uma das complexas vias por onde trafega a qualidade de vida dos

cidadãos. Para tanto, os agentes de Segurança Pública devem aprimorar-se a cada dia para atingir os níveis de expectativa social,

imbuídos pelo respeito aos direitos fundamentais do cidadão, da mesma forma que a sociedade deve exercer por variadas vias sua

responsabilidade com tal política, em especial, com apoio para os segmentos sociais mais vulneráveis, desassistidos e sem

oportunidades.

 

        Sob esta ótica, compete aos entes estatais (União, Estados e Municípios) garantir a proteção das pessoas e seus bens na

totalidade do território brasileiro, a defesa da ordem pública, o respeito pelas leis e a manutenção da paz. As instituições públicas e

os agentes policiais responsáveis por essa complicada atividade devem atuar para prevenir inibir, neutralizar ou reprimir a prática de

atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção coletiva e, por extensão, dos recursos patrimoniais. Todavia, não podemos

esquecer que a responsabilidade em agir em relação aos temas vinculados à Segurança Pública também deve ser repartida com o

cidadão, a sociedade civil e a iniciativa privada. Principalmente, porque é no âmbito municipal que todos estes atores se encontram

presentes na cotidianidade concreta.

 
 
3. O MUNICÍPIO E A SEGURANÇA PÚBLICA
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          Neste capítulo serão analisadas as formas jurídicas de colaboração do Município em relação à Segurança Pública. De pronto,

afirmamos que é tema pacífico conceber que com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os Municípios ascenderam ao seu

efetivo plano de ente federado com autonomia política, administrativa, jurídica e financeira ampliando a sua atuação na formulação e

execução de diversas políticas públicas, particularmente nas áreas da Saúde, Educação, Urbanismo, Meio Ambiente,

Desenvolvimento Agrário, Cultura, Esporte e Assistência Social.

 

         Como pessoa jurídica de direito público, o Município passou a exercer a capacidade constitucional de exercer direitos e contrair

obrigações não estando subordinado aos Governos Federal ou Estadual. Desta forma, a autonomia municipal adquire a tríplice

capacidade de autogoverno, auto-administração e auto-organização. Ou seja, o Município autogoverna-se através do Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores; exerce sua auto-administração pelo exercício de competências e poderes estabelecidos pelas constituições

federal e estadual e, auto-organiza-se mediante sua Lei Orgânica (Constituição Municipal) e edição de leis próprias. A autonomia

municipal é assim garantida pela Constituição Federal:
 
Art.18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. (...)

 

 

     Contudo, a Política de Segurança Pública não foi adequadamente assimilada pela municipalidade e os resultados práticos de sua

aplicabilidade ainda são rarefeitos. Somente a partir da década de 2000, por conta das disputas eleitorais municipais, tem sido

abordado o papel institucional do Município na área da Segurança Pública. Na realidade, são ainda poucas as prefeituras municipais

que passaram a compartilhar com os organismos estaduais e federais o dever e a responsabilidade pela prevenção da violência,

criminalidade e marginalidade, contribuindo para a melhoria da Segurança Pública em seus territórios. Somente algumas prefeituras

criaram ou fortaleceram suas Guardas Municipais, instituíram secretarias, coordenadorias ou núcleos especializados, elaboraram

programas e formaram conselhos, comissões, comitês ou fóruns para incentivar a participação da comunidade nos temas e nas ações

municipais vinculadas à Segurança Pública. Vale ressaltar, que a imensa maioria dos municípios brasileiros não está incluída nesses

avanços institucionais.

  

         Alguns fatores contribuíram para a inserção institucional de alguns Municípios na área da Segurança Pública nos últimos anos,

dentre os quais se destacam: a) o aumento da violência urbana, da criminalidade e da marginalidade, principalmente nas cidades das

regiões metropolitanas, com crescentes demandas da população por ações efetivas de prevenção ou repressão visando avanços desta

política em suas localidades; b) as limitações da maioria dos governos estaduais para desenvolver ações preventivas e, até

repressivas, capazes de atender às expectativas da população na Segurança Pública; c) a debilidade orçamentária de vários governos

municipais em contrair deveres e compartilhar responsabilidades no desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção à violência,

criminalidade e marginalidade através das Guardas Municipais e dos organismos municipais dedicados às políticas sociais e urbanas

de forma integrada com os governos estaduais. 

 

            Em função da interpretação gramatical restritiva do texto constitucional presente no parágrafo 8° do art. 144, onde se verifica que

Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser

a lei, muitos autores têm se levantado contra as novas formas de atuação indicadas para as Guardas Municipais. Contudo, alguns

juristas sem esta precipitação hermenêutica não entendem que a Constituição Federal relegou a Guarda Municipal uma mera
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atividade de vigilância patrimonial. Ou seja, não vislumbram que a Guarda Municipal esteja constitucionalmente impossibilitada de

fiscalizar e controlar trânsito, usar armas, atuar na preservação da ordem pública e realizar policiamento ostensivo, dentre outras

atividades.

 

         De acordo com o Secretário Municipal de Ordem Pública de Três Rios/RJ, Roldenyr Cravo (2009: p. 2-5), quando o art. 144 da

Constituição/1988 descreve dever do Estado, o legislador constituinte quer mencionar o conjunto de unidades federativas: União,

Estados, Municípios e Distrito Federal. Dentro deste contexto de dever constitucional atribuído à municipalidade, suas Guardas

Municipais, lato sensu, equiparam-se aos demais órgãos constitucionais de Segurança Pública porque estão inseridas no seu capítulo

constitucional específico, com ênfase para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Ao analisar os significados e os alcances

de cada um dos elementos da dicção desta norma constitucional, percebe-se que o termo proteção consiste no conjunto de

providências contra dano ou prejuízo. Proteger é garantir segurança à sociedade e a forma mais comum de proteção está na

prevenção, cujo termo significa antecipar-se ou evitar a ocorrência de algum mal, podendo se desdobrar em primária, secundária ou

terciária.

 

         Do ponto de vista da Administração Pública, a prevenção primária consiste na prestação de serviços públicos e ações

comunitárias capazes de gerar um ambiente social favorável. A prevenção secundária consiste no exercício do poder de polícia para

restringir ou limitar as liberdades individuais em favor do bem coletivo e do interesse público e, a prevenção terciária é o exercício do

poder de polícia utilizado na repressão dos atos individuais ou de grupo que visam causar dano, prejuízo ou violência ao bem

coletivo ou interesse público.

 

         Sendo órgão do Município constitucionalmente dotado de poder de polícia, a Guarda Municipal deve contribuir essencialmente

na prestação de serviços públicos e ações comunitárias de prevenção primária. Quanto à prevenção secundária, a Guarda Municipal

pode executá-la em 02 (dois) momentos: através de ações de vigilância constante, circulando, exibindo sua presença de forma

ostensiva para coibir, inibir e desencorajar eventual infrator ou desenvolvendo ações de controle e fiscalização sobre determinados

serviços públicos contratados, concedidos, permitidos ou cedidos como higiene, ordem pública, costumes, lazer e atividades

econômicas dependentes de autorização do Poder Público. Sobre a prevenção terciária, cabe a Guarda Municipal reprimir qualquer

ato que possa vir a causar dano, prejuízo ou violar bem coletivo ou interesse público

    

          Portanto, a proteção constitucional a cargo da Guarda Municipal deve recair sobretudo naquilo que gravita em torno de bens,

instalações e serviços, do ponto de vista objetivo e subjetivo. A proteção deve alcançar quem concede, mantém ou recebe serviços,

bens e instalações. A Guarda Municipal deve proteger não somente o que é propriamente ‘público’ (prevenir e reprimir qualquer ato

ou fato que possa prejudicar ou danificar), bem como proteger a incolumidade do servidor público que opera tais bens, instalações e

serviços e de seus usuários. O conceito de ‘bens públicos’ alcança todas as coisas corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e

semoventes, créditos, direitos e ações pertencentes ao Município. Neste universo se inserem as ‘instalações públicas’, que constituem

o patrimônio físico da municipalidade. Os bens podem ser de uso comum do povo (ruas, praças, rios, estradas), bens dominiais (bens

públicos disponíveis) e os bens de uso especial (bens públicos aplicados aos serviços ou estabelecimentos de instituições públicas).

 

          Como exemplificação, para proteger as ruas e os seus usuários, a Guarda Municipal deve estar presente nas ruas, realizar

rondas escolares e preventivas e atuar amplamente no trânsito, até porque, de acordo com o art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro,

o trânsito é da mais absoluta competência do Município. O Município pode até conveniar para que algum órgão do Estado possa
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suprir momentaneamente a sua insuficiência para prestação destes serviços. Entretanto, estando devidamente capacitada e aparelhada

e havendo recursos orçamentários, a Guarda Municipal deve assumir o trânsito municipal.

  

          O conceito de ‘serviço público’ pode ser entendido como todo aquele prestado sob normatização e controle da administração

pública municipal e seus delegados, para satisfação das necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou da simples

conveniência do Município, entre os quais se destacam as diversas formas de assistência ao idoso, criança e adolescente, mulher,

pessoa com deficiência e família. Todos esses serviços, seus prestadores e beneficiários, devem ser objeto da mais ampla proteção

constitucional deferida às Guardas Municipais, através de ações preventivas e até mesmo repressivas. Nesse sentido a averiguação do

art. 301 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão

prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se ‘qualquer um do povo pode’, por que motivo a Guarda

Municipal não pode efetuar prisões? Pode e deve efetuar prisões dos que cometam crimes contra as várias formas conceituais de

bens, instalações e serviços públicos, bem como afrontem os servidores e os usuários dos bens, instalações e serviços municipais.

 

          Para Roldenyr Cravo (2009: p. 6-8), a estrutura de poder implantada com a Constituição Federal de 1988 ao adotar a tese do

municipalismo, reservou uma tímida função aos Municípios na Administração da Justiça, nos Direitos Humanos e na Segurança

Pública. O crescimento acelerado das demandas na Segurança Pública é palpável no âmbito da municipalidade e pouca sentida em

outros níveis federativos, devendo, igualmente, ampliarem suas cotas de dever e responsabilidade. Com a implantação do Plano

Nacional de Segurança Pública foi criado em 2003 o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) visando à gestão integrada dos

órgãos integrantes da malha constitucional de Segurança Pública. Nesse contexto, merece destaque a iniciativa ousada de inclusão

dos Municípios no SUSP, enquanto paradigma de atuação das Guardas Municipais.

 

         A participação do Município na Gestão Integrada da Segurança Pública, apesar de inovadora em nível nacional, uma vez que

tal papel tinha sido constitucionalmente reservado aos Estados e à União, tem se demonstrado imprescindível para atender as

demandas da sociedade. Mesmo convivendo nacionalmente com orientações díspares, as Guardas Municipais podem se tornar em

agentes eficientes para coibir a micro-criminalidade caso sejam bem gerenciadas e dotadas de mecanismos de atuação e controle. A

integração da Guarda Municipal à Política Nacional de Segurança Pública requer seu reconhecimento público de instituição essencial

à Segurança Pública, atribuindo-lhes perfil e identidade institucionais próprios, competências, metas e padrões mínimos de

organização.

 

        Ao assumir um papel dinâmico nos campos da Administração da Justiça, Direitos Humanos e Segurança Pública, torna-se

imprescindível que a municipalidade viabilize as medidas necessárias para que as Guardas Municipais construam sua Política de

Segurança Urbana, conforme texto proposto pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) N° 534/2002, de autoria do Senador

Romeu Tuma (PTB/SP): Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de suas populações, de seus

bens, serviços, instalações e logradouros públicos municipais, conforme dispuser lei federal. Ou seja, a referida PEC, que até o final

de agosto de 2010 não havia sido votada, amplia as competências das guardas municipais e autoriza essas instituições a atuarem na

proteção dos habitantes, uma vez que atualmente elas podem trabalhar somente na proteção dos bens, serviços e instalações das

prefeituras municipais.

       

         Percebe-se com a farta argumentação do Delegado Roldenyr Cravo, vários avanços institucionais estão em vigor ou foram

propostos para as Guardas Municipais enquanto ‘polícia municipal’ em sentido genérico, com atribuições de órgão promotor da
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cidadania na sociedade, defensor dos direitos fundamentais da pessoa humana e de prevenção da criminalidade. Todavia, para outros

juristas e administradores públicos, dentre os órgãos de atribuições policiais constitucionalmente listados para exercerem as funções

de Segurança Pública, os organismos municipais, quando existentes, devem ter uma atuação meramente restritiva à defesa do

patrimônio público. Assim, o Município somente poderá constituir sua Guarda Municipal para ações de proteção de seus bens,

serviços e instalações, conforme competente lei da municipalidade, como este fosse o único papel designado à Guarda Municipal.

Por qualquer uma destas concepções sugeridas, a contribuição específica do Município à Segurança Pública, quando muito, somente

pode ocorrer via atuação da Guarda Municipal, ficando restrita à concepção da Política de Segurança Pública.

 

         O amplo crescimento dos índices criminais, da violência e da marginalidade em praticamente todo o país, a crise da política

tradicional diante do problema e o caráter prioritário que a Segurança Pública introjeta entre as demandas da opinião pública têm

levado os mais diversos atores a não mais poderem esquivar-se das parcelas de dever e de responsabilidade constitucionais em

relação ao tema da Segurança Pública. Contudo, a tendência maior de assunção desta responsabilidade ocorre com o Município. Não

apenas porque neles residem os cidadãos, seus governantes e os anseios populares chegam de forma mais direta e presente. Mas,

devido aos relatos das experiências internacionais e nacionais terem demonstrado que grande parte dos fatores decisivos para o

sucesso de novos modelos e práticas de ação para a promoção da Segurança Pública passam necessariamente pelo envolvimento dos

governos locais. Não é por outra razão que o fenômeno da ‘localização’ da gestão da Segurança Pública não constitui em absoluto

uma singularidade brasileira, mas sim uma tendência mundial, com exemplos sucessivos de experiências exitosas em diversos países

e a absorção de tal orientação como componente central da atuação de organismos internacionais diversos na área. É importante notar

que a exigência do Município enquanto novo ator institucional constitui-se em diferencial político inovador e tornou-se um ente

administrativo imprescindível para a gestão da Segurança Pública.  

 

         As saídas para reverter o quadro vexatório da Segurança Pública brasileira exigem novas concepções administrativas dos entes

federados, em especial, dos municipais, através de reformas estruturais no espaço urbano, transformações profundas na economia

local e mudanças drásticas na relação com a sociedade e a iniciativa privada, como: materializar o planejamento urbano nos

territórios municipais; implantar políticas públicas otimizadas e inter-setoriais; reduzir as desigualdade sociais, elevar as taxas de

escolaridade; arrefecer os preconceitos embutidos em nossa pirâmide social; valorizar profissionalmente as mulheres; gerar emprego

e renda com maiores investimentos produtivos; incorporar os extratos da juventude menos abastada ao mercado de trabalho e

consumo e, promover um pacto contínuo entre poderes públicos e sociedade civil pela Segurança Pública. Esta nova concepção,

denominada Políticas Públicas de Segurança, permite a municipalidade, com ou sem Guarda Municipal, contribuir com outros entes

e atuar preventivamente na Segurança Pública.

 

        A atuação dos municípios no âmbito da Segurança Pública é complementar e, não alternativa à ação das instâncias estaduais e

nacionais na área, de modo que a construção de mecanismos efetivos de co-gestão e colaboração entre os 03 (três) níveis

federativos, tal como previsto no Sistema Único de Segurança Pública e em tênue implantação no país, representa um dos

componentes decisivos para a conquista de êxitos também neste setor da gestão pública. O foco da presença municipal neste campo

deve recair sobre a adoção de estratégias preventivas e comunitárias, contando para tanto não apenas com a Guarda Municipal

(quando esta existir), como também com a mobilização dos órgãos de gestão urbana e social da própria administração municipal,

organizações comunitárias, sociedade civil e iniciativa privada em torno de uma política articulada, multissetorial e participativa de

ação local, sob a coordenação de um órgão gestor municipal capacitado para tal tarefa. Muito oportuno ainda, são os planos regional

e metropolitano que devem ser elaborados e executados pelos governos estaduais e as prefeituras via construção de parcerias com
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municípios vizinhos ou conurbados, presentes ou não em regiões metropolitanas.

 

         Para Luiz Eduardo Soares (2002: p. 2-3), como os municípios no Brasil não têm aparatos policiais, apenas Guardas Municipais

formados por civis e em geral limitadas à proteção do patrimônio público, as melhores vias para enfrentar a violência, a criminalidade

e a marginalidade passam por intervenções urbanísticas e políticas públicas preventivas de natureza não-policial, ainda que venham

a contar com a colaboração das polícias estaduais (Militar e Civil). Mas a limitação pode converter-se em virtude pública e gerar

ganhos sociais se houver criatividade administrativa e boa dose de vontade política. O poder público municipal tanto pode empenhar-

se em proporcionar benefícios materiais via políticas de emprego e renda pela qualificação profissional e de atração de empresa e

montagem de Arranjos Produtivos Locais (APL’s), como agregar valores simbólicos através de amplas parcerias para incremento de

políticas públicas de assistência e acolhimento de grupos sociais mais vulneráveis (idosos, mendigos, pessoas com deficiência,

jovens infratores) e ligadas aos aspectos culturais geradores de sentimentos de pertença, visibilidade e auto-estima pelo resgate de

episódios da história da cidade, reconhecimento de personalidades que colaboram ou contribuíram com a municipalidade,

recuperação de prédios históricos e fomento de oportunidades para grupos artísticos, folclóricos e tradicionais.

 

         Deve-se ainda lembrar, que mesmo havendo consenso pela adoção prioritária das políticas públicas de prevenção à contra-

violência policial e da alteração das condições propiciatórias e diretamente ligadas às práticas sociais que se deseja eliminar, tais

níveis de consciência social e ações institucionais não são, inicialmente, voltadas para a concretização de mudanças estruturais.

Evidentemente, não significa que essas mudanças de tipo estrutural não devam ser realizadas. Toda intervenção planejada e

transformadora da realidade local é válida. Contudo, existem pesos simbólicos e práticos razoáveis em propor medidas preventivas

que desarmem imediatamente o cenário da tragédia social, econômica e urbana anunciada nos municípios: iluminar e manter limpas

as áreas problemáticas dos bairros periféricos; reaproveitar os espaços públicos, reformando-os para inundar os bairros populares

com áreas e ações agregadoras de esporte, cultura e lazer; apoiar construções de redes mobilizadoras locais para reduzir o isolamento

social; implementar políticas integradas que focalizem os 03 (três) domínios fundamentais para a vida social, inclusive seu

desdobramento profissionalizantes - a casa, a escola e a rua (ou o bairro).

 

          Como será analisada adiante, a responsabilidade municipal nas Políticas Públicas de Segurança ultrapassa a utilização da

Guarda Municipal no policiamento patrimonial ou ostensivo e preventivo, vez que atingem uma pluralidade de políticas sociais e

intervenções urbanas nas localidades, bem como a realização de parcerias entre órgãos públicos municipais com outros entes

federados, sociedade civil e iniciativa privada.

   

 

4. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA
   
          Este último capítulo verificará as diferenças conceituais entre o modelo de gestão tradicional
identificado pela Política de Segurança Pública (PSP) e o novo quadro doutrinário e administrativo
representado pelas Políticas Públicas de Segurança (PPS). Vale lembrar, que em sociedades desiguais
como a brasileira, o debate sobre Segurança Pública quando não é superficial e histérico, aparece
polarizado entre os discursos ‘repressivo’ ou ‘social’. Ou seja, ‘mais polícia, menos Direitos Humanos e
repressão’ ou ‘menos polícia, mais Direito Humanos e justiça social’.
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          Na verdade, trata-se de uma estéril gangorra discursiva. O enfrentamento maduro e democrático da
temática aponta que os problemas da Segurança Pública requerem um tratamento de natureza científica
para além dos antagonismos conceituais ou das opiniões do senso comum, até porque se trata de uma
política estatal que ao não corresponder às expectativas da sociedade aflige cotidianamente a maioria das
pessoas que vivem nos municípios, independente dos extratos sociais.
 
          Quando falha o controle social dos aparelhos ideológicos da sociedade (família, igreja, associações,
mídia) e, o sistema de aparatos institucionais é taxado como ineficiente, a sociedade clama pelo monopólio
da força estatal e bate à porta de entrada da justiça criminal: a polícia. Objeto de amor e ódio, de duras
críticas ou exaltações apaixonadas, o aparelho policial compara-se à personagem Geni da célebre música
de Chico Buarque de Holanda. Mas vale ressaltar, que o termo ‘polícia’ vem do grego polis, o
ordenamento jurídico do Estado, o funcionário protetor do povo, o fiscal da urbanidade. A polícia deve
funcionar como um dos instrumentos e não como a própria Política de Segurança Pública. Sua missão
consiste em prevenir conflitos sociais e interpessoais, inibir a violência, reduzir a criminalidade, combater a
marginalidade e manter a ordem pública. Não é eficiente apenas quando atua emergencialmente e no pós-
fato, demonstrando a capacidade de força para reprimir problemas via manifestação do papel repressivo de
especialistas, xerifes, coronéis. O seu teste de eficácia reside na ausência de conflitos enquanto garantia do
bem comum e não somente na capacidade de demonstrar força para conter ocorrências. Ademais, caso a
polícia continue a ser guiada pela concepção tradicional da Política de Segurança Pública e, adotando o
modelo ‘olho por olho’, a sociedade findará cega. 
 

         Nem tanto como a marginalidade que não se apresenta de forma socialmente equitativa nos variados espaços urbanos, a

violência e a criminalidade atingem todos os segmentos sociais de uma cidade. Enquanto os crimes contra o patrimônio, incluindo

sequestros, atingem preferencialmente os segmentos sociais médios e superiores, os crimes contra a pessoa e o tráfico de drogas

repercutem com maior intensidade nas camadas mais pobres, sobretudo entre os jovens. Todavia, o caráter difuso de todos estes

problemas confirma o fracasso brasileiro da Política de Segurança Pública praticada nas últimas décadas. Na verdade, todos podem

acabar sendo prejudicados pela manutenção deste modelo tradicional. Daí a fácil conclusão: se não construímos um novo modelo de

Segurança Pública, ninguém estará seguro nos grandes municípios brasileiros. É vital, portanto, o ‘senso de urgência’ por partes das

autoridades públicas e da sociedade civil.

 

         Para cumprir seu papel não basta que a polícia seja bem treinada, equipada e remunerada. É necessário unir esforços com a

sociedade para atender os seus anseios e demandas, não a substituindo ou, pior, atuando como os únicos trabalhadores que batem em

seus patrões - o povo. Ademais, para fugir do antagonismo dos discursos ‘repressivo’ ou ‘social’ acerca da Segurança Pública é vital

ressaltar: a solução dos problemas relacionados à violência, criminalidade e marginalidade não dependem somente da ação dos

órgãos policiais. Tal afirmação é contrária ao que apregoa vários setores da mídia que mostram o crime, denunciam criminosos,

divulgam vítimas, popularizam policiais, criticam gestores policiais e atentam contra direitos fundamentais sem maiores

preocupações em repercutir formas de prevenção à criminalidade, melhorar as condições sociais e urbanas, oferecer canais de

participação da sociedade e contribuir com a ressocialização dos infratores legais.

 

          O crime deve ser extirpado do corpo social e à polícia incumbe a tarefa de diminuí-lo e restabelecer a paz. Entretanto, não há
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sociedade sem criminalidade. Acabá-la é tarefa inatingível. O que é possível é mantê-la em níveis aceitáveis e coerentes com as

diversas realidades sociais. Para Ana Sofia Schimidt de Oliveira (cf. Folha de São Paulo: 27.12.1997, p. 3), a realização dessa tarefa

conhecida como o mito da paz social não é somente dos agentes policiais, sendo necessário resgatar a visão do todo. A polícia como

símbolo maior do sistema oficial de controle social gera uma falsa expectativa na sociedade e, até em alguns policiais, quando tenta

demonstrar que as autoridades policiais são capazes de vencer a criminalidade, prender os criminosos, afastar a violência do convívio

diário e, assim, garantir o retorno da paz à sociedade. Esta visão encontra-se profundamente equivocada pelo fato da criminalidade

ser um problema de todas as instâncias sociais formais e informais. A sociedade que não se interessa pelas raízes dos problemas do

crime e da violência, que pensa que a Segurança Pública será alcançada apenas com os criminosos atrás das grades e não consegue

desenvolver sentimentos de solidariedade ao permanecer indiferente e insensível às desigualdades sociais reinantes nas ruas acaba

por provocar e merecer as altas taxas de criminalidade. Sem um diálogo entre as diversas instâncias públicas, privadas e coletivas e

ausente a crítica e a autocrítica constantes das limitações conceituais da Política de Segurança Pública que não enxerga o todo

social, nosso sistema repressivo vai continuar apenas combatendo a criminalidade que a própria sociedade produz e reproduz e que o

sistema policial aparenta combater.

 

         O Instituto Cidadania elaborou um material intitulado Projeto Segurança Pública em que realiza várias reflexões e aponta

inúmeras alternativas sobre tal política. Para o Instituto da Cidadania (2002: p. 3-5), a Segurança Pública é uma política

eminentemente democrática, constitui direito fundamental de cidadania, representa uma obrigação constitucional do Estado e traduz-

se em responsabilidades para cada um de nós. As consequências já são perceptíveis na estrutura demográfica brasileira com a

estratificação etária da população apresentando um déficit de jovens do sexo masculino comparável ao que se verifica nas sociedades

que se encontram em conflitos bélicos. É como se o Brasil experimentasse os efeitos devastadores de uma guerra civil sem

bandeiras, propósitos, ideologias ou razões. A dinâmica para explicar tantas vidas ceifadas apresenta-se em 05 (cinco) fatores:

i) ausência de acolhimento familiar, comunitário e escolar deficientes;

ii) falta de perspectivas de integração social plena;

iii) desamparo institucional nos territórios urbanos pauperizados;

iv) constituição desordenada do espaço urbano com processos de favelização nas periferias;

v) desdobramento do tráfico de drogas e armas em amplas variedades de práticas criminais.

         

         Todavia, conforme o Instituto da Cidadania (2002: p. 6-11), as políticas estatais de Segurança Pública e boa parte da sociedade

nem chegam a se preocupar em diagnosticar as causas sociais ou interferir em outros fatores e práticas que estimulam a violência, a

criminalidade, a marginalidade e outros conflitos sociais, como: pobreza relativa e moradia inadequada; apoio familiar e comunitário

inconsistentes; violência doméstica; deficiência de aprendizado e abandono escolar; exclusão econômica e poucas oportunidades de

emprego; consumismo, individualismo e isolamento social; cultura da violência e truculência policial; ineficiência das políticas

antidrogas; superlotação dos presídios; impunidade judicial; preferência do senso comum da população pelas soluções tradicionais da

Política de Segurança Pública e ausência ou déficit de responsabilidade dos municípios em relação à nova doutrina Políticas

Públicas de Segurança.

 

         O ‘novo sujeito’ da gestão de políticas multidimensionais de Segurança Pública não se restringe a intervenções policiais ou sua

reforma, ainda que as incluam. O ‘novo sujeito’ ocupa uma posição estratégica nos governos dos 03 (três) entes federados

correspondendo à centralidade dos problemas e vinculando as diversas pastas responsáveis pela elaboração de programas de

prevenção ou pela seleção de projetos de combate à violência. Tanto no plano federal como na esfera municipal são necessárias as
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criações do Ministério da Segurança Pública e das secretarias municipais de Políticas Públicas de Segurança. Mas, tão importante

como a autoridade atribuída aos novos núcleos coordenadores dessa política é sua composição multissetorial. Necessário a criação de

comitê gestor composto por representantes executivos da Segurança Pública nos plano federal, estaduais e municipais, integrantes do

parlamento, sociedade civil e iniciativa privada, cujos âmbitos de responsabilidade apresentem interfaces com a problemática da

prevenção e do combate à violência na municipalidade. Nesse contexto, as secretarias estaduais de Segurança Pública contariam com

órgãos similares e complementares na União e nos Municípios e não atuariam mais politicamente isoladas. Ademais, são nos

municípios que os efeitos da violência, da criminalidade e da marginalidade contatam com os cidadãos direta e diariamente.

 

         Os problemas de Segurança Pública sentidos ‘cidade a cidade’ revelam o real funcionamento e o grau de eficácia das políticas

comandadas por diferentes pastas das várias esferas administrativas. As políticas, projetos e ações devem ser sempre integrados, uma

vez que os problemas enfrentados também são compostos. Será necessário realizar um amplo mutirão simultâneo e em múltiplos

níveis, com a convocação por cada chefe de executivo municipal de um pacto em torno do plano consensual local de Segurança

Pública com base nas propostas articuladas em nível federal e estadual. Em ato contínuo, cabe à sociedade civil convocar

mobilizações sociais pela construção de uma cultura de paz nos municípios. A nova abordagem requer um novo sujeito institucional

e uma forte aliança com a sociedade.

        

         Não há atuação governamental consequente em Segurança Pública sem transparência, repartição de responsabilidades e

confiança popular nas polícias e instituições públicas. O comando unificado das várias pastas selecionaria as áreas de intervenção e a

partir da análise da gravidade dos problemas mergulharia na vida de cada uma das comunidades-alvo, aplicando a metodologia de

mapeamento interativo dos problemas e das prioridades. O diálogo com as comunidades locais geram contratos de co-gestão nos

programas de Segurança Pública. Co-gestão não significa renúncia dos entes públicos de assumir seus deveres e responsabilidades.

Pelo contrário, as atribuições deliberativas e executivas são intransferíveis. Deverá sim, ser compartilhado o diagnóstico, a seleção

das prioridades, a identificação das metas e as ações necessariamente não policiais. A definição de uma ‘cesta’ de projetos sociais é

interessante, todavia existirão pontos que não se coadunarão com os níveis de problemas de determinadas realidades locais, ainda

que de uma mesma cidade.

 

         As ações em Segurança Pública capitaneadas pela municipalidade podem exigir uma customização das políticas públicas,

focalizando seus destinatários como indivíduos em grupos reconhecíveis e não como massa amorfa ou mero segmento popular. Maria

Tereza de Queiroz Piacentini (2004: p. 1-2) analisa que o termo customização tem o sentido de adaptar os produtos e os processos

aos interesses do público-alvo, sendo, portanto, o atendimento que visa à satisfação direta de uma clientela específica, com a origem

da palavra advinda do inglês customer, que significa ‘cliente’ e não ‘costume’, como pode aparentar seu significado. Para valorizar

os diferentes grupos de cidadão é preciso criar estruturas dialógicas, viabilizar condições de surgimento ou reconhecimento das

identidades e aplicar políticas públicas que produzam mecanismos de exercício dos seus anseios recônditos, generosidades histórico-

urbanísticas, virtudes criativas e potencialidades expressivas.

 

         Dessa forma, para a geração de um novo tipo de consciência social e de atuação administrativa em temos de Segurança Pública,

faz-se necessário estabelecer as distinções entre Política de Segurança Pública (PSP) e Políticas Públicas de Segurança (PPS). O

primeiro conceito refere-se às atividades dos experts, a atuação policial em sentido estrito, o papel repressivo das autoridades

policiais. Já o segundo conceito, engloba participação de todos os entes federados, atuação policial vinculada às diversas políticas

públicas e ações coletivas que causem impactos nas fontes geradoras dos conflitos sociais e interpessoais. Ou seja, nos sintomas
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reveladores que o Estado e a Sociedade não estão cumprindo de maneira conjugada e eficiente suas funções políticas, metas

administrativas e missões sociais.

         

          Enquanto dever constitucional do Estado, o ‘monopólio do uso da força’ não é socialmente encarado como primazia de um

sentimento mantenedor da paz social, de garantia das liberdades individuais, da preservação da moral pública e de incolumidade da

propriedade. Ao invés da promoção de ações para uma convivência pacífica, igualitária e ordeira, a Segurança Pública é

reiteradamente vista como um potencial re-estabelecimento da ordem pela força, ainda que muitas vezes necessária e urgente. Mas, a

Segurança Pública não é somente o uso da força policial, uma vez que pode vir diluída em conquistas sociais geradoras de

convivência coletiva isentas das ameaças, da violência ou da própria contra-violência. Principalmente, quando o Município atua em

seu território coordenadamente com órgãos policiais e não policiais de outras esferas federadas com diferentes políticas públicas de

maneira planejada, preventiva e direcionada.

 

         No plano municipal há muito a fazer pela Segurança Pública, ainda que não se possa contar com os aparatos policiais. Vale

ressaltar, que a atuação dos agentes da polícia estadual em operações investigativas, ostensivas e repressivas é imprescindível, mesmo

que o Município não contabilize elevados índices de criminalidade. Independente do nível de insegurança presente na

municipalidade torna-se fundamental aliar a intervenção policial estadual ou federal com as estratégias municipais de planejamento,

mapeamento, prevenção e repressão da violência, criminalidade e marginalidade, sempre que possível associadas aos crescentes

graus de consciência crítica, organização e mobilização das comunidades. O cerne conceitual e o fulcro gerencial das Políticas

Públicas de Segurança não se apresentam apenas como um modelo diferente do clássico padrão da Política de Segurança Pública.

Dialeticamente, as Políticas Públicas de Segurança conservam e superam a tradicional Política de Segurança Pública. Todavia, sua

grande tarefa visa alterar as condições propiciatórias imediatas, isto é, os fatores diretamente ligados às práticas sociais que se deseja

eliminar, com as ações de prevenção aliadas as de repressão qualificada.

 

         Não que as ações que objetivem mudanças estruturais do ponto de vista ambiental, urbanístico e sócio-econômico, cujos efeitos

somente exerceriam algum impacto desacelerador sobre as dinâmicas criminais em um futuro distante, não devam ser implantadas.

Tais mudanças estruturais são necessárias apesar de requisitar mais recursos financeiros e maior dispêndio de tempo. As melhorias

intrínsecas e as transformações estruturais no espaço urbano acarretam fortes alterações nas condições que favorecem a violência, a

criminalidade e a marginalidade. Mas nem sempre são as opções mais indicadas, suficientes ou substituem a eficácia imediata das

intervenções tópicas via políticas sociais preventivas nas dinâmicas geradoras da violência, criminalidade e marginalidade.

 

         Inúmeras vias de co-gestão podem ser aplicadas pelas Políticas Públicas de Segurança. No campo da prevenção, o aspecto

mais importante é a adoção de campanhas educativas direcionadas aos jovens. Na aproximação das estruturas das polícias com a

comunidade faz-se determinante a criação e a difusão dos Conselhos de Políticas Públicas de Segurança ou equivalentes. Na

ampliação territorial da cidadania para o controle do espaço urbano, urge o cumprimento de metas de planejamento urbano e a

criatividade administrativa via utilização dos instrumentos de política urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade (Lei N° 10.257/01).

No enfrentamento da problemática das drogas, as medidas repressivas devem priorizar o combate às organizações criminosas, as

operadoras do atacado e até a possibilidade de tolerância ou discriminalização de algumas drogas consideradas leves e de menores

riscos. Igualmente, podem-se realizar campanhas e ações de intolerância contra drogas de maior efeito devastador, como por

exemplo, o crack. As ações de diagnóstico, planejamento e definição de metas devem receber contribuições das várias ciências e

técnicas, com a participação de diferentes profissionais, professores e pesquisadores.
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         Novamente Luiz Eduardo Soares (2002: p. 5-6) auxilia-nos com suas observações ao avaliar um fenômeno amplamente

reconhecido pela criminologia internacional, no caso, a freqüência com que delimitados territórios concentram certas práticas

criminais que tendem à reiteração, conformando padrões e permitindo tanto a previsão quanto a antecipação. Sendo assim, antes

mesmo que as eventuais reformas das estruturas urbanas ambientais e sócio-econômicas ocorram para que possam produzir seus

efeitos, as Políticas Públicas de Segurança traduzidas em iniciativas municipais tópicas e focalizadas que incidam de modo eficiente

sobre as condições diretas e as circunstâncias imediatas ligadas à dinâmica criminal podem alcançar resultados excelentes. Contudo,

é preciso interceptar as dinâmicas geradoras dos fenômenos criminais, o que exige diagnósticos sensíveis às complexidades dos

contextos sociais complementados por planejamento qualificado e avaliações sistemáticas que propiciem permanente monitoramento

de todo o processo de intervenção pública municipal, mesmo quando realizadas em parcerias com os agentes policiais e auxiliados

por iniciativas da sociedade civil. Mediante um feixe de políticas públicas e intervenções urbanas mínimas prestadas pela

administração municipal, vários problemas criminais que se apresentam à sociedade podem ser revertidos. Muitas vezes sem a

necessidade de uso das forças policiais.

        

         Os processos de violência, criminalidade e marginalidade não se resolvem somente no contexto policial restrito da Política de

Segurança Pública, mas com programas de políticas públicas focadas na prevenção das dinâmicas criminais, de atendimento às

necessidades básicas, de reestruturação, revitalização e conservação de espaços urbanos e ações diversas que envolvam o punir

(quando útil e justo) e o tratamento ressocializante do criminoso. Esse modelo alternativo compartilha a visão de que Segurança

Pública deve deixar de ser competência exclusiva das polícias para converter-se em tema transversal do conjunto das políticas

públicas municipais associadas às comunidades organizacionalmente fortalecidas. De todas as esferas de governo, o Município é o

que está mais próximo da população, podendo mobilizar a iniciativa privada, organizações não governamentais, associações de

bairros, igreja e todas as forças vivas da comunidade para a tarefa conjunta de prevenir o crime e, por extensão, promover o bem-

estar e melhorar a qualidade de vida da população.

 

         Da mesma forma, a comunidade em conjunto com o Município pode participar tanto do planejamento como da execução de

programas preventivos. Daí, a importância do Estatuto da Cidade para a confecção ou atualização do Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano enquanto peça chave do Município para o seu ordenamento territorial, a elaboração de políticas públicas, o

respeito ao meio-ambiente, o fomento da justiça social e o desenvolvimento de atividades econômicas. Ou seja, de maneira planejada

e participativa, o Município pode concretizar o seu papel na Segurança Pública. Lógico, sem prescindir jamais dos aparatos policiais

para uma atuação especifica e especializada. 

 

         A distribuição das responsabilidades institucionais e a expectativa de soluções em Segurança Pública passam inexoravelmente

pela caracterização social e econômica e o zoneamento espacial dos bairros enquanto unidades preferenciais do planejamento

urbano. Com o planejamento urbano servindo como matéria-prima para o mapeamento municipal dos diversos ‘ambientes

criminógenos’ das cidades, facilmente será detectado que, em especial nos bairros periféricos, predomina a ocupação irregular do

solo, desemprego, barulho, lixo nas ruas, degradação ambiental, falta de iluminação, abundância de uso de drogas e carência de

espaços e atividades culturais, esportivas e de lazer. São nos bairros periféricos das grandes cidades que campeia o desamparo aos

segmentos sociais mais vulneráveis pelo ente municipal, obrigando o Estado e a União a ampliarem suas intervenções repressivas.

 

          Se por determinação constitucional o dever e a responsabilidade do poderes municipais são ínfimos na Política de Segurança
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Pública, por outro lado, suas atuações são amplas nas Políticas Públicas de Segurança. Ao invés de interpretar restritivamente ou

buscar redesenhar competências institucionais em Segurança Pública, deve-se exigir de todos os entes públicos federados que façam

sua parte correspondente numa permanente integração de deveres e responsabilidades. Quanto maior for a atuação municipal nas

causas concretas e fatores incidentes da violência, criminalidade e marginalidade, perene e crescente será a legitimidade e a eficiência

das Políticas de Segurança Pública.                   

 

         A filosofia das Políticas Públicas de Segurança mesmo assegurando que a Segurança Pública não depende da atuação

exclusiva dos órgãos policiais de entes federados tradicionais (em primeiro plano, os estaduais e, em menor monta o federal), não

deixa nunca de contar com o uso repressivo qualificado das forças policiais nos momentos em que as necessidades exigem. Todavia,

a atuação preventiva e engajada dos órgãos policiais com a sociedade requisita dos demais órgãos públicos não policiais suas

parcelas de contribuição, em especial, da administração municipal, com a contenção dos conflitos devendo ser efetuada de todas as

formas: diagnóstico dos contextos urbanos, capacitação social e implantação de políticas públicas especificas para cada localidade.

As comunidades locais, agredidas por uma concepção/atuação obsoleta de Segurança Pública, estão mais que legitimadas para

discutirem, planejarem e auxiliarem o Estado e o Município na construção local da cidadania por ‘ambientes seguros’. A cooperação

comunitária gera apreço ao procedimento institucional, observância da lei, confiança nas autoridades policiais, idéias criativas,

sinergia sócio-institucional e diminuição proporcional do uso da força policial através de uma atuação planejada e baseada em

aparatos científicos e tecnológicos.

 

         Entretanto, a utilização específica de uma das dimensões ou das categorias de prevenção referenciadas sempre dependerá de

uma avaliação da natureza dos problemas de Segurança Pública enfrentados pela população da localidade municipal, da vontade

política dos agentes dos entes federados, dos graus de organização e mobilização da comunidade e dos recursos financeiros à

disposição do Estado e do Município para a formulação e execução das diversas Políticas Públicas de Segurança. As localidades

municipais com presença de crime organizado exigem uma dimensão das Políticas Públicas de Segurança apoiada mais fortemente

na ação das polícias estaduais, o que não acontecerá nas localidades onde o crime organizado não está presente, ainda que existam

em menores níveis problemas associados à violência, criminalidade e marginalidade. Fundamental é que o Estado e o Município

disponham de informações confiáveis sobre a incidência e o impacto da violência, criminalidade e marginalidade, realizem uma

análise conjunta sobre quais fatores aumentam ou diminuem tais níveis de insegurança pública e integrem ações dos agentes

policiais, dos guardas municipais e outras políticas públicas advindas de órgãos estaduais e municipais com a participação da

comunidade atendida.

   

         Conforme o Deputado Federal Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), para a qualificação das Políticas Públicas de Segurança em

contextos urbanos complexos e democráticos, a participação dos governos locais é uma necessidade fundamental (cf.

paulorubem.blogspot.com). Uma vez que são os entes federados mais apropriados para realizarem a atuação comunitária com ênfase

na prevenção através da combinação articulada de estratégias proativas de policiamento com programas sociais e urbanos

direcionados às áreas e aos grupos mais afetados pela violência, valorizando o uso intensivo de informação e de planejamento por

métodos descentralizados de ação e, a partir daí, alavancar os graus de participação social e integração local dos vários órgãos

públicos e atores sociais necessários.

 

        Mas, a inserção do Município na área de Segurança Pública ainda é incipiente. O ingresso, a continuidade ou o fortalecimento

do processo de adoção pelo Município de alguma das dimensões ou das categorias de prevenção vinculadas às Políticas Públicas de
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Segurança dependerá muito do nível de qualificação intelectual e administrativa dos gestores municipais, da iniciativa política das

entidades organizativas dos municípios, do potencial de articulação das organizações da sociedade civil e da disponibilidade

financeira do governo federal e dos próprios governos estaduais para promover e fortalecer as referida dimensões e categorias de

atuação no que concerne a Segurança Pública. Todavia, cabe essencialmente ao Município recepcionar a nova doutrina e introjetar

modernas práticas na área da Segurança Pública, particularmente através da criação ou fortalecimento da Guarda Municipal e,

principalmente, por meio de ações sociais e urbanas desenvolvidas por organizações da própria administração municipal em francas

parcerias com as entidades da Sociedade Civil, do Terceiro Setor e da iniciativa privada.

  

 

CONCLUSÕES

 

          Incluir diversos setores estatais e sociais constitucionalmente responsáveis pelas ações repressivas e políticas preventivas

amealha diferentes recursos orçamentários, traz novas idéias e formatos de atuação policial, amplia a organização, a mobilização e o

sentimento de segurança da população, além de integrar múltiplas políticas sociais com a Segurança Pública e fomentar a ‘cultura do

monitoramento contínuo’. Contrariando a vertente ‘repressiva’, em que a violência propiciadora da criminalidade e da marginalidade

é fruto apenas de uma deficitária atuação repressiva emanada por contingentes aparentemente insuficientes de policiais, ou ainda

mais a vertente ‘social’, onde a violência aparece enquanto um resultado automático das baixas condições sócio-econômicas vividas

por grandes parcelas da população, se pode afirmar que a violência apresenta-se como somatória multicausal das duas vertentes

referidas, nunca como produto isolado de uma única vertente.

 

         Pode-se até aliar estas duas motivações de natureza institucional e política, mas nunca deixar de associá-las a uma junção

indigesta formada por inúmeras causas e diversos fatores que incluem desde a omissão ou a impotência das autoridades públicas dos

diversos entes federados e da sociedade civil em prevenir ou conter os nefastos indicadores sociais, passando pela ignorância cultural

e educacional de volumosos extratos sociais, impunidade judicial, ausência ou não materialização do planejamento urbano, falta de

mapeamento da criminalidade, baixos níveis de organização e mobilização comunitárias, inconsistência de alternativas para conter a

expansão das drogas, pouca inserção econômica dos programas específicos para a juventude, desigualdade regional das cidades

provocando fluxos de êxodo rural, mínima responsabilidade social do empresariado, precárias condições de habitação e iluminação

pública deficitária nas localidades, níveis escassos de recursos para incremento de políticas culturais, tecnológicas e de esporte,

dentre outros fatores.

 

         As conseqüências da adoção pelos municípios brasileiros das Políticas Públicas de Segurança ainda são pouco conhecidas.

Entretanto, tal processo de inserção municipal poderá transformar as estruturas nacionais do Sistema de Segurança Pública,

implicando de pronto na diminuição de responsabilidades dos Estados para os Municípios na área de Segurança Pública. A

descentralização municipal Segurança Pública irá redesenhar os papéis administrativos do Município e redefinirá a atuação quase

exclusiva do Estado na área, ampliando o campo de possibilidades para desenvolvimento de um modelo gestor focado em políticas

públicas preventivas e participativas.
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O ESTUPRO DE VULNERÁVEL À LUZ DO CONCEITO DE DIGNIDADE SEXUAL

LE VIOL DE VULNÉRABLE À LA LUMIèRE DU CONCEPT DE DIGNITÉ SEXUELLE

Clarissa Bahia Barroso França

RESUMO
No contexto da entrada em vigor da Lei 12.015/09, a partir de uma definição dos conceitos de
dignidade e de vulnerabilidade sexuais, o presente estudo examina alguns dos aspectos
controvertidos deste tipo penal relativos ao critério etário adotado pelo legislador. Primeiramente,
resgata a construção da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente e examina sua
aplicação nos crimes sexuais. Em segundo lugar, elucida o conceito de dignidade sexual no contexto
das crianças e adolescentes. Por fim, analisa a pertinência e a legitimidade da determinação de um
tipo penal específico para a proteção dos menores de 14 anos na esfera da sexualidade, além de
dedicar-se à apreciação da tese que defende a adequação do tipo penal do estupro de vulnerável
mediante a relativização da vulnerabilidade nos casos concretos, com base no grau de
conscientização do menor de 14 anos relativamente à prática sexual.
PALAVRAS-CHAVES: Estupro; Vulnerabilidade; Consentimento; dignidade sexual; 

RESUME
Dans le contexte de l'entrée en vigueur de la loi 12.015/09, à partir d'une définition des notions de
dignité et de vulnérabilité sexuelles, cette étude examine quelques aspects controversés de ce délit
pénal relatifs au critère d'âge adopté par le législateur. Tout d'abord, il reprend la construction la
doctrine de protection intégrale de l’enfant et examine son application dans les crimes sexuels.
Deuxièmement, il éclaire la notion de dignité sexuelle dans le contexte des enfants et des
adolescents. A la fin, il examine de la pertinence et la légitimité de la détermination d’un délit pénal
spécifique pour la protection des mineurs de 14 ans dans le domaine de la sexualité, et aussi se
dédie à l'évaluation de la thèse qui soutient l'adéquation de l'infraction de viol de vulnérables par la
relativisation de la vulnérabilité dans des cas individuels, en fonction du degré de conscience des
enfants de moins de 14 ans par rapport aux pratiques sexuelles.
MOT-CLES: Viol; Vulnérabilité; Consentement; dignité sexuelle.

•1.      A proteção da criança no Direito Internacional e Interno: a construção da
doutrina da proteção integral e sua aplicação nos crimes sexuais.

Faz parte da natureza humana o reconhecimento de que as crianças, em razão sua situação de maior
vulnerabilidade com relação a outras parcelas da população, demandam especial proteção

[1]
. No que

tange à normativa contemporânea do Direito Internacional dos Direitos Humanos, diversos foram os
instrumentos que, em resposta a tal necessidade, estabeleceram os direitos da criança e as
obrigações estatais deles decorrentes

[2]
.

Em 1924, a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, proclamada pela extinta Liga das
Nações

[3]
, foi um dos primeiros instrumentos normativos que tratou da matéria, ao elencar, ainda

que de forma genérica sob a forma de cinco princípios, as obrigações de todas as nações no sentido
de se assegurar às crianças um desenvolvimento físico, moral e espiritual. Posteriormente, tais
necessidades foram reiteradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mediante o
reconhecimento de que "a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais"

[4]
.

Conferindo um tratamento mais específico, ainda no âmbito das Nações Unidas, sobreveio em 1959 a
Declaração sobre os Direitos da Criança

[5]
, na qual se preceituou a existência de princípios

específicos de proteção às crianças. Nela se afirmou expressamente o direito das crianças à
educação, a um desenvolvimento saudável em todas as esferas da vida, à proteção contra qualquer
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tipo de negligência crueldade ou e de exploração, entre outros. Sobre o tema, afirma Monaco que:

O ponto principal dessa declaração (resolução n. 1.386), relativamente à sua antecessora na
proteção da infância, é a mudança de paradigma que se instala, muito em função da consolidação
da Declaração de 1948 que universaliza a proteção dos direitos humanos, uma vez que agora a
criança passa a ser vista como sujeito de direito e não mais como mero receptor passivo das ações
realizadas em seu favor, dando-se início à aplicação de um princípio que trinta anos depois seria
inserto na convenção subseqüente, que é o princípio do melhor interesse da criança.

[6]

Os aludidos instrumentos normativos foram de suma importância para a construção das bases
principiológicas que atualmente regem a matéria, mas, foi apenas com a adoção da Convenção sobre
os Direitos da Criança

[7]
 pela Assembléia Geral da ONU, em 1989, que se pôde observar uma

significativa transformação do tratamento jurídico dispensado a essa parcela da população
[8]

. Na
citada Convenção, primeiramente, cuidou-se de definir o conceito de criança como todo o ser
humano com menos de dezoito anos, com a ressalva de que é possível alterar esse limite de idade
se a lei nacional confere a maioridade mais cedo. A necessidade de se pautar segundo o critério
etário

[9]
 se justifica, pois, devido a sua objetividade, limita a margem de discricionariedade dos

Estados signatários na apreciação da definição da maioridade, conferindo maior aplicabilidade à
convenção

[10]
. 

Além disso, consagrou-se a chamada doutrina da proteção integral, a qual, fundada na premissa de
que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, e não mais objetos, assegura com absoluta
prioridade seus direitos individuais e as garantias fundamentais eles inerentes, impondo ao Estado a
obrigação de adotar de medidas protetivas específicas para tal finalidade

[11]
.

Nesse documento, os Estados signatários se comprometem a tutelar de forma ampla as crianças e
adolescentes não somente no que concerne aos direitos fundamentais conferidos a todos os seres
humanos, como o direito à vida, à não discriminação, à proteção contra qualquer forma de tortura e
maus tratos, mas também no que tange à garantia do exercício de direitos que derivam de sua
reconhecida condição especial, tais como o direito a um desenvolvimento saudável, à educação e à
instituição de um sistema processual exclusivo para o seu julgamento

[12]
.

Assim, a normativa internacional dos direitos das crianças e adolescentes, consubstanciada na
doutrina da proteção integral, se orienta notadamente segundo o princípio fundamental do interesse
superior da criança. É o que preceitua o artigo 3º, item 1, da Convenção sobre os Direitos da
Criança, o qual estabelece que "Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridades
administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da
criança"

[13]
.  Hammarberg, em estudo sobre os prováveis impactos da adoção da Convenção

realizado em 1990, já afirmava que seu foco principal é o interesse superior da criança, asseverando
que:

Mais do que qualquer convenção internacional anterior, a Convenção reconhece as crianças como
seres humanos de igual valor. Ela marca o fim da antiga idéia de que as crianças, pelo menos em
termos jurídicos, não são mais do que as posses dos seus tutores. Ao mesmo tempo, reconhece as
crianças como crianças. A importância de uma infância feliz é aceita para seu próprio benefício

[14]
.

No plano nacional, verifica-se que este novo paradigma em relação à população infanto-juvenil,
fundado na doutrina da proteção integral, passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro antes
mesmo da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, quando ela ainda estava em fase de
elaboração. Segundo Silva Pereira, a sociedade brasileira

[15]
, por ocasião da Assembléia Constituinte

mobilizou-se para fazer introduzir os direitos fundamentais da criança e do adolescente no artigo 227
do texto constitucional

[16]
 que foi promulgado 1988

[17]
.
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Além da adaptação da Lei Maior às disposições normativas emanadas pelas Nações Unidas, com a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

[18]
 em 1990, o legislador brasileiro

também cuidou de promover a adequação
[19]

 do ordenamento jurídico infraconstitucional às 
diretrizes de proteção da criança internacionalmente estabelecidas. Nos mais diversos domínios do
Direito, o ECA dispensou tratamento jurídico especial a todos os indivíduos que possuem até dezoito
anos de idade. A legislação brasileira foi inclusive além do que estabeleceu a Convenção da ONU,
pois dividiu os destinatários de suas normas em duas faixas etárias, definindo a criança como a
pessoa até 12 anos incompletos e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos.

Ademais, com a finalidade específica de assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes, o
Estatuto reforçou o fato de as crianças gozarem de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, explicitando que seu desenvolvimento como pessoas deve ocorrer em condições de
respeito, liberdade e dignidade

[20]
. Conforme assevera Paula, não foi fácil a tarefa de explicitar

juridicamente o conteúdo de cada uma dessas condições
[21]

:

O legislador não ousou definir liberdade, preferindo indicar algumas formas de sua manifestação,
principalmente aquelas sujeitas à falta de reconhecimento do mundo adulto. (...) Em seguida tratou
do respeito, agora sim construindo uma definição onde os valores positivos da dignidade da pessoa
humana são enunciados: Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Finalmente,
considerando especialmente o culturalismo reativo que constrói o entendimento da dignidade da
pessoa humana a partir de sua violação, prescreveu: Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor

[22]
.

A trilogia liberdade-respeito-dignidade, eleita como o cerne da doutrina da proteção integral
[23]

,
também possui reflexos na seara penal, pois, a relevância de tais bens jurídicos, já elevada quando
se trata de adultos, se mostra ainda maior quando diz respeito às crianças e adolescentes,
justificando a criminalização de determinadas condutas atentatórias ao desenvolvimento saudável
desses indivíduos por meio da adoção de tipos penais específicos. Por essa razão, o ECA consagrou
um capítulo inteiro ao tratamento dos delitos nos quais eles figuram como sujeitos passivos.
Entretanto, embora sejam previstos no citado diploma legal diversos crimes que visam proteger a
dignidade das crianças e adolescentes e garantir-lhes o respeito por parte dos adultos, tais como
aqueles relacionados à proscrição da participação da criança e do adolescente em cenas de sexo
explícito ou pornográficas

[24]
, a tutela desses indivíduos frente ao abuso praticado mediante a

realização de atos sexuais e libidinosos é feita no Código Penal.

Ocorre que, até recentemente, inexistia tipo penal específico para a tutela das crianças contra as
condutas de natureza sexual contra eles praticadas, já que nos casos de estupro e atentado violento
ao pudor em que a vítima não fosse maior de 14 anos, o texto original do instrumento normativo
penal se limitava a determinar incidência de presunção de violência

[25]
. Não obstante o recurso à

técnica legislativa da presunção para se verificar a ocorrência de violência tornasse o tipo penal mais
rigoroso com aqueles que praticassem a conjunção carnal ou outros atos libidinosos com menores de
14 anos, a legislação assim configurada afastava-se das diretrizes estabelecidas pelo paradigma da
proteção integral.

Isso porque como os delitos de estupro e atentado violento ao pudor visavam proteger qualquer
pessoa

[26]
 da ingerência de outrem em sua esfera sexual, sem se preocupar com o estabelecimento

de uma tutela específica dirigida às crianças, concluía-se que a liberdade sexual era o único valor
jurídico protegido, independentemente da idade da vítima

[27]
. Essa desconsideração da especificidade

da proteção requerida pelas crianças e adolescentes recebeu inúmeras críticas por parte da doutrina.
Defendia-se "a necessidade de separação entre os crimes contra a liberdade sexual e os crimes
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sexuais contra menores"
[28]

, sob a justificativa de que, quando se trata da prática sexual com
menores de 14 anos, a ilicitude da conduta delitiva não decorreria da ausência de consentimento da
vítima, mas sim da necessidade de proteger essas pessoas "contra o ingresso precoce na vida
sexual, a fim de lhes assegurar crescimento equilibrado e sadio sob esse aspecto"

[29]
. Corroborando

esse posicionamento, Breier afirmava que "o bem jurídico, voltado apenas para a liberdade sexual,
faz com que a legislação omita as demais necessidades de tutela da vítima, principalmente nos casos
das crianças vítimas de atos de pedofilia"

[30]
.

A primeira grande mudança efetuada pela Lei 12.1015/09 na tentativa de solucionar tal incoerência,
foi a criação um capítulo exclusivo para tratar dos crimes cometidos contra as vítimas vulneráveis,
entendidas como tal as crianças e adolescentes em determinadas faixas etárias

[31]
. Além disso,

atendendo aos anseios da doutrina no que concerne à necessidade de se dar tratamento jurídico
diferenciado aos crimes sexuais cometidos contra a criança, passou a figurar como delito autônomo
o estupro de vulnerável

[32]
, compreendido como aquele cujo sujeito passivo é o menor de 14

anos
[33]

. Com a entrada em vigor da Lei 12.015/09 tornou-se ilícito, portanto, simples fato de ter
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso esses indivíduos, sem que para a configuração do
delito seja exigível que a conduta seja praticada mediante violência ou grave ameaça

[34]
. 

Partindo-se do pressuposto de que a aludida doutrina da proteção integral se refere a todos os
âmbitos do Direito nos quais se verifica a condição de vulnerabilidade da criança e do
adolescente

[35]
, o exame do tratamento jurídico da violência sexual cometida contra os infantes não

poderia se afastar do paradigma estabelecido pela Convenção sobre os Direitos da Criança e adotado
pelo ECA. Desse modo, sem adentrar na discussão acerca da nova redação dada ao tipo penal
descrito no artigo 217-A do Código Penal, o que será tratado mais adiante, pode-se considerar um
relevante progresso a previsão de um delito autônomo de estupro no qual figuram como vítimas os
menores de 14 anos.

•2.      A dignidade sexual como bem juridicamente protegido

A criação de um capítulo destinado à proteção dos indivíduos considerados vulneráveis e a instituição
de um novo crime de estupro, específico para os casos em que a vítima possui menos de 14 anos,
não foram as únicas alterações trazidas pela Lei 12.1015/09, que também modificou o bem jurídico
tutelado no Título IV do Código Penal. Assim, deixou o legislador de tutelar os costumes para
proteger bem jurídico mais amplo representado pela dignidade sexual

[36]
. A mudança de objeto da

proteção legal não poderia ser mais benéfica, pois se coaduna melhor com os ditames do Estado
Democrático de Direito adotado pela Constituição Brasileira de 1988[37], eis que deixa de ter em
vista o simples resguardo da moral pública sexual[38] e dos bons costumes, para prezar pela tutela
da dignidade da pessoa humana do ponto de vista sexual[39].

Não obstante pareça-nos lógico entender a dignidade sexual como uma das dimensões[40] da
dignidade da pessoa humana[41], a compreensão do que vem a ser a dignidade sexual não é tão
facilmente dedutível.  Isso porque inexiste no ordenamento jurídico brasileiro uma definição explícita
do que vem a ser a dignidade da pessoa humana, inexistindo também, por conseguinte, definição de
dignidade sexual. Além disso, são raras as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido
de construir tais conceitos de modo mais concreto, verificando-se mais frequentemente entre os
doutrinadores e aplicadores do Direito a tendência de deixar o significado intrínseco do que vem a
ser a dignidade para a compreensão intuitiva[42]. Conforme afirma Schachter, embora em algumas
situações uma definição abstrata de dignidade não seja necessária para se verificar a violação a esse
valor, "não é inteiramente satisfatório aceitar a idéia de que a dignidade humana não pode ser
definida ou analisada em termos gerais"[43]. Isso porque, explica o citado autor, "sem uma idéia
razoavelmente clara de seu significado geral, não podemos rejeitar o uso falacioso do conceito, nem
podemos, sem compreender seu significado, traçar implicações específicas para uma conduta
relevante."[44]
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A necessidade da construção do significado da dignidade sexual torna-se especialmente importante
quando o legislador a elege bem jurídico penalmente tutelado, como é o caso dos crimes contidos no
título IV do Código Penal, já que é a partir de sua identificação é que é possível determinar quais
condutas serão puníveis mediante sanção penal. Desse modo, mesmo que se vislumbre a
impossibilidade de se definir abstratamente os conceitos de dignidade da pessoa humana e dignidade
sexual, qualquer consideração acerca do tipo penal de estupro de vulnerável deverá necessariamente
ser precedida da discussão acerca dos contornos desses conceitos.

2.1) A dignidade sexual e suas especificidades no caso das crianças

Com origem no vocábulo latino dignitas, que quer dizer merecimento, respeito e nobreza[45], o
conceito de dignidade, nas lições de Gomes, é fruto de um permanente processo de construção[46]
cujo início remonta à antiguidade. Assim, as noções do que vem a ser dignidade e de quais
indivíduos dela são titulares, tal como conhecemos hoje, evoluíram ao longo da história, tendo sido
fortemente influenciadas em um primeiro momento pelo ideário cristão[47]. Ao abordar as
modificações no conceito de dignidade trazidas pela filosofia cristã, sintetiza Agra:

Na antiguidade, o conceito da dignidade da pessoa humana estava ligado ao mérito, que poderia ser
aferido pelo dinheiro, título de nobreza, capacidade intelectual, etc. os gregos acreditavam que o que
diferenciava os homens dos animais era a capacidade de empreender um pensamento lógico,
utilizando uma linguagem própria, que era designada pela palavra logos, que representava a
linguagem, a razão, advindo, assim, a necessidade de respeito aos homens por essa capacidade e
distinção. Com o advento da ideologia cristã, em que o homem passa a ser concebido à imagem e
semelhança de Deus, a dignidade passou a ser mérito de todos os seres humanos,
independentemente de suas qualidades; como seres concebidos à igualdade e semelhança de Deus,
a integridade dos homens faz parte da essência divina, merecendo, portanto, ser respeitada[48].

Conforme assevera Gomes, além da filosofia cristã, em que se destacam o trabalho de Agostinho e
de Tomás de Aquino, outras formulações advindas do pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e
XVIII contribuíram de forma importante para a determinação do sentido atribuído à dignidade da
pessoa humana[49], sendo que a principal característica dos aportes dos pensadores dessa época foi
a verificação de "um processo de racionalização e laicização do conceito de dignidade da pessoa
humana, sem, contudo, se desconsiderar a nota de igualdade de todos os homens em dignidade e
liberdade."[50]. Nesse contexto, uma influência decisiva na construção da idéia de dignidade humana
foi a filosofia kantiana, segundo a qual a dignidade humana, entendida como "o respeito pelo valor
intrínseco de cada pessoa"[51], "deve significar que os indivíduos não podem ser percebidos ou
tratados meramente como instrumentos ou objetos da vontade dos outros"[52].

A concepção de dignidade com fundamento na doutrina de Kant serviu, assim, de inspiração para a
adoção do princípio da dignidade humana como a pedra angular dos direitos elencados na
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948[53]. A partir de então, referências a esse
princípio são encontradas nas mais diversas resoluções e declarações emanadas de organizações
internacionais[54], bem como em constituições de inúmeros países.  

Essas breves considerações acerca da construção histórica do conceito de dignidade, embora sejam
de extrema importância para a compreensão dos fundamentos da concepção de dignidade da pessoa
humana, não elidem os vagos e imprecisos contornos do conceito[55]. Entretanto, mesmo diante da
reconhecida dificuldade de se chegar a um conceito suficientemente concreto, de acordo com o que
aduz Gomes, é preciso "procurar densificar o conceito de dignidade da pessoa humana para efeitos
de definição do seu âmbito de proteção como norma jurídica fundamental"[56]. Nesse sentido, as
lições de Almeida fornecem um aprofundamento sobre o tema[57] que julgamos satisfatório,
afirmando o aludido autor que a dignidade:

refere-se ao reconhecimento do valor intrínseco e soberano da pessoa perante quaisquer condições
externas, valor que se impõe por igual a todos os membros da sociedade e vai muito para além da
dignitas ligada à honra, ao prestígio ou ao mérito social de qualquer cidadão em particular. Cada
pessoa, só pelo fato de o ser, é merecedora do máximo respeito e proteção sociais, sobretudo em
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contextos que tornam evidente a fragilidade da condição humana. Tal valor postula a existência de
garantias que assegurem a respectiva proteção, seja no plano subjetivo, como bem ou conjunto de
bens jurídicos atribuídos e titulados pelas pessoas individualmente consideradas, seja no plano
objetivo, como algo a integrar nos bens comuns da coletividade e a proteger, preventiva ou
sucessivamente, sempre que for questionada ou posta em perigo a incolumidade da pessoa humana.
De resto, a dignidade deve ser afirmada em todas as circunstâncias e fases da existência humana,
em qualquer posição social em que se encontre a pessoa e independentemente da organização
política a que se encontra sujeita[58]

Igualmente de grande valia, destacamos o conceito contido nas lições de Karine Salgado:

Entende-se a dignidade humana como uma expressão tipicamente moderna que exprime o valor
inquantificável do ser humano, a sua natureza de fim em si mesmo, natureza que, por sua vez,
exige um tratamento compatível com o seu valor, que será posterior e gradativamente garantido e
efetivado através de direitos que, justamente por tutelarem o homem em sua dignidade, recebem o
nome de fundamentais. A dignidade humana permite uma visão absolutamente universal do homem,
prescindindo de qualquer outra qualificação, como raça, religião ou atuação político-social. Ela se
funda exclusivamente na própria natureza humana de ser racional, volta-se a ela totalmente e para
todo o potencial que ela permite ao homem de desprendimento da esfera puramente natural e
afirmação como ser livre[59].

Uma leitura atenta dos conceitos de dignidade da pessoa humana traçado pelos aludidos autores nos
leva a destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, sobreleva-nos notar a ampla abrangência
da dignidade, como característica essencial e inerente a qualquer ser humano, seja qual for seu
sexo, idade, condição socioeconômica, sendo inclusive irrelevante sua capacidade de se
autodeterminar. Em outras palavras, nos dizeres de Bulos "a força jurídica do pórtico da dignidade
começa a espargir desde o ventre materno, perdurando até a morte, sendo inata ao homem"[60].

Em segundo lugar, relevante observar que a dignidade, enquanto "valor intrínseco e soberano da
pessoa perante quaisquer condições externas", deve ser observada nas mais variadas dimensões da
vida do homem, envolvendo tanto aspectos "espirituais (liberdade de ser, pensar e criar etc.)"[61],
como "materiais (renda mínima, saúde alimentação, lazer moradia, educação etc.)"[62].  A respeito
da extensão do princípio da dignidade humana na tutela do indivíduo, pertinente a ponderação de
Gomes:

A dignidade como dimensão intrínseca do ser humano articula-se com o processo de construção da
identidade pessoal de cada um, permitindo a cada pessoa orientar a sua vida de acordo com o seu
projeto espiritual e desenvolver livremente a sua personalidade.

[63]

Por fim, e talvez mais importante, destaque-se que a dignidade da pessoa humana, tal como acima
definida, revela-se como cerne do conjunto de direitos chamados fundamentais. Sobre a questão,
assevera Silva que "a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de
todos os direitos fundamentais do homem"[64]. Nesse contexto, insta ressaltar que a dignidade
humana, embora possua um aspecto subjetivo, já que intimamente relacionada à autonomia
individual de cada ser humano de desenvolver livremente a sua personalidade, limita-se por um
aspecto objetivo, representado pela reconhecida indisponibilidade dos direitos fundamentais. Desse
modo, a garantia da dignidade jamais poderá ser eliminada, nem mesmo nas situações em que o
indivíduo age voluntariamente no sentido de renunciá-la[65], isto é, conforme aduz Inês Lobinho
Matos, "o homem não escolhe se quer ter ou não dignidade, nem esta pode, em momento algum,
ser olvidada"[66]. O posicionamento da doutrina e jurisprudência, principalmente as de origem
européia, tem corroborado esse caráter objetivo da dignidade da pessoa humana, conforme afirma
Malby:

Esta abordagem sugere que o Estado pode introduzir regulamentações para restringir a liberdade das
pessoas de fazer escolhas que, do ponto de vista do Estado, interfiram na dignidade de um
indivíduo, de um grupo social, ou da raça humana como um todo. Note que este recurso para o
elemento objetivo da dignidade da pessoa não é necessariamente um recurso à dignidade do
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indivíduo interessado, ou até mesmo à dignidade das pessoas diretamente afetadas pela ação. Pelo
contrário, as ações de um indivíduo podem ser capazes de violar a dignidade coletiva, ou mesmo
serem incompatíveis com uma (mais metafísica) noção de dignidade, mesmo se nenhuma perda
concreta para o grupo ou a sociedade possa ser diretamente identificada.[67]

Diante de tão amplo espectro de indivíduos merecedores do reconhecimento de sua dignidade, bem
como da vasta extensão dos aspectos da vida humana que devem ser orientados segundo esse
valor, é imperioso reconhecer a necessidade de se formular um juízo de concretização do termo
segundo as características de cada situação examinada[68]. Nesse sentido, para se prover uma
tutela adequada da dignidade sexual, bem juridicamente protegido nos crimes reunidos sob o Título
IV do Código Penal, torna-se fundamental a compreensão do conceito de sexualidade e de como ela
se manifesta em cada indivíduo.

A noção de sexualidade é complexa[69] e abrange mais do que os comportamentos física ou
socialmente considerados estritamente sexuais[70], motivo pelo qual não pretendemos, no presente
trabalho, esgotar profundamente todos os aspectos a ela relacionados. Entretanto, convém destacar
o conceito estabelecido pelas orientações conjuntas da Organização Mundial da Saúde e a
Organização Panamericana de Saúde, o qual define a sexualidade como

uma dimensão essencial do ser humano o qual inclui sexo, gênero, identidade sexual e de gênero,
orientação sexual, erotismo, afeto emocional/amor, e reprodução. Ela é vivenciada ou expressa em
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práticas, papéis,
relacionamentos. A sexualidade é o resultado da interação de fatores biológicos, psicológicos,
socioeconômicos, culturais, éticos e religiosos/espirituais.(...)

A sexualidade está presente em todo o ciclo de vida, embora as
diversas expressões e influências que afetam a sexualidade possam variar ao longo do tempo

[71]
.

Como se pode observar, a sexualidade é um importante aspecto que integra a personalidade humana
desde o nascimento[72], sendo, por conseguinte, fundamental que se assegure a todos os indivíduos
seu desenvolvimento em consonância com o princípio dignidade da pessoa humana. Em outras
palavras, a todos os seres humanos deve ser garantido um processo livre, autônomo e saudável de
construção de sua sexualidade, o que se traduz no ordenamento jurídico pela inclusão dos direitos
sexuais no rol dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, ao discorrer sobre a classificação dos direitos sexuais como direitos fundamentais,
assevera Graupner que a autodeterminação sexual abrange dois aspectos básicos: o direito de
engajar-se em uma manifestação de sexualidade desejada e o direito de ser livre e de estar
protegido de manifestações de sexualidade indesejadas, assim como do abuso sexual e da violência
sexual. Assim, conclui o citado autor, a menos que estes dois aspectos sejam cumpridos, a dignidade
sexual não pode ser realizada na sua verdadeira essência[73].

Se, como já dito, o exercício dos direitos sexuais deve ser a todos assegurado, observando-se o
respeito à dignidade humana, não poderia ocorrer de modo diverso com relação às crianças e
adolescentes, visto que eles não são seres assexuados, ao contrário do que demonstram as
construções do conceito de infância manifestadas pelo senso comum[74]. Embora não prevista de
maneira expressa no ordenamento jurídico brasileiro, no cenário internacional a garantia do
desenvolvimento digno da sexualidade já encontra guarida nos Princípios sobre a aplicação da
legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero,
os chamados Princípios de Yogyakarta, elaborados em 26 março de 2007 por um grupo de
especialistas em direitos humanos[75]. Em seu artigo 6º, o referido documento inova afirmando que
não apenas adultos, mas "todas as pessoas com idade superior à idade de consentimento" têm o
direito de exercer atividade sexual, sem, no entanto, especificar um padrão ideal de idade. Também
a declaração da Federação Internacional de Paternidade Planejada (FIPP), reconhece o direito dos
menores de 18 anos à atividade sexual, estabelecendo, contudo, limites subjetivos ao exercício de tal
direito. Nesse sentido, a citada Organização não-governamental afirma que devida atenção deve ser
dada à evolução das capacidades sexuais de cada indivíduo menor de 18 anos, lembrando a
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existência de um especial dever de assegurar que essas pessoas não sejam sexualmente abusadas:

Diversos princípios governam o inter-relacionamento entre os direitos da criança e do adolescente e
outros interesses. Entre eles: o reconhecimento de pessoas menores de dezoito anos como sujeitos
de direitos, o maior interesse da criança, o desenvolvimento das capacidades da criança, a não-
discriminação, e a responsabilidade de assegurar condições para o desenvolvimento.

No contexto dos direitos sexuais, estes princípios requerem uma abordagem individualizada,
permeada pela demonstração de maturidade e consideração de circunstâncias particulares, tais
como: a capacidade de discernimento da criança ou adolescente; condições de saúde física e mental;
relacionamento com os pais ou outras partes interessadas; relações de poder entre os envolvidos, e
a natureza do assunto em pauta.

(...) Todas as crianças e adolescentes têm o direito de desfrutar de proteção especial contra todas as
formas de exploração. Isto inclui proteção contra a exploração sexual, prostituição infantil e todas as
formas de abuso sexual, violência e assédio, inclusive a submissão de crianças à participação em
quaisquer atividades sexuais ou práticas sexuais e o uso de crianças em espetáculos e materiais
pornográficos[76].

A discussão acerca da atividade sexual dos menores e em que medida ela ocorre pautada no
princípio da dignidade humana exige, portanto, uma análise do caso concreto que ultrapassa a
questão do consentimento, mais atenta às especificidades de cada criança ou adolescente envolvido,
a fim de se cumprir as exigências de proteção contra o abuso sexual. 

 

•3.      O conceito de vulnerabilidade e suas Implicações jurídicas

Apesar da existência um capítulo exclusivo para tratar dos crimes sexuais cometidos contra as
vítimas vulneráveis, a definição da vulnerabilidade penalmente relevante é tratada apenas de forma
exemplificativa no Código Penal, inexistindo naquele instrumento uma conceituação objetiva do
termo

[77]
. A despeito dessa lacuna, uma compreensão suficientemente consistente sobre o significado

e das fontes do conceito de vulnerabilidade é essencial para uma correta análise da nova modalidade
de estupro criada pela Lei 12.015/09.

Segundo Ferreira o vulnerável é caracterizado como aquele "que pode ser vulnerado (ferido)"
[78]

 ou
então "o lado fraco de um assunto ou de uma questão, ou do ponto pelo qual alguém pode ser
atacado"

[79]
. Embora tais significações corretamente demonstrem a posição de risco que o vulnerável

ocupa perante os demais, percebe-se que são pouco elucidativas quando se pretende constatar, na
prática, situações de desigualdade capazes de caracterizar determinado indivíduo ou grupo como
vulnerável.

De fato, conforme consta no dicionário, conceito de vulnerabilidade reflete a posição de fraqueza[80]
ou desvantagem de um indivíduo ou grupo com relação aos outros. Contudo, uma definição restrita
como essa nos levaria a equiparar, de modo equivocado, a vulnerabilidade com a existência de uma
mera disparidade de forças, quando, na verdade, reconhecer um indivíduo como vulnerável vai mais
além do que isso. Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a
vulnerabilidade é constatada a partir da existência de determinadas circunstâncias responsáveis pelo
aumento significativo do risco de que haja situações que ameacem a sobrevivência ou a capacidade
de um indivíduo ou grupo de viver com um mínimo de segurança socioeconômica e de dignidade
humana.[81]

A partir dessa observação, percebe-se que a vulnerabilidade deve ser entendida como um termo
específico

[82]
, pois não é possível compreendê-la sem antes identificar quais são os fatores capazes

de determinar a situação de fraqueza de um indivíduo, e, em seguida, estabelecer o nexo de
causalidade entre essa fraqueza e as limitações que este encontra no exercício de seus direitos. Em
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outras palavras, o real significado do termo só pode ser alcançado levando-se em consideração as
circunstâncias de cada caso concreto[83].

Os fatores capazes de tornar um indivíduo ou grupo vulnerável são tão diversos
[84]

 que é possível
afirmar que todos os seres humanos serão considerados vulneráveis em alguma etapa de suas
vidas

[85]
. Podem ser tanto físicos

[86]
 (v.g. idade e sexo biológico), quanto psíquicos[87] (v.g.

desenvolvimento mental) ou socioeconômicos[88] (v.g. identidade de gênero, pobreza e acesso a
educação), inclusive, apresentando-se de forma conjugada na maioria das vezes[89]. Um exemplo
que ilustra como a vulnerabilidade deve ser avaliada em seu aspecto multidimensional é a situação
dos meninos de rua. Para esses indivíduos, aliadas ao fato de serem crianças e adolescentes em
tenra idade, as condições socioeconômicas nas quais vivem os tornam especialmente incapazes de
assegurar o respeito a seus direitos[90].

A vulnerabilidade decorrente de fenômenos naturais, a exemplo da idade, parece ser mais facilmente
percebida do que a resultante de circunstâncias socioeconômicas, já que aquela pode ser
frequentemente associada à fragilidade do corpo humano. A respeito, ponderou Cançado Trindade
que "[d]e modo geral, é ao início e ao final do tempo existencial que se experimenta maior
vulnerabilidade, frente à proximidade do desconhecido (o nascimento e a primeira infância, a velhice
e a morte)."[91]

Devido à peculiar condição de indivíduo em desenvolvimento, as crianças reúnem uma série de
características que justificam a sua classificação como grupo vulnerável, tais como:

(...) não terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; não terem atingido condições de
defender seus direitos frente às omissões e transgressões capazes de violá-los; não contarem com
meios próprios para arcar com a satisfação de suas necessidades básicas; não poderem responder
pelo cumprimento das leis e deveres e obrigações inerentes à cidadania da mesma forma que o
adulto, por se tratar de seres em pleno desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e
sociocultural[92].

 

Porém, quando se trata do exercício da sexualidade, essa vulnerabilidade intrínseca das crianças e
adolescentes é agravada nos indivíduos que ainda não atingiram a puberdade, ou há pouco
alcançaram essa etapa de seu desenvolvimento. Do ponto de vista biológico, ainda que, desde o
nascimento, as crianças apresentem manifestações sexuais a partir das quais têm condições de
sentir sensações corporais prazerosas[93], verifica-se a impossibilidade de apresentarem resposta
fisiológica adulta diante da estimulação sexual

[94]
, pois o desenvolvimento e a maturação completa

de seus órgãos sexuais ainda estão por vir. Por sua vez, sob o aspecto psicológico, é nesse período
que as bases para a organização de uma sexualidade saudável na vida adulta estão sendo
construídas[95]. Em consequência disso, as crianças se revelam incapazes de compreender as
atividades sexuais com a mesma conotação dada pelos adultos, tornando-se, desse modo, inaptas a
concordar com tais atos[96].

A conjugação de tais fatores intrínsecos aos infantes é ainda agravada pela existência de agravante
externa, representada pela possibilidade de atuação de indivíduos acometidos por uma espécie de
transtorno de preferência sexual

[97]
, denominada pedofilia, que se manifesta pela busca de relações

sexuais com crianças. Embora os critérios para o seu diagnóstico possam variar ligeiramente entre os
estudiosos, não há divergência quanto à constatação de que os indivíduos acometidos por essa
patologia têm como alvo crianças em idade pré-puberal ou que acabaram de ingressar na
puberdade

[98]
.

Nesse sentido, afirmam Kaplan & Sadock que a pedofilia "envolve impulso ou excitação sexual
recorrente e intensa por crianças de treze anos de idade ou menos, persistindo por, no mínimo, seis
meses."

[99]
 Corroborando essas afirmações, em estudo sobre os aspectos psicológicos da pedofilia,
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Trindade assevera que "os pedófilos preferem as crianças que são bem infantis, ou seja, que
parecem ser totalmente inocentes, não são muito conscientes do mundo que as cerca, e que se
mostram mais imaturas para a sua idade. (...) tendem a escolher as crianças que mostram maior
grau de vulnerabilidade"

[100]
.

A impossibilidade de se afirmar com absoluta certeza que a reunião desses fatores internos e
externos aumenta o risco de os menores pré-puberes sofrerem esse tipo de violência reside
unicamente no fato de que a determinação de qualquer risco não pode estar dissociada do cálculo
de probabilidades, e esse, por sua vez, só pode ser realizado com base em dados matemáticos que
se aproximem ao minimamente da realidade. Ocorre que, a existência de elementos estatísticos
seguros, infelizmente, não se verifica no contexto das investigações sobre o abuso sexual, muito
menos quando se trata dos delitos cometidos contra crianças. Ao contrário, os estudos sobre o tema
são enfáticos ao declarar que o silêncio imposto às vítimas tanto pelos abusadores quanto por seus
próprios representantes legais é uma das características mais marcantes dessa natureza de
delitos[101] e que acaba por ocultar grande parte de suas ocorrências

[102]
. Ao tentar estabelecer as

razões pelas quais a violência contra a criança é oculta, não denunciada e, consequentemente "sub-
registrada", a ONU asseverou que:

(...) muitas crianças têm medo de denunciar os incidentes de violência dos quais são vítimas.
Frequentemente, os pais, que deveriam proteger os seus filhos, ficam em silêncio se a violência é
cometida por um cônjuge ou membro da família, um membro mais influente da sociedade como um
empregador, um policial ou um dirigente de da comunidade. O medo está intimamente relacionado
com o estigma que muitas vezes envolve o fato de denunciar a violência, particularmente em lugares
onde "a honra da família" é colocada acima da segurança e do bem-estar da criança. Em especial, o
estupro ou outras formas de violência sexual pode levar ao ostracismo, mais violência ou
morte[103].

 

No Brasil, são escassas as pesquisas que se dedicam à sistematização dos dados referentes ao abuso
sexual. Além do reduzido alcance dos estudos em decorrência da dificuldade de se chegar próximo
ao número real de abusos cometidos, as estatísticas existentes, a exemplo daquela levada a efeito
pela Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA)[104],
não se dedicam ao exame da incidência de cada crime sexual nas diferentes faixas etárias das
vítimas.

Diante da ausência de estimativas que retratem a realidade brasileira mais detalhadamente, apenas
a título de demonstração da probabilidade de incidência de crimes sexuais por faixa etária, bem
como ressalvadas as diferenças socioeconômicas, culturais e jurídicas, interessante observar os
resultados obtidos por Snyder, em pesquisas realizadas a partir dos dados coletados no National
Incident-Based Reporting System, pertencente ao FBI. Segundo ele, no período que abrange os anos
de 2000 e 2001, dentre os menores de 18 anos vítimas de abuso sexual[105], 47% foram crianças
com menos de 12 anos[106], sendo que a idade modal dentre os jovens que sofreram esse tipo de
violência foi de 14 anos para vítimas do sexo feminino e 05 anos para as do sexo masculino[107].
Em análise anterior, porém alcançando período mais longo, de 1991 a 1996, o mesmo autor concluiu
que

Um por cento das vítimas destes crimes tinha 54 anos de idade ou mais. Sete por cento das vítimas
tinham mais de 34 anos (...). Outros 12% tinham idades de 25 a 34 anos, e 14% estavam entre as
idades de 18 e 24. O restante, mais de dois terços (67%) de todas as vítimas de abuso sexual
relatado às delegacias, eram jovens (menores de 18 anos à época do crime). Mais da metade de
todas as vítimas jovens tinham idade inferior a 12 anos. Ou seja, 33% de todas as vítimas de abuso
sexual relatado às delegacias estavam possuíam de 12 a 17 anos e 34% eram menores de em 12
anos de idade. O mais preocupante é que uma em cada sete vítimas de agressão sexual (ou 14% do
total das vítimas) relatadas às autoridades era menor de 6 anos[108].1
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No mesmo sentido de tais estatísticas, diversos estudiosos de vitimologia, psicólogos e psiquiatras
afirmam a grande incidência de vítimas em idade pré-puberal nos casos de abuso sexual infantil.
Marchiori, por exemplo, observa "meninas de 3, 5, 6, 10 anos vítimas de delitos, com uma média de
idade, segundo alguns vitimólogos de 7 a 9 anos"[109]. No mesmo sentido, ao tratar
especificamente dos abusos sexuais ocorridos no ambiente familiar, Gorgal assevera que "é muito
grande o número de meninas, meninos e adolescentes vítimas desta forma de violência" [110]

, e
completa dizendo que "a idade de maior incidência é por volta da puberdade (de 9 a 12 anos de
idade), mas as vemos em qualquer idade, inclusive em bebês"[111].

Diante de tais constatações, ainda que não se possa falar na existência de um maior risco
objetivamente calculado, a conclusão que se chega é de que a reunião de todas essas circunstâncias
faz com que as crianças sejam alvos mais fáceis de abuso sexual, determinando-se, assim, a
necessidade de serem consideradas especialmente vulneráveis no que diz respeito à sexualidade.

Uma vez definidos os contornos do conceito de vulnerabilidade e explicitada sua aplicabilidade no
caso das crianças em idade pré-púbere, nos resta determinar quais são as implicações jurídicas
decorrentes da atribuição dessa característica a uma determinada parcela da população.

De modo geral, verificada a vulnerabilidade de uma parcela da população, surge para o Estado a
obrigação de adotar políticas de compensação capazes de reduzir as desigualdades de fato em favor
dos setores menos favorecidos[112]. Sobre o tema, declarou García Ramírez que:

É igualmente certo(...) que incumbe ao Estado, quando a desigualdade de fato coloca o titular de
direitos em situação difícil - que pudesse levar ao absoluto inexercício dos direitos e das liberdades -,
proporcionar os meios de correção, igualação, compensação ou equilíbrio que possibilitem ao sujeito
o acesso a esses direitos, mesmo em condições relativas, condicionadas e imperfeitas, que a tutela
do Estado procura aliviar. Esses meios constituem outras tantas "proteções" razoáveis, pertinentes,
eficientes, que se destinam a estender as oportunidades e melhorar o destino, justamente para
alcançar a expansão natural da pessoa, não para reduzi-la ou evitá-la sob o pretexto de assistência e
proteção (...). É obrigação do Estado, manifestada em tratados e convenções de natureza diversa,
enfrentar essas desigualdades, eliminar a fonte das discriminações e acompanhar com eficácia - do
"berço ao túmulo", se for necessário, como rezava o lema do Estado de bem-estar - o acidentado
curso da existência, procurando prevenir, moderar e remediar suas contingências.[113]

 

Da análise do novo tipo penal de estupro contra vulnerável percebe-se que o legislador brasileiro
procurou transportar esse entendimento para a esfera criminal. Atribuiu-se a qualidade de vulnerável
aos menores de 14 anos como forma de reconhecer que eles são indivíduos especialmente
suscetíveis de serem vítimas de condutas delitivas lesivas à sua dignidade sexual[114].  É pela
necessidade de o Estado atuar na prevenção de tais ocorrências e proporcionar a especial proteção a
que fazem jus os indivíduos notadamente vulneráveis, portanto, que se legitima o estabelecimento
de normas penais específicas para o resguardo de seus direitos, inclusive, com a cominação de
penas mais elevadas do que aquelas previstas para a repressão dos demais crimes[115].  

 

 

•4.      A questão da relativização da figura da vulnerabilidade

 

A constatação da violência nos casos de estupro cometido contra o adulto é frequentemente
verificável pelo uso da força física por parte do agressor, ou mesmo pelo emprego de grave ameaça,
geralmente relacionada à integridade física da vítima. Diversamente, nos abusos sexuais cometidos
contra a criança, em virtude de sua incapacidade de compreender com a mesma conotação de
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sexualidade a prática à qual está sendo submetida, as formas de coação tendem a ser mais sutis e
de mais difícil comprovação, podendo, inclusive, ser exercidas por meios não violentos. Conforme
observa Gorgal, "a coação está presente através de diferentes maneiras, seja por pressão, seja por
ameaças, chantagens, prêmios e castigos, sedução, engano, ou mais raramente, por meio da força
física"[116].

Em razão de o ato sexual praticado com a criança e com os indivíduos que possuem qualquer
espécie de deficiência de consentimento poder se realizar não apenas mediante coação física, mas
também psicológica, leciona Nucci que sob a ótica da legislação anterior à vigência da Lei 12.015/09,
aplicava-se a fórmula da presunção de violência contida no artigo 224 e que preceituava em sua
primeira alínea a ilicitude dos crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos[117]. Prossegue
o mencionado autor relembrando que "a tipificação do crime de estupro ou atentado violento ao
pudor era feita por extensão: art. 213 combinado com o art. 224 ou artigo 214 combinado com o
art. 224. Com isso, considerava-se violenta a relação sexual do agente com pessoa menor de 14
anos ou contando com outra espécie de deficiência de consentimento."[118]

Conforme já dito, a divergência jurisprudencial e doutrinária instaurada em torno da discussão sobre
o caráter absoluto ou relativo da presunção de violência

[119]
 foi tamanha que, numa tentativa de

colocar fim à dificuldade de caracterização do estupro por ela causada, o legislador buscou resolvê-la
substituindo a técnica da presunção de violência

[120]
 pela utilização do conceito de vulnerabilidade.

A conduta que antes era considerada criminosa por presunção legal, suscitando discussões acerca de
sua compatibilidade com a proibição da imputação por responsabilidade penal objetiva no direito
penal brasileiro[121], passa a ser ilícita sem que haja necessidade de se comprovar o elemento da
violência quando se verifica a vulnerabilidade da vítima. O avanço representado por essa modificação
é evidente, pois a reprovabilidade da conduta do agente que pratica o ato sexual com menores de
certa idade independe da utilização de meio violento, já que o consentimento da vítima é debilitado
pela impossibilidade de compreender os riscos envolvidos na atividade sexual.

Apesar de não restarem dúvidas acerca da intenção do legislador de eliminar a possibilidade de
flexibilização dos elementos estruturais do estupro cometido contra os menores de 14 anos, verifica-
se na doutrina o entendimento de que com a supressão da técnica da presunção, não logrou atingir
esse objetivo. O que teria ocorrido, ao contrário, seria apenas a alteração do objeto da discussão
travada anteriormente, da técnica jurídica da presunção para o conceito de vulnerabilidade[122].
Nesse sentido, manifesta-se Nucci:

O nascimento de tipo penal inédito não tornará sepulta a discussão acerca do caráter relativo ou
absoluto da anterior presunção de violência. Agora, subsumida na figura da vulnerabilidade, pode-se
tratar da mesma como sendo absoluta ou relativa. Pode-se considerar o menor, com 13 anos,
absolutamente vulnerável a ponto de seu consentimento para a prática sexual ser completamente
inoperante, ainda que tenha experiência sexual comprovada? Ou será possível considerar relativa a
vulnerabilidade em alguns casos especiais, avaliando-se o grau de conscientização do menor para a
prática sexual? Essa é a posição que nos parece acertada.[123]

 

De fato, a configuração da nova norma penal incriminadora não foi capaz de pacificar a discussão
acerca da necessidade de se relativizar a caracterização do estupro. Adversamente, pode-se inclusive
afirmar que a polêmica foi até mesmo reforçada, já que, o leque de condutas ilícitas não está
restrito apenas às conjunções carnais, mas abrange qualquer ato libidinoso. Desse modo,
considerada unicamente a adequação das condutas dos agentes ao tipo penal descrito, o abuso
sexual continuado da filha por seu pai, a sodomização violenta de um menino de nove anos de
idade, a relação sexual consensual, ou mesmo um mero beijo, entre uma menina de treze e seu
namorado de dezesseis anos de idade, todas essas condutas seriam classificadas juridicamente como
estupro, e, portanto, seriam os imputáveis punidos com a aplicação da severa pena privativa de
liberdade de 08 a 12 anos de reclusão, recebendo os inimputáveis a medida socioeducativa
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correspondente.

Se, por um lado, as variadas nuances que distinguem as condutas capazes de serem subsumidas ao
tipo penal em questão nos compelem a concluir pela a necessidade de adequação social da norma a
partir da análise do caso concreto, por outro ousamos divergir do entendimento esposado pela
doutrina majoritária[124] de que tal ajustamento se opere mediante a flexibilização do conceito de
vulnerabilidade.  A proposta dos defensores dessa tese no sentido de que o grau de conscientização
da criança ou adolescente para a prática sexual deve ser o parâmetro para a relativização da
vulnerabilidade parece-nos inadequada, na medida em que ignora as origens da vulnerabilidade
desses indivíduos.

Primeiramente, constata-se que esse raciocínio desconsidera que a vulnerabilidade atribuída às
crianças e adolescentes menores de 14 anos pelo legislador não decorre apenas de fatores
estritamente sexuais, mas, conforme se demonstrou no tópico anterior, é o resultado de uma série
de fatores biológicos e, sobretudo, psicológicos, que convergem na impossibilidade de compreensão
das atividades sexuais e seus efeitos da mesma forma como os adultos o fazem.

Ademais, a nosso ver, compreender a vulnerabilidade como a simples ausência de experiência sexual
comprovada seria confundi-la, de forma equivocada, com a inocência, a qual, por tratar-se de um
valor puramente moral, não deve orientar a aplicação de uma norma jurídica. Além do mais, a
utilização da inocência como indicador da existência de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo do
estupro de vulnerável, ao invés de promover a proteção das crianças, acaba por provocar a
estigmatização de grande parte dos menores, já que a imagem de absoluta pureza dos infantes não
passa de um ideal romântico que jamais será constatado na prática[125]. Ao afastar a
reprovabilidade e, por conseguinte, eliminar a tutela penal desses indivíduos, sem levar em
consideração que o conhecimento sobre o sexo ou a existência de anterior experiência sexual não é
suficiente para equiparar o comportamento infantil ao do adulto, o Direito acaba legitimando a
ocorrência de tais abusos. Sobre esse aspecto, interessantes as conclusões de Kitzinger, a partir da
análise dos trabalhos de Summit, Kryso, Sgroi e outros:

A noção de inocência e, por conseguinte, o potencial para a perda da inocência também pode
facilitar a vitimização: a criança sexualmente vitimizada pode ser vista nem como criança nem como
adulto, mas sim como parte de uma "mercadoria danificada" na qual faltam tanto os atributos da
infância quanto aqueles do adulto (...) (Sgroi, 1982: 114).

Uma criança que é conhecida por ser vítima de abuso sexual está frequentemente sujeita à
exploração futura: "uma bizarra consequência do processo de rotulagem é a fascinação que a
menina apresenta aos outros... Publicamente deflorada como ela é, ela é considerada como não
merecedora de respeito ou de proteção" (Summit e Kryso, 1978: 244). A inocência, então, é um
conceito problemático, porque é ele próprio uma mercadoria sexual e porque uma criança que é algo
menos do que "um anjo" pode ser vista como "jogo justo", tanto pelos tribunais e por outros homens
que se valerão de uma criança que sabem que tem sido abusada (Ward, 1984: 159; Sarnacki Porter
et al., 1982: 114).[126]

Ressalte-se que, ainda na vigência da presunção de violência, a jurisprudência já se posicionava
nesse sentido, sendo bastante elucidativos os apontamentos do Ministro Félix Fischer:

Tudo isto, de fato, calcado na innocentia consilii considerada, é bem de ver, como impossibilidade de
compreensão em termos de madureza, de capacidade psico-ética, de consideração quanto aos
efeitos produzidos pelos fatos sexuais. Não se confunde, pois, a falta de innocentia consilii com a
experiência, até mesmo reiterada, da prática mecânica de atividade sexual. Caso contrário, ad
argumentandum, toda e qualquer prostituta infantil, v.g., de 9 ou 10 anos de idade teria que ser
considerada como madura e o seu consentimento considerado válido. O que, data venia, é algo
lógica e axiologicamente ininteligível[127].

Por fim, considerar a vulnerabilidade unicamente conforme o comportamento e o grau de
conscientização da criança relativamente à prática sexual revela-se inadequado, já que, dessa forma,
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focaliza-se a atenção sobre a adequação da conduta da vítima, em detrimento da análise da
reprovabilidade da conduta do réu e de sua culpabilidade.

Mais apropriado seria, portanto, promover a adequação social da norma penal permitindo-se a
apreciação da existência ou não da lesão à dignidade sexual do menor de 14 anos, buscando-se, no
comportamento do agente, elementos capazes de demonstrar ou afastar o desvalor de sua
ação[128]. Desse modo, torna-se relevante avaliar, por exemplo, se o ato sexual deu-se mediante o
uso de violência ou manipulação psicológica, se a diferença de idade entre vítima e pretenso
agressor destoa do que se julga um relacionamento tolerável no meio em que esses vivem, se o
agente era membro da família da vítima e nela poderia exercer alguma forma de controle.
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O MITO DO SISTEMA PENAL GARANTISTA: A (IN)EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE
JUSTIÇA CRIMINAL NOS CRIMES DE FURTO E ROUBO NO DISTRITO FEDERAL.

EL MITO DEL SISTEMA PENAL GARANTISTA: LA (IN)EFICIÊNCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL EM DELITOS DE HURTO Y ROBô EM DISTRITO FEDERAL.

Luciana De Souza Ramos

RESUMO
RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo desconstruir os principais princípios do direito penal, a partir
do paradigma da criminologia crítica, bem como por meio da pesquisa, “Roubo e furto no DF:
avaliação da efetividade das sanções não privativas de liberdade”, realizada pelo Grupo
Candango de Criminologia. 
A idéia de que o direito penal é um sistema que têm por objetivos a prevenção geral, a não
retributividade e a prisão como resposta adequada ao fenômeno da criminalidade é falsa, no
sentido de que o sistema de justiça criminal não cumpre com nenhum desses objetivos, ao
contrário, afirma-se a partir de si mesmo e criminalizando a pobreza. 

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRA-CHAVE: Crimes patrimoniais, furto, roubo, criminologia critica. 

RESUMEN
RESUMEN 
Este artículo pretende deshacer los principios fundamentales del derecho penal, desde el
paradigma de la criminología crítica, así como a través de la investigación, "robo y hurto en el
DF: evaluación de la eficacia de las sanciones que no impliquen la privación de libertad",
celebrado por el Grupo Candango del Criminología. 
La idea de que el derecho penal es un sistema había sido diseñado con el objetivo de
prevención, sin retributividade y el encarcelamiento como una respuesta adecuada al fenómeno
de la delincuencia es falsa, en el sentido de que el sistema de Justicia Penal no cumple con
cualquiera de estos objetivos, al contrario, se afirma desde sí mismo y criminalizando la pobreza.

PALAVRAS-CLAVE: Delitos económicos, hurto, robo, Criminología critica.

INTRODUÇÃO

É comum aprendermos nos bancos das faculdades de direito que o direito penal é um sistema jurídico que

tem por objetivos a prevenção de delitos, ou seja, combater crimes, com vias a garantir condições de vida em sociedade.

BATISTA (2007, pp. 20) observa ser recorrente em trabalhos introdutórios se salientar a (falsa) função

finalística do sistema penal de que “O direito penal existe para cumprir finalidades, para que algo se realize, não para a simples

celebração de valores eternos ou glorificação de paradigmas morais”. Segue advertindo “combater o crime não será algo

miseravelmente reduzido ao crime acontecido e registrado?” Qual significado “de ‘interesses do corpo social’ numa sociedade

dividida em classes, na qual os interesses de uma classe são estrutural e logicamente antagônicos aos da outra?” (BATISTA, op.

cit., pp.21).

A essa função do direito penal, de estruturar e garantir a ordem social e econômica, que se denomina

“controle social”, nas palavras de CASTRO (CASTRO apud BATISTA, op.cit., pp. 22) ”não passa de predisposição de táticas,

estratégias e forças para a construção da hegemonia, ou seja, para a busca da legitimação ou para assegurar o
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consenso; em sua falta, para a submissão forçada daqueles que não se integram à ideologia dominante”.

Cabe, portanto, perseguir o conceito de crime como parte do “afazer criminológico; e o afazer há de

se  estudar, conjuntamente o processo de aberração e a gênese das normas éticas e, em especial as jurídicas,

apropriando-se da relatividade das formalizações, para integrá-las numa teoria superior, mais abrangedora, que

compreenda e explique o fenômeno delituoso, como um capítulo da dialética de valores”(LYRA FILHO, op. cit., pp.

67).

O presente artigo pretende questionar alguns objetivos, sustentados como legitimadores do sistema penal,

a partir da pesquisa realizada pelo Grupo Candango de Criminologia, “Roubo e furto no DF: avaliação da efetividade das sanções

não privativas de liberdade”[1], a qual  confirma, sob perspectiva crítica,  que os reais fins do direito penal são a criminalização

de determinadas condutas, praticadas por determinadas pessoas como instrumento de controle social, de segregação e de

estigmatização.

 “La prueba empírica afecta a uma pena concreta cuando se demuestra no solo que no previene delitos o

venganzas sino que no está em disposición de prevenir, esto es, se plantea um objetivo que además de irrealizado es irrealizable”

(LARRAURI, 1998, pp. 33).

O CONTO DE FADAS “DIREITO PENAL”

Herança da Escola Positiva do Direito Penal, cuja intenção era resgatar os direitos da sociedade em face do

delinqüente, o sistema de justiça criminal atual sofre de um surto esquizofrênico na medida em que explicita fundamentos e

objetivos garantidores dos direitos humanos, em determinados momentos (e para algumas pessoas), e em outros, faz uma

regressão às escolas Positiva e técnico jurídica do Direito penal, ambas da metade do século XIX (as quais, na verdade, nunca

deixaram de influenciar a dogmática penal).

Apenas para uma breve contextualização, a Escola Positiva do Direito Penal tinha por objetivo resgatar os

direitos da sociedade em face do delinqüente, diminuídos pelo individualismo da Escola Clássica[2]. Inaugura, assim, um novo

olhar sobre o delinqüente e a delinqüência, e, conseqüentemente, sobre o direito penal que passa, então, para um Direito Penal

do autor, cujo objetivo central da pena é a defesa social.

A Técnico Jurídica tentando resgatar o conteúdo propriamente jurídico do direito penal, segundo ela,

esquecido pelas Escolas anteriores, limita sua compreensão “ao direito penal positivo, ao estudo geral e especial do delito e da

sanção, sob uma perspectiva estritamente jurídica”(ANDRADE, 2003, pp. 101). Escola posterior a Positiva, a Técnico Jurídica

passou a ser concebida como a Ciência do Direito Penal.

Indiscutível a influência até os dias atuais dessas teorias da defesa social, influência que revela quanto é

contraditório o sistema penal, o qual têm como princípios norteadores da dogmática Penal alguns princípios (ilusórios), como: o

princípio do bem e do mal, da culpabilidade, da legitimidade, da igualdade, do interesse social e do delito natural e o da

prevenção (BARATTA, 2002, pp. 42-44).

O fato criminoso, na concepção da teoria da defesa social, representa um dano para a sociedade (bem),

para convivência pacífica em sociedade, sendo o delinqüente um perigo, um inimigo, uma deformação social que deve ser

combatida ( o mal).

Dentro desta concepção se constroem, não só a dogmática penal, mas também a política de execução e de

prisionização. O cárcere se revela, portanto, como um instrumento eficaz nesta “luta do bem contra o mal”, quando retira da
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sociedade e condena as masmorras do esquecimento homens e mulheres.

Pelo princípio da culpabilidade, mistura de herança jusnaturalista e Escola Clássica, o delito é expressão de

uma atitude reprovável, não só pela sociedade, mas também pelo indivíduo, a partir de sua potencial consciência da ilicitude e

de valores e normas existentes na sociedade, ou seja, independente de previsão legislativa espera-se que normas e valores

“pactuados” em sociedade não sejam rompidos e que todos têm consciência do que é reprovável ou não.

Carece de maiores esclarecimentos o referido princípio, uma vez que não é o caráter ilícito do fato que

obstaculiza sua realização, se o fosse, os índices de criminalização não seriam tão altos e não haveria alto grau de reincidência,

pois quem comete um crime, além de servir de exemplo negativo, não voltaria a delinqüir, contudo não é isso que acontece.

O caráter preventivo do direito penal, pela obediência as normas não alcança a todos “La imagen de que

el castigo previene parte, como se há dicho tantas veces, del homo economicus. Puede prevenir em efecto a La

clase media, em base aL razonamiento de coste de La pena/benefício del delito, pero de todos modos ello no ES

decisivo pues La clase media no ES El grupo social que preocupa AL derecho penal, ya que La clase media

tampouco delinqüe porque obtiene, em expresión conocida em La criminologia, uma recompensa de La

obediência ‘a stake in conformity’”(LARRAURI, op. cit., pp. 48). 

Além do mais, pressupõe-se que todos sejam iguais em direitos e deveres e que tenham mesma influência

política para determinação do que seja lícito do que não seja. PIERANGELI e ZAFFARONI (2009, pp. 61) “O poder instrumentaliza

as ideologias na parte em que estas lhe são úteis e as descarta quanto ao resto. Deste modo, recolhe do sistema de idéias de

qualquer autor a parte que lhe convém, com o qual freqüentemente tergiversa”.  E mais, afirma que em outros tempos quanto

maior era o saber, maior o poder, hoje, o poder condiciona o saber, “há uma estrutura de poder que s evale de ideologias em

grande parte ‘encobridoras’ ou ‘de ocultação’, ou francamente ‘criadoras da realidade’” (op. cit., pp. 59).

O princípio da legitimidade é fonte primeira de sobrevivência do sistema penal, sem a qual, muito embora

só presente no discurso, este se queda em pedaços. A atuação do sistema de justiça criminal se legítima apenas pela

reprovabilidade da sociedade diante do fato em concreto, bem como pela reafirmação do arcabouço legal penal.

“O sistema penal é também apresentado como justo, na medida em que buscaria prevenir o delito,

restringindo sua intervenção aos limites da necessidade quando de fato seu desempenho é repressivo, seja, pela frustração de

suas linhas preventivas, seja pela incapacidade de regular a intensidade das respostas penais, legais ou ilegais” (BATISTA, op. cit.,

pp. 26).

Outro princípio fundante do Direito Penal é o da igualdade, o qual afirma que o direito penal aplica-se de

igual maneira a todos os que delinqüem, considerando estes, apenas uma minoria desviante. O que, na verdade, é um erro, pois

pensar num direito penal justo e igualitário é inequivocamente desconsiderar a realidade, pois é da sua gênese ser desigual,

seletivo.

Além do mais, verifica-se no cotidiano a inverdade dessa afirmação. Quantos sonegadores fiscais

encontram-se respondendo processo criminal preso sob fundamento da “ordem social” ou mesmo “econômica”, sendo que o

resultado por eles causado lesa muito mais diretamente a sociedade que um furto? Quantos vêem sua liberdade ceifada

preventivamente?

O sistema penal se pretende como um sistema garantidor da ordem social, justa e equânime, contudo a

realidade se afirma contrária, pela própria estrutura política e social brasileira. Que para além desta diferença estrutural,

também se materializa na imputação criminosa de algumas condutas a pessoas determinadas, ou seja, demonstra que o sistema
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penal é, na verdade, seletivo. Elege grupos sociais e os criminalizam, bem como suas condutas e práticas, em detrimento de

outros que também cometem crimes, mas são “isentos de responsabilização”.

Os crimes contra o patrimônio são os que melhor ilustram a seletividade, uma vez que, se para crimes,

como furto e roubo, de baixo valor econômico - os Tribunais Superiores elegeram como um dos requisitos o valor do bem, neste

caso o teto é um salário mínimo -, aplica-se de forma parcimoniosa e conturbada o princípio da insignificância, para os crimes de

maior vulto econômico, como descaminho, crimes contra o sistema econômico a pacífica utilização não assusta – tem-se como

limite para aplicação do princípio da insignificância o valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

Qual o bem tutelado? Patrimônio. Mas porque nos crimes de furto e roubo há controvérsias na aplicação

do princípio da insignificância e, conseqüentemente, maiores criminalização das condutas[3], que nos crimes contra o sistema

econômico e financeiro?

O princípio da prevenção tem que a função da pena é a prevenção do delito, ou seja, aplicar a justa e

adequada resposta ao comportamento delitivo, com vias a ressocialização do infrator, sem que isso represente um caráter

retributivo.  Nas palavras de BATISTA “o combate (ao crime) não será algo miseravelmente reduzido ao crime

acontecido e registrado?”, ou seja, “o combate que o direito penal pode oferecer ao crime praticamente se

reduz ao crime acontecido (sendo mínima sua atuação preventiva) e registrado (criminalidade aparente)” (op. cit.,

pp. 21).

Sob um discurso garantista, o Sistema penal coloca-se como um instrumento estruturado, lógico e legítimo

de punição estatal, cujos objetivos são factíveis e legitimadores da sua atuação. Contudo, a prática jurídica e a realidade social

demonstram o contrário, sua prática positivista-legalista se mostra como um instrumento legitimador de institutos falidos e da

desigualdade.

A REALIDADE:

Os dados da Pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, Grupo Candango de

Criminologia (GCCRIM), sobre aplicação de penas e medidas alternativas à prisão, nos crimes de furto e roubo, demonstraram

que o sistema de justiça criminal em Brasília ainda se fundamenta no encarceramento, como regra, ou seja, nos crimes de roubo,

cujos autores foram presos em flagrante, estes permaneceram presos até a sentença, 68% dos acusados responderam ao

processo presos, (BARRETO, 2009, pp. 84). Apenas em 20,20% dos casos a prisão do réu se deu após o trânsito em julgado (idem,

op.cit., pp. 84).

“Conforme se demonstrou no tópico 1.2, nos casos de furto, em mais de 75% dos casos o
inquérito policial se inicia por meio do auto de prisão em flagrante. Essa prisão, via de regra, não
é mantida até o final do processo e a metade dos réus permanece presa por até 23 dias.
Nos casos de roubo, mais de 48,67% dos inquéritos policiais iniciaram-se por meio do auto de
prisão em flagrante e em 18,89% dos feitos houve a decretação e o cumprimento da prisão
preventiva. Assim, em 67,56% dos casos houve prisão provisória, sendo que mais de 75% delas
foram mantidas durante todo o curso do processo.
Ou seja, via de regra, nos casos de furto, se não há flagrante, não há investigação e, nos casos de
roubo, mesmo quando há investigação, ela costuma resultar em decretação de prisão preventiva.
Assim, a prisão provisória é um importante resultado das investigações policiais nesses crimes
patrimoniais.”

Primeiro se prende, para depois averiguar se o fato delituoso ocorreu e a quem deve ser imputada sua
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execução. Se nada ficar comprovado, menos mal, pois ao menos a agência de polícia mostrou serviço, prendendo o suspeito, pior

seria, numa visão restrita de segurança pública, se o suspeito fosse o autor e não tivesse sido responsabilizado! O discurso da

prisão como ultima ratio se limita as primeiras lições do direito penal ainda nas cadeiras da graduação, pois na prática, é a

primeira ratio.

Observa-se, portanto, que há uma confirmação do princípio do bem e do mal, e uma mitigação do princípio

da presunção de inocência, na medida em que os dados demonstram que há privilégio à segurança social em detrimento de

efetiva garantia a direitos fundamentais do acusado.

 
Distribuição de réus por existência de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (todos os réus).
(Em %)

Réu preso Percentual

Antes da sentença condenatória 68,97%
Depois da sentença condenatória 20,20%

Suspensão condicional do processo 6,40%
Sem data de prisão 3,94%

Sem data de trânsito em julgado 0,49%

TOTAL 100,0%
Fonte: Conta de liquidação (TJDFT) e folha de antecedentes penais dos réus que compuseram a amostra (INI).
Elaboração própria

 

A pesquisa conclui que “ a população criminalizada por furto e por roubo no período e no local

estudados coincide com aquela que, em regra, costuma ser recrutada pelo sistema de justiça criminal. Trata-se

de réus homens, jovens, oriundos das classes sociais menos favorecidas, em que a população negra está

sobrerrepresentada em relação à população da região.” Sem alimentar o discurso de que apenas as classes

desfavorecidas delinqüem, pois são a chamada criminalidade aparente (BATISTA, op. cit., pp. 21), verifica-se a seletividade do

sistema para com esse grupo.

A referência acima é muito importante na medida em que desqualifica o discurso da igualdade do sistema

penal quando de sua atuação. Observa-se que há seletividade, até mesmo, na atuação da agência policial, em comparação aos

crimes de furto e roubo, quando sua atuação é mais contundente no segundo que no primeiro.

Outro resultado importante colhido, refere-se a ineficiência do aparato policial e do sistema criminal, 

demonstrado pela seletividade na atuação policial, ou seja, a atuação da agência policial se dá quando o fato é flagranteado,

pois do contrário, não há iniciativa da polícia - o início do cumprimento da pena está, em regra, vinculado à prisão provisória em

não havendo, os casos recebem menor atenção da polícia, conseqüentemente do poder judiciário (BARRETO, op. cit., pp. 83). O

uso da prisão falseia a inoperância do sistema de justiça criminal.

Importante destacar, então, a resposta dada aos referidos crimes ao final dos processos:

Tabela 18 – Furto: distribuição de feitos por conclusão do processo

(Em %)

Conclusão do Processo Porcentagem
Regime Aberto 27,08

Suspensão condicional do Processo 25,00
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Suspensão condicional da pena 12,50
Regime Semi-aberto 11,11

Pena restritiva de direito 10,42
Fechado 9,03

Multa isolada 1,39
Transação penal 0,69
Não Informado 2,78

TOTAL 100,00
Fonte: processos do TJDFT que compuseram a amostra da pesquisa
Elaboração própria

 

Tabela 19 –  Roubo: distribuição de feitos por conclusão do processo

(Em %)

Tipo de conclusão do processo Porcentagem
Regime Semi-aberto 57,70

Fechado 32,33
Regime Aberto 9,97

TOTAL 100,00
Fonte: processos do TJDFT que compuseram a amostra da pesquisa
Elaboração própria

Verifica-se que apenas 9,03% dos que cometem furto são condenados a pena privativa de liberdade, sob o

cumprimento do regime fechado, sendo que no roubo são 32,33%, ou seja, nos crimes de roubo como existe maior possibilidade

de uma condenação a prisão, mantém-se a prisão provisória, conforme quadro já mencionado. 

As agências policiais ao observar que a condenação não seria pela pena privativa de liberdade os réus eram

soltos e respondiam o processo em liberdade, ao contrário, nos crimes de roubo, cuja pena em regra é privativa de liberdade

(regime semi-aberto ou fechado), os réus permaneciam presos até o julgamento do processo (BARRETO, op. cit., pp. 85).

“A maioria dos réus de furto é libertada antes da sentença penal condenatória - o que coincide
com o fato de que, em 70% dos casos de furto, a condenação é a uma pena diversa da prisão e de
que o número de prisões provisórias que foram mantidas ao longo de todo o processo assemelha-
se ao percentual de sentenças que condenaram os réus a uma pena privativa de liberdade. Nos
casos de roubo, dificilmente se concede liberdade provisória aos réus no curso do processo,
enquanto a maioria deles é condenada aos regimes semi-aberto ou fechado.”(BARRETO, op. cit.,
pp. 85 e 86).

Diante desses dados, verifica-se que outro princípio do direito penal se confirma (ou melhor, cai por terra),

no sentido de que a legitimidade do direito penal se dá apenas no plano da retroalimentação do dogma penal, pois não

cumprindo com sua função, neste caso, não dando conta de sua tarefa persecutória, utiliza de instrumentos que violam direitos

fundamentais – mais uma vez se sobrepõe a sociedade e a “imagem do judiciário”, em detrimento dos direitos do acusado.

“verificou-se que a desestruturação do Judiciário para dar respostas rápidas ao fato ocorrido, ou
mesmo para fazer com que as suas decisões sejam cumpridas, é fator importante para que se
compreenda esse funcionamento centrado na prisão provisória.
Em muitos casos, a prisão provisória (mesmo que de curta duração) foi a única resposta estatal ao
fato ocorrido, seja porque a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição, seja porque o
Judiciário não executou a pena aplicada, seja porque esse cumprimento ocorreu muito tempo
depois dos fatos.”
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Diante de um sistema que não consegue dar respostas rápidas e violações são impetradas, como

instrumento justificante da sua ineficácia, o mito da prevenção de delitos aparece apenas como slogan punitivo, no sentido de

que não há correspondência entre o alto índice de repressão e diminuição da criminalidade.

Um dos dados mais importantes da pesquisa mostra que o número de reincidência foi maior entre os réus

que tinham, como primeira condenação, a pena privativa de liberdade, em contrapartida, os que tiveram a suspensão do

processo “os réus que tiveram suspensão condicional do processo apresentaram índice de reincidência de 24,2%,

enquanto os condenados ao regime aberto apresentaram o índice de 41,6%, os de semi-aberto de 49,6% e os de

regime fechado 53,1%. Ou seja, o regime mais severo (regime fechado) apresentou o maior índice de

reincidência, o que foi se reduzindo de acordo com a gravidade do regime (semi-aberto, aberto e suspensão

condicional, nessa ordem) até que se chegasse a índice inferior à metade do primeiro.”

Tabela 22 – Réus por regime da primeira condenação (ou susp. cond. processo) x reincidência (todos os réus)
(Em %)

Regime da primeira condenação
Nova condenação?

Não Sim

Aberto 58,4 41,6

Semi-aberto 50,4 49,6

Fechado 46,9 53,1

Suspensão Processo 75,8 24,2

TOTAL 57,9 42,1
Fonte: Conta de liquidação (TJDFT) e folha de antecedentes penais dos réus que compuseram a amostra (INI).
Elaboração própria
Obs: foram excluídos da amostra os réus que permaneceram todo o período presos

 
 
 
 
 
 
Tabela 23 – Réus que não foram presos provisoriamente por regime da primeira condenação (ou suspensão cond. processo)  x
reincidência
(Em %)

Regime da primeira condenação
Nova condenação?

Não Sim

Aberto -x- -x-

Semi-aberto 51,6
 

48,4

Fechado -x- -x-

Suspensão Processo 82,8 17,2

TOTAL 67,2 32,8
Fonte: Conta de liquidação (TJDFT) e folha de antecedentes penais dos réus que compuseram a amostra (INI).
Elaboração própria
Legenda: -x-: o número de casos apresentados não foi suficiente para se realizar análise

As tabelas acima mostram que, quanto mais grave o regime da pena, maior foi o índice de reincidência
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apresentado. Além disso, o menor índice de reincidência apresentado foi dos réus que não passaram pela prisão provisória e que

tiveram seu processo suspenso.

Nota-se que 82,8% dos réus que tiveram suspensão do processo não voltaram a ser condenados pelo

sistema de justiça criminal. O que demonstra a falência da pena de prisão e a necessidade de buscar outras formas de

responsabilização penal, com menos estigma aos réus.

O debate sobre a pena de prisão precisa avançar no sentido de buscar, não só meios alternativos a

responsabilização penal que não o encarceramento, mas também, e, principalmente, resignificar as bases teóricas que criticam

sua eficácia, para que não fique um discurso de falência da pena de prisão, mas em avançar, na prática, para sua real extinção.

Esse dado da pesquisa é muito sensível, pois confirma os dados informados pelo Departamento

Penitenciário Nacional (DEPEN)[4] de que a maioria dos crimes cometidos são crimes contra o patrimônio, sendo que

aproximadamente 112.138 da população total encontra-se em prisão provisória. Embora não tenhamos dados para dizer quanto

desta população carcerária em prisão provisória cometeu crime contra o patrimônio, pode-se aferir certa confluência desses

dados.  

Muito importante destacar a visão dos réus, também pesquisada pelo GCCRIM:

“O sistema deveria observar a vida da pessoa antes de fazer isso, por isso a marginalidade cresce
e não sabe o porque, porque a mistura é igual, pega um pai de família e jogam juntos com
bandidos, é errado isso o sistema é muito falho, é errado mesmo (réu).

Aprender a ficar mais violento, mais minucioso, por exemplo, uma grade de ferro corta com
Prestobarba, você aprende cada coisa eu entrei lá sem saber abrir cofre, hoje eu sei abrir um
cofre, abrir uma porta, eu cheguei lá, eu gosto de armas, aprendi muitas coisas sobre arma, onde
compra, onde vende, quem compra e vende, aprendi muito (réu).

(...)mas nunca fui um bandido assim pra pegar e jogar pra dentro de um presídio, também quase
me tornei. Realmente falar em quase me tornei um bandido lá dentro, porque conheci pessoas
fortes no tráfico, em assalto e muitos me chamavam (réu).”       

CONCLUSÃO

O presente artigo teve por objetivo contrapor os princípios norteadores do  sistema de justiça

criminal  com a realidade, com sua função precípua, que diferentemente do que se aprende nas faculdades de

direito (ou que se reproduz na sociedade) tem clientela específica, atuando contra  ela numa tentativa de se auto

legitimar.

O direito penal é garantidor da ordem social desigual e não dos direitos dos acusados, os quais

embora constantes na Carta Magna de 1988 são limitados diariamente como instrumentos de validação de um

sistema falido, que age em nome da segurança, solapando os direitos e garantias fundamentais.

A pena de prisão não pode mais ser a primeira resposta.
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O NOVO FUNDAMENTO PARA A REPRESSÃO PENAL E SUAS IDIOSSINCRASIAS: O
DIREITO PENAL DO INIMIGO

IL NUOVO FONDAMENTO PER LA REPRESSIONE PENALE E SUE IDIOSINCRASIE: IL DIRITTO
PENALE DEL NEMICO

Vanessa Chiari Gonçalves

RESUMO
A grande mudança paradigmática da criminologia ocorrida na segunda metade do século XX,
que culminou com o desenvolvimento da criminologia crítica, concentrou os seus estudos nas
raízes da criminalização das condutas, influenciando a forma como se pensa hoje a
fundamentação das penas e criando um espaço propicio para que se questione o sentido da
pena privativa de liberdade. Revela-se a existência de uma crise de legitimidade do sistema
penal em especial nos países periféricos, como o Brasil. No entanto, no sentido oposto, o
discurso sobre a existência de um direito penal do inimigo, enquanto contraponto ao direito
penal do cidadão tem influenciado de maneira significativa os apelos para o aumento da
repressão penal e contribuído, juntamente com outros fatores, para a elevação do percentual de
encarceramento no mundo nas duas últimas décadas. O argumento de utilização de medidas de
exceção para a preservação da ordem e da democracia ou para a garantia do cidadão diante do
inimigo foi responsável por longos períodos de autoritarismo militarista. Desse modo, a discussão
em torno dos novos modelos explicativos da repressão penal, bem como da coerência das
medidas de prevenção especial é importante e atual.
PALAVRAS-CHAVES: Prevenção especial; criminalidade; repressão penal; inimigo

RIASSUNTO
Il grande cambiamento di paradigma della criminologia nella seconda metà del secolo XX, che ha
portato allo sviluppo di criminologia radicale, concentrato i loro studi nelle radici della
incriminazione del comportamento, influenzando il modo di pensare oggi il fondamento della
sanzioni e di creare uno spazio favorevole alla che mettono in dubbio il senso di privazione della
libertà. Dimostra l'esistenza di una crisi di legittimità del sistema di giustizia penale, in particolare
negli paesi periferichi, come il Brasile. Tuttavia, nella direzione opposta, il discorso sull'esistenza
di un diritto penale del nemico, a differenza del diritto penale del cittadino, ha inciso in maniera
significativa gli inviti a presentare una maggiore repressione penale e ha contribuito, insieme ad
altri fattori, di suscitare il aumento del percentuale di incarcerazione nel mondo negli due ultimi
decenni. L'argomento di uso di misure eccezionale per la conservazione delle ordine e
democrazia e per garantire al cittadino contro il nemico era lo stesso negli lunghi periodi di
autoritarismo militare. Così, il dibattito di nuovi modelli esplicativi di repressione penale e della
coerenza delle misuri di prevenzione speciale è particolarmente importante e attuale. 

PAROLE CHIAVE: prevenzione speciale; criminalità; repressione penale; nemico

 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO

 

            O sistema penal está crise na atualidade porque foi confrontado com a falência de suas funções declaradas, especialmente a
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partir das descobertas das teorias sociológicas norte-americanas desenvolvidas ainda na primeira metade do século XX, dando-se

ênfase ao labeling approach, ou teoria do etiquetamento, que contribuiu de maneira decisiva para a inversão do objeto da

criminologia, fazendo com que os estudos criminológicos desviassem o seu foco dos aspectos meramente causais, que diziam

respeito especialmente aos fatores de ordem pessoal, para se concentrarem nas raízes da criminalização das condutas, ainda no

âmbito legislativo, contribuindo assim, para o desenvolvimento da criminologia radical, também chamada de criminologia crítica e

suas tantas vertentes.

            A grande mudança paradigmática da criminologia influenciou a forma como se pensa hoje a fundamentação das penas,

criando um espaço propicio para que se discuta a crise de legitimidade do sistema penal como um todo e em especial nos países

periféricos, como aqueles que compõem a América Latina. De outro lado a influência da ideia de direito penal do inimigo, enquanto

contraponto ao direito penal do cidadão tem influenciado de maneira significativa o discurso do aumento da repressão penal e

contribuído, juntamente com outros fatores, para a elevação do percentual de encarceramento no mundo nas duas últimas décadas.

Assim, pretende-se neste artigo resgatar aspectos importantes da mais atualizada doutrina criminológica, tomando como principal

referencial teórico as lições de Massimo Pavarini, grande doutrinador e catedrático de Direito Penitenciário da Universidade de

Bologna, para confrontá-las com a realidade brasileira atual.

 

1.                  As penas privativas de liberdade e o fundamento da prevenção especial

            A questão que envolve a fundamentação ou razão de existir das penas tem sido discutida há muito tempo, de modo que

utilizando a classificação adotada por Juarez Cirino dos Santos[1] pode-se dividir as funções da pena em funções declaradas ou

manifestas e funções reais ou latentes. Dentre as funções declaradas da pena encontram-se tanto as funções retributivas como as

preventivas, que embora tenham sido desenvolvidas em momentos históricos distintos, foram combinadas pelas teorias unificadas

da pena “com o objetivo de que fossem superadas as deficiências individuais de cada teoria, mediante a fusão das funções

declaradas ou manifestas de retribuição, de prevenção geral e de prevenção especial da pena criminal”.[2] Relaciona-se à função de

retribuição da pena a ideia de compensação da culpabilidade, de modo que a pena é vista como um mal retribuído ao agente em

razão do mal causado por ele a vitima e à coletividade por meio da prática da infração penal.

As funções preventivas, de outro lado, partem da ideia de que a pena tem como principal função a prevenção de novos

delitos. Elas podem ser divididas em especiais e gerais, de modo que a prevenção especial dirige-se ao agente que infringiu a norma,

enquanto a prevenção geral destina-se aos demais indivíduos. As funções de prevenção geral, que se dirigem a coletividade, também

podem ser classificadas em gerais e especiais. A prevenção geral negativa diz respeito à intimidação dos indivíduos provocada pela

ameaça de pena, a partir da demonstração concreta de que as normas penais são cumpridas e de que os seus infratores são

efetivamente punidos. Já a prevenção geral positiva diz respeito a reafirmação da norma como protetora de bens jurídicos

importantes, reforçando, assim, a confiança na ordem jurídica.

Nosso enfoque neste trabalho, no entanto, refere-se às funções especiais da pena e sua problematização diante de novos

modelos explicativos da criminalidade e das novas perspectivas de punição. A prevenção especial negativa vincula-se a função de

neutralizar o criminoso, que afastado do convívio social, especialmente por meio da pena privativa de liberdade, não poderá vir a

praticar novos delitos durante o seu afastamento. Já a prevenção especial positiva relaciona-se com o objetivo de ressocialização ou

integração social da pessoa do infrator.

            De outro lado, existem as funções reais ou latentes da pena, que podem ser interpretadas desde várias teorias ou vertentes da

criminologia. A teoria agnóstica da pena a qual se filia Eugenio Raul Zaffaroni e a teoria materialista da pena, a qual se filiam

Alessandro Baratta e Juarez Cirino dos Santos, são exemplos dessas novas perspectivas na análise do fundamento das penas.
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A teoria agnóstica da pena criminal se caracteriza por ser uma teoria negativa das funções declaradas ou manifestas da

penal criminal, expressas no discurso oficial de prevenção geral e especial e de retribuição, visando a reduzir o poder punitivo do

estado de polícia e consequentemente a ampliar o estado de direito, uma vez que o estado de polícia existe de forma intrínseca em

qualquer estado de direito.[3] Já segundo a teoria materialista da pena criminal a pena representa a forma de punição específica e

característica da sociedade moderna, tendo como finalidade a própria manutenção do modo de produção capitalista, uma vez que se

trata de retribuição equivalente do crime, medida pelo tempo de liberdade suprimida.[4]
Ocorre que em pese a dogmática se encarregue de classificar as funções da pena, observa-se que o direito penal por se

constituir em um dever ser, não é capaz de corresponder às expectativas sociais, porque nunca foi efetivo no mundo e nunca será

por absoluta impossibilidade fática: o Estado e seus agentes não são onipresentes e oniscientes a ponto de poderem levar a apuração

todos os delitos e a julgamento todos aqueles que infringem as normas penais. De outro lado, os infratores sabem que a impunidade

é a regra, uma vez que nem mesmo se consegue ter clareza de todos os tipos penais existentes diante de tamanha inflação

legislativa.

            Assim, considerando que o foco deste trabalho se dirige ao estudo da prevenção especial, parte-se para a análise da

prevenção especial positiva e seus objetivos utópicos.

 

 

2.                  A prevenção especial positiva e o mito da ressocialização

 

No que se refere aos objetivos de ressocialização da pessoa do infrator, é importante salientar que Massimo Pavarini

menciona que o índice de reingresso no cárcere no mundo gira em torno de 97%, o que indica que os presos são sempre os mesmos

e são os últimos, isto é, os mais débeis no que se refere às condições econômicas e de educação formal na sociedade. Os

encarcerados no mundo tem menos educação, piores condições econômicas, menos saúde e consequentemente possuem um déficit

maior em todos os aspectos da vida. A tese que o mesmo autor defende ao comparar a penitenciária à uma fábrica, não significa

considerar que o trabalho penitenciário alcance efetivamente  a finalidade de criar utilidade econômica, pois ainda que

 
Historicamente se tenha tentado fazer do trabalho carcerário um trabalho produtivo, na prática esta vontade foi quase
sempre frustrada: do ponto de vista econômico, o cárcere mal conseguiu chegar a ser uma “empresa marginal”, Como
atividade econômica, portanto, a hipótese penitenciária nunca foi útil e, nesse sentido, não seria correto falar do cárcere
como manufatura ou do cárcere como fábrica (de mercadorias).[5]
 

Assim, a única utilidade alcançada pelo cárcere foi a “transformação do criminoso em proletário”[6], por meio da sua

estigmatização e exclusão como presidiário. A ideia do cárcere como um lugar de redução de déficit, como lugar de ressocialização,

existe desde a filosofia grega, mas foi implementada somente há cerca de 50 anos, logo após a 2ª Guerra Mundial. Ocorre que estar

numa condição mais vulnerável ao sistema penal não significa necessariamente ter praticado mais delitos, pois na verdade quem

possui maior déficit de inclusão social e de acesso aos direitos fundamentais, tem maior vulnerabilidade quanto ao processo de

criminalização. De outro lado, quem possui maior escolaridade, maior acesso a cultura, melhores condições financeiras e, até

mesmo, melhor capacidade argumentativa por meio do uso correto da linguagem, também detém maior imunidade ao sistema penal,

especialmente no que se refere ao processo de criminalização secundária (apuração e julgamento), pois quanto à criminalização

primária (elaboração das normas) o direito penal, para Massimo Pavarini[7], seria abstratamente igualitário.

            Quanto a esse aspecto, é importante salientar as diferenças entre os países centrais e os periféricos no que se refere aos

processos de criminalização primária. É possível que no contexto europeu as normas penais incriminadoras sejam mais
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proporcionais, de forma que a cominação das penas ocorra de acordo com a gravidade da infração praticada e do valor do bem

jurídico protegido.  No Brasil, entretanto, ainda que se reconheça que a maior desigualdade se dá no momento da criminalização

secundária, em que o poder econômico se manifesta de forma mais evidente, não se pode desconsiderar a desproporção no âmbito

da criminalização primária. Dentre as condutas selecionadas pelo legislador, para se tornarem objeto de criminalização, privilegiam-

se os delitos contra o patrimônio, que possuem penas cominadas altíssimas, a ponto da pena prevista, por exemplo, para o delito de

latrocínio[8], ainda que praticado na forma preterdolosa (dolo em relação a violência empregada no roubo e culpa em relação ao

resultado morte da vítima), ser maior do que aquela cominada para o homicídio qualificado por motivo torpe[9]. Assim, ao menos

no Brasil a seletividade manifesta-se claramente desde o processo de criminalização primária, visivelmente voltado a reprimir as

populações menos favorecidas economicamente. 

            Pode-se referir, ainda, como forma de exemplificação, que havendo a devolução voluntária da coisa furtada pelo agente à

vítima até o recebimento da denúncia, poderá ser aplicada uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3, prevista no art. 16 do

Código Penal (arrependimento posterior). Por outro lado, o pagamento na hipótese de delito contra a ordem tributária, há

possibilidade de extinção da punibilidade quando o agente promove o pagamento do tributo devido até o recebimento da

denúncia[10].

            Para além das desigualdades formais, a aplicação das normas também apresenta inúmeras incoerências, a começar pelas

medidas de exceção aplicadas de maneira clandestinas, no subterrâneo da ordem jurídica, como define Raúl Zaffaroni ao afirmar

que

 
o poder configurador ou positivo do sistema penal (o que cumpre a função de disciplinarismo verticalizante) é exercido à
margem da legalidade, de forma arbitrariamente seletiva, porque a própria lei assim o planifica e porque o órgão legislativo
deixa de fora do discurso jurídico-penal amplíssimos âmbitos de controle social punitivo.[11]

 

Cabe também destacar que uma das razões da deslegitimação do cárcere é a constatação fática de que ele multiplica a

reincidência, o que o faz perder sua sustentação na cultura enquanto mecanismo de readaptação do condenado. Por outro lado, a

aposta em penas restritivas de direitos tem demonstrado ser um fator de redução da reincidência. Nesse sentido, para Massimo

Pavarini, a redução do cárcere e o aumento das penas alternativas pressupõem a existência de uma sociedade disciplinar, com

maiores mecanismos de controle externos como a família, a escola, redes sociais de controle, enfim um Estado de bem-estar social

efetivo e não apenas importado pelo discurso.

A triste realidade do sistema penitenciário brasileiro impede por si só que pareça legítimo ou oportuno falar em prevenção

especial positiva. São fatos notórios a superlotação do sistema prisional e a falta de investimento em cursos profissionalizantes e

oficinas de trabalho dentro das penitenciárias brasileiras. A situação é ainda agravada pelo expressivo número de presos provisórios

(quase 50% da massa carcerária), que esperam julgamento reclusos em regime fechado, quando teriam direito ao regime aberto ou

semi-aberto[12], caso já tivessem sido condenados definitivamente, o que já representa um imenso contrassenso.

Nesse contexto, por um lado a solução abolicionista se mostra utópica em países diversos daqueles em que ela foi pensada,

pois só se presta a aplicação em sociedade disciplinares e mesmo nestes países não se pôde abolir o cárcere completamente. De

outro lado, o direito penal não é capaz de produzir reforma social, pois não se pode pretender fazer justiça com a simples aplicação

de um castigo mais rigoroso faticamente do que aquele legalmente previsto para o caso. Massimo Pavarini entende que é difícil

viver em sociedade sem uma certa hegemonia cultural e média, não se pode educar crianças sem uma regra de moralidade, pois uma

sociedade só se funda com compartilhamento de valores e não apenas pela consciência das regras do jogo. Assim, educar apenas

para a legalidade sem qualquer preocupação com a moralidade não significa muita coisa, pois os delinquentes conhecem a lei e não a

respeitam mesmo assim. Desse modo, pode-se dizer que tanto a teoria da prevenção geral positiva como a prevenção geral negativa
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também não se mostram verificáveis, sendo meramente ideológicas. Sua eficiência se manifesta apenas no âmbito do simbólico, pois

essas duas teorias da pena são aquelas que têm a maior força no mundo para legitimar a pena privativa de liberdade.

 

 

3.                  A prevenção especial negativa e o direito penal do inimigo

 

A prevenção especial negativa vincula-se à ideia de incapacitar e neutralizar, expressões estas que se relacionam com uma

guerra contra os inimigos internos. Confundem-se os criminosos com os inimigos, os diferenciando dos cidadãos. No entanto,

semanticamente é incorreto falar em direito penal do inimigo, uma vez que o direito penal é por definição garantidor do cidadão

frente ao poder punitivo estatal. O chamado direito penal do inimigo trata-se, portanto, de mera manifestação de poder punitivo,

própria de uma guerra. O direito penal moderno, ao contrário, só pode ser visto como um instrumento de reação contra a guerra,

porque tem a função de limitar os caprichos do príncipe.

Günther Jakobs pensa de maneira diferente e sendo o precursor do direito penal do inimigo, faz questão de lhe diferenciar

do direito penal do cidadão, embora reconheça que são dois tipos ideais que não podem ser realizados em suas formas puras,

afirmando:

 
até mesmo o terrorista mais apartado do cidadão é tratado, ao menos formalmente, como pessoa, quando lhe são
concedidos, no processo penal, os direitos de um acusado cidadão. Logo, não se pode tratar de contrapor duas esferas
isoladas do Direito Penal, mas de descrever dois pólos de um único mundo ou de mostrar duas tendências opostas de um
único contexto do Direito Penal. Essas tendências podem muito bem se sobrepor, isto é, uma, a do tratamento do agente
enquanto pessoa; e a outra, a do tratamento do agente como fonte de perigo ou como meio de intimidação de outros.[13]
 
 
O argumento de Günther Jakobs é no sentido de que não se pode ter um direito penal de uma só velocidade para todos os

tipos de criminalidade. O combate aos atos terroristas e ao narcotráfico depende da aplicação de medidas de emergência, da

suspensão de direito fundamentais próprios do cidadão. Ocorre que a guerra contra o narcotráfico, na Europa, é direcionada aos

imigrantes pobres, pois é o mercado de trabalho ilícito que está disposto a receber esta mão de obra excluída. Para Günther Jakobs o

direito penal é o direito da pacificação social, pois os indivíduos que não se deixam coagir por uma constituição civil merecem

punição mais severa. Esses atores sociais que pela conduta passada, presente e pelo prognóstico da conduta futura não são dignos

de confiança, não estão sequer aptos a receber a máscara de persona. Assim, Jakobs diferencia indivíduo de pessoa, de modo que

pessoa seria o sujeito de direito e o indivíduo aquele que não é sujeito de direito, o inimigo.[14] Trata-se de um modelo prescritivo,

baseado em certa medida na escola positiva italiana.

Günther Jakobs inclusive define os inimigos que merecem a ameaça do Estado com penas severas e limitação das garantias

processuais penais da seguinte maneira:

 
O inimigo é um indivíduo que, de modo não apenas passageiro, em sua postura (crimes sexuais e criminosos inveterado)
ou em sua vida ativa (criminalidade econômica, criminalidade organizada, especialmente a narcocriminalidade) ou,
principalmente, através da associação a uma organização (terrorismo, criminalidade organizada, novamente a
narcocriminalidade e também o antigo complô assassino), ou seja, em todo caso, de forma supostamente duradoura,
afastou-se do Direito e, nesse sentido, não garante a segurança cognitiva mínima de um comportamento típico de pessoa,
demonstrando déficit por meio de seu comportamento.[15]

 

 

Observa-se, assim, que o conceito de inimigo é bastante amplo e flexível para Jakobs, podendo abranger quase todos os

acusados e por isso possui um sentido oposto àquele atribuído ao delinquente por Michel Foucault, que o define como um produto
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da técnica penitenciária, formada “nos subterrâneos do aparelho judiciário, ao nível das obras vis de que a justiça desvia os olhos,

pela vergonha que sente de punir os que condena”, a delinquência é “a vingança da prisão contra a justiça”.[16] É preciso pensar

que o direito penal é um dever ser, não é uma ciência capaz de solucionar os problemas da criminalidade seja ela individual ou de

grupos.

Outro aspecto interessante no que se refere à repressão dos crimes e que informa uma economia de domesticação dos

corpos é o cálculo do risco de cometimento de delito, que não pode ser realizado de maneira individual, mas sim por grupo social,

tratando-se, por isso, de uma perspectiva econômica e não jurídica, pois se o cárcere é o lugar onde se neutraliza seletivamente

grupos sociais de risco ele é muito útil, tendo efeitos positivos do ponto de vista econômico, ainda que tenha como efeito colateral a

transformação de infratores em delinquentes. Passa-se a calcular indicações de periculosidade e não mais a medida da culpabilidade.

Nesse sentido Wacquant, ao tratar da política de tolerância zero, salientando o quanto esta política se destina à reprimir a miséria,

aduz que “a idéia-força reside em que o caráter sagrado dos espaços públicos é indispensável à vida urbana e, ao contrario, que a

desordem na qual se comprazem as classes pobres é o terreno natural do crime”.[17]
Essa visão preconceituosa é extremamente equivocada porque, na verdade, os pobres têm não só mais risco de serem

criminalizados, mas também de serem vitimizados.  Por isso, há um descompasso entre o que a população espera do direito penal e

o que ele realmente é capaz de fazer. O direito penal possui apenas valor simbólico quanto à questão da criminalidade, existindo

justamente para limitar o poder de punir do Estado; porém, desviado de seu objetivo, acaba tendo como função real a de ser um

instrumento de política criminal para controlar os excluídos, reduzindo em parte certos delitos por meio da neutralização seletiva de

determinados grupos sociais.

Quanto à penalidade no mundo não há um modelo explicativo universal, segundo Massimo Pavarini, pois os países tem

suas peculiaridades, mas a geografia da penalidade propicia entender algumas coisas. No Brasil temos em torno de 220 presos por

100.000 habitantes, segundo dados governamentais, enquanto a média européia é de 100 presos por 100.000 habitantes. Já nos

Estados Unidos a média é de 751 presos por 100.000 habitantes. Não existe uma teoria explicativa para tantas diferenças entre os

países no que se refere à população carcerária. Existem variáveis como distribuição demográfica, poder econômico dos países

(variável estrutural) e a política (como por exemplo os níveis de democracia de fato de um país), mas que não são aptas a construir

paradigmas, por isso a penalogia não é uma ciência.

 

Desse modo, a construção de um modelo explicativo seja da criminalidade ou dos níveis de encarceramento no mundo

deve ser pluricausal e não monocausal. O que se sabe é que a despeito das peculiaridades entre os países, o nível de encarceramento

aumentou muito, e ainda mais nos países mais pobres em detrimento dos mais ricos. Nos Estados Unidos após a 2ª Guerra Mundial

houve um processo de desencarceramento e de investimentos em medidas alternativas ao cárcere, mas após a década de 80 houve

um retrocesso no sentido do aumento significativo das taxas de encarceramento. Isso se deve ao aumento de criminalidade, ou à

diminuição da cifra obscura? Ou ainda à política de criminalização das drogas e medicalização do dependente? No mesmo sentido,

reafirma Wacquant a força do discurso e da ideologia, uma vez que

 
Com o argumento do pretenso sucesso da doutrina dita da vidraça quebrada em Nova York, nova Jerusalém da religião da
segurança à qual exortam, um depois do outros, a se converter, eles afirmam peremptoriamente que “é tendendo na direção
de uma tolerância zero diante da pequena incivilidade que poderemos prevenir a incivilidade geral de amanhã” e
finalmente domar a “selvageria da cidade”. Para fazê-lo, é preciso ousar, responsabilizar e punir, em suma, educar as
parcelas das classes populares que de certo modo retornaram ao estado bárbaro, para não dizer animal (como o sugere o
termo selva).[18]

 

Ocorre que mais leis penais, ainda que igualitárias do ponto de vista formal, nada significam, pois elas não vêm
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necessariamente acompanhadas da possibilidade de uma criminalização secundária menos desigual e seletiva, uma vez que os juízes

são independentes formalmente, mas não substancialmente, pois dependem do consenso social. Os mais pobres e a classe média

sendo as vitimas preferenciais da criminalidade de rua, por estarem mais expostas no espaço público, também representam a maioria

do eleitorado e com isso justificam a existência de maior demanda por criminalização. Assim para Massimo Pavarini[19] a

criminalização da pobreza se ampara num aparato simbólico que cria a ideia de que a pobreza se confunde com criminalidade,

constituindo-se em um instrumento pedagógico. Desse modo, o direito penal produz disciplina por sua força simbólica, uma vez

que a economia capitalista não tem suficiente capacidade de incluir a todos.

Na opinião de Pavarini não se pode aceitar nem um direito penal de luta e nem um direito penal de guerra, especialmente

direcionados contra a maioria da população. O direito penal não pode solucionar situações de exceção, pois este é um espaço da

política e não do direito. O problema da guerra interna ou do terrorismo, portanto, transcende o direito penal, que só existe e se

legitima enquanto instrumento de proteção do cidadão não podendo ser convertido em outra coisa diametralmente oposta.

Os juristas europeus em sua maioria rechaçam a teoria de Jakobs porque no direito penal do inimigo não há limites, ele é

de fato um direito de guerra. Já na América latina há uma maior aceitação da ideologia de combate ao inimigo público,

principalmente por meio do discurso que o justifica como único mecanismo eficaz de combate à criminalidade organizada,

funcionado assim como uma espécie de mito. O conceito de criminalidade organizada no Brasil é muito perigoso porque justifica

até mesmo o genocídio praticado contra comunidades carentes.

Aliás, a lição de Beccaria, ainda no século XVIII, parece hoje extremamente atual:

 

 Percorrendo a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas livremente entre homens livres, não
foram, na maioria das vezes, mais que o instrumento das paixões da minoria, ou o produto do acaso e do momento, e nunca
a obra de um prudente observador da natureza humana, que tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade com este
único fim: todo o bem estar possível para a maioria.[20]

 

A ironia do sistema penal é justamente essa: a maioria da população dos países periféricos, com alto índice de desigualdade

social são justamente as maiores vítimas tanto da criminalidade como dos processos de criminalização seletiva. Os possíveis

inimigos são, assim, selecionados entre esta mesma maioria. É nesse sentido o alerta de Alessandro Baratta ao referir que:

 
A função natural do sistema penal é conservar e reproduzir a realidade social existente. Uma política de transformação
desta realidade, uma estratégia alternativa baseada na afirmação de valores e de garantias constitucionais, um projeto
político alternativo e autônomo dos setores populares, não pode, todavia, considerar o direito penal como uma frente
avançada, como um instrumento propulsor. Pelo contrário, o direito penal fica, em um tríplice sentido, reduzido a uma
atitude de defesa.[21]
 

 

Outro paradigma importante quando se fala em criminalidade é o paradigma da oportunidade, que explica o crime como

uma atividade de rotina, um risco inevitável e por isso, se direciona a educação da vítima no sentido de que se proteja adotando

condutas redutoras de risco. Mas ainda que se pense no crime como um efeito natural da vida em sociedade, o apelo do discurso de

combate ao inimigo é extremamente forte.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

            De tudo o que foi abordado fica evidente que ao lado da crise de legitimidade pela qual o sistema penal passa como um todo

há uma ampliação do espaço para as políticas e os discursos de encarceramento e de intolerância no mundo. No entanto, em
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detrimento de suas mazelas não se pode deixar de perceber as virtudes do direito penal moderno quando comparado ao mero

exercício de poder punitivo que havia até então.

            Massimo Pavarini alerta que o direito penal é prescritivo e não descritivo, constitui-se em dever ser e não se pode questioná-

lo, portanto, com base no ser. Todo o mundo institucional é uma máquina social de reprodução da desigualdade social, a começar

pela educação formal. Assim, ao direito penal pode ser dado um papel de reprodutor da desigualdade social por meio da prática da

exclusão, tomando o cárcere apenas como seu instrumento mais violento. No entanto, o direito civil, dentre outros ramos do direito,

tem o mesmo papel reprodutor dessas desigualdades. É utópico pensar em construir um direito penal igual em uma sociedade

desigual. O modelo explicativo dessa questão é bem mais complexo do que parece ser.

O direito penal tem uma função simbólica e reproduz a desigualdade principalmente por meio de símbolos e não

materialmente. De outro lado, não é possível viver em uma sociedade sem direito penal, porque isso equivale a viver em uma

sociedade sem Estado, sem formalização dos conflitos, sem censura.

A medida do tempo de liberdade suprimida está relacionada com o valor econômico do tempo, que é mutável. A prisão, ao

contrário do direito penal, é um espaço do ser e não do dever ser, tem uma dimensão conflituosa permanente. Desse modo, pode-se

concluir que o direito penal só se justifica se for mínimo e destinado à proteção dos bens jurídicos realmente mais importantes. Ao

se utilizar indevidamente da força do direito penal para proteger insignificâncias os bens jurídicos mais importantes acabam por

ficar desprotegidos. No final, ainda que reproduza simbolicamente as desigualdades sociais e que a sua legitimidade esteja em crise,

não se pode negar que o direito penal teve no curso da história um papel redutor da violência.

 O problema é que, de um lado a exigência constante e estimulada pelo discurso midiático de eficiência e, de outro, a

escassez de recursos públicos destinados aos programas sociais e à segurança preventiva do cidadão, produz a emergência de uma

economia do excesso penal, baseada no medo e no rancor, fazendo nascer um discurso político sobre as emoções. Espaço este

propício para a perversão do direito penal, ora contra os inimigos internos, por meio do discurso da tolerância zero, e ora contra os

supostos inimigos externos por meio do discurso do direito penal do inimigo, como contraponto ao direito penal do cidadão.  É

preciso estarmos atentos.

 

 

REFERÊNCIAS

 
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. 3 ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de
Janeiro: Revan, 2002.
 
BARGAGLI, Marzio e GATTI, Uberto (Org.) La crimiminalià in Italia. Bologna: Mulino, 2002.
 
BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dos Delitos e da penas. Tradução: Flório de Angelis. Bauru – SP: Edipro, 2000.
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 10 ed. Tradução de Lígia M. Pondé Vassalo. Petrópolis:
Vozes, 1993.
 
JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo. Tradução de Gercélia Batista de Oliveria Mendes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
 
PAVARINI, Massimo e MELOSSI, Dario. Cárcere e Fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI – XIX). Tradução de
Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2006.
 
PARARINI, Massimo e outros. Introduzione al sistema penale. Vol. 1. 3 ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2000.
 
PAVARINI, Massimo e GUAZZALOCA, Bruno. Saggi sul Governo della Penalità. Bologna: Edizioni Martina, 2007.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1537



 
SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
 
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
 
SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
 
WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e outro. Rio de Janeiro: Revan,
2001.

[1] Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial, pp. 03-12.
[2] Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial, p. 12.
[3] SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial, pp. 15-16.
[4] SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial, p. 24.
 
[5] PAVARINI, Massimo e MELOSSI, Dario. Cárcere e Fábrica, p. 211.
[6] PAVARINI, Massimo e MELOSSI, Dario.. Cárcere e Fábrica, p. 211

[7] Todas as idéias atribuídas a Massimo Pavarini onde não consta referência a alguma de suas obras específicas foram
manifestadas por ele no decorrer do curso: Democracia, Consenso Social e Penalidade: As Tendências Atuais nas Políticas Penais e
de Encarceramento no Mundo, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná em
parceria com a Escola de Altos Estudos da CAPES. Curitiba: setembro e outubro de 2009.
[8] O art.  157, par. 3º, 2ª parte do CP estabelece pena de reclusão de 20 a 30 anos para o latrocínio, isto é, para quando resulta morte da violência empregada para a
prática do roubo.
[9] O art.  121, par. 2º, I, do CP comina pena de reclusão de 12 a 30 anos para o delito de homicídio qualificado por motivo torpe,  que compreende entre outras
hipóteses a obtenção de vantagem econômica.
[10] Art. 34 da Lei 9249/95: “Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei n. 8137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei n. 4729/65, de 14 de julho de
1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia”.
[11] ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas, p. 25.
[12] Segundo a legislação penal brasileira, em especial o art.  33, par. 2º, do Código Penal, apenas o condenado a crime punido com reclusão que seja reincidente e
receba pena privativa de liberdade superior a 4 anos ou que seja primário e receba pena superior a 8 anos iniciam o seu cumprimento em regime fechado.
[13] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo, p. 1.
[14] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo, p. 73.
[15] JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo, p. 104.
[16] FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir, p. 226.
[17] WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria,  p. 25.
[18] WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria,  p. 131.
[19] Assim afirma o autor: La funzione simbolica del diritto  penale discende dal ruolo del sistema di giustizia penale classico nella riproduzione delle differenze
sociali,  cioè nella conservazione della realtà sociale diseguale. La censura quindi in ragione della minaccia di uma pena Che persegue Il  fine latente di transformare
socialmente in criminale il trasgressore. (PAVARINI, Massimo. Saggi sul governo della penalità, pp. 69-70.)
[20] BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi di. Dos Delitos e das penas, p. 13.
 
[21] BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, p. 221.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1538



O TIMBRE DO DIREITO PENAL

EL TIMBRE DE LA LEY PENAL

Carlos Paschoalik Antunes

RESUMO
Nenhum outro ramo do ordenamento jurídico tem sido alvo de tão calorosos e estruturais
debates como o Direito Penal da atualidade. 
Amado por uns e odiado por outros o Direito Penal, influenciado por diversas doutrinas, tem sido
dissecado vivo além de questionado quanto a sua real função na sociedade, bem como quanto
aos meios de sua operacionalização. 
O cerne da questão é que as doutrinas que pretendem fundamentar tão importante ramo da
cultura jurídica são tão contraditórias entre si que acabam trazendo mais perplexidades do que
soluções aos angustiantes problemas da sociedade moderna. 
Enquanto uma doutrina mais radical sustenta a direito penal máximo (doutrina da Law and
Order), cujas bases são o agravamento das penas e uma maior repressão penal, há também, em
contraponto, o Abolicionismo Penal que defende o fim do Direito Penal, haja vista o seu caráter
seletivo e a impossibilidade de regeneração e integração do apenado à sociedade. Por fim, se
aborda também o Direito Penal do Inimigo, tema extremamente controvertido cuja enorme
recusa por parte significativa dos juristas modernos chama a atenção. 
Em outra linha de argumentação, surge a importante obra de Ferrajoli “Direito e Razão” que
assenta seus argumentos no que denominou de Teoria do Garantismo Penal, apregoando uma
aplicação dos Direitos e Garantias Constitucionais, como também uma constitucionalização e
irradiação dos princípios Fundamentais ao Direito e ao Processo Penal. 
O objetivo deste artigo é realçar os pontos negativos e positivos de tão contraditórios
movimentos, consignando que soluções importadas de países centrais nem sempre se adéquam
à nossa realidade. 

PALAVRAS-CHAVES: Abolicionismo, Garantismo Penal, Direito Penal do equilíbrio,
Constitucionalização do Direito Penal, Direito Penal do Inimigo. 

PALAVRAS-CHAVES: Abolicionismo; Garantismo Penal; Direito Penal do equilíbrio;
Constitucionalização do Direito Penal; Direito Penal do Inimigo.

RESUMEN
RESUMEN 

Ninguna otra rama del derecho ha sido objeto de tales debates cálido y estructurales, tales como
el derecho penal de hoy. 
Amado por unos y odiado por otros Derecho Penal, la influencia de diversas doctrinas, se ha
diseccionado con vida, además preguntado acerca de su verdadera función en la sociedad, así
como a los medios de su funcionamiento. 
El punto es que las doctrinas que pretenden justificar una rama tan importante de la cultura
jurídica son tan contradictorias entre sí que sólo traer más soluciones a las perplejidades de que
los problemas angustiosos de la sociedad moderna. 
Mientras que una doctrina más radical apoya la ley máxima penal (la doctrina de la Ley y el
Orden), cuyas bases son las sanciones y el enjuiciamiento penal más, también hay, en cambio,
abogando por la abolición Penal del fin de la ley penal, habida cuenta de su carácter selectivo y
la imposibilidad de la regeneración y la integración de los reclusos en la sociedad. 
Por último, también se ocupa de la Ley Penal del Enemigo, cuyo polémico tema extremadamente
masivo rechazo por importantes juristas modernos llamó la atención. 
En otra línea de argumentación, está la importante labor de Ferrajoli "Derecho y Razón", que se
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basa su argumento en lo que llamó Teoría de garantismo penal, anunciando una solicitud de
derechos y Garantías Constitucionales, sino también una constitucionalización principios
fundamentales de la radiación y la Ley y Procesal Penal. 
El objetivo de este trabajo es destacar los puntos positivos y negativos de estos movimientos
contradictorios, las soluciones de nómina que se importan de los países centrales 
no son siempre adecuados a nuestra realidad. 

PALAVRAS-CLAVE: El abolicionismo; asegurando Penal; Derecho Penal de la balanza;
Constitucionalización del Derecho Penal; Derecho Penal del Enemigo.

1 – Introdução

 

Muito se tem falado do Direito Penal na atualidade, ou se preferirem, muito se tem falado no Direito Penal da atualidade.

A realidade do crime e das penas e o discurso sobre um e outras teria algo de bizarro e até de divertido, se não fossem uma

realidade causticante, principalmente nas grandes cidades. Não é incomum entre nós o discurso, nos círculos onde ainda há um

debate jurídico profundo e adequado, a respeito dos novos ventos do Direito Penal. Quais seriam eles?  Seriam de fato novos?

O cerne da questão reside na legitimidade do direito penal da modernidade, modernidade aqui entendida na necessidade

de se fazer algo diferente do que nossos antepassados fizeram até então. O discurso penal atual não está mais voltado para o passado

e sim para o futuro, não se admite mais que em seus postulados não se incluam a doutrina do bem jurídico e a necessidade de

conformação constitucional das intervenções do Estado na área criminal e na órbita pessoal de cada um.

Porém, há ainda considerável número de influentes correntes que hipertrofiam o direito penal, que pretendem fazê-lo

cordeiro da política, que pretendem utilizá-lo como a “única ratio” da sociedade.

A verdade é que a máquina legislativa, muito distanciada do princípio da subsidiariedade, já deu o que tinha de dar; há

leis demais e de todo os tipos que permitem que este direito penal penetre todos os escaninhos da sociedade, criando mecanismos

complexos onde convivem leis sensatas e equilibradas ao lado de normas absurdas, desvinculadas do princípio da dignidade

humana.[1]
Mas, qual a razão de quadro tão estarrecedor? É o sinal dos tempos, sem dúvida, diriam alguns. Tempos dos quais não se

foge, seja por atração ou por reação, mas é bom consignar que muito mais por comodismo do que por sublevação. O direito

moderno experimenta uma crise severa, profunda de legitimidade, e o direito penal, braço forte da Constituição, obviamente, não

passa ao largo de tamanha turbulência. Tempos de Teologia sem Deus são tempos de morte da Teologia. Tempos de morte do

Direito Penal? Não nos iludamos, tempos de morte do próprio Direito!

O fato que não se pode ignorar é que o direito penal se viu abandonado à própria sorte. A família, a escola e

principalmente a religião modelavam a estrutura da sociedade e funcionavam a guisa de correias de transmissão de valores e

objetivos culturais dominantes. O controle social efetivado por tais instituições não oferece mais uma resposta adequada à

sociedade. A família, quando não completamente desestruturada pela crise moral da modernidade, está em fase de reestruturação

cujos efeitos dessa nova configuração somente serão percebidos em um futuro não muito próximo, além de não gozar mais do

prestígio que outrora desfrutava. A escola está muito aquém de fornecer uma educação adequada e muito menos uma formação

pessoal e cultural completas. No que tange a religião, a situação é mais crítica ainda, uma vez que poucos aceitam

incondicionalmente seus dogmas medievais, quando não são induzidos a uma postura hipócrita diante da vida, valorizando mais as

benesses materiais do que bens verdadeiramente espirituais[2].

Diante deste quadro caótico, agravado pela ineficiência social das referidas instituições e por uma globalização perversa e

excludente, o direito penal, já sobrecarregado por um fardo pesado e um jugo nada suave, tornou-se praticamente o único meio de

controle social, o que contribui ainda mais para a sua desfiguração, uma vez que enfrenta problemas estruturais graves e,
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indubitavelmente, não possui fôlego para tamanha empreitada.

Outro fator agravante ao presente quadro, principalmente no plano social, é a distância entre o que os Estados periféricos

deveriam e poderiam fazer e o que de fato realmente fazem, para assegurar desenvolvimento, coesão bem-estar, por um lado, e

minimizar carências, desigualdades e vicissitudes por outro. Na maioria das vezes esses Estados adotam medidas pontuais e

transitórias diante de questões sociais de caráter estrutural, sem reagir à crescente desintegração de suas respectivas sociedades.

Essa ineficiência estatal é fruto de um processo de globalização excludente e parcial, que aliada a uma fragmentação dos

sistemas normativos, muitas vezes colidentes entre si, fomenta dúvidas quanto à possibilidade ou não de se atingir algum tipo de

sincronia ou um denominador comum. Diante dessa omissão dos poderes públicos surge uma espécie de normatização extra-estatal

situada em áreas periféricas sob o controle do crime organizado[3]. Nestes locais se impõe a lei do mais forte, é o que JOSE

EDUARDO FARIA[4], chamou de Direito Marginal:
“Na realidade o direito marginal é um contradireito, pois sua “jurisdição” se dá em zonas marcadas por uma cultura de

desagregação, banalização da violência e ausência do Estado, onde não há o mínimo de integração social que permita a ordem
jurídica ser universalmente acatada; zonas controladas pelo crime organizado ou por grupos armados integrados por policiais
militares aposentados, bombeiros e policiais civis, onde o poder público só entra para negociar acordos informais de convivência
social.”   

Esses tempos confusos, desprovidos de sentido, de magia e de alegria (como já reclamava Ihering), de paz interior e

tranqüilidade social, insinuam que as soluções dos conflitos sociais passem a depender cada vez mais da divinização de

normatividades e conseqüentemente da divinização do Direito e de seu braço armado, o Direito Penal. E isso é muito mau. Os

infernos são muito mais eficazes que as prisões e os cadafalsos, e um apelo materno é muitas vezes mais obedecido que uma

admoestação judicial. A consciência religiosa ou moral sempre se revelou muitíssimo mais eficaz que qualquer polícia ou super

polícia. Esse é o ponto. Mera constatação, pelo menos.

O direito penal da atualidade encontra-se confuso, perplexo e alienado diante dos moinhos de vento, tal qual Don

Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança. Contudo, nos dias atuais não se pode ignorar a advertência muito bem poetizada na obra

do prestigiado compositor Aldir Blanc: “já não há mais moinhos como os de antigamente.”

 

2 - Das Correntes que Aprisionam às Correntes que Libertam no Direito Penal

 

Facilmente se identificam no Direito Penal da atualidade três discursos (correntes) penais, contudo, o caráter radical que

sublinha os situados mais ao extremo da argumentação, fez surgir de modo vigoroso, principalmente na jurisprudência recente do

Supremo Tribunal Federal, um aparentemente mais moderado em comparação aos outros dois, porém, em nosso entendimento,

ainda não bem delimitado.

  Os referidos discursos penais são conhecidos como o discurso da ordem (Law and Order, Tolerância Zero, Cidade

Alerta, Brasil Urgente, Janelas Quebradas, etc.), o discurso do meio (Garantismo Penal, Direito Penal do Equilíbrio) e o discurso

abolicionista, que propugna a descriminalização ilimitada e total e até a institucionalização de pedras de toque do sistema simbólico

como aborto, liberação de drogas e o fim do regime fechado etc. Essas três correntes pretendem, cada uma com sua fundamentação

peculiar, apresentar as soluções da problemática criminal e da crise que envolve o Direito Penal moderno, mas, embora proponham

soluções antagônicas e com fundamento diverso entre si, não se pode ignorar que as referidas correntes falam da mesma Ciência e se

debruçam sobre os mesmos problemas em uma mesma sociedade, que, embora altamente complexa, não autoriza e nem justifica o

descompasso acentuado das soluções apresentadas por estes movimentos, e nem o desafino de seus argumentos, que quando

analisados entre si parecem mais entoar uma gritaria estridente do que uma canção harmoniosa. Ou seja, os discursos penais em

comento parecem referir-se a cidadãos diferentes de sociedades diferentes, tamanho o descompasso das soluções apresentadas por
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seus postulados.

O que não se pode ignorar e, parcela significativa da doutrina freqüentemente o faz, é que estas correntes filosóficas são

importadas de culturas diferentes, de países centrais em que a sociedade se relaciona de maneira diferente com o Estado. Nesses

países “desenvolvidos” há uma forte classe média dotada de uma cultura política mais coerente e participativa do que entre nós, sem

mencionar o fato da diversidade dos problemas econômicos vigentes nessas sociedades, o que faz que as soluções adotadas por lá

não se adéqüem à nossa realidade social.

Consigne-se que nossa sociedade foi concebida dentro de uma estrutura patriarcal, na qual os exércitos armados foram

apenas a expressão visível do poder. Na verdade pequenas células controladoras (famílias) comandadas por suboficiais (pater)

comandavam todos seus “inferiores biológicos”, filhos, mulheres, servos e escravos.[5] Desse modo, como adotar sistemas penais e

correntes filosóficas de países centrais, estruturados de maneira muito mais equilibrada, com realidades sociais e econômicas

diversas, sem a devida adaptação a nossa realidade, sem questionar a possibilidade de sua efetiva aplicação aos nossos problemas

criminais, já que não se admite, pelo menos em tese, uma aplicação desigual do Direito Penal?  

Frise-se que a doutrina do Garantismo Penal, espalhado aos quatro ventos por parcela significativa dos juristas pátrios, e

também, diga-se de passagem, por ocupantes abalizados do alto escalão do judiciário, tem se apresentado com uma dupla face que

levanta questões a respeito de sua eficácia e, conseqüentemente, põe em dúvida se entre nós será aplicada equitativamente, uma vez

que na prática suas benesses atingem uma parcela bem determinada da sociedade (ou se preferirem a um tipo de crime), enquanto,

em algumas circunstâncias, é praticamente desconhecido de um determinado grupo social (ou melhor, por praticantes de outro tipo

de crime).

Passemos agora a descrever, sem pretensões de esgotar o tema, as três principais tendências do Direito Penal atual.

 

2.1 - Lei e Ordem

 

Concentremo-nos agora no discurso da Law and Order que é o mais avassalador, embora não o mais perigoso, uma vez

que já nos é bem conhecido e também já experimentamos muitos de seus frutos[6]. O fator relevante nesse discurso é que ele é

secundado e alimentado por uma opinião pública sensível ao mercado do crime e do medo, além de fomentado pelos meios de

comunicação midiática e também por políticos populistas e oportunistas que utilizam este discurso enrijecido como plataforma

eleitoreira. Não olvidamos, porém, que a comunicação midiática não reproduz com fidelidade os reclames sociais, uma vez que está

comprometida com as ideologias das classes que a controlam, o que nos leva a concluir que uma coisa é a opinião pública e outra a

opinião que se publica.

Inegável o caráter autoritário e incoerente deste discurso. Na verdade, trata-se apenas de slogans de propaganda com uma

publicidade popularesca que denigre a opinião técnica jurídica e criminológica. Surge diante da fraqueza dos Estados periféricos que

não conseguem resolver seus sérios problemas sociais. É de um autismo doutrinal vítima de um catastrofismo da “vox populi”, que,

desprovida de cultura política, é presa fácil dos interesses de uma elite econômica e política perversa.

Zaffaroni[7] aborda o tema com muita clareza:
“Este autoritarismo publicitário cool apresenta uma frontalidade grosseira. porém, como carece de inimigo fixo e também

de mito, é desbotado, e não tem o colorido do entre guerras nem a inventividade do biologismo racista. Seu histrionismo é bem mais
patético, sua pobreza criativa é formidável, é órfão de todo e qualquer brilho perverso; antes, possui uma horrível e deprimente
opacidade perversa. Não há momentos neoclássicos, cientistas racionalizando, paradas ostentatórias; ele é pobre, funciona porque é
pouco inteligente, é elementar, não pensa e promove uma greve do pensamento ou um pensamento nulo, porque explodiria a um
menor sopro de pensamento. O exercício do poder punitivo tornou-se tão irracional que não tolera sequer um discurso acadêmico
rasteiro, ou seja, ele não tem discurso, pois se reduz a mera publicidade”.

Como se percebe no próprio nome, o discurso da Law and Order[8] é, como tantos outros, importado de países centrais
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(nesse caso Estados Unidos), e ao ser utilizado aqui entre nós, vai adquirindo uma feição tupiniquim, um colorido tropical, uma

funcionalidade diferente, uma vez que nossa realidade jurídica e social é bem diferente da americana. Mais uma vez, é precisa a

lição de ZAFFARONI[9]:
“O discurso do autoritarismo americano é o mesmo que se instala no resto da América, porém sua funcionalidade é tão

diferente quanto a realidade do poder repressivo. Enquanto os Estados Unidos fazem dele uma empresa que ocupa milhões de
pessoas, desviando recursos da assistência social para o sistema penal e contribuindo para a resolução do problema do desemprego,
na America Latina o sistema penal, longe de proporcionar emprego, torna-se brutalmente violento e as policias automizadas e em
dissolução sitiam os poderes políticos.

O discurso cool se insere nesta região em sistemas penais invertidos, com prisões superlotadas de gente sem condenação,
onde o aumento de escalas penais não representam penas mais longas mas sim mais prisioneiros preventivos (porque se impede o
desencarceramento)[10] e o direito de execução penal é, em grande medida, uma utopia, inclusive formalmente aplicável a uma
minoria quase insignificante de presos”.

Se há entre nós alguma intenção de se institucionalizar (sem olvidar que é aplicado nos subterrâneos) o discurso

americano da Law and Order então que o façamos à moda ianque, com penas severas e efetivas que, embora direcionadas à parcela

mais desprovida de recursos sociais (porque o Direito Penal nos Estados Unidos também é seletivo), são também aplicadas, embora

em menos quantidade, à parte significativa da sociedade americana, já que entre eles não é incomum, até por força de um

puritanismo exacerbado, a prisão de cidadãos de posses que lesam o fisco e o sistema financeiro, como também de políticos e

artistas envolvidos em toda sorte de escândalos. Consigne-se que as referidas prisões vão costumeiramente parar nas manchetes de

primeira página com direito à foto e algemas sem que ninguém se insurja contra possíveis violações aos direitos de intimidade e

imagem dos acusados.

Já entre nós o mote é outro, o que facilmente se percebe na recente Súmula Vinculante nº 11 que, utilizando-se de um

eufemismo irritante, pretende “regular” o uso de algemas pelos policiais. Sem mencionar o fato de que sua edição usurpa a

separação dos poderes - uma vez que no caso em comento o STF legislou - é bom que fique consignado que dentre os países

participantes das Nações Unidas, o Brasil é o único que adota tal procedimento. Porém, o tema que nos exige reflexão é que entre

nós a questão já levantou controvérsias anteriormente, principalmente nos casos do uso de algemas pelo réu durante a fase de

plenário do júri. Contudo, essa “quaestio juris” nunca sensibilizou nossos ministros a ponto de editar uma súmula; foi preciso o

constrangimento, e é bom que se frise injustificável e infame de pessoas de notoriedade social, ocasionado pelo sensacionalismo

estúpido de alguns policiais ativistas e oportunistas, para que o tema fosse regulado. Mas, no caso do júri, não. O fato da imagem de

um réu algemado influenciar negativamente o jurado a ponto de ser considerado por este perigoso é questão de somenos

importância para os nossos tribunais. Afinal, quantos membros da alta sociedade sentam no banco dos réus no júri?

Obviamente, esta súmula foi feita sob medida para aqueles infratores dos altos escalões, em que se supõe um mal estar

provocado pelo uso das algemas quando de suas prisões. A delinqüência elitizada não precisa reagir à prisão. Não necessita

empreender-se em fuga. Ademais, não é considerada uma criminalidade violenta, como bem demonstra o perfil de quem comete os

chamados crimes de colarinho branco, que, aliás, para alguns, sequer necessitam de privação de liberdade ou ressocialização. Sabe-

se que em poucos dias, os melhores advogados garantirão suas liberdades, então para que se preocupar? Para que algemar?

Como mencionado supra, o movimento “Lei e Ordem” encontra terreno fértil na sociedade amedrontada, acuada pela

insegurança e pela criminalidade e violência urbana. No Brasil, país assolado por uma intensa desigualdade social, observa-se um

aumento acentuado dos crimes de roubo e latrocínio, dos seqüestros relâmpagos, da delinqüência juvenil, todos esses fatores

impactados pelo combustível da propaganda midiática que, para proteger seus interesses, quer transformar o Direito Penal na

“prima ratio”, e para tanto quer que a sociedade acredite que a repressão penal é a solução de todos os seus problemas. Esse

convencimento é tentado por intermédio do sensacionalismo das transmissões de imagens chocantes, de crimes horrendos, enfim,

em um tipo de propaganda que ignora a culpa da sociedade por dais delitos (o que Zaffaroni chamou do princípio da co-
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culpabilidade), bem como a necessidade de um Estado Social mais atuante, realçando, por fim, o discurso autoritário e o

endurecimento das penas como solução para todos os seus problemas. [11] 

Mas, eis que surge a questão: se o discurso da Lei e Ordem não resiste a um sopro de pensamento, é opaco e sem brilho

como nos diz Zaffaroni, como é que parece ganhar força a cada dia que passa? A resposta não oferece grandes dificuldades.

Preliminarmente, pelo fato da ausência de cultura política do grosso de nossa população que, sem um mínimo de educação

adequada é manipulada com muita facilidade pelos meios de comunicação. Em segundo lugar, porque conta com um álibi

importantíssimo: a alardeada eficácia do programa Tolerância Zero que teria reduzido drasticamente, segundo estatísticas não muito

confiáveis, a criminalidade da cidade e Nova Iorque, tudo isso aliado a um complexo de “vira-lata” que nos impede de buscar

soluções caseiras adequadas a nossa realidade e nos faz acreditar que propostas alienígenas são melhores do que as nossas.

LOÏC WACQUANT, em sua importante obra PUNIR OS POBRES, compila diversos dados estatísticos que

desmitificam o programa Tolerância Zero. O autor registra em sua obra dados que revelam a falácia da redução da violência na

cidade de Nova Iorque, que segundo o renomado autor, já se iniciara três anos antes de Rudoph Giuliani assumir o poder, mantendo

esta mesma queda após a sua posse na prefeitura. Relatou também que a mídia americana influenciou a opinião pública com dados

questionáveis a respeito da taxa de homicídio, induzindo a população a crer que a mesma havia sido reduzida na gestão de Giuliani,

fato este que não correspondia à realidade, mesmo porque, algumas cidades (Boston, São Francisco e San Diego) que não adotaram

o mencionado programa, também obtiveram acentuado refluxo na criminalidade violenta[12].   

Prossegue o autor em sua assertiva esclarecendo que diversos fatores contribuíram, todos eles independentes da atividade

da polícia e do sistema judiciário, para a redução dos crimes violentos. Dentre eles são citados o florescente crescimento econômico

gerador de empregos e inclusivo de minorias sociais e econômicas (negros e latinos) no mercado de trabalho. Citou-se também a

reestruturação do mercado da droga que passou a ser vendida no atacado, diminuindo assim a guerra entre gangues rivais. Outro

fator mencionado seria o encolhimento do número de jovens, o que se traduziu automaticamente por uma redução da criminalidade,

uma vez que são estes os mais inclinados a cometer crimes violentos. O autor acrescenta ainda o chamado efeito aprendizagem, que

consistiria na “síndrome do irmão mais novo” que seria uma recusa das novas legiões de jovens (nascidos entre 1975-1980) em

aderir ao estilo de vida perigoso de seus irmãos mais velhos que sucumbiram no mundo do crime.[13]
Na verdade o discurso do movimento da Lei e Ordem (ou se preferirem Direito Penal Máximo) encobre um objetivo

muito mais perverso que é a utilização política do Direito Penal como meio de controle social em benefício de uma minoria. O

referido discurso assassina o Direito Penal igualitário e ressuscita (se é que algum dia de fato esteve morto) o Direito Penal Seletivo.

A norma penal destina-se a conservar a estrutura vertical de dominação e poder, punindo intensamente condutas que são típicas dos

grupos marginalizados (delitos patrimoniais, por exemplo) e deixando isentos comportamentos gravíssimos e socialmente onerosos,

como crimes de sonegação fiscal e do colarinho branco.

Como sempre, Zaffaroni e Pierangeli[14] abordam com precisão o tema: “na realidade em que pese o discurso jurídico,

o sistema penal se dirige quase sempre contra certas pessoas mais do que contra certas ações”. Essa seletividade escolhe a

clientela do Direito Penal e lhe impõe sua violência, pois se o crime é violência a repressão igualmente o é.

Desse modo, ao se olhar por trás da mascara midiática do programa Tolerância Zero, constata-se a sua natureza seletiva,

uma vez que objetiva limpar as ruas de “destroços humanos”, perseguindo pobres, negros e latinos nos espaços públicos e

demonstrando muito mais uma política de saneamento humano do que uma efetiva preocupação com a Justiça.

Esse papel educador (aqui no pior sentido da palavra) do Direito Penal ignora o princípio da subsidiariedade e lhe impõe

uma feição máxima, fazendo com que comportamentos irrelevantes sob a ótica criminal sofram as conseqüências graves desse ramo

do ordenamento jurídico, conseqüentemente, cria-se um Direito puramente simbólico e injusto, impossível de ser aplicado com

equidade e justiça, ocasionando assim a incredibilidade de seus postulados. Nesse lume é a lição de Zaffaroni:
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“Para a lei não se conhece outra eficácia senão a de tranqüilizar a opinião pública, ou seja, um efeito simbólico, com o
qual se desemboca em um Direito Penal de risco simbólico, ou seja, os riscos não se neutralizariam, mas ao induzir as pessoas a
acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade ou, mais claramente, mente-se, dando lugar a um Direito Penal
promocional, que acaba se convertendo em um mero difusor de ideologia”.[15]

Os defensores desta corrente ignoram o alto custo social desse modelo de intervenção, custo este quase sempre

irreversível. Dentre outros fatores nocivos, há a marginalização da vítima, o asselvajamento e estigmatização do infrator, além de

uma intervenção marcada por toda sorte de violação aos direitos humanos. A seletividade deste discurso é manifesta, uma vez que

recruta sua clientela entre as classes mais fragilizadas, entre os miseráveis; para comprovar tal assertiva basta um leve olhar para os

cárceres espalhados pelo Brasil. PAULO DE SOUZA QUEIROZ[16] ensina com muita propriedade:
“Ainda que o próprio Deus ditasse as leis, ainda que os juízes fossem santos, ainda que os promotores de justiça fossem

super-homens, ainda que os delegados e policiais formassem um exército de querubins, ainda assim o direito – e o direito penal em
particular – seria um instrumento de desigualdade. Porque a igualdade formal ou jurídica não anula a desigualdade material que lhe
subjaz. O direito penal, em especial, sob a ilusória aparência de igualdade, é, por excelência, um veículo de afirmação e reprodução
de desigualdades sociais reais, pois a ficção da igualdade rui ante a desigualdade substancial. Afinal, não se trata problema
circunstancial, que se possa vencer pela boa vontade do legislador ou aplicadores da lei: é um problema estrutural”.

Destarte, diferentemente como apregoam os defensores deste discurso, a utilização do Direito penal Máximo não

resolverá os problemas sociais e criminais de nossa sociedade já que não se trata de um fenômeno transitório conjuntural e sim

estrutural. Nesse mesmo sentido mais uma vez nos ensina Zaffaroni[17]:
“Hoje, temos a consciência de que a realidade operacional de nossos sistemas penais jamais poderá adequar-se à

planificação do discurso jurídico penal, e de que todos os sistemas penais apresentam características estruturais próprias de seu
exercício de poder que cancelam o discurso jurídico penal e que, por constituírem marcas de sua essência, não podem ser
eliminadas, sem a supressão dos próprios sistemas penais. A seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para
maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações

horizontais ou comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais ao exercício de poder de todos os sistemas penais”.

Esse uso seletivo, opressor, ideológico e reprodutor das desigualdades sociais do Direito Penal pelos detentores dos

fatores reais de poder, fornece munição e argumentos a defensores de posições mais radicais que o desqualificam e o apequenam,

pondo em dúvida a sua necessidade e em xeque as garantias constitucionalmente asseguradas. As referidas correntes, algumas mais

moderadas, e outras bem radicais, em alguns momentos mais parecem cegas de um olho e surdas de um ouvido, uma vez que não

levam em consideração a nossa realidade social, e em momentos de alto devaneio, defendem a abolição do Direito Penal como se

ele fosse uma opção, ignorando que se ele morrer arrasta consigo o Direito Constitucional. Dentre as correntes citadas destaca-se

pelo seu radicalismo a bem fundamentada e peculiar conhecida como abolicionismo penal, tema que em uma ou duas palavras passo

a abordar.

 

2.2 - Abolicionismo Penal

 

A necessidade de ventos humanizantes no Direito Penal é inquestionável. Contudo, a sua abolição nos parece um

disparate, um contra senso. Os abolicionistas enumeram as inúmeras deficiências do sistema penal e as utilizam como justificativa

para sua abolição, ou seja, com perdão do prosaísmo, tal corrente quer matar a vaca para eliminar o carrapato.

Diversos autores comprometidos com a dignidade da pessoa humana vislumbraram uma crueldade no Direito Penal que

somada a uma natureza seletiva e a um desprestígio das funções atribuídas às penas (reprovação e prevenção) lhe impõe uma

característica estigmatizante. Questiona-se há realmente necessidade desse mesmo Direito Penal, se na própria sociedade não se

encontrariam outros meio de solução dos conflitos por ele hoje abarcados, ou sua substituição por modelos de solução alternativos.

Os mentores dessa corrente (em sua maioria do norte da Europa), com base na realidade de seu continente, abominam a pena de
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prisão e argumentam que a sua aplicação, em qualquer hipótese, fere a dignidade da pessoa humana. Evidentemente, a crítica nos

parece desarrazoada se tomarmos como referência a realidade brasileira.

Aqui dentre nós, o Direito Penal, com o devido ajuste humanizante que lhe cabe, nos parece imprescindível para

solucionar alguns conflitos muito comuns em nossa sociedade. A pena de prisão por mais desacreditada que seja, infelizmente, para

alguns tipos de crimes violentos e muito freqüentes em nosso país, nos parece à única solução. Cabe a nós torná-la mais humana e

não aboli-la. O abolicionismo penal nos apresenta um aspecto utópico, idílico, no qual não se considera a natureza perversa do

homem e nem as inúmeras patologias presentes em todas as sociedades do planeta. Humanização sim, alienação não; não se pode

ignorar uma face cruel e egoísta fruto de uma herança animal ainda latente no homem.

O movimento abolicionista defende a idéia de que um combate às causas sociais do crime, e se for o caso, de medidas

extra-penais e administrativas, seria mais eficiente que o seletivo e cruel Direito Penal, contudo essas idéias nos parecem um tanto

quanto românticas e utópicas, divorciadas de nuances ainda marcadamente presentes na personalidade humana[18] e na sociedade

complexa em que vivemos.

CLAUS ROXIN[19] aborda o tema com a costumeira profundidade:
“Mesmo este pressuposto baseia-se, segundo penso, em considerações errôneas. A Alemanha vem gozando, desde a

época do pós-guerra (depois de 1950) até a reunificação, de um nível de bem-estar cada vez maior, com uma população sempre
decrescente – mas a criminalidade aumentou de modo considerável. Não corresponde, portanto, à experiência que a criminalidade se
deixe eliminar através de reformas sociais. É mais realista a hipótese de que a criminalidade, como espécie do que os sociólogos
chamam de ‘comportamento desviante’, se encontra dentro do leque das formas típicas de ação humana, e que vai existir para
sempre. As circunstâncias sociais determinam mais o “como” do que o “se” da criminalidade: quando camadas inteiras da
sociedade passam fome, surge uma grande criminalidade da pobreza; quando a maioria vive em boas condições econômicas,
desenvolve-se a criminalidade de bem-estar, relacionada ao desejo de sempre aumentar as posses e, através disso, destacar-se na
sociedade. Isto não implica que não devamos esforçar-nos por um aumento do bem-estar geral. Mas não se espere daí uma eficaz
diminuição da criminalidade”.        

Pelo exposto, não é difícil concluir que o abolicionismo penal é uma realidade distante até para países centrais, quem dirá

para os periféricos. Na verdade os seus postulados representam, como na doutrina do Direito Penal do Inimigo, uma fuga à norma, à

ordem, ao real, ou à atuação estatal, e, por isso mesmo, no fio da navalha da transgressão. Em tempos modernos o “ius puniendi”

será sempre aferível e modificável por um contrato de proteção de cada particular com o aparelho sancionatório que o limita, fato

este que expõe a fragilidade e o autismo de ambos os movimentos (abolicionismo, Direito Penal do Inimigo e Law and Order) ante

qualquer argumento que não se apóie em valores meramente religiosos e morais.

Não é sensato acreditar que os abolicionistas ignorem os argumentos acima expostos, e também não parece que

abolicionistas como Hulsman ou Cristie alimentem a ilusão de que, suprimindo o sistema penal, os graves problemas estruturais

subjacentes a criminalidade desaparecerão como num passe de mágica. Na verdade, procuram sublinhar o quanto é inútil e

inadequada a solução destes conflitos por meio da intervenção penal. Cumpre ressaltar que a alternativa abolicionista mais parece

uma “fraude de etiquetas”, pois continuaria a existir, ainda que com nome diverso, um direito sancionador, também seletivo e

discriminador, uma vez que as estruturas do Estado que lhe dão suporte permaneceriam as mesmas.[20]
Ferrajoli também não poupou críticas ao movimento, argumentando que mesmo numa sociedade perfeita, em que não

houvesse necessidade de repressão, o direito penal, com todos os seus códigos de garantia, deveria subsistir para aquele único caso

que pudesse produzir-se de reação institucional coativa a um delito. Prossegue argumentando o jurista italiano que o abolicionismo

penal, ao dissolver o sistema penal atual, implantará uma alternativa à resolução dos conflitos que, se comparada ao direito penal,

pode ser considerada retrógrada. Em suas palavras:
“O paradoxo, na verdade, está exatamente nas doutrinas abolicionistas de inspiração progressista, vez que o direito penal

representa o maior esforço realizado para minimizar e disciplinar o arbítrio e a punição punitiva. O abolicionismo penal –
independentemente dos seus intentos liberatórios e humanitários - configura-se, portanto, como uma utopia regressiva que projeta,
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sobre pressupostos ilusórios de uma sociedade boa e de um Estado bom, modelos concretamente desregulados ou auto-reguláveis
de vigilância e/ou punição, em relação aos quais é exatamente o direito penal – com o seu complexo, difícil e precário sistema de
garantias – que constitui, histórica e axiologicamente, uma alternativa progressista”.[21]

Zaffaroni adota a mesma linha de raciocínio desenvolvida por Ferrajoli ao explicitar que uma leitura atenta das leis

penais comprova que a própria lei renuncia à legalidade por meio de uma minimização jurídica. Em outras palavras, ao discurso

penal reservam-se os chamados ”injustos graves” e através da administrativização, excluem-se do discurso penal os manicômios

(inclusive os dispostos pelo próprio órgão judicial), os menores, excluídos por meio da tutela e os idosos através de um

assistencialismo capenga. A perversão do discurso jurídico penal não admite que a ele se vincule menores (principalmente os

abandonados), doentes mentais, anciões e a própria prostituição, embora submeta tais grupos a institucionalizações, aprisionamentos

e marcas estigmatizantes autorizadas pela lei que freqüentemente apresentam condições piores das abrangidas pelo discurso penal.

Adiante prossegue o penalista argumentando:
“O discurso jurídico-penal exclui de seus requisitos de legalidade o exercício de poder de seqüestro e estigmatização

que, sob pretexto de identificação, controle migratório, contravenções, etc, fica a cargo de órgãos executivos, sem intervenção
efetiva dos órgãos judiciais. A lei permite, deste modo, enormes esferas de exercício arbitrário do poder de seqüestro e
estigmatização, de inspeção, controle, buscas irregulares, etc, que se exercem cotidiana e amplamente, à margem de qualquer
legalidade punitiva contemplada no discurso jurídico penal. O saber penal só se ocupa da legalidade das matérias que o órgão
legislativo quer deixar dentro de seu âmbito e, enfim, de reduzidíssima parte da realidade que, por estar dentro deste âmbito já
delimitado, os órgãos executores decidem submeter-lhe”.[22]

Ainda segundo o penalista argentino:
“Este âmbito, no qual a própria lei renuncia aos limites da legalidade, em que desaparece qualquer função garantidora

dos tipos penais e do qual se exclui a intervenção normal dos órgãos judiciais, é a base indispensável para que se possa operar o
verdadeiro discurso do exercício de poder do sistema penal, ou seja, para que opere o poder configurador dos órgãos do sistema
penal e para que só eventualmente se possa exercer uma repressão maior que a autorizada nos casos supostamente reservados ao
discurso jurídico-penal.” [23]

 Adiante, prossegue Ferrajoli argumentando que talvez a verdadeira utopia não seja a alternativa ao direito penal, senão o

direito penal mesmo e suas garantias; não o abolicionismo, senão o garantismo mesmo, de fato inevitavelmente parcial e

imperfeito[24] (grifos nossos).

A proposta abolicionista peca ao não apresentar uma alternativa ao direito penal da atualidade. E infelizmente, diante da

impossibilidade de se obter algo melhor que o direito penal (Gustav Radbruch), esforcemo-nos em formular um direito penal

melhor. 

 

2.3 - Garantismo Penal

 

Vai muito além do propósito deste singelo artigo uma abordagem cognitiva satisfatória e profunda a respeito da

complexa e importantíssima obra Direito e Razão de Luigi Ferrajoli; prezamos muito nossa ignorância para tanto. Contudo, em

poucas e singelas palavras, discorreremos sobre o que interessa mais de perto a estes despretensiosos comentários.   

Ferrajoli, com base em sua grande experiência como magistrado italiano, constatou uma profunda crise no sistema penal.

Com impressionante rigor científico e com argumentação clara e convincente de seus postulados, Direito e Razão defende a adoção

dos padrões iluministas ao Direito Penal, padrões estes, como já é demonstrado no prefácio de Bobbio, tem como principal

fundamento a necessidade de impor freios ao poder punitivo do Estado, realçando a grande antítese entre liberdade e poder que

domina toda a história humana. Ou seja, é boa e desejável a solução que amplia a esfera da liberdade e restringe a do poder.[25]
Ferrajoli centra sua abordagem partindo do pressuposto que o garantismo surge no descompasso existente entre a

normatização estatal e as práticas que deveriam estar fundamentadas em garantias essenciais ao cidadão, defendendo a busca de uma
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adequação dos acontecimentos do mundo empírico às prescrições normativas oficiais. O ponto de sustentação de sua doutrina se

assenta no ideal democrático que serve de norte a uma fundamentação legal, necessariamente realizada em consonância com os

princípios constitucionais fundamentais. Melhor dizendo: ou a lei está em harmonia com as garantias fundamentais do cidadão ou

não deve ser aplicada pelo juiz. Ferrajoli demonstra que a tutela dos direitos fundamentais somente poderá ser efetivada a partir de

uma limitação do exercício do poder, para tanto, deve-se evitar o arbítrio e adotar-se regras racionais de limitação e controle, como

também maximizar as garantias individuais através de decisões judiciais fundamentadas em vínculos de conhecimento estritamente

adstrito ao que consta nos autos e não por critérios de autoridade não fundamentada.

Dentre muitos argumentos citados em sua obra Direito e Razão, o que mais provoca reflexões é a distinção elaborada pelo

autor entre legitimação externa e legitimação interna. Por legitimação externa, Ferrajoli entende a legitimação do direito por

princípios normativos externos ao direito positivo, ou seja, critérios morais, políticos, racionais, naturais. Logo, com a justificação

externa, obtém-se o fundamento de que proibir, castigar, processar é legítimo. A partir daí, elaboram-se regras, de acordo com

direito interno, para justificar mecanismos válidos de como e quando proibir, processar e castigar, ou seja, a separação entre direito

e moral é imprescindível.

 Por sua vez, a legitimação interna corresponderia à legitimação do direito por princípios internos ao próprio ordenamento

jurídico positivo, na adequação da norma legal com os princípios constitucionais, principalmente aos princípios fundamentais, ou

seja, neste caso estamos falando da “validade” do Direito Penal.  A mencionada distinção coincide, na visão do jurista italiano, com

os conhecidos critérios de justiça, ponto de vista externo, e validade, ponto de vista interno.[26] O garantismo de Ferrajoli aponta

que uma das principais mazelas do direito contemporâneo (no caso penal, mas ressalve-se que o próprio autor defende uma teoria

geral do garantismo) residiria na confusão estabelecida entre a legitimação externa e a legitimação interna, chegando inclusive a

afirmar que a separação entre as duas legitimações seria o pressuposto do modelo garantista.[27]
Na visão do mencionado autor é possível perceber, na história do pensamento jurídico-filosófico, duas grandes categorias

nas quais se agrupam as teorias sobre a legitimação do Direito: as que separam e distinguem a legitimação interna da externa

(positivismo jurídico) e a categoria que as confundem, ora subordinando a legitimação interna à externa, ora condicionando a

legitimação externa à interna.

No primeiro grupo encontra-se o positivismo jurídico que apregoa a distinção entre direito e moral. No segundo grupo

encontra-se o que se denominou de substancialismo jurídico e formalismo ético, teorias que justificam a validade do sistema a

elementos externos ao ordenamento jurídico, como valores de direito natural superiores ao direito positivo. Para esta segunda

corrente, o direito positivo seria um valor ético e não somente jurídico.[28]
Em suma, a proposta garantista defende uma limitação do poder em prol da liberdade individual. Para Ferrajoli, o

garantismo exclui tanto a autolegitimação ético-política como a heterolegitimação jurídica do direito, exigindo que sua legitimação

política seja somente externa, baseada em interesses individuais e coletivos, e que a sua legitimação jurídica seja somente interna,

isto é, fundada na lei. Esta separação minimiza o exercício do poder e maximiza as liberdades individuais, na verdade, o que se

propõe é a inserção do garantismo em um positivismo crítico, no qual o critério de legitimação dos atos jurídicos não está na lei,

qualquer que seja seu conteúdo, mas na Constituição Federal, com todo seu complexo de valores e princípios[29].

 A teoria garantista defende que a confusão entre legitimação externa e legitimação interna deságua em modelos legais

substancialistas e autoritários, tanto quando subordina o direito à moral, ignorando a fonte positiva do direito, como quando, ao

contrário, subordina a moral ao direito, legitimando apenas em suas fontes legais os conteúdos das leis, deixando, por conseqüência,

espaços demasiadamente abertos ao arbítrio do Poder Judiciário.

Nenhuma crítica pode ser feita à doutrina do ilustre jurista italiano. Contudo, a teoria garantista não é a panacéia de todos

os males, como querem alguns juristas influentes da atualidade. É justamente nesta visão acanhada que reside o problema, pois a
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falta de aprofundamento e discussão do alcance real desta doutrina e também das soluções apontadas por ela, traz o perigo de que as

mudanças realmente estruturais e necessárias não ocorram.

O garantismo pode navegar em um vazio ontológico uma vez que a determinação do conteúdo dos direitos fundamentais

não é tarefa das mais simples, embora haja princípios de secularização cultural em sua formação. Há princípios e direitos

fundamentais que se antagonizam e, conforme o caso concreto, devem ser sopesados, ou seja, teremos problemas de alcance e de

fixação de conteúdo em determinados direitos fundamentais. Em caso de colisão qual prevalecerá? Quem decidirá? Essa dificuldade

de fixação de conteúdos pode dar margem a manipulações ideológicas com o intuito de concretização de ideais não alicerçados no

Bem Comum (outro conceito vago e indeterminado, portanto, sujeito a manipulações), basta relembrar a doutrina da Segurança

Nacional que serviu de fundamento a diversas atrocidades cometidas pela ditadura em nosso país.

É preciso frisar, como o próprio Ferrajoli o fez ao analisar o Utilitarismo Clássico, que os direitos fundamentais podem

ser analisados sob óticas diferentes, “ex parte populis” ou “ex parte principis”, ou seja, enquanto o primeiro visa o bem estar da

população com respeito às minorias (aqui se fala predominantemente no aspecto penal), o segundo pode servir como fundamento a

um Estado autoritário, uma vez que sob este modo de se conceber os referidos direitos fundamentais (principalmente as garantias

penais), inexistem limites ao exercício do poder de punir. A problemática desta questão não reside em casos extremos em que as

violações são patentes, mas sim, em determinados aspectos cinzentos da atuação estatal, em que a legitimidade ou não do “ius

puniendi” não surge tão cristalina (os limites do direito à intimidade é um bom exemplo).

Todavia, a modulagem ou a pré-fixação de um conteúdo traz o grave problema de se consistir em um dado a priori,

inquestionável e modelador do modo de se conceber o direito, e mais especificamente, os direitos fundamentais, que

necessariamente precisam acompanhar o desenvolvimento e as mudanças dos costumes e da sociedade (mutação constitucional).

Qual seria a solução então: abrir o leque às possibilidades de investigação dos direitos fundamentais e admiti-los como fruto de uma

construção histórica, ou partir para uma determinação rígida, que resolveria problemas de segurança para além do modelo estatal,

mas fechada a novas possibilidades e às freqüentes mutações sociais?

O cerne da questão é o perigo que a vagueza e indeterminação dos conteúdos trazem em si. Corre-se o risco de que a

fixação do alcance dos direitos fundamentais conforme o caso concreto deixe em determinados momentos de ter base científica para

se tornar o álibi de preconceitos de uma ideologia dominante. Como isto ocorre? Precisamente porque os requisitos são demasiados

corretos e demasiadamente vagos. E são apenas corretos (abstratamente falando) porque são teoremas gerais. Não servem muito

diretamente para resolver casos concretos.

As questões concretas em que o problema se tem posto são elucidativas. Com os mesmos princípios se têm defendido

soluções totalmente opostas. Mas as que têm vingado (principalmente nos tribunais superiores) são, evidentemente, as desejadas

pelas maiorias políticas dominantes, sob pressão dos preconceitos existentes ideologicamente dominadores (e que nem sempre

coincidem com tais maiorias).

A lição de Paulo Bonavides[30] reforça esse entendimento:
“A seguir, observa-se que a Constituição é de si mesma, à míngua talvez de uma teoria da Constituição, um repositório

de princípios às vezes antagônicos e controversos, que exprimem o armistício na guerra institucional da sociedade de classes, mas
não retiram à Constituição seu teor de heterogeneidade e contradições inerentes, visíveis até mesmo pelo aspecto técnico na
desordem e no caráter dispersivo com que se amontoam, à consideração do hermeneuta, matéria jurídica, programas políticos,
conteúdos sociais e ideológicos, fundamentos do regime, regras materialmente transitórias mas institucionalizadas, de forma
permanente e que fazem enfim, da Constituição um navio que recebe e transporta todas as cargas possíveis, de acordo com as
necessidades, os métodos e os sentimentos da época”.

Desse modo, não é difícil constatar a tendência atual de se buscar a salvação do direito positivo (principalmente do direito

penal) na Constituição e nos direitos e garantias fundamentais. Tal postura, embora muito bem intencionada, necessita de um

questionamento mais aprofundado: como fixar um conteúdo seguro ao que seja um direito fundamental? A imprecisão de seus
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conceitos abertos, juntamente com sua elevada carga valorativa, não possibilita um desvirtuamento em sua aplicação?

A Constituição está em crise, talvez não salve a si mesma, como poderá salvar o ordenamento jurídico ou o Direito

Penal? Como se sabe estamos longe de obter consenso entre os constitucionalistas. Há divergências quanto ao alcance das normas

constitucionais, quanto à aplicação de princípios (Alexi, Hart e Dworkin), quanto à hermenêutica constitucional e principalmente

quanto a (ine) efetividade de seus preceitos. Nesse campo também o pluralismo é a regra.

LUIZ ROBERTO BARROSO[31], com a profundidade que lhe é peculiar, nos ensina:
“A linguagem jurídica, como a linguagem em geral, utiliza-se de signos que precisam ser interpretados. Tais signos,

muitas vezes, possuem determinados sentidos consensuais ou de baixo grau de controvérsia. Embora nem sempre as coisas sejam
simples como parecem, há pouca dúvida do que signifique município, orçamento ou previdência complementar. Mas a Constituição
se utiliza, igualmente, de inúmeras cláusulas abertas, que incluem conceitos jurídicos indeterminados e princípios. Calamidade
pública, relevância e urgência ou crime político são conceitos que transmitem uma idéia inicial de sentido, mas que precisam ser
integrados à luz dos elementos do caso concreto. E, em relação a eles, embora possam existir certezas positivas e negativas sobre o
que significam ou deixam de significar, é indiscutível que há uma ampla área de penumbra que se presta a valorações que não
poderão refugir a algum grau de subjetividade. O fenômeno se repete com maior intensidade quando se trata de princípios
constitucionais, com sua intensa carga axiológica, como dignidade da pessoa humana, moralidade administrativa ou solidariedade
social. Também aqui será impossível falar em sentidos claros e unívocos. Na interpretação de normas cuja linguagem é aberta e
elástica, o Direito perde muito da sua objetividade e abre espaço para valorações do intérprete. O fato de existir consenso de que ao
atribuir sentido a conceitos indeterminados e a princípios não deve o juiz utilizar-se dos seus próprios valores morais e políticos não
elimina riscos e complexidades, funcionando como uma bússola de papel.”

O garantismo precisa ser entendido, estudado e dimensionado de acordo com a nossa realidade política, jurídica e social.

Para abraçá-lo ou rejeitá-lo se faz necessário um aprofundamento em seus postulados que necessariamente devem ser analisados em

harmonia com a nossa realidade social, muito diferenciada da realidade da sociedade européia e italiana, base segundo a qual

Ferrajoli alicerçou sua teoria.

ANTONIO MARIZ DE OLIVEIRA[32], em excelente artigo nos dá uma pequena amostra da nossa realidade social:
“É de grande abrangência e pertinência o elenco dos direitos e garantias constantes da Constituição. De forma

indiscriminada, portanto em atenção ao princípio da igualdade, aponta para a tutela dos interesses e necessidades básicas do homem,
visando seu desenvolvimento cultural, familiar, profissional, preservando a sua intimidade, enfim, oferecendo proteção a sua
liberdade de ser e de agir.

No entanto, o desencontro entre o declarado e o realizado é abismal. Não será ele superado enquanto as classes dirigentes
não tomarem consciência de seus deveres para com a sociedade como um todo, assumindo uma postura de respeito à dignidade
humana, por meio de práticas solidárias, baseadas no amor ao próximo, na ausência de preconceito, como antídotos do egoísmo, da
insensibilidade, características dessa própria elite.

Claro que a questão desse “apartheid” caboclo possui raízes profundas, de natureza cultural arraigadas no inconsciente
coletivo.

As camadas mais favorecidas, como reflexo de uma cultura patriarcal, escravocrata e hierarquizada, têm no nascimento,
na fortuna e na posição social, os critérios da separação que fazem da sociedade. Criaram o distanciamento e se negam a construir
pontes para a comunicação com o “outro lado”.

Consideram-se merecedores naturais e exclusivos das benesses materiais e de direitos só a si reservados. A falta de
distribuição de renda é o sintoma exemplar dessa histórica e trágica de insensibilidade”.

Diante desse quadro social injusto e pervertido, como e a quem aplicar o Garantismo Penal de Ferrajoli? A quem ele

beneficiará? Mais uma vez, e é bom que se repise, não se quer criticar os postulados da doutrina Garantista, obra coerente,

profunda, bem fundamentada e principalmente bem intencionada, mas sim, chamar a atenção para aquilo que comumente acontece

entre nós: a inefetividade de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos[33], ou pior, a sua efetividade

direcionada a uma exclusiva parcela bem determinada da população ou, se preferirem, a certos tipos de criminalidade.

Em nada adiantará mais uma doutrina gritando aos quatro ventos os direitos e garantias fundamentais se no momento de

sua aplicação o sistema político e jurídico está degenerado, comprometido com ideais setorizados ou com os fatores reais de poder
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econômico-sociais existentes em nossa sociedade. O Direito Penal não será mais humano e igualitário se a sociedade em que

vivemos não o for. Sem modificações na estrutura social perversa, como bem demonstrou Mariz de Oliveira no trecho acima

transcrito, a doutrina Garantista será mais uma folha de papel dourada que servirá somente a um segmento social determinado.

LUIZ ROBERTO BARROSO[34] adota esse mesmo entendimento e expõe de forma precisa e coerente uma radiografia

dos problemas jurídicos políticos no Brasil:
“É costume afirmar-se, em sistemática repetição, que uma Constituição deve refletir as condições históricas, políticas, e

sociais de um povo. Conquanto sugira um relance: se uma sociedade, por circunstâncias diversas da sua formação, é marcadamente
autoritária e tem um código opressivo de relações sociais, devem o constituinte e o legislador ordinário curvar-se a essa conjuntura e
cristalizá-la nos textos normativos? Parece intuitivo que não. Logo, a ordem jurídica não é mero retrato instantâneo de uma dada
situação de fato, nem o Direito uma ciência subalterna de passiva descrição da realidade.

Na outra face do mesmo problema, é de se reconhecer que o Direito tem limites que lhe são próprios e que por isso não
pode, ou melhor, não deve normatizar o inalcançável. O difícil equilíbrio entre o fatalismo e o idealismo jurídicos tem-se rompido
no Brasil, em favor da crença desenganada de que no receituário legislativo existem remédios para todos os males. Aí começa a
inflação jurídica, da Constituição às portarias, criando uma dualidade irremovível entre o Direito e a realidade”.

Esse difícil equilíbrio entre o idealismo jurídico e a realidade tem sido experimentado na Europa e nos Estados Unidos

por conta de sérias dificuldades no enfrentamento das práticas terroristas (principalmente após o onze se setembro) e também por

conta de uma espécie de criminalidade dourada, muito bem organizada e infiltrada nos poderes públicos, fator que determinou uma

reflexão em suas políticas criminais como também provocou uma retração indevida e perigosa nas garantias individuais tão

arduamente conquistadas. Malgrado o exagerado retrocesso, não se pode ignorar que algumas críticas ao garantismo, principalmente

de juristas europeus, são muito bem fundamentadas e pertinentes e devem ser profundamente analisadas e debatidas entre nós.

Como exemplo, podemos citar o já bem conhecido entre nós Canotilho[35]:
“Do lado do Direito Constitucional, as críticas são dirigidas contra o garantismo, o hipergarantismo ou veterogarantismo,

que, ao erguer-se a cultura dominante e unidimensionalizante de criminalistas e constitucionalistas, acabou, mau grado as boas
intenções dos seus defensores, por converter-se em ideologia jurídica de suporte de organizações criminosas. No banco dos réus
sentam-se aqueles que continuam a ver no poder coercitivo do Estado, mesmo que legítimo, a expressão tirânica da raison d’Ètat. A
reserva mental com que se procede ao reconhecimento e configuração do poder coercitivo do Estado por parte da cultura
hipergarantística justifica e explica a leitura da Constituição à luz de uma pré-compreensão negativa da autoridade do Estado. No
plano do direito penal (e processual penal) as refracções do hipergarantísmo explicam também superlativização da cultura
iluminístico-liberal centrada na protecção do criminoso, com quase completo desprezo pela vítima”.

O Garantismo precisa ser conciliado com a necessidade de atuação do Estado. Se por um lado vigora o princípio da

proibição do excesso, que serve de garantia ao cidadão contra os abusos da atuação estatal, por outro lado temos também o princípio

da proibição da proteção deficiente, o que alguns juristas chamam de garantismo positivo. Há situações que o Estado tem de agir

para solucionar o conflito, uma vez que recebeu esta delegação do cidadão, cidadão este que cedeu uma parte de sua liberdade para

viver em segurança.

Sendo assim, o Estado não pode tutelar de forma deficiente determinados valores e princípios. Vale lembrar que veneno

e remédio é uma questão de dose, portanto, faz-se necessário caminhar para o meio termo entre as liberdades individuais e o direito

à segurança. Ou seja, não devemos ser nem abolicionistas e nem abraçar a doutrina da “Lei e Ordem” e sim debater com maturidade

qual a solução que melhor de adapta a nossa sociedade, pois somente desse modo se encontrará uma perspectiva legitimadora da

intervenção penal, que necessariamente passa por uma intervenção equilibrada do Estado, que não pode, em momento algum, ser

sufocada por uma percepção liberal individualista de produção e aplicação do Direito Penal que serve de alicerce a certos interesses

não democráticos.

A aplicação do Garantismo Penal exclusivamente a uma parte determinada da sociedade brasileira ou a um tipo de crime

bem específico servirá, no porvir, para fomentar ainda mais o descrédito no Direito Penal e conseqüentemente no Direito

Constitucional. E, é bom que fique consignado que também fornecerá, e não se deve negligenciar tal fato, munição aos que não tem
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compromisso algum e nem sequer apreço pela democracia e, esses, que também são os maiores beneficiários da doutrina de

Ferrajoli, agirão como lobo em pele de cordeiro, e serão os primeiros, quando o garantismo cair no descrédito, a apresentar soluções

que interessam exclusivamente ao grupo a qual pertencem. 

 

2.4 - O Direito Penal De Jakobs: Amigo Ou Inimigo?

 

Em tempos de elevada criminalidade e violência, principalmente nos casos em que ela afeta substancialmente a estrutura

social e democrática de um Estado, não são poucas as correntes que apregoam a readaptação de idéias penais ultrapassadas,

procurando adaptá-las a nova realidade conjuntural. Muitos desses discursos ignoram garantias constitucionais tão arduamente

conquistadas, e diante de um crescimento acentuado de uma criminalidade organizada bem como de facções terroristas

disseminadas pelo mundo, promovem a criação de leis oportunistas que colocam em risco a segurança da própria sociedade.

Após os atentados de Nova York (11.09.2001), Madri (11.03.2004) e Londres (07.07.2005) foram criadas legislações de

emergência, fruto do pavor disseminado de novos atentados, que violaram diversas garantias fundamentais, contudo, as referidas

legislações não obtiveram o respaldo esperado, tanto que a Câmara dos Lordes julgou em 2004 inconstitucional a legislação

antiterrorista inglesa, o Tribunal Constitucional Alemão não reconheceu válida a legislação que impunha restrição sobre a

privacidade e recentemente o presidente americano encerrou as atividades da prisão em Guantánamo.

Contudo, a Teoria do Direito Penal do Inimigo, de Gunther Jakobs, foi concebida e tem sido difundida como uma solução

e também como único meio de defesa dos países chamados democráticos contra os atos terroristas, mas, é bom que se frise, há

diversos juristas que querem aplicar seus postulados a tipos de criminalidade que atualmente tem fugido ao controle dos órgãos de

persecução penal.

É o que se logrou chamar de direito penal de terceira velocidade que defende a criação de novos bens jurídicos penais e a

flexibilização de regras de imputação e relativização dos princípios políticos criminais de garantia, uma vez que aquele considerado

como inimigo não oferece a mínima garantia suficiente para o comportamento pessoal, haja vista que desvia da norma por

princípio. Ou seja, contrariamente aos que mantém vínculo com a sociedade na qual habitam, os denominados inimigos abandonam

a condição de pessoa e, portanto, não fazem jus ao desfrute das garantias e direitos fundamentais, uma vez que a função do Direito

Penal dirigido contra terroristas tem mais a função de garantir a segurança da sociedade do que de preservação da eficácia

jurídica.[36]
O direito penal do inimigo vai buscar fundamentação ideológica naquilo que se logrou chamar na Alemanha, a partir da

década de 1970, de funcionalismo penal. Tal movimento representava uma forte revolução entre os penalistas que postulavam

submeter a dogmática penal aos fins específicos do Direito Penal. Distanciando-se do tecnicismo jurídico e procurando utilizar o

tipo penal na função de mantenedor da paz social e aplicador da política criminal, o funcionalismo apregoava que o adequado

funcionamento da sociedade é mais importante do que a letra fria da lei, porém, seus defensores alertam que essa mesma lei deve

ser considerada, caso contrário, surgirá o arbítrio na atuação estatal.

Duas teorias funcionalistas merecem destaque, a personalista de ROXIN e a denominada de radical de JAKOBS, que

possui um caráter mais legalista, visando à reafirmação da autoridade do direito. Essa concepção de JAKOBS defende a

desnecessidade de que uma conduta considerada criminosa lese ou cause perigo de lesão a um interesse relevante do ser humano, ou

seja, afirma que o bem-jurídico, objeto de proteção do Direito Penal é a vigência da norma penal e não os bens e interesses nela

acolhidos[37].

O funcionalismo de JAKOBS (baseado na teoria dos sistemas de Luhman) defende uma reformulação no conceito de

bem jurídico afirmando que o que protege o direito penal são mecanismos que permitem manter a identidade de uma sociedade, ou
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seja, as expectativas fundamentais para sua constituição, Para clarear melhor o tema[38]:
“Jakobs distingue entre o conceito de bem jurídico em sentido estrito, entendido como uma relação funcional entre o

sujeito e uma situação valiosa (v.g..o bem jurídico nos delitos contra o patrimônio não é a coisa lesionada, mas as possibilidades de
desfrute que se tem sobre ela), em um conceito de bem jurídico próprio de direito penal, consistente na proibição de matar, de
danificar, de agredir sexualmente,etc. O bem jurídico não é o dano naturalmente perceptível de cegar a vida de uma pessoa ou
destruir seu patrimônio, mas sim um conceito normativo: a vigência da norma. Se a sociedade se estrutura através de normas,
entendidas como esquemas simbólicos de orientação, e através das quais uma sociedade assinala os aspectos fundamentais de sua
configuração, o relevante não é uma lesão externa de uma situação valiosa (v.g., a vida, a propriedade, etc.), mas o significado da
conduta: com seu comportamento o infrator expressa (comunica) que para ele não vigem as expectativas fundamentais, senão sua
própria concepção de mundo”.

JAKOBS faz uma distinção perigosa e imprecisa entre cidadão e inimigo, sendo o primeiro aquele que mantém com o

Estado um vínculo contratual (Jakobs adota a teoria contratual de Locke, Rousseau, Montesquieu e principalmente Hobbes) e o

segundo aquele que de modo inequívoco decide se rebelar de maneira contumaz contra o Direito. Seria um inimigo do Direito, um

indivíduo que de maneira “não apenas passageira” assume o papel de afastamento supostamente duradouro do Direito, não

garantindo aos demais uma segurança mínima de que se comportará como uma “pessoa”, isto é, de que se comportará de acordo

com as normas jurídicas vigentes.

Seria uma espécie de culpabilidade pela conduta em detrimento de uma culpabilidade pelo fato, uma vez que seus

postulados permitem uma antecipação da punição como forma de combate a futuros episódios com base em critérios e

periculosidade do agente. Defende também o “combate” (esse é o termo utilizado por Jakobs, como se estivéssemos em guerra

permanente, mas não declarada) a infrações “perigosas” com base em uma legislação de emergência fazendo que o Estado de

Exceção constitucionalmente previsto virasse regra, já que o Direito Penal do Inimigo suprime diversos direitos e as garantias

processuais e fundamentais[39] aos assim considerados.

Diante de um matiz autoritário e retrógrado presente na doutrina de Jakobs, como também a sua associação com o projeto

nacional-socialista do tratamento aos estranhos a comunidade, parte significativa da doutrina penal rejeitou de plano os postulados

de sua doutrina, contudo, não atentaram para a profundidade de alguns argumentos apresentados pelo professor de Bonn que, por

sua vez, estão muito bem alinhados com as teses de Hobbes, Kant e até com Beccaria[40]. Ignoraram também a advertência do

próprio Jakobs, e de quem se aprofundou em sua obra (Zaffaroni, por exemplo), no sentido de que a proposta de habilitação do

poder punitivo sob a forma de mera contenção para “não pessoas” (entes perigosos) traz em si também a pretensão de impedir que

todo o direito penal seja contaminado por medidas arbitrárias e de negação de direitos fundamentais, fato este que nos parece uma

realidade em muitos dispositivos penais e processuais penais da atualidade que infelizmente, e cada dia mais, arranham garantias

individuais sob o pretexto de contenção de uma criminalidade crescente[41], adotando, desse modo, de maneira dissimulada,

preceitos compatíveis com o Direito Penal do Inimigo.

ZAFFARONI[42], embora não simpatizante das idéias de Jakobs, não ignorou tal situação:
“Embora tenha recebido as mais fortes críticas por afirmar, partindo do normativismo, que o inimigo não deve ser

considerado pessoa, em bom rigor esta proposta de contenção é coerente com todo direito penal do século XX, que, como vimos,
foi teorizado com base na admissão de que alguns seres humanos são perigosos e que só por isso devem ser segregados ou
eliminados. Sem afirmá-lo explicitamente, eles foram coisificados, deixaram de ser considerados pessoas, e isso foi ocultado, quase
sempre mediante racionalizações. Nesse sentido, a proposta de Jakobs não deve causar tanto escândalo, mas sim toda a tradição
doutrinária penal que legitima a exclusão de estranhos da pena e sua eliminação ou neutralização por serem perigosos”.  

Portanto, a teoria de Jakobs, na visão de Zaffaroni, não pretende introduzir e ampliar o uso do conceito de inimigo no

direito penal, mas sim, diante da impossibilidade de eliminá-lo, propõe contê-lo ao agregá-lo em um compartimento estanque, para

que não contamine, como de fato tem contaminado, todo o direito penal, contudo, ressalta o penalista argentino, que o preço que se

pagará ao abraçar referida doutrina é muito caro.[43]
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E é caro porque limita o Estado de Direito fundamentando-se em uma suposta necessidade (o funcionalismo também se

fundamenta em critérios de necessidade social muito mais do que em critérios jurídicos) que não conhece lei nem limites, e como

ninguém pode prever o que qualquer um de nós fará no futuro, nem nós mesmos, desloca o poder decisório sobre quem será

considerado inimigo para o juízo subjetivo de um terceiro, de um individualizador. E quem será ele? O Executivo, o Judiciário ou o

Legislativo? Quem terá legitimidade para decidir questão tão fundamental? É possível a imparcialidade e a desvinculação de

interesses político-econômicos nesta decisão?

Cumpre ressaltar, que a questionável lógica estrutural e funcional da teoria do Direito Penal do Inimigo se alicerça na

distância efetiva de um Estado idealizado, concebido em padrões históricos e seculares, de um Estado Concreto, com necessidades

reais e prementes e que de uma forma ou de outra, quando se sentir ameaçado em suas estruturas, adotará medidas extremas,

contempladas ou não no ordenamento jurídico, pois, em momentos críticos em que a existência da sociedade está em risco, o

instinto de sobrevivência estatal sempre surge truculento na defesa dos ideais dominantes ou dos fatores reais de poder. Portanto, na

visão de Jakobs, o “inimigo”, sempre que se tornar uma ameaça real e significativa, será combatido (em termos bélicos mesmo,

como nos diz Zaffaroni), seja sob os holofotes que reconhecem a sua existência, seja nos subterrâneos, sob o manto da

ilegitimidade, o que é muito pior e perigoso.

Concluindo o presente tópico e considerando que o Direito Penal de Jakobs não oferece perspectiva de uma delimitação

razoável de quem seriam os inimigos, além de potencialmente se tornar uma arma perigosa nas mãos de ditadores e de Estados

autoritários, encerro com mais um argumento profundo e relevante de Zaffaroni:
“A colocação parece coerente e na realidade o é, porém a partir de uma visão totalmente estática da realidade e,

sobretudo, do poder. Entre Parmênides e Heráclito, Jakobs escolhe decididamente Parmênides, porém não leva em consideração que
a realidade é dinâmica e que no poder tudo flui. Quando se refere a um Estado de direito concreto, está reconhecendo que algo falha
nos Estados de direito históricos ou reais, que não são o ideal do Estado de direito (que ele chama abstrato). Isto é verdade porque
nenhum Estado de direito histórico é idêntico ao modelo ideal, e por isso Jakobs propõe, na prática, o abandono do modelo ideal.
Porém, ele não faz mais indagações. Ele não vai além de uma simples fotografia desta situação, mas com certeza, se em vez de uma
câmara fotográfica tivesse em suas mãos uma filmadora, veria que sua imagem é exata, mas que se move permanentemente, que é
dinâmica, que nunca para. A rigor, não se está lidando com uma imagem falsa, mas conferindo-se a mera captação de um momento
o valor de captação total da realidade”.    

Nesse sentido, mais uma vez conforme Zaffaroni, a tática de contenção de Jakobs além de inviável apresenta também

efeitos paradoxais inevitáveis: é o remédio que mata o paciente.                                                    

 

3 - CONCLUSÃO

 

O Direito Penal passou por diversas etapas. Desde as sociedades mais simples de outrora até a mais complexas dos dias

atuais a Ciência Penal sempre ocupou espaço significativo nas pautas sociais.

Os conflitos sociais e a criminalidade sempre existiram e sempre existirão e o Direito Penal, quando empregado no fim

para qual foi concebido, nada mais faz do que procurar respostas e buscar a tão complicada paz social. È certo que houve momentos

de acentuada crueldade, épocas em que foi ilimitado e arbitrário, mas é inegável que atualmente, após árduas conquistas, atingimos

um patamar em que se pode considerar o Direito Penal, malgrado seletivo e imperfeito em determinadas situações, no mínimo, uma

Ciência coerente e necessária, o que reforça o argumento de que não é nele que reside o problema e sim no modo como se quer

utilizá-lo.

Sem negar que lhe cabem ajustes humanizantes, como também a necessidade de se desvincular de certas ideologias que o

manipulam e o utilizam para a manutenção de um “status quo” injusto, o Direito Penal disse ao que veio, ou alguém ousará defender

a idéia de que não há na sociedade indivíduos que necessitam de controle, que não respeitam ao próximo? Infelizmente não
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vivemos no clima dos anjos; mas também não estamos no inferno; radicalismo nas concepções fatalmente leva a uma visão

maniqueísta do mundo que em nada acrescenta a um debate verdadeiramente jurídico; ao contrário, o empobrece e fomenta a

discriminação e as sandices de uma determinada classe social detentora de privilégios econômicos e políticos e que se supõe acima

da lei e superior às demais.

Nunca é demais repetir o aviso de Aristóteles[44]: “Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais

são de tal modo constituídas que são destruídas pelo excesso e pela deficiência. (...) [O] excesso e a deficiência são uma marca do

vício e a observância da mediania uma marca da virtude...”.

Infelizmente vai se tornando realidade o duro adágio de que o Código Penal foi feito para a classe baixa e o Código Civil

para a classe média. Nesse lume, surge a inevitável questão: e para a classe alta? Ora, diriam alguns quase que cinicamente: a classe

alta não precisa de códigos.

Enquanto o abolicionismo penal se mantém alienado aos problemas estruturais da personalidade humana, o movimento

Law and Order é defendido por uma elite insensível que, utilizando eficientemente os meios de comunicação por ela controlados,

defende uma aplicação cruel e seletiva do direito penal, vislumbrando em cada delinqüente um animal que necessita ser afastado da

sociedade em que vive. Nesse discurso não se menciona a culpa da sociedade pelos altos índices de criminalidade atuais, como

também se ignora (ou se quer ignorar) que o crime é a ponta do Iceberg de um problema muito maior e estrutural, qual seja: a

ineficiência do Estado Social constitucionalmente assegurado.

Nunca devemos nos esquecer que o equilíbrio deve ser a tônica em todos os discursos. O delinqüente não é um animal,

mas também não é um querubim. É também, dentre diversos fatores que contribuem para a prática de um delito, uma vítima das

circunstâncias. Indispensável o ensinamento de CARNELUTTI:
“Poucas vezes vi uma face pavorosa como aquela de um homicida que defendi, anos faz, diante de um Tribunal do Júri

na extrema Calábria: tinha matado dois homens, premeditadamente, ferindo-os pelas costas com dois tiros de pistola; não vi naquele
rosto sombreado por um capacete de cabelos corvinos nenhum alvor de luz. Defendia junto com ele também seu irmão, acusado de
havê-lo instigado a matar. No colóquio que tive com ele, apenas chegado, lá embaixo, lhe devia dizer que infelizmente para ele não
havia esperança; tudo o mais se podia tentar, com as atenuantes genéricas, de converter o calabouço em trinta anos de reclusão. Ele
me ouviu impassível; depois disse: “não se ocupe de mim advogado; não importa; eu sou um homem perdido; pense para salvar
meu irmão, que tem nove filhinhos”. Então, um raio de amor iluminou sua fronte. Não era a riqueza aquele amor fraterno, que o

fazia esquecer até seu terrível destino”. [45]
Por outro lado, já que estamos falando de equilíbrio, não podemos nos esquecer da vítima (aquela assassinada pelas

costas que não teve a sua má sorte mencionada no texto de Carnelutti acima transcrito). Essa sim tem sido abandonada pelo Direito

Penal como se fora uma coadjuvante, uma figura sem importância, como se também não possuísse direitos fundamentais. Se o

Direito Penal está se renovando com novos ventos de humanismo e com uma fundamentação filosófica e ética mais justa, isso

pouco ou nada importa a quem é assaltado, esfaqueado, estuprado, ou até morto.

Se o cidadão não vê a ação concreta do Direito Penal, punindo quem deve, e defendendo quem precisa (e não o

contrário), então ele não existe, realmente, para si. E é o próprio sentido do mundo que começa a estar em perigo, já que os eixos

começam a ficar às avessas, o que logo resulta em desorientação, na perda da sensação de pertencer a um grupo, o que ocasiona a

transformação do comportamento individual ou, na melhor das hipóteses, familiar, para o estágio defensivo do animal acossado.

Retorno novamente a fulcral questão destes singelos argumentos: Qual será o timbre do Direito Penal no Brasil?

Garantismo, Lei e Ordem ou Abolicionismo? Quem decidirá? O congresso? A soberania popular? Os juízes (rectius, os tribunais)?

E nesse caso possuem legitimidade para tanto? Nossa sociedade debaterá adequadamente as questões que têm surgido no horizonte

penal?

Fala-se muito nas questões penais e constitucionais. A doutrina penal já abraçou o princípio da congruência ou analogia

substancial entre a ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal (Figueiredo
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Dias). E tal analogia ocorrerá com texto ou sem texto. É o que nos diz JORGE DE FIGUEIREDO DIAS:
“Desta máxima (do princípio da congruência) que só raramente se encontra consagrada de forma expressa nos textos

constitucionais, mas que deveria porventura considerar-se imanente a todos aqueles onde valha a cláusula da estadualidade de
direito social – decorre justamente a exigência da necessidade e subsidiariedade da intervenção jurídico-penal”.[46]

Portanto, sem debate e sem diálogo a nenhum lugar se chega. Diálogo honesto, com aceitação das regras do jogo

dialético, com fixação dos pontos de partida, com determinação dos pontos em comum inquestionáveis, em princípio, com

entendimento sobre o sentido das palavras, com espírito de abertura ou concessão aos argumentos alheios, e reconhecendo que há

coisas que não são, de modo algum, suscetíveis de opinião e disputa. Quando entre nós haverá debates assim? Talvez nunca, pelo

menos enquanto vivermos em uma república de retóricos (e de péssima retórica) e de demagógicos que não adotam discursos

científicos.

Mas não devemos dar abrigo a desesperança e sim iniciar o debate. Preliminarmente nas Universidades, depois ele

chegará inevitavelmente aos Tribunais e quem sabe, mais tarde, atinja a mídia escrita, falada e a televisiva, sonhar não custa nada!

E, permissa vênia ao devaneio originado na crença em algumas utopias, quem sabe um dia esse debate atinja o discurso comum, o

senso comum, e ai sim, estaremos próximos de uma verdadeira democracia substancial.
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OS EFEITOS DA PENA CARCERÁRIA SOBRE A FAMÍLIA MONOPARENTAL NOS CRIMES
CONTRA A PESSOA IDOSA: UM ESTUDO DA PROPORCIONALIDADE SOB A ÓPTICA DE

CLAUS ROXIN

THE EFFECTS OF PRISON SENTENCE ABOUT THE SINGLE-PARENT FAMILY IN THE CRIMES
AGAINST THE ELDERLY: A STUDY OF PROPORTIONALITY FROM THE PERSPECTIVE OF CLAUS

ROXIN

Misael Neto Bispo Da França

RESUMO
Os crimes previstos no Estatuto do Idoso – Lei nº. 10.741/2003 – são, indistintamente, punidos
com pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção). Houve por parte do legislador uma
preocupação em proteger, efetivamente, a pessoa maior de sessenta anos vítima das condutas
ali tipificadas. Ocorre que não foram consideradas hipóteses em que a restrição celular do autor
interfere na tutela do próprio sujeito passivo. É o caso de alguns crimes praticados no âmbito da
família monoparental, em que o sustento do indivíduo idoso é provido pelo ascendente autor do
delito. Assim, a cominação das penas carcerárias naquele Estatuto passou ao largo do exame de
proporcionalidade, o que cabe ao juiz, no momento da aplicação da pena, em nome da
integridade do Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: crimes; Estatuto do Idoso; pena; família monoparental;
proporcionalidade

ABSTRACT
The crimes set forth in the Statute of the Elderly - Law no. 10.741/2003 - are equally, punished
by deprivation of liberty (incarceration or detention). There was a legislator from the concern to
protect effectively the person over sixty, victim of the conduct there typified. Occur that were not
considered cases in which the cell restriction of the author interferes in the protection of the
victim itself. This is the case of some crimes committed under the single-parent family, where
the livelihood of the elderly is provided by upward offender. Thus, the sanction of prison
sentences at the Statute went off the test of proportionality, which is for the judge, upon
application of the penalty on behalf of the integrity of the Democratic Rule of Law.
KEYWORDS: crimes; Statute of the Elderly; punished; single-parent family; proportionality

1.      Introdução

 

            A previsão de penas privativas de liberdade – reclusão e detenção – para todos os crimes
tipificados na Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003, que insere o Estatuto do Idoso no ordenamento
jurídico brasileiro, enseja a discussão quanto à proporcionalidade da medida. Verifica-se que a decisão do
legislador ordinário, reunindo todos os delitos em um único rol (o dos crimes apenados com pena
carcerária), passou ao largo do exame de correspondência entre a lesão ao bem jurídico-penal e a sanção
daí decorrente, configurando claro prejuízo para o subprincípio penal da proporcionalidade em sentido
estrito.

            Além disto, a restrição celular da liberdade do autor pode consistir em mal maior para a vítima,
com o que o Direito Penal contradiz a função primeira que lhe cabe no Estado materialmente Democrático
de Direito, qual seja a exclusiva proteção de bens jurídicos constitucionalmente delineados. Para
comprová-lo basta tomar em análise a família monoparental, comunidade formada por um dos genitores e
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seu(s) descendente(s) e reconhecida pelo artigo 226, §4º, da Constituição Federal de 1988 como entidade
familiar.

            No âmbito deste tipo de comunidade, a privação da liberdade do descendente que praticou crime
contra o ascendente idoso pode, sopesadas as circunstâncias do caso, afrontar um princípio clássico do jus
poenale, como é o da proporcionalidade, e denunciar uma política criminal contraproducente. Em outros
termos, os efeitos daí decorrentes mostrar-se-iam prejudiciais ao autor e à vítima do delito.

            Ante os referidos descompassos, responde o próprio Estatuto do Idoso com as ações fiscalizadoras
dispostas a partir do seu artigo 52. Em verdade, são ações engendradas pelo Poder Público sobre as
entidades de atendimento à pessoa idosa; no entanto, feitas as devidas adaptações, podem ser adotadas
perante o ascendente malfeitor, a fim de minorar os efeitos negativos que sua prisão traria àquela espécie
de entidade familiar.

            Convém salientar que o exame de proporcionalidade, exigido pelo Direito Penal escorado na
Constituição, deve ser feito também no momento da aplicação da pena, fase em que sobressaem as facetas
do caso concreto submetido à apreciação judicial. Assim, cabe aduzir que onde o legislador excedeu-se é
dado ao julgador reparar os abusos, em nome da proporcionalidade em sentido estrito e, mais além, em
favor da dignidade da pessoa humana.

 

2.      A profusão de microssistemas jurídico-penais como aspecto da expansão do Direito Penal
na contemporaneidade

 

Fala-se, em dias atuais, que o Direito Penal, enquanto instrumento político de controle da
sociedade, encontra-se em um processo de agigantamento. Trata-se de constatação que toma como
premissa o advento de novos riscos, novas formas delitivas e, conseguintemente, de novos bens
jurídicos.[1] Essa expansão do campo penal é reflexo da transformação por que têm passado as sociedades
ocidentais, com os processos de globalização econômica e supranacionalização política, a partir do final do
século XIX, com intensificação no século subsequente.[2]

            Neste contexto, a política criminal avoca o dever de solucionar todo e qualquer problema social,
conferindo ao Direito Penal a função de prima – e não mais de ultima – ratio do equilíbrio almejado pelo
Estado.  Em nome de uma tutela incisiva dos bens jurídico-penais da contemporaneidade, flexibilizam-se
princípios clássicos, proclamados para conter a empresa punitiva do Poder Público. Com o mesmo
desiderato, a atividade legislativa recorre às normas penais em branco, aos crimes de perigo abstrato e à
profusão de leis penais, sendo esta última a nuance da política criminal da expansão que aqui interessa.

            A publicação massiva de microssistemas jurídico-penais é a demonstração exata da utilização do
Direito Penal como principal remédio para os males da sociedade.[3] A medida consiste em elaborar leis
específicas para os diversos setores, pondo em xeque a suficiência da proteção conferida pelo Código
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Penal. Assim, somente para ilustrar, surgem leis penais para tutelar o processo eleitoral, o sistema
financeiro nacional, a ordem econômica e o meio ambiente. No Direito pátrio, referidos bens jurídicos são

objeto de controle das leis nos. 4.737/65, 7.492/86, 8.137/90, e 9.605/98, respectivamente.

            Esta legislação em mosaico[4], a par de tentar proteger penalmente as mais variadas áreas da
sociedade, encontra sua razão de ser em outra característica do Direito Penal contemporâneo: a
coletivização do sujeito passivo. É dizer, o foco da política criminal pós-moderna deixa de ser a pessoa
isoladamente considerada e passa para um agrupamento de indivíduos cuja enumeração, não raro, torna-se
impossível. Daí dizer-se que a tutela penal da expansão recai sobre os interesses difusos ou coletivos ou,
ainda, transindividuais.

Não há estranheza no fato, haja vista que a evolução dos direitos fundamentais – a doutrina
constitucionalista já acena para uma Quarta Geração das liberdades públicas - segue, justamente, no
sentido da abstração.[5] Destarte, ao Direito Penal, enquanto apêndice do ordenamento jurídico, não é
dado desviar do caminho que a própria sociedade a este abrira.

É nesta ambiência que aparecem diplomas legais destinados à proteção de indivíduos que, diante
de uma ou mais características comuns, são considerados em conjunto. Assim, publicam-se leis para punir
crimes contra a mulher, contra a criança e o adolescente, contra os consumidores, o contribuinte, o credor
da empresa em falência, etc. São tais leis fruto das reivindicações de grupos denominados por Silva
Sánchez[6] de gestores atípicos da moral.

 

2.1.            Estatuto do Idoso e penas privativas de liberdade

 

O Direito positivo brasileiro conta com a lei ordinária nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – institui
o Estatuto do Idoso -, como exemplo da busca pela efetiva segurança dos interesses de categoria. Este
diploma legal encontra lastro axiológico no texto da Constituição Federal de 1988, sobretudo nos seus
artigos 229 e 230, que preveem a necessidade do amparo à pessoa em sua velhice.[7] Para além daqueles
dispositivos constitucionais, tal previsão reverbera um dos fundamentos da República, qual seja a
dignidade da pessoa humana, encartada no artigo 1º, III do Texto Magno.

Cento e dezoito artigos, distribuídos em sete títulos, compõem a estrutura do Estatuto do Idoso,
sendo o Título VI o que consiste no cerne do presente trabalho. Ali, são elencados os crimes em espécie,
todos de ação penal pública incondicionada, devido à especialidade do bem jurídico agasalhado e da
condição do sujeito passivo.

A inserção de crimes no Estatuto em comento representa o esforço do legislador infraconstitucional
em ver assegurada, por todos os ramos do ordenamento jurídico – inclusive através do Direito Penal – a
dignidade da pessoa idosa. E, aliás, não poderia ser diferente, se levado em conta o já delineado contexto
histórico das sociedades ocidentais contemporâneas, alarmadas com a abundância dos riscos trazidos pela

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1560



Pós-modernidade.

Um dado, porém, chama atenção por sua peculiaridade. É que para todos os crimes descritos na lei
de 2003 cominam-se, por excelência, penas privativas de liberdade. Destas, a detenção de seis meses é a
mais branda, como ocorre no caso do artigo 101, para exemplificar.[8] Já a pena mais grave é de doze
anos de reclusão, quando ocorre o resultado morte, decorrente da exposição a perigo da integridade e da
saúde física ou psíquica do idoso por diversos meios (artigo 99).

A adoção deliberada de penas privativas de liberdade pelo Estatuto do Idoso leva à reflexão sobre
dois pontos importantes. Primeiramente, calha indagar se, num Estado Democrático de Direito como o
brasileiro, fundado na primazia da liberdade humana como regra, sendo a sua constrição medida
excepcionalíssima[9], convém punir cegamente com a mais severa das sanções ali permitidas.

Por outro lado, questiona-se a efetividade da proteção da vítima, já que, em alguns casos, o crime
contra a pessoa idosa é praticado por quem responde por seu sustento. Em tal condição, o enclausuramento
do autor pode interferir na própria subsistência do sujeito passivo. Aí, paradoxalmente, a medida que
deveria tutelar o bem jurídico acaba por comprometer-lhe a segurança.

A pormenorização deste último ponto - não obstante seja ele o núcleo do trabalho em curso –
merecerá lugar mais adiante. É que se faz necessária uma abordagem prévia do para quê da pena, sob a
óptica da teoria dialética unificadora (ou unitária), por ser a que melhor atende aos reclames do Estado
Democrático de Direito, segundo o entendimento aqui esposado. Isso servirá de premissa para uma
adequada compreensão das funções da pena, mormente a pena privativa de liberdade e sua correlação com
a proteção do indivíduo idoso.

 

3.      A teoria dialética unificadora como paradigma da função da pena no Estado Democrático
de Direito

 

A teoria dialética unificadora, lastreada na ideia de que a finalidade básica do Direito Penal é,
através da sanção respectiva, promover a prevenção geral positiva e negativa subsidiária de delitos,
encontra em Roxin o seu mentor. Decorre das suas considerações que o fim da pena é desviar as pessoas
da prática delitiva, incidindo, porém, somente quando sucumbirem as formas extrapenais de manutenção
do equilibrio social.

É, ainda, de acordo com esta teoria, que se vislumbra a delimitação da responsabilidade do
delinquente e do poder de punir estatal como atribuições da culpabilidade que, por seu turno, não seria
fundamento da sanção penal, como defendido pelas teorias exclusivistas da pena – refere-se aqui à teoria
retributivista, da prevenção geral e da prevenção especial.

Segundo as ensinanças de Roxin, nos termos do funcionalismo que adota – o qual, diferente do
adotado por Jakobs, tem o indivíduo como fim do sistema – o conceito de culpa “tem a função de asegurar
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ao particular que o Estado não estenda o seu poder penal, no interesse da prevenção geral ou especial, para
além do correspondente à responsabilidade de um homem concebido como livre e susceptível de
culpa.”[10]

Roxin, no contexto supra, desvincula o princípio de culpabilidade da teoria da retribuição,
demonstrando, assim, ser o mesmo “um meio imprescindível para limitar o poder penal estatal num Estado
de Direito”.[11]

Paulo Queiroz, versando sobre a teoria em questão, constata o que segue:

Por ocasião da aplicação e execução da pena, porém, embora permaneça a função de prevenção geral,
vê Roxin a prevenção especial como último fim da pena, no sentido de intimidar o condenado a não
reincidir. Conclusivamente, segundo a formulação roxiniana, fim do direito penal é “criar e garantir a
um grupo reunido, interior e externamente, no Estado, as condições de uma existência que satisfaça as
suas necessidades vitais”, tarefa que somente pode ser levada a cabo por meio de uma teoria que “não
pretenda manter-se na abstração ou em propostas isoladas, mas que tenha de corresponder à realidade
(…)”.[12]

 

            O que é interessante destacar no bojo desta teoria unitária da pena, a fim de se dar vazão ao
desenvolvimento do tema proposto, é que, segundo suas bases jurídico-filosóficas, a sanção decorrente do
delito encerra, como visto, as funções retributivas, de prevenção geral e, também, de prevenção especial.
Saliente-se que a combinação destas funções pressupõe o respeito à dignidade humana, considerando o
indivíduo como verdadeiro sujeito de direitos, e não como um meio para o alcance de fins
predeterminados.

É a partir desta concepção dos fundamentos da pena que se refere à neorretribuição[13], como
expressão da função retributiva da reprimenda penal delimitada pela culpabilidade – o mal é retribuído
pelo fato imputado ao autor, e não pela sua forma de ser. A culpabilidade, nestes termos, pressupõe o livre
arbítrio do indivíduo, que pode optar entre exercer conduta favorável ao Direito (lícita) e agir de encontro
ao ordenamento jurídico, ou seja, ilicitamente.

Então, por ser a pena fundada no delito praticado e na prevenção de novos delitos, exige-se-lhe
que seja justa, proporcional à gravidade do fato e à culpabilidade do autor e necessária à manutenção da
orden social.[14] No dizer de Luiz Regis Prado, esta correspondência quantitativa (proporcionalidade)
entre a sanção penal e o delito, “além de exigência de justiça, contribui para os fins de prevenção geral e
de prevenção especial.”[15]

Noutro termos, tem-se que a reafirmação do ordenamento jurídico afrontado pelo crime, função
que se incumbe à pena, deve efetivar-se nos limites estabelecidos pelo próprio injusto e pela culpabilidade
do delinquente, em nome de uma incidência penal justa.

Os fundamentos das orientações unitárias de imposição da pena, como a que se examina,
evidenciam o apreço que têm à principiologia liberal-clássica, que serve de obstáculo ao direito de punir
estatal, submetendo-o a uma configuração em bases humanitárias.
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4.      A principiologia penal como garantia do indivíduo contra o arbítrio do Estado – um
escorço do dever de respeito à proporcionalidade

 

De fato, a Ilustração trouxe para o campo penal a necessidade de humanização e, portanto, de
racionalização do sistema punitivo, com os princípios limitadores do jus puniendi, em contraposição às
barbaridades empreendidas no Ancién Regimen. Vale registrar, aliás, que num Estado legitimado pela
observância dos direitos fundamentais, os princípios penais servem para proteger o indivíduo ante e
através do Direito Penal.[16]

Dentre os vetores do Direito Penal clásico – paradigma que atende, perfeitamente, às exigências do
Estado Social e Democrático de Direito da contemporaneidade -, merece destaque o princípio da
proporcionalidade, sobretudo por ser de grande relevância para a questão dos reflexos da pena privativa de
liberdade na família monoparental, no âmbito dos crimes contra a pessoa idosa.

A ideia de proporcionalidade (ou de proibição de excesso) permeia todo o Direito, disciplinando a
atuação do Estado em face dos direitos fundamentais de todos os indivíduos. No Direito Positivo
brasileiro, o Supremo Tribunal Federal[17] reconheceu-lhe fundamento constitucional decorrente da
garantia do devido processo legal, contemplado no artigo 5º, LIV, da Carta Magna. Em Direito Penal, o
princípio da proporcionalidade assume uma especialidade claramente perceptível, por ser aquele o
instrumento mais severo para manter o equilíbrio do corpo social.

Exsurge, também, da ideia de proporcionalidade o dever de observância do princípio da igualdade
por parte do Estado nas relações travadas com os particulares, não sendo admitidas discriminações
infundadas. Um dos reflexos disso para o campo penal é a necessidade de imposição de penas iguais para
fatos iguais. Esta correspondência, no entanto, tem-se constituído em um verdadeiro desafio para a política
criminal contemporânea, nem sempre se verificando na prática legiferante; e a adoção irrestrita da pena
privativa de liberdade no Estatuto do Idoso exemplifica-o bem, como adiante será detalhado.

A constatação supra tem Juan Bustos Ramírez como um dos seus partidários, de forma que cumpre
transcrever suas considerações a respeito:

Consecuencia del principio de igualdad es también el de proporcionalidad, en cuanto la pena ha de ser
proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como
por la intensidad del ataque al mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto
esto implica también discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena que una
afección al patrimonio.
Es por tanto un desafío político criminal, no fácil de superar en nuestros países, el ir desmontando
todo el sinnúmero de desigualdades y discriminaciones frente a la ley penal, y ello dado que el
derecho penal es "extrema ratio" y por tanto su eficacia es muy relativa para la superación de la
cuestión criminal, y más bien, es el derecho el que la define políticamente.[18]
 

 

A dogmática penal costuma dividir o princípio da proporcionalidade em três subprincípios com a
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mesma função constritiva do poder de punir. São eles o princípio da necessidade (“nullum crimen, nulla
poena sine necessitate”), o princípio da adequação (também denominado da idoneidade) e o princípio da
proporcionalidade das penas, ou proporcionalidade em sentido estrito.

Sendo a proposta do presente trabalho perquirir acerca da relação de proporcionalidade entre a pena
privativa de liberdade e a proteção plena do sujeito passivo idoso, forçoso é analisar, com maior detença, a
terceira daquelas noções do macroprincípio em questão.

 

4.1.            Da proporcionalidade em sentido estrito

 

A proporcionalidade em sentido estrito (poena debet commensurari delicto) exige que a pena
corresponda à gravidade do crime[19], tendo sempre como norte a exclusiva proteção de bens jurídicos
constitucionalmente previstos, de forma a atender, estritamente, aos fins da incriminação. Nas lições
doutrinárias[20], esta face da proporcionalidade é fracionada em três espécies: abstrata ou legislativa;
concreta ou judicial; executória.

Serve a técnica didática como atestado do caráter global da proporcionalidade estrita, que alcança
todos os momentos da realização do Direito Penal (cominação, individualização e execução), devendo
“existir sempre uma medida de justo equilíbrio – abstrata (legislador) e concreta (juiz) – entre a gravidade
do fato ilícito praticado (...) e a pena cominada ou imposta.” [21]

Em resumo, a pena deve condizer com a intensidade da lesão provocada pelo delito ao bem
jurídico, ao passo que a medida de segurança deve guardar proporção com a periculosidade do autor.[22]

A elasticidade deste subprincípio permite, em nome do status libertatis – que, vale lembrar, é a
regra no Estado Democrático de Direito -, a revisão judicial da pena cominada, caso entenda o magistrado
pela sua flagrante desproporcionalidade ante o injusto cometido. É dizer, “sempre que o legislador não
respeita o conteúdo do referido princípio, deve o juiz fazer os devidos ajustes.” [23]

Feitas as considerações quanto ao equilíbrio entre crime e sanção penal, que dá sentido ao princípio
penal da culpabilidade, sobretudo na sua dimensão estrita, convém dedicar algumas linhas à disciplina da
pena privativa de liberdade, tão festejada pelo Estatuto do Idoso. Outrossim, não será demais perscrutar
acerca da relação entre aquela espécie de sanção e a dignidade da pessoa humana.

 

5.      Da pena privativa de liberdade como último recurso do direito de punir no Estado de
Direito

 

Já restou consignado, em breves linhas, que num Estado que se intitule Democrático de Direito,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1564



como o brasileiro, a regra é a liberdade dos indivíduos, sendo sua constrição medida excepcional. Neste
sentido, a hermenêutica do artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, conduz o entendimento de
que aos brasileiros e estrangeiros residentes (ou de passagem) no País assegura-se, dentre outras, a
inviolabilidade do direito à liberdade.

Tal garantia é decorrente da ideia de dignidade da pessoa humana, fundamento da República
Federativa do Brasil, como proclama o artigo 1º, III, da Carta Maior.

Assim, a pena privativa de liberdade, por ser a pior das reprimendas impostas pelo jus poenale aos
indivíduos – ao menos em condições regulares -, na medida em que lhes suprime um direito precioso
como o de ir e vir, deve ser relegada ao último recurso do Estado contra a impunidade. É esta a leitura que
tem lugar num Direito Penal submetido à Constituição. É esta a ideia que melhor harmoniza-se com o
caráter de extrema ratio que reveste aquele subsistema jurídico no Estado Democrático de Direito.

Ferrajoli[24] dá conta de que a pena carcerária tem inspiração burguesa e remonta à prisão Tuliana
que, na Roma Antiga, servia para afrontar os plebeus. Com o imperador Zenon, ganhou caráter
exclusivamente público, o que se manteve sob o poder de Justiniano, assumindo função cautelar ao longo
da Idade Média. Com o Direito Canônico, a prisão passa a ser adotada como pena, servindo para estimular
o arrependimento dos condenados, no que se revela flagrantemente expiatória.

Constata-se hoje, no âmbito doutrinário, uma notável crise na sistemática das prisões privativas de
liberdade. É que se tem observado uma distância abissal entre referidas espécies de sanção penal e o fim
ressocializador por elas prometido. A gravidade do problema é maior quando consideradas as prisões de
curta duração.

A incapacidade das penas carcerárias em promover a readaptação do delinquente à sociedade pode
comprovar-se com a própria situação do sistema penitenciário brasileiro. As rebeliões frequentes, as fugas
inesperadas, a liderança do crime organizado dentro dos presídios são sintomas da ineficácia da pena
privativa de liberdade, que embrutece quando deveria corrigir e recrudesce a violência em lugar de
reprimi-la.

Luiz Regis Prado faz um registro digno de nota, no que tange à crítica da pena de prisão. Pontifica
ele que

 

(...) a legislação penal brasileira, além de não oferecer outro critério de diferenciação que não seja o
quantum da pena, apresenta inúmeras hipóteses de manifesta desproporção entre a pena privativa de
liberdade abstratamente cominada e a gravidade do crime praticado.[25]

 

            A desproporção (violação ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito), a que se refere o
autor, autoriza o Poder Judiciário, no momento da concretização da reprimenda, a alterar-lhe os limites,
visando à melhor justiça do poder de punir do Estado.
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É sabido que um dos efeitos da condenação, segundo disposto no artigo 92, II do Código Penal
Brasileiro, é a incapacidade para o exercício do poder familiar[26], da tutela e da curatela, nos crimes
dolosos sujeitos a reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Pois bem, aplicada a pena de
reclusão naqueles casos, é possível vislumbrar-se a possibilidade de supressão de um múnus conferido
pela lei ou pelo Poder Judiciário, não sendo este um efeito automático, pendente de motivação em
sentença, como prevê o único parágrafo do artigo supramencionado.

Esta ponderação do legislador da Reforma de 1984, impedindo a incidência incontinenti da
incapacidade para o exercício daquelas funções, é de todo bem vinda. Não se pode olvidar, contudo, que o
mais grave dos efeitos da pena carcerária (reclusão, detenção ou, ainda, prisão simples no campo das
contravenções penais) é a privação de um bem tão essencial à fruição da dignidade humana, qual seja a
liberdade.

O que se dirá, então, nas situações em que a sobrevivência da vítima condiciona-se à liberdade do
próprio autor do crime? Tome-se à reflexão o caso da mãe idosa que, nada obstante ser pensionista da
Previdência Social, encontra-se, em razão de séria doença degenerativa, completamente dependente do
filho, única pessoa com quem divide o lar e que a ampara, assumindo praticamente todo o sustento da
família.

Suponha-se, ainda, que o hipotético filho pratique o delito tipificado no artigo 102 do Estatuto do
Idoso – “Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso,
dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade” – cuja cominação é de um a quatro anos de reclusão e
multa. Diante da situação exposta, convém investigar se a imposição da pena privativa de liberdade é, de
fato, o meio mais certo para a salvaguarda do bem jurídico em jogo.

Não seria de todo desproporcional e contraproducente punir-se com reclusão, na hipótese
delineada? Não haveria outro meio mais adequado e equilibrado para castigar, em face do dano praticado? 
Ademais – e é esta a indagação mais exclamativa -, o que seria da sobrevivência da vítima com a privação
da liberdade do seu mantenedor?

A busca de resposta para as questões acima exige uma análise da moderna estrutura familiar
brasileira, o que vai doravante expendido.

 

6.      A família monoparental: uma realidade ínsita ao conceito aberto de entidade familiar
previsto na Constituição Federal de 1988

 

            A Constituição Federal de 1988, ao conferir à família, base da sociedade, a proteção especial do
Estado, como resta anunciado na cabeça do seu artigo 226, estendeu tal cobertura à união estável entre o
homem e a mulher e à família monoparental (§§ 3º e 4º, respectivamente), reconhecendo os citados
núcleos como tipos de entidade familiar. A doutrina civilista majoritária[27] defende, a partir da
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interpretação daqueles dispositivos, um conceito aberto de família, apto a englobar todos os arranjos de
indivíduos encontráveis na sociedade brasileira hodierna.

            O Projeto de Lei nº. 2.285/2007, de autoria do Deputado Federal Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA)
e elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias (IBDFAM), visa à criação do Estatuto das
Famílias, cujo objeto vem anunciado no seu artigo 3º, in verbis: “É protegida como família toda comunhão
de vida instituída com a finalidade de convivência familiar, em qualquer de suas modalidades.”

            Já o artigo 69 do referido Estatuto dispõe sobre a família parental, como gênero, do qual partem
duas espécies: a família monoparental – formada por um dos ascendentes e sua prole – e a família
pluriparental – constituída por parentes colaterais, como irmã e irmão, tio e sobrinho, etc. Esta última
configuração, embora não esteja expressamente prevista nas entranhas do artigo 226 do Texto-Mor, tem
sua viabilidade avalizada pelo aludido conceito aberto de família.

            Sendo a família monoparental o centro da temática aqui abordada, impende registrar a definição
proposta por Maria Helena Diniz para a espécie:

 

A família monoparental ou unilinear desvincula-se da ideia de um casal relacionado com seus filhos,
pois estes vivem apenas com um de seus genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio,
adoção unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, ‘produção independente’,
etc.[28]

 

            O Estatuto das Famílias vem como um alento para os diversos tipos de organização familiar que,
embora decorrentes do conceito aberto do artigo 226 constitucional, não encontraram guarida no Código
Civil vigente. No que tange à família monoparental, Maria Berenice Dias assim dispõe: “O enlaçamento
dos vínculos familiares constituídos por um dos genitores com seus filhos, no âmbito da especial proteção
do Estado, atende a uma realidade que precisa ser arrostada.”[29]

            Diante do exposto, inexorável é reconhecer a possibilidade de convivência entre a mãe idosa
dependente e seu filho, tal qual delineada na ilustração que serve de base para as conclusões construídas
ao longo do presente estudo. É a partir deste reconhecimento que serão demonstrados os efeitos da pena
privativa de liberdade no campo da família monoparental, em caso de crimes previstos no Estatuto do
Idoso.

 

7.      Em busca de uma efetiva proteção da pessoa idosa em face de crimes praticados no seio da
família monoparental

 

            Os artigos 229 e 230 (caput) da Carta de 1988, como dito alhures, riscaram os contornos do
amparo que a família, a sociedade e o Estado devem prestar à pessoa idosa. Trata-se de cuidado com o
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bem-estar de quem, após uma vida inteira dedicada ao trabalho e ao desenvolvimento dos filhos, netos e
agregados, requer um tratamento especial por parte daquelas três entidades, justificado pela natural
diminuição do seu vigor.

            Para a família, este dever de proteção recai em todos os membros que a constituem, de forma que
a responsabilidade perante a assistência ao ente maior de sessenta anos resta cotizada, o que não ocorre
quando a entidade familiar é formada apenas pela pessoa idosa e uma outra pessoa (no exemplo citado,
mãe e filho). Aí, a obrigação de zelo parece redobrar-se, uma vez que se acumula nas mãos de um só
indivíduo, sendo este o principal responsável pelos cuidados reclamados pela condição do tutelado em
questão.

            Na hipótese de este filho vir a cometer crime previsto no Estatuto do Idoso contra sua própria
genitora, referido microssistema jurídico responde, indistintamente, com pena privativa de liberdade, além
da multa em alguns tipos penais lá encartados. O primeiro efeito negativo daí emergente é a quebra da
unidade familiar, gerando sérias consequências para a vítima.

            Há delitos, ali previstos, que, de fato, devido à sua gravidade ínsita, estão no mesmo nível da mais
severa das reprimendas aplicadas no país. Noutros termos, a dimensão do crime cometido só encontra a
mão da justiça criminal através da supressão da liberdade ambulatorial como bem fundamental do
indivíduo.

            É o caso do artigo 98 da lei de 2003. Não se pode duvidar da repugnância da atitude de quem
abandona o idoso em hospitais, casas de saúde, asilos, etc., ou não provê suas necessidades básicas,
quando por lei obrigado. Pode-se entrever a equiparação entre crime e castigo, com a pena cominada à
espécie (seis meses a três anos de detenção e multa).

            Observa-se, também, que a reprimenda prevista para a infração penal entabulada no artigo 107 do
Estatuto em tela está em pé de igualdade com a conduta nele descrita. Quem coage o idoso a doar,
contratar, testar ou outorgar procuração, sobretudo se mediante vis absoluta, é passível de submissão ao
mínimo de dois anos de reclusão, por força da gravidade da lesão provocada.

            Ocorre que o exame de proporcionalidade em sentido estrito, consideradas as penalidades previstas
no Estatuto do Idoso, nem sempre conduzem à verificação de um Direito Penal plasmado no Estado
Democrático de Direito. É que, repise-se, o legislador ordinário houve por bem usar da pena carcerária de
forma patentemente deliberada, desconsiderando os desníveis de gravidade da lesão ao bem jurídico ali
protegido.

            O artigo 102 do Estatuto comentado, por exemplo, comina para a conduta de “Apropriar-se de ou
desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da
de sua finalidade” a pena mínima de um ano de reclusão, isto é, a mesma prevista para a lesão corporal de
natureza grave (artigo 129, §1º do Código Penal) e bem mais severa do que a cominada para o homicídio
culposo (!), nos termos do artigo 121, §3º do Código Penal (detenção de um a três anos).

            A casuística contribui para evidenciar tais descompassos; sobretudo se tomada em consideração a
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hipótese aqui ventilada, atinente ao crime praticado contra a pessoa idosa no seio da família monoparental.
Não há dúvida de que aí a desproporcionalidade pode ganhar maior relevo, bastando para configurá-lo que
o comportamento tipificado no citado artigo 102 seja levado a cabo pelo descendente contra o ascendente,
cujo sustento compete àquele.

            Abstraindo-se da possibilidade de absolvição por reconhecimento de um eventual estado de
necessidade de terceiro, a condenação pode acarretar, no mínimo, um ano de reclusão para o autor do
delito. Em termos práticos, isso representa o esfacelamento de uma entidade familiar cujo
restabelecimento, diante da fragilidade da vítima, é cercado de incertezas. O Direito Penal, na hipótese, em
vez de proteger o indivíduo abandona-o à própria sorte, com sérios riscos à integridade da sua condição de
pessoa. Refere-se à vítima idosa, totalmente dependente do filho que, por conta de um deslize, será
retirado da sua companhia.

            De fato, o Estatuto do Idoso dispõe, no seu artigo 48 e seguintes, sobre os requisitos para a criação
e funcionamento de entidades de atendimento ao idoso de caráter público (governamentais) ou privado
(não-governamentais). Dir-se-ia, então, que no caso presentemente estudado a medida mais adequada
seria o encaminhamento da vítima a uma daquelas entidades, a fim de evitar o seu perecimento em face da
condenação do seu mantenedor.

            Aludida alternativa espancaria qualquer dúvida quanto ao sustento da vítima, não fossem as
questões para tanto desfavoráveis que envolvem as instituições brasileiras de acolhimento ao idoso. No
caso das entidades privadas, a própria índole empresarial interfere no amparo à pessoa maior de sessenta
anos, haja vista que todas as condições da assistência são estabelecidas via contrato oneroso: não
cumpridas as obrigações pecuniárias de responsabilidade do abrigado, inexiste o dever assistencial por
parte da instituição.

            No que pertine às entidades beneficentes, de caráter público, defronta-se com o problema da falta
de recursos. Essas instituições sobrevivem à custa da boa vontade dos seus colaboradores, que se
desdobram para fazer frente à carência de alimentos, remédios e infraestrutura básica, objetivando o
alcance de um funcionamento adequado. Ao abrigado resta o abandono, como consequência inevitável de
tais insuficiências; essas, por sua vez, provenientes da ausência do menor cuidado da parte do Poder
Público quanto à matéria. [30]

            Ademais, a prisão do autor do crime nas circunstâncias acima expendidas impede que este cumpra
com um dever constitucionalmente previsto, qual seja o de ajudar e assistir aos pais na velhice, carência ou
enfermidade, tal qual proclamado no multicitado artigo 229 da Constituição vigente. Em abono desse
argumento é curial registrar que o Estatuto do Idoso, ao estabelecer regras respeitantes à habitação, deixa
margem para a compreensão da convivência daquele tutelado no grupo familiar como regra, sendo a
assistência prestada em entidades de longa permanência a exceção, senão vejamos:

Art. 37. (...)

§1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros
próprios ou da família. (grifos ausentes no original)
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Poder-se-ia argumentar, ainda, que na própria Lei nº. 10.741/2003 são encontráveis medidas de
proteção ao idoso, as quais, consideradas as nuances do caso, seriam bem mais eficazes do que a pena
privativa de liberdade. Segundo o disposto no artigo 45 do diploma legal sob exame, “Verificada qualquer
das hipóteses previstas no art. 43” – como o abuso cometido pela família – “o Ministério Público ou o
Poder Judiciário (...), poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...)” (grifos ausentes no
original).

Ora bem, a expressão em destaque aponta para a não taxatividade do rol que lhe segue, sendo este,
então, clara hipótese de numerus apertus; aliás, não poderia ser diferente quando direitos fundamentais
estão em jogo. Neste diapasão, e em analogia ao artigo 52 do mesmo Estatuto, entende-se que, diante de
crime cometido pelo familiar contra a pessoa idosa, guardadas as devidas proporções, bastaria a incidência
de multa juntamente com a fiscalização do autor, a cargo do Conselho do Idoso, Ministério Público,
Vigilância Sanitária ou órgão congênere, que promoveria assinatura de termo de responsabilidade por parte
daquele.

Perpetrada a conduta de reter o cartão magnético de conta bancária em que se depositam benefícios
do idoso, tendo o agente o interesse de ressarcir-se de dívida (artigo 104 do Estatuto do Idoso), imputa-se a
este pena de seis meses a dois anos de detenção e multa. Reportando-se à família monoparental, nas
condições declinadas em linhas anteriores, os prejuízos decorrentes da condenação estariam minorados,
caso adotada alternativa semelhante àquela referida em analogia.

É gritante a gravidade dos efeitos da pena privativa de liberdade para a entidade familiar em tal
conjuntura, quando se tem em mente que o Supremo Tribunal Federal[31], ao concluir o julgamento da
ADI nº. 3.096/2009, afastou a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº.
9.099/1995 e do Código Penal Brasileiro aos autores de crimes contra a pessoa idosa. Com isso, não
incidirão a conciliação, a transação penal, a composição civil dos danos ou a conversão da pena para os
crimes previstos na Lei nº. 10.741/03.

O entendimento da Corte Máxima do país denota violação a preciosidades de todo o Direito, como
os princípios da liberdade, razoabilidade, individualização das penas, da culpabilidade na sua dimensão de
estrita responsabilização pelo fato e, saliente-se, da proporcionalidade enquanto macroprincípio. Em suma,
suprimindo garantias despenalizadoras de forma deliberada aos autores de crime contra idosos, o STF filia-
se a um Direito Penal do autor, modelo incompatível com a carga de valores que inspiram a Constituição
de 1988.

Neste sentido, e corroborando a essência emergencial da punição no Estatuto do Idoso, a Suprema
Corte brasileira fomenta a existência de um Direito Penal simbólico, a serviço de uma estratégia política
que o toma como antídoto contra todos os males sociais. Destarte, são criadas categorias de indivíduos
indesejáveis ao equilíbrio do Estado, para os quais são negadas as mais elementares garantias
constitucionais, sob a justificativa de que a sua predisposição para afrontar o sistema enseja-lhes o
tratamento como não pessoas.[32]
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Somente para ilustrar, formam as referidas categorias os “terroristas”, pedófilos, traficantes, os que
praticam violência contra a mulher e, como confirmado pelo STF, os que cometem crimes (atente-se para
a indistinção) contra a pessoa idosa.

 

8.      Conclusão

 

A cominação de pena privativa de liberdade, de forma deliberada, para os crimes previstos no
Estatuto do Idoso traz sérios prejuízos para a efetivação de um Direito Penal de garantias. A medida vai de
encontro às determinações constitucionais modernas, sobretudo ao dever de respeito às garantias e direitos
fundamentais assumido pelo legislador no Estado Democrático de Direito.

A dignidade humana é, então, aviltada desde a fase de produção das leis, o que não se harmoniza
com os anseios das sociedades ocidentais na Pós-modernidade. E se o princípio reitor de todo o
ordenamento jurídico é afrontado, outro não é o destino dos princípios que dele promanam e que dirigem a
atuação do poder de punir estatal.

Assim, punir com restrição carcerária todos os crimes contra a pessoa idosa, sem considerar as
nuances dos fatos ou o grau de lesividade perpetrada contra o bem jurídico tutelado é estratégia que ignora
princípios penais clássicos, podendo ser destacado o princípio da proporcionalidade em sentido estrito,
como imposição do dever de observância de equilíbrio entre crime e castigo, de forma que a resposta
penal ao delito não se torne pior que a lesão por ele provocada.

Os gravames da distribuição, às cegas, de penas privativas de liberdade no Estatuto do Idoso
revelam-se maiores se considerado que há situações em que a pessoa maior de sessenta anos é totalmente
dependente do autor da conduta delitiva. É o que sói acontecer na família monoparental formada pelo
ascendente idoso e um único descendente, responsável pelo sustento e amparo daquele.

Neste caso, e a depender do nível de lesividade da conduta, a restrição celular pode representar
prejuízo ainda maior para a vítima, haja vista que a regra é a convivência do idoso no seio da sua própria
família, e que as entidades governamentais de assistência permanente ao idoso ainda são carentes de uma
atenção maior do Poder Público. É dizer, com a aludida cominação, indistintamente adotada, corre-se o
risco de desproteger-se o bem jurídico em perigo, fim exclusivo do Direito Penal plasmado na
Constituição.

Na hipótese versada, outras formas de reparação do dano causado mediante a prática delitiva
apresentam-se mais consentâneas com o princípio penal da proporcionalidade em sentido estrito. A pena
pecuniária, por exemplo, minoraria os efeitos do gravame sem, no entanto, abandonar a vítima à própria
sorte. Também, vale a fiscalização da família por parte de agentes de proteção do idoso, tais como o
Conselho do Idoso e o Ministério Público, que encontra lastro no próprio Estatuto (artigo 52).
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Na busca pela efetivação de um Direito Penal justo, vinculado aos princípios que se reconduzem à
dignidade da pessoa humana, tem-se que a atividade do julgador assume notória importância. Sem
advogar contra a separação dos poderes, cânone da República Federativa do Brasil, deve ser reconhecido
que, diante de eventuais equívocos do legislador que atentem contra os direitos e garantias fundamentais,
convém ao magistrado, no ato da prestação jurisdicional, corrigir tais inconvenientes. Trata-se de medida
destinada à integridade da própria República.

Não se pode perder de vista que, às vezes, o legislador erra. Aliás, não é raro que seja assim
quando é provocado a agir em meio a paixões. Daí a necessidade de o Poder Judiciário conter os erros
provenientes deste contexto. E a idéia de proporcionalidade permite-o, mormente em uma seara tão
delicada do controle social como é a do jus puniendi.

É, então, com base nisto que se pugna pela atividade criativa do juiz, no momento da aplicação da
pena ao autor de crime contra a pessoa idosa, com o objetivo de arrefecer os excessos do Poder
Legislativo. Em nome do princípio da proporcionalidade em sentido estrito e, a fortiori, da própria
dignidade humana, cabe ao magistrado levar em consideração questões como o fato de a vítima conviver
com o autor, em família monoparental.

Nesta esteira, e por fim, impende invocar as lições de Beccaria: “Para que cada pena não seja uma
violência de um ou de muitos contra um cidadão particular, deve ser essencialmente pública, eficaz,
necessária, a mínima das possíveis nas circunstâncias dadas, proporcional aos crimes, ditada pelas
leis.”[33]

Cabe gizar que os termos em que se conclui o presente trabalho não denotam, absolutamente, uma
apologia à desconsideração da gravidade dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. O que se pretende é a
concretização justa (posto que proporcional) da pena, conformando a tutela penal dos interesses difusos
aos reclames de um Estado materialmente Democrático de Direito.

Definitivamente, o castigo não pode superar o crime, sob pena de imperar o arbítrio do Poder
Público sobre o indivíduo; outrossim, a sanção não deve consistir na desguarnição da vítima, caso
contrário o Direito Penal revela-se de todo contraproducente.
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POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO RIO DE JANEIRO: GPAE E UPP - CONTINUIDADE
DESCONTINUADA?

COMMUNITY POLICING IN RIO DE JANEIRO: GPAE AND UPP - CONTINUITY DISCONTINUED?

Daniel Ganem Misse

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar os dois modelos de polícia comunitária implementados em
comunidades carentes do Rio de Janeiro e Niterói entre 2000 e 2010. O primeiro que recebeu o
nome de Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) foi implementado no âmbito
estadual pelo governo de Antony Garotinho (1999-2006) e o último a partir de 2007, conhecido
como Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), no atual governo Sérgio Cabral. Observamos os
resultados obtidos por cada modelo de polícia comunitária quando de sua implementação e
indicamos possíveis respostas para a descontinuidade do modelo dos GPAE’s.
PALAVRAS-CHAVES: Policiamento Comunitário; GPAE; UPP.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze two models of community policing implemented in poor
communities of Rio de Janeiro and Niteroi between 2000 and 2010. The first one called “Cluster
Policing in Special Areas” (GPAE) was implemented during the state government of Antony
Garotinho (1999-2006) and the other from 2007, is known as “Police Peace Units” (UPP) in the
current government of Sergio Cabral. We see the results obtained by each model of community
policing during its deployment and possible responses to indicate the discontinuity of the GPAE’s
model.
KEYWORDS: Community Policing; Gpae; UPP.

INTRODUÇÃO
 
Quando escrevemos nosso primeiro artigo sobre o tema em 2006, como parte de uma pesquisa

realizada junto ao Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado com financiamento da União
Européia, muito se falava do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) no meio
acadêmico, porém a grande imprensa pouco conhecia ou divulgava esse projeto de policiamento
comunitário implantado em algumas comunidades carentes do Rio de Janeiro.

Com o intuito de formar policiais capacitados para implementar esse novo método de
policiamento, ajudamos na elaboração de uma apostila para o curso de formação de policiais. Após isso,
fizemos um breve artigo com o intuito de divulgar os objetivos do policiamento comunitário no Rio de

Janeiro no Congresso Nacional do CONPEDI que ocorreu em outubro de 2007 em Belo Horizonte
[1]

.
Neste novo trabalho temos como objetivo fazer um balanço do policiamento comunitário no Rio

de Janeiro desde então. Para tanto, iremos analisar os dois modelos de polícia comunitária implementados
em comunidades carentes do Rio de Janeiro e Niterói entre 2000 e 2010. O primeiro que recebeu o nome
de Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) foi implementado no âmbito estadual pelo
governo de Antony Garotinho (1999-2006) e o último a partir de 2007, conhecido como Unidades de
Polícia Pacificadora (UPP), no atual governo Sérgio Cabral.

Observaremos os resultados obtidos por cada modelo de polícia comunitária quando de sua
implementação e indicaremos possíveis respostas para a descontinuidade do modelo dos GPAE’s.
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Apresentaremos, portanto, os conceitos de polícia tradicional e comunitária; faremos um breve
histórico do policiamento comunitário no Brasil e no Rio de Janeiro; discutiremos o contexto de criação e
desenvolvimento dos GPAE’s e das UPP’s, bem como suas diferenças; e por fim, proporemos os
principais desafios para a implementação de uma polícia comunitária.

 
1. Polícia Tradicional e Polícia Comunitária: conceitos.
 

Na polícia tradicional, a noção de reatividade está sempre presente. A ostensividade é
proveniente da ação reativa da polícia quando ocorrem ações criminosas, sendo essa atuação sempre
repressiva, utilizando-se do poder de coação do Estado contra os transgressores.

Essa forma de atuação policial está pautada por um distanciamento, ou seja, o policial (homem)
está treinado para atuar distante da comunidade, tendo como instrumento de trabalho o rádio e a viatura
para que se torne possível sua incursão nas localidades às quais seja informado do ato criminoso. Esse
policial e seu treinamento distanciado são expressão de um modelo de atuação policial que não costuma
entender os conflitos através de uma relação mais próxima com a comunidade. A única relação que há
nessa forma de atuação policial é homem-rádio-viatura.

Desta forma, a polícia tradicional baseia-se no tripé: reatividade; ostensividade; e distanciamento
(ou relação rádio-homem-viatura).

A polícia comunitária seria um modelo de policiamento pelo qual as ações da polícia podem ser
desenvolvidas a partir da proximidade com a sociedade e um elo desta com os outros organismos estatais.
Enquanto o policiamento comunitário é caracterizado pela atividade ostensiva da polícia em determinada
comunidade, sendo que nesta atividade o policiamento é exercido à pé, o que diminui a relação de
distanciamento do policial com a comunidade.

 
2. Experiências brasileiras – Reflexões acerca do modelo de policiamento comunitário no contexto
local.

 
No Brasil, há diversas experiências de implementação do que se poderia conceber como polícia

comunitária.
As organizações policiais brasileiras começaram a promover experiências e inovações visando

transformar sua estrutura e funcionamento, bem como sua relação com a sociedade durante a transição
para a democracia, particularmente após a eleição direta dos governadores de estado em 1982.

Em São Paulo, em 1985, durante o governo Franco Montoro, o governo do Estado começou a
criar conselhos comunitários de segurança, existentes até hoje, que se reúnem regularmente e contam com
a participação do delegado responsável pela Polícia Civil, do oficial responsável pela Polícia Militar, e
representantes da comunidade.

Já as primeiras experiências de policiamento comunitário em Belo Horizonte ocorreram, em
alguns bairros da cidade, a partir de 1993. Seus objetivos, contudo, relativos à confiança que a população
tem na polícia e à prevenção e diminuição de crimes não foram alcançados.

Por um lado, isso se deu devido à própria cultura organizacional que, além de privilegiar o
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modelo reativo de polícia, também apresentou resistências ao controle externo e manteve o programa de
policiamento comunitário isolado dentro da organização.

Por outro lado, ocorre também a resistência da população em participar do programa, o que
dificultava a mobilização da comunidade.

De um modo geral, as estratégias comunitárias de policiamento não implicaram alterações mais
significativas da estrutura organizacional ou da mentalidade dos policiais.

No entanto, a prática do policiamento comunitário no Brasil tem-se mostrado presente em pelo
menos 15 dos 26 Estados da Federação Brasileira, sendo eles: Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná,
Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Pará.

Neste sentido, vamos nos ater aqui ao estado do Rio de Janeiro e suas experiências empíricas,
mais especificamente aos casos de Niterói e Copacabana.

 
3. As Experiências do Rio de Janeiro.

 

No Rio de Janeiro, as idéias do policiamento comunitário começaram a ser introduzidas na
polícia militar pelo Cel. PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira, comandante geral da Polícia Militar em
1983-84 e 1991-94, durante o governo Leonel Brizola. Neste período, a Polícia Militar do Rio de Janeiro
produziu um caderno sobre o policiamento comunitário em 1993 (PMRJ 1993) e traduziu para o português
o livro “Policiamento Comunitário: Como Começar” de Trojanowicz.

Uma das primeiras tentativas no Rio de Janeiro de implementação de um modelo de polícia
comunitária foi a criação do Grupamento de Aplicação Prático Escolar – GAPE, entre 1991 e 1994, com a
incumbência de “prover serviços de seguranças pública dentro das comunidades carentes”.

Em 1994-95, a Polícia Militar, em parceria com a organização da sociedade civil Viva Rio,
promoveu uma experiência de policiamento comunitário em Copacabana. O projeto tinha como objetivos
implementar estratégias preventivas, trabalhos informativos e educativos, no sentido de minimizar
situações de risco, informar acerca dos limites da atuação policial e reduzir o medo da população.

Entretanto, as implementações de medidas de policiamento comunitário não chegaram a implicar
alterações mais profundas de um ponto de vista organizacional, ou seja, alterações que ocasionem
mudanças nos modos de concepção da missão policial, das estratégias de trabalho, das relações de
autoridade, definição do ambiente externo à organização etc.

O resultado desse programa em Copacabana acabou tendo um lado positivo
[2]

, pois com o seu
fim, pode-se pela primeira vez pode-se fazer um balanço de uma ação de polícia comunitária no Rio de
Janeiro. As principais conclusões foram de que havia necessidade de maior apoio político (havia
desentendimento entre a prefeitura e o governo do estado), financeiro (baixo investimento na infraestrurura
e déficit de policiais) e logístico (falta de treinamento para que o policial soubesse atuar junto à
comunidade sem se sentir um “relações públicas” e realizando “trabalho de mulher”).

Uma outra tentativa ocorreu em 1999, denominada “Mutirão da Paz”, implementada na favela da
Vila Pereira da Silva, o Pereirão, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, supervisionada pela
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Subsecretaria de Pesquisa e Cidadania.

O projeto “Mutirão” durou dez meses e foi concebido como uma atuação policial que atenderia
às demandas da comunidade local, através da mobilização das Secretarias de Trabalho, Educação, Saúde,
Justiça, Meio Ambiente, Ação Social, Esporte e Lazer, da Defensoria Pública, do DETRAN/RJ
(Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), da FAETEC (Fundação de Amparo à Escola
Técnica), do CCDD (Centro Comunitário de Defesa da Cidadania) e contribuição da sociedade civil (Viva
Rio, Associação de Moradores de Laranjeiras, dentre outros).

Inspirado nesses dois projetos, um outro, com as mesmas características e boa parte dos agentes
que participaram do mutirão, foi implementado em 2000. Denominado GPAE (Grupamento de
Policiamento em Áreas Especiais), foi criado como uma unidade operacional especial da Polícia Militar
pela Resolução SSP nº. 0352 de 5 de julho de 2000. No dia 22 de setembro deste mesmo ano, o
grupamento foi efetivamente implantado nas comunidades do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, conjunto
situado em uma das áreas mais nobres da cidade, entre os bairros de Copacabana, Ipanema e Lagoa.

 
3.1. O Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE).
 

Segundo diretrizes estipuladas pela Polícia Militar, o GPAE seria implementado com base em 7

princípios básicos
[3]

: legalidade e direitos humanos, integração, inteligência, estratégia diferenciada,
prevenção pró-ativa, repressão qualificada e uso seletivo da força.

Esses pressupostos implicam em uma abordagem essencialmente preventiva, uma nova estratégia
para o serviço policial no interior das comunidades, baseada nos princípios do policiamento comunitário
orientado para a administração de problemas.

Devido ao papel central dado à participação comunitária, foi fundado um Conselho de Entidades
e Lideranças Comunitárias para dar suporte ao planejamento de segurança local.

Tendo em vista o caráter inovador desta proposta, a seleção dos soldados, cabos e sargentos
designados para atuar no GPAE teve como principal critério o voluntariado.

Nos meses de julho e agosto de 2000, os policiais do GPAE receberam instruções sobre
legislação, direitos humanos, prática de tiro policial, abordagem de pessoas, edificações e veículos, além
de palestras com lideranças comunitárias locais.

Apesar dos cuidados com o perfil e o treinamento do efetivo, no primeiro ano de atuação do
GPAE no complexo do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, cerca de 70% dos policiais empregados no

grupamento foram transferidos por desvios de conduta
[4]

.

A pronta reação do comando em relação às denúncias de corrupção e violência policial foi
determinante para o aumento da confiança da comunidade na atuação do grupamento. 

Até 2002, segundo a ONG Viva Rio, o GPAE instalado nas comunidades do
Cantagalo/Pavão/Pavãozinho era a única referência desta modalidade de policiamento no Brasil. Neste
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mesmo ano, foram fundados mais três grupamentos: na comunidade do Cavalão, em Niterói; nas
comunidades da Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca, na Tijuca; e na Vila Cruzeiro, na Penha.

Desde a primeira iniciativa, a implantação de todos os GPAEs foi precedida de eventos
conturbados na vida comunitária local. Em maio de 2000, em função da morte de cinco jovens da
comunidade, acusados pela polícia de participação no tráfico, cerca de 100 moradores do
Cantagalo/Pavão/Pavãozinho desceram para protestar nas ruas de Copacabana. Carros e ônibus foram
depredados.

O conflito entre facções rivais durante o primeiro semestre de 2002, resultou na implantação do
GPAE Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca. Em junho do mesmo ano, o episódio da morte do repórter
Tim Lopes, antecipou a instalação de um GPAE na comunidade de Vila Cruzeiro.

Em setembro, moradores do Morro do Cavalão em Niterói bloquearam o túnel que liga os bairros
de Icaraí e São Francisco para protestar contra a morte de um jovem da comunidade, vítima de violência
policial, culminando em mais violência e depredação. Como resultado foi criado um GPAE também para
essa comunidade.

Em comum, as áreas que receberam o GPAE tinham a necessidade emergencial de reduzir os
efeitos da violência armada: uma elevada taxa de homicídios, causando sérios impactos, principalmente,
entre a população jovem local. A estabilidade e a segurança proporcionada pela sua presença, criam

condições para a entrada de projetos sociais e ampliação da infraestrutura urbana local
[5]

.

Na dissertação de mestrado apresentada por Sabrina Souza da Silva
[6]

 observamos um exemplo
de ações do GPAE no Morro do Cavalão (Niterói).

De acordo com relatos colhidos durante a pesquisa, observamos que as ações do GPAE, nem
sempre são interpretadas por moradores da comunidade como uma melhora da qualidade de vida.

Uma das discussões observadas no trabalho de Sabrina Souza da Silva foi em torno da prisão de
um jovem traficante (“X”), considerado perigoso, para os policiais civis e militares que atuam naquela
região.

 Durante uma de suas visitas à comunidade, a pesquisadora constatou que a prisão era
considerada ilegal para o presidente da Associação dos Moradores, pois “X” já teria deixado o trafico há
um ano e estava trabalhando na Segurança do Posto Médico.

Policiais contaram sua versão do caso. Relataram que ele foi preso quando estava jogando
futebol, num campo improvisado, onde fica concentrado um grande número de pessoas. Inclusive foi
necessário atirar para o alto para que a multidão não impedisse a prisão de X.

Os policiais cumpriram uma ordem, porém não levaram em consideração o principal motivo de
sua atuação no local: proteção da população em geral. Tendo em vista que a prisão em flagrante foi num
espaço público, no dia da semana onde o local sempre esteve cheio e desferindo-se tiros.

Então, a discussão acerca dessa atuação policial poderia ser caracterizada pelo emprego de uma
“política do medo”, uma vez que o mandado já tinha sido expedido há três dias e poderia ter sido
executado em outro momento. Percebe-se aí uma relação de força que fica evidente para toda a
comunidade, servindo para mostrar quem realmente tem poder naquele local. Portanto, essa atitude
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repressora, além de ser uma punição para o acusado, também serviria como exemplo para todos os ali
presentes.

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) foi acionado para a ocupação das
comunidades quando da implementação dos GPAE’s e constantemente era chamado de volta para garantir
a permanência dos postos da polícia comunitária, o que gerava muita insegurança nas comunidades.

Entretanto, com o tempo, os projetos de infraestrutura nos locais de implementação dos GPAE’s
não ocorreram na intensidade esperada e a polícia acabou servindo apenas como canal para reclamação

dos moradores e de controle do Estado sem contrapartidas
[7]

.
Segundo o relatório Pró-GPAE produzido pela ONG Viva Rio (2006), a falta de investimento em

infraestrutura (creches, escolas, cursos de formação, urbanização, etc.) nas comunidades atendidas pelos
GPAE’s é apontada como principal reclamação dos moradores. Para ilustrar o problema, na comunidade
do Cantagalo em Copacabana, por exemplo, os moradores diziam ter mais oferta de cursos pelas ONG’s,
como de balé ou música, do que escolas, calçamento e saneamento básico. Já na comunidade do Cavalão
em Niterói havia poucos projetos para os jovens e todos financiados pelo programa Criança Esperança da

Rede Globo a partir de 2001
[8]

.
Havia ainda desentendimento entre a União, o estado e os municípios, na execução de políticas

públicas para as regiões dos GPAE’s o que com o tempo se tornou outro fator para o enfraquecimento
desse projeto de polícia comunitária. A falta de publicidade do programa, bem como a demora em divulgar
e criar de páginas na internet também teve um peso importante na redução dos investimentos. Com isso,
muitas dessas áreas voltaram e ser dominadas pelo tráfico, mesmo ainda possuindo um posto de polícia
comunitária. Entretanto, com o início do governo Sérgio Cabral em 2007 houve mudança no projeto,
ganhando um novo nome: Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s).

 
3.2. As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s).
 
Segundo definição da própria Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de

Janeiro:
 

A Unidade de Policiamento Pacificadora é um novo modelo de Segurança Pública e de
policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao
fortalecimento de políticas sociais nas comunidades. Ao recuperar territórios ocupados
há décadas por traficantes e, recentemente, por milicianos, as UPPs levam a paz às
comunidades do Morro Santa Marta (Botafogo – Zona Sul); Cidade de Deus
(Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste), Morro da
Babilônia e Chapéu Mangueira (Leme – Zona Sul) e Pavão-Pavãozinho/Cantagalo
(Copacabana/Ipanema – Zona Sul). Hoje, as UPPs representam uma importante ‘arma’
do Governo do Estado do Rio e da Secretaria de Segurança para recuperar territórios
perdidos para o tráfico e levar a inclusão social à parcela mais carente da população.
Criadas pela atual gestão da secretaria de Estado de Segurança, as UPPs trabalham com
os princípios da Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária é um conceito e uma
estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de
segurança pública. O governo do Rio está investindo R$ 15 milhões na qualificação da
Academia de Polícia para que, até 2016, sejam formados cerca de 60 mil policiais no
Estado. Até o fim de 2010, 3,5 mil novos policiais serão destinados às Unidades
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Pacificadoras.
[9]

 
Dessa forma, o objetivo das UPP`s é muito parecido com o dos GPAE’s, pois previa a criação de

um policiamento que promovesse a aproximação entre a população e a polícia conjugada com a
implementação de políticas sociais nas comunidades.

Entretanto, ao contrário do GPAE, não prevê a redução do efetivo após a “pacificação” da
comunidade. Também vem sempre junto a implementação de projetos de infraestrutura e integração com a
cidade.

A Unidade de Polícia  Pacificadora Pavão-Pavãozinho/Cantagalo foi inaugurada no dia 23 de
dezembro de 2009, é a quinta UPP e a terceira implantada na Zona Sul do Rio, ao lado da UPP Santa
Marta e da UPP Babilônia/Chapéu Mangueira.

 
Juntas, as três passaram a formar um novo corredor de segurança ao longo da orla, do
Leme à praia de Ipanema. Com um efetivo de 123 homens, a UPP Pavão-
Pavãozinho/Cantagalo é comandada pelo capitão Leonardo Nogueira, oficial com
formação humanista especializado em percussão latina pela Escola de Música Villa-
Lobos. As duas comunidades se localizam no ponto mais nobre do Rio de Janeiro,
entre os bairros de Ipanema e Copacabana e possuem uma das vistas mais privilegiadas
da cidade. Nelas, moram 9.500 pessoas. Indiretamente a UPP Pavão-Pavãozinho /

Cantagalo beneficia mais 3.500 pessoas.
[10]

 
No entanto, apesar de toda a publicidade e informações nos jornais e na internet, pouco se sabe

ainda sobre as UPP’s. Não há relatórios ou estudos oficiais sendo realizados que possam precisar os
resultados dessa nova política.

Com a liberação das estatísticas de homicídios do ano passado (2009) pela Secretaria de

Segurança Pública indicando um aumento em seu número
[11]

, o primeiro desde 2005. Muitas entidades de
defesa dos direitos humanos protestam alegando que isso se deveu às UPP’s, já que as áreas ocupadas
tiveram um aumento no registro dos autos de resistência.

 
3.3. GPAE e UPP - Continuidade Descontinuada?
 
É interessante observamos que embora tanto o GPAE como as UPP’s tenham uma convergência

quanto ao tipo de policiamento utilizado como modelo nas comunidades carentes, têm suas diferenças na
forma de sua execução.

Os GPAE’s assim como as UPP’s dependiam de uma ação do BOPE para que se “pacificasse” a
comunidade antes de sua implementação. Cumprida esta etapa, entrariam em operação os postos da polícia
comunitária. Entretanto, reside aí uma primeira diferença. Enquanto no GPAE o contingente de policiais
que ficariam nas comunidades era reduzido com o tempo, na UPP a previsão é manter alto número de
policiais.

Com o governo Sérgio Cabral surgiu uma absurda diferença admitida pela Secretaria Estadual de
Segurança Pública: “a diferença entre os dois é que o GPAE atua em áreas conflagradas, onde ainda há o
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poder paralelo do tráfico de drogas, tendo, portanto, uma característica operacional. As UPPs são

instaladas depois que a comunidade é pacificada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE)”
[12]

.
Ou seja, fica evidente com essa afirmação que o atual governo criou as UPP’s como estratégia de

marketing para se diferenciar do governo anterior e condenou as comunidades atendidas pelo GPAE a
ficarem em segundo plano sob o poder dos traficantes.

Outra grande diferença entre o GPAE e a UPP é a publicidade que cada um teve. Uma rápida
pesquisa na ferramenta de buscas “Google” demonstra isso. Ao digitarmos a expressão “GPAE” aparecem
63.100 resultados. Já para “Unidade de Polícia Pacificadora” temos 72.800 resultados. Tendo em vista que
esta última é parte de um programa criado há cerca de 2 anos e a primeira já tem pelo menos 10 anos,
podemos validar a hipótese de que a publicidade ajuda a dar legitimidade e verbas ao programa.

Ainda, no plano político, outra importante diferença é a composição de forças entre os três entes
da federação (União, estado e município) na execução de políticas públicas no sentido de realizar obras de
urbanização e infraestrutura em geral, construindo desde elevadores e entradas para o metrô (como no caso
Pavão-Pavãozinho/Cantagalo) até escolas técnicas. Isso antes não ocorria, já que havia disputa política que
impossibilitava investimentos conjuntos.

Nesse sentido, vários estudiosos sobre o tema das polícias comunitárias no Rio de Janeiro
[13]

afirmam que a mudança foi na verdade “política” e que agora contam com maior apoio da grande
imprensa, por isso tendo melhores chances de êxito.

 
4. Considerações Finais.
 

Mesmo sendo consideradas um dos movimentos de reforma mais inovadores das organizações
policiais, as experiências de policiamento comunitário têm sido, muitas vezes, desencorajadas pela
descrença por parte dos policiais de que essa filosofia não teria nada a ver com o trabalho próprio da
polícia que é o de prender bandido.

De acordo com Elenice de Souza (2005), vários seriam os desafios comuns às experiências de
policiamento comunitário no brasil, dentre os quais, destaca:

 
1)                                 A reconstrução da imagem social das instituições policiais em sociedades onde

policiais são associados à ameaça de violência, corrupção e abuso de autoridade
constitui um deles (a prática sistemática e rotineira do policiamento comunitário
estaria intimamente ligada ao processo de reconstrução desta imagem);

2)                                 Conciliar práticas muitas vezes não muito claras e consideradas próprias da polícia
comunitária com a função institucional e constitucional das organizações policiais
(Este dilema possui sua raiz nas diferentes definições e atividades atribuídas à polícia
comunitária, que vão desde práticas de caráter puramente assistenciais a atividades
preventivas convencionais. A diversidade e generalidade dessas atividades acarretam
dificuldades na avaliação de seus impactos na prevenção do crime e na solução de
problemas que afetam determinadas comunidades);
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3)                                 A dimensão política presente na prática do policiamento comunitário. Que grupo de
pessoas este policiamento representa? E com qual finalidade (Estes questionamentos
estão inseridos na participação da comunidade na definição dos objetivos e atividades
a serem desempenhadas pela polícia, seguindo o modelo de policiamento
comunitário);

 
O envolvimento político da comunidade em questões que se refiram a sua própria segurança e

qualidade de vida é determinante nos princípios que dão vida a este modelo de policiamento. Sua
implementação, porém, traz uma série de dilemas de caráter valorativo ou operacional.

Será necessária sempre a presença da comunidade em decisões que envolvam o policiamento
comunitário? Isto pode de fato colaborar para redução ou prevenção da criminalidade? A qual comunidade
de fato o policiamento serve? A qualidade dos serviços que deveriam ser prestados a todos os cidadãos de
forma incondicional está sendo beneficiada por este envolvimento da comunidade com a polícia local?

Podemos concluir, portanto, que todas estas reflexões se fazem necessárias para que membros de
organizações policiais discutam sobre quais são os objetivos pretendidos ao aderirem a essa nova filosofia
de polícia e quais as estratégias mais efetivas poderão ser planejadas para sua consolidação.
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RACIONALIDADE E DIREITO PENAL

RATIONALITY AND PENAL RIGHT

Luziana Barata Dantas

RESUMO
O presente trabalho trata da racionalidade científica, como maneira de pensar, na civilização
ocidental, e da evolução do paradigma científico na modernidade. 
O artigo analisa como se deram as mudanças globais, no interior do paradigma da modernidade,
e como a forma de pensar na sociedade moderna alterou o comportamento do indivíduo e de
suas instituições. 
Verifica o processo de transição em que estamos inseridos e de que forma a construção de uma
nova modernidade influencia o direito penal. 
O direito penal, visto como legislação penal, visa dar respostas ao aumento da criminalidade,
recrudescendo-se. 
No entanto, embora o Estado utilize-se do direito penal para apresentar resultados à sociedade,
seu esforço tem sido inócuo. O que se vê é o aumento da criminalidade, fruto da enorme massa
de excluídos resultante do processo de globalização. 
Por fim, trata-se da expansão do direito penal, o qual é uma violência institucionalizada, e só
deve ser admitido em um Estado Democrático de Direito, quando subsidiário e minimamente
atinja aos direitos fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVES: Racionalidade científica; Modernidade; Pós-modernidade; Globalização;
Direito Penal; Expansão

ABSTRACT
The present work tries the scientific rationality, as way of think, in the western civilization, and of
the evolution of the scientific paradigm in the modernity. 
The article analyzes as gave the global changes, in the interior of the paradigm of the modernity,
and like the form of think of the modern society changed the behavior of the individual and their
institutions. 
It verifies the transition process in which we operate and how the construction of a new
modernity influences the penal right. 
Penal right seen as criminal law, is going to give answers to the increase of the criminality,
intensifying itself. 
However, although the State utilizes itself of the penal right for present results to the society, his
effort has been innocuous. What sees is the increase of the criminality, fruit of the enormous
mass of excluded results from the globalization process. 
Finally, take care-itself of the expansion of the penal right, which is a violence institutionalized,
and should be admitted in a Democratic State of Right, when subsidiary and most minimum
reach to the fundamental rights. 

KEYWORDS: Scientific rationality; Modernity; Postmodernity; Globalization; Penal RIGHT;
Expansion

INTRODUÇÃO

 

Vivemos um tempo de incertezas, insegurança e medo. O projeto da modernidade, da razão científica como mola

propulsora do conhecimento, falhou. Estamos em uma nova era, na qual outro paradigma se constrói. Mas que futuro nos espera?

Quais as bases da segurança e do direito sob essa nova perspectiva? Como o Direito penal, como o maior mecanismo de controle

social, tem se portado frente a essas mudanças?
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Este momento que vivenciamos e que nos remete a uma transição paradigmática tem expandido a força do direito penal,

mas será esse o caminho para enfrentarmos os riscos de uma sociedade globalizada?

Ainda não há respostas a tais questionamentos, o que se pode é trazê-los à baila para que se reflita sobre eles. Deve-se,

então, refletir sobre as mudanças ocorridas dentro do paradigma da modernidade e que tem afetado, sobremaneira, o direito penal e

a forma como este vem sendo utilizado pelo poder estatal.

O modo de pensar da racionalidade científica não mais atende às situações que emergem no seio desta sociedade

globalizada, pois o próprio papel do Estado passa a ser questionado.

O medo criado no interior da modernidade tem fortalecido a repressão do Estado. O direito penal, assim, cresce e se torna

cada vez mais robusto, tutelando o perigo e o risco, imanentes à sociedade construída no processo de globalização.

Ao presente artigo cumpre analisar como se deram essas mencionadas mudanças globais e como a forma de pensar na

sociedade moderna alterou o comportamento do indivíduo e de suas instituições.

Neste passo, verificaremos o processo de transição em que estamos inseridos e de que forma a construção de uma nova

modernidade pode influenciar o direito penal.

Visamos, assim, apontar um direcionamento, algo que nos guie no obscuro caminho das mudanças que os operadores do

direito penal tem enfrentado em face da construção de um outro paradigma.

 

1.             RACIONALIDADE CIENTÍFICA[1]
 

Na idade média, a racionalidade, vista aqui como a maneira de se entender o mundo, era religiosa e metafísica. As

explicações para se conhecer a realidade e as coisas nela existentes eram baseadas no etéreo, estavam fora e acima dos homens.

A transição desta era para a modernidade ocorreu a partir da revolução científica do século XVI, sendo desenvolvida, no

século seguinte, com o domínio das ciências naturais. Já no século XIX este modelo científico se alastrou para abranger as ciências

sociais.

A modernidade nasceu com a promessa de respostas às dúvidas humanas, de uma repartição mais igualitária das riquezas

produzidas, de diminuição das diferenças de classe. O progresso técnico e científico abriria as portas para o progresso social.

O paradigma científico pautou o conhecimento a partir de seus princípios epistemológicos e de suas regras

metodológicas. “É esta a sua característica fundamental e a que melhor simboliza a ruptura do novo paradigma científico que os que

o precedem. Está consubstanciada, com crescente definição, na teoria heliocêntrica do movimento dos planetas de Copérnico, nas

leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a queda dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de

Newton e, finalmente, na consciência filosófica que lhe conferem Bacon e Descartes.”[2]
Essa nova racionalidade do mundo ocidental procurou a separação entre o homem e a natureza, firmando-se com a idéia

de progresso . Assim, a razão iluminista, de ordem mecanicista (baseada na mecânica de Newton), procurou controlar as forças

naturais através das ciências.

Descartes propôs uma tarefa original ao homem: dominar a natureza.[3] A natureza, no paradigma científico, passou a

ser vista de forma matemática. Desse modo, “conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar as relações

sistemáticas entre o que se separou”.[4] O conhecimento, assim, tornou-se compartimentado, separando-se as partes do todo.

As ciências naturais espraiaram-se às ciências sociais, condensando no positivismo, iniciado no sec. XVIII, o

racionalismo cartesiano e o empirismo baconiano. Portanto, para o pensamento da época, por maiores que fossem as diferenças

entre os fenômenos da natureza e os fenômenos sociais, sempre seria possível estudar os últimos como se fossem os primeiros.[5]
Essa feição natural dada às ciências sociais estendeu-se ao direito. O comportamento social, assim, passou a ser regulado
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por regras rígidas, quase matemáticas, não se considerando as mudanças que já ocorriam no seio da própria modernidade.

 

1.1          Modernidade[6]
 

O surgimento da modernidade ocorreu “em meio à ruptura e colapso do mundo ordenado de modo divino, que não

conhecia a necessidade nem o acaso, um mundo que apenas era sem pensar jamais em como ser”.[7] 

A modernidade científica pode ser identificada pelo pensamento que nega qualquer outro que não esteja apoiado nos

métodos de investigação e na concepção técnico científica, por ela implementada.

No entanto, este conhecimento do homem sobre a natureza foi particionado, quantificado matematicamente. Esta visão de

mundo, sem que se tenha em mente o todo, mas apenas o desenvolvimento das partes independentes e dissociadas, como se o

mundo e a sociedade fossem uma grande máquina, fez com que o homem não voltasse o olhar para dentro de si e não observasse o

mundo como um todo integrado. 

Então, este estado de coisas que se solidificava, começou a ruir. A ciência já não era mais capaz de explicar todas as

coisas, passando-se à crítica no interior da própria modernidade, sobre ela mesma.

O primeiro rombo no paradigma da ciência moderna foi construído por Einsten, com o pensamento da relatividade da

simultaneidade.[8] “Esta teoria veio revolucionar as nossas concepções de espaço e de tempo. Não havendo simultaneidade

universal, o tempo e o espaço absolutos de Newton deixam de existir.”[9] Essas inovações teóricas vieram propiciar uma profunda

reflexão epistemológica sobre o conhecimento científico.

 

1.2. Pós-modernidade[10]
   

Em Einstein tem-se o marco do rompimento do domínio das ciências naturais, do paradigma científico. Einstein

relativizou o rigor das leis de Newton, inaugurando, dessa forma, o desenho de um novo paradigma.

Ivanilson Paulo Corrêa Raiol observa que “com Einstein e suas teorias, como a da Relatividade, as certezas de um mundo

ordenado passavam a ser questionadas; noções como espaço, tempo e massa começaram a ser vistas como dependentes e sob a

perspectiva do homem (observador), mostrando que a dinâmica de Newton não podia mais prevalecer, diante das equações de uma

nova ciência que surgia, a mecânica quântica.”[11]
A partir deste desenvolvimento das ciências e de inovações técnicas surge uma profunda reflexão sobre o conhecimento

científico até então desenvolvido. “Duas características, no entanto, fazem nossa situação – nossa forma de modernidade – nova e

diferente. A primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da antiga ilusão moderna: da crença de que há um fim do caminho em

que andamos, um telos alcançável da mudança histórica, um estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no

próximo milênio, algum tipo de sociedade boa, de sociedade justa e sem conflitos em todos ou em alguns aspectos postulados: do

firme equilíbrio entre oferta e procura e a satisfação de todas as necessidades; (...); A segunda mudança é a desregulamentação e a

privatização das tarefas e deveres modernizantes.”[12]
 O colapso, mencionado por Bauman, pode ser observado no que se refere à saúde dos seres humanos que se encontra

ameaçada pela poluição, pela violência crescente, pela ameaça nuclear, ou seja, todo o desenvolvimento das ciências gerou, sob o

ponto de vista mecanicista, profunda destruição da espécie humana.

Assim, o cientificismo e o racionalismo impregnaram o modo de pensar ocidental e suas atividades, mas a fuga do que é

intuitivo tem levado à própria destruição da espécie humana. Sob este enfoque, a ciência não cumpre seu papel mais importante que

é dar suporte à preservação da humanidade.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1588



O novo paradigma que se constrói não é mais apenas científico, pois o paradigma da modernidade foi desenvolvido

dentro desta perspectiva e não se sustentou. Este novo paradigma, como afirma Boaventura de Sousa Santos[13], está buscando

uma vida social mais decente.[14]
Como bem ressalta Capra “a física moderna pode mostrar às outras ciências que o pensamento científico não tem que ser

necessariamente reducionista e mecanicista, que as concepções holísticas e ecológicas também são cientificamente válidas.”[15]
A nova modernidade que se apresenta hoje, chamada por Bauman de “modernidade líquida”[16], e por Beck de

“modernização reflexiva”[17], é fruto de um processo reflexivo do próprio projeto da modernização, no qual a era moderna “volta-

se para si em busca de respostas alternativas ao paradigma dominante.”[18] 

Um importante passo epistemológico, no caminho da apresentação de um novo paradigma, é a superação da dicotomia

ciências naturais versus ciências sociais.

Os fenômenos naturais passam, na nova modernidade, a serem estudados como fenômenos sociais. “A transformação da

natureza num artefato global, graças à imprudente produção-destruição tecnológica, e a crítica epistemológica do etnocentrismo e

androcentrismo da ciência moderna, convergem na conclusão de que a natureza é a segunda natureza da sociedade e que,

inversamente, não há uma natureza humana porque toda natureza é humana. Assim sendo, todo conhecimento científico-natural é

científico social.”[19]
Na transição paradigmática hoje enfrentada, o modelo humanístico pede passagem às ciências, e o conhecimento passa a

necessitar de uma reflexão global de mundo.

 

1.3. Globalização[20]
 

Uma das conseqüências da modernidade é o processo de globalização - os avanços tecnológicos e científicos permitiram

uma maior aproximação entre as diversas partes do globo - “tanto em sua extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as

transformações envolvidas na modernização são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos

precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo; em

termos intensionais elas vieram a alterar algumas das mais íntimas e pessoais características de nossa existência cotidiana.”[21]
Embora haja provocado um intenso impacto político e cultural, é sobre a economia que o processo global espraia seus

maiores efeitos. Tal processo gerou profundas desigualdades econômicas entre as nações e no interior de cada uma delas.

A globalização criou mercados livres e globais sem o controle estatal. A força de empresas transnacionais, com capital

muitas vezes maior do que o dos Estados, flexibilizou as fronteiras e gerou extrema instabilidade econômica, acelerando o aumento

da pobreza mundial.

Os efeitos negativos da globalização afetam àqueles que menos dela se beneficiam. “Daí provém a crescente polarização

de pontos de vista a seu respeito, entre os que estão potencialmente protegidos contra seus efeitos negativos – os empresários, que

podem reduzir seus custos utilizando mão-de-obra barata de outros países, os profissionais da alta tecnologia e os formados em

curso de educação superior, que podem conseguir trabalho em qualquer economia de mercado de alta renda – e os que não

estão.”[22]
  Na esteira do aumento da pobreza e das diferenças sociais, cresceu assustadoramente a violência, o medo e a

insegurança. O Estado, em contrapartida, buscando responder aos anseios da sociedade por proteção, procura a solução, a primeira

vista mais adequada, qual seja: punir. “De fato, a recusa a participar do jogo nas novas regras globais é o crime a ser mais

impiedosamente punido, crime que o poder do estado, preso ao solo por sua própria soberania territorialmente definida, deve

impedir-se de cometer e evitar a qualquer custo.”[23]
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2. RACIONALIDADE E DIREITO PENAL

 

Ao direito moderno foi atribuída a tarefa de assegurar a ordem exigida pela evolução do capitalismo. “Para desempenhar

essa função, o direito moderno teve que se submeter à racionalidade cognitivo-instrumental da ciência moderna e tornar-se ele

próprio científico.”[24]
Na modernidade, o direito fincou suas bases sobre o positivismo que “é a consciência filosófica do conhecimento-

regulação. É uma ordem filosófica da ordem sobre o caos tanto na natureza como na sociedade. A ordem é uma regularidade, lógica

e empiricamente estabelecida através de um conhecimento sistemático.”[25]
Assim, “a dominação jurídica racional é legitimada pelo sistema racional de leis universais e abstratas, emanadas do

Estado, que presidem a uma administração burocrática e profissional, e que são aplicadas a toda a sociedade por um tipo de justiça

baseado numa racionalidade lógico formal.”[26]
No afã de se atribuir ao direito cientificidade, Hans Kelsen[27] desenvolveu a Teoria Pura do Direito, na qual propôs

garantir um conhecimento dirigido ao direito e excluir deste conhecimento tudo que não se podia determinar como direito.

O direito como ciência, estudado como relação de causa e efeito, passou, porém, a não mais responder aos anseios de

uma sociedade em que o processo de modernização tornava-se reflexivo[28], questionando-se a si próprio, sem encontrar nas

ciências as respostas que buscava.

É nas vetustas bases de um direito positivo que ainda hoje se procura responder às relações sociais e em que se pretende

combater a criminalidade. Vê-se que a insegurança gerada no interior do projeto da racionalidade não mais pode ser combatida nos

moldes em que este foi desenvolvido. A racionalidade cognitiva já não atende aos efeitos produzidos pela sociedade globalizada.

 Como salienta Ivanilson Raiol, “o direito penal, entendido como legislação penal, e seu sistema de interpretação, não

pode ser colocado à parte, intangível, absoluto, fora da vida dos homens, indiferente às mudanças naturais e metodológicas

ocorridas no processo de conhecimento das coisas.”[29]
Dentre as conseqüências da globalização – como, v.g., o impacto político, cultural e tecnológico – a insegurança é a que

está mais diretamente afeta ao incremento do direito penal, nas bases da “lei e ordem”. Zygmunt Bauman destaca que “a

insegurança afeta a todos nós, imersos que estamos num mundo fluido e imprevisível de desregulamentação, flexibilidade,

competitividade e incerteza, mas cada um de nós sofre a ansiedade por conta própria, com problema privado, como resultado de

falhas pessoais e como desafio ao nosso savoir faire e à nossa agilidade.”[30]
No entanto, a questão é muito maior do que parece. Não se trata apenas de um produto da “individualização

forçada”,[31] mas diz respeito à perda de soberania do Estado num mundo globalizado.

O movimento da globalização produziu um capital tecnológico muito maior do que se poderia supor. Essa transformação

fez com que no interior do processo de transição da modernidade fosse gerada uma força superior à conhecida soberania estatal. As

empresas que detém o capital tecnológico superaram, em termos econômicos e muitas vezes culturais, as forças estatais de controle.

Porém, essa mesma tecnologia e cientificismo criam uma enorme margem de excluídos, cumprindo ao Estado o papel de

mantê-los “controlados”. Frisa Bauman que “não foi mera coincidência que (segundo Hughes Lagrange) o pânico de segurança”

mais espetacular e os alarmes mais clamorosos sobre aumento da criminalidade, acompanhados de ações ostensivamente duras dos

governos e manifestadas, entre outras maneiras, no rápido crescimento da população carcerária (a “substituição do Estado social

pelo estado prisional”, como diz Lagrange), tenham ocorrido desde meados da década de 1960 nos países com serviços sociais

menos desenvolvidos (como Espanha, Portugal e Grécia) e naqueles em que a previdência social estava drasticamente reduzida

(como Estados Unidos e a Grã-Bretanha).”[32]  
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Faltando ao Estado o desenvolvimento de políticas públicas, sobra a força do Direito Penal. “O lema “lei e ordem”, cada

vez mais reduzido à promessa de grande, talvez a maior, bandeira nos manifestos políticos e nas campanhas eleitorais, enquanto a

exibição de ameaças à segurança pessoal se tornou um grande, talvez o maior, trunfo na guerra de audiência de comunicação de

massa, reabastecendo constantemente o capital do medo e ampliando ainda mais o sucesso de seu marketing quanto de seu uso

político.”[33]
 

2.1. Expansão do Direito Penal

 

A sociedade pós-moderna atribui aos atos indesejados a condição de crime, e cada vez mais procura punir esses crimes

com pena restritiva de liberdade. Desse modo, “cresce rapidamente em quase todos os países o número de pessoas na prisão ou que

esperam prováveis sentenças de prisão.”[34]
  O objetivo da prisão na nova modernidade é, sobretudo, manter os “estranhos”[35] afastados, visando, desse modo, o

Estado, conferir segurança à população.

Quanto ao incremento das políticas de confinamento, ressalte-se o que afirma Bauman: “os cuidados com o “Estado

ordeiro”, outrora uma tarefa complexa e intrincada que refletia as variadas ambições e a ampla e multifacetada soberania do Estado,

tendem a reduzir-se conseqüentemente à tarefa de combate ao crime”.[36]
Em face dos novos riscos que surgiram na sociedade pós-moderna, o direito penal passou a apresentar respostas e criar

novos delitos que correspondessem à sociedade de risco[37] e que fossem, em tese, capazes de proteger novos valores surgidos a

partir da evolução gerada pela globalização.

Diferente das sociedades de classe que tinham como referência de sua dinâmica de desenvolvimento o ideal de

igualdade, a sociedade de risco tem sua base no ideal de segurança.[38] Porém, o crescimento do direito penal buscando

“proteger” o corpo social dos novos riscos criados pela globalização veio acompanhado da perda de direitos e garantias.

É certo que a globalização fez surgir a necessidade de proteção de novos bens e valores outrora não imaginados, “mas

isto não quer dizer que os remédios sejam sempre os adequados e proporcionais, nem que atingem onde é preciso, nem que

necessariamente tenham que passar pelo direito penal.”[39]
 Pode-se afirmar que esta expansão se deu em dois níveis no plano horizontal com o recrudescimento de penas já

existentes e no plano vertical com o aumento dos tipos penais com o fim de “cobrir” cada vez mais os eventos sociais gerados pelos

efeitos da globalização.

Destarte, vê-se que, embora o surgimento de novas situações arriscadas criadas pelo avanço da tecnologia e pelo

processo globalizador, faça crescer a demanda por segurança, isto não justifica que se recorra ao direito penal.

O Direito Penal é uma violência institucionalizada, e só é admitido em um Estado Democrático de Direito, no qual as

garantias fundamentais devem ser respeitadas, quando é subsidiário e minimamente atinge aos direitos fundamentais.

O Estado Democrático de Direito é o modelo de estrutura estatal garantidor da realização efetiva dos direitos

fundamentais, seja na sua forma negativa - limitação do Estado em face das liberdades humanas – seja em sua forma positiva,

realizando direitos sociais, através da implementação de políticas públicas.

Portanto, em um Estado de Direito, verdadeiramente democrático, o direito penal deve ser a última ratio na “solução” de

conflitos sociais, pois ele implica limitação aos direitos fundamentais reconhecidos por este Estado.

 

CONCLUSÃO
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A era moderna apoiou-se nas ciências, no modo de pensamento mecanicista newtoniano, para a explicação das coisas do

mundo, porém, os efeitos gerados no interior da modernidade, dentre eles a globalização, superaram as pretensões científicas e

geraram conseqüências, as quais as ciências não conseguiram dominar.

Diante da evolução do paradigma da pós-modernidade, o direito positivo – constituído nas bases do paradigma da

modernidade científica – não satisfez aos anseios da sociedade de risco, pois não foi possível controlar a insegurança, o medo e os

perigos que se deram no seio desta sociedade.

O direito penal, compreendido como legislação penal, ainda hoje sustenta-se na pretensão de ser científico e desse modo

dar respostas ao aumento da criminalidade, recrudescendo-se.

No entanto, embora o Estado se utilize desse mecanismo para apresentar resultados satisfatórios à sociedade, que clama

por segurança, seu esforço tem sido inócuo. O que se vê é o aumento da criminalidade, fruto da enorme massa de excluídos

resultantes do processo de globalização.

A aparência de que algo foi feito é o que faz do direito penal um mecanismo sedutor a ser utilizado pelo poder estatal,

cuja soberania encontra-se questionada pela força das grandes empresas mundiais.

O Estado a serviço do poder econômico das transnacionais, visando “controlar” aquele que se encontra excluído do

processo globalizador, tem no direito penal a forma mais “fácil” de manter o controle.

Entretanto, na transição paradigmática hoje enfrentada, o direito penal não se sustenta mais sob bases científicas, pois o

conhecimento passa a necessitar de uma reflexão humanística.

A expansão do direito penal gerou a perda de direitos e garantias, incompatíveis com o modelo de Estado Democrático de

Direito. Desse modo, deve-se pensar um direito penal consentâneo com a evolução da racionalidade e com a construção de um novo

paradigma, não mais assentado apenas nas ciências. Um direito penal mais humano, que vise, sobretudo, uma vida social mais

decente.
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TRABALHO E CRIMINALIZAÇÃO NO POLÍGONO DA MACONHA DO BRASIL 

WORK AND CRIMINALIZATION IN POLÍGONO DA MACONHA FROM BRASIL

Cleuton César Ripol De Freitas
Erika Macedo Moreira

RESUMO
O texto problematiza a prisão do trabalhador rural no cultivo da maconha enquanto traficante. A
partir das leituras sobre as origens do proibicionismo, das transformações no mundo do trabalho
e da criminologia crítica, analisamos as condições objetivas e subjetivas que favoreceram a
consolidação do cultivo da maconha na região do SMSF em escala comercial, considerando a
trajetória de minorias étnicas e sociais como as comunidades indígenas e quilombolas e de
trabalhadores rurais, na luta pela garantia de acesso a terra e aos meios de produção em
contraposição a política restrita de combate às drogas.
PALAVRAS-CHAVES: Política de drogas, criminalização, comunidades rurais

ABSTRACT
This text is a problematization of the penal treatment to rural workers involved in the cannabis
crops. We are analizing the drug war policies to search a comprehensive approach on the
objective and subjective conditions of rural workers, coopted by the commercial illicit drug crops
in the Submédio São Francisco (SMSF) region. The hypothesis that we sustain is that is possible
to generate a new kind of policies directed to rural workers that plant cannabis. We did it
analyzing the basements of prohibitionist policies and the pre conditions that enable a
commercial cannabis crops in that region.
KEYWORDS: Drug war, criminalization, rural workes

BREVES NOTAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO TERRITÓRIO

No Submédio do Rio São Francisco (SMSF), território conhecido pela grande mídia como o Polígono da Maconha do

Brasil, localizado especialmente no sertão da Bahia e de Pernambuco, o acesso ao trabalho no cultivo da maconha, representa para a

população local, mais uma das múltiplas formas de trabalho precarizado – embora, na maioria dos casos, os trabalhadores rurais

tenham consciência de que estão vendendo sua força de trabalho no mercado ilegal, e que, por conseqüência, podem ser presos,

uma vez que a letra da lei determina a prisão por tráfico daqueles que plantam maconha, substância qualificada como ilícita (SQI).

O SMSF constitui parcela significativa do rio São Francisco, abrangendo o sertão da caatinga dos estados da Bahia,

Pernambuco, Alagoas e Sergipe[1], sendo a nascente do rio São Francisco localizado na Serra da Canastra, em Minas Gerais; indo

desaguar no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas.

Para SCOTT[2] a região nordeste foi dividida em sub-regiões como uma estratégia de rearticulação dos poderes locais,

baseada na expansão da política energética (construção de barragem) e agrícola (a partir dos projetos de irrigação). O São Francisco

adquiriu projeção nacional ao se reconhecer sua localização como central e estratégica para o desenvolvimento de uma agricultura

irrigada e para a geração de energia[3].

Entretanto, a estratégia de desenvolvimento social local foi paulatinamente substituída por um modelo de mercado voltado

para a exportação. Para SILVA a criação da CODEVASF elucida bem a mudança da política: Sua atuação deveria dar preferência

ao atendimento dos empresários rurais em detrimento à colonização. Desaparecia assim, a prioridade ao desenvolvimento social, e

inicia-se a promoção da acumulação de capital com as empresas rurais do submédio[4]. Segundo Chilcote, a reestruturação

produtiva do campo foi estimulada pelo Estado e pela acumulação mercantil da produção manufatureira do período colonial, mas

que pelo processo histórico da estrutura de poder, seguiu caminhos distintos nas referidas cidades[5].
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Apesar da reestruturação produtiva do campo, é certo que no sertão predominaram as formas de produção não capitalista de

trabalho familiar como os pequenos proprietários, os meeiros e os pequenos arrendatários. Mas é certo também que o modelo de

desenvolvimento e de intervenção na reestruturação produtiva do campo, adotada pelo Estado Brasileiro, fortaleceu o poder local

(com estreitas ligações nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) e a posição periférica do país, fornecedora de matéria prima,

diante da economia que se mundializava.

A tríplice aliança entre capital estatal, capital da burguesia nacional e capital internacional promoveu a modernização

conservadora do campo, mantendo os incentivos fiscais e os créditos rurais voltados para a mecanização e desenvolvimento

tecnológico das grandes propriedades rurais e a indústria agrária, em detrimento da população rural empobrecida.

Desta forma, através desse rápido percurso às fontes que retrataram o processo histórico de ocupação e desenvolvimento

econômico, social e político da região do SMSF, cumprimos o objetivo de apresentar o contexto histórico para perceber como a

comunidade rural sempre esteve relegada à própria sorte: como uma minoria de poderosos, com privilégios e posição, manteve-se

insensível a realidade de uma ampla maioria, para valer-nos de expressão de Raimundo Faoro[6].

O SMSF voltou a adquirir importância, especialmente para a Política de Segurança Nacional, quando o Brasil foi

denunciado na ONU, não apenas como país de trânsito de substância entorpecente, mas também de produção. Tal constatação veio a

indicar a região como pólo produtor brasileiro de maconha, fazendo com que o Estado orquestrasse uma intervenção, coordenando

a política repressiva de erradicação da substância qualificada como ilícita com políticas sociais, através da reforma agrária.

A origem da produção da maconha remonta a década de 1950, conforme RIBEIRO[7]: aparece em escala de subsistência,

de produção esparsa para fins terapêuticos, fato inclusive reconhecido pelas autoridades públicas da região. Entre elas o

Superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, Wilson Damásio, afirmou ter conhecimento do plantio da maconha na região

desde a década de 1970, quando realizou o primeiro sobrevôo na área, embora de baixa produção.

            De fato, a presença do cultivo da maconha enquanto um valor tradicional aparece apenas de forma sutil, incipiente no

decorrer das entrevistas realizadas, sendo, portanto um objeto de difícil comprovação. Embora seja de se considerar o valor

tradicional da cachaça com raiz de maconha para dores na coluna, segundo afirmou o representante do Ministério Público de

Cabrobó[8].

            O reconhecimento da escala agroindustrial da agricultura do ilícito e a consolidação da produção, na década de 1980, está

associada a uma série de fatores e acontecimentos na região, como a localização geográfica e a quantidade de sol que recebe durante

o dia, a proximidade da água, o histórico de violência - principalmente devido às guerras de família e disputas dos clãs, a crise da

cebola e do algodão, o escândalo da mandioca, o nepotismo, as injustiças da justiça, a própria política repressora do Estado, enfim,

um conjunto de fatores propiciou um terreno fértil para sua expansão.

            Para o Delegado da Polícia Federal da Superintendência de Salgueiro/ PE[9], a disputa pela hegemonia da produção, é mais

um aspecto para possibilitar a capitalização, a fim de garantir a defesa da família. Para o Delegado de Floresta, o poder de fogo das

famílias, especialmente na região de Cabrobó e Belém do São Francisco, se dá de forma similar às estratégias de guerilha de

Lampião[10].

            Entretanto, para Rivane Arantes, advogada do GAJOP (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares), utilizar

hoje as guerras de família como justificativa para a violência representa quase um grande mito, um pano de fundo para ofuscar a

violência, a ausência do Estado, ou ao contrário, a presença forte do Estado, não para proteger as pessoas, mas para gerar uma

violência institucionalizada[11].

            Para Damiana Santos de Lima, representante da CPT (Comissão Pastoral da Terra) em Floresta, os efeitos da cultura da

violência se fazem sentir ainda hoje, especialmente pela lei do silêncio. Com o medo das famílias Novaes e Ferraz o povo se afastou

de qualquer acontecimento na cidade, não comenta e não se envolve com nada[12].
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            A institucionalização e delimitação da região como o Polígono da Maconha pelo governo, se dá pela necessidade de dar

visibilidade ao Estado enquanto resposta eficaz a denúncia feita através de relatoria à ONU da produção no país. Para Roberto do

CIMI (Centro Indigenista Missionário), o plantio é largo e esparso, por isso o combate é ineficiente: vai do município de Custódia

até Petrolina, no mínimo 400 km de produção, além das ilhas do São Francisco que vão desde Sergipe e vai cortando a Bahia.

Segundo o Superintende da Polícia Federal de Pernambuco[13], a produção do Polígono abastece o mercado consumidor das

capitais nordestinas, sendo o restante do país abastecido pela maconha do Paraguai ou de outros centros produtores do Brasil, como

o Mato Grosso do Sul. Para o tenente da 2ª seção da polícia militar, a chegada da maconha prensada na região (diferente do fumo

solto produzido no Polígono) é um indício que o combate na região está sendo eficaz.

 

SUJEITOS À PRISÃO: O DISCURSO JUDICIAL E OS TRABALHADORES RURAIS NO POLÍGONO DA MACONHA
 

            Na era da afirmação e busca pela concretização dos Direitos Humanos, diversas organizações da sociedade civil vêem

promovendo críticas a forma de atuação do Poder Judiciário, cuja função, ao contrário de esclarecer o direito e garantir sua

aplicação justa, acaba por reproduzir uma apreciação afastada do bem comum e do interesse social, demonstrando uma postura

bastante conservadora, com conseqüências graves para as pessoas[14].

Entretanto, conforme alerta Mariana Trotta: não podemos falar da existência de uma única e homogênea ideologia dentro

dos tribunais, uma vez que cada juiz está permeado pela sua materialidade social e seus anseios de classe[15]. Assim,

considerando o processo de formação dos cursos de direito e os meios para recrutamento da carreira (as escolas de magistratura,

p.e), podemos dizer que existem dois grupos de magistrados: um que confunde a noção de direito e justiça, a partir de uma moral

universal, e um outro que parte da diversidade humana e moral[16].

           
Nas constituições latino-americanas tem-se dado acentuada atenção à consagração de direitos e garantias, mas
pouca às instituições que devem torna-los efetivos e, em particular, ao Poder Judiciário. Em alguns casos parece
esquecer-se de que uma Constituição pode, inclusive, carecer da “parte dogmática” e nem por isso deixar de ser
uma Constituição, mas jamais poderá carecer da parte institucional, porque esta diz respeito à sua essência. Os
próprios movimentos populares progressistas de nossa região incorreram no erro de procurar alcançar o poder
exclusivamente para exercê-lo desperdiçando a oportunidade de racionalizá-lo. Estes erros tiveram um preço muito
alto, em todos os sentidos[17].

 

            Refletindo sobre a prática dos magistrados, José Eduardo de Farias reconhece que a maioria dos juízes mantêm uma postura

interpretativa tradicional, de caráter basicamente exegético, enquanto uma minoria optou por uma hermenêutica heterodoxa, ou

seja, crítica, politizada e com grande sensibilidade social[18].

            A chamada crise do judiciário, portanto, inexoravelmente, passa pela falta de sintonia dos magistrados em lidar com

problemas, cada vez mais de caráter político, uma vez que o juiz tem de fazer escolhas entre normas e argumentos, igualmente

protegidos pelo direito.

            Assim, a decisão do juiz, que é permeada pelas suas condições de vida, sua origem e formação cultural e acadêmica; será

responsável pela continuidade do processo de elaboração de normas, não o começo de criação da norma jurídica, criando regras

específicas para os conflitos jurisdicionalizados.

            Mesmo Hans Kelsen, cuja cientificidade postulava o caráter racional, neutro e puro do direito, desprezando os aspectos da

esfera política e subjetiva do direito; reconheceu que os juízes, ao interpretarem a norma geral e abstrata (criando uma norma

individual ou geral), possuem certa discricionariedade diante das opções expressas no texto normativo[19]. Assim, no momento da

escolha existe uma valoração, que é feita a partir do entendimento pessoal do juiz sobre justiça, desigualdade social ou qualquer

determinada situação[20].
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            Analisando a legislação de combate às drogas e a legislação subsidiária, percebemos que, tanto o Juiz como o Ministério

Público, poderiam reconhecer a situação diferenciada existente entre os trabalhadores rurais e os reais donos da produção, e não

classificar os primeiros ao pé da letra como traficantes.

Entretanto, o senso comum que orienta as práticas destes agentes, direciona o pensamento para o desprezo à teoria da

culpabilidade, à conduta social, à personalidade, aos motivos, aos antecedentes, às circunstâncias e à própria conseqüência da ação.

Permeados pela cultura da violência e pelo pacto da grande mídia de construção e manipulação do medo, os magistrados

reproduzem os estímulos e reafirmam os estereótipos criados.

            O homem e sua existência social concreta – os valores sociais e culturais e os interesses preponderantes - estão no centro da

experiência jurídica-penal, principalmente no juízo da culpabilidade, cuja essência é a reprovabilidade - ou seja, quando se espera do

agente um outro tipo de atitude. É uma ponderação de bens jurídicos em conflito. Ela parte da consideração, em termos concretos, da

experiência social dos suspeitos e das oportunidades que lhes foram dadas, correlacionando sua própria responsabilidade a uma

responsabilidade geral do Estado que vai lhe impor uma pena.

A lei é genérica e abstrata, porém a aplicação da pena está diretamente relacionada a concretude do crime, a gravidade do

dano social gerado pela ação ou omissão, as conseqüências do ato e, principalmente a culpa do agente. Será o dano social causado

pelos trabalhadores presos nas roças maior do que os efeitos das próprias políticas exclusivas de erradicação e repressão?

No momento da aplicação da lei deve-se considerar uma série de elementos alheios ao aspecto literal para a fixação da

vontade objetiva que a norma apresenta. A sentença condenatória não pode ser apenas legalmente correta e socialmente desastrosa.

Assim, se o objetivo da norma é tutelar a saúde pública, será a prisão do trabalhador rural o meio mais eficaz? As

condições de sobrevivência naquela região fazem com que haja um exército de excluídos a serviço do narcoagronegócio.

Não se pode reprimir com um ‘desastre’ o que a lei em tese, considera ofensivo, mas que a comunidade afetada, em

concreto, reputa inofensivo. A norma é estável, porém a flexibilidade do direito é responsável pela sua validade social. O Estado ao

promover sua atividade persecutória, não pode gerar mais danos do que os gerados pela ocorrência em si do objeto que persegue.

            Desta forma, a partir da análise dos processos judiciais em andamento nas comarcas de Petrolina, Cabrobó e Salgueiro,

identificamos duas questões fundamentais para serem consideradas no momento do julgamento: a ação policial que dá origem ao

processo judicial (flagrante) e as condições subjetivas e objetivas que levam os trabalhadores ao cultivo (os aspectos sociais, nem as

condições de trabalho aparecem nos processos).

            Dentre as três comarcas visitadas, Cabrobó merece uma atenção maior, pois representa uma dimensão do conflito bastante

diferenciada das comarcas de Petrolina e Salgueiro: primeiro pela situação periférica na geopolítica do desenvolvimento econômico

e social (Petrolina, cidade grande, Salgueiro médio porte, Cabrobó, interior, cidade que começa e termina na mesma rua), segundo,

porque está à margem do Rio São Francisco, cujas ilhotas abrigão a produção da região. Para não falar dos diferentes níveis de

conflitos com o povo Truká, que passa pela questão da retomada de terras e a perseguição política e criminal as lideranças.

            A comarca de Cabrobó foi criada em 1801, sendo que o primeiro processo criminal vem aparecer em 1877, segundo consta

no livro tombo do cartório judicial (o preponderante eram ações de inventário). Todas as ações que ali tramitavam eram registradas

no livro tombo, antes do processo de informatização (o que não significa que hoje a comarca de Cabrobó esteja inserida no sistema

interno e virtual do Tribunal de Justiça de Pernambuco).

            Ainda segundo o livro tombo, o primeiro processo criminal decorrente do plantio de maconha ocorre em 1977 (n° 5060/77),

embora o funcionário responsável pela organização do arquivo afirme ter visto um datado de 1954, apesar de não ter conseguido

localizá-lo. De todo modo, o caso do processo em questão, n° 5060/77; é bastante interessante e vale uma breve descrição.

            Nas margens do rio Ouricurui, numa área pertencente à Fazenda Salinas, de propriedade do Sr. Raimundo Pereira Ladim,

foram descobertos: 4.500 pés de maconha, 150 kg de maconha ensacada e mais 2.740 kg da erva secando. O proprietário,
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juntamente com seu cunhado, foram induzidos e estimulados por Horacio Freire de Sá, irmão do então delegado de Cabrobó, que

trouxera as sementes do município de Betania e os ensinou como se plantava e como colher[21]. Segundo a denúncia do Ministério

Público, no esquema também estava Francisco de Assis Carvalho, policial que andava com Horácio; e, José Sabino de Souza

Sobrinho, motorista da cidade.

            Em seu interrogatório Raimundo declarou que Horácio havia insistido por várias vezes, até que um dia ele aceitou diante dos

argumentos de que o plantio poderia resolver as necessidades de sua família (mulher e filhos); que em cada cova tinha cerca de 3 a 4

pés e que as covas ficavam em media distantes a 1 metro uma da outra; que as sementes rendiam bastante; e que não havia acertado

qualquer  preço com Horacio, não sabendo quanto ia ganhar. O promotor de justiça, na denúncia (peça acusatória que inicia a ação

penal), embora tenha indiciado os 5 da mesma forma, reproduz o texto do delegado federal:
Quem é Raimundo e Jose Ladim? Eles são os matutos, são aqueles que oram dia a dia para que a chuva venha
trazer uma melhor colheita. São eles – que, temos certeza, não sabem o mal que trás a maconha. Temos certeza que
eles não  plantariam se soubessem que milhares de famílias choram por seus filhos viciados. São eles que são
seduzidos por elementos inescrupulosos, os Horacios deste mundo. As vezes nos perguntamos qual o motivo que
leva um agricultor a plantar maconha. A resposta quase sempre se nos afigura a mesma: a ignorância e a fome. –
Bel Wladimir Cutarelli (Delegado de Policia Federal)

 

            No final do processo, as denúncias e as provas que haviam do envolvimento do Horácio e os demais que não foram pegos em

flagrante se transformam. Como no caso de D. Maria Messias de Souza Vasconcelos, testemunha e esposa de Raimundo, que

afirmou ter visto Horácio no sítio por duas ou três vezes, quando ele ia buscar maconha, inclusive levando a policia militar junto, e,

que, dias após, a polícia federal foi até o sítio e apreendeu o que restava, levando preso apenas seu esposo, porque seu cunhado

tinha conseguido fugir; e depois mudou os termos de seu depoimento.

            Mesmo negando qualquer envolvimento, a sentença, prolatada em 31 de outubro de 1983, pelo Dr. Waldemir Pinheiro Banja,

atingiu a todos, determinando que as penas fossem cumpridas na cadeia pública (onde já se localizava o Sr. Raimundo desde a data

do flagrante).

            O sr. Raimundo Pereira Ladim e seu cunhado são condenados em 3 anos de reclusão, 50 dias multa, 1/5 das custas

processuais; Horacio Freire de Sá pega 4 anos e 6 meses, 100 dias multa, 1/5 das custas processuais; Francisco de Assis Carvalho, o

policial, pega 5 anos e 4 meses, 66 dias multa, , 1/5 do pagamento das custas e Jose Sabino de Souza Sobrinho, motorista da cidade,

vulgo, Zé Fala Fina, pega 3 anos, 50 dias multa, 1/5 das custas.

            Após 39 meses de execução da pena, através de advogado particular, Horácio e o policial conseguem o benefício do

livramento condicional. Em 03 de agosto de 1988 um outro advogado de Horacio tem seu pedido de extinção de punibilidade

deferido por já ter ele cumprido a pena total.

            Como esse é o processo mais antigo que foi localizado[22], sua análise torna-se paradigmática, especialmente quando

contrastada com os demais processos analisados, pois, o delegado manifestou uma preocupação social, além de identificar uma

relação hierarquizada entre o roceiro e o financiador e, embora no final, todos tenham sido beneficiados com o livramento

condicional, ao mesmo tempo, a sentença conseguiu reproduzir aquela relação.

            Em sua grande maioria, dos 39 processos analisados, aparece uma realidade de perseguição e supressão das garantias

processuais, vigorando explicitamente regras de exceção. A ação se inicia com a realização de diligências policiais - sejam da

CIOSAC[23], da polícia militar, civil, ou todas elas juntas; e, em sua grande maioria, são decorrentes da dinâmica diária (durante o

período de grandes operações) ou das denúncias. Podem ser sobre as plantações de maconha, ou simplesmente averiguações sobre

roubo, furto ou desaparecimento de animais, como uma vaca ou um bode[24]. 

            Ademais, o indiciamento ocorre indiscriminadamente, mesmo para o trabalhador que foi contratado para a colheita, tendo ou

não conhecimento de que o produto era ilegal. Apesar de termos identificado uma apelação criminal que considera como cárcere
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privado a sujeição do trabalhador, ele foi condenado por tráfico.

            Dos 39 processos analisados, apenas em seis deles apareceu a negativa de autoria, sendo que em dois desses, apareceram

graves denúncias contra os agentes policiais por prática de tortura.  Aliais, a prática de tortura aparece, também, quando plantações

são identificadas sem que haja um responsável, um preso em flagrante para responsabilizar (normalmente nos casos de plantio nas

terras devolutas ou nas Ilhas do São Francisco, que no caso de Cabrobó, compõem o arquipélago do território do povo Truká – que

devido ao narcoplantio, só detêm o controle da Ilha Assunção).

            Quando não há flagrantes, os policias se baseiam em indícios, como a descoberta de uma conta de telefone, uma carteira

perdida. Não havendo esses indícios matérias, o serviço de inteligência, juntamente com as denúncias anônimas, permite aos

policiais a realização de “diligências” pela região, que se estendem até que alguma irregularidade seja encontrada, como o porte de

uma “espingarda soca-soca” ou a localização de algum perseguido da policia . Como em uma caso, em que os policiais localizaram

um plantio e após 4 horas de diligências, identificaram os acusados andando pela região.
É comum os policias não encontrarem ninguém nas roças e realizarem diligências nas casas das pessoas.
Normalmente é assim: alguém me disse que tu ta envolvido, confessa logo, já recebemos uma denúncia. Então eles
blefam. E, em juízo, pela pouca prática que eu tenho, não tem funcionado, não adianta dizer que a policia agiu com
arbitrariedade, que torturou. Porque os juízes já sabem das condições da região, aí o indubio pro réu, fica às
avessas. Você pega um processo que tem tudo a favor de um preso, e quando chega no final, ele é condenado (...)
A lei 10. 826 veio justamente para isso: você não foi pego com drogas, mas foi pego com arma, tá preso. E aí a
polícia vai buscar o mandado de busca e apreensão para a droga, mas a arma já é o primeiro momento. A 10.826 ela
veio realmente para isso, pra pegar o Fernandinho Beira Mar. Cadê a droga do Fernandinho? Não sei, não foi pega,
mas ele tinha arma e já tá preso. Então você tem a droga e tem que ter a arma[25].

           

            Diante dos fatores que motivam as diligências, elas são realizadas sem que necessariamente haja um mandado de busca e

apreensão, que está disciplinado pelo Código de Processo Penal[26] (artigo 240 e ss), pois, como medida de exceção, que viola os

direitos individuais, está taxativamente previsto. Assim, as buscas só poderiam ocorrer nas residências, desde que a polícia estivesse

de posse de um mandado de busca e apreensão, determinado de ofício pelo juiz ou a requerimento de uma das partes.
 

(CPP) Art.243. O mandado de busca deverá:
I-                   indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo

proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais
que a identifiquem;

II-                mencionar o motivo e os fins da diligência;
III-              ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.
§ 1°. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.
§2°. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir
elemento do corpo de delito.

           

            Mesmo nos casos em que os indiciados são identificados posteriormente à localização da plantação, o que daria tempo hábil

para a polícia legitimar a sua ação, não localizei nos processos qualquer mandado de busca juntado aos autos. Ao contrário, o que

normalmente apareceu foram casos em que a polícia chegava nas roças já perguntando pelos fulanos (Neco, Zé barriga, Fala Fina,

Concha, Mamão, etc, conhecidos da polícia); e, depois, ia até a casa desses pessoas, as prendia, sob a  acusação do plantio, sendo

que, formalmente, elas apareciam nos processos judiciais, com base no testemunho de agricultores presos em flagrante. O que causa

grande estranheza é pensar que os trabalhadores estão entregando alguns nomes (apelidos) importantes, considerando o pacto de

silêncio que existe nesse tipo de produção. Conforme relatou um trabalhador rural:

 
Às vezes a polícia não pega ninguém na roça, aí ela vai atrás do cara que já teve um rolo com a justiça, que mesmo
sem ter nada a ver, assume, para não ter mais rolo, tortura ou espancamento. Mas acontece muito também do fulano
passando na beira da roça e a polícia pega. Quem tá errado não espera, foge logo que ouve a zuada de um carro ou
moto, caí logo na caatinga. Eu já vi muitos casos aqui que a polícia pega os cabras, os coitados, que não tem nada,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1601



nunca se envolveram, e já foi malhado. Existe caso aqui que a polícia arma até o flagrante e coloca na cadeia. Quer
que o cabra dê conta dos donos.  Eu já vi muitos pagarem sem ter nada a ver. Quem devia correu, quem não devia
ficou. Aí cai na mão da polícia, fica andando com ela pela caatinga 2 ou 3 dias, até que ela joga na cadeia por
flagrante. Porque a polícia quer um preso, quer que o cara de conta dos donos, mas o cara não vai falar, mesmo que
saiba. E fica 5 ou 6 anos preso, solta quando a justiça bem quer. Ele é condenado, porque a justiça só acredita na
polícia. Se a polícia pega o cara numa região manjada, você tem que ter um álibi e muito forte, se você ta na cidade
eles ainda respeitam um pouquinho.

                       

            O que abre margem para o questionamento é o fato de já existirem mandados de prisões preventivas decretadas contra

determinados sujeitos, Neco, Bodão, Ciço, Zé Bala, e essas não serem apresentadas durante a busca (que também não têm mandado)

e mais, é especular se as plantações identificadas sem flagrante não estariam servindo apenas para incriminar aqueles que o Estado,

através da atuação policial, já exerce alguma perseguição criminal.

            Apenas em um processo, dos que foram analisados, encontramos uma sentença absolutória por ausência de provas em relação

à autoria[27]. Realizando uma pesquisa nas jurisprudências do Tribunal de Justiça de Pernambuco, encontramos apenas uma

decisão que considera a incerteza da autoria e determina a reforma da sentença condenatória, absolvendo os réus - Apelação

Criminal, nº 106296-2, decorrente de um processo da comarca de Cabrobó, Relator do Acórdão, Des. Nilson Néri.

            As ações penais se iniciam com a denúncia do promotor de justiça, que é motivada pelo relatório conclusivo do inquérito

policial (IP), elaborado pelo Delegado. Assim, em grande maioria, reproduzem os trechos dos termos de declarações dos policiais

(o que também pode acontecer nas sentenças), e às vezes, quando há “confissões”, o termo de declarações dos acusados.

Dificilmente um terceiro, que não seja policial, presta testemunho no curso do IP.

            O inquérito policial tem conteúdo informativo, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme

a natureza da ação (pública, privada, condicionada), os elementos necessários para a propositura da ação penal. E deve ter os prazos

para término da investigação rigorosamente cumpridos. Pela nova lei de combate às drogas, nº 11.343/06, o inquérito policial será

concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto, podendo serem duplicados pelo juiz,

mediante pedido motivado e ouvido o MP. Ao contrário do que previa o CPP, no art.10: 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em

flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão,

ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

            Assim, considerando a cultura do medo, que converte a política criminal em política penal, e gera conseqüentemente, como

um dos seus efeitos, a supressão das normas legais e a multiplicação de mandados de prisão preventiva, os prazos processuais

acabam sendo prolatados, por 30, 60 dias, o tempo que for necessário. E se o acusado não estiver juridicamente bem assessorado

para enfrentar o estado penal e conseguir um relaxamento da prisão, conforme prevê o CPP, ele pode ficar bastante tempo

preso[28].

            Portanto, o inquérito policial e as declarações dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão flagrante e/ou

indiciamento de terceiros, possui valor probante - diante da ausência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla

defesa – relativo. Por isso que o juiz não pode firmar sua convicção exclusivamente nesses dados, devendo a sentença basear-se em

elementos colhidos durante a instrução processual - TJPE, apelação criminal, processo originário de São Jose do Belmonte, n

°36568-0, relator: Nildo Nery.

            Sobretudo considerando que o entendimento majoritário do STJ tem sido no sentido de que, sendo o inquérito policial peça

de natureza informativa, os vícios nele porventura encontrados não repercutirão na ação penal; apesar do convencimento do

Promotor de Justiça, responsável pelo oferecimento da denúncia, propor a ação penal perante a justiça, baseado no parecer

conclusivo do Delegado e dos indícios apresentados pelas investigações policiais. Mesmo que os relatórios e os depoimentos dos

agentes policiais envolvidos estejam viciados pela prática de procedimento contrário ao regime disciplinar interno das agências

policiais, ou das leis que proíbam a prática da tortura.
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            Portanto, no momento de julgar, o juiz terá de considerar o conjunto probatório, que, na maioria das vezes, infelizmente, se

reduz aos termos das declarações policiais. O fato é o que o juiz tem diante de si um sistema carcerário totalmente falido e um

conjunto de regras que é obrigado a seguir, embora exista certa elasticidade.

            O juiz aplicará a pena, atendendo aos antecedentes e à personalidade do agente, à intensidade do dolo ou ao grau da culpa,

aos motivos, às circunstâncias e as conseqüências do crime, para determinar a pena aplicável, dentre as alternativas previstas, bem

como fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicável. A partir da cominação da pena, o juiz verificará se existem

causas de aumento ou diminuição, o que pode gerar uma pena abaixo da mínima.

           

POSSIBILIDADES JURÍDICAS DE TRATAMENTO PENAL DIFERENCIADO

Conforme explicitado e reconhecido até através da jurisprudência, a região do SMSF é ‘tradicional’ pelo cultivo da

maconha, sendo os trabalhadores rurais os principais afetados pela política de repressão ao tráfico: únicos presos em flagrante e

condenados enquanto as cabeças pensantes do processo produtivo ilícito[29], dificilmente são pegas e substituídas; uma vez que,

para os primeiros, a materialidade do delito e a autoria ficam mais “fáceis” de comprovar.

Entretanto, antes de serem sujeitos à prisão, apenados como traficantes; são plantadores de ofício, conhecedores da terra,

mas que por não terem acesso aos meios de produção, se sujeitam ao ‘narcoplantio’, ficando a mercê do poder local. São

trabalhadores rurais que sem perspectiva de trabalho no mercado legal, vendem sua força de trabalho no serviço ilícito, que, em

função da ilegalidade e do risco, oferece, além do serviço, uma remuneração mais rentável. O plantio no cultivo da maconha se

constituiu no grande “pólo empregador da região”, onde o proletariado rural, para ter acesso ao dinheiro, se sujeita às diferentes

relações de trabalho: recebimento de diária (podendo chegar até R$ 100,00 - dependendo da época e do tamanho do plantio);

produção na meia (o financiador dá os insumos e a alimentação e o trabalhador rural semeia e cultiva); serviço temporário

(contratado para a colheita).

            A agricultura praticada por esse trabalhadores é considerada ilícita em função da planta que cultivam, mas para eles se

apresenta como TRABALHO, que se realiza de modo pouco diferenciado em relação à larga maioria das formas de incorporação

produtiva no campo: sem regulamentação, carteira assinada, ou qualquer direito, e ainda em condições excedentes de precarização

dada à ilicitude na qual o estado insere este tipo de trabalho.

Na melhor das hipóteses, os camponeses conseguem produzir uma safra de milho, feijão, mandioca e arroz que mantêm a

sua sobrevivência e a da família durante o ano, mas que não gera recursos monetários para o processo de socialização do homem e

de sua família com a comunidade, o que pode ser realidade para algumas poucas comunidades, quando o solo não está muito

desgastado e quando há água (ou chuva).

            Sem o dinheiro, o homem do campo, assim como o da cidade, não consegue se inserir na sociedade, pois não terá acesso aos

bens e serviços circulantes, por onde necessariamente, nos tempos de hoje, passa o processo de socialização.

            Nesse sentido, numa sociedade cada vez marcada pelo consumismo e pela objetivação das relações sociais pelo dinheiro,

nada mais atual do que o pensamento de Georg Simmel, para quem o dinheiro e a vida urbana libertaram o homem, mas sob o

avanço da racionalidade, este teve sua liberdade subjetiva expandida, novamente cerceada por um processo que não é ele quem

pode optar, salvo se constituírem uma ação consciente. Os trabalhadores estavam não só ficando escravizados a um processo

impessoal de produção e, como consumidores, a uma legião de produtos dispensáveis, como também as formas objetivadas de uma

cultura racional[30].

            Para Sen, a desigualdade pode ser vista em termos de realizações e liberdade, onde a idéia de liberdade se aproxima da idéia

de possibilidade (oportunidades reais) ou capacidade, entendida como um conjunto de vetores de funcionamentos, refletindo

liberdade da pessoa para levar um tipo de vida ou outro[31]. Portanto, a geração de bem estar surge da combinação dos
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funcionamentos influenciados pela liberdade real, dentro do conjunto capacitário. E, com efeito, a renda está entre os elementos que

limitam às opções de escolha.

            Assim, percebemos como o dinheiro assume posição central no cotidiano dos indivíduos, sendo necessário para a prática de

todas as esferas e mecanismos de socialização da comunidade, especialmente numa sociedade baseada no consumo compulsório de

“utilidades”, conforme salienta Zygmunt Bauman[32].

            Na sociedade viciada em consumir, os pobres também são induzidos a consumir, ou ao menos desejar e querer, aquilo que

sua condição social não permite. Representam os consumidores sem recursos, que mesmo diante da falta de espaço e de

possibilidade, criam estratégias para alcançar os padrões midiáticos do consumo e do prazer.

            Com acesso diferenciado aos meios de produção, ao trabalho e aos instrumentos de socialização (educação, saúde,

alimentação e cultura), devido ao desenvolvimento da formação econômica e social capitalista, espetáculo de concentração de

renda; a solução dos pobres é o emprego informal e precário, necessário para a geração de renda e sobrevivência.

            Embora no SMSF não possamos identificar uma despersonificação do trabalhador rural, envolvido na produção ilícita, já que

estamos tratando de uma atividade que constitui seu ofício de vida - apesar da flexibilização dos seus valores e práticas, ao permitir

sua vinculação a uma atividade ilícita (considerando que trabalhadores rurais mencionaram a ruptura com a geração anterior de seus

pais que não permitiam a relação da família com o ilegal); também não podemos deixar de considerar o alcance do processo de

homogenização, promovida pela indústria da moda e da grande mídia, uma vez que os processos de urbanização do campo se fazem

latentes; impondo novos e novos quereres.

            Porém, as angústias porventura geradas pelo conflito de valores são redimidas pelo prazer que o acesso aos bens e utilidades

propiciará – imagina a sensação de poder comprar uma televisão, geladeira, antena parabólica, ou uma moto, tão desejada pelos

jovens.

            Entre as possibilidades limitadas que marcam a trajetória de vida dos trabalhadores rurais, para o acesso ao trabalho, que lhe

gerará recursos monetários físicos; está a venda da sua força de trabalho para a produção da maconha. O dinheiro como mediador

das relações sociais impõe aos trabalhadores rurais, dadas as condições objetivas de trabalho e desenvolvimento na região, fazendo

com que os trabalhadores rurais no cultivo da maconha se sujeitem às piores formas de trabalho.

            Eles são obrigados a permanecer presos nas áreas de plantio, sem vê as mulheres ou filhos de 3 a 4 meses, por n motivos,

mas especialmente porque não podem deixar a plantação desguarnecida de eventuais furtos e porque o cheiro da planta fica

impregnado no corpo e na roupa do plantador. Diariamente cada cova deverá receber um galão de 20 litros de água, o que os obriga

a fazer diversas viagens ao longo do dia carregando latões de 40 litros nas costas para garantir a aguação. As condições de habitação

se dão através dos ranchos que são feitos, com lonas pretas e redes amarradas nas árvores. As necessidades de higiene pessoal são

realizadas pelo mato e a comida é feita através de fogueiras ou fogão de tijolos[33].

Portanto, ao que tudo indica, o trabalho no cultivo da maconha, aparece na forma feitichizada, estranhada aos

trabalhadores rurais do submédio são Francisco, que sem consciência de classe em si e para si, vendem sua força de trabalho na

narcoagroindústria. Já que eles não dominam os meios do processo de produção e que o produto final do seu trabalho não produz

valor de uso, apenas valor de troca. Mas, insisto, é instrumento de sobrevivência para ter acesso aos meios de produção e

socialização.

O trabalhador rural recebe os insumos necessários para a produção da maconha (semente, fertilizantes e adubo), ele não é

detentor da propriedade dos meios de produção, não mantendo, portanto, uma identidade com o produto final do seu trabalho, que

se manifestava de forma abstrata e não autônoma. Segundo um trabalhador: “Chamar de Polígono da Maconha faz com que os

produtores da região sejam bandidos, traficantes e não plantadores - trabalhadores explorados pelo chefão, que às vezes não se sabe

quem é[34]”.
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Assim, o que procuro demonstrar é que a oposição trabalho x ilegalidade poderia ser suplantada, para se considerar o real

contexto em que se insere a intervenção do trabalhador rural no processo produtivo do ilícito, especialmente considerando a análise

do mercado de trabalho e a necessidade das pessoas - pela sua própria individualidade e mérito - conseguirem se inserir no circuito

da produção-consumo, superando o dualismo da igualdade formal/ desigualdade real da estrutura da nossa sociedade.

Ademais, é necessário considerar que existiram condições objetivas e subjetivas que permitiram a consolidação do cultivo

ilícito na região e que fizeram com que os trabalhadores rurais constituíssem um exército de excluídos, miseráveis, facilmente

cooptados pelo sistema do narcoagronegócio. Conforme vimos, no capítulo da Vida Sertaneja, ao contrário de uma política social

contínua e sistemática, o sertão sempre esteve relegado à própria sorte.

Portanto, considerando o contexto histórico que a atividade ilícita está relacionada e que a criminalidade é um status

atribuído a partir de uma dupla seleção - dos bens protegidos e dos indivíduos estigmatizados – percebemos o quanto o poder

judiciário pode contribuir na construção de uma história diferenciada em relação aos trabalhadores rurais.

            Assim, tanto o Juiz como o Ministério Público, considerando que os trabalhadores rurais que se envolvem com o plantio do

ilícito o fazem por uma necessidade conjuntural - a falta de perspectivas de trabalho, os créditos agrícolas de difícil acesso

(insuficientes para toda a população), a falta de uma política agrária, a irregularidade fundiária, a concentração de renda, a

seletividade processual da justiça, a morosidade na conclusão dos projetos de irrigação, entre outros – poderiam reconhecer a

situação diferenciada existente entre os trabalhadores rurais e os reais donos da produção, e não classificá-los ao pé da letra como

traficantes.

O juízo de culpabilidade fundamenta-se na junção dos seguintes pressupostos: a imputabilidade, ou seja, um conjunto de

fatores bio-psiquicos que tornam a pessoa consciente e capaz de auto-governo; o potencial de consciência da ilicitude, ou seja, é

culpável quem assimila a conduta proibida e a pratica; e a exigibilidade de conduta diversa. A censurabilidade deixa de existir

quando ao indivíduo falta à observância de uma conduta que se apresentava impraticável no caso concreto, ou particularmente

difícil, não exigível do comum dos homens.

Portanto, para a defesa dos trabalhadores rurais presos no SMSF pelo cultivo da cannabis, temos a excludente de ilicitude,

pelo estado de necessidade, ou a inexigibilidade de conduta diversa, para excluir a culpabilidade, enquanto alternativas possíveis

para se atribuir um tratamento legal mais justo e próximo à realidade social do trabalhador rural.

De acordo com o artigo 24 do CP, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual,

que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias,

não era razoável exigir-se.

A situação justificante no estado de necessidade se caracteriza pela existência de um perigo, atual, involuntário e

inevitável, uma vez que a perpetuação do plantio é inevitável, não determinada pelo envolvimento do trabalhador rural,

considerando à falta de alternativa de acesso à renda na região, o que faz com que haja um exército de trabalhadores rurais a serviço

do narcoplantio. Portanto, a participação de qualquer trabalhador é involuntária, indiferente ao processo produtivo do ilícito, uma

vez que está consolidado na região desde a década de oitenta, ou seja, a produção ilegal não se deve por uma vontade própria. Se

não houvesse financiadores da produção ilícita será que os trabalhadores rurais a buscariam como alternativa de sobrevivência? A

atualidade do perigo caracteriza-se pela sua permanência no tempo.  O perigo é caracterizado por fenômenos sociais, cuja

complexidade fez com que a produção ilegal tenha se consolidado naquela região e que faz do plantio no ilícito, uma possibilidade

limitada de sobrevivência para que os trabalhadores rurais não permaneçam sem acesso ao dinheiro e consequentemente, relegados

à própria sorte, sem acesso aos meios de socialização.     Os trabalhadores rurais no SMSF não podem plantar maconha porque ela é

considerada nociva à sociedade. Portanto, o bem jurídico tutelado com a prisão do trabalhador rural é a saúde pública. Entretanto,

este ao se envolver com o plantio está tutelando a vida, a sobrevivência e o bem estar (seu e da família), já que de outra forma não
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teria acesso aos bens e serviços que permitem o indivíduo exercer alguma liberdade e dignidade. Temos então um conflito de bens

jurídicos, o que exige do intérprete, especialmente o juiz, uma ponderação dos interesses em disputa, bem como a análise de todas

as circunstâncias concretas do fato.

No SMSF, as autoridades públicas são unânimes em descrever as precárias condições de trabalho e sobrevivência dos

trabalhadores rurais no cultivo da maconha, afirmando serem poucos os casos em que a polícia é recebida com resistência. No

geral, nos pequenos plantios, as armas encontradas em posse daqueles, são espingardas do tipo soca-soca, típica na região e,

durante o plantio, utilizada para caça.

Avançando no estudo da moderna teoria do fato punível, temos o tipo injusto e a culpabilidade como elementos que

determinaram, respectivamente, o objeto de valoração e o juízo de valoração[35] na definição do que deve ou não ser punido. A

culpabilidade como juízo de reprovação comporta a imputabilidade, ou seja, ser agente capaz de saber o que faz; a consciência de

que a ação contraria a lei; e, a exigibilidade de conduta diversa, demonstrando que o autor poderia não fazer o que fez.

Importante considerar que o conceito normativo da culpabilidade continua como produto inacabado no seu processo de

transformação conceitual. Foi FRANK quem introduzira o juízo da reprovabilidade, afirmando em 1907 que um comportamento

proibido só pode ser atribuído à culpabilidade de alguém se é possível reprovar-lhe sua realização[36].

Assim, a tese da culpabilidade como fundamento metafísico da pena deslocou-se para a tese da culpabilidade como

limitação do poder de punir, ou seja, como função política de garantia da liberdade individual. NOLL, ALBRECHT e ROXIN,

apontam para a possibilidade de reconstrução comunitária da realidade, na medida em que a capacidade de autodeterminação torna-

se indemonstrável.  Assim, o comportamento anti-social seria comprovado pelos elementos concretos da realidade social do autor do

fato.

 
A responsabilidade pelo comportamento anti-social – assim como o reconhecimento do mérito por ações
socialmente úteis – parece imprescindível à sobrevivência da sociedade contemporânea, mas juízos de
culpabilidade ou de reprovação fundados na liberdade de vontade perderam toda e qualquer base científica: a idéia
de livre arbítrio como expressão de absoluto indeterminismo foi excluída da psicologia e da sociologia modernas e
representaria, na melhor das hipóteses, um sentimento pessoal, segundo a psicanálise. Por outro lado, é indiscutível
que a responsabilidade pelo próprio comportamento não pode ser uma questão metafísica, dependente de
pressupostos indemonstráveis, mas um problema prático ligado à realidade da vida social[37]. 

 

A complexidade da vida contemporânea impôs novas situações de exculpação fundadas na anormalidade das circunstâncias

do fato, demonstrando cada vez mais a dificuldade negar a inexigibilidade do comportamento e ainda enquadrá-las no limitado

conceito normativo de culpabilidade. Assim, a inexigibilidade de comportamento diverso, como situação de exculpação, pode se

fundamentar em situações legais e supralegais, conforme previsão explícita ou implícita no ordenamento jurídico.

No caso em tela, como situação legal, a exigibilidade de comportamento diverso, ou a normalidade da situação da ação,

aproximam-se daquilo que o artigo 22 do CP define como coação moral irresistível, sendo punível apenas o autor da coação ou da

ordem. A avaliação da irresistibilidade da coação deve ser feita do ponto de vista objetivo e subjetivo, capaz de medir o potencial

lesivo do emprego de força ou da ameaça e de sua repercussão no psiquismo do coagido[38].

Mas como situação supra legal podemos ainda identificar o caso do fato de consciência e o conflito de deveres. Em ambos

os casos, a escolha de um mal menor constitui causa de exculpação, no contexto do avanço da sociedade desigual e dos índices de

desemprego estruturais, as condições sociais adversas fazem com que trabalhadores sejam constrangidos a romper os vínculos

normativos comunitários para preservar valores concretamente superiores, nas palavras de SYKES e MATZA[39].

 
Quando condições de existência social adversas deixam de ser a exceção transitória para ser a regra constante da
vida das massas miserabilizadas, então o crime pode constituir reposta normal de sujeitos em situação anormal (...)
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Nesse ponto, direito justo é dirieto desigual, porque considera desigualmente sujeitos e concretamente desiguais (...)
Hoje, como valoração compensatória da responsabilidade de indivíduos inferiorizados por condições sociais
adversas, é admissível a tese da co-responsabilidade da sociedade organizada, responsável pela injustiça das
condições sociais desfavoráveis a população marginalizada, determinantes de anormal motivação da vontade nas
decisões da vida[40].

           

            Portanto, a partir da concepção de que a culpabilidade é um elemento constitutivo, sem a qual não há que se falar em crime;

e, considerando as situações adversas a que está submetida à população rural do Polígono da Maconha, podemos concluir que ação

do trabalhador rural envolvido no plantio ilícito é uma escolha do mal menor, até porque é uma possibilidade limitada. Em situações

sem alternativa, não existe espaço para a culpabilidade[41].

O que é inadmissível é que ao trabalhador rural seja imposta à mesma penalidade atribuída àquele que controla a cadeia

produtiva. Ao contrário, a lei deveria expressamente reconhecer a realidade a que está sujeito o trabalhador. Sobretudo pela dívida

social que o Estado tem com aquela população.
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UM "SILOGISMO DESCONSTRUTIVO" A PARTIR DAS LIÇÕES DO HOLOCAUSTO:
APONTANDO O POTENCIAL GENOCIDA DO DISCURSO DO DIREITO PENAL DO

INIMIGO

A "DECONSTRUCTIVE SYLLOGISM" FROM THE LESSONS OF THE HOLOCAUST: POINTING OUT
THE GENOCIDAL POTENTIALITY OF THE CRIMINAL LAW OF THE ENEMY DISCOURSE

Helena Schiessl Cardoso

RESUMO
A argumentação com base num silogismo envolve a subsunção de uma proposição de duas
outras proposições. A premissa maior, deste artigo, é a análise do Holocausto de Zygmunt
Bauman. Em sua opinião, o genocídio foi produto da civilização moderna e os elementos que o
tornaram possíveis ainda persistem. Isto implica nossa responsabilidade social de reconhecer e
combater discursos com potencialidade genocida. A percepção desta responsabilidade e a
intuição de uma perspectiva autoritária conduzem à premissa menor desta argumentação, isto é,
a descrição do Direito Penal do inimigo segundo Günther Jakobs A confrontação final das duas
premissas impõe uma conclusão terrível: o discurso do Direito penal do inimigo contém uma
potencialidade genocida. 
PALAVRAS-CHAVES: Holocausto; Direito Penal do inimigo; Discurso; Responsabilidade social. 

ABSTRACT
The argumentation on the basis of a syllogism involves subsuming a proposition from two other
ones. The major premise of this article is Zygmunt Bauman’s analysis of the Holocaust. In his
view, the genocide was a product of modern civilization and the elements which made it possible
still persist. That implicates our social responsibility to recognize and fight against discourses
with genocidal potentiality. The perception of this responsibility and the intuition of an
authoritarian perspective lead to the minor premise of this argumentation that is the description
of the criminal law of the enemy according to Günther Jakobs. The final confrontation of the two
premises imposes a terrible conclusion: the criminal law of the enemy discourse contains a
genocidal potentiality.
KEYWORDS: Holocaust, Criminal law of the enemy; Discourse; Social responsibility.

 

1. Premissa maior: as reflexões de Zygmunt Bauman sobre o Holocausto

 

 Zygmunt Bauman interpreta o Holocausto como produto da civilização moderna. Em sua
opinião, é necessário superar o mito de uma sociedade ocidental emergindo da barbárie
pressocial e assumir a "dupla face" da civilização moderna. O Holocausto não foi um "tumor
canceroso" no corpo de outra forma sadio da sociedade civilizada, como frequentemente
afirmado, mas revelou justamente esta "outra face", isto é, a fraqueza humana em relação aos
produtos da civilização moderna (tais como a tecnologia e os critérios racionais de escolha). O
assassinato em massa foi realização tecnológica de uma sociedade industrial e sucesso de
organização de uma sociedade burocrática, marcada por uma forte racionalidade instrumental,
que percebe a sociedade como objeto de administração.[1]

 A história mostra que o Holocausto não foi cometido por criminosos de nascença, sádicos ou
loucos. A maioria dos que executaram o genocídio eram pessoas normais, assim como também
as estruturas da organização que coordenaram as ações dos indivíduos eram normais. Contudo,
a realização da solução final pressupunha a superação da "piedade animal" que afeta todos os
homens normais na presença do sofrimento físico. Neste contexto, as pesquisas de Bauman
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indicam que as inibições morais contra atrocidades violentas tendem a ser corroídas se a
violência é autorizada ou se as vítimas da violência são desumanizadas.[2]

 No caso do Holocausto, deve-se destacar o papel da "disciplina da organização", pois dentro da
cadeia burocrática havia a exigência de obedecer a ordens superiores. O Holocausto foi produto
de uma sociedade rigidamente organizada e disciplinada, na qual a própria violência tornou-se
uma técnica puramente racional. A disciplina substituiu a responsabilidade moral e, assim,
produziu indiferença moral em relação às vítimas.[3]

 Neste contexto, as conclusões da experiência de Stanley Milgram são significativas: o psicólogo
descobriu que a desumanidade está em função da distância social e que o efeito da distância é
potencializado pela natureza coletiva da ação. Como na burocracia há tanto a divisão do
trabalho quanto a formação de grupos para a ação cooperativa, abre-se o caminho para a
transformação dos atores em opressores e dos objetos em vítimas. Milgram constatou ainda que
a quebra do caráter monolítico de autoridade dissipou a disposição à obediência ou à ação em
conflito com a própria opinião e consciência. O pluralismo seria, portanto, o melhor remédio
preventivo contra pessoas moralmente normais envolvendo-se em ações moralmente
anormais.[4] Este obstáculo, contudo, não se configurou no regime totalitário do nacional-
socialismo - não havia espaço para o pluralismo político.  

 Bauman ressalta que a maioria dos participantes do genocídio não atirou em crianças, nem
despejou gás nas câmaras de gás. Tendo em mente as lições de Milgram, salta aos olhos a
importância do conceito de "mediação da ação" - o intermediário, inserido numa complexa teia
de interações, não enxerga os resultados finais da ação.[5] Nas palavras de Bauman: "O
aumento da distância física e/ou psíquica entre o ato e suas conseqüências produz mais que a
inibição moral; anula o significado moral do ato e todo conflito entre o padrão pessoal de
decênci a moral e a imoralidade das conseqüências sociais do ato."[6] Efeito análogo resulta da
invisibilidade psicológica das próprias vítimas, e é inegável que o regime nazista conseguiu aliar
com maestria estas condições: além de uma sociedade altamente burocrática e hierarquizada,
havia um discurso antissemita de cunho racista que desumanizava as suas vítimas.[7]

 E neste ponto faz-se necessário um esclarecimento sobre o significado do antissemitismo na
interpretação de Bauman. Segundo o autor, o antissemitismo isolado não consegue explicar a
singularidade do Holocausto.[8] Apenas a partir de sua roupagem racista moderna, científica, a
antiga repulsa aos judeus pôde ser transformada num procedimento sanitário, necessário para
sustentar a ideia do extermínio de todo um povo. Existiria, portanto, uma relação entre a forma
exterminatória do antissemitismo e a modernidade, pois a concepção de extermínio dependeu
da "teoria racista" e da "síndrome médico-terapêutica",[9] bem como da moderna
"burocracia".[10]

 A concretização de uma "nova e melhor ordem social", purificada de judeus, pressupunha a
neutralização das atitudes alemãs normais em relação ao povo de origem judaica. Era necessário
construir um conceito abstrato de judeu pela propaganda nazista, com nítido cunho racista. Os
judeus foram definidos como inferiores, foram associados a todo tipo de doença, que deveria ser
eliminada da sociedade alemã, e foram desclassificados como "não pessoas". O discurso racista,
sem dúvida, conduziu à "desumanização" do judeu. E, uma vez rotulado, não havia mais retorno
- ele era e continuava sendo judeu. No entanto, o discurso não era suficiente. Era importante
concretizar a fronteira física entre "cidadãos alemães" e "não pessoas". Então, o racismo
associou-se a uma estratégia de "isolamento" e "marginalização" - primeiramente, através da
expulsão dos judeus do convívio social cotidiano e, em um segundo momento, por meio da
própria liquidação dos judeus nos campos de concentração.[11] Assimilado o discurso
desumanizador das vítimas no seio social, não havia mais obstáculo para a ação genocida da
máquina burocrática.[12] De modo progressivo, a distância física e mental entre as vítimas e a
população alemã aumentava - até que a responsabilidade e as inibições de ordem moral se
tornaram inaudíveis.[13]

 Evidentemente, o assassinato em massa não foi uma invenção da modernidade. Mas nela o
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genocídio caracterizou-se pelo papel decisivo de um projeto racional e refletiu nitidamente a
visão moderna de "engenharia social" e o trabalho de "jardineiro", destinados à construção de
uma sociedade perfeita, na qual não havia espaço para "ervas daninhas".[14] Bauman percebe o
Holocausto como "um subproduto do impulso moderno em direção a um mundo totalmente
planejado e controlado".[15]

 Resta evidente, portanto, que seria equivocado restringir o Holocausto a um capítulo da história
judaica. Ao contrário: "O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e
racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano, e
por essa razão é um problema dessa sociedade, dessa civilização e cultura."[16] Por outro lado,
se os fatores sociais que permitiram o evento do Holocausto não foram eliminados e são
onipresentes, então persiste a sua possibilidade. E isto, segundo o autor, é motivo de
preocupação.[17]

 Impõe-se, por conseguinte, a responsabilidade social de identificar e desconstruir discursos com
potencialidade genocida, tomando como paradigmática a tríade fundamental denunciada por
Bauman, isto é, (a) a existência de um projeto que legitima o genocídio, (b) a disposição da
burocracia estatal para realizar este projeto, e (c) a "carta branca" dada pelo imobilismo da
sociedade.[18]

 E é a partir da percepção dessa responsabilidade social que se analisará o discurso do Direito
Penal do inimigo, do penalista alemão Günther Jakobs.

 

 

2. Premissa menor: o Direito Penal do Inimigo segundo Günther Jakobs

 

 Günther Jakobs[19] costuma salientar nos textos em que se refere ao "Direito Penal do cidadão"
e ao "Direito Penal do inimigo" que não pretende "prescrever" a divisão do Direito Penal em
duas esferas isoladas, mas que procura apenas "descrever" duas tendências verificáveis no
contexto do Direito Penal. Em sua opinião, a análise da realidade e a descrição da prática lhe
permitiriam "destilar" estes "tipos ideais" - o Direito Penal do cidadão e o Direito Penal do
inimigo - que no mundo fático evidentemente não existiriam em sua forma pura, mas cujas
características sobrepor-se-iam no caso concreto.[20]

 A própria pena, segundo Jakobs, é coerção de dois tipos. Por um lado, a pena funciona como
afirmação da norma e resposta ao fato e, neste contexto, o autor do fato é visto como pessoa
capaz de compreender o seu significado. Por outro lado, a pena é coerção física - através da
pena privativa de liberdade e, sobretudo, através da medida de segurança - e então se dirige a
um indivíduo perigoso, que deve ser segregado da sociedade.[21]

O autor enfrenta a discussão jus-filosófica sobre a pena como tratamento destinado a um
inimigo retomando alguns modelos teóricos contratualistas. Neste ponto, ele discorda das
concepções mais radicais de Rousseau e Fichte que rotulavam qualquer criminoso como inimigo
do Estado, em decorrência da violação do contrato social. Jakobs entende que, a princípio, o
ordenamento jurídico deve considerar todo criminoso como pessoa de direito, pois apenas o
autor dotado de personalidade teria capacidade para reconciliar-se com o Estado e cumprir com
o dever de compensação do dano em relação à vítima. Hobbes e Kant já teriam reconhecido
isto: os criminosos normais mantinham o seu papel de cidadão, enquanto as pessoas em
princípio delinquentes, representando uma ameaça ao Estado de Direito, perdiam o seu status
de pessoa e deviam ser tratados como inimigo.[22]

 Embora este modelo teórico não possa simplesmente ser transposto para os dias atuais, Jakobs

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1612

file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn14
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn15
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn16
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn17
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn18
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn19
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn20
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn21
file:///E:/Um%20%E2%80%9Csilogismo%20desconstrutivo%E2%80%9D%20a%20partir%20das%20li%C3%A7%C3%B5es%20do%20Holocausto.doc#_ftn22


concorda com o tratamento diferencial de um inimigo de princípio. Mas hoje, inimigo seria
aquele que se opõe à sociedade livremente constituída.[23] Ele reconhece que sua posição pode
aparecer politicamente incorreta, mas em sua opinião a realidade social impõe limites à
juridicidade,[24] pois assim como a validade da norma, também a personalidade da pessoa não
se mantém contrafaticamente. Significa dizer: da mesma forma que a norma é esvaziada pelo
conhecimento generalizado acerca de seu desrespeito, também a qualidade de pessoa se esvai
quando não possui sustentação cognitiva.[25] Para reforçar a relatividade do conceito de
juridicidade, Jakobs traz o seguinte argumento: ninguém duvidaria da legitimidade do
assassinato de Hitler e, com certeza, o assassinato do tirano não teria nada a ver com o seu
tratamento como pessoa de direito, mas com a sua liquidação como inimigo.[26]

 Assumindo o conceito relativo de pessoa, considera que todos devem ser tratados como pessoa
de direito, desde que cumpram seus deveres de cidadãos ou desde que, em caso de
descumprimento dos deveres, não representem nenhum perigo à sociedade. O sujeito
enfurecido deve ser domado e se existe a possibilidade de que ele se enfureça, então é
necessário prevenir a sua raiva.[27] Já os criminosos normais não perdem o status de pessoa
apenas porque deixaram de cumprir os seus deveres uma vez ou outra. A regulamentação da
legítima defesa seria prova disto: ainda que o ordenamento jurídico permita a defesa em face de
uma agressão injusta e iminente, o ato defensivo deve se manter dentro dos limites do
estritamente necessário - afinal o agressor permanece pessoa.[28]

 Exemplo de um crime normal, para Jakobs, seria o homicídio praticado pelo sobrinho contra o
tio, para antecipar a herança, pois o ato do cidadão errante não ameaça a existência do Estado.
Com exceção de seu deslize, em face do qual ele deve se responsabilizar, o sobrinho comporta-
se como cidadão fiel às normas e, por isto, o Estado não precisa tratá-lo como inimigo.[29]

 A partir do momento, contudo, em que não existe mais a expectativa de que o sujeito se
comporte como pessoa, o próprio ordenamento jurídico desiste de tratá-lo como tal. Exemplo
clássico é a medida de segurança e, atualmente, poderia se acrescentar a tendência do
legislador de produzir uma legislação de combate, como é o caso das regulamentações jurídico-
penais da criminalidade econômica, do terrorismo, da criminalidade organizada, dos delitos
sexuais e demais crimes perigosos. Identifica-se então uma significativa mudança na orientação
da reação jurídica no âmbito penal. Em primeiro plano não está mais a compensação do dano,
que resultou da lesão da norma, mas a eliminação do perigo.[30]

 Se o inimigo é um criminoso que representa um perigo duradouro, então a pena segundo sua
culpabilidade é insuficiente. É necessário proceder antes do fato ou além da pena e então o
legislador aplica um direito de segurança na roupagem do Direito Penal. Por consequência, a
punibilidade é nitidamente antecipada, já que a pena não se dirige necessariamente a um fato
cometido, mas à evitação do cometimento de fatos futuros.[31]

Ainda que a pretensão declarada de Jakobs não seja rotular ninguém como inimigo, mas apenas
descrever quem o sistema jurídico assim define,[32] ele confessa que é difícil tratar o autor de
costume, o integrante de uma organização criminosa, como uma pessoa que comete apenas um
deslize. Haveria uma inclinação para tratá-lo como indivíduo perigoso. E lembrando dos horrores
do "11 de setembro", Jakobs afirma que no caso do terrorista é impossível não tratá-lo como
inimigo. Para o doutrinador alemão, até mesmo seria de se questionar se a camisa de força
imposta ao Estado, decorrente da fixação no conceito de crime, não seria até mesmo
inadequada na hora de enfrentar o terrorista - afinal de contas é necessário fazer "certas coisas"
contra ele para que o Estado não sucumba. E então seria mais honesto chamar a reação ao
terrorismo como Direito Penal do inimigo, já que se trata de uma guerra domada pelo
Direito.[33]

 A prática aponta, portanto, duas formas de tratamento diferenciado nas regulamentações
jurídico-penais: por um lado, o tratamento do cidadão, com a reação a um fato cometido, para
garantir a ordem jurídica, e, por outro lado, o tratamento do inimigo, cuja periculosidade é
combatida antes do cometimento de seu fato. Isto fica muito claro na comparação dos
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dispositivos jurídicos relativos ao homicídio e dos dispositivos jurídicos relativos às associações
terroristas.[34]

 Mas esta polarização não se encontra apenas no direito material. O tratamento dirigido ao
inimigo permeia igualmente o Direito Processual Penal. Assim, ocorre a suspensão juridicamente
ordenada de direitos processuais do cidadão. É o caso, por exemplo, das medidas de
investigação secreta. E, curiosamente, a análise da legislação alemã indica novamente que os
dispositivos legais mais repressivos dirigem-se contra as associações terroristas. Segundo
Jakobs, a "barreira de contato", isto é, a impossibilidade de contato entre o acusado terrorista e
seu defensor, seria um exemplo que falaria por si.[35]

Constatado o tratamento jurídico diferenciado do cidadão delinquente, que apenas cometeu um
erro, e o indivíduo perigoso, que precisa ser detido de antemão para não destruir o
ordenamento jurídico, Jakobs pondera que ambas as perspectivas possuem o seu lugar legítimo.
Se o Estado tem não só o direito de se proteger de indivíduos perigosos, mas também o dever
de garantir a segurança dos cidadãos,[36] então não pode tratar como pessoa o sujeito que não
apresenta segurança cognitiva para um comportamento de pessoa.[37] 

 Jakobs acredita que não se deve desde já condenar o Direito Penal do inimigo, porque o
modelo penal tradicional não consegue dar conta de inimigos de princípio, entre eles os
terroristas. Pragmaticamente, importa proteger-se do indivíduo perigoso, ora através de uma
medida de segurança, ora através de uma pena privativa de liberdade de longa duração. Eis o
motivo pelo qual as penas privativas de liberdade ligadas às associações terroristas são tão
longas: é necessário afastar o inimigo perigoso da sociedade e intimidar os demais que
compartilham do ânimo lesivo ao Estado.[38]

 Assim, nas palavras de Jakobs, a tendência que se desenha no cenário jurídico é a seguinte: "O
Direito Penal do inimigo, em especial o Direito Penal dirigido contra terroristas, tem antes a
função de garantir segurança do que manter a validade jurídica, o que é dedutível do fim da
pena e dos tipos legais pertinentes. O Direito Penal do cidadão, garantia da validade jurídica,
transforma-se em defesa de perigos."[39]

 Diante desta evolução, o que preocupa o doutrinador alemão é o alastramento de partículas do
Direito Penal do inimigo para o Direito Penal em geral. Não se deve confundir o cidadão com o
inimigo. Aquilo que pode ser adequado para terroristas, não deve ser transposto para os
delinquentes comuns. É importante distinguir, porque se no caso dos terroristas - que são
inimigos de princípio - é adequado mensurar a pena com base no tamanho do perigo, o
abandono de um Direito Penal da culpabilidade e a transição para um Direito Penal das medidas
de segurança não são adequados no caso de qualquer crime do cidadão. Para Jakobs, esta
orientação do legislador alemão consiste num Direito Penal do inimigo supérfluo e lesivo ao
Estado do Direito.[40]

 Por fim, o autor se propõe a enfrentar a questão da legitimidade do Direito Penal do inimigo.
Para tanto, ele sugere três reflexões: (a) Em primeiro lugar, afirma que o Estado não deve ser
obrigado a colocar em risco a sua própria figura. (b) Em segundo lugar, não há como verificar
concretamente se um Estado que desconhece medidas de Direito Penal do inimigo se aproxima
mais do ideal do Estado de Direito. Na verdade, a inexistência destas medidas até mesmo pode
fragilizar o direito à segurança do cidadão e criar um ambiente propício à atuação de
organizações terroristas. (c) Em terceiro lugar, o Estado de Direito pode optar entre enfrentar o
inimigo ou sucumbir diante do inimigo. Na opinião de Jakobs, em face dos dois extremos -
defesa total ou pacifismo total -, o Direito Penal do inimigo limitado ao estritamente necessário
poderia ser um caminho adequado.

 Posto isto, Jakobs ressalta novamente que suas reflexõ ;es foram guiadas apenas pelas
condições da realidade jurídica e que estariam desprovidas de qualquer ímpeto político.[41] No
final de um de seus textos, parece se justificar com as seguintes palavras: "É fácil entender-se
sobre o mundo ideal, mas para a vida no mundo real não se ganha nada com isto."[42]
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 Expostas as duas premissas argumentativas de nosso "silogismo desconstrutivo", impõe-se, por
fim, conectar a interpretação do Holocausto em Bauman e o discurso do Direito Penal do inimigo
em Jakobs para poder delinear uma conclusão.

 

 

3. Conclusão: a necessidade de desconstrução de um discurso potencialmente
genocida

 

 Uma das mais importantes lições do Holocausto foi a desmistificação da imagem de progresso
último da civilização moderna. Bauman alerta que devemos nos conscientizar das lições
sociológicas, psicológicas e políticas do Holocausto e transpor este conhecimento para as
análises mais gerais da ciência social e política. É necessário que fiquemos atentos para detectar
a conjunção de fatores similares àqueles que permitiram o surgimento do Holocausto.

 Por sua vez, a leitura dos textos de Jakobs faz intuir uma sensação de déjá-vu. Aquilo que foi
"descrito" pelo penalista alemão como Direito Penal do inimigo parece aproximar-se
estranhamente ao estado de coisas que possibilitou o extermínio em massa do povo judeu na
Alemanha nazista. E, por este motivo, impõe-se uma análise comparativa mais detida, para
verificar se realmente há "fogo" onde se manifesta "fumaça".

 Antes de tudo, no entanto, importa enfrentar uma outra questão. Em todos os textos, nos quais
Jakobs se refere ao Direito Penal do inimigo, o autor faz questão de salientar que não intenta
"prescrever" esta forma de tratamento jurídico-penal diferenciado. Pretende apenas "descrever"
a realidade e, a partir daí, constatar a existência do Direito Penal do inimigo e diagnosticar a
quem o ordenamento jurídico o aplica.

No entanto, após a "descrição" da realidade jurídica, ele busca as origens jus-filosóficas da
distinção entre cidadão e inimigo e acaba, por fim, concordando com a diferenciação destas
categorias. Embora seu objetivo declarado seja apenas "descritivo", o autor acaba proferindo um
discurso legitimante do Direito Penal do inimigo.[43]

 Esta distinção entre cidadão e inimigo, no entanto, remete-nos à dicotomia entre "alemão" e
"judeu" do regime nacional-socialista. Também o discurso de Jakobs constrói um conceito
abstrato de inimigo - aliás, tão abstrato que nem mesmo é definível. E, da mesma forma que o
judeu na sociedade nazista, este inimigo representa uma ameaça ao Estado e perde a sua
qualidade de pessoa. A desumanização do inimigo permite então a aplicação de um Direito Penal
diferenciado, um Direito que permite certo tipo de violência, em teoria, proibido pelo Estado
Democrático de Direito.

 A oposição entre cidadão e inimigo traça uma "fronteira" que possibilita a "distância social" em
relação aos inimigos. Como demonstraram Bauman e Milgram, isto anula as inibições morais em
relação aos inimigos e facilita a execução de atos cruéis ou de outra forma não compatíveis com
a própria consciência. A rotulação do inimigo como ameaça social induz Jakobs a defender o seu
afastamento da sociedade. É neste contexto que ele justifica as penas privativas de longa
duração contra criminosos envolvidos em associações terroristas, bem como "certas coisas"
incompatíveis com um Direito Penal do cidadão que precisam ser feitas contra o inimigo para
que o Estado não sucumba.   

 Mas as referências de Jakobs ao inimigo parecem destinar-se, na verdade, ao terrorismo, pois o
terrorista é o exemplo paradigmático trazido na contextualização do Direito Penal do inimigo - o
que fica muito claro em seus comentários referentes ao "11 de setembro". Isto esclarece muita
coisa, porque embora Jakobs reconheça uma lesão ao Estado de Direito na infiltração do Direito
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Penal do inimigo na esfera do Direito Penal do cidadão, curiosamente, o seu discurso muda
drasticamente quando o alvo é o terrorista - aqui o Direito Penal do inimigo encontraria o seu
lugar legítimo.

 Parece que o medo em face do terrorismo lhe permite fazer um discurso maleável. Aquilo que
ele entende ser inaplicável a ele mesmo, pode ser aplicado ao inimigo - e aqui ele ignora que o
significado de inimigo pode ser construído pelo Estado "ao bel prazer". Jakobs não faz qualquer
questionamento relativo ao poder de rotulação, ou seja, não discute a posição daquele que pode
definir o que é terrorismo e quem é terrorista. O autor alemão simplesmente parte da premissa
que a sociedade atual é a melhor forma social possível e então coloca a manutenção do Estado
como um fim supremo. Sua posição ignora por completo a necessidade de lutas políticas, que
podem exigir atitudes simbólicas e mais drásticas, em decorrência da inexistência de um espaço
verdadeiramente democrático. Que o terrorismo é um problema político, não solucionável
através de longas penas privativas de liberdade, nem passa pela sua cabeça.[44]

 Jakobs formula um discurso pretensamente racional que pode ser utilizado para legitimar um
projeto de eliminação de dissidentes políticos - pois seriam sobretudo eles que ameaçariam a
existência da ordem constituída. Assim como a perspectiva "racista" e "médico-terapêutica" do
projeto genocida do nazismo, também o tipo ideal do Direito Penal do inimigo rotula um inimigo
- evidentemente de acordo com a conveniência de quem estiver no poder político -, que precisa
ser extirpado da sociedade como se fosse uma "erva daninha".

 Se este discurso arbitrário já não fosse suficientemente preocupante, Jakobs afirma ainda que
um perfeito Estado de Direito nem seria tão vantajoso, porque criaria um ambiente propício às
atividades terroristas. O seu medo em relação às difusas ameaças terroristas é tão grande que
até mesmo abre mão do ideal do Estado de Direito.

 Isto, no entanto, é simplesmente inaceitável, porque dá margem ao estabelecimento de uma
ordem autoritária. Na opinião do criminólogo crítico Peter-Alexis Albrecht, nenhuma resposta ao
terrorismo pode implicar o abandono de princípios jurídicos fundamentais. O Estado de Direito
não pode utilizar-se dos métodos de seus adversários - ao contrário, deve proteger-se com os
métodos de Estado de Direito.[45]

 É claro que o discurso do Direito Penal do inimigo não é suficiente para gerar uma situação
similar ao Holocausto. Preocupa, no entanto, que este discurso legitima uma tendência de
tratamento jurídico-penal diferenciado que já está se desenhando na prática. É o próprio Estado
burocrático e hierarquizado que aplica o Direito Penal do inimigo a certa categoria de indivíduos,
que - nunca é demais lembrar - assim são definidos por ele.

Por outro lado, a população em geral não parece incomodada com esta tendência. Ao contrário,
a sociedade contemporânea está afetada por uma crise de desconfiança:[46] o mal pode estar
em qualquer lugar e não se sabe quem está a seu serviço. Assim, o medo está por todas as
partes e a sua origem é indefinida. Pode vazar, como nos lembra Bauman, das ruas escuras, da
natureza, de outras pessoas "prontas [...] a devastar nossos lares e empregos e ameaçando
destruir nossos corpos com a súbita abundância de atrocidades terroristas, crimes violentos,
agressões sexuais, comida envenenada, água ou ar poluídos"[47]. Diante desta situação de
"medo líquido", a sociedade começa a negociar direitos conquistados durante a historia da
humanidade e, diante da difusa ameaça terrorista, a população procura proteção no rigor
punitivo do Estado e permite o esvaziamento do ideal do Estado de Direito.

 E então se impõe a pergunta incômoda: não se estaria aqui diante da tríade que compõe a
conjuntura propícia ao genocídio apontada anteriormente por Bauman? Temos um discurso
legitimante de exclusão social radical de certa categoria de indivíduos, realizado pelo próprio
Estado, sem um obstáculo sério em decorrência do imobilismo social. Se, como bem pontuou
Bauman, "cada passo no sentido do enfraquecimento das bases sociais da democracia política
torna um pouco mais possível um desastre social na escala do Holocausto",[48] então é
fundamental promover o debate político e desconstruir um discurso potencialmente genocida
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como o do Direito Penal do inimigo.      

 Por fim, não é possível encerrar sem antes comentar outra inconsistência no discurso proferido
por Jakobs: Em um de seus textos sobre o Direito Penal do inimigo,[49] o autor faz referência a
Hitler para justificar a relatividade do conceito jurídico de pessoa. Isto significaria então que o
ditador nazista poderia ser visto como o arquétipo do inimigo que deve ser combatido.  Mas se
Hitler ocupava a posição suprema dentro de uma ordem estatal constituída e se o inimigo para
Jakobs seria aquele que ameaça a existência do Estado, então como poderia ser legítimo o ato -
na verdade "terrorista" - de assassinar o ditador alemão?

 Por outro lado, é curioso que Jakobs não percebe as semelhanças do seu próprio discurso com
o discurso legitimante do projeto genocida do nacional-socialismo. Se, rigorosamente, ele
"tomasse do próprio veneno", o próprio Jakobs poderia ser taxado como inimigo. No dia em que
notar este paralelo discursivo, talvez ele desista de legitimar um discurso tão arbitrário e
potencialmente genocida como o sustentado em seus textos referentes ao Direito Penal do
inimigo.
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seja qual for o esforço que se faça." (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 87.).
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resultou de uma mistura letal entre a ambição tipicamente moderna de engenharia e
planejamento social, bem como a concentração tipicamente moderna de poder, recursos e
técnicas administrativas. (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1998, p. 99-100.)

[11] Raul Hilberg inclusive esquematizou o gradual silenciamento das inibições morais e o
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A CULTURA DO DISSENSO E AS DEMANDAS JUDICIAIS RELACIONADAS À SAúDE
PúBLICA NO BRASIL

THE DISSENT CULTURE IN THE BRAZILIAN JUDICIAL DECISIONS ABOUT PUBLIC HEALTH

Klever Paulo Leal Filpo

RESUMO
O presente trabalho toma como ponto de partida uma coletânea de decisões judiciais impositivas
de providências concretas no campo da saúde pública, oriundas das várias instâncias do
Judiciário brasileiro, buscando identificar as suas razões de decidir e a intensidade das medidas
determinadas. Procura demonstrar que existem dentro do campo, a um só tempo, um consenso
acerca da necessidade de efetivar o direito social à saúde e um dissenso relativamente à
intensidade das intervenções e às hipóteses em que estas podem ser admitidas, repercutindo em
um clima de insegurança jurídica. Finalmente, o texto sugere uma possível relação entre esse
dissenso e a cultura do livre convencimento motivado dos julgadores, o que lhes confere ampla
liberdade de decisão, em nosso sistema judiciário.
PALAVRAS-CHAVES: Cultura jurídica; dissenso; decisões judiciais; saúde pública

ABSTRACT
This work takes as its starting point a collection of judicial decisions related to public health,
from various Brazilian courts, seeking to identify the reasons and the intensity of the measures
imposed. Within the field it seems to exist, at the same time, a consensus on the need to
implement the social right to health and a dissent about the intensity of these decisions and the
cases on which they should be allowed, passing in a sensation of juridical uncertainty. Finally,
the text suggests a possible relationship between that dissent and the culture of free motivated
convincing of the judges, which gives them wide freedom of decision, in Brazilian judicial system.
KEYWORDS: Judiciary culture; dissent; judicial decisions; public health

Durante o mestrado em direito cursado na Universidade Gama Filho entre os anos de 2003 e 2005,
tive a oportunidade de empreender um estudo sobre as decisões judiciais impositivas de medidas concretas
no campo da saúde pública, destinadas a dar efetividade ao direito social à saúde contemplado na

Constituição da República. Sob orientação do Professor Ricardo Lobo Torres, defendi dissertação
[1]

 que
tratava da sindicabilidade desse direito social e realizei uma análise crítica de julgados proferidos nesse
sentido.

Naquela oportunidade, ficou evidente que a invocação de um Judiciário que se considerava
renovado, corajoso, criativo, capaz de interferir nos destinos da nação, mesmo quando isto resultava numa
atuação contra-majoritária – significando a intervenção nas atividades típicas dos legisladores e da
administração – surgia, em realidade, como uma resposta a um quadro crítico de omissões já por todos
nós, brasileiros, bem conhecido. E hoje, decorridos cinco anos, observo que essa realidade não se
modificou, mas sim que, ao contrário, a cada dia vem se firmando como um traço marcante da cultura
jurídica nacional. Tanto é assim que o tema tem sido explorado, sob diferentes prismas, em diversos textos
a que tive acesso desde então, destacando-se, dentre eles, trabalhos apresentados no XIX Encontro
Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), realizado em

Fortaleza-CE, no primeiro semestre de 2010
[2]

.
Com efeito, quando o assunto é saúde, o Judiciário vem atuando como verdadeira tábua de
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salvação, notadamente para os mais carentes que não têm alternativa se não recorrerem à precária rede de
atendimento disponibilizada pelo poder público. Essa realidade se reflete no elevado número de demandas
individuais ajuizadas diariamente. Como chama atenção Marcos Maselli Gouvêa em trabalho destinado a
tratar das omissões dos poderes públicos (2004), demandas dessa natureza tornaram-se corriqueiras nas
Varas de Fazenda Pública,

Há algo de novo no acervo das varas de Fazenda Pública. Ao lado das usuais ações de
responsabilidade civil, das revisões de benefícios, dos mandados de segurança em
matéria tributária e das desapropriações, assiste-se à recente proliferação de processos
em que se objetiva compelir a Administração Pública à realização de prestações
positivas, de dar e de fazer, versando os bens jurídicos que a Constituição alinha em
sua Ordem Social. Este fenômeno pode ser compreendido como o desdobramento de
uma paulatina ampliação do espectro de obrigações estatais suscetíveis de controle
judicial. (GOUVÊA, 2004).
 

A verdadeira “avalanche de ações individuais” que ingressa todos os dias nas diversas instâncias
do Judiciário foi registrada também por Ieda Cury (2005, p. 121). Dente outros dados, a autora informa
que esse fenômeno teria resultado, durante o ano de 2001, no ajuizamento de mais de duzentas ações
individuais nas diferentes Varas de Fazenda Pública da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com uma
média de 20 a 25 atendimentos diários, nos núcleos da Defensoria Pública desse estado, de pessoas que
buscam receber medicamentos graciosamente.

Da mesma forma que cada ser humano, ao longo da vida, tem necessidades múltiplas e
diversificadas com relação, por exemplo, à utilização de remédios, também múltiplos e diversificados são

os pedidos formulados nas ações judiciais acima referidas. Desde medicamentos
[3]

 e próteses, passando

por intervenções cirúrgicas
[4]

 e exames de toda sorte, chegando até mesmo ao custeio de tratamentos
médicos no exterior, verifica-se que toda uma gama de providências na área de saúde tem sido pleiteada e
obtida por meio do Poder Judiciário.

Como já afirmado linhas acima, esse contexto está longe de ser uma novidade para os chamados
“operadores do direito”, ou para os que se dedicam ao estudo do fenômeno jurídico, existindo realmente,
dentro do campo, um consenso no sentido de que o direito à saúde seria, talvez mais do que um mero

direito subjetivo
[5]

, um valor a ser tutelado diretamente pelo Estado Juiz, não importando os obstáculos de

ordem jurídica ou material que pudessem ser opostos a essa tendência
[6]

. Esse sentimento está tão
consolidado dentro do campo que posso afirmar, sem receio, que o dogma da separação dos poderes foi
completamente afastado das demandas relacionadas a esse direito, sendo esta uma das conclusões mais
significativas da pesquisa realizada.

Sem a intenção de entrar, neste momento, em juízos de mérito, enveredando na infinita discussão
acerca da legitimidade ou ilegitimidade dessas intervenções, em que têm lugar inúmeros argumentos de
direito e também de fato (diante das peculiaridades de cada caso concreto), sempre me chamou à atenção a
ampla liberdade com que os magistrados passaram a tratar do tema da saúde. Durante a pesquisa, tive
notícia de alguns municípios em que, praticamente, a gestão local da saúde pública foi “assumida” pelo
juiz da vara fazendária, exercendo funções que seriam típicas do secretário municipal de saúde.
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Outro fato que tem se tornado muito comum é que os gestores de saúde têm deixado de realizar
licitações para a aquisição de certos medicamentos. Preferem aguardar o recebimento das ordens judiciais
que obrigam o seu fornecimento para, somente então, adquiri-los no mercado, muitas vezes por valores
mais altos do que aqueles que poderiam ser obtidos por meio de concorrências públicas regulares. Esta
situação anômala é permitida pela legislação porque a compra do medicamento sob determinação judicial
é considerada uma providência urgente e, portanto, incluída entre as exceções à obrigatoriedade da
licitação como requisito para contratar com a administração pública.

Não raro, em tais municípios são realizadas reuniões periódicas envolvendo o juiz, o ministério
público, o prefeito e o secretário de saúde, a fim de traçar diretrizes e parâmetros para nortear a atuação
desses atores dentro de um cenário tão inusitado que viola toda a lógica de previsibilidade dos atos da
administração. Iniciativas estas que, na minha percepção, têm o objetivo de buscar alguma segurança
jurídica (onde não existe nenhuma) no que toca a solução desses conflitos entre a administração pública e
os jurisdicionados, já que não há critérios claros aos quais o juiz esteja vinculado para proferir sua decisão.
Afinal, muito embora alguns autores tenham realizado um esforço a fim de estabelecer parâmetros para as

intervenções judiciais
[7]

, estes têm caráter meramente opinativo, jamais vinculativo, de sorte que nenhum
juiz está obrigado a segui-los em suas decisões futuras, podendo até mesmo modificar seu posicionamento
de um para outro caso, já que a lógica reinante em nosso sistema jurídico assim o permite.

 É curioso observar que decisões que têm por objetivo dar efetividade à Constituição da República,
expressão maior do pacto social, podem resultar em posturas e sentimentos tão díspares, reforçando a
cultura do dissenso, em que não somos capazes de construir um entendimento comum sobre a solução que
deve ser dada a um certo conflito. Conforme o ponto de vista assumido pelo ator dentro da arena jurídica,
os papéis são desenvolvidos em total desencontro. Tendo como pano de fundo um cenário de omissões
estatais, a parte, desesperada, recorre ao Judiciário como sua última chance de sobreviver, como se
tratasse, mesmo, de um “pronto-socorro”. A administração, por sua vez, se vê entre a cruz e a espada, não
sabendo se cumpre o plano orçamentário previamente aprovado ou se atende à decisão judicial. E, por fim,
o juiz, obrigado a dar solução ao conflito, teme que, ao negar o pedido, pode estar retirando de um doente
a chance de sobreviver, razão pela qual, na quase totalidade dos casos, acaba sendo compelido a conceder
a medida pleiteada, muitas vezes em caráter de urgência, quando nem mesmo existe tempo para o
desenrolar de uma fase cognitiva minimante satisfatória, o que significa dizer que muitas dessas decisões
são proferias “no escuro”, apenas com os dados disponíveis naquele momento.

Assim, embora esse tipo de conflito tenha se tornado algo até mesmo corriqueiro para os que atuam
dentro do campo, o fato é que este cenário, onde predominam a incerteza, a insegurança e a
imprevisibilidade, sempre despertou certo estranhamento, no sentido empregado por KANT DE LIMA e
LUPETTI BAPTISTA (2010) quando, defendendo a importância da pesquisa empírica do direito para a
construção de um Judiciário mais democrático, afirmaram que “a importância da explicitação e da
descrição dos rituais judiciários é fundamental, pois este exercício, de olhar para si mesmo e se questionar,
é exatamente o que permite estranhar o que, num primeiro momento, parece tão natural, mas que, visto de
outra perspectiva, não é nada tão óbvio ou natural assim”.

O esforço que deve ser feito, portanto, é de não permitir que este contexto completamente anômalo
possa ser naturalizado (KANT DE LIMA e LUPETTI BAPTISTA, idem acima), ou ainda, aceito sem
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restrições, simplesmente “porque-as-coisas-funcionam-assim-mesmo”. Ao contrário, faz-se necessário
observar e buscar explicações para os fenômenos que se verificam no mundo concreto, na atuação prática
do direito no dia a dia de seus atores, de modo a proporcionar um contínuo aperfeiçoamento dos meios de
solução dos conflitos.

Assim, o presente artigo pretende ser um exercício de descrição desse estranhamento sobre as
práticas judiciárias envolvidas no contexto aqui mencionado, exposição esta que tem como foco decisões
judiciais que, embora tratando de conflitos da mesma natureza, quando cotejados, se aproximam e/ou se
afastam, dando provas da existência da cultura do dissenso e contribuindo para que ela se eternize no meio
jurídico.

Atualmente cursando o doutorado no âmbito do programa de pós-graduação em direito da
Universidade Gama Filho, também tive a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pela Professora
Regina Lucia Teixeira Mendes (2008; 2010), fruto de uma pesquisa empírica sobre o princípio do livre
convencimento motivado, que permite aos juizes uma ampla liberdade para decidirem as demandas a eles
submetidas. Explica a professora que

 
“(...) seja no âmbito do processo civil ou no do processo penal, o juiz tem a atribuição
concedida por lei e assim entendida pela doutrina, de decidir livremente sobre os
conflitos de interesses levados a sua apreciação. Complementarmente, a seu livre
convencimento, a iniciativa probatória, igualmente, é consagrada ao juiz pela doutrina e
pela lei, o que reforça sua autonomia decisória sobre o processo e sobre o conflito nele
deduzido. Tais prerrogativas dos julgadores, entretanto, trazem à tona aspectos
inquisitoriais identificáveis em todos os ramos do processo judicial brasileiro, seja civil
ou penal, contrariando, assim, a visão naturalizada dos operadores.
O campo jurídico brasileiro é um campo semi-autônomo integrado por iniciados em um
saber com características específicas, que estão nele hierarquizados. No topo desta
hierarquia estão os juízes que detém o poder de interpretar e decidir sobre o direito
posto (...)”. (MENDES, 2010).

 
Quando estudei pela primeira vez a temática abordada neste trabalho minhas preocupações estavam

centradas na tentativa de identificar critérios que pudessem pautar a atuação dos juízes em casos de saúde
publica. Boa parte da dissertação já referida foi dedicada a essa finalidade. Todavia, depois de refletir
criticamente sobre o problema, já tendo sido iniciado nas leituras mencionadas nos parágrafos anteriores,
percebi que a questão é ainda anterior a esta, e que dificilmente poderia ser notada pelos que já atuam
dentro do meio jurídico (os iniciados, segundo MENDES, 2010) porque estão tão familiarizados com essa
realidade que já não lhes causa mais estranheza. A grande questão, quer me parecer, é que, em nossa
tradição jurídica, decisões díspares em casos semelhantes são perfeitamente possíveis (embora não
desejáveis), desde que fundamentadas, por força do livre convencimento de que trata a professora Regina,
o que, em muitos casos, acaba mascarando um forte subjetivismo, além de impedir qualquer possibilidade
de prever o desfecho de uma demanda judicial.

Não é meu propósito – desde já esclareço – apontar nenhuma falha na atuação ou na formação de
nossos juízes, muito pelo contrário. Apenas é forçoso reconhecer que, em nossa cultura jurídica, a solução
dos conflitos levados diariamente ao Judiciário poderia ser uma tarefa mais branda e democrática caso
houvesse alguma previsibilidade nas decisões judiciais, o que também contribuiria para uma maior
segurança jurídica. Todavia, esta fica prejudicada ante ao amplo poder de criação, por assim dizer,
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entregue aos magistrados para o julgamento dos casos concretos, como decorrência do princípio e, porque
não, do poder de decidirem livremente sobre as questões a eles submetidas. Ainda mais porque esse poder
é exercido sem nenhum controle, à exceção de uma eventual revisão em grau de recurso, nas hipóteses em
que esse direito possa ser exercido – o que, por sinal, tende a ser cada vez mais raro, ante as iniciativas
institucionais de imprimir maior celeridade aos processos, o que normalmente vem sendo perseguido por

meio da supressão de meios de impugnação das decisões judiciais
[8]

. No discurso dos juízes, é muito
comum afirmarem que os advogados recorrem demais, o que acaba retardando o desfecho dos processos,
argumento este que é utilizado para justificar a eliminação de determinados recursos ou criar obstáculos
para a sua interposição e processamento.

É preciso reconhecer que em um campo árido como o da saúde pública, a inexistência de
parâmetros para a imposição judicial de medidas prestacionais e a sua substituição pelo amplo poder
decisório dos juízes, por aplicação do princípio do livre convencimento do julgador – embora admitindo
que este convencimento deva estar atrelado às provas produzidas nos autos – sempre repercutiu na
completa ausência de previsibilidade das decisões, como será evidenciado logo a seguir por meio do
estudo de casos concretos.

Retornando ao tema das medidas impositivas na saúde pública, com efeito, a aparente
uniformidade de entendimentos sobre essa temática esconde, na realidade, um grande dissenso, no sentido
de uma completa ausência de parâmetros aptos a justificar tais decisões. Melhor esclarecendo: embora seja
fácil compreender que o direito à saúde merece ser tutelado, por razões geralmente relacionadas ao
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, sendo este um argumento presente na totalidade
das decisões examinadas, não existe, efetivamente, nenhum consenso sobre o grau ou forma de
intervenção, ou até mesmo sobre os casos em que pode ter lugar, sendo freqüentes as ocorrências de
pedidos similares que receberam provimentos diferentes por parte dos órgãos judiciários competentes,
como evidenciam os casos a seguir comentados.

No topo da lista estão os pleitos pelo recebimento gratuito de remédios. A quase totalidade das
decisões estudadas acolheu o pedido autoral e condenou os entes federativos (Estado ou Município, já que
o estudo nessa parte foi direcionado para as justiças estaduais) ao seu amplo fornecimento, havendo
praticamente uma unanimidade acerca desse aspecto. No Estado do Rio de Janeiro o entendimento é
pacífico, como ilustram as ementas a seguir relacionadas.

 
FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
PRELIMINARES REJEITADAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. A disposição
contida no inciso II, do artigo 23, da Carta Política, aclara ser competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Demais, a Lei nº
8.080/90 que criou o sistema único de saúde (SUS) integra a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios e lhes impõe o dever jurídico de assistência farmacêutica médico-
hospitalar e solidária aos doentes necessitados. (TJ-RJ, Apelação Cível nº
2002.001.08382).
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
(...) Rejeição da preliminar. Presença dos pressupostos para a concessão da medida.
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Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação e fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, resulta cabível a antecipação de
tutela, mormente quando se pretende a concessão da medida liminar para o
fornecimento de medicamentos a portador de doença grave e incurável - esclerose
lateral amiotrófica, caso em que prevalece a responsabilidade comum e solidária dos
entes federados, e o perigo de dano à vida e à saúde do demandante. Inteligência das
Súmulas 59 e 60 do TJRJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº
2004.002.12030).

 

Nessa mesma linha, é significativa a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Petrópolis e da Fundação

Municipal de Saúde de Petrópolis
[9]

, em que se pretendia a condenação dos réus “na obrigação de prestar
assistência terapêutica e medicamentosa a todos os munícipes petropolitanos, carecedores dessa assistência
integral”. Na sentença, confirmada em segundo grau de jurisdição, assim se posicionou o julgador, hoje
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, Cláudio Luís Braga Dell´Orto:

Assim, tudo bem visto e examinado, torno definitiva a tutela antecipada às fls. 49, que
passa a integrar esta sentença e julgo procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para condenar o
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PETRÓPOLIS a fornecerem a todos os moradores do Município de Petrópolis,
financeiramente hipossuficientes, os medicamentos e/ou exames imprescindíveis às suas
saúdes [...]

É interessante observar que, ainda sob o manto de seu livre convencimento, o juízo prolator da
decisão, no exercício de uma atividade tipicamente normativa, fixou critérios destinados a regular a
entrega dos remédios. Em primeiro lugar, a medicação deveria ser fornecida nos termos das prescrições
médicas que fossem apresentadas pelos jurisdicionados. A hipossuficiência econômica seria comprovada
por cada interessado e objeto de deliberação (fundamentada) por parte da administração, num prazo de três
dias. Finalmente, os remédios deveriam ser entregues em cinco dias a contar do resultado de tal
deliberação. Tudo sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), em favor de cada solicitante, em caso

de inobservância do preceito
[10]

.

A tendência em todo o país tem sido a condenação do Estado ao fornecimento, sem exceção, dos
remédios necessários para combater as doenças que afligem os brasileiros. Vale destacar, como exemplos,
as seguintes decisões, oriundas dos Estados de Minas Gerais e de Santa Catarina:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SAÚDE. SERVIÇOS. SUS. Município. Medicamento. Dispensação. O Poder Público
deve assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde, porque decorrente de
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preceitos rígidos da Constituição Federal. Demonstrada a necessidade de uso de
medicamento de alto custo, como meio exclusivo para atenuar os sintomas de doença
grave, impõe-se ao ente público o custeio do tratamento, porque é imperiosa a
preservação da vida, em obséquio da proteção aos direitos fundamentais que, como
frutos da própria natureza humana, são anteriores ao Estado e inerentes à ordem
jurídica brasileira. Confirma-se a sentença no reexame necessário, prejudicado o recurso
voluntário. (TJ-MG, Processo 1.0024.02.880126-4/001(1) ).

 

MANDADO DE SEGURANÇA – NEUROPATIA TRAUMÁTICA –
FORNECIMENTO DE REMÉDIO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA
DA ADMINISTRAÇÃO – ENCARGO DO ENTE DE DIREITO PÚBLICO. É dever
do Poder Público propiciar condições de saúde a todos; por conseguinte, incumbe ao
Órgão Administrativo Estadual, em face da obrigação solidária existente entre ele, o
Município e a União, a obrigação de colocar medicamentos à disposição dos pacientes
do Sistema Único de Saúde – SUS gratuitamente, pelo tempo que dele necessitar,
quando devidamente comprovada a incapacidade financeira do enfermo. (TJ-SC, nos
autos do Mandado de Segurança nº 2003.023878-6).

 

A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. Acerca do direito dos portadores do vírus HIV de
receberem, gratuitamente, o coquetel de medicamentos que lhes é capaz de assegurar uma melhor e maior
sobrevida, o tribunal manifestou-se favoravelmente afirmando que

“O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. O direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a
quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar...
[11]

”

Tal posicionamento vem sendo acompanhado, como regra geral, nas demandas correlatas, e seus
fundamentos são utilizados, igualmente, para o deferimento de outros pleitos, relacionados à obtenção

gratuita de remédios de toda espécie
[12]

. De modo que, no tocante aos pedidos dessa natureza, existe uma
forte tendência ao julgamento de procedência. Mas, apesar disso, em razão do princípio do livre
convencimento, é de se destacar que nada impediria a prolação de uma decisão interlocutória ou uma
sentença em sentido radicalmente oposto, sendo certo que, durante a pesquisa, chegamos a identificar
alguns votos que sustentavam a impossibilidade do Estado de atender demandas individuais no campo da

saúde pública
[13]

, o que somente vem ilustrar a impossibilidade de prever o desfecho de uma ação judicial
dessa natureza.

No tocante a exames e tratamentos alternativos, vale destacar a decisão liminar, proferida nos autos
do Mandado de Segurança impetrado por uma munícipe de Petrópolis em face do Secretário Municipal de

Saúde
[14]

. Após ter considerado, no relatório, que "a negativa da autoridade impetrada, ainda que pela
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omissão, viola direito líquido e certo da impetrante, ou seja, o seu direito à saúde e, conseqüentemente, à
própria vida", e ainda que "o direito à saúde é inerente a todo ser humano e encontra-se previsto nos
artigos 5º e 6º da Constituição Federal, além do disposto na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990", o
magistrado determinou...

 [...] que as autoridades coatoras providenciem a realização dos exames solicitados de
ressonância nuclear magnética, eletroneuromografia MIE/MID/MSE/MSD e
densiometria óssea, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, conforme documentos de fls.
24/31, em clínica ou hospital conveniado ao SUS, de acordo com relação anexa
apresentada pela impetrante, às fls. 08/09, arcando, portanto, com todos os custos para a
realização daqueles exames, além do transporte da impetrante [...]
 

Note-se que foram ordenadas não somente as providências para a execução dos exames
propriamente ditos, mas também que os impetrados arcassem com os ônus do transporte até o local onde
os mesmos seriam realizados, tendo em vista as dificuldades de locomoção da jurisdicionada. Mais
adiante, nos mesmos autos, chegou-se à seguinte conclusão:

 
Realizados os indigitados exames, pelos documentos colacionados resta demonstrado
quais os medicamentos necessários para o tratamento da impetrante, bem como a
necessidade da hidroginástica. Assim sendo, determino a intimação dos impetrados para
que providenciem todos os medicamentos necessários à impetrante, bem como os meios
para que esta possa submeter-se ao tratamento de hidroginástica.
 

O que mais chama atenção nesse caso é justamente a amplitude das prestações que o magistrado
considerou devidas, incluindo o transporte e a realização de hidroginástica (que, a princípio, implica em
alocação de serviços especializados), por enxergar que tais medidas eram necessárias para propiciar a tão
almejada efetividade do direito individual da demandante de ter acesso às melhores condições de
recuperação da saúde.

Todavia, é impossível deixar de considerar que, lastreado em seu amplo poder decisório, o juízo
ultrapassou várias questões de grande relevo fático e jurídico, as quais, em resumo, se expressam nos
seguintes questionamentos: acaso os gastos envolvidos nesse tratamento não implicam em redução de
investimentos em uma UTI neonatal, por exemplo, ou no atendimento de emergências médicas nos pronto-
socorros municipais? Qual será a efetiva contribuição da hidroginástica para a recuperação da paciente?
Estará preparado, o juiz, para lidar com demandas que exigem decisões dessa natureza? O processo
comporta esse tipo de discussão? Teria legitimidade o julgador, que não foi investido por meio de mandato
eletivo, para intervir com tal profundidade na administração dos recursos destinados à saúde? Dentre
outras tantas questões de relevo de que muitas já se ocuparam, sem, contudo, atingir qualquer consenso.

Da mesma forma, os parágrafos abaixo, transcritos do artigo assinado pela Juíza de Direito Maria
Cristina Barros (2003, p. 45), publicado na Revista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
suscitam questões igualmente relevantes. É importante observar como os limites do orçamento, matéria
constitucional, são colocados em segundo plano, juntamente com a chamada “reserva do possível”, ou seja,
a noção de que a administração não pode gastar mais dinheiro do que dispõe:

 
[...] Ainda que não dispusessem da verba que lhes é repassada pela União, não podem [os
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órgãos públicos] negar a prestação de serviços essenciais, como saúde, educação,
segurança (e também justiça e assistência judiciária) sob o mal engendrado argumento de
que as verbas foram desviadas para outros fins que não aqueles estabelecidos pela própria
Constituição. Nem se diga que os carentes são muitos, mais numerosos que as verbas
públicas para atendê-los, pois as verbas públicas, como o próprio nome indica, vieram do
povo e este estabeleceu na Constituição as prioridades, limitando a discricionariedade
política e administrativa no gerenciamento dos recursos [...]

 
 

Nessa manifestação, percebe-se uma forte nota de subjetividade, revelando, a digna magistrada,
um toque de impaciência para com a administração, como se estivesse “lhe passando um pito”. Como se
vê, para além da carga emocional, nem sempre o aspecto “custo dos direitos” é levado em conta por
nossos magistrados como um empecilho para a imposição de prestações materiais ao ente estatal, embora
existam regras para os gastos que podem ser realizados pelo administrador público a cada gestão,
decorrentes das leis orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Ou seja, embora o juiz esteja obrigado a
aplicar a lei aos casos concretos, essa obrigação parece desaparecer quando se trata das demandas ligadas
à saúde pública, pois, em nome da dignidade da pessoa humana – princípio importantíssimo, mas de
conteúdo e limites completamente indeterminados, ficando longe de constituir um consenso – tudo parece
ser permitido ao magistrado.

No que concerne à realização de outros procedimentos, tais como exames e cirurgias, em regra os
pedidos têm sido acolhidos em sua íntegra. Amaral (2001, p. 26), registrou a decisão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 97.000511-3, sendo Relator o
Desembargador Sérgio Paladino. O Tribunal entendeu que o direito à saúde, garantido na Constituição,
seria suficiente para ordenar ao Estado, liminarmente e mesmo sem a sua oitiva, o custeio de tratamento
ainda experimental, nos Estados Unidos, de menor, vítima de distrofia muscular progressiva de Duchenne,
ao custo de US$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil dólares), muito embora não houvesse
comprovação da eficácia do tratamento para a doença, que tem origem genética.

É interessante observar, todavia, que caso muito semelhante ao ora relatado recebeu desfecho em
sentido radicalmente oposto. O autor era portador da mesma distrofia e havia sido concedida, em seu
favor, liminar ordenando que o Estado de Santa Catarina depositasse, à disposição do Juízo, a quantia de
R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), equivalentes às despesas com o tratamento que seria
realizado nos Estados Unidos da América, além das passagens aéreas, alimentação e tradutor. O juízo
monocrático havia fundamentado a sua sentença usando, dentre outros, os seguintes argumentos:

[...] Ora, se é dever do Estado proporcionar ‘com absoluta prioridade’ a vida e a
saúde de uma criança, além de colocá-la a salvo de toda forma de ‘negligência e
crueldade’, este regramento constitucional por si só deveria servir para fundamentar a
possibilidade jurídica da pretensão aforada.

Se não é crueldade deixar uma criança ir morrendo lentamente ante uma doença
abominável, sabedora que há uma esperança de cura no exterior, este magistrado deixou
de entender o significado de tal expressão.

Que não se diga que referida norma constitucional trata apenas de uma ‘carta de
boas intenções’, pois desta forma, me vem à lembrança o provérbio popular de que a
estrada do inferno é pavimentada com elas. [...]
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Infelizmente a alegria da família, de certa forma nutrida pela firmeza do magistrado, durou pouco.

A decisão foi agravada
[15]

 e o Colegiado, por seu turno, além de sustentar que o rito processual utilizado
pelo interessado não comportaria aquela discussão, entendeu que a norma constitucional “puramente
programática” do artigo 196 não autoriza o Poder Judiciário a impor, ao executivo, a obrigação de custear
despesas com tratamento médico de pessoa acometida de doença grave. Nesse caso, a insegurança atingiu
níveis dramáticos, pois o entendimento da segunda instância foi construído sobre parâmetros totalmente
distintos daqueles empregados pelo juízo de primeiro grau, frustrando completamente as expectativas da
pessoa necessitada.

Por outro lado, no confronto entre as duas situações concretas acima comentadas o que salta aos
olhos é a inexistência de um consenso, sempre que a prestação almejada pelo jurisdicionado possa
implicar em gastos elevados. Nessas hipóteses não se verifica a unanimidade característica das “ações de
remédios”. Ao contrário, observa-se ampla variação no desfecho, sendo possível desde o acolhimento
integral dos pedidos até uma destoante negativa da possibilidade de imposição judicial de medidas
prestacionais, o que, obviamente, vai contra a forte tendência já descrita neste trabalho, sendo, no entanto,
um entendimento também admissível, já que respaldado pelo poder de livre convencimento dos
magistrados, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada.

Em outras hipóteses analisadas, a prestação pretendida era a disponibilização de certos serviços
destinados à recuperação da saúde, tais como a construção de hospitais ou postos de saúde. Com um
caráter bastante intervencionista, merece registro a decisão na Ação Civil Pública nº 2003.81.00.009206-7,
em que foi autor o Ministério Público Federal e réus a União Federal, o Estado do Ceará e o Município de
Fortaleza.

Diante da crise pela qual, segundo o relatório, passava o Sistema Único de Saúde, em Fortaleza, o
Parquet requereu decisão liminar para que o município providenciasse, de forma imediata, a transferência
de todos os pacientes que se encontrassem ou viessem a necessitar de internação em Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI), para hospitais, públicos ou particulares, detentores de tais unidades de
tratamento, que deveriam ser contratados para esse fim. Requereu, ainda, que a União e o Estado do Ceará
adotassem, conjunta ou separadamente, as medidas necessárias para auxiliar o Município de Fortaleza no
cumprimento das medidas acima especificadas, exigidas pela situação de extremo risco e urgência então
evidenciada. Por fim, pleiteou que os réus, no âmbito de suas respectivas esferas de atuação, iniciassem,
no prazo de noventa dias, ações que possibilitassem a superação do estado de emergência, com a
implementação de novos leitos de UTI.

Em regime de urgência, o Juiz Federal plantonista João Luis Nogueira Matias concedeu a liminar,
nos termos em que foi pleiteada, fixando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de multa diária
para o caso de descumprimento da medida. E o valor em questão, segundo o consenso que existe dentro do
campo, deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, de modo a incentivar a parte ao cumprimento
da obrigação, fato este que propicia uma ampla gama de possibilidades, não existindo nenhum parâmetro a
ser observado, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estes também de conteúdo e
alcance indeterminados.

Após constatar que a liminar concedida não vinha sendo atendida pelos réus, o Ministério Público,
alegando que em menos de duas semanas teriam ocorrido dezesseis mortes por conta da inexistência dos
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referidos leitos e com o intuito de garantir a efetividade da liminar concedida, requereu fosse determinada
uma série de providências, dentre elas a criação de uma central de leitos, para agilizar o atendimento dos
casos mais graves. Acerca de tais pedidos, ficou decidido:

 
“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 58/76 e, com base no poder geral de
cautela, bem como no art. 461, §5º, do CPC, determino o que segue:
a)      os hospitais conveniados ao SUS – Sistema Único de Saúde, indicados às fls.
65/66, ficam obrigados a receber os pacientes que se encontram à espera de leitos de
UTIs na rede de hospitais públicos, devendo correr as despesas respectivas à conta dos
recursos orçamentários do SUS, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes;
b)      na hipótese de inexistência de verba orçamentária do SUS ou de embaraços por
parte das autoridades públicas para providenciar o pagamento na forma do item “a”, fica
autorizado aos referidos hospitais efetuar a compensação fiscal dos gastos efetuados no
custeio de tratamentos com tributos federais, estaduais e municipais. Determino ainda
que os Órgãos de controle interno e externo (Tribunal de Contas, Ministério Público,
Fazendas Públicas, Ministérios Federais, Secretarias Estaduais e Municipais etc) façam
o devido controle dos gastos efetuados, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte
dos hospitais particulares;
c)      caso se esgotem todos os leitos dos hospitais particulares conveniados ao SUS, os
hospitais particulares de Fortaleza, mesmo não conveniados ao SUS, ficam obrigados a
receberem pacientes oriundos dos hospitais públicos e para os quais não existam mais
leitos nos hospitais conveniados ao SUS, prestando-lhes todo o atendimento necessário,
correndo as despesas à conta dos entes públicos demandados, aplicando-se-lhes a
mesma regra prevista no item “b”;
d)      a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará deverá criar uma central de leitos, a
exemplo da que funcionou no caso da UTI Neo-Natal da MEAC, como forma de
viabilizar que os pacientes sejam encaminhados aos hospitais que disponham de vagas;
e)      o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza ficam obrigados a remanejar ou
transferir os recursos orçamentários destinados à propaganda institucional do governo
para solucionar o problema de saúde do Município de Fortaleza;
f)       no caso de descumprimento de qualquer das ordens acima, fica automaticamente
aplicada a multa de R$10.000,00 aos responsáveis pelo descumprimento da decisão
judicial, ou seja, ao Ministro da Saúde, ao Secretário Estadual de Saúde e ao Secretário
Municipal de Saúde, conforme respectivas atribuições, com base no parágrafo único do
art. 14, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.358/2001;
g)      intimem-se o Ministério Público Federal, a União, o Estado do Ceará, o Município
de Fortaleza, os hospitais listados às fls. 65/66, o Ministro da Saúde, o Secretário
Estadual de Saúde e o Secretário Municipal de Saúde do inteiro teor da presente
decisão.

Expedientes necessários com a máxima urgência.
[16]

”
 

Nesse caso, agindo com base em seu livre convencimento, e sob o argumento de que pretendia
proteger a vida dos doentes de um mal maior, o juízo exerceu uma discricionariedade enorme,
determinando não somente a disponibilidade dos leitos, mas também indicando, especificamente, de que
maneira essa medida deveria ser implementada. Chegou à minúcia de recomendar a transferência de
recursos destinados a outras rubricas para o cumprimento da decisão e impôs obrigação de fazer a pessoas
jurídicas que não foram partes no processo (hospitais particulares não conveniados).

Mesmo tendo sido reformada em segunda instância, fato é que a decisão surtiu efeitos durante certo
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período. Merece destaque tanto pelo grau de profundidade e ousadia da intervenção realizada, como por
pretender que os serviços passassem a ser prestados em curtíssimo prazo. Em certos casos, quando se trata
de risco de vida, a tendência é uma falsa crença num poder ilimitado da administração para suprir toda e
qualquer espécie de necessidade, ao mesmo tempo em que se internaliza no campo a idéia de um
Judiciário como super-poder, capaz de fazer-se substituir ao legislador e ao administrador público, sem
maiores cerimônias.

Em uma linha um pouco mais tênue posicionou-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao

apreciar o Agravo de Instrumento nº 2003.022305-3
[17]

, interposto pelo Estado de Santa Catarina, em
caso similar. Na hipótese, o Ministério Público havia aforado, na Comarca de Chapecó, Ação Civil Pública
em face do Estado de Santa Catarina, para que instalasse, naquela cidade, UTI Neo-Natal e Pediátrica, o
que se justificava pelo elevado percentual de óbitos entre os infantes internados em estado grave.

A liminar requerida foi concedida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca,
para que as medidas fossem implementadas no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa diária no
valor requerido de R$2.000,00 (dois mil reais). De acordo com o julgado, o Poder Executivo deveria
estabelecer um convênio com clínicas particulares ou lançar mão de qualquer outro meio eficiente, tudo
com a necessária urgência.

Entenderam os Desembargadores que o elevado número de óbitos de crianças na rede pública
(cerca de 33,3% do número de internações) e a necessidade de assegurar direito indisponível do ser
humano justificavam a intervenção do Judiciário nos atos da administração, como uma exceção à regra,
para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a liminar, com a ressalva de que a ação deveria
prosseguir em busca de uma melhor solução ao final. Eis a ementa:

Ação Civil Pública. Pedido de criação de UTI neonatal. Direito à saúde previsto no
artigo 196 da Constituição Federal. Norma programática. Interferência em competência
do Poder Executivo. Independência dos poderes assegurada na Carta Magna. Julgados
desta Corte de Justiça confirmando a impossibilidade jurídica do pedido formulado na
actio principal e a extinção do processo. Mitigação da regra, mormente quando se está
protegendo direito indisponível do ser humano, ante o número de óbitos de crianças na
rede hospitalar. Impossibilidade de atendimento do pedido nesta fase. Manutenção,
contudo, da ação civil pública no juízo a quo para obtenção de melhor solução ao final.
Recurso desprovido.

 
Em resumo, a decisão apenas negou-se a proferir uma medida de urgência, sem afastar a

possibilidade de acolhimento do pleito ao final do processo. Assim, numa comparação entre a decisão
proferida em Fortaleza e aquela proveniente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que esta
procurou privilegiar a prudência e a razoabilidade, sem abrir mão, contudo, da tutela dos interesses dos
jurisdicionados, além de deixar espaço para uma “melhor solução ao final”, muito diferente do que
aconteceu no caso anteriormente analisado. E, sem a intenção de enaltecer ou desmerecer qualquer dos
entendimentos desposados em todos esses julgados, o fato é que as manifestações judiciais neles contidas
refletem justamente a falta de consenso que permeia todo o sistema.

Mais brandas ou mais invasivas, independentemente das providências a que se refiram, ficou
constatado que as decisões judiciais proferidas no campo da saúde pública não seguem nenhum roteiro
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previsível, de modo que, mal comparando, ajuizar uma ação dessa natureza equivale a participar de um
jogo de “roleta russa”, cujo desfecho é sempre uma incógnita, ficando a sugestão para que o tema seja
aprofundado no âmbito dos programas de pós-graduação em direito, a fim de que esse traço de nossa
cultura jurídica possa melhor delimitado e compreendido, suscitando propostas para um eventual
aperfeiçoamento.
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[1]
 “Quando o Tribunal é o Pronto-Socorro: aspectos da judicialização do direito à saúde no Brasil” apresentada na Universidade

Gama Filho em maio de 2005, como requisito para a obtenção do título de mestre em direito, na área de concentração Direito,
Estado e Cidadania.
 
[2]

 Os anais do encontro foram disponibilizados em mídia eletrônica pelo CONPEDI, cuja página eletrônica é
<www.conpedi.org.br>.
[3]

 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Acórdão: Apelação Cível em Mandado de Segurança 1.0145.04.130190-
7/001(1). Relator: Desembargador Dorival Guimarães Pereira. Data do Acórdão: 26/08/2004. Publicado em 24/09/2004. EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO DE SAÚDE –
MEDICAMENTO – EMERGÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 E
SEGS., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É de se conceder a ordem pleiteada, via “writ”, para fornecimento de medicamento de
emergência, custeado pelo SUS, presente o direito líquido e certo do demandante.
 
[4]

 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Acórdão: Apelação Cível em Mandado de Segurança 2000.015379-6. Relator
Desembargador Francisco Oliveira Filho. Data da Decisão: 03/11/2003. EMENTA:    MANDADO DE SEGURANÇA - PLEITO
DE CIRURGIA ADENOIDIANA COM TIMPONOTOMIA COM TUBO DE VENTILAÇÃO BILATERAL - RECUSA DO
MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQÜIDO E CERTO - SENTENÇA POSITIVA - REEXAME NECESSÁRIO -
DESPROVIMENTO. "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação" (art. 196 da CF)."Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável
assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida" (31.1.97, in DJU 13.2.97, Min. Celso de Mello
negando, na espécie, o pedido de suspensão de medida liminar).
 
[5]

 Ingo Sarlet (2003, p. 314) formulou, a respeito, o seguinte comentário: a primeira dificuldade com a qual nos deparamos na
tarefa de averiguar a possibilidade de reconhecimento de um direito subjetivo individual na área de saúde reside, portanto, na forma
pela qual o direito à saúde foi consagrado pelo Constituinte (...). Outro aspecto que merece ser destacado diz com o conteúdo de um
direito subjetivo nessa esfera, já que o leque de necessidades é de tal forma amplo, que dificilmente poderá ser abrangido por
qualquer normatização constitucional ou infraconstitucional (...). Em outras palavras, cuida-se de saber se os poderes públicos são
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devedores de um atendimento global (toda e qualquer prestação na área de saúde) e, independentemente desse aspecto, qual o nível
dos serviços a serem prestados.

[6]
 Ieda Tatiana Cury (2005, p. 129), em estudo sobre o “Direito Fundamental à Saúde” publicado pela Editora Lumen Juris,

sintetiza os argumentos de defesa normalmente utilizados pela administração pública nas ações que têm por objeto o recebimento de
remédios a título gratuito. Afirma que, “em síntese, a defesa dos entes federativos nas ações que têm por objeto o recebimento de
medicamento do Estado e do Município por pacientes carentes tem como principais argumentos: preliminar de ilegitimidade
passiva, imputando a responsabilidade a outro ente quando o remédio não está inserido na lista estadual e/ou na municipal; o
alegado caráter programático da norma; e a impossibilidade de realizar despesas sem previsões orçamentárias.” Com base nos autos
examinados, podemos acrescentar, além desses, os seguintes argumentos de defesa: o descabimento da antecipação dos efeitos da
tutela nas ações propostas contra a administração pública; a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal; a responsabilidade
solidária da família do doente, que é o autor da ação; e a necessidade de comprovação cabal da impossibilidade financeira do autor
para adquirir, às próprias expensas, a medicação necessária.
 
[7]

 Gustavo Amaral empreendeu esforços para identificar e sistematizar esses critérios. O resultado de sua pesquisa encontra-se na
obra que recebeu o sugestivo título “Direito, escassez e escolha – em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez de
recursos e as decisões trágicas” (2001).
 
 
[8]

 Nesse sentido, a “META 2” instituída pelo Conselho Nacional de Justiça que imperou durante o ano de 2009, no intuito de
extinguir o maior número possível de ações judiciais, sob o lema: “bater recordes é garantir direitos”, sem nenhum compromisso
com a qualidade, mas tão somente com a quantidade. E ainda, a guisa de exemplo, a instituição de ritos especiais, como o da Lei
9.099/95, que suprime uma série de direitos das partes em prol de uma maior celeridade, nem sempre atingida nos casos concretos.
 
[9]

 Processo nº 2000.042.008999-8, julgado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis – RJ, sendo que a decisão em
comento encontra-se às fls. 350/364 dos referidos autos.

[10]
 Essa decisão teve grande importância para que fosse instituído, posteriormente, por meio de Lei municipal específica, o

programa de distribuição gratuita de medicamentos e materiais correlatos à população carente do Município de Petrópolis: Lei
6.029, de 10 de outubro de 2003, posteriormente alterada pela Lei 6.040 de 07 de novembro de 2003. Segundo a lei, o acesso ao
benefício depende da apresentação da competente prescrição médica e da plena comprovação da impossibilidade financeira para
arcar com as despesas de aquisição dos medicamentos. Todavia, nas ações judiciais ora em trâmite no fórum da cidade, essa
legislação municipal e os critérios por ela instituídos poucas vezes são invocados nos autos, sendo simplesmente ignorados pelo
juiz, pois na sua ótica a previsão constitucional, embora genérica, aberta, inespecífica, já é suficiente para fundamentar qualquer
decisão que represente uma efetivação do direito à saúde.
 
[11]

 RE nº 267.621-RS, sendo Relator o Ministro Celso de Mello. A íntegra do acórdão está disponível no sítio eletrônico do STF.
A extensão do acórdão foi objeto de críticas por parte da doutrina especializada. O Professor Ricardo Lobo Torres (2001, p. 388-
391) elogia o fato do acórdão somente ter assegurado o fornecimento de remédios às pessoas carentes e de ter respeitado a reserva
do possível e a necessidade de intermediação do legislador. Por outro lado, critica o fato do STF ter-se estendido demasiadamente
em sua fundamentação, “trazendo desnecessárias dúvidas para a afirmação do direito à saúde no país”.
 
[12]

 O site “Olhar Direto” difundiu, em 03/12/2004, a notícia de que a Justiça do Rio de Janeiro teria concedido a oito cariocas o
direito de receber, mensalmente, um lote de Viagra, medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para o tratamento de disfunção erétil. A informação seria oriunda do Secretário Estadual de Saúde, Antônio Carlos de Moraes.
Ainda segundo foi divulgado, o Secretário “contou que já houve casos em que a secretaria teve de comprar e distribuir esmalte para
combater micose nas unhas, bloqueador solar para um caso de vitiligo e até vitamina C efervescente e Nescau contra anemia”.
Disponível em <http://www.olhardireto.com.br>, acesso em 10/12/2004.
 
[13]

 Exemplo: Mandado de Segurança MS 8895/DF, 2003/0014265-0, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Relatora Ministra Eleana Calmon. Ementa: “ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE SAÚDE – TRATAMENTO NO EXTERIOR –
RETINOSE PIGMENTAR. 1. Parecer técnico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o tratamento da “retinose
pigmentar” no Centro Internacional de Retinoses Pigmentarias em Cuba, o que levou o Ministro da Saúde a baixar a Portaria 763,
proibindo o financiamento do tratamento no exterior pelo SUS. 2. Legalidade da proibição, pautada em critérios técnicos e
científicos. 3. A medicina social não pode desperdiçar recursos com tratamentos alternativos, sem constatação quanto ao sucesso
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nos resultados. 4. Mandado de segurança denegado.”
 
[14]

 Mandado de Segurança que teve seus trâmites no juízo e secretaria da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis - RJ, sob o nº
97.532.008928-1. O trecho transcrito é parte da decisão existente às fls. 36/39, que deferiu a liminar mencionada.
[15]

 Agravo de Instrumento nº 1997.001982-3, sendo Relator o Desembargador Newton Trisotto, julgado em 13/06/2000.  A
Íntegra do Acórdão está disponível na página <http://www.tj.sc.jus.br/consultas/jurisprudencia>, acesso em 09 de novembro de
2004.
[16]

 Decisão proferida pelo Juiz Federal George Marmelstein de Lima, Substituto da 4ª Vara Federal de Fortaleza, respondendo pela
3ª Vara, em 23 de abril de 2003.
[17]

 A íntegra do acórdão está disponível na página <http://www.tjsc.jus.br/consultas/jurisprudência>, acesso em 09 de novembro
de 2004.
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A DELEGAÇÃO FEITA PELO PRESIDENCIALISMO MODERNO AO PODER JUDICIÁRIO
NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

THE DELEGATION MADE BY THE MODERN PRESIDENTIAL JUDICIARY IN THE ENFORCEMENT
OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Érica Maia Campelo Arruda

RESUMO
O trabalho discute a relação entre os sistemas de governo, mais especificamente o
presidencialismo em sua roupagem moderna, e a efetivação dos direitos fundamentais. A
discussão gira em torno do papel que o sistema presidencialista de governo delegou ao Poder
Judiciário no cumprimento dos direitos fundamentais. A realidade brasileira é o pano de fundo
dessa análise, considerando-se os direitos fundamentais positivados na Constituição de 1988. O
presidencialismo moderno é caracterizado como um sistema de governo ingovernável por sua
própria natureza, causando a inexecução das políticas públicas de governo e por via de
conseqüência, a não efetivação dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Dessa
forma, a constatação é de que o protagonismo do Poder Judiciário na realização dos direitos
fundamentais em detrimento do Poder Executivo parece ter sido a única opção colocada à
disposição do cidadão pelo presidencialismo moderno. 
O ensaio também analisará as possibilidades e conseqüências da atuação por parte do Poder
Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; PRESIDENCIALISMO; POLÍTICAS PÚBLICAS;
PODER JUDICIÁRIO.

ABSTRACT
The paper discusses the relationship between systems of government, specifically the
presidential in his modern dress, and the enforcement of fundamental rights. The discussion
revolves around the role that the presidential system of government has delegated to the
judiciary in the enforcement of fundamental rights. The discussion revolves around the role that
the presidential system of government has delegated to the judiciary in the enforcement of
fundamental rights. The Brazilian reality is the backdrop for this analysis, considering the
fundamental rights positivized in the 1988 Constitution. The presidential system is characterized
as a modern system of government ungovernable by its nature, causing failure to implement
public policies of government and by consequence the non-enforcement of fundamental rights
provided for in the constitution. Thus, the finding is that the role of the judiciary in the
implementation of fundamental rights at the expense of the Executive Branch seems to have
been the only option available to the citizen by modern presidentialism. 
The essay also examine the possibilities and consequences of performance by the Judiciary in
the enforcement of fundamental rights. 

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; PRESIDENTIAL; PUBLIC POLICY; JUDICIAL POWER.

Introdução

 

Nas últimas décadas tem-se verificado grandes mudanças na organização política dos Estados, especialmente em relação

ao papel que os sistemas de governo exercem para a realização de políticas públicas. Nesse sentido, será analisada a evolução da

teoria da separação de poderes de Montesquieu[1] (1993), especialmente quanto ao papel que o presidencialismo moderno delegou

ao Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional para a efetivação dos direitos fundamentais.
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1. Teoria da separação de poderes

 

O debate começa com as idéias de Montesquieu, que ao construir seu modelo político objetivou evitar a concentração de

poderes em um único órgão estatal. Tendo por base a Constituição da Inglaterra, Montesquieu definiu a estrutura do seu sistema, em
que o governo deveria ser moderado, os poderes divididos e definidas as atribuições de cada um deles, cada um controlando o outro
para que não houvesse arbítrio. A teoria original afirmava que a liberdade política não estaria presente quando os poderes
estivessem fundidos, o que ocasionaria abusos por parte daquele que o concentra.  

Na verdade os fundamentos da separação de poderes e das idéias montesquianas surgiram em Locke (2006), destacando-
se o Poder Legislativo como poder supremo e hierarquicamente superior, por isso competente para elaboração das leis que regulam
as relações da sociedade e assim devendo ser respeitadas por todos já que dele decorre a vontade popular, a não ser
excepcionalmente quando não se coaduna com o bem estar social.

Já o Poder Judiciário em Montesquieu apresentava funções muito diferentes das contemporâneas, a falta de Constituição

escrita torna distante dos dias atuais a noção da época de juiz e Judiciário. Para ele, o Poder Judiciário deveria ser nulo pois não

poderia influenciar o corpo político em suas decisões de governo.

A mola mestra base da separação de poderes de Montesquieu é a lei, por isso as funções dos poderes giram em torno da

confecção, execução e interpretação da lei, o que nos permite afirmar estarmos diante de uma teoria jurisdicista.  Para o autor, a

necessidade da separação de poderes se traduz na necessidade de dividir o exercício dos poderes de governo entre as classes sociais

da sua época, povo, nobres e realeza; e assim, fazer leis que conjugassem os interesses de todas as classes sociais envolvidas na sua

produção.     

Os comentadores de Montesquieu fazem crer que a idéia central dos três poderes é na verdade uma teoria de igualdade

dos poderes. Weffort (2006) destaca sobre a separação de poderes de Montesquieu:

        
Na sua versão mais divulgada, a teoria dos poderes é conhecida como a separação dos poderes ou a
equipotência. De acordo com essa versão, Montesquieu estabeleceria, como condição para o Estado de
Direito, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário e a independência entre eles. A idéia
de equivalência consiste em que essas três funções deveriam ser dotadas de igual poder. [...] Montesquieu
ressalta, aliás, a interpenetração de funções judiciárias, legislativas e executivas. A equipotência, ou
equivalência dos poderes também é refutada implicitamente por Montesquieu, quando afirma que o
judiciário é um poder nulo, ‘os juízes são a boca que pronuncia as palavras da lei’. (2006: 1119).          

 

O regime ou governo ideal na visão de Montesquieu seria aquele em que o poder das forças sociais contrariasse e

moderasse o poder das demais, de forma que arranjos institucionais fossem desenvolvidos para impedir que alguma força política

prevalecesse sobre as demais.

Um olhar crítico sobre a obra de Montesquieu traz a visão da doutrina liberal de que o governo ideal é aquele com

poucas leis para comandar a vida dos cidadãos, e isso só será conseguido através do impasse entre os poderes e as classes sociais

que os formam em fazê-la. O impasse gerado por ideais e interesses opostos é o cerne da teoria de Montesquieu, e os sistemas de

governo que se seguiram tentaram resolver a questão posteriormente, o parlamentarismo e o presidencialismo, cada um a sua

maneira.

 

1.1 O presidencialismo

No campo teórico é clara a influência que as idéias de Montesquieu tiveram para a adoção de uma rígida separação de

funções entre órgãos especializados, além do princípio do Poder Executivo unipessoal e a atenuação da rigidez do sistema através da

técnica de freios e contrapesos típicos do sistema presidencialista, em que as funções representativa, administrativa e de governo

estão concentradas nas mãos do Presidente da República. Renault (2004) aponta o lado negativo do sistema presidencialista em que
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a atuação do governo se confunde com a pessoa do Presidente da República.

 
Esta coincidência ou sobreposição de atribuições faz com que a representatividade do espírito nacional,
que erige seu depositário em verdadeiro vínculo moral entre governo e povo, se confunda com a atuação
do governante, mitigando a primeira em detrimento desta e anulando a possibilidade de que este exerça
uma salutar função moderadora no âmbito da política interna. (2004:50).

 

A concentração de tais funções em uma única pessoa contamina com interesses políticos as funções de mediação e

administração, o Presidente da República se torna árbitro de si mesmo e impregna a execução das políticas públicas legislativas

com o partidarismo. Giovanni Sartori (1996) culpa o presidencialismo pelo fracasso da separação de poderes proposta pelos

americanos, afirmando que:

 
[...] os estadunidenses têm um maquinaria constitucional desenhada para a paralisia governamental,
defeito que surge com toda a sua força quando se exporta o seu presidencialismo [...] O problema
reside no princípio de separação de poderes adotado, que mantém os presidencialismos na América
Latina em perene e instável oscilação entre o abuso do poder e a falta do mesmo. (1996:109/110).

 

O que se observa é que o sistema de separação de poderes foi construído pela lógica liberal de intervenção e atuação

mínima do Estado na vida privada, isso justifica a construção de um sistema que “trava” e não funciona. Mais especificamente sobre

o sistema presidencialista, Duverger (1985) afirma que o sistema eleitoral escolhido é um dos fatores que contribuem para esse

“travamento”, podendo-se afirmar que um regime de governo só possui governabilidade plena quando há possibilidade de formação

de maiorias absolutas, tanto no parlamentarismo (que só funciona bem no bipartidarismo) quanto no presidencialismo. Nesse

contexto, não formando maiorias, o Chefe de Governo possui limitadíssimas possibilidades de dar efetivo cumprimento à agenda

legislativa, sendo necessária a formação de alianças não ideológicas e a concessão de benefícios políticos em nome da

governabilidade, dependendo muitas vezes de pequenos partidos para a formação de maiorias absolutas. Por essas razões, Negretto

(2002) caracteriza o presidencialismo como “governo dividido e ingovernável”, conseqüências da separação de poderes aplicada ao

sistema presidencial. Aponta o autor que a falta de governabilidade tem sua origem na falta de consenso ou acordo, decisões

unilaterais e no grande poder dado ao Presidente da República, exemplificando com os poderes legislativos emergenciais e

regulamentares. O autor acusa de degradados os regimes democráticos que sofrem com as paralisações legislativas e que só tem

como saída as decisões unilaterais, e em alguns casos extraconstitucionais, não por acaso as ditaduras se instalaram na maioria dos

países da América Latina que exportaram o presidencialismo americano, e talvez por isso a corrupção corrói os sistemas políticos

desses países quase como regra geral.

Tal contexto torna favorável a atuação do Poder Judiciário como efetivador dos direitos fundamentais através do

fenômeno conhecido como judicialização da política e politização da justiça, dando margem ao julgador para interferir na criação e

execução de políticas públicas de competência exclusiva dos Poderes Legislativo e Executivo quando da realização do controle de

constitucionalidade das leis previsto expressamente na Constituição brasileira de 1988.  

 

 2. O Poder Judiciário de hoje

        

O Poder Judiciário na ordem política contemporânea assumiu um papel bem diferente daquele idealizado por

Montesquieu e pelos autores de O Federalista[2], especialmente com relação ao controle de constitucionalidade das leis.

Louis Favoreu (1994) expõe as características dos modelos existentes de controle de constitucionalidade das leis e critica

o modelo americano de controle difuso, que entende dar margem à atuação política do juiz. O Brasil adotou o sistema híbrido ou
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eclético de controle de constitucionalidade, em que convivem o controle concentrado feito por um único órgão jurisdicional, e o

controle difuso exercido por todos os membros do Poder Judiciário.

Comparando o Poder Judiciário de hoje com o de Montesquieu, observa-se que na origem da teoria da separação de

poderes tratava-se de um poder nulo, mas com a disseminação do sistema presidencialista ao longo do mundo, a função judiciária

ganhou alcance por não existir na teoria originária um fiscal que controlasse a atividade governamental. Mas o que se vê,

especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal é que o controle de constitucionalidade das leis por parte do Judiciário está

indo muito além da simples fiscalização.

 

2.1 Judicialização da política e politização da justiça    

Os fenômenos da judicialização da política e politização da justiça aparecem quando se fala em exercício da jurisdição

constitucional, tema hoje bastante discutido pelos estudiosos do direito e das ciências sociais. A jurisdição constitucional nasceu na

pioneira decisão Marbury x Madison proferida em 1803 pela Suprema Corte norte-americana. Na verdade, a possibilidade de seu

exercício não estava expresso ou de qualquer outra forma era autorizada pela Constituição americana, e como não havia regra

impeditiva, a Suprema Corte se auto-atribuiu a função de judicial review ou de controle de constitucionalidade das leis.

Tomando como base o modelo brasileiro, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2003) entende ser a Constituição de 1988 a

grande responsável pelo fenômeno da judicialização da política e politização da justiça, especialmente em razão da grande

quantidade de garantias e direitos fundamentais expressos em seu corpo normativo, impossíveis de realização imediata em graus

idênticos e quantidade semelhante para um Estado de Bem Estar Social. O autor também afirma, contrariamente ao que se poderia

supor, que a judicialização da política e politização da justiça fazem com que o Poder Judiciário perca prestígio:

 
A verdadeira finalidade das teorias de interferência nas atribuições do Poder Judiciário, como a de
controle externo, é de politizar a justiça no sentido de reclamar e impor, aos juízes e tribunais, um
padrão politicamente correto de decisão. (2003:216).

 

A doutrina americana também reflete sobre a atuação do Poder Judiciário nos dias de hoje, dentre eles se destaca Neal

Tate (1995), que afirma haver um fator preponderante que leva à judicialização da política e politização da justiça, é a delegação de

decisões do Poder Legislativo ao Poder Judiciário. Também entende o autor norte-americano que existem questões onde o custo

político de uma decisão é muito alto e por isso estas decisões acabam nos tribunais ao invés de serem tomadas pelos verdadeiros

legitimados, os parlamentares e administradores públicos.

A usurpação das atribuições dos outros poderes pelo Poder Judiciário, causa, o que Cézar Saldanha (1978) chamou de

crise de governabilidade do sistema presidencialista, propondo para solucioná-la uma reforma institucional com a redefinição dos

papéis dos poderes dentro dos Estados. Assim, o Poder Executivo seria dividido de acordo com o exercício das funções de

neutralização, governo e administração, e o Poder Judiciário separaria as jurisdições constitucional e ordinária, a primeira

endereçada a Corte Constitucional e a segunda aos demais membros do Poder Judiciário.

Moro (2004) ao defender a autocontenção dos juízes no controle de constitucionalidade das leis, conclui afirmando que

os juízes constitucionais precisam compreender seu papel secundário no regime democrático, embora relevante. Em suas palavras:
Cabe aos representantes eleitos pelo povo a primazia na formulação das políticas públicas, o que fazem
principalmente através do processo legislativo. [...] Os encarregados da formulação das políticas
públicas são o Legislativo e o Executivo, não devendo o Judiciário pretender substituí-los nessa
função. (2004:155/204).       

 

A doutrina que defende a politização das decisões do Poder Judiciário, especialmente em sede de jurisdição

constitucional, reconhece que um de seus fundamentos é a má atuação dos demais poderes, ou por inércia legislativa ou por inação
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por parte do Executivo, sendo o fundamento último de tal atuação a necessidade de efetivação e concretização dos direitos

fundamentais.

        

3. Efetivação dos direitos fundamentais

        

O Welfare State trouxe grandes, passando a demandar uma maior atuação estatal, o cidadão precisava a partir daquele

momento ter atendidas suas necessidades e efetivar a grande gama de direitos fundamentais, especialmente direitos sociais,

previstos nas Constituições modernas, sendo a Constituição de 1988 um importante exemplo dessa mudança.

Perez Luño (2001) entende que os direitos fundamentais justificam o Estado na medida em que reconhecem e respeitam

sua essência. Para ele, está claro que a função dos direitos fundamentais é principalmente de limitação do poder político,

participação social e justificação do próprio Estado, para colocar à prova a estrutura e funcionamento do Estado aparato, e

evidenciando a liberdade e democraticidade do Estado comunidade.

 

Mireille Delmas-Marty (2003) defende que os direitos do homem não devem ser dissociados, isto é, devem ser aplicados

e interpretados como um conjunto coerente e indivisível, mas adverte que a indivisibilidade não quer dizer falta de hierarquia, uma

vez que as limitações temporárias ou permanentes são admitidas pois transversais, já que remetem a valores subjacentes. Assim, a

autora entende que do ponto de vista teórico os direitos fundamentais são extremamente heterogêneos, e que a separação entre

direitos civis e políticos está centrada em um critério político, que remete à definição do papel do Estado. Nesse sentido, é clara a

insuficiência do texto constitucional para sua efetivação, sendo necessária ação interpretativa para que tais direitos sejam realizados.

Se utilizando da doutrina de Peter Häberle[3], Dallari Bucci (2008) traz a visão de “sociedade aberta dos intérpretes da

Constituição”, em que são identificados os diversos intérpretes da Constituição para uma verdadeira efetivação dos direitos

fundamentais. Por isso, na sua visão, a compreensão do sentido das normas constitucionais de direitos fundamentais, especialmente

de direitos socais, depende de um novo entendimento compartilhado pelos muitos intérpretes da Constituição, que na verdade se

concretizaria em um “novo compromisso constitucional”, nas palavras de Häberle, em que os ônus de cumprimento da norma

constitucional se impõem a todos os atores sociais envolvidos. Para Peter Häberle (1997) a sociedade torna-se aberta e livre porque

todos são potencialmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação constitucional, e a função de controlar a participação dos

diferentes grupos na interpretação constitucional é da Corte Constitucional, especialmente quanto aos interesses daqueles que não

participam do processo, ou seja, interesses não representados ou não representáveis na sociedade. Häberle (1997) destaca também o

papel primordial do legislador na interpretação constitucional como precursor da mesma e do processo de mutação constitucional:

 
A ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas a conseqüência da necessidade, por
todos defendida, de integração da realidade no processo de interpretação. É que os intérpretes em
sentido amplo compõem essa realidade pluralista. (1997: 30).

 
 

A proposta é a abertura da interpretação constitucional para os intérpretes que uma Constituição deve ter, a sociedade

como um todo, nesse sentido, a verdadeira interpretação ocorrerá de forma legítima por quem vive a norma, acabando os seus

destinatários por interpretá-la ou co-interpretá-la. Exige-se um conceito mais amplo de hermenêutica constitucional com a inclusão

de todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, a opinião pública, todos os grupos e cidadãos, atuando como intérpretes

constitucionais em sentido lato e subsistindo a jurisdição constitucional como intérprete em sentido estrito.

Dallari Bucci (2008) observa que a realização dos direitos fundamentais está condicionada a um papel ativo do poder

público, destacando o papel fundamental do Poder Executivo na concretização constitucional e na aplicação das normas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1643



constitucionais. Mas a autora reconhece a dificuldade na construção de um novo paradigma de concretização da disposição

constitucional, especialmente quando se fala no crivo de outras esferas de hermenêutica dessa forma de reenvio às normas,

legislativas e administrativas, como o Poder Judiciário no caso brasileiro:

 
O controle dos tribunais e as iniciativas de interpretação que possam ser tomadas para a execução
pronta dos valores humanos e sociais consagrados na Constituição foram e são fundamentais para uma
cultura de responsabilidade constitucional, isto é, de atribuição de efeitos ao descumprimento das
disposições da Constituição. [...] Entretanto, talvez por força do histórico autoritário, que gera uma
desconfiança em relação ao Poder Executivo, tem sido relegada a segundo plano, na pauta acadêmica,
a importância desse Poder para a efetivação das disposições constitucionais, especialmente em matéria
de direitos sociais e econômicos. (2008:10).       

 

 

Já Perez Luño (2001) analisa os direitos fundamentais face às normas constitucionais programáticas, normas que levam o

legislador a concretizar em um futuro próximo suas disposições. Na sua visão, há o problema da demora excessiva no cumprimento

dos direitos inseridos em normas programáticas no plano político, causando desencanto de amplos setores sociais, especialmente os

mais interessados na sua efetivação. Para ele, as normas programáticas de direitos e liberdades básicas contêm pouco valor jurídico

pois são meras enunciações normativas, mas possuem valor político pois significam um compromisso que vincula toda a orientação

política estatal. O autor entende que os direitos fundamentais possuem a função e aparecem como princípios organizadores na

medida em que colocam limites ao Poder Executivo e Legislativo.

Da mesma forma pensa Gilmar Ferreira Mendes (1999), que afirma existir uma vinculação dos direitos fundamentais aos

poderes estatais. Na sua visão, o legislador não está apenas autorizado a fixar limites para determinados direitos individuais, mas

obrigado a observar rigorosamente os limites estabelecidos na Constituição para a imposição de restrições ou limitações. Para ele,

outra conseqüência da vinculação da atividade legislativa aos direitos fundamentais, é a obrigação do legislador em editar normas

indispensáveis à concretização de tais direitos fundamentais, especialmente para aqueles com conteúdo estritamente normativo e que

se relacionam com o direito de igualdade. O dever do legislador em atuar no sentido de concretizar os direitos fundamentais também

nas relações privadas traz o reconhecimento de que os direitos fundamentais possuem um significado especial para a ordem jurídica

objetiva e que traz como conseqüência um dever de proteção desses direitos. Gilmar Mendes (1999) também entende que há uma

vinculação do Poder Executivo e do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, devendo o Poder Judiciário assegurar sua efetiva

aplicação, e o Poder Executivo tomar providências necessárias para sua realização ou concretização.

Konrad Hesse (1998) afirma que não deve o Poder Judiciário corrigir as decisões e ponderações do legislador em

intervenções sobre direitos fundamentais ou com apoio em suas próprias ponderações. Mas se o legislador deixa a legislação

impregnada de conceitos indeterminados e cláusulas gerais, então os direitos fundamentais na sua interpretação podem tornar-se

significativos, pois se falta concretização legal é a tarefa do juiz fazê-lo. Em termos constitucionais o mesmo princípio deve ser

aplicado, uma vez que para a efetivação dos direitos expressos na Constituição deve o Poder Judiciário se manifestar, desde que não

ultrapasse as atribuições e objetivos da jurisdição constitucional. 

  

4. Jurisdição constitucional

                    

O moderno Estado de Direito trouxe questões desafiadoras para a Teoria Constitucional, a clássica separação de poderes

proposta por Montesquieu já não consegue responder aos anseios de realização dos inúmeros direitos fundamentais colocados à

disposição dos cidadãos. Dallari Bucci (2006) afirma que no caso brasileiro a questão é muito mais grave já que a Constituição de
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1988 foi carregada de direitos com o objetivo de atender à necessária redemocratização pelo qual o país passava na época, o que na

sua visão traz um grande desafio de concretização de tais direitos.

 
Os críticos consideram ingênua a “inflação de direitos” promovida nesse processo. Alertam que o fato
de que, como disse certa vez um jurista, “a Constituição não cabe no PIB”. Haveria um excesso de
direitos, correspondentes a aspirações sociais cuja satisfação depende da macroeconomia, da
organização dos setores produtivos, da inserção do Estado na economia mundial, enfim, de variáveis
estranhas ao direito.     (BUCCI, 2006:04).

 

Mireille Delmas-Marty (2003) é uma das autoras que reconhece como grande questão dos direitos do homem a assimetria

dos controles segundo se tratem de direitos civis ou políticos ou de outra natureza sem que essa assimetria esteja relacionada com a

natureza e a prática desses direitos. Para ela, a atual separação de poderes garante a relação política entre Poder Legislativo e

Executivo, impondo a independência dos juízes em relação a essa relação e poder político. Mireille Delmas-Marty (2003) propõe a

complementação da separação de poderes no seio da sociedade civil e as articulações desta com o Estado, desde que se considere

verdadeiro que o princípio da indivisibilidade dos direitos do homem implique o reconhecimento das relações não apenas civis e

políticas, mas também econômicas, sociais e culturais, mas mesmo com esses acréscimos, a autora considera insuficiente a

separação de poderes para transformar todas essas determinantes obrigatórias.

Dessa forma, o argumento da urgência na efetivação dos direitos fundamentais, faz o Poder Judiciário assumir um

protagonismo na concretização de tais direitos através, dentre outros artifícios, da conformação judicial das políticas públicas,

produzindo os fenômenos da judicialização da política e politização da justiça. Atuação essa imprópria uma vez que a formulação

de políticas públicas é atribuição, em regra, do Poder Executivo dentro dos limites estabelecidos pelo Poder Legislativo. Manoel

Gonçalves Ferreira Filho (2005) entende que o Poder Judiciário está proibido de analisar questões políticas em nome do princípio

da justicialidade que tem como fundamento a separação de poderes, mas reconhece a possibilidade de intervenção excepcional no

caso de atos vinculados, em que o magistrado se limitará a analisar a legalidade do ato. Para evitar que o Judiciário substitua o

legislador e o administrador público na criação e opção por essa ou aquela política pública, devem ser criados mecanismos e

parâmetros para que o Poder Judiciário atue na fiscalização e análise da compatibilidade das leis produzidas com as normas

constitucionais, atividade legitimada através da jurisdição constitucional, isto é, do controle de constitucionalidade das leis.

Muitos doutrinadores se dedicam a analisar a jurisdição constitucional, tecendo diversas críticas sobre o exacerbado

ativismo judicial. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2005) destaca como uma das causas de abuso por parte do Poder Judiciário o

desprestígio da lei e a importância que se dá hoje ao controle de constitucionalidade das leis. O autor afirma que há uma politização

da lei, fruto da competição partidária dos membros do Poder Legislativo, e essa politização é fonte do relativo desprestígio da lei

pois a torna expressão da vontade política.

Cristina Queiroz (2002) critica a postura dos tribunais perante sua atual posição de “administradores públicos” já que

falta-lhes legitimidade política e instrumentos básicos para a gestão de políticas de bem-estar social. A autora critica os excessos,

mas defende a garantia dos tribunais, em especial a de fazer a delimitação jurídico-funcional e a coordenação dessas esferas de

liberdade e pretensões no caso concreto. E fala mais, que tomar ou restringir os fins legislativos não é tarefa do poder judicial, mas

sim do legislador.

A forma de exercício da jurisdição constitucional também é vista como um fator que influencia definitivamente a postura

do Poder Judiciário de um país em relação ao fenômeno da judicialização da política. Gustavo Binenbojm (2004) defende uma

atuação mais controlada por parte do Poder Judiciário no que diz respeito ao controle de constitucionalidade das leis, alertando para

os perigos da adoção do controle difuso de constitucionalidade que ocorre no bojo da jurisdição ordinária em razão da alta carga

ideológica das decisões de primeiro grau de jurisdição. Justifica sua posição afirmando que em seu gabinete o magistrado
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desconhece as regras básicas de divisão orçamentária entre os entes estatais e a escala de prioridades nessa divisão.
 
 
Do ponto de vista prático, a introdução do sistema difuso em países ligados à tradição romano-germânica
- que de resto se deu em diversos países - que não conhecem o princípio do precedente vinculativo[4]
(stare decisis), típico dos sistemas de common law, se revelaria problemática do ponto de vista da
segurança jurídica. [...] A grande quantidade de ações rigorosamente iguais sem uma solução célere e
homogênea, além de emperrar o funcionamento da máquina judiciária, representa um foco recorrente de
conflitos sociais e descrédito das instituições do Estado Democrático de Direito. (2004:40/41).  

 
 

Louis Favoreu (2004) defende que o sucesso da jurisdição constitucional de uma nação está diretamente relacionada à

imprescindível distinção entre uma Corte Suprema e uma Corte Constitucional, sendo somente a primeira, na sua visão, parte do

aparelho jurisdicional. O autor destaca Kelsen[5], que afirma a necessidade de separação do órgão encarregado de fazer respeitar a

Constituição dos demais poderes, não podendo ser assimilado por um dos poderes que ele controla. Para Kelsen (2003) o controle

de constitucionalidade das leis deve ser independente e afastado dos demais órgãos de poder, uma vez que o objetivo da jurisdição

constitucional é também controlar os órgãos que participam do processo legislativo.

Eduardo Garcia Enterría (1985) compreende como positiva a relação da justiça constitucional com a política, afirmando

que uma das funções básicas da jurisdição constitucional é manter aberto o sistema e permitir o acesso ao poder das minorias frente

a qualquer intenção de dominação existente por parte das maiorias mais ou menos ocasionais. Na sua visão, a função do Tribunal

Constitucional é de atribuições materialmente jurisdicionais e não políticas, pois sua atividade está vinculada à interpretação e

aplicação de uma norma prévia, a própria Constituição.

Hans Kelsen (2003) também se posicionou acerca da Jurisdição Constitucional. O autor aponta duas objeções quanto à

instituição de órgão próprio para exercer o controle da constitucionalidade de atos irregulares, a primeira delas é a quebra da

soberania do Parlamento e a segunda também relacionada com a primeira, é a ingerência de um órgão não legislativo nas atribuições

do Poder Legislativo. As duas objeções são superadas pelo autor nos seguintes termos, a primeira não passaria de temor do

Parlamento em ser tolhido pelas normas constitucionais e a segunda seria facilmente combatida com o argumento de que o órgão

incumbido de controlar a constitucionalidade das leis não exerceria realmente função jurisdicional já que a anulação de uma lei

equivaleria a ditar uma norma geral, sendo uma elaboração legislativa em sentido negativo, mas função legislativa. Complementa o

autor que a instituição de um órgão de controle de constitucionalidade das leis que exerça a jurisdição constitucional não contradiz o

princípio da separação de poderes, mas ao contrário, é uma afirmação dele. Kelsen (2003) é enfático ao afirmar que a justiça

constitucional é um importante meio de proteção das minorias contra as extrapolações da maioria através da garantia da

constitucionalidade das leis, sendo no Estado Federal que a justiça constitucional se reveste de maior importância já que a própria

idéia política de Federação só pode se realizar plenamente com a instituição de um Tribunal Constitucional. 

Linares Quintana (1965) afirma que a subordinação da função judicial à função legislativa é um conceito fundamental do

nosso ordenamento jurídico tal como propôs Montesquieu. Ademais, o juiz não pode eleger arbitrariamente as normas e princípios

que pessoalmente considere mais justos, já que sua atividade criadora está condicionada aos elementos culturais nacionais que

demarcam a regulação jurídica. Dessa forma, a hermenêutica constitucional e a utilização de um método próprio de interpretação

são importantes instrumentos para que o magistrado não ultrapasse os limites da interpretação do texto constitucional e também

condicione a atividade jurisdicional a certos limites.     

Sobre hermenêutica e interpretação constitucional Eduardo Garcia Enterría (1985) defende que o Tribunal

Constitucional deve aplicar critérios e métodos de interpretação e aplicação próprios sem que isso signifique uma ruptura do sistema

jurídico. Para Raúl Canosa Usera (1988) a justiça constitucional tem a qualidade de ser a válvula de adaptação do direito ao seu
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tempo, mas defende a idéia de que o intérprete supremo da Constituição está limitado por um método e que a sua escolha implica

em uma forma de postura ideológica que depende de um influxo político. Dessa forma, a limitação deve vir através de princípios

estabelecidos na Constituição e que constituem a parte mais importante da Carta. O autor adverte que não se pode esquecer que a

politicidade lato sensu é uma característica do fenômeno interpretativo e jurídico, especialmente quando se fala em jurisdição

constitucional, e pondera ao trazer os ensinamentos de Kelsen que a apreciação pelo juiz de tais princípios pode ser perigosa para a

segurança jurídica, por isso há a necessidade de regular a margem de apreciação política do juiz. Raúl Canosa Usera (1988) entende

que a discricionariedade do intérprete deve ser necessariamente limitada, especialmente para que não se perca o conteúdo

hermenêutico e jurídico dos resultados da interpretação e para que a subjetividade da interpretação não implique em arbitrariedade.

E finaliza afirmando que a discricionariedade quando não é submetida a nenhum controle, tende a se transformar em pura valoração.

Para Mireille Delmas-Marty (2004) o papel do juiz na interpretação terá distinções quando se fale no sistema romano germânico e

no sistema da common law, em que no último o juiz participa abertamente do processo de criação do direito, mas no primeiro há

uma atuação que se restringe aos momentos de falha no texto legal. Na sua atividade de interpretação, o juiz deve se valer de regras

gerais de interpretação, dentre elas a obrigatoriedade de motivação e a escolha de um método adequado. A escolha do método e a

gama de possibilidades a serem eleitas pelo juiz abrem ao intérprete uma margem de liberdade muito grande. Delmas-Marty (2004)

afirma que no caso do direito interno e também do direito internacional não há soberania absoluta do legislador nem subordinação

total à norma constitucional, mas um poder limitado ou uma subordinação relativa, no sentido de que no interior da margem de

apreciação admitida, o legislador tem poder autônomo ou discricionário de determinação da norma, o que equivale a colocá-lo no

topo da hierarquia normativa no que diz respeito a essa apreciação discricionária.

Além da hermenêutica e da interpretação, a doutrina vem se dedicando a desenvolver e aprimorar teorias de limitação na

atuação do Poder Judiciário.  

 

5. Teorias de limitações à atuação jurisdicional

 

         A atuação jurisdicional deve estar condicionada a limites, especialmente quando se fala em manifestação do Poder

Judiciário em relação à efetivação dos direitos fundamentais, nesse sentido, a doutrina vem construindo argumentos e teorias que

tem como objetivo evitar ou atenuar a interferência das decisões judiciais nas políticas públicas de governo.

 

5.1 Reserva do possível e mínimo existencial

Dentre as teorias mais difundidas acerca das limitações à atuação do Poder Judiciário, destacam-se as teorias do mínimo

existencial e da reserva do possível. Maria Paula Dallari Bucci (2009) apresenta a teoria da reserva do possível como um argumento

de ordem econômico-financeira de limitação do controle judicial das políticas públicas, sendo esse na sua visão, o argumento mais

perturbador, pois escapa ao domínio pleno do direito, tratando-se de fundamento incontestavelmente econômico pois trabalha com

recursos limitados. Mireille Delmas-Marty (2003) também acredita na relação intrínseca entre economia e dignidade, já que na sua

visão a realização de um depende da outra por fazerem parte de um mesmo cenário, os direitos do homem e a economia estão mais

próximas do que se imaginava, a idéia de direitos econômicos confirma tal posição. Na sua visão, o que falta são condições

materiais para o exercício igualitário da dignidade em escala mundial, e que a tarefa mais árdua é buscar uma alternativa para

adequar o respeito aos direitos fundamentais à lógica do mercado.

Sobre a reserva do possível, Ricardo Lobo Torres (1989) afirma que incluem-se dentro dessa idéia os direitos sociais e

econômicos, uma vez que estão previstos em normas constitucionais programáticas e dependem integralmente de atuação

legislativa, estando igualmente limitados pelas condições financeiras do ente estatal competente para sua concretização. Na verdade
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o que há é a impossibilidade de comprometimento com autorização de gastos com esses diretos já que o administrador atua dentro

da reserva do financeiramente possível.

A atuação do Poder Judiciário frente à realização dos direitos humanos foi destacada por Ana Paula de Barcellos, que

defende sua posição levando em conta o princípio da reserva do possível:

Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete
deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o
magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a
finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de
serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da
Constituição. (2002:245/246).

 

Genaro Carrió (1990) afirma que em países subdesenvolvidos nem sempre há a possibilidade de efetivação dos direitos

fundamentais, especialmente dos direitos de conteúdo econômico, social e cultural. Nesses casos, entende que é necessário contar

com meios principalmente econômico-financeiros que permitam criar efetivas condições de desenvolvimento, o que demanda

também uma atuação internacional eficaz e inteligente. 

Ricardo Lobo Torres também definiu o mínimo existencial:
 
 

Direito às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do
Estado e que ainda exige prestações estatais positivas. [...] Prestação estatal obrigatória quando
caracterizada a necessidade, exclusivamente. (1989:29).

 

 

Na teoria do mínimo existencial há um núcleo mínimo intangível que exige concretização pelo poder público, já que

incluem-se entre esses direitos aqueles que independem de atuação legislativa por estarem previstos em normas constitucionais auto-

aplicáveis, em que parcelas mínimas da receita tributária já foram destinadas.  Ana Paula de Barcellos (2002) afirma que o mínimo

existencial é o núcleo sindicável da dignidade da pessoa humana, não se confundindo com a materialidade do próprio princípio da

dignidade da pessoa humana que daí decorre, e que por essa razão exige para sua efetivação prestações positivas por parte do

Estado. Ricardo Lobo Torres (1989) afirma que não há previsão expressa de tais direitos, apenas a norma pré-constitucional

implícita do art. 3° inciso III da Constituição de 1988[6]. No âmbito internacional, Mireille Delmas-Marty (2003) defende da

mesma forma a existência de um núcleo intangível dos direitos do homem que inclui os direitos inderrogáveis e que enumera as

necessidades essenciais do homem, previstos expressamente no art. 25.1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem[7].

5.2 Argumentos de ordem político-institucional 

Maria Paula Dallari Bucci (2009) apresenta argumentos de ordem político-institucional para a limitação da atuação

jurisdicional em tema de efetivação de direitos fundamentais em políticas públicas. Os argumentos são a separação de poderes

prevista no art. 2° da Constituição Federal, o déficit democrático do Poder Judiciário e as limitações técnicas do Poder Judiciário

para a apreciação das políticas públicas.

Deve-se destacar o argumento do déficit democrático do Poder Judiciário, que indica a falta de legitimidade do Poder

Judiciário para o exercício das funções próprias dos Poderes Legislativo e Executivo, cujos titulares neles foram investidos por

força do voto. A autora esclarece que na verdade o Poder Judiciário poderá atuar como instância judicial revisora e limitada dos atos

dos outros poderes.

A falta de legitimidade do Poder Judiciário, para Dallari Bucci (2009), ocorre pela não responsabilização política do juiz

pelo teor da decisão, no sentido de sua não exposição à fonte de legitimação do poder pelo exercício do voto.
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A autora marca em sua argumentação a diferença entre a lógica da decisão judicial e das políticas públicas, sendo a

última parte de uma lógica aglutinadora de perspectivas e informações, que ao final se enfeixam na estratégia de decisão e

implementação finalmente adotada.

 

Conclusão

 

As reflexões trazidas corroboram para a posição de superação do sistema presidencialista moderno como sistema de

governo. Dessa forma, a importação pelo Brasil de um modelo tipicamente americano não foi positiva. Nos Estados Unidos a teoria

da separação de poderes de Montesquieu, de origem liberal, se aperfeiçoou e encontrou no sistema presidencialista o locus ideal

para o fortalecimento do capitalismo. A “mão invisível do mercado” precisava de um Estado sem normas e políticas públicas de

governo que atrapalhassem seus objetivos de acumulação ilimitada, colocando em segundo plano as necessidades dos cidadãos que

não conseguiam suprir por si mesmos suas necessidades de sobrevivência e de vida digna. Diante desse cenário, e da urgência na

realização dos direitos fundamentais, a prática judicial se fortaleceu e ganhou muitos adeptos, a favor do “ativismo judicial”,

substitutivo dos Poderes Legislativo e Judiciário na competência constitucionalmente endereçada a esses órgãos de efetivação dos

direitos fundamentais.

Corroboramos com o entendimento de que é necessário superar as práticas judiciais deturpadas pelo sistema

presidencialista moderno e pela adoção do sistema eleitoral proporcional e multipartidário. Nesse sentido, a atuação do Poder

Judiciário que vise substituir os Poderes Legislativo e Executivo na implementação e execução de políticas públicas, sob o

argumento de efetivação de direitos fundamentais, só causa a desorganização estatal. Uma política pública de governo, que objetive

efetivar direitos fundamentais, é construída por arranjos institucionais complexos para a realização de objetivos socialmente

relevantes e politicamente determinados, e dessa forma o poder público pode escolher, de acordo com critérios objetivos, quais as

áreas e setores prioritários para investimento naquele momento específico.

O Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional e do controle de constitucionalidade das leis não possui a

visão sistêmica do administrador, Dallari Bucci (2009) afirma que o juiz não conhece os ônus subjacentes a cada escolha que

resultou naquele arranjo complexo, nem a composição de interesses que sustenta a decisão política, nem tampouco assumirá as

conseqüências pela interferência sobre a estratégia que orientou a adoção de um ato ou outro. O provimento jurisdicional se

caracteriza por ser individualizado, já que o magistrado se atém apenas ao caso concreto a ser julgado, não percebendo que a ação

governamental que envolve as políticas públicas se constitui de um ciclo com elementos próprios para sua conformação[8]. A

urgência no provimento jurisdicional para a efetivação dos direitos fundamentais, levados à jurisdição constitucional, podem fazer

com que o Poder Judiciário muitas vezes cause a desorganização de políticas públicas já existentes ou a retirada de recursos de

outra ação em andamento ou planejada, e o que é mais grave, a seleção de direitos pelo critério do filtro já que os recursos são

limitados e os direitos constitucionais à disposição do cidadão são muitos, tornando financeiramente impossível para o Estado de um

país subdesenvolvido como o Brasil, a realização de todos esses direitos na mesma proporção.

Dessa forma, está claro que a efetivação dos direitos fundamentais é tarefa e atribuição constitucional dos Poderes

Legislativo na sua formulação, e do Poder Executivo na execução de tais planos, e que a atividade jurisdicional deve compreender

apenas o processo de fiscalização na execução das políticas públicas concretizadas dentro da atividade política.

A grande gama de direitos fundamentais previstos no texto constitucional que necessitam de efetivação também são

grande parte do problema pois o Constituinte de 1988 buscou tutelar os direitos fundamentais reconhecidos universalmente, mas,

como afirma Giuseppe Vergottini (2006), o modelo ocidental dos direitos humanos não é compatível com todas as formas de Estado,
e dessa forma os regimes constitucionais dos direitos humanos e o das cartas e declarações internacionais, relativas a concretas
áreas geográficas e culturais, devem individualizar suas acepções para adaptar seus direitos fundamentais de acordo com os valores
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aceitos e possíveis de serem realizados para a realidade daquele Estado.

Concluímos com a convicção de que os desafios são muitos e o grande dilema das democracias na América Latina, a qual

o Brasil se insere, é buscar os arranjos institucionais compatíveis com sociedades que combinam heterogeneidades estruturais com

pobreza e desigualdade social.
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ACESSO À JUSTIÇA E IGUALDADE JURÍDICA: UMA PESQUISA EMPÍRICA
EXPLORATÓRIA NO RIO DE JANEIRO

ACCESS TO JUSTICE AND LEGAL EQUALITY: AN EXPLORATORY EMPIRICAL RESEARCH IN RIO
DE JANEIRO

Cristina De Mello Ramos 
Regina Lucia Teixeira Mendes

RESUMO
Trata-se de artigo dos resultados parciais de pesquisa empírica de caráter qualitativo que tem
por objeto o direito fundamental ao acesso à justiça consagrado na Constituição brasileira e as
formas peculiares de atualização do princípio da igualdade jurídica, que privilegiou a
representação de defensores públicos do Rio de Janeiro, relativa a compatibilidade da seleção
dos assistidos e o principio da igualdade jurídica constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; IGUALDADE JURÍDICA; DIREITOS FUNDAMENTAIS.

ABSTRACT
This article exposes the parcial results of a empirical qualitative research that has as its object
the fundamental right of acess to justice established by the brazilian Constitution and the
peculiar forms of updating the principle of legal equality, that privileged a representation of the
"defensores públicos do estado do Rio de Janeiro", relating to the consistence between the
selection of the assisted and the constitutional principle of legal equality 
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; LEGAL EQUALITY; FUNDAMENTAL RIGHTS.

INTRODUÇÃO
 

O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar alguns dados de
pesquisa que pretende analisar questões relativas ao acesso à justiça e à assistência judiciária
frente ao princípio da igualdade jurídica e sua forma brasileira de atualização, a partir da
observação do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Rio Janeiro junto aos seus
assistidos. Chama a atenção especialmente a seleção dos assistidos  no que concerne à matéria
não penal, uma vez que em matéria penal tais serviços são entendidos pelos atores do campo
jurídico que nos serviram de interlocutores como serviços públicos universais.

Não há divergência entre defensores públicos e doutrina quanto à obrigatoriedade de
assistência a todos os cidadãos independentemente de sua condição econômica, quando esta for
necessária em matéria penal, tendo em vista o inciso LV[1] do art. 5º da Constituição brasileira,
que determina que todo cidadão tem direito a defesa em matéria penal. O trecho transcrito
abaixo demonstra a afirmação:

 
“Em matéria penal, não há dúvida. A Constituição é clara quanto ao direito de todo  acusado
ter direito a ampla defesa. Faz parte do art.5º, inciso LV: É garantido a todos o direito a
ampla defesa”.[2] (D7)

 
A problemática a ser enfrentada na pesquisa surgiu de uma dentre as inúmeras

discussões nos encontros de sala de aula do curso de mestrado do PPGD/UGF, envolvendo a
questão da atualização do principio da igualdade jurídica no processo judicial brasileiro.
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O princípio da igualdade jurídica está positivado e garantido pela Constituição
brasileira de 1988[3] e tem o escopo de fazer com que os cidadãos brasileiros tenham os
mesmos direitos e deveres frente ao Estado. Todavia, tanto a nossa  doutrina, como o campo
jurídico brasileiro de uma forma geral, atualizam este princípio de forma peculiar e brasileira que
pode ser traduzida segundo a máxima trazida a nós por Ruy Barbosa, na Oração aos Moços de
1920, segundo a qual a igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se
desigualam (MENDES, 2005:04). Assim, a forma de atualizarmos o princípio que garante a
organização do Estado  republicano pressupõe  a existência de desiguais perante a lei.

Segundo Kant de Lima (2008) “é a igualdade jurídica diante da lei e dos tribunais, que
vai fornecer a justificativa moral da desigualdade econômica, política e social na sociedade[4]

cujo modelo jurídico-político pode ser representado por um paralelepípedo: a ideia de igualdade
diante da lei e dos tribunais permite a desigualdade de classes nas esferas econômica, política e
social, inerente ao mercado”. Segue afirmando a respeito desta forma peculiar que temos de
atualizar tal princípio que “(...) na ausência de demarcação definida e estruturada em torno de
eixos explícitos de legitimação da desigualdade, cabe a todos - mas, principalmente, às
instituições encarregadas de administrar conflitos no espaço público - em cada caso, aplicar
particularizadamente as regras disponíveis - sempre gerais, nunca locais - de acordo com o
status de cada um, sob pena de estar cometendo injustiça irreparável ao não se adequar à
desigualdade social imposta e implicitamente reconhecida. Desigualdade esta inconcebível
juridicamente em qualquer República constitucional, mas cuja existência, nesse contexto de
ambigüidade em que nossa sociedade se move, goza de confortável invisibilidade. Eis porque a
legislação processual penal admite tratamento diferenciado a pessoas que são acusadas de
cometer infrações, não em função das infrações, mas em função da “qualidade” dessas pessoas,
consagrando, inclusive, o acesso à instrução superior completa como um desses elementos de
distinção”.[5] (KANT DE LIMA, 2008)

É a naturalização da desigualdade  jurídica e a necessidade de fazer conviver as duas
éticas paradoxais – uma igualitária e outra hierárquica - no nosso ordenamento jurídico, que
confere a atualidade à regra da igualdade da qual Ruy Barbosa é porta voz em nossa cultura
jurídica. Essa leitura peculiar da regra da igualdade faz com que qualquer afronta a este mesmo
princípio seja aceitável, fazendo uma espécie de jusnaturalismo às avessas, uma vez que esta
escola justifica a igualdade entre os homens pela sua natureza, ou seja, todos são iguais porque
a natureza os fez homens. Na Oração aos Moços Ruy Barbosa, faz o raciocínio inverso
fundamentando nas variações da natureza a desigualdade jurídica por conta da desigualdade
social existente entre os homens. O autor vincula a ideia de desigualdade jurídica a ideia de
diferença e preconiza que a desigualdade jurídica é o resultado da natureza das coisas”.
 (MENDES, 2007:77)

Esta visão da igualdade à brasileira é atualizada por defensores quando procuram
explicitar a representação da instituição da qual fazem parte, como literaliza o trecho a seguir:

D6: “Primordialmente na Constituição Federal, assistência jurídica gratuita está lá no art. 5º,
função essencial e depois vem o art. Cento e pouco que fala de defensoria como instituição.
Mas a assistência jurídica da defensoria decorre da própria assistência jurídica do acesso ao
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judiciário. Na verdade eu costumo até dizer: a defensoria é a própria materialização do
acesso à justiça, porque se não fosse a Defensoria Pública para atender quem não tem
condições de pagar, o quê seria do povo? Eu acho que ela é a própria materialização dos
princípios democráticos de direito, do acesso à justiça. A defensoria é tudo de bom”!
 

 
 O princípio da igualdade no Brasil atualmente vem sofrendo tantas exceções que

sugere que o tratamento igualitário que deveria ser dispensado a todos  pela determinação
constitucional e pelo princípio republicano passou de regra geral a exceção, tamanha a
quantidade de leis que estipulam e estimulam tratamentos diferenciados a brasileiros
considerados desiguais, seja por serem deficientes[6], negros[7], mulheres[8], idosos[9],
servidores públicos[10],  leis que concedem prisões especiais[11], foros por prerrogativas de
função[12] e outros privilégios concedidos àqueles que ocupam cargos públicos elevados[13].
 
O PROBLEMA
 

Tendo em vista que a Defensoria Pública é  instituição prevista na Constituição
brasileira[14] que representa um importante meio de acesso à justiça, direito fundamental com
previsão constitucional[15] e que a assistência judiciária,[16] bem como o acesso à justiça[17]

também figuram entre os direitos fundamentais previstos no mesmo dispositivo, ambas as
garantias devem obedecer ao princípio da igualdade jurídica que encabeça o mesmo artigo, por
regra de hermenêutica jurídica primária, além de ser este um princípio político organizador da
forma republicana de governo. (FERREIRA FILHO, 2009)

Todavia, chamam a atenção algumas incongruências entre as representações  dos
atores da instituição no que tange ao papel dela própria na efetivação do princípio da igualdade
jurídica. Quando se trata de matéria penal, como já foi dito, há uma visão consensual de que
qualquer cidadão tem direito ao atendimento da Defensoria Pública. Entretanto, quando se trata
de ações não penais, nem todos os cidadãos são assistidos pela Defensoria Pública, pois
considera-se que esta instituição só deve atender neste tipo de demanda àqueles que não
tenham possibilidade econômica de custear as despesas da causa, sem prejuízo do seu sustento
e o da própria família. Estabelece-se, assim, em princípio, uma prestação desigual entre
cidadãos que, segundo o discurso constitucional, deveriam gozar dos mesmos direitos
prestacionais do Estado. Chama a atenção, ainda, o fato de que, curiosamente o acesso à
justiça e à assistência judiciária não são vistos com a universalidade dos direitos à educação, à
saúde e à previdência. Procuramos, assim, ainda que de forma exploratória, investigar, em
trabalho de campo, quais são as representações destes atores do campo jurídico brasileiro, no
que tange a atuação da instituição e à atualização do princípio da igualdade jurídica.

Estranhamos, ainda, o fato de constatar, depois de vasculhar a legislação sobre a
matéria que sequer os critérios para a concessão dos serviços da Defensoria Pública em matéria
não penal estão previstos em lei e, por isto, resolvemos investigar, num segundo momento,
quais são estes critérios, como são estabelecidos e quais as justificativas para a sua adoção na
representação da doutrina e dos próprios defensores.
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ALGUNS ASPECTOS METODOLÓGICOS
 
O trabalho de campo - uma investigação de caráter qualitativo - tem sido

desenvolvido única e exclusivamente junto aos defensores públicos do estado do Rio de Janeiro,
em alguns núcleos específicos. A pesquisa teve início a partir de entrevistas abertas realizadas
com alguns defensores públicos que foram escolhidos aleatoriamente, pela facilidade de acesso,
na maior parte dos casos, indicados por professores e colegas do mestrado.

As entrevistas aqui transcritas têm por objetivo ilustrar e demonstrar a representação
destes operadores do sistema jurídico brasileiro relativo à assistência jurídica gratuita no que
concerne a forma de atualização institucional do princípio da igualdade jurídica.

Foram entrevistados, até o momento,  12 defensores públicos dos quais quatro
pertencem ao núcleo da capital e dois desenvolvem suas funções na baixada fluminense, mais
especificamente na cidade de Duque de Caxias, seis no interior do estado, sendo três na
comarca de Barra do Piraí e três na comarca de Petrópolis.

As indagações versaram sobre quais seriam os critérios utilizados pela Defensoria
Pública para seleção de seus assistidos, bem como se tal seleção estaria em consonância com o
princípio da igualdade jurídica estabelecido na Constituição de 88, e se os critérios estariam
pautados em alguma norma legal específica ou se seriam tais critérios aleatórios e subjetivos,
definidos por cada órgão da Defensoria Pública sobre um caso concreto. No entanto, as
entrevistas foram abertas e as conversas transcorreram informalmente, sem que estivessem
presas a qualquer questionário pré-determinado. Somente um dos defensores entrevistados
preferiu responder por escrito. Em todos os outros casos, as entrevistas foram presenciais,
gravadas e depois transcritas.

Posteriormente, o material levantado no trabalho de campo foi organizado levando-se
em conta os pontos específicos abordados pelos defensores entrevistados de modo a tornar mais
clara a opinião de cada um e facilitar a leitura e compreensão por parte do leitor.

 
Cada defensor foi identificado observando-se a ordem das entrevistas, desta forma o

primeiro defensor foi chamado de D1, o segundo de D2 e assim sucessivamente.
 

PRIMEIRAS REFERÊNCIAS TEÓRICAS
 

Tomamos como referencial teórico o  modelo de cidadania plena construído  por T. H.
Marshall (1967)  a partir  do estudo do desenvolvimento da cidadania na Inglaterra. No que
concerne ao Brasil, o trabalho do historiador José Murilo de Carvalho (2002), que toma o modelo
de cidadania construído por Marshall como referência, ajuda a enfrentar as questões relativas a
formação da cidadania brasileira, já que o autor demonstra que, entre nós, houve uma evolução
da cidadania plena diferente, pois a universalização dos direitos civis, políticos e sociais não
obedeceu à mesma ordem nem a mesma lógica daquela que aconteceu no caso inglês. O autor
demonstra que no caso brasileiro os direitos sociais foram universalizados antes e surgiram como
uma outorga do Estado, especialmente nos momentos de supressão dos direitos civis.
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 A cidadania, segundo Marshall (1967), é um status concedido a todos aqueles que
são membros de uma comunidade e, como tal, todos são iguais com respeito aos direitos e
obrigações pertinentes ao status de cidadão. Há uma insistência na busca de uma medida
efetiva de igualdade, um enriquecimento da matéria prima do status e um aumento no número
daqueles a quem este é conferido. A sociedade de classes, por outro lado, é um sistema de
desigualdade produzida inexoravelmente na sociedade de mercado, que está baseado, assim
como a cidadania, num conjunto de ideais, crenças e valores. Era de se esperar, segundo o
autor, que o impacto da cidadania sobre a classe social tomasse a forma de um conflito entre
princípios opostos. No entanto, o crescimento da cidadania coincide com o crescimento do
capitalismo que é um sistema econômico que gera desigualdade, justamente porque o instituto
promete amenizar esta desigualdade.

No modelo formulado por Marshall fica claro que a desigualdade, na sociedade
capitalista, embora necessária, pode tornar-se perniciosamente excessiva. Malgrado haja
diferença de um momento para o outro, pode-se afirmar que a cidadania, mesmo nos
primórdios, constituiu um princípio de igualdade jurídica, isto é, o instituto desde sua origem
está intrinsecamente ligado à idéia da atribuição de um mínimo jurídico comum a todos aqueles
que estão vinculados a determinado Estado. A cidadania, começando de um ponto em que se
admite a liberdade de todos os homens e sua capacidade de serem sujeitos de direitos,
desenvolveu-se pelo enriquecimento do conjunto de direitos que os homens eram capazes de
gozar, pelo simples fato de serem cidadãos. Em outras palavras, o desenvolvimento do instituto
implicou no aumento da base do mínimo comum. (MENDES, 2005)

 O conceito de cidadania plena, segundo o autor, pode ser dividido em três
aspectos: cidadania civil, política e social (MARSHALL, 1967). O elemento civil da cidadania 
é composto da possibilidade do exercício de todos os direitos necessários ao gozo da liberdade
individual: liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento, de fé, o direito à propriedade, o
direito de concluir contratos válidos e, especialmente, o direito à justiça.  A garantia
constitucional de acesso à justiça garante a defesa e o exercício de todos os outros direitos e,
por isso, torna-se especialmente relevante. É o processo judicial que possibilita afirmar todos os
direitos em igualdade de condições, desde  que seja observado obrigatoriamente o devido
encaminhamento processual. É possível concluir, portanto, segundo o autor, a partir desse
raciocínio, que as instituições mais intimamente ligadas ao aspecto civil da cidadania são os
Tribunais de Justiça. Daí a relevância da problemática que pretendemos enfrentar relativa ao
acesso à justiça e a universalidade da prestação de serviços pela Defensoria Pública, já que esta
envolve  direitos fundamentais: o de acesso à justiça e o da igualdade jurídica.

A idéia de cidadania universal que aparece a partir das revoluções liberais do sec.
XVIII traz como pressuposto inarredável a igualdade de todos perante a lei. Entretanto, o
conteúdo da cidadania foi se expandindo com o tempo. A formação dos direitos civis
caracterizou-se pela inclusão gradativa de novos direitos ao mínimo comum já existente e que
pertencia a todos os homens adultos da comunidade, uma vez que, o status das mulheres, pelo
menos o das casadas, era peculiar. Tal caráter democrático e universal do status originou-se do
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fato de que esse era essencialmente o status de liberdade e, na Inglaterra do século XVII todos
os homens eram livres, uma vez que o status servil já havia desaparecido e o lavrador inglês era
considerado um membro de uma sociedade na qual, pelo menos nominalmente, havia uma única
lei para todos os homens.

A história do elemento político da cidadania, materializada pela conquista dos
direitos políticos, na Inglaterra, segundo o mesmo autor, difere da dos direitos civis tanto no
tempo quanto no seu caráter. Sua formação data do início do século XIX, quando os direitos
civis ligados ao status de liberdade já haviam conquistado substância suficiente para que se
pudesse identificar um status geral de cidadania. Sua criação começou com a outorga de velhos
direitos a novos setores da população, uma vez que, no século XVIII os direitos políticos eram
deficientes para o padrão da cidadania democrática, não em conteúdo, mas na sua distribuição,
pois não eram direitos universalizados. Na Inglaterra do século XIX, portanto, o mínimo jurídico
comum atribuído a cada individuo vinculado ao Estado pelo instituto da cidadania universal só
incluía os direitos civis, já que os direitos políticos constituíam o privilégio de uma classe
econômica limitada, cujos limites foram ampliados por cada lei de reforma sucessiva. A
cidadania não era nessa época, no entanto, segundo Marshall( 1967), oca de significado político,
já que ainda que não conferisse direito político a todos, reconhecia uma capacidade política a
todos os cidadãos, pois, nenhum cidadão saudável e respeitador da lei era isento do direito de
votar, devido ao status pessoal. Era livre para receber remuneração, adquirir propriedade ou
alugar uma casa e, por conseqüência, lhe era permitido gozar quaisquer direitos políticos
associados a esses feitos econômicos. Seus direitos civis, portanto, o capacitavam para praticar
atos políticos.

 No modelo inglês, segundo Marshall (1967), foi próprio da sociedade capitalista do
século XIX, tratar os direitos políticos como um produto secundário dos direitos civis; assim
como foi próprio deste mesmo tipo de sociedade, no século XX, abandonar esta posição e
associar os direitos políticos direta e independentemente à cidadania como tal. A inclusão dos
direitos políticos ao mínimo jurídico comum da cidadania foi posterior a dos direitos civis e a
ampliação deles foi uma das principais características do século XIX na Inglaterra.

O elemento social da cidadania, por sua vez, se consubstancia no direito de
participação de todos na riqueza comum, informado pelo princípio jurídico da solidariedade social
e materializa-se pelo direito de acesso  à educação, à saúde e à previdência, entre outros. Esta
categoria de direitos nos interessa especialmente nas questões propostas neste trabalho tendo
em vista que o direito à assistência judiciária e ao atendimento pela Defensoria Pública poderia
ser entendido como um direito social universal, assim como do direito à saúde e à educação,
uma vez que não deixa de ser uma possibilidade de acesso à riqueza comum.

Num primeiro momento, na Inglaterra, os direitos sociais constituíram um mínimo
assistencial e não faziam parte da idéia de cidadania. Tanto as iniciativas voluntárias quanto as
legais tinham o objetivo de diminuir o ônus da pobreza sem alterar o padrão de desigualdade.
Neste panorama, os direitos civis e políticos tornaram-se um instrumento pelo qual trabalhadores
buscaram a elevação do seu status econômico e social. Por outras palavras, foi possível a
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formulação das  reivindicações de certos direitos sociais por estarem, os trabalhadores,
habilitados pela cidadania, à capacidade de gozo dos direitos civis. No entanto, segundo
Marshall, “o método normal de assegurar direitos sociais é o exercício do poder político, pois os
direitos sociais pressupõem um direito absoluto a um determinado padrão de civilização que
depende apenas do cumprimento das obrigações gerais do Estado para com a cidadania”.
Marshall conclui que a cidadania, bem como outras forças externas a ela têm alterado o padrão
de desigualdade social. Hoje é  inconcebível, por exemplo, que tais desigualdades sejam
expressão de privilégio hereditário ou da posição do sujeito no tecido social. ( MARSHALL, 1967)

O objetivo do Estado Democrático de Direito não é garantir a igualdade  material
absoluta, pois há limitações inerentes ao sistema capitalista que dificultam o movimento em
favor da igualdade, que possui duplo aspecto: opera, em parte, através da cidadania e, em
parte, através do sistema econômico. Em ambos os casos, o objetivo consiste em remover
desigualdades que não podem ser consideradas como legítimas, tendo em conta que o padrão
de legitimidade é diferente. No primeiro aspecto, o padrão é de justiça social; no último, o
padrão é de justiça social combinada com necessidade econômica. Pode haver, portanto,
desigualdades materiais permitidas por ambos os aspectos. O que é inconcebível no modelo do
Estado Democrático de Direito é a desigualdade jurídica. Vale lembrar que o paradigma do
Estado Democrático de Direito foi adotado expressamente pelo art. 1º da Constituição brasileira
de 88.[18]

No Brasil, segundo José Murilo de Carvalho (2002), “a construção da cidadania
confunde-se com a luta pela democracia, que ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar em
1985. No auge do entusiasmo cívico chamamos a Constituição de 1988 de Constituição cidadã.
Hoje, no entanto, o historiador demonstra que podemos constatar que havia ingenuidade no
entusiasmo, traduzido pela crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a
felicidade nacional. Acreditava-se que a conquista do direito de voto traria automaticamente a
garantia de liberdade, de participação, de segurança, de desenvolvimento, de emprego e de
justiça social. De fato, trouxe liberdade e participação, mas as coisas não caminharam tão bem
nas outras áreas. A violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade na
educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento e as grandes desigualdades
sociais e econômicas continuam sendo problemas centrais de nossa sociedade. Daí a conclusão
do historiador de que o exercício do voto não garantiu, por si só, a existência de governos
atentos aos problemas básicos da população, isto é, a conquista dos direitos políticos não levou
automaticamente à solução dos problemas sociais brasileiros”.              

Por isto, o Estado, entre nós, aparece como provedor de justiça, compensando as
desigualdades “naturais” da sociedade. Nos países onde a cidadania foi construída de forma
semelhante ao modelo proposto por Marshall, o Estado tem a função de solucionar os conflitos
de interesses daqueles que são diferentes de fato, mas que são tratados isonomicamente pelas
leis e pelos tribunais para, assim, haver justiça. 

Houve no Brasil, segundo José Murilo de Carvalho pelo menos duas diferenças
importantes, se tomarmos como parâmetro o caso inglês. A primeira refere-se à maior ênfase
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nos direitos sociais e a segunda refere-se à alteração da seqüência em que os direitos foram
adquiridos. Entre nós, a conquista dos direitos sociais precedeu a dos outros direitos. Como o
modelo sugerido por Marshall encerra uma lógica que vai além da cronologia, uma alteração
desta lógica afeta a natureza da cidadania. Isto posto, quando falamos de um cidadão inglês e
de um cidadão brasileiro não estamos falando exatamente da mesma coisa (CARVALHO,
2002:9). Deriva também da natureza histórica da cidadania o fato de que ela se desenvolveu
dentro de outro fenômeno também histórico a que chamamos de Estado-nação, característico da
Idade Moderna. A luta pelos direitos, todos eles, sempre se deu dentro das fronteiras
geográficas e políticas do Estado-nação. Era uma luta política nacional e o cidadão que dela
surgia era também nacional.         

Conclusão inarredável é que a construção da cidadania tem a ver com a relação de
indivíduos com o Estado e com a nação. Surgem cidadãos na medida em que as pessoas
passam a se sentir parte de um Estado, e com isto passam a ser sujeitos de determinados
direitos e obrigações para com este mesmo Estado. A maneira pela qual se formaram os
Estados-nação condiciona  a construção da cidadania. Em alguns países, como é o caso do
Brasil, o Estado teve mais importância, pois o processo de difusão dos direitos se deu
principalmente a partir da ação estatal. Em outros, como a França ou os EUA, ela se deveu mais
em virtude da ação dos próprios cidadãos. (MENDES, 2005:15)

Para falar dos aspectos importantes da construção da cidadania brasileira, antes de
tudo, não se pode deixar de mencionar a herança pouco encorajadora deixada pela fase
colonial. Algumas características da colonização portuguesa no Brasil deixaram marcas
duradouras, relevantes para o problema que nos interessa. Depois de três séculos de
colonização (1500-1822), os portugueses, embora tenham construído um enorme país dotado de
unidade territorial lingüística, cultural e religiosa deixaram aqui uma população analfabeta, uma
sociedade escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, um Estado absolutista. À
época da Proclamação da República não havia cidadãos brasileiros nem pátria brasileira: havia
súditos da coroa brasileira. É pertinente também para a discussão lembrar que a colonização se
deu pela dominação de populações semi-nômades, por europeus detentores de tecnologia mais
avançada. O efeito imediato da conquista foi a dominação e o extermínio pela guerra, pela
escravização e pela doença de milhões de indígenas. (CARVALHO, 2002)

De todos os fatores analisados pelo historiador, o mais negativo para a cidadania foi a
escravidão. Esta está em todas as classes e em todos os lugares da sociedade brasileira. Até
mesmo os ex-escravos, quando libertos, escravizavam outros. Todas as pessoas com algum
recurso possuíam um ou mais escravos. A escravidão e a grande propriedade não contribuíram,
como é óbvio, para a formação de futuros cidadãos, uma vez que os escravos não tinham os
direitos civis básicos à integridade física, à liberdade e, em casos extremos, à própria vida. Eram
patrimônios de seus senhores, equiparados aos animais. Entre senhores e escravos existia uma
população legalmente livre, mas desprovida de todas as condições para o exercício dos direitos
civis. (CARVALHO, 2002:25)

Ainda segundo o autor, não se pode dizer também que os grandes senhores eram
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cidadãos, uma vez que lhes faltava o próprio sentido da cidadania: a igualdade de todos perante
a lei. Absorviam parte das funções do Estado, especialmente as funções judiciárias que, desta
forma, tornavam-se simples instrumento de poder pessoal. Não existia, na verdade, algo que se
pudesse identificar como poder público que garantisse o exercício dos direitos civis e a igualdade
de todos perante a lei. Os direitos civis beneficiavam a poucos, os direitos políticos a
pouquíssimos e dos direitos sociais nem sequer se cogitava, estando a assistência social
entregue à Igreja e a particulares (CARVALHO, 2002:45).  Como se vê, qualquer semelhança
deste panorama com o modelo de cidadão traçado por Marshall é mera coincidência!...

O texto de José Murilo (2002) traz uma extensa explicitação sobre as conquistas,
avanços e retrocessos dos direitos políticos, civis e sociais no Brasil, que por ora não nos ajuda a
enfrentar o objeto deste trabalho. Vale a pena examinar, no entanto, um ponto, trazido pelo
autor, referente a uma pesquisa realizada na região metropolitana do Rio de Janeiro no ano de
1997, demonstrando a dificuldade que os cidadãos brasileiros têm em reconhecer os seus
direitos, tanto os direitos políticos quanto os civis e os sociais. A pesquisa citada pelo autor
mostrou que 57% dos pesquisados não sabiam mencionar um só direito, e só 12%
mencionaram algum direito civil. Quase a metade achava que era legal a prisão por simples
suspeita. A pesquisa mostrou que o fator mais importante no que se refere ao conhecimento dos
direitos é a educação. O desconhecimento dos direitos caía de 64% entre os entrevistados que
tinham até a 4ª.  série para 30% entre os que tinham o terceiro grau, mesmo que incompleto.
Os dados revelam ainda que educação é o fator que melhor explica o comportamento das
pessoas no que se refere ao exercício dos direitos civis e políticos. Os mais educados se filiam
mais a sindicatos, a órgãos de classe, a partidos políticos. (CARVALHO, 2002:210)

Tomamos, pois, a categoria cidadania com a significação de um conjunto de direitos e
deveres subjetivos públicos, que pelo princípio da igualdade jurídica universal, seve ser atribuído
a todos os nacionais, em razão da própria nacionalidade. Por isso, a cidadania pode ser definida
como um mínimo jurídico comum atribuído a todos os nacionais, ou seja, todos os brasileiros
são cidadãos. Este mínimo jurídico comum a todos é atualmente, composto de três espécies de
direitos: os civis, os sociais e os políticos, como preceituam os arts. 5°[19], 6°[20] e 14[21] da
Constituição da República de 1988. (TEIXEIRA MENDES, 2007:66)

Todavia, a sociedade brasileira apresenta uma peculiar fusão dos modelos igualitário e
hierárquico de sociedade, que provoca no nosso sistema jurídico, uma espécie de esquizofrenia
legal: a isonomia constitucional de um lado e os privilégios infraconstitucionais de outro. É
preciso, portanto, que esta ambigüidade seja explicitada para que possamos nos afastar do
senso comum que insiste em tratar o sistema jurídico brasileiro como se este obedecesse
unicamente à ética igualitária. (MENDES, 2005:24)

No Brasil, concebemos a efetividade da igualdade formal como tratamento desigual
para desiguais, tal como preconizado por Ruy Barbosa e pela maior parte da doutrina jurídica
brasileira. Ela pressupõe tratamento jurídico desigual para pessoas socialmente desiguais. Esta
forma de atualização do princípio da igualdade dificulta a identificação da cidadania brasileira,
uma vez que afasta a ideia do mínimo comum. Esta ideia derruba toda a inspiração liberal do
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discurso do autor, uma vez que o liberalismo concebe uma sociedade formada por indivíduos,
isto é, partes indivisas às quais pode ser atribuído um mínimo comum de direitos, que tem por
objetivo reduzir a desigualdade de fato própria da economia de mercado.

Nossa cidadania, bem sintetizada pela Oração aos Moços de Ruy Barbosa, pressupõe
e naturaliza a desigualdade do tratamento jurídico dispensado aos diferentes segmentos sociais,
o que faz o instituto fugir a seu pressuposto básico. A questão fica mais complexa pelo fato
desta “Teoria das Desigualdades Naturais” não estar explicitada na dogmática jurídica. A
cidadania, para nós, foge do seu pressuposto básico, pois  não atribui um mínimo comum de
direitos a todos. Daí a necessidade encontrada por nossos autores de adjetivá-la. A sociedade
brasileira, cuja lógica implícita atualiza de forma peculiar  o princípio da igualdade, permite a
produção e reprodução dos privilégios no  direito positivo, gerando, assim, “várias classes de
cidadãos”, como bem observa José Murilo de Carvalho (2002).

Apesar de estarmos assistindo e vivendo uma época de fortalecimento e estabilização
das instituições republicanas, que busca atualizar as práticas democráticas, a sociedade brasileira
não se escandaliza ou repudia a sanção de diplomas legislativos que trazem para o nosso
ordenamento jurídico a reprodução de institutos jurídicos próprios das sociedades hierárquicas
anteriores às revoluções liberais na Europa e obedecem a lógica da reprodução de privilégios.

Este fato leva à conclusão de que nosso sistema jurídico obedece ainda às mesmas
duas éticas que informaram o discurso de Ruy Barbosa: uma explícita na maior parte do sistema
legal e nas lições doutrinárias, igualitária e democrática; outra que informa implicitamente a
nossa prática jurídica  hierárquica e inquisitorial e, os privilégios positivados no ordenamento,
que naturaliza as desigualdades. Por esta razão os privilégios se mantêm até hoje no nosso
sistema jurídico.

Passamos a examinar o objeto da pesquisa pela análise das representações relativas à
atualização do princípio da igualdade jurídica que aparecem nos discursos  dos Defensores
Públicos do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito à assistência integral e gratuita
oferecida pela  Defensoria Pública do Estado de Rio de Janeiro.

 

ACESSO À JUSTIÇA E IGUALDADE JURÍDICA NA REPRESENTAÇÃO DE DEFENSORES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO.

Alguns Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro defendem a tese de que a
Defensoria Pública apresenta-se como uma instituição criada para equilibrar a desigualdade
material existente entre aqueles que, por  possuírem melhores condições financeiras, podem
arcar com os custos de um processo judicial sem prejuízo do próprio sustento nem o de sua
família; e aqueles que, por serem desprovidos de bens dependem da justiça gratuita para terem
acesso a uma justiça de qualidade.  Ela teria sido, então, segundo esta representação uma
instituição cuja finalidade seria dar efetividade ao  princípio da igualdade jurídica.[22] A
Defensoria Pública seria assim um mecanismo compensatório das desigualdades sociais. A esta
tese soma-se a disciplina da Lei 1.060/50 que determina que a Defensoria Pública deve atender
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aos necessitados.[23] A ementa deste diploma legal explicita sua finalidade: “Estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados”.

É o que se depreende das respostas dos defensores públicos quando indagados se os
critérios seletivos de atendimento pela Defensoria Pública ferem ou não o princípio da igualdade
jurídica. Tais representações estão demonstradas nos textos transcritos abaixo:

“O Estado optou em não dar universalidade na questão jurídica para todos. Isso foi uma
opção do Estado. É diferente quando se trata de saúde, onde se tem médicos para todos,
mesmo a pessoa sendo rica, esta pode ser atendida no hospital público. Quanto ao acesso a
Defensoria Pública, o Estado não concedeu esse direito para todos na Constituição. A
Defensoria foi criada para garantir o direito à assistência judicial ou extrajudicial aos
hipossuficientes, aos desvalidos, àqueles que não têm condições de contratar um profissional
de direito. A Defensoria Pública foi um órgão criado com essa finalidade. É bem verdade que
o Estado poderia criar para todo mundo, mas não é interesse dele. A pessoa que tem mais
recursos tem direito a ter o acesso aos profissionais do direito, aos advogados, até mesmo
para fomentar a atividade econômica. Suponhamos que você vá fazer uma obra e necessite
de um engenheiro da prefeitura, você não vai achar. Os serviços do Estado disponíveis para
todos são bem restringidos. Na educação, por exemplo, a pessoa pode ser rica e mesmo
assim, por o seu filho em um colégio público. Agora, esses critérios seletivos não violam o
princípio da igualdade, entendo que não. O que me importa como uma questão jurídica é
que a pessoa que não tem dinheiro possa ter acesso a um profissional que lhe forneça a
orientação sobre os direitos que ela possui e, se for necessário, que busque a justiça para se
valer desses direitos que ela tem. Isso é que é importante. Importante para todos”. (D1)

 

O defensor público (D1) explicita uma forma peculiar de interpretar o texto da Constituição de 88 no que concerne ao

princípio da igualdade jurídica e a efetividade dos direitos fundamentais, pois afirma que o Estado não concedeu o direito de acesso

à justiça para e, que a Defensoria foi criada para garantir o direito à assistência judicial ou extrajudicial aos hipossuficientes, aos

desvalidos, àqueles que não têm condições de contratar um profissional. Não podemos deixar de fazer referência, neste ponto, ao

inciso LXXIV[24] do art. 5°, da Constituição Federal de 88, bem como ao art. 134[25] do mesmo diploma legal, pois ambos os

dispositivos não fazem qualquer menção a que o direito de acesso à justiça somente é garantido àqueles considerados como

hipossuficientes.

Dois pontos merecem, ainda, ser destacados no trecho acima, pois, remetem a uma explicitação da interpretação dos

direitos fundamentais por D1. O primeiro é que, por regra de hermenêutica jurídica básica, os incisos de um artigo devem ser lidos

de acordo com o caput do mesmo. Tanto o direito de acesso à justiça como o direito à assistência judiciária são incisos do art. 5º da

Constituição de 88 cujo caput expressa a adoção do princípio da igualdade pela República brasileira (MAXIMILIANO, 2009). O

segundo ponto que chama a atenção é o fato de que D1 não considera o princípio da igualdade jurídica como um princípio da

organização política adotado pela Constituição da República de 1988, assim como adotado por todas as constituições ocidentais

contemporâneas, pois isto é ponto pacífico na doutrina jurídica constitucional.  

Tal concepção diverge da doutrina jurídica. O jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009:25), por exemplo,

afirma que o princípio da igualdade jurídica, assim como o da soberania e o da associação política são princípios de organização

política que aparecem em todas as constituições ocidentais desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, que foi o

documento sintetizador dos ideais da Revolução Francesa, assim como o princípio da separação dos poderes. Em outras palavras,

para que uma constituição seja assim considerada, segundo o autor, é necessário que ela adote explicitamente dois princípios

políticos organizadores: o da igualdade jurídica e o da separação de poderes.

D1, em sua explanação, explicita sua concepção no que se refere à universalidade dos direitos fundamentais, quando

se refere ao direito à saúde, constante no art. 196[26] da Constituição de 88.  Na opinião do defensor, o direito de acesso à justiça é

diferente do direito à saúde, justamente na sua universalidade, apesar de ambos serem incisos do mesmo artigo, encabeçado pela

regra de que todos são iguais perante a lei. Ele afirma que o direito a saúde, este sim é para todos, indistintamente. O direito de
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acesso à justiça, por sua vez não é para todos, em sua perspectiva, uma vez que, segundo D1 existem médicos suficientes[27] para

realizar o atendimento de todas as pessoas, ricas e pobres. Já os serviços da defensoria devem ser limitados aos pobres

hipossuficientes porque assim preferiu o Estado, observação que explicita a concepção de que o Estado antecede ao pacto

constitucional e não o oposto como exige o modelo do Estado Democrático de Direito.

Outro ponto a que chama a atenção é que, no trecho acima transcrito, D1 confunde o
instituto da assistência judiciária com o serviço prestado pela Defensoria Pública, que é a
assistência jurídica.  Segundo a doutrina institucional, no entanto, a assistência judiciária se
verifica pela prática de atos processuais perante o Poder Judiciário, daí a isenção de custas e
honorários advocatícios a que se refere o art. 3°[28] da Lei 1.060/50 (GALLIEZ, 2010:66), e não
se confunde com a assistência judiciária, que por sua vez difere da justiça gratuita.

A doutrina institucional, portanto, não toma os dois institutos como sinônimos.
Guilherme Peña de Moraes (1999) aponta em seu livro “Instituições da Defensoria Pública”,
diferenças basilares entre os institutos. Segundo o autor, a primeira delas consiste em o
benefício da justiça gratuita ser o direito à dispensa provisória de despesas, ao passo que a
assistência jurídica equivale ao direito à prestação de determinados serviços nos planos judicial e
extrajudicial. O benefício da justiça gratuita se limita aos processos, inclusive cautelares e de
preparação de prova, a assistência jurídica engloba quaisquer atos que tenham de servir ao
conhecimento da Justiça, como por exemplo, as certidões de tabeliães[29]. A segunda diferença
reside em que, enquanto a justiça gratuita, como benefício, é exercível na relação jurídica
processual na qual é parte o hipossuficiente econômico que perfaça os pressupostos
determinados em lei, a assistência jurídica como direito de igualdade é professada nas relações
sociais integradas pelo despossuído destinatário de direitos fundamentais, mediante a exigência
de prestações positivas do Estado ou entidades extra-estaduais tendentes à equalização de
situações sociais, econômicas ou culturais díspares.

O direito fundamental estabelecido na Constituição Federal no seu art. 5°, caput, qual
seja, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não autoriza a
utilização de quaisquer critérios com intuito de dispensar tratamento desigual aos cidadãos. Nas
palavras de D1 acima transcritas vislumbra-se que a utilização do critério econômico tem servido
de fundamento para seleção dos beneficiários ao atendimento. Tal fato não se apresenta como
critério legal autorizador de tratamentos desiguais.

No trecho transcrito abaixo, pode-se facilmente perceber  a representação de que a
finalidade da Defensoria Pública é a de atender a necessidade social de por em pé de igualdade
os hipossuficientes e os “super suficientes”. Seria, assim, uma política compensatória da
desigualdade social.

 
“A Defensoria Pública foi criada com a finalidade de atender o hipossuficiente. Ninguém
atendia o hipossuficiente. Nenhuma instituição fazia esse trabalho, então o hipossuficiente
ficava sem o acesso à justiça. A gente tem aquelas ondas de acesso à justiça. A primeira
onda, a segunda onda, a terceira onda e em uma dessas ondas de acesso a justiça se
verificou que as pessoas não procuravam o poder judiciário, não procuravam a justiça
porque não tinham condições financeiras. O que fazer, então? Em resposta a essa demanda,
e aí talvez não fira o Princípio da Igualdade Jurídica, em resposta a uma necessidade social
vem a Defensoria Pública atender às pessoas que não tem condições de ingressar na justiça
porque não tem condições de pagar advogado. Eu acho que se tinha uma situação de
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desigualdade era esta, qual seja: o rico tem acesso à justiça, tem condições de pagar
advogado, portanto, ele consegue o atendimento, o pobre não tem. Então, se a Defensoria
Pública vem atender essa classe desprovida, creio que não feriria o princípio da igualdade.
Na verdade vem possibilitar, vem atender o princípio da igualdade sobre outra ótica, sobre
outro prisma. Eu acho que não desatenderia o princípio da igualdade jurídica. Diante da
dificuldade econômica a defensoria acaba atendendo”. (D2)
 

 
Notadamente, o trabalho realizado pelos defensores públicos tem se mostrado

relevante para garantia do acesso à justiça aos cidadãos menos favorecidos economicamente.
Mas, é nítido que na representação de D2 sobre igualdade, o defensor trata igualdade jurídica e
igualdade material como se sinônimos fossem. Deve-se ressaltar, ainda, que esse mesmo
atendimento vem sendo desenvolvido por Instituições de Ensino Superior através de convênios
com o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. Várias Instituições de Ensino
Superior também prestam serviço de assistência jurídica gratuita às pessoas moradoras das
regiões próximas às suas unidades, proporcionando, assim,  da mesma forma que a Defensoria,
o acesso à justiça aos cidadãos da localidade.

O discurso de D2 remete à afirmação de José Murilo de Carvalho quando o autor, em
seu livro “Cidadania no Brasil – um longo caminho”  classifica os cidadãos por categorias, com as
seguintes palavras: “os cidadãos brasileiros podem ser divididos em classes. Há os de primeira
classe, os privilegiados, os “doutores”, que estão acima da lei, que sempre conseguem defender
seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio social. Os “doutores” são invariavelmente
brancos, ricos, bem vestidos, com formação universitária. Ao lado dessa elite privilegiada, existe
uma grande massa de “cidadãos simples”, de segunda classe, que estão sujeitos aos rigores e
benefícios da lei. São a classe média modesta, os trabalhadores assalariados com carteira de
trabalho assinada, os pequenos funcionários, os pequenos proprietários urbanos e rurais. Os
"cidadãos simples" poderiam ser localizados nos 63% das famílias que recebem de dois a 20
salários mínimos. Finalmente, há os “elementos” do jargão policial, cidadãos de terceira classe.
São a grande população marginal das grandes cidades, trabalhadores urbanos e rurais sem
carteira assinada, posseiros, empregadas domésticas, biscateiros, camelôs, menores
abandonados, mendigos. São quase invariavelmente pardos ou negros, analfabetos, ou com
educação fundamental incompleta”. (2002:214-217)

Assim, segundo a representação explicitada por D2, o atendimento gratuito na
Defensoria Pública seria “privilégio” daquele cidadão pertencente à terceira classe, ou seja, a
população marginal. Nas palavras do mencionado autor a população marginal seria a beneficiada
pela prestação do serviço público gratuito, enquanto que os cidadãos de primeira classe, a
chamada elite, por ser composta por “cidadãos doutores” podem reivindicar seus interesses por
vias próprias. O tratamento dispensado a estes últimos seria desigual ao dispensado aos
cidadãos de segunda e terceira classes. Ou seja, somente os pobres podem ter acesso ao
atendimento gratuito por serem considerados como cidadãos inferiores face aos ricos.
(CARVALHO, 2002)

Há nos trechos abaixo transcritos, mais representações que reforçam a visão de que a
instituição da Defensoria Pública é uma política compensatória, que é chamada por D3 de ação
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afirmativa, que tem a finalidade de compensar as desigualdades sociais presentes na sociedade
brasileira. D3 expressamente invoca o discurso de Ruy Barbosa , do qual já tratamos neste
trabalho, para justificar a desigualdade de tratamento entre cidadãos que deveriam ser tratados
como iguais perante a lei.

 
“Não. Não fere. Ao contrário. A Defensoria existe exatamente como uma ação afirmativa para
fazer valer o princípio da igualdade jurídica porque as pessoas que não são pobres tem o
dinheiro para pagar advogado e as pessoas que são pobres não tem o dinheiro. Então, é
tratar desigualmente os desiguais. As pessoas não estão em uma situação de igualdade você
não pode comparar um rico que tem dinheiro para pagar um bom advogado com o pobre
que não tem dinheiro para pagar nenhum advogado. Se você estender a Defensoria para
essas duas pessoas, aí sim você estará criando desigualdade, a situação fática dessas
pessoas é diferente, um está na situação de poder pagar e o outro está na situação de
precisar e não poder pagar. Então, a Defensoria surge exatamente para compensar esta
desigualdade, para fazer com que o pobre tenha o mesmo direito que o rico já tem. O rico
tem porque pode pagar e o pobre tem porque existe a Defensoria. Se não existisse a
defensoria o pobre não poderia pagar e ele ficaria sem a defesa dos seus direitos. Então, a
Defensoria não fere o princípio da igualdade. Ao contrário: ela serve exatamente para
implementar o princípio da igualdade jurídica para dar ao pobre o mesmo direito que o rico
já tem.
A Defensoria Pública não é para todos. E defensoria é para as pessoas pobres que
necessitem de assistência judiciária. Então quem é o beneficiário deste serviço? Aquele que é
definido pela lei como sendo juridicamente necessitado. Onde está definido? No art. 2º,
parágrafo único da Lei 1060/50, a lei define quem é o beneficiário da DP. Quem é o público
alvo. Quem é aquele que tem direito ao serviço da DP. Quem é esse? Aqueles que não
podem pagar as despesas do processo, os honorários de um advogado sem prejuízo do seu
sustento”. (D3)
 

O trecho abaixo demonstra explicitamente, mais uma vez, que não há consenso entre
os próprios defensores acerca da compatibilidade dos critérios adotados pela Defensoria Pública
para selecionar seus assistidos quando se trata de matéria civil e o princípio da igualdade
jurídica e mais uma vez aparece a lógica da igualdade a brasileira, com a invocação expressa da
fórmula de Ruy Barbosa[30]:
 

“Eu tenho colegas que entendem que a DP deveria ser para todos, independentemente da
renda, pelo princípio da igualdade. Eu particularmente entendo que não. Juridicamente
porque são duas normas constitucionais, uma excepciona a outra. Você tem o art. 5°, você
tem o art. 5°, LXXIV da Constituição especificamente que fala sobre o tema. Neste caso
deve prevalecer a específica. O objetivo aqui foi tratar o tema da igualdade como afirma Rui
Barbosa sobre tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade”. (D7)

 

A mesma representação aparece nos trechos abaixo transcritos:
 
 “Se fere o princípio da igualdade? Eu acho que não, porque a Constituição estabelece que a
Defensoria deveria atender somente aqueles que não podem pagar advogado. Então, não
fere a igualdade, na verdade preserva o princípio da isonomia, tratar os desiguais como
desiguais, para ao final obter uma igualdade fática. A Constituição estabelece isso, e para
mudar isso só alterando a Constituição. A Constituição estabelece que a Defensoria é para os
hipossuficientes, então a defensoria está direcionada ao atendimento dessas pessoas. Num
mundo ideal, numa universalização do atendimento da DP isso aí talvez... mas aí traria uma
série de questões, como... acabaria com a advocacia privada. O próprio art. 5°, estabelece
que o Estado prestará assistência jurídica a quem não tiver condições. O próprio defensor
decide quem será ou não atendido pela defensoria, porque não existe critério monetário em
lei específica”. (D10)

 

D10 afirma que a Constituição dispõe que a Defensoria Pública é para os
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hipossuficientes, mas não há no texto constitucional, qualquer menção a esta restrição.
Importante, ainda é lembrar que há consenso entre os defensores quanto a universalidade do
atendimento quando se tratar de matéria penal. A afirmação acima nos remete a um trecho do
texto de Regina Lúcia Teixeira Mendes, intitulado “Brasileiros: Nacionais ou Cidadãos? Um estudo
acerca dos direitos de cidadania no Brasil em perspectiva comparada” que diz que “a sociedade
igualitária e o Estado de Direito através da igualdade garantem a todos os cidadãos o mesmo
tratamento diante das leis e dos tribunais”. E assevera que “atribuir tratamento jurídico desigual
aos cidadãos na esfera dos tribunais, sob o argumento de que fazer justiça é tratar
desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, não garante a justiça social”
(2007:73).

 
A fala de D11, transcrita abaixo, explicita representação que, mais uma vez, atualiza

Ruy Barbosa e dá ao direito de acesso à justiça tratamento diferente daquele dispensado a
outros direitos fundamentais, como se pode observar:           

 
“A garantia constitucional de acesso a justiça gratuita, com assistência jurídica integral, não
foi estabelecida em caráter "universal" como outros serviços públicos. Creio que está correta
essa determinação constitucional. Por isso, embora não considere cabível fixação de critérios
seletivos "fixos" para admissibilidade no atendimento pela Defensoria (ou seja, tais critérios
devem ser bastante flexíveis), entendo que a flexibilidade em tais critérios deve ser adotada
exatamente para dar efetividade ao principio da igualdade jurídica. A isonomia, como já dizia
Ruy Barbosa, é tratar com igualdade os iguais e desigualmente os desiguais, na medida
(exata, tanto quanto possível) em que se desigualarem. Deste modo, o atendimento na
Defensoria Pública deve ser destinado aos que realmente precisam, e não para todos
indistintamente”. (D11)

 

No mesmo sentido está parte da doutrina institucional, segundo a qual a Constituição
da República promulgada em 05 de outubro de 1988 inaugurou uma nova fase na história da
assistência judiciária no Brasil, consolidando em suas colunas mestras, o modelo que havia sido
gestado nas duas décadas que lhe precederam. Seguindo os precedentes das Constituições de
1934 e de 1946, a Carta de 1988 estabeleceu novamente um dispositivo no capítulo referente
aos direitos fundamentais, garantindo o pleno acesso das pessoas pobres à Justiça. Todavia, o
novo dispositivo constitucional trouxe a novidade de estabelecer como garantia não apenas o
direito de assistência judiciária, ou seja, a representação e defesa de interesses em Juízo, mas
sim uma noção mais ampla, de assistência jurídica integral, salientando expressamente que tal
serviço terá caráter gratuito. (ALVES, 2007:255)

Entretanto, chama a atenção também o fato de que apenas um dentre os doze
defensores interlocutores da pesquisa respondeu positivamente a indagação sobre se o critério
seletivo para atendimento da Defensoria fere o princípio da igualdade jurídica, expresso em
trecho transcrito abaixo:

 
“Eu acho isso tão complicado, eu acho que no fundo, no fundo, fere! Claro que fere! Você
poder dar assistência jurídica e integral para uns e não para outros... É lógico que vai ferir o
princípio da igualdade, mas infelizmente o defensor não tem condições de atuar por uma
população inteira. É claro que você tem que ter critérios para distinguir a atuação da
Defensoria Pública senão isso aqui vai explodir de gente e a gente não tem como trabalhar.
Mas pensando friamente, claro que sim, claro que vai ferir. Agora, a gente também não
pode esquecer que mesmo uma pessoa atuando com um advogado particular ela tem
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condições de ter gratuidade de justiça, porque esta não é só para quem está assistido pela
Defensoria Púbica. Ela está prevista em lei e ela pode ser utilizada por qualquer pessoa,

desde que comprove os requisitos da hipossuficiência jurídica e econômica. Pensando na
letra fria da lei sim, fere o princípio da igualdade.Sempre que a gente tendo que remediar a
situação, no sentido que a gratuidade está aí pra todo mundo basta que se comprove a
necessidade jurídica, então assim, mesmo que a pessoa esteja com advogado é plenamente
possível ela ter assistência gratuita, eu não vejo problema nenhum aí.  Eu acho assim, o
Judiciário, ele se mantém disso dessas taxas que se cobra. A manutenção da justiça também
vai disso aí. Seria perfeito se todo mundo tivesse assistência gratuita e pudesse exercer seu
direito a qualquer momento, mas a gente quebrava o judiciário.  Então ferir, fere! Fere! Mas
fazer o que? Não tenho como dizer outra coisa”. (D5)

     

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 
O trabalho aqui desenvolvido teve o objetivo de demonstrar as representações de

atores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro relativamente à universalidade do
atendimento, à seleção de assistidos e sua compatibilidade com o princípio da igualdade jurídica
consagrado na Constituição de 1988.

Para os defensores públicos, em sua maioria, a falta de universalidade dos serviços
prestados pela Defensoria Pública não fere o princípio da igualdade jurídica, uma vez que este,
segundo Ruy Barbosa, é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam.
Assim sendo, a Defensoria seria uma espécie de política afirmativa, cuja finalidade seria
compensar desigualdades materiais.

Afirmam os entrevistados ter a Defensoria Pública sido criada com o intuito de
equilibrar a desigualdade material, pois acreditam que diante desse equilíbrio que acreditam
ajudar a manter, o princípio da igualdade está sendo atendido e não violado. Prevalece entre os
interlocutores a representação de que a igualdade jurídica deriva da regra atualizada por Ruy
Barbosa, a quem invocam explicitamente em seus discursos. Somente um dentre os doze
entrevistados considera haver violação a tal princípio, uma vez que, a Defensoria Pública teria
sido instituída para atender a todos indistintamente, já que não há qualquer restrição
constitucional.

O próximo passo da pesquisa é investigar quais os critérios usados para definir quem
tem e quem não tem direito à assistência da Defensoria Pública e onde estão disciplinados.
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[1]CRFB/88 Art. 5º, caput - Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,  com os meios e recursos a ela inerentes;

 

[3]CRFB/88 Art. 5º, caput - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
[4] O autor aqui está se referindo às sociedades de mercado.

[5]Para compreender quão séria é esta questão da desigualdade jurídica, acaba-se de aprovar uma nova
regulamentação da “prisão especial”, denominação jurídica deste instituto. O Executivo, inicialmente motivado a
extinguí-la para impedir a aplicação de privilégios a um juiz que se encontrava respondendo a processo criminal,
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abandonou sua intenção inicial e o assunto – que é claramente inconstitucional - foi apenas regulamentado pelo
Congresso, que aprovou a Lei nº 10.258, de 11.7.2001, em votação simbólica das lideranças, a qual incluiu uma nova
categoria profissional – os militares em geral – no privilégio!
[6] Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.
[7] Estatuto da Igualdade Racial – Aprovado pelo Congresso Nacional em novembro de 2005 e sancionada pelo
Presidente Luis Inácio Lula da Silva em 20 de julho de 2010.  Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial,
para combater a discriminação racial e as desigualdades estruturais e de gênero que atingem os afrobrasileiros,
incluindo a dimensão racial nas políticas públicas e outras ações desenvolvidas pelo Estado.
[8] Lei  11.340 de 07 de agosto de 2006 – Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências.
[9] Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.  “Art. 1o É instituído o
Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”.
[10] Lei 8.112 de  11 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
[11] Lei 10.258 de 11 de julho de 2001 – Altera o art. 295 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, que trata de prisão especial. “Art. 295.  Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade
competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva: I - os ministros de Estado;  II - os governadores ou
interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os
vereadores e os chefes de Polícia; (Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957).  III - os membros do Parlamento Nacional, do
Conselho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;  IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; V –
os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Lei nº 10.258,
de 11.7.2001); VI - os magistrados; VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; VIII - os ministros
de confissão religiosa; IX - os ministros do Tribunal de Contas;  X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de
jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função; XI - os delegados de polícia e
os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos. (Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20.9.1966);  § 1o A prisão
especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
(Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001); § 2o Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido
em cela distinta do mesmo estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001); § 3o A cela especial poderá consistir em
alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e
condicionamento térmico adequados à existência humana. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001); § 4o O preso especial não
será transportado juntamente com o preso comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001); § 5o Os demais direitos e deveres do
preso especial serão os mesmos do preso comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)”. 
[12]Foro privilegiado, tribunal de exceção, ou foro por prerrogativa de função, é, como o próprio nome diz, um
privilégio concedido a autoridades políticas de ser julgado por um tribunal diferente do de primeira instância, onde são
julgados a maioria dos brasileiros que cometem crimes. Informação disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foro_privilegiado. Acesso em: 13 de ago de 2010.
[13]Presidentes, governadores, ministros de estado, magistrados em geral, membros do parlamento entre outros.
[14]CRFB/88 – Art.134: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.
[15]CRFB/88 – Art. 5º, caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[16]CRFB/88 – Art. 5°, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
[17]CRFB/88 – Art. 5°, XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
 

[18]CRFB/88 –  Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade
da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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[19]CRFB/88 – Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[20]CRFB/88 – Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)
[21]CRFB/88 – Art. 14: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[22]CRFB/88 – Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[23] Lei 1060/50 – Art. 2º: Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem
recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele
cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família.
[24]CRFB/88 – Art. 5°, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
[25]CRFB/88 – Art. 134: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.
[26]CRFB/88 – Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
[27]A abundância do serviço público de saúde não é o que se constata nas Reportagens a seguir transcritas: 1ª.
“Falta de médicos fecha setores de hospitais no Rio”, publicada no site: http://noticias.r7.com/rio-e-
cidades/noticias/falta-de-medicos-fecha-setores-de-hospitais-no-rio-20091226.html no dia 26/12/2009 às 06h00.  “O
maior hospital municipal do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, sofre atualmente com o déficit de médicos. Faltam no local
pelo menos dez clínicos e 15 anestesistas. Na zona norte, duas das unidades estaduais que mais recebem pessoas
baleadas na capital fluminense, o Getúlio Vargas e o Carlos Chagas, também passam por dificuldades. O primeiro não
tem médicos plantonistas para atender pacientes graves na emergência. O segundo está com o tomógrafo quebrado
há pelo menos seis meses.  Mas os problemas não existem só nesses hospitais. A mesma situação pode ser vista em
outras das mais importantes instituições de saúde pública da cidade, de acordo com informações passadas ao R7 pelo
Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio) e pela Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores. Além da
carência de pessoal e da falta de equipamentos, muitas unidades estão superlotadas e sofrem com a ausência de
leito”. 2ª. “Pacientes com HIV enfrentam falta de remédios e médicos em postos do Rio, além da demora
para realização de exames”, publicada no site: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/01/27/pacientes-com-hiv-
enfrentam-falta-de-remedios-medicos-em-postos-do-rio-alem-da-demora-para-realizacao-de-exames-915716059.asp
no dia 27/01/2010 às 10hs20min. “RIO - Parafraseando o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quem tem Aids tem
pressa. No Rio, a corrida dos pacientes soropositivos da rede pública é para superar a falta de medicamentos e de
profissionais para atendê-los. Os antiretrovirais, que inibem a reprodução do vírus no sangue, são encontrados sem
transtornos. A dificuldade é para conseguir remédios que combatem efeitos colaterais do coquetel e os que tratam
infecções oportunistas. Outro entrave que esses pacientes precisam enfrentar é a longa demora para a realização de
exames de CD4 (que verificam como está o sistema imunológico) e de carga viral. No Posto de Assistência Médica
(PAM) Antonio Ribeiro Netto, mais conhecido como PAM Treze de Maio, o Programa DST/Aids conta atualmente com
três infectologistas para atender a mais de 1.500 pacientes que recebem medicação. “ -Temos que optar entre o
paciente que está mal e o que está bem e quer fazer um acompanhamento de rotina. Não podemos recusar novos
doentes, mas como atender nessas condições?” - indaga um médico do PAM que prefere não se identificar.
[28]Lei 1060/50 – “Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:  I - das taxas judiciárias e dos selos; II - dos
emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça; III - das despesas com as
publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais; IV - das indenizações devidas às testemunhas que,
quando empregados, receberão do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo
contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder público estadual, nos Estados;  V - dos
honorários de advogado e peritos.  VI – das despesas com a realização do exame de código genético – DNA que for requisitado pela
autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou maternidade; VII – dos depósitos previstos em lei para
interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
[29] Guilherme Peña, 1999, apud Pontes de Miranda, 1987. p.p 59/60.
[30] A respeito da forma peculiar de atualização do princípio da igualdade jurídica ver (KANT DE LIMA, 2009) ,
(OLIVEIRA, 2009) e (MENDES, 2005).
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ALÉM DO DITO E DO INTERDITO: OCUPAÇÕES DE TERRA E AÇÕES POSSESSÓRIAS
EM GOIÁS

ADEMÁS DE SER DICHO Y ENTREDICHO: LAS TIERRAS DE OCUPACIÓN Y ACCIONES
POSESORIAS EN GOIÁS

Cleuton César Ripol De Freitas
Erika Macedo Moreira

RESUMO
A história da formação agrária brasileira revela, desde a chegada dos portugueses, um processo
de concentração de terra bastante desigual. Os primeiros sem terra a surgir foram os povos
indígenas, pois sequer tiveram o direito de pleitear um pedaço de chão. O segundo grupo de
sem terras foram os negros oriundos da África. O outro grupo de sem terras são os
trabalhadores assalariados que não têm condição de aquisição de terra. Com toda a sorte de
injustiças no campo, a população desfavorecida organizou-se para enfrentar o latifúndio.
Nasceram várias organizações de camponeses no Brasil. No final do século passado, surgiu, com
o apoio da Comissão Pastoral da Terra, o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Assim, as ocupações de terra deram tônica e ainda dão às ações do MST. Em resposta às
ocupações, o latifúndio, devidamente respaldado pelo Estado, armou-se. Ademais, utilizou o
aparelho estatal para coibir tais ocupações. É o que acontece com as ações possessórias
movidas em face dos trabalhadores rurais sem terra. Tais ações visão legitimar a posse, mesmo
que não cumpra a função social, em favor do latifúndio. Outrossim, seu rito célere faz com que
em poucos dias uma liminar de despejo seja proferida e cumprida. Infelizmente, o cumprimento
das liminares, em muitas ocasiões, não se dá de maneira pacífica.
PALAVRAS-CHAVES: Questão agrária; ocupações de terra; ações possessórias

RESUMEN
La historia de la formación agraria brasileña revela, desde la llegada de los portugueses, un
proceso de concentración de la tierra desigual. El primero en salir fueron los indígenas sin tierra,
porque aún tenía el derecho de reclamar un pedazo de tierra. El segundo grupo de los negros
sin tierra de África. El otro grupo de campesinos sin tierra se emplean las personas que no son
capaces de adquisición de terrenos. Con toda clase de injusticias en el campo, la población más
desfavorecida se organiza para hacer frente a las grandes haciendas. Nacido varias
organizaciones de campesinos en Brasil. A finales del siglo pasado, surgió con el apoyo de la
Comisión Pastoral de la Tierra, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Por lo tanto,
las ocupaciones de tierras han tónica y siguen dando a las acciones del MST. En respuesta a las
ocupaciones, el latifundismo, debidamente sellado por el estado, se armó. Por otra parte, utilizó
el aparato estatal para frenar las ocupaciones. Esto es lo que sucede con las acciones posesorias
presentadas a la luz de trabajadores rurales sin tierra. Estas acciones visión legitimar el poder,
aun cuando se cumpla una función social, a favor de la plantación. Por otra parte, su rito rápido
provoca unos días en el requerimiento de descarga es emitida y ejecutada. Por desgracia, el
cumplimiento de órdenes judiciales, muchas veces, no ocurre con toda tranquilidad
PALAVRAS-CLAVE: cuestión agraria, las ocupaciones de tierras, las acciones posesorias

Além do Dito e do Interdito: ocupações de terra e ações possessórias em Goiás
 
Texto baseado no estudo da doutrina, do direito crítico e empiria. Por estudar as ações

possessórias entre os anos de 2002 a 2005 utilizamos os dados da CPT referente aquele momento,
pois retrata, a partir dos dados, mais um campo que compõe a realidade das ações judiciais frente a
luta pela terra.
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Quanto ao judiciário, função do Estado de dizer o direito através das decisões, os conflitos
pela posse da terra desdobram-se em ações cíveis e criminais. Dentre as ações cíveis, as mais
corriqueiras são as ações possessórias ou interditos possessórios: interdito proibitório, manutenção de
posse e reintegração de posse.

Essas ações estão elencadas no Livro IV do Código de Processo Civil, como Procedimentos
Especiais. O que as torna “especiais” é, tão somente, a possibilidade de ser deferida uma decisão
liminar inaudita altera parte; bastando provar a posse, o esbulho ou turbação, e a data; que seja 
menos de um ano e um dia da turbação ou do esbulho. Esse entendimento é o da maioria dos
escritores civil processualistas, como Fabrício (2002, p. 454), que assim leciona:
 

O que mais caracteriza como especial o procedimento das ações possessórias é a existência de
uma fase preliminar que o ordinário não comportaria. Toda essa fase, após a qual o rito é ordinário,
orienta-se no sentido de uma decisão concessiva ou denegatória do mandado liminar de manutenção ou
reintegração. Essa concessão condiciona-se a determinados requisitos, que são os arrolados no artigo e
cuja apuração constitui precisamente o objeto dessa fase do procedimento.

 
A liminar na possessória, nos conflitos coletivos, tem caráter satisfativo pois, uma vez

deferida, o autor já consegue o direito pleiteado sem necessidade de sentença posterior. Deferida ou
não a liminar, o procedimento segue o rito ordinário processual.

Assim, nascem da pretensão dos proprietários/possuidores ameaçados ou ofendidos em sua
posse, em decorrência das ocupações dos sem-terra, em tê-la protegida ou restabelecida por ordem
judicial.

Desta forma, um dos rotineiros cenários que se arma a partir de uma ocupação de imóvel rural
é conhecido: o titular do domínio ingressa com ação de reintegração de posse, alegando que houve
esbulho e requer a concessão de liminar inaudita altera parte.

O Judiciário recebe o pleito e o teor da decisão também é de antemão conhecido. Em regra
geral, se defere a liminar sem ouvir a parte contrária.

De conseqüência, diante da reintegração requerida, não raro o magistrado concede a liminar
sem ouvir a parte ré e determina, com auxílio de força policial, a expulsão dos ocupantes do imóvel.

O pedido reintegratório vem embasado na garantia legal que tem o possuidor de ser restituído
em caso de esbulho (art. 1210 do Código Civil). Ao termo “possuidor”, aí encartado, dá-se a
interpretação da teoria de Ihering (BEVILAQUA, 1955, p 11): a proteção da posse é a guarda
avançada da propriedade. Por isso, nessa linha, considera a lei possuidor “todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno, ou não, de alguns dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade” (art.
1196 do Código Civil).

Os poderes inerentes ao titular do domínio, como consta da lei, são: “usar, gozar e dispor de
seus bens, e de reavê-los de quem quer que injustamente os possua” (CC, art. 1225). Assim, na
tradicional dicção do jovem Código Civil, não é preciso o exercício pleno dos poderes inerentes à
propriedade para identificar o proprietário ao possuidor, bastando o exercício de um (e apenas um)
deles para dar-lhe, nessa acepção estrita, legitimação ativa aos interditos possessórios. Nessa linha de
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raciocínio, à reintegração pedida não se impõe muito esforço para prover  a posse anterior e sua
perda respectiva em face da ocupação noticiada (como exige o artigo 926 do Código de Processo
Civil).

Desta forma, numa exegese literal da lei civil, o titular do domínio, ainda que não utilize direta
e efetivamente a terra rural, é tutelado a manejar os interditos possessórios.

Existe normalmente um aparato policial preparado para cumprir a ordem judicial. A ameaça
de agressões físicas e psicológicas aumenta. Nos últimos anos, o número de famílias despejadas
cresceu bastante e também o das ofensas aos direitos humanos dos (as) membros (as) do MST,
conforme se verá adiante.

É importante destacar que com o advento de Luis Inácio Lula da Silva (2003) na presidência

da República
[1]

, as expectativas do povo sem terra aumentaram muito em relação à implementação
da reforma agrária, entre outras reformas. Esse fato fez com que os movimentos sociais rurais
tivessem uma vasta massificação.

No relatório “Conflitos no Campo Brasil 2003”, a Comissão Pastoral da Terra apurou que:
 

Ocupações a acampamentos somados atingiram o número de 676 ações, envolvendo o número
de 124.634 famílias, 623.170  pessoas. O número de pessoas que participaram de manifestações
também foi o maior, 481.023 pessoas. O total dos conflitos atingiu um patamar nunca antes atingido:
1.690 conflitos, com 1.190.578.  (p. 07)

 
Com esse aumento, é possível perceber que a população camponesa acreditou na mudança da

condição histórica desfavorável, ou seja, que a terra seria partilhada. Por isso o aumento das ações
dos movimentos sociais camponeses e suas formas de participação e pressão: passeatas, marchas,
ocupações e outras.

Dessa forma, a discussão sobre o direito de propriedade aumentou, mormente no judiciário
[2]

,
que vem demonstrando um posicionamento calcado no direito absoluto de propriedade e desfocado
da discussão acerca da função social da posse e da formulação histórica do latifúndio.

Segundo a CPT, o Poder Judiciário emitiu ordens de despejo contra 35.297 famílias,
envolvendo 176.485 pessoas, um número recorde desde que a CPT começou a fazer o registro desses
dados (Conflitos no Campo – Brasil. 2003).

Em 2003, a região Centro-Oeste assume a liderança quanto ao maior número de pessoas
envolvidas em conflitos: 310.592: 26,09 % do total; e em numero de pessoas despejadas pelo Poder
Judiciário, 62.995: 35,7% do total. Conclui se que o Centro-Oeste, paraíso do agronegócio, torna-se
também o paraíso da violência contra os trabalhadores perpetrada por particulares e pelo poder
público, com  participação expressivas do judiciário.

A pesquisa
[3]

 realizada nos processos possessórios atinou-se por alguns pontos da

juridicialização do litígio coletivo pela posse da terra em Goiás
[4]

. A ênfase foi dada ao tempo do
processo ( entre a protocolização da demanda e decisão judicial), e à apreciação da função social da
posse e da propriedade. Embora, outras informações fossem essenciais para certificar a pesquisa e
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por isso observadas.
 

Processos possessórios em face do MST no Estado de Goiás – 2003/2005
omarca

(nº)
Processo

[5]

(nº)

tipo de ação Autor Réu Data da
inicial

Data da
liminar

orumbá 2.836/02 reintegração
de posse

Particular não
identificados

26/11/02 27/11/02

Edéia  reintegração
de posse

Particular identificados
e não

04/08/03 04/08/03

ianópolis 2.928/03 reintegração
de posse

Particular MST
(Negão)

17/06/03 não teve

ragarças 4.635/03 reintegração
de posse

Particular identificados
e não

17/03/03 20/03/03

aquaral 2.293/03 Interdito
Proibitório

Particular Identificados
e não

17/02/03 13/03/03

pameri 628/2003 reintegração
de posse

Particular identificado e
não

22/07/03 23/07/03

apirapuã 890/2003 interdito
proibitório

Particular identificados
e não

30/05/03 01/06/03

Goiás 6.987/2004 reintegração
de posse

Particular identificados
e não

08/06/04 16/06/04

rindade 200400715060 Interdito
Proibitório

Particular Identificados
e não

15/04/04 15/04/04

Jandaia 045/04 Reintegração
de Posse

Particular Identificados
e não

18/08/04 25/08/04

Jataí 200401438796 reintegração
de posse

Particular identificados
e não

26/07/04 26/07/04

Goianira 4.656/2004 interdito
proibitório

Particular Identificado
e não

12/08/04 23/09/04

umbiara 200400705723 interdito
proibitório

Público não
identificado

15/04/04 15/0404

umbiara 200401113013 reintegração
de posse

Particular identificados
e não

02/06/04 03/06/04

umbiara 200401113013 Reintegração
de Posse

Particular Identificados
e não

02/06/04 03/06/04

orumbá 006/04 reintegração
de posse

Particular não
identificados

30/01/04 05/02/04

1.295/2004
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ragarças reintegração
de posse

Particular MST 16/04/04 16/04/04

rindade 200400664083 interdito
proibitório

Particular identificados
e não

08/04/04 08/04/04

taberaí 5.648/2004 reintegração
de posse

Particular identificado e
não

06/02/04  

taberaí 5.884/2004 reintegração
de posse

Particular identificado e
não

22/10/04 25/10/04

raelândia 3.105/2004 interdito
proibitório

Particular identificados
e não

26/03/05 01/04/04

apuranga 200402338337 reintegração
de posse

Particular MST 09/12/04 09/12/04

Jataí 200401446659 reintegração
de posse

Particular MST e outros 27/07/04 28/07/04

acanjuba 6.282/2005 manutenção
de posse

Público identificado e
outros

01/02/05 15/02/05

Montes
laros de
Goiás

25588/05 Interdito
Proibitório

Particular Identificados
e não

24/06/05 28/06/05

Jataí 200501447690 Reintegração
de posse

Particular Identificdos e
não

14/07/05 15/07/05

Jataí 200501268329 Reintegração
de Posse

Particular Identificados
e não

27/06/05 28/06/05

rindade 200501668297 Reintegração
de Posse

Particular Identificados
e não

08/08/05 09/08/05

 
Foram pesquisadas 29 ações em 18 comarcas, sendo que em quase todas as ações, 27 delas,

foram movidas por particulares, pessoas físicas ou jurídicas, e somente duas por entes públicos
[6]

.
Quanto à qualificação dos réus, por serem ações contra uma coletividade, os juízes admitem a

qualificação incerta (Negão de tal, por exemplo) como foi com todas as ações pesquisadas. Somente
em uma comarca a magistrada enfrentou a questão (autos nº 4.656/2004, da comarca de Goianira):

 
Com relação à ausência de qualificação dos requeridos entendo, ainda, que em

casos como o presente, não há possibilidade de se individuar e qualificada um dos
requeridos, assim também é a posição dominante no Egrégio Tribunal de Justiça de
Goiás...

 
Interessante observar que na ação n. 200402338337 de Itapuranga, o réu é o Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Mesmo sem personalidade jurídica, uma das condições de
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admissibilidade da ação, o pleito foi recebido e a liminar deferida.
Embora a qualificação seja incerta, o cumprimento da ordem judicial é certo: tirar todas as

pessoas das ocupações. O processo judicial perde bastante o rigor legal em função da efetivação do
direito material dos autores das demandas.

Foram oito interditos proibitórios, uma manutenção da posse e vinte reintegrações de posse.
Uma protocolada no final do ano de 2002, já com novo Presidente da República eleito, e as demais
nos anos de 2003, 2004 e 2005.

Vinte e sete tiveram as liminares deferidas, sem ouvir os ocupantes, sendo que cinco sequer
mencionaram o direito de posse em suas petições, alegando somente o direito de propriedade, o que
inviabiliza o pleito. Mesmo assim, tiveram as liminares conseguidas. Interessante notar que em uma
delas (a única), Comarca de Goianápolis, o juiz indeferiu a liminar e fez o julgamento fundado no
direito constitucional de associação.

Mais da metade das liminares foram dadas em menos de um dia da ação protocolada, sendo
cinco delas no mesmo dia do protocolo da ação. Isso demonstra a celeridade com que é tratada a
questão das ocupações coletivas de terra em Goiás.

Nenhuma mencionou a função social da posse, ou seja, não a apreciou. Malgrado ser questão
de ordem pública, ou seja, deve ser apreciado pelo juiz independente de manifestação das partes, a
função social é desconsiderada.

Com relação ao auxílio de força policial para o cumprimento da liminar de despejo, ponto
fundamental no conflito, os interditos proibitórios não tem essa necessidade, pois a obrigação é de
não fazer, ou seja, não ocupar a área. Uma reintegração de posse não teve o reforço, pois a liminar
foi indeferida, por isso no quadro encontra-se “prejudicado” essa apreciação. E um interdito teve
reforço policial, pois na ordem liminar, o juiz mandou identificar os réus, com força policial.
Portanto, ao todo, foram 24 ordens para o auxílio da força policial. Revela aí que essas ações
recebem contornos de “ordem” e “segurança” ao direito de posse. É caso de polícia.

A concepção da liminar é bastante contraditória, pois apesar de não necessitar de muitos
elementos de convicção, como já dito alhures, seu julgamento faz praticamente todo o julgamento do
conflito coletivo pela posse da terra e as conseqüências são as mais variadas, como se verá. Assim,
esse julgamento preliminar praticamente define o futuro dos conflitantes. Apesar disso, o judiciário
mantém a concepção tradicional de que a liminar é idêntica como em qualquer ação possessória.

Na ação da Comarca de Goiás, n. 6.987/2004, o juiz fundamentou a liminar da seguinte
forma:

 
...é de curial sabença que na análise liminar, o julgador  nao possui condiçoes de fazer uma

analise profunda das provas coletadas, até por que sao idealizads unilateralmente e o aprofundamento
leva ao risco da análise da decisão meritória no nascedouro da actio, todavia, em que pese esse
argumento inicial, satisfeitos os requisitos iniciais para concessao liminar dispostos no artigo 927 do
CPC, deve esta ser deferida inaudita altera pars.

 
Esse texto foi usado em outra liminar ipsis literis na Comarca de Itaberaí na ação n.
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5.884/2004.
Por fim, não obstante alegar serem apreciadas as questões puramente técnicas, como o texto

acima, nota-se, em algumas decisões, um posicionamento bastante claro com relação ao MST.
Como a decisão da Comarca de Jataí a de nº 200401438796, que assim dispôs: “aliás, não é

demais ressaltar que as invasões de terra dessa natureza estão se tornando rotina no cenário nacional,
mormente nesta época em que se avizinham as eleições municipais”.

Outras decisões revelam o caráter político da ação judicial:
 

De fato, é de conhecimento público, a movimentação dos integrantes do
movimento dos “sem terra”, por todo do País, confor45me verifica-se nos noticiários
locais e nacionais.

Logo, havendo movimentação no senbtido de invadirem as terras do requerente,
justo é o seu receio. ( Ação nº 200400664083, comarca de Trindade).

 
As invasões de terras particulares em nosso Pais já passou dos limites e vem

tornando um problema gravíssimo de conseqüências sérias e imprevisíveis, onde os
resultados tem sido até mesmo confrontos armados com perdas de vidas que deveriam
ser preservadas,conforme se noticia em todos os cantos desta imensa fronteira pela
imprensa de um modo geral.
Se a questão agrária  no Brasil, sob o ponto de vista social, tem-se transformado em um
problema de conseqüências imprevisíveis, é justamente em decorrência das invasões de
terras, de forma irresponsável, pelo movimento que auto denomina de “Sem Terras”, os
quais muitas vezes entram em propriedade rural produtiva provocam desmate
indiscriminado de áreas preservadas, furtam madeiras, reses e derrubam cercas
divisórias. Enfim, causando prejuízos de toda ordem.

É certo que nossos governantes deveriam com pulso forte apresentar soluções
em torno do tema, pois a falta desta conduta vem causando uma instabilidade no direito
de propriedade assegurado pela Constituição da República, bem assim desgaste da
economia nacional, sob o ponto de vista financeiro e também social, de vez que, o
produtor de alimentos acaba sofrendo as conseqüências piores possíveis. (Comarca de
Edéia).

 
 

Nenhuma liminar deferida teve a participação do Ministério Público, através de
manifestações, e somente quatro ações tiveram a intimação do parquet para participar posteriormente
do feito. Essa participação é de extrema importância haja vista que, além de ser litígio coletivo pela
posse da terra rural, as ocupações se fazem com participação de crianças e idosos, sujeito, portanto,
de proteção especial do Estado, por meio dos membros do Parquet.

Na decisão nº 16, teve os seguinte texto:
A justiça deve, na medida do possível, atender aos reclamos da sociedade,

legítima destinatária dos serviços judiciais, razão pela qual deverá otimizar sua atuação
para, imprimindo maior celeridade ao curso dos processos, atingir a eficac\ia da
prestação jurisdicional esperada.

A concessão de liminar em sede de ações possessórias tem por escopo garantir
que o possuidor seja mantido na posse em caso de turbação, ou restituído, no de
esbulho, segundo depreende-se da inteligência do disposto no artigo 1.210 do Código
Civil, desde que estejam presentes os requisitos do 927 do Código de Processo Civil.
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Em sede de um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, nota-se que os
autores podem ver-se tolhidos dos atributos inerentes de sua propriedade, a exemplo não
poderem gozar e usufruir plenamente do imóvel, sobretudo porque o rebanho bovino
pode deixar de apascentarems-e na pastagem lindeira ao local ocupadfo e não chegar ao
bebedouro, ante à presença dos requeridos.

 
 
 
Conseqüências dos Conflitos
 

Bastante oportuna é a análise dos dados extraídos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) feita

pelo professor Carlos Walter Porto Gonçalves
[7]

, acerca da violência do Poder Público. Segundo o
pesquisador, em 2004, de cada 5,8 pessoas envolvidas em conflitos, uma recebeu ordem de despejo
do Poder Judiciário.

Essa relação foi mais intensa em 10 unidades da Federação em que essa proporção ficou
acima da média nacional (5,8), a saber: no Distrito Federal, uma em cada 2 pessoas envolvidas em
conflitos recebeu ordem de despejo; em São Paulo e no Rio Grande do Sul essa relação foi de uma
para cada 2,9 pessoas; em Goiás e no Paraná foi de 3,3; em Rondônia, 3,8; em Sergipe e na Bahia,
3,9; no Mato Grosso, 4,3 e no Acre, 5,4. (in Conflitos no Campo Brasil – 2004 p. 149)

Outra constatação foi a de que a região Centro-Oeste, o centro do agronegócio brasileiro, em
comparação com as outras regiões do Brasil, teve o índice de intensidade da ação do Poder
Judiciário – famílias despejadas – alcançando patamar altíssimo, o maior índice do Brasil. A
explicação encontrada é a de que a geografia imaginária da violência no Brasil não é mais aquela
que, de certa forma, os meios de comunicação de massas vieram construindo, onde um coronel
mandão e ignorante submete os trabalhadores aos seus caprichos. Não, a geografia da conflitividade
e da violência está nas regiões onde se apresenta o que se proclama como o Brasil Moderno
(Conflitos no Campo Brasil – 2004 p. 150). 

É diante desse quadro de violência que age o Poder Judiciário, especificamente em ações
possessórias que envolvem interesses coletivos e que, a sua maioria, são apreciadas em âmbito de
justiça estadual, ou seja, de poder local.

Quanto ao que deveria acontecer, primeiro a participação do Ministério Público, mesmo na
apreciação da liminar é fundamental, posto que além do Código de Processo Civil  (art. 82, III),
existem direitos de crianças e idosos envolvidos.

Na carta de Ribeirão Preto (anexo), os membros do Ministério Público Estadual e Federal,
discutiram e aprovaram, entre outras, a seguinte conclusão:
 

22. A posse que merece proteção jurídica é aquela que, nos termos do Código Civil,
seja justa e de boa fé, e aquela que, em razão da Constituição da República e das leis que
regulamentam a matéria, recaia sobre terras que cumpram a função social em todos os seus
elementos (econômico, ambiental e social), escapando da possibilidade de servir à reforma
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agrária
 
 

Não resta dúvida, que em qualquer ação possessória, seja individual ou coletiva, a apreciação
da função social da posse é inerente. Por isso, é de extrema relevância sua apreciação.

Ademais, a Lei de Introdução ao Código Civil em seu artigo 5º assim dispõe: “Na aplicação
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.

Não é demais dizer que fins sociais é corolário de função social. E que ao aplicar a lei da
posse, nas ações possessórias, o magistrado deve observar a função social. Lembrando que, mesmo a
liminar, pressupõe o direito de posse e que este é condicionado por sua função social.

Muita oportuna é a lição de Fabrício (2002, p 460) sobre a liminar nas possessórias:
 

A decisão em causa, que visa a assegurar, quanto possível, já no curso do processo, a observância do
quieta non movere, pode envolver enormes repercussões econômicas e sociais, e disso há de estar consciente o
juiz ao proferi-la. Arbítrio só pode haver aí se tomada a palavra no sentido (impróprio) de maior liberdade que
o usual na avaliação dos elementos de prova.

 
Destarte, o juiz ao apreciar a função social da posse não estaria agindo arbitrariamente, senão

em conformidade com os ditames da legislação brasileira.
 
No que tange às ações do MST em Goiás, pode-se constatar a violação de ditos direitos, seja

por iniciativa privada, seja por iniciativa pública. Tais violações, muitas vezes, são legitimadas por
ordens judiciais.  Como por exemplo agressões físicas, prisões arbitrárias, cerceamento de
contraditório e ampla defesa

Sobre o direito de acesso à terra, vale transcrever o ensinamento do agrarista Fernando Pereira
Sodero (1982, p 91/92):
 

ACESSO À PROPRIEDADE – Assegurou o Poder Público a todo e qualquer cidadão –
evidentemente com a necessária habilitação, homens livres que se valham a si mesmos – a oportunidade
de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social e na forma prevista pelo E.T. (art.
2º, ‘caput’).

Estabeleceu ser dever do Poder Público, não apenas promover e criar condições de acesso do
trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita ou,
quando as circunstâncias regionais o aconselhem, em zonas previamente ajustadas, mas também zelar
para que esta mesma propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua
racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do
aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo (art. 2º § 2º, letras ‘a’ e ‘b’).

 
Em reação à morosidade e ao quadro fundiário desigual, o Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem Terra (MST) exercem a desobediência civil, como forma política de pressionar o Estado
para a implementação da Reforma Agrária, com o fim de ter seus direitos constitucionais
fundamentais efetivados.
Aqui merece uma rápida definição de desobediência civil, que Garcia (1997, p 37) faz de forma clara
e objetiva:
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Podemos genericamente conceituar desobediência civil como o ato em princípio ilegal, público

e não-violento praticado por uma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de provocar a alteração
de lei, política governamental ou prática social e/ou de obter apoio ativo da opinião pública para a sua
causa.

 
Desta forma, as ocupações de imóveis, geralmente grandes extensões, podem ser vistas como

desobediência civil, principalmente quando a relação Reforma Agrária e ocupação parecem
indissociáveis, como diz Navarro (1996, p 95) de que “há inúmeras indicações de que os
assentamentos só acontecem após sucessivas ocupações da área pretendida, o que é realidade mesmo
quando as áreas já estão desapropriadas”.
 

Tourinho Neto (STROZAKE, 1995, p. 189) questiona se é “ilegal, ilegítimo tal modo de agir?
” E ele mesmo reponde:
 

Entendo que não. Vejamos: milhões e milhões de camponeses estão a espera de terra para
trabalhar, para produzir. Enquanto aguardam, vêem os filhos morrerem de fome e de fome vão
morrendo. O Brasil perdendo por não produzir. A safra de grãos é pequena para essa enormidade de
terras que temos. E na Constituição está escrito que a propriedade que não cumpre sua função social –
e, nessa hipótese, estão os latifúndios improdutivos – deve ser desapropriada para fins de reforma
agrária. É direito fundamental, insculpido em norma pétrea, que ‘a propriedade atenderá a sua função
social’ (Constituição, art. 5º, XXII) Logo, a propriedade não é garantida tão-só por ser propriedade, e
sim para proteger a vida, o trabalho, a sobrevivência, direitos fundamentais do homem. Se a
propriedade não protege a vida do cidadão, se não é condição da dignidade do homem, ela deixa de ser
um direito individual fundamental, fundamental será ela para os interesses sociais. O direito
fundamental é, assim, o de toda a sociedade.

 
Destaca-se que os direitos mencionados, os das partes envolventes nos conflitos, provêm de

uma ordem legal positiva, ou seja, a lei dá o direito às partes nos conflitos coletivos pela posse.
Parece ser um contra-senso: como a lei favorece o conflito? É nesse instante que o Estado, como
mandatário do povo, vem dizer qual o direito prevalece, seja por meio de uma sentença, de uma lei,
ou uma política pública.
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[1]
  Oriundo do Partido dos Trabalhadores (PT) , de gênese socialista.

[2]
 Segundo a CPT, o Poder Judiciário emitiu ordens de despejo contra 35.297 famílias, envolvendo 176.485 pessoas, um número

recorde desde que a CPT começou a fazer o registro desses dados.
[3]

 Essa pesquisa baseia-se no trabalho de assessoria jurídica popular realizado pelo Cerrado Assessoria Popular. Este coletivo é
composto por sete pessoas, entre estudantes e advogados, que desde 2004 vem acompanhando sistematicamente o MST de Goiás.
 
[4]

 Outros pontos poderiam ser abordados, como: a legitimidade das ocupações, a criminalização do movimento social e sua
liderança, os massacres e a viloência; o nº de famílias envolvidas; a repercussão nos tribunais, os meios de comnicação, etc.
[5]

 As duas primeiras colunas servem para a certificação nas comarcas das informações pesquisadas. Por isso, petições iniciais e
decisões não foram anexadas no final do trabalho, tendo em vista que as informações são públicas, bastando saber a comarca e o nº
do processo para ter acesso às fontes primárias.
[6]

 Uma por FURNAS S/A na Comarca de Itumbiara ação n°  200400705723 e a outra pelo Banco do Brasil S/A na Comarca de
Piracanjuba ação n° 6.282/2005.
[7]

 (in Conflitos no Campo Brasil – 2004. pp. 143-156)
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AS TUTELAS DE URGÊNCIA COM GARANTIAS CONSTITUCIONAIS: TEORIA DA
UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS E O DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE

SEREM OUVIDAS DE MANEIRA DIGNA QUANDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

THE GUARDIANSHIP OF EMERGENCY WITH CONSTITUTIONAL GUARANTEES: THEORY OF
UNIFICATION OF PROCEDURES AND RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS TO BE HEARD

IN A DIGNIFIED MANNER WHEN VICTIMS OF VIOLENCE

SÉrgio Henrique Dos Santos Matheus

RESUMO
O objeto do presente trabalho é realizar um estudo de como as tutelas de urgência devem ser
entendidas como garantia fundamental, afirmação fundada em sólida doutrina (BALDAQUE,
1998, p. 84), tendo como fundamento o entendimento da interpretação do emanado no inciso
XXXV combinado com o inciso LXXVIII, ambos do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988. 
O processo, para que se cumpra a finalidade para a qual foi proposto, ou seja, a pacificação
social, e atenda ao princípio constitucional da Eficiência, do artigo 37, “caput”, da Constituição
Federal Brasileira, deverá se desenvolver dentro de um período de tempo razoável, até mesmo
para impor segurança jurídica e confiança nas impetrações judiciais. 
Dentro deste mesmo contexto das Tutelas de Urgência, veremos a sua aplicação no Processo
Penal, e assim discoremos sobre o surgimento de mais uma aplicação deste instituto, não só
com o objetivo de antecipar uma medida de julgamento, mas com característica de instrumento
de proteção do direito à dignidade, ao respeito e salvaguardar das crianças e adolescentes de
toda a forma de opressão, em especial ao abuso, em atendimento aos termos do artigo 227 da
Constituição Federal Brasileira. 
Com base nesta tese a visão cotidiana do uso das tutelas de urgência, fica ampliada e passa a
ser encarada como técnica alternativa ao modelo atual de inquirição de crianças e adolescentes
em processos, e até mesmo na fase pré-processual, evitando a revitimização destes seres
vulneráveis em seus depoimentos judiciais ou policiais, assentado mais um tijolo na
pavimentação do caminho para a unificação dos processos cautelar do Processo Cível e do
Processo Penal. 
A efetivação de direitos que incidem a todo ser humano apresenta certa complexidade, pelo fato
de serem pessoas o objeto desta efetivação, e quando se trata de criança e adolescente, este
efetivação toma contorno ainda mais graves, em razão da especial condição de sujeito de
direitos destes seres em desenvolvimento. 
Em se tratando da criança e do adolescente como vítimas, estes em nossa tradição do devido
processo legal são submetidos a múltiplas vitimizações, em especial na multiplicidade das
convocações para inquirições sobre as violências sofridas, visando obter o maior conjunto de
indícios a fundar o conjunto probatório, e ao final, se possível, obter a condenação do abusador
ou eventual explorador. 
O uso da Tutela de Urgência pode, e deve ser, usada como medida de ação no combate a esta
revitimização, além de atuar no sentido de evitar a morosidade na prestação jurisdicional,
minimizando estas aflições, não somente em cumprimento a legislação interna, com também a
internacional, lembrando que a Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas-
ECOSOC nº 20/20005 assegura a imposição aos países signatários da obrigatoriedade da
aplicação destas medidas durante o processo judicial. 
O chamado “Depoimento sem Medo” ou “Depoimento sem Dano”, com fundamento na exegese
do inciso 1º do artigo 156 do Código de Processo Penal, é uma das medidas trabalhadas para
melhorar a relação do Judiciário em relação às regras mínimas de tratamento de crianças e
adolescentes nas audiências judiciais, e será analisado neste trabalho pelos seus méritos. 

PALAVRAS-CHAVES: CRIANÇA E ADOLECESTE; DEPOIMENTO; PROCESSO PENAL; ABUSO
SEXUAL

ABSTRACT

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1682



The object of this paper is a study of how the emergency guardianship must be understood to
guarantee fundamental assertion based on sound doctrine (Baldaque, 1998, p. 84), taking as a
basis to understand the interpretation of the clause emanated XXXV combined with item LXXVIII,
both Article 5 of the Federal Constitution of 1988. 
The process, in order to satisfy the purpose for which it was proposed, namely the social
pacification, and meets the constitutional principle of the Efficiency of Article 37, caput of the
Federal Constitution, should be developed within a period of time Okay, even to impose legal
certainty and confidence in the judicial. 
Within this same context of the Guardianship of Urgency, we see its application in Criminal
Procedure, and thus disagree about the emergence of yet another application of the institute,
not only with the objective of advancing a measure of trial, but with characteristic instrument of
protection right to dignity, respect and safeguarding of children and adolescents from all forms
of oppression, particularly the abuse, in compliance with the terms of Article 227 of the
Constitution. 
Based on this thesis the everyday view of the use of guardianships of urgency is amplified and
becomes seen as an alternative technique to the current model for examination of children and
adolescents in processes, and even in the pre-process, avoiding revictimization of these beings
vulnerable in their depositions or court officers, setting another brick in paving the way for the
unification of procedures of the interim Civil Procedure and Criminal Procedure. 
The realization of rights that relate to every human being has some complexity, because people
are the object of this accomplishment, and when it comes to children and adolescents, this
realization takes shape even more serious because of the special status as subjects of rights of
developing human beings. 
In terms of child and adolescent victims, those in our tradition of due process are subjected to
multiple victimization, particularly in the multiplicity of summonses to inquiries about the violence
inflicted, in order to obtain the largest body of evidence to establish the set of evidence and in
the end, if possible, get the eventual conviction of the abuser or exploiter. 
The use of emergency guardianship can and should be used as a measure of action in
combating this revictimization, and act to avoid the delay in adjudication, minimizing these
afflictions, not only in compliance with domestic legislation, also with the international level,
noting that the resolution of the Economic and Social Council of UN-ECOSOC No. 20/20005
ensures the signatory countries to the imposition of enforcement of these measures during the
judicial process. 
The "Testimony Fearless" or "no damage deposition", based on the exegesis of item 1 of Article
156 of the Code of Criminal Procedure, is one of the measures worked to improve the
relationship of the judiciary in relation to minimum standards for treatment of children and
adolescents in court hearings, and will be analyzed in this work on its merits. 

KEYWORDS: CHILD AND ADOLEC; TESTIMONY; CRIMINAL PROCEDURE; SEXUAL ABUSE

1 – INTRODUÇÃO

 

As Tutelas de Urgência definidas como sendo um instituto útil a antecipar o peticionado com base
no perigo que a demora pode trazer a causa, conjugado com um direito de evidência da existência do
direito a ser antecipado, evitando os riscos de dano a este mesmo direito pela não fruição imediata
(BEDAQUE, 2009, pg. 17), e que aqui será abordada sobre uma nova ótica processual.

A doutrina em geral não faz destaque às tutelas de urgência no processo penal, mas é de todo
verdade a sua presença, basta examinarmos os institutos das prisões cautelares, do seqüestro de bens
produto de crime e do arresto.

A doutrina muito pouco ou quase nada traz de estudos sobre as tutelas de urgência em matéria

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1683



penal, pois em se tratando de matéria penal, os direitos em conflito são indisponíveis, e assim antecipar a
medida jurisdicional, parece inadmissível, mas como veremos ao longo deste estudo, existem
possibilidades de harmonização de um direito antecipado em matéria penal, sem ferir os direitos humanos
e garantias fundamentais do acusado, vítimas e testemunhas.

O Instituto das Tutelas de Urgência já vem sendo considerado por balizada doutrina como uma
garantia constitucional do jurisdicionado (BALDAQUE, 1998, p.84; ALBERTON, 2009, pg. 182) para
defesa de seu direito tem, além da vertente processual civil, a vertente processual penal, consubstanciado
em várias medidas como as prisões provisórias, antecipação da oitiva de testemunhas e mais recentemente
o poder geral de cautela do juiz fundamentado no I do artigo 156 do Código de Processo Penal, que expõe
o seguinte texto:

 

 
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de
ofício:  (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
        I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
 
 
 

Devemos entender como garantias, dentro de um conceito clássico, como sendo “o direito dos
cidadãos a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, quer por reconhecimento de meios
processuais adequados a essa finalidade” (CANOTILHO, 2006, pg. 396), mas na proposta apresentada
neste trabalho teremos uma nova visão.

Pela leitura do dispositivo acima, podemos observar uma nítida semelhança com a redação do
artigo 798 do Código de Processo Civil, autorizador do poder geral de cautela em matéria cível ao Juiz,
como podemos perceber da transcrição abaixo:

 

 
Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo
II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas,
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao
direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
 

 

Nesta visão dirigida ao processo penal, nos afastaremos da visão específica das tutelas de urgência
do processo civil, para trazer uma roupagem única a ampliar o uso destas medidas a partir de uma
concepção, não assegurativa, mas protetiva e garantidora.

Destaca-se em complementar ao foco deste estudo, que na presente ordem jurídica as tutelas de
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urgência em matéria penal podem ser exercidas em favor de qualquer das partes do processo, e não tão
somente no caso da antecipação do depoimento da testemunha exposta a circunstância que impossibilite a
sua oitiva futura nos termos do artigo 225, do CPP.

Até o advento da Reforma Processual em matéria de provas proporcionada pela publicação da lei
nº 11.690/08, o poder cautelar do juiz, fora dos casos específicos da legislação, se restringia a dirimir
dúvida sobre ponto relevante, como a nova redação, este poder cautelar expandiu-se a fim de alcançar
outras ações que a lei não tem condições de prever, contribuindo esta medida para a celeridade da
prestação jurisdicional, ou em casos excepcionalíssimos, a oitiva antecipada de testemunhas, e, por
analogia, a vítima.

Em se tratando de acesso a Justiça as pessoas em geral tem uma grande dificuldade para trilhar
este caminho, como lembrado por Mauro Cappelletti apud DALAZEN (2010) ao expressar: "[...] a demora
excessiva é fonte de injustiça social porque o grau de resistência do pobre é menor do que o grau de
resistência do rico; este último, e não o primeiro, pode, sem dano grave, esperar uma justiça lenta.",
consolidando a sua concepção de garantia das tutelas de urgência.

Conforme afirmado, neste contexto de tomada de consciência da função instrumental do processo
e da necessidade de ser o mesmo efetivo, a ideia de direito de ação passa a ser analisada sob uma nova
ótica, diferente da clássica, devendo se ligar à problemática do social e das garantias fundamentais.

Luiz Guilherme Marinoni (1996, p. 203), refletindo sobre o tema expressa que o Estado ao proibir
a autotutela privada, assumiu o compromisso de tutelar de forma adequada e efetiva os diversos casos
conflitivos, o que não ocorre quando a tutela é prestada tardiamente, expondo ainda que: “a tutela tardia, é
a própria negação da tutela”.

 O princípio da inafastabilidade, elencado em nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso
XXXV (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), traz ao mundo
fático a necessidade de não apenas oferecer um direito, mas há a necessidade de entender que a Carta
Magna não mais garante aos cidadãos apenas e tão somente o direito a uma resposta, deslocada da
efetividade e tempestividade, construindo um paliativo jurídico constitucional para justificar a
possibilidade de garantia dos demais direitos, oponíveis via judicial, considerando a proibição da
Autotutela, exigência do Estado Democrático de Direito.

O termo “ameaça a direitos”, encontrado no texto constitucional acima mencionado, é o principal
argumento utilizado pelos juristas para justificar a consagração da tutela urgente como garantia
constitucional, uma vez que esta é uma das principais técnicas de combate aos efeitos deletérios do tempo
ao processo, é uma das únicas medidas a tornar possível o resguardo da ameaça (SILVA, 2010).

Neste momento, cumpre salientar que o atual momento jurídico-histórico vivido por nosso
ordenamento jurídico reconhece nos princípios sua normatividade, ou seja, eles, os princípios, deixam de
ser apenas “pensamentos diretivos”[1], para serem elevados a condição de norma plenamente suscetível de
aplicação e eficácia na ordem jurídica.
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Dentro desta nova ótica aos princípios cumpre condensar valores; dar unidade ao sistema jurídico
e condicionar a atividade do intérprete na tomada de decisão no caso concreto que lhe apresentado[2],
assim os princípios insculpidos na Constituição deram novo alcance aos textos normativos vigentes, como
o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, etc.

A este movimento, denominado provisória e genericamente por parte da doutrina como
neoconstitucionalismo, devemos destacar a mudança no foco interpretativo que passa Código Civil para a
Constituição, com essa mudança o outrora esquecido Direito Constitucional passa ser o ponto de partida
para o interprete da norma dizer sobre o direito em conflito.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2001, a interpretação acima, ganha reforço,
ganha contorno normativo específico de imperiosa aplicação, tornando-se definitivamente um direito
fundamental.

Acrescente-se a este fundamento a interpretação que se tira da leitura do inciso LXXVIII, do
artigo 5º (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), da Constituição Federal de 1988, traz em seu
dispositivo um comando absoluto no sentido de garantir ao jurisdicionado o direito de ter o seu pedido
julgado dentro de um “prazo razoável”, deitando por terra qualquer interpretação em sentido contrário do
status de direito fundamental das tutelas de urgência no asseguramento do direito em debate.

Como a norma constitucional não faz distinção da matéria a ser aplicado o princípio da
inafastabilidade fica patente que as tutelas de urgência podem ser utilizadas tanto em matéria civil quanto
em matéria penal, sem contudo colidirem os direitos em lide com o Princípio do Devido Processo Legal,
ao contrário, os direitos constitucionais dos litigantes a um devido processo são preservados, eis que
somente se inverte a ordem lógica dos acontecimentos pela razão de que a efetividade do processo
é primordial ante a lesão irremediável de um direito material reconhecido, do qual não se duvida da
verossimilhança, em especial quando se trata de matéria penal.

No caso sob estudo, a tutela de antecipação da audiência judicial da criança vítima de violência,
em especial, a sexual, se enquadra dentre os requisitos enumerados na norma para a sua concessão, ou
seja, urgência, relevância, necessidade, adequação e proporcionalidade, em especial da leitura do disposto
no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira a seguir transcrito:

 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (negrito nosso)
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O artigo transcrito acima é a base normativa-jurídica de nossa tese ampliativa da natureza jurídica
das tutelas de urgência no processo penal, pois expressa o princípio da proteção integral das crianças e
adolescentes.

Da interpretação deste dispositivo constitucional encontramos o fundamento de que, a partir do
direito das crianças e das adolescentes de não serem oprimidas, o Judiciário tem a obrigação de atender
este comando protetivo evitando realizar ações que coloquem em risco a salvaguarda destas pessoas,
enquadradas pela legislação dentro do grupo dos vulneráveis.

Nosso sistema processual penal contempla uma complexidade extra na prestação jurisdicional
penal, a existência de suas fases, uma pré processual e ou processual, definidas por quem esta disposta a
gestão da prova, a Autoridade Policial ou ao Juiz, com as provas sendo produzidas em uma fase
inquisitorial, de gestão do Delegado de Polícia, e uma fase acusatório sob a gestão do Juiz.

Por esse modelo, uma criança vítima de violência pode ser submetida a pelo menos 08 ocasiões
de depoimento sobre o fatos perpetrados contra si[3], com o uso da tutela de urgência autorizada pelo
artigo 156, I, do CPP, estas audiências seriam reduzidas a 02 ou no máximo 03, pois a versão da criança
ou do adolescente seria colhida, providenciado-se ao acusado o contraditório e ampla defesa, de duas a
três vezes, e não mais.

Os Direitos Humanos caminharam por muitos séculos para ganhar os status de direitos
fundamentais, fato que somente ocorreu no início do século passado com seu processo de
constitucionalização iniciado na Alemanha, com a Constituição de “Weimar” de 1.919, e que
posteriormente se difundiu pela Europa e América.

A constitucionalização dos direitos, entendida como a incorporação de direitos subjetivos do
homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade
do legislador ordinário (CANOTILHO, 2006, pg. 378) é uma das conquista mais importantes do ser
humano, pois os direitos humanos deixam de se comportar como expectativas, esperanças, idéias, ou, no
dizer de Joaquim Herrera Flores[4] apud PIOVESAN: “compõem a nossa racionalidade de resistência” e
tomam lugar de fonte do direito, agregando a fundamentalidade ao seu contexto normativo.

Em atenção à adoção pela nossa norma fundamental (art. 2º) do sistema de “Freios e
Contrapesos”[5], influência clássica do contratualismo, foram introduzidas em matéria Penal e Processual
Penal uma reserva constitucional de jurisdição[6], em que a pratica de determinados atos na fase do
Inquérito Policial ou do Processo Criminal, que envolva limitação de certos direitos e garantias
fundamentais do indivíduo, tem que, necessariamente, ser autorizados pelo Juiz, para a análise de
conveniência e oportunidade na concessão da medida.

Neste sentido o Judiciário esta desenvolvendo a sua parcela de fiscalização visando equilibrar os
poderes do Estado, protegendo os indivíduos, contra excessos, abusos e ilegalidades governamentais no
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exercício destes poderes.

Dentro do contexto da fundamentalidade dos direitos, o constituinte originário introduziu vários
direitos convencionais relativos à criança e ao adolescente em nosso ordenamento jurídico interno, em
quase a sua totalidade inéditos em conteúdo, aplicação e interpretação.

Por estes ensinamentos fica claro que qualquer medida a salvaguardar os direitos das crianças e
adolescentes encontra respaldo constitucional e legal, em especial com a proposição de tutelas de urgência
a amparar a reivindicação e o deferimento destas medidas, caso o direito a ser suscitado não encontre
amparo direto na legislação interna ou externa, ou que, pelos elementos da periculosidade e tempestividade
necessitam de proteção imediata.

É dentro deste contexto expositivo que se destacam os direitos das crianças e adolescentes
concernentes à proteção contra qualquer forma de abuso, dentro da esfera de reivindicação e efetivação,
tornando-o exigível a qualquer momento, em sua defesa ou proteção.

Tal situação se apresenta quando os abusos cometidos contra a criança e o adolescente passam da
esfera da intimidade família e chegam aos “ouvidos” do Estado, para que este inicie as providências para a
colheita provas de autoria e materialidade do crime, visando a condenação do possível abusador ou
explorador.

É nesse momento que fortes medidas devem ser tomadas para evitar que as ações do Estado
prejudiquem a criança e o adolescente, em razão de sua condição especial de falta de maturidade
emocional e psíquica suficientes a suportar as sucessivas repetições de inquirições para o relato dos fatos
vivenciados, não só na esfera familiar, mas nas várias esferas de atuação do Estado na busca da prestação
jurisdicional.

Em continuidade ao nosso estudo, exporemos sobre o conceito e as formas de abuso de crianças e
adolescentes, dentro do contexto social, terapêutico, criminal e judicial.

 

 

2 – DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 

 

Entende-se por abuso sexual qualquer relacionamento interpessoal no qual o ato sexual seja
veiculado sem o consentimento da outra pessoa, ocorrendo com ou sem violência, seja esta física e/ou
psicológica (COHEN; FIGARO apud JESUS, 2010). O abuso sexual é uma síndrome de segredo e adição.

No foco Segredo: o abuso não é nomeado como tal e acontece como se não tivesse acontecido. A
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criança não é autorizada a nomear a experiência e, comumente, mediante ameaças, é impedida de falar
sobre ela (FURNISS, 1993, pg. 29).

No foco Adição: a pessoa que abusa sexualmente sabe que o abuso é prejudicial à criança,
todavia, não consegue evitá-lo. O processo é conduzido pela compulsão à repetição. Primariamente, serve
para o alívio de tensão. A gratificação sexual do ato ajuda a evitação da realidade e apóiam uma baixa
tolerância à frustração, mecanismos precários de manejo e funções de ego frágeis. É comum que aquele
que abusa tenha sofrido abuso (físico ou emocional) na infância (FURNISS, ibidem).

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e a Adolescência – ABRAPIA

através de estudos realizados no ano de 1997
[7]

 também construiu um conceito:

 
Abuso sexual é uma situação em que uma criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de
um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado em uma relação de poder que pode incluir
desde carícias, manipulação da genitália, mama ou ânus, exploração sexual voyeurismo, pornografia e
exibicionismo ou sem penetração, com ou sem violência.
Quanto à exploração sexual, entendemos que se dá quando uma criança ou adolescente é usado por
adultos para realização de práticas sexuais em troca de dinheiro, objetos, favores e etc.
 
 

Ainda sobre o tema, os estudos patrocinados pela Organização não-governamental acima, ainda
esclarecem: “Nas situações de abuso sexual, crianças e adolescentes podem ser “usados” para “gratificação
sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado em uma relação de poder que pode
incluir desde carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus”. (ABRAPIA, 1997, pg.7)

O tratamento das crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais exigem uma abordagem
multidisciplinar, envolvendo a saúde em geral, médicos, psicólogos, terapeutas, etc., a Polícia, Judiciário e
a Sociedade, todos em uníssono, em função da efetividade do princípio da proteção integral, devem
trabalhar fortemente neste sentido.

Este princípio fundamental esta calcado em três fundamentos que devem apresentar-se sempre
juntos e nunca em oposição: 1- Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos; 2- Crianças e
Adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; e 3-  Crianças e Adolescentes são
prioridades absolutas (NOVAES, 2010)[8]

Vários foram os avanços interpretativos, doutrinários, educacionais e jurídicos foram introduzidos
pela nova orientação constitucional do neoconstitucionalismo, como já mencionado anteriormente, e
reproduzido, em seu fundamento, no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA, art. 143 e 247 e art. 217 do
Código de Processo Penal, obrigando a uma adequação dos meios a esta nova orientação a fim de
proporcionar a efetivação e aplicação.

Por esse princípio nuclear família, sociedade e Estado são obrigados a assegurar, à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
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além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, direitos em consonância com as normas internacionais de proteção da criança expressa através
dos trabalhos e convenções internacionais sobre o tema.

O comando normativo de que falamos acima, foi influenciado pelas orientações da na Declaração
Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1.948, de maneira genérica, bem como pela
Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, aos 20
de novembro de 1.959, além das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da
Infância e da Juventude - Regras de Beijing – Resolução nº 40/33, de 29 de novembro de 1.985, soma-se a
estes as Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinqüência juvenil, Diretrizes de Riad-Arabia
Saudita, de 1º de março de 1.988, estes mesmo ventos fomentaram a necessidade da internacionalização
destes direitos de forma a serem exigíveis em globalização, assim surge a Convenção sobre o Direito da
Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1.989 e aprovada pelo
Congresso Nacional Brasileiro em 14 de setembro de 1990, tornado elemento integrante de nosso
ordenamento jurídico, com “status” supralegalidade.

Como se percebe, por clareza ímpar, a nossa norma constitucional agrega um conjunto de
dispositivos, os mais modernos à época, fortemente voltados a abrigar as crianças e adolescentes dentro de
um abrigo legal, constitucional e convencional muito forte.

Diante da eficácia deste princípio fundamental, as crianças e adolescentes deixam de serem
objetos passivos da relação de direito, para serem titulares de direitos fundamentais e garantias para a sua
defesa nas mais diversas esferas.

Exemplo desta nova dinâmica esta na Convenção sobre os Direitos da Criança que determina, em
seu artigo 39, um comando obrigando a adoção de medidas para estimular a recuperação física e
psicológica e reintegração social de toda criança vítima de abandono, exploração ou abuso, tortura ou
qualquer tratamento ou pena desumana, cruel ou degradante, proporcionando a ela ambiente de saúde
respeito próprio e dignidade.

Some-se a isso, o comando da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente pelo
qual, "a criança, em virtude de sua falta maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados
especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento"[9], e teremos uma
antinomínia com o atual modelo de inquirição difundido nos órgãos do Estado especializados na defesa e
proteção dos direitos da criança e do adolescente, com foco especial na atividade de persecução criminal e
judicial.

Se considerarmos ainda, o art. 12 desta mesma Convenção obriga os Estados signatários a garantir
o direito de expressão das crianças e adolescentes, o atual modelo esta muito longe de ser o ideal,
conforme pode-se depreender do enunciado do texto citado:

 
Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito
de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se
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devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e da maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo
processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um
representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional.
 
 

A partir desta triste constatação, foram pensadas alternativas para diminuir a distância entre o
ideal, o possível e o exeqüível em matéria de inquirição de crianças e adolescentes, tudo atendendo aos
direitos das crianças e adolescentes, uma delas é o que ficou denominado de “DEPOIMENTO SEM
DANO” ou “DEPOIMENTO SEM MEDO” técnica de inquirição que tem como finalidade precípua,
estabelecer uma maneira eficiente e capaz a possibilitar a obtenção de conclusões confiáveis em casos de
abusos, exploração e maus tratos envolvendo crianças e adolescentes, através de uma avaliação apropriada
e protetora, hábil a reunir o maior número de elementos disponíveis sobre o abuso ou a exploração ou os
maus tratos vividos, possibilitando até mesmo uma avaliação de seu estado de condições físicas e
psíquicas, tudo voltado a obter um conjunto probatório sólido, de autoria e materialidade, para condenação
do criminoso autor da conduta lesiva.

 

 

 

3 – DEPOIMENTO SEM MEDO- DSD

 

 

O Governo Brasileiro, através do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes[10], têm como uma de suas ações o fomento à formulação de políticas de
humanização do processo de participação de crianças e adolescentes nos Sistemas de Segurança e Justiça.

Evitar a revitimização é assegurar a integridade psíquica e emocional da criança ou adolescente,
preservando o direito de não ter violada a sua integridade psíquica e moral diante das sucessivas
exposições de seu abuso ferindo sua dignidade, ferindo o disposto nos arts.  15 a 18 do ECA e afetando
sobremaneira preceito constitucional. Além destes dispositivos, devemos ter em conta o comando da parte
final do artigo 39 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ao determina aos
Estados Parte que a “recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o
respeito próprio e a dignidade da criança”.

O disposto no artigo 217 do CPP, com redação dada pela lei nº 11.690/08, numa quase que
redescoberto na necessidade de proteção das vítimas de crime, foi um dos primeiros passos na direção da
possibilidade de humanização dos depoimentos de crianças e adolescentes criminal e judicialmente, na
medida em que dispõem:
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Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará
a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do
réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. 
 
 

Diante deste dispositivo, não basta para a eficácia do princípio da proteção integral, a efetivação
destes direitos, mas que a recuperação dos abusos e violências, por ventura infligidos à criança, e por
analogia ao adolescente, seja efetuada em ambiente apropriado, em razão da especial condição de criança
desta pessoa, considerando-se a sua “falta maturidade física e mental”[11].

Neste sentido as propostas de técnica de entrevista forense de crianças e adolescentes, tanto
aquela denominada “Depoimento Sem Medo”, como em outras técnicas utilizadas nos Estados brasileiros
para atendimento da criança e do adolescente vítima de abuso, exploração e maus-tratos, tem muito a
contribuir pois, evitando-se as sucessivas inquirições das crianças e adolescentes, tanto na fase criminal,
como na judicial, estamos preservando a criança e o adolescente de reviver situações que lhe causaram
dor, sofrimento, insegurança e temor, além de reafirmar o direito da criança e do adolescente a terem as
suas vozes valorizadas como prova testemunhal, humanizando o processo de participação de crianças e
adolescentes nos Sistemas de Segurança e Justiça.

A ideia é evitar a revitimização da criança ou do adolescente, fugindo ao sistema tradicional em
que é longo o trajeto das crianças e adolescentes, após a eclosão da verdade sofre o abuso, exploração e
maus-tratos vivenciados pela criança ou adolescente.

O primeiro passo normalmente é a Família, depois o Conselho Tutelar, depois é a Delegacia
Especializada, o Instituto Médico Legal, o Posto de Saúde, o Ministério Público, e por final a Vara Judicial
Especializada ou, quando esta não existe, a Vara Criminal onde tem que comparecer mais de uma vez para
esclarecer sobre os fatos, revivendo, em cada uma destas oportunidades, a sua dor, a mágoa, o medo e
sofrimento.

Como já esclarecido anteriormente, a alternativa a ser apontada para suprir as deficiências na
inquirição criminal ou judicial de crianças e adolescentes será a técnica denominada “Depoimento sem
Dano” surgida no Rio Grande do Sul, no ano de 2002, na cidade de Porto Alegre, através do ministério do
Juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre/RS, José Antônio Daltoé Cezar, e que
atualmente esta implantada, ou em fase de implantação, em 26 comarcas, com previsão, inclusive com
licitação autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a instalação em mais 12 comarcas.

A partir da idéia inicial, que tem origem em experiências internacional sendo adotado em mais de
28 países e em alguns está incorporado à legislação, como nos casos da Inglaterra, França, Argentina, entre
outros países, a técnica foi difundida para outros Estados estando presente em difundido em vários
Tribunais de Justiça, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Rondônia e Acre (NASCIMENTO, 2010).
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A implantação deste modelo de escuta de crianças e adolescentes vem precedida de um curso para
a formação dos profissionais de psicologia ou assistência social designados para compor a equipe
encarregada da realização da inquirição.

A técnica do “Depoimento sem Dano” (DSD)[12] consiste na realização da inquirição da criança e
do adolescente vítimas ou testemunhas de abuso sexual em sala distinta daquela em que ficam as partes
processuais, ou na por meio da Câmara de Gesell[13] ou pelo sistema “closed-circuit televesion”
(CCTV)[14], que é ambientada para recebê-las de modo a lhes proporcionar maior “tranquilidade” antes,
durante e após o depoimento.

Na audiência, conduzida sob a presidência do juiz, as perguntas das partes são encaminhadas à
criança ou ao adolescente através de um “técnico entrevistador”[15], assistente social ou psicólogo, que as
formula de maneira a facilitar o entendimento e compreensão do depoente, evitando-se, assim, perguntas
inapropriadas, impertinentes, agressivas e desconectadas não só do objeto do processo, mas principalmente
das condições pessoais do depoente (NASCIMENTO, 2010).

O psicólogo ou assistente social, ao tempo da inquirição, já terá mantido contato com a criança ou
adolescente por cerca de quinze a trinta minutos antes do início formal do procedimento com os objetivos
de reduzir a ansiedade e demonstrar preocupação com o bem-estar do entrevistado, transmitindo segurança
e conforto.

Além destas medidas iniciais é indispensável evitar o encontro, ainda que momentâneo, da
criança com o acusado nos corredores do fórum ou Delegacia de Polícia, além de fornecer ao depoente um
esclarecimento geral sobre a audiência (participantes, papéis por estes desempenhados, exibição da sala de
audiências vazia etc.), bem como propiciar ao técnico entrevistador a oportunidade de se familiarizar com
“a linguagem que a criança utiliza para nomear os órgãos genitais masculino e feminino” ou para referir-se
ao fato sobre o qual testemunhará (STEIN; PERGHER E FEIX, 2009, pg. 27).

Os objetivos do procedimento especial de imediata inquirição da criança ou do adolescente são:

 

1) salvaguardar sua integridade física, psíquica e emocional;

2) evitar que, “em detrimento da apuração da verdade real”, o depoente não perca a memória dos
fatos; e

3) evitar que, com sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nas diversas instâncias, o depoente
seja revitimizado pela recordação do episódio (NASCIMENTO, 2010).

Atualmente existe um Projeto de Lei da Câmara nº 35/07, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito da Exploração Sexual, de autoria da deputada federal Maria do Rosário (PT/RS), que
atualmente tramita no Senado Federal sob a relatoria da senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) que quer
implantar alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do Código de Processo Penal com a
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finalidade de viabilizar a técnica do “Depoimento Sem Medo” em todas as Varas Judiciais em que forem
ouvidas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso ou exploração sexual.

Se aprovado o Projeto de Lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente seria acrescentado na Seção
VIII, no Capítulo III – Dos Procedimentos – do Título VI – Do Acesso à Justiça, dispondo sobre a forma
de inquirição de testemunhas e produção antecipada de prova quando se tratar de delitos tipificados no
Título VI, Capítulo I, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, com vítima ou
testemunha criança ou adolescente e acrescenta o Art. 469-A ao Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal.

O objetivo do Projeto de Lei é viabilizar a efetivação de um modelo de inquirição em que a
criança ou adolescente seja ouvida uma única vez, de preferência o mais cedo possível.

Assim, este projeto propõe a efetivação da faculdade de produção antecipada de prova, isto é, a
colheita do depoimento da criança ou do adolescente antes de iniciada a ação penal, e até mesmo antes da
própria atividade investigatória policial, em consonância ao proposto tratamento normativa a interpretação
do termo “instruirá o inquérito policial”, que seria na proposta de um novo art. 197-F, § 1º, do CPP.

Uma vez produzido o testemunho desta forma, “a reinquirição do depoente, após iniciada a ação
judicial, constituir-se-á em medida excepcional, devendo ser pormenorizadamente fundamentada”
(art.197, § 2º, da revisão proposta ao CPP) (NASCIMENTO, 2010).

Sobre os artigos que seriam introduzidos pelo Projeto de Lei,  e citados acima, cumpre destacar
que tão numeração não poderia mais ser utilizada em razão da edição da lei nº 12.010, de 03 de agosto de
2009, que fez esta remuneração acrescentando tais dispositivos normativos tratando de matéria diversa.

Com estas ações percebemos que a grande maioria dos direitos da criança e adolescente propostos
pelo direito convencional (Convenção sobre os direitos da criança; Protocolo sobre venda de crianças,
prostituição e pornografia infantil; Protocolo pela Resolução nº. 20/2005 do ECOSOC e lei-modelo
elaborada por UNICEF/UNODC, Convenção do Conselho Europeu de proteção de crianças contra
exploração e abuso sexual; etc.) colocando o Brasil na vanguarda dos países idealizadores e efetivadores
de políticas públicas voltadas a proteção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes.

Além do campo normativa e convencional as técnicas do “Depoimento Sem Dano”  já encontra na
Jurisprudência pátria amparo a sua proposição e efetivação, tema que trataremos a seguir.

 

 

3.1 JURISPRUDÊNCIA                   
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Diante da complexidade do tema exposto acima, e a falta de uma norma com um comando direto
no sentido de proporcionar as condições as condições jurídico-processuais a amparar as garantias e direitos
das crianças e adolescentes os tribunais estão sendo instados a se manifestar sobre o tema, e atualmente
estão decidindo no sentido de deferir medidas para tutelar estes direitos e garantias com amparo
constitucional e convencional.

Nesse sentido é firme a Jurisprudência, como podemos verificar da ementa do Recurso Especial,
interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, assim versando:

 
 

CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO
GRAU. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Hipótese em que o Juízo sentenciante se valeu, primordialmente, da palavra da vítima-
menina de apenas 8 anos de idade, à época do fato -, e do laudo psicológico, considerados
coerentes em seu conjunto, para embasar o decreto condenatório.
II. Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande
validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por
sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.
III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator (STJ. RESP 700.800- RS. 2005).

 

 

Em nova Decisão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HABEAS CORPUS Nº
148.698 - RS (2009/0187871-6), tendo como relatora a ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA,
manteve o entendimento no sentido da possibilidade jurídica da aplicação da técnica do denominado
“Depoimento Sem Dano” como medida de antecipação da prova, nos termos do art. 156, I, do Código de
Processo Penal, como bem ilustra a sua transcrição abaixo:

 

 
HABEAS CORPUS Nº 148.698 - RS (2009/0187871-6)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : RICARDO JACOBSEN GLOECKNER E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE : C DE L F
DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C. de L. F.,
apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que denegou a ordem originariamente impetrada.
Depreende-se dos autos que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do
crime de atentado violento ao pudor contra menina de oito anos de idade. O Ministério
Público Estadual requereu a produção antecipada de prova, com base no artigo 156, inciso I,
do CPP, "sob a modalidade de tomada de Depoimento Sem Dano (DSD)" (fl. 77), tendo o
pleito sido deferido pelo magistrado singular, sob os seguintes fundamentos (fl. 78):
O Código de Processo Penal sofreu profundas alterações em razão do advento da Lei n.º
11.690 de 2008. Dentre as alterações sofridas pelo diploma processual vigente, cumpre
ressaltar a introduzida a partir da redação do novo art. 156, inciso I, que permite ao juiz, de
ofício, "ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida".
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A relevância e a urgência na colheita da prova requerida estão suficientemente justificadas
na manifestação do órgão ministerial, seja para
autorizar a persecução criminal, seja para, se for o caso, dirimir-se suspeita,
evitando-se eventuais desgastes trazidos com o transcurso do tempo, inerente ao trâmite do
processo criminal, tanto mais quando diz respeito à prática, em tese, de crime contra a
liberdade sexual de crianças ou adolescentes.
Ademais, a oitiva da criança/adolescente, mediante a modalidade do projeto depoimento sem
dano, é medida adequada e proporcional, evitando-se que a suposta vítima necessite relatar,
em inúmeras e desgastantes ocasiões, os mesmos graves fatos, casos estes tenham,
efetivamente, ocorrido, poupando-a de inconveniente desnecessário.
Por fim, cumpre ressaltar, não haverá qualquer prejuízo à defesa da pessoa apontada como
possível autora dos fatos em relação aos quais haveria indício de ocorrência, na medida em
que será cientificada da oitiva da suposta vítima, havendo a possibilidade de que constitua,
se assim entender, defensor para acompanhar o ato.
Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem,
tendo sido denegada a ordem e tornada sem efeito a liminar anteriormente concedida. O
acórdão restou assim ementado (fl. 138):
HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
Documento: 6461589 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJ: 06/10/2009 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA INFANTE.
DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. MEDIDA QUE SE
RECONHECE RELEVANTE E URGENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA, ASSIM COMO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Ordem
denegada.
Daí o presente writ, em que os impetrantes alegam constrangimento ilegal, ao argumento de
que inexistem fundamentos idôneos para a colheita do depoimento da suposta vítima em
sede de medida cautelar de produção de provas.
Defendem que "não se cogita de prova irrepetível a exigir o referido procedimento" e que
"depoimento testemunhal não é, via de regra, prova perecível a exigir e servir de
fundamento à colheita de prova antecipada" (fl. 09).
Ressaltam que a produção antecipada de provas, "frente ao seu injustificado requerimento e
deferimento, representa violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal" (fl. 26).
Ponderam que a alegada necessidade de a criança relatar o mais brevemente possível o
ocorrido "nada tem a ver com o futuro processo penal" (fl. 12), ressaltando que o artigo
156, inciso I, do CPP, repete os requisitos intrínsecos ao princípio da proporcionalidade.
Defendem, outrossim, que a produção antecipada de provas por meio do denominado
"depoimento sem dano" é manifestamente ilegal, por não encontrar previsão expressa em lei.
Ressaltam existir violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, haja vista inexistir acusação formal contra o paciente.
Requerem, liminarmente, "a suspensão da audiência referente ao Procedimento Cautelar n.º
2090035908, que tramita junto à Segunda Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Porto Alegre, aprazada para o dia 14/10/09, até o julgamento do mérito do presente habeas
corpus" (fl. 32).
No mérito, pugnam pela concessão da ordem para trancar "o procedimento
cautelar de produção antecipada de provas" (fl. 33).
É o relatório.
Da análise dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesto
constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência.
O Tribunal Estadual, ao manter a decisão que deferiu a produção antecipada de prova,
ressaltou ser provável que a suposta vítima, criança, esqueça "o abuso ocorrido ou seus
detalhes, pelos mais variados motivos, mas todos vinculados à sua condição peculiar e à
necessidade psicológica de superar o trauma pelo esquecimento" (fl. 142).
Ademais, a Corte Estadual, reportando-se aos fundamentos do juiz singular, consignou que
seria possível a reinquirição da suposta vítima em juízo a qualquer tempo, "de modo que
não haverá qualquer prejuízo à defesa da pessoa apontada como possível autora dos fatos"
(fl. 142v).
Assim, primo oculi, não se evidencia flagrante ilegalidade por falta de fundamentação do
referido provimento, que se baseou, em princípio, em circunstâncias concretas dos autos
para concluir pela necessidade da cautela, o que não enseja qualquer providência no âmbito
deste writ.
Por outro lado, a alegada ilegalidade da produção antecipada de provas por meio do
denominado "depoimento sem dano" é matéria que se confunde com o próprio mérito da
impetração, cuja resolução demanda análise pormenorizada dos autos e Documento:
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6461589 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJ: 06/10/2009 Página 2 de 3
Superior Tribunal de Justiça julgamento pelo Colegiado da Sexta Turma, juiz natural da
causa.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau,
em especial sobre o andamento do feito.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2009.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
 
 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, considerado por muito o ícone de
modernidade jurídica, vem reconhecendo a validade da produção antecipada de prova no processo penal
quando da coleta das declarações de criança vítima de violência sexual, como forma de evitar prejuízos
decorrentes da demora no julgamento da causa e a ocorrência da chamada “revitimização”.

 

 
habeas corpus.  produção antecipada de prova.  atentado violento ao pudor cometido contra infante. 
decisão que defere antecipação do depoimento da ofendida.  medida que se reconhece relevante e
urgente.  respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como à garantia do devido
processo legal.
Ordem denegada.
(TJRS. 7ª C. Crim. HC nº 70031084791. Rel. Des. João Batista Marques Tovo. J. em 13/08/2009)[16]
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DEPOIMENTO ‘SEM DANO. Pleito de
inquirição das vítimas menores, abusadas ‘sexualmente, nos moldes da procedimentalidade
técnica desenvolvida no ‘âmbito do Projeto Depoimento Sem Dano – DSD. Relevância da
‘postulação, a partir da caracterização do fumus boni juris e do periculum ‘in mora.
Priorização objetiva de medida judiciária institucionalizada no ‘denominado Projeto
Depoimento Sem Dano – DSD, que objetiva a ‘proteção psicológica de crianças – como no
caso – e adolescentes ‘vítimas de abusos sexuais e outras infrações penais que deixam
graves ‘seqüelas no âmbito da estrutura da personalidade, ainda permitindo a ‘realização de
instrução criminal tecnicamente mais apurada, viabilizando ‘uma coleta de prova oral rente
ao princípio da veracidade dos fatos ‘havidos. Precedente no direito comparado. Ordem
concedida para que as ‘vítimas sejam inquiridas sob a tecnicalidade do Projeto Depoimento
Sem ‘Dano, não obstante os indiscutidos predicados e atributos profissionais ‘da magistrada
que preside o processo criminal no Juízo a quo. AÇÃO ‘JULGADA PROCEDENTE. ORDEM
CONCEDIDA. VOTO ‘VENCIDO”. (MS nº 70013748959, TJRGS, 6ª Câmara Criminal, Rel Des.
Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 16.2.2006).

 

 

A partir da leitura da fundamentação das ementas dos julgados acima expostos podemos perceber
uma evolução no sentido de efetivar esta nova técnica como alternativa segura e legalmente válida para a
inquirição de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso ou exploração sexual.

 

CONCLUSÃO
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Um dos aspectos que mais fascina no mundo jurídico e a sua capacidade de responder as
necessidades requeridas em cada momento histórico, sua capacidade de socorrer àqueles que têem sede de
justiça e proteção, a antecipação do depoimento da criança e do adolescente vitimas de qualquer forma de
abuso é o exemplo mais claro desta habilidade.

Como podemos perceber a criança, como ser em formação, necessita de cuidados especiais e
integrais, e o atual modelo de inquirição destas pessoas não tem contribuído em nada, ou muito pouco,
para a eficiência desta proteção e amparo.

Com todo respeito aos que pensam em contrário, o modelo de escuta “Depoimento Sem Dano” é
uma alternativa válida e desejável, visto que, se não elimina totalmente o dano, o diminui, no sentido de
trabalhar a criança num momento extremamente delicado de sua vida de forma a evitar que o processo
busca pela justiça, com a obtenção do máximo de indícios de autoria e materialidade para a condenação do
abusador, seja tão ou mais dolorido do que a experiência vivida no momento da exploração ou do abuso.

Como demonstrado, a legislação interna, internacional, convencional, e a jurisprudência interna,
são capazes de suporta a requisição e o deferimento da medida de antecipação dos depoimentos das
crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração, e com isso acolhendo a necessidade da criança de
superar o trauma sofrido o mais rápido possível, pois a cada inquirição, ao reviver o trauma, ela volta ao
estágio inicial das sensações e sentimentos experimentados durante o abuso e a exploração.

Se o modelo apresentado não é o melhor, é, dentre os apresentados, o que reúne as melhores
condições de respeito de direitos, amparo, proteção, acolhimento e meio de prova mais capaz e eficiente
para atingir o fim maior da sociedade que é a sua segurança, razão que fez com transferisse, nos
primórdios de seu nascedouro, parte de suas liberdades com a finalidade de obtê-la.
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adolescentes vitimas de violência.
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pública municipal destinada ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, que
contemple, dentre outras, a intervenção de equipe interprofissional a serviço do Poder Judiciário ou do
Município, quando da oitiva da vítima, de modo que esta seja realizada da forma menos traumática
possível e, de preferência, ocorra uma única vez. A decisão do TJRS reconhece a possibilidade de tal
coleta de provas já numa fase pré-processual, demandando uma articulação entre a Polícia Judiciária,
os órgãos municipais encarregados da saúde e assistência social e o próprio Poder Judiciário, num típico
exemplo da chamada “rede de proteção” à criança e ao adolescente que todo município deve possuir.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ATIVISMO JUDICIAL, COMO INSTRUMENTO DE
REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO

CONSIDERATIONS ABOUT THE JUDICIAL ACTIVISM AS A TOOL FOR CARRYNG OUT THE
COSIAL FUNCTION OF PROCESS

Ana Cecília Parodi
Neimar Batista

RESUMO
Considerações acerca do ativismo judicial, como instrumento de realização da função social do
processo. A crise do pós-positivismo, instaurada também em razão das diversas transformações
sociais, impulsionadas especialmente pelas Revoluções Francesa e Industrial, bem como pelas
barbáries da Segunda Grande Guerra Mundial, levam à necessidade da revisitação do papel do
Estado na regulação das relações privadas, bem como à revisão dos próprios poderes
outorgados aos agentes e servidores públicos, eleitos ou não pelo sufrágio popular. A doutrina
kelseniana do culto à norma é posta em xeque pelas escolas defensoras da hermenêutica
funcionalizada, contando com Norberto Bobbio como um de seus defensores mais ilustres. Da
estrutura à função, não apenas as normas ganham novas cores, em prol de sua efetividade, mas
também o Poder Judiciário se vê desafiado a uma participação comissiva, proativa, para a
realização da plenitude constitucional, visando à construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, no chamamento do denominado ativismo judicial. Nos desafios propostos pela função
social do processo, o ativismo judicial pode se constituir em um de seus mais virtuosos
instrumentos concretizadores, desde que não ultrapasse aos limites da legitimidade democrática.
O artigo resta estruturado em três capítulos, abordando, respectivamente, os aspectos históricos
e a contextualização temática; a função social do processo, o ativismo judicial e os limites da
legitimidade democrática; e, por fim, adentrando-se ao principal debate, busca-se resposta para
a pergunta: o ativismo judicial atende à função social do processo? Para a consecução deste
trabalho adotou-se o método dialético e a metodologia da revisão bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Ativismo Judicial. Função Social do Processo. Constitucionalização.
Legitimidade Democrática. 

ABSTRACT
Considerations of judicial activism as an instrument of achieving the social function of the
process. The crisis of post-positivism, also introduced because of various social changes, driven
especially by the French and Industrial Revolutions, and the barbarity of the Second World War,
leading to the necessity of revisiting the state's role in the regulation of private relationships, as
well as the revision of their own powers granted to the agents and servants, elected or not by
popular vote. The doctrine of kelsen of the standard rules is called into question by the
advocates of hermeneutics functionalized schools, with Norberto Bobbio as one of its most
distinguished defenders. The structure to the function not only gain new color standards, to
support its effectiveness, but also the Judiciary finds himself challenged to a commissive
participation, proactive, to perform the full constitution, aimed at building a free and fair society
and uniter by the calling judicial activism. Challenges proposed by the social function of the
process, judicial activism can be in one of his most righteous instruments realized, but may not
exceed the limits of democratic legitimacy. The article remains structured in three chapters,
dealing, respectively, the historical and thematic context, the social function of the process,
judicial activism and the limits of democratic legitimacy, and, finally, entering to the main
discussion, we seek to answer to the question: judicial activism serves the social function of the
process? To achieve this work we adopted the dialectical method and methodology of the
review.
KEYWORDS: Judicial Activism. Social Function of the Process. Constitutionalization. Democratic
Legitimacy. 
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INTRODUÇÃO

 

As transformações sociais ocorridas, notadamente no mundo moderno e contemporâneo, influenciaram de

forma definitiva aos rumos evolutivos do Direito, desconstruindo paradigmas e revisitando a outros, por meio de

técnicas hermenêuticas valorativas do conteúdo e da aplicabilidade prática das normas.

Nenhum ramo do Direito restou incólume, com destaque especial para as reestruturações hermenêuticas do

Direito Constitucional, Civil e Processual Civil, cujos frutos virtuosos acaba por afetar também a atividade judicial, cujo

papel no Estado tem se adequado às demandas da sociedade contemporânea. Conquanto não se possa afirmar, por

certo, que se tenha alterado a função precípua do Estado-Juiz, contudo seu exercício também tem sido revisitado,

levando ao gradativo abandono da tecnocracia jurídica, para lhe conferir maior participação tanto na própria

construção das normas, quanto na proatividade para o atingimento da efetividade da letra da lei e da prestação

jurisdicional, em um movimento que se denomina de “ativismo judicial”, cooperando para a instrumentalização e

consecução da função social do processo.

Contudo, é de se indagar: ao deixar seu papel de aplicador da lei e passar a desempenhar uma função na

cadeia legislativa, o juiz não estaria infringindo o princípio da independência dos poderes? E quanto ao processo,

saindo do instrumental para desempenhar função determinante na formação da norma, ainda assim estaria atendendo

à sua “função social”?

            O presente artigo pretende lançar luz sobre essas questões, trazendo elementos que possibilitem analisar

criticamente a atuação legiferante do Poder Judiciário, em consonância com o atendimento da função social do

processo.

            Metodologicamente, adotou-se a dialógica problematizante, cujos fundamentos doutrinários e conclusões se

extraíram de revisão bibliográfica.

            Para melhor compreensão didática, o presente trabalho resta estruturado em três capítulos, abordando,

respectivamente, os aspectos históricos e a contextualização temática; a função social do processo, o ativismo judicial e

os limites da legitimidade democrática; e, por fim, adentrando-se ao principal debate, busca-se resposta para a

pergunta: o ativismo judicial atende à função social do processo?

1 ASPECTOS HISTÓRICOS E CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA

 

Contextualizando, sumularmente, os principais eventos históricos do mundo moderno e contemporâneo, bem como os seus

reflexos jurídicos essenciais, leia-se:
 

Nos antecedentes fáticos, tem-se que a autonomia da vontade (atualmente a melhor expressão
para explicar tal instituto é a de ‘autonomia privada’, visto que aquela expressão designava um valor
excessivo à vontade, como se fosse, o que a história demonstrou que não era, verdadeira fonte do
direito. A expressão ‘’autonomia da vontade’’ contudo, é a que melhor expressa a visão de mundo
existente por ocasião do estado liberal) se tornou a vedete das figuras jurídicas a partir de Napoleão,
consagrando-se sobre a ingerência do Estado. Mas a Revolução Francesa deu lugar à Revolução
Industrial, e uma brusca alteração nos regimes de trabalho afetou, perenemente, até a estrutura da
célula familiar, desvirtuando a ideologia da igualdade formal entre os indivíduos, por ter sido posta a
serviço do lucro exorbitante, avassalando a necessária liberdade real entre os partícipes da relação
negocial e requerendo do Estado uma “flexibilização” da idéia de abstencionismo estatal, ou seja, a
percepção de Estado Liberal. Como diria Lacordaire (1802-1861), “entre o forte e o fraco, é a lei que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1704



liberta e a liberdade que escraviza”.  Inicia-se, a partir destas circunstâncias históricas – inauguradas
por ocasião da Revolução Industrial e consolidadas a partir da 1ª Grande Guerra – o agonizar do papel
do Estado assistente, no sentido de mero expectador.

O Século XX seria construído sobre a carcaça do modelo humanista, guardando as sombras do
Iluminismo. Do lucro vil às guerras, vê-se que o exercício irrefreado das liberdades individuais havia
levado a sociedade mundial a graves desequilíbrios, notadamente porque prevalecera a Liberdade sobre
a Igualdade – o conferimento de privilégios e oportunidades mais benéficos aos mais poderosos,
regando a semente da injustiça social, que, no fim do dia, é ainda mais prejudicial para a própria classe
dominante, em um ciclo vicioso.

O retrocesso do desenvolvimento humano precisou ser bruscamente freado por corajosos
movimentos sociais, inconformistas do status quo, no enfrentamento dos poderosos gigantes estatais e
privados, com destaque para as feministas, os trabalhistas, os pacifistas e defensores dos direitos
humanos, dentre outros; além do nascimento de importantes entidades, como a Cruz Vermelha
Internacional. A coroação das vitórias se dá em 1948, pela aprovação das já mencionadas Declarações
que, na porção em que cominam preceitos idênticos aos napoleônicos, na verdade reafirmam as
garantias básicas, dantes conquistadas a preço de sangue, mas abafadas pelo suor dos trabalhadores nas
fábricas e pelo totalitarismo dos Estados.

A publicização e a constitucionalização foram, de certa forma, uma resposta aos efeitos
jurídicos decorrentes da Revolução Industrial, gerando focos de intervencionismo estatal – a fim de
equilibrar as desigualdades –, fruto de reclames sociais, de forma a limitar o poder coercitivo dos
fortes, impedindo, como diria João Calvão da Silva (2006, p. 50) “que os mais fracos sejam obrigados a
querer o que os mais fortes são livres de lhes impor”. Por outro lado, a esta socialização do Direito
Privado (expressão critica por CALVÃO, 2006, p. 46) mais à frente, já no final do Século XX,
contrapõe-se uma privatização do Direito Público (PARODI, 2009, p. 20).

 
Em 1934, Hans Kelsen inaugurava um novo período na história do Direito, ao publicar a Teoria Pura do Direito, que se

tornou um clássico da escola juspositivista, cujo escopo era estabelecer, metodologicamente, o estudo autonômo da Ciência Jurídica,

tendo como objeto de estudo precípuo a norma jurídica, destacada da moral, da justiça ou mesmo da interpretação da própria norma

por vias hermenêuticas tendentes a lhe desviar a aplicabilidade para uma prospeccao de conteúdo, valor ou finalidade, divergindo,

por evidente, das teorias apregoadas, por exemplo, por Norberto Bobbio, como se verá a seguir.

Ainda que o autor justifique a distinção que, a seu ver, ele operava, entre Ciência Jurídica e Direito (2009, p. 7), de toda

sorte, sua influência sobre o Direito como um todo foi bombástica e por muito anos responsável por justificar o engessamento

hermenêutico do universo jurídico. 

Em contraposição, Norberto Bobbio, ilustre filósofo italiano do Direito, publica, especialmente no período

compreendido entre 1969 e 1977, artigos que, em 1977 seriam compilados na coletânea Da Estrutura à Função.

Comentando a obra e estabelecendo paralelo com a visão kelseniana, Parodi (2009, p. 26-29) resume as lições do

mestre italiano, e aduzindo a relevantes autores do cenário nacional, também contextualiza a importância desse marco

teórico para a conceituação de “função social”, expressão que se tornou sinônimo do contemporâneo método

hermenêutico:

 
Fixando marco teórico, Bobbio (2007, p. 85-137) ensina que, por

função se entende a prestação continuada que um determinado órgão dá à
conservação e ao desenvolvimento, conforme um ritmo de nascimento,
crescimento e morte, do organismo inteiro, isto é, do organismo
considerado como um todo. E entende que o escasso interesse pela função
social, na (então) prevalente teoria geral do Direito, resta vinculada ao
destaque que os grandes juristas deram às Ciências Jurídicas como um
instrumento “cuja especificidade não deriva dos fins a que serve, mas do
modo pelo qual os fins, quaisquer que sejam, são perseguidos e
alcançados”.
A razão positivista implica no estudo e aplicação do Direito a partir de sua
estrutura, visando a uma compreensão de sua formação, a desprezo da
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serventia de seu conteúdo; ou, privilegiando a estrutura sobre a função. E
para muitos autores, a exemplo de Kelsen, a análise funcional estaria
restrita à produção científica de sociólogos e filósofos, cuja visão do Direito
é exteriorizada; o jurista por sua vez, analisaria o Direito como meio e não
como fim, compreendendo-o como mecanismo de consecução da paz
social, ou da segurança coletiva.

Bobbio desafia a visão kelseniana de um ordenamento coativo,
passando ao entendimento do Direito promocional, que não elide a
concepção da juridicidade como um meio coativo, mas o expande para um
meio de estímulo e promoção das boas condutas, direcionando os
comportamentos para determinados objetivos preestabelecidos, cuja
obtenção pode ser prospectada de técnica legiferante que coaduna com as
sanções positivas e os incentivos.

E afirma que a função do Direito – em relação à sociedade como
totalidade ou em relação aos indivíduos que dela fazem parte – não teria
sentido revolucionário, se o termo “Direito” for entendido como meio de
coação, adquirindo sentido apenas se pretende falar das mudanças sociais,
que, na conformidade do mecanismo podem ser produzidas, e, portanto,
dos conteúdos políticos, econômicos e sociais que, um a um, possam vir a
ser reduzidos àquela forma. Eis aí a função social em sentido amplo,
podendo se revestir de seu aspecto – ou fim – social estrito, econômico,
político, dentre outras expressões (e assim, elide qualquer argumento que
vise a desmerecer a existência de uma função social da empresa, como se
a mesma existisse unicamente com a missão de dar lucro para o
empreendedor, visto que a concepção da função social parte do gênero,
que em si abarca a espécie social estrita e a econômica). E assevera, ainda,
o autor que as modificações funcionais e estruturais devem ser,
igualmente, alimentadas, de maneira proporcional.

A função social é um mecanismo interpretativo pré e/ou pós-
efetividade, em sentido revisional, modificando seu conteúdo classicamente
conhecido ou limitando seu campo de atuação. Busca uma nova
paradigmática hermenêutica, promovendo uma travessia dos significados
modernos para os significantes contemporâneos, ancorando no solidarismo
ético. Ensina Paulo Nalin (2001, p. 125-200) que o solidarismo é um
espírito, um princípio de justiça, e não um simples regramento.
Generalismo consistente, que permite, inclusive, o tutelamento das
questões genéticas; a dignidade da pessoa humana é um princípio fonte,
que influencia, de modo irrevogável, a todas as relações particulares (a
este respeito Carlyle Popp, O Direito em Movimento. Curitiba : Juruá,
2007. p. 62). Do personalismo ético emanam novos princípios orientadores
das relações privadas, a saber, a Boa-Fé (objetiva) Negocial, o Equilíbrio
das Prestações, a Transparência, entre outros. Tudo se resumindo na
solidariedade, fruto do espírito ético, apregoado nesta era. Novos
princípios? Nem tanto. Mais valorizados e explicitados no ordenamento?
Sem dúvida.

A intervenção estatal interessa à sociedade, para que sejam regulados
os limites básicos das relações, em prol de que o equilíbrio material e moral
entre as pessoas seja preservado, visando ao atingimento do ideário
humanista: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a
promoção do bem de todos. Estimula-se o comportamento solidário,
ajustado o conteúdo dos institutos à sua finalidade constitucional. O
contrato deixa de ser um mecanismo de troca, para significar um
instrumento de consolidação socialmente responsável de direitos materiais,
o que equivale a dizer que a transação é efetuada sem lesão financeira ou
moral para ambas as partes, desequilíbrio que refletiria, inevitavelmente,
em toda a comunidade, a qual é natural e mecanicamente interdependente.

Solidarismo não é perfumaria, servindo a Carta Constitucional como
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patamar teórico das relações privadas, donde se extraem os valores que
embalam o sistema jurídico. Para a dignificação contratual do homem, é
eleito o valor da solidariedade, como fio condutor que refunda um contrato.
A nova paradigmática atinge a todos os conceitos jurídicos, inclusive os
clássicos, impondo-lhes nova leitura.

 

Atualmente, as novas teorias da construção legislativa têm, cada vez mais, ganhado distância do conceito

estático concebido por Kelsen (2009), aproximando-se de novos métodos de interpretação da lei, pela valorização da

hermenêutica teleológica e finalística, baseados na evolução dos fatos sociais e na aplicação das normas dosadas da

maneira em que os conflitos se apresentam ao Judiciário, verdadeiramente funcionalizando, como desejaria Bobbio, a

técnica da subsunção do fato à norma.

Os sistemas da “common law” e “civil law” nunca estiveram tão próximos, principalmente ao se analisar as

questões que envolvem a aplicação de cláusulas abertas[1] como a boa-fé objetiva, o abuso de direito e a função

social, trazidas pelo Código Civil vigente no Brasil, respectivamente contempladas, tais figuras, nos artigos 113, 187 e

422, do reformado Codex.

Na América do Sul, mais precisamente na Argentina, há exemplos em que a civil law é
aplicada em matéria privada e legislação infraconstitucional, enquanto que a common law se
aplica em nível constitucional, resultando em um multiculturalismo na aplicação da Lei, conforme
ressalta Ricardo Luiz Lorenzetti (2009, p. 62):

 
O direito foi idealizado para ser aplicado a um Estado cujos habitantes tenham raízes e ideais em comum, ou seja, uma
base cultural homogênea. Na atualidade existem sociedades multiculturais, na quais resulta difícil afirmar o predomínio
de um grupo de pessoas que pensem do mesmo modo em todos os temas, o que faz com que tanto a lei, quanto a
decisão judicial se concentrem antes nos procedimentos que nas decisões substantivas.

Na Argentina o problema da diversidade foi exposto desde as suas origens,
inclusive no âmbito jurídico, já que no direito público houve uma forte
influência anglo-saxônica, enquanto no direito privado obedeceu-se a uma
larga construção baseada na tradição européia. Essa convivência de
culturas jurídicas bastante diferentes transformou-se em um problema
global, em vista dos fenômenos da imigração e do multiculturalismo,
passando a expor problemas altamente complexos de inter-relação cultural.
 

            Assim, cada vez mais se pode observar a aplicação dos Princípios Gerais de Direito, ao invés do mero

subsumir-se dos fatos às normas, de maneira tecnocrata, atraindo novo viés ao Processo Civil, qual seja, conferir

conteúdo prático e valorativo, frente ao caso concreto, à letra da lei.

            Também o campo do Processo Civil tem sido revisitado pelas mencionadas transformações técnico-jurídicas e

gradativamente se desliga de uma função meramente instrumentalizadora, para dotar-se de verdadeira capacidade

legiferante, passando a assumir papel determinante na própria construção normativa, na medida em que surgem

teorias que entendem que a norma somente se constitui a partir de sua aplicação à situação fática.

            A esse respeito, destacam-se as teorias pós-positivistas, cujos antecedentes históricos já foram abordados no

capítulo anterior, e da qual é uma vertente a obra de Friedrich Muller (2007, p. 148-149), com a Teoria Estruturante

do Direito, que assim se resume:

 
Em oposição a esse mito a teoria estruturante do direito desenvolveu desde
meados dos anos 60 uma concepção nova, pós-positivista da teoria do
direito: a norma não está já contida no código legal. Este contém apenas
formas preliminares, os textos das normas. Eles se diferenciam
sistematicamente da norma jurídica, que deve ser primeiramente produzida
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em cada processo individual de decisão jurídica, i.e., “trazida para fora”
[hervorgebracht]. Além disso o âmbito da norma [Normbereich] pertence
constitutivamente a ela. A “norma jurídica”se transforma assim  em um
conceito complexo, composto de programa da norma e de âmbito da
norma. E “atividade concretizante” não significa mais tornar mais concreta
uma norma jurídica genérica, que já estaria contida no código legal, mas
significa, a partir de uma ótica e uma reflexão realistas, construção da
norma jurídica no caso decisório individual, sendo que os elementos do
trabalho textual se tornam cada vez “mais concretos”, de uma fase a outra.
Isso dinamiza ao mesmo tempo o trabalho dos juristas no eixo norma-caso,
apreende esse trabalho de modo realista do caso e textos das normas na
codificação, textos do programda da norma e do âmbito da norma, texto
da norma jurídica e da norma decisória ( a parte dispositiva da decisão).
Mas a dinamização próxima à realidade apreende também o eixo-norma-
realidade: o âmbito da norma co-constitui a norma jurídica. Ele é
desenvolvida a partir do âmbito da coisa [Sachbereich] e do âmbito do
caso, i.e., diferenciado e operacionalizado. Além disso, os elementos de
trabalho são hierarquizados: no caso do conflito entre eles, impõe-se por
razões ligadas à democracia ou ao Estado de Direito os dados lingüísticos;
não deve existir nenhuma “força normativa do fático” (Georg Jellinek). Em
casos de conflito metodológico entre os elementos individuais da
concretização temos à disposição um catálogo de regras de preferência. O
primado cabe aqui grosso modo aos respectivos argumentos mais próximos
do texto da norma.

 
            Segundo essa nova perspectiva, o juiz deixa de ser apenas o aplicador do direito positivado e passa a ter

papel fundamental na construção normativa, pois não só faz incidir a norma ao caso concreto, mas também “cria” o

direito, a ponto de Mauro Capelletti (1999, p. 42) afirmar que “toda interpretação é criativa, e sempre se mostra

inevitável um mínimo de discricionariedade na atividade jurisdicional.”

            A esse respeito, destacam-se os comentários de Eduardo Cambi (2009, p. 176-177):

 
A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, já incorporou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto em relação ao controle
dos atos legislativos (p. ex.: considerou inconstitucional Lei do Estado do Paraná,
que determinava a pesagem de butijões de gás, no ato da venda para
consumidor, em face da imensa dificuldade material, quando não da
impossibilidade, de fazê-lo, entendendo se o ato legislativo não razoável, julgou
inconstitucional ato normativo do Estado do Piauí, que permitia que pessoa
estranha à carreira de delegado de polícia exercesse esta função) quanto dos
administrativos (p. ex., determinou que candidato aprovado em concurso para
delegado de polícia não poderia ser reprovado na prova de esforço físico, por ser
os agentes policiais que fazem as perseguições; também, reconheceu que
candidato à escrivão de polícia não poderia ser reprovado por não possuir altura
mínima; ainda, considerou inadmissível o “julgamento de consciência” de
candidato à magistratura, aprovado no certame, para excluí-lo do concurso
público, com base em decisão secreta sobre sua vida pública e privada; por fim,
julgou irrazoável Edital de concurso público que atribuía ao tempo de serviço
público pontuação superior a títulos referentes à pós-graduação).
 

            O processo como instrumento, também deve, por sua vez, atender à sua função social. Em que pese o artigo

conferir melhor tratamento à temática, na sequencia, cabe, desde já, inserir as lições do Professor Barbosa Moreira

(1989, p. 67-68), em cuja visão, a função social do processo visa a dois objetivos primordiais, quais sejam:

i. A promoção da igualdade, pela eliminação ou atenuação das diferenças de tratamento entre os membros da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1708



sociedade, em razão da diversidade de condição econômica, posição social, cultural, racial, religiosa ou política;

ii. A otimização do sistema jurídico, a fim de assegurar, na medida necessária, a primazia dos interesses da

coletividade sobre os estritamente individuais.

Passa-se, então, à analise das questões propostas na Introdução: ao deixar seu papel de aplicador da lei e

passar a desempenhar uma função na cadeia legislativa, o juiz não estaria infringindo o princípio da independência dos

poderes? E quanto ao processo, saindo do instrumental para desempenhar função determinante na formação da

norma, ainda assim estaria atendendo à sua “função social”?

 

 
2 FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO, ATIVISMO JUDICIAL E SUA CONSTITUCIONALIDADE
 

2.1 O ATIVISMO JUDICIAL

 

De acordo com o Ministro Evandro Guerios Leite (2009, p. 1)[2], o ativismo judicial[3] é um princípio do

Direito Processual Civil, integrando o compêndio dos norteadores jurídicos “que regulam o processo e disciplinam a

atividade jurisdicional do Estado”. E explica (2009, p. 2-3):

O comportamento tem que ver com a habitualidade de certa conduta (...)
O ativismo, como conduta habitual, torna-se princípio e caminha para a
formação de material jurídico positivo. A aplicação do direito é produção de
direito como norma agendi. O ativismo condiz, pois, com a
contextualidade do Direito Processual Civil, no pertinente à atividade
jurídica e à ação judiciária: atuação de um Poder (política); função do jus
dicere (finalidade); processo e organização (instrumentalidade). Dentro
desse quadro, o estudioso pode aderir a um novo princípio de legitimidade
ou a uma nova idéia de direito, com o juiz como figura principal, segundo a
lição de A. Peyrefitte. Também de Antonio Escostegury Castro (grifos
do autor).

 

Acerca da concretização do ativismo judicial, Luis Roberto Barroso (2009, p. 6) delimita:

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais,
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A
postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que
incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não
expressamente contempladas em seu texto e independentemente de
manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base
em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder
Público, notadamente em matéria de políticas públicas.

 

            O professor Barroso (2009, p. 6) explica que o ativismo judicial é “primo” da “judicialização da vida”, a qual,

em sua concepção, significa:

 
que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo
decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas
tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se
encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração
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pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência
de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na
linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O
fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência
mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo institucional
brasileiro.

 

            Ainda de acordo com o autor (2009, p. 3-4), a “judicialização” no Brasil, foi impulsionada por três fatores

determinantes: a redemocratização do país, a constitucionalização abrangente e o modelo do sistema de controle da

constitucionalidade brasileiro.

            Operando distinção entre ambos, explica (2009, p. 6-7) que, nos atos típicos da “judicialização”, o Poder

Judiciário atuou compelido por seu dever precípuo, não lhe cabendo escolha volitiva, que justificasse a sua omissão,

na apreciação da matéria. Contudo, na operação do ativismo judicial, vislumbra-se coligada “uma atitude, a escolha de

um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance”, instalando-se em

questões típicas derivadas da hipoatuação do Poder Legislativo, que ensejam inefetividade ao atendimento das

demandas sociais. Em igual nível de relevância, consigna (2009, p. 7) um conceito oposto ao de ativismo judicial, qual

seja, a “auto-contenção judicial”:

conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações
dos outros Poderes. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar
diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de
incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário;
(ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de
interferir na definição das políticas públicas. Até o advento da Constituição
de 1988, essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário no Brasil. A
principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em
princípio, o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades
do texto constitucional, sem contudo invadir o campo da criação livre do
Direito. A auto-contenção, por sua vez, restringe o espaço de incidência da
Constituição em favor das instâncias tipicamente políticas.
 

 

Segundo se infere do ordenamento constitucional, ao juiz é atribuído o poder jurisdicional e não o legislativo,

nos exatos termos da dicção do artigo 2º da Constituição Federal de 1988. José Afonso da Silva (1992, p. 481)

diferencia legislação de jurisdição:

 

Não é difícil distinguir jurisdição e legislação. Esta edita normas de caráter
geral e abstrato e a jurisdição se destina a aplicá-las na solução das lides.
Veja-se, p. ex., um ato jurisdicional típico: a sentença. Esse ato, em termos
muito simplificados, declara: “Condeno Fulano a restituir a Beltrano
determinado imóvel, e mais os honorários do advogado e os frutos do
imóvel pelo tempo que indevidamente o ocupou”. Está aí o dispositivo de
uma sentença. Dirige-se a determinada pessoa, com determinada ordem
individualizada e concreta sobre um bem especificado. Compare-se com o
ato legislativo, a lei, que diz, p. ex.: “Aquele que por vinte anos,
independentemente de justo título e boa-fé, possui imóvel como seu,
adquirir-lhe-á o domínio”. Dirige-se, indistintamente, a todas as pessoas.
Não dá nada a ninguém especificamente. Confere a todos um direito
abstratamente, e aquele que vier a encontrar-se na situação de fato
descrita no texto da lei terá um direito subjetivo ao objeto nela indicado.
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            O ativismo judicial desvirtuaria essa explicação, pois confunde o poder judicante com o legiferante, porém,

diferentemente da corrente do direito alternativo[4], caracteriza-se por defender a aplicação imediata dos postulados e

princípios constitucionais.

            A esse respeito, destaque-se as orientações de J. E. Carreira Alvim (2008, p. 320) a respeito do tema:

O ativismo judicial, de um lado, põe em realce a instrumentalidade do
processo, possibilitando ao juiz chegar à verdade real em vês de contentar
com verdade apenas formal, e, de outro, exorciza alguns mitos processuais
como a neutralidade do juiz e o quod non est in actis non est in mundo. O
ativismo judicial traduz também a posição do juiz no processo, tendente a
suprir a desigualdade processual das partes, decorrente de omissões
processuais de seus patronos, com o objetivo de concretizar o princípio da
igualdade material das armas.

 

            Segundo José Augusto Delgado, “o ativismo judicial afasta o juiz do posicionamento de ser escravo do texto

literal da lei”. Contudo, esse poder não pode exacerbar o poder discricionário que é conferido ao magistrado, ferindo

assim o disposto no artigo 2º da Carta Constitucional. Retornando às lições do Ministro Evandro Leite (2009, p. 3):

 
O ativismo do juiz atua sobre o comportamento deste no processo, em
busca de um direito judicial, menos submisso às leis ou à doutrina
estabelecida e às convenções conceituais. Não importa numa simples,
embora ágil, aplicação da norma e que a deixe inalterada. Nem é atitude
voluntariosa, mas tomada de consciência no presente e diretriz de decisões
futuras. O ativismo não é, porém, um novo sistema fora da realidade do
processo, como pareceu a M. Cappelletti, ao perguntar por que os
tribunais não poderiam atuar como legisladores na criação e adaptação
constante das suas próprias regras processuais técnicas, pois que com elas
lidam diuturnamente. Citou o exemplo da Corte Européia de Strasbourg,
que, todavia, não é um tribunal de jurisdição ordinária ou comum.       

 

O magistrado não pode interceder na legislação a ponto de interferir no equilíbrio dos poderes, cabendo ao

juiz, portanto, encontrar a exata medida entre as funções estatais, ou seja, entre a interpretação da legislação em

consonância com os princípios da função social, solidariedade, razoabilidade e proporcionalidade, sem propriamente

criar uma nova lei.

            Cabe ao juiz dar corpo à legislação por meio de sua aplicação e não se exceder no poder judicante, fazendo

emanar de uma decisão judicial o próprio conteúdo abstrato da norma.

No aspecto da legitimidade democrática do ativismo judicial, segundo Inocêncio Mártires Coelho (2001), o

ativismo judicial não se constituiria em uma violação da constituição, mas sim uma nova maneira de interpretá-la:

 

Em primeiro lugar − citando o mesmo CANOTILHO − devemos salientar
que, atualmente, a interpretação das normas constitucionais é um conjunto
de métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base
em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas)
diferentes mas, em geral, reciprocamente complementares, o que realça o
caráter unitário da atividade interpretativa, em geral. Tais métodos, como
referidos pelo ilustre constitucionalista português, são o jurídico ou clássico;
o tópico-problemático; o hermenêutico-concretizador; o científico-espiritual;
e o normativo-estruturante, cujos traços mais significativos podem ser
resumidos nos termos seguintes: a) método jurídico (...) b) método tópico-
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problemático (...) c) método hermenêutico-concretizador (...) d) método
científico-espiritual (...) e) método normativo-estruturante. (...) Finalmente,
a título de conclusão, merecem referência os chamados princípios da
interpretação constitucional, os quais − à semelhança dos métodos acima
apontados − também devem ser aplicados conjuntamente, como condição
indispensável a que o ato de interpretação constitucional se revele em toda
a sua extensão e complexidade. Tais princípios, para a generalidade dos
autores, são fundamentalmente os seguintes: a) princípio da unidade da
constituição (...) b) princípio do efeito integrado (...) c) princípio da máxima
efetividade (...) d) princípio da conformidade funciona (...) e) princípio da
concordância prática ou da harmonização (...) f) princípio da força
normativa da constituição (...) g) princípio da interpretação conforme a
constituição (...). Apresentados assim − ou, digamos, meramente
enunciados − esses princípios revelam pouco ou quase nada do alcance,
praticamente ilimitado, de que se revestem para a solução dos problemas
que, a todo instante, são colocados aos aplicadores da Lei Maior por uma
realidade constitucional em permanente transformação.[5]

 

            Desta forma, desde que ao agir discricionariamente o juiz observe estritamente a aplicação dos princípios e

regras constitucionais, não haverá inconstitucionalidade na decisão judicial baseada em ativismo.

            Contrariamente, não pode o juiz deixar de dar ao jurisdicionado o devido amparo em razão da ausência de

previsão legal ou simples omissão, ou ainda, deixar de contemplar a evolução social para albergar determinada

interpretação, ou método interpretativo, que esteja em dissonância com a atualidade.

            Portanto, não havendo intervenção direta, ou seja, não emanando da decisão judicial uma ordem legal em

abstrato, mas sim simples interpretação da lei segundo a norma constitucional, não haveria ilegalidade.

            Contudo, retomando as lições consignadas de Barroso, analisado na prática, o próprio movimento de auto-

contenção judicial também pode ensejar inconstitucionalidades, pela negativa prática de efetividade, provocando

conflitos, por exemplo, entre as normas e os princípios da Carta Magna, ou entre as normas de cunho dispositivo e os

preceitos de natureza fundamental.

            Por fim, seguindo a linha de pensamento de Barroso (2009, p. 8-12), oscilar entre o ativismo e a auto-

contenção é o destino certo dos países que adotam o sistema de controle de constitucionalidade, por tribunais

especializados, das leis e atos do Poder Público, expondo o índice de prestígio e credibilidade pública dos poderes. E

“nos últimos anos, uma persistente crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade no âmbito do Legislativo

tem alimentado a expansão do Judiciário nessa direção, com a prolação de decisões” que tanto suprem a ausência
legislativa, quanto promovem inovações no universo jurídico, conferindo “caráter normativo geral”. Contudo, como
assevera o autor, em sua face positiva, o Judiciário dá atendimento à necessidade social; mas, provoca riscos diversos
para a legitimidade democrática e, pela limitação espacial, pense-se em apenas dois deles: a) a segurança jurídica e
previsibilidade do decisio (considerada em razão, logicamente, não da leniência, mas da aplicação literal da letra da
lei) b) considerado que o Judiciário é um órgão não eletivo, como poderia concentrar em si o poder revogatório das
decisões do Executivo (BICKEL, 1986, p. 16 e ss)? Quanto a esse segundo ponto, a estes autores parece uma questão
vencida, notadamente do ponto de vista normativo, posto que a própria Constituição Federal atribuiu tal poder ao
Judiciário

 
Na medida em que lhes cabe atribuir sentido a expressões vagas, fluidas e
indeterminadas, como dignidade da pessoa humana, direito de privacidade
ou boa-fé objetiva, tornam-se, em muitas situações, co-participantes do
processo de criação do Direito. (BARROSO, 2009, p. 11)        
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2.2 FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO

 

            Ensina J. J. Calmon de Passos que é essencial para a boa comunicação, que os interlocutores compreendam o

significado e o sentido empregado às palavras escolhidas. E por essa razão, ao tratar da função social do processo

(2002)[6], reclama a necessidade inicial de fixar sua compreensão do que vem a ser “função”, discorrendo sobre o

tema com base inclusive em autores já adotados por estes autores. E conclui essa etapa, afirmando:

 
A palavra função, no campo do direito, adquiriu relevância com o chamado Estado de Direito
Democrático. A igualdade essencial de todos os homens -postulado básico da democracia - implica a
resultante, necessária, de que todo poder humano é fruto de outorga, formaliza-se como competência e
efetiva-se como serviço. Esse pensamento representou um ganho no esforço civilizador de eliminar da
convivência social toda e qualquer forma de arbítrio. O processo civilizatório deu à força bruta o
caráter de dominação necessitada de justificação, transmudou a dominação em poder como serviço aos
homens, segundo a vontade (lei) divina, fundamento de sua legitimação, até aos nossos dias em que
todo poder só se legitima como serviço aos homens - função - exercido nos estritos termos da
competência e da legitimação formalmente postas pela vontade geral, expressa nas leis (humanas) O
agente público passou a não ter vontade própria, sim a da lei - competência ( atribuição) que se faz
dever (retribuição) pelo que se fala hoje, não em poder, sim, mais adequadamente, em função
legislativa, executiva e jurisdicional. A própria autonomia privada teve suas fronteiras delimitadas pela
lei - o agente privado não pode querer o que a lei lhe proíbe nem omitir-se de querer o que ela lhe
impõe.
Nosso século transportou para a área privada reflexão que fora feita para o setor público. Passou-se a
falar em função social da propriedade, função social da empresa, função social do capital etc. As forças
que haviam aberto brechas na muralha política também agora tentavam fazê-las na muralha econômica.
E essa reflexão produziu frutos em nosso século, do Estado intervencionista e do dirigismo contratual,
inclusive tentando-se definir a função social dos meios de comunicação Já não é apenas o agente
público que deve exercitar os poderes que lhe são reconhecidos como dever de servir nos limites da
outorga que lhe foi conferida, também aos agentes privados se interdita o exercício das faculdades que
decorrem da liberdade que lhes é reconhecida e assegurada de modo a determinarem um desserviço aos
interesses sociais.

 

            O autor prossegue, afirmando que essa preocupação emergente com a “função social do agir humano” é fruto

induzido pelo Iluminismo e suas reverberações humanistas, laicizadas, valorativas da proteção das garantias

fundamentais, dentre elas, notadamente, a proteção da autonomia, da vontade e da propriedade privada. Reage em

firme limitação do poder público e, de acordo com Passos (2002), “no âmbito do direito privado, só comporta

concreção de seu conteúdo mediante uma formulação negativa”, restando difícil afirmar “satisfatoriamente, qual seja a

função social de qualquer indivíduo ou organização, traçando-se-lhes exaustivamente o seu agir, ou simplesmente se

enunciando princípios, por mais numerosos e genéricos que sejam”. E segue: “Enquanto liberdade, poder de atuar

sobre as coisas e sobre outros homens, o homem não tem limites intrínsecos, salvo os naturais”. Quanto a limitar a

liberdade, “o poder em que ela se traduz, é torná-la função, vinculá-la a determinados objetivos”. E assim, de

relevantíssima importância para o presente estudo, “definir a função social de uma função pública é, em verdade,

traçar-lhe o espaço que, no universo do interesse coletivo, lhe é particularmente reservado. Muito mais delimitação

que definição”.

Adentrando às searas da função social do processo, propriamente dita, indaga Passos de qual processo se

cuida... “A resposta esclarecedora é a de que apenas trataremos do processo de produção do direito, particularmente

daquele processo de produção do direito que oferece como produto uma decisão judicial”. Atingindo à diferenciação

entre as funções precípuas dos Poderes da República, afirma:
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Fundamental para nossa reflexão atentarmos para o fato de que a
convivência humana não se dá em termos de uma "ordem" predeterminada
e necessária, antes se revelando, também ela, como algo construído pelo
homem, fruto, em sua dimensão mais significativa, de deliberações
humanas, motivadas por uma complexa gama de interesses, insuscetíveis
de serem colocadas geneticamente como disciplinados pelo Direito, mas
apenas suscetíveis de se inserirem em seu espaço regulador em termos de
conseqüências, na medida em que configurarem um conflito irresolvido
socialmente. Isso nos autoriza a concluir que o Direito não está na matriz
do comportamento humano, pelo que ele é apenas um espaço da ética,
não a própria ética, que o ultrapassa e inclui. Assim sendo, ao Direito não
cabe a função de informar e conformar o comportamento humano, em sua
dimensão social, sim e exclusivamente a função de solucionar os conflitos
que decorram dessa convivência e escapem à composição pelos próprios
interessados. Essa função ele a cumpre de dois modos ; colocando
expectativas compartilháveis, que permitam um mínimo de previsibilidade
de como serão compostos os conflitos que vierem a se instaurar na
convivência social (o denominado direito material) e definindo o modo pelo
qual os interessados e os agentes públicos devem atuar para solução dos
conflitos de interesses não compostos ou insuscetíveis de ser compostos
pelos próprios interessados (o denominado direito processual). Nessa
perspectiva, distinguiu-se o processo legislativo do processo jurisdicional,
delimitada a função de cada qual deles no espaço amplo da disciplina da
solução dos conflitos, específica do Direito.

 

Eis aí está mais do que demonstrada, pelo jurista e mestre baiano, a evidente conexão temática com os

movimentos de ativismo judicial.

            Veja-se, ainda, na dicção de Eduardo Cambi (2009, p. 168), que o Processo Civil deve ter uma nova

interpretação, mais voltada para o social:

 

Assim, o estudioso do processo civil não pode tomar como objetivo
exclusivo de suas análises e de suas pesquisas apenas as regras
processuais, consideradas, apenas, como uma parcela do sistema jurídico.
Os dispositivos processuais devem ser compreendidos à luz da realidade
social para as quais foram predispostos, o que impõe aos processualistas e
aos operadores jurídicos deixar de lado a pureza e a cientificidade de sua
disciplina para se ocupar dos problemas da administração da justiça. Essas
questões tocam diretamente o processo civil, devendo ser estudadas pelos
juristas e não apenas pelos políticos, sociólogos e filósofos do Direito.
Entretanto, a maioria dos nossos Manuais de Processo Civil trata apenas
de uma abordagem estritamente dogmática (tecno-jurídica) dos institutos
processuais, deixando-os de contextualizá-los com a realidade social em
que são aplicados, o que levam muitas vezes a caírem no equívoco de
calcarem a ciência processual em conceitos que, não raro, encontram
respaldo na dinâmica da vida. Essa visão estreita incorre, fechando no
hernetismo técnico-jurídico das regras processuais, em um grave equívoco,
uma vez que o processo, como todo fenômeno jurídico, antes de assim
ser, é um fenômeno social, que serve como um instrumento ou um meio
(não como um fim) para realização da justiça, que é um valor
eminentemente social.

 

                Conclui o autor, portanto, que deve o magistrado sair do contexto hermético em que se encontra o atual

processo civil para, como aplicador do direito, buscar meios de se atingir a o objetivo social do processo.
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            Nesse contexto, poderia o ativismo judicial ser um meio de busca à plena função social do processo?

 
 

3 O ATIVISMO JUDICIAL ATENDE À FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO?

 

            De acordo com Ronald Dworkin (1999, p. 271-272), “o direito como integridade nega que as manifestações do

direito sejam relatos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do

pragmatismo jurídico, voltados para o futuro”. Na justa sequencia, complementa o autor:

Insiste em que as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por
esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado
quanto para o futuro; interpretam a prática jurídica contemporânea como
uma política em processo de desenvolvimento. Assim, o direito como
integridade rejeita, por considerar inútil, a questão de se os juízes
descobrem ou inventam o direito; sugere que só entendemos o raciocínio
jurídico tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma
delas.
Integridade e interpretação
O princípio judiciário de integridade instrui os juízes a identificar direitos e
deveres legais, até onde for possível, a partir do pressuposto de que foram
todos criados por um único autor – a comunidade personificada –,
expressando uma concepção coerente da justiça e equidade. (...) O direito
como integridade é, portanto, mais inflexivelmente interpretativo do que o
convencionalismo ou o pragmatismo. Essas últimas teorias se oferecem
como interpretações. São concepções de direito que pretendem mostrar
nossas práticas jurídicas sob sua melhor luz, e recomendam, em suas
conclusões pós-interpretativas, estilos ou programas diferentes de
deliberação judicial. Mas os programas que recomendam não são, em si,
programas de interpretação; não pedem aos juízes encarregados da
decisão de casos difíceis que façam novos exames, essencialmente
interpretativos, da doutrina jurídica. O convencionalismo exige que os juízes
estudem os repertórios jurídicos e os registros parlamentares para descobrir
que decisões foram tomadas pelas instituições às quais convencionalmente
se atribui poder legislativo.

 

            E continua Dworkin (1999, p. 272-273):

 
É evidente que vão surgir problemas interpretativos ao longo desse
processo: por exemplo, pode ser necessário interpretar um texto para
decidir que lei nossas convenções jurídicas constroem a partir dele. Uma
vez, porem, que um juiz tenha aceito o convencionalismo como guia, não
terá novas ocasiões de interpretar o registro legislativo como um todo, ao
tomar decisões sobre casos específicos. O pragmatismo exige que juízes
pensem de modo instrumental sobre as melhores regras para o futuro. Esse
exercício pode pedir a interpretação de alguma coisa que extrapola a
matéria jurídica: um pragmático utilitarista talvez precise preocupar-se com
a melhor maneira de entender a idéia de bem-estar comunitário, por
exemplo. Uma vez mais, porem, um juiz que aceite o pragmatismo não
mais poderá interpretar a prática jurídica em sua totalidade.
O direito como integridade é diferente: é tanto o produto da interpretação
abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração. O programa
que apresenta aos juízes que decidem casos difíceis é essencialmente, não
apenas contigentemente, interpretativo; o direito como integridade pede-
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lhes que continuem interpretando o mesmo material que ele próprio afirma
ter interpretado com sucesso. Oferece-se como a continuidade – e como
origem – das interpretações mais detalhadas que recomenda.

 

            O artigo 3º da Constituição Federal tem por finalidade elencar os objetivos fundamentais da República, dentre

os quais se destaca aquele citado no inciso I, que visa a construir uma sociedade livre, justa e solidária, em pleno

atendimento da ideologia preambular do Estado Democrático, neste contrato social constituído, que se afirma:

 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

 

            Uma sociedade livre implica, dentre outros, em assegurar ao cidadão o direito à propriedade, a inviolabilidade

de seu domicílio, a liberdade de manifestação de pensamento, o direito de culto, de eleger seus representantes, mas,

acima de tudo, assegurar a este mesmo cidadão o direito de se amparar no Judiciário quando houver violação desses

direitos.

Uma sociedade justa, por sua vez, é aquela que busca a igualdade entre seus cidadãos, garante-lhes o acesso

à educação, à saúde, à alimentação, uma melhor distribuição da renda, mas também o pleno acesso à justiça, a fim de

igualar eventuais discrepâncias e assegurar o cumprimento dos deveres do Estado.

            Já a solidariedade referida não é só aquela sinônimo de filantropia, que vem a lume quando se estende a

mãos aos desvalidos, mas também se importar, motivar-se e movimentar-se para evitar o predomínio das iniqüidades

e mazela sociais, do oportunismo, da corrupção, da lesão aos direitos de todo e qualquer cidadão, em um verdadeiro

comportamento proativo, dando voz e efetividade aos princípios e valores constitucionais, notadamente ao valor-

fundamente da Dignidade da Pessoa Humana, conforme já citada doutrina, de Parodi, Nalin e de Popp, em linhas

consignadas no primeiro capítulo. 

            Mas qual seria o papel da função social do processo, nesse contexto? É justamente assegurar que toda essa

pretensão jurídico-ideológica seja cumprida, ou seja, que o processo se converta em instrumento que possibilite ao

cidadão buscar e conquistar – para si e para todos –, uma sociedade livre, justa e solidária.

            Então, é de se indagar: o atendimento da função social do processo não seria justamente o objetivo do

ativismo judicial? De fato, a resposta parece ser positiva, desde que atenda às normas constitucionais e não haja

violação do princípio da independência dos poderes.

            Eduardo Cambi (2009, p. 179-180) faz uma pontual observação acerca da acertada forma de se atender a

função social do processo por meio do ativismo judicial:

 
A necessidade desse ativismo judiciário também se faz presente para dar
efetividade aos direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição
Federal, o qual abrange a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, à proteção à maternidade e à
infância, além da assistência aos desamparados. Tais direitos fundamentais
são característicos do Estado de Bem Estar Social, o qual se difere
radicalmente o Estado Liberal, porque, enquanto este se contentava em
impor prestações negativas ao Estado, aquele determina a imposição de
prestações positivas, no campo dos direitos sociais. Nas hipóteses de
negação de prestação dos serviços sociais básicos, tem-se admitido que o
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Judiciário atue, ainda que isto implique uma decisão sobre a aplicação de
recursos públicos. Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário, por exemplo,
assegurar a paciente com HIV/AIDS o fornecimento gratuito de
medicamentos, por ser dever do Poder Público dar efetividade ao direito
público à saúde, contido no artigo 196 da CF e regulamentado na Lei
9.313/96, sob pena de grave comportamento inconstitucional. Do mesmo
modo, o Superior Tribunal de Justiça assegurou a paciente o direito a
receber auxílio financeiro do Poder Público para prosseguir tratamento
médico em Cuba, por ser portador de retinose pigmentar, doença que
ataca a retina e diminui progressivamente o campo de visão até a cegueira
completa, sendo recomendável, pelos médicos brasileiros, tratamento na
clínica Camilo Cienfuegos, sediada em Havana, por seu o único centro
mundial em que os estudos para o tratamento desta doença se encontram
mais adiantados. Essas situações são compatíveis com a Constituição
Federal brasileira que impõe um modelo de Estado Social intervencionista,
cujos objetivos fundamentais estão no seu artigo 3º, destacando-se, entre
outros, o inciso I, o qual proclama a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária. Esses vetores político-jurídicos, contidos na Lei
Fundamental brasileira, diante da ausência de implementação das
condições mínimas do Estado do Bem Estar Social, não retiram da
Constituição de 1988 o seu caráter dirigente e compromissório. Com efeito,
a Constituição dirigente, no Brasil, não morreu, uma vez que as promessas
do Estado de Bem Estar Social ainda não se cumpriram em nosso país.
 
 

            Porém, as decisões judiciais, mesmo baseadas em ativismo, muitas vezes restam maculadas pelo desequilíbrio

jurídico, técnico e financeiro, que há entre as partes que litigam em determinado processo, impendendo a uma espécie

de resultado “falso-positivo”, artificialmente induzido pela melhor condição financeira e de assistência jurídica da parte

economicamente hipersuficiente, o que lhe confere melhores condições de defesa e de instrução processual, tantas

vezes “maquiando” a verdade real.

            Muito embora tenha o magistrado o dever de se manter isento e imparcial ao solucionar uma lide, o que se

percebe, nesses casos, é o predomínio do poder econômico sobre o direito invocado por meio do processo, não por

interesses escusos do juiz, mas simplesmente pela cortina de fumaça deliberadamente lançada sobre o juízo.

            O que muitas vezes predomina no processo, infelizmente, é a igualdade formal, em detrimento da igualdade

em abstrato. Nesse sentido, se destacam os ensinamentos de Barbosa Moreira (1989, p. 67)[7]:

 
Sin enbargo, la experiência histórica enseña cuan ilusoria suele mostrarse la
solemne proclamación de la igualdad in abstract. Es hoy en día una verdad
de Perogullo la distinción entre la igualdad de derechos y deberes
otorgados por los textos legales a los miembros de la comunidad, y la
igualdad material, que tiene en cuenta las condiciones concretas bajo las
cuales, hic et nunc, se ejercen los derechos y se cumplen los deveres. En
muchas leyes modernas, el designio de promover la igualdad material se
sirve exactamente de derogaciones impuestas a la igualdad formal. Ello es
evidente en algunas normas notoriamente destinadas a proteger ciertos
interesses de personas que, a raiz de su inferior posicón económica o
social, corren el riesgo de sufrir um tratamiento injusto (obreros, inquilinos
etc).

 

            Assim, na lúcida visão de Barbosa Moreira, aqueles que não possuem as mesmas condições econômicas,

políticas, sociais e culturais, não podem litigar em pé de igualdade, havendo discrepância no deslinde processual,
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independente do ativismo ou da auto-contenção do Judiciário.

            Uma parte economicamente inferior à outra não teria a mesma qualidade técnica no atendimento de seu

litígio, ou ainda, seria irremediavelmente lesionada pela demora processual, enquanto a outra parte, economicamente

prevalente, se vale de todo e qualquer meio processual ao seu alcance, para prorrogar a demanda. De igual sorte,

aquela parte que tiver maior expressão política e social tende a receber melhor tratamento – desde o balcão da

serventia – do que o simples cidadão.

            A busca dessa equalização também deve ser uma das metas concretivas da função social do processo, ou

seja, dotar o Judiciário de meios que possam garantir à parte a exata medida de sua pretensão, disponibilizando-lhe

todos os direitos ou maneiras de comprovar sua tese.

            Não pode o juiz ficar inerte ante uma situação na qual a parte, desprovida do devido aparelhamento técnico

judicial, venha a ter seu pleito comprometido ou corrompido pela força política e econômica da parte contrária.

            Um exemplo reside na produção de uma determinada prova técnica ou científica, que exija a análise de fatos

além dos conhecimentos jurídicos, quando se faz necessária a nomeação de um perito, onde ambas as partes

estivessem amparadas por assistentes técnicos, que lhes dotassem de meios para interpretar determinadas linguagens

utilizadas pelo perito judicial.

            Nesse contexto, poderia haver discrepância, pois a parte litigante, não raras vezes, sequer tem condições de

arcar com as custas periciais, que dirá pagar além disso um assistente técnico pra lhe assessorar. No caso, a parte

economicamente privilegiada estaria resguardada por seu poderio econômico, contratando talvez perito tecnicamente

melhor que o judicial, capaz de conduzir o laudo a ser produzido a seu favor.

            Assim, ao se basear unicamente na igualdade formal, o juiz simplesmente analisaria o laudo e, muito embora

lhe seja facultado adotar ou não o laudo (artigo 436, CPC), fatalmente favoreceria à parte que melhor foi instruída na

formação da prova. Poderia, porém, ao constatar a violação da igualdade processual, solicitar melhores

esclarecimentos ou, até mesmo, nomear um assistente técnico para a parte, como forma de equalizar a constituição

da prova.

            Não se trata aqui da formação de uma nova regra processual, mas sim da simples aplicação do princípio da

isonomia na sua exata concepção, ou seja, igualar os iguais e desigualar os desiguais, em um nítido exemplo de

ativismo judicial na busca da função social do processo.

            Existem outras formas de se buscar a igualdade das partes, assim como outros exemplos de desigualdade

processual, mas o que importa é que para se atender a uma finalidade social, deve o processo dotar as partes de uma

igualdade material.

Desta forma, o ativismo judicial pode consistir em um meio de se atender à igualdade material, conferindo-lhe

efetividade, produzindo-se decisões que não estarão livres de dar margem à polêmica, porém, que em seu escopo

visam a atender melhor à sua finalidade social, que é a de assegurar o uma justiça equânime, imparcial e focada no

bem estar social.

            A exemplo disso, considerando a ausência de um sistema integrado que demonstre a existência de ação

pendente contra proprietário de imóvel que o aliena no curso de processo, o Superior Tribunal de Justiça deu nova

interpretação à questão de alienação de bem imóvel em fraude à execução, conforme se lê na seguinte ementa:

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185, CTN. PENHORA DE BEM
ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
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1. A fraude à execução inocorre quando a alienação do bem opera-se antes
de ajuizada a execução fiscal e, a fortiori, precedentemente à penhora.
Precedentes da Corte. (REsp 211118/MG, DJ 16.11.2004; REsp 811898/CE,
DJ 15.10.2006; AgRg no Ag 480706/MG, 26.09.2006, DJ 26.10.2006).
2. A novel exigência do registro da penhora, muito embora não produza
efeitos infirmadores da regra prior in tempore prior in jure, exsurgiu com o
escopo de conferir à mesma efeitos erga omnes para o fim de caracterizar
a fraude à execução.
3. Aquele que não adquire do penhorado não fica sujeito à fraude in re
ipsa, senão pelo conhecimento erga omnes produzido pelo registro da
penhora. Sobre o tema, sustentamos: "Hodiernamente, a lei exige o
registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa
à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da
constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de
pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional
concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação
posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma
exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a
execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à
insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art.
593 do CPC.
A referida exegese esbarraria na inequívoca ratio legis que exsurgiu com o
nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais
afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É
preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da
penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que
de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus." (Curso de Direito
Processual Civil, Luiz Fux, 2ª Ed., pp.
1298/1299).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1225829/PR, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 11/05/2010, DJe 24/05/2010)
 

            Aqui, a regra formal que deveria ser observada é a que dispõe o artigo 593 inciso II[8], que prevê tratar-se

de hipótese de fraude à execução, porém, contemporizando essa previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça

certamente compreendeu que o terceiro de boa-fé não tem meios de conhecer toda e qualquer espécie de processos

que pendem sobre o proprietário alienante em todo o território nacional, inserindo a regra de que a hipótese legal só é

válida se na matrícula do imóvel estiver registrada a penhora.

            Dessa forma, o ativismo judicial vem dotar o magistrado de meios de atender à função social do processo,

quer seja pela análise fático-probatória, de maneira a equilibrar as partes, ou interpretar a legislação infraconstitucional

segundo os princípios insculpidos no artigo 3º, inciso I, da Carta Magna.

CONCLUSÃO

 

Conjugando o princípio da função social do processo com o ativismo judicial, percebe-se que o magistrado

recebe verdadeiro instrumento proativo, com capacidade efetiva de concretizar a função social do processo civil e, via

de conseqüência, concretizando a efetividade das garantias fundamentais constitucionais.

            O juiz já pode optar – e assim desejável é que proceda – por não mais ficar adstrito ao formalismo da norma,
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podendo – e devendo, crêem os autores – adentrar ao conteúdo material, perseguindo o objetivo, a finalidade do

dispositivo de lei, dando corpo à sua decisão, de forma a contemplar o intuito primordial do legislador.

            A norma não mais se apresenta imutável, ela sofre alterações, seja na sua interpretação, na sua aplicação, ou

ainda, em sua adequação ao conteúdo principiológico constitucional.

            A função social do processo também se constrói por meio do ativismo judicial, desde que este não se furte aos

princípios constitucionais que devem lhe dar sustentação.

            Portanto, não só é possível como também é finalidade do ativismo judicial buscar a função social do processo,

e ainda dando pacífico atendimento à legitimidade democrática.
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DA SEPARAÇÃO E DO DIVÓRCIO CONSENSUAL NA VIA EXTRAJUDICIAL

OF THE SEPARATION AND OF THE CONSENSUAL DIVORCE IN THE EXTRAJUDICIAL WAY

JosÉ Paszczuk

RESUMO

RESUMO: O presente trabalho pretende demonstrar as inovações trazidas pela Lei 11.441/2007,
relacionadas à separação e o divórcio consensual que poderá ser feito pela via extrajudicial
(administrativa) de forma mais célebre, ilustrando se existe a possibilidade de nessa via haver a
conversão da separação em divórcio. Pretende ainda demonstrar a diferença dos institutos da
via judicial e extrajudicial. Evidenciando as novidades da Lei em referência, bem como os
estudos dos aspectos procedimentais do feito, o que vem ocasionando muitas dúvidas e
controvérsias para aos aplicadores do direito, objetivando chegar a uma conclusão plausível,
tentando assim solucionar essas dúvidas, utilizando doutrinas conjuntamente com a Nova Lei e o
provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por fim analisar a possibilidade de executar o
acordo administrativo na espera judicial. 

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: Judicial; Extrajudicial; Separação; Divórcio;
Escritura.

ABSTRACT

ABSTRACT: This article discusses the innovations introduced by Law 11441/2007, related to
separation and divorce agreement that can be done by non-judicial way (administrative) in a
more notable way, illustrating if there is a possibility in this way to have a conversation of
separation in the divorce. It also aims to demonstrate the difference of the institutes of the
courts. Showing the news of the Law in question, as well as the procedural aspects of the
studies, done, what has caused many doubts and controversies for the executors of the law,
aiming to reach a plausible conclusion, trying to resolve these questions, using doctrines
together with the New Law and the provision of the Court of Justice of São Paulo. Ultimately
analyzing the possibility of executing the administrative agreement in the judiciary waiting. 

KEYWORDS: KEYWORDS: Judicial; Extrajudicial; Separation; Divorce; Scripture.

INTRODUÇÃO
Como o advento da Lei 11.441/2007, foi facilitar o acesso à Justiça, visando desburocratizar a

Justiça Brasileira, possibilitando a realização da pretensão do jurisdicionado por intermédio do serviço
extrajudicial, em se tratando de separação e divórcio.

Por meio deste estudo, tentar-se-á estabelecer diretrizes para a aplicação da via extrajudicial,
suprindo as dúvidas existentes diante de algumas omissões do legislador.

Sendo assim, este trabalho primeiramente demonstrará a necessidade de uma via menos
burocrática e mais rápida, a evolução histórica bem como a própria reforma incidida com a lei em
referência.

Depois de sanado estes aspectos, o estudo se sucederá sobre a via judicial e a via extrajudicial,
demonstrando a separação e o divórcio em cada uma das vias com sua noção, conceito e procedimentos.

Na via judicial, será tratado da separação consensual e da separação litigiosa, bem como do
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divórcio consensual e litigioso, sendo abordado dentro o divórcio direito e indireto.
Dando enfoque na nova lei onde houve uma alteração a forma procedimental para a realização de

separação e divórcio, deixando mais simples e rápida a formulação de acordos, feita pela via
administrativa, por meio de escritura pública, será analisado apenas a separação e divórcio consensual, por
apenas estes serem passíveis de ocorrer na via extrajudicial.

A nova lei surgiu como um avanço para a nossa sociedade, medida que visa facilitar a vida da
pessoa humana na sua vida em sociedade, sendo que este trabalho tem como escopo demonstrar sua
aplicabilidade e vantagens, na atualidade.

 

 
 

 

 

 

 

 

1 PROBLEMATIZAÇÃO

Para que a implantação da Lei nº. 11.441/07 surta os efeitos necessários, existe a necessidade de a
população tenha credibilidade a essa nova iniciativa, do legislador e que o trabalho do notário, goza de fé
pública e que isso resultará em melhor prestação de serviços públicos.

Só assim haverá mudança quantitativa, pois a utilização da via extrajudicial como trataremos
melhor ao decorrer do trabalho, trata-se de uma escolha dos nubentes.

Dessa forma, tanto para entendermos as diretrizes da inovação, como para que a mesma alcance o
objetivo almejado pelo legislador, terá primeiramente que as pessoas necessitadas de uma separação e
divórcio confiem nesta via e assim solucionando mais rapidamente seu litígio, permitindo uma maior
celeridade no âmbito do Poder Judiciário.

 

2 SEPARAÇÃO COMO FATOR DE DISSOLUÇÃO DE VIDA EM COMUM
O nosso ordenamento jurídico prevê o casamento entre heterossexuais, sendo assim na ausência

de afinidades e como conseqüência a necessidade de desvinculação ocorre à dissolução da sociedade
conjugal, por intermédio da separação judicial, que está previsto, no art. 1.571[1], Inc.III, do Código Civil
e a dissolução judicial do casamento, previsto no mesmo dispositivo, no Inc. IV.

Na via judicial, tanto pode ser feita a separação judicial consensual como a litigiosa, o mesmo
acontecendo com o divórcio, que pode ser processado tanto na via consensual como na via litigiosa.

Mas o nosso ordenamento jurídico, também prevê a dissolução da sociedade conjugal, por

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1724



intermédio da separação extrajudicial, prevista na Lei nº.11.441/2007, nesta via, há restrições de modo,
que em havendo filhos menores ou incapazes, fica vedado tramitar esses procedimentos por essa via.

Trataremos de forma específica cada modalidade transcrita acima, no objetivo de obtermos
melhor entendimento da essência de cada, bem como sua possibilidade, exigência, peculiaridades e
vantagens de cada caso, logo após trazermos de forma breve os aspectos históricos da separação e do
divórcio.

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

O direito é um reflexo da época, e por isso se faz necessário, para a compreensão dos dispositivos
expostos pelo nosso ordenamento em dado momento, que façamos uma breve retrospectiva da história, no
que diz respeito a temática analisada.

No Direito Canônico, a separação poderia ser perfeita, quando após a separação o cônjuge
pudesse casar novamente, e a imperfeita “a separação ao apartarem-se esposos legítimos a fim de romper
somente a vida em comum ou a sociedade familiar, sem nenhuma quebra do vínculo.” [2]

O “Codex Iuris Canonici” de 1917, admitia as seguintes espécies: 1- mediante solene profissão
religiosa; 2- graças à dispensa Pontifícia; 3-através do Privilegio Paulino; 4- Privilégio Petrino; 5- pela
superveniência de morte natural da pessoa física.

Com o advento do “Codex Iuris Canonici” de 1983 admiti três modalidades, conforme de Rafael
Llano Cifuentes pronuncia: a “1º) no falecimento de um dos cônjuges”[3];

Trazendo mais adiante as hipóteses:
 

2º) quando o matrimonio é ratificado (é sacramento) e não foi consumado. Este pode ser dissolvido, em
alguns casos pelo Romano Pontífice de acordo com o c. 1142;
3º) quando falta a sacramentalidade – seja consumado ou não – por se tratar de não batizados em favor
da fé que professar o cônjuge convertido (privilegio paulino – c. 1143 – 1150).[4]
 

Assim como no Direito Canônico, o Código Civil 1916, o casamento válido só se desfazia pela morte de um dos

cônjuges, por mais prolongada que fosse a ausência, o cônjuge do ausente não poderia contrair novas núpcias. O atual Código

inovou essa matéria, possibilitando assim o término do matrimônio, rompendo o vínculo do casamento, com a ausência, como

estabelece o art. 1.571.[5]
O Direito Canônico trás a separação consensual como modalidade de separação imperfeita

conjugal por mútuo acordo.
Embora tenha as modalidades acima previstas como forma de dissolução matrimonial, “é certo

que a Igreja desde logo reagiu contra a dissolubilidade do vínculo, tomando como ponto de partida a
parábola de Cristo (‘Não separe o homem o que Deus uniu’).”[6]

A Constituição Federal Brasileira permite por anuência:
 
Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção do Estado.
§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de
um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.[7]
 

Ilustremos com os dizeres de Romualdo Batistas dos Santos:
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O casamento civil só foi instituído no Brasil a partir da Lei do Matrimônio, de 1890, ao mesmo tempo
em que foi admitida uma espécie de divórcio, cujos efeitos eram limitados. Quase um século se passou
até o advento da Lei do Divórcio, de 1977, quando o divórcio pleno foi finalmente admitido. No
entanto, considerando que o desfazimento de uma família era – e ainda é – algo muito grave, o
divórcio deveria ser necessariamente judicial.[8]

 

Neste aspecto pertinente são as palavras de José Sebastião de Oliveira:

 

Confirma a Constituição Federal a evolução social de aceitar a dissolubilidade do vínculo matrimonial.
Este princípio prestigia outro princípio, o da liberdade dos membros da família, para se manterem ou se
desunirem, conforme haja ou não afetividade entre eles.[9]

 

Nem sempre foi assim, “o Brasil, em posição singular, havia erigido, a partir da Constituição de 1934 (art. 144), a

indissolubilidade do vinculo à condição de preceito constitucional.”[10] E assim repetiu-se a Carta Magna de 1937; 1946 e 1967.

 Bem como no “antigo Código Civil Brasileiro admitia como entidade familiar somente àquela constituída por meio do casamento

civil indissolúvel, que era a única merecedora da proteção estatal.”[11]
Yussef Said Cahali pronuncia dizendo que introduziu a possibilidade do divórcio “com a Carta

outorgada pelos chefes militares (EC n. 1/69), qualquer projeto de divórcio somente seria possível com a
aprovação de emenda constitucional por dois terços de senadores (44) e de deputados (207)”.[12]

A Constituição Federal Brasileira de 1988 como protetora da liberdade do indivíduo reduziu para
dois anos o prazo para ocorrer o divórcio direto, que antes era de cinco anos da separação de fato,
vislumbra dizer que o divórcio indireto era pleiteado somente após transcorrido o lapso de três anos, hoje o
lapso é apenas de um ano.

A Lei do Divórcio (nº 6.515/1977) disciplina a matéria de forma esmiuçada. “Nos termos da Lei
do Divórcio, a separação judicial substituiu o desquite. A separação judicial põe fim à sociedade conjugal,
ao passo que o divórcio dissolve o próprio vínculo matrimonial.”[13]

Yussef Said Cahali sustenta esta distinção levando em conta o divórcio e divórcio vincular:
Assim, uma designa a simples separação de corpos (divortium quoad thorum et mensam), que não
dissolve o vínculo e portanto impede que novas núpcias sejam contraídas. Outra indica o divórcio
vincular, absoluto, que dissolve o matrimônio e abre possibilidade para um novo casamento.[14]

 

O Código Civil de 2002 trouxe inovações à matéria, o Juiz pode conforme preceitua o art. 1.573[15] em seu parágrafo

único considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum, além dos incisos, ou seja, adultério;

tentativa de morte; sevícia ou injúria grave; abandono voluntário do lar conjugal; durante um ano contínuo; condenação por crime

infamante e conduta desonrosa, não sendo este rol exaustivo por força do disposto no parágrafo único.

O divórcio pode ser obtido indiretamente por meio da conversão da separação e da medida cautelar, bem como de forma

direta, após a separação de fato de no mínimo dois anos.

“Outra inovação trazida pelo Código Civil é que o divórcio por conversão pode ter como
fundamento não apenas a prévia separação judicial. Mas agora também a separação de corpos concedida
em medida cautelar.” [16]
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Com advento da Lei nº.11.441/2007, tem-se admitido a separação e o divórcio consensual pela
escritura pública, modalidade que “o primeiro passo para limitar o intervencionismo do Estado nos
vínculos afetivos é a possibilidade de a separação e o divórcio consensual serem feitos por meio de
escritura pública no tabelionato (CPC 1.124-A)”.[17]

Contudo podemos notar que a cada dia o direito familiar evolui algum ponto positivo, pois existe
a real necessidade de se separar e divorciar as pessoas que não estão vivendo de forma eficaz e felizes.
Sendo a Lei nº.11.441/2007 mais uma tentativa para evoluir o direito familiar, facilitando e amparando os
cônjuges que desejam se desvincular de sua relação familiar.

3 DISTINÇÃO ENTRE VIA JUDICIAL  E  VIA EXTRAJUDICIAL
Para a melhor compreensão da separação e do divórcio pela via extrajudicial, pertinente, nos faz a

distinção da via judicial da extrajudicial.
Via judicial é quando utilizamos do Poder Judiciário para solucionarmos nossos conflitos

particulares, ou seja, possui a presença da justiça de forma efetiva na resolução do litígio. Sendo assim,
transcrevemos as palavras do dicionário jurídico, Plácido e Silva:

 
JUDICIAL. Derivado do latim judicialis é empregado comumente para indicar ou exprimir todos os
atos ou todas as coisas, que se fazem em juízo ou segundo a autoridade do juiz, e que pertencem à
justiça.
Opõe-se, desse modo, a extrajudicial, que é o que se faz fora de juízo e sem assistência ou autoridade
do juiz.
É o judicial tido em sentido equivalente a judiciário, quando empregado como adjetivo.
Judicial ou Judiciário, assim, têm análogo sentido.[18]

 
 A via extrajudicial é utilizada para resolver conflitos particulares, sem a participação do Poder

Judiciário.
Utilizemos o mesmo dicionário para conceituar:

 
EXTRAJUDICIAL. É a locução empregada para designar atos, que se fazem ou se processa fora do
juízo, isto é, sem a presença ou presidência do juiz.
São atos que coram judice pro Tribunali sedente, ou são praticados no Tribunali sedente, ou não são
praticados no processo judicial. Extra judicium.
E, assim, se opõe ao judicial.
Na terminologia do mandado, extrajudicial indica o mandato que é dado e passado para negócio
ordinário, fora da ação judicial. É o mandato comum ou ad negocia, em distinção ao mandato ad
judicia.[19]

 
Como exemplo da via extrajudicial devemos citar a obrigatória Comissão de Conciliação Prévia

que busca “desobstruir a jurisdição estatal, com a criação de métodos alternativos para a solução de
conflitos, como também é o caso da mediação e dos tribunais de portas múltiplas.” [20]

Sendo que além de aliviar os tribunais tais modalidades extrajudiciais afastam a participação do
Estado nas relações privadas.

Assim, salutar comparação deve ser traçada com o Direito do Trabalho, onde não obstante haverá
interesse do Estado em proteger os interesses dos trabalhadores, por conta da incidência do princípio
protetivo, criaram-se as já mencionadas Comissões de Conciliação Prévia, que buscam a conciliação
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inicial e extrajudicial das partes, como pressuposto para o ajuizamento da reclamação trabalhista. O
tribunal Superior do Trabalho, em freqüentes e recentes decisões,[21] tem reconhecido a
constitucionalidade esta exigência e a ausência de interesses de agir/falta de pressuposto processual,
para os casos de não submissão Às Comissões referidas. Aliás, situação análoga é enfrentada quando à
exigência trazida pelo art. 114 da CF, sobre o exaurimento da negociação direta antes do ajuizamento
do dissídio coletivo.[22]

 
Após este entendimento que a Câmara de Conciliação Previa é obrigatória no direito trabalhista

antes de adentrar na esfera judicial, pertinente é pensarmos se com o advento da Lei Nº.11.441/2007 trás
esta obrigatoriedade para os cônjuges.

Várias posições estão sendo tomadas pelos doutrinadores, neste aspecto vejamos algumas opiniões
relevantes:

 

A dita norma visou apenas a abrir uma possibilidade para que os que quisessem realizar as separações,
divórcios, partilhas e inventários consensuais, desde que preenchidos os requisitos legais, pudessem
usufruir de uma segunda via, no caso, a extrajudicial, que lhes garantissem a mesma segurança
jurídica alcançada no Poder Judiciário, mas com menor espaço de tempo e de forma mais simples que
a judicial.[23]

 

Diante disso entende-se que pela visão de Frederico Oliveira Freitas trouxe à nova lei a
possibilidade e não a obrigatoriedade da utilização da via extrajudicial antes da judicial. Esse mesmo
entendimento é trazido por Humberto Theodoro Júnior ao analisar a Lei nº. 11.441 afirma:

 

Permite a desjudicialização da prática dos negócios jurídicos, nas duas situações em foco, desde que
realizados entre agentes capazes, e se atenda às outras exigências que enuncia. Os dispositivos
reguladores dos procedimentos de jurisdição voluntária aplicáveis a espécies não foram revogados.
Apenas foram acrescidos de nova disposições legais para permitir, a par da jurisdição voluntária, o
uso das vias notarias em determinadas circunstâncias.[24]

 

Ressaltamos as palavras de Luis Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e Medina:
“Segundo pensamos, a realização da separação e do divórcio consensual por esta via é opção dos
interessados (já que a norma utiliza o termo “poderão”) [25]

Ezequiel Moraes analisa o feito da seguinte forma:
 

Anota-se que não houve ab-rogação dos dispositivos do CPC inerentes à separação judicial voluntária.
Então, partindo dessa premissa, não se pode concluir que o simples advento da norma que possibilita
atuação na esfera administrativa provoque a extinção dos respectivos meios judiciais – antes,
unicamente, disponíveis. Certo é que a novel lei, sem excluir a opção pelo Judiciário, contribuirá para
desobstruí-los e liberará caminhos para uma atuação mais célebre deste em outras contendas.[26]

 

Esse mesmo autor faz uma análise ao Projeto de Lei da Câmara 4.725/2004, Divórcio e Inventário
Consensuais, Autor: Poder executivo; Projeto de Lei da Câmara 731/2003 separação e divórcio por mútuo
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consentimento, Autor: Dep. Léo Alcântara; Emendas Apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara
4.725/2004. Chegando a seguinte conclusão:

 

Por fim, a razão e o espírito da Lei nº.11.441/2007, em comunhão com a vontade do legislador,
apontam, desde os primeiros rabiscos e projetos na Câmara dos Deputados, desde o projeto do Senado
até a sanção pelo Presidente da República, para a facultatividade do procedimento extrajudicial de
separação e divórcio. [27]

 

Maria Berenice Dias analisa pelo pressuposto que o legislador foi claro pois é uma faculdade,
porém  recorrer-se ao judiciário poderia ser considerados carecedores da ação:

Pela forma que está redigido o nosso dispositivo legal (CPC 1.124-A), o procedimento extrajudicial é
facultativo, não podendo o juiz recusar-se a homologar o pedido feito em sede judicial, quer porque a
lei fala em “poderão ser realizados por escritura pública”, quer porque existe a garantia constitucional
da inafastabilidade da jurisdição (CF 5º XXXV). Esta é a posição dominante. Porém, não há como
deixar de reconhecer que falta interesse de agir a quem pretende a separação e o divórcio pela via
judicial, pois todos os efeitos pretendidos podem ser obtidos extrajudicialmente. Assim, os autores são
carecedores da ação, o que dá ensejo à extinção do processo (CPC 267 VI).[28]

 

Complementares são as palavras de André Franco:

 

Deste modo, havendo ajuizamento de medida consensual que busca a separação, divórcio, ou
conversão daquela neste, não deverá o Magistrado conceder a prestação jurisdicional homologatória,
pois que, diante da total ausência de litígio e considerando, ainda, a evidente dispensabilidade da
intervenção Estatal, deverá ser reconhecida a carência de ação por falta de interesse de agir.[29]

 

De forma contrária deve ser levado em consideração o príncipio da Legalidade, considerando que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, “não se pode julgar
carecedor de ação a pessoa que se dirige ao juiz para solucionar uma lide, ainda que esta se apresente em
forma de acordo”.[30]

O judiciário por estar abarrotado de processos, conveniente adotarem a via administrativa. Paulo
Henrique da Fonseca decorre um pouco sobre as precariedades da decisão judicial:

 
O problema que se coloca é que a questão judicial, sabidamente necessária e buscada na lide se vê
precedida de expectativas, desejos e anseios diversos e interesses conflitantes. As ciências sociais e a
filosofia se eximem de fornecer fundamentos absolutos ou universais para uma decisão que tangencia
elementos problemáticos como certeza, verdade e justiça. Os indivíduos por sua vez, envolvidos numa
teia precariedades e inseguranças, nem mesmo podem, muitas vezes, tematizar suas expectativas
levadas a apreciação judicial. Os julgadores, em seu turno, são forçados a decidir, e em prazo razoável,
por pressão social e mesmo administrativa, sem ter a devida colaboração de uma estrutura objetiva de
processos mais ágil e sem a cumplicidade colaboradora nas partes lançadas no duelo de razões.[31]
 
 

Humberto Theodoro Junior conclui “Caberá às partes, e não ao juiz, exercer a faculdade de eleger
a via jurídica que melhor lhes convém para concluir os acordos de partilhas sucessórias, de divórcio e
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separação consensual.” [32] Ainda o Provimento 33/2007 da Corregedoria de São Paulo pronuncia no
sentido que seja faculdade dos interessados.[33]

A melhor apreciação, tratando a lei de ser omissa em relação à obrigatoriedade ou não da
demanda extrajudicial, quando respeitado as formalidades exigidas.  Pois o “rito judicial representa um
gravame para as pessoas que pretendem se separar ou se divorciar, dada a morosidade e burocracia que
envolvem os procedimentos judiciais.”[34] Deve ser levada em conta que a via extrajudicial, é mais
rápida, e muito mais conveniente, tanto as partes, pois obtiveram seus objetivos sem depender da
complexidade e demora da tramitação em juízo, como para o poder judiciário, pois desafoga o mesmo.

 

 3.1 FEITOS PELA VIA JUDICIAL

São as pretensões levadas a juízo, que serão analisadas pelos julgadores de direito, movendo o
poder judiciário.

Os feitos pela via judicial relacionado com o nosso tema, será Separação Consensual, Separação
Litigiosa, Divórcio Direto e Divórcio Indireto, modalidade que trataremos abaixo.

 3.1.1 Separação Judicial Consensual

   O processo de separação consensual observará o caput do art. 1.574 do Código Civil c/c com o
art. 1.120 e seguintes do Código de Processo civil, bem como a Lei 6.515/77, sendo extremamente
necessário para ocorrência destes processos que os cônjuges estejam casados por um lapso temporal maior
de um ano.

 “Sendo mútua a vontade de romper não há necessidade de apontar qualquer motivação para o
decreto judicial de separação” [35] porém deve se respeitar e esperar lapso contido no art. supracitado,
sendo que muitas vezes este lapso temporal acaba trazendo ao casamento um caráter punitivo, levando os
cônjuges a simular uma contenda entre os mesmo para poderem se separar litigiosamente.

Necessário se faz que haja a vontade de estar separados de fatos, mas “faltando o elemento
subjetivo não há que se falar em separação de fato, quando das hipóteses dos cônjuges não viverem junto
por motivos alheios as suas vontades, como por exemplo em razão de trabalho, doença, prisão etc.”[36]

“Doutrinariamente, a separação consensual classifica-se como modalidade de separação-remédio
ante a ausência do pressuposto de culpa de qualquer dos cônjuges, como causa para a sua concessão.” [37]
Há de se salientar que são “terminantemente proibidas alusões ou insinuações sobre a causa ou a respeito
da assunção de culpa pela separação.”[38]

É “a manifestação de vontade dos cônjuges no sentido de se separarem, que viabiliza o
ajuizamento do pedido de separação consensual, limitando-se o juiz, a homologar o pedido feito pelos
mesmos”.[39]

A petição não precisa necessariamente ser escrita pelos nubentes, porem faz se necessário as
assinaturas dos mesmos, sendo lícito que outrem assina a petição quando os mesmos não puderem ou não
souberem escrever, nos casos em que ocorra fora da presença do juiz, serão reconhecidas por tabelião (art.
1.120 do CPC[40]).

Ainda em respeito às assinaturas, em conformidade com o Código de Processo Civil, preceitua a
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Lei do Divórcio, em seu art. 34[41], incluindo o seu parágrafo primeiro, sendo assim deverá constar a
assinatura dos advogados das partes, podendo ainda ser o mesmo para ambas as partes.

Ao analisar o juízo competente para a propositura da ação de separação, Cahali chega à seguinte
conclusão:

 
1º) o foro privilegiado estatuído pelo art. 100, I do CPC comporta ser renunciado pela mulher,
resolvendo-se em competência relativa passível de prorrogação; 2º) o art. 100, I do CPC, que declarava
competente o foro “da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta
em divorcio, e para anulação de casamento”, conflita com o principio igualitário entre os cônjuges,
consagrado no art. 226, § 5º, da Constituição.[42]

 
Deve ser descartado a possibilidade de eleger um foro aonde nenhum dos nubentes resida. Entra

em confronto a Constituição e Código de Processo Civil, por isso se atende mais a idéia de que qualquer
dos cônjuges pode propor ação no seu domicílio, pois assim respeita o princípio da isonomia entre os
cônjuges estabelecidos na Constituição Federal.

 
Tratando-se de cidadãos estrangeiros, com casamento celebrado fora do País, é necessário prova do
domicílio do casal no Brasil. Ou de pelo menos um deles, uma vez que a separação por mútuo
consentimento poderá ser pedida pelos cônjuges ao juízo de domicílio de qualquer um deles.[43]

 
 

Conforme disciplina o Código de Processo Civil no seu Art. 258. “A toda causa será atribuído um
valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”. [44] Sendo assim, é necessário impor um
valor da causa na separação judicial, evidencia que “a ação de separação judicial tem conteúdo moral e
econômico; predominantemente moral, como é evidente, mas repercute no patrimônio comum, que deve
ser partilhado.” [45]

Completa o ensinamento Yussef Said Cahali que “exaurindo-se o pedido de separação consensual
em seu conteúdo estritamente moral, por inexistência de bens partilháveis, a estimação do valor da causa é
livre ou arbitraria, no pressuposto natural de tratar-se de causa de valor inestimável.” [46]

O valor da causa repercutirá nos bens a serem partilhados. (art. 1.121, § 1º CPC[47]).
Ainda a petição inicial deverá respeitar o contido no Código de Processo Civil:

Art. 1.121. A petição, instruída com a certidão de casamento e o contrato antenupcial se houver,
conterá:
I - a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha;
II - o acordo relativo à guarda dos filhos menores e ao regime de visitas;
III - o valor da contribuição para criar e educar os filhos;
IV - a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não possuir bens suficientes para se manter.
§ 1o  Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta, depois de homologada a
separação consensual, na forma estabelecida neste Livro, Título I, Capítulo IX.
§ 2o Entende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges ajustarão a permanência dos
filhos em companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo encontros periódicos
regularmente estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos. [48]

 
Analisando o art. acima deve se notar que a partilha na separação consensual é facultativa.

“Embora aconselhável descreverem os bens que possuem para futura divisão judicial.” [49] Deve constar
na inicial, cláusulas referentes ao nome, bem como referente ao pagamento de pensão alimentícia,
encargos processuais e honorários advocatícios.

A certidão de casamento deverá ser apresentada, “não é possível substituir-se a certidão do
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registro civil por outra prova.” [50]
 
A ratificação é estagio precedente obrigatório da separação consensual-judicial, pois tem o juiz a tarefa
de reunir os separados para, em um primeiro momento, buscar-lhes o manifesto sobre a possibilidade
de sua reconciliação, como acontece na quase totalidade das tentativas, vale-se da mesma solenidade
para promover a ratificação dos termos clausurados na separação judicial.[51]

 
Esta ratificação será feita por exigência legal (art. 1.122 CPC),[52] sendo assim será obedecido os

preceitos do referenciado artigo.
O Juiz pode recusar-se a homologar a separação quando não preservar suficientemente o interesse

dos filhos ou de um dos cônjuges (CC 1.574, parágrafo único).[53] “A separação dos pais não rompem a
unidade familiar, que se perpetua independe das relação dos genitores.”[54] Com isso não se pode deixar o
Juiz de homologar a separação levando em conta a discórdia dos filhos para que a mesma ocorra, pois
deveras nenhum filho deseja ver seus pais se separarem.

Depois de seguido as formalidades acima, os nubentes se encontram separados judicialmente, não
sendo possível contrair novas núpcias, o que apenas se torna possível após converter a separação em
divórcio como veremos mais adiante.

3.1.2 Separação Judicial Litigiosa

A separação chamada litigiosa, prevista pelo Código Civil Brasileiro em seu art. 1.572 “Qualquer
dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe
grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum”.[55]

Essa modalidade de ação ocorre quando o cônjuge inocente ingressa com a ação contra o outro
cônjuge, se o réu anuir o pedido se converterá em separação consensual, separação amigável, e como
visto  acima ainda assim necessitará de ser homologada em juízo.

Ocorrendo quando o cônjuge provar a ruptura da vida em comum há mais de um ano (CC art.
1.572 §1º); bem como quando o cônjuge estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o
casamento, desde que após dois anos de tratamento tenha tida como incurável (CC art. 1.572 §2º).

O parágrafo 3º do art. em analisa diz:

 

§ 3o No caso do parágrafo 2o, reverterão ao cônjuge enfermo, que não houver pedido a separação
judicial, os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o
permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal.[56]

 

Isso por uma questão de solidariedade. “Ao deixar com o cônjuge enfermo o remanescentes dos bens trazidos com o

casamento, o legislador quis compensar e proteger economicamente o consorte doente, como ocorre no sistema jurídico

francês.”[57]
Para ação litigiosa da separação judicial é necessário comprovar além da gravidade da violação do dever matrimonial,

que a vida em comum tornou-se insuportável.

Assim como a separação consensual, quando os cônjuges se separarem utilizando a modalidade de separação litigiosa
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judicial, os mesmos não poderão contrair novas núpcias, se diferencia esta modalidade da vista acima pois nesta  existe culpa de um

dos nubentes, porém as formalidades são praticamente  as mesmas, inclusive a necessidade de conversão em divórcio.

 

3.1.3 Divórcio Consensual Judicial

 Depois de concedida a separação é preciso convertê-la em divórcio, conforme preceitua a
Constituição Federal em seu art. 226[58] bem como o Código Civil Brasileiro em seu art. 1.580[59].

Dessa forma o divórcio poderá ser direto quando comprovada separação de fato por mais de dois
anos do casal, e indireto quando decorrido um ano do transito em julgado da sentença que houver
decretado a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos.

Sendo que em qualquer das modalidades de divórcio poderá ser requerida por quaisquer dos
cônjuges ou ambos.

 
Com o divórcio há alteração do estado civil dos cônjuges, que de casados passam a ser divorciados. A
morte de um dos ex-cônjuges não altera o estado civil do sobrevivente, que continua sendo o de
divorciado, não passando à condição de viúvo. Já na separação judicial, como não há o rompimento do
casamento, a morte de um dos cônjuges faz com que o sobrevivente passe à condição de viúvo.[60]

 
O divórcio indireto será decretado por sentença sem constar o motivo pelo qual se ocasionou.
O divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso” [61] ao contrário

da separação, pois na separação os nubentes não podem contrair novas núpcias com o divórcio se faz
possível.

 

Com a nulidade absoluta ou relativa do casamento, o divórcio, alem de terminar a sociedade conjugal,
provoca o desfazimento do vínculo, o que irá permitir um novo matrimônio. O divórcio, a nulidade ou
anulação do casamento só se declaram por sentença, através do chamado processo necessário, e sempre
no pressuposto de uma causa legal expressa.[62]

 

Os cônjuges deverão comparecer ao juízo para ratificarem o pedido de divórcio, não se podendo
fazer representar.

Em analise a Lei de Divórcio, esta está quase toda revogada, sendo utilizado para a separação e o
divórcio, o Código Civil e o Código de Processo Civil, Maria Berenice Dias dispõe:

 

Continua em vigor, em face de seu caráter processual, o efeito retroativo concedido à sentença de
separação (LD 8º). A Lei do Divórcio regula o divórcio consensual (LD 40) e a conversão da
separação em divórcio (LD 35 a 37). Ainda que estas regras continuem em vigor não é mais necessária
a prévia partilha de bens e o cumprimento das obrigações assumidas na separação para a sua conversão
em divórcio (LD 36 parágrafo único).[63]

 

Dessa forma com o divórcio consensual (direto ou indireto) extingue todo e qualquer vínculo
entre os cônjuges, embora há de salientar que o laço familiar entre os filhos, este permanece eterno,
devendo ambos colaborarem para a vida destes. Mas após a ocorrência do divórcio poderão os nubentes

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1733



contraírem novas núpcias.

 

3.1.4 Do Divórcio Litigioso Judicial

O divórcio litigioso judicial ocorre quando separados de fatos os congruentes a mais de dois anos,
e houver resistência de um dos cônjuges a celebrar o divórcio, poderá o nubente interessado ingressar com
pedido de divórcio direto litigioso, bem como se separados judicialmente a um ano.

Porém diferencia do Consensual, pois neste precisará de certas demonstrações conforme ensina
Rolf Madaleno:

 
O autor da demanda deve demonstrar por todas as formas de direito lícitas e moralmente permitidas
estar separado de fato de seu cônjuge pelo tempo mínimo de um biênio, em caráter definitivo e
ininterrupto, podendo arrolar testemunhas, documentos e julgamentos anteriores, cujas provas devem
demonstrar ou permitam inferir o tempo de separação.[64]

 
No divórcio litigioso direito seguirá o rito ordinário do artigo 282 do Código de Processo Civil

existindo contestação que deve ser restrita ao lapso temporal dos dois anos, não sendo relevantes os outros
dados.

Em suma o Divórcio Litigioso seguirá o rito ordinário e ocorrerá quando tiver a resistência em se
divorciar de um dos cônjuges tendo o autor da demanda provar que esta separado de fato há dois anos, ou
um judicialmente, sendo apenas este motivo pode ser contestado. Com o divórcio litigioso extingue-se o
vínculo, podendo assim os contratantes se casar novamente.
 

3.2 FEITOS PELA VIA EXTRAJUDICIAL

Com o advento da Lei n.º11.441/2007 possibilitou a utilização da via administrativa.
“Nesse contexto, foi possibilitado as Serventias Cartoriais que pudessem conhecer e expedir

escrituras para o rompimento, total ou parcial, de vínculos matrimoniais, pelos procedimentos de divórcio
ou separação, respectivamente.”[65] Inseriu-se o Art. 1.124-A no Código de Processo Civil, a seguinte
redação:

 

Art. 1.124-A.  A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou
incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e
à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à
manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.[66]

 

Com a leitura do referenciado dispositivo, há de se concluir que existem formalidades para a
utilização da via extrajudicial, o casal não pode possuir filhos menores ou incapazes[67]. Sendo assim
haveria a necessidade da intervenção do Ministério Público, “na qualidade de custos legis, por força do art.
82, inciso I, do CPC, o que afasta a viabilidade da via administrativa, ante a indisponibilidade dos
interesses envolvidos em questão”.[68]
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O art. 1.124 – A. Não trouxe os documentos necessários para que haja a separação e o divórcio
dos nubentes, contudo o TJSP no intuito de sanar controvérsias da aplicação de novo dispositivo dispôs da
seguinte forma:

 
132 Para a lavratura da escritura pública de separação e de divórcio consensuais, deverão ser
apresentados:
a) certidão de casamento;
b) documento de identidade oficial e CPFIMF;
c) pacto antenupcial, se houver;
d) certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos absolutamente capazes,
se houver;
e) certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos;
f) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. [69]

 

Pelo rol narrado acima, é uma forma de não tornar inequívoca a separação ou o divórcio e de
contrapartida de respeitar os preceitos estabelecidos pela nova lei, ou seja não ter filhos e tendo que estes
sejam maiores. E sendo feito desde logo a partilha, que fiquem estabelecidos os bens de cada,[70] “tanto
na via judicial quanto na via administrativa fica plenamente garantida à partilha posterior e até mesmo a
sobrepartilha de bens, exigindo-se, para tanto, somente a consensualidade da matéria entre os
interessados”.[71] Com a nova lei, não foi alterado a partilha, devendo ter efeitos iguais tanto as
administrativas como as judiciais.

A presença do Advogado é obrigatória, porém por ser na separação e no divórcio extrajudicial,
uma jurisdição voluntária, inexistem conflitos, poderão os cônjuges se valer do mesmo procurador, dessa
forma tem-se entendido também o TJSP.[72]

Em relação a competência, não precisará observar o art. 100, I do CPC, o TJSP decidiu que é
livre a escolha do tabelião de notas.[73]

Quando a parte não puder arcar com as despesas do processo, deliberou o art. 1.124 no seu § 3º
que a mesma declarando pobre terá acesso gratuito. “esta há de abranger todos os atos inseridos no
contexto da escritura em questão; assim, há de incluir não apenas sua lavratura mas também a eventual
averbação de seus teor em outras serventias.”[74]

Existe a possibilidade do tabelião recusar a realização da escritura pública, dessa forma pronuncia
Filipe Antônio Marchi Levada:

 

Constatado que a convenção não preserva, como necessário, os interesses dos filhos e/ou de um dos
cônjuges, o Oficial não só pode como deve negar-se à lavratura de escritura publica de separação ou
divorcio consensual, à semelhança do que estabelece o art. 1.574, parágrafo único, do CC.[75]

 

Pois dependendo do acordo pode levar um dos cônjuges a penúria, sendo assim o tabelião deverá
analisar e negar a lavratura da mesma.[76]

A ratificação obrigatória pela via judicial é dispensada nesta via. “Na sistemática de buscar
empreender agilidade à separação e ao divórcio administrativos seria perfeitamente dispensável a
audiência de ratificação.”[77]

 “Em princípios, os cônjuges devem comparecer pessoalmente, no ato de escritura. Nenhum
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impedimento legal, porém, ocorre a que qualquer um deles, se faça representar por procurador na lavratura
do ato notarial (art. 215, § 1º, II do CC)” [78]. Assim tem-se entendido o TJSP,[79] neste sentido são as
palavras de Rolf Madaleno:

 

Evidentemente se mostrará sobradamente dispensável a presença judicial dos cônjuges quando
justificada sua ausência, em casos como o de domicílio no exterior, ou um deles em vivendo em cidade
distante e com deslocamento oneroso e visivelmente desnecessário, porque o casal não tem bens e
tampouco filhos, ou porque o acervo nupcial se mostra corretamente partilhado na peça processual a ser
homologada, e, enfim, quando o magistrado não encontra motivos para duvidar da lisura e segurança
jurídica de o acordo separatório por ele examinado estar atendendo aos recíprocos interesses do casal
separando e sua prole.[80]

 

Por conveniência, quando as partes forem representadas por mandatários com poderes especiais,
salienta-se a necessidade de serem constituídos por pessoas distintas, pois conforme Kioitsi Chicuta:

 

Trata-se, na verdade, de providencia acautelatória, pois vezes há que a situação revela interesses
antagônicos das partes e não se pode um só mandatário cuide ao mesmo tempo de duas partes em
conflito, havendo, por certo, em relação a uma delas, o descumprimento ao contrato de mandato.[81]

 

Se tratando do nome, este deve ser escolhido pelos cônjuges se deseja continuar com o nome de
casado ou retornar ao nome de solteiro, conforme preconiza o art. 1.124-A, bem como o Provimento
33/2007 do TJSP.[82]

A lei foi clara ao definir autonomia, sendo atribuído status judicial a separação e divórcio feito
pela via administrativa, sendo assim independe de homologação judicial.

A Lei nº.11.441/2007 é aplicável pela Autoridade Consular, tratando de brasileiros que moram
fora do país, “a dissolução do vínculo no país estrangeiro de seu domicílio, em um primeiro momento,
nada resolve, quando ao seu estado civil no Brasil, e quando à partilha de bens aqui situados.”[83] Pois
esta deverá ser homologada no Brasil, e ainda tratando de partilha esta não poderá apenas ser homologada
e sim deverá ser feita no Brasil.”[84].

Embora ainda exista dúvidas em respeito a Lei nº.11.441/2007, indubitável que está veio para
facilitar e agilizar, podendo ser utilizada até pelos brasileiros residentes em outros países. Nos itens abaixo,
faremos uma exposição de particularidades da separação e do divórcio.
 

3.2.1 Separação Consensual Extrajudicial

A separação extrajudicial será feita nos moldes do art. 1.124-A do Código de Processo Civil como
tratado acima, podendo ser analisados o Provimento 33/2007 do TJSP.

Para se separarem é necessário que estejam casados a pelo menos um ano, manifestação da
vontade em se separar, ausência de filhos menores não emancipados ou incapazes, e conforme já analisado
estarem assistidos por advogado, podendo ser o mesmo para as partes.[85]

Como toda nova norma, a Lei em comento também deixa várias dúvidas, quando da separação
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judicial os cônjuges podem se reconciliar, já no divórcio tal harmonização se torna impossível. Ressalta-se
a possibilidade de reconciliação na separação feita por escritura pública. Antes mesmo de deliberar este
assunto, jus entendermos os efeitos da separação e de forma breve do divórcio, explana Romualdo dos
Santos:

 
No caso da separação judicial, não há verdadeiramente uma revogação da sentença. O que a lei
autoriza é que, diante da reconciliação do casal, seja restabelecida a sociedade conjugal que ficou
suspensa desde a separação. Não existe revogação do ato que decretou a separação judicial, mas sim a
prática de outro ato, restabelecendo a sociedade conjugal.[86]

 
Continua dizendo
“Esse procedimento não é autorizado pela lei, em relação ao divórcio, cuja sentença transitada em

julgado extingue a própria relação de direito material, isto é, o próprio casamento.” [87]
E no enfoque da Lei nº.11.441 conclui:

 

A lei é omissa também quanto a esse aspecto, mas é preciso ter presente que o intuito do legislador foi
exatamente o de facilitar a vida das pessoas, desobrigando-as de recorrer ao Poder Judiciário para
constituir ou desconstituir a sociedade conjugal e o casamento. Não seria lógico que o casal fosse
dispensado do procedimento judicial para obter a separação jurídica, e ao mesmo tempo, não pudesse
se valer dessa facilidade para reconstituir o vínculo. [88]

 

Não há necessidade de uma maior contenda, “cabe verificar a aplicabilidade da interpretação
extensiva e do brocardo in eo quod plus est semper inest et minus (a quem se permite o mais não se deve
negar o menos)”[89], pois a nova lei foi criada no intuito de possibilitar uma flexibilidade, e por analogia
deve ser utilizada neste âmbito também.  

Há autores que afirmam que a nova lei, traria um novo estado civil, ou seja, separada
extrajudicialmente, podendo ainda ser chamada de separada juridicamente, mas não judicialmente. Porém
não haverá erro grotesco se dizendo “separada judicialmente” uma vez que o acordo foi homologado pelo
Juiz, ainda tentam outra nomenclatura “separado amigavelmente por via extra-judicial (notarial).[90]

 

É de alertar para uma ressalva apresentada em lei, a respeito do direito sucessório estendido ao cônjuge
sobrevivente, muito embora já separados de fato os consortes. É a única! No art. 1830 do CC, tratou o
legislador de estender ao sobrevivente separado de fato do falecido, ate o prazo de dois anos, a garantia
à herança.[91]

 
 Analisando o art. em referência, chegaremos à conclusão clara que não se aplica aos separados

extrajudicialmente o direito a herança, pois a lei diz que não se aplica ao separado judicialmente, apenas
ao de fato. Sendo assim não se estenderá ao separado extrajudicialmente, pois esta se equipara à judicial.

Contudo, feita separação extrajudicial, está após o lapso de um ano deverá ser convertida em
divórcio.

3.2.2 Divórcio Consensual Extrajudicial

A Lei em comento pode ser aplicada também em relação ao divórcio consensual, desde que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1737



observados alguns requisitos. Humberto Theodoro Júnior pronuncia da seguinte forma:

 

No divórcio direto, a resolução não autoriza a escritura mediante simples declaração dos interessados
de ter se cumprido o lapso de dois anos de separação. Cabe ao tabelião observar se o casamento foi
realizado há mais de dois anos e exigir prova documental da separação, se houver. Inexistindo tal
prova, poderá aceitar a declaração testemunhal, transcrevendo-a na escritura.[92]

 
 Embora ainda exista divergência a respeito da aplicação ou não da lavratura da escritura em

conversão de separação em divórcio, esta deve ser aproveitada também a devida modalidade, pois a lei não
limita sua aplicação. Sendo que “no divórcio conversão extrajudicial, o negócio jurídico apresenta-se com
maior simplicidade, porquanto as questões que interessam aos antigos cônjuges estariam praticamente
solucionadas quando da dissolução da sociedade conjugal.”[93] Este mesmo entendimento trás o
Provimento 33/2007 do TJSP.[94]

Contudo, devemos concretizar que a lei em referência pode ser utilizada na ocorrência de
divórcio, podendo até mesmo ser utilizado no divórcio indireto, desfazendo assim o vínculo entre os
cônjuges, podendo os mesmos contrair novo matrimônio.

 

4  EXECUÇÃO DE ACORDO OCORRIDO EM SEPARAÇÃO OU DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL

Nas separações e divórcios, podem ficar deveres a serem cumpridos, quando ocorrer o
inadimplemento destes, poderá o cônjuge executar o acordo judicialmente, mesmo sendo a separação ou
divórcio feito pela via extrajudicial.

 

Se o título gerado nos moldes do art. 1.124-A do CPC não é título executivo judicial, visto que não
proveniente de julgado proferido em juízo, dúvida não há que constituiu “título executivo
extrajudicial”. Portanto o cônjuge poderá, diante de eventual inadimplemento do devedor intentar
execução forçada, nos moldes do Livro II do CPC, sem necessitar de prévio acertamento em processo
de conhecimento.[95]

 

A sentença homologatória será executada diretamente, sem o processo cognitivo, pois embora o
título não seja judicial deve ser analisada com parâmetros no Código de Processo Civil que em seu art.
475-N III,[96] pois a escritura de separação e divórcio pode ser comparada como um acordo homologado
pelo Judiciário, com matéria não posta em juízo.

Com isso, visa deslumbrar que mesmo sendo o divórcio, a separação e a partilha feita na via
extrajudicial, sendo inadimplida e necessitando executar pode ensejar com pedido de execução na via
judicial.
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CONCLUSÃO

Após a análise da temática desenvolvida, o feitio do trabalho, objetiva-se chegar à conclusão que
embora a Lei nº.11.441/2007, não tenha surgido em caráter obrigatório, esta é o caminho para se buscar a
solução mais rápida, para se solucionar questões pertinentes à separação e divórcio consensual.

Porém para que isto ocorra, deve se analisar alguns pré-requisitos, ou seja, que não tenham os
casais filhos menores ou incapacitados, ainda à assinatura do advogado na escritura, podendo ser o mesmo
entre as partes.

A lei em estudo poderá ser utilizada tanto para obter a separação, o divórcio, bem como, para
divorciar de forma indireta aqueles que já estejam separados judicialmente.

Em se tratando de pessoas distintas à dos nubentes, ou seja, representadas por procuradores, que
celebrem na via administrativa a separação e ou divórcio, ainda que não haja regra expressa, pelo bom
senso pede-se que sejam duas pessoas para notabilizar o ato, sendo assim uma pessoa represente a mulher
e outra represente o homem e de preferência do mesmo sexo, embora, que não seja obrigatório isso.

Em matéria consular, teve o legislador o intuito de apenas trazer melhoras, possibilitando melhor
acesso à justiça, sendo assim é admitida a utilização pela Autoridade Consular, sendo após homologada no
Brasil, para gerar efeitos inclusive ao estado civil dos antigos contraentes.

A pessoa que estiver separada extrajudicialmente, ou juridicamente, não terá direito a herança
caso o ex-cônjuge venha a falecer, pois a separação extrajudicial gera os mesmos efeitos que a separação
judicial, tornando assim impossível receber a herança aquele que tenha se utilizado da via administrativa
para se separar.

Ainda que a dissolução do casamento seja feita pela via extrajudicial, necessitando esta ser
executada poderá utilizar-se da via judicial, sem previamente aproveitar do processo de conhecimento,
levando-se em conta que, a escritura se torna equiparavelmente título judicial (475-N).

Como toda e qualquer inovação, causa dúvidas, no entanto na prática verifica-se que esta bem
aceita pelos cônjuges, levando-se em conta que oferece celeridade e eficácia na prática dos atos visando a
dissolução do vínculo da sociedade conjugal ou do casamento.

Mas deve-se, ressaltar que o legislador foi desde o princípio desejador de possibilitar boas novas,
tanto ao Poder Judiciário, bem como aos necessitados da justiça, pois se tende pela forma cartorária que
ocorra indubitavelmente mais rápida que pela via processual-judicial.

No entanto para que seja sanadas possíveis dúvidas, e chegamos a verdadeira afirmação, que é
melhor a utilização da escritura pública, há necessidade de passarem alguns anos, para obtermos a
experiência, e podermos afirmar o que já digamos ter sido uma forma há mais para solucionar conflitos.

Sendo assim, necessita-se agora da credibilidade das pessoas para que esta nova modalidade seja
propagada, no seio da sociedade, deixando o Judiciário menos abarrotado e certamente os objetivos mais
próximos, poderão perfeitamente ser alcançados.
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as cláusulas ajustadas;
c) ausência de filhos menores não emancipados ou incapazes do casal; e
d) assistência das partes por advogado, que poderá ser comum.
[86] SANTOS, Romualdo Baptista dos. Considerações sobre a Lei de Divórcios e Separação Extrajudiciais,  op. cit.
[87] Idem, ibidem.
[88] Idem, ibidem. O TJSP no intuito de proporcionar melhor aplicação a lei, dispôs em seu Provimento nº 33/2007: 148. O restabelecimento de sociedade conjugal
pode ser feito por escritura pública, ainda que a separação tenha sido judicial. Neste caso, é necessária e suficiente a apresentação de certidão da sentença de separação
ou da averbação da separação no assento de casamento.
[89]COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Coord.); DELGADO, Mário Luiz (Coord.), op. cit., p.89.
[90]Idem, ibidem, p. 115.
[91]Idem, ibidem, p. 167. Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados
judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/2002/L10406.htm acesso em 30/10/09.
[92]THEODORO JÚNIOR, Humberto,  op. cit. Dessa mesma forma pronuncia o Provimento 33/2007 do TJSP 154. A declaração dos cônjuges não basta para a
comprovação do implemento do lapso de dois anos de separação no divórcio direto.
154.1. Deve o tabelião observar se o casamento foi realizado há mais de dois anos e a prova documental da separação, se houver,
podendo colher declaração de testemunha, que consignará na própria escritura pública.
154.2. Caso o notário se recuse a lavrar a escritura, deverá formalizar a respectiva nota, desde que haja pedido das partes neste
sentido. https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/ acesso em 30/10/2009.
[93]CAHALI, Yussef Said. Separação e Divórcio Consensual Mediante Escritura Pública. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 96, volume 858, p. 20/29, abril de
2007.
[94] 153. A Lei n° 11.441/07 permite,  na forma extrajudicial, tanto o divórcio direto como a conversão da separação em divórcio. Neste caso, é dispensável a
apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento de casamento. ACESSO EM 04/11
https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/
[95] THEODORO JÚNIOR, Humberto,  op. cit.
[96]Art. 475-N. São títulos executivos judiciais
III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo;
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L5869.htm acesso realizado em 26/10/2009.
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DESPINDO O MITO: POR UMA ÉTICA DA ALTERIDADE

DEMYSTIFYING THE MYTH: FOR ETHICS OF THE ALTERITY 

Bruna Schlindwein Zeni
Fernanda Lermen Bohn

RESUMO
Ao atribuir ao Estado o poder de resolver os conflitos, os indivíduos, por um viés, afastam o
perigo de se submeterem ao juízo arbitrário de seus semelhantes, configurando-se a igualdade e
a segurança jurídica, mas, por corolário, os mesmos indivíduos se sujeitam à decisão de um ente
imparcial e distanciado do conflito. Há que se considerar, por oportuno, que a aplicação do
direito ao conflito real entre as partes não se restringe ao enquadramento de regras a uma
situação pré-moldada, mas implica em análise e discussões consistentes, que levam em
consideração percepções individuais dos julgadores e afetam diretamente a vida das pessoas.
Esta pesquisa acadêmica pretende observar a relação dos indivíduos com o Poder Judiciário para
demonstrar que a abertura do diálogo entre as partes se apresenta como uma alternativa
eficiente para resolução dos conflitos, diminuindo-se a demanda do Poder Judiciário e tornando
mais célere o acesso à justiça. Parte-se da hipótese de que a cultura da mediação desmistificaria
o mito da justiça, distante e afastada da realidade, e permitiria, sem macular o poder do Estado-
juiz, que os indivíduos resolvessem de forma eficiente e pacífica seus conflitos.
PALAVRAS-CHAVES: Cultura; Judiciário; Mediação.

ABSTRACT
When attributing to the State the power to solve the conflicts, the individuals, for a bias, they
move away the danger of submitting themselves to the arbitrary judgment of their equals,
configuring equality and the legal security, but, for corollary, the same individuals subject
themselves to the decision of a being impartial and distant of the conflict. It has to be consider,
opportunely, that the application of the right to the real conflict between the parts is not
restricted to the framing of rules in a pre-molded situation, but it implies in analysis and
consistent quarrels, that take in consideration individual perceptions of the judges and directly
affect the life of the people. This academic research intends to observe the relation of the
individuals with the Judiciary Power to demonstrate that the opening of the dialogue between
the parts presents itself as an efficient alternative for resolution of the conflicts, diminishing the
demand of the Judiciary Power and becoming more rapid the justice access. It start with the
hypothesis that the culture of the mediation would demystify the myth of the justice, distant and
away from the reality, and would allow, without staining the power of the State-judge, the
individuals solve in a efficient and pacific form their conflicts.
KEYWORDS: Culture; Judiciary; Mediation.

 
1 Considerações iniciais
 

Um dia Caim pediu ao irmão que o acompanhasse a um vale próximo onde era voz corrente que se
acoitava uma raposa e ali, com as suas próprias mãos, o matou a golpes de uma queixada de jumento
que havia escondido antes num silvado, portanto com aleivosa pré-meditação. Foi nesse exacto
momento, isto é, atrasada em relação aos acontecimentos, que a voz do senhor soou, e não só soou ela

como apareceu ele.
[1]

 
Deus provocou a ira de Caim ao rejeitar - uma após a outra -, suas oferendas, aceitando somente

as de seu irmão, Abel, de modo a transparecer sua preferência por ele. Logo Deus, que deveria tratar a
todos com igualdade.
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Não podendo vingar-se de Deus, Caim matou Abel. Deus, mesmo onipotente e onisciente, não foi

capaz de impedir Caim. Personificou-se somente depois de consumado o crime. Reconhecendo sua parcela
de culpa pelo ocorrido, Deus fez um acordo com Caim, de modo a poupar-lhe a vida: a partir daquele dia,
Caim estava condenado a andar errante e perdido no mundo por toda a eternidade, exibindo na testa uma
mancha negra, o sinal de que estaria toda a vida sob a proteção e censura divina. Mas qual a relação deste
fato bíblico, cuja releitura de Saramago é aqui apresentada, com o direito?

 
Tal como Deus apareceu a Caim, atrasado em relação aos fatos, o Estado-Juiz atua. Incapazes de

resolver nossos conflitos, recorremos ao judiciário na expectativa de uma solução divina. Esperamos que o
juiz resolva todas as nossas mazelas – pelo menos aquelas retratadas nos autos do processo, cujo conflito
real reside muito distante dali. Essa expectativa depositada no juiz retrata a identificação que lhe é
atribuída por muitos com o poder, de forma a mitificá-lo. Poder que se explica quando compreendida, por
um lado, a formação do Poder Judiciário brasileiro e, por outro, a cultura do mito, capaz de refletir
conotação heróica ao juiz.  

 
Por certo que o juiz é, atualmente, um mito, um mito que precisa ser despido. Ele deve repensar

sua função, colocar-se no lugar do destinatário da justiça. Quanto a sociedade, precisa confiar mais no
poder do diálogo e na sua capacidade de auto mediação. Ambos, o juiz e sociedade carecem de “fazer o

jogo do outro”.
[2]

 Colocar-se no lugar do outro, de modo a ver o conflito e o fato que o gerou com outras
lentes (ou outros olhos, como se diz popularmente), não é tarefa fácil, pois o homem ainda é incapaz de

reconhecer que só existe em relação com outrem, e que a imortalidade
[3]

 individual reside justamente
nessa relação.

 
Assim, mister alicerçarmos nossas relações em uma ética da alteridade, como propõe Warat, a

qual podemos fundamentar no princípio da não-violência. A medida que o sujeito aprende a resolver seus
conflitos por ele mesmo, além de beneficiar sua a alma, está pronto para mediar seus conflitos.

        
Para demonstrar tudo isso, o artigo abordará inicialmente, mesmo que perfunctoriamente, o que é

poder, para no mesmo item, tratar da formação do Poder Judiciário no Brasil. Na sequencia, a cultura que
mitifica o juiz será analisada, de modo a apontar seus reflexos na cultura do litígio. Culturas que precisam
ser repensadas, a fim de construirmos uma ética da alteridade.
 
           
2 Perspectivas formativas do Poder Judiciário Brasileiro: compreendendo as raízes do poder
atribuído aos juízes e a ineficiência do Estado-Juiz
 

Para Max Weber, o “Poder significa a possibilidade de impor a própria vontade, dentro de uma
relação social, ainda que contra qualquer resistência, e qualquer que seja o fundamento dessa
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possibilidade”
[4]

. Todavia, para que tal imposição de vontade subsista, é necessária uma submissão por
parte dos homens à autoridade dos que se impõem em cada caso. Essa submissão ao poder condiciona-se

em três ideais puros de dominação: tradicional, carismática e racional-legal.
[5]

 

Quanto à dominação tradicional nas relações de poder, Leal leciona que elas “se dão em face da
fidelidade pessoal dos dominados em relação ao dominador, ou seja, não se está observando uma ordem

estatuída, mas aquilo que a pessoa delegada pela tradição determina como certo e justo.”
[6]

 Já a
dominação carismática se dá em face da obediência ao líder carismático, o que não demanda –
necessariamente, qualquer tipo de hierarquia, regras e competências administrativas para o exercício do

Poder, que se encontra justificado em elementos exógenos ao seu exercício.
[7]

 

A dominação legal-racional, por sua vez, “conta com um certo grau de justificação e
fundamentação do Poder exercido, que se localiza, exatamente, no direito estatuído de modo

racional(...).”
[8]

 Esse plexo delimita, ao menos genericamente, as possibilidades do exercício do Poder,

imprimindo-lhe caracteres e feições racionais, tendo como parâmetro validativo a norma legal.
[9]

 É a
partir desse modelo, o de dominação legal-racional que, para Leal, todo e qualquer ato de imposição de
vontade se baseia no pressuposto de que quem os obedece, o faz porque julgam obrigatória a relação de
dominação, que se baseia no consenso de legitimidade. É com base na perspectiva de Poder racional que

 
a Idade Moderna gerou um contingente enorme de pautas reflexivas, filosóficas, políticas e pragmáticas
de experiências no âmbito da gestão dos interesses públicos e privados, notadamente em termos de
modelos governamentais, legislativos e jurisdicionais. Sejam quais forem tais experiências e fórmulas,
todas elas estão centradas na premissa da exigência de justificação e fundamentação racionais dos atos

e comportamentos administrativos do Estado e de suas instituições operativas.
[10]

 

É o modelo técnico-burocrático e racional de Poder que informa o processo de formação das
instituições públicas brasileiras desde o Império. O Estado e as instituições privadas no Brasil Colônia
tinham forte compromisso aristocrático e oligárquico com sistemas de normas e de administração da coroa
- ou ao Poder tradicional e carismático da família real. O rei era o único proprietário do governo e do
Estado e o quadro administrativo era formado por pessoas ligadas a ele por relações de confiança
(capitanias hereditárias). Assim, no Brasil Colônia, a formação e a organização do Poder Judiciário se
deram em face da burocracia e das relações pessoais de parentesco. Isto porque, os magistrados saiam de
Portugal para ocuparem postos de Poder Judiciário local, com o fim de representar os interesses da

Metrópole, não os locais.
[11]
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Essa realidade pouco modificou-se quando da proclamação da República, uma vez que de 1822
até o final do século XIX as autonomias administrativas e financeiras das províncias eram poucas. A
escolha de seus administradores não era livre; suas garantias legislativas por meio das assembléias
provinciais eram frágeis, assim como as estruturas governamentais e judiciais. Foi somente a partir do
Decreto Federal 848, de 11 de outubro de 1890, que instituiu o supremo Tribunal Federal nos moldes da
Suprema Corte Americana, que os Estados passaram a ter competência reconhecida para organizarem sua

justiça e legislarem sobre o processo.
[12]

 
É difícil imaginar uma federação republicana que é fundada por Estado/Governo de natureza
eminentemente aristocrática e depois oligárquica, descompromissado com ideias democráticas e de
emancipação política de sua cidadania em termos de contar com ela inclusiva para fins de gestão dos
interesses públicos. Na verdade, aquelas elites dominantes, desde a independência até o início do
século XX, vão se encarregar de criar um modelo de Estado centralizador e autoritário, com feições ora
absolutistas, ora paternalistas, ora assistencialistas, praticamente até e durante o regime militar no

país.
[13]

 

Tal modelo de Estado centralizador radicaliza a dimensão pragmática do princípio da separação
de Poderes informativos do constitucionalismo moderno, a ponto de criar “feudos” e “ilhas
incomunicáveis” de administração, com competências reservadas e exclusivas, indicadas pelo viés
restritivo da legalidade constitucional e infraconstitucional vigente, ao mesmo tempo em que consegue
impingir certo esvaziamento político destas questões, atribuindo-lhes tão-somente feições “tecno-

burocráticas.”
[14]

 

Como decorrência disso, a Sociedade Civil vê-se distanciada do Executivo, do Legislativo e do
Judiciário, assim como os funcionários públicos. Esses, por sua vez, mantêm relações de distanciamento e
de indiferença para com a Sociedade Civil, despreocupados com questões relativas “à qualidade, utilidade,

finalidade e eficiência das ações públicas levadas a cabo”
[15]

, pois realiza suas atividades com tamanho
formalismo burocrático a ponto de descontextualizar a inserção de seu serviço das demandas que lhe são
afetas.

 

Leal reconhece, com Boaventura de Sousa Santos
[16]

, que verificamos, desde 1960, o que este
chama de “crise da administração da justiça”. Atualmente, essa crise tem contornos mais profundos e
amplos do que aqueles assinalados por Boaventura, pois hodiernamente estão em jogo questões que tocam
a identidade e a vocação política do Judiciário, diante de um cenário social repleto de complexos conflitos
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individuais, sociais, coletivos, etc. Acreditando que tudo poderia resolver, o Judiciário, aplicando o
deducionismo lógico-formal que o sistema lhe outorgava, não ficou inerte diante das demandas que iam
surgindo, dando respostas das mais variadas, desde neutras e distanciadas dos problemas do mundo, até as
reações mais ativistas e voluntariosas, acreditando que poderia resolver tudo com os comandos sentenciais
ius imperium, que outrora detinha.

 

Para Leal, a formação dos magistrados ao longo desse período concebeu e até hoje concebe o
direito positivo e o sistema jurídico como um todo, como uma dimensão autônoma do político e um

fundamento do Estado.
[17]

 O culto à lei e a separação dos Poderes resultou numa inversão da natureza
eminentemente política do direito, o que fez com que alguns juristas acreditassem na identificação da
obediência política com a obediência legal. Ainda com Leal, podemos verificar que a magistratura dá
pistas dos delineamentos de sua formação teórica e oficiosa, no dever de neutralidade do magistrado
enquanto imparcial aplicador da lei; no dever de produtividade quantitativa, deixando ao largo a qualidade
axiológica de suas decisões; no dever de postura/comportamento social adequado à função estatal e

soberana que ocupa.
[18]

 

O poder Judiciário ainda conta com um controle de racionalidade instrumental da prestação
jurisdicional: os tribunais superiores, cuja função é: 1. uniformizar decisões dos tribunais inferiores,
partindo de um marco axiológico e epistemológico predefinido; 2. calibrar os critérios hermenêuticos
impostos; 3. preservar a disciplina e o profissionalismo de todo o corpo de magistrados; 4. constituir-se
numa espécie de escudo simbólico de um sistema jurídico fechado, autônomo, completo e auto-

fundamentador.
[19]

          

 

A partir da segunda metade do séc. XX, as relações sociais marcam-se por graus progressivos de
complexidade e de tensionalidade, em razão do processo de transnacionalização de mercados e interesses,
o que gerou uma crise de legitimação das instituições tradicionais da democracia contemporânea. Existem
no mínimo outras duas crises ligadas a da legitimação: de identidade e de eficácia.

 
[...] em nível de identidade, essas instituições (públicas e privadas) passam não mais a distinguir quais
suas funções originárias e efetivamente públicas, servindo como meros instrumentos de assalto ao
poder por interesses e corporações pouco representativas da sociedade como um todo, em nível de
eficácia, por terem perdido sua legitimidade e sua identidade, não conseguem – e sequer priorizam -,

atender as demandas efetivas e operacionais da comunidade que representam oficialmente.
[20]
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Pela reflexão até aqui desenvolvida, podemos afirmar que a ineficiência do Poder Judiciário é
resultado da incompatibilidade estrutural entre a sua arquitetura e a realidade socioeconômica a partir - e
sobre a qual - atua. O Judiciário está organizado de forma burocratizada (prazos, instâncias, recursos) para
solucionar os litígios em uma sociedade estável, com níveis equitativos de distribuição de renda e um
sistema legal integrado por normas hierarquizadas, padronizadoras e unívocas lógico-formalmente.

 

Atualmente, vivenciamos um crescente aumento qualitativo e quantitativo de reivindicações de
acesso à justiça, “em contraposição a instrumentos jurisdicionais notoriamente insuficientes e ineficientes

para atender e satisfazer subjetiva e objetivamente o conjunto de demandas que lhe são propostas.”
[21]

Propaga-se então a “ideia de que um sistema de resolução de conflitos
[22]

 é eficiente quando conta com
instituições e procedimentos que procuram prevenir e resolver controvérsias a partir das necessidades e

dos interesses das partes.”
[23]

 A provocação dos tribunais passa a ser subsidiária, salvo quando tratar-se
de direitos indisponíveis, ou se tal provocação não for aconselhada.

 

Evidentemente que, para a concretização dessa ideia, primeiramente precisamos superar a lógica
litigiosa que permeia nossa cultura, determinante na busca pelo judiciário na resolução de seus conflitos.
Conflitos que muitas vezes poderiam ser solucionados facilmente, de modo dialógico, através da
mediação. É essa mesma lógica litigiosa que acaba por atribuir excessivo poder aos magistrados, de modo
a reforçar a concepção de mito atribuída a eles, como se verá na sequencia.
 
 
 3 O mito: desafio material a ser ultrapassado para a valorização do outro
 

A preservação de um modelo de sociedade hierarquizada, resultante de um Brasil escravocrata,
conferiu sobrevida à concepção da carreira do juiz.    A função do juiz, longe de representar uma profissão,

é um verdadeiro mito.
[24]

 Os juízes hoje detém o papel de guardiões da moral pública, passaram a
representar a consciência moral da vida social, política e econômica, é o que diz Garapon, ao refletir sobre
o poder inédito dos juízes na frança. Para ele, os juízes “almejam ser considerados como o último refúgio

da moral e do desinteresse em uma República abandonada por seus servidores.”
[25]

 O que se aplica
também em nosso país.

 
Ocorre que o bacharel, desde a sua formação universitária convive com proclamações que

mistificam a carreira do juiz: “o juiz é a expressão da soberania estatal, ordem judicial é para ser

cumprida, não discutida, o juiz pode tudo, até fazer preto do branco ou do quadrado, redondo”,
[26]

 etc.
Como resultado,
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[...] os juristas se mostram com uma inquietante incapacidade de escutar os sentimentos das pessoas.
Esses sentimentos se encontram encobertos por camadas de representações ideológicas que são
escutadas, porém, de um modo tão estridente que impossibilita qualquer outra escuta. Os juristas
terminam só escutando, de modo autorreferencial, as vozes e crenças de sua ideologia funcional ou
institucional; as escutam e ficam fascinados por elas a ponto de gerar um processo em que terminam

devorando-se a si mesmos por conta de suas ideologias.
[27]

 
Em muito, porque estuda-se o direito como se a única alternativa para os conflitos fossem os

processos. O mundo jurídico é retratado como um grande tribunal, onde quando alguém quiser fazer valer
algum interesse, precisa recorrer ao Poder Judiciário. O universo descortinado para o aluno é

essencialmente judicial. 
[28]

 Propaga-se uma cultura do litígio, na qual a única realidade que importa é a

que está nos processos.
[29]

 

Mas o que é mito? Mito vem do latim Mythos, que quer dizer fábula, mito.
[30]

 Ambos tratam-se
de uma narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários, que simbolizam as forças da
natureza, aspectos da vida humana, etc. Também pode ser uma pessoa ou fato; representação de fatos ou

personagens reais, exagerada pela tradição ou pela imaginação popular.
[31]

 Recorre-se aos mitos quando
ausentes explicações racionais para os fenômenos, pois pretendem dar conta das suas origens, além de

facilitar a compreensão de algumas circunstâncias humanas desconfortantes.
[32]

  
 
[...] a humanidade vive sobre mitos. Mitos da coesão, mitos do desespero, mitos da esperança e mitos
trágicos que despertam ódios. Há, portanto, mitos que unem: descendência de um antepassado comum;
o gênero humano concebido como um todo, que é o corpo de Cristo, etc. E há outros mitos que
dividem: os mitos da nação, da luta de classes, da raça. Daí, um homem ou um povo é fortíssimo
quando entra em liça armado de um mito, porque o mito é uma representação motora da vida. Exprime
o mundo, mas numa linguagem que permite modificá-lo. É vizinho da experiência religiosa: compõem-
se de afirmações imediatas, em nome de um absoluto; acompanha-se de imperativos que não se
discutem; coliga todos os instintos e todos os sentimentos para lançar um ser humano sobre uma
trajetória, embalando-o, consolando-o e estimulando-o. Numa palavra: o mito está profundamente
arraigado na natureza humana e se baseia num instinto fundamental e irresistível, pois também sempre

tem um fundamentum in re, sempre se refere a uma certa “realidade”.
[33]

    
 

A garantia de um emprego vitalício e de um bom salário levam milhares de bacharéis a prestarem
concurso público para a magistratura. Muitos que obtém êxito empolgam-se com a função em que a regra
ainda é o servilismo – ao menos na aparência. “Embora os tempos sejam outros, o Judiciário conserva
resquício de temos reverencial já desaparecido em outros setores estatais.” O juiz é “acatado pelos

subalternos, respeitado pelos advogados, bem tratado pelas partes e demais autoridades.”
[34]

 Se
desprovido de maturidade, nutre grande apreço pela sua importância. Nalini acrescenta a isso outros
ingredientes:

 
O juiz atingiu, após seleção considerada severa, a posição mais proeminente dentre os operadores
jurídicos tradicionais. Demonstrou preparo e conhecimento e recebeu verdadeiro atestado público de
sapiência. Poderia mesmo considerar-se liberado de voltar a estudar, se não dispuser de um caráter bem
formado. Fenômeno não improvável diante da tendência de infantilização da Magistratura. O imaturo
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poderá se autovalorizar como agente produtor do Direito, não mais humilde consulente de obras

jurídicas. Quem produz jurisprudência estaria, em tese, desobrigado de consultar o precedente.
[35]

 
        

    
Considerável parcela do que se acredita ser insensibilidade do juiz, arrogância, falta de

consenquencialismo, incapacidade de se considerar servidor do povo, etc., é resultado dessa cultura do
mito que perdura há séculos e acaba por constituir a essência do juiz. Para vencer isso o juiz precisa
postar-se como um ser humano humilde, modesto, tolerante e singelo, mas igualmente dotado de

compromissos e responsabilidades com sua carreira e com a sociedade.
[36]

 Ou, como quer Warat, ser
pragmático.

 
Para o pragmatismo, teorias éticas ou morais operam sobre a formulação do direito. O

pragmatismo implica, assim, que aquele que opera com a aplicação do direito adote um ponto de vista
experimental, secular, instrumental e progressivo, isto é, orientado para o futuro. O juiz pragmático será,
então, antes de tudo, um criador do direito. Ao decidir, ele torna-se servo das necessidades humanas e

sociais, dando primazia às possíveis consequências de seu julgamento.
[37]

 Ser pragmático “quer dizer ter
uma teoria elaborada no próprio devir da realidade que se tenta transformar com os outros, produzir a

teoria do entre-nós do social”
[38]

, colocando de lado o dogmatismo jurídico.
 
Quanto a sociedade, resta trabalhar para ultrapassar a cultura do mito, iniciando pela valorização

de si e do outro, de modo a ampliar e fortalecer o dialogo.  O que não é tarefa fácil, como veremos no
próximo item, ao refletir sobre o outro e o princípio da não-violência na construção de uma ética da
alteridade “impregnada de um viés com tendências emancipatórias [...], que respeite a intimidade do outro,

que não contenha receitas para invadir o outro.”
[39]

 
           
4 A invasão do outro: o princípio da não-violência aplicado a ética da alteridade
           

Vivemos sem vínculos em uma cultura pré-moldada, que personifica objetos e coisifica as

pessoas.
[40]

 Constituímos o que Bauman chama de modernidade líquida. Esquecemos um dos preceitos
fundamentais da vida civilizada: “amar o próximo como a si mesmo”, contrariando o tipo de razão que a

civilização promove, qual seja, a razão do interesse próprio e da busca pela felicidade.
[41]

 
Com efeito, é suficiente perguntar “por que devo fazer isso? Que benefício me trará?” para sentir o
absurdo da exigência de amar o próximo – qualquer próximo – simplesmente por ser um próximo. Se
amo alguém, ela ou ele deve ter merecido de alguma forma... “Eles o merecem se são tão parecidos
comigo de tantas maneiras importantes que neles posso amar a mim mesmo; e se são tão mais perfeitos
do que eu que posso amar neles o ideal de mim mesmo... Mas, se ele é um estranho para mim e se não
pode me atrair por qualquer valor próprio ou significação que possa ter adquirido para a minha vida
emocional, será difícil amá-lo.” Essa exigência parece ainda mais incomoda e vazia pelo fato de que,
com muita freqüência, não me é possível encontrar evidências suficientes de que o estranho a quem
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devo amar me ama ou demonstra por mim “a mínima consideração. Se lha convier, não exitará em me

injuriar, zombar de mim, caluniar-me e demonstrar seu poder superior...”
[42]

    
 

A aceitação do preceito do amor ao próximo foi o ato de origem da humanidade, que desafia e
interpela os instintos estabelecidos pela natureza, por que somos naturalmente programados para o
conflito. O conflito é saudável na medida em que não é violento. Desse modo, passamos a trabalhar o que
é conflito, agressividade, luta, força, coação e de violência propriamente dita, os quais temos o hábito de
confundir, a partir dos ensinamentos de Jean-Marie Muller.

 

A existência humana não é estar no mundo, mas sim estar com os outros.”
[43]

 Assim, só
existimos em relação com outrem. Mas o outro é um invasor, sua chegada é perigosa, ele é inquietante e
provoca medo. Medo que aumenta quando o outro é diferente. E esse diferente, mais do que qualquer
outro, transtorna, provoca ciúmes. Dessa maneira, o sentimento de ciúme constitui-se em um dos motivos

mais poderosos dos conflitos, o que desenvolve um “elo orgânico entre a propriedade e o poder”.
[44]

 
Perante o outro é preciso afirmação. A essa afirmação dá-se o nome de agressividade, pois é um

verdadeiro poder de “combatividade, de afirmação de si [...]. Permite-me enfrentar o outro, sem me

esquivar. Ser agressivo é afirmar-me perante o outro caminhando na sua direção.”
[45]

 Sendo assim, agir
sem violência é canalizar a agressividade natural aos indivíduos de forma justa e pacífica.

 
A luta, por sua vez, existe para defender os meus direitos e os direitos daqueles com quem sou

solidário. Sua função “é criar condições para o diálogo, estabelecendo uma nova relação de força que

obriga o outro a reconhecer-me como interlocutor necessário.”
[46]

 Com efeito, toda a luta é uma prova de
força. A força assegura o respeito pelo direito que rege a vida política de uma sociedade justa e livre. “Na

realidade, a força só existe pela acção e é a união que faz a força da acção.”
[47]

 Diante disso, para ganhar
a razão perante o outro, é preciso “exercer contra ele uma força de coacção real que o obrigue a fazer

justiça.”
[48]

 Coagir alguém é obriga-lo a agir contra sua vontade. Nesse sentido,
 

a agressividade, a força e a coação que se exercem pela luta permitem ultrapassar o conflito pela
procura de um regulamento que preste justiça a cada um dos adversários. Quanto à violência, surge
logo como um des-regulamento do conflito que deixa de lhe permitir comprir a sua função, que é

estabelecer a justiça entre os adversários.
[49]

 
Quando dois indivíduos desejam possuir um mesmo objeto, em certo momento eles irão desviar a

atenção do objeto para destiná-la ao seu rival. E é a partir daí que suas relações passam a ser dominadas
pela lógica da violência. A violência, por mais assustadora que pareça, tem como finalidade a morte do

outro. Nesse sentido, “toda a violência é um processo de homicídio, de aniquilamento.”
[50]

 Pode ser que o
processo não vá até o fim, mas o desejo de eliminar o adversário torna-se mais forte do que o desejo de
um acordo. As formas de morte são muitas, pois são muitas as formas de violência. Violentar é sempre
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fazer calar e calar o homem é privá-lo de sua vida.
 

Toda a violência é o abuso da força, e a violência, por si própria é um abuso e abusar de alguém
é violar alguém. A violência é uma violação do corpo do outro, da identidade, da sua personalidade, da
sua humanidade. É brutalidade, ofensa, destruição, crueldade. Exercer ou sofrer violência transforma o
homem em coisa. Importante mencionar que a violência não ocorre somente de forma direta, ela também
existe de forma indireta. Trata-se da violência gerada pelas estruturas políticas, econômicas e/ou sociais,
que oprimem, exploram e alienam. São conhecidas como violência estrutural, responsável por gerar
situações de injustiça, cujas vítimas sofrem uma violência que atenta contra sua dignidade e liberdade.

 
O conflito é, portanto, algo natural ao homem. Entretanto, para viver em harmonia com os

demais, o homem deve esforçar-se para manter uma relação pacífica, sem ameaças e sem medo com o

outro. Deve estabelecer uma relação de hospitalidade com o outro (o que Kant
[51]

 já nos ensinava em
seus escritos sobre a paz perpétua). É certo que podemos enfrentar o conflito sem qualquer tipo de
violência, através do diálogo. E essa é a proposta da mediação, “a melhor forma até agora encontrada para
superar o normativismo jurídico, [...] cumprindo com objetivos inerentes à autonomia, à cidadania, à

democracia e os direitos humanos.”
[52]

 Mas para estarmos mediados, ou seja, prontos para mediar e ser
mediados, precisamos ser íntegros com nossos sentimentos. “Ninguém pode criar o céu para outro,
unicamente, pode estimular o inferno, para que o outro possa chegar ao céu. Quem não passa pela raiva, o

ciúme, a dor, não pode alcançar o amor. Nós temos que estar fervendo, só então podemos evaporar.”
[53]

 
É necessário, para ficar mediado, chegar ao ponto de ebulição. É “na máxima autenticidade da

raiva ou do amor, nesses picos, as coisas podem ser compreendidas. Elas se tornam penetrantes, e a pessoa

então pode ser alertada, mediada.”
[54]

 Até porque para mediar, como para viver, é preciso sentir o
sentimento. Note-se que a linguagem processual é inadequada para exprimir os mistérios da vida e do
coração, eles só podem ser assimilados sensivelmente, poeticamente.

 
A mediação é a realização com o outro dos próprios sentimentos; é viver. Viver em harmonia com

a própria natureza violenta, conflituosa, selvagem. Dizendo de outra maneira, é a possibilidade de poder
dizer ao outro o que nos passa, procurando o próprio equilíbrio e o equilíbrio com os outros. Nas palavra
de Warat:

 
Juntando todos esses sentidos, poderíamos afirmar também que a mediação é uma possibilidade de
poder ter o direito a dizer o que nos passa, ou uma procura do próprio ponto de equilíbrio e do ponto de
equilíbrio com os outros. Seria um ponto de equilíbrio entre os sentimentos e as razões para evitar os
excessos dos sentimentos, os sentimentos desmedidos. A mediação como um encontro consigo mesmo
é uma possibilidade de sentir com o outro, produzir com o outro a sensibilidade de cada um: o entre-

nós da sensibilidade.
[55]

 
A mediação é uma terapia do reencontro que considera o universo conflituoso dos sentimentos
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amorosos a partir de perspectivas psicológicas, sensíveis, generosas, educativas e comunitárias,
simultaneamente. Ela pretende inverter o olhar: a imagem do outro não como aquela que enxergamos. Ao
contrário, é a imagem que nos olha agora, que nos interroga, e inquieta os andaimes muito bem

solidificados de nosso ego e de nossa cultura.
[56]

 Essa inversão acontece com absoluto respeito ao espaço
do outro, dentro de uma ética que repudia qualquer movimento invasor em relação ao outro, recuperando o
respeito e o reconhecimento da integridade e da totalidade de todos os espaços de privacidade do

outro.
[57]

 Tal ética, é a ética da alteridade.
[58]

 
 
5 Considerações finais
              

Atualmente, o juiz representa um verdadeiro mito, resultado uma cultura popular tão arraigada que
impregna o magistrado. Vencer esse misticismo não é tarefa fácil. Acredita-se que valorizando o poder do
diálogo, consequência de uma auto-valorização e do reconhecimento do outro como sujeito constitutivo de
sua própria existência, alcançaremos nossa autonomia e daremos início à superação da lógica litigiosa que
permeia a nossa cultura, determinante na busca pelo Judiciário na resolução dos conflitos.  

 
Ter autonomia é ter as rédeas da própria vida. É saber o seu valor e o valor do outro. É que

acreditar no poder do diálogo. É que sentir. É ser íntegro com seus sentimentos. Só assim que o sujeito
pode ser mediado. Ser mediado é educar, ser educado; sensibilizar e ser sensibilizado para a ternura – o
que é uma proposta cultural muito valiosa. Proposta que está afetando todos os modos de entender tanto as
ações públicas como os vínculos privados e, sobretudo, as relações amorosas.

 
Através da mediação, uma ética da alteridade começa a instalar-se socialmente.
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DIREITO FUNDAMENTAL DO DEVEDOR?UMA NOVA CULTURA JURÍDICA PELA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO 

FUNDAMENTAL RIGHT OF THE DEBTOR?A NEW LEGAL CULTURE FOR THE EXCECUTION
EFFECTIVENESS 

Cynthia Lessa Costa
Maíra Neiva Gomes

RESUMO
A elevação de determinado direito à categoria de direito fundamental impõe que seja ele
colocado no topo da pirâmide normativa, em posição hierárquica superior a todos os demais
direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, não subordinado a nenhuma norma de estatura
inferior. Para que tal supremacia gere efeitos práticos, torna-se imperioso conferir a tais direitos
aplicabilidade imediata e exigibilidade jurídica (não apenas política). A “síndrome do
descumprimento” dos direitos trabalhistas contribui para o enfraquecimento do próprio Direito do
Trabalho que deixa de garantir direitos trabalhistas fundamentais para convertê-los,
judicialmente em perdas e danos, haja vista a impossibilidade prática do cumprimento em
espécie de tais obrigações. Assim é que, a falta de efetividade da tutela executiva na seara
trabalhista atinge uma gravidade que não pode ser ignorada, pois contribui para a massiva
negação de acesso a direitos fundamentais pelo credor. O processo civil de resultados que busca
a maior efetividade do direito material, abandonando-se as preocupações excessivas com o
formalismo processual, oferece instrumentos hábeis a garantir uma execução célere e,
consequentemente, a maior efetividade dos direitos materiais.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; Efetividade; Execução.

ABSTRACT
The lifting of a certain category of rights to the fundamental rights status requires it to be placed
on top of the normative pyramid, in a superior position, above all other rights guaranteed by
law, not subject to any standard of stature below. For this supremacy to manage practical
effects, it is imperative to confer to such rights immediate legal applicability and chargeability
(not only policy). The "syndrome of lack of compliance" of labor rights contributes to the
weakening of the Labour Law itsef, that stops ensuring fundamental labor rights to turnning
them into simple Money obligations, due to the practical impossibility of compliance in kind such
obligations. Therefore, the lack of effectiveness of tutelage executive labor reaches seriousness
that cannot be ignored, because it helps to massive denial of access to fundamental rights by
the creditor. The civil procedure of results, which seeks to greater effectiveness of the
substantive law, abandoning the concerns with the excessive formalism, the civil process of
results offers instruments to ensure a quick and, consequently, greater effectiveness of the
material rights.
KEYWORDS: Fundamental rights, effectiveness, execution.

 

1. INTRODUÇÃO

A evolução das teorias sobre os direitos fundamentais, em especial sobre sua
aplicabilidade imediata e justiciabilidade trouxe para o Estado a obrigação de tornar reais suas
promessas, o que, em termos de processo, significa desde conferir amplo acesso à justiça, até
garantir a efetividade da execução.

A elevação de determinado direito à categoria de direito fundamental impõe que seja ele
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colocado no topo da pirâmide normativa, em posição hierárquica superior a todos os demais
direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, não subordinado a nenhuma norma de estatura
inferior. Para que tal supremacia gere efeitos práticos, torna-se imperioso conferir a tais direitos
aplicabilidade imediata e exigibilidade jurídica (não apenas política).

Isto quer dizer que, não se pode negar a aplicabilidade de um direito constitucional
elevado ao patamar de direito fundamental por inexistir previsão infraconstitucional precisa
versando sobre como a efetivação daquele direito se dará.

Tem-se então que o panorama do direito processual e, especialmente da tutela executiva
da atualidade converge para que se reconheça a instrumentalidade do processo, sua capacidade
de efetivação dos direitos fundamentais, expressos ou não, como um direito fundamental em si
mesmo, com o fim último de alcançar a justiça e pacificação social.

Através de uma breve análise da evolução da sistemática processual brasileira,
pretendemos enfocar a atual fase do instrumentalismo processual que marca o moderno
posicionamento do processo civil de resultados, onde se busca a maior efetividade do direito
material, abandonando-se as preocupações excessivas com o formalismo processual.

No presente estudo, dedicaremos atenção especial aos direitos trabalhistas, que devido a
sua fundamentalidade invocam aplicabilidade imediata por meio da convergência dos atos dos
agentes estatais.

Os credores trabalhistas, em sua maioria trabalhadores que acabaram de perder seus
postos de trabalho, como regra, ajuízam demandas com um número muito grande de pedidos,
isto porque tiveram descumpridos vários de seus direitos fundamentais expressamente
assegurados constitucionalmente ao longo do pacto laboral e, na ocasião, não dispunham de
instrumentos eficazes para fazer com que o devedor de tais obrigações as cumprisse
espontaneamente. Assim, tais credores tendem a exigir tais direitos quando da extinção do
contrato, quando terão que acionar a Justiça para receber suas verbas rescisórias.

O fenômeno acima retratado tem sido chamado pela doutrina trabalhista de “síndrome do
descumprimento” que, por um lado contribui para o abarrotamento das Varas do Trabalho e por
outro contribui para o enfraquecimento do próprio Direito do Trabalho que deixa de garantir
direitos trabalhistas fundamentais para convertê-los, judicialmente em perdas e danos, haja vista
a impossibilidade prática do cumprimento em espécie de tais obrigações.

Este é um dos grandes problemas com os quais os Direitos Material e Processual do
Trabalho tem que lidar, problema este que tende a ser agravado pela falta de efetividade e de
celeridade da execução. É que quando chega à Justiça do Trabalho, o ex-empregado já se
encontra premido de necessidades vitais. Sem a remuneração do antigo emprego e as verbas do
“acerto rescisório”, ele não sabe sequer quando e quanto de comida colocará na mesa de sua
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família. Então a tendência é que, sabendo da demora do processo e da mera possibilidade do
reconhecimento de seus direitos não se traduzir em bem da vida em razão de uma execução
ineficaz ou frustrada, ele vende seus direitos trabalhistas em mesas de acordos e conciliação.

Assim é que, a falta de efetividade da tutela executiva na seara trabalhista atinge uma
gravidade que não pode ser ignorada, pois contribui para a massiva negação de acesso a
direitos fundamentais pelo credor.

Com intuito de propor meios de efetivação dos direitos trabalhistas, que possuem caráter
alimentar, analisaremos os instrumentos processuais disponíveis para dar efetividade e
celeridade à execução, bem como o anteprojeto de Código de Processo Civil.

2. BREVE RECUPERAÇÃO EVOLUTIVA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL NO BRASIL

            Conforme aponta Dinamarco (2003), no que diz respeito às fontes formais, o processo
civil brasileiro passou por sete fases históricas, das quais, apenas três se deram sob a égide de
Códigos de Processo Civil.

            A primeira delas, presente no Livro 3 das Ordenações Filipinas (século XVII) e em
diversos regulamentos esparsos, foi marcada pelo formalismo extremado, ausência dos princípios
da oralidade e da publicidade, havia maior preocupação com os ritos do que com os direitos
materiais cuja violação tinha dado causa ao processo.

            Num segundo momento, o que se tentou fazer não foi muito mais que reunir as leis
processuais esparsas então existentes. Editou-se, assim, a “Consolidação das Leis do Processo
Civil” em 1876 sem muitas inovações na sistemática processual já existente.

            Em 1890, o Regulamento 737 passou a ser aplicável a todo o processo civil,
caracterizando a terceira fase do processo civil brasileiro. A importância da referida aplicação
esteve no fato de que se abria o caminho para um processo menos formalista, ainda que
minimamente, pois o diploma em questão buscava racionalizar os procedimentos judiciais.

            Já em 1891, observa-se a quarta fase, caracterizada pela promulgação da Constituição
Republicana que dividiu o sistema Judiciário em Federal e Estadual, inclusive atribuindo
competência legislativa em matéria processual para os estados, o que perdurou até 1934,
quando, na quinta fase normativa do processo civil brasileiro, a competência para legislar sobre
Direito Processual voltou a ser exclusiva da União, culminando no primeiro Código de Direito
Processual Civil Brasileiro, em 1939.

            O Código processual de 1939 foi um importante marco na história processual brasileira
por trazer inovações vindas dos movimentos científicos europeus como o princípio da oralidade e
aumento dos poderes de direção do processo pelo juiz o que, naturalmente, imprimia maior
velocidade ao processo.
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            Entretanto, justamente por sofrer, em sua elaboração, influências da processualística
então moderna, era um código extremamente técnico - o que analisando sobre o prisma
científico até poderia ser uma vantagem - que mantinha a rigidez dos procedimentos, uma
tipificação exagerada e, em última análise, o culto à técnica processual um tanto despreocupada
com os resultados objetivados pela instauração do procedimento judicial. Em suma, era um
código que refletia a necessidade que a processualística tinha de impor-se autônoma ao direito
material (período autonomista ou conceitual).

            A sexta fase se inicia em 1974, com o segundo Código de Processo Civil Brasileiro,
conhecido como Código Buzaid em homenagem ao Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, um dos
principais responsáveis por sua elaboração.

            Segundo Dinamarco (2003), quatro foram os setores em que houve significativa
melhora, em termos de agilidade, em relação ao código anterior: no processo de conhecimento,
os efeitos atribuídos à situação de revelia e a possibilidade de julgamento do mérito
antecipadamente; na tutela executiva, ao equiparar a eficácia dos títulos executivos judiciais e
extrajudiciais; no que tange a tutela cautelar, ao abrir um livro especificamente para
procedimentos específicos que visassem a salvaguarda do objeto da demanda e por instituir o
poder geral de cautela.

            Embora tenha havido significativa melhora técnica no Código de 1974 em relação ao de
1934, o autor supracitado afirma que, em termos de ideologia ou de um novo modelo, aquele
código, não trouxe qualquer evolução, continuou privilegiando a tutela individualista e
individualizada, despreocupada com a morosidade e pouca efetividade da prestação jurisdicional.

            A sétima fase da processualística brasileira se deu ainda sob a vigência do Código de
1974, por ocasião de reformas pelas quais este passou sob a insígnia das “ondas renovatórias”
do processo civil, já se deslocando das escolas autonomistas para a instrumentalista ou
teleológica, fase em que se encontra até hoje, num relativamente rápido avanço em direção ao
direito constitucional e às mais modernas teorias dos direitos fundamentais e sua aplicabilidade
imediata.

            As tendências dessa sétima fase, segundo Dinamarco (2003), são as seguines:

1.      universalização da jurisdição (juizados especiais e tutelas coletivas);

2.      sumulas vinculantes (desafogo do judiciário);

3.      aceleração do processo (simplificação dos procedimentos – aversão a formalismos
– antecipação de tutelas);

4.      ações executivas lato sensu (procedimento sincrético, ação monitória);

5.      efetividade da tutela jurisdicional (superação do mito da intangibilidade da vontade
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e, por vezes, da própria pessoa)

3. A EXECUÇÃO NA FASE INSTRUMENTALISTA DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

            Em sua edição, o Código de 1974 ainda estava preso ao tecnicismo marcante da fase
autonomista da ciência processual, preocupava-se mais com o rigor da observância dos
procedimentos do que com os resultados que se esperava destes.

            Esta preocupação excessiva com as formas (formalismo) em detrimento da análise do
resultado prático do processo, não raro levava aquele que tinha razão a sofrer, sob determinada
perspectiva, denegação da tutela jurisdicional, em especial no que tange a execução, ou seja, no
momento processual da busca pela satisfação do direito acertado via cognição ou reconhecido
em título executivo extrajudicial.

Com efeito, o Legislador de 1973 fez opção pela predominância do princípio da legalidade
ao adotar na execução o sistema de tutela típico (tipificação legal dos meios executivos –
princípio da tipicidade dos meios executivos). Esta opção, que por um lado protege o devedor no
sentido de saber previamente a quais meios executivos poderá ser submetido seu patrimônio,
gera na prática, uma falta de efetividade da prestação jurisdicional, pelo simples fato de que, no
mundo moderno, de relações tão complexas, é impossível que o legislador vislumbre todos os
meios executivos adequados a cada tipo de obrigação específica. O resultado foi um Código
marcado pela “insuficiência dos meios executivos”(GUERRA, 2003), em última análise, pela
denegação de tutela jurisdicional executiva.

Foi necessário, então, que o processo civil brasileiro passasse por uma revisão, o que não
foi feito, ainda, por via da edição de novo Código, mas por meio de reformas, leis que aqui e ali
alteravam o sistema processual brasileiro, de um que dava predominância à observância das
formas, para um que privilegiava a realização do direito material.

Era a passagem para a fase instrumentalista do processo, cujas diretrizes já foram muito
bem levantadas por Barbosa Moreira (1997, pp.17-18):

a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do
possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no
ordenamento, quer resultem de expressa previsão normativa, quer se possam inferir do
sistema;

b)esses instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio,
sejam quais forem os supostos titulares do direito (e das outras posições jurídicas de
vantagem) de cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive quando indeterminado
ou indeterminável o círculo dos determinados sujeitos;

c)impende assegurar condições propícias à exata e completa reconstituição dos fatos
relevantes, a fim de que o convencimento do julgador corresponda, tanto quanto puder, à
 realidade;

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1764



d)em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal
que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o
ordenamento;

e) cumpre que se possa atingir semelhante resultado com o mínimo dispêndio de
tempo e energias.

Na mesma linha de Barbosa Moreira, afirma Dinamarco (2003) que a fase instrumentalista
do processo não tem por intenção retirar a segurança que a forma confere ao processo, mas
retirar dela a posição de preferência mais ou menos absoluta que ocupava migrando a
relevância para o resultado prático que oferecerá:

A exigência das formas no processo é um penhor da segurança destas, destinado a dar
efetividade aos poderes e faculdades inerentes ao sistema processual  (devido processo
legal); o que se renega no direito formal é o formalismo, entendido como culto irracional da
forma, como se fora esta um objetivo em si mesma. (DINAMARCO, 2003.p.38)

As normas processuais ditam critérios para a descoberta dos fatos relevantes e revelação da
norma substancial concreta emergente deles, com vista à efetivação prática das soluções
ditadas pelo direito material. (...) o processo é uma das vias pelas quais o direito material
transita rumo à realização da justiça em casos concreto; ele é um instrumento a serviço do
direito material (grifo nosso) (DINAMARCO, 2003.pp.42 - 43)

As alterações mais marcantes do processo civil brasileiro rumo à consolidação do
instrumentalismo substancial se deram a partir de 1994 (em especial com as leis 8952/94,
10.444/02 e 11232/05).

Tais leis conferiram ao processo civil uma nova tendência de aproximação tanto quanto
possível da máxima eficácia do processo. Nessa linha, dentre outras alterações, tais normas
alteraram o processo executivo, tornando-o fase de um processo sincrético em que, acertando-
se o direito por sentença, passava-se diretamente ao seu cumprimento, relativizaram o princípio
da tipicidade dos meios executivos conferindo ao juiz amplos poderes para tomar medidas
coercitivas não tipificadas com vistas ao cumprimento da ordem judicial e dilataram a
aplicabilidade e eficácia imediata das tutelas antecipadas.

Era a consolidação, no Brasil, do moderno posicionamento do processo civil de resultados,
sobre o qual Dinamarco (2003, p.108) esclarece que “consiste esse postulado na consciência de
que o valor de todo o sistema processual reside na capacidade, que tenha, de propiciar ao
sujeito que tiver razão, uma situação melhor do que aquela em que se encontrava antes
do processo. (grifo nosso) (DINAMARCO, 2003.p.108)

Tais alterações viraram a face do processo civil brasileiro para a máxima adequação entre
os meios processuais e o direito material que se pretende tutelar uma vez que abre ao
magistrado a possibilidade de escolher qualquer meio executivo disponível no ordenamento
jurídico para satisfazer o direito daquele que tem razão, deixando no passado o princípio da
tipicidade dos meios executivos que, conforme sedimenta Guerra (2003, p.81), carecia de
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eficácia prática: “No terreno da tutela executiva (...) é impossível um sistema típico de meios
executivos ser apto a atender todas as necessidades concretas, nas suas nuances particulares,
de tutela executiva.”

Na mesma linha, afirma Dinamarco:

Pelos meios tradicionais de execução específica, são muito mais angustiosas as dificuldades e
delongas enfrentadas pelo credor, sempre que o obrigado se obstine em não cumprir o
comando emergente da sentença que haja condenado a um fazer ou a um não fazer.
(DINAMARCO, 2003.p.108)

4. A TUTELA EXECUTIVA NA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: EFETIVIDADE
DO PROCESSO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

            De que vale o reconhecimento de um direito se não se pode gozá-lo? De que adianta
aguardar anos uma sentença judicial que reconhece a razão da parte autora, mas que não se
traduz em benefício real, prático, sensível?

            Muito se preocupou com a justiça procedimental no processo judicial em sua forma
imperfeita, ou seja, em averiguar se os procedimentos eram legítimos, mas tal preocupação pura
e simples acabava deixando os resultados ao qual serviriam aqueles procedimentos ao largo das
atenções do Estado.

            Não se diga que tal ocupação não teve seus méritos, afinal foi o que conduziu a ciência
processual à autonomia sem a qual não se procederiam a estudos mais aprofundados que
propiciariam a evolução da ciência processual, entretanto, passada a fase de afirmação daquele
ramo do direito, encontramo-nos, agora na fase de seu aperfeiçoamento com vistas à realização
das promessas do Estado de que é desnecessária a auto-tutela.

            Fala-se em “ondas renovatórias do acesso à justiça”, em uma “justiciabilidade dos
direitos fundamentais”, em “era dos direitos”. Citando Norberto Bobbio, Barbosa Moreira (1997,
p.1) revela que: “Na “era dos direitos”, quer-se mais que vê-los consagrados em solenes
declarações: o que se quer, acima de tudo, é superar os obstáculos de toda sorte que se opõem
à respectiva realização”.

A frase citada acima é emblemática na medida em que expressa os anseios
contemporâneos no que tange a prestação jurisdicional: temos vários direitos
constitucionalmente consagrados, mas poderemos fruí-los? O Estado nos garante o direito, mas
também nos garante seu gozo efetivo?

Observe-se que os discursos atuais (ondas renovatórias, justiciabilidade dos direitos
fundamentais) nada mais fazem que promover uma migração do enfoque da tutela estatal: da
consagração de direitos, para a efetivação destes; do que o Estado não pode fazer, para o que
ele deve fazer; do fornecedor do direito ao seu consumidor. No que tange o processo, a idéia é
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muito bem expressa por Barbosa Moreira (1997, p.1): “(...)deve passar o processo a ser
focalizado menos no ângulo dos órgãos produtores do que pelo dos consumidores.”

            O que houve, na verdade, foi o reconhecimento de que o direito fundamental de acesso
à justiça não estava gozando das prerrogativas de direito fundamental como tal.

Conforme assevera Dinamarco (2003, p.115), não obtém justiça substancial quem recebe
soluções que não melhorem efetivamente a vida em relação ao bem pretendido: “Todas as
garantias integrantes da tutela constitucional do processo convergem a essa promessa-síntese
que é a garantia do acesso à justiça assim compreendido.”

            Era reconhecido o direito de levar qualquer lesão ou ameaça de lesão ao Poder
Judiciário, mas não havia preocupação com a efetivação desse direito aos mais pobres, até a
primeira onda renovatória; elencavam-se direitos de titularidade de toda a coletividade, como o
meio ambiente, mas não havia preocupação com os meios pelos quais tais direitos seriam
efetivados, até a segunda onda renovatória; enfim, garantiam-se todos os direitos fundamentais,
mas não havia um esforço direcionado à efetividade destas promessas, até a terceira onda
renovatória[1].

Em outros termos, o objeto dos trabalhos legislativos era assegurar, formalmente, este e
aquele direito fundamental aos cidadãos, mesmo direitos que exigissem prestação do Estado,
mas não havia uma concentração de esforços deste na materialização daqueles direitos. O
Estado estava caminhando no sentido de deixar de ser mínimo, liberal, mas ainda não tinha
assimilado a tarefa de fornecer prestações eficazes, mais que promessas, realidades.

Bastava, até então, que o Estado garantisse a possibilidade abstrata de ingresso em juízo,
este era o principal direito fundamental em termos de tutela jurisdicional e, com ele, nosso
Código de Processo Civil estava em sintonia.

Mas a evolução das teorias sobre os direitos fundamentais, em especial sobre sua
aplicabilidade imediata (já assegurada no artigo 5º de nossa Constituição desde sua
promulgação, embora até hoje haja quem diga que boa parte de suas disposições são
programáticas, meras promessas) e justiciabilidade trouxe para o Estado a obrigação de tornar
reais suas promessas, o que, em termos de processo, significa desde conferir amplo acesso à
justiça, até garantir a efetividade da execução.

4.1. A aplicação das Teorias dos Direitos Fundamentais à Execução

Conforme propõe (GUERRA, 2003, 83) de forma bastante objetiva: “O que caracteriza os
direitos fundamentais, como uma nova categoria jurídica, é, precisamente a força jurídica
reconhecida a tais valores.”

A elevação de determinado direito à categoria de direito fundamental impõe que seja ele
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colocado no topo da pirâmide normativa, em posição hierárquica superior a todos os demais
direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, não subordinado a nenhuma norma de estatura
inferior, portanto.

Para que tal supremacia gere efeitos práticos, torna-se imperioso conferir a tais direitos
aplicabilidade imediata, e exigibilidade jurídica (não apenas política), vale dizer, torná-los
justiciáveis[2].

Isto quer dizer que, não se pode negar a aplicabilidade de um direito constitucional
elevado ao patamar de direito fundamental por inexistir previsão infraconstitucional precisa
versando sobre como a efetivação daquele direito se dará, conforme vinha acontecendo na
tutela executiva até as reformas do Código de Processo Civil, quando este previa tipos fechados
de meios executivos, muitas vezes inadequados à efetivação dos complexos direitos materiais
que deveriam realizar.

E mais, reconhecida a posição hierarquicamente superior dos direitos fundamentais,
impõe-se a mudança de mentalidade dos operadores do direito ao tratarem destes, que não
deixarão de sê-lo por não constarem expressamente do rol constitucional, pois, conforme aduz
(GUERRA, 2003, p.80):

“sem essas ferramentas (hermenêutica constitucional contemporânea) que se
consubstanciam na chamada teoria dos direitos fundamentais, as possibilidades do operador
jurídico, que deseja manter-se nos quadros da legalidade, são extremamente reduzidas e
diante de meios processuais tipificados capazes de proporcionar a pronta satisfação do
credor, tudo que lhe resta é ... lamentar a falta de lei!

            Evoluindo no raciocínio, tem-se que os direitos fundamentais propostos como normas-
princípio, para que se tornem aplicáveis, impõem a utilização de todos os meios disponíveis no
Ordenamento Jurídico para sua realização, noutros termos:

(...) prescrever ou comandar a realização de um fim, através de uma norma-princípio,
implica prescrever ou comandar as respectivas ações ou omissões que se revelarem meios
para aquele fim (...)dizer que o princípio é imediatamente aplicável é o mesmo que afirmar
serem imediatamente aplicáveis as regras que se posicionem como meios adequados à
realização do fim determinado por aquele princípio (GUERRA, 2003, pp.88)

É que a Teoria dos direitos fundamentais os categoriza em duas dimensões, uma
subjetiva (fontes de posições subjetivas de vantagens – faculdades e poderes atribuídos a seus
titulares) e outra objetiva (demais efeitos jurídicos resultantes de seu reconhecimento – devem
ser perseguidos por todos os atores da vida jurídica).

A dimensão objetiva que é a que mais interessa ao estudo do direito processual. Por
vezes influencia o próprio conteúdo dos direitos fundamentais, por outras orienta sua
concretização pelos órgão públicos (GUERRA, 2003), em outros termos, no processo judicial,
esta dimensão se dirige, ao julgador para que, ainda que de ofício (independentemente do
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exercício da dimensão subjetiva pelos titulares) – é essa compreensão que permite que o juiz
escolha os meios que entender mais adequados e céleres de efetivar os direitos fundamentais
no processo judicial, independentemente de pedido das partes – comprometa-se a concretizá-
los, a extrair interpretações das normas conforme a Constituição, no sentido de efetivar os
direitos fundamentais .

Nessa esteira, temos a oponibilidade vertical dos direitos fundamentais, que nada mais é
que a posição de exigibilidade de que são dotados tais direitos em relação ao Estado. Em termos
de processo, algumas das nuances dessa exigibilidade está, como já dito, na imposição ao
magistrado do dever de tomar as medidas que sua experiência, bom senso e conhecimento
jurídico possam oferecer para tornar o processo menos custoso, mais eficiente, efetivo e célere.
Isto porque, ainda que o direito material em questão não tenha natureza fundamental, há que
se reconhecer a fundamentalidade do direito ao devido processo legal, o qual se desdobra nos
direitos (igualmente fundamentais) a um processo sem dilações indevidas, em que esteja
presente a imparcialidade (mas jamais a neutralidade) do julgador, o tratamento isonômico das
partes, o amplo direito de defesa e, o que mais interessa a este estudo, a efetividade da tutela
executiva.

É também este o posicionamento de Marcelo Lima Guerra:

“(...) em qualquer caso de prestação de tutela executiva o juiz está autorizado, pela
Constituição, a adotar os meios executivos que se revelarem necessários, ainda que não
previstos em lei, para proporcionar uma integral prestação de tutela executiva.” (GUERRA,
2003, p.104)

Nessa esteira, pode-se dizer que não há sequer vinculação do juiz aos pedidos do
exeqüente, no que concerne os meios de execução a serem utilizados. Nesse aspecto, Guerra
oferece severa crítica à doutrina brasileira:

“os estudiosos nacionais não se deram conta, inteiramente, de que a deficiência na
prestação da tutela executiva sempre é, no fundo, um problema de adequação de meios a
fins, dado o caráter prático dessa modalidade de tutela jurisdicional. Em outras palavras, a
excelência na prestação da tutela executiva depende, fundamentalmente, da existência de
meios executivos eficazes e rápidos para proporcionar a proteção devida ao credor,
satisfazendo integralmente seu direito.” (GUERRA, 2003, p.80)

O supracitado autor propõe (2003, pp.103-104), naquela linha de idéias, três diretrizes
dirigidas ao magistrado com o fito de se alcançar a tutela integral dos direitos fundamentais na
execução:

que reconheça seu poder-dever de interpretar as normas relativas aos meios executivos de
forma a extrair delas o significado que assegure a maior proteção e efetividade ao direito
fundamental à tutela executiva;
que deixe de aplicar normas que imponham uma restrição a um meio executivo, sempre
que tal restrição – a qual melhor caracteriza-se, insista-se uma restrição de direito
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fundamental à tutela executiva – não for justificável pela proteção devida a outro direito
fundamental que venha a prevalecer, no caso concreto, sobre o direito fundamental à
tutela executiva;
que sempre adote os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral de
tutela executiva, mesmo que não previstos em lei, e ainda que expressamente vedados
por esta, desde que observados os limites impostos por eventuais direitos fundamentais
colidentes àquele relativo aos meios executivos.

Na mesma linha são as orientações de Dinamarco:

(...) não bastando que o processo produza decisões intrinsecamente justas e bem postas,
mas tardias ou não traduzidas em resultados práticos desejáveis; nem sendo desejável uma
tutela jurisdicional efetiva e rápida, quando injusta. (...) É indispensável que o juiz cumpra
em cada caso o dever de dar efetividade ao direito, sob pena de o processo ser somente um
exercício improdutivo de lógica jurídica. Tal é mesmo um dever do juiz, estabelecido no art.
125, inc. II do Código de Processo Civil. (DINAMARCO, 2003.p.114)

Tem-se então que o panorama do direito processual e, especialmente da tutela executiva
da atualidade converge para que se reconheça a instrumentalidade do processo, sua capacidade
de efetivação dos direitos fundamentais, expressos ou não, como um direito fundamental em si
mesmo, com o fim último de alcançar a justiça e pacificação social, conforme ilustram as
palavras de Dinamarco:

Não se terá um processo justo, ou seja, capaz de conduzir a resultados substancialmente
justos, sem a sensibilidade que conduza os operadores do sistema a aplicar
convenientemente os grandes princípios sintetizados na cláusula due processo of Law. Tal
sensibilidade artística é essencial à correta condução do processo e dela precisam estar
imbuídos todos os artífices deste. (...) Eis porque a doutrina atual considera pobre e
insuficiente a indicação do processo como mera técnica instrumentalmente conexa ao direito
material. Ele é uma técnica, sim, mas técnica que deve ser informada pelos objetivos e
ideologias revelados na ciência processual e levada a efeito com vista à efetivação do valor
do justo. Conjuntamente com o próprio direito substancial, o processo é instrumento conexo
ao supremo objetivo de pacificar com justiça. (DINAMARCO, 2003.p.61)

5. PROTEÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA NA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL
BRASILEIRA

Não nos aprofundaremos na discussão sobre o caráter fundamental dos direitos
trabalhistas afinal, esta condição foi a eles atribuída, inclusive topograficamente, pela
Constituição Cidadã, ao posicioná - los em capítulo sob seu Título II.

Partindo, portanto, da premissa de que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais,
há que se reconhecer que gozam da aplicação da Teoria sobre esta categoria de direitos:
aplicabilidade imediata por meio da convergência dos atos dos agentes estatais nesse sentido,
bem como de interpretação conforme a Constituição das demais normas, no sentido de viabilizar
tal aplicabilidade, ou seja, com vistas à proteção integral daqueles direitos (dimensão objetiva
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dos direitos fundamentais).

Os credores trabalhistas, em sua maioria trabalhadores que acabaram de perder seus
postos de trabalho, como regra, ajuízam demandas com um número muito grande de pedidos,
isto porque tiveram descumpridos vários de seus direitos fundamentais expressamente
assegurados constitucionalmente ao longo do pacto laboral e, na ocasião não dispunham, de
instrumentos eficazes para fazer com que o devedor de tais obrigações as cumprisse
espontaneamente, então tendem a exigir tais direitos quando da extinção do contrato, quando
terão que acionar a Justiça para receber suas verbas rescisórias[3].

O fenômeno acima retratado tem sido chamado pela doutrina trabalhista de “síndrome do
descumprimento” que, por um lado contribui para o abarrotamento das Varas do Trabalho e por
outro contribui para o enfraquecimento do próprio Direito do Trabalho que deixa de garantir
direitos trabalhistas como descansos semanais e férias para convertê-los, judicialmente em
perdas e danos, haja vista a impossibilidade prática do cumprimento em espécie de tais
obrigações.

Este é um dos grandes problemas com os quais os Direitos material e processual do
trabalho tem que lidar, problema este que tende a ser agravado pela falta de efetividade e de
celeridade da execução. É que quando chega à Justiça do Trabalho, o ex-empregado já se
encontra premido de necessidades vitais, sem a remuneração do antigo emprego e as verbas do
“acerto rescisório” ele não sabe sequer quando e quanto de comida colocará na mesa de sua
família, então a tendência é que, sabendo da demora do processo e da mera possibilidade do
reconhecimento de seus direitos não se traduzir em bem da vida em razão de uma execução
ineficaz ou frustrada, ele vende seus direitos trabalhistas em mesas de acordos e conciliação.

Em outros termos, o empregador não cumpre suas obrigações porque sabe do tempo das
vantagens do descumprimento: o trabalhador terá que ingressar em juízo, o tempo do processo
é favorável ao empregador e, portanto, desfavorável ao seu credor que normalmente não dispõe
daquele tempo de espera, pois se encontra premido pela necessidade de sobrevivência e, em tal
circunstância, estará disposto a alienar parte de seus direitos. Assim é que, contando com o
tempo e pouca efetividade do processo, o empregador nega eficácia (horizontal)[4] aos direitos
fundamentais constitucionalmente assegurados aos seus trabalhadores.

Claro fica que a falta de efetividade da tutela executiva na seara trabalhista atinge uma
gravidade que não pode ser ignorada, pois contribui para a massiva negação de acesso a
direitos fundamentais pelo credor, uma vez que, conforme assevera Dinamarco:

Onde a justiça funciona mal, transgressores não a temem e lesados pouco esperam dela.
(...). Generalizar o respeito à lei é propiciar a autoridade do próprio Estado, na mesma
medida em que esse se enfraquece quando se generaliza a transgressão aos preceitos que
estabeleceu o legislador de modo genérico e abstrato. (DINAMARCO, 2003, pp.129-130)
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Não tratando especificamente do problema trabalhista, mas identificando a gravidade da
injustiça decorrente da impossibilidade do sujeito fruir seus direitos, o autor mencionado supra
enfatiza:

Privar o sujeito (...) dos meios estabelecidos em lei para que obtenha a tutela que tiver
direito (bens, fontes de prova) (...) é subtrair-lhe ou reduzir sua possibilidade de acesso à
justiça – e, na prática, isso pode equivaler a impor-lhe situação contrária aos ditames de

direito material e às garantias constitucionais. (DINAMARCO, 2003, p.47)

Se tal premissa é verdadeira no âmbito dos direitos fundamentais de natureza civil, no
que se refere aos direitos trabalhistas, nos moldes do exposto em linhas anteriores, fica ainda
mais visível que a resistência ao alargamento dos limites da tutela executiva,
independentemente de requerimento da parte inclusive, pode importar na negativa de
efetividade de direitos fundamentais primários, pois, como dito em linhas anteriores, o credor da
obrigação é trabalhador que, no aguardo da satisfação de seus direitos reconhecidos
judicialmente, tem sua dignidade, na esfera menos complexa que é a da integridade física,
sujeita a grave violação, tendo em vista que os créditos decorrentes da relação de emprego tem
caráter alimentar.

No que tange os direitos fundamentais do devedor, alguns apontamentos se fazem
necessários.

É bem verdade que a técnica e a previsibilidade dos meios de execução a serem utilizados
cumpriram papel importante na proteção do devedor que, pelo menos até Hamurabi, não sabia
como responderia por suas dívidas, se com seu patrimônio, seu próprio corpo ou até com o
corpo de seus filhos, sendo razoável, portanto, que se conferisse um elevado grau de proteção
ao devedor, reconhecendo-lhe direitos fundamentais de execução menos gravosa, patrimonial e,
em última análise, preservação de sua dignidade.

Entretanto, hoje a indagação que se faz é se a construção que garantiu direitos
fundamentais ao devedor deve continuar a suplantar, como de regra tem feito, direito também
fundamental do credor de ver sua esfera de direitos subjetivos incólume.

Em outros termos, ao credor com razão que, além de ter seu patrimônio (material ou
imaterial) diminuído pela violação do devedor, terá que esperar anos pela possibilidade, que
pode se traduzir em realidade ou não, de retornar à condição anterior à violação, indene,
nenhuma garantia se concede, não se trata este também de direito fundamental?

No início era necessário que o enfoque ficasse na pessoa do devedor, pois ele tinha que
sujeitar seu próprio corpo ao credor, então foi necessário traçar estratégias que o protegessem
para garantir sua dignidade. Mas alcançado esse patamar, as relações de crédito/obrigação
devem, no mínimo, voltar a ser isonômicas, sem um peso de proteção maior em favor do
devedor, que já tem sua dignidade restabelecida.
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Radicalizou-se tanto a proteção ao devedor, que o credor assumiu o papel de vilão,
violador, contra o qual é preciso proteger o devedor, mesmo aquele que viola os direitos do
credor por escolha, fazendo uso doloso de sua quase intangibilidade. Nesse sentido, podemos
nos socorrer nas lições de Barbosa Moreira:

“Ninguém concebe um regresso ao tempo em que se enxergava no réu, despojado da
dignidade inerente à pessoa humana, mero objeto do processo. (p.4)” (...) Tem-se às vezes
a impressão de que, no entender de alguns, o réu é sempre, por definição, não apenas e
simplesmente alguém insuscetível de consideração como culpado antes da sentença
condenatória, transita em julgado (Constituição da República, art.5º, n.LVII), mas qualquer
coisa de particularmente enternecedor: um pobre coitado tão inofensivo quanto o mais tenro
bebê cor-de-rosa, em relação a quem, sejam quais forem as circunstâncias, tudo o que a
Justiça tem a fazer, vexada com a antipática e constrangedora incumbência de julgá-lo, é
varrer depressa para debaixo do tapete os aborrecidos elementos incriminadores que ousem
insinuar-se nos autos e rogar humildes desculpas pelo transtorno que o processo seja capaz
de causar” (BARBOSA MOREIRA, 1997.p.5)

Os direitos do devedor são fundamentais sim, mas há momentos em que parecem ter se
tornado absolutos. Há uma tendência ao esquecimento de que este está respondendo por uma
violação, às vezes até do direito constitucional à vida do credor, como se tem, por exemplo em
alguns casos chegam à Justiça do Trabalho. O que se deve manter em mente é devedor já tem
o processo de conhecimento (propriamente dito ou diferido na forma de embargos) como sua
maior garantia, então, que ao menos a execução seja uma garantia ao credor, afinal, nas
palavras de Barbosa Moreira (2002, p.185), a função da execução é “atuar praticamente a
norma jurídica correlata”.

Não parece ser outro o entendimento de Dinamarco:

No processo executivo, no qual em vez do julgamento de uma pretensão busca-se a
satisfação da pretensão do exeqüente (sem qualquer julgamento sobre a existência ou
inexistência do direito), só a este pode ser oferecida uma tutela jurisdicional assim estável.
Jamais ao executado, dado o desfecho único do processo executivo. (grifo nosso)
(DINAMARCO, 2003.p.106)

Nessa esteira, considerando o caráter fundamental dos direitos trabalhistas e, por
conseguinte, sua aplicabilidade imediata, bem como o caráter instrumental garantidor dos
direitos fundamentais, modernamente conferido ao processo, em especial o executivo, cumpre
discorrer sobre meios que garantam a eficácia da tutela executiva.

Ultrapassado o modelo de execução que se valia do princípio da tipicidade, fica aberta, e
tida como dever, ao juiz a utilização de todo e qualquer meio disponível no ordenamento jurídico
em prol da efetividade da tutela executiva.

Trata-se da possibilidade de descoberta de soluções novas decorrente da interpretação 
teleológica da lei, e não propriamente de reconhecimento ao magistrado da competência de 
criar direitos.
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A tarefa do juiz é recorrer aos princípios gerais e constitucionais (LICC, art. 4º),
considerar as grandes premissas éticas da sociedade em que vive e suprir eventuais lacunas
teleológicas para solucionar os casos concretos que julga.

Não se trará, portanto de atividade criativa, ou inventiva, repita-se, por parte do juiz, mas
de abandono definitivo de resquícios da escola Exegética em prol da efetivação dos direitos
fundamentais aos quais deve conferir aplicabilidade imediata. Em outros termos, não é dado ao
magistrado agir conforme suas vontades ou preferências particulares, mas é dele exigido que
atue de modo a conferir justiciabilidade aos princípios-norma fundamentais nos quais se baseia a
sociedade em que vive. Daí se diz que o juiz deve ser imparcial, mas nunca neutro, pois um juiz
neutro fecha os olhos à realidade que toca processo em suas mãos.

Nessa linha de idéias, sugere-se a utilização de meios executivos os mais diversificados
possíveis com o fito de alcançar o que se tem chamado de “tutela adequada”, ou seja, tutela
capaz de efetivar o direito material em questão.

Uma delas, que no caso trabalhista pode alcançar ótimos resultados é a técnica sub-
rogatória orientada, largamente utilizada nos Estados Unidos da América, e prevista na lei
antitruste brasileira. O que se faz é posicionar uma pessoa na empresa que funcione como longa
manus do judiciário. A técnica é também chamada de intervenção, judicial officers, receivers,
comittes, administrators e se dá apenas em operações materiais estritamente necessárias à
prestação da tutela executiva.

Outra estratégia é a imposição de multa diária, não à pessoa jurídica que figura no pólo
passivo da demanda, mas à pessoa física responsável pelo cumprimento da ordem judicial. É
que, conforme explica Guerra (2003), o objetivo da multa diária (que a propósito pode ser
fixada em intervalos superiores ou inferiores a um dia) é impor pressão psicológica ao devedor,
pressão esta que se torna inoperante frente às pessoas jurídicas de direito publico ou de direito
privado com alto grau de impessoalidade. Logo, afigura-se como tutela executiva inadequada.

A justificação de tal medida fica, naturalmente, por conta da interpretação conforme a
Constituição no sentido de defesa do direito fundamental a uma execução efetiva/tutela
executiva, conforme já feito no AIRJ 9702290660 – TRF2.

Ainda que se considere o dogma de que o poder jurisdicional apenas pode ser aplicado
contra as partes no processo, a medida deve ser tida como juridicamente possível, isso porque
trata-se de medida assecuratória do objeto da ação e não de provimento final. Este sim, como
regra, só pode atingir as partes no processo, mas aquela se trata de simples manifestação do
poder de coação citado por Chiovenda, através do qual o juiz pode utilizar os meios necessários
para remover os obstáculos à prestação da tutela jurisdicional, poder este que, por interpretação
conforme a constituição nos moldes acima citado pode ser considerado positivado,
exemplificativamente, nos arts. 125, II, 339, 412 e 445 do CPC, que ao contrário do que possa
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parecer, em primeira análise, não se refere apenas ao processo de conhecimento, especialmente
levando-se em consideração a predominância do processo sincrético como procedimento
comum, ordinário e, portanto geral no ordenamento jurídico a partir das reformas de 1994 e
2005, e não se argumente que haja vedação a tal medida expressa no artigo 596 do CPC, pois
como dito, não se trata de atingir o patrimônio do sócio por provimento final em ação da qual
não foi parte, mas de medida executiva contra aquele (sócio ou não, trata-se aqui de medida
contra o administrador responsável) que teria obrigação de conferir eficácia ao provimento final -
ato de agente estatal com poderes e competência para fazer cumpri-lo - dirigido à pessoa
jurídica e foi negligente (ou pior, agiu dolosamente) em tal função.

Nesse sentido, invocam-se, novamente, as lições de Dinamarco:

Como se dá em todos os setores do exercício do poder estatal, o juiz atua no processo de
modo inevitável, o que significa que a efetividade de suas decisões não deve depender da
boa-vontade dos sujeitos envolvidos (disposição a obedecer) nem da sua prévia disposição a
aceitar os resultados futuros. (DINAMARCO, 2003.p.36)

E, na mesma linha, as de Barbosa Moreira:

Não será igualmente certo que a Justiça deve ter livre acesso ao jurisdicionado? (em simetria
com o livre acesso do jurisdicionado à justiça)? Que esses hão de estar sempre à disposição
daquela quanto lhe sejam necessários seus serviços? Que também deles é lícito requerer
igual rapidez e eficiência na respectiva prestação? Em resumo, experimentemos conjugar no
espírito essas duas idéias, que jamais deveriam separar-se: de um lado, a de que é preciso
que possamos contar com a Justiça; de outro, a de que não é menos preciso que a Justiça
possa contar conosco.( BARBOSA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual.
Sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997.p.7)

Os citados são apenas alguns exemplos do grande número de opções que, a partir das
noções de atipicidade da tutela executiva, da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e
da instrumentalidade do processo, o operador do direito tem na busca da efetivação de todos os
direitos fundamentais, mas em especial dos trabalhistas que há muito reclamam uma efetividade
mínima que vem sendo negada desde seus primórdios, em razão justamente da hipossuficiência
de seus titulares.

6. Anteprojeto do CPC: a caminho de a um verdadeiro processo constitucionalizado

            Para concluir o trabalho, pensamos ser interessante ilustrar a nova dinâmica em que se
insere o direito processual brasileiro, trazendo à baila as inovações pretendidas pelo anteprojeto
do novo Código de Processo Civil.

            Logo na exposição de motivos, já se tem uma clara visão de que se pretende um
Código que se atente para a efetividade do processo: “Sendo ineficiente o sistema processual,
todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito
material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo
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empírico, por meio do processo.”

Caminhando na trilha da Teoria dos Direitos Fundamentais e, ao mesmo tempo, cercando-
se de cuidados para que não seja alvo de interpretação retrospectiva, o anteprojeto elenca
expressamente os princípios constitucionais (tanto os expressos quanto os implícitos)
concernentes ao processo:

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os
princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte, nos casos e nas formas legais, salvo
exceções previstas em lei, e se desenvolve por impulso oficial.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, ressalvados os
litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral, na forma da lei.

Art. 4º As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral da lide, incluída
a atividade satisfativa.

Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si e
com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou
determine a prática de medidas de urgência.

Art. 6º Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da
razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da
eficiência.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório em casos de
hipossuficiência técnica.

Art. 8º As partes têm o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com
o juiz para a identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar
incidentes desnecessários e procrastinatórios.

Art. 9º Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem que esta seja
previamente ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência ou concedida a fim de evitar o
perecimento de direito.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste Código e nas demais leis, pode ser autorizada
somente a presença das partes ou de seus advogados.
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            No trato, especificamente da execução, há também algumas novidades que muito
podem contribuir para a efetividade do Direito do Trabalho, como a tipificação do crime de
desobediência e a previsão de intervenção judicial e de impedimento de atividade nociva.

Art. 496. Não incidirá a multa a que se refere o caput do art. 495 se o devedor, no prazo de
que dispõe para pagar:

§ 8º Sempre que o descumprimento da obrigação pelo réu puder prejudicar
diretamente a saúde, a liberdade ou a vida, poderá o juiz conceder, em decisão
fundamentada, providência de caráter mandamental, cujo descumprimento será
considerado crime de desobediência.

Art. 502. Para cumprimento da sentença que reconheça obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação
do credor, podendo requisitar o auxílio de força policial, quando indispensável.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras
medidas, a imposição de multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras, a intervenção judicial em atividade
empresarial ou similar e o impedimento de atividade nociva.

O Brasil parece estar no caminho certo no que tange a corrida pela efetivação da tutela
jurisdicional, nos moldes traçados por Dinamarco: “Receber tutela jurisdicional significa obter
sensações felizes e favoráveis, propiciadas pelo Estado mediante o exercício da jurisdição.”
(DINAMARCO, 2003.p.104).

Basta que os operadores do Direito não se conservem em interpretações e restrições que
impeçam o avanço da tutela jurisdicional - como a propósito parece ser o caso da maioria dos
Tribunais trabalhistas no que tange o suprimento das lacunas teleológicas da CLT pela utilização
dos novos dispositivos do CPC, ressalvados alguns casos como o do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região que sumulou ( Enunciado n.30) a aplicabilidade do artigo 475-J
daquele Diploma.

As ferramentas para conferir aplicabilidade imediata aos direitos fundamentais por meio
do processo estão disponíveis, basta que os atores que operam, ou que deveriam operar, a
realização de tais direitos dispam-se de preconceitos e conservadorismos e se proponham a
efetivá-los.
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[1] Pensamos que a doutrina das ondas de acesso à Justiça formula da por Cappelletti e Garth
(2002) têm seu mérito por exporem as várias nuances do que seria um efetivo acesso à justiça,
mas que podem ser condensadas na idéia de ampla efetividade da tutela jurisdicional.

[2] Expressão que se traduz na aplicabilidade imediata e efetiva dos direitos fundamentais,
retirada da obra de Marcelo Lima Guerra: “Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na
Execução Civil”.

[3] Quem opera o Direito do Trabalho nos fóruns e departamentos financeiros e de recursos
humanos das empresas conhecem bem a prática disseminada entre os empregadores de apenas
pagarem as verbas rescisórias em Juízo para que obtenham declaração de quitação de toda e
qualquer verba eventualmente devida.

[4] Sobre a “eficácia horizontal dos direitos fundamentais”, cf. Ingo Sarlet e José Roberto Freire
Pimenta
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ENTRE O MERCADO E OS IMPERATIVOS DA OAB: BREVE ANÁLISE DAS SOCIEDADES
DE ADVOGADOS

ENTRE EL MERCADO Y LOS IMPERATIVOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BRASIL: BREVE
ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DE ABOGADOS

Jeane Santos Bernardino Fernandes

RESUMO
O presente artigo se presta a averiguar marcos conceituais da sociedade de advogados,
elencando considerações sobre sua natureza jurídica e certas especificidades determinadas pela
Ordem dos Advogados do Brasil. 
A partir de leituras do Código Civil Brasileiro e da Regulamentação da OAB, o ensaio combate
algumas posturas impostas pela Casa do Advogado, atentando para a contradição de tais
previsões com as exigências do mercado, e os diplomas de regulamentação genéricos do
exercício profissional no Brasil. 
Após resgatar a finalidade de agrupamento societário para o exercício da advocacia, e destacar
as responsabilidades de advogados e dos membros das sociedades instituídas por esses,
enumeram-se as amarras condicionantes dispostas pela OAB, e se enfatiza o anacronismo de
tais previsões, clarificando que estas condutas em nada auxiliam na formação da necessária
gestão estratégica à advocacia em sociedade. 

PALAVRAS-CHAVES: SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB, GESTÃO ESTRATÉGICA

RESUMEN
Este artículo proporciona un marco conceptual para investigar la firma de abogados,
enumerando consideraciones sobre su naturaleza jurídica y las características específicas
determinadas por el Colegio de Abogados de Brasil. 
De la lectura del Código Civil y las Reglas de OAB, la prueba en contra de algunas posturas
impuestas por el Colegio de Abogados de Brasil, atendiendo a la contradicción de estas
previsiones con las exigencias del mercado y los grados de reglas genéricas de la práctica
profesional en Brasil. 
Después de rescatar a la finalidad de agrupar los abogados para ejercício profesional, y poner de
relieve las responsabilidades de los abogados y miembros de instituciones creadas por ellos, se
cita las limitaciones colocadas por la OAB, y subraya el carácter anacrónico de tales predicciones,
aclarando que estas conductas de ninguna manera contribuen a la formación de la gestión
estratégica necesaria para la promoción da firma de abogados. 

PALAVRAS-CLAVE: SOCIEDAD DE ABOGADOS, OAB, GESTIÓN ESTRATÉGICA

INTRODUÇÃO
 

Dentre os assuntos comumente abordados, cogitando os inúmeros temas que apuram o imaginário dos operadores

jurídicos, exsurge a problemática da conflituosa relação existente entre a atuação dos profissionais da advocacia exercida em

sociedade, e a regulamentação de suas atividades pelo plexo normativo, questão emblemática e tortuosa, encetada desde as

primeiras regulamentações instituídas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e reavivada pela revogação do Provimento

91/2000 do Conselho Federal da OAB, e o advento do Provimento 112/2006, discriminadores das diretrizes traçadas nos Art.s 15 a

17 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94) e nos Art.s 37 a 43 do Regulamento Geral da Advocacia.

 

Resumidamente, o presente esboço presta-se a traçar os pontos relevantes e à averiguação do panorama da Advocacia
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Societária no Brasil, indicando atuações prospectivas que induzam às melhorias invocadas pela Academia Jurídica, e no rechace à

postura conservadora e não coadunada com a realidade, reiteradamente assumida pela OAB, no que tange ao afastamento de

mecanismos gestão estratégica da advocacia, tais como a divisão do trabalho e o anúncio de tais especialidades de forma menos

rígida e arcaica como as impostas pelo Provimento 94/2000.

 

De posse da vertente sistemática do direito, lastreando-se nas premissas gnosiológicas da natureza jurídica dos institutos,
tenciona-se correlacionar os juízos estampados na sociedade de advogados, na sociedade simples e na histórica figura da sociedade
civil, gizando os fundamentos de ambas as disciplinas, para, traçados paralelos entre a evolução da atividade advocatícia e a
percepção científica do trilho criado pela globalização, coligir que a gradual ampliação dos meios autorizados às sociedades de
advogados tem facultado, transversalmente, a revolução copernicana que habilita um gerenciamento menos intrincado, e, via de
conseqüência, à caracterização da sociedade de advogados como uma potencial atividade societária empresarial, promotora de
avanços institucionais e do alcance do uso de instrumentais afetos ao empreendedorismo massivo.

 

Deste modo, por seus matizes contemporâneos, busca-se aprofundamentos nas controvérsias desses tópicos,

planificando-se as novas orientações e desafios que erigem e aprimoram aspectos significativos da sociedade de advogados na

esfera nacional, apropriando-se para tanto das posturas adotadas casuisticamente, que influenciam diametralmente a concepção

nacional, impulsionando o  rumo das orientações adotadas, figurando-se, pois, melhores direcionamentos das condutas individuais e

coletivas na sociedade de advogados.

 

Ato contínuo, sedimentando-se em aspectos do exercício corporativo, quadrando-se, pois, na onda evolutiva da

sociedade que solapa premissas falaciosas e alavanca a presteza dos engajamentos humanos, é por se conceber como prestimosa a

busca pelas elementares de atuação do causídico, e o mister de condução proba, neste diapasão, consentânea com perspectivas ético-

moralizantes apregoadas pelos comandos deontológicos da OAB, a motivar o exercício da lhaneza profissional e da boa-fé como

marcos da efetividade do exercício profissional em equipe, dialogismo perquirido para apropriá-las à adoção de ferramentas de

gestão corporativa dos escritórios de advocacia.  

 

Os escopos mínimos do presente ensaio visam, em última medida, proceder à a) aproximação dos “institutos” da

advocacia e da sociedade de advogados com a dinâmica social e as exigências mercadológicas; b) explicitação do múnus do

advogado e da zona de influência do exercício societário advocatício.

 

Busca-se discorrer, sucintamente, acerca das projeções de condução profissional na Advocacia em sociedade,

enaltecendo a apropriação de planos estratégicos de atuação, de forma que sejam despiciendas edições de Provimentos pela Casa do

Advogado, por serem obstativos à dinâmicas de mercado, e por em grande parte frustrar as legítimas atuações concorrenciais do

exercício do múnus da advocacia em conjunto.

 

 
I – ANOTAÇÕES PROPEDÊUTICAS ACERCA DA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
 

Transpondo as parêmias da conceituação profissional, e aceita a premissa da existência de uma relação indissociável dos

profissionais com o tecido social, importa argüir as questões organizacionais que a envolvem.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1781



 

Inelutavelmente a advocacia é muito diversificada, múltipla, e jamais a qualificação do(a) advogado(a) expressará

adequadamente o gigantismo da profissão e seus dilemas.

 

Interessante que se defina a advocacia como uma atividade político-jurídica[1] não-mercantil, restando à esta não

subverter o intuito defensor, que deve preponderar.

Diversamente de outras carreiras jurídicas, a advocacia é “uma atividade-cidadã, participativa, um instrumento de

democratização e transformação social”[2].

 

A advocacia é um labor profissional que em nada supera as demais atividades liberais estáveis e honradas, o diferencial

reside no fato de que a potencialidade da defesa de interesses de outrem implica na consciência de que toda realização não deve

visar satisfação particular, benesses próprias, bem-estar pessoal ou retribuição econômica, e sim uma desapegada doação ao

próximo, conjugando-se, pois, o atendimento do proveito alheio à própria necessidade de subsistência, por acolhido o múnus em

respeito ao apelo vocacional[3], sem descurar do mister da consagração da mantença pessoal.

 

A despeito de tais considerações, conclui-se que a advocacia não pode apresentar qualquer característica típica das

empresas e das sociedades de pálio mercantil, tampouco pode assemelhar-se a tais, por não guardar elemento de empresa
[4]

, em

decorrência da condição de atividade intelectiva inata
[5]

.

 

Neste capítulo serão esclarecidos pontos intrincados tangentes à sociedade de advogados, e sua regulação pela Ordem dos

Advogados do Brasil, bem assim como a forma disciplinadora formalizada pelo novel Código Civil Brasileiro, e as concatenações

possíveis com os diplomas reguladores da OAB, e as disposições da pretérita fixação legal do Código Civil de 1916.

 
1. DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 

Comumente entendeu-se como bastante definir a sociedade de advogados como aquela existente para a racionalização e

organização da atividade conjunta de advogados, estes por sua vez aptos para a prática das atividades forense e afins, na forma do

Art. 1º, I do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB)[6].

 

Na acepção de Nelson Eizirik “a sociedade de advogados é uma sociedade sui generis, que não se confunde com as

demais sociedades”[7].

 

A singeleza da definição de sociedade de advogados enfeixada por Alfredo de Assis Gonçalves é reproduzida no artigo

elaborado por Esdras Dantas Souza[8], nas seguintes linhas:

 
[Trata-se de] uma sociedade constituída por dois ou mais advogados para lhes permitir ou facilitar o
exercício da advocacia em regime de colaboração recíproca, com disciplinamento do expediente e da
divisão dos resultados patrimoniais auferidos no atendimento que os advogados a elas vinculados
prestam para os clientes.

 

Diz-se, ainda, com acuidade que:
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A sociedade de advogados representa, por outro lado, o modelo atual de exercício da advocacia, em
contraste com o modelo tradicional. Com efeito, tende a desaparecer a figura daquele advogado
solitário e artesanal que, isolado em seu escritório, desprovido de maiores apoios logísticos, acolhia
seus clientes, orientava-os e dava andamento a seus pleitos[9].

 

Corrobora com a impressão grifada, por rumar linha de raciocínio semelhante, a pontuação de Sérgio Ferraz que enumera

como causas consagradoras do modelo da sociedade de advogados: “a) a multiplicação das especializações; b) a proliferação das

normas aplicáveis a cada uma delas; c) a ampliação da bibliografia jurídica e das coletâneas jurisprudenciais; d) o alargamento e

difusão da clientela potencial; e) a atomização dos foros, e por fim, embora não menos importante, f) fatores outros das aceleradas

mudanças sociais que tornaram impraticável para o advogado arcar solitariamente com a desincumbência de seu oneroso múnus

profisssional”[10].

 

Ênio Santarelli Zuliani[11] abebera-se de similar rol de razões motivacionais, em citação apudítica de Américo Izidoro

Angélico, ao aduzir que o trabalho conjunto de advogados, pela via societária, se opera, fundamentalmente, visando “agrupar para

intercâmbio de idéias jurídicas; economizar custos da instalação do escritório e impulso empresarial, uma necessidade no mundo

competitivo contemporâneo”.

 

Convém atentar-se que quando da edição da Lei 8906/94, ainda estava em vigor a pretérita legislação substantiva civil, e

assim, na forma das orientações normativas então vigentes, institui-se que a sociedade de advogado deveria “revestir-se da forma

de sociedade civil, com responsabilidade ilimitada dos sócios”[12].

 

Sedimenta o que ora se rotula com a seguinte transcrição, por asseverar que “não é incomum um grupo de advogados se

associarem criando uma sociedade civil, atendendo seus clientes nas diversas áreas do Direito”[13].

 

De acordo com a nova dinâmica introduzida pela Lei 8906/94, bem assim como, em consonância com os primados do

parágrafo único do Art. 983 NCCB, as disposições da legislação especial devem prevalecer sobre a regulamentação atualmente

vigente, como se evidencia no trecho ora trazido à baila:

 
Ressalta-se, no entanto, que a aplicação às sociedades de advogados os dispositivos que tratam das
sociedades simples contidas no Código Civil deve ter natureza meramente subsidiária. Com efeito, o
art. 983, parágrafo único, do Código Civil determina que as legislações especiais, quando em
confronto com as normas relativas às sociedades simples, devem prevalecer sobre estas.[14]

 

Frisada a ampla regulamentação empreendida pelo órgão da classe advocatícia, há quem sustente de forma cabal e

peremptória que a utilização das fixações legais do Código Civil somente aplicar-se-ia em havendo lacunas substanciais que

demandassem apropriação para restar suprida uma omissão flagrante:

 
Tendo em vista que as sociedades de advogados são regidas pelo Estatuto da Advocacia e da OAB
(Lei nº 8906/1994), pelo Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, pelo Código de Ética e
Disciplina e, ainda, pelos Provimentos do Conselho Federal da OAB, notadamente o de nº 92 [sic,
revogado pelo Provimento nº 112/2006], conclui-se que somente se aplicam a estas sociedades os
dispositivos relativos às sociedades simples naquilo em que a legislação específica for omissa.[15]
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A especialidade das normas referidas acima aponta para a natureza típica da sociedade de causídicos, quadrando-a como

tipo autônomo, a habilitar o detalhamento de suas especificidades mais marcantes.

 

Na acepção de Esdras Dantas de Souza[16], “desses ordenamentos resultam as características que singularizam as

sociedades de advogados”.

 

Elocuções gerais e as particularidades das sociedades de advogados é o que se passa a expor a seguir.

 

1.1. Pontos de estrangulamento das sociedades de advogados: natureza jurídica

 

Conforme enunciado retro, o que avulta em importância na natureza jurídica da sociedade de advogados é seu caráter sui

generis[17].

 

Cumpre que seja, igualmente, destacado o pertinente comentário modalizador do diferencial ambicionado pela Ordem,

qual seja:

 
Dispondo sobre a natureza jurídica da sociedade de advogados, o Estatuto da Advocacia outorgou-lhe
características inovadoras, que não se confundem com aquelas inerentes às tradicionais sociedades
civis de prestação de serviços, na medida em que: a) limitou suas atividades ao exercício
uniprofissional da advocacia (art. 15); b) vedou aos respectivos sócios a participação em mais de uma
sociedade (art. 15, § 4º), como a defesa de interesses opostos (art. 15, § 6º); e, ainda, c) declarou que
tanto os sócios como a respectiva sociedade são solidária e ilimitadamente responsáveis pelos danos
causados aos seus clientes, independentemente do patrono a que foram outorgados poderes de
representação processual (art. 17).[18]

 

Some-se aos atributos referidos, a vedação ao exercício societário unipessoal, circunstância, que mais uma vez a

distingue do corriqueiro empreendedorismo em sociedade, e da formalização de “firma individual advocatícia” ou da condição de

empresário individual.

 

Neste giro, toda e qualquer correlação mercantil ou empresarial vê-se frustrada pela higidez normativa dos diplomas de

regulamentação impostos pela OAB.

 

Sob este aspecto, o principal argumento que se presta a sedimentar a impossibilidade de vinculação da perspectiva

mercantil sustém-se no fato de que o advogado não vende um produto, ademais, resta vedada sua publicização com contornos

empresariais e com fitos única e exclusivamente lucrativos, como igualmente refuta o parágrafo único do Art. 966 CC/2002[19].

 

Distingue-se, pois, a sociedade de advogados das premissas enunciadas por Maria Helena Diniz[20] como

consagradoras do exercício empresarial, incutindo-lhe, por conseguinte, uma classificação única e inimitável:

 
Requer, ainda, o novo Código Civil, art. 966, que a atividade econômica organizada seja exercida com
profissionalismo ou de forma habitual, pois a prática de atos isolados não caracteriza a empresa. É
preciso que haja exercício continuado da atividade empresarial. Na atividade empresarial há uma
sucessão repetida de atos praticados de forma organizada, para que haja constantemente uma oferta de
bens e serviços à coletividade. Profissionalismo requer: a) habitualidade ou prática continuada de uma
série de atos empresariais; b) pessoalidade, ou melhor, contratação de empregados para a produção e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1784



circulação de bens e serviços em nome do empregador; e c) monopólio de informações pelo empresário
sobre condições de uso, qualidade do material ou serviço, defeitos de fabricação, riscos etc.
Daí os três fatores formadores da empresa: a) profissionalidade ou habitualidade no exercício de
negócios que visem a produção, a circulação de bens ou a prestação de serviços; b) economicidade, ou
seja, escopo de lucro ou de um resultado econômico-financeiro ou social; e c) organização ou estrutura
estável dessa atividade. A idéia de "empresarialidade" envolve, portanto, a economicidade, a
organização e a profissionalidade.

 

Malgrado o exercício das competências da profissionalidade, economicidade e da organização pudessem conduzir a

opção por um cunho empresarial à sociedade de advogados, por expressa vedação da legislação especial, bem assim, a teor do

parágrafo único do Art. 966 CC/2002, exaustivamente rememorado até o momento, fulminam as pretensões que almejassem a

concessão da “idéia de ‘empresarialidade’” inventivamente mencionada na referência reproduzida.

 

Estando rechaçada toda e qualquer possibilidade de imputação de referenciais mercantis ou mercadológicos ao exercício

da advocacia em conjunto, perpassa-se à sua caracterização, e à enumeração de suas peculiaridades e singularidades, que, em regra

geral, conduzem à compreensão geral de sua relevância à manutenção da dignidade do exercício da administração da justiça pelo

advogado.

 

1.2. Características das sociedades de advogados

 

Salienta-se, nesta sede, aspectos distintivos e caracterizadores da sociedade de advogados.

 

“Sociedade, como viemos de estudar, é reunião de duas ou mais pessoas que reúnem esforços e ou recursos para lograr

fins comuns, dividindo os lucros obtidos. É, como regra, pessoa jurídica, sujeito de direito, portanto” [21].

 

Não se ambiciona destrinchar todas as características imanentes ao exercício da atividade advocatícia em sociedade,

antes, merece enquadramento que “uma das características mais importantes das sociedades de advogados é a sua finalidade

exclusiva, que consiste na prática de atividades de advocacia, sendo-lhe vedado o exercício de qualquer outro tipo de atividade,

lucrativa ou não”[22].  

 

Outro denotado ponto diferenciador se erige no fato de que, “conforme observado anteriormente, as sociedades de

advogados são sociedades simples, tendo em vista que a natureza do seu trabalho é intelectual”[23].

 

Sobre este aspecto muito se discutiu em tempos pretéritos, conquanto, seja no diploma de 1916, seja na atual legislação

civil em vigor, fosse cediço que “a noção legal de empresário é ampla, mas, por mais que seja, não abrange as profissões

intelectuais”[24].

 

Acorde com referida asserção, extrai-se a pena de Esdras Dantas de Souza[25] ao definir que “outra distinção marcante

entre as sociedades de advogados e as demais sociedades é que, às primeiras, é vedado apresentar formas estabelecidas às leis

comerciais”.

 

Robustece o alegado a suma empreendida por Paulo Fernando Campos Salles de Toledo[26], ao destacar em seus
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articulados:

 
Assim, estão fora do conceito de empresário, por exemplo, os serviços advocatícios, ainda que
prestados por sociedade de advogados. O caráter intelectual da atividade está presente, convém
ressaltar, quando exercida individualmente ou de modo coletivo. E não será a participação de
auxiliares ou colaboradores que irá desnaturar essa atividade, que continua sendo, intrinsecamente a
mesma.

 

Tendo os contornos em comento como móveis do exercício profissional da advocacia em conjunto, importa discriminar

as miudezas que oportunizam o tom diferencial destes entes societários.

 

1.3. Peculiaridades das sociedades de Advogados 

 

Definidos os pontos caracterizadores, passa-se a discorrer acerca das considerações que individualizam a sociedade de

advogados.

 

Sumariza Rui Stoco[27] aduzindo que “essa sociedade encontra previsão no art. 15 do Estatuto do Advogado (Lei 8906,

de 94, Art. 15) e adquire personalidade jurídica com o registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB”.

 

O primeiro ponto, perfunctoriamente referido alhures, toca à uniprofissionalidade. Sob este cenário, afirma-se que “das

sociedades de advogados, diferentemente do que ocorre com as demais sociedades de profissionais liberais, se exige que seus sócios

tenham a mesma habilitação profissional, vale dizer, que sejam todos advogados”[28].

 

Não exorbita trazer o registro de Renato Ventura Ribeiro[29]:

 
O Estatuto da OAB enfatiza o vínculo intuitus [sic] personae entre advogado e cliente. No tocante às
sociedades de advogados, não só estipula a exclusividade da forma de sociedade civil (art.15), como
veda expressamente o registro e o funcionamento de sociedades de advogados com forma ou
características mercantis (art. 16).

 

Prossegue o Autor apontando a finalidade exclusiva das sociedades de advogados, pontuando, em continuidade, “a

impossibilidade de inclusão de outra atividade, para justificar a proibição mercantil”[30].

 

Nesse diapasão, merece grifo o que segue:

 
Note-se na definição, o cuidado de marcar a diferença entre as sociedades de cunho comercial e a
sociedade de advogados. Esta existe “para apoiar a atividade conjunta de advogados, gerir suas contas
e facilitar-lhes o trabalho. Aquelas se constituem para explorar um ramo de negócios, visando ao lucro
que estes possam acarretar”[31].

 

Com o devido respeito e acatamento, tais reflexões soam de forma artificiosa e desbaratada das súplicas de

multidisciplinariedade que alguns casos demandam, ademais, cogitar que subsista o desapego ao lucro em corporações de

advogados parece pilhérico.  

 

Percorrendo rumo semelhante, assevera-se que “outra peculiaridade de nossas sociedades é que elas não podem ter outro
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objeto, que não o de facilitar o exercício da advocacia aos seus sócios e advogados agregados (art. 16, § 3º)”[32].

 

Lara Selem[33], parafraseando Neto Lôbo e Orlando Gomes, rememora que a ratio ultima da criação de uma sociedade

de advogados seria disciplinar relações recíprocas entre advogados, zelando pela vida administrativa e financeira do grupo, bem

assim, cuidando da remuneração dos resultados obtidos com a remuneração do trabalho dos advogados e disciplina do expediente

do escritório.

 

Espanca-se a forçosa similitude ansiada por alguns com o excerto da lavra de Ênio Santarelli Zuliani[34], ao dispor que
“a sociedade de advogados constitui-se sob o estímulo da affectio societatis, como as demais sociedades. Contudo, é fundada com o
objetivo de intercambiar a cooperação profissional, uma aliança que recrudesce a reciprocidade na prestação de serviços”.

 

Conforme já destacado retro, a questão do registro da sociedade é outro ponto nodal distintivo das sociedades de

advogados. “Diferentemente das demais sociedades civis, as sociedades de advogados têm registro próprio, constituído junto ao

Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sua sede (art. 15, §§ 1º e 5º)”[35].

 

Discorridos os pontos nodais de consagração da sociedade de advogados, importa registrar os elementos “importados” do

Código Civil Brasileiro.

 

 

1.4. A influência do novo Código Civil no regime jurídico das sociedades de advogados, e a disciplina da legislação civil

revogada

 

 

Partindo da definição do Art. 966 do Código Civil, procedendo às categorias de sociedades, na medida em que todas as

atividades econômicas devem ser classificadas em simples ou empresárias, in litteris:

 
Art. 966 L. 10406/2002. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza
científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o
exercício da profissão constituir elemento de empresa.[grifou-se]

 

A diferenciação, contudo, é tênue:

 
As sociedades simples e empresárias, assim, não se distinguem pela finalidade lucrativa, tendo em
vista que ambas possuem tal finalidade. [...] Também não se distinguem pelo objeto, pois ambas
podem se dedicar ao exercício de atividade econômica. O traço distintivo das sociedades simples e
empresárias está no modo como elas exercem a sua atividade. Como regra geral, sociedades
empresárias são aquelas que estão organizadas sob a forma de empresa, e simples as demais, ou seja,
aquelas que não têm por objeto o exercício de atividade própria de empresa.[36]

 

O  marco de diferenciação erige-se, em verdade, da relevância do trabalho do sócio para consecução dos anseios de

lucro. Em sendo imprescindível a atuação dos sócios para exploração da atividade econômica, não há páreo de dúvidas de que se

delineia uma sociedade simples.
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Na forma do Art. 983 CC, diz-se que as sociedades simples podem adotar além da forma que lhe é própria, qualquer

outro tipo societário, à exceção da anônima e da comandita por ações, qual seja:

 
Art. 983 L. 10406/2002. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados
nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses
tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à
cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades,
imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. [grifo nosso]

 

As sociedades de advogados, por seu turno, apresentam uma severa assimetria em relação ao modelo apontado:

 
[O] novo Código Civil não inclui a sociedade de advogados (ou outros profissionais liberais) entre as
pessoas jurídicas de direito privado, exatamente porque não possui tal entidade responsabilidade
obrigacional distinta da pessoa de seus membros (que é condição sine qua non da pessoa jurídica
regular), de modo que não há, na sociedade de advogados, separação patrimonial para efeito de
proteção dos sócios contra execução por dívidas da sociedade[37].
 

O divisor de águas entre as sociedades simples como um todo, e estas exercidas por profissionais advogados impôs um

disciplinamento próprio, como elucida o excerto abaixo:

 
A propagação desse modelo – inovador e notadamente complexo – não tardou a provocar o
surgimento de um aparato normativo específico que se condensa basicamente no Estatuto da
Advocacia e da OAB (Lei 8906/94, de 04 de julho de 1994); no Regulamento Geral; nos provimentos
nºs 91 de 13 de março de 2000 e 92, de 10 de abril de 2000, e complementarmente, as normas sobre
sociedades civis em geral, prescritas nos art.s 1363 e seguintes do Código Civil.[38]

 

No tangente a esta almejada carga de responsabilidade irrestrita, destaca-se:

Apesar de o Código Civil determinar que as sociedades simples podem adotar outros tipos societários
além da própria forma de sociedade simples, essa regra não se aplica às sociedades de advogados.
Com efeito o art. 5º, § 2º, do Provimento nº 92/2000 do Conselho Federal da OAB determina que “não
são admitidas a registro, nem podem funcionar as sociedades de advogados que revistam a forma de
sociedades por quota de responsabilidade limitada, nem de sociedade em comandita ou por ações”.
Assim, as sociedades de advogados deverão sempre adotar a forma de sociedade simples.[39]

 

Humildemente, ousa-se compreender a norma sobredita, a despeito de ter sido revogada pelo Provimento 112/2006, como

marco especificador da uniprofissionalidade e do refrear à unipessoalidade da sociedade de advogados, não exigida no novel

diploma da legislação civil, assim como não era pelo Código Civil de 1916, diretriz esta que destoa dos reclamos do mercado e dos

avanços das sociedades advocatícias em solo pátrio, a implicar na invocação de auxílios técnicos de outras áreas do conhecimento.

 

Há quem refute, veementemente, a existência de inovações ou idiossincrasias no modelo estrutural adotado pela Ordem,

defendendo, inclusive, que as disposições coligidas em lei, oriundas da opção legiferante consolidada pela OAB, poderiam ser

escolhidas e perpetuadas por outras profissões, sem que se cogitasse prática abusiva ou se legitimasse a designação distintiva ao

sabor de um tertium genus societário, como defende majoritariamente a doutrina pátria.

 

Ao sabor desta negativa à subsistência de uma entidade societária sui generis, por todos, joeira-se as sustentações
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empreendidas com o seguinte apanhado:

 
Importante frisar que, ao lado das exigências das normas estabelecidas no Código Civil 1916, o
Estatuto estabeleceu algumas regras especiais suplementares, como a proibição da comercialização do
objeto, o que na prática impedia o uso  quaisquer das formas estabelecidas nas sociedades mercantis,
como sociedades limitadas ou anônimas, que são os tipos mais utilizados no Brasil.
Também proíbe que as sociedades tenham sócios  outras profissões, que um sócio faça parte  mais do
que uma , com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional, proíbe o uso 
denominação social e exige que o registro da razão social seja feito na própria Ordem, entre outras
coisas.
Não tem, a meu ver, o menor cabimento a teoria divulgada por alguns doutrinadores que a civil, por
ter características especialíssimas, exigidas pelo seu Estatuto tenha se constituído numa espécie sui
generis civil e agora seria também uma espécie sui generis simples. O que se exige no Estatuto não
contraria, em nenhum ponto, o estabelecido na lei civil, o que significa que poderia ser imitado por
qualquer outra categoria profissional. É apenas um diferencial, um plus, exigido em lei especial e que
deve ser obedecido pelas sociedades advocatícias[40].

 

Em verdade, é possível resumir o que se carreou acima na profícua síntese que se transcreve, por concludente. Pontua-se,

assim, que “ao contrário das demais sociedades civis, a dos advogados não tem por fim atuar na advocacia, mas possibilitar que seus

sócios possam exercê-la eficientemente”[41].

 

De forma a abreviar sinteticamente as possíveis elucubrações sobre o tema, merece registro o seguinte epílogo:

 
A promulgação do Código Civil de 2002 não trouxe maiores modificações ao regime jurídico da
sociedade de advogados. Trata-se de um tipo especial de sociedade, disciplinada pela Lei 8906/94,
pelo Regulamento Geral, pelo Código de Ética e Disciplina e pelos Provimentos do Conselho Federal
da OAB. Portanto, devem ser aplicadas em caráter subsidiário as normas estabelecidas pelo Código
Civil às sociedades simples na omissão de legislação específica. [42]

 

Após a singela e sucinta exposição, perpassa-se ao embrenhado e dificultoso tópico da responsabilização das sociedades

de advogados, e suas controvérsias.

 

Sem pretensões de esgotar o temário, tratar-se-á, detidamente, acerca da responsabilização das sociedades de advogados

e dos seus sócios.

 

 

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS

 

Como mencionado alhures, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) estabelece como atividades exclusivas dos

advogados os serviços de consultoria, assessoria, direção jurídica e a postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário,

cabendo ao advogado incumbir-se plenamente dos haveres correlacionados com o múnus abraçado. Não se impede, contudo, que se

celebre o contrato de prestação de serviços com a sociedade de advogados, desde que restem procuracionados os advogados

componentes daquela sociedade advocatícia.

 

Nada obstante, “uma das questões mais delicadas é a responsabilidade ilimitada da sociedade e de todos os sócios pelos

prejuízos causados por danos aos clientes”[43].
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Inconteste que o problema envolve alguns aspectos polêmicos, pois, “um profissional, sócio de sociedade de advogados,

pode ver seu patrimônio comprometido para ressarcimento de danos causados a clientes por outro sócio ou profissional da

sociedade”[44].

 
Nesse contexto, a figura da sociedade de advogados se confunde inexoravelmente com a de seus sócios
– dada a inafastável vinculação das obrigações por aquela pessoa jurídica à pessoa de seus membros
integrantes –, ao contrário do que ocorre em relação às sociedades civis e comerciais de forma geral,
especialmente aquelas instituídas sob a modalidade de responsabilidade limitada, que se apresentam
com personalidade própria, individualizada, apartada e inconfundível com aquela referente às pessoas
naturais ou jurídicas que a integram (societas distat a singulis)[45].

Na impressão de César Fiuza[46], "a responsabilidade dos sócios pode ser limitada, ilimitada ou mista, conforme reze o

contrato. Na falta de estipulação contratual, será ilimitada. De qualquer jeito, será sempre ilimitada a responsabilidade dos sócios

em relação a danos culpáveis, causados a clientes, no exercício profissional”.

  

A posição destacada acima não é uníssona.

 

Sustenta-se de forma coerente com o ordenamento pátrio, com espeque nas normas enunciadas na Lei 8906/94, que a

responsabilização enfeixada pelo diploma da Casa do Advogado é diversa de toda e qualquer outra figura societária, apresentando

singularidade prefigurada no Art. 17 do diploma em destaque.

 

A dinâmica distintiva da sociedade de advogados, e a sua forma de responsabilização, e dos pares componentes do tipo

societário encontra-se condensada na transcrição abaixo:
 

Outra singularidade das sociedades de advogados verifica-se na definição da responsabilidade do
sócio. Este está vinculado a duas ordens de responsabilidade: (I) comum a todas às sociedades, sobre
cujos sócios recai a responsabilidade pelos atos praticados pela entidade, conforme a regra do art.
1.396 do Código Civil; (II) outro específico das sociedades de advogados, cujos sócios, pelo fato de a
advocacia ser exercida pessoalmente por eles ou por advogado integrado à sociedade, e não por ela,
ficam sujeitos a uma responsabilidade individual e limitada pelos danos que, no exercício da
advocacia, estes causarem a terceiros (art. 17 do EAOAB)[47]. 

 

Na sociedade de advogados, a parceria empreendida[48], por paradoxal que pareça, veda-se a imputação de

responsabilidade e participação de membros não pertencente aos quadros da advocacia, pois, embora os serviços prestados pelo tipo

societário seja bem de consumo, não se associa à mercancia, como já salientado alhures.

 

As obrigações, pois, restam adstritas aos participantes, e os vinculam de forma inexorável, desde que demonstrada

flagrante inobservância dos deveres de cuidado.

 

De toda sorte, o diploma regulativo específico quadrou um procedimento próprio de registro e responsabilização, de sorte

que inexiste equiparação imaginável entre as então denominadas sociedades civis e comerciais.

 

Acorde com o raciocínio em referência, traz-se à luz o relevante argumento ora dimanado:

 
Considerando, pois, a inafastável vinculação das obrigações contraídas pela sociedade de advogados à
figura dos seus sócios – ao contrário do que ocorre em relação às demais civis e comerciais –, aquela
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modalidade de pessoa jurídica somente pode ser entendida como um “instrumento” destinado à
organização e racionalização do exercício da atividade de advocacia – possibilitando o
compartilhamento de tarefas, receitas e despesas [...] já que o respectivo registro obrigatório levado a
efeito junto à Seccional da OAB se materializa apenas como um mecanismo substitutivo do
procedimento normal a que se submetem as demais sociedades civis, que tem sua constituição
submetida ao crivo do cartório do registro de pessoas jurídicas (art. 44, inc. II, c/c o art. 45, ambos do 
Código Civil)[49].

 

O advogado, bem assim como a sociedade de advogados, responde, em princípio, por erro de fato no desempenho de seu

mister e por erro de direito, quando ocorrer culpa.

 

O dever de indenização do advogado e da sociedade advocatícia emerge de grave erro cometido, inescusável e lesivo,

assim sendo, fatores externos à conduta do advogado ou do plexo societário não podem ser levados em conta nessa matéria, como a

morosidade do sistema judiciário.

 

Laureia a assertiva supra sustentada a anotação abaixo repetida:
 
Em relação à responsabilidade por danos causados a terceiros, divergem inteiramente as disposições
do Código Civil e as normas especiais sobre sociedades de advogados. [...] Assim, pela redação do art.
17, quando um dos sócios causa um dano a um cliente, estando no exercício de sua atividade, todos os
sócios responderão, pessoal e solidariamente, pela indenização que for apurada, ainda que não tenham
concorrido com culpa pelo evento danoso. Este sistema de responsabilidade imposto às sociedades de
advogados revela-se incompatível com os princípios que regem a responsabilidade civil dos sócios
pelas obrigações da pessoa jurídica. [...] Ressalte-se, ainda, que é pacífico o princípio segundo o qual
somente pode ser responsabilizado o sócio-gerente que viola a lei ou o estatuto, ou que age com
excesso de poderes. Com relação aos demais sócios, sua responsabilidade é limitada à integralização
do capital social; uma vez integralizado o capital, nada mais pode exigir dos sócios com relação às
obrigações da sociedade, mesmo nos casos de dívidas fiscais. Mesmo nas sociedades em que o sócio
tem responsabilidade ilimitada, verifica-se que ele é chamado a responder, tanto nos casos em que
tenha agido com excesso de poderes como naqueles em que houve violação à lei ou ao contrato,
somente nos casos em que tenha sido comprovada a sua conduta dolosa. Assim, deve-se aplicar o
mesmo princípio às sociedades de advogados, ou seja, somente poder-se-ia imputar responsabilidade
ilimitada aos advogados sócios nos casos de haverem os mesmos agido com culpa ou dolo[50].

 

Para alguns, todavia, causa espécie a expressa vedação à limitação de responsabilidade:

 
Nem o caráter intuitus  [sic] personae da advocacia serve para explicar a responsabilidade ilimitada.
Diversas outras atividades personalíssimas podem exercidas através de sociedades com
responsabilidade limitada. Ademais, deve-se lembrar que atualmente, na prática, em muitos escritórios
a advocacia é exercida de forma empresarial, com diminuto grau de vínculo pessoal entre cliente e
advogado.[51]

 

Ao acompanhar a impressão em registro, quadra enfatizar que mais uma vez a OAB se posta na contramão das inflexões

de mercado, e na comum sabença que o risco do empreendimento societário deve suplantar a manutenção da incidência de pechas

pessoais aos sócios.

 

Fiúza chega avançar em suas pontuações ao dizer que “o art. 15 do Estatuto do OAB não pode ser interpretado de forma

simplista, de modo a, levianamente, substituir a expressão ‘sociedade civil’ por ‘sociedade simples’”[52].

 

Por fim, remarca a controvérsia, vaticinando um cenário pouco promissor, ressaltando, inclusive, que “os problemas
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poderão ser maiores, ainda, até que a doutrina e a jurisprudência se assentem, ou até que o legislador dê solução definitiva ao

debate”[53].

 

II - PERSPECTIVAS DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA CONTEMPORANEIDADE

 

No métier das profissões jurídicas brasileiras, o exercício continuado de aprimoramentos intelectivos e pessoais, e a

comunhão opinativa acerca do papel democrático-edificante da advocacia, atuaram como discurso legitimador à busca da dignidade

profissional, deflagrando-se o jus postulandi como elementar da carreira, e decorrência lógica da inferência constitucional prevista

no Art. 133 da Lei Maior.

 

Referida disposição não retira da advocacia o caráter de prestação de serviços, a despeito de robusto veio doutrinário

rejeitar mencionada elocução[54], invocando ilações ideológicas díspares das vivências cotidianas. Mais do que isso, a atividade

advocatícia em parceria, é uma realidade pujante que não pode ser simplesmente olvidada ou renegada.

 

Conquanto não se possa honestamente rechaçar os enunciados retro transcritos, não é demasiado conferir nova roupagem

aos dogmas mimetizados pelos “arautos da resistência”[55] à inovação.

 

Como já foi patenteado retro, “em todos os sistemas jurídicos há regras materiais criadas expressamente para

determinadas categorias, motivo pelo qual o disciplinamento pátrio genérico em dados momentos é insuficiente.

 

Neste jaez, não exorbita salientar que a “sociedade contemporânea move-se num espaço global. Essa realidade requer

instâncias globais para a produção de regras de convivência, com a efetiva participação dos interlocutores sociais válidos.”[56]
 

A incumbência apropriada no presente artigo se valida no intento de traçar linhas gerais das sociedades de advogados no

Brasil, e suas potenciais participações no cenário nacional.

 

Com arrimo na Lei 8906/94, rememorados o comedimento e a paixão-tecnicista, são alcunhados como advogados,

exclusivamente, os inscritos na OAB, cabendo que estes desempenhem privativamente o exercício da atividade advocatícia,

apartando-se de aparatos logísticos e empresariais, apondo o foco na satisfação do cliente e no exercício dos poderes que lhe são

conferidos com redobrada atenção e exclusividade.

 

Essa imposição colide com as súplicas de dotação de ares de empreendedorismo e gestão estratégica na advocacia

societária, sobremaneira por obstar a participação de “auxiliares” à condução do exercício profissional, estipulando planos

estratégicos de atuação especializada, independentemente das alvissareiras proclamações de exigência de pessoalidade na relação

advogado-cliente.

 

A guisa de conclusão, convém tomar como fecho magno do tema rexposto a presente asserção infra transcrita:

 
Concluindo, este novo século será uma época de evolução e revolução. Nesse contexto, os
profissionais do direito necessitarão promover uma reengenharia que se desdobrará, tanto no campo
jurídico como organizacional, em prol da produtividade e da eficácia. Ademais, no futuro, os
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advogados e as firmas deverão adotar modelos de serviços legais que, para além de atender o aumento
das expectativas dos clientes, privilegiem os avanços tecnológicos e uma nova estrutura de
negócios.[57]
 

Assim o sendo, com o perdão do trocadilho, advogar a artesanía na socidedade advocatícia significa impor amarras ao

livre exercício profissional e à liberdade de associação e desenvolvimento de atividades econômicas lícitas, em defesa a supostas

exigências deontológicas imutáveis e acrisolantes.  

 

2. AS AMARRAS EMPREENDIDAS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL À INTERNACIONALIZAÇÃO DA

ADVOCACIA E DAS ATIVIDADES SOCIETÁRIAS ENTRE CAUSÍDICOS

 

No Brasil, mais do que simplesmente considerar como advogado o bacharel que logrou inscrição nos quadros da OAB, e

como sociedade de advogados o emaranhado de inscritos na Ordem a ratear despesas comuns, há que se ter em conta que a

supremacia do múnus público a ser desempenhado exige determinados padrões que devem ser perquiridos e professados pelos

integrantes da corporação, sem que se olvide as dinâmicas hodiernas do trato mercadológico.

 

Esta missão que compete à advocacia foi apropriada como carro-chefe e finalidade da OAB. A eticidade deve ser a baliza

de atuação dos causídicos e das oficinas de advogados, todavia, não deve empecer o avanço do exercício profissional e as

exigências do mercado por especialidade, planejamento, estratégia, apoio logístico, interação com profissionais de outras áreas do

conhecimento e admissão da concorrência na prestação dos serviços[58].

 
No tangente à atuação dos advogados e de suas sociedades, a Ordem não descura de seu

“Complexo de Vaticano”, prestando fidedigno desserviço aos avanços ansiados pelos empreendedores-
causídicos.
 

O primeiro mote a ser investigado se posta diante da natureza jurídica da OAB, e sua competência para impor

regramentos impeditivos do exercício profissional de advogados e de suas sociedades.

 
Pela via de argumentos tortuosos, arvora-se a OAB da condição de primazia para articulação de suas resoluções e

provimentos, tantas vezes ao arrepio das disposições exaradas pelo Estado brasileiro, sobremaneira, impedindo que se efetive uma

aproximação real das diretivas dela emanadas aos rogos do mercado.

 

A Ordem verbera sua legitimidade de fixação de diretrizes e balizas de atuação aos seus inscritos, e na oportunização de

ingresso dos interessados, todavia o faz valendo-se de idéias corporativas obsoletas, portando-se “com indesculpáveis feições

corporativistas, procedendo à defesa de lobbies que em nada enobrecem a carreira profissional, tanto menos a relevância do

órgão”[59].

 

Assim sendo, é com surpresamento que se atenta ao fato de que a OAB se escusa à aceitação de que a globalização das

economias está a “impelir a advocacia bem sucedida para as realidades dos relacionamentos e intercâmbios nacionais e

internacionais”[60], motivo pelo qual é de se pasmar o entrecerramento das portas ao pleno exercício da advocacia por

mecanismos que propiciem a gestão estratégica e a instituição de modalidades de realização dos labores correntes da advocacia sem
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igonorar os rogos do mercado e os riscos e benefícios da concorrência, ainda que cônscia de que posturas como estas propiciam o

enfraquecimento das expectativas de seus corporados e a honorabilidade da Casa do Advogado.

 

Tentar tangenciar conquistas galgadas por advogados empreendedores, em prol de interesses financeiros

quantitativamente irrisórios ou para manutenção da reserva de mercado, são práticas que vão de encontro aos comandos éticos

visados pelas diagramações deontológicas.[61]
 

Ademais, não é demasiado trazer a lume que “a forja dos preceitos éticos não é tão-só e unicamente a consciência

individual; sobre a consciência individual atuam as influências sociais e educacionais, e isso em profunda dialética com as

influências ambientais”[62].

 

 Conclui-se, assim, que algo inexplicável tem ocorrido na ambiência dos advogados que os impinge a disputar migalhas

de honorários em desprestígio ao princípio da liberdade de exercício profissional, por restar vedada a tentativa de alcance de

parcelas do mercado de forma mais audaciosa e comprometida com a realidade de sua manutenção em ambiente de consumo e de

admissão da livre prestação de serviços, por restar a Ordem dos Advogados apegada ao anacronismo de orientações conservadoras.

 

Quiçá o que os órgãos de fiscalização devessem compreender, todos eles, e dessa consideração não se exclui a OAB, é

que se auto-intitular paladinos da moralidade não os torna mais importantes, menos cobrados, tampouco mais crível a sua atuação.

 

No mais das vezes, sob este auspício, apenas se altera o foco das críticas para aqueles que, “na melhor das intenções”,

queriam auxiliar na conquista “da respeitabilidade profissional perdida” e na manutenção dos atributos dos exercentes do lavor

advocatício e de suas entidades societárias, no entanto o fazer por mera eloquência discursiva ou pela consagração de objeções

superficiais sedimentadas em sustentações de índole duvidosa, frustrando o anseio por modificações engrandecedoras para

simplesmente dissociar a advocacia de máximas de gestão corporativa.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

No curso do presente ensaio, almejou-se clarificar questões intrincadas e pontos nevrálgicos correlacionados às

sociedades de advogados, notadamente aqueles que destoam das dinâmicas do mercado, e contrastam com as disposições genéricas

do ordenamento jurídico pátrio.

 

Inicialmente, conceituou-se o tipo societário obrigatoriamente adotado pelos causídicos que assumem a parceria

profissional, e optam pelo rateio de despesas e dividendos auferidos pelo exercício probo do múnus da advocacia, perfilhando a

especificidade dos regramentos emanados da OAB para arregimentar tais práticas.

 

Nesta senda, conclui-se que a sociedade de advogados pode ser sintetizada pela reunião de esforços e/ou recursos de dois

ou mais advogados, com intuito induvidosamente lucrativo, para fins de oferecimento de serviços jurídicos ao público em geral.

 

Debateu-se em seguida se as sociedades de advogados seriam simples ou empresárias, à luz do Novo Código Civil, para

ao final tão-somente rotular que a designação do Art. 17 do Estatuto da Advocacia e da OAB (EAOAB) deve ser revisitada, de lege

ferenda, quando não, a simples transmutação simplista de nomenclatura de sociedade civil para simples demanda, antes disso, uma
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análise aprofundada sobre a natureza jurídica de cada uma das espécies referidas.

 

Sublinhou-se, ainda, o atributo da uniprofissionalidade, e a vedação à unipessoalidade societária, grifando que a

regulamentação encontra-se disciplinada no Estatuto da Advocacia e da OAB (EAOAB), bem como no Código de Ética e Disciplina

(CED), no Regulamento Geral da Advocacia e nos Provimentos emanados do Conselho Federal da Ordem.

 

Dispensadas linhas para que comentários adensados fossem tecidos acerca da responsabilização da sociedade de

advogados, sem que se escusasse à tomada de posição acerca das circunstâncias autorizadoras de transpasse do suportar das pechas

condenatórias por inobservância de dever de cuidado na atuação do ministério privado.

 

Em continuidade, referido o cunho intuitu personae da sociedade, discorreu-se brevemente acerca da pujança dos tempos

hodiernos, e a premência de atuação mercadológica da Oficina de casuídicos, fato que encontra entraves nas limitações in abstracto

impostas pela Casa do Advogado que, não raro, destoam das súplicas integrativas empreendidas pelos entusiastas da instituição de

uma advocacia ágil e moderna.

 

Os pensadores da deontologia forense, em indisfarçado exercício tautológico, reiteram a necessidade de manutenção de

marcos de eticidade, e para tanto, escudados nos Provimentos e na Lei 8906/94, obstam a atribuição de cunho empresarial aos

grupamentos societários, impedindo que sobrevenham ares renovatórios.

 

Tendo em nota os avanços alcançados em outros campos da prestação de serviços, questionou-se a juridicidade das

normas ditadas pela OAB, obstativas do livre exercício profissional em solo pátrio, por lhe impor amarras quanto ao exercício da

gestão estratégica, ao fundamento de “não-contaminação mercantil”.

 

A crítica sedimentou-se nos problemas inatos ao acrisolamento massivo, e à obstaculização que se operará em resposta

aos estreitos limites facultados pela OAB, em prestígio à negativa da realidade: a advocacia se consolida como prestação de serviços

oportunizado ao grande público, e com esse escopo, não pode se cegar às dinâmicas do mercado e as exigências de fixação de

planos estratégicos para alcance de lucros e prosperidade do empreendimento. 

 

Afora os entraves lógicos de pontuais anacronismos sócio-políticos, não se rejeita a assertiva de que em sociedades

pluralistas, de igual sorte, tornam-se plurais a cultura, e, por sua vez, o direito, por tais motivos, não se ensimesma na imputação de

normas corporativas cogentes e engessadas, complementares às normas jurídicas, que intente demarcar concessões e obstáculos ao

exercício profissional, sob pena de criação de um enquadramento despiciendo e inaplicável, e de legitimidade controvertida.

 

Destarte, discutiu-se nesta sede o desenvolvimento da percepção da relevância dos ares da globalização ao exercício da

advocacia em sociedade “empresarial”, e das novas vertentes como benfazejas criadoras de uma novel estrutura da Sociedade de

Advogados espelhadas no Direito de Empresa, que por conseguinte não pode denegar aos causídicos a formalização societária sobre

marcos mais arejados, e propiciadores do contato extramuros da realidade nacional, seja para habilitar a atuação em nível

internacional, seja para dinamizar as instituições locais.

 

Importante enfocar que a insurreição contra a salvaguarda de ambições pelos advogados é, no mínimo, utópica.  Olvide-
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se desprendimento, idealismos e emocionalismos démodé, para condescender, sem dores morais, que a advocacia age movida por

interesses, cabendo, por oportuno, diferenciar o objeto de interesse, que se legitima tão-somente no intento conquistador da ordem

jurídica justa, na satisfação do cliente estribada em marcos de eticidade e na mantença dos componentes da Corporação.

 

Não se refuta a pontuação que de forma crescente a advocacia ruma à formalização de sociedades de advogados, com

vistas à apropriação das novas dinâmicas de produção de articulados, visando, ainda, diminuir os efeitos da concorrência

mercadológica, muito próprios da pletora de profissionais encaminhados pela Academia Jurídica à produção de defesa técnica.

 

Cediço que a globalização se afigura como realidade incontornável, ao passo que a habilitação da gestão estratégica da

sociedade de advogados se erige como fenômeno contínuo e irrefreável, convém que se opte por mecanismos de condução

profissional em ambiência mercadológica e concorrencial, ressalvada a edição de medidas protecionistas moderadas e razoáveis.

 

Por força do panorama delineado, causa perplexidade que a OAB se furte ao disciplinamento de exercício profissional da

sociedade de advogados atenta aos comandos da legislação civil e de consumerista e às orientações pretorianas.

 

Renegando o cunho panfletário, que pode se atribuir ao presente bosquejo, credita-se ao comparatismo político-jurídico,

e à impulsão criativa de superação e reconstrução da ciência jurídica, a faculdade de trazer a lume a autorização de exercício da

advocacia empreendedora, ampliação producente que operará como elemento propulsor da advocacia na pós-modernidade,

conformadores de uma estrutura nacional pró-ativa, destarte, não há razão para a OAB e seus integrantes se acabrunharem ou

restarem temerosos diante da concorrência exercida por seus co-irmãos e pela oportunização de apoio logístico às sociedades de

advogados.

 
Deste modo, compete ao jurista interpretar esta nova realidade erigida na dinâmica dos mercados, e a partir de uma

perspectiva econômica e social real, tangível e imediata, diagramar instrumentais válidos à interpenetração de colegas em seu
âmbito de atuação, sem que se sintam ameaçados ou vilipendiados pela presença dos profissionais procuradores vocacionados ao
empreendedorismo e ao exercício de gestão estratégica, tampouco se fazendo mister a adoção de medidas protecionistas
extremistas, e inconcebíveis no plano de evolução alcançado.

Salientando que o enfoque conferido pela Ordem restou aquém das medidas outrora cogitadas, foram suscitadas

interrogações não dirimidas a contento pelo ensimesmamento da entidade corporativa.

 

Nesta sede, sem a pretensão de esgotar o tema,  revalidou-se uma nova mirada sobre os problemas postos da sociedade

de advogados, e a busca incessante por alterações de lege ferenda, propiciando a percepção de conceitos e proposições reputadas

como inconciliáveis, que, no entanto, se evidenciaram como um avanço profícuo e o permissivo ansiosamente aguardado à simbiose

de institutos cristalizados. 
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INSEGURANÇA JURÍDICA NA TRANSAÇÃO PENAL

LEGAL INSECURITY IN THE CRIMINAL TRANSACTION

Vera Ribeiro De Almeida

RESUMO
Este artigo integra a dissertação de mestrado em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-
Graduação em Direito, da Universidade Gama Filho-Rio de Janeiro e examina a aplicação da
pena às infrações de menor potencial ofensivo, nas hipóteses de transação penal, a partir de
documentos colhidos junto a um dos Juizados Especiais Criminais da Baixada Fluminense do Rio
de Janeiro, com base no discurso legal e doutrinário sobre as referências conceituais deste
instituto e dos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade da pena, questionando
a validade do Estado Democrático de Direito à luz da efetividade destes princípios. 
PALAVRAS-CHAVES: Legalidade da pena, transação penal e segurança jurídica.

ABSTRACT
This article integrates the dissertação of mestrado in development next to the Program of After-
Graduation in Right, the University Gamma Filho-Rio de Janeiro and examines the application of
the penalty to the infractions of offensive potential minor, in the hypotheses of criminal
transaction, from documents harvested next to one of the Criminal Courts Special of the of the
state of Baixada Fluminense one of Rio de Janeiro, on the basis of the legal and doctrinal speech
on the conceptual references of this institute and the principles constitutional of the legality and
the priority of the penalty, questioning the validity of the Democratic State of Right the light of
the effectiveness of these principles.
KEYWORDS: Legality of penalty, transação penal and legal security.

1. INTRODUÇÃO.
Este artigo é parte da dissertação de mestrado em desenvolvimento junto ao curso de Mestrado em

Direito, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho, da área de concentração “Direito,
Estado e Cidadania” e da Linha de Pesquisa “Direito, Constituição e Cidadania”, sob a orientação da
professora Drª Regina Lúcia Teixeira de Mendes da Fonseca. Através dele se procura identificar aspectos
do Estado brasileiro e sua concretização sobre a cidadania dos nacionais, notadamente na observação da

categoria
[1]

 segurança jurídica, decorrente do princípio
[2]

 constitucional da legalidade penal, do qual
emanam os princípios da legalidade e da anterioridade da pena e que teriam a função de impedir o Estado
de aplicar pena não prevista previamente em lei.  Estes princípios são considerados pelo discurso jurídico
como reitores do modelo de Estado Democrático de Direito, na medida em que se apresentam como
garantias para o jurisdicionado.

A motivação deste estudo surgiu da análise de dados documentais colhidos junto a um dos Juizados
Especiais Criminais da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, onde foi percebida uma grande
variação nas penas aplicadas aos jurisdicionados, mesmo quando se tratava de infrações penais idênticas,
mas o fato mais curioso foi a presença de transações penais impondo a doação de sangue como

modalidade de pena.  Diante desta novidade se pensou em levantar as previsões legais e doutrinárias
[3]

dos princípios constitucionais mencionados e, em seguida, compará-las com os dados destes documentos,
visando verificar: que critérios são empregados na escolha e aplicação das penas nas hipóteses da
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transação penal? Com base em qual orientação ou fundamento estes critérios são adotados? De que
maneira e até que ponto estes critérios estão de acordo com os princípios que caracterizam o Estado
Democrático de Direito?

Para responder a estas indagações se tomou como referencial a afirmação doutrinária segundo a
qual a validade do Estado Democrático de Direito é traduzida na efetividade dos princípios

constitucionais,
[4]

 especialmente os da legalidade e da anterioridade da pena, porque são empregados

como regras-mestras do sistema positivo
[5]

 (leis constitucionais e infraconstitucionais) e dotados de cunho
político, na medida em que afastam a insegurança do direito (as penas estão previamente previstas na lei),
o arbítrio e a prepotência dos julgadores na administração da justiça (somente podem ser aplicadas penas

permitidas pelo ordenamento jurídico
[6]

, de acordo com o procedimento legal e pela autoridade

competente). Formam o instituto jurídico da cidadania (na exata medida da proteção jurisdicional)
[7]

 e são
pressupostos do modelo do Estado Democrático de Direito, o qual, por definição, deve garantir a todos um
tratamento digno, justo e igualitário (FONSECA, 2008). 

O corte espacial definindo o Juizado Especial Criminal como “campo” (BOURDIEU, 1989, pp.

209-255), visa examinar a produção do conhecimento que ali se perfaz através de ritos, 
[8]

compreendendo a prestação jurisdicional O destaque dado aos Juizados Criminais Estaduais se deve à
função social deste órgão, enquanto “pacificador” dos conflitos sociais e local onde é mais visível a
operacionalização da transação penal, enquanto procedimento resultado do consenso entre o Ministério
Público e o jurisdicionado acerca da aplicação da pena, sem a instauração do processo criminal tradicional.
Como este procedimento é visto à semelhança da plea barganing estadunidense, também se emprega o
método comparativo por contraste, ao estudar alguns aspectos do sistema judicial norte-americano,
freqüentemente invocado para fundamentar a adequação da transação penal em nossa tradição.  Tal análise
é importante, porque aborda questões vinculadas à importação de modelos procedimentais fundados em
instituições culturais díspares, resultando em conseqüências também desiguais para além de sua variação
semântica (KANT DE LIMA, 1995c). 

 
2. DA LEGALIDADE PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – SEGURANÇA
JURÍDICA.

O estudo sobre a aplicação da pena aqui desenvolvido se fixa na atividade estatal e,
especificamente, a decorrente do processo penal, sendo este entendido como a sucessão de atos (dispostos
segundo as regras e formalidades previstas em lei), através dos quais o Estado (Poder Judiciário) aplica a
lei penal aos casos em concreto, com o fim de administrar os conflitos sociais (TOURINHO, 2003, pp. 5-
7). Em outras palavras, a ênfase recai sobre o exame da aplicação da pena, a partir do momento em que o
Estado se submete ao comando da lei e encarrega o Poder Judiciário de realizá-la, embora a referência a
outros períodos da história da pena possam ser indicados nesta análise, conforme a correspondência com o
tema.

No direito brasileiro atual, a aplicação da pena se submete à autoridade de duas espécies de leis:
enquanto as leis penais materiais (Código Penal e leis especiais) descrevem os comportamentos passíveis
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de punição, as leis processuais (Código de Processo Penal e leis especiais) estabelecem regras (princípios
e formalidades) a serem observadas pelo Estado para, através do juiz, aplicá-las (TOURINHO, 2003,

p.13).  Todas as duas espécies se subordinam aos princípios
[9]

 contidos na Constituição Federal de 1988
(FONSECA, 2008). 

O inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988 estabelece que: "ninguém será obrigado a
fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Esta norma é denominada pela doutrina
como princípio da reserva legal ou da legalidade, pelo qual a liberdade de agir encontra sua fonte legítima
e exclusiva nas leis e de tal forma que, na ausência de previsão legal, o Estado fica, obrigatoriamente,
impossibilitado de agir.  Segundo TOLEDO (1994, p. 21), constitui “uma real limitação ao poder estatal
de interferir na esfera das liberdades individuais”.

 Este princípio se irradia para todos os poderes do Estado e todas as áreas de atuação, sendo

importante destacar que, em matéria penal,
[10]

 a criação de lei determinando comportamentos criminosos
e impondo a correspondente reprovação (pena, punição, sanção) é tarefa atribuída, exclusivamente, à
União, conforme artigo 22, I, da Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;
...”

 Logo, por exclusão, é vedado aos demais entes federados (Estados, Territórios e Municípios) a
elaboração de normas penais incriminadoras. Além disso, somente a lei (afastadas as hipóteses de
resoluções, portarias etc.) elaborada de acordo com o processo legislativo (através do Poder Legislativo,
integrado por representantes do povo e que, em tese, refletem a ideologia e valores essenciais deste e em
dado momento histórico determinado) e atendendo ao trâmite exigido para a sua confecção (artigos 59 e
seguintes da Constituição Federal). Assim, se exige: a legalidade formal, (seguir o procedimento formal
para a criação de uma lei daquela natureza) e a legalidade material (o conteúdo da lei deve se amoldar aos

direitos e às garantias fundamentais, previstos constitucionalmente).
[11]

Esta atividade do legislador é denominada de “tipificação”, sendo o “tipo legal” ou “tipo penal,” o
comportamento humano previsto em norma penal proibitiva (ou norma negativa, porque impõe um
comando de “não fazer”), tendo como paradigma principal os critérios de censurabilidade da sociedade. A
expressão tipo constitui tradução livre da palavra alemã tatbestand e exprime a idéia de “modelo”,
“esquema”, sendo, segundo WEZEL (apud MARQUES, 1989, p. 18), “a descrição concreta da conduta
proibida, ou seja, do conteúdo ou da matéria da norma.” O chamado "tipo legal" é a descrição abstrata de

um fato criminoso (seja crime, delito, infração ou contravenção),
[12]

 contendo todas as informações que o

identificam (tais como, forma de agir, meio empregado, intenção do criminoso etc.). 
[13]

Assim, esta identificação das condutas delituosas na lei penal possui uma função garantidora para o
indivíduo, uma segurança: de não ser punido, caso seu comportamento não se realize conforme expresso
na lei e é denominada de “princípio da legalidade penal” ou “princípio da reserva legal penal”, ou ainda,
“princípio da legalidade dos crimes e das penas”, contida na máxima latina nullum crimen nulla poena
sine previa lege, desdobrada em duas orientações: não há crime sem lei anterior que o defina e não há
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pena sem prévia lei.  Estão previstas no inciso XXXIX, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 1º do Código Penal (Decreto-Lei 2848, de 1940), com as seguintes redações:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal;” (CONSTITUIÇÃO, 2010).
 
“Art. 1º - “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal.” (CÓDIGO PENAL, 2010, p. 279).

  
A doutrina brasileira destaca o fundamento jurídico do princípio, em geral atribuído à teoria da

coação psicológica, de FEUERBACH (apud, FRAGOSO, 1985, p. 93), descrita na máxima “nullum
crimen nulla poena sine previa lege” e, segundo a qual, “O fato legalmente cominado (o pressuposto
legal) está condicionado pela pena legal (nullum crimen sine poena legali). O mal, como conseqüência
jurídica necessária, será vinculado mediante lei a uma lesão jurídica determinada."

GRECO, citando BONAVIDES, explica que este princípio nasceu do anseio de estabelecer na
sociedade humana regras permanentes e válidas, “que fossem obra da razão, e pudessem abrigar os
indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível por parte dos governantes.” O objetivo era alcançar
um estado geral de confiança e certeza na ação dos titulares do poder, sendo evitada a dúvida, a
intranqüilidade, a desconfiança e a suspeição, “tão usuais onde o poder é absoluto, onde o governo se
acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa legibus solutus e onde, enfim, as regras de
convivência não foram previamente elaboradas nem reconhecidas.” (2004, p. 104).

Segundo este autor, o princípio da legalidade apresenta quatro funções fundamentais: proibir a
retroatividade da lei; proibir a criação de crimes e de penas pelos costumes; proibir o emprego de analogia
na criação de crimes ou na fundamentação ou agravação de penas e proibir as incriminações vagas e
indeterminadas (GRECO, 2004, pp. 100-101).

Deve ser enfatizado que somente com o surgimento do Estado de Direito, é quando “a lei impera”
(TOLEDO, 1994, p. 24), razão pela qual são afastadas as teorias que afirmam a origem histórica do

instituto em Roma
[14]

, ou a que o defende em plena idade média, na Magna Charta
[15]

 ou, ainda, a que
declara que “as raízes do princípio de reserva se encontram nas instituições do Direito ibérico, em data

anterior à Carta Magna inglesa. 
[16]

 Estas doutrinas, em geral, empregam a descrição histórica do

princípio com a idéia de “evolução”, 
[17]

 acarretando a peculiar forma examiná-lo com feição universal e
atemporal, sem considerá-lo como construção cultural de determinada época e específico lugar, além de

fruto dos interesses e conquistas de um grupo social em particular.
[18]

O império da lei sobre o Estado se manifesta a partir da pregação dos teóricos do chamado
iluminismo (LUISI, 1985, p. 15), para os quais a construção do Estado, originado de um contrato social, o
transformara em mero instrumento de garantia dos chamados direitos do homem, sendo sua missão
limitada à proteção efetiva desses direitos. O iluminismo é apontado como reação ao absolutismo
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monárquico, garantindo ao cidadão uma faixa de ação: somente não seria lícito aquilo que a lei proibisse
(lex stricta) e pela separação dos poderes (de Montesquieu). Na área penal, Cesare Bonesana, conhecido
como Marquês de Beccaria, se destaca neste período pelas idéias descritas na obra “Dos Delitos e das
Penas”, dentre elas: “Só as leis podem decretar as penas para os delitos. Esta autoridade não pode
residir senão no legislador, que representa toda a sociedade organizada por um contrato social” (2000, p.
19).

No Brasil, o iluminismo encontrou o país ainda regido por um monarca e leis portugueses
(principalmente as Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603), influenciando as práticas e orientações

jurídicas por mais de dois séculos, embora também presentes certas regras costumeiras. 
[19] Não se pode

dizer que o Livro V das Ordenações Filipinas (onde a matéria penal se destacava) possuía qualquer
orientação sobre a lex stricta, no sentido da observância de tripartição de competências entre os poderes do
Estado e a obediência do juiz à letra da lei, determinado pelo iluminismo. Nem mesmo após a
independência houve aqui a separação de poderes estabelecida por Montesquieu, pois o “soberano
constituía o centro único e indissolúvel do poder e da ordenação social” (LOPES, 2002, p. 89), na figura

do Poder Moderador.
[20]

 Além disso, merece relevo a influência da Igreja nos assuntos do Estado,
circunstância esta revelada especialmente na prescrição dos crimes de heresia e apostasia (no título “dos
que arrenegam ou blasfemam de Deus ou dos santos”), somente excluídos pela Constituição do império
(LARA, 1999, p. 45).

No plano constitucional, a doutrina afirma que o princípio da legalidade já estaria previsto na Carta
de 1824 (artigo 179, inciso XI), com a seguinte redação:

“Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida
pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.
...
XI. “Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei
anterior, e na fórma por ella prescripta.”(PLANALTO, 2010).
 

A leitura isolada do inciso XI poderia indicar a equivocada idéia da legalidade penal, tal como hoje
é representada - garantia de todos contra o arbítrio do poder -, já naquele período histórico. Contudo, a
história afirma que à época D. Pedro havia nomeado um Conselho de Estado (composto por portugueses
residentes no Brasil), após dissolver a Assembléia Constituinte, com o objetivo de elaborar uma
constituição para fortalecer o poder do imperador. Além disso, as legislações que se seguiram a ela
(Código Penal, Código de Processo Penal e Código Civil) foram elaboradas por jurisconsultos formados
em Coimbra (durante o 1º Reinado) e em Olinda e São Paulo (a partir da segunda metade do século XIX,
em diante), os quais reproduziam os interesses de uma sociedade estruturada politicamente sob uma

concepção conservadora, na qual o poder estava concentrado numa elite escravista e agrária. 
[21]

 Desta
forma, como afirmar a segurança do jurisdicionado neste período? 

Também há verdadeiro consenso doutrinário sobre a presença do princípio da legalidade em todas

as Constituições brasileiras republicanas (de 1891, no artigo 72, § 15;
[22]

 a de 1934, no artigo 113, item

26;
[23]

 a de 1946, no artigo 141, § 27;
[24]

 a de 1967, no artigo 150, § 16;
[25]

 a Emenda Constitucional
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n.º 1 de 17/10/69, no artigo 153, no § 16
[26]

 e, por fim, a de 1988, no já citado inciso XXXIX, do artigo
5º), embora o conteúdo destas normas revele que a redação mais aproximada do princípio, tal como ele é
hoje conhecido, só comece a surgir na Carta de 1967, embora ainda se referindo, como as demais, à
matéria processual penal.

Como esclarece LOPES (2002, p. 367), a República alterou substancialmente algumas instituições:
a federalização introduziu uma política estadual legitimada pela Constituição, rompendo com a tradicional
unidade de fontes legislativas; a organização judiciária e o processo se tornam matérias estaduais; a
reforma separou a Igreja do Estado, criando um regime político laico, dentre outras. No entanto, nem
mesmo o liberalismo que circundou esta época foi capaz de alterar as disputas oligarcas pelo poder,
marcado por longos períodos de governos sob estado de sítio (Floriano Peixoto – 1891-1894 e Artur

Bernardes – 1922-1926) e por um extenso período ditatorial.
[27]

 Como afirmam muitos juristas, ao longo
da Primeira República (sob a égide do Código Penal de 1890), o grande desafio consistiria em “tratar
desigualmente os desiguais” e não em estender a igualdade de tratamento jurídico-penal para toda a
população.  Logo, a afirmação do princípio da legalidade neste período é meramente nominal (ALVAREZ
et all, 2003, pp.8-9).

Já o Código de 1940
[28]

, por sua vez, passou a vigorar ainda no Governo ditatorial de Getúlio
Vargas e na vigência da Constituição autocrática de 1937, editado em um período difícil da história
mundial: em plena II Guerra. A questão da criminalidade e da violência urbanas foi alçada à ordem de
problema público de gravidade alarmante, segundo BENEVIDES (apud ALVAREZ et all, 2003). Por
outro lado, foi neste período que o sistema policial e penitenciário encontrou condições sociais e políticas

para revelar a negra imagem do "gulag brasileiro." 
[29]

 Logo, também neste período a observação da
“segurança jurídica” do cidadão é criticada.

Além do histórico, outro fundamento do princípio da legalidade seria o político, que, segundo
TOLEDO, como já mencionado, “constitui uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das

liberdades individuais.” 
[30]

 Além disso, não é “somente garantia para o cidadão, pois dele advêm
pretensões para o Estado e para os próprios criminosos”: da lei nasce a pretensão punitiva do Estado,
reprimindo o crime, sendo, portanto, fonte imediata do direito de punir (jus puniendi). Ao mesmo tempo,
o Estado não pode punir o cidadão quando inexistente a sancio juris, surgindo uma pretensão subjetiva em
favor do criminoso, no sentido de não ser punido senão em decorrência do comportamento determinado
pela lei (ação ou omissão). Esta é a condição de segurança e liberdade individuais do princípio, ou seu
caráter político (1994, p. 21).  

No entanto, como visto a mera enunciação legal do princípio não tem sido suficiente para limitar o
Estado e assegurar a garantia do indivíduo, surgindo com FERRAJOLI (2002) a teoria do garantismo

penal
[31]

 para este fim. Para este autor, o princípio da legalidade seria muito mais amplo e compreenderia
um decálogo enfatizando a segurança jurídica.  São eles: 1- “Nulla poena sine crimine.” Não há pena sem
crime; encerra a noção de retribuição, segundo a qual apenas e tão somente o crime enseja a pena

corporal;
[32]

 2 - “Nullum crimen sine lege.” Não há crime sem lei, como sinônimo da reserva legal; 3 -
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“Nulla lex (poenalis) sine necessitate.” Não há lei se sua formulação não for necessária; 4 - “Nulla
necessitas sine injuria.” Não há necessidade de edição de lei penal sem a ocorrência de ofensa prejudicial
à sociedade; 5 - “Nulla injuria sine actione.” Não há ofensa sem ação; 6 - “Nulla actio sine culpa.” Não
há ação sem culpa; 7 - “Nulla culpa sine judicio.” Não há culpa sem processo; 8 - “Nullum judicium sine
accusatione.” Não há processo sem acusação; 9 -“Nulla accusatio sine probatione.”  Não há acusação sem

provas, e 10 - “Nulla probatio sine defensione.” Não há prova sem defesa.
[33]

A índole de segurança/garantia jurídica do princípio da legalidade penal obriga ao Estado a
respeitar os limites e expectativas que ele próprio criou e que, segundo CANOTILHO (2000, p. 255), para
atendê-lo se exige da lei “(1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder; (2) de
forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos
efeitos jurídicos de seus actos.” As conseqüências mais importantes da segurança jurídica relativas ao
princípio da legalidade são: no que tangem aos atos normativos, a proibição de normas retroativas
restritivas de direitos ou interesses juridicamente protegidos; no que se referem aos atos jurisdicionais, a
inalterabilidade dos casos julgados e em relação aos atos administrativos, a estabilidade dos casos
decididos através de atos administrativos constitutivos de direitos (CANOTILHO, 2000, p. 256).

O princípio também pressupõe a elaboração de leis claras, passíveis de serem conhecidas e
entendidas pelos cidadãos, de tal forma que eles possam ter a chance de, conhecendo a proibição, evitar a
prática do comportamento que a lei afasta. Neste sentido, CIRINO DOS SANTOS (2000, p. 23) declara
que “leis penais indefinidas ou obscuras favorecem interpretações judiciais idiossincráticas e impedem ou
dificultam o conhecimento da proibição, favorecendo a aplicação de penas com lesão ao princípio da

culpabilidade.”
[34]

  A aplicação da pena, portanto, deve pressupor uma liberdade de escolha acerca da
prática (ou não) da conduta, frente às exigências da norma jurídica. 

A noção de “reserva” da lei, enquanto atribuição ao Poder Legislativo fica mais evidenciada no
modelo de Estado Democrático de Direito, o que significa afirmar que neste paradigma de Estado a
legalidade é também exercício de democracia, ou, que representaria, em outras palavras, o fato da
tipificação penal ser estabelecida pelos efetivos representantes do povo, eleitos por este, como assegura
PRADO (2006, p. 131):

“O fundamento de garantia da reserva de lei, como princípio de legitimação
democrática, deve informar e presidir a atividade de produção normativa penal, por
força da particular relevância dos bens em jogo. O motivo que justifica a escolha do
Legislativo como o único detentor do poder normativo em sede penal reside em sua
legitimação democrática.”
 

O Estado Democrático de Direito, está previsto no preâmbulo da Constituição de 1988 (2010,
p.17), quando estabelece que:

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil".
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Neste modelo de Estado a lei e, em especial, a Constituição, desempenha papel fundamental na

instrumentalização e estruturação dos direitos e das garantias fundamentais, informada por princípios
(explícitos ou implícitos), cuja finalidade é orientar a interpretação do sistema (de normas), de forma a lhe
promover uma unidade de sentido.  Do contrário, o ordenamento se transformaria na reunião de normas e
preceitos, desprovidos de qualquer capacidade de coordenação e correlação do todo.  Todo o sistema de

norma e atos jurídicos
[35]

 é hierarquizado e dinâmico, de tal forma que os atos jurídicos têm validade
somente se realizados conforme as normas jurídicas, que, por sua vez, dependem de sua adequação aos
princípios constitucionais (FONSECA, 2008).

Mas, o que dizer de uma democracia delegativa como a nossa, onde a representatividade popular,
na maioria das vezes, não acontece e onde a inflação legislativa e a legislação oportunista são exemplos

negativos e indicadores do clientelismo político-partidários? 
[36]

  Como lembra MIRANDA (2000, pp.
195-196), a simples afirmação de democracia não é suficiente.  O verdadeiro Estado Democrático de
Direito é aquele onde há efetivos mecanismos de tutela dos direitos humanos, que entre nós recebem a

denominação de garantias constitucionais
[37]

 (ou fundamentais) e são conceituadas, em strictu sensu,
como proteção e segurança oferecida pelo Estado aos detentores de determinados direitos individuais
contra abuso do poder do próprio Estado (CRETTELA JÚNIOR, 1974, p. 219).  

Dentre as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição de 1988 merece destaque o “acesso
à justiça”, por se tratar de direito à uma prestação jurisdicional justa, equitativa e eficaz, através da qual a
aplicação da pena se efetiva, com base no inciso XXXV, do artigo 5º, segundo o qual: “A lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Do princípio constitucional do acesso à justiça
[38]

 decorre como seu corolário, o devido processo
legal, previsto nos incisos LIV e LV, do mesmo artigo 5º, da Constituição, segundo o qual ninguém pode
ser processado sem que existam, previamente, normas processuais aplicáveis ao caso, sendo estas
orientadas pela mais ampla defesa e a possibilidade do contraditório:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal”;
“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.”
 

No Brasil, a doutrina afirma que o devido processo legal é semelhante ao due process of law
(TOURINHO, 2003, p. 57 e CAPEZ, 2009, p. 37, entre outros) norte-americano, mas lá o instituto
(previsto na  4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 14ª emendas à Constituição dos EUA) contém normas relativas à direitos
oponíveis ao Estado contra os abusos de sua autoridade e são fundamentos da tradição jurídica
democrática, com a garantia de participação popular, assegurando aos seus cidadãos um julgamento justo. 
Quando alguém é acusado de um crime pode optar por se declarar culpado e, com isso, não passar pelo
rito processual do julgamento; pode também não aceitar a imputação (ou permanecer em silêncio) e, neste
caso, ter direito ao processo com as prerrogativas inerentes: a garantia de ser julgado por um tribunal de

jurados composto de membros de sua sociedade, seus pares (trial by jury).
[39]

 Configura, assim, um
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direito pessoal e disponível, pertencente ao acusado: pessoal, porque somente ele poderá exercitá-lo;
disponível porque pode abdicar do direito de ser julgado por este tribunal, ocasião em que negociará sua
pena com o órgão de acusação (FERREIRA, 2004, p. 72).

O nosso devido processo legal consiste na imposição de um processo pela iniciativa do Estado

(Ministério Público)
[40]

 ou da vítima (ou seu representante legal), logo, vinculado ao interesse da
acusação, não constituindo direito do acusado, porque este não pode recusá-lo.  Alguns juristas afirmam
que o devido processo legal é uma garantia da defesa do acusado, porque decorrente da obediência às
formalidades legais, mas esta orientação gera o estranho raciocínio de que pode existir, no ordenamento

jurídico de um país democrático, uma condenação sem processo ou um processo ilegal!
[41]

O processo entre nós está ligado às “marcas” deixadas pela formação jurídica colonizada, “baseada
na tradição inquisitorial portuguesa e na dominação das elites políticas e sociais que, controlando o
conhecimento, produziram e desenvolveram nosso sistema jurídico” (LOPES, 2002, pp. 277-307), que é,
portanto, desde sua origem, comprometido com o poder e com as escusas forças que o circundam. Este
sistema reproduz a idéia de que o processo paira sobre a cabeça do acusado como uma “Espada de
Dâmocles”, associada às influências históricas que apontam o sistema de produção de verdade adotado
pelo Direito Canônico, de tradição inquisitorial, buscando alcançar na verdade real uma expiação para os
“pecados” (crimes) do acusado (ALMEIDA JÚNIOR, 1959).

Contudo, a doutrina majoritária considera o processo penal brasileiro com feição mista, por

conjugar ao mesmo tempo procedimentos de natureza inquisitoriais e acusatórios.
[42]

 No entanto,
COUTINHO (2006, p. 6) adverte que:

“é tomado como acusatório somente enquanto discurso porque não há, por definição,
um sistema com tal natureza, de modo que o dizer misto, aqui, é o reconhecer como um
sistema inquisitório que foi recheado com elementos da estrutura do sistema acusatório
(por ex: exigência de processo devido, de contraditório, de parte, etc.), o que lhe não
retira o cariz inquisitório empregado.”
 

O processo penal brasileiro também se caracteriza pelo dever do juiz de investigar como os fatos
se passaram na realidade, ou seja, de descobrir a “verdade real”, não se conformando com a verdade

formal constante nos autos.
[43]

 Aqui, ainda convivemos com a presença de métodos oficialmente sigilosos

de produção da verdade - como no caso do inquérito policial
[44]

 -, próprios de sociedades de desiguais,
“que circunscrevem os efeitos da explicitação dos conflitos aos limites de uma estrutura que se representa
como fixa e imutável, confirmam a naturalização da desigualdade própria da nossa consciência cultural:
as pessoas são consideradas naturalmente desiguais” (ALMEIDA JÚNIOR, 1920).

O devido processo legal somente será considerado “proteção assegurada ao acusado” quando se
assentar nas seguintes garantias constitucionais: acesso à justiça penal; não ser processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente; não ser considerado culpado até o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória; impossibilidade da lei restringir a publicidade dos atos processuais, salvo
quando destinada à defesa da intimidade da vítima ou ao interesse social; tratamento paritário dos
envolvidos no processo; plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou condenado, com todos os meios e
recursos a ele inerentes; poder se manifestar, concordando ou discordando com a acusação imposta;
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conhecer a motivação dos atos decisórios; ver aplicada a pena estabelecida na lei; ver o desenvolvimento
do processo penal em prazo razoável de duração, e ter a execução da pena conforme previsão legal.

Dentre estas garantias, a relativa à operacionalidade da pena estritamente estabelecida em lei[45]

será examinada a seguir, limitando-a às hipóteses da transação penal.  
 
3. DISCURSO LEGAL E DOUTRINÁRIO DA PENA E DA TRANSAÇÃO PENAL.

No Brasil, os conflitos sociais decorrentes de infrações penais apreciados pelo poder judiciário, são

“tratados” 
[46]

 conforme um sistema de normas processuais estabelecidas na Constituição Federal de
1988, no Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3688, 3 de outubro de 1941) e em leis especiais. Como
Estado regido por uma Constituição, as leis hierarquicamente inferiores devem sempre obediência à
suprema e, por conseguinte, às garantias processuais aí estabelecidas.

Antes de 1988, o procedimento para aplicação da pena era regido pelo princípio “nulla poena
sine judicio”, segundo o qual a pena somente seria aplicada através de sentença condenatória (proferida
por um órgão judicial competente). Em 1988, no entanto, este modelo se alterou por força do disposto no

artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,
[47] que além de introduzir os princípios da oralidade, da

simplicidade, da informalidade, da celeridade, da economia processual, da conciliação e da transação
penal, caracterizadores dos procedimentos realizados nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
(regulamentados em 1995, através da Lei nº 9.099), possibilitou ao órgão de acusação a tarefa da aplicação

imediata da pena, sem a instauração do processo tradicional.
[48]

Segundo GARCIA (1996, p. 9-17), a lei de 1995 obedeceu à imperiosa necessidade do sistema
brasileiro se abrir às tendências contemporâneas, que exigiam procedimentos adequados à concreta
efetivação da democracia, notadamente pela idéia do consenso em matéria penal, traduzido nos institutos

da conciliação e da transação penal, embora, inicialmente, tenha recebido algumas críticas,
[49]

 reflexo da
“dificuldade de ser afastada uma educação arraigada no formato tradicional, com base em um sistema de
administração de conflitos regulado pela ação punitiva, extra-oficial e, muitas vezes, arbitrária em
Delegacias de Polícia” (KANT DE LIMA, 1995a, 1995b, 1989). Mais tarde, fomentada a idéia de que o
caminho natural do processo penal seria o consenso, mediante a estruturação deste espaço
“revolucionário”, o fundamento das críticas à lei passaria a se dirigir à ofensa a princípios constitucionais
relativos ao processo e garantidores do modelo democrático do Estado brasileiro (PRADO, 2003 e
STRECK, 2002).

Dentre os procedimentos introduzidos no processo penal se destacam a conciliação e a transação
penal. A conciliação está prevista nos artigos 72 e 73 da Lei nº 9099/95, devendo ser conduzida por um
juiz togado ou leigo, que esclarecerá as partes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes “os
riscos e as conseqüências do litígio”. Obtida a conciliação, esta será reproduzida por escrito e homologada
pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo.

Na verdade, a conciliação não era desconhecida da lei processual brasileira, pois estava prevista,
originariamente, no título 20, 1, do Livro III, das Ordenações Filipinas e mais tarde reproduzida na

[50]
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Constituição outorgada de 1824, que atribuiu ao juiz de paz  a função de conciliação prévia, esta
definida como condição obrigatória para o início de qualquer processo (LOPES, 2002). Assim, a Lei
9.099/95 trouxe o consenso de volta para o campo penal.

Já a transação penal, esta sim, verdadeira novidade entre nós, foi estabelecida no artigo 76 da lei e
consiste em proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa pelo Ministério Público,
ao infrator de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou crime de ação penal

pública incondicionada,
[51]

 desde que preenchidos os requisitos adiante mencionados. Foi inicialmente
considerada semelhante à plea barganing, do direito processual criminal dos Estados Unidos
(GRINOVER, apud AMORIM et all, 2002, p.14), mas o instituto estrangeiro está muito distante do nosso,
pois consiste em barganha entre a acusação e a defesa, na qual o órgão de acusação “pode deixar de
oferecer acusação em troca de confissão ou da colaboração do suspeito para a descoberta dos co-
autores” (JACOB, apud FERREIRA, 2004). É uma audiência preliminar (pré-processual) entre o defense

attorney (defensor do acusado) e o procecutor,
[52]

 reunidos em uma sala do tribunal com o juiz, onde
discutem no intuito de chegar a um acordo sobre a culpabilidade do acusado. O procecutor apresenta suas
considerações, apontando sua “recomendação” e o advogado de defesa oferece sua tese em contrário. O
juiz, após ouvi-los, indica uma estimativa do custo financeiro do caso e promete uma sentença específica,
havendo uma negociação entre as partes e, por conseguinte, o reconhecimento, em certa medida, da
culpabilidade do acusado.  Em seguida, o advogado oferece a proposta para seu cliente e se esta for aceita,
todos participarão de uma cerimônia formal, onde o argumento da culpa será apresentado pelo juiz e aceito
pelo acusado.  Caso a proposta de acordo seja rejeitada pelo acusado, este será levado ao Grand Jury (júri
de acusação), mas isto não obsta futuras negociações (FERREIRA, 2004).

Segundo a doutrina estrangeira (SÉROUSSI, apud FERREIRA, 2004), haveria três vantagens
básicas para o acusado ao participar da plea barganing: a redução da possibilidade de uma pena de
detenção durante o processo em um tribunal; o aumento das chances de obter uma sentença não
condenatória e a redução dos custos financeiros da representação legal (constituir um advogado).   

Além da diferença do instituto, no sistema estrangeiro não se verifica a procura incansável pela
verdade real.  Lá, o que se busca é o consenso sobre a culpa do acusado, um consenso sobre o que seja a
verdade para solução do caso, realizado entre o acusado e o procecutor (FERREIRA, 2004). Já no nosso
sistema, as partes não constroem uma verdade baseada no conhecimento comum sobre as provas colhidas e
no acordo acerca da culpa do autor do fato.  Quando o acusado de um crime chega à conclusão de que é
melhor reconhecer sua culpa – tendo consciência das provas (evidences) contra si existentes – ele,
juntamente, com a parte acusadora (procecutor), constroem uma verdade para os fatos, não importando se
é ou não a “verdade real”, já que, consensualizada, pactuada pelas partes, para terminar o processo. Nesse
modelo, quando o acusado confessa o delito e aceita a culpabilidade, ou seja, realiza um acordo, torna
efetiva a plea barganing, e, em conseqüência, o processo não chega a existir, porém, avalia-se a culpa.

No modelo brasileiro, quando aceita a aplicação da transação penal, o processo também deixa de
prosseguir, mas não se concebe que o acusado esteja confessando o crime ou assumindo a sua culpa,
apesar de lhe ser aplicada uma pena (PRADO, 2003, p. 218).  

Além da conciliação e da transação
[53]

, a Lei de 1995 estabeleceu a competência desta nova Corte
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somente para as infrações denominadas de menor potencial ofensivo, assim considerados os crimes ou

contravenções penais com penas não superiores a dois anos.
[54]

 Estabeleceu também um procedimento
dividido em duas etapas, como afirma AMORIM  et all (2002, P. 6). A primeira, normalmente iniciada
pelo acolhimento das partes encaminhadas pelas Delegacias de Polícia, onde se realiza a tradução do fato

social em fato típico (no Termo Circunstanciado).
[55]

 O suposto autor do fato e a vítima participam,
preliminarmente, de uma audiência de conciliação conduzida por um conciliador e, se tratando de crime de
ação penal pública condicionada à representação ou de crime de ação penal privada, faculta-se às partes a
possibilidade de realizarem a composição cível, podendo resultar em uma indenização pecuniária à vítima
e configurando, assim, uma “civilização” do processo penal. Ocorrendo a composição cível, as partes
assinam o acordo e o juiz declara extinta a punibilidade, terminando o feito. Caso a composição não seja
possível – ou se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada – o feito passa à segunda fase, com
o oferecimento da transação penal. Neste momento, o Ministério Público propõe ao autor do fato a
aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, em geral. Se o autor do fato e seu defensor aceitarem a
proposta, o juiz a homologa. A Lei também prevê a possibilidade da proposta não ser aceita pelo acusado
e seu defensor, devendo o procedimento seguir o rito semelhante ao tradicional, com o oferecimento de
denúncia pelo órgão de acusação e demais atos processuais, atingindo seu encerramento com a sentença
judicial, mas esta fase não será examinada neste estudo.  

Quanto à possibilidade da transação penal, a lei (artigo 76) impõe os seguintes requisitos: a) não ter
sido o autor da infração condenado pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença
definitiva; b) não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de
pena restritiva ou multa; c) se indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias judiciais; d) formulação da proposta pelo Ministério Público e
aceitação por parte do autor da infração e seu defensor.  E ainda, quando não se tratar de hipótese de
arquivamento do procedimento. Ocorrendo sua aceitação pelo autor da infração e seu defensor, haverá a

aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa. 
[56]

A “transação” entre Ministério Público e suposto autor do fato fica assim limitada às seguintes
possibilidades: “opção entre a multa e a pena restritiva, fixação do valor da pena, e a espécie, o tempo e
a forma de cumprimento da pena restritiva.” O órgão de acusação, portanto, não negocia a verdade como

na plea barganing, mas somente a aplicação da pena.
[57]

 
4. APLICAÇÃO DA PENA – VISÃO EMÍPRICA DA TRANSAÇÃO PENAL.

Examinadas, até aqui a ótica do discurso legal e doutrinário acerca do princípio da legalidade e da
aplicação da pena na transação penal, o estudo agora se volta para a sua operacionalização, orientado pela
etnografia das práticas jurídicas conforme apontado por KANT DE LIMA e VARELLA (2008, p. 107).

Como já afirmado, o campo jurídico é um campo privilegiado de contenda de visões acerca do
mundo, de interpretações sobre os problemas nacionais e sua formulação jurídica. Como exemplos de
conflitos nesse espaço são citados os que se estabelecem entre os que detêm conhecimento jurídico e
capacidade postulatória e os que não detêm, mas necessitam de tal conhecimento (os “profanos”),
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conforme BOURDIEU (2001, p. 21).
No que se refere ao processo penal, BARBOSA MOREIRA (1989, p.11) já advertiu para o fato de

que, mesmo quando simplificada a relação desenvolvida no processo, ela atua, por assim dizer, intramuros,
em grande parte a cargo de pessoas nas quais se presumem conhecimentos especializados, sendo
necessária a compreensão dos conceitos e alcances verdadeiros de cada mecanismo posto à disposição dos
sujeitos.  Este campo limita a atuação pela idéia de competência jurídica, excludente dos que não são
dotados de um dito saber. As regras que operam neste campo são regras de condutas, que determinam: o
que se deve ou não fazer e quem tem ou não um conhecimento especializado para nele atuar.

Nesta linha de raciocínio, a pesquisa se dividiu em dois momentos distintos: as representações
sociais acerca da pena e da transação penal (ainda em desenvolvimento) e a formalidade de sua aplicação,
ora descrita. O exame aqui indicado tomou por base a análise de transações penais coletadas
aleatoriamente nos anos de 2003 e 2004, durante a atividade advocatícia da pesquisadora junto aos
Juizados Especiais Criminais de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro. Foram listados os números dos processos e
as espécies de infrações penais, segundo a data da audiência de conciliação, conforme descritos nas pautas
(listas) fixadas na porta da sala onde este ato seria realizado e em datas que coincidiam com sua agenda e
compromissos profissionais junto àquela Corte, sem qualquer preferência ou seleção específica quanto ao
jurisdicionado, à natureza das penalidades ou das infrações. O acesso a estes documento foi realizado pela
simples apresentação da carteira do órgão de classe (OAB/RJ). Como não houve alteração na lei acerca da
operacionalidade da transação penal, os dados revelam práticas que continuam sendo adotadas pelos
operadores do direito.

Do total das 36 (trinta e seis) amostras coletadas, foram destacadas e trazidas à colação deste artigo
somente o estudo de 12 (doze), visando concentrá-lo e também porque estes contêm um dado peculiar em
comum: a imposição da doação de sangue como modalidade de pena, conforme modelo constante do
apêndice, sendo oportuno ressaltar que todas foram homologadas judicialmente. 

A justificativa para a adoção desta pena foi a ocorrência de uma circunstância alheia aos fins da

pena[58]
 ou à repressão do crime: a baixada fluminense do Estado do Rio de Janeiro foi atingida por fortes

chuvas, causando grandes prejuízos para a população local, fato este amplamente divulgado na época pela
mídia, dentre eles, a redução de sangue e hemoderivados no banco de sangue de um hospital municipal,
incentivando a celebração de convênio entre a Secretaria de Saúde Municipal e os Juizados Especiais
Criminais de Nova Iguaçu (CHAGAS, 2005, p. 1) e tal medida se espelhou em exemplo anteriormente
experimentado pelo Juizado Criminal do Paraná.  Para legitimá-la, o órgão judicial carioca adotou o
recurso hermenêutico, estendendo o alcance da expressão “prestação social alternativa” contida no artigo

5º, inciso XLVI, alínea “d”, da Constituição Federal,
[59]

 alegando que a doação de sangue se inseria nesta
modalidade de pena, mas esta decisão teve curta vigência, em face do decreto de inconstitucionalidade
promovido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça, confirmando a visível ofensa à integridade
física dos infratores (CHAGAS, 2005, p. 4). Contudo, esta declaração de inconstitucionalidade não
constitui uma restrição universalmente cogente, já que não tem caráter vinculante, podendo voltar a ser
aplicada, inclusive, pela mesma magistrada que a homologou. E mais, apesar da breve duração da medida,
sua abrangência restou extremamente sentida e representada pela quantidade de amostras examinadas neste
estudo.
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Com base no princípio da taxatividade (ou lei certa) a proibição da interpretação extensiva, por
analogia ou paridade, impede a aplicação de qualquer outra pena, além das previstas em lei, "por mais
interessante ou simpática que possa parecer, padece dos vícios de ilegalidade e de inconstitucionalidade
(art. 5º, XXXIX, CF), além de representar um autêntico abuso de poder.” BITTENCOURT (2003, p. 23).
Assim, as sanções previstas no artigo 76, da Lei 9099/95, cabíveis na proposta de transação penal, devem
respeitar os princípios de direito penal: "legalidade, culpabilidade, intervenção mínima, proporcionalidade
e humanidade. Considerar as penas ali previstas como ''regras de conduta'' significa retirar todas as
garantias do Direito Penal, de contenção do direito de punir do Estado frente à liberdade individual, o que é um
despropósito,"  conforme esclarece SANTOS (1996).

Na doutrina estrangeira, JAKOBS (1997, pp.99-103) lembra que:
“El aplicador de la ley no puede nunca aumentar el nível de generelización de los
elementos positivos del tipo delictiv, es decir, llegar a ser más general, ampliando así
el ámbito de aplicación. Esta prohibición de generalización – la doctrina dominante lo
denomina (impropriamente) prohibición de la analogía – rige también cuando del
sistemade la ley se deduce claramente que la redacción de la ley es demasiado
estrecha, pues el principio de legalidad no impide tanto la punición sin rázon fundada
como la punición sin ley.”
 

O princípio da taxatividade (ou da lei certa) tem por fim evitar o arbitrium judicis, acarretando para
o aplicador da pena (juiz ou Ministério Público) o dever de auto-limitar seu poder punitivo, como garantia
de tratamento isonômico (PRADO, 2006, p. 130), mas exemplos como os examinados aqui confirmam a
denúncia de doutrinadores como TOLEDO (1994) e FERRAJOLI (2002), de que a mera enunciação dos
princípios constitucionais não é suficiente para garantir as pessoas contra o emprego arbitrário do direito
penal.

Em decisão datada de 1990, o Ministro Celso de Mello
[60]

 já esclarecia a incompatibilidade do
emprego da doação de sangue como pena de prestação de serviços à comunidade, porque a doação de
sangue não se ajusta aos parâmetros conceituais, fixados pelo ordenamento positivo, “pertinentes a própria
inteligência da expressão legal 'prestação de serviços a comunidade', cujo sentido, claro e inequívoco, veicula a
idéia de realização, pelo próprio condenado, de encargos de caráter exclusivamente laboral." (STF, 2010).

Nas propostas examinadas, todas possuem a mesma apresentação, forma e conteúdo e indicam a
imposição da doação de sangue no último parágrafo do texto, como abaixo transcrita e presente no
exemplo do apêndice:

“O suposto autor manifestou o desejo inequívoco de doar sangue, como objeto da
transação penal, como forma de prestação alternativa. Foi esclarecido de que em
nenhum momento será obrigado a doar sangue se assim não a desejar, mas se as
doações forem realizadas (no total de três doações), a transação penal será
considerada cumprida. Caso qualquer uma das doações não se realize, incidirá
imediatamente a multa acima proposta.  O prazo para término das doações é 30 de
janeiro de 2004.  As doações de sangue deverão ser feitas no Hospital Geral de Nova
Iguaçu (posse), conforme convênio celebrado com a Secretaria de Saúde deste
município.  Por fim, o suposto autor foi cientificado de que a qualquer momento
poderá desistir das doações, quando então incidirá a multa acima. Deverá trazer os
comprovantes das doações realizadas, logo após cada doação."
 

É preciso destacar que, embora mencionada expressamente a aplicação de pena de multa e sua
substituição pela prestação pecuniária, “consistente na doação de bens ou entrega pessoal de
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donativos”,
[61]

 a conversão dessas penas não está prevista em lei e, portanto, só por isso, tal atividade é
inconstitucional PRADO (2003, p. 78).

A coleta de sangue e demais procedimentos a ela relacionados encontra previsão legal no artigo
199, da Constituição Federal de 1988, inserido no Título VIII, da Ordem Social, no capítulo II, relativo à
Seguridade Social, o qual estabelece que:

"Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(...)
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização".
 

É considerada atividade de natureza altruísta e medida voltada para a proteção e a salvação de
vidas, contrária, portanto, à obrigação, tanto que estudos já comprovaram que indivíduos motivados a doar
"por interesse", apresentam maiores percentuais de inaptidão clínica, da mesma forma que as instituições
normatizadoras e assessoras da área de saúde, nacionais e estrangeiras são unânimes em relacionar a
qualidade do sangue com o doador voluntário (SILVA, 2001).

Nas hipóteses analisadas neste estudo as condições físicas e biológicas dos doadores ou a qualidade
do sangue doado não foram sequer consideradas, sendo importante afirmar que mesmo em caso de
inaptidão clínica do doador, ainda assim a pena restou cumprida, mitigando, desta forma, tanto o caráter
solidário que a medida poderia ainda conter, quanto à finalidade da pena (independente da teoria acerca da
finalidade da pena).

Além da inconstitucionalidade da medida, nenhuma das propostas examinadas descreve qualquer
informação acerca da dinâmica do consenso, enquanto prática democrática.  Não há registro dos
argumentos empregados pela defesa ou como a acusação obteve a aceitação da pena e, apesar de expresso
que “O suposto autor manifestou o desejo inequívoco de doar sangue, como objeto da transação penal,
como forma de prestação alternativa”, é relevante o fato de nenhuma delas conter a assinatura do
advogado de defesa, imprescindível ao ato, conforme redação do § 3º, do artigo 76 da Lei 9099/95.

Sendo a transação penal resultado de acordo, é indispensável sua demonstração, com o fim de
verificar a ausência do emprego de qualquer recurso de intimidação e a concretização da autonomia da
vontade do infrator, como liberdade de escolha, que é antes de tudo reafirmação de uma igualdade jurídica
não frustrada pelas diferenças econômicas, técnicas, de etnia, credo etc. Ora, em uma sociedade fortemente
caracterizada pelos desequilíbrios sociais como a nossa, o mito da autonomia de vontade deve ser alvo da
crítica jurídica, ao que realmente ele é e representa e não ao que se gostaria que fosse pelo simples fato de
estar previsto em lei!

No Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade exige obediência incondicional à
Constituição, seja em âmbito formal (processo legislativo) ou em âmbito material (direitos e garantias
fundamentais). Assim, tem lugar a máxima nullum crimen nulla poena sine lege válida.

Por outro lado, a Justiça Penal Consensual possível pela égide constitucional deve ser analisada a
partir de criteriosa visão dos princípios reitores do Estado Democrático Brasileiro, ou seja, dentro de um
espaço em que os demais mandamentos constitucionais alcancem maior eficácia possível, principalmente
os que versam sobre as garantias processuais, tornando o “jogo igual para todos” (FERRAJOLI, 2002).
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5. CONCLUSÃO

A presente análise é parte da investigação jurídico-empírica dirigida às práticas do processo
penal brasileiro e objeto de dissertação de mestrado em desenvolvimento, cujo foco se refere à
compreensão do modo de aplicação da pena através da transação penal.

Neste estudo se tomou por referência o princípio constitucional da legalidade penal e seus
subprincípios (legalidade e anterioridade da pena), conforme os discursos legal e doutrinário, os quais
foram em seguida, cotejados com os dados coletados aleatoriamente junto a um dos Juizados Criminais do
Estado do Rio de Janeiro, restando demonstrada a equivocada práxis da fixação de penas não previstas em
lei, como resultado de acordos penais, em visível ofensa aos princípios constitucionais analisados,
sugerindo a presença de subjetividades que não respeitam as previsões legais e se assemelham a
mecanismos arbitrários e contrários ao modelo de processo penal adequado ao regime republicano, na qual
o processo é instrumento de defesa do jurisdicionado.

Mesmo após 15 (quinze) anos da edição da lei 9.099 se percebe que a prática do consenso em
matéria processual penal no Brasil ainda está em fase embrionária e sua prática confirma que a mera
importação de um instituto de índole estrangeira (de uma tradição cultural igualitária) e sua inserção no
nosso sistema de normas, transformando completamente as “regras do jogo” (sem considerar fatores
culturais ligados à forma como os brasileiros interagem com a lei e com o processo penal), acaba por
torná-lo inviável. Em outras palavras, a mera importação não impede a reprodução das representações
sociais oriundas de uma tradição cultural desigual, arraigada no formato de um sistema de administração
de conflitos onde ainda co-existem procedimentos inquisitivos, como o inquérito policial (KANT DE
LIMA, 1989).

Por fim, este exame demonstrou que os critérios empregados na escolha e aplicação das penas nas
hipóteses da transação penal não observam os princípios constitucionais da legalidade da pena. Contudo, a
ausência de informações acerca da operacionalização da transação penal impediu a análise sobre a
orientação ou fundamento adotado no momento da escolha da espécie de pena, o que será objeto da
pesquisa de campo em andamento.  Por ora se pode afirmar que há considerável incongruência entre
aquilo que o campo jurídico apregoa e o que realmente pratica, restando comprovado que esta desarmonia
acarreta insegurança para o jurisdicionado, por meio de uma justiça incapaz de cumprir as garantias
afirmadas na lei constitucional e infraconstitucional, mantendo atual a denúncia de HOLANDA (1943, p.
273): “As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em
proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômenos correntes em toda a história da América do Sul.”
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APÊNDICE
AMOSTRA DE TRANSAÇÃO PENAL COLETADA:

[1]
 Do grego “Κατηγοριαι”, “kategoría” (acusação, atributo), é empregada para exprimir as relações que estabelecemos entre idéias
ou fatos.  São estruturas do pensamento, que mudam conforme o contexto e referem-se à qualidade atribuída a um objeto, isto é,
ao atributo de um objeto ou de uma realidade (SILVA, 1982, p. 29-53). 

[2]
 Por razões sistemáticas, adota-se neste estudo para o termo princípio o significado de fundamentos: “são as bases gerais sobre
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as quais as instituições do Direito são construídas e que em um determinado momento histórico informam o conteúdo das
normas jurídicas de um Estado” SILVA (1982, p. 447).

[3]
 A doutrina jurídica, também chamada de dogmática jurídica e é uma forma de construção do saber, própria do campo jurídico,

que reúne e organiza, de forma sistemática e racional, comentários a respeito da legislação em vigor e da melhor forma de
interpretá-la. É através dele que o direito se reproduz. É um saber dogmático (GEERTZ, 1998, p. 249), abstrato e normativo, com
função de ensinar, de forma normalizada e formalizada, as regras que estão em vigor. 

[4]
 BONAVIDES (apud GRECO, 2004), afirma que “Fora da Constituição, não há instrumentos nem meio que afiance a

sobrevivência democrática das instituições.” (1999, p. 13), entre outros.
[5]

 Dentre os diversos significados de direito positivo, se adota “O direito válido em vigor, tenha ele ou não sido criado pela
vontade.” Dicionário Enciclopédico de Teoria e Sociologia do Direito (2001, p. 265).

[6]
 Ordenamento jurídico é o conjunto de normas (direito codificado) e jurisprudências que compõem e orientam as práticas

forenses, constituindo um sistema dinâmico ”no qual as normas que o compõem derivam umas das outras através de sucessivas
delegações de poder, ou seja, não através do seu conteúdo, mas da autoridade que as estabeleceu: uma autoridade inferior
deriva de uma superior, até se chegar à autoridade suprema, que não tem nenhuma outra autoridade acima.” (BOBBIO, 1994,
p. 40). Atualmente é possível distinguir dois tipos de ordenamentos jurídicos (ou sistemas jurídicos): o da tradição romanística,
das nações latinas e germânicas (civil law) e o da tradição anglo-americana (commom law). O Brasil se insere no rol dos países
que adotam a civil law.

[7]
 A proteção jurisdicional está assegurada no inciso, XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988: “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, pressupõe a possibilidade de todos, indistintamente, poderem pleitear
as suas demandas junto aos órgãos do Poder Judiciário, desde que obedecidas as regras estabelecidas pela legislação processual
para o exercício do direito.

[8]
 Conforme GARAPON (1997), este ritual encarna valores da república e da democracia e os representa na cena, no espaço, no

tempo, nas vestimentas, na linguagem, nos papéis assumidos pelos atores, de modo a tornar eficiente a sua comunicação não
racional. A ênfase, portanto, é dada aos papéis assumidos por quem dirige o ritual e pelos seus participantes, buscando conhecer
as relações estabelecidas entre eles.

[9]
 A expressão “princípio” é empregada pela doutrina jurídica, como idéia fundamental, sobre a qual se assentam as demais

normas que compõem o sistema jurídico (CANOTILHO, 1997:1123-1126), dando-lhe coerência, inter e correlacionando-as, de
tal forma que o princípio une as normas sob o mesmo comando e orientação.  O princípio pode estar previsto em lei ou se
encontrar implícito no sistema, situação que gera a exegese do sistema e, ainda assim, continua sendo a idéia fundamental, dando
coerência ao sistema ou subsistema de normas de um determinado ordenamento jurídico (FONSECA, 2008).

[10]
 A divisão do direito em matérias, segmentos ou áreas (Penal, Comercial, Civil etc.) se presta somente ao fim da limitação do

tema, pois, a rigor, o direito – enquanto limite entre as aspirações individuais e as exigências do convívio social - demanda o
reconhecimento de sua unidade intrínseca, ainda que seja discutida a existência de um sistema de direitos.  Sobre sistema de
direitos, ver LUHMANN (apud AMORIM, 2002).

[11]
 Neste sentido, GRECO (2004, pp. 103-104)

[12]
 Os diferentes termos (crime, delito, infração e contravenção), possuem conceituações variadas, conforme as legislações.  A

expressão “infrações penais” é usualmente empregada pela doutrina jurídica tanto para definir crime, quanto contravenção ou
delito, embora o artigo 12, do Decreto-Lei n° 3.914, de 9-12-1941 (Lei de Introdução ao Código Penal), defina crime ao tipo
penal a que a lei comine pena de reclusão ou de detenção e multa e à contravenção é cominada pena de prisão simples, e/ou multa
ou apenas esta. E mais, a lei nº 9.099, de 26/09/1995 (criou os Juizados Especiais Civis e Criminais), conceitua infração de menor
potencial ofensivo, os crimes ou contravenções a que a lei comine pena não superior a dois anos (artigo 61).

[13]
 Segundo Soler (apud HUNGRIA, 1943, p. 21), (La formulación actual del principio: ‘No hay delito sin ley previa’), a

doutrina em torno da tipicidade assinala um progresso da fórmula nullun crimen sine proevia lege, acentuando que ‘la sola
existência de ley previa no basta: esta ley debe reunir ciertos caracteres; debe ser concretamente definitoria de uma acción,
debe trazer uma figura cerrada em si misma, em cuya virtud se conozca no solamente cual es la conducta compreendida sino
también cuál es la no comprendida’. O só requisito da lex previa poderia ser iludido pela formulação de um preceptum aberto,
ou vago, deixando sem nítidos contornos o fato incriminado, de modo a ensejar francamente a analogia. Assim, o requisito da
tipicidade não seria apenas um elemento indiciário do crime, senão também um obstáculo a que o legislador penal desrespeite,
indireta ou obliquamente, o princípio de proibição da analogia.” (grifei).

[14]
 LUISI (1987, p. 18), cita o italiano MANZINI como defensor desta tese.

[15]
 Neste sentido, FRAGOSO (1985, p. 90).

[16]
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 Orientação de MARQUES (1989, p. 88).
[17]

 A crítica é quanto ao emprego do viés evolucionista na descrição histórica do instituto.  Sobre o assunto, ver OLIVEIRA (2004,
pp. 137-167). 

[18]
 GEERTZ (1998) alerta que, ao se abandonar o enfoque das diferenças presentes em cada formação histórico-cultural

específica, não se conhece as particularidades do objeto estudado como meio eficaz de compreensão das especificidades presentes
no contexto cultural, em que fatos e instituições atualizam sua existência particular.

[19]
 A vigência das Ordenações Filipinas só cessaria em 1 de janeiro de 1917, data em que entrou em vigor o Código Civil

brasileiro, promulgado em 1916. E vigoraram sem grandes abalos, até porque aquela Lei impediu a aplicação das reformas que o
liberalismo introduziu em Portugal. (GOMES, 2006, pp. 7, 13-14 e 16-17).  Marcello CAETANO (1981, pp. 9-10) afirma que,
“os colonos ao estabelecerem-se em novas povoações, não traziam debaixo do braço as Ordenações do Reino”, sendo
“inevitável o aparecimento de um direito costumeiro (...) muito mais poderoso que os códigos (porque) imposto pelas realidades
da vida.” 

[20]
 O poder Moderador, previsto nos artigos 98 a 102, da Constituição de 1824, permitiu que o Imperador interferisse no

Legislativo, nomeando senadores (vitalícios); sancionando e vetando leis; dissolvendo a Câmara dos Deputados.  No Judiciário,
nomeando ou suspendendo juízes.  E como é o Chefe do Poder Executivo, lhe cabia o provimento de cargos públicos; a nomeação
de bispos e até a administração das rendas da Igreja oficial. Merece destaque o artigo 99, por estabelecer que “a pessoa do
Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito a responsabilidade alguma.” (LOPES, 2002, pp. 80-89).

[21]
 Exemplo desta orientação foi a divisão dos cidadãos imposta pela Constituição em ativos (eleitores) e passivos (não eleitores).

Os eleitores, por sua vez, se dividiam por renda, condição social e origem nacional, quem votava e quem podia ser votado (artigos
92, 93 e 94).  Além disso, a Constituição previa a formação dos Conselhos de Jurados, ou júris populares (artigo 151), compostos
somente por eleitores. Estes tenderiam a reproduzir em suas decisões os constrangimentos sociais e autoritarismo daquela
sociedade (LOPES, 2002).

[22]
 Constituição de 1981, “Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos

direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 15 - Ninguém será
sentenciado senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada.” (PLANALTO, 2010).

[23]
 Constituição de 1934, “Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 26)
Ninguém será processado, nem sentenciado senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior ao fato, e na forma por
ela prescrita.”( PLANALTO, 2010).

[24]
 Constituição de 1946, “Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 27
- Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e na forma de lei anterior.” (PLANALTO,
2010).

[25]
 Constituição de 1967, “Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 16 - A
instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior quanto ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação do
réu.”(PLANALTO, 2010).

[26]
 Emenda Constitucional nº 01, de 1969, “Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: § 16. A
instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação
do réu.” (PLANALTO, 2010).

[27]
 O reflexo deste contexto pode ser encontrado em diversas pesquisas que demonstram o papel das leis penais como instrumento

de controle social na república (NEDER, 1986; ALVES, 1990), apontando o Código de 1890 (Decretos nºs. 847, de 11/10/1890 e
1.127, de 06/12/1890) com a função de auxiliar a construção de uma ideologia burguesa do trabalho (são tipificadas as
contravenções penais referentes aos mendigos, ébrios, vadios e capoeiras). São também importantes os trabalhos acerca da
instituição policial nos grandes centros urbanos da época, como o de KANT DE LIMA (1991) e SOUZA (1922, p. 232).

[28]
 Decreto- Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940, ainda em vigor, teve alterada somente a parte geral em 1984, através da Lei

7.209. O princípio da legalidade e da anterioridade penal está previsto no seu artigo 1º, com a seguinte redação: “Não há crime
sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” (2010, p. 279).

[29]
 Uma referência à denúncia de Alexandre Soljenitisin, autor do livro “Arquipélago Gulag”, publicado em 1973, no qual relatou

episódios vividos entre 1918 e 1956, sobre a imensa rede de campos de trabalho forçado soviéticos por onde passaram, segundo o
autor, 66 milhões de pessoas.
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[30]
 TOLEDO lembra que além da previsão legal, o princípio acarreta "Nullum crimen, nulla poena sine lege certa": “A exigência

de lei certa diz com a clareza dos tipos, que não devem deixar margens a dúvidas nem abusar do emprego de normas muito
gerais ou tipos incriminadores genéricos, vazios”. (1984, p. 29).

[31]
  A Teoria do Garantismo Penal, de FERRAJOLI está assentada na afirmação de que “El garantismo se opone, pues, al

autoritarismo en politica y al decisionismo en derecho, propugnando, frente al primero, la democracia sustancial y, frente al
segundo, en principio de legalidad” (2002, pp. 74-75).

[32]
 Neste sentido, “A pena é a ‘ultima ratio’ na garantia do mínio ético” (HUNGRIA, 1943, p. 52) e “O crime é a negação do

Direito e a pena, que é a negação do crime, é a confirmação do Direito. Essas duas negações devem ser iguais, para que a
segunda anule a primeira” (Hegel, “apud”, BRUNO, 1978, p. 108).

[33]
 FERRAJOLI denomina-os como garantias penais e processuais, correspondendo: “1) princípio da retributividade ou da

conseqüencialidade da pena em relação ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) princípio
da necessidade ou da economia do direito penal; 4) princípio da lesividade ou da ofensividade do evento; 5) princípio da
materialidade ou da exterioridade da ação;  6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) princípio da
jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação;
9) princípio do ônus da prova ou da verificação, e 10) princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade” (2002, pp.
74-75).

[34]
 Sobre o conceito e previsão legal da culpabilidade como pressuposto da pena, ver TOLEDO (1994, p. 178).

[35]
 Os sistemas jurídicos representam o conjunto de instituições, processos e normas das tradições jurídicas de uma sociedade. Se

diferem entre os que seguem a tradição da civil law e os que adotam a da common law. Sobre a diferença entre estas tradições,
ver MERRYMAN e PÉREZ-PERDOMO (2009) e FERREIRA (2004).

[36]
 A respeito da crítica à nossa democracia delegativa, ver STRECK (2004, pp. 24-27).

[37]
 As garantias constitucionais, segundo CANOTILHO (1997, p. 540), se traduzem tanto na faculdade dos cidadãos em exigir dos

poderes públicos a proteção dos seus direitos, quanto no reconhecimento de meios processuais adequados a essa finalidade,
como, por exemplo, o direito de acesso aos tribunais para defesa dos direitos; os princípios do nullum crimen sine lege e nulla
poena sine crimen; direito de habeas corpus, entre outros. 

[38]
 CAPPELLETTI (1988, p. 20), em ensaio escrito com Bryant Garth, declarou que o movimento pelo acesso à justiça constituiu

um aspecto central do Estado Social ou welfare State e nos países ocidentais, esse movimento se perfez em três fases (ou ondas),
iniciadas em 1965. “O acesso à justiça”, de acordo com estes autores, foi definido como uma expressão que determina “duas
finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus
litígios sob os auspícios do Estado.” (1988, p. 8).

[39]
 Este julgamento representa a chamada “adjudication”, que significa arbitragem pelo júri.

[40]
 O artigo 129, I da Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade da ação penal pública pelo Ministério Público,

como será examinado a seguir.
[41]

 Como lembra TOURINHO (2007, p. 57), o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo: “atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com
o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, á publicidade do processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).”

[42]
 Luigi FERRAJOLI (2002, p. 564) afirma que acusatório é todo sistema processual que concebe o juiz como um sujeito passivo

rigidamente separado das partes, e ao juízo como uma contenda entre iguais iniciada pela acusação, a quem compete a carga da
prova, submetida à defesa em processo contraditório oral e público e resolvido pelo juiz, segundo sua livre convicção. E
completa: "Ao contrário, se chama de inquisitivo a todo sistema processual em que o juiz procede de ofício na busca, realização
e valoração das provas..."

[43]
 Neste sentido, a orientação de TOURINHO (2007, p. 37) é clara: “a força incontrastável desse interesse consagra a

necessidade de um sistema que assegure o império da verdade, mesmo contra a vontade das partes.”
[44]

 O inquérito policial, segundo CAPEZ (2009, p. 37), é um procedimento administrativo, de competência da autoridade policial
judiciária, cuja finalidade é produzir um conjunto probatório para apurar a materialidade do crime e indícios de autoria para que o
titular da ação penal possa ajuizá-la (artigo 4º Código de Processo Penal). O sigilo e a inquisitorialidade são suas principais
características.

[45]
 As penas estão previstas no artigo 32, do Código Penal (Decreto-Lei 2848/40, alterado pela Lei 7209/84): privativas de

liberdade, restritivas de direito e multa. As penas privativas de liberdade se dividem em reclusão e detenção. As de reclusão
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podem ser cumpridas nos regimes abertos, semi-abertos e fechados (o artigo 33, caput, observa para a fixação do regime
prisional a quantificação da pena e as condições pessoais do apenado, conforme § 2° alíneas a,b,c e §3°), enquanto as de detenção,
somente podem ter início de cumprimento nos regimes abertos ou semi-abertos, ressalvada a possibilidade de regressão. Já as
penas restritivas de direito (artigo 43 e incisos), consistem em prestação de serviço a comunidade, interdição temporária de
direito, perdas de bens e valores, prestação pecuniária e limitações de fim de semana (2010, pp. 284-289). 

[46]
 O papel do Judiciário no Brasil é pacificar o conflito, não se limitando a “administrar e solucionar conflitos, pois estes não são

vistos como um acontecimento comum e próprio da divergência de interesses que ocorre em qualquer sociedade de mercado.
Pelo contrário, aqui os conflitos são visualizados como ameaçadores da paz social, e a jurisdição, longe de administrá-los, tem
a função de pacificar a sociedade, o que pode ter efeito de escamoteá-los e de devolvê-los, sem solução, para a mesma
sociedade onde se originaram.” (AMORIM et all, 2005:36).

[47]
 O artigo 98, inciso I, da Constituição Federal afirma que: “a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão

juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação penal e o julgamento de recursos por turma de juízes de
primeiro grau.”  

[48]
 Os artigos 1º e 2º, da Lei 9099/95 dispõem que: “Art. 1º- Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça

Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência.” Já o “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”
(2010, p. 571).

[49]
 Sobre a crítica dos operadores do direito, ver AMORIM et all (2002, pp. 255-281).

[50]
 Conforme FONSECA (2008) “A figura do juiz de paz, de efêmera duração, teve suas atribuições transferidas em 1840 para o

delegado de polícia, espécie de representante do Poder Judiciário e inserido na estrutura do Poder Executivo, encarregado,
desde 1870, da condução do inquérito policial preliminar aos processos judiciais.”  

[51]
 O direito de punir (jus puniendi) pertence sempre ao Estado (principalmente com feição democrática) e decorre de sentença

judicial condenatória. Já a ação penal, ou seja, o direito de movimentar a tutela jurisdicional (jus postulandi) difere segundo seu
titular. A regra geral é de que a ação penal é sempre pública, ou seja, pertence ao Estado e é promovida através do Ministério
Público (inciso I, do artigo 129 da Constituição Federal) e em casos excepcionais, à vítima, quando a lei assim expressa.  Sobre as
espécies de ação penal no direito brasileiro, ver CAPEZ (2009, pp.110-147) e TOURINHO (2003, pp. 310-501).

[52]
 Que no nosso modelo é um funcionário público, pertencente ao Ministério Público, cuja função, definida como essencial à

justiça, está prevista nos artigos 127 e seguintes da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº
8625/93). No campo jurídico a expressão “Ministério Público” é empregada também para designar o agente público que exerce a
acusação criminal (ação penal pública e pública condicionada à representação), previstas no artigo 100 e seguintes do Código
Penal.

[53]
 A Lei 9099/95 também prevê a hipótese de suspensão condicional do processo, não examinada aqui.

[54]
 “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os

crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”(Redação dada pela Lei nº
11.313, de 28 de junho de 2006).

[55]
 Termo circunstanciado é o documento redigido na Delegacia, contendo a identificação dos envolvidos, a descrição dos fatos e

sua tipificação legal. Outra forma de acesso ao Juizado ocorre quando a vítima é encaminhada ao conciliador, que reduz a termo
(transcreve) seu relato e marca data para a realização da audiência preliminar, quando também será ouvido o autor do fato, já
devidamente citado para o ato.

[56]
 O artigo 59 do Código Penal estabelece (as circunstâncias judiciais): "O juiz, atendendo à culpabilidade... estabelecerá,

conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas." A
reprovação do fato criminoso e sua prevenção estão, desta forma, afirmados pela lei brasileira como finalidade da pena. A
doutrina jurídica estabelece distinção entre sanções e pena. As sanções constituem o gênero no qual se inserem as espécies: penas
e medidas de segurança. O artigo 32 e seguintes do Código Penal estabelecem quais são espécies de penas, enquanto o artigo 93 e
seguintes estabelecem quais são as espécies de medidas de segurança, aplicadas somente aos inimputáveis (artigo 26).  

[57]
 Segundo FERNANDEZ (2003, p.133), “a transação penal constitui uma alternativa ao processo penal e seus efeitos (inclusive

os relativos a punição/castigo), solucionando a controvérsia penal consensualmente, sem o ingresso dos envolvidos no sistema
penal intimatório, necessariamente conflitivo,” sendo seguido por GOMES (2003), para quem a transação penal é um mecanismo
através do qual se extingue o processo penal, por via de acordo entre o órgão de acusação e o autor do fato.  

[58]
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 As teorias são: PRADO (2003, p.145) afirma que o fim da pena é a retribuição: ao mal da pena corresponde o mal do crime.
BITENCOURT (2003, p.90) entende que a pena teria uma utilidade: prevenção (evitar a ocorrência do crime). Para MARQUES
(1989, p.109), a pena seria retribuição e, ao mesmo tempo, prevenção.

[59]
 O inciso XLVI, do artigo 5º da Carta, estabelece que: "XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre

outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e)
suspensão ou interdição de direitos;"(2010, p. 24).

[60]
 Esta decisão se refere à doação de sangue realizada por outra pessoa e não o próprio apenado.  Contudo, a citação é oportuna, 

no que se refere à natureza jurídica da penalidade que ora se examina.    
[61]

 A pena de multa pode ser substituída pelas restritivas de direito, conforme o artigo 45 do Código Penal, mas se torna ilegal
(inconstitucional) quando é substituída por outra pena não prevista em lei.
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA, POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA OU EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS PELO PODER JUDICIÁRIO?

JUDICIALIZATION OF POLITICS, POLITICIZATION JUSTICE OR EXERCISE OF THEIR DUTIES BY
THE JUDICIAL POWER CONSTITUTIONAL?

Patrícia Cerqueira De Oliveira

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo precípuo o estudo de um fenômeno originário do direito
estadunidense cognominado de judicialização da política. Verificar-se-á no decorrer desta análise
que não há consenso entre os principais doutrinadores quanto à denominação do evento, ora
falando-se em judicialização da política, ora em politização da justiça. Dentro desse contexto,
estudiosos da ciência política vêem observando a expansão judicial no processo decisório das
democracias contemporâneas, bem como o ativismo judicial, visto como uma atitude proativa do
magistrado na interpretação da Constituição. A discussão proposta debruça-se neste novo
fenômeno, ou novo modelo, buscando analisar se a judicialização da política corresponderia em
verdade ao simples exercício dos misteres constitucionais que a Carta Política assegurou ao
Poder Judiciário e a alguns outros atores após a passagem do regime autoritário para a atual
democracia.
PALAVRAS-CHAVES: Judicialização da Política; Politização da Justiça; Ativismo Judicial.

ABSTRACT
This work has for its main objective the study of a phenomenon originated in the U.S. law called
legalization of politics. It will be checked during this analysis that there is no consensus among
scholars about the naming of the event, sometimes talking about legalization of politics,
sometimes about the politicization of justice. Within this context, political scientists have been
observing the expansion of judicial decision-making process in contemporary democracies, as
well as judicial activism, seen as a proactive attitude of the judge in interpreting the Constitution.
The proposed discussion focuses on this new phenomenon, or new model, trying to analyze
whether the legalization of politics in fact correspond to the simple exercise of occupations that
the Constitucion assured the judiciary and some other actors after the passage of the
authoritarian regime to current democracy.
KEYWORDS: Judicialization policy; Politicization of Justice; Judicial Activism.

1.  INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem desempenhado ativo papel na vida política
brasileira, tendo em vista que, a partir da Constituição Federal de 1988, vários direitos
fundamentais foram consagrados, direitos sociais passaram a ter sede constitucional, com status
de cláusulas pétreas, modernizou-se o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro, com
vasta ampliação das vias de acesso ao Supremo Tribunal Federal, tudo a criar uma ambiente
democrático propício à maior participação do Poder Judiciário na vida social, política e econômica
do País.

No compasso dessas mudanças, a sociedade também assumiu nova face, com a
evidente transformação qualitativa sobretudo da classe média, a compor uma sociedade mais
consciente politicamente, mais questionadora, e conhecedora de seus direitos, ciente, também,
da existência de mecanismos hábeis para defendê-los.
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É válido mencionar a lição de Boaventura de Sousa Santos[i], nesse particular:

 
De todo modo, nunca, como hoje, o sistema judicial assumiu tão forte protagonismo. E, já não é um
protagonismo do tipo político que acabei de referir. Antes parte da idéia de que as sociedades assentam
no primado do Direito, de que não funcionam eficazmente sem um sistema judicial eficiente, eficaz,
justo e independente.

 

 Por tais razões, a doutrina, seja no âmbito da ciência política, ou do Direito do Estado,
começou a tratar do fenômeno da expansão do Poder Judiciário no processo decisório das
democracias contemporâneas.

Chama-se fenômeno porque algo que passou a ser percebido pelos sentidos, enquanto
mudança, enquanto nova roupagem do Poder Judiciário no exercício de seus misteres.

Ocorre que ainda não há um consenso entre os principais doutrinadores sequer quanto à
denominação do evento, ora falando-se em judicialização da política, ora em politização da
justiça, até uma expressão bastante atual que vem a ser o ativismo judicial, para indicar a
atuação do Poder Judiciário dentro do espaço da política majoritária, que é aquela feita no
âmbito do Legislativo e do Executivo.

O fato é que o Poder Judiciário já não se acomoda ma[ii]is aos chamados casos simples,
e tem sido importante ferramenta de defesa da democracia, nas mãos, sobretudo, de minorias
sem força política.

O tema comporta várias discussões, iniciadas há mais de cinco décadas por cientistas
políticos norte-americanos, mas que já assegurou espaço na doutrina nacional, haja vista os
diversos trabalhos acadêmicos que tentam tematizar o agir do Poder Judiciário dentro da seara
política.

Todavia, ainda não há grandes avanços no sentido do desenvolvimento de um conceito
operacional, à luz da Constituição Federal e do direito brasileiro.

Certo é que o Poder Judiciário, por meio de suas iniciativas, se torna capilar,
avizinhando-se da população com a criação de Juizados Especiais, programas de ampliação de
acesso à Justiça e cidadania, que são mais ágeis, menos burocratizados e permitem que se
traga à apreciação judicial toda lesão ou ameaça de lesão a direito, conforme consagrado no
texto constitucional.

Tudo isso contribui para a expansão do Judiciário, e deságua na invasão do direito sobre
o social, que avança na regulação dos setores mais vulneráveis, em um claro processo de
substituição do Estado e dos recursos institucionais classicamente republicanos pelo Judiciário,
visando a dar cobertura à criança, ao adolescente, aos idosos, aos portadores de deficiências
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físicas, às chamadas minorias, permitindo que o Judiciário atue como protagonista direto da
questão social.

O objetivo desse artigo é apenas fazer uma breve reflexão sobre o tema, partindo dos
diversos conceitos apresentados para um mesmo evento, e principais distinções entre os autores
escolhidos, contextualizando com alguns momentos da história política e social da sociedade
brasileira, sem a pretensão de esgotar o assunto. Antes, é possível até que surjam novas
dúvidas e, por conseguinte, novas reflexões sobre se o que tanto se tem chamado de um novo
fenômeno, um novo modelo, não seria o exercício dos misteres constitucionais que a Carta
Política assegurou ao Poder Judiciário e a alguns outros atores após a passagem do regime
autoritário para a atual democracia.

 

2.  ANÁLISE CONCEITUAL DE JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E POLITIZAÇÃO DA
JUSTIÇA

 

Vanessa de Oliveira traduz a judicialização da política como a utilização de
procedimentos judiciais para a resolução de conflitos de ordem política. Utilizando-se do conceito
de TATE e VALLINDER, dispõe a autora: “processo de expansão dos poderes de legislar e
executar leis do sistema judiciário, representando uma transferência do poder decisório do Poder
Executivo e do Poder Legislativo para os juízes e tribunais”[iii].

Seguindo entendimento de BARROSO, a judicialização pode ser compreendida como:

 

 

Questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder
Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder
Executivo- em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a
administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de
poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e
no modo de participação da sociedade[iv].

 

 

Em ambos os conceitos o fenômeno da judicialização implica numa transferência de
poder do Executivo e Legislativo para o Poder Judiciário, todavia, necessário no decorrer desta
análise verificar como ocorre este processo.

Buscando conceituar a judicialização da política Marcos Faro de Castro define que:
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A judicialização da política corresponde a um fenômeno observado em diversas sociedades
contemporâneas. Esse fenômeno, segundo a literatura que tem se dedicado ao tema,
apresenta dois componentes: (1) um novo “ativismo judicial”, isto é, uma nova disposição de
tribunais judiciais no sentido de expandir o escopo das questões sobre as quais eles devem
formar juízos jurisprudenciais (muitas dessas questões até recentemente ficavam reservadas
ao tratamento dado pelo Legislativo ou pelo Executivo); e (2) o interesse de políticos e
autoridades administrativas em adotar (a) procedimentos semelhantes aos processos judiciais
e (b) parâmetros jurisprudenciais em suas deliberações (muitas vezes, o judiciário é
politicamente provocado a fornecer esses parâmetros)[v].

 

 

Na visão de Vanessa de Oliveira, a judicialização se manifesta como um processo que
envolve três fases: inicialmente, haverá o acionamento do Judiciário através do ajuizamento de
processos; em seguida passa-se ao julgamento do pedido liminar, quando houver; por
derradeiro, há o julgamento de mérito da ação. Portanto, estes são os cognominados ciclos da
Judicialização[vi].

Ocorre que, segundo a autora, a primeira etapa do ciclo corresponderia à politização da
justiça, porque entende que não haverá a judicialização com o simples acionamento do
Judiciário pela sociedade civil, partidos políticos ou Ministério Público, necessário que haja um
pronunciamento de mérito.

As expressões judicialização da política e politização da justiça são utilizadas pelos
demais autores como, VIANNA; CASTRO; KOERNER e MACIEL, como sendo correlatas. A
distinção é realizada expressamente na obra de OLIVEIRA, conforme tenha havido
pronunciamento sobre o mérito, ou não, razão pela qual não pode ser desprezada, para a
compreensão do fenômeno da judicialização.

Rápida leitura de CASTRO revela que a judicialização da política corresponde a uma
politização da justiça:

 

 

Essa condição institucional de introdução da jurisdição (sobretudo a das cortes
constitucionais) no processo de formulação de políticas públicas é em parte auxiliada pelas
regras orgânicas dos tribunais ou do Poder Judiciário como um todo. Assim, regras
referentes ao recrutamento, composição, competências e procedimentos dos diversos órgãos
e poderes, e especialmente do tribunal constitucional, são importantes para a judicialização
da política[vii].

 

 

A judicialização da política e a politização da justiça também foram traduzidas por TATE
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e VALLINDER como expressões correlatas, por indicar os efeitos da expansão do Poder Judiciário
no processo decisório das democracias contemporâneas[viii].

É notório que a sociedade contemporânea vem sofrendo grande ingerência do Judiciário.

Esse aspecto pode ser visto não somente na arena política, mas na vida social, até
porque o avanço do direito no seio da sociedade se perfaz na proteção a grupos vulneráveis
como idosos, criança e adolescente, portadores de necessidades especiais, gestantes, mulheres
vítimas de violência doméstica ou familiar.

Observando entendimento de KOENER e MACIEL, o termo judicialização é utilizado por
juristas para denotar o encargo legal de apreciação judicial de determinado tema que estaria
afeto às atividades inerentes aos demais poderes, Legislativo e Executivo.

Por outro lado, ao adotar o caráter normativo, a judicialização é vista como ingresso em
juízo de determinada causa, indicando a preferência do autor por este tipo de via[ix].

O caráter normativo da judicialização da política dado pelos autores acima, referentes ao
ingresso em juízo de determinada causa, na visão de Vanessa de Oliveira seria a primeira etapa
do ciclo de judicialização, chamada pela autora de politização da justiça, uma vez que, em seu
entendimento, para que haja o fenômeno da judicialização propriamente dita, seria necessário o
julgamento de mérito.

A judicialização também é vista como um processo objetivo utilizado na defesa de
propostas de mudança na organização judiciária ou cultura jurídica, defasada diante das novas
necessidades sociais[x].

Numa sociedade onde as instituições políticas não satisfazem os interesses sociais e a
sociedade não possui condições de provê-los, a atuação do Judiciário assume conotação
essencial na busca pela efetividade das garantias.

 Nessa esteira, a judicialização das relações sociais é crescente em virtude das novas
necessidades coletivas. O direito tem sido chamado a intervir progressivamente nas relações
particulares, visando efetivar as garantias constitucionais dos indivíduos.

Werneck Vianna menciona que a expansão do princípio democrático tem por
conseqüência a institucionalização do direito na vida social, invadindo espaços antes inacessíveis
da vida privada. Segundo ainda o autor o direito do trabalho, sob o viés do Estado de Bem-Estar
Social, introduziu o ideal de igualdade na ordem liberal, publicizando a esfera privada[xi].
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3.  CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À JUDICIALIZAÇÃO POLÍTICA

 

A compreensão do fenômeno da judicialização da política perpassa pela análise do que
TATE denominou de condições políticas favoráveis ao fenômeno da Judicialização. Dentro dessa
perspectiva insere-se o princípio da separação dos poderes.

O princípio em comento possui grande influência no moderno Estado de Direito, não
obstante a sua sistematização tenha se perfeito na obra de Montesquieu, tendo sido empregado
como verdadeira técnica de salvaguarda da liberdade[xii].

No Brasil, a separação dos Poderes foi inserida após escolha da forma republicana de
governo. Assim, desde a Constituição de 1891, o princípio da tripartição dos poderes restou
consagrado em solo brasileiro. Por conseguinte, as Constituições de 1934, 1964, 1967 e 1988
seguiram a tradição[xiii].

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, preleciona em
seu art.2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”, estabelecendo a tripartição.

Muito embora a separação dos poderes tenha sido consagrada pela maioria das
constituições brasileiras, em período de ditadura militar, a citar o golpe de 1964, os poderes
Legislativo e Judiciário sofreram intensas modificações no sentido de limitação dos seus poderes,
visando à concentração de poder na esfera do Executivo[xiv].

A experiência ditatorial denota-se significativa, pois, a partir dela, os constituintes de
1988 tiveram uma maior preocupação em assegurar direitos fundamentais, anteriormente
suprimidos no período da ditadura, exemplificadamente a liberdade de comunicação, reunião e
pensamento, objetivando com isso não repetir os erros do autoritarismo.

Vale ressalvar o comentário de Werneck Vianna acerca das mudanças promovidas pela
Constituição de 1988:

 
 

Nesse sentido, a Carta de 1988 expurgou os elementos autoritários presentes naquela
tradição, afirmou os princípios e as instituições do liberalismo político, fixando com força os
direitos civis da cidadania, concedeu configuração institucional à democracia política e
instituiu mecanismos necessários a uma gestão pública mais eficiente. Por outro lado, não só
conservou como ampliou consideravelmente a presença da representação funcional,
recriando o Ministério Público, a quem incumbiu a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; consagrou os instituto das
Ações Civis Públicas e o tema do acesso à Justiça; e sobretudo admitiu a sociedade civil
organizada na comunidade dos intérpretes da Constituição[xv]. 

 
 

Destarte, a separação dos poderes possui status de princípio fundamental do
ordenamento jurídico brasileiro, e foi erigido à condição de núcleo intangível da Constituição,
conforme leitura do art.60, §4º: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1830

file:///D:/Edson/UFF/Artigos/CONPEDI-%202%C2%BAsemestre/Patricia%20Cerqueira/JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O%20DA%20POL%C3%8DTICA.%20CONPEDI.htm#_edn12
file:///D:/Edson/UFF/Artigos/CONPEDI-%202%C2%BAsemestre/Patricia%20Cerqueira/JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O%20DA%20POL%C3%8DTICA.%20CONPEDI.htm#_edn13
file:///D:/Edson/UFF/Artigos/CONPEDI-%202%C2%BAsemestre/Patricia%20Cerqueira/JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O%20DA%20POL%C3%8DTICA.%20CONPEDI.htm#_edn14
file:///D:/Edson/UFF/Artigos/CONPEDI-%202%C2%BAsemestre/Patricia%20Cerqueira/JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O%20DA%20POL%C3%8DTICA.%20CONPEDI.htm#_edn15


tendente a abolir: III- a separação dos Poderes”.
Dentro desse contexto, a separação dos poderes é vista como uma das condições

políticas favorecedoras a judicialização, em consonância ao quadro condicional criado por
TATE[xvi].

A despeito desse quadro condicional, a democracia é também inserida como importante
condição para que ocorra a judicialização da política, porquanto o autoritarismo tende a
concentrar o poder na seara do Executivo, tornando difícil o deslocamento de decisões políticas
para o âmbito do Judiciário, consoante ocorrido no Brasil com o golpe de 1964, no qual o
Supremo Tribunal Federal sofrera com medidas limitadoras do seu poder.

Infere-se, portanto, que em modelos autoritários a expansão do Poder Judiciário
praticamente não ocorre. Ao revés, o poder judicial tende a ser tolhido, a fim de se evitar um
maior controle dos atos emanados pelo poder majoritário.

O solo democrático impulsiona a judicialização da política, todavia, tal condição
unicamente não possui o condão de realizar este processo. Atrelado a ele TATE entende que
deve haver a existência de direitos políticos formalmente reconhecidos na Constituição[xvii].

Vale elucidar que o simples reconhecimento formal de direitos políticos pela Constituição
não gera a judicialização, já que pode ocorrer o desrespeito a tais garantias pelas autoridades
competentes, conforme visto no Brasil em período da República Velha.

O processo de judicialização gira em torno de interesses econômicos e sociais, assim as
minorias políticas vêem nos vetos emanados dos tribunais uma forma de alcançar seus objetivos,
utilizando-se se para tanto das ADIN´s na defesa dos seus interesses.

Nesse passo, juntamente ao princípio da separação dos poderes, a democracia e a
formalização dos direitos políticos, o uso dos tribunais pelos grupos de interesse é mais outra
condição favorável citada por TATE[xviii].

Frequentemente, além dos grupos de interesse, os tribunais brasileiros são utilizados
pela oposição, com o fito de criar empecilhos aos atos proferidos pelo poder majoritário, desta
forma as ADIn´s são também bastante utilizadas pelos partidos políticos.

O uso dos tribunais por partidos políticos inclui-se no quadro das condições favoráveis,
outrossim, a inefetividade das instituições majoritárias, entendida como a incapacidade destas
instituições em prover as demandas sociais também foi abrangida por este rol[xix].

De acordo com Ernani Carvalho o Brasil possui cenário favorável para a ocorrência da
judicialização, observe-se o que diz o autor:

 
 
Pode se dizer que quase todas as condições estão presentes no caso brasileiro, ainda que
algumas de modo meramente formal, de sorte que pode se dizer que há, no Brasil- ao
menos no cenário pós-88- as condições mínimas necessárias para um afloramento de um
processo de judicialização da política[xx]. 

 

 

Ora, o Brasil reúne fatores fundamentais para que o Poder Judiciário funcione com
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protagonismo no âmbito de políticas públicas e controle de constitucionalidade dos atos
emanados do Poder Legislativo, uma vez que a Constituição de 1988 consagrou a democracia, a
tripartição de poderes, previu direitos fundamentais e sociais amplos, e alargou o acesso ao
Supremo Tribunal Federal, quando ampliou o rol de legitimados à propositura das ADIn’s,
criando um terreno propício  à chamada judicialização da política.

Outra ação constitucional favorável ao fenômeno é identificada na Ação por
Descumprimento de Preceito Fundamental, e no Mandado de Injunção, ambos utilizáveis por
ocasião não dos excessos, mas da omissão do Legislativo e do Executivo.

Todo esse desenho institucional respaldado na Constituição Federal fertilizou o solo
brasileiro para a ocorrência do fenômeno    que se caracteriza pela atuação do Poder Judiciário
ora com ares de Executivo, ora com ares de Legislativo.

O fortalecimento da democracia é fundamental para o fortalecimento do papel
institucional do Judiciário, ainda que cause estranheza o fato de que o próprio poder
constituinte, exercido pelos representantes do povo, tenham consagrado as regras necessárias a
esse protagonismo, porque restou por criar um organismo que pode delimitar o Poder Legislativo
e o Poder Executivo.

A justificativa apresentada pelos estudiosos do assunto é que a incerteza da perpetuação
no poder leva os grupos majoritários a fortalecerem o Judiciário, porque esse poder fortalecido
será uma importante ferramenta na manutenção das políticas públicas aprovadas enquanto
aqueles atores estavam no grupo da maioria.

Nesse diapasão, a força ativista do Judiciária será tanto maior quanto menor for o
prestígio e a credibilidade dos outros Poderes.

No Brasil, o Poder Executivo tem gozado de grande força, com controle da agenda
política e popularidade, razão pela qual se tem apontado que o agir do Judiciário é tímido com
relação ao Executivo, o mesmo não se podendo afirmar com relação ao Congresso nacional,
cujos sucessivos escândalos que tem vivenciado são apontados como causadores de uma crise
de legitimidade, de representatividade e funcionalidade que alimenta a expansão do Judiciário
nessa direção, produzindo decisões que em algumas vezes inovam na ordem jurídica, com
caráter normativo geral.

Da mesma forma, o Judiciário viria, também, a garantir a aplicabilidade das normas
editadas conforme preceitos constitucionais, quando da mudança dos atores da política
majoritária.

Esse desenho institucional propício ao fortalecimento do Judiciário, que é, por sua vez,
condição necessária à judicialização da política, com maior o menor ativismo por parte dos
julgadores, foi bem traçado pela Constituição Cidadã. É dela que se extrai toda força necessária
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ao pulsar desse fenômeno.  

 

 

4. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NO BRASIL E O ATIVISMO JUDICIAL

 

TATE e VALLINDER afirmam que os Estados Unidos da América são o berço da
judicialização, pois que há uma expansão do modelo americano de controle de
constitucionalidade em diversos países, havendo, assim, uma expansão global do Poder
Judicial[xxi].

Como visto alhures, a judicialização da política ocorre porque os tribunais são chamados
a se pronunciar onde o funcionamento do Legislativo e do Executivo se mostram falhos,
insuficientes ou insatisfatórios[xxii].

Com efeito, o Judiciário tem sido chamado a intervir em decisões da política majoritária,
após o ingresso de ações, cujo exemplo clássico é a Ação Direta de Inconstitucionalidade(ADIN),
pelos grupos da política minoritária, que por sua vez visam atender aos seus próprios interesses.
Segundo TATE e VALLINDER o Judiciário serve como um recurso das minorias contra medidas
adotadas pela maioria[xxiii].

OLIVEIRA, citando VIANNA, menciona que o Judiciário deve exercer a função de freio e
contrapeso no sistema político:

 

Há uma transformação dos partidos, sindicatos e associações em intérpretes da Constituição,
chamando o Judiciário a exercer funções de freio e contrapeso no interior do sistema
político, como uma forma de “compensar a tirania da maioria”- imposta, segundo eles pelo
Legislativo, órgão de lógica majoritária- e se consolidando como um importante ator político
dentro do processo decisório[xxiv].

 

 

Vale mencionar que o sistema de freios e contrapesos ou “check and balances”, sistema
típico da tripartição dos poderes, proposta por Montesquieu, somente se perfaz de um poder
para outro, nesse sentido todos os poderes possuem a faculdade de impedir ou limitar a ação
uns dos outros, pois que são harmônicos e independentes entre si.

TATE e VALLINDER informam que o desenvolvimento da judicialização exige uma
postura politicamente ativa dos juízes:
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Sob condições que sejam favoráveis, a judicialização [da política] se desenvolve apenas
porque os juízes decidem que devem (1) participar da tomada de decisão política que
poderia, de outra forma, ser deixada à discrição, criteriosa ou arbitrária, de outras
instituições e, ao menos ocasionalmente, (2) substituir as decisões políticas emanadas de
outras instituições por aquelas emanadas deles mesmos[xxv].

 

 

Dessume-se, após análise acima, que a judicialização somente ocorrerá quando os
magistrados adotarem uma postura política contrária àquela predominante nas instituições
majoritárias note-se: 

 

 

De juízes ativistas, por definição, pode-se esperar que aproveitem todas as oportunidades
para usar seu poder de tomada de decisão de modo a disseminar os valores que prezam no
que concerne a políticas públicas. Todavia, quando esses valores consistentes com aqueles
que dominam as instituições majoritárias, ainda que as condições sejam favoráveis à
judicialização do processo político, haverá muito menos incentivos para que os juízes ativistas
busquem fazê-lo, pois esse processo já estará produzindo os resultados políticos
desejados.[xxvi]

 

 

O controle de constitucionalidade dos atos do Executivo e Legislativo é uma das
principais formas de judicialização da política, e suas novas funções diante da divisão de poderes
são fatores que impulsionaram a atuação política do Judiciário[xxvii].

Em seu trabalho, VIANNA analisa 1935 ações impetradas, desde 1988 a 1998. Verificou
que 30,8% das ADIN´s tiveram seus pedidos de liminar deferidos; 7,5% aguardavam o
julgamento; no mérito 9,5% foram julgadas procedentes e 54,4% ainda aguardavam o
julgamento de mérito[xxviii].

Desse modo, o autor pondera que o Poder Judiciário não assumiu o seu verdadeiro papel
no processo de judicialização da política, já que tem interferido muito pouco em questões
específicas da arena política, porque age timidamente, uma vez que não chegou a examinar o
mérito das ações submetidas à sua apreciação em mais da metade dos casos.

O processo de judicialização da política no Brasil encontra-se na fase embrionária,
ademais em sua maioria tem favorecido as políticas governamentais, de acordo com o autor,
pois o STF não tem desenvolvido jurisprudência de proteção a direitos individuais em
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contraposição às políticas governamentais, com exceção da política tributária[xxix].

A reorganização promovida pela Constituição de 1988 colocou o Judiciário na posição de
uma arena de resolução de conflitos políticos. Como causa principal está o controle
constitucional de leis, no qual a escolha pelo sistema híbrido acentuou o papel do Judiciário
como poderoso recurso de veto às decisões majoritárias tomadas na esfera política[xxx].

Não obstante a Constituição de 1988 tenha transferido algumas atribuições do STF para
o STJ, com vistas a aliviar a sobrecarga de processos, tal medida não se mostrou satisfatória,
pois que o Supremo continua julgando outras matérias alheias ao controle abstrato de
constitucionalidade, a citar os habeas corpus, habeas data, mandados de injunção e segurança,
na proteção de direitos constitucionais[xxxi].

O aumento do número de ADIN´s e a ampliação das vias de acesso ao Supremo
Tribunal Federal, tendo em vista que a Constituição de 1988 ampliou o número de legitimados a
propô-la, demonstra, por outro lado, que o STF passou a ter um papel decisório fundamental na
arena política.

OLIVEIRA apresenta importante estudo acerca dos processos de privatizações estatais
brasileiros, identificando que não está havendo uma judicialização da política, tendo em vista
que o Judiciário tem deixado de julgar o mérito das ações impetradas[xxxii].

Nos ensinamentos de ALMEIDA, o processo de privatização implicou em duas etapas: a
primeira, de natureza legislativa, no qual se definiram as regras do jogo; a segunda, quando se
efetuou a venda as empresas.

A participação dos grupos favoráveis deu-se fundamentalmente na primeira etapa,
mediante pressão sobre o Executivo e os congressistas. Os opositores participavam no momento
em que o programa de privatização era posto em andamento[xxxiii].

Para compreender aquele momento histórico, é preciso ter em mente que, com o
objetivo de impedir o avanço do PND - Programa Nacional de Desestatização, instituído pela
Medida Provisória nº 115/90 e Lei nº 8.031/90, partidos políticos, sindicatos, associações dos
trabalhadores utilizaram-se dos recursos judiciais para deter a ação governamental. Nesse
contexto, os grupos de interesse passaram a ver no poder de veto do Judiciário um meio de
criar empecilhos ao programa de privatizações.

Malgrado seja intensamente ativado nos processos de privatizações, efetivamente o
Judiciário não conseguiu impedir nenhum leilão, de forma que das 53 ações que se encontravam
no STF e STJ, apenas 13,2% estão em andamento, o restante que corresponde a 86,8% já foi
arquivado ou está em vias de ser[xxxiv].

Em que pese os leilões de privatizações tenham sido interrompidos ou retardados em
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função de diversos tipos de recursos impetrados nas varas judiciais de todo país, nenhuma
venda foi anulada por sentença judicial[xxxv].

Ressalta OLIVEIRA que 66,6% das ações não tiveram seu mérito julgado, mas já foram
extintas, ou por terem o mérito prejudicado ou não conhecido, ou por terem seu seguimento
negado, apenas uma teve julgamento de mérito, cujo resultado foi pela improcedência[xxxvi].

Nos ensinamentos de OLIVEIRA acerca dos processos de privatização estatal é possível
extrair que:

 

As ações impetradas provocaram uma politização da justiça, mas não conseguiram barrar a
política adotada pelo governo e não foram instrumentos eficientes para alterar o rumo do
quadro vigente no momento, qual seja, o de um processo de privatizações em curso,
implementado pelo governo como parte de uma política mais ampla de reforma do Estado
brasileiro.O único resultado obtido foi o retardamento do processo, mas não o seu
cancelamento em função das ações impetradas[xxxvii].

 

 

Em outras palavras, seria possível dizer, com base no estudo das privatizações, no Brasil
não está havendo uma judicialização da política:

 

 

Os dados aqui apresentados corroboram a idéia de que é preciso olhar com mais cautela
para o que a literatura nacional vem chamando de judicialização da política. A análise do
caso das privatizações mostra que o Judiciário não interveio na arena política e, portanto,
não se pode dizer que ele vem produzindo no Brasil a judicialização da política somente em
função de números de ações impetradas que têm por objeto políticas públicas. O elevado
número de ações pode ser apenas uma expressão do novo formato institucional adotado por
este Poder a partir de 1988, que favorece a politização da justiça, mas não necessariamente
representa a judicialização da política[xxxviii].

 

 

Preceitua CASTRO que pronunciamentos não-jurisdicionais (mas, às vezes, oficiais, como
discursos de posse) de juízes têm efeito político relevante do ponto de vista da interação entre o
sistema judicial e o sistema político. Pontua o autor que a relação do Judiciário com o sistema
político agrega também a influência da opinião pública[xxxix].

Tomando por base a atuação do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que este tem
limitado as medidas de impacto político a decisões liminares.

Segundo análise feita em seus acórdãos, a produção jurisprudencial aponta para uma
marcante proteção a interesses privados, dificultando, portanto, a implantação de políticas
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públicas.

A judicialização da política e a politização da justiça foram traduzidas por TATE e
VALLINDER como expressões correlatas, por indicar os efeitos da expansão do Poder Judiciário
no processo decisório das democracias contemporâneas[xl].

Ademais, a judicialização da política não é fenômeno adstrito a ação dos juízes,
profissionais de outras carreiras como do Ministério Público corroboram para este fenômeno,
haja vista que comumente conduzem os conflitos à justiça, bem como buscam resolvê-los
extrajudicialmente.

De sopesar-se que, conforme a melhor doutrina, nesse momento ainda não existem
pesquisas empíricas que forneçam dados confiáveis referentes ao ativismo ministerial.

Em seu importante estudo, VIANNA comparou as ADIN´s ao longo de dezessete anos,
separando-as em três momentos históricos, a saber:

 

 

O da sua institucionalização até o final do governo Itamar Franco, os dois governos de
Fernando Henrique Cardoso e os três primeiros anos do governo Lula. Como se verificará no
curso da exposição dos resultados da pesquisa, o instrumento da Adin se mostrará
altamente sensível às mudanças nas políticas de governo: a esquerda, que recorria a ele com
muita freqüência no período FHC, diminui significativamente o seu uso; em especial o Partido
dos Trabalhadores, um antigo campeão – como era de se esperar –, não elaborará nenhuma
Adin contra normas federais no governo Lula.[xli]

 

                                                                

As ADIN´s, destarte, são instrumentos essenciais no processo de judicialização da
política, por meio delas os grupos minoritários buscam a prevalência do seus interesses em
oposição às decisões emanadas da política majoritária.

VIANNA destaca fato interessante, concernente a média anual de ADIN´s do período
Lula ser mais elevada que a dos períodos anteriores, a principal razão desse crescimento,
apontada pelo autor refere-se a ampliação da presença do Ministério Público no cenário das
ADIN´s[xlii].

O fortalecimento político institucional do Ministério Público elevou a visibilidade social da
Instituição, adquirida no período pós-88, em virtude da crescente luta pela defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nessa perspectiva, a grande quantidade de ADIN´s propostas pelo Ministério Público
advém de uma concepção por partes dos seus membros de que a sociedade brasileira é
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hipossuficiente, nesse sentido KOERNER e MACIEL:

 

 

O voluntarismo político, orientação ideológica dos membros do Ministério Público brasileiro
na busca da afirmação do papel politizado da instituição, seria constituído pela visão de uma
sociedade civil incapaz de defender seus interesses e de instituições políticas insatisfatórias
no cumprimento do seu papel representativo. Central para tal interpretação é a alegada
concepção de promotores e procuradores de que a sociedade brasileira seria
“hipossuficiente”, identificada pelo survey realizado com membros do Ministério Público, em
estudo IDESP de 1994. Neste, 84% dos entrevistados concordaram total ou parcialmente
com a afirmação de que “a sociedade brasileira é hipossuficiente, isto é, incapaz de defender
autonomamente os seus interesses e direitos, e que por isso as instituições da justiça devem
atuar afirmativamente para protegê-la”[xliii].

 

 

Vale trazer à baila a opinião de José Nalini sobre o fenômeno da judicialização da
política:

 

 

A judicialização da política e a politização da Justiça são fenômeno universal, e o Brasil não
escaparia dele. É comum o estranhamento recíproco nestes tempos de abertura de um novo
trato relacional. Os prenúncios de intensificação desse contato dão a esperança de uma nova
era de transparência. O judiciário hermético de há dez anos deu lugar a uma instituição pró-
ativa. Natural a reação dos interlocutores e mesmo a postura resistente dos magistrados
mais conservadores[xliv].

 

 

MARCHETTI identifica a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, ao editar resoluções
regulamentadoras das eleições, segundo o modelo de governança eleitoral do País, como
exemplo de judicialização da política, ao lado das ADINs e dos outros mecanismos já citados,
porque o Tribunal Superior Eleitoral está a legislar, o que é função inerente ao Poder Legislativo,
logo também se caracterizaria como extrapolação das atribuições originais do Judiciário, para
desempenhar um papel típico de outro Poder[xlv].

Outra expressão que ganha espaço nessa reflexão é o ativismo judicial, ora empregado
como sinônimo daqueloutras, ora exigindo um plus subjetivo ao Magistrado, consubstanciado na
intenção de atuar ativamente predizendo políticas públicas, ou suspendendo aquelas existentes.

Para compreensão da idéia, é válido trazer o que foi concebido pelo Supremo Tribunal
Federal, no Informativo nº 483, que trouxe importante comentário acerca do ativismo judicial:
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A doutrina das questões políticas chegou ao Supremo Tribunal Federal com o famoso e
polêmico julgamento do HC n° 300, impetrado por Rui Barbosa em 18 de abril de 1891. Em
sua petição inicial, Rui Barbosa defendeu, amparado na doutrina norte-americana
da “political questions”, criada por influência da decisão de Marshall no célebre
caso “Marbury vs. Madison”, que “os casos, que, se por um lado tocam a
interesses políticos, por outro envolvem direitos individuais, não podem ser
defesos à intervenção dos tribunais, amparo da liberdade pessoal contra as
invasões do executivo”. Assim, “onde quer que haja um direito individual violado,
há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça” (RODRIGUES, Lêda
Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Tomo I/1891-1898: Defesa das liberdades
civis. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 22). Apesar da eloqüente defesa
realizada por Rui Barbosa, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o habeas corpus, por
entender que não caberia ao Tribunal envolver-se em questões políticas do Poder Executivo
ou Legislativo (RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Tomo
I/1891-1898: Defesa das liberdades civis, cit. p. 20). Suas lições apenas foram devidamente
apreciadas pelo Tribunal nos posteriores julgamentos dos Habeas Corpus n° 1.063 e 1.073,
ambos de 1898, nos quais o Tribunal deixou assentado que a doutrina das questões políticas
não poderia deixar ao desamparo as liberdades individuais (TEIXEIRA, José Elaeres Marques.
A doutrina das questões políticas no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sérgio Antonio
Fabris, 2005, p. 93). Os célebres ensinamentos de Rui Barbosa influenciaram decisivamente
a formulação do art. 141, § 4º, da Constituição de 1946, precedente remoto do atual art. 5º,
XXV, da Constituição de 1988 (“A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito individual” (Constituição de 1946, art. 141, § 4o). Observe-se que
o texto de 1988 inova ao garantir o acesso à justiça também no caso de ameaça a direito).
A intenção do constituinte de 1946 era romper com a ordem constitucional conformada pela
Constituição Polaca (de 1937), que prescrevia em seu art. 94 ser “vedado ao Poder Judiciário
conhecer de questão exclusivamente política” (O art. 94 da Constituição de 1937 repetia o
teor do art. 68 da Constituição de 1934: “É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões
exclusivamente políticas.”). Assim, alternando momentos de maior e menor ativismo
judicial, o Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, tem entendido que
a discricionariedade das medidas políticas não impede o seu
controle judicial, desde que haja violação a direitos assegurados pela
Constituição. Mantendo essa postura, o Supremo Tribunal Federal, na última
década, tem atuado ativamente no tocante ao controle judicial das questões
políticas, nas quais observa violação à Constituição. (GRIFO NOSSO)[xlvi]

 

 

Malgrado esta constatação, Dieter Grimm afirma que a importância adquirida pelos
Magistrados, nos setores sociais e políticos, não pode ser explicado por um suposto ativismo no
desempenho dos seus papéis institucionais.

 

 

Para que o judiciário, [observa esse importante e experimentado autor,] estenda seu poder a
domínios antes reservados a outras forças, é preciso que ele tenha sido instituído como tal e
dotado de competências que lhe permitam solucionar conflitos políticos e sociais. A decisão
que emprestou autoridade ao judiciário a fim de dirimir tais conflitos não foi, na origem,
tomada pelo juiz, mas pelo político. Sem a vontade do político de delegar ao juiz a sua
resolução, o ativismo judiciário se encontraria privado de fundamento institucional. Com
efeito, [conclui seu argumento Grimm,] constata-se, ao longo do século XX, como resultado
de decisões políticas, uma regular expansão de poderes concedidos aos juízes[xlvii].
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Com esteio no supramencionado autor, a interferência do judiciário em conflitos políticos
ocorre por delegação do político, por vontade deste de municiar o Judiciário de autoridade para
determinadas deliberações.

Por outro lado, para que o Judiciário expanda seu poder a domínios reservado a outras
forças, necessário que seja instituído e dotado de competência para resolução de conflitos
políticos e sociais.

Em síntese acerca dos prós e contra do ativismo judicial BARROSO esclarece:

 

 

O ativismo judicial, até aqui, tem sido parte da solução, e não do problema. Mas ele é um
antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco
de se morrer da cura. A expansão do Judiciário não deve desviar a atenção da real disfunção
que aflige a democracia brasileira: a crise de representatividade, legitimidade e
funcionalidade do Poder Legislativo. Precisamos de reforma política. E essa não pode ser
feita por juízes[xlviii].

 

 

A base legal do ativismo judicial é a Constituição. A pró-atividade magistral se justifica
para conferir interpretação a esse texto legal, tendo em vista que, com amparo na Constituição,
os juízes têm percorrido caminhos antes reservados a política majoritária.

Assim, o Poder Judiciário vem intervindo em conflitos políticos, na medida em que tem
sido constantemente acionado a se pronunciar, não havendo que se falar em violação ao
princípio da separação dos poderes.

Nessa linha de raciocínio, BARROSO preleciona que o ativismo judicial e a judicialização
política são fenômenos correlatos, in verbis:

 

 

A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família,
freqüentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor,
pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma
circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um exercício
deliberado de vontade política. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.
Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
deslocamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais
sejam atendidas de maneira efetiva[xlix].
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Com esse entendimento, percebe-se que o ativismo judicial exigiria um plus subjetivo ao
intérprete, caracterizado pelo animus de bypassar o processo político majoritário, de modo
proativo e expansivo, potencializando o sentido e o alcance das normas constitucionais. Haveria,
assim, uma transferência dos papéis do Legislativo e do Executivo para o Judiciário, como
requisito objetivo; somando-se a ele a intenção do julgador em imiscuir-se noutra esfera de
poder, restaria caracterizado o que se chama de ativismo judicial.

O ativismo judicial na concepção de BARROSO pode ser demonstrado por meio de
diferentes condutas:

 

 

A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do
Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no
espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista de manifesta por meio de
diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não
expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados
do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente
em matéria de políticas públicas[l].

 

 

Anteriormente a promulgação da Constituição de 1988, a postura do Judiciário era de
mínima intervenção nas esferas de outros Poderes, aplicando a Constituição de forma restrita e
em favor das instâncias políticas.

BARROSO exemplifica esta postura ativista com algumas decisões do STF, a citar a
vedação ao nepotismo aos Poderes Legislativo e Executivo, através da súmula vinculante nº13.
Constata-se, desse modo, que a Constituição não trazia expressamente a vedação. Foi o STF,
com esteio nos princípios da moralidade e impessoalidade, quem trouxe a vedação[li], a partir da
Súmula.

Outro exemplo corriqueiro de judicialização da política é a provocação do Judiciário em
sede de políticas de saúde, quando cidadãos recorrem ao Judiciário para ver garantido o direito
à saúde, e, em última instância, à vida, pedindo seja determinado ao Executivo garantir o
acompanhamento médico, internações hospitalares, ou medicações em hipóteses de doenças
algumas muito conhecidas, como é o caso de lúpus eritematoso sistêmico, fibromialgia, e até
mesmo alguns tipos de câncer, dentre outros.

Assim, na ausência de uma política pública de saúde eficiente, outra alternativa não
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resta aos cidadãos, sobretudo os mais carentes, recorrer ao Judiciário para obter uma tutela
específica de atendimento médico e hospitalar, permitindo que o Judiciário se sobreponha ao
gestor público, impondo-lhe a medida da qual se omitiu.

 

 

 

5.  CAUSAS DA JUDICIALIZAÇÃO

 

A redemocratização do país, seguida da promulgação da Constituição de 1988, é
assinalada por BARROSO como a primeira grande causa da judicialização política.

Nesse diapasão, o Judiciário transformou-se em poder político capaz de concretizar os
preceitos constitucionais e legais, ampliando deveras o seu poder[lii].

A Constituição de 1988 é referencial para as grandes transformações ocorridas na
sociedade brasileira, que se justificaram pela qualidade dos atores políticos e das coalizões
engendradas àquela época, sem desprezar a participação popular, que alcançou projeções até
então não vista em outras democracias.

Além da clarividente expansão do Poder Judiciário, houve crescimento institucional do
Ministério Público e da Defensoria Pública, elevadas ao status de instituições essenciais a função
jurisdicional do Estado.

Atrelado ao processo de redemocratização, a constitucionalização abrangente é tratada
como a segunda causa da judicialização política, em virtude da vasta quantidade de matérias,
anteriormente incumbidas ao processo político majoritário e legislação ordinária, que passaram à
seara constitucional[liii].

A constitucionalização, sobretudo porque a Assembléia Nacional Constituinte foi
convocada num momento de transição entre o regime autoritário e a democracia liberal, teve
por cunho assegurar direitos, tornando possível judicializar a exigência destes, razão pela qual,
quando a matéria adquire disciplina constitucional, ela transforma-se em pretensão jurídica.

De salientar-se que a participação popular nas discussões da Assembléia Nacional
Constituinte é sempre mencionada como atuação sem precedente na história brasileira, e sem
igual quando comparada a outras democracias.

Ademais, tem-se hoje uma sociedade mais consciente de seus direitos, mais combativa e
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questionadora, que conhece, sobretudo, os mecanismos para defesa desses direitos.

BARROSO cita uma terceira causa da judicialização, qual seja o sistema brasileiro de
controle de constitucionalidade, sistema híbrido, pois que uniu as influências americanas e
européias[liv].

Sem dúvida, o controle de constitucionalidade das leis elaboradas pelo Poder que detém
essa atribuição, qual seja o Legislativo, é apontado como principal ferramenta para judicialização
das funções políticas.

Baseado no modelo norte-americano encontra-se o controle concreto ou difuso, avaliado
como um tipo de controle repressivo, porquanto se realiza após o processo legislativo, assim a
competência é atribuída a qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário.

As partes, terceiros interessados ou o Ministério Público, nas demandas em que couber
intervir, com base num caso concreto podem suscitar incidente processual de declaração de
inconstitucionalidade.

O controle difuso, portanto, se perfaz mediante a suscitação de um incidente processual,
na via oposta encontra-se o controle abstrato, pois que a sua incidência é pela via principal,
mediante uma ação direta proposta ao Supremo Tribunal Federal.

A abstração deste tipo de controle de constitucionalidade se dá em função da
desnecessidade de caso concreto para suscitar à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
destarte, a alegação de inconstitucionalidade é tida como questão principal.

O controle abstrato, também conhecido por controle concentrado, concentra a discussão
constitucional em um único órgão, o Supremo Tribunal Federal. Ao revés no sistema difuso, em
que o controle pode ser exercido por juízes e Tribunais.

A Constituição Federal preconiza que qualquer questão política ou de relevância pode ser
levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ofensa ao texto
constitucional. 

Dentro dessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal discutiu temas relativos a políticas
governamentais como reforma da previdência, relação entre poderes, determinando limites as
Comissões Parlamentares de Inquérito, assim como a possibilidade de progressão de regimes em
crimes hediondos. 

Observa-se que as chamadas causas do fenômeno sub occulli estão nas regras extraídas
da Constituição Federal, seja ao consagrar a democracia, ou a tripartição de poderes com
sistema de freio e contrapesos, seja ao contemplar controle de constitucionalidade concentrado
e difuso, seja ao prever que o Poder judiciário se manifeste sobre toda lesão ou ameaça a
direito.
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Foi o texto constitucional que criou espaço para maior desempenho do Poder Judiciário,
permitindo maior ativismo, palavra aqui empregada no sentido gramatical de aquele que é ativo,
expedito, diligente, enérgico, em contraposição à idéia de auto-contenção judicial, a significar a
conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros Poderes[lv]

 

 

6.  RESSALVAS TEÓRICAS À JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

 

A judicialização da política, e, por sua vez, para os que assim concebem, o ativismo
judicial são fenômenos que devem ser observados com cautela, em razão dos riscos que
envolvem, tais como da legitimidade democrática, a politização da justiça e a falta de
capacidade institucional do Judiciário para decidir determinadas matérias[lvi].

Essas preocupações guardam intimamente uma maior preocupação com a preservação
da democracia.

No que tange à legitimidade democrática, afirma-se que os membros do Poder Judiciário
não são eleitos pelo povo, então seriam representantes indiretos da vontade popular. Desse
modo, e essa é a principal crítica, sobretudo quando o Poder Judiciário aprecia atos legislativos
oriundos dos detentores do poder legiferante, a interpretação da Constituição por esses agentes
políticos deve ser condizente com a vontade do legislador, pois que este foi eleito diretamente
pelo povo.

Parece um contra-senso, para a melhor doutrina, que um órgão não eleito
democraticamente possa rever, e até anular, atos emanados dos autênticos representantes do
povo, de quem emana todo poder.

Essa é a crítica mais severa. Todavia, é precioso aqui mencionar a autoridade do
argumento de Ginsburg[lvii], ao refletir sobre esse aspecto, que traz a crítica a esse
entendimento e pondera que o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário não seria
ofensa à democracia, mas sua garantia, porque permite que as minorias vencidas tragam ao
controle do Poder Judiciário eventuais ofensas ao texto constitucional, sejam essas ofensas sob
aspecto de vício formal ou material.

Outro ponto pelo qual se aponta que a politização da justiça representa fator de risco é
que a corte constitucional deve se atentar às conseqüências políticas de suas decisões, visando a
impedir resultados injustos ou danosos a direitos fundamentais. Noutras palavras, o agir do
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Judiciário deve ser dentro dos limites abertos pelo próprio ordenamento jurídico pátrio[lviii].

Aqui, o próprio argumento contém implícita sua crítica, uma vez que, a rigor, no Estado
democrático de Direito, todo o agir, seja do julgador, do legislador ou do gestor público, está
delimitado pelas leis e, sobretudo, pela constituição, sem que isso lhe retire, antes lhes garante,
a autoridade dos atos e funções.

Como terceiro risco mencionado do(s) fenômeno(s) em comento é a falta de capacidade
institucional do Judiciário para decidir determinadas matérias. A posição de BARROSO é no
sentido de que o Judiciário deverá verificar se outro Poder, órgão ou entidade não teria melhor
qualificação para decidir[lix], sob pena de caracterizar-se uma usurpação de poder público, a
eivar o desempenho do ator.

Defende que o atuar do judicial deve ser em consonância a vontade do legislador
constitucional, respeitando os direitos fundamentais e os procedimentos democráticos, sob pena
de se instaurar a insegurança jurídica que deve combater.

Em que pese a sabedoria dos questionamentos, não parece mesmo que o fenômeno
poderia ofender a democracia, como bem disse Ginsburg, porque nada mais democrático do que
um instrumento, ou organismo,que possa servir de ferramenta eficaz em favor de minorias
prejudicadas no jogo político pela redução de  suas forças, ainda mais em um cenário de
coalizões.

Destarte, se faltou a essas minorias voz e vez no momento das discussões, até restarem
vencidas, ainda terão o benefício de um último recurso, não na defesa dos interesses
particulares, mas na defesa da ordem, da segurança jurídica e da Constituição.

Esses são os principais argumentos referentes aos riscos da judicialização. Todos eles
contêm em si o cuidado com a democracia, e o receio de que o Judiciário, inflacionados os seus
poderes, pudesse vir a ser um novo tirano, sem limites, sem reservas.

Para tranqüilizar as almas mais carentes, GINSBURG, na sua já citada obra, vem a
desenvolver toda uma reflexão no sentido de que o Poder Judiciário é garantidor da democracia,
e é bom que esteja fortalecido, sobretudo para manutenção da ordem e da estabilidade na
hipótese de alternância do Poder por diversos grupos políticos, evitando que o status quo seja
modificado a partir de interesses particulares de cada grupo.

Outrossim, o Judiciário é uma importante ferramenta contra-majoritária, sem o que os
partidos menores não teriam como combater vícios formais ou materiais decorrentes de ofensas
à Constituição.
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7.  CONCLUSÕES

 

A Constituição Federal de 1988 marcou o momento inaugural da democracia brasileira,
concebendo um novo modelo republicando para o Brasil.

É bom lembrar que a Carta Política foi escrita por diversos grupos políticos, ainda
receosos de que algo parecido com os tempos de ditadura militar pudessem voltar a se
estabelecer no País. Por esse motivo, aponta-se que foram constitucionalizados tantos direitos e
garantias, diversamente de outros modelos institucionais de democracias.

O Judiciário ganhou mais poder, assim como se fortaleceram outros atores políticos, a
saber os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e tantos
outros organismos sociais.

No que concerne ao Ministério Público parece que ainda é reduzida a produção
acadêmica sobre seu papel na judicialização da política, ao menos no que tange à pesquisa
empírica relativa a seus movimentos e desempenho nessa fase de protagonismo de vários atores
no seio das políticas públicas brasileiras.

Do quanto exposto, observa-se que é indiscutível que o Poder Judiciário está muito mais
ativo, mais operante.

O congestionamento constatado nas diversas secretarias e juízos é revelador de que a
sociedade brasileira litiga mais, e que a praxis judicializante é crescente no País.

Em que pese haver críticas severas à morosidade, ou demora com que o Judiciário
responde às provocações que lhe são apresentadas, o congestionamento é revelador de que,
por outro lado, tanto mais oportunidades há para o Judiciário operar em diversos espectros.

O número de ADINs propostas, conforme mencionado nesse trabalho, revela que o
Judiciário tem, sim, a oportunidade de adentrar no âmbito da competência legislativa, como
garantidor da autoridade constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da
Constituição, e deve fazê-la respeitar, em nome dos objetivos e princípios constitucionais,
operando, inclusive, contra outros poderes.

É bem verdade que, em assim agindo, o Judiciário, e mais especificamente o Supremo
Tribunal Federal, poderá até ter uma eventual atuação contramajoritária, mas, se assim o fizer
para combater ofensa à Constituição, não estará arranhando a democracia, mas protegendo-a.

Só para ilustrar, viu-se no País decisões de vários juízes suspendendo leilões de estatais.
O Judiciário também teve papel importante no combate a uma reforma enviesada da previdência
social, assim como anulou, ou modificou, a legislação referente à reforma agrária, às reformas
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tributárias e a outras políticas públicas significativas.

Outrossim, o Judiciário tem uma conformação que lhe confere uma capacidade
incomparável de interferir no cenário político, tendo em vista que se multiplica em Comarcas,
seções, subseções judiciárias por todo o País, o que lhe assegura capilaridade e agilidade para
agir estrategicamente como ator institucional  diferenciado.

Com esse desenho, o Judiciário pode agir em dois momentos diversos do processo
político: ora age no momento das discussões até a decisão política, seja elaboração da lei ou do
programa de governo; ou opera na ocasião de sua implementação, i.e., tanto pode o Judiciário
ser provocado a manifestar-se ainda durante o processo legiferante, ou um processo licitatório,
uma contratação, ou pode agir depois de estabelecida, ou não, a política pública.

Certo é que suas decisões têm força e berço constitucional, porque foi o próprio
legislador constituinte quem assim quis que fosse.

Não se deve olvidar que um importante ator no cenário hodierno é a opinião pública,
cuja manifestação poderá fortalecer ainda mais as deliberações do Judiciário, se nela encontrar o
palco e o microfone para suas razões.

Além disso, mecanismos outros não podem ser desprezados, como as Ações Civis
Públicas, as Ações Populares, a Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, Mandados
de Segurança e outros instrumentos que merecem destaque quando se fala em judicialização da
política.

Feitas essas constatações, e reconhecido o valor e o papel do Judiciário no cenário
político das democracias, o que inquieta é a distinção que tanto se faz quanto à denominação do
fenômeno ora estudado.

Qual seria a grande contribuição metodológica de diferençar judicialização da política e
politização da justiça? E quanto ao ativismo judicial? Será que o Magistrado que concede uma
liminar sustando a implementação de uma política pública, desprovido da pretensão de substituir
o poder competente, ou de bypassar aquele poder, para utilizar o vocábulo encontrado na
doutrina, é menos ativista do que aquele que o fez imbuído dessa intenção? Poder-se-ia dizer
que o primeiro não é um ativista, enquanto que o segundo o seria?

E se os dois exemplos se referissem a situações idênticas, apenas aforadas perante
juízos diversos?

A impressão que se tem é que o fenômeno do alargamento da atuação do Judiciário e
maior atuação efetiva é uma realidade fática, vista a “olhos nus”, e que a doutrina está a
reclamar maior pesquisa empírica sobre esse fenômeno, até mesmo para diagnosticar em que
áreas se carece de mais de políticas públicas, ou nas quais elas são mais deficientes.
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Esses dados estariam na memória da distribuição dos Tribunais e seriam úteis para
comprovar, com exemplos reais, que o grande cliente do Judiciário é a Fazenda Pública, e em
muitos casos pelo que não faz pela população.

Seguindo a premissa de GARAPON: “Sem Estado, sem fé, sem partidos e sindicatos,
suas expectativas de direitos deslizam para o interior do Poder Judiciário, o muro das
lamentações do mundo moderno”[lx].

Como consequência do que afirmou GARAPON, a busca pelo Judiciário tem sido
fenômeno crescente, gerando o que VIANNA denominou de boom da litigação. Assim, a partir do
momento em que as Instituições políticas demonstram-se falhas ou mesmo insuficientes na
garantia de direitos haverá esta transferência de poder para quem possa assegurá-los[lxi].

Assim, se o Judiciário, quando instado a manifestar-se, está desempenhando aquilo que
lhe competiu a Constituição, dê-se o nome de judicialização da política, ou de politização da
justiça, caracterize-se como ativismo judicial, ou não, estará esse Poder desincumbindo-se, em
verdade, de seu mister constitucional. Se opera mais ou menos timidamente, não é isso que terá
o condão de trazer uma nova classificação para suas atribuições enquanto um dos poderes da
república, ao qual compete apreciar toda ameaça ou lesão a direito, bem como guardar a
Constituição, pela Corte devida, qual seja o Supremo Tribunal Federal.
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MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO JUDICIÁRIO: DILEMAS E SIGNIFICADOS

MEDIATION AND CONCILIATION IN THE JUDICIARY: DILEMMAS AND MEANINGS

Bárbara Gomes Lupetti Baptista
Kátia Sento Sé Mello

RESUMO
O objetivo deste trabalho é descrever e analisar as práticas que caracterizam a mediação e a conciliação de
conflitos no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de compreender os diferentes
significados que são atribuídos a estes institutos pelos diferentes operadores do campo jurídico, assim como
pelas partes usuárias nos contextos em que são acionados, no âmbito do processo de mudanças institucionais
pelo qual a sociedade brasileira vem passando desde a década de 80. 
Uma das expectativas destas transformações é expressa pela pretendida reforma do judiciário. No entanto,
apesar de todos os esforços consolidados formalmente pela Constituição de 1988, os conflitos sociais parecem ter
se acentuado, seja no contexto criminal seja no das relações interpessoais. Por outro lado, a adoção de medidas
diversificadas, a exemplo da mediação e da conciliação, parece fazer convergir duas ordens antagônicas – a
tradição do campo jurídico, que privilegia a supremacia da ordem jurídica sobre a ordem social e a perspectiva
multidisciplinar destes novos institutos, com o auxílio de profissionais de diversas áreas para conduzir as
conciliações e mediações. A principal questão que norteia esta pesquisa é, portanto, em que medida o Estado
pode diminuir o abismo que ainda separa o direito e os tribunais, da sociedade, por intermédio destes novos
institutos de administração de conflitos? 

PALAVRAS-CHAVES: Administração de Conflitos, Conciliação, Mediação, Poder Judiciário.

ABSTRACT
This paper aims at describing and analyzing practices that characterize mediation and conciliation of disputes
within the Judiciary in the State of Rio de Janeiro. The objective is to understand the different meanings that are
assigned to these institutes by various operators of the legal field, as well as parties in the contexts where users
are triggered within the process by which institutional changes Brazilian society has undergone since the late 80.
One of the expectations of these transformations is expressed by the desired reform of the judiciary. However,
despite all efforts formally bound by the 1988 Constitution, social conflicts seem to have been accentuated,
whether in criminal or in the context of interpersonal relationships. Moreover, the adoption of diverse measures,
such as mediation and conciliation, seems to converge two antagonistic orders - from the legal tradition, which
emphasizes the supremacy of Law on social order and multidisciplinary perspective of these new institutes, with
the aid of professionals in various areas to conduct the conciliation and mediation. The main question is therefore
to what extent the State can bridge the gulf that still separates Law and the Courts from society, through these
new institutions of conflict settlement?
KEYWORDS: Conciliation, Conflict settlement, Judicial field, Mediation.

1 - Introdução

 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os discursos que caracterizam a mediação e a conciliação de
conflitos judiciais, priorizando a análise dos manuais e documentos destinados à capacitação de mediadores e
conciliadores no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, mas considerando também a percepção
de alguns operadores que trabalham nesse campo, com quem realizamos entrevistas formais e informais, assim
como os discursos disponibilizados no site[1] do Conselho Nacional de Justiça, que promove, desde 2006, o
Movimento pela Conciliação em âmbito nacional. Trata-se de compreender os diferentes significados que são
atribuídos a estes institutos pelos diferentes atores sociais envolvidos com o processo de implantação dos
mesmos - operadores do campo jurídico, profissionais de diversas áreas do saber - assim como pelas partes
usuárias nos contextos em que são acionados.

Desde a década de 1980, a sociedade brasileira tem assistido a uma série de mudanças ou propostas de
mudanças institucionais no sentido de ampliar e implementar os princípios de um Estado Democrático de Direito.
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Uma das expectativas destas transformações é expressa pela pretendida reforma do judiciário. No entanto,
apesar de todos os esforços consolidados formalmente pela Constituição de 1988, os conflitos sociais parecem ter
se acentuado, seja no contexto criminal, seja no das relações interpessoais. Por outro lado, a adoção de medidas
diversificadas, a exemplo da mediação e da conciliação, parece fazer convergir duas ordens antagônicas: a
tradição do campo jurídico, que privilegia a supremacia da ordem jurídica sobre a ordem social e a perspectiva
multidisciplinar destes novos institutos, com o auxílio de profissionais de diversas áreas para conduzir as
conciliações e mediações.  A principal questão que norteia esta pesquisa é, portanto, em que medida o Estado
pode diminuir o abismo que ainda separa o direito e os tribunais, da sociedade, por intermédio destes novos
institutos de administração de conflitos? É possível argumentar que a mediação é simplesmente um novo nome
para a prática da conciliação, considerada um insucesso no âmbito da reforma do judiciário?

O debate sobre a implantação da mediação e da conciliação de conflitos estende-se, para além de diversos
Tribunais do País, também a outras organizações da sociedade, sejam elas públicas ou privadas, governamentais
ou não governamentais. Diversas instituições têm desenvolvido ações e propostas no mesmo sentido, a exemplo
das Escolas de Perdão e Reconciliação (ESPERE) da PUC do Rio de Janeiro; da Mediare diálogos e processos
decisórios, empresa "especializada na prevenção, avaliação, administração e resolução de conflitos,
facilitação de diálogos, construção de consenso e processos decisórios"; de organizações não-
governamentais, como o Balcão de Direitos do Viva Rio; do Núcleo de Mediação do Carmo, em Olinda, entre
outras, fato que parece demonstrar que este se constitui em um campo de forças (Bourdieu, 1989), em que
percepções, representações, orientações, propostas e ações tornaram-se objeto de disputa, de alianças e de
fronteiras grupais e institucionais. Neste trabalho, trataremos especificamente da mediação e da conciliação de
conflitos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

 

2 - A Mediação Judicial de Conflitos

           

            Não há no Brasil, como em outros países, a exemplo de Portugal, Argentina, Canadá, Estados Unidos,
uma legislação que regulamente as práticas cobertas pela denominação de Mediação de Conflitos, assim como a
profissionalização de mediadores. Do mesmo modo, as definições do que seja mediação judicial e extrajudicial
parecem estar mais delimitadas pelas instituições que aplicam os seus princípios. Assim sendo, mediação judicial
está associada aos princípios colocados em prática no interior das instituições judiciais, melhor dizendo, quando
partes em conflito são encaminhadas por um juiz para sessões de mediação, no contexto do processo judicial e,
por oposição, mediação extrajudicial o que ocorre fora dos muros destas instituições e dos processos judiciais
propriamente ditos.

            Conforme salientado por Oliveira (2010), alguns autores e atores chegam mesmo a tratar a mediação
nos tribunais de justiça como sendo marcada pela lógica judiciária e praticada por juristas, ao contrário do que
consideram ser praticado em ambientes extrajudiciais que, neste caso sim, seria considerado por estes mesmos
autores e atores, uma prática revolucionária. Ao nosso ver, esta percepção parece conceber o mundo do
judiciário como homogêneo, reificando a crença na sua autonomia frente à sociedade, quando, pesquisas
etnográficas têm demonstrado que este princípio é constitutivo do próprio Direito (Bourdieu, 1989; Garapon,
1997; Schrwistzmeyer, 2001 e Figueiras, 2008). Dessa forma, a idéia de homogeneidade e autonomia atribuída
ao judiciário é, nos termos de Bourdieu (1989), uma "ilusão", decorrente de um desconhecimento ou não
reconhecimento da sua força simbólica. Cabe, portanto, descrever, analisar e compreender os diferentes atores
sociais, procedimentos, princípios e meandros que se articulam nos diferentes fóruns judiciais nos quais estes
institutos estão sendo aplicados.

A literatura sociológica sobre este tema destaca que, na percepção de muitos mediadores extrajudiciais, a
mediação judicial estaria mais comprometida com a celeridade e a diminuição dos processos a cargo dos juízes e
ao mesmo tempo, que não passaria de um novo nome para a prática da conciliação (Oliveira, 2010). No entanto,
embora não haja um consenso sobre a definição do que é mediação de conflitos, é preciso destacar que, em
termos dos seus princípios de atuação, enquanto a mediação supõe a discussão entre as partes conduzida por
um tertius imparcial, que não está comprometido, de forma nenhuma, com um determinado resultado do
conflito, a conciliação, também conduzida por um terceiro, está definitivamente comprometida com a extinção do
processo/resolução da lide, centrando a sua atenção no resultado final, entendido como representativo da
"pacificação" do conflito e do retorno ao status quo ante. Quer dizer, de um lado, a mediação aposta na
explicitação dos argumentos para que as partes decidam, elas mesmas, o que vão fazer com seus interesses
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conflitantes; de outro, a conciliação quer conciliar os interesses conflitantes das partes, para que a harmonia
volte a reinar entre elas e o processo se conclua (Nader, 1978; Moreira Leite, 2003).

            Ainda que pesem os diferentes contextos e objetivos, a mediação de conflitos vem se tornando um
campo de saber constituído em torno do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem
(CONIMA), bem como pelo Projeto de Lei 94/02, que regulam as diferentes práticas institucionais de aplicação da
mediação de conflitos como informam os cursos de formação e capacitação de mediadores (Schuch, 2008 e
Oliveira, 2010). Neste campo, diversos são os atores que circulam nas diferentes instituições e fóruns de debate
seja como professores, conferencistas ou alunos de diversas trajetórias profissionais em âmbito nacional e
internacional. Dessa forma, uma primeira reflexão que se coloca é se realmente há uma fronteira explícita entre o
que é judicial e o que é extrajudicial no contexto da prática de mediação de conflitos.

 

2.1 - A mediação judicial de conflitos no Rio de Janeiro

 

Existem muitas propostas institucionalizadas, tanto em nível estadual, como em nível federal, com o objetivo de,
definitivamente, implementar a conciliação e a mediação como lógicas necessárias ao funcionamento do sistema
judiciário, o que significa dizer que está na pauta do Executivo e do Judiciário efetivar medidas, denominadas
neste campo de saber, como alternativas de administração de conflitos[2]. É interesse destacar que o termo
alternativo aparece geralmente como um adjetivo utilizado pelos diferentes profissionais que constituem este
campo para se referirem às técnicas e aos procedimentos inscritos na denominação mediação de conflitos. No
entanto, conforme analisado por Simião (2005), o termo "mediação alternativa" de conflitos refere-se, no caso da
sociedade timorense, à mediação tradicional praticada fora dos tribunais por anciãos de aldeias locais em Timor
Leste e não aos procedimentos, mas ao processo oralmente relatado que desencadeou um determinado conflito.
O autor destaca, ainda, a importância da "oralidade" nos momentos em que a mediação se realiza. Não é sem
razão que os mediadores - anciãos de comunidades locais - são designados como lia na´in, ou seja, os "donos da
palavra" ou "oradores". Neste caso, importa mais a reconciliação entre diferentes grupos em conflito e não uma
disputa entre pessoas, por intermédio do "resgate das narrativas de cada parte".

No estado do Rio de Janeiro, o primeiro curso de mediação de conflitos oferecido no Tribunal de Justiça,
realizado em janeiro de 2009, que culminou na inauguração, em 10/12/2009, do Centro de Mediação do Fórum
Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é um bom ponto de partida para pensar questões importantes a
respeito da atuação de mediadores no espaço judiciário, assim como os diversos sentidos e sensibilidades sobre
justiça, direitos e cidadania que se revelam desta prática, colocando em interação diversos atores, saberes e
visões de mundo. Esse curso de capacitação permite pensar também o processo de profissionalização da
mediação, com a criação de uma nova área de atuação no Judiciário, com saberes e práticas bastante
específicos. Nesta ocasião, por exemplo, especificou-se, com clareza, a diferença entre os dois institutos de
administração de conflitos. Nas palavras da Diretora do Centro de Mediação do Fórum Central: "A conciliação visa
à obtenção de acordo para acabar com o processo enquanto a mediação vai facilitar a composição entre as
partes, influenciando, posteriormente, a relação entre elas após o término do processo"[3].

Foram oito os cursos de mediação oferecidos entre janeiro e outubro de 2009, com duração de 40 horas
distribuídas ao longo de uma semana, realizados na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio de Janeiro.
Trata-se de um projeto visando à formação de mediadores no âmbito do Tribunal, a partir da perspectiva de que
os conflitos interpessoais podem ser resolvidos de maneira pacífica com a presença de um terceiro imparcial - o
mediador - que, a partir do uso de técnicas específicas, pode auxiliar pessoas em conflito a chegarem a soluções
por elas próprias, sem a necessidade da decisão exterior de um juiz. Além disso, tal técnica foi apresentada como
uma ferramenta capaz de levar as pessoas em conflito a perceberem interesses e sentimentos mútuos,
proporcionando uma aproximação entre elas e ampliando a sua capacidade de administrá-lo com base no que
consideram justo.

            A proposta da técnica pressupõe a perspectiva de que o conflito não é uma interação negativa. Ao
contrário, ele é percebido como um processo que pode gerar, a partir da divergência de interesses, objetivos e
interpretações entre duas ou mais pessoas, mudanças positivas nas suas interações interpessoais. Esta nova
percepção do conflito permite, portanto, repensar as relações sociais a partir de outra perspectiva. No entanto,
vale registrar que esta percepção não se dá de forma espontânea ou automática. Segundo a proposta da
mediação de conflitos, há técnicas e habilidades em autocomposição que, bem utilizadas pelo mediador - o
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terceiro imparcial - permitem a condução do conflito de maneira positiva, ou seja, como um processo que
explicita a oportunidade na qual a ação do mediador poderá valorizar as reações das pessoas em conflito para
modificar as suas percepções sobre o mesmo, além da oportunidade de o próprio mediador refletir sobre o
domínio que tem sobre a técnica. 

            A proposta guarda analogia com os modelos dos processos institucionais de administração de conflitos
vigentes no sistema da common law, chamados, propriamente, de resolução de conflitos (conflict resolution) ou
mediação de disputas (dispute settlement), em que as partes explicitam suas diferenças diante de árbitros -
juízes ou jurados - que atuam para chegar a consensos possíveis, seja na área cível, seja na área criminal. Não é
demais reparar, desde já, nos contrastes profundos dos processos de produção da verdade judiciária nas duas
tradições: na common law se busca, através de um processo adversário, alcançar consensos sobre a
verossimilhança da verdade judiciária; na civil Law, busca-se, em processo contraditório, uma verdade, que se
revelará ao julgador (Garapon, 2008; Kant de Lima, 2008)

 

2.2 - O Manual de Mediação Judicial

 

            Os cursos de mediação de conflitos realizados no Fórum Central do Rio de Janeiro foram baseados no
Manual de Mediação Judicial, organizado por André Gomma de Azevedo, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da
Bahia. Cabe mencionar a sua formação porque é representativa da tradição de um sistema jurídico denominado
Common Law, o que nos remete à hipótese da sua difusão e diversificação de saberes no interior do TJ/RJ com
base nos princípios constitutivos daquele modelo. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Columbia, foi
mediador-estagiário no Instituto de Mediação e Resolução de Conflitos (IMCR) e nos Juizados de Pequenas
Causas no Harlem - em New York/EUA, é atualmente pesquisador associado da Faculdade de Direito da
Universidade de Brasília, docente nos cursos de pós-graduação lato sensu da Fundação Getúlio Vargas no Rio de
Janeiro e Instrutor de técnicas autocompositivas do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ)[4].

            O mencionado Manual traz em sua capa a fotografia da escultura We shall beat our swords into
plowshares[5], que evoca, conforme explicação contida no Manual, "a figura de um homem empunhando um
martelo em uma das mãos e na outra uma espada que está sendo convertida em arado, simbolizando o desejo
do homem de por um fim em formas violentas de resolução de conflitos e de alterar alguns meios destrutivos de
resolução de disputas em instrumentos para o benefício de todos". A Escultura encontra-se em exposição
permanente nos jardins da sede das Nações Unidas em New York, um presente oferecido pela antiga União
Soviética em 1959. É minimamente curiosa a presença desta fotografia no Manual, posto que a ONU, fundada
após a 2ª Guerra Mundial, tem por objetivo a manutenção da paz e da segurança no mundo, assim como
"fomentar relações cordiais entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos
humanos"[6]. Seria uma referência de conversão de uma tradição baseada na "foice e no martelo" a uma
proposta do sistema jurídico da Common Law como alternativa possível e reconhecida internacionalmente por
onde deveria emanar os princípios de busca pela paz?

O Manual de Mediação Judicial, em seu sumário, anuncia a mediação como uma política pública por meio da qual
o conflito é percebido como parte constitutiva das relações sociais e que pode promover a qualidade em
processos autocompositivos. A isto, o organizador, na seção destinada aos agradecimentos, acrescenta que o
Manual foi baseado nos termos do artigo 277, §1° do Código de Processo Civil e do artigo 2° da Lei n°
9.099/1995, o que, por si só, chama a atenção do ponto de vista dos significados de ambos os institutos, pois
tais dispositivos legais tratam da conciliação em processos judiciais. Nessa perspectiva, conciliação e mediação
seriam sinônimos? Ou seriam propostas diferenciadas de administração de conflitos pelo Judiciário? O prefácio,
assinado pelo então Ministro da Justiça, Tarso Genro, destaca que um dos desafios da Justiça[7] é "desenvolver
procedimentos que sejam considerados justos pelos próprios usuários, não apenas em razão dos resultados..." e,
ainda, que "o acesso à Justiça não se confunde com acesso ao Judiciário", o que significa que "o verdadeiro
acesso à Justiça abrange não apenas a prevenção e reparação de direitos, mas a realização de soluções
negociadas e o fomento da mobilização da sociedade para que possa participar ativamente dos procedimentos de
resolução de disputas como de seus resultados".

            Conforme mencionado anteriormente, outro princípio constitutivo da mediação de conflitos apresentado
pelo Manual, é a percepção de que estes representam um "fenômeno natural na relação de quaisquer seres

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1856



vivos" e uma oportunidade positiva para ganhos mútuos das pessoas neles envolvidas. Parece um princípio
contrário àquele presente no modelo processual tradicional, contraditório, segundo o qual o resultado do
processo, não só é arbitrado por um tercius que não está inserido na relação entre as pessoas, como também
conduz - nos termos do manual - à "pacificação social" por intermédio da polarização entre um ganhador e um
perdedor. O Manual destaca, ainda, que o conflito, como um processo construtivo, ou seja, se conduzido com
"técnica adequada", é uma das razões pelas quais as pessoas podem concluir a relação processual "com um
fortalecimento da relação social preexistente à disputa". Acrescenta, também, que esta recontextualização da
abordagem sobre o conflito pode impulsionar alterações referentes à responsabilidade e à ética profissional. Ou
seja, o discurso do campo, efetivamente, aponta para um redirecionamento da visão do conflito, que passa a ser
tido como algo natural, em vez de ameaçador da paz social. Mas, ao mesmo tempo em que se afirma isso, o
campo também reproduz a idéia de que a mediação e a conciliação são instrumentos para a pacificação social, o
que vai de encontro à idéia anterior e aponta um aparente paradoxo, que dificulta não só a apreensão dos
significados desses institutos, como também nos coloca interrogações sobre os rumos empíricos que a
implementação dessas práticas trará.

            Aliás, nesse particular, chama a atenção, e é bastante curioso, o fato de o uso da mediação e da
conciliação serem transferidos a outras pessoas, que não os próprios Juízes, apontando para uma ratificação de
que, efetivamente, a cultura jurídica mantém tão arraigados procedimentos não afeitos ao consenso, que se faz
necessária a cessão desse papel (de mediadores e de conciliadores) dos Juízes para outros operadores, atitude
que sugere não apenas que as medidas são alternativas ao Judiciário (o que não é de todo verdade, pois elas
também se fazem no âmbito do Judiciário), como também pode sugerir, não só o que foi dito, no sentido da
dificuldade de os Juízes administrarem conflitos compartilhando a participação do processo com os próprios
envolvidos, como também transmite uma idéia um tanto "hierarquizada" sobre as formas de administração de
conflitos, em que as tradicionais são efetivadas por Juízes e as outras, alternativas, por quaisquer outras pessoas
que realizem um curso específico para essa atuação, sendo desnecessária uma expertise mais especializada.

É interessante notar que todos os outros capítulos do manual estão referidos à transmissão de técnicas de
abordagem que os mediadores em formação devem incorporar no exercício da sua função. Observamos que,
dado o fato de que não há uma regulamentação da profissão de mediador, o conteúdo do manual parece reiterar
observações realizadas por Schuch (op.cit.) e Oliveira (op.cit.) nas etnografias a respeito do assunto, destacando
que este é um campo de conhecimento e atuação, ainda em formação, que vem se constituindo a partir de um
saber prático. As autoras argumentam que as técnicas e procedimentos colocados em prática pelos mediadores
em ação estão muito referenciados as suas trajetórias de mediação nas quais mesclam-se vários campos de saber
como a psicologia, a pedagogia, o direito, o serviço social, a antropologia e outros saberes afins com as Ciências
Humanas.

            O manual afirma que qualquer pessoa pode tornar-se um mediador na medida em que, em sua maioria,
todo ser humano já esteve engajado na mediação de algum tipo de interação social na sua rede de familiares e
amigos. O capítulo que trata do Panorama do Processo de Mediação estabelece alguns critérios de definição na
formação do mediador, afirmando que:

 

Um mediador, a fim de ter uma atuação efetiva, deve possuir ou desenvolver certas habilidades. Isso não
significa que apenas pessoas com um perfil específico possam atuar como mediadores. Pelo contrário, o processo
de mediação é flexível o suficiente para se compatibilizar com diversos tipos de personalidades e maneiras de
proceder. Assim, entende-se que apesar de ser mais eficiente selecionar pessoas para serem treinadas como
mediadores com base em suas características pessoais, as habilidades autocompositivas são adquiridas
predominantemente por intermédio de um adequado curso de técnicas autocompositivas. Vale ressaltar que
mesmo essas pessoas que naturalmente já possuem perfis conciliatórios necessariamente devem participar de
programas de treinamento em habilidades e técnicas autocompositivas (Azevedo, 2009: 59).

           

De acordo com o mesmo manual, diversas são as indicações das características e habilidades que um mediador
eficiente deve desenvolver. Uma delas diz respeito à aplicação de diversas técnicas autocompositivas com base
na natureza de cada conflito; aplicação da denominada "escuta ativa" ou "escuta dinâmica"; a inspiração de
confiança e respeito nas pessoas envolvidas nos conflitos que estão sendo mediados; administrar situações nas
quais os "ânimos estejam acirrados"; estímulo às pessoas no sentido destas buscarem soluções criativas para os
interesses antagônicos; afastar perspectivas judicantes ou substituí-las por perspectivas conciliatórias; motivar
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soluções prospectivas sem atribuição de culpa; estimular a reformulação de questões diante de impasses; abordar
com imparcialidade tanto as questões juridicamente tuteladas quanto aquelas de ordem da relação social entre as
pessoas em conflito.

            Outro aspecto destacado como importante nos espaços de debates sobre a mediação e nos espaços da
sua aplicação é o denominado rapport, que significa, basicamente, o estabelecimento de uma relação de
confiança entre o mediador e as partes em conflito. Considerando as características do nosso sistema processual,
o rapport parece ser uma orientação que pressupõe e, principalmente, propõe, um outro princípio e/ou outra
lógica, diferente daquela que estrutura tal sistema como o contraditório e a centralidade do juiz.

            O estabelecimento desta confiança parece indicar a maneira como o mediador se posiciona como um
tercius que é um facilitador do resgate da comunicação entre as partes em conflito. Dessa forma, assumindo uma
posição mais igualitária em relação às partes do que aquela assumida por um juiz, a figura do mediador parece
romper com a centralidade de uma pessoa externa à relação entre as partes que teria o poder decisório da
resolução do conflito como é o caso do juiz.

            Nessa posição, a orientação da mediação judicial privilegia a comunicação não violenta e a
imparcialidade do mediador no sentido de que este não transmita noções preconceituosas em relação ao que é
ouvido por ele ou pela linguagem corporal transmitida pelas partes em conflito. Neste aspecto, trata-se de
incorporar no procedimento da administração de conflitos a dimensão dos sentimentos das partes que, na
estrutura do sistema processual não é considerada parte integrante do processo judicial. Assim, aquilo que é
denominado "escuta ativa", conforme o manual e a prática dos mediadores, implica na consideração das
emoções dos indivíduos em litígio. Ao fazê-lo, o instituto da mediação parece preconizar a importância da
explicitação dos mesmos para a compreensão das controvérsias que estão em questão.

            É papel do mediador, portanto, auxiliar as partes a separarem aquilo que é emoção, o que é o problema,
o que é interesse comum e quais as alternativas que podem ser escolhidas para a resolução do conflito em
questão. A proposta de fragmentação do conflito, ou seja, da separação de todos os aspectos que podem estar
misturados às emoções individuais visa ao direcionamento da percepção do conflito de forma prospectiva por
ambas as partes. O objetivo é que as pessoas em litígio possam tomar consciência da natureza social do conflito
e da possibilidade de se chegar a alternativas de resolução dos mesmos com autonomia justamente porque
tendo todos os aspectos explicitados e cognitivamente percebidos, os indivíduos parecem capacitados a tomar
decisões. E é neste sentido que o conflito é considerado positivo. Desta forma, não poderíamos mesmo dizer que
o rapport parece reforçar, mas sob outra perspectiva e num certo sentido, o princípio da bilateralidade, ou seja, o
de que o indivíduo não pode ser atingido nos seus interesses por nenhuma decisão judicial. Na mediação, o
exercício da prática não se dá na disputatio, mas no diálogo construído por intermédio do mediador. Conforme
destacado no Manual de Mediação,

 

Diante de uma controvérsia, as partes têm a tendência de aglutinar questões, sentimentos e interesses em uma
única grande questão, que lhes parece extremamente complexa e praticamente insolúvel...Depois de separar e
reconhecer questões, sentimentos e interesses, o mediador deve analisar a controvérsia em pequenos blocos,
começando por fatores menos complexos, por interesses comuns e por sentimentos positivos...Ao se sentirem
capazes de resolver elas mesmas as questões, as partes desenvolvem pelo mediador um sentimento de gratidão,
e reforçam a confiança que nele depositaram no início do processo (Azevedo, 2009: 142)

 

3 - A Conciliação Judicial de conflitos

 

            Há muitas formas de trabalhar o tema da conciliação no Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, especialmente, porque a organização judiciária do Estado está
dividida em diversas competências[8], o que significa dizer que, por óbvio, as
formas de conciliação implementadas em seu âmbito são igualmente diversificadas.
Quer dizer, as conciliações realizadas em uma Vara Cível, não se dão do mesmo
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modo daquelas verificadas nos Juizados Especiais, nem tampouco em uma Vara de
Família ou de Órfãos e Sucessões, uma vez que cada um desses espaços comporta
práticas, rituais e visões diferenciadas sobre o que é um conflito e como se deve
administrá-lo.

            Nesse sentido, em se tratando de um primeiro contacto mais direto com
este tema, o nosso propósito neste paper não é, ainda, o de marcar os contrastes
verificados em cada um desses espaços, mas sim o de dar algumas indicações mais
gerais sobre quais os significados e representações atribuídos pelos operadores do
campo jurídico ao instituto da conciliação e em que contextos essa medida
alternativa surgiu e vem sendo implementada.     

            O Código de Processo Civil Brasileiro prevê, como dever do magistrado, no
art. 125, inciso IV, "tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes". Além desse
dispositivo, também os artigos 277, 331 e 447 do CPC dispõem sobre
procedimentos obrigatórios de tentativa de conciliação no âmbito do processo civil,
o que marca a opção do legislador por mecanismos conciliatórios permanentes
durante o curso do processo judicial.

            As audiências de conciliação em Varas Cíveis, por exemplo, parecem atos
meramente burocráticos, que acontecem simplesmente porque assim determina o
Código de Processo Civil, sem uma preocupação efetiva com o entendimento das
partes e com o consenso, ao contrário do que sustenta o discurso institucional. No
site do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, consta a seguinte definição
sobre a conciliação:

 

O que é conciliação?

É um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a uma terceira pessoa (neutra), o
conciliador, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da
sociedade que atua, de forma voluntária e após treinamento específico, como facilitador do acordo entre os
envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização
das relações.[9]

 

            Porém, pela observação de uma audiência conciliatória em uma das 50
(cinqüenta) Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, verificamos que o
seu discurso não é compatível com a prática. As partes, em geral, sequer
comparecem à audiência, sendo representadas por seus advogados que, através de
procuração, manifestam terem poderes para transigir, mas, de fato, em geral, não
consensualizam, inclusive porque quando desejam efetivamente acordar, fazem-no
extrajudicialmente, em seus respectivos escritórios, e levam ao Juiz a petição do
acordo já efetivado, para mera homologação.

A determinação legal do art. 447 do CPC, que impõe ao Juiz que determine o
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comparecimento em Juízo, de ambas as partes, Autora e Ré, antes de iniciada a
audiência de instrução e julgamento, para que seja renovada a tentativa de
conciliação, é algo absolutamente fictício, pois cada vez menos estas audiências são
realizadas e, mesmo quando ocorrem, o comparecimento das partes só é exigido
quando se faz necessário o seu depoimento pessoal; caso contrário, as partes não
precisam comparecer à audiência, de modo que a tentativa de conciliação
determinada no art. 447 do CPC é transferida aos seus advogados, que, instados
sobre a possibilidade de acordo, se manifestam no lugar de sues clientes,
jurisdicionados, que são excluídos dessa etapa processual (LUPETTI BAPTISTA,
2008).

            Os conciliadores, por sua vez, normalmente, são bacharéis em Direito que
atuam como conciliadores com fins específicos de lograrem o título que vale como
pontuação na prova para a magistratura do Estado, como um dos entrevistados nos
narrou informalmente, enquanto aguardávamos o intervalo entre audiências em
uma Vara Cível do TJRJ, não tendo, em geral, o propósito efetivo de buscar o
entendimento mútuo das partes e incentivar o diálogo e o consenso, como o
discurso institucional publiciza[10]:

 

Nós não ganhamos nada para realizar este trabalho. Eu, por exemplo, sou oficial
das Forças Armadas, então, tenho outra atividade profissional. Mas preciso de três
anos de experiência comprovada para fazer o concurso para o Ministério Público e
para a Magistratura. A minha atuação aqui serve como essa experiência de prática
profissional, que eu não vou conseguir ter, porque não posso ser advogado. Eu
gosto de estar aqui, mas isso aqui, para todo mundo, é provisório. Quem vai ficar
aqui a vida toda? Ninguém. Você não ganha nada...a maioria das pessoas está aqui
pelo que expliquei: prova de prática para fazer concurso público. Alguns também
querem aprender, porque não tiveram oportunidade de fazer estágio e aí, com essa
experiência aqui, conhecem um pouco do processo, vêem um pouco como funciona
um cartório, sempre aprende alguma coisa nova. Mas a maioria é pelo título
mesmo.

 

            Esta declaração permite perceber a possível existência de um choque entre
as pretensões do Tribunal e as expectativas e interesses dos conciliadores. A
entrevista do conciliador ilustra uma forma de internalizar a sua atuação que nos
exige a seguinte problematização: até que ponto os conciliadores assimilam o
discurso institucional, que informa investir na prática da conciliação por considerá-
la uma atividade efetivamente importante para modificar as formas tradicionais de
administração de conflitos no Judiciário e, até mesmo, a cultura jurídica da
litigiosidade, ou não, sentindo-se desmotivados em sua atuação?

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1860



O mesmo entrevistado nos esclareceu que, quando a Vara não tem conciliador, um
funcionário do próprio cartório faz as audiências, dando-nos a percepção de que
esta atividade é, de certa forma, banalizada, sendo comparada com todos os
demais atos burocráticos realizados cotidianamente em um cartório que não exigem
expertise específica nem uma forma diferenciada de pensar a jurisdição.

 

Normalmente, os conciliadores são psicólogos, assistentes sociais e bacharéis em
direito. Fazemos todos um curso, que é muito simples, eu mesmo jamais vi
ninguém ser reprovado, e este curso habilita para sermos conciliadores. O Tribunal
faz as chamadas para o curso e os interessados se inscrevem. Sempre tem vagas,
mas se, por acaso, em uma Vara determinada não tiver conciliador, os funcionários
do próprio cartório podem fazer a audiência de conciliação.

 

            Sob a perspectiva dos advogados, igualmente, eles desqualificam a
audiência de conciliação, entendendo-a como "perda de tempo", eis que exige a sua
presença sem que o acordo se efetive, pois quando os advogados e as partes
querem, de fato, transigir, formalizam o acordo por via extrajudicial e requerem,
em conjunto, a mera homologação do Juiz. Uma advogada com quem tivemos a
oportunidade de conversar, que atua para uma instituição financeira que é
considerada "litigante habitual" no Tribunal do Estado, nos disse que os advogados
que fazem as audiências de conciliação não são os mais experientes, pois nessas
audiências não acontece nenhum ato processual que exija conhecimento técnico e
jurídico mais elaborado, o que sugere uma desqualificação do próprio campo para
com a finalidade desse método alternativo de resolução de conflitos.

 

O nosso escritório organiza a agenda de modo que os advogados que fazem as
audiências de conciliação sejam os menos experientes, deixando os mais antigos
para representarem os clientes nas audiências de instrução e julgamento, onde são
colhidas as provas, ouvidas testemunhas e na qual está presente o próprio Juiz.
Como as audiências são realizadas por conciliadores, que não têm autoridade para
decidir questões importantes para o processo e que estão ali apenas para tentar
conciliar, reservamos estas para os advogados menos experientes, pois, em geral,
nunca têm acordo nessas audiências.

 

            Logicamente, este retrato, que ora descrevemos, bastante incipiente, é um
recorte da realidade das Varas Cíveis do Tribunal, o que, como dissemos, muda
bastante se formos a uma Vara de Família ou mesmo a um Juizado no período de
mutirão de Conciliação, quando a predisposição de todos está voltada para o
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consenso e a realidade é bastante distinta, havendo um número bastante mais
considerável de acordos do que em audiências conciliatórias comuns, realizadas
sem este apelo do Movimento pela Conciliação mobilizado pelo CNJ.

            Esta idéia geral, adquirida a partir de uma etnografia que iniciamos no TJRJ,
se soma, para fins deste trabalho, ao discurso idealizado que vem se construindo
acerca da implementação da conciliação como medida alternativa de solução de
conflitos pelo Judiciário.          

            A conciliação surge em um contexto em que, não apenas o Judiciário passa
por uma séria crise de legitimidade, como também a celeridade passa a integrar o
campo prioritário da sua pauta, sendo, as medidas alternativas, e, no caso da
conciliação, o mutirão advindo do Movimento pela Conciliação, medidas que visam
cumprir as metas de desafogar o Judiciário, como mencionamos acima.

            Mas, além disso, a conciliação - e também a mediação - surgem como
formas mais "humanísticas" de administrar conflitos no Judiciário[11].
Entrevistamos um Juiz que nos disse o seguinte:

 

[antes de implementar a mediação] por mais que eu me dedicasse, por mais longas
que fossem as minhas sentenças, por mais completas, digamos assim, elas eram
insuficientes [...] eu resolvia o processo, mas não o problema da vida [...] o meu
foco não é o processo, o meu foco são as pessoas [...] a minha formação
humanística ela passa obviamente pela preocupação com o próximo.

 

            Este aspecto é bastante significativo para pensar que as práticas
conciliatórias acabaram por se desviar a tal ponto desse propósito, que, segundo
nos indicam os dados, a mediação surge como, talvez, uma tentativa de sucesso
para, de uma vez por todas, servir como uma via efetivamente consensual e
dialogal de solução de conflitos no Judiciário, considerando o malogro da
conciliação.

            O discurso de um Juiz que entrevistamos, que é pioneiro na implementação da mediação em uma Vara
de Família, disse-nos o seguinte:

 

Eu quero dizer o seguinte, por mais que eu me estendesse, por mais que eu atacasse a questão do ponto de
vista técnico, eu não resolvia a questão na sua plenitude, eu resolvia o processo, mas não o problema da vida.
Então, muitas vezes, eu homologava, por exemplo, um acordo [...] um acordo, não é? [...] mas então é um faz-
de-conta, não é? Homologar um acordo que em tese não atendia as necessidades daquela criança, porque os
pais sequer conversavam [...].
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            Ou seja, mesmo a conciliação realizada em Juízo, no âmbito de uma audiência, e homologada pelo
magistrado, não dá conta da natureza do conflito e não resolve o problema efetivo que fica escondido atrás dos
autos judiciais. E a mediação surge, então, nesse contexto, como uma atividade que não está centralizada nem
no Juiz, nem na técnica processual, mas na tentativa de vincular as partes que estão em litígio e possibilitar o seu
diálogo, para, a partir desse consenso, permitir que sejam adotadas as medidas práticas por elas pleiteadas.
Nesse sentido, nos perguntamos se a mediação, com a sua proposta de (re)conciliação das partes, funcionaria
também como um mecanismo de ruptura com a lógica da conciliação, que, uma vez mal implementada e
absorvida pela burocracia do Tribunal, restou desacreditada pelos operadores e pelos próprios cidadãos. Assim, a
mediação, ao pretender centralizar a administração do problema nas pessoas nele envolvidas, e não no Juiz,
acabaria por introduzir no campo jurídico uma lógica de legitimidade com o qual ele não está habituado[12].

O mencionado Juiz, que entrevistamos formalmente, e que é um grande motivador da mediação, manifestou
essa problemática:

 

Na mediação - eu já disse isso lá no tribunal e alguns juízes me olharam assim meio...os psicólogos e os
assistentes sociais vibraram - o juiz é um mero auxiliar do mediador. O juiz não é, vamos dizer, a figura central,
a figura fundamental na mediação. Não é. O juiz tem a grande missão de mostrar para aquelas pessoas que a
solução que ele dará é insuficiente, não é a melhor solução [...]

 

            Interessante porque a fala do interlocutor aponta, inclusive, uma resistência do campo do Direito para
perceber que os seus mecanismos são falhos e que a sua forma de administrar os conflitos não funciona mais e
não atende aos anseios dos jurisdicionados. E mais, ilustra ainda que a transferência do papel centralizado na
pessoa do Juiz para os mediadores causa certo incômodo aos magistrados, denotando que a disputa pelo
monopólio de dizer o Direito, nesse campo, ainda é um traço que marca a sua estrutura. É curioso que todos
disputam um espaço de poder nesta seara, eis que, ao mesmo tempo em que os juízes se incomodam ao
perceber que não são mais figuras centrais na administração dos conflitos, os assistentes sociais e psicólogos
"vibram".

 

4 - Considerações finais: a mediação e a conciliação de conflitos à luz do sistema processual
brasileiro

 

4.1 - O contraditório como princípio e lógica estruturantes do processo judicial

 

Uma questão que nos parece preliminar e central na discussão sobre esse processo de incorporação da mediação
e da conciliação na agenda prioritária dos Tribunais, notadamente, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, diz respeito ao aparente paradoxo que o uso desses institutos provoca no processo judicial, tal como
estruturado hoje. E por que a implementação de tais institutos no processo judicial se representaria como
paradoxal?

              Dentre outras razões, porque o processo judicial brasileiro não comporta o consenso e o diálogo como
formas de administração de conflitos, uma vez que ele está centrado tanto no princípio quanto na lógica do
contraditório, cujas estruturas impedem a cooperação das partes e, consequentemente, as afastam de qualquer
possibilidade de entendimento mútuo (AMORIM, 2006)[13].

A lógica do contraditório é um método de constituição do saber jurídico e de socialização dos operadores do
campo do Direito que não se confunde com o princípio do contraditório, embora nele encontre eco e inspiração.
A diferença básica entre a lógica do contraditório e o princípio do contraditório reside em que o "contraditório no
processo", enquanto princípio, é empírico, já a "lógica do contraditório" é mais ampla, contaminando todas as
demais manifestações do Direito, seja na "doutrina" ou na chamada "teoria", que não têm nenhuma
manifestação empírica direta, neutralizando sua eficácia na Filosofia do Direito, sem demonstrações ou
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experimentações que lhe sirvam de suporte para a explicação, a compreensão ou a aplicação. Assim, a lógica do
contraditório se estrutura no pensamento e informa a prática dos operadores.

O princípio do contraditório, também chamado de princípio da bilateralidade, é um princípio de direito processual
que decorre do exercício do direito de defesa e que se define, segundo a dogmática, "como aquele segundo o
qual ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua esfera de interesses, sem ter tido a ampla
possibilidade de influir eficazmente na sua formação em igualdade de condições com a parte contrária [...] o
contraditório pressupõe a audiência bilateral das partes.". (GRECO, 2009:540).

Já a lógica do contraditório é uma lógica que estrutura o campo do Direito e que tem a sua origem, tanto quanto
registra a história do saber jurídico, nos exercícios de contradicta e da disputatio, realizados nas primeiras
universidades que ministraram o ensino jurídico durante a Idade Média, particularmente na Itália, berço europeu
deste ensino[14].

Por ser constituída de argumentação infinita, a lógica do contraditório necessita da manifestação de uma
autoridade que a interrompa para que seja dada continuidade aos procedimentos judiciais nos tribunais
brasileiros, papel este, normalmente, reservado ao Juiz. Na ausência da autoridade formalmente constituída, o
contraditório tende a prosseguir, sempre descartando a possibilidade de a comunicação tornar-se consensual
entre os interlocutores e o auditório. 

Tanto é assim que existe um instituto de direito processual, denominado "confissão", previsto nos artigos 348 a
354 do Código de Processo Civil, que se define exatamente pela impossibilidade de uma parte concordar com a
outra sobre as questões postas no processo, pois aquela que assim o faz corre o risco de perder a demanda,
uma vez que o principal efeito da confissão é o reconhecimento de que os fatos alegados pela parte contrária
são verdadeiros!

Como visto, o Direito brasileiro é, então, um campo que não adota o consenso nem como forma de diálogo no
processo, nem como categoria estruturante do conhecimento. Ao revés, adota o "contraditório" como base e
como lógica não apenas do sistema processual, como também da construção do saber jurídico, pois as
"doutrinas" ou "correntes doutrinárias" constitutivas do seu discurso teórico nada mais são do que formas opostas
de ver/interpretar o mesmo objeto, ou o mesmo dispositivo legal, ao sabor da autoridade acadêmica ad hoc,
muitas vezes confundida, pela analogia do método, com a autoridade judiciária. Ou seja, o que Bourdieu chama
de "consenso no dissenso" (BOURDIEU, 1968:142) é algo estranho ao Direito.

Nesse sentido, sob diversos aspectos, a estrutura do processo brasileiro parece obstaculizar formas de resolução
consensual dos conflitos sob julgamento, de modo que pensar na internalização da mediação e da conciliação em
um processo fulcrado nessas premissas (do contraditório), nos parece, por si só, um tanto paradoxal ou, talvez,
inovador a tal ponto, que, segundo nos parece, a sua efetividade encontrará barreiras, obstáculos e choques
entre o tradicional e o novo que serão bastante interessantes de serem analisados sob uma perspectiva
antropológica, proposta que não é a deste artigo, mas que, certamente, nos orientará em olhares futuros a
serem lançados sobre este tema.

 

4.2 -  A centralização do papel do Juiz na condução do processo

 

Somado ao que foi dito, existe ainda outro aspecto, bastante característico do sistema processual brasileiro, que
chama a atenção quando se pensa nas formas alternativas de resolução de conflitos aqui analisadas, qual seja, a
absoluta centralização da condução do processo na figura do Juiz, trazendo como conseqüência imediata o
afastamento das partes da administração do seu conflito e a sua sujeição aos procedimentos e atos processuais
ditados pelo magistrado, fato que, assim como o contraditório, retira das partes a autonomia e a possibilidade de
decidir os rumos do seu próprio processo, inviabilizando ou, talvez, obstaculizando, por conseguinte, as medidas
consensuais de administração judicial de conflitos.

Nesse sentido, destaca-se a ruptura que a implementação dessas medidas (alternativas) pretende causar com a
estrutura tradicional até então vigente, pois, o papel e o espaço que a mediação e a conciliação pretendem
conceder às partes do processo, transferindo a elas próprias o papel central como atoras do processo judicial,
pelas razões já expostas, parecem discrepar das formas tradicionais de administração de conflitos pelos Tribunais.
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Como mencionamos, a possibilidade de os cidadãos acessarem o Tribunal e ocuparem um papel importante no
curso do seu processo judicial sempre esteve obstaculizada, sendo raros os espaços concedidos aos cidadãos
para que explicitassem o seu conflito e muito comuns os casos judiciais que iniciam e terminam sem que as
partes se dirijam ao foro, dados que apontam o espaço secundário que os cidadãos ocupam na administração de
seus processos.

             A estrutura do processo, centralizada na figura do Juiz, obstaculiza o diálogo das partes que, em vez de
pretenderem convencer umas as outras sobre as razões que as motivam no processo, acabam obrigadas ou
condicionadas a se preocuparem, exclusivamente, em convencer o Juiz sobre os seus argumentos, atitude que,
mais uma vez, dificulta a sua aproximação com fins ao consenso. Nesse sentido, a proposta das medidas de
conciliação e mediação, tal como pensadas, institucionalmente, ao mesmo tempo em que pretende romper,
também se chocará com a estrutura vigente, trazendo questões interessantes para serem observadas e pensadas
sobre o uso desses novos mecanismos pelos operadores, como ressaltamos no tópico anterior.

 

4.3 -  Cultura da litigiosidade x anseio por pacificação social

 

O discurso jurídico que vem sendo produzido acerca da implementação dos institutos da conciliação e da
mediação no Judiciário, sugere que o Judiciário vem repensando a sua forma de encarar os conflitos. A adoção
desses institutos pode representar, portanto, um novo formato no trato das ações, onde se enfoque mais o
conflito do que os autos processuais? Por outro lado, quando o Judiciário reforça o seu papel de pacificador da
sociedade, não acabaria por internalizar a mediação e a conciliação como instrumentos destinados a viabilizar
esse papel de pacificação social? Se assim o for, não significa o reforço da visão tradicional que pressupõe (e
reproduz) a idéia de que os conflitos são, de fato, ameaçadores da paz social[15] e, por conseguinte, a
jurisdição, longe de administrá-los, tem a função de extirpá-los da sociedade? Não representaria este movimento
simplesmente a extinção dos processos (causas de extinção: artigos 267 e 269 do CPC)? Ou representaria um
esforço em escamotear (e/ou devolver) os conflitos, em si, sem solução efetiva, para a mesma sociedade de onde
se originaram? A realidade demonstra que extinguir um processo judicial não necessariamente significa
administrar o conflito interpessoal que o pressupõe e, efetivamente, resolver o problema real das pessoas
(AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES, 2005).

A jurisdição, enquanto atividade meramente substitutiva, dirime o litígio, do ponto de vista dos seus efeitos
jurídicos, mas na imensa maioria das vezes, ao contrário de eliminar o conflito subjetivo entre as partes, o
incrementa, gerando maior animosidade e, em grande escala, transferência de responsabilidades pela derrota
judicial: a parte vencida dificilmente reconhece que o seu direito não era melhor que o da outra, e, não raro,
credita ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo revés em suas expectativas. O vencido dificilmente é
convencido pela sentença e o ressentimento, decorrente do julgamento, fomenta novas lides, em um círculo
vicioso (FERRAZ, 2006).

O discurso institucional acerca da necessidade de se implementar essas políticas alternativas nos Tribunais,
comumente, adota a justificativa de que tais medidas são imprescindíveis para acabar com a "cultura da
litigiosidade",[16] vigente em nosso País. Verifica-se, portanto, uma crença do sistema de que as pessoas são
demasiado litigiosas e que esta cultura é a causa do esgotamento dos Tribunais, assertiva que deixa de
considerar, por exemplo, a forma como o campo jurídico se constitui, no qual toda regra tem exceção, quer dizer,
para toda regra posta há sempre correntes doutrinárias com interpretações diversas, o que permite que as
pessoas acreditem que sempre poderão, em alguma instância judicial, encontrar algum julgador que acolha a sua
tese, de modo que litigar, nesse sistema, é alimentá-lo, pois ele foi constituído assim, de forma a permitir,
sempre, teses necessariamente opostas para um mesmo dispositivo jurídico.

Laura Nader (1994), quando estudou a construção da ideologia da harmonia nas sociedades modernas
ocidentais, observou que a litigiosidade era representada de forma absolutamente negativa, publicizando-se a
idéia de que "a resolução alternativa de disputas era associada com a paz, enquanto a resolução judicial de
disputas era associada com a guerra".

A lógica da Alternative Dispute Resolution (ADR) ["Resolução Alternativa de Disputa"], que se parece querer
implementar no Brasil, que, aliás, tem uma cultura jurídica completamente diferente da americana, engloba
programas que promovem a reestruturação dos procedimentos judiciais através de meios mais informais (e não
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processuais) de resolução de disputas, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Segundo o enfoque
desses programas, a justiça deve voltar-se para a promoção do acordo, substituir o confronto pela harmonia, a
guerra pela paz. Em alternativa às disputas judiciais, onde se pode "vencer ou perder", defendem, como lema,
que só o acordo permite o "vencer ou vencer".

Os programas de ADR baseavam-se em uma explícita rejeição ao conflito em sociedade e, assim, pretendiam
evitar, não as causas da discórdia, mas sua manifestação no sistema de justiça. Era também uma apologia ao
modelo da eficiência. Prometia-se dirimir o problema da "explosão de litígios" através da promoção de uma
justiça rápida, benéfica e alternativa aos conflitos judiciais. Ou seja, a cultura da paz social parece ter sido
inspirada pelos discursos da common-law e introduzida no nosso sistema, a tal ponto que, segundo a ministra
Ellen Gracie (2007), o CNJ, ao implantar o Movimento pela Conciliação em agosto de 2006, "teve por objetivo
alterar a cultura da litigiosidade e promover a busca de soluções para os conflitos mediante construção de
acordos". O conselheiro Joaquim Falcão (2006), igualmente, afirmou que a fase de conciliação em geral "não é
suficientemente enfatizada pelos juízes, comprometidos com a cultura jurídica atual de justiça imposta e não
produzida pelas partes". Superar esse traço cultural, de acordo com a propaganda do movimento, parece se
constituir parte fundamental de uma estratégia para desafogar o Judiciário e dar-lhe mais celeridade, bem como
tornar a sociedade mais "pacífica".

A cartilha produzida em 2008, aliás, resume a "pacificação social" como seu principal objetivo (Conselho Nacional
de Justiça, 2008), e o movimento teve como objetivo, literalmente, "disseminar a cultura da paz e do diálogo,
desestimular condutas que tendem a gerar conflitos e proporcionar às partes uma experiência exitosa de
conciliação". [17] Quer dizer, por um lado, a propaganda das medidas alternativas parece querer introduzir uma
nova perspectiva de análise dos conflitos, encarando-os como algo inerente às relações sociais e que, portanto,
em vez de serem simplesmente traduzidos em dispositivos legais e transformados em uma sentença judicial,
passarão a ser administrados consensualmente. No entanto, por outro lado, o discurso reforça que a sociedade
brasileira é demasiado litigiosa e que a cultura da paz social precisa, então, ser incorporada, o que será feito por
via dessas novas formas de administração de conflitos. Ora, uma contradição nos próprios termos que precisa ser
problematizada, como ora estamos tentando, ao propor que se façam reflexões e relativizações a partir dos
discursos oficiais produzidos sobre esse tema[18].

 

4.4 -  A celeridade como meta prioritária na agenda do Judiciário

 

            Na linha do que foi dito acima, convém destacar outra questão importante acerca da implementação da
mediação e da conciliação como medidas judiciais, que diz respeito à busca prioritária dos Tribunais por
celeridade e que nos faz pensar até que ponto o uso desses mecanismos alternativos estão a serviço dessa busca
por esvaziar as prateleiras dos Tribunais com a máxima brevidade possível? Muitas mudanças empreendidas no
processo brasileiro atual visam, ao invés de melhorar a qualidade dos procedimentos judiciais e da prestação
jurisdicional, esvaziar as prateleiras abarrotadas do Judiciário, construindo um notório abismo entre as
expectativas dos cidadãos e os objetivos dos Tribunais, contraste este resumido no binômio qualidade x
quantidade que, hoje, representa bastante bem os critérios de administração e gestão dos Tribunais.

Nesse sentido, atualmente, as políticas que visam efetivar medidas voltadas para a conciliação e a mediação no
Judiciário olham estes procedimentos alternativos não só como análogos, mas como a solução do colapso do
sistema, hoje engolfado em processos que clamam pela prestação jurisdicional. Será que conciliar e mediar se
transformaram em sinônimos de "desafogar"?

            Ora, a EC 45/2004 inseriu no art. 5º [19] da Constituição Federal, que trata das garantias individuais
dos cidadãos brasileiros, o inciso LXXVIII, alçando a celeridade à categoria de garantia constitucional. A partir
disso, o efeito simbólico produzido pela inserção deste dispositivo constitucional levou a que os Tribunais, desde
2004 - embora antes disso também houvesse importantes tentativas de esvaziar as prateleiras abarrotadas de
processos - passassem a adotar medidas institucionais visando à celeridade do processo, muitas delas, inclusive,
como já mencionamos, capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça, criado pela mesma EC 45/2004, como,
por exemplo, o referido "Movimento pela Conciliação"[20].

A questão é que parece que estas medidas estão focando, exclusivamente, a celeridade e, com isso, olvidando-se
de outros fatores importantes para o jurisdicionado, que, inclusive, não participou deste processo de escolha
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institucional (e unilateral)[21] que definiu que a pauta atual dos Tribunais é a celeridade. Celeridade esta de
difícil definição, uma vez que, como se sabe, a obediência aos prazos, legalmente previstos, de início e término
dos processos é puramente teórica, como têm demonstrado as recentes pesquisas que examinaram os chamados
fluxos processuais. Os processos que começam e terminam dentro dos prazos previstos em lei são exceções, o
que nos faz inquirir quais os critérios, certamente extralegais, que poderão definir e determinar a morosidade
e/ou a celeridade processual (RIBEIRO, 2009).

Uma questão relevante que se coloca para pensar é: a celeridade é um fator de qualidade da prestação
jurisdicional ou uma medida voltada, exclusivamente, a diminuir a quantidade e as pilhas de processos
amontoados nas prateleiras dos Tribunais por suposta litigiosidade excessiva dos cidadãos brasileiros?  E, nessa
linha de raciocínio, a implementação da mediação e da conciliação[22] nos Tribunais visa romper com a
estrutura atual do processo, a fim de permitir que a administração de conflitos pelo Judiciário se dê com uma
maior participação das partes, visando ao consenso e ao diálogo, ou se trata de mais uma, dentre as tantas
outras medidas que visam, simplesmente, desafogar os Tribunais a qualquer preço e com a maior rapidez
possível? Em suma, essas medidas alternativas foram pensadas para atender aos anseios dos jurisdicionados ou
do Judiciário?
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[1] Site do CNJ: www.cnj.jus.br. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=973

 

[2] O "expressinho", reservadas as suas peculiaridades, é outro exemplo destas políticas institucionais voltadas a
criar alternativas à forma tradicional de administração de conflitos pelos Tribunais. Trata-se de um projeto que
visa desafogar e desburocratizar o Judiciário. Já existe em outros Tribunais, mas foi idealizado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que emprestou salas do edifício do foro para a Telemar, a fim de
implementar o projeto. A idéia do "expressinho" é solucionar previamente problemas e evitar a institucionalização
dos conflitos, o que significa dizer evitar a propositura de ações judiciais. Notícia veiculada pelo próprio TJRJ
explicita a iniciativa: "Expressinho evita abertura de processo judicial: No Expressinho, o consumidor faz a sua
reclamação ao funcionário da concessionária e a um conciliador. A empresa é citada nesta audiência e, por
intermédio de seu preposto, celebra o acordo judicial com o consumidor, que pode englobar indenização por
dano moral. O acordo é homologado pelo juiz e, com isso, evita-se a abertura do processo judicial. Se a empresa
não cumprir o acordo, uma multa é estipulada pelo magistrado. Diante da experiência bem sucedida, o
Expressinho deixou de ser restrito à Telemar. A Ampla, antiga Cerj, que mensalmente consta na lista das mais
acionadas nos Juizados Especiais Cíveis do Estado, também passou a integrar o projeto. Na capital, os
Expressinhos da Telemar funcionam nos Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central, Jacarepaguá, Catete e
Campo Grande. Também estão instalados nos Juizados Cíveis de Niterói, Alcântara, São João de Meriti e Duque
de Caxias. Os Expressinhos da Ampla são dois e estão instalados nos Juizados Especiais Cíveis de Alcântara e
Niterói.": http://www.direito2.com.br/tjrj/2006/abr/7/expressinho-da-telemar-chega-a-
teresopolis-e.

[3] http://srv85.tjrj.jus.br/publicador/exibirnoticia.do?
acao=exibirnoticia&ultimasNoticias=17818&classeNoticia=2&v=2)

 

[4] Embora não caiba na proposta deste artigo, é importante assinalar que este curso de mediação contou
também com a interlocução de Gabriela Asmar, presidente da Comissão de Mediação da OAB/RJ, advogada com
formação também nos EUA, ex-integrante do Mediare. O trânsito entre os profissionais envolvidos com a
capacitação de mediadores é intenso entre as diferentes instituições governamentais e não governamentais,
judiciais e extrajudiciais, conformando uma interlocução que não se restringe particularmente aos tribunais.

[5] Transformaremos nossas espadas em arados.

[6] http://www.onu-brasil.org.br/conheca_onu.php
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[7] A palavra Justiça em maiúscula refere-se ao sistema formalmente institucionalizado propriamente dito,
enquanto justiça em minúscula ao que as pessoas compreendem como o que é justo no sentido da solução
encontrada para os seus conflitos.

[8] O Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro - CODJERJ - regula a
administração e o funcionamento do Poder Judiciário Estadual, fixando, inclusive, as distintas competências dos
Juízos de 1ª Instância, no que diz respeito às matérias e às naturezas dos conflitos encaminhados ao Judiciário.
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/consultas/codrj_regimento_tjrj/codjerj_novo.pdf

[9] Disponível em: http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=973

[10] A Lei Estadual nº 4.578/05, cuja íntegra se encontra disponível no site da
ALERJ (http://www.alerj.rj.gov.br), dispõe sobre os conciliadores e os juízes leigos
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e prevê, em seu art. 12,
§ 5º, que "o exercício das funções de conciliador ou juiz leigo, por período superior
a um ano, será considerado como título em concurso público para a Magistratura de
carreira do Estado do Rio de Janeiro", o que motiva bacharéis em Direito, recém-
egressos da Universidade e sem experiência profissional, a atuarem como
conciliadores com este exclusivo fim.

 

[11] No Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, implementaram "Centros de Pacificação Social", que foram
pensados exatamente na tentativa de conciliar o interesse do Tribunal de esvaziar prateleiras com uma forma
mais consensualizada e dialogal de administrar os processos. Eis o que consta no site do TJGO: "O CPS é uma
idéia revolucionária no que diz respeito ao atendimento célere e digno ao cidadão, na maioria das vezes,
humilde, que vê na Justiça a última esperança para a solução dos seus problemas. Num curto espaço de tempo,
o CPS realiza serviços de âmbito judicial e social através de conciliadores e mediadores. Com isso todos saem
ganhando tanto as partes, que tem seu conflito resolvido de forma mais humana e rápida, quanto os próprios
representantes do Judiciário, uma vez que a iniciativa serve para evitar que mais processos se abarrotem nas
prateleiras das escrivanias". Disponível em: http://www.tjgo.jus.br/bw/?p=35945

 

[12] Sob esse ponto de vista, um mediador que entrevistamos destacou uma diferença interessante entre a
conciliação e a mediação: "Os conciliadores se intrometem muito no diálogo das partes, intereferem, dão opinião.
O mediador escuta mais do que interfere [...] O conciliador tem mais compromisso com o acordo, com dar fim ao
processo, já o mediador não tem esse compromisso. Ele olha mais para o conflito".

[13] A distinção entre as categorias princípio do contraditório e lógica do contraditório estão delineadas em:
Amorim, Maria Stella de - Juizados Especiais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Revista da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro - SJRJ, n.17, agosto/2006, p 107-131. http://www.trf2.gov.br  

[14] Ver Berman, Harold. Direito e Revolução. A Formação da Tradição Jurídica Ocidental. São Leopoldo: Editora
UNISINOS, 2004.

[15] Sobre este aspecto e sobre o uso da conciliação e da mediação como instrumentos de pacificação e de
inculcação de uma ideologia da harmonia para exercício do controle, ver NADER, 1994

[16] Informe do CNJ sobre a abertura da Semana Nacional da Conciliação. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/index.php?view=article&catid=1%3Anotas&id=5441%3Asemana-nacional-pela-conciliacao-
tera-abertura-simultanea-em-cinco-capitais-&format=pdf&option=com_content&Itemid=675

[17] O slogan da Campanha, em 2008, foi "Conciliar é querer bem a você". Disponível em:
 http://www.conciliar.cnj.gov.br/.

[18] A proposta do movimento "Conciliar é Legal" seguirá adiante, pois o recém-
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empossado Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, que também preside
o Conselho Nacional de Justiça, manifestou-se, expressamente, favorável à
iniciativa. Notícia publicizada em 14/06/2010: "CNJ vai ampliar programa que
estimula a conciliação em vez de ações judiciais. O presidente do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ministro Cezar Peluso, disse hoje (14) que trabalhará por uma
política nacional de uso de meios alternativos para resolução de conflitos. O
ministro clamou por 'uma nova mentalidade na solução de conflitos' e disse que o
programa Conciliar é Legal, criado em 2006, será englobado pelo novo projeto.
Entretanto, ele não quis dar mais detalhes sobre o tema.". Disponível em:
http://www.seminariosistemapenitenciario.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?
storyid=40&tit=CNJ-vai-ampliar-programa-que-estimula-a-conciliacao-em-vez-de-
acoes-judiciais

[19] Art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

[20] No site do Conselho Nacional de Justiça encontra-se disponível amplo e diversificado material sobre o
Movimento pela Conciliação. Acesso em: http://www.cnj.jus.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=7932&Itemid=973

[21] Os Tribunais Brasileiros optaram, claramente, por instituir, neste momento, a cultura da pacificação e da
harmonia, fato que remete ao estudo de Laura Nader, em que ela estava preocupada em tentar entender as
condições e os motivos pelos quais as sociedades ocidentais modernas ora oscilavam modelos legais de harmonia
ora de conflito, e como estas escolhas estavam vinculadas a momentos políticos específicos. (NADER, 1994)

[22] É muito comum, por exemplo, em Juizados Especiais, a representação das partes de que a conciliação
funciona muito mais como uma ameaça do que, propriamente, uma tentativa de harmonizar a relação das
pessoas e discutir o conflito que as levou ao Tribunal. Uma Senhora com quem conversamos após a realização de
uma audiência conciliatória em um dos Juizados do Foro Central nos disse: "Eu me senti ameaçada pelo
conciliador. Estou decepcionada. A conciliadora praticamente me obrigou a aceitar a proposta de R$100,00 das
Lojas Americanas. E eu aceitei. Isso não é acordo.".
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MIMETISMOS DA POLÍTICA JUDICIAL: LIMITES DECISIONAIS E NORMATIVOS DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A RESIGNIFICAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO

MIMETISMS OF JUDICIAL POLITICS: DECISIONAL AND NORMATIVE LIMITS OF THE NATIONAL
COUNCIL OF JUSTICE AND THE NEW CONDITON OF JUDICIAL INDEPENDENCE

Gustavo Rabay Guerra
Terrie Ralph Groth

RESUMO
Apesar de todo o desenvolvimento histórico do princípio da independência judicial no
constitucionalismo moderno, passou a ser frequente para os magistrados sofrerem com as
condições impostas por novos atores, em nome da busca pela democracia. A instalação da
Conselho Nacional de Justiça na reforma do Poder Judiciário brasileiro trouxe elementos mais
complexos para equalizar os problemas históricos da atividade jurisdicional e, de algum forma,
fortalecer a Administração da Justiça. Este trabalho analisa alguns casos em que é possível
perceber o ponto em mudança em que a responsabilização judicial pode se tornar uma ameaça
a independência judicial, a fim de sugerir perspectivas reconstrutivas sobre os limites das
influências externas e atividades de controle realizadas no âmbito do Poder Judiciário.
PALAVRAS-CHAVES: Administração da Justiça; Poder Judiciário; Independência do Judiciário;
Conselho Nacional de Justiça; Constitucionalismo

ABSTRACT
Inspite all the historical development of the judicial independence doctrine in modern
constitutionalism, very oftenly judges come to see their role been affected by the several
conditions setted by the new players in the democratic pursue. The instalation of the National
Council of Justice in the brazilian´s judiciary reform brought more complex elements to equalize
historical problems of law enforcement and in some ways strenghting the public management.
This paper examines some cases in which is possible to watch the turning point of accountability
in judiciary become a potential threat to judicial independence, in order to suggest
reconstructive perspectives about the limits of the external influences and the control activities
performed in the judiciary branch.
KEYWORDS: Public Management; Judicial System; Judicial independence; National Council of
Justice of Brazil; Constitutionalism.

1. Política judicial à brasileira: controle democrático e independência do Judiciário (cordas a puxar e
acordes dissonantes)

 
 
 
Atônito com a resistência do súdito, disse o Rei:
- Eu sou bom para tentar induzi-lo a vendê-lo! Você sabe que sem pagar
poderia nada muito bem tomá-lo? Eu sou o mestre!
- Você... tomar o meu moinho? Sim, se não tivéssemos juízes em Berlim.
 

François Andrieux. O moinho de Sans Souci [Le
meunier de Sans Souci], 1797.

 
 
 

A recente explosão de amplo interesse politemático da sociedade e dos pesquisadores acerca do
Poder Judiciário, em escala mundial, parece ser resultado da descoberta das novas necessidades de
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afirmação e compreensão dos limites de atuação do poder judicial, face à concentração decisional que a
instituição vem ocupando; e, também, de novos enfoques sobre as inovações teóricas e operacionais do
constitucionalismo.

Em meio a crises de identidade e críticas severas por parte dos mais diversos segmentos da
sociedade, os juízes pareciam se refugiar na mística de suas togas, de modo que nenhum tipo de
adversidade institucional pudesse ser investigado pelos meios disciplinares disponíveis, até pouco alocadas
nos órgãos internos dos próprios tribunais. Sem falar no corporativismo excessivo que permeia tal

universo
[1]

. Falou-se em “Caixa preta do Judiciário”, para reputar intangível a função estatal dos

juízes
[2]

. Diante de escândalos e pressões de toda ordem, instalou-se até uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI do Judiciário) e burilou-se uma ampla reforma, caracterizada pela Emenda à Constituição
nº 45, de 2004.

Foi a partir dessa mudança constitucional que nasceram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), identificados como órgãos de controle e planejamento
da Justiça.

Erigido ator central no processo de expansão do governo judicial (Barbosa e Costa, 2008), o CNJ
vem acumulando um vasto elenco de atividades administrativas. Poucos estudos, no entanto, evidenciam o
núcleo compreensivo do papel do CNJ, em especial naquilo que lhe deveria ser o mais importante: a defesa
da independência judicial e a promoção de um sistema de justiça eficaz. De tal modo, é possível perceber
ausência de trabalhos que se dediquem a examinar, sob a perspectiva do constitucionalismo democrático,
os atos do CNJ, sobretudo nos campos da Ciência Política e da Sociologia Jurídica. 

Nesse intuito, o presente trabalho analisa como o CNJ exerce suas funções, sustentado na
linguagem político-constitucional de legitimação democrática do Judiciário, sob as hipóteses de uma nova
leitura do significado teórico de Administração da Justiça que, por um lado, transcende a idéia de gestão
do aparato jurisdicional, e, por outro, amplia sensivelmente o conceito de independência judicial, reduzido
tradicionalmente, pela literatura e pelas práticas, às garantias institucionais e ao respeito entre os poderes.
O objeto é explorar alguns paradigmas empíricos nos quais são frontalmente implicados os conceitos
vigentes de independência e integridade judiciais, compaginando elementos sócio-jurídicos com uma
exploração filosófico-constitucional do problema suscitado.

Responsável pelo seu controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, as atribuições do
CNJ não se reduzem a fiscalizar os juízes, como é habitualmente alardeado. Ao reverso, se dirigem ao
atendimento do sistema de justiça como um todo; e vem desempenhando, assim, atuação em múltiplos
segmentos, com destaque para respostas nunca antes fornecidas a problemas crônicos das instituições
afetas à Administração da Justiça. No modelo de Judiciário almejado para a semeadura do
constitucionalismo democrático e para a construção da identidade de uma comunidade constitucional, o
CNJ vem desempenhar um papel marcante, permitindo uma dimensão comunicativa antes ignorada pela

magistratura e pela própria esfera pública
[3]

.
O impacto das práticas do CNJ para o sistema de justiça, o qual não se limita à gestão da máquina

judiciária, se denota na racionalização da função estatal, de forma a permitir o mais amplo exercício da
cidadania. Assim como vem fazendo o Supremo Tribunal Federal (STF), ao responder incisivamente sobre
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diversas matérias que envelheceram nos corredores do parlamento, as demandas sociais e funcionais
relativas ao sistema de justiça vêm recebendo notável amparo por parte do CNJ. Resta problematizar como
tal agenda deve (ou não) respeitar os limites postos no processo de luta pela democracia e pelo equilíbrio
institucional, sobretudo em respeito à autonomia da função jurisdicional.
Tomando como paradigma empírico o papel do CNJ no atual quadro de construção democrática da política
judicial nacional, os escritos vertentes põem em mira riscos concretos de violação à independência
judicial, por parte de quem deveria preservá-la. Como esclarece Sampaio (2007, p. 276), à semelhança dos
conselhos congêneres francês e italiano, o CNJ deve adotar medidas necessárias contra interferências
indevidas dos demais órgãos do Estado, que sobrepujem, de alguma forma sua independência funcional.
Isto é a defesa em si, da soberania judiciária, dentro do universo de relações interpoderes.

A independência judicial, assim, exige a preservação da autoridade de cada magistrado, na
apreciação de matérias administrativas e jurisdicionais que estão sob sua competência. Ao assumir o papel
de essencial agente da nova condição da política judicial, ainda que prevista constitucionalmente (art. 103-
B, da Constituição de 1988), o CNJ conduz uma nova fase do fenômeno descrito como a invasão do
Direito, calcada na judicialização crescente da política e das relações sociais (Lopes, 2005).           

O problema central radica na indagação: em que medida a atuação do CNJ se compatibiliza com
o primado de independência judicial exigido para a afirmação democrática do Estado constitucional
contemporâneo? O papel de controle democrático do Judiciário guardado ao CNJ, se associa, também, ao
debate acerca dos limites da atividade jurisdicional, à factibilização do adequado funcionamento da
Administração da Justiça e, sobretudo, à aproximação entre o sistema judicial da cidadania.

Em tal direção, a análise se concentra, ao fim, na pergunta sobre como a atuação do CNJ coloca
em xeque a independência da função judicial, a partir da percepção dos contornos decisionais e
normativos extravagantes por parte do órgão. Sustentam-se tais premissas nas contingências enfrentadas
pelo CNJ em casos paradigmáticos e a disputa institucional que se instala entre magistrados e aquele,
exposta, sobretudo, na casuística do STF, cujas construções jurisprudenciais sinalizam a necessidade de
melhores bases compreensivas sobre a autêntica função do Conselho.

 
2. A integridade da jurisdição e a o valor da independência judicial para o sistema constitucional
 

A atividade instrumental do Estado reservada ao Poder Judiciário, é produto de expressa
disposição constitucional no plano nacional ou instituída pela cooperação existente no seio do Direito
Internacional (Leal, 1999, p. 63). No plano interno de uma sociedade política nacional, portanto, a
jurisdição é garantia constitucional.

Como diz Yarshell (1998, p. 30-33), por tutela jurisdicional se deve entender não apenas o
resultado do processo, mas, também, os meios ordenados e predispostos à obtenção desse mesmo
resultado, de modo que o escopo e a significação da tutela jurisdicional do processo é assegurar a
conformação dos institutos processuais aos postulados oriundos da órbita constitucional. Por meio do
processo, realiza-se a intervenção estatal, que atua jurisdicionalmente, com o objetivo de impor a
obediência à ordem jurídica.

Para Loewenstein (1986, p. 66-67), a jurisdição é a função que especifica e executa a decisão
[4]
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política fundamental abstrata, concretizando seu sentido e emprestando-lhe o peso da realidade . Não é
por outra razão que seu fundamento normativo é habitualmente levado ao status constitucional, quando da
previsão da existência e competência dos tribunais, ou, ainda, por expressa disposição que ressalta a
prerrogativa jusfundamental de se ter o “direito a ter direitos”, tal como ocorre com o princípio insculpido

na CRFB/1988 da indeclinabilidade da via judiciária (ou direito de ação), no art. 5o, inciso XXXV.
A evolução do conceito e exercício da jurisdição estatal se deu lado a lado com a noção de

independência judicial. Além das garantias típicas atribuídas aos juízes nas democracias constitucionais do
Ocidente, as quais podem ser sintetizadas na ideia de inviolabilidade de convicções, a independência e
seus corolários (vitaliciedade, prerrogativas funcionais etc) são contrapartidas face à grande
responsabilidade que representa julgar as controvérsias entre particulares e aquelas em que há a presença
do próprio Estado, com imparcialidade e vinculação à legalidade. O aparecimento histórico das garantias
processuais da cidadania, tais como os princípios do juízo natural e do direito de ação, veio a recrudescer,
ainda mais, a eminente posição ocupada pela magistratura, enquanto guardiã legítima da ordem jurídica,

conditio sine qua non para a edificação do primado de divisão das funções do Estado
[5]

.
Mas essa trama de garantias e deveres funcionais exigiu um longo período de depuração ao longo

da história do Poder Judiciário. A noção de independência judicial é consequência dessa marcha para dotar
os juízes de plena potencialidade discursiva para o estabelecimento de soluções adequadas para os
conflitos que reclamam prestação jurisdicional. Se nos países do sistema presidencialista há uma adequada
demarcação da independência do Judiciário, enquanto orgão autônomo e cuja função integra a estrutura
una do poder estatal, no sistema parlamentarista, é comum verificar o Judiciário destituído desses
predicados, ora por não possuir a primazia funcional do Executivo, que se exarceba o exercício da função
política propriamente dita, ora por não possuir condições materiais de fazer prevalecer seus
pronunciamentos diante das ingerências do processo legislativo.

Para Castanheira Neves, citado por Figueiredo Dias (1974, p. 303), o direito é subvertido “onde se
não reconheça (e garanta) a autonomia e independência da função judicial”. A independência do Judiciário
é, como ressaltou Canotilho (2007, p. 659-670), um “conceito de luta” (“kampfbegriffe”), surgindo como
reação às sentenças arbitrárias dos monarcas e substituindo o caráter de império do soberano por
parâmetros normativos gerais e abstratos. Assim, o conceito de independência se apoia em dois postulados
básicos: (i) a jurisdição deve se vincular às leis; e (ii) “a resolução dos litígios deverá ser confiada a juízes
dotados de uma posição jurídica independente perante o outros poderes” (Canotilho 2007, p. 670).

Afinal, como se comporta o Judiciário face às pressões das outras funções estatais, bem assim,
como o discurso jurídico se acomoda em relação aos alinhamentos institucionais do poder? As bases
compreensivas dessa relação entre direito e política são tão amplas quanto necessárias no atual quadro de
discussões acerca da democratização das instâncias judiciais. Pioneiro na análise comportamental do
Judiciário, Lawrence Baum (1985, p. 328), demonstra que os sistemas político-jurídicos atuais não são
capazes de evitar choques entre os poderes e muito menos de evitar repercussões indesejadas.
Principalmente, nos países que adotam o sistema presidencialista de governo em razão da tendência

natural de hipertrofia do Poder Executivo
[6]

.
Brashear (2006) e Mcnollgast (2006) são unânimes em afirmar que o conceito de independência
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judicial está repleto de déficits compreensivos; não é algo estático, mas produto de um modelo dinâmico
de percepções, que exige aprofundamento de análise circunstancial e um método mais vigoroso de

exame
[7]

. 
Em que pese a literatura especializada identificar, tanto nos Estados Unidos como Brasil e, ainda,

na maioria dos países do Ocidente, a independência judicial com as garantias institucionais da
vitaliciedade, inamovibilidade e autonomia face a eventuais interferências dos demais poderes, há que se
reconhecer que tal elenco de predicados não passa de um mero desdobramento do primado da
interdependência entre as funções do Estado aplicado diretamente à função jurisdicional.

Para Lydia Tiede Brashear (2006), as divergências a respeito do que vem a ser a independência
judicial permanece distante de sólidas bases compreensivas. No mesmo sentido, Mcnollgast (2006)

evidenciam acurada preocupação teórica. Para esse conjunto de autores
[8]

, a insuficiência metódica dos
estudiosos do tema circunscreveu o conceito de independência judicial a critérios minimalistas, tais como a
ideia de vitaliciedade do corpo da magistratura e se dirigem a poucos atributos além disso. De igual sorte,
contestam cientistas políticos adeptos do realismo legal que se limitam a sugerir que os juízes são ao

menos independentes em parte, na medida em que exercem a discrição judicial no seu dia-a-dia.
[9]

Os autores em referência esposam sua teoria política positiva em torno de uma compreensão
melhor situada do tema a partir da seguinte premissa: o conceito não é algo estático, resultado automático
de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam a vitaliciedade, nem a independência judicial
sopesada no sistema de checks and balances. Ao contrário, eles definem o conceito como um process
dinâmico que emerge das interações estratégicas entre os poderes.

Longe de ser uma concepção estanque, a independência judicial alterna de acordo com mudanças
na composição política dos três ramos do governo. À guisa exemplo, nos períodos em que o governo está
dividido, especulam os Mcnollgasts, a expectativa é a de que o Congresso ou o próprio Executivo se
sobreponham às decisões tendentes a frustrar cometimentos políticos daqueles entes, sobretudo, as
manifestações (ou meras ameaças) da Suprema Corte. De outra banda, quando esses ramos do governo
estão unificados em torno de escolhas públicas, a tendência é o enfraquecimento do Judiciário, na medida
em que o Executivo e o Legislativo coordenam mudanças capazes de restringir a autonomia dos juízes, em
um jogo estratégico que os autores sintetizam metaforicamente como o “estica-e-puxa” da independência

judicial (waxing and waning)
[10]

. Esse vai-e-vem promoverá osciliações nas condições concretas do que
pode ser um Judiciário independente.
            No caso brasileiro, Jorge Vianna Monteiro (2006b) ilustra particularmente bem o que os autores
norte-americanos expõem como uma doutrina política positiva da independência judicial. O exemplo
escolhido é o da revisão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto à aplicação da regra da
verticalização eleitoral às eleições de 2006, in litteris:

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia adotado uma interpretação das regras
eleitorais que definem a vinculação de alianças partidárias nos estados às alianças
observadas nas candidaturas presidenciais, à semelhança do regime que vigorou na
eleição de 2002. Contudo, em 6 de junho de 2006, o TSE optou por uma revisão dessa
regra de “verticalização”, optando por um padrão bem mais rígido para essas alianças.
No entanto, dois dias depois, o TSE restabeleceu sua decisão original, anunciando a
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volta ao regime de 2002. Na extensão em que regras eleitorais representam um
segmento relevante das escolhas públicas, pode-se pressupor a substancial
reconfiguração de estratégias de campanha que essas alterações promovem no
comportamento de políticos e partidos políticos – duas classes de participantes do jogo
em que se determinam as políticas públicas (Monteiro, 2006b, p. 742-743).

 
Essa intermediação entre os poderes, na base de um “estica-e-puxa” resulta numa configuração

para se configurar mais ou menos independência judicial.
Quando do julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3367-DF)

promovida pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) em face da criação e composição do CNJ, a
ministra Ellen Gracie Northfleet cunhou a expressão “independência qualificada do Judiciário”. Talvez
uma provocação não proposital. Exortadora, porém.

Dos problemas estruturais experimentados desde sempre até questões de pura ambiência
ideológica, o valor da independência é facilmente comprometido. A corrupção de seus membros e o mero
erro de procedimento podem afetar gravemente o espectro da integridade do Judiciário. Até mesmo o “uso
alternativo” do Direito, muito ao gosto de magistrados do sul do País, ou a aplicação de técnicas retóricas
vagas, sob o pretexto da busca pela construção de novos paradigmas hermenêuticos, podem representar
débito à austeridade que se almeja desse serviço público republicano.

Poder-se-ia dizer que, assim como ocorre no parlamento, em relação aos seus membros, cuja
imunidade não é prerrogativa pessoal mas institucional, a independência dos juízes não se vincula à figura
humana por trás da toga, mas à função estatal em si. Não há, portanto, como se pretender estabelecer um
conceito material de independência judicial – ainda mais sob o predicado empregado pela juíza do STF
Ellen Gracie Northfleet – atento às condições especificadas na abordagem apresentada sem a percepção de
que há algo muito importante em jogo: a  substancial transformação no papel do magistrado, diante das
novas exigências do ambiente democrático inagurado com a pós-modernidade jurídica, máxime em
decorrência da nova centralidade ocupada pelos magistrados, sintetizada nos fenômenos recorrentemente
trazidos à baila sob diferentes articulações – judicialização da política, politização do corpo judiciário e

ativismo
[11]

.
A pauta de problemas que assolam o Judiciário é extensa. À medida que possam ser enumerados

revelam nítida vulneração da noção de independência judicial. Sempre que se fala no Judiciário, a
morosidade da máquina sobrevem como principal queixa. É nesse ponto que a Administração da Justiça
no Brasil, sobretudo no âmbito do CNJ, concentra a maior parte dos seus esforços, no sentido de dotar a
função judicial de uma melhor relação com o tempo de duração dos processos. As metas de nivelamento
criadas em dias recentes espelham essa crescente preocupação. Mas não se pode olvidar que o
funcionamento material do orgãos judicantes é complexo e heterogêneo.

Há situações em que, sob a melhor das intenções – impulsionar a marcha dos processos e
diminuir as taxas de congestionamento dos tribunais –, cometem-se interferências indevidas na produção
jurisdicional. Se o itinerário constitucional reservou destacada atenção ao princípio da razoável duração do
processo (art. 5°, LXXVIII, da CRFB/1988), não se pode fatalizar a prestação jurídica qualificada em
nome exclusivamente da celeridade. Aqui a velocidade que se tenta imprimir aos ritos processuais podem,
de fato, chegar a precipitar desvirtuamentos da independência dos magistrados, submetidos a metas e a
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exigências irascíveis, em dadas circunstâncias, pelos orgãos de administração judicial aos quais se
submetem funcionalmente.

A figura do fisiologismo político, incluindo aí o nepotismo, à conta das relações que exigem
compromissos espúrios e anti-republicanos asfixiar a máxima da imparcialidade e compromete uma visão
qualificada de independência. Nada se compara, porém, à corrupção, aqui tomada em sentido lato,
correspondendo aos meios mais insidiosos de fraude, em que se conspurca a singularidade absoluta da
função judicial – a alta especialização técnica dos magistrados. Enquanto servidores públicos, os juízes
estão sujeitos à coonestação de grupos criminosos e de atores processuais que buscam angariar vantagens
ilícitas. Nesses casos, a independência judicial é violentada de modo frontal.

Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, entre os anos de 2000 e 2004, demonstra que a
população brasileira, para a maioria dos entrevistados, reconhece que há diferença entre as Justiças Federal
e Estadual. Isso confirma que, de certa forma, há caminhos díspares para assuntos que se relacionam aos

direitos individuais ou coletivos
[12]

.
Demandas que envolvam, por exemplo, crimes comuns praticados por indivíduos também comuns

(homicídio, roubo etc) e ainda querelas no âmbito civil (protestos, execuções, entre outros), são tratadas de
uma forma geral no âmbito da Justiça Estadual, salvo disposições em contrário que requeiram a atuação da
Justiça Federal, tais como sonegação ao imposto sobre a renda, evasão de divisas, e daí por diante, quando
os interesses da União são feridos (art. 109 da CF). Em contrapartida, e de forma mediana, há o
reconhecimento da estrutura institucional da Justiça brasileira, levando a concluir que, por mais que se
reconheça que há distinção entre as Justiças (Federal e Estadual), ainda há um certo desconhecimento dos
órgãos que compõem o Poder Judiciário, fato esse notório quando se indaga sobre qual é órgão máximo da

Justiça
[13]

.
Ainda é visível que o sistema Judiciário não atende bem às necessidades da população brasileira,

pois, a partir do momento em que se necessita de auxílio judicial, há um certo receio social, uma vez que,
diante da burocracia dos serviços, a espera se torna cansativa e o perigo de perder ou ter um direito
cerceado pelos entraves burocráticos, torna-se iminente, levando mais da metade dos entrevistados a não

confiar em nosso ordenamento jurídico
[14]

.
O despreparo técnico e a falta de humanização do Judiciário ainda são sentidos em muitas

situações. A independência e a integridade são comprometidas quando o magistrado afasta-se de seu
compromisso social e inculca seu raciocínio com preconceitos e pré-compreensões que o desvinculam
daquilo que é o seu propósito: a norma jurídica, pois a “garantia constitucional de independência judicial
protege os juízes da política, mas não protege o sistema constitucional e a sociedade de juízes que, por
razões distintas da pressão política direta, estão dispostos a desobedecer ou distorcer a lei” (Grimm, 2009,
p. 26).

O que se reflete é a necessidade de sedimentação de uma nova cultura da magistratura nacional,
que articule essa integridade buscada pelo Judiciário, e não somente seus predicados institucionais
estanques (independência, autogoverno e autonomia) com a ideia de accountability e democratização.
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3. O Conselho Nacional de Justiça como centro irradiador da política judicial: transformações
 

Apesar das constantes críticas que são habitualmente dirigidas, ao longo dos seus primeiros anos
de existência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostrou a que veio: controle, gestão, governança e
regulação do sistema judicial. E sua atuação vem modificando estruturalmente a forma como se
compreende a Administração da Justiça no Brasil, incluindo-se aí, o conceito de independência judicial.

Logo na primeira sessão, que se deu no dia de sua instalação formal, em 14 de junho de 2005, o
CNJ esclareceu que a proibição das férias coletivas nos tribunais, oriunda da disposição do inciso XII, do
art. 93, da Constituição Federal já estava em vigor, sepultando o desejo de alguns tribunais de decretarem
recesso forense no mês de julho subseqüente. Seguiram-se comprovações de pagamentos acima do teto
constitucional e apuração de irregularidades administrativas e nas condutas dos magistrados.

A grande repercussão das decisões e resoluções do CNJ é indicativo de que o controle do Poder
Judiciário justifica-se por necessidades republicanas indiscutíveis: a moralização, uniformização de rotinas
e, sobremaneira, o cuidado com o planejamento do serviço público. Em atenção aos limites do trabalho,
invocam-se, meramente à título ilustrativo, os temas dos principais atos do CNJ.

As resoluções são os instrumentos regulatórios próprios de que se utiliza o CNJ, dentro de sua
competência constitucional, para exercitar seus atos e fatos de gestão. Uma das mais relevantes foi a
Resolução 7, de 2005, que proscreveu o nepotismo no serviço judicial. A norma desencadeou a reação de
diversos setores conservadores do Judiciário, mas em contrapartida contou com o apoio seguro de outra
parcela de magistrados, conscientes da necessidade da medida de moralização, bem quanto foi adotado
como modelo de disciplina apta a vedar a prática espúria da contratação de familiares na Administração

Pública
[15]

. 
As resoluções 13 e 14, ambas de 2006, colocaram na mira a controvérsia acerca do teto salarial do

Poder Judiciário. Como lembram Barbosa e Costa (2008), “esses atos normativos envolvem política
pública porque indica parâmetros de funcionamento para Poder Judiciário, estabelecendo teto máximo

remuneratório para os magistrados”.
[16]

 
A Resolução 70, de 2009, é central para a presente análise, pois promove o desenho do

planejamento e da gestão estratégica do Judiciário, mapeando diversas frentes de atuação e estipulando de
forma sistemática as ações e recursos que serão depreendidos para a adequação e padronização do sistema
de justiça. Como anexo, esse ato apresenta o documento concebido como Estratégia do Poder Judiciário e
as metas nacionais de nivelamento, do ano 2009 (vide anexos).

No mesmo ano, o CNJ editou diversos ato normativos em prol da transparência do funcionamento
do Judiciário, como a instituição de regras e limites para o pagamento de diárias a magistrados e
servidores (Resolução nº 73), a regulamentação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
para todo o Poder Judiciário (Resolução nº 88), e do uso de carros oficiais a serviço dos tribunais
(Resolução nº 83).

Até julho de 2010, o Conselho editou 115 resoluções.
Paralelamente às resoluções, o CNJ também aprovou 31 recomendações ao Poder Judiciário. A

primeira recomendação, de dezembro de 2005, previa a adoção de medidas para aperfeiçoar o
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funcionamento dos juizados especiais. Por seu turno, a Recomendação nº 9, de 08 de março de 2007,
dirige-se aos Tribunais de Justiça, para que esses promovam a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e a adoção de outras medidas, tendentes à implementação das
políticas públicas postas a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e
familiares.

Em 2008, o orgão recomendou aos tribunais do país que as bancas examinadoras de concursos
públicos do judiciário não sejam secretas. A recomendação teve amplo raio de alcance, aplicando-se aos
concursos feitos pelos próprios tribunais ou por instituições especializadas, e, ainda, para concursos de
ingresso de servidores e tabeliães.

O Código de Ética da Magistratura, editado pelo CNJ em 2008, constituiu valoroso contributo
para a integridade e consolidação da função judicial no País. Sua adoção veio, segundo os objetivos
expostos pelo Conselho, para que os “juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade
moral”, traduzindo “compromisso institucional com a excelência na prestação do serviço público de
distribuir Justiça e, assim, mecanismo para fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário”, e cultivar sua
“função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais”.

Frontalmente asssociada à função precípua do CNJ, a capacidade de planejamento e a
transparência do Poder Judiciário foi sensivelmente afetada por esse novo panorama desencadeado pelo
Conselho, que, nesses primeiros cinco anos de atuação, instituiu programas de estatísticas e dados de
grande relevância, como o Justiça em Números, sob a responsabilidade do Departamento de Pesquisas
Judiciárias do CNJ; o sistema Justiça Aberta, que permite ao público acompanhar estatísticas dos orgãos de
primeira instância de todo país; além do Relatório Anual, do Banco de Soluções de Modernização, do

Banco de Soluções Tecnológicas e do Banco de Estratégias do Poder Judiciário
[17]

.
Os resultados alcançados pelas metas de nivelamento e diversas outras diretrizes de equalização

das taxas de congestionamento processual abriu novas perspectivas para se combater a tão propalada
ineficiência do Judiciário. O então Presidente do CNJ, Min. Gilmar Mendes (2009), chegou a anunciar que
se estaria a alcançar o “turning point”: com base no relatório anual “Justiça em Números” (ano-base
2008), o magistrado constatou houve acréscimo no número de processos novos no Judiciário, mas houve
ainda maior incremento na produtividade. Dito de outra maneira: a justiça julga mais processos do que

recebe.
[18]

O CNJ realizou até julho de 2010, ocasião em que perfaz 5 (cinco) anos de atividade, mais de 100
(cem) sessões plenárias. Até março havia recebido 21.831 processos, dos quais 16.663 foram efetivamente
apreciados.

A Corregedoria Nacional de Justiça, orgão de orientação, coordenação e execução de políticas
públicas voltadas à atividade correcional e ao bom desempenho da atividade judiciária, constitui um
universo à parte. As irregularidades encontradas pela Corregedoria em diversos orgãos judiciais tiveram
destaque no novo cenário institucional inaugurado com o CNJ, merecendo da opinião pública o merecido
olhar acerca da transição paradigmática entre impunidade e responsividade dos magistrados e

tribunais
[19]

.
As inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional apontaram abusos e diversas irregularidades.
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Como disse o próprio corregedor ministro Gilson Dipp, “agora, com a simples notícia extraoficial de que
vai haver uma inspeção, os tribunais já modificam uma série de atitudes, fazem julgamentos de muito mais
processos” (Fortes, 2009, p. 30). Trouxe, portanto, um sentimento coercitivo para que a gestão dos
tribunais finalmente fosse desemperrada.

Conforme dados da própria Corregedoria, em um ano, houve um aumento de cerca de 653%
(seiscentos e cinquenta e três por cento) no número de procedimentos destinados a apurar irregularidades
no serviço judiciário. Entre setembro de 2008 e setembro de 2009, a Corregedoria promoveu a abertura de
5.358 procedimentos diversos. Até julho de 2010, 8 (oito) magistrados foram afastados preventivamente e

determinou-se a aposentadoria compulsória de 13 (treze) magistrados
[20]

, além de serem constatados
diversos casos de nepotismo.

Ainda incipiente em vários aspectos, o CNJ se transformou em grande inovação no modelo de
governança judicial em nível global, pois desencadeou um conjunto de ações e práticas que superaram os
limites da sua finalidade original: o controle administrativo do Poder Judiciário. Mas a superação desse
contexto administrativo trouxe reflexos perversos em relação à autonomia da função jurisdicional, criando,
paradoxalmente, entraves à independência judicial, em dimensão diametralmente oposta ao que se
esperava da instituição.

 
 

4. Limites transpostos: controlar é violar?
 

Se a instituição do Conselho Nacional de Justiça representa uma mudança estrutural no modo de
ser da política judicial brasileira e do sistema judicial como um todo, por outro lado, há que se ponderar
uma advertência sensível: ao editar normas de alcance geral, calcadas em um poder normativo primário, ou
estabelecendo procedimentos disciplinares contra magistrados sem prévio expediente por parte dos
tribunais, o Conselho promove flagrante violação da própria garantia que, em tese, almeja defender: a
independência judicial.
             A questão tem que ser colocada dentro de um prisma político-institucional mas, também, que leve
em consideração as prerrogativas constitucionais do magistrado, sob pena de existir uma espécie de

assédio, como por exemplo, pressões efetuadas em nome da máxima celeridade processual
[21]

 e,
consequentemente, o incremento de número de processos julgados, em detrimento da qualidade da

prestação
[22]

.
            Em que pese os avanços sentidos, ocorrem, não raro, alguns retrocessos. E para evitar que esses
sejam mais frequentes que aqueles, é preciso pautar alguns parâmetros para uma adequada atuação do
Conselho, em que se harmonizem os princípios de atuação com a imprescindível garantia de autogoverno
do Judiciário, e, evitar, assim, sacrificar o primado da independência em nome de exarcebados
mecanismos de accountability que percam de vista as garantias fundamentais de uma democracia
constitucional.

A verdade é que, na intenção de assegurar a integridade do Judiciário e, ao mesmo tempo,
protegendo o sistema judicial de si mesmo, o órgão de controle talvez tenha ultrapassado sua função
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precípua de zelo pelo adequado funcionamento da máquina judiciária. Essa é a hipótese que aqui se
discute.  

Com a formulação de instrumentos normativos que potencial e eventualmente se imiscuem nas
tarefas político-constitucionais de órgãos autônomos do Poder Judiciário, o CNJ pode ter extrapolado sua
competência, como sugerem opiniões e decisões emanadas de vários juízes, entre os quais, alguns
ministros do STF. E, como espaço ampliativo de debates, sobrevém a hipótese interveniente que ora se
cuida a examinar, também, relativa a extrapolamentos da função fiscalizadora do CNJ com relação a
situações individuais de magistrados, no uso de suas atribuições disciplinares.

Agora, a preocupação de análise verte-se à questão de como a atuação do CNJ pode representar
uma ameaça à independência do Judiciário. Nesse cerne, serão expostos alguns casos em que os atos do
CNJ constituíram, de algo modo, afronta à zona intangível da magistratura, seja em relação ao conteúdo
eminentemente jurisdicional afetado pelo orgão de controle administrativo, seja em virtude da tentativa de
disciplinar situação jurídica que se pode ser objeto de deliberação parlamentar, tal qual normas
processuais.

O poder normativo do CNJ é, ainda, uma questão sem a devida elaboração e absorção prático-
teórica. Quando o Conselho edita normas gerais para regulamentar toda estrutura do Poder Judiciário, o
STF deu o devido suporte, declarando a constitucionalidade daquele órgão e sua legitimidade para
estabelecer resoluções vinculantes, em que pese esses “atos regulamentares”, em conformidade com a
linguagem constitucional encontrarem limites imanentes a todo e qualquer ato normativo in concreto.

Rulli Neto (2007, p. 232), entende que o CNJ possui atividade normativa secundária, de cunho
meramente regulamentar. Ou seja, seus atos derivam do que foi estabelecido na legislação e não podem,
em nenhuma hipótese, fixar conteúdo inovador à ordem jurídica.

Sob esse exame, é claro que há distinções entre leis e atos normativos secundários, pois as
primeiras possuem caráter geral e abstrato, ao passo em os atos em geral (resoluções, decretos etc)
destinam-se a dirimir questões individuais e pormenorizadas, com concretude. Essa é a razão porque “uma
resolução não pode estar na mesma hierarquia de uma lei, pela simples razão de que a lei emana do poder
legislativo, essência da democracia representativa, enquanto os atos regulamentares ficam restritos a
matérias com menor amplitude normativa” (Streck, Cléve e Sarlet, 2005, p. 18-19). É nesse sentido a
crítica formulada pelos constitucionalistas do sul do País:

Se a atuação dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público está regulada em
leis específicas (LOMAN, LOMINs estadual e federal, postas no sistema em estrita
obediência à Constituição), parece, de pronto, inconcebível que o constituinte derivado,
ao aprovar a Reforma do Judiciário, tenha transformado os Conselhos em órgãos com
poder equiparado aos do legislador. Ou seja, a menção ao poder de expedir “atos
regulamentares” tem o objetivo específico de controle externo, a partir de situações
concretas que surjam no exercício das atividades de judicatura e de Ministério Público.
Aliás, não se pode esquecer que é exatamente o controle externo que se constituiu na
ratio essendi da criação de ambos os Conselhos. (Streck, Cleve e Sarlet, 2005, p. 19).

 
Por esse raciocínio, em um sistema constitucional democrático como o brasileiro, em tese não

haveria como dotar atos normativos secundários de força de lei geral e abstrata, sem mediação das
instâncias políticas, sob pena de se transfigurar a função desempenhada pela função legislativa e pela

administração pública em geral, no seu papel de regulamentação e execução
[23]

. Ressalte-se que nos
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limites constitucionais postos, a atividade do CNJ se prende a controlar a atuação administrativa e

financeira do Poder Judiciário e ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes
[24]

. Essa opinião foi
esposada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, na moção apresentada em
sessão colegiada da Corte no dia 22 de março de 2008,  em face das resoluções 13 e 14 do CNJ, de 2008,
ambas de relativas à fixação do teto salarial dos juízes e desembargadores: O CNJ “não pode fazer a vez
do Poder Legislativo e decidir de forma ampla e irrestrita como vem fazendo em algumas situações, sem
observar o direito adquirido, a irredutibilidade de vencimentos, o Pacto Federativo e a autonomia dos
tribunais”.

Essa oposição ao exercício do poder normativo do Conselho encontrou blindagem no julgamento
proferido pelo STF relativo à Resolução 7, de 2005. Nesse julgado, prevaleceu a tese de que o ato do CNJ
tratava-se de “entidade jurídica primária” a seguir “imediatamente à vontade da própria Constituição, sem
outra base de validade que não seja a Constituição mesma”. Convicto nessa direção, o relator Min. Carlos
Ayres Britto sedimentou que o CNJ possui competência para promover atos normativos derivados
diretamente da Constituição, pois não há, como bem assinala Garcia (2007, p. 260), restrições de produção
normativa “na forma da lei”, diferente do que ocorre com o Conselho de Justiça Federal (Art. 105,
parágrafo único, II, da CRFB/1988) e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Art. 111-A, § 2º,

II, da CRFB/1988).
[25]

Mas a crítica retomou força recentemente por dois motivos.
O primeiro, de cunho ideológico, emergiu das críticas do Min. Cesar Peluzo, do Supremo

Tribunal Federal, poucos meses antes de assumir o comando do Judiciário brasileiro e, também, do próprio

CNJ. Segundo o Min. Peluzo, o órgão estaria “extrapolando sua função administrativa”.
[26]

O segundo, de ordem prática, resultou da edição de diversas resoluções que repercutiram reações
enérgicas de setores do Judiciário, tais como:
 

• Resolução 82, de 2009, que obriga juízes e desembargadores a justificarem as razões de
“declarações de suspeições por foro íntimo”, em ofícios reservados, às corregedorias de seus
tribunais e à Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ. A resolução foi desafiada pela
AMB e pelas associações nacionais de juízes federais (AJUFE) e trabalhistas (ANAMATRA)
que ingressaram no STF, com uma ação de inconstitucionalidade e um mandado de segurança
coletivo contra o ato; e

• Resolução 87, de 2009, que deu nova redação ao art. 1º da Resolução 66 do órgão, para
introduzir disciplina de direito processual, de competência privativa da União. A medida levou a
Associação dos Magistrados do Brasil a intentar Ação Direta de Inconstitucionalidade no

Supremo Tribunal Federal.
[27]

 
Outro episódio evidencia a tensão que existe entre a política judiciária levada a cabo pelo CNJ e

vestígios de um autoritarismo que conspurca frontalmente a integridade da atuação jurisdicional: em
janeiro de 2010, o ministro Cezar Peluso, então vice-presidente do STF, concedeu liminar em mandado de
segurança para assegurar a permanência de titulares não concursados em cartórios no Estado do Maranhão,
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que haviam sido afastados pelo Conselho, até que a Corte apreciasse o mérito da demanda (MS 28537). O
que houve, de fato, é que o ministro Peluzo coibiu a ocorrência de grave violação institucional decorrente
do ato do CNJ que se dirigiu “a modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional”, pois o orgão de
controle considerou“ineficazes as decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão que garantem a
permanência nos Cartórios Extrajudiciais de ocupantes que não estão sob o abrigo das hipóteses
explicitadas nos artigos 4º (parágrafo único), 5º (§ 2º) e 8º da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de
Justiça” (talo como foi decido no Pedido de Providências 0006179-62.2009.2.00.0000, do CNJ). Na
concessão da liminar, o ministro acentou com cuidado que, possuindo função eminentemente
administrativa, não compete ao CNJ se imiscuir no âmbito jurisdicional, para “cassar ou restringir decisão
judicial".

A decisão do STF demonstra como a atuação do CNJ deve se pautar reflexivamente na adequação
de seu lastro de aplicabilidade a situações que não ponham em risco a integridade da prestação
jurisdicional. Como idealizado, o CNJ é encarregado da fiscalização das gestões administrativa e
financeira dos tribunais e do controle da atuação e da conduta dos magistrados. Como foi exposto até aqui,
entre suas principais atribuições, exerce o poder de editar atos normativos de repercussão abrangente
(resoluções) e de decidir controvérsias individuadas (procedimentos administrativos em geral). Composto
por juízes, de diferentes níveis, por integrantes do Ministério Público, representantes da cidadania (via

OAB e Congresso Nacional), sem que isso configure violação à cláusula da separação dos poderes
[28]

, ao
longo dos primeiros ciclos de atuação efetiva, há que se questionar se não é a própria dimensão
comunicativa do órgão face à esfera pública que lhe dota de um carisma democrático que conduz a
experimentalismos institucionais legítimos e constitucionais, em uma nítida conotação político-moral.

Nos dias atuais, sob a presença, de uma brutal expansão do poder do Judiciário, cujo reflexo mais
visível é a excessiva judicialização das relações sociais e da política, se faz cada vez mais emergencial o
aperfeiçoamento da função de julgar, no sentido de dotar esse segmento da atuação estatal de melhores
práticas, que assegurem o exercício da jurisdição com respeito à cidadania, e corrigindo-lhe distorções
históricas que, não raro, conduzem ao autoritarismo ainda bem identificado com a postura de alguns
juízes. Além da judicialização excessiva, há ainda que se entender os limites normativos do Poder
Judiciário, cujo poder “regulamentar” é agora extraído diretamente da Constituição, acentuando sua
dimensão como super-poder.

Sem dúvida, a experiência de controle democrático da Administração da Justiça precisa trilhar um
longo caminho para contar com a participação da sociedade. Essa é uma premissa importante para a
validação de sua própria concepção. Se de um lado o Judiciário é independente e suas decisões não devem
ser permeadas por vozes externas, na outra mão é inconcebível que decisões e políticas de interesse da
coletividade sejam regulamentadas de forma ampla sem o devido auscultamento da cidadania. Se o raio de
alcance das resoluções é amplo, ilimitado e derivado diretamente da Constituição, os cidadãos precisam ter
seu espaço de circularidade no bojo dessas construções.
 
 
5. A função jurisdicional ameaçada por seu sentinela: conclusões ou meras advertências?
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            O que há de se concluir pelo que até aqui foi exposto radica na compreensão de que a paisagem
institucional do Judiciário brasileiro se modificou completamente com a chegada do CNJ. Uma nova
condição foi alçada à magistratura e a racionalização do sistema de justiça passou a ser a tônica do que se
pode denominar de política judicial.

As medidas implementadas, como bem percebido, aprimoraram, em curtíssimo espaço de tempo, os
métodos de gestão e de funcionamento do aparato jurisdicional. Se houve desacertos, é preciso repetir, tais
ocorreram pela fatal circunstancialidade do novo. Mas há pontos intangíveis e cuja essencialidade não
pode ser sequer remotamente ameçada. A independência judicial é poder-dever do Estado e, como tal, não
pode ser sacrificada em nome da máxima efetividade judiciária e, per si, do atendimento às diretrizes

político-judiciais tão alardeadas nos últimos cinco anos
[29]

.
            O próprio CNJ, em inúmeros procedimentos deliberou negativamente e reconheceu sua
incompetência para intervir em processo de natureza jurisdicional, como é representativa a argumentação
da conselheira Andréa Maciel Pachá, nos autos do Pedido de Providências nº 200720000005427: “As
decisões dos magistrados no âmbito do processo não são passíveis de revisão pelo CNJ, cuja competência,
como bem ressaltaram os requerentes, cinge-se à esfera administrativa, envolvendo também a fiscalização
da atuação funcional do Juiz”. Esse entendimento foi corroborado, inclusive pelo ministro do STF Celso
de Mello, em diversas decisões havidas em ações de mandado de segurança, em que se suscitou a invasão

da competência jurisdicional exclusiva por parte do Conselho Nacional de Justiça
[30]

.
            Restando patente que ao CNJ não é franqueada a fiscalização da atividade jurisdicional dos
magistrados e tribunais, mas tão somente exercício de matiz administrativo (Nery Junior e Nery, 2006, p.
306; e Gramstrup, 2005, p. 193), há nítidas situações em que o conteúdo decisional do Conselho se imiscui
na zona do mérito judicial.

É o que se concluiu dos termos da decisão liminar do ministro Cezar Peluso, no mandado de
segurança nº 28537-DF, em que se apreciou impetração da Associação dos Notários e Registradores do
Maranhão (ANOREG-MA), em face do CNJ que suspendeu decisões liminares do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) que garantiam a permanência, nos cartórios, de registradores que ocupavam as
titularidades sem concurso específico para o setor, após a promulgação da CRFB/1988. Verificando-se, no
caso, arbitrariedade do CNJ em desconstituir os efeitos da decisão liminar do TJMA, o relator assegurou a
permanência de titulares não concursados em cartórios no Maranhão, que haviam sido afastados pelo
Conselho, até a decisão final do Tribunal local sobre o caso, sedimentado o tirocínio de que o CNJ é orgão
de natureza puramente administrativa, disciplinar e financeira, sem competência para "cassar ou restringir
decisão judicial", reputando-se "evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ que tenda a
controlar, modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional".
            Esse entendimento já havia sido esposado pelo ministro Eros Grau, no julgamento da ADI 3367-
DF, cujo fragmento a seguir transcrito é expressivo, in litteris:

(…) ao Conselho Nacional de Justiça não é atribuída competência nenhuma que permita
a sua interferência na independência funcional do magistrado. Cabe a ele,
exclusivamente, o "controle da atuação administrativa e financeira do PoderJudiciário e
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes", nada mais do que isso. Sua
presença, como órgão do Poder Judiciário, no modelo brasileiro de harmonia e equilíbrio
entre os poderes, não conformará nem informará - nem mesmo afetará - o dever-poder
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de decidir conforme a Constituição e as leis que vincula os membros da magistratura. O
controle que exercerá está adstrito ao plano "da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes". Embora órgão
integrante do Poder Judiciário - razão pela qual desempenha autêntico controle interno -
não exerce função jurisdicional.
 

Em outro mandado de segurança, também relatado perante o STF pelo ministro Eros Grau, uma
juíza do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) impugnou ato de conselheiro do CNJ, relator de reclamação
disciplinar (proc. n. 200910000024725), que determinou o afastamento da impetrante de suas funções
jurisdicionais. O CNJ, nos termos do art. 103-B, § 4º, III, da CRFB/1988 e, ainda, do art. 4º, IV, do
RICNJ, avocou ato de “mero expediente”, encaminhado à Corregedoria do TJBA para a apuração de
supostas condutas delitivas praticadas pela magistrada. Tendo sido arquivado pelo Órgão Especial do
TJBA o processo judicial atinente aos mesmos fatos, por inconsistência de provas, o CNJ admitiu a
reclamação disciplinar contra a impetrante, incorrendo em típica insustentável supressão de instância.

Em verdade, o processo administrativo, no âmbito do Tribunal local sequer existia, de modo que a
avocação se relacionou com o processo judicial apreciado pelo TJBA, não se tratando, por conseguinte, de
objeto da competência correicional, de cunho administrativo, do Conselho.

In limine, o relator deferiu a ordem para cessar os efeitos do ato do CNJ, pois a competência
avocatória desse pressupõe a existência de procedimento administrativo de caráter disciplinar instaurado e
em curso, além de ter o CNJ empreendido leitura açodada e equívoca do disposto na LOMAN, investindo
aos seus procedimentos atribuições exclusivas do Conselho Nacional da Magistratura.

Um dos mais ruidosos casos diz respeito ao processo administrativo disciplinar nº
200910000007880, em que a magistrada paraense Clarice Maria de Andrade era acusada por ter ratificado
a detenção de uma adolescente infratora em cela masculina, com dezenas de presos, na delegacia de
polícia de Abaetetuba (PA) por 26 dias. Durante o período em que esteve detida, a menor – à época com
15 anos, acusada de tentativa de furto, crime passível de fiança – foi torturada, seviciada e abusada
sexualmente. Há relatos de que teria sido estuprada por companheiros de cela portadores do vírus HIV. A
manutenção da prisão, além totalmente irregular, trouxe danos irreparáveis a menor, numa clara violação
dos direitos humanos, sobretudo das crianças e adolescentes. Não bastasse a omissão insanável, apurou-se
no curso do procedimento administrativo que a juíza adulterou ofício encaminhado à Corregedoria Geral
do Estado, solicitando a transferência da adolescente com data retroativa, para tentar encobrir sua omissão,
após ter sido notificada pela autoridade policial da repercussão que o caso estava ganhando e dos riscos
aos quais a menor estava submetida. À vista da falsidade documental, da omissão injustificável, agravada
pelo descumprimento do preceito fundamental de assegurar-se à pessoa presa, o cumprimento da pena em
estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do infrator, os conselheiros
entenderam, à unanimidade, que a conduta da magistrada foi incompatível com sua função, determinando,

por conseguinte, sua aposentadoria compulsória
[31]

.
Em maio de 2010, a AMB impetrou mandado de segurança no STF, em nome da juíza, para anular

a punição, sob o fundamento de que o CNJ estaria promovendo o menoscabo da imunidade funcional dos
atos judiciais praticados pelos magistrados, invocando, para isso, o art. 41 da LOMAN, que prescreve:
"salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou
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prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir” (mandado de segurança
nº 28816-DF). De tal sorte, a Associação sustentou que a autoridade judiciária não pode ser responsável
pelo regularidade da detenção, pois  “mesmo que o réu, ao?final da ação penal, venha a ser absolvido”, o
“decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário”, inexistindo ato ilícito
decorrente do efetivo e regular exercício da função jurisdicional.

Na hipótese, a impetrante quer fazer crer que a punição do CNJ foi ilegal por ter considerado o ato
da juíza como falta grave, quando ela não teve nenhuma responsabilidade pela draconiana detenção, tendo
sido levada a erro pela autoridade policial e pela própria infratora, que supostamente se apresentou como
maior de idade. Segundo o próprio CNJ, houve sucessão de erros e omissões da autoridade policial, do
Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Judiciário, não podendo, segundo a leitura da AMB, apenas
a magistrada responder por tais descalabros. Contrario sensu, a responsabilidade recairia exclusivamente
nas autoridades policiais, que não podiam deixar que qualquer detenta do sexo feminino em contato com
detentos do sexo masculino, caracterizando, assim, ausência de justa causa e de nexo de causalidade para
impor a sanção de aposentadoria, com violação ainda ao princípio dos motivos determinantes.

O CNJ teria, ainda, segundo a AMB, se omitido quanto o exame de fundamentos e provas
colacionadas pela defesa da magistrada, no sentido de esclarecer fato ainda mais perturbador: a mesma
adolescente teria sido presa anteriormente, por ordem de outra magistrada, na mesma cadeia, por período
similar (24 dias), sem que nada acontecesse com ambas (!). Ou seja, no quadro dantesco que se vê: nem a
menor teria sido molestada, em que pese todos os fatos militarem no sentido oposto; nem a outra
magistrada desidiosa teria sido punida.

O que interessa à análise vertente é que ainda persiste controvérsia sobre os limites do conteúdo
jurisdicional e a respectiva responsabilidade funcional do magistrado que promoveu o ato hostilizado,
ainda que, no caso, trata-se de conduta omissiva; a responsabilização, ao que parece, não decorreu da
prestação jurisdicional, mas do déficit de proteção à integridade da detenta, em situação de pleno descaso e
inoperância do aparato jurisdicional do Estado.

O que se pode depreender de tais exemplos aponta no sentido de que a atuação do CNJ representa
mais uma etapa da judicialização da política e da politização do Judiciário, manifestado em um
protagonismo que se investe da autoridade conferida pela nova condição da política judicial nacional,
inovadora e pulsante. À conta da indubitável transformação da gestão do sistema judicial erigida pelo
Conselho Nacional de Justiça em apenas 5 (cinco) anos de atividades, resta a percepção empírica e
documental de que os conselheiros do orgão estão, de alguma maneira, reproduzindo e recrudescendo a
ascensão política do judicialismo. Ou seja, sob o pretexto do aprimoramento do serviço judiciário em todas
as suas frentes, o CNJ estaria legitimado a executar suas atribuições em um grau máximo de
imperatividade, ainda que, para isso, precise desconstituir decisões judiciais, repercutindo flagrante
ilegalidade, como ocorreu no mandado de segurança nº 28537-DF, em que o STF determinou sua
contenção, anulando-se a invasiva decisão do Conselho.

Em uma leitura político-positiva do Direito (McNollgast, 2006), há nessa hipótese clara violação da
concepção que se deve buscar da independência e integridade do Judiciário, caracterizada por um
mimetismo judicial levado a efeito por membros de um orgão cuja função precípua é singularmente
administrativa.
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Como se estivessem ocupando espaços vazios da luta social, assim como vem fazendo a judicatura
em geral, naquilo que se convencionou chamar de ativismo judicial, o CNJ estaria, de igual sorte, tomando
parte nessa nova dimensão de resignificação da deliberação pública, determinando, assim, consequências
políticas, ainda que em desacordo com sua função precípua, de supervisão do Judiciário.

O STF vem compelindo outras instituições à concretização de programas políticos presentes em
primados constitucionais suspensos na vagueza de sua linguagem, como foi a interpretação do princípio
republicano, no sentido de determinar aos partidos políticos o respeito a coligações nacionais, culminando
com o jogo estratégico interpoderes, em que o Congresso Nacional logrou aprovar a Emenda
Constitucional 52, de 2006; ou a controvérsia acerca da aplicabilidade do mandado de injunção, na
determinação do novo perfil da greve dos servidores públicos, face à persistente e duradoura omissão
legislativa.

O que se pode constatar empiricamente é que o CNJ vem experimentado essa mesma dinâmica de
protagonizar decisões públicas fundamentais, tal como ocorreu com a edição das resoluções que proibiram
o nepotismo e declararam vagos as serventias de cartórios de registros públicos cujos titulares foram
nomeados sem concurso público, após a CRFB/1988. Nessa senda, adotando posições agressivas para fazer
valer o projeto republicano e os pactos institucionais por um judiciário célere e acessível, as práticas do
CNJ se agigantam de modo a engolfarem a sagrada esfera da independência judicial, em um exercício de
forças que não respeita, por vezes, a integridade da magistratura, sendo a única forma de se eliminar esse
risco o estabelecimento de um modelo de autocontenção (self-restraint) da instituição.

Se a experiência institucional está na direção de se consagrar o CNJ como legítimo organismo de
governança democrática do Poder Judiciário, é preciso libertá-lo, em primeiro plano, dessa pretensão
ilusória de superestrutura de controle e planejamento, que sugere mesmo o desejo de assumir a forma de
um novo orgão de cúpula da Justiça brasileira.
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[1]
 Suficiente dizer que, até a instalação do CNJ, os magistrados dos tribunais sob investigação por prática de falta disciplinar

respondiam perante seus pares (art. 99, da Constituição Federal e art. 27, da Lei Orgânica da Magistratura - LOMAN).
[2]

 A expressão foi cunhada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando afirmou, em pronunciamento feito
em Vitória-ES, em 22 de abril de 2003, que "é preciso saber como funciona a caixa-preta do Judiciário”. A Associação dos
Magistrados interpelou o Presidente Lula perante o Supremo Tribunal Federal, para que o Chefe de Estado prestasse
esclarecimentos sobre suas declarações (PET 2932). O Presidente Lula prestou informações e o relator do processo, Min. Gilmar
Mendes, determinou o arquivamento da interpelação, pelo que entendeu ter sido cumprida sua finalidade, ao passo em que
sinalizou, também que "não cabe a esta Corte (STF), no rito da interpelação, avaliar o conteúdo das explicações oferecidas".
[3]

 A esse respeito, cf. Rosanvallon, 1995; Garapon, 1999; e Farias, 1996.
[4]

 Nesse mesmo sentido, ecoa a clássica lição dos processualistas, dentre os quais Chiovenda detém a primazia definitória: a
função dos juízes é afirmar e atuar a vontade abstrata da lei (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 2. ed.
Trad. Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 1999, v. I, p. 32). Calamandrei, por seu turno, identifica que a essencia da jurisdição é
sua capacidade de produzir a coisa julgada e, assim, declarar em definitivo o estado de coisas posta à deliberação jurídica
(CALAMANDREI, Piero. Istituzioni di Diritto Processuale. Pádua: Cedam, 1975, p. 51).
[5]

 A consagração da divisão das funções do Estado é a prova inconteste do triunfo do constitucionalismo, posto que seu objetivo
primordial é impedir a concentração de poderes, e com isso, tutelar a liberdade individual e evitar o despotismo. Partindo da
contribuição de Aristóteles, que distinguia, na Grécia antiga, a assembléia geral do corpo judiciário, Montesquieu (1995) é tributário
da estrutura filosófica acerca da ideia de separação de poderes, enquanto forma de evitar o abuso de poder e contenção de qualquer
forma de totalitarismo (Zippelius, 1997, p. 383). Aqui, o problema está diretamente associado ao tema da investigação. E resta
permeado por diversas clareiras teóricas. Se a necessidade de controle do Poder Judiciário é análoga e originária ao próprio controle
exercido pelos juízes quanto aos atos políticos, a discussão sobre a criação de um órgão próprio de controle da função judicial
desperta algumas questões particulares que revelam intrincadas nuances da dinâmica organizativa do Estado. Enquanto fio condutor
para a análise do problema de pesquisa, é possível verificar a imprecisão até mesmo da expressão “separação dos poderes”, mesmo
a encontrando usualmente em diversos autores clássicos e até mesmo em documentos célebres como a Carta da Virgínia (EUA,
1775), a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) e a Constituição norte-americana de 1787,
considerada a primeira constituição escrita válida da modernidade. A divisão, portanto, se dá em razão de funções precípuas, porém
não absolutas. Assim, é tradicionalmente desenhada a divisão das funções estatais: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder
Judiciário. Cada um dos poderes exercendo uma função precípua. O que não significa que um deles não possa exercer atos
relacionados às outras funções. Como exemplo de que o Judiciário pode avançar legítima e democraticamente na seara de outros
poderes, tomemos a concepção de interdependência entre poderes, desencadeada pelo decano do STF, Min. Celso de Mello, no
Agravo de Instrumento 677.274-8-SP, no qual verbera, in litteris: “Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário,
ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição,
sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre
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eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridadede direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional”.
[6]

 Em novembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela extradição de Cesare Battisti ao governo da Itália,
considerando que os crimes a ele imputados não tiveram conotação política, nem estariam prescritos Porém, para surpresa dos
observadores, o STF sedimentou entendimento de que a última palavra sobre a entrega ou não do italiano caberia ao presidente da
República. Ocorre que o julgamento se instalou após a concessão pelo Executivo de refúgio político ao extraditando. Ou seja, o STF
infirmara o ato concessivo do Presidente, e, no mesmo plano discursivo, elaborou entendimento de que o Chefe do Executivo não
estaria obrigado a cumprir a decisão, restando em suas mãos poder discricionário bastante para dar a última palavra, como chefe de
Estado. Ao tempo em que a maioria apertada dos ministros da Corte entenderam que o papel do Judiciário não é de mero exame da
legalidade intrínseca do ato do Poder Executivo, igualmente as opiniões se dividiram a respeito da supremacia judicial (STF,
Extradição 1085, data do julgamento: 16 dez. 2009; data da publicação: no D.J.E. de 17 dez. 2009).
[7]

 Cf. Barbosa, 2004.
[8]

 Sob a conjunção abreviada do início de seus sobrenomes, Mathew D. McCubbins, Roger Noll e Barry Weingast, professores da
Universidade da California, de San Diego e de Stanford, respectivamente, defendem a renovação do modelo de análise do tema,
para sugerirem condições materiais de observação das relações entre poderes, em que o Judiciário cumpre função de relevo. Para
uma visão mais ampla do que os autores denominam “teoria positiva da doutrina judicial” ou, ainda, “teoria política positiva do
direito”, cf. Mcnollgast (2005).
[9]

 Aqui a crítica se dirige especificamente aos pioneiros dos modelos de análise da política judicial, tais como Glendon Schubert,
Walter Murphy, Robert Dahl, Harold Spaeth, S. Nagel e R. McCloskey.
[10]

 Vianna Monteiro (2006b) prefere a expressão “vai-e-vem”.              
[11]

 Além de um problema deslocado para o âmbito de uma doutrina política positiva, em que as expectativas institucionais se
demonstram vitais para o dimensionamento dos limites da autonomia orgânica (ou, aliás, da dependência), é preciso se reconhecer
que a questão coloca em cena o problema da formação do próprio Judiciário. No caso do Brasil, há que se pensar além da simples
visão do governo judicial. Se acaso é um Poder da República, o Judiciário é, antes de mais nada, um serviço público assegurado aos
cidadãos, em nome do ideal republicano que norteia uma democracia constitucional (art. 5, XXXV, da CRFB/1988). Sendo assim,
para se chegar a uma concepção madura de independência é preciso avaliar quão imparciais os juízes são, dentro de suas
atribuições. E mais, tomar em alta consideração empírica as formas de ingresso na judicatura, os critérios e mecanismos de
promoção, progressão funcional etc. Enfim, sondar como funciona a estrutura material do Judiciário, incluindo uma familiarização
com as tendências hermenêuticas adotadas tanto na prestação jurisdicional imediata, quanto no exercício das funções
administrativas que são inerentes ao Judiciário.  Antes de perceber o núcleo e a extensão do que significa ser o Judiciário com
qualificada independência, é preciso, em verdade, conhecê-lo melhor e entender o seu real modo-de-ser.
[12]

 Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: www.cnj.gov.br. Acesso em 26 fev. 2010.
[13]

 69,4% dos entrevistados não sabem que o STF é o órgão máximo da Justiça em nosso país (UnB.).
[14]

 50,3% não confiam nas leis(UnB).
[15]

 O art. 1o da Resolução assim dispõe: “É vedada prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário,
sendo nulos os atos assim caracterizados”. Após a edição da resolução, houve tribunais que suscitaram dúvidas de interpretação
acerca da extensão dos efeitos do ato e diversos casos individuais foram levados ao Conselho, que para dirimi-los, editou o
Enunciado Administrativo nº 1, contendo explicações mais detidas sobre o raio de alcance da proibição. Em 2006, o STF declarou a
constitucionalidade da resolução ao apreciar pedido da Associação dos Magistrados do Brasil na Ação Declaratória de
Constitucionalidade 12/DF (publicado no Diário da Justiça da União de 1 jun. 2006). A reboque da resolução 7, de 2005, diversos
orgãos públicos passaram a regulamentar a proibição do nepotismo, sobretudo, após 20 ago. 2008, quando o STF julgou o Recurso
Extraordinário 579951, ocasião em que o Tribunal chegou a editar súmula vinculante, estendendo aos demais poderes o alcance da
resolução do CNJ, in litteris: “Súmula 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na
administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal".
[16]

 “Vinte desses tribunais possuíam magistrados e servidores em situação irregular em relação ao teto remuneratório, ou seja,
21,28% do total de órgãos integrantes do Poder. Foram encontradas irregularidades em 19 Tribunais de Justiça (2.857 casos) e no
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (121 casos), totalizando 2.978 casos de magistrados/servidores irregulares em um universo
de 188.674 magistrados e servidores, ou seja, 1,5% do total. Parte destes magistrados continua percebendo a remuneração integral
por conta de liminares obtidas em instâncias superiores” (Barbosa e Costa, 2008).
[17]
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 Com a edição da Resolução CNJ nº 04/2005 foi instituído o Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ, com o
objetivo de concentrar, analisar e consolidar os dados a serem obrigatoriamente encaminhados por todos os órgãos do Poder
Judiciário do país. A partir da Resolução nº. 76/2009, o SIESPJ passou a disciplinar de maneira mais sistemática a obrigatória de
relatórios semestrais e anuais, de todos os tribunais, para o Conselho.
[18]

 É relevante dentre os dados destacados no relatório e realçados por Mendes (2009), que “os tribunais de Justiça tenham
reduzido, entre 2004 e 2008, de 52,8% para 42,5% sua taxa de congestionamento, sobretudo considerando que a carga de trabalho
de cada magistrado subiu de 1.441 para 2.066 processos por ano”.
[19]

 Nesse sentido, leia-se o editorial do Jornal Estado de São Paulo, em 21 de outubro de 2009: “(…)  Foi só depois que se adotou
o controle externo da magistratura, por meio do CNJ, que se descobriu a existência de sofisticados esquemas de vendas de sentenças
e manipulação de pareceres. Raramente essas irregularidades eram percebidas pelos corregedores. Um esquema divulgado pelo
Estado mostra como alguns juízes plantonistas nos Estados do Piauí, Bahia, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso aproveitavam
feriados e fins de semana para julgar e condenar bancos e grandes empresas, exigindo o pagamento imediato de indenizações
milionárias sem notificar os advogados das partes condenadas. Em Goiás, uma magistrada foi afastada após conceder liminar, em
seu plantão, autorizando o levantamento de R$ 12 milhões num processo contra a Petrobrás. Em Alagoas, um juiz determinou o
pagamento imediato de R$ 63 milhões ao autor de uma ação contra a Eletrobrás. O maior abuso ocorreu num processo judicial no
valor de R$ 5 mil aberto por um cliente contra uma grande instituição financeira. O juiz plantonista condenou o banco, recalculou a
indenização em R$ 13 milhões, determinou o depósito desse valor num final de semana e ainda autorizou o uso de maçarico para
abrir a porta da agência bancária na comarca. Somente este ano, o CNJ já abriu 113 sindicâncias contra magistrados, ante apenas 15
no ano passado. Entre os investigados encontram-se até corregedores de Tribunais de Justiça. Nos últimos meses, vários
desembargadores e ministros de tribunais superiores passaram a alegar que a autonomia administrativa e financeira das Cortes está
sendo esvaziada pelo CNJ. Na realidade, o problema é outro. Até a aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 45, os tribunais
tinham tanta autonomia que agiam como se fossem verdadeiras repúblicas independentes, adotando os métodos de trabalho e
políticas de concessão de benefícios salariais que bem entendiam. Foi para resolver esse problema que a EC 45 criou o CNJ, em
dezembro de 2004, atribuindo-lhe a tarefa de padronizar a estrutura administrativa dos tribunais, fixar limites para a concessão de
benefícios, estabelecer metas de produtividade para a magistratura e fazer o que as corregedorias se negavam a fazer, identificando e
punindo juízes indignos da toga (…)”.
[20]

 Apenas na 99ª sessão plenária, realizada no dia 23 de fevereiro, o CNJ decidiu aposentar 10 (dez) magistrados do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso, acusados de desvio de recursos públicos superiores a R$ 1,4 milhão, para socorrerem uma loja maçônica
(!) e, ainda, o ex-corregedor geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar,
também por corrupção. O caso do Mato Grosso é expressivo: foram condenados o então presidente do TJMT, desembargador
Mariano Travassos, o ex-presidente desembargador José Ferreira Leite, além do desembargador José Tadeu Cury e dos juízes
Marcelo Souza de Barros, Irênio Lima Fernandes, Antônio Horácio da Silva Neto, ex-presidente da Associação de Magistrados do
Estado (AMAM-MT), Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, filho de Ferreira Leite, Juanita Cruz Clait Duarte (filha do ex-presidente
do TJMT desembargador Wandir Clait Duarte - já falecido), Maria Cristina de Oliveira Simões e Graciema Caravellas (Processo
administrativo disciplinar nº 200910000019225).
[21]

 Meta 2 de Nivelamento do Judiciário (2009), instituída pela Resolução n. 70, de 18 de março de 2009, na forma do Anexo II, e
que recebeu um “slogan” sugestivo: "Meta 2 - bater recordes é garantir direitos.
[22]

 Esse descompasso foi manifestado pelo ministro Marco Aurélio Mello, antes do início da sessão plenária do STF que era
duplamente concorrida: tratava-se de sessão de homenagem póstuma ao ministro Carlos Alberto Direito, então recentemente
falecido, e do início do julgamento da extradição do italiano Cesare Battisti, em 9 de setembro de 2009. Para a surpresa de todos os
presentes, o ministro pediu a palavra para fazer um veemente protesto contra o CNJ, o qual acusou de estar “atravessando a
Constituição”, nos seguintes termos: “Fui alertado para algo inimaginável inserido no site do CNJ, e faço o registro para que fique
nos anais do Supremo. (…) Cogita-se da meta de julgamentos como se fosse algo passível de tarifação. Chegou-se, pasmem, a
lançar no rol dos tribunais que devem cumpri-la o próprio STF. O CNJ está se tornando um super-órgão, acima do que prevê a
Constituição. Esta Corte jamais se submeterá a diabruras deste ou daquele órgão.” Surpreso, o presidente do STF e CNJ, ministro
Gilmar Mendes tentou explicar que “não se trata de uma meta fixada a partir de critérios fora de qualquer parâmetro administrativo,
mas apenas de um esforço destinado a dar uma resposta à morosidade do Judiciário”. E lembrou que, em sessão administrativa, os
próprios ministros do STF – único tribunal que não é passível de controle pelo CNJ, de acordo com a Constituição – decidiu aderir à
Meta 2, “sem qualquer imposição”. Mas o ministro Marco Aurélio insistiu, levando o Presidente a dizer que ia tomar providências
com relação a matérias sobre a Meta 2 publicadas no site do CNJ. No intervalo da sessão, o ministro Marco Aurélio teria dito que
não poderia se comprometer com as metas já que é o único juiz em seu gabinete e disparado a frase: “Que o tribunal me cobre e, se
achar que estou sendo relapso, que tome as providências. Não sou criança. Trabalho de sol a sol”. (Carneiro, 2009). Note-se que
desde o julgamento pelo STF da ADI 3367-DF, em 2005, o ministro Marco Aurélio já sinalizava opinião de que o CNJ era
hiperdimensionado em suas atribuições: no que toca à supostamente indefensável criação e composição do CNJ, se indispôs
frontalmente ao caráter invasivo do CNJ quanto à função judiciária: “não podemos ser ingênuos de acreditar que a atividade a ser
desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça não repercutirá no ofício judicante, que é exercido por homens, e circunstâncias
externas acabam por repercutir na formalização de decisões”.
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[23]

 O fato de a EC 45 estabelecer que os Conselhos podem editar atos regulamentares não pode significar que estes tenham carta
branca para tais regulamentações. Os Conselhos enfrentam, pois, duas limitações: uma, stricto sensu, pela qual não podem expedir
regulamentos com caráter geral e abstrato, em face da reserva de lei; outra, lato sensu, que diz respeito a impossibilidade de
ingerência nos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Presente, aqui, a cláusula de proibição de restrição a direitos e
garantias fundamentais, que se sustenta na reserva de lei, também garantia constitucional. (Streck, Cleve e Sarlet, 2005, p. 19).
[24]

 Nesse sentido, ecoa a observação de Emerson Garcia (2007, p. 260): “Os atos dos Conselhos Nacionais de Justiça e do
Ministério Público, conquanto tenham força normativa, não podem ser equiparados a “forças normativas primárias”, nivelados à lei
ou, quiçá, a ela sobrepostos. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, na extensão sugerida, não se restringe à equiparação das
resoluções dos Conselhos à lei: avança ainda mais. Referidas resoluções passam a se sobrepor a qualquer lei voltada à Magistratura
ou ao Ministério Público, o que enseja uma séria dúvida hermenêutica: se a Constituição, em assuntos específicos, confere iniciativa
legislativa à Magistratura e ao Ministério Público, não está ela afirmando, por via reflexa, que a matéria deve ser debatida no seio do
Parlamento, órgão no qual se desenvolverá o processo legislativo?”.
[25]

 Do voto condutor, elaborado pelo relator ministro Celso Peluzo, extraem-se fundamentos que articulam as atribuições do CNJ
e a tão valorizada independência judicial. Repelindo que a criação e composição do órgão nos moldes da EC 45/2004 coloca sob
risco próximo ou remoto a independência e imparcialidade do Judiciário pátrio, aduz o juiz da Suprema Corte: “A independência
suporta, na sua feição constitucional, teores diversos de autonomia administrativa, financeira e disciplinar. Na verdade, ela só pode
considerada invulnerável, como predicado essencial do sistema da separação, quando concreta redução de seu âmbito primitivo
importe, em dano do equilíbrio e estabilidade entre os Poderes, transferência de prerrogativas a outro deles, ainda que não chegue a
caracterizar submissão política. Ou, no que concerne ao Judiciário, quando outra forma de supressão de atribuições degrade ou
estreite a imparcialidade jurisdicional. Fora dessas hipóteses, nada obsta a que o constituinte reformador lhe redesenhe a
configuração histórica, mediante reorganização orgânica e redistribuição de competências no âmbito da estrutura interna do
Judiciário, sem perda nem deterioração das condições materiais de isenção e imparcialidade dos juízes. À luz permanente dessa
idéia, analiso a alegação de que a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a estrutura e as competências outorgadas pela
Emenda n° 45/2004, atentaria, mais que contra a norma do art. 2º da Carta, contra o autêntico sistema constitucional da separação
dos Poderes”. Em 2006, o Plenário do STF considerou constitucional a Resolução 7 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que

regulamenta a proibição do nepotismo na Justiça Estadual
[25]

. Apenas com um voto contrário, a Corte reconheceu o poder do CNJ
para regulamentar essa matéria. A decisão, embora não tenha sido unânime, deu vida e voz ao novo órgão de controle do Judiciário,
que contava com pouco mais de seis meses de existência, ao tempo do julgamento do STF. Além de autorizar o Conselho a editar
normas de amplo raio de efeitos, a mencionada decisão do STF é sugestiva da legitimidade do órgão enquanto instituição
democrática e criada para proporcionar um controle social dos serviços do Judiciário. Ponto nevrálgico foi suscitado pelo ministro
César Peluzo no julgado: o federalismo dinâmico e a consolidação de um Poder Judiciário Nacional. A Associação Brasileira dos
Magistrados (AMB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de outras associações de classe correlatas perceberam a
importância do CNJ a partir dessa construção de um conjunto de normas de moralização do Poder Judiciário. O Conselho passou a
ter seu lugar sob o sol das instituições políticas democráticas.
[26]

 SEQUEIRA, Claudio Dantas. Togas em chamas. Isto é. São Paulo, n. 2100, 10 fev. 2010.
[27]

 “A nova medida dispõe sobre mecanismo de controle estatístico e disciplinar o acompanhamento, pelos juízes e tribunais, dos
procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de prisão provisória. A AMB ressaltou que não se opõe aos demais
dispositivos da Resolução 66. No entanto, a associação questiona a constitucionalidade formal da Resolução 87, já que ela vai além
da competência atribuída ao CNJ, de zelar pela autonomia do Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. De acordo
com a entidade, o órgão estaria usurpando competência do legislador federal, ao se revelar como norma complementar ao Código
de Processo Penal. A Resolução 87 fala sobre ‘condicionar o relaxamento da prisão ilegal proveniente de flagrante delito à oitiva e
manifestação do Ministério Público’ e ‘dispor o prazo máximo de cinco dias para a Defensoria Pública regularizar a representação
do preso sem advogado nomeado’. Para a AMB, a regra contestada ‘está inovando no mundo jurídico e não simplesmente
disciplinando a aplicação da norma processual no âmbito da competência correicional’. A associação defende que o único prazo
legal que deva ser observado seja o disposto no parágrafo 1º do artigo 306 do CPP, segundo o qual, dentro do prazo de 24 horas,
deve ser encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do advogado, deve
ser remetida cópia ao defensor público. ‘Não se discute que a comunicação ao juiz e, eventualmente, à Defensoria Pública, deve ser
efetivada. Mas os termos da Resolução nº 87 demonstram a inovação normativa imprópria, já que o legislador federal, ao editar o
diploma processual e modificar a norma do CPP pela recente Lei 11.449/2007, não incluiu qualquer prazo para resposta da
Defensoria Pública’, argumenta a AMB. (Notícias STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=121621).
[28]

 Apesar de persistirem controvérsias doutrinárias, a instituição em si do Conselho Nacional de Justiça não viola o primado da
separação dos poderes, porquanto base principiológica presente no art. 2º da Constituição da República. A esse respeito, cf. Gomes,
2006; e Barroso, 2005.
[29]
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 Se o ineditismo das grandes iniciativas do CNJ trouxe novo alento à sociedade, tão carente de espaços de cidadania como esses
inaugurados como o modelo de justiça pós-1988, e ao modo como se compreende o governo judicial e a função jurisdicional
propriamente dita, há limites que não podem ser cruzados. É o caso da PEC 89, de 2003, que possibilitará a aplicação, por orgãos
administrativos dos tribunais e conselhos do Ministério Público, de pena máxima de pena do cargo para os magistrados e membros
do parquet que venham a sofrer processos disciplinares, sem a necessidade de decisão judicial definitiva, tal como a prerrogativa
constitucional de vitaliciedade exige. Caso essa alteração seja aprovada, à vista dos casos acima expostos, seja em razão de eventual
confrontação ideológica, institucional ou, até mesmo, motivada por divergências interpretativas quanto ao mérito de questões
judiciais, pode se comprometer em definitivo a independência e integridade dos magistrados, sobremaneira aqueles que atuam na 1a
instância.
[30]

 Mandados de segurança 26.580-DF, 27.148-DF e 28611-DF, rel. Min. Celso de Mello, que em todos sedimentou ser o CNJ
"não dispõe de competência para intervir em decisões emanadas de magistrados ou de tribunais, quando impregnadas de conteúdo
jurisdicional".
[31]

 Permite-se transcrever a ementa do acordão, para melhor compreensão: “Ementa: Processo Administrativo Disciplinar.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Infrações aos deveres funcionais da magistratura. Configuração. I – O Juiz de Direito ao
examinar o auto de prisão em flagrante delito torna-se responsável pela prisão levada a efeito bem como pela regularidade do
encarceramento do preso. II – Impossibilidade de manutenção de presa do sexo feminino em carceragem única ocupada por detentos
do sexo masculino. III – Descumprimento do preceito fundamental contido no artigo 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal. IV
– Utilização de documento ideologicamente falso com fim de justificar a grave omissão perpetrada. V – Infringência ao artigo, 35,
incisos I e III, da LOMAN.” A decisão foi repudiada pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA), que divulgou
a seguinte nota à impreensa: “A Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA vem a público manifestar a sua irrestrita
solidariedade a Juíza Clarice Maria de Andrade, que na data de hoje foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de
Justiça, por haver aquele órgão entendido que a magistrada foi co-responsável pelo lamentável encarceramento de uma menor em
cela com homens na cidade de Abaetetuba, no final do ano de 2007. A Juíza Clarice Maria de Andrade durante toda sua carreira
demonstrou a mais completa entrega a sua função de magistrada, em tudo dignificando a magistratura paraense, e agora, vítima da
falência do sistema prisional brasileiro, que ela mesma já havia denunciado e requerido providências as autoridades competentes,
tem sua carreira bruscamente interrompida. ?A AMEPA certa de que a punição aplicada à magistrada é quando menos
desproporcional aos fatos que lhe foram imputados, permanecerá na defesa de sua associada, envidando todos os esforços junto às
instâncias judiciais cabíveis, a fim de que em futuro bem próximo a justiça paraense possa novamente contar com a valorosa
magistrada, no exercício pleno de sua jurisdição. Belém, 20 de abril de 2010”.
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NEOCONSTITUCIONALISMO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DO POSITIVISMO;
POSITIVISMO INCLUSIVO E PÓS- POSITIVISMO.

NEOCONSTITUTIONALISM: THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF POSITIVISM, INCLUSIVE
POSITIVISM AND POST POSITIVISM

Andréa Letícia Carvalho Guimarães

RESUMO
O constitucionalismo contemporâneo tem se definido a partir do final da Segunda Guerra
Mundial, momento em que houve uma imensa redefinição de valores e idéias no cenário
mundial, o que contribui consequentemente, para uma transformação na estrutura das
constituições e do Direito Constitucional influenciando toda a sociedade. A principal mudança
refere-se ao papel desempenhado pelo texto constitucional, que não é mais um texto que serve
de orientação para o Estado, mas sim um arcabouço normativo que determina uma efetiva
atuação estatal, irradiando as suas normas por todo o ordenamento jurídico. A fim de
compreender esse novo fenômeno surgiu o neoconstitucionalismo modelo teórico que tenta
justificar e fundamentar essas novas transformações dentro da sistemática jurídica
constitucional. O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise teórica desse pensamento
apontando as críticas dos positivistas tradicionais, apresentar um novo positivismo que acredita
em uma harmonia entre neoconstitucionalismo e positivismo e ao final a posição dos pós-
positivistas. Para tanto se analisou os posicionamentos de autores como Ronald Dworkin, Robert
Alexy, Luis Pietro Sanchís, Paolo Comanducci, Ana Paula Pozzolo, Ricardo Guastini, Harbele e
outros autores de renomada importância para compreensão desse cenário teórico. Deste modo,
se observou as suas contribuições tanto críticas como favoráveis ao neoconstitucionalismo, na
tentativa de se visualizar a viabilidade dessa teoria dentro da cultura jurídica e prática judiciária. 
PALAVRAS-CHAVES: Neoconstitucionalismo; Positivismo jurídico; Positivismo inclusivo; Pós-
positivismo.

ABSTRACT
The contemporary constitutionalism has been defined from the end of World War II,time when
there was a massive redefinition of values and ideas on the world stagewhich consequently
contributes to a transformation in the structure of constitutions and constitutional law affecting
the whole society.The main change refers to the role played by the constitutional text,that is no
longer a text that serves as a guideline for the state, but a normative framework that provides
an effective state action radiates its standards throughout the legal system.In order to
understand this new phenomenon arose neoconstitutionalism theoretical model that trying to
justify and support these new changes in the systematic constitutional legal.The objective this
work was to make a theoretical analysis showing that thought the criticisms of traditional
positivist, to present a new positivism that believes in harmony between neoconstitutionalism
and positivism and the end the position of post-positivist.To this end we analyzed the positions
of authors such as Ronald Dworkin, Robert Alexy, Luis Sanchís Pietro Paolo Comanducci, Ana
Paula Pozzolo, Ricardo Guastini, Harbel and other renowned authors of importance for
understanding this theoretical scenario. Thus observed contributions both critical and favorable
neoconstitutionalism, in an attempt to see the viability of this theory within the legal culture and
judicial practice. 

KEYWORDS: Neoconstitutionalism; Legal positivism; Inclusive positivism; post-positivism. 

INTRODUÇÃO

O neoconstitucionalismo é concebido como uma teoria que pretende descrever o processo de
constitucionalização dos sistemas jurídicos contemporâneos, seu traço distintivo não poderia ser outro que
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a adoção de um peculiar modelo constitucional. De acordo com esse modelo, a Constituição é marcada
pela presença de princípios, especificamente, de normas de direitos fundamentais que, por constituírem a
positivação (expressão normativa) de valores da comunidade, são caracterizadas por seu denso conteúdo
normativo de caráter material ou axiológico, que tende a influenciar todo o ordenamento jurídico e
vincular a atividade pública e privada.

Neste contexto, desenvolveu-se a constitucionalização do Direito, que resulta a aplicabilidade
direta da Constituição, no caso da inconstitucionalidade das normas e, de forma indireta, sobretudo, com a
interpretação conforme a Constituição das normas infraconstitucionais. Ademais,  houve uma ascensão
institucional do Poder Judiciário promovendo, principalmente no Brasil, uma intensa judicialização das
relações políticas e sociais, reforçando, neste sentido, o papel do Supremo Tribunal Federal não só no
ordenamento jurídico brasileiro mas, também, na sociedade como um todo.

Desse modo, verifica-se que tais mudanças entusiasmaram a sociedade em razão da possibilidade
de efetivação das normas constitucionais, e, desse modo, de uma efetiva concretização dos direitos
fundamentais, que devem ser, nesse contexto, o fundamento de toda atividade estatal.

Por se tratar de algo novo, o neoconstitucionalismo enfrenta muitos questionamentos por parte da
doutrina jurídica, devido às características que o integram como a inserção da Moral dentro do universo
jurídico, através do pós-positivismo; a adoção do “modelo axiológico de Constituição como norma”; a
supremacia dos princípios e o seu uso exagerado na práxis jurídica; a expansão da jurisdição
constitucional com o desenvolvimento da judicialização da política e do ativismo judicial; a irradiação dos
direitos fundamentais e a nova forma de se resolver os “casos difíceis” através da ponderação e de outros
postulados normativos.

Alguns consideram que, tais elementos podem ser um risco para democracia; para a separação
entre os três poderes e a insegurança jurídica. Desse modo cabe analisá-lo para verificar a sua viabilidade
dentro do sistema jurídico.

            Desse modo, observa-se certa dificuldade em se avaliar a coerência dessa teoria e as suas
vantagens para o ordenamento jurídico. O presente trabalho tenta apresentar os posicionamentos de
renomados autores sobre a questão, os enquadrando em três grupos: os críticos positivistas tradicionais,
que não concordam com os elementos caracterizadores do neoconstitucionalismo; os positivistas inclusivos
que são aqueles que apontam críticas ao neoconstitucionalismo, mas ao mesmo tempo acreditam na
possibilidade de adequá-lo a teoria positivista e os pós-positivistas que acreditam neste modelo teórico
pontuando seus benefícios para o sistema jurídico.

            Portanto, o trabalho busca identificar essas três posições filosóficas e encaixá-las dentro do novo
paradigma constitucional, a fim de melhor compreendê-lo, buscando ao final se posicionar a respeito da
temática proposta, filiando-se de forma crítica ao viés pós-positivista neoconstitucionalista.

1 Críticas  do positivismo ao neoconstitucionalismo

Primeiramente, Susanna Pozzolo critica o neoconstitucionalismo, porque este tenta fazer uma
leitura moral da Constituição, o que torna o direito ainda mais vago e incerto, pois na medida em que o
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trabalho de interpretação do juiz envolve escolhas nas decisões que comportam conflitos constitucionais, é
certo que o intérprete pondera valores e se reporta a uma moralidade, quase sempre subjetiva. Dessa forma
estaria criando-se o direito usurpando do legislador essa função, conferida a ele pela própria Constituição.
Por isso, entende que "A configuração da Constituição neoconstitucionalista, (...), retira a tarefa das

escolhas políticas das mãos do legislador, aumentado o poder da jurisdição” 
[1]

.

            Seguindo este entendimento, Pozzolo faz uma crítica à locução identificada por Ronald Dworkin,
partidário do neoconstitucionalismo como "democracia constitucional", considerando que o modelo
proposto pelo autor norte-americano tem como fundamento a leitura moral da Constituição, que para ela
esse modo de interpretação delega excessivos poderes aos juízes e, ao mesmo tempo, enfraquece os
princípios democráticos de igualdade, separação entre os Poderes e a sua  autonomia. Do mesmo modo,
Daniel Sarmento apresenta a seguinte questão:

“(...) não há posição clara nas fileiras neoconstitucionalistas sobre a forma como devem ser
compreendidos e aplicados os valores morais incorporados pela ordem constitucional, que, pela sua
vagueza e indeterminação, abrem-se a leituras muito diversificadas. (...)uma vez que não há mais
consensos axiológicos em torno das questões difíceis  que o Direito é chamado a resolver.Este
pluralismo mundivisivo torna inviável, pela falta de legitimidade, o uso da argumentação de cunho
jusnaturalista, que apele à religião, à natureza ou à metafísica, para equacionar as mais complexas

controvérsias jurídicas”
[2]

.

           

            Outra questão a ser analisada acerca dos elementos do neoconstitucionalismo refere-se à introdução
dos valores nas Cartas constitucionais. Harbele critica tal posicionamento, por compreender que seria uma
tentativa de retorno ao jusnaturalismo, que já não tem guarida no sistema jurídico contemporâneo e, ainda,
os valores da Constituição não correspondem a valores pré-estabelecidos, mas aqueles construídos ao
longo do tempo, que podem ser modificados a qualquer tempo, o que torna a interpretação dos direitos
fundamentais insegura, imprecisa, e incerta, fazendo com sejam tratados não como normas sempre
obrigatórias, mas como bens temporariamente preferidos.

Desse modo, se instituiria uma tirania dos valores, os tribunais constitucionais ao seu bel prazer
estabeleceriam o que seria mais correto ou bom para determinada causa gerando juízos irracionais.

Os opositores do neoconstitucionalismo compreendem que o Poder Judiciário não teria legitimidade
para infirmar as decisões dos outros poderes que foram eleitos pela maioria, a não ser quando a
Constituição expressamente autorizasse, como no caso do controle de constitucionalidade.

            Sob esse argumento, compreende-se que no processo democrático, o controle de
constitucionalidade das leis pode limitar possíveis atos arbitrários do Poder Legislativo na produção
normativa. Entretanto, no paradigma proposto pelo neoconstitucionalismo, não haveria uma instituição
constitucionalmente competente para controlar a interpretação feita pelos juízes das normas, o que poderia
resultar em decisões arbitrárias e em uma interferência demasiada na sistemática da divisão dos três
poderes, o que violaria os princípios democráticos.

            No que tange a este problema, Sanchís observa uma necessidade real de que os magistrados
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exercitem um espaço de discricionariedade e em que os controles são peça fundamental à legitimação
dessa atuação, afirma:

“pelo que se refere à discricionariedade, esta me parece inquestionável; no entanto ela deve ser
referenciada ao marco do constitucionalismo e do conseguinte juízo de ponderação. Sem embargo, a
tentação em pensar em controles externos – ou seja, políticos – deve ser rigorosamente excluída. Não
cabe pensar em outros controles que não sejam os próprios do sistema judicial de recursos. E isso sim,
em uma crescente e mais rigorosa cultura da motivação: as leis se legitimam pela autoridade da qual

procedem; as sentenças só por suas boas razões” 
[3]

.

 

            Neste quadro de idéias, Alfonso Garcia Figueroa também aponta que muitos autores na doutrina
jurídica criticam o neoconstitucionalismo por ele ferir o processo democrático. Segundo ele, para esses
críticos, os direitos fundamentais incorporados pelo Estado democrático de direito deveriam impor limites

ao Poder Legislativo e também ao Poder Judiciário
[4]

.

            Desse modo, não se pode deixar de conclamar a responsabilidade ética das “decisões judiciais” e
esperar que o fortalecimento de mecanismos fiscalizadores da atuação do Judiciário – não só por meio de
alguma forma de controle externo, mas, sobretudo pela ampliação e pelo fortalecimento de um espaço
público jurídico norteado por uma cultura da discussão argumentativa – possa garantir que a ordem
jurídica e sua aplicação contribuam para o desenvolvimento da democracia em nosso país.

Neste contexto, a motivação das decisões judiciais, em especial em sede constitucional, torna-se
um assunto central dos debates justeoricos, devendo se assumir a função de guarda do artigo 93, inciso IX.
Certamente, devem-se convocar juristas para participar dessa discussão fundamental para a legitimidade da
atuação do Judiciário no contexto jurídico brasileiro.

            Desta feita, outro problema apontado pelos críticos do neoconstitucionalismo é a questão dos
princípios e regras, e ainda, a adoção da ponderação como técnica hermenêutica para solucionar
controvérsias entre as normas constitucionais. É sabido que a ponderação envolve valorações morais nas
decisões jurídicas e que, por isso, podem comportar escolhas políticas feitas pelo juiz no momento
interpretativo.

            Klaus Günter critica duramente a distinção entre princípios e regras, entendendo que a
diferenciação não residiria na estrutura das normas, mas na forma de aplicação de cada uma. No caso das
regras, o discurso de aplicação estaria suspenso, pois o legislador já teria compreendido a adequação da

norma ao caso, de modo que possíveis exceções somente seriam admitidas em casos extremos
[5]

.

 Habermas critica, ainda, o conceito estabelecido aos princípios jurídicos, por Robert Alexy, que
são considerados como mandados de otimização, compreende Habermas que tal definição conduziria a
uma perda do caráter deontológico dos princípios e promoveria uma confusão deles com os valores.

            Ademais, critica Habermas que as normas jurídicas não podem ser estabelecidas em graus ou
escala de intensidade para cumprimento dos seus mandamentos como pode ocorrer com os valores, pois
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estes por apresentarem um caráter teleológico, podem-se concretizarem em diversos graus.

            Além disso, as normas expressam uma universalidade, enquanto os valores inspiram noções
individuais de cada um como valores éticos- políticos ou existenciais, o que os tornam extremamente
relativos. Compreende, ainda, que somente os valores seriam passíveis de ponderação, por serem de difícil
racionalização. Enquanto, nas normas jurídicas não se poderia adotar a ponderação, pois devem ser
construídas a partir de um contexto racional e seguro.

            Por isso, os críticos verificam que haveria uma confusão entre as normas jurídicas e os valores, o
que se torna um risco, pois os valores estão permeados de relativismo sem precisão normativa, ao serem
confundidos com as normas, geraria uma imprecisão das normas no sistema jurídico, levando-se ao caos
da incerteza.     

Compreendem, desse modo, que quando se analisa valores utiliza-se a noção particular de cada
individuo dentro da sua subjetividade, o que repercute em medidas arbitrárias, irracionais, seguindo-se
apenas ordens de preferência.

            Dentro desse quadro, o neoconstitucionalismo aponta como de extrema importância para coerência
normativa o uso da ponderação. No entanto, os críticos refutam essa técnica por compreender que não
dispõem de uma segurança jurídica suficiente para determinar uma única resposta.

            Os positivistas críticos não acreditam nesse procedimento e entendem como expõe Comanducci

que “os princípios não diminuem, mas sim incrementam a indeterminação do direito” 
[6]

, conduzindo a
insegurança jurídica, desprestigiando as atribuições conferidas ao legislador, que tem real legitimidade
para realizar as escolhas e não o Poder Judiciário como é atribuído pelo neoconstitucionalismo, que tem a
competência de aplicar o Direito no caso concreto.

            Do lado dos críticos neoconstitucionalistas situa-se García Amado que compreende que o
neoconstitucionalismo apresenta consequências desvantajosas para o ordenamento jurídico.        Dessa
forma, entende-se que a Constituição por si só faz, claramente, correspondência aos seus termos e
referências, e, nas margens vagas ou “nas zonas de penumbra”, a Constituição é aberta podendo ser

concretizada de diferentes modos desde que compatíveis com a semântica nela estabelecida 
[7]

.

            Os responsáveis por essa interpretação são apenas aqueles autorizados pela própria Constituição, ou
seja, o legislador, os juízes e o Tribunal Constitucional. Os juízes e o Tribunal cumprem funções de
controle constitucional, consistentes na medida em que podem declarar inconstitucionais as normas
jurídicas, no caso, as normas que divergem da semântica constitucional.

            Por outro lado, o Poder Legislativo tem como função a realização constitucional, consistente o
bastante para eleger entre as alternativas que os enunciados constitucionais permitem aqueles que não se
apresentem como contraditórias com seus significados possíveis.

            Pode-se observar que todo esse entendimento positivista tem um fundamento político, qual seja a
defesa da prioridade do legislador democrático e, por conseguinte, da soberania popular.
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            Assim sendo, as teses positivistas de Amado rechaçam por completo o modelo argumentativo
defendido pelo neoconstitucionalismo que relaciona lei e Constituição, defendendo o modelo geográfico,
pois compreende que este modelo consegue assegurar os princípios da segurança jurídica e a democracia,
conforme bem expõe no seguinte enunciado:

“El Derecho, y muy en especial la Constitución, delimita el territorio de la política, acotando límites
infranqueables para que todo lo demás sea políticamente posible. Porque si no hay ámbitos de libre
configuración y, por tanto, inmunes a la corrección por parte de los órganos judiciales, no quedará
espacio para una sociedad que ejerza la  política, sino que todos pasaremos a ser súbditos del supremo

órgano político y no democrático, la judicatura”
[8]

.

 

            Desta forma, García Amado mostra-se partidário da tese chamada teoria interna dos direitos
fundamentais, que sustenta que os direitos fundamentais e os demais princípios constitucionais têm
conteúdo reduzido, com validez definitiva, não podendo ser mudados pelo legislador. Os espaços de
modificação que, por ventura, existirem pertencem ao âmbito da política e dentro da qual pode se mover o
legislador com liberdade absoluta.  

            Ademais, critica a visão axiológica de Constituição do neoconstitucionalismo que leva a atribuir a
sua aplicação judicial ao máximo, ou seja, seu objetivo seria atribuir a cada caso a solução em
consonância com o modelo axiológico da Constituição.

            Entretanto, no positivismo, não se nega o caráter garantizado da Constituição; só que o papel do
Judiciário estaria dentro de uma competência menor, interferindo apenas em algumas situações, como
contra as normas que manifestamente violarem a semântica constitucional. Todavia, no
neoconstitucionalismo o controle judicial seria máximo, com a defesa do princípio in dubio pro judicie, em
contraponto ao positivismo, para o qual o controle seria relativo ao mínimo em razão do princípio in dubio
pro legislatore.

            Além disso, outra severa critica postulada por Amado dirige-se à aplicação da ponderação aos
direitos fundamentais e aos princípios, pois avalia que a ponderação é um procedimento irracional para a
aplicação dos direitos fundamentais por não ter uma estrutura clara e com parâmetros. Isto significa,
portanto, que não há nenhum critério intersubjetivo para determinar quando um princípio deve preceder o
outro em um caso concreto. Prova disso, aduz, é que, na maioria dos casos, há na Suprema Corte um
acordo pleno sobre o resultado.

Desta feita, entende que a ponderação é um conceito utilizado pelos tribunais constitucionais não
para fundamentar suas decisões, mas sim para dar uma aparência de justificação nas suas deliberações.
Deste modo, permite que as decisões dos tribunais passem despercebidas sem que se verifique
fundamentação, o que, ainda, viola a competência do legislador e da jurisdição ordinária, atitudes
totalmente incompatíveis com a democracia e com o Estado Democrático de Direito.

            Neste ínterim, observa que quando o neoconstitucionalismo aplica a ponderação repercute em um
formalismo constitucional ingênuo, ou seja, a ponderação implica numa idéia de que os princípios que
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estão sendo ponderados são mandatos de otimização, o que nega a indeterminação dos enunciados dos
direitos fundamentais, levando à discricionariedade imprudente do juiz.

Dentro desse contexto, critica que o neoconstitucionalismo vislumbra a “sonhada crença” de se
encontrar um ponto de otimização entre os princípios em colisão mediante ponderação, o que supõe que a
Constituição é um sistema axiológico pleno e coerente, acreditando que este sistema seria uma
Constituição metafísica ou material que prescreveria uma única resposta possível para casa caso, o que na
realidade é impossível.

            Nesse sentido, a ponderação exigiria que os juízes soubessem plenamente sobre o conteúdo dos
princípios, supondo, desse modo, uma confiança ingênua na racionalidade do Tribunal Constitucional o
que acarretaria uma extensão das suas competências, fator por si só incompatível com a democracia.

            Isso ocorre diante do fato de que os princípios morais não poderiam ter um significado objetivo em
uma sociedade pluralista. Por essa razão, o juiz não pode conhecer objetivamente seu conteúdo, o que
remonta novamente para a discricionariedade imprudente.

            A partir dessas diversas críticas, apresentadas por diversos autores notam-se que o tema em
questão, não tem, ainda, uma aceitabilidade uniforme dentro da doutrina jurídica, sendo delicada a sua
apreciação e estudo, pois o neoconstitucionalismo refere-se a diversas mudanças substanciais no
ordenamento jurídico, que precisam ser fielmente analisadas para poder retirar seus pontos maléficos, e
aperfeiçoas seus pontos positivos.

            Conforme apresentado por Luis Pietro Sanchís que esclarece que não existe somente uma versão
do neoconstitucionalismo nem do positivismo. Por esta razão, deve-se apreender que o debate em questão
refere-se a uma versão do neoconstitucionalismo bem como do positivismo.

            Assim, observa-se que não só críticas foram formuladas ao neoconstitucionalismo, há autores
positivistas numa tentativa de explicar os sistemas jurídicos contemporâneos, filiaram-se ao
neoconstitucionalismo positivista em uma tentativa de estudar este novo paradigma constitucional, ainda
com as lentes do positivismo.

2 Positivismo inclusivo: um olhar do neoconstitucionalismo pelas lentes do positivismo.

            Como afirma Ariza, muitos autores têm se esforçado em realizar uma compatibilização entre o

positivismo jurídico e o novo quadro constitucional
[9]

. Apresentam como denominador comum um
esforço de sustentar o fato de que as ferramentas teóricas propugnadas pelos positivistas são ainda úteis e

capazes de resolver os problemas postos aos operadores do direito contemporâneo
[10]

.

            Dentre os teóricos que se filiam a este posicionamento podem ser citados Luigi Ferrajoli, Luis
Pietro Sanchís, Riccardo Guastini e Suzana Pozzolo, estes compreendem que não há uma conexão
necessária entre Direito e Moral, conforme proposto pelo neoconstitucionalismo, porém reconhecem que
pode existir uma ligação entre as duas esferas, desde que os valores morais encontrem-se positivados pelo
legislador, conferindo-lhes força normativa.
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            Desse modo, pode-se indicar uma vertente do neoconstitucionalismo alinhada ao positivismo
inclusivo. Sanchís assim afirma: “constitucionalismo se conecta muito bem com o chamado positivismo

inclusivo ou incorporacionista” 
[11]

. Neste ponto, o positivismo conseguiria acompanhar o
neoconstitucionalismo, por não haver impedimento nesta teoria de se analisar as normas que estão
positivadas no ordenamento jurídico. Portanto, se os princípios e os valores encontram-se positivados no
ordenamento, podem ser utilizados sem perda do seu caráter positivista, e desse modo, consegue-se adotar

os valores morais desde que façam parte do sistema jurídico
[12]

.

            Conforme observado por Daniel Sarmento “os neoconstitucionalistas que se afirmam positivistas
reconhecem a penetração da moral no tecido jurídico, sobretudo pela via dos princípios constitucionais”
[13]

.

            Nesse contexto, a Constituição é considerada como material de referência básica, ou seja, tem um
conteúdo denso, embasado em normas que apresentam não só o poder de se organizar como também de
adotar decisões, entendendo que a sua proteção está sob a tutela dos juízes.

            Tendo em vista tal perspectiva, Guastini entende que o neoconstitucionalismo, desenvolve uma
“Constituição invasora”, que desencadeia um processo de transformação do ordenamento jurídico, o qual
resulta totalmente “impregnado” pelas normas constitucionais. Nas palavras do jurista italiano um
ordenamento jurídico constitucionalizado se caracteriza por uma Constituição extremamente invasora,
intrometida, capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência e o estilo doutrinário, a ação

dos atores políticos, assim como as relações sociais
[14]

.

            Desse modo, apreende-se que a Constituição é onipresente, isto é, os direitos fundamentais
elencados em seu bojo têm força expansiva que irradia em todo sistema jurídico. Por conseguinte, a
Constituição regula suficientemente a legislação, havendo pequenos espaços de atuação para o legislador
tendo em vista que a maior parte já foi elaborada pela Constituição.

            Além disso, verifica-se que a Constituição oferece uma regulamentação embasada em princípios.
Assim, os direitos não apresentam especificidades acerca de possíveis colisões, nem condições de

precedência de um princípio sobre o outro, produzindo uma pluralidade de “mundos” constitucionais
[15]

.

            Diante disso, pode-se afirmar que a Constituição, na compreensão do neoconstitucionalismo, é
aberta, sendo aplicada, na maioria dos casos, mediante ponderação. A ponderação pode ser avaliada como
uma forma de argumentação mediante a qual se constrói uma hierarquia móvel entre os princípios que
entram em colisão, ou seja, se estabelece qual dos princípios deve ser aplicado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

            Desse modo, entende-se que não se faz necessário que o neoconstitucionalismo pressuponha que a
natureza das normas constitucionais seja axiológica, pois há a possibilidade de defender a ponderação e as
demais teses constitucionais sem aceitar essa natureza.
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            Destarte, esta concepção de Constituição implica na existência de um modelo argumentativo de
relações entre a Constituição e a legislação. Desse modo, avalia-se que não há problema jurídico que não
pode ser constitucionalizado, e isso significa que se deve descartar a existência de um mundo político
separado ou imune da influência constitucional.

            Assinala, também, que a diferença entre os Tribunais Constitucionais e o Legislativo refere-se a
uma tese filosófico-política que não se confunde com o positivismo e não se incompatibiliza com o
neoconstitucionalismo.

            Sanchís afirma que, apesar de o neoconstitucionalismo conferir uma maior liberdade ao Poder
Judiciário não está completamente dissociado do Estado Democrático de Direito, pelo contrário, a forma
com que essa teoria concebe a Constituição, ela só poderia estar associada a esse tipo de regime político.
Dessa forma "reclama entre outras coisas uma depurada teoria da argumentação capaz de garantir a

racionalidade e de suscitar o consenso em torno das decisões judiciais” 
[16]

. Para o autor, nesse sentido, a
ponderação, como técnica de aplicação do direito, só pode ser entendida como um método racional.

No entanto, Sanchís não pontua que a ponderação seria capaz de satisfazer tal pretensão, mas a
considera de grande utilidade, pois serviria, na verdade, como uma técnica eficiente para solucionar os
“casos difíceis” em que a subsunção é incapaz de resolver diante da sua objetividade.

            Por fim, Sanchís apresenta bons argumentos em favor do modelo argumentativo de relação com a
Constituição e a legislação. Por uma parte, não existe nenhum espaço no âmbito material isento de um
eventual controle judicial e de que do mesmo modo em que a lei e a Constituição podem comunicar-se,
também uma mesma conduta pode ser vista como exercício do Direito e, ao mesmo tempo, como infração
à lei. Nestes casos, o Tribunal Constitucional deve ter presente o princípio da liberdade política do
legislador.

            Portanto, pode-se concluir que para os positivistas inclusivos, a aceitação dos elementos
neoconstitucionalistas está estritamente ligado ao fundamento de que as normas revestidas  de conteúdo
moral deverão estar sempre positivadas pela autoridade competente, sendo validadas no ordenamento
jurídico.

3 O neoconstitucionalismo pós-positivista

            Por outro lado, constrói-se o neoconstitucionalismo não positivista, ou melhor, pós-positivista,
exemplificado no trabalho de Robert Alexy (e também com algumas diferenças no pensamento de Gustavo
Zagrebelsky) e de Ronald Dworkin. A utilização desta rubrica se justificou na medida em que a
incorporação dos princípios jurídicos e dos valores a eles atrelados implicarem o abandono de uma das
características principais do paradigma do positivismo jurídico – a não-conexão necessária entre direito e
moral.

            Nesta vertente, aposta-se, em especial, no caso de dimensão não reconhecida entres capacidades
cognitivas por parte dos teóricos positivistas e na centralidade dos princípios constitucionais à inteligência
dos sistemas jurídicos contemporâneos avançados. Seguindo esse posicionamento teórico temos também
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autores espanhóis como Alfonso Garcia Figueroa e Santiago Sastre Ariza.

            Na doutrina constitucional brasileira, esta nova constelação teórica, que reconhece ser a estrutura
normativa composta de regras e princípios, foi primeiramente exposta, por Paulo Bonavides, apontando
Ronald Dworkin e Robert Alexy como seus principais protagonistas.

            Observa-se que não se poderia continuar a descrever a situação atual do pensamento jurídico, em
especial em sede constitucional, a partir da linguagem teórica positivista, posto que o reconhecimento da
juridicidade dos princípios mostra-se mais capaz de justificar o fenômeno jurídico proposta por esse
enfoque teórico. Com efeito, como afirma Gustavo Zagrebelsky:

 “segundo a mentalidade do positivismo jurídico, as normas de princípio, ao conter fórmulas vagas,
referências a aspirações  ético-políticas, promessas não realizáveis pelo momento, esconderiam um
vazio jurídico e produziriam uma ‘contaminação das verdadeiras normas jurídicas com afirmações

políticas, proclamações de boas intenções etc.” 
[17]

            Ademais, a doutrina jurídica contemporânea pode afirmar que afinal é difícil encontrar uma
acomodação para os valores e princípios nos esquemas tradicionais mais ou menos herdados do
positivismo. As mais genuínas normas constitucionais carecem com freqüência de determinação fática ou

determinação jurídica, quando não de ambas.
[18]

            Ronald Dworkin defende que na aplicação da Constituição é legítimo e necessário, até mesmo
inevitável, o uso dos valores, cuja concretização pelo Judiciário se revela vital para defesa dos direitos
fundamentais diante dos arbítrios do Estado.

            Por isso, é de bom aviltre expor a relação com as conseqüências jusfilosóficas acarretadas pela
inclusão nos textos constitucionais contemporâneos de vários standards morais, na forma de princípios,
valores e direitos fundamentais. Tais incorporações colocam em debate elementos básicos do positivismo
jurídico. Conforme adverte Santigo Sastre Arizza na seguinte passagem:

 “(...) nas sociedades contemporâneas as advertências feitas por Kelsen, incorporam-se conteúdos
materiais que adotam a forma de direitos, princípios, diretrizes e valores. Essas disposições
constitucionais apresentam um alto grau de indeterminação, destacando, principalmente, o tipo de
vaguidade que oferecem os conceitos essencialmente controversos (como, por exemplo, dignidade,
justiça, liberdade e autonomia), que expressam um conteúdo com forte carga valorativa difícil de

precisar” 
[19]

.

 

            Observa-se que a grade teórica proposta pelo positivismo jurídico, para a interpretação legal,
encontra dificuldades para apreender essa nova realidade do direito constitucional contemporâneo. Isto se
deve ao fato que, em primeiro lugar, lastreia a aplicação do direito na idéia de subsunção – incapaz de dar
conta da especificidade da aplicação dos princípios, em especial nos freqüentes casos de colisão –, em
segundo lugar, por se filiar a uma percepção do fenômeno jurídico reducionista – na medida em que não
desenvolveu um aparato teórico capaz de apreender racionalmente os  elementos políticos e morais que
por mais que se negue estão presentes no sistema jurídico.
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Desse modo, o neoconstitucionalismo incorpora a ponderação definida por Alexy como uma
técnica que permite alcançar um equilíbrio razoável, um ponto que consiga  em concreto promover o grau
máximo de eficácia dos direitos de liberdade liberais e os direitos prestacionais sociais. Esta se torna

indispensável quando um princípio somente pode ser realizado se outro princípio for mitigado
[20]

.

               Robert Alexy define os princípios como “mandatos de otimização” 
[21]

, ou seja, são normas
jurídicas que estabelecem dentro do ordenamento jurídico que algo seja concretizado, dentro do possível.
Distingue-se das regras, por estas serem bem determinadas e se estabelecerem dentro do âmbito fático e
juridicamente possível, isto é, ou são cumpridas ou não, aqui não se faz juízos de valoração,
estabelecendo-se graus de densidade como nos princípios.

            Importa observar que essas transformações operadas no panorama constitucional das últimas
décadas implicaram consequências no plano da autocompreensão dos estudiosos do direito, em especial,
daqueles ligados ao campo da teoria do direito, há décadas envolvidos no acirrado debate jusnaturalismo
versus positivismo. Não foi gratuita a utilização da rubrica pós-positivista: fez-se necessário marcar a
diferença em face da compreensão até então hegemônica.

            Dessa forma, conclui-se que a teoria do direito neoconstitucionalista pós-positivista apresenta
maior respaldo teórico que o positivismo para explicar o funcionamento dos sistemas jurídicos
contemporâneos. No entanto, ressalte-se que, ao aceitar a tese de conexão apenas contingente entre Direito
e moral, Paulo Comanducci, Susana Pozzolo, Riccardo Guastini, Luis Prieto Sanchís não concordam em
afirmar total incompatibilidade com o positivismo metodológico e afirmam que a teoria do Direito
neoconstitucionalista seria o positivismo jurídico da atualidade.

            Diante de tantos debates acerca do neoconstitucionalismo, apesar de ser um pouco nebuloso o tema,
pode-se aferir que por mais críticas que se construam este novo paradigma constitucional é realidade nas
sociedades contemporâneas e, por mais que não se aceite as Constituições atuais albergam em seu bojo
valores que quando analisados com prudência e precaução são relevantes para aplicação e interpretação
das normas constitucionais.

            Portanto, deve-se atentar para que os elementos do neoconstitucionalismo não sejam utilizados de
forma incerta e antidemocrática. No momento de aplicação dos princípios deve-se estar atento para o
desenvolvimento de praxes interpretativas e argumentações racionais, a fim de que se consiga manter a
ordem jurídica estável e previsível, e também saiba delimitar as funções exatas de cada Poder dentro do
Estado Democrático de Direito, para que se mantenha a vontade popular e não se construa um “governo
de juízes”, pois afinal a Constituição é fruto de uma decisão democrática.

CONCLUSÃO

Observa-se que este cenário de diversos posicionamentos acerca do neoconstitucionalismo,
potencializa o debate acerca do equilíbrio entre supremacia constitucional, interpretação judicial da
Constituição e processo político majoritário. Como bem lembra Oscar Vilhena Vieira, o debate constrói-se
a partir da seguinte afirmação: “se tudo é matéria constitucional, o campo de liberdade dado ao corpo
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político é muito pequeno” [22]
. Neste ponto aparece a grande questão: quanto maior a amplitude e a

intensidade da dimensão objetiva dos direitos fundamentais concebidos como princípios com forte
conteúdo axiológico, menor será o espaço de livre conformação do legislador democrático, assim como da
sociedade civil, para o exercício de suas atribuições institucionais. Desta forma, “qualquer movimento
mais brusco gera um incidente de inconstitucionalidade e, conseqüentemente, a judicialização de uma

contenda política
[23]

”.

            Assim, o texto constitucional não deve ser compreendido como o responsável por uma única
resposta para todas as questões e controvérsias políticas, econômicas e morais. Desse modo “tenta fazer da

Constituição o melhor que ela pode ser
[24]

”, interpretando-a, sempre que possível. Esta visão
excessivamente axiológica concebe o resultado do jogo político como algo fortemente pré-definido pelo
Direito, aproximando a Constituição de um modelo puramente material, segundo o qual, em última análise,

“para tudo existe a previsão de um mandado ou uma proibição
[25]

”.

            Neste ínterim, o neoconstitucionalismo precisa buscar um ponto de equilíbrio, dentre os seus
elementos, não devendo se esquecer das estruturas tradicionais, como na interpretação constitucional, em
que nem tudo pode ser justificado por princípios, e solucionado através de ponderação, os outros métodos
tradicionais também tem a sua importância, há questões que devem ser aplicadas as regras e utilizar o
método da subsunção.

            Além do que, a supremacia da Constituição não pode menosprezar a atividade do legislador
ordinário que tem a fundamental importância de adequar às normas jurídicas e os anseios sociais, visto
que encontramos em uma ordem democrática, em que o debate político é fundamental para o
desenvolvimento da sociedade e consolidação do Estado Democrático de Direito.

            E, ainda, apesar do reconhecimento da importância do papel do Poder Judiciário para promoção e
proteção dos direitos fundamentais, a sua atuação deve primar por decisões racionais que não interfiram na
estrutura democrática, interferindo demasiadamente na atuação dos outros poderes, pois se deve lembrar
que o Judiciário trabalha com a micro-justiça enquanto os outros Poderes trabalham com a macro-justiça,
ou seja, as decisões judiciais, em sua maioria, destinam-se para as partes, o que não ocorre nas outras
esferas do Poder, que tomam decisões em relação a toda a sociedade.

            Desse modo, defendo um neoconstitucionalismo equilibrado, sem pretensões expansionistas, ou
seja, compreendendo o seu espaço dentro do ordenamento, estabelecendo limites para a sua influência seja
no campo do direito, da política, ou até social, ou seja, ao se estabelecer reconhecimento da força
normativa da Constituição; valorização princípios jurídicos e da sua importância no processo de aplicação
do Direito; rejeição ao formalismo; constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e valores
constitucionais, nova hermenêutica constitucional; e ainda, um significativo deslocamento de atribuições
da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário, o que faz surgir outro fenômeno o da
judicialização da política e das relações sociais, deve-se observar como esses elementos vão interferir no
sistema jurídico, pois todas essas inovações do neoconstitucionalismo são essenciais para descrever a
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situação atual do direito contemporâneo, mas não deve se esquecer de peças fundamentais para um bom
funcionamento do Estado, como a segurança jurídica;  as regras do jogo democrático e o respeito a
independência dos Poderes Executivo, Legislativo, Executivo.

             Portanto, o neoconstitucionalismo deve adequar-se aos valores democráticos e, assim, respeitar os
outros atores sociais, privilegiar os debates em outras instâncias do poder, e observar que a Constituição,
deve ser realmente vista como norma jurídica, mas que não é suficiente para dirimir todas as questões que
surgem na sociedade, ainda mais, nas sociedades atuais extremamente complexas e plurais.
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O DEFENSIVISMO SOCIAL NO DEBATE PENAL BRASILEIRO NOS ANOS 1930

LA DIFESA SOCIALE NEL DIBATTITO PENALE BRASILIANO NEGLI ANNI 1930

Camila Cardoso De Mello Prando

RESUMO
O trabalho é resultado parcial da pesquisa de doutorado, na qual se problematiza a constituição
do controle penal durante as reformas da justiça penal na década de 1930. A parte da
investigação apresentada nesta comunicação tem como objetivo avaliar se a construção da
cultura jurídico-penal entre 1933 e 1936 fundamentava-se em um léxico liberal de garantias, ou
se tratava primordialmente de um discurso antiliberal de defesa da sociedade na repressão da
criminalidade. A pesquisa possui como fonte primária principal as publicações da Revista de
Direito Penal (1933-1942), única revista especializada da época, na qual se reuniam os trabalhos
dos principais juristas que participaram das reformas penais. Provisoriamente, a interpretação
das fontes sugere a compreensão de duas características da sistematização do saber jurídico-
penal: a adesão ao modelo de defesa social como fundamento do projeto de modernização do
controle penal; a adoção do critério da periculosidade para fundamentar práticas judiciais e
policiais previamente existentes, fundadas na perspectiva da defesa social. 

PALAVRAS-CHAVES: cultura jurídico-penal; defesa social; periculosidade.

RIASSUNTO
La ricerca è risultato parziale della investigazione sviluppata nella tesi di dottorato, nella quale si
fa la la domanda sulla costituzione del controlo penale durante le riforme della giustizia penale
degli anni 1930. La parte della ricerca presentata in questa comunicazione pretende valutare se
la cultura giuridico-penale tra gli anni 1933-1936 aveva il fondamento nelle garanzie liberale
oppure nel discorso antiliberale della difesa della società contro la criminalità. La ricerca impiega
come fonte primaria d´interpretazione la Rivista di Diritto Penale (1933-1942), la sola rivista
specializzata di questo periodo, nella quale si riunivano i lavori dei principali giuristi che
partecipavano delle riforme penale. L´interpretazione delle fonte sugeriscono due caratteristiche
della sistematizzazione del sapere giuridico-penale: l´adesione al modello di difesa sociale come
fondamento del progetto di modernizazzione del controlo penale; l´impiego del criterio di
periculosità fondato nella difesa sociale per fondamentare le pratiche giudiziarie e poliziesche,
che esistevano prima degli anni 1930. 

PAROLE CHIAVE: cultura giuridico-penale; difesa sociale; pericolosità.

 
 

INTRODUÇÃO
 
As leituras historiográficas do modelo político de direito penal adotado e sistematizado a partir da

reforma de 1930 no Brasil, representada primordialmente pela promulgação do Código Penal de 1940,
costumam se referir à montagem de um modelo liberal de direito penal, dotado de garantias e construído
sob princípios fundados na defesa dos direitos individuais.

O artigo pretende abordar esse período tendo como objeto de análise a cultura jurídico-penal
contida nas publicações da Revista de Direito Penal fundada pela Sociedade Brasileira de Criminologia. O
objetivo é indagar se é possível sustentar a tese da construção de um direito penal liberal, pouco
contaminado com os fundamentos antiliberais da defesa social.
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O texto corresponde à parte de pesquisa de doutorado e apresentará as hipóteses provisórias
correspondentes à análise das publicações compreendidas entre 1933-1936, ano que culmina com a
promoção da I Conferência de Criminologia no Brasil, onde se discute a proposta de Código Penal de Sá-
Pereira, revisado por Evaristo de Moraes e Bulhões Pedreira.

Uma parcela dos juristas contemporâneos reproduz o discurso dos penalistas da época, que
declaravam estar diante de um modelo de direito penal liberal livre dos fundamentos antiliberais dos
direitos penais autoritários.  Entretanto, o texto pretende demonstrar que essa é uma leitura equivocada das
fontes. A auto-imagem liberal produzida pelos penalistas da época deve ser percebida através de suas
contraditoriedades e lacunas, do jogo de forças políticas e do contexto da produção de reformas penais
sugeridas naquele período.

Propomos, então, uma análise do debate penal produzido na Revista de Direito Penal a fim de
buscarmos os fundamentos das propostas de reformas penais e verificarmos se podemos encontrar um
léxico de garantias e liberdades ou se há a preponderância de fundamentos de defesa social associados à
maior eficácia e à modernização do controle penal.

 
1.         As reformas penais e a cultura jurídico-penal
 
Na década de 1930, o Brasil iniciou importante transformação no modelo político e jurídico

estatal, a partir da iniciativa de implementar um projeto de modernização e racionalização do Estado
brasileiro.

Essa transformação, de modo geral, atingiu diversas esferas de poder, desde a burocratização das
esferas administrativas, passando pela expansão da regulação jurídica de alguns setores, como a economia
e as relações de trabalho, e pelo aumento da esfera de competência do poder executivo em relação aos
demais poderes.

O Estado tomou para si o papel de organizador da modernização brasileira. Tal modernização
operou-se através da formação burocrática estatal, vinculada a um pensamento de fortalecimento das
instituições. Para isso, muito se estimulou a formação de um corpo técnico-burocrático e de órgãos de
execução de políticas estatais, tais como ministérios, conselhos e comissões, e outras instituições.

Em relação às instituições do sistema de justiça penal o impacto das transformações também se
fizeram perceber. Segundo Lenharo, os organismos administrativos, educacionais, sanitários e correcionais

foram investidos por uma particular economia do controle social, em atenção ao termo foucaultiano.[1]

As instituições penais foram reorganizadas em torno de especializações acerca do criminoso.
Propostas de reformas e de fundação de novos institutos capazes de tratar da nova “realidade

brasileira”[2] emergiam em debates promovidos por intelectuais que possuíam importante trânsito na
formulação de políticas de Estado. Essa duplicidade de funções, políticas e intelectuais, marcada pela
reorganização da atuação estatal, oferecia um movimento especial à circulação das teses acadêmicas e das

propostas políticas efetivadas.[3]

Dentre as inovações consideradas modernizadoras do sistema de justiça penal, tem-se, por
exemplo, a criação do Instituto de Identificação, em 1931, cuja função seria
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abrigar, em um só órgão subordinado à polícia da capital, informações, especialistas, instrumentos e
técnicas que seriam empregados na produção de um conhecimento mais amplo sobre os ´brasileiros
´. A identificação se elevaria a um lugar antes reservado à instrução criminal. Deixaria de restringir-

se às questões médico-legais, tornando-se um órgão de pesquisas médico-científicas.[4]
 

Outras instituições também foram criadas: o Conselho Penitenciário, ainda em 1924[5], no Distrito
Federal, o Serviço de Biotipologia Criminal formado por parte de importantes acadêmicos da época, o
Instituto de Antropologia Criminal, presidido por Leonídio Ribeiro.

Também se discutiu, já em 1930, a construção de Anexos Penitenciários e a formação de
Institutos de Antropologia Penitenciária. Na maioria, tratavam-se de instituições que comporiam a
organização do sistema de justiça penal com vistas a conhecer, classificar, esquadrinhar a figura do
criminoso.

No campo jurídico, as propostas de reformas, discussões acadêmicas e mudanças normativas
também estavam em curso, em nome da modernização necessária pela qual o País passava.

Em texto escrito com a finalidade de divulgar e enaltecer a construção do Estado Novo a partir da
figura política de Getúlio Vargas, afirma-se a respeito da necessidade de reforma jurídica:

Salienta [Getúlio Vargas] de início a oportunidade do momento para a execução de ´uma vasta
reforma na ordem jurídica e, portanto, social´, trabalhada por um selecionado conselho de
jurisconsultos, sociólogos e pensadores, (...). Mas adverte logo em seguida que ´para legislar com
segurança e previsão, em período de tão profundas e radicais transformações, é indispensável
investigar e compreender as modificações sociais do mundo moderno’. E acrescenta: ‘No domínio
jurídico as condições de existência em sociedade, os fatores predominantes em certo período
histórico, vão fazendo surgir novos institutos, criando direitos e obrigações que a ciência do
legislador incumbe dar forma e sanções legais.[6]

 
Estavam em curso intensas discussões sobre a reforma do Código Penal, desde a primeira

proposta apresentada por Sá-Pereira, em 1927. A proposição inicial do jurista durante o governo de Artur
Bernardes é reavaliada durante o governo de Getúlio Vargas, com alterações produzidas por Evaristo de
Morais e Bulhões Pereira. Tal debate produziu a I Conferência Brasileira de Criminologia,  em 1936.

Durante esse período de propostas de reformas penais, a perspectiva jurídico-penal passava por
transformações teóricas. De um lado, a Criminologia se autonomizava como disciplina em relação ao

ensino do Direito Penal e da Medicina Legal, e por outro o tecnicismo jurídico[7] ganhava novos adeptos
na busca pela construção de uma dogmática penal livre de conceitos e métodos não jurídicos.

Tais debates relativos ao campo da cultura jurídico-penal circulavam entre os juristas em espaços
dos mais diversos, como os Cursos de Extensão, as produções monográficas, a publicação de artigos e os
Congressos.

Em 1932 teve início o primeiro Curso de Criminologia de Extensão Universitária, promovido pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro, organizado por Afrânio Peixoto.[8] Em 1931, foi fundada a
Sociedade Brasileira de Criminologia, pelo criminalista Roberto Lyra, pelo juiz Mangarino Torres e pelo
médico Heitor Carrilho. O órgão oficial de divulgação das idéias dos principais médicos e juristas da
época foi a Revista de Direito Penal, que perdurou até a década de 1940.  Essa foi a única Revista
especializada de Direito Penal surgida até os anos de 1930.

 
2.         A auto-imagem liberal na cultura jurídico-penal
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Alguns autores se dedicaram a compreender a construção jurídico-penal do Brasil durante a

década de 1930. Essa escolha associou-se, normalmente, ao entendimento de que nesse momento o
sistema de justiça penal passava por um processo relevante de modernização, às voltas com um projeto

que envolvia alguns dos intelectuais da época.[9]

Parte das investigações tratou do caráter liberal da cultura jurídico-penal desse período, que
estaria pautada na defesa das liberdades e dos direitos individuais, refutando, desse modo, a perspectiva da

defesa social, especialmente vinculada à propaganda do pensamento da Criminologia Positiva italiana[10].
Nesse sentido, Zaffaroni e Batista afirmam:

Precisamente pela influência metodológica do tecnicismo jurídico, a criminologia positivista - a
única existente na ocasião – “caíra em desgraça na órbita jurídica, homiziando-se nas Faculdades de
Medicina, nos laboratórios, nos manicômios, nas penitenciárias.” [PIMENTEL, Manoel Pedro.
Breves notas para a história da Criminologia no Brasil, em Ciência Penal, Rio, 1979, ed. Forense,
Ano V, n.2, p.42]. Refutações cabais da antropologia criminal eram freqüentes. Barreto Campelo se
insurge, em 1943, contra a preconceituosa interpretação lombrosiana acerca das tatuagens dos
presos [AGUIAR SERRA, Carlos Henrique. História das idéias jurídico-penais no Brasil: 1937 a
1964. Niterói, 1997, tese doutoral, mimeo, UFF, p.150]; Hungria, o mais influente dos redatores do
CP 1940, dizia causticamente que em termos de etiologia do crime “continuamos tão profundamente
ignorantes quanto éramos antes do Lombroso” [HUNGRIA, Nelson. Novas questões, p. 56].[11]

 
A partir desse contexto, os autores sustentam que o Código Penal de 1940 apresentou um grande

eixo programático de criminalização de um Estado Previdenciário, relativa aos crimes contra a economia
popular. Mas fugiu às influências excessivas da Criminologia Positiva e lançou bases estruturantes para a
ordem jurídico-penal liberal, ao sobreviver a cinco Constituições ao longo de sua história.

Outros juristas contemporâneos corroboram a tese dos autores acima. Dal Ri Junior, ao estudar as
características do Código Penal de 1940, ressalta a pouca influência de vertentes autoritárias em sua
constituição normativa. Para validar essa hipótese, o autor se baseia em análise de Magalhães Noronha,
bem como no discurso de Francisco Campos, em que ambos ressaltam o ecletismo do Código de 1940,
que não se filiou exclusivamente à vertente autoritária de Ferri e da Escola Positiva. Segundo Dal Ri
Junior, essa influência limitada da Escola Positiva e seus pressupostos autoritários deve-se às convicções

de um dos juristas responsáveis pela elaboração do Código à época, Nelson Hungria.[12]

Também os juristas Guiringhelli de Azevedo e Pinto de Azevedo afirmam
O Código Penal de 1940 assinala o rompimento da aliança direito penal-medicina, por influência do
tecnicismo jurídico que presidiu á feitura do Código Penal italiano (Código Rocco), desse modo
afastando a  criminologia positivista, afinal confinada aos manicômios (medidas de segurança) e
penitenciárias.[13]

 
Tais autores sustentam que o direito penal construído nesse período refuta o modelo de uma

justiça penal de defesa social, de característica eminentemente interventora e avessa ao discurso das
garantias individuais no plano punitivo. Entendem que esse movimento é acompanhado pelo surgimento do

tecnicismo jurídico, que teria sufocado os aspectos autoritários do pensamento da Escola Positiva.[14]

Esses juristas contemporâneos fazem coro ao pensamento de um jurista da época, aclamado pelos
contemporâneos como referência liberal do penalismo brasileiro, Nelson Hungria. O autor afirmava
claramente que a nova legislação penal de 1940 havia “mandado para o limbo as denominadas ciências

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1915

file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn9
file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn10
file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn11
file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn12
file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn13
file:///Users/adrianodebortoli/Desktop/defensivismo_social_conpedi.htm#_ftn14


criminológicas.”[15]

Essas leituras padecem, entretanto, de uma compreensão equivocada das fontes, pois tratam de
reproduzir a auto-imagem propagada pelos juristas da época, os responsáveis pela construção normativa do
direito penal. Ao referirem-se às declarações realizadas por Nelson Hungria e Francisco Campos em
defesa do caráter liberal do Código Penal de 1940, não contextualizam seus discursos e as relações de
força que estavam em jogo naquele período. Apenas perpetuam a reprodução da auto-imagem liberal do

direito penal.[16]

A perspectiva de uma auto-imagem de um direito penal liberal era praticamente unânime, desde a
década de 1930. Ela se fundava em argumentos que distinguiam o direito penal brasileiro em relação à
legislação penal russa e alemã. Eram discursos que delimitavam a distância entre o direito penal brasileiro
e os modelos totalitários de direito penal, criticados por reduzirem o direito a um instrumento do Estado na

realização de políticas e ignorarem o princípio da legalidade e da irretroatividade.[17]

Tal diferenciação com o direito penal russo e alemão, naquele contexto de debate das reformas
penais, apresentava-se antes como um recurso retórico de distinção política do Estado brasileiro. Em
concreto, ela não afastava os fundamentos antiliberais de defesa social do direito penal, apenas o distinguia
de direito penal reduzido a mero instrumento das políticas dos Estados totalitários. Não ser a legislação
penal brasileira semelhante ao Código Russo e Alemão não explicava, por si, sua feição liberal.

Na Sessão de Instalação da I Conferência Brasileira de Criminologia em 1936, Magarinos Torres
realizou o discurso inaugural, acentuando o repúdio aos Códigos Penais Russo e Alemão, por adotarem a
pena de morte, ampliarem excessivamente o arbítrio judicial, e admitirem a retroatividade da lei penal. Em
defesa da restrição do arbítrio judicial alegou que essa é condição necessária para a garantia dos direitos
individuais. De modo que dispôs o início dos trabalhos de avaliação do ante-projeto de Código Penal a

evitar os chamados excessos dos Códigos Penais referidos.[18]

Entretanto, o que aparentemente parece ser a determinação do léxico das garantias como
instrumento norteador dos debates promovidos na Conferência, se desconstrói com o discurso proferido
em seguida, por Evaristo de Moraes, orador oficial do evento, e membro da Comissão Revisora do Ante-
projeto.

Afirma:
Verificareis, porém, que, tanto quanto possível, mantivemos uma systematica rigorosa, inspirando-
nos no principio básico da defesa social, por meio das repressão das actividades criminosas e da
prevenção dos actos nocivos á existencia collectiva.[19]
 

Para compreender o contexto de construção do direito penal da década de 1930 não basta aceitar
as declarações auto-referentes dos penalistas da época. É preciso investigar de que forma tais declarações
estão inseridas num debate mais amplo em torno às propostas de reformas penais, tal como se pode
observar tomando como objeto as publicações promovidas pela Revista de Direito Penal.

 
3. A proposta de modernização da cultura jurídico-penal
 
 
A Revista de Direito Penal, enquanto objeto de uma história cultural, pode nos oferecer algumas
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pistas a respeito das movimentações em torno das idéias penais e das propostas de reformas. Ela surgiu em
1933 e propunha-se a produzir publicações mensais de fascículos que deveriam conter artigos de doutrina,
jurisprudência, transcrições de conferências e resenhas bibliográficas. Era formada por um Conselho
Técnico e por Colaboradores efetivos de formações e atuações diversas: médicos, psiquiatras, autoridades
policiais, mas especialmente juristas, que se ocupavam profissionalmente da advocacia, da docência e
também de funções públicas, como era o caso de juízes, promotores, membros dos Conselhos
Penitenciários, além daqueles que participavam também de Comissões legislativas, como a Comissão da
Reforma da Justiça e a Comissão Revisora do Projeto de Código Penal de 1927, de Sá-Pereira.

Os membros que participaram da fundação da Revista possuíam relevância no cenário
institucional da Justiça Penal no Brasil. Roberto Lyra era um personagem que transitava por diversos
grupos e ocupava em cada um deles funções de destaque. Promotor Público na Capital Federal, professor
da Faculdade Nacional de Direito, membro do Conselho Penitenciário da Capital Federal, e
posteriormente, participante da Comissão de Reforma do Código Penal de Alcântara Machado, que deu
origem ao Código Penal de 1940. 

Heitor Carrilho, médico psiquiatra, teve papel preponderante na reforma da Justiça Penal, exerceu
a atividade de docente nas Universidades de Faculdade Nacional de Medicina e na Faculdade Fluminense
de Medicina, foi diretor do Manicômio Judiciário da Capital de 1921, quando da sua criação, até 1954,
dirigiu a “Archivos do Manicômico Judiciário”, foi membro do Conselho Penitenciário da Capital,
participou dos debates legislativos e políticos no que tocava a participação dos médicos na proposição da
nova justiça penal.

Narcelio de Queiroz e Mario Bulhões Pedreira, penalistas, advogados, ocupariam, posteriormente
a Comissão Revisora do projeto de Código Penal de Alcântara Machado e Vicente Piragibe,
respectivamente.

Através da composição inicial de seus membros e do momento histórico no qual ela se anunciou,
a Revista surgiu vinculada, mais do que ao desenvolvimento de um debate epistêmico acerca da
Criminologia e do Direito Penal, a uma preocupação que aparecerá nos demais volumes, em artigos e
textos escolhidos, em participar e influenciar o debate da reforma da justiça penal, seja sob o aspecto
legislativo de produção de um novo Código Penal, seja na reformulação de instituições da execução da
pena, do tribunal do Júri e dos manicômios judiciários.

Disposta a se apresentar como “um empreendimento nacional e nacionalista”, a evolução da
Revista apresenta um engajamento na modernização do país. Apesar de manter uma postura crítica em
relação a algumas medidas do Governo Provisório[20], por questões de condições políticas ou por real
adesão ao projeto, o editorial da Revista manifestava-se confiante no projeto de reformas do país proposto
pelo novo governo, visto como um progresso diante da política regionalista anterior.

A Revista, sob esse aspecto, representava e difundia o discurso político instituído a partir de 1930,
com o Governo Provisório de Getúlio Vargas. A Nação, representativa de uma idéia de unidade, associada
à modernização, enquanto reforma das instituições estatais de acordo com a realidade nacional, era o ponto
de encontro entre a política de governo e a proposta editorial da Revista.[21]

Mas a que modernização se referia o projeto de reforma penal posto em discussão pelos membros
da Revista de Direito Penal? A modernização não se fundava na promoção de uma cultura jurídica
disposta a construir um léxico de garantias e direitos individuais na delimitação do poder de punitivo.
Antes, ela se tratava primordialmente de uma reforma penal capaz realizar com maior eficácia a finalidade
repressora e a defesa da sociedade contra os delinqüentes.
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Exemplificadamente é possível citar dois importantes debates que foram promovidos durante esse
período: a punição dos crimes passionais e a implementação da pena de morte.

 
3.1. Os crimes passionais
 
O debate relativo aos crimes passionais foi promovido pela Revista através de uma sessão

denominada “O amor no banco dos réus”. O objeto da sessão era a discussão a respeito das absolvições
dos criminosos passionais pelo Tribunal do Júri. Era uma questão controvertida visto que essas absolvições
não se pautavam em uma previsão legal específica. Era, antes, uma livre interpretação do júri nos casos de
homicídio justificados por motivo de ciúmes, amor ou paixão.

Roberto Lyra, fundador da Sociedade Brasileira de Criminologia e da Revista de Direito Penal era
um dos principais entusiastas na refutação do posicionamento do Tribunal do Júri. Sustentava seu
posicionamento alegando, em primeiro lugar, não existir a previsão legal de uma dirimente capaz de
absolver os casos dos crimes passionais. O recurso ao reconhecimento da lei como fonte das decisões
judiciais e, conseqüentemente, ao afastamento da livre criação doutrinária e judiciária pode ser, nesse
sentido, uma proposta liberal de contenção do poder punitivo. Entretanto, Roberto Lyra vale-se desse
argumento de modo secundário, a fim de reforçar sua principal idéia no que toca aos crimes passionais:
o combate “à tolerância na justiça para com os passionais verdadeiros ou falsos”.[22] O que estava em
jogo no debate não era propriamente as amarrações necessárias para a delimitação do poder de punir
através do direito penal. Antes, tratava-se de discutir a eficácia do sistema de justiça penal no combate aos
crimes.

De outro lado, o argumento em defesa da absolvição dos criminosos passionais pelo Tribunal do
Júri tinha como um de seus representantes Magarino Torres, juiz de direito e presidente da Sociedade
Brasileira de Criminologia. Sua tese principal era a liberdade do Tribunal do Júri para reconhecimento de
uma dirimente não legal em caso de crimes passionais, com fundamento na temibilidade do acusado.

Ele afirma:
E não são portanto os jurados tão estranháveis quando em vista do chaos scientifico e jurídico
acerca da perturbação dos sentidos, a reconhecem ou negam, a despeito dos laudos e dos accórdãos,
conforme haja ou não conveniência social na punição, segundo
a temibilidade ou perversidade revelada; em summa, utilizando a dirimente (até agora não
definida, quer por médicos, quer por juristas) – como simples ´instrumento de política criminal
´.[23] (grifo nosso)

 
Assim, abre a decisão do Júri à aplicação dos critérios de periculosidade e temibilidade enquanto

critérios de política criminal, capazes de substituir a previsão legal relativa à imputabilidade do réu.
Através da sustentação da avaliação livre da periculosidade e da possibilidade do julgamento contra
legem, a argumentação de Torres tampouco dispõe-se a oferecer uma fórmula de contenção do poder
punitivo e de garantias de direitos. Antes, ocupa-se em reproduzir a fórmula da defesa da sociedade no
combate aos delinqüentes considerados perigosos.

O debate relativo às absolvições dos crimes passionais não se pautava em um léxico de garantias
e direitos individuais, mas antes associava a modernização do sistema de justiça penal a sua maior eficácia

no controle da criminalidade.[24]

 
3.2 A pena de morte
 
O debate associado à pena de morte tampouco oferecia outra perspectiva na modernização da
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justiça penal. As manifestações publicadas na Revista eram majoritariamente contrárias à adoção da pena
de morte no Brasil. Essas posturas poderiam ser facilmente identificadas com uma perspectiva liberal do
direito penal, vinculadas à contenção do poder de punir, através da rejeição de penas consideradas graves
ou cruéis.

Todavia, o tom dos debates centrava-se em argumentos como os que se seguem:
Os que pleiteam a pena de morte, e constituem em nosso paiz reduzido grupo, podem ser
distribuídos em duas classes distintas pelo objeto que colimam. Uns são elementos puramente
teóricos, remanescentes da velha penalistica fundada na vindita social e na intimidação; são os que
sinceramente acreditam em que a adoção da pena de morte poderá impedir o desenvolvimento da
criminalidade em grande estilo, que já nos vai oferecendo paginas espantosas de audácia, de
crueldade e de loucura.
(...)
Diante da criminologia atual, servida da biologia e pela psiquiatria, é indefensável a pena de morte.
(...)
Diremos que o pensamento dominante é o de deixar a pena atuar no duplo sentido da regeneração e
da defeza social, sofra ele embora aquelas restrições de que ela não se pode despojar sem deixar de
ser pena, e não o de eliminar o culpado, do qual sempre se espera o reerguimento moral.[25] (grifo
nosso)

 
O principal argumento que fundava a rejeição da aplicação da pena de morte aos crimes

comuns[26] baseava-se na avaliação da ineficácia da pena de morte como meio de redução ou combate da
criminalidade. Não eram os princípios humanizadores do direito penal liberal que preponderavam no
debate da cultura jurídico-penal relativo à aplicação da pena de morte, mas os critérios de defesa da
sociedade e de eficácia da repressão criminal.

 
4. A periculosidade como critério jurídico de defesa social
 
À época se compreendida que um dos recursos para a realização de uma reforma penal que

apresentasse maior eficácia na atividade repressora era a conversão do delinqüente ao centro do sistema de
justiça penal, como forma de melhor controlá-lo e reprimi-lo. Essa conversão, juridicamente, se exprimia
através da fórmula da periculosidade como critério de orientação do funcionamento das diversas instâncias
repressoras do sistema punitivo.

Nos textos de Enrico Ferri, representante da Escola Positiva, a periculosidade, como fundamento
de medidas de intervenção (durante investigação policial, o processo judicial ou a execução da pena)
privilegia o discurso que funda um direito da sociedade em detrimento ao direito do indivíduo. Seu

fundamento último é a persecução da eficácia[27] no funcionamento do sistema penal emdefesa da

sociedade.[28] 
Na abertura da I Conferência Brasileira de Criminologia, em 1936, Evaristo de Moraes, membro

da comissão revisora do anteprojeto do Código Penal de Sá-Pereira, afirma:
Se é certo que não nos adiantamos até o extremo de estabelecer sancções para o estado perigoso
antes do commetimento, pelo individuo, de qualquer delicto, também é indubitável que, no instituir
de varias sancções, foi tomada em consideração a periculosidade revelada pelos delictos.
Alludo a esse assumpto, porque percebo que vae ser um dos motivos de debate na Conferencia e
porque o nosso proceder, a tal respeito, patenteia a situação de prudência em que nos collocamos,
no meio das pretenções mais vanguardeiras de Política Criminal.[29]
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De fato, um dos temas a serem debatidos durante a Conferência foi a importância da
periculosidade como critério de estruturação do Código. Evaristo de Moraes já anuncia o jogo de forças
que se estabelecerá em torno das questões surgidas a partir desse tema: o conflito ocorrerá em virtude do
debate entre os que defenderão posição mais extremada da adoção do critério da periculosidade, a ser
aplicada inclusive nos casos de não realização de crime, e os que defenderão uma aplicação
mais ponderada. Confirma-se, portanto, a aceitação pacífica do critério da periculosidade, temperado

apenas com a avaliação de sua amplitude na estruturação do Código.[30]

No debate penal produzido pela Revista de Direito Penal até 1936, ano em que se realizou a
Conferência, a periculosidade aparece como um critério pouco conflituoso. Autores com alinhamentos
teóricos distintos apresentavam algum ponto de divergência na extensão que poderia se ocupar a
periculosidade como critério jurídico capaz de orientar o funcionamento da justiça penal. Mas nenhum

deles apresentou uma oposição à utilização da periculosidade.[31]

Nelson Hungria, um dos autores que mais se indispunha com as idéias promovidas pela Escola
Positiva italiana não demonstrava, nos textos produzidos nesse período, contrariedade absoluta ao critério
da periculosidade como ponto de articulação do funcionamento da justiça penal.

Ao contrário, em texto publicado em 1933, aderiu inclusive a uma proposta penal manifestamente
antiliberal, ao propor a aplicação de medidas de segurança a indivíduos que, mesmo não tendo cometido
ato que se configurasse como crime, demonstrassem algum índice de periculosidade.

Ao influxo das directrizes da Escola Positiva Penal, tem-se sugerido que, nos casos de delicto
putativo por erro de facto, deve ser o agente submettido, não a uma pena, mas a medidas de
segurança,dada a periculosidade de que a sua acção é índice, embora penalmente indifferente. É um
critério acceitavel, que já foi, aliás, adoptado no Código de Mussolini, e não seria desaconselhável a
sua acolhida pela nossa futura lei penal, em alínea ao artigo acima proposto. Aqui deixamos a
suggestão.[32] (grifo nosso)

 
Durante a I Conferência de Criminologia, em 1936, tampouco Hungria se opôs à utilização da

classificação dos delinqüentes como critério orientador do direito penal. Na votação da emenda “é
desnecessária e inconveniente, no Projecto, a classificação dos criminosos”, proposta por Vicente Piragibe,
Nelson Hungria foi um dos juristas que votou contra a eliminação da classificação dos delinqüentes no
anteprojeto. Posição que contribuía para a constituição de uma ordem jurídico-penal centrada na figura do
criminoso e na noção de periculosidade.

 
4.1 A periculosidade como fundamento dos inquéritos policiais
 
Por outro lado, o esforço em sistematizar a periculosidade como categoria jurídico-penal durante a

década de 1930 não criou a sua operatividade nem tampouco fundou sua existência jurídica. A elaboração
desse saber, antes, ofereceu um novo grau de legitimidade e regulação a práticas pré-existentes, e
sistematizou as legislações relativas à execução da pena (sursis e livramento condicional) que já faziam

uso dela. [33]

As publicações da Revista permitem observar o uso da categoria da periculosidade como critério
orientador das investigações policiais. A Revista, disposta em discutir toda a Justiça Penal, além da sessão
aberta à jurisprudência, também preservou uma sessão denominada “Crônica Policial”, na qual, um
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delegado contribuía com a notícia de alguma investigação. No mais das vezes, constata-se a utilização do
léxico da periculosidade e da avaliação moral do investigado em detrimento de uma perspectiva da
investigação a partir de critérios de direitos do indivíduo submetido ao inquérito.

As notícias dos inquéritos encaminhados ao Ministério Público oferecem exemplos da
habitualidade e familiaridade da instituição policial com o uso da periculosidade como fundamento
punitivo.

Tornaghi, delegado do 1 Districto Policial da Capital da República, relata um caso por ele
investigado e conclui:

Perverso ou doente, porém, o que não resta dúvida é que Leopoldino constitue um perigo social, e a
sua segregação do seio da sociedade, para o cárcere ou para o manicômio, se impõe como medida
acauteladora dos interesses da collectividade.[34]

 
Em outro relatório, a descrição é a seguinte:
 

Seu autor, homem de maus instintos, com péssimos antecedentes, por todo conhecido, nos logares
que freqüenta, como elemento pernicioso e inadaptavel ao meio social, registra em sua vida
pregressa muitos outros crimes de natureza diversas, a mór parte deles sem o merecido castigo.[35]

 
 
Os textos publicados por autoridades policiais apresentavam uma grande intimidade com o uso

(talvez retórico) de categorias como periculosidade e temibilidade. Categorias que serão reconstruídas
durante os anos 1930 em virtude da mobilização de um campo de saber da polícia, destinado a formação
de uma polícia técnica. E assim, esses termos serão incorporados à circulação do saber a partir das práticas

de poder já existentes.[36]

Leonídio Ribeiro, médico, diretor do Instituto de Identificação, foi um dos indivíduos que mais se
dedicou à formação do corpo dessa polícia técnica, que teria como finalidade aliar a experiência ao novo
saber que fundamentavam muitas das práticas já existentes. Para isso, ele promovia, a partir de
experiências internacionais, a reformulação das instituições policiais para que as tarefas de defesa da
sociedade pudessem adquirir um aporte cada vez mais científico. Assim foi justificada a criação do
Laboratório de Antropologia na Policia do Rio de Janeiro, lugar em que os médicos
especialistas “pudessem estudar o criminoso em seu aspecto somático como também psicologico, afim de
melhor orientar a justiça na aplicação das penas e na defesa das sociedade, especialmente no que toca com

o problema da reincidencia  e da perigosidade”.[37]

 
4.2 A periculosidade como fundamento das decisões judiciais
 
No que toca às práticas pré-existentes é de se observar que a utilização da periculosidade como

fundamento de decisões judiciais já havia sido inaugurada antes mesmo da sistematização legislativa que
viria a ser promovida na década de 1940. Magarino Torres, em sua defesa do Tribunal do Júri, na
absolvição dos criminosos passionais e no julgamento de outros crimes de sua competência revela, por
exemplo, o emprego da periculosidade a despeito da ausência da previsão legal.

O Jury, em summa, adiantando-se ao legislador, faz justiça preventiva,  punindo, ás vezes, pela simples periculosidade
revelada em actos legalmente impuníveis. E nisto, toma por intuição, a vanguarda dos scientistas. Para elle não são chimeras ou
ideaes a realizar aqueles dois postulados enaltecidos por GIMENES DE ASÚA para a justiça: o critério da perigosidade do
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delinqüente e do arbítrio judiciário.[38]

 
Em 1936, a Revista publicou em sua sessão de jurisprudência uma decisão penal que se

fundamenta na avaliação da periculosidade como critério de condenação/absolvição do réu, reforçando o
indício de que tal categoria era já utilizada nos tribunais.

De acordo com a sentença,
Este conceito, que foi inicialmente formulado por Garofalo, como postulado da nova escola,
adquiriu um tal relevo na sua ulterior fixação doutrinaria, que se tornou o punctum saliens, e
princípio medular do positivismo penal. O delicto passa a não ter outra importância que a de
um symptoma do “estado perigoso” do agente. Se este, apreciado não só através do acto delictuoso,
como de seucurriculum vitae, do seu caracter, da sua personalidade total, não traduz um perigo
social, deixa de justificar-se qualquer sancção e deve ser concedido o perdão judicial. O
delinquente responde, não propriamente pelo que fez, mas pelo que é, pelo que representa de
capacidade para o mal, para o crime, para os actos contrários á disciplina e segurança
sociaes.[39] (grifo nosso).

 
5. Considerações Finais
 
 
Nas diversas instâncias de funcionamento da justiça penal, seja na fase de investigação policial, na

produção das decisões judiciais ou durante a execução da pena (através das análises de livramento
condicional e sursis), a periculosidade como critério orientador de defesa social operava em graus
diversos.

O esforço de sistematização e juridicização da periculosidade, durante a década de 1930,
promovida nos debates da Revista de Direito Penal, de um lado representava a legitimação e delimitação
jurídica de práticas pré-existentes, de outro, reforçava a associação entre a modernização da justiça penal e
a eficácia do combate à criminalidade, através da promoção do delinqüente como centro de intervenção
punitiva em detrimento do debate da construção de garantias individuais.

A partir desses argumentos a pesquisa propõe o questionamento inicial da tese de que durante a
década de 1930 teria se construído, no Brasil, uma cultura jurídico-penal de feições preponderantemente
liberais. Ao contrário, o texto aponta, provisoriamente, para os fundamentos de defesa social que
constituíram o saber penal deste período e que merecem ser destacados, como forma de compreender as
fundações do saber penal brasileiro.
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tornando-se o indivíduo, na fase Rocco, mero ‘instrumento de fins sociaes’.” (PEDREIRA, Mario Bulhões. Códigos Penaes
Modernos. Revista de Direito Penal, Vol.I, Fasc. II, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, maio, 1933, p. 292). Embora faça a ressalva
respeito da utilização política do direito penal na Itália, reconhece no Código Rocco “o maior monumento de technica juridica”,
bem como, avalia positivamente o acolhimento de critérios conjugados com o principio da responsabilidade, como: “a subjectivação
do tratamento penal, o criterio da periculosidade, a classificação dos criminosos, o criminoso de instincto, as medidas de
segurança”. (PEDREIRA, Mario Bulhões. Códigos Penaes Modernos. Revista de Direito Penal, Vol.I, Fasc. II, Rio de Janeiro:
Livraria Jacintho, maio, 1933, p. 299). Assim, apesar das críticas aos Códigos Russo e italiano, nas quais acentua especialmente o
aspecto totalitário da redução do direito penal a serviço do Estado, o autor sustenta a centralidade do delinqüente como a grande
modernização do direito penal, sem criticar, nesse caso, o grau de suspensão de direitos individuais para a finalidade de defesa da
sociedade. “Na subjectivação do direito penal está (...) o seu verdadeiro característico atual, porque deslocado do eixo da repressão
do crime para o criminoso, o critério da periculosidade preside o tratamento preventivo e orienta a repressão”. (PEDREIRA, Mario
Bulhões. Características do Direito Penal contemporaneo. Revista de Direito Penal, Vol.I, Fasc. I, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho,
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abril, 1933, p. 133).
 
[18] TORRES, Eugenio Magarinos. Discurso Inaugural. Sessão de Instalação em 18 de junho de 1936. Revista de Direito
Penal. Ano IV, Vol. XV, Fasc. I a III, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, out-dez, 1936, p. 15. Vale ressaltar que apesar da
referência às garantias individuais como oposição ao arbítrio judicial durante o discurso de inauguração da Conferência, Magarinos
Torres foi um dos defensores da liberdade e soberania do Tribunal do Júri em decidir inclusive contralegem, como no caso do
reconhecimento da dirimente nos crimes passionais. Segundo seu argumento, como se trataria de um tribunal composto por leigos
possuidores de bom senso e representantes do sentimento do povo, sua decisão seria mais justa que a previsão legal, representaria “
o consenso da moral dominante, mais elevada que a lei, mais imperiosa e mais justa.” (TORRES, Eugenio Magarino. O Jury no
interior do Brasil.Revista de Direito Penal. Vol.2, fasc.I. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, julho, 1933, p.5).

[19] MORAES, Evaristo de. Discurso do Orador Oficial. Sessão de Instalação em 18 de junho de 1936. Revista de Direito
Penal. Ano IV, Vol. XV, Fasc. I a III, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, out-dez, 1936, p. 22.
 
[20] Bulhões Pedreira publicou um texto, no segundo volume da Revista,  no qual criticava o julgamento de alguns Senadores por
um tribunal de exceção composto por ministros de Estado, membros do Poder Executivo e políticos militantes. (PEDREIRA, Mario
Bulhões. Defesa dos ex-senadores no caso da Paraíba. Revista de Direito Penal, Vol.2., Fasc. I, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho,
julho, 1933, p.469-509.)
[21] Em um texto produzido para realizar a propaganda do Governo de Getúlio Vargas, esses conceitos de unidade da Nação e
adequação às realidades específicas do Brasil aparecem a partir da crítica à Constituição de 1891, do seguinte modo: “A nova
Constituição [1891] se fez ao sabor das teorizações do liberalismo europeu e das sugestões do federalismo norte-americano, sem se
consultar a necessidades específicas e orgânicas da existência brasileira. Em vez de se ajustar ao molde político da Nação, impôs-
lhe a contingência de moldar-se ao seu feitio.” (O presidente Getúlio Vargas e a sua obra. In: SCHWARTZMAN, Simon
(org.). Estado Novo, um Auto-retratato (Arquivo Gustavo Capanema). Brasília, CPDOC/FGV: Universidade de Brasília, 1983, p.
21.)
[22] LYRA, Roberto. O amor no Banco dos Reus. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.2. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, maio
1933, p. 221.
[23] TORRES, Eugenio Magarinos. O Jury e seu rigor contra os passionaes ou o amor no banco dos reos. Revista de Direito
Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, p.73.
[24] Essa tese da eficácia do sistema de repressão criminal no caso dos crimes passionais confirma-se alguns anos mais tarde, em
1936, durante a discussão da tese sobre crimes passionais da I Conferencia Brasileira de Criminologia, na qual é aprovada, por 16
votos a 13, a seguinte tese: “A applicação do sursis aos criminosos passionaes, mesmo nas condições estabelecidas no artigo 120 e
paragraphos do Projecto, não é admissível em face das conveniencias sociaes, que reclamam o fortalecimento da repressão e em face
dos fundamentos psycho-biologicos da personalidade dos passionaes – causa predisponente de sua reacção anti-social – os quais
valem por uma condição de temibilidade potencial a ser considerada.” (Índice das proposições approvadas pela I Conferencia
Brasileira de Criminologia. Revista de Direito Penal.Anno IV, Vol.XIV, fasc.I. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, julho, 1936,
p.193.)
[25] BRITTO, Lemos de. Sobre a pena de morte. Revista de Direito Penal. Vol. V, Rio de Janeiro:Livraria Jacintho, abril-junho,
1934, p.250-251.
[26] O repúdio à aplicação da pena de morte aos crimes políticos segue outro argumento, pautado, esse sim, na defesa das
liberdades políticas e direitos individuais. Essa diferenciação entre o fundamento do repúdio à pena de morte no crime político e no
crime comum será objeto de um item a ser desenvolvido na tese.
[27] Segundo Lyra, leitor assíduo das publicações da Revista da Escola Positiva italiana, essa Escola surgiu “para organizar
racionalmente e tornar eficiente a defeza social.” (grifo nosso). (LYRA, Roberto. Voto vencido. Revista de Direito Penal. Vol.2,
fasc.I. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, julho, 1933, p.388).
[28] FERRI, Enrico. Principii di diritto criminale. Delinquente edelitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza in ordine al
Codice penale vigente – Progetto 1921 – Progetto 1927. Torino: Unione Tipografica Torinese, 1928.

[29] MORAES, Evaristo de. Discurso do Orador Oficial. Sessão de Instalação em 18 de junho de 1936. Revista de Direito
Penal. Ano IV, Vol. XV, Fasc. I a III, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, out-dez, 1936, p. 22.
[30] Hungria, inclusive, admite em tom de concordância que o todo o Código está orientado pelo “critério racional de
periculosidade”. Não demonstra opor algum óbice a essa constatação, assim como não se pode compreender exatamente o sentido
do critério racional a que se refere. Muito provavelmente utiliza o termo racional como forma de afastar um possível
critério experimental científico que repudia, por entendê-lo confuso, conflituoso e pouco importante para os fins da construção do
direito penal. Faz alusão às teses cientíticas e experimentais que se debatem em torno do conteúdo da periculosidade, influenciadas
pelo debate da antropologia, da endocrinologia e outras ciências médicas. (Oitava Sessão Ordinária. Primeira Conferência Brasileira
de Criminologia. Revista de Direito Penal. Vol. XV, Rio de Janeiro, out-dez, 1936, p. 105).
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[31] Bulhões Pedreira, em aula no Curso de Criminologia de Extensão Universitária, afirma, com certo traço de exagero quanto a se
tratar de um princípio absolutamente pacífico, mas revelador de uma tendência da época: “pena se deve applicar em relação á
personalidade do delinqüente e não consoante a índole da norma jurídica violada, princípio pacifico em todas as correntes.”
(PEDREIRA, Mario Bulhões. Características do Direito Penal contemporaneo.Revista de Direito Penal, Vol.I, Fasc. I, Rio de
Janeiro: Livraria Jacintho, abril, 1933, p. 133).
Por outro lado, Lucio Bittencourt, apresenta uma perspectiva mais ponderada, ao analisar o Código Rocco, defende que a utilização
da periculosidade como critério penal deve ser aplicada dentro dos limites fixados pela lei. (BITTENCOURT, Lucio. O critério da
retroatividade da lei penal no Código Rocco. Revista de Direito Penal, Vol.I, Fasc. III, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, junho,
1933, p.531).
[32] HUNGRIA, Nelson. O delicto putativo. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril, 1933,
p. 100.
[33] Embora a periculosidade não estivesse sistematizada na produção do saber da época, o controle penal já convivia, na década de
1930, com institutos que a utilizavam como um dos seus fundamentos basilares. É o caso dos decretos de 1924 que proporcionaram
o início da aplicação do sursis e do livramento condicional. O decreto n.16.558/1924 regulamenta o sursis a partir da avaliação,
entre outros requisitos, da periculosidade do delinqüente e o decreto n. 16.665/1924 cria os Conselhos Penitenciários, que
possibilitam a aplicação do livramento condicional no cumprimento da pena.
[34] TORNAGUI, Alberto. Senectude libidinosa – “Non compos mentio”. Revista de Direito Penal, Vol.1., Fasc. I, Rio de Janeiro:
Livraria Jacintho, abril, 1933, p. 188.
[35] TORNAGUI, Alberto. Relatório. Homicídio. Revista de Direito Penal. Vol. V, Rio de Janeiro:Livraria Jacintho, abril-junho,
1934, 158.
[36] Cunha analisa os Manuais de Polícia da década de 1930 e constata um esforço em construir um saber científico relativo às
práticas policiais já consolidadas. Um saber organizado especialmente a partir da formulação da idéia dapolícia técnica fomentada
pelas políticas públicas da época como critério reorganizador das instituições policiais. (CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Os
domínios da experiência, da ciência e da lei: os manuais da Polícia Civil do Distrito Federal, 1930-1942. Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, vol. 12, n.22, 1998.)
[37] RIBEIRO, Leonidio. O papel do medico criminalista. Revista de Direito Penal, Vol.2., Fasc. I, Rio de Janeiro: Livraria
Jacintho, julho, 1933, p. 399.
[38] TORRES, Eugenio Magarino. O Jury no interior do Brasil. Revista de Direito Penal. Vol.2, fasc.I. Rio de Janeiro: Livraria
Jacintho, julho, 1933, p.5
[39] NOGUEIRA, Anderson Perdigão. Periculosidade em material criminal. Revista de Direito Penal. Vol. XIV, Fasc. I, Rio de
Janeiro, julho, 1936, p. 96.
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O JUDICIÁRIO E SUA CRUZ: UM MONÓLOGO ETNOCÊNTRICO

LE JUDICIAIRE ET SA CROIX: UN MONOLOGUE ETHNOCENTRIQUE

Larissa Caetano Mizutani

RESUMO
A fundamentação das decisões é tema relevante para o Direito. Quando se trata de uma
controvérsia que envolva a diversidade cultural, esse tema torna-se central, porque envolve
elementos geralmente marginais ao Direito – como a alteridade, os referenciais valorativos
envolvidos e a percepção da naturalização de discursos. A necessidade de uma postura crítica
aos meios de construção da decisão jurídica impõe-se em tempos de pluralidades em evidência.
O estudo de caso que envolve o julgamento proferido pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a
presença do crucifixo nos tribunais pretende alertar para algumas práticas judiciais que devem
ser objeto de reflexão dos operadores do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: cruz; religião; valor; diversidade cultural; Conselho Nacional de Justiça;
estudo de caso

RESUME
Les motifs des décisions est une question importante au Droit. Quand il s'agit d'une controverse
impliquant la diversité culturelle, cette question devient centrale, parce qu'elle comporte des
éléments généralement en marge du Droit tels que l'altérité, la valeur de référence en cause et
la perception de la naturalisation du discours. La nécessité d'un moyen essentiel de la
construction de la décision judiciaire s'impose en temps de pluralités en évidence. L'étude de cas
impliquant le jugement rendu par le Conseil National de la Justice sur la présence du crucifix
dans les tribunaux veut servir d'alerte à certaines pratiques judiciaires qui devraient être objet de
la réflexion des opérateurs du Droit.
MOT-CLES: croix; religion; valeurs; diversité culturelle; Conseil National de la Justice; l'étude de
cas

INTRODUÇÃO
 

Uma questão considerada simples por membros do Judiciário não encerra a polêmica em um
acórdão, ainda que unânime. Ao contrário: reforçou a tese de que questões como a suscitada nos Pedidos

de Providência
[1]

 1344, 1345, 1346 e 1362 fazem emergir valores particulares acobertados pelo “interesse
público”. Valores que personificam os agentes públicos, representantes da magistratura, da procuradoria,

da advocacia e dos cidadãos,
[2]

 e que se pretendem partilhados pela sociedade brasileira. Talvez seja em
razão da unanimidade que a questão torna-se relevante: qual o significado que adquiriu o julgamento sobre
a existência de crucifixos em tribunais?

O presente artigo apresenta o estudo de caso do julgamento dos Pedidos de Providência 1344,
1345, 1346 e 1362, na 41ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 29 de maio de
2007. A gravação da referida sessão, o acesso ao acórdão e a participação presencial no evento
complementam-se nas diversas dimensões em que o fenômeno, assim considerado para análise, fora
construído.

A presença tem sua relevância ao considerar as falas analisadas não apenas como registros
fonográficos, mas como parte de uma expressão mais complexa, que envolve corpo, gestos e expressões
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faciais. Além disso, a observação, ainda que parcial e limitada, permite capturar eventos relevantes que
não foram registrados, seja por serem silenciosos, seja por não terem sido amplificados pelos microfones
na gravação. A transcrição do julgamento, realizada com base nos registros fonográficos, contribui por sua
parte na fiel reprodução do discurso construído pelos julgadores, fundamental para a revelação de
conceitos naturalizados ou etnocêntricos que operam no momento da decisão. E por fim, o acesso ao
acórdão, que registra a decisão publicada, ou aquilo que se oficializou do fenômeno. Pretende-se, a partir
desses meios e pelo recurso narrativo, recompor o evento e destacar algumas dimensões a serem
examinadas.

A análise tem por objetivo ressaltar os argumentos utilizados pelos Conselheiros ao tratar a
diversidade religiosa, e busca apresentar reflexões acerca da construção argumentativa etnocêntrica da
prática judiciária em casos que envolvam diferenças culturais. Destaca-se também o ambiente judicial, que
comporta com desconforto a alteridade dos interlocutores. Por se tratar de uma decisão unânime em
relação à universalidade de valores atribuído a um símbolo cristão presente nos tribunais, o caso revela o
discurso dominante como referência argumentativa, que fixa o sentido dos símbolos a priori e constitui um
diálogo predeterminado e assimétrico com o diferente. 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

O direito, bem como outras disciplinas enquadradas na área das ciências sociais, apresenta uma
forma peculiar de apresentar a realidade e compatibilizá-la com seus interesses, tornando-a coerente
dentro de um universo criado. Seja qual for o interesse do direito, a que fim ele visa, quais são suas
justificativas ontológicas, intui-se que sua utilização pendula entre os rigores formais que se impõe – pela
busca de coerência, lógica e fundamentos formais (a “segurança jurídica”) – e o desafio ameaçador de a
realidade dos fatos surgirem de modo dissonante do universo jurídico pretensamente completo em si. O
imprevisto às leis abala a sistematicidade arduamente construída, nem sempre ágil como se esperaria, nem
sempre justa como se poderia permitir.

A construção de instituições jurídicas abstratas, enrijecidas em um contexto formal e ideal (o
“dever-ser” que caracteriza o direito), serve como elementos que preenchem espaços de uma realidade
jurídica imaginada a partir da realidade social que “é”. Assim, por exemplo, temos como realidade social a
vontade de convivência matrimonial e reconhecimento pelo Estado de um casal homoafetivo, mas a
realidade jurídica comportou, até o momento, apenas a instituição “casamento” entre homem e mulher.

Essa realidade está imbricada de valores próprios à sua cosmologia, importados dos diversos
contextos históricos que contribuíram para a elaboração de um sistema jurídico reconhecido como
legítimo, eficaz e aplicável à determinada sociedade. Assim sendo, o direito é resultado de um processo
histórico, local, com um sistema simbólico próprio, com representação normativa dos fatos e que dispõe
de agentes capacitados – em tese – a reproduzir o mecanismo fato-norma, sem que o resultado desse

exercício seja estranho à realidade jurídica.
[3]

 Tem-se, pois, um fato da realidade social e a ele se busca
uma norma que ajuste-o à realidade jurídica imaginada, sem se considerar a possibilidade de o ajuste
“deformar” a realidade social. Flores explicita:

Em última instância, o formalismo é um tipo básico de determinismo. Dado que a “estrutura” de
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nossa linguagem e, supostamente, de nosso pensamento está submetida a regras, deduz-se que a
realidade está “estruturada” do mesmo modo. Se a realidade resiste à forma, pior para a realidade.
[...] Não se trata do problema que produz tratar fatos sociais como coisas, e sim como fazer para
que os fatos sociais cheguem a ser coisas. O formalismo supõe um endurecimento da realidade
capaz de permitir quantificar e “representar” em um “molde prefixado” a riqueza e a mobilidade
social. [...] Ao reduzir a racionalidade à coerência interna de regras e princípios, a visão abstrata
dos direitos esquecerá algo muito importante para o entendimento da sociedade e dos direitos: as
regras e princípios reconhecidos juridicamente estarão submetidos às exigências de coerência e
de falta de lacunas internas. Mas, por sua vez, esta racionalização do real em termos jurídicos não
terá em consideração a “irracionalidade” das premissas sobre as que se sustentam e as quais
pretende conformar desde sua lógica e sua coerência. Este é o limite de todo “garantismo
jurídico”, de toda invocação formal ou neutral do Estado de direito, de toda política

representativa.
[4]

A crítica remete a uma discussão do direito sobre sua cientificidade, ou ausência desta. Talvez o
debate sobre o direito ser ciência ou não afasta uma questão tão – ou mais – relevante: a própria razão de
ser prática do direito. Ciência ou não, fato é que dele as sociedades fazem uso, e assentam seus
fundamentos e justificativas em teorias. Não obstante, criam-se métodos e mecanismos adequados a esse
universo que se pretende auto-suficiente, de maneira a manter o processo incólume e, se possível,

assegurar a razoabilidade dos conteúdos a ele sujeitos
[5]

.
O “senso comum teórico dos juristas”, como resume Warat, quer traduzir esse distanciamento

entre o direito e sua historicidade
[6]

. Além disso, as formas de reprodução social, como é o caso das
sociedades compostas por diversas culturas, não são alcançadas em razão da rigidez desnecessária da
cultura jurídica convencional. Cultura esta, cabe ressaltar, reproduzida pelos operadores do direito.
Reconstrói-se o prédio com os mesmos tijolos sem que, em o seu interior, tenha-se ampliado o espaço
necessário para abrigar os novos sujeitos que nele buscam abrigo.

A interação entre a realidade jurídica, atenta à sua coerência, e a realidade social dinâmica,
repleta de elementos que se furtaram aos olhos do direito e com uma lógica nem sempre evidente, resulta
em momentos críticos de transição entre as necessidades sociais e a tradução de tais necessidades ao
âmbito do direito, inseridos de forma a comportar os novos elementos em sua lógica interna. Durante o
tempo de transição dado nesse momento crítico há uma produção efervescente de doutrinas, pareceres
inovadores, debates acadêmicos e toda ordem de esforço intelectual voltado a buscar justificativas
plausíveis ou reordenação da sistemática jurídica para que o novo elemento não permaneça estranho ao

universo do direito
[7]

.
O processo conflituoso dos momentos críticos aloca-se no déficit entre a realidade dos fatos

interpretada e a realidade jurídica traduzida; ou seja, os fatos são redimensionados de forma a caber e ser
contida na realidade jurídica tal como ela é apresentada pela voz dos agentes do direito – o jurista, o
advogado, o promotor, o procurador, o oficial de justiça, o delegado, o magistrado. A lacuna encontra-se
aí, no momento em que o direito vê-se obrigado a traduzir o fato para enquadrá-lo em uma norma. Ele
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deve se ver inserido na mesma lógica em que aquele fato se encontra, isto é, a realidade histórica em si.
Se a abstração da norma não alcança os fatos, o aplicador do direito muitas vezes passa a ser sacerdote e,
investido do poder que a sociedade lhe atribui, profere os termos do direito, comumente incompreensíveis
ao não iniciado, e dá-se por satisfeito em ter cumprido sua tarefa.

Nesse processo, encontra-se o elemento cultural, a diferença – pois se está lidando com choque
de valores, sejam eles do agente, das partes, do ordenamento jurídico, quando o que está sob julgamento é,
precisamente, uma questão de diferença cultural. Segundo Cotterrel, entende-se cultura como “crenças
coletivas, valores, tradições, acessórios (attachments) ou aparência (outlooks)”, elementos estes
considerados como existentes em uma combinação persistente, mas não necessariamente imutável, que
caracterizam determinada sociedade. A cultura e o direito relacionam-se, “na medida em que este revela

valores e assenta sua natureza de acordo com aquela”,
[8]

 e revela indagações pertinentes ao interesse do
operador do direito, tendo como grande questão o reconhecimento das culturas pelo direito.

O autor ressalta, ainda, “o poder da lei em moldar e definir a identidade pessoal”, citando os
casos estudados pelo Feminismo e pela Teoria Crítica da Raça, bem como pode delinear expectativas,
responsabilidades e constrangimentos ligados a um status social – como o caso de imigrantes ou um

membro de um grupo étnico.
[9]

  Cotterrel resume: “[...] quando uma defesa cultural é levantada, o que
está em jogo é a demanda por interpretação cultural diferencial da lei. [...] Toda lei existe na cultura mas,

por ela moldar as relações da comunidade, a lei molda a cultura”.
[10]

Esse “poder constitutivo” do direito, ou “a capacidade de criar significados por meio dos quais as

pessoas compreendem o ambiente social no qual vivem e seu lugar nele”, 
[11]

 induz o enquadramento de
noções culturais à esfera do direito, de modo a ajustar expectativas culturais às leis. Tal fenômeno é
ilustrado pelo depoimento de um indígena argentino sobre conceitos que diziam respeito a eles – como
quem é índio para a lei –, criados pela legislação argentina, mas que eles mesmos, os grandes interessados

sobre o significado que adquiririam tais conceitos, não foram sequer consultados a respeito.
[12]

 O direito
evita avaliar valores externos aos seus para não fragmentar a sua ordem de valores – índio é aquilo que a
lei determina, não o que o próprio índio pensa sobre si mesmo. Valores, pois, são alicerces da construção
do direito, e a escolha deles implica uma visão predeterminada sobre a realidade.

Em contribuição à teoria dos valores, Helmut Kuhn formula suas observações a partir do
“conceito-palavra” valor e resgata na sua origem a aplicação no campo econômico. O valor não se
apresenta intrínseco à coisa, objeto, mas extrínseca a ele e essencialmente subjetiva. É, pois, externa ao
objeto e interna ao sujeito, pois é este último que lhe cria, sob avaliação ou juízo valorativo. A equação de
valor formulada por Kuhn – “a possibilidade da troca reside na igualdade, enquanto que o interesse da
troca está na desigualdade” – resgata seu fundamento na aplicação do termo às relações de troca: o valor
aparece como “terceira qualidade” na medida em que, de um lado, um sujeito pretenda trocar uma coisa
por outra que avalie de maior valor para si e, ainda, o sujeito do outro lado pretenda aceitar a troca por
entender que aquele objeto a ser dado pelo primeiro sujeito tenha mais valor que a coisa que lhe é pedida
em troca. Vê-se que o valor atribuído à coisa não lhe é inerente, mas é dada pelos sujeitos – que, enfim,
realizam a troca por terem ambos avaliado como vantajosa a sua nova situação. Há, assim, “igualdade de
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valor e desigualdade de valor”, pressupostos da possibilidade de troca, sendo os valores de dois tipos – de
troca e individual, respectivamente.

A atribuição do valor individual, que será responsável pelo ato ou não da troca, ou das escolhas
feitas pelo sujeito, residem em sua motivação pessoal, resultado de quem somos: “ ‘quem somos nós’
significa nem mais nem menos do que saber qual é a equação de valores que orienta o nosso agir, ou seja,
o princípio diretivo da nossa economia existencial, que nós mesmos pouco conhecemos [...]. ‘Valor’
constitui um elemento ao qual o homem como pessoa não pode renunciar – ou seja, ‘valor’ é um dado

primordial, essencial”.
[13]

 Assim sendo, mesmo que haja sincero interesse em se deixar valores pessoais
alheios à tarefa de julgar, e julgar com base “apenas” na lei, só pode existir julgamento por haver valores –
nos sujeitos da controvérsia, no sujeito que julga, nas leis (elaboradas por sujeitos, e que buscam refletir
valores de uma coletividade de sujeitos):

Expressões tão usadas como “sistema de valores”, “hierarquia de valores”, “reavaliação”, etc.,
são intelectualmente aparentadas a “cosmovisões”, “sentido”, “significação”, “ideologia” – todas
essas expressões conotam interpretações globais da realidade no plural, consideradas como
realizações humanas. Tais expressões dirigem a atenção não tanto para a realidade interpretada ou
avaliada, mas antes para o interpretante e para o avaliante, ou seja, o causador histórico daqueles
produtos do espírito. Derivam a sua origem do ângulo de visão de uma reflexão cética
descompromissada, mas irrequieta, e refletem um esforço no qual os respectivos não se sentem
em condição de participar. E o resultado de tal modo de pensar e de falar é o seguinte: as
concepções, cosmovisões e sistemas de valores aparecem como formas de expressão variáveis e
arbitrárias, em contraposição à ciência, a qual formula enunciados exatos sobre a realidade e

fundamenta o domínio do homem sobre esta realidade.
[14]

 (grifo meu)
Tais observações voltadas ao direito encontram amplo espaço de aplicação. O desafio do

intérprete da lei, especialmente o que figura como órgão do Estado – o juiz – é identificar valores e avaliar
se eles são ou fazem parte relevante do objeto da discussão jurídica, se este ou aquele valor é, de fato, o
responsável pela discussão trazida à apreciação pelo Poder Judiciário, de tal forma que seja consciente sua
tarefa de aplicador do direito e a sua percepção alcance o fato litigioso dado nos autos.

A seleção dos valores da questão eventualmente trazida a julgamento, destaque-se, é feita por um
sujeito de valores, o próprio juiz, imerso, em sua qualidade de aplicador da lei, em um universo jurídico

que também reflete valores
[15]

. Rejeitar tais considerações poderia levar a uma sujeição despreocupada
em relação ao uso que se faz do direito aplicado:

Liberais da grandeza de Rawls ou Dworkin propugnam por uma ordem jurídica eticamente neutra
que deve assegurar chances iguais a todos, de modo que cada um possa orientar-se por uma
concepção própria do que seja bom. Em face disso, comunitaristas como Taylor e Walzer
contestam que haja neutralidade ética no direito e permitem-se, portanto, esperar também do
Estado de direito a fomentação ativa de determinadas concepções do bem viver, caso isso se faça

necessário
[16]

.
Tem-se, portanto, três momentos identificados como fontes de valores no avaliar de uma
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controvérsia que trata da diferença (como os três casos analisados neste trabalho): 1) os valores relevantes
à lide; 2) os valores do próprio julgador; e 3) os valores atribuídos ao ordenamento jurídico brasileiro. No
primeiro momento, apresenta-se um ou alguns valores que confrontam outro (ou outros) e formam a
disputa que é levada à apreciação do Judiciário; no segundo momento, observa-se que o julgador já possui,
antes do conhecimento e exame da lide, seus próprios valores, ainda que pretenda não haver qualquer
influência deles sobre sua decisão; e, por fim, no terceiro momento, os valores que o “senso comum dos
juristas” atribui ao ordenamento jurídico. Esse último é o recurso inconscientemente utilizado, em conjunto
a valores próprios ao intérprete, para atribuir a responsabilidade de interpretação normativa ao “espírito da
lei”, ou à “vontade do legislador”. Ressalte-se que os “momentos” ocorrem simultaneamente, no ato de o
intérprete da lei dela utilizar para decidir sobre o caso concreto.

Os valores atribuídos ao ordenamento jurídico representam aqueles da parcela social dominante

de determinada sociedade que se rege por esse sistema jurídico.
[17]

 Optar por um posicionamento ou
outro está relacionado com a escolha de uma sociedade sobre como irá lidar com as diferenças culturais
sob sua jurisdição. A opção fundamenta-se na construção histórica daquele país, na função real (em
contraposição à ideal) dos órgãos legitimados pela coletividade e os limites de ação do indivíduo na
relação indivíduo-sociedade ou, como componente de um grupo minoritário, grupo-sociedade. Há de se
verificar como a diferença estabeleceu-se naquele ambiente coletivo, como se deu a incorporação dos
valores do outro aos valores que então havia e como a relação com o outro gerou o confronto, conforto ou

o desconforto social.
[18]

Embora esse exercício reflexivo não possa ser abandonado, ele é, quando há, periférico na
formação do aplicador do Direito. Deter uma avaliação crítica sobre como as decisões que envolvam a
diferença são tomadas pressupõe o acesso prévio às alternativas de mundo tão válidas quanto às
positivadas. Mesmo com essa carência no preparo dos aplicadores do Direito – e, portanto, reconhecer a
limitação de se exigir o exercício reflexivo – parece relevante atentar-nos a essa deficiência para remediá-
la.

O caso ora apresentado pode ilustrar, ainda que parcialmente, como estas considerações iniciais
se materializam nos argumentos que levam a fundamentar as decisões que envolvam diferenças culturais.
A presença da cruz nos tribunais não se restringe ao debate da laicidade do Estado, sendo este uma das
dimensões do fenômeno. A dimensão aqui proposta é a valoração etnocêntrica empregada, construção – e
condição – pressuposta à avaliação de haver ou não ofensa ao Estado laico.
 
2. UM ANTROPÓLOGO NA TRIBUNA
 

A discussão sobre presença de crucifixos nos tribunais não é recente
[19]

. Porém, a decisão
unânime pela improcedência dos pedidos determinou uma orientação dada pelo Conselho Nacional de
Justiça – CNJ ao Poder Judiciário. Os pedidos, semelhantes nos quatro processos, foram formulados por
Daniel Sottomaior Pereira, em que se questionava a presença de crucifixos nos Tribunais de Justiça do
Ceará, de Minas Gerais, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. Entendeu-se que a decisão estender-se-ia a casos semelhantes.
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Antes de examinar o debate, cabe esclarecer por que a questão do crucifixo foi objeto de Pedido
em sede do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 31 de dezembro de 2004 pela emenda
constitucional nº. 45. Sua criação deve-se à demanda de transparência e controle, por meio de um órgão
externo, para fiscalizar a atuação dos juízes e dos tribunais do país, bem como administrar o setor
financeiro do Poder Judiciário. Suas principais competências estão delineadas no parágrafo 4º do artigo

103-B da Constituição Federal
[20]

 e detalhadas no seu regimento interno.  O caso do crucifixo seria, pois,
passível de análise pelo CNJ, vez que trata de uso de símbolo religioso em órgãos do Poder Judiciário – se
assim entendido como ato administrativo ilegal os Tribunais manterem um crucifixo geralmente no
ambiente em que ocorrem as sessões plenárias (hipótese do inciso II do art. 103-B, § 4º).

Diante dessa possibilidade, o requerente, autor dos quatro pedidos, argumentou: a) que a
existência de símbolo religioso em órgão público atenta contra o princípio do Estado laico (artigo 19, I, da
CF); b) que a localização do crucifixo em muitos Tribunais encontra-se em local proeminente, muitas
vezes acima da bandeira nacional, “sugerindo enfaticamente que paira acima dos símbolos e valores
oficiais”; c) que a ostentação do símbolo religioso sugere submissão dos servidores públicos a princípios
outros que não da administração pública; e d) que a iniciativa do requerente está amparada por um grande
segmento da sociedade promotora de valores democráticos e de cidadania.

Tais argumentos foram sintetizados pelo então relator dos quatro Pedidos, o Conselheiro Paulo
Lôbo. A leitura do relatório, após o anúncio da presidência, iniciou o debate entre os Conselheiros que
compunham o CNJ juntamente com seu Presidente – que coincide com o Ministro Presidente do Supremo

Tribunal Federal.
[21]

Como a espécie processual admitia sustentação oral, esta foi concedida antes do debate dos
Conselheiros. A sustentação oral, feita geralmente por advogados, realizou-se naquela sessão por um
antropólogo, o senhor Roberto Alves de Almeida, representando a Organização Não-Governamental
“Brasil Para Todos”. Não havia coincidência de personagens entre aquele que se esperava e aquele que
assumiu a tribuna, como se pôde verificar pela surpresa das pessoas presentes no Plenário; não havia a
previsibilidade do discurso advocatício, como era usual. A questão começava a adquirir contornos
inusitados. 

Um cenário curioso instalou-se. Havia evidente desconforto de discursos – um antropológico e
outro jurídico. O antropólogo inicialmente pediu desculpas por “algum deslize” que cometesse, pois estava
visivelmente nervoso. O deslize a que se referia estava diretamente ligado à situação ali criada: o encontro
de dois universos apoiados sobre referenciais diversos, sendo o do antropólogo pouco ou nada familiar ao
daquele existente, de formalismo peculiar e regras próprias ao mundo dos tribunais. Com suas desculpas,
antecipou a provável incompreensão de um público (jurídico) sobre o discurso do outro (antropológico).
As desculpas refletiam o desconforto de duas realidades que se comunicavam de maneira diversa, com
códigos diversos. A tensão criada iria manifestar-se na incompreensão comunicativa dos debates que se
seguiram.

Como ponto de partida de sua sustentação, elogiou o CNJ por não ostentar qualquer símbolo

adverso aos princípios da administração pública,
[22]

 mas apenas a bandeira nacional, que representava
todos os brasileiros. Apoderou-se momentaneamente do formato jurídico de argumentação, de maneira
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pouco familiarizada, citando voto de magistrados do STF como forma de consolidar sua defesa em busca
da coincidência de discursos, recorrendo às citações de precedentes. Entretanto, durante sua permanência
na tribuna, pareceu deter-se, como estratégia argumentativa, em explicações à platéia sobre a diferença
entre símbolo, ícone e signo, além de fundamentar seus argumentos sobre uma base acadêmica de autores
reconhecidos, como Pierce e Durkheim. De fato, o antropólogo era à época mestre e professor, e lhe
pareceu adequado recorrer aos teóricos que lhe embasavam o discurso.

De acordo com o que se sustentou, Pierce seria o responsável pela classificação dos signos em três
categorias: símbolos, “representa essa fala que vocês estão ouvindo, a escrita ou a bandeira de um clube”,
arbitrariamente estabelecidos; índices, “o ponteiro do mostrador do tanque de gasolina, porque indica uma
certa relação”; e ícone, “que é a categoria de signo mais diversamente relacionada à própria essência do
que ele representa [...]. O crucifixo é um ícone”. Assim:

[...] na medida em que um cidadão está imerso num contexto social e que, por isso mesmo,
conhece o significado social de um determinado ícone, como o crucifixo, não é possível, não
existe nenhuma possibilidade a esse cidadão fugir da relação signa que o mesmo suscita. Uma
vez que alguém seja o portador de um significado, ou seja, da chave tradutora para Pierce – a
chave tradutora é exatamente o que faz a conexão entre o ícone e o que ele representa –, não há

como evitar a tradução mental do objeto para se chegar ao nível simbólico.
[23]

Durkheim afirmaria que “o signo é, antes de tudo, a representação de um fato social”. O senhor
Roberto Alves, da tribuna, concluiu:

Neste sentido, a atitude de se colocar um crucifixo dentro de um espaço público pode resultar na
imposição de um modelo de comportamento ao público que frequenta o ambiente. Isso
caracteriza uma nova relação de aliança entre uma determinada crença privada e o poder público,

privilégio que é incompatível com a legislação em vigor.
[24]

Além dessas considerações, ele buscou destacar a controvérsia que sua demanda apontava.
Justificou a relevância de se atribuir um significado a símbolos, citando, ao lado do crucifixo, a “bandeira
vermelha e branca com uma suástica preta” e “o urubu vestido com uma camisa vermelha e preta”, que
são reconhecidos por manifestar, nesta ordem, uma crença religiosa, o nazismo e o time de futebol
Flamengo. Houve burburinhos entre julgadores e espectadores. Um dos Conselheiros comentou com o
outro: “Não coloca o Flamengo nisso, não!”, rindo. Algumas pessoas, sorrindo, cochichavam. Outras,
surpresas, pareciam não esperar uma comparação que envolvesse “nazismo”, uma palavra que remete a

conotações negativas, com referências culturais brasileiras
[25]

. Após esgotar o seu tempo de sustentação
oral – depois de ser advertido por duas vezes, por pretender esmiuçar questões teóricas de seu pedido –,
recebeu em votação o seguinte comentário de um Conselheiro: “Não posso concordar com a comparação
da cruz à suástica, nem ao urubu, mesmo sendo o urubu do Flamengo, são comparações [que]

desrespeitam a tradição cultural brasileira”.
[26]

 
3. SUÁSTICA, FUTEBOL E “NOSSOS” VALORES
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Vê-se na manifestação do Conselheiro a síntese de toda a problemática que ocorreu naquela
sessão. O argumento sustentado pelo antropólogo não foi compreendido. Seu argumento trazia como
ilustração símbolos cujos significados eram bastante diversos, correspondendo a três esferas distintas de
referenciais: a religião, o futebol e a ideologia. O propósito era destacar: 1) a existência de valores
expressos pelos símbolos, e 2) que não se pode ignorar a consciência que temos acerca desses valores
manifestados, pelo fato de sermos membros pertencentes a uma coletividade que os reconhece.

Entretanto, o julgador não se ateve ao propósito do exemplo, que estabelecia a relação entre um
símbolo e seu significado tomado, ao ser reconhecido, por valores. A comparação do crucifixo com o
Flamengo e com o nazismo saltou aos olhos e ofuscou o grande propósito, que era demonstrar exatamente
por que houve tal comoção entre os presentes: porque não se pode dissociar o crucifixo de seu valor
religioso (geralmente seguido de um juízo de valor positivo), nem o Flamengo de seu valor esportivo, de
um esporte de destaque no Brasil (acompanhado por um juízo de valor positivo) e, tampouco, a suástica
nazista de seu valor totalitarista ligado ao Holocausto (acompanhada, pois, de um juízo de valor negativo).

A manifestação mesma do Conselheiro validava o argumento do antropólogo. O exemplo utilizado
trazia símbolos carregados de significados, impregnados de valores e emparelhar, em um mesmo exemplo,
a suástica nazista e o crucifixo atingiu os valores do julgador – e assim ocorreu porque o julgador
reconheceu os valores manifestados por esses símbolos – de tal forma que não admitiu alinhar dois
símbolos de valores tão díspares, segundo sua avaliação e de acordo com seus valores.

O valor origina-se no sujeito, nunca no objeto: “Os valores não são ‘estabelecidos’ ou ‘criados’

pela pessoa que avalia, mas ‘conhecidos’ e ‘reconhecidos’ por ela”.
[27]

 O desencontro de discursos deu-
se, em primeiro lugar, por referenciais diversos (academia e magistratura) e modelagens diversas (discurso
acadêmico e discurso senso-comum com roupagem jurídica). Em segundo lugar, não houve conhecimento
e reconhecimento dos valores implicados na questão. Pela manifestação do Conselheiro, o argumento não
propunha discutir o objeto da demanda – a atribuição inevitável de valores religiosos ao crucifixo e a
laicidade do Estado –, mas servira apenas para evidenciar um lugar-valorativo predeterminado do
Conselheiro, ao entender desrespeitoso o exemplo proferido.

Nesse mesmo discurso, há a delimitação voluntária do Conselheiro sobre o que ele entende como
“tradição cultural brasileira”: a cruz como símbolo religioso – cristão – e um grande time de futebol
brasileiro são valores tradicionais que não podem servir como parâmetro comparativo à suástica, esta

impregnada de valores negativos legados pelo nazismo.
[28]

 Evidencia-se a determinação de uma idéia ou
noção conceitual social a partir de uma opinião – seja qual for a fonte de sua formação – do intérprete e
aplicador da lei. Se o julgador entende ser a tradição brasileira cristã e adepta a um esporte em especial, no
caso o futebol, esse será o referencial de “tradição brasileira” que servirá de apoio para análise dos
argumentos a ela relacionados, considerados aí todos os valores “cristãos” e “futebolísticos”.

E não se questiona se tal opinião advém de uma observação mais acurada a respeito da realidade
social brasileira; fato é que o fundamento trazido pelos julgadores encontra-se em seu próprio discurso de
autoridade julgadora. A máxima “cada juiz, uma sentença” representa a relevância de quem avaliará o caso
concreto, para delinear os contornos de como ele será avaliado, pois aí se inserem valores, experiências e
referenciais subjetivos dos quais o juiz não será capaz de esquivar-se.  Não se exige, entretanto, que o juiz
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seja isento de qualquer apreciação valorativa, porque tal imposição é inalcançável a qualquer pessoa. A
problemática apresenta-se, então, dessa maneira: como medir valores alheios a partir de seu próprio valor.

 
4. A CRUZ ÉTICA DO CONSELHO
 

A própria maneira como o Conselheiro acreditou compreender os exemplos demonstra a não
coincidência de horizontes dos dois discursos. Não houve comunicação bem sucedida: dois mundos – com
seus referenciais – que olhavam para um mesmo problema não lograram encontrar um referencial comum.
Enquanto o antropólogo acreditava, com um discurso acadêmico e ilustrativo, atingir a compreensão dos
Conselheiros, demonstrando a relação indissociável entre o símbolo e o seu significado, os julgadores viam
o discurso do antropólogo de forma inteiramente diversa: retirando seu caráter de interesse público (1),
tomando-o parcialmente (2) ou descontextualizando-o (3), como ilustram as seguintes passagens transcritas
da sessão:

(1) O interesse público primário, que é o da sociedade, deve ser traduzido como defesa dos
direitos individuais, e não abstrações totalitárias de valores ou objetivos coletivos, que pertencem
ao mundo do totalitarismo e das intervenções arbitrárias do poder público. A decisão de manter
um crucifixo numa sala de audiência de um Tribunal de Justiça não torna o Estado clerical. E,
data maxima venia, não ofende nenhum interesse público, uma vez que, ao contrário,

preserva-o, ao garantir aos cidadãos a concretização de uma liberdade .
[29]

 (grifo meu)
(2) Nosso antropólogo, ele citou dois autores em defesa de sua tese: Durkheim e Saussure.
Durkheim teria algum sentido se nós tivéssemos ainda na sociedade homogênea, na sociedade
tradicional. Não estamos mais na sociedade homogênea nem tradicional, estamos na sociedade
heterogênea e contemporânea. Então, eu citaria Durkheim ao contrário do que foi citado, em
defesa da pluralidade da convivência se esse símbolo tivesse um significado unívoco ou
monopolista, então poderíamos [...] pensar no pensamento de Durkheim, mas acho que não
é esse o caso. E o segundo ponto é que Saussure, evidentemente, ele fala da importância dos
símbolos, mas ele fala também que o significante pode ter vários significados. Então, não existe
uma relação unívoca entre o símbolo e seu significado. Quem dá esse significado é a cultura. É o
interlocutor do símbolo. E o interlocutor do símbolo é [...] a cultura brasileira. E a cultura
brasileira não vai ver [...] alguma coisa que seja impositivo ou que seja um compromisso da
Justiça com aquele símbolo. É muito mais uma demonstração de paz, de cordialidade, de

sentimento ético [...].
[30]

 (grifo meu)
(3) Senhora Presidente, eu voto com a divergência, até porque, independentemente da crença que
tenho, lamentaria muito a retirada de verdadeiras peças de arte do Tribunal de Justiça e Minas
Gerais, tombadas pelo patrimônio histórico, como lamentaria também que se retirasse de
Salvador aquelas belas esculturas das divindades de umbanda que se vê lá e que embelezam

tanto a cidade, porque não me sinto ofendida, independentemente da crença que tenho. 
[31]

(grifo meu)
Em outra manifestação, resta clara a valoração dada ao crucifixo – precisamente o que sustentava
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o antropólogo – para fundamentar a posição contrária à do pedido. Pela “total improcedência”, outro
Conselheiro bradou que “uma sociedade paga um preço muito alto quando rompe com os seus símbolos. E
os símbolos mais significativos da sociedade. O preço que se vai pagar é muito sério e, talvez,
temerário”.  Em seu voto assim declara:

[...] porque o símbolo da cruz não significa, com o devido respeito, uma opção religiosa
nesta [sic] ou naquele sentido. Da mesma forma que, no sistema americano, quando se exige
que a testemunha preste o juramento colocando a mão sobre a Bíblia, não está significando que
está aderindo a essa ou aquela religião. Não é isso que se trata. O que se chama é um
chamamento ético à conduta das pessoas. O símbolo da cruz representa isso, sim, um
chamamento ético que o Judiciário tem a obrigação de defender. Ele não está fazendo opção
de religião católica, muçulmana, israelita, protestante, nada disso. Ele está chamando as
pessoas para um comportamento ético que a cruz representa. Então não tem nada aqui de...
de religiosidade. Não é esse o sentido da cruz. Da mesma forma que a toga de um juiz quando
se apresenta num Tribunal, ela não está adotando essa ou aquela simbologia de vestuário
pr’aquele ou pra outro sentido. Está simbolizando, no seu arminho, a pureza que deva inserir nas
decisões a serem prolatadas. A forma da estrutura dos Tribunais – e nós trabalhamos, nós todos
trabalhamos com efeitos simbólicos, que representam, na verdade, aquilo que se espera da
Justiça: independência, tranqüilidade, honestidade, símbolo que a cruz sintetiza, de modo que não

tem nada a ver com opção religiosa, não tem coisa alguma com esse pedido.
[32]

 (grifo meu)
 Note-se que o próprio Conselheiro impregnava o símbolo com valores que acreditava universais

ou impessoais. Associar a cruz ao comportamento ético é adotar um posicionamento desde logo parcial em
relação a esse símbolo religioso. Desse modo, a justificativa de não se retirar o crucifixo dos tribunais
encontra-se em valores que aquele Conselheiro entendia como necessários ao exercício judicante. Buscou
ele retirar o caráter religioso atribuído à cruz – o que era, afinal, a problemática da demanda face ao
princípio da laicidade na administração pública – e atribuir outros valores a ela.

Entretanto, não se pode descaracterizar um símbolo religioso conhecido como tal pela sociedade
brasileira, como é o crucifixo, e adotá-lo como símbolo de elementos éticos que norteie a atividade
jurídica de modo voluntário. Se a demanda existe e se as manifestações a respeito do pedido permanecem
na sociedade, não se constata nova re-significação do crucifixo, habilitando-o a representar valores

compatíveis com o exercício da administração pública.
[33]

Se, por um lado, o argumento central do voto citado não resolveu, mas tangenciou o problema,
por outro, temos o argumento – inclusive favorável ao requerente dos Pedidos, mas não pelos mesmos
fundamentos – que desconsidera o simbolismo do crucifixo. Afasta-se de plano a problemática de valores,
de modo a resolver a controvérsia por uma construção de discurso partindo de um pressuposto que exclui
qualquer relação valorativa com o crucifixo. Foi o caso, citado na 41ª sessão ordinária do CNJ, do
Mandado de Segurança n.º 13.405-0 – TJSP (Rel. Rebouças de Carvalho, de 02.10.1991), cujo acórdão é o
que se segue:

Utilização de Símbolos Religiosos: TJ/SP – “Mandado de Segurança – Autoridade Coatora –
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado – Retirada de crucifixo da sala da presidência da
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Assembléia, sem aquiescência dos deputados – alegação de violação ao disposto no art. 5º, inciso
VI, da Constituição da República – inadmissibilidade – hipótese em que a atitude do presidente
da Assembléia é inócua para violentar a garantia constitucional, eis que a aludida sala não é local
de culto religioso – carência decretada. Na hipótese, não ficou demonstrado que a presença ou
não de crucifixo na parede seja condição para o exercício de mandato dos deputados ou restrição
de qualquer prerrogativa. Ademais, a colocação de enfeite, quadro e outros objetos nas paredes
é atribuição da mesa da Assembléia. (art. 14, inciso II, Regulamento Interno), ou seja, de âmbito
estritamente administrativo, não ensejando violência a garantia constitucional do art. 5º, inciso VI
da Constituição da República” (Rel. Rebouças de Carvalho – Mandado de Segurança no 13.405-0

- São Paulo, 02.10.91).
[34]

 (grifo meu)
O caso tratava da mudança de Presidente na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e,

segundo relatou o Conselheiro, por ele estar em desacordo com a crença representada pelo crucifixo,
retirou-o da parede daquele órgão. Indignados, os deputados e servidores impetraram mandado de
segurança para que o crucifixo permanecesse no local. Ainda que as razões do voto coincidam com a

disposição Constitucional referida
[35]

 por não se tratar de ambiente de culto religioso, classifica a cruz
como pertencente ao grupo de “enfeite, quadro e outros objetos”. E, por assim sê-lo, caberia ao Presidente
decidir a permanência ou não de tais objetos em ambiente da administração pública. Destaca-se, portanto,
não o símbolo em si e os valores a ele agregados, mas sua condição de “móvel” (mobília) passível ou não
de retirada, como um enfeite ou quadro. Tal decisão tangencia o problema, no momento em que
desconsidera seu aspecto controvertido.

Ressalte-se ainda a posição defendida pelo relator diante à questão. O Conselheiro Paulo Lôbo,
após o relatório, sugeriu consulta pública eletrônica no sítio do Conselho Nacional de Justiça, com
semelhantes procedimentos anteriormente adotados quando da elaboração do Código de Ética da
Magistratura. A proposta justificava-se por convicção daquele relator, que acreditava não estar preparado
para proferir voto que manifestasse posição segura de seu entendimento. Segundo o Conselheiro relator,
sua posição inicialmente harmonizava-se com a de seus pares que ali votavam, no sentido da
improcedência do pedido – ou seja, a existência de crucifixos nos Tribunais era aceitável –, mas que seu
convencimento inicial fora abalado em razão dos diversos trabalhos, estudos, pesquisas de setores
interessados no sentido contrário. Em razão disso, optava por abrir a questão ao público, que se
manifestaria por uma enquête simples. Apesar de sua proposta, alertado pelos demais Conselheiros que,
processualmente, ele não definira seu voto – e já vencida a sua posição – acatou o discurso majoritário e
ratificou a orientação definida por seus pares.

A incompreensão decorrente do choque de discursos resultou em uma decisão unânime pelo
indeferimento do pedido de retirada de crucifixos, o que destacou a separação de dois universos que não
encontraram seu referencial comum. A cruz do Judiciário, portanto, permanece. Os crucifixos serão
mantidos – se assim desejarem – pelos Presidentes dos Tribunais do país constitucionalmente laico. A
discussão continua em aberto para a sociedade. A 41ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça
não estabeleceu um diálogo entre os julgadores e o interessado, tampouco com a sociedade, como
preferiria o relator, e baseou-se no senso comum revestido da autoridade judiciária.
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5. CONCLUSÃO
 

Os julgadores compreendem-se uns aos outros, ainda que divergentes em voto, pois pertencem a
um mesmo meio de referenciais, mas não conseguiram compreender o fundamento dos argumentos
contidos nos Pedidos. O julgamento deu-se indiferente aos motivos alheios aos referenciais valorativos
dos julgadores. A exposição dos argumentos contrários sustentados pelo antropólogo buscou referenciais
diversos – acadêmicos, sobretudo – daqueles pertencentes ao grupo julgador. Mesmo com a manifestação
do Conselheiro Joaquim Falcão, então professor da Fundação Getúlio Vargas e ocupante da vaga destinada

à Câmara dos Deputados, em corrigir a utilização de Durkheim ao caso suscitado,
[36]

 seu pronunciamento
acatava razões semelhantes as dos demais. O ponto de contato do discurso acadêmico do antropólogo foi,
nesse momento, observado pelo julgador. Mas de maneira nenhuma decisivo em sua fundamentação.

A reflexão trazida por esse evento indica a problemática dos discursos, referenciais dos sujeitos e
valores velados inerente aos julgamentos. Neste caso, havia dois discursos diversos e sem nenhum
referencial partilhado, apesar de compartilharem o mesmo objeto em discussão. O conteúdo dos
fundamentos dos votos proferidos parece ser incapaz de perceber o verdadeiro conteúdo da disputa, qual
seja: o significado – valorativo – dos símbolos e sua repercussão social. À unanimidade, encontrou-se uma
ressignificação para o crucifixo: se antes era símbolo religioso para o antropólogo, agora tornava símbolo
representativo de valores éticos e morais para os julgadores. Julgadores cujos valores particulares ali foram
estendidos ao público sob a roupagem de “tradição” e “cultura brasileira”.

Uma vez superado – e retirado – o significado religioso do crucifixo, não há que se falar em
atentado à laicidade da administração pública, e a questão encerra-se. Entretanto, a lógica ora aplicada não
remete à necessidade dialógica ao fenômeno observado. A tribuna, neste caso, prestou-se para confirmar
essa necessidade – o interlocutor não-jurista, que transita por outras lógicas e outros sistemas racionais e
argumentativos, não encontrou lugar discursivo no evento. Ao afastar a apreciação valorativa e
descaracterizar o crucifixo como símbolo religioso, o Conselho condicionou o fundamento da decisão no
pressuposto universalista da simbologia cristã. Não se ignora que crenças cristãs sejam maioria no Brasil,
mas não se pode acolher um argumento que constitua um símbolo relevante àquela crença como ético.
Seria, então, a ética cristã pregada nos tribunais? Sustentar tal argumento afronta as demais crenças
existentes no país, subjugadas a um entendimento cujo referencial é cristão.

Certamente, a decisão unânime do Conselho Nacional de Justiça, que fixou um significado
particular ao crucifixo, não transmutará o significado que ensejou o pedido por manifestação dos
aplicadores do ordenamento jurídico pátrio. A discussão não se encerra porque o fundamento da decisão
parece não responder à pluralidade de crenças do país. O Direito, pelos seus aplicadores, deformou a
realidade brasileira, admitindo lugar à crença majoritária em tribunais, sem perceber que no mesmo
instante diminuía o lugar das demais possibilidades religiosas. 

Os valores estavam pré-estabelecidos, e não se mostrou, em momento algum da sessão, uma
intenção de abertura às visões diversas. Não se percebeu uma tentativa de compreender a alteridade, de se
reconhecer como etnocêntrica uma posição naturalizada cristã. Pela hierarquia de valores, acolheu-se a
tese de que os valores cristãos estão acima de todos, atribuindo ao crucifixo valores universais e, inclusive,
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passíveis de compor um ambiente da administração pública do Poder Judiciário – o tribunal, o lugar-
definidor das realidades pela ótica jurídica. A leitura da realidade é unívoca, só há um horizonte e ele

pertence à cruz. As figuras de Xangô
[37]

 ou Oxalá
[38]

, a Estrela de Davi ou o Crescente Vermelho, para
citar algumas, têm seu espaço reservado para a profissão da fé que representam.
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[1]
 Espécie de processo julgada pelo CNJ a respeito de providências a serem tomadas, no âmbito administrativo, pelo Poder

Judiciário, assim definido pelo Regimento Interno do CNJ: “CAPÍTULO III DOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS. Seção XI
Do Pedido de Providências. Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem
como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de
pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o
seu conhecimento e julgamento. Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o Plenário do CNJ, o
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Presidente, o Corregedor Nacional ou o Relator poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências
acauteladoras sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais. Parágrafo único. Quando a medida cautelar for
deferida pelo Relator, será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão ordinária seguinte. Art. 100. O expediente será
autuado e distribuído a um Relator, que poderá determinar a realização de diligências, audiências públicas, consultas públicas e
solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do requerimento. § 1º Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator
solicitará a sua inclusão na pauta de julgamento. § 2º A execução do pedido de providências acolhido pelo Plenário será realizada
por determinação do Presidente do CNJ e pelo Corregedor Nacional de Justiça nos casos de sua competência”.
[2]

 Estes são os segmentos sociais representados pelos membros que compõem o Conselho Nacional de Justiça.
[3]

 GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 7ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 260.
[4]

 FLORES, Joaquín Herrera. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade da resistência. In: Revista direito e
democracia. vol. 4, n.2 2º sem. 2003. Canoas: Ed. ULBRA, 2000. p.295-296.
[5]

 Lucas afirma: “O procedimentalismo metodológico é a marca principal de uma cultura jurídica aprisionada pelas falsas
promessas de segurança e de conhecimento puro (tarefa esta exaltada pelo normativismo kelseniano), promessas que se reproduzem
inadvertidamente nos discursos jurídicos, na dogmática, no ensino do Direito e na prática dos tribunais”. E, mais adiante, conclui:
“Refém de um profundo sonho de cientificidade, o Direito sucumbe gravemente às crises de todas as ordens, desmoronando em si
mesmo e sem dar-se conta de suas próprias debilidades e insuficiências”. LUCAS, Douglas Cesar. Hermenêutica filosófica e os
limites do acontecer do direito. In: LUCAS, Cesar Douglas (org.). Olhares hermenêuticos sobre o direito: em busca de sentido
para os caminhos do jurista. Iijuí – RS: Editora Unijuí, 2006. p.26-27.
[6]

 WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao direito. V.1. Sérgio Fabris: Porto Alegre, 1994. p.15. Apud: Douglas Cesar.
Hermenêutica filosófica e os limites do acontecer do direito. In: LUCAS, Cesar Douglas (org.). Olhares hermenêuticos sobre o
direito: em busca de sentido para os caminhos do jurista. Iijuí – RS: Editora Unijuí, 2006. p.27
[7]

 Para ilustrar, recentes temas em voga no direito brasileiro: biodireito, direito informático, direito virtual, direito eletrônico,
propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais, dentre outros.
[8]

 COTTERREL, Roger. Law in culture. In: Ratio Juris. v. 17. no. 01. mar. 2004. p. 1.
[9]

 COTTERREL, Roger. Op. cit., p. 2.
[10]

 COTTERREL, Roger Op. cit., p. 3;9.
[11]

 COTTERREL, Roger Op. cit., p. 3.
[12]

 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Constituições Nacionais e Povos Indígenas – Simpósio Internacional. mai. 2007, Brasília
(DF). Vídeos. Brasília: UnB, 2007.
[13]

 KUHN, Helmut. Os valores, um dado primordial. p. 253-275. In: GADAMER, Hans-Georg; VOGLER., Paul. Nova
antropologia: o homem em sua existência biológica, social e cultural. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP e
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. -  EPU, 1977. v.7. p.257-258.
[14]

 KUHN, Helmut. Op. cit., p.261.
[15]

 “As ordens de direito também são, em seu todo, ‘eticamente impregnadas’, porque interpretam o conteúdo universalista dos
mesmos princípios constituintes de modo diferente em cada caso, a saber, no contexto das experiências de uma história nacional e à
luz de uma tradição, uma cultura e uma forma de vida historicamente predominantes”.  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro
- estudos de teoria política. Trad. George Sperber e Paulo Astor Soethe [UFPR]. São Paulo: Edições Loyola, 2002. p. 165.
[16]

 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 233.
[17]

 Habermas esboça a construção dessa cultura dominante: “A nação ou o espírito do povo – a primeira forma moderna de
identidade coletiva – provê a forma estatal juridicamente constituída de um substrato cultural. [...] o status definido pelos direitos
dos cidadãos assume ao mesmo tempo o significado de pertença a um povo culturalmente definido. [...] Em nossas sociedades
pluralistas, porém, convivemos hoje com evidências cotidianas que se distanciam cada vez mais do caso modelar do Estado nacional
com uma população culturalmente homogênea. [...] Por trás de uma fachada como essa, iria esconder-se apenas a cultura
hegemônica de uma parcela dominadora da sociedade. Por razões históricas, subsiste em muitos países uma fusão da cultura de
maioria com determinada cultura política geral que arroga a si mesma ser reconhecida por todos os cidadãos, independentemente da
origem cultural de cada um”.  HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 129-130; 134.
[18]

 Em análise do multiculturalismo na América latina, Ibáñez declara: “El dominio colonial se asentó no solo en la explotación
económica y la dominación política, sino en lo que se ha denominado ‘la dialética de la negación del outro’ [...]. esta negación del
outro se legitimó en el mito de la superioridad del hombre-blanco-europeo. [...] De cualquier modo, se pasó de la dialéctica de la
negociación del outro a una dialéctica de la exclusión del outro, en el intento por alcanzar a la modernidad europea en tanto que
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expresión máxima del desarrollo ascendente de la humanidad. [...] Lo que habría que reconocer es que nuestra América, desde sus
orígenes, es multicultural e intercultural, con la incorporación de los esclavos negros traidos del África y las migraciones de otros
grupos étnicos, ya sea de Asia o Europa. De ahí que el tejido intercultural que se ha ido formado con el tiempo y las águas sea
denso, complejo y también altamente conflictivo”. IBAÑÉZ, Alfonso. El multiculturalismo en América Latina. In: Xipe-Totek 42
s/d. p. 180-183.
[19]

 Ver Mandado de Segurança n.º 13.405-0 – TJSP, de 1991, infra.
[20]

 Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 103-B, § 4º: Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares,
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados
por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares,
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras
sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um
ano;
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes
órgãos do Poder Judiciário;
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as
atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
[21]

 Eles são indicados, em sua maioria, pelo próprio órgão ao qual pertencem. Totalizam quinze indicados, sendo dois
representantes dos cidadãos, dois advogados, dois procuradores ou promotores e os demais, magistrados: “Constituição da
República Federativa do Brasil. Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal;
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão
competente de cada instituição estadual;
XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado
Federal”.
[22]

 A sede do CNJ, na data do referido julgamento, ainda se localizava na cobertura (6º andar) do Anexo II do Supremo Tribunal
Federal.
[23]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362.
[24]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362.
[25]

 Pude observar a reação das pessoas presentes e dos julgadores quando não registravam sua fala na gravação. Esse foi um
momento em que a fala do Conselheiro foi ouvida pelos mais próximos.
[26]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362.
[27]

 KUHN, Helmut. Op. cit., p.260.
[28]
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 Esse significado foi atribuído e hoje é o mais evidenciado à representação da cruz suástica. Entretanto, a mesma representação
relaciona-se também às tradições religiosas orientais, como é o caso do budismo e do hinduísmo, bem como tradições celtas. Para o
significado atribuído à suástica, ver verbete “suástica”, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa online, disponível em
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=su%E1stica&x=13&y=7&stype=k. Acesso em 20 ago. 2010.
[29]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362. Voto do Conselheiro Oscar Argollo.
[30]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362. Voto do Conselheiro Joaquim Falcão.
[31]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362. Voto da Conselheira Ruth Carvalho.
[32]

 Transcrição da 41ª sessão ordinária do CNJ – 29/05/07, PPS 1344, 1345, 1346 e 1362. Voto do Conselheiro Marcus Faver.
[33]

 A esse respeito, cite-se o debate francês de grande repercussão sobre o uso de véus pelas meninas muçulmanas em escolas
públicas. A proibição de portar símbolos religiosos estendeu-se a qualquer acessório que representasse uma profissão de fé, como
pingentes de crucifixos e a kipa, por se entender o princípio do Estado laico superior ao princípio da liberdade religiosa. Caso
contrário deu-se nos Estados Unidos, à ocasião de uma família Amish ter seu pedido procedente, para retirar um filho da escola
antes de determinada série por ferir princípios religiosos daquela comunidade. Nesse precedente, os Estados Unidos afirmaram a
prevalência da liberdade de credo sobre o princípio da laicidade do Estado. (LAPPIN, Shalom. Multiculturalism and democracy. In:
Dissent Magazine - Politics Abroad, edited by Mitchell Cohen and Michael Walzer. New York: Foundation for the Study of
Independent Social Ideas, jul. 2007. p.14-18).
[34]

 SOARES, Lincoln. A dimensão da liberdade religiosa e sua positivação nos direitos fundamentais. p. 23-33. In: Lectura /
Faculdade Evolutivo. v.1, n.1 (jan/jul). Fortaleza: Edições Evolutivo, 2004.
[35]

 Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
[36]

 O Conselheiro afirmou cabível a utilização de Durkheim às sociedades simples, homogêneas, o que não era o caso da
brasileira, complexa e heterogênea.
[37]

 Na Umbanda e no Xambá, orixá protetor da justiça.
[38]

Na Umbanda, orixá que simboliza a paz.
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O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO DIVÃ: HÁ SOBREVIDA À TUTELA
CAUTELAR?

THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE ON THE DIVAN: IS THERE SURVIVAL PERIOD TO
INJUNCTIVE RELIEF?

Iara Rodrigues De Toledo

RESUMO
A tutela cautelar alçou no ordenamento jurídico pátrio expansão surpreendente com o CPC de
1973, com a ordenação de suas normas em cerca de noventa e quatro artigos. Com o advento
da tutela antecipada inserta no art. 273 e a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer
e dar coisa dos arts. 461 e 461-A, o manejo, no dia a dia forense, das figuras cautelares, fossem
elas nominadas ou inominadas, foi apequenado, mormente com a doutrina da fungibilidade entre
ambas as figuras de urgência, insculpida no § 7º do art. 273. Com o Projeto de Novo Código de
Processo Civil de iniciativa do Senado Federal- PLS nº. 1666/2010 que, no Título IX, em vinte
(20) artigos regra a Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, resta ao intérprete responder à
problematização: Há sobrevida à Tutela Cautelar?
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Federal; Tutela de Urgência; Tutela Cautelar; Tutela
Antecipada; PLS nº. 166/2010.

ABSTRACT
The injunctive relief raised in the Brazilian legal system a surprising expansion with the CPC in
1973, the result of “ordinarization” of the knowledge process and the existence of an
insignificant number of special procedures provided with injunction. It is worth considering,
moreover, the ordering in prudential regulations in about ninety-four (94) articles. With the
advent of the summary judgement inserted in the art. 273 and specific protection of the
obligations, which is the legal necessity to give, to do or not to do according to arts. 461 and
461-A, the handling, in the forensic day by day, the protective figures, either nominated or
unnamed, it was shortened, especially with the doctrine of fungibility between the two figures of
urgency, engraved in § 7 of Art. 273, due to the law 10444 from 2002. With the Project of the
New Code of Civil Procedure initiated by the Federal Senate-PLS nr. 166/2010, under Title IX, in
only twenty (20) articles rule the Guardianship of Urgency and Guardianship of Evidence, leaving
for the interpreter to respond to questioning: Is there a survival period to Injunctive Relief?
KEYWORDS: Federal Constitution; Guardianship of Urgency; Injunctive Relief; Summary
Judgement; PLS nr. 166/2010.

I. Processo e Constituição: O Neoconstitucionalismo e Processo Justo
 
“Direito não é lei”. “Direito é interpretação”. E esta interpretação, tendo como centro a pessoa

humana na dimensão da sua dignidade (enquanto sobre princípio constitucional) inserida no contexto
social da neomodernidade complexa e perplexa, do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, é mais
principiológica do que legalista, pondo-se a Constituição Federal como centro da reflexão do ordenamento
jurídico composto, preferencialmente, por normas de textura aberta e cláusulas gerais, em prol do Processo
Justo.

No artigo intitulado “Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo, disserta o autor Eduardo
Cambi (2006), com apoio nas lições de Luis Roberto Barroso (2005) retratadas no estudo
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. O triunfo tardio do direito constitucional no
Brasil, sobre as alterações mais importantes, na compreensão constitucional, do que se denomina de
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neoconstitucionaalismo, sistematizando-as em três aspectos distintos: (i) histórico; (ii) filosófico; e (iii)
teórico. Sobre cada um deles, pode-se extrair as seguintes lições:

 
Sob o aspecto histórico [...] A dignidade da pessoa humana passa a ser o núcleo axiológico da tutela
jurídica, não se restringindo ao vínculo entre governantes e governados, não se estendendo para toda e
qualquer relação, mesmo entre dois sujeitos privados, em que, pela manifestação do poder, uma dessas
pessoas tivesse seus direitos violados ou ameaçados de lesão. [...] Sob o aspecto filosófico, a
identificação do direito com a lei, marcada pelo dogma da lei como expressão da ‘vontade geral “foi
superada pela hermenêutica jurídica que, sem cair na tentação de retornar à compreensão metafísica
proposta pelo direito natural, desenvolveu a distinção entre as regras e princípios, para dar força
normativa a estes, com escopo de ampliar a efetividade da Constituição. [...] Sob o aspecto teórico, o
neoconstitucionalismo, sempre na precisa lição de Luis Roberto Barroso, caracteriza-se por três
vertentes: (a) o reconhecimento da força normativa da Constituição; (b) a expansão da jurisdição
constitucional; (c) o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional.

  

Sobre o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional, prossegue o
autor, in verbis:

 
A falência do positivismo jurídico, marcada pela diferenciação da norma e do preceito normativo,
rompeu o método silogístico, abrindo espaço para o desenvolvimento de uma nova dogmática de
interpretação constitucional Tal movimento foi incentivado pela constitucionalização dos direitos
materiais e processuais fundamentais, retirando dos Códigos e, portanto, do direito infraconstitucional,
o núcleo hermenêutico do intérprete.

 
Dessa forma, dá-se a expansão do Direito Processual Civil Constitucional, a ensejar uma releitura

do direito ao Acesso à Justiça, inserto no art. 5º, inc. XXXV da CF que dispõe: A lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; portanto, mandamento com estatura de direito
fundamental, no sentido do Acesso a uma Ordem Jurídica Justa que compreende a entrega de uma
prestação jurisdicional adequada, célere e justa.                     

 
II. A Tutela Diferenciada como Instrumento em Prol de uma Prestação Adequada e Célere

 
Tutela diferenciada, expressão cunhada por Andrea Proto Pisani (1979) no texto Sulla tutela

giurisdizionale differenziata, que tem como meta a adequação procedimental às específicas condições do
direito material e a regulamentação de formas típicas de tutela sumária. Quanto aos objetivos destas
últimas, enumera o mestre italiano: a) evitar o custo do processo de cognição plena; b) evitar o abuso do
direito de defesa; c) garantir a efetividade da tutela jurisdicional aos direitos passíveis de lesão irreparável
pela demora do processo.

No tema, doutrina Donaldo Armelin (2002) no estudo Tutela Jurisdicional Diferenciada:
 

a) O primeiro critério tem por foco a própria tutela jurisdicional, isto é, o tipo de provimento
jurisdicional deve ser adequado à pretensão da parte. Contudo, esta diversidade não deve abarcar os
tipos de ações já existentes (condenatória, constitutiva e declaratória), mas sim deve ser restrita ao
âmbito das formas e efeitos dessas ações. b) o segundo está centrado no rito que deve ser adotado
para anteciparmos a tutela, ou seja, os mecanismos suficientes para afastarem as formas tradicionais e
demoradas quando o fator tempo puder repelir o direito material litigado.

 
João Batista Lopes, no livro Tutela Antecipada no Processo Civil Brasileiro (2003), à sua vez,
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expõe que é possível conceituar a tutela jurisdicional diferenciada como o conjunto de instrumentos e
modelos para fazer o processo atuar pronto e eficazmente, garantindo a adequada proteção dos direitos
segundo os princípios, regras e valores constantes da ordem jurídica.

Adverte Luiz Guilherme Marinoni (2000), na obra Novas linhas do processo civil, que o tempo
não pode servir de empeço à realização do direito, fundamentando:

 
Ora, se o Estado proibiu a autotutela, adquiriu o poder e dever de tutelar de forma efetiva todas as
situações conflitivas concretas. O cidadão comum, assim, tem o direito à tutela hábil à realização de
seu direito, e não somente um direito abstrato de ação. Em outras palavras, um direito à adequada
tutela jurisdicional.

 
À tutela diferenciada cujo mote, como visto, é a adequação da via, instrumentos e atos

processuais que se amoldem ao direito material e que de forma célere processual promova a segurança e a
concretização dos direitos, soma-se o escopo da obtenção de uma justiça efetiva. A propósito, leciona, no
trabalho literário Tutela de Segurança e Tutela de Evidência, Luis Fux (1996), só se considera uma justiça
efetiva aquela que confere o provimento contemporaneamente à lesão ou ameaça de lesão ao direito.

Dessa compreensibilidade processual – constitucional da tutela diferenciada, emerge,
incindivelmente, a jurisdição de urgência, de particular e expressivo interesse na construção do tema-título
do presente trabalho.
 
III. A Jurisdição de Urgência e a Constituição Federal
 

Sob a batuta da busca de um processo civil de resultados, da efetividade do processo, do repetido
refrão sobre ritos, formas e efeitos, instrumentos e modelos para antecipar a tutela, na luta contra a
morosidade da prestação jurisdicional, objeto das variadas reformas tópicas do vigente Código de Processo
Civil estrutura-se a Jurisdição de Urgência, como resposta à frase clássica de Francesco Carnelutti,
expressa no trabalho intitulado Diritto e Processo (1958): o tempo é o grande inimigo do juiz, mas o
processo jamais poderá dele livrar-se.

Já a celeridade, que condiz com o tempo no processo, aliança-se ao princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da CF, que reza: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”. Importa considerar que anteriormente à EC 45/2005, por intermédio de
conceituada doutrina, já se reconhecia essa normatividade como princípio constitucional implícito, em
decorrência do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, I).

Aduz Araken de Assis (2006) não pode emprestar-se à explicitação deste princípio o caráter de
novidade surpreendente, complementando:

 
Ainda mais convincente se revelava a firme tendência de localizar na cláusula do devido processo (art.
5º, LV, da CF/1988) a garantia de um processo justo, inseparável da prestação da tutela jurisdicional no
menor prazo de tempo possível nas circunstâncias.  

 
Ademais, importa rememorar que, na ordem constitucional brasileira, a consagração do direito de acesso à justiça surgiu

na Constituição Federal de 1946 (art. 141, § 4º), com menção textual, unicamente, para a hipótese de lesão de direito individual, o
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que não impedia, numa interpretação construtiva e extensiva, ter-se como implícita a hipótese de ameaça a direito, cabendo à

Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso XXXV), finalmente, explicitá-la.

 

IV. Breves Anotações Teóricas sobre a Tutela de Urgência

 

Célebre o pensamento chiovendiano de que o processo deve dar a cada um praticamente tudo aquilo a que tem direito e,

precisamente aquilo, e que o neo-processualismo traduz na expressão “processo de resultado”, a traduzir que os jurisdicionados já

não se conformam com sentenças meramente formais, desprovidas de resultados no seu viver diário.

     Acolhendo-se o escólio de Ovídio A. Baptista da Silva (2000) traçado no Curso de Processo Civil – Processo

Cautelar (Tutela de Urgência), quatro categorias integram a tutela de urgência, quais sejam: a) tutela cautelar; b) tutela urgente

satisfativa autônoma; c) tutela urgente satisfativa provisional; d) medidas cautelares ex officio. Explicita o saudoso mestre gaúcho:

 
É possível classificar, em nosso direito, as espécies de tutela urgente que se valem do processo cautelar
– tal como certos juristas têm procedido na Itália (por exemplo, FEDERICO CARPI, La tutela d
´urgenza fra cautela. “sentenza antecipata” egiudizio di mérito” – basicamente em três grupos ,
mesmo depois da introdução das medidas antecipatórias dos arts. 273 e 461 do CPC: a) tutela de
urgência satisfativa autônoma; b) tutela de urgência satisfativa interinal; c) tutela de urgência
propriamente cautelar. [...] Além disso, devemos ainda acrescentar às três espécies tratadas pelos
processualistas italianos mais uma, que a doutrina peninsular sequer tematiza - por ser na verdade a
essência de toda a concepção de CALAMANDREI, invariavelmente seguida pela doutrina italiana – e
que se refere ao denominado “poder cautelar geral” do juiz, a dar ensejos às chamadas medidas
cautelares ex officio.

 

A primeira, tutela cautelar, ganhou nobreza ao erigir o legislador processual civil seus quase uma centena de artigos em

um livro em separado – Livro III, arts. 796 a 889 do Código de Processo Civil de 1973. Mas sua galhardia foi além, ao ponto de,

praticamente, por lapso significativo de tempo até o surgimento, em dezembro de 1994, das medidas antecipatórias insertas nos

arts. 273 e 461, forçar em mandado de segurança contra ato de particular, isso sem que se tolhesse o manejo processual, em sua

essência de cautelaridade, contra ato de autoridade.

Duas situações, uma fática e outra doutrinária, justificavam essa distorção. A primeira, resultante de uma sociedade

complexa e com rito frenético de mudanças, na qual, “de um salto”, saiu-se do constrangedor quadro de uma litigiosidade contida

para a surpreendente sociabilidade de implosão da litigiosidade. A segunda, pelo apreço da doutrina nacional à ideologia

procedimental da ordinariedade, de cognição plenária - ordo iudiciorum privatorum romano – procedimento que desconhece os

interdicta.

Acresça-se o fato do florescimento da expansão da jurisdição cautelar, a propiciar o paradoxo da denominada,

impropriamente, tutela cautelar satisfativa, verdadeira contraditio in terminis, a ensejar a transmutação da sua própria natureza, em

variadas decisões do dia a dia forense, de asseguração para a de satisfação do direito. 

Decorre da mera asseguração que estigmatiza a tutela cautelar, no sentido de assegurar a realização do direito, a

característica primeira da presença de uma situação cautelanda.  Significa dizer: exige-se do pretenso titular do interesse ameaçado

de dano iminente a identificação concreta, a natureza desse interesse legalmente protegido, sob a forma de um direito subjetivo ou

de uma pretensão, ou de uma ação de direito material, de uma exceção, ou até mesmo sob a forma de um interesse. Seguem como

demais características, fiel à doutrina ovidiana, o perigo de dano iminente e irreparável, a temporariedade, o fumus boni iuris

(cognição de aparência), a sentença mandamental.

A segunda categoria, tutela urgente satisfativa autônoma, requer, de pronto, uma prévia compreensibilidade, de forma

individualizada, das expressões satisfativa e autônoma. Assim, a primeira, liga-se à satisfatividade do direito no plano fático, no
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plano das relações humanas. Num exemplo ligeiro, de cunho didático, é o “dinheiro no bolso do credor”. Por outro lado, a

autonomia se traduz pela desnecessidade (ou não dependência) de um processo principal. Acresça-se, ao lado da satisfatividade e

da autonomia, o requisito da cognição de evidência a compor a fisionomia conceitual da tutela urgente satisfativa autônoma, a

justificar a utilização da sumarização do leito procedimental cautelar, se rito específico inexistir. Ademais, esta modalidade de tutela

de urgência abarca as ações que a praxe judiciária rotulou erroneamente de “cautelar satisfativa” e cujo exemplo emblemático teve-

se na ação cautelar (sic) para obter a liberação dos cruzados que recebeu de Ovídio Baptista da Silva (2000), o seguinte comentário:

 
[...] ninguém poderá duvidar de seu caráter rigorosamente satisfativo e definitivo, a dispensar uma ação
principal posterior, que onere o autor. Em verdade, bem examinadas as coisas, a decisão que, sob a
forma de liminar, houver ordenado a liberação dos cruzados, nas circunstâncias descritas, constitui
desenganadamente uma sentença de mérito, que nem mesmo é provisória. Com efeito, a entrega do
numerário reclamada pelo autor é, sem dúvida, definitiva e, além disso, escudada em juízo
declaratório, sobre a inconstitucionalidade da medida governamental, determinante da retenção dos
cruzados. Além disso, os efeitos dessa liminar são definitivos e irreversíveis, pois o bem jurídico que a
União Federal, no caso, pretendera proteger (o recrudescimento do processo inflacionário) estaria
irremediavelmente comprometido por essa sentença liminar. Uma demanda posterior que declarasse
legítimo o bloqueio e ordenasse a restituição do numerário ao Banco Central não faria o menor sentido,
dado que as consequências do provimento liminar seriam irreversíveis.

 

Por sua vez, a tipologia da tutela urgente satisfativa provisional é formada pelas medidas antecipatórias interinais, que

têm, nas figuras evolutivas do Código de Processo Civil da tutela antecipada (art. 273) e da tutela específica das obrigações de

fazer, não fazer e de entrega de coisa (arts. 461 e 461-A) enfática ilustração. Labora esta espécie de tutela de urgência com um juízo

de probabilidade (de quase certeza), como resultado interpretativo reconstrutivo da dicção legal prova inequívoca e juízo de

verossimilhança – art. 273, caput. Procurando diferenciar tutela cautelar e tutela antecipatória, doutrinam Ivan Aparecido Ruiz e

Isadora Vier Machado (2007).

 
Dentro do gênero tutela de urgência, enquadram-se, por conseguinte, as espécies tutela cautelar e
tutela antecipatória. Enquanto aquela apenas acautela a situação futura, sem entregar à parte o bem da
vida pretendido, esta se encarrega de entregar-lhe o bem da vida demandado, mesmo que de forma
provisória. A diferença de destaque entre as duas, segundo Gustavo Santana Nogueira, é a forma pela
qual se apresentam; porque a tutela antecipatória é requerida nos autos em que se pretende a tutela
definitiva e, a cautelar demanda ação própria, “com todas as formalidades inerentes à propositura de
uma demanda”.

 
A defluir da própria denominação, a última espécie do grupo da tutela de urgência - as medidas cautelares ex officio -

têm por objetivo a salvaguarda do imperium iudicis e faz-se presente só no art. 797 do CPC autorizando o juiz a determinar medidas

cautelares sem audiência das partes, somente em casos excepcionais, expressamente autorizados em lei. Esta figura legal não se

confunde com o chamado “poder cautelar geral, uma vez que o poder outorgado ao magistrado para defesa da jurisdição não se

confunde com o direito da parte - uma coisa é o poder do Estado, outra a ação (direito da parte). Como perceptível, essas medidas

são sempre incidentais a uma demanda em curso, podendo-se exemplificar com a reserva do quinhão do herdeiro excluído do

inventário, prevista no art. 1.001 do CPC.

  

V. Tutela cautelar e Tutela Antecipada - Regime jurídico (especificidades) e Desenho Legal no Código de Processo Civil de

1973

 

Inovador, considerado, no dizer corrente, o primeiro ordenamento processual civil no mundo a regrar o Processo Cautelar
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em um livro em separado (Livro III), com noventa e quatro artigos (arts. 796 a 889), o Código de Processo Civil Brasileiro – Lei nº.

5.869, de 11de janeiro de 1973, encontra-se na atualidade sedimentado por construções científicas aperfeiçoadas, fruto de

acalorados debates sejam à nível doutrinário, sejam à nível jurisprudencial.

Tem-se, historicamente, a expansão da tutela cautelar como fruto da opção do legislador de 1.973 em substituir o modelo

luso-brasileiro de tradição multissecular, com a inserção no corpo do Código do instituto do processo de conhecimento,

vocacionado para o procedimento ordinário, expurgando-se todos os atos de execução para um livro próprio (Livro II). Por

conseguinte, divisou-se na literatura processual civil, ao lado do processo de conhecimento (Livro I) e do processo de execução

(Livro II), um tertium genus, o processo cautelar. A propósito, escreve Ovídio (2000):

 
A contribuição oferecida pelo próprio Código de Processo Civil de 1973 para a expansão da tutela de
urgência (cautelar ou não) tem duas causas principais: a primeira delas foi desejada pelo legislador e
está representada pela importância e dignidade que o Código emprestou ao processo cautelar,
destacando-o para formar um livro especial, com cerca de cem artigos, contra apenas treze existentes
no Código anterior.

 
Tal a riqueza doutrinária e aprimoramento científico quer pátrio, quer alienígena, na construção da fisionomia das tutelas

de urgência, mormente no que toca à tutela cautelar, que, já a partir do seu conceito, controvertem ilustres pensadores,

pesquisadores e cientistas do direito.

Numa primeira linha de pensamento, da lavra de Giuseppe Chiovenda (1935) em suas Instituzioni di Diritto Processuale

Civile, referendada por Piero Calamandrei (1936), na obra Introduzione allo Studio Sistemático dei Provvedimenti Cautelari que

espraiou pelos mais diversos ordenamentos jurídicos, inclusive no brasileiro, a tutela cautelar seria um direito do Estado voltado à

preservação do imperium iudicis.

Na linha desse entendimento, difundiu o mestre florentino Calamandrei a teoria da instrumentalidade, que seria a nota

definidora da tutela cautelar, e que seria reproduzida no sistema brasileiro na parte final do art. 796 do CPC, in verbis: O

procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente. Decorrência dessa

construção teórica - direito do Estado e teoria da instrumentalidade – modela-se as expressões instrumento do instrumento;

instrumento de segundo grau; instrumento ao quadrado e instrumentalidade hipotética.

Partícipe desta escola, o Mestre das Arcadas Cândido Rangel Dinamarco (2007) no livro Nova Era do Processo Civil, ao

tratar do Regime Jurídico das Medidas Urgentes, em face da adjetivação de tutelas gêmeas para as medidas cautelares e as

antecipatórias de tutela, integra-as à categoria das medidas aceleratórias de tutela jurisdicional, mais ampla do que a das medidas

de urgência, explanando:

 
Medidas aceleratórias de tutela jurisdicional é uma locução mais ampla que medidas urgentes, porque
nem sempre a urgência é o motivo da aceleração ou da antecipação da tutela. Pensar: na antecipação
sancionatória, que tem por motivo “o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu” (CPC, art. 273, inc. II), e na antecipação da parte incontroversa da demanda (art. 273 § 6º).

 
Com outro norte científico, centrado na asseguração do próprio direito material, mais harmônico ao pensar processual –

constitucional hodierno, rente à efetividade da pauta dos direitos fundamentais individuais e sociais da pessoa humana, proclama

outra corrente de pensamento configurar a tutela cautelar instrumento de asseguração do direito material. Ombreiam esta teoria no

direito brasileiro os cientistas jurídicos Ovídio Araújo Baptista da Silva (2000), Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart

(2008). Escreve Ovídio, o sempre Mestre da Universidade do Rio Grande do Sul:

 
A primeira exigência, portanto, para que a tutela cautelar se torne legítima é que o pretenso titular do
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interesse ameaçado de dano iminente identifique, concretamente, a natureza desse interesse legalmente
protegido, sob a forma de um interesse subjetivo, ou de uma pretensão, ou de uma ação de direito
material, de uma exceção, ou até mesmo sob a forma do interesse que possa ter aquele que, prevendo a
possibilidade de vir a ser acionado como réu tenha pretensão à asseguração de provas ou a alguma
outra pretensão à segurança a serem por ele utilizadas na ação satisfativa que possa ocorrer. [...] A
ordem jurídica, aqui, tutela a simples aparência, contingência a que se vê forçada para não proteger a
inverossimilhança, caso prefira manter-se fiel à ordinariedade.

Alinhando-se à mesma corrente de pensamento, os Professores da Universidade Federal do Paraná Marinoni e Arenhart,

ao doutrinarem:

 
Como está claro, entendemos que a tutela cautelar é a tutela assecuratória da tutela prometida pelo
direito material e da situação a que o direito material confere tutela jurídica. Tal tutela é um direito da
parte e um dever do Estado, não se fundando no direito de ação, mas sim no próprio plano do direito
material. A tutela cautelar não é uma tutela da jurisdição, ou do processo, por várias razões. A mais
óbvia é a de que, caso fosse tutela do Estado, não poderia se entregue aos litigantes. Ademais, se a
tutela cautelar foi reconhecida como tutela a serviço do estado há aproximadamente um século, não é
possível esquecer que o Estado constitucional tem como característica, o dever de tutelar os direitos
fundamentais, e, em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), o dever de
tutelar de forma efetiva todo e qualquer direito.

 
Nesse ponto, com desapego às diferenças teóricas na construção do regime jurídico da tutela cautelar, permissível alinhar

as seguintes características que a estigmatizam e conferem- lhe fisionomia jurídica própria, aptas ao necessário discrímen e, porquê

não, às possíveis parecenças com outras figuras e tutelas que se lhe assemelhem. Por interessar, de perto, à edificação da

problematização em tela, unicamente no trato da tutela satisfativa provisional, espécie do gênero tutela de urgência.

Destacam-se as seguintes características da tutela cautelar, na doutrina pátria: a) espécie de tutela diferenciada; b)

enquadramento à jurisdição de urgência; c) tutela de asseguração; d) situação cautelanda; e) perigo de dano iminente e irreparável

(para outros o periculum in mora); f) tutela de aparência do direito (ou fumus boni iuris); g) não satisfatividade; h) referibilidade; i)

temporariedade; j) sentença mandamental.

O legislador do CPC de 1973, nas palavras do Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, extraídas do tópico III – Das

inovações, item 23 da Exposição de Motivos, assim organizou o processo cautelar:

 
O Livro III, relativo ao processo cautelar, se divide em dois capítulos. O primeiro contém disposições
gerais sobre medidas inominadas e o procedimento que deve ser observado assim em relação a estas
como aos procedimentos cautelares específicos regulados no capítulo seguinte. O projeto disciplina os
seguintes procedimentos cautelares específicos: o arresto, o sequestro, a caução, a busca e apreensão, a
produção antecipada de provas, os alimentos provisionais, o arrolamento de bens, o atentado, a posse
em nome do nascituro, protestos, notificações e interpelações, justificação, nunciação de obra nova, e
outras medidas como obras de conservação em coisa litigiosa, entrega de objeto e bens de uso pessoal
da mulher e dos filhos, a posse provisória, a guarda e educação dos filhos, o depósito de menor e o
afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal.

 
Com já exposto, com o advento da Lei nº. 8.952 de 13 de dezembro de 1994, e modificações trazidas com a Lei nº.

10.444 de 07 de maio de 2002, foram desenhadas no CPC duas figuras: i) no art. 273, a antecipação dos efeitos da tutela

pretendida; ii) no art.. 461 e 461-A, a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e a de dar coisas. Ambas, com natureza

jurídica de jurisdição de urgência, enquadram-se na tipologia tutela urgente satisfativa provisional.

Em benefício de um melhor entendimento, ab initio, impõe-se um dado histórico.  Raras eram as hipóteses, no direito

pátrio, de vias procedimentais dotadas de liminares. Exemplificativas são as liminares nas ações possessórias, na ação de mandado

de segurança, na ação de alimentos.

Pois bem, com introdução no sistema processual civil brasileiro desses novéis preceitos, as liminares satisfativas
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(portanto, “não cautelares”), como o são as exemplificadas acima, deixaram de ser “raras”, haja vista que, uma vez neles

enquadradas, todas as ações são passíveis de concessão de liminar. Por outras palavras, foi “quebrado” o modelo da ordinarização

procedimental, fazendo surgir um novo modelo, o interdital. Numa só palavra: interditalizou-se o processo de conhecimento. No

ensino ovidiano (2000), as medidas de antecipação de tutela dos dois preceitos que as consagram representam a generalização do

processo interdital, antes reservado apenas para aqueles poucos exemplos.

Contudo, ressalte-se a intercomunicação, a “modo de vasos comunicantes”, entre a tutela cautelar, seja ela nominada ou

inominada; seja ela, verbi gratia, constritativa, ou relativa à prova, e as tutelas antecipatórias encimadas. Contundente, neste

aspecto, é a teoria da fungibilidade inserta no § 7º do art. 273, ao dispor que se o autor, a título de antecipação da tutela, requerer

providência de natureza cautelar, poderá o juiz , quando presentes os respectivos pressupostos , deferir a medida cautelar em

caráter incidental do processo ajuizado.

Nesse diapasão, dilucida Cândido Rangel Dinamarco (2007):

 
É inegável, todavia, que tanto as cautelares quanto as antecipatórias convergem ao objetivo de evitar
que o tempo corroa direitos e acabe por lesar alguma pessoa. Mesmo sem oferecer diretamente a
fruição ou de algum benefício que essa fruição poderia trazer-lhe, a tutela cautelar evita que o processo
se encaminhe a um resultado insatisfatório, como aconteceria se a testemunha viesse a faltar ou o bem
penhorável a ser destruído; e as antecipações de tutela, indo diretamente à vida dos litigantes, põem à
disposição de um deles, desde logo, uma nova situação da vida a que provavelmente terá direito. Cada
uma a seu modo, ambas têm o efeito de neutralizar os males corrosivos de direitos, previsíveis se se
deixasse o tempo passar. Daí a legitimidade da recondução das medidas antecipatórias e cautelares a
um gênero só, que as engloba, ou a uma categoria próxima, que é a das medidas de aceleração da tutela
jurisdicional.

VI. O Novo Código de Processo Civil: Um Primeiro Olhar sobre o Projeto de Lei nº. 166/2010 no Tema da Tutela de

Urgência

 

VI. a. Breve Histórico do Projeto de Lei nº. 166/2010

 

Sob a Presidência do Ministro do Superior Tribunal Tribunal de Justiça Luiz Fux e Relatoria – Geral de Teresa Arruda

Alvim Wambier, foi elaborado o Anteprojeto de Lei nº 166/2010 de iniciativa do Senado Federal, cuja versão final foi entregue.

Na Composição da Comissão Especial do Novo Código de Processo, na qualidade de Membros Colaboradores

participaram Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto

Theodoro Júnior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius

Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.      

No Senado Federal, a Comissão do Novo Código de Processo Civil tem na presidência o senador Demóstenes Torres

(DEM-GO); na vice-presidência, Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) e, na relatoria final, Valter Pereira (PMDB-MS).

Na fala do senador Demóstenes Torres, os objetivos centrais para o novo CPC são: prestigiar a celeridade, a conciliação,

reduzir custos, simplificar procedimentos e buscar fórmulas para dar soluções jurídicas iguais para casos iguais.

O Ministro Luiz Fux foi entrevistado, por ocasião da reunião-almoço do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo,

realizada em 18 de junho de 2010, pelo Jornal do Advogado da OAB-SP, nº. 352, de julho de 2010, fls. 12 e 13.

Lê-se no texto de abertura que apresenta o Ministro a ser entrevistado e faz uma síntese do trabalho da Comissão de

Reforma do CPC, in verbis:

 
A tônica da reforma proposta foi reduzir o tempo de duração do processo. Para isso, a comissão de
juristas que elaborou o anteprojeto de novo Código Processual Civil esforçou-se para eliminar o que
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considerou as três principais causas do problema: o formalismo exagerado, o excesso de recursos e a
litigiosidade desenfreada surgida a partir da década de 1970. Para atingir seu objetivo, a comissão
decidiu, entre outras medidas, eliminar os processos incidentes que geram decisões interlocutórias e
criar um instrumento chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Com isso, prevê o
ministro Fux, a duração de um processo deverá cair 50%, podendo chegar a 70% nas demandas
repetitivas.

 
Estima-se que o projeto será votado pelo Senado até o fim de dezembro. Todavia, informa o Jornal, datado de 16 de

agosto do ano em curso, que o senador Demóstenes Torres avalia que o projeto é complexo e isso torna difícil cumprir todos os

prazos com precisão. Tecendo comparação com o Código de Processo Penal, cuja comissão também presidiu , prossegue o senador

Também previmos um prazo de seis meses para a aprovação do Código de Processo Penal no Senado e lá se vão dois anos de

tramitação e a proposta ainda em Plenário.

O colegiado já fixou o período de 26 de novembro a 22 de dezembro para a votação do relatório final, quando, então,

caberá ao Plenário a aprovação do projeto.

A Comissão já está contatando instituições e especialistas na área jurídica. Para sugestões, já está disponível o e-mail

novocpc@senado.gov.br.

 

VI. b. As Tutelas de Urgência no Projeto de Lei nº. 166/2010       

 

   Na continuidade da entrevista retromencionada, perguntado pelo jornalista sobre as decisões de urgência, respondeu o

Ministro Luiz Fux:

 
A comissão teve a sensibilidade de manter a recorribilidade imediata das decisões de urgência, porque
estas decisões exercem uma repercussão muito enérgica na esfera jurídica da parte. E mais ainda, a
tutela de urgência satisfativa, a tutela antecipada é recorrível de imediato através de agravo de
instrumento e, como ela versa sobre a questão de fundo, esse agravo de instrumento terá sustentação
oral. Mas as demais preliminares a parte acostará no resultado final do processo, onde oferecerá recurso
quanto à devolutividade, suscitando todas as questões preliminares. [...] Então, a comissão, ao
simplificar a movimentação processual e procedimental erigiu um procedimento comum, um
procedimento único: ninguém pode perder a questão de fundo por uma questão de forma. Isso facilita e
o juiz vai adaptar esse procedimento às necessidades da causa em concreto. Se a causa necessita de
uma tutela de urgência, ele deferirá a antecipatória, ou não; se for cautelar, ele assim o fará também; se
a causa num determinado momento reclamar a convocação de terceiros, ele assim também o fará. O
processo não pode ser um fim em sim mesmo, ele é um instrumento a serviço da realização do direito
material.

 

A exposição encimada, ao referir-se à recorribilidade imediata das decisões de urgência, tem em conta o art. 929, inc.

I, assim redigido:

 
Art. 929. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias:
I – que versarem sobre tutelas de urgência ou de evidência;
II – que versarem sobre o mérito da causa;
III – proferidas na fase de cumprimento da sentença ou no processo de execução;
IV - em outros casos expressamente referidos neste Código ou na lei.

 

Doutra banda, Tutela de urgência e Tutela de Evidência é a denominação do Título IX, da Parte Geral do Projeto, com

vinte (20) artigos, tratando o Capítulo I das Disposições Gerais em duas seções: Seção I: Das disposições comuns – arts. 277 a 282;

Seção II: Da tutela de urgência e satisfativa – arts. 283 e 284; Seção III: Da tutela de evidência; o Capítulo II do Procedimento,
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igualmente, em duas seções: Seção I – Das medidas requeridas em caráter antecedente – arts. 286 a 283. Seção II – Das medidas

requeridas em caráter incidental: arts. 284 a 296.

Do exposto, possível extrair ab initio algumas considerações, quais sejam:

a) No Titulo IX do Projeto, foi criado um novo modelo processual para a tutela de urgência: enquanto no Código de

Processo Civil vigente a tutela cautelar vem desenhada com noventa e quatro artigos, e mais, num livro em separado, o Livro III, o

Projeto em, tão somente, vinte artigos regra toda a tutela de urgência que, como sintetizado supra, se paramenta em quatro

categorias: i) tutela urgente satisfativa autônoma (jurisdição de urgência não cautelar); ii) tutela urgente satisfativa provisional

(natureza das medidas liminares); iii) tutela cautelar (tutela de asseguração); iiii) medidas cautelares ex officio (tutela cautelar e

defesa da jurisdição). Ademais, a estas aglutina-se a figura da tutela de evidência, elevando-a a nível de texto legal. Sobre a tutela

de evidência, com singeleza, é possível diferenciá-la das tutelas de urgência pelo critério da cognição. Porquanto, a tutela cautelar

labore com a cognição (ou juízo) de aparência, decorrência do perigo de dano iminente e irreparável, ou, para outros pensadores, do

periculum in mora e a tutela satisfativa provisional, cujos exemplos emblemáticos no CPC vigente são a tutela antecipada (art. 273)

e a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer e a entrega de coisa (arts 461 e 461- A), com cognição (ou juízo) de mera

probabilidade, ou de quase certeza, a tutela de evidência, como deflui da própria terminologia exige cognição (ou juízo) de

certeza.Um exemplo de fácil entendimento, é a Ação de mandado de Segurança que requer prova documental. Elucida, na obra

Tutela de Segurança e Tutela da Evidência (Fundamentos da tutela antecipada), o processualista civil carioca e Ministro do STJ

Luiz Fux (1996):

 
Assim é evidente o direito demonstrável prima facie através de prova documental que o consubstancie
líquido e certo, como também o é o direito assentado em fatos incontroversos, notórios, o direito a
coibir um suposto atuar do adversus com base em manifesta ilegalidade, o direito calcado em questão
estritamente jurídica, o direito assentado em fatos confessados noutro processo ou comprovados através
de prova emprestada obtida sob contraditório, provas produzidas antecipadamente, bem como o direito
assentado como prejudicial da questão a ser resolvida e já decidido, com força de coisa julgada noutro
processo, máxime quando de influência absoluta a decisão prejudicial, os fatos sobre os quais incide
presunção jure ET de jure de existência e em direitos decorrentes da ocorrência de decadência ou
prescrição.

 
O Projeto de Lei nº. 166/2010, no art. 285, caput dispensa a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil

reparação, nas seguintes hipóteses:

 
I - Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do requerido;
II - Um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em que a
solução será definitiva;
III - A inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito alegado pelo autor a que o réu
não oponha prova inequívoca; ou
IV - A matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada em julgamento de casos
repetitivos ou súmula vinculante.
 
Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia comprovação de risco de dano a ordem liminar,
sob cominação de multa diária, de entrega do objeto custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido
reipersecutório em prova documental adequada do depósito legal ou convencional.    

 

b) Todas elas, tutela de urgência e tutela de evidência, podem ser requeridas na forma de exercício do direito de ação ou

incidentalmente no procedimento (art. 277), afora, obviamente, as categorias da tutela urgente satisfativa autônoma, sempre

manejada processualmente via direito de ação e das medidas cautelares ex officio que, ressalvadas as situações previstas em lei,

como verbi gratia o art. 989 do CPC vigente, bem como a redação do art. 2º do Projeto permissivas ao juiz atuar iniciando o
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procedimento. Esta previsão legal obsequia a expansão das tutelas antecipatórias, vivificando-se, ora, proposta anterior de reforma

ao CPC vigente sob a terminologia estabilização da tutela antecipada. Cândido Rangel Dinamarco (2007), no tópico “o campo mais

largo das antecipações e mais estrito das cautelares”, do Capítulo V, intitulado “O Regime Jurídico das Medidas Urgentes”, no livro

Nova Era do Processo Civil, escreve:

 
A grande massa das medidas urgentes que se vêem nas leis extravagantes e mesmo no Código de
Processo Civil, inclusive as trazidas pelas duas Reformas, é composta de provimentos antecipatórios e
não cautelares. São cautelares, das quatro espécies indicadas por Calamandrei, os provimentos
instrutórios antecipados (produção antecipada da prova) os provimentos destinados a assegurar a
execução forçada (arresto, seqüestro, busca –e – apreensão) e, talvez, as cauções processuais. [...] São
antecipatórias de tutela jurisdicional, e não cautelares, as medidas urgentes, ou liminares, autorizadas
em leis extravagantes e referentes ao mandado de segurança, à ação popular, à ação direta de
inconstitucionalidade, à ação civil pública, ao processo do consumidor, etc.

 

c) Inversão do modelo adotado no CPC/1973 quanto à convivência fruto da lei, de medidas cautelares com nome

(nominadas) e medidas cautelares sem nome (inominadas). Este com extensa enumeração de figuras nominadas e respectivos

requisitos (arresto, sequestro, caução, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de prova, alimentos provisionais,

arrolamento de bens, justificação, protestos, notificações, e interpelações, homologação do penhor legal, posse em nome do

nascituro, atentado, protesto e apreensão de títulos e outra medidas provisionais), além de, nos artigos 798 e 799, acolher o poder

geral de cautela do juiz a possibilitar o pedido de medida cautelar inominada. O Projeto, como já sinalizava a literatura jurídica

pátria no tema, vez ou outra, com o refrão, escudado no princípio da fungibilidade das tutelas antecipada e cautelar do § 7º do art.

273, de estarem esvaziadas de conteúdo as tutelas cautelares nominadas, com sobrevida, portanto, tão somente, das cautelares

inominadas, expurgou- as, acolhendo-se, de vez, a modalidade única das cautelares inominada, em favor da simplificação legal e a

descomplicação na atuação forense.

d) A produção antecipada de prova, a justificação e a exibição deixam o leito cautelar para compor, nos arts. 271 a 276 o

campo das provas.

Em suma, o Projeto de Novo Código de Processo Civil – PLS nº. 166/2010 propõe um novo modelo para a tutela de

urgência (cautelar e satisfativa), com normatividade conjunta no Título IX, arts. 277 a 296. Inova, também, ao agregar a tutela de

evidência, que alça status de texto legal.

 

VII. Em face do Projeto de Novo Código de Processo Civil – PLS nº. 166/2010, há sobrevida à tutela cautelar?

 

A perquirição a respeito da sobrevida da tutela cautelar justifica-se por mais de uma razão. A primeira refere-se a

redação do art. 283 do Projeto, ao dispor: para a concessão de tutela de urgência, serão exigidos elementos que evidenciem a

plausibilidade do direito, bem como a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O operador do direito ante a expressão será exigido elementos que evidenciem a plausibilidade do direito poderá se

indagar: trata-se de prova de mera aparência ou prova de probabilidade, de quase certeza do direito. O que há de entender-se por

plausibilidade do direito? Estar-se- á, uma vez mais, ante expressão ambígua, reavivando-se o aleijão legislativo inserto no caput

do art. 273 nas palavras [...] existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação? Debruçou-se a comunidade

jurídica para extrair uma compreensibilidade entre ambas as terminologias - prova inequívoca e verossimilhança – que se

antagonizam, se contradizem. Ora, a prova inequívoca é signo da cognição de evidência , enquanto a verossimilhança é traço

distintivo da cognição de aparência, própria da tutela cautelar.

Tem-se como interpretação mais feliz o entendimento de que a técnica da tutela antecipada labora com cognição de
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probabilidade. Ou seja, com juízo de quase certeza.

Assim, não deve ser esse o entendimento. Mais harmônico com todos os estudos realizados, desde dezembro de 1994

com o surgimento dos artigos 273 e 461, e os que se sucederam após a inserção do parágrafo 7º, pertinente ao princípio da

fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. É que o legislador do Projeto apresenta um texto conciliador, Uma norma

jurídica de consenso, sem que se digladiem no hemisfério idílico da criação científica, abundante, de riqueza jurídica inigualável,

mas quiçá distante do mundo dos fatos, distante das dores humanas, distante do ser humano na sua dignidade. Com a expressão

elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, norma de textura aberta, entrega-se ao julgador do caso concreto, com o

viver das pessoas sob a sua responsabilidade, para que, seja em prol do entendimento de que se cuida, in casu, de um pedido de

asseguração do direito, portanto, de natureza jurídica cautelar, seja a inclinação do decisum para uma tutela antecipatória, portanto

com a entrega, desde logo, in limine, ou no curso da demanda, ou na sentença, ou no tribunal em recurso de agravo, ou no de

apelação, mas sempre em benefício do processo justo, o mis célere possível, reverenciando o princípio do tempo razoável do

processo, de grandeza constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana.

A propósito, o judicioso discurso do constitucionalista carioca Luiz Roberto Barroso (2006), no artigo

Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil escreve:

 
Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para
doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para sinfonias. O direito vive
uma grave crise existencial. Não conseguem entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao
longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a insegurança é a
característica da nossa era. Conclui, pois, o constitucionalista carioca: Na aflição dessa hora, imerso
nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao
fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta
seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-modernidade, pós-
positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de
ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma
volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus.

 

Ao escrever sobre “A Pós-Modernidade como Novo Paradigma Constitucional do Processo”, Ivo Dantas (2009) em

citação de Mauro Cappelletti (1994), no estudo “A Ideologia no Processo Civil”, assim doutrina:

 
Uma das primeiras e mais elementares noções, pelas quais costumamos iniciar o ensino do direito
processual, é a relativa a seu caráter instrumental: a “instrumentalidade” do processo em geral, e do
processo civil em espécie. O direito processual não é realmente, um fim em sim mesmo, porém
instrumento volvido ao objetivo da tutela do direito substancial, público e privado; esta, por assim
dizer, “ao serviço” do direito substancial do qual tente a garantir a efetividade, ou melhor, a
observância e para o caso de inobservância, a reintegração.

 

Em conclusão, a tutela cautelar, muito embora diminuída no número de artigos por CPC/1973, ofuscada e apequenada no

seu “glamour” antanho, quando única coluna para a interditalização propiciando ao processo de conhecimento, marcado pela

morosidade e justiça tardia, tornasse o nosso homem comum do povo um pouco mais feliz, como no caso ruidoso do desbloqueio do

Cruzado no Governo Collor de Mello, quando com máscara de antecipatória, cumpria a tutela cautelar o digno papel da resolução

dos litígios com tempo razoável e com verdadeira Justiça.
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A CONCRETIZAÇÃO DA EQUIDADE DE ACESSO À
TERRA NO BRASIL

SUPREM FEDERAL COURT AND THE ACHIEVEMENT OF EQUITY OF ACESS TO LAND IN BRAZIL

João Luis Nogueira Matias
Martha Priscylla Monteiro Joca Martins

RESUMO
O direito de propriedade é vinculado ao momento histórico, à cultura e às condições
econômicas, sociais e políticas vigentes. No Brasil, como uma clara diferença entre as normas
jurídicas e o plano da vida, a função social da propriedade constitucionalmente assegurada
convive com desigualdades abissais no acesso à terra, em uma cultura jurídica que significa a
propriedade em seus aspectos exclusivista, privatista, cartorário e produtivista. Nesse contexto,
as práticas judiciárias do Supremo Tribunal Federal (STF) constituem-se em matriciais na
(res)significação desta cultura. Assim, o presente artigo objetiva investigar como o Supremo
Tribunal Federal (STF) tem significado, interpretando e aplicando, a função social da
propriedade, (im)possibilitando a concretização da equidade de acesso à terra no Brasil;
utilizando-se de pesquisa bibliográfica e documental. 
PALAVRAS-CHAVES: direito de propriedade; função social da propriedade; acesso à terra;
Supremo Tribunal Federal 

ABSTRACT
The right to property is bound to the historical moment, to the culture and the current
economic, social and political conditions. In Brazil, a clear difference between legal rules and the
plan of life, the social function of property constitutionally guaranteed living with abyssal
inequalities in access to land in a legal culture which means the property in its exclusivist,
privatized, bureaucrat and productivist aspects. In this context, the judicial practices of the
Brazilian Supreme Federal Court (STF) are in the matrix of (re)signification of this culture. Thus,
this article investigates how the Brazilian Supreme Federal Court (STF) has meaning, interpreting
and applying the social function of property, turning (im)possible the achievement of equity of
access to land in Brazil; using literature and documentary research.
KEYWORDS: right to property, social function of property, access to land; Brazilain Supreme
Federal Court

Slide 1

INTRODUÇÃO  

A partir do século XX, com as Constituições Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919, o direito
de propriedade foi adquirindo contornos diferenciados do conceito previsto na Declaração
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e do Código de Napoleão de 1804.

De um conceito absoluto, sacralizado e a-histórico de propriedade, passou-se a compreender
que o direito de propriedade deve ser exercido de acordo com os interesses sociais, pois, assim,
"a propriedade obriga".[i]

Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 (CF/1988), atenta ao paradigma da
funcionalidade, previu, em diversos dispositivos, a função social da propriedade ou o direito de
propriedade funcionalizado. Exemplificativamente, citam-se os artigos 5º, XXIII; 170, III; 182, §
2º; 184; todos da CF/1988.

Contudo, apesar dessa mudança paradigmática normativa e da existência dos mecanismos legais
disponíveis, a realidade brasileira, marcada pela acentuada desigualdade econômica e social,
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demonstra que só o estabelecimento legal formal da função social da propriedade não foi ainda
capaz de reduzir, ou melhor, sequer minimizar, os problemas referentes ao acesso à terra[ii].

Acrescente-se a isso o fato de que, no Brasil, os conflitos fundiários ainda encontram suas raízes
nos fundamentos do direito de propriedade compreendida em seu viés absoluto, como um
direito posto em benefício exclusivo do seu titular; ou, quando funcionalizada, entendida
exclusivamente em uma perspectiva produtivista e mercadológica.

Em tal cenário, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos direitos
constitucionalizados constitui-se como um dos meios principais de aplicabilidade destes,
possibilitando sua concreção fática. Portanto, importa-nos compreender os fundamentos e as
linhas teóricas utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgamentos e decisões acerca
do direito de propriedade funcionalizado e do acesso à terra.

Assim, a presente pesquisa objetiva analisar, através de um estudo bibliográfico e documental,
como o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, vem interpretando a propriedade
e a sua função social, bem como vem solucionando os conflitos em torno do acesso à terra. 

Inicia-se por uma breve análise histórica do direito de propriedade, após o que se passa a
discutir a função social da propriedade na contemporaneidade no Brasil. Empós, discorre-se
sobre a realidade do não acesso à terra em nosso país, demonstrando-se também como a
propriedade funcionalizada, interpretada em conjunto com os princípios e fundamentos
constitucionais, pode constituir-se como um meio de concretização da equidade de acesso às
terras brasileiras.

Ao fim, analisam-se o papel do Supremo Tribunal Federal e algumas de suas decisões em torno
da propriedade e do acesso à terra, para compreender e explicitar tensões, contradições e
possibilidades de aplicação da função social da propriedade como meio de concretização de uma
justiça e equidade no acesso à terra no Brasil.

2 DESMISTIFICANDO O DIREITO DE PROPRIEDADE: A PREVALÊNCIA DO CARÁTER HISTÓRICO

Uma correta abordagem sobre o direito de propriedade deve considerar o seu caráter histórico, a
sua necessária vinculação ao contexto em que se situa. Não raro, o esquecimento desta
fundamental característica do direito de propriedade tem levado a excessos na sua compreensão
e a exageros na sua interpretação, como se percebe pela concepção liberal que a entendia
como sagrada e inviolável.

Os exageros, contudo, expressão dos homens e idéias de seu tempo, não são suficientes para
afastar a concepção da propriedade como direito essencial ao ser humano, forma de realização
de sua liberdade e autonomia. Esclareça-se, porém, que não se toma a propriedade como direito
natural, tal concepção também é vinculada a contexto histórico específico. O direito de
propriedade, em verdade, é criação do ser humano, obra cultural, tendo por finalidade a
facilitação do convívio social.

Na antiguidade, em algumas culturas, foi vinculada a divindades e a apelos morais. No período
Romano, assumiu diversificadas feições e, predominantemente, não era estendida a todos os
habitantes. No período feudal europeu, fragmentou-se, o que possibilitou o gozo dos direitos
dele decorrentes por diferentes pessoas.  No período liberal, foi unificada e tornou-se absoluta e
inviolável. No Estado Social foi formalmente condicionada a novos valores, para, enfim, no
Estado Democrático de Direito, assumir funcionalidade até então não prevista.

No plano econômico, por sua vez, sob outra perspectiva, não são poucos os(as) autores(as) que
a definem como a forma mais eficiente de preservação dos recursos, atribuindo direitos de
exclusão e de utilização restrita. Trata-se de abordagem inovadora, mas que parte do
pressuposto da atuação racional dos indivíduos no sentido de otimizar a utilização dos recursos,
o que nem sempre acontece.
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A face mais marcante do direito de propriedade, portanto, é o seu caráter cambiante. Atento a
tal característica, passa-se à compreensão do direito de propriedade na contemporaneidade
brasileira.

3 PROPRIEDADE NA CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA: A INEGÁVEL FUNCIONALIZAÇÃO

A definição do direito de propriedade como direito subjetivo, absoluto, baseado apenas nos
interesses do(a) proprietário(a) não mais se justifica na ordem jurídica nacional, a teor do
previsto nos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII, e 170, incisos II e III, da Constituição
Federal, e do artigo 1228, parágrafo 1º, do Código Civil.[iii] 

A dupla previsão do direito de propriedade na Constituição Federal atende a objetivos diferentes,
sendo protegida a propriedade como forma de realização pessoal (direito à propriedade) e como
instrumento para o exercício da atividade econômica (direito de propriedade).

Inicialmente, no caput do artigo 5º, é previsto o direito à propriedade, como forma de realização
pessoal do indivíduo, em concepção ético-jurídica, cujo objetivo é "assegurar ao ser humano -
com os bens ou graças aos bens atribuídos a ele enquanto pessoa - tenha oportunidade de criar,
expandir e consolidar a própria personalidade" [iv].

Nos demais dispositivos, o direito de propriedade é assegurado como instrumento para o
exercício da atividade econômica. 

A previsão específica entre os princípios da ordem econômica impõe ao Estado o dever de
respeitar a propriedade dos agentes privados, atribuindo-lhes o dever de fazer com que os bens
tenham uso adequado à sua função social. Com bem destaca Francisco Eduardo Loureiro:

[...] a funcionalização dos institutos jurídicos de direito privado revela a íntima relação existente
entre a abordagem técnico-jurídica, preocupada com o estudo da estrutura, e a abordagem
sociológica, preocupada com o estudo da teoria funcional, ambas relativas a um mesmo
fenômeno. Não basta ao jurista saber como o direito é feito, mas também para que serve, ou
seja, sua causa final. Seria a função, então, o papel que um princípio, norma ou instituto
desempenha no interior de um sistema ou estrutura.[v] [vi]

 

Importa deixar claro que as abordagens, estrutural e funcional, não são excludentes, são
complementares, o que significa dizer, em relação à propriedade, que a sua função passa a
compor a sua estrutura, como elemento que a conforma e a vincula. Essa foi a opção do
legislador constituinte, ao conceber o direito à propriedade privada vinculado à sua função
social.[vii]

É nesse sentido a manifestação de Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, que
anotam que a atribuição de função a institutos jurídicos implica na sua vinculação à realização
de fins que lhe são previamente determinados.[viii]

Também no mesmo sentido a opinião de Cármen Lúcia Antunes Rocha, em artigo em que
analisa a atribuição de função à propriedade:

Propriedade, conceito sempre aproximado, historicamente, dos bens da terra (conquanto, cada
vez mais na civilização contemporânea, se tenha a imaterialidade do objeto da propriedade),
tem natureza de função [...]. O que parece certo é que, em princípio e por princípio, a
propriedade presta-se a ser, em sua essência, algo dado a cumprir função, daí ser ela
instrumentalmente voltada a um fim. A função, em qualquer caso, é dar a utilidade que
apresente resultado sócio-político e econômico nos termos juridicamente definidos como
legítimos. Paralelamente, a utilidade própria da coisa (res) é obtida pelo atendimento daquilo
que é posto como sendo a sua função.[ix]
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Mas o que significa atribuir função social à propriedade?  A resposta é dada na lição de Caio
Mário:

[...] certo é que a propriedade cada vez mais perde o caráter excessivamente individualista que
reinava absoluto. Cada vez mais se acentuará a sua função social, marcando a tendência
crescente de subordinar o seu uso a parâmetros condizentes com o respeito aos direitos alheios
e às limitações em benefício da coletividade.[x]

 

É particularmente importante, para a compreensão do tema, pelos novos parâmetros que
permite fixar, o artigo 1228, do Código Civil pátrio.[xi] Flagrantes, no dispositivo, as restrições ao
direito de propriedade, o uso dos bens é "condicionado às suas finalidades econômicas e
sociais", conforme o expresso texto legal, sendo defesos ao(à) proprietário(a) atos que não lhe
tragam qualquer comodidade ou utilidade e/ou que objetivem prejudicar terceiros. 

No mesmo sentido, Leonardo Mattietto, com precisão singular, expõe a renovação que decorre
dos novos tempos e foi assimilada pelo Código Civil de 2002:

[...] o Código Civil, ao dispor sobre o direito de propriedade, admite a noção de propriedade-
função, ao reconhecer que o direito deve ser exercido de acordo com suas finalidades
econômicas, sociais e ecológicas. Abre-se, destarte, a perspectiva de renovação do próprio
conceito de propriedade, tarefa que não é fácil, diante de um instituto que tem, por trás de si,
séculos de história.[xii]

 

A idéia de função social, no direito brasileiro, expressa através de princípio constitucional, é
conformadora do direito de propriedade, integrante de sua estrutura, delineada como relação
jurídica complexa, implicando deveres instrumentais que permitem a realização dos objetivos
eleitos pelo constituinte, vinculando o legislador infraconstitucional e o intérprete. 

A função social da propriedade, portanto, conforma o direito de propriedade, estabelecendo
padrões para o seu exercício, que deve ser concretizado tendo em vista os interesses
sociais[xiii]. Mas quais interesses sociais?

Tais interesses são os eleitos pelo legislador constituinte: a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, fundada na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e na
livre iniciativa, a teor dos artigos 1º e 3º, da Constituição Federal. A propriedade funcionalizada
é meio para o alcance dos fins antes descritos. 

Instrumentalmente, é posta a funcionalidade da propriedade, competindo aos operadores do
direito a sua concretização, cabendo ao Poder Judiciário coibir os excessos e zelar pela
efetivação dos valores constitucionalmente eleitos.  A propriedade deixa de ser direito individual
e passa a ser moldada pelos princípios da ordem econômica, que tem por escopo assegurar a
todos existência digna. 

Historicamente, a ideia era vinculada à obrigação de tornar a propriedade produtiva, como forma
de ampliação geral da riqueza e bem-estar, entretanto, sem a preocupação de permitir a
distribuição dos resultados da produção.

Mais recentemente, pela vinculação aos fins antes descritos, tem sido entendido que a
realização da função social da propriedade pressupõe o estabelecimento de relações sociais mais
justas.[xiv]
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Na prática, a aplicação do princípio nem sempre é tranqüila. Apesar das claras disposições
constitucionais, muitos são os obstáculos ao reconhecimento efetivo da função social da
propriedade[xv] [xvi].

É inegável que o princípio da função social tem aplicação bastante ampla em relação à
propriedade imobiliária rural, o que se deve, em grande parte, à histórica perversa distribuição
de terra no Brasil, o que acarretou a mobilização de setores políticos que conseguiram o
estabelecimento de parâmetros legais para a averiguação do atendimento à função social.

O próprio artigo 186, da Constituição Federal, fixa as diretrizes do reconhecimento da
propriedade rural que atende à função social, o que é especificado pelo Estatuto da Terra e pela
Lei 8.629/93. [xvii] [xviii]     

Destaca-se que a função social não se reduz a propriedade imobiliária rural. É demonstração
efetiva da maior amplitude da função social da propriedade, por exemplo, o Estatuto das
Cidades, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que oferta efetivos instrumentos de adequação da
propriedade imobiliária urbana ao interesse social, dando cumprimento às disposições
constitucionais sobre a matéria.[xix]   

No que tange à função social da propriedade imobiliária rural, há resistências à sua efetivação.
No âmbito judicial, não são poucas as decisões que, embora reconhecendo a função social da
propriedade, deixam de efetivá-la sob o argumento de que compete ao Poder Executivo a sua
efetivação. [xx] 

Contemporaneamente, há grande debate sobre a natureza jurídica da propriedade, sendo certo
que esta deixou de ser um direito subjetivo, absoluto, estando sujeito a limites expostos na lei e
em razão da necessária funcionalidade que a cerca.

Tratá-la como direito subjetivo, do qual decorre feixe de poderes de usar, gozar, dispor e
reivindicar a coisa, vinculado à função social, parece ser inadequado em razão da
incompatibilidade dos termos, o que em verdade, pressuporia uma nova conceituação de direito
subjetivo. O novo contexto pressupõe a definição de propriedade como relação jurídica
complexa, em que as limitações ao exercício do direito decorrem de sua própria estrutura, da
qual advêm deveres em relação a terceiros, proprietários(as) ou não proprietários(as).[xxi]
Trata-se de relação de caráter patrimonial, porque dirigida a interesses econômicos; absoluta,
no sentido de que acarreta dever geral de abstenção e, por fim, complexa, em razão dos vários
vínculos que se entrelaçam, criando pluralidade de direitos e obrigações entre as partes.[xxii]

César Fiúza a define nesses padrões, conceituando-a como "relação jurídica dinâmica entre uma
pessoa, o dono, e a coletividade, em virtude da qual são assegurados àquele os direitos
exclusivos de usar, fruir, dispor e reivindicar um bem, respeitados os direitos da
coletividade".[xxiii] [xxiv] Após destacar o caráter dinâmico da idéia de propriedade, consistente
em relações que se transformam no tempo e no espaço, expõe o autor que a aludida definição é
adequada aos ditames da modernidade e ao paradigma do Estado Democrático de Direito.[xxv]

Nos contornos da noção de propriedade, destaca-se o poder jurídico concedido ao(à)
proprietário(a), oposto de forma ampla a toda a coletividade, exercido sobre a coisa, mas
ponderado pelos exatos limites firmados pelo ordenamento. Desta forma, pode-se conceituá-la,
em sintonia com seu caráter histórico, como vínculo jurídico entre o(a) proprietário(a) e a
coletividade em relação a um bem, com forma própria de aquisição, modo de uso, gozo e
disposição, assim como deveres e limitações, definidos pelo ordenamento jurídico.

Atualmente, é consenso que a apropriação de bens é importante instrumento de realização
pessoal, de concretização de interesses individuais, mas sujeita à compatibilidade com os outros
interesses protegidos pelo ordenamento. Leonardo Mattietto, em auxílio à idéia, destaca que a
propriedade contemporânea não é uma, "não sendo correto reduzir a sua dogmática a um
instituto monolítico, cabendo antes, perfilhar um conjunto de situações jurídicas complexas,
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compreensíveis não apenas dos poderes, mas também de deveres, que envolvem a titularidade
dos bens" [xxvi].

4 O ACESSO À TERRA NO BRASIL: SOBRE "A PARTE QUE TE CABE NESSE
LATIFÚNDIO"[xxvii]

A construção de justiça e de equidade de acesso e distribuição de terras no Brasil ocorre em
meio a tensões e disputas de interesses e experiências sociais e culturais diversos.

Ao se lançar o olhar por entre dados acerca da concentração fundiária de terras brasileiras,
percebe-se um retrato pérfido que tem como cenário de fundo a abissal diferença entre lei
estatal e a vida no Brasil. O II Plano Nacional de Reforma Agrária aponta que:

[...] a desigualdade no acesso à terra no Brasil, [...] é ainda maior do que a desigualdade da
distribuição de renda. O índice de Gini mede o grau de concentração, sendo que, zero indica
igualdade absoluta e 1 a concentração absoluta. Para o Brasil, o índice de distribuição de renda
é 0,6, e para a concentração fundiária está acima de 0,8. A elevada concentração da estrutura
fundiária brasileira dá origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais cristalizadas em
um modelo agrícola inibidor de um desenvolvimento que combine a geração de riquezas e o
crescimento econômico, com justiça social e cidadania para a população rural. Segundo o
Cadastro do Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], no estrato de área até
10 ha encontram-se 31,6% do total de imóveis que correspondem a apenas 1,8% da área total.
Os imóveis com área superior a 2.000 ha correspondem a apenas 0,8% do número total de
imóveis, mas ocupam 31,6% da área total.[xxviii]

 

Destaca-se, ainda, que, "o Censo Agropecuário de 2006, divulgado [...] pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a concentração de terras persiste no País. [...] os
dados mostram um agravamento da concentração de terras nos últimos 10 anos". Ainda "de
acordo com o instituto, [...] a área ocupada pelos estabelecimentos de mais de 1.000 hectares
concentra mais de 43% da área total [dos estabelecimentos rurais]."[xxix] Por fim, utilizando
esse mesmo Censo, vê-se que:

A desigualdade na distribuição de terras no país permaneceu inalterada nos últimos 20 anos.
Enquanto as unidades rurais com até 10 hectares ocupam menos de 2,7% da área total dessas
unidades, a fatia ocupada pelas propriedades com mais de mil hectares concentram mais de
43% da área total. Essa realidade é a mesma indicada nos censos agropecuários de 1985, 1995-
1996 e 2006, este último divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. O levantamento traça um perfil da atividade no país, desenvolvida em 5,2 milhões de
unidades rurais, incluindo entre outros dados aqueles sobre produtores, estrutura fundiária,
técnicas usadas e pessoal ocupado.[xxx]

 

Esses dados apontam para uma realidade desigual de acesso e de distribuição de terras no
Brasil, que subsiste mesmo após a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 e do Código
Civil de 2002, indicando que somente a garantia legal da funcionalização da propriedade não
implica em uma redistribuição da terra.

Como já demonstrado no item primeiro do presente artigo, a Constituição Federal, ao normatizar
a função social da propriedade e ao ser esta função interpretada em conexão com os direitos
humanos e fundamentais, apresenta-se como potencial via comunicativa entre uma equidade e
justiça no acesso à terra no Brasil e o direito estatal a propriedade.

Carlos Frederico Marés destaca, de maneira conclusiva, que
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Para quem aceita as armadilhas do texto constitucional, a reforma agrária é impossível e
realizável apenas em terras públicas, devolutas (o que não é reforma agrária, mas colonização),
e nos latifúndios improdutivos segundo critérios muito baixos de produtividade, para não ferir a
liberdade e o patrimônio do proprietário e seus credores. No texto das armadilhas somente
serviria para a reforma agrária as áreas improdutivas do ponto de vista economicista, e, ainda
assim, só depois de desapropriadas pela União.

Não é isto que salta à vista do conjunto do texto constitucional, porque esta interpretação,
majoritária nas classes dominantes, atira às traças a definição escrita em ouro da função social
do imóvel rural, mas não só, torna inaplicável e inócuo os propósitos de erradicar a pobreza,
construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional,
considerados objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil no artigo 3º. E ainda
mais, desestrutura a ordem econômica estabelecida que tem por finalidade assegurar a todos
existência digna (art. 170). Ao submeter a função social à produtividade, esta interpretação
desconsidera toda a doutrina e a evolução da teoria da função social e reduz o art. 186 da
Constituição a uma retórica cínica.[xxxi]

 

Em tempos em que as profundas desigualdades de acesso à terra convivem com a
ressignificação do direito de propriedade no Brasil, pela funcionalização dada pela Constituição
Federal e outros instrumentos normativos, é preciso compreender de que modo o Poder
Judiciário brasileiro, em especial o Supremo Tribunal Federal, a quem compete a defesa e
guarda da Constituição Brasileira, tem interpretado a função social da propriedade e o direito de
acesso à terra no Brasil.

5 O PODER JUDICIÁRIO E A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO

Nos tempos atuais, em pleno contexto do que se convencionou denominar de pós-positivismo,
há o reconhecimento de que a atividade de julgar é fundamental para a concretização do
direito, como reflexo de uma postura que exige do(a) magistrado(a) uma atuação mais ampla,
que permita a sua efetiva aplicação. Não basta o exercício de meros raciocínios dedutivos,
construídos com base na lógica dos silogismos, abstraídos da ética e da moral, como era típico
da era positivista.  

A normatização dos princípios, a importância dos valores na ciência jurídica, assim como a
técnica legislativa de elaborar modelos normativos abertos, que exortam a concretização em
cada caso, demanda uma atuação mais incisiva do Poder Judiciário, tendo por pano de fundo a
dinâmica social contemporânea.

A nova postura do Poder Judiciário, contudo, tem por pressuposto, sob pena do real perigo de
comprometimento da democracia, uma justificação racional das decisões judiciais, que permita a
compreensão do ato de julgar e possibilite a percepção da formação da convicção do
magistrado.

Dessa forma, é inegável a função nuclear do Poder Judiciário, e especialmente do Supremo
Tribunal Federal, na concretização dos direitos. Muitas vezes são os Tribunais que tornam efetiva
a previsão abstrata, definindo os seus exatos contornos e exigindo o seu acatamento.

Pretende-se, pois, compreender como se dá a interpretação e aplicação da função social da
propriedade, no que tange a concretização da equidade de acesso à terra, pelo Supremo
Tribunal Federal.

6 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O ACESSO À TERRA NA VISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O presente estudo teve por base a análise de, aproximadamente, 70 (setenta) decisões do
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Supremo Tribunal Federal. Boa parte das decisões analisadas tinha por objeto a discussão sobre
a importância da função social da propriedade urbana[xxxii], tendo a sua repetição levada à
edição da Súmula 668, do Supremo Tribunal Federal.[xxxiii] Contudo, a análise aqui esboçada
focou na função social da propriedade rural e no acesso à terra rural.  

Nesse âmbito, a ação de desapropriação para fins de reforma agrária é considerada como o
maior instrumento de efetivação da função social da propriedade rural, por garantir o direito de
acesso à terra, como expressamente indicado pelo Ministro Celso de Mello, relator da Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2213-0/Distrito Federal, em que se reconheceu
a constitucionalidade de vistoria e de desapropriação de área rural invadida.[xxxiv]

A despeito do expresso reconhecimento, as decisões do STF não tem sido instrumento efetivo
de concretização da função social da propriedade rural e do direito de acesso à terra. Tal
constatação torna prioritária a análise de decisões focadas nos aspectos de efetivação da ação
de desapropriação para fins de reforma agrária.    

Foram catalogadas muitas decisões versando sobre a "nulidade do Decreto Presidencial de
Desapropriação para fins de reforma agrária por falta de notificação pessoal e prévia do
proprietário rural quanto à vistoria", como as seguintes: MS 24307; MS 23949, MS 22164, ME
23032, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello e o MS 22285, cujo relator foi o Ministro Sydney
Sanches.   

Em todas as decisões, o argumento fundamental é a necessidade de atendimento do devido
processo legal, como condição para que possa o Estado se utilizar do poder assegurado
constitucionalmente para dar efetividade à função social da propriedade. A inexistência de prévia
notificação acabou se sobrepondo a outros princípios constitucionais, inibindo a demonstração do
atendimento da função social do imóvel.

O argumento não é desprezível, no Estado Democrático de Direito necessário é que o Estado
atue em conformidade com o devido processo legal, mesmo que para dar efetividade à função
social da propriedade. Contudo, deve ser feita a ponderação sobre os exageros que pode a tese
desencadear, permitindo que a concretização dos atos de desapropriação sejam paralisados ou
tornados nulos por filigranas procedimentais.    

Interessante é destacar como a Corte Maior tem compreendido a necessária compatibilização
entre os artigos 184 e 185 da Constituição Federal. No artigo 184 é disposto que "compete à
União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não
esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização...". No artigo 185 é
disposto que "são insuscetíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária: I - a pequena e
média propriedade rural e II - a propriedade produtiva".  

O Supremo Tribunal Federal tem dado eficácia à imunidade prevista no art. 185, considerando
que o imóvel produtivo não pode ser desapropriado, como se percebe pela decisão proferida no
MS 22193, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão.[xxxv] Mas uma questão não tem sido
enfrentada com propriedade pela Corte Maior: deve ser mantida a imunidade de desapropriação
ao imóvel produtivo, mesmo em caso de descumprimento de sua função social? O imóvel
produtivo que descumpra a sua função social pode ser desapropriado?   

Gilberto Bercovici, em parecer em que discute a possibilidade de reforma agrária de imóvel
produtivo que descumpre a função social, defende que o artigo 186 da Constituição Federal
projeta os princípios e fundamentos de ordem econômica em relação à propriedade rural,
concluindo que:

A observância dos requisitos do artigo 186 da Constituição Federal, portanto, é essencial para
que a propriedade rural cumpra sua função social e que tenha direito à proteção constitucional.
Estes requisitos, como prescreve o próprio texto constitucional, devem ser observados
simultaneamente, não parcialmente, para configurar a realização do preceito constitucional da
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função social da propriedade rural. Deste modo, o imóvel rural que desrespeitar a legislação
ambiental e trabalhista, de acordo com o disposto no artigo 186, II, III e IV, da Constituição da
República de 1988, não cumpre sua função social, sendo passível de desapropriação para fins de
reforma agrária, nos termos do artigo 184.[xxxvi]     

 

Em verdade, o artigo 186 da Constituição Federal dispõe que a função social é cumprida quando
a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos requisitos do aproveitamento racional e adequado; da utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; da observância
das disposições que regulam as relações de trabalho e da exploração que favoreça o bem-estar
dos proprietários e dos trabalhadores. Claro está que o cumprimento da função social do imóvel
rural não é atrelado, de forma exclusiva, a critérios de produtividade, uma vez que os mesmos
dizem respeito apenas ao aproveitamento racional e adequado do bem.    

No artigo 9º da Lei 8.629/93, ocorre a especificação dos requisitos narrados na Constituição
Federal (artigo 186) e no Estatuto da Terra (artigo 2º, parágrafo 1º), sendo descrito que o
aproveitamento racional e adequado da terra é aferido pelo GUT - grau de utilização da terra,
calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total
do imóvel, sendo produtiva a propriedade que alcançar índice igual ou superior a 80% (oitenta
por cento), e pelo GEE - Grau de Eficiência na Exploração da Terra, calculado levando-se em
conta os critérios previstos no artigo 6º, incisos I e II, conforme a natureza vegetal ou animal da
exploração. 

No MS 22.478, cujo relator foi o Ministro Maurício Correa, foi reconhecida a legitimação
constitucional do artigo 6º, da Lei 78.629/93: "O artigo 6º, da Lei 8.629/93, ao definir a
propriedade produtiva, a pequena e média propriedade rural e a função social da propriedade
não extrapola os critérios do artigo 186 da Constituição Federal, antes lhe confere eficácia
total". 

Na análise dos votos proferidos no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 2213-0/Distrito Federal, em que se reconheceu a constitucionalidade de
vistoria e de desapropriação de área rural invadida,[xxxvii] é possível perceber quanto o tema é
polêmico e como os componentes da Corte Maior divergem sobre a extensão da imunidade à
desapropriação do imóvel rural produtivo.[xxxviii] [xxxix]  

Nesta ação[xl], o Supremo Tribunal Federal, aferiu que:

EMENTA: [...] O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que,
sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social
que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera
dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os
procedimentos fixados na própria Constituição da República. - O acesso à terra, a solução
dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a
utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio
ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A
desapropriação, nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento
da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar conseqüência
aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. - Incumbe, ao
proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la e de explorá-la
adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que
sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois
só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de
propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o
bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de
produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de
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observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os
que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. O ESBULHO
POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE
IMPRODUTIVAS - CONSTITUI ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. [...]. O
processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas,
não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos
de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos,
notadamente porque a Constituição da República - ao amparar o proprietário com a
cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) - proclama que
"ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV).
- O respeito à lei e à autoridade da Constituição da República representa condição indispensável
e necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada podendo
legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos sociais (qualquer que
seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate da
efetivação da reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para viabilizar-se
constitucionalmente, da necessária observância dos princípios e diretrizes que estruturam o
ordenamento positivo nacional. [...] O sistema constitucional não tolera a prática de atos, que,
concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada a própria ilicitude
dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de
instabilidade da ordem pública. [...]. Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.). (STF. ADI 2213 - MC.
Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 4 de abr. 2002. Publicado no DJ de 23 de abr. 2004).
(grifos nossos)

 

A decisão em análise, ainda que reconheça o direito de acesso à terra e a necessária busca de
solução dos conflitos sociais, parece apontar para compreensões contraditórias a essa busca. As
palavras acabam firmando o sentido da propriedade em um viés eminentemente produtivista ao
proclamar que "só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de
propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação de favorecer o bem-estar dos que
na terra labutam", de "manter níveis satisfatórios de produtividade", além "de assegurar a
conservação dos recursos naturais" e, por fim, "de observar as disposições legais que regulam
as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a
propriedade".

Diz-se, ainda, que a função social condiciona o exercício do direito, e não que integra o direito.
Nessa decisão, parece existir, para o STF, direito de propriedade mesmo quando esta não
cumpre sua função social. O fato de se dizer que, mesmo em se tratando de terras
improdutivas, é ilícita a ocupação de terra (definida pelo STF como esbulho possessório)
fortalece tal interpretação.

Ademais, criminaliza-se, nessa decisão, o ato democrático de reivindicação de demandas de
grupos sociais tradicionalmente excluídos do acesso à terra e de meios dignos de sobrevivência
e desenvolvimento humano. A defesa da propriedade privada não justifica a invisibilização
dessas reivindicações, colocadas em evidência pelas ocupações e outras formas de luta e
resistência desses movimentos. Vladimir Safatle assevera que:

A democracia admite o caráter "desconstrutível" do direito, e ela o admite por meio do
reconhecimento daquilo que poderíamos chamar de legalidade da "violação política". Pacifistas
que se sentam na frente de bases militares a fim de impedir que armamentos sejam deslocados
(afrontando assim a liberdade de circulação), ecologistas que seguem navios cheios de lixo
radioativo a fim de impedir que ele seja despejado no mar [...], cidadãos que protegem
imigrantes sem-papéis, [...], Antígona que enterra seu irmão: em todos esses casos o Estado de
direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça.

No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade
ganha novos matizes. Sem elas, certamente, nossa situação de exclusão social seria
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significativamente pior.[xli]

 

Na já citada Ação, o cumprimento da função social é aferido pelo atendimento de todas as
exigências previstas na Constituição e detalhadas na Legislação ordinária, não se prendendo
apenas a aspectos de produção. Já o Ministro Nelson Jobim, ao proferir o seu voto, baseado em
uma interpretação histórica (o Ministro cita acordo realizado entre a bancada de esquerda e a
bancada ruralista para a inclusão dos artigos referentes à função social e a regra de imunidade
da propriedade produtiva), supervaloriza os aspectos de produção:

[...] o que significa que o âmbito de imóveis suscetíveis de reforma agrária não são os que não
cumprem a função social tout court, são os que não cumprem a função social e que não sejam
pequena e média propriedade e que não sejam propriedade produtiva, ou seja, cumprir ou não
a função social para a propriedade produtiva e para a pequena e média empresa é
rigorosamente irrelevante para efeitos de reforma agrária. Basta ser produtiva, mesmo que não
atenda àqueles requisitos.[xlii]  

 

A divergência frontal dos votos indica o tamanho do desafio posto à Corte Maior, que deve
indicar o que se entende por função social da propriedade rural e quais os efeitos de seu
cumprimento e/ou descumprimento.       

Defende-se que seja reconhecido que o imóvel sujeito a desapropriação é o que descumpre a
sua função social, entendida não apenas em uma feição produtiva, mas em todos os seus
aspectos, com o afastamento da imunidade do imóvel produtivo que descumpre outros aspectos
da função social.

Convém destacar que o Supremo Tribunal Federal já deixou de reconhecer a imunidade
conferida pelo artigo 185, da Constituição Federal às pequenas e médias propriedades rurais,
decidindo que "... mesmo tratando-se de pequenas e médias propriedades rurais, cabe a
desapropriação se o proprietário afetado pelo ato presidencial também possuir outra propriedade
imobiliária rural", como pode ser atestado nos MS 22579, relatado pelo Ministro Carlos Mário
Veloso e MS 24594 e MS 23006, ambos relatados pelo Ministro Celso de Mello.    

Dignas de relevo são as decisões que estabelecem que "alvo da desapropriação para fins de
reforma agrária é o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social", como as proferidas
nos MS 24488, cujo relator foi o Ministro Eros Grau, MS 24573, cujo relator Ministro Gilmar
Mendes e MS 21348, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, entretanto, nelas não se discute
a questão do imóvel produtivo que descumpre a função social.   

Também são demonstrativas de que o Supremo Tribunal Federal tem dado bastante ênfase ao
aspecto produtivo da função social da propriedade agrária as decisões proferidas nos Mandados
de Segurança 23260 e 23073, relatados, respectivamente, pelos Ministros Sydney Sanches e
Marco Aurélio, em que foi decidido que em áreas em que se estejam implantando projetos
técnicos não cabe a desapropriação, pelo reconhecimento de sua produtividade e/ou de
potencial produtividade atestada pela viabilização dos projetos.    

7 CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 definiu as bases para a instituição de um Estado Democrático de
Direito, destinado, dentre outros compromissos, a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais. Nesta, no capítulo referente aos direitos e deveres individuais e coletivos, ficou
consagrada a função social da propriedade.

Nesse sentido, a partir da Constituição Federal de 1988, são lançadas algumas bases que
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possibilitam uma ruptura com o civilismo tradicional, o qual compreende a propriedade como um
direito natural do indivíduo, portanto, absoluto e a-histórico.

Referida Carta Política assegurou o direito de propriedade individual, contudo, o condicionou ao
atendimento de sua função social, permitindo, dessa forma, a conclusão de que o cumprimento
dessa função social é condição de existência do direito de propriedade, e não meramente uma
limitação externa ao seu exercício.

Contudo, apesar do reconhecido avanço na legislação brasileira, ainda verifica-se uma
desigualdade abissal do acesso à terra no Brasil. Além disso, percebe-se que a tradição civilista,
que concebe a propriedade individual como direito natural e absoluto, ainda se faz presente de
forma bastante significativa na jurisprudência da principal Corte Brasileira, a qual detém o título
de guardiã do texto constitucional.

Some-se a isto o fato de que, ainda quando se manifesta em defesa da função social da
propriedade, a Corte Suprema limita-se, muitas vezes, a considerá-la apenas sob o aspecto
eminentemente produtivista o que permite a proteção de propriedades que, apesar de
produtivas, não cumprem outros aspectos da função social, como, por exemplo, a função
ambiental.

Assim, como se verifica, a alteração legislativa no que tange à propriedade e sua função social
ainda não foi capaz de promover uma mudança de "olhar" dos juristas acerca do direito de
propriedade, encarado tão somente a partir da perspectiva abstrata de um registro, o que tem
contribuído para o agravamento das desigualdades sociais e do não-acesso à terra.

Dessa forma, torna-se urgente que a mudança paradigmática trazida pela Constituição Federal
de 1988 provoque uma mudança na cultura jurídica, ainda tão presa à concepção exclusivista,
privatista, cartorária e produtivista da propriedade privada.
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estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
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que regulam as relações de trabalho; e IV - exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.   
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[xix] Artigo 182 da Constituição Federal - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
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social da propriedade, tendo sido expressamente acolhido no Acórdão lavrado nos Embargos de
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conflitos se acha unicamente nas mãos dos executivos Federal e Estadual.". No mesmo sentido:
AC 2005.38.00.35559-5/MG, relator Desembargador Federal Hilton Queiroz, quarta turma, TRF
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propriedade: Agravo 598360402; 19ª Câmara Cível/TJRS. Relator para o Acórdão
Desembargador Guinther Spode. A doutrina tem louvado a nova postura do Poder Judiciário,
como se percebe pelo comentário ao aludido Acórdão, de autoria de TEPEDINO, Gustavo;
SCHREIBER, Anderson. In: STROZAKE, Juvelino José (Org.). Papel do poder judiciário na
efetivação da função social da propriedade. Questões agrárias: julgados comentados e
pareceres. São Paulo: Método, 2002, 91-131, p.130: "Nem se objete, com voz corrente, que, em
matéria de reforma agrária, o Poder Judiciário estaria de 'mãos atadas'. Evidentemente, aos(às)
juízes(as) não é dado decretar a desapropriação deste ou daquele imóvel para fins de reforma
agrária, cabe-lhes, contudo, na resolução dos conflitos que apreciam, deixar de atribuir tutela
jurisdicional à propriedade que não atenda aos valores sociais e existenciais consagrados na
Constituição. Delineia-se, na verdade, uma nova ordem pública, em que a tutela da propriedade
privada não pode estar desvinculada da proteção de situações jurídicas não patrimoniais, com
prioridade axiológica na legalidade constitucional, de modo a servir, segundo a dicção do
Acórdão comentado, de 'garantia de agasalho, casa e refúgio do cidadão".      

[xxi] LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio
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[xxiv] Vale o alerta de Tepedino que defende que a complexidade e adequação do direito de
propriedade às mudanças sociais dificultam a elaboração de um conceito geral e abstrato.
TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: _______. Temas de
direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.267-286, p.279.

[xxv] FIÚZA, César, op. cit., 2003, p.631. Para uma demonstração das transformações da noção
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[xxvi] MATTIETTO, Leonardo. A renovação do direito de propriedade. Revista de Informação
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[xxvii] Frase da música de Chico Buarque e João Cabral de Melo Neto "Funeral de um Lavrador",
na íntegra: Esta cova em que estás com palmos medida

É a conta menor que tiraste em vida

É a conta menor que tiraste em vida

É de bom tamanho nem largo nem fundo

É a parte que te cabe deste latifúndio

É a parte que te cabe deste latifúndio

Não é cova grande, é cova medida

É a terra que querias ver dividida

É a terra que querias ver dividida

É uma cova grande pra teu pouco defunto

Mas estarás mais ancho que estavas no mundo

estarás mais ancho que estavas no mundo

É uma cova grande pra teu defunto parco

Porém mais que no mundo te sentirás largo

Porém mais que no mundo te sentirás largo

É uma cova grande pra tua carne pouca

Mas a terra dada, não se abre a boca

É a conta menor que tiraste em vida

É a parte que te cabe deste latifúndio

É a terra que querias ver dividida

Estarás mais ancho que estavas no mundo

Mas a terra dada, não se abre a boca.
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[xxxii] Como, por exemplo, as seguintes: AI-AgR 636315, AI-AgR 362570, RE-AgR 362578; AI-
AgR 390688, todos relatados pelo Ministro Ricardo Lewandowsky; RE 204666 e RE 192737,
relatados pelo Ministro Moreira Alves; RE 248892, AI-AgR 191181, relatado pelo Ministro
Maurício Correa; AI-AgR 390688, RE-AgR 518648 e AI-ED 516410, relatados pelo Ministro Cezar
Peluso; RE-AgR 403613, AI-AgR 478327, AI-AgR 646582, relatados pelo Ministro Carlos Aires
Brito; AI-AgR 478903, relatado pelo Ministro Menezes Direito, AI-Agr 550848, relatado pelo
Ministro Marco Aurélio, AI-AgR 189824, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão; AI-AgR 486301 e
AI-AgR 541221, relatados pelo Ministro Sepúlveda Pertence e AI-AgR 583636, relatado pelo
Ministro Joaquim Barbosa

[xxxiii] Súmula 668 do STF: "É inconstitucional a Lei Municipal que tenha estabelecido, antes da
EC 20/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento
da função social da propriedade urbana".   

[xxxiv] Embora se discorde da terminologia "área rural invadida", decidimos mantê-la, nesse
tópico, pois é a forma como o Supremo Tribunal Federal vem tratando a questão da ocupação
de terras no Brasil.

[xxxv] EMENTA: "DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO A QUE
SE REFERE O § 2º, DO ARTIGO 2º, DA LEI 8.629/93. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:
INEXISTÊNCIA: NULIDADE DO ATO. TERRA PRODUTIVA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO DO
PRÓPRIO INCRA OFERECIDO EM PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ANTERIOR E
POSTERIORMENTE NÃO CONSUMADO. VERIFICADO QUE O IMÓVEL RURAL É PRODUTIVO
TORNA-SE ELE INSUSCETÍVEL DE DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO PARA OS FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 1. A propriedade selecionada pelo órgão
estatal para o fim de desapropriação por interesse social visando à reforma agrária não dispensa
a notificação prévia a que se refere o parágrafo 2º , do artigo 2º , da Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, de tal modo a assegurar aos seus proprietários o direito de acompanhar os
procedimentos preliminares para o levantamento dos dados físicos objeto da pretensão
desapropriatória. O conhecimento prévio que se abre ao proprietário consubstancia-se em direito
fundamental do cidadão, caracterizando-se a sua ausência patente violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5º , inciso LV). 2. Desconstituída desapropriação
anterior acerca do mesmo imóvel, em face de decisão judicial, a fim de que novo decreto
presidencial seja editado, impõe-se seja repetida a notificação, para que se cumpra a
determinação do parágrafo 2º , do artigo 2º , da Lei nº 8.629/93, sob pena de perda absoluta
de eficácia do ato de desapropriação. Provada a inexistência do cumprimento preliminar desse
atributo do direito do expropriado, caracteriza-se ofensa ao seu direito líquido e certo, ensejando
o cabimento e deferimento do mandamus. 3. Se na fase da primeira tentativa de desapropriação
expediu o órgão encarregado da política de reforma agrária laudo técnico de reconhecimento
sobre ser o imóvel rural produtivo, preenchendo o índice de 80 % (oitenta por cento) do Grau de
Utilização da Terra e de 100% (cem por cento) do Grau de Eficiência e Exploração - G.E.E., é
esse laudo que prevalece diante da impossibilidade de obter-se um segundo em decorrência da
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ocupação das terras por grupos de "Sem Terra". 4. Caracterizado que a propriedade é produtiva,
não se opera a desapropriação-sanção - por interesse social para os fins de reforma agrária -,
em virtude de imperativo constitucional (CF, art. 185, II) que excepciona, para a reforma
agrária, a atuação estatal, passando o processo de indenização, em princípio, a submeter-se às
regras constantes do inciso XXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, "mediante justa e prévia
indenização". 5. Violado o direito líquido e certo do titular de propriedade produtiva e constatada
a falta da notificação prévia como preliminar do processo, o edito de expropriação por interesse
social para os efeitos de reforma agrária torna-se plenamente nulo.

[xxxvi] BERCOVICI, Gilberto. Função social da propriedade agrária - possibilidade de
desapropriação para fins de reforma agrária de propriedade rural que não cumpre todos os
requisitos do artigo 186 da Constituição de 1988. RTDC, São Paulo, v.31, p.261, jul/set 2007.

[xxxvii] O STF decidiu que não ofende à Constituição a modificação operada pela Medida
Provisória 2.183-56/2001 na Lei 8629/93, que passou a impedir a vistoria e desapropriação de
áreas rurais invadidas. A lógica é que a invasão pode comprometer a avaliação dos aspectos de
produtividade do bem. A Corte já havia se posicionado no mesmo sentido anteriormente no MS
23323, cujo relator foi o Ministro Neri da Silveira: "A arbitrária ocupação de tais bens inviabiliza
a realização de vistoria destinada a constatar se a propriedade invadida teria atingido ou não
coeficientes mínimos de produtividade rural. Esbulho como causa impeditiva de declaração
expropriatória do imóvel rural para fins de reforma agrária".  Ainda no mesmo sentido, MS
22.666 e 22328, ambos relatados pelo Ministro Ilmar Galvão.   

[xxxviii] Decisão disponível em

<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?
id=347486&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20ADI%20/%202213%20-%20MC>; acesso
em 08 Jul 2010.

[xxxix] "O Supremo Tribunal Federal indeferiu hoje [em 04 de abril de 2002] (4/4) liminar nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 2213 e 2411) contra a Medida Provisória (MP)
2.183-56, de 24/8/2001, editada pelo Presidente da República que alterou dispositivos do
Estatuto da Terra e da Lei de Reforma Agrária [...]. De um modo geral, Celso de Mello
considerou que a Medida Provisória não violou a Constituição Federal [...]. Quanto ao
impedimento de vistoria de imóveis invadidos por movimentos sociais em um prazo de dois
anos, o ministro Celso de Mello argumentou que essas investidas caracterizadas pelo uso da
força são ilícitas. O ministro Ilmar Galvão abriu dissidência contra o voto do relator. Ele
entendeu que esse prazo de dois anos é justo somente nos casos em que a propriedade já era
produtiva antes da invasão e tem sua produção destruída por conta da ocupação forçada. Se, ao
contrário, a terra não era produtiva antes do fato, o ministro Ilmar pensa não ser razoável que o
proprietário tenha um prazo de dois anos para tornar seu imóvel produtivo. O ministro votou no
sentido de dar uma interpretação conforme a esse dispositivo, ou seja, caso isso se torne alvo
de disputa judicial, não poderia ser concedido o prazo para donos de fazenda improdutivas antes
da invasão, só para aqueles que tivessem produção anteriormente. Os ministros Sepúlveda
Pertence e Marco Aurélio foram além e deferiram a liminar no todo quanto a esse ponto, pois
consideraram a solução insatisfatória. O problema, para eles, é que a vedação da vistoria não
daria margem nem mesmo a saber se a propriedade era produtiva ou não. A vistoria antecede o
processo de desapropriação. Sepúlveda e Marco Aurélio consideraram a sanção de dois anos
exagerada, pois é imposta a todos os possíveis beneficiados com a reforma agrária, e por outro
lado é um prêmio aos proprietários que tem seus imóveis invadidos por movimentos sociais. Eles
ficaram vencidos nessa questão". Notícia disponível em
<http://www.direito2.com.br/stf/2002/abr/4/supremo_mantem_estatuto_da_terra>. Acesso em:
20 dez. 2009.

[xl] Como outros exemplos citam-se os julgados seguintes: STF. ADI-MC 2623. Rel. Maurício
Corrêa. Julgada em 6 de jun. 2002. Publicada no DJ de 14 de nov. 2003 e STF. RE 134.297. Rel.
Min. Celso de Mello. Julgado em 13 de jun. 1995. Publicado no DJ de 22 de set. 1995.
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[xli] SAFATLE, Vladimir. A democracia para além do Estado de Direito? O desafio de pensar a
democracia em tudo aquilo que se encontra à margem do estado de direito. Dossiê: A
Democracia e seus Impasses. Cult. São Paulo: n° 137, jul 2009, p. 44.
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PODER JUDICIÁRIO E CONTROLE DEMOCRATICO: TÓPICOS INICIAIS

JUDICIAL POWER AND DEMOCRATIC CONTROL: INITIAL TOPICS

Edith Maria Barbosa Ramos
Paulo Sérgio Velten Pereira

RESUMO
Objetiva-se apresentar elementos conceituais sobre a função do Poder Judiciário no Brasil, bem
como analisar as determinações que definiram a configuração deste Poder após a promulgação
da Constituição Federal de 1988. Objetiva-se, ainda, demonstrar o descompasso que há entre os
três Poderes, em especial o Poder Judiciário, e as necessidades sociais. Visa-se, por fim, apontar
tópicos iniciais para uma discussão sobre os novos paradigmas de atuação do Poder Judiciário e
a necessidade de sua desburocratização e da estruturação de um efetivo controle democrático
de suas ações administrativas (financeiras e orçamentárias) pela sociedade tendo em vista as
limitações do controle realizado pelos Tribunais de Contas, Ministério Público e Conselho Nacional
de Justiça.
PALAVRAS-CHAVES: Poder Judiciário. Democracia. Controle Social. 

ABSTRACT
It aims to present the conceptual elements of the Brazilian Judiciary functioning and to examine
the variables that defined this power configuration after the promulgation of the 1988’s Federal
Constitution. It aims, also, to show the mismatch that exists between the three powers,
especially the judiciary, and the social needs. It intends to, at last, show some initial topics for a
discussion on new paradigms of action of the Judiciary and the need of lower it’s bureaucracy
and also of structuring an effective democratic control of its administrative actions (financial and
budgetary) by the society, according to the limitations of the Courts of Auditors, the Public
Ministry and the National Council of Justice’s control capacity.
KEYWORDS: Judicial Power,. Democracy. Social Control.

1.         INTRODUÇÃO

O presente artigo tem a finalidade de analisar a estrutura do Poder Judiciário e sua relação com as mudanças ocorridas na

sociedade atual. Tem o objetivo de apresentar elementos iniciais para uma discussão sobre o desajuste entre a atuação dos

magistrados e as respostas esperadas pela população.

Visa-se, ainda, demonstrar que embora a Constituição Federal de 1988 tenha permitido um grande avanço no processo de

participação da população nas instituições estatais, o Poder Judiciário parece ter ficado à margem desta transformação, continua,

não raro, fixado em dogmas excludentes e limitativos da participação popular.

Objetiva-se, por fim, analisar a ideia da imprescindível necessidade de reforma do Poder Judiciário, de sua estrutura, de

seu funcionamento, de sua burocracia, com a finalidade de promover concretamente os anseios de democracia e justiça social do

povo brasileiro.

É nesse contexto que se justifica o aprofundamento dos estudos sobre o Poder Judiciário, como se pretende no presente

artigo, mesmo que de forma inicial, pois a atuação do Poder Judiciário vincula-se aos bens maiores da sociedade, quais sejam, a

democracia e a justiça.

 

2. FUNÇÕES E A NECESSIDADE DE REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são as funções que formam a estrutura do Estado brasileiro, independente

das diferentes visões que podem ser formadas a partir da análise dos paradigmas constituidores do aparato público nacional, pode-
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se afirmar que a atual configuração destes poderes está inadequada à realidade social e política da época contemporânea.

Pode-se demonstrar tal assertiva na medida em que se verifica que esta estrutura foi concebida no século XIX, para

realidades completamente distintas da atual. Imaginava-se, àquela época, que o Estado deveria ser “mínimo”, ou seja, pouco

solicitado, até porque apenas uma pequena parcela da população tinha legalmente garantidos seus direitos, bem como a

possibilidade de exigir que fossem respeitados.

O desenho do desajuste estrutural ora mencionado é mais acentuada quando se passa a analisar o Poder Judiciário. A

sociedade brasileira vem demonstrando um crescente dinamismo no redimensionamento dos conflitos, contradições e possibilidades

de soluções. Assim, percebe-se que o Poder Judiciário não tem acompanhado as profundas mudanças paradigmáticas instituídas no

meio social e a organização político-formal e metodológica, o setor público parece tatear em busca de novas fórmulas e concepções.

De fato, os três poderes estão carecedores de mudanças institucionais profundas, reformas que os democratizem, que lhes

permitam maior eficácia e eficiência e atuem com a celeridade exigida pelas condições de vida social contemporânea.

Ocorre, no entanto, que a reforma do Poder Judiciário, foi extremamente tímida (Emenda Constitucional n° 45/2004), em

suas propostas e nos resultados que visava alcançar. A definição das prioridades tem excluído iniciativas que objetivem o real

aperfeiçoamento deste Poder fundamental ao Estado. Esta postura elimina, não raro, toda a preocupação com a melhoria dos

mecanismos de proteção e implementação dos direitos sociais.

Percebe-se que, embora a temática da reforma do Estado esteja presente no discurso retórico dos governos, não há

efetiva preocupação coma organização federativa (característica essencial do Estado brasileiro), nem mesmo com o arcabouço e

funcionamento dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pois tais estruturas continuam intocadas.

Para F. Hayec, (1989, p.249-250)
“O Estado de Direito, naturalmente, pressupõe completa legalidade, mas isso não é o bastante: se uma
lei desse ao governo poder ilimitado para agir como bem entendesse, todas as suas ações seriam
legais, mas certamente não estariam dentro dos requisitos de supremacia da lei. O Estado de Direito,
portanto, é algo mais que constitucionalismo: ele exige que todas as leis estejam de conformidade com
certos princípios.
O Estado de Direito, portanto, não é uma norma legal, mas uma norma que diz respeito àquilo que a
lei deve ser, uma doutrina metalegal ou um ideal político. Será efetivo somente enquanto o legislador
se sentir limitado por ele.
Se o ideal do Estado de Direito estiver firmemente arraigado na opinião pública, a legislação e a
jurisprudência tenderão a aproximar-se dele cada vez mais. Mas se for visto como um ideal
impraticável, ou mesmo indesejável, e as pessoas deixarem de lutar pela sai realização, desaparecerá
rapidamente, regredindo a sociedade para um estado de tirania arbitrária.”

 
Quando se aborda mais precisamente o Poder Judiciário, percebe-se que tem havido manifestações das autoridades

judiciais e algumas modificações constitucionais, em destaque a Emenda Constitucional nº 45/2004, com a criação do Conselho

Nacional deJustiça. Apesar destas pontuais modificações, em linhas iniciais e gerais, as questões abordadas têm se fixado em

problemáticas procedimentais e administrativas, algumas até prejudiciais à independência e liberdade dos juízes e tribunais.

No ano em que a Constituição Federal de 1988 comemora 22 anos de promulgação, percebe-se que muitas mudanças

promovidas no seu texto resultaram de acordos e alianças políticas desvinculadas dos interesses sociais e coletivos, um verdadeiro

retrocesso na história do constitucionalismo brasileiro, obrigando, o Poder Judiciário, não raro, comprometido com as elites

dominantes do Estado, a legitimar mudanças que abortam qualquer possibilidade de configuração da cidadania como expressão

maior de um sistema democrático.

Em oposição ao enfretamento dos verdadeiros obstáculos à liberdade e à justiça social, percebe-se, entre outras coisas, o

aprofundamento da desigualdade social, o afinamento das diferenças regionais, o aperfeiçoamento de estruturas sociais injustas e,

ainda, a continuidade de um aparato governamental/burocrático obsoleto e ineficaz.

Realmente, à revelia do interesse dos cidadãos, o governo e seus aliados têm introduzido mudanças no texto
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constitucional de 1988, objetivando, do ponto de vista imediato, a adaptação da política e da economia nacionais aos interesses

neoliberais internacionais. A par disso e como seu complemento, destaca-se, ainda, o argumento da privatização dos bens e serviços

públicos, a terceirização da prestação do serviço público e até mesmo a precarização de atividades essenciais.

Em Estados como o Brasil, o processo de privatização, terceirização e precarização do setor público assume dimensões

drásticas, pois dissociada das condições políticas, econômicas e sociais de países, em que grande parte da população não tem

garantidos os direitos elementares e depende do setor público para obter o mínimo exigido pela dignidade humana, estas mudanças

acabam por representar o aprofundamento da pobreza e da marginalização sociais.

Deve-se ressaltar, que as deficiências do setor público não decorrem, necessariamente, de erros de organização ou de

falta de instrumentos, mas são o resultado de comportamentos viciados, tais como a impunidade e o contínuo desrespeito à lei, a

falta de probidade e de engajamento político.

Segundo Dalmo de Abreu Dallari (1996, p. 03)
 

“(...) É tradicional e generalizado no Brasil a convicção de que as leis não precisam ser obedecidas
sempre nem devem ser aplicadas com muito rigor, o que contrasta com algumas atitudes de exagerado
legalismo. Este, praticado por muitos juízes, consiste no apego quase fanático a pormenores das
formalidades legais, mesmo quando isso é evidentemente inoportuno, injusto ou acarreta graves
conflitos sociais. Mas o que prevalece amplamente, inclusive entre autoridades públicas, é o pouco
apreço à legalidade, o que se verifica também em certas atitudes dos tribunais superiores, que
freqüentemente demonstram excessiva condescendência com inconstitucionalidade e ilegalidades
praticadas por chefes do Executivo.”

 
Depreende-se dessa assertiva que uma das conseqüências do menosprezo às normas é a fragilização e deslegitimação do

Estado. Além disso, faz-se necessário destacar que em muitas circunstâncias não se trata de mudar a legislação, seja constitucional

ou ordinária, trata-se exclusivamente da mudança de ações, de comportamentos e atitudes dos servidores públicos e particulares.

A partir de uma rápida análise do poder do Estado brasileiro, pode-se perceber que o Poder Executivo foi o que mais se

modernizou, exatamente pelo grau de exigências resolutivas e práticas das demandas sociais. Ocorreu um processo que caminhou

de uma estrutura fortemente centralizadora para um processo de descentralização, com o surgimento das autarquias, empresas

estatais (empresas públicas e de sociedades de economia mista) e fundações públicas, além da instituição de concessionárias,

agências e terceirização da prestação de serviços.

No âmbito do Poder Legislativo as mudanças foram menores, no entanto, a discussão sobre a reforma política tornou-se

presente e atual, sem, no entanto, realizar-se qualquer modificação profunda em sua organização ou método de trabalho. Mas o

Poder Legislativo tem um diferencial, por ser o poder em que se acha mais presente a diversidade popular, e por ser o poder que

mais dialoga com a população, o Legislativo tem se alterado quanto à origem social de seus membros e quanto às questões de seus

debates e decisões.

A situação do Poder Judiciário é peculiar. Para começar por duas questões preliminares, quais sejam: o temor reverencial

que o Poder Judiciário imprime e a pela falta de reconhecimento da sua real importância. Percebe-se que nem o Poder Legislativo,

nem o Poder Executivo deram ou têm dado a devida atenção aos problemas relacionados à organização e funcionamento do

Judiciário.

Na medida em que se incute a idéia que o Poder Judiciário é neutro, imparcial e superior, que não dialoga com os demais

Poderes, que não se envolve em disputas, acaba-se por aceitar passivamente a inércia, por vezes, irresponsável de alguns juízes. A

magistratura, concretamente, ficou imobilizada, voltou-se para si própria, incapaz de promover as reformas necessárias exigidas

pela nova realidade social que se configura.

Para Dalmo de Abreu Dallari (1996, p. 5)
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“No poder Judiciário as mudanças foram mínimas, em todos os sentidos. A organização, o modo de
executar suas tarefas, a solenidade dos ritos, a linguagem rebuscada e até os trajes dos julgadores nos
tribunais praticamente permaneceram os mesmos há mais de um século. Mas, o que é de maior
gravidade, a mentalidade do Judiciário permaneceu a mesma, tendo começado a ocorrer, recentemente,
um movimento de mudança, nascido dentro da própria magistratura. Um aspecto importante da velha
mentalidade é a convicção de que o Judiciário não deve reconhecer que tem deficiências nem pode ser
submetido a críticas, pois tamanha é a magnitude de sua missa que seus integrantes pairam acima do
comum dos mortais. Essa convicção é frequentemente reafirmada em discursos proferidos nas
solenidades realizadas pelo Poder Judiciário, quando é comum ouvir-se a expressão ‘missão divina
dos juízes’ ”.

 

À revelia de todas as mudanças que se produziram no século XX (do acelerado fenômeno da urbanização aos avanços

tecnológicos), o Poder Judiciário permaneceu intocável, praticamente ignorou as transformações, as novas concepções e

paradigmas. O Judiciário envelheceu, de um envelhecimento triste, retraído e excludente, aposta no culto das ignotas tradições e

perenes bajulações.

Percebe-se que o Poder Judiciário necessita de profundas reformas, que perpassam desde a atualização das mentalidades

às modificações de solenidades, rituais, atos de ofício e conteúdos de decisões. À par de todos esses apontamentos, infere-se que o

Poder Judiciário exerce importante papel, no que se refere à implantação de políticas públicas e preservação do sistema democrático

brasileiro.

Nas sociedades democráticas contemporâneas é tarefa do Poder Judiciário a proteção dos direitos humanos. A proteção

efetivada por Tribunais Internacionais ainda é um ideal, assim, faz-se necessário o imediato aperfeiçoamento das justiças nacionais.

No entanto, deve-se precisar que a real proteção judicial dos direitos humanos não é suficiente, ou seja, torna-se perigosa

quando se reduz os direitos humanos à mera formalidade judicial, à mera aparência de proteção expressada por documentos e papéis.

Enquanto estreita a atuação do Poder Judiciário, frágeis serão seus resultados e desarticuladas suas decisões. 

Inicialmente deve-se considerar que grande parte dos magistrados ignora as normas internacionais de reconhecimento,

positivação e proteção dos direitos humanos e das condições e dos efeitos de sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro.

Há uma contradição intrínseca quando se aborda o perfil dos direitos humanos na sua relação em âmbito internacional e

nacional, qual seja, os Estados se obrigam internacionalmente a torná-los efetivos internamente por meio de tratados (por ratificação

e adesão), mas esta obrigação não passa imediatamente a fazer parte de seu direito interno. Na realidade, pouco fazem os Estados,

no sentido de efetivação dos direitos, principalmente, quando se tratam de direitos sociais.

Além disso, os magistrados e tribunais nacionais, em grande medida, desconhecem ou se recusam a interpretar/aplicar

tais direitos como fundamentais e fundantes da sociedade democrática.

Quando se apresenta a necessidade de aplicabilidade imediata dos direitos humanos, muitos juízes retomam tediosas

exposições sobre as formalidades burocráticas necessárias para que as normas internacionais se integrem ao ordenamento jurídico

brasileiro.

Na verdade, a Emenda Constitucional nº 45/2004 tornou, ainda, mais complexo o processo de incorporação dos tratados

internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo quórum qualificado para aprovação de emenda à

Constituição. Na compreensão dos constitucionalistas mais progressistas, o art. 5º, § 2º da CF/88 já possibilitava a imediata inserção

de normas internacionais sobre direitos humanos no sistema jurídico pátrio.

Em virtude disso, a tendência dos magistrados é recusar a referência aos tratados ou qualquer outro mecanismo

internacional como fundamento de validade para sustentar uma pretensão jurídica em âmbito interno. Há, ainda, a influência das

convicções políticas e jurídicas de muitos juízes, que, deixam de reconhecer como dever jurisdicional o respeito às normas de

direitos humanos.

Pode-se perceber, também, que por convicções ou interesses pessoais, alguns juízes são cúmplices de autoridades, grupos
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particulares e pessoas violadoras de direitos humanos, tais juízes assumem, nesta linha de raciocínio, posição de protetores dos

violadores dos direitos e não das vítimas, ou seja, da sociedade.

Estas posições ficam evidenciadas no comportamento de alguns magistrados que no trato de questões indígenas,

quilombolas ou de movimentos por reforma agrária dificultam ao extremo a execução de decisões de tribunais superiores ou

prejulgam o que compreendem ou não querem compreender (em virtude de indisfarçáveis posições ideológicas).

Exemplo emblemático e perigoso de aparente neutralidade do Poder Judiciário aparece no discurso do então Presidente

do Supremo Tribunal Federal, o Jornal Folha de São Paulo publicou
“Em seu discurso de posse na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), o Ministro Gilmar
Ferreira Mendes, 52, atacou ontem a ação de movimentos sociais (...)”.
 
“Diante de pelo menos 3.500 convidados, que incluíam as principais autoridades da República, o novo
Presidente do STF cobrou “firmeza” das autoridades em virtude de agressões à comunidade em geral,
numa referência à ação de movimentos sociais que, de acordo com ele, atuam, “às vezes, na fronteira
da legalidade”.
 
“Nesses casos, é preciso que haja firmeza por parte das autoridades constituídas. Os direitos de
reunião e de liberdade de opinião devem ser respeitados e assegurados. A agressão aos direitos de
terceiros e da comunidade em geral deve ser repelida imediatamente com os instrumentos fornecidos
pelo Estado de Direito, sem embaraços, sem tergiversações, sem leniências. O Judiciário tem grande
responsabilidade no contexto destas violações e deve atuar com o rigor que o regime democrático
impõe”, disse.
 
Embora não tenha citado nomes, a crítica ocorre em um momento em que o MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra) promove ações pelo país no chamado “Abril Vermelho”, com
invasões de propriedades da Vale do Rio Doce e de prédios públicos. (...).”
 

Percebe-se, no pronunciamento do então Ministro-Presidente sua posição ideológica claramente definida. Destaque-se,

como a atuação do Poder Judiciário contemporâneo permanece arraigado a sistemas de ações que tendem a submissão e não à

democracia. O Poder Judiciário se põe à margem das questões sociais e continua a tratar os conflitos de pobreza como questões de

polícia e não de direito.

 

3. PODER JUDICIÁRIO E BUROCRACIA

Gouvêa (1994, p. 34) ao analisar o tema da burocracia, quando da realização de um balanço da literatura brasileira, passa

a concordar com Oszlak, que em meados da década de 80, afirmava que havia um déficit de compreensão da dinâmica interna da

burocracia nos estudos dos cientistas políticos e um déficit de contextualização nos estudos dos administradores. E ainda acrescenta

que
“ há falta de conhecimento político e sociológico da burocracia: quem é esta burocracia, de que grupo
social se origina, o que a motiva, como utiliza os recursos que tem disponíveis, como se move em
situações de conflito, que espaço de poder pode deter, como constrói este espaço?” (GOUVÊA, 1994,
p. 38).

 

Pode-se asseverar que o Poder Judiciário, embora detenha a função típica de dirimir conflitos institucionalizados, possui,

também, funções atípicas, entre estas, a de administrar sua burocracia interna e externa. E na mesma linha de raciocínio, percebe-se

um déficit de estudo sobre estes aspectos do Poder Judiciário.

O papel da burocracia no Poder Judiciário pode ser compreendido em dupla dimensão. Em primeiro momento, o discurso

que sobressai é a idéia de considerar a burocracia a depositária de um conjunto de características negativas, desde a incompetência,

até os traços cartorias e correntistas (GOUVÊA, 1994, p. 38).

Segundo W. Benjamin(1980, p. 190)
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“ A burocracia age antiteticamente: de um lado responde à sociedade de massas e convida a
participação de todos, de outro, com sua hierarquia, monacracia, formalismo e opressão afirma a
alienação de todos, torna-se jesuítica (secreta), defende-se pelo sigilo administrativo, pela coação
econômica, pela repressão política”.

 

Noutra perspectiva, em linhas weberianas, segundo Gouvêa (1994, p. 39)
“(...) o fenômeno burocrático como a manifestação da forma de dominação racional legítima, que
caracteriza o estado moderno. E é no estado moderno que se observa a expansão qualitativa e
quantitativa das funções administrativas, o que permite a existência de atividades regulares
distribuídas de forma mais ou menos fixas; é nele, também, que se dá o desenvolvimento de um
sistema de racionalidade legal que estabelece o princípio da autoridade, o poder de dar ordens e que
define as normas coercitivas”.

 

O Poder Judiciário acabou por incorporar, como dogma, a idéia de que os processos, procedimentos e ritos burocráticos

garantiriam o “nivelamento das diferenças sociais”, pois se baseiam em regras gerais que são iguais para todos. A estrutura do

Estado capitalista tem permanentemente demonstrado como as diferenças sociais são determinantes fundamentais para o tipo de

Justiça que se produz. E ao mesmo tempo como afirma Gouvêa
“(...) como a busca de procedimentos universalistas e de leis que regulam os empregos públicos no
Brasil não foram capazes de alterar profundamente as práticas clientelistas oriundas de uma matriz
personalista que atraversa a sociedade de cima a baixo desde os tempos coloniais (...)”
 

Induz-se que, da mesma forma que o Poder Legislativo, os graus de escalonamento ou de interferência dos interesses

privados no Poder Judiciário podem ser analisados através de quatro principais construções teóricas, quais sejam: os anéis

burocráticos, o insulamento burocrático, a feudalização e o corporativismo.

Os anéis burocráticos, segundo Gouvêa, a partir da análise de Cardoso afirma que
“O conceito de anéis burocráticos começou a ser desenvolvido em 1971 por Fernando Henrique
Cardoso. A partir do mecanismo político que chamou de “inércia burocrática”, a burocracia
desempenhava uma de suas funções que era a de “prover favores”. Assim, criava-se entre Estado e
interesses privados uma “teia de cumplicidades pessoais” que mobilizava os interesses de grupos, e
isto ocorreria principalmente nos setores mais dinâmicos da economia. Mas não só, pois existiria uma
teia de cumplicidade mais difusa, orientada também por relações e lealdades pessoais “que tornavam
cúmplices desde o vereador, o deputado, o funcionário de uma repartição fiscal, o industrial, o
comerciante ou o banqueiro, até o ministro, quando não o próprio presidente. A partir deste ‘sistema
as decisões eram tomadas e implementadas. A burocracia funcionava, portanto, como parte de um
sistema mais amplo e segmentado: não existindo eficazmente partidos de classe, sindicatos e
associações de grupos e classes, os interesses organizavam-se em círculos múltiplos, em anéis, que
cortavam perpendicularmente e de forma multifacética a pirâmide social, ligando em vários
subsistemas de interesses e cumplicidade segmentos do governo, da burocracia, das empresas, dos
sindicatos, etc”. (GOUVÊA, 1994, p. 63)

 

Faz-se necessário reconhecer que o Poder Judiciário, em muitas circunstâncias, tem construído anéis burocráticos. Deve-

se, ainda, constatar a existência no corpo administrativo do Judiciário de insulamentos burocráticos, pois segundo Gouvêa (1994,

p.65)
“A existência no estado brasileiro de “ilhas de racionalidade de especialização técnica” (NUNES,
1985), que aparecem entendidas como um antídoto à nossa histórica tendência clientelista e como um
meio eficaz de controle das pressões da sociedade, acaba dando origem a uma maneira específica de
encarar a lógica de ação da burocracia pública do setor Governo. O fenômeno do “insulamento
burocrático” corre nas águas desta tradição analítica.
O termo “insulamento burocrático” surge na linguagem da teoria organizacional contemporânea como
sendo “processo de proteção do núcleo técnico do Estado, contra a interferência oriunda do público ou
de outras organizações intermediárias... (a este) núcleo técnico é atribuída a realização de objetivos
específicos” (NUNES, 1985, p. 363). Esta proteção que é construída em torno de uma agencia ou de
um conjunto de burocratas varia conforme o grau de isolamento que se consegue atingir. O oposto de
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uma situação “insulada”, afirma a mesma literatura, é uma situação de “engolfamento” em que existe
um alto grau de penetração de interesses sociais e políticos.
Outra característica da situação de insulamento é que ela pode ser temporária, pois pode deixar de
existir quando seus objetivos forem atingidos. O que esta análise não avança, e por isso sua utilidade é
parcial, é a questão dos recursos políticos necessários para isolar uma agencia ou um conjunto de
burocratas e principalmente a quem interessa ou quem promove este isolamento ou a criação das
“ilhas de racionalidade” técnica. E isto acontece, pois há uma preocupação formalista por trás do
conceito de insulamento, que pode ser útil (como outros conceitos com o mesmo tratamento) apenas
na tarefa descritiva”.

 

As idéias de “feudalização” e “privatização” podem corroborar para a compreensão da estrutura burocrática do Poder

Judiciário, para Gouvêa (1994, p.66)
“Estas situações surgiram a partir da excessiva segmentação do aparelho de Estado, resposta
institucional que se deu, no caso brasileiro, à diversificação dos interesses públicos e privados, que
levaram à criação de “feudos”, onde as alianças entre setores empresariais e distintos setores da
burocracia “informam a lógica de ação dos funcionários do Governo” (MARTINS, 1985, p. 192). Este
processo de “feudalização” levado a seu limite resulta na “privatização” do estado, onde “introduz-se
como regra a decisão particular, ficando o critério racional-legal quase que inteiramente descartado; o
cume da burocracia se transforma em braço executivo dos interesses que deveria regular e a corrupção
velada (um bom emprego quando sair do Governo) ou aberta (comissão) corre solta; como as decisões
são privadas, os conflitos inter-burocráticos ficam quase que insanáveis e as orientações gerais são
violadas a cada momento” (CARDOSO, 1988). Nestas condições, o Estado per “sua capacidade de
articular interesses, a política econômica (fica) imobilizada e as decisões não parecem ter outra lógica
que não a dos interesses ‘localizados’. O Estado perde seu caráter abstrato de representante do
interesse geral e apenas assume o aspecto concreto de aparelho” (CARDOSO, 1988).

 

Destaque-se, neste contexto, as alianças realizadas entre os Tribunais de Justiça dos Estados e as Faculdades de Direito

de natureza privada, nos convênios formalizados, estas instituições privadas fornecem a estrutura material dos prédios em troca de

vagas de estágios, e outras vantagens. Por fim, deve-se introduzir, como fez Gouvêa, o conceito de corporativismo. Segundo

Gouvêa corporativismo é
“(...) entendido pela literatura sobre o tema como parte de um conjunto de idéias que tem na
eliminação do conflito, via criação de uma sociedade solitária, o sei fundamento. Mas na situação
capitalista brasileira, o corporativismo representou uma soma de interesses tanto do Estado, de perfil
populista, que o utilizava para se relacionar com a sociedade, quanto dos sindicatos de trabalhadores
ou empresários que procuravam reunir recursos econômicos, políticos e sociais para penetrar o Estado
Nesta visão corporativista, “o Estado é uma organização com interesses estabelecidos, um ator
principal, lado a lado com os grupos. Uma vez que o Estado tem que se relacionar com outros grupos
sociais e ao mesmo tempo manter seu monopólio sobre a autoridade, muitas vezes ele fornece
incentivos e (outras vezes) limitações à ação dos grupos” (GOUVÊA, 1994, p. 67). 
 
 

Compreende-se que para que o Poder Judiciário efetive os direitos e concretize a justiça é imprescindível que esteja

formal e materialmente aparelhado, mas tal condição embora necessária não é suficiente. Deve-se pôr em relevo a atuação mesma

dos juízes. É fundamental que os juízes estejam preparados adequadamente para o exercício da profissão, que sejam conscientes de

sua função social e responsabilidades, e ainda, que haja uma dismitificação do dever (e não Poder) jurisdicional.

Existem situações em que os inimigos do Poder Judiciário são os próprios membros, que se comportam de forma omissa

e apolítica. Quer recebendo homenagens e discursos de prestígio em troca do silêncio e da acomodação. Em alguns momentos,

assumem a condição de cúmplices das elites dominantes e das autoridades públicas no jogo capitalista. Em certas circunstâncias, e

em troca de favores, esta parcela do Poder Judiciário, acaba por se associar aos demagogos e corruptos. E, o que é mais grave,

atenua punições para corruptos, acoberta ilegalidades de governantes e de outros magistrados.

Pois, como afirma Santos (1994, 93)
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“O funcionamento de uma ordem poliárquica gera, ele próprio, dinâmicas que ameaçam os fins em
vista dos quais é instaurada, caso não se reforme os meios tradicionais pelos quais ela opera. Na
ausência de reformas institucionais profundas, e dadas a elevada penetração estatal, a extensão
diferenciada do mercado eleitoral e o intenso pluralismo organizacional, o cenário mais provável, no
intenso pluralismo organizacional, o cenário mais provável, no curto prazo brasileiro, é o de um
sistema tendente a manter, se não expandir a corporativização e a rigidez tradicionais, associadas a 
políticas clientelistas localizadas e a escassa racionalidade econômica e social.”
 

O que realmente ocorre é um extremo distanciamento entre a teoria (A Constituição Federal e as leis) e a prática (a

realidade social cotidiana). Ocorre que muitos juízes que se apresentam como arautos das transformações do Poder Judiciário, e da

ação dos próprios magistrados, representam, na verdade, um grande obstáculo aos novos paradigmas que se constituem. Não

permitem a estruturação de instrumentos que possibilitem o controle social do Poder Judiciário, presos aos dogmas do século XVIII

falam de neutralidade, imparcialidade e distanciamento necessário entre a ação do juiz e do cidadão.

São diferentes os fatores que, concretamente, podem ser identificados como responsáveis pelas restrições à atuação do

Poder Judiciário, já amplamente estudados e debatidos em diferentes fóruns e convenções. Aqui, levantam-se alguns argumentos

significativos para uma mudança de postura do Poder Judiciário, quais sejam:

1. Os membros do Poder Judiciário devem fazer a opção pela democracia, não devem tolerar qualquer espécie de governo

autoritário. O Judiciário, em nenhuma circunstância, pode aceitar respeitabilidade em troca da aparência da legalidade de atos

governamentais ou sistemas políticos antidemocráticos.

2. O Poder Judiciário deve se estruturar a partir de normas disciplinares que excluam de seus quadros os juízes

intolerantes, corruptos, imorais de toda a espécie, que muitas vezes favorecidos pelo poder econômico, pela força política ou

ideológica ou por uma situação social privilegiada não se preocupam com a dignidade humana e hostilizam a sociedade e a

concepção de justiça social.

3. Os magistrados devem assumir a sua função política, pois o Poder Judiciário é um poder como os demais, seria ilógico

tratá-lo a parte, como se não fosse elemento constitutivo da unidade do Estado brasileiro.

O processo de concretização desta mudança de paradigma perpassa por um conjunto de natureza política, social,

ideológica, moral e econômica. Destacam-se como relevantes:

1. O conhecimento da realidade do Poder Judiciário, reconhecer suas falhas de organização e funcionamento e a

necessidade de redimensionamento das suas funções e estrutura.

2. Afirmar a natureza político-ideológica do Poder Judiciário. Verdadeiramente, o direito é político, por suas origens e

por seus efeitos. Afirmar a neutralidade da Justiça é anular sua posição de defensora do direito e da justiça.

3. O Poder Judiciário deve criar condições para se impor como agente de avanços sociais em favor da dignidade humana

e tem o dever de assumir o papel de ator social de mudanças.

4. O Poder Judiciário deve se tornar transparente, aberto e acessível à população mais carente. No que se refere aos

direitos sociais, as decisões judiciais devem deixar de ter conotação meramente individual e tornem-se efetivamente coletivos.

Por fim, entende-se que o sistema judiciário brasileiro precisa urgentemente de reformas, para o aperfeiçoamento da

proteção judicial dos direitos. Sem que se assegurem os mecanismos para que a  magistratura possa, efetivamente, atuar com

independência e eficiência, os direitos não estão garantidos. Assim, portanto, esse dois requisitos são igualmente significativos, não

se pode cogitar de um ignorando ou prejudicando o outro.

A resistência à modernização da burocracia (métodos e concepções), bem como ao reconhecimento dos novos direitos e

garantias consagrados na Constituição Federal de 1988 reduzem a crença popular no Poder Judiciário como instrumento de direito e

da justiça.
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4. PODER JUDICIÁRIO E CONTROLE DEMOCRÁTICO

 

O Poder Judiciário tem, inegavelmente, posição de extrema relevância na organização política do Estado brasileiro, pela

natureza de suas atribuições e pelos efeitos políticos e sociais de suas decisões. Mas, não se deve olvidar que o Poder Judiciário

recebe considerável parcela orçamentária dos cofres públicos. É função de seus dirigentes planejar as atividades e fixar as

prioridades quanto aos gastos e utilização dos recursos repassados. Todas essas ações são realizadas em nome do povo e com a alta

carga tributária paga pelo povo. Assim entende-se natural, que num sistema democrático, estas atividades sejam transparentes e

sujeitas ao controle democrático que deve ser realizado pela sociedade.

Os controles das atividades e dos gastos do Poder Judiciário não devem se restringir ao simples controle de formalidades,

realizado, segundo a Constituição Federal de 1988, pelos Tribunais de Contas, e por fim, pelos próprios magistrados caso haja

questionamento da legalidade de algum ato de seus dirigentes.

Não basta, ainda, o controle do Ministério Público e dos advogados, pois estes atores não tem condições de interferir de

maneira mais significativa nas decisões administrativas dos tribunais e juízes, que são, via de regra, apenas comunicadas, como

fatos consumados, sem que se possa avaliar sua motivação e fundamento.

Neste contexto, percebe-se que os magistrados e os tribunais ficam quase que imunes a qualquer controle, quanto às suas

omissões ou ações irregulares, que podem ser mais que desonestas, podem ser danosas ao espírito democrático da Constituição.

Como a atuação do Ministério Público e dos Advogados fica restrita a denunciar irregularidades praticadas pelas

autoridades judiciárias e pedir providências, tais sujeitos não dispõem de instrumentos para forçar as Corregedorias dos Tribunais a

não se omitirem quanto às faltas funcionais ou disciplinares de ministros e desembargadores.

Deve ser ressaltado que as competências das Corregedorias-Gerais são demarcadas pelos Regimentos Internos dos

Tribunais e que estes raramente autorizam o Corregedor a fiscalizar os atos dos membros do tribunal (apenas dos juízes de

entrâncias inferiores). Como ficou demonstrado, a omissão de controle é ampla no que se refere aos atos dos dirigentes dos

tribunais.

Mesmo com a reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, não houve grande avanço. O Conselho

Nacional de Justiça, órgão criado pela referida emenda, pertence à estrutura do Poder Judiciário, mais ainda, é composto em sua

maioria por juízes de diferentes tribunais, pois veja-se
“ Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõem-se de quinze membros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mando de dois anos, admitida um recondução,
sendo:
I-                     um Ministro do Supremo tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
II-                 um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
III-               um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
IV-               um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
V-                  um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI-               um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII-             um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal Superior de Justiça;
VIII-          um juiz de Tribunal Regional do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do

Trabalho;
IX-               um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
X-                  um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
XI-               um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo procurador-Geral da República

dentre os nomes indicados pelo órgão competentes de cada instituição estadual;
XII-             dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
XIII-          dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos

Deputados e outro pelo Senado Federal.” (Grifo nosso)
 

Importante elemento na divulgação das deficiências e mazelas do Poder Judiciário tem sido a impressa, que passou nos
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últimos anos a divulgar de forma continuada os desperdícios de recursos financeiros praticados pelo Poder Judiciário, seja com

prédios luxuosos e equipamentos supérfluos, seja com desvio de verbas públicas (situação exemplo foi o caso do Tribunal Regional

do Trabalho do Estado de São Paulo - corrupção promovida pelo Desembargador Nicolau dos Santos Neto),

Assim, à margem desses gastos, ficam os cursos para ampliação dos serviços essenciais e a melhoria das instalações da

primeira instância, a modernização do equipamento e outras atividades verdadeiramente relevantes para o aperfeiçoamento dos

serviços judiciários.

Por todos esses motivos é indispensável a constituição de órgãos efetivamente de controle, integrados por juízes de

diferentes tribunais, mas que devem ter também entre seus integrantes membros de outros poderes e pessoas que conheçam as

atividades jurisdicionais e que não pertençam à magistratura.

Ressalta-se que esses órgãos de controle não devem interferir na independência da função jurisdicional dos magistrados,

mas tão somente na atuação administrativa e financeira do poder. Principalmente, das cúpulas dos tribunais, que precisam estar

submetidas à idéia de responsabilidade e probidade administrativas. Outro elemento fundamental é a transparência, para que sejam

conhecidos os critérios utilizados na definição das prioridades financeiras e orçamentárias, devem ser criados mecanismos que

permitam todos os juízes se manifestarem com proposições e destaques.

Compreende-se, por fim, que o controle do Poder Judiciário pela sociedade e pelos próprios juízes é requisito da

democracia e, além disso, será a garantia de eliminação de ações e omissões que, escondem ou protegem irregularidade e

improbidades com pretexto de preservar a independência e que impedem o Judiciário de ser um verdadeiro Poder democrático.

 

5. CONCLUSÕES

 

Deve-se reconhecer que o Poder Judiciário tem vícios antigos que o impedem de alcançar suas verdadeiras funções. Faz-

se necessário, no entanto, destacar que os magistrados são pessoas, e como tais, com interesses e racionalidades específicas. O Poder

Judiciário faz parte da sociedade e como tal deve em conjunto com outros segmentos sociais buscar e construir mecanismos para

eliminar as injustiças institucionais e as vicissitudes de comportamentos que impedem o país de realizar efetivamente a democracia

e a justiça social.

Uma boa administração judiciária é conseqüência da atuação de juízes comprometidos com a realização da justiça, desde

a primeira instância até os mais altos cargos nos Tribunais Superiores.

Conclui-se que a ampliação das competências do Poder Judiciário, com o reconhecimento de suas funções políticas fez

aumentar a responsabilidade dos juízes. Esse novo papel exige mudança nas ações e comportamentos dos magistrados, que devem

abandonar as concepções formalistas e dogmáticas.

Neste momento, torna-se cada vez mais indispensável que os juízes participem ativamente das discussões a respeito do

seu papel social e procurem, com seriedade e serenidade, indicar de que modo poderão ser mais úteis à realização da democracia e

da justiça.
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SEPARAÇÃO DE PODERES: UMA RELEITURA DO VELHO DOGMA SOB A ÓTICA DA
LEGITIMIDADE JUDICIAL

THE SEPARATION OF POWERS: A REREADING OF THE OLD DOGAM IN JUDICIARY LEGITIMITY
VIEW

Ricardo Vieira De Carvalho Fernandes

RESUMO
Resumo: A evolução do princípio da separação de poderes sofreu diversas transformações em
sua história. Desde sua divulgação moderna por Montesquieu até se transformar em dogma nos
dias atuais atravessou algumas mudanças conceituais. Seu próprio estabelecimento moderno nas
Constituições Francesa de 1791 e dos Estados Unidos de 1787 foi diferenciado; a primeira
procurava limitar o Executivo arbitrário dos reis absolutos, enquanto a segunda tentava proteger
a população contra o Legislativo tirânico. O objetivo principal foi a identificação de parâmetros
teóricos que demonstrem a mobilidade do conceito da separação de poderes em cada momento
constitucional e em cada realidade sócio-cultural. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica
com a colaboração do método dedutivo. A conclusão principal alcançada foi de que o núcleo
essencial do princípio permite diversas disposições entre competências típicas e atípicas entre os
Poderes constituídos desde que estejam em coordenação para o atingimento dos fins estatais.
Há ainda uma conclusão parcial de que o princípio ora tratado, conceitualmente tratado, por si
só, não impede uma atuação mais ativa do Poder Judiciário. Nem, contudo, o legitima. Essa
resposta só pode ser alcançada com uma análise atual de sua configuração segundo o que
dispõe a Constituição.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: divisão de poder, tripartição, conceito.

ABSTRACT
Abstract: The evolution of the separation principle of powers has undergone several changes in
its history. Since its modern disclosure by Montesquieu until be transformed in a dogma
nowadays, it has faced some conceptual changes. Its modern establishment in the French
Constitution in 1791 and in the American Constitution in 1787 was differentiated. The former
tried to limit the Executive arbitrary of the absolute kings, whereas the latter tried to protect the
people against the tyrannical Legislative. The main objective was the identification of the
theoretical parameters that demonstrate the mobility of the separation concept of powers in
each constitutional moment and in each socio-cultural reality. Therefore, the bibliographic
literature was used in collaboration with the deductive method. The main conclusion reached
was that the essential core of the principle allows several arrangements between typical and
atypical competences and between the powers constituted since they are in coordination to
reach the state purposes. There is also a partial conclusion that the principle now treated,
conceptually treated by 
itself, does not preclude a more active role of the Judiciary Power. However, it does legitimate
it. This response can only be achieved with a current analysis of its configuration according to
what the Constitution disposes.
KEYWORDS: Keywords: Power sharing, tripartite division, concept.

Introdução
Antes de adentrar na repartição do poder, é preciso informar uma imprecisão técnica,

qual seja, o termo separação de poderes. Em verdade, o poder estatal não se divide; é uno,
indivisível; “não havendo, pois, que se falar em quebra de unidade do poder do Estado”
(RAMOS, 2010, p. 115). Como expressado acima, o poder se exerce, não se detém, não se
aliena, não se parte ou reparte. Por isso, a expressão correta seria separação do poder (uno) do
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Estado. Trata-se de uma separação orgânica do poder estatal em três órgãos distintos:
Legislativos, Executivo e Judiciário. Todavia, em face do uso difundido da expressão separação
de poderes[1], ela será utilizada nesse estudo, mas com o sentido ora exposto. Adiante.

Nas sociedades ocidentais, “a elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente
em torno do poder real (...); o direito é encomendado pelo rei” (FOUCAULT, 2007, p. 180). Para
tanto, no século XII, houve uma ressurreição do Direito Romano para instrumentalizar o poder
monárquico autoritário, administrativo e finalmente absolutista. A partir de então, começam a
surgir teóricos que questionavam a centralidade do poder nas mãos do rei.

Nesse cenário, teóricos do século XVIII definem poder “como direito originário que se
cede, se aliena para construir a soberania e que tem como instrumento privilegiado o contrato;
teorias que, em nome do sistema jurídico, criticarão o arbítrio real, os excessos, os abusos de
poder” (Idem, p. XV).

O pensamento comum, à época, passa a ser encontrar limites ao exercício do poder
institucionalizado que se encontrava sob o controle do monarca. Nessa toada, nos dizeres de
Foucault (Idem, p. 181), a teoria do direito tem “essencialmente o papel de fixar a legitimidade
do poder; isto é, o problema maior em torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o da
soberania”.

As teorias da soberania atravessam três momentos distintos: a soberania divina, a
soberania absolutista, até chegar à soberania popular (FERRAZ JÚNIOR, 2009, p. 8-14). No
cenário de passagem da soberania absolutista para a popular, é possível verificar, já em Hobbes,
uma responsabilidade do soberano para com seus súditos, na medida em que era responsável
por sua segurança e vida cômoda. Era o surgimento das teorias contratualistas legitimadoras da
soberania. A base teórica do princípio da separação de poderes se forma nesse contexto
estabelecido entre o século XVII e XVIII.

O objetivo do presente estudo foi a identificação de parâmetros teóricos que
demonstrem a mobilidade do conceito da separação de poderes em cada momento
constitucional e em cada realidade sócio-cultural.

Para atingir esse objetivo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, em que se buscou
identificar os trabalhos científicos mais relevantes sobre o tema, com o objetivo de realizar um
trabalho acadêmico com viés científico que demonstre a realidade social estudada. O método foi
o dedutivo, tendo como ponto de partida o geral para se chegar ao particular.
 
1. A origem da separação de poderes

As citadas teorias da soberania popular tiveram grande aceitação entre os séculos XVI e
XVIII, as quais serviram, em um primeiro momento para legitimar o poder absolutista para,
depois, fundamentar a soberania popular. O primeiro teórico do contratualismo foi Thomas
Hobbes. Em 1651, na obra Leviatã pregou que, no estado da natureza, havia uma liberdade
plena que gerava a guerra pelos recursos. O contrato social tinha o escopo de proteger a vida e
preservar os bens dos indivíduos. As sociedades nascem, então, de um desejo de acabar com
esse estado de guerra; daí o contrato social. Utilizou sua teoria para legitimar o poder absoluto
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do rei que assegurasse a paz interna e a defesa dos súditos.
O próximo, foi John Locke. Em 1690, no Segundo Tratado sobre o Governo Civil, pregou,

da mesma forma que Hobbes, que o homem vivia em um estado de natureza, transformado em
um estado civil por meio do contrato social embasado na confiança e no consentimento. Os
homens se reuniriam em sociedade para preservar a vida, a liberdade e a propriedade; o
fundamento da existência do Estado seria a preservação desses direitos, sobretudo o último.
Uma vez estabelecido o contrato social, o poder deveria ser dividido entre executivo e legislativo,
com predomínio deste. Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES et al., 2007, p. 173) expõe que
Locke já previa instituições com “o legislador razoável, o juiz imparcial e o poder executivo,
garantidor, na prática, das decisões tomadas”; contudo, a função de julgar era, ainda, do
Executivo. Não havia, todavia, igualdade ou equilíbrio entre os dois Poderes.

Jean-Jacques Rousseau, em 1762, escreveu O Contrato Social, com viés contrário ao
absolutismo reinante. Para ele, os homens são bons e nascem livres, mas aceitam limites à
liberdade natural em troca da liberdade civil e de propriedade; eles não renunciam aos seus
direitos naturais, há apenas sua limitação. O Estado surge para a preservação desses direitos; o
soberano não pode descumprir o contrato social. Ele desconfia dos governos e, por isso, propõe
que sejam limitados. As leis são, para ele, uma produção do povo, em que pese frisar que o
povo não sabia criar as leis.

Ronaldo Poletti (2009, p. XLIII) resume as teorias contratualistas da seguinte forma:
Os contratualistas formularam uma ideia de que os homens viviam em um
estado de natureza, submetidos a determinadas leis naturais e que, por
motivos variados, imaginados pelos contratualistas, resolveram realizar um
pacto social, a partir do qual se formulariam novas leis, com reservas
destinadas a preservar direitos anteriores à formação da organização
pactuada, cuja finalidade seria a de resolver ou atenuar os problemas pré-
contratuais.

 
Essas linhas gerais da passagem da soberania absolutista para a soberania popular

demonstram um crescente na busca por uma limitação ao poder estatal. Limitação esta que teve
como o mais famoso defensor Montesquieu[2], que em 1748, na obra O Espírito das Leis, deu
bases modernas à célebre tripartição de poderes, com o objetivo de limitar a atuação dos
detentores do poder estatal. Em importante passagem dessa obra (2002, p. 164-165) afirma que
“a experiência eterna nos mostra que todo homem que tem poder é sempre tentado a abusar
dele; e assim irá seguindo, até que encontre limites. (...) Para que não se possa abusar do
poder, é preciso que, pela disposição das coisas o poder contenha o poder”.

Com esses argumentos, lançou base de sustentação para a limitação do poder estatal
em “três espécies de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do
direito das gentes, e o poder executivo daqueles que dependem do direito civil” (Idem, p. 165).
Mais adiante, nomeou o primeiro executivo, de poder executivo do Estado, e o segundo, de
poder de julgar. Logo, nas ideias originárias de Montesquieu, o poder de julgar estava contido
no poder executivo, mas com funções distintas entre ambos.

É de bom alvitre ainda transcrever mais um aclarador ponto de sua obra:
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Quando em uma só pessoa, ou em um mesmo corpo de magistratura,
poder legislativo está reunido ao poder executivo, não pode existir
liberdade, pois se poderá temer que o mesmo monarca ou o mesmo
senado criem leis tirânicas para executá-las tiranicamente.
Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado
do poder legislativo e do poder executivo. Se o poder executivo estiver
unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos
seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. E se estiver ligado ao poder
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.
Tudo então estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos
principais, ou o dos nobres, ou o do povo, exercesse estes três poderes: o
de criar as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes
e as querelas particulares. (Idem, p. 166)

 
Dessa forma, Montesquieu divulga e refina as ideias iniciadas por Locke, com um

acréscimo principal, de que os poderes são equilibrados. Para ele, haveria um equilíbrio entre o
poder legislativo, o poder executivo do Estado e o poder de julgar, para que “o poder contenha
o poder” (Idem, p. 165). Aí se encontra a origem do sistema de freios e contrapesos (checks
and  balances). Cada poder deveria, com a parcela de poder que lhe foi atribuída, limitar ou
frear os demais com objetivo de perpetrar o equilíbrio de forças.

Importante que se diga que Montesquieu nunca preconizou uma separação absoluta
entre poderes: por um lado, reconhecia-se ao Executivo o direito de veto; por outro, o
Legislativo exercia vigilância sobre o Executivo, votando leis e podendo exigir explicações dos
Ministros; finalmente, o Legislativo interferia na ação julgadora quando se tratava de “julgar os
nobres pela Câmara dos Pares, na concessão de anistias e nos processos políticos que deviam
ser apreciados pela Câmara Alta” (CANOTILHO, 2003, p. 115)[3]. Logo, ele conhecia a
fiscalização e o balanceamento entre os poderes, uma vez que era admirador do
constitucionalismo inglês, de onde se origina esse sistema. Não é por outro motivo que “uma
das expressões mais famosas de Montesquieu é: o poder limita o poder!” (NUNES, 2010, p.
103).

O trecho seguinte da obra original demonstra parte do sistema de fiscalização mútua e
equilíbrio entre os Poderes:

O corpo legislativo sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra
por sua mútua faculdade de impedir. Ambas ficarão sujeitas pelo poder
executivo, o qual, por sua vez, será também paralisado pelo poder
legislativo. Esses três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação.
Mas como, em virtude do movimento necessário das coisas, eles são
obrigados a caminhar, serão também forçados a caminhar de acordo
(MONTESQUIEU, 2002, p. 173).

 
Para o autor francês, a divisão de poderes, antes de ser uma situação jurídica, tratava-se

de uma decisão política. A mesma conclusão chega José Filomeno de Moraes Filho (2003, p.
165) ao identificar que “para Montesquieu, mais que um problema de cunho eminentemente
jurídico, se sobressaía o verdadeiro problema político de como combinar as três potências – rei,
nobreza e burguesia – que ocupavam o espaço social em mutação no seu tempo”.

Seu pensamento original evoluiu para a separação do poder uno do Estado em três
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órgãos distintos: Legislativo, Executivo e Judiciário. É importante frisar que as origens da
partição do poder do Estado são mais remotas do que se imagina. Montesquieu foi o autor
moderno que sistematizou essas teorias com pitadas próprias, porém não foi o primeiro a
discorrer sobre o tema[4].

Ives Gandra da Silva Martins (1990, p. 187) observa que Jonh Locke e a própria
Inglaterra ajudaram no aprofundamento temático de Montesquieu nesse grande ponto: a
tripartição equilibrada do poder. Em matéria de direito

pouco se acrescentou ao que os romanos criaram; e, em matéria de
Filosofia, pouco se acrescentou ao que os gregos desvendaram. Qualquer
filósofo posterior, como Políbio, que era também historiador, passando por
Hume, Hobbes, Locke, Bacon, Maquiavel – historiador, filósofo, político e
sociólogo –, Rousseau e outros, traz pequena contribuição ao pensamento
universal descortinado pelos gregos. Tenho a impressão de que depois dos
gregos pouca coisa se pôde criar. (Idem)

 
Após as primeiras pinceladas sobre a separação de poderes, cumpre caminhar com a

evolução histórica até o momento atual. Os primeiros marcos teóricos para o Constitucionalismo
moderno estavam, pois, balizados. Todavia, os governos absolutistas, que reinaram no meio e
fim da Idade Média, se expandiam pela Europa e o desrespeito à população crescia na mesma
medida.

O Antigo Regime foi resultado da imposição de uma ideologia de respeito ao poder
soberano do Rei e à Igreja, cujo principal concentrador de poder se situava no valor das terras.
Ocorre que a burguesia em formação começava a acumular riquezas com o comércio, mas não
conseguia se aproximar do poder, mesmo com o acréscimo patrimonial, pois o prestígio era de
berço. Os nobres, por sua vez, passaram a ser sustentados com o trabalho da burguesia.

Nesse cenário de insatisfação, destaca-se a pontual participação de Abade Sieyés na
confecção e divulgação do panfleto O que é o Terceiro Estado?, o qual exortava a população
francesa não integrante ao alto e baixo clero ou à nobreza a tomar do poder. Como destacou
Aurélio Wander Bastos, responsável pela introdução da tradução para o português (SIEYÈS,
1997, p. 27), o texto de Sieyès “não antecede à revolução, nem ao menos lhe sucede: sua
dinâmica é a dinâmica da própria Revolução”.

O pensamento de Sieyés representou um questionamento sobre a posição jurídico-
política do Terceiro Estado (burguesia, artesãos, trabalhadores rurais, etc[5]) na França pré-
revolucionária. “O que é o Terceiro Estado? Tudo, mas um tudo entravado e oprimido. Que seria
ele sem as ordens de privilégio? Tudo, mas um tudo livre e florescente. Nada pode funcionar
sem ele, as coisas iriam infinitamente melhor sem os outros” (SIEYÉS, 1997, p. 55). Com frases
de efeito como essas, o Abade foi um dos principais teóricos e políticos da Revolução Francesa.

A estrutura de sua obra é deveras instigadora. De início, ele afirma que três perguntas
devem ser respondidas e ele mesmo as responde: 1) O que é o Terceiro Estado? Tudo; 2) O
que tem sido até hoje o Terceiro Estado? Nada e 3) O que pede o Terceiro Estado? Chegar a
ser algo. Essas perguntas são também o traçado principal da obra. Em cada um dos capítulos
ele desenvolve fortes argumentos a incentivar a população à revolução.
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Com a divulgação de suas palavras e o apoio da burguesia em ascensão, a população se
rebela, dando asas à Revolução Francesa. Então, na Europa, essa revolução assume o papel de
superar todo regime político e social do Absolutismo. Com base nas idéias liberais (liberdade,
igualdade e fraternidade), a revolução se estruturou e concretizou as teorias constitucionais
modernas.

As constituições modernas se estabelecem nesse cenário de tomada de poder pelo povo
francês. Assim, surge a Constituição da França de 1791 e a Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789. A soberania absolutista dá lugar à soberania do povo.

O Estado Moderno surge de duas vertentes distintas do poder. “Uma é a visão jurídica,
com base na noção de império. A outra, é a visão econômica, com base na ideia da gestão da
coisa pública” (FERRAZ JÚNIOR, 2009, p. 11). A primeira se liga à noção de bem estar da
população, mas em uma estrutura circular em que o objetivo do poder é o bem comum,
enquanto este é resultado do cumprimento das leis estabelecidas pelo Parlamento (expressão
máxima do povo no poder). A segunda, refere-se à arte de governar com viés mercantilista que
surge como uma primeira tentativa de “economia pública”. Tratava-se, como lembre Tércio
Sampaio Ferraz Júnior (Idem, p. 12) “da compatibilização da sociedade (burguesia), de um lado,
com a política, de outro, seguindo-se à problematização do poder político como algo que deveria
ser controlado para que a vida se realizasse e se aperfeiçoasse”. Adiante conclui:

A soberania entra aí com aquela roupagem nova. Não como relação direita
de poder entre o soberano e o súdito, ligada a um mecanismo de
apossamento da terra (princípio da territorialidade), mas como relação mais
abstrata, sobre o corpo e a atividade laboral do homem, uma força de
poder contínuo que exige delegação, organização e sistema, e se exerce
sobre os cidadãos como todo compacto.

 
O princípio da soberania popular ultrapassa qualquer previsão e ganha ares radicais.

Passa a ser um norte filosófico que provoca a supervalorização da vontade popular,
notadamente expressada pelo Legislativo. Não pode passar despercebido que, na verdade, é a
burguesia que toma o poder após a queda da Bastilha. Nesse sentido, Poletti (2009, p. XLVII-
XLVIII) assevera que a

filosofia burguesa e capitalista vai forjar o Estado de direito. A limitação
jurídica do Estado, com o fim do absolutismo, cria um direito a partir das
concepções da burguesia.
(...) A revolução francesa foi, em um momento, um ensaio do povo, mas,
na verdade, a classe emergente burguesa impôs as suas regras, em
provável aliança com os seus poderosos do antigo regime, como sempre
acontece nas revoluções. Vai prevalecer a ideia do Estado Nacional, onde a
representação política será feita pelos burgueses proprietários.

 
Sobre o inchaço do Legislativo e da soberania popular, Paulo Gustavo Gonet Branco

(MENDES et al., 2007, p. 176) destaca que o “povo não poderia ser apenas o autor da
Constituição, mas tinha de ser o soberano, sem se deixar travar pela Constituição. A visão
radical da soberania popular ganha espaço”. Situação perfeitamente explicável para o momento
vivido. O povo, absolutamente subjugado pelo poder, incentivado por Sieyès e patrocinado pela
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burguesia ascendente, quando toma o poder (em teoria, como frisado), é de se esperar que sua
participação no poder público seja valorizada, justamente com o objetivo, além de construir uma
sociedade melhor, impedir o retorno ao status quo ante.

Nessa medida, a Constituição de 1791, “embora abrigasse norma decretando que não
haveria Constituição sem separação de Poderes, construiu um sistema fundado na supremacia
do Legislativo” (Idem, p. 177). O mesmo ocorreu com a Constituição de 1795. Somando a isso,
os novos detentores do poder tinham a percepção que deveriam fortalecer-se diante do
monarca. Acrescente-se também que a lei ganha características quase místicas, por serem a
expressão da vontade popular. Da soma desses fatores, advém o enorme prestígio do
Parlamento e sua supremacia em relação aos demais Poderes.

Na Europa, em face desse contexto, foi enfatizado “o princípio da supremacia da lei e do
parlamento, o que terminou por deixar ensombrecido o prestígio da Constituição como norma
vinculante” (Idem, p. 171). O que debilita a supremacia incontrastável da Constituição, cuja
atribuição de um valor jurídico de menor tomo perduraria na Europa por longo período. Daí,
surgem bem mais a frente as produções teorias desenvolvidas por Lassale, e Schimitt, Kelsen e
Hesse, respectivamente em relação a concepções sociológica, política, jurídica e normativa.
Todas discutindo e debatendo o papel da Constituição no ordenamento jurídico.

Do outro lado do atlântico o movimento constitucional teve ares bem diferentes. Ainda
no século XVIII, ao contrário do que ocorria na Europa, nos Estados Unidos não havia grandes
preocupações com o Poder Executivo. A insatisfação era com o Legislativo, ressaltado por leis
britânicas provocadoras de insatisfação dos colonos, em especial no que tange a tributação. O
novo Estado deveria prevalecer sobre a força hostil do Parlamento britânico que se associara à
parte dos colonos. O movimento constitucional americano é resultado, portanto, da insurgência
dos colonos contra a legislatura tirânica.

Surgem, então, as Constituições da Virgínia de 1776 e dos Estados Unidos da América de
1787. A separação de poderes foi mais equilibrada que a Carta francesa. Além disso, desde o
início do século XIX, a recém criada República americana reconhecia o valor normativo da
Constituição “como documento máximo da ordem jurídica” (MENDES et al., 2007, p. 180). O que
favoreceu a admissão de um controle de legitimidade constitucional das leis pelos juízes.

Contudo, o judicial review não teve previsão expressa na nova Carta. Um acalorado
debate ao redor dessa competência envolveu grandes lutas de poder entre os Poderes
constituídos[6], em um cenário de risco às instituições democráticas. O então Presidente Thomas
Jefferson, recusou-se a promover a efetivação de Marbury ao cargo de juiz federal, cuja
nomeação houvera ocorrido no último dia do governo anterior. Jefferson, no protagonista das
disputas políticas entre o Judiciário nomeado pelo governo anterior e o recém empossado chefe
do Executivo, ainda promoveu a aprovação de legislação que determinava que os juízes da
Suprema Corte voltassem a viajar pelo país para julgar as apelações em casos federais, o que
gerou inclusive a indignação do Justice Samuel Chase, por isso processado por impeachment.

Ao final, em 1803, no caso Marbury vs. Madison, a Suprema Corte dos Estados Unidos,
consignou seu poder de declarar a inconstitucionalidade de leis do Congresso Nacional, além da
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superioridade da sua interpretação da Constituição, com preponderância sobre os demais
Poderes. Ficou consignado que a autoridade do Judiciário nessa interpretação era superior a do
Legislativo e do Executivo. Noutro foco, também consagrou a superioridade das normas
constitucionais sobre todo o ordenamento jurídico.

Esse caso emblemático lembrado por muitos, foi na realidade uma disputa política por
poder em uma recém criada República, como uma “proclamação de força do Judiciário”,
conforme bem anotou Paulo Gustavo Branco (MENDES et al., 2007, p. 184). Caracterizou-se
como o primeiro embate político entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo – poderes
constituídos. Foi a primeira insurgência dialética entre Poderes nos EUA[7].

Ambos os movimentos constitucionais modernos demonstram o surgimento do Estado de
Direito, cujo primado encontra-se na racionalização do âmbito estatal e na limitação do poder do
Estado. Os Estados modernos surgem, então, concomitantemente com as novas Constituições.
Para Canotilho (1998, p. 101), as recém criadas Constituições consubstanciaram uma “ordenação
sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito”. São
instrumentos de validade geral e abstrata conformadores da vida social, resultantes de um
movimento político embasado no racionalismo iluminista, cujo ponto marcante em comum era a
“organização do estado e [a] limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e
garantias fundamentais” (MORAES, 2009, p. 1).

A prática adotada no fim do século XVIII e início do século XIX, destaca o professor
Alexandre Walmott Borges (2009, p. 40), foi de “concentrar a Constituição em texto único, de
caráter solene, com processualística definida de produção, escrito e sistematizado, com
ascendência hierárquica sobre outras fontes”.

Outra característica do movimento constitucionalista é que ele se estabelece com base
no primado da separação de poderes. Princípio este que teve tamanha repercussão que se
tornou, a partir da Revolução Francesa, um dogma constitucional[8], a ponto da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 estabelecer que não haveria constituição se não
houvesse separação de poderes. Regina Quaresma e Maria Lúcia Oliveira (2009, p. 885)
verificam que esse princípio “apresenta-se como corolário do próprio constitucionalismo”.
 
2. A releitura do velho dogma

A separação do poder estatal entre três órgãos distintos não é, nem nunca foi,
equilibrada em graus matemáticos. Há interferências e limitações estabelecidas tanto no
ordenamento jurídico quanto na práxis política a cada um dos Poderes. O equilíbrio é buscado –
e muitas vezes alcançado – a partir de um sistema de freios e contrapesos (checks and
balances), o qual impõe a verificação de que, entre os Poderes, “há de haver consciente
colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e
desmandos” (SILVA, 2010, pg. 111).

Nessa seara, muito bem afirma Canotilho (CANOTILHO & MOREIRA, 1991, p. 71) que
esse tipo de sistema “requer necessariamente que o relacionamento entre os centros do poder
seja pautado por normas de lealdade constitucional (Verfassungstreue, na terminologia alemã)”.
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E completa: “os titulares de órgãos do poder devem respeitar-se mutuamente e renunciar a
prática de guerrilha institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de
desconsideração grosseira”.

A Constituição francesa de 1791, contudo, “embora abrigasse norma decretando que não
haveria Constituição sem separação de Poderes, construiu um sistema fundado na supremacia
do Legislativo” (MENDES et al., 2007, p. 177). O princípio da separação de poderes surge não
como uma separação equânime de forças, mas sim com um maior prestígio do Parlamento,
“com sua efetiva supremacia sobre os demais poderes” (Idem). A lei passa a ter uma
característica quase mística por ser fruto da vontade popular, corolária da soberania popular.
Nos Estados Unidos, ao contrário, o povo – detentor do poder – precisava se proteger do
Legislativo autoritário. Os movimentos eram diferentes, mas a essência era a mesma: limitar o
excesso de um poder inflado que desrespeitava os direitos da maioria popular.

Note-se que a própria origem do dogma, desde logo, mostrou diferenças gritantes na
formulação dos parâmetros de distribuição de poder aos Poderes constituídos. Na França pós-
revolucionária, o Legislativo – e sua criação maior, a lei – teve preponderância sobre os demais,
enquanto nos EUA, o equilíbrio foi mais acentuado, porém com certa primazia do Executivo –
como corre até os dias atuais, diga-se. Portanto, a tripartição, nem mesmo em sua origem, teve
uma fórmula pré-determinada.

Até mesmo a noção de Montesquieu é questionada em face dessa constatação. José
Filomeno de Moraes Filho (2003, p. 165), faz uma reflexão no sentido ter havido, inclusive, “uma
certa malícia” na intenção de Montesquieu na formulação da tripartição de poderes moderna.
Segundo ele, se sobressaía, mais que um problema de cunho jurídico, “o verdadeiro problema
político de como combinar as três potências – rei, nobreza e burguesia – que ocupavam o
espaço social em mutação em seu tempo” (Idem). Continua o autor:

Kelsen (1987) também se atentou para a questão, sugerindo que, na
realidade, ‘o dogma da separação de poderes, já considerado por
Montesquieu’, não é tanto o de abrir o caminho para a democracia, mas,
pelo contrário, o de fazer com que o monarca conserve, já parcialmente
desautorizado pelo movimento democrático, a possibilidade de exercer
ainda um poder na área de execução (MORAES FILHO, 2003, 165-166).

 
Além disso, as coisas mudam, a sociedade evolui, o mundo gira e dá voltas. A

sociedade, o direito e as circunstâncias que movem as redes de poder têm concepções, valores
e princípios que são historicamente construídos, alterados e até mesmo desconstruídos,
sobretudo com o avançar secular. É nessa perspectiva que o princípio da separação de poderes
deve ser atualmente estudado. O aprisionamento de seu conceito e vicissitudes à concepção
clássica proposta por seu mais famoso divulgador não mostra compatibilidade com o evoluir do
pensamento jurídico. Nesse sentido, Inocêncio Coelho (2002, p. 99) destaca que “cumpre
repensar a separação dos poderes sem perspectiva temporalmente adequada, porque sua
sobrevivência, enquanto princípio, dependerá da sua adequação, enquanto prática, às exigências
da sociedade aberta dos formuladores, intérpretes e realizadores da Constituição”[9].

Bobbio (2004, p. 32), referindo-se aos direitos humanos, destacou: “sabemos hoje que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 1999



também os direitos ditos humanos são o produto não da natureza, mas da civilização humana;
enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de
ampliação”. Da mesma forma, os princípios jurídicos são constructos históricos que refletem as
lembranças das realidades passadas combinadas com os acontecimentos atuais. O caráter da
historicidade explica “que os direitos possam ser proclamados em certa época, desaparecendo
em outras, ou que se modifiquem no tempo” (BRANCO, 2002, p. 121).

As Constituições são sucedidas por outras e, com isso, a sociedade vai alterando seu
modo de ver o direito. A própria norma estabelecida em uma Constituição pode ser modificada
com o tempo, mesmo sem qualquer alteração em seu texto. A alteração do sentido do
enunciado com a conservação intacta de sua roupagem verbal configura mutação constitucional,
a qual decorre, segundo Miguel Reale (1982, p. 563-564), do impacto de novas valorações na
sociedade, da superveniência de fatos ou da intercorrência de outras normas.

A tripartição de poderes, insculpida no movimento constitucional de diversos países do
mundo, sofreu, com certeza, a influência desses fatores ao longo das gerações. Além disso,
novas Constituições vieram, outras teorias constitucionais surgiram, tudo a permitir uma nova
interpretação do dogma em tela. Também, se em tempo relativamente curto[10], comparado ao
período de centenas de anos, é possível verificar a mutação constitucional em face das
mudanças dos valores sociais, que dirá o tempo de existência e evolução do princípio ora
estudado.

Isso sem levar em conta que as mudanças sociais e culturais nos últimos dois séculos
foram gigantescas. A evolução tecnológica foi enorme; não havia energia elétrica, nem nuclear,
o homem não conseguia voar, os veículos não eram automotores, computador, nem pensar;
quiçá as modificações nos meios de comunicação como telefone, televisão, fibras óticas,
internet, e-mails, twiter, etc. Na área médica: penicilina, implante de órgãos, inseminação
artificial, clonagem, etc. Que dirá em relação ao respeito às minorias; mulheres tendo direitos (?
), até mesmo de votar (?), liberdade sexual (?), anticoncepcional (?), negros livres (?),
ocupando altos cargos (?), um Presidente negro da maior nação do mundo (?). E as formas de
guerrear, essas também evoluiram (involuíram): primeira guerra mundial, logo após, a segunda,
guerra fria, fim da guerra fria, barbudos contra americanos. E na economia: mercantilismo,
capitalismo, socialismo, socialismo capitalista (China)...

É possível escrever várias páginas, livros, teses a respeito das mudanças em todas as
searas que o mundo passou nos dois séculos e meio que separam as teorias de Montesquieu e
os dias atuais. Pensar na separação de poderes levando-se em conta somente as clássicas
teorias não condiz com o evoluir da ciência jurídica. Da mesma forma, se se pensar na leitura
que se fazia desse princípio, a bem pouco tempo, no período entre guerras, no auge do
positivismo jurídico, também é possível a identificação de mudança nos valores nele insculpidos,
sobretudo em face do direito fundamental à efetivação da Constituição, conforme prelecionado
por Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 285 e ss.).

Antes de demonstrar a percepção da tripartição de poderes na contemporaneidade, um
rápido retorno à teoria clássica se faz necessário para demonstrar antecipadamente algumas
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mudanças. Montesquieu, no quarto capítulo do Livro XI do Espírito das leis, colocava o poder de
julgar em posição de menor influência. Com suas palavras, informava que “o poder de julgar
não deve ser dado a um senado permanente, mas exercido (...) em certas épocas do ano (...)
para formar um tribunal que apenas dure o tempo necessário. (...) [Por isso,] os tribunais não
devem ser fixos” (MONTESQUIEU, 2002, p. 167). Nessa passagem, é possível compreender que
ele via a necessidade de uma atuação temporária desse Poder. Situação que é absolutamente
inconcebível nos dias atuais.

Outra constatação que vem não só de Montesquieu, mas também da forma com que os
Poderes se estabeleceram na Constituição francesa de 1991, é de que o princípio da separação
de poderes “atuava para constranger o poder de julgar a uma posição de menor influência”,
(MENDES et al., p. 179). Realidade que não mais se verifica, uma vez que o papel do Judiciário
em diversas partes do mundo tem ganhado relevância, sobretudo, em face da judicialização de
questões socialmente relevantes. Situação que é invitável em decorrência do princípio universal
da inafastabilidade da jurisdição.

Outra passagem parece também não condizer com a realidade atual. No mesmo capítulo
quatro do Livro XI, Montesquieu (2002, p. 172) descreve que “os juízes da nação não são,
conforme já dissemos, mais que a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que
desta lei não podem moderar nem a força nem o rigor”. Miguel Reale (2006, p. 291), em suas
clássicas Lições preliminares do direito, já pregava, de forma oposta, que em tempos atuais

o trabalho do intérprete, longe de reduzir-se a uma passiva adaptação a
um texto, representa um trabalho construtivo de natureza axiológica (...).
Não pode absolutamente ser contestado o caráter criador da Hermenêutica
Jurídica nesse árduo e paciente trabalho de cotejo de enunciados lógicos e
axiológicos para atingir a real significação da lei, tanto mais que esse
cotejo não se opera no vazio, mas só é possível mediante contínuas
aferições no plano dos fatos, em função dos quais as valorações se
enunciam.

 
Então, no estágio atual de percepção da norma jurídica, da hermenêutica jurídica e das

diversas teorias da argumentação jurídica, não é concebível entender a aplicação do direito
como atividade inanimada. O juiz não é mais somente a boca da lei, mas é quem fornece o real
valor da norma em concreto. A interpretação é, pois, criadora, visto que o intérprete coloca
inevitavelmente um pouco de si – de seus amores, paixões, medos, raivas, etc. – no processo
hermenêutico, além de precisar, no momento de sua aplicação/interpretação, o verdadeiro
conteúdo da norma. A “interpretação criadora é uma atividade legítima, que o juiz desempenha
naturalmente no curso do processo de aplicação do direito” (COELHO, 2002, p. 97). Konrad
Hesse (apud HABERMAS, 2003, p. 303-304)[11] tem a mesma posição de que a interpretação
da norma exige um caráter criativo: certamente, “as decisões da jurisdição constitucional contém
um momento de configuração criativa. Porém toda a interpretação revela um caráter criativo”.
André Rufino do Vale (2009, p. 3), de maneira idêntica, também visualiza “um caráter
inevitavelmente criativo” da aplicação da norma. O Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco
Aurélio Mello também já se posicionou sobre o tema, em voto proferido na ADI 2552, julgada em
12.02.2009, nos seguintes termos: “a interpretação é, acima de tudo, um ato de vontade, ocorre
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segundo a formação técnica e humanista daquele que a implementa”.
A esse aspecto se juntam questões não menos importantes como a pré-compreensão da

norma e do direito no momento de sua aplicação. Nessa linha, Habermas (2003, p. 247) aduz
que a “interpretação tem início numa pré-compreensão valorativa que estabelece uma relação
preliminar entre norma e estado das coisas (...)”. Inocêncio Mártires Coelho (Idem, p. 18),
advoga a mesma tese quanto observa que há um conjunto de fatores que “dirigem e modelam
a nossa compreensão inicial sobre a matéria (...) que, de alguma forma, já foram vivenciados
por nós e precisamente por isso guiarão os nossos passos na caminhada da reflexão”. Adiante
completa: “toda compreensão se dá a partir da pré-compreensão do intérprete” (Idem, p. 97).
Miguel Reale (2006, p. 1), da mesma forma, na página inicial das clássicas Lições preliminares,
ensina que um “grande pensador contemporâneo, Martin Heidegger, afirma com razão que toda
pergunta já envolve, de certa forma, uma intuição do perguntado”.

Não se busca, nesse tópico, o aprofundamento das teorias hermenêuticas e jurídico-
argumentativas, mas tão-somente a demonstração de que o juiz participa do processo de
aplicação da norma com um viés criativo em relação ao texto posto. Ou seja, não é mais a boca
da lei, mas sim a mente que interpreta, com as idiossincrasias que lhe são inerentes, o texto da
lei, criando norma jurídica concreta, na medida em que “toda norma só vigora, efetivamente, na
interpretação concretizadora que lhe atribui o aplicador legitimado a dizer o direito” (COELHO,
2002, p. 97).

Com isso, preliminarmente foi possível demonstrar que a visão clássica da separação não
mais se aplica. O que leva à conclusão fundamental de que “o velho princípio rejuvenesceu por
obra de intérpretes e aplicadores de um direito constitucional da liberdade” (BONAVIDES, 2009,
p. 558). É tempo, então, de analisar os moldes de seu atual significado. Dirley da Cunha Júnior
(2008, p. 338-339) preleciona que

não é coerente nem factível a manutenção de Poderes independentes e
harmônicos dentro de uma estrutura rígida de funções. (...) A separação
absoluta entre Poderes não é só impossível (...), mas também indesejada,
de tal modo que longe de uma separação de Poderes, o que se tem,
deveras, é uma verdadeira coordenação ou colaboração ou co-participação
entre os Poderes (...).

 
O professor Elival da Silva Ramos (2010, p. 113), recentemente empossado no cargo de

professor titular da cadeira de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, cuja tese
que lhe fez lograr êxito no concurso foi contrária ao ativismo judicial, leciona que distribuição de
funções entre os três órgãos deve ser feita de modo a se obter uma “relativa especialização
funcional”; assim, “cada aparato orgânico deve, predominantemente, exercer uma delas, sendo
estruturado com vista ao exercício adequado da atividade, admitindo-se, pois, um certo
compartilhamento de funções, genérico ou especializado”. Da mesma forma, Meirelles Teixeira
(1991, p. 582) advoga a ideia de que a participação de um Poder na função típica de outro, de
forma subsidiária, completa a noção de separação de poderes, “de modo a coordenar o
mecanismo do poder”.

Um dado já se mostra, qual seja, de que a tripartição na atualidade é decorrente de um
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entrelaçamento entre funções típicas e atípicas, que de algum modo se coordenam,
compartilhando ou co-participando, de forma subsidiária, das demais funções. É preciso, então,
verificar como essa cooperação se opera.

Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 338-339) esclarece que, para o integral desempenho
de suas funções típicas, há casos em que um Poder necessite “valer-se, em caráter excepcional
e provisório, da função típica de outro Poder. (...) Assim, de forma subsidiária, cada Poder pode
exercer função que originariamente pertence aos demais”. Essa execução por um Poder de
função típica de outro não destroi ou infirma a divisão de poderes, mas é ínsita à divisão de
poderes com viés relativo como adotado na atualidade. Em que pese as Constituições sempre
indicarem os Poderes constituídos, nem sempre elas indicam todas as suas competências e, mais
raramente, ocupam da caracterização do objeto das atividades exercidas (RAMOS, 2010, p. 115).
É aí que se encontra a cooperação entre os Poderes com a finalidade de bem executar a
Constituição, seja em nas funções típicas, seja nas atípicas. O equilíbrio ideal, contudo, não está
na teoria constitucional, mas sim na praxis dos Poderes constituídos.

Dessa forma, convivem harmoniosamente as atuações típicas e atípicas realizadas pelos
Poderes constituídos, conforme o trecho transcrito abaixo:

Nesse contexto de modernização, esse velho dogma da sabedoria política
teve de flexibilizar-se diante da necessidade imperiosa de ceder espaço
para a legislação emanada pelo Poder Executivo, como as nossas medidas
provisórias – que são editadas com força de lei – bem assim para a
legislação judicial, fruto da inevitável criatividade de juízes e tribunais,
sobretudo das cortes constitucionais, onde é frequente a criação de normas
de caráter geral, como as chamadas sentenças aditivas proferidas por esses
supertribunais em sede de controle de constitucionalidade. (MENDES et al.,
2007, p. 146).

 
O Judiciário, no controle de constitucionalidade por ação, quando atua como legislador

negativo, não faz suscitar na teoria constitucional contemporânea maiores digressões sobre sua
legitimidade contramajoritária. Ao contrário, sua atuação em face da omissão inconstitucional de
outros Poderes também constituídos, encampando da mesma forma a função de Corte
Constitucional, apresenta sérias e longas discussões. De pronto, é possível informar que, em
alguma medida, a formulação atual da divisão dos poderes, exatamente como apresentada,
estabelece novos parâmetros para uma postura mais ativa da Corte Constitucional, ou do órgão
que lhe fizer as vezes, em face dessas omissões.

O postulado da separação deve ser compatibilizado como outros princípios
constitucionais, permitindo com isso que a Constituição se apresente como um todo unitário –
princípio da unidade. O primeiro argumento legitimador de uma mudança de atuação da Corte
Constitucional se extrai do princípio da máxima efetividade da Constituição, o qual, nas palavras
de Canotilho (1996, p. 227), pode ser formulado da seguinte maneira:

a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia
lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade
das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito
dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a
interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais).
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O segundo argumento é de que não há direito constitucionalmente determinado ao

Poder Legislativo de perpetuação de uma inconstitucionalidade omissiva. É bem verdade que
existe a liberdade de conformação do legislador, a qual informa que é o órgão legislativo que
detém a discricionariedade de escolha de qual e em que medida será efetivado um direito
constitucionalmente determinado dentre o catálogo existente. O principal ponto de investigação
nessa seara será a busca de critérios distintivos entre a liberdade legislativa constitucionalmente
posta e a omissão inconstitucional que permite um avançar da Corte Constitucional no campo da
criação do direito.

Nesse ponto, é possível discordar de Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 346) quando
afirma que “não existe liberdade de não normatização por parte do poder público, em razão de
a omissão normativa impedir o desfrute de um direito fundamental constitucionalmente
consagrado”. A liberdade de conformação é exatamente esse direito. Cabe ao Legislativo,
informar, mister nos direitos sociais, em que medida em com qual forma os direitos serão
concretizados. Na afirmação do constitucionalista, todo e qualquer direito fundamental de
caráter social ou não precisa ser de pronto normatizado e efetivado. O presente estudo entende
que a supressão irrestrita da liberdade de conformação do Legislativo deferindo ao Judiciário
toda força e discricionariedade para a escolha de qual direito (e até mesmo todos eles) efetivar
fere o princípio da separação de poderes. Todavia, como exposto, alguma medida para a
verificação do liame entre a liberdade do legislador e a omissão inconstitucional precisa ser
buscada para melhor delinear a solução da problemática. Discussão que será verticalizada no
item 2.3.

Cumpre frisar, ainda, que a separação de poderes, no Brasil, é cláusula pétrea, conforme
consta estabelecido no art. 60 § 4º da Constituição Federal[12], e como tal não pode ter seu
núcleo essencial esvaziado pela práxis dos Poderes. Em outros países, como nos EUA (artigos 1º
a 3º da Constituição dos Estados Unidos da América), é também um princípio constitucional
basilar. O que não modifica todo o exposto anteriormente, pois não se está buscando a extinção
ou o esvaziamento do postulado da separação, mas tão-somente sua adequação teórica à
realidade social investigada.

Noutro giro, é possível identificar que a atual interpretação deste princípio constitucional
no ocidente decorre também de uma luta por poder entre os Poderes constituídos. Revisitando o
caso Marbury vs. Madison, é necessário lembrar que esse precedente histórico da legitimação do
controle de constitucionalidade no mundo decorreu, como dito, da disputa política entre os
recém instituídos Poderes, com a subjacente “proclamação de força do Judiciário”, (MENDES et
al., 2007, p. 184). Ou seja, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, influenciam o poder
político para pender a balança do equilíbrio mais para o seu lado[13]. Já dizia Hesse (1991, p.
9): “questões constitucionais não são, originariamente, questões jurídicas, mas sim questões
políticas”.

O poder influencia o poder. Tanto em períodos pré-constitucionais (Poder Constituinte)
quanto nos pós-constitucionais (poder público) há disputas de poder em embates políticos
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capazes de determinar qual é o exato enquadramento da divisão de poderes. Para Canotilho
(2003, p. 115), a partir de uma verificação do modo como se estruturam os Poderes em cada
Constituição é possível “concluir-se em qual deles recaiu o benefício da divisão”.

Lembrando a história brasileira, a Emenda Constitucional nº 32/2001, responsável pela
limitação ao uso das medidas provisórias com força de lei, mostra-se como um bom exemplo de
como a pressão da opinião pública e do Poder Legislativo, questionando o uso desenfreado de
tais instrumentos legislativos excepcionais pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pôde modificar essa minúcia do princípio em tela. Com isso, demonstra-se como as redes de
poder estatal se interrelacionam – ou disputam – e moldam a divisão de poderes em um
determinado momento histórico e em cada sociedade.

Não por outra razão que a forma que se estabelece esse postulado em cada
ordenamento jurídico tem suas vicissitudes. Por isso, Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 340)
ensina que se trata de um princípio constitucional concreto, em face de se amoldar a cada
sociedade e regime constitucional[14]. Todos eles conservarão, contudo, o seu núcleo intacto,
qual seja, o equilíbrio político e a limitação do poder, com vistas a proteger a liberdade.

Esse embate político entre os Poderes constituídos é saudável e constitui uma forma
natural de adaptação do direito aos anseios sociais. A título de exemplo, é possível observar
períodos extremamente ativistas e outros, ao contrário, bastante retraídos da Suprema Corte
dos EUA. É dizer: a Suprema Corte, nessas oscilações, refletia a postura que sociedade esperava
fosse tomada frente às situações que surgiam. O poder reflete o poder. Luis Roberto Barroso
(2007, p. 4), sobre o tema, aduz que uma Constituição não é só técnica; “tem de haver, por trás
dela, a capacidade de simbolizar conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos
avanços”.

Já dizia Francisco Sá Filho (1959, p. 52) que a “organização do poder deve conter
garantias contra seu abuso e deturpações”. Garantias estas que podem ser internas ou externas.
As primeiras estão inseridas no ordenamento jurídico – cooperação entre os Poderes e sistema
de freios e contrapesos –, enquanto as segundas situam-se fora do sistema jurídico, atuam
dentro da política, dentro do poder político, capaz de modificar até mesmo a Constituição por
força do Poder Constituinte Derivado Reformador. Todas refletem na garantia de liberdade do
cidadão, um dos objetivos basilares do Estado. Por isso, e diante da consolidação do Estado de
Direito há “razão suficiente para aposentadoria dessa velha camisa-de-força” (COELHO, 2002, p.
08).

O Supremo Tribunal Federal também tem essa mesma posição de que o princípio da
separação de poderes no Brasil deve ser investigado segundo a realidade nacional. Nesse
sentido já se pronunciou expressamente no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade
nº 98, cujo relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence[15].

A busca pelo seu núcleo essencial não é tarefa fácil. Diante do exposto até o momento,
é possível tentar identificá-lo como a divisão harmônica do poder uno do Estado em órgãos
distintos – Legislativo, Executivo e Judiciário – que atuam em coordenação, cuja atividade típica
é permeada, no âmbito interno de cada um desses órgãos, por atividades atípicas; sendo que a
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disposição das atividades típicas e atípicas dos Poderes é tarefa inovadora, (re)construída pelo
Poder Constituinte em cada momento histórico e realidade social.

Em suma, o que se pretendeu demonstrar na investigação supra foi a inexistência de
uma concepção estática ou pré-formulada para o princípio da separação de poderes, o qual é
(re)construído em cada momento constitucional de um mesmo país. Cada país também imprime
sua própria leitura para o princípio. Adiante, breves reflexos acerca dessa proposta de identificá-
lo como um postulado elástico sobre a atuação judicial, mais detidamente sobre o ativismo
judicial.
 
3. Breves reflexos sobre o Poder Judiciário

Nesse momento, é possível verificar argumento proferido por Elival da Silva Ramos
(2010, p. 116)[16] de que a função típica de um Poder “admite, em alguma medida e nos
termos expressamente prescritos pela Constituição, o compartilhamento interorgânico, mas
sempre haverá um núcleo essencial da função que não á passível de ser exercido senão pelo
Poder competente” (grifos não originais). Com a afirmação destacada, o presente estudo não
permite concordar. Não há um núcleo pré-estabelecido de competências que somente podem
ser realizadas por determinado Poder (órgão), porquanto é a Constituição que determina quais
são as atividades atípicas que são autorizadas. Ou seja, a real configuração do princípio somente
é (re)construída pelo Poder Constituinte. Não existe uma disposição universal para o princípio.

Portanto, não há um núcleo essencial de julgar, pois a Constituição pode determinar que
determinados julgamentos sejam realizados por órgão não jurisdicional, como assim o fez em
relação aos crimes de responsabilidade (art. 52, I e II da Constituição Federal de 1988) e
poderia ter feito em relação a outros crimes.  Também não há um núcleo essencial da função
legislativa, as medidas provisórias com força de lei ou mesmo os Decretos-lei que as
antecederam mostram isso. Essas medidas com força de lei atualmente encontram limites
materiais e processuais, as quais não estavam incrustadas no conceito da separação de poderes,
mas foram estabelecidas pela Constituição. Algumas inclusive pelo Constituinte derivado
reformador, como a que proíbe a captura de poupança após o governo Collor (art. 60 § 2º da
Constituição Federal de 1988). Outras (menores) eram as limitações ao uso dos Decretos-lei.
Assim, não existe um núcleo pré-estabelecido ou estático para distribuição de funções atípicas.
Há um núcleo essencial para o princípio que se refere à coordenação e divisão de poderes, o
qual não informa qual deve ser a exata configuração dessa fórmula.

Canotilho (2003, p. 252) concorda com essa constatação ao informar que

a sobreposição de linhas divisórias de funções não justifica, por si só, que
se fale em ‘ruptura de divisão de poderes’. Estas rupturas ou desvios do
princípio da divisão de poderes só são, porém, legítimos na medida em que
não interfiram no núcleo essencial da ordenação constitucional de poderes
(itálico não original).

 
Achterberg (apud Canotilho, Idem, nota nº 16) apresenta a mesma visão crítica ora

apresentada:

o problema será saber o que consiste o núcleo essencial de competência.
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Os critérios geralmente invocados – a intenção, intensidade ou ‘quantidade’
do desvio das competências constitucionalmente fixadas – podem
novamente conduzir-nos às discussões relativamente infrutuosas da
caracterização material das funções (itálico não original).

 
Note-se que em ambas as ponderações sobre o núcleo essencial, está presente a

concepção da formação constitucional desse núcleo. O que reforça a conclusão encontrada de
que o núcleo essencial do princípio estabelece, como exposto, a harmonização e coordenação
entre os Poderes nos moldes que o Poder Constituinte acredite adequados, até mesmo porque
não há limitação jurídica a essa opção. A identificação do núcleo essencial, uma vez
constitucionalizado o princípio, necessita de uma análise apurada dos termos em que a
Constituição o delimitou. Não há, pois, como se dizer que uma postura mais ativa ou mais
passiva de determinado Poder no que se refere às competências típicas dos demais afronta o
referido princípio, sem que se observe o que a Constituição expressa e implicitamente
determinou.

Há que se discordar teoricamente também com a conclusão que o professor Elival retira
da premissa anteriormente por ele exposta. Com base no raciocínio iniciado acima ele informa
que o ativismo judicial seria uma “ultrapassagem das linhas demarcatórias da função
jurisdicional”, em detrimento das demais funções (RAMOS, 2010, p. 116).

Sobre a hipótese, tudo o que se defendeu até agora refletiu em encontrar parâmetros de
identificação do núcleo essencial da separação. A afirmação de que o ativismo judicial, em todas
as suas vertentes, ultrapassa esse núcleo não parece se compatibilizar com o que a teoria
mostrou até o momento. Dois argumentos teóricos são cabíveis para refutar a conclusão.

O primeiro, diz respeito à própria identificação do núcleo essencial do princípio da
separação de poderes. Durante todo o presente estudo, foi demonstrado que o referido princípio
tem um conceito elástico que se molda em cada momento histórico e em cada sociedade de
acordo com as conjecturas de poder. Não há, pois, um núcleo essencial fixo, pré-concebido,
idealizável hipoteticamente. Em cada momento constitucional esse núcleo varia, a(s)
sociedade(s) molda(m) a divisão de poderes como entendem em cada circunstância histórica. O
próprio Canotilho (2003, p. 115), analisando as circunstâncias da divisão da Constituição
portuguesa vintista, constata que “do modo como estão combinados os poderes pode concluir-se
em qual deles recaiu o benefício da divisão”.

Informar que a realização de atividade típica de outro Poder fere o núcleo essencial
também não pode ser aceita, pois existe legitimidade para a realização de atividade atípica pelos
Poderes. Assim, é a Constituição que determina quais são as atividades típicas de outros Poderes
que os demais poderão exercer. As medidas provisórias, entre diversos outros exemplos
espalhados pela Constituição, demonstram que, em havendo permissivo constitucional, é
possível atuar na competência típica de outro Poder, sem ferir o núcleo essencial do princípio em
tela.

E a escolha de quais as competências atípicas determinado Poder deve ter, é única e
exclusiva do Poder Constituinte, o qual se mostra como um poder juridicamente ilimitado[17].
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Assim, se escolher que o Legislativo pode julgar determinadas autoridades em crimes de
responsabilidade, então essa competência lhe será lícita. Ou se entender que o Judiciário pode
proferir sentenças com perfil aditivo quando for constatada omissão inconstitucional, então essa
competência atípica também lhe será lícita. Seria, portanto, ativismo judicial lícito e legítimo.
Logo, teoricamente, sob esse primeiro argumento a conclusão pode ser refutada, visto que o
ativismo judicial não leva necessariamente ao malferimento da separação de poderes.

Agora, referindo-se ao Brasil, é possível concluir que o Poder Constituinte Originário
contemplou o Judiciário com dois remédios processuais que permitem suprir omissões
inconstitucionais: o mandado de injunção, com efeitos concretos e ampla legitimidade e a ação
direta de inconstitucionalidade por omissão, de legitimidade restrita, mas com eficácia erga
omnes. Então, se foi concedida a competência de julgar essas ações do Judiciário, há sim
previsão para que, nestes restritos casos, a omissão seja extirpada do ordenamento e se, para
tanto, haja necessidade de proferir decisão com perfil aditivo, estará esta garantida pela própria
Constituição (art. 5º, LXXI e art. 103, § 2º)[18].

O segundo argumento teórico de refutação da conclusão do professor Elival Ramos
decorre da teoria dos poderes implícitos (implied powers), que informa que “qualquer norma
constitucional que atribui a um órgão a realização de um dado fim, implicitamente lhe permite o
uso dos meios necessários e hábeis a atingir tal desiderato, salvo proibição expressa da própria
Lei Magna” (DANTAS, 2000, p. 161). Para Paulo Bonavides (2009, p. 472-473), essa teoria
informa que “na interpretação de um determinado poder não se consentirá coisa alguma que
possa invalidar ou prejudicar os seus confessados objetivos”.

Sua origem remete ao EUA, no ano de 1819, no julgamento do caso McCulloch vs.
Maryland, no qual se discutia a possibilidade de uma lei federal instituir um banco,
contrariamente a uma norma estadual. Nesse precedente, Justice Marshall utilizando uma tese
de Hamilton, de 1791, que sustentara que o “governo federal, embora não dotado de todos os
poderes, era supremo e soberano com respeito àqueles que possuía”, existiam, portanto,
poderes de caráter constitucional, mesmo que a letra da Carta não os mostrasse expressamente
(DANTAS, 2000, p. 159-160).

No Brasil, nos idos de Rui Barbosa o Supremo Tribunal Federal já utilizava essa teoria.
José Afonso da Silva (2010, p. 489) destaca que a figura do interventor, não prevista na
Constituição de 1891, foi incorporada pela teoria dos poderes implícitos, pois “se a Constituição
confere um poder expresso para certo fim, há de implicitamente oferecer meios para atingi-lo”.
Na Reclamação nº 141 (julgada em 25.01.1952), há trecho do acórdão do Ministro Rocha Lagoa
dispondo sobre a teoria nos seguintes termos: “tudo o que for necessário para fazer efetiva
alguma disposição constitucional, envolvendo proibição ou restrição ou a garantia de um poder,
deve ser julgado implícito na própria disposição”, após destaca dois precedentes que
incorporaram a teoria ao território nacional, o acórdão nº 350 de 21.09.1898 e acórdão nº 494
de 25.10.1899.

Trazendo para o País o problema, utilizando os mesmos exemplos, seria possível
entender que tanto no caso do mandado de injunção quanto no caso da ação de
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inconstitucionalidade por omissão é possível vislumbrar que, se a Constituição dotou o Judiciário
com essa competência, então todos os poderes para suprir a omissão estariam implicitamente
presentes, mesmo que para supri-la de forma eficaz fosse necessária a normatização temporária
do preceito constitucional, na primeira espécie de ação com efeitos inter partes e na segunda
com eficácia contra todos.

Dessa forma, quanto à conclusão do professor Elival, a discordância existe em face da
possibilidade teórica de que, em casos excepcionais, como no caso de omissão inconstitucional
flagrantemente reconhecida, seja possível a atuação do Judiciário para sanar provisoriamente
essa omissão, mesmo que sua decisão contenha algum perfil aditivo[19]. Assim,

impõe-se re-interpretar esse velho dogma para adaptá-lo ao moderno
Estado constitucional, que sem deixar de ser liberal, tornou-se igualmente
social e democrático, e isso não apenas pela ação legislativa dos
Parlamentos, ou pelo intervencionismo igualitarista do Poder Executivo, mas
também pela atuação do Poder Judiciário e das Cortes Constitucionais,
politicamente engajadas no alargamento da cidadania e na realização dos
direitos fundamentais (COELHO, 2002, p. 99).

 
O princípio da separação de poderes, por si só, não deslegitima uma atuação mais ativa

do Poder Judiciário na configuração do poder. Nem tampouco o legitima. Para que se possa
verificar sua legitimidade ou não dessa atuação segundo este princípio é necessário investigar
qual é a sua configuração no momento atual no País.

Repensando o princípio, é possível verificar que é somente uma investigação conjuntural
de seu estabelecimento é que pode informar qual é a sua real configuração. O que só pode ser
feito com uma análise mais detida sobre a configuração dada ao princípio pela Constituição
Federal de 1988. Em outras palavras, o princípio da separação de poderes, segundo a
mobilidade conceitual ora apresentada, não impede uma ação criadora pelo Judiciário, desde que
assim a Constituição permita.

 
Conclusão

Ao longo desse estudo foi possível identificar que o princípio da separação de poderes
não se mostra estático, mas móvel. Sua configuração é realizada em cada momento histórico e
em cada realidade sócio-cultural. Com isso, até mesmo seu núcleo essencial não impõem uma
modelagem pré-configurada ao princípio, mas determina que haja coordenação entre os Poderes
com o escopo de promover os fins estatais. Sendo assim, a disposição entre atividades típicas e
atípicas de cada Poder é opção do Poder Constituinte, desde que se mantenha uma divisão que
seja coordenada e harmônica.

Essa releitura teórica permite discutir questões afetas à legitimidade da atuação do Poder
Judiciário em face de eventuais omissões inconstitucionais dos demais poderes – cuja análise
foge ao objeto do presente paper –, uma vez que a concepção do princípio ora estudado deve
ser identificada em cada momento histórico-constitucional que se pretenda observar este Poder.
A simples afirmação de que ‘uma atuação mais ativa dos órgãos jurisdicionais fere a separação
dos poderes ou seu núcleo essencial’ precisa ser precedida de uma análise local de como o
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princípio se mostra na concepção atual, pois a simples realização de atividade atípica por outro
Poder constituído pode estar contida em seu núcleo essencial.

O princípio da separação de poderes, por si só, não deslegitima uma atuação mais ativa
do Poder Judiciário na configuração do poder. Nem tampouco o legitima. Para que se possa
verificar sua legitimidade ou não dessa atuação segundo este princípio é necessário investigar
qual é a sua configuração no momento atual no País. O que fica para um outro estudo.
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[1] Pelos mesmos fundamentos as expressões separação de poderes, divisão de poderes e tripartição de poderes serão grafadas com o vocábulo poder
em minúsculo. Quando a referência for a Poder de Estado, referente a algum dos Poderes constituídos – Executivo, Legislativo ou Judiciário, a palavra
poder será iniciada em maiúscula.

[2] Importante consignar que Montesquieu não era contratualista e sua visão sobre a divisão de poderes se aproxima da teoria das constituições mistas
de Aristóteles. Nesse sentido, Jorge Amaury Maia Nunes (2010, p. 102, nota 2).

[3] No mesmo sentido, Jorge Amaury Maia Nunes (2010, p. 102-103).

[4] A separação ou classificação das funções estatais foi esboçada inicialmente por Aristóteles, ainda antes de Cristo, no texto intitulado Política. Para o
aprofundamento do tema: PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: um contributo para o estudo das suas
origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989.

[5] Segundo Sieyès, Terceiro Estado é conjunto de cidadãos que pertencem à ordem comum, excetuados todos os que detenham algum privilégio (clero,
nobreza, etc). É, então, “a nação menos a nobreza e o clero”, menos os privilegiados (SIEYÈS, 1997, p. 29). O Primeiro Estado era formado pelo alto e
baixo clero e o Segundo pela nobreza.

[6] Na obra de Gilmar Mendes e outros (2007, p. 180-186), há exposição dos principais acontecimentos políticos que circundaram o caso Marbury vs.
Madison.

[7] As palavras são do professor Dr. Jorge Amaury Maia Nunes, proferidas em aula da pós-graduação stricto sensu da UnB, em 13.04.2010 (informação
verbal).
[8] Nesse sentido, Canotilho (1996, p. 260); José Afonso da Silva (2010, pg. 109); Inocêncio Mártires Coelho (2002, p. 94); entre muitos outros.

[9] No mesmo sentido, Dirley da Cunha Júnior (2008, p. 340) e o próprio Inocêncio Mártires em
outra obra: “Inicialmente formulado em sentido forte – até porque assim o exigiam as
circunstâncias históricas – o princípio da separação de poderes, nos dias atuais, para ser
compreendido de modo constitucionalmente adequado, exige temperamentos e ajustes à luz das
diferentes realidades constitucionais, num círculo hermenêutico em que a teoria da constituição
e a experiência constitucional mutuamente se completam, se esclarecem e se fecundam”
(MENDES et al., 2007, p. 146).
[10] O Supremo Tribunal Federal está julgando desde 2007 a Reclamação Constitucional 4335, justamente com o objeto de identificar se houve
mutação constitucional em um espaço de tempo de pouco mais de vinte anos em relação ao art. 52, X da Constituição Federal. O julgamento está parado
aguardando voto vista do Ministro Ricardo Lewandowski.

[11] Não se trata de uma obra conhecida de Hesse. A fonte é redigida em alemão, por isso a dificuldade de encontrar o original.

[12] Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: (...) III - a separação dos Poderes;
[13] No próximo tópico, será analisado em que momentos e de que maneira houve preponderância política de algum Poder sobre os demais na história
constitucional brasileira, permitindo a comprovação dessa afirmação.

[14] No mesmo sentido, Canotilho (1998, p. 514) e Luís Roberto Barroso (2000, p. 166).

[15] EMENTA: I. Separação e independência dos Poderes: critério de identificação do modelo
positivo brasileiro. O princípio da separação e independência dos Poderes não possui uma
fórmula universal apriorística e completa: por isso, quando erigido, no ordenamento brasileiro,
em dogma constitucional de observância compulsória pelos Estados-membros, o que a estes se
há de impor como padrão não são concepções abstratas ou experiências concretas de outros
países, mas sim o modelo brasileiro vigente de separação e independência dos Poderes, como
concebido e desenvolvido na Constituição da República. (...) (ADI 98, Relator(a):  Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/1997, DJ 31-10-1997 PP-55539
EMENT VOL-01889-01 PP-00022).
[16] O professor Elival é contrário ao ativismo judicial.

[17] É ressaltado pela doutrina balizada que há limites históricos, sociológicos, culturais, entre outros. Há também limites valorativos que impedem a
afronta aos valores basilares da sociedade, como a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Mas limites jurídicos não são admitidos pela doutrina.
Nesse sentido, vide Alexandre Walmott Borges (2009, p. 46-50).

[18] O dispositivo constitucional previu que, no caso da ação de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal somente desse “ciência
do Poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. Não obstante, se
após a ciência do Poder omisso, ele nada fizesse, fazendo letra morta a Constituição, esse descumprimento da decisão do Supremo Tribunal após tempo
razoável o legitimaria a agir, por meio da Reclamação Constitucional para a garantia da autoridade da decisão do Tribunal.

[19] Os exemplos utilizados referiram-se somente aos casos de omissão inconstitucional, mas é possível aplicar a teoria informada sempre que se
vislumbre afronta a direitos fundamentais.
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UM PERFIL DAS DECISÕES DE PROCEDÊNCIA EM AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE

A PROFILE OF THE FAVORABLE DECISIONS IN DIRECT ACTIONS OF UNCONSTITUTIONALITY

Alexandre Araújo Costa
Juliano Zaiden Benvindo

RESUMO
Este artigo traça um perfil das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no tocante às de
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI), que representam cerca de 95% das ações ligadas
a esse tipo de controle. O universo da pesquisa envolve uma sequência de 2000 ações (ADIs
2010 a 4009), o que corresponde cerca de metade das ações ajuizadas no STF e abarca os
processos distribuídos entre julho de 1999 e fevereiro de 2008.Ao contrário de outras pesquisas,
que se concentram em informações sobre o perfil dos requerentes, e com isso avaliam o modo
como os atores legitimados se utilizam das ADIs, o presente trabalho se concentra na avaliação
dos fundamentos constitucionais invocados pelo STF nas decisões de procedência, enfoque este
justificado explicitamente no fato de que os argumentos predominantes nessas decisões revelam
muitas informações sobre o papel efetivamente desempenhado pelo STF na realização do
controle concentrado. Por fim, o artigo realiza um cotejo entre os argumentos normalmente
invocados para justificar o atual processo de concentração do controle de constitucionalidade e a
situação que emerge da análise do efetivo comportamento do STF no exercício do controle
concentrado e abstrato. Tal comparação indica que o controle concentrado por meio de ADIs, no
modo como é realizado atualmente, tem se mostrado pouco efetivo na defesa de direitos e
garantias fundamentais e demasiadamente concentrado em questões formais, ligadas à garantia
das competências da União e da aplicação aos estados do desenho institucional definido pela
Constituição de 1988 para o nível federal. 

PALAVRAS-CHAVES: Controle de Constitucionalidade, Direitos Fundamentais, Supremo Tribnal
Federal

ABSTRACT
This article draws a profile of the Brazilian Supreme Court’s (STF) decisions in the realm of Direct
Actions of Unconstitutionality (ADI), which represent approximately 95% of all actions related to
this type of judicial review. The universe of the research embraces a sequence of 2000 actions
(ADIs from 2010 to 4009), which correspond to approximately half of actions filed in the STF
and cover the lawsuits distributed to the Justices between July of 1999 and February of 2008.
Unlike other researches, which concentrate on information about the profile of the petitioner,
and with this evaluate the way the legitimated actors make use of ADIs, the current study
concentrates on the evaluation of the constitutional justification adopted by the STF in favorable
decisions, which is a justified emphasis based on the fact that the prevailing arguments in these
decisions reveal some information about the effective role played by the STF in the development
of the model of concentrated judicial review. Finally, the article makes a comparison among the
arguments usually deployed to justify the actual process of concentration of judicial review and
the emerging situation from the analysis of the STF’s effective behavior in the exercise of
abstract and concentrated judicial review. This comparison indicates that the model of
concentrated judicial review by means of ADIs, in the way it is used nowadays, has been proved
not very effective in matters of basic right and guarantees while being severely concentrated on
formal matters connected to the competence of the Union and the application towards the states
of the institutional design defined by the Constitution of 1988 for the federal level. 
KEYWORDS: Judicial Review, Basic Rights, Brazilian Supreme Court

1. Introdução[1]
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Atualmente, muito se fala de judicialização da política e é evidente que o Supremo Tribunal Federal (STF)
tem um papel muito relevante dentro desse processo. Porém, especialmente dentro do discurso jurídico,
parece notório que este é um processo legítimo que representa a conquista de uma aplicação mais efetiva
dos direitos fundamentais.

Nos cursos de direito constitucional, normalmente o controle de constitucionalidade é estudado como um
processo por meio do qual a constituição finalmente se transforma em um texto jurídico vivo que, de
algum modo, pode tornar a sociedade mais justa[2]. Essa naturalização do controle judicial de
constitucionalidade, apresentado como uma consequência lógica do movimento constitucionalista que
gerou os atuais Estados Democráticos de Direito, permeia os discursos do autointitulado pós-positivismo,
que orienta boa parte dos pensadores ligados ao direito constitucional contemporâneo.

Esses pensadores parecem ser inspirados por uma visão que minimiza o impacto da politização do
judiciário, considerada apenas como um movimento que dá mais peso político às instituições judiciais, e
não como uma espécie de corrupção[3] da atuação das cortes por meio da incorporação de argumentos
teleológicos vinculados a interesses (normalmente entendidos como políticos) e não argumentos
deontológicos vinculados a direitos (normalmente entendidos como jurídicos).

Tal perspectiva faz com que o Judiciário seja tratado como um poder jurídico que passou a ser
influenciado por elementos de ordem política, mas que nem por isso perdeu a sua característica
fundamental de ser uma instituição de aplicação do direito. Assim, as categorias teóricas utilizadas pelo
pós-positivismo tendem a apontar para uma valorização do discurso jurídico pelas cortes, que se tornaram
capazes de incorporar certas preocupações de ordem política sem perder a sua própria independência.
Falamos assim em uma abertura dos princípios, em uma identificação da constituição com uma “ordem
concreta de valores”, em uma jurisprudência axiológica e teleológica, em uma configuração dos direitos
individuais como princípios objetivos abrangentes de toda a ordem jurídica[4], em uma relativização dos
direitos e garantias fundamentais, etc. 

Tudo isso faz com que o STF se revista de uma pretensa juridicidade, normalmente associada a uma
crença avinda de métodos concebidos como jurídico-racionais (por exemplo, o tão prestigiado princípio da
proporcionalidade[5]), e que, em função dessa suposta racionalidade, suas atividades e sua autoridade
ocorrem dentro dos mais desejados padrões de sociedades constitucionalmente democráticas. As decisões
da corte, por conseguinte, na medida em que se mostram capazes de racionalmente justificar o resultado,
ganham a qualidade de legitimidade: o discurso jurídico se legitima, portanto, por aquilo que Robert Alexy
intitula “representação argumentativa”[6], por meio da qual seria possível afastar a ilusão de que as
decisões constitucionais se legitimariam a partir de qualquer decisão tomada[7]. Haveria, assim, critérios
racionais que forneceriam a qualidade de legitimidade democrática e a característica de juridicidade – e
não de política propriamente – às decisões da corte constitucional.

É em função dessa percepção que se faz necessário examinar o discurso do STF. A questão da
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judicialização da política ou politização do judiciário ganha relevo porquanto observamos que,
progressivamente, o STF tem, de fato, assumido uma postura mais interventiva em torno de matérias de
nítido cunho político, mesmo que revestidas de uma pretensa juridicidade racional e metodológica. Aqui
também se mostra relevante entender como ele se comporta, tentando, pois, evidenciar as tensões
existentes entre seu discurso e sua prática, isto é, como normalmente ele se justifica e busca se legitimar,
seja doutrinariamente, seja no própria decisão, e como a prática contradiz muito dessas premissas
discursivas.

Foi essa inquietação que nos trouxe a pergunta central dessa pesquisa: de fato, quem é beneficiado pela
atuação do STF no exercício do controle de constitucionalidade? Trata-se de uma pergunta que atinge o
âmago desse debate em torno da politização do judiciário e faz diretamente a conexão com a tensão
existente entre seu discurso e seu comportamento. Porém, exatamente para focarmos naquela forma de
controle de constitucionalidade em que esse discurso político - porém pretensamente jurídico-racional - se
mostra mais expressivo, a pesquisa adotou como fonte o controle concentrado de constitucionalidade em
sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Assim, a pergunta se transforma em: quem é
beneficiado pela atuação do STF no exercício do controle concentrado de constitucionalidade em ADI?

 

1.1. Perspectiva adotada
Na tentativa de responder a essa pergunta, um passo necessário é traçar um perfil da atuação do Tribunal
que possibilite nos acercar do seu efetivo papel no sistema político. Esse enfoque fez com que
entendêssemos que algumas das pesquisas mais relevantes feitas sobre esse tema no país, especialmente a
liderada por Werneck Vianna[8], se concentram na cartografia da atuação dos atores legitimados a propor
ADIs, e não na cartografia da atuação do próprio STF.

Perguntar sobre o número de ações, sobre os assuntos, sobre os conflitos envolvidos nelas, é questionar-se
sobre o modo como a sociedade e o Estado colocam ao STF as questões relativas ao controle concentrado.
Estudar essas variáveis é um tema importante sobre a judicialização da política, mas eles dizem
relativamente pouco sobre o modo como o Tribunal determina o seu próprio comportamento.

Por isso, nós nos concentraremos na análise das decisões do STF, na busca de evidenciar padrões de
atuação relativamente estáveis. Essa tentativa nos fez partir para uma categorização das decisões não
apenas segundo o seu assunto, mas preponderantemente segundo o seu fundamento.

Que tipo de motivação é invocada pelo STF para atuar? Como essas motivações definem o próprio campo
de atuação e a resposta dada aos variados atores que invocam a jurisdição da corte? Este é o problema
fundamental desta primeira etapa da pesquisa, cujos resultados iniciais estão contidos no presente artigo.

 

2. O controle concentrado de constitucionalidade
2.1. Controle concentrado e difuso
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Chama-se controle concentrado de constitucionalidade o julgamento acerca da constitucionalidade
das leis que é feito de forma abstrata (ou seja, avalia-se a validade da norma sem articulá-la com um caso
concreto específico) e concentrada (ou seja, realizado por um órgão judiciário apenas). No caso do
judiciário federal, esse controle é realizado pelo Supremo Tribunal Federal por meio de Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (por ação ou omissão), Ações Diretas de Constitucionalidade e Argüições de
Descumprimento de Preceito Fundamental.

Esse sistema abstrato e concentrado, que ganhou força, sobretudo, com o advento da Constituição
Federal de 1988 e emendas constitucionais posteriores,  possui por fundamento sua aptidão a defesa dos
direitos e garantias fundamentais. Para parcela substancial e influente da doutrina constitucional nacional,
esse sistema é base para se poder afirmar que “possuímos, hoje, um sistema de defesa da Constituição tão
completo e tão bem estruturado que, no particular, nada fica a dever aos mais avançados ordenamentos
jurídicos da atualidade”[9]. Existe também a crença de que ele pode melhor garantir a racionalidade à
decisão, exatamente enquadrando-se na premissa de que “a Corte Constitucional existe para tomar as
decisões mais racionais”[10].

Ao mesmo tempo, a convivência não tão harmônica desse sistema com o controle difuso de
constitucionalidade, de tradição, porém, muito mais longa (surgiu com a Constituição Federal de 1891) e
de características fortemente republicanas (já que baseado na premissa de que o controle pode e deve ser
exercido por qualquer juiz em qualquer instância e, sobretudo, instaurado por meio de provocação de
qualquer indivíduo e, não, de alguns legitimados, como ocorre no controle concentrado de
constitucionalidade), parece cada vez mais enveredar para o entendimento de que, tal como ilustrado por
Gilmar Mendes, “a partir de 1988, todavia, somente faz sentido cogitar-se de um sistema misto se se tiver
consciência de que a base desse sistema respalda-se no modelo concentrado”[11] .

São vários os movimentos que podem ser identificados nesse processo de concentração do controle
de constitucionalidade em detrimento do controle difuso. Após a Constituição Federal de 1988 ampliar os
legitimados para provocar o controle concentrado de constitucionalidade, antes restrito ao Procurador-
Geral da República (PGR[12]), vários foram os desenvolvimentos em direção à concentração do controle.
É fato, porém, que já havia, mesmo nos debates constituintes, tentativas de transformar o Supremo
Tribunal Federal em uma corte constitucional nos moldes europeus[13], mas essa tentativa, em princípio,
fracassou. Esse fracasso inicial, todavia, foi sendo superado por tentativas progressivas de aproximar nosso
modelo daquele de uma corte que concentra os debates constitucionais[14]. Todo esse movimento, além do
mais, foi saudado como uma expressão da consolidação de uma corte constitucional em exercício de seu
papel de “Guardiã da Constituição”, de garantidora dos direitos e garantias fundamentais, e como
expressão de um legítimo – porque mais racional e efetivo –exercício dessa sua função.

Enfim, as modificações substanciais que o constitucionalismo brasileiro tem sofrido no âmbito da
jurisdição constitucional são: 1) instrumentalmente consolidadas na priorização do sistema concentrado de
constitucionalidade em detrimento do sistema difuso, que passa a ter um caráter auxiliar e, não mais, de
base do sistema de controle; 2) teoricamente justificadas pelo caráter democrático da Constituição de 1988,
que ampliou sobremaneira a forma de controle dos atos normativos por intermédio de ações próprias dos
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sistema concentrado e abstrato de constitucionalidade e por sua capacidade de expressar racionalidade ao
julgamento.

 Assim, em termos sintéticos, pode-se dizer, segundo esse entendimento hoje majoritário, o
controle concentrado de constitucionalidade é não apenas o mais instrumental e racionalmente adequado
para a defesa dos direitos e garantias fundamentais, também é o mais condizente com o espírito
democrático da Constituição de 1988. E isso acarreta a seguinte conclusão: o controle concentrado de
constitucionalidade é, ou deveria ser, o mais eficaz na defesa e garantia dos direitos fundamentais.

Esse pensamento não é, todavia, pacífico. Menelick de Carvalho Netto, professor de direito
constitucional da Universidade de Brasília, é um forte opositor desse movimento e lamenta profundamente
essa transição para uma ênfase no controle concentrado de constitucionalidade. Para ele, este mecanismo
não somente representa uma importação incorreta da formulação austríaco-germânica[15], mas quebra –
referindo-se ao sistema difuso de constitucionalidade - com uma “tradição muitíssimo mais antiga e
também melhor em termos de experiência e de vivência constitucional do que a alemã, extremamente mais
sofisticada e muito mais efetiva como garantia da idéia de liberdade e de igualdade concretas”[16].
Entendimento semelhante é partilhado por Marcelo Cattoni de Oliveira[17].

Há, por isso, uma compreensão bastante complexa dessa realidade de expansão do controle
concentrado de constitucionalidade. Isso porque ela atinge um ponto nuclear de não fácil solução: a
premissa de que o controle concentrado de constitucionalidade é, efetivamente, adequado para a defesa de
direitos e garantias fundamentais e, portanto, condizente com o espírito democrático originário da
Constituição Federal de 1988. Essa premissa é, por isso, o objeto de exame desta investigação: ela deseja
mostrar até que ponto se pode realmente assumi-la como argumento plausível, sobretudo por intermédio
do cotejo com dados empíricos diretamente obtidos a partir do exame, caso a caso, das decisões proferidas
em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

 Desse modo, se o discurso, conforme o entendimento constitucional majoritário, se mostra tão
favorável à predominância do controle concentrado de constitucionalidade para a defesa dos direitos e
garantias fundamentais e para a sustentação do espírito democrático do novo constitucionalismo brasileiro,
a questão agora é mostrar até que ponto o discurso doutrinário se coaduna com a prática constitucional
brasileira.

 

3. Perfil dos processos
3.1. O universo analisado
Escolhemos inicialmente tratar apenas das ADIs, que é a ação preponderante dentro do processo de
controle concentrado, correspondendo a aproximadamente 94% dos processos[18]. Com isso, deixamos
para um segundo momento a análise das ADPFs, ADCs e ADOs.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até o final de maio de 2010, quando foi feito o
levantamento que embasa a presente pesquisa, foram ajuizadas perante o STF pouco mais de 4.000 ADIs.
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No momento em que levantamos os dados, em maio de 2010, a última decisão de procedência havia sido
proferida na ADI 4009, ajuizada em janeiro de 2008. Decidimos fixar nessa ação o termo final da
pesquisa, pois consideramos que utilizar os dados referentes às pouco mais de 400 ADIs ajuizadas nos
dois últimos anos tenderia a gerar uma distorção muito grande nos resultados, por ser o lapso temporal
demandado para o julgamento de procedência bem maior que o lapso temporal demandado para a simples
extinção sem apreciação do mérito. Nas ADIs.4010 a 4412, houve muitas decisões monocráticas, que
tendem a acontecer de modo muito mais célere porque não envolvem o julgamento colegiado e limitam-se
à apreciação de questões preliminares relativas às formalidades necessárias para que a Corte possa exercer
jurisdição. Essas 413 ações representam uma quantidade significativa de processos, correspondendo a
cerca de 10% do total das ADIs, de tal forma que mantê-las como parte do universo analisado tenderia a
gerar distorções relevantes no que toca ao número de processos não conhecidos pelo STF e nos índices de
procedência e de êxito.

Dadas as limitações de tempo, somente conseguiríamos realizar até o momento deste encontro o
levantamento de dados referentes a metade das ADIs, o que nos fez fixar em 2000 as ações analisadas.
Com isso, o universo da pesquisa é composto das ADIs 2010 a 4009.

Retiramos desse campo os processos relativos à inconstitucionalidade por omissão, que foram autuados até
2008 como ADIs e somente então passaram a ser autuados independentemente como ADOs. Como
entendemos que o perfil dessas ações é peculiar e merece uma análise diferenciada, retiramos do universo
de pesquisa os processos mapeados como relativos à inconstitucionalidade por omissão pelo próprio
Tribunal em 2007, na decisão da ADI 3.682. Essas 48 ações foram remanejadas, em nossa base de dados,
para o grupo das ADOs, para uma análise específica no futuro.

3.2. Requerentes e Requeridos
A seguinte tabela consolida o perfil dos requerentes, sendo excluída dela as ações propostas por
requerentes aos quais prima facie falta legitimidade (como indivíduos e associações que não são de âmbito
nacional), pois todas elas foram não conhecidas, e a sua presença nos geraria distorções nos cálculos
índice de sucesso dos processos ajuizados. Feito esse ajuste, a participação dos requerentes efetivamente
legitimados se torna muito próxima na série analisada e no total dos processos, como mostra a seguinte
tabela.

· Tabela 1. Participação dos requerentes revista

Requerente

Total
de

ADIs

Participação
percentual

dos
Requerentes

ADIs
analisadas

Participação
percentual

dos
Requerentes Divergência

Presidente da
República 7 0,2% 5 0,3% 0,1%
Mesa do
Senado 1 0,0% 1 0,0% 0,0%
Mesa da
Câmara 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
Assembléia
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Legislativa 48 1,2% 19 1,0% -0,1%
Governador 1083 26,7% 509 26,6% -0,1%
PGR 924 22,8% 420 22,0% -0,8%
Partido Político 775 19,1% 375 19,6% 0,5%
Entidade de
Classe 1213 29,9% 578 30,2% 0,3%
Mais de 1
legitimado 3 0,1% 5 0,3% 0,2%
Total 4054  1912   

Essas porcentagens praticamente idênticas na distribuição dos processos entre as partes legítimas indica
fortemente que o universo analisado é bastante representativo do global e reforça também os dados gerais,
apontando para a existência de um padrão relativamente constante na participação dos requerentes desde a
promulgação da atual Constituição Federal.

Entre os requeridos, existe uma excepcional concentração de processos voltados a anular atos normativos
estaduais, como mostra o seguinte gráfico.

· Gráfico 1. Tipos de atos impugnados (por poderes)

Os atos legislativos estaduais e federais respondem juntos por ¾ das ações, enquanto os atos do poder
executivo e judiciário correspondem respectivamente a 14% e a 9% dos atos impugnados. Estas
informações mostram que com relação ao poder legislativo existe uma maior impugnação de atos
estaduais, mas essa situação se inverte quanto aos atos do executivo e do judiciário, já que a maior parte
dos atos impugnados é da justiça e da administração federal.

 

4. Perfil das decisões
De todos os 1912 processos que compõem o universo de ADIs tratados pela pesquisa, apenas 53% foram
julgadas dentro do período analisado, que se encerra há cerca de dois anos. Esses dados indicam que o
STF julgou apenas cerca de metade das ações interpostas entre 2000 e 2008. Ao observar esse resultado,
imaginamos inicialmente que as ações que aguardam julgamento seriam preponderantemente aquelas que
foram distribuídas mais ao final do período, mas se fizermos uma separação desses processos por ano de
distribuição, perceberemos que há uma distribuição bastante irregular desses processos, que é visível na
tabela abaixo.
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· Gráfico 2. Processos Aguardando Julgamento

Esses números indicam que não existe uma concentração maior de processos nos últimos anos, inclusive
porque eles são decrescentes desde 2003, o que indica uma continuidade maior da retenção de ADIs
ajuizadas períodos anteriores. Além disso, as três ultimas colunas da tabela mostram que pode haver uma
grande distância temporal entre o ajuizamento e a distribuição, pois elas indicam a existência de alguns
processos que somente foram distribuídos vários anos após o seu ajuizamento.

 

4.2. Índice de julgamento
Um dos elementos para compreender o sentido dos julgamentos é a comparação entre o perfil dos
processos e o perfil das decisões, que nos mostra o índice de julgamento das ações propostas por
determinados atores e contra determinados tipos de atos.

· Gráfico 3. Índice de julgamento por requerente

O índice médio de julgamento é de 53%, como já foi tratado, e este gráfico mostra que a maior parte dos
índices de julgamento varia em 10% em torno deste número. Destoam desta média apenas dois casos. O do
Presidente da República, que é explicável pelo fato de que as ações movidas por ele são poucas e muito
novas, todas as cinco tendo ingressado na segunda metade do período analisado, o que explica que a maior
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parte delas ainda aguarde julgamento.

Mais relevante é o dado de que os processo movidos por partidos políticos, seja em conjunto ou não com
outros legitimados, têm um índice de julgamento muito maior do que os outros. Em outras palavras, estes
números mostram que as ações dos partidos são apreciadas em uma proporção cerca de 30% maior que os
outros legitimados. Porém, isso não implica o reconhecimento de uma capacidade especial dos partidos
para acelerar os julgamentos especialmente porque o índice de êxito dos partidos é bem menor do que a
média. Portanto, esse desvio sugere apenas que há muitos processos dos partidos que podem ser julgados
rapidamente por decisões de extinção sem julgamento de mérito, como veremos no ponto que analisa os
índices de êxito. Outra avaliação relevante é a do índice de julgamento por requerido, que está resumido
no seguinte gráfico.

· Gráfico 4. Índice de julgamento por espécie de ato impugnado

Neste gráfico, salta aos olhos o índice de 100% de julgamentos dos processos contra atos municipais, que
sequer integram o âmbito de atuação das ADIs e que, com isso, têm um número reduzido e são julgados de
forma muito célere, todos com decisão monocrática de extinção. Esse desvio indica que os altos índices de
julgamento estão ligados com os altos índices de decisões monocráticas que extinguem o processo sem o
julgamento do mérito, como é o caso típico do Poder Executivo Federal, cujos atos são muito raramente
julgados inconstitucionais.

Além disso, verificamos que todos os requeridos têm um índice de julgamento acima da média, exceto os
poderes legislativos. Isso se explica especialmente porque, apesar do índice ligeiramente inferior à média,
os casos relativos ao poder legislativo estadual são numericamente muito maiores, o que faz com que
pequenos desvios em sua média gerem grandes impactos nos demais. E como estes também são os
processos com maior índice de procedência, também é explicável o fato de que eles tendem a ser menos
julgados do que os demais, que tendem a receber maior número de decisões monocráticas de extinção.

Por fim, observa-se que os processos menos julgados, ou seja, os que tendem a compor o grupo dos que
aguardam julgamento, é o daqueles movidos contra as leis federais, o que indica que estes processos nem
recebem decisões monocráticas em grande número, mas que tampouco são levados a julgamento de forma
célere. De todo modo, a devida compreensão deste desvio envolve tantas variáveis que demanda uma
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pesquisa específica.

4.3. Processos Julgados
No universo analisado, os processos decididos pelo STF foram em sua maioria (52%) julgados por meio
de decisões monocráticas.  Entre os processos julgados colegiadamente (48%), existe uma forte
predominância das decisões de mérito, que compõem cerca de 85% dos processos, com uma marcante
predominância de julgamentos de procedência (68%).

· Gráfico 5. Perfil das decisões

Essa predominância sugere que os ministros tendem a levar ao julgamento colegiado apenas os pedidos
que eles consideram admissíveis e procedentes. Essa afirmação, contudo, demanda uma pesquisa mais
exaustiva do perfil das votações, identificando os casos em que o relator é vencedor e, especialmente,
identificando os casos em que ele é vencido e buscando relacioná-los com as situações de improcedência e
não-conhecimento.

5. Perfil das decisões de procedência
5.1. Deferimento por tipo de ato impugnado
Uma comparação bastante reveladora do perfil das decisões é a que coloca lado a lado o perfil dos
processos, o perfil das decisões e o perfil da procedência .

· Gráfico 6. Relação entre processos ajuizados, julgados e procedentes

Este é um conjunto de informações bastante revelador das tendências de julgamento do Tribunal, pois
deixa bastante clara a preponderância avassaladora das normas estaduais no que toca à atuação do STF em

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2022



sede de controle concentrado. A terceira linha mostra a avassaladora preponderância numérica dos atos
legislativos estaduais nos três tipos de análise: processos ajuizados, julgados e deferidos. Além disso, cabe
ressaltar que, entre todos os tipos de atos impugnados, apenas as ADIs contra atos legislativos estaduais
têm um percentual de procedência maior (e bem maior) do que o percentual de atos impugnados. Assim,
fica evidente que existe um grande esforço para a impugnação de atos normativos federais, mas que o STF
tem respostas muito mais consistentes na impugnação dos atos dos estados.

Essa tendência parece refletir o espectro dos fundamentos que têm mais impacto no Tribunal, que como
veremos a seguir, tem uma tendência a decidir com base em argumentos formais, especialmente na
prevalência da competência da União sobre a dos Estados e na garantia da aplicação estadual do desenho
institucional que a CF traça para a União. Como esse é o tipo de atuação predominante do controle
concentrado e ele se aplica basicamente aos atos estaduais que conflitam com as competências e a
estrutura federal, não deve causar espécie que o índice de anulação de atos estaduais seja maior.

Somando a terceira e a quarta linhas, fica bastante claro que os atos legislativos são impugnados com
muito mais frequência perante o STF do que os atos normativos do executivo e do judiciário. Uma
explicação para essa dissonância poderia ser a de que a existência de tantos estados faz com que as leis
estaduais sejam muito mais numerosas, o que explicaria essa preponderância. E essa mesma divergência
não deveria ocorrer também no campo do executivo federal, na medida em que muitas das ADIs contra o
executivo federal se referem às medidas provisórias.

Todavia, essas explicações não levariam devidamente em conta o fato de que existe uma divergência muito
grande entre os índices de procedência das ADIs, que é mais facilmente analisado se colocarmos lado a
lado os três índices que construímos a partir da tabela anterior. Um índice de julgamento, correspondente à
razão entre os processos ajuizados e julgados, e dois índices de procedência, correspondentes à razão entre
o número de decisões de procedência e os números de processos propostos e julgados.

· Gráfico 7. Índices de procedência e de julgamento

Essa tabela mostra as diferenças relativas daquilo que aparecia no gráfico anterior como diferenças
absolutas. A primeira linha mostra que o índice geral de julgamentos é de 53,1%, sendo que as ações
deferidas correspondem a 32,4% dos julgados e a 17,2% dos ajuizados. De fato, a barra intermediária
marca o índice de proporção entre a barra menor e a maior, dado que ambas tomam como referência o
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universo dos processos impetrados.  Fica claro que, apesar da preponderância absoluta no julgamento dos
processos contra leis estaduais, os índices de julgamento das ações contra o legislativo são os dois mais
baixos. Assim, resta evidenciado que uma proporção maior dos processos impetrados contra atos
normativos do executivo e do judiciário chega rapidamente a ser julgado.

Mas ocorre que, especialmente no caso do legislativo estadual, o índice de procedência dos processos
julgados chega 46%, o que o gráfico anterior não indica apenas uma diferença quantitativa ligada ao
número de ações ajuizadas, mas que ele reflete especialmente uma diferença qualitativa  de tratamento,
pois esse índice é mais que 3 vezes maior do que o da procedência de ações contra o legislativo federal.
Fica claro, portanto, que as ADIs propostas contra leis federais são menos julgadas, pois elas têm o menor
índice de julgamento, e também muito menos exitosas, na medida em que apenas 6% do total das ações
propostas e 13,6% das ações julgadas chegaram a um resultado positivo. Esse baixo grau de procedência
somente é menor do que a situação das ADIs contra atos do poder executivo, que possuem um altíssimo
índice de julgamento, mas o menor dos índices de procedência. De fato, essa situação se explica
especialmente por causa do grande número de decisões monocráticas que extinguem esses processos,
especialmente por motivos ligados à prejudicialidade, que acontece quando o ato impugnado é revogado
antes do julgamento da ação.

Porém, mesmo esse fato não é capaz de explicar uma discrepância tão grande, pois os atos dos
governadores de Estado também estão sujeitos a serem revogados, mas os seus índices de procedência são
quase 10 vezes maiores que os índices de procedência do Executivo Federal, e inclusive superam os do
próprio legislativo federal. Se uma divergência entre os índices de impugnação era esperada, surpreendeu-
nos o grau dessa distância, medido a partir dos índices de procedência.

 

5.2. Índice de julgamento e de êxito por requerente
O índice de procedência por Requerido, descrito no item anterior, mostra-se bem compatível com o índice
de deferimento por recorrentes, que chamaremos de índice de êxito. Esse valor representa a razão entre o
número de deferimentos e os processos julgados, dentro do universo da pesquisa.

· Gráfico 8. Índice de julgamento x Índice de Êxito
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O primeiro número que impressiona nesses dados são os 50% de êxito dos processos com mais de um
legitimado no pólo ativo, o que ocorreu em apenas 5 processos. Assim, por maior que seja o índice de
êxito, trata-se de uma situação muito particular, que representa menos de 0,5% do número de ações. Esse
alto índice provavelmente  deriva do fato de que tal união de legitimados tende a ocorrer apenas em
situações específicas nas quais a flagrante inconstitucionalidade consegue mobilizar tipos diferentes de
autores, em grupos que sempre envolvem um partido político. Portanto, não se trata da defesa de um
interesse específico de classe, de partido ou de governo, como é o caso da maioria das ações, mas de
interesses compartilhados que permitam que várias instituições proponham conjuntamente a ação.
Considerando que os governadores são os principais demandantes contra as Assembleias Legislativas e
que estas são as instituições cujos atos são mais comumente anulados, era de se esperar que o índice de
êxito dos governadores fosse bastante alto.

Juntamente com o Procurador-Geral da República, os Governadores concentram o maior número dos
julgamentos brutos de procedência, e têm índices de julgamento e de êxito bastante compatíveis entre si,
tanto considerando o global dos processos ajuizados quanto o dos julgados. Nesta tabela, os resultados que
se mostram mais destoantes são os dos partidos políticos, que, apesar de terem um altíssimo índice de
julgamento, possuem um pequeno índice de sucesso. Isso demonstra a existência de um grande número de
processos que são extintos por decisões monocráticas, que termina fazendo com que índice global de
julgamentos dos partidos seja muito semelhante ao das entidades de classe, apesar da grande divergência
no índice de julgamentos.

De todo modo, fica claro o fato de que as ações dos Governadores e do PGR têm um índice geral de
procedência mais de duas vezes superior que o índice geral de procedência dos Partidos Políticos e das
Entidades de Classe, divergência essa que somente pode começar a ser explicada a partir da análise geral
dos fundamentos das decisões.

 

5.3. Os fundamentos das decisões
Até este ponto, as análises estatísticas sobre as decisões do STF poderiam ser realizadas a partir de um
tratamento relativamente simples das bases de dados disponíveis no STF. Para consolidar as informações
tratadas, bastava fazer uma tipologia dos requerentes e requeridos, bem como dos assuntos já catalogados
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pelo serviço de autuação do Tribunal. Porém, esses dados não evidenciam o nosso principal objeto de
pesquisa neste trabalho, que é justamente o tipo de argumentação utilizado pelo Tribunal para justificar os
deferimentos. Interessa-nos compreender o perfil desses fundamentos, para poder avançar na compreensão
do papel exercido pelo Tribunal ao anular atos normativos.

De fato, por mais que muitos processos relevantes tenham sido julgados improcedentes, esse tipo de
decisão não contribui de forma relevante para avaliarmos a necessidade de atribuir ao STF o poder de
judicial review. Nesses casos, a inexistência de qualquer poder de controle resultaria na permanência das
decisões políticas dos órgãos legislativos e executivos. Cremos, assim, que a análise da necessidade do
poder de judicial review, bem como a eventual redefinição dos seus limites, precisa concentrar-se
especialmente no perfil das decisões de procedência, que demarcam os limites em que a atividade do
tribunal contribui ativamente para definir os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros.  

O que nos interessa, de fato, é saber que tipo de intervenção o STF está mais disposto a realizar, o que
contribui para identificar quem são os potenciais beneficiários de um incremento no ativismo judicial.  Por
isso, optamos por fazer uma classificação dos fundamentos utilizados nessas decisões, possibilitando
identificar que tipo de argumento constitucional tem preponderância nas decisões do STF. Essa
classificação não pretende ser completa nem exaustiva, mas apenas representar de forma organizada os
principais argumentos utilizados pelo STF, bem como identificar certas linhas argumentativas que
concentram muitas das posições do tribunal. Por isso, as classificações utilizadas foram construídas de
modo indutivo, a partir de uma pesquisa exploratória que identificou os principais argumentos utilizados e
buscou sistematizá-los em algumas categorias.

O resultado desse processo foi que identificamos três grandes grupos de argumentos.
Inconstitucionalidade formal, Desenho institucional (categoria em que agrupamos decisões que
declaram a inconstitucionalidade de atos normativos que tratam da organização do Estado, que são
formalmente válidos, mas que se chocam com o desenho institucional que o STF considera traçado pela
Constituição Federal) e Direitos fundamentais.

· Gráfico 9. Perfil dos fundamentos
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5.4. Relação entre os fundamentos e Requerentes
A análise geral dos fundamentos mostra que existem várias correlações entre certos tipos de argumentação
que obtiveram amplo reconhecimento na Corte e os interesses defendidos por cada autor em especial. A
seguinte tabela mostra um quadro geral dos assuntos tratados por cada espécie de autor que obteve
decisões de mérito favoráveis.

· Tabela 2. Fundamentos por Requerente

Fundamentos
Assembléia
Legislativa Governador PGR

Partido
Político

Entidade
de

Classe

Partido e
outro

legitimadoTotal
Inconstitucionalidade
formal 0 113 50 13 25 1 202

Competência 0 44 43 5 22 0 114
Reserva de lei 0 1 8 0 3 0 12
Iniciativa do
Executivo 0 61 0 0 1 0 62
Desmembramento
de Municípios 0 1 5 6 0 0 12

Desenho
institucional 1 12 40 19 20 0 92

Concursos 0 2 17 0 13 0 32
Simetria 1 3 8 12 2 0 26

Direitos
Fundamentais 0 7 10 3 14 1 35
Total 1 132 100 35 59 2 329

Essas informações se tornam mais claras quando avaliamos o quanto determinados fundamentos gerais e
alguns assuntos específicos dentro deles tiveram relevância nos processos julgados procedentes ajuizados
pelos quatro principais grupos de autores. Na tabela abaixo, marcamos em verde algumas das porcentagens
excepcionalmente altas, que mostram um grande desvio com relação à participação desses assuntos nas
decisões de procedência em geral. E marcamos de amarelo certas ausências que também são marcantes,
pois contribuem para mostrar o foco dos interesses que esses grupos de autores concentraram suas
atenções e conseguiram defender com êxito.

· Tabela 3. Participação de cada fundamento nas ações procedentes de cada autor

Fundamentos Governador PGR
Partido
Político

Entidade
de Classe Total

Inconstitucionalidade
formal 86% 50% 37% 42% 61%
Competência 33% 43% 14% 37% 35%
Reserva de lei 1% 8% 0% 5% 4%
Iniciativa do Executivo 46% 0% 0% 2% 19%
Desmembramento de
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Municípios 1% 5% 17% 0% 4%
Desenho institucional 9% 40% 54% 34% 28%
Concursos 2% 17% 0% 22% 10%
Simetria 2% 8% 34% 3% 8%
Direitos Fundamentais 5% 10% 9% 24% 11%

 

6. Perfil dos requerentes
6.1. Poder Executivo
O primeiro a ser nomeado é Presidente da República, que potencialmente poderia utilizar o controle
concentrado de constitucionalidade como instrumento para anular a legislação contrária aos seus
interesses, especialmente aquela proveniente de legislaturas anteriores ao seu mandato. Todavia, a prática
mostra que os presidentes utilizaram muito pouco esse mecanismo, tendo a primeira ADI sido interposta
pelo chefe do governo federal apenas no final de 2005 (ADI 3599), com relação a uma lei deste mesmo
ano cujo veto presidencial havia sido rejeitado pelo Congresso Nacional. Até hoje, foram apresentadas
apenas 7 ADIs pelo presidente da República, das quais apenas duas foram julgadas, sendo que uma foi
considerada improcedente e a outra sequer foi conhecida.

Situação oposta é a dos chefes dos poderes executivos estaduais, que apresentaram em conjunto cerca de
¼ de todas as ADIs e que, segundo apuramos, obtiveram quase 40% de todas as decisões de procedência.
Os governadores, assim, não apenas representam uma das partes que mais litigam em sede de ADI, mas
são aquela que tem maior percentual de êxito.

Embora a nossa pesquisa não possa apontar as causas dessa disparidade, consideramos razoável supor que
ela indica a existência de um alinhamento muito grande entre o Legislativo e o Executivo da União, o que
faz com que as mudanças legislativas de interesse do governo federal sejam operadas pelo próprio sistema
legislativo, o que torna desnecessário judicializar essas questões, exceto em casos excepcionais como é a
rejeição de um veto.

Já nos estados em que a influência do Governador sobre as Assembleias é mais reduzida, a judicialização
das questões se mostra uma estratégia política relevante para que o governo estadual faça prevalecer seus
interesses. A comprovação desta hipótese, porém, exige um estudo minucioso sobre o perfil dos processos
ajuizados pelos governadores, que será realizado ao longo do próximo ano.

Quanto aos chefes do poder executivo estadual, os governadores de estado, vemos que a ADI é um
instrumento altamente eficiente para preservação de seus poderes políticos, evidente no alto índice de
procedência em face de normas editadas pelo legislativo estadual. Como demonstrado anteriormente, o
Índice de Procedência de ADI propostas por Governadores, em ações já julgadas, é de 51%. Em outras
palavras, é mais provável que um governador de estado perca uma aposta no cara ou coroa do que tenha
uma ADI julgada improcedente. De fato, a maior dificuldade é que elas sejam julgadas, porque, no
universo analisado, receberam decisões apenas 50% das ADIs propostas por governadores.
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É relevante notar que o governador de estado é o legitimado mais beneficiado pelo instituto em termos
quantitativos, do total de 329 ações julgadas procedentes 132 foram ajuizadas por governadores de estado.
Trata-se, portanto, de aproximadamente 40% da quantidade das ações julgadas procedentes, entre as que
analisamos.

Demonstra-se aqui, mais uma vez a tendência da corte constitucional a ser mais sensível a argumentos
formais, afinal das 132 decisões julgadas procedentes 113 ações tiveram por fundamento
inconstitucionalidade formal.

Esses números apontam para duas hipótese, a primeira é de que a distribuição de competência dentro dos
Estados é altamente desequilibrada no sentido de que a grande maioria das matérias objeto de ADI visam
preservar a competência da união, ou preservar a prerrogativa de iniciativa do governador de estado
apontando para um esvaziamento do legislativo estadual[19]; a segunda hipótese é que em face do grande
índice de sucesso de ADI propostas por governadores potencializa-se uma tendência de despolitização das
discussões estaduais em face do incremento da judicialização dessas discussões, instrumento mais
eficiente.

A segunda hipótese é reforçada pelo índice de ADI julgadas procedentes para cassar emendas
parlamentares em projetos de lei de iniciativa do governador.[20] Nesses casos, a casa legislativa aprova
um texto de lei proposto pelo governador de Estado com determinadas modificações de interesse da casa,
não havendo pressão política para a não aprovação das emendas em face da facilidade de caçá-la na corte
constitucional.

É relevante por fim registrar que a análise da judicialização dos assuntos estaduais envolveria a análise das
decisões abstratas dos Tribunais de Justiça em face das ADI propostas com parâmetro na constituição
estadual ou na lei orgânica do Distrito Federal. Como tal análise diverge do objeto analisado nesse
trabalho, não é possível apresentar conclusões acerca das hipóteses levantadas.

Conclui-se que a análise das ADI ajuizadas por governadores de estado, julgadas procedentes, aponta para
a confirmação da hipótese principal do trabalho de que a corte constitucional federal é mais sensível a
argumentações formais, enfraquecendo o uso do controle abstrato para tutela de direitos fundamentais e
fortalecendo o seu uso para tutela de prerrogativas políticas.

Assim, o alto índice de êxito dos governadores diz menos sobre a posição política deles do que deixa clara
a abertura da Corte para os argumentos ligados à defesa da competência da União perante a atuação
legislativa estadual e a defesa da garantia de iniciativa privativa do governador.

Por fim, cabe notar que o perfil das decisões de procedência mostra que os governadores têm um sucesso
muito abaixo da média no manejo de argumentos ligados aos direitos fundamentais e ao desenho
institucional, o que mostra que a sua atuação não se dá em termos da busca de interesses coletivos, mas
preponderantemente na garantia do seu próprio espaço de poder.
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6.2. Poder Legislativo
O poder legislativo é o setor com menor participação na proposição de ADIs, sendo a presença do
Legislativo Federal praticamente nula e a participação das Assembleias Legislativas bastante restrita,
limitada a 20 processos dos quais apenas um foi julgado procedente, na garantia do princípio da simetria,
para garantir uma maior participação da Casa Legislativa na nomeação de membros do Tribunal de
Contas. Assim, o único interesse tutelado se refere ao interesse corporativo na limitação dos poderes dos
governadores.

 

6.3. Ministério Público
O Procurador Geral da República divide com os Governadores a primazia no número de ações ajuizadas,
julgadas e deferidas. Porém, enquanto os governadores atuam principalmente nos seus próprios interesses
de governo, a atuação do MP é muito mais ampla, invocando fundamentos dos mais diversos tipos. Essa
situação é provavelmente explicado pelo fato de que a atuação do MP é decorrente muitas vezes de
representação das pessoas interessadas, o que tende a produzir uma maior variedade de temas e
argumentos.

Porém, certas peculiaridades no padrão geral dos julgamentos indicam um alto número de processos
ligados à garantia dos interesses institucionais do próprio MP, refletidos nos exitosos pedidos fundados no
princípio da reserva de lei e de desenho institucional, com base no qual se buscou interferir especialmente
nas leis e constituições estaduais que regulavam as competências dos Ministérios Públicos dos Estados.

Outro ponto relevante é que as ações procedentes do PGR tem um alto índice de concentração no tema dos
concursos públicos, o que provavelmente indica a sensibilidade da Procuradoria em dar seguimento a
representações que apontam irregularidades nesse campo. Considerando que o sistema de concursos
públicos é uma exigência republicana, não seria de todo inadequado classificar essas decisões como parte
daquelas que têm como base um direito fundamental. Nesse sentido, as várias decisões que impedem o
ingresso em carreiras públicas sem concurso poderiam ser consideradas decorrentes do princípio da
isonomia. Porém, considerando que a exigência de concurso é parte do desenho institucional imposto pela
Constituição, entendemos mais adequado classificar nesta categoria as decisões sobre concurso que não se
referem diretamente ao princípio da igualdade, muito embora devamos reconhecer que a garantia da
observância dessa regra seja voltada à garantia do interesse social e não apenas do interesse das categorias
diretamente envolvidas, o que explica e justifica a alta presença do MP nas ações sobre este tema.

Contrariamente ao que se poderia imaginar, não existe no resultado das ações do PGR uma concentração
acima da média de defesas exitosas de direitos fundamentais, já que as ações exitosas com base nesse tipo
de argumentação representam apenas 10% das ações exitosas do MP, contra 11% da média geral. Assim,
cabe investigar mais a fundo a atuação do MP para verificar em que medida ela representa uma simples
defesa dos interesses institucionais e corporativos do Ministério Público, e em que medida ela é capaz de
dar vazão à defesa dos interesses coletivos e difusos cuja defesa compõe o seu dever constitucional.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2030



 

6.4. Partidos Políticos
Os partidos políticos, como era de se esperar, não utilizam o STF como fórum para a defesa de interesses
coletivos e difusos, mas para a defesa dos seus próprios interesses institucionais. Assim, eles se
concentram na impugnação de atos normativos de caráter eleitoral e político, sendo especialmente
relevante a sua atuação na impugnação de desmembramentos de municípios. Mas o foco principal das suas
ADIs exitosas está na manutenção do desenho institucional da União nos estados. 1/3 de suas ações
exitosas são relacionadas com a aplicação do princípio da simetria, que fundamentalmente limita a
autonomia dos estados membros.

Assim, embora os partidos políticos tenham por função atuar em nome de certos grupos sociais dentro de
uma democracia representativa, a sua atuação no processo de controle concentrado foi pautada
especialmente na manutenção dos interesses da própria instituição partidária, e não dos seus representados.

 

6.5. Entidades de Classe
As Entidades de Classe, como era previsível, defenderam preponderantemente os interesses corporativos
dos seus membros, e não do interesse geral da sociedade, defesa esta que se liga aos interesses difusos (da
sociedade em geral) e não aos direitos tecnicamente chamados de coletivos (de determinados grupos
sociais específicos). Este grupo é formado basicamente por dois subconjuntos.

O primeiro é o das Entidades Sindicais Patronais de âmbito nacional, que obtiveram êxito razoável na
defesa de seus interesses corporativos, especialmente a CNT, a CNI, e a CONENFEN, que representam
respectivamente os setores do transporte, da indústria e dos estabelecimentos de ensino.

O segundo é o das Associações de Classe de profissões jurídicas, como advogados, defensores,
magistrados, delegados, notários e membros do ministério público. Entre todas elas, a única de caráter
sindical é a COBRAPOL (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis), pois as demais têm
caráter associativo. São essas entidades de classe as que manejaram com mais êxito os argumentos ligados
a direitos fundamentais. Porém, salvo algumas atuações pontuais da OAB e da AMB, essa argumentação
não é voltada à garantia de interesses difusos e do interesse da sociedade em geral, mas aos próprios
interesses corporativos das classes envolvidas. E essa postura é determinada pela própria jurisprudência do
STF, que tende a não admitir que as Entidades de Classe, salvo a OAB, impugnem leis que não tenham
pertinência temática com a classe defendida.

Cabe ressaltar que, ao defenderem os seus próprios direitos dentro de uma via judicial que tem efeito
vinculante, a tutela desses interesses corporativos pode gerar implicações gerais favoráveis a interesses
sociais mais abrangentes, o que ocorreu em várias ADIs, especialmente no que toca às ações ligadas aos
concursos públicos ou à garantia do direito de greve. Todavia, é peculiar o fato de que todas as ADIs
exitosas nesse campo foram movidas por entidades ligadas às diversas profissões jurídicas, que compõem
uma minoria das questões relevantes mesmo dentro do serviço público, mas que se mostraram mais abertas
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e mas aptas a utilizar em seu favor o processo de judicialização da política permitido pelas ADIs.

 

7. Conclusões
A quem interessa o controle concentrado de constitucionalidade?

Uma resposta que é praticamente um truísmo seria: aos legitimados para propô-la. Chegar apenas até este
ponto não valeria uma pesquisa. Porém, os dados que levantamos mostram que este controle efetuado
mediante ADIs não interessa a boa parte dos legitimados, dado que eles não o utilizaram de forma
frequente nem de modo eficaz. O Presidente da República, as Mesas da Câmara e do Senado e as
Assembleias Legislativas dos estados fizeram um uso bastante restrito desse instituto. Juntos, esses 4
legitimados respondem por menos de 2% das ADIs ajuizadas, seja no universo analisado nesta pesquisa,
seja no universo total dos processos.

A Mesa da Câmara sequer chegou a propor qualquer ação, desde a criação do instituto, e a Mesa do
Senado somente levou uma questão ao STF por meio de ADI. Somente nos últimos anos o Presidente
passou a adotar a estratégia de judicialização de questões constitucionais, mas mesmo assim as primeiras
ADIs foram voltadas à anulação de leis cujo veto presidencial havia sido rejeitado. Portanto, trata-se de
uma utilização bastante pontual. Assembleias Legislativas estaduais tiveram um uso um pouco maior, mas
ainda assim muito restrito e com um índice de êxito bastante reduzido. Por tudo isso, consideramos que
esses agentes não têm um interesse especial na possibilidade de judicializar questões por meio de ADIs.

Situação diversa está nos outros quatro grupos de legitimados, que têm uma participação bastante ativa,
respondendo cada um deles por 20 a 30% do total de ações. São eles: os partidos políticos, o Procurador-
Geral da República, as entidades de Classe e os governadores de estado.

Entre eles, os que mais se beneficiam diretamente das ADIs são os governadores, que contam com o
maior índice de êxito e com a maior quantidade bruta de processos julgados e deferidos. E o perfil das
decisões indica que elas beneficiam diretamente os governadores envolvidos, na medida em que resultam
normalmente dos conflitos políticos entre os governadores e as assembleias legislativas. E quase metade
das ADIs dos governadores que obtiveram êxito (correspondentes a 20% do total das decisões analisadas)
referem-se à garantia da iniciativa privativa dos chefes do executivo com relação a certas matérias do
direito administrativo. Portanto, fica claro que os conflitos políticos intraestaduais são responsáveis pela
grande maioria dos processos e decisões.

Essa configuração faz com que as assembléias legislativas sejam as grandes perdedoras do processo de
controle concentrado, pois as leis estaduais representam cerca de 60% dos atos impugnados e
impressionantes 82% dos atos impugnados. Considerando que em nosso sistema federativo a maior parte
das competências legislativas é atribuída pela CF à União e não aos estados, esse é um resultado
impressionante, pois indica que a atuação do STF no controle de constitucionalidade não lida com uma
avaliação material dos atos normativos que têm repercussão mais geral, mas que elas lidam como o
controle da autonomia estadual, seja por meio da garantia contra invasões das competências da União,
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seja pela imposição do desenho institucional federal mediante o princípio da simetria.

Esse tipo de comportamento é reforçado pela postura do STF em acatar preponderantemente todo tipo de
argumentação que tenda a fortalecer as competências da União e a impor aos estados o seu desenho
institucional. Com isso, existe uma forte tendência à judicialização de questões que podem ser resolvidas
com base nesse tipo de argumentação, e também de caracterizar conflitos outros (como divergências
materiais sobre as decisões políticas consolidadas em certas leis) como questões de invasão de
competência federal. Somente esse tipo de deslocamento dos conflitos políticos para conflitos de
competência legislativa explica o altíssimo índice de impugnação de normas estaduais em ações movidas
pelos governadores de Estado sob o argumento de invasão da competência da União pelas Assembleias
legislativas.

A atribuição de legitimidade aos partidos políticos, que também são um dos protagonistas na proposição
de ADIs, parece decorrer da idéia de que eles poderiam atuar em defesa dos direitos das pessoas e
interesses que eles representam. Embora existam alguns casos de defesa de interesses que podem ser
considerados difusos, o perfil das decisões exitosas mostra que eles atuam preponderantemente em função
de seus interesses institucionais e de conveniências político-eleitorais, dado que a grande maioria das
decisões se refere à impugnação de normas de direito eleitoral ou normas que se refletem na distribuição
de cargos eletivos, como é o caso do desmembramento de municípios, e no exercício do poder, como a
criação e a nomeação de cargos.

Deve-se notar que a atuação exitosa dos partidos invocou direitos fundamentais em uma proporção abaixo
da média e que a sua concentração em questões de desenho institucional revela uma atuação voltada aos
interesses eleitorais do partido, no sentido de atuar na própria distribuição do poder político, mais que na
defesa dos interesses das pessoas que esses partidos deveriam representar. Ademais, o altíssimo índice de
indeferimento das ADIs dos partidos, que se liga diretamente com o alo índice de julgamento, sugere que a
judicialização das questões é em muitos casos uma estratégia para conferir visibilidade a pretensões de
partidos pequenos da oposição, e que própria existência da ADI pode ser mais um instrumento de retórica
política do que uma estratégia de anulação de atos fundados em uma argumentação jurídica sólida.

A atuação do Ministério Público é a mais variada, e provavelmente a que mais se coaduna com a busca de
conferir um sentido democrático para a ADI. Como a atuação do Procurador-Geral da República
normalmente deriva de representações a ele dirigidas, elas podem abranger um campo maior de interesses
sociais relevantes. Porém, mesmo no caso da atuação do MP, identificamos uma grande concentração de
processos voltados à garantia dos interesses institucionais ligadas especialmente às definições das
atribuições dos ministérios públicos dos estados.

De todo modo, a grande concentração de ADIs exitosas do PGR fundadas em argumentos de competência
e desenho institucional indica que são esses os fundamentos com base nos quais o STF tende a agir.
Assim, não deve causar espécie o fato de o MP optar pela via da ADI nos casos em que é possível
sustentar o pedido de inconstitucionalidade em argumentos de forma ou desenho institucional, já que esses
argumentos tem reconhecidamente uma maior probabilidade de êxito. Porém, o fato de a atuação exitosa
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do MP ter ficado abaixo da média no que toca aos argumentos de direitos fundamentais não deixa de ser
surpreendente. Se algum dos legitimados deveria atuar preponderantemente na defesa dos interesses
difusos e coletivos, este deveria ser o próprio MP. Todavia, a pesquisa com relação a este ponto ainda é
inconclusiva, pois depende de uma análise do perfil dos pedidos do MP, para verificar se a baixa
incidência de decisões sobre direitos fundamentais deriva mais da ausência de pedidos ou da sua rejeição
pelo STF.

Outro número que inicialmente surpreendeu foi que as ADIs procedentes com base na defesa de direitos
fundamentais representaram 24% das decisões de procedência das Entidades de Classe, que juntas
obtiveram 40% de todas as decisões do STF nesse sentido no universo analisado. Essa preponderância
poderia indicar que tais entidades foram mais ativas na defesa dos interesses difusos, mas essa seria uma
interpretação enganosa. De fato, identificamos alguns casos de atuação da OAB e da AMB na defesa de
interesses mais gerais, porém a grande maioria das decisões ligadas às entidades de classe se refere à
defesa dos interesses corporativos, como aliás era de se esperar de entidades organizadas para defender os
interesses dos seus membros. Apesar disso, o perfil das decisões mostra que a maioria delas têm um
impacto social potencialmente relevante, derivado do efeito vinculante das ADIs, que permitem a extensão
dos efeitos dessas decisões a casos semelhantes que ultrapassam os conflitos que motivaram a ação.

Um dado também relevante é o de que as Confederações patronais têm uma atuação mais ativa que as dos
Trabalhadores e que, entre as demais entidades, somente tiveram participação constante e exitosa aquelas
que organizam profissões jurídicas, como juízes, delegados, defensores, membros do MP, advogados e
policiais. Associações ligadas a outras profissões tiveram baixo índice de participação e índice nulo de
procedência, o que indica que as classes envolvidas mais diretamente ligadas à aplicação do direito
souberam aproveitar-se de modo mais eficaz dos processos de judicialização da política. Além disso, a
maior parte das decisões nesse sentido tem a ver com direito administrativo, pois a maioria das questões
levantadas tem a ver com os interesses funcionais de servidores públicos, ou com os impactos da
administração da justiça no exercício da advocacia e das atividades notariais.

Assim, mesmo que essas Entidades tenham a maior participação nas decisões ligadas a direitos
fundamentais, a maioria desses processos não se liga à garantia de interesses difusos, mas aos interesses
corporativos da própria classe, como questões referentes ao pagamentos de precatórios, à tributação da
atividade forense, a nomeação de juízes classistas, à aplicação de certas multas aos advogados e à criação
da figura do promotor ad hoc. Excluídas essas questões de caráter mais nitidamente corporativo, a
participação exitosa das entidades de classe na defesa de direitos fundamentais ficaria reduzida ao nível
dos demais atores.

Esse perfil geral das decisões e dos atores nos leva a crer que a atuação dos principais requerentes é na
maior parte das vezes limitada à garantia de interesses institucionais ou corporativos e que, nessa medida,
não realizam o objetivo final do controle de constitucionalidade que seria o de servir como uma via
concentrada e rápida para a solução de questões constitucionais mais amplas, especialmente para a defesa
dos direitos constitucionais. Mesmo o Ministério Público, que deveria ter uma participação mais direta na
defesa desses interesses, não obtém uma quantidade relativamente maior de êxito nas questões ligadas aos
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direitos fundamentais.

Essas constatações conduzem a corroborar a hipótese de que, na atuação concentrada, o STF realiza
basicamente um controle da própria estrutura do Estado, voltada à preservação da competência da União e
à limitação da autonomia dos estados de buscarem desenhos institucionais diversos daqueles que a
Constituição da República atribui à esfera federal. Além disso, o perfil das decisões confirma a idéia
comum de que o STF (como os demais tribunais) atua como um sistema fechado, em que a escolha das
decisões a serem tomadas decorre menos da relevância das questões do que da necessidade de otimizar o
número de decisões. Com isso, há uma ampliação imensa das decisões monocráticas, que contribui para
esvaziar a relevância dos debates colegiados, aonde chegam fundamentalmente as questões que os
relatores consideram procedentes, e não apenas aquelas que eles deveriam considerar aptas a serem
julgadas.

Nessa medida, o processo de fortalecimento do controle concentrado de constitucionalidade,
especificamente no que toca às ADIs, aparentemente não se mostra apto a gerar um debate mais amplo das
questões constitucionais relevantes para a população em geral, especialmente na medida em que os atores
que podem protagonizar as ADIs estão mais vinculados aos seus interesses corporativos e institucionais
que à garantia do interesse comum. Assim, o discurso que deu margem à ampliação do rol de legitimados
na Constituição de 1988, como uma forma de tornar socialmente mais aberto o controle concentrado,
mostra-se na prática vazio, pois os novos legitimados atuam quase que apenas em nome de interesses de
grupos específicos. Nesse sentido, o retorno ao sistema da Constituição de 1967, em que apenas o
Procurador-Geral da República tinha legitimidade para propor ADIs não parece que alteraria
fundamentalmente a tutela dos direitos fundamentais, o que reforça a idéia de que os maiores beneficiados
pela atual conformação das ADIs são os próprios legitimados.

Além disso, a atuação do STF reforça a tendência de que somente as questões formais e de desenho
institucional sejam judicializadas, na medida em que elas é que têm uma chance razoável de êxito. Essa
tendência dos julgamentos parece gerar uma retroalimentação no sistema, fazendo com que a
judicialização somente seja uma escolha estratégica razoável quando as questões levantadas possam ser
redescritas como problemas de competência, de procedimento, de desenho institucional ou de simetria. Em
outros casos, aparentemente a via judicial se mostra pouco aberta para realizar um controle mais efetivo,
ao menos na estrutura imposta pelo atual modelo de ADI.

Essas conclusões, que decorrem de direta referência empírica, mostram que há um severo descompasso
entre a prática jurisdicional e a teoria de que a Constituição de 1988, ao ampliar os legitimados, teria
construído um “sistema de defesa da Constituição tão completo e tão bem estruturado que, no particular,
nada a fica a dever aos mais avançados ordenamentos jurídicos da atualidade”[21]. Fica evidenciada, nessa
análise, que esse tão bem estruturado e tão completo sistema não tem efetivamente desenvolvido uma
verdadeira defesa dos direitos e garantias fundamentais, tampouco a ampliação dos legitimados favoreceu
esse movimento. Ao contrário, a Constituição e os movimentos legais e jurisprudenciais posteriores
favoreceram a construção de um processo gradual, mas efetivo, de retirada de outras vias, como o controle
difuso e concreto, como instrumento para essa defesa de direitos e garantias fundamentais. A ampliação do
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controle concentrado, pouco cidadão e pouco efetivo na defesa de direitos e garantias fundamentais, vem
sendo acompanhada da subtração da discursividade que acontece no sistema difuso. Em síntese, há um
claro problema que agora começa a ser diagnosticado e que precisa de um forte debate cívico em torno do
papel que devemos esperar de uma corte constitucional.

De toda forma, a fixação de conclusões mais definitivas nesse sentido exige uma análise global dos
fundamentos das decisões e dos pedidos, na tentativa de verificar se esse comportamento do STF foi
relativamente constante desde 1988 e se houve ao longo do tempo uma variação relevante nos pedidos
feitos, em decorrência da postura do Tribunal. Além disso, é preciso verificar o perfil dos processos e das
decisões dos outros tipos de ações ligadas ao controle concentrado, para verificar até que ponto elas
seguem o mesmo perfil das ADIs.

Assim, o panorama apresentado ainda é sujeito a alterações maiores, pois algumas das configurações
decisórias aqui expostas podem receber interpretações alternativas com o avanço das pesquisas e várias
das conclusões delineadas precisam de outros dados que a corroborem. De toda forma, consideramos
relevante compartilhar o conjunto de informações consolidadas e as análises provisórias que delas fizemos,
para que o trabalho de interpretação dos dados seja mais produtivo e para que sejam aprimorados os
métodos de catalogação, tratamento e interpretação dos dados que utilizamos até o presente momento.
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A BUSCA PELA FUNDAMENTAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA DEMOCRÁTICA EM UMA
SOCIEDADE COMPLEXA E PLURALISTA: UMA REFLEXÃO COM FOCO NA POLÍTICA

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

THE SEARCH FOR THE DEMOCRATIC LEGAL ORDER JUSTIFICATION IN A COMPLEX AND
PLURALISTIC SOCIETY: A REFLECTION FOCUSED ON THE NATIONAL POLICY FOR WATER

MANAGEMENT

Fernanda Aparecida Mendes E Silva Garcia Assumpção
Marcos Damasceno

RESUMO
A complexidade das relações sociais atuais, em conjunto com todos os fatores que diversificam
de forma extremamente dinâmica os âmbitos temáticos sobre os quais deve incidir o direito,
levam a um quadro que muito se tem chamado de “crise” da ordem jurídica democrática.
Buscam-se, por isso, novos elementos para conferir legitimidade dessa ordem no contexto social
hodierno. Nesse escopo, é necessário reconhecer alguns desafios a serem enfrentados pelo
Direito no novo século, os quais estão muito conectados com a metodologia de seu estudo. De
fato, a superação de uma perspectiva metodológica ainda enraizada na concepção juspositivista
predominante no século XX mostra-se essencial para compreender os novos mecanismos e a
nova dinâmica que se propõem para o estudo do fenômeno jurídico no contexto moderno. E
nessa ótica, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos institucionalizou meios
bastante vanguardistas para a formulação de políticas no âmbito do Direito das Águas brasileiro.
A sua análise demonstra, todavia, que a despeito dos ganhos nos procedimentos de
democratização e de efetivação da ordem jurídica com esse novo modelo, ficam também
evidentes algumas sérias adversidades a serem enfrentadas quando de sua implementação, que
se não devidamente reconhecidas e tratadas, podem conduzir a uma nova situação de
legitimação meramente formal do regime democrático.
PALAVRAS-CHAVES: Complexidade; Procedimentos democráticos; Participação popular;
Interdisciplinaridade; Recursos hídricos. 

ABSTRACT
The complexity of the nowadays social relations, along with all the factors that diversify, in an
extremely dynamic way, the fields in which Law focuses, lead to a scenario that many refer to
as a “crisis” of the democratic legal order. Therefore, new elements are searched to guarantee
the legitimacy of this order on today’s social context. Within this scope, it is necessary to
recognize some challenges to be faced by the new century’s Law, which are much connected
with its studies’ methodology. Indeed, the overcome of a methodological perspective that is still
rooted in the legal positivism conception that prevailed in the twentieth century is essential to
understand the new mechanisms and the new dynamic purposed for studying the legal
phenomena on the modern context. And under this optics, the Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (National System for Water Resources Management) has
institutionalized very modern means to build policy related to Brazilian Water Law. Its analysis
shows, however, that despite all the gains in the procedures of democratization and
effectiveness of the legal order within this new model, some serious adversities to be faced on
its implementation were also undercovered, and they could lead, if not recognized and treated
properly, to a scenario of a merely formal legitimation of the democratic regime.
KEYWORDS: Complexity; Democratic procedures; Popular participation; Interdisciplinarity;
Water resources.

Introdução
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O presente artigo contempla uma reflexão sobre o efeito que as densas transformações sociais ocorridas
nas últimas décadas tiveram sobre o Direito, mormente sobre a metodologia de seu estudo. Partindo-se da
premissa de que a complexidade dos fatos sociais é um desafio para a estabilidade da democracia,
conforme asseverado por importantes correntes das doutrinas da Filosofia e da Sociologia do Direito,
buscam-se elementos que permitam demonstrar que esse regime político e a ordem jurídico-constitucional
ainda permanecem adequados e essenciais para a vida social, necessitando, porém, de certos ajustes no
âmbito de sua implementação e seu estudo para que tenham maior efetividade.

Nesse escopo, ganha relevância a discussão sobre os métodos de exercício dos direitos políticos, bem
como sobre a sua melhor incorporação pelo Estado. Ao mesmo tempo, cumpre discorrer sobre alguns dos
principais desafios enfrentados por ele em um contexto social complexo e plural quanto aos interesses,
diversidades técnicas e fenômenos naturais aos quais ele se sujeita. Busca-se, pois, tendo como exemplo
esses desafios, demonstrar que a reformulação do paradigma jurídico-metodológico vigente no século XX
- de origens juspositivistas - é uma necessidade para o sistema judiciário, uma vez que ele não mais pode
assimilar tamanha densidade e dinamicidade social com os estáticos institutos impostos por esse superado
paradigma.

Tendo essas considerações como base, far-se-á então uma análise mais concreta dessas reflexões sobre os
rumos do direito tomando como objeto a Política Nacional de Recursos Hídricos, cujas diretrizes e
instituições foram um extenso exemplo prático de uma norma instituída no escopo de uma reformulação
da metodologia jurídica. Apontando as conquistas alcançadas pelo esse modelo de gestão posto em prática
por essa política, será demonstrada toda a relevância do tratamento dialógico e procedimental do direito no
mundo moderno. Ao mesmo tempo, reconhecendo as adversidades enfrentadas por essa política, busca-se
chamar atenção para os pontos de tensão e as falhas que ela terminou por explicitar, e que já sugerem que
seja repensado o modo pelo qual se pretende implementar uma ordem jurídica democrática efetiva no
Brasil.

 

1. A complexidade social e os impactos no regime democrático

A despeito de o ideal de um regime político democrático no contexto do Estado moderno ter suas origens
já nos clássicos estudos dos teóricos europeus do século XVIII, a sua real adoção pelos Estados só veio a
ocorrer em meados no último século, quando a democracia de fato se consolida como o regime compatível
com a grande maioria das sociedades mundiais. Ela desponta, pois, como uma reação aos excessos dos
Estados liberal e social, e traz consigo um conjunto de garantias individuais e de obrigações estatais para
com os cidadãos, estabelecendo uma organização política pela qual se busca assegurar que a atuação do
Estado coincida com os fins de sua existência, ou seja, com os anseios do povo, conforme bem assevera
BOBBIO (2000, p. 30):

...o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposta a
todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras
(primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais
procedimentos. [...]

Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser aceita como
decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em regras (não importa se escritas ou
consuetudinárias) que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias
para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos.
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Entretanto, mesmo com o devido reconhecimento dessa lógica política nos textos das diversas
constituições dos Estados ditos democráticos, a implementação do regime em comento ainda amargurou
severas seqüelas oriundas do pensamento científico predominante na maior parte do século XX. E esse fato
fica muito evidente ao se constatar que o tema da efetivação do Estado democrático de direito ainda é
plenamente discutido na doutrina jurídica; mais do que isso, ele hoje constitui tema central para a
compreensão ou mesmo reformulação de muitas teorias nos mais diversos âmbitos da ciência do Direito.

Esse cenário se desenha à medida que se evidenciam as várias dificuldades que o antes tão hegemônico
consenso democrático (carreado pela imensa maioria da doutrina) enfrenta para se manter estável. Tais
desafios, conforme assevera PEREIRA (2008, p. 117), advêm tanto de fenômenos externos ao regime
democrático (como a globalização e a complexidade das relações sociais) quanto internos a ele (como a
crise do sistema representativo), e conduzem ao que hoje se intitula "crise do modelo democrático" [1].

Parece, pois, que o ponto central para compreender essa crise diz respeito às transformações ocorridas nas
sociedades modernas (ou, nos termos preferidos por parte da doutrina, "pós modernas" [2]) e ao modo pelo
qual o Estado deva encará-las.

Com efeito, a aceitação da democracia como o regime político mais adequado para as sociedades atuais
leva em consideração o extenso leque de interesses ora coincidentes, ora concorrentes, que se interpõem no
cenário social. Isso porque, nesse contexto, somente um sistema que permita a participação política de
toda a coletividade - ao invés de privilegiar determinados valores e concepções - consegue se manter a
salvo de rebeliões e insurreições e por ela ser respeitado.

Para tanto, é necessário garantir que haja canais de discussão e de veiculação dos mais diversos interesses
e opiniões, seja qual for a forma. Porém, essa tarefa se torna mais complexa à medida que se tenha uma
sociedade mais ramificada, densa, ampla, composta por um grande volume de indivíduos e de
organizações, como é o caso das atuais sociedades. De fato, conforme aparentemente consensualizado na
doutrina da sociologia jurídica, hoje já não se pode mais tratar de ciência política (e, consequentemente, de
democracia) sem se considerar o que se denomina a "hipercomplexidade" da sociedade moderna.

O referido termo foi cunhado por LUHMANN (1983, p. 45), que em sua "teoria dos sistemas" enxerga na
sociedade um conjunto de diversos sistemas autopoiéticos, ou seja, autoreferenciais. Esses sistemas
cuidam, com base em códigos próprios, da seleção das diversas variações sociais (entendidas estas como
os fatos, atos ou comunicações inesperadas que representem uma quebra das tradicionais expectativas já
internalizadas na sociedade). E, por meio dessa seleção de variações e sua posterior restabilização - ou
"retenção", compreendida como a "inserção de novas estruturas no complexo de estruturas já existentes",
ou a "compatibilização das novas expectativas com o sistema" (NEVES, 2006, p. 7) - no corpo social,
promovem a evolução da sociedade com a incorporação de novos valores e institutos. 

Ocorre que, quando o ambiente social do qual se trata vem a ser a sociedade moderna, o funcionamento
dos sistemas passa a ser sobrecarregado com mais "pressão seletiva", pois as variações ocorrem em
amplitude muito maior. Isso porque, conforme assevera NEVES (2006, p. 15) "a sociedade moderna é
supercomplexa - muito mais complexa do que qualquer uma das formações sociais mais antigas, limitadas
regionalmente".

Em termos práticos, a sociedade atual, dotada de todos os meios de comunicação em massa que permitem
cruzar fronteiras em segundos, de todo o volume de informação que daí advém, de toda a estrutura de
produção que permite criar, modificar e desfazer conceitos e bens de consumo em larga escala e em curto
espaço de tempo, enfim, de todos os demais fatores que hoje caracterizam e inovam o ambiente social,
impõe aos sistemas sociais muito mais fatos, interesses e opiniões a serem processados do que eles podem,
de fato, processar. Nos termos utilizados por LUHMANN (1983, p. 45), há um crescente "contingente" (o
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excesso de possibilidades) formado pelos mesmos fatos, interesses e opiniões que, não obstante tenham
origem, como quaisquer outros, no corpo social, não podem nele ser inseridos de imediato, sendo
preteridos por outros.

Com efeito, o paradigma da hipercomplexidade traz à tona a necessidade de se adaptar as estruturas de
funcionamento do Estado a um ambiente que passa a demandar, em proporções exponenciais, atenção e
cuidado para com os diversos interesses em jogo, os quais não por poucas vezes se vêm conflitantes.
Exige-se um Estado ativo e funcional que, mesmo não atendendo a toda e qualquer manifestação,
desenvolva mecanismos que garantam ao menos a chance de assimilação dessa manifestação no corpo
social, bem como a participação daquele que dela é dono dos direitos políticos.

Ressalte-se, pois, que mais do que a reformulação estrutural do Estado democrático de direito, a questão
levantada diz respeito à sua própria legitimidade no contexto do novo século. Afinal, a não recepção das
manifestações do povo implica, em última análise, a negação de um pressuposto do regime democrático,
na medida em que elas consistem da base ideológica sobre a qual se justificam os fins e atos estatais
(MÜLLER, 2009, p. 30).

E é com base nessas reflexões que se questiona a tradicional (e ainda predominante) postura estatal no
tratamento de diversas das questões públicas, que muito mais se coaduna com a perspectiva juspositivista
predominante no século anterior do que com os desafios enfrentados no contexto de crise democrática [3].
De fato, a concepção do Estado como um ente centralizador e monopolizador das decisões políticas
poderia se justificar em um contexto histórico em que ainda se buscava a unificação territorial e cultural
dos povos. Tratava-se, pois, da busca por uma legitimação mínima, voltada para uma estabilização em
grau essencial dos fenômenos sociais, sem a qual os Estados sequer poderiam se dar por soberanos em seu
âmbito interno, colocando em questão, assim, a sua própria existência.

Mas essa lógica não mais se justifica no presente contexto; mais do que isso, demonstra-se inadequada e
ineficiente para superar os desafios das sociedades hodiernas, tão caracterizadas pela mencionada
hipercomplexidade, e por isso tão mais dinâmicas e diversificadas, pluralistas quanto aos seus valores e
interações de ordem cultural, econômica e política. Destarte, já há um bom tempo se demanda nos foros
jurídicos acadêmicos nacionais e internacionais uma reformulação da perspectiva pela qual o Direito - em
especial o Direito Público - lida com os fenômenos fáticos, para buscar uma melhor adequação às suas
características e uma maior satisfação da sociedade.

Nesse âmbito, um dos pontos mais discutidos diz respeito à descentralização do poder de decisão política.
Isto é, o desfazimento da lógica que concentra no ente estatal toda a competência para definir o tratamento
das questões enfrentadas pela sociedade.

De fato, a referida concentração remete, como já dito, a um modelo político-constitucional que via no
Estado um ente necessariamente rígido, que monopolizava a tomada de decisões políticas como forma de
impor soberania perante seus cidadãos, garantindo a segurança social ao extrair deles praticamente
qualquer liberdade de ação política direta. Nessa ordem de idéias, a legitimação do Estado - entendida
como necessária desde a superação do modelo estatal absolutista - se resumia à eleição dos membros de
compunham sua estrutura, por meio do voto. Deste, pois, derivaria a soberania - compreendida pelos
teóricos contratualistas como uma cessão de parcelas de poder ao Estado, por parte de cada indivíduo
(ROUSSEAU, 2008, p. 45) - que dá suporte ao poder estatal.

Entretanto, a limitação do exercício dos direitos políticos ao sufrágio popular foi se demonstrando bastante
insuficiente para o fim tão relevante a que se propunha, qual seja, a legitimação do Estado. Isso porque,
em um contexto em que se busca a implementação de uma democracia substancial (BOBBIO, 2005, p.
157) [4] e em que se vivenciam tantos fatores desestabilizadores dessa democracia, conforme já
mencionado, a recepção dos interesses sociais pelo Estado não pode ocorrer por essa única via
(MOREIRA NETO, 1992, p. 35; MAGALHÃES, 2006, p. 23). Sob esse argumento, abre-se leque para a
dita descentralização do poder decisório estatal, passando-se a buscar outros mecanismos que permitam
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levar ao seio social e aos seus atores peculiares uma nova forma de fazer política.

Essa proposta encontra, ainda, outra relevante justificação de âmbito jusfilosófico, que se coaduna com os
argumentos até então tecidos, qual seja, o paradigma procedimentalista. Tendo em HABERMAS (1997, p.
170) seu principal expoente e propagador, tal paradigma impõe o reconhecimento de que a concepção
positivista, valorativa e universalista, dominante ao longo do século XX, não se presta para fundamentar a
metodologia de estudo e operação do direito hodierno. Essa tradicional perspectiva - calcada no que a
doutrina denomina concepção pré-ordenante da constituição (PEREIRA, 2008, p. 82) [5] - suprime o
amplo diálogo que se busca instituir com os agentes sociais, restringindo-o ao âmbito interno da estrutura
estatal.

Diferentemente, propõe HABERMAS (1997, p. 170) que a verdadeira legitimação do Estado democrático
não se alcança com base em valores pré-concebidos e impostos pelo ente estatal, mas sim por meio de
procedimentos que, contando com a participação dos membros da sociedade, permitam auferir e discutir
os interesses que se visam tutelar. Essa seria, pois, a característica essencial do regime político
democrático que, em razão da sua proposta plural (isto é, de atender à totalidade do povo, ainda que de
forma alternada e ponderada, conciliando os seus diversos interesses), não pode se ater a concepções pré-
moldadas. A democracia não é, afinal, "um lugar onde se chega" ou "algo que se possa alcançar e depois
se acomodar"; é, na verdade, o "caminho, e não a chegada" (MAGALHÃES, 2006, p. 27).

Assim sendo, conforme se pode concluir, a metodologia procedimentalista muito melhor se adequa a uma
sociedade complexa, dinâmica e plural do que a tradicional concepção de raízes juspositivistas. Afinal,
fica evidente a impossibilidade de se insistir na imposição de valores e pretensões universalistas em um
contexto de tamanha diversidade social.

2. A revisão das funções estatais em face das transformações sociais

As reflexões pautadas nos apontamentos anteriores tiveram grande influência nas práticas jurídicas
brasileiras. Talvez justamente pelo fato da tamanha amplitude cultural e territorial do país, a idéia de se
instituir procedimentos governamentais mais plurais, participativos e includentes se tornou quase que um
cânone em diversos âmbitos do direito, em especial o direito público.

Com efeito, a razão desse tema interessar mais a esse ramo jurídico do que aos demais parece simples: a
definição da vontade estatal (que por sua vez reflete, ou ao menos deve refletir a vontade popular, ou o
dito interesse público [6]) constitui o cerne das funções da Administração Pública, à qual cabe formular as
políticas que se reverterão em atos administrativos e normativos, delimitando os rumos a serem tomados e
os interesses a serem concretizados pelo Estado. De fato, muito mais do que o Poder Judiciário (que lida
majoritariamente com questões técnicas e pontuais) ou mesmo o Legislativo (que trata sim, de diversas
questões políticas, mas não com tanta densidade e discricionariedade), ao Poder Executivo incumbe a
maior parcela das funções políticas.

Mais do que isso, a atenção para com a atividade administrativa parece refletir uma tendência que lhe
impõem as próprias transformações sociais. Explica-se: a busca pela segurança jurídica e pela
consolidação do Estado como ente soberano, questões centrais na primeira metade do século XX, muito
dependeu da atuação dos Poderes Legislativo e Judiciário. O primeiro para concretizar o conjunto de
normas imperativas que se submeteria a todo o povo, impondo as leis como fatos vinculadores e essenciais
para a concretização da paz social, em conformidade com os clássicos ditames de KELSEN (2006, p. 5).
Já o segundo, para assegurar a efetiva aplicação das referidas normas, sob pena de se enfraquecer a ordem
jurídica imposta pelo Estado.
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Todavia, a crítica que hoje se faz, conforme já exposto, é justamente no sentido de que a mera imposição
de normas pelo ente estatal de maneira rígida e inflexível não mais basta para a consecução dos objetivos
sociais. Ao contrário, busca-se superar a idéia positivista que enxerga o direito como findo em si mesmo,
para demonstrar que a verdadeira concretização do Estado democrático de direito mais se relaciona com
uma atuação pluralista e participativa, que estabeleça uma dinâmica mais horizontal entre Estado e
sociedade, sujeitos que devem atuar cooperativamente para a consecução dos interesses públicos.
Conforme enuncia PEREIRA (2008, p. 162):

[...] é participando na formação dos atos de soberania que se reforçam reflexivamente os elos sociais
possibilitadores da vida comum. [...] é a idéia de "bem comum" que anima a atuação da vontade geral,
fato esse que reforça a solidariedade e a integração sociais, evitando-se os efeitos desagregadores
facilitados pela busca de interesses particularistas.

O mesmo autor chama atenção para o fato de que esse processo representa a ampliação da esfera pública,
compreendida como "a esfera de formação pública e não coagida da opinião e vontade dos membros de
uma comunidade política e democrática sobre a regulação dos assuntos públicos" (NEIDHART apud
PEREIRA, 2008, p. 187), e a sua incorporação (parcial) pelo Estado. Com isso, criam-se espaços
complementares de diálogos que o aproximam da sociedade, colocando-os em condições de igualdade no
que tange à formulação de decisões políticas.

E nesse contexto a atividade administrativa demonstra maiores condições de exercer essa ponte
cooperativa entre Estado e sociedade do que as demais. Afinal, ao Legislativo cabe a função de definir as
normas mais essenciais e fundantes do ordenamento jurídico (não se prestando, em regra, a resolver
questões específicas e pontuais), enquanto que o Judiciário se concentra em cuidar dos conflitos
irremediáveis na vida social, em última instância.

Todavia, não foi essa - e parece não ser ainda -, a lógica predominante no sistema jurídico brasileiro. Isso
se afirma, pois, em razão da cultura legalista e judicializadora presente em nossa sociedade, que insiste
tanto na cogência da lei como elemento soberano e insuperável frente aos fatos sociais, como também na
resolução judicial dos conflitos como um método de grande eficácia para pacificação social [7].

Na verdade, ambas as crenças se assentam na mencionada lógica juspositivista do século XX, tão
caracterizada pela utopia da estabilização das relações sociais com base em preceitos afirmados pela lei ou
impostos pelo Judiciário. Ao invés disso, a doutrina moderna tem elencado o recurso a técnicas dinâmicas
(ao invés de estáticas e rígidas como o comando legal) e participativas (e não impositivas, como a decisão
jurisdicional) para que se construam de modo prévio (e não a posteriori) as possíveis soluções para os
conflitos sociais.

Assim, lançou-se mão de diversos instrumentos de atuação política que flexibilizam esse sistema clássico e
rígido, como, por exemplo, as audiências e consultas públicas como um canal de oitiva direta dos cidadãos
no processo de elaboração de políticas públicas. Também, o orçamento participativo, como uma forma de
transferir diretamente ao povo a escolha sobre onde e como aplicar determinados os recursos financeiros
estatais. E, para além dessas e de outras formas de participação popular nas tomadas de decisões, é
também de se citar a maior transparência do Estado, que submete seus atos ao controle social de forma
mais intensa e direta, ao invés de fazê-lo por meio de órgãos internos [8].

Despontam, portanto, não apenas a conclusão de que a ênfase na atividade administrativa permite alcançar
com maior facilidade os objetivos de um regime democrático, mas também a de que a implementação dos
procedimentos democráticos pluralistas na estrutura administrativa estatal significa e demanda mais do que
simplesmente uma mudança formal nos procedimentos públicos. Na verdade, isso representa a necessária
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superação de toda uma tradição jurídico-metodológica já defasada, se levadas em consideração as
características das sociedades de hoje.

3.  Desafios do direito moderno: diversidades técnicas e interdisciplinaridade

Não bastassem todos os entraves de ordem estrutural a serem enfrentados pelos regimes democráticos
modernos, consistentes da implementação de novos mecanismos de inclusão dos agentes políticos sociais
e das novas formas de exercício do controle social e dos direitos políticos, tais regimes estão sujeitos a
outros desafios oriundos dos fatos sociais no contexto atual.

Com efeito, na medida em que se reconhece a necessidade de maior aproximação dos sistemas jurídicos
da sociedade, está-se a abrir todo um campo de situações ainda não devidamente tratadas ou assimiladas
pelo direito. Erigem, pois, fatos sociais de cunho cultural, científico, econômico, entre outros, cuja
compreensão sob a ótica única e exclusivamente jurídica encontra limitações.

O direito moderno enfrenta, pois, uma série de situações nas quais a lógica jurídica universalista (de cunho
juspositivista) é simplesmente inaplicável, dada a impossibilidade de se juridicizar determinados fatos
sociais de características ora muito técnicas, ora muito abstratas, que os colocam além das margens
cognitivas da ciência jurídica. Em tais casos, faz-se necessário lançar mão de outros ramos do
conhecimento para, conjugando os elementos por eles adicionados com a lógica jurídica aplicável, se
chegar à solução desejada.

Essa questão é enfrentada por SOUZA (2005, p. 105), que, tratando do Direito Econômico, um dos ramos
que mais explicitam o fenômeno descrito, assim expõe:

Como ramo do conhecimento jurídico, o Direito Econômico aplica os métodos do Direito. No entanto, por
versar sempre sobre o "fato econômico", na modalidade "político-econômica", conta com o auxílio da
Ciência Econômica e da Ciência Política, devendo utilizar-se, também, subsidiariamente, dos métodos
postos em prática por essas ciências.

Reconhecendo, portanto, que "os métodos jurídicos tradicionais nem sempre conduzem ao resultado
desejado" (SOUZA, 2005, p. 105), o mesmo autor expõe o que intitula "método analítico substancial" [9],
pelo qual se sujeita a caracterização jurídica dos fenômenos sociais a uma prévia formulação política e
técnica à ótica de outras ciências apropriadas (no caso, as Ciências Econômica e Política, para a
formulação de políticas econômicas). Esse método permite, assim, "decisões em face da dinâmica social,
orientando o trato jurídico das políticas econômicas", pois "aquela dinâmica e as mutações sociais que lhe
correspondem exigem método operacional que as satisfaça" (SOUZA, 2005, p. 106).

O mesmo raciocínio parece aplicável a outras diversas questões que não apenas as de cunho econômico,
afinal a dinamicidade dos fatos sociais à qual dito autor faz referência não é exclusiva desse tema. Podem-
se citar, por exemplo, as questões virtuais, que tanto dependem do auxílio das ciências computacionais
para que possam ser incorporadas no âmbito jurídico. E, no tema que aqui mais interessa, as questões
ambientais.

Sem dúvidas, o surgimento do Direito Ambiental esteve bastante vinculado ao alcance de um patamar
científico e tecnológico que tornou possível não apenas explorar em maior volume e velocidade os
recursos naturais, como também demonstrar os impactos que essa exploração pode causar se exercida
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desregulamentadamente. Basta relembrar, afinal, que o conceito de sustentabilidade, fundamental para o
estudo do Direito Ambiental, não pode ser alcançado por meio de institutos de ordem exclusivamente
jurídica. Sua definição depende, conforme menciona MILARÉ (2005, p. 59), de dados de cunho
geográfico, biológico e econômicos, com base nos quais se poderá chegar a um conceito aplicável ao caso
concreto.

De fato, as questões ambientais espelham muito bem esse cenário atual em que o Direito, tratado de
acordo com a metodologia tradicional que o põe como refém de uma sistematicidade fechada e
impossibilita o seu diálogo com outros ramos do conhecimento, termina incapaz de fornecer as soluções
desejadas às demandas sociais. E é sobretudo nos casos concretos que esse problema se torna mais
evidente; como defender o direito ao desenvolvimento sustentável sem avaliar, na situação prática, as
potenciais vantagens econômicas e desvantagens ao meio ambiente? Essa não é, afinal, uma questão que
se resolva simplesmente por meio de relatórios técnicos e laudos periciais, uma vez que a definição da
opção a ser tomada em situações como tal depende diretamente de aspectos de ordem fática, imprevisíveis
pelo direito em seu âmbito abstrato.

Tal impasse não se soluciona, pois, com base em um mero juízo quantitativo de custos e benefícios.
Demanda, ao invés disso, uma opção política cujo conteúdo, por depender da dinamicidade dos fatores que
circundam cada caso prático e da perspectiva social que ele apresenta, não só não pode ser previamente
estipulado pelo direito, como também não depende somente dele para que seja construída, exigindo uma
abordagem interdisciplinar capaz de ir além da lógica que rege os institutos jurídicos.

Fica claro, portanto, que o Direito - sobretudo em seus ramos mais técnicos, como é o caso do Direito
Ambiental - já não pode mais ser visto como uma ciência isolada, fechada quanto aos seus objetos de
estudo e os seus institutos, sem diálogo com os fenômenos que lhe são exteriores, ainda que sobre eles se
façam incidir os seus comandos normativos. De fato, talvez um dos fatores mais relevantes para a
denominada crise da democracia e dos sistemas jurídicos atuais tenha sido justamente a tentativa de
assimilar os fenômenos sociais (cuja transformação tem ocorrido em velocidade nunca antes vista) com
base na tradicional lógica universalista e inflexível que antes fundamentou a estabilização do Estado
moderno.

Assim sendo, o reconhecimento de que a operação do direito em um contexto de uma sociedade complexa
demanda uma abordagem interdisciplinar, apta a lidar com conteúdos a ela exógenos, é essencial para a
implementação do Estado democrático de direito. Sobretudo quando se considera que os procedimentos
participativos são os meios que melhor justificam esse regime democrático, a abertura para a diversidade
de questões técnicas que irão compor esses procedimentos é condição sem qual não se pode falar em
democracia. E nesse âmbito, a Política Nacional de Recursos Hídricos representa uma das tentativas mais
enfáticas de inovar a ordem jurídica tradicional, além de ser um dos maiores exemplos de
institucionalização de procedimentos participativos no Brasil.

4. A Política Nacional de Recursos Hídricos: um paradoxo da democracia procedimental?

 

            O histórico da regulamentação das águas tem seu início, no Brasil, com o Decreto nº 24.643/1934,
o qual se fundamentou, sobretudo, na necessidade do Estado controlar o uso dos potenciais de energia
elétrica (hidroelétricos). Neste documento normativo, havia a dominialidade das águas dividida em
privada, em comum e públicas, sendo estas de titularidade da União, dos estados e dos municípios,
conforme a localização geográfica do corpo hídrico. Havia, assim, a administração das águas públicas
pelos entes federativos e a administração privada baseada na possibilidade de apropriação privada do
recurso hídrico. Só interessavam aos entes federativos as águas que pudessem ser utilizadas para
navegação ou energia hidroelétrica. Nos corpos hídricos em questão, qualquer uso do recurso ambiental
dependia de prévia autorização governamental.
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            No entanto, os fatos históricos demonstram a relevância da dominialidade deste recurso ambiental
ser do Poder Público, uma vez que há interesse público, devido à sua natureza não renovável após à
intensidade e variedade de seu uso pela sociedade. Instituiu-se, então, em 1997, a Política Nacional de
Recursos Hídricos [10], tendo como modelo o sistema francês. Esse sistema é pautado na bacia
hidrográfica como unidade de planejamento e na gestão participativa, a qual se dá por meio dos Comitês
de Bacia Hidrográfica, compostos por representantes da comunidade, usuários dos recursos hídricos e
Poder Público, sendo a presença deste sempre limitada a cinquenta por cento dos assentos [11].

            Assim, instituiu-se a idéia de formulação democrática na gestão dos recursos hídricos no Brasil, já
que os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão aprovar um Plano Diretor de Bacia [12], que deve
contemplar as prioridades de uso em toda sua dimensão geográfica. Seus membros não são remunerados
pela atividade, devem se reunir frequentemente para discussão de assuntos inerentes à sua gestão, não
possuem, regra geral, especialização na área de gestão de recursos hídricos, nem possuem conhecimento
técnico. O Comitê de Bacia não tem personalidade jurídica, devendo ser representado pela Agência de
Água [13] (ou ente equiparado), a qual será formada por determinação do Conselho de Recurso Hídrico
(nacional, se o corpo hídrico for de domínio da União, ou estadual, se de domínio de Estado membro).
Funcionará, então, como secretaria executiva do Comitê de Bacia, e se manterá com percentual obtido da
cobrança pelo uso do recurso hídrico arrecadado.

            A cobrança pelo uso do recurso [14] é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos, e tem como objetivo a internalização das externalidades do processo produtivo, a
conscientização de que a água é um recurso esgotável e a captação de recursos para serem aplicados na
recuperação e preservação da qualidade hídrica. Não significa, porém, a mercantilização da água, mas a
aplicação do princípio usuário-pagador, possibilitando a aplicação do montante arrecadado em prol do
interesse público. E este é determinado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, órgão de representação
paritária, que deve aprovar o Plano Diretor da Bacia, que por sua vez deve contemplar as prioridades de
aplicação da verba arrecadada.

            Ainda quanto à cobrança da água, assevere-se que no campo da doutrina internacional moderna
muito se tem criticado a visão da água como um mero recurso ou bem de consumo como outros quaisquer.
Isso porque, ainda que não se possa negar que a água possui sim a finalidade de consumo, as suas
peculiaridades (tanto no que tange ao seu particular ciclo natural, quanto à sua essencialidade para a vida)
não sugerem que ela receba tratamento semelhante aos demais objetos de consumo. Aponta-se que a sua
redução à categoria de uma commodity só colabora para o seu uso desregulado e para a prevalência da
lógica de mercado (centrada no lucro) perante a lógica político-democrática no que tange à sua gestão
(CASTRO, 2007).

Incorporando esse entendimento, o art. 225 da Constituição da República de 1988 elencou os recursos do
meio ambiente (entre eles a água) como bens de uso comum do povo, ou seja, "aqueles que se destinam à
utilização geral pelos indivíduos" (CARVALHO FLHO, 2008, p. 1004). Por sua vez, sugere POMPEU
(2006, p. 69) que a melhor acepção seria a de que o meio ambiente em geral seria um "bem difuso, com
titularidade transindividual", mas que a água, dada a sua suscetibilidade de apropriação e consumo,
possuiria um titular específico, incumbido de sua guarda e gestão - o Estado, mais especificamente a
União (artigo 20, I) e os Estados-membros (artigo 26, III da Constituição Federal) -, e um beneficiário - a
sociedade como um todo (presentes e futuras gerações).

Os comitês definem, assim, os planos diretores de uso e distribuição dos recursos hídricos em sua bacia
hidrográfica, permitindo não apenas a melhor adaptação da política estatal aos interesses sociais (dada a
maior dinamicidade do debate público, que permite a assimilação mais rápida e efetiva dos anseios
populares) como também facilitando o trabalho de sua edição (pois o Estado fica poupado de ir em busca
de tantos dados relativos à bacia). Além disso, o fato de ele emanar diretamente da vontade popular reduz
em muito a chance de insatisfações populares quanto à política que venha a ser implementada, uma vez

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2049



que elimina o risco de equívoco entre as informações recebidas pelo Estado e a forma pela qual ele as
venha utilizar para formular política; isto é, eliminam-se as chances de o interesse público ser deturpado
no processo político no âmbito interno do Estado.

O Poder Público, portanto, incumbe-se da administração das outorgas, efetivando concessão ou
autorização para uso dos recursos hídricos [15]. Deve, no entanto, observar o disposto no Plano Diretor da
Bacia, elaborado pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. Destarte, a participação democrática na
determinação dos usuários dos recursos hídricos se dá através do Plano Diretor, aprovado pela
representatividade comunitária, usuários e Poder Público.

Desse modo, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos representa uma inovadora
experiência de gestão democrática de bem público no Brasil, em consonância com toda a reflexão
jusfilosófica e sociológica que hoje buscam reafirmar o Estado democrático de direito. Representa, de
forma mais específica, uma maior e melhor institucionalização do princípio da participação comunitária,
ínsito ao Direito Ambiental, que, conforme MILARÉ (2005, p. 162), contribui "para a proteção e melhoria
do ambiente", por meio da "cooperação entre o Estado e a sociedade, através da participação dos
diferentes grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental".

Hoje, apesar da ainda lenta a paulatina implementação da referida política[16], já se percebem comitês e
planos de bacia hidrográfica extensos e bem organizados, bem como alguns efeitos laterais de imensa
relevância, entre eles o fortalecimento institucional dos órgãos e entes estatais (ou delegados) responsáveis
pela política de recursos hídricos e o levantamento de uma grande diversidade de dados geográficos
relativos às bacias hidrográficas e ao uso da água, essenciais para a efetivação da política hídrica. Todavia,
também são de se contabilizar muitos problemas, compreendendo tanto os que não foram solucionados por
essa nova ordem político-institucional, quanto outros novos que foram explicitados nesse empreendimento
político implementado pela Lei nº 9.433/1997.

Nesse sentido, cumpre ressaltar primeiramente um importante desafio evidenciado pela Política Nacional
de Recursos Hídricos, mas que nem por isso se resume apenas ao âmbito das águas. Trata-se, afinal, da
necessidade de se incentivar e concretizar um federalismo cooperativo no Brasil, de modo a tornar mais
efetivo o sistema federativo que hoje, não obstante muito promissor no plano teórico e legal, demonstra
imensas carências no plano da realidade e da efetividade jurídica.

Essa questão possui como ponto central o fato de ter se elegido cada bacia hidrográfica como território e
unidade de gestão das políticas hídricas. A razão dessa opção - além das inspirações internacionais, em
especial no modelo jurídico francês, como ressaltam MAGALHÃES JÚNIOR (2007, p. 227) e POMPEU
(2006, p. 357) - é bastante lógica, já que não necessariamente os limites de cada bacia hidrográfica - que
pode ser definida como a "área geográfica dotada de determinada inclinação em virtude da qual todas as
águas se dirigem, direta ou indiretamente, a um corpo central de água" (POMPEU, 2006, p. 342) -
coincidem com os limites jurídico-administrativos federativos.

Destarte, considerando que os fatos ocorridos em um curso d'água localizado em uma determinada
unidade federativa podem ter influência em outra, impor o contrário (isto é, adotar a competência de gestão
de recursos hídricos por unidade federativa) implicaria em sobrepor o direito aos fatos naturais, em uma
lógica legalista e unidisciplinar que se pretende superar, conforme dito anteriormente. Trata-se, assim, de
uma situação em que o direito reconhece suas limitações e aposta em soluções a serem construídas sobre
as questões técnicas naturais, contando para isso com o auxílio de outros ramos científicos (como a
geografia e a engenharia).

Entretanto, essa divisão de competências com bases fáticas (ao invés de puramente jurídico-
administrativas) acabou demonstrando uma grande incapacidade de relacionamento coordenado entre os
diversos entes políticos brasileiros. De fato, quando se recorda que a competência para proteger o meio
ambiente é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, VI, da Constituição da
República de 1988), pode-se presumir que cada um desses entes mantém não só normas como também
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estruturas físicas para o exercício dessa competência. E daí emanam frequentes conflitos, que terminam
por atrasar ou mesmo inviabilizar a implementação e a otimização da política hídrica.

Esse impasse, que poderia em tese ser visto como uma afronta à própria forma federativa, impõe ao Poder
Público o dever de equacionar a sua estrutura para enfrentar as diversidades fáticas que podem surgir não
apenas da administração dos recursos hídricos, mas também de várias outras questões cuja dinamicidade
social ou natural por vezes não permitem tratamento jurídico nos moldes tradicionais. Nesse âmbito,
crescem cada vez mais na doutrina e no âmbito prático as discussões e tentativas de implementar pactos
cooperativos entre os entes da Federação, como é o caso dos convênios, que visam justamente evitar os
conflitos de competência positivos ou negativos.

Por último, e além da necessidade de cooperação federativa, surge como outro grande desafio para o
direito moderno a importante tarefa de implementar novas soluções estruturais para o regime democrático.
E isso não se diz porque se acredita na falência do modelo democrático; antes pelo contrário, o trabalho de
justificação desse modelo governamental é contínuo, sendo ínsito à sua própria fundamentação, de acordo
a concepção procedimentalista.

Contudo, de tempos em tempos certos paradigmas vão se mostrando superados, ainda que parcialmente.
Nesse escopo, ressalta PEREIRA (2008, p. 93) que a concepção que buscava fundamentar o regime
democrático com base em valores pré-determinados pecava por reduzir suas políticas ao conteúdo desses
valores, ao passo que a concepção dialógica-procedimentalista pecaria pela possibilidade de abandono do
conteúdo material das normas em prol de um procedimento que poderia justificar toda e qualquer política.

E nessa linha de idéias, a doutrina já tece algumas críticas ao modelo democrático procedimental proposto
por HABERMAS (1997, p. 170), tendo muitas delas sido confirmadas pela experiência prática da Política
Nacional de Recursos Hídricos brasileira. De fato, várias vantagens que no plano teórico adviriam desse
modelo, na realidade demonstram potencial falibilidade. No caso brasileiro, é muito importante o
apontamento de que a busca pela participação social encontra difíceis barreiras, como, por exemplo, o
desinteresse[17] e a incapacidade técnica dos membros da sociedade para se manifestar em esfera pública.

Outros fatores podem ser apontados, como a disparidade de poder de influência entre os participantes dos
procedimentos políticos (geralmente oriunda do poderio econômico) e carência de incentivo da cidadania
por parte do Poder Público. Entretanto, entende-se que a crítica mais contundente e importante que se
deve fazer ao modelo democrático participativo - e aqui, reitere-se, não se restringe ao âmbito dos comitês
de bacia hidrográfica - consiste do alerta para o que se poderia considerar um paradoxo desse modelo.

Explica-se: concebido tendo como uma de suas principais bases teóricas a crítica ao legalismo e à não
efetividade da lei, o paradigma procedimentalista pretendeu justificar a ordem jurídica democrática por
meio de procedimentos práticos dos quais participariam os próprios sujeitos sociais que a ela estariam
sujeitos. O resultado seria, portanto, uma maior dinamicidade, efetividade e adequação da lei aos anseios
sociais, afastando-se o paradigma até então vigente, de origens juspositivistas, pelo qual se conferia
imensa confiança ao poder da lei de impor políticas por si própria. Isso porque o avanço dos tempos
demonstrou o quanto esse último modelo daria margem para a deterioração da ordem jurídica, no sentido
de dar à legislação uma força meramente simbólica, resultando assim na sua inefetividade.

Entretanto, percebe-se que as experiências práticas que se propuseram a implementar essa nova
estruturação da ordem jurídica - como é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos - já permitem
alertar quanto a um possível retorno ao mesmo estado de inefetividade anterior. Afinal, sujeitos os
procedimentos democráticos aos entraves que tanto os assolam (entre eles os acima citados) e dificultam
sua implementação, o resultado não seria outro que não o mesmo descompasso entre a ordem normativa e
a realidade social. A única diferença, no caso, seria que o simbolismo deixaria a legislação e passaria para
esses procedimentos, podendo-se falar aí em uma participação simbólica, que apenas no plano teórico
estaria a legitimar os atos oriundos dos procedimentos estatais.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2051



Mas, nesse caso, haveria o agravante de que o Estado estaria lavando suas mãos para tal problema, haja
vista que ao descentralizar as suas atividades (como ocorre no modelo político participativo) ele afasta boa
parte de suas responsabilidades. E como o cidadão participante não possui responsabilidade sobre os seus
atos políticos no mesmo grau que a possui o servidor público, estaria tecido o verdadeiro cenário da "terra
de ninguém", que obviamente só abre caminho para aqueles que desejem tirar proveito da fragilidade da
coisa pública.

Considerações finais

As diversas transformações sociais ocorridas nas últimas décadas foram de profunda influência para o
direito, não poupando nem mesmo o seu pilar mais profundo, o regime democrático. O aumento da
complexidade das relações sociais terminou gerando o afastamento político de uma grande parcela do
povo, que se sentia excluído das atividades estatais e desprovidos de suas garantias. De fato, em meio a
um contexto de crise quanto à efetividade de lei, passou-se a buscar novas teorias para sustentar a ordem
jurídica dos países democráticos.

Revelou-se, contudo, que a razão da crise que se enfrenta está antes na metodologia jurídica do que no
modelo democrático em si. Isso porque a implementação desse regime teve suporte em um método já
defasado para a análise e aplicação do fenômeno jurídico, com raízes juspositivistas. E, de fato, essa não é
a melhor concepção para se fundamentar a democracia, que mais se coaduna com administrações
pluralistas, participativas e includentes da sociedade.

Com efeito, a tradicional concepção que tanto tendeu a resumir a operação do direito e a sua efetividade à
simples subsunção da norma positivada aos casos concretos termina ocultando a parte mais importante da
ordem jurídica democrática. Na verdade, o fenômeno jurídico tem início muito antes, devendo merecer a
atenção de seus estudiosos ainda desde o seu surgimento como fato social ou natural no mundo da vida.

Dessa reformulação metodológica, erigem mais claramente alguns grandes desafios a serem enfrentados
pelo direito atualmente. No âmbito estrutural do ordenamento jurídico, cumpre seja promovida a abertura
de novos foros para o debate da coisa pública, que venham a permitir a participação política direta dos
cidadãos na formulação de políticas de seu interesse. E, acessoriamente, deve ser garantido que o Estado
coopere com esses debates e deles retire bases para então formalizar tais políticas, ao invés de
simplesmente elaborá-las isoladamente impô-las aos cidadãos, no modelo vertical tradicional.

Nesse âmbito, deve-se buscar conhecer melhor as funções do Estado, para otimizá-las. Reconhece-se,
pois, que a função administrativa pode exercer papel relevante, por ser bastante direcionada para a prática
de atos e definição de políticas que influenciam diretamente no cotidiano dos administrados. E em razão
disso, pode ela muito bem buscar inserir os membros da sociedade em seus procedimentos, visando captar
melhor os seus anseios e com isso dar maior efetividade aos seus atos.

Outra conclusão é a de que o direito não prescinde, hoje, do auxílio das demais áreas do conhecimento
para a consecução dos seus objetivos. Considerando que os fatos sociais têm se intensificado e se tornado
cada vez mais complexos, incorporá-los ao mundo normativo sem antes proceder a uma formulação de
políticas fundadas nas ciências que melhor lhes descrevem pode implicar em uma legislação altamente
ineficaz. A abordagem interdisciplinar e o trabalho conjugado entre a ciência jurídica e as demais é
essencial para a institucionalização de políticas responsáveis para com as necessidades coletivas,
contribuindo assim para que evite tanto a sobrecarga do Poder Judiciário como o suposto solucionador de
todos os conflitos, quanto também o fetichismo em relação ao Poder Legislativo, cujas normas não têm
força suficiente para se efetivar caso não haja movimento recíproco no seio da sociedade.

Por fim, analisou-se a Política Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu verdadeira democracia
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participativa no âmbito da gestão das águas no Brasil. De fato, tal política revelou imensos ganhos quanto
ao fortalecimento institucional dos órgãos gestores, assim como promoveu bem o exercício da cidadania.
Entretanto, evidenciou também muitas falhas existentes no sistema jurídico brasileiro, no que tange à
tentativa de se implementar uma democracia dialógica e participativa.

Desse modo, criticam-se, em especial, a ausência de cooperação entre os entes políticos do Estado, o que é
essencial em uma federação, e a falibilidade a que está sujeito o modelo procedimental e participativo caso
sua implementação não seja completa. De fato, questões como tais podem acabar invertendo o papel da
democracia dialógica e discursiva, pois na medida em que um suposto e desembasado consenso popular
fundamenta as decisões políticas, os procedimentos democráticos passam a legitimar formalmente algumas
decisões que muitas vezes podem ser inefetivas ou mesmo ir contra a ordem jurídica. Os procedimentos
adquiririam, assim, o status de procedimentos simbólicos, dada a ausência de legitimação substancial de
suas decisões.

Portanto, a complexidade e a diversidade dos fatos com os quais o Direito hoje tem de lutar demandam
uma grande reformulação da metodologia de seu estudo, para que se fuja das ainda presentes raízes da
lógica positivista do século XX e se preocupe em fazer do ordenamento jurídico um ordenamento mais
efetivo.
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[1] PEREIRA (2008, p. 119) cita alguns fatores que teriam conduzido à chamada "crise" do sistema
democrático; os primeiros, externos ao seu regime, seriam a globalização, a complexidade e o risco; os
segundos, internos a ele, seriam a crise do sistema representativo e o refluxo (a descrença na democracia
por parte dos cidadãos).

[2] O termo "pós-moderno" é utilizado por boa parte da doutrina para, primeiramente, diferenciar a
sociedade atual daquela que se compreenderia como moderna, que seria a sociedade ocidental (européia e
norte-americana, em regra) existente entre o século XIX e até meados do século XX. Já as características
da pós-modernidade diferem de acordo com o autor. Uma das obras mais relevantes é a de LIPOVETSKY
(1983, p. 10), que elenca a ausência de heroísmo, de grandes conquistas, de revoluções, de razão, de
universalismo e a predominância da cultura em massa, da padronização, da apatia, da indiferença, dentre
outros elementos, como próprios da sociedade pós-moderna. No presente trabalho, optou-se por usar o
termo "moderno" em sua acepção mais simplória, isto é, como sinônimo de atual ou vanguardista.

[3] O positivismo jurídico, como corrente jusfilosófica pautada em idéias de cientificidade avessas à
metafísica e à teologia e centrada na exatidão e certeza dos fatos científicos, terminou direcionando os
ordenamentos jurídicos desde o início até mais da metade do século XX ao rigor sistêmico e ao
fechamento estrutural, implicando em uma metodologia de estudo do direito à qual somente interessavam
as normas como forma, indiferentemente do seu conteúdo material.

[4] BOBBIO (2005, P. 157) diferencia o que denomina democracia formal, que corresponderia à mera
forma de governo declarada em lei, e a substancial, que seria o conteúdo dessa forma, implicando em
práticas efetivamente democráticas.

[5] PEREIRA (2008, p. 82) discerne dois modelos de justificação do modelo constitucional democrático; o
primeiro, pré-ordenante, teria como fundamentação um "núcleo ético-moral" que espelhasse os valores
fundamentais visados pela sociedade, e seria próprio do período pós-guerras; já o segundo, pós-ordenante,
teria origem na teoria do discurso de Jürgen Habermas, e fundamentaria o regime constitucional
democrático através de procedimentos dialógicos, aberto à multiplicidade de valores sociais.

[6] É de se ressaltar que vontade popular e interesse público são conceitos que não se confundem.
Enquanto aquela teria um significado mais literal (correspondendo aos diversos interesses manifestados
pelos membros da sociedade), este seria um conceito mais complexo. Nas palavras de MOREIRA NETO
(2001, p. 12), ele "não deve ser entendido como um somatório de interesses individuais dos membros de
uma sociedade". Para ele, o interesse público corresponderia a "interesses coletivos gerais que a sociedade
comete ao Estado para que ele os satisfaça, através de ação política juridicamente embasada ou através de
ação jurídica politicamente fundada". Assim, o interesse público pode espelhar a vontade popular em parte,
em um determinado setor. Mas no contexto democrático, é praticamente impossível se conceber que ele
venha a abranger a um só tempo a vontade popular de todos os grupos sociais.

[7] Nesse ponto, cumpre ressaltar que fortes evidências disso são a inflação legislativa e a sobrecarga do
Judiciário, sendo ambas as situações notórias no contexto social brasileiro.

[8] Por exemplo, cite-se o "Portal da Transparência", sítio na internet mantido pelo Governo Federal
brasileiro, pelo qual qualquer cidadão pode verificar a destinação de recursos públicos.
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[9] Conforme SOUZA (2005, p. 106), o método analítico substancial consiste de três etapas: na primeira,
faz-se a observação do fato econômico à ótica da Ciência Econômica; na segunda, vale-se da Ciência
Política para caracterizar a política econômica, por meio do ajustamento de tal fato à ideologia que se tem;
e na terceira, elaboram-se hipóteses e conclusões jurídicas relativas ao fato político-econômico, dando-lhe
contornos de fato jurídico, isto é, norma.

[10] Trata-se da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

[11] Artigo 39, § 1º, da Lei nº 9.433/1997.

[12] Artigo 38, III, da Lei nº 9.433/1997.

[13] Artigos 41 a 44 da Lei nº 9.433/1997.

[14] Artigos 19 a 22 da Lei nº 9.433/1997.

[15] Artigos 11 a 18 da Lei nº 9.433/1997.

[16] Há Estados brasileiros em que sequer se implementaram Comitês de Bacia Hidrográfica, assim como
há outros em que somente uma ou poucas de suas bacias possuem o respectivo comitê institucionalizado,
conforme os dados atuais da Agência Nacional de Águas (ANA).

[17] Conforme ressalta MAGALHÃES JÚNIOR (2004, p. 155), pesquisa já demonstrou que apesar e 76%
dos brasileiros acharem importante a participação em movimentos político-sociais, 74% dos mesmos não
realizam qualquer atividade nesse sentido.
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A EFETIVAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO
FUNDAMENTAL:TRADIÇÃO X MODERNIDADE.

THE EFFECTIVE FROM RELIGIONS FREEDOM AS FUNDAMENTAL RIGHTS: TRADITION X
MODERNITY

Márcia Rodrigues Bertoldi
Priscila Formigheri Feldens

RESUMO
A religião é um fenômeno de intensa importância à vida da maioria dos seres humanos,
considerando que além de marcar a evolução da humanidade, colabora veemente para sua
construção. Todavia, apesar dos milhares de séculos em que ela é cultivada em sociedade, nem
sempre ela ocorreu, e ocorre, de modo livre. A influência da tradição na construção dos
elementos religiosos pode ser vista como uma razão para isso e para a estagnação de
pensamentos prejudiciais, ocasionadores de preconceitos e discriminação entre as pessoas.
Ademais, a liberdade religiosa torna-se mais complexa ainda quando é postulada no atual
mundo moderno, nem sempre aberto ao respeito das diferenças, da liberdade e alteridade.
PALAVRAS-CHAVES: liberdade religiosa; modernidade; tradição. 

ABSTRACT
Religion is a phenomenon of intense importance to the lives of most humans, considering that
besides influencing the evolution of mankind, it contributes strongly to its construction. However,
despite thousands of centuries in which it is grown in society, not always it occurred, and occurs
freely. The influence of tradition in the construction of religious elements can be seen as a
reason for that and for the stagnation of unwholesome thoughts, arising from prejudice and
discrimination among people. Moreover, religious freedom becomes even more complex when it
is postulated in the present modern world, not always open to the respect for differences,
freedom and otherness.
KEYWORDS: religious freedom, modernity, tradition.

 

1. Introdução

Sabe-se que abordar o assunto religião na atualidade, não é uma tarefa fácil devido ao fato de ser um tema complexo, de

alta diversidade e peculiaridades. Logo, a própria tentativa de conceituar a palavra religião é intensamente arriscada.[1] 

Na concepção filosófica de Chauí, por exemplo, a religião é um vínculo entre o mundo profano e o mundo sagrado, isto é,

a Natureza (água, fogo, ar animais, plantas, astros, pedras, metais, terra, humanos) e as divindades que habitam a Natureza ou um

lugar separado da Natureza.[2] Sociologicamente, Oliveira entende a religião como um fato social universal, sendo encontrada em

toda parte desde os tempos mais remotos.[3],

            Relembrando o entendimento de Marx, a religião é uma superestrutura que  reflete as condições econômicas e sociais. Ou

seja, se não houvesse a estrutura capitalista, a igreja também deixaria de existir. Por sua vez, Freud entende a religião como um

reflexo da tendência psíquica. Trata-se de uma sublimação do libido, sem maior objetivo real.[4]
Enfim, surgem várias conceituações sobre religião na medida em que se pesquisa seu significado, sendo que isso pode

ocasionar uma determinada angústia, pois não é possível encontrar-se uma definição ímpar ou máxima para tanto.

A religião é fenômeno íntimo de cada ser humano e consequentemente relativo. Integra a identidade das pessoas e por isso

pode ser subjetivamente considerada “a atitude de abandono, de entrega e de compromisso do homem orientando-se para a

divindade; ou também, em certos casos, medo e, até Terror ante o transcendente”.[5]
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Contudo, cabe lembrar que existe distinção entre a religião por um enfoque íntimo dos seres humanos e em relação  a

religião como um fenômeno social, que interfere na organização e nos ideários de uma comunidade. De modo objetivo, a religião é

considerada
[...] a instituição que propõe uma crença formulada (doutrina, dogma), uma regulamentação de
praticas religiosas (liturgia, ritos) se dissolva em sentimentalismo individualista e incoerente, reforça o
laço com a comunidade e fundamenta-se, em última análise, no fato de o homem ser uma “existência
situada” num determinado conceito histórico.
Como o aspecto social e individual, também o aspecto objetivo e subjetivo são “dialíticos”, isso é,
evocam-se mutuamente, como num diálogo, sem que um possa ser reduzido ao outro. Não se reduzem
a mesma realidade.[6]

 

Esse diálogo dual sempre existiu ao longo dos tempos, pois ela não marca somente o tempo como também o espaço. A

religião acompanha os homens desde os primórdios, e consagrava, além de aspectos culturais, as normas de conduta e controle

SOCIAL. Logo, a função social da religião é inegável, ao mesmo tempo em que traz paz à vida íntima do cidadão também regula,

de alguma forma, sua relações interpessoais através dos valores trazidos.

Para que essa função social seja realizada, no entanto, é indispensável que os seres humanos possuam liberdade para o

exercício da religião. Na concepção de Aristóteles a liberdade é a ausência de constrangimentos externos e internos, como uma

capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade

plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, sem ser constrangido por nada ou por ninguém.[7]
Importante aduzir que à realização da religião é indispensável à liberdade de expressão e pensamento. O que se quer dizer é

que a religião não se basta pela crença pessoal de cada fiel, como também necessita da conquista cada vez maior de adeptos para

formar um grupo mais forte. Destarte, o proselitismo se apresenta amplamente necessário, ou seja,a divulgação de uma religião e o

ato de convencer as pessoas a segui-la.

Enfim, todo esse contexto e evolução das idéias a respeito das liberdades dos cidadãos acabaram por estimular o desejo e a

exigência dos mesmos  à liberdade na esfera religiosa  também.

 

2. Liberdade religiosa

 A liberdade religiosa pode ser entendida como a possibilidade dos seres humanos escolherem livremente suas religiões.

Contudo, apesar da vida espiritual ocorrer no foro íntimo de cada pessoa, ela não se desenvolve em compartimentos estanques.

Sobre a espiritualidade e o pensamento individual, interferem fatores sociais, econômicos, históricos e culturais[8] que podem

facilitar ou dificultar a liberdade religiosa. Ademais, não se pode desconsiderar que agregada a ela estão a liberdade de crença e a

liberdade de culto.

Conforme o dicionário de língua portuguesa a palavra crença denomina-se fé religiosa, convicção intima, o ato de crer, que

significa acreditar  ou ter por certo e verdadeiro algo.[9] A liberdade de crença é a liberdade de escolha da religião, a liberdade de

aderir a qualquer seita, a liberdade e direito de mudar de religião, tudo isso com o limite de  até onde possa prejudicar a liberdade

dos outros.[10]
Mais detalhadamente, Ribeiro explica que

[...]  a liberdade de crença, tem como marca nítida o seu caráter interior. Vai da liberdade primeira do
homem de poder orientar a  sua fé, sua perspectiva em relação ao mundo e à vida, a sua possibilidade
de eleição dos valores que reputa essenciais, sendo, pois, inalienáveis por natureza, mesmo quando
proibida legalmente, visto que a repressão ao direito e à tirania não podem chegar ao ponto de cercear
a fé que reside no interior do indivíduo, alcançando, no máximo, a sua manifestação exterior.[11]

                     Por outro lado, cabe salientar que o entendimento sobre culto não se resume a ritos, mas deve ser visto como uma

atitude subjetiva e espiritual de todos os seres humanos.[12] Logo, a liberdade de culto é a possibilidade da exteriorização e a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2058



demonstração plena dessa capacidade interior religiosa.[13] De acordo com Pontes de Miranda, nela se compreende a liberdade

“de orar  e de praticar atos próprios das manifestações exteriores em casa ou em público, bem como a de recebimento de

contribuições para isso”.[14]
             Nesse sentido, importante referir que a Constituição Federal de 1988 não garante somente a liberdade de crença, mas todo o

feixe de direitos de que se constitui a questão.[15] No artigo 5º, inciso VI, da atual Carta Magna, declara-se ser “inviolável a

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, proteção

aos locais de culto e suas liturgias”.  Tal artículo mostra-se de alta relevância e foi um dos modos de consagração dentro da

Constituição Brasileira do respeito aos valores individuais de cada cidadão. Ademais, percebe-se que isso é resultado do surgimento

de novos paradigmas na sociedade mundial no que toca à pluralidade, ao respeito às diferenças e ao reconhecimento do denominado

“Outro”.

Como Ricardo Timm explica, o “Outro” é  compreendido como aquele que nunca antes esteve presente ao nosso encontro,

aquele que rompe  nosso solipsismo pessoal, abrangendo seu poder intelectual  ao “chegar do fora” do que se já conhecia.  Além de

um problema filosófico, o “Outro” representa um evento traumático, havendo uma verdadeira e irredutível diferença entre nós.[16]
          Contudo, apesar da Constituição Federal abrigar a liberdade religiosa (como também a liberdade de crença e de culto) de

maneira bem nítida e inequívoca, de todos viverem em um Estado Democrático de Direito e da proliferação de ideários como o da

alteridade, não se deve olvidar que o quadro histórico denota ainda que, na realidade hodierna, tal liberdade não é efetivada

totalmente devido a alguns empecilhos, como por exemplo os elementos imutáveis e intransponíveis que a tradição incorporou à

religião, o que cabe abordar nesse texto.

 

 

3. A Religião e a Tradição

A tradição é um elemento que sempre influenciou a religião, assim como a formação da personalidade das pessoas e suas

relações, ao passo que por muito tempo ela predominou intensamente nas chamadas sociedades tradicionais, e permanece vigorando

ainda, de alguma forma, atualmente,  até mesmo onde estas sociedades não prevaleceram.

 Para Oliveira, “tradição quer dizer entrega, transmissão. Algo nos é transmitido, é dito a nós no mito, nos costumes, nos

textos, portanto, sobretudo na forma da tradição escrita cujos sinais são destinados a qualquer um que tenha capacidade de

compreender.”[17]  Ela dá força e caracteriza as comunidades locais principalmente devido a seus ritos.

            Especificamente na religião, os ritos são gestos, objetos e palavras específicas utilizadas repetidamente por um grupo de

pessoas definidas,  para  pedir e agradecer as dádivas a um ser sobrenatural, na tentativa de  manter vínculos com ele.

Ademais, como agentes causais da tradição estão os guardiões, com determinado status perante as demais pessoas e

poderes aos quais elas não têm acesso. Em consonância, também são instituídos pela religião um grupo de indivíduos, separados do

restante da comunidade, os quais têm o dever de interpretar o divino e transmitir a história sagrada, realizar os ritos e determinar o

espaço-tempo sagrados. São eles: magos, astrólogos, videntes, profetas, xamãs, sacerdotes e pajés que possuem saberes e poderes

especiais. Com o passar dos anos, distorcendo suas funções originárias, formaram um grupo separado, uma classe social, com

exigências e poderes próprios, privando a comunidade da presença direta do sagrado[18]
Por outro lado e independentemente desses fatores, na concepção de Gadamer, a tradição pode ser entendida como a esfera

sempre e já pré-existente de sentido que  chega às pessoas pela mediação da linguagem.[19]
Logo, através desse pensamento, Manfredo Oliveira sustenta que  a constituição do sentido não é resultado de uma

subjetividade única e separada da história, mas sim explicável a partir do pertencimento à tradição Os costumes e tradições  também

determinam as experiência de mundo. No horizonte da tradição se pode compreender qualquer coisa e se manifesta que as pessoas
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não são simplesmente donas do sentido.[20] 

Diante disso, pode-se entender porque a tradição também colabora para a compreensão dos elementos da religião quando

repassados de geração em geração pelos guardiões. Ocorre, no entanto, que vários desses ensinamentos são incorporados

automaticamente à vida das pessoas sem muitos questionamentos, excluindo-se a possibilidade de livres e novas formas de

exercício da religião.

            Por esse aspecto, Giddens salienta que a tradição age como uma orientação para o passado, o qual é constituído para ter uma

pesada influência sobre o presente.  Ademais, tais práticas orientam uma organização para um futuro modelado sem que se tenha

necessidade esculpi-lo como território separado, pois os ritos fazem o futuro voltar ao passado, enquanto também aproxima o 

passado  para reconstruir o futuro.[21]
 Por isso, constata-se importância do ritual, o qual é um elemento que concede integridade à tradição, por ser um meio

prático de manifestação da memória coletiva e de preservação dela.[22] Contudo,
[...] como todos os outros aspectos da tradição, o ritual tem de ser interpretado; mas essa interpretação
não está normalmente nas mãos do indivíduo laico. Aqui temos de estabelecer uma conexão entre
guardiães da tradição e as verdades que essas tradições contêm ou revelam. A tradição envolve uma
“verdade formular”, a que apenas algumas pessoas têm pleno acesso. A verdade formular não depende
das propriedades referenciais da linguagem, mas do seu oposto; a linguagem ritual é performativa, e às
vezes pode conter palavras ou práticas que os falantes ou ouvintes mal conseguem compreender. O
idioma ritual é um mecanismo da verdade em razão de - e não apesar de - sua natureza formular. A
fala ritual é aquela da qual não faz sentido discordar nem contradizer - e por isso contém um meio
poderoso de redução da possibilidade de dissenção.[23]

Diante disso, muitos fiéis, ao acreditam fielmente nas verdades formulares da religião, passam a enxergá-las como

absolutas e eliminam automaticamente a noção de que outros entendimentos religiosos possam existir. Isso ocorre porque tais

verdades proporcionam tranqüilidade e reconforto aos seres humanos e, assim, a eliminação delas  cria o risco de, muitas vezes, os

fazerem “perder o chão” e a base do que sempre acreditaram, ocasionando uma sensação de instabilidade sobre seus mundos e a

realidade. Ainda, a possibilidade de que o Deus que eles acreditam não ser o exemplo mais adequado a ser seguido gera

desconfortos.

A partir disso, entende-se o surgimento da intolerância, o preconceito e o desrespeito à liberdade no âmbito religioso. Às

pessoas torna-se mais fácil ignorar e vetar a possibilidade de outros deuses e preceitos relacionados a ele, a constatarem um

relativismo nessa esfera, o qual  as deixe inseguras sobre os modos ideais de comportamento e sobre a “força maior” que responde

a seus anseios.

Assim, a religião pode gerar discriminação por parte de um fiel em relação  àquele que não segue sua religião. Quando

essa  integra a identidade pessoal de um fiel específico acaba por embutir em sua concepção a compreensão de que as pessoas que

não seguem a sua crença não estão aptas para seu convívio ou até mesmo para uma vida social.   

A manutenção da identidade pessoal através da religião, interligada à identidade social, é um requisito indispensável de

segurança ontológica de crentes. Logo, as ameaças à integridade das tradições são, muito frequentemente, se não universalmente,

experimentadas como ameaças à integridade do “eu” desses religiosos.[24]
Nesse passo, não só o medo à instabilidade identitária, mas também o risco de exclusão aos não seguidores das tradições na

religião impedem a efetivação da liberdade nessa esfera, na medida em que neutralizam o surgimento de outras possibilidades de

crença e culto. Isso é possível perceber quando, ao longo dos tempos,
as “religiões da salvação” conectavam o privilegiado a limites culturais absolutamente impermeáveis
entre os iniciados e os não-iniciados. Ou se é crente ou se é pagão. Outras “grandes tradições”, mais
especialmente as “religiões exemplares” do Oriente, como o budismo ou o hinduísmo, tinham mais
zonas indistintas de inclusão e exclusão. Mas a relação entre tradição e a identidade sempre tornou as
categorias amigo e estranho (não necessariamente inimigo) extremas e distintas. Robert Michels, por
exemplo, disse que o estranho é o representante do desconhecido. Embora possa parecer que a
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categoria de estranho dependa da segmentação territorial dos sistemas sociais pré-modernos, na
verdade ela resulta mais do caráter privilegiado e separatista de identidades tradicionalmente
conferidas. O desconhecido é aquele espaço culturalmente definido que demarca o exterior do mundo
“familiar”, estruturado pelas tradições com que a coletividade se identifica.[25]

 Tal receio ao estranho e apego à tradição, também pode ser verificado através de algumas acepções do direito fundamental

protetor da religião ao longo dos séculos.  Quando surgiu finalmente a idéia de liberdade religiosa, nos séculos seguintes à

Reforma, havia a acepção de liberdade de crença, o que representava uma verdade, ou seja, uma espécie de manutenção de

discriminações sob forma camuflada. Os Estados pressupunham a garantia fundamental dos direitos do indivíduo, entre eles a

liberdade de crença, mas impediam sua manifestação exterior. A Constituição Imperial de 1824 é um exemplo disso. O Estado,

 ligado oficialmente à Igreja Católica Apostólica Romana, permitia a liberdade de crença, embora não admitisse a liberdade de

culto. Com tanto, pretendia-se disfarçar a perseguição de algumas religiões nesse período.[26]
Todavia, Ribeiro ensina que após o período monárquico aos poucos foi se dissipando a interpretação restritiva e opressora

sobre a liberdade religiosa,[27] e ressalta-se que foi somente agora, no denominado período pós-tradicional, que a Constituição

Federal de 1988 veio consagrar de modo mais completo essa modificação de paradigmas no ordenamento jurídico, com a atual

previsão do direito a liberdade religiosa.

Dessa forma, verifica-se que a tradição interfere incisivamente no exercício religioso e colabora também para a

manutenção de ideários religiosos sem a ampla possibilidade de questioná-los, ocasionando certa exclusão de quem se atreva a

tanto. Cabe, todavia, analisar se as alterações sociais resultantes das novas sociedades pós-tradicionais colaboraram para a melhora

dessa situação.

 

4. A religião em sociedades pós-tradicionais

Foi a partir do advento da modernidade que as sociedades tradicionais passaram a enfraquecer. De modo geral, a

modernidade pode ser compreendida como um estilo, costume de vida ou organização social, baseado na manufatura de bens

materiais, que emergiu na Europa, se tornando, posteriormente, mais ou menos influente no mundo.[28]
Como consolidação dessa época e da ordem pós-tradicional, aproximadamente em meados do século XIX, os estudos

científicos de estudiosos ocidentais tiveram seu apogeu. Dentro desse contexto, a racionalidade humana foi supervalorizada através

da influência dos ideais iluministas, que passa a servir como um órgão de orientação universal e auto-reflexão das pessoas e

intermediário da responsabilidade humana”.[29]
Nesse diapasão, objetivou-se cientificamente a subjetividade e se afastou cada vez mais da realidade vivida e dos assuntos

humanos,[30] interferindo-se decisivamente na concepção de mundo.  Por isso, a modernidade originada no final do século XIX e

início do século XX no Ocidente, foi vista como um período de contraposição à ordem tradicional, que implicou numa progressiva

racionalização e diferenciação econômica e administrativa do mundo social (Weber, Tonnies, Simmel), resultando na formação do

Estado capitalista-industrial.[31]
Em consonância, Thompson ensina que o nascimento do Estado burocrático junto ao capitalismo acabou por racionalizar a

ação e adaptou os comportamentos humanos a critérios referentes à eficiência e à técnica, ou seja, fez com que os elementos da

ação tradicional, como emoção e espontaneidade, fossem limitados pelas exigências dos cálculos racionais. [32]  Isso ocorre

porque o desenvolvimento do capitalismo industrial e econômico foi acompanhado  pela secularização das crenças e  progressiva

racionalização da vida social.  Logo, o declínio da religião e da magia propiciaram “ideologias” que servem para mobilizar a ação

política, sem referência a valores ou seres de outro mundo. [33]

Denota-se, assim, que o processo de secularização possibilitou novas liberdades às pessoas, ao fazer desaparecer algumas

normas de conduta, e ao propiciar novas forças que subjuguem o espírito humano.[34] Além disso,   os indivíduos passaram a se
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apoiar cada vez menos em suas crenças para realizar suas atividades.[35]
Destarte,

a idéia da auto-suficiência humana minou o domínio da religião institucionalizada não prometendo
um caminho alternativo para vida eterna, mas chamando a atenção humana para longe desse ponto;
concentrando-se, em vez disso, em tarefas que os seres humanos podem executar e cujas
conseqüências eles podem experimentar enquanto ainda são “seres que experimentam”- e isso
significa aqui, nesta vida.[36]

Além disso, Heidegger sustenta que ocorreu o desenvolvimento de um fenômeno na sociedade pós-tradicional, a

“desdinvinação”, ou seja, o duplo processo em que a imagem do mundo cristianiza-se à medida que o fundamento do mundo é

estipulado como infinito, incondicional, absoluto e que por outro lado, a cristandade reinterpreta seus cristianismos numa

concepção de mundo, entrando em conformidade com a realidade. Logo, a desdivinização é a indecidibilidade sobre o Deus e os

deuses,[37] com surgimento de novos questionamentos sobre eles e a busca da liberdade para isso.

             Relacionado a essas novas formas de pensamento, passa a se desenvolver,  a partir de 1980,[38] o processo de globalização,

um “processo social, econômico,  cultural e demográfico que se instala no coração das nações e transcende ao tempo, de tal forma

que uma atenção limitada aos processos locais, às identidade locais, às unidades de análise locais tornam incompleta a

compreensão local .”[39] Nesse passo, com a ligação planetária entre diferentes culturas, existe uma mescla de concepções

culturais e não é mais possível definir o que é normal ou não. Outrossim, não é mais fácil identificar o “outro” ou o diferente na

sociedade.

Tudo isso, gera uma instabilidade na identidade das pessoas e cria uma sensação de desordenação no mundo, onde não é mais

possível apontar o certo e o errado. Dessa forma, o intuito de imposição de preceitos religiosos únicos a diferentes pessoas, com

base na tradição, perde gradativamente suas forças à medida que cresce a diversidade de crenças acompanhando a variação da

identidade daquelas.

 Outrossim, o aumento de contato com “os estranhos” também reforça a consciência e a exigência, por parte dos cidadãos,

do respeito as suas intimidades e liberdades, o que resulta na previsão de direitos, como por exemplo, o direito a liberdade

religiosa.

 Relevante observar também que, positivamente, a globalização proporcionou uma tendência
generalizada em todo o mundo à democratização, à proteção dos direitos humanos, a um renovado
interesse pelo Estado de direito, como também o aparecimento de atores supranacionais e transnacionais
promovendo a democracia e a proteção aos direitos humanos.[40]  

            Contudo, também se deve referir que, apesar dos fatores favoráveis que a ordem pós-tradicional ocasionou, são muitas as

conseqüências negativas dela advindas. Conforme Lévi-Strauss, isso é percebido nas duas alternativas que foram adotadas pelos

seres humanos no que toca aos “estranhos” que agora eles têm que conviver. Primeiramente, uma alternativa antropofágica:

transformar os estranhos num tecido indistinguível do que já havia, ou seja, tornar todos semelhantes através de um processo de

assimilação, abafando as diferenças culturais ou lingüísticas, proibindo todas as tradições e lealdades (exceto aquelas à ordem

nova), promovendo e reforçando uma medida para a conformidade. Se isso não se verifica, a alternativa possível é antropoêmica:

“vomitar” os estranhos, bani-los dos limites do mundo ordeiro, impedindo sua comunicação com o lado de dentro, procedendo

assim sua exclusão, inclusive com a destruição física dos mesmos, se necessário.[41]
Nessa esteira, o fenômeno da globalização também foi um dos instrumentos utilizados para reforçar o controle de algumas

culturas sobre as outras, tanto em aspectos ideológicos e religiosos, como também em outros fatores, como na economia

diretamente, restringindo as liberdades humanas. De acordo com Arnaud, ao mesmo tempo em que tal fenômeno se instalou no

coração das nações, ele as transcendeu, de modo que uma atenção limitada às identidades locais, prezada pela tradição, torna-se
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incompleta. [42]

Relevante destacar que, de acordo com Souza Santos, é definida como hegemônica a globalização que tem fulcro

neoliberal de cima para baixo, e é o resultado mais recente do capitalismo e imperialismo globais. Ela se subdivide em dois

processos: o localismo globalizado, onde o que se globaliza é o vencedor de uma luta pela apropriação ou valorização de recursos,

pelo reconhecimento hegemônico de uma dada diferença cultural, racial, sexual, étnica, religiosa ou regional, ou pela imposição de

uma determinada (des) ordem internacional; e o globalismo localizado, que consiste no impacto específico nas condições locais das

práticas e imperativos transnacionais que emergem dos localismos globalizados. [43]

Alguns estudiosos argumentam ter sido inevitável e inexorável o processo de globalização para a expansão global. No

entanto, interessante é o exposto por Carvalho, para quem tais argumentos são mantrams  dos agentes globalizadores, que desejam

fazer todos acreditarem nessa única possibilidade de desenvolvimento. Ainda, o autor afirma que apesar de as forças econômicas e

simbólicas do capitalismo atuarem com uma agenda rigidamente controlada, e haver certo grau de interdependência e fluxo

multilateral de projetos e recursos, não há nada de espontâneo e involuntário no processo de globalização na medida em que grupos

de instituições financeiras, industriais, militares e políticas capitalistas  de países ricos e poderosos articulam conscientemente para

beneficiarem-se  sobre aqueles que são dominados por eles, com um incrível desequilíbrio geral de poder e controle[44]. 

Nessa linha, Giddens sustenta que o processo globalizador, além de fragmentar e coordenar, introduz novas formas de

interdependência mundial, nas quais não há “outros”[45], ou seja, a forma diversa de pensamento também não é  totalmente

aceita. Além disso, deve-se atentar para outro malefício resultante da globalização hegemônica: a cultura de consumo, a qual

proliferada por todo o mundo é vista por muitos pensadores, como “alimentadores da capacidade de manipulação ideológica e

controle “sedutor” da população, prevenindo qualquer alternativa “melhor” de organização das relações sociais”.[46]

 Ocorre que essa espécie de cultura é utilizada como um instrumento de uniformização dos seres humanos, no qual se

objetiva que determinados padrões de pensar e agir sejam adotados por todos os tipos sociais. Em suma, conforme ensina

Albuquerque é como se existisse uma mágica do poder que tende a atrofiar a vigilância crítica dos indivíduos, desviando as

atenções do que realmente deve ser discutido - eu tenho direito a ser e cumprir seu destino de humanidade autônoma-, sacralizando

processos de exclusão social que achamos cada vez mais normais.[47]

Por isso, “Nietzsche acredita ver na era moderna tendência ao desfiguramento e apequenamento do ser humano como

perfeito animal de rebanho”.[48] Por outro lado, Popper afirma que “o desenvolvimento, a modernização ou a globalização

encimam as “totalidades concretas”. Mas ao mesmo tempo, tais categorias remetem ao jogo de distintas interfaces com a

subjetividade, pelo modo com que interferem na dita realidade objetiva”.[49]Nesse sentido, quem não se enquadra em tais

modelos importados através do processo globalizador acaba por sofrer determinada opressão por não estar inserido na

“normalidade” que foi estabelecida.

Logo, constata-se que não só quando a tradição predominava, mas também na atual ordem pós-tradicional, há a exclusão

das parcelas da sociedade que se posicionam diferentemente do modo majoritário, como também se limita o exercício de algumas

liberdades, como na religião, através da imposição de uniformização do pensamento. Nessa esteira, entende-se porque, ainda na

atualidade, o direito fundamental à liberdade religiosa não se efetiva amplamente e é constante a angústia de como solucionar seus

fatores prejudiciais.

 

5. Conclusão

Diante do exposto, percebe-se que mesmo onde a tradição prevalece, como também em ordens sociais em que ela não é tão
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considerada, existe a dificuldade de respeito à diferença e, por conseguinte, de realização ampla da liberdade religiosa. Por outro

lado, é inegável que as pessoas estão condicionadas aos valores (tradicionais ou não) que em determinada época predominam na

sociedade e acabam, de algum modo, sendo influenciadas por eles.

Logo, é irrelevante questionar se a tradição deve predominar ou não diante dos malefícios da modernidade. Deve-se, sim,

para um início de mudanças, haver  ponderações por parte das pessoas em seus processos de compreensão do mundo, onde possam

desconstruírem (ou destruírem) a denominada tradição inautêntica de suas realidades,[50] ou seja, aquela que integra o

conhecimento do senso comum e é imposto por uma autoridade  não questionada devido ao imediatismo de solução dos problemas

na vida diária.[51]
Para tanto, sugere-se a suspensão dos pré-juízos, pois ao mesmo tempo em que esses estabelecem o sentido do ser, também

o limitam.[52] Assim, através de uma interpretação crítica, deve-se elaborar esboços prévios de compreensão  para que não  se

deixe conduzir  pelas pré-concepções enganadoras,  a partir de cada situação, desenvolvendo-se princípios de compreensão

adequados às diferentes realidades.[53]
Enfim, mesmo no mundo pós-tradicional, a tradição ainda interferirá sobre os conceitos humanos. Contudo, uma maior

liberdade na religião pode ocorrer quando há a liberdade de compreensão sobre ela, na medida em que se conheça outras

pensamentos e se respeite essas diferentes posições, para que, dessa forma, seja possível conclusões autênticas e se identifique os

preconceitos discriminadores que obstam  constantemente evolução íntima das pessoas,  da sociedade como um todo e da

efetividade do direito à liberdade religiosa.  
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A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA, O TRANSCONSTITUCIONALISMO E OS DILEMAS DA
SOCIEDADE DE RISCO

THE SYMBOLIC LEGISLATION, THE TRANSCONSTITUTIONALISM AND THE DILEMMAS OF RISK
SOCIETY

Camilo Machado De Miranda Porto
Sergio Rubens Birchal Becattini

RESUMO
Nos últimos anos do século XX assistimos a grandes alterações no perfil da sociedade mundial.
Com o avanço da tecnologia e a globalização das relações econômicas evoluímos de uma
sociedade de classes e industrial para uma sociedade de riscos. 

Esses riscos apresentam grandes desafios para o Estado moderno, enquanto este se encontra
ainda preso a um dado território, aquele se propaga em plano mundial. As decisões hoje
tomadas em um continente fazem surgir conseqüências e riscos em outro. 

O Estado moderno busca reação contra os riscos inaceitáveis gerados na sociedade. Entretanto o
direito, seu principal instrumento de atuação, não é uma ferramenta adequada para lidar com
essa nova concepção de sociedade. O resultado disso é o surgimento de legislações simbólicas,
voltadas a atender objetivos políticos e não para regular concretamente a sociedade. 

Uma alternativa para esta situação é a adoção do transconstitucionalismo, ou seja, o diálogo e o
aprendizado recíproco entre os vários subssitsemas jurídicos, sejam locais, nacionais,
supranacionais ou internacionais. Esse aprendizado permitiria a observação de como os diversos
sistemas jurídicos lidam com os novos riscos gerados pela moderna sociedade mundial,
permitindo o controle desses riscos e a eleição daqueles mais aceitáveis. 

PALAVRAS-CHAVES: sociedade de risco; transconstitucionalismo; legislação simbólica.

ABSTRACT
In the last years of the twentieth century witnessed major shifts in society worldwide. With
advancing technology and globalization of economic relations have evolved from a class society
and industrial society to a risk. 
These risks are great challenges for the modern state, while it is still stuck in a given territory,
that spreads on a global scale. The decisions taken today on a continent they come
consequences and risks in another. 
The modern state seeks reaction to the unacceptable risks generated in society. However the
law, his chief instrument of operation, is not an appropriate tool to deal with this new conception
of society. The result is the emergence of symbolic legislation, geared to serve political purposes
and not specifically to regulate society. 
An alternative to this situation is the adoption of transconstitucionalismo, namely, dialogue and
mutual learning between the various legal subssitsemas, whether local, national, supranational or
international. This learning would allow the observation of how different legal systems deal with
new risks generated by modern global society, allowing control of these risks and the election of
those most acceptable. 

KEYWORDS: risk society; transconstitutionalism; symbolic legislation.

1. Introdução
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O atual consenso de crise do Estado moderno implica a revisão e o questionamento dos
princípios básicos sobre os quais este se assenta. Os conceitos de Direito Público - federalismo,
republicanismo, estado de direito, democracia - não se apresentam mais aptos a implantar, com
efetividade, as normas constitucionais previstas.

Isso porque esses conceitos de Direito Público, bem como a própria estrutura do Estado
moderno, foram criados e desenvolvidos em um paradigma bem diferente do atual.

Com efeito, segundo a lição clássica de Teoria Geral do Estado, o Estado moderno seria
o legítimo detentor do poder social, que lhe permitiria a, em nome de toda a coletividade,
estabelecer regras de condutas, aplicar sanções pelo descumprimento, determinar as relações
com outros grupos sociais e entre os próprios membros do grupo. Em outras palavras: o Estado
seria o legítimo detentor do poder político de um povo, exercendo-o em dado território.

O Direito é a principal expressão deste poder estatal. O Estado se serve do direito para
estabilizar as expectativas sociais.

Todavia, tal estrutura estatal, sustentada na organização e na previsibilidade de uma
sociedade industrial, apresenta-se, hoje, insuficiente. As transformações pelas quais passaram a
sociedade nos últimos anos do século XX relativizaram o poder exercido pelo Estado.

Considerando-se que, como nos ensina Niklas Luhmann, a sociedade mundial é formada
por vários sistemas (direito, economia, mídia, política, dentre outros) que operam por linguagem
própria. A economia passou a atuar no plano global. Esse sistema se desprendeu de suas bases
territoriais e se lançou à dominação mundial.

A política e o direito, sem dúvida, ficaram para trás. Esses dois sistemas ainda precisam
de base territorial.

Ao mesmo tempo, assistimos à uma alteração da sociedade que passou de industrial
para uma sociedade de riscos. Esses riscos, a exemplo dos agentes econômicos, também atuam
no plano global. Não respeitam fronteiras e ignoram diferenças. Como devem, portanto, atuar o
sistema político e jurídico frente a esses desafios globais?
2. A mudança de paradigma. Da sociedade industrial a sociedade de risco

A sociedade industrial era caracterizada pela previsibilidade das conseqüências das
atividades humanas.

Velhos conceitos eram apresentados distintamente com seus sentidos condensados.
“Essas distinções eram caracterizadas por valores: tratava-se sempre de um valor positivo e de
um valor negativo[1]” (DE GIORGI, 1998, p. 187). Mais Estado significava menos mercado, mais
riqueza menos pobreza e mais segurança menos risco.

Nessas condições, estabilizou-se um consenso de normalidade das relações. Nas palavras
de Raffele de Giorgi:

 
A regularidade que opera na estrutura seletiva dos acontecimentos fornece
segurança à ação e, ao mesmo tempo, possibilita o tratamento do desvio,
ou seja, torna possível a normalização. A regularidade permite a construção
de conexões entre os acontecimentos, imputar causalidade e elaborar
descrições que tornam manifesta a rede de conexões entre os
acontecimentos. A calculabilidade das imputações na construção de
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conexões confere a estas caráter de razoabilidade. (DE GIORGI, 1998, p.
188)[2]

 
Aquilo que não era passível de cálculo ou previsão não pertencia à normalidade.
Entretanto, o avanço da tecnologia, a globalização das relações econômicas e as novas

formas de produção acarretaram em alterações das formas de organização e de relacionamentos
da sociedade. A normalidade, que antes parecia ser constituída de acontecimentos determinados
e regulares, passou a ser vista como indeterminada.

Em uma era atômica, o poder do perigo suprime todas as zonas de conforto e de
segurança. Os avanços tecnológico e operacional, por outro lado, permitem surgir danos
ambientais que não respeitam fronteiras ou limites. Os sistemas de segurança não são capazes
de calcular ou sequer perceber os riscos a que estamos submetidos.

Dessa forma, cria-se um paradoxo: quanto mais controlamos as indeterminações, mais
produzimos indeterminações. A sociedade contemporânea reforça simultaneamente segurança e
insegurança, determinação e indeterminação, e estabilidade e instabilidade. É a chamada
sociedade de riscos preconizada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck.

Nessa sociedade, a normalidade, antes consubstanciada na relação de previsibilidade
entre fatos e resultados, foi suplantada por um contexto no qual há riscos que não são sequer
“perceptíveis aos afetados, manifestando-se muitas vezes apenas em momentos temporalmente
distantes daquele em que foram gerados, prejudicando severamente a visibilidade das relações
de causalidade e de imputação” (LEITE e AYALA, 2004, p. 15 -16[3]). Trata-se, portanto, de
riscos invisíveis, transtemporais, transnacionais e intergeracionais.

Esses riscos chamaram a atenção da opinião pública quando ficaram claros os danos
incontroláveis que podem ser produzidos pela tecnologia moderna, sobretudo danos ambientais
de conseqüências planetárias inimagináveis. Logo se constatou que, em nossa atual fase de
desenvolvimento, a segurança não é uma alternativa. Qualquer ação que vise à diminuição do
risco nada mais faz do que criar um risco de outro gênero.

Reconheceu-se a impossibilidade de previsão de todas as conseqüências das decisões. O
conceito de risco passou a ter feições que ultrapassaram qualquer pretensão de controlabilidade
e cognoscibilidade. Restou à sociedade bem como às instituições admitir a incapacidade de
prever, controlar e evitar os riscos, como preconizam José Rubens Morato Leite e Patryck de
Araújo Ayala:

 
Nesse novo modelo de organização social, o perfil dos riscos distancia-se
dos riscos profissionais e empresariais do Estado nacional, identificando-se
agora as ameaças globais, supranacionais, sujeitas a uma nova dinâmica
política e social. Os macroperigos dessa nova sociedade caracterizam-se: a)
por não encontrem limitações espaciais ou temporais; b) por não se
submeterem a regras de causalidade e aos sistemas de responsabilidade e,
sobretudo, c) por não ser possível sua compensação, em face do potencial
de irreversibilidade de seus efeitos, que anula as formas de reparação
pecuniária. (LEITE e AYALA, 2004, p.18)[4]
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A falha dos sistemas de segurança foi, portanto, exposta ao público. A confiança nas
verdades científicas e em seus experts foi abalada.

A produção de riqueza passou a ser acompanhada, sistematicamente, da produção de
riscos. O dilema da repartição de riquezas vem sendo paulatinamente substituído pelo problema
da repartição de riscos.

Ademais, nesse cenário, o poder político pouco pode fazer frente a riscos que
atravessam as fronteiras dos Estados nacionais, passando a ser necessária uma maior
organização do cenário internacional em nível global para lidar com as novas situações.

Restaram abalados os três maiores meios de comunicação simbolicamente generalizados,
quais sejam o dinheiro, o poder político e as verdades científicas. Esses pilares permitiam a
comunicação entre os diversos sistemas sociais segundo a lição de Luhmann.

O risco não se baseia na aceitação, e sim, em sua mera suportabilidade. Não pode ser
convertido em direito, mas, por outro lado, é passível de atribuição de valor monetário. Daí a
necessidade de afinar os sistemas sociais para imputar um dano proveniente de um risco
inaceitável a uma decisão. A pergunta que aqui cabe é como fazer isso quando os danos
causados pelas decisões atravessam fronteiras? Como monitorar os riscos considerados
inaceitáveis? Estaria nosso atual sistema jurídico preparado para tais desafios?
3. Legislação simbólica na sociedade de risco.

Delineados os contornos básicos da sociedade de riscos, passamos a analisar as formas
por meio das quais o Estado pode lidar com os riscos inaceitáveis no mundo atual.

A necessidade da intervenção estatal é patente. Basta lembrarmo-nos do terrível
acidente ocorrido em uma plataforma de extração de petróleo no Golfo do México, no primeiro
semestre de 2010. A decisão de uma empresa petrolífera inglesa criou um risco inaceitável, que
se materializou em um acidente ecológico catastrófico. A mancha de óleo atingiu as praias da
América do norte, causando danos ambientais, sociais e financeiros que ainda estão para ser
totalmente apurado.

Esse acidente demonstra bem a incapacidade do Estado de direito moderno, ainda
apegado a seu velho conceito de soberania limitada territorialmente, em lidar com sistemas que
já atuam e se reproduzem em âmbito global.

Todo o risco pode ser imputado a uma decisão. Entretanto, atualmente, não há mais
espaços para cálculos racionais de risco. Entregados à dúvida, somente podemos nos apegar a
uma única certeza: determinados riscos só podem ser evitados na medida em que estejamos
dispostos a correr outros.

O sistema jurídico, por sua vez, também não oferece soluções, uma vez que a proibição
de um risco nada mais faz do que criar um risco diferente. Recorremos a Raffaele De Giorgi:

 
No tratamento político de novas situações de risco (...) parece óbvio
recorrer ao instrumento de regulamentação jurídica. Na prática isto significa
proibir um comportamento cujos riscos não são esclarecidos, ou são
percebidos, apenas politicamente, como relevantes. Mediante uma prática
deste tipo, no entanto, o risco, num sentido entendido só abstratamente,
não pode ser transportado a um nível de segurança, só pode ser
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transformado. O resultado a que se chega é que as instâncias políticas são
constrangidas ao risco de uma regulação provavelmente desnecessária, de
uma proibição desnecessária (DE GIORGI, 1998, p. 245)[5].

 
Ocorre que o sistema jurídico, como dito, opera dentro de um código binário “direito /

não direito”. Ou seja, cada decisão de aplicação do Direito resulta em uma escolha de proibição
ou permissão. Nossos atuais conceitos jurídicos, cunhados pelos movimentos constitucionais dos
séculos XVIII e XIX e baseados na liberdade contratual, nunca consideraram os danos causados
àqueles que aceitavam a sua própria regulação. A proibição de comportamentos danosos
pressupõe, necessariamente, a capacidade de estabelecer com segurança o que é danoso.

Como esse pressuposto é inalcançável na sociedade de risco, a tentativa de regular
esses riscos juridicamente pode resultar em proibições sem sentido. Visando alcançar um nível
de segurança, o sistema político forçara o aumento das proibições impostas pelo sistema
jurídico. Nas palavras de Marcelo Neves: “há uma expansão da esfera do político em detrimento
do desenvolvimento autônomo de um código de diferença entre lícito e ilícito” (NEVES, 2007, p.
148[6]). Com isso, rompe-se a autopoiese do sistema jurídico, passando-se a uma sobreposição
do sistema político frente ao sistema jurídico.

Importante notar que essa legislação, apesar de buscar um nível de segurança, nunca
conseguirá alcançá-lo. À medida que tal fato fica claro para os agentes sociais decaí a
efetividade dessa legislação, ao passo em que aumenta sua função meramente simbólica.

Legislação simbólica pode ser definida como textos “cuja referência manifesta a realidade
é normativo-jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de
caráter não especificadamente normativo-jurídico” (NEVES, 2007, p. 30)[7]. É legislação sem
eficácia real, voltada a atender interesses políticos. Pode ser utilizada para confirmar valores
sociais, adiar soluções de conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios e, finalmente,
demonstrar a capacidade de ação do Estado.

Esse último tipo, chamado de legislação-álibi, é o mais adequado quando tratamos de
regulamentação do risco na sociedade moderna. Seu objetivo é fortificar a confiança do cidadão
no Estado. O legislador, sobre pressão da opinião pública temerosa dos riscos que corre e
inconsciente da incapacidade do Estado em alcançar a segurança, elabora diplomas normativos
que proíbem comportamentos considerados arriscados e assim satisfazem as expectativas dos
cidadãos.

Essas proibições apenas alteram o risco corrido pela sociedade. Não há real efetividade
nestas normas. Entretanto, o legislador se descarrega das pressões políticas que sofre. Os
políticos se apresentam como ágeis e atuantes. O Estado responde à demanda da sociedade,
pouco importando se a norma posta tem capacidade de se concretizar. Um exemplo de
legislação - álibi é apontado por Marcelo Neves:
 

Kindermann refere-se ao caso de peixes acometidos por nematódeos que,
conforme reportagem da TV alemã (1987), estariam sendo comercializados,
provocando doenças intestinais nos consumidores. Os problemas
econômico-sociais resultantes da redução do consumo provocado pela
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reportagem levaram o Governo Federal da Alemanha a expedir um Decreto
muito abrangente e detalhado, que deveria garantir o não acesso ao
comércio de todo e qualquer peixe acometido, tendo sido recebido com
satisfação pelo público e servido para mostrar que o Estado ‘tinha os
problemas sobre controle’. Com isso, obtinha-se efeitos positivos para a
regularização do comércio de pescados, embora sob o ponto de vista
instrumental, o problema ou risco da comercialização e consumo de peixes
contaminados permanecesse fora do controle estatal, dependendo antes
das medidas dos comerciantes de pescados. (NEVES, 2007, p.37-38.)[8]

 
A legislação torna-se um álibi decorre da tentativa de dar aparência de solução a um

problema, ou, pelo menos, convencer a opinião pública das boas intenções e da capacidade do
Estado.

Na sociedade moderna, nossa busca pela segurança nos leva a tentar regular os riscos
que enfrentamos via formas jurídicas. O resultado é uma legislação que serve apenas para
sustentar nossas próprias ilusões de segurança, enquanto continuamos a correr riscos
imperceptíveis.
4. Transconstitucionalismo na sociedade de riscos.

Com a intensificação da sociedade mundial e o desenvolvimento tecnológico,
principalmente na área das telecomunicações, assistimos a um movimento de globalização das
relações econômicas. Os agentes econômicos passaram a atuar em plano global, forçando a
abertura de mercados e o aumento da produção industrial e das relações comerciais entre
países.

No plano estrutural, o sistema econômico rapidamente passou a servir-se de seu código
“ter / não ter” em âmbito global, o que nos leva a “considerar que, nos ambientes dos diversos
sistemas parciais da sociedade mundial (moderna), a economia (associada à técnica e à
dimensão da ciência a esta vinculada) constitui o mais relevante fator, a ser observado
primariamente” (NEVES, 2009, p. 28-29)[9].

A intensificação das relações econômicas leva também à alteração da lógica de
repartição de riquezas pela lógica de repartição de riscos. A sociedade industrial ou de classes,
conforme preconizada por Marx e Weber, girava em torno da questão da repartição de riquezas
feita de maneira desigual, mas simultaneamente legítima. Na sociedade atual a questão muda
para a necessidade de repartir riscos para que esses não impeçam o desenvolvimento. Nas
palavras de Ulrich Beck:

 
Como podemos evitar, minimizar, dramatizar, canalizar, os riscos e perigos
que são produzidos sistematicamente no processo avançado de
modernização e limitar-los ali onde tenham visto a luz do mundo na figura
de efeitos secundários latentes de tal modo que não obstacularizem o
processo de modernização nem sobrepassem os limites do suportável
(ecológica, medica, psicológica, socialmente) (BECK, 1998, p. 26 – tradução
nossa)[10]

 
A globalização das relações econômicas levou à globalização dos riscos que se tornaram

independentes de seu local de produção. E mais, os riscos hão de afetar, mais cedo ou tarde,
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aqueles que são responsáveis por sua produção ou se beneficiam de sua existência. A riqueza
material já não oferece segurança. É o chamado “efeito bumerangue”, também já estudado por
Beck.

Entretanto, o fato dos riscos atingirem a todos indiscriminadamente não implica que
exista igualdade na sociedade de riscos. Melhor dizendo: existe uma nova desigualdade, que
atinge mais claramente os países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento. “Há uma força de
atração sistemática entre a pobreza e os riscos extremos” (Beck, 1998, p. 47 – tradução
nossa)[11].

Se por um lado os riscos não respeitam fronteiras e atingem indiscriminadamente ricos e
pobres, mesmo que estes sofram as conseqüências mais agudamente do que aqueles, por outro
lado, lidamos com uma sociedade mundial que, ao menos no plano político, ainda depende
fortemente da segmentação territorial dos Estados. A necessidade de legitimização do Direito e
da política os tornam dependentes do Estado nacional. Como lidar, então, com os riscos que são
globais? Como monitorar e escolher não se submeter a riscos inaceitáveis?

A solução para estas perguntas reside na necessidade de um mundo que convive com
riscos globais necessariamente contar com instrumentos que atuem no âmbito global. Dessa
maneira, Raffaele De Giorgi defende a criação de centros de investigação do risco. Tal
investigação não nos levaria, ao contrário do que poderíamos imaginar, à segurança, mas
poderíamos escolher sobre formas arriscadas de atuar.

A investigação de riscos também pode ser feita ao se criar, não apenas filtros contra as
irritações e influências recíprocas entre os sistemas autônomos, mas priorizar instâncias de
aprendizado e intercâmbio entre as racionalidades processadas nos diversos sistemas da
sociedade mundial. Isso permitiria o delineamento das relações entre ordens jurídicas diversas. É
o chamado Transconstitucionalismo.

“Ou seja, dentro de um mesmo sistema funcional da sociedade mundial moderna, o
Direito, proliferam ordens jurídicas diferenciadas, subordinadas ao mesmo código binário, isto é,
“lícito / ilícito”, mas com diversos programas e critérios”[12] (NEVES, 2009, p. 115-116). Para
lidar com riscos que atravessam todos esses subssistemas, é necessário criar um entrelaçamento
entre as ordens jurídicas na sociedade mundial a partir de “pontes de transição” em seus
tribunais. “Neste sentido falamos de ‘conversação’ ou ‘diálogo’ entre cortes, que podem se
desenvolver em vários níveis”[13] (NEVES, 2009, p. 117.).

Assim , os riscos gerados na sociedade moderna apresentam problemas perante ordens
jurídicas diversas (estatais, locais, internacionais, supranacionais e transnacional) implicando
cooperação e conflitos entre essas ordens, mas resultando em aprendizado e diálogo recíproco,
tornando assim possível lidar com esses problemas.

Apenas com o diálogo e aprendizado constantes será possível para as diferentes ordens
jurídicas da sociedade mundial lidarem com riscos globais que hoje se fazem presentes. Isso nos
permite verificar como diferentes subssistemas lidam com riscos semelhantes, elegendo os mais
aceitáveis.
5. Conclusões
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O desenvolvimento tecnológico da modernidade nos levou a uma sociedade de riscos,
em que devemos lidar com condutas que podem gerar danos.

Esses riscos não respeitem fronteiras. O Estado moderno não consegue lidar com esses
perigos utilizando-se de normas de direito tal como concebidas classicamente. A mera proibição
de uma conduta arriscada nada mais fará do que criar um risco diverso. Esse tipo de proibição
nada mais é do que um álibi para os governantes, possuindo mais função política do que
normativo - jurídica.

Por outro lado, o surgimento de riscos globais torna necessário o entrelaçamento das
diversas ordens jurídicas existentes (locais, estatais, supraestatais e transnacionais) para que
esses perigos possam ser tratados também de forma global. Esse aprendizado e diálogo
recíprocos entre as diversas ordens jurídicas da sociedade mundial são as melhores maneiras de
nos protegermos dos perigos inaceitáveis criados na sociedade de risco.
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A PAISAGEM COMO PRINCÍPIO DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA URBANÍSTICA

THE LANDSCAPE AS A PRINCIPLE OF INTERPRETATION OF THE STANDARD URBAN

Flávio Soares Bertoldo
Juliana Oliveira Cavalcanti Barros

RESUMO
O processo de formação urbana no Brasil tem sido extremamente complexo e, em via de regra,
tem potencializado os quadros de exclusão e segregação social nas cidades. A desvinculação das
normas urbanísticas das realidades sociais conduz à própria ineficácia social da norma, como
ocorre no caso das favelas do rio de Janeiro. Nesse contexto, propomos a adoção do conceito
de paisagem como princípio de interpretação das normas e instrumentos jurídicos e urbanísticos
para, através do diálogo entre o Direito e o Urbanismo, analisarmos a eficácia social da
legislação e política urbana atual no âmbito dos obstáculos e possibilidades do direito à cidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Cidade; Paisagem Urbana; Função Social da Cidade

ABSTRACT
The process of urban education in Brazil has been extremely complex and, usually, has boosted
the frames of exclusion and social segregation in cities. Untying the standards of urban social
realities leads to very inefficient social norm, as in the case of the slums in Rio de Janeiro. In
this context, we propose the adoption of the concept of landscape as a principle of interpretation
of standards and legal instruments for urban development and, through dialogue between the
law and urban planning, analyzing the effectiveness of legislation and social policy within the
current urban obstacles and possibilities of law the city.
KEYWORDS: The Right to the City; Urban Landscape; Social Function of the City

1. Introdução

Este artigo é parte do estudo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa DIREITO E URBANISMO,
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Rosângela Lunardelli Cavallazzi e inscrito no Diretório do Grupo de
pesquisas do CNPq.

Podemos ver, cada vez mais, normas urbanísticas que ignoram a realidade do contexto social,
assim como planos que tentam controlar seus resultados. Como conseqüência, dificilmente, são
alcançadas respostas eficazes e fisicamente convincentes às demandas dos diferentes locais e
grupos sociais, o que é, para Secchi, responsável pela legitimação da atividade urbanística.[1] A
desvinculação das normas urbanísticas das realidades sociais conduz à própria ineficácia social
da norma, como ocorre no caso da cidade do Rio de Janeiro.

O processo de formação urbana no Brasil tem sido extremamente complexo e, em via de regra,
tem potencializado os quadros de exclusão e segregação social nas cidades. A realidade
brasileira, no que tange o contexto urbanístico e sua proteção jurídica, remete a uma gama de
possibilidades e obstáculos. As questões urbanas totalmente matizadas pelo processo contínuo
da pobreza[2] são inúmeras e graves, mas ao mesmo tempo os movimentos sociais,
especialmente o da Reforma Urbana, têm conseguido direcionar políticas públicas que
reconhecem a grave realidade e avançam, não na medida desejável, mas no caminho de
diálogos possíveis.[3]

A paisagem urbana, segundo Corrêa, é entendida como um processo complexo, que gera o
espaço urbano por meio de simbolismos. Contudo o simbolismo é variável nos diversos grupos
sociais, o que permite recriar a cada instante um contexto de "fragmentação desigual do
espaço".[4] Assim, a paisagem urbana apresenta-se como um elemento material produto da
associação de formas naturais e artificiais, que possuiu como umas das características produzir,
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transformar e organizar os valores simbólicos de uma sociedade.

Essa característica complexa da paisagem urbana é o produto de um acúmulo histórico sempre
renovado, que segundo Santos "reúne e associa pedaços de tempo materializados de formas
diversas, autorizando comportamentos econômicos e sociais diversos".[5] Mas vale lembrar que
ao mesmo tempo em que a paisagem urbana é fragmentada, também se articula na perspectiva
do alcance ao direito à cidade.[6]

Nesse contexto, propomos a adoção do conceito de paisagem como princípio de interpretação
das normas e instrumentos jurídicos e urbanísticos para, através do diálogo entre o Direito e o
Urbanismo, analisarmos a eficácia social da legislação e política urbana atual no âmbito dos
obstáculos e possibilidades do direito à cidade.

 

2. A Função Social da Cidade, o Direito à Cidade e o Meio Ambiente

A Constituição de 88 é um marco na tutela jurídico-urbanística por ter institucionalizado o direito
ao meio ambiente como princípio fundamental, e conjugado a ele o direito à cidade sustentável,
em cumprimento às chamadas funções sociais da cidade. 

É a partir desta concepção de meio ambiente que se opera a mudança no que tange à
compreensão de que o meio ambiente não se restringe única e exclusivamente, aos recursos
naturais, mas necessariamente se encontra em conexão direta com a cidade, ou seja, a idéia de
equilíbrio do meio ambiente perpassa a noção de equilíbrio entre o ambiente natural - recursos
naturais - e o ambiente construído - cidade. Só a partir desta compreensão que se faz possível a
realização em sua plenitude do que se denomina como funções sociais da cidade.

No processo de planejamento das cidades, em via de regra, não era levada em consideração a
escassez dos recursos ambientais naturais, não sendo, portanto, objeto de análise para a
aprovação de empreendimentos. No Brasil a questão do meio ambiente, em princípio, foi tratada
de maneira específica, procurando proteger os recursos naturais propriamente ditos, tendo em
vista que, o conceito de meio ambiente estava desvinculado da noção de propriedade privada. A
legislação ambiental brasileira, em grande parte, tratava a questão ambiental de forma esparsa,
não constituindo objeto de políticas públicas, nem mesmo fazendo menção à questão ligada às
cidades. Entretanto, o desenvolvimento destas evidenciou a necessidade de conceber a cidade e
o direito a ela em todas as suas instâncias, tendo por pilar o direito à cidade constitucionalmente
garantido.

Na perspectiva de mediação entre o Direito e Urbanismo, compreendido no campo do direito à
dignidade da pessoa humana, o direito à cidade constitui o núcleo de um sistema composto por
um feixe de direitos incluindo o direito à moradia - implícita a regularização fundiária -, à
educação, ao trabalho, à saúde, aos serviços públicos - implícito o saneamento -, ao lazer, à
segurança, ao transporte público, a preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico,
ao meio ambiente natural e construído equilibrado - implícita a garantia do direito a cidades
sustentáveis[7].

Vale destacar que, segundo Acselrad, o conceito de sustentabilidade trata-se de "um princípio
em evolução" que poucos sabem o que é, de fato, e que requer, portanto, muita pesquisa
adicional. Para ele as distintas representações e valores que vêm sendo associados à noção de
sustentabilidade evidenciam discursos em disputa pela expressão que se pretende a mais
legítima. De acordo com o autor, enfatizamos algumas acepções do conceito: "(...) noção de
sustentabilidade (...) da escala, que propugna um limite quantitativo ao crescimento econômico
e à pressão que ele exerce sobre os 'recursos ambientais'; da eqüidade, que articula
analiticamente princípios de justiça e ecologia; da autosuficiência, que prega a desvinculação de
economias nacionais e sociedades tradicionais dos fluxos do mercado mundial como estratégia
apropriada a assegurar a capacidade de auto-regulação comunitária das condições de
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reprodução da base material do desenvolvimento (...)".[8]

É nesta conjuntura que a Constituição Federal Brasileira de 1988 veio como instrumento
normativo inovador na tutela jurídico-urbanística da cidade e suas funções sociais. Em seu artigo
182, que trata da política de desenvolvimento urbano, determina que esta deverá ser executada
pelo Poder Público Municipal, de acordo com as diretrizes gerais previstas em lei, tendo por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar
de seus habitantes. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXVIII, estabelece a
necessidade da propriedade atender sua função social, princípio que, como mostra o artigo 170,
vem no bojo da justiça social, buscando uma ordem econômica fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar, a todos, existência digna. Define
o § 2º do artigo 182 que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

A Constituição Federal em seu artigo 225, caput, traz a nova concepção de meio ambiente,
como anteriormente apresentada, dispondo que é garantido a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. O meio ambiente assim entendido constitui um princípio
fundamental de interesse difuso, que como tal deve ser tutelado por toda a coletividade e
garantido pelo Poder Público. O artigo 23, em seus incisos VI e VII do nosso diploma
constitucional reza que é competência comum da União, dos Estados e do Município preservar e
proteger o meio ambiente, tanto natural quanto construído.

Além dos dispositivos constitucionais, compõe importante marco legal a Lei 10.257/2001 que
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, sendo conhecida como o Estatuto da
Cidade. Este diploma legal apresenta a nova concepção de meio ambiente, através da qual se lê
a cidade como um cenário urbano integrado que compõe a paisagem. 

Os artigos 1o e 2o do Estatuto trazem a noção da conexão do ambiente construído e natural a
fim de garantir o equilíbrio do meio ambiente. O parágrafo único do artigo 1o dispõe que as
normas de ordem pública e interesse social regulam o uso da propriedade urbana em benefício
da coletividade, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental,
explicitando preocupação com a função social da propriedade. Já o artigo 2o, em seus incisos I e
IV dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade, garantindo o direito às cidades sustentáveis de forma a prevenir e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Como nos foi possível observar, as esferas estaduais e municipais exercem papel fundamental
no que diz respeito às questões do ordenamento urbano. Como exemplo, citaremos a
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que em seu artigo 229, dispondo que a política urbana
a ser formulada pelos municípios e, onde couber, pelo Estado, atenderá ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade com vista à garantia e melhoria da qualidade de
vida de seus habitantes. Inspirado no princípio, já mencionado, da função social da cidade
presente na Constituição Federal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro especifica tal
conceito como "direito de todo o cidadão de acesso à moradia, transporte público, saneamento
básico, energia elétrica, gás canalizado, abastecimento, iluminação pública, saúde, educação,
cultura, creche, lazer, água potável, coleta de lixo, drenagem das vias de circulação, contenção
de encostas, segurança e preservação do patrimônio ambiental e cultural."

[9]

Os municípios, especificamente, são imprescindíveis no desempenho da gestão urbano-
ambiental. São eles, que podem de forma direta, compreender mais detalhadamente a
necessidade de cada localidade no que tange às condições de preservação e proteção do
patrimônio urbano e ambiental. O Plano Diretor dos municípios, portanto, deve prever e fazer
vigorar de forma efetiva ações e decisões que visem solucionar os problemas gerados nas
cidades. Nesta perspectiva, o planejamento ambiental tem de estar par e passo ao urbano,
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consistindo aquele em ações que tenham por objetivo tutelar o meio ambiente, utilizando os
instrumentos jurídicos de competência municipal.

Essas disposições dizem respeito às formas de tutela do poder público frente aos conflitos
ambientais. Considera-se aqui conflito ambiental aqueles "desencadeados quando certas
atividades ou instalações afetam a estabilidade de outras formas de ocupação em espaços
conexos, (...) mediante impactos indesejáveis".

[10]

A questão referente à preservação do meio ambiente encontra-se ligada também às disposições
impostas pelo mercado

[11]
. Desta maneira, se faz necessária uma atuação eficaz do Poder

Público a fim de que, através de políticas públicas, propiciem uma qualidade ambiental a todos
os habitantes das cidades.

A tutela do Direito à Cidade, diante das importantes questões urbanas presentes nas cidades
brasileiras contemporâneas, representa instrumental teórico-metodológico essencial para a
interpretação dos espaços urbanos. O processo de formação urbana no Brasil é extremamente
complexo, portanto a sua compreensão exige uma abordagem interdisciplinar que possibilite a
tradução jurídica e urbanística da paisagem urbana e do feixe de direitos que compreende o
Direito à Cidade.

 

3. A paisagem como princípio de interpretação

É facilmente constatável a importância de compreendermos a paisagem como a conjugação dos
meios natural e construído - entendendo-se aqui as manifestações culturais tanto materiais,
quanto imateriais - que compõem o meio ambiente. Nesta perspectiva, o equilíbrio dessas duas
instâncias dá ensejo à adoção da paisagem como princípio de interpretação da cidade, em busca
de uma redefinição de sentidos da norma urbanística, com vistas à sua eficácia social e,
conseqüente, melhora da tutela do direito à cidade.

A paisagem urbana é um elemento material, produto da associação de formas naturais e
artificiais, que possuiu como umas das características produzir, transformar e organizar os
valores simbólicos de uma sociedade

[12]
. Essa característica complexa da paisagem urbana é o

produto de um acúmulo histórico sempre renovado, que "reúne e associa pedaços de tempo
materializado de formas diversas, autorizando comportamentos econômicos e sociais
diversos"

[13]
.

Logo, a paisagem urbana se configura como um processo complexo, gerando o espaço da
cidade por meio de simbolismos variáveis nos diversos grupos sociais. Isso permite recriar a
cada instante um contexto de "fragmentação desigual do espaço"

[14]
, mas sem deixar de se

articular à perspectiva do alcance do direito à cidade.

Segundo o autor Vicente Del Rio "Popularmente, entende-se paisagem como um conjunto de
elementos naturais moldando uma vista, geralmente distante e que se impõe ao observador com
conotações positivas. Mas, para os estudiosos, paisagem quer dizer muito mais. Para cada área
disciplinar que se interesse pelo meio ambiente que nos envolve e nossas relações para com ele,
a palavra paisagem é mágica.".

[15]
 Adotamos o conceito de paisagem urbana - englobando o

meio natural e construído - como princípio de interpretação da norma urbanística objetivando a
tutela das funções sociais da cidade.  

O campo jurídico exerce o papel de mediador dos interesses individuais e coletivos. No estudo
do processo da estruturação urbana é necessário que se examine a interação que se estabelece
entre os processos econômicos, sociais e políticos que se desenvolvem na cidade, e a forma pela
qual o espaço se estrutura. "Espaço e sociedade precisam ser analisados conjuntamente para
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que a complementaridade entre processo e forma fique evidente".[16]

A estrutura espacial de uma cidade capitalista não pode ser dissociada das práticas sociais e dos
conflitos existentes entre as classes urbanas.[17] As cidades contemporâneas, principalmente as
metrópoles, configuram um território onde um sistema complexo se origina a partir de relações
de domínio e poder, resultado dos acontecimentos determinados pelas grandes redes estruturais
que o articulam. Nesse sentido, existe uma clara distinção entre as classes de maior e menor
poder aquisitivo se refletindo sobre o espaço urbano e, consequentemente, sua paisagem, onde
prevalece a concentração dos investimentos nas áreas de maior interesse das empresas, a
densificação das atividades nestas áreas e formação de espaços renovados e degradados num
mesmo local.

A idéia do espaço urbano como a soma de definições formais, marcado pela tradicional
continuidade das edificações, é substituído por um caráter fragmentado, segregacional, mais
aleatório e selvagem, onde interesses particulares negam a variedade das realidades de seus
moradores e mesclam diferentes usuários que não se conhecem e se estranham.

Desta forma, os principais agentes modificadores da paisagem urbana se dividem de maneiras
opostas (mas se encontram no mesmo espaço): de um lado, o capital privado, compreendendo
empresários, corretores, construtores, entre outros profissionais altamente organizados e com
maior poder na mídia e sobre a legislação, que tratam a cidade como fonte de lucros; e do outro
lado, as ocupações e práticas sociais dos grupos dos vulneráveis, com regras internas e
complexas de inter-relações sociais e políticas.

 

4.Obstáculos e Possibilidades

De acordo com este panorama, o acesso a terra, ao solo urbano, é um dos principais desafios
enfrentados pela população de modo geral. A falta de planejamento urbano, a má gestão do solo
e a ausência de uma política habitacional eficiente reiteram a triste previsão da irreversibilidade
deste cenário atualmente.

Responsável pela medição de índices de habitação no Brasil, a Fundação João Pinheiro, em
parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, afirma que entre
2000 e 2005, o déficit habitacional no país aumentou de 6,6 milhões de moradias para 7,9
milhões, compreendendo não apenas a falta de moradia, mas também a precariedade da
habitação, como carência de infra-estrutura, depreciação, inexistência de unidade sanitária
interna e coabitação, ou seja, habitação ocupada por mais de uma família. Desse déficit, 91,6%
das famílias ganha de três a cinco salários mínimos, tornando inviável sua inserção em
programas de financiamentos bancário.

 

Gráfico de Déficit Habitacional representativo da realidade brasileira

A fragmentação e a articulação desse espaço urbano em suas diversas possibilidades encontram
na paisagem urbana a materialização das tensões sociais, geradas nas inter-relações sociais e
políticas entre Estado e população. Nesta perspectiva, o nosso objeto de estudo volta-se para os
espaços legítimos, conformados pelo grupo dos vulneráveis, que aproxima e distingue as idéias
de legalidade e legitimidade no uso e ocupação do espaço da cidade, mais especificamente as
favelas cariocas.

O modelo urbano do Rio de Janeiro constitui uma metrópole com o núcleo hipertrofiado, onde se
concentra a maior parte das rendas e recursos urbanísticos disponíveis, cercado por uma
periferia composta de estratos urbanos que apresentam maior grau de carência de serviços e
infra-estrutura de acordo com o afastamento do núcleo. Esta periferia funciona como local de
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moradia e de exercício de algumas outras atividades às grandes massas de população de baixa
renda.

 

Conjunto habitacional e área residencial de alta classe - desigualdade e concentração
de capital

Assim, no centro, onde podem desfrutar da maior concentração de infra-estrutura urbanística e
de equipamento social urbano, se encontra as camadas sociais de maior poder aquisitivo. O
núcleo concentra as funções centrais (econômicas, administrativas, financeiras e culturais) da
Área Metropolitana. É também no núcleo que está a maioria dos empregos. Quanto à
concentração de renda, seus habitantes detêm 54% da renda total. Dentro do núcleo, a
densidade é muito maior na zona sul, onde os 14% da população metropolitana residentes
possuem por volta de 30% da renda.[18] Graças ao grande valor da terra, o mais alto da Área
Metropolitana, o núcleo configura-se em um modelo de ocupação de alta densidade, ônus
preferível àqueles advindos da escassez de recursos para aplicação urbana (infra-estrutura
urbanística, sistema de transportes, equipamento social).

 

4.1. Legalidade e Legitimidade na construção da paisagem urbana

Os conflitos sociais e políticos no espaço urbano geram o espaço complexo da cidade, onde
podemos compreender a presença das favelas como resultante destes conflitos que enriquece e
diversifica a paisagem urbana. Nos aproximamos, assim, da idéia de complexidade apresentada
por Morin, onde esta existe através da recursividade, dialógica e hologramática.

A recursividade é a capacidade de transformação de algo ao interagir com outro, sem que se
estabeleça uma linearidade, ou seja, no instante em que esse algo foi transformado por outro,
ele passa a incidir recursivamente reconstruindo a causa de sua transformação, um objeto é
causa e efeito simultaneamente e concorrentemente. Já a ideia de hologramática trata que um
objeto ao mesmo tempo é parte como é o todo, assim o todo está na parte, como a parte está
no todo. Por ultimo a dialógica, que não exclui a ordem da desordem, e vice-versa, ambas
existem no objeto, o que mantém a idéia de dual dentro da unidade.[19]

Num sentido mais amplo, interpretamos as favelas não como um evento urbano isolado, mas
sim como uma resposta das tensões ou conflitos da fragmentação desigual do espaço,
manifestado na complementaridade entre as idéias de ordem e desordem do espaço da cidade.

Assim, complexidade da paisagem urbana está em ela não ser estática no espaço-tempo.
Podemos fracioná-la em paisagem consolidada, já escrita pela história, em paisagem presente
que toma como referência a paisagem consolidada e a perspectiva da paisagem futura. Mas o
simples fato de tentarmos "prever" uma nova paisagem urbana, através de uma normativa
urbanística, nos impele a cada instante reinterpretar a paisagem passada, o que muda nossa
percepção sobre esta e, conseqüentemente, a paisagem presente. Complexamente, estes três
momentos da paisagem se inter-relacionam, o que nos permite dizer que a paisagem urbana
está no campo das probabilidades, da incerteza.

No centro da incerteza da paisagem urbana estão as tensões sociais e políticas estabelecidas; e
a favela enquanto parte da paisagem constituída e presente, relaciona-se com o todo urbano
entre as idéias de legalidade e legitimidade.

As favelas são parcelas de terras privadas ou públicas ocupadas, onde os grupos dos vulneráveis
tornam-se seus construtores, e aplicam ali regras internas e complexas de inter-relações sociais
e políticas.
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A multiplicidade encontrada em suas formas se refere em parte ao uso e ocupação dos espaços
da cidade, tanto quando da reação de uma parcela da população que briga pelo direito a cidade,
e encontra como alternativa legitimar seus espaços "ilegais" de moradia, tanto como nos usos
predeterminados por normas urbanísticas que direciona a configuração da cidade instituída
legalidade. Esses espaços podem ser observados ainda como resistência a sobrevivência, uma
reação à política habitacional que se impõe como um bem de acesso restrito.

As favelas, que constituem um espaço cheio de movimentos e acontecimentos, são
caracterizadas pela variação dos cenários e as configurações a ele associados. Espaço de um
tempo mutável e flutuante que traduz sua própria natureza ativa, animada e inquieta -
expressões fundamentais da mobilidade e da variação, ou seja, do dinamismo.

Nestes locais, a arquitetura (res)surge a partir de uma nova forma de entender o espaço, liberta
de uma concepção única, que atrai e incentiva a criação de novas técnicas de manipulação
deste em relação às condições de solo, seus limites e sua natureza, incrementando sua
complexidade. Logo, num contexto de "fragmentação desigual do espaço"[20], a paisagem
urbana é fragmentada, mas se articula na perspectiva do alcance ao direito à cidade (Corrêa,
2000).

A produção da paisagem urbana está permeada de desigualdades, criando duas instâncias
díspares, uma legal e a outra caracterizada por sua marginalidade e ilegalidade, assim como
viemos demonstrando com este trabalho. É dentro desta perspectiva que, convivem lado a lado
a cidade legal e ilegal, caracterizada pela luta ao exercício do direito à moradia. A ausência de
dispositivos legais que viabilizem o acesso a terra e a inadequação dos instrumentos jurídicos e
urbanísticos mostram-se ineficientes no que tange o controle do crescimento da informalidade
das cidades brasileiras. Neste sentido, a regularização destas áreas se faz necessária para que,
seja possível a diminuição deste abismo que separa a cidade.

O texto legal, nesta perspectiva, não é apenas o reflexo de formulação de direitos e garantias
abstratos, mas representam um instrumento efetivo capaz de proporcionar eqüitativamente o
acesso à habitação, cumprindo a função social da cidade e da propriedade, constitucionalmente
garantidos. Portanto, a legalidade, aparece como o meio pelo qual a população ocupante de
áreas irregulares terá sua condição de cidadão reconhecida, e capaz de obter sua incorporação à
cidade legal.

A legalidade é um princípio constitucional que garante a generalização igualitária da lei e tem
sua disposição legal no artigo 5o. Neste, estão presentes duas das bases do ordenamento
jurídico brasileiro, que tem por objetivo regular o comportamento dos cidadãos e dos órgãos do
governo, visando à manutenção da paz social e da segurança jurídica. Este princípio também
pode ser encontrado no artigo 37, caput, da mesma lei que disciplina a atuação da
Administração Pública devendo obedecer aos dispositivos legais. Daremos destaque ao artigo 5º
da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Podemos observar que o presente artigo, em seu caput, trata do direito à vida, à liberdade, à
igualdade e à propriedade, dois dos chamados direitos fundamentais, que englobam os direitos
individuais e uma série de prerrogativas e garantias que busca assegurar o exercício da
cidadania plena, esta entendida em seu significado mais amplo. Os direitos fundamentais
emergiram no âmbito das Revoluções Liberais dos séculos XVII e XVIII, graças às grandes
mudanças sociais e especialmente políticas acarretadas, principalmente, pela Independência dos
EUA e da Revolução Francesa. Temos no Código de Napoleão o grande expoente destes
paradigmas jurídico-sociais. O Código francês serviu de inspiração a inúmeras constituições que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2082



se seguiram, mas tal qual o original, apesar de preverem a igualdade e garantia dos direitos
fundamentais, as cartas constitucionais e os Estados Nacionais não conseguiram assegurar as
condições sócio-econômicas necessárias para que estes direitos fossem efetivamente exercidos,
tornando a igualdade meramente formal.

Para que a atividade reguladora jurídico-social pelo Estado se concretize faz-se necessário o
reconhecimento deste pela sociedade como instituição imbuída de legitimidade para a
normatização e restrição das liberdades individuais. Assim, somente a lei geral estatal pode
restringi-las, devendo ser elaborada segundo regras preestabelecidas e aceitas pela coletividade
que busca regular. Fica, portanto, evidente a ligação entre a legalidade e legitimidade.

Numa perspectiva histórica, apesar das inegáveis vantagens para a coletividade, as mudanças
sociais, políticas e jurídicas das Revoluções Liberais não acarretaram uma alteração concreta da
realidade sócio-econômica das populações, mas "serviram como pano de fundo para que a
burguesia, já consolidada como classe econômica e social mais forte, pudesse se desenvolver e
libertar-se das amarras do estado absolutista". O Estado muitas vezes excessivamente
burocratizado acabou por adotar nuances de um legalismo formal que muitas vezes não vai ao
encontro dos anseios da população, gerando até normas ineficazes, e não alcançando a função
social da norma.

No século XVII a doutrina de origem jusnaturalista veio estabelecer a supremacia do indivíduo
sobre o Estado, considerado este, segundo J. Locke como uma associação surgida do consenso
comum (contrato social) dos cidadãos para a proteção de seus direitos naturais, direitos estes
originários e inalienáveis que devem ser protegidos pelo Estado, assegurando a convivência livre
e pacífica. Atualmente doutrinas de direito alternativo propõem uma flexibilização da obediência
cega e extremada à legalidade, chamada por Tarso Fernando Genro  de fetiche, em busca da
plena garantia dos direitos humanos e, conseqüente, realização da justiça. A legalidade é um
princípio que constitui-se como base do Estado de Direito moderno, sendo a exteriorização do
poder político, representa a ordem jurídica existente, estabelecendo, desta forma, os
fundamentos da organização social e estatal, de onde decorre a lei, nesta perspectiva, a
legalidade confunde-se com o direito objetivo. O Estado, por sua vez, não cria a lei, apenas a
declara, positivando-a. Importante, sobretudo, é o reconhecimento de que existem direitos
anteriores e posteriores ao direito estatal positivo, portanto, nem todos os direitos fundamentais
encontram explicitados no ordenamento jurídico.

O chamado "novo direito" busca lutar, entre outros pontos, pelo "questionamento dos valores",
pela "fundamentação de uma ética política de práxis-comunitária", pela "redescoberta de um
novo sujeito histórico e pelo reconhecimento dos movimentos e práticas sociais como fontes do
pluralismo jurídico". Podemos ver como ponto comum nas duas correntes o papel de destaque
do sujeito de direito e a busca por uma justiça social, alcançada pela legitimação de fontes
plurais no Direito Alternativo; e representada pela legalidade no Jusnaturalismo.

A legalidade e a legitimidade deixam a esfera jurídica para alcançar valores axiológicos. A
pluralidade resultante é concepção explorada em quase todos os estudos de direito alternativo e
tem como matriz um estudo desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos nos anos 70 em uma
favela no Brasil. O sociólogo afirma que "existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que
no mesmo espaço geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica. Esta
pluralidade normativa pode ter uma fundamentação econômica, rácica, profissional ou outra;
pode corresponder a um período de transformação revolucionária; ou pode ainda resultar, como
no caso de Pasárgada, da conformação específica do conflito de classes numa área determinada
da reprodução social - neste caso, a habitação".

No caso do direito à moradia, a lei não pode estar dissociada da realidade social, tendo esta que
ser aplicada em consonância com a necessidade da população. O direito à igualdade, à vida e à
propriedade são princípios legais e legítimos, recepcionados não apenas pelo Direito
Constitucional como também pelo Direito Urbanístico, que tem no Estatuto da Cidade seu
expoente normativo.
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A Lei 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade) regula, entre outros assuntos, a questão da
propriedade e moradia urbana, como prevê o art. 2º:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sócias
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

Esta lei veio como instrumento para a consolidação do Direito Urbanístico, estabelecendo
diretrizes para a regularização da formação das cidades e institucionalizando as práticas sociais.
Diante disto verifica-se a importância e urgência de tratar-se das tensões sociais nas formações
urbanas, em outras palavras, faz-se necessário a regularização das áreas irregulares das cidades
brasileiras visto que trata-se de uma situação já consolidada socialmente.

Portanto, deve-se buscar a legalidade do que é legítimo, posto que a moradia é um direito
fundamental. O que torna a lei legítima é a prática social, e, é a sociedade, o interesse coletivo
que reclama o reconhecimento de uma situação de fato e de direito. O abismo jurídico entre a
cidade legal e ilegal é bastante claro, no entanto em termos espaciais estas cidades vivem juntas
e se confundem e é a paisagem urbana que nos mostra isso.
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A UTILIZAÇÃO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENÉRGIA NO BRASIL PARA A
PROMOÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN BRAZIL FOR THE PROMOTION OF
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Flaviana Marques De Azevedo
Sérgio Alexandre De Moraes Braga Júnior

RESUMO
Na atualidade é verificada mundialmente uma crescente preocupação com a proteção dos
recursos ambientais do planeta, fato que ganhou força no Brasil a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, quando o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
foi consagrado como um direito humano fundamental, sendo, portanto, considerada a referida
Carta de Direitos um marco para a proteção dos recursos naturais do país. Neste cenário,
surgem as normas jurídicas destinadas a promover a proteção ambiental, que devem, além de
preocupar-se com a conservação e preservação do meio ambiente para as gerações presentes e
futuras, comprometer-se com o desenvolvimento das atividades econômicas que utilizam
recursos naturais em seus processos produtivos, em conformidade com o que determina o
desenvolvimento sustentável, previsto em nossa Carta Magna nos artigos 225 e 170. De tal
modo, o presente trabalho tem o escopo de verificar a utilização das fontes alternativas de
energia renovável no Brasil, com ênfase na biomassa, na energia eólica e na pequena central
hidrelétrica (PCH), utilizados na produção de energia no país, com vistas à promoção do
desenvolvimento sustentável, em conformidade com o que determina a Carta de Direitos de
1988. Além disso, será avaliado o Programa de incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (PROINFA) e a Política Energética Nacional. A importância do estudo desponta
especialmente no setor produtivo industrial de produção de energia, tendo em vista que no
desenvolvimento dessas atividades é ampliado o potencial negativo da exploração dos recursos
naturais no país, aumentando conseqüentemente a capacidade de causar externalidades
negativas, tanto pela adoção de sistemáticas contrárias ao desenvolvimento sustentável, quanto
pelos elevados padrões de degradação ambiental ocasionados pelas atividades dessa natureza. A
metodologia utilizada para a realização do presente estudo é teórico-descritiva, desenvolvendo-
se por meio da análise e interpretação de dados obtidos a partir da verificação de revistas, livros
e monografias, referentes à temática, bem como através do exame realizado acerca da doutrina
ambientalista vigente e da apreciação dos documentos legislativos constitucionais e
infraconstitucionais supramencionados existentes sobre a temática.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chaves: Fontes Alternativas de Energia Renovável;
Desenvolvimento Sustentável; Constituição Federal de 1988.

ABSTRACT
At the present time, it is observed a growing worldwide concern with the protection of
environmental resources of the planet, a fact that gained force in Brazil after the promulgation
of the Constitution of 1988, when the right of an ecologically balanced environment has been
enshrined as a fundamental human right, is therefore considered that the Bill of Rights a guide
for the protection of natural resources of the country. In this scenario, there are legal standards
to promote environmental protection, which must also be concerned with the conservation and
preservation of the environment for present and future generations, to commit to the
development of economic activities that use natural resources in their production processes in
line with what determines the sustainable development envisaged in our Constitution in articles
225 and 170. So, this study has the scope to verify the use of alternative sources of renewable
energy in Brazil, with emphasis on biomass, wind power and small hydroelectric plant, used in
energy production in the country, with a view the promotion of sustainable development in line
with what determines the Bill of Rights 1988. In addition, will be evaluated the program for
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encouraging alternative sources of energy (PROINFA) and the National Policy Energpetica. The
importance of the study emerges especially in the industrial sector of energy production in order
that the development of these activities is increased the negative potential of natural resources
in the country, thus increasing the ability to cause negative externalities, both the adoption of
systematic contrary to sustainable development, as the high standards of environmental
degradation caused by the activities of that nature. The methodology for conducting this study is
theoretical and descriptive, developing through the analysis and interpretation of data obtained
from the verification of magazines, books and monographs, concerning the subject, as well as
through the examination conducted on the doctrine environmental effect and the assessment of
the constitutional and legislative documents infraconstitutional above existing on the subject. 

KEYWORDS: Keywords: Alternative Sources of Renewable Energy, Sustainable Development,
the 1988 Federal Constitution. 

PROINFA - Biomassa

1 INTRODUÇÃO
 

Na atualidade é verificada mundialmente uma crescente preocupação com a proteção dos recursos
ambientais do planeta, fato que ganhou força no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988, quando o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado foi consagrado como um direito
humano fundamental, sendo, portanto, considerada a referida Carta de Direitos um marco para a proteção
dos recursos naturais do país.

Destaca-se que é neste cenário que surgem as normas jurídicas destinadas a promover a proteção
ambiental, que devem, além de preocupar-se com a conservação e preservação do meio ambiente para as
gerações presentes e futuras, comprometer-se com o desenvolvimento das atividades econômicas que
utilizam recursos naturais em seus processos produtivos, em conformidade com o que determina o
desenvolvimento sustentável, previsto em nossa Carta Magna nos artigos 225 e 170.

De tal modo, as atividades desenvolvidas pelas empresas produtoras de energia no país devem
obrigatoriamente condicionar os seus meios produtivos com a necessidade inafastável de proteger o meio
ambiente, em consonância com as determinações de nossa Constituição Federal, surgindo a utilização de
fontes alternativas de energia, que buscam o aumento da participação da energia elétrica gerada a partir de
unidades de produção baseadas em biomassa, energia eólica e em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs),
como uma das alternativas mais viáveis para atender tais anseios.

Além disso, destaca-se que é imprescindível reconhecer o caráter finito dos combustíveis fósseis
mais comumente utilizados para a produção de energia, que são ainda responsáveis por causar impactos
significativos ao meio ambiente, gerando, por conseguinte, uma certa urgência em buscar a alteração da
matriz energética brasileira, adotando uma alternativa social e ambientalmente mais interessante para o
país.

Vale salientar que já se verifica uma crescente preocupação legislativa em trabalhar a questão, a
partir do desenvolvimento da Política Energética Nacional, com o surgimento da Lei nº 9.478, de 06 de
Agosto de 1997, assim como da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que instituiu o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA (art. 3º).

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a perspectiva nacional e mundial acerca da
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produção energética, verificando a utilização das fontes alternativas de energias renováveis no Brasil, com
ênfase na biomassa, na energia eólica e na pequena central hidrelétrica (PCH), utilizados para a produção
energética no país, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o que
determina a Constituição Federal de 1988. Além disso, será avaliado o desempenho do Programa de
incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e a Política Energética Nacional
supramencionados.

A metodologia empregada para a realização do presente estudo desenvolveu-se por meio da análise
e interpretação de dados obtidos a partir da verificação de revistas, livros e monografias, referentes à
temática, e mais especificamente, através do exame realizado no que tange à doutrina ambientalista
vigente, bem como por meio da apreciação dos documentos legislativos constitucionais e
infraconstitucionais disponíveis e pertinentes sobre a temática em questão.
 
2 PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA MUNDIAL E NACIONAL

 
Destaca-se que oitenta e um por cento da oferta energética mundial existente na atualidade

baseia-se nos combustíveis fósseis, o que corresponde a cerca de 11.435 milhões de toneladas equivalentes

de petróleo
[1]

. Mais especificamente, a matriz energética mundial, em termos de energia primária,
encontra-se distribuída da seguinte forma: 34,3%, de petróleo; 25,1%, de carvão mineral; 20,9% de gás
natural, finalizando com um total de 81% de combustíveis fósseis. Já os demais combustíveis, constituídos
pela chamada “energia limpa”, são formados, 6,5%, de energia nuclear; 2,2%, de energia hidráulica; 0,4%
de outras energias, como a eólica, solar e geotérmica; e 10,6% de energias renováveis, formada pela lenha

e pelos biocombustíveis
[2]

.
Neste diapasão, com o advento da iminência da redução da oferta de petróleo, quando atingido o

pico de produção mundial, surge o imperativo de substituir eficazmente a matriz energética mundial, para
que possam ser atendidas eficazmente as demandas futuras de produção de energia. Deste modo, são
estimuladas a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que possam suprir essa necessidade, devendo o
uso dessa energia ser pautado sob a ótica do consumo sustentável, eliminando-se os desperdícios, e
buscando-se fontes alternativas, mais eficientes e seguras, tanto para o homem, como para o meio
ambiente.

Deste modo, são estimuladas a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que possam suprir
essa necessidade energética, eliminando os desperdícios e buscando fontes alternativas, mais eficientes e
seguras, tanto para o homem, como para o meio ambiente.

Em nível internacional desponta à discussão acerca da necessidade de participação das energias
renováveis na matriz energética mundial. Nesse cenário, destaca-se a posição favorável do Brasil e a
elevada participação de fontes renováveis em sua matriz energética, grande parte disso ocorrendo em razão
dos privilégios ocasionados pelas características ambientais do país, com destaque para a notável utilização
dos recursos hídricos (energia hidráulica), capazes de impulsionar a produção de eletricidade (15%), e pelo
fato de ser o Brasil o maior país tropical do mundo, o que favorece a produção de energia de biomassa
(29,7%).
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É sabido que a Matriz Energética renovável brasileira é formada por cerca de 45,8%. Não
obstante, deve-se salientar que 75% da energia produzida no país advêm das usinas hidrelétricas, capazes
de ocasionar significativos impactos sociais e ambientais, tais como a remoção das famílias das áreas
destinadas aos empreendimentos hidrelétricos e o alagamento dessas áreas, com a posterior perda da
biodiversidade local. Com relação à lenha e ao carvão, igualmente considerados como energias
renováveis, há também uma relevante devastação das matas nativas para a obtenção dessa lenha e desse

carvão
[3]

.
 

3 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 

A princípio, deve ser diferenciada as energias renováveis das não renováveis. As fontes de
energia não renováveis são aquelas que advém de recursos extraídos da natureza e que correm o risco de
esgotar-se com a sua utilização de maneira mais rápida do que o tempo exigido para a sua formação, como
é o caso dos combustíveis fósseis, por exemplo. As fontes de energia renováveis, por outro lado, dividem-
se nas permanentemente disponíveis (como o sol, os rios, os mares, e os ventos) e nas que requerem a
adoção de tecnologia humana para o homem decidir sobre a utilização da energia de acordo com as suas

respectivas necessidades (como a biomassa)
[4]

.
Verifica-se uma tendência mundial em buscar-se o desenvolvimento de tecnologias para a

promoção das energias renováveis que substituam eficazmente os combustíveis fósseis, especialmente
diante dos constantes aumentos do preço do barril do petróleo, em nível mundial, e do desentendimento

entre o Brasil e a Bolívia acerca do gás natural, em nível nacional
[5]

.
Nesse contexto o Brasil surge como um país privilegiado, tendo em vista que apresenta as

condições naturais essenciais para possibilitar o desenvolvimento das fontes alternativas de energias

renováveis, como o caso da energia solar, eólica, hidrelétrica e biomassa
[6]

. Apesar de, na prática, os
esforços pelo desenvolvimento de tecnologias ainda não serem aplicados de forma significativa.

O renomado doutrinador Ignacy Sachs corrobora o entendimento de que o Brasil apresenta
significativas vantagens competitivas, ao afirmar que o Brasil é um país capaz de sair da civilização do
Petróleo em um período de vinte a trinta anos, em virtude da maior reserva de biodiversidade que
apresenta, da significativa reserva de terras cultiváveis que não exigem a utilização de qualquer árvore da
floresta amazônica, da boa disponibilidade de recursos hídricos na maior parte dos territórios, do nível
internacional de pesquisas agronômicas e biológicas, e ainda da indústria avançada na produção de etanol

e biodiesel
[7]

.
Adverte ainda Sachs que o fato de o Brasil ter praticamente atingido a autosuficiência em petróleo

não deve significar um retrocesso ao desenvolvimento das pesquisas de substituição dos combustíveis
fósseis, diante da possibilidade desse petróleo passar a ser uma commodity que pode ser vendida nos
mercados mundiais enquanto a Matriz energética não é substituída totalmente, assim como em razão dos

benefícios ambientais que tal atitude ensejaria
[8]

.
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Com relação ao desenvolvimento sustentável, destaca-se que foi a Conferência de Estocolmo
sobre Meio Ambiente, realizada em 1972 que determinou a necessidade de ser estabelecido um ponto de
vista e princípios comuns capazes de inspirar e guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do
meio ambiente, aduzindo que para se atingir uma utilização mais racional dos recursos naturais disponíveis
e, assim, melhorar as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e
coordenado do planejamento de seu desenvolvimento, de modo a assegurar a compatibilização do
desenvolvimento, com a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano, em benefício de
toda a população.

É importante vislumbrar a mudança do paradigma que ocorre com o advento da Conferência de
Estocolmo em 1972, quando o mundo é alertado acerca das implicações decorrentes da promoção de um
desenvolvimento a qualquer custo, desassociado de uma preocupação com as conseqüências futuras desse
desenvolvimento, bem como da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. De tal modo,
foram direcionadas medidas visando propiciar o progresso das atividades econômicas, necessariamente
associado a um estudo detalhado das possíveis implicações dessas atividades, que deveria estar atreladas
ao respeito das normas de proteção ambiental, sendo iniciando, desta forma, os estudos a respeito do
conceito de desenvolvimento sustentável.

Em conformidade com o que ficou definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em decorrência do Relatório Bruntland, o desenvolvimento sustentável seria aquele
“desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações

futuras de suprir suas próprias necessidades”
[9]

.
Deve-se ressaltar a necessidade de oferecer efetividade ao referido princípio, sendo assim, para

assegurar o seu cumprimento deverá existir um mecanismo institucional de fiscalização das atividades, de
modo que se possa inferir se as normas previstas na legislação em vigor, concernentes à proteção do meio
ambiente, estão sendo corretamente observadas pelos empreendedores, devendo ainda ser comprovada a

sustentabilidade do empreendimento ao longo do exercício de toda a atividade
[10]

.
Portanto, diante da dependência extrema das atividades produtoras de energia na utilização dos

recursos naturais, e da impossibilidade de extinguir o exercício de tais atividades econômicas, pelo fato de
indispensáveis para a promoção do bem estar da população, torna-se essencial o incentivo à adoção das
fontes alternativas de energia renováveis em respeito à necessidade de continuidade dessas atividades
econômicas e na busca efetiva pelo desenvolvimento sustentável.

Afirma-se, assim, que a busca pelo desenvolvimento sustentável das atividades produtoras de
energia deve preocupar-se com o aumento da eficiência na produção e no uso da energia, associada
necessariamente a uma capacidade de geração, transmissão, distribuição e comercialização de fontes
alternativas de energia em grande escala. Destaca-se, nesse caso, a dificuldade em arcar com os custos
ambientais para a obtenção de tais energias “limpas”, que em muitos casos termina aumentando
significativamente os custos do empreendimento que é repassado ao consumidor final da energia,
demonstrando, de tal modo, o grande desafio da atualidade de associar os custos elevados dos
empreendimentos de produção de energias renováveis com a necessidade imprescindível de buscar a
implementação de tais tecnologias, em conformidade com que determina o desenvolvimento
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sustentável
[11]

.
Ademais, é também em decorrência do aumento gradativos dos preços dos combustíveis fósseis

em decorrência da redução de sua oferta que se verifica um esforço mundial em buscar tais fontes
alternativas de energia que permitam reduzir tais problemas de ordem econômica, bem como, trabalhando

as questões sociais, de geração de emprego, renda, e ambientais, de mudanças climáticas e poluição
[12]

.
Nesse cenário, vale salientar que na atualidade meio ambiente e desenvolvimento são conceitos

inseparáveis, devendo integrar de forma harmoniosa todas as políticas governamentais presentes em nosso
país. Assim, visando combater os prejuízos ocasionados pelas mudanças climáticas o Ministério do Meio
Ambiente, associados aos demais Ministérios que tenham algum tipo de associação com a questão
energética desenvolvem projetos nesse sentido, como é o caso do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia – PROINFA; do Programa do BIODIESEL; do Programa Nacional de
Conservação da Energia Elétrica – PROCEL; do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE; do Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e

do Gás Natural – CONPET, entre outros
[13]

.
Nesse trabalho, será verificado mais especificamente as questões relativas ao Programa de

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA, conforme verifica-se no tópico seguinte.
 
3.1 PROGAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA
(PROINFA)

 

A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
[14]

, em seu art. 3º, institui o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), que possui o escopo de aumentar a participação da
energia elétrica produzida a partir de unidades de produção baseadas em biomassa, fontes eólicas e
pequenas centrais hidrelétricas – PCH, no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). Em conformidade
com o que determina a Lei n.º 11.943, de 28 de maio de 2009, o prazo para o início de funcionamento
desses empreendimentos encerra-se em 30 de dezembro de 2010.

O PROINFA tem o objetivo de promover eficazmente a diversificação da Matriz Energética
Brasileira, por meio da adoção de novas alternativas para o abastecimento de energia elétrica, aumentando
a segurança na prestação do referido serviço, assim como aproveitando devidamente os potenciais
favoráveis naturais oferecidos pelo país. Destaca-se que o Programa irá atuar com apoio de recursos
proveniente do BNDES, que realizará o investimento nos projetos de geração de energia de fontes
alternativas.

O Ministério de Minas e Energia (MME) foi responsável por estabelecer as diretrizes, elaborar o
planejamento do Programa e definir o valor econômico de cada fonte, cabendo à Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), o papel de agente executora, a partir da celebração de contratos de compra e
venda de energia (CCVE). Nesse caso, ficou sob responsabilidade da Eletrobrás, na contratação do
empreendimento, a realização do rateio entre todas as classes de consumidores finais atendidos pelo SIN
(exceto os consumidores classificados na Subclasse Residencial Baixa Renda, que apresentam consumo
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igual ou inferior a 80 kWh/mês – Art. 1º, §1º, da Lei nº 10.438/02) do valor pago pela energia elétrica

adquirida, bem como dos custos administrativos, financeiros e encargos tributários
[15]

.
De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério de Minas e Energia o PROINFA foi

responsável pelo forte incentivo à adoção das fontes alternativas de energia, demonstrando a viabilidade
da formação de uma matriz energética limpa no país, especialmente no que diz respeito à energia eólica,
quando o Brasil passou, em pouco mais de 3 anos, de apenas 22 MW de energia eólica instalada, para 414
MW, com previsão ainda de expansão. Nesse contexto, o Ministério de Minas e Energia estima que até o
final de 2010, sessenta e oito empreendimentos entrarão em operação, o que significa a inserção de mais
1.591,77 MW no Sistema, com mais vinte e três PCHs (414,30MW), duas usinas de biomassa (66,50MW)

e 43 usinas eólicas (1.110,97MW)
[16]

.
Vale salientar ainda que o referido Programa tem o escopo de assegurar a participação de um

maior número de Estados, incentivando, por conseguinte, a indústria nacional e permite a maior inserção
dos pequenos produtores de energia elétrica, diversificando, assim, a quantidade de agente econômicos no
setor, uma vez que uma das exigência da legislação é a garantia da observação de um índice mínimo de

nacionalização
[17]

. 
Frise-se que os critérios de regionalização possuem um limite de contratação por Estado referente

a 20% da potencia total relativa às fontes eólica e de biomassa e 15% para as pequenas centrais
hidrelétricas (art. 1º, I, ‘d’, da Lei nº 10.438/02). Em caso de não contratação pela Eletrobrás da totalidade
dos 1.100 MW destinados a cada tipo específico e tecnologia, o potencial não contratado poderá ser
distribuído entre os Estados, obedecendo aos mesmos critérios existentes (art. 1º, I, ‘g’, da Lei nº
10.438/02).

É interessante destacar neste ponto o mapa de fontes alternativas de energia divididas por Estado,
corroborando com a demonstração do grande potencial do Brasil no desenvolvimento e promoção da
diversificação da Matriz Energética Nacional:

 
Mapa de Fontes por Estado:
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Fonte: Ministério de Minas e Energia.

 
A referida Lei determinada ainda a criação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com

o objetivo de promover o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia
produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral
nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promovendo, assim, a universalização do serviço
de energia elétrica em todo o território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção
econômica destinada a promover a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos

consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda. (art. 13, da Lei nº 10.438/02)
[18]

.
Por fim, é interessantes lembrar que o número de empresas que se disponibilizara a participar do

programa foi acima do que o esperado pelo Governo, haja vista terem sido apresentados projetos

envolvendo geração de 6,6 mil MW (o dobro de energia solicitada pela Eletrobrás, de 3.300 MW)
[19]

.
Deste modo, fica demonstrado como essencial que o Governo e os Estados brasileiros somem

forças para promover a indispensável substituição de matriz energética brasileira pelas energias
renováveis, diante dos benefícios sócio-ambientais significativos que tal atitude ensejaria,
compatibilizando, assim, as práticas das empresas produtoras de energia com o conceito de

desenvolvimento sustentável
[20]

.
Nesse momento, vamos trabalhar de forma sucinta algumas das três principais fontes alternativas

de energia renováveis, a saber: a biomassa, a energia eólica e as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs),
conforme se verifica nas linhas seguintes.
 
3.1.1 Biomassa
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Biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal)
que pode ser utilizado na produção de energia (bioenergia), bem como a energia hidráulica e outras fontes
renováveis, consiste, assim, em uma fonte de energia não poluente. Além disso, trata-se de uma fonte
indireta de aproveitamento de energia solar, quando ocorre a conversão da luz do sol em energia química,

através da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos
[21]

.
Destaca-se que todos os organismos biológicos que podem ser aproveitados como fontes de

energia são denominados de ‘biomassa’, sendo as matérias-primas mais comumente utilizadas as
seguintes: cana-de-açúcar; beterraba; eucalipto (dos quais se extrai álcool); lixo orgânico (que dá origem

ao biogás); lenha e carvão vegetal; alguns óleos vegetais (amendoim, soja e dendê)
[22]

.
Uma das grandes vantagens da biomassa é que, apesar da eficiência reduzida, seu aproveitamento

poderá ser feito diretamente, através da combustão em fornos, caldeiras, etc. Assim, para aumentar a
eficiência do processo e reduzir impactos sócio-ambientais, vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado

tecnologias de conversão mais eficientes, em sistemas que utilizam a biomassa como fonte energética
[23]

.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informa que apesar de a maior parte do planeta

estar desprovida de florestas existe uma quantidade expressiva de biomassa no planeta, sendo em torno de
dois trilhões de toneladas (ou seja, cerca de 400 toneladas per capita), o que significa em termos
energéticos a aproximadamente 3.000 EJ por ano, valor oito vezes maior do que o consumo mundial de

energia primária
[24]

.
Destaca-se que o Brasil, em decorrência da sua imensa superfície territorial quase em sua

totalidade localizada em regiões tropicais e chuvosas, apresenta excelentes condições para a produção e o

uso energético da biomassa em grande escala
[25]

. Nesse cenário, deve-se destacar que cerca de 25% da
energia total consumida no país é proveniente de biomassa. Ademais, estima-se que existam dois trilhões
de toneladas de biomassa no globo terrestre (cerca de quatrocentas toneladas por pessoa), o que
corresponde a oito vezes o consumo anual de energia no mundo, demonstrando, deste modo, o grande
potencial que as fontes de energia renováveis provenientes da biomassa têm para suprir uma demanda

energética cada vez mais crescente
[26]

.
 
3.1.2 Energia Eólica
 

A energia eólica consiste da energia cinética contida nas massas de ar em movimento, ou seja,
nos ventos. O aproveitamento dessa energia ocorre através da “conversão da energia cinética de translação
em energia cinética de rotação”, por meio do emprego de turbinas eólicas, também chamados de
aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cataventos (e moinhos), para utilização em trabalhos

mecânicos
[27]

. Noutras palavras, trata-se da energia aproveitada pela transformação da energia cinética
dos ventos em energia elétrica.

A Agência Nacional de Energia Elétrica informa que apesar de ainda existirem divergências entre
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os especialistas, estima-se que o potencial eólico brasileiro é extremamente relevante, quando diversos
estudos indicam a possibilidade de atender valores e de 60.000 MW, o que fez com que houvesse um

maior estímulo ao desenvolvimento da exploração e comercialização da energia eólica no país
[28]

.
O desenvolvimento de estudos e pesquisas ligados à energia eólica ganhou força mundialmente

com o advento da crise internacional do petróleo na década de 1970, quando a referida tecnologia passou a

ter investimentos suficientes para a sua aplicação em escala comercial
[29]

.
E apesar de também ser também uma alternativa de energia renovável que depende do equilíbrio

da Natureza, um dos seus únicos aspectos impactantes, é a poluição visual ocasionada, o que a torna
extremamente interessante do ponto de vista econômico, sendo uma excelente alternativa às fontes

extremamente poluentes utilizadas atualmente
[30]

.
 
3.1.3 Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
 

A energia hidrelétrica consiste no empreendimento de geração de energia elétrica proveniente do
movimento das águas, por meio da transformação da energia potencial da água represada em energia
cinética, realizado através do aproveitamento do potencial hidráulico dos rios, a partir da utilização dos
desníveis naturais (quedas d’água) ou artificiais (produzidos pelo desvio do curso original do rio)
apresentados na natureza.

O desenvolvimento dessa fonte alternativa de energia no país foi favorecido pelas características
físicas e geográficas apresentadas pelo Brasil, quando, na atualidade, cerca de 75% da energia elétrica
produzida no país provém de usinas hidrelétricas. Não obstante, destaca-se que a participação das
hidrelétricas na matriz energética brasileira depende essencialmente da continuidade do sistema de chuvas

aqui verificado
[31]

, o que pode gerar problemas para a manutenção regular da distribuição de energia no
país.

Destaca-se que as pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s) são aquelas cuja potência instalada não
ultrapassa 30 MW e o seu lago tem uma área máxima de 3 km² para a cheia centenária. Tal
empreendimento recebeu forte incentivo do Governo Federal para ser explorado por grupos empresariais
privados, destacando-se que as PCHs deverão necessariamente apresentar ato autorizativo da Agência

Nacional de Energia Elétrica
[32]

.
Nesse ponto, apesar das vantagens da utilização dessa fonte de energia renovável, é essencial

destacar os impactos sócio-ambientais decorrentes da utilização de tal fonte de energia, que causam, dentre
outros prejuízos: a inundação de áreas agricultáveis; a perda de vegetação e da fauna terrestres; a
interferência na migração dos peixes; a perda da biodiversidade, terrestre e aquática; efeitos sociais por
realocação; entre outros. No entanto, salientam-se também os efeitos positivos: com a produção de
energia; o aumento das oportunidades de trabalho; aumento do potencial de água potável e de recursos

hídricos reservados; aumento do potencial de irrigação; entre outros
[33]

.
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2095



4 POLÍTICA ENÉRGETICA NACIONAL
 

Apesar da importância do desenvolvimento do PROINFA, este jamais poderia ser efetivamente
implementado sem uma Preocupação com o desenvolvimento da Política Energética Nacional aplicada no
Brasil, avaliada a seguir.

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 foi responsável por estabelecer a Política Energética
Nacional do país, que apesar de ser uma lei direcionada essencialmente para a produção de petróleo,
principal fonte energética da matriz brasileira, deve ser também observada para o desenvolvimento das
fontes alternativas de energia renováveis.

Entre algumas das diretrizes e princípios da Política Energética Nacional destacam-se, de acordo
com o artigo 1º da referida Lei, as seguintes: promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho
e valorizar os recursos energéticos (inciso II); atrair investimentos na produção de energia (inciso X);
ampliar a competitividade do País no mercado internacional (inciso XI); XII - incrementar, em bases
econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional (inciso
XII).

Além disso, o art. 2º da referida Lei instituiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
que tem a atribuição de propor ao Presidente da República, políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a: promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País (inciso I); II -
assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais
remotas ou de difícil acesso do País (inciso II); rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às
diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis
(inciso III); estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da
energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de
outras fontes alternativas (inciso IV); estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a
atender as necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e
assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento
do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis (inciso V); sugerir a adoção de medidas
necessárias para garantir o atendimento à demanda nacional de energia elétrica, considerando o
planejamento de longo, médio e curto prazos (...), de forma que tais projetos venham assegurar a
otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema Elétrico (inciso VI); e por fim,
estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em processos produtivos industriais,
mediante a regulamentação de condições e critérios específicos, que visem a sua utilização eficiente e
compatível com os mercados interno e externos (inciso VII).

A partir da observação das diretrizes e princípios da Política Energética Nacional e do CNPE
verifica-se que apesar da ênfase legislativa para a produção de hidrocarbonetos, há uma grande
preocupação em promover e ampliar o aproveitamento racional e sustentável dos recursos energéticos no
país. E é justamente nesse ponto que ganha força a perspectiva favorável brasileira para a substituição da
matriz energética brasileira, visando a promoção do desenvolvimento sustentável e a adoção da
denominada ‘tecnologia limpa’, capaz de promover o mercado de trabalho no país e de valorizar o
reconhecimento do caráter finito dos recursos naturais não renováveis, buscando, o desenvolvimento de
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estudos e pesquisas capazes de estimular eficazmente o desenvolvimento do setor de fontes renováveis de
energia em substituição as não renováveis.
 
4 CONCLUSÃO

 
A preocupação com os recursos naturais no país ganhou força a partir da promulgação da

Constituição Federal de 1988, com a elevação do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado à
categoria de direito humano fundamental, sendo neste cenário que surgem as normas jurídicas destinadas a
promover a proteção ambiental, que devem, além de preocupar-se com a conservação e preservação
ambiental, buscar promover o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas desenvolvidas no
país, em respeito as previsões dos artigos 225 e 170 da nossa Carta de Direitos.

Nesse contexto é o Brasil um país extremamente privilegiado, por apresentar as condições
naturais essenciais para possibilitar o desenvolvimento das fontes alternativas de energias renováveis,
como é o caso da energia eólica, biomassa e das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), o que impõe a
necessidade de serem viabilizados estudos e tecnologia para o desenvolvimento efetivo do setor.

A partir da observação das diretrizes e princípios da Política Energética Nacional e do Conselho
Nacional de Política Energética verifica-se uma grande preocupação em promover e ampliar o
aproveitamento racional e sustentável dos recursos energéticos no país, em conformidade com o que
determina o conceito de desenvolvimento sustentável tão discutido nos dias atuais.

E é justamente nesse contexto que a utilização de fontes renováveis de energia desponta como
uma alternativa não somente viável, mas acima de tudo adequada para a necessária substituição de uma
matriz energética derivada de combustíveis fósseis para uma matriz energética ambientalmente sustentável,
em consonância com os anseios, previstos em nossa Constituição Federal, de preservação do meio
ambiente para o uso das presentes e futuras gerações.

Destarte, destaca-se que o progresso nesta direção pode auxiliar os países em desenvolvimento na
invenção de seus padrões próprios de desenvolvimento mais justos e, ao mesmo tempo, com efetivando
um maior respeito pela natureza e pelos recursos naturais por ela disponibilizados, verificando-se, deste
modo, que o Brasil tem todas as condições de se tornar um verdadeiro exportador de sustentabilidade,
transformando o desafio ambiental da atualidade em uma grande oportunidade de desenvolvimento.
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A VIOLÊNCIA CONTRA O HOMEM NA PRISÃO: EM BUSCA DE UM ELO PERDIDO NA
LUTA PELA IGUALDADE DE GÊNERO

VIOLENCE AGAINST MAN IN PRISON

Isabel Penido De Campos Machado

RESUMO
A simples idéia de que o homem poderia ser vítima de violência de gênero não é negada pelo
Direito vigente, mas ainda permanece ignorada. O artigo visa reinserir o homem (repensando os
paradigmas de masculinidade) enquanto sujeito a ser protegido contra a violência de gênero. O
enfoque adotado não almeja negar ou diminuir as conquistas dos demais segmentos (mulheres e
minorias sexuais). Por essa razão, foi escolhida a situação especifica de encarceramento, na qual
o homem é colocado em patente vulnerabilidade. Como conclusão, o direito deve buscar
medidas para se garantir a igualdade de gênero para o homem.
PALAVRAS-CHAVES: violência contra o homem, igualdade de gênero, Execução penal e
direitos humanos

ABSTRACT
It is accepted that the complexity of the concept of violence encompasses a gender dimension.
As gender and sexuality are elements that form one’s identity, it is indeed relevant to observe
their impact on human rights violations. It is necessary to acknowledge that the present
research does not ignore nor deny the importance of further developing women’s rights. The
focus on the rights of men could be classified as an additional attempt to identify, combat and
create awareness of the complexity of gender-based violence. As a conclusion, the paper
discusses the tension between violence, discrimination and gender vulnerability. 

KEYWORDS: Violence against man, gender equality, Imprisonment and human rights

Introdução

Violência é um termo que abrange muitos sentidos e significados. Pode ser analisado por diversas

perspectivas, dentre as quais se destaca a violência de gênero
[1]

, que engloba todos os atos ou políticas

que causem ou impactem de forma desproporcional no gênero, sexo ou sexualidade da vítima.
[2]

 Como

ponto de partida, a Declaração para Eliminação de Violência contra Mulher da Organização das Nações

Unidas, inspirada pela ideologia feminista de fortalecimento das mulheres, conceitua o termo como:

“qualquer ato de violência baseada no gênero que pode resultar em sofrimento físico, sexual ou

psicológico das mulheres, incluindo a ameaça a estes atos; coerção ou privações arbitrárias de liberdade”

[3]
.

Apesar de tal definição ter sido dirigida para conceituar violência contra a mulher, recentemente o

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados defendeu a necessidade de se adotar uma

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2102



“concepção inclusiva de violência de gênero e violência sexual capaz de reconhecer que apesar de a

maioria das vítimas/ sobreviventes sejam mulheres e meninas, meninos e homens também são alvos de

violência de gênero”
[4]

.

Claramente, a possibilidade de violência de gênero contra o homem é uma questão que permanece

marginalizada, principalmente por ser uma “causa sem voz”
[5]

 e por se esbarrar em um tabu construído

pela sociedade e cultura
[6]

. Sivakumaran
[7]

 aponta que a violência contra o homem é uma “causa sem

voz” devido à resistência dos movimentos sociais de gênero (especialmente os que militam pelos direitos

da mulher e direito das minorias sexuais) em adotar a questão em suas agendas ou pautas de discussões.

Ademais, o jurista
[8]

 assinala que o tema enfrenta um tabu na sociedade
[9]

, uma vez que põe em risco a

inabalável imagem da masculinidade e do comportamento esperado dos homens, que geralmente são

rotulados como os ofensores (e não como vítimas em potencial deste tipo de violência).
[10]

O presente artigo objetiva argumentar que o homem ser vítima de violência de gênero. Neste

sentido, acreditamos que a pesquisa pode ser uma forma de desconstruir as pré-concepções sobre a

masculinidade e a feminilidade, enfocando problemas, lacunas e situações socialmente ignoradas. A

particularização de formas específicas de violência contra o homem pode ser uma arma poderosa para criar

uma proteção significativa para este grupo de gênero. Esta é, inclusive, uma lição a ser aprendida após o

desenvolvimento alcançado pelos movimentos feministas e das denominadas minorias sexuais.
[11]

Por isso, escolhemos um dos principais contextos em que o homem sofre violência de gênero: o

ambiente prisional.
[12]

 Neste espectro, as principais formas de violência de gênero encontradas na prisão

são: estupro
[13]

, exploração sexual, trauma nos genitais através de choques elétricos, nudez forçada,

ameaças verbais sexuais, contaminação proposital com doenças sexualmente transmissíveis (especialmente

HIV-AIDS), falta culposa ou dolosa de acesso aos medicamentos para o tratamento dessas doenças, e,

ainda, discriminação baseada na orientação sexual e identidade de gênero.
[14]

 Tais abusos adquirem várias

formas e podem ser diretamente ou indiretamente atribuíveis ao Estado
[15]

. Como ato direto do Estado, se

[16]
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caracterizam pela ação dolosa dos agentes estatais contra os presos . Em contraste, o ato indireto do

estado caracteriza-se pela omissão (descumprimento do dever de garante, ou seja, do dever objetivo de

cuidado) dos agentes estatais de prevenir a ocorrência da violência de gênero. Em ambos o caso, observa-

se que a violência pode resultar tanto de um intento deliberado de atingir determinados presos ou grupos

deles, como também pode ocorrer simplesmente porque as autoridades envolvidas não exercitam o dever

de diligência devida.
[17]

O entendimento de como o Direito interage com o fenômeno social descrito é a chave para

compreender os limites do sistema normativo internacional que protege os “presos- homens” contra a

violência de gênero.

1 Discriminação como causa da violência de gênero nas prisões masculinas

 

Na maioria dos casos, os homens sofrem violência de gênero porque são expostos à discriminação

interseccional.
[18]

 No caso dos indivíduos que sofrem medidas restritivas de liberdade, a violência resulta

da combinação do gênero masculino
[19]

 com o status de preso
[20]

, além de ser influenciada por outros

fatores como raça, cor, orientação sexual, idade, condições de saúde mental e determinadas características

físicas
[21]

. 

A idéia de que o homem possa sofrer discriminação de gênero no ambiente prisional
[22]

 (assim

como em outros contextos) desestabiliza as teorias feministas clássicas.
[23]

 Inicialmente, essas teorias

classificavam as mulheres como grupo de gênero vulnerável que deveria receber proteção especial para

contrabalancear a marginalização de facto histórica que elas tradicionalmente enfrentaram perante a

sociedade e o Direito.
[24]

 Até recentemente, a construção jurídica de desigualdade de gênero era baseada

nos esforços para erradicar a discriminação contra a mulher.
[25]

 Posteriormente, o movimento GLSBTT

(Gays, lésbicas, simpatizantes, bissexuais e transgêneros) tem promovido o reconhecimento de que as

minorias sexuais também apresentam vulnerabilidades em função do gênero.
[26]

 Realmente, essa luta

ensejou o primeiro passo para o entendimento de que os estudos sobre igualdade de gênero não devem
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apenas se restringir aos desafios impostos às mulheres, mas devem englobar todos os problemas relativos à

identidade e às desigualdades de gênero observadas na sociedade (o que inclui a questão a orientação

sexual).
[27]

Neste contexto, é muito difícil argumentar que dois homens (percebidos como “dominadores” na

sociedade), independentemente de suas respectivas orientações sexuais, são expostos à discriminação

devido a uma relação hierárquica desigual entre os mesmos ou dentro de um grupo. Contudo, observa-se

que a vida na prisão enseja um desequilíbrio entre os poderes masculinos que, nas circunstâncias mais

radicais, podem resultar em discriminação
[28]

 do homem. Essa discriminação pode ser vista como a

principal causa da violência de gênero.   

A fim de explorar a relação entre discriminação e violência de gênero contra o homem na prisão, é

importante identificar pelo menos três discursos distintos que cercam o tema: o enfoque primitivista (i), o

retribucionista (ii) e os que defendem a existência do fenômeno da “feminização da masculinidade” (iii).

Independentemente de suas origens filosóficas, todos os três apontam para a mesma causa: a

discriminação estrutural (que inclui o gênero das vítimas).

            O enfoque primitivista
[29]

 entende a violência de gênero na prisão, tal como a prática de atentado

violento ao pudor contra presos, como uma decorrência inevitável do encarceramento. O argumento

baseia-se na premissa de que o ambiente prisional aglomera indivíduos com comportamento anti-social,

sendo impossível controlar os impulsos dos presos uns aos outros. Assim, asseguram os seus seguidores

que o Direito só deveria (e só seria capaz) de intervir em situações extremas. Este ponto de vista é

utilizado para fundamentar as duas maiores justificativas para a violência de gênero nas prisões: a natureza

sexual do homem e a ameaça representada pelos presos de orientação homossexual. 
[30]

 Esse argumento

pressupõe que o homem possui ímpetos sexuais que em algumas circunstâncias extrapola
[31]

 a

possibilidade de controle. Partindo do pressuposto de que presos são “criminosos inimigos” (em contraste

com o “eterno homem médio” da doutrina, pautado pela normalidade e racionalidade), os seguidores do

primitivismo tendem a aceitar que aquilo que seria aberrante na sociedade poderia ser tido como natural na

prisão. Constroem, então, a imagem do homem enquanto dominador e detentor de poder, hábil a resistir a

qualquer forma de violência sexual. Como consequência, caso o contato sexual tenha ocorrido, essa
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corrente pressupõe que foi causada ou consentida pela suposta vítima
[32]

. Assim, esse ponto de vista

insiste que os homens não podem ser vítimas de estupro e/ou outras formas de violência de gênero.

Sempre que há violência (mesmo se chegar ao nível de tortura), a sua dimensão de gênero geralmente é

ignorada ou considerada irrelevante.   

Em segundo lugar, nas situações em que a ocorrência de violência de gênero é inequívoca, existe

uma tendência a associar os envolvidos (vítima e agressor) com a questão da homossexualidade.
[33]

Sustenta-se que o incidente pode ter ocorrido devido à conduta da vítima (rotulada como homossexual,

independentemente de efetiva opção sexual), que permitiu ou, ao menos, não resitiu de forma

suficiente.
[34]

 Em outras circunstâncias, o ofensor pode ser rotulado como um agente de conduta

homossexual que não controla os seus impulsos.
[35]

 Criticando essas pré-concepções, Sivakumaran
[36]

suscita que a homofobia presente na sociedade acaba também influenciando e criando tabus que impedem

a discussão legítima sobre os aspectos da violência contra o homem. Conforme demonstraremos, a

realidade aponta para uma clara dissociação entre orientação sexual (que parte da liberdade de escolha de

cada ser humano) e violência de gênero (que se materializa no desrespeito ao livre arbítrio e na imposição

de força). Portanto, a corrente primitivista se equivoca ao identificar a ocorrência de violência de gênero

apenas nos momentos e ambientes de suposta irracionalidade. A pena restritiva de liberdade não é capaz (e

nem deveria) de transformar as prisões em aquários de irracionalidade e desumanidades. É certo que se o

preso não perde a sua natureza humana, tampouco haveria de perder a sua identidade de gênero. Assim, há

alguns problemas estruturais no argumento primitivista. Aliás, estatísticas comprovam que a afirmação de

que apenas presos de orientação homossexual são responsáveis pela violência de gênero é uma falácia
[37]

.

De fato, diversos casos estudados sugerem que os agentes agressores geralmente não se identificam como

homossexuais, bem como não são percebidos como tal por suas vítimas.
[38]

 Ao contrário, as partes

envolvidas (agressores, vítimas e testemunhas) consideram a violência sexual como uma confirmação do

poder do perpetrador, o que acaba por se traduzir nos modelos de masculinidade e heterossexualidade.
[39]

Aliás, ao invés de serem os responsáveis pela ocorrência de violência de gênero, geralmente os indivíduos

com orientação homossexual e os indivíduos transgêneros são alvos frequentes deste tipo de abusos em

[40]
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prisões.  Considerando a discussão acima, a perspectiva primitivista não tem sido adotada nas

formulações doutrinárias.
[41]

 Contudo, pode-se notar que esta percepção  está presente na opinião pública,

sendo a explicação mais encontrada nos discursos dos sujeitos que participam do cotidiano prisional.

Os retribucionistas, por outro lado, entendem a pena restritiva de liberdade como uma punição

justa, e defendem que os prisioneiros “merecem” ser expostos à violência durante o período de

encarceramento uma vez que eles próprios já tinham submetido a sociedade (individualizada na imagem

de uma vítima específica) à violência.
[42]

 Trata-se de uma filosofia retributiva, prevalente especialmente

no anseio social de punição de indivíduos condenados a crimes gravíssimos cometidos tanto em tempos de

paz ou de conflitos armados (tais como crimes de Guerra, crimes contra a humanidade, estupro, roubo,

latrocínio, homicídio)
[43]

. Em particular, a justificativa socialmente empregada é a de que os abusos

sexuais a que tais presos são expostos na prisão não passam de uma conseqüência de seu comportamento

pretérito.
[44]

 Contudo, essa perspectiva absolutamente retribucionista nem sempre se mostra explícita nos

argumentos jurídicos desenvolvidos por seus seguidores. Ao invés, observa-se que esta é uma formulação

oculta que influencia negativamente o desenvolvimento do direito dos presos, especialmente na elaboração

de políticas públicas e no reconhecimento material dos direitos relativos à identidade de gênero e

orientação sexual dos prisioneiros. Ademais, a perspectiva retribucionista busca explicar a discriminação

enfrentada pelos prisioneiros com base na natureza e gravidade do crime perpetrado por eles. Isso explica,

por exemplo, o motivo pelo qual os indivíduos condenados por práticas dos denominados crimes sexuais

(tais como estupro) são alvos vulneráveis no ambiente prisional. Situações de vulnerabilidade como a

supra mencionada criam uma desigualdade de fato estrutural entre prisioneiros, que podem ser agravada

por outros fatores como raça, orientação sexual, idade, entre outros. Hodiernamente, essa forma de

construir o raciocínio tem sido expressamente evitada pelos juristas, uma vez que a visão garantista
[45]

 do

direito penal preconiza que a execução da penal não abarca a exposição do preso a tratamentos desumanos

ou degradantes.
[46]

A terceira perspectiva pode ser considerada a mais elaborada para explicar a causa da violência de

gênero nas prisões masculinas. Enraizada na doutrina, a idéia de “feminização da masculinidade”  sustenta

que os homens são expostos à violência com base em uma relação social que reproduz os estereótipos de
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masculinidade e feminilidade dentro do ambiente prisional. Sustenta-se, basicamente, que os presos

vulneráveis (em função de características físicas ou sociais) são forçados a representar papéis geralmente

desempenhados pelas mulheres no mundo externo.
[47]

 Consequentemente, a violência de gênero contra

determinados homens na prisão é um fenômeno que substitui (e reproduz) a violência geral enfrentada

pela mulher na sociedade. De acordo com Mackinnon
[48]

, quando submetidos à violência de gênero na

prisão, os homens acabam perdendo o seu status de masculinidade naquele ambiente, “feminizando-se”. A

perspectiva da autora delimita claramente como os padrões de discriminação de gênero nas prisões não são

efêmeras necessidades sexuais ou a mera realização de uma justiça pseudo-retributiva. Ao contrário,

constitui uma forma de estabelecer e exercer relações de poder dentro das prisões, através da manipulação

das percepções sociais relativas ao gênero e à opção sexual dos prisioneiros. Neste contexto, a violência

de gênero deve ser vista como gravíssima, tendo em vista que o seu impacto não apenas impacta na saúde

da vítima, como também acaba por intervir em sua identidade enquanto sujeito. Além disso, a

estigmatização do “feminizado” é a principal explicação para o silêncio da vítima e para a perpetuação

desses padrões de dominação e discriminação. A perspectiva da “feminização da masculinidade” também

defende, baseada em estudos estatísticos, que os atos da mencionada forma de violência ocorrem em

função da necessidade de dominação social, independentemente
[49]

 da orientação sexual da vítima ou do

perpetrador.
[50]

Em síntese, considerando as três possíveis perspectivas utilizadas para explicar as raízes da

violência de gênero nas prisões serem diferentes em suas respectivas ideologias fundantes e em suas linhas

de argumentação, é notável que todas aceitam a ocorrência de discriminação contra presos como uma das

causas e consequências da ocorrência do fenômeno social. Vale enfatizar, neste ponto, que as duas

primeiras perspectivas apresentam problemas estruturais em suas formulações, razão pela qual a doutrina

de direitos humanos não as adota. Contudo, é válido mencionar que elas refletem certos aspectos da

opinião pública acerca do entendimento geral do que enseja a violência de gênero na prisão. Já a

perspectiva da “feminização da masculinidade” apresenta justificativas mais plausíveis e abrangentes, que

são capazes de explicar o fenômeno de forma mais conglobante. Assim, os padrões específicos da prática

observada podem ser relacionados com a problemática geral de discriminação contra a mulher e de seus

reflexos em outras estruturas de relações sociais. De fato, é apenas em casos excepcionalíssimos que a
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justificativa primitivista (que vê o homem enquanto sujeito portador de impulsos incontroláveis) deve ser

aceita como explicação.
[51]

 Em geral, é possível asseverar, a partir da teoria da feminização da

masculinidade, que a principal razão da violência de gênero nas prisões masculinas seria a necessidade do

ofensor de estabelecer poder sobre a vítima, através de sua humilhação, degradação social e

psicológica.
[52]

 Então, pode-se dizer que os presos são submetidos a violência de gênero não apenas pelo

seu status de preso, como também em razão do gênero masculino.
[53]

    

 

2 Os desafios para a erradicação da violência de gênero no seio do Direito Internacional dos Direitos

Humanos

            Em face do approach adotado, é possível que o leitor se questione acerca da razão de se associar

um fato social tão cotidiano e regional (violência contra o homem na prisão) com as discussões trazidas

pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Como resposta, aduz-se que o problema é global e a

responsabilidade deve ser dividida pela comunidade internacional. Ademais, a proteção do direito dos

presos é uma das principais conquistas deste ramo jurídico, que além de estabelecer sua força normativa

através de normas vinculantes, opera também de forma recomendativa ao garimpar e difundir as boas

práticas observadas na supervisão da prática estatal.

 

3  Das possibilidades jurídicas existentes

 

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos possui uma base consistente para a

proteção dos direitos dos presos, o que inclui o poder-dever de erradicar a violência contra os mesmos.
[54]

A pedra angular protetiva pode ser identificada nos princípios da dignidade, igualdade e não

discriminação
[55]

. Neste sentido, a jurisprudência internacional
[56]

 consagra que a discriminação

estrutural é uma forma qualificada de discriminação que expõe a vítima a formas desproporcionais
[57]

 de

abusos, dentre os quais exsurge a violência de gênero.
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De fato, todos os direitos humanos positivados são considerados “inerentes à dignidade de todos os

membros da família humana”
[58]

, sendo que este paradigma universalista inclui a todos, independente do

status de preso. Especificamente, o artigo 10 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP)

estabelece que “(…) todas as pessoas privadas de sua liberdade devem ser tratadas com humanidade”
[59]

.

De forma complementar,  outros instrumentos clarificam o conteúdo do dispositivo
[60]

, além dos demais

direitos aplicáveis, tais como o direito à integridade física, mental e espiritual (com a consequente abolição

de tortura e tratamentos análogos)
[61]

, direitos da personalidade
[62]

, garantias processuais
[63]

, direito à

educação, saúde e trabalho
[64]

 (o que implica na proibição de trabalhos forçados e escravidão). Assim, o

corpus iuris internacional conforma os objetivos e requisitos para a prisão (ressocialização e vida digna).

Portanto, resta claro que no paradigma dos direitos humanos, todos os presos são titulares e capazes de

exercer todos os direitos humanos que não forem restritos pela sentença condenatória de forma expressa,

razoável, proporcional e motivada.

Portanto, de acordo com as diretrizes oriundas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, os

Estados devem se engajar de forma proativa na erradicação da violência de gênero nas prisões. Apesar de

existir claramente uma obrigação reconhecida internacionalmente, cada Estado mantém certa margem de

apreciação
[65]

 em relação aos meios de alcançar os resultados acordados por meio dos tratados

internacionais de direitos humanos ratificados. 

Essa discricionariedade é puramente baseada na idéia de que o Estado é capaz de identificar e

desenvolver respostas aos anseios locais. Portanto, não é possível, usar a discricionariedade conferida

como uma desculpa para a negligência ou inércia. Assim, a primeira medida para a prevenção da

ocorrência de violência de gênero nas penitenciárias masculinas deve ser a implementação dos direitos na

esfera nacional.
[66]

 Essa medida possibilita que as normas abstratas se tornem operacionalizadas nas

jurisdições locais, o que viabilizará mecanismos para prevenir e punir as ocorrências. De fato, ao se

vincularem juridicamente ao respeito, proteção e implementação dos direitos à integridade física, à saúde,

à vida, privacidade e vida familiar, à honra, à igualdade e não discriminação, os Estados devem

desenvolver um sistema legal capaz de ter um efeito concreto aos direitos reconhecidos.  Dentre as
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medidas possíveis, o Estado deve criminalizar práticas abusivas, criar leis com o objetivo de eliminar

violência de gênero nas prisões, monitorar as condições de detenção, desenvolver políticas públicas e

disponibilizar remédios judiciais e não judiciais em caso de sua ocorrência.  

Logo, pela descrição desta extensa base jurídica para a proteção do direito dos presos

(independentemente do gênero a que pertençam), seria legítimo concluir que não há necessidade de

reformular o sistema para erradicar a ocorrência de violência de gênero nos sistemas penitenciários (in

casu, os masculinos). Contudo, a efetividade de tal proteção é ameaçada por problemas estruturais no

sistema jurídico internacional, a saber: a falta de monitoramento sobre a violência de gênero cometida

contra prisões masculinas e os desafios substantivos para a categorização da violência de gênero como

violação de direitos humanos.

 

4 Os principais problemas detectados

 

Dentre os problemas mencionados, destaca-se que a classificação de abusos (que incluem estupro,

castração, atentado violento ao pudor e escravidão sexual) nas categorias de direitos humanos existentes

não é automática. Isso porque os tratados de direitos humanos não abordam diretamente a prática de

estupro ou de escravidão sexual, por exemplo, como violações autônomas
[67]

. Então, a análise acaba

sendo feita de forma casuística, e neste diapasão, as circunstâncias nas quais os abusos ocorrem variam

constantemente. Em suma, se um preso estupra ou de outra forma comete qualquer forma de violência de

gênero contra outro prisioneiro, as conseqüências de seus atos possuem a potencialidade de serem

classificados como uma violação de direitos humanos (por exemplo, um ato de atentado violento ao pudor

pode vir a ser classificado como tortura), o que pode ser alcançado através da comparação entre os

elementos do abuso sofrido e os requisitos substantivos reconhecidos nas convenções de direitos humanos.

Para tanto, o resultado depende dos fatos do caso e das evidências disponíveis a serem avaliadas nos

tribunais
[68]

. Assim, como o Direito Internacional dos Direitos Humanos não prevê expressamente
[69]

 e

de forma direta a proibição da violência de gênero contra os homens (como o faz em relação às mulheres),

a proteção contra esses abusos depende de uma interpretação sistemática das normas gerais de direitos
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humanos. Essa flexibilidade pode levar à invisibilidade do direito em questão, tendo em vista que os seus

potenciais beneficiários podem desconhecer das possibilidades oferecidas pelo sistema. Logo, o

desenvolvimento de doutrina especializada no tema faz-se deveras importante para a erradicação da

violência contra os homens, dentre os quais se destaca por ora os presos.  

Particularmente em relação à violência sexual nas prisões, o Direito Internacional dos Direitos

Humanos não prescreve a forma segundo a qual os países devem tipificar o crime de estupro e seus

correlatos. Observa-se que a maioria das legislações criminais existentes não proporcionam proteção real e

efetiva contra a prática de violência sexual nas prisões. Portanto, é muito importante analisar a adequação

da definição de estupro no cenário nacional e internacional, como forma de desenvolver “boas

práticas”
[70]

 e sugerir rotas possíveis para a maximização da implementação do direito dos presos.

Em segundo lugar, poucos são os países que possuem um sistema de monitoramento efetivo das

condições de detenção. A fim de exemplificar o problema, poucos países ratificaram o Segundo Protocolo

Adicional à Convenção contra a Tortura da ONU, que prevê a criação de mecanismos mais rígidos de

supervisão. A ausência e inconsistência das estatísticas sobre a ocorrência da violência de gênero nas

prisões demonstram per se a discriminação estrutural e a marginalização enfrentadas no sistema. O

mapeamento dos abusos seria uma ferramenta  para se detectar a tipologia específica e as implicações

jurídicas das práticas observadas. A pesquisa e publicização dos resultados é uma arma essencial para a

proteção dos direitos humanos de qualquer grupo vulnerável. Além do óbvio objetivo de expor e detectar

problemas, trata-se de uma oportunidade sui generis de se detectar as lacunas dos sistemas de proteção. 

No caso específico da violência de gênero nas penitenciárias masculinas, a delimitação do problema

serviria para combater o estigma das vítimas (que se veriam inseridas num contexto estrutural e não em

casos esporádicos), desenvolvimento de programas e novas políticas públicas, além de investir na

mudança de perspectivas, punição e reabilitação dos responsáveis.

 

 

5 Considerações finais: reajustando o elo perdido à corrente
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Os desafios contemporâneos enfrentados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos incluem

a tendência de conscientizar e explorar a relação entre abusos de direitos humanos e o gênero das vítimas.

Realmente, uma das maiores dificuldades encontradas relaciona-se com a classificação dos presos

enquanto vítimas de discriminação de gênero. Isso se deve ao fato de que a maior parte dos estudiosos da

área, com algumas exceções, não admitem substancialmente que alguns grupos pertencentes ao gênero

masculino (tal como o grupo de prisioneiros) poderiam ser vulneráveis à discriminação interseccional e à

violência de gênero.

Em relação a este impasse, é importante enfatizar que o enfoque aos direitos do homem não deve

minimizar ou reduzir a luta pelos direitos dos demais grupos de gênero. Neste sentido, a melhor

abordagem seria incorporar os principais avanços relativos aos direitos das mulheres e das minorias

sexuais. Adicionalmente, é relevante admitir que a proteção especial da mulher é ainda necessária para a

promoção da igualdade material. Todavia, a perspectiva de gênero na análise das formas de

implementação dos direitos humanos não pode ser reduzida à comparação entre os direitos usufruídos

pelos homens versus mulheres, nem poderia apenas se reduzir aos anseios das minorias sexuais. É também

importante listar as principais formas de discriminação enfrentadas pelos homens, além de investigar as

possíveis causas que induzam a sua vulnerabilidade enquanto grupo de gênero. Realmente, o estudo da

violência contra o homem na prisão deveria ser visto como um ponto de partida para a reconciliação da

dicotomia masculino/feminino no discurso internacional, de forma a incorporar a necessária análise de

gênero nas violações de direitos humanos.

Considerando as dinâmicas da vida na prisão, é possível asseverar que as formas estudadas de

violência de gênero derivam de um fenômeno de feminização da masculinidade, que expõem alguns

presos à condição de vulnerabilidade análoga à que as mulheres enfrentam na sociedade. O impacto deste

fenômeno na vida das vítimas é imenso e induz à sensações de humilhação, tendência ao ostracismo e

depressão, e medo de perda da masculinidade e virilidade. Pode-se considerar, ainda, que dentro dos

menos grupos de gênero, determinados indivíduos são mais passíveis de serem alvos de violência de

gênero (tal como a violência sexual) que outros.

Essa é a situação que certamente impacta na fruição dos seus direitos, que mais uma vez

reproduzem padrões de discriminação. Logo, o sistema internacional de direitos humanos deve ser
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estruturado e interpretado de forma a ajudar a prevenção da ocorrência de violência e discriminação

baseada no gênero, além de disponibilizar mecanismos em eventuais ocorrências.

Finalmente, faz-se necessário considerar os reais anseios e experiência concreta das vítimas a fim

de promover mecanismos de direitos humanos capazes de promover a igualdade de gênero baseada na

existência de uma necessidade social imperiosa. 
[71]

   Em outras palavras:

?a pretensão irredutível e permanente do sistema de direitos humanos, assim como as idéias que este se

sustenta e os fins que se persegue é eliminar as distâncias, combater os abusos, assegurar os direitos; em

suma, estabelecer a igualdade e realizar a justiça?
[72]

. Inspirado nos anseios sociais de erradicar

distâncias e promover a justiça, conclui-se que a eliminação da violência contra o homem na prisão

depende do entendimento das complexas interseções entre discriminação, violência, gênero e direitos

humanos.
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para a Eliminação de Violência contra a mulher (1993) e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher (1994).
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 O termo é adotado em seu sentido lato, isto é: para fins do artigo ora proposto, denominam-se presos os indivíduos do gênero
masculino cumprindo pena restritiva de liberdade ou qualquer outra medida cautelar restritiva do mesmo direito, imposta pela
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mulher (1994).
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SMIT, Dirk van Zyl; DUNKEL, Frederick (eds.), “Imprisonment Today and Tomorrow: International Perspectives on Prisoners’
Rights and Prison Conditions”. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International,  2001, p. 73.
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 De acordo com as críticas e observações de Mackinnon: “Os homens que sofrem abusos sexuais são por conseguinte despidos
de seu status social enquanto homem. Eles são femininilizados: feitos para servir e realizar os papéis que geralmente são destinados
às mulheres, enquanto socialmente inferiores aos homens”.  (MACKINNON, Katarine. Oncale v. Sundowner Offshore Services,
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geralmente deixam aos Estados partes interessados a discricionariedade para escolherem o método de implementação em seus
territórios. Reconhece-se, em particular, que a implementação não depende somente de atos legislativos ou constitucionais, o que
por natureza não é per se suficiente. O Comitê considera necessário chamar atenção dos Estados partes para o fato de que a
obrigação estabelecida pela Convenção não está confinada à mera abstenção da prática de condutas comissivas que violem os
direitos humanos, mas que os Estados partes devem também adotar medidas para garantir a fruição desses direitos à todos os
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the national level. in ‘Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies’
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AS DECISÕES JUDICIAIS EM UMA SOCIEDADE DE RISCO PERMANENTE: UM ENSAIO
SOBRE A TEORIA DOS SISTEMAS

THE JUDGMENTS AND SOCIETY OF PERMANENT RISK : AN ESSAY ON THE THEORY OF
SYSTEMS

Gabriela Soares Balestero

RESUMO
A finalidade do presente estudo é analisar os riscos, as complexidades e as incertezas deles
decorrentes em meio ao Estado Moderno. A finalidade do presente estudo é analisar o direito
como um sistema autopoiético, baseado na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, bem como
discutir o papel do julgador ao utilizar referências externas na tentativa equilibrar o Direito e a
Política em meio às decisões judiciais, sob o prisma constitucional. Eis o objetivo do presente
artigo.
PALAVRAS-CHAVES: Riscos; Complexidades; Incertezas; autopoiese

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the risks, complexities and uncertainties stemming amid
the Modern State. The purpose of this study is to examine the law as a system autopoiético
based on systems theory of Niklas Luhmann, and discuss the role of the judge to use external
references in an attempt to balance law and policy in the midst of the judgments, in the light
constitutional. That is the purpose of this article.
KEYWORDS: Risk; complexity; uncertainties; autopoiesis.

1. INTRODUÇÃO
 

A teoria trazida por Niklas Luhmann busca uma reestruturação sócio – jurídica sob a ótica da autopoiese, quebrando com

uma ciência categórica e cartesiana, através da observação das funções exercidas por cada sistema social[1].

Enquanto as sociedades antigas se orientavam segundo princípios de segmentação ou de hierarquia, as sociedades modernas

organizam-se de acordo com um princípio de diferenciação funcional. A sociedade é estruturada por um centro ou sistema

funcionalmente dominante, são constituídas por uma série de subsistemas (direito, política, economia, ciência, arte religião,etc.),os

quais interagem de maneiras diferenciadas e específicas de modo a manter a identidade de uns em relação aos outros.

Luhmann em sua teoria dos sistemas propõe uma revolução epistemológica. A decisão jurídica é construída por meio da

análise das diferenciações, nas operações de indicação e de distinção. Não é tratada a diferença entre argumentos bons e maus.

A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann procura dar uma resposta para a questão de como ocorrem as decisões jurídicas e

como seriam introduzidos os argumentos baseados em valores exteriores ao direito e como incidem paradoxalmente na formação de

uma decisão jurídica.

O Luhmann sempre trabalha com as diferenciações. Ele parte da pergunta, o que uma argumentação muda. Nenhum

argumento é capaz de mudar o direito vigente. A dependência de validade é uma condição.

Portanto, no presente artigo será analisado o sistema jurídico dentro da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann tendo em

vista que ele está aberto às influências do meio externo através do código binário direito/não direito, jurisdicizando os elementos do

meio, adequando os fatos do meio social que devem ser considerados como integrantes da ordem jurídica.

Assim, será estudado do papel do julgador na tomada de decisões jurídicas, ao trazer um referencial externo ao sistema

jurídico, o “décimo segundo camelo”. Eis o objetivo deste artigo.
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2. COMPLEXIDADE E RISCOS
 

A complexidade é a dificuldade de adaptação da democracia em uma sociedade complexa.

Para Niklas Luhmann,[2] a “complexidade” é uma derivação conceitual relacionada essencialmente com o que se poderia

chamar de “especialização funcional autorreferenciada” dos sistemas sociais. Para ele a sociedade é um conjunto de sociedades que

se relacionam em um sistema autopoiético[3], auto – referenciado, na qual o conhecimento ocorre pela perturbação sistêmica. O

homem estaria fora dessa sociedade possuindo também caráter autopoiético, pois ao observar o meio ambiente exerce a reflexão e

esboça uma reação, participando desta integração sistêmica.

A complexidade[4] é conseqüência da evolução da tecnologia, da produção veloz e em larga escala, bem como da grande

quantidade de informações, fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade em refletir conceitos como: bem comum, vontade

popular, representação, controle, concorrência partidária e outros.

Verifica-se, pois, a dificuldade em se regulamentar uma sociedade complexa no sistema constitucional e o caráter operacional

da democracia fica abalado, tendo em vista, que o indivíduo, sendo obrigado a se especializar, não tem disponibilidade para a vida

pública, acabando por enfraquecer esses laços sociais de forma brusca.

André Trindade[5] afirma que “a total inexistência de estruturas de seleção social levaria o ser, de forma impositiva e

assustadora, a realizar escolhas sem a mínima coordenação social. E, deste modo, a coletividade humana regressaria ao tão temido

estado de natureza.” Ele ainda conceitua o caos como “a total falta de coordenação de expectativas de escolhas do ser com relação

ao meio e aos demais seres humanos. “

O caos seria a ausência de expectativas, a falta de previsibilidade, o que geraria a incerteza, e em conseqüência, o

denominado risco.

Segundo Ulrich Beck[6], sociedade de risco “designa um tipo de sociedade que se tornou consciente do paradoxo do

conhecimento científico, ou seja, de que a produção de novos conhecimentos gera também novas incertezas”.

Consoante De Giorgi[7] “o risco está ligado à incerteza que caracteriza o futuro dos indivíduos, quer se trate daqueles que

observam a si mesmos, ou de um observador externo, como um sistema social.”

Conforme observado por Orst[8] o risco possui três etapas históricas: a primeira tinha o risco como enquanto previdência. A

segunda apresenta um conceito de risco vinculado à prevenção. Já a terceira – que inclui o período histórico atual – apresenta o

risco em seu maior desenvolvimento, relegando o indivíduo à total frustração das pretensas certezas do meio. A consciência da

finitude do ser aliada à consciência do fim das certezas gera ainda mais complexidade.

Logo, atualmente, a ciência não tem a competência de avaliar a conseqüência da meteórica evolução tecnológica, não tendo

como calcular, prever e gerir os riscos do seu próprio desenvolvimento, tornando pública a sua incerteza.[9]
Há o confronto entre a democracia e a tecnocracia, havendo dúvidas quanto à competência, à capacidade do povo em suas

decisões. Portanto, a democracia é desafiada a resolver temas que fogem da cognição da própria ciência.

Com o acirramento das possibilidades de escolha, juntamente com a autoconsciência desse aumento de complexidade, o

risco aflora em um ambiente caracterizado pelas incertezas. A atuação do risco, assim sendo, pode ser caracterizada como elemento

que irrita os sistemas sociais e, por decorrência, o próprio sistema jurídico.

Segundo Germano Schwartz[10] “o risco deve ser tratado como um fenômeno da contingência advinda da complexidade da

sociedade contemporânea”.

O risco apresenta características assustadoras como a incerteza e a insegurança, podendo ser considerado “uma dinâmica

mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que deseja determinar seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, à
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tradição ou aos caprichos da natureza”[11].

 
Certas premissas da experimentação e do comportamento, que possibilitam um bom resultado
seletivo, são enfeixadas constituindo sistemas, estabilizando-se relativamente frente a
desapontamentos. Elas garantem uma certa independência da experimentação com respeito a
impressões momentâneas, impulsos instintivos, excitações e satisfações, facilitando assim uma
seleção continuada também ao longo do tempo, tendo em vista um horizonte de possibilidades
ampliado e mais rico em alternativas...Na experimentação a complexidade e a contingência de
outras possibilidades aparecem estruturalmente imobilizadas como “o mundo”, e as formas
comprovadas de seleção relativamente imune a desapontamentos aparecem como o sentido, cuja
identidade pode ser apreendida – por exemplo como coisas, homens, eventos, símbolos,
palavras, conceitos, normas.  Nelas se ancoram as expectativas. Neste mundo complexo,
contingente, mas mesmo assim estruturalmente conjecturável existem, além dos demais sentidos
possíveis, outros homens que se inserem no campo de minha visão como um “alter ego”, como
fontes eu – idênticas da experimentação e da ação originais. A partir daí introduz-se no mundo
um elemento de perturbação, e é tão somente assim que se constitui plenamente a complexidade e
a contingência. As possibilidades atualizadas por outros homens também se apresentam a mim,
também são minhas possibilidades. A propriedade, por exemplo, só tem sentido como defesa
nesse contexto. As possibilidades me são apresentadas na medida em que os outros as
experimentam, sem podê-las atualizar totalmente como experimentações propriamente sua. Com
isso adquiro a chance de absorver as perspectivas dos outros, ou de utilizá-las no lugar das
minhas, de ver através dos olhos dos outros, de deixar que me relatem algo, e dessa forma
ampliar meu próprio horizonte de expectativas sem um maior gasto de tempo. Com isso alcanço
um imenso aumento da seletividade imediata da percepção.[12]

 

Desta forma, busca-se a redução da complexidade, através do estabelecimento de padrões comportamentais, de maneira a

permitir que os integrantes da coletividade idealizem expectativas e as concretizem, pois, diante da inexistência de expectativas sem

previsão de condutas, será estabelecido o caos, a desordem da sociedade.

Nesse passo, no caso da inexistência de estruturas de seleção social previstas, o indivíduo é levado a efetuar escolhas de

maneira descoordenada, de maneira que a sociedades correria o risco de retornar ao estado da natureza.

Para Luhmann, a incerteza é uma forma de possibilitar a criação de sistemas sociais na tentativa de diminuir o risco, pois, as

normas são expectativas de comportamento estabilizadas em termos contrafáticos (que tem como símbolo o dever ser) e seu sentido

implica na incondicionabilidade de sua vigência na medida em que a vigência é experimentada, e portanto também

institucionalizada, independentemente da satisfação fática ou não da norma.

Ainda vale ressaltar que há uma colisão entre a ciência e a política sobre a necessidade ou não de implantação de novos

produtos tecnológicos, sobre a sua viabilidade, de forma a haver certa politização da ciência, pois a solução tradicional da mera

substituição do agente político pode acarretar decisões inadequadas.

A tecnocracia pode acarretar o esvaziamento da política que é o cerne da democracia, e conseqüentemente as decisões sobre

a implantação de tecnologias devam ser retiradas do público, reforçando a idéia da competência do povo para a definição da melhor

estratégia de decisão e de governabilidade.

Entretanto, tal situação também gera conflitos, pois a credibilidade do discurso tecnocrático é abalada diante do fato do

homem comum não possuir capacidade técnica suficiente para fornecer respostas seguras aos problemas decorrentes das falhas da

ciência.[13]

Para André Jean Arnaud e Dalmir Lopes Jr[14], “as normas jurídicas são a expressão concisa a confiança depositada em

expectativas, e por isso, são as expectativas normativas por excelência, e uma vez frustradas, se pode recorrer a coação da norma

para refazer a expectativa”.

Busca-se, portanto, uma ordem para o caos gerado diante das incertezas sociais e é nesse ponto que o direito é desafiado.
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3. O DIREITO COMO UM SISTEMA AUTOPOIÉTICO
 

Niklas Luhmann[15] pode ser incluído como um dos importantes representantes da sociologia contemporânea. A

denominação “autopoiese”[16] é a fusão de dois termos “auto” que se refere ao próprio objeto e “poiese”, que diz respeito à

reprodução/criação, sendo que tal expressão foi utilizada por dois biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela para

designar os elementos característicos de um sistema vivo e sua estrutura. Nesse sentido, verifica-se o entendimento de Gunther

Teubner:
 

A autonomia e constância de uma determinada organização das relações e os
elementos constitutivos desse mesmo sistema, organização essa que é auto-
referencial no sentido de que a sua ordem interna é gerada a partir da interação dos
seus próprios elementos e auto – reprodutiva no sentido de que tais elementos são
produzidos a partir dessa mesma rede de interacção circular e recursiva.[17]

 
Tal expressão passou a ser difundida e usada em outros ramos até ser introduzida por Niklas Luhmann  nas ciências sociais

por volta da década de 80 (oitenta). [18]
No presente texto será discutido o papel do Direito na atualidade identificando no âmbito da teoria dos sistemas a idéia de

decisão jurídica que, para Luhmann está baseada na impossibilidade da decisão que obriga o julgador a buscar valores externos ao

código binário direito/não direito[19].

O entendimento da decisão jurídica e de sua forma de justificação dentro de um Estado Democrático de Direito é de extrema

importância tendo em vista que as decisões jurídicas necessitam ser justificadas ou utilizando somente o código binário ou através

de argumentos baseados em valores fora do sistema jurídico (décimo segundo camelo) com o fim de complementar o fundamento às

vezes ausente no processo de justificação da decisão.

 
Assim, assentada a nova estrutura e suas respectivas semânticas, percebe-se que o
recurso a uma racionalidade universal se significou um ganho evolutivo num primeiro
momento, aos poucos se tornou incompatível com a crescente complexidade da
sociedade, constituída de vários subsistemas sociais diferenciados (autonomizados).
Num ambiente onde os indivíduos não possuem mais referências comuns (nem
transcendentais e nem racionais) não demora muito para que os próprios postulados da
racionalidade cartesiana sejam postos em dúvida. Exemplo disso é a coexistência no
mundo moderno de (pelo menos) duas “físicas”, sem que qualquer delas possa
cartesianamente eliminar a outra, por não conseguir superá-la totalmente.[20]
 

A estrutura da sociedade contemporânea acarreta o surgimento dos pressupostos de uma prática democrática mais concreta

responsáveis pela positivação do direito e pela abertura dos canais democráticos.[21]
Na teoria dos sistemas em Niklas Luhmann, o movimento de validade de um determinado argumento não se opera na

independência e sim no entrelaçamento, na qual a sociedade é observada como forma de comunicação funcionalmente diferenciada

na qual o sistema é dotado de uma cláusula operativa e de autopoiese (cada sistema se cria e recria) como são os sistemas do direito,

da política, da economia, da religião, da moral.

As operações do sistema ganham os textos. O sistema misto pode atualizar os enlaces internos e também, através de outros

enlaces exteriores aquele sistema de maneira a disponibilizar uma racionalidade diferente para a formação de uma determinada

decisão.

Para Luhmann o papel da Constituição seria a resolução dos problemas, o estabelecimento um elo de comunicação entre o

Direito e a Política, de maneira a possibilitar estímulos e intervenções recíprocas.[22]
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Na teoria dos sistemas de Luhmann os sistemas sociais se auto – regulam, pois o indivíduo, sofrendo a influência do meio em

que vive passa a exercer a reflexão, ostentando uma reação externa, de maneira a refletir no meio ambiente em que vive. Desta

forma, ocorre uma reação externa diante do exercício da reflexão. Tratam-se, na verdade de subsistemas, dentro de um sistema

chamado sociedade.[23]

Para Maturana e Varela[24], “tendemos a viver num mundo de certezas, de solidez perceptiva não contestada, em que

nossas convicções provam que as coisas são somente como as vemos e não existe alternativa para aquilo que nos parece certo. Essa

é a nossa situação cotidiana, nossa condição cultural, nosso modo habitual de ser humanos.”
 

According to Luhmann’s system – theory approach, the world (as the horizon of
possible descriptions) is expressed by means of a network of contingent
distinctions and labels that always have to be understood in context. [25]

 
Os sistemas sociais, deste modo, mantêm seu caráter autopoiético enquanto se referem simultaneamente a si mesmos (para

dentro – exercício de reflexividade e reflexão) e ao seu meio ambiente (para fora – exercício de receptividade e reação). A

cominação entre a auto-observação e a recepção/reação de influxos do meio ambiente[26] permite o fechamento operacional

sistêmico o que, paradoxalmente, é sua condição de abertura.

O Direito é considerado como um sistema decorrente da especialização do sistema social, que, por intermédio do código

binário “direito/não direito”[27], filtra os elementos que fazem parte desse mecanismo de auto – reprodução, de auto –

referencialidade dos elementos que compõem o sistema jurídico, de forma a permitir que o Direito crie o direito.[28]
Nesse sentido, a estrutura da comunicação no sistema jurídico ocorre através do código da diferença entre direito e não direito

e, portanto, uma decisão jurídica é aquela que estabelece essa referência comunicativa, respeitando esse código binário. Assim,

qualquer decisão que utilize o direito como sistema de referência é jurídica[29].

A complexidade corresponderia à multiplicidade, ao entrelaçamento e à contínua interação da infinidade de sistemas e

fenômenos que compõem o mundo natural e a sociedade complexa tem como características o indeterminismo, a entropia, a

imprevisibilidade, a incerteza e as possibilidades, tendo como resultado o caos.[30]
O sistema torna-se, então, complexo quando não consegue responder imediatamente a todas as relações entre os elementos, e

nem todas as suas possibilidades podem realizar-se. Luhmann preocupou-se com a complexidade do mundo e a teoria sistêmica

propõe sua redução, ao tentar explicar de que forma é possível nascer a ordem do caos.

A sociedade é um sistema de comunicação entre os subsistemas que, por seu turno, desempenham uma dada função,

possibilitando a redução da complexidade inerente ao fato social, comunicando-se de forma específica (especificidade funcional).

No caso do Direito: sua função não é necessariamente resolver conflitos, mas sim reproduzir as diferenças daquilo que é legal

do que é ilegal. Todavia, na tentativa de se reduzir as complexidades do entorno, novas complexidades surgem no interior do

sistema, que, assim, se especializa.

O risco está no fato de que não há um sistema que se sobreponha aos demais, que possua a função de promover a integração

social e, portanto, a  produção e a reprodução dessa sociedade complexa, segundo Luhmann, geram decisões baseadas em um

processo interno de diferenciação e especialização funcional da sociedade em diversos subsistemas sociais.

Escolher a intenção do legislador, segundo Luhmann, também é possível, porém é uma das interpretações possíveis, sendo

que toda argumentação jurídica tem a capacidade inclusive de criar esses princípios. A argumentação jurídica para poder convencer

estabelece diferenças dentro do sistema.[31]
A argumentação jurídica é uma combinação das distinções: observação do sistema do direito – código direito/não direito; tem

a ver com discriminar casos e grupos de casos. As operações se colocam com o símbolo do direito.

Luhmann distingue as informações e as redundâncias. Informação que se toma com a observação dos sistemas autopoiéticos.
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Não haveria a divisão clássica, sintaxe, semiótica e semântica, pois diante da observação pode se extrair uma informação, uma

interpretação.

O problema que o Luhmann tem em vista é como resolver os problemas no sistema social. Ela própria tem o paradoxo que é

o da observação. Ela é uma sociologia e ao mesmo tempo uma teoria do direito.

Exatamente por fechar o sistema é que ela cria isso – o bom argumento é aquele baseado em razões. Exatamente por buscar

fora o décimo segundo camelo e colocar no sistema, traz o paradoxo, a argumentação não tem fundamento, ela seria um discurso

vazio se não fosse incluído paradoxalmente esse décimo segundo camelo. Aquele principio, valor, por exemplo, somente teria valor

dentro do sistema.

Não há um único argumento, há um paradoxo. Então para ele, a pratica da validade baseado na legalidade no geral. Não

existe somente as regras.

Dentro dessa sociedade, formada por tais subsistemas, verifica-se a importância da comunicação, pois, é a comunicação que

torna a operação apropriada para produzir e para reproduzir o sistema jurídico. O homem é retirado do centro da figura social,

passando-se a incluir a comunicação.
 

First, communication is a reality sui generis that can no longer be attributed to
something else. Second, communication is the mechanism that constitutes society
as an autopoietic system and processes it in these terms. The negation of
communication is itself communication, and hence the expression of society.
Third, is communication means autopoietic reproduction, this means that society is
a self-substitutive order that can only change in itself and through itself. [32]

 
Nesse sentido, o direito utiliza o seu código binário para relacionar-se com outros elementos e outros sistemas externos, se

adaptando ao meio social, porém, mantendo a sua independência e autonomia. Nessa relação autopoiética[33], nessa troca

comunicativa chamada de “acoplamento estrutural”[34] passa a existir a necessidade da existência de uma Constituição na

tentativa de catalizar todas essas necessidades humanas, tanto no aspecto social, quanto político e jurídico.[35]
O sistema jurídico, mantém a sua autonomia e liberdade quanto aos demais subsistemas, contudo, permite ao julgador uma

liberdade maior quanto aos critérios que devem ser observados na tomada de decisões. Nesse passo, a teoria de Luhmann[36]
descreve não apenas o “lado bom” do Direito, mas também abre espaço para o “lado ruim”, como a possibilidade de ocorrência de

arbitrariedades, de um discricionarismo exagerado do intérprete e aplicador da norma.

A teoria luhmanniana é baseada em dois aspectos: de um lado há a sociedade e de outro o ambiente. É a reflexão e a reação

do indivíduo em relação ao meio ambiente que gera a teoria dos sistemas de Luhmann.

Tais sistemas sociais se situam em um sistema mais abrangente, que seria a sociedade. Nesse sentido, a sociedade seria um

sistema de comunicação entre os diversos subsistemas nela existentes.

O sistema constrói e é construído de sentido, de maneira que reflexivamente e receptiva e reativamente aceita influxos do

meio-ambiente de acordo com seus próprios critérios (códigos-diferença).

O sistema jurídico sob a ótica da autopoiese[37] pode ser considerado ao mesmo tempo como um sistema aberto e fechado.

Ele é aberto devido às influências do meio externo, que pelo código ‘direito/não direito”, jurisdiciza os elementos do meio, que

passam a integrar a sua estrutura. É também um sistema fechado, pois o direito se auto – regula por intermédio de seu código

binário, ou seja, do “direito/não direito”.[38]

Gunther Teubner[39] sustenta que “a cláusula autopoiética do sistema jurídico não implica necessariamente uma espécie de

autismo sistêmico do mundo jurídico, mas funciona justamente como condição de sua abertura aos eventos produzidos no respectivo

meio envolvente.”
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Nesse sentido, o direito através do uso de seu código binário se relaciona com os sistemas externos[40], adaptando-se ao

meio social, sem, contudo, perder a sua autonomia e suas características.

No contexto da argumentação jurídica, o observador observa o texto e com ele é feita uma interpretação. Com o aumento da

complexidade social[41], há o aumento do arcabouço jurídico, gerando problemas sociais, pois a diversidade social é tão intensa

que os argumentos antigos não funcionam mais de maneira que a verdadeira argumentação corresponde a um juízo sobre as decisões

jurídicas.[42]
Contudo, há a possibilidade de ocorrer a corrupção das decisões quando uma determinada instância decide com base em

outros códigos, como, por exemplo, quando um juiz decide baseado em argumentos políticos e não jurídicos e nem juridicizáveis.

As decisões judiciais são aquelas que usam o direito como referência, ou seja, o código binário, ou seja, estar ou não em

conformidade com o direito. É por isso que atualmente enfrentamos uma crise nos códigos no Poder Judiciário, tendo em vista que

os tribunais estão usando outros códigos que não o código do direito, como por exemplo, a judicialização da política, a

judicialização da saúde, no instituto da repercussão geral, ou até mesmo na judicialização da economia.

Atualmente verifica-se que o decisor muitas vezes decide uma causa baseado em argumentos econômicos, ou seja,

verificando o impacto na economia que aquela determinada decisão irá acarretar, ou muitas, vezes há o exercício de políticas

públicas pelo judiciário de maneira arbitrária ou também ocorre a reforma da agenda política brasileira pelo judiciário ao determinar

de maneira ativista a cassação de mandatos de candidatos a cargos eletivos por infidelidade partidária fora dos requisitos expressos

constitucionalmente.

O direito não teria a ver com economia e nem com a política. O código binário do direito produz um isolamento operacional.

O sistema e fechado do ponto de vista operacional (auto - referência), e aberto do ponto de vista cognitivo (heterorreferência). A

decisão jurídica é um problema finalístico. A decisão cria uma validade no procedimento. A decisão jurídica seleciona aquilo que é

possível argumentar.[43]
Assim, diante de uma intensa demanda de proteção dos direitos fundamentais em uma sociedade complexa é necessária uma

análise da decisão judicial, do comportamento do julgador e sua operacionalidade no sistema.

Toda decisão deve ser fruto de uma operação comunicativa dentro do sistema. Nesse sentido, as operações jurídicas seriam

operações comunicativas, ou seja, operações sociais, que se estabelecem por si mesmas, independentemente das ações e dos seus

respectivos sujeitos[44]. Essas operações produzem e se reproduzem, ou seja, se criam e recriam, não tendo um início e nem um

fim.[45]
Nesse passo, para Niklas Luhmann não importa como propriamente o juiz decide e sim como o sistema jurídico reproduz

essas decisões operacionalmente.

 
4. DIREITO E POLÍTICA
 

Conforme já analisado, para que ocorra o  processo autopoiético é necessário a comunicação intersistêmica, ou seja, a troca

de comunicação entre os vários sistemas como, direito, religião, política, etc.

O sistema jurídico, mantém a sua autonomia e liberdade quanto aos demais subsistemas, contudo, permite ao julgador uma

liberdade maior quanto aos critérios que devem ser observados na tomada de decisões. Nesse passo, a teoria de Luhmann[46]
descreve não apenas o “lado bom” do Direito, mas também abre espaço para o “lado ruim”, como a possibilidade de ocorrência de

arbitrariedades, de um discricionarismo exagerado do intérprete e aplicador da norma.[47]
Na teoria dos sistemas, essa observação é feita por um terceiro que é atraído para julgamentos, condenações e ações. Nesse

sentido, no caso do Direito, o juiz possui esse papel, pois sendo este um desconhecido, passaria a não ser influenciado, trazendo
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uma estabilização pela indiferença[48]

Segundo André Trindade[49], “ como exemplo desse acoplamento estrutural pode-se citar a Constituição[50]. Ela serve de

elo entre o sistema jurídico e o político, ‘ juridicizando relações políticas e mediatizando juridicamente interferências da Política no

Direito”. Portanto, a arbitrariedade está identificada com a figura do Estado. Para a resolução do paradoxo desse poder soberano e

na tentativa de impor limites a ele foi criada a Constituição.[51]
A Constituição, portanto, se transforma em um mecanismo de limitação das influências recíprocas entre o Direito e a

Política[52], sendo que o Direito pode ser usado pela política como instrumento de realização dos objetivos políticos e ao mesmo

tempo a política pode ser utilizada pelo Direito como fonte para as decisões judiciais.

No âmbito da comunicação política[53] (situação versus oposição), os poderes do governo e da oposição se organizam e a

política[54] conquista a autopoiese, pois adquire a possibilidade de produzir operações de poder baseadas nas pré existentes, de
maneira a proporcionar a sua própria abertura para os programas sociais e políticos de bem estar da coletividade e de gestão
estratégica das organizações empresariais.[55]

Nesse sentido, compreende - se que as mudanças bruscas na política alteram o Direito e as alterações na aplicação do Direito

geram transformações na política.[56]
No atual contexto, os tribunais devem se limitar a examinar o caso em concreto dentro das balizas constitucionais, nem que

para isso tenha que interferir na política, porém, pautado sempre no Direito e não o criando como se legislador fosse[57].

 
Ocorre que, no sistema do Direito, há um subsistema com uma função especial –
formado a partir de diferenciações internas daquele sistema total – que o coloca no
centro de nossa atenção aqui. São os Tribunais e isso porque, o fato deles não poderem
se abster de decidir, trouxe graves conseqüências para o sistema do Direito:
paradoxalmente, a obrigatoriedade de decidir deu aos juízes a possibilidade de gozarem
de maior liberdade de interpretação, não estando, por exemplo, sob a interferência de
qualquer refere legislatif.[58]
 

No primeiro paradigma constitucional do Estado Liberal a questão da atividade hermenêutica do juiz só poderia ser vista

como uma atividade mecânica e fruto de uma leitura direta dos textos, ou seja, ao juiz era reservado o papel de mero aplicador da

lei.

Contudo, desde o século XIX esta situação começou a mudar e a teoria da completude do ordenamento jurídico é posta em

discussão e a atitude interpretativa do juiz também é rediscutida.[59]
Nesse sentido, apesar do fenômeno do “ativismo judicial” ser considerado para alguns como a mola propulsora das mudanças

sociais, pode, se mal direcionado, ocasionar a tirania do julgador na tomada de decisões. Portanto, há o problema da fundamentação

das decisões judiciais.

Portanto, o Poder Judiciário deve representar um efetivo contrapeso com a função desempenhada pelos demais poderes,

possuindo limites à aplicação da norma, na tentativa de não violar a Constituição Federal [60].

Para Dworkin, somente diante dos casos mais difíceis surge para o juiz a faculdade de um julgamento discricionário. Para

ele[61], quando “quando uma ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra clara, estabelecida de antemão por

alguma instituição, o juiz tem, segundo tal teoria, o ‘poder discricionário’ para decidir de uma forma ou de outra.”

Entretanto, apesar de, inicialmente entender-se que tanto os princípios constitucionais como argumentos políticos, sociais e

econômicos possam servir de embasamento para as decisões judiciais, somente decisões pautadas nos primeiros[62] devem

compor um sistema jurisdicional democrático.

Obviamente, conforme afirmado anteriormente, o Direito e a Política se relacionam de maneira intensa em uma relação que

deveria ser de complementariedade, na qual o controle de constitucionalidade pelos tribunais é justificado pelo Direito, contudo, o
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Poder Judiciário, baseado nesse controle, utiliza critérios políticos como argumentos de justificação de suas próprias decisões,

quando não muito cria o próprio Direito, de maneira a proporcionar a geração de insegurança jurídica.

Como questiona Lênio Streck [63]”como construir um discurso capaz de dar conta e tais perplexidades, sem cair em

decisionismos e discricionariedades do intérprete (especialmente os juízes)?

Em Luhmann, cada sistema social possui as suas operações de decisão, direito, política, economia, religião, etc. Haveria a

corrupção na tomada de decisões, quando a motivação das decisões é baseada em outros códigos, como, por exemplo, uma decisão

jurídica ter como motivação argumentos políticos, econômicos, fugindo à aplicação de seu código binário “direito/não direito” bem

como aos limites constitucionalmente estabelecidos.

No âmbito do Poder Judiciário, as decisões das causas baseadas em outros códigos representam um problema, como o que

atualmente se fala em judicialização da política, da ciência, da economia, pois, se um juiz decide um caso concreto fazendo política

pública ao invés de se ater à diferença entre “direito e não direito”, simplesmente tomou uma decisão política e não jurídica. O uso

de outros códigos pelos tribunais na tomada de decisões, gera o fenômeno do ativismo judicial, tão debatido atualmente.

No Estado Democrático de Direito o constitucionalismo possui força normativa, porém, ao colidir com aspectos sociais,

econômicos e políticos da sociedade gera o problema da inefetividade[64] da Constituição, ou a denominada “baixa

constitucionalidade” ou “desconstitucionalização”, na qual, na aplicação do direito verificam-se a ocorrência de violências, afrontas

à própria Constituição Federal.

Com o ativismo judicial há o enfraquecimento da força normativa dos textos constitucionais e via de regra, da própria justiça

que deveria ser garantidora da Constituição Federal[65].
 
A Constituição, além de ser o elo conteudístico que une “política e direito” em um
determinado Estado, é também um (eficiente) remédio contra maiorias,
circunstância que, de modo algum, coloca um abismo entre democracia e
constitucionalismo. E, ao se constituir em remédio contra maiorias (eventuais ou
não), tem-se que a Constituição traz ínsito um núcleo político que somente pode ser
extirpado a partir de uma ruptura institucional.[66]

 
Nesse passo, é necessária a imposição de limites, controles, sobre o produto final da interpretação e aplicação do direito pelos

juízes e tribunais de maneira a dar efetividade às normas constitucionais.

Consoante o entendimento de Lênio Streck[67] “parece evidente lembrar que o direito não é – e não pode ser – aquilo que

os tribunais dizem que é.[68]

As decisões do julgador[69] em cada caso concreto devem ser sustentadas por justificação baseada em fundamentos

jurídicos, havendo a reconstrução do direito de forma a não afrontar a Constituição Federal, o que, infelizmente, não vem ocorrendo

no caso concreto.

Para Luhmann, dentro da teoria dos sistemas, diante da implicação simultânea entre os diversos subsistemas, poderia haver

uma espécie de “empréstimo operacional”, ou seja, tanto operações políticas, jurídicas, econômicas, religiosas, poderiam ser

emprestadas entre si, para a tomada de decisões.

No caso, do Direito, a questão não seria como o juiz decide, mas sim como o sistema jurídico produziria as decisões na forma

de operações de distinção, dentro daquilo que já foi por ele distinguido, ou seja, dentro daquilo que seria distinguido pelo seu

código binário bem como das interferências e empréstimos operacionais intersistêmicos. Esse é o diferencial em Luhmann

Como infelizmente, as decisões judiciais estão sendo baseadas em critérios políticos[70], não em grau de

complementariedade entre a política e o direito, não existiria em si uma decisão jurídica pura, pois em casos em que haveria a

impossibilidade de tomada de decisão pelo julgador, a introdução de uma diferença ( do décimo segundo camelo) deve produzir

uma variação tolerada, assimilada pela própria estrutura do sistema.
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Nesse sentido, uma decisão inovadora deve ser sempre uma decisão esperada pelo sistema, com suas variações toleradas e

assimilares por ele, sem desequilíbrio.

Chega-se, portanto, a uma contradição, ao ápice de uma não – democracia[71], o direito sendo transformado em política, o

que gera um contra-senso, pois se o direito é usado para salvaguardar a democracia, não pode se transformar na própria política.

A alternativa mais cabível seria o respeito ao dever fundamental de cada cidadão em obter uma prestação jurisdicional

adequada à Constituição Federal e nela fundamentada, mais precisamente, a obtenção de uma resposta hermeneuticamente adequada

à Constituição Federal.

Diante dessa convivência política entre o Direito e a Política, passa-se a ter a noção de que a Constituição Federal deve ser

protegida em face dos abusos contra ela cometidos, consagrando o princípio da supremacia constitucional[72].

Nesse passo, a explicitação de cada resposta dada pelo julgador ao caso concreto deve estar sustentada em uma justificação

consistente, reconstruindo o direito, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, dando uma fundamentação jurídica adequada ao

Estado Democrático de Direito.[73]

Na teoria dos sistemas de Luhmann, os suplementos de uma decisão jurídica é a metáfora do décimo segundo camelo[74],

no sentido de introduzir uma referência externa para completar a ausência da possibilidade da decisão. Para ele, esse terceiro

incluído de forma paradoxal na decisão está e não está ao mesmo tempo na decisão, é e não é, ao mesmo tempo, parte da decisão.

Cabe ressaltar que esses suplementos utilizados nas decisões judiciais devem ser valores e princípios constitucionais

importantes para a sociedade, devendo a decisão judicial estar limitada pela Constituição e de acordo com os parâmetros formais e

materiais nela estabelecidos.

 
5. DECISÃO
 
            Na doutrina jurídica tradicional há a técnica da decisão partindo do silogismo aristotélico entre a premissa maior quer seria

a lei geral e abstrata e a premissa menor que seria o caso concreto e a conclusão que, no caso seria a eficácia da decisão.[75]

            Contudo, segundo Rafael Simioni[76] para Luhmann a decisão estaria na impossibilidade da decisão, pois, sendo a decisão

jurídica impossível de ser decidida é que ela exigiria uma decisão.[77]
O direito não tem a ver com economia e nem com a política, pois o seu código binário (direito/não direito) produz um

isolamento operacional. O sistema e fechado do ponto de vista só operacional (auto - referencia), e aberto (heterorreferencia) do

ponto de vista cognitivo.

A decisão jurídica será ao mesmo tempo fechada e aberta, ou seja, fechada dentro de sua cláusula operativa de auto –

reprodução, com base nas operações jurídicas precedentes enquanto baseadas na diferença entre direito e não direito, e aberta no

sentido argumentativo para a realidade social.

Essas situações e eventos do ambiente, ou seja, essa abertura operacional faz com que valores externos sejam introduzidos

dentro do sistema jurídico para poderem ser tratados de maneira “conforme o direito” ou como “contrário o direito”.

Portanto, a decisão jurídica ao realizar essa atribuição necessita de uma suplementação, ou seja, de um complemento exterior

no sentido luhmanniano.[78]
Como o direito não pode ser aplicado em si mesmo, pois não haveria como decidir tomando por base a cláusula operacional

direito e não direito, tornando necessária a argumentação jurídica, introduzindo essas referências externas (o décimo segundo

camelo de Luhmann[79]) para incidir paradoxalmente na decisão, podendo ou não fazer parte dela. São considerados

complementos ou suplementos[80].
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Nós nos isentamos, pelo menos provisoriamente, desse problema através da afirmação de que o
décimo segundo camelo seria e não seria necessário. Para começar, contentamo-nos com uma
característica geral. O décimo segundo camelo executa uma função operativa da mais alta
importância, ele torna possíveis as decisões. Além do mais, não se trata de ser um símbolo para
qualquer coisa, nem de um programa de decisão e tampouco de uma modelização do ambiente no
interior do sistema. As normas do testamento não são confirmadas nem modificadas. Tudo isso
intervém sobre um outro nível sistêmico. Ademais, o sistema haveria de ter uma complexidade
adequada: em seus conceitos e representações, em seus valores e em seus programas decisionais.
Neste sentido, o camelo não é um símbolo algum, apenas executa por si mesmo uma operação
simbólica. É como o símbolo da operação de sua própria possibilidade. Ele é, em outras palavras, a
auto – referência localizada dos sistemas, na qual não se pode mais distinguir entre operação e
resultado.[81]
 

Tais complementos podem ser vistos nas decisões judiciais quando há a observância de valores e princípios morais, éticos,

religiosos ou então quando decisão recorre a observância das conseqüências, ou seja, da previsão dos efeitos prováveis dos impactos

da decisão jurídica na economia, na ciência, na política, na educação, na saúde.

Diferente do princípio lógico aristotélico, em que a lógica da decisão jurídica é pensada a partir do terceiro excluído, para

Luhmann o suplemento, ou complemento argumentativo, é justamente esse terceiro que paradoxalmente é incluído incidentalmente

na decisão.

Seria um terceiro valor que é introduzido e incluído para a formação daquela decisão, mas não deixa de ser um terceiro. Esse

é portanto o paradoxo do terceiro excluído que está e ao mesmo tempo não está na decisão.

Contudo, quando isso ocorre sem um equilíbrio nessa ressonância intersistêmica com a aplicabilidade desses fatores

externos, desse décimo segundo camelo[82], pode ocorrer a corrupção desses códigos exteriores, não havendo, portanto, nenhum

tipo de controle permissivo do uso legítimo desses complementos nas decisões jurídicas.[83]
Ademais, uma decisão jurídica, como já dissemos, não pode ser fundamentada somente com base nos valores argumentativos

exteriores, e sim também em sua cláusula operacional, pois o sistema não deve colocar-se em situação de subserviência a fatores

externos.

O que está acontecendo no Poder Judiciário é uma corrupção de códigos em que o fundamento externo que deveria ser

incluído apenas argumentativamente e de maneira suplementar na decisão está sendo incluído de maneira isolada, passando a ser a

própria decisão.

Ademais, há uma tentativa de padronização das decisões pelos tribunais[84]. Um exemplo claro disso são os institutos das

súmulas vinculantes e da repercussão geral. Havendo a necessidade, seguindo Luhmann, de uma decisão jurídica baseada em seus

próprios pressupostos jurídicos a na inclusão de valores complementares exteriores ao sistema, como podem os nossos tribunais

terem uma pretensão absurda de controlar o sistema na tentativa desesperada de resgatar a segurança jurídica? Eis a questão.

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A teoria dos sistemas desenvolvida por Niklas Luhmann possibilita dividir os vários sistemas sociais de acordo com as

características específicas de suas funcionalidades. O estudo do direito em seu caráter autopoiético, se cria e recria baseado em seus

próprios elementos, ou seja, o direito, através de seu código binário “direito/não direito” bem como a introdução valorativa de

interferências externas para serem ou não parte da decisão permitem uma mudança social bem como a sua própria alteração.

Nesse passo, a teoria luhmaniana apresenta uma nova visão sobre a possibilidade de controle da sociedade por intermédio do

direito, pois para ele, um futuro imprevisível seria insuportável e gerador de graves incertezas.

A crise é uma importante mola propulsora para a adoção de um novo modelo, de uma reformulação no sistema jurídico, de
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forma a absorver a contingência do comportamento social, reduzindo a complexidade do ambiente social, retirando os seus

elementos deficitários.

Nesse passo, a supremacia  dos valores e princípios constitucionais[85] resultaria do fato de que, estabelecendo uma relação

de mútua implicação entre o direito e a política[86], a Constituição representaria uma estrutura normativa superior a todas as

demais no interior da ordem jurídica, dando relevância à sua força normativa[87].

Portanto, o princípio da supremacia constitucional que é a afirmação do constitucionalismo moderno, possibilita a

convivência harmônica do direito com a política, possibilitando, devendo essa referência externa trazida pelo aplicador do direito,

ou seja, o décimo segundo camelo, encontrar amparo nos valores e princípios constitucionais[88].

Desta forma, conclui – se que a Constituição do Estado garante a autonomia do direito e da política[89] na qual traz

diretrizes jurídicas e principiológicas a serem respeitadas pelo aplicador do direito. Isto é, já que os tribunais estão obrigados a

decidir, devem, dentro da interdependência sistêmica, estar conscientes das limitações e das conseqüências que essas decisões irão

acarretar, utilizando suplementos compostos por valores e princípios importantes para a sociedade.
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[1] “Ao empregar os sistemas autopoéticos ao direito, Luhmann consegue reduzir a complexidade social. De tal modo, os estudos de Luhmann apregoam que o
direito, em seu viés autopoético, se (re)cria com base nos seus próprios elementos.  Sua auto – referência permite que o direito mude a sociedade e se altere ao mesmo
tempo, movendo-se com base em seu código binário (direito/não – direito). Tal característica permite a construção de um sistema jurídico dinâmico mais adequado à
hipercomplexidade da sociedade atual.” (TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2008, p.105.)
[2] TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 124.
[3] “Na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, a política é entendida como um sistema de comunicação dotado de clausura operativa, auto – referência e autopoiese.
Ao lado de sistemas como o direito, a ciência, a economia, a arte e a religião,  a política produz operações sociais específicas, que promovem a sua diferenciação
funcional. A especificidade do sistema político da sociedade está no tipo de comunicação que ela produz,qual seja,  a comunicação do poder.” (SIMIONI, Rafael
Lazzarotto. Poder e autopoiese da política em Niklas Luhmann. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas Pouso Alegre, 27:119-129, jul/dez. 2008, p. 120.)
[4] “La propiedad más importante de las expectativas reside en que pueden ser decepcionadas. Ellas marcan lo esperado como algo contingente; y cuando algo es
esperado en la modalidad de lo necesario, la necesidad no es entonces nada más que la falta de alternativas, la contingencia negada. Así pues, no es la estabilidad sino
la labilidad de las estructuras lo que explica su función en la construcción de la personalidad y en la génesis de la conciencia del yo. Las expectativas hacen posible la
realización de un par de tests: el que sean satisfechas no puede ser consecuencia del azar,  sino indicador del realismo de las mismas.  Si la expectativa fuera un
constructo puramente interno, su satisfacción o decepción serían equiprobables. Por consiguiente,  en la confirmación de las expectativas puede comprobarse que uno
había esperado correctamente, es decir, que estaba ajustado a la realidad (sin que de ello debiera colegirse que la expectativa transfiere al sistema una «imagen» del
entorno). Pero también la decepción de las expectativas puede ser utilizada como test. Si la expectativa es mantenida a pesar de su decepción,  esto demuestra la
fortaleza del yo. A partir de este tipo de ocasiones se forman valores teóricos y normas, y uno acredita ante sí mismo su fuerza manteniendo contrafácticamente la
expectativa proyectada aun cuando haya sido defraudada. En parte, este esquema explica también el alto tempo.” (LUHMANN, Niklas. Complejidad y Modernidad.
Madrid: Editorial Trota S.A, 1998, p. 247.)
[5] TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.40.
[6]PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 127.
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[8] TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 38.
[9] “Uma das conseqüências mais importantes desse novo ambiente reflete-se na problematização da relação entre ciência e política, já que traz para a arena pública o
debate sobre a oportunidade ou não da inovação técnica, gerando, assim, uma espécie de “politização” do progresso científico. Passa a existir um conflito de métodos e
lógicas de ação distintos, na medida em que a pureza do critério instrumental  desenvolvimentista da ciência é “contaminada” com a instituição de um momento
político,  uma instância decisória cujo propósito, modo de ser e de agir lhe são estranhos. “ (PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 128.)
[10] Apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 39.
[11] GIDDENDS, Anthony apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008,
p. 39.
[12] LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 46/47.
[13] “Desse modo, segundo Luhmann, uma norma jurídica vista de modo tradicional: (1) dever obedecer à lei e é o óbvio e uma posição em contrário não é o
interesse social;  (2) não interesse tem trazer o divergente de volta ao caminho (direito penal); (3) individualização da implementação de normas; (4) não tem
perspectivas de futuro e (5) nem o desvio e nem a norma são tipificados. Por isso,  tem-se que essa concreção do processamento da experimentação não dá origem à
construção de alternativas. A partir daí, a estratégia é uma fixação antecipada da forma de reação. Dito de outro modo: antecipar o futuro e ao mesmo tempo
minimizar os riscos. Isso é feito mediante a sustentação de uma contradição: a possibilidade do desapontamento pode ocorrer e quando ocorrer, pode ser tanto benéfica
quanto maléfica, dependendo do ponto de vista do observador. Somente assim, poderá haver uma menor complexidade interna do sistema, encobrindo-se a
possibilidade do comportamento oposto.” (TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2008, p 47.)
[14] Apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p 49.
[15] “Antes de prosseguir com essa discussão, é importante desfazerem-se alguns preconceitos que existem sobre a teoria da sociedade de Luhmann, cuidadosamente
criados por Habermas.  Em primeiro lugar,  podem-se identificar duas fases – e mais uma terceira bastante útil – no pensamento de Luhmann, cujas mudanças, contudo,
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implicaram pouquíssimas retratações e autocorreções.  Na primeira fase – funcional –estruturalista – Luhmann está preocupado em criar as bases teóricas de uma
sociologia adequada à descrição da sociedade moderna, que se caracteriza pela complexidade. Luhmann já supera, nessa fase, os problemas da sociologia dos papéis e
da ação teleológica. A questão,  nesta primeira fase, é descrever como a sociedade mantém a sua ordem (estrutura) em um ambiente sempre muito complexo, onde a
função que cada subsistema social desempenha para o sistema total da sociedade passa a ser o critério de orientação – por isso funcional-estruturalista. As implicações
disso para a sociologia foram enormes: orientado à função, um sistema social pode modificar por si mesmo as suas estruturas [...]E uma terceira fase, se é que se pode
chamá-la assim, pode ser observada já no início da década de noventa, onde a teoria da evolução foi substancialmente aperfeiçoada através da distinção “meio/forma”.
A forma “meio/forma” é um esquema conceitual que foi constantemente aperfeiçoado ao longo da produção científica de Luhmann. Pode-se observar que até e
inclusive na obra “Sistemas Sociais”, a noção de “meio” desempenhava uma função descritiva mais tímida,  frequentemente ofuscada pela maior importância conferida
ao problema da absorção estrutural da complexidade e da dupla contingência nas expectativas. Nas últimas produções de Luhmann, no entanto, a noção “meio/forma”
ganhou maior amplitude: passou a ser uma unidade hologramática da teoria dos sistemas autopoiéticos. Em relação ortogonal à distinção entre auto-referência e hetero-
referência” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Direito e Racionalidade Comunicativa. Curitiba: Juruá, 2007, p. 279/281.)
[16] TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o Direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 71.
[17] Apud TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva autopoiética.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 118.
[18]“A reorganização permanente e a autopoiese constituem categorias aplicáveis a toda ordem biológica e, a fortiori, à ordem sociológica humana. Uma célula está
em autoprodução permanente por meio da morte de suas moléculas.  Um organismo está em autoprodução permanente por meio da morte de suas células (que etc);
uma sociedade está em autoprodução permanente por meio da morte de seus indivíduos (que etc); ela se reorganiza incessantemente por meio de desordens,
antagonismos, conflitos que minam sua existência e, ao mesmo tempo, mantêm sua validade.” (TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva
autopoiética.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 72.)
[19] “A diferenciação funcional, no entanto, não impede que sistemas diferentes forneçam serviços uns para os outros. É o que
acontece com os sistemas do Direito e da Política que, com a aquisição evolutiva representada pela Constituição, realizam um
acoplamento estrutural, o que permite o fornecimento de serviços mútuos.” (BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco.
Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos Sistemas.
Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona. - ISSN
1645-7013. - Ano III, nº 6 (2005), p. 100.)
[20] BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos
Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6
(2005), p. 103
[21] “As questões que nós podemos destacar aqui, de forma sucinta e com intenções substancialmente propedêuticas,  são a) o endereço ou o lugar onde se pode
atribuir uma decisão jurídica no contexto da sociedade contemporânea, b) a idéia da decisão como diferença da operação, c) a estrutura a partir da qual a decisão é
realizada como operação genuinamente social e fechada de distinção comunicativa e d) a abertura que esse fechamento produz às informações do ambiente. Nossas
perguntas, portanto, são: qual o endereço sistêmico de uma decisão? O que é uma decisão? Como ocorre a decisão? Como a decisão jurídica se estabelece dentre de
uma lógica fechada (auto – referência) de produção e, ao mesmo tempo, aberta (hetero-referência) a uma série de referências externas ao sistema do direito.”
(SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PEREIRA, Henrique Lopes Koppe. A decisão jurídica em Niklas Luhmann: operação, diferença e abertura. Anais do XVIII
Congresso Nacional do Conpedi – São Paulo. Florianópolis:  Fundação Boiteux, 2009, p. 2.)
[22] “Seguindo a perspectiva teórica de Niklas Luhmann, a forma de organização da sociedade contemporânea tem como primado a diferenciação funcional.
Diferentemente das sociedades segmentárias e estratificadas, a sociedade funcionalmente diferenciada é policêntrica, policontextural.  E isso significa que se trata de
uma forma de sociedade que não tolera mais um centro de controle ou de direção para um fim dado como suposto de racionalidade. Os ideais de emancipação do
iluminismo burguês, por exemplo, ainda inflam discursos jurídicos e políticos sobre a Constituição.  Mas esses ideais, depositados em um futuro constantemente
diferido na modernidade, encontram-se agora submetidos a uma multiplicidade de referências sistêmicas, as quais já não apresentam nenhuma perspectiva de
mediação. Quer dizer, a sociedade contemporânea constitui-se por uma multiplicidade de referências possíveis, que já apresentam contingencialmente incompatíveis
entre si.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado constitucional e paradoxo. Minas Gerais: Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição
Especial, 2008, p. 80/81.)
[23] “Proclama-se, nesse sentido, que as características determinantes de um sistema autopoiético são a sua autonomia em relação ao meio que o circunda e a sua
clausura operacional no que diz respeito às comunicações com esse mesmo meio. A autonomia faz referência à observância do código binário que determina quais
elementos pertencem ao sistema e quais são considerados alienígenas a esse. Esse código funciona na dualidade interno/externo, excluindo os elementos que não
possuam as características necessárias para serem aceitos pelo sistema. Essa seleção é feita por uma espécie de membrana que classifica quais conteúdos são, conforme
as características intrínsecas do sistema, pertencentes à esse mesmo sistema.” (TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva autopoiética.
 Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 120.)
[24] Apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o Direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 72/73.
[25] “De acordo com Luhmann , teoria dos sistemas, o mundo (como o horizonte de possíveis descrições) é expresso por meio de uma rede de contingente distinções
e rótulos que sempre tem de ser entendido no contexto” (BECHMANN, Gottbard; STEBR, Nico. The legacy of Niklas Luhmann. Society, Jan/Febr. 2002, p. 69).
[26] Todo que está fora de um determinado sistema, até mesmo outros sistemas é meio-ambiente (entorno).

[27] “Sin embargo, todo esto debe ser comprendido como un hecho interno al sistema del derecho, ya que tanto la incertidumbre
como el no poder prescindir de contactos específicos con el derecho, son consecuencias de la codificación binaria, y sólo se
presentan así cuando se plantea la pregunta jurídica. La clausura operativa del sistema se confirma precisamente por el hecho de que
existen diferentes perspectivas dentro del sistema y que por eso puede haber, en el interior, una observación organizada de los
observadores. El sistema está, utilizando la expresión de Heinz von Foerster acerca de la motivación, "codificado
indeferenciadamente"; O tal vez mejor: "indiferentemente codificado". No existe por lo tanto ningún input de comunicación jurídica
en el sistema del derecho, porque no hay absolutamente ninguna comunicación jurídica fuera del sistema del derecho. Esta es una de
las consecuencias de las transición de las input type descriptions hacia las closure type descriptions (Varela). Y, además, esta es una
de las consecuencias de la tesis de que solamente el sistema del derecho puede originar su clausura, reproducir sus operaciones,
definir sus límites: no existe ninguna otra instancia en la sociedad que pudiera determinar lo que es conforme (o discrepante) con el
derecho.” (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Autônoma de México, 2007, p. 46.)
[28] “O sistema jurídico, sob a ótica da autopoiese, e seguindo os ditames dessa, pode ser considerado como um sistema ao mesmo tempo aberto e fechado. Aberto
às influências do meio externo que passam pelo processo de seleção realizado pelo código direito/não direito, juridicizando os elementos do meio que passam a integrar
sua estrutura e servem de aparato para a manutenção da sua auto – referencialidade. Fechado no sentido de auto – referencialidade operativa, isso é, o direito se auto –
regula através da sua identidade (código binário).” (TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva autopoiética.  Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007, p. 124.)
[29] “Também uma decisão realizada no âmbito dos tribunais pode decidir um evento conforme o código da diferença entre direito e não – direito – nesse caso há,
aliás, um dever de fazer isso.  Mas os tribunais podem, também, decidir uma causa utilizando outros códigos, como o da diferença entre governo e oposição – um
código da política, e que por isso aparece no direito como politização da justiça. Uma operação bastante comum que se observa hoje nos tribunais superiores é a
utilização de códigos de economia, como para decidir uma questão jurídica pensando nos impactos econômicos (lucro/prejuízo) da decisão no ambiente sistêmico.”
(SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PEREIRA, Henrique Lopes Koppe. A decisão jurídica em Niklas Luhmann: operação, diferença e abertura. Anais do XVIII
Congresso Nacional do Conpedi – São Paulo. Florianópolis:  Fundação Boiteux, 2009, p. 3/4.)
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[30]“Para el funcionalismo luhmanniano los desequilibrios no son simples eventos disfuncionales, sino perturbaciones o
irritaciones cuya función debe seratendida y explicada por una teoría que pasa de interesarse por el control, la planificación y la
estabilidad estructural a hacerlo, ante todo, por la sensibilidad ambiental, la evolución y la estabilidad dinámica. Ahora bien, si la
teoría funcionalista quiere dar este giro, entonces no sólo tiene que proceder a sustituir la unidad por la diferencia como tema, sino
que ha de conceptualizar funcionalmente (o sea, como autodiferenciación) su misma diferencia fundamental entre sistema y
entorno, la cual, en consecuencia, no puede hacer ya las veces de presupuesto ontológico último. Esto, y no otra cosa, es la causa
de que Luhmann haya acabado por adoptar como elementos fundamentales de su teoría los controvertidos conceptos de
autorreferencia y autopoiesis.“(LUHMANN, Niklas. Complejidad y Modernidad. Madrid: Editorial Trota S.A, 1998, p 10.)
[31]“Segundo Luhmann, os sistemas sociais dotados de cláusula operativa produzem também sistemas de organização responsáveis pela atualização das operações do
sistema. Para o sistema do direito, a organização que desempenha essa função de centro de tomada de decisões jurídicas – e portanto de atualização do sistema jurídico
– são os tribunais. Já para a política, as organizações são o governo, o legislativo e as demais entidades da administração pública. A economia, por outro lado, tem os
bancos centrais como as organizações centrais da atualização do sistema econômico. Do mesmo modo as escolas e universidades para a educação, os centros de
pesquisa (universitários ou não) para a ciência, as igrejas para a religião etc. Cada sistema social autopoiético produz também seus sistemas de organização centrais
para desempenhar a atualização de suas operações de decisão/reprodução do próprio sistema.” ( SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PEREIRA, Henrique Lopes Koppe. A
decisão jurídica em Niklas Luhmann: operação, diferença e abertura. Anais do XVIII Congresso Nacional do Conpedi – São Paulo. Florianópolis:  Fundação
Boiteux, 2009, p.4 /5.)
[32] “Em primeiro lugar, a comunicação é uma realidade sui generis que já não pode ser atribuída a qualquer outra coisa. Em
segundo lugar, a comunicação é o mecanismo que constitui a sociedade como um sistema autopoiético e se processa nestes termos.
A negação da própria comunicação é comunicação e, portanto, a expressão da sociedade. Em terceiro lugar, é a comunicação
significa reprodução autopoiética, isto significa que a sociedade é uma auto-substitutiva da ordem que só pode mudar em si própria
e através de si mesma.” (BECHMANN, Gottbard; STEBR, Nico. The legacy of Niklas Luhmann. Society, Jan/Febr. 2002, p.71.)
[33] “Los sistemas autorreferenciales, por consiguiente, no sólo tienen sino que necesitan disponer, al menos, de la capacidad de
controlar la producción y distintividad de sus elementos. En consecuencia, elemento del sistema es algo que representa para éste una
unidad última, indescomponible. Es en este preciso sentido cuando Luhmann habla de sistemas autopoiéticos; es decir, de sistemas
capaces de constituir los elementos de los que consisten a modo de unidades funcionales y de, en las relaciones entre ellos, referirse
a la vez a esta autoconstitución, que es así continuamente reproducida. Ahora bien, hablar de sistemas autorreferenciales y
autopoiéticos en modo alguno equivale a hacerlo de sistemas que ignoren su entorno. Evidentemente, todo sistema es dependiente
de su entorno y está acoplado a él (o de lo contrario no sobreviviría), pero para ello no es obstáculo sino condición que reproduzca
exclusivamente sus operaciones dentro de un entramado recursivo de sus propias operaciones. Sólo desde las operaciones del
sistema se puede determinar lo que para éste es relevante y, sobre todo, lo que le es indiferente. De aquí que el sistema no esté
condicionado a responder a todo estímulo que provenga del entorno, y que, cuando lo hace, pueda decirse que los cambios
sistémicos resultantes, si bien son desencadenados por dicho estímulo, están determinados por la estructura del sistema —esto es,
por la pauta relacional (selectiva) conforme a la cual este último concatena sus operaciones—. En otras palabras: los sistemas
autorreferenciales no tienen otra forma de contacto causal con su entorno que la del autocontacto operativo y cognitivo. Esta
compleja y paradójica combinación de independencia y dependencia ambiental tiene dos importantes consecuencias. En primer
lugar, obliga a distinguir entre «operación» y «causalidad», porque el hecho de que las operaciones del sistema sólo sean posibles
en virtud de la continua autorreferencialidad de éste en modo alguno conlleva su aislamiento material y energético respecto del
entorno. En segundo lugar, comporta que, en el plano cognitivo, cada sistema sigue sus propias distinciones. La elección de una u
outra distinción, que marca el observar, nunca viene determinada por el entorno, sino que siempre es construcción del sistema. El
entorno no contiene información alguna acerca de qué distinciones utilizar para observarlo. Y además, tanto si el entorno es muy
estable como si es muy turbulento, siempre existe simultáneamente al sistema, por consiguiente, de una manera tal que encierra
siempre mayores posibilidades vivenciales de las que el sistema puede realizar. Por ello, si el sistema quiere subsistir (mantener su
diferencia), ha de ser capaz de manejar de algún modo esta complejidad, o sea, ha de estar en condiciones de determinar
(observacionalmente) los aspectos del ambiente que son relevantes para sus propias operaciones y, a través de éstas, para la
constitución de sus propios elementos.” (LUHMANN, Niklas. Complejidad y Modernidad. Madrid: Editorial Trota S.A, 1998, p.
12/13).
[34]TRINDADE, André. Os Direitos Fundamentais em uma perspectiva autopoiética.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 128.
[35] “Na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, a política é entendida como um sistema de comunicação dotado de cláusula
operativa, auto – referência e autopoiese. Ao lado lado de sistemas como o direito, a ciência, a economia, a arte e a religião, a
política produz operações sociais específicas, que promovem a sua diferenciação funcional. A especificidade do sistema político da
sociedade está no tipo de comunicação que ela produz, qual seja, a comunicação do poder. Política, poder, força, Estado, são todos
conceitos muitas vezes utilizados como sinônimos. Na perspectiva da teoria dos sistemas, é preciso distinguir rigorosamente esses
conceitos. A força é um – e apenas um entre vários outros – dos recursos do poder. O poder é meio de comunicação da política. É a
unidade de uma diferença específica que constitui a referência das operações políticas. O Estado é o sistema de organização do
poder político. O Estado é o símbolo que designa as organizações que atualizam o primado funcional do sistema político da
sociedade. E a política é o sistema que produz e reproduz todas essas operações.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Poder e
autopoiese da política em Niklas Luhmann. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas Pouso Alegre, 27:119-129, jul/dez.
2008, p. 120.)
[36] “Una teoría del sistema jurídico -autopoiético y clausurado operativamente-, presupone que este sistema se distingue de todos
los demás sistemas de funciones de la sociedad.” (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad
Autônoma de México, 2007, p. 291.)
[37] “O conceito de autopoiese transfere a unidade de autoprodução, das estruturas, para os elementos do sistema. Como a estrutura de um sistema autopoiético
também é produto de si mesmo e, portanto, contingente, a estrutura é constituída apenas por processos, apenas por operações. E a função passa a ser,  então, uma
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autofunção e por isso deve ser distinguida das prestações que um sistema realiza para os demais sistemas que se encontram em seu ambiente. Aqui Luhmann teve que
tomar uma decisão teórica importante:  a ação, como tradicional unidade analítica da sociologia, foi  substituída por uma unidade muito mais complexa: a comunicação
– que passa a abranger a ação, a informação e a compreensão, sendo a ação, por sua vez, a unidade da diferença entre ação e vivência.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto.
Direito e Racionalidade Comunicativa. Curitiba: Juruá, 2007, p. 280.)
[38] “Actualmente, quizás se pueda llegar al acuerdo mínimo de que no merece la pena polemizar acerca de la "naturaleza" o del "ser" del derechoy que la pregunta
decisiva es la de los límites del derecho.Aquí nos enfrentamos al famoso problema de si estos límites se establecen de modo analítico o de modo concreto; es decir, si
se establecen mediante un observador o mediante el objeto mismo. Si se responde: "de modo analítico" -y algunos creen erróneamente estar obligados a ello por razón
de que están situados en la teoría científica-, entonces se concede a cualquier observador el derecho a su propia objetividad. De esta manera nos encontramos otra vez
ahí en donde se constata la imposibilidad de una conversación interdisciplinaria. Por eso nosotros respondemos: "por medio del objeto". Esto lleva directamente a
afirmar: el derecho mismo determina cuáles son los límites del derecho. El derecho mismo determina, por lo tanto, qué es lo que pertenece al derecho y qué es lo que
no. Las divergencias de opiniones se trasladan, entonces, hacia la pregunta: cómo ocurre esto.” (LUHMANN, Niklas . El Derecho de La Sociedad. Versão 5.0, DE
13/01/2003: formatação eletrônica, 2003, p. 7.)
[39] Apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o Direito como sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 85.
[40] Segundo Clam” Se o sistema tem sua base autoprodutora nas operações, elas e os relacionamentos que elas representam e nos quais elas entram são a matéria
imediata a partir da qual se constituem as estruturas sistêmicas. Uma vez constituídas, as estruturas se tomam os elementos sobre o qual se orientam as operações em
sua continuação uma a outra,  ou, sua geração uma a partir da outra.  Ora, como vimos, os sistema não possui nenhuma parte, nem nele, nem fora dele, de apoio, nem
de critérios para governar a geração das operações e são variáveis a partir delas.  O agenciamento operativo do sistema, que o faz oscilar entre estruturas e operações,
transfere-o, sem interrupção sobre ele mesmo – ou seja,  sobre seus elementos (as operações). Essa transferência estrutural é permanente sobre si mesmo. Essa
apreensão de apoio sobre o fluxo operativo que o constitui é a recursividade. Isso significa, por exemplo, para o sistema social, que não há saída fora de suas próprias
operações e que essas procuram, sempre, apoio sobre elas mesmas para se modificar.” (Apud TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o Direito como
sistema autopoiético. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 88.)
[41] “Contudo, os acontecimentos dos últimos anos do século passado – podemos aqui citar, e.g., a queda do comunismo; ascensão de neo – totalitarismos
fundamentalistas paradoxalmente na mesma proporção em que se decantava a globalização; neoliberalismo: terrorismo em escala global: a questão da soberanis dos
Estados europeus face à União Européia, etc. – colocaram por terra as “certezas” até então intocadas.” (BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição,
Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em
Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6 (2005), p. 107)
[42]“A Política exerceu, durante algum tempo, essa função integradora,  ao se posicionar contra a ordem estratificada de privilégios e afirmar a autonomia pública dos
cidadãos. Mas, ao cumprir esta missão, formaram-se as condições para que ela se diferenciasse como um sistema autônomo. O sistema da Política,  que trabalha com o
código binário poder/não – poder, opera de modo a produzir consenso. No entanto, cada decisão do sistema sobre informações vindas do ambiente, reduz a
complexidade deste e aumentam a daquele. Aí está o primeiro risco do dissenso, pois, toda decisão política leva ao questionamento sobre as possíveis conseqüências
que outras decisões teriam produzido.  O “permanecer aberto” significa predisposição ao risco de dissenso, já que só se produz consenso a partir do dissenso, ao
mesmo tempo em que todo consenso é apenas o primeiro passo para um dissenso futuro. A crescente impossibilidade de consenso é potencializada por uma sociedade
de consumo que cobra contínua especialização de interesses e necessidades (gerando complexidade) e, ao mesmo tempo, impõe padrões médios às pessoas (estes por
sua vez, redutores de complexidade).” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PEREIRA, Henrique Lopes Koppe. A decisão jurídica em Niklas Luhmann: operação,
diferença e abertura. Anais do XVIII Congresso Nacional do Conpedi – São Paulo. Florianópolis:  Fundação Boiteux, 2009, p.105/106.)
[43] “As normas são decididas, desta forma, num plano superior. Seu sentido é mais geral e por isso é de um nível mais elevado que o da decisão individual.  Desde
Godel, sabe-se que isto não é a solução para todos os problemas, mas (ao contrário) se coloca uma indecisão fundamental. A decisão de restituir  o décimo segundo
camelo é uma decisão que não pode ser decidida. Nós queríamos decidir, entretanto apenas podemos dirigir nossa observação, porque não podemos decidir (de fato)
nada. Dito de outra forma: o sistema auto – referencial não é uma norma (por si mesmo) nem uma decisão (sobre si mesmo).” (LUHMANN, Niklas. Do Sistema
Social à Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 37.)
[44] LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed.. Trad. Javier Torres Nafarrate, Brunhilde Eerker, Silvai Pappe e Luis Felipe Segura.Ciudad de México:
Herde; Universidad Iberoamericana, 2005 a, p. 105.
[45] “Temos visto como o risco tem sido tratado nas sociedades modernas. Os sistemas se protegem como podem levantando barreiras contra influxos do ambiente
que possam perturbar seriamente seu funcionamento normal (um dos mecanismos usados nesse sentido é a indiferença em face de outros sistemas). No que tange aos
sistemas do Direito e da Política,  na Modernidade eles se diferenciam funcionalmente, funcionando com códigos próprios. Contudo, a autorreferencialidade não é
suficiente para os sistemas. Em razão disso a necessidade, por exemplo, de acoplamentos entre suas estruturas, o que lhes proporciona grande número de vantagens.
Por outro lado, vimos que as decisões da Política,  do Direito, ou de qualquer outro sistema, são tão contingentes quanto os fenômenos que elas buscam responder.”
(BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos
Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6
(2005), p. 113/114.)
[46] “Una teoría del sistema jurídico -autopoiético y clausurado operativamente-, presupone que este sistema se distingue de todos
los demás sistemas de funciones de la sociedad.” (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad
Autônoma de México, 2007, p. 291.)
[47]“El código, -conforme con el derecho/no conforme con el derecho-, solamente puede ser manejado en el plano de la observación de segundo orden, es decir, en
el nivel de la observación de los observadores. Esta observación es indiferente respecto al hecho de si los observadores de primer orden -actores o víctimas-, clasifican
su relación con el mundo de acuerdo al derecho o en desacuerdo a él. Si se imaginan que a ellos les asiste la justicia o que son víctimas, el observador de segundo
orden puede juzgar eso mismo de otra manera. Y si en absoluto han pensado una referencia al derecho, el observador de segundo orden puede aplicar para ellos los
valores: conforme a derecho/no conforme a derecho. A diferencia de la normatividad de las expectativas (indiscutiblemente indispensable en la operación) y a
diferencia de las estructuras históricamente existentes, interpretables como derecho, el código tiene dos particularidades: es universalmente manipulable
independientemente del contenido presente de cada comunicación, y posibilita la clausura del sistema por medio de la reformulación de su unidad como diferencia.” (
LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Autônoma de México,  2007, p. 47.)
[48] “Deve ver-se que, desse modo, o paradoxo da constituição do direito é afastado apenas na união intersistêmica entre direito e política – que fica numa “terra de
ninguém” (Niemandsland)  por assim dizer. A política pode criar o direito, sob a condição de que ela proceda segundo ele. Dessa forma, tem-se uma tautologia
desenvolvida como hierarquia de normas: o direito pode ser mudado [ mas somente] dentro do quadro constitucional. Este pode ser mudado, por sua vez, somente
dentro de seus próprios limites. Estes limites são protegidos por regulamentos internos do parlamento, os quais não permitem que as propostas (Anträge) sejam
tratadas de uma forma tal que violem a autolimitação da mudança constitucional.”  (LUHMANN, Niklas. Niklas Luhmann: do Sistema Social à Sociologia Jurídica.
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 39.)
[49] LUHMANN, Niklas. Niklas Luhmann: do Sistema Social à Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 89.
[50] “Outro ponto importante a salientar é quer, com o acoplamento, a Política se neutraliza da necessidade de tomar decisões através do recurso à fórmula jurídica
da “reforma” (tão em voga em nossos dias). O Estado, sob o pretexto de “reforma”,  exime-se de atuar, impedido pelo esforço decorrente daquela e, aliás, impedido
justamente pela falta daquela. A Constituição coloca-se assim funcionalmente como mecanismo de acoplamento entre Direito e Política,  pelo qual ambos resolvem o
paradoxo e a tautologia de seus fundamentos.” (BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco
Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade
Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6 (2005), p. 114).
[51] “O Estado Constitucional possibilitou converter o Direito positivo em um meio de conformação política e, ao mesmo tempo, em um instrumento jurídico para a

implantação de disciplinas políticas. Segundo Luhmann, “essa forma de acoplamento estrutural [entre direito e política] através do Estado Constitucional fez possível
em ambos os lados (no sistema político e no sistema jurídico), a realização de graus de liberdade superiores, assim como uma notável aceleração da dinâmica própria
de cada um desses sistemas.” A partir do momento em que o Direito se fecha sobre si mesmo e que isso acontece também com o sistema político,  ambos os sistemas
conquistam a liberdade de desenvolvimento com autonomia.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado constitucional e paradoxo. Minas Gerais: Revista
da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição Especial, 2008, p. 84.)
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[52] “Nos quadros do Estado Democrático (s Social) de Direito, parece já fazer parte da tradição (no sentido hermenêutico da palavra) a assertiva de que o direito é
hoje um instrumento de transformação a sociedade, porque regula a intervenção do Estado na economia, estabelece a obrigação da realização de políticas públicas,
além de prever um imenso catálogo de direitos fundamentais – sociais. Em síntese, o fenômeno desse novo constitucionalismo proporciona o surgimento de
ordenamentos jurídicos constitucionalizados, a partir de uma característica especial: a existência de uma Constituição com característica compromissória e dirigente,
que atravessa vertical e horizontalmente as relações sociais.” (STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos pós-positivistas: o
solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização da Constituição no Brasil.  O Direito e o Futuro, o Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 91.)
[53] “Assim, o Estado deixa de ‘fazer política’ no sentido tradicional e passa a orientar-se a seus ambientes criados em seu próprio
interior: a opinião pública e a política. E isso significa que, diferentemente da estrutura hierárquica da política da Idade Média, o
Estado Moderno tem que orientar-se, ao mesmo tempo, segundo a comunicação política da sociedade, de um lado, e segundo a
opinião pública, de outro.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Poder e autopoiese da política em Niklas Luhmann. Revista da
Faculdade de Direito do Sul de Minas Pouso Alegre, 27:119-129, jul/dez. 2008, p. 124)
[54] “Política e direito têm sido conciliados sob a fórmula do “Estado de Direito”. Isto tem permitido ao direito externalizar seu próprio paradoxo e o esquecer no
caminho da política. Tem-se partido do princípio que uma criação do direito politicamente motivada é “justificada” dentro do quadro da constituição, de forma tal que
a questão reside em saber se o direito não é mais estabelecido pela introdução da distinção direito e não – direito (Recht und Unrecht) [feita] por si próprio no interior
do sistema jurídico.” (ARNAUD, André – Jean; LOPES JR. Dalmir. (Orgs). Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica.  Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2004, p. 89.)
[55] “A política enquanto sistema tem características específicas distintas dos demais sistemas. Seu principal objetivo é atribuir aos indivíduos a característica –
democrática – de construção de um ambiente de legitimação e aceitação das condutas generalizadas. Segundo Luhmann, “o processo democrático da política tem que
incluir mecanismos que possibilitem supor que os atingidos pelas decisões as assimilem, ou seja,  que eles incorporem as decisões como premissas do seu
comportamento subseqüente”. A união da política e do direito é transferida pelos textos constitucionais que fazem um acoplamento estrutural de seus elementos
comuns, criando ambientes seletos para o debate de suas estruturas.” (TRINDADE, André. Para entender Luhmann e o Direito como sistema autopoiético. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 103.)
[56] “Todavia, a Constituição não pode realizar uma total juridicialização da política. Se for tarefa da política adaptar a ordem
social a exigências variáveis, ela necessita então de uma área de atuação que a Constituição pode delimitar de maneira diferenciada,
mas não suprimir totalmente. A política como produtora do direito positivo transcende necessariamente este. Por conseguinte, a
Constituição não elimina a política, apenas lhe coloca uma moldura. Em contrapartida, uma política totalmente juridicializada estaria
no fundo despida de seu caráter político e por fim reduzida à administração. No entanto, a regulamentação da política pelo direito
constitucional também se encontra limitada em seu alcance. As Constituições podem fixar condições para decisões políticas, mas
não lhes é possível normatizar antecipadamente também o insumo para o processo decisório. Convicções, interesses, problemas e
iniciativas precedem à volição organizada pelo direito constitucional. O direito constitucional só os canaliza a partir de um
determinado estágio, mas influencia com isso, diretamente, também as etapas decisórias precedentes .”(GRIMM, Dieter.
Constituição e Política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 10/11.)
[57] “Isso provocou uma inovação significativa no Direito, pois a partir das Constituições o Direito mesmo dispõe das regras da própria modificação e torna-se,
assim, autônomo em relação ao direito divino e ao direito natural. O Direito não tem mais que encontrar fundamento na vontade e em Deus ou em uma normatividade
da natureza. Com uma Constituição,  o Direito passa a fundamentar-se a si mesmo e, desse modo, pode incorporar princípios capazes de colidir  inclusive com valores
ou princípios morais, porque do ponto de vista jurídico valores e princípios morais só são permitidos sob a condição de estarem autorizados em normas jurídicas
válidas, como, por exemplo, no princípio da dignidade humana.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado constitucional e paradoxo. Pouso Alegre:
Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição Especial, 2008, p. 87.)
[58] BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos
Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6
(2005), p. 115.
[59] “Segundo Luhmann, o Direito funciona sob uma tríade: forçosidade, liberdade e restrição. Por isso,  pouco importa se os Tribunais, em seu afazer jurídico, estão
se valendo desde ou daquele axioma, desta ou daquela teoria, deste ou daquele método hermenêutico; pois, ao fazê-lo, eles apenas cumprem o requisito constitucional
da fundamentação jurídica (na Constituição brasileira, este requisito está expresso no art.  93, IX). Os Tribunais não atuam para resolver problemas de calamidade
pública ou urgências econômicas; há uma separação entre os impulsos do ambiente e as operações do sistema.” (BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco.
Constituição, Política e Judiciário em uma Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de
Investigação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6 (2005), p. 117.)
[60] “Quero indagar, porém, se os juízes devem decidir casos valendo-se de fundamentos políticos, de modo que a decisão seja não
apenas a decisão que certos grupos políticos desejariam, mas também que seja tomada sobre o fundamento de que certos princípios
de moralidade política são corretos. Um juiz que decide baseando-se em fundamentos políticos não está decidindo com base em
fundamentos de política partidária. Não decide a favor da interpretação buscada pelos sindicatos porque é (ou foi) um membro do
Partido Trabalhista, por exemplo. Mas os princípios políticos em que acredita, como, por exemplo, a crença de que a igualdade é um
objetivo político importante, podem ser mais característicos de um partido político que de outros.” (DWORKIN, Ronald. Uma
questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.3-4).
[61] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.127.
[62] “Então, diante do paradoxo da Constituição que se afirma a si mesma como constitucional e, por isso,  subtrai-se de si mesma, um observador tem que
assimetrizá-lo de modo criativo.  Isto é, tem que introduzir referências externas ao paradoxo – tem que suplementá-lo – como, por exemplo, mediante uma assimetria
temporal entre a ordem constitucional anterior e a ordem constitucional posterior,  com a introdução da referência externa ao valor do princípio do não – retrocesso
social. Ou também simplesmente com a introdução da referência externa ao valor ‘vontade do povo’, como na famosa fórmula ‘we the people’. Assim, entre o
constitucional e o insconstitucional, a própria Constituição excepciona a si mesma dessa diferença por meio das referências simbólicas à vontade do povo, à soberania,
à política ou ao princípio do não – retrocesso social”. (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado constitucional e paradoxo. Minas Gerais: Revista da
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição Especial, 2008, p. 87.)
[63] “Não é fácil a tarefa de indicar/classificar as diferentes posturas que, de um modo ou de outro, aceitam que a
interpretação/aplicação do direito implica um grau maior ou menor de discricionariedade (que conduz à arbitrariedades e
decisionismos). Aqui parece adequada a noção ‘forte’ de discricionariedade cunhada por Dworkin (Los derechos em serio.
Barcelona: Ariel, 1984), para criticar as posturas positivistas. Isto é, a tese da discricionariedade forte é indicador dos diferentes
graus de ‘delegação em favor da subjetividade do intérprete’. De qualquer modo, assim como é difícil fazer um quadro acerca de
(todas) as modalidades de positivismo, também é complexo delinear as posturas decisionistas, que vão desde o normativismo
kelsiano, que atribui ao juiz, nos casos difíceis, um poder absoluto, até as teses da escola de direito livre e do realismo norte –
americano, passando por Hebert Hart (El concepto de derecho. Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1977) alvo principal das críticas de
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Dworkin. Considere-se, ademais, as teorias da argumentação, que concedem, no âmbito da ponderação, um acentuado grau de
discricionariedade ao juiz. A partir de tais autores e posturas, forjou-se um enorme contingente de concepções, que tem no esquema
sujeito – objeto o seu suporte epistemológico. (STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos
pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização da Constituição no Brasil. O Direito e o Futuro, o
Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 92.)
[64] “Explicando melhor:  a chave da crise do Direito e dessa ‘baixa efetividade da Constituição’ talvez se deva ao fato de que o pensamento jurídico dominante
continua acreditando que o jurista primeiro conhece (subtilitas  inteligendi) , depois interpreta (subtilitas  explicandi), para só então aplicar (subilitas applicandi);  ou, de
forma mais simplista, que interpretar é desvendar o sentido unívoco da norma (sic), ou, que interpretar é desvendar o sentido e o alcance da norma,  procurando a
significação dos conceitos jurídicos (sic), ou, que interpretar é buscar o “verdadeiro sentido da norma”, ou ainda, que os métodos de interpretação são um “caminho
seguro para alcançar corretos sentidos”, e que os critérios usuais de interpretação constitucional equivalem aos métodos e processos clássicos,  destacando-se, dentre
eles,  o gramatical, o lógico, o teleológico objetivo, o sistemático e o histórico (sic), e, finalmente, para total desespero dos que, como eu, são adeptos da hermenêutica
filosófica, que é possível descobrir a vontade da norma ( o que isto significa ninguém sabe explicar) e que o legislador possui um espírito (sic)!  Tais teses acerca da
interpretação – encontráveis em boa parte da literatura jurídica pátria – estão ainda atreladas à relação sujeito – objeto, que sustentou tanto a metafísica clássica como a
metafísica moderna. Para os adeptos de tais idéias, a interpretação é um processo reprodutivo, pelo fato de interiorizar ou traduzir para a sua própria linguagem

objetivações da mente, através de uma realidade que é análoga a que originou uma forma significativa. Em síntese, com algumas exceções, é este o estado da arte
daquilo que se entende por “interpretação da lei no Brasil”, cujas conseqüências não são muito difíceis de perceber.” (STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica
em Crise. 7.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2.007, p. 327/328).
[65] “Na medida em que não resolvemos essas três violências – e essa questão aparece dramaticamente na realidade de países como Brasil, Colômbia, Venezuela,
Argentina, para falar apenas destes -, mostra-se equivocado falar em desregulamentação do Estado e enfraquecimento da força normativa dos textos constitucionais e,
conseqüentemente, da própria justiça constitucional no seu papel de garantidor da Constituição.  Na verdade, a pretensão é que os mecanismos constitucionais postos à
disposição do cidadão e das instituições sejam utilizados, eficazmente, como instrumentos aptos a evitar que os poderes públicos disponham livremente da
Constituição.  A Constituição não é simples ferramenta e tampouco é uma terceira coisa que se ‘interpõe’ entre o Estado e a Sociedade.” (STRECK, Lênio Luiz.
Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização da Constituição no Brasil.  O
Direito e o Futuro, o Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 100).
[66] STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização
da Constituição no Brasil.  O Direito e o Futuro, o Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 101.
[67] STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização
da Constituição no Brasil.  O Direito e o Futuro, o Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 102.
[68] “Mas agora precisamos de uma medida do poder político adequado para servir a essa concepção igualitária de democracia, e
não está claro qual devemos usar. Poderíamos considerar primeiro a seguinte sugestão: a igualdade de poder político consiste em ter
as mesmas oportunidades que os outros de influenciar decisões políticas; as mesmas oportunidades que os outros de influenciar
decisões políticas; as mesmas oportunidades de votar, escrever para congressistas, reivindicar reparação, expressar-se a respeito de
questões políticas, e assim por diante. Se há um mecanismo de influência disponível para alguns, ele deve estar disponível para
todos. Isso levanta imediatamente a questão de se a igualdade nessas oportunidades é ameaçada quando alguém rico pode comprar
anúncios em jornais, prometer contribuições substanciais em campanhas políticas etc., enquanto outros não têm recursos para
influenciar a política de nenhuma dessas maneiras. Poderíamos deixar essa questão de lado, porém, distinguindo um direito e o
valor desse direito. Poderíamos dizer, provisoriamente, que ai igualdade política exige pelo menos que todos tenham a mesma
oportunidade de influenciar as decisões políticas, de modo que quaisquer impedimentos jurídicos se apliquem a todos, deixando de
lado a questão de se a igualdade política também exige que as oportunidades de todos tenham o mesmo valor para cada um deles.”
(DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 85/89/90)
[69] “Embora os avanços ocorridos na teoria do direito e as rupturas paradigmáticas nela produzidas pelas duas grandes revoluções copernicanas ocorridas no século
XX (o constitucionalismo de perfil transformador e o linguistic turn), há ainda uma resistência à essa viragem hermenêutico-ontológica, instrumentalizada em uma
dogmática jurídica (que continua) refratária a uma reflexão mais aprofundada acerca do papel do direito nesta quadra a história (claro que a crítica à dogmática não
significa que esta não possa ser crítica). Sejamos claros: no campo da interpretação do direito, não houve ainda, com a necessária suficiência, a invasão da filosofia
pela linguagem. E não há como esconder essa evidência:  inserido nessas crises, o jurista (ainda) opera com as conformações da hermenêutica clássica, vista como pura
técnica (ou técnica pura) de interpretação (Auslegung), na qual a linguagem é entendida como uma terceira coisa que se impõe entre um sujeito cognoscente (o jurista)
e o objeto (o direito) a ser conhecido. Sempre sobre, pois, a realidade! Esse modo – de – ser encobre o acontecer propriamente dito do agir humano, objetivando-o na
linguagem e impedindo que se dê na sua originariedade, enfim, na sua concreta faticidade e historicidade.” (STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade
Judicial em termos pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização da Constituição no Brasil.  O Direito e o Futuro, o Futuro e o
Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p.109.)
[70] “Por isso,  mesmo sendo evidente que o direito devia prevalecer sobre o poder, tem de se resignar à evidência de que, na realidade, acontece o contrário, que é
sempre o poder que prevalece sobre o direito e se lhe impõe e o subjuga, até que o direito, por sua parte, consegue acumular ao seu serviço a quantidade suficiente de
poder para esmagar o poder do desaforo e da arbitrariedade.” (LASSALE, Ferdinand.  O que é uma Constituição? Belo Horizonte: Líder, 2008, p. 125.)
[71] STRECK, Lênio Luiz. Decisionismo e Discricionariedade Judicial em termos pós-positivistas: o solipsismo hermenêutico e os obstáculos à concretização
da Constituição no Brasil.  O Direito e o Futuro, o Futuro e o Direito. Almedina – Coimbra, 2008, p. 113.
[72] “Por isso o acerto de Dworkin,  ao exigir uma ‘responsabilidade política’ dos juízes. Os juízes têm a obrigação de justificar suas decisões, porque com elas
afetam os direitos fundamentais e sociais, além da relevante circunstância de que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão constitui um
direito fundamental. Daí a necessidade de ultrapassar o ‘modo-positivista-de-fundamentar’ as decisões (perceptível no cotidiano das práticas dos tribunais, do mais

baixo); é necessário justificar – e isso ocorre no plano da aplicação – detalhadamente o que está sendo decidido. Portanto, jamais uma decisão pode ser do tipo
‘Defiro, com base na lei x ou na súmula y.” (STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica,  Constituição, autonomia do direito e o direito fundamental a obter respostas
adequadas (corretas). Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, ano XXIII, n. 25, jul/dez. 2007, p.143.)
[73] “A afirmação da clausura operacional tem antes a ver com a necessidade, segundo Luhmann, de se distinguir o Direito da
Moral. Aqui toma o autor ‘ Moral” em sentido diferenciado de Habermas: enquanto a Moral para este pode ser entendida, em
síntese, como sistema de saber de normas válidas com base em um princípio da universalização, para Luhmann a Moral se apresenta
como sendo algo particular, embora ambos reconheçam – ainda que de ponto de vista diferenciados – que na Modernidade a Moral
não é capaz de cobrar cumprimento imediato – e Luhmann vai afirmar que esta impossibilidade se dá, justamente, dentro do sistema
do Direito como maneira de forçar o reconhecimento da clausura operacional: o Direito deve consistentemente decidir
juridicamente e não moralmente ... Somente quando se toma o Direito, como funcionalmente diferenciado, enfim, enquanto sistema
dotado de unidade e fechamento operacional é que se pode permitir levar adiante uma delimitação entre Direito e seu ambiente.”
(CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Filosofia do Direito na Alta Modernidade. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 60.)
[74] LUHMANN, Niklas. Niklas Luhmann: do Sistema Social à Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p.40.
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Sistema Social à Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p.35.)
[79] “Como então a decisão torna possível a sua própria impossibilidade? A resposta que Luhmann coloca a esse paradoxo é a metáfora do décimo segundo camelo,
quer dizer, a introdução de uma referência externa para completar a ausência da possibilidade da decisão. A introdução de um valor lógico do ambiente do sistema para
completar a incompletude do teorema. Para isso servem os recursos argumentativos a valores exteriores ao sistema de referência. “(SIMIONI, Rafael Lazzarotto;
PEREIRA, Henrique Koppe. A decisão jurídica em Niklas Luhmann: operação, diferença e abertura. Anais do XVIII Congresso Nacional do Conpedi – São
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decisão jurídica decide sempre em condições de incerteza e, ao mesmo tempo, pressionada pela regra non liquet. Isso faz com que a decisão jurídica tenha que decidir
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decisão: é um ser que está e não está ao mesmo tempo na decisão. É um valor transcendente que presentifica o ausente, operando aquilo que Derrida chama de
“cumplicidade metafísica”.  Poder-se-ia dizer também que o suplemento é uma simbolização do fundamento ausente no sistema de referência. É um símbolo que torna
presente, na decisão, o fundamento que só pode ser encontrado mais além de si mesmo.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto; PEREIRA, Henrique Koppe. A decisão
jurídica em Niklas Luhmann: operação, diferença e abertura. Anais do XVIII Congresso Nacional do Conpedi – São Paulo. Florianópolis:  Fundação Boiteux,
2009, p. 15.)
[84] “E mais, opera o Supremo Tribunal como se pudesse, através de sua decisão, regular o futuro e até mesmo o passado, quando, como vimos, isso é altamente
improvável,  por desconhecer – por ser,  alías, impossível conhecer – entre outras coisas, que o futuro é incerto, que sua decisão provoca um sem número de outras
decisões e evento, ao invés de deixar a cada juiz a possibilidade de, aí sim, diante das conseqüências da decisão, poder operar para solucionar os problemas dela
decorrentes (lidando com o risco no nível particular do caso concreto). “ (BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Constituição, Política e Judiciário em uma
Sociedade de Risco Permanente: um ensaio a partir da Teoria dos Sistemas. Revista de Filosofia da unidade de Investigação em Ciência, Tecnologia e
Sociedade da Universidade Lusófona . - ISSN 1645-7013. - Ano III, nº  6 (2005), p. 123.)
 
[85] “Ou seja,  para cada problema (real ou imaginário), em todo e qualquer ramo jurídico, o Direito concorre integralmente para sua solução,  através do filtro
constitucional.”  (PEREIRA, Rodolfo Vianna. Hermenêutica Filosófica e Constitucional . 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 121).
[86] “A exigência de integridade e coerência no julgamento importa considerar o Direito como um todo e não como uma série desconexa de decisões que possam ser
tomadas de modo desvinculado, para com isso requerer que ‘nossos juízes tratem nosso atual sistema de normas públicas como se este expressasse e respeitasse um
conjunto coerente de princípios (...)”(Ibidem, p. 154/155)
[87] Cabe ressaltar que Dworkin divide os argumentos das decisões judiciais em argumentos políticos e argumentos de princípios para solucionar os casos difíceis.
Contudo, entendemos que os argumentos devem ser sempre jurídicos, de forma a proteger o indivíduo em face das pretensões do corpo coletivo, uma das
características basilares do constitucionalismo moderno.
[88] “A questão que Luhmann coloca para a teoria política, contudo, continua em aberto. Ela não pergunta pelo modelo de Estado Constitucional mais adequado às
sociedades contemporâneas globalizadas – como se houvesse apenas um problema de ilusão teórica atrás do qual haveria uma realidade exigindo adequação. Mas sim,
pergunta pelas condições de possibilidade de se continuar depositando, como antes,  em um poder central a responsabilidade pela condução de uma sociedade que,
atualmente, não tolera mais um centro ou uma autoridade, quer dizer, uma sociedade globalizada, diferenciada funcionalmente, policêntrica, policontextural.  Como
relembra Habermas,  as sociedades contemporâneas são “demasiado complexas para ainda poderem ser ‘revolucionadas’”82. Que caminho seguir continua uma questão
em aberto e mais: sequer se sabe se um caminho colocado normativamente pode mesmo condicionar a faticidade dos desenvolvimentos histórico-evolutivos de uma
sociedade que já não tolera mais um único caminho” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado constitucional e paradoxo. Minas Gerais: Revista da
Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição Especial, 2008, p. 102.)
[89] “Para o Direito, a Constituição do Estado é uma lei suprema, fundamental, enquanto para o sistema político,  ela é um instrumento da política usado tanto para
modificar situações (política instrumental) como para mantê-las (política simbólica). Os sentidos jurídico e político da Constituição são, portanto, diferentes. E isso
permite um desenvolvimento autônomo da política e do direito da sociedade. Permite, por exemplo, que o sistema político se valha do Direito para justificar seu poder
e, ao mesmo tempo, que o Direito se valha do poder político para impor coletivamente suas decisões.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Constituição, estado
constitucional e paradoxo. Minas Gerais: Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Edição Especial, 2008, p. 95).
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AS DIVERSAS FORMAS DE MODIFICAÇÃO OU MUTILAÇÃO CORPORAL E A
AUTODETERMINAÇÃO DO SUJEITO: CUTTING - BODY MODIFICATIONS

THE VARIOUS FORMS OF ALTERATION OR BODILY MUTILATION AND SELF-DETERMINATION
OF SUBJECT: CUTTING - BODY MODIFICATIONS

Herika Janaynna Bezerra De Menezes Macambira Marques
Joffre Do Rêgo Castello Branco Neto

RESUMO
Aborda a prática da automutilação e da modificação corporal como resultados da autonomia
privada e discute a sua possibilidade ante aos direitos de personalidade. Tais práticas são mais
conhecidas respectivamente como cutting ou body modifications, e possuem diversos métodos
de realização. Os mais conhecidos são as cirurgias plásticas e as tatuagens. Entretanto outras
formas de automutilação e de modificação corporal são mais agressivas ou praticadas de forma
excessiva. A origem da automutilação e da modificação corporal é remota, além de fazerem
parte de algumas culturas pelo mundo. O que gera interesse é o saber se podem ser
estabelecido limites legais ou morais à essas práticas ou se o direito fundamental à
autodeterminação do sujeito de forma absoluta impede interferências legais.
PALAVRAS-CHAVES: Automutilação; Autonomia ético-existencial; Auto determinação do
sujeito; Renuncia de direitos de personalidade; Limites.

ABSTRACT
Discusses the practice of self-mutilation and body modification as a result of private autonomy
and discusses its ability to ante personality. Such practices are best known respectively as
cutting or body modifications, and have various methods of execution. The best known are the
plastic surgery and tattoos. However, other forms of self-mutilation and body modification are
more aggressive or practiced excessively. The origin of self-mutilation and body modification is
remote, besides being part of some cultures around the world. What raises concern is whether it
may be legal or moral limits established for these practices or if the fundamental right to self-
determination of the subject prevents interference absolutely legal.
KEYWORDS: Self-mutilation; Autonomy ethical and existential; Self determination of the
subject; Waiver of rights of personality; Limits.

 

Introdução

 

Os direitos de personalidade são aqueles que dão conteúdo à personalidade, sendo por isso,
considerados por parte da doutrina como direitos essenciais. Relacionam-se diretamente com os direitos
fundamentais, e em virtude disso, alguns autores afirmam os direitos de personalidade como direitos
fundamentais privados. A par das relações profundas que guardam uns e outros, os direitos de
personalidade se expressam em direitos especiais mas também se comportam como um direito geral,
manifesto pela cláusula geral de tutela. Tudo voltado para permitir-se a autodeterminação da pessoa.
Indaga-se, com esse estudo, sobre a limitação do direito de personalidade pelo próprio titular, quando da
prática da automutilação. Prática aqui considerada como aquela modificação corporal voltada para a
afirmação de uma identidade. O trabalho se compõe de três partes: a definição da automutilação, o estudo
do direito de personalidade e uma análise das possibilidades de sua limitação pelo próprio titular.
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Como avaliar os limites ao direito de personalidade, especificamente à autodeterminação?
Sabendo-se que o direito de um termina quando começa o direito do outro, como delimitar o espaço
legítimo da autodeterminação? No afã de se autodeterminar, o homem pode tudo? Enfrenta os limites
intrínsecos ao seu próprio  bem estar e ainda estaria limitado pelo respeito ao direito dos demais? A moral
seria ainda um outro componente a limitar a autodeterminação?

 

1 Automutilação e modificação corporal: conceitos e aspectos históricos

 

O ser humano sempre buscou alterar artificialmente seu corpo. Em 1991, uma múmia datada de
5.300 a.C. foi encontrada na Itália, conservada dentro de um bloco de gelo, possuía desenhos nas costas,
desenhos tribais em suas pernas e uma cruz em uma das coxas.

 

A segunda múmia mais antiga do mundo é de uma princesa egípcia que apresentava um grande espiral
desenhado na barriga, região do baixo ventre, que alguns antropólogos relacionaram a possíveis rituais
de fertilidade. Outras múmias apresentaram tatuagens de conteúdo mágico ou médico. Em algumas
delas, como na múmia de uma sacerdotisa de 2000 a.C havia linhas horizontais e paralelas à altura do
estômago, possivelmente para proteção contra gravidez ou doenças. Múmias com os mesmos tipos de
sinais foram encontradas no vale do rio Nilo. Segundo especialistas, as tatuagens em múmias do sexo
feminino tinham um efeito cosmético, para realçar seus encantos. (RODRIGUES, 2009)

 

O fato é que não existe data e nem precisão do local de onde surgiram as primeiras alterações
corporais, mas se sabe que por diversas parte do mundo elas existem a séculos, sejam por motivos
religiosos, culturais, vaidade, desejo de exibição ou por mera transgressão social. Vários povos, como os
nativos da Polinésia, Índia, Indonésia, Nova Zelândia, os Celtas, Vinks, já as praticavam. Merece destaque
o fato das primeiras alterações corporais que se tem registro foram as tatuagens.

 

O ser humano é uma complexidade formada por corpo e alma, concreto e abstrato, física e
metafísica. Pela linguagem os indivíduos interagem, constrói a história coletiva, desenvolve a cultura etc.
Mas a forma como o sujeito se apresenta também é uma atitude comunicativa. O corpo, a roupa, os
acessórios, a maquiagem, o cabelo, o modo de andar e de falar são elementos que dizem sobre a pessoa.
Alguns indivíduos são mais atentos a essas notas e, por elas, montam uma imagem que diz muito sobre
sua identidade, outro, fazem uso desses dados para criar um personagem. De um ou outro modo, a imagem
visual se projeta e influencia no processo comunicativo. Pode informar as preferências, o estilo e as
características pessoais, cria um significado para o interlocutor e no espaço no qual o sujeito transita.  Ou
seja, o ser humano sempre tenta, através de uma imagem que ele mesmo constrói, produzir ou apresentar a
sua identidade para a sociedade.
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Na expressão de Supiot (2007, p.6) a existência humana se desenvolve, ao mesmo tempo, no
universo físico que engloba o ser biológico e o meio ambiente, e no universo simbólico das palavras.
Acrescentar-se-ía, no mundo da linguagem que também engloba a linguagem corporal.

 

Entretanto este ato de compor a própria imagem pode chegar à atitudes extremadas, como a
modificação corporal e a automutilação. Todas estas práticas, em especial a modificação corporal, são
práticas milenares, como se verá. Mas é no mundo pós-moderno (ou pós-tudo), por meio de métodos
avançados da técnica e da medicina, que o ser humano tem alcançado resultados ainda não imaginados.
Uns mudam a fisionomia facial pela cirurgia plástica, outros criam aparências bizarras. Há ainda aqueles
que, por transtorno psíquico, causam danos corporais em si, seja extraindo fios de cabelo, provocando
cortes na pele, etc.

 

Vários são os métodos associados à automutilação (cutting) e à modificação corporal (body
modificacion) pelas pessoas que de, alguma forma, buscam se diferenciar das demais, buscando uma
singularidade. Muitos desses métodos ainda não se tornaram populares no Brasil ou não são originários do
Brasil, razão pela qual ainda se nominam em língua inglesa, dentre eles, destacam-se: tatuagem, cirurgia
plástica, piercings, implantes, nulificações, pockting, branding, tongue split, escarnificação, body building,
etc.

 

A automutilação ou cutting está relacionada às condições psicológicas como depressão,
compulsão, ansiedade. Nesta prática, a pessoa realiza cortes nos braços e pernas, arranca cabelos, mutila
membros, etc. Não se relaciona a nenhum tipo de arte, grupo étnico ou urbano. É caso de tratamento
médico. Na maioria dos casos, o sujeito possui juízo crítico e, por esta razão, qualquer tratamento não
prescinde de sua vontade. A modificação corporal ou Body Modificacion representa aquelas alterações
deliberadas no corpo motivada pelo desejo de construção de uma auto-imagem. Embora não resulte,
inexoravelmente, de transtornos como os citados na hipóteses de cutting, a prática pode estar associada a
um distúrbio psicológico como vaidade excessiva, dismorfobia (preocupação com alguma parte ou
‘defeito’ corporal), compulsão, etc.

 

A depender da intensidade, é possível incluir o body building, modificação corporal através da
prática excessiva de exercícios, inclusive com a utilização de anabolizantes, como uma modalidade de
cuttin ou body modificacion. Do mesmo modo, as cirurgias plásticas por motivo de vaidade, o uso
continuo de espartilho para se obter uma cintura mais fina, entre outras.

 

O objetivo do presente artigo é analisar a legitimidade das práticas de body modificacion no
âmbito do ordenamento brasileiro, em face do direito a autodeterminação.
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1.2 Tipos de modificação corporal (body modificacion)

 

Como mencionado, várias são as formas de body modificacion. Merecem destaque:

 

A)           Tatuagem, forma mais antiga de body modificacion, consistente na utilização de pigmentos
coloridos na epiderme. Possui várias aplicações, como para identificar um grupo (como ocorreu com os
judeus na Segunda Guerra Mundial e ocorre com a máfia japonesa), para cobrir cicatrizes, na prática da
chamada maquilagem definitiva, para fazer um simples desenho, escrever uma mensagem na pele, entre
outras aplicações. A prática ganhou popularidade mundial no século XIX, em vista do costume dos
marinheiros britânicos em se tatuarem.

 

B)            Piercings,  prática de realizar furos no corpo para colocação de adornos semelhantes à
brincos, jóias. São afixados em qualquer parte do corpo, inclusive nas partes íntimas e na face. Passou a
ser mais praticada a partir da década de 70 do século passado com a popularidade do movimento Punk, na
Inglaterra.

 

C)           Cirurgia Plástica que merece a sua inclusão neste rol de práticas de modificação corporal
por terem sido massificadamente difundida no século XX com objetivos estéticos além de ser capaz de
modificar totalmente o corpo e até a face de uma pessoa. Talvez seja o único método que tem a medicina
como substrato técnico, além de ser o único que só pode ser realizado por médico. Normalmente é uma
forma de ‘melhorar’ a aparência da pessoa, que busca na cirurgia plástica a adequação ao padrão social de
beleza ou uma modificação corporal que destaque essa pessoa dentre as outras.

 

D)            Implantes que, podem ser utilizados por meio da cirurgia plástica como medida estética ou
corretiva. Também considera-se implante, o ato de embutir no próprio corpo, peças estranhas de silicone,
teflon, plástico, osso ou metal, com o objetivo de alteração corporal, a exemplo da criação de falsos
chifres implantados na cabeça.

 

E)             Nulificações: é a remoção voluntária de partes do corpo ou até de membros inteiros, mas
sem indicação médica, apenas por vaidade ou para aderir um modismo, criar imagem, etc.

 

F)             Pockting é uma variação de piercing que permite a utilização de adornos ligados à ele,
como a fixação de fitas e correntes.
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G)            Branding é  a queimadura da pele, objetivando a realização de uma tatuagem. Utiliza na
sua prática ferros aquecidos, semelhante à marcação de gado.

 

H)            Tongue split é a bifurcação de língua, ou seja, a divisão da língua em duas partes para ficar
semelhante a de um lagarto ou serpente.

 

I)               Escarnificação é o método de criar, por meio de bisturis, cicatrizes em formato de objetos
específicos, assemelhando-se a um desenho.

 

J)              Body building apesar de não ser uma técnica onde se realizam cortes, furos, decepação de
membros ou cicatrizes, também merece ser incluída neste rol, pela sua prática, muitas vezes inconsciente,
cada vez maior. Trata-se da busca desesperada de um “corpo perfeito”, muscularmente definido. Além de
horas de academia, tal prática culmina com a utilização de remédios e hormônios masculinos e femininos,
os chamados anabolizantes.

 

Outras práticas de body modificacion existem ou passarão a existir, mas as citadas são as mais
comuns e representam uma tendência humana de querer de alguma forma se destacar, principalmente na
sociedade atual, marcada pela busca da diferença.

 

A individualidade, marcada pela nota da singularidade, a subjetividade e a personalidade são os
principais atributos da pessoa (SUPIOT, 2007, p.15). Cada pessoa é única, embora também guarde
semelhança com os demais; é sujeito, em vista da sua criatividade e racionalidade, muito embora também
possa se sujeitar; a personalidade seria, para o autor citado, o aspecto que conjuga a existência moral,
racional do homem com a sua expressão material, corporal.

 

Os três pilares essenciais à compreensão da pessoa são elementos indispensáveis à
autodeterminação, conceito que encontra apoio jurídico em diversos princípios constitucionais e no âmbito
dos direitos de personalidade.

 

2 A autodeterminação do sujeito e o direito ao desenvolvimento da personalidade

 

Vê-se que, o conceito de pessoa nos diversos campos como sociologia, economia, antropologia,
psicologia e bioética não é uniforme, o que reflete a sua complexidade. Logo, não é tarefa fácil aprisionar
a idéia de pessoa em um conceito legal, afixando as suas potencialidades nos limites dos códigos. Não há
um conceito legal de pessoa no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, muito embora o Código Civil
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haja fixado o termo inicial e o termo final da sua existência para os fins de Direito.

 

 Entre o nascimento e a morte, várias são as fases por que passa o sujeito, demandando atenção
especial do direito. A pessoa, inicia a sua existência jurídica pelo nascimento, demandando ali tutela
específica até os doze anos, etapa em que é qualificada como criança. Após essa idade e até os dezoito
anos, também goza de tutela especial como adolescente. Na fase adulta, alcança a capacidade civil plena, é
imputável pelos  tipos penais que vier a cometer. Na ancianidade volta a ter tutela especial pelo estatuto do
idoso. Considerando esse ciclo vital, há que se notar uma tutela que extravasa para o período pré-natal,
vez que o nascituro também possui proteção especial e para a etapa pos morten, quando os herdeiros tem
legitimidade para defesa da honra, dos direitos autorais e da imagem do defunto.

 

Durante todo o processo vital da pessoa, há uma série de normas que visam o seu pleno
desenvolvimento. Desde o rol exemplificativo dos direitos fundamentais à cláusula geral de tutela e ainda
os direitos de personalidade, o ordenamento jurídico apresenta normas objetivas voltadas para possibilitar
o desenvolvimento da pessoa. O desenvolvimento da personalidade e, consequentemente, da
autodeterminação ascende com a evolução dos direitos humanos, tendo raízes na doutrina do direito
natural.

 

A pessoa é uma realidade extra-uterina para o Código Civil. Os direitos de personalidade eram,
inicialmente, previstos no Código Civil, muito embora obedecendo os limites do direito subjetivo. Alguns
autores traziam como direito de tutela ligados ao direito de personalidade.

 

Pessoa é o ente dotado de individualidade e personalidade, sendo esta atributo da pessoa que
possui capacidade, não sendo necessariamente, capacidade civil. Sendo a personalidade a característica da
pessoa de se posicionar utilizando seu sistema volitivo. A pessoa é o ponto central do interesse protegido
nos direitos da personalidade. O direito de personalidade tem foco no direito da pessoa de se auto-
determinar e construir seu projeto de vida.

 

Para Sarlet (2008, p. 56) o conceito de pessoa encontra-se ultrapassado. Os direitos
personalíssimos sofrem reflexos da crise após a popularização da dignidade da pessoa humana, como
característica essencial que permite a autodeterminação do sujeito.

 

O direito de personalidade é baseado no valor supremo, ou seja, na pessoa humana, e, assim
fundamentando o direito de personalidade, trata-se de um conjunto de bens inerentes ao indivíduo,
chegando-se a confundir com o próprio, constituindo manifestações da personalidade do sujeito. O objeto
do direito de personalidade é um atributo qualquer da pessoa, visto que essa não pode ser sujeito e objeto.
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Sendo este objeto matéria de fato da tutela jurídica contra abuso por parte de outro sujeito.

 

Segundo Messineo (1968, p 387), direito de personalidade é o limite imposto ao Estado e a
particulares, que atribui a pessoa garantias para seu desenvolvimento, recebendo proteção específica do
Estado e a particulares, que atribui à pessoa garantias para seu desenvolvimento, recebendo proteção
específica do direito. Em certa medida, representa a horizontalização dos direitos fundamentais, na medida
em que este geram o dever de o Estado fazer com que esses sejam respeitados pelos particulares.

 

Os direitos fundamentais privados, no sentido de que oponíveis ao particular, se expressam nos
direitos de personalidade. Ainda de acordo com Messineo (1968, p 388), os direitos de personalidade só se
operam por força de lei. Muito embora, Tepedino (1999, p. 45) defenda a existência de uma cláusula geral
de tutela, expressa pela articulação de certos princípios constitucionais, que funciona como uma cláusula
aberta de proteção à pessoa, nas variadas vicissitudes e circunstâncias em que se achar.

 

Em posição diferente, Bittar (1995, p. 69), que entende os direitos de personalidade como direitos
inatos, o Estado apenas reconhece e sanciona em outro plano do direito positivo. A sua expressão é
assemelhada à teoria dos direitos naturais, nesse respeito.

 

Bittar (1995, p. 74), polariza as discussões acerca dos direitos de personalidade entre
doutrinadores positivistas e naturalistas, afirmando que entre os naturalistas  há o entendimento de que os
direitos de personalidade devem ser tutelados porque derivam do principio da dignidade da pessoa
humana. Os direitos da personalidade são admitidos como essenciais do ser humano, conteúdo para
formação da personalidade humana.

 

A pessoa tem autodeterminação em virtude de sua natureza e assim construir sua biografia. O
direito de personalidade é essencial para realização da pessoa. A pessoa é formada pelas características
bipartidas que seguem: individualidade, subjetividade e personalidade, como acima referido. Sendo ela
livre para construir seu padrão moral, embora necessite da relação com o outro. Cada homem é único, no
entanto é também semelhante ao outro a  medida a que cresce sua individualidade juntamente com o outro.

 

A personalidade, para DE CUPIS (2000, p.15) “não se identifica com os direitos e com as
obrigações jurídicas constitui pré-condição deles, ou seja, o seu fundamento e pressuposto”.  E nesse
aspecto é oportuno lembrar que não se intenta a tutela abstrata de um arquétipo de pessoa, mas, a tutela de
cada homem, em si mesmo:

 

(...) a nossa lei não tutela aqui um arquétipo como personalidade normal, física ou sócio-culturalmente
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abstractamente dominantes, mas cada homem em si mesmo, concretizado na sua especifica realidade
física e na sua particular realidade moral, o que, incluindo a sua humanidade, abrange também a sua
individualidade, nomeadamente o seu direito à diferença e à concepção moral próprias, pelo menos, até
onde não colidam com quaisquer tipos, (...) de ilicitude legitimamente reconhecidos na nossa
comunidade de personalidades iguais, diversas e complementares. (SOUSA, 1995, p.116)

 

A pessoa não pode ser compreendida a partir de uma perspectiva insularizada, onde o se enxerga
apenas o indivíduo, na sua dimensão intra-subjetiva, mas também e a partir da dimensão intersubjetiva,
igualmente importante para o livre desenvolvimento pessoal. Na advertência de Fachin (2006, p.46) “o ser
humano, portanto, somente pode ser apreendido pelo Direito, em sua dimensão coexistencial, ressaltando o
valor da solidariedade”. E esta solidariedade se expressa pela dimensão intersubjetiva, no ter que ser para o
outro. Por isto, Perlingieri (2008, p.462) propõe, uma tutela da personalidade que perceba o indivíduo
como um ente inserto em uma comunidade, cujo mister principal é favorecer-lhe o desenvolvimento, a
realização do valor-pessoa.

 

É no convívio comunitário que o sujeito se autodetermina, haja vista que o homem é, por
natureza, um ente sociável.

 

Sabendo-se que o direito de um termina quando começa o direito do outro, como delimitar o
espaço legítimo da autodeterminação? No afã de autodeterminar-se, o homem pode tudo? Enfrenta os
limites intrínsecos ao seu próprio  bem estar e ainda estaria limitado pelo respeito ao direito dos demais?
A moral seria ainda um outro componente a limitar-lhe a autodeterminação?

 

O livre desenvolvimento da personalidade humana está intrinsecamente ligado à idéia de
autonomia do sujeito, de âmbito de autodeterminação jurídica, pois a liberdade é imprescindível para a
materialização dos direitos de personalidade, para o livre desenvolvimento da pessoa, para sua dignidade.

 

Do direito geral de liberdade que, no Brasil, se extrai do art.5º., II da Constituição Federal de
1988, e do princípio da dignidade da pessoa humana se tem a autodeterminação. E essa autodeterminação
pode ser bifurcada em duas  modalidades, segundo Nuno Manoel de Oliveira (2002, p.87), quais sejam, a
autodeterminação ético-existencial e a autodeterminação ético-política. A primeira culmina na construção
do projeto individual de vida e a segunda envolve as questões relativas ao espaço de convivência coletiva,
no qual, o sujeito incorpora a identidade coletiva da nação, da comunidade.

 

No plano da autodeterminação ético-existencial estão aquelas situações que envolvem mais
intensamente o direito de personalidade. Tem-se aqui decisões fundamentadas nas questões éticas, que
resvalam a historia de vida individual.
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É na filosofia habermasiana que se projetam as questões práticas, questões éticas e questões
morais no princípio do discurso (OLIVEIRA, 2000, p.88). As questões práticas se colocam no contexto em
que se busca os melhores meios para a consecução de certos fins, atendendo finalidades e preferencias. As
questões éticas se colocam  na afirmação da história de vida individual ou coletiva e, as questões morais,
face à regulação da convivência, na solução dos conflitos interpessoais a partir da premissa de defesa de
igual interesse de todos.

 

Examinando o espaço das questões éticas, acham-se as questões ético-existenciais e as questões
ético-políticas. As primeiras referem-se ao projeto singular e individual de vida e as segundas, à
apropriação consciente e autocrítica da historia de vida da comunidade, a vida coletiva (OLIVEIRA, 2000,
p.91).

 

O direito geral de liberdade busca tutelar as formas de conduta atinente às questões pragmáticas,
éticas e morais. A liberdade é negativa, na medida em que tudo é permitido desde que não haja proibição
expressa em lei (art.5º., II). O óbice seriam os direitos de terceiros, por exemplo.

 

O direito geral de personalidade, por seu turno, visa a tutela das formas de conduta pautadas
integral ou preponderantemente sob razoes éticas. Trata-se do direito à construção da história individual.
Nesse aspecto, o legislador há que respeitar o direito geral de liberdade e a autodeterminação que também
acha azo na dignidade da pessoa humana. De tal sorte que qualquer limitação ou restrição a esse direito
que, também é um direito fundamental, há que ser muito bem justificada em normas de natureza
constitucional. Oliveira (2000, p.93) ensina que:

 

Em matéria de direitos fundamentais, escreve, o principio da liberdade tem prevalência sempre que o
legislador não seja capaz de identificar as razoes fundadas no bem comum suficientes para justificar a
limitação da liberdade. O legislador fica vinculado (...) a demonstrar a existência de direitos de
terceiros ou interesses colectivos que ilidam a presunção de principio em favor da liberdade do art. 2º.,
no. 1, da LF.

 

Vê-se que o individuo tem, pois, o direito de exercitar a sua autonomia, atinando para o seu
próprio projeto individual. E o Estado não poderia impedir ou dificultar senão por meio de restrições
fundadas em normas constitucionais, argumentando a proteção de interesse de terceiro ou de interesse
coletivo.

 

Quando se pensa num projeto de vida em que o próprio individuo restringe o direito especial de
personalidade?
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O Código Civil Brasileiro dispõe que os direitos de personalidade são irrenunciáveis: “Art.11.
Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Já no art.13, o legislador veda,
salvo por exigência médica, o ato de disposição sobre o próprio corpo, quando importar em diminuição
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

 

Em face disto, as práticas de automutilação, em especial, as nulificações, estariam no plano das
questões ético-existenciais, e, portanto, acobertadas pelo direito geral de liberdade e pelo direito geral de
personalidade ou seriam práticas ilegais em face do art.13, do Código Civil Brasileiro? O individuo pode
abdicar da sua aparência humana, para criar uma imagem teratologizada, como uma forma de autoafirmar
uma identidade? A violação aos bons costumes seria argumentação razoável para limitar essa eventual
decisão ético-existencial? O profissional da medicina estaria autorizado a contribuir para essa nulificação?
 Outra pessoa, que não o profissional da saúde, que intervém, ainda que com a autorização do individuo,
para a nulificação de determinados membros, como orelhas, nariz, estaria sujeita a algum tipo penal?

 

3 A renunciabilidade dos direitos de personalidade

 

Como ensina Capelo de Sousa (1995, p.116), a tutela da pessoa não se consolida a partir de um
arquétipo abstrato dominante, “mas cada homem em si mesmo, concretizado na sua especifica realidade
física e na sua particular realidade moral”.

 

Nestes termos, ajustando a idéia ética de personalidade ao direito positivo, com base na teoria de
este constituir um mínimo ético, Hubmann entende que a ordem jurídica deve tornar possível a tarefa ética
da personalidade e proteger os seus valores realizados. Reconhece o individuo como um sujeito de direitos
e de uma esfera de autonomia de vontade privada nas suas relações jurídicas, o que se traduziria no direito
de personalidade (SOUSA, 2006, p.145).

        

Várias são as conceituações propostas para os direitos de personalidade. Pedro Paes de
Vasconcelos (2006, p.32) diz que correspondem ao “núcleo central do direito ao serviço da dignidade de
cada uma das pessoas concretas e vivas”. De Cupis (2008, p.23) sustenta que todos os direitos destinados a
dar conteúdo à personalidade poderiam se chamar direitos de personalidade. Seriam os direitos essenciais
e inatos, quais fossem, “direitos subjetivos, cuja função, relativamente à personalidade, é especial,
constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo” (2008, p.24).

        

Corresponderiam a tatbestände dos direitos constitucionais pessoais, quando examinados pela
perspectiva publicista, e tatbestände dos direitos de personalidade protegidos pelo Código Civil
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(CANOTILHO, 2008, p.194)

 

Muitos são os conceitos que, também tem em si, alguma particularidade. Eneas Costa elenca
alguns dos atributos desses direitos, dentre eles: caráter privado; inatos; vitalícios; absolutos;
extrapatrimoniais; indisponíveis e imprescritíveis.

 

Embora estejam situados, historicamente, no campo dos direitos civis, os direitos de
personalidade, em face da sua imprescindibilidade para o desenvolvimento da pessoa, em face da sua
correção com o principio da dignidade da pessoa humana e com o direito geral de liberdade, finda por se
comportar como um direito fundamental. Um direito fundamental privado.

 

Há inexorável correlação entre os direitos de personalidade e os direitos fundamentais, contudo
não se pode identificá-los como sinônimos. Melhor dizer-se: têm pontos de contato (GARCIA, 2007,
p.30). Há direitos fundamentais que não são direitos de personalidade e vice-versa.

 

Cifuentes (1995, p.19) elenca três notas fundamentais acerca do caráter privado dos direitos de
personalidade: a) são direitos próprios das pessoas pelo simples fato de serem pessoas; b) destinam-se a
assegurar o gozo do próprio ser físico e espiritual; c) criam uma proteção frente aos particulares e ao
próprio Estado.

 

Sobre a qualificação como direito inato, vê-se uma influencia dos direitos naturais. Muito embora
opte-se por compreender a correlação inexorável com a pessoa, por sua própria existência e não como um
direito precedente ao Estado e ao direito positivo.

 

Vitalício é bem certo que são, vez que acompanham o homem em todas as fases de sua existência,
transbordando, inclusive para a proteção de sua imagem, dos direitos autorais e da sua honra para depois
da morte, ocasião em que, a legitimidade será dos herdeiros.

 

Direitos absolutos seriam assim considerados em face de dois critérios: eficácia e responsabilidade
(GARCIA, 2007, p.39). Pelo critério da eficácia, seriam absolutas as situações que produzissem efeito
erga omnes, enquanto seriam relativos, aquelas que operam efeito apenas inter partes. Karl Larenz,
lembrado por Garcia (2007, 40), diz que nominam-se direitos omnieficientes ou absolutos esses direitos
que subordinam um bem ao titular em relação a todos os demais. Pelo critério da responsabilidade, seriam
absolutos aquele direitos que, quando violados, suscitam a possibilidade de responsabilização de qualquer
violador.
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São também extrapatrimoniais em razão de que o seu objeto não é apreciável economicamente.
Muito embora, mantenha-se a possibilidade de demandar-se, ante a sua violação, indenização por danos
materiais e morais.

 

A nota da indisponibilidade decorre da limitação da autonomia do titular. Em regra, o direito
indisponível não comporta os atos de disposição. Para Adriano de Cupis (2008, p.58), os direitos de
personalidade estão subtraídos à disposição individual, tanto como a própria personalidade”. Inobstante, há
direitos de personalidade que o legislador permitiu certa disposição. Tem-se a negociação dos direitos
autorais, a negociação a respeito da própria imagem. Mas aqui não há mudança na titularidade. O
fundamento apontado para a indisponibilidade está na essencialidade do direito de personalidade. Pois se
há possibilidade de atribuição do direito à pessoa diversa do titular é porque o bem não seria essencial a
este.

 

A irrenunciabilidade dos direitos de personalidade também está correlacionada à sua
essencialidade ao conteúdo da personalidade. A irrenunciabilidade está correlacionada, portanto, com a
indisponibilidade do direito. A personalidade não pode ser esvaziada pela renuncia do direito (DE CUPIS,
2008, p.59). Ademais, os direitos de personalidade são, em geral, traduzidos no ordenamento jurídico, por
meio de normas de ordem pública, o que, já impede, a derrogação por vontade do titular.

 

No entanto, dentro de certos limites, sustenta Garcia (2007, p.48), há possibilidade de o
consentimento do titular afastar o caráter ilícito de imiscuição nos direitos de personalidade. Pode o titular
consentir no uso de sua imagem, na circulação da sua criação moral, na realização de uma cirurgia, na
violação de sua privacidade para elaboração de uma biografia, por exemplo. Alerta, no entanto, que esse
consentimento não pode ser a abdicação do direito e deve ser temporário e limitado.

 

São imprescritíveis em vista da essencialidade e vitaliciedade. Ainda que o titular não utilize tais
direitos, conservará o prazo para fruição sempre, sem extinção do direito.

 

Visto o conceito e os atributos dos direitos de personalidade retomam-se as questões acima
propostas, no sentido de avaliar os limites da prática da automutilação como reflexo da autonomia ético-
existencial.

 

Passagem de Capelo de Sousa (1995, p.124) mostra entendimento de D´Amescua de que o
direitos de personalidade incidem sobre a vida, o corpo, a fama ou honra, os bens espirituais e a liberdade,
admitindo, contra a opinião comum, que o homem tem o direito, em regra geral, de fazer de si o que
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quiser, seja o suicídio, o corte de membros e a sujeição voluntária à tortura e as penas corporais. Qualquer
proibição haveria de ser feita por via de lei.

 

Ao longo dos anos houve maior ou menor variação  no âmbito dos direitos de personalidade. Na
obra Des droits de La personnalité, Perreau (apud CAPELO DE SOUSA, 1995, p.124), reputava que a
individualidade seria o centro do direito de personalidade. O direito da pessoa em exigir de outrem o
reconhecimento de sua individualidade como distinta das demais. Daqui decorreriam os demais direitos,
como acessórios: a vida, a integridade do corpo, a saúde, a força muscular, a imagem. A orientação atual
da doutrina francesa é no sentido de não se arrolar taxativamente os direitos de personalidade.

 

Disso decorre o fortalecimento da idéia de uma cláusula geral de tutela da pessoa. E de fato essa
cláusula geral importa na tutela da pessoa ao longo de suas fases, e em atenção ao seu projeto singular de
vida. Constitui-se ante a importância constitucional do valor dignidade da pessoa humana, mas também
em face do Código Civil de 2002 com as referências a alguns direitos especiais de personalidade que,
mesmo assim, não devem ser tomados numa perspectiva taxativa. Direitos especiais de personalidade são
aqueles correspondentes a certas áreas ou elementos da personalidade, para as quais se deferem formas
especificas de garantia jurídica.  Em atenção à complexidade da personalidade humana, os direitos
especiais de personalidade não poderiam esgotar o direito mãe, direito geral de personalidade:

 

(...) quer por traduzirem sedimentações de certos casos típicos dotados de alguma homogeneidade
interna, quer, sobretudo, porque a unidade, a multiformidade, a complexidade, a dinâmica e o
desenvolvimento da personalidade postulam uma unidade jurídica essencial no bem jurídico geral da
personalidade e comportam,  e comportarão sempre, zonas, elementos ou expressões não traduzíveis,
mesmo juridicamente, por sectoriais formulas abstratas, necessariamente redutoras e algo simplistas
(VASCONCELOS, 2006, p.45).

 

Em face da necessidade de tutela integral da personalidade que se espraia em várias direções e a
necessidade de garantir condições de possibilitação da vida de todos em igualdade de oportunidades, o
direito positivo só pode responder a partir de uma clausula geral de tutela da personalidade. Garante-se a
tutela da personalidade, deixando permanecer as antinomias que resultam do ser da personalidade e da sua
previsão jurídica, até que elas encontrem a solução nos casos concretos por meio da decisão judicial. O
Brasil adota a teoria do direito geral de personalidade, na medida em que a Constituição Federal estabelece
a dignidade da pessoa humana como valor fundante do Estado (art.1º., III) e a existência digna como o fim
da ordem econômica (art.170).

 

O rol de Direitos Fundamentais com a previsão do art. 5º., §2º. estabelece um sistema aberto de
direitos, admitindo aqueles não previstos expressamente no texto constitucional. Os direitos de
personalidade são conceitos afins dos direitos fundamentais, posto que são posições jurídicas do homem
que ele tem pelo simples efeito nascer e viver. Há direitos de personalidade que também são considerados
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direitos fundamentais, quando revelam o conteúdo necessário da personalidade – os bens da personalidade
física, moral e psíquica.

 

Para Cifuentes (1995, p.148) e a vontade que exerce uma faculdade sobre a própria vida, a
liberdade, a honra e o corpo. Ainda que, em certos casos, limitada. É pois, um poder jurídico. A norma,
por muitos aspectos, preserva o livre desenvolvimento do querer do homem sobre seus bens essenciais e
inerentes.

 

No exercício dessa liberdade geral e da autodeterminação o individuo adulto não poderia, segundo
a linhagem do Código Civil, art.13 e art.11 nulificar órgãos seus para construir aparência teratológica.
Primeiro porque importa na redução permanente da integridade física e essa renúncia voluntária não seria
albergada pelo Código Civil sem a recomendação médica. E segundo, poder-se-ia ainda argumentar, por
que ferir-se-ia os bons costumes. Porém, o que pode se classificar como bons costumes em uma sociedade
tão heterogênea? Uma sociedade caracterizada pela liberdade individual, em função da qual, o individuo
está eminentemente comprometido com a sua felicidade pessoal.

 

Beltrão (2005, p.30) lembra os limites intrínsecos e extrínsecos no exercício dos direitos de
personalidade. Será intrínseco o limite demarcado pela própria lei. Será extrínseco quando resultar da
conjugação com outras situações protegidas, ou seja, quando em conflito com outros direitos igualmente
protegidos pela ordem jurídica. Assim, o direito de personalidade não seria uma faculdade ou liberdade
arbitraria em mão do titular e o seu exercício também teria de corresponder aos interesses e fins sociais.
Na mesma medida em que, por exemplo, a redução permanente do corpo seja incompatível com os bons
costumes.

 

Os direitos de personalidade a interesses ou fins jurídicos não importam apenas ao titular. Pois no
exercício desses direitos, o titular não poderá exceder os limites impostos pelo fim social ou econômico do
direito (CAPELO DE SOUSA, 1995, p.31). Incorreria em abuso de direito . É o próprio Capelo de Sousa
(1995, p.226) quem adverte que “o poder de autodeterminação sobre o corpo próprio não é juridicamente
ilimitado, perdendo a sua licitude quando atentar contra o bem superior da vida ou contra o próprio corpo e
tornando-se ilícito quando contrariar uma proibição legal ou os princípios da ordem pública”. Nessa visão,
o direito a autodeterminação cede a integridade corporal, aos imperativos da saúde pública etc.

 

Mesmo assim, é importante considerar que a tutela da personalidade não pode ser engessada em
postulações aprioristicas. A tutela da pessoa não se faz por meio de mecanismos estáticos. Atualmente, há
dispositivos legais, no Brasil, autorizando a mutilação sexual pela modificação da anatomia sexual. Em
outro tempo, seria essa intervenção rechaçada por importar em diminuição da integridade física
permanente. No entanto, atualmente é percebida como um remédio para adequação do sexo informado na
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realidade psíquica ao sexo apresentado no corpo.

 

Quanto à automutilação por efeito estético, especialmente para atingir uma aparência bizarra, tem-
se a violação aos costumes em geral, pois há, certo repúdio, aos rostos assemelhados a animais, tigres, ou
seres lendários e demoníacos.

 

Decerto que a prática seria impeditiva para os menores e, um profissional da saúde não teria
orientação ética para a sua realização. Contudo, a sociedade é tolerante quanto às cirurgias plásticas,
muitas delas alterando as feições originais do sujeito. E essas intervenções vem gerando tolerância por
igual em face às medidas de alteração praticadas por membros de certos guetos.

 

Conclusão
 

Os direitos de personalidade são qualificados como essenciais, na medida em que dão conteúdo à
personalidade; são qualificados como absolutos, na medida em que oponíveis erga omnes e na medida em
que da sua violação suscita o direito de reparação por qualquer violador. São irrenunciáveis e
indisponíveis em vista da essencialidade à personalidade. Portanto fogem ao poder da autonomia privada.
O titular pode até não exercer o direito mas dele não pode abdicar.

 

Na autodeterminação, traço indispensável e próprio da pessoa, o sujeito também enfrentará
limites. Limites extrínsecos e intrínsecos. Aqueles decorrentes do choque com os demais de igual
dignidade e esses em face de proibições legais expressas.

 

A automutilação, apesar de ser utilizada, também, para demarcar uma característica individual,
delinear uma identidade, sofre limites intrínsecos, tal qual o assentado no art.13 do Código Civil.
Corresponde a uma diminuição física permanente não prescrita por médico. Não tem finalidade social e
econômica. Contudo, há possibilidade de cogitar do conflito entre a integridade corporal e identidade e
daí, no caso concreto, achar alguma legitimidade para a prática. Ora, pelo que diz o legislador, a
identidade parece encontrar limite no mandamento do art.13, do Código Civil.

 

A questão é que, sendo uma prática de poucos adeptos, não houve ainda insurgência formal contra
ela. O adulto, consciente e no juízo crítico que decide uma nulificação corporal não incorrerá em tipo
penal. Se a prática for realizada por médico, certamente este incorrerá em descumprimento do código de
ética. E, sendo um particular não profissionalizado para o exercício da cirurgia, o agente de tal
transformação, poderá sofrer processo pelo exercício irregular da profissão. Na hipótese de pratica em
criança, por certo a coisa toma outro rumo, responsabilizando-se, até mesmo os pais, pela falta de
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vigilância e ainda o agente por lesão corporal.
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DIREITO E RISCO: PRESSÕES E INFLUXOS

LAW AND RISK: PRESSURE AND INFLOWS

Ricardo Salgado Carvalho

RESUMO
O principal escopo do trabalho é fazer uma análise do paradigma da configuração social
esquarinhada por literaturas que tratam das diversas nuanças do risco sociológico, de forma a
compreender o contexto em que surge o movimento político-reformador legislativo que atribui
aos mecanismos legais papel de atendimento nas demandas sociais de proteção de direitos da
chamada terceira dimensão, em proteção aos novos riscos. O intuito é de delinear a forma como
o direito tem reagido aos fenômenos da sociedade de risco e o movimento de reflexividade
institucional que se instaurou em seu interior, com a finalidade de contribuir, ainda que
incipiente, para o debate sobre as novas tendências legislativas e formação para um novo
paradigma de julgador, atento às novas necessidades das decisões, que obrigatoriamente devem
se desvencilhar dos grilhões do dedutivismo lógico-formal, transformando o tradicional modelo
vencedor/vencido em um modelo de organização de procedimentos e facilitador de soluções
viáveis e factíveis.
PALAVRAS-CHAVES: Modernidade reflexiva; risco sociologico; pós modernidade

ABSTRACT
The main scope of work is to analyze the paradigm of social configuration delineated by Ulrich
Beck in order to understand the context in which there is the political-reform legislation that
gives legal mechanisms role of care in social demands for protection of rights call third
dimension in protection to new risks. The aim is to outline how the law has responded to the
phenomena of risk society and the movement of institutional reflexivity that developed in its
interior, in order to small contribute, to the debate on emerging trends and legislative training
for a new paradigm to judge, given the new requirements of the decisions that must be to
shake the shackles of deductivism logical- formal, transforming the traditional model winner /
loser in an organizational procedures and facilitator of solutions and feasible.
KEYWORDS: reflexive modernity; sociological risk; post modernity

1. Introdução

Considerações quaisquer sobre risco, ou ainda teoria do risco, jamais podem ser proficuamente

entendidas sem que antes se perquira sobre o papel do tempo sobre o homem, e o dele sobre o tempo,

em que pese o aparente absurdo.  Ao tratar do tema de risco, a primeira indagação que vêm a tona é a

seguinte: como saberei se tal situação causará prejuízos ou não, se não detenho o poderio de observar o

futuro, de como será o porvir? Não seria demasiado cruel obstar que os meios de produção sejam

obstados, criações sejam cerceadas, políticas públicas ce crescimento sejam reprimidas por situações

que eu trabalho justamente com a incerteza?

E justamente, a não compreensão de que a questão da temporalidade é modificada com a

percepção de que o próprio homem é força motora de história, torna o assunto tão tumultuoso. O
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tempo que, em sociedades arcaicas e menos complexas, só seria apreensível quanto ao passado, dado

que poderia ser reconstruído, agora também é apreensível quanto ao porvir. O futuro é aberto, pode ser

construído, é moldado no presente. O sentido, portanto, passa a ser dado pelo intérprete, e não pela

própria história, tornando o ser o hermeneuta de nosso existir
[1]

.

Justamente neste ponto é que se percebe o principal papel do Direito, que atua controlando as

incertezas, a despeito da grande sobrecarga imposta, justamente por possuir papel, em se tratando do

controle de riscos, muito mais puntivo do que profilático-preventivo. Não se trata de um mero

reprodutor de padrões de conduta desejáveis, controladores de expectativas, mas sim um reprodutor do

controle político do provável, produtor portanto do porvir. E justamente, quais são os principais pontos

de pressão nos quais o direito tem sido impulsionado a descrever o provável, escrevendo o improvável,

é do que tentará se ater. Primeiramente, fazendo um breve aparte sobre as principais teorias que, com

todas as suas nuanças e proximidades, descrevem o que seria risco, para depois descrever os pontos de

pressão nos quais o Direito tem sido compelido a intervir, tanto quanto de sugerir a percepção da idéia

de risco dentre as políticas legislativas, muito em específico na seara ambiental-criminal.

 

2. Nuanças da teoria do risco

            Insta esclarecer, antes de brevemente apresentar as variadas opiniões sobre o que se trata o

risco, que todas elas tratam, em metáfora de Guibentif
[2]

, do ponto-cego do retrovisor do carro, que,

por questões opticas, não permite enxergar na totalidade os veículos que vem por trás. Não temos

condições de prever ou sequer de conhecer problemas que nós mesmos produzimos. Se não temos

condições de visualizar, quer dizer que tratamos do improvável. E como daremos tratamento ao

improvável se, ao considerá-lo enquanto risco, torna-se provável?

            Segundo Noya Miranda
[3]

, as teorias do risco, ou da sociedade do risco, desdobram-se em

quatro modelos: a de caráter semiótico, de Gilles Lipovetsky, a de cunho fenomenológico, de Anthony

Giddens, capitaneada por Ulrich Beck, a de caráter insitucional e a de cunho sistêmico, de Niklas

Luhmann. Sem querer esgotar o assunto, trataremos de cada uma delas em síntese breve, para depois

delimitarmos o enfoque sobre o qual trabalharemos.
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2.1. Risco semiológico

O quadro retratado por Gilles Lipovetsky é desalentador: a modernidade vivida agora, superada a

primeira fase de modernidade que era permeada por ideais ideológico-políticos, que perdurou até

meados da década de setenta, agora passa por um processo de fragmentação intenso, promovido pelo

discurso democrático, exalta, dentre outros vícios, o do individualismo. Doping esportivo, esportes

radicias, assassinos em série, bulimia compulsiva, anorexia, compulsões variadas e escalada de vício são

efeitos desta exortação do indivíduo. Contrapõe um período em que o ideal da Nação superava a dos

indivíduos, uma superação do status quo político, negando a remansosa ascensão do capitalismo que

modifica paulatinamente nossos modos de vida, tanto quanto o socialismo, que as aberrações

demonstravam sua inviabilidade. Esta nova fase de modernidade fratura com a anterior, mostrando-se

desregulamentadora e globalizada, sem contrários, absolutamente
moderna, alicerçando-se essencialmente em três axiomas constitutivos da
própria modernidade anterior! o mercado, a eficiência técnica, o indivíduo.
Tínhamos uma modernidade limitada; agora, é chegado o tempo da

modernidade consumada
[4]

.

 

O prefixo hiper é a tônica deste momento segundo o autor.  O acumulo de conhecimentos

técnicos com a superação de modelos técnicos é uma necessidade em si própria para a nossa sociedade.

O hiperconsumo é o consectário das hipertecnologias, que, de longe, tem o condão de suprir nossas

necesidades comezinhas. Em decorrência disto, a atomização social, a fabricação das necessidades

consumeristas passivas, o movimento de imposição de necessidades de um sem número de engenhocas.

O mais interessante da otica do autor é o deslocamento do conceito de risco – dado isso a denominação

atribuída de concepção semiológica – que, dantes tinha um importe no coletivo e passa-se agora para o

do sujeito: vulnerabilidade, sentimentos de insegurança material ou profissional, degradação da vida

social, desvalorização dos diplomas, medo da não inserção no mercado de trabalho
[5]

.

O deslocamento do conceito do risco fica melhor entendido ao darmos uma breve atenção às

teorias linguisticas, em específico à semiologia e à semiótica. Dentre os diversos autores que trabalham

essas ciências, Ferdinand de Saussure é o mais polêmico, tanto quanto o autor que realizou o corte

epistemológico, bem ao gosto do Circulo de Viena, ao qual Kelsen também frequentava, e distinguiu a
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linguística de outras ciências e, pretensamente, deu status científico à mesma. Uma das principais

características da obra de Saussure
[6]

foi de tirar a reflexão da linguagem das evidências empíricas e

considerar a lingua como objeto abstrato, exterior ao indivíduo e à realidade física. Mas o principal

conceito elaborado por Saussure, e que é o mote de sua teoria linguistica, é o de signo linguistico. A

conceituação do autor genebriano, apesar de aparentemente simplista, estrutura a moderna linguistica.

Segundo ele, o signo não une uma coisa e uma palavra, mas um conceito a uma imagem acústica
[7]

.

Em outras palavras, signo seria uma entidade abstrata, e que a própria ciência imprimiria valor às

unidades componentes. E tais componentes seriam, segundo a definição, o conceito à imagem acústica,

que Saussure denomina de significado e significante. Saussure trabalha com a duplicidade de elementos

caracterizadores, trabalhando-os não como opostos, mas como complementares. Linguagem seria a

relação interna entre significante e significado tanto quanto entre signos distintos (ex.: morno pressupor

o conceito de quente e frio). O que nos interessa aqui, e que serve-nos de ponte com a obra de

Lipovetsky, seria a modificação do signo perigo. E premissas de duas ordens corroboram o tratamento

dado pelo risco pelo citado autor. Primeiro, em seguindo a premissa dos positivistas lógicos, o signo não

possui vinculo algum com ao realidade, portanto, alheado do entorno. Em segundo lugar, o significado é

deslocado de um futuro para o próprio presente. Ou seja, há, segundo Lipovesky, uma confusão entre

os conceitos de futuro, estritamente vinculados à idéia de risco, e presente. Por isso, o aporte da teoria

lingüística utilizado para colmatar sua teoria.

A mirada ao futuro despe-se das lentes, segundo Lipovetsky, do carpe diem, obnubilada por uma

vista cheia de incertezas. E como justamente o alvo das preocupações muda com o fincar dos novos três

axiomas da vida moderna – eficiência técnica, mercado e indivíduo – o risco adviria justamente pelo fato

de preocupações, sobre a própria existência de um porvir, ficarem deixadas de lado.

Condições ambientais favoráveis à vida de futuras gerações, tecnologias limpas, consumo

sustentável não se compatibilizam com as novas preocupações desta geração. A pressão temporal deste

momento da modernidade impõe modificações tanto na esfera individual, onde fica suplantada

qualquer espécie de contemplação da vida, quanto na da sociedade em si, pressionada por tomadas de

decisões técnicas rápidas, sem a necessária avaliação dos prováveis consectários negativos. O  cidadão

cede o passo ao homo consumericus não somente quando muda seu modo de vida, mas quando sua

vida se restringe ao hoje, e este hoje se perpetua em seu ideário.
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2.2. Risco fenomenológico

À luz da concepção fenomenológica de Giddens, volta-se à crença de que verdades essenciais

acerca da realidade são baseadas na experiência vivida. A intensidade dos riscos gerados em nossa

sociedade, a expansão de eventos contingentes que afetam todos ou ao menos grande quantidade de

pessoas no planeta, a infusão de conhecimento humano no meio ambiente natural, ou ainda, a

existência de meios ambientes criado e o desenvolvimento de riscos ambientais

institucionalizados
[8]

,tem o condão de gerar a criação do que o mesmo autor denomina de nova

subjetividade. Eventos localizados da vida cotidiana tem, em nossa sociedade, conexão intrínseca entre

tendências globalizantes, redundando, obviamente, na construção de um eu como um projeto reflexivo,

a identidade já é posta pela própria sociedade, nos chamados sistemas abstratos. Se a tônica da

sociedade que vive a chamada modernidade radicalizada
[9]

 é justamente o fim da tradição, a ruptura

com o passado incondicional passa a ser institucionalizada.

Segundo Giddens, o risco é a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que

deseja determinar seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, à tradição ou aos caprichos da

natureza
[10]

. Uma teoria do risco não teria, para Giddens, a importância de delimitação das causas do

risco em si, mas sim justamente o papel do observador, em conhecendo as influências dos papéis da

modernidade radicalizada sobre o indivíduo, com intuito na delimitação das correlações, por isso,

fenomenológica.

Ainda sobre a concepção de risco sob o enfoque de Giddens, as conseqüências da modernidade,

por ele ilustradas com a metáfora do carro de jangrená
[11]

,não teriam “culpados” ou “profilaxias”, mas

sim da constatação de que o risco só é criado quando é observado.  

 

2.3. Risco institucional

A concepção da sociedade de risco, de Ulrich Beck é, certamente, a que mais chama a atenção

dos estudiosos, e por isso nos ateremos com um detalhamento mais rigoroso a ela. Segundo o citado

autor, os padrões coletivos de vida, progresso, controlabilidade e exploração da natureza, processos
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típicos da primeira fase da modernidade, chamada de industrial, são revolucionados pela ocorrência

interligada de processos como a globalização, a individualização, a revolução de gênero, o desemprego

e, principalmente, pelo surgimento de riscos globais, que têm em comum a característica de serem

conseqüências imprevisíveis da modernidade.

É esse o momento chamado de modernidade reflexiva por Ulrich Beck
[12]

, em que se coloca em

xeque os fundamentos da ordem política e econômica de uma modernização normal e autônoma,

supostamente controladora dos mundos social e natural, posto que as idéias de certeza e segurança

entraram em declínio e não menos por causa do próprio conhecimento  acumulado – contrariando tudo

o que o Iluminismo pregara. E não sem razão o nome, pois a modernidade industrial foi denotadamente

antitética aos padrões sócio-econômicos do séc. XVIII, impregnados ainda pelo ranço do feudalismo,

diferentemente da modernidade reflexiva, posto não existir uma fratura dogmática, mas sim um

consectário, um reflexo. Segundo Ulrich Beck, as bases de nosso direito foram construídas sob as

pilastras da sociedade industrial, descompassadas atualmente com os novos paradigmas vividos
[13]

,

aquele notadamente liberal, por demasia prudente e dotado de um arsenal de meios limitadores de sua

atuação, tornando-se incapaz de atender as crescentes demandas, em específico as preventivas.

E o mais preocupante sobre este aspecto é que a idéia de risco sempre converge, em se tomando

por base as acepções jurídicas já introjetadas pela referida teoria, a direitos fundamentais de terceira

dimensão, que são, atualmente, um gênero em franca assimilação. Sejam os direitos de terceira

dimensão na verdade uma nova roupagem dos direitos de primeira dimensão, como uma constante

atualização das roupagens dos direitos das liberdades
[14]

, seja concebido como direito ao

desenvolvimento, conforme preleciona Etiene-R. Mbaya
[15]

, deve-se ter sempre em mente que os

chamados direitos de terceira dimensão não esgotam sua fruição em uma decisão de cunho imediato

por parte do órgão julgador, mas sim são decisões que se protraem no tempo, necessitando-se,

portanto, de elevado nível de sensibilidade por parte do Estado-Magistrado-Executivo para que sua

decisão não encerre, de forma equivocada de forma a redundar em efeitos desabonadores às partes.

Com base nisto, as decisões por parte do judiciário, verbi gratia, não podem mais se ater a

deduções lógico-formais
[16]

, mas, sim, devem ser soluções em que o objeto do processo não mais seja

visto como divergência concreta entre partes, com relação a direitos próprios, porém como reclamação
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sobre ações e omissões políticas do executivo, com fulcro a que o julgador não haja somente

restropectivamente, mas também prospectivamente, com a consciência de que a sentença não se esgota

na iuris dictio do caso, implicando sua participação contínua das decisões por eles tomadas
[17]

.

 

2.4. Risco sistêmico

Niklas Luhmann, jurista e sociólogo, faz, dentre seus artigos, duas críticas às sociologias do risco.

Segundo o citado autor, até então os sociólogos não tiveram uma preocupação detidamente ontológica

com o risco e, segundo Luhmann, não passaram as observações de meras referências ao óbvio
[18]

.

Segundo ele, uma teoria sociológica não pode partir da constatação de que os danos são danosos, e de

que as desvantagens devem ser evitadas a todo o custo, principalmente nos casos em que os danos

podem assumir dimensões catastróficas. Essa contemplação do holocausto não levaria a lugar algum

conquanto à definição de um status teórico das pesquisas sobre o risco, e essa era a preocupação de

Luhmann.

Dentre alguns dos pressupostos, um deles é a distinção entre perigo e dano. Trata Luhmann de

risco quando são possíveis conseqüências de uma tomada de posição, e de perigo quando as perdas e

danos estão relacionados com causas que estão fora do controle do indivíduo. A despeito disso, há uma

ligação entre dano hipotético e a assunção da de uma ação consciente. Quando tomo o exemplo de

alguém que dirige um carro em alta velocidade, ele assume um risco, enquanto para quaisquer outros

terceiros existe somente um perigo de ser atropelado
[19]

.

Da percepção de que o risco na verdade é a consequência atual ou presente de uma tomada de

decisão, o citado autor conclui que, além de um problema multifacetado, é típico de uma sociedade

complexa, ou seja, em que há uma grande diferenciação funcional. Sociedades arcaicas trabalhavam com

um porvir ligado à sorte/azar ou ainda aos caprichos de Deus, haja vista que os eventos danosos, em sua

maior parte, advinham de desastres naturais. O que Luhmann, aparentemente sugere, é uma ruptura

com a noção de temporalidade de autores como Henry Bergson
[20]

, para quem o futuro é um dado que

não existe, dado que, se existisse, falaria dele com toda a propriedade. Como já explicitado na

introdução, e firmado também por Luhmann, o futuro é algo que temos o poder de controle, que

escrevemos e que não nos é dado, a Deus não mais pertence desde a Ilustração, mas que a nós cabe
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moldar. Por isso, existe uma pressão muito forte sobre os sistemas sociais político e jurídico, que se vê a

todo o tempo obrigado a tomar posturas sobre situações em que caberiam aos indivíduos. Daí, parte-se

agora para a análise da pontos de pressão os quais o sistema político e jurídico foram obrigados a

intervir.

 

3. Pressões e influxos

É inegável o grande potencial político  surgido com a produção e percepção dos novos riscos

institucionais. Dado o grande potencial político, há uma crescente pressão progressista para orientar o

discurso dogmático à realidade dos problemas sociais. Em específico no direito, diversas áreas tem sido

permeadas pela percepção, tencional ou intencional, das novas preocupações advindas das teorias do

risco. Tomaremos nota, agora, de duas vertentes de áreas que, ao menos em análise empírica, foram

mais influenciadas: a processual e a penal.

 

3.1. Direito processual

Parte-se da análise do que, ao menos do ponto de vista empírco, as diversas nuanças da teoria

do risco parecem haver sido absorvido políticamente. Em especial, o autoquestionamento das

instituições e procedimentos da sociedade industrial parece útil para uma observação dos

acontecimentos havidos no interior do aparato processual, por exemplo. A forma mais destacada da

percepção desses novos fenômenos é a proteção de bens jurídicos supra-individuais
[21]

, pois, se os

novos riscos tecnológicos transcendem a lesão a um bem individual, o direito processual haveria de ser

chamado a intervir nessa área, já que houve forte pressão social da sociedade civil organizada no

sentido de tutelar tais interesses. Bobbio
[22]

 afirma que

Não se trata de saber quais e quantos são estes direitos, qual é sua natureza e
seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos,
mas sim, qual é o modo mais seguro par garanti-los, para impedir que, apesar
das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.

 

            Ora, se existem os riscos de massa, é natural que, em decorrência desses mesmos riscos, surjam
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conflitos em massa, tanto quanto a preocupação do jurista em configurar um processo coletivo para

tutelar tais conflitos. Mas, é necessário que os cientistas do direito expurguem velhos preconceitos em

relação à tutela coletiva. Os institutos que presidem a ação individual e toda a teoria construída no

entorno dela são absolutamente incompatíveis e inaplicáveis à tutela coletiva, pois foram construídos

para operar em outro momento, pré-industrial, em que o mote era a garantia de liberdades individuais,

chamadas de direitos de primeira dimensão.  Além do que, as bases da ação individual são quase todas

oriundas do direito romano, em que, nem de perto, se vislumbravam os riscos vividos 
[23]

. Marinoni
[24]

(2007, p. 724) fala da conflituosidade que engessa a tutela de bens supra-individuais, afirmando que

o despreparo para o trato com esses novos e poderosos mecanismos vem, nitidamente, minando o
sistema e transformando-o em ente teratológico que flutua no limbo. As demonstrações dessa crise
são evidentes, e são mostradas diariamente por meio de veículos de comunicação, quando se vê o
tratamento dispensado as ações coletivas no direito brasileiro. Para impedir o prosseguimento
desta visão míope da figura, bem como para permitir a adequada aplicação do instituto, é
necessário não se afastar do norte fundamental: o direito transindividual não pode ser confundido
com o direito individual, e mesmo este último, diante das peculiaridades da sociedade de massa,
merece tratamento diferenciado.

 

Andou bem, além disso, o legislador ao proteger em norma expressa, com a responsabilização

objetiva do causador do dano em atividade de risco
[25]

. Mas não fica a salvo de críticas. Primeiramente,

o corpo do texto de lei faz referência a quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ora, se o motor de nossa história

social tem sido, justamente, os efeitos secundários na modernização, que são por essência

incontroláveis e imprevisíveis, não andou bem o legislador.

            Ademais, tem cunho individualista a interpretação sobre as atividades de risco. O enunciado nº

38, oriundo da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça

Federal, reza o seguinte:

A responsabilidade fundada no risco da atividade, como prevista na segunda parte do parágrafo
único do art. 927 do novo Código Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da

coletividade.
[26]

 

            Tal assertiva demonstra uma falta de trato com as atividades de risco. Primeiramente, pela

clarividente individualização da aplicação na norma, quando se refere ao indivíduo em contraponto a
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coletividade.

            Ainda há a dificuldade da responsabilização e a definição da tutela pretendida em casos de

acumulação de causas. Ulrich Beck dá exemplo interessante de processo movido em desfavor de uma

fabrica de vidro, que, em decorrência dos vapores exalados pela mesma, ocasionaram problemas de

saúde de vários moradores dos arredores, além de mudança de cores nos galhos das árvores e

enferrujamento de portas de metal e janelas. Apesar da existência do dano em decorrência dos

produtos volatilizados na linha de produção, a fábrica não foi responsabilizada;  houve somente acordo

e pagamento de multa. Segundo Beck,

 

In the case of the lead crystal factory, the commision of the crime could not be and was not denied
by anyone. A mitigating factor came into play for the culprits: there were three other glass factories
in the vicinity which emitted the same pollutants. Notice: the more pollution is committed, the less

is committed.
[27]

 

            Uma resposta oriunda de órgão público que assimila a idéia do risco sociológico, além de

responsabilizar objetivamente, posto que claro tratar-se de atividade de risco, imputaria a

responsabilidade solidária entre ela e as outras possíveis poluidoras, dados os riscos assumidos pelo

empreendimento. Mas, na falta de individuação concreta, o juiz não condenou quaisquer delas ao ilícito.

A conclusão que se tira em casos como esse, em que há a acumulação de causas geradoras de dano, é

que, quanto mais se polui, menos há chance de responsabilização
[28]

.

 

3.2. Direito Penal

O direito penal, certamente, é o que recebe maiores influxos das variadas nuanças da teoria do

risco sociológico. Diversos fatores, ainda que aparentemente empíricos, apontam para uma fratura

radical no direito penal. A primeira delas, certamente, é o fato de o direito sofrer influxo cada vez maior

de teorias sociais, especialmente criminológicas. Os manuais de direito penal já apontam esta tendência

de minorar as atenções às clássicas teorias do crime, elementos de culpabilidade e diversos tópicos

penais inabaláveis, para, além de colocá-los em cheque, tratar de assuntos outros que dantes eram

relegados à sociologia ou políticas públicas. A criminologia, por exemplo, queaté há pouco tempo era
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assunto dos manuais de medicina forense, hoje é trabalhada por juristas, obviamente com aporte de

diversificadas teorias sociológicas.

Não podemos nos olvidar também que tal interelacionamento provoca uma comoção social com

intuito de controle e prevenção de novos riscos. A grande mídia tem sido um dos grandes promotores

da publicização dos riscos e dos apelos populares a medidas políticas controladores ou mitigadoras dos

mesmos. Não obstante, ainda que o sistema jurídico seja o mais pressionado, ao que aprece, o sistema

penal padece de omissões que não conseguem aplacar o crescimento das novas demandas sociais. Uma

constatação, que Ulrich Beck faz, demonstra claramente essas falhas: os sistemas legias regulam e

perseguem riscos menores e quedam inertes ou ainda legalizam riscos de grandes proporções. O aparato

estatal está melhor aparelhado para tratar de crimes, v.g. roubo e furto, ou para crimes ambientais? Ao

que nos parece, a primeira opção é ainda a primordial para o Estado, o que engessa a protetividade de

bens jurídicos de amplitude muito maiores. Uma conseqüência perversa dessa omissão estatal, atada à

histeria provocada pela produção de novas tecnologias legitima o abandono à gestão dos riscos,

impulsionando a intervenção punitiva

Dentre outros autores que defendem uma radical mudança no direito, em específico no direito

penal, Kurt Seelmann
[29]

 propõe que o sistema penal deve possuir não uma função minimalista de

tutela de poucos bens jurídicos, mas a função de promover valore orientados para a vida humana

comunitária. O citado autor analisa algumas alterações conjunturais pressionadas pela introjeção da

idéia de risco, que seriam, dentre outras, a discussão das estruturas estatais-nacionais de investigação e

coibição de crime, sobre o papel de um direito penal de cunho estritamente individual versus  a pressão

para proteção de grupos indeterminados e, em específico, sugere a falência de noções estruturantes do

direito penal, como a noção de nexo causal.

Em arremedo de conclusão, Seelmann propõe uma pressão para a atuação do direito penal como

instrumento pedagógico social, fraturando toda a sua construção.

O autor lusitano Jorge de Figueiredo Dias
[30]

, em sua obra, discute alguns pontos primordiais de

modificação do direito penal, com intuito de que o mesmo de arme de aparatos compatíveis com o

surgimento de novas demandas atuais, quais sejam a ampla proteção de bens supra-individuais; o

abandono do conceito de bem jurídico como centro gravitacional do direito penal; propõe também que
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seja repensada de forma séria a noção de culpabilidade, tanto quanto o conceito de bem jurídico.

E, justamente no último tópico, a quebra da noção de bem jurídico é a principal modificação

estrutural derivada do influxo da teoria do risco. O funcionalismo sistêmico de Gunter Jakobs
[31]

, com

nítida influência da teoria de Luhmann, propõe  superação das transições anteriores de forma

traumática a todo o direito penal. A discussão sobre o bem penal anterior, da transição da teoria de

Feuerbach, que apregoava o bem jurídico como vulneração de direito subjetivo, para Birnbaum
[32]

, da

qual bem jurídico seria bem pertencente ao indivíduo, estaria superada, segundo Jakobs, pelo

deslocamento do bem jurídico para a lei em si, sem conexão nem com o indivíduo e sequer com direitos

ditos subjetivos. E isso fica bem claro nos crimes de perigo em abstrato, aonde não é necessário a

ocorrência de dano algum, somente o fato da prática de fato tratado como antijurídico daria ensejo a

punibilidade do indivíduo. Parece absurdo, mas isso é lugar comum na lei de crimes ambientais pátria.

Regulamentos administrativos, ao que parece, foram no mesmo esteio. Empreendimentos de qualquer

nível,  segundo as regulamentações do COPAM, em Minas Gerais, obrigatoriamente, devem constar, ao

mínimo, de declaração de desnecessidade de alvará ambiental
[33]

 

4. Conclusão

Os fatores da imprevisibilidade e da mundialização dos riscos impõem uma série de problemas as

instituições da sociedade industrial. E somente nessa segunda fase da modernização é que a sociedade

industrial começa a plasmar o processo de modernização como um criador de riscos inasseguráveis. Daí,

o surgimento das conflituosidades e críticas ao modelo vivido, não obstante a aparente normalidade das

instituições do período industrial.

A modernidade atualmente vivida exclui a racionalidade instrumental, que não reconhece os

problemas secundários como passíveis de causar impactos nas instituições, organizações e subsistemas,

o motor da história social. São justamente os efeitos colaterais que se tornam agora a força motriz

social e as instituições se mostram incapazes de monitorar e regulamentar tais fenômenos. Aparta-se,

portanto, a modernidade reflexiva da simples justamente por não possuir a capacidade de controle

antecipado dos eventos, em função dos riscos tecnológicos produzidos atualmente; vide desastres

ecológicos e problemas com energia nuclear. Por isso, há a necessidade latente de investigar as

tendências das novas políticas jurídicas, sob o prisma da proteção dos direitos fundamentais de terceira

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2172



dimensão, que possuem como denominador comum uma proposta de extensão de intervenção

individualista-reparadora, com fim de sua utilização como instrumento profiláxico de controle social.
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ERRO MÉDICO SOB O ENFOQUE DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
A CONDUTA CULPOSA E AUMENTO DE PENA

MEDICAL MALPRACTICE AND CRIMES OF NEGLIGENCE: A FEW CONSIDERATIONS UNDER THE
OBJECTIVE LEGAL LIABILITY

Larissa De Almeida Benevides

RESUMO
O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de perquirir acerca da questão do erro médico,
questão que vem gerando crescente polêmica no mundo jurídico, exatamente por abranger uma
atividade profissional considerada de alto risco, numa sociedade também assim denominada.
Também fazem parte dos objetivos desta pesquisa a análise crítica da conduta culposa no
código penal e a incidência intolerável do aumento de pena nos crimes culposos do CP, após a
edição do Código de Trânsito Brasileiro. Motivo de controvérsia, referida exasperação de pena
mereceu modesta sugestão neste despretensioso estudo. Outrossim, abordou-se a teoria da
imputação objetiva, sob cuja lente foi apreciada a dogmática da culpa no erro médico, teoria
essa que acresceu ao direito penal mais eficácia e legitimidade na apreciação das chamadas
condutas de risco, assim a atividade médica. 
PALAVRAS-CHAVES: crime culposo; erro medico; teoria da responsabilidade objetiva

ABSTRACT 
The present paper aimed at inquiring about the medical malpractice, an issue that has been
generating increasing controversy A in the legal world, precisely for pertaining to a professional
activity considered of high risk in a society equally so. Also among the goals of this research are
a critical analysis of crimes of negligence and the intolerable incidence of increased sanction for
the afore mentioned crimes, especially after editing the Brazilian Traffic and Road Legislation.
Considered as a controversial matter, such exasperated penalty deserved modest suggestion in
this study. Apart from that, the theory of objective legal liability was also tackled, under which
lens the dogmatic of negligence on medical malpractice was assessed, which added more
effectiveness and legitimacy to the criminal theories in the assessment of risk behaviours, so the
medical activity. 
KEYWORDS: crimes of negligence; medical malpractice; theory of objective legal liability 

1 INTRODUÇÃO
O escopo do presente trabalho abraça a inglória tarefa de conceituar e contextualizar o erro
médico no cenário jurídico brasileiro atual, sob a lente do direito penal, na tentativa de oferecer
uma resposta ao questionamento da aplicabilidade do §4º do art. 121 do CP nos casos de
homicídio culposo decorrente de erro médico, assim como também determinado adiante, pelo
art. 129, §7º do mesmo diploma legal. 
O sinuoso caminho traçado pela linha de raciocínio aqui desenvolvida se perfaz em cinco etapas.

A primeira parte centra-se na caracterização do ato médico, apreciando a diversidade da
atividade terapêutica e suas inúmeras formas, buscando fixar um marco distintivo entre as
práticas legais e os crimes relacionados ao exercício da medicina. 
Num segundo momento, desenvolve-se a delimitação do erro no ordenamento penal pátrio, com
base em uma análise sistemática da doutrina e da jurisprudência, com foco no erro médico. 
Em terceiro lugar, reproduz-se uma breve resenha histórica do erro médico, sob a perspectiva
do direito penal, nos contextos nacional e internacional. 
Seguiu-se a quarta parte, com fulcro na análise crítica propriamente dita, do que vem a ser
considerado o verdadeiro cerne desta pesquisa, qual seja a herança normativa deixada no CP
pela tipificação dos delitos de homicídio e lesão corporal culposos por meio da legislação
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específica do CTB, Código de Trânsito Brasileiro.  
Por fim, dá-se seguimento ao discurso crítico ponderando-se ser inviável a aplicação do art. 121,
§4º do CP frente à possibilidade de uma dupla penalização pela mesma modalidade culposa. 
No desenvolvimento da pesquisa nos termos da teoria imputação objetiva, tem prioridade a
demonstração da complexidade de certas profissões e atividades, na chamada sociedade de
risco. Nessa parte deve-se evidenciar a contribuição da teoria alemã para a aplicação do direito
penal às condutas típicas, culposas consideradas de risco, no âmbito da medicina. 
Ao final, o presente relatório está a sugerir possível solução para imprimir a certas condutas
culposas, de especial reprovabilidade, o agravamento da pena. 
Encerrado o trôpego trajeto, permanece ao lado da satisfação pelo fim da jornada e pelos novos
conhecimentos amealhados, a incômoda sensação de que não se pode findar uma precisa
classificação do erro no contexto médico, tantos e tão vários são os fatores de natureza
subjetiva que cercam a questão. Lado outro, certo é que não se pode valer da estrutura jurídico
legal vigente, acima referida, para balizar o tratamento dado a tais delitos de natureza culposa,
sob pena de se incidir em contradição, quando não em bis in idem.
A proposta aqui alinhavada não é de conteúdo novo. É reforço de uma questão que vem se
expandindo e se fazendo incluir na pauta diuturna de todos os operadores do direito, qualquer
que seja o vértice por eles ocupado na relação jurídica, tamanho o seu impacto na vida dos
cidadãos. 

O RELEVO DO ERRO MEDICO NA ATUALIDADE 

A medicina é, sem qualquer dúvida, uma atividade de risco. Compreende a saúde do ser
humano, envolvendo o manejo de doenças e sua eventual cura, ou apenas ofertando paliativos
para o sofrimento do corpo. Seja no paradigma doença-cura, seja na engenharia estético-
corporal, a medicina não excepciona, entretanto, as expectativas do paciente. 
Muito embora o médico seja um profissional científica e tecnicamente preparado para lidar com
enfermidades, nem sempre está resguardado do ônus que acaba por arcar, ao se responsabilizar
pelas conseqüências de sua conduta terapêutica, independentemente de sua complexidade. 
Nesse diapasão, ao prescrever, operar, aconselhar, examinar, dentre inúmeras outras ações
compreendidas em seu ofício, o profissional da área médica sujeita-se a circunstâncias das quais
podem advir conseqüências sérias: a deformidade, o prejuízo da capacidade física ou mental do
paciente, bem como a morte do doente. Alguns desses resultados danosos constituem os
denominados erros médicos  e o direito penal os trata como crimes culposos . O presente
trabalho centra-se na pesquisa de tais atos praticados pelo profissional médico, no estudo da
chamada “culpa profissional”, não deixando muito espaço para a análise de crimes dolosos
associados à prática da medicina , por sua excepcionalidade e alheamento ao tema proposto.
O aprofundamento do estudo de tais desvios de conduta culposa se faz mister na era atual,
momento em que se prevê e já se testemunha uma demanda notoriamente crescente pela
responsabilização civil e penal dos profissionais da área médica por erros conseqüentes à sua
atuação. 
A individualização das situações de erro tem sido cada vez mais desafiadora em função da
intrincada estrutura organizacional dos sistemas de saúde e atenção hospitalar, face à realidade
sócio-econômica brasileira. 
O desenvolvimento tecnológico e os constantes avanços científicos renderam benefícios
incalculáveis ao homem no que tange à amplitude de entidades patológicas passíveis de
diagnóstico e tratamento, ao longo de um período de tempo apreciavelmente reduzido. 
Por outro lado, esse mesmo admirável aparato de atenção à saúde viu-se cada vez mais
insuflado por novas categorias de profissionais e especialidades em áreas afins à medicina,
diversificando sobremaneira as modalidades de cuidado. 
A crescente conscientização do cidadão, como paciente, quanto aos seus direitos na esfera da
atividade médica, bem como a indefinição que pairava nessa intrincada interação, resultaram na
contratualização da relação médico-paciente, assumindo caráter quase consumerista. 
Não se olvide, contudo, da verdadeira natureza dessa relação, mantida e sustentada por
circunstâncias muitas vezes alheias a ambas as partes, fato este que elide o cunho contratual do
vínculo, vez que lhe falta elemento essencial à formação do contrato, qual seja a autonomia de
vontades .
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CONDUTA MÉDICA DE RESULTADO ADVERSO: ILÍCITO CIVIL OU PENAL?
Tendo sido abordada a matéria alusiva às responsabilidades civil e penal, tomando a exemplo a
conduta médica, parece de bom alvitre ligeira menção aos ilícitos penal e civil. 
Se considerado o erro médico como modalidade de ilícito penal culposo, onde a atividade
médica é uma atividade de risco e os resultados por ventura danosos não foram queridos nem
consentidos pelo agente, poder-se-ia cogitar: por que tais condutas não poderiam constituir
ilícitos civis, puramente, uma vez que se afirma, cada vez mais, a hipótese de serem vistos sob
o prisma da imputação objetiva como de ressarcimento obrigatório?
A resposta está na natureza especial da tutela que advém da relevância insuperável dos bens
jurídicos protegidos nos tipos penais que o Código Penal pátrio abriga. São bens ligados à
pessoa, todos eles. Dada a sua importância, jamais a ofensa a estes tipos (homicídio culposo,
lesões corporais culposas, etc.) permitiria fossem eles considerados ilícitos civis. Daí não
existirem tipos culposos quando o bem jurídico tutelado é o patrimônio (exceção ao delito de
receptação culposa).  
Há os que defendem (MIRABETE, 2009, p. 28) que não existe diferença de natureza ontológica
entre crime (ilícito penal) e ilícito civil, uma vez que ambos ferem o ordenamento jurídico. Por
entender o legislador que determinados fatos antijurídicos não atingem bens jurídicos tão
relevantes que devam ser protegidos pela lei penal, não os eleva à categoria de ilícito penal.
Conclui-se, pois, que a única diferença entre o ilícito penal e o ilícito civil é meramente formal,
ou seja, aquela estabelecida pela lei penal. O legislador é quem determina, por meio das figuras
penais, os ilícitos que devem ser reprimidos através de sanções penais, prevendo-os como
ilícitos penais, enquanto os demais estarão sujeitos apenas às sanções civis (indenização,
restituição, multa civil, etc.), administrativas (suspensão e demissão de funcionário etc.),
tributárias (multa tributária, acréscimos etc.), etc. 
A distinção assinalada não impede que, além da sanção penal ao autor de um crime de furto,
seja imposta a sanção civil (restituição ou indenização), ao de peculato a sanção administrativa
(exoneração do serviço público), ao de sonegação fiscal a pecuniária (multa), etc.
Vista a distinção e ressaltada a importância dos bens jurídicos, de natureza pessoal, protegidos
nos tipos culposos, parece evidente que embora as penas dos delitos culposos sejam mais
brandas, elas existem e são aplicadas, independentemente do ressarcimento ou indenização na
seara civil. 

O ERRO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO COM ÊNFASE NO ERRO MÉDICO 
A expressão erro aplicada à atividade médica, conforme pode-se conferir em vasta literatura
jurídica, quer dizer conduta ilícita por culpa em suas três modalidades stricto sensu. 
Uma vez que a previsão normativa do erro tem base sólida na lei penal brasileira, de cunho
finalista, isto obriga a uma breve análise do erro, seu conceito, sua distinção da ignorância e
outros aspectos críticos do mesmo fenômeno. 
Pires (2005, P. 84), cita Bandeira de Mello, para quem
[…] erro é uma representação (idéia, juízo: representação de um ser ou de uma relação) em
desacordo com a realidade. Quando a nossa representação da realidade não confere com a
realidade, estamos em erro. Estamos, por conseguinte, em erro quando pensamos que uma
cousa é o que ela não é; ou quando pensamos que uma cousa não é o que ela é.
Prosseguindo, é ainda em Pires (2005, p. 84) que encontramos a mais simples e concreta das
distinções entre o erro e a ignorância. Para o mesmo autor, o erro e a ignorância redundam nas
mesmas conseqüências penais, embora sejam fenômenos distintos do aspecto psicológico.
Enquanto o erro é o falso conhecimento, a ignorância é a falta de conhecimento, ambos afetam
igualmente a compreensão indispensável a imputar a alguém qualquer responsabilidade penal
por conduta decorrente de uma percepção alterada da realidade, portanto, anormal. Por
conseguinte, tem-se como conseqüência lógica a exclusão do dolo em se tratando de erro
inevitável, ou também chamado de erro escusável, que venha a incidir sobre elementos
essenciais do tipo incriminador . 
Em seus comentários ao Código Penal, Rogério Greco (2009, p. 53) retoma os ensinamentos de
Gomes  e aponta que erro é a falsa representação da realidade ou o falso ou equivocado
conhecimento de um objeto (é um estado positivo), enquanto a ignorância seria a falta de
representação da realidade ou o desconhecimento total do objeto (um estado negativo). 
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Ao comentar a questão, Mirabete  (2009, p. 10) já discorre que o erro é uma falsa representação
da realidade, equiparando-se à ignorância, que é o total desconhecimento da última.
 Ao erro médico, quando caracterizado por conduta culposa, o que em regra é a que mais ocorre
- pois dolo direto ou eventual no agir médico extrapolaria as lindes deste estudo, aplica-se então
a previsão legal do art. 20 do CP, última parte.
Art. 20 O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo mas permite a
punição por crime culposo, se previsto em lei (grifo nosso)
Descriminantes Putativas
§1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstancias, supõe situação
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva
de culpa e o fato é punível como crime culposo.

Daí, a imperatividade de um breve giro através do território da culpa. 
6.3 Considerações sobre a culpa stricto sensu
Para não extrapolar demasiadamente o tema, abstém-se de pormenorizar, no presente trabalho,
as espécies de erro de tipo (essencial e acidental) e as várias subespécies do erro acidental, tais
como os erros sobre o objeto, sobre a pessoa, na execução e quando há resultado diverso do
pretendido. No tocante ao erro de tipo essencial, por vezes será preciso deter-se na questão da
invencibilidade ou da vencibilidade, exatamente pela ausência do dever objetivo de cuidado, de
que resultará dano superveniente e sua relação com a imprudência ou negligência do agente. 
Sobre a culpa Greco (2008, p. 54) sustenta que a conceituação trazida pelo inciso II, do artigo
18, do CP, não é suficiente para especificar o perfil dos delitos culposos. Refere-se,
evidentemente, à culpa stricto sensu.
 Ainda Greco (2008, p. 53) traz à baila Mirabete, o qual define delito culposo como “a conduta
humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas
previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”. 
Dentre os vários elementos do delito culposo, pode-se ressaltar 
a) conduta humana voluntária, seja ela comissiva ou omissiva; 
b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); 
c) resultado lesivo não querido nem assumido pelo agente; 
d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de
cuidado e o resultado lesivo dela advindo; 
e) previsibilidade; 
f) tipicidade. 
Em análise da conduta nos delitos culposos Rogério Greco aponta que a conduta do agente é
dirigida, em regra, a um fim lícito. Não há conduta sem finalidade, seja ela dolosa ou culposa. A
diferença é que na conduta dolosa a ação é impulsionada por uma finalidade ilícita e na culposa,
visto ser a finalidade geralmente lícita, o ato será penalmente relevante não pela finalidade, mas
pelos meios empregados para alcançá-la, que desatenderam à obrigação objetiva de cuidado
para não lesar a bens jurídicos de terceiros.  
No mesmo diapasão, Mirabete (2007, p. 136) afirma que enquanto nos crimes dolosos a vontade
está dirigida à realização de resultados objetivos ilícitos, os tipos culposos ocupam-se não com o
fim da conduta, mas com as conseqüências anti-sociais que a conduta vai produzir. De tal sorte,
no crime culposo o que importa não é o fim do agente, lícito de modo geral, mas o modo e a
forma imprópria com que atua. 
Segue prelecionando o autor que os tipos culposos proíbem condutas em decorrência da forma
de atuar do agente para um fim proposto e não pelo fim em si. O elemento decisivo da ilicitude
do fato culposo reside não propriamente no resultado lesivo causado pelo agente, mas no
desvalor da ação que praticou.
Não é demais lembrar que os tipos culposos, em regra, são tipos abertos. 
Por obvio, só a conduta voluntária, seja por comissão ou omissão, gera conseqüências puníveis,
sendo despiciendo estender-se nesse campo, pena de distanciamento do objeto central da
pesquisa. Também os fatores de previsibilidade, tipicidade, resultado não querido ou aceito e o
nexo de causalidade dispensarão analise doutrinaria. Isso porque são bem característicos da
estrutura do tipo culposo, especial e distinta, exatamente pela presença de tais fatores, alguns
deles comuns ao tipo doloso, como a previsibilidade, a tipicidade e o nexo causal. Importa pois a
analise detida do fator preponderante da culpa, qual seja  o dever de cuidado objetivo.
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6.3.1 O dever de cuidado objetivo e as modalidades de culpa
Sobre a inobservância do dever objetivo de cuidado, vale-se ainda do magistério de Rogério
Greco (2008, p. 116). Aduz o jurista que na vida em sociedade, o homem se deve conduzir de
forma a não causar danos a seu semelhante. Notadamente na sociedade atual, há inúmeros
mecanismos e instrumentos que, embora dêem maior comodidade aos cidadãos nas tarefas
diuturnas, podem causar danos de grande monta a terceiros, devendo ser manipulados sempre
com uma cautela mínima necessária.  
A este complexo arcabouço das relações sociais da era moderna Nelson Lacava Filho  chama de
sociedade de risco. Realçando a diferença entre os tempos passados, onde o médico operava a
partir de erros e acertos (o que trazia mais benevolência para seu erro), e os tempos modernos,
o mesmo autor expõe que o médico, hoje, utiliza-se de conhecimentos mais avançados que
estão presentes em quaisquer publicações de sua área, à disposição de qualquer profissional
meticuloso, pelo que não há mais que se cogitar o médico como um “investigador”, mas, sim
como um aplicador de investigações e experimentos realizados por outros profissionais . 
De volta a Greco (2008, p.112), dele colhemos que a consciência do risco permanente demanda
a constante observação de determinadas regras sociais de comportamento, nem sempre escritas
ou expressas. Para que as engrenagens sociais prossigam em seu ritmo costumeiro, cada
membro da sociedade age de acordo com esses ditames, mas em constante presunção de que
seus pares efetivamente também o fazem. 
Se o agente age de forma lícita, com finalidade lícita, mas inobserva esses deveres a todos
impostos, causando danos a bens jurídicos de terceiros, deve ser responsabilizado por tais
danos. 
Passando à análise do resultado de uma conduta culposa, embora o agente tenha agido em
completa inobservância ao dever objetivo de cuidado, seja de forma imprudente, negligente ou
imperita, não poderá ser penalmente responsabilizado se efetivamente não causar danos a bens
jurídicos penalmente tutelados. 
6.3.2 Distinção entre as modalidades de culpa 
Ainda que correndo o risco de estender demasiado o giro pelo território da culpa já referido,
entende-se válida a menção à doutrina de Bitencourt (2008, p. 64-82). Segundo o mestre, as
legislações modernas adotam o princípio da excepcionalidade do crime culposo, isto é, a regra é
a de que as infrações penais sejam imputadas a título de dolo, e só excepcionalmente a título de
culpa e, nesse caso, quando expressamente prevista a modalidade culposa da figura delituosa
(art. 18, parágrafo único). O art. 121, § 3º, do Código Penal dispõe, laconicamente: “Se o
homicídio é culposo”.
Ressalta Bitencourt (2007, p. 287), na obra citada, que a neutralidade e a laconicidade dessa
previsão exigem que sua interpretação seja complementada pelo disposto no art. 18, II, do
mesmo diploma legal, que prescreve: “Diz-se o crime culposo, quando o agente deu causa ao
resultado por imprudência, negligência ou imperícia”. Ao estabelecer as modalidades de culpa, o
legislador brasileiro esmerou-se em preciosismos técnicos, que apresentam pouco ou quase
nenhum resultado prático. Tanto na imprudência quanto na negligência há a inobservância de
cuidados recomendados pela experiência comum no exercício dinâmico do cotidiano humano. E a
imperícia, por sua vez, não deixa de ser somente uma forma especial de imprudência ou de
negligência. E completa o festejado autor, a propósito das modalidades de culpa apresentadas,
sua similaridade, ofertando preciosa lição:  
a) Imprudência  
Imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa, e tem caráter comissivo. É a
imprevisão ativa (culpa in faciendo ou in committendo). Conduta imprudente é aquela que se
caracteriza pela intempestividade, precipitação, insensatez ou imoderação [...].
b) Negligência  
Negligência é a displicência no agir, a falta de precaução, a indiferença do agente, que, podendo
adotar as cautelas necessárias, não o faz. É a imprevisão passiva, o desleixo, a inação (culpa in
ommittendo). É não fazer o que deveria ser feito […]. Em outros termos, a negligência não é
um fato psicológico, mas sim um juízo de apreciação, exclusivamente: a comprovação que se faz
de que o agente tinha possibilidade de prever as conseqüências de sua ação (previsibilidade
objetiva). Enfim, o autor de um crime cometido por negligência não pensa na possibilidade do
resultado. Este fica fora do seu pensamento […].  
c) Imperícia 
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Imperícia é a falta de capacidade, despreparo ou insuficiência de conhecimentos técnicos para o
exercício de arte, profissão ou ofício. Imperícia não se confunde com erro profissional: este é
um acidente escusável, justificável e, de regra, imprevisível, que não depende do uso correto e
oportuno dos conhecimentos e regras da ciência [...] (grifo nosso). 

Mirabete (2007, p. 141), por sua vez, assume o seguinte posicionamento acerca dos três
elementos da inobservância do cuidado objetivo necessário. 
A imprudencia é uma atitude em que o agente atua com precipitação, com inconsideração, com
afoiteza, sem cautela, nao usando de seus poderes inibidores[…]. 
A negligência é inércia psíquica, a indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas
exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça mental [...]. 
A imperícia é a incapacidade, a falta de conhecimentos técnicos no exercício de arte ou
profissão, não tomando o agente em consideração o que sabe ou deve saber [...] (grifo nosso). 
Havendo inabilidade para o desempenho da atividade fora da profissão (motorista sem carta de
habilitação, médico não diplomado etc.), a culpa é imputada ao agente por imprudência ou
negligência, conforme o caso. São imprudentes o motorista não habilitado legalmente que não
sabe dirigir, o curandeiro que pratica intervenção cirúrgica etc. 

Prossegue o autor frisando que, além de serem imprecisos os limites que distinguem essas
modalidades de culpa, podem elas coexistir no mesmo fato. Ressalta também que poderá haver
casos de cumulação de imprudência e negligência, de negligência e imperícia, e, por fim, de
imperícia e imprudência. 
6.3.3 Art. 121, § 4º, e art. 129, § 7º do CP. Distinção entre inobservância de regra técnica e as
modalidades de culpa.  
Neste ponto, é de fundamental importância que se tome por certa a linha de raciocínio adotada
no presente trabalho: de que as modalidades de culpa, por si só, englobam as circunstâncias
sob as quais ocorre não querido, em determinado evento, durante a conduta médica profissional.
Em concordância com a lição de Bitencourt (2007, p.80-83), considera-se que o erro profissional
constitui-se de elemento imprevisível, escapando ao autor da conduta a capacidade de previsão
do citado evento. De tal sorte que quando, devidamente capacitado e legalmente habilitado para
o exercício da medicina, o profissional médico venha incorrer em erro, ou este resulta de
circunstâncias supervenientes inevitáveis e imprevisíveis, caracterizando caso fortuito ou força
maior; ou resulta de uma das três modalidades de culpa ou ainda de uma combinação delas.
Não se admite, por razões a serem esclarecidas e sustentadas a seguir, a tipificação de erro
médico por culpa profissional (negligência, imprudência ou imperícia) exacerbada por
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, cuja realização se dá,
redundantemente, pela inobservância do cuidado objetivo necessário, que por sua vez,
necessariamente implica em negligência, imprudência ou imperícia.
 Passa-se agora à analise pormenorizada dos casos de homicídio e lesão corporal culposos
decorrentes de erro médico, possivelmente exacerbados pela incidência do §4º do art. 121 do
CP. 
É parte essencial dos modestos objetivos do presente trabalho exercer um olhar crítico sobre a
acidental presença do referido dispositivo legal, supostamente “esquecido” quando da criação do
Código de Trânsito Brasileiro, momento em que as previsões de aumento de pena por ato
culposo eram basicamente dirigidas aos casos de acidentes na condução de veículos
automotores.
Veja-se que, mesmo concordando com Monteiro de Barros, no sentido da injusta
desproporcionalidade da imposição do aumento de pena no caso dos profissionais médicos
referidos, pergunta-se: como Barros  tipifica de configurada de forma grave (que ele chama de
agravante) a conduta do cirurgião cardíaco, se para incidir o aumento haver-se-ia de estar em
face de uma forma culposa simples? Ora, se o cirurgião cardíaco opera com descuido e se não
está sendo negligente, qual seria sua modalidade de culpa simples? Se, suponha-se, estivesse
aquele cirurgião sendo negligente, configurada estaria a culpa simples e seu descuido na
cirurgia, estaria caracterizado na conduta negligente. A oposição da conduta descuidada sobre a
conduta já negligente seria aceitável? De que forma? Onde a segurança jurídica do principio da
legalidade?
A resposta é uma só. Não é possível incidir a hipótese de aumento de pena na culpa stricto
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sensu por desatenção aos cânones profissionais, sob pena de redundância quanto ao bis in idem
da conduta negligente. 
Quanto à solução para as condutas culposas cujo resultado é assaz reprovável, tratando-se de
agentes que operam em atividades de risco, talvez se pudesse remeter esse excesso de culpa
para a análise junto aos elementos da teoria da imputação objetiva. E mais: ainda restaria a
solução singela de apenar referido excesso de culpa nos mecanismos da fixação da pena base.
Mormente quando se tem a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade social à conduta
ilícita, como o primeiro elemento a ser analisado na fixação da mesma pena.  
Por derradeiro, um argumento de base ostenta a Exposição de Motivos do Código Penal,
referindo-se àquele já bem debatido aumento de pena na conduta culposa, que só se aplicaria
aos crimes de trânsito: 
[...] com estes dispositivos, o projeto visa, principalmente, a condução de automóveis, que
constitui, na atualidade, devido a um generalizado descaso pelas cautelas técnicas (notadamente
quanto à velocidade), uma causa freqüente de eventos lesivos contra a pessoa, agravando-se o
mal com o procedimento post factum dos motoristas, que, tão-somente com o fim egoístico de
escapar à prisão em flagrante ou à ação da justiça penal, sistematicamente imprimem maior
velocidade ao veículo, desinteressando-se por completo da vítima, ainda quando um socorro
imediato talvez pudesse evitar-lhe a morte. 

Criada a codificação especial do CTB, para ele foram transpostas ditas circunstâncias, sob nova
roupagem normativa, ao mesmo tempo em que permaneciam inalteradas no corpo dos artigos
121 e 129 do CP, como que em caráter residual, espécie de herança inútil ou obsoleta. 
Vista a questão de outro ângulo, tem-se a conclusão de Rogério Sanches Cunha (2009, P. 27): 
[...] prevalece o entendimento de que esta causa de aumento só tem aplicação na hipótese de
crime culposo praticado por profissional capacitado tecnicamente para o exercício de profissão,
arte ou ofício. É a chamada "culpa profissional. […] Apesar de aplaudida pela doutrina (em
especial a clássica), a causa de aumento é de duvidosa constitucionalidade. 

7.3 TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA 
Em abordagem inicial do modelo acima, vale-se da clareza e precisão de Nelson Lacava Filho, na
sua remissão ao jurista alemão Claus Roxin , onde este estrutura seu sistema penal sob uma
perspectiva teleológico-racional ou funcional. O mesmo Roxin continua a sustentar que a
imputação objetiva se pauta sob dois princípios basilares, quais sejam: a) que um resultado só é
de responsabilidade de um agente se sua conduta houver criado um perigo para um bem
jurídico que não esteja coberto pelo risco permitido e que esse perigo tenha sido realizado
concretamente e, b) que o resultado decorrente da criação do risco não permitido pelo agente
esteja sob o alcance do tipo. Tais princípios, sem dúvida, migraram da teoria finalista da ação,
que já havia estabelecido a análise dos aspectos subjetivos e sua relevância na dogmática penal.

Assim, de acordo com Lacava Filho (2009, p. 159), o finalismo de Welzel foi o primeiro grande
marco que, na tentativa de abrir o sistema penal, tentou introduzir-lhe as teorias sociológicas do
sistema, revolucionando a teoria do delito. Como grande avanço, pode-se mencionar o
deslocamento do dolo para dentro da estrutura do tipo, assim também o reconhecimento de que
o ser humano age finalisticamente, de modo que a inclusão do conhecimento profano da
ilicitude foi um dos requisitos para que se afirmasse que uma conduta típica e antijurídica fosse
também considerada culpável. 
Ainda na lição de Lacava Filho, a teoria finalista provocou um grande debate dogmático no
âmbito da análise subjetiva do crime, suscitando diversas discussões a respeito dos institutos do
dolo e da culpa em matéria penal. Entretanto, deixou a desejar na análise da responsabilização
sob o aspecto dos elementos objetivos do crime, aliando-se a teoria da adequação social e a
teoria da equivalência das condições. 
Esta mesma teoria da adequação social, de matriz finalista, tentou corrigir a teoria da
equivalência, pois somente poderia fundamentar a eliminação de cursos causais inadequados,
mas não a de cursos causais adequados socialmente. Nos resultados decorrentes das
intervenções médicas na saúde humana isso é percebido de forma ainda mais evidente. Tudo
isso é acentuado textualmente por Lacava Filho (2008, p. 159).  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2183



É questão não muito bem definida na dogmática penal a implicação que pode ser estabelecida
com a prática de certos delitos quanto ao resultado. Nos crimes materiais a consumação do
delito depende de um resultado naturalístico apreensível pela experiência através do método
empírico. Já nos crimes formais, para que o crime se consume, basta que haja uma ação
descrita como típica no ordenamento jurídico. 
Para esclarecer a problemática da relação que decorre da prática de um crime, Nelson Lacava
Filho cita exemplo trazido por Roxin  do médico que, adiando com sua atuação a morte
inevitável do paciente, teria, de acordo com a teoria da equivalência das condições, realizado
uma condição para a morte daquele. O presente exemplo demonstra como a teoria da
equivalência das condições não consegue resolver questões relativas à prática da medicina de
maneira plenamente adequada, pois se utiliza de um critério de imputação jurídico-penal
precário, que é a causa sem a qual o resultado não teria acontecido. Esclareça-se que tais
estudos adequavam-se à comparação entre a relação de causalidade e o conceito de imputação
objetiva. 

7.3.1 Conceito e Elementos da Imputação Objetiva
Uma breve incursão sobre o conceito e os elementos da imputação objetiva se faz necessária
para que se compreenda o mecanismo de responsabilização resultante de sua aplicação. 
Inicialmente, insta ressaltar que, até aquele momento, segundo a douta lição de Camargo
(1982, p. 71), os adeptos da teoria da adequação social afirmavam que a teoria da imputação
objetiva seria um desenvolvimento desnecessário, uma vez que os problemas da
responsabilidade penal já teriam sido resolvidos pela teoria da adequação social. Há que se
observar, entretanto, que a teoria da adequação social não fora suficiente para explicar por que,
em determinados casos, em que há previsibilidade do curso causal do resultado pelo agente,
este acaba não sendo punível por razões de política criminal. Isto tornava a teoria da adequação
social apta apenas a eliminar cursos causais inadequados, não se prestando a cuidar dos
adequados socialmente. 
 Eis que, perseguindo a resposta para tais inquietações, Roxin (2002, p. 97), retoma o estudo da
teoria da imputação objetiva, previamente desenvolvida por Larenz e Honig, como sendo capaz
de resolver os problemas não solucionados pela teoria da adequação social. Segundo o autor, tal
pesquisa seria uma forma de contribuir-se com o tipo objetivo tal qual a teoria finalista da ação
teria feito com o tipo subjetivo. Segundo os ensinamentos do próprio Claus Roxin , a forma mais
simplificada da teoria em comento pregava que o resultado causado por determinado agente só
deve ser imputado como sua obra e preencher o tipo objetivo quando o comportamento do
autor criar um risco não permitido para o objeto da ação. Também o risco deve se realizar no
resultado concreto, esse sendo encontrado dentro do alcance do tipo.
Sabe-se que a teoria finalista foi aplicada aos crimes dolosos com excepcional precisão. Mas o
mesmo não ocorreu em relação aos crimes culposos, cujo resultado não se inclui na vontade do
agente. 
Viu-se em obra crítica sobre a imputação objetiva do resultado (PRADO; CARVALHO, 2006, p.
220-234) que, embora de matriz finalista, tal teoria só pode ser ajustada aos tipos culposos pois
estes têm junto ao desvalor da ação o desvalor do resultado. Os autores assim lecionam por
acreditarem que, em vista dos critérios inerentes à imputação objetiva, é preciso comprovar que
o resultado danoso decorreu da inobservância do cuidado objetivo devido. 
A teoria da imputação objetiva vem dar esteio à relação de causalidade na determinação da
responsabilização por um comportamento ilícito. Resume-se na idéia de que para seja feita da
imputação, há que se ater simplesmente ao aspecto pré-jurídico da relação de causalidade,
impondo-se, entretanto, a análise da relevância do agente para o acontecimento causal levando
em conta a consecução dos fins almejados pelo Direito Penal num determinado contexto social.
Sendo assim, ainda segundo o próprio Roxin , a causalidade, embora condição necessária para a
imputação, não seria sua única condição no que diz respeito ao tipo objetivo, sendo que a ela
dever-se-iam juntar outros critérios de imputação.
Referido autor discute também, no bojo da mesma obra, sobre a possibilidade de exclusão da
imputação nos casos de diminuição do risco, nos casos em que o perigo não é criado, e
naqueles em que o risco é permitido ou que há criação de perigo em cursos causais hipotéticos.
No que diz respeito à realização do risco não permitido, discorre sobre a possibilidade de
exclusão da imputação se falta a realização do perigo, se falta a realização do risco não
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permitido. 
Em consonância com a doutrina do catedrático alemão, atente-se para o que afirma Galvão
(2000, p. 51), sobre a referida teoria:  
[...] segundo o principio do incremento do risco, elaborado por Claus Roxin em 1962, se a
conduta incorreta do autor fizer aumentar a probabilidade da producao do resultado, em
comparaçao com o risco permitido, caracteriza-se o tipo objetivo; caso contrario, nao haverá
tipicidade objetiva.
Acompanhando variada doutrina sobre a evolução da teoria em questão, vê-se que ambas a
perspectiva neo kantiana e a teoria social da ação abrem importante espaço valorativo de
interpretação no tipo, criando uma nova perspectiva de imputação objetiva. Se imputar significa
atribuir, não se deve preocupar com o resultado material, mas sim com uma explicação mais
abrangente para os fatos que são considerados crime, ou seja, que constituem violação da
norma: atribuir a alguém uma conduta relevante o suficiente para violar a norma jurídica
subjacente ao tipo. Isto então permite que nem todas as condutas que formalmente se adaptam
à previsão abstrata, efetiva e materialmente violem a norma. E esta atividade valorativa
transforma a causalidade, até então de perspectiva naturalista, em causalidade normativa.  
Poucos autores se debruçaram sobre esta teoria e há quem defenda a idéia de que a imputação
objetiva corrige defeitos da causalidade, pontifica Galvão (2000, p. 37-39). 
Não se tome esta como uma boa interpretação. Adverte o mesmo festejado jurista: se imputar é
atribuir, agora deve-se atribuir algo de penalmente relevante, deslocando o foco de atenção
para a causalidade material, embora só isto não baste. É necessário que se veja a relevância
daquela conduta para caracterizar a violação da norma. 
Talvez a idéia fique mais clara com exemplos: pode se encontrar uma relação física entre a
conduta do médico e o resultado corte em determinado paciente. Vê-se que apesar de haver
uma relação física, não há uma relevância jurídica que justifique reconhecer a violação da lei. 
Assim, para amalgamar a idéia de imputação objetiva em um sistema interpretativo da realidade,
ao lado da preocupação com a relação de causalidade material e relevância jurídica, transforme-
se a causalidade natural em jurídica, sendo este tão somente o primeiro estágio de análise da
tipicidade, sendo imperativo que se analise os elementos subjetivos (se a conduta foi orientada
por dolo, por culpa), bem como os outros elementos da teoria do delito para que se configure a
imputação objetiva. 
A Galvão (2000, p. 13 a 24) também parece sensato ressaltar que a relevância jurídica do
comportamento não se esgota na avaliação das situações de risco, como muitos avaliadores do
direito têm trabalhado. O autor assevera que o ordenamento jurídico pátrio abre margem para
critérios muito bem trabalhados que repercutem na causalidade normativa. 
Quatro são os princípios vetores que direcionam essa identificação da relevância. Inicialmente,
atenta-se para o princípio da insignificância, segundo o qual a conduta que não viola o bem
jurídico de forma significativa não é suficiente para violar a norma. Caso não se entenda este
ato como insignificante, há o princípio da adequação social: se a lesão que se faz no corpo do
paciente for de importante, ainda é um comportamento socialmente adequado. Estes seriam os
dois primeiros marcos. 
Com referência legal mais clara, cite-se, em terceiro lugar, o princípio da posição do garantidor,
que vai definir se a omissão é penalmente relevante. Nesta perspectiva, o crime comissivo por
omissão – embora não ostente descrição típica referida à inatividade - pode se configurar. O art.
13, §2o do CP diz que há um dever de agir para que se salve determinado bem jurídico e a
violação desse dever viola outra norma, que protegeria o bem jurídico de condutas comissivas.
Tal princípio, presente na parte geral do código penal, tem vasta abrangência, de modo que
todos os crimes previstos na legislação pátria podem ser cometidos por omissão, desde que se
esteja na posição de garantidor, ou seja, na posição de salvaguardar o bem jurídico.
Novamente, por estar contida na parte geral do código penal, tal previsão confere segurança
jurídica ao fundamento do garantidor, haja vista sua reprodução na legislação extravagante ,
reforçando o conceito do dever de proteção a determinado bem jurídico.
Elencadas estas três perspectivas, já bem conhecidas, passa-se à análise do princípio da
tolerância social a situações de risco. Este nada mais é do que o desdobramento da teoria da
adequação social. Se a atividade arriscada é tolerada, o dano eventualmente produzido não pode
violar uma norma jurídico-penal. Não se pode conviver com esta contradição de que há uma
tolerância para certa situação de risco e, ao mesmo tempo, uma proibição implícita na norma

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2185



subjacente ao tipo. 
Esta idéia se desdobra em inúmeras implicações, sendo imperativo, hodiernamente, que se
aprenda a conviver com a perspectiva do risco. Lacava Filho (2009, p.29), acerca da moderna
sociedade de risco, assim dilucida: 
[…] A teoria da imputação objetiva surge como alternativa no sentido de dar eficácia e
legitimidade ao Direito Penal na sociedade do risco, tornando-o mais condizente com os
pressupostos do Estado Democrático de Direito. No que diz respeito à Medicina, como vimos,
possibilita uma nova reflexão a respeito da responsabilidade penal do facultativo, haja vista que
considera atípicas as condutas realizadas dentro do risco permitido pela atividade médica, e
naquelas situações em que a conduta a ser analisada não esta dentro do âmbito de proteção da
norma de acordo com os fins do Direito Penal, como nos casos em que há consentimento do
paciente e naqueles em que o mesmo se auto-coloca em risco.
Assim, diante da variedade de atividades de risco que se apresentam no cotidiano atual, haverá
sempre a possibilidade de imputação objetiva, ultrapassado o ponto de tolerância do referido
risco. Uma vez que a sociedade não tolere mais determinado risco, o dano que venha a ser
produzido naquela situação pode caracterizar a violação da norma. 
Nesse diapasão, refere-se novamente a Galvão (2000, p. 55), quando discorre sobre a finalidade
protetiva da norma em face da relevância jurídica que autoriza a imputação objetiva: 
[...] Se a norma jurídica que é subjacente ao tipo incriminador possui específica finalidade
protetiva, não se pode ampliar a responsabilidade para alem dos casos circunscritos ao objetivo
normativo. Mesmo na perspectiva do funcionalismo, que estabelece prevalência ao objetivo de
afirmação dos padrões valorativos da sociedade e não exatamente da proteção aos bens
jurídicos, a finalidade da norma incriminadora estabelece os limites à responsabilização.  
Vê-se pois, que abrangido um feixe de circunstâncias, desde o princípio da insignificância até a
tolerância social a situações de risco, está-se diante de desafiados interpretativos. E esta
interpretação varia de operador para operador do direito. Por conseguinte, há uma maior
adequação do direito penal para que se refira àquilo que tem realmente importância na
sociedade. A teoria da imputação objetiva é menos uma tese de defesa, do que genuína
perspectiva de interpretação para a real finalidade do sistema jurídico penal brasileiro, de forma
que dele se possam extrair as melhores respostas.
Antes de seguir adiante, já enunciados os critérios mais elementares do modelo teórico em
apreço, mencionam-se ditos critérios a título de reforço do valioso aprendizado então haurido.
São eles: o risco permitido, o âmbito de proteção da norma, a proibição de regresso e a criação
de risco pela vitima. O estudo mais aprofundado de todos os elementos não está contido na
presente proposta, embora inicie-se aqui breve análise do risco permitido como elemento
primeiro e de fundamental importância para o desfecho do trabalho em curso. 
A VEXATA QUESTIO DO AUMENTO DE PENA DOS ARTS. 121, §4º E ART. 129, §7º DO CP 
Deixando alinhados neste estudo robustos argumentos sobre a inviabilidade de incidência do
aumento de pena, previsto nos parágrafos supra referidos, nos delitos de homicídio e lesão
corporal culposos, e tendo buscado demonstrar que a teoria da imputação objetiva constitui-se
em alternativa para um direito penal mais eficaz e legítimo na sociedade de risco, resta ver qual
solução poder-se-ia adotar para imprimir maior severidade às sanções aplicáveis àqueles crimes
quando de maior reprovabilidade social.  
Viu-se que a aplicação de aumento de pena redunda em bis in idem e que a melhor forma de
identificar o crime culposo, na justa medida, tido como de maior reprovabilidade, só é possível
pela teoria da imputação objetiva. 
Em suma, a prática da medicina, a par de seu relevo social, perfila-se à frente de todas as
demais profissões como de maior importância na sociedade de risco. A teoria da imputação
objetiva veio trazer ao direito penal não só a valorização da atividade médica, mas também
parâmetros seguros de avaliação da responsabilidade dos profissionais da saúde no desempenho
de suas atividades. Assim, se a conduta médica de resultado adverso não se diluir nas severas
malhas da responsabilidade objetiva, esta terá de reconhecer a necessidade de penalização de
tal conduta. Isso feito, ainda restaria a questão da dosimetria da pena na amplitude dos graus
de reprovabilidade social dos erros médicos. 
Contudo, não se encontra em nenhuma doutrina a indicação de critérios garantísticos no que
tange à apenação das condutas tidas como de risco. Aliás, bem melhor denominadas do que
condutas por “culpa profissional”, que nada significa, uma vez que não há “culpa por ofício” e
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nem “culpa por arte”, categorias laborais normatizadas na mesma escala pelo legislador, quando
da mantença do aumento de pena nas condutas culposas do homicídio e das lesões corporais. 
Também na etapa final desta pesquisa, cogitou-se da possibilidade de emprego da teoria da
exacerbação da pena - utilizada na codificação penal pátria - e o resultado foi a constatação de
que tanto quanto a impropriedade do bis in idem gerado pela incidência do aumento de pena, a
criação de tipos culposos qualificados (exceto pelo resultado), constituiria pior aberração.
Exatamente pela inexistência de justificativa legal que alicerçasse os limites crescentes entre as
penas mínima e máxima. Crimes culposos, em princípio, têm penas atenuadas, alternativas, e
passíveis de substituição. 
Contemplada a questão de penas justas ou ajustadas à conduta, vale a visita ao magistério de
Greco  no ideal de um direito penal do equilíbrio:

[...] um dos maiores problemas que o direito penal enfrenta é, justamente, o de encontrar a
pena proporcional, principalmente quando se tem em mira a descoberta de sanções alternativas
à pena privativa de liberdade, penas intermediárias que procuram dar a resposta ao “mal”
praticado pelo agente, mas com os olhos voltados para o princípio da dignidade da pessoa
humana. 
[...] a severidade da pena deve ser proporcional à gravidade do delito, mesmo porque,
considerando-se o nível atual da inflação legislativa, o numero excessivo de tipos penais
incriminadores torna cada vez mais difícil o raciocínio da proporcionalidade, uma vez que cada
tipo merecerá a sua comparação no ordenamento jurídico-penal.  

Perseguindo a mesma meta por uma saída legal para o problema, depara-se com o plausível e
factível sistema de quantificação da pena base, concretizado no art. 59 do CP. Sistema singelo,
que agrega em si a objetividade da aritmética e a subjetividade da alma de um julgador sereno.
Eis que se perfaz em uma dosimetria bem elaborada, nos fatores elencados no referido
dispositivo legal. 
Observe-se que o primeiro desses fatores, a culpabilidade, já seria o alicerce ideal para o cálculo
da pena que se fizesse merecedora de agravação. Aliás, tal fator inicial já foi eleito, em versão
anterior da lei, como sede da intensidade do elemento subjetivo do agente na prática da
conduta (dolo). No caso da conduta culposa, o conhecimento dos elementos da imputação
objetiva mostra-se fundamental para a determinação da causalidade e da responsabilização do
agente, como já dito 
Estudado o caso concreto, verificado não haver quaisquer das hipóteses em que a culpa do
agente restasse anulada nas situações de risco permitido, o julgador estaria apto a aplicar a
pena.  
Feito, pois, o devido cálculo, de forma empírica, tomar-se-ia o fator culpabilidade na iniciação da
pena base. Nesse patamar, o julgador deverá valer-se do conteúdo cognitivo e axiológico dos
fatos em exame. Será a culpabilidade, na sua medida o mais exata possível, a baliza  da pena
base.  
Seguir-se-ia a análise dos antecedentes, sem merecer maior enfoque. Já a conduta social
poderia, também, pesar no cálculo caso se estivesse em face de agente de má conduta social,
podendo-se evocar a importância dos papéis sociais na teoria de Jakobs  (2000, p. 47). Adiante,
a verificação da personalidade do agente que, por pouco conhecida e pelo respeito ao atual
conceito de personalidade, não poderá interferir no peso da dosimetria como fator desfavorável.
Quanto aos motivos, nos crimes culposos, não podem ser considerados, já que o agente nunca
age motivado para a obtenção do resultado. Contudo, chega-se às circunstâncias e
conseqüências, estas, sim, ponto de parada obrigatório para reflexão do julgador. Eis a
oportunidade de aplicação do vasto contexto pedagógico da teoria da imputação objetiva, como
aqui superficialmente exposto. Por fim, o comportamento da vítima. Mais uma vez a vítima e seu
fundamental consentimento. A vítima e sua auto-colocação em risco. E frente a isto, o exame de
todos os mecanismos da criação, aumento ou diminuição do risco. 
1.    Por simbolismo ilustrativo, tomou-se a figura da imputação objetiva como espécie de filtro
ou malha fina, pelos quais deve passar a análise do erro médico, ou conduta culposa de
profissional, se assim insiste a doutrina em denominar o comportamento do agente nas
profissões de risco como a medicina. Se a conduta de risco social sub examen não resta
agasalhada na rede protetora e seletiva da imputação objetiva, extrapolando a tessitura dos
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critérios dogmáticos, cai na responsabilidade do direito penal, já então legitimado e ficaz para a
imposição da pena justa, na medida da maior ou menor gravidade de violação do papel social do
agente. Por último, sugeriu-se a singela operação dosimétrica da pena, com ênfase na
culpabilidade do agente, que determinará a eventual exasperação da sanção punitiva.
Certamente, o mesmo profissional não estará exposto ao risco do famigerado bis in idem
positivado no dispositivo de aumento de pena do §,4º do art. 121 do CP, tantas vezes aqui
referido. 
REFERÊNCIAS
AMARAL, Andrey do. Novo (e divertido) acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Editora Ciência
Moderna, 2009.
AMARAL, Claudio do Prado. Princípios penais: da legalidade à culpabilidade. São Paulo: IBCCRIM,
2003.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial, volume 2. Dos Crimes
contra a Pessoa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial, volume 2. Dos Crimes
contra a Pessoa. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
BOUCAULT, Carlos. RODRIGUEZ, José Rodrigo (orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins
Fontes, 2002. 
BULLOUGH, V.L. The development of medicine as a profession. Basel: S.Karger, 1966. apud
SANTOS FILHO, Lycurgo. O história das profissões. Disponível em:
<http://www.ccs.uel.br/espacoparasaude/v2n1/RPSB.htm>. Acesso em: 28 jul. 2009.
BUTUGAN, Ornel. Tratado de otorrinolaringologia. São Paulo: Editora Roca, 2002.
CAMARGO, Antonio Luiz Chaves. Tipo penal e linguagem. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial, volume 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva,
2006.
COUTINHO, Luiz Augusto. Responsabilidade penal do médico: teoria, jurisprudência, prática. 1.
ed. Curitiba: Juruá, 2008.
COUTO FILHO, Antonio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. A improcedência no suposto erro médico.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
CUNHA, Rogério Sanches. Direito Penal: parte especial. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009.  
DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal. 5. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 
FILHO, Nelson Lacava. Responsabilidade penal do médico. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
GIOSTRI, Hildegard Taggesell, Erro médico à luz da jurisprudência comentada, 1. ed. Curitiba:
Juruá, 2001.
GRECO, Rogério. Direito penal do equilíbrio: uma visão minimalista do direito penal. Niterói:
Impetus, 2009. 
HINCKELDEY, Christoph. Criminal justice through the ages: from divine judgement to modern
german legislation. Rothenburg: Mitterlaterliches Kriminalmuseum, 1993. 
JAKOBS, Gunther. A imputação objetiva no direito penal. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2000.
JUNIOR, Paulo José da Costa. Curso de direito penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
MELO, Nehemias Domingos. Responsabilidade civil por erro médico. São Paulo: Atlas, 2008. 
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato. Manual de direito penal, volume 2: parte especial,
Arts. 121 a 234 do CP. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MOREIRA FILHO, Alonso Augusto. Relação médico paciente: teoria e prática. O fundamento mais
importante da prática médica. Belo Horizonte: Coopmed, 2005.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 5. ed. Sao
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
OKESON, Jeferey. Bell´s orofacial pain: diagnosis and management of temporomandibilar
disorders. 6th ed. Kentucky: Quintessence, 2008.  
PINHEIRO, Bruno. Teoria geral do delito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
PIRES, Ariosvaldo de Campos. Compêndio de direito penal: parte geral, volume1. 1. ed. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2005. 
PUIG, Santiago Muir. Direito penal: fundamentos e teoria do delito.  São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2007.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2188



SALAMANCHA, Consuelo Taques Ferreira. Erro médico: inversão do ônus da prova. 2. Ed.
Curitiba: Juruá, 2008.
SANTO, Ruth; CURSINO, Sylvia; CURSINO, José. Patologia ocular. São Paulo: Cultura Médica,
2002.
SOUZA, Neri Tadeu Camara. Responsabilidade civil e penal do médico. 3. ed. Campinas:
Servanda, 2008.  
STANCIOLI, Brunello Souza. Relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 3. ed. São Paulo: Atlas Editora,
2003.
WEST, Morris. Do alto da montanha: o testemunho de um peregrino. Trad. Jaime Rodrigues.
3.ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2189



FAMÍLIA E ESTADO: UMA PARCERIA INDISPENSÁVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO
DIREITO À SAÚDE DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL

FAMILY AND STATE: A PARTNERSHIP ESSENTIAL FOR EFFECTIVE LAW OF HEALTH OF PEOPLE
WITH MENTAL DISORDER

Cecilia Barroso De Oliveira

RESUMO
A Reforma Psiquiátrica modificou as práticas de saúde mental no Brasil, especialmente após a
promulgação da Lei. 10.216/01. A partir de então, a pessoa com transtorno mental é
reconhecida como sujeito de direitos fundamentais e o foco das políticas públicas passa a ser a
garantia de sua dignidade. A institucionalização torna-se medida excepcional, pois o tratamento
da pessoa com transtorno mental deve ocorrer, na maior medida possível, em rede extra-
hospitalar, sem excluí-lo da sociedade e de sua família. Nesse sentido a família assume
importante papel no processo terapêutico do paciente e necessita de suporte estatal que a torne
apta ao desempenho de sua função. O presente trabalho analisa o direito à convivência familiar
como parte do direito à saúde da pessoa acometida de doença mental. Avalia a amplitude da
proteção deferida à família pelo artigo 226 da Constituição Federal, especialmente quando essa
família é chamada a participar ativamente do tratamento de membro-integrante com transtorno
mental, concluindo pela necessidade de uma legislação e de políticas públicas específicas de
amparo à família neste setor. 
PALAVRAS-CHAVES: Reforma psiquiátrica; saúde mental; políticas públicas; família; suporte.

ABSTRACT
The Psychiatric Reform changed the practice of mental health in Brazil, especially after the
promulgation of Law 10.216/01. Since then, the person with mental disorder is recognized as a
subject of fundamental rights and the focus of public policy becomes the guarantee of their
dignity. The institutionalization becomes exceptional measure, as the treatment of people with
mental illness should occur, to the greatest extent possible in extra-hospital network, without
deleting it from society and his family. In this sense the family plays an important role in the
therapeutic process the patient and requires state support that makes it able to perform their
function. This study examines the right to family as part of the right to health of a person
afflicted with mental illness. Assesses the extent of protection to the family accepted by Article
226 of the Constitution, especially when that family is called upon to participate actively in
treatment of member-member with mental illness, concluding the need for legislation and public
policies to support the family in this sector
KEYWORDS: Psychiatric reform, mental health, public policy, family; support.

INTRODUÇÃO
A principiologia da Reforma Psiquiátrica se constrói sobre o respeito pela dignidade da pessoa

humana e o resgate da cidadania da pessoa com transtorno mental. O combate à loucura e a exclusão
social do paciente são substituídos por uma nova perspectiva de inclusão.

 A atenção ao paciente se faz de modo integral visando à superação de suas dificuldades e sua
inserção nos variados espaços de construção intersubsjetiva. Contrariamente ao modelo asilar que impunha
o isolamento do sujeito, o atual modelo promove a sua inserção na família e na sociedade. Prioriza-se o
atendimento extra-hospitalar e confere-se às medidas de internação o caráter de medidas in extremis , de
cunho subsidiário e eminentemente temporário.

Na medida em que o paciente não é institucionalizado, a sua convivência com a família é não
apenas inexorável, mas característica do próprio tratamento. Entretanto, se não é aceitável excluir a pessoa
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com transtorno mental pelo confinamento em asilo ou manicômio, também não é producente esperar que a
inclusão do paciente na vida comunitária se dê apenas pela sua devolução à família. A parceria que o
Estado encerra com a família relativamente ao processo de atenção ao paciente há que se verificar também
na estrutura formal de apoio a ela.

 Parte-se da hipótese de que o direito à saúde da pessoa com transtorno mental torna imprescindível
a atenção estatal à família do doente para que esta possa desempenhar o papel que lhe foi conferido pela
Reforma, servindo como instrumento positivo no processo terapêutico.

Nesse intuito convém investigar se a real proteção conferida pelo Estado brasileiro à família da
pessoa com transtorno mental é compatível com a tutela à instituição familiar preceituada por diversos
documentos internacionais de direitos humanos e especialmente pelo artigo 226 da Constituição Federal.

  Para tanto serão analisadas a legislação nacional e internacional concernentes ao tema, bem como
as diversas políticas públicas brasileiras desenvolvidas no âmbito da saúde mental, verificando-se a
correlação entre os dispositivos legais e o desenvolvimento de medidas executivas que os efetivem.

Ressalte-se que não se trata de avaliar a eficácia dos serviços oferecidos pelo aparato estatal, mas
tão somente averiguar sua existência e o fim a que se destinam, examinando quais e quantos destes
serviços preocupam-se com a proteção à entidade familiar da pessoa com transtorno mental.
 
 Reforma Psiquiátrica: desinstitucionalizar é preciso, incluir também é preciso.

 
O movimento a favor da reforma psiquiátrica se intensificou, especialmente após a Segunda Guerra

Mundial. Foi resultado da emergência de pensamentos de cunho humanitário, dos movimentos civis de
respeito às diferenças e às minorias, bem como da preocupação com o alto custo das internações e com o
aproveitamento da mão de obra desperdiçada nas instituições asilares para reconstrução dos países no pós-
guerra (PACHECO, 2009, p. 121).

A sociedade ocidental foi confrontada na medida em que se consolidavam os documentos
internacionais de direitos humanos, ao tempo em que se mantinham a exclusão de pessoas em ambientes
asilares, condenadas a uma espécie de morte civil e em casos mais graves até mesmo à morte real[1]. 

As intensas discussões sobre Direitos Humanos e a criação da Organização das Nações Unidas –
ONU, em 1948 evidenciavam um desejo comum entre diversos países, de construir uma sociedade mais
justa e igualitária. Esse sentimento associado às descobertas de medicamentos psicotrópicos e a adoção da
psicanálise nas instituições psiquiátricas se tornaram terreno fértil para os vários movimentos de reforma
psiquiátrica na Europa e no Brasil (PACHECO, 2009, p.122)

A desinstitucionalização é o conceito central do processo da reforma psiquiátrica, a partir do qual
se reestruturam os saberes, as orientações teóricas e práticas, as estratégias e formas de lidar com a pessoa
com transtorno mental.  O objeto da psiquiatria deixa de ser a doença e passa a ser a “existência-
sofrimento” do sujeito-paciente. (OLIVEIRA, 2002, p.17).

No processo de desistitucionalização se verifica a necessidade de desconstruir o cotidiano das
instituições e construir uma nova forma de lidar com a loucura,  transcendendo os modelos
preestabelecidos pela instituição médica e  indo ao encontro das pessoas e das comunidades.
(AMARANTE, 1995, p. 94)
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Em 1986, após a conquista da democracia, a 8ª Conferência Nacional de Saúde propôs a
centralização administrativa da gestão política de saúde, recomendando a organização de um Sistema
Único de Saúde (SUS), descentralizado e horizontal, que dividisse atribuições entre União, Estados e
Municípios e garantisse a participação da sociedade nas políticas públicas relativas à saúde.

A referida conferência inaugurou um conjunto de proposições políticas voltadas para a saúde e a
formação de um corpo doutrinário cuja missão era viabilizar a democratização da saúde, o que naquela
época chamou-se de Reforma Sanitária. (PAIM, 2008, p. 27)

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde – SUS  e, ao lado da
democratização social, previu expressamente a universalização do direito à saúde, a ser viabilizado por
meio de um sistema nacional descentralizado, com participação popular e voltado tanto para ações
curativas quanto para ações preventivas. Estabeleceu também proteção expressa ao portador[2] de
transtorno mental, afirmando a necessidade da promoção de sua integração à vida comunitária, além de
garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que, comprovadamente,
não possua meios de prover a própria manutenção por si ou por sua família.

Um marco importante foi a Declaração de Caracas firmada em 1990, pela Organização
Panamericana de Saúde. A Declaração de Caracas trouxe as principais diretivas que norteariam as ações
na área da saúde mental na América Latina, dentre as quais: “a revisão crítica do papel hegemônico e
centralizador do hospital psiquiátrico na prestação de serviços; a preservação da dignidade pessoal e os
direitos humanos e civis nos recursos oferecidos; a oferta de serviços que garantissem a manutenção do
paciente no meio comunitário; e internação quando fosse necessário em um hospital geral”. (OPAS, 1992).
A Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução 46/119 de 1991, dispôs sobre a proteção de
pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria da assistência à saúde mental. Ambos os
documentos foram decisivos para que, no Brasil, o Ministério da Saúde estabelecesse novas metas para as
políticas públicas relativas ao tema.

Nesse contexto, a partir de 1992, o movimento de reivindicação pelo fim dos manicômios ganhou
fôlego e se disseminaram, pelos Estados da federação, os modelos substitutivos à internação, como é o
caso dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), inaugurados a partir de 1987 em São Paulo e dos
Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), implantados inicialmente em Santos.

Por meio de leis estaduais e normas jurídicas secundárias implantou-se, na prática, uma atenção
extra-hospitalar no âmbito da saúde mental. Quando finalmente a lei federal nº.10.216 de 2001 foi
promulgada, grande parte da reforma já havia se realizado. Mesmo assim, coube-lhe marcar solenemente o
fim do modelo asilar, das práticas de controle, punição ou segregação, agora compreendidas como medidas
contrárias à solidariedade social e à dignidade da pessoa.

Enquanto o modelo asilar estava necessariamente associado à ruptura social, o novo modelo
privilegia a inclusão, garantindo tratamento médico ao paciente sem sacrifício de seus laços sociais e
comunitários. 

A medida de internação, seja voluntária, involuntária ou compulsória, tornou-se providência
extrema e absolutamente subsidiária. E, mesmo admitida como uma alternativa adequada ao quadro do
paciente, há que se lhe assegurar uma atenção complexa, multidisciplinar e atenta a sua reinserção na
família e na sociedade.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2192



A desospitalização é instrumento efetivo do reconhecimento da dignidade da pessoa com transtorno
mental e permite um deslocamento da lógica da exclusão para a lógica da inclusão. A família passa de
agente perturbador[3] à condição de instrumento viabilizador do tratamento. O paciente que possui família
permanece agora a maior parte de seu tempo sob os seus cuidados e um ambiente familiar adequado é
reconhecido como componente primordial para a ação terapêutica. 

No mais das vezes, será a família que irá acompanhar o paciente em seu tratamento na rede extra-
hospitalar, na administração de medicamentos e, principalmente, no seu processo de reinserção na
sociedade.

Ocorre que a tarefa atribuída à família no cuidado do ente acometido por transtornos mentais pode
ser prejudicial ao paciente se a família não receber o apoio necessário que a capacite ao encargo,
conforme salientou o relatório da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-americana da
Saúde sobre a saúde no mundo, cujo conteúdo específico tratou da saúde mental (RELATÓRIO, 2001, p.
169):

Em muitos países em desenvolvimento, as famílias desempenham um papel chave
nos cuidados dos doentes mentais e são, em muitos aspectos, as prestadoras de
cuidados primários. Com o encerramento gradual dos hospitais psiquiátricos em
países com sistemas de cuidados desenvolvidos, as responsabilidades também estão
a ser transferidas para as famílias. Estas podem ter um impacto positivo ou
negativo em função da sua compreensão, conhecimento, aptidões e capacidade de
prestar cuidados às pessoas afectadas por perturbações mentais. Por estas razões,
uma estratégia importante, baseada na comunidade, é a de ajudar as famílias a
compreender as doenças, a estimular a adesão à medicação, a reconhecer os
primeiros sinais de recorrência e a assegurar a pronta resolução de crises.

 
É certo que, após a Reforma Psiquiátrica parte da responsabilidade do Estado em assegurar o direito

à saúde da pessoa com transtorno mental foi delegada à família. Entretanto, continua sendo o Estado, em
última instância, o responsável por efetivar o referido direito. Sendo assim, é dever do Estado desenvolver
políticas públicas de amparo à família da pessoa com transtorno mental. 

 
Políticas públicas de saúde mental no Brasil após a lei 10.216/01
             

As políticas públicas referentes à saúde mental têm como objetivo assegurar o Direito à saúde do
indivíduo, entendendo-se saúde, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS como “um
estado de completo bem-estar físico, mental e social”.(MENTAL, 2007, on line)
            Considerando as diretrizes propostas a partir da Reforma Psiquiátrica, o Governo brasileiro reduziu
o número de leitos nos hospitais psiquiátricos[4] e procura fortalecer a rede extra-hospitalar para o
tratamento de doenças mentais através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRTs), Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) e de programas
como o "De Volta Para Casa", todos avaliados continuamente pelo Programa Nacional de Avaliação dos
Serviços Hospitalares - PNASH/ Psiquiatria.
            Os CAPS destinam-se ao tratamento de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes.
Podem consistir nas modalidades de serviços de CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem
crescente de acordo com a abrangência populacional dos municípios em que estão situados. O primeiro
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modelo com capacidade operacional para atendimento em municípios com população entre 20.000 e
70.000 habitantes; o segundo, para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000
habitantes e, o terceiro, para atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes.
            Em qualquer de suas modalidades, os CAPS deverão prestar atendimento individual, atendimento
em grupos, atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível
médio, visitas domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias enfocando a integração do
paciente na comunidade e sua inserção familiar e social.

 O serviço de Hospital Dia e Hospital Noite é destinado à hospitalização parcial da pessoa com
transtorno mental. Justifica-se na hipótese do paciente não necessitar de internação, mas ainda não ter
condições de ter um tratamento apenas ambulatorial, situação em que ele passará parte do seu dia no
hospital.  

A Unidade Psiquiátrica em Hospital Geral e o Hospital Psiquiátrico Especializado são estruturas
reservadas às internações. O objetivo do Ministério da Saúde tem sido reduzir os leitos em hospitais
especializados, pois nos hospitais gerais os pacientes podem receber um tratamento mais humanizado.

Existem ainda programas, mantidos pelo Estado, que se destinam essencialmente ao tratamento ou
reinserção social de pessoas acometidas de doenças mentais graves ou que estiveram muito tempo ausentes
do convívio social em razão de internamento em hospitais psiquiátricos: é o caso das Residências
Terapêuticas e do Programa de Volta pra Casa. 

As Residências Terapêuticas têm por objetivo atender as necessidades de moradia das pessoas com
transtornos mentais graves que não possuam laços sociais ou de parentesco e que estiveram internadas por
longo período em hospitais psiquiátricos de custódia ou em situação de vulnerabilidade. Em cada
Residência Terapêutica podem morar até oito pessoas. Os moradores das residências terapêuticas devem
ser acompanhados na rede extra-hospitalar - CAPS, ambulatórios, atenção básica, entre outros. ( BRASIL,
2009, on line)

O Programa de Volta para Casa- PVC é um programa de reintegração social das pessoas egressas
de internação psiquiátrica por um período ininterrupto igual ou superior a dois anos, em hospitais
cadastrados no SIH-SUS, residentes em moradias caracterizadas como serviços residenciais terapêuticos ou
egressas de Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em conformidade com a decisão judicial
(Juízo de Execução Penal).   O benefício consiste no pagamento mensal de auxílio-pecuniário, no valor de
R$ 320,00  (trezentos e vinte reais) com duração de 01 (um) ano e que poderá ser renovado, a partir da
avaliação de equipe municipal e de parecer da Comissão de Acompanhamento do Programa De Volta Para
Casa. (BRASIL, 2009, on line)

Além dos programas específicos para os pacientes com transtornos mentais, o Programa Saúde da
Família – PSF[5], também pode atuar no âmbito da saúde mental. O PSF é um programa voltado para
atenção básica. Presta-se a propiciar ações de  promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais frequentes. Se estrutura a partir da atuação de uma equipe multiprofissional em
uma circunscrição territorial própria, na ambiência do Município, para atender um número definido de
famílias, segundo um processo que preza a continuidade da atenção e a constituição de vínculos.
Entretanto, como na maioria das vezes o médico que integra o programa não é psiquiatra as ações relativas
à saúde mental ainda são incipientes.
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Sob o mesmo viés de proteção integral à saúde da pessoa, O Ministério da Saúde criou em 2008, os
núcleos de apoio à saúde da família- NASFs,  que não se constituem na porta de entrada do sistema para
os usuários,  mas servem para complementar as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde da
família.[6]

A tendência de desinstitucionalização que se verifica no Brasil é mundial e inclui a ênfase atribuída
a uma rede de cuidados extra-hospitalares e que contemple a atenção básica.  

Em crítica pertinente o médico Paulo Picanço (on line, 2002)  ressalta que os gestores do SUS, ao 
reduzirem o número de leitos psiquiátricos, não redirecionaram os recursos financeiros para a implantação
de uma rede extra-hospitalar que garantisse o tratamento adequado aos doentes mentais e o apoio
necessário a seus familiares.

Segundo dados do próprio Ministério da Saúde[7], 12% da população brasileira necessita de algum
atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual.  Apesar das estatísticas do IBGE revelarem
um índice de cobertura regular[8] os CAPS enfrentam superlotação em grande parte do país, na maioria
dos casos prestam um serviço deficitário aos pacientes com transtorno mental e não possuem condições
operacionais de atendimento aos familiares destes doentes.    

O Programa de Volta para Casa e as Residências Terapêuticas ainda estão em fase de implantação:
até junho de 2009, apenas 3.345 pessoas eram beneficiadas pelo primeiro programa e 2.829 pelo
segundo[9] 

Convém lembrar que o benefício previsto no artigo 203 da Constituição, regulamentado pela lei
8.742/93, e o benefício decorrente do Programa de Volta para Casa, são subsídios que não atendem a
todos e revelam uma política mais assistencialista que inclusiva. Necessário reconhecer sua importância,
mas não há como considerá-los suficientes se analisados frente ao objetivo de garantia da dignidade
humana da pessoa com transtorno mental. 

No que tange à assistência à família, há previsão de que esta seja uma das funções a ser
desempenhada pelos CAPS, mas concretamente o serviço não tem sido prestado a contento nem em
relação aos pacientes, e menos ainda em relação às suas famílias.

Na medida em que se considera a família como uma unidade de cuidado, ela também deve ser alvo
da atenção estatal. A assistência à família da pessoa com transtorno mental não recebeu sequer
disciplinamento normativo específico, não há lei que disponha sobre o suporte estatal às famílias, nem
políticas públicas concretas nesse sentido.

 
O  direito à saúde da pessoa com transtorno mental
 

Historicamente, as pessoas com transtornos mentais foram asiladas. A lei preocupava-se em mantê-
las afastadas, como mecanismo de proteção da sociedade, e regulamentava a situação patrimonial dessas
pessoas, conferindo-lhes um curador para administrar seus bens. Não havia qualquer amparo ao que fosse
tido como “louco”, até porque a importância conferida à razão não inseria os “sem-razão” dentre os
considerados sujeitos de direitos.

  A atual perspectiva da dignidade da pessoa humana, procedente tanto de tratados internacionais de
direitos humanos, quanto, no caso do Brasil, de expressa previsão constitucional, reconhece que “todos os
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seres humanos tem a mesma dignidade vital e são insupríveis e infungíveis entre si, quaisquer que sejam,
v.g, a raça, o sexo, a ascendência, a situação econômica, a condição social, o grau de crescimento as
deformações e as insuficiências” ( SOUSA, 1995, p.205)

Não se admite, pois, o aniquilamento de vidas sob o pretexto de serem “indignas”, como ocorreu
em 1939, quando Hitler ordenou a morte de doentes mentais incuráveis.(SOUSA, 1995, p. 205).  

Considerado o valor máximo do ordenamento jurídico brasileiro, (TEPEDINO, 2001, p.48) o
principio da dignidade da pessoa humana constitui-se em verdadeira  cláusula geral de tutela da pessoa e
apesar das inúmeras diferenças entre os individuos, há algo que os iguala; um núcleo mínimo de dignidade
a ser resguardado pelos direitos de personalidade, o qual “no admite exceptio, distinciones, olvidos ni
diferencias según el orden total y particular: los derechos personalissimos, base que parifica a todos por
el hecho de ser personas”.  (CIFUENTES, 1995, p.114).[10]

Entre os direitos assegurados à pessoa com transtorno mental está o direito à saúde.  Não apenas à
saúde física, mas também à psíquica, pois “a pessoa é unidade psicofísica indissolúvel” ( PERLINGIERI,
2009, p. 774)

 Previsto no artigo 6º da Constituição Federal brasileira o direito à saúde está no rol dos direitos
fundamentais e, por exigir prestação positiva por parte do Estado, é considerado espécie de direito
prestacional. 

Segundo o parágrafo primeiro do artigo quinto, os direitos fundamentais possuem aplicabilidade
imediata, logo, em tese, poderiam ser subjetivamente exigidos do Estado. Entretanto no que se refere aos
direitos prestacionais, a literatura jurídica brasileira já se posicionou, de forma majoritária, no sentido de
que a aplicabilidade imediata desses direitos está condicionada a chamada “reserva do possível” - teoria
oriunda da Corte Constitucional alemã que busca equacionar dois vetores: de um lado a limitação de
recursos disponíveis[11], de outro as inúmeras necessidades a serem por eles providas.  É exatamente um
resultado adequado para mencionada equação que o Poder Legislativo busca alcançar ao estabelecer a
previsão orçamentária.

Ressalte-se que na previsão constitucional de aplicabilidade dos direitos sociais, existe um núcleo
intangível da dignidade da pessoa humana que não está sujeito à discricionariedade do legislador no
planejamento de políticas públicas, podendo, inclusive, ser judicialmente exigido, trata-se do mínimo
existencial.[12] Quanto aos demais direitos sociais, não contidos no mínimo existencial, devem ser
realizados de forma programática, ou seja, conciliando-se a escassez de recursos com políticas públicas
que progressivamente os assegure.( BARCELLOS, 2008)

No que concerne ao direito à saúde da pessoa com transtorno mental, o mínimo existencial pode ser
identificado com a garantia de cuidados básicos, assegurados, em regra, pelos CAPS, NASF e demais
programas da rede extra-hospitalar criada pelo Estado brasileiro, mas a garantia plena de tal direito
perpassará, fatalmente, pelo cuidado com sua família.    

 Como explicado por Melman (2006, p.89), as intervenções familiares podem ser um instrumento
eficaz na melhora do quadro clínico do paciente e na diminuição do número de internações, “o bom
funcionamento social desses pacientes dependem, portanto, da disponibilidade de um suporte familiar
satisfatório”.

Impõe-se, portanto, ao Estado a obrigação de desenvolver, mesmo que gradativamente,
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instrumentos que viabilizem, da melhor forma possível, a atuação da família no cuidado com o paciente,
pois se a convivência familiar é importante fator terapêutico, dela dependerá, no mais das vezes, o próprio
direito à saúde. 

 

O papel da família e do Estado no processo de ressocialização da pessoa com transtorno mental.
 

No sistema civilista clássico a família era entidade patriarcal, patrimonialista, institucionalista e
sobrepondo-se aos interesses de seus integrantes. No Brasil, a Constituição de 1988 constituiu-se em um
marco para o Direito Civil, incluindo o Direito de Família. A partir dela, as normas ordinárias sofreram
uma releitura à luz dos princípios constitucionais e passaram a ter como finalidade última a efetivação da
dignidade da pessoa.

A constitucionalização do direito privado permitiu que os interesses patrimoniais liberais fossem
relativamente desvalorizados a fim de que o homem, em todas as suas dimensões, material, moral e
espiritual, ocupasse o cerne do ordenamento jurídico. Neste sentido, a família, passou a ter um caráter
instrumental e serviente, como espaço de afeto e de realização de seus integrantes.

Para a antropóloga Cláudia Fonseca (2005, p.4-5) o laço familiar pode ser definido como “uma
relação marcada pela identificação estreita e duradoura entre determinadas pessoas que reconhecem entre
elas certos direitos e obrigações mútuos”.  O conceito engloba além do afeto, a noção de solidariedade que
justifica a obrigação da família no cuidado com a pessoa acometida de doença mental grave.   

A Declaração de Direitos do Deficiente Mental, de 1971, determina em seu artigo quarto, que
quando tal for possível, o deficiente mental “deve residir com sua família, ou em um lar que substitua o
seu, e participar das diferentes formas de vida da sociedade.[...]”.

A esta orientação a Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente, de 1975, acrescentou a
proibição de tratamento diferenciado do doente mental no âmbito familiar. 

Art 9º: As pessoas deficientes têm direito de viver com suas famílias ou com pais adotivos e de
participar de todas as atividades sociais, criativas e recreativas. Nenhuma pessoa deficiente será
submetida, em sua residência, a tratamento diferencial, além daquele requerido por sua condição ou
necessidade de recuperação. Se a permanência de uma pessoa deficiente em um estabelecimento
especializado for indispensável, o ambiente e as condições de vida nesse lugar devem ser, tanto quanto
possível, próximos da vida normal de pessoas de sua idade.
 

Ocorre que a descoberta de um membro da família acometido de transtorno mental grave pode
resultar em um processo de desestabilização das relações familiares. Nem a família, nem a sociedade
parecem preparadas para lidar com as pessoas que adoeceram mentalmente.

Mesmo com o avançar dos direitos humanos do paciente com transtorno mental, a reação social em
face da loucura ainda é de certa perplexidade. Com freqüência os familiares se sentem paralisados,
culpados e perdidos diante do transtorno mental. Falta-lhes informação de qualidade, apoio médico e
psicológico que os ajudem a conviver e se adaptar a essa nova realidade, conforme se verifica nas
“diretrizes para um modelo de assistência integral em saúde mental no Brasil” organizadas pela Associação
Brasileira de Psiquiatria (2006, on line) [13]:

Para se promover à necessária reorientação da Assistência em Saúde Mental no Brasil é necessário
abandonar preconceitos, abrir mão de objetivos políticos-ideológicos,superar questões econômico-
financeiras e voltar toda a nossa atenção para os doentes mentais e seus familiares, dentro de princípios
éticos e científicos.
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Em uma atmosfera de isolamento e medo os integrantes da família tendem a modificar seus

costumes. Algumas vezes reorganizam suas vidas em torno da experiência com a doença, noutras excluem
o doente do âmbito familiar, o que ocasiona a exclusão afetiva e social daqueles que precisam do
acolhimento familiar e de ajuda psiquiátrica.  Em qualquer caso, o suporte do Estado será imprescindível,
tanto para o doente quanto para os familiares.   (MELMAN, 2006)

O vínculo do doente com a família é geralmente difícil e pode tornar-se um fardo demasiadamente
pesado. Conviver diariamente com uma pessoa que apresenta transtorno mental exige esforço, redefinição
de papéis e uma disposição contínua para as mudanças que devem ser implementadas a partir das novas
vivências cotidianas. A incapacidade de conviver com a pessoa acometida de doença mental, faz com que,
algumas vezes, o melhor caminho pareça o afastamento do convívio familiar.

Ademais, não se devem ignorar os alarmantes números de violência doméstica no país. As pessoas
com transtorno mental, em razão de sua vulnerabilidade, tornam-se alvos fáceis de violência, como
explicita o livro de recursos da Organização Mundial de Saúde (2005, p. 33-34):

Pessoas com transtornos mentais são vulneráveis a violações tanto dentro como fora do contexto
institucional. Mesmo dentro de suas próprias comunidades e no seio de suas próprias famílias, por
exemplo, existem casos de pessoas que são trancadas em espaços confinados, acorrentadas a árvores e
abusadas sexualmente [...]Também se encontra bem documentado que, em muitos países, pessoas com
transtornos mentais vivem com suas famílias ou por contra própria e não recebem nenhum apoio do
governo. O estigma e discriminação associados aos transtornos mentais significam que essas pessoas
permanecem encerradas em casa e não podem participar na vida pública. A ausência de serviços e
apoio de base comunitária também os deixa abandonados e segregados da sociedade.

 
Conclui-se, portanto, que o processo de desinstitucionalização do paciente com transtorno mental

deve vir acompanhado necessariamente de um aparato extra-hospitalar que dê suporte à sua família visto
que dela dependerá o seu tratamento e a sua reinserção na sociedade. O despreparo das famílias para
cuidar dos doentes mentais em casa é preocupante no processo de ressocialização do paciente.

Se no modelo hospitalocêntrico condenava-se o alijamento social do doente, verifica-se agora um
isolamento social do grupo familiar como um todo ou o isolamento do doente no interior da unidade
familiar. Seria a solução ideal, legar à família a responsabilidade de tratar o paciente apenas com o afeto?

O texto constitucional, em seu artigo 226 estabeleceu que “a família base da sociedade tem especial
proteção do Estado.” A norma não trata de uma garantia à família enquanto instituição, pois esta “não é
uma pessoa jurídica, nem pode ser concebida como um sujeito com direitos autônomos” ( PERLINGIERI,
2009, p.831), o objeto da proteção estatal é a pessoa humana e o desenvolvimento de sua personalidade.
                   ( TEPEDINO, 2001, p.328)

O Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida
em 1994, na cidade do Cairo afirmou em seu capítulo V a importancia da família, considerando-a como
“unidade básica da sociedade”, ao tempo em que reconheceu que as mudanças sociais e econômicas
exercem uma forte pressão sobre a família, razões justificadoras de um plano de ação cujos objetivos são,
entre outros:

 (a) elaborar políticas e leis que melhor apoiem a família, que contribuam para a sua estabilidade
e que tenham em conta a sua pluralidade de formas, particularmente o número crescente de famílias
mono-parentais; (b) promover a igualdade de oportunidades para os membros da família, em especial
os direitos da mulher e da criança na família; e (c) garantir que todas as políticas sociais e de
desenvolvimento facultem o necessário apoio e protecção às famílias e respondam cabalmente às
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necessidades diversas e em mutação das famílias. (grifo intencional)
 

A necessidade de suporte à família foi reafirmada pelo Protocolo Adicional à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos na área de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988), ocasião
em que os signatários concordaram em empreender programas de “treinamento especial aos familiares,
incluindo requisitos específicos oriundos das necessidades especiais desse grupo.” (OMS, 2006))

À família é reconhecida o direito à proteção do Estado exatamente em razão da sua função
instrumental de apoio ao desenvolvimento da pessoa.  Na situação específica da família em cujo seio se
acha uma pessoa com transtorno mental, a atenção estatal há que ser ampliada por diversos fatores.
Primeiro porque à família foi confiada uma nova atribuição, qual seja, a de acompanhar o paciente no
curso do seu tratamento desinstitucionalizado; segundo porque a dignidade desse paciente e o sucesso do
seu tratamento restará comprometido se a família não estiver preparada subjetiva e objetivamente para
fornecer esse apoio e, terceiro porque em geral a família se compõe por outros sujeitos também
merecedores de atenção, muitas vezes crianças ou idosos.

 
Conclusão

Observa-se, mais recentemente, a inserção da saúde mental como capítulo próprio das políticas
públicas em saúde, seguindo uma principiologia humanista delineada em documentos internacionais. Da
exclusão da loucura passou-se ao respeito à pessoa que necessita de atenção psiquiátrica, reconhecendo-se
sua dignidade como sujeito de direitos humanos e fundamentais.  

No Brasil, a lei 10.216/01 instaurou definitivamente as bases da Reforma Psiquiátrica e teve como
objetivo central a desisntitucionalização. Já não se podia adiar o fim do modelo manicomial, pois os asilos
consistiam mais em depósitos de homens e mulheres alijados do convívio do que um centro de cuidados.

No entanto, o desenvolvimento da rede de atenção extra-hospitalar e a redução dos leitos
psiquiátricos em hospitais demandaram uma participação incisiva da família no tratamento da pessoa, que
não foi acompanhada do suporte necessário para que o núcleo familiar pudesse cumprir a sua parte no
desenvolvimento desse novo modelo de tratamento. Na prática, muitas das famílias, especialmente aquelas
de baixa renda não têm a estrutura mínima para exercer esse papel.
            Sem apoio, a família, muitas vezes, não consegue contribuir positivamente no processo terapêutico
da pessoa com transtorno mental e em casos extremos o cuidado familiar é substituído pela violência
doméstica. Ao omitir-se em conferir o suporte necessário à família o Estado inviabiliza o tratamento do
paciente e, em última análise, nega-lhe o direito à saúde.  

Apesar dos documentos internacionais e da previsão constitucional de proteção à família, passados
quase dez anos da lei que instituiu a Reforma Psiquiátrica no Brasil, ainda não há programas de
orientação, apoio psiquiátrico ou qualquer política pública específica de suporte à família da pessoa com
transtorno mental. Não existe, nem mesmo, previsão legal sobre o assunto: a família continua
desprotegida, inapta e só, o que tem sido um grande entrave na realização dos objetivos da Reforma.
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[1] O Brasil foi  condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos) por violar o direito à integridade física e
à vida de Damião Ximenes,  portador de transtorno mental, que morreu em razão de maus tratos durante internamento psiquiátrico em uma clínica no município de

Sobral- CE. Consta ainda do Relatório Anual do Centro de Justiça Global (2003) a morte  por carbonização de Sandro Costa Fragoso, e a morte em razão de
desidratação e fome de  José Martins da Silva,  ambos  em hospital particular no Rio Grande do Norte. O mesmo relatório aponta que no Hospital de Custódia e
Tratamento da Bahia ocorreram 20 mortes em 2003. (on line, 2003)
 
[2] A denominação “pessoa portadora de transtorno mental” foi substituída por “ pessoa com transtorno mental” em razão do entendimento  de que a pessoa não
“porta” a doença, mas a possui .  Apesar disso,  a Constituição Federal brasileira utilizou-se da primeira expressão, o que justifica seu uso neste estudo.   
[3] O primeiro principio do tratamento asilar é o de savoir –faire, que é o de que nunca se pode curar um alienado na família. “ O meio familiar é absolutamente
incompatível com a gestão de qualquer ação terapêutica” ( FOUCAULT, 2006, p.122) 
 
[4] Segundo dados do Ministério da Saúde ( BRASIL, 2009, on line) os leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil foram reduzidos de 52.962 em 2001 para 35.604
em 2009, o número de hospitais psiquiátricos também sofreu redução: em 2001, havia 246 hospitais psiquiátricos no Brasil e em 2008, passaram a ser 205 hospitais.  (
BRASIL, 2009, on line)  Apesar dos esforços, nota-se que a Reforma ainda está muito longe de ser implementada na prática
[5] Atualmente PSF é definido como Estratégia Saúde da Família (ESF), pois o termo “programa” aponta para uma atividade com prazo de encerramento enquanto a
expressão “estratégia”  reflete  a idéia de continuidade e de  reorganização da atenção primária.
[6] Segundo a portaria 154/08 do Ministério da saúde, o  NASF pode ser organizado sob dois formatos: NASF 1: composto por, no
mínimo, cinco profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes, entre as seguintes: Assistente Social; Professor de
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Acupunturista; Médico Ginecologista; Médico Homeopata;
Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional; NASF 2: composto por, no mínimo, três
profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes, entre as seguintes: Assistente Social; Professor de Educação Física;
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. Ressalve-se que apenas os
municípios que tenham densidade populacional abaixo de 10 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com dados da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ano base 2007, poderão implantar o NASF 2. A SES está
providenciando os dados da densidade populacional dos municípios e os disponibilizará no portal da SES na internet. Disponível
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/> Acesso em 01/07/10
[7] Disponível em : <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=925> Acesso em 01/07/10
[8] O cálculo do indicador CAPS/100.000 hab., considera que o CAPS
 I dá resposta efetiva a 50.000 habitantes, o CAPS III, a 150.000 habitantes, e que os CAPS II, CAPSi e CAPSad dão cobertura a
100.000 habitantes. A média dos Estados brasileiros em 2008  era de uma cobertura de 0,60 em  relação a 100.000 habitantes.
Parâmetros : Cobertura muito boa (acima de 0,70), Cobertura regular/boa (entre 0,50 e 0,69), Cobertura regular/baixa (entre 0,35 a
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0,49), Cobertura baixa (de 0,20 a 0,34 ), Cobertura insuficiente/crítica (abaixo de 0,20 ). Disponível em :
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/capsporuf.pdf>
[9] Citou-se apenas os órgãos e ações mais importantes desenvolvidas pelo Estado brasileiro no âmbito da saúde mental.

[10] Não admite exceção, distinções, dúvidas, nem diferenças segundo a ordem total e particular:  os direitos personalíssimos, base que é comum a todos pelo fato de
serem pessoas.  (tradução nossa).
[11] Para Ana Paula Barcellos (2008, p. 262-263), a expressão “reserva do possível” pode ter uma acepção fática, de exaustão dos
recursos materiais, ou jurídica, decorrente da falta de previsão orçamentária para determinados gastos. 
[12] Segundo Ana Paula Barcellos (2008, 321)  quatro garantias primordiais fazem parte do mínimo existencial: educação
fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados e acesso à justiça.  
 
[13] Muito antes da Reforma Psiquiátrica a legislação pátria já atentava para necessidade de inserir a família da pessoa com transtorno mental  na rede de cuidados
do Estado. Destacam-se: Artigo 22 da Lei 2.312/1954 – “O tratamento, o amparo e a proteção ao doente nervoso ou mental serão dados em hospitais,  em instituições

para-hospitalares ou no meio social, estendendo a assistência psiquiátrica à família do psicopata”; Artigo 85 do Decreto 49.975ª/1961- “O Ministério da Saúde
organizará e estimulará a criação de serviços psiquiátrico-sociais de assistência tanto aos pacientes egressos de nosocômios,como às famílias, no próprio meio social ou
familiar”
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MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS: A NECESSIDADE DE UMA VISÃO SISTÊMICA
SOBRE O DIREITO À SAúDE

EXPERIMENTAL MEDICINES: THE NECESSITY OF A SYSTEMIC VIEW OF THE RIGHT TO HEALTH

Suelen Da Silva Webber

RESUMO
Este trabalho analisará a posição do Poder Judiciário Brasileiro perante pedidos de
medicamentos experimentais em desfavor do Estado, diante da estrutura que o sistema social
da saúde e o sistema social do Direito apresentam. A complexidade, bem como o risco contido
no processo de tomada da decisão, representam um problema ímpar na discussão proposta, por
isso trazendo dificuldades no momento da efetivação do direito à saúde. Nessa linha, o trabalho
será desenvolvido com base na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, e da Teoria da
Autopoiese de Humberto Maturana e Francisco Varela, além de uma visão policontextural dada
por Gunther Teubner.
PALAVRAS-CHAVES: Sistemas Sociais; Sistema Sanitário; medicamentos experimentais;
Direito à saúde. 

ABSTRACT
This research will analyse the Brasilian Judiciary Power position before appeals for experimental
medicines in disadvantage on State towards the structure of the health social system and the
Law social system. The complexity, as the risk on making decisions process, represent a huge
problem on the debate, therefore bringing difficulties to the moment of effectiveness of the right
to health. On this path, the work will be developed based on Niklas Luhmann's Theory of
Systems and Humberto Maturana and Francisco Varela's Theory of Autopoiesis, besides a
policontextural view provided by Gunther Teubner.
KEYWORDS: Social Systems; Sanitary System; experimental medicines; right to health. 
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Considerações Iniciais

 

Este estudo pretende abordar como o Poder Judiciário Brasileiro vem decidindo questões que tangem a pedidos de

medicamentos experimentais em desfavor do Estado, e o risco envolvido nessas decisões. Para tanto, a abordagem

será realizada com base na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann.

A relevância de se explorar tal assunto reside no fato de que a indústria farmacêutica é uma das que mais cresce no

país, sendo que o Brasil está entre os dez países que mais “consomem” medicamentos. Ocorre que, muitas vezes, esse

consumo de medicamentos é buscado junto aos Tribunais, gerando um grande dilema no momento da decisão, em
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razão do risco envolvido.

Assim, o primeiro capítulo se ocupará em identificar no que consiste um Sistema Social, com uma observação a partir

do Sistema Social do Direito e do Sistema Social Sanitário. Nessa perspectiva, um enfoque especial na estrutura do

Sistema Sanitário é determinante para que se possa desenvolver a temática, assim como torna-se imprescindível

definir o que são medicamentos experimentais. Após algumas considerações sobre o tema saúde, necessário é definir

o que é Direito à Saúde, além de explorar a organização responsável pela aprovação de medicamentos no Brasil.

Após, analisar-se-á o lugar do Poder Judiciário nessa questão e sua posição na temática proposta. Para isso, a figura

do juiz como observador e decididor da organização de maior importância na sociedade precisa ser considerada. Ao

final desse ponto, o estudo de alguns casos se mostra ímpar.

Ao final, para tentar superar as dificuldades enfrentadas no momento da tomada de decisão, a qual tem como objeto

medicamentos experimentais, busca-se abordar alguns pontos como o acoplamento estrutural, a complexidade e o

risco para tentar dar uma resposta satisfatória à pergunta: O Poder Judiciário tem condições de decidir sobre esse tipo

de pedido? Sob esse roteiro é que se desenvolverá o trabalho.

 

1 O SISTEMA SOCIAL DO DIREITO E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA SANITÁRIO

 

1.1 O Sistema Social do Direito e o Sistema Social da Saúde

 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 normatizou um dos maiores anseios da população brasileira, qual

seja, os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana e o Direito à Saúde.

Como o Direito à Saúde implica diretamente no direito ao acesso a medicamentos, esse também assume um caráter

de direito fundamental.

 

O acesso a medicamentos, decorrente do direito à saúde, encontra-se no artigo 6º, portanto, direito fundamental, por
conseguinte, deve ser aplicado imediatamente, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 5º. Vale dizer, aplica-se ao

direito à saúde o regime jurídico dos direitos fundamentais (...) quando requerida, deve ser prestada imediatamente
2
.

 

A constitucionalização do direito à saúde trouxe, sem dúvida, muitos benefícios à população. Contudo, muitas são as

dificuldades impostas no momento de sua efetivação. Esses obstáculos são facilmente percebidos com o crescente

número de ações que chegam ao Poder Judiciário postulando a efetivação deste Direito, muitas vezes, envolvendo

pedidos com medicamentos que ainda se encontram em fase de experimentação.
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Em busca da superação das dificuldades que o julgador enfrenta ao ter que decidir ações judiciais que versam sobre a

efetivação do Direito à saúde, tendo como objeto medicamentos experimentais, é que se busca, na Teoria dos

Sistemas de Niklas Luhmann, uma resposta adequada para a satisfação e efetivação desse direito, a fim de evitar ao

máximo os riscos envolvidos na situação.

Niklas Luhmann é um dos mais importantes sociólogos da atualidade
3
. Durante sua trajetória, propôs-se a escrever

uma teoria da sociedade com base na própria sociedade, assumindo a ideia de que essa é altamente complexa, pois

tem muitas possibilidades diferentes de manifestação
4
. De uma maneira simples, pode-se dizer que, na sociedade, só

pode acontecer tudo aquilo que pode acontecer. Tudo que se pode imaginar e observar pode acontecer. Porém, para

criar certos sentidos perante esse excesso de possibilidades, surgiram, na sociedade, nesse processo de enfrentamento

da complexidade, sistemas
5
.

 

A sociedade criou, auto reproduziu, comunicações, poderíamos dizer, em uma outra perspectiva, linguagens ou modelos,
mas nós preferíamos dizer que surgiram sistemas. Sistemas que ordenam essa complexidade a partir de certo tipo de

perspectiva conforme o tipo de diferenciação funcional evolutivamente consagrado
6
.

 

Mas, para que o sistema possa se realizar, a condição de possibilidade é a existência de uma diferenciação funcional

entre sistemas. Essa diferenciação permite que o sistema opere, se autorreproduza e se organize. A diferenciação

funcional se dá pela ideia de códigos, ou seja, cada sistema é diferenciado funcionalmente por códigos. No caso do

Direito, o Código é Conforme o Direito/Não-Conforme o Direito. Na saúde o código é Saúde/Enfermidade.

Em outras palavras, um sistema social “es un sistema autorreferencial autopoiético, que constituye como diferencia

con respecto a un entorno. (...) Un sistema social, por tanto, es un sistema distinto de un entorno y operacionalmente

cerrado, es decir, capaz de producir por sí mismo los elementos propios y las estructuras propias”.
7

Esta auto-reprodução, auto-observação e auto-organização, são a autopoiese
8
. A autopoiese pressupõe ordenação e

unidade, fazendo com que o Direito, assim como a Saúde, organizem-se de forma específica. Para produzir

comunicação, há necessidade que se recorra ao acoplamento estrutural
9
 onde Direito e Saúde irão interagir de

maneira a dar uma resposta às questões propostas, sem precisar de auxílio do meio.

Em verdade, a autopoiese é um novo tipo de metodologia para o enfrentamento da complexidade. Na autopoiese, o

sistema é a unidade da diferença entre sistema/ambiente. A teoria da autopoiese parte do pressuposto de que são os

sistemas o centro da tomada de decisões, a partir das organizações. Por isso, os sistemas têm como função principal a

sua auto-organização, a sua auto-observação e a definição de seus limites
10

.

Em outras palavras, sistemas autopoiéticos são sistemas que conseguem partir da criação de um espaço próprio de

sentido e se auto-reproduzirem a partir de um código e de uma programação própria
11

.
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Desse modo, o Direito se torna autopoiético quando suas auto-descrições permitem desenvolver e aplicar uma teoria

de fontes jurídicas no contexto da qual as normas possam ser geradas através de precedentes jurisprudenciais ou

outros processos de criação jurídica endógena. É na mera produção de elementos próprios do Direito que reside seu

caráter autopoiético. Tudo isto tendo como base a auto-observação, a autoconstituição e a auto-reprodução do

sistema
12

.

Em consequência, verifica-se que o observador sempre vai observar as coisas a partir de uma perspectiva sistêmica

particular. Ou seja, um observador pertencente ao Sistema do Direito sempre vai examinar as coisas de acordo com a

diferenciação funcional desse sistema. Um observador que verifique o fato a partir do Sistema Econômico terá uma

visão e um observador do Sistema Sanitário terá outra, porque os códigos funcionais são diversos. Assim, observa-se o

mundo a partir do sistema: que, finalmente, é o único ponto de partida que se pode ter
13

.

O sistema só pode ser entendido a partir de suas próprias limitações, a partir de seu código, de sua função. No

Sistema Sanitário, por exemplo, ninguém consegue “fugir” dessa estrutura e curar-se fora dele. Dessa forma, seu

código saúde/enfermidade, operacionaliza sua clausura e seu contato com o ambiente/entorno
14 , já que esses nunca

podem perder o contato.

A respeito, menciona Claudio Baraldi,

 

La función de la curación de la enfermedad se desarolla con base a la orientación al código sano/enfermo. La distinción
entre sano y enfermo define el ámbito de comuncación específico entre médico y pacientes: através de ella se delimita
una función por la cual no existen equivalentes en la sociedad (ni el poder político, ni el dinero pueden curar). Com los
conceptos de sano y enfermo no se indican por tanto algunos estados físicos o psíquicos particulares, sino los valores de

un código: el valor positivo es la enfermedad y el valor negativo es la salud
15

.

 

Sendo os códigos representações de uma estrutura binária que indica um valor positivo e outro negativo, o Sistema

Sanitário possui o diferencial de orienta-se pelo seu valor negativo, a enfermidade, e não por seu valor positivo, a

saúde, como ocorre na maioria dos sistemas, como o do Direito, que se orienta por seu valor positivo, qual seja,

Conforme o Direito.

Nessa linha, Baraldi ainda refere que

 

El sistema de la medicina está codificado, por tanto, de una manera anómala con respecto a los otros sistemas de
función: es él único en el cual el valor por el cual existe una preferencia social (la salud) no es el que tiene la capacidad

de relacionar en el sistema, sino, al contrario, el que permite la reflexión (valor negativo de código)
16

.

 

Isso porque, “los médicos se orientan primariamente hacia la enfermedad: la vida humana es importante desde el

17
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punto de vista médico sólo en vista de la enfermedad” .

A redução da complexidade por meio da forma binária se dá com a exclusão de uma terceira hipótese de decisão,

formando a unidade do sistema e minimizando as contingências. O código é o que facilita as operações recursivas do

sistema, a função ou o próprio cumprimento de sua função e permite a autopoiese. Contudo, para que isso ocorra, é

fundamental a existência das organizações dentro de cada sistema.

 

1.2 . A Saúde e as Organizações Sanitárias

 

Um dos problemas enfrentados pela sociedade relaciona-se com a linguagem. No caso dos medicamentos

experimentais, o problema pode ser evidenciado pela expressão direito à saúde, diante de sua amplitude,

indeterminação de seu significado, e vagueza semântica. O que é saúde? Quais os limites da previsão do art. 196 da

Constituição Federal?

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua

promoção, proteção e recuperação.
18

 

Um conceito de saúde que traz em si todos os elementos semânticos acima mencionados, gerando

contingência e complexidade no sistema, é o apresentado a seguir:

o conceito de saúde sofreu sensíveis alterações, passando, de uma aspiração ou uma benesse individual, a um direito
inerente à cidadania, motivando a mobilização das comunidades no sentido da estruturação de sistemas de saúde que

garantissem o atendimento universal e igualitário a todos os cidadãos
19

.

 

 

Assim, para que se possa operacionalizar as situações dentro do sistema, em busca da tomada de decisão,

faz-se necessário que o sistema transforme os fatos ocorridos no ambiente em uma linguagem própria, para que

somente assim possa compreender e analisar a questão. O sistema constrói internamente - através da observação –

as suas informações sobre o meio
20

. Neste sentido, o Direito sistêmico procura resolver esta questão por meio de

códigos e não pela ideia de conceito, já que os códigos são capazes de traduzir uma produção de sentido mais

refinada e menos complexa.

Com a adoção dos códigos, haverá redução de complexidade, e o sistema terá as informações necessárias

para o (re)processamento interno das influências do entorno,
21

 uma vez que, se o conceito não for operacional,

caberá ao decididor atribuir efeito operacional a este sistema, o que acarretará um aumento de complexidade.

Nessa linha, sempre que se falar em saúde, quer dizer-se ausência de enfermidade. Por esse motivo, a
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diferenciação funcional do Sistema Sanitário é Saúde/Enfermidade.

Em que pese a adoção de códigos e não de conceitos, em algumas situações internas dos sistemas, faz-se

necessário adotar algumas características que definam elementos presentes nele, já que os códigos são usados apenas

para diferenciar a função de cada Sistema.

Nessa construção de sentidos, ao falar de medicamentos experimentais, faz-se necessário observar como os

Tribunais, que encontram-se no centro do sistema, vêm definindo a questão. Pelas palavras de Luís Augusto Coelho e

Braga, é possível compreender o entendimento adotado pelo Poder Judiciário para definir o que são medicamentos

experimentais.

A prática conduzida em ambiente laboratorial, obedecendo aos preceitos éticos ditados pelos comitês federais, sob a
fiscalização dos Conselhos Regionais de Medicina. O risco que a aplicação desses tratamento representa está
fundamentalmente no fato de que os resultados obtidos nas condições especiais e artificiais dos laboratórios não são

facilmente replicáveis nem generalizáveis para os casos da vida real.
22

Em outras palavras, os medicamentos em fase de experimentação são aqueles que ainda não foram aprovados

pela organização responsável, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Dito sob uma perspectiva sistêmica,

os medicamentos experimentais são aqueles medicamentos que ainda não foram aceitos, reconhecidos e internalizados

pelo Sistema Sanitário local.

As organizações possuem um papel fundamental dentro da estrutura do sistema, pois são elas que tem a capacidade

de reduzir a complexidade, por meio da tomada de decisão, que observa diretamente a diferenciação funcional. Essa

importância pode ser percebida na função que a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) representa junto ao

Sistema Sanitário. Em tempos em que o fenômeno da globalização se faz tão presente, as organizações assumem

outra função além da tomada de decisão, elas permitem uma abertura cognitiva do sistema para a influência de outras

culturas, gerando a possibilidade de uma produção de sentido na decisão mais qualificada. Neste contexto,

na globalização, necessitam-se acrescentar à dogmática jurídica mecanismos paraestatais (organizações internacionais)
que permitam a influência de outras culturas, de outras estruturas, de uma diversividade social maior, para se poder
auto-reproduzir o Direito a partir de critérios mais abrangentes. Ou seja, um Direito estruturalmente aberto para uma

diversidade cultural mais ampla
23

.

 

No Sistema do Direito, a organização que ocupa maior destaque é o Poder Judiciário, já que ele é o encarregado da

tomada de decisões que, finalmente é o que importa
24

. É importante assumir a perspectiva de que não pode haver a

pretensão de se tomar decisões isoladas. As decisões não dependem somente dos indivíduos, mas das organizações
25

.

Em verdade, os Tribunais ocupam, nesta lógica, uma função determinante: operacionalizar, com efetividade,

a equação entre os meios normativos e os fins sociais
26

.

Assim, como o Sistema do Direito possui suas organizações, o Sistema Sanitário também possui as suas. Em ambos os

sistemas, essas organizações assumem a função de manutenção da estrutura e redução de possibilidades por meio da
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tomada de decisões. Isso permite uma comunicação mais clara entre os sistemas, inclusive entre o Sistema Sanitário e

o Sistema do Direito.

Na prática, as organizações são uma forma de acoplamento estrutural privilegiada. As organizações (Poder Judiciário,
IBAMA, Agências Nacionais) são instituições produtoras de observações, descrições e tomadas de decisões que servem a

vários sistemas sociais, produzindo sentido específico em cada um deles27.

 

A fonte geradora de organização é a complexidade da desintegração cósmica, a complexidade da ideia de

caos, a complexidade da relação desordem/interação/encontros/organização
28

. O que nos leva a um paradoxo, uma

vez que a fonte da organização, conforme acima referido é a complexidade, e a organização vem para reduzir esta

complexidade.

O Sistema Sanitário brasileiro é estruturado por diversas organizações sanitárias. Em relação aos

medicamentos experimentais, a organização mais importante é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ANVISA
29

representa um sistema descentralizado de vigilância sanitária, responsável pela fiscalização de diversos setores que

envolvem a questão sanitária. É essa a organização responsável pela aprovação e liberação para comercialização de

medicamentos no Brasil.

 

 

2. O PODER JUDICIÁRIO COMO ÓRGÃO DE DECISÃO SANITÁRIA

 

2.1. O papel do Juiz

 

Os Magistrados possuem papel de destaque em toda a problemática aqui trabalhada. É a eles que compete a tomada

da decisão, o que não é um procedimento simples e exige muito do julgador. O juiz ostenta uma posição de destaque

no processo, pois lhe cabe decidir sobre a vida, a liberdade, a segurança e o patrimônio das pessoas, valores

relevantes para o ser humano
30

. O julgador é um operador do direito, um observador que possui a obrigação de

decidir as questões que são levadas ao Poder Judiciário, isso porque, “sin embargo, los tribunales sí deben decidir

sobre cualquier caso que se presente. La norma que corresponde a esa situación es la de que está prohibida la

denengación de justicia(...)
31

”

Ao ter que decidir sobre um pedido de medicamentos experimentais em desfavor do Estado, o problema da vagueza

semântica apresenta-se no momento da decisão. Embora a Lei Maior diga que a saúde é um dever do Estado, não se

pode dizer que conceder medicação experimental está incluído nesta obrigação, pois a vagueza da expressão “direito à

saúde” faz com que não se tenha certeza, de fato, sobre os limites desse dever.
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Mas, mais do que isto, como o Sistema do Direito opera somente sob o código Direito/Não-Direito, não cabe aos

Tribunais dizer se este medicamento tem condições de ser ministrado à um paciente. Assim, não deve o julgador

determinar que o medicamento experimental seja fornecido ao cidadão por meio do Estado, pois tal determinação

foge ao âmbito funcional do Direito, ruindo a estrutura sistêmica.

Verifica-se que, deste modo, as decisões dos Tribunais que vêm ordenando que o Poder Público atenda a pedidos de

medicamentos experimentais extrapolam o código do Sistema do Direito, gerando uma hipercomplexidade e dando

uma abertura imensa para o aumento do risco.

O risco destas decisões não são diminuídas pelos laudos de médicos particulares que são apresentados ao

Magistrado, pois, embora haja a necessidade de haver um mínimo de confiança na sociedade, este critério não se

aplica ao caso, pois é fato notório o lobby que os laboratórios farmacêuticos exercem junto aos profissionais da saúde.

Atualmente, há muitos conflitos de interesses quando um médico receita um medicamento ao seu paciente.

Declarações feitas pelo Dr. Telmo Nonamigo
32

, demonstram claramente a insegurança enfrentada no momento da

decisão.

 

Na prática médica, o exemplo típico de “conflitos de interesses” é quando alguém prescreve a última medicação, ainda
não lançada no Brasil, mas um Juiz, sem saber nada de medicina, obriga o hospital ou o secretário da saúde a comprar
um remédio sem eficácia comprovada. De um lado fica alguém que, provavelmente bem intencionado, gera alto custo
para o sistema de saúde ao tentar beneficiar uma pessoa, mas causa prejuízo para um grande número de outras, que,

de outro lado, ficarão privadas de sua medicação necessária e de baixo custo, pois os recursos não são infinitos
33

.

 

Então, o que deve fazer o Magistrado diante desses casos? Observar o que diz a jurisprudência? E quando

ela é divergente, essa repetição que fundamenta o Direito é suficiente?

 

2.2. As decisões do Tribunais

 

O Direito é um sistema que trabalha com redundância. Tal prova vem da forma como as decisões são proferidas, qual

seja, em regra, com base em decisões já prolatadas por este próprio sistema, por óbvio, com observância da lei. Assim,

cria-se a jurisprudência dos Tribunais, que é fruto deste sistema autopoiético. Além disso, a questão temporal é bem

presente nesse fenômeno. Registre-se os comentários tecidos por Luhmann quando trabalhou a jurisprudência:

...la decisión no está determinada por el pasado (leyes emitidas, delitos cometidos); la decisión opera dentro de su
propria construción que es sólo posible en el presente. Por otro lado, la decisión tiene consecuencias para los presentes

en el futuro (...)
34

Com relação ao Direito sanitário, em especial, em relação aos pedidos de medicamentos levados ao Judiciário,
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considerando que há um lapso muito grande entre o que a lei garante e o que se pode efetivamente alcançar aos

indivíduos, esta repetição do Direito possui papel determinante nas decisões. Para comprovar isso, basta observar que

as decisões, em regra, são as mesmas, e que, quando alguma nova produção do sistema difere das anteriores, a

tendência dos operadores do Direito é começar a basear-se nesta, como aconteceu com a decisão proferida pela

Ministra Ellen Gracie, ao indeferir um pedido de medicamentos experimentais feitos contra o Estado do Rio Grande do

Norte,
35 contrariando diversas decisões que vinham sendo proferidas naquele caso.

Quando a decisão proferida é muito diversa do que o sistema está acostumado a observar, surge uma irritação, um

desconforto no sistema, situação esta que ocorreu em relação à decisão proferida pelo Desembargador Carlos Caníbal

do TJ/RS.

O desconforto no sistema foi sentido de maneira imediata, uma vez que diversas foram as manifestações em relação à

decisão tomada pelo citado Desembargador. A exemplo, tem-se a declaração do Juiz Federal Eduardo Appio, que em

comentário à decisão proferida por Caníbal, intitulou seu artigo de “Um negócio de bilhões”
36

 e manifestou sua

preocupação em relação à decisão prolatada, principalmente em razão do lob que o laboratório farmacêutico deste

medicamento faz junto aos médicos oncologistas, situação que já foi mencionada no item explanado anteriormente.

Assim se manifestou Eduardo Appio:

 

como juiz e cidadão brasileiro fiquei preocupado com o precedente aberto na Justiça gaúcha, até porque a fabricante

(Roche) pratica um marketing bastante agressivo junto aos oncologistas do nosso país
37

.

 

Diante do desconforto gerado no sistema, nada mais apropriado do que iniciar a abordagem pela decisão proferida

pelo Desembargador Caníbal (TJ/RS). A ementa assim dispôs:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO INESPECÍFICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. MEDIDA
QUE MAIS SE ADEQUA AS NECESSIDADES DA PARTE. 1. Cumpre tanto ao Estado quanto ao Município, modo solidário, à
luz do disposto nos artigos 196 e 23, II da Constituição Federal de 1988, o custeio da saúde pública. 2. Em sendo dever
não só do Estado, como também dos Municípios, garantir a saúde física e mental dos indivíduos e, em restando
comprovado nos autos a necessidade da requente de fazer uso do medicamento requerido, imperiosa a concessão da
liminar. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196, 200 e 241, X, da Constituição Federal, e Lei n? 9.908/93. 3.
Possível a determinação de bloqueio de dinheiro das contas do ente estatal, pois não raras vezes descumpre decisão
judicial, postergando ao máximo suas obrigações, muito embora tal decorra de comando judicial. Recurso provido
monocraticamente, art. 557, ?1?-A, do CPC. (Agravo de Instrumento N? 70027909548, Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 12/12/2008).

Já na decisão de primeiro grau, o Magistrado entendeu que “o fármaco não está aprovado pela ANVISA e o médico

responsável pela prescrição não é o mesmo oncologista que vem acompanhando o tratamento da paciente. O custo da

medicação é elevadíssimo (R$ 132.000,00) sem que exista segurança à sua eficácia”.

A liminar, em 1º Grau, foi assim proferida:
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Vistos. Concedo à autora a gratuidade judiciária. Inicialmente, a requerente não comprova a negativa administrativa. O
administrador não está obrigado a fornecer medicamento de eficácia duvidosa ou que não esteja aprovado em
protocolos clínicos. A requerente não comprova que o medicamento HERCEPTIM está aprovado pela Anvisa e que faz
parte dos medicamentos especiais fornecidos pelo Estado.

Segundo os documentos de fls. 42/43, a demandante está participando de tratamento experimental. O médico que
prescreveu o medicamento acima referido não é o mesmo oncologista que vem lhe acompanhando. Além disso, no
atestado de fl. 22 nem mesmo há indicação da especialidade do respectivo médico.

Nessas circunstâncias, não é razoável obrigar o Estado a fornecer medicação de custo elevadíssimo (R$ 132.000,00),
principalmente inexistindo segurança da eficácia da medicação. Intime-se. Cite-se.

Diligências legais38.

 

 

A decisão proferida pelo Desembargador, que reformou a liminar transcrita acima, corrompe a autopoiese do sistema

jurídico, porque acaba tomando uma decisão que não compete ao Sistema do Direito, e sim ao Sistema Sanitário, o

qual é o único que possui os meios para avaliar a viabilidade e o risco envolvido neste medicamento. A decisão na

forma proferida foge ao fechamento operacional que o sistema do Direito exige e vai além da abertura cognitiva

existente, corrompendo a autopoiese.

Em que pese a diligência do Desembargador ao consultar um especialista da medicina antes de decidir a questão
39

,

não se verifica como uma simples “consulta” por telefone pode trazer certeza de que a decisão proferida, que viola o

Direito de diversos outros cidadãos, foi a mais adequada para o caso. Mesmo sendo o oncologista consultado uma

referência na área, vale questionar qual o compromisso deste oncologista, se com o paciente ou com os laboratórios,

situação que deve ser questionada em todos estes casos de medicamentos experimentais, já que é de conhecimento

notório o lobby que os laboratórios farmacêuticos praticam junto aos médicos, conforme já mencionado.

Observe-se a informação trazida por Eduardo Appio dias depois da decisão proferida pelo Desembargador Caníbal.

O oncologista C.H. Barrios – ouvido pelo ilustre magistrado na sua preocupação de prestar a melhor e imediata jurisdição

– é, certamente, uma das autoridades no assunto. Todavia, suas relações com a Roche
40

 me parecem por demais
próximas. Basta ver que além de publicar artigos na revista médica da referida indústria, o referido médico, em datas
recentes (18 a 20 de setembro de 2008) foi um dos coordenadores de um encontro internacional sobre o tema em

Gramado/RS (Hotel Serrano), patrocinado por fabricantes de medicamentos
41

.

 

Causa preocupação a concessão de uma medicação experimental de um custo tão elevado, que certamente irá privar

diversas outras pessoas de atendimento médico ou acesso a medicamentos muito mais simples do que este, já que o

medicamento pleiteado tem valor que gira em torno de R$ 132 mil no Brasil
42

. Nas palavras de Eduardo Appio:

 

Enfim, R$ 132 mil (pagamento por um único medicamento sem uma eficácia comprovada e sem aprovação da

AVINSA
43

, para atender uma única mulher, sem previsão orçamentária, pode significar a morte de muitas outras
44

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2212



pessoas que ficarão sem o atendimento adequado .

 

Em contrapartida à decisão comentada, podemos verificar que, no ano de 2007, a Ministra Ellen Gracie proferiu

decisão bem diversa da prolatada pelo Desembargador Caníbal. Chegando ao STF uma questão que analisava um

pedido de medicamentos experimentais contra o Estado do Rio Grande do Norte, a Ministra, como relatora, proferiu

uma das decisões que causou maior impacto no meio jurídico, sendo motivo de diversas matérias da impressa e

inclusive de uma audiência pública no STF. Assim se manifestou a Ministra:

 

Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa,
porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde. Com efeito, a
gestão da política nacional de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma maior racionalização entre o custo e
o benefício dos tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número possível de
beneficiários. Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito à saúde, refere-se,
em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso
universal e igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do Estado em fornecer os recursos
necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente
caso, a se deferir o custeio do medicamento em questão em prol do impetrante, está-se diminuindo a possibilidade de
serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade. Ademais, o medicamento solicitado pelo
impetrante, além de ser de custo elevado, não consta da lista do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter
Excepcional do Ministério da Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de estudos e pesquisas. Constato,
também, que o Estado do Rio Grande do Norte não está se recusando a fornecer tratamento ao impetrante. É que, o

medicamento requerido é um plus ao tratamento que a parte impetrante já está recebendo
45

.

 

A decisão proferida por Ellen Gracie é de grande relevância para o sistema jurídico, uma vez que caminha exatamente

nos limites do código do sistema do Direito, já que se limita a analisar a questão da legalidade ou não do pedido, e

opta pelo indeferimento do mesmo, o que, de modo sistemático, garante que o Sistema do Direito não venha a

interferir no Sistema Sanitário, extrapolando a funcionalidade de cada sistema.

 

3. Uma resposta sistêmica para a resolução do conflito

3.1Complexidade e Risco

 

Quando se pensa em saúde, pensa-se automaticamente em complexidade, isso porque “pensar a saúde sob o prisma

jurídico é reconhecer uma dupla complexidade: da saúde em si e de sua relação com o direito”
46

.

A complexidade consiste no excesso de possibilidades que podem ser observadas a partir de um sistema. Como

defende Baraldi, “complejidad es el hecho de que existen siempre más posibilidades de cuantas pueden actualizarse

como comunicación en los sistemas sociales y como pensamiento en los sistemas psíquicos”
47

.

No campo sanitário, a complexidade vem aumentando de acordo com a evolução da sociedade. Nas sociedades
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antigas, a complexidade existente era baixa, porque se via a saúde sob o prisma sagrado, ou mágico, com poucas

opções e com segurança sobre o que teria acarretado a doença e sua forma de cura.

Entretanto, na contemporaneidade, a complexidade sanitária é extrema, chegando a ser considerada uma

hipercomplexidade, em razão das diversas possibilidades existentes para obter-se a cura.

No direito, a complexidade
48

 é percebida no processo de decisão, porque o processo decisório é um processo

complexo, já que a decisão é feita com base em várias alternativas, levando-se assim à figura do risco
49. Isto acontece

também porque “la complejidad depende entonces de las observaciones, por parte de sistemas constitutivos de

sentido, de esta diferencia”
50.

Assim, o processo de decisão em relação a questões sanitárias torna-se hipercomplexo, pois traz consigo toda a

complexidade existente no Sistema Sanitário e alia a mesma à complexidade existente no processo decisório do

Sistema do Direito.

Não obstante, uma das questões que traz maior complexidade ao sistema do Direito advém dos avanços que a

medicina implantou no tratamento, na prevenção e na promoção de doenças
51

, ligada à alta tecnologia que vem sendo

desenvolvida nesta área, a qual guarda relação direta com a questão dos medicamentos experimentais. Além disso,

outro fator que contribui para uma hipercomplexidade é a globalização, que traz mais possibilidades para um

“mercado” dominado por múltiplas ofertas.

Dessa forma, a complexidade pode ser visualizada na quantidade gigantesca de medicamentos que servem para curar

a mesma patologia. Esse excesso de possibilidades acaba criando um caos, que leva a questão até o Sistema do

Direito, à procura de uma decisão, a qual deveria restabelecer a ordem do sistema, uma vez que a decisão é um meio

de redução de complexidade.

Contudo, diante da afirmação acima, criar-se-á um paradoxo, já que é por meio da redução da complexidade que se

permite uma evolução social, e mais: é o que permite toda a origem da interação social
52

.

Assim, considerando que “complejidad (...) significa coacción de la seleción. Coacción de la selección significa

contingencia y contingencia significa riesgo”
53

, podemos definir o risco como sendo

la posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en el presente condicionan
lo que acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo: deben ser tomadas sin tener una conciencia suficiente
de lo que sucederá. Con otras palabras: quien toma una decisión en el presente no se puede proteger, con seguridad,
de eventuales daños futuros y éstos pueden ser consecuencia de un comportamiento. El riesgo está caracterizado por el
hecho de que, no obstante la posibilidad de consecuencias negativas, conviene, de cualquier modo decidir mejor de una

manera que de otra.
54

A questão fundamental que envolve a situação dos medicamentos experimentais é o risco da decisão judicial em
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conceder estes medicamentos e a possibilidade desta incerteza aumentar a complexidade do sistema, embora o risco já

venha da complexidade.

É sabido que inexiste a possibilidade de risco zero, mas, na situação posta em análise, deve-se procurar uma forma de

decidir de maneira que se diminuam os possíveis danos advindos desta decisão. Tendo o Sistema jurídico que decidir

sobre uma questão do Sistema Sanitário, o que só ocorre por meio de um acoplamento estrutural (sendo ambos os

sistemas operacionalmente fechados e cognitivamente abertos), o direito vai trabalhar em sua linguagem própria para

dar a decisão.

A respeito da linguagem, menciona Teubner que

 

os conflitos sociais não são simplesmente 'traduzidos' para a linguagem jurídica, mas antes reconstruídos
autonomamente como conflitos jurídicos dentro do próprio sistema jurídico, como conflitos de proposições jurídicas
divergentes ou de proposições de facto divergentes. As mais insignificantes variações sofridas quotidianamente pelo
direito, e que o fazem evoluir, são assim produto do conflito social, mas verdadeiramente da própria comunicação
interna do sistema jurídico, tornando o mesmo, por vezes, e no limite, irreconhecível o conflito para os próprios

litigantes.55

 

Desta maneira, a questão dos medicamentos experimentais torna-se altamente complexa, pois o próprio Sistema

Sanitário vê insegurança nestes medicamentos, já que, por meio de suas organizações, ainda não os aprovou, e o

Sistema do Direito, no momento em que chega o pedido de medicamentos experimentais, após internalizar a questão

para a sua linguagem, acaba tendo que decidi-la, na expectativa de que gere o menor risco possível com a decisão.

Destaque-se que os próprios diagnósticos médicos são detentores de uma grande incerteza e insegurança.
56

O processo de decisão é um processo complexo. Se uma decisão é feita com base em alternativas várias

(complexidade), tem-se que haverá contingência e o risco de a decisão tomada não ser a correta
57

. E estas

alternativas várias é o que representa a questão dos medicamentos experimentais no campo do direito. A tecnologia

que envolve a questão é extremamente avançada e complexa e a insegurança domina a questão. Esta-se diante de

um biopoder.

Em verdade, esta complexidade se dá em razão de que em relação aos medicamentos experimentais e em todo o

Sistema Sanitário está-se sempre diante de diversas hipóteses, as quais tem que ser reduzidas com a tomada de

decisões, o que gera risco no Sistema.

A diferença entre perigo e risco reside no fato de que o risco decorre de uma decisão, ou seja, se os danos decorrem

da decisão tomada pelo próprio indivíduo, então se trata de risco. Se os resultados danosos forem provocados por

outras causas que não dependem da voluntariedade e de decisão pessoal, tem-se o perigo
58

. Dessa forma, a tomada

de decisão do juiz em relação a um pedido de medicamentos experimentais representa risco no Sistema Sanitário, bem

como no Sistema do Direito.

Isto denota que o risco é algo latente no sistema sanitário, sendo um evento de comunicação, que aparece em razão
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da alta complexidade sanitária, ou seja, do excesso de possibilidades no campo sanitário. Paradoxalmente, a redução

desta complexidade só se dá com a decisão, e a decisão traz consigo o risco.

 

3.2. Acoplamento Estrutural

O contato entre o Sistema Sanitário e o Sistema do Direito se dá por meio do acoplamento estrutural.

Elena Esposito afirma que

 

cuando acontece un acoplamiento estructural entre dos sistemas, no significa que exista una fusíon entre ellos o que
haya una coordinación estable de las operaciones respectivas. El acoplamiento estructural se realiza en correspondencia
con un evento, el cual desaparece en el momento mismo de su aparición: la conicidencia, por lo tanto, es sólo
momentánea y no conforma una fusión entre las operaciones de los sistemas coludidos, en cuanto vuelven a separarse

inmediatamente después de su encuentro
59

.

 

Em verdade, tratando-se da questão dos medicamentos experimentais, o acoplamento irá ocorrer quando

um enfermo recorrer ao judiciário postulando a concessão de medicamentos experimentais em desfavor do Estado.

Neste momento, um dos órgãos do Sistema do Direito, o Poder Judiciário, deverá decidir sobre uma questão que faz

parte do Sistema Sanitário. Isto ocorre porque a decisão não se limita apenas a determinar que o ente estatal forneça

o medicamento, mas sim, que o ente estatal forneça um medicamento para o qual nem mesmo o Sistema Sanitário

tomou decisão. Se um remédio considerado experimental é porque os órgãos do Sistema Sanitário ainda não decidiram

se o mesmo será aprovado ou não.

Outro reflexo direto dessa decisão poderá ser percebida no Sistema Financeiro. Isso porque, em que pese diversos

autores argumentarem que o direito à saúde não pode ser limitado pelo Sistema Financeiro, a verdade é que a decisão

só poderá ser efetivada se o Estado tiver condições financeiras de suportar a compra do medicamento. Caso contrário,

não haverá meio real de ser cumprida a determinação judicial, tornando-se inócua e inefetiva, isso porque, embora a

saúde não tenha preço, ela custa caro para ser efetivada.

Este é um mais um dos motivos pelos quais os medicamentos experimentais não podem ser concedidos por meio de

decisão judicial. Além do Sistema Sanitário não ter aprovado os mesmos, como é possível que se utilize dos parcos

valores disponibilizados à saúde pelo Estado para que se comprem medicamentos que sequer tem sua eficácia

comprovada, e que, em geral, tem um custo extremamente elevado? Sobre a questão, Limberger também se

posiciona.

Deste modo, parece evidente que questões que envolvam pedidos judiciais contra o Poder Público para concessão de

medicamentos considerados experimentais exigem um acoplamento estrutural entre o Sistema Sanitário, o Sistema

Financeiro e o Sistema jurídico, como meio de irritação para que o sistema do direito, através de sua organização mais

importante, o Poder Judiciário, possa prolatar uma decisão que possa ser efetivada, representando a redução da

contingência, de maneira a representar o menor risco possível.
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De acordo com Severo Rocha, “cada vez que não se consegue observar o mundo a partir somente do Direito, surge

irritação e ocorrem problemas de falta de eficácia e efetividade”
60

. Contudo, esta falta de eficácia pode ser sanada

dentro de um acoplamento estrutural bem realizado. Na questão proposta, seria o acoplamento entre saúde, economia

e Direito que iria satisfazer as pretensões dos sistemas.

Claudio Baraldi lembra que

 

las interdependencias entre medicina y otros sistemas de función son muy importantes. El sistema de la medicina está
estructuralmente acoplado con la economía, la ciencia, el sistema jurídico y etcétera: lacuración médica necesita

decisiones políticas, conocimientos científicos, financiamientos, regulación jurídica
61

.

 

É importante lembrar que, mesmo que haja um acoplamento estrutural para analisar a questão proposta, os sistemas

acoplados estarão sempre operando com base em seus próprios códigos e subcódigos, mantendo a sua autopoiese.

Assim, mesmo que haja um acoplamento estrutural, não há como o Direito decidir se um medicamento está apto a ser

comercializado e utilizado pelos enfermos, ou seja, a única saída sistêmica para a questão é a denegação dos pedidos.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Cada Sistema Social possui seus códigos e suas estruturas próprias, disponibilizando meios diferenciados de

comunicação entre si, gerando acoplamentos e inúmeros riscos na ocorrência desta comunicação. Tal fato não é

diferente na relação entre o Sistema Sanitário e o Sistema do Direito.

Procurou-se neste trabalho observar como o Sistema Sanitário e o Sistema do Direito interagem, como decidem suas

questões, e como se comportam diante de pedidos judiciais de medicamentos experimentais contra o ente estatal.

Evidenciou-se que, na forma como o Sistema Sanitário está estabelecido hoje, as situações referentes à saúde são

sempre questões de emergência, porque no Brasil pouco se trabalha com prevenção nesta área. Ficando a saúde sob

um prisma emergencial, o risco existente nas decisões é ampliado, pois geralmente as decisões tem que ser tomadas

de maneira imediata, o que faz com que, na maioria das vezes, não ocorra um balizamento maior da situação. Este é

um dos pontos que caracteriza a atual crise do Sistema Sanitário.

Com efeito, não há como negar que o Estado esteja vivenciando uma crise estrutural, fazendo com que a Teoria dos

Sistemas de Luhmann seja a teoria para que se observe a sociedade neste momento de hipercomplexidade e grande

risco. Nesta lógica, a necessidade da visão sistêmica se dá em razão da racionalidade e redução de complexidade que

a teoria possibilita, por meio da observação.
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A consequência que emerge deste quadro social atual, verificou-se, é o grande número de questões sanitárias que são

levadas aos juízes em busca da efetivação de um direito constitucional, o qual poderia ser efetivado por meio de

políticas públicas, caso houvesse uma realidade estatal diversa.

A realidade revela que os pedidos pleiteando medicamentos chegam como uma enxurrada ao Poder Judiciário, o qual é

obrigado a decidir. Ocorre que, entre estes pedidos, muitos envolvem medicação experimental, obrigando os

julgadores a decidirem sobre uma questão para a qual não possuem substrato.

Como visto no decorrer da pesquisa, o problema não se dá em razão da falta de uma legislação que garanta o direito

à saúde. Pelo contrário, a legislação envolvendo questões sanitárias é uma das mais amplas em se tratando de direitos

fundamentais, inclusive havendo legislação de cunho transnacional. O problema, entretanto, surge no momento em

que se verifica a indeterminação de significado que a expressão direito à saúde traz em si. Este é um dos elementos

geradores de um aumento da complexidade, dificultando a tomada de decisão. E isto só pode ser sanado por meio da

observação dos códigos de cada sistema envolvido.

O simples fato de um fármaco ser aprovado pela ANVISA não lhe retira totalmente o risco que envolveria uma decisão

concedendo um medicamento destes, mas é patente que o risco é muito menor quando o medicamento já passou por

uma séria investigação. Tais análises envolvem um processo minucioso de estudos, testes e aprovação. Agora,

certamente que quando a “análise” se restringe a um jogo de palavras de dois ou três médicos envolvidos no

processo, a situação se torna altamente complexa, evidenciando um aumento do risco. Isso porque não se sabe quais

os interesses e comprometimentos embutidos nos julgamento desses médicos que estão atuando no procedimento de

forma totalmente desvinculada de um processo de aprovação de medicamentos.

Ainda, o fato de o Direito a Saúde ser um dever do Estado, não impõe a obrigatoriedade da concessão do

medicamento, e dizer que o julgador não deve conceder o medicamento não significa que não haverá decisão. Pelo

contrário. Ao conceder o fármaco, o julgador estaria extrapolando os limites do Sistema do Direito, pois estará

deliberando sobre algo que foge ao código do sistema e os limites de irritação do acoplamento estrutural. Portanto, ao

observar e decidir pela procedência, o juiz cria um desconforto no sistema e no próprio ambiente, na medida em que

foge do que o sistema lhe permite, gerando um risco muito grande no ambiente e nos demais sistemas. O resultado

desta decisão de procedência, equivale a dizer que o Sistema do Direito invadiu o código do Sistema Sanitário e

aprovou certo medicamento para determinado tipo de enfermidade, assim como para comercialização, já que obriga o

ente estatal a fornecê-lo, ruindo com a autopoiese. Note-se que, no momento em que o Judiciário nega o pedido, dá a

resposta adequada, pois cumpre seu papel de órgão de decisão e não invade o código de outro sistema, mantendo a

estrutura de ambos os sistemas intacta, preservando a autopoiese.

Assim, evidenciou-se que ao conceder estes medicamentos, embora a intenção dos juízes possa ser a melhor, eles

acabam “comprando” uma questão que não lhes compete. Ao se apropriar deste problema, o decididor acaba

assumindo um risco que não pode ser suportado pelo sistema, podendo levar o mesmo ao caos.

Portanto, ao determinar que o Poder Público forneça o medicamento experimental que custa R$ 132.000,00 para uma

única pessoa, o Desembargador retirou dos cofres públicos R$ 132.000,00 que poderiam ser utilizados na construção

de hospitais, na compra de equipamentos ou até mesmo na compra dos medicamentos fornecidos nas farmácias do
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Estado para centenas de pessoas. Neste caso, não quer dizer que se está preferindo o dinheiro nos cofres à saúde das

pessoas, ou que se pode quantificar o sofrimento das pessoas, mas significa não decretar o abandono de todo o

restante da população e considerar os efeitos reflexos que a decisão terá.Mesmo assim, nunca é demais ressaltar que

a questão dos medicamentos experimentais vai além da questão de ter dinheiro nas contas do Estado para custeá-lo

ou não. O problema, novamente, está no risco da decisão. O argumento financeiro, portanto, torna-se muito frágil

para ser usado como fundamento destas questões.

Igualmente, se a situação girasse exclusivamente em torno da problemática do dinheiro, significaria dizer que, se o

medicamento experimental custasse menos que o reconhecido pela ANVISA, seria certo concedê-lo. No entanto, não é

adequado que o direito conceda este medicamento mesmo que ele custe menos que os outros. O risco da decisão

continua existindo mesmo que o medicamentos seja o mais barato do mercado. E esta foi a questão central: o risco da

decisão de procedência.

Assim, embora seja evidente que o Estado tem o deve de garantir o direito à saúde, como vimos, não se pode dizer

que ele tem o dever de fornecer medicação experimental, em razão dos limites que o sistema impõe ao julgador para

decidir questões práticas como esta.
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O CRITÉRIO ÉTICO COMO REFERENTES PARA UMA RACIONALIDADE CAPAZ DE
SUPERAR A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO NA PÓS-MODERNIDADE

THE ETHICAL CRITERION AS REFERENCE ON A RATIONALITY CAPABLE OF OVERCOMING THE
CRISIS OF LEGAL POSITIVISM IN POSTMODERNITY

Josemar Sidinei Soares

RESUMO
O presente artigo propõe-se a contribuir com a discussão sobre a crise enfrentada pelo
positivismo jurídico na contemporaneidade, tendo em vista a quebra de paradigmas provocada
pelo fenômeno da globalização em um mundo pós-moderno. A pesquisa justifica-se pela
importância da temática para a contemporaneidade, uma que vez que a sociedade pós-moderna
vem modificando os valores que norteiam a vida em comunidade. O século XX atravessou
grandes crises que ameaçaram a confiança dos cidadãos do mundo inteiro nas ideologias que
prevaleciam, ou mesmo nas instituições que há tanto tempo acompanham a vida em sociedade,
como a família, a religião e o próprio Estado. Esta problemática avançaria ainda ao ameaçar o
próprio positivismo jurídico, pois a norma jurídica como critério de orientação de conduta para o
direito desde a Idade Moderna passa a ser ameaçada. Na atualidade, o valor e o sentido das leis
representam papeis ainda mais importantes que a interpretação restrita da norma. Não se aceita
hoje a simples aplicação de normas, mas a verificação do valor que a mesma confere à ação
praticada. Decorre disso que a norma necessita de um critério ético. A questão que surge é qual
critério ético é capaz de contribuir com uma nova reimpostação do positivismo jurídico,
tornando-o mais vivo, atual e inteligente para enfrentar os novos dilemas impostos pela pós-
modernidade. O objetivo da pesquisa é contribuir com o profundo debate envolvendo a crise do
positivismo jurídico na pós-modernidade, com a possibilidade ainda de proposição de um novo
critério para orientação de conduta. Tanto na fase de investigação quanto na fase de relatório
dos resultados o método a ser empregado será o indutivo, partindo da coleta de dados sobre as
temáticas para enfim formular premissas gerais.
PALAVRAS-CHAVES: Positivismo Jurídico; Pós-Modernidade; Critério ético.

ABSTRACT
This article aims to contribute with the discussion on the crisis faced by the contemporary legal
positivism, in order to break paradigms brought about by globalization in a postmodern world.
The research is justified by the importance of the theme for the contemporary, once that since
the post-modern society has been changing the values that guide the life in community. The
twentieth century has gone through major crises that threatened the confidence of citizens
worldwide in the prevailing ideologies, or even in institutions so long attached to life in society,
such as family, religion and the State itself. This issue would advance even to jeopardize the
legal positivism itself, as the rule of law as a guiding criterion of conduct for the law since the
Modern Age is being threatened. Currently, the value and meaning of laws represent roles even
more important than the narrow interpretation of the rule. It is not accepted today the simple
application of rules, but check the value it offers to the action committed. It follows from this
that the rule requires an ethical criterion. The question that arises is which ethical criterion is
able to contribute to a new impose of legal positivism, making it more alive, current and
intelligent to face new dilemmas posed by post-modernity. The purpose of this research is to
contribute to the debate surrounding the deep crisis of legal positivism in postmodernity, with
the possibility of further propose a new criterion for the guidance of conduct. Both at the
research stage and phase of reporting the results the method to be employed will be inductive,
starting from data collection on issues to finally formulate general premises.
KEYWORDS: Legal Positivism; Post-Modernity; Ethical Criterion.

INTRODUÇÃO
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O positivismo jurídico hoje atravessa momento bastante complexo, diante da quebra de

paradigmas imposta pela pós-modernidade, sobretudo devido aos efeitos provocados pelo fenômeno da
globalização. A autoridade jurídica, política e social do Estado, do direito positivo e das instituições que
por séculos perdurou, foi fortemente abalada pelas crises do século XX, em especial as Grandes Guerras
Mundiais.

Depois, a supressão da barreira do tempo e do espaço causada pela comunicação instantânea via
internet aproximou os cidadãos do mundo inteiro, ampliando o intercâmbio de culturas.

A pós-modernidade, então, revela ao mesmo tempo a dificuldade de eficácia da norma jurídica
em atender esta nova realidade e também o descrédito ideológico das pessoas no Estado e nas normas
jurídicas. Ao se entender que cada sistema jurídico revela a ideologia de um Estado, abre-se as portas à
possibilidade de relativizar aquelas leis, já que elas são diferentes em várias partes do mundo e em
distintos períodos históricos.

Para os nossos dias, surge como alternativa para reimpostação do positivismo jurídico, tornando-o
mais vivo e presente na sociedade de modo inteligente e funcional o estabelecimento de um critério ético,
que busque implementar na vida individual e social a identidade de natureza do ser humano. Trata-se,
portanto, de se repensar o positivismo jurídico a partir da necessidade de se revalorizar o direito não
apenas como organização social e aplicação de normas, mas, sobretudo, como ente responsável por
trabalhar o aprimoramento existencial dos cidadãos.

Para a realização deste trabalho, primeiro se abordará a quebra de paradigmas provocada pela
pós-modernidade, que exige mudanças inclusive ao positivismo jurídico. Em seguida se analisará com
maior atenção o desenvolvimento do positivismo jurídico desde sua justificação no período moderno até as
causas que conduzem à crise que enfrenta hoje. Por fim, encerra-se com a proposta de se considerar o
critério ético do humano como uma proposta viável e fundamental para novos rumos do direito na
complexa sociedade pós-moderna.

 
1 A PÓS-MODERNIDADE COMO RUPTURA COM OS VALORES DA MODERNIDADE
 

A contemporaneidade distingue-se dos demais períodos históricos por experimentar o início da
crise de tantas instituições que por muito tempo foram consideradas os fundamentos da organização da
vida em sociedade, tais como a família, a religião e o Estado.

Nas últimas décadas esta crise já vem sendo objeto de reflexão de vários sociólogos que a
classificaram como pós-modernidade, pois estaríamos vivendo um momento que vem colocando em xeque
a própria lógica da modernidade.

A Idade Moderna celebrou a ciência positiva como o caminho mais eficaz para se chegar ao
conhecimento, através de características como objetividade e verificabilidade. Procurou-se a retirar a
sensibilidade, a emoção e toda a dinâmica interna do homem[1].

A ciência positivista é em parte responsável pela ruptura entre sujeito e objeto. Uma ciência
demasiadamente voltada ao objeto perde sua ligação profunda com o sujeito que estuda este objeto. Ao
perder-se o sujeito, qual a segurança que aquilo que sabemos sobre este objeto é seguro?
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Edmund Husserl, em sua célebre conferência sobre a crise das ciências européias já anunciava
que a ciência positivista alcançara seu limite, pois havia perdido a ligação com o mundo-da-vida
(Lebenswelt) ao tornar-se demasiadamente voltada ao objeto.

A cisão entre sujeito e objeto pode ser considerada uma das causas de a racionalidade moderna
não conseguiu evitar tantas crises econômicas, sociais e culturais que permearam o século XX, em especial
a explosão das duas Grandes Guerras Mundiais. A ciência moderna não estava inserida no mundo-da-vida,
como defendia o filósofo Husserl, pois demasiadamente racionalista, revelou-se incapaz de entender o
envolvimento dela na existência em geral, o sentido da ciência para o homem.

Mas não apenas a ciência moderna entrara em crise, também as instituições políticas, jurídicas e
sociais da modernidade enfrentavam grandes dificuldades diante do conturbado século XX.

Tanto os filósofos existencialistas amplamente influenciados por Husserl (Heidegger, Sartre,
Camus, entre outros), como os psicólogos humanistas (May, Maslow, Rogers) argumentaram a favor da
necessidade de se restabelecer o ser humano como centro das atenções científicas, sociais, políticas,
econômicas, jurídicas, etc. Na ciência jurídica é importante mencionar o papel de Miguel Reale, que
partindo de seus leituras da obra de Husserl também fez grandes contribuições ao tentar estabelecer o
homem como centro de sua filosofia jurídica.

Para estes pensadores do século XX, a crise das instituições sociais e políticas que geraram o
cenário caótico daquelas décadas revelava ao fundo a crise existencial do homem. Em outras palavras, o
homem havia perdido a si mesmo, olhava para dentro de si e enxergava um vazio em sua vida.

A modernidade entrara em crise, abrindo caminho à pós-modernidade. A transição pode ser
representada na queda do Muro de Berlim[2], uma vez que este evento simboliza a vitória da
globalização[3]. Depois do Muro de Berlim misturam-se a esquerda e a direita na política, tal como
misturam-se o individual e o coletivo, o novo e o velho, e tantas outras dicotomias.

A Guerra Fria notabilizou-se por seu estado permanente de antecipação a uma terceira guerra
mundial. A ansiedade provocada era gerada em grande parte pela transmissão de informações de ambos os
lados. Tanto capitalistas tentavam anunciar o lado obscuro dos comunistas como estes daqueles. Eram
informações utilizadas sobretudo com o objetivo de manutenção de ideologias que sustentavam um regime
e tipo de governo. Após o Muro de Berlim as informações mudaram de panorama, e ampliaram ainda
mais sua influência na vida das pessoas, pois de padronização e manutenção de ideias passaram a ser
referenciais de conduta no cotidiano. Na pós-modernidade as informações veiculam as mensagens que
propagam os padrões a serem seguidos.

A pós-modernidade vive também a sociedade da informação[4], na qual a competitividade para
acesso e permanência no mercado depende em grande medida do domínio das informações. A sociedade
da informação, então, ao mesmo tempo em que de certa forma democratiza a competição no mercado, pois
permite o ingresso dos mais qualificados, também amplia as desigualdades sociais, pois nem todos
possuem as mesmas condições de acesso a estas informações. Trata-se, portanto, de uma igualdade apenas
formal. Para Lyotard, um dos grandes teóricos da pós-modernidade, a informação é na atualidade uma
forma de poder, uma vez que ela inclusive estabelece hierarquias sociais.[5]

Neste período o conhecimento perde espaço porque o homem descobriu que pode transformá-lo
em informação, que por sua vez pode ser transmitida com extrema facilidade através dos diversos meios
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de comunicação. A internet é uma revolução na facilidade de acesso à comunicação, uma aproximação
entre pessoas de todas as partes do globo como jamais se viu na história da humanidade.

A facilidade de comunicação neste globalizado mundo pós-moderno provoca ainda outro
paradoxo surpreendente: a crescente individualização das pessoas acompanhada pelo surgimento das
tribos, grupos sociais em que os indivíduos reconhecem-se como possuidores dos mesmos hábitos e
preferências.

A crescente individualização das pessoas é assinalada por Bauman quando este cita como grande
exemplo os shoppings centers. Estes estabelecimentos oriundos da lógica capitalista não aceitam um
contato profundo entre as pessoas, não é um espaço que as convida a visitar para interagirem entre si, mas
apenas para o consumo. O importante é comprar no shopping center, não necessariamente manter ligações
com outras pessoas.[6] O shopping center tornou-se o templo do consumo, onde cada um cultua a própria
individualidade como consumidor.

O surgimento das tribos é trabalhado por Maffesoli. As tribos simbolizam uma nova realidade, na
qual as relações humanas tornam-se cada vez menos profundas, pois as relações não se constituem por
sentimentos sinceros de ver o aprimoramento existencial do outro, mas tão-somente pelo
compartilhamento de opiniões e preferências de estilo em política, moda, estética, etc.

O fortalecimento de redes sociais e o contato virtual pela internet reforçam este argumento. As
pessoas cada vez mais preferem comunicarem-se a distância com indivíduos que talvez nunca encontrem
pessoalmente. Em muitos casos o contato virtual passa a prevalecer em preferência ao contato real no
mundo. As relações tornam-se mais superficiais na pós-modernidade.

Por outro lado, este fenômeno também simboliza como o presente período desejava relativizar
tantas culturas e instituições que acompanharam a humanidade até aqui. A religião, o Estado e tantas
instituições que outrora receberam a confiança dos indivíduos foram em parte responsáveis por grandes
conflitos, em especial as grandes Guerras Mundiais do último século.[7]

A quebra de confiança nas ideologias e instituições predominantes conduzem à necessidade de
relativização dos valores e da própria cultura. O homem entendeu que absolutizar uma ideologia pode
causar práticas que em outros tempos geraram o anti-semitismo, por exemplo.

A relativização cultural conduz a um dado importante: a relativização da norma jurídica. Se as
culturas são relativas, se cada cultura é específica de uma região e período histórico, e que estas culturas
inclusive participam da construção do direito, como aceitar o absolutismo de uma norma jurídica? Que fato
valida uma lei como algo absoluto e inquestionável se esta lei carrega consigo a ideologia de um Estado[8]
e a cultura de um povo? A lei brasileira é resultado do processo histórico e cultural do Brasil, e por isso é
bastante diversa da lei dos países árabes, por exemplo.

A norma jurídica também é institucional, também pode causar tanto benefícios como prejuízos.
Com isso a contemporaneidade alcança o momento em que se questiona inclusive a eficácia das normas
jurídicas.

Contudo, este movimento representa outro fenômeno ainda mais significativo, que é a discussão
sobre validade do positivismo jurídico na atualidade. O positivismo jurídico é oriundo da racionalidade
moderna, desenvolve-se a partir da evolução da ciência positivista. Analisar o enfraquecimento do
positivismo jurídico na contemporaneidade é essencial para se reimpostar um direito mais vivo, funcional,
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atual e com identidade para solucionar conflitos e direcionar adequadamente para o futuro próximo.
Na próxima seção deste artigo o enfoque de estudo será no papel do positivismo jurídico na

atualidade, desde a justificação de seu surgimento na Idade Moderna até seu enfraquecimento com a pós-
modernidade.

 
 

2 A JUSTIFICAÇÃO DO POSITIVISMO JURÍDICO
 
É no cenário da ciência moderna que se desenvolveu o positivismo jurídico. Assim como o

positivismo científico ansiava estabelecer um critério neutro e seguro para o saber científico, o positivismo
jurídico buscava um critério neutro, seguro e objetivo para a aplicação do direito. Tal critério viria a ser a
própria norma jurídica.

Michel Villey[9], quando estuda a formação do pensamento jurídico moderno, considera que com
Thomas Hobbes se tem a fundação do positivismo jurídico. Hobbes é o pensador que operou a passagem
científica do período moderno no âmbito da filosofia política e jurídica, sendo marcante o fato de o
pensador ter mantido contato com as maiores mentes daquele período, sendo extremamente influenciado
pelo pensamento de René Descartes e também por Galileu Galilei.

Isto ocorre devido ao fato de que para Hobbes o Direito Natural não se constitui por um sistema
de regras que devem ser cumpridas pelos homens, mas por ser a lei natural muito mais um preceito moral
justamente pela inexistência de qualquer força que fixe, dê validade e coercibilidade às leis.[10]

Assim, para Hobbes, é após a constituição do Leviatã que se originará o positivismo jurídico. O
Leviatã representa a transferência de forças e poderes (strenghts and powers) à República
(Commonwealth) e ao soberano, colocando fim ao estado de natureza. A República e o soberano inclusive
encontrar-se-iam fora das regras do pacto, ou melhor, acima delas.[11]

Com essa nova perspectiva, a lei passa a ser a fonte suprema do Direito. Com isto, somente aquilo
que é posto pelo ente que possui o poder de fazer leis passa a ter força para coagir os indivíduos dentro de
uma sociedade.

Ademais, tem-se também a valorização do Direito Subjetivo do indivíduo, visto que está na esfera
da liberdade deste agir na conformidade com as leis de natureza ou deixar de realizá-las. A grande
diferença é que através do pacto os indivíduos abrem mão de seus direitos naturais, para receberem em
troca direitos civis.

Outro elemento que caracteriza a passagem realizada por Hobbes em direção a um Direito
Positivo é a consideração de que o Direito não tem como objetivo a ordenação da conduta humana, mas de
respeitar o prazer do indivíduo. O direito (jus) é a liberdade que a lei permite, por esta razão a lei (lex) é a
obrigação que nos priva da liberdade que nos foi dada por natureza.[12] Conforme conclui Villey: “[…] é
a vontade do homem que, para servir a seus apetites nas circunstâncias da vida mutável em que se
encontra, sem mais pretender a nada de imutável, cria ou ‘estabelece’ as regras de direito (positivismo
jurídico)”.[13]

Outra importante contribuição à constituição da teoria positivista pode ser colhida do pensamento
de Montesquieu, que em seu O Espírito das Leis traz a existência de leis que regem toda a realidade que
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conhecemos, pois as leis são relações necessárias que derivam da própria natureza das coisas. Assim
sendo, todos os serem têm suas leis. A Divindade, o mundo material, as inteligências superiores aos
homens, os homens, os animais, todos possuem suas leis. Portanto, o homem também é governado por leis
invariáveis, mas como ser inteligente que é, viola incessantemente essas leis e transforma aquelas que ele
mesmo estabeleceu.[14]

Constata-se o caráter jusnaturalista da teoria de Montesquieu. Todavia o pensador francês reserva
um especial lugar para o Direito Positivo. Acima dos preceitos religiosos, das leis da moral, as leis
possuem o caráter de poder conduzir o homem de volta aos seus deveres com as leis políticas e civis,
dotadas da coercibilidade necessária para obrigar o indivíduo a agir devidamente.[15]

Para que se possa realizar este ideal as leis não podem ser excessivamente generalistas, pelo
contrário, as leis políticas e civis de cada nação devem estar adequadas apenas a casos particulares em que
seja necessária a regulação estatal. Portanto, devem “[…] ser tão próprias ao povo para o qual foram feitas
que seria um acaso muito grande se as leis de uma nação pudessem servir uma para outro”[16]. Nisso
devem as leis ter relação com a natureza e o princípio do governo que foi estabelecido; com o físico do
país, sua extensão, temperatura, situação e grandeza; com o gênero de vida do seu povo; com o grau de
liberdade que a população pode suportar; a religião de seus habitantes, suas inclinações, riquezas, número,
comércio, costumes, modos, dentre outras tantas questões. É neste sentido que propõe-se Montesquieu a se
deparar com o Espírito das Leis na mencionada obra.[17]

Nesta perspectiva, tem-se que ao julgador não seria dado poder maior do que aquele de aplicar a
lei do modo como esta fora formulada pelo legislador. Isto pois “Se fossem uma opinião particular do juiz,
viveríamos em sociedade sem saber precisamente os compromissos que ali assumimos”[18].

Apesar dessas influências indicadas, dentre outras tantas que se foram acumulando na evolução
do pensamento jurídico na Europa, somente com Hans Kelsen que a doutrina do Direito Positivo alcança
sua ‘pureza’. É na Teoria Pura do Direito que se encontra a busca pela construção de uma ciência jurídica
que diga respeito estritamente aquilo que está posto na lei como ordenação da conduta de um determinado
Estado.

Isto não significa a completa rejeição das demais dimensões para com as quais o Direito se
relaciona, nem que este direito positivo não deve ser entendido como sem conteúdo moral, mas que não
esteja condicionado pela moral.[19] Tal definição constitui a separação entre direito e moral preconizada
pelo autor alemão.

Para Kelsen, a norma jurídica sempre esteve ligada à norma moral, o que modificaria com a teoria
pura do direito era o reconhecimento da inexistência de uma moral absoluta, pois cada época, sociedade e
cultura possuía sua moral específica. [20] Mesmo a afimativa de que a paz era justa não pode ser
entendida como moralmente absoluta ou verdadeira, pois vários autores defendem inclusive o valor da
guerra e da luta como condição essencial do direito.

Em síntese, o direito terá sempre por conteúdo também uma moral, tendo em vista que suas
normas coercitivas obrigarão os indivíduos a agirem de determinada forma, mas o conceito de ‘bom’,
relativo à moral, não pode ser determinado como ‘o que deve ser’, que corresponde a uma norma, motivo
pelo qual não se pode atrelar o Direito à Moral, o que somente seria possível na existência de uma moral
absoluta. Assim, o Direito é aquela maneira de agir em conformidade com a ideologia de um determinado
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Estado exposta por intermédio de uma norma.
Depois da publicação da obra de Kelsen, o positivismo jurídico cresceu em número de defensores,

de forma que grande parte do cenário da teoria jurídica no século XX se tornou um debate entre o
positivismo jurídico e o jusnaturalismo, conforme se observa em artigo do Prof. Manuel Atienza.[21]

Salienta-se que o positivismo jurídico foi de enorme importância para a construção do direito. O
direito do cidadão de obedecer apenas o que está posto, público, limitando a autoridade legal a aplicar
apenas o que a lei permite reduziu em larga escala a possibilidades dos abusos de autoridade. O Princípio
da Legalidade aplicado no Direito Penal da maioria dos países ocidentais, por exemplo, garante que o
indivíduo seja punido apenas por aquilo que a lei define como crime. Tal conquista é mérito da Revolução
Francesa e dos ideais iluministas que a influenciaram, que desde aquela época denunciavam a opressão do
Estado sobre o indivíduo.

Desde então a necessidade da lei ser positiva para obter validade tornou-se direito dos cidadãos
frente ao seu próprio Estado, era a garantia de que seus direitos fundamentais não seriam violados sem
que ele mesmo infringisse as leis conhecidas. No século XX essa defesa ganhou ainda mais importância
com o surgimento dos vários Estados marcados por ditaduras, que suprimiram a necessidade de seguir a
lei sob o argumento de que defendiam um valor moral absoluto, por vezes ligado a um conteúdo divino.
Atienza afirma ser a Espanha do século XX dividida entre os mais conservadores, defensores do
jusnaturalismo relacionado à ideologia da ditadura franquista, e aqueles que se opunham ao regime,
ancorados no positivismo jurídico. Os autores (como Kelsen, Hart e Bobbio) que contribuíram com a
teoria juspositivista sempre estiveram entre o liberalismo e a social-democracia.

Com isto, afirma-se que o positivismo jurídico exerceu importância fundamental na construção do
direito do último século, uma vez que estabeleceu um ponto fixo e certo como critério para as decisões
jurídicas: a norma. O critério já não estava em algo abstrato como o direito natural, mas em pressupostos
conhecidos de todos, que poderiam ser estudados, debatidos e negados, uma vez que se aceitou o direito
como produção humana e histórica a partir do relativismo moral.

O positivismo jurídico centra-se na norma jurídica, que por ser externa ao sujeito, é um dado fixo
e estável no tempo e no espaço. A norma jurídica é criação que atende um determinado território e possui
validade tão-somente no período de tempo em que vigora, podendo ser negada, revogada a qualquer
momento. Mesmo uma Constituição pode em algum momento ser negada e gerar lugar a uma nova
Constituição. Essa dinâmica de constante modificação seria a garantia de maior justiça, pois os indivíduos
poderiam buscar modificar as leis quando estas não refletissem suas vontades. Percebe-se como a norma
jurídica surgia como alternativa de segurança e liberdade aos indivíduos diante da estrutura estatal.

Contudo, já no século XIX Hegel assinalava que o direito é relacionado ao seu momento
histórico, uma vez que as normas são produzidas a partir da manifestação dos costumes de um povo. O
direito não é algo acabado, mas modificável com a ação humana no tempo. A inserção do direito como
produto humano e histórico em Hegel contribuiu com a negação paulatina de uma concepção teológica do
direito, que perdurara na Idade Média, e depois com a concepção jusnaturalista de direito da Idade
Moderna, construída com bases filosóficas lançadas por Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau.

É essencial na filosofia hegeliana o movimento dialético que constitui a passagem dos momentos
e figuras. O Espírito Objetivo, momento do Espírito em que se situa o mundo jurídico dentro da Filosofia
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do Direito, é apenas um momento do Espírito se revelando no mundo. Da mesma forma o Espírito se
revela na história através de momentos.[22]

Dessa forma, o positivismo jurídico foi importante para determinado momento histórico, por
motivos já expostos. Não constitui, contudo, a realização acabada do direito, isto é, o direito é um
fenômeno mais complexo e que se encontra em constante transformação, de modo que o positivismo
jurídico não representa o final da evolução, mas apenas uma etapa.

O argumento principal que acompanha a discussão sobre a validade do positivismo jurídico na
atualidade é bastante semelhante ao debate entre ciência moderna e pós-moderna. Se a ciência moderna é
acusada de centrar toda sua investigação no método e com isso cindir-se do mundo-da-vida, o positivismo
jurídico é acusado de centrar-se demasiado na norma, esquecendo que esta apenas alcança sua eficácia
quando envolvida com fatos e valores, tal como demonstrou Miguel Reale com a sua teoria tridimensional
do direito.

Para o filósofo e jurista brasileiro, na análise do fenômeno jurídico é essencial que se compreenda
a norma como carregada de valor e que produz valor, e que origina-se de fatos e causará novos fatos.
Reale parte da leitura de Husserl, pois sua teoria busca interpretar o fenômeno jurídico como imerso no
mundo-da-vida, o direito inserido na existência.[23]

A análise do direito nas perspectivas do valor e do fato abre espaço para uma alternativa
importante no período atual: diante da crise do positivismo jurídico, o critério ético recupera sua força e
surge como oportunidade de aprimoramento social do direito. Em outras palavras, tal como a pós-
modernidade reclama da modernidade por esquecer-se do homem em suas investigações, e assim não
perceber a angústia que o acometia, o direito contemporâneo critica o positivismo jurídico por situar suas
decisões na norma jurídica, e com isso não vislumbrar os efeitos que estas causam ao seu destinatário:
também o homem. Na atualidade a norma por si só não basta para ser obedecida, ela precisa representar
um valor que merece ser obedecido. A norma precisa cumprir papel ético. É momento, portanto, de se
reimpostar o direito positivo à sua responsabilidade de promotor da ética.

Contudo, o que seria este critério ético? Como a ética pode ser instrumento de condução da vida
em sociedade? Responder estas perguntas exige partir do próprio conceito de ética, construído de forma
profunda pela história da filosofia.

Na próxima seção do presente artigo será feita uma breve recapitulação da ideia de ética na
história da filosofia, para ao final ser possível reunir fundamentos que tornem viável a abertura de um
novo debate: qual seria o critério ético para a atualidade?

 
3 O CRITÉRIO ÉTICO DO HUMANO COMO ALTERNATIVA PARA REIMPOSTAÇÃO DO
POSITIVISMO JURÍDICO

 

Ética deriva do grego ethos, que significa hábito, costume. Em geral entende-se ética como a
ciência da conduta humana, a busca por tentar identificar tanto as causas que condicionam o agir do
homem como a finalidade da ação.[24]

O esforço da pedagogia para um critério ético que possibilite o aprimoramento tanto da vida
individual como social já possuía ampla dimensão na Grécia antiga, dentro do espírito da Paidéia. Para o
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célebre pensador alemão Werner Jaeger, a Paideia seria o processo histórico e espiritual grego que
conduziu à formação de um tipo elevado de homem. Este homem vivia o ethos virtuoso e excelente (arete)
consolidado com o cultivo de uma inteligência aprimorada filosoficamente porém praticada de modo exato
na existência em geral.

Na sequência será demonstrado um breve percurso com a evolução da ideia de ética na história da
filosofia. É essencial que este movimento não seja captado apenas como passagem de um momento a
outro, mas que as contribuições dos vários pensadores de alguma forma persistem presentes na atualidade,
pois influenciaram a construção da racionalidade. No sentido hegeliano do termo aufhebung, as
contribuições destes autores seguem suspensas, porém vivas na racionalidade contemporânea.

Na República, Platão identificava a justiça como uma das virtudes da alma, definindo-a como o
cumprimento de cada parte à sua função. O Estado, para Platão, seria sempre reflexo da alma dos seus
cidadãos, de forma que um Estado justo revela indivíduos justos e um Estado injusto revela indivíduos
injustos. A ética platônica é uma ética das virtudes que visa formar o cidadão virtuoso num Estado
virtuoso.

A mesma conotação pedagógica, construída no espírito da Paidéia grega, repercute em Aristóteles
em sua Ética a Nicômaco, na qual a ética surge como a ciência que estuda o agir humano tendo em vista a
felicidade, por ser este o sumo bem da vida humana. Da mesma forma, a ética fundamenta a obra Política
na sua procura pelo bem comum.

A ideia de finalidade ética influenciará a filosofia medieval, em especial São Tomás de Aquino,
em que Deus se tornará o último fim do homem. Para os escolásticos em geral, a máxima felicidade
humana está em viver junto a Deus, guiando-se pelas virtudes que o aproximam da graça divina.

Em outro caminho andará a filosofia moderna, em especial aqueles vinculados à teoria do contrato
social. Os contratualistas passam a investigar a natureza humana, e a partir daí formular uma ética que
possibilite a melhor forma de condução do homem. Dessa forma, Hobbes vê a natureza humana como
homo hominis lupus, e portanto o Estado precisa ser absolutista para organizar a vida em sociedade. Já
Rousseau vê o homem bom por natureza, mas que é corrompido pela sociedade. Dessa perspectiva surge
sua teoria da vontade geral. Importa entender que aqui a ética situa-se no plano mais empírico, ligado ao
próprio mundo e natureza humana.

Da distinção entre a ética vinculada à metafísica entre os medievais e uma ética situada no plano
empírico dos modernos surgem as investigações idealistas entre os filósofos alemães.

A começar por Kant, que busca na razão humana a sua capacidade de pensar por si próprio e
fundamentar uma ética que favoreça tanto seu desenvolvimento como a vida em sociedade. A metafísica
dos costumes nasce de postulados racionais concebíveis pela racionalidade humana.

O pensamento kantiano, porém, receberá críticas da filosofia hegeliana, que entenderá insuficiente
buscar somente na racionalidade humana o critério ético. Em suas Linhas Fundamentais da Filosofia do
Direito a moralidade é apresentada como incapaz de escapar da completa subjetividade, uma vez que todo
postulado moral a partir de um indivíduo poderá ser inclusive contrário a outro, pois todo sujeito age
conforme sua ideia de bem. A superação deste momento é a eticidade[25], na qual o direito surge como
manifestação dos costumes, numa ética objetiva que se situa acima dos caprichos individuais. Essencial,
também, trazer que para Hegel a eticidade representa a realização da Idea de Liberdade, uma vez que ela
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surge da vontade livre posta pela autoconsciência em sua ação de transformar o mundo dado.
A dialética hegeliana exercerá grande influência nos pensadores e nos acontecimentos dos séculos

seguintes. Entre os primeiros grandes influenciados está Karl Marx, que também utilizará a dialética como
conceito central em sua filosofia. Marx, porém, modificará o panorama filosófico do idealismo para o
materialismo. Para Marx, a filosofia não poderia se restringir a analisar o objeto, mas revolucioná-lo,
tomar parte no movimento de transformação do mundo. Daí nasce a necessidade de uma filosofia
materialista, que não se preocupe em entender a sociedade, mas sobretudo em transformá-la.

Marx via uma sociedade marcada pela desigualdade social entre classes, com os capitalistas
detendo todo o poder e economia, enquanto que os proletariados realizavam longas jornadas de trabalho
para manter os capitalistas no poder. O direito, a moral, a religião, eram todas manifestações ideológicas
que reforçavam este sistema. Assim, a transformação somente seria possível pela luta de classes, com os
proletários conquistando o poder e a partir daí implementarem o governo comunista. Observa-se que
Marx, de um lado denuncia a ideologia que sustenta por trás o valor moral e de outro reclama a
necessidade de se formalizar uma nova ética, que seja capaz de organizar uma sociedade mais igualitária.

A filosofia de Marx teria tamanha influência no século XX que seu pensamento embasaria a
maior parte da ideologia comunista, sendo fundamental para existência de eventos como a Revolução
Russa. Depois, dividiria o mundo com o capitalismo no período da Guerra Fria.

Porém a história demonstrou que a luta de classes é mais imprevisível do que de início se
revelava. O século XX em grande parte foi marcada pelo confronto entre capitalistas e comunistas, e este
duelo também não foi capaz de trazer um critério ético suficiente para garantir uma vida melhor às
pessoas. O mundo dividido da Guerra Fria desaguou com a globalização como já assinalado. O século XX
marcou-se ainda pelo sentimento de angústia e vazio existencial em cada indivíduo, e um vazio que nem o
capitalismo nem o comunismo eram suficientes para preencher.

Aqui situa-se o papel fundamental dos filósofos existencialistas, como Husserl, Heidegger,
Camus, Sartre, Merleau-Ponty e outros. Para além dos grandes conflitos bélicos, das disputas ideológicas,
das instituições, seguia o homem sofrendo.

Realizado este resgate histórico, é importante assinalar que as últimas décadas passaram a
presenciar um esforço de colocar na prática a perspectiva ontológica deste critério ético, a se iniciar pelo
surgimento dos direitos humanos. Tais direitos, como salvaguarda das condições mínimas de existência
para além das ideologias, nacionalidades, classes sociais, etc, buscam garantir este aspecto ontológico do
ser humano no mundo, que são alguns direitos fundamentais inalienáveis sem os quais é impensável uma
parcela mínima de vida digna.

O mundo pós-II Guerra Mundial viu surgir movimentos importantes em prol dos direitos
humanos, que se revelaram importantíssimos na relativização dos direitos positivos nacionais quando estes
afrontassem a condição mínima de existência das pessoas.[26] Ademais, é justamente o movimento pelos
direitos humanos[27] que estende cada pessoa a cidadã do mundo e não apenas de seu país. Antes dos
direitos humanos cada pessoa valia como cidadão apenas em seu território nacional. A nacionalidade
ligava o indivíduo ao seu Estado. O governo nazista na Alemanha não considerava os judeus como
cidadãos dentro da Alemanha, portanto não possuíam qualquer direito. Os estrangeiros não tinham garantia
de direitos quando transitavam. E ainda pode-se mencionar os apátridas, sujeitos que não possuem uma
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nacionalidade porque nenhum Estado os respeita como tal. A Declaração Universal de Direitos garante em
seu Artigo XV direitos fundamentais como acesso ao Poder Judiciário, liberdade religiosa, entre outros a
todos os apátridas. Com isto entramos na era em que já não somos restritos a uma cidade-Estado, como na
Grécia antiga, e nem a um Estado, como desde a Idade Moderna. Agora cada indivíduo tem seus direitos
garantidos no globo. É um movimento amplo que transcende os direitos internos, transcende aquilo que as
instituições nacionais podem controlar.

Em síntese, os direitos humanos ocupam este movimento existencial de anseio por uma vida digna
a cada pessoa, uma qualidade de vida que ninguém tem certeza de que o mundo globalizado e pós-
moderno é capaz de garantir.

Contudo, a própria luta pelos direitos humanos vem sendo uma das enormes tarefas dos
envolvidos com a causa humanitária nos dias atuais. Garantir o mínimo existencial é algo que está longe
de se alcançar. Para verificar basta observar os Oito Objetivos do Milênio da Organização das Nações
Unidas – ONU. Ainda perseguimos condições mínimas como erradicar a pobreza e a fome ou garantir a
todos o ensino básico fundamental. Outros objetivos estão ainda mais longes, como a garantia da
sustentabilidade. Ademais, repete-se, os direitos humanos anseiam garantir condições mínimas de
existência, aquelas que decorrem da dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos não possuem como
metas iniciais a autorrealização abordada por Maslow ou a eudaimonia aristotélica. Estas condições
ocupam patamares mais elevados da existência humana.

Contudo, algo de primordial decorre deste movimento: o homem como critério. Os direitos
humanos não se baseiam nas instituições ou no direito positivo, mas naquilo que cada homem precisa para
viver uma existência digna.

Por outro lado, a necessidade de se reforçar o valor do homem diante da nacionalidade, das
instituições, do próprio direito positivo interno, revela como as instituições em geral já não garantem o
bem-estar aos indivíduos.

Trata-se de uma transição de critérios. Cada época possuiu seu critério para organizar a vida em
sociedade. Os medievais possuíam o divino e o religioso como critério. A palavra de Deus era a verdade
última, em especial a da Bíblia. Os modernos trouxeram o valor da razão e do indivíduo. Depois vieram as
instituições. Vivencia-se hoje um novo momento. É necessário buscar um novo critério ético que seja
capaz de promover o homem de forma mais integral. É essencial a luta pelos direitos humanos, porém
também é essencial lembrar que o direito na perspectiva ontológica possui a responsabilidade de propiciar
condições de vida excelente para as pessoas, condições que sejam compatíveis com a necessidade de
autoconhecimento e aprimoramento existencial. O direito precisa buscar dar o mínimo, mas também pensar
formas de oportunizar saltos maiores.

Este salto, que seria possibilitado por um critério ético do humano, representaria a evolução do
direito na contemporaneidade.

Para surgir o critério ético do humano, é necessário um movimento de cada indivíduo de
adequação à própria identidade de natureza humana. É preciso ainda que cada indivíduo cultive a própria
existência possibilitando a si mesmo utilizar de modo mais adequado o próprio arbítrio. O indivíduo que
aprende a agir conforme o seu critério de integridade passa também a criar melhores relações com os
outros, pois suas ações passam a direcionar não tendo em vista a opinião ou as preferências momentâneas,
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mas aquilo que sua natureza lhe exige. Com isso argumenta-se que um indivíduo que aprimora a própria
existência acaba por criar condições melhores de desenvolvimento também para os demais. Porém, esta
condição somente é possível quando tal indivíduo aprende a seguir a sua identidade de natureza. “O bem
para o homem é a decisão e o ato que promove a vida, sua funcionalidade e seu ser, tanto em relação ao
sujeito como em relação à sociedade. A mesma identidade do ser estabelece a ordem do bem individual
para o sujeito e do comum para a sociedade”[28].

O critério ético do humano, portanto, proporciona desenvolvimento tanto ao individual como ao
coletivo, advindo daí seu caráter de relação. A própria ideia de critério deve seguir determinada relação,
pois todo critério se funda numa medida que determina, tendo em vista a relação com algo, o que é certo
ou errado. “O critério é sempre de relação. Se esta relação é estabelecida entre a vontade e a natureza é o
critério ético do humano; se é da vontade com a fé temos um critério religioso; e se é do comportamento
com a lei temos um critério democrático ou de opinião[29]”.

Sintetiza-se assim que o critério ético é estabelecido a partir da relação entre a vontade e a
natureza. “O objeto da ética é o ato voluntário. A decisão da vontade é um ato interno. É uma ação que
quando exteriorizada torna-se comportamento”.[30] Com isto distingue-se também que “o intelecto tende
a verdade, a vontade tende ao bem”[31]. O critério ético, estabelecida esta relação entre o bem individual e
o bem comum, seria capaz de garantir leis da própria ordem racional para o bem comum. “A lei intrínseca
a natureza do homem dá origem as leis formadas para garantir a ordem racional ao bem comum”[32].
Com isso constata-se que:

Por essa razão quem programa as leis necessita de um conhecimento mais exato de si mesmo como ser
humano, de uma compreensão de como é constituída a natureza, porque esse é o critério e o ponto de
referência para projetar leis que sustentem a ordem social, pré-contida no intelecto de nossa natureza
humana. A consciência necessita estar adequada ao próprio intelecto.[33]

 
            Resulta do exposto nos parágrafos acima que o critério ético do humano depende de um cultivo
existencial dos indivíduos. A orientação racional pelo critério ético caminha junto com o
autoconhecimento, pois “as variáveis sociais podem dificultar a reta compreensão do critério integral da
natureza, e a consciência sendo falha na forma de compreender a própria existência não estará apta a
formular leis que sejam de valor nas relações sociais”[34].

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Este artigo procurou apresentar o critério ético como uma possibilidade de se reimpostar de modo
mais vivo e atual o positivismo jurídico em um mundo pós-moderno.
            O positivismo jurídico foi uma grande criação do período moderno, e já foi responsável por garantir
segurança e liberdade aos indivíduos em épocas também conturbadas. Não se trata, portanto, de abandoná-
lo, mas de transformá-lo tendo em vista as necessidades atuais.
            O que não se pode mais aceitar é a simples aplicação da norma jurídica separada de todo o
contexto ético e valorativo que ela envolve. A norma jurídica é um instrumento existencial, pois está
imersa na existência do ser humano, por isso não pode cindir-se dessa realidade. O critério ético seria
essencial para aplicar a norma jurídica não como simples aplicação do direito positivo, mas como um
instrumento que busca propiciar aprimoramento existencial ao bem individual e comum.
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            Em outras palavras, trata-se de recuperar no direito o seu sentido profundo de instituição
responsável pelo aprimoramento da sociedade, e não apenas o ente maior que se preocupa em
regulamentar os indivíduos.
            Este novo positivismo jurídico, ampliado em sua dimensão pelo critério ético do humano, inclusive
contribuiria em estimular as pessoas a desenvolverem-se por si próprias, pois tal direito exige a formação
de uma racionalidade mais profunda, capaz de orientar de modo reversível com a própria identidade de
natureza os atos voluntários no mundo externo.
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[1] Utiliza-se aqui ideia de dinâmica interna do homem para expressar todo o vasto mundo psicológico do ser humano, em suas motivações tanto conscientes como
inconscientes, e que influenciam decisivamente a vida do indivíduo. Recomenda-se aqui leitura de obras de Freud, Jung, Rogers, May e Maslow.
[2] A queda do Muro de Berlim é simbólico para exemplificar a entrada definitiva neste novo mundo. Após a II Guerra Mundial prevalecia a lógica da Guerra Fria e
sua divisão mundial entre capitalistas e comunistas. O mundo pós-89, representado pela queda do Muro de Berlim, pela dissolução da União Soviética e a transição
dos países comunistas do leste europeu a governos cada vez mais próximos a um modelo capitalista acarreta numa revolução do panorama mundial, pois mesmo os já
anteriormente países capitalistas passaram a sofrer em maior escala com taxas de desemprego e desigualdades sociais. Nesse contexto, as clássicas definições de direita
e esquerda passam a entrar em conflito, entrando num momento histórico que se torna difícil definir o que e quem seria da esquerda ou da direita.  A confusão entre
esquerda e direita serve de exemplo de como as instituições e conceitos que por décadas persistiram dominantes hoje paulatinamente entram em decadência. Para
maiores informações, ler o artigo A Confusão Esquerda/Direita no Mundo Pós-Muro de Berlim:Uma Análise e uma Hipótese.  SEGRILLO, Angelo. A Confusão
Esquerda/Direita no Mundo Pós-Muro de Berlim:Uma Análise e uma Hipótese. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 47, nº 3, 2004, pp. 615 a
632. Também a obra Para Além da Esquerda e Direita, de Anthony Giddens, é emblemática nesta temática. GIDDENS, Anthony. Para Além da Esquerda e Direita: o
futuro da política radical. Tradução de Álvaro Hattnher. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.
[3] A globalização é um fenômeno complexo e que repercute em várias dimensões da vida humana. “São múltiplos os sentidos da globalização,  ora percebidos pelo
modo como são afetados os subsistemas sociais (globalização econômica, política, jurídica,  religiosa, cultural), ora pelos instrumentos de atuação (globalização
tecnológica, organizacional, comunicacional),  ora pela alteração das formas de apreensão da realidade, em que espaço e tempo parecem sobrepor-se (globalização
territorial, de simultaneidade dos eventos em qualquer espaço)”. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: Reflexões sobre o Poder, a
Liberdade,  a Justiça e o Direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 315. Também Anthony Giddens trabalha as dimensões da globalização em sua obra As
conseqüências da modernidade. Para Giddens há quatro dimensões: a primeira é a economia capitalista; a segunda é o sistema de estados-nação; a terceira é a ordem
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militar mundial; a quarta dimensão é o desenvolvimento industrial. GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo:
Editora da Universidade Estadual paulista, 1991. p. 74-82.
[4] “A expressão sociedade da informação passou a ser utilizada e divulgada por meio de fibra ótica, conjugado com o recurso a meios informáticos deram a base de
estruturas globais de comunicação dentro do movimento geral de globalização.  Um dos efeitos foi a instauração da sociedade da informação que ocorreu a partir da
digitalização dos meios de comunicação com a transformação de todos os sentidos em ‘bits’, e com a grande capacidade dos computadores que, conectados em redes,
possibilitaram a criação de uma grande ‘infovia’ ou ‘auto-estrada da informação’. Toda a comunidade internacional passou a ter acesso às informações oferecidas no
âmbito do mundo digital ou eletrônico e a expressão passou a ser utilizada inclusive em documentos regulatórios como as diretivas da União Europeia, além de
legislação de países como Portugal, Espanha e Itália”. VALLE, Regina Maria Pizza de Assumpção Ribeiro do. A Ordem Jurídica Internacional e a Sociedade da
Informação. 206f. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional)  – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
[5] LYOTARD, Jean. A condição pós-moderna. Tradução de Ricardo Correa Barbosa. Rio de Janeiro: J. Olympio,  1979.
[6] Interessante que Bauman aborda os shopping centers como templos do consumo, locais em que todos entram como produtos, e não como pessoas.  “As leis do
mercado se aplicam, de forma equitativa, às coisas escolhidas e aos selecionadores. Só as mercadorias podem entrar nos templos de consumo por direito, seja pela
entrada dos ‘produtos’, seja pela dos ‘clientes’. Dentro desses templos, tanto os objetos de adoração como seus adoradores são mercadorias. Os membros da sociedade
de consumidores são eles próprios produtos de comodificação. Sua degradação resregulamentada,  privatizada, para o domínio da comodificação da política de vida é a
principal distinção que separa a sociedade de consumidores de outras formas de convívio humano. Como em uma paródia macabra do imperativo categórico de Kant,
os membros da sociedade de consumidores são obrigados a seguir os mesmíssimos padrões comportamentais que gostariam de ver obedecidos pelos objetos de seu
consumo”.  BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2008. p. 82.
[7] Para uma revisão da história do século XX a partir de uma observação atenta das influências ideológicas,  institucionais, valorativas e econômicas na duas Grandes
Guerras Mundiais é importante a leitura de Eric Hobsbawn. HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX. Tradução de Marcos Santavita. 2. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
[8] Reflexões importantes sobre a influência da ideologia no domínio de um Estado podem ser observadas na obra A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. MARX,
Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
[9] VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 674-755
[10] VILLEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. p. 740.
[11] A formula do contrato firmado para a instituição do Estado pode ser representada pela assertiva de Hobbes: “Autorizo e transfiro o meu direito de me governar a
mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens,  com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as
suas ações”. HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza
da Silva.  São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Organizado por Richard Tuck.  Clássicos Cambridge da Filosofia Política). p. 147. (grifo do autor).
[12] “A LEI CIVIL é para todo súdito constituída por aquelas regras que a república lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente da sua
vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal, isto é, do que é contrário à regra” HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria Forma e Poder de uma
República Eclesiástica e Civil. p. 226. (grifo do autor). Reforça-se assim que a Lei não é mais produto de um direito natural, mas produto do Estado tendo em vista o
regramento da conduta de sua sociedade e a garantia ao indivíduo do exercício de sua liberdade.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil. p. 246.
[13] VILEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. p. 676. Sobre este ponto, conclui ainda Villey: “A originalidade de Hobbes foi reservar a
criação da ordem jurídica apenas à lei do Estado. O Direito é postulado apenas pelo Estado e por essa lei por excelência que aos olhos dele é a lei civil – essa lei cuja
fórmula expressa está gravada em ‘sinais’ manifestos. Nisso culmina sua filosofia para o direito”.  VILEY, Michel. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. p.
727.
[14] MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Tradução de Cristina Murachco.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 11.
[15] MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. p. 12-13.
[16] MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. p. 16.
[17] MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. p. 16-17.
[18] MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. p. 170.
[19] KELSEN, Hans.  Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  p. 75.
[20] “A exigência de uma separação entre Direito e Moral, Direito e Justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta Moral
absoluta, única, válida, da Moral por excelência, de a Moral. Se pressupusermos somente valores morais relativos, então a exigência de que o Direito deve ser moral,
isto é, justo, apenas pode significar que o Direito positivo deve corresponder a um determinado sistema de Moral dentre os vários sistemas morais possíveis. Mas com
isso não fica excluída a possibilidade da pretensão que exija que o Direito positivo deve harmonizar-se com um outro sistema moral e com ele venha eventualmente a
concordar, de fato,  contradizendo um sistema moral diferente deste”. KELSEN, Hans.  Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins
Fontes, 2003.  p. 75.
[21] ATIENZA, Manuel.  Dejemos atrás el positivismo jurídico, Revista Isonomía, Out. 2007.
[22] Para entender a atualidade do pensamento hegeliano é essencial a leitura de várias obras, tais como HONNETH, Axel. Luta
por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003; VIEILLARD-
BARON, Jean-Louis. Hegel: Penseur du politique. Paris: Éditions du Félin, 2006; VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Direito.
São Paulo: Edições Loyola, 2002; BOURGEOIS, Bernard. Atos do Espírito. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2004. Além disso
recomenda-se a leitura de SOARES, Josemar Sidinei. Consciência de si e reconhecimento na Fenomenologia do Espírito e suas
implicações na Filosofia do Direito. 312f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
[23] Miguel Reale, em evento realizado na UnB disse: “A razão no Direito não é, pois a razão formalizada e estática de Kant, mas é uma 'razão axiológica e
existencial' que se desdobra através do processo histórico. É uma razão que, de certa maneira, reproduz,  sob certo ângulo, aquilo que Hegel chamava o universal
concreto – expressão esta que levou a tantas interpretações equívocas. Mas o logos do Direito, que se põe na norma jurídica,  consoante tenho procurado explicar em
estudos mais recentes, está em constante vinculação com o substrato da vida comum, com a vida corrente, com o embasamento do viver espontâneo E. Husserl
denomina Lebenswelt (mundo da vida). É este que alimenta o conteúdo interpretável da 'regula juris' no decorrer da sua duração histórica. MIGUEL Reale na UnB.
Brasília: UnB, 1981. (Coleção Itinerários). p. 76.
[24] ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia . 2. ed. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre Jou, 1992. p. 380-381.
[25] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft  im Grundrisse . Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1982 (Werke in zwanzig Bänden 7) [mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen], auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu
edierte Ausgabe Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel.
[26] De fato,  os direitos humanos cumprem hoje papel fundamental na passagem de transformação do direito positivo. Como exemplos podemos citar a recente
impossibilidade de se prender alguém como depositário infiel  no Brasil, quando mesmo a Constituição Federal assim o permite.  Acontece que a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário, proíbe tal prisão, e tratados de direitos humanos recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro recebem
status de emenda constitucional, conforme dispõe a própria CF/88. Com isso,  demonstra-se como os direitos humanos conseguem influenciar inclusive o documento
jurídico mais importante de um direito interno. Outro exemplo da força dos direitos humanos é a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos
no famoso caso Damião Ximenes Lopes, que havia falecido num instituto de psiquiatria por péssimos cuidados médicos e omissão do Poder Judiciário em auxiliá-lo.
Os direitos humanos procuram garantir  ao indivíduo inclusive a segurança contra a violência de seu próprio Estado contra ele. A simples existência de algo desse
gênero apenas demonstra como o Estado hoje é uma instituição insegura, incapaz de conquistar a confiança de seus próprios cidadãos.
[27] Para compreender o papel dos direitos humanos é essencial  captar as reflexões de Hannah Arendt, sobretudo em A condição humana  e Origens do totalitarismo.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999; ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
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O DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL NA ANÁLISE DO JUIZ HÉRCULES

THE RIGHT TO SEXUAL DIVERSITY IN THE ANALYSIS OF JUDGE HERCULES

Ana Silvia Marcatto Begalli

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo tratar do direito à diversidade sexual à luz das teorias do
jurista norte-americano Ronald Dworkin. Em primeiro lugar será feita uma breve análise do
direito à diversidade sexual em dois de seus principais pontos: o reconhecimento da união
estável de casal homoafetivo e a possibilidade de adoção de criança por este último. Após este
início, serão expostas as teorias de Ronald Dworkin, no que tangem à semelhança entre Direito
e Literatura e a aplicação de princípios no Direito. Para finalizar, uma investigação sobre como a
figura do Juiz Hércules, criada por Dworkin, analisaria e julgaria as questões relativas à
diversidade sexual. 

PALAVRAS-CHAVES: diversidade sexual; união estável; adoção; Ronald Dworkin; Juiz
Hércules.

ABSTRACT
This article aims to address the right to sexual diversity in the light of theories of U.S. jurist
Ronald Dworkin. First is a brief analysis of the right to sexual diversity in two of his main points:
the recognition of stable homosexual couple and the possibility of adopting a child by him. After
this beginning, will be exposed to theories of Ronald Dworkin, in regard to the smilarity between
Law and Literature and the application of principles in law. Finally, an investigation on how the
figure of Judge Hercules, created by Dworkin, analyze and judge the issues of sexual diversity. 

KEYWORDS: sexual diversity; stable relationship; adoption; Ronald Dworkin, Judge Hércules.

1 Colocação do problema

 

            Este trabalho tem por finalidade tratar da questão do direito à diversidade sexual, tendo como referencial as teorias do jurista

norte-americano Ronald Dworkin.

 

            Tal tema é de inquestionável relevância, já que muito se tem debatido a respeito da possibilidade de reconhecimento da união

estável de casal homoafetivo e recentemente o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão permitindo a adoção de duas crianças

por duas pessoas do mesmo sexo, com a inclusão do nome de ambas as companheiras no registro civil dos menores.

 

             Num primeiro momento nossa intenção é tratar da questão da diversidade sexual no que tangem aos dois pontos acima

mencionados (união estável e adoção), para depois explicar as teorias de Ronald Dworkin, concernentes à semelhança entre Direito

e Literatura e da utilização dos princípios no Direito.

 

            O eminente professor da Universidade de Nova York concebe a figura do juiz Hércules, um magistrado com inúmeras

virtudes, que em sua criação, atuaria em uma jurisdição dos Estados Unidos. Nossa proposta é imaginar Hércules atuando em uma

jurisdição brasileira, e tendo como base as teorias de Dworkin, investigar como agiria ele decidindo temáticas relativas à

diversidade sexual.
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            Nosso escopo se torna, desse modo, relacionar o direito à diversidade sexual à luz das teorias de um dos maiores pensadores

da atualidade, Ronald Dworkin. Esse artigo não tem por objetivo esgotar o tema, visto que imensa é a sua abrangência, e aqui

trataremos de apenas dois de seus aspectos, conforme já observado outrora.

 

            Entretanto, espera-se que este trabalho possa, de alguma maneira, contribuir para o tema que nos propomos a tratar, que é o

direito à diversidade sexual, e que se mostra como um dos mais polêmicos e relevantes na atualidade.

 

 

 2 A questão da diversidade sexual

 
 

 Em nosso ordenamento jurídico, um dos requisitos básicos para o casamento e também para a caracterização da união

estável é a diversidade de sexo. Desse modo, duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas e se relacionam afetivamente não

constituem, do ponto de vista jurídico, uma família.

 

As implicações trazidas por esta constatação são muitas na prática. Ora, se um relacionamento homoafetivo perdura por

muitos anos é normal que as duas pessoas que protagonizam tal união construam juntas um patrimônio, coabitem em uma residência

e dividam os ativos e passivos que surgem ao longo do tempo. Ocorre que, em caso de uma eventual separação, as relações

jurídicas estabelecidas durante todo esse tempo serão regidas pelo direito das obrigações e não pelo direito de família.

 

Há ainda que se falar da questão da adoção. Nossa legislação não cria obstáculo para o homossexual adotar uma criança,

entretanto, ele deve fazê-lo como solteiro, pois não existe a possibilidade de casal homoafetivo adotar, em conjunto, uma pessoa.

 

Nesse momento surgem inúmeras implicações. Por não ser considerada uma família no sentido jurídico da expressão, o

homossexual que se separou de seu companheiro ou mesmo em caso de morte deste não faz jus a uma leva de direitos consagrados

em lei.

 

Ao nos depararmos com tais conjunturas, o desrespeito à integridade moral de tais seres humanos se torna gritante. Após

um tempo significativo de uma relação estabelecida de modo duradouro, contínuo, público e tendo como pilares o afeto e a

dedicação mútua, seria possível negar a uma dessas pessoas a herança do companheiro que faleceu? Ou então, negar a uma dessas

pessoas o direito a receber alimentos, em caso de separação?

 

E ainda: é aceitável negar a um casal homoafetivo, que dispõe de perfeita estrutura emocional, psicológica e financeira à

adoção de uma criança? E indo além: é correto negar a esse menor o direito de viver em uma família que lhe cercaria de apoio em

todos os sentidos, por conta da orientação sexual dos adotantes?

 

Na análise do juiz Hércules, tendo como alicerce as lições de seu criador, um dos mais festejados autores da corrente pós-

positivista, é o que este trabalho buscará responder.
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3 Entendendo Ronald Dwokin

 

3.1 O paralelo entre Direito e Literatura

 

 
Ronald Dworkin, em sua obra Uma questão de princípio leciona que o Direito é uma atividade predominantemente

interpretativa, e propõe que se busque em outros ramos do conhecimento técnicas de interpretação que possam auxiliar os

operadores do Direito nessa tarefa que nem sempre se mostra fácil.

 

            O professor da Universidade de Nova York esclarece ainda, que na Literatura já foram estudados e aplicados diversos

métodos de hermenêutica que podem colaborar com os intérpretes do Direito. Nosso ponto de partida, nesse trabalho, será o que se

conhece como hipótese estética.

 

Ensina Dworkin:

 

A interpretação de uma obra literária tenta mostrar que maneira de ler (ou de falar, dirigir ou representar) o texto

revela-o como a melhor obra de arte. (...) A interpretação de um texto tenta mostrá-lo como a melhor obra de arte

que ele pode ser...[1]
                       

            Usemos como exemplo o livro Crime e castigo, clássico da literatura mundial, de autoria de Fiódor Dostoiévski. Um crítico

literário poderia dizer que o melhor ângulo para se apreciar essa obra é entendê-la como a história de um assassinato. Outro

especialista no assunto faria uma análise ressaltando que o ponto forte de tal produção intelectual é a relação entre Rodion e Sonia. E

por último, poderia o livro ser considerado uma investigação sobre o sentimento da culpa, já que o autor russo aborda muito bem o

aspecto psicológico do protagonista.

 

            Nesse momento, um leitor mais atento se pergunta: qual é a relação do exposto acima com o Direito? A resposta é simples: o

intérprete do Direito age como um crítico de arte, ele decide qual é o melhor ângulo de se interpretar uma determinada lei, extraindo

dessa o seu melhor sentido.

 

            Há ainda que se observar que o artista e o crítico de arte possuem funções semelhantes: ambos criam e interpretam. Dworkin

explica que o autor de uma obra, além de criar a mesma possui um entendimento do porque aquilo que está realizando pode ser

considerado arte. A jovem judia Anne Frank, enquanto se escondia com a família da perseguição do regime nazista, no sótão de um

estabelecimento comercial, redigiu um diário que, após ser lançado como livro, tornou-se uma das obras mais impactantes do século

XX. 

 

            Embora a menina Anne não pudesse prever a importância de suas memórias, é certo que, em sua alma de adolescente, ela

sabia o valor de seu relato, como um libelo contra o nazismo e qualquer manifestação de ódio ao outro. Nesse momento ela

interpretava seus manuscritos. E o mesmo pode-se dizer em relação ao crítico que, embora esteja vinculado à obra de arte, também

cria, pois é ele quem decide a melhor de forma de apreciá-la.
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            Ainda estabelecendo a semelhança entre Direito e Literatura, Dworkin, cria a metáfora do romance em cadeia, que ele explica

da seguinte forma:

 

Suponha que um grupo de romancistas seja contratado para um determinado projeto e que jogue dados para

definir a ordem do jogo. O de número mais baixo escreve o capítulo de abertura de um romance, que ele depois

manda para o número seguinte, o qual acrescenta um capítulo, com a compreensão de que está acrescentando um

capítulo a esse romance e não começando outro (...) Ora, cada romancista, a não ser o primeiro, tem a dupla

responsabilidade de interpretar e criar, pois precisa ler tudo que foi feito antes para estabelecer, no sentido

interpretativista, o que é o romance criado até então.[2]
 

            Para tornar a idéia mais clara, propomos o seguinte exercício: imaginemos convidar três ícones da literatura latino-americana

para que juntos escrevessem um livro. São eles: a chilena Isabel Allende, o colombiano Gabriel Garcia Marquez e o peruano Mario

Vargas Llosa. Isabel seria a responsável pelo primeiro capítulo. Gabriel, ao receber o escrito, deverá estudar uma forma de conduzir

os fatos juntamente com seus personagens. Feito isso, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1982 entregaria o romance a

Mario, que por sua vez será incumbido de fechar o enredo, dando um destino às situações anteriormente imaginadas por Isabel e

Gabriel.

 

           O Direito deve ser visto como um romance em cadeia, pois deve  acompanhar à sociedade que, por sua vez, está sempre em

constante mutação. A figura do romance em cadeia, criada por Dworkin, traz em seu bojo a idéia de um Direito sempre em

desenvolvimento, e cada juiz, ao analisar e decidir em caso concreto, escreve um novo capítulo dessa história.

 

            O caso concreto, é dessa forma, importantíssimo para Dworkin. O Direito deve ser visto como uma integridade. Isso

significa dizer que ele deve formar uma ordem de princípios coerentes e unidos entre si. E como encontrar essa integridade?

Somente na análise do caso em questão.

 

O jurista supracitado cria então a famosa figura do juiz Hércules. Para encontrar a solução para um caso que lhe é

apresentado, esse magistrado dotado de grandes virtudes, utiliza em primeiro lugar a Constituição, sabendo que esta tem como

principais dogmas a liberdade e a igualdade. Desse modo deve a legislação infraconstitucional ajustar-se a tais princípios. Hércules

analisa também todos os precedentes, julgados de casos similares para, desse modo, construir a teia inconsútil, que é o próprio

Direito como uma ordem coesa e lógica.

 

Tratemos agora da questão dos princípios em Ronald Dworkin.  

 

 

3.2 A importância dos princípios

 

 
Para que possamos entender a preocupação de Dworkin com a questão dos princípios, é imprescindível que primeiramente

se apresente uma explicação do sistema jurídico proposto por H.L.A. Hart e posteriormente a crítica que o jurista norte-americano
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faz a ele. Quem nos explica é Neil MacCormick:

 

Um sistema jurídico, pelo modelo hartiano, compreende um conjunto de normas primárias mutuamente inter-

relacionadas que regem os deveres de pessoas numa sociedade, e normas secundárias que dão a indivíduos em

funções públicas ou privadas o poder de variar a incidência de todo o conjunto de normas, a alterar as normas ou

a aplicar outras incluídas nesse conjunto. O que unifica o conjunto por inteiro formando um sistema é a existência

de uma norma secundária que estabelece critérios para identificar todas as normas que pertencem a ele e que

desse modo estipula o dever de autoridades de observar e fazer vigorar todas as outras normas.[3]
 

           Uma das grandes críticas que Dworkin faz ao modelo de Hart é o fato de que tal sistema não comporta a utilização de

princípios, eis que sua legislação é dotada de um grau de certeza que a torna absoluta, não dependendo, portanto, de nada além dela

mesma para se chegar à solução de uma demanda apresentada ao Poder Judiciário.

 

 E o que seriam princípios para Ronald Dworkin? O doutrinador norte-americano faz uma distinção entre argumentos de

princípio em argumentos de política, conforme se nota no trecho a seguir:

 

Os argumentos de princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito individual; os argumentos de

política são argumentos destinados a estabelecer um objetivo coletivo. Os princípios são proposições que

descrevem direitos; as políticas são proposições que descrevem objetivos.[4]
                                                            

            Os juízes, no momento de proferir a sentença, devem se basear em argumentos de princípio, pois caso tenham como esteio

argumentos de política estariam agindo como legislador, e isso não é correto. O Poder Judiciário não pode usurpar funções do Poder

Legislativo, tampouco os magistrados foram eleitos para se dedicarem à produção legislativa.

 

            Contudo, a sociedade de hoje é composta por grupos de diferentes origens, raças, credos e culturas, que convivem entre si e

tornam o meio social cada vez mais pluralista. Um sistema jurídico como o proposto por Hart, com seu âmago de certeza, seria

viável atualmente? Seria ele capaz de prever todas as situações advindas de relações sociais tão complexas? A resposta nos salta è

vista: não.  Por isso o Direito é, como no título da célebre obra de Dworkin, uma questão de princípio!

 

            Quando não se puder encontrar na lei a solução para determinado caso, o juiz deve recorrer à aplicação dos princípios. Não é

a proposta deste artigo, todavia, investigar quais princípios podem ser considerados princípios de Direito. Estamos tratando dos dois

grandes pilares do Direito: liberdade e igualdade, que dão origem a todos os outros direitos. E ressaltamos: o juiz não irá legislar,

mas apenas adaptar tais princípios às novas realidades que se apresentam na sociedade, para descobrir os reais direitos das partes

envolvidas em um processo.

 

            Há ainda outra questão a ser observada: os princípios mudam de acordo com as alterações do meio social. Recordemos do

caso “Rosa Parks” para exemplificar tal afirmação. Nos Estados Unidos dos anos 1950, era obrigatório que uma pessoa negra se

levantasse de seu assento dentro dos chamados autocarros para proporcionar lugar a uma pessoa de pele branca.

 

            Essa regra foi considerada absolutamente natural até o dia 1º de dezembro de 1955 quando, na cidade de Montgomery,
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capital do Estado do Alabama, uma senhora negra chamada Rosa Louise McCauley (conhecida como Rosa Parks) recusou-se a

ceder o banco onde se encontrava sentada a uma pessoa branca. Rosa foi presa e multada. Porém, seu gesto fez suscitar um

movimento conhecido como “Boicote aos Autocarros”, fazendo ganhar força também, a luta pelos direitos civis, da qual ela se

tornou, inclusive, um símbolo.

 

            É factível imaginarmos hoje uma sociedade racialmente segregada? A réplica é patente: não. Podemos constatar então,

através do exemplo acima citado, que os princípios, de fato, se alteram drasticamente, pois a concepção que hoje temos de liberdade

e igualdade é bem diferente do conceito que tais princípios possuíam há 50 ou 100 anos atrás.

 

O jurista italiano Paolo Grossi nos ajuda a entender a questão:

 

Um direito concebido como ordem é a própria trama da sociedade, quase uma rede que a sustenta impedindo o seu

esfacelamento, é algo que provém do mesmo seio e que a segue no seu perene desenvolvimento em perfeita

coerência e adesão, graças a sua índole naturalmente elástica.[5] (grifo nosso)

 

            A “índole naturalmente elástica” de que fala o mestre da Universidade de Florença nos faz perceber que o Direito tem de ser,

em sua essência, flexível, pois assim é a própria sociedade, que vive em incessante volubilidade.

 

            Tendo por base as teorias de Dworkin que acabamos de explicar, como o Juiz Hércules por ele criado, decidiria um caso de

pedido de reconhecimento de união estável de casal homoafetivo e um pleito de adoção por duas pessoas do mesmo sexo?

 

            É o que passamos a investigar.

 

 
4 O juiz Hércules e caso hipotético de Elisa e Alice

 

 
            Para iniciar nosso debate, são necessários alguns esclarecimentos. Vislumbraremos o juiz Hércules atuando como magistrado

em uma jurisdição brasileira e utilizaremos o exemplo de um caso hipotético, que será apresentado no parágrafo seguinte, para

estabelecermos o liame da discussão.

 

            Elisa e Alice são duas jovens de 30 anos, médicas bem-sucedidas, que possuem uma relação afetiva estável e há cinco anos

convivem maritalmente sob o mesmo teto. Elas ingressaram no Poder Judiciário com duas ações distintas: reconhecimento da união

estável e pedido de adoção de uma criança de 2 anos, sendo o juiz Hércules responsável pela solução dos dois casos.

 

            Conforme já mencionado em linhas anteriores, é sabido que nossa legislação não reconhece a união estável de casal

homoafetivo, e no caso de adoção, não há óbice para que o homossexual adote uma criança, entretanto ele deve fazê-lo como

solteiro, mas Elisa e Alice desejam que o menor possua o nome de ambas em seu registro civil.

 

            O juiz Hércules ao avaliar o pleito das jovens vai agir como crítico de arte proposto por Dworkin e tentar extrair da lei o seu
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melhor sentido, ou seja, a solução equânime para a conjuntura que lhe é apresentada. Ele estuda a nossa Constituição Federal e sabe

que ela tem como valor matriz o princípio da dignidade da pessoa humana, e do núcleo básico de tal dogma pertencem os princípios

da liberdade e da igualdade, e estes devem ser aplicados ao caso em questão.

 

Tratemos primeiramente do princípio da liberdade. Tal preceito é demasiado amplo, pois engloba uma série de direitos

garantidos aos seres humanos, tais como a liberdade de crença, a liberdade física e a liberdade de opinião. Na questão que ora

estamos tratando, pode-se observar que a liberdade de que é ceifado o homossexual, ao ser impedido de constituir uma família, é a

própria faculdade de decidir e viver sua orientação sexual.

 

Não há qualquer fundamento jurídico para que isso ocorra. Em tempos mais remotos a única família reconhecida era

aquela constituída por pai, mãe e filhos. Filhos havidos fora da constância do matrimônio eram chamados, de forma claramente

preconceituosa, de espúrios, adulterinos, ilegítimos.

 

Atualmente, podemos verificar um avanço significativo do direito no que tange a essa temática. A sociedade se transforma,

e como o direito deve servi-la, hoje a lei acertadamente não faz qualquer tipo de distinção entre os filhos, sejam eles concebidos

dentro ou fora do casamento, todos são legítimos e detentores dos mesmos direitos perante a legislação.

 

O ser humano é livre e independente para viver a sua orientação sexual. O ordenamento jurídico que somente dá aos

heterossexuais o direito de uma família reconhecida e protegida perante a lei fere princípios básicos da Carta Maior.

 

Em relação ao princípio da igualdade, este consiste em tratar todas as pessoas sem distinção alguma perante a lei. Ou como

lecionava o filósofo grego Aristóteles em pensamento que se transformou em verdadeiro princípio geral do direito “tratar de forma

igual os iguais e de forma desigual os desiguais.”

 

Isso significa, em outras palavras, que de fato existem situações diferenciadas e que a própria lei deve reconhecê-las e

tratá-las de forma distinta, com o objetivo de não cometer injustiças. Exemplifiquemos: à mulher é concedido o direito de se

aposentar com menos idade e tempo de serviço que o homem. Entretanto, tal previsão não constitui afronta ao princípio da

igualdade, pois o legislador considerou que as mulheres, em muitos casos, assumem uma jornada mais intensa de labor, pois não

raramente, além da profissão, se incumbem dos cuidados com a casa e os filhos. 

 

Pois bem. Voltando à temática da diversidade sexual, verificamos que neste caso sim, há violação ao preceito básico da

igualdade, a proibição do reconhecimento de uma família formada por duas pessoas do mesmo sexo, seja através do casamento, seja

por meio da união estável. Agride-se a integridade moral dos seres humanos que decidiram conviver afetivamente com pessoas de

idêntico sexo, sem razão alguma que sustente tal desigualdade.

 

O juiz Hércules observa também as mudanças que os princípios da liberdade e igualdade sofreram ao logo do tempo, no

que tange à questão do direito de família.  O modelo tradicional (pai, mãe e filhos) ainda existe, mas não é o único a receber a

proteção estatal. A chamada família monoparental também é uma realidade social e não mais ignorada. Trata-se da família formada

somente pelo pai ou pela mãe e seus filhos. Ou ainda, irmãos órfãos que vivem juntos e pessoas que vivem em regime de união

estável. E porque ao homossexual é negado tal direito? Não há justificativa plausível.
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Há algumas décadas a sociedade vivenciou a luta pelo reconhecimento da união estável, conforme explica o jurista Dalmo

de Abreu Dallari a seguir. Vejamos:

 

Então, fui (Dalmo Dallarri) advogado dessa mulher, companheira de mais de 30 anos, tentando fazer que se

reconhecesse que ela é que deveria ficar com a casa, porque na verdade ela tinha sido a companheira constante, de

muitos anos, e tinha colaborado para a compra da mesma. E, no entanto, fui derrotado porque o juiz que julgou o

caso entendeu que a lei não amparava, de qualquer maneira, a minha cliente. (...) E, assim como eu, outros

advogados foram recorrendo e houve nos tribunais casos de obtenção de votos favoráveis. Quer dizer, no começo

nós não ganhamos, mas tivemos votos favoráveis. Eram votos divergentes. A partir desses votos divergentes, foi

havendo a adesão de outros desembargadores, de outros juízes e, afinal, a jurisprudência se tornou dominante.

Então, dessa maneira, através da jurisprudência, se afirmou a necessidade, a justiça, de reconhecer direitos à

concubina. E isso, hoje, consta da legislação brasileira, consta inclusive da Constituição. Mas começou com a

jurisprudência divergente.[6]
 

 

 

 Hoje estamos diante da batalha pela aceitação de uma família formada por casal homoafetivo. E como já explicitamos

alhures, a legislação não pode prever todas as situações que surgem na vida em sociedade, como é caso desta, e o juiz Hércules

necessita adaptar os direitos da liberdade e igualdade, para chegar a uma decisão justa.

 

Ele está prestes a redigir assim, um novo capítulo da história do Direito, do mesmo modo que há algumas décadas fizeram

os primeiros magistrados que, observando a transformação dos valores da sociedade, reconheceram a união estável como entidade

familiar. E conforme nos ensinou o ilustre jurista Dallari, foi dessa forma que tal movimento ganhou força para adquirir,

posteriormente, uma legislação própria versando sobre o assunto.

 

Adaptando os princípios, ele se pergunta: quais elementos formam uma família? Sua resposta certamente será: o afeto e a

cumplicidade. E estes sentimentos Elisa e Alice possuem, assim como qualquer casal heterossexual, merecendo, portanto, a mesma

proteção estatal para sua família. Ambas possuem estrutura para criar uma criança e proporcionar-lhe educação, afeição e amparo?

Sim. Hércules chega à conclusão que uma grande mudança ocorreu na sociedade. Não se pode conceber apenas um modo de

família, mas vários, pois a sociedade vive em uma invariável mobilidade, assim como na idéia do romance em cadeia.

 

Dessa forma, Hércules formula outra questão: o Direito visto como uma integridade, como um conjunto de princípios

unidos entre si, permite discriminar a família formada por Elisa e Alice? Sua réplica é não, pois um ordenamento jurídico que possui

como suportes a liberdade e a igualdade não pode admitir a discriminação de uma pessoa por sua orientação sexual. Hércules julga,

portanto, as duas ações procedentes.

 

Nosso magistrado agiu como o crítico de arte, pois indicou o melhor ângulo de se interpretar a legislação para a conjuntura

que lhe foi apresentada. Como a lei não fazia previsão das situações que lhe foram apresentadas, nosso magistrado utilizou-se então,

dos princípios base do Direito para sentenciar: a liberdade e a igualdade. Ele assimilou uma transformação profunda na sociedade,
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qual seja, a admissão dos vários formatos de família, que, embora diferentes em sua constituição possuem características em

comum, que é a própria ligação afetiva que une as pessoas.

 

O juiz Hércules foi desse modo, o autor de um novo capítulo do romance em cadeia que é o próprio Direito!

 
 

5 Conclusão

 

           

            Este trabalho teve por finalidade estudar o direito à diversidade sexual em dois aspectos, o reconhecimento da união estável

de casal homoafetivo e a possibilidade de adoção em conjunto por este, tendo como esteio as teorias do jurista norte-americano

Ronald Dworkin.

 

            O que se nota é que as questões relativas ao direito à diversidade sexual ainda são muito controvertidas, eis que, todos os dias

desembocam no Poder Judiciário pedidos de reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo e também pleitos de

adoção de menor por casal homoafetivo, mas ainda não existe a pacificação de tais temas.

 

            Neste artigo pudemos fazer uma breve explanação das implicações práticas trazidas pelo não reconhecimento, no sentido

jurídico, da família formada por casal homoafetivo. E pudemos concluir que tais discriminações, à luz das teorias de Dworkin não

são passíveis de serem toleradas.

 

            É por isso que o juiz Hércules, ao analisar o caso hipotético de Elisa e Alice, os julga procedentes. Se há algumas décadas, só

era reconhecida uma forma de família, hoje não se pode dizer o mesmo, pois a sociedade passou por inúmeras transformações e não

pode o Direito ignorá-las.

             

            Os princípios da liberdade e igualdade, ao serem aplicados no caso das duas jovens, fez o juiz Hércules concluir que ambas

possuem o direito de viver sua orientação sexual e assim formarem sua família, inclusive com a adoção de uma criança, pois

preenchem os requisitos necessários para tal ato legal.

 

            O que se pode concluir é que o Direito como integridade, um ordenamento jurídico que possui princípios reciprocamente

considerados, e que se baseia na liberdade e na igualdade não pode discriminar seres humanos por conta de sua orientação sexual,

tampouco negar a estes a constituição de uma família que goze de proteção estatal.

 

            Como na metáfora do romance em cadeia, em que cada autor escreve um capítulo da história, colaborando para o seu

desenrolar, podemos verificar que o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a adoção de duas crianças para um casal homoafetivo

também redigiu uma nova fase de nosso sistema jurídico.

 

            Sistema jurídico esse, que esperamos ver cada vez mais sensível às mudanças de valores que ocorrem no seio da sociedade,

ao surgimento de novas situações que merecem a sua atenção e amparo, especialmente quando se trata da instituição da família, que

é a célula-mãe de qualquer grupo social que se encontra regido e servido por essa ciência humana chamada Direito.
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O LHC E O CASO DO BURACO NEGRO: A FLUIDEZ ENERGÉTICA GUIANDO A 
CONSTRUÇÃO DE UMA TEORIA VIBRACIONAL DO DIREITO 

LHC AND THE BLACK HOLE CASE: THE ENERGETIC FLUIDITY GUIDING THE CONSTRUCTION 
OF A VIBRATIONAL LAW THEORY 

Dempsey Pereira Ramos Júnior 

 
RESUMO 
As primeiras ações judiciais propostas para interromper o funcionamento do LHC (large hadron 
collider), em razão da possibilidade deste experimento físico fabricar um buraco negro capaz de 
engolir o planeta Terra, e a maneira como os órgãos judiciários responderam a essas 
demandas, mostraram que o direito internacional público encontra-se em xeque, diante de 
riscos ambientais agora com dimensões cósmicas. Soluções para um caso como o LHC 
ultrapassam fronteiras nacionais e extrapolam a esfera judiciária. Religião, ciência, energia e 
direito são os elementos que estão por trás desse caso. O direito contemporâneo carrega em 
seu âmago um DNA ancestral, caracterizado por um plexo de valores pré-históricos ligados à 
rigidez e à inflexibilidade de seu funcionamento. A questão energética está na base desse DNA 
ancestral e representa, também, o fator preponderante que vem produzindo o materialismo 
histórico em Habermas e a autopoiese em Luhmann, cujos postulados podem ser lidos e 
unificados à luz da teoria vibracional do direito. O LHC é um caso único e paradoxal. Se de um 
lado traz riscos ambientais extremos, por outro lado pode vir a ser a prova empírica de uma 
nova textura da realidade, formada por cordas energéticas vibratórias, onde o espaço e o 
próprio tempo estão sujeitos à ação modificativa da matéria (dos seres humanos). 
PALAVRAS-CHAVES: Meio ambiente; LHC; organizações internacionais; física de partículas; 
responsabilidade internacional; novas tecnologias; religião e ciência. 

 
ABSTRACT 
The first lawsuits proposed to halt the LHC’s operation (large hadron collider), because of the 
possible black hole making by this physical experiment, able to swallow the planet Earth, and 
the manner how courts have treated that lawsuits, all of that issues have showed the public 
international law is under check, before environmental risks now with cosmic dimensions. 
Solutions for the LHC case overtake national frontiers and jurisdictional grounds. Religion, 
science, energy and law are the issues behind this case. The contemporary law carries inside 
itself an ancient DNA, characterized by a plexus of pre-historical values linked to rigidness and 
inflexibility of its operation. Energetic issue is on the base of this ancient DNA, and represents, 
yet, the preponderant factor that has been producing the historical materialism by Habermas 
and the autopoiesis by Luhmann, whose postulates can be read and unified under the light of 
the vibrational law theory. LHC is a paradoxical and unique case. If for a side brings extreme 
environmental risks, by the other side it can becomes the empirical proof of a new reality’s 
texture, built by vibrating energetic strings, where space and time are subjected to the 
changing action of matter (human beings). 
KEYWORDS: Environment; LHC; international organizations; particles physics; international 
liability; new technologies; religion and science. 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2252



INTRODUÇÃO 

  

              Compreender o LHC (large hadron collider), juridicamente, passa antes por uma análise 

histórica onde ciência, energia, religião, economia, sociedade, política e direito entrelaçam-se de forma 

muito íntima. O presente artigo pretende mostrar como a visão humana da realidade conduz à construção 

de específicos modelos jurídicos. O caso do buraco negro já chegou em quatro instâncias judiciárias ao 

redor do planeta (três nacionais e uma internacional). O juiz que eventualmente decidir o mérito dessa 

questão não estará fazendo o julgamento apenas do LHC, considerado um experimento científico, nem o 

julgamento da organização internacional que o construiu. O que estará colocado diante dos Tribunais 

envolve a própria história da humanidade. A segurança internacional (hoje ampliada para um sentido 

mais cósmico e planetário, do que apenas geopolítico), a busca pelo domínio das forças da natureza e a 

tentativa de comprovar, experimentalmente a chamada teoria unificada completa (uma teoria quântica 

da gravidade, capaz de unir a mecânica quântica à relatividade); tudo isso relaciona-se em última análise 

com a questão energética. 

  

              Conquanto os cientistas que trabalham no LHC estejam buscando provas empíricas que irão 

consolidar uma teoria científica no campo da física, capaz de explicar o universo inteiro como um todo, 

de forma congruente e sem paradoxos; cabe ressaltar que os resultados dessa experiência podem levar à 

descoberta de formas alternativas de energia. Além disso, a própria operação do experimento entrelaça-se 

com os campos religioso, filosófico, ético, moral, político e jurídico; o que será melhor explicado nos 

tópicos adiante. Partindo dessa análise inicial, associada à maneira como as demandas em torno do LHC 

forma respondidas por quatro instâncias judiciárias, o artigo tentará vislumbrar qual será o direito 

esperado no século XXI, tendo em vista a nova concepção sobre a realidade do cosmos e da matéria que 

encontra-se no horizonte da física de partículas e da astrofísica, sob a forma de teorias que estão em vias 

de comprovação. Vislumbra-se, desde já, a possibilidade do fenômeno jurídico do século XXI ser descrito 

de acordo com a teoria vibracional do direito, cujas primeiras linhas este artigo pretende lançar. 

  

              Neste contexto, será investigada a temática jurídica relativa à dificuldade (extrema) de se obter 

solução jurisdicional em um caso como o LHC e o buraco negro. Referido tema será tratado sob o 

enfoque da responsabilidade das organizações internacionais e do direito internacional do meio ambiente. 

Dentre os problemas abordados, a possibilidade ou a impossibilidade de se responsabilizarem 

organizações intergovernamentais perante os Tribunais internacionais é o primeiro. Como obter jurisdição 

se o LHC é fruto de um projeto transnacional intergovernamental? Outro problema refere-se aos limites 

do direito internacional quanto ao seu papel garantidor da segurança, especialmente no caso do LHC, uma 

máquina imersa em um oceano de controvérsias científicas já que nem os físicos chegaram a um consenso 

sobre a segurança do seu funcionamento. Como produzir provas processuais (a favor ou contra o LHC), 

se as controvérsias sobre a segurança de seu funcionamento só poderão ser desfeitas após as teorias 

físicas conflitantes serem testadas experimentalmente, mas com o dilema de ser o teste experimental o 

próprio LHC? 

  

              Ou seja, para provar que o LHC é seguro e que não vai destruir o planeta Terra, o único meio de 

fazê-lo é funcionar a máquina e constatar os resultados da experiência. Se a Terra for destruída (eliminada 
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do universo após ser engolida por um eventual buraco negro feito pelo LHC) não sobrará nenhum ser 

humano, nenhum Tribunal para cobrar responsabilidades. Não sobrará nem mesmo consciência humana 

para perceber que o planeta foi destruído, para sofrer as dores desse desastre ou para sentir a ausência de 

algo que foi aniquilado; exceto no campo metafísico dos espíritos, algo que escapa da ciência e entra nos 

domínios da religião. Como o direito pode enfrentar esse dilema? 

  

O DNA DO DIREITO: MATÉRIA FÍSICA E ENERGIA 

  

              De acordo com as categorias do materialismo histórico lançadas por Marx e, modernamente, 

reconstruídas por Habermas, o direito é um elemento cultural e histórico produzido pela prática social 

(Derani, 2008, p. 3). Porém, o presente trabalho pretende evidenciar que a prática social, ela própria, é 

configurada e formatada de maneira intimamente associada à questão energética e à textura da realidade 

(entendida como o tecido da matéria e dos cosmos). Dependendo do tipo de matriz energética que estiver 

na base da economia, e dependendo da imagem (consciência) que os povos tenham acerca do tecido da 

realidade, as práticas sociais (cultura, religião, política, direito) daí derivadas terão formatos bem 

específicos e determinados, produzindo valores axiológicos que atuam como uma espécie de DNA. 

Aquilo que pode vir a ser a gênese mais elementar e fundamental do direito contemporâneo, neste 

trabalho será denominado de DNA do direito (o seu código genético). 

  

              O direito contemporâneo carrega marcas de um DNA nascido quando o fenômeno jurídico 

surgiu no mundo como experiência humana pré-histórica (12 mil anos atrás). Referido DNA expressa um 

plexo de valores que persistem dentro do direito contemporâneo, valores que de tão antigos e arraigados 

atravessaram milênios e chegaram até a contemporaneidade. Porém, referidos valores, se no passado 

foram úteis e positivos (benéficos), hoje representam obstáculos à construção jurídica de soluções 

necessárias aos, cada vez mais complexos, problemas da contemporaneidade, especialmente problemas 

derivados das altas tecnologias como o LHC e os buracos negros, assunto principal desse artigo. O DNA 

do direito é formado a partir da textura da realidade (em sentido amplo: não só a realidade social e 

econômica, mas a realidade do planeta Terra, a realidade cósmica fora do planeta Terra, uma realidade 

ligada ao tecido da matéria e à questão energética). 

  

              Constituído desde um mundo pré-histórico (agrário) há 12 mil anos atrás, o DNA do direito 

contemporâneo atravessou toda a antiguidade clássica (4 mil a.C.?476 d.C.), toda a Idade Média (476 ? 

1453), toda a Idade Moderna (1453 ? 1789), até começar a sofrer alguma alteração na Idade 

Contemporânea (1789 - dias atuais). Neste último período, o mundo deixou de ser agrário e começou a 

tornar-se urbano após a revolução fóssil do carvão e do petróleo. Ou seja, a mudança energética ocorrida 

no mundo dos últimos três séculos é um fenômeno muito recente, no contexto de toda a milenar história 

do direito. Logo, o DNA original do direito permanece exercendo forte influência no modo de criar, 

alterar, extinguir e aplicar direitos na contemporaneidade: rígido, inflexível e com traços de rigorosa 

ritualística formal, tudo isso impedindo flexibilidade e alternatividade epistemológica jurídica. Apesar 

disso, traços de flexibilidade vêm surgindo como uma verdadeira transformação epistemológica no 

direito, na medida em que o pluralismo jurídico mostrou um direito que nasce espontaneamente das 

próprias relações humanas - o direito-relação (Wolkmer, 2001, cap. IV), sem necessariamente depender 
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da benção estatal ou de outras formas ritualísticas; e a teoria dos sistemas autopoiéticos mostrou um 

direito que se autoproduz e se autodefine livre da rigidez ritualística (Luhman, 1983, p. 45; 2009, p. 

128/152 e Casanova, 2006, p. 268). 

  

              De um direito baseado em fórmulas rígidas e fechadas para outro aberto e flexível, essa 

transformação vem ocorrendo motivada pela questão energética. Do mundo agrário da pré-história até 

meados do século XX (impulsionado pela energia da lenha e dos grãos), a visão de mundo dos povos foi 

estática, rígida, pontual, local, imutável. Com as recentes descobertas da física de partículas, essa visão 

vai mudando para uma realidade física da matéria formada por cordas de energia em vibração; valendo 

destacar que as soluções energéticas do futuro apontam para o Sol e o hidrogênio, elementos naturais 

leves e abertos. 

  

              O DNA do direito que começa a surgir com o LHC, é composto de elementos tanto 

jusnaturalistas, como também positivistas, sociologistas, historicistas e pós-positivistas. Dizer que o 

direito é expressão da natureza da matéria e do cosmos (da realidade), segundo a nova ótica que surge no 

horizonte da física de partículas e da astrofísica, significa dizer que além de jusnatural ele também é 

positivo, histórico, sociológico e pós-positivista de forma unificada. Esse tratamento dado ao direito será 

aqui denominado de teoria vibracional do direito, uma teoria filosófica capaz de explicar o direito de 

forma global, eliminando paradoxos existentes no atual modelo compartimentado de pensamento, mas 

preservando a diversidade. Nos tópicos seguintes, serão apresentadas noções básicas sobre as cordas para 

que o leitor entenda o que significa uma realidade vibracional da matéria e o que significa uma textura 

multidimensional e modificável do espaçotempo, conforme a física de partículas e a astrofísica (Greene, 

2005; Hawking, 2005). 

  

              Feitos estes esclarecimentos, pode-se dizer que diversidade, pluralidade e complexidade não 

significam perda de identidade. A existência da unidade da ordem jurídica é dada pela sua percepção no 

decorrer da vivência de uma sociedade, exatamente porque ela existe e se desenvolve no mesmo 

movimento das atividades. O direito é uma ação em sociedade através de seus códigos próprios, é a 

verbalização dos elementos constitutivos de uma sociedade e de suas expectativas (Derani, 2008, p. 4). 

Em uma única palavra: "o Direito é nível da própria realidade" (Grau, 1991, p. 21). Friedrich Müller 

sustenta que: "o direito surge definitivamente como parte do conteúdo da consciência humana" 

(apud Derani, 2008, p. 4). Assim, a análise dos elementos normativos do direito (seus textos e as 

jurisprudências) dentro do seu ambiente histórico-cultural, por pessoas ou mesmo por expertos, constrói o 

direito. A norma, produto da combinação destes elementos (texto, jurisprudência e história), é 

nitidamente jurídica e política, pois altera necessariamente o ambiente social em que atua (ibidem, p. 4).   

Aqui destacam-se dois fatores: o tecido da realidade (em sentido amplo, a realidade da matéria física e do 

cosmos) e a consciência dos povos acerca desse tecido, dessa textura. Ao longo da história humana, a 

percepção que as sociedades tiveram sobre o tecido da realidade foi muitas vezes uma percepção ilusória 

e até certo ponto, para os atuais padrões do século XXI, infantil, ingênua e bastante limitada. A sucessivas 

descobertas científicas, alteraram a percepção humana sobre a realidade, promovendo assim mudanças no 

direito. 
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A EVOLUÇÃO DA COMPREENSÃO DO UNIVERSO: DA FUNÇÃO RELIGIOSA ATÉ O DNA 

DO DIREITO INTERNACIONAL - UMA ANÁLISE CRÍTICA 

  

              Por muito tempo acreditou-se que o planeta Terra era plano e que a sua "beirada", terminava em 

uma grande cachoeira que caía em um espaço sem fundo, cheio de monstros e dragões. O "prato" plano 

que era tido como o suposto formato da Terra, estaria apoiado nas costas de tartarugas gigantes 

empilhadas (dada a semelhança entre o movimento, aparentemente "lento" de rotação da Terra e dos 

astros, e a lentidão típica das tartarugas). Até por volta da época de Colombo (1492), era muito comum e 

difundida essa ilusão (Hawking, 2005, p. 17). A teoria das tartarugas era apenas mais uma tentativa de 

concepção do universo, assim como hoje a teoria das cordas representa a mais recente descrição do tecido 

da realidade (objetivo principal do LHC). Ambas são teorias do universo, nenhuma das duas tiveram 

evidências observacionais, embora a última seja bem mais matemática e mais precisa que a primeira. 

Ninguém nunca viu uma pilha de tartarugas sustentando o planeta nem nunca viu uma corda. Porém, sob 

a ótica das tartarugas, quem fosse até a beirada da Terra, deveria cair em uma cachoeira sem fundo, o que 

nunca aconteceu; já que os navios que partem pelo mar, na direção leste, fazem uma circunavegação da 

Terra retornando pelo oeste. A experiência desmentiu a teoria das tartarugas (ibidem, p. 17/18 e 141/142). 

  

              No início do século XVII, as polêmicas e discussões sobre o formato da Terra pareciam ter 

chegado ao fim, quando um instrumento científico foi inventado por Galileu Galilei (1609): o telescópio. 

Nas suas observações do planeta Júpiter, Galileu identificou que este era acompanhado por pequenos 

satélites, ou luas, que giravam ao seu redor. Concluiu que nem tudo precisava girar ao redor da Terra, da 

forma como postulavam Aristóteles e Ptolomeu (ibidem, p. 21). Considerando que nesta época o cosmos 

era tido como algo estático, inclusive a Terra, a qual suponha-se ficar parada no centro de todo o 

universo; a primeira consequência que Galileu produziu, ao postular o movimento orbital da Terra, foi a 

de desabar sobre ele a fúria da Inquisição (Greene, 2005, p. 42). Um século antes, o padre polonês 

Nicolau Copérnico (1514), inicialmente de forma anônima por medo de ser taxado herege pela Igreja, 

teve a idéia revolucionária de que nem todos os corpos celestes devem orbitar a Terra. Defendeu que o 

Sol encontrava-se estacionário no centro de um sistema, onde a Terra e os demais planetas é que giravam 

ao redor dele. Sua idéia, ficou só na teoria por ausência de evidências observacionais. Galileu, porém, 

conseguiu com seu telescópio apresentar evidências observacionais que confirmaram Copérnico 

(Hawking, p. 20/21). 

  

              As evidências observacionais de Galileu, sobre o movimento orbital da Terra e de outros astros 

ao redor do Sol foram, posteriormente, interpretadas e explicadas por Isaac Newton (1666), com base em 

uma matemática gravitacional, inventada por este, o que levou ao surgimento das leis da gravidade. Foi a 

primeira vez que alguém conseguiu explicar movimentos celestes em termos de leis precisas e 

previsíveis. Suas leis se aplicavam a tudo: da maçã caindo de uma árvore às estrelas e planetas. Pouco 

tempo depois, Newton publicou em 1687 sua obra "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural", 

considerada a mais importante obra isolada já produzida nas ciências naturais. Este foi o início da física e 

da astronomia modernas (ibidem, p. 21/22). Nasceu naquele momento um verdadeiro paradigma 

científico: o mecanicismo determinista. 
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              Ao descobrir a Lei da Gravidade Universal, suscetível de ser confirmada por observações e 

simulações, Isaac Newton criou um novo paradigma de fazer ciência: o paradigma mecanicista baseado 

nos cálculos previsíveis e deterministas da mecânica gravitacional (Casanova, 2006, p. 258). Este 

paradigma mecanicista transformou o critério "exatidão" em axioma informador de todo conhecimento 

que se pretendesse científico (ibidem, p. 259), irradiando e extrapolando seus postulados para todos os 

demais ramos do conhecimento, inclusive para as ciências sociais e, dentro destas, para as ciências 

jurídicas. Esta irradiação mecanicista, determinista e paradigmática deu início, no mundo jurídico, a um 

intenso e generalizado processo de positivação e de codificação formalista do direito, cujo ícone foi o 

Código Civil de Napoleão. 

  

              Do direito medieval canônico (não muito "exato" porque revelado subjetivamente por Deus), 

surge o direito do Estado-Nação francês, submetido a uma Constituição destinada a traçar os rígidos 

rituais de sua criação, transformação e aplicação (Châtelet, Duhamel & Pisier-Kouchner, 1994, p. 30 e 

89/90). Apesar da aparente novidade surgida, com os dogmas da previsibilidade e da exatidão do modelo 

jurídico francês, o direito continuou carregando o mesmo DNA primitivo que lhe marcou o nascimento há 

12 mil anos atrás: rigidez, formalidade e rigorosa ritualística para sua produção e sua aplicação. O século 

XVIII na França foi a época do culto à forma, só se considerava direito aquilo que proviesse rigidamente 

sob o manto e as bênçãos do Estado nacional, responsável por traçar os rituais e as formalidades daquele 

"novo" modelo jurídico. Novo apenas quanto à sua origem (de fonte divina passou para fonte racional 

humana), mas velho e idêntico quanto ao seu DNA primitivo, que remonta à pré-história. 

  

         O que se deseja mostrar aqui, é que, embora as descobertas científicas da Lei da Gravitação 

Universal de Newton tenham produzido mudanças paradigmáticas nas práticas sociais (cultura, política, 

direito); referidos feitos científicos não conseguiram contudo alterar o DNA do direito. A Lei da 

Gravitação Universal de Newton mudou a percepção de mundo que os povos tinham sobre o cosmos (de 

um modelo geocêntrico passou a um modelo heliocêntrico). Produziu o paradigma mecanicista da 

exatidão e contribuiu para a Revolução Francesa, ao abalar as bases teológicas do poder monárquico 

absoluto. O telescópio de Galileu, por sua vez, provocou uma "perda da verdade tradicional", baseada no 

senso comum e nos olhos do corpo, pois a partir do telescópio o ser humano descobriu que não mais 

podia confiar nem mesmo nos seus próprios sentidos corporais, os quais lhe traíram. Antes do telescópio, 

todos acreditavam piamente em seus próprios olhos, que lhe diziam ser a Terra o centro do cosmos. Se o 

Sol nascia todos os dias no leste e se punha no oeste, "aparentemente" o Sol é que girava ao redor da 

Terra (Arendt, 2008, p. 287 e 307). 

  

              Estes fatos da ciência, ocorridos recentemente nos séculos XVII e XVIII, fizeram desmoronar 

verdades fundamentais ligadas ao senso comum, tidas como dogmas religiosos, mas não alteraram um 

milímetro sequer do DNA do direito, o qual permaneceu firmemente atado aos seus caracteres pré-

históricos de rigidez, formalidade ritualística, vocação à perenidade e rigorosa inflexibilidade formal. O 

que estaria escondido por trás dessa aparente característica imutável do direito? 
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ENERGIA, RELIGIÃO E CIÊNCIA 

  

              O DNA do direito é fruto de antiquíssimas crenças religiosas que remontam à pré-história 

humana, crenças nascidas das tentativas de se controlar as forças da natureza, com o objetivo primordial 

de assegurar um permanente fluxo energético para sustentar a vida material humana. Essas crenças 

surgiram no mundo agrário pré-histórico de 12 mil anos atrás, no contexto da revolução 

agrícola (período em que a humanidade abandonou o modelo econômico de caçadores-coletores e 

transitou rumo ao modelo de agricultores). Esta revolução introduziu uma nova matriz energética no 

mundo: os grãos. Considerando que o direito é o nível da própria realidade (Grau, 1991, p. 21), a 

realidade daquele mundo era expressão da imagem que os grãos transmitiam. Grãos solidamente fixados 

à terra; que, por sua vez, também era fixa, local e inamovível (rigidez); terra que antes das gerações e 

após as gerações sempre esteve no mesmo lugar (perenidade); grãos que eram produzidos de forma 

inflexível dentro de um rigoroso ritual repetitivo de cultivos e colheitas, sempre nas mesmas épocas e da 

mesma forma (inflexível formalidade); obedecendo à marcação natural e inflexível das alternâncias 

climáticas e sazonais (formalidade ritualística). 

  

              A energia, e consequentemente a maneira de capturar essa energia no mundo agrário, foi o 

elemento fundamental que modulou e deu forma às práticas sociais de então. O antropólogo Leslie A. 

White observa que durante o processo evolutivo das diversas culturas no planeta, nas fases pré-históricas 

mais antigas, o corpo humano era a única "usina de força" que permitia aos grupos rudimentares realizar 

o trabalho da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Mais tarde, quando ocorreu a transição de 

caçadores-coletores para pastores-fazendeiros, o modo agrícola permitiu extrair uma quantidade 

imensamente maior de energia do ambiente. O excedente de alimentos gerado pela prática de criar 

animais confinados, associada à prática de arar e cultivar grandes extensões de terra, tudo isso aumentou a 

quantidade de energia que fluía dentro das organizações sociais e culturais de então. Por isso, 

essatransição energética (da caça e da pesca para os cereais cultivados em maior escala) caracterizou 

aquilo que ficou conhecido na história como revolução agrícola, já que mudou completamente o formato 

econômico, social, religioso e jurídico daqueles grupos. Os cereais foram considerados naquele contexto 

histórico "a grande força motriz da civilização" (White, 1949, p. 371). 

  

              Sob o ritmo marcado e repetitivo de alternância regular das estações climáticas, os astros celestes 

impunham às práticas da vida social uma regularidade cíclica. A vida naquele mundo agrário (não só o 

pré-histórico, mas o antigo e o medieval) era um eterno e, talvez, enfadonho repetir, recomeçar e refazer 

todas as atividades cotidianas sempre da mesma forma, sempre com o mesmo ritual, sempre com a 

mesma e inflexível rigidez: este é o DNA do direito contemporâneo. 

  

              Todas essas marcas da vida agrária pré-histórica refletiram-se na construção de uma cultura, um 

modo de produção, uma religião e um direito marcados geneticamente pela rigidez, imutabilidade, 

inflexibilidade, eternidade e rigorosa formalidade ritualística. A textura da realidade e a consciência dos 

povos sobre esse tecido (da matéria, do mundo, do cosmos), além da característica natural da matriz 

energética baseada nos grãos, formataram a prática social e as instituições dos povos antigos, constituindo 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2258



assim o DNA jurídico que atravessou vários milênios, desde 12 mil a.C. até os dias atuais. 

  

              A influência do tipo de energia adotada por um povo é tão grande que antropólogos, como 

George Grant MacCurdy, acreditam que "o grau de civilização de qualquer época, comunidade ou grupo 

de comunidades se mede pela habilidade em utilizar a energia para o progresso ou para as sociedades 

humanas" (apud Rifkin, 2003, p. 39). O mesmo antropólogo define a experiência humana como uma 

jornada evolucionária pelo uso crescente de energia disponível. No mesmo sentido, o sociólogo Howard 

Odum sustenta que na união entre "homem, mente e energia", é a fonte de energia, e não a inspiração do 

homem, que define os limites extremos do progresso humano (1971, p. 49). Vale citar outro antropólogo, 

Leslie A. White, segundo o qual a cultura tem uma íntima função: "tratar e controlar a energia de modo 

que ela possa ser usada a serviço do homem" (1949, p. 376). Assim, aquilo que comumente é chamado de 

progresso humano representa, em grande parte, a perspicácia dos seres humanos para se valerem de 

procedimentos simbólicos, ferramentas e organizações institucionais com o objetivo de capturar e 

empregar cada vez mais energia e, com isso, aumentar mais ainda o seu bem estar (Rifkin, 2003, p. 39). 

  

              Os eventos ligados à Lei da Gravidade Universal de Newton não conseguiram mudar o DNA do 

direito porque, até o final do século XVII (1700), o mundo continuava agrário: baseado na matriz 

energética dos grãos. Só a partir do século XVIII, e depois no século XIX, é que a introdução do carvão e 

do petróleo na economia -revolução fóssil começaram a mudar um quadro jurídico normativo que existiu 

incólume durante 12 mil anos. Grãos e lenha foram a base energética da maioria das sociedades, por todas 

as épocas e por todos os lugares onde viveu a espécie humana. Daí porque o direito internacional público 

contemporâneo traz as marcas genéticas deste DNA, eis que é "também chamado de direito das 

gentes: law of nations, nos países anglo-americanos; droit des gens, em francês; ou Völkerrecht, no 

alemão" (Mazzuoli, 2005, p. 15). 

  

              Energia está ligada a ciência e religião também. Pois sendo a energia um elemento retirado da 

natureza (os grãos dependiam de chuvas), os povos pré-históricos adotaram formas específicas de práticas 

religiosas para controlar as forças da natureza (divindades anímicas). Referidas práticas religiosas, por 

serem um fenômeno profundo da psique humana, incorporaram-se no inconsciente coletivo universal e 

posteriormente, até para os céticos, acabaram sendo o fator determinante de usos, costumes, rituais e 

formalidades jurídicas que acompanharam os povos por vários milênios. James George Frazer, 

considerado o antropólogo que melhor sintetizou todas as pesquisas do século XIX sobre as crenças e 

superstições, publicou entre 1890 a 1915 uma obra de doze volumes - 'O Ramo de Ouro', na qual retrata o 

processo universal que conduz, por etapas sucessivas, da magia à religião, e depois, da religião à ciência. 

Segundo o autor, "a magia representa uma fase anterior, mais grosseira, da história do espírito humano, 

pela qual todas as raças da humanidade passaram, ou estão passando, para dirigir-se para a religião e para 

a ciência". Frazer considera que a magia consiste num controle ilusório da natureza, uma religião em 

potencial, a qual dará lugar por sua vez à ciência que realizará (e já está até realizando) aquilo que tinha 

sido imaginado no tempo da magia: obter segurança (em sentido amplo) mediante o controle das forças 

da natureza (apud Laplantine, 1995, p. 68). 

  

              Para provar o acima exposto, cumpre notar que no Brasil agrário, pré-histórico, baseado na 
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matriz energética dos grãos (dependente, pois, de chuvas que vinham do céu), há registros rupestres 

datados de 7.000 anos, formados por inúmeros gráficos gravados em rocha sulcada, no Estado da 

Paraíba, cujo formato dos desenhos lembra uma organização estelar, um conjunto de astros semelhantes à 

constelação de Órion. Conforme pesquisas arqueológicas e etnográficas da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), o conjunto monolítico do Ingá é referenciado internacionalmente e seu significado 

remete à cosmogonia indígena pré-histórica (Brito, 2007, p. 10, 16 e 39). Ou seja, tentativas muito 

distantes da época atual, de descrever e compreender o cosmos, já eram empreendidas antes da invenção 

da escrita; muito embora estudos etnográficos e arqueológicos indiquem que os registros dos astros 

naquela época fossem um possível código xamânico, elaborado e somente conhecido por uma classe 

sacerdotal, precipuamente para evocar e aplacar as forças da natureza, em um sentido muito mais místico, 

cerimonial, religioso do que propriamente científico (ibidem, p. 108/109). 

  

              Durante a pré-história humana, acreditava-se que os elementos da natureza estavam vivos - 

animados de emoção humana; de modo que por trás de fenômenos comuns atmosféricos e geológicos 

(como vulcões, tempestades, trovões, nevascas, terremotos), existiriam divindades ocultas. Essas 

divindades habitariam inclusive os corpos celestes, o Sol e a Lua. Portanto, "era necessário apaziguá-los 

e buscar a sua boa vontade para garantir a fertilidade do solo e a alternância das estações do ano" 

(Hawking, 2005, p. 141). Naquele contexto pré-histórico, alimentos e grãos eram as fontes energéticas de 

então. Para garantir esse tipo de energia era necessário controlar as forças da natureza. Isso significa que 

as práticas xamânicas faziam o que hoje faz a ciência: observar os astros celestes e tentar controlar, ou 

cooptar, suas forças e vontades divinas. Na contemporaneidade, as "vontades" de tais astros celestes são 

expressas por leis físicas da ciência moderna. 

  

              A atividade científica contemporânea, especialmente no campo da física de partículas e da 

astrofísica, levou a humanidade a descobrir novas matrizes energéticas, como a eletricidade e a radiação 

do núcleo atômico. Por isso, como os xamãs pré-históricos, os cientistas da contemporaneidade, com seus 

saberes iluminados, dizem aos detentores do poder político e militar qual a melhor forma de obter energia 

da natureza. Baseando-se em Morin, Diegues afirma que a contemporaneidade produziu um processo de 

afirmação do poder da ciência, nas mãos dos cientistas. O conhecimento dá poder. O poder dos antigos ou 

dos sábios, o dos feiticeiros ou dos curandeiros, nas sociedades arcaicas, é um poder dos 

superconhecedores. O poder sacerdotal dos povos antigos é um poder de superconhecedores. O poder 

tende a monopolizar o conhecimento e, assim, o conhecimento se torna secreto, esotérico. Assim, 

portanto, "os Grandes Sacerdotes, Iniciados, Universitários, Cientistas, Experts, Especialistas tendem a se 

constituir em castas arrogantes, dispondo de privilégios e poderes" (apud Diegues, 2000, p. 69 e 71). A 

crise ambiental problematiza o pensamento metafísico e a racionalidade científica, abrindo novas vias de 

transformação do conhecimento através do diálogo e da hibridização de saberes. No saber ambiental "flui 

a seiva epistêmica" que reconstitui as formas do ser e do pensar para apreender a complexidade ambiental 

(Leff, 2003, p. 192). 

  

              Um estudo de biogeografia evolucionista evidenciou que a adoção da agricultura foi o pior erro 

da espécie humana, pois foi com a agricultura que surgiram as diferenças de classe e de sexo, a tirania de 

grupos e a redução da qualidade nutricional, já que os caçadores-coletores tinham uma dieta mais rica e 

variada de vitaminas e proteínas, enquanto os agricultores estavam limitados apenas a três cereais 

básicos: trigo, arroz e milho; e até hoje (12 mil anos depois) a humanidade ainda luta e se debate para 
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tentar resolver o problema da explosão demográfica causada pela agricultura (Diamond, 1987, p. 64-66). 

Apesar disso, o fato inquestionável é que o excedente de grãos representou uma ampliação energética, 

capaz de sustentar populações crescentes, reinos e, posteriormente, impérios; onde sacerdotes faziam a 

leitura celeste com a função religiosa de garantir a continuidade do fluxo energético, prevendo chuvas e 

as melhores épocas para plantio e colheita - captura de energia (Rifkin, 2003, p. 39). Portanto, a energia 

moldou a religião e o direito, impondo-lhes práticas rígidas, inflexíveis e de rigorosa ritualística formal. 

  

              Dos xamãs pré-históricos aos clérigos de grandes civilizações da antiguidade, até chegar aos 

cientistas da contemporaneidade, a finalidade da observação e do conhecimento da natureza (Terra e 

cosmos) permaneceu a mesma: garantir o fluxo energético traduzido como segurança alimentar no 

contexto dos grãos, e como produtividade industrial na contemporaneidade. Na pré-história, ciência e 

religião integravam-se em uma mesma atividade conduzida por sacerdotes iluminados. As crenças 

religiosas de então foram o reflexo da textura da realidade daquele mundo baseado no modelo energético 

dos grãos (rigidez, rigorosa ritualística repetitiva, inflexível formalidade). O que este artigo deseja 

evidenciar é que tais características, presentes no direito contemporâneo, além de ser uma construção 

antiquíssima, é também um produto religioso; algo que nasceu sob os influxos de crenças religiosas 

moldadas pela matriz energética que marcou o mundo inteiro por 12 mil anos: os grãos. Ao contrário do 

que se pensava, o DNA do direito moderno e contemporâneo não nasceu na Revolução Francesa. É algo 

mais antigo, é religioso, é pré-histórico. 

  

              O axioma da rigidez e da imutabilidade das formas ritualísticas, presente no direito 

contemporâneo, foi produzido por aquelas crenças religiosas, as quais também produziram sólidos 

códigos sociais e jurídicos, tão sólidos que eram literalmente códigos legislativos gravados na rocha. As 

gravuras religiosas do conjunto monolítico do Ingá, na Paraíba - Brasil, além dos numerosos monumentos 

megalíticos europeus, os Dez Mandamentos de Moisés e o Código Legislativo de Hamurabi (Brito, 2007, 

p. 110) são exemplos de uma época em que adorar rochas santuários - totens, era a expressão social da 

forma como aquelas populações interpretavam a textura da realidade: um mundo sólido, rígido, inflexível. 

  

A comprovação das ilações acima, pode ser encontrada no Código de Hamurabi, um dos primeiros 

códigos jurídicos da humanidade, aproximadamente de 2 mil a.C.; foi inscrito em uma pedra 

basáltica encontrada nas ruínas do antigo império babilônico. Sua parte superior apresenta uma gravura 

do deus Sol (Chamash) entregando as tábuas da lei ao monarca Hamurabi. No seu preâmbulo, há uma 

justificativa da doação sobrenatural do texto para Hamurabi, idéia muito do agrado da poderosa classe dos 

sacerdotes. No texto do preâmbulo, Hamurabi fala da durabilidade do seu reino, diz que 

garantiu segurança aos seus habitantes suprindo-os de água e grãos (Altavila, 1995, p. 38; Vieira, 1994, 

p. 9/11). O mesmo legislador, "certo da inalterabilidade do seu código, dos mais antigos e conhecidos da 

humanidade, proibiu, por lei própria, que no futuro viessem suas leis a ser reformadas" (Bastos, 1992, p. 

13). O primeiro tratado internacional da história da humanidade também foi gravado em rocha metálica, 

uma barra de prata, entre o Rei dos Hititas - Hattusil III e o Faraó egípcio da XIX Dinastia - Ramsés II, 

por volta de 1280 e 1272 a.C. (Mazzuoli, 2005, p. 53). 

  

              Sobre a rocha estavam gravados, portanto, a rigidez, a permanência, a inflexibilidade e a 
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continuidade típicas de um direito primitivo sagrado, produzido em um mundo agrário, com sua 

arquitetura influenciada pela regularidade e pela previsibilidade do movimento dos corpos celestes. Fustel 

de Coulanges demonstra que as mais antigas crenças religiosas, mesmo depois de extintas, gravaram de 

forma quase que indelével, no âmago da mente de todos os povos da Terra, práticas jurídicas que são 

seguidas até hoje, na contemporaneidade, inclusive por aqueles que são céticos ou agnósticos (2009, p. 

28/29). 

  

              Pode-se afirmar que a energia foi e continua sendo o fator fundamental que molda todos os 

setores de uma sociedade (do religioso ao jurídico). O direito internacional público contemporâneo, sendo 

expressão do direito de todos os povos, de todas as épocas, também carrega uma 

dimensão formal acentuada. Assim, o direito internacional público carrega este DNA milenar, marcado 

pela rigidez, pela inflexibilidade e pela rigorosa ritualística. Características que, se no mundo sólido dos 

grãos ofereceram segurança, hoje é fator de insegurança por não permitir uma maior agilidade e 

flexibilidade na sua criação, transformação e aplicação. 

  

              A ritualística solene e cerimonial para formação de tratados internacionais, além do culto à 

forma, são expressos através da necessária e rigorosa observância das fases de elaboração do tratado: 1) 

negociações preliminares, 2) assinatura pelo Poder Executivo, 3) aprovação parlamentar de cada Estado 

interessado, 4) ratificação concluída com a troca dos instrumentos e, no Brasil, 5) promulgação por 

decreto do Presidente da República, além da publicação no Diário Oficial da União (Mazzuoli, 2005, p. 

60/61). A rigidez formal do direito internacional público é evidenciada pela análise do art. 38 do Estatuto 

da Corte Internacional de Justiça e da prática dos tribunais internacionais; pois embora sejam 

formalmente enumeradas como fontes desse direito os tratados, o costume, os princípios gerais de direito, 

além das decisões judiciárias e a doutrina dos juristas qualificados, "na prática, entretanto, os tribunais 

internacionais têm outorgado preferência às disposições convencionais específicas de caráter obrigatório, 

vigentes entre as partes, sobre as normas de direito internacional costumeiro e sobre os princípios gerais" 

(ibidem, p. 33). 

  

              Ou seja, no plano da prática dos tribunais internacionais, até o costume e os princípios gerais de 

direito internacional precisam vir sob a capa, o manto e as bênçãos sagradas de um rigoroso ritual de 

criação e aplicação, para que tenham valor formal na lides internacionais. E isso em pleno século XXI. 

Parece que a crise da pós-modernidade não chegou nos tribunais internacionais, os quais permanecem 

seguindo a mesma lógica, os mesmos valores dos rituais mágicos da pré-história agrária, fixamente atados 

a um tempo de xamãs e sacerdotes que tentavam controlar as forças da natureza de um mundo (cosmos) 

sólido e imutável. Tudo isso prova definitivamente que na base axiológica do direito internacional 

contemporâneo encontra-se o seu DNA mais ancestral: a rigidez. 
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O LHC E A FÍSICA DE PARTÍCULAS OU DE ALTA ENERGIA 

  

              O LHC é o maior acelerador de partículas já construído no mundo. Funcionou pela primeira vez 

em 10 de setembro de 2008. É considerado nos meios científicos um evento que "marca uma nova era 

para física" (New Scientist, 2010, capa). Foi construído pela Organização Européia para Pesquisa 

Nuclear, conhecida como CERN (em francês: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), uma 

organização internacional criada com apoio da UNESCO em 29 de setembro de 1954. Hoje o CERN é 

composto por vinte Estados membros, todos europeus. A sede do laboratório principal está estabelecida 

em Genebra, Suíça. Em 1959, a organização fez funcionar o 28 GeV Proton Synchrotron, naquele tempo 

o acelerador de partículas com mais alta energia do mundo. Entre 1963 e 1968 fez experiências com 

neutrinos, levando ao desenvolvimento de detectores eletrônicos de micro-partículas; feito que rendeu o 

Prêmio Nobel de Física em 1992 para o polonês Georges Charpak. Em 1973, descobriu-se empiricamente 

a natureza ondulatória do próton (formado de ondas), até então considerado uma partícula estritamente de 

matéria sólida. Em 1991, o Conselho do CERN decide construir um novo acelerador de partículas - o 

LHC, fundamental para avanços mais significativos, no campo da física de alta energia. Embora pensada 

pelo CERN desde 1980, a WEB (WWW) é inventada em 1993 para compartilhar a quantidade de dados a 

ser gerados pelo LHC (um amontoado de 20 km de CDs por ano). A construção inicia-se em 1994. Após 

sofrer reparos em 2008, o LHC volta a funcionar em 2010 com objetivo de responder qual é a 

constituição da parte de 96% invisível do universo, como a matéria adquire massa, por que a natureza 

prefere matéria ao invés de antimatéria (CERN, 2008). 

  

            Oficialmente, em torno de nove mil físicos ao redor do mundo estão envolvidos no projeto 

(CERN, 2008a). Dentre todos os objetivos do LHC, dois são principais: 1) constatar a existência de 

partículas elementares da matéria, que apenas em teoria são conhecidas, denominadas bósons de Higgs, 

essenciais para a aquisição de massa e formação da matéria, e que seriam o tecido do próprio universo; 2) 

comprovar a supersimetria, teoria segundo a qual para cada tipo de partícula conhecida 

com spin fracionário (quarks, neutrinos, gluóns, fótons) deve haver um parceiro correspondente 

com spin inteiro (spin é o movimento de rotação da partícula sobre seu próprio eixo). Estes seriam os 

desenvolvimentos mais importantes da física nos últimos vinte anos, e proporcionariam provas 

circunstanciais da correção da teoria das cordas. Caso tudo ocorra conforme previsões técnicas, os 

pesquisadores do LHC detectariam uma grande quantidade de partículas novas nunca antes vistas 

(Greene, 2005, p. 432 e 494). As experiências permitirão aprofundar a compreensão sobre a existência de 

outras dimensões espaciais e de universos paralelos (Griggs, 2010). 

  

              A física de partículas parte de uma questão que já incomodava os gregos há uns 2.500 anos atrás: 

qual o menor elemento que seria encontrado após a divisão sucessiva da matéria em pedaços cada vez 

menores? Para esta pergunta, hoje sabe-se que os átomos representam uma pequena fração dentre os 

diversos tipos de partículas elementares existentes no universo (Hawking, 2005, p. 76), sendo 

constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. No final da década de 1960, experimentos no Acelerador 

Linear de Stanford provaram que até mesmo os prótons e nêutrons são formados por componentes ainda 

menores: os quarks (Greene, 2005, p. 399). A física atual quer saber o que pode ser menor ainda que um 

quark? 
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              De acordo com a teoria tradicional, os elétrons e os quarks são partículas pontuais, ou 

seja, pontos sem nenhuma extensão espacial. Neste sentido, eles representam o fim da linha nesta corrida 

de decomposição da matéria, sendo considerados partículas de tamanho zero. Esta é a imagem 

convencional que se tem da matéria. Porém, uma outra teoria sobre a textura da realidade, considerada a 

mais aceita pela comunidade científica, refere-se às cordas; segundo a qual os elétrons e os quarks não 

são exatamente pontos, mas sim cordas: filamentos mínimos de energia, sem espessura, lineares e 

vibrantes, exatamente como as cordas de um violão ou violino, mas de tamanho ultramicroscópico. Se 

fosse feita uma tentativa de observar cordas em um microscópio, a experiência assemelhar-se-ia à ler um 

livro de uma distância de 100 anos-luz, algo que exigiria um poder de resolução de aumento de 1 bilhão 

de bilhões de vezes mais potente do que a atual tecnologia pode oferecer (ibidem, p. 399 e 407). 

  

              Para melhor entender o que são as cordas, é importante perceber que experimentos realizados ao 

longo dos anos, anteriores ao LHC, comprovaram a existência de outros tipos de partículas existentes no 

universo, mais exóticas, que não parecem com a matéria ordinária, sendo cada partícula portadora de 

propriedades físicas específicas: quarks up, quarks down, e mais outros quatro tipos de quarks 

(quarks charm, strange, bottom e top). Os quarks só ficam juntos e unidos, dentro dos prótons e nêutrons, 

por causa da força nuclear forte, força transportada por partículas menores ainda, 

denominadas glúons (Hawking, 2005, p. 125). Outros tipos de partículas muito parecidas com elétrons, 

porém mais pesadas, são: múons e taus. É provável que essas partículas fossem abundantes logo após o 

Big Bang (na origem do universo). Os cientistas descobriram também partículas-fantasmas 

denominadas neutrinos, que podem atravessar trilhões de quilômetros de chumbo com a mesma facilidade 

que uma pessoa atravessa o ar (ibidem, p. 73/74 e 77). Finalmente, dentre as partículas conhecidas, 

os fótons são partículas elementares sem massa, responsáveis por fazer surgir a luz. Todo raio de luz é 

composto por essas partículas, sendo o Sol o maior produtor de fótons para a Terra. (ibidem, p. 128/135). 

  

              A teoria das cordas postula que toda essa diversidade de partículas resume-se a uma única e 

elementar partícula constituinte da matéria: a corda vibrante de energia. Os padrões diferentes de 

vibrações das cordas (assim como vibrações diferentes da corda de um violão geram diferentes sons), 

fariam essas cordas terem as propriedades físicas das diferentes partículas conhecidas. A cada padrão 

diferente de vibração da corda corresponde as propriedades físicas de cada uma dentre as diferentes 

partículas que foram elencadas acima. A corda, esta sim, é ocomponente único elementar e mais 

fundamental da matéria (Greene, 2005, p. 400/401). 

  

              A transição de uma teoria de partículas 'pontos' para 'cordas' reformula radicalmente a 

percepção sobre a textura da realidade (o tecido do cosmos e a natureza da matéria). Na teoria tradicional, 

elétrons, prótons e nêutrons são percebidos como entidades pontuais, que ocupam um único ponto no 

espaço em cada momento do tempo. Uma corda, por sua vez, ocupa uma linha no espaço a cada momento 

de tempo. Logo, a corda pode estar em vários lugares simultaneamente, o que gerou a idéia de um 

universo com dimensões espaciais extras ou adicionais(Hawking, 2005, p. 128). 
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              Se a teoria das cordas estiver correta, o universo e a matéria são a manifestação do repertório de 

vibrações de um único componente fundamental: a corda. Metaforicamente, as diferentes notas que 

podem ser tocadas por um mesmo tipo de corda musical correspondem a todos os tipos de partículas que 

já foram detectadas. "No nível ultramicroscópico, o universo seria comparável a uma sinfonia de cordas 

que faz a matéria vibrar e existir" (Greene, 2005, p. 402). Tanto a matéria como o universo seriam o 

"resultado do entrelaçamento de cordas, assim como uma camisa é o resultado do entrelaçamento de fios" 

(ibidem, p. 561). 

  

              Embora a questão ainda esteja em debate, no atual estado em que se encontra a física de 

partículas e a astrofísica, o universo é considerado um "algo" real, uma entidade cósmica tangível e 

mutável denominadaespaçotempo, onde a matéria - as cordas (todas as pessoas, animais, vegetais da 

Terra, além dos demais corpos existentes fora da Terra) exercem influência modificativa sobre o espaço e 

o tempo, mediante interações gravitacionais e entrelaçamento quântico. Este espaçotempo seria 

constituído por um oceano de partículas de Higgs - o campo de Higgs, que também são cordas com 

propriedades físicas de um campo gravitacional. A região do espaçotempo ocupada pelos humanos seria 

uma entidade física conhecida como 3-brana, formada pelo entrelaçamento também de cordas (Greene, 

2005, p. 98, 300/308, 314/316, 451/455). Assim, tanto o continente (espaçotempo) como o conteúdo 

(matéria) seriam cordas ultramicroscópicas de energia em vibração ondulatória. 

  

              A região 3-brana onde estão os seres humanos, formada de três dimensões espaciais (largura, 

comprimento, profundidade) pode ser apenas a projeção holográfica de um entre muitos universos 

paralelos que flutuam entrelaçados, em um espaçotempo multidimensional com dez dimensões espaciais 

e uma temporal; em que múltiplas histórias de um mesmo objeto ou pessoa acontecem simultaneamente 

e, no seu conjunto, criam a probabilidade da história materializada vivida na Terra (ibidem, p. 213, 424, 

556/559 e 568). Uma infinidade de mundos pode estar bem mais próxima da humanidade, do que se 

imaginava. Mesmo se o espaçotempo (continente) fosse completamente "esvaziado" de todos os 

universos e matéria (conteúdo), sua existência autônoma poderia ser monitorada já que seu tecido é 

formado de cordas. Mas se o próprio espaçotempo fosse "desfiado", se as cordas que o compõem fossem 

desentrelaçadas, o espaço e o tempo deixariam de existir. Esta situação de ausência do espaço e ausência 

do tempo é uma das questões que estão na vanguarda das atuais pesquisas físicas e astrofísicas, e o LHC 

será usado para tentar preencher tais lacunas do conhecimento (ibidem, p. 314, 562/563). 

  

OS RISCOS AMBIENTAIS DO LHC 

  

              A experiência do LHC consiste em acelerar partículas (feixes de prótons) até 99,999% da 

velocidade da luz em sentidos opostos, dentro de dois túneis de vácuo com 27 km de diâmetro, 

construídos há 100 metros de profundidade debaixo da fronteira entre a França e a Suíça. Com tamanha 

velocidade, os cientistas irão produzir partículas com alta energia cinética. Depois de bem aceleradas, as 

partículas serão dirigidas para uma rota de colisão frontal. Teoricamente a energia final da colisão deverá 

ser igual à soma da energia inicial dos dois feixes de partículas, isoladamente considerados. (CERN, 

2009, p. 22/25). 
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              Os cientistas buscam medir se a quantidade final de energia total gerada pelo impacto será igual 

ou menor que a energia inicial do experimento. Caso seja constatado, após o impacto, que a energia 

resultante foi menor que a energia inicial, essa aparente "perda" ou "déficit" de energia significará que 

partículas elementares (quarks, neutrinos, gluóns, fótons, assim como os procurados bósons de Higgs), 

escaparam ou "escorregaram" através de fendas causadas por dimensões adicionais de espaço, indo 

para outras dimensões espaciais (Greene, 2005, p. 492/493). A experiência pretende reproduzir em 

laboratório as violentas condições que só existiram durante os instantes iniciais logo após o Big Bang, a 

grande explosão primordial que deu início ao cosmos há 13,7 bilhões de anos. Espera-se regredir no 

tempo e reconstruir o estado inicial do universo para investigar a existência de partículas, até hoje não 

observadas, dentre as quais o gráviton, suposto transportador da força gravitacional (CERN, 2009, p. 

22/25; Greene, 2005, p. 568/569). 

  

              Os primeiros testes do LHC ocorreram abaixo de meia potência. Em sua potência máxima, 

prevista para ser atingida em 2012, as colisões irão gerar uma energia total de 14 TeV (teravolts). Em 

termos absolutos, é uma energia menor do que um corpo com massa de 1kg caindo de uma altura de 1 m. 

O vôo de um mosquito produz 1 TeV de energia. Porém, em termos relativos, o LHC vai espremer 14 

TeV de energia em um espaço milhões e milhões de vezes menor que um mosquito. Nestas condições, a 

colisão vai gerar uma temperatura 100 mil vezes superior ao núcleo do Sol. Na escala ultramicroscópica 

da física de partículas, será uma energia suficiente para elevar a densidade de um próton (sua massa) a 

níveis críticos, de tal modo que a força gravitacional relativa que este próton terá, poderia transformá-lo 

literalmente em um buraco negro ultramicroscópico (CERN, 2009, p. 21 e 55). 

  

              Buracos negros existem por todo o universo, são corpos produzidos pelo colapso de estrelas que 

chegaram ao seu estágio final de vida. Embora nunca tenham sido vistos, os efeitos de sua influência 

sobre galáxias situadas em suas vizinhanças evidenciam a sua presença, a sua existência e o seu poder 

descomunal de atrair toda a matéria que estiver no seu horizonte de eventos. Nada consegue escapar da 

atração gravitacional de um buraco negro, cuja densidade (sua massa) atinge números infinitos que a 

matemática não consegue manusear. Por isso são considerados singularidades no universo, pois todas as 

leis físicas se despedaçam diante de um buraco negro (Hawking, 2005, p. 85 e 90). Os buracos negros 

"abrigam os maiores reservatórios de caos que o universo conhece. [...] têm o monopólio da desordem 

máxima." (Greene, 2005, p. 551/552). 

  

              Embora o CERN assegure que esse eventual buraco negro, devido ao seu tamanho ultradiminuto, 

iria evaporar tão logo ele surgisse, sem produzir quaisquer danos; um número considerável de cientistas 

contestam tal posicionamento, dentre os quais: Savas Dimopoulos (Universidade de Stanford), Greg 

Landsberg (Universidade de Brown), Adam D. Helfer (Universidade do Missouri), Otto E. Rössler 

(Universidade de Tübingen) e um antigo astrofísico do Instituto Max-Planck - Rainer Plaga. Em resumo, 

dizem que no reino do ultrapequeno não é possível prever com segurança o comportamento de um buraco 

negro, devido às agitações quânticas nesse tipo de escala e, finalizam, dizendo que a teoria da evaporação 

usada pelo CERN nunca foi confirmada experimentalmente nem nunca teve qualquer evidência 

observacional (Johnson, 2009, p. 839, 841, 843, 852 e 854). 
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              Existem outros riscos ambientais em torno do LHC, o qual poderia levar à formação de: 

1) strangelets; 2) monopólo magnético; 3) bosenova e 4) transição de vácuo. Strangelets são formadas 

por um pequeno e estável pedaço de "matéria estranha", que devido às suas propriedades físicas poderia 

desencadear uma reação em cadeia e transformar todo o planeta Terra, e tudo o que está nele, em uma 

esfera hiperdensa inerte com apenas cem metros de diâmetro. Quanto ao monopólo magnético, as colisões 

do LHC poderiam formar uma pequena porção de matéria com apenas um pólo magnético, diferente da 

matéria ordinária que possui dois pólos: norte e sul. Isto poderia induzir os átomos normais a entrarem em 

um descontrolado processo autofágico de decomposição de toda a matéria do planeta Terra. Por sua vez, a 

bosenova refere-se ao sistema de refrigeração do LHC, baseado em gás hélio ultrafrio que forma um 

condensado Bose-Einsten, espécie de matéria exótica que, quando atingida por poderosas ondas 

magnéticas, pode explodir como uma estrela "supernova" e, assim, destruir um pedaço da Suíça e da 

França (Johnson, 2009, p. 829, 833). 

  

              O pior de todos os cenários acima é a transição de vácuo, uma possibilidade que foi aventada em 

1984 por Piet Hut, do Instituto para Estudos Avançados de Princeton. Neste caso, o universo inteiro seria 

destruído. Conforme exposto no tópico anterior deste artigo, aquilo que ordinariamente é chamado de 

espaço "vazio" - o vácuo, na verdade não é bem um vazio, mas é um "algo" real tangível, pois está repleto 

de cordas que fornecem a textura e o tecido do cosmos. Essa estrutura cósmica encontra-se em um frágil 

estado de relativa estabilidade, como um castelo de cartas. Mas se uma das cartas sofrer algum tipo de 

alteração, todo o castelo desaba. Acredita-se que as altas energias geradas pelas colisões do LHC 

poderiam levar o cosmos para um estado de estabilidade maior ainda e, por paradoxal que pareça, a 

estabilidade extrema produziria um "borbulho de vácuo" (semelhante à fervura da água, mas sem 

envolver aumento de temperatura), algo que mudaria por completo a natureza do tempo, do espaço e 

levaria a humanidade a pulverizar-se como se nunca tivesse existido (apud Johnson, 2009, p. 834; 

Greene, 2005, p. 297/304). 

  

OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TORNO DO LHC 

  

              Até a presente data foram movidas quatro ações judiciais com objetivo de paralisar o 

funcionamento do LHC, sendo três ações na Europa e uma nos Estados Unidos da América. A primeira 

delas data de junho de 2008, quando foi protocolizada a petição em uma corte local na Suíça envolvendo 

as partes Schröter v. CERN; mas foi rejeitada por causa da imunidade do CERN contra processos legais 

em território suíço. Um segundo litígio ocorreu na Alemanha envolvendo as partes Schröter v. República 

Federal da Alemanha, buscando forçar o Governo alemão a fazer uso de sua condição de membro do 

CERN para prevenir a operação do LHC em potência total. Sem sucesso na primeira instância, este 

processo continuou em março de 2009 com apelação para o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

(Johnson, 2009, p. 860). Conforme a Agência Brasileira de Inteligência, a decisão deste processo foi 

publicada em 09 de março de 2010, tendo o Tribunal alemão rejeitado o pedido porque a autora não 

provou consistentemente que o planeta estaria ameaçado e nem explicou de forma convincente porque os 

testes do LHC ameaçariam seus direitos fundamentais. Os juízes argumentaram que "não basta basear 

advertências em uma desconfiança geral em relação às leis da Física, ou seja, em relação a afirmações 
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teóricas das modernas Ciências Naturais" (ABIN, 2010). 

  

              Uma terceira ação foi iniciada perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), sob 

o n. 41028/08, envolvendo as partes Goritschnig v. República da Áustria. Neste caso, houve um pedido 

de concessão de medida liminar para interromper a operação planejada do LHC. Porém, o pedido foi 

rejeitado através de uma breve resposta emitida pelo Tribunal por e-mail, sem declarar os motivos da 

decisão. Finalmente, uma quarta ação foi protocolizada na Corte Distrital do Hawaii - EUA, também no 

ano de 2008, cuja petição foi elaborada na forma de um pro se complaint (tipo de processo sem advogado 

para proporcionar amplo acesso à Justiça). Este caso foi proposto pelo cidadão Walter Wagner e pelo 

pesquisador Luís Sancho em face do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. O pedido 

foi baseado no National Environmental Policy Act (NEPA), a principal lei ambiental americana, em vigor 

desde janeiro de 1970. Os litigantes buscaram atingir o CERN indiretamente, ao pedirem uma tutela 

antecipada que obrigasse o Governo americano a promover estudos prévios de impacto ambiental, tendo 

em vista o seu papel de financiador e participante do projeto LHC (Johnson, 2009, p. 860/861). 

  

              Cabe esclarecer que, embora os EUA não seja signatário do tratado que constituiu o CERN e 

apesar do LHC estar realizando as colisões de partículas em solo europeu; uma parte considerável das 

operações do LHC acontecem em solo americano, mais exatamente no Estado de Illinois. Uma rede 

mundial de computadores é usada para processar e analisar os dados obtidos das experiências do LHC. A 

razão principal do CERN ter criado essa rede foi dinheiro, depois de ter percebido que a capacidade 

necessária para processamento de todos os dados estava além de suas possibilidades técnicas. Para reduzir 

o custo total do projeto, o CERN aproveitou-se da capacidade instalada de computação em vários lugares 

do mundo, e um quarto de toda a massa de dados a ser produzida pelo LHC será processada por pessoal 

sediado nos EUA, dos quais metade estarão sendo computados pelo laboratório Fermilab em Illinois. 

Além disso, o CERN criou uma rede de apoio para receber serviços de computação prestados por diversas 

universidades americanas, dentre as quais a Universidade Chicago. Neste sentido, a Constituição dos 

EUA permite que um Estado americano exerça jurisdição sobre um réu, mesmo que ele não resida em 

solo americano, bastando que para isso o réu mantenha mínimos contatos com o solo do Estado, ou seja, 

que o réu "propositalmente aproveite-se do privilégio de conduzir atividades dentro dos limites do 

Estado" (Johnson, 2009, p. 868). 

  

              Apesar da legislação americana permitir esse tipo de jurisdição, o caso ajuizado na Corte 

Distrital do Hawaii baseou-se única e exclusivamente no risco potencial das experiências do LHC vir a 

produzir um dano futuro aos cidadãos sediados no território americano e por ser o Governo estadunidense 

um financiador do projeto europeu. A juíza Helen Gillmor conduziu o caso, nas palavras dela, 

"consciente e atenciosamente", não menosprezou o mérito da questão, mas excluiu o exame da temática 

do campo jurisdicional, escrevendo: "está claro que a ação dos litigantes reflete um desacordo entre 

cientistas sobre as possíveis ramificações da operação do Large Hadron Collider. Este debate 

extremamente complexo é de interesse muito mais além do que apenas dos físicos". A juíza concluiu sua 

decisão argumentando que, o só fato do Governo americano ser financiador do projeto, não oferece nexo 

suficiente para que a jurisdição americana seja exercida nos termos do NEPA. Na opinião de Gillmor, o 

processo político seria o fórum mais adequado para se tratar do que ela denominou ser um desacordo 

político (ibidem, p. 861). 
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              O LHC é uma máquina que foi construída pelo CERN, na fronteira entre a França e a Suíça, ao 

custo de 4 bilhões de euros e que, para funcionar, consome anualmente 19 milhões de euros em energia. 

O orçamento total para 2008 foi de US$ 900 milhões, considerando-se os 2.500 empregos diretos que o 

CERN oferece a engenheiros e cientistas. Como entidade intergovernamental formada por vinte Estados 

europeus, o CERN goza de elevado statusperante a comunidade mundial. Possui personalidade jurídica 

própria, distinta dos seus Estados contratantes, conforme o seu tratado constitutivo assinado em julho de 

1953. Anexos a esse tratado, um primeiro acordo entre o CERN e a Suíça em junho de 1955, e depois 

outro acordo entre o CERN e a França em agosto de 1973, estipularam imunidade contra processos 

judiciais na jurisdição desses países hospedeiros - França e Suíça, além de inviolabilidade de suas 

construções, terrenos, documentos e arquivos (CERN, 2009, p. 17 e 53; Johnson, 2009, p. 823/824 e 867). 

  

              Conforme a doutrina sobre organizações internacionais, em decorrência da soberania de seus 

Estados contratantes, destas espécies de entidades exige-se apenas o provimento de fundos para acertar 

eventuais disputas com partes privadas (Hornbach & Bekker, 2002, p. 427-449). Para cumprir esse tipo 

de obrigação, o CERN não se submete a nenhuma jurisdição nacional ou internacional, pois conforme os 

dois acordos anexos ao seu tratado constitutivo, o tratado com a Suíça definiu apenas que o CERN deverá 

prover métodos apropriados para acertar disputas no direito privado, onde a Organização seja parte; e o 

tratado com a França estabeleceu que o CERN deverá baixar regras apropriadas para contrair obrigações 

e submeter disputas ao regime da arbitragem (Johnson, 2009, p. 867). No que tange à jurisdição dos 

Tribunais internacionais, vale ressaltar que organizações intergovernamentais como é o caso do CERN 

estão excluídas deste tipo de solução de controvérsias. O art. 34, § 1º do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiça (CIJ), em Haia - Holanda, estabelece que apenas Estados estão habilitados, como partes, a 

apresentarem e a responderem questões perante a Corte (Mazzuoli, 2005, p. 131). 

  

              O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), em Estrasburgo - França, é um pouco 

mais aberto do que a CIJ em relação à legitimidade das partes litigantes; pois além dos Estados 

contratantes que aderiram à sua jurisdição, admite-se também o indivíduo como parte habilitada a 

postular perante o Tribunal, conforme art. 1º, art. 19 e arts. 34/35 da Convenção Européia dos Direitos do 

Homem (Conselho da Europa, 1950), mas desde que esgotados todos os recursos judiciais dentro do 

Estado de origem do indivíduo. Todavia, em que pese essa aparente "abertura" ao indivíduo, o TEDH 

firmou jurisprudência, com base no art. 1º da Convenção, no sentido de que apenas pessoas sujeitas à 

jurisdição dos Estados contratantes serão admitidas a postularem, não havendo qualquer previsão escrita 

quanto à possibilidade de organizações internacionais - como o CERN, figurarem como rés de um 

processo naquele Tribunal (Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 2006, p. 2/3). 

  

              A análise que se pode fazer, das quatro ações judiciais acima relatadas, é que todas as cortes 

judiciárias agiram, quase que orquestradas, de modo evidentemente formalista, rígido e inflexível. A corte 

suíça limitou-se a declarar a imunidade judicial do CERN. O Tribunal alemão exigiu prova direta da 

alegada ameaça ao planeta Terra e aos direitos fundamentais da cidadã autora, prova impossível de ser 

produzida, pois só o LHC funcionando poderá provar as teorias físicas por trás da temática. O Tribunal 

Europeu de Direitos do Homem encerrou o caso liminarmente, sequer sem motivar sua decisão. Apenas a 

corte distrital do Hawaii resolveu tecer algumas palavras sobre o assunto, mas também exigiu nexo direto 
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formal entre a suposta ameaça e a incolumidade do território americano. Finalizou remetendo o assunto 

para as vias políticas. O exame em conjunto dessas decisões mostra que as cortes judiciárias (nacionais e 

internacionais) não estão preparadas, e nem querem, resolver casos como o do LHC, porque tais 

instâncias carregam o DNA da rigidez e do acentuado formalismo. 

  

              Depois de fazer um retrato da magistratura portuguesa, guardadas as exceções e evitando-se as 

generalizações, Boaventura observou que muitos juízes ao redor do mundo nascem, crescem e trabalham 

dentro de uma cultura normativista e técnico-burocrática, plasmada ainda dentro das faculdades de 

direito, que se manifesta de múltiplas formas: 1) desresponsabilização sistêmica: os maus resultados do 

desempenho judicial, ou até da ausência desse desempenho, é problema dos outros, está fora da instância 

judiciária; 2) privilégio do poder: a cultura burocrática é autoritária e não consegue ver agentes do poder 

como cidadãos com iguais direitos e obrigações, medo de julgar os poderosos; 3) refúgio burocrático: 

privilegia-se a circulação do processo à decisão efetiva de seu mérito; 4) sociedade longe: magistrados 

competentes para interpretar a lei, mas incompetentes para interpretar a realidade, são presas fáceis de 

idéias dominantes. Aliás, "segundo a cultura dominante, não deve ter sequer idéias próprias, deve é 

aplicar a lei" (Santos, 2007, p. 68/70). 

  

A TEORIA VIBRACIONAL DO DIREITO 

  

              Para resolver casos como o do LHC é necessário pensar o direito de forma global e holística, 

tratando-o como um fenômeno vibracional (idéia que se contrapõe à rigidez, formalidade e rigorosa 

ritualística demonstrada no início desse artigo). O pensamento positivista dominante desde a Revolução 

Francesa não oferece esta globalidade porque reduz o direito apenas ao texto dos códigos. Por sua vez, o 

pensamento jusnaturalista também possui suas limitações porque reduz o direito a uma ordem ideal, 

eterna e imutável que, segundo os racionalistas, é fruto exclusivo da razão e da natureza humanas (Nader, 

1992, p. 408), e conforme os medievos e os estóicos helênicos, o direito é um produto da ordem universal 

do cosmos, uma ordem estática, rígida, imutável (Gaarder, 1996, p. 148, Fiuza, 2000, p. 42). Todas as 

correntes filosóficas que se desenvolveram em torno da questão de se saber o que é o direito, podem ser 

agrupadas em dois grandes grupos: de um lado, os idealistas: jusnaturalistas, positivistas e normativistas; 

do outro lado os sociologistas ou materialistas: historicistas, empiricistas e marxistas. Para estes, o direito, 

longe de ser criação exclusiva da razão ou reflexo de uma ordem natural imutável, é expressão da 

realidade social concreta em suas múltiplas manifestações de idéias que se desenvolvem, e mudam, em 

cada tempo e em cada espaço historicamente considerados (Bastos, 1992, p. 4/5). 

  

              A classificação feita por Bastos pode ser entendida como o estado da arte em 1992. De lá para 

cá, as discussões sobre o que é o direito migraram para novos questionamentos, hoje podendo-se dizer 

que as investigações filosóficas e epistemológicas do direito giram em torno da função do direito, ou seja, 

para que serve o direito? Tanto as antigas, como as contemporâneas, todas essas discussões culminam em 

modelos e métodos de formulação da norma jurídica, sua criação e sua aplicação ao caso concreto 

(hermenêutica). Neste sentido, pode-se exemplificar como teoria contemporânea da criação do direito ? a 

autopoiese. Conforme a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, o direito é um sistema autopoiético 

dinâmico, em permanente transformação, definição e redefinição, adequado à hipercomplexidade da 
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sociedade atual, que se constrói através de acoplamento estrutural comunicativo entre a ciência jurídica e 

os demais saberes insertos na sociedade (Luhmann, 1983, p. 45, 84; 2009, p. 283). Outros autores 

também teorizaram essa temática. Casanova, considerando a hipercomplexidade do mundo 

contemporâneo, sustenta que "dentre as características mais significativas dos sistemas auto-regulados e 

complexos, destaca-se o fenômeno deauto-organização que aparece na matéria, na vida e na 

humanidade" (2006, p. 272). 

  

              Aqui está a diferença entre a autopoiese e a teoria vibracional do direito. Enquanto Luhmann 

constrói sua teoria a partir das transformações sociais que foram produzidas pelas chamadas "novas 

ciências", ligadas à linguagem e à informação (cibernética e sistemas tecnológicos), a teoria vibracional 

do direito pretende mostrar que o fenômeno jurídico pode ser uma manifestação tanto da realidade social 

como da natureza, de modo que em seu núcleo todas as teorias filosóficas (idealistas e sociologistas) se 

unificam de forma harmônica e global, sem haver perda da diversidade, da pluralidade e da 

complexidade; ou sem que isso signifique uma redução simplista. A base da teoria vibracional do direito 

são as ciências físicas, novas também, porém ligadas às partículas que constituem o tecido da realidade: 

as cordas vibrantes de energia. 

  

              O direito é o nível da própria realidade (Grau, 1991, p. 21). Boaventura percebeu que, após o 

aniquilamento das condições de existência do paradigma científico mecanicista, surge um paradigma 

emergente que combina o cálculo determinista com as probabilidades e com a informação, considerada 

esta a base das relações, tudo isso para se alcançar objetivos (Santos, 2002, p. 23/36). Porém, 

diferentemente de Habermas, para quem a base das relações é a ação comunicativa (apud Derani, 2008, p. 

17/18), e de Luhmann, para quem as relações baseiam-se na informação; a teoria vibracional do direito 

aponta as cordas vibrantes de energia como a base mais profunda das relações, não só sociais, mas as 

próprias relações entre a matéria e o espaçotempo. Linguagem e comunicação são bases superficiais das 

relações humanas, porque antes de duas pessoas se comunicarem verbalmente já se comunicaram no 

plano energético. Isso acontece porque a textura da realidade é formada por cordas, de modo que todas as 

coisas e pessoas do universo, além do próprio universo contido dentro do espaçotempo, estão ligados 

através de entrelaçamento quântico de cordas. 

  

              Todas as construções sociais, religiosas, culturais e jurídicas que ocorreram no planeta Terra, 

desde a mais remota pré-história, e que vieram a formar o DNA do direito contemporâneo (rigidez, 

formalismo e rigorosa ritualística), tudo isso aconteceu em um determinado espaço, durante um certo 

período de tempo. Tempo e espaço formam o que hoje se denomina espaçotempo (o continente maior 

onde existem possivelmente uma infinidade de universos paralelos). O espaçotempo se transforma pelo 

efeito modificativo da matéria. Simultaneamente, diversas histórias paralelas acontecem nesse 

espaçotempo, de modo que o seu conjunto cria a probabilidade da história real vivida por uma pessoa na 

Terra (Greene, p. 213, 424, 556/559 e 568). O formato do espaçotempo, ou seja, sua curvatura representa 

a história do universo inteiro. Nele, cada ponto espacial é um evento histórico (Hawking, 2005, p. 106 e 

154). Logo, se o espaçotempo enquanto entidade física, é formado por cordas vibrantes de energia que 

estão sujeitas à ação modificativa da matéria, isso permite unificar em uma só teoria todas as construções 

filosóficas que foram feitas para explicar o que é o direito, dando espaço para identificar uma função para 

o direito: a que ele serve? 
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            A influência recíproca verificada entre um cosmos (espaçotempo), agora mutável, e a matéria nele 

compreendida está sendo considerada algo capaz de fornecer a compreensão até mesmo de fenômenos 

tipicamente humanos: "parece que esta idéia poderia explicar muitas das características observadas do 

universo, tais como sua uniformidade em larga escala e explicar também os desvios de homogeneidade 

em pequena escala, inclusive galáxias, estrelas e até seres humanos" (Hawking, 2005, p. 143 e 144). 

Interpretando as palavras de Hawking, e referindo-se à ligação entre física de partículas e astrofísica, o 

físico da USP complementa esta idéia dizendo que em nossa época, pela primeira vez, o estudo do mundo 

microscópico levou a conclusões importantes sobre o mais macroscópico dos sistemas, o Universo como 

um todo. "Fechou-se um ciclo fundamental: o microcosmo influenciando o macrocosmo e 

reciprocamente" (Fleming, 1989a, p. 140; 1989b, p. 3/6). 

  

              Neste sentido, dizer hoje que o direito é expressão da realidade natural dos cosmos, onde estão 

inseridos os humanos, não significa mais o mesmo jusnaturalismo postulado pelo estoicismo helênico e 

pela teologia medieval, no sentido de ser uma tal ordem jurídica eterna, rígida e imutável. O cosmos 

(espaçotempo) é ele próprio modificável pela ação da matéria (aqui incluídos os humanos), assim como a 

matéria é influenciada pelo espaçotempo. Neste sentido, o direito é jusnatural ao refletir a natureza, 

intrinsecamente formada de cordas vibrantes, do cosmos. Isso lhe dá a flexibilidade que tanto faltou desde 

a pré-história. Ao mesmo tempo, dizer que o direito é reflexo da realidade social concreta, apesar de 

trazer uma clara conotação sociologista (empiricista e materialista), não abandona a vertente jusnatural; 

pois a realidade social concreta nada mais é do que um conjunto natural de cordas vibrantes de energia 

interagindo mutuamente, através de entrelaçamento quântico (aqui entendidos os humanos e o cosmos 

como esse conjunto de cordas). Pode-se até mesmo fazer uma leitura de Habermas e de Luhmann dentro 

da teoria vibracional do direito, pois a ação comunicativa e a linguagem cibernética que serviram de base 

às suas teorias nada mais são do que expressões superficiais de uma interação que acontece na 

humanidade, em um nível muito mais básico, mais fundamental e profundo: o entrelaçamento energético 

das cordas vibrantes. 

  

              Em trabalho anterior, já havia sido defendida a necessidade de um organismo filosófico 

complexo capaz de embasar e oferecer respostas para o direito diante dos problemas cada vez mais 

complexos da hipermodernidade. Naquela ocasião, aproveitando-se de Luhmann, foi falado sobre o 

acoplamento estrutural comunicativo do historicismo, do sociologismo e do pós-positivismo às recentes 

noções de espaçotempo trazidas pela astrofísica; de modo a construir um modelo teórico derivado da 

fusão de correntes jusfilosóficas que no passado permaneceram opondo-se umas às outras (Ramos Jr., 

2009, p. 2663/2675). Porém, o jusnaturalismo e o positivismo não foram incluídos naquela construção 

porque seus postulados clássicos de rigidez e imutabilidade conflitavam com as demandas da 

contemporaneidade, que exigem uma flexibilidade e uma velocidade cada vez maiores nas construções 

hermenêuticas e epistemológicas. Hoje, pode-se denominar essa construção como a teoria vibracional do 

direito. 

  

              Com base nessa teoria, o jusnaturalismo surge de forma vibracional assim como o seu correlato 

positivismo. Embora, na teoria tradicional, ambos tenham sido expressões de um mesmo idealismo que 

levou à rigidez e a imutabilidade do fenômeno jurídico; diferem-se entretanto, e até opõem-se um ao 
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outro, quanto ao seus respectivos substratos fáticos (o cosmos rígido e estático para o jusnaturalismo e a 

razão humana para o positivismo). Porém, com base na nova textura da realidade que vai sendo revelada 

pela física de partículas, ocorre que ambos os substratos fáticos destas correntes filosóficas passam a ser 

mutáveis porque constituídos de cordas vibrantes de energia (o cosmos e a razão humana são formas 

pelas quais diferentes padrões vibratórios das cordas se exteriorizam). Assim, chega-se à unificação das 

teorias filosóficas, de modo que o avanço evolutivo da ciência jurídica possa ocorrer, sem que essa 

unificação signifique perda da diversidade, da pluralidade; ou uma mera redução simplista. Este 

instrumental teórico poderá ajudar na resolução de casos como o do LHC. 

  

              O caminho percorrido até essa unificação envolveu as fontes energéticas usadas pela humanidade 

da pré-história até a contemporaneidade. Enquanto o mundo era agrário, baseado nos grãos e na lenha, as 

práticas sociais (religião, cultura e direito) seguiam rigidamente um modelo de rigorosa formalidade 

ritualística cerimonial. Somente após a introdução de matrizes energéticas radicalmente diferentes dos 

grãos e da lenha, como foram o carvão (1700) e o petróleo (1859), é que mudanças mais significativas, 

apesar de incipientes, passaram a ser observadas no direito. Todavia cada vez mais terras precisavam ser 

desflorestadas para capturar essa energia. No século XIV a Europa enfrentou um problema de entropia 

semelhante ao que levou Roma ao colapso. Com uma matriz energética baseada em lenha e grãos, 

gastava-se muito mais energia para capturar lenha e grãos do que se recebia desses elementos. Com a 

explosão populacional, com uma maior pressão agrícola, com uma entropia crescente e com o 

desflorestamento, tanto a Roma imperial, como a Europa medieval foram extintas por causa de um 

colapso energético - exaustão do solo e desaparecimento de florestas (Rifkin, 2003, p. 66). 

  

              O colapso de uma sociedade complexa se insinua quando esta começa a gastar mais energia do 

que consegue obter. A história humana caracterizou-se pela criação de mecanismos sociais e tecnológicos 

cada vez mais complexos voltados à captação da energia livre no ambiente (Tainter, 1988, p. 79/80). Nos 

tempos antigos, a prática religiosa cumpria o papel de catalisador que unificava e mobilizava trabalho 

humano para a tarefa de reconstruir a sociedade. A fé coletiva levava as pessoas a combinarem seus 

esforços em torno da missão comum de extrair energia do ambiente. Quando o zelo religioso diminui, as 

sociedades enfraquecem (Coulborn, 1966, p. 415). Conforme foi demonstrado no início deste artigo, 

ciência e religião caminhavam juntas na antiguidade, com o objetivo de controlar as forças da natureza. 

Hoje, embora a ciência tenha se desvinculado da religião, ela continua a cumprir a mesma função que era 

exercida pelos xamãs e antigos sacerdotes. O LHC é o totem contemporâneo dessa, nova e ao mesmo 

tempo antiga, função "religiosa": descobrir e capturar formas alternativas de energia na natureza. 

  

              A transição da lenha para o carvão instaurou um novo regime energético. A mudança social 

significativa veio com a locomotiva à vapor. O rígido mundo agrário começava a se flexibilizar pela 

mobilidade e maior velocidade encontradas na locomotiva. Com a transição da economia do carvão para a 

do petróleo (1859), vieram o automóvel e o avião, tornando a mobilidade e a velocidade das relações 

econômicas ainda mais intensas. Das pequenas empresas do mundo agrário, atadas fixamente às áreas de 

onde se podia extrair madeira; surgem empresas transnacionais movidas pelo petróleo, pois a fluidez 

típica desse combustível líquido permitiu que a energia escoasse de forma melhor por todo o planeta. O 

nascimento da sociedade da informação dos anos de 1980, acelerou mais ainda o mundo; a transmissão 

de e-mails à velocidade da luz conectou de forma instantânea as pessoas que tivessem acesso 
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à internet(Rifkin, 2003, p. 68 e 82/88). 

  

              No atual século XXI, período final da era do petróleo, o hidrogênio surge como solução 

energética do futuro. A descarbonização da energia é um fenômeno observado por cientistas no sentido de 

que a proporção de átomos de carbono em relação aos átomos de hidrogênio decaiu durante as sucessivas 

matrizes energéticas que se alternaram. A evolução das fontes de energia usadas desde a pré-história 

mostrou um movimento do mais pesado (lenha) ao mais leve (hidrogênio), do mais sólido (lenha e 

carvão) ao mais líquido (petróleo), e do mais líquido ao mais gasoso (gás natural e hidrogênio). A 

descarbonização da energia juntamente com as tecnologias virtuais da era da informação, levaram à 

desmaterialização da energia e da economia; suscitando tecnologias, bens e serviços de natureza similar: 

cada vez mais céleres, eficientes, leves e virtuais. Um painel técnico sobre o hidrogênio, realizado pelo 

Departamento de Energia dos EUA, em maio de 1999, apontou este combustível como a grande 

esperança para o avanço continuado e sustentável da humanidade no planeta Terra, pois é proveniente das 

águas e o produto de sua combustão é a água também (ibidem, p. 182). 

  

              O capitalismo antigo, baseado em energias fósseis provenientes de dentro do próprio planeta, 

caracterizou-se por ser um sistema econômico fechado e isolado, o que contribuiu em muito para que o 

direito também tivesse sido fechado e isolado da sociedade, como o foi durante o positivismo napoleônico 

e o normativismo kelsiano. O futuro, porém, será um sistema aberto, tanto do ponto de vista econômico 

como social; baseado em uma sociedade solar. O futuro econômico do mundo "será baseado em um 

sistema aberto à radiação solar", onde a energia virá inesgotavelmente de fora do planeta ? do Sol 

(Altvater, 2006, p. 2 e 5). 

  

              O direito não escapará desse movimento em direção à leveza, à abertura, à flexibilidade, à 

fluidez. A conexão instantânea das pessoas através da internet (que nada mais é do que fluxo energético 

que viaja através de linhas telefônicas, transmissões de satélite e fibras óticas), é bastante semelhante ao 

entrelaçamento quântico das cordas vibrantes de matéria, que compõem e unem tudo o que existe no 

cosmos, inclusive o próprio cosmos. É por essa razão que este artigo defende que a fluidez energética está 

conduzindo o mundo (suas práticas sociais, culturais, religiosas e jurídicas) a um estado de vibração, o 

que significa uma mobilidade, uma flexibilidade e uma velocidade de intensidades ampliadas. Neste 

cenário, a teoria vibracional do direito sustenta que o fenômeno jurídico possui uma função energética, 

um papel voltado para garantir as fontes e o fluxo de energia. O centro das valorações jurídicas passa a 

ser o elemento energético, considerado essencial para que a pessoa humana tenha dignidade. 

Considerando que as soluções energéticas do futuro apontam para o Sol e para o hidrogênio, estes tipos 

de energias (fluidas, abertas e vibracionais) certamente modelarão um direito também aberto, fluido e 

vibracional, onde a tônica do processo hermenêutico será o fator energético, pois este é a base para a 

existência da vida, para a dignidade humana, além de ser o próprio tecido constitutivo da vida e do 

cosmos. O pensamento humano é constituído de ondas energéticas que viajam através de neurônios. 

Portanto, a essência do ser humano é a energia. O princípio vibracional do direito, informado por uma 

ética do cuidado energético, levará o mundo a um futuro onde cuidar da energia (pessoas e cosmos) será a 

principal tarefa jurídica, política, religiosa e econômica. 
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CONCLUSÃO 

  

              A ciência do século XXI surge como uma espécie de religião. Sem ser dogmática, metafísica e 

infalível como as religiões tradicionais; a ciência apresenta concepções físicas e tangíveis sobre a textura 

da realidade do mundo e do cosmos, capazes de produzir uma mudança paradigmática nas diversas 

práticas sociais. Aqui interessa o direito. Os sacerdotes contemporâneos, superconhecedores dos mistérios 

da física de partículas e que confessam sua "fé" no LHC, como o divisor de águas que poderá vir a ser a 

prova empírica desse "novo evangelho", emergente e cientificista; desvelam para o mundo jurídico uma 

realidade multidimensional formada por cordas de energia vibratória, onde a matéria (pessoas e 

espaçotempo) exerce mútua influência modificativa sobre si mesma. Este fenômeno já havia sido descrito 

por Casanova como "a auto-organização que aparece na matéria, na vida e na humanidade" (2006, p. 

272). Por isso, após 12 mil anos, após diversas revoluções sociopolíticas, o direito contemporâneo, 

somente agora, dá sinais de uma tendência cada vez maior de abandonar seu antigo DNA de rigidez, 

guiado pela fluidez energética. 

  

              Religião, ciência e direito surgem, neste século, entrelaçados na função de garantir o suprimento 

energético necessário ao futuro da humanidade. É curioso o fato de que nenhum Estado soberano tenha 

postulado alguma medida judicial contra o LHC, pois apenas cidadãos europeus e americanos enquanto 

indivíduos o fizeram. Isto sinaliza que eventuais ameaças ambientais representadas pelo LHC não são 

maiores do que a ameaça extrema de um colapso energético global. No centro desse processo está a 

pessoa humana. Sua dignidade só é possível se houver energia suficiente para garantir a vida. Portanto, no 

julgamento do caso do LHC (seja ele político perante a ONU ou judicial perante Tribunais ao redor do 

mundo), o eventual julgador estará desempenhando um papel simultaneamente "religioso", científico e 

jurídico. Caso o mérito dessa questão venha a ser enfrentado judicialmente, antes de 2012, data prevista 

para o LHC funcionar em potência máxima, o órgão julgador deverá examiná-lo sob a ótica do princípio 

jurídico energético vibracional. Produzir provas sobre o potencial surgimento de um buraco negro, como 

pediu o Tribunal alemão, é algo impossível. 

  

              Porém, segundo a teoria vibracional do direito, o magistrado pode alternativamente, de forma 

flexível, aberta, célere e fluida exigir provas sobre a capacidade dos atuais modelos energéticos, e dos 

novos que estão sendo desenvolvidos no mundo, de fornecerem todo o suprimento de energia que o 

planeta Terra necessitará, não só para a atual década como para séculos futuros, independentemente das 

possibilidades do LHC descobrir novas fontes energéticas. Caso as atuais projeções de suprimento 

energético para o futuro apontem para uma situação confortável, o LHC tornar-se-á desnecessário e seus 

riscos inaceitáveis. Porém, se o mundo caminha para um colapso energético, o mesmo que dizimou 

civilizações no passado como Babilônia, Egito, Roma e a Europa medieval; enfrentar os riscos ambientais 

do LHC será algo necessário, a fim de se garantir (descobrir) novos fluxos energéticos em favor da 

humanidade, mediante perscrutação das forças na natureza. 
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O MITO DO EQUILÍBRIO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES NO ESTADO BRASILEIRO

THE SEPARATION OF POWERS BALANCE MYTH IN BRAZILIAN STATE

Marco AurÉlio Romagnoli Tavares

RESUMO
Resumo: Diante da nova realidade social e econômica mundiais, o sistema de repartição do
poder do Estado nas vertentes consubstanciadas pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
não mais responde satisfatoriamente ao socialmente esperado, gerando incapacidades de gerir
crises e atender ao anseio dos cidadãos e resultando em desequilíbrio nas forças que atuam
dentro do próprio Estado democrático de direito. Desde o seu estabelecimento como padrão o
sistema tripartite funciona mal ou inadequademente, muito em razão da exarcebada prevalência
de um dos poderes sobre o outro. Encontrar outras formas de enxergar essa divisão de forças
bem como identificar novas relações fáticas de poderes é o desafio da contemporaneidade para
os intérpretes do direito. Fazer com que essas novas formas de relações gerem benefecios reais
ao cidadão desta nova forma de Estado deve ser o propósito da interpreteção constitucional. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-Chave: Separação de poderes. Crise de equilíbrio. Predomínio
de poderes. Papel do poder judiciário. Novas relações sociais de poder.

ABSTRACT

Abstract: Facing the new world economic e social reality, the separation of powers system
embodied in Executive, Legislative and Judiciary branches cannot answer satisfactory anymore to
the social expectative, causing incapacity of government crisis management and failure of
attending the people aspiration, resulting in instability between acting powers inside democratic
state of law. Since its establishment as a model the separation o powers system presents
malfunction or vices in very reason because of prevalence of one power over another. Find other
forms of seeing this power division, as well identify new actual powers relations is the
contemporary challenge for law interpreters. What to do for these moderns kinds of relations
results in real benefits for state citizens must to be the purpose of constitutional interpretation. 

KEYWORDS: Key-words: Separation of powers. Balances crisis. Preponderance of powers.
Judiciary branch role. New social power relations.

 

1. Introdução

A teoria clássica da tripartição de poderes estabelece a divisão das funções governamentais
legislativa, executiva e judiciária entre corpos independentes e separados. Defende-se que esta
separação limita a possibilidade da prática de excessos arbitrários pelo Estado, já que a sanção
dos três ramos componentes do governo é necessária para a elaboração, execução e
administração das leis.

Essa doutrina pode ser identificada já em textos de teorias sobre práticas de sistemas de
governos mistos da idade antiga e medieval, as quais defendiam que o processo de
governabilidade deveria envolver diferentes elementos da sociedade, tais como os interesses da
monarquia, da aristocracia e da democracia. A primeira formulação moderna da teoria foi
elaborada pelo escritor francês Montesquieu em seu livro De l´esprit des lois (1748), muito
embora o filófoso inglês Jonh Locke tenha anteriormente argumentado em seus escritos que o
poder legislativo deveria ser dividido entre o rei e o Parlamento.
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O argumento de Montesquieu de que a liberdade é mais efetiva quando exercida sob a
salvaguarda da separação de poderes foi inspirado pela constituição inglesa (se assim podemos
nomear a esse conjunto de legislações), muito embora sua interpretação da realidade política
bretã da época tenha sido enfaticamente contestada. Seu trabalho foi de gande influência,
notadamente no nascente Estados Unidos da América onde influenciou profundamente a
concepção da Constituição americana, que mais tarde veio a encerrar a prática da concentração
de poder ao estabelecer junto à forma de tripartição dos poderes, mandatos por tempo definido
para os cargos públicos chaves do governo.

Os diversos sistemas constitucionais modernos demonstram variadas formas de combinações
para o exercício dos três poderes e, por consequência, a doutirna perdeu muito de sua rigidez e
pureza dogmática. Durante o século vinte e em especial desde a segunda guerra mundial, o
envolvimento governamental em inúmeros aspectos da vida econônima e social dos indivíduos
resultou em um alargamento da esfera de ação do poder executivo. Aqueles que consideram
essa concentração exarcebada de poder uma ameaça à liberdade individual tem defendido o
estabelecimento de meios de se insurgir contra as decisões executivas e administrativas (como
por exemplo, através do aumento das atribuições do Ministério Público), ao invés de rediscutir a
doutrina da separação de poderes.

Aspecto relevante ao se falar em tripartição de poderes reside no conteúdo da doutrina
americana denominada check and balances. Princípio de Estado pelo qual diferentes ramos do
governo détem poder para previnir e impedir ações de cada um, sendo forçados a compartilhar
o poder estatal, essa doutrina é aplicada essencialmente em governos contitucionais. Ela é de
fundamental importância para formas de governo tripartites, tais como o Brasil, que dividem o
poder do Estado entre o Legislativo, o Executivo e Judiciário.

A origem do sistema como conhecemos pode ser localizada já nos escritos do historiador grego
Polybius que analisou a constituição mista da Roma antiga que continha três divisões de poder:
monárquico (representado pelo Consul), aristocrático (pelo Senado) e democrático (pelo povo).
Suas conclusões exerceram grande influência no desenvolvimento das teorias sobre a tripartição
de poderes.

A doutrina americana de check and balances, que modificou a forma de se exercer a separação
entre poderes e influenciu de forma decisiva a elaboração de constituições democráticas do
século passado, pode ser aplicada de igual forma, sob a égide do sistema presidencialista ou
parlamentarista de governo, consubstanciado este último na prerrogativa do parlamento em
adotar o voto de desconfiança no executivo e o executivo, ou gabinete, em contrapartida, ter a
prerrogativa de dissolver o parlamento. Nessa espécie de sistema, como o inglês, o parlamento é
supremo na elaboração e aprovação das leis, que não estão sujeitas a sanção pelo gabinete ou
controle de constituiconalidade pelos tribunais.

Na França, após o advento da 5ª República (1958), um Conselho Constitucional composto por
nove membros (que exercem o cargo por nove anos e são indicados pelo presidente, pelo
Senado e pela Assembléia Nacional), é responsável pela revisão da constitucionalidade da
legislação. A República Federal da Alemanha combina aspectos do sistema parlamentarista e do
sistema federalista, tal como existe nos Estados Unidos. Uma Corte Constitucional Federal se
reveste do direito de declarar uma lei inconstitucional.

Os autores da Constituição dos Estados Unidos, influenciados pelo trabalho de Montesquieu e
William Blackstone, entre outros, viram a doutrina de check and balances como essencial para a
garantia da liberdade daqueles por ela regidos: "It is by balancing each of these powers against
the other two, that the efforts in human nature toward tyranny can alone be checked and
restrained, and any degree of freedom preserved in the constitution" (John Adams). Embora não
expressamente prevista no texto constitucional, a revisão judicial - consubstanciada pelo poder
dos tribunais de examinarem os atos do legislativo e do executivo, bem como de reverem os
atos administrativos do governo, como garantia de suas constitucionalidades - tornou-se parte
fundamental da formação do Estado norte-americano.
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Outro aspecto do método check and balances reside na possiblidade de veto pelo presidente da
legislação aprovada pela casas (o qual o Congresso pode derrubar pela votação de dois terços
de seus componentes) e a possibilidade de impeachment de membros do executivo e do
judiciário pelo Congresso. Somente o Congresso pode legislar sobre orçamento e cada uma de
suas casas funciona como fiscalizadora dos atos da outra, a fim de se verificar e evitar possíveis
abusos de poder ou ações imprudentes. O Congresso por iniciativa de emendas constitucionais
pode, na prática, reverter decisões da Suprema Corte. O presidente indica os membros da
Suprema Corte, mas sua posse depende da aprovação do Senado, que também é incumbido de
aprovar outras nomeações para os principais cargos do executivo. Cabe também ao Senado a
aprovação de tratados internacionais para sua entrada em vigor.

Verifica-se, portanto, que a doutrina original da tripartição de poderes sofreu variações durante
o transcurso do tempo, tanto pela evolução da sociedade, como pela necessidade de se adequar
o sistema político às novas realidades sociais e econômicas mundiais.

O Brasil, pelo que se nota, retirou elementos de cada um dos sistemas mencionados para a
elaboração de sua fórmula constitucional de equilíbrio de poderes, em um misto de fórmulas
européias e americana. O cerne das doutrinas que influenciaram o sistema brasileiro visa
promover o equilíbrio de forças dentro do Estado a fim de se garantir a liberdade individual e
evitar abusos. Ocorre que a dinâmica de relação de forças reais existente dentro da sociedade
mudou, não está mais em equilíbrio e, portanto, o método utilizado apresenta falhas.

Nenhum dos sistemas seja europeu ou americano restou isento de problemas para sua
efetivação, contudo, são modelos que refletem outras realidades sociais que não fazem parte de
nosso cotidiano, razão pela qual necessita o Estado brasileiro promover uma reavaliação dessa
forma de equilíbrio de poderes, a fim de garantir a estabilidade social. São esses aspectos que
serão analisados a seguir.

 

2. A FORMA TRIPARTITE DE DIVISÃO DE PODER NO ESTADO MODERNO

Como anteriormente citado, a relação de poderes nos Estados modernos decorreu da própria
evolução histórica social, política e econômica das nações. Estes  fatos ocorrerram e ainda
ocorrem (veja-se a recente constituição do Estado boliviano) desde os primóridos das
organizações políticas em prol da obtenção de formas de convivência entre os atores sociais,
visando o progresso de um páis em benefício do povo fundado na garantia de direitos
fundamentais individuais. Com o Brasil não foi diferente, conforme ressalta Alexandre de Moraes
[1]:

A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos
fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado e da Instituição do
Ministério Público, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais
e prevendo prerrogativas e imunidades para que bem pudessem exercê-las, bem como criando
mecanismos de controles recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado
Democrático de Direito. A divisão sobre o critério funcional, a celebre "separação de Poderes",
que consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam legislação, administração e
jurisdição, que devem ser atribuídas a três órgãos autônomos entre si, que as exercerão com
exclusividade, foi esboçada pela primeira vez por Aristóteles, na obra "Política", detalhada
posteriormente por John Locke, no Segundo tratado do governo civil, que também reconheceu
três funções distintas, entre elas a executiva, consistente em aplicar a força pública no interno,
para assegurar a ordem e o direito, e a federativa, consistente em manter relações com outros
Estados, especialmente por meio de alianças. E, finalmente consagrada na obra de Montesquieu,
O espírito das leis, a quem devemos a divisão e a distribuição clássicas, tornando-se princípio
fundamental da organização política liberal e transformando-se em dogma pelo art.16 da
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e é prevista no art. 2º da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2283



nossa Constituição Federal. Interessante citar a lição de Ives Gandra da Silva Martins ao dizer
que "o que Locke e a Inglaterra ofertaram para o aprofundamento temático de Montesquieu foi
a tripartição equilibrada do poder. Hoje, estamos convencidos - quanto mais lemos os autores
modernos - de que, em matéria de Direito, pouco se acrescentou ao que os romanos criaram; e,
em matéria de Filosofia, pouco se acrescentou ao que os gregos desvendaram. Qualquer filósofo
posterior, como Poíbio, que era também historiador, passando por Hume, Hobbes, Locke, Bacon,
Maquiavel - historiador, filósofo, político e sociólogo- Rousseau e outros, traz pequena
contribuição ao pensamento universal descortinado pelos gregos. Tenho a impressão de que
depois dos gregos pouca coisa se pôde criar. Criaram-se variações inteligentes, mas o tema
central da Filosofia se encontra na Grécia e o Direito em Roma. Ora, com a tripartição
equilibrada de poderes de Monstesquieu, chega-se à discussão do sistema de governo, já a esta
altura, após a Revolução Francesa, eliminando-se de vez a possibilidade de se discutir a
permanência de monarquias absolutas". Como salientam Canotilho e Moreira: "um sistema de
governo composto por uma pluralidade de órgãos requer necessariamente que o relacionamento
entre os vários centros do poder seja pautado por nomas de lealdade constitucional
(Verfassungstreue, na terminologia alemã). A lealdade insitucional compreende duas vertentes,
uma positiva, outa negativa. A primeira consiste em que os diversos órgãos do poder devem
cooperar na medida necessária para realizar os objetivos constitucionais e para permitir o
funcionamento do sistema com o mínimo de atritos possíveis. A segunda determina que os
titulares dos órgãos de poder devam respeitar-se mutuamente e renunciar a prática de guerrilha
institucional, de abuso de poder, de retaliação gratuita ou de desconsideração grosseira. Na
verdade, nehuma cooperação constitucional será possível, sem uma deontologia política,
fundada no respeito das pessoas e das instituições e num apurado sentido da responsabilidade
de Estado (statesmanship).

Conforme a análise, busca a Constituição brasileira ponderar e equacionar o exercício do poder
no interior do Estado, pretendendo manter desta forma em equilíbrio os interesses políticos e
econômicos. Pelo menos é o que deveria acontecer. Entretanto, a realidade encontra-se distante
da teoria, pelo simples fato de que a divisão de poderes proposta historica não foi
historicamente aceita de forma pacífica, sequer na Europa ou nos Estado Unidos.

Os fundamentos do multiciado conceito baseiam-se na premissa angular do respeito aos direitos
fundamentais do homem, contudo, nenhum desses direitos foi cedido ao indivíduo, muito pelo
contrário, foram conquistados, e em alguns casos à base de derramento de sangue perpetrado
em inúmeros levantes e revoluções.

Pisier comenta em detida análise de Montesquieu [2]:

É preciso ter em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito
de fazer tudo o que as leis permitem; e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não
teria mais liberdade, porque os outros também teriam esse poder. A liberdade política só pode
ser encontrada, então, em um governo em que o poder é moderado porque é limitado: é uma
experiência eterna a de que todo homem que detém o poder tenda e dele abusar; ele vai até
onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição
das coisas, o poder detenha o poder. A moderação do poder depende, então, de uma certa
"distribuição" das forças que dependa da razão e não do acaso: para formar um governo
moderado, é preciso combinar as potências, regrá-las, temperá-las, fazê-las agir; dando, por
assim dizer, um lastro a uma, para colocá-la em condições de resistir à outra; trata-se de uma
obra prima de legislação, raramente fruto do acaso e que raramente damos à prudência ensejo
de realizar. Um governo despótico, ao contrário, por assim dizer, salta aos olhos; é por toda a
parte uniforme: como só são necessárias as paixões para estabelecê-lo, todos são capazes de
fazê-lo. O regime inglês assume então o papel de modelo, donde o famoso Livro XI, A
concepção política, de Thomas Hobbes é, então, mais sutil do que parece no enunciado de seus
princípios iniciais. Tomando como ponto de partida uma concepção individualista e realista do
homen, recusando, de imediato, qualquer pressuposto moral, ela se empenha em conjurar o
que, para ela, é o maior dos males: a guerra civil. Para tanto, ela analisa as condições, graças às
quais se instaura uma ordem política estável. E a condição primordial é que a coletividade queira
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a instituição de um princípio soberano onipotente, o que não quer dizer, absolutametne
despótico, e consinta em obedecer às leis civis e às decisões que o poder impõe ao encarnar a
soberania. Estando assim resolvida a questão política de bom entendimento e da tranquiidade
na república, os súditos poderão livremente dedicar-se às atividades que julgarem capazes de
lhe trazer a salvação e satisfação empírica.

Nota-se que buscava Hobbes em seu conceito a pacificação social com a instituição de um
Estado forte que sobrepujasse todos aqueles que desafiassem seu poder com a finalidade de
fomentar conflitos no seio social.

No mesmo contexto Pisier afirma que John Locke, considerado o criador da fórmula liberal do
Estado moderno, mesmo ao contrariar Hobbes, deixa clara a razão da sua existência e sua
função maior, qual seja, a de provedor de direitos aos cidadãos e protetor dos indivíduos, pois
[3]:

O pacto de instituição do poder público do Estado é muito diferente do imaginado por Grotius e
do que Hobbes previa. O primeiro tem em vista um contrato que associa os cidadãos entre si,
por um lado, e, por outro, esses cidadãos, como coletividade, à instância superior; o segundo o
concebe como cessão integral que obriga os súditos e não implica qualquer obrigação por parte
do Estado. Locke assume posição diferente uma vez que, em seu ponto de vista, a sociedade
como tal - no estado de natureza - possui a capacidade de se organizar harmoniosamente, sem
que haja a necessidade de se recorrer à ordem política. O que obriga a instaurá-la é a
impotência a que se encontra reduzida tal sociedade quando sua organização natural é
ameaçada por inimigos internos e externos. Os direitos naturais não tem força: é indispensável
constituir um poder que os enuncie e os formalize - que lhes dê força de lei -  e imponha sua
efetividade - pela coerção. Portanto, o princípio-Estado é necessário - com seu aparelho
legislativo, judiciário, policial e militar-, mas é uma forma vazia. Os cidadãos-proprietários
decidem sobre a natureza do corpo legislativo e do gorverno e determinam quais, entre eles são
confiáveis para realizar sua tarefas. É deles, então, que o regime depende - que durará
enquanto ele servir ao bem púbico. Fracassaria o Estado em sua missão e infringiria os direitos
naturais? Seria então um dever dos cidadãos desencadear 'a insurreição sagrada' e escolher
governantes decididos a fazer do Estado um poder a serviço das liberdades inscritas em cada
indivíduo.

Nos dizeres do próprio John Locke [4]:

O objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão
a governos é a preservação de sua propriedade. O estado de natureza é carente de muitas
condições. Em primeiro lugar, ele carece de uma lei estabelecida, fixada, conhecida, aceita e
reconhecida pelo consentimento geral, para ser o padrão do certo e do errado e também a
medida comum para decidir todas as controvérsias entre os homens. Embora a lei da natureza
seja clara e inteligível para todas as criaturas racionais, como os homens são tendenciosos em
seus interesses, além de ignorantes pela falta de conhecimento deles, não estão aptos a
reconhecer o valor de uma lei que eles seriam obrigados a aplicar em seus casos particulares.
Em segundo lugar, falta no estado de natureza um juiz, conhecido e imparcial, com autoridade
para dirimir todas as diferenças segundo a lei estabelecida. Como todos naquele estado são ao
mesmo tempo juízes e executores da lei da natureza, e os homens são parciais no julgamento
de causa própria, a paixão e a vingança se arriscam a conduzi-los a muitos excessos e violência,
assim como a negligência e a indiferença podem também diminuir seu zelo nos casos de outros
homens. Em terceiro lugar, no estado de natureza freqüentemente falta poder para apoiar e
manter a sentença quando ela é justa, assim como para impor sua devida execução. Aqueles
que são ofendidos por uma injustiça dificilmente se absterão de remediá-la pela força, se
puderem; esta resistência muitas vezes torna o castigo perigoso e fatal para aqueles que o
experimentam. Assim, apesar de todos os privilégios do estado de natureza, a humanidade
desfruta de uma condição ruim enquanto nele permanece, procurando rapidamente entrar em
sociedade. É muito raro encontrarmos homens, em qualquer número, permanecendo um tempo
apreciável nesse estado. As inconveniências a que estão expostos pelo exercício irregular e
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incerto do poder que cada homem possui de punir as transgressões dos outros faz com que eles
busquem abrigo sob as leis estabelecidas do governo e tentem assim salvaguardar sua
propriedade. É isso que dispõe cada um a renunciar tão facilmente a seu poder de punir, porque
ele fica inteiramente a cargo de titulares nomeados entre eles, que deverão exercê-lo conforme
as regras que a comunidade ou aquelas pessoas por ela autorizadas adotaram de comum
acordo. Aí encontramos a base jurídica inicial e a gênese dos poderes legislativo e executivo,
assim como dos governos e das próprias sociedades. No estado de natureza, sem falar da
liberdade que tem de desfrutar prazeres inocentes, o homem detém dois poderes. O primeiro é
fazer o que ele acha conveniente para sua própria preservação e para aquela dos outros dentro
dos limites autorizados pela lei da natureza; em virtude desta lei, comum a todos, cada homem
forma, com o resto da humanidade, uma única comunidade, uma única sociedade distinta de
todas as outras criaturas. E, não fosse a corrupção e os vícios de indivíduos degenerados, não
haveria nenhuma necessidade dos homens se separarem desta grande comunidade natural, nem
fazerem acordos particulares para se associarem em associações menores e divididas. O outro
poder que o homem tem no estado de natureza é o poder de punir os crimes cometidos contra
aquela lei. A ambos ele renuncia quando se associa a uma sociedade política privada, se posso
chamá-la assim, ou particular, para se incorporar a uma comunidade civil separada do resto da
humanidade. O primeiro poder, ou seja, aquele de fazer o que julga conveniente para a sua
própria preservação e a do resto da humanidade, ele deixa a cargo da sociedade, para que ela o
regulamente através de leis, na medida em que isto se faça necessário para a sua preservação e
a do restante daquela sociedade; estas leis da sociedade em muitos pontos restringem a
liberdade que ele possuía pela lei da natureza. Ao segundo, o poder de punir, ele renuncia
inteiramente e empenha sua força natural (que antes podia empregar como bem entendesse,
por sua própria autoridade, para fazer respeitar a lei da natureza) para ajudar o poder executivo
da sociedade, conforme a lei deste exigir. Ele se encontra agora em um novo estado, onde vai
desfrutar de muitas vantagens, graças ao trabalho, a assistência e à companhia de outros na
mesma comunidade, assim como a proteção da força coletiva; ele também tem de renunciar a
grande parte de sua liberdade natural de prover suas necessidades, em toda a medida em que o
bem, a prosperidade e a segurança da sociedade o exigir, o que não somente é necessário, mas
justo, visto que os outros membros da sociedade fazem o mesmo. Mas, embora os homens ao
entrarem na sociedade renunciem à igualdade, à liberdade e ao poder executivo que possuíam
no estado de natureza, que é então depositado nas mãos da sociedade, para que o legislativo
deles disponha na medida em que o bem da sociedade assim o requeira, cada um age dessa
forma apenas com o objetivo de melhor proteger sua liberdade e sua propriedade (pois não se
pode supor que nenhuma criatura racional mude suas condições de vida para ficar pior), e não
se pode jamais presumir que o poder da sociedade, ou o poder legislativo por ela instituído, se
estenda além do bem comum; ele tem a obrigação de garantir a cada um sua propriedade,
remediando aqueles três defeitos acima mencionados que tornam o estado de natureza tão
inseguro e inquietante. Seja quem for que detenha o poder legislativo, ou o poder supremo, de
uma comunidade civil, deve governar através de leis estabelecidas e permanentes, promulgadas
e conhecidas do povo, e não por meio de decretos improvisados; por juízes imparciais e
íntegros, que irão decidir as controvérsias conforme estas leis; e só deve empregar a força da
comunidade, em seu interior, para assegurar a aplicação destas leis, e, no exterior, para prevenir
ou reparar as agressões do estrangeiro, pondo a comunidade ao abrigo das usurpações e da
invasão. E tudo isso não deve visar outro objetivo senão a paz, a segurança e o bem público do
povo. ().

As idéias políticas de John Locke tiveram impacto direto no pensamento europeu é e clara a
inspiração em sua obra pelas revoluções americana (1787) e francesa (1789), das quais
resultaram as duas cartas de direitos que nos influenciam até os dias presentes.

Complementa noção de transmissão de poder individual a um ente regulador o conceito de
contrato social de Rousseu, que segundo Pisier preconizava [5]:

Esse contrato social legítimo nada tem de um contrato de governo, pois antes de examinar o ato
pelo qual um povo elege um rei, seria bom examinar o ato pelo qual o povo é um povo. Não é
também o contrato passado entre os indivíduos, mas o contrato de cada um consigo mesmo e
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que transforma cada indivíudo em cidadão. Todas as cláusulas desse contrato se reduzem a uma
só, ou seja, à alienação total de cada associado com todos so seus direitos a toda à
comunidade. Dessa forma, o objeto do contrato se realiza imediatamene, esse ato de associação
produz, em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo composto
de tantos membros quantos são os votos da assembléia e, por esse mesmo ato, ganha sua
identidade seu eu comum, sua vida e sua vontade.

Dessa forma o pacto social implica em renúncia a qualquer forma de exercício de poder
individual em favor do coletivo que se organiza em um ente representativo social responsável
pela elaboração das regras de aplicação e manejamento do poder estatal.

Montesquieu ao estabelecer os limites para o exercício desse poder a fim de que ele não se
tornasse despótico, elabora a teoria de equilíbrio de poderes do Estado sustentando e
delineando o conceito de moderação de poder, que não se confunde com o princípio
revolucionário francês da separação de poderes, conforme assegura Pisier [6]:

"Um certa tradição jurídica francesa faz de Montesquieu o inventor do princípio da separação
dos poderes, tal como, por exemplo, Sieyès, teorizará em seu discurso de 2 termidor ano III.
Confundir Montesquieu com Sieyès beira à aberração. Charles Eisenmann, de modo irrefutável,
corrigiu esse erro de interpretação: 'Longe de explicar a doutrina de O espírito das leis, a
interpretação que a faz proceder da idéia de separação de poderes a desfigura completamente,
dando dela um imagem completamente alterada, quase uma caricatura. Monstesquieu prega um
sistema de acordo mútuo das potências na não-confusão dos poderes, a fim de que as três
forças políticas principais não possam, nenhuma delas abusar do poder. Mas o abuso de poder
não tem um significado jurídico (não se trata de encerrar o poder em um limite legal estreito),
mas um significado político: 'Abusar do poder, segundo sua idéia, consiste em exercê-lo de um
modo unilateral em excesso. Não abusar dele é, então, usá-lo para uma política, por medidas
que levem em consideração a multiplicidade e a diversidade dos interesses e das concepções
encontrados na sociedade. A moderação assim entendida é a linha média resultante da
composição de forças(...)."

Foi necessária essa rápida análise histórica acerca da formação do Estado e das relações dos
poderes que o constitui para se passar à análise das razões pelas quais esses modelos
tradicionais de equilíbrio de forças, dos quais a noções teóricas imperam até a data atual, não
são mais suficientes para o atendemento das necessidades sociais.

A fundação do Estado democrático de direito viria a seguir com o advento das revoluções
anteriormente destacadas e, como consequência, de um construção jurídica de previsões
constitucionais de direitos inalienáveis do homem. Se atingiria, então, a expressão máxima do
Estado provedor de direitos.

Contudo, a visão do contrato social clássico não é aplicável aos dias atuais, bem como a
interdependência e relação dos poderes, nos moldes preconizados por Montesquieu.

A razão funda-se na existência de forças externas ao Estado, as quais, devido ao modelo
neoliberal do capitalismo pós-moderno tornaram-se tão fortes e influentes quanto o próprio
Estado, e que não representam de forma alguma os intetesses dos cidadãos.

O exercício clássico do poder pelos três entes do Estado, legislativo, executivo e judiciário,
demonstra-se insuficiente para atingir sua finalidade social, pois o executivo não consegue
implementar as políticas públicas a que está obrigado, e legislativo não legisla em favor de seus
representados e o judiciário, diante do enorme fosso social encontrado na realidade econômica
nacional fica impotente em dissolver conflitos coletivos, funcionando apenas como órgão
repressor daqueles  que o Estado identifica como ameaça ao status quo.

Embora para Locke o poder legislativo fosse o poder supremo dentro do seu conceito de Estado,
nos dias atuais ele perdeu sua forma e foi literalmente envolvido e tragado pelo executivo.
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Conforme sua descrição [7]:

"The great end of men's entering into society, being the enjoyment of their properties in peace
and safety, and the great instrument and means of that being the laws established in that
society; the first and fundamental positive law of all commom-wealths is the stablishing of the
legislative power; as the first and fundamental natural law, wich is to govern even the legislative
itself, is the preservation of the society, and (as far as will consist with the public good) of every
person in it. This legislative is not only the supreme power of the common-wealth, but sacred
and unalterable in the hands where community have once placed it; nor can any edict of any
body else, in what form so ever conceived, or by what power so ever backed, have the force and
obligation of a law, which has not its sanction from that legislative which the public has chosen
and appointed: for without this the law could not have that, which is absolutely necessary to its
being a law, the consent of the society, over whom no body can have a power to make laws, but
by their own consent, and by authority received from them; and therefore all the obedience,
which by the most solemn ties any one can be obliged to pay, ultimately terminates in this
supreme power, and is direct by those laws which it enacts: nor can any oaths to any foreign
power whatsoever, or any domestic subordinate power, discharge any member of the society
form his obedience to the legislative, acting pursuant to their trust; nor oblige him to any
obedience contrary to the laws so enacted, or farther than they do allow; it being ridiculous to
imagine one can be tied ultimately to obey any power in the society, which is not the supreme."

Como, vimos, mais tarde, Monstesquieu limitaria este poder perante outros dois que na sua
opinão formam a moderação ideal dentro do Estado o que geraria o equilíbrio necessário, há
época, para sua manutenção e existência.

Portanto, infere-se afinal que a manutenação da ordem econômica, social e política dentro de
um Estado democrático de direito resulta diretamente do equilíbiro de forças em seu interior.
Este equilíbrio depende de dois fatores estruturantes fundamentais: o estabelecimento da origem
e distribuição do poder e a crença na natureza orginária de direitos da Carta Magna daquele
Estado.

2.1 ORIGEM E PREDOMÍNIO DE PODERES

 O surgimento da teoria tripartide de poderes decorre diretamente da necessídade intrínsica de
organização das relações de poder dentro do Estado, fator primordial para seu surgimento e
existência como ente representativo do interesse da maioria o que, a princípio, carateriza uma
democraica e revela o grau de desenvolvimento do contrato social rousseauniano, ao que
Foucault denominou governamentalidade na seguinte passagem [8]:

O que pretendo fazer nestes próximos anos é uma história da governamentabilidade. E com esta
palavra quero dizer três coisas: I - o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos,
análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e
complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia
política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 2- a tendência que
em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito tempo, à preeminência deste tipo
de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os outros - soberania, disciplina, etc.- e
levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de governo e de um conjunto
de saberes. 3- o resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que
se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalizado.
Sabemos que facínio exerce hoje o amor pelo Estado ou o horror pelo Estado; como se está
fixado no nascimento do Estado, em sua história, seus avanços, seu poder e seus abusos, etc.
Esta supervalorização do problema tem uma forma imediata, efetiva e trágica: o lirismo do
monstro frio frente aos indivíduos; a outra forma é a análise que consiste em reduzir o Estado a
um determinado número de funções, como por exemplo ao desenvolvimento das forças
produtivas, à reprodução das relações de produção, concepção de Estado que o torna
absolutamente essencial como alvo de ataque e como posição privilegiada a ser ocupada. Mas o
Estado - hoje provavelmente não mais do que no decuros de sua história - não teve esta
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unidade, esta individualidade, esta funcionalidade rigorosa e direi até esta importância. Afinal de
contas, o Estado não é mais do que uma reslidade composta e uma abstração mistificada, cuja
importância é muito menor do que se acredita. O que é importante para nossa modernidade,
para nossa atualidade, não é tanto a estatização da sociedade mas o que chamaria de
governamentalização do Estado. (p. 292/293)

Portanto, mais relevante do que a existência de um Estado democrático de direito é a
constatação de sua governamentabilidade. Para este fim, lançaram mão os Estados modernos do
instrumento considerado a fonte da vontade do povo, ou seja, da elaboração de constituições
democráticas e pluralistas, fundadas em um poder constituinte originário [9], legislações estas
que se constituíram no depositório dos direitos fundamentias do cidadão, sendo, portanto,
consideradas fontes do direito contemporâneo.

As normas de relação e aplicação do poder do Estado, seja horizontalmente (entre seus órgãos),
seja verticalmente (para o povo), embora fundamentadas em uma Constituição democrática
possuem um aspectro maior, em uma esfera que parece inatingível aos intérpretes e operadores
do direito.

A Constituição, em vários aspectos, pode ser a fonte do direito exercido em um Estado
democrático, pois como explica Guastini [10]:

En general, las constituciones escritas - o constituciones en sentido formal - son fuentes del
derecho. En que sentido? Esta tesis puede ser entendida em no menos de tres modos diversos:
1) En un primer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender,
simplesmente, que los enunciados constitucionales expressan normas (ya sea normas en sentido
genérico, ya sea normas en sentido estricto, o sea, mandatos), las cuales disciplinan - cuando
menos - la organización del Estado y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Este primer
modo de entender la tesis en examen es, prima facie, absolutamente obvio e no problemático.
2) En un segundo sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por
entender que las normas constitucionales - cuando menos bajo un régimen de Constitución
rígida - son idóneas: a) para abrogar y/o invalidar (se trata, en este caso, de invalidez
sobrevenida) normas anteriores de rango subconstitucional materialmente inconpatibles con ella;
b) para invalidar normas sucesivas de rango subconstitucional formalmente disconformes o
materialmente incompatibles con ella. Esse segundo modo de entender la tesis en cuestión es
menos obvio desde el momento que en Italia la doctrina y la jurisprudencia, al menos en
relación con algunas normas constitucionales, han sostenido una opinião contrária. 3) En un
tercer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender que las
normas constitucionales son idóneas para disciplinar directamente no sólo la organización estatal
y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino también las relaciones entre particulares,
y son portanto susceptibles de aplicación jurisdiccional por parte de qualquer juez (y no
solamente por parte del juez constitucional). Também este tercer modo la tesis en examen no es
obvio, ya sea porque está en contraste con la concepción clásica de la Constitución (como limite
al poder político), ya sea porque, más en general, está conectado a un cierto modo de
interpretar los textos constitucionales.

Mas a formação e existência das relações de poder dentro do Estado vão além da constituição
escrita e formal como fonte do direito. Existe além da constituição jurídica a constituição real,
aquela que sai do papel e ganha as ruas, como afirma Konrad Hesse [11]:

Em 16 de abril de 1862, Ferdinand Lassalle proferiu, numa associação liberal-progressista de
Berlim, sua conferência sobre a essência da Constituição (Über das Verfassungswesen). Segundo
sua tese fundamental, questões constitucionais não são questões jurídicas, mas sim questões
políticas. É que a Constituição de um país expressa as relações de poder nele dominantes: o
poder militar, representado pelas Forças Armadas, o poder social, representado pelos
latifundiários, o poder econômico, representado pela grande indústria e pelo grande capital e,
finalmente, ainda que não se equipare ao significado dos demais, o poder intelectual,
representado pela consciência e pela cultura gerais. As relações fáticas resultantes da
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conjugação desses fatores constituem a força ativa determinante das leis e das instituições da
sociedade, fazendo com estas expressem tão- somente, a correlação de forças que resulta dos
fatores reais de poder; Esses fatores reais do poder formam a Constituição real do país. Esse
documento chamado Constituição jurídica - não passa, nas palavras de Lassalle, de um pedaço
de papel (ein Stück Papier). Sua capacidade de regular e de motivar está limitada à sua
compatibilidade com a Constituição real. Do contrário, torna-se inveitável o conflito, cujo
desfecho há de se verificar contra a Constituição escrita, esse pedaço de papel que terá de
sucumbir diante dos fatores reais de poder dominantes no país. Questões constitucionais não
são, originariamente, questões jurídicas, mas sim questões políticas. Assim, ensinam-nos não
apenas os políticos, mas também os juristas. Tal como ressaltado pela grande doutrina, ainda
não apreciada devidamente em todos seus aspectos - afirma Georg JellineK quarenta anos mais
tarde - , o desenvolvimento das Constituições demonstra que regras jurídicas não se mostrm
aptas a controlar, efetivamente, a divisão de poderes políticos. As forças políticas movem-se
consoante suas próprias leis, que atuam independentenemte das formas jurídicas.
Evidentemente, esse pensamento não pertence ao passado. Ele se manifesta, de forma expressa
ou implícita, também no presente. É verdade que hoje ele surge apenas de forma mais
simplificada e imprecisa, não se atribuindo relevância maior à consciência e à cultura gerais,
também contempladas por Lassalle como fatores reais de poder. A concepção sustentada
inicialmente por Lassalle parece ainda mais fascinante se se considera a sua aparente
simplicidade e evidência, a sua base calcada na realidade - o que torna imperioso o abandono
de qualquer ilusão - bem como sua aparente confirmação pela experiência histórica. É que a
história constitucional parece, efetivamente, ensinar que tanto na praxis política cotidiana quanto
nas questões fundamentais do Estado, o poder da força afigura-se sempre superior à força das
normas jurídicas, que a normaitvidade submete-se à realidade fática.

Um dos exemplos mais claros do acima exposto, figura no período do terror que durou de 1792
a 1794 na França revolucionária. Embora o art. 16 da Declaração do Homem e do Cidadão, a
Constituição revolucionária, determine que: "a sociedade em que não esteja assegurada a
garantia de direitos nem estabelecida a separaçõs dos poderes não tem Constituição", o que se
presenciou durante este período histórico foi a perseguição política desenfreada, lastreada por
julgamentos fraudados pelo Tribunal Revolucionário, levando nada menos do que 2600 pessoas
à guilhotina.

Nenhum direito foi respeitado e claramente o poder dos seans-culottes dominou o cenário
administrativo, político e judiciário, chegando-se ao ponto de se afirmar que haviam dois
poderes atuando em Paris nesta época, os intelectuais que promoviam as leis e os trabalhadores
dos Foubourgs que promoviam os massacres em nome da revolução. Nenhuma igualdade foi
observada, nenhuma liberdade foi garantida e muito menos se viu traços de fraternidade.

De volta, portanto, ao defendido por Foucoult, o que há de surpreendente no Estado moderno
não é a sua existência, mas sim sua governamentabilidade, ou seja, a necessária combinação
das relações de poder no seu interior vital para a sua sobrevivência.

Dentro destas relações de poder surje a figura do Judiciário, hoje o poder em voga no Brasil, já
que está em curso em nosso país um gradativa implementação do ativismo judicial, capitaneado
pelo STF, ou seja, como não existe vácuo de poder, em virutde de um legisltivo inoperante,
dominado por escâdalos de corrupção e de um executivo anabolizado, que busca dominar
politicamente todas as esferas de poder, surge a figura de Tribunais e de Magistrados que aos
poucos buscam limitar os excessos praticados pelas administrações, bem como suprir a ausência
de definições legislativas que deveriam acompanhar os avanços econômicos, sociais e científicos.

Porém, o Judiciário nacional encontra-se em uma encruzilhada pois necessita atuar cada vez
mais, já não somente para adequar a constitução jurídica à constituição real como defende
Hesse, mas para se fazer presente em áreas não afeitas à sua concepção original. Frise-se que
esta extensão se faz primordial para a manutenção da paz social e integridade das instituições
governamentais, mas cria distorções já que o sistema tripartite clássico não responde
adequadamente às necessidades atuais. Conforme Dallari preconiza [12]:
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Os três poderes que compõem o aparato governamental dos Estados contemporâneos, sejam ou
não definidos como poderes, estão inadequados para a realidade social e política do nosso
tempo. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que eles foram concebidos no século
dezoito, para realidades diferentes, quando, entre outras coisas, imaginava-se o "Estado
mínimo", pouco solicitado, mesmo porque só uma pequena parte das populações tinha a
garantia de seus direitos e a possibilidade de exigir que eles fossem respeitados. (...) No caso do
Brasil, essa inadequação tem ficado cada vez mais evidente, porque a sociedade brasileira vem
demonstrando um dinamismo crescente, não acompanhado pela organização política formal e
pelos métodos de atuação do setor público. De fato, os três Poderes que compõem o aparato
governamental do Estado brasileiro estão muito necessitados de reformas, para que se
democratizem, ganhem eficiência e atuem com o dinamismo exigido pelas condições da vida
social contemporânea.

Todavia, a extensão da abrangência deste poder não fica impune às críticas ao ativismo judicial
como forma de atuação do Judiciário, tal como o faz Cass Sunstein ao discorrer sobre os limites
institucionais das cortes [13]:

As cortes possuem graves limites institucionais, os quais são argumento contra um papel judicial
de maior importância nas reformas sociais. São três os problemas de maior interesse: 1)
depender das cortes poderá prejudicar os canais democráticos utilizados para a busca de
mudanças, e de duas maneiras. Poderia distrair as energias e recursos da política, e a eventual
decisão judicial poderia barrar um desfecho político; (...) 2) as decisões judiciais são
notavelmente ineficazes para propalar mudanças sociais. Estudos diversos chegaram a
documentar essa conclusão.(...) 3) A adjudicação é um sistema excepcionalmente fraco para
reforma social em grande escala. Raramente os tribunais se tornam especialistas nas áreas em
questão. Ademais, o enfoque nos casos sob litígio dificulta aos juízes a compreensão dos efeitos
complexos e frequentemente imprevisíveis da intervenção judicial. O conhecimento desses
efeitos é crucial mas às vezes está inacessível. P. 186 a 190

A crítica mais ácida ao que se convencionou chamar de politização do judiciário ou "governo de
juízes" vem do país onde a infuência da Suprema Corte é indiscutível sobre todo o sistema de
poder, ou seja, dos Estados Unidos, onde se afirma que [14]:

The Constitution of the United States has been described as "the most wonderful work ever
struck off at a given time by the brain and purpose of man." But the Constitution can fulfill that
promise only if it is a faithfully interpreted by those responsible for its application to our legal
system. When the federal judiciary usurps the authority of the legislative and executive
branches, and when judges substitute their personal prejudices and policy preferences for what
the Constitution actually says, it creates a potential crisis for our democratic republic. Men in
black p.209.

E ainda [15]:

Even if the Constitution were perfect, of course, and the majority left it alone, it would not follow
that the Supreme Court could guarantee the individual rights of citizens. A Supreme Court
decision is still a legal decision, and it must take into account precedent and institutional
considerations like relations between the Court and Congress, as well as morality. And no judicial
decision is necessarily the right decision. Judges stand for different positions on controversial
issues of law and morals (...).

É claro que não se deseja que o Judiciário exerça a administração do Estado, muito menos
legisle, mas devido à notória ineficiência destes outros poderes é o que vem ocorrendo no Brasil.
Limitações impostas à administração pública que entende fazer por bem aquilo que
politicamente lhe aprouver e a substituição da falta da elaboração de leis pelo Congresso
nacional que hoje exerce o papel de mero referendador de medidas provisórias, vem se
demonstrando constantemente necessárias, sob pena de se assistir ao colapso total das
instituições nacionais. Pode-se citar como exemplo as recentes regulamentações da demarcação
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de terras indígenas, do direito de greve para funcionários públicos e a reforma da legislação
eleitoral, todas realizadas por julgamentos pelo STF, em matérias, prima facie, estritamente
vinculadas aos poderes executivo e legislativo.

Contudo, embora este não seja o panorama desejável, as alternaitvas americanas e européias
em nada auxiliam a realidade brasileira já que distante da nossa. A crise do judiciário americano
e europeu em nada se compara à brasileira, restanto, portanto, a saída em se buscar uma
solução alternativa e regional para o impasse apresentado.

 

3. CONCLUSÃO

Depois de todo o exposto, chega-se à conclusão de que o sistema de tripartição de poderes,
como hoje previsto no art. 2º da Consituição Federal é ineficaz. E o é porque simplesmente não
existe, restando distante de espelhar a realidade do jogo de forças dentro do Estado brasileiro.

A saída para o problema intrínseco instaurado passa necessariamente pela revisão de
paradigmas institucionais, ou seja, verdadeira mudança na forma da interpretação das normas
constitucionais já existentes.

Não se discute que o ideal seria uma reforma do próprio Estado passando pela sistema político e
pelo judiciário mas, por motivos os mais diversos, inclusive a resistência sem fundamentos que
hoje se encontra ao se falar em refoma constitucional e perda de privilégios, não há perspectiva
para tanto.

Contudo, um novo papel constitucional das instituições pode emergir da mudança na forma de
se exergar e aplicar as normas previstas na Carta Magna, tal como o faz Nino Piçarra ao
decretar a falência da idéia de uma tripartição rígida de poderes e sua substituição por uma
teoria geral das funções estatais [16].

Uma nova hermenêutica jurídica da Constituição se faz necessária, para adequar as
necessidades atuais às regras gerais reais já estabelecidas.

É o que demonstra Peter Häberle [17]:

As reflexões desenvolvidas levam a uma relativização da hermenêutica constitucional jurídica.
Essa relativização assenta-se nas seguintes razões: 1. o juiz constitucional já não interpreta, no
processo constitucional, de forma isolada: muitos são os participantes do processo; as formas de
participação ampliam-se acentuadamente; 2. Na posição que antecede a interpretação
constitucional  "jurídica" dos juízes (Im Vorfeld juristischer Verfassungsinterpretation der
Richter), são muitos os intérpretes, ou, melhor dizendo, todas as forças pluralistas públicas são
potencialmente, intérpretes da Constituição. O conceito de "participante do processo
constitucional" (am Verfassungsprozess Beteiligte) relativiza-se na medida que se amplia o
círculo daqueles que, efetivamente, tomam parte na interpretação constitucional. A esfera
pública pluralista (die pluralistique Öffentlichkeit) desenvolve força normatizadora (normierende
Kraft). Posteriormente, a Corte Constitucional haverá de interpretar a Constituição em
correspondência com sua atualização pública. 3. Muitos problemas e diversas questões
referentes à Constituição material não chegam à Corte Constitucional, seja por falta de
competência específica da própria corte, seja pela falta de iniciativa de eventuais interessados.
Assim, a constituição material "subsiste" sem interpretação constitucional por parte do juiz.
Considerem-se as disposições dos regimentos parlamentares! Os participantes do processo
constitucional em sentido amplo e os intérpretes da Constituição desenvolvem, atutonomamente,
direito constitucional material. Vê-se, pois, que o processo constitucional formal não é a única
via de acesso ao processo de interpretação constitucional. 41/42.

Na mesma linha de pensamento escreve Zagrebelsky [18]:
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La problemática coexistencia entre los disitintos aspectos que constituyen el derecho (derechos,
justicia, ley) y la adcuación entre casos y reglas son cuestiones que exigen una particular actitud
espiritual por parte de quien opera jurídicamente. A esta actidud, que gruada una estrecha
relación con el carácter prático del derecho, se le denomina <<razonabilidad>> y alude a la
necesidad de un espíritu de <<adaptación>> de alguien respecto a algo o a algún otro, con le
fin de evitar conflicots mediante la adopción de soluciones que satisfagan a todos en el mayor
grado que las circunstancias permitan. <<Razonable>>, también en el lenguaje común (<<sé
razonable>>), es quien se da cuenta de lo necesario que es para la coexistencia llegar a
<<composiciones>> en las que haya espacia no sólo para una, sino para muchas
<<razones>>. Se trata, pues, no del absolutismo de una sóla razón y tampoco del relativismo
de las distintas razones (una u otra, iguales son), sino del pluralismo (umas y otras a la vez, en
la medida em que sea posible). Retornan en este punto las imágenes de la ductibilidad y de la
zorra con que se comenzó describiendo las aspiraciones plurales de las actuales soeidades, aun
cuando en la metafórica política clásica la zorra representa la astucia sin prejuicios y cínica,
mientras que ahora la astucia que se precisa carga con el peso de muchas tareas, de muchas
responsabilidades. La manera de concebir la <<razonabilidad>> ha cambiado: de requisito
subjetivo del jurista ha pasado a ser requisito obejtivo del derecho. Es <<razonable>> el
derecho que se presta a someterse a aquella exigencia de composición y apertura, es decir, el
derecho que no se cierra a la coesxistencia pluralista.

O modelo americano se serviu de inspiração para determinados dispositivos constitucionais
brasileiros não nos serve de parâmetro neste momento, pois como afirma Ackerman [19]:

As the organizing power of ordinary legality declines, Americans discover that the Constitution
contains deeper imperatives that continue to shape their struggle for power and legitimacy. Two
in particular. The first is the electoral calendar, which has proceeded remorselessly for two
hundred years. Even when protagonists challenge existing rules and principles, they are well
aware that the voters' judgment will not be long delayed. And they know that their opponents
will forcefully bring legal irregularities to public attention. Here is where the second basic
structure comes into play: the separation of powers between House, Senate, President, and
Court. Given the electoral cycle, it is very difficult for revolutionary reformers to win control over
all four branches simultaneously. This is not only means that unconventional movements must
be prepared for a long and difficult struggle. They must also take their opponents' arguments
seriously, at least during the interim period when traditionalists still control some of the key
institutions.

Assim, a crise legal nos EUA, leva seus intérpretes constitucionais a voltarem-se para suas
instituições, algo impossível de se fazer neste momento histórico brasileiro, pois a crise nacional
reside justamente no âmago das instituições, restanto ao intérprete jurídico lançar um olhar
atento ao povo e às manifestações cívicas, para daí retirar os novos fundamentos da aplicação
das regras consitucionais.

Tampouco servirá à nosso favor os métodos intepretativos europeus, podendo serem usados
como base de trabalho, mas jamais com fim em sim mesmo, já que seus objetivos sociais são
outros.

Diante da realidade sócio-econômica braisileira, não há outro caminho, senão vislumbrarmos a
nós mesmos e estabalecermos novos paradigmas de intepretação das regras que nos conduzem
como nação. Nesse sentido ilustra Alain Turraine [20]:

"O que urge tal reflexão crítica sobre o passado e, sobretudo, sobre o presente, é que,
contrariamente aquilo que afirmava o discurso por tanto tempo dominante, não vivemos mais
em num mundo vazio, sem capacidade de ação, sem esforços de libertação. Mas, ao mesmo
tempo, hoje medimos melhor do que outrora que o triunfo mundial de uma economia capitalista
liberada de todo controle social e político engendra rupturas, multiplica as situações de
precariedade e aumenta as desigualdades. Ninguém mais é tentado a voltar para aquela
confiança cega nos avanços da produção, do consumo e da comunicação; definitivamente
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perdemos as ilusões que guiavam as 'grandes potências' que as levavam a se considerar como
as únicas depositárias do reino da razão e do futuro do mundo. No entanto, vemos surgir por
toda parte novas demandas, novas represetnações e as idéias novas; em toda parte percebemos
que o cenário histórico não está vazio, que ele não está ocupado somente por combates
militares, ou invasões e destruições massivas. Estas catástrofes, mesmo se o peso que elas
acrescentaram ao mundo é arrasador, não impedem aqueles que sempre disseram 'nada
podemos fazer' de estarem errados, e aqueles que dizem 'sempre podemos fazer alguma coisa'
de terem razão e merecem o esforço e o apoio de uma reflexão, tão importante quanto foram
as transformações institucionais ou a criação de novas organizações ao serviço da ação coletiva".
32.

Não há mais epaço para o alijamento das forças cidadãs em movimento na sociedade nacional,
sejam ela centrais ou periféricas. Não existem soluções mágicas. Quando as instituições falham
no seu papel constitucional, é necessário a revisão de suas atuações, e dentro desta revisão os
excluidos de qualquer benefício Estatal não podem ser deixados de lado.

É o que deixa claro Octávio Rodriguez no seguinte trecho ao discorrer sobre o desenvolvimento
como processo de integralização da dignidade humana [21]:

O conceito atual de cidadania embute o de uma sociedade cujos integrantes se organizam a
partir de seus diferentes papéis e participam da vida política procurando incidir nas decisões
coletivas, de acordo com seus próprios interesses. O desenvolvimento da cidadania implica
propiciar a conformação de "atores sociais" com capacidade e possibilidades de defender suas
demandas e de contrapor-se àquelas propostas que os prejudicam na consecução de interesses
legítimos. Este modo de ver leva a pensar o desenvolvimento, no que se refere à sua dimensão
sócio-política, como marcado pelo conflito, mas também pela capacidade de resolvê-lo. De outra
perspectiva, impulsionar a cidadania implica habilitar os mecanismos e intrumentos que
permitem expressar os conflitos e contruir, a partir dessas expressões, os projetos
compartilhados que permitem resolvê-los.

Por fim, extrai-se que as mazelas que levam, em última análise, às distorções de poder, só
desapareção quando os direitos do cidadão objeto do Estado democrático de direito forem
levados à sério em obediência a uma interpretação sob novo enfoque das regras e princípios
constitucionais.  
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O POSITIVISMO JURÍDICO EM CRISE: DOXA VERSUS EPISTEME

THE CRISES OF LEGAL POSITIVISM : DOXA VESUS EPISTEM

Amélia Do Carmo Sampaio Rossi

RESUMO
O Saber Jurídico , no paradigma lógico positivista, esta impregnado pela idéia de um saber que
se quer lógico, descritivo, objetivo, abstrato, geral e verdadeiro para poder reconhecer-se
científico.O saber jurídico , neste contexto , se julga capaz de, por meio de seu discurso e sua
linguagem, descrever o Direito tal como ele é. No entanto, a compreensão de ciência hoje, após
o giro lingüístico pragmático, não se limita apenas a descrever de maneira neutra o objeto. Hoje
a ciência deve ser compreendida, principalmente, como uma prática que configura a
racionalidade científica no seio de uma comunidade concreta . É o reencontro da Doxa com a
Episteme.
PALAVRAS-CHAVES: Positivismo ; neopositivismo lógico; neutralidade científica; virada
linguística 

ABSTRACT
The Law Knowledge, by the positivist racionality, wishes to be logic, descriptive, straight,
abstract, general and truthful to be recognized as scientific. This knowledge, as described above,
finds it possible, by the use of its language and discourse, to describe the Law as it is.
Neverthless, the comprehension of science today, after the pragmatic linguistic turn, is not
limited only to describing neutrally the object. Today, science must be understood, mainly as a
practice that conforms scientific rationality in a concrete community. It is the reassemble of Doxa
and Epistem. 

KEYWORDS: Positivism; logical neopositivis; scientific neutrality; linguistic turn 

 

As grandes transformações ocorridas no mundo hoje requerem um olhar renovado sobre o fenômeno jurídico. O

positivismo jurídico tradicional tem se mostrado cada vez mais insuficiente para atender as novas demandas de uma sociedade

global e complexa.

Na sociedade atual , complexa e contraditória, as multiplicações de demandas, a convivência paradoxal entre

produtividade do capital e aumento do desemprego, interação social e proliferação de códigos e multiplicidades culturais, a

sofisticação tecnocultural e aumento da miséria e da exclusão, para citar apenas alguns entrecruzamentos trazidos, entre outros

motivos, pela aceleração histórica produzida pela globalização,  mostram que já não podemos olhar o novo com as mesmas lentes de

outrora. Neste sentido  Cárcova nos alerta ,

 
   Desarrollo tecnológico que habilita otras formas de la comunicación

humana; comunicación que acelera y transforma los flujos, produciendo impacto em
las percepciones y em los procesos cognitivos; circulación del poder y del control;
riesgo e posibilidad, he aqui otras dimensiones de la complejidad em la que estamos
inmersos y que supone desafios de muy diversa índole, entre otros, desafios para las 
estructuras institucionales conocidas y las formas tradicionales de regulación de las
relaciones sociales; desafios, consiguientemente, para la teoria y los teóricos del
Derecho . Desafios, por último, para la comprensión de tan sofisticados procesos y de
las formas de legalidad que a ellos correspondem, que se tomam, por razones
estructurales,  progresivamente más opacas. [1]
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Assim, saber jurídico hoje, não se encontra mais atrelado aos pressupostos cientificistas do início do século XIX tais

como a busca da neutralidade, exatidão e objetividade, muito próprios do modelo de ciência da época, baseado na estrutura  das

ciências naturais. Não se trata de afirmar que o juízo de subsunção, próprio da compreensão positivista do fenômeno jurídico, já não

desempenhe papel algum na aplicação do Direito pelos juízes, mas sim de reconhecer que o raciocínio lógico- formal desempenha

um papel muito deficiente na solução dos novos conflitos e tensões da sociedade atual. Prossegue Ariza na justificativa de sua

posição,

 
    Por supuesto, el modelo de ciência jurídica que parece exigir el

neoconstitucionalismo también se contrapone al que há venido defendiendo el
positivismo jurídico. Em sentido, frente al distanciamiento ( o la reivindicación Del
punto de vista externo), a la neutralidad y a la función descriptiva, se opone um novo
modelo em el que las principales características que se predican de la ciência jurídica
suelen el compromiso ( o la adopción del punto de vista interno), la ineludible
intervención de los juicios de valor em análisis del Derecho y la prioridad  Del
carácter práctico de la ciência jurídica frente su presentación como um estúdio de
carácter científico. Ahora parece que la incorporación constitucional de contenidos
materiales supone  que lá teoria jurídica no puede ser independiente o debe incluir
tambièn la política del Derecho.[2]

 
            Neste sentido o presente artigo se propõe a abordar, a questão da ciência positiva no início do século XIX, e de como este

tipo de raciocínio cientificista acabou por abrigar e envolver também o saber jurídico , agora revestido de uma estrutura formal

supostamente neutra. O afastamento da ciência do direito das considerações valorativas e ideológicas, como queria Kelsen,também

serviu para produzir um modelo de Estado e de política que, na modernidade , instrumentalizaram a ideologia do liberalismo

econômico, e da voracidade do capital. Conceitos como os de segurança jurídica serviram também para desenvolver as necessidades

de previsão e calculabilidade de riscos, próprias do desenvolvimento do capitalismo concorrencial. Por fim, se demarca a mudança

que o próprio conceito de ciência sofre hoje, mais desvinculada do nível semântico e formal do conhecimento e mais estreitamente

ligada ao nível pragmático, próprio da segunda virada lingüística, o que na realidade aproxima, mais uma vez, a doxa da episteme.

 

 

 

            1- A Ciência Positiva e a construção do Modelo Liberal de Estado

 

Michael Löwy[3] observa que o positivismo, em um sentido geral, tem como base fundamental a pressuposição de que as

leis que regulam a vida social, econômica , política e jurídica são do mesmo tipo das leis naturais, portanto, os métodos  para se

conhecer a sociedade e o Direito são , epistemologicamente, os mesmos  para conhecer a natureza, as ciências naturais. Neste

sentido, assim como as ciências da natureza são objetivas e neutras em relação aos valores e ideologia, também as ciências sociais e

jurídicas devem funcionar de maneira análoga, isentas dos preconceitos da ideologia, das visões de mundo, das utopias e dos

valores morais.

A idéia de uma ciência social elaborada segundo o método científico natural se origina, na visão de Löwy, na cultura da

Ilustração. De Condorcet, a Augusto Comte, passando por Saint-Simon, a idéia de ciência social toma o caráter de uma matemática

social, em busca de um conhecimento rigoroso e preciso. O objetivo, à época do pensamento Iluminista e Enciclopedista , era livrar

o conhecimento do seu controle pelas classes dominantes, ou seja , a Igreja, o poder feudal e o poder monárquico. Em outras

palavras, a precisão das ciências sociais dependia da eliminação dos preconceitos e ideologias trazidos pelas doutrinas teológicas,

pelos argumentos de autoridade e dogmas cristalizados no monopólio do conhecimento, até então, um objetivo crítico-
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revolucionário[4].Com Conte, no entanto, o positivismo perde sua característica revolucionária de rompimento com preconceitos e

adquire a idéia conservadora de manutenção da ordem. A ordem a ser mantida agora , no século XIX, é a ordem do Capital.

Conforme bem observa Löwy, a ciência social que se pretendia livre dos juízos de valor e, portanto, neutra, acaba na verdade

exercendo uma função política e ideológica,

 
Isto significa que, segundo Comte, os males que resultam dos fenômenos naturais são
inevitáveis e, face a eles a atitude científica deve ser de sábia resignação, procurando apenas
analisá-los e identificá-los. Aplicando esse princípio aos males políticos, ao desemprego, à
miséria, á fome, à monarquia absoluta, que também são resultantes de leis naturais, tão
inevitáveis e independentes de qualquer vontade social quanto as outras, a atitude correta,
positiva, científica é, também nesse caso de “sábia resignação”[5].

 
 

A vinculação entre o positivismo, especialmente na vertente jurídica, e o modelo oitocentista de Estado de Direito torna

patente a idéia de que a separação entre o campo científico e o campo valorativo ou ideológico , serviu também para implementar a

“ideologia liberal” e naturalizar o avanço do capitalismo nascente naquele contexto. O próximo item se deterá em demonstrar como

a modernidade e sua racionalidade intrínseca estabeleceram um modelo de Estado , de Direito e de conhecimento científico que

acabou por instrumentalizar a ideologia própria do liberalismo econômico dos séculos XIX e XX, não sem o auxílio fundamental do

pensamento e da lógica do positivismo.

 

1.1 O Estado Liberal de Direito e a Modernidade

 

À  medida em que o feudalismo entra em declínio, surge uma nova classe, a burguesia. Esta nova classe, em ascenção,

necessitará, para poder estabelecer um novo modo de produção em gestação (capitalismo), um conjunto de regras gerais e

impessoais que lhes garantam um mínimo de segurança para que possam comercializar e produzir, o que não havia no medievo e

que será propiciado pelo implemento do Estado Nacional (inicialmente de cunho absolutista).

Conforme nos ensina Capella[6], durante séculos na Europa Ocidental e central coexistiram dois modos diferentes de

produção econômica: um feudalismo que se dissolvia e um capitalismo mercantil crescente que caminhava na direção da Indústria.

No século XVIII, século das luzes, será marcada, finalmente, a hegemonia da classe burguesa. Nele, a razão (calculista e

abstrata) substiuirá a fé do medievo, e o poder ganhará uma legitimação laica, secularizada. A razão, conforme salienta Pietro

Barcellona[7], não é mais a fé revelada, mas instrumento para a busca da verdade e fundamento da liberdade de escolha do

indivíduo. A racionalização é conexa à secularização intensa, como desencanto do mundo. Surgirão as concepções democráticas da

soberania. O relato político moderno encontrará no indivíduo o ponto de partida das suas construções.

Segundo Barcellona[8], a sociedade moderna será a primeira sociedade histórica a abrir mão dos vínculos de tradição e

transcendência, substituindo-os pelos valores do racionalismo , do individualismo e do utilitarismo. Nela  a liberdade , a igualdade e

a busca da própria felicidade se transformam em direitos universais. O projeto político da modernidade se estrutura em uma busca

constante de controle da natureza a fim de satisfazer as necessidades humanas e propiciar ao maior número de pessoas,   uma

liberdade de escolha e livre decisão.

Assim, no Estado liberal,  a organização do poder político se fará de acordo com os princípios da razão política ilustrada.

Nele poderemos vislumbrar três grandes separações; A separação entre política e economia, a separação entre o Estado e a moral e a

separação entre a sociedade civil e o Estado.[9]
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A separação entre política e economia  traz a idéia de que neste modelo de organização , o Estado se limita a garantir a

segurança e a propriedade. Na sociedade moderna os homens apenas perseguem a satisfação dos seus próprios fins, assim, a esfera

privada se identifica com a esfera econômica, sendo a racionalidade humana uma racionalidade econômica, instrumental e

calculista. O Estado aqui, desempenha, na esfera pública, apenas um papel de segurança das fronteiras e de preservação do respeito

aos contratos .Esta será a lógica da separação entre o público e o privado.[10] Conforme Barcellona,

Per essere più chiari: solo negando che le disparità materiali (econômico-
sociali) siano riferibili allá sfera della política e delle decisioni politiche, si puó
affermare che è il libero gioco delle azioni private a determinare le differenze tra gli
uomini.[11]

 

            Assim a sociedade moderna abstrai a realidade e não toma posição sobre os seus valores, passando a prever um código que

produz programas por meio do livre consenso entre os indivíduos.Neste senso, o valor da sociedade moderna se resolve em uma

racionalidade procedimental, na previsão de um consenso , um acordo por meio do qual se poderá tomar qualquer decisão,

independentemente de seu conteúdo.[12]

Quando se fala na separação entre o Estado  e a moral  é no sentido de que, assim como na economia , não se pode admitir

a ingerência do Estado em uma esfera própria e exclusiva das consciências individuais. È a autonomia da moral em relação à

legalidade. Da mesma forma, quando se fala na separação entre Estado e sociedade,  a idéia é a de que o Estado não pode ter

qualquer atitude positiva frente a sociedade civil. Uma atividade positiva do Estado na sociedade civil, que venha a gerar

uniformidade de condições, por exemplo, vai opor-se ao livre desenvolvimento da individualidade e da personalidade humana,

produzindo , ao contrário do esperado, malefícios. A expectativa de ajuda do Estado para o combate às deficiências da sociedade

civil apenas contribuirá para o esmorecimento da iniciativa individual, à preguiça e à incapacidade. Neste sentido, uma dimensão

positiva da atividade do Estado na sociedade civil deve ser rejeitada, a sua única possibilidade de atuação deve ser na garantia da

paz interna e externa (a tarefa do Direito aqui é apenas a de assegurar a esfera da liberdade e da propriedade individual).

Outra noção marcante do chamado Estado Liberal é a da Separação de Poderes, como técnica de organização do Estado.

Esta noção reforça a característica de limitação do Estado que já se pauta pelo respeito aos direitos fundamentais. Esta

especialização jurídico- funcional atua com uma verdadeira garantia da liberdade individual. A separação de poderes associada  à

noção de Império da lei e de legalidade são instrumentais para a garantia  de realização dos direitos individuais e para as exigências

de calculabilidade e previsibilidade das intervenções, no desenvolvimento de um capitalismo concorrencial. O Direito, na sociedade

do capitalismo concorrencial, se destaca das organizações jurídicas anteriores pelo seu projeto de sistematicidade e de exatidão. A

exigência de previsibilidade inerente ao tráfico de mercadorias do sistema econômico fixa a idéia da calculabilidade (a

calculabilidade é uma exigência da produção mercantil, o empresário precisa saber de antemão o custo da produção dos bens e de

sua circulação no mercado) que depende também dos instrumentais do Direito.

 

1.2.-A racionalidade instrumental e econômica do Direito no Estado Liberal e na Modernidade

 

A modernidade instituirá o direito como técnica social autonomizando-o de todo o fundamento e subordinando-o apenas à

sua forma. Para Barcellona[13], o direito é instituído, na modernidade, como uma forma anônima e como função ateleológica, ou

seja , é considerado legal apenas aquilo que é conforme a lei independente do valor de justiça . A lei, por sua vez, se caracterizará

pelo seu caráter geral e  abstrato e pela legitimação formal de quem a põe. O direito formal obedecerá a uma racionalidade
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meramente instrumental, o que representará a cisão entre forma jurídica e conteúdo da lei, ou seja a separação entre direito e moral e

entre direito e justiça. Segundo Barcellona,

                                 Questa impersonalitá della forma e questa ateleologia della
funzione includono, peró, um progetto di mondo, um ordine sociale: degradando le
differenze ( dei fini, dei soggetti, delle cose, ecc.) a contingenza rispetto al diritto , il sistema
giuridico “vede” lê relazione del mondo  per ció che  esse hanno de generale ed astraendo
dalle diversitá che presentano in concreto  e perció  stesso organizza i rapporti sociali come
rapporti formali, sicché il diritto é formale affinché il reale sia formale.

                                          Questo proggeto di mondo incorporato nel diritto moderno é
quello  dell’autodeterminazione individuale degli individui irrelati e della societá di
mercato.[14]

 

O autor italiano percebe a ligação estreita entre a subjetividade abstrata da modernidade, ou seja, a irrelevância das relações

pessoais , das diferenças, a abstração das condições particulares de cada um, e o fenômeno das codificações oitocentistas que por

sua vez se derivaram das primeiras declarações de direitos. A construção da subjetividade jurídica abstrata é condição para a

aquisição e circulação de direitos e também para a aquisição e circulação de mercadorias.A abstração jurídica sanciona e exprime o

significado da liberdade individual. Nas suas palavras, “ L’irrilevanza dell’uomo persona é il pressupposto della rilevanza

dell’individuo soggeto di diritti, e in questo essere ‘fattispecie’ vive l’uomo moderno.”[15]

Assim, Barcellona observa que da mesma maneira que o homem, também o direito se emancipa da hipotecas do mundo

clássico, do fundamento divino, da força e da justiça. O iluminismo e o individualismo liberal realizaram no plano filosófico,

político e econômico a liberação do homem de seus próprios vínculos, colocando nele mesmo a justificação das suas ações. No

mesmo sentido, o Direito se emancipa de seus fundamentos e de seu fim, que não é a realização de uma ordem justa mas permitir

que os indivíduos livres realizem a sua própria ordem, consequentemente, esta ordem se legitima “ semplicemente in quanto valida (

validamente prodotta) e si costruisce come struttura ipotetica”. A teoria Kelseniana da validade e da auto suficiência do

ordenamento chancela no plano jurídico esta suposta neutralidade.[16] Esta neutralidade , no entanto, é indicío da função do

direito formal na nova ordem, ou seja, sancionar  o valor fundante da sociedade moderna, o valor da liberdade individual que é , na

realidade, a chancela da liberdade econômica . A função do Direito é então a de dar vazão ao livre mercado e à livre competição. O

homem é livre para contratar, adquirir e vender, bastando para isso a  livre manifestação do seu consentimento. Neste sentido, mais

uma vez Barcellona,

                      L’immagine dell’individuo libero ed uguale, quando diventa
l’orizzonte di senso della nuova società , deve essere non solo stabilizzata, ma dotata di
mezzi che consentano di liberar  la sua potenza organizzativa, la sua funzione d’ordine
rispetto all’asseto dei raporti sociali. Ed è su questo piano che la riduzione del carattere
formale  delle norme a vuoto e neutrale formalismo rivela, al tempo stesso, la sua
debolezza teórica e l’intenzione di occultare la funzione d’ordine assunta dal diritto.[17]

 

A subjetividade jurídica e abstrata, a liberdade individual e econômica, a formalidade do direito e a pressuposição da 

igualdade formal, a interdição do indivíduo de se imiscuir em esfera alheia e a possibilidade de se vincular ( em especial

economicamente) na dependência única de sua vontade, desempenham um papel crucial  na sociedade moderna tomada pela

racionalidade instrumental e econômica. O direito serve , neste sentido, para realizar uma igualdade meramente formal, porque

abstrai as características concretas dos indivíduos para que as diferenças materiais nas quais vivem o sujeito, agora abstrato,

pareçam irrelevantes e assim se desenvolva a possibilidade de cada um perseguir “livremente” os seus próprios interesses,

calculando a utilidade das suas ações para a satisfação das próprias necessidades ( econômicas).Enfim, é o direito , como
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instrumento de controle social, que estabelece as regras do “jogo do mercado”. A racionalidade positivista, por querer livrar-se tão

profundamente da ideologia e dos valores, a fim de estabelecer uma ciência neutra ,objetiva e verdadeira, acaba , na realidade

concreta, dando suporte para o desenvolvimento de uma ideologia, a ideologia do capital.

O próximo item se deterá a compreender, de maneira mais específica, como esta nova noção de ciência positiva acaba

envolvendo e penetrando tão fortemente o campo do saber jurídico nos séculos XIX e XX.

 

 

2- O Positivismo Jurídico

 

São vários os significados da expressão positivismo jurídico, no entanto,  para a melhor compreensão de seus postulados

fundamentais é importante demarcá-lo por meio de três grandes aspectos.

 Norberto Bobbio propõe a compreensão do positivismo no seguinte esquema: positivismo jurídico como método, como

teoria e como ideologia. Segundo o filósofo italiano, estas compreensões são independentes entre si, ou seja, adotar-se o método

positivista não implica necessariamente em adotar-se a teoria positivista ou a ideologia positivista e assim por diante, observando,

no entanto, que a adoção de uma ideologia positivista pressupõe a adoção de uma teoria juspositivista e necessariamente de um

método juspositivista.[18]
O positivismo jurídico como método para o estudo do Direito implica em considerar-se o Direito como ciência - A Tese da

separação entre direito e moral. O método científico para o conhecimento do seu objeto  implica no meio mais adequado à descrição

da realidade do mesmo. O modo de abordar o direito como um fato, e não como um valor é o pressuposto do método juspositivista.

A neutralidade valorativa  é necessária quando se aborda a ciência do direito. Neste campo os juízos de validade se sobrepõe aos

juízos de valor. Neste aspecto o que define e conceitua o Direito não é o conteúdo daquilo que ele manda proíbe ou permite, mas a

forma de fazê-lo. O direito é obra de decisões ou convenções observáveis empiricamente e que não estão na dependência de

satisfação a algum juízo moral. É efetivamente a tese da separação entre o direito e a moral. A consequência deste aspecto

conceitual do direito resulta basicamente  em que se pode concluir que um sistema, para ser considerado jurídico, não precisa

necessariamente guardar vínculos com padrões de moral ou justiça, ainda que isto, eventualmente,  possa vir a ocorrer[19].

O positivismo jurídico como teoria implica, conforme Bobbio[20], em uma série de 6 concepções fundamentais:

1- A teoria coativa do direito, na vinculação do direito com a força.O juspositivismo define o direito em função da coação.

2- A teoria legislativa do direito,  na vinculação do direito ao monopólio do Estado na produção normativa( visão

legalista).O juspositivismo identifica o direito com a produção normativa do Estado e portanto a lei é a fonte singular do direito.

3- A teoria imperativa do direito, a norma é, para o juspositivismo, essencialmente um comando.

4- A teoria da coerência do ordenamento jurídico. A noção do sistema jurídico como um sistema unitário e coerente de

normas que não admite antinomias.

5- A teoria da completude do ordenamento jurídico, no sentido da inexistência de lacunas no direito, pela ótica

juspositivista.

6- A teoria da interpretação lógica ou  mecanicista do direito. Por este aspecto , o problema da interpretação no direito

positivo exige um juiz neutro capaz apenas de estabelecer um raciocínio subsuntivo para a aplicação da norma.

Estas três primeiras concepções constituem os pilares da doutrina positivista ou de uma teoria juspositivista no sentido

estrito. Já as três últimas possuem uma importância secundária, podendo falar-se aqui em  uma teoria juspositivista em sentido

amplo.
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Finalmente, o positivismo jurídico como ideologia. Afirma o doutrinador que o positivismo não é apenas uma maneira de

entender o direito, mas também de querer o direito, assim sendo, na realidade, o positivismo não é apenas uma teoria neutra do

direito, mas também uma ideologia, uma forma de querê-lo. Aduz o pensador italiano a importância deste tipo de diferenciação,

 
“Esta distinção entre teoria e ideologia do juspositivismo é importante porque ajuda a

compreender o significado da polêmica antipositivista. Os críticos do positivismo jurídico vêm de
duas ‘praias’ diferentes e se dirigem a dois aspectos diversos: de um lado a corrente do realismo
jurídico ( ou jurisprudência sociológica) critica os seus aspectos teóricos afirmando que não
representam adequadamente a realidade efetiva do direito;  de outro lado, a renascida ( ou, melhor
dizendo, revigorada) corrente do jusnaturalismo critica os aspectos ideológicos do juspositivismo ,
destacando as conseqüências práticas funestas que deles derivam.”[21]

 

 Neste aspecto Bobbio diferencia o positivismo ético extremista (versão forte) do positivismo ético moderado ( versão

fraca).

 Assim, o positivismo ético extremista se caracterizaria pela idéia do dever absoluto e incondicionado de obediência à lei.

Não se está aqui diante de uma teoria mas de uma doutrina ética do direito, uma forma de querer o direito, uma ideologia. Esta

maneira de compreensão encontra sua origem no nascimento do Estado Moderno e no fato de que o ordenamento estatal se tornou o

único ordenamento realmente normativo. Neste sentido obedecer a lei não é apenas uma obrigação jurídica, mas também uma

obrigação moral.

O positivismo ético moderado trabalha com a hipótese da relação estreita entre ordem e sistema normativo.  O direito

estabelece uma ordem de convivência garantindo valores como segurança, certeza, previsibilidade das condutas por ele regradas.

Assim, o direito, e mais especificamente, a lei ( genérica, abstrata) que o realiza, são os meios mais aptos para a realização da ordem

e a garantia da paz social. Assim o direito não é um bem em si, mas meio, instrumento, para a realização de outro bem,  a ordem da

sociedade. 

 

 

2.1- Kelsen e a Teoria Pura

 

Para construir-se o Direito como ciência, com objeto e métodos próprios, é necessário então, depurar-se o Direito de tudo

que lhe seja estranho ou , em outras palavras, não normativo. Como é sabido,  Hans Kelsen, provém do círculo neopositivista

de Viena ou positivismo lógico. Segundo esta orientação  filosófica, só é racional e compreensível tudo aquilo que possa

verificar-se racionalmente, assim, considerações valorativas sobre o conteúdo de normas se ausentam de sentido nesta

perspectiva[22].  A Teoria Pura do Direito, elaborada pelo importante jurista-filósofo, é a expressão mais fundamental do

positivismo lógico-normativo. A ciência do Direito nada tem haver com fatos mas sim com normas, com o dever ser (sollen).

Neste sentido, a ciência do direito é o conhecimento de um sistema de normas jurídicas que se constitui  excluindo tudo que

é estranho ao próprio Direito. Uma ciência do Direito necessita que seu objeto seja fixado sem qualquer interferência estranha

ao Direito Positivo. O Direito é um sistema de normas coercitivas, supra- infra ordenado, válido em um Estado concreto e

determinado. Nas palavras de Kaufmann,

 
Pero como teoria positiva solo puede tener ella como objeto las estructuras formales ( lógicas) de

las normas jurídicas, no sus contenidos; pues éstos son (según Kant) inaccesibles al conocimiento
científico. Para Kelsen la justicia es solo “ um bello sueño de la humanidad”, no sabemos lo que és y
jamas lo sabremos (relativismo teórico- valorativo).

La teoria pura del derecho tiene que ver com el deber ser (Sollen), y por cierto el ‘puro’ deber ser
jurídico, que no es um valor ético sino solo uma estructura lógica. El postulado más elevado es, em
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consecuencia, la ‘pureza metodológica’.[23]
 

 
Kelsen  quer proteger a ciência jurídica da possibilidade de ser utilizada como propaganda de valores absolutos ou de

ideologias políticas, em um sociedade complexa e multifacetada, não obstante, a teoria pura do direito venha a ser, com o

transcorrer do tempo, aproveitada também com esta intenção[24].

O dever- ser jurídico puro não possui nenhuma classe de conteúdo e por isso pode suportar qualquer conteúdo.O dever- ser

como categoria jurídica possui um caráter puramente formal, sendo apenas uma estrutura lógica.

A pureza metodológica  foi um trabalho e um objetivo incessante em Kelsen. Conforme nos explica Mário Losano por

ocasião da introdução da edição italiana da obra de Kelsen O problema da Justiça[25], o estudo do direito em si e por si, a pureza

metodológica em Kelsen é resultado de sua posição no debate sobre a ausência de juízos de valor nas ciências sociais, na Alemanha,

no início do século passado. Assim, o objeto da ciência é determinado pelo seu método, que passa a ser o elemento central das

ciências. Para os positivistas o real ( o objeto) possui existência em si mesmo, independente do sujeito. Este objeto pode ser

acessado na sua integralidade pelo conhecimento, podendo ser apreendido e registrado tal como ele é. Isto pressupõe a diferenciação

entre fatos e valores.Os fatos pertencem à ordem do objeto e assim, podem ser apreendidos se se usam métodos próprios e

adequados.Quanto aos valores, estes pertencem à ordem dos sujeitos e existem na dimensão do observador. O Cientista deve se

preocupar em apreender os fatos , afastando-se da ordem de valores, pois visa a construção de uma teoria formal e não substancial.

Assim, o positivismo pretende ser ciência jurídica e não política do Direito, esta afirmação é feita por Kelsen já nas primeiras

páginas de sua Teoria Pura onde esclarece que, como Teoria Geral do Direito, esta visa apenas conhecer o seu próprio objeto, ou

seja, procura responder a questão de “como é o Direito”, mas não lhe importa saber como o Direito “deve ser”[26].O objeto da

teoria pura do direito é ser uma teoria da validade do direito, indicando os pressupostos em cuja presença certas normas ou

ordenações jurídicas são válidas. Observe-se , no entanto, que aqui se está a falar do direito positivo. Assim nos esclarece Mário

Losano,

 
As teorias sociológicas reprovam o formalismo abstrato de Kelsen, alegando que o direito é um

fenômeno social. Por meio de explicações sucessivas ao longo de décadas, Kelsen esclareceu
repetidamente que sua teoria é uma teoria pura do direito positivo e não uma teoria do direito puro, ou
seja,de um direito desligado da realidade. Por conseguinte, o estudo da realidade social, da qual o direito
nasce e para qual ele retroage, não é negado, mas apenas distinguido da teoria formal do direito.(....)Em
suma, para Kelsen o problema da validade da ordenação jurídica é diferente tanto do problema de sua
efetividade concreta quanto do de seu valor. Não é preciso atentar para os efeitos sociais ou para o
conteúdo da norma, mas para a sua forma: por isso, a teoria pura do direito apresenta-se como uma
teoria formal do direito.[27]

 
 

Para compreender  melhor o positivismo kelseniano e as suas conseqüências para a compreensão do fenômeno jurídico, é

importante inserir-se não apenas no texto mas especialmente no contexto em que nasce a necessidade  de transformar o direito em

uma ciência neutra , traduzida em uma linguagem rigorosa e dada a conhecer apenas por meio de métodos puros.

 

 

2.2- Texto e Contexto : A linguagem do neopositivismo lógico ( Círculo de Viena[28])

 

            Segundo Pietro Costa[29]um intrincado processo histórico- cultural, em desenvolvimento, pelo menos, desde a Ilustração,

foi responsável pela tendência de se quebrar o ideal de caráter unitário do sujeito para dar forma e processo às mais variadas

antinomias que, de uma maneira ou outra, perpassaram o processo de conhecimento até  a segunda metade do século passado, com
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conseqüências que se imbricam no saber e no Direito, entendido como um campo do saber, até os dias atuais. Lógica / imaginação,

razão / paixão, ciência / arte, realidade / invenção, são exemplos destas oposições. Especialmente deve-se perceber o distanciamento

entre o domínio da ciência, da razão e da realidade, do domínio da paixão , da arte e da invenção ou imaginação. Tendo estas

dicotomias como pano de fundo, se instalam e se desenvolvem, segundo o autor, as crenças epistemológicas da cultura moderna.

Até a primeira metade do século XX ganha êxito e desenvolvimento  a cultura mais sofisticada do neo- positivismo, sob o panorama

dos avanços das ciências físico-naturais. O discurso do saber visa conquistar um fundamento epistemológico  que se identifica com

o rigor dedutivo das argumentações, devendo ser submetido a uma esfera de verificabilidade  real de  um discurso “científico” que

carrega em si a pretensão de verdade.[30] O paradigma lógico –positivista ou cientificista requer que o discurso científico não seja

contaminado pelos elementos que circundam a esfera da paixão, da valoração e da imaginação. Em outras palavras, o discurso

científico deve estar livre das impurezas da esfera da  subjetividade. Neste  sentido de Pietro Costa,

 
Em lo que respecta al papel del sujeto en el proceso cognoscitivo, em cambio el
paradigma positivista impone la desaparición de la subjetividad apenas se abre el
discurso de la ciência : la subjetividad viene entendida como uma bata de casa que
puede, y debe, ser retirada apenas se visten los trajes solemnes y públicos de la ciência.
La proclamación de la ausência de valoración, de la objetividad, de la impersonalidad,
de la capacidad de la ciência para describir, y el énfasis puesto em su absoluta relevância
gnoseológica conducen a la correspondiente reducción máxima de la “subjetividad” de
los sujetos, también por tanto  de los “ hombres de ciência”, de su necessária e integral
inserción histórico-social e institucional.[31]
 
 

            O saber jurídico , no paradigma lógico positivista, esta impregnado  pela idéia de um saber que se quer lógico, descritivo,

objetivo, abstrato, geral e verdadeiro para poder reconhecer-se científico.O saber jurídico , neste contexto , se julga capaz de, por

meio de seu discurso e sua linguagem, descrever o Direito tal como ele é. O saber jurídico então, se fecha ao mundo imprevisível da

subjetividade, das projeções e especialmente da política e da interpretação, para ser o Direito que é, que reflete imediatamente o seu

objeto e não necessariamente o Direito que poderia ser.

          Assim, o  positivismo jurídico nasce , em especial, pelas mãos de Hans Kelsen, em um contexto ideológico marcado pelas

relações entre a ciência e a linguagem, ou , em outras palavra, pela busca de uma linguagem precisa e rigorosa que pudesse traduzir

os dados da realidade de maneira então, “científica”. A ciência, neste contexto,  é efetivamente  a própria linguagem e assim, essa

concepção do que é científico acaba por adotar uma teoria descritiva da ciência. As questões sobre a cientificidade se refletem,

necessariamente, na Teoria do Direito e se coadunam ao esforço de Kelsen de, justamente, trabalhar no sentido de elevar o Direito à

categoria científica. Assim, justifica o autor no seu prefácio à primeira edição da Teoria Pura do Direito,

 
                                             (...) Logo desde o começo foi meu intento elevar a Jurisprudência, que - aberta ou veladamente - se

esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência,
de uma ciência do espírito. Importava explicar, não as suas tendências endereçadas à formação do
Direito, mas as suas tendências exclusivamente dirigidas ao conhecimento do Direito, e aproximar
tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda ciência: objetividade e exatidão.[32]

 
 
            O positivismo lógico[33] ressalta o vigor discursivo  e entende a ciência como descrição lingüística do seu objeto. A

compreensão do mundo é obtida por meio da linguagem e assim, percebe-se a importância da linguagem para a ciência do direito,

que deve construir seu objeto com base em dados que são expressos pela própria linguagem. Neste sentido, uma das características

que marcam este tipo de pensamento é a redução da epistemologia à Semiótica ( Teoria geral dos Signos).

Segundo  Julia Kristeva[34], a palavra “linguagem” quer expressar a idéia de demarcar, significar e comunicar. Neste
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sentido toda práxis humana, porque possuidora da função de demarcar, significar e comunicar, compreende um tipo de linguagem.

A linguagem, nas suas mais variadas formas, discurso, escritura ou gestualidade, se destina a veicular o pensamento em um

processo de comunicação da mensagem entre dois sujeitos, ao menos. A tal ponto isto ocorre que se poderia afirmar que não há

linguagem sem pensamento, sendo esta a sua forma de ser e de realizar-se. Nas suas palavras,

 
Si el lenguaje es la materia del pensamiento, también es el elemento propio de la

comunicación social. Una sociedad sin lenguaje no existe como tampoco puede existir sin
comunicación. Todo lo que se produce en relación con el lenguaje sucede para ser
comunicado en el intercambio social. La clásica pregunta: «¿Cuál es la primera función del
lenguaje: producir un pensamiento o comunicarlo?» no tiene un fundamento objetivo. El
lenguaje es todo eso a la vez y no puede tener una de las dos funciones sin tener la otra
también. Todos los testimonios que la arqueología nos brinda acerca de la praxis lingüística
se enmarcan en unos sistemas sociales y participan, por consiguiente, de una
comunicación.[35]

 
 

            A semiótica, segundo Kristeva, preocupa-se com a linguagem como um sistema de signos , seus significados e sentidos. Para

a autora, “ la semiótica se convierte en el lugar en que la ciencia se cuestiona la concepción fundamental del lenguaje, del signo, de

los sistemas significantes, su organización y su mutación.” Vários são os sistemas significantes que podem existir, como  o cinema ,

a fotografia e a  pintura, que são tipos de linguagem com sistemas significantes e códigos próprios e que comunicam a mensagem do

emissor( sujeito) ao receptor( destinatário) sem utilizar as regras da linguagem verbal codificadas pela gramática. Estudar todos estes

sistemas verbais ou não, este é o objeto da semiótica.

            O positivismo lógico, por meio de Carnap, desenvolveu-se centrado na semiótica pura que tenta estabelecer a construção de

uma linguagem ideal como modelo para a obtenção de um discurso científico rigoroso. A semiótica, ainda segundo Carnap[36],

está dividida em  três partes ou níveis de análise dos signos: A sintaxe ( que estuda as relações formais dos signos entre si), a

semântica ( estuda os signos em relação aos objetos aos quais se referem; o signo e a coisa significada) e a pragmática ( estuda as

relações dos signos com os usuários, e , portanto, implica o sujeito que fala. Uma expressão lingüística significa sempre algo “para

alguém”).

Para o neopositivismo lógico o nível semântico é o nível das verdades verificáveis e assim, o mais importante junto com o

nível sintático, o que implica, conseqüentemente, um desprestígio em relação ao nível pragmático. Isto explica  a retirada, para a

realização de um  verdadeiro discurso “científico”, de qualquer consideração valorativa ou ideológica. Conforme bem equaciona

Vladimir de Carvalho Luz, a questão central do Círculo de Viena é combater a metafísica estabelecendo-se os limites daquilo que

pode ser dito com segurança no âmbito científico, levando-se em consideração a lógica da linguagem e tomando a proposição como

núcleo de significação do real, na medida em que se pode afirmar, por meio da verificação, se uma proposição é verdadeira ou falsa.

A verificabilidade da veracidade ou falsidade de uma proposição ocorre no plano lógico.[37] Nas suas palavras,

 
A primeira característica relevante do discurso neopositivista do Círculo de Viena é

justamente a conservação de algo já iniciado por Comte, mas dessa vez com uma elaboração
mais complexa: a repulsa total da metafísica. Apesar de algumas divergências entre membros
do Círculo, o ódio aos parâmetros de cognoscibilidade dos metafísicos era um ponto comum. A
divergência central entre os neopostivistas e os metafísicos encontra-se na esfera da
significatividade do discurso. Para os neopositivistas, o discurso metafísico era
incompreensível, porque as suas proposições se mostravam vazias de sentido (sentido
concebido como critério de possibilidade de verificação da verdade).[38]

 
 
 

 Segundo Warat, “a condição semântica de sentido expressa as condições sob as quais um enunciado pode adquirir o
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estatuto de uma sentença científica.”[39] As proposições que não tenham como características a verificabilidade, sequer podem ser

consideradas proposições mas sim, pseudo proposições. Apenas se  um enunciado é , de algum modo verificável, ele pode ser

integrante de uma linguagem científica. O motivo do desprestígio da pragmática, para o positivismo lógico, é justamente porque esta

destina-se a elucidar a relação dos signos com os seus usuários e  a análise dos modos de significar, já que fatores intencionais dos

usuários da linguagem podem interferir e alterar o significados das expressões ou palavras. No entanto, estes problemas , para o

positivismo lógico,  se apresentam na linguagem natural e, portanto, escapam ao centro de interesse da ciência. No entanto, Warat

observa, com precisão crítica, a importância do aspecto pragmático para o saber científico, pois, este permite compreender a

ideologia como uma fator indissociável da estrutura conceitual. No Direito a dimensão pragmática permite revelar a ideologia

projetada nas normas gerais e pode se mostrar um bom instrumento para a formação do jurista crítico que intente descobrir as

relações entre as palavras da lei e os fatores políticos e ideológicos que estabelecem as suas funções na sociedade. Assim, “Não se

pode fazer ciência social ou jurídica sem sentido histórico, sem nenhum compromisso direto com as condições materiais da

sociedade e com os processos mediante os quais os sujeitos sociais são dominados e coisificados.”[40]
Conforme afirmado, Kelsen, sob a influência da Escola de Viena, estabelece  o seu projeto de elaborar uma Teoria do

Direito alheia a qualquer sincretismo metodológico a fim de, com isto, estabelecer um conhecimento científico e rigoroso do

fenômeno jurídico. Disto resulta, entre outras coisas, a necessidade da separação , estabelecida por Kelsen, entre a Ciência do

Direito e a Política do Direito. O  próximo item intentará demonstrar o significado e a intensão do autor da Teoria Pura ao

estabelecer tal separação.

 

 

2.3 - Na defesa de  KELSEN : A diferença entre “ciência do direito” e “política do direito”

 

            Na realidade Kelsen jamais separou o direito, como sistema normativo, das suas influências, no campo da política, para com

os valores,a ideologia, com a ética e com a justiça. Como se sabe, pura deve ser a teoria do direito, para que este possa inserir-se no

campo científico, e não propriamente o direito, que é o seu objeto. A pureza do direito (da sua doutrina) implica uma leitura

específica da juridicidade, onde não ocorra qualquer interferência de outros campos do saber científico. O conteúdo da norma, a sua

justeza, o valor ético envolvido na sua prescrição , entre outras coisas, não auxiliam a ciência do direito para o conhecimento da

norma, para a descrição especificamente jurídica da norma. Assim, a Teoria pura do direito , exige uma postura de despolitização,

que não é, em nenhum momento, a despolitização do direito , objeto da ciência jurídica. Neste sentido Adrian Sgarbi,

 
          Exatamente por isso, como segundo ponto, a qualificadora “pura” refere-se

à “doutrina” e, não, ao “direito”. Porque o “direito” bem sabe Kelsen, é campo da
disputa política e da afirmação de valores. Ou seja, o papel da ciência jurídica é diverso
do da política. Enquanto a política trata da utilidade ou inutilidade de produzirem-se
certas normas, ou mesmo, a bondade ou a maldade de determinadas condutas com o
objetivo de protegê-las ou não, cumpre à ciência jurídica identificar e descrever as
normas que compõe determinada ordem jurídica. “Identificar” para se saber o que se
deve descrever; “descrever” para se poderem transmitir informações sobre o que elas, as
normas, estabelecem como comportamento devido.Portanto, quando se descreve algo,
deve-se caracterizar esse “algo”; não, partir-se de compreensões que possam obscurecer
o caráter informativo do que se examina. Este o objetivo da teoria pura.[41]

 

O direito é , para Kelsen, uma técnica de controle social que se estabelece como uma ordem de coerção e

conseqüentemente, uma ordem de segurança e de paz. O direito é formado por comandos sancionados, respaldados no uso da força

física  monopolizada pelo Estado.[42]A função da ciência do direito é apenas descrever o Direito e não prescrever as condutas,
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assim sendo, o que importa à ciência é oferecer um conhecimento rigoroso e seguro à respeito das normas jurídicas , indicando com

precisão as normas consideradas válidas perante o ordenamento jurídico estabelecido. Prescrever as condutas e elaborar, neste

sentido  o Direito, é tarefa da política do direito. A resposta ao que é justo ou bom não importa à ciência do Direito visto que a

doutrina do direito visa a compreensão das ordens jurídicas independentemete do seu conteúdo,assim, o plano discursivo da ciência

se limita ao caráter descritivo. È, portanto, tarefa da política do Direito se preocupar com a avaliação moral das ordens ou dos

regimes políticos. Conseqüentemente, a ciência do direito possui um caráter avalorativo pela  impossibilidade mesma de se definir

racionalmente o que é ou não “justo” (visto que esta avaliação implica em um juízo subjetivo vinculado aos desejos e temores

daquele que o faz).[43]
Kelsen sequer desconheceu que a separação entre a ciência do direito e a política do direito seriam um dos principais pontos

a gerar a oposição da doutrina. Logo no prefácio à primeira edição da Teoria pura, em 1934, expressa conscientemente  que a

oposição da literatura à sua teoria, em muitas vezes resultante de más interpretações, carrega também , além de motivos científicos,

motivos políticos providos de elevada carga afetiva, visto que provém de críticos que partilhavam da mesma concepção de ciência

positiva do século XIX. Assim, Kelsen  se posiciona,
 

A luta não se trava na verdade- como as aparências sugerem- pela posição da
jurisprudência dentro da ciência e pelas conseqüências que daí resultam, mas pela relação
entre a ciência jurídica e a política, pela rigorosa separação entre uma e outra, pela renúncia
ao enraizado costume de , em nome da ciência do Direito, e portanto, fazendo apelo a uma
instância objetiva, advogar postulados políticos que apenas podem ter um caráter altamente
subjetivo, mesmo que surjam, com a melhor das boas fés, como ideal de uma religião , de
uma nação ou de uma classe.(...) Em vista dos efeitos políticos- meramente negativos- que
importa a postulada desvinculação da política , em vista desta autolimitação da ciência
jurídica que muitos consideram como uma renúncia a uma posição de destaque, é possível
que os opositores se sintam um pouco inclinados  a fazer justiça a uma teoria que põe tais
exigências. Para poder combater, não se deve reconhecer a sua verdadeira essência. Assim,
acontece que os argumentos que são dirigidos, não propriamente contra a Teoria Pura do
Direito, mas contra a sua falsa imagem, construída segundo as necessidades do eventual
opositor, se anulam mutuamente e, portanto, quase tornam supérflua uma refutação.[44]

 
 

Completa Kelsen, no prefácio à segunda edição, no ano de 1960, que o prefácio a primeira edição havia sido feito no

contexto da situação científica e política e das conseqüências  que se seguiram à Primeira Grande Guerra, mas que não houve

grandes modificações dos ecos e abalos sociais após à Segunda Grande Guerra e que , portanto, tanto antes quanto agora, continuam

a se produzir oposições e críticas ao fato de uma ciência jurídica objetiva se limitar a descrever o seu objeto e não a valorá-lo. Para

Kelsen, esta crítica tenáz se circunscreve àqueles que se recusam efetivamente a observar os limites entre a ciência e a política e

assim, se arrogam a possibilidade de prescrever e definir um  determinado conteúdo ao Direito. Nas suas palavras, “(...) quer dizer,

crêem poder definir um Direito justo e , conseqüentemente, um critério de valor para o Direito positivo. É especialmente a renascida

metafísica do Direito natural que, com esta pretensão, sai a opor-se ao positivismo jurídico.”[45]
 

 

 

3- Considerações Finais: Neutralidade e ocultação ideológica, Episteme versus  Doxa

 

                       

         O positivismo jurídico conforme já afirmado em outras passagens, e conforme Norberto Bobbio, nasceu de um
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esforço para tornar o estudo do direito uma ciência à maneira das ciências físico- matemáticas, naturais e sociais. Sendo

característica de uma ciência a distinção entre juízos de fato e juízos de valor, neste sentido, uma verdadeira ciência consiste apenas

em juízos de fato, que representam uma tomada de conhecimento da realidade e não uma tomada de posição frente à realidade (

juízo de valor). A ciência deseja, assim , ser um conhecimento puramente objetivo, estudando o direito tal qual é e não como deveria

ser.[46]  A separação entre o sujeito (conhecedor) e o objeto a ser conhecido implica na idéia de que o sujeito ( e seus valores) não

tenha nenhum tipo de influência sobre o que se quer descrever( o objeto) , assim sendo, as definições jurídicas se pretendem

pragmáticas e neutras.[47]Kelsen, como visto anteriormente, representa o ápice deste pensamento. O seu objetivo, na realidade,

era evitar que o direito pudesse ser utilizado à conveniência de ideologias políticas (em especial na justificativa do regime nazista),

no entanto, como se sabe, sua teoria não consegue tornar-se imune a este tipo de utilização, nem consegue se estabelecer, em

realidade, como ideologicamente neutra. O professor argentino, Luis Alberto Warat , observa com precisão que a tentativa de

neutralidade das ciências e em especial da ciência do direito, carrega em si já um tipo de posição ideológica,ou seja,  a ocultação da

própria ideologia.

                        A necessidade de se diferenciar o conhecimento científico do conhecimento ideológico, entendido este como um saber

pré –científico, foi segundo Warat[48], uma das mais eficazes exigências para um controle epistemológico da ciência. Hans

Kelsen, conforme  comentado, procurou atender a necessidade deste controle epistemológico para o conhecimento jurídico

estabelecer-se como ciência, e com este objetivo, combateu os argumentos teológicos, metafísicos e os preconceitos jusnaturalistas, 

estabelecendo uma pureza metódica para o conhecimento científico do direito positivo, a partir daí, imune as manipulações e

distorções ideológicas. Segundo o mestre de Viena,

 
Quando a Teoria Pura empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas

disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, mas porque intenta
evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os
limites  que lhe são impostos pela natureza do seu objeto.[49]

 
 
 
No entanto, este objetivo jamais foi alcançado. Os conceitos do positivismo atrelados às noções de pureza, universalidade e

razão já representam  ingerências da ideologia em sua própria construção teórica. Neste sentido Warat argumenta que a partir da

visão Kelseniana, já não existe o ato bom ou mau em si mesmo, mas existe o direito positivo bom em si mesmo e um Estado neutro

frente a interesses sociais e contraditórios.

 
Com a teoria kelseniana  superou-se ingenuidades ontológicas, mas não

se fez nenhum tipo de leitura ideológica do discurso jurídico.Projetado o problema do poder para
uma esfera divorciada da prática, e concebida a sanção como um critério estrutural, sua teoria se
ressente da falta de força desmitificadora. Identificando a ideologia com o erro, Kelsen
despreocupa-se de explicitar os modos em que através de seus conceitos o poder desenvolve
processos de socialização. Reduzindo todos os conceitos jurídicos a âmbitos de validez, quer
apenas superar construções metafísicas da moda positivista, mas não mostra como estas
construções são produto e incidem nas condições materiais de existência dos grupos sociais (.....)
Quando a teoria kelseniana transporta o problema da justiça para os âmbitos de validez, portanto
para uma esfera aparentemente objetiva, obscurece com as suas omissões toda a força ideológica 
deste tema. Estimula uma atitude maniqueísta  que pode, também, favorecer uma postura
ideológica empenhada em ocultar a função do direito como técnica de controle social a serviço da
manutenção da ordem existente.Quando se marginalizam determinadas linhas de investigação ,
quando alguns problemas não são teorizados, longe de se contribuir para a desmitificação  de uma
região temática valorizam-se primitivas construções imaginárias e se impede superar as ilusões
que ocultam  o jogo real das determinações.[50]
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            A teoria com a qual Kelsen passa a revestir o direito , supervaloriza a dimensão epistemológica . Neste ponto produz um

avanço, pois com ele se inicia uma etapa importante na construção de um saber jurídico rigoroso e científico mas, no entanto, este

avanço parece mostrar-se incompleto na medida em que é    acrítico em relação as questões de poder que  o próprio direito  procura

instrumentalizar.

 A análise das verdades jurídicas, segundo Warat, exige que também se tornem explícitas as relações de força que formam

os domínios do conhecimento.[51] Os discursos da ciência e da epistemologia jurídica forjam o que Warat denomina de “senso

comum teórico dos juristas” que na verdade serve apenas para  instrumentalizar um determinado poder social,  afastando o jurista do

conhecimento sobre o papel do direito e do seu conhecimento na sociedade . A instauração de critérios que demarcam o que deve ou

não ser considerado saber científico camufla uma tentativa ideológica de eliminar a própria ideologia. Segundo Warat,

                              
Assim, procuraram opor o conhecimento científico às representações ideológicas e

as representações metafísicas, distinguindo a verdade do erro, distanciando o sentido
referencial de suas evocações conotativas, como também diferenciando as opiniões comuns (
a dóxa) do conhecimento científico ( a espisteme). Esta última distinção abrange todas as
anteriores, já que a dóxa estaria constituída por um conglomerado de argumentos
verossímeis, formados a partir das representações ideológicas, das configurações metafísicas
e das evocações conotativas.O conhecimento científico seria o saldo, logicamente purificado,
de todos esses fatores. Ora, quando observamos a forma em que esta concepção de
racionalidade científica é apropriada na práxis do direito, verificamos como nenhum dos
fatores, aparentemente rejeitados, deixa de manifestar-se. E o conhecimento científico do
direito termina sendo um acúmulo de opiniões valorativas e teóricas que se manifestam de
modo latente no discurso, aparentemente controlado pela episteme.[52]

 

O espírito de neutralidade da ciência e , especialmente, da ciência do direito se acomoda na idéia de que esta deve limitar-

se a descrever o direito a fim de evitar a subjetividade no conhecimento do objeto. È uma noção de ciência baseada no conhecimento

objetivo e avalorativo. Cumpre observar , no entanto, que ,conforme salienta Ariza[53], a compreensão de ciência hoje, após o giro

lingüístico pragmático, não se limita mais apenas a descrever de maneira neutra o objeto, mesmo porque corre o risco de descrevê-

lo de maneira induvidável( e muitas vezes equivocada) e permitir, conseqüentemente, o uso ideológico da neutralidade.

O giro pragmático, prossegue Ariza, revela que a ciência deve ser compreendida, principalmente, como uma prática que

configura a racionalidade científica no seio de uma comunidade concreta[54]. Neste sentido, a função da ciência não é apenas

descritiva, mas a de estabelecer uma prática de resolução de problemas. Se daria, assim, o reencontro da Episteme com a Doxa.
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ORIENTACIÓN HOMOAFECTIVA, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y ACCESO A LA JUSTICIA 
NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN DIRECCIONADA

Edinilson Donisete Machado
HÉlcio JosÉ Da Silva

RESUMO
Este estudo analisa as implicações jurídicas decorrentes de orientação afetivo-sexual, no
contexto jurídico brasileiro, demonstrando as consequências negativas da omissão legislativa,
sobretudo pela ausência de proteção estatal para união homoafetiva. Aponta que a amplitude
discricionária dos magistrados resulta em decisões divergentes para casos idênticos, no todo ou
em parte, tanto quanto ao conteúdo como quanto à extensão dos direitos, quando
reconhecidos. Demonstra que a jurisprudência dos valores não atende às demandas
homoafetivas, devido à peculiar realidade cultural brasileira. Utiliza o método do levantamento
de dados legislativos para demonstrar a insuficiência normativa, em razão dos limites territoriais
ou departamentais. Argumenta a mudança paradigmática envolvendo o conceito de entidade
familiar. Sugere normatização, nacional e específica, como forma de diminuir a insegurança
jurídica das pessoas homoafetivas e suas relações.
PALAVRAS-CHAVES: ORIENTAÇÃO HOMOAFETIVA; OMISSÃO LEGISLATIVA; DIGNIDADE
HUMANA; IGUALDADE JURÍDICA; IGUALDADE SUBSTANTIVA

RESUMEN
Este estudio examina las implicaciones jurídicas derivadas de la orientación afectiva y sexual en
el contexto jurídico brasileño, lo que demuestra las consecuencias negativas de omisión
legislativa, sobre todo la falta de protección estatal para uniones homoafetivas. Indica que el
margen de discrecionalidad de los jueces lleva a decisiones divergentes para casos similares, en
todo o en parte, en cuanto al fondo y en cuanto a la extensión de los derechos, una vez
reconocidos. Muestra que la jurisprudencia de los valores no se ajustan a las exigencias
homoafetivas debido a la peculiar realidad cultural de Brasil. Utiliza el método de recogida de
datos para demostrar la insuficiencia de la legislación, por razones de límites territoriales o
departamentales. Argumenta cambio de paradigma que involucra el concepto de entidad
familiar. Sugiere la normalización, nacional y específica, como una forma de reducir a las
personas homoafetivas (y sus relaciones) la incertidumbre jurídica.
PALAVRAS-CLAVE: ORIENTACIÓN HOMOAFETIVA; OMISIÓN LEGISLATIVA; DIGNIDAD
HUMANA; IGUALDAD JURÍDICA; IGUALDAD SUSTANTIVA

1 Considerações iniciais

 

            Uma das maiores violências cometidas contra a consciência humana foi a constante tentativa de uniformizar as formas de

pensar, sentir e agir, a partir da adoção da concepção utópica de que todos são iguais, buscando-se padronização obrigatória de

comportamentos. A presunção de existência de um padrão de verdade única e incontestável, isto é, a pretensão de que determinado

padrão, convencionalmente estabelecido, seja o mais correto, e as diversas formas de coerção para fazê-lo prevalecer, conduziram a

humanidade pelos caminhos da intolerância e do desrespeito à diferença (ou sua absoluta negação), causas primárias da maioria dos

conflitos envolvendo grupos sociais.[1]
A partir do momento que a humanidade estabeleceu a noção utópica de ideal comportamento, criou uma “guerra” com a

natureza (biológica), e também com sua própria realidade complexa, tanto na dimensão psíquica quanto cultural. As ciências já
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elucidaram os fundamentos reveladores da realidade desigual dos seres humanos. Desigualdade perene, por vários motivos. Dentre

eles e, talvez, em essência, pela interação de fatores culturais, psicológicos e biológicos. As diferenças são realidades complexas,

inconstantes e indeterminadas. Porém, a existência da diferença é fato simples, perceptível e perpétuo. Como fenômeno genérico no

universo, o princípio da diferença rege praticamente todo seu funcionamento: da menor partícula já estudada à maior esfera já

observada, nenhuma se mostrou idêntica à outra. A presença da diferença no universo talvez seja a única “normalidade” possível,

logo, deveria ser pensada como algo positivo. Os problemas surgem quando as diferenças são tomadas para valorar aspectos que

qualificam seres humanos como melhores ou piores e, a partir daí, fundamentar a tentativa de se padronizar as pessoas, pela

imposição de alguns paradigmas eleitos e classificados como “normais”, “corretos” e “verdadeiros”, respaldados, muitas vezes, por

uma pretensa exatidão científica.[2]
Todavia, apesar da obstinação de muitas pessoas pela padronização, oriunda do apego a determinados aspectos da cultura

na qual estão inseridas (talvez por falta de desenvolvimento perceptivo amplo da complexidade da vida e do universo), a natureza

tem suas próprias leis, as quais funcionam, inexoráveis, independentemente das posturas conceituais de qualquer coletividade

cultural. O maior argumento de que a homoafetividade é tão natural quanto a própria natureza reside no fato de que ela ocorre em

todas as sociedades humanas, de qualquer tempo ou espaço, mesmo naquelas nas quais tal fenômeno é sociologicamente reprovado,

 reprimido e/ou punido. Optou-se pelo uso do vocábulo “homoafetividade”[3], neste trabalho, em substituição ao tradicional

“homossexualidade”, porque a personalidade de uma pessoa não se limita nem se determina exclusivamente pela atração sexual.

Nos relacionamentos humanos há predominância de afeto, e seria demasiado reducionismo pensar apenas em termos das

funcionalidades sexuais.

Estudos recentes têm sugerido que a homoafetividade pode ser inata[4], isto é, impulsionada por força biológica. Logo,

não se trataria de simples “opção” do indivíduo para expressar sua afetividade e sexualidade, e sim de uma tendência para a qual

concorrem determinantes biológicos, dentro da ordem natural, presente no ser desde o seu nascimento. Não obstante as posturas

extremistas, tanto por parte dos cientistas biológicos quanto por parte dos cientistas sociais, este estudo adotou a teoria sócio-

biológica, mista, pela qual a força propulsora (ainda não esclarecida pelas ciências) da afetividade (e da sexualidade) humana teria

sim determinantes biológicos, mas sua expressividade seria construída com o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Não

se trata de exceção, desvio, inversão, patologia ou anormalidade, mas de algo próprio da natureza humana, qual seja, uma

das várias possibilidades de expressão da sexualidade e, sobretudo, da afetividade, fenômeno para o qual inexiste padrão natural,

porque não ocorre de maneira uniforme, e sim diversificada.

            Não obstante a hostilidade social, é fato que homoafetivos, desde os tempos imemoriais da humanidade, têm desenvolvido

relações, afetos, laços e constituído famílias. Há muitos elementos a serem considerados sob aspectos sociais, jurídicos e

econômicos, entre outros, correlacionados entre si. A porcentagem média de homoafetivos em relação às populações é difícil de

mensurar, por falta de dados oficiais. Entretanto, pelas notórias manifestações públicas contemporâneas, estima-se que milhões de

pessoas, espalhadas pelas várias sociedades do mundo, pertencentes a todas as classes sociais, são constrangidas a viver sob o

domínio de sistemas convencionais, oriundos do heterossexismo, sem se levar em consideração a distinção que lhes é própria, fato

que dificulta, sobremaneira, sua plena capacidade humana em termos de liberdade, dignidade e realizações. Trata-se de uma

minoria que, apesar de minoria, é numerosa, ainda mais se for considerada a tendência, quase instintiva, dos membros dessa

coletividade, para ocultar sua natureza íntima, por receio das sanções sociais decorrentes da exposição.

 

2 Omissão legislativa e negação de direitos

 

A maior parte da sociedade civil brasileira (heterossexual) detém uma grande quantidade de direitos, protegidos pelos
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institutos da união estável ou do casamento. As pessoas constituintes de uma União Homoafetiva, em razão de esta não ser

reconhecida, legalmente, como um dos institutos regulados pelo ordenamento jurídico (casamento ou união estável, principalmente),

são desprovidas, por exemplo, dos seguintes direitos: adoção do sobrenome do parceiro (artigo 1565, § 1°, do Código Civil

Brasileiro de 2002 – CC); impenhorabilidade do imóvel no qual residem (artigo 1711, CC); direito real de habitação, decorrente da

união (artigo 1831, CC); converter união estável em casamento; exercer a administração da família quando do desaparecimento do

companheiro (artigo 1570, CC); direito a exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos

na hipótese do companheiro falecido (artigo 12, Parágrafo Único, CC); proibir a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou

a publicação, a exposição ou a utilização da imagem do companheiro falecido ou ausente (artigo 20, CC); posse do bem do

companheiro ausente (artigo 30, § 2º, CC); direito a deixar de correr prazo de prescrição durante a união (artigo 197, I, CC); direito

a anular a doação do companheiro adúltero ao seu cúmplice (artigo 550, CC); direito a revogar a doação, por ingratidão, quando o

companheiro for o ofendido (artigo 558, CC); proteção legal que determina a presunção do interesse do companheiro na preservação

de sua vida, na hipótese de seguro de vida (artigo 790, Parágrafo Único, CC); figurar como beneficiário do prêmio do seguro na

falta de indicação de beneficiário (artigo 792, CC); incluir o companheiro nas necessidades de sua família para exercício do direito

de uso da coisa e perceber os seus frutos (artigo 1412, § 2º, CC); remir o imóvel hipotecado, oferecendo o valor da avaliação, até a

assinatura do auto de arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação (artigo 1482, CC); ser considerado aliado aos

parentes do outro pelo vínculo da afinidade (artigo 1595, CC); demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a

invalidação do aval, realizados pelo outro (artigo 1642, IV, CC); reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou

transferidos pelo outro companheiro ao amante (artigo 1642, V, CC); garantia da exigência da autorização do outro, para

salvaguardar os bens comuns, nas hipóteses previstas no artigo 1647 do CC (artigo 1642, I, CC); gerir os bens comuns e os do

companheiro, ou alienar bens comuns e/ou alienar imóveis comuns e os móveis e imóveis do companheiro, quando este não puder

exercer a administração dos bens que lhe incumbe (artigo 1651 do CC); direito, caso esteja na posse dos bens particulares do

companheiro, a ser responsável como depositário, ou usufrutuário (se o rendimento for comum), ou procurador, se tiver mandato

expresso ou tácito para os administrar (artigo 1652, CC); escolher ou alterar o regime de bens que deseja que regule em sua união

(artigo 1639, CC); assistência alimentar (artigo 1694, CC); promover a interdição do companheiro (artigo 1768, II, CC); isenção de

prestação de contas na qualidade de curador do companheiro (artigo 1783, CC); excluir herdeiro legítimo da sua herança por

indignidade, na hipótese de tal herdeiro ter sido autor, co-autor ou partícipe de homicídio doloso, ou tentativa deste contra seu

companheiro (artigo 1814, I, CC); excluir um herdeiro legítimo de sua herança por indignidade, na hipótese de tal herdeiro ter

incorrido em crime contra a honra de seu companheiro (artigo 1814, II, CC); direito a ordem da vocação hereditária na sucessão

legítima (artigo 1829, CC); concorrer a herança com os pais do companheiro, na falta de descendentes destes (artigo 1836, CC);

deferimento da sucessão por inteiro ao companheiro sobrevivente, na falta de descendentes e ascendentes do companheiro falecido

(artigo 1838, CC); direito a ser considerado herdeiro “necessário” do companheiro (artigo 1845, CC); licença gala e licença luto,

podendo deixar de comparecer ao serviço, pelo período estabelecido em lei (artigo 473, I e II da Consolidação das Leis do Trabalho

– CLT) e se professor, pelo período de nove dias (artigo 320, § 3º, CLT); oferecer queixa ou prosseguir na ação penal, caso o

companheiro seja o ofendido e morra ou seja declarado ausente (artigo 100, § 4º do Código Penal Brasileiro – CP);  isenção de pena,

no caso do crime contra o patrimônio praticado pelo companheiro (artigo 181, CP), e na hipótese do auxílio a subtrair-se a ação da

autoridade policial (artigo 348 § 2º CP); direito as inúmeras previsões criminais que agravam ou aumentam a pena contra os crimes

praticados contra o seu companheiro; garantia de pensão alimentícia e à metade dos bens adquiridos em comum, em caso de

separação; possibilidade de assumir a guarda do filho do parceiro; alegar dano moral se o companheiro for vítima de um crime;

visita íntima na prisão (apesar do que está expresso no artigo 1° da Resolução n° 1/1999 do Conselho Nacional de Política Criminal

e Penitenciária); reconhecimento como entidade familiar e ações, em regra, julgadas pelas varas de família; formal dissolução da
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sociedade conjugal, resguardada pela lei;  adoção dos filhos em conjunto; adoção do filho do companheiro; licença-maternidade

para nascimento de filho da parceira; licença maternidade ou paternidade se o parceiro adota filho; abono-família; auxílio-funeral,

ser inventariante do parceiro falecido; usufruto dos bens do parceiro; acompanhamento da parceira no parto; autorizar cirurgia de

risco; ser curador do parceiro declarado judicialmente incapaz; receber os eventuais direitos de férias e outros benefícios do vínculo

empregatício se o companheiro falecer;  soma de renda para aprovar financiamentos ou para alugar imóveis; inscrição do parceiro

como dependente, no caso dos servidores públicos e para fins previdenciários; acompanhamento do parceiro servidor público

removido ou solicitar remoção alegando necessidade de convivência familiar com companheiro; etc. Esta lista não é exaustiva,

porque se refere apenas alguns direitos (aplicáveis a heterossexuais, com raras exceções de aplicabilidade diversa) previstos em

legislação federal. Por certo, muitos outros direitos são negados, se for tomada por base toda legislação em vigor no país (incluindo

a municipal, estadual e distrital).

No Brasil, as decisões judiciais envolvendo questões homoafetivas variam entre dois extremos: ou se nega o

reconhecimento do direito (extinção do processo sem julgamento do mérito, decisão desfavorável embasada na cultura positivista,

etc.), ou se invoca os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana para fundamentar decisões que concedem

equiparação jurídica entre heteros e homoafetivos (por exemplo, reconhecimento da União Homoafetiva como União Estável ou

como Entidade Familiar). A técnica da ponderação de bens é aplicada de forma dissimulada, porque é o subjetivismo do magistrado

que determinará o rumo da decisão.[5]
Mesmo com a jurisprudência dos princípios (ou jurisprudência dos valores), na qual prevalece hermenêutica pluralista,

não se atingem resultados plenamente isonômicos. Nem mesmo o movimento contemporâneo de abertura constitucional foi capaz

de conduzir os magistrados brasileiros a concretizar os direitos fundamentais desses cidadãos, posto que a maioria ainda se apega ao

formalismo positivista e, na ausência de lei específica, aplicam o conteúdo normativo disponível na sua literalidade (considerando

apenas as uniões entre o homem e a mulher, bem todas as conseqüências resultantes dos conceitos baseados no heterossexismo). A

questão é fundamentalmente hermenêutica, ponderativa, porque é também tarefa do jurista concretizar o conteúdo programático

estabelecido na Constituição.[6] Seria fácil, se no trabalho hermenêutico não esbarrassem as convicções personalíssimas dos

magistrados.

Uma pequena parcela de juristas brasileiros, de visão progressista, tem buscado a equiparação de direitos, ao estender

para a União Homoafetiva os efeitos da união estável, regulada pelo Código Civil, na maioria das vezes embasados nos conteúdos

jurídicos dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. Entretanto, essa equiparação depende do “bom senso”

do magistrado, no qual pesarão suas convicções íntimas e seus valores morais. O efetivo acesso à justiça (tomado em sentido amplo:

acesso aos direitos e a uma decisão justa), nestes casos, realiza-se, ou não, em função dos valores subjetivos do julgador. Numa era

na qual os pensadores jurídicos se gabam da conquista dos direitos, centrando suas discussões apenas no modus operandi de como

torná-los eficazes, esquece-se que, para muitas minorias, os direitos nem sequer chegaram a ser estabelecidos, quanto mais

garantidos.[7]
A observação de tais realidades conduz ao antiquíssimo questionamento acerca do conceito de direito. O que é o direito?

Apenas um conjunto de normas abstratas, definidas num momento histórico, por uma parcela de indivíduos componentes de uma

sociedade política, sem, todavia, eficácia real? Ou um conteúdo programático que deve ser, objetivamente, cumprido? Qual a

validade do direito? Sua validade depende de pressupostos pretensamente puros, intrínsecos ao ordenamento jurídico e,

exclusivamente, dele oriundos? Ou sua validade é ou pode ser permeada por questões axiológicas? Pelo conceito de direito

oferecido por Robert Alexy, verifica-se que, partindo da admissão de um ordenamento jurídico que se pretenda eficaz, as normas

nele existentes não podem ser extremamente injustas, e a aplicação normativa deve sim se apoiar nos princípios para satisfazer a

pretensão de correção.[8] Ora, os instrumentos normativos regentes das conseqüências jurídicas resultantes das uniões afetivas
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entre o homem e a mulher não são injustas, nem tampouco ineficazes, mas são utilizados, pela vertente de juristas conservadores

(apegados ao extremado formalismo da cultura positivista), como argumentos para obstar o reconhecimento de direitos das uniões

homoafetivas, contrariando o arcabouço principiológico do ordenamento jurídico nacional, cuja expressão máxima encontra-se na

Constituição Federal de 1988. Na realidade, as decisões apegam-se ao direito positivo infraconstitucional para afastar o

reconhecimento de situação fática homoafetiva, tendo como fundamento (não-declarado) o conteúdo axiológico do julgador,

praticando um “silogismo às avessas”.[9] Usa-se o direito positivado, por ausência de outro mais específico e vinculativo, para

justificar uma decisão motivada, na verdade, não pela norma, mas pelos valores intrínsecos do magistrado.[10]
Após os períodos históricos marcados pela Revolução Francesa e Independência Americana verificou-se uma progressiva

adoção e aprimoramento do princípio da igualdade em várias cartas magnas do mundo. Veio como tentativa de proporcionalizar a

questão da igualdade entre os homens, vislumbrando em sua essência o conceito de aplicação da justiça, dando tratamento

(equilibrado) igual para iguais e desigual para desiguais, construção originária do pensamento de aristotélico. Contemporaneamente,

envolve aspectos tais como: raça, gênero, idade, especialidade física, convicções filosóficas ou religiosas, capacidade tributária,

orientação afetivo-sexual, etc.

            A atual Constituição brasileira ampliou o alcance de abrangência do princípio da igualdade, fornecendo inclusive, respaldo

determinante de garantia para sua realização efetiva. Houve desenvolvimentos normativos sobre todos os aspectos mencionados

acima, com a elaboração de legislação em quantidade e expressividade maiores no que se refere a questões envolvendo,

principalmente, raça, gênero, especialidade física e capacidade tributária. Salvo algumas poucas exceções, como, por exemplo, se

constata em alguns municípios do país, o fato é que o legislador brasileiro negligencia a observância dos problemas envolvendo

orientação afetivo-sexual. Mesmo as poucas expressões legislativas existentes, que tratam claramente da questão, limitam-se a

reprimir, pura e simplesmente, a discriminação negativa. Mas esta é, porém, apenas um dos itens de uma problemática bem maior.

A desigualdade de oportunidades, material e jurídica, e muito desproporcional, e isso se dá por ausência de legislação

específica. Enquanto a maior parte da sociedade civil brasileira tem o respaldo da lei para efetivar suas uniões decorrentes da

afetividade, a minoria homoafetiva não possui seguridade alguma quando diante da situação “conjugal” (vínculo afetivo duradouro).

Adolescentes, dotados de natureza homoafetiva, não recebem qualquer assistência, material ou jurídica, capaz de lhes garantir

amparo educacional direcionado e, na maioria das vezes, são obrigados a “descobrir sozinhos” (sem qualquer amparo institucional)

como conduzir suas vidas a partir de sua peculiar “especialidade” (alguns teóricos preferem chamar de “tendência”). Já adolescentes

portadores de outras diferenças, tais como as diversas formas de necessidades especiais, possuem direitos assegurados pela

legislação.

 

3 Legislação restrita, insuficiente e fragmentada

 

Normatizações esparsas, oriundas de diversos órgãos e âmbitos do poder estatal, eclodiram com uma freqüência maior

nos últimos anos. No âmbito municipal[11] a legislação é numerosa. Já na dimensão estadual[12] verificou-se previsão em duas

constituições. Apesar disso e da abrangência territorial maior, as normas nesta dimensão são em menor número, assim como

também o são na esfera federal.[13] Toda essa legislação, todavia, é de aplicabilidade restrita e departamentalizada, sejam em

função do órgão estatal, sejam em função da territoriedade. A maior parte das legislações estaduais e municipais apenas determina

sanções por práticas discriminatórias. Apesar de iniciativas louváveis, não alcançam solução ampla para a complexidade do

problema a nível nacional.

Existem ainda centenas de decisões que reconhecem direitos em diversos graus, todavia, quase nunca com efeitos erga

omnes e ultra partes. Mesmo nas decisões favoráveis, falta uniformidade quanto ao grau de reconhecimento dos direitos. O arbítrio
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do julgador, apesar de pressuposto inafastável[14], deve ser, para a especificidade de tais circunstâncias, ao máximo, reduzida,

uma vez que, em muitos casos, a real motivação da decisão é ocultada.[15]
Os atos normativos, oriundos de diversos seguimentos do poder estatal, somados à jurisprudência e às construções

doutrinárias, constituem o nascente Direito Homoafetivo, que trata do estudo do conteúdo jurídico da homoafetividade,

homoparentalidade, transexualidade, etc. Todavia, apesar da unicidade epistemológica, é preciso ressaltar o caráter multidisciplinar

da matéria, pois as questões decorrentes da orientação afetivo-sexual (em sociedade) implicam conseqüências jurídicas em diversos

ramos do direito: além do Civil (posse, contratos, patrimônio, etc.), de Família (entidade familiar, adoção, etc.) e Constitucional

(liberdade, igualdade, dignidade, etc.), atingem também o Direito Previdenciário (dependência econômica, pensão, etc.), Sucessório

(herança, condição de inventariante, etc.), Penal (punibilidade da homofobia, injúrias e discriminações), Trabalhista (licenças,

discriminações, assédios morais, etc.), Administrativo (políticas públicas, servidores públicos, etc.), entre outros.

A ausência de lei federal específica, de aplicabilidade geral, é a causa primária de tantas normas espalhadas e de tantas

decisões peculiares em diversas instâncias e órgãos estatais, tornando o país exacerbadamente fragmentado nessa questão. Os

políticos são pressionados por setores conservadores da sociedade, sobretudo os religiosos, para não legislarem

favoravelmente.[16] Um absurdo em todos os sentidos, haja vista que o Estado Brasileiro é laico, mantido, por tributação ou força

laboral, tanto por heterossexuais quanto por homoafetivos, logo, questões de equiparação de direitos, como esta, deveriam ser

discutidas sem qualquer vertente religiosa. Ou se concede os mesmos direitos a todos que vivem nas mesmas condições fáticas, ou

se assume, frontalmente, a exclusão de alguns, porém, neste caso, não mais poderia o Estado exigir nada daqueles a quem nega

proteção (nem força laboral, nem tributos, nem tampouco respeito abstrato à teoria do contrato social). Ou se decide pelos conteúdos

axiológicos eleitos pela Constituição Federal, em comunhão com os valores sociais da contemporaneidade[17], ou se renuncia ao

status de Estado Democrático de Direito.

 

4 Os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, na questão do reconhecimento das diferenças

e das “novas” formas de entidade familiar

 

Vale também fazer referência a alguns aspectos da questão da isonomia. Reduzindo-se o problema à igualdade perante a

lei, chega-se a conclusão de que outros princípios é que são, de fato, aplicados, como o princípio da regularidade da aplicação do

direito em geral, o qual está compreendido na própria essência de toda a ordem jurídica, e o princípio da legalidade, do qual são

sectárias toda e qualquer lei. Para a minoria homoafetiva não existe nem sequer igualdade na lei, quanto mais a igualdade na

concepção aristotélica (tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais), salvo pelo trabalho, ainda em estatística de

exceção, de alguns magistrados. Entre os dois extremos existem várias possibilidades de questionamento, tais como o

estabelecimento dos critérios para a discriminação positiva, a dificuldade da prática efetiva, entre outras.

O conteúdo valorativo dos conceitos é outro ponto carente de esclarecimento. É comum atribuir-se ao conceito de

igualdade um valor positivo e ao de discriminação um valor negativo. Entretanto, é preciso relativizar esses conceitos. Quando a

igualdade se restringe a mera igualdade formal, de direitos, perante a lei, de tal forma a avalizar ou “engessar” a real desigualdade

existente na sociedade, constata-se seu aspecto negativo, na medida em que se limita a interpretações formais, sem levar em

consideração o desequilíbrio (de fato) entre as partes, ou entre as pessoas, de um modo geral. Seria então uma igualdade oficializada

a dissimular a desigualdade real. Da mesma forma é preciso relativizar o conceito de discriminação. Há tempos vem-se discutindo

no âmbito das ciências jurídicas a questão da discriminação positiva, a qual busca justamente minimizar a disparidade existente

entre determinadas parcelas sociais com o restante da sociedade civil, através do respeito à diferença. Aplicar o princípio da

igualdade, nesse sentido, significa então reconhecer a diferença e a necessidade de se desencadear todo um processo a partir dela. E
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uma das formas mais práticas e objetivas de se fazer isso no Brasil seria por meio do processo legislativo. O valor positivo da

discriminação realizar-se-ia pelas ações afirmativas decorrentes da lei, além da obrigatoriedade de observância da diferença e do

respeito a ela.

            A compreensão mais aprofundada dos conceitos recai num paradoxo de lógica incontestável: as ações pela igualdade se

justificam com base nas diferenças. Tanto os indivíduos quanto as sociedades (culturas) não são, obviamente, idênticos, logo, o

fundamento elementar para qualquer reivindicação de igualitarismo é a existência da diferença, que pode se dar em termos de

disparidade (desproporcionalidade ou não eqüidade) ou de diversidade. No segundo caso há a necessidade de se admitir o direito à

diferença e, a partir daí, desenvolver a disposição de reconhecer igualmente o direito na diversidade. É impossível a existência da

isonomia sem a existência da distinção. Não obstante o princípio da isonomia, em sua essência, interditar tratamento não-uniforme

às pessoas, volta-se à questão paradoxal: é função precípua da lei discriminar pessoas e situações. De onde se pode deduzir que é

mito a inflexibilidade da diferenciação (e de seus elementos caracterizadores) em respeito à isonomia[18].

            Como se poderia então atingir os critérios para a discriminação? A relatividade dos valores é que define a legitimidade (ou

não) de um determinado critério para discriminar grupos sociais sob a égide do princípio da isonomia. Nada impede, todavia, que

tais valores sejam contestados pelos grupos que se sentirem prejudicados, uma vez que a história da humanidade não se esquiva de

evidenciar, como um dos seus mais importantes aspectos (senão o mais importante), a contínua luta pelo estabelecimento,

manutenção ou extinção de valores. O conteúdo valorativo capaz de estabelecer validade ao fator de discriminação não é aquele que

especifica o traço peculiar diferencial, mas o fundamento ou a finalidade a que se propõe[19]. Para exemplificar: Não estaria

ferindo o princípio da isonomia a lei que autorizasse o desenvolvimento de uma dada pesquisa científica para se averiguar a

imunidade de pessoas originárias das raças asiáticas orientais, visando o possível desenvolvimento de medicamentos ou métodos de

prevenção contra certas moléstias. Por outro lado, se determinada lei proibisse o acesso de negros a uma determinada calçada de

uma rua, ter-se-ia ferido o princípio da igualdade. Logo, não foi o fator “cor” ou “raça” que determinou o conteúdo valorativo para

as discriminações positivas ou negativas, e sim a finalidade a que se propunha.

            Buscar a explicação (ou fundamentação) doutrinária formal para a discriminação não é tarefa fácil. A legitimação da

discriminação pode ser encontrada no valor social da finalidade a que se propõe. Por razões históricas, elegeram-se alguns

elementos distintivos como impassíveis de serem utilizados na generalidade da regra, tais como raça, credo, convicções políticas

ou filosóficas, etc., a fim de se evitar desequiparações injustas, sob a ótica (cultural) contemporânea. Não é defeso, entretanto,

vislumbrar finalidades específicas, com base em certos valores, visando desequiparar no intuito de promover eqüidade. Há, todavia,

necessidade de se verificar se existe racionalidade justificável para o estabelecimento do critério discriminatório para a desigualdade

declarada, em consonância com os valores constitucionais estabelecidos. Para a questão da orientação afetivo-sexual, é necessário

acatar sua especificidade e, a partir daí, desencadear as finalidades, também específicas, justificadoras das possíveis soluções legais.

Pelos conteúdos enumerados no Preâmbulo e na seção de Direitos Fundamentais da Constituição Federal de 1988,

verifica-se consagrada a proibição de qualquer discriminação em razão de raça, credo religioso, convicções políticas e sexo.

Retorna-se então à argumentação pela qual a busca da isonomia se justifica, preliminarmente, pelo reconhecimento da diferença, de

outra forma não se atenderia ao enumerado no inciso III do artigo 1°, o qual estabelece que o Estado Brasileiro tem como um de

seus fundamentos a dignidade da pessoa humana[20]. Logo, a orientação afetivo-sexual resultante em União Homoafetiva deve ser

reconhecida como entidade familiar, por ser um requisito inafastável para a plena realização da dignidade pessoal dos envolvidos.

Sem tal reconhecimento, conviventes de relação homoafetiva, mesmo passando décadas compartilhando suas vidas, não alcançam a

plenitude dos direitos enquanto cidadãos, o que lhes impede a plena realização em sociedade.

Ora, o princípio constitucional da igualdade não permite regulação desigual para fatos iguais, nem regulação igual para

fatos desiguais. Logo, se a lei reconhece como união estável somente aquela existente entre um homem e uma mulher, está sendo
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omissa em relação às outras formas de uniões (afetivas) estáveis, as quais, apesar de diferentes, são equivalentes em termos

circunstanciais práticos. Todavia, o entendimento quanto a essa equivalência fática não é uniforme, e sua adoção nem sempre é

realizada, razão pela qual muitas decisões não promovem a igualdade material, a eqüidade, e a proporcionalidade para todos os

indivíduos da sociedade brasileira, quando as ações envolvem questões de união estável de fato, decorrente de afeição.

Há quem diferencie “união estável” de “conviventes”, simplesmente porque o primeiro está bem institucionalizado nos

textos legais. Todavia, é irrelevante a eleição deste ou daquele termo, se a importância da questão reside na situação material, pela

qual se constata o animus familiae, deixando de lado a exacerbada formalidade doutrinária, cujo uso irrestrito apenas dificulta a

compreensão dos fenômenos reais. Vale explicitar, na similaridade desse contexto, a posição adotada por corrente progressista de

juristas contemporâneos, por meio da qual defendem que a Constituição Federal apenas exemplifica as entidades familiares no

artigo 226, não sendo o rol numerus clausus. Apenas houve citação daquelas que o constituinte quis proteger, sem, todavia, afastar a

existência de outras formas de entidades familiares e seu respectivo reconhecimento e proteção por parte do Estado. A hermenêutica

constitucional, no dizer de Peter Häberle, não é uma exclusividade dos órgãos estatais, enfatizando que “os critérios de interpretação

constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade”.[21] Ainda acrescenta: “Como não são apenas

os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem as normas, não detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição”.[22]
 

5 Considerações finais

 

Existem três grandes dificuldades para os casais homoafetivos: primeiro, seus direitos, por serem oriundos da

hermenêutica de princípios constitucionais, não são de aplicabilidade imediata, pois dependem de uma decisão judicial; segundo, a

equiparação é lançada à sorte, uma vez que, ao propor ação junto ao Poder Judiciário, não sabem para quem os autos serão

distribuídos, pois o reconhecimento dos direitos, bem como sua extensão, dependerá do subjetivismo do(s) magistrados(s); terceiro,

além dos custos materiais e do tempo despendido para se obter a equiparação, depois de obtê-la, sempre haverá constrangimentos,

pois o conteúdo da decisão quase nunca é, de imediato, compreendido e aplicado, por pessoas ou instituições, ficando, quase

sempre, na dependência de uma análise, formalizada em procedimentos que demandam ainda mais tempo para serem concluídos,

somando-se, aos já existentes, outros tantos prejuízos morais e materiais. É um longo e penoso caminho a ser percorrido para se

obter a prestação jurisdicional e, ainda assim, mesmo depois obtê-la, a cada ocorrência na qual se pretenda usufruir um direito,

reconhecido por equiparação, novos constrangimentos e novos danos emergem. Para a sociedade em geral, essas sentenças são

vistas como exceções, necessitando de toda uma gama procedimental adaptativa para serem, concretamente, efetivadas, pois os

sistemas, na sua quase totalidade, estão preparados apenas para o acolhimento de atos padronizados.

Do ponto de vista individual, existem inúmeras adversidades, envolvendo diversos ramos do direito, tais como, por

exemplo, discriminações no trabalho, assédios morais, injúrias verbais, agressões físicas, constrangimentos dos mais variados, etc.

Apesar da crueldade do estigma cultural que recai sobre as pessoas dotadas de orientação afetivo-sexual diversa da heterossexual,

geralmente de forma ostensiva e danosa, as ofensas, quando levadas ao conhecimento do poder público, são tratadas de modo

genérico, sem se considerar a peculiaridade da questão, tal como se considera quando se trata de ofensas de cunho racial ou em

razão de especialidade física. Mesmo diante da mesma equivalência fática, qual seja, injusta e infundada segregação, o Estado não

lhes garante isonomia protetiva.

            A ausência de uma normatização nacional, específica, sobre a questão da orientação afetivo-sexual é o grande problema,

resultando em fragmentárias e divergentes soluções estatais – quando existentes – tanto no que se refere à União Homoafetiva,

quanto no tocante à proteção contra discriminações, violências e injúrias (homofobia). Em um Estado de Direito, as ações estatais,

neste sentido, só podem atingir plena eficácia, e ter maior abrangência, quando decorrentes da norma federal, porque demonstrado
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já está que, para esse tema, não é possível deixar ao arbítrio da jurisprudência dos valores. Não que ela não seja aconselhável a um

Estado de Direito, mas sim porque, para questões de orientação afetivo-sexual, não se pode mais tolerar, num ambiente jurídico no

qual se vangloriam correntes de pensamento pós-positivistas, insegurança jurídica que comprometa a dignidade da pessoa humana e

sua plena realização enquanto cidadão.

O Estado Brasileiro é responsável pela educação da sociedade e pela proteção do todo social, não podendo faltar com

nenhum seguimento, por menor que seja, mas só poderá realizar, institucionalizando ou promovendo ações afirmativas, embasado

na lei. Portanto, o ponto elementar e essencial da questão é a carência de regulamentação de situações que, de fato, sempre

existiram.

            Em uma análise simplista geralmente oriunda do senso comum, deduz-se que bastam poucas normas enxutas e genéricas e a

observância constitucional para se atingir a igualdade material. Isso até poderia ocorrer em sociedades de tradição commum law,

onde o Direito baseia-se mais tendenciosamente nos usos e costumes, consagrados pelos precedentes fornecidos pelas decisões

judiciais, que na lei. Mas em um Direito de tradição romanística, isto é, de origens no Direito Romano medieval, no qual o processo

legislativo é a fonte por excelência das normas jurídicas, difícil ocorrer eficiência prática sem a precisão da lei. No Estado

Brasileiro isso é ainda mais evidente. Não se estaria adaptando as construções e os meios de transporte coletivos para facilitar a

locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais, ou se oferecendo melhores oportunidades a esses e às pessoas

pertencentes às etnias historicamente negligenciadas, se não houvesse lei obrigando a isso; não se estaria punindo a discriminação

racial, se a lei não fosse peculiarmente severa em relação a tal; homens e mulheres não seriam juridicamente iguais se a Constituição

não o houvesse expressado de forma clara e precisa. Em uma sociedade como a brasileira, e não se sabe por qual razão esse

fenômeno ocorre, o Estado só promove ações afirmativas, com eficácia, se a lei assim o motivar; e os cidadãos tendem a só respeitar

ou cumprir determinadas regras de conduta, se a lei assim os obrigar. Portanto, a igualdade material no Brasil pode ser alcança

legislando-se especificamente, de forma clara e precisa, garantindo aplicabilidade prática às parcelas sociais marginalizadas.

Para esboçar melhor a importância da necessidade de se legislar sobre o assunto em pauta, basta uma simples abstração

para exemplificar: suponha-se que para cada caso de dissolução de uma união estável, entre um homem e uma mulher (seja por

separação ou pela morte de um dos parceiros) fosse necessária uma ação judicial para o reconhecimento dessa relação como tal,

contando-se exclusivamente com o “bom senso” dos magistrados; imagine se cada portador de necessidade especial tivesse que

recorrer à Justiça para ter seu direito reconhecido quanto à adaptação dos prédios (que freqüenta) de modo que estes não

impedissem ou dificultasse sua locomoção. Dessa simples suposição pode-se deduzir que, solução mais prática e eficiente, no

sentido de aplicar a igualdade de condições e oportunidades, seria uma lei nacional que abrigasse essas questões, como em realidade

já existe (Código Cível e Lei n° 10.098/2000).

            Na proposta de uma legislação federal específica não há inviabilidade lógica porque a norma não iria singularizar uma

situação irreproduzível. Não há nem mesmo inviabilidade material, uma vez que a peculiaridade de proposta como fator de

diferenciação esteve, está e sempre estará presente em qualquer sociedade humana, por constituir fato tão natural quanto a própria

humanidade. Existe óbvia correlação lógica entre o fator de diferenciação (a orientação homoafetiva) e a disparidade de tratamento

proposta em função disso. Disparidade aqui significa que é perfeitamente justificável atribuir tratamento diferenciado (pela lei) a

partir dessa característica singular de alguns indivíduos, quando dessa característica resultam situações de fato, as quais produzem

efeitos similares àqueles produzidos pelas demais pessoas da sociedade civil (vínculo afetivo conjugal, união patrimonial, poder

familiar, etc.), mas que não encontram ainda a proporcionalidade justa, quando comparados entre si sob muitos aspectos, recaindo

em descabida desigualdade.

            Normatizar (ou legalizar) especificamente, significa, na proposta dessa análise, promulgar lei(s) que torne(em) possível(eis)

o reconhecimento (aplicável aos homoafetivos e transgêneros) de todos os direitos dos quais são titulares os indivíduos, casais ou
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grupos heterossexuais, nos diversos ramos do Direito. Essa legislação pode ocorrer de duas maneiras: por normatização

concentrada, originando um estatuto homoafetivo; ou por normatização difusa, alterando-se diversos diplomas normativos já

existentes, com inclusão, modificação ou exclusão de palavras, expressões, artigos e/ou outros, a exemplo do que fez a República

Argentina, ao criar o matrimônio igualitário, substituindo a expressão “homem e mulher” por “contraentes” no seu Código Civil.

            O posicionamento favorável à normatização (concentrada ou difusa) não está a defender a corrente de pensamento positivista

tradicional, nem tampouco os valores privatistas e exacerbadamente liberais da autonomia individual, uma vez que a questão é de

ordem pública: é fato que existem grupos numerosos, compostos por milhares de pessoas, privados de direitos em razão de suas

diferenças afetivo-sexuais. Não se trata de uma exceção aqui ou ali, mas de uma realidade perene, presente em todas as sociedades

humanas de qualquer período histórico. Os vínculos afetivo-sexuais, as identidades personalíssimas e os agrupamentos familiares e

sociais daí oriundos geram situações fáticas que não podem ser ignoradas pelo ordenamento jurídico, nem pelo Estado, em sentido

amplo. Logo, o caráter de tal normatização está muito mais vinculado às correntes publicistas, comunitárias ou progressistas do

Direito do que com as tradicionais positivistas e liberais, o que não significa que as contribuições dessas últimas não possam ser

utilizadas, a exemplo da longa construção histórica dos direitos fundamentais.

            Essa adequação normativa reivindicada harmoniza-se com o espírito principiológico positivado na Constituição Federal de

1988, a qual não se limitou a garantir a liberdade-negativa. Não se pretende apenas um Estado que não interfira na vida íntima do

cidadão, protegendo-o de eventual obrigatoriedade de “ser” algo contra sua natureza, mas um Estado atuante, capaz de promover a

segurança, o bem-estar e igualdade substancial a grupos minoritários. Seria adequar a legislação aos axiomas da constituição-

dirigente, outorgando diversos direitos até então negados. Ignorar, por omissão legislativa, situações fáticas equivalentes,

protegendo umas e desconsiderando outras, é afrontar os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

            Não obstante os inúmeros debates teóricos acerca de como concretizar a Constituição, no caso das questões homoafetivas, a

hermenêutica dos julgadores varia conforme seus valores subjetivos e, por esta razão, não se vislumbra outra alternativa a não ser a

legalização, reduzindo a amplitude discricionária dos operadores jurídicos e tornando eficazes os princípios constitucionais

mencionados, nesta específica área. Evitar-se-ia também a irregularidade operacional de se decidir de antemão, por ignorância ou

preconceitos extremados, para depois buscar no ordenamento positivo (ou na omissão dele), justificativa para decisão já tomada,

sem análise do mérito e/ou da justiça real.

É preciso ainda contestar uma série de preconceitos existentes no senso comum. Não se pode alegar que oferecer

igualdade de oportunidades, no aspecto jurídico, às pessoas homoafetivas seja uma ameaça à continuidade da existência da família

ou à estabilidade familiar. Ora, apenas uma parcela social enquadra-se e, independentemente da proteção de qualquer norma,

sempre existiu e sempre existirá; constituindo situações fáticas em qualquer momento histórico. A União Homoafetiva não mais

pode ser tratada apenas como uma sociedade de fato, como uma espécie de contrato onde o fundamento é a gestão comum de

patrimônio. Seria reduzir, de modo escancaradamente leviano, toda a complexidade de uma ralação humana a qualidade de mero

empreendimento condominial. O século XX trouxe profundas mudanças de paradigmas, e o matrimônio (e, por conseqüência, as

entidades familiares) deixou de ser uma organização patriarcal, fundada na preservação do patrimônio e na procriação,

constituindo-se em entidade oriunda das relações afetivas. A consangüinidade, a procriação e o patrimônio passaram a ser

elementos secundários na constituição de uma família, e é o afeto que impera como valor principal. A família deixou de ter como

base o patriarcado e o patrimonialismo para adotar o fundamento da afetividade como fator de legitimação.

Portanto, não é difícil concluir que, em relação à orientação homoafetiva no Brasil, a legislação é omissa quando não

discrimina positivamente e quando deixa de combater a discriminação, de fato, negativa. O legislador brasileiro incorre em

injustificável omissão quando deixa de legislar especificamente sobre a questão da homoafetividade, negligenciando a viabilidade

de aplicação imediata do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa. Nas ciências humanas, e mais especificamente nas
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jurídicas, prevalece a força lógica da argumentação doutrinária como conteúdo “valorativo-científico” para demonstrar a

conformidade do conhecimento com o real. Donde se pode declarar com firmeza que o usufruto da isonomia pela comunidade

homoafetiva brasileira só será possível mediante legislação federal específica e direcionada.
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RESUMO 

O resgate histórico do conceito de família e suas peculiaridades propiciam o entendimento e 
compreensão dos moldes que se entende atualmente por família. Famílias primitivas, 
consangüíneas, dissolúvel, poligâmica, de grupo, sindiásmica, monogâmica, matriarcal, patriarcal, 

monoparental, heterossexual e homoafetiva, são traços expressivos dos costumes e conseqüentes 
relações jurídicas em épocas distintas. Conhecê-las é permitir-se entender e compreender a teia 
de causas e conseqüências reveladas por um dos institutos mais antigos do homem, a família. 

Através da metodologia bibliográfica, procurou-se discutir as razões que a sociedade pré conceitua 
a família homoafetiva em aceitável ou não. Questiona-se direitos e garantias constitucionais 

vigentes a fim de revelar que a transformação dos modelos familiares é legitimo e legal. 
PALAVRAS-CHAVES: Família; Homossexualidade; Direito  
 

 
ABSTRACT 

The historical review of the family concept and its peculiarities provide the understanding and 

comprehension of what is currently molds per family. Primitive families, consanguineous, 

dissolvable, polygamous, group sindiásmica, monogamous, matriarchal, patriarchal, single-parent, 

heterosexual and homoafetivas are expressive traits of manners and consequent legal relations in 

different periods. Know them is to be understood and to understand the web of causes and 

consequences revealed by one of the oldest institutes of man, the family. Through the 

methodology literature, we tried to discuss the reasons that society pre conceptualizes the family 

in homoafetivas acceptable or not. Questioned whether existing constitutional rights and 

guarantees in order to prove that the transformation of family models is legitimate and legal. 

KEYWORDS: Family; Homosexuality; Right.  

 

 

Introdução 

  

A família enquanto elemento social ativo, constantemente em transformação, nunca coube em quadros 

classificatórios que pretendiam separar os núcleos considerados normal dos anormais. Assim, observa-se que 

sua formação se dá por meio da junção de duas ou mais pessoas unidas por laços consangüíneos ou por 

afinidade, variando de acordo com a época e seus costumes, podendo auferir traços específicos e definidores 

da sua condição de legitimidade perante a sociedade. 
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A metodologia empregada é resultante de pesquisa bibliográfica, pois abrange as referências já 

tornadas públicas em relação ao tema de estudo, como pesquisa por intermédio da consulta de livros, 

publicações especializadas, artigos jurídicos e dados oficiais publicados na Internet, em sítios eletrônicos 

especializados, além de consulta à fontes doutrinárias existentes acerca do assunto. 

Objetiva-se buscar no passado elementos que justifiquem as leis e os costumes que compõe o atual 

conceito de família, se é que se pode dizer que há algum especifico. Buscar nas famílias da Antiguidade, da 

Idade Média, Moderna e Contemporânea resquícios que se enquadrem nos moldes hodiernos dá-nos 

segurança e alcance na compreensão do que se entende por aceitável ou não. 

Enfocando na prática homossexual, este trabalho procura resgatar diferentes entendimentos dos mais 

variados povos que, ao longo dos séculos, tiveram que enquadrar a sexualidade dentro do corpo social e ou 

jurídico, uma vez que a sexualidade é inerente ao individuo e independe do tempo e espaço. 

    

1 A família como elemento hibrido 

  

Os laços familiares, dotados de variadas peculiaridades, podem visar interesses como a formação e a 

manutenção de capital, de poder e ou de afeto. Estes vínculos estabelecem o que se chama de lar, no 

entendimento de Vieira (1987, p.32), ao recorrer à etimologia da palavra família: 
As palavras gregas „domós‟ e latina „domus‟ estão ligadas atavicamente à raiz ariana „dam‟, que deu 

origem a raiz latina „fam‟, e significa estabelecer, fixar, construir, edificar. Daí porque o conceito de 

família sempre esteve profundamente vinculado aos conceitos de lar, de fixação, de propriedade. 

Para que se possa entender melhor, adentra-se, ainda que superficialmente, na classificação da pré-

história da humanidade, considerada legítima na concepção científica, em épocas de estado selvagem, de 

barbárie e de civilização. (MOREIRA, 2008, online). A organização familiar, por sua vez, desenvolve-se 

concomitantemente aos períodos históricos, muito embora esta tenha sido uma leitura extremamente 

positivista, eurocêntrica e determinista das civilizações em seu desenvolvimento. 

Acredita-se que as famílias, em épocas primitivas, viviam em sistemas de consangüinidade não mais 

existente nos dias de hoje. Reinava uma espécie de matrimônio facilmente dissolúvel por ambas as 

partes. Vieira (1987), explica em pormenores as formas de organização familiar da poligamia, matrimônio 

de um com muitos, divididas em poliandria, poligamia feminina, e poliginia, poligamia masculina; do 

casamento de grupo e da monogamia, situação em que se tem uma só esposa(o). O casamento em grupo, por 

exemplo, era classificado de acordo com as gerações. Na linha horizontal, todos da mesma geração, avôs, 

avós, primos e primas, irmãos e irmãs, eram marido e mulher uns dos outros pressupondo relações carnais 

entres eles. Os filhos de seus irmãos eram seus filhos também. Apenas na linha vertical, como pai e filho, é 

que era proibida a relação marital. 

 Uma das primeiras transformações nas relações familiares consangüíneas foi a proibição, mesmo que 

inicialmente tímida, das relações conjugais entre pais e filhos. Posteriormente, também foi vedada as ações 

maritais entre irmãos uterinos, haja vista a ciência da época não permitir saber ao certo quem era o pai da 

criança, mas somente a mãe. Ao longo do tempo, gradativamente, passou a ser defeso o casamento, 

inclusive, entre irmãos colaterais. Como na economia doméstica do período da barbárie, tornava-se crescente 

a necessidade de mão-de-obra para as atividades de caça e criação de animais de pequeno porte, as 
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organizações familiares formavam núcleos para subsistirem, criando graus distintos de parentesco de forma a 

se poder identificar sobrinhos, primos, irmãos e tios. 

A proibição do casamento entre parentes dificultou, em muito, as uniões por grupos. A poligamia 

masculina não era rara, tal como a infidelidade, sendo considerado direito do homem. Paralelamente 

cobrava-se a fidelidade feminina condenando a mulher caso praticassem o adultério. Interessante destacar 

que a poliandria, embora raríssima, e em sua maioria poliandria fraterna, aceitava a relação de caráter 

público de uma mulher com dois homens ou mais e, no caso de ser a poliandria fraterna, entre dois ou mais 

irmãos, sem que disso restasse constrangimento algum, sendo uma prática apoiada pelos 

costumes. (VIEIRA, 1987, p.26). 

O vínculo do casamento continuava dissolúvel, e os filhos, muito embora já tivessem certo 

conhecimento de quem seria seu pai legítimo continuavam a seguir a mãe. A família deixara de ser 

consangüínea para chamar-se sindiásmica. Moreira (2008, online), entende que a família sindiásmica “é a 

forma de família característica da barbárie, como o matrimônio por grupos é a do estado selvagem e a 

monogamia é a da civilização”. E para que se chegasse à monogamia, foram necessárias causas adversas às 

pensadas por estes povos. 

A domesticação de animais, o cultivo da terra e a criação de gado desenvolveram o interesse do 

homem como único dono de seus bens. Foi traçado o caminho da civilização no desenvolvimento das 

propriedades privadas de rebanho. Nos períodos bárbaros, já existiam escravos formados por povos vencidos 

em batalhas, entretanto, as dificuldades para mantê-los como tal eram muito grandes e, por esta razão, ou 

eram assassinados ou os vencedores os adotavam como irmãos, e suas mulheres como esposas. Com a 

criação do rebanho, a mão-de-obra tornou-se apreciável e almejada, pois no novo modelo de vida e, por 

conseguinte de família, cabia ao homem procurar a alimentação e meios de trabalho. 

Os homens donos de terras com criações e cultivos foram se tornando pessoas de prestígio. Os filhos, 

que se tinha por costume seguirem sempre a linhagem da mãe, herdavam apenas o que era de sua genitora. 

Assim, com a morte do pai, as terras e as riquezas adquiridas passavam às mãos de seus irmãos e aos filhos 

daqueles, enquanto os filhos do de cujus ficavam deserdados. O sistema matriarcal começou a se tornar 

desinteressante, e a sociedade caminhava sistematicamente para o paterpoder. À medida que o homem ia 

adquirindo riqueza, seu prestígio aumentava dentro e fora de casa, perfazendo uma postura mais importante 

que a da mulher. Para o proveito dos filhos era interessante mudar de linhagem e, deste modo, não foi difícil 

rebelar-se contra o sistema matriarcal e a prole passar a seguir os gens masculinos abandonando as suas 

viragos. Assim, tacitamente foi substituída a filiação e o direito hereditário materno para o paterno. E como 

não deixaria de ser, a influência moral ajudou a modificar o gênero da vida bárbara. 

Com essas transformações, o homem ganhou espaço e apoderou-se da casa, da mulher e de seus filhos. 

A esposa que outrora tinha voz ativa passou a ser servidora e reprodutora do seu marido. Estrutura-se, pois, a 

família patriarcal na qual o homem organizava o número de homens livres e não-livres, em uma família 

submetida ao poder de seu chefe. Por resquícios da família semítica, o homem permanece ainda com o 

direito de viver em poliginia, enquanto que para assegurar a fidelidade da mulher, e conseqüentemente a 

herança dos filhos, o marido pode, exercendo seus direitos como tal, vir a matar a esposa caso ela cometa 

alguma falta considerada grave. (MOREIRA, 2008, online). 
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A monogamia, que anda de braços com a civilização, pôde ser mais estudada que as outras formas de 

organização familiar haja vista a história já estar escrita e não desenhada ou contada ao longo dos séculos. 

Por esta razão, a família romana mostra-se como exemplo perfeito desse novo modelo familiar monogâmico. 

Esta forma de família, a monogâmica, baseia-se no predomínio do homem com laços matrimoniais 

indissolúveis até quando o mesmo o desejar. Ao homem permanece o direito da infidelidade desde que não 

leve a concubina para dentro de seu lar. Entretanto, muitas de suas amantes eram as escravas que viviam nos 

arredores da casa, cabendo à sua esposa fiscalizar. A mulher via-se humilhada pela falta de consideração e 

amedrontada com a concorrência das escravas. A monogamia apresentava-se quase como exclusivo para as 

mulheres e isenta para seus maridos. Com o adultério constante, muitas das escravas acabavam 

engravidando; e respeitando os costumes seus filhos ao nascerem eram homens livres e percebiam um 

pequeno quinhão da herança do pai. 

Quanto aos gregos, deve-se fazer uma ressalva à cidade de Esparta. Lá, persistiam vestígios um tanto 

modificados da família sindiasmática e de matrimônios por grupos. O homem podia ter mais de uma mulher 

legítima sem que a primeira se ofendesse. E, em menor grau, mas mesmo assim de forma significante, a 

mulher possuía liberdades conjugais, e a escravidão doméstica era desconhecida. 

Em regime antagônico, as mulheres de Atenas eram praticamente cativas e só podiam lidar com outras 

mulheres. Das discussões públicas, a mulher estava excluída e, quando muito, aprendiam a ler e a escrever. 

A prostituição ganhou proporções a ponto de ser, de certa forma, reafirmada pelo Estado. Dessa condição é 

que se originaram as mulheres gregas conhecidas pelo seu talento e gosto pelas artes. Com o passar dos 

anos, Atenas tornou-se modelo de organização para as demais colônias e metrópoles gregas. 

A família já não se originava mais de condições naturais passando a conveniência econômica o 

objetivo principal da organização familiar; e o casamento não passava de uma carga a ser suportada com 

deveres perante os deuses, os antepassados e o Estado, tornando-se uma obrigação social. 

A prostituição, considerada uma das profissões mais antigas de todo o mundo, teve, a princípio, sua 

origem relacionada a atos religiosos. As mulheres vendiam-se no templo da deusa do amor, Afrodite, e o 

dinheiro arrecadado ia para as arcas do templo. (MOREIRA, 2008, online). Mediante o tédio, a falta de amor 

e as amantes dos maridos, as mulheres criaram um jeito de, às escondidas, traírem seus maridos. Os filhos 

gerados no adultério, de todo modo, tinham o esposo daquelas por pai. 

Em Roma, as mulheres não eram tão submissas de seus homens quanto às gregas, sendo permitido à 

mulher grega romper o vínculo marital como seus homens. No entanto, a fidelidade era controlada pelo 

direito de seus maridos em nome da honra, matá-las. Com a entrada dos povos germanos, a miscigenação 

das culturas gerou algumas transformações no âmbito familiar, alterando o comportamento dos homens que 

se tornaram mais suaves e, consequentemente, as mulheres mais libertas. 

Enquanto na Antigüidade o chefe de família possuía o poder de usar e abusar (jus utendi et 

abutendi) de seu núcleo familiar como se fossem bens patrimoniais seus, na Idade Média nada disso 

subsiste. A Igreja Católica, neste período, aboliu o divórcio condicionando os casais a uma vida inteira 

juntos com todos os seus contratempos. Com uma distribuição de terras destoante, as classes de baixo poder 

monetário não tinham como realizar mais casamentos visando apenas o aspecto econômico e a maestria 

hereditária masculina. Ambos, homem e mulher, tinham obrigações laborais dentro das terras e, 

paulatinamente, foi se estabelecendo um equilíbrio relativo de direito e deveres entre marido e esposa. 
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Merquior (1991) escreve sobre a organização social da família durante o Período das Trevas e mostra 

que ela era a base sustentadora da economia. Durante a época medieval, a vida privada sobressaia-se à vida 

pública. Enquanto em Roma antiga um homem só valia na medida em que exercesse seus direitos de 

cidadão, na Idade Média raramente se fazia menção de negócios públicos. Para eles, 

os “negócios” acabavam por ter, na maioria das vezes, o caráter de administração familiar. A vida rural era 

mais ativa que a urbana, e em ambas a família tinha mais destaque que o indivíduo. Tal fato se deve aos 

feudos, propriedade doada por um senhor feudal a outra pessoa em troca de juramentos de fidelidade e ajuda 

militar e que após o juramento transformavam-se num grande clã. Neste sentido, Pernoud (2008, online) 

expõe que: 
[...] alargando esta noção familiar a um círculo maior, ao interesse do grupo, da corporação, que nada 

mais é que uma grande família, fundada sobre o mesmo modelo da família propriamente dita. Os 

grandes barões são, antes de tudo, pais de família, unindo em torno de si todos os seres que, por seu 

nascimento, fazem parte do domínio patrimonial; suas lutas são brigas de família, na qual toma parte 

toda esta mesnie que eles têm encargo de defender e administrar. A história da feudalidade é a história 
de suas principais famílias. 

Recolhia-se à casa dos patriarcas os filhos dos que faleciam ou que passavam necessidade. Foi 

reconhecido, durante boa parte da Idade Média, o direito à guerra privada. A união familiar resolvia o 

problema da segurança e dos domínios. O pai de família, consoante Pernoud, (2008, online), atribuía-se da 

administração e gerência dos bens e afeições de seus familiares, mas não o fazia em absoluto como na 

Antigüidade. O patriarca exercia essas atividades como um dever e não só como um direito, pois “se ele 

goza dos bens patrimoniais, só o faz como usufruto: como ele o recebeu de seus ancestrais, assim deverá 

transmíti-lo aos que, por nascimento, deverão lhe suceder. O verdadeiro proprietário é a família, não o 

indivíduo”. Por se tratar de uma função social, o homem, pai de familia, não detinha mais poderes ilimitados 

face aos seus filhos e esposa. Na sua ausência, a cônjuge virago tomava por suas as atribuições do chefe de 

família sem que para isso ocorresse nenhum embaraço. 

Com a morte do pai, os bens transferiam-se aos seus herdeiros diretos. Quando o falecido era um 

nobre, o herdeiro mais velho ficava com quase tudo, posto que, devido ao seu amadurecimento, seria ele o 

mais indicado a manter e defender os domínios de suas terras. Para os que não eram nobres, a herança 

variava de acordo com a província “às vezes a herança era dividida, mas em geral o filho mais velho a 

sucederá”. (PERNOUD, 2008, online). Durante o período medieval, não era válido o testamento, e a herança 

se dava através da linhagem do sangue. 

Com o advento da Reforma e da Contra-Reforma, a Igreja Católica perdeu forças e seu 

enfraquecimento facilitou os pensamentos renascentistas. A Idade Moderna, período histórico posterior à 

Idade Média, trouxe os moldes do capitalismo através da Revolução Industrial, movimento de caráter 

científico e social que ocorreu em meados do século XVIII. Durante esse período, as mulheres e as crianças 

tornaram-se mão-de-obra necessária também fora de casa. Assim, sucederam-se décadas em que os homens 

e as mulheres detinham poderes diferenciados, mas sempre respeitando o entendimento de que os direitos 

femininos seriam preteríveis aos masculinos. (HISTÓRIA DO MUNDO, 2008, online). 

No início da Revolução Industrial, o Brasil vivenciava o período monárquico. Aqui, os acontecimentos 

europeus chegavam depois, a passos lentos. Dessa forma, apenas em 25 de março de 1824 foi promulgada a 

primeira Carta Magna brasileira, denominada Constituição Política do Império do Brazil, em que a mulher, 

na figura das princesas, era tratada como objeto de direito, dispondo no Capitulo III, “Da Familia Imperial, e 
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sua Dotação”, em seu artigo 112: “Quando as Princezas houverem de casar, a Assembléa lhes assignará o 

seu Dote, e com a entrega delle cessarão os alimentos”. (BRASIL, 2008, online). 

Todavia, a mulher tem seu reconhecimento, ainda que submetida ao homem, conforme artigo 130 

da Constituição de 1824, ao permitir que a Coroa Imperial seja usada por uma representante do sexo 

feminino na seguinte condição: 
Durante a menoridade do Successor da Corôa, será seu Tutor, quem seu Pai lhe tiver nomeado em 

Testamento; na falta deste, a Imperatriz Mãi, em quanto não tornar a casar: faltando esta, a Assembléa 

Geral nomeará Tutor, com tanto que nunca poderá ser Tutor do Imperador menor aquelle, a quem 

possa tocar a successão da Corôa na sua falta. 

Esta constituição veio consolidar os ideais da chamada “monarquia esclarecida” esforçando-se para se 

inserir num contexto econômico em conformidade com as políticas internacionais, mas que pecava ao 

manter elementos do antigo regime. A escravidão, típica do Império, chocava-se com o trabalho remunerado 

nascido com a Revolução Industrial. 

Já na segunda Constituição brasileira, batizada com o nome de Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, as diferenças entre homem e mulher sequer 

foram mencionadas em decorrência da obviedade das condições. Nesta Constituição, embora todos os 

brasileiros fossem tratados por cidadãos, sem distinguir o homem da mulher, e pregasse o princípio da 

isonomia em seu artigo 72, § 2º, ao dizer que “Todos são iguais perante a lei. A República não admite 

privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas 

as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho”, a ausência da menção do 

feminino retrata sua falta de participação política na época. (BRASIL, 2008, on line). 

Nas Constituições seguinte, 1934, 1937 e 1946, possuidora do mesmo nome, mas decorrente de crises 

econômicas, como as do café (CASTELO BRANCO, 2008, on line), e não de mudanças na vida cotidiana 

dos cidadãos quanto aos aspectos familiares, a igualdade era pregada, mas sem constar expressamente os 

direitos e deveres das mulheres. Dentro de casa, elas eram ativas, fortes e detentoras de direitos e deveres. 

Fora, eram cidadãs que seguiam a sombra dos seus homens. 

Em 31 de março de 1964 houve o Golpe Militar e com ele os cidadãos brasileiros sofreram marcas que 

trazem cicatrizes até os dias atuais. Houve uma redução na autonomia individual, suspendendo direitos e 

garantias constitucionais decorrentes da ditadura que regia o Poder. A Constituição de 1967 foi, sem dúvida, 

a mais autoritária de todas já existentes no Brasil. As famílias viviam dominadas pelo medo, mas tanto os 

homens quanto as mulheres enfrentavam os militares. Neste momento histórico, homens e mulheres foram 

igualados não por força do direito, mas por força da coragem. 

Com o advento da atual Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, os direitos e deveres 

de homens e mulheres foram equiparados e resguardados pelas chamadas cláusulas pétreas, ou seja, normas 

que somente uma nova constituição poderá alterar. Foi legalizado o direito das pessoas dividirem o mesmo 

teto de forma pública e pacífica, através de mútua colaboração, respeitados os direitos e deveres equiparados 

aos do casamento, o qual o legislador chamou de união estável. 

Mas nem sempre a família pôde ser regida por um pai e uma mãe dentro de um mesmo lar. Fatores 

adversos às vontades dos cônjuges como a guerra, a morte, as brigas, desentendimentos e o abandono, 

fizeram com que os núcleos familiares fossem modificados de acordo com circunstâncias supervenientes. 
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Muitas viúvas tiveram que aprender a cuidar e a sustentar seu lar na ausência permanente de seu 

marido. Outras mulheres foram abandonadas tornando-se viúvas de maridos vivos. E tantas outras tiveram, 

por motivo de força maior, ou casos fortuitos, que se separar de seus companheiros. 

De outra sorte, ou pela falta desta, tiveram homens cujas esposas morreram em pleno parto ou após 

este, lhe deixando uma prole órfã de mãe e sob sua exclusiva custódia. Mulheres da vida fácil que geraram 

filhos sem pai, companheiros abandonados, carentes de família, viúvos e viúvas, filhos órfãos de pai e mãe 

que encontraram em sua família um parente vivo que lhe pudesse cuidar e educar. Há também aquele que 

não encontrou a “pessoa certa” para constituir um lar, mas que deseja constituir uma família. Para esses, 

restam métodos como a inseminação artificial, barrigas de aluguel ou adoção. Não se olvida, destarte, 

daqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, denominadas de homossexuais, que trazem 

consigo a mesma vontade de cuidar de uma criança juntamente com seu companheiro nos moldes das 

famílias tradicionais, ou separadamente. 

Ter o livre arbítrio de dar vida a seu instinto paterno e ou materno abriu espaço para a família chamada 

de monoparental e, por razões como as supracitadas, tem-se uma crescente nos índices desse atual modelo 

familiar. Bucher (1999, p.85), redefine o conceito de família como sendo um “[...] grupo social, conjunto 

restrito de indivíduos tendo entre eles relações psicológicas explícitas e que estão unidas por um sistema de 

interações dinâmicas. A ação desses indivíduos está orientada para um fim comum”. 

A autora relaciona as funções da família ligadas à procriação, da percepção de bens para satisfazer as 

necessidades de seus integrantes, de manter um local propenso ao desenvolvimento saudável da 

personalidade da criança, de transmissão de cultura, de valores, costumes, disciplina e cidadania. Sobre a 

procriação, Buscher (1999, p.86) dispõe que: 
[...] está sofrendo grandes transformações em seus procedimentos. O sujeito cada vez mais se 

individualiza em relação à procriação e os avanços tecnológicos vêm ao encontro desta aspiração de 

autonomia extrema [...] Surgem as inseminações artificiais, os doadores anônimos e bancos de 

esperma, os aluguéis de barrigas, as fecundações in vitro e atualmente as ameaças de clonagem do ser 

humano. 

Desta maneira, a função primordial de gerar um filho biológico dentro do seio da família está perdendo 

espaço. Os pais, na busca de dar cada vez melhores condições de vida a seus filhos, passam a maior parte de 

seu tempo fora de casa, levando os filhos a procurarem substitutos para suas vidas afetivas e emocionais. 

As produções independentes são um bom exemplo de família monoparental. Diante das mudanças nas 

leis, no que concerne à igualdade no direito de adoção e dos distintos movimentos pelos direitos dos 

homossexuais, várias pessoas vêm reivindicando o acesso à paternidade e à maternidade independentes do 

sexo dos cônjuges e de viver uma vida a dois. 

Em comento ao que o presidente da Associação dos Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas disse no 

Colóquio sobre a família homossexual na Europa, realizado em Paris no ano de 1997, Bucher (1999, 

p.87) transcreve que, “se nós pedimos o reconhecimento de nossas famílias, é no interesse de nossas 

crianças. É necessário que elas possam, como qualquer outra criança, falar de seus pais e ter os mesmos 

direitos”. É dentro desse contexto que se passa a analisar a origem e a transformação decorrentes da vida de 

pessoas que, não por opção, posto que seria irracional alguém optar livremente a participar de uma camada 

discriminada, e sim por sua condição sexual, tornaram-se, historicamente, marginalizados por sua existência 

social. 
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2 As relações homossexuais 

  

Na segunda metade de século XIX, surgiu a preocupação médica em determinar as causas da 

homossexualidade. A saúde da família servia como a referência principal para a saúde da nação. Em 1869, 

um médico húngaro de nome Karoly Maria Benkert usou, pela primeira vez, o termo homossexual. Utilizou-

se ele da raiz gregahomo, que significa igual, semelhante, com a palavra de origem latina sexus, gerando a 

expressão homossexual cujo cunho conotativo é a semelhança com o sexo que se espera ter, ou a sexualidade 

com uma pessoa do mesmo sexo. Neste mesmo período, de 1860 a 1890, um alemão de nome Karl Heinrich 

Ürichs, em homenagem à musa Urânia, citada por Platão, que representava o amor entre indivíduos do 

mesmo sexo, denominou de uranista aquele que nascesse com o corpo de um sexo enquanto o cérebro 

pertencesse ao sexo oposto. Após anos de estudo, Ürichs desenvolveu os tipos homossexuais que seriam: 

uma figura totalmente masculina tanto nas formas como nos trejeitos, chamado de homossexual ativo; um 

outro afeminado, dito homossexual passivo; e um terceiro de “tipo intermediário”. (FRY, 1984, p.62-63). 

Nota-se que para a medicina, tanto o relacionamento ativo como o passivo caracterizava a 

homossexualidade. 

Muito anterior a isto, na antiga Roma ou na Grécia clássica, a livre sexualidade era referendada por 

guerreiros, seres privilegiados, de notável inteligência, como filósofos, a exemplo do próprio Platão. Os 

rapazes eram entregues por seus pais a mestres que os ensinariam, fora outras coisas, as artes, os esportes, a 

filosofia e o sexo. Desta forma, era dada a iniciação sexual do rapaz tomado por discípulo. No caso do 

mestre recusá-lo como amante, o rapaz e sua família cairiam na vergonha. Zeus e Gamimede, seres 

mitológicos, tornaram-se famosos por sua orientação sexual ao assumirem-se como casal. (SPENGLER, 

2003, p.37). 

Em uma outra ponta do mapa mundial, nas tribos dos índios Guaiaqui do Paraguai, a população era 

determinada por atos de macho e atos de fêmea. Aos primeiros, cabia a caça com seu arco, às segundas, a 

coleta com seus cestos. Os homens eram proibidos de tocarem nos cestos, bem como eram proibidas as 

mulheres de pegarem nas armas. Toda uma simbologia imbuia esses costumes. Como entende Fry (1984, 

p.34), “um caçador não suportaria a vergonha de transportar um cesto, ao passo que sua esposa temeria tocar 

seu arco [...]”. O homem era sujeito ativo e a mulher, passiva, companheira e dependente de seu homem. 

Nesta tribo, não era vergonhoso um homem, no sentido fisiológico, manter relações carnais passivas com 

outros homens desde que ele assumisse socialmente as tarefas femininas. Os homens que desempenhavam o 

papel ativo não eram prejudicados em sua masculinidade perante a tribo. 

Em contrapartida, o homem que tentava manter-se como um homem, mas que não possuía habilidades 

para as tarefas próprias de um dos seus, era ridicularizado por todos incluindo idosos, crianças e mulheres. 

Vale ressaltar que o homossexual ativo detinha reconhecimento de homem, tal qual um homem que jamais 

tivera relações sexuais com outro homem. Em contrapartida, aquele que se relacionasse com alguém 

passivamente, era associado a quem se permitia desfazer-se. Fry (1984, p.35-36)comenta seu entendimento 

ao expor que: 
O que parece mais ou menos claro é que, nesta sociedade, uma forte distinção entre masculinidade e 

feminilidade é acompanhada por uma igualmente forte distinção entre „atividade‟ e „passividade‟ 

sexual. Assim, os homens que mantiveram relações sexuais „ativas‟ com Krembégi não sofreram 
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nenhuma alteração no seu status de homem. [...]. Supõe-se, também que o homem que desejasse 

manter relações homossexuais „passivas‟ sofreria realmente um rebaixamento de status, se 

transformando em kyrypy-meno. Esse rebaixamento poderia ser bastante amenizado através do 

simples expediente de trocar de papel sexual: „virar mulher‟. 

O mesmo autor mostra que em tribos da América do Norte, aceitação maior foi constatada ao ser 

possível um homem virar mulher podendo vir a casar com outro homem, sendo o inverso também 

verdadeiro. A estas pessoas eram atribuídos poderes especiais como os de cura e de profecia. Acreditava-se 

que o homem ao tornar-se mulher, desempenhava com mais destreza os papéis femininos, bem como as 

mulheres-homem aparentavam ter mais coragem e astúcia que os já nascidos homens. Desta maneira, Fry 

(1984, p.39) completa seu raciocínio: 
Nestas sociedades as pessoas não são classificadas de acordo com seu suposto comportamento sexual 
homo ou hetero. [...]. O que existe nestas culturas são identidades sociais e sexuais construídas de 

combinações de sexo biológico e papéis sexuais. Assim, uma mulher que desempenha o papel 

feminino (inclusive ela pode manter relações homossexuais e se comportar „femininamente‟) é 

simplesmente uma mulher. Se ela desempenha o papel masculino, ela se torna mulher-homem, 

ou berdache. Uma pessoa que é biologicamente masculina e que desempenha o papel social masculino 

também é definida como homem. Ele pode manter relações homossexuais enquanto se comporta 

„masculinamente‟, ou o que é freqüentemente chamado de „ativamente‟. Se um indivíduo de sexo 

masculino desempenha o papel feminino, então ele é chamado de homem-mulher, berdache, ou, entre 

os guaiaqui, kyrypy-meno. 

O que se percebe é que a homossexualidade não gerava nenhum constrangimento gravoso o suficiente 

que não pudesse ser contornado, e que a sua condenação se deu com o crescente predomínio do 

Cristianismo. Na Bíblia, Gênesis (I: 28), livro sagrado dos cristãos, Deus diz a Adão e a Eva: “Multiplicai-

vos, enchei a terra e submetei-a”. Esta frase remonta a destinação principal do casamento que seria a 

procriação. Há teólogos que interpretam como necessidade de conservação da espécie, e que por isto, 

acasalar judeus com não-judeus, sem a finalidade da procriação, ocorreria em desperdício do 

sêmem. (SPENGLER, 2003, p.38). 

Outro ponto relevante contra a homossexualidade e a favor da procriação, por parte da Igreja, é a 

ocupação territorial e a reposição de vidas humanas na terra como continuidade das passadas. Logo, em 

seguimento a esta linha de raciocínio, acredita-se que a Igreja deveria tomar por impróprio o ato sexual entre 

marido e mulher, na constância do casamento, quando haja a descoberta que um deles não possa gerar vida 

seja por problemas biológicos, seja por idade. Em 2008, o Papa Bento XVI, representante máximo da Igreja 

Católica, em visita aos Estados Unidos da América, ratificou o pensamento da Igreja contra a união entre 

pessoas do mesmo sexo, condenando-as à imoralidade. 

O Brasil, país de referência católica, cuja religião serviu como meio de dominação e colonização de 

novas terras, e que até hoje serve como guia espiritual e moral, embora não mais de forma tão predominante, 

teoricamente não deveria ter um pensamento distante dos ensinamentos religiosos, trazendo consigo cargas e 

sinônimos pejorativos às pessoas que se relacionam sexualmente com outras semelhantes. 

Conforme Fry (1984, p.60) as Constituições Primeiras do Arcebispo da Bahia, em 1707, a 

homossexualidade podia ser punida com a morte na fogueira, posto que o ato era traduzido como “hediondo 

pecado, péssimo e horrendo, provocador da ira de Deus e execrável ate pelo próprio Diabo”. De encontro a 

este entendimento,Spengler (2003, p.39) relata que os pecados de Sodoma e Gomorra eram o orgulho, a 

dureza de coração, o abuso e o ódio, nunca tendo sido mencionado o sexo nem suas formas e tipos. Assim, 

não haveria de se falar de sexo como pecado. 
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Em 1906, o médico carioca Pires de Almeida escreveu um livro intitulado Homossexualismo (A 

Libertinagem no Rio de Janeiro), no qual expunha que os instintos descontrolados e libidinosos do homem 

faziam-no desgraçar sua saúde, quiçá sua vida. Desde então, o termo passou de imoralidade para doença, o 

que trazia como conseqüência não mais a punição da Justiça, mas sim um tratamento para sua cura. 

Explica Fry (1984, p.62), para entender a transformação pela qual passou a homossexualidade de pecado à 

doença: 
As práticas de inversão sexual não podiam continuar a ser consideradas, ao acaso, como pecado, vício 

ou crime, desde que se demonstrou tratar-se, em grande número de casos de indivíduos doentes ou 

anormaes, que não deviam ser castigados, porque careciam antes de tudo de tratamento e assistência. 
................................................................................................................ 

Provado que o homossexualismo é, em grande número de casos, uma conseqüência de perturbações 
do funcionamento das glândulas de secreção interna, logo surgiu a possibilidade de tratamento. Era 

mais um problema social a ser resolvido pela medicina. [...]. Em muitos casos, sobretudo quando está 

em jogo o filho único, em que é predominante a influência materna, a solução será o afastamento do 

ambiente familiar, afim de que a criança possa privar com pessoas de sua idade e de sexo contrario. 

Assim, as causas relacionadas a um indivíduo ser homossexual para os médicos da época eram possuir 

uma patologia congênita, ou herança genética, ou mesmo defeitos hormonais. Houve quem associasse a 

homossexualidade ao ambiente social, definindo como pervertidos os homossexuais ativos, posto que eles 

não possuíam as características feminis da passividade. 

A homossexualidade, como aponta Spengler (2003, p.44), integrou o rol do Código Internacional de 

Doenças (CID). Em 1993, passou para “Dos Sintomas Decorrentes de Circunstâncias Psicossociais”, que 

teve alteração em sua nomenclatura em 1995, tornando-se “Transtorno da Preferência Sexual”. A 

conseqüência direta desta mudança foi que o nome trocou o sufixo ismo (homossexualismo), pelo 

sufixo dade (homossexualidade). Enquanto o primeiro dá a conotação de doença, o segundo diz respeito ao 

modo de ser. 

Devido às marcas negativas contidas na palavra homossexual e o que ela significa, muitos indivíduos, 

até os dias atuais, optam por reprimir seus desejos com receio do que lhes possa acontecer. São comparados 

aos oiticentistas, “que procuram negar sua condição, sem ceder aos seus desejos, no intuito de esconder sua 

verdadeira identidade sexual”. (SPENGLER, 2003, p.40). 

Uma problemática em bastante evidência está no fato da pessoa que por não ter coragem de assumir 

publicamente suas vontades sexuais, e optando por escondê-las, acaba por praticá-las às escondidas, o que 

carreta um elevado número de contaminação sexualmente transmissível para os parceiros fora e dentro de 

seu lar, podendo, inclusive, contaminar a prole. O ato de esconder-se mediante medo de represália por parte 

da sociedade deveria ser combatido pelo Estado visto que, na Constituição de 1988, vigente do país, e seu 

artigo 1º, inciso III, traz a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do 

Brasil. Silva (2007, p.38), ao comentar a CF/88 fala sobre esse tópico da seguinte maneira: 
[...] o conceito da dignidade de pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em 

conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, 

não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais [...] 

A dignidade humana detém um valor que não possui cifras, que não se pode pagar. Compete a um 

valor interno, superior a qualquer preço e que não há meio de substituir-se, confundindo-se com a própria 

natureza humana. A Constituição de 1988 tutela a dignidade da pessoa humana independente dos atos desta 

pessoa serem julgadas impróprias ou indignas garantindo-lhe seus direitos inerentes à condição de sua 

existência, ressalvadas as práticas legalmente qualificadas como criminosas. 
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A orientação sexual do indivíduo não se faz defeso em nenhum ordenamento jurídico legal brasileiro 

sendo, portanto, legítima a opção pelo meio não convencional. Ao contrário disto, a Carta Magna atual 

refere-se em seu artigo 3º, caput e incisos: 
Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; [...]; IV – promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

No inciso primeiro, o constituinte originário reconhece que o Brasil à época da feitura da Constituição 

de 1988 não vivia numa sociedade livre, justa nem solidária. Ao usar o verbo construir, ele mostra que a 

partir daquela data, sob a égide daqueles princípios, o Estado brasileiro estava disposto a fazer e a exigir 

mudanças em uma ordem de homens livres, cuja justiça traça um fator de dignificação. 

No inciso quarto, ao falar de bem comum, a CF/88 redigiu na íntegra a real função da Carta Suprema 

quer seja ela formal ou não, e quer ela diga ou não. No que tange à proibição do preconceito ressaltando 

como um dos itens o sexo, a intenção original era promover a igualdade entre homens e mulheres. Todavia, 

com os debates e lutas pelos direitos homossexuais, Silva (2007, p.48), afirma que: 
A questão mais debatida feriu-se em relação à discriminação dos homossexuais. Tentou-se introduzir 

uma norma que a vedasse claramente, mas não se encontrou uma expressão nítida e devidamente 
definida, que não gerasse extrapolações inconvenientes. Uma delas consistiu em conceder igualdade, 

sem discriminação, de orientação sexual, reconhecendo, assim, a verdade, não apenas a igualdade, 

mas igualmente a liberdade de as pessoas de ambos os sexos adotarem a orientação sexual que 

quisessem. Teve-se receio de que essa expressão albergasse deformações prejudiciais a terceiros. 

Assim, nas entrelinhas, vive a norma que ampara os homossexuais contra o preconceito e distinção. O 

artigo 5º, caput, fala do princípio da isonomia e da não- discriminação, sob a tutela penal. A igualdade 

referida é relativa ao passo da desigualdade da capacidade do indivíduo em determinado momento. Segue 

o caput do Texto Constitucional e seu inciso X: 
Artigo 5 º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; [...]. 

Ao garantir o direito à vida, o legislador foi mais a fundo que a biologia e seus conceitos, atingindo o 

patamar da dinâmica, da transformação incessante do indivíduo e de sua personalidade. A vida humana é a 

integração dos elementos físicos, psíquicos e espirituais. Silva (2007, p.66) entende que a “vida é intimidade 

conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesma, um assistir a si mesma e tomar posição de si mesma”. 

Porque de nada adiantaria a Constituição Federal velar sobre os demais direitos se a vida não estivesse sob a 

mais égide das seguranças. E se tão claramente é defendida a individualidade da personalidade humana, em 

que o parâmetro da legalidade a orientação sexual não se apresenta como proibido, não haveria de ter 

maiores e negativas interpretações a quem se sentissem atraído por outro igual. O fato, entretanto, é que não 

é por força de leis que se mudam costumes e uma cultura, mas por todo um processo longo e continuado de 

resignificação de valores e, portanto, de educação. 

A liberdade a que se refere o inciso supracitado não consiste na liberdade plena e deliberada, e sim na 

liberdade legítima. Tem-se o que se chama de “liberdade interna” ou liberdade de querer, e a “liberdade 

externa” ou liberdade de fazer. Para acontecer esta última, é preciso que as condições sejam favoráveis ou 

que não haja obstáculos. As dificuldade impostas à pratica da liberdade são condicionadas à época e à 

cultura do povo. Sobre o conceito de liberdade humana, Silva (2007, p.69), entende que “deve ser expresso 

no sentido de um poder de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade”. 
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Ratificando seu pensamento, o autor prossegue citando Rivero (2007, p.69): “A liberdade é um poder de 

autodeterminação, em virtude do qual o homem escolhe por si mesmo o seu comportamento pessoal”. 

O Brasil, Estado Democrático de Direito, cujo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes legais, não pode fazer distinção entre seus filhos e filhas havidos em seu território. Rocha 

(1991, p.118), afirma que a igualdade almejada pela Carta Magna não é a de querer igualar todas as coisas 

fazendo-as indistintas uma das outras em suas peculiaridades, e sim salvaguardar as diferenças pondo-as 

num patamar de igualdade. Desta feita, casais homossexuais lutam hoje pelo reconhecimento da sociedade, 

pelas leis que regularizam legalmente sua união, e pelo direito de serem considerados dignos de cuidar e 

educar uma criança. E para tanto, haverá de ser preservado o que faz de cada pessoa alguém uno. Respeito às 

diferenças é a melhor forma de fazer com que todos sejam iguais perante a lei. 

  

Conclusão 

  

A família e seus diversos conceitos moveram-se ao longo dos séculos relatando os acontecimentos 

vividos em cada época. Sendo assim, conhecer os tipos familiares e seus porquês é desvelar costumes, 

crenças e leis de um povo em seu tempo e espaço. Formando uma verdadeira teia de fatos e conseqüências, 

aprende-se e compreende-se bem mais sobre o que a família representa nos dias de hoje e de como ela 

chegou a esses moldes se trilhar ao passado. 

Deste modo, buscou-se discutir, dentro dos conceitos de família e suas redefinições o elo sócio-

jurídico de rejeição e aceitação das práticas homossexuais. Conhecer as origens e as formas de emprego em 

diferentes povos esclarece pontos em que a contemporaneidade aparenta tentar obscurecer. 

A família monoparental ganhou destaque dentro da sociedade atuante por trazer a cabo a 

independência conquistada pelas mulheres que passaram a não depender mais financeiramente de seus 

maridos. Sendo assim, a tríade pai-mãe-filho deixa de ser fundamental. Outro ponto forte a ser mencionado é 

a falta de necessidade da procriação nos casamentos. Porque quer que seja o motivo, os casais permitem-se 

compartilhar do afeto em primeiro plano. 

Considerando princípios constitucionais como o da liberdade e da dignidade da pessoa humana; 

considerando o direito a vida e a igualdade, questiona-se, portanto, se os homossexuais não seriam dignos de 

serem reconhecidos como ente familiar uma vez que não há que se fazer distinções discriminatórias e seus 

requerentes nada mais pedem que a tutela do Estado para gozar de seus direitos e deveres. 

Conclui-se o trabalho em afirmativa ao não preconceito e no entendimento de que o conceito de 

família, que tem por característica a mutação em decorrência dos fatos sociais, inevitavelmente acompanhará 

o rumo igualitário entre o sexo, e mais, entre a sexualidade. 
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UM MÉTODO PARA A COMPREENSÃO COMPLEXA DO DIREITO

UN MÉTODO PARA LA COMPRENSIÓN COMPLEJA DEL DERECHO

Eduardo Seino Wiviurka

RESUMO
A presente pesquisa propõe um método que busca permitir a análise de questões jurídicas em
relação com a Teoria da Complexidade de Edgar Morin, formulando fases para superar uma
série de obstáculos epistemológicos. O método apresenta-se como de uma hipótese, e como tal
sujeita a testes e passível de refutação. Ademais, como corolário de seu caráter hipotético, o
método desenvolvido está ciente da constante necessidade de revisão de sua formulação,
especialmente na medida em que suas fases sejam desenvolvidas. Definidas tais premissas e
indicado o objetivo, o método que visa permitir uma compreensão complexa do Direito consiste
em quatro fases: 1) demonstra a possibilidade teórica de pensar o Direito de forma complexa, a
partir de uma leitura da própria complexidade e o desenvolvimento de um horizonte
hermenêutico com foco na relação entre Direito e a complexidade; 2) estudar as conexões da
ordem jurídica com elementos de outras áreas e repensar os problemas da Filosofia do Direito,
formando a base de uma Teoria Complexa Provisória do Direito; 3) comunicar a teoria resultante
da segunda fase com outras teorias complexas de diferentes ciências; 4) enfrentar questões
internas da ciência jurídica e dos diversos ramos do Direito, mas a partir das interações do
Direito desvendadas.
PALAVRAS-CHAVES: Complexidade; Direito; Método.

RESUMEN
La presente pesquisa propone un método que búsqueda permitir la análisis de cuestiones
jurídicas en relación con la Teoria de la Complijad de Edgar Morin, formulando fases para
superar una série de obstáculos epistemológicos. El método se presenta como una hipótesis, y
como tal se somete a pruebas y pasible de refutación. Aún, como corolario de su carácter
hipotético el método desarrollado enterado de la constante necesidad de revisión de su
formulación, especialmente en la medida en que sus fases sean desarrolladas. Definida las
premisas y apuntado el objetivo, el método que visa permitir una comprensión compleja del
Derecho consiste en cuatro fases: 1) Demonstra la posibilidad teórica de pensar el Derecho de
forma compleja, a partir de una lectura de la própria complejidad y el desarrollo de un horizonte
hermenéutico con enfoque en la relación entre derecho y la complejidad; 2) estudiar las
conexiones del orden jurídico con elementos en otras áreas y repensar los problemas de la
Filosofía del Derecho, formando la base de una Teoría Compleja Provisional Del Derecho; 3)
comunicar la teoría resultante de la segunda fase con otras teorías complejas de distintas
ciencias; 4) afrontar cuestiones internas de la ciencia jurídica y de las distintas ramas Del
Derecho, pero a partir de las interacciones del Derecho reveladas.
PALAVRAS-CLAVE: Complejidad; Derecho; Método.

 1. INTRODUÇÃO

 

Evidências empíricas levam pesquisadores a tratar da complexidade do fenômeno jurídico. Como mediação

para a superação do reducionismo e do tecnicismo no campo do Direito, estudos interdisciplinares, multidisciplinares e

até transdisciplinares tornam-se cada vez mais numerosos, todos eles adotando, implicitamente ou explicitamente, a

premissa de que o Direito é um objeto complexo. Entretanto, não existe qualquer constante metodológica que norteie

tais estudos, que por vezes nem se ocupam de explicar as premissas a partir das quais a pesquisa é desenvolvida. Por

vezes, trata-se de uma anarquia epistemológica na qual toda pesquisa proclama-se complexa e não admite ser

falseada.
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Os pesquisadores que aceitam o desafio de pensar o Direito buscando revelar sua complexidade afirmam

que o Direito não pode ser visto isoladamente, pois é dotado de inúmeras interações com fenômenos sociais de

dimensões distintas. Assim, almejando uma compreensão mais verticalizada de determinado instituto jurídico, ou do

Direito em geral, aparecem estudos que realizam análises a partir das premissas epistemológicas da complexidade.

A complexidade, por ser um pilar sobre o qual se assenta a transdisciplinaridade[1], permite uma ampla

comunicação entre as disciplinas. Porém, oferece um método abstrato no tocante às questões sociais, devendo ser

aproximado da questão jurídica por meio de um método adequado afim de possibilitar o desenvolvimento de pesquisas

jurídicas complexas.

Nesta perspectiva, esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver um método para possibilitar a construção de

uma análise do fenômeno jurídico de forma complexa. Tendo como corolário refinar a metodologia utilizada em

estudos que não se limitam ao Direito enquanto ente isolado ? resultando em um maior rigor epistemológico para a

compreensão complexa dos fenômenos jurídicos.

Colimando tal objetivo, o método proposto neste estudo segue quatro fases, que podem ser resumidamente

descritos desta forma: 1) demonstrar a possibilidade teórica de pensar o Direito de forma complexa; 2) estudar o

Direito de forma complexa, desenvolvendo uma Teoria Complexa Provisória do Direito ? uma teoria definitiva (e mesmo

assim não encerrada) só é possível ao final da terceira fase; 3) interagir a teoria fruto da segunda fase com outras

teorias complexas de diferentes ciências que se ocupam de fenômenos sociais; 4) e finalmente, partir para o estudo

complexo dos fenômenos jurídicos estudados pelos mais diversos ramos do Direito.

Para tal explicação, problemas metodológicos e esclarecimentos necessários serão feitos no decorrer da

pesquisa. Cada capítulo a seguir refere-se especificamente a uma das fases do método para a compreensão complexa

do Direito, apresentado divisões e exemplificações quando necessários ? que serão feitas superficialmente, para não

perder o método de foco.

Cumpre esclarecer ainda nesta breve introdução que a complexidade utilizada é a desenvolvida por Edgar

Morin. Inegavelmente existem outros referenciais teóricos que poderiam ser adotados como fundamento

epistemológico para debater a complexidade, mas, visando maior verticalização das considerações feitas nesta

pesquisa, é justificável a utilização apenas deste autor. Ademais, este recorte não implica em um obstáculo

comprometedor da pesquisa, pois os pressupostos da teoria da complexidade de Morin são recorrentes em pesquisas

dentro do paradigma da complexidade.

 

2. PRIMEIRA FASE: A COMPLEXIDADE COMO PARADIGMA TEÓRICO PARA A CIÊNCIA DO DIREITO

 

A primeira fase da metodologia proposta, ou seja, demonstrar a possibilidade de pensar o Direito de forma

complexa, pode ser fracionada em dois passos: primeiramente elaborar uma sistematização da parte conceitual da

própria complexidade, realizando o processo de conhecimento da própria teoria, delimitando o paradigma da

complexidade; e em segundo lugar, pode-se demonstrar como que os conceitos da complexidade encontram eco no

campo jurídico, e analisar se os fenômenos jurídicos são passíveis de serem estudados à luz da complexidade. Esta

primeira fase será apenas ilustrada neste capítulo, não sendo totalmente desenvolvida[2].
Para este fim, o presente capítulo apresenta as características epistemológicas do pensamento Complexo que

podem ser mais facilmente verificadas na questão do Direito. Não se trata de uma exposição exaustiva da

Complexidade, tão somente uma recapitulação de aspectos essências para possibilitar a problematização proposta. O
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objetivo não é explicar o que é complexidade, mas sim utilizar alguns conceitos para poder realizar a vinculação com o

Direito. Ainda realiza uma breve exposição da literatura existente que vincula a complexidade com o Direito,

demonstrando o segundo momento desta fase.

 

2.1 PRIMEIRO MOMENTO: O DESAFIO DA COMPLEXIDADE

 

Para apresentar a proposta epistemológica da complexidade existem dois aspectos essenciais e que não

podem ser perdidos de vista, sendo necessário tê-los em mente durante todo o estudo: primeiro, a complexidade é

um desafio para a ciência, não uma receita para a solução de todos os problemas. A complexidade não pretende ser

uma resposta definitiva, mas propor o desafio de superar o modo de pensar simplificador; e segundo, trata-se de uma

teoria que aceita e se estrutura a partir de sua incompletude, ciente da incerteza de seu método e das limitações do

conhecimento, nas palavras de Morin:

 
Num sentido, o pensamento complexo tenta dar conta daquilo que os tipos de pensamento
mutilante se desfaz, excluindo o que eu chamo de simplificadores e por isso ele luta, não
contra a incompletude, mas contra a mutilação. [...] é evidente que a complexidade é aquilo
que tenta conceber a articulação a identidade e a diferença de todos esses aspectos,
enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou unifica-os por
uma redução mutilante. Portanto, neste sentido, é evidente que a ambição da complexidade
é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre
categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento[3].

 

Tendo estes dois aspectos em mente, enuncia-se a possibilidade de pensar o Direito a partir da

complexidade como um desafio, uma hipótese a ser testada e que pode ser falseada. Além disso, no âmbito do Direito

inexiste uma teoria arquitetada de forma a englobar e explicar cientificamente todos os fenômenos jurídicos. Neste

contexto, a complexidade surge como uma possível alternativa hábil a fragilizar limitações inerentes ao reducionismo e

ao tecnicismo.

Feitas tais ressalvas, podem ser apresentados princípios que enunciam características da complexidade,

conduzindo o desafio de considerar todas as articulações de um dado objeto.

a) Princípio da complicação, a partir do qual a complexidade concebe seus objetos considerando suas

conexões e interações com outros objetos, conforme a explicação de Morin:

 
O problema da complicação surgiu a partir do momento em que percebemos que os
fenômenos biológicos e sociais apresentavam um número incalculável de interações, de
inter-conexões, uma fabulosa mistura que não poderia ser calculada nem pelo mais potente
dos computadores, e daí vem o paradoxo de Niels Bohr que diz: ‘as interações que mantêm
vivo o organismo de um cachorro são as impossíveis de ser estudadas in vivo. Para estudá-
las corretamente, seria preciso matar o cão’[4].

 

No tocante aos fenômenos jurídicos, estes possuem inúmeras conexões com outros fenômenos, quer sejam

tambem jurídicos ou outros que causem repercussão jurídica. É notório que a ordem jurídica desenvolve-se, como

evidenciou a Escola de Exegese, em um ideal de completude a partir do qual todos os fatos possuem uma significação

jurídica. Trata-se de uma teia de interações de fenômenos que é apenas fragmentada para a apreciação de

determinado caso específico.

b) O princípio da organização refere-se à sistematização dos objetos que surgem a partir da interação de

elementos diversos, mas que guardam entre si uma relação de unidade. Há uma multiplicidade na unidade, que por
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seu turno comporta a variedade. Em outras palavras, “a complexidade lógica de unitas multiplex nos pede para não

transformarmos o múltiplo em um, nem o um em múltiplo[5]”.
Quando se fala de uma ordem jurídica enquanto objeto, pressupõe-se a unidade desta, ao mesmo tempo em

que esta unidade é formada por uma diversidade de partes. Ou seja, ao mesmo tempo que a ordem jurídica é um

todo, esse todo é formado por uma diversidade de normas. O objeto não se perde ao considerar suas diversas partes,

assim como as partes não se dissolvem na análise do todo.

c) O princípio hologramático foi extraído de descobertas físicas e biológicas, nas quais se verifica que

características do todo e de uma parte manifestam-se reciprocamente um no outro ? como, por exemplo, uma célula

que carrega o DNA de todo um organismo. Morin identifica este princípio na esfera social de forma que a sociedade se

manifesta no indivíduo e este se manifesta na sociedade. A cultura de uma sociedade mesmo se negada por um

indivíduo manifesta-se nele de forma a influenciar seu desenvolvimento ? seja para conservá-la ou contestá-la ?, e

igualmente um indivíduo repercute no desenvolvimento da sociedade.

Como consequência deste princípio, adota-se uma causalidade circular, na qual “vamos das partes para o

todo, do todo para as partes, para tentar compreender um fenômeno[6]”. No Direito, toda norma jurídica carrega de

forma hologramática toda uma ordem jurídica, o que implica, por exemplo, em uma diretriz hermenêutica.

Estes três princípios são facilmente verificáveis no Direito, sendo tratados pelos juristas que aceitam o

desafio da complexidade. Note-se que a partir desta breve apresentação de alguns princípios da complexidade existem

muitos paralelos possíveis com questões jurídicas.

Entretanto, falta sistematização da compreensão do Direito enquanto objeto complexo. Como se verificará,

as poucas pesquisas existentes e utilizadas neste estudo realizam considerações apenas gerais sobre a ligação entre

complexidade e Direito. Identificar elementos do pensamento complexo em uma ordem jurídica não é difícil, porém

ainda inexiste uma proposta factível sobre o que significa pensar o Direito de forma complexa.

 

2.2 SEGUNDO MOMENTO: POSSIBILIDADE DE PENSAR O DIREITO A PARTIR DA COMPLEXIDADE

 

Existem pesquisas que identificam o caráter complexo do Direito. Porém, a linha de raciocínio desenvolvida

diz muito pouco sobre o que representa para o Direito ser um objeto complexo. Tratam-se de pesquisas que estão na

primeira fase da metodologia proposta, limitando-se em identificar foros de complexidade do Direito e a desenvolver

perspectivas hermenêuticas.

A seguir, apresentar-se-ão alguns estudos que realizam a comunicação entre Direito e Complexidade[7].
Inicialmente, em uma das obras organizadas por Morin tem-se um texto de Mireille Delemas-Marty[8] que

trata especificamente a questão do Direito no contexto da complexidade. Esta autora evidência o descompasso entre

as questões de Direitos Humanos com o desenvolvimento da Teoria do Direito, indicando uma série de problemáticas

de elevada complexidade ? que o Direito como comumente concebido não consegue lidar de forma adequada. Isto

acaba repercutindo em prejuízo da humanidade como um todo, pois os Direitos Humanos acabam por terem sua

eficácia comprometida ao serem vistos por uma óptica reducionista. Sem indicar com profundidade a análise feita por

Delemas-Marty, em seus numerosos exemplos, evidencia-se apenas a ausência de um estatuto jurídico que realmente

abarque a complexidade das questões jurídicas.

No Brasil, já surgiram algumas pesquisas analisando o Direito em relação a complexidade. Algumas realizam

uma aplicação disciplinar da visão complexa, por exemplo, concebendo determinado ramo do Direito ou instituto
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jurídico, já outras são mais gerais no tocante a sua formulação. No contexto do método aqui desenvolvido e

estruturado em quatro fases, alguns trabalhos merecem destaque por cumprirem adequadamente a primeira fase ?

imprescindível para possibilitar a reflexão teórica do Direito a partir de premissas complexas.

Em uma vertente epistemológica, José Ricardo Cunha realiza o diagnóstico de que o Direito é comumente

estudado de forma mecânica, sofrendo simplificações que ignoram a complexidade do fenômeno jurídico. Se a

complexidade oferece um caminho para a superação do reducionismo e do tecnicismo, o Direito ainda mantém uma

postura narcisista ignorando suas interações. Para este autor, o campo jurídico, a norma jurídica, o ordenamento

jurídico, os problemas submetidos ao Direito, bem como todos os institutos jurídicos, devem ser concebidos de forma

complexa. Perspectiva para a qual a formulação teórica de Morin serve como um possível caminho. Em suas palavras:

 
Não resta dúvida de que os vários positivismos jurídicos criaram uma ilusão metafísica
acerca do Direito: a de que o Direito é um fenômeno simples que pode ser conhecido em
sua forma própria ? lei, norma, costume etc. ? e operado como uma técnica precisa,
certeira e unívoca. [...] Deve-se reconhecer que a realidade jurídica é necessariamente
entrecortada por uma miríade de variáveis que decorrem de vários campos distintos mas
recorrentes, tais como o campo normativo, o social, o subjetivo, o moral etc. Além disso,
cada um desses campos tem uma dinâmica específica que produz alternância de
significados conforme a situação determinada[9].

 

Ainda em uma linha epistemológica, a pesquisadora Maria Francisca Carneiro trata da metodologia da

pesquisa jurídica no paradigma da complexidade, questionando quais as alterações e inovações necessárias. Para isso,

propõe que a pesquisa jurídica seja realizada considerando, em síntese, que o Direito é um sistema aberto e que

possui ligações com outros saberes que devem ser explicitadas por meio da transversalidade e da interface dos temas.

Conforme Carneiro: “Assim, os cortes transversais da matéria jurídica (que são os transdisciplinares) devem

relacionar-se às disposições doutrinárias, jurisprudenciais e legais, para que se caracterize efetivamente a pesquisa

jurídica[10]”.
Outra aplicação da complexidade ao Direito é realizada por Haidê Maria Hupffer, que considerando

problemáticas do ensino jurídico, identifica na complexidade uma possibilidade pedagógica para o desenvolvimento do

senso crítico dos acadêmicos de Direito. Não obstante a diretriz desta pesquisa seja epistemológica, seguindo o

desenvolvimento teórico da ciência complexa de Morin, lembra-se que igualmente Morin, principalmente em suas

últimas obras, enfoca o problema da educação trabalhando na necessária alteração de percepção para viabilizar a

compreensão complexa do mundo.

Para Hupffer, o Direito não é ensinado em seu devido contexto (uma sociedade complexa), mas sim distante

da realidade e voltado para o reducionismo e tecnicismo.

 
Ao voltar o ensino jurídico para a realidade vigente, possibilita-se ao acadêmico aprender o
Direito na sociedade discutindo a função social das leis, observando a efetividade ou a
inefetividade do texto da Constituição, desenvolvendo atividades de pesquisa, integrando-se
acadêmica e social. Parte-se da compreensão global da complexidade dos fenômenos
jurídicos do século XXI[11].

 

Estas são algumas indicações sobre possíveis abordagens da complexidade em relação ao Direito. Todas se

revestem, neste nível de análise, de validade e apresentam reflexões que evidenciam a possibilidade de conceber o

Direito de forma complexa. Entretanto, tais avanços teóricos levantam outras questões na mesma medida em que

conseguem desenvolver uma concepção teórica com a pretensão de oferecer uma alternativa à ordem do discurso
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forense vigente.

Estas pesquisas conseguem demonstrar que o Direito é um objeto complexo sob um enfoque formal, mas o

que muda na percepção deste objeto? Em outras palavras, qual é a alternativa, a partir do diagnóstico realizado, para

o reducionismo e para o tecnicismo jurídico que a complexidade visa superar?

A partir deste ponto há um véu que contorna o campo científico jurídico que oculta as suas interações. A

comunidade científica já sabe que há algo além deste véu, e por vezes tenta enxergar além dele, mas falha em

removê-lo obtendo apenas uma visão parcial e limitada do que existe além do Direito e com relação ao Direito.

As próximas fases do método proposto por esta pesquisa pretendem oferecer um caminho para a transposição

deste véu em um grau mais elevado do que já foi realizado até agora. Não se sabe o que está além desta fronteira,

mas o desejo de saber o que está além é a curiosidade que alimenta o espírito científico.

 

3. SEGUNDA FASE: REPENSANDO O DIREITO A PARTIR DA COMPLEXIDADE

 

A possibilidade teórica de refletir o Direito a partir da complexidade já é uma premissa desenvolvida

suficientemente para dar-se o próximo passo: sabemos que o Direito pode ser pensado à luz da complexidade, mas

como compreender o Direito de forma complexa? Se a complexidade oferece uma alternativa ao pensamento

simplificador cujas limitações são denunciadas, qual é o caminho, no campo do Direito, para lidar com o reducionismo

e com o tecnicismo?

Como demonstrado, diferentes autores discursam no sentido que o Direito é um objeto complexo, indicando

perspectivas e potenciais para um novo horizonte. Entretanto, no nível atual da discussão, tais afirmações são vagas e

pouco dizem sobre como tornar factível ao Direito o desafio da complexidade.

Neste ínterim, é oportuno propor uma organização do estudo do Direito a partir da complexidade ? trata-se

da proposta da segunda fase do método que almeja permitir a reflexão complexa dos fenômenos jurídicos. Como

enunciado na introdução, a segunda fase pretende refletir o Direito de forma complexa, realizando uma leitura do

fenômeno jurídico sob a óptica da complexidade, organizando e sistematizando os frutos desta interpretação de forma

a estruturar uma Teoria Complexa Provisória do Direito.

Isto implica em um salto significativo, necessitando de mais esforços do que em qualquer uma das outras

fases. Para esclarecer esta pretensão, a segunda fase pode ser dividida em dois momentos: primeiro, promover uma

leitura complexa de diferentes fenômenos jurídicos, estudando as conexões e articulações do campo jurídico; logo

após, em um segundo momento, promover uma organização e sistematização das diferentes leituras realizadas,

visando unificá-las de forma coerente, possibilitando repensar os problemas da Ciência do Direito e da Filosofia do

Direito.

A medida que cada um destes tópicos forem explicados a segunda fase ficará mais inteligível. Destarte, cada

um dos subcapítulos seguintes trata especificamente de cada momento.

 

3.1 PRIMEIRO MOMENTO: DIRETRIZES PARA UMA LEITURA COMPLEXA DO DIREITO

 

Para uma leitura complexa dos fenômenos jurídicos, a metodologia proposta indica duas vertentes

complementares de pesquisa: uma leitura da sociedade complexa, o ambiente no qual está inserido o Direito; e uma

leitura das conexões e interações do Direito com outras esferas que compõem a sociedade.
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Conforme visto anteriormente, todo objeto mantém relações com seu ambiente, de maneira que este

manifesta-se hologramaticamente na parte. Assim, ao estudar a sociedade como um todo, possibilita-se uma

compreensão mais apurada das dimensões que a constituem.

Neste contexto, uma frente de pesquisa possível é analisar a partir dos próprios pensadores da

complexidade como que a sociedade organiza-se. O próprio Morin, que inicialmente desenvolve uma discussão

primordialmente epistemológica, dedica algumas obras para refletir a questão da sociedade, demonstrando como que

elementos do pensamento complexo manifestam-se nas sociedades. Por exemplo, ao discorrer sobre o espaço público

das sociedades, Morin afirma que esta é “vigiada por um superego social, é ocupada pelo direito e pelo dever

cívico[12]”. Trata-se de uma passagem que ilustra a possibilidade de discutir a questão do Direito no interior do

próprio paradigma da complexidade.

Princípios da complexidade tambem podem ser identificados na sociedade como um todo. O objeto desta

pesquisa não é realizar tal leitura, porém indica sua possibilidade e aponta como necessário um desenvolvimento

teórico neste sentido para a compreensão complexa do Direito.

Em paralelo com o estudo do ambiente do Direito, um caminho necessário para a metodologia estruturada

nesta pesquisa consiste em verificar a relação do Direito com outras dimensões sociais, como a economia, a política, a

religião, a cultura etc.

Para tal fim, antes de inovar nas reflexões que recaem sobre as conexões do Direito, um possível caminho é

operar uma releitura de teorias já existentes, criadas por juristas renomados que abordam articulações e conexões do

Direito com outras dimensões sociais. Por exemplo, a relação entre Direito e moral é trabalhada com foros de

complexidade por alguns estudos que podem servir de base para uma leitura complexa da relação entre Direito e

moral.

Para ilustrar este argumento indica-se o pensamento de Friedrich Müller, que propõe uma conexão entre a

factibilidade social e o Direito, sustentando a possibilidade de ao interpretar uma norma aduzir elementos não

prescritos nela, contanto que haja conexões da interpretação dada com a ordem social e cultural. Isto significa que é

possível interpretar normas para além da legalidade estrita, decidindo até de forma contrária a sua letra, desde que

coerente com a ordem social. Esta é a interpretação estruturante proposta por Müller, que visualiza a norma à luz de

sua estrutura, o que inevitavelmente passa pelo Direito Positivo, mas vai além disso, exigindo a percepção da

globalidade na qual o Direito insere-se. Nas palavras do autor:

 
[...] a específica norma jurídica constitucional em princípio só possa ser plenamente
entendida a partir da totalidade da constituição global política, já que, nesse sentido,
somente o ambiente determina o conteúdo e a individualidade da constituição
juridicamente, é uma importante visão da teoria do direto ou de uma de suas exigências
pela teoria geral do Estado[13].

 

Outro exemplo oportuno é a Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale. Nesta perspectiva, há o trato

da relação entre o plano normativo com a projeção de valores que recaem sobre os fatos sociais. Reale explora esta

temática sob um viés formal, demonstrando a estrutura tridimensional do Direito a partir de exemplo históricos.

Considerar tais relações repercute em significativas considerações empíricas no que toca ao aspecto operacional do

Direito. No dizer de Reale:

 
A regra jurídica, portanto, deve ter, em primeiro lugar, este requisito: deve procurar realizar
ou amparar um valor, ou impedir a ocorrência de um desvalor. Isto significa que não se
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legisla sem finalidade e que o Direito é uma realização de fins úteis e necessários à vida, ou
por ela reclamados.
Existe sempre um valor iluminando a regra jurídica, como fonte primordial de sua
obrigatoriedade. Todo o ordenamento jurídico de um povo origina-se de valores, e deles
recebe seu sentido e significado[14].

 

Estes exemplos ilustram conexões do Direito com outros sistemas. Evidentemente que Müller e Reale não

são pensadores da complexidade, mas suas leituras do fenômeno jurídico pressupõem a análise de interações do

Direito com elementos metajurídicos, de forma que considerar tais conexões contribui para uma visão mais ampla da

complexidade do Direito.

Porém, apenas a releitura de diversas teorias que poderiam ser trazidas para exemplificar este ponto é

insuficiente. Tal trabalho careceria de organização e provavelmente manifestaria elementos contraditórios. Para lidar

com este problema, segue-se o próximo momento da segunda fase do método para interpretar os fenômenos jurídicos

de forma complexa.

 

3.2 SEGUNDO MOMENTO: RUMO A UMA TEORIA COMPLEXA PROVISÓRIA DO DIREITO

 

A conexão entre Direito e moral é tratada de forma diferente por autores diferentes. Para algumas teorias o

Direito e moral se confundem, para outras há áreas comuns, já outros negam toda e qualquer vinculação. Pela

releitura de miríades de teorias a partir da complexidade surgirão incompatibilidades desta natureza, sendo

imprescindível uma posterior organização.

Ainda existem diversas formas de conceber o Direito, e a relação entre enfoques diversos nem sempre é

clara. André Franco Montoro[15], em obra introdutória ao Direito, apresenta cinco formas distintas utilizadas por

diferentes vertentes teóricas que tomam por objeto o Direito. O Direito pode ser visto como ciência, como justiça,

como norma, como poder ou como fato social (sem falar em outras perspectivas que poderia suportar). Cada vertente

subdividida em linhas que possuem concepções diversas sobre uma mesma temática. Todas essas dimensões

concorrentes possuem conexões com outras esferas sociais que originam determinada percepção do sistema jurídico.

Neste momento, surge a necessidade de uma sistematização dos estudos realizados e a harmonização de

desencontros teóricos ? sempre possuindo a complexidade como norte. Mesmo assim, nem todas as conexões do

Direito serão reveladas ou tratadas de maneira suficiente. Enfatiza-se que o foco principal é a análise das conexões do

Direito, e para este fim a releitura das teorias existentes servem como um mecanismo promissor, mas não há garantia

de que tais conexões interdisciplinares sejam validamente realizadas, tornando indispensável a leitura sob o crivo da

complexidade.

Ademais, pode ser necessário o estudo de ligações que não são tratadas por outras teorias ? como a

mediação entre a sociedade complexa e a ordem jurídica. Não há validade alguma em uma pressuposição que

indicasse que a simples releitura poderia oferecer material suficiente para o desenvolvimento de uma Teoria Complexa

Provisória do Direito, sendo preciso ao decorrer da pesquisa de elementos com uma carga maior de originalidade.

Após esta sistematização inicial, haverá uma descrição complexa do sistema jurídico, a partir da qual os

problemas da Teoria do Direito, da Filosofia do Direito e demais disciplinas fundamentais podem ser analisados. Por

exemplo, existem alguns aspectos teóricos que são recorrentes no estudo do Direito a partir de diferentes

perspectivas.

Norberto Bobbio, ao falar sobre os pontos de desenvolvimento do positivismo jurídico, indica sete temáticas
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que tambem são tratadas por outras teorias: modo de abordar o fenômeno jurídico, a busca por uma definição de

Direito, a questão das fontes do Direito, uma visão sobre a norma jurídica, a perspectiva do ordenamento jurídico,

quanto ao problema da interpretação e o aspecto da sanção jurídica[16]. Estes problemas centrais podem ser trazidos

ao âmbito de uma Teoria Complexa Provisória do Direito para verificar como serão concebidos dentro do paradigma da

complexidade.

O rol de problemas citados a partir de Bobbio é apenas exemplificativo, questões como a finalidade do

Direito ou a estética jurídica podem ser abordadas. Outrossim, há elementos que derivam da própria complexidade que

podem vir a integrar uma leitura complexa do Direito, como o princípio hologramático, a causalidade complexa, bem

como a relação entre ordem e desordem.

Seguindo este norte indicado, surge em caráter hipotético a possibilidade do desenvolvimento de uma Teoria

Complexa Provisória do Direito.

           

3.3. ESCLARECIMENTOS METODOLÓGICOS

 

Ao final do desenvolvimento da segunda fase do método proposto, este poderia ser alvo de críticas e

objeções consistentes. Por este motivo, cumpre realizar três esclarecimentos epistemológicos que apenas permitirão o

continuar da apresentação da metodologia proposta.

Inicialmente, o método apresenta obscuridades. Há várias questões que não são levantadas ? a

superficialidade das considerações é uma constante nesta pesquisa. Apesar de justificativas poderem ser apresentadas

estas serão de pouca serventia. Porém, um esclarecimento em especial, oriundo da própria complexidade, pode tornar

válida a pretensão de conduzir apenas a ideia de um método apropriado a conceber a complexidade do Direito.

A complexidade de Morin tambem é apresentada como um método aberto. E como tal é um caminho, que

se faz ao caminhar, sem ter um destino e um planejamento definitivo. O método desenvolve-se durante a própria

caminhada, a cada passo e a cada tropeço. A pretensão da complexidade não é criar uma epistemologia hábil a

conhecer todas as coisas e atingir um ideal de verdade, pelo contrário, é aberto, admite a incerteza e lança-se o

desafio de tentar compreender o mundo não de forma simplificada, mas complexa. Conforme Morin:
 
[...] é preciso aceitar caminhar sem caminho, fazer o caminho enquanto se caminha. [...] O
método só pode se construir durante a pesquisa; ele só pode emanar e se formular depois,
no momento em que o termo transforma-se em um novo ponto de partida, desta vez
dotado de método. [...] Então, talvez, nós poderíamos aprender a aprender, aprender
aprendendo. Então, o círculo poderia se transformar em um espiral em que o retorno ao
começo é precisamente o que o afasta do começo[17].

 

Igualmente, neste tom de tentativa para desenvolver um método capaz de desvendar a complexidade do

fenômeno jurídico, segue-se os pressupostos indicados do próprio método da complexidade. As quatro fases

desenvolvidas nesta pesquisa não são rígidas e inflexíveis, devendo ser reanalisadas e repensadas a cada avanço ou

regresso, podendo inclusive, se o desenvolvimento do método evidenciar, ocorrer o abandono do próprio método.

Uma segunda consideração a ser tratada é que o método desenvolvido, no âmbito desta pesquisa, ainda

não suporta totalmente o critério popperiano de falseabilidade.

Conforme este critério, para poder ser considerada como científica toda teoria deve ser falseável, ou seja,

suas proposições devem ser enunciadas de forma tal que possam ser testadas empiricamente e se resistirem a testes

podem ser tidas como temporariamente válidas. Por exemplo, um enunciado “toda quarta-feira chove” pode ser
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submetido a testes, e se não chover em uma determinada quarta-feira tal proposição será falseada. Do outro lado,

enunciados que não podem ser falseados, como “toda quarta-feira pode chover ou não”, não podem ser tratados

cientificamente, pois suas proposições são irrefutáveis. É a possibilidade de refutação que torna uma teoria científica,

conforme Karl Popper:

 
[...] não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma
vez por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se
torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve
ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico[18].

 

Respeitando este critério de demarcação, cumpre esclarecer que, no momento atual da formulação do

método apresentado este encontra-se limitado a ponto de não poder ser diretamente e totalmente falseado.

Pode ser apenas indiretamente falseado ? por uma via reflexa. O método apresentado condiciona sua

cientificidade à cientificidade da própria complexidade, de modo que a refutação das proposições apresentadas por

Morin, refutariam consequentemente a tentativa teórica de aplicar a complexidade ao Direito.

Não pode ser totalmente falseado porque somente um percorrer futuro da metodologia indicada poderá

colocá-lo integralmente em teste. Das quatro fases apenas a primeira suporta ser falseada, pois é a única dentro da

forma proposta que encontra factibilidade empírica ? e mesmo assim apresenta-se por vezes de forma ideológica. As

três outras fases, justamente por não serem desenvolvidas, não podem ser refutadas.

Logo, a descrição do Direito de forma complexa deve ser feita por proposições falseáveis. Por exemplo, ao

desenvolver um enunciado de que “o Direito está incluso em uma sociedade complexa”, esta proposição deve ser

verificável intersubjetivamente, pois conforme Popper “a objetividade dos enunciados científicos reside na circunstância

de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a teste[19]”.
Já no que concerne aos testes, estes não devem ser feitos de forma reducionista, mas sim dentro do

contexto no qual as proposição foram indicadas. Ou seja, os enunciados devem ser refutados dentro do paradigma

epistemológico da complexidade, verificando se as proposições apresentadas são sustentáveis dentro do contexto do

pensamento complexo. Assim, outra leitura da complexidade poderia levar a enunciados distintos sobre o Direito.

Igualmente, uma formulação mais refinada da mesma proposta de aplicar a complexidade ao Direito eventualmente

verificaria conexões diversas.

Por fim, um outro aspecto que merece atenção é o cuidado para não desenvolver uma interpretação

ideológica da relação entre Direito e complexidade. Operar uma leitura do Direito a partir de outra óptica implica em

identificar elementos que possam ser constatados intersubjetivamente, que não existam apenas no plano ideal-

subjetivo.

Para esta questão, Michel Miaille chama atenção esclarecendo que “os fenômenos, por vezes os mais

evidentes, perdem-se, enquanto que as ideias se tornam o fundamento da realidade[20].” É sedutor o potencial da

complexidade para resgatar um ideal de justiça para a seara jurídica, demonstrar a necessidade de uma concepção

mais humanística e a justificativa teórica para determinadas políticas sociais. Entretanto, é muito fácil cair no idealismo

no qual belas afirmações carecem de validade sendo tão somente um belo sonho do qual muitos compartilham, mas

demasiado metafísico.

Não raro, na literatura sobre Direito e complexidade, surgem passagens como “o Direito novo deverá estar

em harmonia com as demais áreas do conhecimento. [...] Terá de se preocupar em construir a justiça no caso

concreto. Uma hermenêutica de integridade não respeita os limites do sistema jurídico. Vai além, para libertar o
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operador jurídico[21].” Esta é uma abstração coerente com a complexidade, porém a mediação que a tornaria

intersubjetivamente válida e dotada de um fundamento científico carece de desenvolvimento.

O método proposto nesta pesquisa pode ajudar a expressar cientificamente os argumentos, mas sem tutelar

visões idealistas sobre a relação entre Direito e a complexidade. A passagem acima transcrita futuramente pode vir a

ser demonstrada, mas por hora é apenas ideal.

Por fim, é conclusiva a lição de Miaille, ao esclarecer que é insuficiente “falar em palavras, em noções

teóricas, em raciocínios ainda que complexos, para estarmos em presença da ciência: é preciso ainda que estas

noções e estes raciocínios sejam científicos, quer dizer, sejam produzidos de acordo com as regras próprias ao

pensamento científico[22]”.
Realizados estes esclarecimentos, bem como encerrada a explicação da segunda fase do método, a relação

entre Direito e complexidade pode ser complexificada pela terceira fase a seguir desenvolvida.

 

4. TERCEIRA FASE: INTERAÇÃO ENTRE TEORIAS COMPLEXAS

 

A terceira fase do método consiste em comunicar a sistematização das conexões complexas do Direito com

leituras complexas de outros fenômenos sociais.

Isto significa que o objetivo é vincular uma Teoria Complexa Provisória do Direito com teorias complexas da

economia, da sociologia, da política, da pedagogia e outras esferas. Como corolário, o pleno desenvolvimento de uma

Teoria Complexa do Direito depende de um desenvolvimento paralelo de outras teorias complexas, em um esforço

coletivo da comunidade científica. Destarte, se a complexidade for aceita como paradigma pela comunidade científica

em geral, então, a partir deste momento, será viável a realização da interdisciplinaridade em um nível mais elevado.

Note-se que a terceira fase visa tão somente criar um ambiente complexo no qual todas as disciplinas

tenham suas fronteiras abertas e reflitam internamente a abordagem interdisciplinar. Esta fase é necessária porque, do

contrário, haveria um deturpação do contexto em que foram propostas as conexões entre o Direito com elementos de

outras disciplinas. Até a segunda fase, só é possível fazer interagir o Direito com, por exemplo, elementos da teoria

econômica oriundos de um paradigma diverso da complexidade.

Do contrário, teriam conexões nas quais elementos de outras disciplinas seriam deturpados de suas

finalidades. Assim, uma proposição de uma dada disciplina desenvolvida no interior de um paradigma reducionista só

pode ser forçosamente comunicada com outra disciplina, assumindo o risco de deturpar o conteúdo da proposição ? o

que ocorre ainda na segunda fase do método proposto por esta pesquisa.

Corroborando o desenvolvimento da importância do contexto, Morin esclarece este ponto no que toca o

sentido das informações:

 
O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as
informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a
palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto o qual
se enuncia. Desse modo, a palavra ‘amor’ muda de sentido no contexto religioso e no
contexto profano, e uma declaração de amor não tem o mesmo sentido de verdade se é
enunciada por um sedutor o por um seduzido[23].

 

Na pesquisa jurídica a metodologia adotada nem sempre é clara. Citações de outras disciplinas, por vezes,

acabam servindo como instrumento para legitimar certa interpretação de determinada controvérsia jurídica ? sem
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tomar em conta o contexto das informações. Com a força de uma pesquisa interdisciplinar, pode-se usar conclusões de

pesquisas de outras áreas em um contexto diferente do originário, permitindo sustentar argumentos não passíveis de

serem falseados.

Apenas para ilustrar este obstáculo, cita-se a passagem em que Aury Lopes Junior fala sobre a incerteza no

processo penal: “Se, retomando Einstein, até Deus joga dados com o universo, seria muita arrogância (senão

alienação) pensar que no processo seria diferente[24]”. Por mais que a leitura do pensamento de Albert Einstein seja

correta, dificilmente um jurista possua condições de falsear a proposição da física utilizada para corroborar sua tese

principal. No contexto desta passagem em especial o autor realizou uma explanação do pensamento de Einstein, mas

mesmo assim, mesmo com a autoridade do Einstein, fica obscuro se para a comunidade científica da física a teoria

dele é intersubjetivamente aceita, ou considerações necessárias sobre a validade empírica desta afirmação.

Outrossim, considerando o ideal de redução e simplificação dominante na modernidade, no qual cada ciência

desenvolve-se isoladamente, o método epistemológico de uma área poderia ser tido como inválido em outra área. Não

se questiona a validade de argumentos, usa-se apenas a força do argumento científico oriundo de outra área do

saber.

Neste contexto, é oportuno indicar o pensamento de Foucault:

 
Na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso é verdadeiro, o que está em
jogo, senão o desejo de poder? O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma
liberta do desejo e liberta do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o
atravessa; e a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a
verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la[25].

 

Ainda Foucault indica que essa vontade de verdade que decorre dos discursos exercem “uma espécie de

pressão e como que um poder de coerção[26]”.
Interessante que o mesmo artifício retórico utilizado nas pesquisas que se amoldam a crítica aqui

desenvolvida, é o artifício utilizado para denunciá-lo. Utiliza-se do pensamento de Foucault apenas para reforçar

determinando entendimento, consagrando a pretensão de veracidade das afirmações realizadas por uma corroboração

com o peso da autoridade do Foucault ? mas sem discutir o que o autor realmente quis dizer e em qual contexto.

Para contornar este problema, a alternativa proposta depende de cada ciência realizar uma leitura complexa

de si, dentro do contexto proposto pelo paradigma da complexidade. Em seguida, considerando que a descrição é

realizada no mesmo ambiente, torna-se possível partir para a comunicação das diversas ciências em uma perspectiva

de elevada interdisciplinaridade.

Como corolário desta etapa, ter-se-á legitimas interpretações complexas da inter-relação entre diferentes

fenômenos sociais estudados por ciências diversas. Não se busca a comunicação entre o Direito e a economia pela

mediação da complexidade, mas sim a descrição complexa do Direito e da economia (separadamente), para posterior

vinculação entre as ciências posicionadas no mesmo contexto e a luz das mesmas premissas.

Após a conclusão desta terceira fase do método, a teoria resultante deixaria de ser provisória, podendo ser

chamada apenas de Teoria Complexa do Direito.

 

5. QUARTA FASE: DESCOBRINDO A COMPLEXIDADE INTERNA DO SISTEMA JURÍDICO

 

A partir da quarta fase do método para uma compreensão complexa do Direito, é possível verticalizar a
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compreensão complexa no interior de uma disciplina jurídica. Assim, após analisada a complexidade do Direito (em um

nível abstrato e teórico) e comunicada com outras ciências (igualmente complexas), é mais incisiva a análise dos ramos

do Direito sob a égide do paradigma da complexidade.

Não tomar os cuidados metodológicos já explicados implicaria em um grau de redução e simplificação na

pesquisa jurídica que almeje a complexidade. Sem questionar o valor e a contribuição de estudos que possam surgir

visando realizar uma análise complexa de institutos jurídicos específicos, se tais pesquisas forem feitas sem certas

mediações, apesar de sustentarem a bandeira da complexidade serão reducionistas.

Em um estudo publicado sobre o ISS, Adriano Soares da Costa utiliza-se da complexidade. Após explicar

brevemente a superação da simplificação e do reducionismo, este autor afirma que:

 
Com essas ponderações iniciais, deixamos assente que estudamos o Direito como objeto
complexo, global e multidimensional. Vemo-lo como um sistema de normas jurídicas e
princípios, dialogicamente construído e vivido intersubjetivamente, com a função de regras a
conduta humana, segundo os valores historicamente vivenciados no mundo da vida[27].

 

Entretanto, o resto da pesquisa abandona a mediação inicial da complexidade, não havendo nenhum cotejo

entre a visão complexa indicada com o desenvolvimento posterior do objeto de sua pesquisa. A leitura sobre a

complexidade do autor foi clara e precisa, mas não é evidente o que representa para a análise do ISS o Direito ser um

objeto complexo, global e multidimensional.

A quarta fase do método para a compreensão complexa do Direito consiste justamente no embate do que

representa para o estudo de questões específicas do Direito a complexidade do sistema jurídico.

Da mesma forma que uma ordem jurídica deve ser interpretada tendo como vetor hermenêutico uma

Constituição, os ramos do Direito podem orientar seu desenvolvimento a partir de uma Teoria Complexa do Direito.

Ademais, os conceitos desenvolvidos em uma Teoria do Direito, como norma, fontes etc., são especificados nos

diversos ramos jurídicos. Assim, cada subsistema jurídico pode verificar suas conexões com o sistema jurídico complexo

resultante da terceira fase.

A parte introdutória das obras doutrinárias do Direito, dedicadas a demonstrar a cientificidade e a autonomia

de determinado ramo do Direito, passaria a ter uma importância crucial. Ao se estabelecer as premissas e os contornos

de determinada área do Direito, ter-se-ia um momento oportuno para realizar a vinculação inicial com a complexidade.

Apresentar tais problemáticas, e indicar como que a área lida com elas, formaria um norte hermenêutico, uma

verdadeira base principiológica que permeia todo o ramo do Direito.

E ao passar para o estudo da base legislativa de uma área, um ponto de partida interessante seria o trato

da mens legis das normas jurídicas, entendida como a “intenção, objetivo, ou finalidade da lei. Indica o fim social

proposto pela lei, constituindo elemento essencial de sua interpretação[28].” O estudo da mens legis é feita pela

minoria dos doutrinadores, mas é indispensável em uma análise complexa.

Outro ponto que pode ser tratado refere-se que a discussão de Direito e a complexidade permite uma

análise mais rica de fenômenos específicos, porém note-se que a profundidade das análises possíveis nem sempre

serão necessárias. Se a complexidade, nos moldes aqui provisoriamente apresentados for aplicada indistintamente a

todos os litígios ou criações legislativas, ela acabaria por criar mais problemas (em razão de uma burocracia

epistemológica) de que efetivamente contribuir para o desenvolvimento de uma ciência do Direito e para a

funcionalidade do ordenamento jurídico.

Em uma simples e usual classificação, as demandas judiciais podem ser divididas em hard cases (casos
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difíceis) e easy cases (casos fáceis), na qual estes podem ser resolvidos com simples silogismos e aqueles demandam

elaboradas elucubrações e não dispensam a profunda reflexão. Tratando-se de easy cases, uma Teoria Complexa do

Direito teria pouco a contribuir, podendo eventualmente oferecer critérios mais precisos para a ponderação de uma

indenização ou na fixação de uma pena privativa de liberdade, mas não consistiria em nada inovador ou que

aumentasse a eficácia das ponderações jurídicas. Porém, em hard cases o desenvolvimento teórico da questão da

complexidade e Direito, pelo método apresentado, teria um amplo campo de atuação e poderia revelar aspectos

envolvidos na apreciação de uma questão antes ocultos pela rigidez disciplinar governada pela redução.

O estudo dos ramos do Direito e seus institutos a partir da complexidade tambem possibilitará uma leitura

mais profunda da complexidade do Direito como um todo. É característica do método para a compreensão complexa

do Direito que a cada fase metodológica sejam realizadas novas revisões nas anteriores, enriquecendo o conhecimento

do sistema jurídico.

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O desafio da complexidade pode ser lançado igualmente para o Direito. O método apresentado nesta

pesquisa realizou uma formulação inicial para indicar um caminho para enfrentar este desafio.

Talvez algumas injustiças teóricas tenham sido cometidas na leitura de algumas obras em virtude da

profundidade em que foram tratadas. Entretanto, isto decorre do fato do desenvolvimento da pesquisa não ter perdido

seu objeto de foco, e somente assim foi possível ilustrar e desenvolver o método abordado.

Para o problema de pesquisa lançado, o desenvolvimento deste trabalho não ofereceu uma resposta, mas

sim uma hipótese. Entretanto, apesar do caráter provisório do método, indica-se um possível caminho para revelar os

potenciais da relação entre complexidade e Direito ? algo pouco tratado nas pesquisas que analisam esta relação.
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A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL AMBIENTAL

THE PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE AND ITS APPLICATION IN THE ENVIRONMENTAL
CRIMINAL LAW

Diogo De Oliveira Lins
Fernanda Miranda Ferreira De Mattos

RESUMO
A relevância jurídica na tutela do bem ambiental levou o legislador a criminalizar condutas
ofensivas ao meio ambiente, independente de sua responsabilidade administrativa ou civil. A Lei
n. 9.605/98 surge como importante diploma normativo na proteção do meio ambiente. No
entanto, a aplicação do Direito Penal ao Direito Ambiental tem sido bastante questionada, vez
que já previstas para os ilícitos penais sanções administrativas e civis. Nessa linha, problematiza-
se o tema com a seguinte indagação: O Princípio da Insignificância é aplicado aos delitos
ambientais? Após uma análise preliminar da evolução do pensamento ecológico e da
constitucionalização do direito ao meio ambiente, bem como das transformações que vêm
ocorrendo dentro do Direito Penal, sintetizadas na tendência da Intervenção Mínima, o artigo
instaura a discussão sobre o tema, demonstrando a divergência na doutrina e jurisprudência. A
relevância do estudo está no confrontamento jurídico que se estabelece entre a necessária
proteção do meio ambiente e a sanção penal como ultima ratio. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal Ambiental; Crimes Ambientais; Princípio da Insignificância.

ABSTRACT
The juridical relevance of the protection of the environment has led the legislator to criminalize
offensive conducts to the environment, apart from the administrative or civil responsibility. The
Law n. 9605, from 1998, appears as an important document for the protection of the
environment. However, the use of Criminal Law concerning Environment is a polemic issue, once
there are already other administrative and civil penalties. In this context, the problem is whether
the Criminal Law Principle of Insignificance is applied to environmental crimes or not. After
preliminary analysis of the evolution of the ecological thinking and the constitutionalization of the
Environmental Law, as well as the transformations that have been occurring in Criminal Law,
especially the minimum intervention, the present paper starts a discussion of the theme,
showing the divergences in the doctrine and jurisprudence. The relevance of this study is the
juridical confrontation which is established between the necessary protection to the environment
and the criminal punishment as the last option. 
KEYWORDS: Environmental Criminal Law; Environmental Crimes; Principle of Insignificance

1 INTRODUÇÃO

 
O Direito Ambiental construiu princípios, normas e criou os instrumentos processuais para garantir a preservação do

meio ambiente. A atual Constituição consagra essa preocupação, quando em seu artigo 225 preceitua que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Ainda neste artigo,
constitucionalizou a responsabilidade penal em seu § 3º, sujeitando o agente poluidor às sanções penais, independente da obrigação
de reparar os danos causados.

Surge a Lei n. 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, como importante instrumento normativo de repressão às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. A relevância do bem ambiental, como realização do próprio direito à vida, justifica a
intervenção do Direito Penal como ultima ratio.

No entanto, o panorama atual do Direito Penal é de profunda crise, surgindo a necessidade de reavaliação de seus

institutos, retomando-se a discussão da legitimidade e limites do poder punitivo do Estado. A punição penal não deve ser tida como

ferramenta para correção de disfuncionalidades no sistema social, mas uma verdadeira exceção, reservando-se ao critério de

extrema medida.
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A discussão alcança, portanto, o Direito Ambiental, principalmente no que consiste à criminalização de condutas lesivas

ao meio ambiente. Com base na corrente teórica e jurisprudencial da Intervenção Mínima do Direito Penal, parte da doutrina vem

admitindo a aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela aos delitos ambientais.

Por outro lado, o fato do Direito Ambiental estar relacionado ao resguardo do próprio direito à vida e à realização da

Dignidade Humana leva a maior parte dos teóricos do Direito a defender a aplicação do Direito Penal, não só como instrumento

repressivo, mas como necessário à própria prevenção da mutilação ecológica. Ademais, em matéria de meio ambiente, grandes são

as dificuldades em se distinguir entre o significativo e socialmente relevante, a fim de justificar a aplicação do Princípio da

Insignificância.

O presente artigo traça um panorama entre as preocupações com a proteção ao meio ambiente, que levaram à

criminalização de determinadas condutas, e a tendência atual de descriminalização e de intervenção mínima do Direito Penal.

Confrontam-se os argumentos acerca da admissibilidade da aplicação do Princípio da Insignificância nos crimes ambientais e o

reflexo da divergência nos tribunais, através de análise jurisprudencial acerca do assunto.

 

2 A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECOLÓGICO E A CONSAGRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO

CONSTITUCIONAL

 

Segundo Spinola (2001, p. 210), na segunda metade do século XVIII, em plena Revolução Industrial, as transformações

econômicas advindas não só deram base ao sistema de produção capitalista, mas também alavancaram a substituição do artesanato

pela manufatura e consequente agressão e desrespeito ao meio ambiente.

No final da década de 60 e início dos anos 70, as preocupações com a degradação e poluição do meio ambiente ganharam

força. Movimentos pró - meio ambiente surgiram na Europa e Estados Unidos. Dentre estes movimentos, o que primeiro repercutiu

mundialmente foi o chamado Clube de Roma.

Em 16 de junho de 1972, reuniu-se em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,

onde foram discutidos os problemas do crescimento populacional e a degradação causada pelo avanço econômico e esgotamento

dos recursos naturais. Fundada em vinte e seis Princípios, a Declaração de Estocolmo construiu um novo entendimento político-

social e jurídico do meio ambiente e da co-responsabilidade mundial na sua proteção.

As discussões de 72 explicitaram os conflitos entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. Consoante Soares

(2003, p.35), o Brasil defendeu à época o desenvolvimento a qualquer custo, não reconhecendo a gravidade dos problemas

ambientais.

Freitas (2006, p. 06) destaca o ano de 1975, quando foi realizado o XII Congresso Internacional de Direito Penal em

Varsóvia e aprovada a resolução que trata como delitos contra a humanidade os crimes ambientais, devendo ser submetidos à grave

repressão.

A ECO/92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) realizada no Rio de Janeiro, 20

anos depois de Estocolmo, constatou que os avanços, em matéria de meio ambiente não haviam sido tão significativos, que muitos

problemas estavam ainda presentes e que as agressões contra a natureza acentuaram-se em alguns países, devido a processos

industriais, agrícolas ou urbanos desordenados.

Sem dúvida, a importância da Declaração do Rio encontra-se na divulgação do conceito de desenvolvimento sustentável.

Consagrou a proteção dos interesses das presentes e futuras gerações, fixou os princípios básicos de uma política ambiental global e

de um direito ao desenvolvimento e reconheceu a responsabilidade dos países industrializados como causadores dos danos

provocados ao patrimônio ecológico mundial.
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A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) e as conclusões da

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Rio de Janeiro, 1992) traçaram os princípios ético-ambientais, norteadores

das políticas e ações dos Estados, na busca de uma relação harmônica e equilibrada a ser estabelecida entre a atividade econômica,

meio ambiente e bem-estar da sociedade.

Em seu artigo 225, caput, a Carta Constitucional de 1988 erigiu ao patamar de direito humano fundamental[1] o meio

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Reconhecendo-o como direito fundamental do indivíduo, a Constituição Federal busca realizar fundamento da República

Federativa do Brasil: a Dignidade da Pessoa Humana. Inequívoca, portanto, a intrínseca relação que se estabelece entre o artigo 225

e o próprio direito à vida, como descrito por Harb (apud NAHMIAS MELO, 2004, p. 235):

 
Não é sem-razão, portanto, o reconhecimento da estreita ligação entre os direitos humanos e o meio ambiente, na
medida em que, indubitavelmente, existe uma relação indissociável entre Direitos Humanos e Meio Ambiente.  Em
síntese, o respeito ao direito do meio ambiente equilibrado implica, necessariamente, na defesa do direito à vida, que é o
mais básico dos direitos fundamentais, nele se inserindo por visar diretamente à qualidade de vida (Art. 225, caput,
CF/88) como meio de atingir a finalidade de preservação e proteção à existência, em qualquer forma que esta se
manifeste, bem como condições dignas de existência à presente e às futuras gerações.

 

Considerado, portanto, o meio ambiente como bem jurídico de extremada importância, relacionado com a própria

garantia do direito à vida, o Direito Penal, independente da responsabilidade civil e administrativa, assume sua proteção, reprimindo

com sanções penais, nos termos do artigo 225, §3º da Constituição Federal, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,

praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.

 

3 TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE

 

Para Toledo (2002, p.17), "bem jurídico é aquele que esteja a exigir uma proteção especial, no âmbito das normas de

direito penal, por se revelarem insuficientes, em relação a ele, as garantias oferecidas pelo ordenamento jurídico, em outras áreas

extra-penais". Inegável, pois, que o meio ambiente exige tal proteção especial.

A Lei 6.938/81, ao definir o meio ambiente em seu artigo 3º, o caracteriza como sendo o “conjunto de condições, leis,

influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. A lesão a

algum desses elementos repercute nos demais, haja vista a cadeia ecológica por eles formada.

É imperioso considerar que uma mesma ação pode causar diferentes danos: pessoais, patrimoniais ou ecológicos. Cruz

(1997, p.07) exemplifica esse caráter tridimensional trazendo a seguinte situação:

 
A poluição de um rio pode causar danos na saúde dos banhistas desprevenidos, das pessoas que bebam
água contaminada ou daquelas que consumam o peixe aí pescado ou os produtos agrícolas cultivados
nas suas margens; pode provocar danos patrimoniais aos proprietários e aos agricultores ribeirinhos,
aos pescadores cuja subsistência dependa do rio inquinado ou aos operadores turísticos na região; como
causará igualmente danos ecológicos traduzidos na destruição da fauna e da flora do rio, assim como na
perda da qualidade da água, necessários ao normal equilíbrio ecológico do ecossistema danificado.

 

De acordo com Mirra (2002, p. 89), a lesão inclui a degradação dos aspectos naturais, culturais e artificiais e dos bens

corpóreos e incorpóreos que compõem o meio ambiente, importando em verdadeira ruptura do equilíbrio ecológico, subsumindo-se

na violação do direito difuso e fundamental de todos ao meio ambiente são e ecologicamente equilibrado. Ao Direito Penal incumbe

a tutela do meio ambiente em todas as suas características e manifestações.

Não obstante as preocupações ambientais tenham adquirido força após a década de 70 e, no âmbito penal brasileiro
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apenas com a edição da Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, algumas legislações dispersas já traziam a previsão de crimes e

contravenções relacionados direta e indiretamente com a proteção do meio ambiente.

Segundo Freitas (2006, p. 08), data de 1934 a primeira previsão de crimes e contravenções ambientais, no Decreto n.

23.793/34. Em 1940, o Código Penal consignou como típicas algumas condutas atentatórias à proteção da saúde e mediatamente

protetoras do meio ambiente, como a corrupção e poluição de água potável do artigo 271. Destaca ainda, que o Código Florestal (Lei

n. 4.771/65) e a Lei de Proteção à Fauna (Lei n. 5.167/67) estabeleceram alguns tipos contravencionais. Pós Constituição de 1988,

alguns crimes específicos foram introduzidos pela Lei n. 7.802/82, Lei dos Agrotóxicos e na Lei n. 7.804/89, que dispõe sobre o

crime de poluição sob qualquer forma.

A Lei n. 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, buscou centralizar em um único diploma legislativo os

comportamentos lesivos ao meio ambiente, em todas as suas dimensões, dispondo sobre as sanções penais e administrativas a eles

aplicáveis.

A responsabilidade penal recai sobre aquele que concorre para a prática dos crimes, na medida de sua culpabilidade,

prevendo tipos punidos a título de dolo e de culpa. Admite o artigo 2º da lei, ainda, a responsabilidade do diretor, administrador,

membro do conselho e de órgão técnico, do auditor, gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que por conduta omissiva

deixar de impedir a prática do crime, dele conhecendo e podendo agir para evitá-lo.

Definindo as condutas sujeitas à sanção penal, a Lei de Crimes Ambientais encontra-se estruturada da seguinte forma: os

crimes contra a fauna estão previstos entre os artigos 29 e 35; os contra a flora dos artigos 38 a 52; crimes de poluição e outros entre

os artigos 54 a 61; crimes contra o patrimônio urbano e o patrimônio cultural entre os artigos 62 e 65 e os contra a administração

ambiental entre os artigos 66 e 69.

Para os crimes punidos com detenção, a Lei 9.605/98 prevê penas que variam entre o mínimo de três meses e o máximo

de três anos. Para reclusão, o mínimo entre as penas será de seis meses e o máximo de cinco anos. Assim, para os crimes

ambientais, a maior pena cominada in abstracto será de 05 anos. Os artigos 14 e 15 da lei trazem as circunstâncias agravantes e

atenuantes a serem consideradas pelo juiz na sentença penal condenatória, a qual deverá, sempre que possível, fixar o valor mínimo

para reparação dos danos causados pela infração.

Nos crimes ambientais cuja pena máxima não seja superior a dois anos, cumulada ou não com multa, admite-se a

transação penal prevista na Lei n. 9.099/95. No entanto, para efetivação da proposta de transação e aplicação imediata de pena

restritiva de direito, o artigo 27 da Lei n. 9.605/98 exige a prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada

impossibilidade.

As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 37 da Lei de Crimes Ambientais, contemplando o estado de

necessidade e a legítima defesa, nos crimes contra a fauna.

 

4 BASE PRINCIPIOLÓGICA DO DIREITO PENAL MODERNO

 

A Lei de Crimes Ambientais foi criada em um momento de questionamento acerca da necessidade de uma intervenção

mais reduzida do Direito Penal, a qual se funda em bases constitucionais e garantistas e defende a incidência da norma penal apenas

como a última alternativa legítima de controle social.

Nesse cenário, tem sido discutida a relevância social de alguns comportamentos incriminados pela Lei de Crimes

Ambientais, que suscitariam a aplicação de princípios interpretativos como o da Insignificância.

Por este princípio, as normas incriminadoras devem se ocupar das ofensas aos bens jurídicos fundamentais, delegando

para os outros ramos jurídicos as demais ilicitudes. Significa dizer que o Estado não deve utilizar-se do Direito Penal e da imposição
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de sua drástica sanção se houver a possibilidade de composição dos conflitos sociais com instrumentos não-penais.

Nucci (2007, p.70) assevera que a vulgarização do direito penal, como norma solucionadora de qualquer conflito, pode

levar ao seu descrédito e, consequentemente, à ineficiência de seus dispositivos, em decorrência de sua inaplicabilidade pelos

órgãos estatais encarregados da segurança pública.

Se o Direito Penal responde somente ao objetivo de tutelar os cidadãos e de minimizar a violência, as únicas proibições

penais justificadas são, por sua vez, as proibições mínimas necessárias, isto é, as estabelecidas para impedir condutas lesivas que,

acrescentadas à reação informal que comportam, suporiam uma maior violência e uma mais grave lesão de direitos do que as

geradas institucionalmente pelo direito penal. (FERRAJOLI, 2006, p. 427).

Pelo Princípio da Fragmentariedade, o Direito Penal não encerra um sistema exaustivo de proteção a bens jurídicos,

recaindo apenas sobre as condutas de maior gravidade, lesivas aos valores mais elevados do convívio social, como o direito à vida,

ao patrimônio e à honra.

Muñoz Conde (apud BARROS, 2008, p.4) sintetiza o caráter fragmentário do Direito Penal em três aspectos:

 
a) a lei deve incriminar as condutas que atacam o bem jurídico de forma mais grave, exigindo
determinadas intenções e tendências, abstendo-se de punir a forma culposa; b) nem todas as condutas
ilícitas à luz dos outros ramos do direito devem ser tipificadas como crime; c) a lei não deve incriminar
as ações meramente imorais.
 

Corolário da Fragmentariedade, segundo o Princípio da Subsidiariedade o Direito Penal só deve intervir quando os outros

ramos do Direito apresentarem-se insuficientes ou fracassarem na prevenção ou punição da conduta reprovada socialmente,

revelando a subsidiariedade do ramo.

De acordo com o Princípio da Lesividade ou Ofensividade, o Direito Penal ocupa-se da conduta do indivíduo com

relação ao outro que teve seu bem jurídico ofendido. Cuida apenas dos elementos externos da ação e de seus efeitos maléficos na

sociedade, afastando de qualquer incidência de intervenção as condutas internas ou individuais que não afetem bens jurídicos

tutelados e que, portanto, sejam apenas moralmente ou religiosamente reprováveis. A conduta deve atingir bem jurídico alheio,

saindo do âmbito do autor.

Nas palavras de Roxin (apud BATISTA, 2007, p 91), “só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos

de outras pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral”.

O tipo penal incriminador deve apresentar ofensividade sob pena de contrariar não só este princípio, mas também os da

Fragmentariedade e Subsidiariedade.

O Direito Penal deve cuidar tão somente da prevenção de atitudes que onerem gravemente os bens fundamentais de um

corpo social. Só assim estará legitimada a via draconiana da intervenção punitiva, ante sua essência violenta, tolerando-se sua ação

no mínimo possível.

 

4.1 O garantismo no direito penal

 

As novas formas de violações aos bens jurídico-penais tonificaram um processo de inflação legislativa, com a

conseqüente ampliação das possibilidades de incriminação dos comportamentos humanos. O legislador penal tem ampliado

sobremaneira os seus limites, criminalizando ações não-geradoras de lesão ou perigo concreto de lesão, no afã de dar à sociedade

um falso sentimento de segurança.

É comum o funcionamento do aparelho estatal brasileiro com toda a sua força para perseguir e punir o indivíduo, sob o

discurso da obediência à legalidade prescrita na organização do Estado. Mas, ao mesmo tempo, revela-se este mesmo Estado
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permissivo quando o fato social se refere à preservação de algum direito social. O Estado que se funda no imperativo da legalidade

para impor o sistema punitivo ao cidadão, não respeita esse mesmo conceito para proteção e garantia dos direitos individuais.

No Estado de Direito, qualquer ação que tenha como resultado o cerceamento de direitos deve atender à estrita

autorização, bem como ser legítima e adequada. O direito penal é, atualmente, antropologicamente fundado, devendo ter como

centro de preocupação a pessoa e sua dignidade, que deve permear todos os seus âmbitos, preenchendo-os de conteúdo material.

(COSTA, 2001, p. 59)

O poder de punir do Estado, para ser considerado como legítimo, deve limitar-se a intervenções que não violem a ordem

constitucional vigente o que só ocorre quando propõe regramentos que observem a preservação e o respeito à dignidade da pessoa

humana.

Nesse contexto, se destacam as reflexões trazidas pela Teoria do Garantismo creditada a Ferrajoli (2006, p.412), que

busca uma proposta minimizadora da intervenção penal, através do uso deflacionado dos bens jurídicos penais e das proibições

legais, como premissa para sua legitimação.

A Carta Constitucional Brasileira consigna princípios que buscam atender a essa característica garantista que deve

orientar o jus puniendi estatal: princípio da jurisdição; princípio do contraditório e da ampla defesa; princípio da presunção de

inocência; princípio do devido processo legal; princípio da individualização da pena; princípio da legalidade; princípio da

anterioridade da lei penal; princípio do respeito à dignidade da pessoa humana.

Verifica-se uma grande resistência por parte dos operadores do direito na adoção prioritária de tais princípios a fim de

corrigir as injustiças das normas infraconstitucionais.

A Teoria Garantista sugere ainda a efetiva aplicabilidade do Princípio da Lesividade, cujas características foram traçadas

acima, segundo o qual só se admite a intervenção penal quando afetados bens jurídicos fundamentais.

 

5 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA

 

Não obstante a doutrina atribua ao Direito Romano a origem histórica do Princípio da Insignificância, com base na

máxima constante do brocardo jurídico de minimis non curat praetor (o pretor não cuida de ninharias), foi a partir do século XX

que o mesmo surgiu de forma significativa, quando o desemprego e a escassez de alimentos na Europa, decorrentes das duas

guerras mundiais, estimularam a prática de pequenos delitos - como a subtração de bens de mínima relevância econômica - que

recebiam a denominação pelos juristas alemães de criminalidade de bagatela (bagatelledelikte).

O considerado crime de bagatela tem por característica a repercussão patrimonial mínima e, justamente por não dar causa

a prejuízo relevante a terceiro, não deve sujeitar-se aos efeitos rigorosos do Direito Penal, excluindo, desde logo, danos de pouca

monta, Parte da asserção de que uma conduta somente pode ser proibida com uma pena quando resulta de todo incompatível com

os pressupostos de uma vida pacífica, livre e materialmente assegurada. O moderno Direito Penal não se vincula a uma imoralidade

da conduta, senão ao seu potencial de dano social.

O princípio atinge o tipo em seu aspecto material, descriminalizando a conduta que sob o ângulo da política criminal não

merece nenhuma reprimenda.

Embora haja uma ampla aceitação jurisprudencial do Princípio da Bagatela, muitas críticas ainda recaem sobre a sua

aplicação como causa supralegal de exclusão da tipicidade. É certo que referida oposição provém de uma corrente bastante

conservadora, que ainda resiste às mudanças do Direito Penal Moderno.

Dentre as críticas, sustentam alguns que o Princípio da Insignificância possui elevada carga subjetiva, em razão de sua

indeterminação conceitual no que tange à quantidade de lesão necessária para configurar-se um delito, o que levaria à insegurança
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jurídica.

Ora, a própria jurisprudência vem fixando critérios para aplicação do princípio. A resistência se dá em razão da tradição

demasiadamente positivista no sistema brasileiro, que ainda se apega à lei como fonte exclusiva do Direito, o que não mais se

coaduna com os tempos atuais.

Há os que defendem que o Princípio da Insignificância não possui mais aplicabilidade em razão da edição da Lei n.

9.099/95, por entender que no referido diploma o legislador definiu quais delitos merecem uma repressão mais branda do Direito

Penal. No entanto, não há que se confundir as infrações de menor potencial ofensivo com o crime de bagatela, pois em relação às

primeiras há a reprovação social da conduta diante da lesão ao bem jurídico protegido, submetendo-se o autor a um procedimento

diferenciado, com alternativas à segregação do indivíduo como sanção. Nos crimes de bagatela, configura-se a falta de reprovação

social, que acarreta a atipicidade da conduta, legitimada esta pelos princípios explícitos que consagram o Estado Democrático de

Direito, entre eles a Legalidade e a Dignidade Humana.

Embora se trate de uma regra de aplicação fática e, como tal, deva considerar todas as nuances do caso concreto, alguns

critérios foram sendo construídos para aplicação do Princípio da Bagatela. Para Nucci (2007, p. 217), há três regras, que devem ser

seguidas, para aplicação do princípio da insignificância:

 
1)  O bem jurídico afetado não pode ser de grande valor para a vítima;
2)  Não pode haver excessiva quantidade de um produto unitariamente considerado insignificante;
3)Não pode envolver crimes contra a administração pública, de modo a afetar a moralidade
administrativa.
 

Alguns elementos para aplicação do princípio também vêm sendo considerados pelo Supremo Tribunal Federal que, em

suas decisões, considera como pressupostos para a configuração da infração bagatelar os seguintes:

 
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
 

Tais requisitos devem ser tidos como verdadeiros balizadores das decisões dos magistrados e tribunais brasileiros.

Cabe ao Poder Judiciário velar pela coesão dos valores contidos na norma constitucional, evitando que distorções possam

ocorrer no funcionamento do sistema punitivo, a ponto de comprometer um dos pilares de maior sustentabilidade do Estado

Democrático de Direito, que é a preservação da dignidade da pessoa humana 

 

5.1 Delito ambiental insignificante

 

Conquanto o Princípio da Bagatela não esteja consignado expressamente na legislação brasileira, conforme exposto

supra, o mesmo é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, como instrumento da tendência da intervenção mínima que

assumiu o Direito Penal Moderno. Diante da subsidiariedade da legislação penal comum, questiona-se a aplicabilidade do referido

princípio no Direito Penal Ambiental.

O problema, in casu, centra-se na definição de lesão ambiental insignificante, diante da tutela do meio ambiente como

bem jurídico relacionado à própria vida humana e das múltiplas dimensões e repercussões que caracterizam o ilícito ao meio

ambiente. Afinal, a aplicação do Princípio da Insignificância somente se justifica quando o aplicador da norma se vê diante de uma

conduta que embora esteja tipificada como crime, não possui a relevância social que lhe imponha uma condenação. Freitas (2006,

p. 07) destaca:
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No entanto, em matéria de meio ambiente, nem sempre é fácil distinguir o que é e o que não é
significativo. Por exemplo, a morte de uma arara azul não pode ser considerada irrelevante, pois se
trata de espécie em extinção. Assim, o magistrado para rejeitar uma denúncia ou absolver o acusado,
deverá explicitar por que a infração não tem importância.

 

Diante dessa dificuldade em se estabelecer critérios para aplicação do Princípio da Insignificância, a doutrina tem

divergido quanto a sua admissão nos delitos ambientais, conforme será abaixo tratado.

 

5.2 A interpretação do princípio da insignificância no direito penal ambiental

 

O artigo 6º da Lei n. 9.605/98, ao dispor sobre a aplicação da pena nos crimes contra o meio ambiente, consigna:

 
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente;
II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.

 

Os que admitem a utilização pelo julgador do Princípio da Insignificância nos tipos penais descritos pela Lei n. 9.605/98

partem da interpretação do referido dispositivo, especificamente do teor de seu inciso I, que impõe a necessidade de que o fato seja

grave e tenha repercussões negativas no meio ambiente. Inexistindo a gravidade, o ilícito não ensejará a responsabilização penal,

embora autorize as sanções de natureza civil e administrativa (Willemann, 2005). Essas últimas serão suficientes para tutelar o

bem jurídico atingido (meio ambiente), resguardando-se a fragmentariedade e subsidiariedade características da norma penal.

Costa Neto (2001, p. 163/164) ao tratar do Princípio da Insignificância assevera:

 
... a formação do juízo de tipicidade não pode prescindir hodiernamente da observância de dois
importantes princípios, os quais sejam: o princípio da adequação social e o princípio da
insignificância. Pelo primeiro, impõem-se aferir se a conduta tipificada configura ou não um
comportamento socialmente permitido, considerando-se como parâmetro os padrões médios de ética e
moralidade vigentes na sociedade. Quanto ao segundo, sob a perspectiva de um Direito Penal de
intervenção mínima, recomenda-se verificar se o fato penalmente tipificado não constitui uma
bagatela, em face da diminuta repercussão da conduta sobre o bem jurídico protegido.
 

Insta salientar que o princípio não possui aplicação no plano abstrato. A ação delituosa deve ser avaliada levando em

conta o resultado e o grau de lesividade ou ofensividade ao bem ambiental tutelado (fauna, flora, patrimônio urbano e cultural,

administração ambiental) e a necessidade de imposição de pena. O princípio reconhece a atipicidade do crime (atinge a tipicidade

material), absolvendo o acusado.

Não se confunde, ainda, o Princípio da Insignificância com os delitos de menor potencial ofensivo, cuja reprimenda

menos severa foi explicitamente determinada pelo artigo 27 da Lei de Crimes Ambientais, ao autorizar a aplicação imediata de

pena restritiva de direitos ou multa, vez que contêm uma carga de reprovação social, mínima que seja. O delito insignificante, ao

não possuir sequer tipicidade material, não se sujeita a tal reprovação social, em nenhum grau, diante da irrelevância de seu

resultado.

O que se constata, no entanto, é que o âmbito de aplicação do Princípio da Insignificância no Direito Penal Ambiental é

muito restrito, justificada pelo caráter tridimensional do ilícito ambiental, hábil a provocar reflexos não só ecológicos, mas pessoais

e patrimoniais. A dificuldade está em poder se afirmar até que ponto uma conduta é inócua ao equilíbrio ecológico e à sadia
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qualidade de vida, consagrados constitucionalmente.  

Explicitando o conflito, Côrrea (2002, p. 12) narra a seguinte situação:

 
Imaginemos, por exemplo, o transeunte que joga uma embalagem de refrigerante `pet` em uma reserva
ecológica. Da mesma forma, o fazendeiro que lança uma pilha à margem de um riacho que corta sua
propriedade. E por fim o turista que mesmo tendo conhecimento que uma determinada espécie
encontra-se em extinção captura-a.
Estas condutas são, aparentemente, irrelevantes para o Direito Penal, portanto, adequadas para a
aplicação do princípio da insignificância.
Entretanto, o Direito Penal Ambiental tem como fito maior, a tutela a um meio ambiente harmônico, e
os três casos acima relatados mostram-se danosos à este equilíbrio.
A interpretação do princípio da insignificância nestes casos apresenta-se inaceitável. Vejamos porque:
Nas duas primeiras condutas, os agentes praticaram o delito do artigo 54 da Lei n.º 9605/98. Apesar de
parecerem irrelevantes, sabemos que uma embalagem pet leva mais de cem anos para se decompor. No
segundo exemplo, além do longo período que a pilha levará para se decompor, existe o grande risco de
contaminação da água, peixes e naturalmente do Homem. No último caso, o indivíduo que captura uma
espécie em extinção contribui decisivamente para a instabilidade de uma determinada cadeia alimentar
e o desequilibro ambiental.
A resolução destes problemas parecem ser óbvias. Mas na prática, uma decisão condenando o réu por
matar uma espécie de libélula em extinção causaria perplexidade e indignação no mundo jurídico e
alguns minutos de sova no Judiciário pelos sensacionalistas telejornais noturnos.

 

Os critérios objetivos que vêm sendo consagrados na doutrina e jurisprudência não possuem, portanto, aplicação nos

crimes ambientais. Tal objetividade é característica de crimes contra o patrimônio. São os critérios qualitativos que devem orientar

a decisão do aplicador do Direito, socorrendo-se ainda de critérios técnico-ambientais, como a composição da coisa que causou a

poluição e o grau de extinção da espécie. (CÔRREA, 2002, p. 13). Não se olvide, ainda, a necessária integração entre o Princípio

da Bagatela e os princípios específicos do Direito Ambiental[2].

Sob o argumento de que inexiste lesão insignificante na esfera da proteção ambiental e que as condutas atentatórias ao

meio ambiente produzem não só conseqüências imediatas, mas resultados mediatos a longo prazo, muitas vezes irreversíveis, tem

se considerado inviável a aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental.

Outras duas justificativas balizam os argumentos contrários à aplicação do princípio: as excludentes de ilicitude do

artigo 37 da Lei de Crimes Ambientais, que indica as três hipóteses em que não se configura crime o abate de animal[3] e o fato

de serem as penas previstas na Lei n. 9605/98 leves, podendo ser o réu beneficiado, nos casos de crime de menor potencial

ofensivo, pela transação penal ou pela suspensão condicional do processo. (FREITAS, 2006, p. 07).

Para Abreu (2001, p. 34), “ o reconhecimento do princípio da insignificância deve ser reservado para as hipóteses

excepcionais, principalmente pelo fato de que as penas previstas na Lei n.º 9605/98 são leves e admitem a transação ou suspensão

do processo”.

Não existiriam, portanto, para essa corrente, lesões insignificantes no direito ambiental, vez que a Lei n. 9.605/98

consigna expressamente as condutas que, embora atentem contra o bem ambiental, não são tidas como crime. Ademais, as penas

nela previstas são moderadas.

 

5.3 A jurisprudência e o princípio da insignificância no direito penal ambiental

 

A matéria objeto do presente trabalho é bastante controvertida. O dilema resta ainda mais evidente quando são

examinados alguns julgados das diversas instâncias do Poder Judiciário e a interpretação dos argumentos que orientam uma ou

outra corrente. As discussões dão-se principalmente nos crimes contra a fauna e, em sua maioria, não examinam critérios técnico-
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ambientais.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal n. 439, julgada em 12/06/2008, decidiu pela improcedência da

denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra o então deputado Clodovil Hernandes, pela prática do delito previsto no

artigo 40 da Lei n. 9.605/98[4]. Reconheceu o STF como insignificante a supressão de vegetação capoeira em estágio inicial e

aterro no local por meio de terraplanagem, em área de 0, 0652 hectares no interior do Parque Estadual da Serra do Mar. Os

prejuízos, convertidos em pecúnia, somavam R$ 130,40. Assim restou ementada a decisão: “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA -

MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado.” [5] Ficou

ressalvada, no entanto, a responsabilidade civil e administrativa pelo ilícito ambiental praticado.                            

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Princípio da Insignificância:

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. A apanha de apenas quatro minhocaçus não desloca a competência para a Justiça Federal, pois não
constitui crime contra a fauna, previsto na Lei nº 5.197/67, em face da aplicação do princípio da
insignificância, uma vez que a conduta não tem força para atingir o bem jurídico tutelado. 2. Conflito
conhecido. Declarada a competência da Justiça Estadual para o julgamento dos demais delitos.
Concedido, porém, habeas corpus de ofício trancando, em face do princípio da insignificância, a ação
penal referente ao crime previsto na Lei nº 5.197/67, exclusivamente.[6]
 

Outros tribunais também se manifestaram acerca do assunto:
 

          
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL
PROIBIDO. ARTIGO 34, DA LEI N.º 9.605/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELO
RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DA BAGATELA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Em regra, não
cabe a aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, porquanto a ofensa ao
bem jurídico tutelado não pode ser mensurado por critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato
atinge diretamente a higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder público
para a presente e futuras gerações. Quando muito, sua acolhida deve ser feita com cautela e em cotejo
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do assim compreendido caráter
instrumental do direito penal. In casu, a adoção da tese de bagatela atende aos parâmetros de
razoabilidade sem atentar contra o caráter preventivo ínsito à proteção ambiental, posto que a conduta
do recorrido não colocou em risco o equilíbrio ecológico, revelando-se insignificante no âmbito
jurídico-penal. Recurso a que se nega provimento. [7]

 
Há decisões, outrossim, que afastam a incidência do princípio da insignificância no Direito Penal Ambiental, sendo esta

corrente encampada pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esta Corte já inadmitiu, em algumas decisões, o

mandamento de otimização em estudo, flutuando, por exemplo, sobre a ocorrência ou não de insignificância entre 1 quilo ou 2,8

quilos de camarão. Para ambas as condutas, a tipificação é a do artigo 34 da Lei n° 9.605/98[8]
 
PENAL. MEIO AMBIENTE. LESÃO INSIGNIFICANTE. 1. A posse de um quilo de camarão mesmo
quando pescado em local interditado por órgão competente, não constitui conduta lesiva ao meio
ambiente. 2. Aplicação do princípio da insignificância penal.[9]

 
DELITO CONTRA A FAUNA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A pesca de 2,8 Kg de camarão "sete barbas", em período defeso, amolda-se à figura típica descrita no
artigo 34 da Lei 9605/98. Hipótese em que a relatividade dos valores em jogo torna inaplicável o
princípio da insignificância, pois o bem jurídico agredido é o ecossistema, cuja relevância não pode ser
considerada bagatela.[10]

 

 Outros julgados corroboram a inaplicabilidade do princípio:
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CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LUGAR INTERDITADO POR ÓRGÃO COMPETENTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância porquanto o bem jurídico tutelado é bem maior
e mais relevante do que o valor econômico de aproximadamente 3 Kg de peixes. 2. Tendo em vista que
as provas produzidas em juízo deixaram claro que os réus foram flagrados no barco, em águas do rio
Iguaçu e para cuja margem brasileira se dirigiam, tanto há crime como é federal a tutela penal. 3. Se a
pesca é proibida em Parque Nacional, incide o tipo penal previsto no art. 34, "caput", da Lei 9.605/98.
4. Recurso improvido.[11]

 
                                                                          

PENAL. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI
9605/98. PRESCRIÇÃO. 1 – Não é insignificante o crime contra o meio ambiente, pois ele produz
efeitos a longo prazo e que são, muitas vezes, irreversíveis. 2 – A Lei 9605/98 reduziu a pena
anteriormente prevista para os crimes de caça de animais silvestres, o que ocasionou, no caso concreto,
a prescrição da pretensão punitiva, devido ao lapso temporal transcorrido entre o recebimento da
denúncia e esta decisão.[12]  
 
 
PENAL. CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA MARINHA. PESCA EM LOCAL DE
DEFESO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. BAÍA SUL. SANTA CATARINA.
PORTARIA 51/1983 DO IBAMA E ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADOS. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO
NA FASE DE EXECUÇÃO.
1. O delito de pesca em local vedado ou com petrechos proibidos perfectibiliza-se com qualquer ato
tendente à captura de espécimes ictiológicos (Lei nº 9.605/98, art. 34), ou seja, com a simples conduta
capaz de produzir materialmente o prejuízo. O crime é formal, prescindindo de dano concreto (pesca
efetiva), e o perigo, presumido. Eventual obtenção do resultado material consiste em mero exaurimento
do tipo.
2. Hipótese em que o agente, contrariando as disposições contidas na Portaria nº 51/1983, do IBAMA,
efetuou pesca de camarão com rede de "malha de arrasto e duas portas", em local de proibido.
3. A situação de dificuldade financeira, comum nos dias de hoje, não justifica a prática de atos ilícitos.
4. O bem jurídico agredido, nas infrações penais ambientais, é o ecossistema (constitucionalmente
tutelado: art. 225 da CF/88), cuja relevância não pode ser mensurada, o que resulta na impossibilidade
de aplicação da tese do crime de bagatela e, por conseqüência, dos princípios da intervenção mínima e
da subsidiariedade do Direito Penal.
5. A isenção de custas processuais somente poderá ser concedida ao agente por ocasião da execução do
julgado, na esteira do posicionamento adotado pelo Egrégio STJ.[13]
 
 
PENAL. CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA MARINHA. CAPTURA E
BENEFICIAMENTO DE CARANGUEJO-UÇÁ. PERÍODO DE DEFESO. PROVA
TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE FISCAL DO IBAMA. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. A captura e o beneficiamento de caranguejo-uçá em período de defeso caracteriza a prática do delito
previsto no art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98. Hipótese em que o agente, contrariando as
disposições contidas nas Portarias nº 70/2000 do IBAMA e nº 026/99/IAP/GP, esta do Estado do
Paraná, determinou a captura e o beneficiamento de caranguejo em local proibido (Ilha
Rasa/Guaraqueçaba).
2. O testemunho de agente policial só não terá valor probatório quando evidenciado que ele tem algum
interesse particular na investigação, presumindo-se, em princípio, que diz a verdade, como qualquer
testemunha.
3. A potencial consciência da ilicitude do fato é elemento da culpabilidade, que não necessita ser
efetiva, bastando que, com algum esforço ou cuidado, o agente possa posicionar-se sobre a ilicitude do
fato.
4. O bem jurídico agredido, nas infrações penais ambientais, é o ecossistema (constitucionalmente
tutelado: art. 225 da CF/88), cuja relevância não pode ser mensurada, o que resulta na impossibilidade
de aplicação da tese do crime de bagatela e, por conseqüência, dos princípios da intervenção mínima e
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da subsidiariedade do Direito Penal.[14]
 
 
PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA. ANÁLISE DA INEXISTÊNCIA
DE NORMA LEGAL TRANSFORMANDO A ÁREA INVADIDA EM UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ocupação
ainda que de pequena área da Floresta Nacional de Brasília não pode ser considerada isoladamente,
mas sim no contexto geral, pois a soma de pequenas áreas pode ter uma repercussão prejudicial ao
meio ambiente. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em matéria ambiental, pois a
biota, conjunto de seres animais e vegetais de uma região, pode se revelar extremamente diversificada,
ainda que em nível local. 3. Limitando-se a decisão recorrida a rejeitar a denúncia com base no
princípio da insignificância, sem tratar das normas legais que transformaram a área invadida em
unidade de conservação, configura-se supressão de instância a análise do referido tema por ocasião do
julgamento deste recurso em sentido estrito. 4. Recurso em sentido estrito provido.[15]
 
PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME AMBIENTAL. LEI 9.605/98, ART. 40. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A preservação ambiental deve ser feita de forma preventiva e repressiva, em benefício de próximas
gerações, sendo intolerável a prática reiterada de pequenas ações contra o meio ambiente, que, se
consentida, pode resultar na sua inteira destruição e em danos irreversíveis. Rejeita-se, assim, a
aplicação do princípio da insignificância.
2. "A complacência no trato de questões ambientais constitui incentivo aos infratores das normas que
cuidam da proteção do meio ambiente a persistirem em suas condutas delituosas, gerando, como
conseqüência, a impunidade e desestimulando os Agentes de Fiscalização a cumprirem com suas
obrigações." (TRF da 1ª Região, RCCR 2001.43.00.001447-0/TO).
3. Recurso do Ministério Público Federal provido [16]
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Desde a formação mais primordial da idéia de Estado, tem-se como finalidade de sua existência a paz social e a

conformidade da vida em sociedade. Por atingir os mais importantes bens e valores individuais do homem, muitos questionamentos,

desde que se passou ao modelo de Estado de Direito, passaram a cercar a legitimidade da intervenção penal do Estado.

A crise do Direito Penal, no Brasil e no mundo, fundamenta-se na necessidade de se reverem as práticas punitivas em

sentido amplo e de se estabelecer mecanismos despenalizadores ou descriminalizantes.

O Princípio da Insignificância é um instrumento de interpretação restritiva no direito
penal. O princípio alcança condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de maneira
relevante os bens jurídicos protegidos. Constitui um  importante instrumento que possibilita ao
operador do direito avaliar se determinada ação prevista como crime revestiu-se, no caso
concreto, de conteúdo ontológico que a possa caracterizar como tal.

Com a valorização do meio ambiente como direito fundamental e a formação de uma consciência ecológica, o legislador

sentiu a necessidade de reprimir penalmente determinadas condutas, que atualmente encontram-se previstas na Lei n. 9605/08, Lei

dos Crimes Ambientais.

No entanto, no que se refere à aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela nos delitos contra o meio ambiente,

os posicionamentos são bastante adversos, na doutrina e jurisprudência.

A doutrina é cautelosa quanto à aceitação do princípio nas infrações penais ambientais. A restrição na aplicação justifica-

se pela dificuldade em se estabelecer o limite entre uma lesão ambiental inócua e aquela que efetivamente resultará em

conseqüências desastrosas ao meio ambiente. A princípio, toda intervenção humana gera impacto ao meio ambiente, sendo, assim,

relevante.
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A jurisprudência é ainda bastante incipiente no tratamento da questão, bem assim tormentosa, com julgados que ora

aceitam a insignificância, ora descartam-na.

Não obstante a evidente divergência, fato inconteste é que o Poder Legislativo não pode prever todas as transformações

materiais e éticas da sociedade. Nesse contexto é que o Princípio da Insignificância deve ser interpretado, evitando-se transformar o

homem simples em deliquente, punindo os verdadeiros predadores do meio ambiente.

 Seja em matéria ambiental ou no direito penal comum, a norma penal em um Estado Democrático de Direito não é

somente a que formalmente descreve um fato como infração penal, pouco importando se ele ofende ou não o sentimento social de

justiça; ao contrário, sob pena de colidir com a Constituição Federal, o tipo incriminador deverá obrigatoriamente selecionar, dentre

todos os comportamentos humanos, apenas aqueles que realmente possuam lesividade social.

Não se nega a proteção ao meio ambiente, mas esta deve conciliar-se com a coibição dos exageros do Estado no exercício

de seu poder punitivo. O Princípio da Insignificância é um grande instrumento na correção de tais extravagâncias. O julgador na

aplicação do princípio deve encontrar um ponto de equilíbrio no que tange à busca da efetividade da tutela penal do meio ambiente.

NOTAS EXPLICATIVAS
 
1 Adota-se aqui o conceito esposado por Álvaro Luiz Valery Mirra, que entende o meio ambiente
como direito fundamental por ser a sua proteção indispensável à vida e à dignidade das
pessoas. ( MIRRA, 2002, p. 53-54). Nesse sentido, José Afonso da Silva, ao comentar que: A
proteção ambiental [...] visa a tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de
vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa humana. ( SILVA, 1997, p. 58).
 
[2] Do estudo das normas protetoras do direito à qualidade do meio ambiente, extraem-se os
princípios norteadores da formação do Direito Ambiental, cujo conhecimento torna-se
imprescindível à compreensão do sistema jurídico positivo. Os princípios da política ambiental
abrangem a proteção global, bem como a proteção nacional. Os de proteção global emergiram
na Declaração de Estocolmo e tornaram-se, em 1992, mais precisos e concretos. Alguns deles
foram adaptados à realidade cultural, social e econômica brasileira, incorporados ao
ordenamento jurídico e consagrados em princípios constitucionais. Contemplados na Carta de 88,
permeiam toda legislação ambiental, vinculando as demais normas ao seu comando. (PIVA,
2000, p. 50-51).
 
[3] Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
        I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
        II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente
autorizado pela autoridade competente;
        III – (VETADO)
        IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.
 
[4]  Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6
de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
 
[5] SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AP 439. Relator  Min. Marco Aurélio.  In: Revista Trimestral de Jurisprudência
[Brasília], v. 98, p. 503-508, 2009.
 
[6] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conflito de competência 20312. Relator: Min. Fernando Gonçalves. [Brasília], j.
18/09/2001. <http:// www.stj.jus.br>. Acesso em 29 de maio de 2009.
 
[7] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Segunda Câmara Criminal. RESE
28060026326. Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Im: Diário da Justiça Eletrônico [Vitória],
16/01/2008.
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[8] Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
 
[9]TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO.  Apelação criminal 6596. Relatora: Juíza Tânia Terezinha Cardoso
Escobar. [Porto Alegre], j. 06/06/2001. <http:// www.trf4.jus.br> Acesso em 29 de maio de 2009.
 
[10] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO.  Recurso em Sentido Estrito 3164. Relator: Juiz Volkmer de
Castilho. [Porto Alegre], j. 21/08/2002. <http:// www.trf4.jus.br> Acesso em 29 de maio de 2009.

[11] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO.  Apelação Criminal 8413. Relator: Juiz Volkmer de Castilho.
[Porto Alegre], j. 16/10/2002. <http:// www.trf4.jus.br> Acesso em 29 de maio de 2009.

[12] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO. Apelação Criminal 97.04.72902-2/RS. Relator Desembargador
Federal Vladimir Passos de Freitas, [Porto Alegre] In: DJU 22/07/1998.
 
[13] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO. Apelação Criminal 2005.72.00.004759-8-SC. Relator Des.
Federal Paulo Afonso Brum Vaz. [Porto Alegre] j. 12/09/2007.  In: DEJF 19/09/2007, p. 882
 
[14] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. QUARTA REGIÃO. Apelação Criminal 2002.70.08.000015-0 PR. Relator Des
Federal Paulo Afonso Brum Vaz . [Porto Alegre] j. 11/07/2007. In: DEJF 18/07/2007, p.563

[15] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRIMEIRA REGIÃO. RCCR n. 2004.34.00.021930-6/DF. Relator Des. Federal
Tourinho Neto, j. 17/5/2005. <http:// www.trf1.jus.br> Acesso em 29 de maio de 2009.

[16] TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRIMEIRA REGIÃO. ACR 2003.34.00.019634-0/DF, Relator
Des. Federal Olindo Menezes. [Brasília]. In:  DJ  24/02/2006, p. 46.
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A COMPLEXIDADE DA PROBLEMÁTICA DO MEIO AMBIENTE E A NECESSIDADE DE
UMA RESPOSTA TRANSDISCIPLINAR

THE COMPLEXITY OF THE PROBLEM OF THE ENVIRONMENT AND THE NEED FOR A
TRANSDISCIPLINARY ANSWER

Luana Maíra Moura De Almeida

RESUMO
O presente trabalho discorre acerca da atual emergência ambiental com a qual a sociedade
contemporânea se depara. Faz a análise dos direitos fundamentais, em especial o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado direito de terceira geração, na tentativa
de pormenorizar alguns de seus aspectos, com o objetivo de que cada cidadão reconheça-se
proprietário deste bem comum à toda a humanidade. Propõe também tratar da importância do
Direito Internacional do Meio Ambiente e a necessidade de implementação de políticas
ambientais sérias e comprometidas com a ecologia para a convivência harmoniosa entre a
humanidade e o meio ambiente. Avalia, ainda que sucintamente, documentos que marcaram a
história do Direito Ambiental Internacional e as dificuldades enfrentadas por este novo ramo do
Direito Internacional. Pondera o papel do Estado e das Organizações Não Governamentais na
proteção do meio ambiente, trazendo a reflexão de que o Direito, por si só, não consegue
garantí-la, havendo a necessidade de uma transdisciplinariedade diante da complexidade do
problema. Em um terceiro momento, analisa-se a contribuição da visão sistêmica para a
problemática ambiental, bem como a necessidade da interligação de diversas áreas do
conhecimento para que seja enfrentada a crise do meio ambiente. Por fim, chama os cidadãos a
assumirem sua parcela de responsabilidade na busca de uma maior conscientização ambiental,
considerada, pois, de suma importância para a perpetuação de uma nova Era.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Ambiental; Globalização; Transdisciplinariedade

ABSTRACT
The present papper discourses about the concerning of the current environmental emergency
which contemporary society has faced. It also ¬analyzes the fundamental rights; specially the
rights of an ecologically balanced environment, considering the third generation rights,
attempting to detail some of its aspects, with the intention that each citizen recognizes itself as
an owner of this good common for all humanity. It also proposes dealing with the importance of
the International Law of Environment and the need for implementation of serious and committed
environmental policies regard to ecology for harmonious coexistence between humanity and the
environment. It Evaluates, though briefly, documents that have marked the history of
International Environmental Law and the difficulties faced by this new branch of International
Law. It has considered the role of the State and non-governmental organizations in defence of
the environment, and has brought the reflection that the Law, by itself, could not guarantee it,
and the need of a transdisciplinarity position on the complexity of the problem. Next, it analyzes
the systemic vision for environmental issues, as well as the necessity for interconnection of areas
in order to overcome the environmental crisis. Finally, it calls citizens to accept the responsibility
in the search for greater environmental awareness, considered therefore, extremely important
for the perpetuation of a new Era.
KEYWORDS: Environmental Law; Globalization; Transdisciplinarity

1.     Introdução
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Percorrendo toda a rosa dos ventos no globo visualizamos o “despertar ambiental” de uma geração
que teme pelas gerações futuras. A preocupação do Direito com as questões que permitem que vivamos
em um meio ambiente equilibrado mostra-se diretamente proporcional a todo o dano já causado pelo
enfrentamento da questão de maneira isolada, não como parte de um sistema complexo que pode,
inclusive, envolver questões aparentemente antagônicas como ecologia e economia.

A emergência é de que o problema ambiental seja tratado não apenas no domínio de uma região
que possa parecer mais afetada, de um estado ou de uma nação. Ou seja, “a consciência do homem deve,
de agora em diante, representar-se num espaço sem limites, sem fronteiras, moldado pela lei da gravitação
e pela presença da matéria, espaço no qual a Terra não passa se um frágil esquife”[1].

            A questão ambiental já não pertence mais unicamente à classe dos ecólogos. Todo cidadão que se
reconhece como parte do mundo natural, deve ter uma relação saudável com o planeta, sendo ele parte
importante neste processo de mudança de paradigmas, que propõe a convivência harmoniosa entre os seres
humanos e a natureza.

            O Direito Internacional do Meio Ambiente, por sua vez, é uma ferramenta a serviço da sociedade
contemporânea para gestão de bens comuns a todas as nações. A gestão desses bens, ou recursos naturais,
exige não apenas regras e instituições de alcance global, mas também (e talvez principalmente) grandes
entusiastas que assegurem a introdução da natureza como fator predominante na política, o que pode ser
alcançado através da educação ambiental, principalmente.

Além disso, há de se saber que os direitos fundamentais, em especial o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, devem ter proteção jurídica temporalmente adequada e políticas
sociais e econômicas que garantam sua subsistência, de forma a não colocar em risco (ainda mais) a sua
perpetuação, inclusive para as gerações vindouras.

O atual estágio de degradação do meio ambiente urge mecanismos de proteção na esfera
internacional. O Direito é um dos meios de proteção, mas, isoladamente, não consegue cumprir essa
tarefa, ainda que com força supranacional.

Nesse sentido, em face da complexidade da sociedade globalizada do século XXI, tem sido
proposta a análise da temática do Direito, da Política e da Ecologia a partir da elaboração de um Direito
Reflexivo, como condição para a concretização de um verdadeiro Estado Ambiental, redirecionando a
função do Estado como organização pol ítica[2].

Pois, é inegável que

“Quando nos limitamos às disciplinas compartimentadas – ao vocabulário, à linguagem própria a cada
disciplina –, temos a impressão de estar diante de um quebra-cabeças cujas peças não conseguiremos
juntar a fim de compor uma figura. Mas, a partir do momento em que temos um certo número de
instrumentos conceituais que permitem reorganizar os conhecimentos – como para as ciências da Terra,
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que permitem concebê-la como um sistema complexo e que permitem utilizar uma causalidade feita de
interações e de retroações incessantes –, temos a possibilidade de começar a descobrir o semblante de
um conhecimento global, mas não para chegar a uma homogeneidade no sentido holista, uma
homogeneidade que sacrifique a visão das coisas particulares e concretas em nome de uma espécie de
névoa generalizada.”[3]

Estamos diante de uma substancial ruptura com antigos paradigmas, face a universalização de
direitos fundamentais e os chamados novos direitos.

Entretanto, devemos ter presente que assim como uma abordagem analítica é complementada pela
abordagem sistêmica[4], não há mais falar em demarcação de territórios quando o assunto é o direito ao
meio ambiente equilibrado, pois essas questões dizem respeito aos quatro cantos do mundo, e a sua
proteção não é apenas de responsabilidade comum, mas urge de esforços em diversos campos do
conhecimento. Temos que encontrar caminhos para viver dentro dos limites da natureza, sem colocar em
risco a sobrevivência do planeta como um todo, pois, a um só tempo, o homem caracteriza-se por
pertencer ao mundo natural, ser diferente dele[5], e, ainda, ter a capacidade de destruí-lo.

Neste sentido, percebe-se que o tracejo de uma política de proteção ambiental e de
desenvolvimento sustentado é de suma importância para reparar os danos causados, quer pelo estilo de
vida extremamente consumista, quer pela irresponsabilidade poluidora, característica da sociedade
capitalista. Pois, “Nas suas origens, a mentalidade capitalista está identificada às práticas comerciais, ao
empreendimento individualista e competitivo, bem como ao afã de lucro ilimitado, ao cálculo previsível e
ao procedimento administrativo racionalizado.”[6]

            O compromisso é também moral, pois já não basta mais apenas o “não poluir”. É emergente uma
ação pró-ativa, de diversos atores do cenário mundial, que preocupe-se também em recuperar. Ações e
estratégias que, por sua vez, obedeçam outra racionalidade, abandonando a postura predatória e assumindo
nova cultura, mais responsável, que considere a reação da natureza inerente à toda ação humana.

            Para a concretização dessa nova realidade, que em muito já evoluiu em termos formais, é
necessário a implementação de uma Green economy. A ecologização da economia, através de, por
exemplo, tecnologias limpas, energias renováveis e reconfiguração  do setor empresarial e industrial, com
maior responsabilização diante dos recursos naturais e menos desperdício, pode ser a mola propulsora de
uma nova Era: a Era da Consciência Ambiental.

Necessária a revisão de nossos conceitos e teorias econômicas básicas, pois há muito o debate entre
ecologistas e economistas já se desenrola, mostrando, claramente, que o pensamento econômico
contemporâneo é antiecológico.[7]

Temos de encontrar uma resposta criativa que induza a sociedade contemporânea a entrar num
processo de civilização que considere seriamente a necessidade de harmonia entre o sistema social e o
ambiente. Pois, “A civilização continua a crescer quando sua resposta bem sucedida ao desafio inicial gera
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um ímpeto cultural que leva a sociedade para além de um estado de equilíbrio, que então se rompe e se
apresenta como um novo desafio.”[8] Este novo desafio com o qual nos deparamos é que move a
sociedade para o crescimento, pois o desequilíbrio é que requer novos ajustes criativos.

 

2.     O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

 

Nesse mesmo sentido, se afirma que os direitos fundamentais não nascem todos de uma vez; eles
são históricos, formulam-se quando e como as circunstâncias sócio-histórico-político-econômicas são
propícias. Dentro dessa lógica, fala-se, então, em gerações ou dimensões de direitos humanos.[9]

Pois, o direito é uma obra que deve ser continuada e recomeçada sempre, “jamais perdendo de
vista as exigências intrínsecas que a animam e, por outro, ajustando-se às realidades mutáveis do mundo
vivido.”[10]

Assim, temos os direitos ditos de primeira geração, resguardados primeiramente pelo Estado
liberal, dentre os quais se ressaltam o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a
lei[11].

“Compreenda-se que os direitos individuais possuem de fato, em sua natureza e por si sós, uma
validade metafísica a priori, mas não força jurídica efetiva. Enquanto a legislação positiva do Estado
não os tiver avalizado e garantido, os direitos do indivíduo permanecem direitos latentes: uma simples
promessa de direito. Por isso, os ‘direitos do homem’ [...] só são ‘direitos’ no sentido jurídico do
termo, isto é, efetivos e eficientes, quando o direito do Estado deles se apropria e os transporta para
outra ordem.”[12]

Com o advento do Estado social surgem os direitos fundamentais de segunda geração, verdadeiras
liberdades positivas visando a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e a concretização da
igualdade social[13].

O final do século XX perpetuou uma nova geração de direitos fundamentais, dotados de altíssimo
teor de humanismo e universalidade, com destino ao gênero humano em si. São os chamados direitos de
terceira geração, ou direitos de solidariedade e fraternidade[14], que surgiram da reflexão sobre o
desenvolvimento, a paz, o meio ambiente, a comunicação e o patrimônio comum da humanidade.[15]

“A nota distintiva desses direitos de terceira geração reside basicamente na sua
titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, a
título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida,
o qual, em que pese ficar preservada a sua dimensão individual, reclama novas
técnicas de garantia e proteção.”[16]
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Ainda que reconhecidos como direitos de suma importância, salvo algumas exceções, a maioria dos
direitos terceira dimensão ainda não encontrou reconhecimento no plano constitucional de muitos países,
embora estejam em fase de consagração no âmbito do Direito Internacional.[17]

O desenvolvimento global da civilização humana traz ainda, na esfera da normatividade jurídica, os
direitos fundamentais da quarta geração, dentre os quais se destacam: o direito à democracia, o direito à
informação e o direito ao pluralismo.

Considerado, então, como direito fundamental de terceira geração, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, trata-se de um bem jurídico imaterial e autônomo, que todos têm o direito de
usar e fruir. Entretanto, da mesma forma que o meio ambiente sadio e equilibrado é um direito do homem,
é também dever do poder público e da coletividade mantê-lo ecologicamente equilibrado. A titularidade
desse direito é da humanidade. Cada cidadão é sócio do bem ambiental, e como sócio, tem também a
tarefa de protegê-lo e preservá-lo  em solidariedade com o poder público. [18]

            Apesar de “os próprios textos internacionais no âmbito universal não definirem o que é meio
ambiente”[19], existe uma interpretação ecológica das relações internacionais, que diz que os danos
causados ao meio ambiente em alguma parte do globo, produzirão efeitos em outros locais.

“Certamente que existem poluições que podem permanecer circunscritas ao território de um só Estado;
todavia, regra geral, todo o atentado ao ambiente que se produz num Estado tem repercussões sobre o
território de outros Estados e nos espaços internacionais.”[20]

Somos, portanto, de norte à sul, de leste à oeste, todos sócios dos bens que compõem o equilíbrio
ecológico, responsáveis, inclusive, pela conservação de todas as espécies, inclusive humana.

 

2.1.  A proteção internacional do meio ambiente: o necessário vértice comum para a
implementação de um crescimento verde face a complexidade

 

A sociedade mundial vê-se frente à problemática que desconhece fronteiras ou distâncias, por mais
longínquas que possam parecer. Assuntos mundiais que alertam e reclamam para si a atenção necessária
não apenas para reparar os danos já causados (e sofridos por todas as espécies que habitam o nosso
planeta), mas também para que seja aberta nova era no cenário mundial, que considere e respeite os
limites que nos são impostos pelas fronteiras instransponíveis da natureza, se almejamos a sobrevivência
saudável de nosso planeta.

Os problemas ambientais com os quais a sociedade internacional se depara urgem cooperação dos
Estados e diversos outros atores do panorama contemporâneo internacional. Este novo ramo do Direito
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Internacional, portanto, nasceu da emergência das preocupações ambientais face ao desenvolvimento
econômico, que mostrou-se desenfreado e despreocupado com a questão.

“Há mais de trinta anos que a ferramenta jurídica é solicitada para proteger o meio ambiente e,
particularmente, o Direito Internacional, quando os desafios apresentam uma forte dimensão
transnacional. Logo, o Direito Internacional do Meio Ambiente conheceu uma expansão notável, tanto
no plano quantitativo, como no que diz respeito aos campos abertos.”[21]

O Direito ambiental internacional apresenta-se como “um direito de cooperação, de prevenção, de
precaução, de equidade entre as gerações, de responsabilidade comum mas diferenciada e de crescente
institucionalização”[22], por isso dizer-se se tratar do vértice comum necessário para a implementação de
um crescimento verde.

Tem como marco inicial a Conferencia Internacional do Meio Ambiente realizada em Estocolmo
em 1972, onde foi elaborada carta de princípios e objetivos de proteção ambiental[23]. Em 1992, temos o
segundo capítulo da história da evolução do Direito Ambiental: a Conferencia das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, denominada Cúpula da Terra, ou
ECO/92, que desenhou novas formas de atuação entre os Estados e outros atores internacionais, de
maneira que contribuam todos para a saúde do planeta, resgatando “o desgastado e polêmico tema do
desenvolvimento econômico, adicionando-lhe o conceito de sustentabilidade, dando-lhe roupagem nova,
com novas características, enfim, universalizando e humanizando o conceito.”[24]

Já em 2002, a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, criou mecanismos
para  facilitar a implementação da Agenda 21, um dos três documentos de princípios normativos subscritos
na ECO/92, estabelecendo um Plano de Implementação que estabelece uma série de ações relativas à
proteção das florestas, referindo que o manejo florestal adequado é indispensável para se alcançar o
desenvolvimento sustentável e reduzir drasticamente o desflorestamento, tendo presente o importante papel
das florestas na questão das mudanças climáticas.[25]

As convenções supracitadas, entretanto, não esgotam o ramo do Direito Internacional do Meio
Ambiente. Esta nova área dinâmica do Direito Internacional “vem paulatinamente sendo considerada como
‘ramo’ autônomo desse Direito, porque representa um corpo distinto e específico de normas e
princípios”[26] que regulam a proteção da natureza na esfera internacional.

         O Direito internacional do meio ambiente

“Não apenas cuida dos temas que atingem vários Estados simultaneamente, tais como a poluição
transfronteiriça ou as mudanças climáticas, mas também tem como objeto certos elementos de proteção
da natureza no âmbito interno dos Estados. Ele se constrói, em diversos temas, no contexto da
preocupação global com a proteção da natureza, independente do território onde se encontre.”[27]

O ambiente é um patrimônio comum da humanidade, e sua preservação de responsabilidade da
comunidade internacional no seu conjunto. Para tanto, o Direito Internacional do Meio Ambiente recorre à

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2377



uma gama de fontes clássicas do Direito, desde tratados e costumes até princípios gerais do direito e
resoluções de organizações internacionais.

A problemática, contudo, reside no fato de que suas normas são de diferentes níveis de hierarquia,
obrigatoriedade e possuem lógicas subjacentes. Podem ser cogentes e não cogentes. São produzidas por
diversificadas fontes e se acumulam na regulamentação de uma mesma matéria, gerando, muitas vezes,
múltiplas normas antagônicas regulando o mesmo tema. Além disso, inexiste uma única instituição
coordenadora, mas sim um incontável numero de  instituições que regulam os acordos internacionais sem
qualquer homogeneidade, do que resulta um direito de difícil implementação prática, especialmente nos
países menos favorecidos economicamente.[28]

A crise do Direito, entretanto, não é somente “uma deficiência de sua estrutura tradicional, mas
uma crise da integração de seus pressupostos dogmáticos para funcionarem dentro da globalização.”[29]
Necessária a integração do Direito com a política e a sociedade, visualizando uma tentativa de construção
de futuro.[30]

Assim, o Estado, diante da complexidade do mundo globalizado, não pode exercer papel
meramente emblemático, pois a sociedade apresenta “uma normalização da produção de riscos ecológicos,
estimulada por interesses econômicos ou mesmo políticos a curto prazo.”[31]

Estamos diante da necessidade de lidar com riscos gerados pelo próprio desenvolvimento, sendo
imperativa a inserção da proteção ambiental como objetivo fundamental do Estado, sem ignorar o valor da
participação popular, ainda que àquele estejam reservadas “atribuições fundamentais como, por exemplo, o
poder de polícia ambiental e a atuação preventiva na formação de regramentos e punições de cunho
administrativo.”[32]

É imperioso, portanto, para o Direito Internacional do Meio Ambiente tornar-se um novo Direito
vivo, com participação ativa dos cidadãos para a concretização de um Estado Ambiental, que recorra a um
Direito Reflexivo, “que seja capaz de fornecer novas abordagens, observações e posturas frente aos riscos
ecológicos gerados pela complexidade.”[33]

O Estado exerce papel essencial, mas não encontra-se mais na posição de única autoridade
propulsora de normatividade. No Estado tido como Ecológico, os atores não estatais desempenham papel
bem mais importante do que o que lhes é habitualmente reservado[34].

Há de se reconhecer o imperioso papel da sociedade civil na proteção do meio ambiente, para
tanto, necessário sejam alteradas as estruturas políticas para fomentar ainda mais a participação popular na
tomada de decisões que envolvem o meio ambiente e a implementação de uma solidariedade
integracional.[35]
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Organizando-se na forma de fundações ou associações sem finalidades lucrativas, as ONGs
(Organizações Não Governamentais), cooperam de forma grandiosa tanto na implementação de
mecanismos de proteção ao meio ambiente quanto na conscientização e educação ambiental, que também
são imprescindíveis para uma verdadeira mudança de paradigmas. A contribuição é também em relação a
elaboração de normas nacionais e internacionais em direção ao desenvolvimento sustentável, uma vez que,
não raro, essas instituições contam com profissionais especializados e de alto conhecimento nas diversas
áreas da ecologia. Tamanha é a sua contribuição, que algumas chegam até mesmo a receber funções
internacionais.[36]

Neste mesmo sentido, imperioso termos consciência de que

“Embora a intervenção do governo seja necessária para promover sólidos princípios ambientais, ela
envolve a ativa cooperação da industria – é de se esperar que sua cooperação seja voluntário, mediante
o reconhecimento de que a modernização ecológica é benéfica para os negócios.”[37]

Somando forças, Estados e cidadãos, o público e o privado, pode ser almejado um crescimento
verde, para que os sistemas social, político e econômico interajam em harmonia com a natureza, seguindo
regras de sobriedade, simplicidade e austeridade[38], de maneira a respeitar os limites dos recursos
ambientais, sem renunciar ao desenvolvimento, mas preocupando-se com a sustentabilidade do
crescimento.

 

3.     Por uma visão sistemática do problema

 

Podemos vislumbrar, hodiernamente, um “conflito claro de sistemas e apreensões da realidade com
os anseios de realização material do homem”[39], ou seja: ecologia e economia. Contudo, necessário
promover e estimular a busca da sustentabilidade e da “possibilidade de se obterem continuamente
condições iguais ou superiores de uma vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em um dado
ecossistema”[40].

Imprescindível, da mesma forma, um processo de mudança de mentalidade e comportamento
diante da atual e tão discutida crise ecológica.

“Nos domínios cruciais do comércio, do financiamento do desenvolvimento, da gestão do ambiente e
da luta contra a pobreza e a criminalidade, é indispensável prosseguir os esforços para elaborar regras
colectivas efectivamente aplicadas e controladas. É igualmente necessário melhorar a governança
mundial, ou seja, promover um controlo mais eficiente da interdependência.”[41]

            Mas, ainda que política e direito unam esforços, importante que o sistema educacional venha ao
encontro dessa nova visão e compreensão do mundo. Para tanto, transcendendo as atuais fronteiras
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disciplinares e conceituais, esta nova visão da realidade, ainda que não possua, até o presente momento,
uma estrutura bem estabelecida, tem suas linhas mestras sendo formuladas “por muitos indivíduos,
comunidades e organizações que estão desenvolvendo novas formas de pensamentos e que se estabelecem
de acordo com novos princípios.”[42]

Essa novidade na forma de pensamento trata-se da concepção sistêmica, que vê o mundo em
termos de relações de integração, onde os sistemas são totalidades integradas. Por isso, pode-se dizer que
“a totalidade da biosfera – nosso ecossistema planetário – é uma teia dinâmica e altamente integrada de
formas vivas e não-vivas. Embora essa teia possua múltiplos níveis, as transações e interdependências
existem em todos os seus níveis.”[43]

 “A estreita coordenação de atividades existe não só entre indivíduos da mesma espécie, mas também
entre seres diferentes, e os sistemas de vida resultantes possuem, uma vez mais, as características de
organismos singulares. [...] Esse fenômeno, conhecido como simbiose, está tão difundido por todo o
mundo vivo que tem de ser considerado um aspecto central da vida.”[44]

            Com relação, especificamente, à área do Direito, necessário que o conhecimento e a aplicação do
mesmo, seja contextualizado, englobando os saberes e informações na busca de uma resposta à altura da
complexidade instalada em tempos de globalização, onde os problemas com os quais nos deparamos, da
mesma forma, têm alcance global. É em razão disso tudo que o Direito, isoladamente, não consegue, e não
pode ter a pretensão de resolver ou dar respostas. Há de buscar elementos em outras áreas, que
possibilitem desenvolver um conhecimento jurídico multidimensional, que considere, por exemplo, no
caso da problemática ambiental, a sociologia, a biologia, a economia, a política e outras tantas áreas que
podem se co-relacionar na busca da sustentabilidade. Se no mundo, segunda a visão sistêmica, tudo está
interligado, nada mais prudente do que usar-se da interdisciplinariedade para compreendê-lo.

            Além disso,

“A noção de domínio jurídico tem se ampliado, pois até bem pouco tempo os direitos restringiam-se
comente aos seres humanos. Agora questiona-se o Direito das gerações vindouras e novos sujeitos de
direito se apresentam ao mundo jurídico, que são os animas e plantas. Os demais seres vivos começam
a ser vistos como sujeitos de Direito, ainda que paulatinamente.”[45]

            Por tudo isso, e a fim de contribuir, se possível, com a efetivação do Direito Ambiental, é que a
problemática deve ser enfrentada com um viés sistêmico, buscando uma visão integradora, onde a ação do
homem deixe de ser utilitarista e passe a ser conservadora dos recursos com que a natureza nos presenteia.

Pois,

“Soluções de mercado são possíveis para uma diversidade de problemas ecológicos, no entanto, como
em outros campos, isso não deveria implicar uma poção pelo fundamentalismo de mercado. Ser
otimista em relação a perigos ambientais seria em si mesma uma estratégia extremamente perigosa.
Reconhecer esse fato significa comprometer-se com as idéias de desenvolvimento sustentável e
modernização ecológica [...].”[46]
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            Ademais, precisamos ter a real consciência de que “Os recursos da Terra, foi proclamado, estão
sendo consumidos numa taxa assustadora, enquanto a poluição está destruindo o equilíbrio ecológico de
que a continuidade da natureza depende.”[47] Para que possamos, então, vislumbrar uma saída possível
por meios viáveis, que não comprometam o desenvolvimento do globo, mas que, acima de tudo, este não
seja buscado à qualquer preço, pois temos também o dever moral de não deixarmos uma herança tão
comprometida para as gerações vindouras.

 

4.     Considerações Finais

 

Os vigores, em prol do meio ambiente já podem ser encontrados, inclusive, em países considerados
de terceiro mundo, em maior ou menor monta, assim como as dificuldades, os avanços e tropeços, tudo
isso em busca pela realização do bem comum, que se dá através da implementação de um
desenvolvimento que não apenas considere, mas verdadeiramente respeite a urgente necessidade de
proteção e promoção do meio ambiente.

Por muito tempo a humanidade não apenas desfrutou dos bens que nos foram concedidos pela
natureza. Consumimos muito, destruímos ainda mais, numa desenfreada e desmedida busca pela satisfação
de uma espécie que aparenta ser naturalmente insatisfeita: a raça humana.

Importante o Direito, assim como a política, a economia e os diversos atores globais para a
recuperação de um tempo perdido, que hoje parece prestar contas por uma porção indeterminada danos
suportados. Pois a natureza ainda “suporta”, mas o risco inclui a indeterminação temporal dessa condição.

Os riscos socioambientais são inerentes ao próprio desenvolvimento, por isso repensado o modelo
econômico atual, e, pela mesma razão, emergente a sustentabilidade do crescimento. Os esforços podem
ser somados em prol deste bem maior e ainda assim não serão suficientes caso não estejam imbuídos de
novos valores atrelados à uma conscientização ambiental.

Postulados políticos e econômicos devem compactuar com essa nova racionalidade, assim como o
seu êxito depende do Direito internacional do meio ambiente como vértice comum capaz de aproximar as
Nações, ainda que em longínquos territórios e com disparidades normativas.

Afora essas questões que devem alcançar a seara da concretude dos fatos, importante que sejam,
sim, proferidos discursos e escritos ensaios que choquem ou apenas “toquem”, ainda que pareçam uma
falácia, para despertar no âmago de cada ser humano a vontade de abraçar sinceramente a causa ambiental
e amor por tudo aquilo que nos foi concedido gratuitamente, para que possamos sonhar com um futuro
verde, não em degradê (chega de degradação), mas um verde tão vivo quanto a exuberância da natureza.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS NORMAS DE INCENTIVO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL DIANTE
DA RACIONALIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

THE CONTRIBUTION OF THE INCENTIVE NORMS AMBIENT TRIBUTARY AHEAD OF
RATIONALITY ECONOMIC-RIGHT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Josyane Mansano
Marlene Kempfer Bossoli

RESUMO
O crescimento econômico é tido como condição necessária, mas não suficiente para o
desenvolvimento sustentável. Este compreende as dimensões econômicas, sociais e ambientais.
A responsabilidade para a sustentabilidade, destacando-se nesta pesquisa o aspecto ambiental, é
do Estado, da sociedade civil e do mercado. A contribuição dos governos pode ocorrer de modo
repressivo (antijuridicidades e sanções ambientais) e preventivo e, nesta hipótese, utilizando-se
dos instrumentos da tributação. A chamada tributação ambiental é tida como instrumento
catalisador e incentiva valores do desenvolvimento sustentável. Desse modo os governos têm
por meio da instituição de tributos, além da geração de receitas (fiscalidade), também, a
possibilidade de executar políticas públicas ambientais no campo da extrafiscalidade. Há diversos
meios para estimular condutas ambientalmente adequadas, entre elas, deduções fiscais,
isenções, alíquotas seletivas e outros. Tanto as normas de caráter repressivo quanto as de
incentivo contêm o dever ser jurídico, mas, as normas de incentivo são as que possibilitam maior
efetividade no plano do domínio econômico diante do desafio da preservação ambiental. Esta
constatação é possível porque por meio dos incentivos tributários atende-se ao valor da
racionalidade econômica, ou seja, da eficiência. Ao conteúdo deste valor econômico,
contemporaneamente, deve-se acrescentar os desafios socioambientais para poder denominá-lo
de eficiência sustentável. A tributação extrafiscal tem uma importante contribuição para este
objetivo.
PALAVRAS-CHAVES: Tributação; Crescimento econômico; Meio Ambiente; Sustentabilidade. 

ABSTRACT
The economic growth is had as condition necessary, but not enough for the sustainable
development. This understands the economic, social and ambient dimensions. The responsibility
for the Sustainable, being distinguished in this research the ambient aspect, is of the State, the
civil society and the market. The contribution of the governments can occur in repressive way
(ambient ant legalities and sanctions) and preventive and, in this hypothesis, using itself of the
instruments of the taxation. The call ambient taxation is had as catalytic instrument and
stimulates values of the sustainable development. In this manner the governments have by
means of the institution of tributes, beyond the prescription generation (fiscal organization), also,
the possibility to execute ambient public politics in the field of the extrafiscal organization. It has
diverse ways to stimulate ambiently adequate behaviors, between them, fiscal deductions,
exemptions, aliquot selective and others. As much the norms of repressive character how much
of incentive they contain the duty to be legal, but, the incentive norms are the ones that make
possible greater ahead effectiveness in the plan of the economic domain of the challenge of the
ambient preservation. This to evidenceis possible because by means of the incentives tributaries
the value of the economic rationality is taken care of to it, that is, of the efficiency. To the
content of this economic value, contemporarily, it must be added the social and
ambientchallenges to be able to call it of sustainable efficiency. The extrafiscal taxation has an
important contribution for this objective.
KEYWORDS: Economic growth; Taxation; Environment; Sustainable. 
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Resumo: O crescimento econômico é tido como condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento sustentável. Este
compreende as dimensões econômicas, sociais e ambientais. A responsabilidade para a sustentabilidade, destacando-se nesta
pesquisa o aspecto ambiental, é do Estado, da sociedade civil e do mercado.  A contribuição dos governos pode ocorrer de modo
repressivo (antijuridicidades e sanções ambientais) e preventivo e, nesta hipótese, utilizando-se dos instrumentos da tributação. A
chamada tributação ambiental é tida como instrumento catalisador e incentiva valores do desenvolvimento sustentável. Desse modo
os governos têm por meio da instituição de tributos, além da geração de receitas (fiscalidade), também, a possibilidade de executar
políticas públicas ambientais no campo da extrafiscalidade. Há diversos meios para estimular condutas ambientalmente adequadas,
entre elas, deduções fiscais, isenções, alíquotas seletivas e outros. Tanto as normas de caráter repressivo quanto as de incentivo
contêm o dever ser jurídico, mas, as normas de incentivo são as que possibilitam maior efetividade no plano do domínio econômico
diante do desafio da preservação ambiental. Esta constatação é possível porque por meio dos incentivos tributários atende-se ao
valor da racionalidade econômica, ou seja, da eficiência. Ao conteúdo deste valor econômico, contemporaneamente, deve-se
acrescentar os desafios socioambientais para poder denominá-lo de eficiência sustentável. A tributação extrafiscal tem uma
importante contribuição para este objetivo.
 
Palavras chave: Tributação; Crescimento econômico; Meio Ambiente; Sustentabilidade.

 

Abstract: The economic growth is had as condition necessary, but not enough for the sustainable development. This understands
the economic, social and ambient dimensions. The responsibility for the Sustainable, being distinguished in this research the
ambient aspect, is of the State, the civil society and the market.  The contribution of the governments can occur in repressive way
(ambient ant legalities and sanctions) and preventive and, in this hypothesis, using itself of the instruments of the taxation. The call
ambient taxation is had as catalytic instrument and stimulates values of the sustainable development. In this manner the governments
have by means of the institution of tributes, beyond the prescription generation (fiscal organization), also, the possibility to execute
ambient public politics in the field of the extrafiscal organization. It has diverse ways to stimulate ambiently adequate behaviors,
between them, fiscal deductions, exemptions, aliquot selective and others. As much the norms of repressive character how much of
incentive they contain the duty to be legal, but, the incentive norms are the ones that make possible greater ahead effectiveness in
the plan of the economic domain of the challenge of the ambient preservation. This to evidenceis possible because by means of the
incentives tributaries the value of the economic rationality is taken care of to it, that is, of the efficiency. To the content of this
economic value, contemporarily, it must be added the social and ambientchallenges to be able to call it of sustainable efficiency.
The extrafiscal taxation has an important contribution for this objective.
 
Key-Words: Economic growth; Taxation; Environment; Sustainable.
 
Sumário: Introdução; 1. Ordem econômica e defesa ambiental; 1.1 Competência legislativa; 2. Tributação e meio ambiente; 2.1.
Extrafiscalidade; 3. Propostas para implantação de uma política voltada ao desenvolvimento sustentável; Conclusões; Referências.
 
 
 

Introdução

 

A preocupação com o meio ambiente deve ser de nível planetário. É neste sentido que o empenho de muitos países

preocupados se reúnem em inúmeros encontros internacionais, destacando-se os de Estocolmo (1972), Brasil (1992), Copenhague
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(2009). Os resultados, no sentido de união em torno dos desafios ambientais, nem sempre são animadores. Há muitos interesses que

se confrontam e os que prevalecem têm sido aqueles alimentados pela tradicional racionalidade econômica que construiu o conceito

do progresso, crescimento econômico.

 
  È difícil impor a cultura da preservação ambiental para construir e vivenciar um novo parâmetro de eficiência

econômica.  Esta cultura para ser incorporada nas ações humanas deve ser aceita e assim ela se perpetua. Para tanto, nem sempre os

meios de repressão tradicionais, por meio do Estado, às externalidades negativas ao meio ambiente são suficientes. É importante

procurar outros caminhos que possam aproximar os interesses econômicos dos da sociedade contemporânea que aprova o

desenvolvimento sustentável.

 
  O conceito da sustentabilidade incorpora os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Para acelerar as possibilidades de

vivenciar as conquistas desse desenvolvimento deve-se envolver o Estado, os agentes de mercado e a sociedade civil.

 
  O presente estudo faz um corte para apontar que o Estado tem à sua disposição uma importante competência que é a da

tributação, especificamente por meio da extrafiscalidade, que pode encurtar a trajetória para a sustentabilidade atraindo interesses

econômicos.

 
              A tributação ambiental extrafiscal tem por objetivo estimular ou desestimular condutas em prol de objetivos de interesse

público. No Brasil, preservar o meio ambiente é interesse tutelado em nível constitucional, conforme está, entre outros dispositivos,

no Art. 225 da CF/88. Desta forma, indiscutivelmente, há amparo jurídico para políticas de governo que possam dar maior

efetividade a esta determinação.

 
  Dessa forma, com uma concepção jurídica, voltada para múltiplos objetivos, faz-se emergir uma dupla faceta dos tributos,

os quais antes eram vistos apenas como meios de geração de receita, agora desponta uma idéia pautada em instrumentos eficientes

para a persecução de finalidades ambientais.  Nasce assim um desafio que exige ações imediatas, partindo de mecanismos jurídicos.

 
  Assim, ao se falar em tributação ambiental como forma de assegurar um desenvolvimento econômico sustentável, poderia

a tributação extrafiscal, por meio dos incentivos ambientais serem uma solução eficiente em relação às tradicionais atuações do

Estado?   

         

  O debate dos ideais de tributação ambiental, como forma de incentivar a preservação do meio ambiente, aponta para

instrumentos de interesse econômico: deduções fiscais, isenções, alíquotas seletivas e outros; o custo destes incentivos para o

Estado brasileiros serão válidos e suportáveis se acelerarem condutas ambientalmente desejáveis conduzindo ao desenvolvimento

sustentável.

 
              A estrutura do trabalho está dividida inicialmente em relacionar a ordem econômica e defesa ambiental, a competência

legislativa dentro do contexto ambiental, a questão da tributação e meio ambiente, o uso da extrafiscalidade e finalmente as

propostas para implantação de políticas públicas tributárias voltadas ao desenvolvimento sustentável por meio da extrafiscalidade

tributária ambiental.
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1. Ordem econômica e defesa ambiental

 

              Com o uso cada vez mais constante de energias não renováveis para abastecimento da economia, um paralelo se forma que

é a geração de pobreza e miséria. Esse crescimento desordenado leva ainda a um problema mais grave, que é o custo ambiental

advindo dessa alavancada desordenada da economia.

 
              Ligado a esse modelo capitalista de desenvolvimento econômico, GADOTTI, (2000, p. 58), assim expõe:

 
O modelo hegemônico de desenvolvimento capitalista globalizado, que reduz o
desenvolvimento humano ao crescimento econômico, polariza o poder e os recursos,
fomentando desigualdade de toda ordem, conseqüentemente e destruindo o meio
ambiente.
 

              Segundo THOMAS, (2010, p.24), em sua obra economia ambiental, esse crescimento econômico, atrelado ao

desenvolvimento sustentável ora estudado, pode ser entendido como:

 
Crescimento econômico é definido como um aumento real do Produto Interno Bruto
(PIB). Embora crescimento econômico seja um resultado favorável, há implicações de
longo prazo, como sugere o modelo de balanço de materiais. Encontrar um equilíbrio
apropriado entre crescimento econômico e preservação dos recursos naturais é a
essência do objetivo conhecido como desenvolvimento sustentável, que luta para que a
gestão de recursos do planeta garanta sua qualidade e abundância no longo prazo.
 

              SACHS, (2010, p. 12), em sua obra sobre desenvolvimento sustentável, como desafio do século XXI, na temática ora

analisada, destaca que:

 
(...) a sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai depender da sua
capacidade de se submeter aos preceitos de prudência ecológica e de fazer um bom uso
da natureza. É por isso que falamos em desenvolvimento sustentável. A rigor, a
adjetivação deveria ser desdobrada em socialmente includente, ambientalmente
sustentável e economicamente sustentado no tempo.
 

              A própria Constituição Federal, em seu artigo 170, VI, da CF/88[1], ressalta a defesa do meio ambiente como um dos

princípios gerais da atividade econômica. Dessa forma, entende-se que ao apresentar em seu bojo um modelo econômico de bem-

estar, é fundamental um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 
              Para VECCHIATTI, (2004, p. 90), ao relacionar desenvolvimento sustentável com atividade econômica, tem-se como

paradigma que:

 
O crescimento econômico por si só, não traz automaticamente o desenvolvimento. Na
prática, a equação que relaciona crescimento e desenvolvimento, ainda não está com
suas variáveis equilibradas; ela ainda desafia os economistas questionando se o
desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável estaria realmente na
contramão do desenvolvimento econômico.
 

              Na enseada jurídica, tem-se que é atribuída à Constituição brasileira, o dever de prezar pela sustentabilidade. Assim, o
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artigo 225 da CF/88[2], que dispõe sobre desenvolvimento sustentável deve ser interpretado em conjunto com o artigo 170 do

mesmo dispositivo legal, o qual dispõe sobre a ordem econômica.

 
              A autora DERANI, (2005, p. 642), bem sintetiza esse assunto:

 
Este modo de pensar o desenvolvimento econômico decorre da interpretação dos
princípios da ordem econômica constitucionalmente construída, e que se destina a reger
a atividade econômica e seus fatores. Um novo ângulo de se observar o
desenvolvimento econômico, inserindo outros fatores na formação de políticas publicas,
é conformado pela presença do capítulo do meio ambiente na Constituição Federal. O
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exposto no art. 225 se faz
presente como princípio a ser respeitado pela atividade econômica no artigo 170, VI. A
positivação deste princípio ilumina o desenvolver da ordem econômica, impondo sua
sustentabilidade.
 

              Fica claro que a política pública do país, exige ações com cunho de reciprocidade entre as áreas econômica, tributária e

ambiental, pois, entende-se que há sobreposição entre a margem de valor ou de preços, a carga fiscal gerada, bem como a proteção

do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 
  Partindo da premissa, da proposta de utilização de instrumentos econômicos com o propósito de incentivar uma economia

voltada a sustentabilidade, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada,

apresenta uma tabela da aplicação de instrumentos Econômicos no Brasil voltados para este fim, conforme segue quadro abaixo:

 
  Quadro 1: Aplicação de Instrumentos Econômicos no Brasil       

 

Instrumentos Propósito
Cobrança pelo uso da água em bacias
hidrográficas por volume e conteúdo poluente.
(Lei 7663/91)

Financiamento de bacias hidrográficas e
indução do uso racional de recursos hídricos.

Tarifa de esgoto industrial baseada no
conteúdo de poluentes.
 (Decreto Federal 76.389/75)

Recuperação de custos de estações de
tratamento de esgoto.

Imposto da poluição do ar e poluição hídrica
(Lei 6938/81)

Financiamento do órgão estadual

Compensação financeira devido à exploração
dos recursos naturais (Lei 7990/89,
regulamentada
pela Lei 8001/90)

Compensação de Municípios e Estados
onde se realiza a produção e onde se
encontram as agencias de regulação.

Compensação fiscal por áreas de preservação.
(Lei 9146/95)

Compensação de municípios para restrição de
uso do solo em áreas de mananciais e de
preservação florestal.

Imposto por desmatamento. (Lei 4771/65; Lei
7803/89)

Financiamento de projetos de reflorestamento
público e atividade do serviço florestal.
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Fonte: PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e IPEA – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – Relatório sobre Desenvolvimento Humano no Brasil, 1996. In: São Paulo (1998, p. 36).
              Sem dúvida, o direito tributário, dado o impacto que produz na ordem sócio-econômica, de todos os instrumentos jurídicos

existentes, é o único capaz de sensibilizar sobre o real problema ambiental advindo do crescimento desordenado da economia, pois

pode agir de forma coercitiva.

 
1.1 Competência legislativa

 
               O Estado à luz de uma análise puramente jurídica pode ser visto como um centro de atribuições ou um centro de

competências definidas em certo tempo e espaço. O Brasil, ao optar pela forma federativa de organização político-administrativa de

Estado (Art. 18 CF/88), atribuiu como dever de cuidar do meio ambiente a todos os membros federados (Art. 23 CF/88); e, para

legislar tratou como competência concorrente, ou seja, podem produzir normas para a tutela ambiental a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios.

 
  Estas competências expõem que os governos brasileiros não têm alternativa a não ser cumprir o dever de intervir

normativamente para a tutela ambiental, conforme destaca  BASSOLI ( 2007, p. 236-237):

 
O meio ambiente é bem jurídico de propriedade pública, tutelado por meio dos instrumentos jurídicos de
defesa dos direitos transindividuais. Nesta condição jurídica, deve ser preservado das possíveis agressões,
inclusive, daquelas decorrentes do exercício da atividade econômica. Este é um dever que pode ser
cumprido por meio da definição normativa de índices ou mecanismos técnicos preservacionistas,
apresentados por estudiosos do meio ambiente. Este dever deve ser cumprido para possibilitar a
convivência pacífica do exercício da atividade econômica (livre iniciativa) com a segurança ambiental.

 

              Para RIBAS, (2005, p. 685), a autora assim expõe a respeito da competência legislativa:

 
Em matéria de meio ambiente, a divisão das competências para legislar, feita pela
Constituição Federal, é concorrente (União, Estados e Município – art. 24 e § §); é
suplementar à legislação federal e estadual no que couber, no caso dos Municípios (art.
30, II); e na adoção de medidas administrativas, a competência é comum aos entres
políticos (art. 23, VI).
 

               Nota-se que dentro das respectivas competências, outrora citadas, dentro do contexto ambiental, o direito tributário vem

adequar suas regras a esse bem jurídico tutelado.

 
              Disso é possível estabelecer, que as questões relacionadas ao crescimento econômico sustentável estão interligadas, e que a

efetividade da proteção ambiental depende da obrigatoriedade do Poder Público em definir políticas públicas que incorporem esse

objetivo.

 
              Para RIBAS, (2005, p. 685), há ainda o seguinte entendimento sobre a necessidade de uma consciência ambiental mais

focada a aplicação das leis já existentes:

 
Enquanto países mais desenvolvidos controlam com maior rigor o seu ambiente e suas
reservas naturais, no Brasil, apesar de razoável quantidade de leis reguladores do
assunto, ainda é fraco o combate à degradação ambiental.
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              Portanto, tem-se que a consciência ambiental deve ser atrelada aos instrumentos jurídicos existentes, este deve ser o

primeiro passo para que o desenvolvimento sustentável seja implementado no sentido de desenvolvimento humano.

 
 

2. Tributação e meio ambiente

 
 

  Para entender um pouco mais a sistemática ora apontada, voltada na idéia da utilização de incentivos tributários para a

preservação do meio ambiente, mister destacar que esta idéia teve seus primórdios na Europa, em meados da década de 80,

ganhando novos contornos na década de 90, sendo incorporada à legislação de países como Estados Unidos, Franca, Itália, entre

outros.   

 
  No Brasil, ganha força a tese da tributação ambiental, principalmente quando vista pela lente dos incentivos, pois quase

todos os tributos podem ser utilizados com essa conotação de sanção positiva, premial, TRENNEPOHL, (2010, p. 26).

 
  Nesta temática, pode-se destacar três princípios, extraídos do direito ambiental,  os quais justificam o imposto verde,

sendo eles o princípio da precaução, o da cooperação e principio do poluidor pagador.

 
  O princípio da precaução visa a impedir que o estado de tensão social, decorrente do dano ecológico, estabeleça-se, por

isso orienta a adoção de critérios preventivos ao dano, NUNES, (2005, p. 47).

 
  Já o principio da cooperação sugere uma operação conjunta de toda sociedade para a preservação do bem difuso.

 
  Pela aplicação do terceiro, impõe-se ao “sujeito econômico” (produtor, consumidor, transportador), que nesta relação

pode causar um problema ambiental, arcar com os custos da diminuição ou afastamento do dano, DERANI, (2001, p.57).

 
              Com uma postura estatal voltada à consecução dos interesses coletivos albergados pelo ordenamento jurídico, surge a

menção a uma dupla face do direito tributário, já que o mesmo era visto somente como instrumento de arrecadação.

 
  A tutela constitucional dos bens ambientais implica nos fins sociais que deve ter a propriedade, princípio admitido pelo

moderno Direito Internacional contemporâneo, conforme FIORILLO, (2001, p. 26):

 
Diante desse quadro, a nossa Carta Magna estruturou uma composição para a tutela dos
valores ambientais, reconhecendo-lhes característicos próprios desvinculados do instituto
da posse e da propriedade, consagrando uma nova concepção ligada a direitos que
muitas vezes transcendem o próprio critério das nações: os chamados direitos difusos.
Em face dessa previsão constitucional (do bem ambiental), foi publicada a lei n. 8.078
de 1990, que tratou de definir os direitos metaindividuais (direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos) e acrescentou o antigo inciso IV do art. 1o. da Lei n. 7.347/85,
que havia sido vetado, possibilitando, desse modo, a utilização da ação cível pública
para a defesa de qualquer interesse difuso e coletivo. Assim, tivemos a criação legal dos
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
 

              Para RIBEIRO, (2005, p. 665), tem-se que no que diz respeito ao entendimento da tributação ambiental:
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Pode ser entendida como o emprego de instrumentos tributários com duas finalidades: a
geração de recursos para o custeio de servidos públicos de natureza ambiental e a
orientação do comportamento do contribuinte para a preservação do meio ambiente.
 

              Sendo assim, tem-se que o custeio das atividades do Estado não inclui somente custo e beneficio, e sim um ordenamento

voltado ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 225, a saber: custo benefício e sustentabilidade.

 
              Em outra feita, para incentivar a delimitação do comportamento empresarial em relação à proteção do meio ambiente, não é

necessária a criação de novos tributos, pois o que se almeja não é a arrecadação, e sim que os dispositivos legais existentes sirvam

como instrumento de incentivo a adoção de processos voltados à economia sustentável.

 
  Desta forma o que se sugere é uma tributação que não incorra em inconstitucionalide e bitributação, mas sim, que instigue

empresários a investir em processos e técnicas ambientalmente corretas.

 

              Na esteira desse entendimento, RIBAS, (2005, p. 686), ensina que:

 
Há previsão constitucional para tributação diferenciada sobre produtos essenciais, pela
seletividade de alíquota. Neste sentido, e tendo em vista as orientações dos arts. 170,
VI e 225, pode o legislador, em caráter extrafiscal, desestimular as atividades
inconvenientes ao bem-estar social. A majoração de alíquotas incidentes sobre produtos
ecologicamente incorretos permite a transferência dos custos sociais provocados pelo
dano para as indústrias poluentes.
 

              Para GUIMARÃES, (1997, p. 345), a respeito da temática elencada, apontando alternativas para diminuição da degradação

do meio ambiente, a partir de estímulos estatais, tem-se que:

 
As metas econômicas visadas pelo Estado, onde se inclui sua política ambiental de um
desenvolvimento sustentável, podem ser atingidas com maior eficácia por meio das
sanções premiais às unidades de produção, estimulando-as, via empréstimos
favorecidos, bem como por meio da técnica da extrafiscalidade dos tributos – por
exemplo, com incentivos às novas industrias não-poluidoras ou àquelas que utilizem
tecnologia de produção com uso de materiais recicláveis ou que diminuam o emprego
de recursos não-renováveis.
 

              A sugestão para encarar a temática de forma plausível começa em onerar a produção/consumo que traga malefícios ao meio

ambiente, ou mesmo isenção fiscal quando houver produção/consumo de forma sustentável, assim espera-se que o meio empresarial

sinta um estimulo estatal, e se volte para a causa, com emprego de técnicas biodegradáveis.

 
  A tributação verde vem como uma das novidades fiscais mais auspiciosas da atualidade. Disso, reluz a idéia de um

"esverdeamento” dos impostos existentes no sistema tributário, isso porque os benefícios fiscais são tidos como os maiores

instrumentos de indução para a busca do desenvolvimento sustentável.

 
              A autora COSTA, (2005, p. 641), assim expõe:

 
A tributação ambiental pode ser singelamente conceituada como o emprego de
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instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação de servidos
públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como para
orientar o comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto
extrafiscal ou regulatório).
 

              Isso posto, aponta-se o encontro entre a tributação e a preservação ambiental: a extrafiscalidade.

 

2.1. Extrafiscalidade

 
  Paradoxalmente, tem-se que a tributação estatal é tida como fonte arrecadadora de recursos. Todavia, há de salientar que a

mesma também é utilizada para guiar a atuação dos contribuintes para campos mais produtivos ou mesmo mais adequados ao

interesse publico, é nesse contexto que realça a forma de tributação tida como extrafiscal.

 
  A extrafiscalidade é vista como um incentivo ao uso de instrumentos tributários visando a atingir finalidades não

arrecadatórias. É um implemento na concessão de isenções, simplesmente objetivando recomendar ao cidadão uma ação ou

omissão.

 
  O Poder Público tem na extrafiscalidade tributária uma maneira de conciliar desenvolvimento econômico e defesa do

meio ambiente. Na Constituição brasileira de 1988, há duas vertentes colacionadas a extrafiscalidade, a saber: normas que visam à

realização do desenvolvimento nacional e as que visam à realização da justiça social.

 
  Frisa-se que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu no art. 170, incisos III e VI c/c art. 225, a busca pelo já referido

“desenvolvimento sustentável”.

 
  Para ATALIBA, (RDP 93/223), acerta do instituto da extrafiscalidade, elenca-se que:

 
A extrafiscalidade consiste no uso de instrumentos tributários para a obtenção de
finalidade não arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de
comportamento, tendo em vista outros fins, a realização de outros valores
constitucionalmente consagrados.

 

OLIVEIRA, (1998, p. 38), em sua obra Direito tributário - capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio, traz o

seguinte apontamento a respeito da temática da extrafiscalidade:

 
A extrafiscalidade permite ao contribuinte alternativa de escolha de gravame mais
ameno (...) sem dúvida, entre os meios de prevenção e combate á poluição, o tributo
surge como instrumento eficiente tanto para proporcionar ao Estado recursos para agir
(tributação fiscal), como fundamentalmente para estimular condutas não-poluidoras e
desestimular as poluidoras (tributação extrafiscal), encontrando para tal sólidos
fundamentos na doutrina kelseniana da sanção premial ou recompensatória, por sua vez,
estribada no princípio retributivo (Vergeltung): assim, o Estado reconhece o esforço do
cidadão em cumprir a lei, e não apenas castiga o recalcitrante.
 

  Disso pressupõe que este instituto tem objetivo não apenas fiscal, mas regulatórios de conduta social, principalmente em

matéria ambiental, visando, todavia, a aquiescer no comportamento dos agentes econômicos, de modo a incentivar ou desestimular

iniciativas nocivas ao bem comum.
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  Assim, a extrafiscalidade é instrumento pelo qual, para o alcance das ações sociais desejadas, o Estado vem ordenar ou

reordenar a economia.

 
  O magistério de BECKER, (1972, p. 545), com relação à importância deste instituto com forma de incentivo ao

desenvolvimento econômico social, expressa que:

 
Na construção jurídica de todos e de cada tributo, nunca mais estará ausente o finalismo
extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos coexistirão sempre – agora de um modo
consciente e desejado – na construção jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou
menor prevalência neste ou naquele sentido, afim de melhor estabelecer o equilíbrio
econômico-social do orçamento cíclico.
 

  Pode-se dizer que haverá certo equilíbrio econômico (tributo) – social (finalismo extrafiscal), de forma a estabelecer um

orçamento cíclico como o já exposto pelo autor supracitado.

 
  E o Estado passa a agir como regulador da atividade econômica tendo da extrafiscalidade tributária instrumento de

política pública estatal.

 
  Em síntese, o direito tributário deixa de ser mero angariador de receitas, para se transformar em elemento transformador

da sociedade, seja em matéria econômica, ambiental, política (administrativa, demográfica, sanitária, cultural) ou social.

 
  Ao tratar das benesses da utilização dos tributos para fins ambientais tem-se que este incentivo, ora descrito até agora, é

um eficiente instrumento na prevenção e combate à poluição, ao desmatamento, entre outros. Segundo RIBAS, (2005, p. 692):

 
Via tributação, o Estado estimula comportamentos não-poluidores e desestimula os
poluidores, tributando menos quem não polui ou polui pouco, o que justifica, por
exemplo, incentivos fiscais sem afronta ao principio da igualdade.
 

  Desta feita, os incentivos fiscais passam a estimular comportamentos, com medidas que visam o uso de dispositivos

antipoluidores sem, contudo, prejudicar a tecnologia existente, a velocidade com que são colocados certos produtos no mercado e

até mesmo o transporte dos mesmos.

 
  Assim, ao desestimular a circulação e o consumo de bens ecologicamente incorretos, a lei tributária no âmbito extrafiscal

promove o equilíbrio ecológico tão almejado.

 
  O principio do poluidor-pagador vem neste sentido atuar de forma decisiva, autuando objetivamente o poluidor,

incidindo, sobretudo sobre os custos dos serviços, graduando a tributação. Este por certo, se vê “obrigado” a adotar políticas sérias e

válidas visando a proteção ambiental, para assim poder manter seu negócio.

 
 

3. Propostas para implantação de uma política voltada ao desenvolvimento sustentável
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              Sendo da União a competência tributária, é no âmbito Federal que surgem as maiores chances de se aplicar os instrumentos

fiscais com eficácia ambiental, visando, sobretudo ao desenvolvimento sustentável a partir do incentivo fiscal.

 
  Alguns exemplos desse incentivo podem ser lembrados, tais como: diferenças de alíquotas do IPI para veículos movidos a

gasolina (25 a 30%), e para veículos movidos a álcool (20 a 25%), a legislação do Imposto de Renda que autorizou a dedução de

importâncias empregadas em projetos de reflorestamento, OLIVEIRA, (1998, p. 30).

 
  Exemplificando, tem-se que não há óbice para a caracterização de um tributo já existente, para uma designação de  ICMS

ecológico, o qual venha de modo a tributar de modo menos oneroso, operações mercantis com produtos ecologicamente corretos,

que não agridem o meio ambiente.

 
  Em outra baila, a tributação menos onerosa de um produto feito com material biodegradável, considerado em relação ao

mesmo produto feito com amianto, por exemplo, atende à imposição do art. 225 da Constituição Federal. No mesmo sentido, a

desoneração do ICMS quando na fabricação de papel reciclável ou os materiais que utilizem pilhas alcalinas.

 
  No âmbito estadual, cabe ressaltar o ICMS ecológico que segundo CASTRO, (2003, p. 147-149), os principais

expedientes de atuação são:

 
Compensação financeira aos Municípios que sofrem restrições de uso e ocupação por
parte de seus territórios por unidades de conservação (fundamentais para a preservação
da biodiversidade) e terras indígenas (imprescindíveis para garantir a sobrevivência
física e cultural dos povos indígenas). A compensação financeira aos Municípios que
invistam nos seus sistemas de água e esgoto tratados e coleta de lixo com destinação
final adequada; o estimulo às Prefeituras a formularem e executarem políticas ambientais
e redistribuição de recurso do ICMS aos Municípios de forma mais justa e
ambientalmente correta.
 

              Coexiste a idéia de que a proeminência da extrafiscalidade abrange relevante instrumento para a conservação ambiental.

Isso porque se visa ao emprego de tributos de forma a preservar, a estimular e algumas vezes a punir, visando sempre à

sustentabilidade, ao meio ambiente ecologicamente viável para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, FERRAZ, (2010, p.

41), assim expõe:

 
Ora, se os custos da degradação ambiental não forem refletidos nos preços, as decisões
econômicas nunca serão ecologicamente corretas. A função das Green taxes é
precisamente a de 'internalizar' (neologismo de origem norte-americana) os custos
ambientais, isto é, trazer para o custo de cada bem ou mercadoria o custo que seu
consumo representa em termos ambientais. Assim, por exemplo, se uma fábrica de
fertilizantes polui um rio, o imposto verde deverá acrescentar um custo ao produto,
correspondente ao que o Estado terá para promover a 'despoluição' do rio, tornando
interno à atividade um custo que antes lhe era externo. Nessa hipótese, a tendência é de
substituição da atividade poluente por outra economicamente mais interessante, isto é,
por outra que não traga ônus embutido.
 

Dessa forma, levando-se a cabe a necessidade de uma “consciência verde”, mister destacar que assim como decisões

econômicas podem fazer mudar um mau comportamento, imperioso também que cada um faça sua parte, que haja a partir dessa

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2397



consciência certeza jurídica sobre o que é imposto a sociedade, que ao instituir fomentos para um ambiente voltado a

sustentabilidade, o Estado também faça o papel que se espera dele,  saber: legislação com certeza jurídica.  Nesse contexto, o

magistério de VILANOVA, (p. 464, 2003), assim leciona:

 
Com a constante evolução tornaria inviável a criação de leis novas para cada caso especifico assim o
que se espera é a certeza jurídica, ou seja, criar na consciência das pessoas, que mesmo não havendo
para um fato uma norma especifica descrita na legislação, existe princípios norteadores da conduta
humana, emergindo a figura do Estado como responsável pela efetivação do bem estar coletivo,
surgindo ai o papel da função jurisdicional do Estado.

 

              Assim, é a partir de iniciativas do Poder Público que muitas vezes, são quantificadas soluções sociais. Isto porque, é dele a

competência de regular, de instituir e de isentar quando necessário. Visando a um mecanismo de desenvolvimento limpo e saudável.

 

            Conclusões    

 

            Contemporaneamente um dos maiores desafios é enfrentar as conseqüências que a degradação ambiental tem apresentado.

Por ser um desafio planetário, cada Nação ou Estado tem o dever de enfrentá-lo, pois se trata da segurança humana no sentido da

sobrevivência com qualidade dessa civilização.

               Entre as várias políticas ambientais possíveis há aquelas de responsabilidade do Estado, da sociedade civil e do mercado.

No Brasil também é assim conforme está no texto constitucional da CF/88, em especial, nos artigos Art. 170, VI e Art. 225.

            Considerando-se o corte de pesquisa proposto, enfatizou-se a política pública para a preservação ambiental, portanto, de

responsabilidade do Estado e especificamente por meio da extrafiscalidade.

           Os instrumentos tributários extrafiscais, entre eles, deduções, isenções, alíquotas seletivas, atendem ao valor eficiência da

racionalidade econômica, ou seja, as normas de incentivo permitem que os custos tributários sejam menores repercutindo de modo

menos oneroso na cadeia de produção, circulação e consumo de bens e serviços. Assim, estimula-se a livre iniciativa, a livre

concorrência, a geração de empregos, a função social da propriedade e em especial constrói e alimenta a cultura da preservação

ambiental. É um caminho para que as soluções das questões ambientais passem obrigatoriamente pela interação entre interesses

 públicos e privados rumo ao desenvolvimento sustentável. É um caminho  que viabiliza a eficiência sustentável.

Nessa perspectiva, as políticas públicas tributário-ambientais, por meio de incentivos, atendem às expectativas de maior

efetividade das normas ambientais que têm por finalidade garantir meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Não se

exclui o caminho das normas repressivas que qualificam infrações, crimes e sanções ambientais, mas sim, quer-se incluir a defesa

da importância dessas normas de incentivo tributário para tutela ambiental.

Preservar o meio ambiente é prioridade constitucional, política do Estado brasileiro, portanto, direito e dever dos governos.

No entanto, é preciso avaliar que as normas de incentivo não devem possibilitar privilégios, pois estar-se-ia ofendendo o valor

republicano da isonomia material que se quer vivenciar em um Estado Democrático de Direito.
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A DISCRIMINAÇÃO AMBIENTAL DE GRUPOS SOCIAIS, O MOVIMENTO
SOCIOAMBIENTAL E O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS.

ENVIRONMENTAL DISCRIMINATION OF SOCIAL GROUPS, THE SOCIAL ENVIRONMENTALISM
AND NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  FUNCTION.

Dan Rodrigues Levy

RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de analisar e levantar hipóteses à cerca da possibilidade de
proteção de grupos sociais que residem em áreas afastadas dos grandes centros urbanos e que
de uma forma desigual, sofrem discriminação ambiental por estarem expostos ao dano
ambiental de maneira discriminada se comparados a outras populações. Este questionamento
será válido para que se defenda o interesse das populações que vivem nas periferias das
metrópoles e que são vítimas de contaminação por resíduos industriais, assim como, de que
maneira tais populações poderão evitar o dano sofrido de forma discriminatória, além de
reivindicar seus direitos violados. Será demonstrado também como o Socioambientalismo poderá
apaziguar a discriminação ambiental sofrida por essa parcela da população, além do papel das
ONGS (Organizações Não-Governamentais) em matéria ambiental.
PALAVRAS-CHAVES: GRUPOS SOCIAIS; DISCRMINAÇÃO AMBIENTAL; MOVIMENTO
SOCIAMBIENTAL; ONGs. 

ABSTRACT
This works aims to analyse and hipotesize about the possibilities of protection of social groups
that lives in areas far away from the metropolises and that differently suffers environmental
discrimination because they are exposed to environmental damage in a discriminated way when
compared to other populations. This questionings will be important to defend the interests of
those populations that lives on the peripheries of the big cities and whom are victims of
industrial residues contamination, and, how those populations could avoid those damage and to
demand their violated rights. It also will be demonstrated how the social environmentalism can
calm down this kind of discrimination, and also the function of Non-governmental Organization
(NGO) in environmental area.
KEYWORDS: SOCIAL GROUPS, ENVIRONMENTAL DISCRIMINATION; SOCIAL
ENVIRONMENTALISM; NGO.

INTRODUÇÃO
 

A proteção do Meio Ambiente tornou-se um elemento precípuo no processo de
desenvolvimento capitalista das sociedades modernas. Atualmente, mesmo com o crescente progresso
econômico, ainda se verifica uma acentuada disparidade na deterioração das condições de vida nos meios
rurais e, sobretudo, nos subúrbios e favelas das grandes cidades do mundo.

As desigualdades são crescentes principalmente no que se refere aos danos ambientais que
afetam de forma desproporcional as populações que vivem em áreas periféricas dos grandes centros
urbanos.

Neste sentido, o que justifica o estudo do tema, é a intensa discriminação ambiental de grupos
socialmente excluídos que sofrem injustiças ambientais, oriundas de danos desproporcionais causados pela
sociedade dominante e pelo Estado e que atingem diretamente tais grupos por se caracterizarem como uma
minoria vulnerável ou marginalizada seja por questões sociais, culturais, financeiras, raciais, dentre outros.
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Assim, será demonstrado o motivo pelo qual tais danos afetam de forma mais incisiva as
minorias de pouca ou nenhuma representatividade política ou financeira dificultando a conquista efetiva de
uma Justiça Ambiental (SANTOS e LOURES, 2002).

Além disso, tentar-se-á discutir ou levantar possibilidades para se minimizar tais consequências
negativas oriundas da citada discriminação ambiental, tendo como fundamento o Movimento
Socioambientalista.

Por último, será demonstrado, de forma sucinta, o surgimento das ONGs no Brasil, para se
definir este novo sujeito, no intuito de questionar a função e o papel do mesmo em matéria ambiental, qual
seja, lutar pela melhoria da qualidade de vida de grupos necessitados, socialmente excluídos ou
vulneráveis.

Para tanto, realizou-se uma minuciosa pesquisa teórica através de levantamento bibliográfico,
atentando para os aspectos doutrinários sobre o tema, tendo como ponto de partida as concepções de
autores que elucidam de maneira objetiva o assunto.

No mais, observando a clareza e a coerência na exposição do pensamento, as idéias expostas
foram revestidas de originalidade para se atingir uma argumentação contundente e pertinente para o
entendimento, discussão e interpretação do estudo, utilizando, portanto, uma metodologia qualitativa.

Vale ressaltar que o presente artigo contribuirá para apoiar diretamente as reivindicações de tais
grupos sociais que clamam por justiça ambiental, assim como, as minorias, com ou sem representatividade
na sociedade, as quais necessitam de um meio ambiente equilibrado, face aos riscos ambientais a que são
expostas, sobretudo devido às desproporcionalidades das conseqüências ambientais negativas.
 
 
1. DISCRIMINAÇÃO AMBIENTAL
 

A discriminação ambiental é refletida na sociedade a partir das conseqüências negativas do
desenvolvimento econômico atrelado à urbanização desordenada dos grandes centros urbanos, o que
acarreta a exposição desigual de grupos a danos ou riscos ambientais.

Essa discriminação ambiental refere-se à acentuada desproporcionalidade dos riscos da
degradação do meio ambiente em que se encontram determinadas comunidades, pois o desprezo com o
espaço comum e pelo ambiente se confunde com o desprezo pelas pessoas e comunidades.

Neste sentido, grupos vulneráveis acabam sendo vítimas desta discriminação, posto que, muitos
deles são carentes de necessidades básicas que impedem a garantia de uma vida digna sob um meio

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o art. 225
[i]

, caput da Constituição Federal de 1988.
 
Desta forma, verifica-se uma determinada:
 

[...] ausência de coesão social marcada pela deterioração do sistema de valores coletivos, da perda dos
pontos de referência comumente aceitos, do crescimento do sentimento de insegurança e do isolamento
considerado cada vez mais como um modo de vida pela maioria. (VARELLA, 2004: 45).

 

Vale ressaltar que esta ausência de coesão gera violência de inúmeras formas para a sociedade,
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uma vez que determinados setores sociais são alijados da mesma, gerando assim uma exclusão não
sustentável de grupos sociais, e como forma de amenizar tal situação, compete também aos movimentos
socioambientais tentar associar o acesso aos recursos naturais com a questão da democracia.

Os grupos sociais de menor renda, grupos de trabalhadores, segmentos raciais discriminados,
parcelas marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania recebem as maiores cargas dos danos ambientais
oriundos do desenvolvimento.

Neste sentido:
 

La disciminación ambiental se acentúa em los sectores más pobres, vulnerables y marginados de la
plobación. Por esta razón, las sociedades deben desarrolar una sensibilidad especial ante las
condiciones ambientales de estos grupos. La pobreza va de la mano con la discriminación ambiental,
así como también com otras formas de racismo y discriminación (HANSEN, GARCIA e

TORTAJADA)
[ii]

.
 
Logo, ressalta-se que a pobreza e o subdesenvolvimento influenciam negativamente as

comunidades atingidas pela discriminação ambiental, o que acentua cada vez mais a marginalização das
mesmas.

Isto porque, no Brasil, a injustiça ambiental e a discriminação estão relacionadas com a
apropriação elitista do território e dos recursos naturais, na concentração dos benefícios usufruídos do meio
ambiente e na exposição desigual da população à poluição e às consequências desastrosas do progresso
econômico.

Tais injustiças ambientais representam “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a
maior carga dos danos ambientais a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos
raciais marginalizados e mais vulneráveis” (HERCULANO, 2002: 13). Assim, as populações que sofrem
estes danos acabam perdendo a sua diversidade cultural por haver a desintegração de culturas periféricas
aos valores das culturas centrais.

É importante frisar que a questão da vulnerabilidade desses grupos, está normalmente associada
à exposição aos riscos e designa a maior ou menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infra-estruturas ou
ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo (ACSELRAD, 2006).

Além disso, tais grupos sociais são vítimas de uma proteção desigual, posto que, “põe-se foco
no déficit de responsabilidade do Estado e não no déficit de capacidade de defesa dos sujeitos”
(BULLARD, 1993: 23).

Diante de toda esta conjuntura, pode-se dizer que os sujeitos sociais não confiam no modelo
econômico posto, como instrumento de superação da desigualdade ambiental. O Estado não supre a real
necessidade desses grupos, evitando a situação de discriminação, tendo em vista que tem direta influência
do papel do mercado.

 Portanto, a degradação ambiental deve ser enfrentada através da democratização e não apenas
da eficiência e ampliação do mercado, pois acredita-se haver uma lógica entre o exercício da democracia e
a capacidade da sociedade de se defender das injustiças ambientais.

Assim, não significa que se deva mudar o modelo de desenvolvimento, mas sim a matriz
tecnológica da própria tecnologia. Um dos problemas atuais dos danos que muitas vezes afetam, de forma
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desproporcional, determinadas parcelas da população está diretamente ligado com a tecnologia que, da
forma que vem sendo aplicada, não só polui o meio ambiente, como também, discrimina determinados
grupos de forma a atingi-los desproporcionalmente frente ao dano ambiental ocorrido.

Além disso, uma sociedade que prima pelo equilíbrio e adota um modelo de desenvolvimento
que evita a produção de riscos, mantém a ordem das coisas. De forma mais específica, uma sociedade que
valoriza a preservação de um espaço socioambiental, promove a redução dos indicadores de pobreza
urbana (TORRES, 1995).

Neste sentido, é o que entende LEITE (2004:123), senão vejamos:
 

A sociedade capitalista e o modelo de exploração capitalista dos recursos economicamente apreciáveis
se organizam em torno das práticas e dos comportamentos potencialmente produtores de situações de
risco. Esse modelo de organização econômica, política e social submete e expõe o ambiente,
progressiva e constantemente, ao risco.

 
Os movimentos sociais contestam a modernização ecológica e evidenciam a lógica social que

associa a dinâmica da acumulação capitalista à distribuição discriminatória dos riscos ambientais.
Além disso, as reivindicações destes grupos baseiam-se em: lutas no âmbito social, tendo em

vista o surgimento de grupos excluídos socialmente, seja por motivos econômicos, culturais ou históricos;
no âmbito territorial, uma vez que os danos ambientais geralmente atingem regiões habitadas por aqueles
grupos, sendo este um dos motivos da exclusão; no âmbito ambiental, pois o meio ambiente, de forma
integrada, é agredido por inúmeras práticas danosas que culminam com o seu crescente desequilíbrio; e no
âmbito civil, haja visto o surgimento de conflitos referentes à vida privada de cada cidadão, vítima de
iniqüidades ambientais.

Denota-se, a partir do exposto acima, que as populações que vivem à margem da sociedade
sofrem dano ambiental desproporcional oriundo do crescente desenvolvimento desenfreado que expõe o
meio ambiente ao risco.

Entretanto, será possível se atingir um tratamento justo e um significativo envolvimento de
todas as pessoas, independente de raça, cor, nacionalidade ou rendimento, no desenvolvimento,
implementação e cumprimento das leis, regulamentações e políticas públicas ambientais?

A Estado é capaz de desenvolver ferramentas, estratégias e políticas públicas para eliminar
condições e decisões injustas, parciais e iníquas? Ou este é o papel dos movimentos sociais e ambientais?
Tais hipóteses devem ser levantadas, pois são inteiramente pertinentes para que se tente compreender o
tema foco deste artigo.
 
 
2. SOCIAMBIENTALISMO COMO FORMA DE APAZIGUAR A DISCRIMINAÇÃO
AMBIENTAL

 
Neste tópico, faz-se necessário apontar, sucintamente, o surgimento do Movimento

Socioambientalista no Brasil,  no intuito de compreender o sentido do mesmo frente à luta contra a
discriminação ambiental.

Antes mesmo de se definir o socioambientalismo, vale destacar a idéia de espaço

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2403



sociambiental, tão bem apontada por Grazia (2001), como sendo aquele onde se vive e no qual se articula
indissoluvelmente sociedade e meio ambiente. O que ameaça este espaço é a supremacia dos interesses
privados, individuais sobre os sociais, coletivos. Esta noção de espaço socioambiental irá fundamentar as
diretrizes do socioambientalismo, como uma verdadeira mudança de paradigma para as sociedades
modernas.

Assim, “a crítica ambiental surgiu no Brasil, nos séculos XVIII e XIX (...) como reação ao
modelo de exploração colonial (...) e a intensa devastação ambiental provocada por este modelo”.
(PÁDUA, 2002 apud SANTILLI, 2005).

No início do século XX até a década de 1970, verificou-se iniciativas de cunho
conservacionista no Brasil, surgindo organizações ambientais que deram origem ao Movimento
Ambientalista. Entretanto, com a repressão política do Golpe de 1964 acarretou a desmobilização das
iniciativas conservacionistas.

Neste mesmo momento, formava-se um arcabouço legislativo voltado para características de
cunho conservacionista, entretanto, sem uma dimensão social claramente incorporada.

Como exemplo, podemos citar duas das mais importantes leis criadas nesta época: Lei nº
6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Lei nº 7.347/85 que criou a Ação Civil
Pública para que se pudesse responsabilizar civilmente os autores de danos ambientais. 

Vale ressaltar que a Política Nacional do Meio Ambiente foi uma das primeiras leis a
sistematizar e criar normas gerais ao Direito Ambiental Brasileiro. Assim, a PNMA veio regular a matéria
ambiental definindo políticas públicas indutoras e repressoras, ou seja, incentivando a conservação do
meio ambiente e repreendendo àquele que contribua com a violação do equilíbrio ambiental (MILARÉ,
2007).

Esta lei é considerada um verdadeiro pacto social que o Brasil assumiu, consagrando ações
estatais entre o Poder Público e a sociedade, posto que, inova o Ordenamento Jurídico Pátrio,
determinando a constituição do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, em que, devido seu
caráter institucional, visa articular a Administração Pública em desenvolver ações de fiscalização, controle,
preservação, repreensão e gestão do meio ambiente.

Da mesma forma, considera-se um marco para a proteção ambiental, a Lei 7.347/85, uma vez
que consagra a possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública contra dano ambiental, potencial ou
efetivo, “no intuito de impor um facere ou um non facere ao infrator, sob pena de medidas coercitivas, tais
como multas”. (BELTRÃO, 2008: 96).

Ocorre que tais leis tiveram características conservacionistas, isto é, sustentavam a idéia de
conservar o bem ambiental de forma racional, evitando o seu esgotamento. Entretanto, não englobaram em
seu bojo uma dimensão social claramente incorporada, uma vez que o principal objetivo de ambas era dar
ênfase ao controle e à repressão de práticas lesivas ao meio ambiente.

A partir da década de 1990, as leis socioambientais “rompem com essa orientação e passam a
prever mecanismos e instrumentos de gestão dos bens socioambientais, e não apenas de repressão a
determinadas condutas e atividades”. (SANTILLI, 2005: 29-30).

Desta forma, começa-se a pensar de maneira não mais estritamente ambientalista, e sim com
uma proposta socioambientalista, tendo em vista que o objetivo passa a não se restringir apenas na
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repressão de condutas, e abrange os mecanismos e instrumentos de gestão de bens socioambientais.
Por Socioambientalismo entende-se aquele movimento que nasceu da articulação dos

movimentos sociais com o movimento ambientalista, logo, uni-se a luta por melhores condições de vida
dos movimentos sociais com a noção de conservação do movimento ambientalista, uma vez que percebeu-
se que a melhoria da qualidade de vida estava intimamente ligada com preservação e conservação do meio
ambiente.
 

O Socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as políticas públicas ambientais
devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e práticas de manejo
ambiental. Mas do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que um país pobre e com
tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a
sustentabilidade estritamente ambiental [...] como também a sustentabilidade social – ou seja, deve
contribuir também para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como
justiça social e equidade. Além disso, o novo paradigma de desenvolvimento preconizado pelo
socioambientalismo deve promover e valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo
democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental. (GUIMARÃES, 2001 apud
SANTILLI, 2005: 30).

 
Observa-se, todavia, que esta nova idéia trazida pelo Socioambientalismo também tem como

base a inclusão das comunidades locais nas políticas públicas, configurando assim a sustentabilidade
social e ambiental.

Essa sustentabilidade passa a garantir a participação popular nas decisões do governo, na
elaboração das políticas públicas ambientais, o que contribui e fortalece para o exercício de uma cidadania
inclusiva e da democracia plena, bases do Estado Democrático de Direito.

Vale ressaltar a importância do princípio basilar do Direito Ambiental Brasileiro, chamado,

princípio da Informação e Participação, princípio 10
[iii]

 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e de
Desenvolvimento de 1992. Por este princípio, todos, sem discriminação, têm o direito de serem informados
sobre a situação real do meio ambiente em que vivem, para que possam participar de forma direta do
processo decisório e da elaboração de políticas públicas. O objetivo deste princípio, não é outro, senão a
formação de uma consciência ambiental na sociedade, ainda tão incipiente, nos dias de hoje.

Desta forma, pode-se afirmar que o objetivo deste novo movimento é a adoção de políticas
públicas que promovam a repartição socialmente justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração
dos recursos naturais.

Este viés é o que diferencia o Socioambientalismo dos demais movimentos sociais,
principalmente pelo discurso do Desenvolvimento Sustentável, em que admite aquele desenvolvimento
econômico que leva em consideração a limitação dos recursos naturais, ou seja, a utilização de tais
recursos de forma racional, para evitar que se esgotem.

O Desenvolvimento Sustentável está nitidamente disposto na CF/88 em seu art. 225, caput,
quando se verifica a obrigação do poder público e da sociedade em preservar o meio ambiente para as

presentes e futuras gerações. Além disso, o art. 170
[iv]

, VI da Carta Magna, também dispõe que a ordem
econômica deve assegurar a existência digna, sob os ditames da justiça social, cumprindo com a defesa do
meio ambiente, o que consagra também um desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável, e
ecologicamente equilibrado.
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Denota-se, portanto, a real importância da noção que o Movimento Socioambientalista trouxe
para o Direito Ambiental Brasileiro, sobretudo, com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
sendo uma carta que possui em seu bojo, artigos de cunho socioambientalista por excelência.

Contrapondo a idéia do Socioambientalismo com a discriminação ambiental de populações que
sofrem de forma desproporcional o dano ambiental, contesta-se o papel do Estado no sentido de ser
condescendente com a exploração desenfreada do meio ambiente, e com as conseqüências negativas deste
processo que atingem de forma mais aguda os grupos sociais vulneráveis e marginalizados.

O Socioambientalismo surgiu como uma maneira de se referir à identidade dos movimentos,
programas e ações que assumem a idéia de que o desenvolvimento sustentável só o é efetivamente,
quando a dimensão social é contemplada tanto quanto a dimensão ambiental.

Assim, entende-se que a principal reivindicação deste movimento é partir do foco social, isto é,
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população local, a fim de que se possa preservar o
meio ambiente como um todo para garantir dentre outros direitos, uma sadia qualidade de vida para as
presentes e futuras gerações, inteligência do art. 225 da Constituição Federal de 1988.

Não se pode olvidar que a CF/88 possui grande importância para assegurar e garantir o
equilíbrio em matéria ambiental, assim como, o direito a sadia qualidade de vida, uma vez que a Lei
Maior possui capítulos e artigos que plantaram as sementes dos chamados “novos direitos”, constituindo
também as bases para a evolução do que se denomina “direitos socioambientais”.

De acordo com este entendimento, destaca-se que:
 

Os ‘novos’ direitos, conquistados por meio de lutas sociopolíticas democráticas, têm natureza
emancipatória, pluralista, coletiva e indivisível, e impõem novos desafios à ciência jurídica, tanto do
ponto de vista conceitual e doutrinário quanto do ponto de vista de sua concretização. (SANTILLI:
2005: 57)

 
Logo, o surgimento do Movimento Socioambiental no Brasil instaurou uma nova forma de

pensamento em relação à questão ambiental e, sobretudo, frente às minorias que não participam de forma
equânime e democrática do acesso aos bens ambientais.

Para tanto, deve-se realizar uma interpretação sistemática dos dispositivos previstos na CF/88,
elencando os princípios de Direito Ambiental que mais se assemelham com o Movimento
Socioambientalista, quais sejam: o acesso à informação e à educação ambiental, conhecidos como
fundamentais à formação e à capacitação para a participação consciente e eficaz na gestão socioambiental;
o acesso aos bens ambientais, naturais e culturais deve ser eqüitativo e baseado nos princípios da inclusão
e da justiça social.
 

[...] a Constituição de 1988 tem cumprido papel importante na consolidação da democracia no país.
Talvez, de tudo o que tenha logrado, sem dúvida os mais importantes avanços foram o
reconhecimento e a proteção dos direitos coletivos que instituem o novo paradigma fundado no
respeito e na valorização da diversidade social, cultural e natural, pilares básicos dos direitos
chamados socioambientais. (ROCHA, 2003: 9).
 

Assim, o que se pretende demonstrar neste artigo, não se restringe apenas em garantir a
repartição dos bens ambientais de forma equitativa aos grupos socialmente excluídos. O que se quer
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evidenciar é a importância da inserção do discurso Socioambientalista nas lutas e reivindicações de tais
grupos, para proporcionar condições ou possibilidades de evitar a discriminação ambiental.

Não significa dizer que o dano ambiental deva ser sofrido e experimentado de forma eqüitativa
para toda a sociedade envolvida. Longe disso. Significa dizer que este dano não deve sequer existir,
entretanto, como isso ainda é muito difícil em decorrência da matriz tecnológica imposta através do
desenvolvimento, deve-se ao menos evitar com que esse dano seja mais acentuado para aquelas
comunidades que são mais vulneráveis se comparadas com a população que habita nos melhores
ecossistemas, posto que devido não possuírem maiores recursos, tampouco acesso aos bens ambientais,
acabam por sofrer de forma desproporcional o referido dano ambiental, contribuindo assim com a
intensificação das desigualdades socioambientais.
 
 
3. O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

 
Inicialmente, será feito um apanhado geral do surgimento das ONGs para que se aponte o papel

dessas organizações perante o cenário ambiental atual, e em seguida relacioná-las com a discussão central
deste artigo.

As ONGs surgem como cenário fundamental no debate ambiental, porém, esse debate ainda é
pouco propagado, pois não se tem uma definição exata sobre este ator social.

De forma sucinta, as ONGs surgiram na Europa sob a influência da Igreja e dos Centros
Universitários. “[...] O termo ONG tem sua origem nas Nações Unidas, onde foi, pela primeira vez,
utilizado para referir organizações que atuavam a nível supra e internacional”. (MENESCAL, 1996: 22).

No Brasil, as ONGs também surgiram com o intuito de lutar por melhor qualidade de vida de
grupos necessitados, uma vez que aparecem no início dos anos de 1980 paralelamente ao reconhecimento
dos movimentos sociais, onde acabaram por legalizar grupos até então informais, procurando o
reconhecimento público, almejando a institucionalização.

Desta forma, devido aos métodos de cooperação até então experimentados, as relações entre as
ONGs e Estados se instituíram, e a forma da ajuda passou de bilateral a multilateral, com a entrada em
cena das agências internacionais, revestidas não mais com uma ideologia terceiro-mundista, e sim com
uma ideologia humanitária.

 
[...] o ‘fenômeno ONG’ nasceu com a consolidação de certos grupos dentro do Brasil e com a
construção de uma rede internacional de agentes e organizações com ideais e projetos comuns, onde
circulam dinheiro e idéias. O termo ONG expressa, então, uma conjugação de dinâmicas locais e
internacionais. (BENJAMIM e LEROY, 2002: 187).
 

Neste sentido, pode-se afirmar que as ONGs tornaram-se os principais articuladores de
políticas públicas e relações internacionais, sendo atualmente reconhecidas como o principal ator de um
setor de atividade, qual seja, o terceiro setor, essencial na reforma estatal.

As ONGs caracterizam-se por reunir alternativas para o serviço dos movimentos sociais,
fazendo parte do processo democrático, oferecendo oportunidades na participação e de expressão da classe
média perante a esfera pública. Assim, pode-se definir as ONGs como sendo “uma associação de direito
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privado, sem fins lucrativos [...] que atua para o benefício público e que se coloca, em nome da sociedade
civil, como mediadora entre: 1) certas categorias de população [...]; 2) o meio ambiente [...] e a sociedade
como um todo”. (Ibdem: 190).

Neste patamar, as ONGs sofrem transformações, sobretudo, de cunho profissionalizante, tendo
em vista o seu modo de funcionamento, como projeto de elaboração qualificado e mão-de-obra
especializada e técnica, adotando projetos eficientes e eficazes. A razão desta mudança se dá, dentre outros
fatores, pela necessidade de recursos que são cada vez mais escassos.

Partindo desse pressuposto de que a origem das ONGs encontra-se nas estruturas dos
movimentos sociais e na reivindicação popular, denota-se a preocupação desses atores com as camadas
mais desfavorecidas da população, as quais estão expostas de forma desproporcional aos riscos do
desenvolvimento econômico.

Cabe a essas organizações ter um papel de intermediação entre as populações desfavorecidas e
o Poder Público de forma a contribuir com o fortalecimento da sociedade civil. “A legitimidade das ONGs
fortaleceu-se, ainda mais, graças ao seu bom conhecimento de certas categorias, certas áreas ou certos
tipos de problemas”. (Ibdem: 199).

Cumpre mencionar ainda que a modernização das ONGs ocorreu através da gerência dos
problemas sociais, pela participação na definição das políticas públicas, além de prestarem serviço para o
Estado.

Esta é uma discussão relevante, tendo em vista que, atualmente, algumas ONGs não só prestam
serviço para o Estado, como também realizam as funções do mesmo, tomando para si uma
responsabilidade estatal que não é de sua competência. Isto ocorre, por exemplo, com a ineficiente
materialização dos direitos sociais por parte do Estado Brasileiro (KRELL, 2002).

Conforme já foi dito neste ensaio, as ONGs são organizações formais pois possuem uma
estrutura formal oriunda de sua profissionalização, com a finalidade precípua de atingir determinados
objetivos. Além disso, são organizações sem fins lucrativos e que possuem uma certa autonomia para
realizar projetos e programas voltadas para a política de desenvolvimento “com o objetivo de contribuir
para a erradicação das condições de vida desiguais e injustas no mundo, mas sobretudo nos países do Sul”.
(MENESCAL, 1996: 23).

Diante desta conjuntura, observa-se, que as ONGs também podem atuar com o intuito de
apaziguar a discriminação ambiental sofridas por grupos excluídos e marginalizados pelo desenvolvimento
econômico desequilibrado.

Isso se apresenta claramente quando se afirma que as ONGs apóiam os grupos e movimentos
populares de uma maneira que nem o Mercado e nem o Estado são capazes, uma vez que aquelas estão
atuando particularmente com o viés da solidariedade. Assim, realizam atividades com o objetivo de obter
uma divisão significativa de poder em benefício dos mais necessitados e dos marginalizados.

 
Em poucas palavras, ONGs podem ser atualmente definidas como o que eu chamaria de pressure
groups sociais. Ou seja, como grupos de pressão que buscam por um lado influenciar e democratizar
políticas governamentais para que essas supram da maneira mais extensa possível as necessidades da
sociedade e de condições de vida iguais e justas no mundo todo e, por outro, movimentar a sociedade
em que estão inseridas, utilizando-se de suas relações de solidariedade, na busca dessa democratização
e influência política. (Ibdem: 28).
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Ainda é difícil delimitar o conceito das Organizações Não Governamentais (possuem conceito

político e não jurídico) uma vez que a maior dúvida entre os doutrinadores é de que se as ONGs
representam o Estado ou a Sociedade; se o Estado está transferindo sua responsabilidade para esses novos
atores.

O certo é que a representação das ONGs as insere como outro sujeito na sociedade, um novo
ator social que pode contribuir para amenizar as desigualdades socioambientais, sem retirar a

responsabilidade do Estado em garantir, principalmente, os Direitos Sociais previstos no art. 6º
[v]

 da
CF/88, por exemplo. Vale ressaltar que referida representação não é jurídica e sim por idéias, ou seja, pela
atividade que desenvolvem.   

Portanto, acredita-se que em casos de discriminação ambiental, as ONGs podem agir não como
substitutas do Estado, mas como novas instâncias que podem contribuir, apresentar propostas e influenciar
positivamente as políticas públicas na busca de mudanças socioambientais significativas.

No mais, é bom lembrar que algumas ONGs utilizam o discurso social e sustentável para tirar
proveito próprio da situação em que se propõem apoiar, ou muitas vezes, estão diretamente ligadas a
interesses econômicos do mercado externo, ou do próprio governo. Nesta situação, essas organizações
poderão contribuir para a disseminação das desigualdades socioambientais, intensificando os problemas ao
invés de solucioná-los.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O tema proposto neste artigo teve como foco a discriminação ambiental que atinge as
populações alijadas dos grandes centros urbanos e que de forma desproporcional sofrem com o dano
ambiental.

Verifica-se a desproporcionalidade do dano na medida em que essas populações não possuem o
mesmo acesso aos recursos ambientais da mesma forma que outras parcelas privilegiadas da sociedade; o
desenvolvimento econômico está sendo desenvolvido por uma matriz tecnológica que acentua o
desequilíbrio ambiental; e que cada vez mais os movimentos sociais lutam por justiça ambiental. Assim,
afirma-se que este tipo de discriminação é freqüente nos dias de hoje.

Para isso, propôs-se uma análise do Movimento Socioambientalista, no intuito de demonstrar o
seu objetivo, dentre outros: a inclusão das comunidades locais nas políticas públicas, configurando assim,
a sustentabilidade social e ambiental.

Desta forma, acredita-se que a inserção do discurso socioambiental nas lutas e reivindicações
dos grupos excluídos também possa contribuir para amenizar a discriminação ambiental sofrida por essas
comunidades, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais, um dos

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, disposto no art. 3º
[vi]

, caput, da Constituiução
Federal, além de promover valores como justiça social e equidade.

Vale lembrar que um dos atores fundamentais para que se concretize este objetivo é o novo
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sujeito de direito denominado Organização Não-Governamental – ONG, pois reúne alternativas para servir
aos movimentos sociais, sendo um mediador entre certas categorias da população, o meio ambiente e a
sociedade em geral.

Desta forma, acredita-se que se o Movimento Socioambientalista, juntamente com a atuação
das ONGs, possa agir de forma democrática, primando pelo princípio da informação e da inclusão social,
contribuindo para a criação de políticas públicas para minorias que sofrem danos ambientais de forma
desproporcional. Assim as desigualdades no seio da sociedade poderão ser minimizadas, cooperando com

a materialização da igualdade formal estabelecida no art. 5º
[vii]

, caput, da Constituição Federal de 1988.
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[i]
 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
[ii]

 A discriminação ambiental se acentua nos setores mais pobres, e vulneráveis e marginalizados da população. Por esta razão, as
sociedades devem desenvolver uma sensibilidade especial diante das condições ambientais desses grupos. A pobreza está ao lado da
discriminação ambiental, assim como também com outras formas de racismo e discriminação (HANSEN, GARCIA e
TORTAJADA).
[iii]

 Princípio 10: O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em
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vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as
autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim como
a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a
participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos
judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes.
[iv]

 Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação.
[v]

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
[vi]

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

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...).
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A IMPORTÂNCIA DO SOFT LAW NA CONSTRUÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL
AMBIENTAL

L IMPORTANCE DU SOFT LAW DANS LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
ENVIRONNEMENTAL

Liziane Paixão Silva Oliveira
Márcia Rodrigues Bertoldi

RESUMO
As normas internacionais ambientais se inclinam cada vez mais na direção do soft law ou direito
flexível, fenômeno que se intensificou nos últimos trinta anos, especialmente em tratados
internacionais de proteção ao meio ambiente. Sendo assim, o propósito deste artigo é contribuir
para o estudo do soft law trazendo em um primeiro momento algumas considerações acerca do
direito internacional ambiental e as diversas definições para o soft law estabelecidas na doutrina,
passando em seguida pela identificação das vantagens e desvantagens dos instrumentos soft.
Por fim, se procede à análise da contribuição destes instrumentos jurídicos na evolução do
direito internacional ambiental. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito internacional ambiental; soft law, meio ambiente

RESUME
Dans les trente dernières années, les normes internationales environnementales sont édictées de
plus en plus vers les règles qualifiées comme soft law ou droit flexible. Ce phénomène est
notamment intensifié dans les traités internationaux de protection à l'environnement. Ainsi,
l’objectif de cet article est de contribuer à l'étude des normes caractérisées comme soft law.
Dans un premier moment, nous aborderons les caractéristiques générales du droit international
environnemental et nous mettons en évidence les définitions des normes soft law développées
par la doctrine. Ensuite, il convient de montrer les avantages et les inconvénients des normes
désignés comme instruments de soft law. Enfin, nous analyserons la contribution de ces
instruments juridiques pour l'évolution du droit international environnemental.
MOT-CLES: Droit International de l´Environnement; Soft law; Environnemental

1. O direito internacional ambiental

As últimas décadas do século XX foram fundamentais ao ambiente. Nesse curto período, a humanidade admitiu que havia

causado lesões ao meio em que habita. Até pouco tempo atrás, o meio ambiente era entendido como um bem utilitário, inesgotável,

a mercê de um desenvolvimento sem limites e fundado em uma concepção fundamentalmente antropocêntrica.

No plano jurídico, os mecanismos de proteção reducionista reinavam, amparando determinados espaços e componentes da

biosfera. Este arquétipo, que dominou o universo jurídico-ambiental durante décadas, ficou atrás frente ao advento da visão de

mundo holística ou ecológica[1], que proporciona outro enfoque. Esta visão pretende acomodar homem e meio ambiente,

entendendo aquele como um elemento interconectado a este, conjunto de elementos (água, ar, solo, recursos biológicos)

indispensáveis à sobrevivência de todo ser vivo.

Também, supõe a globalização dos problemas ambientais, já que os sistemas naturais básicos e os recursos biológicos

constituem uma ordem ecológica única, um todo harmonizado, mesmo estando essa idéia longe de ser uma verdade observada.

            A produção de diversas mudanças na organização da Terra e a toma de consciência da gravidade dos problemas ambientais

foi determinante no momento de incluir o tema, com maior determinação, na agenda internacional. Como resultado imediato e “ante

o progressivo desenvolvimento da consciência crítica sobre a degradação do meio, durante a década de sessenta, o sistema social se
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reestrutura, sendo o próprio poder que, de certa forma, controla burocrática ou tecnocraticamente esse processo, colocando em ação

um projeto político mais ou menos definido”[2].

            Nesse sentido, cabe advertir uma dupla conseqüência: por um lado, a regulamentação jurídico-internacional na matéria

passou da setorialização à transetorialização (expansão objetiva): o meio ambiente apresenta-se como uma res communes omnium,

cuja proteção não pode ser realizada separadamente. E, por outro, a configuração do direito humano a um meio ambiente

saudável[3], atualmente não reconhecido expressamente em nenhum instrumento jurídico internacional, com a conseguinte

expansão subjetiva.

            Com o transcurso do tempo, à proteção do meio ambiente -finalidade geral- foi agregada a prevenção dos danos, além da

distribuição eqüitativa, entre os Estados, das cargas e benefícios da utilização dos recursos ambientais[4]: o objetivo do direito

internacional ambiental é evitar os efeitos nocivos ao meio e garantir sua reparação. Em síntese, é conservar, preservar[5] e

melhorar o meio ambiente a escala mundial mediante a luta contra todas as formas possíveis de contaminação e destruição, no

intento de evitá-las ou, sendo o caso, reduzi-las. Conforme Juste Ruiz, seu objetivo essencial é estabelecer os mecanismos de

regulamentação, administração e gestão (management) dos recursos ambientais conforme a pautas jurídicas ecologicamente

aceitas[6].

            Enquanto corpo jurídico que engloba a normativa ambiental, o direito internacional ambiental desfruta de uma série de

características próprias. Primeiro, trata-se de um direito-dever difuso, pois todos merecem tê-lo em equilíbrio e devem defendê-lo e

preservá-lo; de caráter objetivo, já que os aspectos ambientais não são sujeitos de direito; preventivo, pois tem a função de

conservar o meio e evitar sua degeneração; instrumental, já que dispõe de mecanismos de regulamentação, administração e gestão

dos recursos naturais; e intergeracional, isto é, um direito presente com perspectivas futuras.

            Segundo, é um direito multidimensional, pois seu objeto -o meio ambiente- compreende elementos (científicos e

tecnológicos) e valores (a vida, a saúde, o lazer, etc.) de diferentes aspectos (político, ético, jurídico, ecológico, econômico, social,

etc.). Além disso, encerra um caráter transdisciplinar, pois incorpora não somente elementos do direito nacional ou internacional,

mas também de outras disciplinas diferentes à jurídica ou de caráter metajurídico (Economia, Política, Ecologia, Biologia,

Sociologia, Ética, etc.).

Por último, cabe referir que o soft law é a característica mais acentuada desse novo ramo do ordenamento jurídico

internacional.

 

2. Definindo e classificando os instrumentos de soft law 

Atribuir uma definição para soft law tem sido uma tarefa complexa entre os doutrinadores[7], porque a própria

expressão soft law enseja um paradoxo. Tal paradoxo advém do simples fato de que direito representa em grandes linhas algo

obrigatório, capaz de impor sanção, preciso, hard e assim oposto a algo não obrigatório, ou seja, genérico, programático, flexível,

soft.[8] Logo, pergunta-se se o adjetivo soft utilizado para qualificar o direito suscita de início que este novo instrumento difere-se

do direito em sua acepção usual (hard law) constituindo-se assim num direito diferenciado ou se o uso do termo soft indica tratar-se

de algo que não seja direito. Se admitido o soft law como direito, este deve ser identificado como diferente, pois não será

obrigatório, será um direito com normas relativizadas. Se considerado como um não direito, constata-se que as regulamentações se

ampliam no âmbito não jurídico. Nesse contexto, algumas escolhas são indispensáveis. Nossa primeira escolha está em considerar

que o direito vai além do obrigatório, logo os instrumentos de soft law são para nós um direito não obrigatório.

O direito é um fenômeno organizador, composto por regras de conduta que formam um sistema jurídico. Pode-se ainda

afirmar que o direito é identificado como uma ordem jurídica[9], composta por normas obrigatórias e coercitivas, cuja
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identificação é realizada mediante critérios formais de validade. O critério da identificação da norma jurídica como sendo

obrigatória e coercitiva passou a equivaler ao próprio critério de identificação do direito.[10]
Entretanto, a doutrina vem questionando, ampliando e modificando estas três características básicas do direito. Terré,

Bergel, Carbonnier refutam essa visão reduzida do direito como um simples conjunto de regras, afirmando que o direito é mais

amplo que a regra, posto que o direito é igualmente costume, prática, jurisprudência, etc.[11]  Quanto ao caratér obrigatório,

Molfessis destaca que ao se considerar o critério obrigatório como essencial ao direito ignora-se as demais manifestações possíveis

do direito.[12] Por fim, a juridicidade não deveria subordinar-se apenas à obrigatoriedade ou normatividade sólida e à eficácia

submetida à sanção, uma vez que existem regas em direito internacional[13] e constitucional[14] que mesmo sem conter

obrigatoriedade e impor sanção, continuam sendo regras jurídicas. Nesse sentido assinala Virally que “uma norma não é jurídica

porque ela é capaz de impor sanção. Ela sanciona porque ela é jurídica”.[15] Entendendo que o direito é composto não somente por

um conjunto de normas jurídicas obrigatórias e capazes de impor sanção, passamos a análise do direito internacional e dos

instrumentos de soft law.

Entende-se que o direito internacional público é um conjunto de regras jurídicas que regula as relações entre os Estados e

outros sujeitos do direito internacional como as organizações internacionais.[16] Com base nessa definição clássica de direito, esse

conjunto de regras precisaria ser necessariamente obrigatório para constituir um direito. Todavia, como restou demonstrado, essa

concepção do direito é bastante simplista, posto que o direito contemporâneo tem “múltiplas texturas”[17], ou seja, ele é composto

por regras mais ou menos normativas, mais ou menos precisas, mais ou menos obrigatórias que acarretam ou não sanção. E dentre

estas múltiplas texturas encontra-se o soft law.

O aparecimento do soft law não tem um marco temporal claro, muito embora se verifique que o termo tenha sido

empregado primeiramente em 1930 por McNair, para designar os princípios abstratos em oposição ao direito concreto,

operatoire.[18] Entretanto, o início do debate doutrinário ocorre entre os anos 70 e início dos anos 80.[19] Pode-se dizer que o

soft law começa a se destacar com o surgimento das organizações multilaterais, tanto as de natureza pública quanto privada. Embora

existissem antes, foi no início do século XX que tais organizações começaram a aparecer com mais freqüência no cenário

internacional.

Como bem leciona Juste Ruiz[20]:
       numerosas razões sociológicas, políticas e jurídicas explicam seu surgimento, consolidação e desenvolvimento crescente; a saber, o

impacto dos métodos normativos empregados pelos organismos internacionais, as divergências de interesses entre países
desenvolvidos  e países em desenvolvimento (o que levam  ambos a refutar regras muito rigorosas ou rígidas) e a incessante e
rápida evolução da situação impulsionada pelo constante desenvolvimento da ciência e da tecnologia (que aconselha a adoção de
normas flexíveis, suscetíveis de acomodar-se às mudanças na medida em que vão se produzindo.

Depois da segunda guerra mundial, com o estabelecimento da ONU e das instituições criadas a partir de Breton Woods

(FMI, Banco Mundial e o GATT, atual OMC), é que esta fonte do direito internacional se expande e passa a ter grande influência

nas relações internacionais.
[21]

 Em outros termos, a partir da proliferação de instrumentos declaratórios e não vinculantes se

verifica uma alteração no modo de produção do direito internacional que passa a ser composto tanto por hard law quanto por soft

law. Cabe destacar que nos últimos 30 anos se constatou uma intensificação na utilização de instrumentos soft.[22]
Encontra-se na doutrina inúmeras definições para soft law [23]. Para uns, o termo soft law designa os engajamentos

informais, não obrigatórios entre Estados; com base nesta definição os tratados não poderiam ser classificados como soft law.

Entretando, Salmon vai um pouco além e estabelece como soft law  as regras cujo valor normativo é limitado, uma vez que os

dispositivos em questão, mesmo figurando em instrumentos capazes de impor sanção, não criam obrigações de direito positivo ou

criam obrigações com pouca possibilidade de sanção.[24] 

Boyle explica que os significados mais comuns são: soft law é uma norma não vinculante e soft law consiste em normas

gerais ou princípios. Sobre o primeiro significado, o autor entende que, se usado neste sentido, o soft law se distingue da hard law,
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que é vinculante. Os Tratados são, por definição, sempre hard law. Na segunda acepção, o soft law se diferencia das regras, dado

que estas envolvem claramente obrigações específicas, ou seja, hard law. Já os princípios têm características mais gerais e podem

ser comparados ao soft law. 

De modo mais completo, Thibierge define que os instrumentos de soft law são compostos, simultaneamente ou não, por

três facetas, ou seja, podem ser mou (mole), flou (fluido) ou doux (doce). Quando composto por premissas vagas, imprecisas será

entendido como um direito fluido, quando não for obrigatório será entendido como doce e se não prever sanções, será mole. Logo,

um instrumento jurídico pode ser triplamente soft quanto ao seu conteúdo, obrigatoriedade e efeitos.[25] A despeito das

incontáveis definições encontradas para soft law esta nos parece a mais completa.

Dentre as definições formuladas encontram-se alguns elementos, tais como conteúdo variável, ausência sistemática de

publicidade, objetivos diversificados e ausência de sanção.  A flexibilidade da regra jurídica pode ser verificada tanto no conteúdo

flexível do texto, como na força não vinculante dos instrumentos jurídicos. [26]
No intuito de avançar na discussão sobre o soft law, importa classificar o fenômeno conforme suas tipologias. Alguns

autores, tais como Chinkin
[27]

, subdiviem o soft law entre os instrumentos jurídicos obrigatórios cujo conteúdo é impreciso e os

instrumentos voluntários, não obrigatórios, como as resoluções e os códigos de conduta formulados e aceitos pelas organizações

regionais e internacionais.

Na doutrina encontram-se várias categorias de soft law. São elas basicamente:

a) normas jurídicas obrigatórias dotadas de conteúdo impreciso, vago, genérico;

b) atos produzidos pelos Estados de caráter não obrigatório, tais como as declarações de política;

c) são ainda abrangidas como soft law as resoluções, decisões ou outros instrumentos produzidos pelos órgãos das

organizações internacionais.

O debate referente ao valor normativo ou obrigatoriedade dos instrumentos de direito soft redigido pelas organizações

internacionais se refere às resoluções ou decisões as quais os tratados constitutivos não conferem força obrigatória e são formulados

em linguagem de recomendações ou declarações de princípios. Vejamos:

 

Categorias de soft law Flexibilidade
do conteúdo

Flexibilidade
da força

Tratados com conteúdo genérico, principiológico, sem obrigações específicas.
Ex. Tratado de Assunção

X  

Tratados-quadro que propõem um regime jurídico progressivo: Convenção
sobre a Mudança Climática e Convenção sobre a diversidade biológica

X X

Códigos de conduta, tais como: ISO, Codex Alimentarius (FAO), Código de
conduta para a pesca responsável (FAO)

 X

Declarações de Política: Declaração de Estocolmo, Declaração do Rio X X
 

A flexibilidade do conteúdo diz respeito ao grau de precisão do instrumento em análise. Tais instrumentos podem conter

obrigações muito precisas, como ocorre no direito econômico[28], quanto obrigações vagas, como no direito ambiental.  No que

tange ao critério da força, a maioria dos instrumentos de soft law são desprovidos de obrigatoriedade e sanção. Entende- se que o

critério da obrigatoriedade está relacionado ao comportamento determinado pela regra, enquanto a sanção faz referência aos

mecanismos que motivam ou forçam os sujeitos de direito a respeitarem as regras.[29]
Os tratados são instrumentos jurídicos obrigatórios, entretanto isso não impede possam ser considerados instrumentos de
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soft law, devido à imprecisão do seu conteúdo:
“as normas de soft law podem aparecer em instrumentos de natureza obrigatória, como tratados,
contudo formulados de um modo tão geral ou ambíguo que não podem ser interpretados como
imposição de obrigações. Mais que regras jurídicas, parecem ser declarações políticas, que oferece aos
Estados ampla discricionariedade para interpretá-las e aplicá-las”[30].

Esse tipo de tratado soft estabelece uma regulamentação flexível que resiste na criação de  direitos e obrigações

específicas. São frequentes na regulamentação dos temas ligados aos direitos humanos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente,

devido à ausência de vontade política estatal para se comprometer com um regime jurídico rígido. Nestes segmentos do direito

utiliza-se um regime jurídico progressivo devido a pouca adaptabilidade dos mecanismos usuais e tendo em vista o alto grau de

incerteza e complexidade dos temas abordados por esses novos direitos. Aqui estão consubstanciados os chamados tratados guarda-

chuva e tratados-quadro[31]. Os tratados guarda-chuva[32] estabelecem regras que podem ser completadas ou modificadas por

novos tratados que os seguirão, como são os protocolos[33]. Nos tratados-quadro estariam fixados os princípios normativos que

serão aprimorados pelos mecanismos técnicos previstos como, por exemplo, pelas reuniões periódicas das Conferências das Partes

(COPs).

Cabe destacar que boa parte da doutrina entende que quando se trata de textos convencionais,
ainda que as obrigações sejam genéricas ou vagas, são obrigações, pois as obrigações jurídicas ou são
efetivamente obrigações ou não o são, mas quando se encontram em um acordo internacional,
independentemente do grau de precisão que apresentem, está claro que são[34].

Em suma, o cumprimento de muitos desses textos está condicionado ao tipo de disposições, compostas por normas

flexíveis, pois evitam utilizar palavras ou expressões que manifestem uma obrigação de resultado. Assim, recorrem aos verbos

promover, fomentar, procurar, facilitar, bem como a outros que, não obstante possuem um conteúdo mais imperativo sempre vêm

escoltados pelas locuções “na medida do possível e conforme o caso” e “de acordo com suas próprias condições e capacidades

particulares”. Esta particularidade é típica dos tratados marco ou guarda-chuva, ou seja, as disposições substantivas tendem a ser

unicamente programáticas, enquanto que as disposições realmente efetivas e vinculantes são aquelas contidas em instrumentos

subsidiários (protocolos).
Se por uma parte, essa particularidade respeita as capacidades particulares (sobretudo econômicas) do Estado-Membro, por outra,
poderia debilitar o escasso conteúdo obrigatório desses tratados, de caráter mais preventivo que repressivo e composto mais de
recomendações e compromissos que de obrigações. Ainda que utilizem um vocabulário que possibilita às Partes Contratantes uma
extensa discricionariedade para interpretá-los e executá-los, a imperiosa necessidade de conferir-lhes dinamismo poderia
transformar seus relativos conteúdos obrigatórios de tal modo que, ao produzir resultados positivos de comportamento, os
convertera em um legítimo ius cogens. Essa transformação depende substancialmente da cooperação técnica, científica, financeira e
tecnológica dos países desenvolvidos respeito aos que não formam parte desta categoria e, paralelamente, da vontade política de
todos os contratantes.

São ainda exemplos de direito soft as declarações das conferências intergovernamentais, as resoluções da Assembléia das

Nações unidas, as recomendações das organizações internacionais, as convenções não ratificadas, os gentlemen´s agreements, as

opiniões individuais e dissidentes dos juízes da CIJ, assim como os códigos de conduta.

 

3. As vantagens e desvantagens do soft law

Tanto o hard law quanto o soft law estão permeados por vantagens e desvantagens. O hard law oferece legitimidade,

mecanismos de sanção e maior efetividade. Já o soft law oferece regras menos obrigatórias, desprovidas de sanção e um processo de

negociação mais ágil.  Entretanto, mesmo face às suas distinções, estes dois instrumentos são na maioria das vezes complementares.

Diversas são as razões encontradas pelos entes Estatais para reduzirem a celebração de tratados e se lançarem na

negociação de instrumentos não obrigatórios.  De uma maneira geral, o direito flexível é negociado mais rápida e facilmente,

evitando as solenidades e exigências legais e, além disso, não há necessidade de publicação ou registro. Em linhas gerais, a entrada
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em vigor de um tratado demora, pois depende da sua tramitação e aprovação junto às esferas Legislativas e Executivas nacionais; já

um instrumento informal não necessita da aprovação das instituições nacionais competentes. 

Devido ao seu caráter informal e não vinculante tais instrumentos atraem a aceitação de um maior número de Estados. Os

instrumentos jurídicos soft podem ser revisados de modo mais ágil que os instrumentos hard. O descumprimento de um tratado

implica responsabilidade internacional por parte do Estado transgressor e sua obrigação de reparar o dano, diversamente dos

instrumentos soft que, quando descumpridos, não acarretam ilícito.[35]
Reconhecemos que os instrumentos do soft law oferecem aos atores internacionais uma maior elasticidade em relação às

fontes tradicionais do direito, uma vez que estes são “instrumentos dinâmicos adaptáveis segundo as circunstâncias mais ou menos

incertas”[36]. Tais instrumentos permitem regular temas complexos que dificilmente seriam ratificados de outra forma. Conforme

destaca Kolb, a utilização dos instrumentos soft law revela a crescente complexidade da sociedade internacional e a incapacidade

das fontes tradicionais de regulamentarem certos domínios nos quais os instrumentos mais flexíveis predominam.[37] Em outras

palavras, pode-se dizer que o soft law é a solução adequada face às escolhas difíceis, como no caso de temas incertos, cuja validade

científica está em discussão, tais como a aprovação do código de conduta sobre a segurança nuclear adotado pela Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA), as negociações do princípio da precaução e das Diretrizes de Bonn sobre acesso ao

patrimônio genético.

O direito soft pode ainda auxiliar na adoção de regras cuja temática encontra alguma resistência política, como foi o caso

da negociação da Declaração de Princípios com Autoridade e Não-Juridicamente Obrigatória para um Consenso Mundial sobre

Manejo, Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos os Tipos de Florestas, durante a Conferência das Nações Unidas

sobre meio ambiente e desenvolvimento, no Rio, em 1992. Os países participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) adotaram esta declaração de princípios visando um consenso global sobre o manejo,

conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas. A aprovação de uma declaração de princípios e não de

uma convenção reflete, de um lado, as dificuldades que surgiram no período de negociação de um texto obrigatório e, de outro, a

tentativa de regular, mesmo que de modo soft a proteção das florestas.  Apesar de controvertido, este foi o primeiro instrumento

jurídico a tratar da questão florestal de maneira universal.[38]
O direito flexível contribui para a evolução do direito internacional na medida em que ele desempenha um papel

importante na transformação do processo costumeiro que, de espontâneo, se transforma em documento negociado. Os Estados

passarão a pautar seus comportamentos com base nos princípios e objetivos positivados nos instrumentos não obrigatórios por eles

elaborados. Os instrumentos soft podem igualmente influir no surgimento e na fixação da opinio juris e seus conteúdos podem

eventualmente fortalecer o argumento de que determinada opinius juris existe. A afirmação constante de determinados princípios

pode influenciar os Estados a considerarem determinadas condutas como obrigatórias. Destarte, essas normas têm respaldo em uma

conduta ético-política potencializada por uma expectativa positiva de cumprimento por todos os Estados, em um ambiente que Juste

Ruiz denomina ‘efeito contágio’[39].

Uma vez identificada as vantagens decorrentes do soft law, cabe demarcar algumas das desvantagens do seu uso corrente.

Do ponto de vista de Eisemann, a proliferação de instrumentos soft poderá ameaçar a integridade da ordem jurídica[40]. O

conteúdo flexível e a ausência de obrigatoriedade deste instituto acarretam maiores problemas de interpretação que os afrontados

pelos instrumentos de hard law.[41] Além do que, a fraca congência deste instituto suscita alguns protestos com o intuito de

encorajar que as “recomendações” e “compromissos” constantes nestes instrumentos sejam transformadas em hard law.

 

4. A consolidação do direito internacional ambiental mediante um direito flexível

 O direito internacional ambiental tem conduzido, em certos casos, a um questionamento ou à reformulação das normas
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tradicionais do direito internacional público. A natureza peculiar dos problemas ambientais exige um conjunto normativo diverso do

utilizado pelo direito internacional público. Para enfrentar as questões ambientais, são necessários novos métodos de cooperação

internacional, um novo olhar sobre a própria igualdade soberana dos Estados, superando a visão tradicional do direito internacional.

A vulnerabilidade das fronteiras e a gravidade dos problemas ambientais, que atingem toda humanidade, impõem aos Estados

cooperação.

O direito internacional ambiental apresenta algumas especificidades em relação ao direito internacional público. A

primeira especificidade é a regulamentação setorial dos problemas ecológicos, as normas são estabelecidas setor a setor: água, ar,

solo, fauna e flora, mar, rios, florestas. Destaca-se, posteriormente, seu aspecto multidisciplinar, que toma emprestado de outras

ciências conhecimentos para formular suas normas. As questões são de uma complexidade tal que o jurista é incapaz de atuar

sozinho.

A terceira novidade é a característica transnacional, supranacional e internacional da regra jurídica destinada a proteger,

regulamentar e preservar a biosfera. Questões ambientais, como o aquecimento global originário do efeito estufa e a perda da

biodiversidade, não podem ser solucionadas por um único país, mas somente a reunião destes é capaz de minimizá-las. Tem-se

ainda que, devido à rápida evolução do direito internacional ambiental, seus acordos são basicamente de soft law, ou seja, sem

caráter estritamente vinculante, de conteúdo programático, mas que aos poucos adquirem obrigatoriedade normativa, constituindo-

se em uma obrigação que vincula os Estados.
[42]

Freqüentemente, a elaboração dos tratados ambientais é constituída por duas fases: a primeira, bastante flexível, trata da

elaboração do texto com princípios gerais de ação e na segunda, as regras são especificadas durante as reuniões técnicas e devem ser

implementadas pelos Estados-Parte. Na maioria das ocasiões, a adoção de tratados tem se mostrado um processo longo e

complicado. Nesse contexto, a negociação e adoção de instrumentos soft se revelam indispensável e eficaz no desenvolvimento do

direito internacional ambiental. Em alguns casos a flexibilidade está na forma escolhida, em outros está na generalidade do

conteúdo. O conjunto de regras que compõem o direito internacional ambiental deve ser flexível para fazer face às mudanças que

ocorrem nos cenários por elas regulados[43].

No direito internacional ambiental, em face da dificuldade em se estabelecer regras precisas (obrigatórias), recorre-se aos

princípios. Vale destacar a importância das declarações de Estocolmo e do Rio na proposição de diversos princípios ambientais que,

mesmo inicialmente fazendo parte de um instrumento de conteúdo impreciso e não vinculante, passam posteriormente a compor

protocolos, convenções e também algumas constituições e legislações de direito interno.  Logo, pode-se concluir que “a

flexibilidade do direito se manifesta particularmente pelo recurso aos princípios”[44]. 

A adoção de declarações é decorrente de uma escolha por um instrumento mais flexível durante as negociações, posto que

em se tratando de temas sensíveis à negociação de um tratado pode ser objeto de bloqueios. Alguns instrumentos soft, mesmo sem

valor normativo, têm sua importância atrelada ao caráter declaratório de suas regras, cuja importância está em preparar as normas

futuras mediante a inserção de princípios e valores jurídicos. Como antes anunciado, as convenções-quadro são uma etapa superior

na evolução do direito internacional ambiental, pois mesmo formada por um conteúdo vago são obrigatórias e geralmente seguidas

por protocolos, cujo conteúdo é preciso e obrigatório.

A complexidade nas negociações dos acordos ambientais pode ser verificada durante a CNUMAD.[45] Durante as

negociações era possível observar o antagonismo entre as propostas dos Estados, em função da complexidade das pautas das

negociações. Destaca-se, sinteticamente, a formação de três grupos principais: o grupo dos países desenvolvidos, que procuravam

impedir a criação de novas obrigações financeiras, o grupo dos países em desenvolvimento, cujo principal problema era a pobreza

de sua população e o grupo dos países em transição (PET), que buscava reconhecimento, tratamento favorável e contribuições

econômicas. Essa discrepância foi refletida nas negociações dos Acordos firmados durante a Conferência do Rio e cada grupo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2419



abdicou parte de seus objetivos para viabilizar as negociações. 

Outros instrumentos importantes na consolidação do direito internacional ambiental são as normas que mesmo desprovidas

de obrigatoriedade servem como instrumentos de pressão, como códigos de conduta e a Agenda 21. Dados instrumentos, ainda que

de direito flexível, garantem o compromisso dos Estados e organizações internacionais na consecução dos objetivos ali

estabelecidos.

Ao que tudo indica, em matéria ambiental, é mais frutífera a adoção de normas de contextura flexível, inclusive nos

instrumentos jurídicos convencionais, pois pode estimular um comportamento de resultado com fundamento na ética, na

solidariedade e cooperação internacional e também motivar as ações humanas em direção ao ideário comum de conservar e proteger

o ecossistema comum. Decerto, ao produzir efetividade reiterada e ao adquirir presença temporal considerável, estas normas podem

metaforsear e converter-se em normas de hard law. Por fim, essa circunstância poderia agradar as pautas atualmente estabelecidas e

seguidas pelo direito internacional geral, um direito ‘duro’, que tampouco inspira um cumprimento satisfatório.

Contudo, permanece a inquietação de Bobbio se um direito ainda pode ser chamado de “direito” quando o seu

reconhecimento e sua efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar um

“programa” é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política”[46], o que poderia depreciar a efetividade.
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A INSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL DE PROPRIEDADES INSERIDAS NOS LIMITES
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE POSSE E DOMÍNIO PúBLICO PENDENTES DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

THE RURAL OWNERS OBLIGATION TO REGISTER THE LEGAL FOREST RESERVE OF
PROPERTIES LOCATED INTO THE PROTECTED AREAS

Heloisa Elias Bortolo Brandão
Taissa Motta Mexias

RESUMO
O artigo se propõe a analisar a obrigação de os proprietários de imóveis rurais gravarem a
reserva legal de propriedades parcial ou totalmente inseridas em unidade de conservação do
grupo de proteção integral, de posse e domínio público, pendentes de regularização fundiária.
Parte-se do pressuposto de que o exercício do direito de propriedade foi sacrificado em razão da
criação dessas categorias de unidade de conservação porque o que se tem verificado no Brasil é
a omissão do Poder Público e do particular no tratamento da questão florestal, pois, o primeiro,
não averba a reserva florestal e, o segundo, não regulariza a situação dominial das áreas sob as
quais recaem as restrições advindas da criação das unidades de conservação. Portanto, busca-se
um caminho para solucionar o problema da instituição das reservas florestais legais das
propriedades que foram atingidas pela criação de unidades de proteção integral de domínio
público. Assim, será demonstrado que a obrigatoriedade de gravar o percentual sobre a área
total da propriedade atingida parcialmente pelos limites da unidade de conservação pode
revelar-se inadequado, bem como a exigência de gravar a reserva legal nas propriedades
totalmente inseridas nessa espécie de espaço protegido, pois tal instrumento mostra-se inútil à
proteção do meio ambiente, já que a área já se encontra protegida pela unidade de conservação
de proteção integral de domínio público. Logo, serão discutidas soluções para a questão,
considerando que esse duplo ônus pode gerar afronta aos princípios constitucionais em vigor,
tais como: o princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio da
proporcionalidade. 
PALAVRAS-CHAVES: Propriedade;Reserva legal;Unidade de conservação;Domínio público. 

ABSTRACT
The paper proposes to examine the rural owners obligation to register the legal forest reserve of
properties that are partially or fully located into the protected areas, which establish, according
to the law nº 9.985, 07/18/2000, a public domain. There is an understanding that the exercise of
property rights has been sacrificed when the protected areas were created. However, in Brazil
we can observe that the government usually creates protected areas but do not expropriate the
private properties. On the other hand, the owners are also illegal because they don’t register the
legal forest reserve of their rural properties according to the forest law. Therefore, we intend to
show a way to solve the problem by indicating that the obligation to registry the legal reserve
should be done only in the areas located outside the protected area. This system should be
applied differently to the areas fully located in the protected areas. These properties should be
dismissed from the registry obligation because there is no environmental gain once the area has
been already located in a protected area. 

KEYWORDS: Property;Legal forest reserve; Protected area;Public domain. 

 
Introdução
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O tema apresentado “A instituição da reserva legal de propriedades inseridas nos limites das
unidades de conservação de posse e domínio público” guarda relação entre a proteção efetiva
dos direitos do homem e a proteção do meio ambiente, pois, o que se pretende com a
instituição de espaços territoriais protegidos é, em última análise, a proteção da diversidade
biológica, vital para o desenvolvimento da vida na Terra.
 
O Brasil, ao adotar um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
comprometeu-se a implementar uma série de ações em favor da conservação e da utilização
sustentável da sua biodiversidade.
 
Esse Sistema, juntamente com o Código Florestal e a Convenção da Diversidade Biológica,
constituem os mais relevantes instrumentos para a construção de um modelo de
desenvolvimento que permita conciliar os objetivos do desenvolvimento econômico com a
proteção do meio ambiente, viabilizando, assim, a melhoria da qualidade de vida da população.
 
Ocorre que, no Brasil, tem-se constatado uma sobreposição dos espaços territoriais tutelados
pela Lei do SNUC e pelo Código Florestal, notadamente, no que se refere às unidades de
conservação de posse e domínio público e as reservas florestais legais, gerando uma série de
conflitos em razão de restrições ao exercício do direito de propriedade, outro direito fundamental
também tutelado pela Constituição de 1988.
 
Isso acontece porque nem o particular nem o Poder Público cumprem a legislação ambiental no
momento correto. O primeiro, não averba a reserva legal de seu imóvel rural e, o segundo, não
promove a regularização fundiária das unidades de conservação, imediatamente após a sua
criação.
 
Observa-se que as unidades de conservação têm sido criadas, em grande parte, sobre
propriedades rurais onde se tornou imperiosa a obrigação de averbar a reserva legal,
especialmente a partir da edição das Leis Federais nº 7.803, de 18 de julho de 1989[1] e nº
11.428, de 22 de dezembro de 2006[2], além do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008[3],
que disciplinou as infrações administrativas ambientais e foi alterado pelo Decreto nº 7.029, de
10 de dezembro de 2009.
 
A estruturação dos órgãos de controle ambiental, as regras fixando condições para as alterações
e o registro imobiliário das propriedades rurais, previstas na Lei Federal nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, bem como a necessidade de
atendimento à legislação ambiental, como condição para a obtenção de financiamentos em
instituições públicas, são variáveis que contribuem para que os proprietários rurais busquem,
cada vez mais, a adequação das suas propriedades às normas em vigor.
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Entretanto, muitos deles ao terem suas propriedades incorporadas às unidades de conservação,
do grupo de proteção integral, que a Lei do SNUC atribui como de posse e domínio público, tais
como parques, reservas biológicas e estações ecológicas, se deparam com o fato de que seus
imóveis estão fadados a desapropriação, ao mesmo tempo em que permanecem em situação
irregular, no tocante a não instituição e, consequentemente, a não averbação da reserva legal
no registro imobiliário.
 
Assim, no texto a seguir iremos analisar a necessidade de averbação da reserva legal desses
imóveis abrangidos por unidades de conservação que são, necessariamente, de posse e domínio
público, do grupo de proteção integral, bem como qual a dimensão de área que deve servir de
base para o cálculo do percentual disposto no artigo 16 do Código Florestal.
 
1.             Síntese evolutiva da legislação
 
A primeira versão do Código Florestal, promulgada em 23 de janeiro de 1934, por meio do
Decreto nº 23.793/34, determinou que nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderia
abater mais de três quartas partes da vegetação existente no imóvel.
 
A norma, com caráter inovador, embora também impregnada pelo utilitarismo, próprio da época
da sua elaboração, impunha a necessidade de preservação de 25% da mata restante da
propriedade, sendo que, tal percentual levava em conta a vegetação existente e não a área total
do imóvel.[4] 
 
Outra tentativa de encontrar o caminho adequado para controlar o agravamento da devastação
das florestas no Brasil ocorreu na década de 1960, com a edição do novo Código Florestal, por
meio da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
 
A justificativa do anteprojeto do código deixou registrada a preocupação com a questão florestal
no país, por meio da seguinte consideração:
 

O anteprojeto de lei (...) constitui mais uma tentativa visando encontrar
uma solução adequada para o problema florestal brasileiro, cujo
progressivo agravamento está a exigir a adoção de medidas capazes de
evitar a devastação das nossas reservas florestais, que ameaçam
transformar vastas áreas do território em verdadeiros desertos. [5]

 
Neste sentido, o Código Florestal de 1965 instituiu limitações de uso ao exercício do direito de
propriedade, definindo as áreas de preservação permanente e a criando as reservas florestais
legais.
 
No que diz respeito às reservas florestais legais, a Lei Federal nº 4.771/65 trouxe as seguintes
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disposições:
 

Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas as
de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração,
obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de florestas
nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o
limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da
autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente delimitadas pela
autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para
ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de árvores
para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas
de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas
até o máximo de 30% da área da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro
brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O. Ktze), não poderão ser desflorestadas de forma a
provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se, somente a exploração racional destas,
observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de permanência dos maciços em boas
condições de desenvolvimento e produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte de
árvores e a exploração de florestas só será permitida com observância de normas técnicas a serem
estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.

 
A redação original do art. 16 permitia a derrubada de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, desde que fossem respeitados

percentuais mínimos de mata em cada propriedade.

 

A Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989, que alterou a Lei nº 4771/65, acrescentou dispositivos
no art. 16.  A norma, dentre outras modificações, estabeleceu a necessidade da averbação da
reserva legal no registro de imóveis e incluiu a área do cerrado como destinatária dessa
obrigação.
 
Após uma série de alterações e intensos debates realizados pela sociedade e no próprio
Congresso Nacional a regulamentação que vige na atualidade se consolidou a partir da
publicação da Medida Provisória nº 2.166-67. Tais modificações foram promovidas sob o forte
impacto da divulgação dos índices de desmatamento pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE e, em razão disto, além da obrigação de recompor e restaurar as reservas
florestais legais no interior cada propriedade, determinou-se para a Região Amazônica um
aumento de sua extensão, de 50% para 80% da propriedade.
 
Assim, por meio da Medida Provisória 2.166-67, foram introduzidos dispositivos legais ao Código
Florestal, dando novos contornos jurídicos ao instituto da reserva legal, conferindo maior
precisão a sua definição: (art. 1º, III)
 

“Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas”.
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Por outro lado, o art. 16 passou a estabelecer que as florestas e outras formas de vegetação
nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, seriam suscetíveis de
supressão, desde que mantidos um percentual mínimo, a título de reserva legal. [6]
 
Atualmente, em relação a localização da reserva legal em cada propriedade rural, deverá haver
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão
ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no
processo de aprovação, a função social da propriedade, e outros critérios tais como: o plano de
bacia hidrográfica, o plano diretor municipal, o zoneamento ecológico econômico, outras
categorias de zoneamento ambiental, e a proximidade com outra Reserva legal, área de
preservação permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida.
 
O cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação permanente
é permitido no cálculo do percentual da reserva legal, desde que não implique em conversão de
novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de
preservação permanente e reserva legal exceder a percentuais estabelecidos no Código Florestal
para cada região.
 
O instituto também poderá ser implementado em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do
órgão ambiental e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos.
 
No que diz respeito à compensação[7] da reserva legal, o Código Florestal faculta ao proprietário
ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou
outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV
do art. 16 da mesma norma, compensar a reserva legal por outra área equivalente em
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja
localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
 
A compensação deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental e pode ser
implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva
legal, ou aquisição de cotas.
 
Além disso, o proprietário rural poderá ser desonerado de gravar a reserva legal,
mediante a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de
unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária,
respeitados os critérios acima transcritos.
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A partir desse panorama legislativo podemos concluir que a reserva legal possui natureza de
obrigação propter rem, ou seja, constitui um direito misto na qual a obrigação de fazer está
acompanhada de um direito real, fundindo-se os dois elementos numa unidade, que a eleva a
categoria autônoma.” (BUZAID, 2010, p. 01)
 
A determinação de reservar uma parcela da propriedade ou posse rural mantendo-se a cobertura
vegetal é enquadrada no conceito de limitação administrativa, conforme ensina Édis Milaré,
portanto, trata-se de uma obrigação geral, gratuita, unilateral e de ordem pública. (MILARÉ,
2009, p. 753)
 
Todavia, nem sempre a existência de um espaço protegido implica em uma limitação de caráter
geral, em regra, não indenizável, uma vez que o ordenamento jurídico regula outras espécies de
áreas sob tutela ambiental, tal como ocorre com determinadas categorias de unidades de
conservação, do grupo de proteção integral, como estações ecológicas, reservas biologias e
parques nacionais, que a legislação atribui ser de posse e domínio público, e determina a
desapropriação dos imóveis privados inseridos em seus limites.[8]
 
Portanto, valem algumas observações acerca desses espaços, principalmente pelo fato de que o
Poder Público ao criar essas unidades de conservação o faz de forma que a limitação geral,
proveniente das restrições do Código Florestal, se sobreponha às regras específicas dessas
categorias de espaços territoriais protegidos.   
 
2.             Reserva legal e unidades de conservação
 
Embora o enfrentamento da questão florestal no Brasil tenha se iniciado no século XIX, somente
com o advento da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política
Nacional do Meio Ambiente e a promulgação da Carta Constitucional de 1988 passou-se a dar
um tratamento sistematizado ao tema, inclusive, elevando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental.
 
Todavia, o diploma legal que foi capaz de mudar sobremaneira o tratamento dado às florestas,
possibilitando a consolidação de um novo modelo de planejamento e gestão pública desses
espaços, foi a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.
 
Essa Lei definiu dois grupos de unidades de conservação, o de proteção integral e o de uso
sustentável. O primeiro grupo tem como objetivo manter os ecossistemas livres de alterações
causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais,
enquanto o segundo permite a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os
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demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
 
Algumas categorias de unidades de conservação, de ambos os grupos, são, necessariamente, de
domínio público.
 
No caso das unidades do grupo de uso sustentável, como as florestas nacionais e as reservas
extrativistas, a imposição legal de que suas áreas estejam sob domínio público visa possibilitar a
permanência de populações tradicionais e sua utilização por comunidades extrativistas,
respectivamente. Em ambos os casos a desapropriação é necessária, não pela impossibilidade de
interferência humana, como o é nas unidades de proteção integral, mas pelo fato de que a
utilização da área deve ser realizada por outras pessoas que não o particular, afetando, desta
maneira, o exercício do direito de propriedade.
 
Com relação aos parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas, categorias de
unidades de conservação incluídas no grupo de proteção integral, pode-se dizer que a
obrigatoriedade de desapropriação está relacionada à necessidade de cumprir os objetivos de
preservação impostos pela Lei nº 9985/00, o que pode gerar, de plano, o sacrifício do direito de
propriedade.
 
Vale ressaltar que, a utilização dessas áreas por seres humanos limitam-se, basicamente, à
pesquisa científica, nos casos de estações ecológicas e reservas biológicas, e, no caso dos
parques nacionais ainda é permitida a visitação pública.
 
Apesar de serem institutos diversos, as unidades de conservação e as reservas florestais legais
guardam similaridade por se tratarem de espaços territoriais especialmente protegidos. E,
embora a racionalidade dos institutos seja diversa, não há como negar que o fim último de
ambos é a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
 
Neste sentido, pode-se dizer que as unidades de conservação têm como objetivos, contribuir
para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; proteger as
espécies ameaçadas de extinção; recuperar e restaurar ecossistemas degradados, entre outros.
 
No tocante a área ambientalmente protegida de uma propriedade por meio da instituição da
reserva legal[9], esta representa a porção territorial necessária à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora
nativas, conforme disposto no artigo 1º, §2º, III do Código Florestal.
 
Se, por um lado, a função planejada inicialmente para a reserva legal era a de resguardar
percentuais florestais mínimos em cada propriedade rural, por outro, conforme mencionado
acima, ela também tem como função a proteção e conservação dos recursos naturais.
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Assim, diante dessas considerações preliminares, passaremos a analisar a questão específica das
propriedades que ainda não estão adequadas no tocante as regras do Código Florestal sobre a
averbação da reserva legal e foram incorporadas por unidades de conservação de posse e
domínio público[10], pendentes de regularização fundiária.
 
 
3.             As propriedades rurais inseridas em unidades de conservação de posse e
domínio público, do grupo de proteção integral, e a averbação da reserva legal.
 
O Poder Público ao criar parques, reservas biológicas e estações ecológicas, acaba por abranger
uma ou mais propriedades particulares rurais que não possuem averbadas suas reservas
florestais legais nas respectivas matrículas imobiliárias.
 
A regularização fundiária[11] dessas áreas teria que ocorrer, pelo menos, imediatamente após a
criação dessas categorias de unidades de conservação. Porém, na prática, não é o que se
verifica no Brasil, por várias razões.
 
A desapropriação de imóveis além de ser um processo bastante lento, pois, geralmente, acaba
sendo tratado judicialmente e não no âmbito administrativo, também exige elevado montante de
recursos financeiros, que, muitas vezes, a Administração Pública não tem interesse em aplicar
nesta finalidade, muito embora o Decreto Federal[12] que regulamenta a Lei do SNUC priorize a
destinação das medidas compensatórias para este fim.
 
Outro fator que prejudica a regularização fundiária das unidades de conservação é o problema
histórico brasileiro da indisciplina da documentação e do registro imobiliário das propriedades
rurais. Além de haver sobreposição de áreas constantes em títulos de propriedade diversos, a
identificação das matrículas imobiliárias correspondentes a determinados perímetros, como é o
caso dos limites de unidades de conservação, ainda é muito rudimentar nos serviços de registro
de imóveis.
 
Não bastassem tais entraves, ainda nos deparamos com a complicada tarefa de identificar em
campo os limites dessas propriedades, uma vez que o memorial descritivo de seu perímetro,
contido na matrícula imobiliária, é bastante precário, e a cartografia, quando existente, é
basicamente esquemática[13].
 
Diante disso, seja qual ou quais forem as razões para a não conclusão do processo de
regularização fundiária das unidades de conservação, torna-se necessário refletir sobre o
adequado tratamento a ser conferido àquelas propriedades que ainda não tiveram sua reserva
legal averbada no registro imobiliário e encontram-se abrangidas, total ou parcialmente, pelas
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categorias de unidades de conservação aqui tratadas.
 
Não há como negar que o proprietário de imóvel rural que não gravou sua reserva legal esteja
em situação irregular, porém, o Poder Público também tem sua parcela de responsabilidade pela
fiscalização ineficiente do cumprimento das regras do Código Florestal, e pelo atraso ou omissão
na regularização fundiária desses espaços protegidos.
 
Portanto, a questão que se coloca é saber se os proprietários que se encontram nessa situação
irregular, e que estão aguardando a desapropriação, total ou parcial, de seus imóveis,
continuariam obrigados a efetivar tal gravame? E, em caso afirmativo, se o percentual de
reserva legal deve ter como base a área total da propriedade, nos casos em que o imóvel está
parcialmente inserido na unidade de conservação?
 
                   3.1 Averbação da reserva legal e propriedades rurais parcialmente inseridas em
unidades de posse e domínio público, do grupo de proteção integral
 
É muito comum o fato de o limite de uma unidade de conservação cortar a área de uma ou mais
propriedades privadas.
 
Nesses casos, alguns proprietários que buscam a aprovação de sua reserva legal tem pleiteado,
junto ao órgão ambiental, que o cálculo do percentual legal recaia sobre a área remanescente
da propriedade, ou seja, aquela que ficou para fora dos limites da unidade de conservação.
 
Não há duvida de que persiste a necessidade de averbação da reserva legal da propriedade,
mas, quanto a base de cálculo para a aplicação do percentual definido na lei, entendemos que
esta deve corresponder à área do imóvel que ficou fora dos limites da unidade de conservação,
e não a área total do mesmo.
 
Isto porque, a parte da propriedade que ficou dentro do perímetro da unidade de conservação
só continua nas mãos do particular, pois órgão ambiental, responsável pela gestão do espaço
protegido, ainda não promoveu a necessária desapropriação do mesmo, conforme previsto nos
§§1º dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei do SNUC.   
 
A possibilidade de efetivar esse gravame com base no tamanho da área remanescente do imóvel
seria uma faculdade do proprietário, desde que obedecidos os critérios estabelecidos pelo Código
Florestal, já que, em regra, a área total da propriedade é a base para o cálculo desse
percentual.
 
Vale ressaltar que, se assim for, a escolha da área para a averbação da reserva legal, que cabe
ao órgão ambiental, deverá considerar o fato de que, em algum momento, haverá um
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desmembramento na propriedade, decorrente da desapropriação da parte abrangida pela
unidade de conservação.
 
Diante desse fato, seria razoável optar pela localização da reserva legal na própria área
remanescente do imóvel, ou, ainda, avaliar a possibilidade de ser efetivada sua compensação,
por meio da doação ao Poder Público de parte da propriedade inserida na unidade de
conservação.
 
Esse entendimento permite conciliar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o
direito de propriedade, uma vez que, por apresentar atributos naturais significativos,
determinada parcela de uma propriedade rural deixou de ter somente a proteção de normas
gerais, como as regras do Código Florestal, para ser elevada à categoria de unidade de
conservação cujo uso dos recursos naturais é muito restritivo. Assim, a proteção daqueles
atributos deverá ser garantida com base nas regras da unidade de conservação.
 
Por outro lado, tal entendimento permite que o proprietário realize a adequação de sua
propriedade na estrita medida do que vai lhe restar de área, após a regularização fundiária, que
é um processo inexorável.[14]
 
Não seria razoável exigir dele a averbação da reserva legal com base na área total[15] do imóvel
e, posteriormente, ter que alterá-la quando o processo de regularização fundiária da unidade for
finalizado.
 
Imagine se a reserva legal fosse averbada na parte da propriedade que será desapropriada para
a implantação da unidade de conservação. Embora o Código Florestal afirme que esse gravame
tem caráter de perpetuidade, ocorrendo a desapropriação por conta da unidade de conservação,
o registro imobiliário da propriedade seria necessariamente alterado e, aquele perímetro descrito
como sendo a reserva legal do imóvel, passaria a constar de outra matrícula imobiliária.
Portanto, o proprietário estaria novamente obrigado a regularizar a reserva legal da área
remanescente da sua propriedade[16].
 
Outro ponto que merece destaque é que, atualmente, ainda que se pretenda facilitar por meio
de incentivos a averbação da reserva legal das propriedades rurais, existe um custo alto para
sua instituição. Não nos referimos somente aos custos relacionados à averbação nos serviços de
registro de imóvel, mas também aqueles decorrentes da contratação de técnicos especializados
para indicar a área da reserva legal e, em especial, para realizar o georreferenciamento da
propriedade.
 
Assim, embora a propriedade esteja em situação irregular, o fato de ela não possuir gravada sua
reserva legal no momento da criação da unidade de conservação de posse e domínio público,
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não é justificativa razoável para impor ao proprietário os custos de duas averbações ao longo do
tempo para a mesma propriedade: a primeira, antes da regularização fundiária, tendo como
base a área total do imóvel, e, a segunda, após o processo de regularização fundiária, para a
propriedade imobiliária remanescente.
 
A hipótese apontada é uma das diversas situações que podem surgir se não for claramente
definido um caminho para a averbação das reservas legais das propriedades pendentes de
desapropriação em unidades de conservação.
 
Vale consignar que, também nos filiamos ao entendimento segundo o qual o percentual da
reserva legal deve tomar como base a área total da propriedade, mas, o caso de propriedades
inseridas parcialmente em unidades de conservação de domínio público constituiria uma exceção,
já que, quando o legislador determinou a obrigatoriedade de as propriedades rurais possuírem
reservas legais, não poderia prever todas as situações, em especial, a que estamos colocando
em discussão.  
Em resumo, consoante o que foi explicitado, resta claro que não refutamos a regra de que os
percentuais exigidos pela lei para gravar a reserva legal devam ter como base a área total do
imóvel, mas nos perguntamos se não estaríamos onerando demais o proprietário, exigindo do
mesmo que esse gravame fosse calculado a partir da propriedade como um todo, uma vez que
parte dela já foi sacrificada pela criação de unidade de conservação de categoria restritiva desse
direito. 
 
Nesse sentido, defendemos que, a acomodação harmônica entre os princípios da defesa do meio
ambiente e da propriedade privada pressupõe o atendimento do princípio da
proporcionalidade[17] na medida em que a melhor solução entre todas as possibilidades para o
caso concreto é tomar como base, para o cálculo da reserva legal, a área remanescente
daquelas propriedades parcialmente inseridas em unidades de conservação de domínio público e
pendentes de regularização fundiária.  
 
O pensamento acima exposto coincide com um subprincípio da proporcionalidade: o da
adequação. Esse subprincípio sugere que, “dentro do faticamente possível, o meio escolhido se
preste para atingir o fim estabelecido, mostrando-se, assim, “adequado”.
 
Diante do que foi exposto, torna-se significativo transcrever a formulação do Tribunal Alemão
citado ainda pelo autor:
 

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que
seja atingido o fim almejado. O meio é adequado, quando com o seu
auxílio se pode promover o resultado desejado; ele é exigível, quando o
legislador não poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria
um meio não prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a
direito fundamental. (GUERRA FILHO, 2005, p. 97)
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A instituição da reserva legal com fundamento na área de determinada propriedade que ficou
para fora da unidade de conservação – área remanescente – é um meio adequado para atingir o
resultado desejado pelo legislador da “Lei de Florestas”, isto é, a manutenção de área necessária
ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos,
e à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
 
Ora, se as unidades de conservação aqui tratadas não admitem o uso direto dos recursos
naturais, ao passo que o instituto da reserva legal possibilita o manejo da área, pode-se afirmar
que não há sentido em efetivar este gravame no interior de parques nacionais, reservas
biológicas e estações ecológicas. Por isso, é fácil concluir que o meio é inadequado para se
chegar ao resultado pretendido pelo legislador.
 
Por outro lado, também não atenderia ao princípio da proporcionalidade, no tocante à
exigibilidade, a imposição ao proprietário de que o gravame tivesse como base a área total do
imóvel, por várias razões. Primeiro porque parte do imóvel está fadada à desapropriação; em
segundo lugar porque o órgão ambiental poderia arbitrariamente sustentar que, por existir a
unidade de conservação do grupo de proteção integral, a reserva legal deveria ser alocada na
área remanescente da propriedade; em terceiro lugar pela possibilidade de o proprietário ter que
arcar, em dois momentos, com os elevados custos para a aprovação e a averbação da reserva
legal.
 
 
3.2                     Propriedades inseridas totalmente em unidades de conservação de posse e
domínio público de proteção integral
 
Outra questão que merece análise é a existência de propriedades que se encontram totalmente
inseridas em unidades de conservação do grupo de proteção integral, de categorias que
atribuem a posse e o domínio ao Poder Público, pendentes de regularização fundiária.
 
Nesses casos, além de as propriedades ficarem submetidas ao processo de desapropriação total,
questionamos a necessidade de ser mantida a obrigatoriedade de averbação da reserva legal.
Tal questionamento se dá por uma razão, não menos importante: o fato de a unidade conferir
proteção maior a área que o próprio instituto sob análise. 
 
Antes de qualquer conclusão apressada, é preciso registrar que não há na legislação nenhum
dispositivo que impeça o proprietário de realizar o gravame, mas o que questionamos,
novamente, é a utilidade prática de tal averbação, ou seja, qual o benefício que o cumprimento
do art. 16 do Código Florestal traria para o meio ambiente nesses casos?
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As unidades de conservação aqui referidas têm como objetivo básico a preservação da natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Logo, nos parece que é
dispensável a obrigação de averbar a reserva legal das propriedades totalmente inseridas nesses
espaços, considerando que a criação de parques nacionais, reservas biológicas ou estações
ecológicas, já conferem a desejada proteção ambiental à área.  
 
O Estado de Minas Gerais, pioneiro no enfrentamento das questões relativas à regularização
fundiária, regulou a matéria por meio da Deliberação Normativa COPAM nº 132, de 15.04.09 e
estabeleceu, no art 6º, a possibilidade de o proprietário optar pela desapropriação, de acordo
com o planejamento do órgão, ou negociar a área com outra pessoa que possua uma
propriedade desprovida de reserva legal e fora dos limites da unidade de conservação, visando à
sua compensação.
 
Assim, pela leitura do dispositivo, nos parece que o proprietário ficaria desonerado de gravar a
área a título de reserva legal sendo, posteriormente, a propriedade incorporada ao patrimônio do
estado, seja por expropriação ou doação, neste último caso, com base no disposto no art. 44 do
Código Florestal. 
 
O dispositivo citado na Deliberação COPAM reforça a incongruência de se tomar como base a
área total - e não a área remanescente - daqueles imóveis inseridos parcialmente em unidade de
conservação de domínio público para o cálculo do percentual de reserva legal, já que, por meio
das opções apresentadas no citado art. 6º, aquelas propriedades inseridas totalmente nas
unidades de conservação de posse e domínio público acabam ficando liberadas da obrigação de
efetivar o gravame.       
 
O Decreto nº 53.939, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a manutenção, recomposição,
condução da regeneração natural, compensação e composição da área de reserva legal de
imóveis rurais no Estado de São Paulo não trata do tema relativo a averbação no caso de
propriedades inseridas em unidades de conservação, salvo nos casos de compensação e
reproduz  o entendimento do Código Florestal.[18]
 
Já, no Estado de Santa Catariana, a matéria foi regulada pelo Código Ambiental, promulgado
pela Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, que trata da reserva legal de forma semelhante ao
Código Florestal.
 
Destaca-se, porém, que a norma apontada determina que a reserva legal de propriedades
limítrofes a unidades de conservação deverá, sempre que possível, concentrar-se junto aos
limites da unidade. (art. 127) E, logo abaixo, acrescenta que a reserva legal pode ser averbada
na forma de mosaico, junto às áreas ambientalmente protegidas, entre as quais as de
preservação permanente, visando formar corredores ecológicos. (art. 128)
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O Estado do Rio de Janeiro ainda não editou norma disciplinando a questão, embora esteja em
discussão uma proposta de decreto, no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente e da
Secretaria de Estado do Ambiente.
 
4.             A compensação de reserva legal - art. 44 do Código Florestal.
 
A compensação da reserva legal está regulada no Código Florestal da seguinte forma:

 
 
Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou
regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III
e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes alternativas,
isoladas ou conjuntamente: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
 
(...)
 
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão,
desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme
critérios estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
 
(...)
 
§ 4o  Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica,
deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a
propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que na mesma
bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia
Hidrográfica, e respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no inciso III. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 5o  A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo
órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob
regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 6o  O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo, mediante
a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de unidade de conservação
de domínio público, pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no
inciso III do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.428, de 2006)
 
 
 

A compensação de reserva legal revela-se um instrumento incentivador do processo de
regularização fundiária e, em nossa opinião, também poderia ser utilizada para efeito de
adequação das propriedades localizadas total ou parcialmente nessas unidades de conservação.
 
Nesse sentido, segundo o §6º do art. 44, é possível a doação de área localizada dentro de
unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, observados os
critérios previstos para a averbação propriamente dita.
 
Em outras palavras, a doação deveria respeitar, entre outros aspectos, a equivalência da área
em importância ecológica e extensão, pertencente ao mesmo ecossistema e localizada na
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mesma microbacia,
 
Num primeiro momento, parece fácil a resposta a qualquer questionamento referente a
possibilidade de compensar a reserva legal das propriedades localizadas fora de unidade de
conservação, isto é, o proprietário deveria doar ao Poder Público área equivalente ao percentual
de reserva legal que deveria manter em sua propriedade, levando-se em consideração a área
total de seu imóvel, conforme entendimento da doutrina majoritária.[19]
 
A solução disposta acima é perfeita para a maioria dos casos, ou seja, se um determinado
proprietário possuir um imóvel localizado totalmente fora de unidade de conservação ele poderá,
com base nas regras do Código Florestal, adquirir uma área dentro de determinada unidade de
conservação, devendo esta ser, no mínimo, equivalente à área que o mesmo deve possuir em
sua propriedade a título de reserva legal, e doá-la ao órgão gestor da unidade de conservação.
 
Entretanto, se pensarmos na existência de propriedades que serão, em parte, objeto de ação de
desapropriação, qual a área que deverá ser levada em consideração para efeito do cômputo do
percentual de reserva legal e, a conseqüente doação para fins de compensação? A área total da
propriedade parcialmente inserida na unidade de conservação ou a área da propriedade que
permanece fora da unidade?
 
Conforme pode ser observado, a dúvida que resta neste caso é muito parecida com aquela
levantada para a averbação de reserva legal em propriedades parcialmente inseridas em
unidades de conservação, embora, do ponto de vista do proprietário, a compensação possa ser
uma boa solução, uma vez que o mesmo ficaria com a área remanescente de seu imóvel livre
desse gravame.
 
Por outro lado, a utilização da compensação da reserva legal muito contribuiria para agilizar o
processo de regularização fundiária das unidades de conservação.
 
Ocorre que, diante do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal – STF (ADI 4367) entendemos que, embora o instituto não deva ser descartado, essa
questão merece uma análise mais aprofundada, em outra oportunidade, especialmente, no
tocante ao argumento de que o país poderia estar perdendo, em extensão, áreas protegidas.
 
Indicações conclusivas
 
a)                              A averbação no registro de imóveis do percentual de reserva legal deve
ter como regra a área total da propriedade, de acordo com o entendimento dominante da
doutrina e da jurisprudência, tendo em vista que o instituto instrumentaliza a função
socioambiental da propriedade, não esvaziando o conteúdo econômico da área rural. (art. 5º,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2438



XXII e XXIII da CRFB);     
b)                              A reserva legal configura-se como a expressão concreta do direito
fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de atender e promover o
princípio da dignidade humana. (art. 225 c\c art. 1º, III da CRFB);
c)                              Por outro lado, os princípios da função social da propriedade e da defesa
do meio ambiente também foram tratados no art. 170 da CRFB como postulados da ordem
econômica;
d)                             Então, é possível arriscar que a análise da obrigatoriedade da instituição
da reserva legal demanda o estudo de vários princípios presentes no ordenamento jurídico, tais
como: o princípio da defesa do meio ambiente, o princípio da função socioambiental da
propriedade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proporcionalidade, entre
outros; 
e)                              A regra que obriga os proprietários rurais a gravarem a reserva legal com
base na área total do imóvel pode comportar exceção: a hipótese de propriedades inseridas
parcialmente em unidade de conservação de proteção integral, de domínio público, pendente de
regularização fundiária. Neste caso, para fins do cálculo, o parâmetro seria a parte do imóvel
que ficou para fora da unidade de conservação, ou seja, a área remanescente do mesmo; 
f)                               Ressalta-se que, essa possibilidade não constitui uma exigência
inafastável para o titular do domínio, mas sim, uma faculdade, pois o mesmo, em conjunto com
o órgão ambiental competente, poderão decidir que o percentual incidirá sobre a área total
propriedade parcialmente inserida em unidade de conservação;
g)                              Portanto, se a opção for tomar como base a área total da propriedade, a
reserva legal dos imóveis parcialmente inseridos na unidade de conservação poderia ser alocada
na parte dos mesmos que está dentro da unidade de conservação ou ser disposta, de forma
contínua, mas de modo que, parte da reserva legal fique dentro da unidade de conservação e a
outra parte fique na área remanescente da propriedade, assim, quando houver a
desapropriação, a reserva legal pertinente à área que remanescer já estará garantida. Todavia,
no primeiro caso, fica o alerta que do ponto de vista econômico não é vantajoso para o
proprietário, já que deverá efetivar o gravame em dois momentos distintos: antes e depois do
processo de regularização fundiária. E, quanto à segunda opção, muitas vezes não será possível
atender aos critérios técnicos descritos no art. 44 do Código Florestal.
h)                              Com relação aos imóveis totalmente inseridos em parques nacionais,
reservas biológicas e estações ecológicas, a exceção à regra se justifica pelo fato de que estas
unidades de conservação pertencem ao grupo de proteção integral, isto é, não admitem o uso
direto dos recursos naturais. Portanto, a norma que rege esses espaços, somada às regras que
norteiam a utilização da reserva legal, resultam em um duplo ônus para o proprietário, e sem
qualquer vantagem ambiental. Logo, conclui-se que, as unidades de conservação tratadas neste
texto conferem proteção maior às áreas inseridas em seus limites, tornando-se dispensável o
gravame do Código Florestal.    
i)                                Diante disso, concluímos que a exigência de gravar a reserva legal dos
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imóveis totalmente inseridos nas citadas unidades de conservação afronta o princípio da
proporcionalidade em todos os seus princípios parciais, notadamente, porque, em última análise,
tal exigência gera,como consequêcia, prejuízo injustificado ao direito de propriedade e, em
contrapartida, nenhum ganho significativo ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, princípios fundamentais dispostos no Texto Constitucional. 
j)                                As considerações trazidas neste texto buscam conciliar os princípios
fundamentais em análise. Esse esforço visa preservar a harmonia do ordenamento jurídico,
tendo em vista que a violação infundada de um princípio representa ofensa a todo o sistema de
comandos, subvertendo valores fundamentais e corroendo a estrutura mestra da ordem jurídica,
pois esses postulados constituem preceitos básicos da organização constitucional.[20] Nesse
sentido, manter a harmonia do sistema jurídico equivale a zelar pelo respeito à Constituição.
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[1] A Lei nº 7803, de 24/10/89 - Acrescentou diversos artigos no Código Florestal.
[2] Disciplinou o regime jurídico de proteção e utilização do Bioma da Mata Atlântica.
[3] Considerou como infração administrativa ambiental a ausência de averbação da reserva legal, embora a obrigação de instituí-la seja anterior à essa
norma.

[4] Art. 23. Nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de três quartas
partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.
 
( ...)
 
[5] Exposição de Motivos 29/65 escrita pelo Ministro da Agricultura, Hugo Leme, que encaminhou o anteprojeto do Código Florestal, Lei nº 4.771/1965.

[6]Art. 16 - As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2º e 3º desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
 I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia
Legal;
 II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma
de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja
averbada nos termos do § 7o deste artigo;
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.
[7] A Procuradoria Geral da República, com fundamento nos artigos 102, I, alínea “a” e 103, VI, da Constituição Federal, e nos dispositivos da Lei
9.868/99 ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, (ADI 4367) para obter a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 44 da Lei 4.771/65, com
a redação dada pela Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que permite aos proprietários rurais a desoneração do dever de manter em sua propriedade
reservas florestais legais, mediante doação de área de terra localizada no interior de unidade de conservação, pendente de regularização fundiária.

A Procuradoria entendeu que a desoneração do dever de manter a reserva legal no interior de
cada propriedade contraria o art. 225, § 1º, da CRFB, especificamente, em seus  incisos I, II, III
e VII, que determinam ao Poder Público e à coletividade o dever de garantir a efetividade do
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescrevendo como obrigações positivas
do Poder Público:
a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;
b) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
c) definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção.
Além disso, a instituição também entendeu que o dispositivo questionado viola o art. 186, II, da
CRFB,  que estabelece, como requisitos da função social da propriedade, a utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente.
[8] Arts. 9o , 10 e 11 da Lei nº 9985/00.
 
[9] Jean Paul Metzger entende que dois pontos devem ser discutidos:
1. AS existência de uma extensão ideal de reserva legal, que ao mesmo proteja a biodiversidade
e perita o desenvolvimento de atividades agrícolas?; 2. A existência de uma disposição espacial
ideal das reservas legais, que otimize a proteção da biodiversidade. E, acrescenta que  já existe
ampla base científica para responder a essas duas perguntas.  E, após justificar do ponto de
vista científico as questões apontadas acima o autor conclui que: deve-se “manter reservas
legais florestais de no mínimo 60% da área total da propriedade (na Amazônia) e com grau
máximo de agregação (em todos os biomas), para reduzir risco de extinção de espécies”.
(METZGER, 2010, p. 02)
[10] As unidades de conservação da natureza incluídas no grupo de proteção integral, necessariamente, de posse e domínio público são: os parques
nacionais, as reservas biológicas e as estações ecológicas. As demais poderão passar ao domínio público caso a manutenção da propriedade no domínio
particular se torne incompatível com o atendimento dos objetivos da unidade de conservação.
[11] A regularização fundiária de unidades de conservação de domínio público pressupõe medidas jurídicas, físicas e sociais, a serem adotadas pelo órgão
gestor da unidade de conservação, muitas vezes, em parceria com outras entidades da Administração Pública, no sentido de transferir, tanto a posse,
quanto o domínio dessas áreas para o patrimônio público.
[12] Decreto nº 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC.
[13] Lei 10.267/03, exige o georreferenciamento dos imóveis rurais e sua certificação pelo INCRA, apesar de ser uma ótima solução para o ordenamento
territorial rural no Brasil verifica-se que ainda são poucos os imóveis que conseguem tal certificação, devido ao elevado custo do georreferenciamente,
bem como pela morosidade do processo de certificação.

[14] O Juiz Titular da Vara Federal Ambiental de Curitiba (4 º TRF) decidiu, com resolução de
mérito, a demanda proposta pela Colônia de Pescadores Z13, no sentido de julgar caduco o
Decreto s/nº de 30 de setembro de 1997, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande.
A Colônia de Pescadores “Z13”, que ajuizou a ação civil pública nº 2009.70.00.025365-5/PR,
pretendeu o seguinte: a) o reconhecimento da caducidade e nulidade do Decreto sem número,
de 30.09.97, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, com a suspensão de todos seus
efeitos; b) a declaração de nulidade absoluta de todas as etapas do Plano de Manejo realizado
pelos réus; c) a instauração de inquérito civil para apuração da aplicação das verbas e eventuais
desvios de finalidade; d) condenação dos responsáveis ao ressarcimento integral do dano
causado ao erário e à perda de função pública, nos termos do art. 11, II e V, c/c o disposto no
art. 12 da Lei nº 8.429/92.
Na sentença, publicada no dia 08 de abril de 2010, ainda sujeita a recurso nos tribunais
superiores, o juiz julgou procedente o pedido para reconhecer a caducidade do decreto que
criou a unidade de conservação. Essa decisão representa um divisor de águas em relação à
obrigação do Poder Público, efetivamente,  criar unidades de conservação e implantá-las de
forma plena. Portanto, possível concluir que a regularização fundiária é o primeiro passo para
implementar um espaço protegido sob pena de “desconstituição” da unidade de conservação.
 
 

[16]  Salvo se o proprietário manifestar-se no sentido de compensar a reserva legal, instituto que, atualmente, está sendo questionado no Supremo
Tribunal Federal – STF por meio da ação direta de constitucionalidade - ADI 4367.

[17] O professor Willis Santiago Guerra Filho propõe a aplicação da regra da proporcionalidade
em razão da necessidade de calibração dos princípios ao afirmar que: (...) “Daí se dizer que há
uma necessidade lógica e, até, axiológica, de se postular um “princípio da proporcionalidade”
para que se possa respeitar normas, como os princípios – e, logo, também as normas de direitos
fundamentais, que possuem o caráter de princípios – tendentes a colidir”. (GUERRA FILHO,
2005, p. 97)
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[18] Artigo 5º - O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área recoberta por vegetação
nativa em extensão inferior ao mínimo de 20% (vinte por cento) estabelecido na legislação
federal deverá adotar as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:
I - recompor a vegetação nativa no próprio imóvel, conforme disposto no artigo 6º deste
decreto;
II - conduzir a regeneração natural, conforme disposto no artigo 6º deste decreto;
III - compensar a Reserva legal:
a) por outra área equivalente em importância ecológica e extensão;
b) mediante arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou Reserva legal;
c) mediante aquisição de cotas de Reserva legal, conforme disposto em regulamento específico;
IV - adquirir e doar ao Estado áreas no interior de Unidades de Conservação de Domínio Público
pendentes de regularização fundiária, conforme disposto no artigo 8º deste decreto.
Parágrafo único - Os proprietários ou possuidores que suprimiram, sem autorização do órgão
licenciador, florestas ou demais formas de vegetação nativa após a edição da Medida Provisória
1.736-3, de 14 de dezembro de 1998, não poderão utilizar os mecanismos de compensação
previstos no inciso III deste artigo.
[19] Ementa – Administrativo. Meio ambiente. Área florestal legal em propriedades rurais:
Demarcação, averbação e estruturação. Limitação administrativa. Obrigação ex lege e propter
rem, imediatamente exigível do proprietário atual..
1. Em nosso sistema normativo (Código Florestal - Lei 4.771/65, art. 16 e parágrafos; Lei
8.171/91, art. 99), a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal nas
propriedades rurais constitui (a) limitação administrativa ao uso da propriedade privada
destinada a tutelar o meio ambiente, que deve ser defendido e preservado "para as presentes e
futuras gerações" (CF, art. 225).
Por ter como fonte a própria lei e por incidir sobre as propriedades em si, (b) configura dever
jurídico (obrigação ex lege) que se transfere automaticamente com a transferência do domínio
(obrigação propter rem), podendo, em conseqüência, ser imediatamente exigível do proprietário
atual, independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de
outro nexo causal que não o que se estabelece pela titularidade do domínio.
2. O percentual de reserva legal de que trata o art. 16 da Lei 4.771/65 (Código Florestal) é
calculado levando em consideração a totalidade da área rural.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (Recurso Especial Nº 1179316/SP.
Rel. Min. Teori Albino Zavascki . Primeira Turma. DJ: 15/06/2010)
 
 

[20] Cf. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros,
2000.
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A TUTELA AMBIENTAL EM FACE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA TRIBUTAÇÃO

THE ENVIRONMENTAL PROTECTION IN FACE OF PUBLIC POLICIES AND OF TAXATION

Cassandra Libel Esteves Barbosa Boggi
Maria De Fátima Ribeiro

RESUMO
A questão do presente estudo dirige-se a matéria ambiental com enfoque constitucional
tributário na defesa do meio ambiente, sinalizando os fundamentos da República Federativa do
Brasil, do mesmo modo que se insere a legislação infraconstitucional que evidencia também o
direito material fundamental. A correlação do direito ambiental com os fundamentos, os
objetivos da ordem social e econômica é conferido pelo exame dos artigos 1º; 3º; 23, inciso VI;
170, inciso VI; 193, 216 e 225 da Constituição Federal, que acabam por impulsionar o
desenvolvimento econômico sustentável. É notório que a ordem social e a ordem econômica se
entrelaçam, uma vez que ambas buscam a justiça social e a existência digna do indivíduo. A
responsabilidade civil do agente poluente fora mencionada no destaque dado ao princípio do
poluidor-pagador, visto que, independe de culpa ou dolo o resultado lesionador ao meio
ambiente, assim o agente sempre responderá pelo dano. Como estratégia, a importância
jurídica, econômica e social revela-se na necessidade de instituir políticas públicas ambientais
que resultem em resultados positivos e perceptíveis no meio ambiente, considerando que a sua
aplicabilidade é contínua, assim, estas devem ser independentes das alternâncias de poder.
Utilizou-se o método dedutível e diversas fontes doutrinárias para sustentar que os aspectos
econômicos dentro da tributação visam como núcleo central a preservação do interesse público,
sendo este o bem comum, fomentando tratamento tributário diferenciado àqueles que
cooperarem de forma sustentável sua atividade econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Políticas públicas; Tributação; Tutela ambiental.

ABSTRACT
The question this study addresses environmental with focus on tax constitutional protection of
the environment, signaling the fundamentals of the Federative Republic of Brazil (República
Federativa do Brasil), even as it enters the infra-constitutional legislation which also shows the
fundamental material right. The correlation of environmental law with the fundamentals, the
social and economic order goals are given by examination of Articles 1st, 3rd, 23rd , item VI,
170, item VI, 193, 216 and 225 from Federal Constitution, which finally motivate sustainable
economic development. It is clearly the social and economic orders are intertwined, since they
both seek social justice and dignified existence of individual. The pollutant agent civil
responsibility was mentioned in the prominence given to the polluter payer principle, since,
independent of negligence or fraud the injured result to the environment, thus the agent will
always answer by the damage. As a strategy, the judicial, economic and social importance
reveals the need to establish environmental public policies that result in positive and perceived
outcomes in the environment, whereas its applicability is continuous, so these must be
independent of the alternations of power. It used the deductible method and several doctrinal
sources to argue economic aspects in taxation as the main aim the preservation of the public
interest, this being the common well by promoting differential tax treatment to those who
cooperate in a sustainable manner their economic activity.
KEYWORDS: Public policies; Taxation; Environmental protection.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem a finalidade de abordar a importância da tutela ambiental através das políticas públicas e da tributação
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com o escopo de proteger o meio ambiente, os seres humanos, bem como, a ordem social e econômica, em virtude de estarem

harmoniosamente co-relacionados entre si.

Desta forma, mostrou-se que a legislação vigente, busca garantir proteção ao meio ambiente, materializada em vários

artigos da Constituição Federal de 1988 e leis específicas, como a Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, que trata da Política

Nacional do Meio Ambiente, visando normatizar os procedimentos, preventivos e repressivos da atividade econômica do homem,

com o objetivo de evitar danos ao meio ambiente.

Neste foco, comenta-se o fato de que o desenvolvimento sustentável surge como uma condição intrínseca das atividades

econômicas, inclusive designa novas formas de exploração, com menores impactos ao meio ambiente, mas, igualmente eficientes se

comparadas às utilizadas anteriormente, fortalecidas pela exploração de fontes de recursos naturais renováveis e menos poluentes.

Do mesmo modo, tem-se o princípio do poluidor-pagador, fundamentado no fato de que o agente deve prever e custear

todos os procedimentos eficazes para que se evite o dano ao meio ambiente, sendo que no caso da impossibilidade de evitá-lo,

deverá, agir de forma a reparar o dano causando e se assim novamente não for possível, arcar financeiramente pelo dano ambiental

independentemente de dolo ou culpa.

Explanou-se sobre as políticas públicas e a tributação, neste ponto, ambas se entrelaçam, uma vez que a tributação pode

ser utilizada como instrumento destas políticas, assim pretendeu demonstrar que o Estado deve instituir políticas eficazes e

contínuas sob o ponto de vista de alcançar com efetividade resultados positivos e duradouros em matéria ambiental.
As externalidades foram abordadas na ótica negativa, onde há internalização dos custos para o sujeito passivo que gerou

o dano ambiental, repercutindo no tributo a pagar e ainda na responsabilidade civil do agente advinda do dano. Analisou-se as

normas indutoras e diretivas relacionadas aos tributos condicionados pela poluição causada, neste caso mostrou-se que o tributo é

sopesado, no sentido do grau de poluição.

1      ABORDAGEM CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE

As questões voltadas aos valores sociais estão materializadas na Constituição Federal no Título VIII, onde o artigo 193

trás que a base da ordem social está para o primado do trabalho e o objetivo desta ordem direciona-se ao bem estar social e a justiça

social. Nota-se com isso que esta ordem social está intrinsecamente relacionada à ordem econômica, uma vez que esta última

conforme os ditames da justiça social visam assegurar a existência digna de todos, de acordo com o caput do artigo 170 da

Constituição de 1988, sendo este seu objetivo principal.

A redação determinada pela Emenda Constitucional 42 de 19 de dezembro de 2003, referente ao inciso VI, do artigo 170

da Constituição trás que a ordem econômica dentre vários princípios deverá observar a “defesa do meio ambiente, inclusive

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação”.[1]
Para José Afonso da Silva[2] os direitos fundamentais e a ordem social formam o núcleo substancial do regime

democrático e dentro deste conteúdo tem-se o meio ambiente que é “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e

culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.[3]
Apreciando o artigo 170 da Constituição brasileira vislumbram-se objetivos econômicos e sociais, que por sua vez

identifica um Estado social, porém intervencionista. Tem-se em verdade, um direito ao “meio ambiente ecologicamente

equilibrado”, adequadamente previsto no artigo 225 desta Constituição, para tanto, há o dever de obediência a fundamentos

específicos que norteiam este direito.

De tal modo, estes fundamentos que a República Federativa do Brasil delineia para a constituição de um Estado

Democrático de Direito está atrelada ao direito ambiental que abarcam em sua essência as necessidades dos indivíduos. O artigo 1º
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e seus incisos da Constituição expõe a amplitude destas necessidades em consonância ao meio ambiente saudável.

A soberania (inciso I, art. 1º) dá o direito de criar e anular leis dentro do território brasileiro, visto que o direito ambiental

está dentro deste poder que também se vincula ao patrimônio cultural, conforme artigo 216 da Constituição Federal.

No tocante a cidadania (inciso II, art. 1º), esta só será efetivada se houver harmonia com o meio ambiente, mesmo

porque, é uma necessidade de todos, sejam brasileiros ou estrangeiros, e ainda, independe de classe social, cultural, política ou

econômica, uma garantia de igualdade.

Quanto à dignidade da pessoa humana (inciso III, art. 1º), Fiorillo e Ferreira prelecionam que “a pessoa humana é a

verdadeira razão de ser do direito ambiental brasileiro. [...]. O direito ambiental brasileiro, por via de consequência, é construído a

partir da dignidade da pessoa humana”.[4] Resta dizer que para o ser humano viver dignamente é imprescindível “uma vida com

dignidade, no sentido de uma vida saudável”[5], para isso, o meio ambiente deve ser largamente protegido.

Do mesmo modo, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV, art. 1º) vinculam-se ao meio ambiente, já

que a lucratividade dentro do âmbito econômico faz parte das relações ambientais, havendo a correlação explícita da ordem

econômica e o meio ambiente, sendo que ambos devem estar em conformidade à dignidade da pessoa humana.

Por fim, o direito ambiental relaciona-se ao pluralismo político (inciso V, art. 1º), por estar condicionada ao poder

decisório do Estado de forma não concentrada, que no Brasil é inerente aos objetivos da República expresso no artigo 3º da

Constituição vigente, assegurando uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, a erradicação da

pobreza e a marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, impulsionando o bem para todos. 

Em exame aos artigos 1º, 3º e 170 da Constituição brasileira, pode-se afirmar que retrata um modelo econômico social

que consolida o bem estar do indivíduo, no qual se observa que a dignidade da pessoa humana está como fundamento da República

Federativa do Brasil, conforme disposto do artigo 1º, inciso III, e, como fim da ordem econômica declarada no artigo 170, ambos do

texto legal.

A defesa ao meio ambiente é por certo um princípio constitucional que é congregado nas questões econômicas de acordo

com o artigo 170, inciso VI do texto constitucional, devendo ser analisado conjuntamente com o artigo 225, § 1º, inciso IV do

mesmo texto “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, com o fito de garantir a efetividade deste direito.
Para uma visão mais pormenorizada é válido fazer menção brevemente sobre direitos difusos, no qual o primeiro texto a

evidenciar especificamente estes interesses fora a Constituição de 1988, expondo o mesmo em capítulo próprio, apresentando regras
sobre a questão do meio ambiente, inclusive evidenciando garantias previstas a matéria, mesmo que de forma esparsa.

A relevância da tutela constitucional dos interesses difusos está justamente na segurança estabelecida por normas

consagradas na Constituição em vigor, igualmente, nos mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam patrimônio destes

interesses.

Com a devida regulamentação dos interesses difusos, passou-se a existir o dever de defesa e preservação dos bens

ambientais, que acabaram sendo impostos constitucionalmente ao Poder Público e à coletividade, não deixando de observar a

compreensão trazida pela Constituição de 1988 quanto à dignidade da pessoa humana, colocando à tona a importância da

assegurabilidade dos princípios constitucionais. Importante destacar o ensinamento de Fiorillo que se expõe da seguinte forma:

 

O simples argumento de que, em princípios, não podemos destruir o bem ambiental – a
VIDA –, por força do que determina o art. 225 da Constituição Federal (ao contrário dos
bens ligados à pessoa humana pela estrutura jurídica da propriedade, em que existe até
mesmo a possibilidade de o proprietário destruir a coisa [...], já é suficiente no sentido
de corroborar a natureza jurídica do bem ambiental como única e exclusivamente ao uso
comum do povo e, por via de conseqüência, elaborada na ordem econômica do
capitalismo visando atender às relações de consumo, mercantis e outras importantes
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relações destinadas às pessoas humanas, dentro de uma nova concepção constitucional
criada em 1988, que tem na dignidade da pessoa humana seu mais importante
fundamento.[6]

 

A Lei n. 4.717 de 29 de junho de 1965 foi o primeiro diploma a evidenciar questões de direito material fundamental,

refletindo a posteriori numa evolução doutrinária fazendo com que fosse editada a Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 que

estabeleceu o marco inicial da Política Nacional do Meio Ambiente, que segundo Fiorillo o definiu “como uma interação de ordem

química, física e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.[7]
Entretanto, a Lei n. 6.938/1981 impulsionou a tutela dos direitos metaindividuais e em 24 de julho de 1985 editou-se

a Lei 7.347 tipificada como instrumental, porém disponibilizou a Ação Civil Pública em detrimento de lesão ou ameaça de lesão ao

meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico.

Verificando o histórico constitucional brasileiro permite afirmar, no mesmo sentido Lenza[8], que o texto constitucional

de 1988 foi o único de fato que compreendeu a existência de uma terceira espécie de bem – bem ambiental, com o fim de protegê-

lo. Discorre objetivamente sobre o histórico desses interesses difusos Édis Milaré:

 
[...] a) desde a Constituição de 1934, todas mantiveram a proteção do patrimônio
histórico, cultural e paisagístico do país; b) houve constante indicação no texto
constitucional da função social da propriedade (1934, art. 115; 1946, arts. 147 e 148;
1967, art. 157, III e § 8º; 1969, arts. 160, III, e 163), solução que não tinha em mira – ou
era insuficiente para – proteger efetivamente o patrimônio ambiental; c) jamais se
preocupou o legislador constitucional em proteger o meio ambiente de forma específica
e global, mas, sim, dele cuidou de maneira diluída e mesmo casual, referindo-se
separadamente a alguns de seus elementos integrantes (florestas, caça, pesca), ou então
disciplinando matérias com ele indiretamente relacionadas (mortalidade infantil, saúde,
propriedade).[9]

 

A proteção ambiental é largamente discutida no texto constitucional visando um meio ambiente ecologicamente

equilibrado para as presentes e futuras gerações, assim o artigo 225, § 1º e seus incisos especificam as incumbências ao Poder

Público como: preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais; prover o manejo ecológico das espécies e

ecossistemas; preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país; fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à

manipulação de material genético; definir espaços territoriais especialmente protegidos; exigir o EIA (estudo de impacto ambiental)

e o RIMA (relatório de impacto ambiental); controlar a produção, comercialização e as técnicas, formas e componentes que trazem

leso ou risco a vida; promover educação ambiental; e, proteger a fauna e a flora.

No dispositivo constitucional vigorado pelo artigo 23, inciso VI diz ser de competência comum da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente e da supressão da poluição, independente de suas formas. O

cenário garantido pela Constituição refere-se ao direito à vida em todas as formas possíveis.

Dentro do plano normativo, o conteúdo do artigo 225 da Constituição Federal apresenta segundo Fiorillo e Ferreira[10]
três tutelas jurídicas, quais sejam, a tutela jurídica da pessoa humana em razão das inter-relações com o meio ambiente; a tutela

jurídica da fauna e a tutela jurídica da flora, sendo que fauna e flor estão frente aos princípios fundamentais e outras normas

constitucionais aplicáveis.

Outrossim, a Constituição estabelece claramente que os destinatários do direito ambiental são àqueles que a norma

constitucional se dirige, sendo os seres humanos os principais, porém, afirma-se que a fauna e a flora também são devidamente

protegidas.
No artigo 2º, inciso IV da Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, diz “recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores,
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superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora”.[11] Esta

Lei regulamenta o artigo 225, § 1º e seus incisos da Constituição e ainda, instituiu o Sistema Nacional de Conservação da Natureza.

É adequado considerar que as normas constitucionais, bem como as leis infraconstitucionais no fim, recaem

exclusivamente sobre o comportamento dos indivíduos, fazendo com que os mesmos tenham o dever de conduzir severamente suas

condutas com o objetivo de alcançar ou manter um meio ambiente saudável, assim, tudo que tangencia comportamento humano

acaba por ser o grande desafio da humanidade, no qual resultará na sobrevivência ou não dos seres vivos.

2      O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

O regime capitalista tem perfil exploratório, todavia vêm dando espaço a um novo ideal bem menos voraz, sem perder o

foco na lucratividade, em verdade, o que mudou no pensamento capitalista não é a idéia de diminuir os lucros em prol de um dito

“desenvolvimento”, mas sim, uma forma sustentável de lucrar mais.

Não significa dizer que é indigno o lucro, mesmo porque se faz necessário a continuidade do mesmo para que a atividade

econômica se desenvolva, contudo este lucro só será permitido se o meio ambiente for respeitado conforme os ditames

constitucionais, uma vez que, a sobrevivência do ser humano está diretamente correlacionada à existência de um meio ambiente

sadio.

Razão pela qual não deve prosperar o uso exacerbado dos recursos naturais, caso contrário, certamente destinar-se-á no

fim destes recursos, implicando em graves problemas quanto à sobrevivência, podendo aniquilar com a humanidade.

Desta forma, para evitar esta aniquilação, surge à máxima do desenvolvimento sustentável, onde basicamente se têm que,

uma atividade tão somente pode ser realizada, se a mesma respeitar os princípios da sustentabilidade, o ser humano e o próprio meio

ambiente, de uma forma consciente e organizada.

O desenvolvimento resume-se em um fenômeno social que resulta na elevação da qualidade de vida do indivíduo, assim,

tudo que se acrescenta e se soma ao cotidiano deste indivíduo, deve ser conhecido como desenvolvimento.

Destarte, qualquer ação visando o desenvolvimento, primordialmente, deve-se cominar com a realização de uma análise

das consequências que decorrerão desta, não devendo figurar como foco principal o lucro desmedido. Amartya Sen explica que:
 

Os fins e os meios do desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos para uma
compreensão mais plena do processo de desenvolvimento; é sem dúvida inadequado
adotar como nosso objetivo básico apenas a maximização da renda ou da riqueza [...]. O
desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora da vida que
levamos e das liberdades de que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão
para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também
permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições,
interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo.[12] 

 

  O desenvolvimento pode ser compreendido como evolução, que deseja auferir rendas e riquezas, ao mesmo tempo

conseguir manter a liberdade dos indivíduos, valorizando o bem estar social, fazendo com que essas rendas estimem o que há de

mais importante, a relação harmoniosa do ser humano com o meio em que se vive.

Neste sentido, encontra-se na própria Constituição Federal de 1988 o direito ao desenvolvimento, de forma a elevar

significativamente as dimensões social, democrática e nacional por meio de ações e políticas públicas, visando sempre garantir

crescimento econômico, sem esquecer-se da população.

O constituinte, na expectativa de garantir o desenvolvimento, instituiu o artigo 3º, inciso II, da Constituição que explana

o seguinte texto “garantir o desenvolvimento nacional”[13], sendo este um dos objetivos fundamentais da República Federativa do
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Brasil. Portanto, o desenvolvimento nacional trata-se de uma norma jurídica constitucional de eficácia imediata que se impõe sobre

os poderes da União.

Por consequente, para avalizar a eficácia do conteúdo do artigo constitucional disposto acima, e ainda, por ser seu dever,

o Estado se vale de todas as ferramentas possíveis, como a fiscalização e a fomentação de políticas de desenvolvimento, com a

finalidade de garantir a distribuição de renda e uma melhor qualidade de vida aos indivíduos.

No tocante ao desenvolvimento, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 41/128 de 04 de dezembro

de 1986, sobre o Direito ao Desenvolvimento que ilustra o que segue:
 
O desenvolvimento [...] como o processo econômico, social, cultural, e político
abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda população e de todos
os indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e significativa no
desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes.[14] 
 
 

Enfim, o desenvolvimento, é um acontecimento, que se desenrola por meio da participação dos indivíduos, que ao

distribuir os benefícios, valora o ser humano, em vários aspectos e segmentos, gerando então um crescimento qualitativo quanto ao

seu bem-estar e seu modo de vida, transformando as pessoas e o meio em que elas vivem.

Na atualidade não se almeja tão somente o crescimento econômico, mas o desenvolvimento econômico, pois o primeiro

dirige-se ao aumento de capital, ao crescimento da população e ao progresso tecnológico, que resulta no aumento do PIB (Produto

Interno Bruto), trás alterações quantitativas na economia; já o segundo, supera-se as premissas do crescimento, visto que buscam a

distribuição de renda gerando melhoras no bem estar da população, trás mudanças qualitativas e quantitativas na economia.

Há uma relação entre economia e meio ambiente, uma vez que, grande parte das necessidades dos seres humanos estão

interligadas com o meio ambiente e com os interesses econômicos. Toda atividade econômica realizada pelo homem, resulta em um

reflexo no meio ambiente, uma vez que estão ambos conectados, estes reflexos são conhecidos como externalidades e devem ser

controladas pelo Estado, com a finalidade de manter o equilíbrio entre estes.

Quanto às externalidades, podem ser de duas formas positivas ou negativas, nas mesmas, tem-se a presença da

intervenção do Estado. No caso da atividade econômica gerar poluição ao meio ambiente, deverá o Estado atuar de uma forma que

esta externalidade negativa acabe ou diminua, esta atuação interventiva pode ser por meio de aplicação de multa, ou no caso

contrário, quando uma empresa pratica a preservação do meio ambiente, deve o Estado estimular esta externalidade positiva por

meio de incentivos.   

Pode-se dizer que, é inegável a existência de uma harmonia entre a economia e o meio ambiente, sendo que desta união

surge o conceito de desenvolvimento sustentável, fundamentado pelo fator de que os principais recursos energéticos naturais são de

lenta renovação e de grande capacidade de poluição, assim, faz-se obrigatório à substituição por fontes renováveis e mais limpas,

fortalecendo a necessidade de preservação do meio ambiente, em favor do ser humano, sem diminuir o ganho econômico.

No dia 07 de fevereiro de 2007, passou a vigorar o Decreto 6.040, com a intenção de incentivar e normatizar as Políticas

Nacionais de Desenvolvimento Sustentável, onde ficou compreendido o conceito de desenvolvimento sustável, conforme redação

apresentada pelo artigo 3º, inciso III:
 
Para os fins deste Decreto e de seu anexo compreende-se por: [...] III -Desenvolvimento
sustentável: O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da
qualidade de vida da presente geração, garantido as mesmas possibilidades para as
gerações futuras.[15] 
 

Ao criar o Decreto, o legislador visou garantir a proteção do meio ambiente por meio do desenvolvimento sustentável,
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demonstrando claramente a intenção de poupar recursos naturais e buscar novas formas de produção de riquezas menos

devastadoras, buscando a manutenção da qualidade de vida dos indivíduos no presente, mas também planejando os mesmos direitos

para os indivíduos que ainda estão por vir.

Neste segmento, afirma-se a necessidade de aumentar os investimentos em educação ambiental, em políticas públicas, no

avanço de pesquisas e de tecnologia em prol de criação de mecanismos que possam substituir os métodos utilizados na atualidade

pelas atividades econômicas, que infelizmente são predatórios e totalmente contrários ao equilíbrio ecológico, pode-se dizer que, os

procedimentos atuais estão na “contramão” da preservação ambiental. tratam-se de conceitos e procedimentos desatualizados diante

do desenvolvimento sustentável.

Sem transformação, não há de se falar em desenvolvimento sustentável, o espelho do desenvolvimento não deve apenas

refletir e elevação do PIB (Produto Interno Bruto), mas sim, refletir conjuntamente com a melhoria da qualidade de vida dos

indivíduos, segundo Bercovici[16] é intrínseco ao dizer que, o crescimento sem o desenvolvimento ocorre à margem da

modernização, não sujeitando em mudanças econômicas e sociais, em continuidade o autor acrescenta que o desenvolvimento

abrange o crescimento, porém o ultrapassa.

O crescimento vai de encontro com a lucratividade e o poder econômico; e, o desenvolvimento trata de mutação dos

sistemas sociais e políticos, em favorecimento a coletividade e consequentemente ao meio ambiente de um modo geral,

beneficiando diretamente a economia e as pessoas inseridas neste contexto, porquanto apresenta condições de maior qualidade de

vida.

Sendo assim, o desenvolvimento de um Estado, está exclusivamente incluso no fato de que este desenvolvimento só é

real, se a qualidade de vida da população desse Estado tiver se agigantado, é o reconhecido desenvolvimento sustentável.

Neste foco, o sistema econômico deve-se fortalecer nos preceitos do desenvolvimento sustentável, uma vez que, a

existência da vida é o fato mais importante a se observar neste contexto, e para a garantia desta existência com qualidade, o meio

ambiente tem que estar assegurado, assim, as atividades econômicas, bem como, toda a coletividade, deve compreender e atuar

dentro de uma sustentabilidade.

O meio ambiente é mais do que paisagens, em verdade, dele depende a continuação do homem e da atividade econômica,

no qual, todos devem estar inseridos num mesmo sistema, portanto a destruição de um, implicará absolutamente na degradação do

outro, como em um ciclo, onde um depende do outro, até por isso, o Estado como titular do Direito de defender o meio ambiente,

deve aplicar medidas que garantam este equilíbrio, podendo inclusive dar incentivos.

2.1 MEIO AMBIENTE E O POLUIDOR-PAGADOR

Este princípio é muito importante no conceito da sustentabilidade, uma vez que, por intermédio dele sempre se objetiva

alcançar a proteção do meio ambiente. Está alicerçado no texto constitucional no artigo 225º, § 3º, onde diz que: “as condutas e

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.[17] 
Muito embora, à primeira impressão, dá a entender que há uma certa liberdade capitalista para poluir, como se o agente

estivesse liberado na sua atividade econômica, desde que, venha a realizar o pagamento desta ação. Este principio propõe

justamente o contrário, não se têm à intenção de criar a figura do agente poluidor que se resguarda do argumento de que, polui mas

paga por isso.

Desta forma, como elucida Fiorillo[18] há duas fases distintas neste princípio, a primeira de cunho preventivo, onde o

agente poluidor deve se acautelar de todos os procedimentos e gastos para prevenir que o dano ao meio ambiente ocorra, inclusive

financiando ações de preservação ao meio ambiente; e, a segunda com cunho repressivo, ou seja, mesmo prevenindo os danos, se
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estes surgirem, caberá ao agente poluidor arcar com as despesas de reparação e redução de danos.

Cristiane Derani pronuncia sobre o poluidor-pagador o seguinte:
 

[...] visa à internalização dos custos relativos externos de deterioração ambiental. [...].
Pela aplicação deste Principio, impõe-se ao sujeito econômico (produtor, consumidor,
transportador), que nesta relação de causar um problema ambiental, arcar com os custos
da diminuição ou afastamento do dano.[19]

 

Sendo assim, a função deste princípio vai além de prevenir e reprimir os danos ambientais, uma vez que, com essa

onerosidade causada pela ação do agente, acaba por necessitar a criação de novos métodos e procedimentos de produção ou de

utilização de determinado bens ou áreas, de forma mais brandas, atuando sempre na renovação dos recursos inerentes ao meio

ambiente.

Interessa informar que a responsabilidade civil do agente poluidor, atrela-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, no

qual, a responsabilização do individuo poluidor independe de culpa ou de dolo, bastando apenas a simples existência do dano

causado, oriundo de alguma ação do poluidor, conforme preceitua o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981 que

ilustra o que segue:
 
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.[20]
 

Sobre a responsabilidade civil do agente poluidor, restou nítido, que independentemente de culpa ou de dolo, o causador

do dano deverá repará-lo. Após a identificação do nexo de causalidade do dano ambiental e do agente poluidor, deverá de imediato

buscar medidas que cessem ou retrocedem a causa do dano, com o fito de manter ou recuperar o bem ambiental, caso não seja

possível a reparação, o poluidor arcará financeiramente com os custos do leso provocado ao meio ambiente.

3      A POLÍTICA PÚBLICA COMO FIM SOCIAL E OS ASPECTOS ECONÔMICOS

A política ambiental compõe um conjugado de metas e instrumentos que buscam a redução das forças negativas da ação

do homem sobre o meio ambiente.  Estas políticas se justificam quanto a sua existência, possui fundamentação teórica, metas e

instrumentos, e ainda estabelece penalidades para àqueles que não cumprem as normas.

Na atualidade a política ambiental tem sido um tema muito presente, principalmente nos países industrializados, pois

influenciam na atividade econômica. As degradações dos bens ambientais se manifestam na forma de “externalidades negativas”

decorrentes de atividades econômicas poluidoras, desse modo há a necessidade da intervenção estatal no sentido de interceder e

deliberar sobre os conflitos desse processo.

O fundamento das políticas públicas está para a existência dos direitos sociais através de prestações positivas do Estado.

Dando continuidade Marília Lourido dos Santos[21] diz que o fundamento dessas políticas se concentra nos direitos sociais como

direitos positivados, onde só se torna possível se for através de prestações positivas do Estado.

A função do Estado será de coordenar as ações públicas para garantir os direitos da sociedade, possibilitando uma melhor

qualidade de vida. No Estado Contemporâneo as políticas públicas se resumem na verdade em coordenação das atividades estatais e

das privadas atendendo objetivos sociais determinados pela própria política, neste mesmo sentido Maria Paula Dallari Bucci[22].

Merece aduzir que as políticas públicas são desenvolvidas por projetos de longo prazo, sendo assim, vão além de um
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governo, ou seja, dependendo de sua magnitude podem ultrapassar várias alternâncias de poder, outrossim, relevante se torna

atender os objetivos constitucionais elevando-os em um patamar de valor supremo, mesmo porque a qualidade do processo

administrativo que antecede e implementa uma política pública depende da continuidade para de fato atingir sua efetividade

(resultado).

O princípio da legalidade está implicitamente ligado as políticas públicas, haja vista que, estas políticas são tidas como

instrumentos de ação do Estado com o objetivo de atingir uma finalidade, mas estas ações quanto aos meios e aos fins devem

observar este princípio, caso contrário pode haver a invalidação desta política, tornando seus atos nulos.

Significa dizer que a administração pública não está submetida somente a lei formal, mas a todo ordenamento e poder

normativo, para Bandeira de Mello[23] contempla a democracia, a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O princípio constitucional da legalidade está previsto na Constituição Federal,

artigo 5º, inciso II, e artigo 84, inciso IV, caput.

Não se pode deixar de comentar que, as políticas públicas dependem de recursos públicos que são tidos pelos

governantes como poucos e escassos, lembrando ainda, que em matéria ambiental as políticas públicas não param nos primeiros

resultados, mesmo porque dependem de uma continuidade e geralmente seus custos são elevadíssimos.

Neste âmbito, cita-se como exemplo a questão da mudança climática que se estabeleceu em um dos temas principais do

Fórum Econômico Mundial realizado em Davos na Suíça, que teve início em 28 de janeiro de 2009. Destaca-se, ainda, que há

necessidade de um investimento anual no mínimo de US$ 515 bilhões para a produção de energia limpa, caso contrário os níveis de

emissões de dióxido de carbono serão insustentáveis, consubstanciando em um aumento de 2ºC na temperatura global. Este

investimento, conforme os analistas devem ser imediatos e prolongados até o ano 2030.[24]
É claro que o exemplo acima é de esfera mundial, porém cada nação tem sua participação e para a concretização de

metas se faz necessário uma política pública voltada à questão, consubstanciada a isso, necessitará de recursos financeiros para sua

implementação, para sua sustentação e para sua manutenção.

É inegável que a participação da sociedade é fundamental para que as políticas sejam efetivadas, não permitindo, assim,

uma descontinuidade das políticas públicas. Alusivo ainda, no Estado Contemporâneo não se vislumbra o interesse público

dissociado do interesse privado, afinal os interesses públicos devem ter vinculação direta com os interesses sociais, partindo desta

premissa verdadeira é que se estuda uma política pública, que neste caso, aborda-se no meio ambiental.

3.1  POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL NO BRASIL: SUAS DIFICULDADES

Preliminarmente, questiona-se: É imprescindível a adoção de uma política ambiental nacional? Sim, uma vez que, as

razões para a adoção de política pública ambiental dirigem-se a necessidade de instruir, induzir ou até mesmo forçar os agentes

poluidores (econômicos) a terem posturas e procedimentos menos lesivos ao meio ambiente denotam dizer que precisam em caráter

de urgência reduzir as suas emissões poluidoras.

Neste particular, há que se observar que no setor industrial os recursos naturais se transformam em matéria-prima e

energia que acabam por gerar impactos (ações negativas) ambientais, como no caso do desmatamento, emissões de gases poluentes,

erosões no solo

Vale evidenciar que, há os rejeitos industriais como a fumaça, resíduos sólidos e efluentes líquidos que provém do

resultado final do processo de industrialização. Para que se possa dar uma resposta mais decisiva quanto à adoção de política

ambiental, compreende-se dizer que, os recursos naturais não são infinitos, devendo ser utilizado de modo racional para que as

gerações futuras possam se servir destes recursos.

As dificuldades para a implementação de políticas públicas em matéria ambiental no Brasil segundo o professor
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Anderson Antonio Denardin[25] resultam das seguintes situações:

a)      a questão ambiental não foi prioridade no processo de industrialização;

b)      houve atraso na criação de normas ambientais e de agências especializadas de controle de poluição industrial;

c)      o crescimento econômico está associado à industrialização que permitiu setores intensivos de emissões;

d)     uso intensivo de recursos naturais na área industrial (recursos baratos – energia e recursos naturais);

e)      diversas dificuldades no sistema de controle na gestão de recursos ambientais;

f)       falta de informação dos problemas resultantes da degradação ambiental;

g)      fiscalização escassa devido a recursos humanos e financeiros abaixo do mínimo;

h)      excesso de rigidez no sistema de normas atuais vigentes, que restringem certa flexibilização de ações por parte dos gestores

ambientais.

Essencialmente em matéria ambiental brasileira nota-se que o avanço no controle de poluição ainda está limitado. O
crescimento acelerado da economia trás preocupações ao meio ambiente, visto que os problemas são diversos, quais sejam: retirada
de recursos naturais, trazendo leso à água, a mudança climática, a biodiversidade, a poluição e a energia.

Tem-se que ter em mente que o meio ambiente vai além de ideologia ecológica, se enquadrando tanto na política e quanto

na economia, e suas questões não ficam a nível local e sim a nível global, tão logo deve ser encarada como parte vinculada a questão

social, ou seja, não há dicotomia entre meio ambiente e sociedade.

A responsabilidade do meio ambiente não é somente do Estado, mas de todos, quer dizer, Estado, sociedade civil,

empresas e terceiro setor. E, pensando em economia global, para que o Brasil esteja dentro desta economia, deve pensar de forma

sistematizada englobando o social, o econômico e o ambiental.

Nesta nova ordem mundial, nota-se que os países devem caminhar para um desenvolvimento sustentável, desta forma, as

políticas públicas ambientais devem estar interagidas com a ordem internacional criando um modelo de desenvolvimento

econômico sustentável, graduando inclusive os custos ambientais.

3.2  ASPECTOS ECONÔMICOS EM RELAÇÃO À INTERVENÇÃO PÚBLICA

A partir da revolução industrial houve um grande crescimento na economia mundial que gerou agressões ao meio

ambiente, que na atualidade ameaçam a vida no planeta. Diante deste verdadeiro holocausto é imprescindível tratar dos aspectos

econômicos que tangenciam a matéria ambiental, que visa não trazer prejuízo ao meio ambiente e à humanidade, pois o bem

ambiental é de todos e independe de uma ou outra nação.
O gradual crescimento dos problemas climáticos vem demonstrando que a intervenção estatal baseada na regulação

sancionatória não é suficiente para proteger o meio ambiente. Contudo, o sistema normativo vigente deve unir-se a instrumentos

econômicos de política ambiental que resultem em mudanças comportamentais dos próprios agentes econômicos que poluem o meio

ambiente.

Tal perspectiva deve considerar os incentivos financeiros e de mercado, uma vez que a degradação dos bens ambientais é

vista no meio econômico ambiental como um efeito de mercado, levando em conta a natureza pública destes bens, pois

consequentemente se espera a redução de atividades predatórias ao meio ambiente.

Paralelo a isso é importante reconhecer que os instrumentos econômicos fazem jus a uma função crucial na política

ambiental, entretanto não se pode deixar de referenciar que as normas regulamentadoras devem estar entrelaçadas a estes
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organismos para que possam surtir os efeitos esperados.

Nesse passo, passa-se a reconhecer o que seriam os chamados “instrumentos econômicos”, nada obstante, são aqueles

que trazem alterações na atuação dos agentes poluidores, ou seja, verdadeiras mudanças de comportamento em razão de incentivos

financeiros e ou de mercado.

Embora se sabe que estes agentes podem ou não aderir aos incentivos, depreende-se ser mais cabível a aceitação fazendo

com que seus níveis de poluição caiam, para isso podem utilizar-se de tecnologias limpas ou até mesmo de estudos voltados a trazer

benefícios para a redução dos estragos ambientais.

Os instrumentos de política ambiental têm como função internalizar o custo ambiental, dentre estes instrumentos

Denardin[26] cita três grupos, quais sejam: comando e controle; econômicos; e comunicação.

O primeiro instrumento relaciona-se a instrumentos de regulação direta que controlam os locais que emitem poluentes,

baseadas em normas e procedimentos determinados, que obrigatoriamente necessitam ser respeitados, sob pena de medidas

repressivas, tais como, cancelamento de licenças e multas.

Também denominados de instrumentos de mercado, o segundo instrumento de política ambiental visa a internalização

das externalidades, que resultam em custos ambientais. Neste instrumento permite-se gerar receitas fiscais e tarifárias (taxas, tarifas

e emissão de certificados), graduando a diferença dos custos de controle dos agentes, oferecendo estímulos de redução fiscal para

àquelas tecnologias com um menor grau poluente.

O terceiro instrumento refere-se a comunicação que compreende a conscientização e informação sobre os danos

ambientais, tanto aos agentes poluidores quanto a sociedade. Sua função é preventiva, carecendo assim, da cooperação dos agentes

poluidores. Insta dizer que busca ensinar formas mais saudáveis para a exploração da atividade econômica.

Em suma, Estado, sociedade, agentes econômicos, estudiosos, enfim, todos devem ir, em busca de modelos de

desenvolvimento que preserve o meio ambiente, tratando-se então, do desenvolvimento sustentável.

4      A TRIBUTAÇÃO NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A atividade de tributar do Estado é exercida diante de várias limitações concebidas por princípios constitucionais

tributários, como a isonomia, a capacidade contributiva, a legalidade ou estrita legalidade, a irretroatividade, a anterioridade, a

proibição de confisco, dentre outros.

Sobremais, a obtenção de recursos por meio de tributo continua sendo relevante para o exercício do Estado, seja como

gestor ou como fiscal, com o intuito de realizar os objetivos sociais, econômicos e políticos, entretanto, consideravelmente a lei

tributária é alcançada quando oferece aos contribuintes subvenções, créditos presumidos, isenções e outros benefícios visando uma

atividade econômica regular.

No entendimento de Carrazza os incentivos advindos das intervenções legislativas só serão legítimos “desde que,

evidentemente, não ‘esgotem’ a riqueza dos contribuintes ou os impossibilitem de manter atividades econômicas lícitas – hipótese

em que estariam tornando confisco o tributo”.[27]
Salienta-se que, a intervenção pode ser por direção ou por indução, que consiste na interferência do Estado mediante uma

atuação não direta deste no mercado, operando como regulador, fiscalizador e incentivador, por meio de seu poder regulamentar

conferido pelo artigo 174 da Constituição.

Segundo Grau[28] a intervenção por direção consiste na elaboração de normas obrigatórias de comportamento e

respectivas sanções em face de seu descumprimento, estabelecendo determinações que necessariamente deverão ser seguidas pelos

agentes, citando como exemplo as normas de tabelamento de preços.

Enquanto na intervenção por indução o Estado não atua mediante normas impositivas, mas pelo contrário, elabora regras
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facultativas que dão impulso ou retraem determinados comportamentos que o Estado considera como importantes para economia do

país. A atuação estatal indutora se materializa através de atividades de fomento a iniciativa privada, dentre os quais, encontram-se

as subvenções.

As normas por indução se caracterizam por não possuírem força coativa, pelo menos diretamente, pois o agente estará

sujeito as imposições do mercado. Schoueri destaca que “O agente econômico não se vê sem alternativas; ao contrário, recebe ele

estímulos e desestímulos que, atuando no campo de sua formação de vontade, levam-no a se decidir pelo caminho proposto pelo

legislador”. [29]
Complementa o autor[30] aduzindo que o incremento de políticas indutoras pelo Estado, deixa de ser direta e finalmente

os condutores da economia serão os consumidores e fornecedores, responsáveis pelo consumo e pela produção, além de possuírem

condições de aprovarem ou desaprovarem os estímulos ou desestímulos promovidos pelos Estados.

E ainda, a dificuldade de identificar as normas de direção das de indução, principalmente quando se tratar de planejamento

indicativo e imperativo. De acordo com o entendimento de Grau[31] o planejamento só será imperativo frente ao poder público,

sendo indutivo ao setor privado.

Sugere-se a adoção de normas diretivas quando tratar de obter um fim imediato, visto que os incentivos ou os

desincentivos fiscais necessitam de um maior tempo para sua efetividade quanto a modificação de comportamentos.

Assim, se torna conveniente defender a inserção de medidas coativas, como a multa, quando pretender o não cometimento

de uma determinada conduta contrária à lei, sendo que este meio punitivo além da intimidação financeira, trás uma implicação

social em virtude da infração advinda de uma ação negativa empreendida.

Nas questões ambientais, as normas indutoras e diretivas merecem serem analisadas, principalmente a respeito de

estabelecer tributos relacionados diretamente à poluição causada, direcionando assim, os custos ambientais como uma questão de

mercado, o tributo seria menor quanto menor for a poluição provocada e, os agentes teriam maior interesse em desenvolver novas

técnicas de diminuição de poluentes com o fim de pagar menores tributos.

O lado negativo da adoção deste instrumento, como já abordado anteriormente,  seria o surgimento da percepção de que é

permitido poluir, tendo em vista que o fornecedor e o consumidor pagam por isso, fator que certamente tenderia a reduzir a

consciência ambiental da população.

É certo que existem situações que não é possível a escolha entre normas de intervenção por direção ou por indução, haverá

somente uma capaz de satisfazer as necessidades econômicas, sociais ou jurídicas. Nota-se que normas diretivas possuem

limitações no princípio da livre iniciativa, elas não podem dificultar ou impedir a atividade econômica. De outro lado, as normas

indutoras podem ser ineficazes dependendo da natureza do produto, em face da alta ou baixa elasticidade de oferta e demanda.

Perante uma discussão constitucional é evidente que as normas indutoras e por direção submetem-se a um controle

constitucional. No caso das diretivas este controle é mais eficaz e perceptível tendo em vista que limitam diretamente à liberdade.

No caso especial dos incentivos fiscais a discussão sobre o controle é conturbado, devido à difícil identificação dos

atingidos pela norma indutora, pois existem aqueles que direta ou indiretamente foram atingidos, tendo em vista que à diminuição da

carga tributária de alguns agentes, implicam consequentemente, um aumento para outros, além da questão concorrencial que

certamente será afetada. Portanto, defende-se que tais normas devem sujeitar-se ao controle jurisdicional.

A trajetória perquirida pelo Estado perante a economia fora seguida pela evolução tributária, surgindo novas formas de

cobrança. Os tributos podem ter função fiscal, extrafiscal e parafiscal.

A fiscalidade é instrumento mediato de intervenção, com o fim de custear a atuação do Estado, uma vez que é necessário

ter recursos, que em sua grande maioria são advindos dos tributos, seu fim é exclusivamente arrecadatório com o fito de abastecer o

erário, neste contexto não se configura análise de quaisquer outros interesses que porventura venham a impedir a atividade
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impositiva.

Já a parafiscalidade dirige-se para a imposição tributária em paralelo ao sistema fiscal. Apresenta-se em forma de

contribuições específicas que custeiam encargos não propriamente da administração pública, mas consoante aos interesses do
Estado, um exemplo clássico desta função está para o FGTS do trabalhador. Balleiro sentencia que “As chamadas contribuições
especiais, que geralmente são também parafiscais, são divididas pelo art. 149 da Constituição Federal em três espécies: sociais, de
intervenção no domínio econômico e corporativa”.[32]

Quanto à extrafiscalidade diz-se não se tratar exclusivamente em obter receitas, liga-se a um plus a mais, enfim, vai além

da mera arrecadação, podendo ser de cunho social, econômico ou político, sendo que estes estão previstos constitucionalmente,

dando abertura, as isenções, a progressividade de alíquotas, aos benefícios fiscais, dentre outros. A função do tributo extrafiscal por

Meirelles é defendida como:

 
[...] utilização do tributo como meio de fomento ou de desestímulo a atividades
reputadas convenientes ou inconvenientes à comunidade. É ato de polícia fiscal, isto é,
de ação de governo para o atingimento de fins sociais através da maior ou menor
imposição tributária.[33]

 

Balleiro realça que “É consenso entre os doutrinadores que a extrafiscalidade não está submetida a um regime de exceção

(salvo as hipóteses admitidas no próprio Texto Magno), mas rege-se pela generalidade dos princípios constitucionais do

sistema”.[34] Entrando na questão da tributação ambiental Costa define a mesma como:
 
[...] emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação
de serviços públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como
para orientar o comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto
extrafiscal ou regulatório).[35]

 

Nesse jaez, a tributação é notoriamente observada como um instrumento de implementação de políticas econômicas

ambientais, onde o Estado exerce sua função induzindo novos comportamentos do sujeito passivo da obrigação tributária, através de

estímulos ou incentivos, e até mesmo de desestímulos como as sanções.

O Estado age em nome do interesse público, assim suas ações são legítimas quando busca realizar os objetivos

constitucionais eleitos como prioritários a coletividade. Assim, em matéria ambiental a tributação funciona de forma a fomentar

práticas econômicas e sociais que atendem a proteção ao meio ambiente, inclusive da capacidade do tributo vir a compensar as

externalidades advindas das atividades econômicas, que por sua vez toda a coletividade acaba por suportar.

Estas externalidades denominadas de negativa, nada mais são que custos de produção ou de consumo que evidenciam o

princípio do poluidor-pagador, resultante de atividades que afetam e degradam o meio ambiente, o que se define como custo

ambiental, este não é suportado apenas pelo agente causador, uma vez que, o direito ambiental é um direito difuso, assim todos

sofrem o custo negativo.

A compensação das externalidades se faz pela tributação, através da internalização dos custos ambientais da atividade

não ecologicamente exercida, repercutindo no aumento do valor do tributo. Neste diapasão Ferraz sinaliza:

 
[...] o custo é critério de extrema relevância nas decisões diárias, não apenas do
empresário mas de todos. Ora, se os custos da degradação ambiental não forem
refletidos nos preços, as decisões econômicas nunca serão ecologicamente corretas.[36]

 

Deveras, na atualidade a tributação ambiental proporciona a condição de internalizar os custos ambientais, de forma que,
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buscam conduzir os agentes a adotarem medidas que visam uma utilização racional dos recursos naturais, sendo renováveis ou não e

uma menor poluição ambiental. Porquanto os processos de produção devem ser alterados, com foco na redução de energia, enfim

de todos os recursos naturais.

A conjuntura ambiental clama por um direito eficiente onde o meio ambiente ocupe de fato um patamar de alerta geral,

levando a mudanças o cenário jurídico em razão do desenvolvimento sustentável das presentes e futuras gerações, não sendo

pertinente instituição de novos tributos e sim a efetivação de políticas públicas ambientais que visem a defesa e preservação do

meio ambiente.

Com efeito, Ribeiro referencia:
 
[...] não há necessidade de criar novos tributos, mas de distribuir os recursos arrecadados previstos no
Sistema Tributário Nacional vigente para que sejam aplicados à implementação de políticas públicas
em todos os níveis de governo que devem oferecer condições de compatibilizar o direito ao
desenvolvimento [...].[37]
 

A legislação tributária necessita ater-se a uma aprazível tributação sobre os produtos enquadrados como não prejudiciais

ao meio ambiente, e quanto aos produtos nocivos e poluidores, esta tributação deve ser mais onerosa. Uma atuação tributária

baseada na ação do agente acaba por estimular as atividades econômicas ir de encontro a alternativas que busquem tanto o equilíbrio

ecológico quanto a saúde financeira desta atividade, evitando com isso o uso destes produtos danosos ou ações que poluem o meio

ambiente, em ambas as situações são atitudes preventivas que repercutirá em prol do interesse público, enfim, do bem comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 trás o reconhecimento da necessidade de se preservar o meio ambiente,
sendo este intrínseco a outros dispositivos consagrados pelo texto constitucional. Importante ressaltar que, o artigo 170 da
Constituição retrata objetivos econômicos e sociais, está-se diante de um Estado Social que visa o bem estar e a justiça social, para
tanto, este dispositivo está consubstanciado com o artigo 193, bem como os artigos 1° e 3°, sendo que o meio ambiente previsto no
artigo 225 é em verdade um condicionante para todos estes dispositivos constitucionais.

A razão da questão ambiental, ser de extrema relevância nos dias atuais vigora-se na necessidade principal do indivíduo:

a vida, esta existência, só será digna quando houver o equilíbrio entre as ordens econômica e social, para isso devem se inter-

relacionar de forma harmoniosa, a ponto de garantir dentre seus objetivos, o bem de uso comum  o meio ambiente equilibrado, de

tal forma que atenda aos indivíduos presentes e àqueles que ainda estão por vir.

Contudo, para se alcançar este resultado, o desenvolvimento econômico sustentável deve ser exercido pelas atividades

econômicas, inclusive mediante a intervenção pública do Estado, lembrando ainda que, o lucro da atividade econômica não pode

preponderar sobre o interesse público, que é o bem comum. Assim, não se espera apenas o crescimento econômico, mas sim o

desenvolvimento que também não deixa de ser crescimento, porém com responsabilidade, analisando as conseqüências que podem

advirem de uma atividade lucrativa mas sem nenhum comprometimento social.

Quando se analisa o princípio do poluidor-pagador vê-se que, sua função vai além de prevenir e reprimir os danos

ambientais, na verdade, é imprescindível buscar novos procedimentos de produção e utilização de áreas, evitando com isso perda

dos recursos naturais, onde os mesmos devem ser renovados quando houver possibilidade. Importante dizer que a responsabilidade

civil do agente causador do dano independe de dolo ou culpa, assim havendo o dano sempre responderá pelo ato ilícito.

A contemporização deste estudo perguntou-se se é imprescindível a adoção de uma política ambiental nacional, a

resposta é afirmativa, uma vez que se faz necessário instruir, induzir e forçar os agentes a terem condutas não lesivas ao meio

ambiente, fazendo com que as emissões poluidoras diminuam de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida e garantir esta
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continuidade.

Os fatores que dificultam a implementação de políticas públicas em matéria ambiental depara-se com preocupações

oriundas do crescimento acelerado da economia, tais como: extração de recursos naturais, leso à água, a mudança climática, a

biodiversidade, a poluição e a energia. Este cenário não é apenas de responsabilidade do Estado, mas de toda a coletividade, trata-se

de responsabilidade compartilhada, afinal o meio ambiente é um bem de toda a humanidade.

Sabe-se que o Estado necessita da arrecadação de tributos para a concretização de seus fins sociais, econômicos e

políticos. As ações do Estado são legítimas, uma vez que, age em nome do interesse público em busca dos objetivos constitucionais,

em matéria ambiental a tributação pode materializar-se de forma a promover práticas econômicas e sociais que atendam a tutela

ambiental.

A tributação acaba sendo um instrumento de implementação de políticas econômicas ambientais, neste diapasão, o

Estado induz novos comportamentos do sujeito passivo da obrigação tributária, para isso, oferece incentivos ou penalidades. A

tributação ambiental compensa as externalidades provocadas pelas atividades econômicas. Estas externalidades não visam apenas a

arrecadação, elas vão além, podendo ter cunho social, econômico ou político.

As externalidades negativas são os custos de produção ou de consumo que se relacionam com o princípio do poluidor-

pagador, resultado que afeta o meio ambiente degradando-o, para estes agentes a tributação exerce a internalização dos custos

ambientais da atividade provocando o aumento do tributo, quanto mais se polui, maior será o tributo. Por sua vez, para resolver os

problemas ambientais não requer novos tributos, se faz indispensável políticas públicas efetivas e contínuas resultante de um direito

efetivo.
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A TUTELA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL: DO SLOGAN "A
INDUSTRIALIZAÇÃO SUJA É MELHOR QUE A POBREZA LIMPA" ATÉ O

RECONHECIMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN BRAZIL: FROM THE "DIRTY
INDUSTRIALIZATION IS BETTER THAN CLEAN POVERTY" POINT OF VIEW TO THE

RECOGNITION AS A FUNDAMENTAL RIGHT

Sidney Cesar Silva Guerra

RESUMO
Resumo: A crise ambiental passou a ser reconhecida a partir do momento em que a degradação
do meio ambiente atingiu índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação do
mesmo está intimamente ligada à preservação da própria espécie humana. Foi a partir dos sinais
de crise que houve uma resposta coordenada no plano internacional para minimizar os efeitos e
desdobramentos da mesma. 
Para o estudo do direito ambiental pode ser destacado na história da humanidade o ano de
1972 quando os países, após degradarem o meio ambiente sem qualquer cuidado com sua
preservação, reuniram-se em Estocolmo, na Suécia, para traçar planos, técnicas e soluções que
minimizassem a degradação ambiental. 
Com o slogam "a maior poluição é a pobreza" e "a industrialização suja é melhor que a pobreza
limpa", o Brasil marcou sua passagem desajeitada na referida Conferência. 
Transcorridas mais de três décadas do referido encontro a situação é outra. A conscientização
dos povos está, não ainda de forma plena, porém crescente, voltada para o pretendido e
necessário desenvolvimento sustentado. 
No Brasil, com a inserção de capítulo próprio sobre o meio ambiente na Carta Magna de 1988,
houve grandes transformações nos estudos do Direito Ambiental e o seu reconhecimento (meio
ambiente) como direito fundamental. 

PALAVRAS-CHAVES: Meio ambiente; Direitos Humanos; Constituição de 1988.

ABSTRACT
Abstract : The environmental crisis started to be recognized from the moment where the
degradation of the environment reached alarming levels and it created the conscience that the
preservation of the same is closely on to the preservation of the proper species human being.
Due to the crisis signals there was a coordinated response in the international plan to minimize
the effect and unfoldings of the same one. 
For the study of the environmental law the year of 1972 can be detached in the history of the
humanity when the countries, after degrading the environment without any care with its
preservation, were been congregated in Stocolm, Sweden, to trace plans, techniques and
solutions that minimized the ambient degradation. 
With it they slogan " the biggest pollution is poverty" and "dirty industrialization is better that
the poverty clean" , Brazil marked its ticket disfigured in the related Conference. 
More than three decades of the related meeting the situation is another one. The awareness of
the peoples is, not still of full, however increasing form, directed toward the intended and
necessary supported development. 
In Brazil, with the insertion of proper chapter on the environment in the 1988‘s Constitution,
great transformations in the studies of the Environmental law and its recognition (environment)
as right basic started. 

KEYWORDS: Environment; Human rights; 1988‘s Constitution

I. Introdução
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Até poucos anos atrás os estudos relativos ao meio ambiente não recebiam muita atenção.
Todavia, esse cenário se alterou e essa mudança decorre, especialmente, dos graves sinais da
crise ecológica que se apresentam para a humanidade.

Para compreender a mudança de paradigma, necessário que sejam levados em consideração
dois processos concomitantes e interligados: o desenvolvimento de uma consciência ambiental
globalmente difundida e a necessidade premente de formulação de políticas públicas de proteção
ao ambiente.

No mesmo ritmo em que a preocupação com questões ambientais se tornou prioridade para
setores sociais cada dia mais amplos, o ativismo verde deixou o campo exclusivo das
organizações não governamentais e ingressou no debate econômico e político com
desdobramentos no campo jurídico.        

A preocupação ambiental se espraia no mundo exigindo maior engajamento de todos na busca
de instrumentos para impedir ou diminuir a degradação ambiental e os conseqüentes problemas
que emergem no âmago da sociedade de risco.

Infelizmente apesar da mobilização dos vários atores, os resultados ainda não podem ser
comemorados, na medida em que ficam evidentes sérios prejuízos relacionados à destruição da
natureza, do patrimônio ambiental, dos bens paisagísticos etc.

A crise ecológica permite evidenciar que nas sociedades contemporâneas ocorre a emergência
de novas feições de racionalidade social reveladas pela forma distinta pela qual o risco é
assimilado e interpretado nessas sociedades. Esse dado diferencia essencialmente tais riscos e os
relaciona intimamente aos novos problemas ambientais.[1]

Com efeito, essa crise passou a ser reconhecida a partir do momento em que a degradação
ambiental atingiu índices alarmantes e tomou-se consciência de que a preservação de um
ambiente sadio está intimamente ligada a preservação da própria espécie humana. Matérias
relativas ao efeito estufa, destruição da camada de ozônio, redução da biodiversidade, poluição
do solo, da água e do ar, tratamento inadequado do lixo já não estampam apenas as páginas
catastróficas de autores de ficção científica, mas as páginas dos jornais e as agendas de
qualquer governo.

A crise ecológica não é uma mera disputa política ou ideológica. O debate ambiental também
está perpassado por disputas científicas. Diferentemente dos anos 60, em que uma parte
expressiva dos cientistas desconfiava da existência da crise ecológica, hoje a ciência não apenas
a admite como também vem empenhando-se em atendê-la, apontando suas causas,
características, profundidades e conseqüências. O envolvimento dos cientistas nesse debate e o
gradativo surgimento das ciências ambientais vêm contribuindo para revelar a crise ecológica
nos seus diferentes ângulos. Em virtude disso, ignorar a crise ficou difícil, podendo o preço de
subestimá-la ser elevado demais.[2]

A partir dos sinais de crise é que houve uma resposta coordenada no plano internacional para
minimizar os efeitos e desdobramentos da mesma. É assim que para o estudo do direito
ambiental pode ser destacado na história da humanidade o ano de 1972 quando os países, após
degradarem o meio ambiente sem qualquer cuidado com sua preservação, reuniram-se em
Estocolmo, na Suécia, para traçar planos, técnicas e soluções que minimizassem a degradação
ambiental.

Neste encontro alguns dos 114 países que enviaram representantes, especialmente o Brasil,
questionaram a legitimidade dos demais, de primeiro mundo, que passaram a ditar
recomendações sem se preocuparem com o desenvolvimento industrial dos chamados
subdesenvolvidos.
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Com o slogam "a maior poluição é a pobreza" e "a industrialização suja é melhor que a pobreza
limpa", o Brasil marcou sua passagem desajeitada na referida Conferência.

Transcorridas mais de três décadas da primeira reunião, a situação é outra. A conscientização
dos povos está, não ainda de forma plena, porém crescente, voltada para o pretendido e
necessário desenvolvimento sustentado.

Nesse cenário, destacam-se alguns importantes marcos regulatórios do ordenamento jurídico
brasileiro em sede ambiental, em resposta ao clamor social pela imperiosa tutela do ambiente.

Entende-se que o primeiro marco adveio com a edição da Lei nº 6938, de 31.08.81, que instituiu
a política nacional de meio ambiente, trazendo o conceito de meio ambiente, como objeto
específico de proteção em seus múltiplos aspectos; propiciou o planejamento de uma ação
integrada de diversos órgãos governamentais e estabeleceu, no artigo 14, parágrafo 1º, a
obrigação do poluidor reparar os danos causados, segundo o princípio da responsabilidade
objetiva (ou sem culpa).

Na seqüência, pode-se considerar como sendo o segundo marco regulatório no campo do Direito
Ambiental, a edição da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplinou a ação civil pública
prevista na Lei nº 6938/81, como instrumento processual específico para a defesa do ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos, e possibilitou que a agressão ambiental finalmente
viesse a ser tutelada. Nos termos do que dispõe essa norma, as associações civis ganharam
força para promover a atividade jurisdicional e, de mãos dadas com o Ministério Público,
puderam em parte frear as agressões desproporcionais ocorridas no meio ambiente.

Tem-se, ainda, como terceiro marco (e mais importante) a promulgação da Constituição Federal
de 1988, na medida em que a Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica,
dedicando à matéria um capítulo próprio em um dos textos mais avançados em todo o mundo.
Não se pode olvidar que além desses marcos há outras normas que igualmente merecem
destaque como importantes passos na regulação e proteção do meio ambiente no Brasil.[3]

Todavia, a inserção de capítulo próprio sobre o meio ambiente na Carta Magna de 1988,
possibilitou grandes transformações nos estudos do Direito Ambiental no Brasil à medida que as
demais Constituições não dedicaram atenção para a matéria, inclusive com o seu
reconhecimento (meio ambiente) como direito fundamental.

Assim sendo, o presente estudo apresentará a mudança significativa que ocorreu em relação ao
meio ambiente na ordem jurídica brasileira onde no passado chegou-se a apresentar a idéia de
que "a maior poluição é a pobreza" até o seu reconhecimento como direito fundamental. 

 

II. Antecedentes

 

No final da década de sessenta, do século passado, começa a conscientização por parte de
alguns Estados Europeus (Alemanha, países nórdicos, Inglaterra) em relação à problemática
ambiental na medida em que começam a florescer sinais de esgotamento dos recursos naturais
planetários.

A partir da "onda verde" que ocorre em alguns países europeus (conscientização a favor do meio
ambiente) é que começam a ser concebidos em suas respectivas estruturas político-
administrativa internas, a criação de Ministérios de Meio Ambiente. Esse é um fato de grande
relevância (a criação dos Ministérios) haja vista que são desenvolvidas políticas públicas em
matéria ambiental.
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Além desse quadro que se desenha no velho continente e que alcança inicialmente apenas
alguns Estados, o Conselho Europeu consagra duas Declarações, no ano de 1968, que trazem
importantes progressos na regulamentação internacional para a proteção do meio ambiente:
uma Declaração sobre a preservação dos recursos de águas doces (a Carta Européia da Água) e
a Declaração sobre princípios da luta contra a poluição do ar.

Logo após, como resposta a um grande acidente ambiental - o naufrágio do petroleiro Torrey
Canyon[4], foram concebidas as Convenções de Bruxelas, de 1969, sobre a intervenção no alto
mar contra navios estrangeiros em caso de acidente de poluição de hidrocarbonetos e outra
sobre a responsabilidade civil pelos prejuízos causados por hidrocarbonetos, complementada a
posteriori pela Convenção de 18 de dezembro de 1971 que criou o fundo de indenização pelos
prejuízos devidos à poluição de hidrocarbonetos.

A inquietude produzida nos principais centros de poder, ancorado ainda com escritos de
renomados pesquisadores da época, fizeram com que houvesse grande mobilização
transformando a discussão sobre o ambiente, que até aquele determinado momento se
apresentava em grupos pequenos e limitados, em assunto de interesse global.

Com efeito, sensível aos problemas ambientais a Assembléia Geral das Nações Unidas convocou
aquela que é considerada o "grande divisor de águas" no processo de formação do direito
internacional ambiental: a Conferência de Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972.

 A Conferência de Estocolmo constituiu etapa histórica para a evolução do tratamento das
questões ligadas ao ambiente no plano internacional e também no plano interno de grande
número de países. O tema passou a ser discutido cada vez menos do ponto de vista científico e
cada vez mais no contexto político e econômico.[5] Diante desse quadro é que emerge uma
nova ordem jurídica internacional ambiental que rege as relações dos Estados na proteção do
meio ambiente.

A emergência do Direito Internacional Ambiental está intimamente ligado aos vários problemas
que se manifestam no planeta e que podem comprometer a existência da vida humana:
desaparecimento de espécies da fauna e da flora; perda de solos férteis pela erosão;
desertificação; aquecimento da atmosfera; mudanças climáticas; diminuição da camada de
ozônio; chuva ácida; acúmulo crescente de lixo e resíduos industriais; colapso na quantidade e
na qualidade da água; aumento excessivo da população mundial; esgotamento dos recursos
naturais; acidentes nucleares; tornados, furacões, maremotos, que ocorrem com maior
freqüência em razão da ação antrópica.

No passado existiam algumas normas protetivas do meio ambiente no plano internacional, como
por exemplo, a Convenção para a regulamentação da pesca da baleia, de 1931, a Convenção
Internacional da pesca da baleia de 1946, a Convenção Internacional para a proteção dos
vegetais, de 1951, o Tratado da Antártida, de 1959 etc. Todavia, os interesses em celebrar
tratados internacionais de proteção do meio ambiente, estavam voltados, à época,
principalmente para questões de natureza econômica e comercial. Esse quadro é modificado a
partir da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente Humano.

O encontro patrocinado sob os auspícios da Organização das Nações Unidas alertou para a
necessidade da formulação de um critério e princípios que pudessem ser comuns para a
preservação e melhoria do meio ambiente humano.

Estocolmo inaugura um novo marco no campo das relações internacionais na medida em que
consegue reunir mais de cem países e centenas de organizações inter-governamentais e não
governamentais interessadas na questão ambiental. Entretanto, no que pertine ao número de
Chefes de Estado envolvidos diretamente no citado encontro, compareceram apenas Olaf Palme
(da Suécia) e Indira Gandhi (da Índia), deixando que o tema pudesse ganhar verdadeiramente o
interesse da comunidade internacional na Conferência do Rio de Janeiro.    
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A Conferência de Estocolmo revelou uma forte divergência entre as percepções ambientais e os
interesses econômicos dos países do hemisfério Norte e os do hemisfério Sul, separados por
níveis totalmente díspares de desenvolvimento e qualidade de vida. [6]

A pressão em favor dos limites ambientais pedidos aos países do sul era vista como um
instrumento utilizado pelo norte para bloquear o desenvolvimento econômico dos países
emergentes; atitude esta refletida nos discursos dos diplomatas do sul, que se opunham à
questão ambiental e defendiam o mesmo direito de destruir a natureza que tinham usufruído os
países do norte durante as épocas de maior desenvolvimento econômico. [7]

Essas divergências precisavam ser superadas especialmente pelo quadro extremamente negativo
que se apresentava (em matéria ambiental) para o final do século XX. Certamente que as
decisões dos Estados foram devidamente ponderadas em razão desses aspectos, tendo também
uma grande influência da sociedade civil, das organizações internacionais e das organizações
não governamentais, além dos estudos científicos apresentados que começavam a demonstrar
que os problemas eram mais sérios do que imaginados, e, por óbvio, os grandes acidentes que
trouxeram enorme destruição para o ambiente.

A Declaração concebida em Estocolmo apresenta particular interesse em razão dos vários
princípios jurídicos que consagram a matéria ambiental, como por exemplo, o direito soberano
do Estado explorar os seus próprios recursos de acordo com sua política ambiental, a troca de
informações, a cooperação internacional etc.

Os Estados chegam a alertar que era chegado o momento da história de refletir e de ter atenção
para as possíveis conseqüências que poderiam advir para o meio ambiente se continuassem a
proceder daquela maneira. E que, talvez por ignorância ou mesmo por indiferença, poderiam ser
causados danos imensos e irreparáveis à terra que certamente trariam sérias conseqüências para
a vida humana.

Sem dúvida que era chegado o momento de tomar uma decisão e coordenar uma grande ação
no plano internacional. A Declaração produzida em 1972, embora de natureza recomendatória,
abriu novas possibilidades e foram concebidos vários outros documentos internacionais em
matéria de ambiental.[8]

Assim é que o Direito Internacional Ambiental apresenta uma série de instrumentos de natureza
bilateral ou multilateral que procuram sistematizar assuntos genéricos e/ou específicos,
estabelecendo disposições recomendatórias, como também, obrigações específicas que devem
ser cumpridas pelos Estados signatários, através das chamadas Convenções-Quadro e
Protocolos, com o devido regramento sobre a matéria.[9]

A Conferência de Estocolmo alcançou verdadeiramente objetivos profícuos. Não apenas por ter
conseguido colocar a discussão ambiental no campo internacional como também, pela definição
das prioridades das futuras negociações sobre meio ambiente, pela criação do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o fortalecimento de organizações não-
governamentais, a maior participação da sociedade civil nas questões ambientais e o estímulo à
criação de órgãos nacionais dedicados à questão de meio ambiente em dezenas de países que
ainda não os apresentavam, a exemplo do Brasil.

Frise-se, por oportuno, que a partir do encontro realizado em Estocolmo muitos países se
"sensibilizaram" em relação ao meio ambiente, culminando, inclusive no Brasil, com a
conseqüente inserção da matéria no texto constitucional e, posteriormente, com seu
reconhecimento como direito fundamental. Eis o ponto a ser analisado.

 

III. A tutela constitucional do meio ambiente no Brasil
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Seguindo a tendência internacional (especialmente a partir da Conferência de Estocolmo) o
Brasil inaugura um novo momento em relação à proteção do meio ambiente, que teve como
marco precursor a edição da Lei n. 6.938, de 1981, que criou a Política Nacional do Meio
Ambiente. Entretanto, foi com a promulgação da Constituição brasileira de 1988 que a matéria
passa a ter grande destaque no cenário nacional. 

A Constituição Federal de 1988 é tida como uma das mais completas do mundo em matéria
ambiental, dedicando à mesma, capítulo próprio. José Afonso da Silva chega a afirmar   que a
Constituição Federal de 1988 é "eminentemente ambientalista".[10]

O núcleo normativo do direito ambiental na Constituição Federal está no art. 225, com seus
parágrafos e incisos, fazendo parte da ordem social. A partir da previsão estampada no referido
artigo, evidencia-se que o legislador constituinte elevou o meio ambiente à condição de bem de
uso comum do povo e direito de todos, havendo uma ampliação do conceito de meio ambiente
expresso no artigo 3, I, da lei 6938/81. Com isso atribuiu papéis importantes para o Poder
Público como também para a coletividade no intuito de garantir um ambiente sadio para as
presentes e futuras gerações.     

A partir da leitura do supracitado dispositivo constitucional evidencia-se a ocorrência de
mudanças significativas na abordagem do tema onde os atos dos Poderes Públicos e dos
particulares não poderão ofender o meio ambiente e as normas jurídicas devem-lhe
conformação.[11]

Além disso, é indubitável que o reconhecimento do meio ambiente, pela doutrina e pela
jurisprudência, como direito fundamental de terceira geração trouxe mudanças significativas
para o estudo da matéria na ordem jurídica interna por atribuir-lhe valor especial. 

De fato, o texto constitucional ao reconhecer o meio ambiente como direito fundamental, onde
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, procurou estabelecer um marco
importante na construção de uma sociedade democrática, solidária e participativa. O papel que
tradicionalmente era atribuído ao Estado, no sentido de proteger e preservar o meio ambiente
passa também a ser dividido com a coletividade. Frise-se que a emergência de múltiplos
problemas ambientais propicia graves prejuízos para o desenvolvimento do indivíduo, devendo
ser coordenados esforços em prol da criação de uma verdadeira cultura de preservação do
ambiente.

Nesse sentido, o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o meio ambiente deve
estar em consonância com os anseios dos cidadãos. Não há cidadania sem a consciência de
filiação a uma coletividade política, pois a democracia apóia-se na responsabilidade dos cidadãos
de um Estado. A cidadania fundamenta o direito de participar, direta ou indiretamente, na
gestão da sociedade, criando direitos e obrigações. A participação da sociedade é fundamental
na tomada de decisões acerca dos vários problemas que se manifestam em matéria ambiental.

Assim, cada pessoa precisa assumir a condição de "sujeito ativo" em matéria ambiental, ou seja,
deve atuar de forma efetiva nas políticas públicas voltadas ao ambiente. Há de se envidar
esforços em prol da criação de uma verdadeira cultura da preservação do meio ambiente com
participação ativa da sociedade civil para a própria sobrevivência do gênero humano. A defesa e
a preservação do meio ambiente a despeito de ser um dever do Estado é também uma
responsabilidade da coletividade que deve zelar, para o seu próprio bem, por um ambiente
sadio.

  

IV. O meio ambiente como direito fundamental de terceira geração
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Como demonstrado no tópico II do presente artigo, a Declaração de Estocolmo, de 1972, foi um
marco importante para o estudo do direito ambiental. A preocupação com o bem-estar da
pessoa humana, apresentada no preâmbulo de n. 1 e de n. 2, pode ser identificada como o
objeto do estudo do meio ambiente, associando-se à idéia da proteção da vida e da qualidade
de vida das pessoas.

Existem vários problemas que assolam a humanidade e que precisam ser resolvidos para que
haja proteção efetiva do ambiente e, por conseqüência dos direitos humanos. Evidencia-se, pois,
a inter-relação dos estudos de meio ambiente e direitos humanos.[12]

Geralmente, a terminologia "direitos humanos" é empregada para denominar os direitos
positivados nos documentos internacionais, como também as exigências básicas relacionadas
com a dignidade, liberdade e igualdade de pessoa que não alcançaram um estatuto jurídico
positivo. [13]

Segundo Antonio-Enrique Pérez Luño, os direitos humanos formam um conjunto de faculdades e
instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da
liberdade, da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos
ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional. Portanto, possuem tanto um caráter
descritivo (direitos e liberdades reconhecidos nas declarações e convenções internacionais),
como também prescritivo (alcançam as exigências mais vinculadas ao sistema de necessidades
humanas e que, devendo ser objeto de positivação, ainda assim não foram
consubstanciados).[14]

A discussão relacionada ao emprego das expressões Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais[15] tem suscitado muitas dúvidas para os estudiosos da matéria, como na
manifestação de Ricardo Lobo Torres: "Os direitos fundamentais ou direitos humanos, direitos
civis, direitos da liberdade, direitos individuais, liberdades públicas, formas diferentes de
expressar a mesma realidade."[16]

Direitos Fundamentais[17] são aqueles direitos que aplicados diretamente gozam de uma
proteção especial nas Constituições dos Estados de Direito. Os direitos fundamentais são aqueles
direitos garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, que, na maior parte dos casos, estão na
norma constitucional, e que almejam gozar de uma tutela reforçada.[18]

Possuem um sentido mais preciso e estrito, pois descrevem apenas o conjunto de direitos e
liberdades jurídicas institucionalmente reconhecidas e garantidas pelo direito positivo. São
direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação responde a seu caráter básico
ou fundamentador do sistema jurídico político do Estado de Direito.

Sem embargo, esteio do constitucionalismo em sua concepção inicialmente liberal, os direitos da
pessoa humana encontram-se referidos primeiramente em forma de declarações de direitos e,
posteriormente, tornando-se parte expressiva de inúmeros documentos constitucionais numa
tendência mantida, aprimorada e ampliada com o passar do tempo.

Existe uma correlação entre as noções de Constituição e Estado de Direito e os direitos
fundamentais, pois estes são essenciais na estruturação do Estado constitucional. Tão intrincada
é esta interação que a possibilidade de dissociá-los inviabiliza a manutenção da idéia de um
Estado constitucional democrático. O que, aliás, já foi mencionado por Hans Peter Schneider, ao
dizer que os direitos fundamentais são condições sem as quais não há Estado constitucional
democrático.[19]

Os direitos fundamentais podem ser diretamente conectados com a idéia de democracia.
Percebe-se esta ligação, por exemplo, quando a liberdade de participação política do cidadão,
como possibilidade de intervenção no processo decisório, e de exercício de efetivas atribuições
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inerentes à soberania (direito de voto, igual acesso aos cargos públicos etc.) complementa de
modo indispensável as demais liberdades. A função decisiva exercida por tais direitos num
regime democrático como garantia das minorias contra desvios do poder praticados pela maioria
no poder, junto com a liberdade de participação, salienta a efetiva garantia da liberdade-
autonomia.

A função limitativa do poder exercida pelos direitos fundamentais tem ênfase histórica,
especialmente quando observados na dimensão negativa, ou seja, quanto ao dever de
abstenção do Estado, geralmente exercido sob a forma das liberdades fundamentais. Por outro
lado, o Estado democrático de direito tem nos direitos fundamentais um dos critérios de
legitimação do poder estatal, de modo que o poder não se faz mediante o uso indiscriminado,
arbitrário da força, e nem pode manifestar-se alheio aos condicionamentos introduzidos pela
ótica dos direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais são reserva de Constituição, isto é, tomam parte entre os elementos
que identificam a posição do homem no mundo estruturante/estruturado da ordem
constitucional e são reserva de justiça, o que significa dizer que há necessidade de uma ordem
que aspire ser justa. A mera legalidade formal não é suficiente, sendo preciso a validade
intrínseca, o que demanda ser um parâmetro da legitimidade formal e material da ordem
jurídica estatal: "o fundamento de validade da constituição (= legitimidade) é a dignidade do
seu reconhecimento como ordem justa (Habermas) e a convicção, por parte da coletividade, da
sua 'bondade intrínseca'".[20]

Deste modo, os direitos fundamentais constituem-se de elementos de ordem jurídica objetiva,
integrando um sistema valorativo que atua como fundamento material de todo o ordenamento
jurídico.

Os direitos fundamentais apresentam um dúplice caráter, como bem acentua Konrad Hesse: são
direitos subjetivos e são elementos fundamentais da ordem objetiva da coletividade.[21]

Como direitos subjetivos, os direitos fundamentais determinam e asseguram a situação jurídica
do particular como homem e cidadão, garantindo um instituto jurídico ou liberdade de um
âmbito de vida - dimensão individual. Trata-se de um status jurídico material de conteúdo
determinado concretamente e limitado para o particular e para os poderes do Estado. São
elementos fundamentais da consciência jurídica e legitimadores da ordem. Possuem um lado
negativo (defesa contra poderes estatais) e um lado positivo (atualização das liberdades neles
garantidas - liberdades positivas).[22]

Como dados fundamentais da ordem objetiva (dimensão coletiva) são determinantes, limitadores
e asseguradores de status que integram o particular na coletividade. Convivem tanto na
dimensão subjetiva, quanto na objetiva, numa relação de complementaridade e fortalecimento
recíproco. Os direitos fundamentais como direitos de defesa subjetivos do particular têm como
correspondência como elemento de ordem jurídica objetiva as determinações de competência
negativa para os poderes do Estado. Este caráter dos direitos fundamentais admite a
determinação dos conteúdos fundamentais da ordem jurídica e ganha configuração nas ordens
da democracia e do Estado de direito, através do processo de formação da unidade política e da
atividade estatal. Enfim, normatizam os traços fundamentais da ordem da coletividade.[23]

Os direitos fundamentais são alicerces de uma comunidade organizada política e juridicamente
através de uma Constituição. Portanto, fazem parte da Constituição formal e material,
demonstrando importância subjetiva e objetiva para a estruturação da ordenança coletiva.

Com efeito, os direitos inerentes à pessoa humana são apresentados por grande parte da
doutrina[24] por gerações. Esta abordagem é interessante e serve para demonstrar como os
referidos direitos se desenvolveram e a necessidade de serem observados para o
reconhecimento da dignidade humana.
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Karel Vasak, em palestra realizada no Instituto Internacional de Direitos do Homem em
Estrasburgo, no ano de 1979, propôs uma classificação baseada nas fases de reconhecimento
dos direitos humanos, dividida em três gerações, conforme a marca predominante dos eventos
históricos e das aspirações axiológicas que a elas deram identidade: a) a primeira, surgida com
as revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, valorizava a liberdade; b) a segunda,
decorrente dos movimentos sociais democratas da Revolução Russa, dava ênfase à igualdade e;
c) a terceira geração se nutre das duras experiências passadas pela Humanidade durante a
Segunda Guerra Mundial e da onda de descolonização que a seguiu, refletindo os valores da
fraternidade.

A partir do estudo desenvolvido por Vasak ganha força a mencionada classificação, sendo
devidamente encampada pela doutrina e pela jurisprudência para a identificação dos direitos da
pessoa humana por gerações.[25] São identificados os direitos de primeira geração como sendo
os direitos de liberdade, os de segunda geração como sendo os direitos de igualdade e os de
terceira geração como sendo os de fraternidade.

Os direitos de primeira geração ou de base liberal se fundam numa separação entre Estado e
sociedade que permeia o contratualismo dos séculos XVIII e XIX.[26] O Estado desempenha um
papel de "polícia administrativa" por meio do Poder Executivo, e de controle, prevenção e
repressão de ameaça ou lesão pelo Judiciário. Contudo, deve-se ressaltar que o papel do Estado
na defesa dos direitos de primeira geração se manifesta tanto em seu tradicional papel passivo
(abstenção em violar os Direitos Humanos, ou seja, as famosas prestações negativas[27])
quanto no papel ativo, pois há de se exigir ações do Estado para garantia da segurança pública,
administração da justiça etc. Dividem-se em direitos civis e direitos políticos.

Os direitos civis são aqueles que, mediante garantias mínimas de integridade física e moral, bem
assim de correção procedimental nas relações judicantes entre os indivíduos e o Estado,
asseguram uma esfera de autonomia individual de modo a possibilitar o desenvolvimento da
personalidade de cada um. São direitos titulados pelos indivíduos e exercidos, em sua grande
maioria, individualmente, embora alguns somente possibilitem o exercício coletivo (liberdade de
associação). O Estado tem o dever de abstenção ou de não impedimento e de prestação,
devendo criar instrumentos de tutela como a polícia, o Judiciário e a organização do processo.

No que tange aos direitos políticos, que encontra seu núcleo no direito de votar e ser votado, ao
lado dos quais se reúnem outras prerrogativas que decorrem daquele status como o direito de
postular um emprego público, de ser jurado ou testemunha, de prestar o serviço militar e até de
ser contribuinte.

Os direitos de segunda geração correspondem aos direitos sociais, econômicos e culturais que
resultam da superação do individualismo possessivo decorrente das transformações econômicas
e sociais ocorridas no final do século XIX e início do século XX, especialmente pela crise das
relações sociais decorrentes dos modos liberais de produção, acelerada pelas novas formas
trazidas pela Revolução Industrial.[28]

Os direitos sociais correspondem aos direitos que são necessários à participação plena na vida
da sociedade, incluindo o direito à educação, a instituir e manter a família, à proteção à
maternidade e da infância, o direito ao lazer e à saúde etc. No que tange aos direitos
econômicos, estes se destinam a garantir um nível mínimo de vida e segurança materiais de
modo que a cada pessoa desenvolva suas potencialidades. Finalmente, os direitos culturais
dizem respeito ao resgate, estímulo e à preservação das formas de reprodução cultural das
comunidades, bem como a participação de todos nas riquezas  espirituais comunitárias.

Quanto aos direitos de terceira geração, também denominados de direitos dos povos,
direitos de solidariedade ou direitos de fraternidade, surgem como resposta à dominação cultural
e como reação ao alarmante grau de exploração não mais da classe trabalhadora dos países
industrializados, mas das nações em desenvolvimento e por aquelas já desenvolvidas, bem como
pelos quadros de injustiça e opressão no próprio ambiente interno dessas e de outras nações
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revelados mais agudamente pelas revoluções de descolonização ocorridas após a Segunda
Guerra Mundial. Além da afirmação contemporânea de interesses que desconhecem limitações
de fronteiras, classe ou posição social e se definem como direitos globais ou de toda a
Humanidade. Apresentam-se como direito à paz, à autodeterminação dos povos e ao meio
ambiente equilibrado.[29]

O meio ambiente se apresenta como direito de terceira geração incidindo em grande
preocupação e interesse para a consolidação do exercício dos direitos humanos, como nessa
passagem de Trindade:

"Nenhum cidadão pode estar hoje alheio à temática dos direitos humanos e do meio ambiente,
mormente os que vivem em países, como o Brasil, detentores dos mais altos índices de
disparidades sociais do mundo, que levam à triste e inelutável convivência, em seu quotidiano,
com a insensibilidade e insensatez das classes dominantes, a injustiça institucionalizada e
perpetuada, e a continuada dificuldade do meio social em identificar com discernimento e
compreender os temas verdadeiramente primordiais que lhe dizem respeito, a requererem
reflexão e ação com seriedade. É certo que testemunhamos hoje uma alentadora tomada de
consciência mundial quanto à premente necessidade de proteção do ser humano e do meio
ambiente."[30]

Não há dúvidas que a proteção do meio ambiente está intimamente ligada à proteção da pessoa
humana, na medida em que não se pode imaginar o exercício dos direitos humanos sem que
exista um ambiente sadio e propício ao bem-estar para o desenvolvimento pleno e digno para
todos.

De toda sorte, para melhor entendimento do reconhecimento do meio ambiente como direito
fundamental de terceira geração na ordem jurídica interna, cumpre estabelecer as considerações
relativas à abertura material dos direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira

 

V. A cláusula de abertura e o reconhecimento do meio ambiente como direito
fundamental

 

Na doutrina, como visto, várias expressões são utilizadas para designar direitos fundamentais,
tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos
públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do
homem. A classificação adotada pela Constituição de 1988 estabeleceu cinco espécies ao gênero
para direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; direitos
sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; e direitos relacionados à existência,
organização e participação em partidos políticos. [31]

Registre-se, desde logo, a necessidade de proteger os direitos fundamentais posto que
individualizam a pessoa em si, como projeção na própria sociedade em que vive. Tais direitos
destinam-se a preservar as pessoas em suas interações no mundo social e quando
expressamente consignados na Constituição, como no caso brasileiro, esses direitos realizam a
missão de defesa das pessoas diante do poder do Estado.

Não se pode olvidar que por fundamental entende-se aquilo que é essencial, relevante,
necessário, basilar, que serve de alicerce. A noção de direitos fundamentais está diretamente
vinculada à característica da fundamentalidade e conforme o tratamento doutrinário um direito
pode ser formal e materialmente fundamental.

Considera-se direito formalmente fundamental aquele que se encontra positivado na Constituição
e, por conseqüência: a) consiste em norma que toma assento na constituição escrita e ocupa o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2471



topo de toda a ordem jurídica; b) é norma constitucional sujeita as limitações formais
(procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de reforma constitucional (emenda e
revisão); c) é norma de aplicação imediata e vincula a entidades públicas (constituem
parâmetros materiais de escolhas, decisões, ações e controle, dos órgãos legislativos,
administrativos e jurisdicionais) e privadas.[32]

São normas que como todas as demais normas constitucionais contam com a supremacia no
ordenamento jurídico e que devido sua importância para o indivíduo e para a coletividade
receberam um tratamento diferenciado pelo poder constituinte destacando-se a aplicação
imediata de seus comandos e a maior proteção no que concerne a possibilidade de mudanças do
seu conteúdo pelos poderes constituídos.[33]

Por sua vez, considera-se direito materialmente fundamental aquele que é parte integrante da
Constituição material, contendo decisões essenciais sobre a estrutura basilar do Estado e da
sociedade e que podem ou não encontrarem-se disposto no texto constitucional sob a
designação de direito fundamental. Assim sendo, a idéia de fundamentalidade material permite:
a) a abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não constantes do seu texto
(apenas materialmente fundamentais) ou fora do catálogo, isto é, dispersos, mas com assento
na Constituição formal; b) a aplicabilidade de aspectos do regime jurídico próprio dos direitos
fundamentais em sentido formal a estes direitos apenas materialmente fundamentais.[34]

A indicação do sentido formal e material de um direito fundamental vem consignada por Jorge
Miranda, quando apresenta o seu entendimento de direitos fundamentais. Na ocasião adverte
que todos os direitos fundamentais em sentido formal também o são em sentido material,
contudo existem direitos em sentido material para além dos direitos em sentido formal. Portanto,
os dois sentidos podem não coincidir.[35]

Jorge Miranda também se preocupa em expor certas dúvidas e objeções levantadas sobre a
concepção de direito fundamental em sentido material, sendo a primeira delas a neutralidade
que poderia supor-se equivalente a um radicalismo aos valores permanentes da pessoa humana.
A segunda sugere que por abarcar uma diversidade de concepções poderia levar a um
relativismo inseguro. A terceira pontua que conceber os direitos fundamentais a mera expressão
escrita numa Constituição de um determinado regime político seria o mesmo que admitir que a
não consagração ou a consagração insatisfatória, ou mesmo a violação sistemática de certos
direitos seria, no mínimo, natural, só porque foram considerados de menor relevância para um
regime político. Nesta ótica não faria qualquer diferença acrescentar a um direito a designação
de fundamental, pois estes direitos só seriam fundamentais quando dispostos como tais por um
determinado regime político.[36]

Contudo, o autor rebate estas críticas ao afirmar que por serem os direitos fundamentais direitos
básicos da pessoa que numa determinada época e lugar constituem o nível da sua dignidade,
eles dependem das filosofias políticas, sociais e econômicas e das circunstâncias históricas.[37]

Deste modo, não predominaria uma visão imutável dos valores da pessoa humana que se
manteriam indeléveis as mudanças históricas operadas no homem e na sociedade.  

O conceito de direitos fundamentais materiais não se reduz apenas aos direitos estabelecidos
pelo poder constituinte, mas são direitos procedentes da idéia de Constituição e de Direito
dominante, do sentimento jurídico coletivo, o que dificilmente tornariam totalmente distanciados
de um respeito pela dignidade do homem concreto. Mesmo que a esta idéia ou sentimento
correspondesse a uma Constituição material desfavorável aos direitos das pessoas, o problema
não seria tanto dos direitos fundamentais em si mesmos, mas sim um problema relativo ao
caráter do regime político correspondente que tem assento na questão de sua legitimidade.[38]

Qualificar como direitos fundamentais apenas os direitos em sentido formal seria o mesmo que
abandonar a sua historicidade, pois de pronto se negaria a possibilidade de consagração de
outros direitos que, ao longo do tempo, adquiriram relevância para a sociedade ao ponto de
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serem considerados sob o caráter de sua fundamentalidade.

Nota-se, a partir das considerações trazidas até o momento, que o caráter fundamental dos
direitos não está diretamente correlacionado à sua previsão na Constituição.

Canotilho apresenta uma noção daquilo que é o critério constitucional (português) dos direitos
fundamentais, segundo o qual é possível delimitar em extensão e profundidade o campo dos
mesmos. Se baseia nos valores essenciais consubstanciados no objeto dos direitos fundamentais
reconhecidos: a liberdade, a democracia política e a democracia econômica e social. Estes
valores constituem o pressuposto e o critério substancial dos direitos fundamentais, sendo
imprópria e insuficiente as concepções reducionistas que apelem a apenas um deles. Quanto à
classificação de um direito como fundamental ou não, isso dependerá de seu grau de relevância
a luz destes valores constitucionais. Incluindo entre eles todos aqueles que a Constituição
considera como tais, não existindo razões objetivas satisfatórias para sustentar qualquer
exclusão.[39]

Apenas a análise detida do conteúdo dos direitos fundamentais possibilita a conferência de sua
fundamentalidade material, isto é, da condição de conterem, ou não, decisões fundamentais
sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, em relação à posição nestes
ocupada pela pessoa humana. Para chegar-se a um conceito adequado constitucionalmente dos
direitos fundamentais é preciso mensurar que qualquer conceito genérico e universal somente
parece cabível, à medida que aberto, de modo a permitir a sua constante adaptação à luz do
direito constitucional positivo.[40]

A noção de direitos fundamentais deve contemplar uma visão inclusiva de todas as posições
jurídicas relacionadas às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo foram
por seu conteúdo e relevância (fundamentalidade em sentido material) integradas
expressamente ao texto da Constituição e tornadas indisponíveis aos poderes constituídos
(fundamentalidade formal), bem como as que, por sua substância e importância, possam
alcançar-lhes equiparação, tornando-se parte da Constituição material, possuindo, ou não,
assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do catálogo).[41]

Embora existam normas que não se enquadram nos parâmetros (reconhecidamente empíricos e
elásticos) traçados para a identificação dos direitos materialmente fundamentais e não esteja em
discussão a importância da matéria e a pertinência de sua previsão na Constituição formal com o
objetivo de evitar sua disponibilidade ampla por parte do legislador ordinário. Não se poderá
deixar de considerar que incumbe ao constituinte a opção de estender à condição de certas
situações (ou posições) que, em sua opinião, devem ser objeto de proteção especial,
compartilhando o regime da fundamentalidade formal e material peculiar dos direitos
fundamentais.[42]

Konrad Hesse[43] adverte sobre a precariedade de considerar apenas o sentido formal como
identificador dos direitos fundamentais, ou seja, somente considerar como direitos fundamentais
as posições jurídicas da pessoa - na sua dimensão individual, coletiva ou social - que, por
decisão expressa do legislador constituinte foram consagrados no catálogo dos direitos
fundamentais (aqui considerados em sentido amplo).

Isto porque também existe o significado material de direitos fundamentais segundo o qual são
fundamentais aqueles direitos que apesar de se encontrarem fora do catálogo, por seu conteúdo
e sua importância podem ser equiparados aos direitos formalmente (e materialmente)
fundamentais.

Frente às considerações feitas até o momento, torna-se forçoso proceder uma análise mais
pormenorizada sobre uma noção materialmente aberta de direitos fundamentais, conforme o
perfil traçado na Constituição brasileira.

A doutrina nacional sublinha que o elenco das disposições contidas no art. 5º, da Constituição
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de 1988, apesar de extenso, não possui caráter taxativo, antes consagra a abertura a outros
direitos não expressamente referidos no texto constitucional, alguns também mencionam a
função hermenêutica do dispositivo (art. 5º, § 2º).[44]

Na jurisprudência também se admite o princípio da abertura material do catálogo dos direitos
fundamentais da Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal reconheceu como
fundamentais o direito à observância do princípio da anterioridade tributária na criação de novos
tributos (art. 150, III, "b"), o direito à saúde (art. 196) e o direito ao meio ambiente (art.
225).[45] Portanto, já há uma posição reconhecida pelo "guardião da Constituição" sustentando
a existência de direitos fundamentais fora do catálogo amparados pelo mesmo regime jurídico
dos direitos nele previstos.

Os direitos e garantias amparados na norma ampla do art. 5º, § 2º têm existência assegurada
no universo constitucional, caracterizados pelo regime ou sistema dos direitos fundamentais, pelo
regime ou princípios adotados pela Constituição ou pelos tratados internacionais firmados.
Cumpre ao intérprete descobri-los em cada caso, e descrevê-los na sua essência, na sua
densidade, na sua dinâmica e abrangência no sistema constitucional, concretizando a sua
integração no ordenamento jurídico.

Quando se toma por base a distinção entre direito fundamental formal e material no direito
constitucional brasileiro, tal como no português, desde então se tem a necessidade de considerar
uma adesão a determinados valores e princípios que não são precisamente dependentes do
constituinte, mas também respaldados na idéia dominante de Constituição e no senso jurídico
coletivo.[46]

A admissão da presença de direitos materiais decorrentes do regime constitucional, estatuída no
art. 5º, § 2º, da Lei Magna, traz consigo complexidades relacionadas à forma de considerar
como realidades normativas os direitos fundamentais não escritos no texto constitucional e por
quais caminhos é possível anexá-los aos dispositivos da Constituição para que contem com
validade jurídica.

De certa forma, a própria existência do dispositivo mencionado pode ser vista como fundamento
normativo-constitucional que permite levantar argumentos em favor do direito não
expressamente escrito.[47]

Uma vez que os direitos fundamentais expressamente garantidos são justificáveis pela só
referência ao texto constitucional que os estipulam, os direitos materiais, não formalizados, têm
no art. 5º, § 2º sua justificação. Ocorre a adscrição dos direitos materiais como normas de
direito fundamental a partir de uma fundamentação correta que demonstra que eles atendem às
exigências de dignidade, liberdade e igualdade, além de levarem em conta as condições
disciplinadas no dispositivo mencionado é básico para o reconhecimento desses direitos como
fundamentais, que não contrariem o regime e os princípios adotados pela Constituição.[48]

Em relação aos direitos decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte, a solução está no fato de, nos próprios tratados, já se acharem escritas às
disposições que contêm as normas de direito fundamental. [49]

Com base no dispositivo do Texto Maior referido, parece ser cabível cogitar-se de duas espécies
de direitos fundamentais: a) direitos formal e materialmente fundamentais (ancorados na
Constituição formal); b) direitos apenas materialmente fundamentais (sem assento no texto
constitucional); c) a título de menção, embora descartada a possibilidade no ordenamento
constitucional brasileiro, tem-se a categoria dos direitos apenas formalmente constitucionais.[50]

De fato, a cláusula de abertura, ou da não tipicidade, (art. 5º, § 2º) possui um amplo alcance,
podendo incluir as diferentes modalidades de direitos fundamentais (como o meio ambiente),
independente da condição de serem direitos de caráter defensivo ou prestacional.
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VI. Considerações finais

 

É indubitável que os problemas ambientais crescem e colocam em risco a existência das espécies
(inclusive a humana). Muitos deles (os problemas) que se manifestam na sociedade hodierna
decorrem de comportamentos inadequados que foram desenvolvidos pelo ser humano (ação
antrópica) ao longo dos anos em nome de um crescimento desenfreado.

O "progresso" não levava em consideração as limitações do ambiente e para atender aos
interesses e anseios de pessoas cada vez mais ávidas pelo consumo é que se desenvolveu uma
sociedade de risco em termos ambientais.

Impende assinalar que o cenário no Estado brasileiro não era diferente onde se fomentava o
crescimento econômico sem contemplar a causa ambiental. Havia um temor que ao serem
desenvolvidas políticas a favor do ambiente que estas poderiam limitar a atividade econômica do
país.

Assim, ao serem deflagradas ações no plano internacional para viabilizar normas de proteção ao
meio ambiente o Brasil, a exemplo de outros países em desenvolvimento, adotou uma postura
refratária à causa ambiental com receio que ocorresse diminuição de sua capacidade econômica.
A visão apresentada à época, esposada logo no título do artigo, estava completamente em
desconformidade com a postura que o Brasil adota nos dias de hoje ao reconhecer o meio
ambiente como direito fundamental.

O desabrochar do movimento ambiental decorre da Conferência Internacional de Meio Ambiente,
realizada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, em 1972, que trouxe
desdobramentos para vários países, a exemplo do Brasil. 

A partir da realização da referida Conferência Internacional evidenciou-se a inter-relação dos
estudos do ambiente com os direitos humanos na medida em que ficou consagrada a idéia do
ambiente humano e a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico com o
ambiente equilibrado.

A Constituição brasileira de 1988 atribuiu capítulo próprio para o meio ambiente e estabeleceu
mudanças significativas para o estudo da matéria ao afirmar que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, a condição de bem de uso comum, a participação de
todos (coletividade e Estado) na preservação e proteção do mesmo. Essas mudanças fizeram
com que ocorresse a emergência de uma nova ordem ambiental que pressupõe o engajamento
da sociedade civil na tomada de decisões e desenvolvimento de políticas públicas para que os
efeitos nocivos ao ambiente sejam minimizados.

Ademais, houve o reconhecimento do meio ambiente, não apenas pela doutrina, mas também
pela jurisprudência, como direito fundamental. Embora o título II da Constituição brasileira - que
trata dos Direitos e Garantias Fundamentais - não apresente o meio ambiente como direito
fundamental não se pode olvidar que além da existência dos direitos formalmente fundamentais
existem também os direitos materialmente fundamentais em razão do próprio sistema aberto da
Constituição Federal de 1988.

Esse reconhecimento é importantíssimo para o estudo da matéria em razão dos efeitos que são
produzidos ao serem apresentados com essa envergadura (Direitos Fundamentais) na ordem
constitucional brasileira. Frise-se, por oportuno, que os Direitos Fundamentais são aqueles
direitos que aplicados diretamente gozam de uma proteção especial nas Constituições dos
Estados de Direito. Além disso, são considerados reserva de Constituição (tomam parte entre os
elementos que identificam a posição do homem no mundo estruturante/estruturado da ordem
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constitucional) e reserva de justiça (há necessidade de uma ordem que aspire ser justa).

Deste modo ao reconhecer o meio ambiente como direito fundamental integra-se a um sistema
valorativo que atua como fundamento material de todo o ordenamento jurídico.
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ANTROPOCENTRISMO E ECOCENTRISMO: UMA ANÁLISE DA MATRIZ
CONSTITUCIONAL DO DIREITO AMBIENTAL E O DIREITO À VIDA

ANTHROPOCENTRISM AND ECOCENTRISM: AN ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL PROFILE
OF ENVIRONMENTAL LAW AND THE RIGHT TO LIFE

Elda Coelho De Azevedo Bussinguer
Neylene Fonseca Souza

RESUMO
O presente artigo analisa o direito fundamental a vida tomando-se como parâmetro analítico as
duas correntes interpretativas do Direito Ambiental, quais sejam, o antropocentrismo e o
ecocentrismo. Busca, por meio de uma análise da matriz constitucional do Direito Ambiental,
conforme expresso no artigo 225 da Constituição da República, compreender as contradições
entre as duas correntes, deixando evidenciado que apesar de suas diferentes premissas, valores,
princípios, prioridades e concepções, ambas apresentam como pressuposto doutrinário a defesa
do direito fundamental a vida. Defende a superioridade desse direito diante dos demais,
destacando a concepção ecocêntrica, acerca dos demais seres vivos, como indispensável à
interpretação constitucional ambiental.
PALAVRAS-CHAVES: Antropocentrismo; Ecocentrismo; Direito Ambiental; Direito a vida.

ABSTRACT
The present article analyzes the fundamental right to life, having, as analytical parameter, the
two theoretical currents about Environmental Law, which are anthropocentrism and ecocentrism.
It aims, by means of an analysis of the constitutional profile of Environmental Law, as expressed
in article 225 of the Brazilian Constitution, to understand the contradictions between the two
currents, showing that, in despite of their different premises, values, principles, priorities and
conceptions, both presuppose the defense of fundamental right to life. The article asserts the
superiority of this right among the others, stresses the ecocentric conception about the other
living beings, as indispensable to environmental constitutional interpretation.
KEYWORDS: anthropocentrism; ecocentrism; Environmental Law; right to life.

Sumário: 1. Introdução - 2. As correntes interpretativas do Direito Ambiental: 2.1 A corrente
antropocêntrica; 2.2 A corrente ecocêntrica - 3 A matriz constitucional do Direito Ambiental: 3.1
"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado"; 3.2 "Bem de uso comum do
povo"; 3.3 "e essencial a sadia qualidade de vida"; 3.4 "Impondo-se ao poder público e a
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo"; 3.5 "Para as presentes e futuras gerações" - 4
A análise do direito humano fundamental à vida perante as interpretações do Direito Ambiental
constitucional - 5. Considerações finais - 6. Referências.

 

 

1 INTRODUÇAO

 

 

O Direito Ambiental ainda é considerado como novo no ordenamento jurídico, e os embates
teóricos entre defensores das suas principais correntes interpretativas, quais sejam,
antropocêntrica e ecocêntrica, são acirrados, assumindo, cada uma dos lados, posições com alta
carga de emoção, considerando que a polêmica envolve o destino do planeta, o que pode
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dificultar uma análise puramente científica e ou política, dos argumentos sustentadores das
correntes.

 

A ideia do presente artigo nasceu de um debate travado em sala de aula do Curso de
Especialização em Direito Ambiental, no qual defensores das duas correntes procuraram
encontrar possíveis pontos de convergência que pudesse aproximá-las, ainda que não tivesse
como objetivo a busca de consenso. A impossibilidade de alcançar consenso estava claramente
evidenciada, entendendo, os participantes, que o mesmo nem sempre é desejável e nesse caso,
em particular, inviável na perspectiva teórica e prática.

 

A falta de estudos mais aprofundados sobre as duas correntes e os pontos de convergência e
divergência entre elas, acabou abrindo espaço para que ideias, nem sempre razoáveis na
perspectiva científica e doutrinária, fossem sendo incorporadas e assumidas como verdade.

 

O grande problema das correntes interpretativas do Direito Ambiental, é que muitas vezes elas
são consideradas isoladamente como sendo construções teóricas específicas do Direito Ambiental
e não parte de um paradigma maior vigente em um determinado período histórico dominante e
influenciador de todo um modo de pensar e de agir da sociedade e que, de forma sistematizada,
passa a ser elaborado cientificamente pelos intelectuais das diferentes áreas do conhecimento.

 

Nesta perspectiva é que cabe destacar que assumir uma das duas correntes interpretativas, aqui
analisadas, implica em assumir um modo de ser e de pensar relacionado a uma perspectiva mais
abrangente do que  a esfera específica do Direito Ambiental.

 

Nessa linha de raciocínio, o artigo toma como ponto central da análise o Direito fundamental a
vida e passa a avaliar a matriz constitucional ambiental, conforme expressa no artigo 225 da
Constituição da república, buscando as aproximações entre as duas correntes no que tange a
ideia aparentemente sustentada por ambas, de defesa  do Direito a vida.

 

Ora, se as duas correntes se estribam em pressupostos, concepções e prioridades tão distintas,
como é possível assumir o mesmo ponto central de defesa, qual seja, a defesa do Direito a vida,
considerando-se as disparidades nos fundamentos basilares e doutrinários sob os quais se
sustentam?

 

Em um processo de decomposição do artigo 225 em unidades interpretativas independentes e
ao mesmo tempo articuladas, buscou-se analisar a intenção do constituinte e as interpretações
possíveis considerando as concepções adotadas pelas duas correntes.

 

Ainda que não seja possível a qualquer teórico desvincular-se de suas crenças, sendo a
neutralidade um mito em si mesmo, procurou-se efetuar uma analise que contemplasse o Direito
a vida na perspectiva ambiental, considerando questões indispensáveis a qualquer processo
analítico independente da corrente adotada, tais como desenvolvimento social, econômico,
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político.

 

A forma como as duas correntes compreendem e consideram os demais seres vivos, animais e
vegetais e a questão da priorização da vida humana, esteve como pano de fundo da analise,
sendo assumido pelas autoras a superioridade do Direito a vida sobre os demais direitos.

 

 

2  AS CORRENTES INTERPRETATIVAS DO DIREITO AMBIENTAL

 

 

O Direito Ambiental, como os demais ramos, depende da escolha de filosofias para interpretação
de seu conjunto de normas e leis, no que a doutrina jurídica vem trabalhando constantemente,
principalmente no tocante a aplicação das dogmáticas antropocêntrica e ecocêntrica.

 

Diferentes denominações e conceitos, então, surgiram a partir destas manifestações, mas poucos
autores se dedicaram ao assunto de forma profunda, deixando uma impressão superficial que os
antropocêntricos defendem o Direito Ambiental de forma humanística, e os ecocêntricos buscam
uma proteção total do meio ambiente ignorando o homem e sua dignidade.

 

Mas acredita-se que, com clara definição, em apenas duas correntes é possível encontrar os
fundamentos das vertentes interpretativas do Direito Ambiental e demonstrar que, ambas são
defensoras do direito humano fundamental à vida, apenas com valores, princípios e prioridades
distintas.

 

 

2.1 A CORRENTE ANTROPOCÊNTRICA

 

 

O antropocentrismo não é algo restrito ao direito, muito menos ao Direito Ambiental, pelo
contrário, ele está presente, historicamente, nas artes, na filosofia e na cultura, tendo sido
considerado como o responsável pela quebra do paradigma teocentrista, que tinha em Deus o
centro de tudo e que dominou a Idade Média.

 

Com o renascimento e a Idade Moderna, o homem passou a ser considerado como tendo valor
em si mesmo, e cujos interesses se tornaram a prioridade, já que a partir desse entendimento, a
relação entre o universo e o homem dependeria apenas da vontade humana.
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Esta visão justificou a submissão que o homem tentou impor ao meio ambiente natural e
artificial e que transformou o planeta no que ele é atualmente. Ao se considerar o centro, o
homem quebrou seus limites e passou a explorar a natureza, principalmente, como algo infinito,
com recursos inesgotáveis em subserviência a suas necessidades.

 

A história do Brasil, com a extração descontrolada das riquezas minerais e florestais, bem como
atualmente a exploração do petróleo e a dependência de seus derivados para o progresso e vida
moderna, são provas de que ao acreditar que a natureza sempre estaria em constante
renovação, fornecendo produtos e serviços ilimitadamente, o homem não se preocupou com a
escassez de elementos naturais essenciais à sua sobrevivência no futuro.

 

Atualmente, o antropocentrismo tem se manifestado no direito brasileiro, como
antropocentrismo jurídico, que atua independente de suas outras formas de expressão, e no
tocante ao Direito Ambiental, principalmente, tem interferido e mantido defensores que baseiam
seus argumentos no elo criado entre os direitos do homem e a submissão do meio ambiente às
vontades humanas.

 

Silva[1] analisou a questão do antropocentrismo jurídico e defende que, essa forma de
interpretação da lei está presente em todo sistema jurídico pátrio, e que não há qualquer
prejuízo ou impasse para o Direito Ambiental, mesmo sendo um direito novo

 

A questão do antropocentrismo jurídico parece estar presente em todos os quadrantes de nosso
sistema jurídico e desde os mais remotos tempos. No entanto, a consciência e a explicitação de
que tal referencial pode trazer alguns senões (impasses) para o Direito Ambiental nos parecem
inexistentes.

 

O mesmo autor continua seu raciocínio acreditando ser "desnecessário examinar e pormenorizar
na legislação e na reflexão dogmática pertinente que nosso Direito pátrio é antropocêntrico,
sobretudo no que se refere ao Direito Ambiental"[2]. Ou seja, o Direito brasileiro como um todo,
desde sempre está baseado na visão antropocêntrica.

 

Entendimento esse que tem como adepto também Fiorillo[3], que defende abertamente o
antropocentrismo jurídico em matéria ambiental, vinculando a questão da dignidade humana
necessariamente com a postura antropocêntrica, ao concluir que, "de acordo com esta visão,
temos que o direito ao meio ambiente é voltado para a satisfação das necessidades humanas".

 

Mas a questão não está restrita apenas a interpretação das normas jurídicas brasileiras, pois a
adoção de uma corrente ou de outra, tem reflexos filosóficos e práticos de acordo com a
aplicação do Direito Ambiental em sua vasta interação. Desta forma, Silva parte do conceito de
justiça, especialmente o de justiça ambiental, criado pelo homem para manter suas próprias
estruturas sociais e políticas, para justificar o antropocentrismo jurídico por esta vertente
também, ao concluir
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[...] Neste sentido, tais dificuldades se fazem sentir com vigor no próprio Direito Ambiental para
se pensar uma justiça ambiental, visto que a própria justiça, nesse enfoque pretendido, esbarra
no impasse antropocêntrico (em razão de que sua própria estrutura é de caráter
antropocêntrico), especialmente tendo em vista que o conceito de justiça construído ao longo da
história jurídica, é escancarada e conscientemente antropocêntrico, mormente pelo seu aspecto
formal que aponta para o princípio do suum quique tribuere, em que se subentende "cada um"
sempre na evidência do referencial antropológico, determinante único em tal sistema.

 

Outro ponto de relação entre o antropocentrismo jurídico e o meio ambiente, diz respeito à
economia gerada por sua exploração, pois para alguns, ao se ter o homem como centro de
todas as demais ações, suas necessidades, independentemente de quais sejam, estão em
primeiro lugar.

 

Neste sentido, o meio ambiente fornece produtos e serviços que possuem valor econômico, e
sua exploração tem se refletido em questões de desenvolvimento social, econômico, político, e
até de soberania nacional, que são consideradas como prioritárias em relação ao apelo
protecionista.

 

De forma mais clara, este é o ponto nodal da questão entre antropocentrismo e ecocentrismo,
pois ao se ter no homem e em seus interesses o cerne decisivo sobre o meio ambiente, a sua
proteção representará, sempre, perda econômica, o que estará refletido no país e em sua
relação com o restante do mundo.

 

Antunes[4] defende uma postura sobre a questão ambiental econômica, pois entende que a
exploração do meio ambiente é necessária para fornecer a qualidade de vida que o homem
merece e precisa, mesmo que não atribua maior valor à atividade produtiva econômica e
exploratória em detrimento dos valores humanos, ainda busca justificar esta relação ao dizer que
"a conservação e sustentabilidade dos recursos ambientais (recursos econômicos) é um
instrumento para garantir um bom padrão de qualidade de vida para os indivíduos".

 

 

2.2 A CORRENTE ECOCÊNTRICA

 

 

O ecocentrismo, como corrente interpretativa, possui outras denominações, mas a principal
delas é a do não-antropocentrismo, ou seja, como uma dogmática absolutamente desvinculada
dos seres humanos, o que, de pronto, já se afirma ser impossível, pois qualquer que seja o
ramo do direito aplicado, isso será feito por homens, por ser esse o único ser capaz de positivar
suas normas de convívio social e de regulamentar seus próprios interesses, logo, qualquer lei,
terá como propósito, atender a humanidade.
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Alguns autores dividem a questão em egoísmo ou altruísmo, como é o caso de Rodrigues[5] que
defende existir no presente momento, uma mudança na forma de pensar do ser humano, que
deixando o egoísmo de seus interesses, tem passado a se preocupar com as demais formas de
vida existentes ao seu redor

 

Trata-se de uma mudança de paradigma, feita lentamente, em que o ser humano aos poucos
abandona a idéia egoística e selvagem do antropocentrismo, para refletir que a proteção do
meio ambiente deve ser feita de modo autônomo, independentemente de qualquer benefício
imediato que possa advir dessa proteção.

 

Ao reconhecer que o antropocentrismo esteve presente como corrente absoluta no direito, a
mudança de abordagem para o ecocentrismo e a aceitação como novo paradigma virá da
consciência de que a proteção ambiental precisa ser altruísta e autônoma. Essa abordagem parte
da realidade de haver no mundo muito mais vida do que apenas a humana, e que dependem do
equilíbrio da convivência para sua manutenção.

 

Todavia, a questão deve ser vista muito além da mera postura do homem diante do meio
ambiente natural, pois o ecocentrismo pode ser entendido como a própria leitura de seu título,
eco, étimo no grego oikos - "casa"[6], e cêntrico de kentron, "center", ou seja, a casa, neste
sentido como a natural, deve ser considerada o centro para as decisões humanas.

 

O ecocentrismo jurídico, assim como o antropocentrismo jurídico, existe a partir da utilização de
seus princípios para a interpretação legal das normas aplicáveis à sociedade, de forma que ao
defender o ecocentrismo jurídico, não se está estabelecendo nenhum vínculo com suas demais
expressões em outros ramos que não o do direito.

 

É exatamente neste contexto que se busca, por esta corrente, conceder direitos, independentes,
às outras formas de vida, sejam elas animais ou vegetais, já que possuem em si mesmas valor
próprio decorrente de serem, simplesmente, vivas.

 

Neste sentido, a postura adotada e por muitos citada, de Diogo de Freitas do Amaral[7] é
indispensável para a compreensão do ecocentrismo, pois defende que

 

Já não é mais possível considerar a proteção da natureza como um objetivo decretado pelo
homem em benefício exclusivo do próprio homem. A natureza tem que ser protegida também
em função dela mesma, como valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem. [...] A
natureza carece de uma proteção pelos valores que ela representa em si mesma, proteção que,
muitas vezes, terá de ser dirigida contra o próprio homem.

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Édis Milaré[8] trata do tema de forma bem pragmática e o
analisa pela ótica da ciência jurídica de maneira peculiar
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Sabemos que os seres naturais não-humanos não são capazes de assumir deveres e reivindicar
direitos de maneira direta, explícita e formal, embora sejam constituintes do ecossistema
planetário, tanto quanto o é a espécie humana. A Ciência não tem força impositiva ou de
coação; por isso exige que o Direito tutele o ecossistema planetário. Tal exigência baseia-se no
fato de que o mundo natural tem seu valor próprio, intrínseco e inalienável, uma vez que ele é
muito anterior ao aparecimento do Homem sobre a terra. As leis do Direito Positivo não podem
ignorar as leis do Direito Natural.

 

Apenas o homem tem a capacidade de sistematizar suas leis e constituir um sistema positivo de
normas, de forma que também é o único que pode dar ao ecossistema a proteção legal de que
precisa para manter seu equilíbrio. Entretanto, o homem precisa considerar que também precisa
respeitar as leis, mesmo que não escritas, da natureza.

 

Assim, pode-se resumir que o ecocentrismo jurídico defende claramente que se atribua valor
próprio ao meio natural e que tal valor seja protegido juridicamente, sendo essa a única
maneira que se apresenta viável para a efetivação do respeito e obediência a esses princípios.

 

Ressalte-se que esta proteção jurídica não depende da criação de novas leis, mas apenas da
adoção da interpretação ecocêntrica das existentes, pois como será visto, o próprio artigo 225
da Carta Magna brasileira, permite esta leitura, sem que os direitos humanos sejam ofendidos ou
negados.

 

Uma análise da matriz constitucional brasileira, a partir do seu artigo 225, sob a ótica do
ecocentrismo, permite uma contraposição forte à idéia de ser esta, uma visão utópica.

 

 

3 A MATRIZ CONSTITUCIONAL DO DIREITO AMBIENTAL

 

 

A Constituição da República de 1988 pode ser considerada não só como a mais valiosa para o
Brasil no tocante aos direitos humanos fundamentais, mas também a primeira a dar tratamento
específico à proteção do meio ambiente. Como ressalta Antunes[9]

 

Desde os princípios constitucionais estabelecidos no artigo 1°, em especial aquele que tutela a
dignidade da pessoa humana, até o artigo 231, § 1°, que define os direitos dos indígenas, a
preocupação com a qualidade ambiental está presente em toda a nossa Constituição. [...]
Sabemos que, sem qualidade ambiental, inexiste tutela da dignidade humana.
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Além de tratar do meio ambiente em momentos diversos, vinculando sua proteção ao
crescimento econômico e social, dedicou o capítulo VI, com o artigo 225, seus incisos e
parágrafos, integralmente a sua função, de onde se lê no caput

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial ? sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e ? coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações[10].

 

Considerando a importância do artigo 225 da CF, como sustentáculo da totalidade das diferentes
correntes doutrinárias que tratam do Direito Ambiental, optou-se no presente trabalho por uma
sistemática analítica de enfrentamento das divergências e contradições, sob as quais, defensores
das duas correntes, antropocêntrica e ecocêntrica, trabalham no sentido de sustentar suas
posições.

 

O artigo 225 da CF foi decomposto em unidades analíticas autônomas, que foram submetidas a
um estudo que teve como base a doutrina jurídica ambiental em suas duas correntes
majoritárias, tendo como "pano de fundo", o meio ambiente como um direito humano
fundamental.

 

 

3.1 "TODOS TÊM DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO"

 

 

Ao iniciar o artigo 225 com a palavra "todos" o legislador colocou em debate a abrangência do
direito a ser garantido, pois se "todos" quer dizer, todos os seres humanos, a interpretação do
artigo tem um enfoque restritivo apenas a estes, mas se em "todos" for lido todos os seres
vivos, então a Carta Magna ultrapassou os limites antropocêntricos e demonstrou sua
preocupação com a vida em si, como um bem maior, seja ela humana ou não.

 

A incerteza gerada pela palavra encontra respostas que dependem do tipo de abordagem, tendo
em vista que se feita literalmente, a expressão "todos" se refere apenas aos seres humanos,
pois a Constituição em outros momentos se utilizou da mesma palavra para dizer de outros
direitos fundamentais que não possuem qualquer ligação com outros componentes vivos da
natureza, como é o caso do direito a educação, previsto no artigo 215 da Carta
Constitucional[11].

 

Ainda seguindo o raciocínio de Benjamin[12] a interpretação da expressão pode ser mais ampla,
a partir de uma evolução dos valores a partir da realidade

 

Mas como a interpretação da norma reflete muito do que se colhe da realidade cultural,
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incubadora dos nossos valores éticos, quem sabe um dia haverá no "todos" do artigo 225, caput,
uma categoria mais ampla e menos solitária do que apenas os próprios seres humanos.

 

Importante ressaltar que não se está discutindo a intenção do legislador constituinte quando da
formulação da presente Constituição da República, mas sim, a melhor interpretação que pode
ser dada ao artigo no presente momento, reconhecendo sua importância para as ciências
jurídicas atuais que trabalham para atender aos direitos humanos, não por sua dimensão
definida, mas por suas necessidades mais urgentes e possibilidades futuras.

 

Ao se considerar que "todos" se referem exclusivamente aos seres humanos, parte-se para
entender que os humanos são os únicos seres detentores de direitos, o que para alguns, se
assim não for, impossível que se aplique o conceito básico da Constituição da República, a
dignidade da pessoa humana. Como dito por Antunes[13], "Uma consequência lógica da
identificação do direito ao ambiente como um direito humano fundamental, conjugada com o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é que no centro de gravitação do DA se
encontra o Ser Humano".

 

De forma que, nesta linha de raciocínio, a dignidade da pessoa humana só será realmente
respeitada caso a lei seja dedicada exclusivamente a defender os interesses humanos.
Ressaltando-se que, todo tipo de proteção ambiental, que vise manter o equilíbrio natural,
beneficiará o homem, seja direta ou indiretamente, de forma que a proteção ambiental nunca
representará ofensa à dignidade humana.

 

Antunes[14] ao declarar-se partidário da posição de proteção ambiental como uma via apenas
de benefícios, diretos ou indiretos, ao homem, considera como primária qualquer outro
entendimento que inclua as demais formas de vida sob o manto da proteção legal

Pretende-se que o DA represente a ruptura do antropocentrismo da ordem jurídica. Sustenta-se
que, ao proteger a vida, em especial a vida animal e vegetal, o DA teria reconhecido novos
sujeitos de direito que, conjuntamente com o ser humano, passariam a ocupar o núcleo central
do mundo jurídico. Em meu ponto de vista, tal raciocínio é primário, pois deixa de considerar
uma questão essencial e inafastável, que é o fato de que o Direito positivado é uma construção
humana para servir a propósitos humanos.

 

Em contrapartida, cabe a interpretação da palavra "todos" como referência a todos os seres
vivos, partindo principalmente do entendimento de que os seres vivos mantêm interdependência
originária uns dos outros.

 

O ser humano está inserido no planeta terra sob uma condição indiscutivelmente superior a
qualquer outro ser vivo, e não se afirma o contrário, todavia, essa superioridade está limitada à
sua racionalidade, pois a retirando, o que resta é o animal, que tem necessidades,
vulnerabilidades e vida como qualquer outro, pois, sua existência depende de fatores como
alimentação, saúde, abrigo, proteção, entre outros que também se aplicam ao mundo animal
num todo. Assim, a palavra "todos" não pode ser lida ignorando que as demais formas de vida,
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seja animal ou vegetal, são indispensáveis para o equilíbrio e vida do próprio homem.

 

Posição adotada por Rodrigues[15]

 

Pode-se dizer que não há nada que façamos hoje que não tenha implicação no meio ambiente.
Assim, como o objeto de tutela de implicância cotidiana no nosso dia a dia, nenhuma ciência
pode fechar os olhos para o Direito Ambiental, senão porque o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem unitário tutelado (formado por fatores bióticos e abióticos), correspondem, em
última análise, a proteção da existência de todas as formas de vida.

 

De forma que ao se ler a frase inicial do artigo 225 percebe-se que o, "todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado", traz uma proteção mais ampla, para além da
definição de sujeito humano, permitindo-se entender na lógica constitucional, a proteção do
próprio equilíbrio ambiental.

 

Afinal, todos podem ter direito ao meio ambiente, e dele fazer o que entenderem ser o melhor,
isso se aplicando aos homens. Todavia, apenas o equilíbrio do meio ambiente permite que todos
os seres vivos, realmente tenham as condições básicas de sobrevivência. Esta é a defesa feita
por Vulcanis[16] ao dizer que "é a exata noção de solidariedade que deve ser exercida para que,
mais do que dar cumprimento a um mandamento constitucional, seja possível viabilizar a
sobrevivência, com dignidade".

 

Em outras palavras, mas de forma bem objetiva e clara Philippi Junior e Rodrigues[17] afirmam
que

 

Retornando à busca do significado da palavra todos inserida no caput do art. 225 da
Constituição Federal, caso se parta do pressuposto da ruptura do antropocentrismo jurídico, tem-
se que todos deve significar toda forma de vida. Até porque o homem somente poderá alcançar
efetiva qualidade de vida num meio ambiente sadio e equilibrado. E, para que o meio ambiente
possa tornar-se sadio e equilibrado, necessária se faz a proteção de toda a vida planetária.

 

Neste contexto, imprescindível destacar que a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente
de junho de 1972[18], trouxe como sua primeira consideração a codependência entre o homem
e o meio ambiente, bem como sua relação indispensável para o real usufruto dos direitos
humanos fundamentais, principalmente a vida.

 

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá
sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e
espiritualmente. [...] Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são
essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais,
inclusive o direito ? vida mesma.
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Assim, a defesa ampla do meio ambiente não traz qualquer diminuição da valorização da
condição humana, ou de sua dignidade, pelo contrário, ao se estabelecer sua essencialidade
para a vida do homem, é reconhecido que este direito, quando protegido, garante a existência
do homem dentro de sua dignidade.

 

 

3.2 "BEM DE USO COMUM DO POVO"

 

 

A expressão em análise modifica a situação do bem ambiental, pois no primeiro momento do
artigo o meio ambiente é um bem com valor em si mesmo que precisa ser mantido em
equilíbrio, e no momento seguinte é tratado como "bem de uso comum do povo", ou seja,
equiparado a todos os demais que estão meramente a disposição para uso do povo, e em
situação de ser negociado em relações jurídicas entre sujeitos de direitos, por ser de domínio da
administração pública.

 

O conceito de bem, nas palavras de Vulcanis[19], "[...] são coisas suscetíveis de apropriação
pelo homem e legalmente alienáveis, economicamente apreciáveis". De onde se pode entender
que caso seja dada essa interpretação ao meio ambiente, seu tratamento jurídico estaria restrito
a valoração meramente econômica.

 

Por conseguinte, seguindo a posição dada aos bens de uso comum do povo pelo Código Civil,
como bens de propriedade do Estado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado teria que se
submeter também ao mesmo regime dado aos demais, ou seja, ser passível de ser afetado ou
desafetado, e se submeter a responsabilidade apenas do Estado, que teria a obrigação de
mantê-lo sobre vigilância, e em condições de uso pela sociedade.

 

Mas este também não é o regime jurídico aplicável, pois como diz Rodrigues[20]

 

[...] ao falar que é um bem de uso comum do povo, não produz simples coincidência  com o art.
98 do CC. [...] trata-se de bem do povo, e como foi visto no cap.I, nos termos da lei pátria,
possui regime jurídico de direito público, mas descansa mansa e tranquilamente no conceito de
bem difuso (art. 81, parágrafo único, I do CDC), porque a sua propriedade não é do Estado,
mas res omnium.

 

Ou seja, sendo bem difuso, significa dizer também, que é transindividual, de natureza indivisível,
e seus titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias fáticas. O que gera
responsabilidade solidária a todos, como será demonstrado pela parte do artigo 225 que diz
"Impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo".
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Relevante ressaltar que, ao se dar esta característica de difuso ao bem ambiental, a Constituição
da República faz com que sua proteção seja, obrigatoriamente, feita em conjunto, pois se
indivisível e transindividual, não sendo possível que alguns sejam beneficiados em detrimento de
outros, Chamberlain[21] esclarece

 

Os interesses difusos, ao contrário dos interesses coletivos, não pressupõem a existência de uma
relação jurídica base, ou seja, não dependem de organização anterior ao fato, mas ao contrario,
o fato é que unifica os titulares e os põe diante do mesmo bem da vida que não pode ser
dividido em partes, cuja satisfação beneficia a todos, sendo impossível a aferição do número de
destinatários.

 

A característica diferenciadora dos direitos difusos está em seus titulares, que são tantos que
não é possível determiná-los, por isso a consideração sobre a transindividualidade traz a ideia de
"pulverização", não que individualmente cada um dos afetados não possa pleitear em juízo o seu
próprio interesse, mas, por atingir simultaneamente a todos, torna legítima a ação coletiva que
irá, de uma só vez, buscar a jurisdição para todos os lesados.

 

 

3.3 "E ESSENCIAL A SADIA QUALIDADE DE VIDA"

 

 

No tocante a ser o meio ambiente "essencial a sadia qualidade de vida", mantém-se a mesma
interpretação dada ao "meio ambiente ecologicamente equilibrado", pois apenas quando
equilibrado é que cumpre sua função essencial a qualidade de vida.

 

Este raciocínio tem sido comprovado na prática, pois qualquer variação nas correntes marinhas,
no clima da terra, ou mesmo na extinção de uma espécie animal ou vegetal, acarreta
consequências graves para o planeta e para a humanidade, que enfrenta os desastres naturais
decorrentes do desequilíbrio.

 

Logo, a questão não se restringe apenas a ter vida, mas que essa seja uma vida de qualidade,
que possa ser dita sadia, já que a saúde do corpo e da mente são determinantes para o bem
viver do homem. Neste sentido Machado[22] se posiciona como sendo, a sadia qualidade de
vida, um princípio do direito e vai além

 

A saúde dos seres humanos não existe numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no
presente. Leva-se em conta o estado dos elementos da Natureza - água, solo, ar, flora, fauna e
paisagem - para se aquilatar se esses elementos estão em estado de sanidade e de seu uso
advenham saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos.
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O desequilíbrio não prejudica apenas ao bem ambiental, sobre o qual o homem exerce algum
tipo de controle e do qual se beneficia, ele gera fome, doenças, escassez, catástrofes e tantas
outras agressões à saúde humana. Por esta razão, seus elementos devem ser tratados como um
todo e jamais de forma leviana. José Rubens Morato Leite[23] o considera como bem abstrato
de valor intrínseco ao afirmar

 

Se todos são titulares e necessitam do bem ambiental para sua dignidade, o ambiente deixa de
ser visto como entidades singulares concretas (árvores, animais, lagos) que dependam, para sua
preservação de sujeitos determinados, passando a ser concebido como um bem abstrato de
valor intrínseco - pois seu valor não está diretamente ligado a ninguém isoladamente - sendo
necessário, contudo, para que se possa atingir a própria qualidade de vida humana. Trata-se da
proteção da natureza levando em conta a necessidade do sistema ecológico, mesmo sendo este
pouco conhecido pela ciência e pela cognição humana.

 

Ressalta-se, ainda, que a expressão "sadia" do artigo 225 faz referência clara as condições
normais de desenvolvimento do meio ambiente e do próprio homem, não excluindo as outras
formas de vida, mas claramente incluindo-as, como ressalta Benjamin[24], "[...] preservar a
existência e o pleno funcionamento de todas as condições e relações que geram e asseguram a
vida, em suas múltiplas dimensões".

 

Conclui-se, portanto, que a relação entre "sadia qualidade de vida" e os direitos humanos
fundamentais, deve ser entendida como Fiorillo[25] sustenta, dizendo que os bens fundamentais
à garantia da dignidade da pessoa humana são os mesmos essenciais à sadia qualidade de vida,
ao afirmar que "[...] ter uma vida sadia é ter uma vida com dignidade".

 

 

3.4 "IMPONDO-SE AO PODER PÚBLICO E A COLETIVIDADE O DEVER DE DEFENDÊ-LO E
PRESERVÁ-LO"

 

 

A relação de dever imposta ao poder público e a coletividade, transforma o artigo 225, em artigo
inovador, pois conhecendo a realidade do próprio meio ambiente, de nenhuma outra maneira
sua proteção seria feita, a não ser em conjunto, passando a obrigação de defesa e preservação
para aqueles que são os maiores beneficiários do mesmo.

 

Dentro desta expressão encontram-se as formas de responsabilidade pelo meio ambiente, que
de acordo com a própria Constituição da República, é tríplice, ou seja, qualquer tipo de dano ao
meio ambiente acarreta em responsabilização cível, penal e administrativa. Como dito pelo artigo
225§ 3º, CF[26] - "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados".
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Não se entrará no mérito sobre a aplicação da responsabilidade no caso de dano ambiental, mas
deve-se ter em mente que ao se dar o dever de proteger o meio ambiente a todos, incluindo o
Estado e a sociedade, criou-se formas de punir aquele que descumprisse a norma,
independentemente de culpa ou dolo, tendo em vista que a responsabilidade ambiental é
objetiva, pois sua máxima preocupação sempre estará na restauração do status quo ante de
equilíbrio, quando descumprido o dever de proteção.

 

Esses conceitos estão amparados pelo princípio ambiental da ubiquidade, que determina ser
considerada a variável ambiental no processo decisório de implementação de qualquer atividade
de desenvolvimento, seja ela de origem pública ou privada. Ou seja, é a obrigação de levar em
conta o meio ambiente antes de se praticar qualquer ação ou tomar decisão que possa gerar
impacto ambiental negativo. Neste caso, Rodrigues[27] assim diz:

 

Assim, faz-se necessário que todo e qualquer empreendimento ou atividade, utilização da
propriedade e o exercício das liberdades individuais, tout court, devam, primeiro, e antes de
tudo, consultar as limitações e regras inibitórias ditadas pelo Direito Ambiental.

 

Ultrapassando assim a questão da responsabilidade, o que se defende é que a proteção
ambiental seja um ato de solidariedade entre seus titulares, como bem exemplifica Antunes[28]

 

É necessário que a questão seja examinada sob a ótica da solidariedade e não da
responsabilidade. O que é solidariedade? Em breves palavras, ela pode ser resumida pelo fato
de que, a cada dia, cresce a consciência de que os recursos ambientais são finitos, e que sua
preservação é essencial para todos os seres vivos que habitam este planeta.

 

Ou seja, punir aqueles que não cumprem seu papel de defender e preservar o meio ambiente
não é a questão aqui discutida, pois a maior busca sempre será pela consciência de tal
obrigação, para que seja possível uma proteção solidária.

 

 

3.5 "PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES"

 

 

A preocupação com as presentes e futuras gerações, tem fundamentado em muito o discurso
antropocêntrico clássico, que diz estar nesta parte do artigo 225 os motivos do legislador
constituinte para toda a proteção ambiental encontrada nas frases anteriores, qual seja, permitir
que as futuras gerações humanas tenham acesso aos mesmos bens ambientais que a presente
geração tem.
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Considerando que por ter consciência de que sua vida biológica é finita, o homem tem urgência
em tudo que realiza, sua busca pela satisfação e prazer tem sido objeto de longas teses
filosóficas. Mas para o homem que vive hoje, a busca pela sua dignidade passará,
obrigatoriamente, pela limitação na sua vontade de explorar os recursos naturais como bens
apenas de consumo, e lhe fará preservar o frágil equilíbrio que ainda resta no ambiente, para
garantir a sua própria sobrevivência.

 

A defesa feita hoje permitirá que as próximas gerações tenham aonde viver, e que o façam de
acordo com as mesmas necessidades que existem hoje. Esse é o discurso feito pelo princípio do
desenvolvimento sustentável que pode ser conceituado como "o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem
suas próprias necessidades"[29].

 

Estando diretamente ligado ao que Milaré[30] defende

 

A consciência contemporânea dos limites do crescimento não se deteve somente na
impossibilidade de atender a demandas infinitas com recursos finitos. A sustentabilidade do
desenvolvimento humano e a preservação da Terra - casa comum - desembocam num confronto
teórico e prático de posições antagônicas. Qual é o centro das nossas preocupações de
sobrevivência: a espécie humana ou o Planeta como um todo?

  

Assim, a definição da interpretação a ser dada ao artigo 225 da Constituição da República tem
consequências no mundo jurídico real, pois no Brasil já existe vasta legislação ambiental,
todavia, nem toda possui coerência com a realidade em que o homem vive hoje, e nem mesmo
com a busca por sua dignidade como direito fundamental.

 

De forma que a manutenção do Direito Ambiental como um direito humano fundamental traz
para o homem a responsabilidade pelo mesmo, e determina que ao protegê-lo, garantirá,
diretamente no presente e indiretamente, no futuro, a vida humana.

 

 

4 ANÁLISE DO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À VIDA PERANTE ÀS
INTERPRETAÇÕES DO DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL

 

 

A previsão constitucional da inviolabilidade do direito a vida está registrada no artigo 5º, caput,
onde estão elencados os direitos humanos fundamentais. Todavia, indiscutível que para que o
homem possa exercer qualquer outro direito, primeiro é preciso que possua vida. Neste sentido
se manifesta a doutrina, aqui representada por Carvalho[31] ao dizer que "o primeiro direito do
homem consiste no direito à vida, condicionador de todos os demais. Desde a concepção até a
morte natural, o homem tem o direito à existência, não só biológica como também moral.
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Não é objetivo do presente trabalho, analisar o conceito do que é a vida em si, e nem mesmo
em qual momento ela se inicia ou se encerra, tendo em vista que já existe ampla doutrina sobre
este tema, mas que ainda não produziu consenso.

 

De forma que o direito à vida será considerado seguindo a divisão feita por Tavares[32], ao
entender que "o conteúdo do direito à vida assume duas vertentes. Traduz-se, em primeiro
lugar, no direito de permanecer existente, e, em segundo lugar, no direito a um adequado nível
de vida". De forma que a prioridade é a manutenção da existência do homem, e em seguida,
que essa existência seja digna, ou seja, a dignidade da pessoa humana está intimamente ligada
ao seu direito de viver,

 

Neste contexto, a tutela do meio ambiente participa de ambos os momentos, pois o meio
natural é indispensável para a existência do homem como ser biológico, enquanto que sua forma
equilibrada, em conjunto com o meio ambiente artificial, são participantes diretos da vida com
dignidade.

 

O meio ambiente tem sido tutelado por diversos ramos do direito, tendo além do Direito
Ambiental em sua constituição pura, uma significativa expressão no direito civil, penal,
administrativo e principalmente constitucional, quando a partir da Carta Magna de 1988, sua
proteção se tornou dever de todos e seu equilíbrio um direito de todo cidadão.

 

Neste sentido, a questão ambiental constitucional tem vínculos, principalmente em relação aos
seus princípios, com outras garantias também previstas na Constituição, mas, indiscutível que
sua proteção é justificada exatamente pela sua capacidade de manter a vida.

 

Partindo, então, do conceito e do princípio de que o direito à vida é mais importante que os
demais direitos, a diferença entre a adoção das correntes antropocêntricas e ecocêntricas para
interpretação do Direito Ambiental, decide qual a ordem de valores será aplicada à norma, de
forma a melhor garantir as condições de se ter uma vida saudável.

 

Todavia, é indiscutível que com a grande devastação ambiental que o planeta terra tem sofrido,
a vida humana está mais ameaçada do que o desenvolvimento econômico dos países, que como
o Brasil, ainda possuem algum tipo de reserva ambiental natural.

 

Este é o ponto de discordância, pois o direito humano fundamental à vida é defendido por
ambas as correntes, todavia, com prioridades distintas.

 

A atribuição de valor e de direitos à seres racionalmente inferiores, como outros animais e
vegetais, não retira do homem seu valor nem mesmo seu poder sobre os mesmos, apenas
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demonstra seu respeito e inteligência no tocante a ser este o único caminho para a manutenção
da própria espécie.

 

A posição adotada, a despeito de sua aparente radicalidade precisa ser considerada, como
brilhantemente sustentado por Édis Milaré[33]

 

Se o ordenamento jurídico humano não os tutela, o ordenamento natural do Universo fará isso
por sua própria força, independentemente de nossas prescrições positivas, eis que não raras
vezes a Natureza vingou-se do homem e das suas agressões e, certamente, continuará a fazê-
lo. Nessa "partida de xadrez" a natureza joga melhor e sempre limpo; quem se
arrisca a perder somos nós, quando desrespeitamos as regras do jogo. (grifo nosso).

 

Por esta razão, defende-se que o ecocentrismo seja pensado em sua vertente jurídica,
interpretando-se as normas já existentes a partir de sua filosofia, tendo em vista que a
preservação do equilíbrio ambiental não tem como ser prejudicial ao homem, pois preserva sua
vida, mesmo que abrindo mão de outros direitos apenas na ordem de preferência.

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Não há no artigo qualquer intenção de definir verdades que se considera serem o único caminho
possível para a compreensão do problema e para o alcance de uma solução científica, capaz de
possibilitar uma interpretação constitucional correta e equilibrada para o problema que se
apresenta. Pois faz parte do Direito aprofundar as ideias e trabalhar o conhecimento.

 

Na realidade, as conclusões vão se estruturando para os leitores a partir de suas próprias
sínteses e compreensões dos pressupostos teóricos e doutrinários das argumentações utilizadas
pelas autoras.

 

A interpretação da matriz constitucional do Direito Ambiental a partir das duas correntes
estudadas permite tecer considerações que levam a uma maior nitidez no que respeita ao
problema, garantindo a sociedade e principalmente ao operador do Direito o conhecimento
necessário para definir sua posição sobre a questão, que é atual e extremamente relevante.

 

Em primeiro lugar cabe considerar que a duas correntes comungam do mesmo pressuposto no
que respeita ao Direito a vida. Ambas se manifestam no sentido de assumir esse direito
fundamental como o mais importante dos direitos. Ambas trabalham no sentido de garantir que
a inviolabilidade do direito a vida, está previsto constitucionalmente e que, portanto, deve ser
objeto de proteção.
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O que se coloca como questão mais significativa e, nesse sentido, determinante na concepção
diferenciadora das duas correntes é, sem sobra de dúvidas, o valor que cada uma delas dá aos
demais seres vivos e ao meio ambiente natural. O lugar ocupado por todos que fazem parte
dessa estrutura que compõe o meio ambiente, considera, necessariamente uma escala, ainda
que não explícita, onde as prioridades entre elas se encontram fixadas.

 

Fica evidente que as duas correntes consideram a importância de se pensar o desenvolvimento
científico, econômico e social como indispensável a manutenção da vida. Garantir que o planeta
não fique paralisado e que o homem construa sua própria história e cultura é requisito
indispensável para todos. O problema se manifesta na hora de assumir o que deve ser colocado
em primeiro lugar para que esse direito fundamental seja garantido, principalmente pela real
vulnerabilidade que o homem apresenta diante da natureza e do ambiente natural diante do
homem.

 

É interessante observar que o grande diferenciador entre as duas correntes, ou seja, o lugar de
superioridade racional assumido pelo homem na escala entre os seres vivos, não é negado de
forma em essência pelos seguidores do ecocentrismo. Não há como ignorar tal condição na
perspectiva biológica.  O que de fato diferencia as duas correntes é a ideia de que como ser
superior, o homem pode submeter a natureza aos seus próprios desígnios, por isso tem maior
responsabilidade com a mesma, o que quando é exercida, garante ao próprio homem a
preservação diretamente considerada do direito a vida.

 

O problema então parece estar no entendimento do que seja vida e como ela pode e deve ser
preservada considerando a vida como um direito fundamental. A análise da matriz constitucional
ambiental brasileira, expressa não apenas no artigo 225, mas em outros princípios e direitos
correlatos, parece apontar no sentido de que o ecocentrismo apresenta maior consistência
jurídica, teórica e humanística do que a corrente antropocêntrica.
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ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA HERMENÊUTICA
AMBIENTAL

FUNDAMENTAL ASPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL HERMENEUTICS 

Aleph Hassan Costa Amin
Ricardo Araujo Dib Taxi

RESUMO
A expansão da legislação ambiental, decorrente da recente conscientização da necessidade de se
preservar o meio ambiente para o futuro, fez com que fosse imprescindível desenvolver
mecanismos capazes de fazer a norma jurídica seja aplicada de acordo realidade que esta
inserida, o que não poderia acontecer se a efetividade da norma estivesse restrita ao que está
disposto no texto jurídico. Assim, o presente artigo tem como finalidade delimitar os principais
aspectos que podem contribuir para construção de uma Hermenêutica Ambiental, para que o
direito ambiental brasileiro esteja de acordo com a realidade que o cerca.
PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica Ambiental; Hans-Georg Gadamer; Princípios ambientais

ABSTRACT
The expansion of the environmental legislation, due to the recent awareness of the need to
preserve the environment for the future, made it necessary to develop mechanisms capable of
making that the legal norm be applied in accordance to reality in which it belongs, that it could
not happen if the effectiveness of the norm was limited to what it was provided in the legal text.
Thus, this article has as the principal objective to delineate the main aspects that can contribute
to develop an Environmental Hermeneutics, so that the Brazilian environmental law conforms to
the reality it belongs to.
KEYWORDS: Environmental Hermeneutics, Hans-Georg Gadamer; Environmental principles.

1          INTRODUÇÃO
           
 

            Não se pode imaginar que a norma jurídica, após ser criada, está pronta para ser imediatamente
aplicada nos termos expostos em seu enunciado normativo. A sua aplicabilidade sempre depende de “algo”
que possa lhe dar um sentido prático, que seja vetor para sua efetividade.
 

            Assim, a atividade interpretativa é o principal veículo para que o direito ou dever disposto na
norma seja aplicado, já que é imprescindível ao jurista, no momento de fazer o direito, interpretar e
aplicar, já que desta forma se aproxima o texto escrito em determinado tempo a realidade daquele que tem
como obrigação aplicar a norma.
 

            A interpretação não afasta do direito o seu caráter científico, mas sim o auxilia na sua própria
estruturação, através da construção a partir da retórica e do discurso.
 

            Por esta razão, pode-se dizer que que é através da interpretação que o direito se revela para o
mundo, já que a norma posta não está pronta e acabada.
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            Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo principal buscar parâmetros jurídicos para
que, a partir de uma nova compreensão do meio ambiente, possa-se construir uma Hermenêutica
Ambiental, a qual posso oferecer melhores pressupostos interpretativos, com intuito de fazer com que a
legislação ambiental seja realmente efetiva.
 

            Tais pressupostos, vale ressaltar, não visam constituir um método ou sistema de regras tendentes a
concretizar a norma ambiental, mas justamente apontar para os pontos fundamentais que são anteriores à
metodologia e sistematização, na medida em que exigem um engajamento real e efetivo do aplicador da
norma em sua criação para o caso concreto.
 

            Trata-se de trazer à tona a importância da razão prática do interprete, o qual, mesmo tendo um
papel ativo no dimensionamento do conteúdo da norma a ser aplicada, não é absolutamente livre para
interpretar a norma como bem entender, uma vez que está condicionado pela tradição do pensamento
jurídico que forjou o Estado Democrático de Direito e que erige a proteção ambiental à problemática
central no direito contemporâneo.
 

            Desta forma, primeiramente serão feitas breve considerações acerca da história da hermenêutica
como teoria da interpretação e o que representou a virada hermenêutica. A seguir, através da análise da
filosofia de  Hans-Georg Gadamer, vislumbrar-se-á a importância  dentro do âmbito jurídico da aplicação
destes preceitos hermenêuticos.
 

            Finalmente, mostrar-se-á como estes elementos irão servir de base para que, a partir dos
instrumentos do direito ambiental, seja possível desenvolver os aspectos fundamentais que serão base para
uma Hermenêutica Ambiental, que seja capaz de tornar a legislação ambiental efetiva e alcance o real
sentido da normas de proteção do meio ambiente.
 

 

2          A VIRADA HERMENÊUTICA
 

 

            A hermenêutica pode ser definida, em termos gerais, como a teoria ou filosofia da interpretação de
sentido. Tornou-se recentemente tema central nas ciências sociais, crítica literária e filosofia da
linguagem, muito embora sua origem moderna date de princípios do século XIX (BLEICHER, 1992).
 

            Em suas diversas abordagens, pode-se dizer que há o objetivo comum de desvelar o sentido de
algo, de tornar compreensível o que está de certo modo inacessível. É sempre de bom alvitre lembrar que
o termo hermenêutica vem da mitologia grega, em alusão ao Deus Hermes, que tornava acessíveis aos
mortais as mensagens dos Deuses.
 

            Muito embora tenha sempre havido a necessidade de interpretação de textos, documentos, obras
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religiosas e outros, a hermenêutica enquanto teoria da interpretação teve impulso inicial no movimento
reformista luterano (BLEICHER, 1992). Com efeito, foi precisamente a busca por cânones que chegassem
a uma interpretação genuína da bíblia cristã o maior impulso ao desenvolvimento teórico da hermenêutica.
Martinho Lutero pretendeu criticar a passividade dos fiéis de sua época em aceitar a interpretação papal da
Bíblia e, nesse sentido, construiu a idéia de que a interpretação correta não dependia de nenhum dom ou
capacidade natural do interprete[1], mas sim de um método adequado, no caso baseado na literalidade da
escritura e na relação entre o todo e as partes.
 

            Posteriormente, os trabalhos hermenêuticos dos próprios teólogos do cristianismo como Ernst
Schleiermacher mostraram que o problema da interpretação não se restringe aos textos sagrados, mas a
qualquer relação na qual se busque o sentido de algo (GRONDIM, 1994). Com isso, a hermenêutica
adentrou a campos profanos como a crítica literária e a ciência jurídica, tornando-se uma teoria geral da
interpretação.
           
            Ademais, esse alargamento da questão interpretativa para além da compreensão de textos apontou
o caminho para o que se viria a chamar a universalidade do problema hermenêutico, isto é, a
compreensão de que tal questão não se resume à decifração de textos antigos ou sacros, mas a qualquer
manifestação de sentido, escrita, verbal ou mesmo artística, como um quadro ou uma música.
 

            Não obstante tal alargamento, foi somente com Wilhelm Dilthey, interprete maior de
Schleiermacher, que a hermenêutica tornou-se efetivamente um tema central nas ciências humanas.
Dilthey estabeleceu a diferença entre as ciências naturais, nas quais o conhecimento de constrói por meio
da demonstração de fenômenos dados, e as ciências do espírito (Geisteswissenschaften), nas quais o
“objeto” a ser compreendido é forjado social e historicamente, sendo a hermenêutica o caminho pelo qual
o interprete pode tornar compreensível tal sentido (GRONDIM, 1994). Assim, fez da hermenêutica a
bússola das ciências humanas, sua condição de possibilidade e garantia de cientificidade.
 

            Contudo, a virada hermenêutica propriamente dita só fora realizada um século mais tarde pela obra
Ser e Tempo de Martin Heidegger (HEIDEGGER, 2008), publicada originalmente em 1929. Nela o autor
abre definitivamente os horizontes para que a hermenêutica deixe de ser compreendida como técnica de
interpretação e torne-se uma filosofia. Aduz o autor que o homem significa o mundo e significa a si
mesmo sempre mediante interpretações, ou seja, sua compreensão das perguntas fundamentais que a
humanidade se faz está intimamente ligada a compreensão que tem de si mesmo.
 

            Nessa e em diversas outras obras, Heidegger funda o que se cunhou chamar de Filosofia
Hermenêutica, no sentido de que as questões ontológicas clássicas que a filosofia se propôs desde a Grécia
antiga a responder perpassam originariamente pela abertura hermenêutica daquele que indaga, isto é, pela
capacidade do homem em compreender o mundo e compreender a si mesmo.
            Neste ponto, nota-se que a compreensão do processo interpretativo já está completamente
modificada. Não se trata mais de um aparato de cânones técnicos forjados para interpretar determinado
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texto, mas trata-se do movimento humano fundamental. Heidegger crê que o homem está a todo momento
interpretando e que não pode compreender o sentido de absolutamente nada se este sentido já não lhe for
de certo modo familiar. Dizendo melhor, não há para Heidegger interpretações corretas em si,
independentes da pessoa que interpreta. Isso porque interpretar é significar determinado conteúdo de
acordo com as perspectivas históricas, existenciais e culturais daquele que interpreta (GADAMER, 1999).
 

            Em todo caso, a preocupação de Heidegger não fora primordialmente com a hermenêutica
enquanto teoria da compreensão de textos sacros, jurídicos, literários, mas com a ontologia existencial. Sua
obra teve como finalidade desvelar o sentido do ser, mostrando que as coisas não são objetos em si, para
além do sujeito que as compreende, mas ganham significado na medida em que são compreendidas pelo
sujeito, que por sua vez pauta sua interpretação em compreensões prévias que possui daquelas mesmas
coisas e de si mesmo (HEIDEGGER, 2008).  
 

            A virada fundamental na aplicabilidade prática da hermenêutica seria dada por seu discípulo Hans-
Georg Gadamer, que trouxe de seu mestre a constatação do caráter filosófico da hermenêutica e fundou a
chamada Hermenêutica Filosófica em sua obra Verdade e Método (GADAMER, 1999).
 

            Gadamer, que antes de estudar filosofia era um grande crítico literário, estudou profundamente não
apenas a hermenêutica moderna (desde Schleiermacher), mas debruçou-se incansavelmente sobre os textos
aristotélicos e platônicos que tratavam do tema e também do desenvolvimento de métodos interpretativos
ligados à retórica escolástica e humanista. Por isso, o encontro com Heidegger permitiu-lhe condensar
teoricamente a intuição que se vinha perfazendo em suas reflexões de juventude e que culminaram com as
mais influentes reflexões hermenêuticas no século XX.
 

            Escrito em 1960, Verdade e Método é uma obra na qual o autor buscou criticar arduamente a
importação da idéia de método as ciências humanas.
 

            Em primeiro lugar, aduz o autor que a intenção daquela obra não fora mostrar como se pode
interpretar corretamente algo, mas sim desvelar as condições de possibilidade da interpretação, isto é,
quais elementos entram em jogo quando alguém vai interpretar algo. Nota-se que tal ponto de partida
acompanha de perto as reflexões heideggerianas na medida em que a interpretação deixa de ser uma
questão técnico-científica e passa a ser um elemento fundamental da compreensão humana.
 

            Segundo Gadamer, quando alguém busca compreender algo, a via de acesso para tal conhecimento
são as pré-concepções que a pessoa tem sobre o objeto que busca compreender. Tais preconceitos não são
um óbice à interpretação, mas a sua condição de possibilidade, na medida em que ninguém pode
compreender nada se não puder relacionar aquilo com suas experiências e conhecimentos prévios. Por isso
é que Gadamer considera que a carga pejorativa que hoje está associada à expressão “preconceito” é um
equívoco dos pensadores iluministas, que na ânsia de defender um conhecimento neutro, livre de
misticismos e de tradições dogmáticas, acabou propondo uma interpretação desvinculada da história, do
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passado e da tradição (GADAMER, 1999).
 

            Em sentido contrário, o pensamento hermenêutico deveria fazer o caminho de volta à sua raiz
humanista e mostrar que a interpretação de algo ocorre sempre dentro de uma tradição, a partir de
expectativas prévias que foram forjadas historicamente e que, ao contrário de obscurecer a visão do
interprete, permitem-no acessar o ente que busca interpretar.
 

            Essa vinculação do interprete ao seu tempo, à sua tradição e à sua existência foi chamado por
Heidegger Hermenêutica da Facticidade (HEIDEGGER, 2008), querendo dizer que se trata de uma
interpretação que opera no presente, re-significando um conteúdo anteriormente expresso de acordo com a
realidade presente e com os objetivos e finalidades que hoje parecem fundamentais a quem quer
compreender algo. Assim, fica até sem sentido o velho cânone romântico compartilhado por
Schleiermacher e Dilthey de adentrar ao espírito do autor para captar sua intenção, uma vez que a
interpretação liga-se mais a um propósito de quem interpreta do que a uma decifração histórica. São as
angústias, os anseios e os elementos que o interprete considera hoje importantes que o fazem compreender
algo de tal modo. Traz-se assim a temporalidade para o cerne da hermenêutica.
 

 
3          O SIGNIFICADO PARADIGMÁTICO DA HERMENÊUTICA JURÍDICA
           
 

            No segundo capítulo da segunda parte de sua obra Verdade e Método (GADAMER, 1999)
Gadamer apresenta a hermenêutica jurídica como um exemplo paradigmático do movimento interpretativo
tal qual veio até ali sendo delineado pela obra.
           
            Com efeito, aduz o autor que uma lei  não é criada para ser compreendida historicamente, mas para
ser aplicada, para resolver um problema concreto. Sendo assim, a interpretação de uma norma frente a um
caso terá como base maior a finalidade pela qual aquela norma é interpretada, ou seja, as respostas que
aquele caso pede. A recuperação da “intenção original” do legislador é um motivo secundário na
interpretação (GADAMER, 1999, p. 482).
           
            Além disso, o autor critica a tradição romântica que, a par de ter mostrado que toda compreensão já
é uma interpretação, fez da aplicação um momento posterior, de simples adequação ao caso concreto da
compreensão forjada previamente.
           
            Contra esse raciocínio, Gadamer aduz que a aplicação é parte do processo de compreensão de
sentido daquilo que se interpreta. Em outras palavras, quando um jurista se depara frente a determinado
texto normativo, especialmente aquelas chamadas cláusulas gerais, a compreensão das obrigações a que
aquela norma vincula só será efetivamente delimitada frente ao caso concreto. Nesse sentido, o interprete
do direito tem uma função tanto recognitiva quanto criativa, isto é, ao mesmo tempo em que precisa buscar
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compreender efetivamente o que está dito em determinado texto legal ou jurisprudencial, precisa também
criar um sentido para aquele texto que responda adequadamente à causa que lhe aparece para análise.
           
            Assim, uma explicação do fenômeno interpretativo deve unir as três etapas que eram classicamente
consideras separadamente (compreensão, interpretação e aplicação) e mostrar que fazem parte de um
movimento único, ou seja, que a compreensão geral é inseparável da concretude, dos anseios práticos para
o qual a regra geral fora pensada.
           
            Para chegar a essa conclusão, Gadamer se vale do livro VI da Ética a Nicômaco de Aristóteles
(ARISTÓTELES, 2007) no ponto em que o autor faz a distinção entre Sophia e phronesis. Enquanto a
primeira, traduzida modernamente por saber, seria aquele conhecimento de coisas imutáveis, aptas a
serem aplicadas tecnicamente posto que se resolvem sempre da mesma forma, a phronesis (usualmente
traduzida por prudência ou sabedoria prática) é aquela parte da alma voltada à deliberação, ao
conhecimento das coisas que são mutáveis, que poderiam ser de outro modo.
           
            Para a Sophia, Aristóteles traz o exemplo do artesão, que aprende previamente sua técnica e depois
só a executa, sempre com base nos mesmos princípios técnicos aprendidos. Já no que se refere à sabedoria
prática, o autor aduz que seu campo próprio de aplicação é a ética. Nas situações em geral que exigem o
comportamento ético, aquele de quem tal comportamento é exigido não tem simplesmente que aplicar
preceitos pré-estabelecidos. Ao contrário, deve buscar o que naquela situação é agir eticamente. Para
tanto, os comandos gerais serão sempre insuficientes posto que jamais poderão retirar a liberdade e a
necessidade de sensibilidade prática daquele que vai agir em determinado momento. (ARISTÓTELES,
2007).
           
            Na esteira de Gadamer e da hermenêutica inaugurada a partir da metade do século XX, diversos
autores passaram a pensar o direito e as necessidades de efetivação e concretização da norma jurídica a
partir da interpretação. Na própria filosofia, autores como Paul Ricoeur e Jürgen Habermas foram muito
influenciados pela hermenêutica filosófica e, embora discordando em alguns pontos, pensaram o direito
também a partir de uma perspectiva hermenêutica.
           
            Na filosofia do direito, diversos autores têm voltado sua atenção à importância do papel
interpretativo como concretizador dos anseios de efetividade do direito.
           
            Em todo caso, seguindo a própria linha de raciocínio da hermenêutica da facticidade, não basta
expor conceitos gerais sobre interpretação no direito para que se possa efetivamente auxiliar o trabalho e o
pensamento jurídico. É preciso debater concretamente os problemas jurídicos e pensar as perspectivas
hermenêuticas a partir das situações concretas vivenciadas pelos juristas, especialmente aquelas que
exigem um compromisso do interprete com algo cuja importância ainda escapa sobremaneira às reflexões
jurídicas.
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            Se a ética e o direito são exemplos paradigmáticos de que a hermenêutica exige compreensão e
criação para aplicação de normas a casos concretos, o exemplo mais paradigmático dentro do Direito é
sem dúvidas o direito ambiental, no qual os diversos componentes normativos apontam para uma realidade
ainda em construção, de cujo futuro dependem as soluções dadas agora pelo direito, que de modo algum
funcionam como mera subsunção dos diversos textos normativos editados sobre o assunto ao caso
concreto. É para onde se voltará agora este trabalho.
 
 
4          CONSTRUÇÃO DE UMA HERMENÊUTICA AMBIENTAL
 
 
            Feitas as principiais considerações acerca da importância da Hermenêutica para efetividade e
construção do direito estabelecido a partir da norma jurídica, é possível encontrar o alicerce para a
construção de uma atividade interpretativa ambiental.
 
            É importante salientar que a proposta do trabalho é delimitar aspectos que contribuam para esta
construção, de uma Hermenêutica jurídica do meio ambiente, assunto timidamente debatido
hodiernamente. Destarte, antes de ingressar no objeto principal a ser tratado, é indispensável apontar os
principais aspectos que levam a esta idealização de uma Hermenêutica voltada para o meio ambiente.
 
 
4.1       CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
 
            Dentro da linha histórica, pode-se dizer que a preocupação com o meio ambiente é recente. A
degradação ambiental ocasionada principalmente pela ação e omissão do homem é cada vez mais palco
para debates. Busca-se soluções para atenuar impactos ambientais que já são sentidos, como as alterações
climáticas,  e meios de prevenir futuras ameaças.
 
            Dentro da concepção de Sociedade de Risco criada Beck (1992), o meio ambiente é a maior
preocupação do autor, já que os efeitos da exploração ilimitada dos recursos naturais, característica da
Sociedade Industrial, como é definida pelo autor, ainda gera graves impactos ambientais e, também, por
existirem riscos desconhecidos, difícil é a tarefa de mensurar todos os danos ambientais que estão por vir.
 
            Assim, surgiram propostas e conceitos a fim de reduzir esta exploração e degradação ambiental,
como o conceito de desenvolvimento sustentável[2],  o qual seria a procura para satisfazer as necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades, o que significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório
de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um
uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.
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            No Brasil o principal marco jurídico é a própria Constituição Federal promulgada em 1988, que
apesar de não ser a primeira a tratar dos problemas, foi pioneira ao tratar e delimitar a idéia de
desenvolvimento sustentável como guia da política ambiental brasileira.
 
            A partir deste momento, pode-se perceber uma expansão da legislação ambiental, com objetivo de
conter as sistemáticas ameaças de dano ao meio ambiente. Assim, percebe-se o problema que envolve
qualquer situação de expansão legislativa, o qual seria: muita lei e pouca eficácia.
 
            Esta expansão, dentro diversos outros motivos, pode ser apontada como um dos fatores que
inviabilizam a concreta efetivação da norma ambiental. Por este motivo, o próximo tópico tem como
objeto indicar os aspectos fundamentais capazes de desenvolver uma Hermenêutica Ambiental, a qual
possa trazer real efetividade a norma ambiental, dentro do momento que esteja contida.
 
 
4.2       ASPECTOS FUNDAMENTAIS
 
 
4.2.1    O meio ambiente a partir de uma visão Socioambiental
 
 
            O primeiro passo para a estruturação desta Hermenêutica Ambiental é “desnaturalizar” o meio
ambiente. Não se pode mais entender o meio ambiente como apenas um aglomerado de bens ambientais,
ou seja, não é apenas o natural que necessita ser preservado.
 
            As primeiras leis ambientais tinham uma orientação extremamente conservacionista, voltadas
apenas para a proteção de ecossistema e espécies, mas sem um dimensão social claramente incorporada.
Estas leis também davam grande ênfase ao controle e à repressão de práticas lesivas ao meio ambiente
(SANTILLI, 2005).
 
            Para Santilli (2005) é necessário que se desenvolva um novo paradigma de sustentabilidade, com
objetivo de evitar que os efeitos do desenvolvimento sustentável sejam apenas de caráter ambiental, ou
seja, de preservação somente da natureza, mas também se desenvolva no sentido de contribuir para a
redução da pobreza e do desenvolvimento social.
 
            Assim, deve-se ter a noção de que as políticas públicas ambientais devem incluir e envolver as
comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Tem-se a
preservação tanto do natural como também do ser humano que depende dele para sobreviver (SANTILLI,
2005).
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            Portanto, o novo paradigma de desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo, defendido
por Santilli (2005), deve promover e valorizar a diversidade cultural. O socioambientalismo nasceu, desta
forma, baseado neste pressuposto de que as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e
sustentabilidade política se incluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição socialmente
justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração dos recursos naturais.
 
            Na mesma linha, Antunes (2004) afirma o seguinte:
 

Há uma nova compreensão do papel a ser desempenhado pelos povos aborígenes na preservação
ambiental. Lentamente, está sendo modificada a antiga, e errônea, compreensão de que a proteção
ambiental deveria ser feita mediante a adoção de políticas que implicassem o isolamento da área a ser
protegida. É necessário, e fundamental, que os povos indígenas possam conservar suas identidades e
peculariedades como parte integrante que são da diversidade cultural brasileira. 
 

 
            Desta forma, a atividade interpretativa ambiental deve ser voltada não apenas à proteção somente
do bem ambiental, mas também de quem depende deste bem, que em sua maioria são os povos
tradicionais.  Neste sentido, ratifica Carvalho (2003):
 

“Ler” o meio ambiente é apreender um conjunto de relações sociais e processos naturais, captando as
dinâmicas de interação entre as dimensões culturais, sociais e naturais na configuração de dada
realidade socioambiental. Para chegar a isso, não basta observar passivamente o entorno, mas é
importante certa educação do olhar, aprender a “ler” e compreender o que se passa a nossa volta

 
 
4.2.2    Desenvolvimento de uma nova racionalidade ambiental
 
 
            Tendo como parâmetro a Hermenêutica de Gademer, Carvalho (2001), expõe de forma clara como
se deve abordar esta nova racionalidade ambiental:
 

Neste itinerário que passa pelas principais rupturas epistemológicas do pensamento contemporâneo,
delineia-se uma epistemologia ambiental da qual desdobram-se um saber e uma racionalidade
ambiental. Mais do que um corpo acabado de conhecimentos, o saber ambiental é aqui sobretudo uma
postura epistemológica que não cede diante da complexidade do mundo, evitando a armadilha
reducionista de uma ciência em busca da unidade do saber. Sustenta, assim, a renúncia ao desejo de
retotalizar seu objeto. O saber ambiental não é, portanto, um suposto saber tudo sobre o ambiente. Ao
contrário, incorpora o desconhecimento como parte constitutiva do projeto de conhecer a vida do
mundo desde o mundo de vida dos sujeitos. Neste sentido, a noção de "ambiente" é ela própria
emblemática deste reposicionamento da relação sujeito-objeto. Ao mesmo tempo em que o ambiente
alude ao horizonte onde se situa o sujeito, ao ser tematizado torna-se objeto do conhecimento deste
mesmo sujeito.
 

            Assim, neste círculo compreensivo da hermenêutica ambiental, capaz de apresentar esta nova
racionalidade à compreensão do meio ambiente, é precisamente o trânsito - entre sujeito e objeto, universal
e particular, subjetividade e objetividade, sociedade e natureza - que instaura a abertura do conhecimento.
Neste caminho deliberadamente errante, o pensamento recusa-se às tentativas simplificadoras de resolução
das aporias pela sua anulação e, como saída para os dilemas da compreensão do mundo, sugere a viagem
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sem destino traçado daquele que se dispõe a enfrentar os riscos e as surpresas do encontro com a
alteridade e a complexidade (CARVALHO, 2001).
 
 
4.2.3    A importância dos princípios ambientais
 
 
            Tendo sido amplamente exposta a importância da aplicação do direito como momento
concretizador da própria compreensão da norma, torna-se fundamental então o estabelecimento de
parâmetros, de balizas pelas quais o Juiz possa compreender o alcance da norma.
 
            Isso porque o compromisso primordial da decisão judicial não é com a literalidade dos textos
normativos, mas com a sua finalidade, com a realidade em construção para a qual o horizonte normativo
aponta.
 
            É justamente no estabelecimento desse horizonte normativo que os princípios atuam. Não tendo
uma estrutura fixa, cuja aplicação possa se dar metodicamente, tornam claro o compromisso ético do Juiz
em preenchê-los à luz das exigências do caso concreto, de acordo com a perspectiva global sob a qual o
Estado democrático erige os valores fundamentais da sociedade.
 
            No tocante ao Direito Ambiental, o qual, como já dito, incorpora as incertezas e o desconhecido à
sua reflexão, os princípios jurídicos cumprem um valor bem mais importante do que as regras mais
minuciosas, na medida em que impedem interpretações nocivas à proteção ambiental, ainda que
amparadas em leis. Isso acontece porque a estrutura dos princípios permite mais facilmente sua
reinterpretação frente às novas exigências que fatalmente surgirão à medida que as concepções que
envolvem o tema sejam modificadas.
 
            Ademais, os princípios são importantes também para expurgar do ordenamento normas que não
estejam de acordo consigo,  que poderiam legitimar práticas lesivas ao meio ambiente.
 
            No entanto, a função efetivamente mais importante que tais tipos especiais de normas podem
desempenhar está em manter viva na memória dos aplicadores do direito o engajamento que qualquer
decisão judicial deve ter com o direito de um modo geral, é dizer, com a realidade que o ordenamento
jurídico pretende criar, e que muitas vezes pode passar despercebida caso os debates restrinjam-se ao
tecnicismo que tende a dominar as discussões presas às regras.
 
            Por esta razão, faz necessário que o intérprete da norma ambiental busque nos princípios o melhor
caminho para a criação do direito a partir da norma. Neste sentido, dentro do direito ambiental, segundo
Ferraz (2009, p. 70), deve-se destacar, dentro da perspectiva da hermenêutica do meio ambiente, os
princípios da reserva do possível, o mínimo existencial e a vedação do retrocesso. O desenvolvimento
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sustentável, anteriormente retratado, também é um princípio que norteia esta nova concepção ambiental.
 
            Entretanto, vale destacar também os ensinamento de Canotilho & Leite (2009, p. 154-155) , os
quais dizem que para construção de um Estado de Direito Ambiental, o qual se acredita que uma
hermenêutica voltada para o meio ambiente seja fundamental, faz-se necessário a concretização de certos
princípios: princípios da cidadania, participação, democracia e cooperação ambiental.
 
            Destacam também o princípio da precaução, aliado ao da prevenção, como vetor principal a guiar o
intérprete na aplicação da norma ambiental. (CANOTILHO; LEITE, 2009, p. 154-155). Por esta razão, a
seguir faz-se breve estudo do princípio da precaução e uma das suas principais conseqüências, no ônus da
prova em ações ambientais.
 
 
4.2.3.1 O princípio da precaução
 
 
            Pode-se dizer que o princípio da precaução, junto com o princípio da prevenção, são os que mais
possuem destaque na política ambiental. Traduzem a melhor relação de preservação que se deve ter com o
bem ambiental, além de se preocuparem com o futuro de forma ecossistêmica. Por esta razão, o princípio
da precaução está diretamente ligado com o objetivo de equidade intergeracional (CANOTILHO; LEITE,
2009, p. 171). Para Derani ( 2008, p.149) este princípio corresponde à essência do direito ambiental.
 
            Através do princípio da precaução é possível perceber uma nova racionalidade no direito
ambiental, voltada para uma utilização cuidadosa dos recursos naturais, a fim de que estes possam existir
no futuro. 
 
            Muitas vezes existem dúvidas acerca da diferença entre o princípio da precaução e o princípio da
prevenção. A diferença consiste na fato de que neste, o risco ou perigo já são conhecidos e por este motivo
tornar-se mais fácil identificar uma solução caso o problema aconteça ou de forma preventiva para evitar
que este ocorra. Assim este princípio é voltada para inibir riscos concretos ou em potenciais, sendo estes
previsíveis pelo conhecimento humano (CANOTILHO; LEITE, 2009, p.172)
 
            Por sua vez, o princípio da precaução atua de forma antecipatória, em face de risco não conhecido
ou abstrato e que por ter esta característica é de difícil visualização ou previsão. Neste sentido, afirma
Derani (2008, p. 150) que “na verdade, é uma 'precaução do risco', que objetiva prevenir já uma suspeição
de perigo ou garantir  uma suficiente margem de segurança da linha de perigo”.
 
            Nesta mesma linha de raciocínio, Derani (2008, p. 151) concluí:

 
O princípio da precaução se resume na busca do afastamento, no tempo e no espaço, do perigo; na
busca também de proteção contra o próprio risco e na análise do potencial danoso oriundo do conjunto
de atividades. Sua atuação se faz sentir, mais aproximadamente, na formação de políticas públicas
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ambientais, onde a exigência de utilização da melhor tecnologia disponível é necessariamente um
corolário.
 
 

            A partir da consagração do princípio da precaução, desenvolveu-se uma nova concepção em
relação à obrigatoriedade da comprovação científica do dano ambiental. Desse modo, quando uma
atividade representa ameaça de dano ao meio ambiente, independentemente da certeza científica, as
medidas ambientais devem ser aplicadas a fim de evitar a degradação do meio ambiente.
 
            Destarte, como neste entendimento, o STJ baseia-se na idéia de que o benefício da dúvida deve
prevalecer em favor do ambiente quando o conhecimento científico não consegue demonstrar a relação de
causa e efeito entre a ação da empresa e os danos ecológicos. Seguindo esta nova racionalidade jurídica, o
Superior Tribunal tem admitido a inversão do ônus da prova em casos de empresas ou empreendedores
acusados de dano ambiental – ou seja, cabe ao próprio acusado provar que sua atividade não enseja riscos
à natureza, já que nesta situações, o benefício da dúvida deve prevalecer em favor do meio ambiente – o
que se traduz na expressão in dubio pro ambiente.
 
            Neste sentido, segue jurisprudência do STJ que traduz o fundamento discutido[3]:

 
ACP. DANO AMBIENTAL. ÔNUS. PROVA.Trata-se da inversão do ônus probatório em ação civil
pública (ACP) que objetiva a reparação de dano ambiental. A Turma entendeu que, nas ações civis
ambientais, o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado – e não eventual hipossuficiência do
autor da demanda em relação ao réu – conduz à conclusão de que alguns direitos do consumidor
também devem ser estendidos ao autor daquelas ações, pois essas buscam resguardar (e muitas vezes
reparar) o patrimônio público coletivo consubstanciado no meio ambiente. A essas regras, soma-se o
princípio da precaução. Esse preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da
dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre
determinada atividade e um efeito ambiental nocivo. Assim, ao interpretar o art. 6º, VIII, da Lei n.
8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a
inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus
de demonstrar a segurança do empreendimento. Precedente citado: REsp 1.049.822-RS, DJe 18/5/2009.
REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 25/8/2009.
 

 
            Finalmente, Rodrigues (2003, p. 208-211) diz que tal inversão é regra principiológica do Direito
Ambiental já reconhecida pelo provável poluidor desde que assume o risco da atividade econômica.
Assim, diz este autor que, nos casos em que há hipossuficiência científica, a inversão do ônus da prova
com fundamento no princípio da precaução pode ser aplicada em qualquer ação judicial que verse sobre
responsabilidade civil ambiental, devendo o julgador determinar essa inversão preferencialmente desde o
despacho saneador.
 
 
4.3       EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA INTERPRETATIVA
 
 
            Segundo Carvalho (2003) “educar, compreender, tornam-se desde uma perspectiva hermenêutica,
uma aventura onde o sujeito e os sentidos do mundo vivido estão se constituindo mutuamente na dialética
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da compreensão/interpretação”. Assim, para autora o sujeito-intérprete estaria diante de um mundo-texto,
mergulhado na polissemia e na aventura de produzir sentidos, a partir de seu horizonte histórico
(CARVALHO, 2003)
 
            Assim,  a educação ambiental não é algo que se possa incorporar de uma vez, como um processo
acabado. Aquele que respeita o meio ambiente e pretende agir sob este ética e educadamente precisa a
cada nova situação defrontar-se com novas e distintas exigências, que são vislumbradas muito mais graças
à sensibilidade prática daquele que atua frente ã sua realidade do que ao aprendizado teórico das normas
de educação ambiental.
 
            Além disso, o termo educação ambiental pode simbolizar um reducionismo, caso se imagine que é
possível que alguem seja educado especificamente no tocante ao meio ambiente. Isso até é possível, mas
apenas em um nível básico de cuidados básicos do dia a dia. A educação ambiental que aqui se busca,
contudo, que reflete uma verdadeira preocupação coletiva com a proteção das condições de vida no
planeta, deve englobar um sentido mais vasto de educação, que incorpore a solidariedade e o compromisso
moral com a coletividade de uma maneira geral.
 
            Finalmente, acerca da importância do educador e da educação ambiental, nesta construção de uma
Hermenêutica Ambiental, Carvalho (2003) diz o seguinte:
 

Isto significa reconhecer que, se o educador ambiental é um intérprete, o solo onde se move é o das
interpretações estruturantes do ideário ambiental contemporâneo, marcado pela tensão entre o repúdio e
o enaltecimento da natureza. O fazer educativo tem como matéria prima esta espécie de gramática dos
valores ambientais da sociedade. É dentro deste repertório de sentidos sociais que a educação, enquanto
prática interpretativa, aciona ênfases e constrói, dentro de sua autonomia relativa, uma via
compreensiva do meio ambiente enquanto campo complexo das relações entre natureza e sociedade. O
educador ambiental, neste sentido, seria um intérprete dos nexos que produzem os diferentes sentidos
do ambiental em nossa sociedade. Ou ainda, em outras palavras,  um intérprete das interpretações
socialmente construídas. Assim, a EA enquanto uma prática interpretativa que desvela e produz
sentidos, estaria contribuindo para a constituição de um horizonte compreensivo das relações
sociedade-natureza.
 

           
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
           
            Pode-se observar, no decorrer deste artigo, que a Hermenêutica Filosófica assume papel
importantíssimo na ciência do Direito, já que é essencial à efetividade da norma jurídica. Buscou-se
demonstrar a necessidade da interpretação para que o direito aplicado não seja visto apenas de forma
histórica, mas também para que possa ser adequado a realidade que estiver inserido.
 
            A norma jurídica não pode ser auto-produzida simplesmente pelo que expõe seu enunciado
normativo. A atividade interpretativa é fundamental para que o direito possa  se adequar ao momento que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2517



nasce, aproximando-se do justo. Desta forma, para que isto possa ocorrer é indispensável a utilização da
Hermenêutica Filosófica.
 
            Neste sentido, através da doutrina hermenêutica de  Hans-Georg Gadamer, procurou-se estabelecer
parâmetros interpretativos que pudessem auxiliar no desenvolvimento de um Direito Ambiental que esteja
de acordo com o hoje.
 
            Assim, ficou claro a necessidade do desenvolvimento de uma Hermenêutica Ambiental, que possa
guiar o intérprete no momento de fazer o direito. Por este motivo, traçou-se os aspectos fundamentais que
devem ser considerados na atividade interpretativa do meio ambiente, capaz de dar validade a crescente
legislação ambiental  e fazer com que a preservação, não só da natureza, mas também de quem dela
depende e vive, possa ser efetiva.
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[1]
                        [1]  É interessante observar a mudança radical operada pela tese luterana, uma vez que desde a Grécia antiga a
interpretação das mensagens divinas, dos livros antigos e dos contos populares vinha ligada ao dom especial dos interpretes, no caso
os profetas e oráculos. A reforma luterana e a ilustração trouxeram ligaram a correta compreensão a requisitos objetivos,
argumentando que ninguém possui o monopólio interpretativo, operação pessoal por excelência.

 

[2]    Foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
criado em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas.

[3]    A aplicação do princípio da precaução como instrumento hermenêutico foi evidenciada em um julgamento paradigmático da Segunda Turma do STJ (REsp
972.902/RS). O processo envolveu uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul objetivando a reparação de dano ambiental de
uma indústria de borracha. No recurso especial que interpôs no Tribunal, o Ministério Público pleiteou a inversão do ônus da prova, pedido negado pelas
instâncias inferiores.
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ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

ACTS OF ADMINISTRATIVE DISHONESTY ENVIRONMENTAL

Mariane Yuri Shiohara
Vladimir Passos De Freitas

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 assumiu papel fundamental no combate aos atos de improbidade
administrativa na medida em que contempla as sanções aplicáveis aos atos ímprobos (art. 37, §
4º). A Lei 8.429/92 disciplinou a tutela da probidade administrativa, merecendo melhor estudo a
questão da tipicidade das condutas, principalmente no tocante ao temperamento que o assunto
merece ser tratado, sob pena de se punir uma mera irregularidade formal com as severas
sanções impostas na Lei n. 8.429/92. Dolo e culpa, boa e má-fé devem ser apreciadas na
tipificação dos atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito (art.
9º), que causem prejuízo ao erário (art. 10) e desrespeitem aos princípios da administração (art.
11). O Ministério Público tem agido fortemente na tutela do meio ambiente, promovendo as
ações necessárias a coibir agressões ambientais e fazer valer a legislação nacional,
principalmente no tocante a necessidade de adequação dos aterros sanitários, o que ganha força
a partir da edição da Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
PALAVRAS-CHAVES: Improbidade administrativa; direito ambiental; dolo.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 took major role in combating acts of administrative improbity
including penalties for this acts (art. 37, § 4). Law 8429/92 regulates the protection of
administrative probity, mainly in the typicality of behavior, in order to do not punish mere formal
irregularity with the severe penalties imposed in Law 8429/92. Deceit and guilt, good and bad
faith must be assessed in the specification of acts of administrative improbity in importing illicit
enrichment (art. 9), which causes damage to the treasury (art. 10) and disregards the principles
of government (art. 11), also in the harvest environment. The prosecutor has acted strongly in
the protection of the environment, promoting the necessary actions to deter aggression and
enforce environmental legislation, especially regarding the need for adequacy of landfills, which
gains strength from the enactment of Law 12,305 / 2010 establishing the National Policy on Solid
Waste.
KEYWORDS: administrative improbity; environmental law; deceit.

1. INTRODUÇÃO

 

A palavra biosfera é formada por bio = vida e esfera = camada, espaço, definindo o espaço que possui vida na Terra. A

Carta da Terra bem expressa a sua perfeição e seus limites à intervenção humana:

 
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma
comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta,
mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de
recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma
biosfera saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos
férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação
comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever
sagrado[3].
 

Atualmente, diante das inegáveis evidências que a natureza tem nos mostrado acerca da situação de desequilíbrio da
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biosfera (chuvas, tornados, tsunamis, derretimento de geleiras, desmatamentos, aquecimento global, etc), o mundo se convence que

a idéia não tão antiga de inesgotabilidade e capacidade de regeneração ilimitada dos recursos naturais não é verdadeira.

A constatação de que chegamos ao limite deve servir para “articular um novo padrão de produção e consumo com uma

repartição mais equânime dos benefícios naturais e tecnológicos, respeitando a capacidade de suporte de cada ecossistema, do

conjunto do sistema-Terra e vivendo em harmonia com a natureza”[4].

É dever do Poder Público, ao lado da coletividade, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras

gerações, sendo tal obrigação de ordem constitucional (art. 225). Em matéria ambiental, a Constituição conferiu competência

comum para a União, Estados e Municípios para: “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”

(art. 23, VI).

Atividades de fiscalização, controle, poder de polícia e de obediência as normas ambientais são inerentes ao Poder

Público. O cidadão, por sua vez, foi legitimado a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio-ambiente (CF, art. 5º,

VXXIII).

No entanto, inobstante o dever constitucional do Poder Público em defender e preservar o meio ambiente para as

presentes e futuras gerações, diariamente os Tribunais recebem ações de improbidade administrativa na seara ambiental, o que

implica, na maioria das vezes, em considerar que o próprio Estado, por seus representantes e servidores, descumprem as normas

ambientais.

  Importante é ressaltar que o primeiro julgado colegiado do Brasil, a respeito de improbidade administrativa ambiental

foi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação cível nº 1.0107.06.999989-7/001, comentado por Cecy Thereza Cercal

Kreutzer de Góes na obra “Julgamentos Históricos do Direito Ambiental”. Trata-se de fato ocorrido na estância hidromineral de

Cambuquira, MG, onde se atribuiu ao Prefeito ações lesivas ao meio ambiente que resultaram quatro ações penais e uma ação civil

pública. A autora registra as palavras do Desembargador Relator ao afirmar que:

 
O administrador, mesmo quando busca o bem comum, não está dispensado de observar as normas
ambientais pertinentes, tendo em vista a garantia constitucional do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Além disso, tal bem é de uso comum do povo, devendo o Poder Público zelar pela sua
defesa e conservação, nos termos do artigo 225 da CF.[5]
 

O presente artigo visa analisar os três tipos de ato de improbidade administrativa contemplados na Lei 8.429/92: os que

importam em enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios da administração; para

então, correlacioná-los à matéria ambiental, enfatizando a relevância do dolo e da culpa para a configuração de cada tipo de ato de

improbidade.

 

 

2. A LEI 8.429/92 E AS ESPÉCIES DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

 

Em linhas gerais, a Constituição Federal ressalta a independência entre a instância penal e civil na responsabilização

pelos atos de improbidade administrativa, discriminando as sanções civis aplicáveis (CF, art. 37, § 4º).

Na esfera penal, a legislação pertinente à matéria consubstancia-se: a)  Lei n. 1.079/50, que define os crimes de

responsabilidade e, especificamente em seu Capítulo V elenca os crimes contra a probidade administrativa; b) Decreto-Lei n.

201/67, o qual discrimina os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores; e c) dispositivos do Código Penal,

principalmente os crimes contra a Administração Pública. Consigne-se, ainda que tanto a Lei n. 1.079/50 quanto o Decreto-Lei n.

201/67 não cominam pena específica de restrição de liberdade (reclusão ou detenção), mas apresenta sanção eminentemente
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política, tal como a perda do cargo, inabilitação para o exercício de função pública.

Decorridos quase quatro anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi editada a “Lei de Improbidade

Administrativa” – Lei 8.429/92 -  que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras

providências”.

Em que pese a péssima redação da súmula da Lei 8.429/92, esta não erige somente à categoria de ato de improbidade

administrativa os atos que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º), contemplando também a reprovabilidade do ato que causa

prejuízo ao erário (art. 10) e desrespeite aos princípios da administração (art. 11).

É de se ressaltar, também, que os incisos que tipificam os atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10

e 11 da Lei 8.429/92 são meramente exemplificativos, tendo-se em vista a utilização da expressão “e notadamente”.

Ou seja, quaisquer ações ou omissões que, inobstante não estejam textualmente arrolados na Lei 8.429/92, mas que

causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou desrespeitem os princípios da administração poderão ser tipificados como atos

de improbidade administrativa.

Ademais, o sujeito ativo para fins da Lei 8.429/92, é o agente público em sentido amplo[6], bem como o terceiro que,

não sendo agente público, “induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta

ou indireta” (art. 3º da Lei 8.429/92).

Passe-se, adiante, a destacar os principais aspectos dos atos de improbidade administrativa, com especial destaque ao

elemento subjetivo do ato, exemplificando-os a partir da nossa jurisprudência acerca dos atos de improbidade administrativa

ambiental.

 

2.1 Enriquecimento ilícito (art. 9º)

 

Celso Antonio Bandeira de Mello erige o enriquecimento sem causa ao status de princípio geral do direito,

conceituando-o como “incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal

evento, exista uma causa juridicamente idônea[7]”.

Ademais, entre o enriquecimento de uma pessoa e o empobrecimento de outra é necessário que haja um vínculo, ou seja,

um nexo causal, fazendo com que o primeiro enriqueça à custa do segundo.

A aplicação do princípio do enriquecimento sem causa ao direito administrativo decorre da própria Constituição Federal,

que, no art. 37, § 6º, previu a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos em relação aos danos causados por seus agentes que nessa qualidade causarem a terceiros.

O enriquecimento sem causa em sede de direito administrativo importa na violação do princípio da legalidade e

moralidade, na medida em a administração pública não pode se locupletar à custa alheia, assim como nas relações privadas regidas

pelo Código Civil[8].

No entanto, há casos em que o próprio agente público enriquece-se ilicitamente em detrimento da administração pública,

utilizando-se de sua posição no exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas, para obter

vantagem patrimonial indevida.

Nesse caso, o enriquecimento do agente público e o empobrecimento de outrem têm como nexo causal alguma vantagem

ilícita em prejuízo da administração pública, constituindo-se ato de improbidade administrativa. Deverá haver conexão entre o

exercício da função pública abusiva e o enriquecimento ilícito.

Visando tipificar o enriquecimento ilícito em sede civil, a Lei 8.429/92 define como ato de improbidade administrativa, a
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ação ou omissão que visa auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do mandato, cargo função, emprego ou

atividade em entidade onde haja interesse ou participação pública (art. 9º).

José Armando da Costa explicita que o enriquecimento ilícito também é delito disciplinar punível com a demissão (art.

132, IV, da Lei 8.112/90), cujo objeto juridicamente tutelado é “direta e fundamentalmente, a moralidade e a credibilidade do

serviço público prestado pela Administração Pública, e, em segundo plano e de maneira reflexiva, o patrimônio público[9]”. Isto

porque o ato que enseja o enriquecimento ilícito do agente ímprobo pode não causar nenhum prejuízo ao erário, de modo que o

patrimônio público não será afetado.

Além do tipo genérico previsto no caput do art. 9º, da Lei 8.429/92, os incisos deste artigo elencam

exemplificativamente condutas específicas, assim didaticamente classificadas:

 

a)      as que frustram o caráter competitivo das licitações (incisos II e III);
b)      as que trazem como pressuposto comportamento prevaricador (incisos I, VIII e X);
c)      as que consistem em inverter a posse ou detenção dos bens públicos  (incisos IV, XI e XII);
d)      as que implicam tolerância a crimes e contravenções (inciso V);
e)      as que se fundamentam em falsidade ideológica (inciso VI);
f)        f) as que se relacionam com liberação e aplicação de verba pública (inciso IX); e
g)      as que contém o signo presuntivo da desonestidade[10].

 

Permeiam as atividades ambientais a intensa atuação da administração pública, seja nos atos autorizativos, licenciadores,

fiscalizadores realizados pelos órgãos que compõe o SISNAMA.

O ato de improbidade administrativa ambiental do art. 9º da Lei 8.429/92, então, é aquele praticado em razão do exercício

da função pública: o agente público aufere vantagem indevida em razão de sua ação ou omissão que beneficie outrem.

Contudo, é sempre de difícil comprovação o nexo causal entre o enriquecimento ilícito do agente público e o “benefício”

público obtido pelo particular. A jurisprudência dos Tribunais é escassa na análise do ato de improbidade administrativa ambiental

que causa enriquecimento ilícito.

Cita-se como exemplo o agente público que recebe vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente,

para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado (art. 9, X, da Lei 8.429/92), tal como deixar de exercer o

poder de polícia ambiental diante da ocorrência de um dano ambiental. Ou ainda, os atos de improbidade que trazem como

pressuposto comportamento prevaricador, receber propina para concessão de licenças ambientais em áreas de preservação

permanente, à revelia do disposto no art. 2º da Lei 4.771/65.

 

2.2 Lesão ao erário (art. 10)

 

O art. 10 da Lei 8.429/92 elenca os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, constituindo-se

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de

bens ou haveres de entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Neste tipo de ato de improbidade, o agente público age de forma desonesta, dolosa ou culposa, sem necessariamente ter

auferido vantagem patrimonial, por ação ou omissão causando prejuízo ao erário. Como pressuposto para configuração do ato,

Mauro Roberto Gomes de Mattos aponta:
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Todavia, para se configurar qualquer das hipóteses ventiladas no presente artigo [10], deverá haver um
divisor de águas para, em primeiro lugar, ser verificado se o ato praticado pelo agente público foi
ilícito, pois, como dito alhures, mesmo que ele (ato) traga prejuízo ao erário, se for lícito desaparece
do enquadramento sub oculis. Em seguida, o nexo causal também deverá ter seu ato avaliado, sem o
qual desaparece o necessário liame legal. Depois desses dois requisitos indispensáveis, o prejuízo,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades capituladas no
artigo inaugural da lei de Improbidade também deverão estar invencivelmente caracterizados para que
o agente seja responsável pela violação do artigo sub oculis[11].
 

Interessante apontar que o único ato de improbidade administrativa que pode ser cometido a título culposo é o do art. 10

da Lei 8.429/92. A culpa aqui é aquela em sentido estrito – negligência, imprudência ou imperícia. A regra é a que a conduta

ímproba seja cometida a título de dolo (art. 9º e 11 da Lei 8.429/92); a exceção é a culpa, somente prevista para o art. 10 da mesma

Lei.

Waldo Fazzio Junior faz a seguinte pergunta: “por que a culpa integra o elenco de atos de improbidade que,

invariavelmente, reclamam a presença de má-fé?”. Realmente, a primeira vista, considerando que improbidade é sinônimo de

desonestidade e não de inabilidade do agente, punir o agir culposo, ou seja, aquele que pecou no dever de diligência administrativa e

não evitou o evento danoso não querido, mas previsível, não faz sentido. O mesmo Autor, no entanto, explica a importância da

responsabilização pelo ato culposo quando se trata de prejuízo ao patrimônio público:

 
O empenho na proteção do patrimônio público econômico é o que justifica a inserção entre atos de
improbidade administrativa (exteriorizações de má-fé), de condutas culposas. Por isso, compreendem-
se os atos subsumidos nessa espécie anômala, como atos de improbidade administrativa por
assimilação. De fato, só podem ser condutas culposas equiparadas a atos de improbidade, uma vez que,
sem apego à ficção, não se poderá compatibilizar o contingente de má-fé dos atos de improbidade com
a imprevisibilidade (substância do agir culposo). A expressão improbidade culposa soa mesmo como
uma ficção, vale dizer, uma negação da realidade que se assume como pressuposto hipotético de
sanções civis e político-administrativas[12].

 

Por conseqüência, punir o ato de improbidade que lesione o erário implica necessariamente em buscar sua recomposição,

consubstanciado na sanção de ressarcimento integral do dano, além das demais penalidades previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/92.

Neste aspecto, cabe fazer dois apontamentos introduzidos pela Lei 12.120, de 15 de dezembro de 2009, que alterou a Lei

8.429/92 quanto às sanções para os atos de improbidade administrativa.

O primeiro apontamento diz respeito à aplicação não cumulativa das sanções previstas nos incisos do art. 12. Doutrina e

jurisprudência se dividiam quanto à aplicação cumulativa ou não das sanções, situação esta que foi dirimida pela inserção textual no

caput do art. 12 que as sanções “podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente”, em homenagem ao princípio da

proporcionalidade e também ao próprio texto da Lei 8.429/92, que já previa: “Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará

em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente” (art. 12, parágrafo único).

O segundo apontamento refere-se à necessidade de ocorrência de dano para a aplicação das sanções. Restou claro no

texto da Lei 8.429/92 que a aplicação das sanções do art. 12 independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo

quanto a pena de ressarcimento. A expressão grifada foi inserida no texto do inciso I do art. 12 para dirimir debates quanto à

necessidade de dano efetivo para caracterização do ato de improbidade administrativa. Resta aclarado na mencionada Lei que a

aplicação da pena de ressarcimento só pode ser levada a efeito quando o ato de improbidade administrativo cause dano/prejuízo ao

patrimônio público.

Por fim, no que tange ao ato de improbidade administrativa ambiental que causa prejuízo ao erário, pode-se citar a

concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares, tal como a isenção de

taxas pelo uso de água subterrânea (art. 12, II, c.c. art. 20, ambos da Lei 9.433/97).
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2.3 Ofensa aos princípios da administração pública

 

Questão tormentosa enfrentada tanto pela doutrina quanto pelos tribunais diz respeito à tipificação das condutas

ímprobas que afrontem os princípios da Administração Pública.

Os princípios são dotados dos predicados da generalidade, abstração, assumindo a feição de idéias jurídicas norteadoras.

Diante desse quadro, a Lei n. 8.429/92, em seu art. 11, estatui que o descumprimento por ação ou omissão que viole os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições é caracterizado como ato de improbidade administrativa que atenta

contra os princípios da Administração Pública.

No entanto, todos os atos tipificados como ímprobos, inevitavelmente, afrontarão algum princípio da Administração

Pública.  Atento a isso, Paulo Eduardo Bueno leciona:

 
a crítica que deve ser feita a esse dispositivo [art. 11 da Lei n. 8.429/92] é a forma extremamente
ampla escolhida pelo legislador para tentar penalizar condutas que não seriam enquadradas nas duas
figuras anteriores [arts. 09 e 10 da Lei n. 8.429/92], mas que seriam reprováveis e merecedoras de

reprimenda, uma espécie de ‘regra de reserva
[13]

.
 

É nítido o caráter aberto da norma inscrita no art. 11 da Lei n. 8.429/92, não deixando brechas as possíveis condutas dos

agentes públicos tidas como ímprobas, na medida em que incrimina os atos que atentam genericamente contra a Administração

Publica.

 É certo que a configuração do art. 11 da Lei n. 8.429/92, requer que o ato de improbidade seja praticado a título de dolo.

Como já explanado, somente a tipologia inserida no art.10 admite que o ato seja praticado com dolo ou com culpa.

A propósito, observe-se que o dolo no campo do Direito Administrativo, no que diz respeito a sua configuração, deve ser

tratado de forma diferenciada do campo do Direito Penal:

 
o dolo, em Direito Administrativo, é a intenção do agente que recai sobre o suporte fático da norma
legal proibitiva. O agente quer realizar determinada conduta objetivamente proibida pela ordem
jurídica.  Eis o dolo.  Trata-se de analisar a intenção do agente especialmente diante dos elementos

fáticos – mas também normativos – regulados pelas leis incidentes à espécie
[14]

.
 

  E Marino Pazaglini Filho, reforça a necessidade do dolo ao afirmar que:
 

Em resumo, a norma do art. 11 exige, para sua configuração, que a afronta a princípio constitucional da
administração pública decorra de comportamento doloso do agente público, ou seja, que ele aja de
forma ilícita, consciente da violação de preceito da administração, motivado por desonestidade, por
falta de probidade.[15]

                       

Conclui-se, portanto, que nem todas as ações ou omissões administrativas que colidem com a imparcialidade, legalidade

e lealdade às instituições receberão enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, sendo imperiosa a configuração do dolo

e má-fé na conduta do agente, para a caracterização do ato ímprobo.

Dessa feita, importa esclarecer que irregularidade não é sinônimo de improbidade; por vezes o ato praticado pelo agente

público desatendeu ao princípio da legalidade estrita, sem que, obrigatoriamente, seja considerado como ímprobo.

A subsunção da conduta do agente ao art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a conjugação de ilegalidade + dolo (má-fé), para
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a configuração da lesão aos princípios da Administração Pública.

Mauro Roberto Gomes Mattos pondera:

 
Os equívocos leves que não comprometam a moralidade (honestidade) ou que não invadam
indevidamente o erário público, não se enquadram no raio de atuação do art. 11, pois senão teríamos a
seria insegurança de qualquer ato que ferisse o princípio da legalidade, por exemplo, seria

ímprobo
[16]

.
 

Deve-se distinguir a conduta do agente inábil, sem o devido conhecimento técnico, daquela conduta dolosa, que atente

contra o princípio da moralidade e, por conseguinte, ímproba
[17]

.

Cumpre ainda ressaltar que a imoralidade administrativa está diretamente ligada à má-fé existente na conduta do agente,

na análise do elemento subjetivo, consubstanciada na intenção do agente em praticar o ato tido como ímprobo. Isto porque,
 

A conduta de um agente público pode ir contra o princípio da moralidade em seu estrito sentido
jurídico-administrativo, sem, contudo, ter a pecha da improbidade, dada a ausência de comportamento
desonesto – atributo, esse, que distingue a espécie (improbidade) do gênero (imoralidade).
Se assim é, torna-se difícil, senão impossível, excluir  o dolo do conceito de desonestidade e,
conseqüentemente, do conceito de improbidade, tornando-se inimaginável que alguém possa ser
desonesto por mera culpa, em sentido estrito, já que ao senso de desonestidade estão jungidas as idéias

de má-fé e deslealdade, a denotar presente o dolo
[18]

.
 

Uma interpretação do elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da

Administração Pública deve partir do princípio da juridicidade, deixando-se de lado o princípio da legalidade estrita, que não é meio

idôneo à caracterização de um ato como sendo ímprobo, devendo o ato administrativo ser analisado sob o crivo de todos os

princípios constitucionais implícitos e explícitos, ponderando a pertinência e a necessidade dos meios utilizados.

Na seara ambiental é fácil detectar as condutas dos agentes administrativos que infringem os princípios da

administração, de modo que a caracterização do ato de improbidade, nesses casos, pode tomar contornos subjetivistas. O que

mensura, por exemplo, o agir de maneira eficiente? Ou ainda, o descumprimento do princípio da legalidade estrita é analisado a luz

da boa-fé e da ausência de dolo?

As ações civis públicas por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração são

recorrentes nas questões de aterros sanitários. As ações civis públicas cumuladas com obrigação de fazer com lastro no princípio da

legalidade, consubstanciado no dever de observância de normas ambientais para recebimento, tratamento e destinação de resíduos

sólidos de modo que não venham prejudicar a população, os lençóis freáticos e o meio ambiente como todo foram sistematicamente

propostas pelo Ministério Público do Estado do Paraná e tem surtido efeito positivo na coibição deste tipo de agressão ao meio

ambiente, que por vezes, também se caracteriza como ato de improbidade administrativa[19].

A observância dos princípios – eficiência administrativa e legalidade - permeiam as discussões jurídicas nas ações civis

públicas mencionadas, que ganham ainda mais relevo para fazer cumprir as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos –

Lei 12.305/10 - que reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos.

 

 

3. CONCLUSÕES

 

A mídia atualmente tem veiculado vários escândalos envolvendo agentes políticos do cenário nacional (prefeitos,
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vereadores, deputados, senadores, ministros), principalmente ligados ao desvio de verbas públicas, pagamento de propinas, dentre

outros fatos vergonhosos que levam à obtenção de vantagens ilícitas em detrimento da Administração Pública, ferindo seus

princípios basilares, tais como a moralidade, legalidade e eficiência.

Em razão da grande riqueza e diversidade ambiental no Brasil e a possibilidade de exploração de tais recursos para fins

econômicos tais como o potencial energético dos rios, as florestas, a madeira, os empreendimentos imobiliários em áreas de

preservação ambiental para exploração do turismo ou mesmo de moradias de luxo, levam a prática de atos reprováveis por agentes

públicos, seja com o intuito de enriquecer-se ou prejudicar o erário.

A tutela da probidade administrativa, ou seja, a boa administração pressupõe que o agir do agente público seja pautado

nos princípios da administração pública e regido pela boa-fé, honestidade e imparcialidade.
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DIREITO AMBIENTAL E INTERDISCIPLINARIDADE: A LEGITIMAÇÃO DO SABER
JURIDICOAMBIENTAL

ENVIRONMENTAL LAW AND INTERDISCIPLINARITY: THE LEGITIMACY OF LEGAL
ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE

Márcio Frezza Sgarioni
Rogério Santos Rammê

RESUMO
O presente estudo objetiva contribuir na implementação de uma racionalidade jurídica voltada
para a regulação socioambiental, bem como a necessidade de que esta racionalidade jurídica se
desenvolva em bases interdisciplinares para alcançar efetiva legitimação. Para tanto, parte-se do
pressuposto de que a crise ecológica da pós-modernidade está atrelada a uma gama complexa
de processos naturais e sociais, que ultrapassam os limites teóricos da divisão do conhecimento
em disciplinas estanques. A hipótese de trabalho é a de que sem o diálogo com outros saberes,
externos à própria ciência jurídica, o Direito Ambiental pecará pela falta de legitimação quando
instado a solver os atuais conflitos socioambientais. Por fim, analisa a importância e os limites da
interdisciplinaridade no âmbito da pesquisa acadêmica na área do Direito Ambiental.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Ambiental; Interdisciplinaridade; Crise ecológica; Pesquisa
juridicoambiental; Limites à interdisciplinaridade; Legitimação.

ABSTRACT
This study intends to contribute to the implementation of a legal rationality focused on socio-
environmental regulation, and the need for this legal rationality to develop interdisciplinary bases
in order to achieve effective legitimacy. For this, it is assumed that the ecological crisis of
postmodernity stems from complex natural and social processes, that go beyond the theoretical
limits of the division of knowledge. The hypothesis is that without the dialogue with other
knowledge, Environmental Law will lack legitimacy when asked to solve environmental conflicts.
Finally, it analyzes the importance and limits of interdisciplinarity in the context of academic
research in the area of environmental law.
KEYWORDS: Environmental Law; Interdisciplinarity; Ecological crisis; Legal research
environment; Limitations to interdisciplinarity; Legitimacy.

I. INTRODUÇÃO.

 

Considerando a natureza do bem jurídico tutelado, será legítimo um Direito Ambiental que seja
compreendido tão somente pelo ponto de vista interno, sem diálogo com outros saberes externos? Do
ponto de vista epistemológico, qual a importância da interdisciplinaridade no campo da pesquisa
acadêmica juridicoambiental? Existem limites a serem observados? Será o Direito Ambiental o único ramo
do Direito a buscar sua construção e desenvolvimento através da interdisciplinaridade?

O presente trabalho objetiva abordar essas questões, sem ter a pretensão de esgotá-las. Sabe-se
que não se trata de tarefa fácil, porquanto o tema da interdisciplinaridade no âmbito do Direito, sobretudo
no campo da pesquisa acadêmica, está em plena evolução e ainda longe de uma unidade teórico-
metodológica. Contudo, considerando a importância do tema para o avanço da pesquisa acadêmica ligada
ao Direito Ambiental, bem como para a edificação de um saber jurídico legítimo, capaz de oferecer

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2529



soluções justas e efetivas à atual crise ecológica, a tentativa de aproximar respostas às questões propostas
justifica-se plenamente.

Para tanto, parte-se do pressuposto de que a referida crise está atrelada a uma gama complexa de
processos naturais e sociais, que ultrapassam os limites teóricos da divisão do conhecimento em
disciplinas estanques.  A hipótese de trabalho é a de que sem o diálogo com outros saberes, externos à
ciência jurídica, o Direito Ambiental pecará pela falta de legitimação quando instado a regular a
complexidade socioambiental dos dias atuais.

Inicialmente, serão tecidas considerações sobre a problemática ambiental.  Na esteira, será
examinada, pelo ponto de vista do bem jurídico tutelado, a necessidade da interdisciplinaridade no âmbito
do Direito Ambiental para dotá-lo de legitimação. Por fim, procurar-se-á analisar a importância da
interdisciplinaridade no âmbito da pesquisa acadêmica na área do Direito Ambiental, bem como a
existência de eventuais limites a esta interdisciplinaridade.

 

II. A CRISE ECOLÓGICA DA PÓS-MODERNIDADE.

 

A sociedade contemporânea baseia-se em um modelo de desenvolvimento econômico que prima
pela exploração dos recursos naturais. Tal modelo de desenvolvimento tem se mostrado gerador de
comportamentos humanos predatórios, descompromissados com o futuro e criadores de situações de risco. 
Os recursos naturais, base da exploração econômica atual, são utilizados do modo irracional, sem
prudência e sem consideração de seu valor intrínseco.

A relação homem-natureza, portanto, reflete a crise da qual tratamos. Segundo o filósofo e jurista
belga François Ost,[1] trata-se de uma crise de vínculo e de limite. Crise de vínculo porquanto já não
conseguimos  discernir o que nos liga ao animal, ao que tem vida, à natureza; crise do limite porque
igualmente não conseguimos discernir o que deles nos distingue.

A crise ecológica da pós-modernidade é fruto da complexidade do mundo atual. É crise de
valores, crise ética.  Segundo Enrique Leff,[2] “a degradação ambiental se manifesta como sintoma de
uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do
desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza.” É uma crise de relações. Como
bem ressalta Félix Guatarri,[3] cada vez mais as redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a
vida conjugal e familiar se enrijece com a padronização dos comportamentos, e as relações de vizinhança
são reduzidas a sua mais pobre expressão.

Mas aquele que talvez seja o viés mais grave da crise ecológica hodierna é o que diz respeito à
falta de equidade na distribuição dos ônus advindos do modelo de desenvolvimento civilizatório atual.
Embora muito se fale que os problemas ambientais são globais, é falsa a ideia de que a crise ecológica
seja democrática. A vulnerabilidade social, econômica e política das camadas menos favorecidas da
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população mundial tem se mostrado fatores decisivos para que sobre elas recaiam diretamente, e em muito
maior proporção, os efeitos da crise.

Henri Acselrad, Cecilia Campello do Amaral Mello e Gustavo das Neves Bezerra, em recente
obra,[4] abordam um fato real ocorrido há menos de duas décadas, que ilustra bem a lógica
desenvolvimentista do pensamento ocidental moderno e dá pistas sobre as razões do fenômeno da falta de
equidade nas relações socioambientais. Em 1991, um memorando de circulação restrita aos quadros do
Banco Mundial, que ficou conhecido por Memorando Summers, teve seu conteúdo divulgado
externamente, causando constrangimento e uma repercussão deveras negativa para a instituição. No
referido memorando, Lawrence Summers, economista chefe do Banco Mundial à época, apontou três
razões para que os países pobres fossem o destino dos pólos industriais de maior impacto ao meio
ambiente. A primeira delas: o meio ambiente seria uma preocupação “estética”, típica dos países ricos; a
segunda: os indivíduos mais pobres, na maioria das vezes, não vivem tempo suficiente para sofrer os
efeitos da poluição ambiental; e a terceira: pela lógica econômica, as mortes em países pobres têm um
custo mais baixo do que nos países ricos, pois seus moradores recebem menores salários.

Tais fatos caracterizam cenários de injustiça ambiental, aqui considerada como a ausência de
equidade na distribuição das externalidades negativas decorrentes do processo produtivo. As populações
mais vulneráveis, que menos se beneficiam dos frutos do modelo desenvolvimentista hodierno, que menos
consomem, que menos geram lixo, são as que mais diretamente suportam as externalidades negativas do
processo produtivo. A lógica econômica dominante ignora por completo a ideia de equidade na repartição
de tais externalidades: aquilo que Vandana Shiva[5] denomina de apartheid ambiental global.

Não pode ser olvidada, porém, a lição de Ulrich Beck,[6] para quem mesmo que a arquitetura
social da distribuição dos riscos da modernidade acompanhe a desigualdade de posições de estrato e
classes sociais existentes, cedo ou tarde, referidos riscos acabam alcançando aqueles que os produziram ou
que lucram com eles. Aquilo que Beck define como o efeito bumenrangue dos riscos sociais, que implode
o esquema de classes.

 

“Os antigos efeitos colaterais imprevistos tornam-se assim efeitos principais
visíveis, que ameaçam seus próprios centros causais de produção. A produção de
riscos da modernização acompanha a curva do bumerangue. A agricultura intensiva
de caráter industrial, fomentada com bilhões em subsídios, não somente faz
aumentar dramaticamente em cidades distantes a concentração de chumbo no leite
materno e nas crianças. Ela também solapa de múltiplas formas a base natural da
própria produção agrícola: cai a fertilidade das lavouras, desaparecem espécies
indispensáveis de animais e plantas, aumenta o perigo de erosão do solo.” [7]

 

Nesse contexto, o Direito é chamado a encontrar soluções capazes de estabelecer a justiça social
sem descuidar do meio ambiente.  O Direito Ambiental, em especial, ganha destaque como ramo do saber
jurídico do qual se esperam soluções justas e adequadas para solver os conflitos ecológicos e as injustiças
ambientais. Ocorre que o adequado enfrentamento de questão tão complexa passa pela reconstrução de
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uma nova racionalidade juridicoambiental. Para tanto, impõe-se analisar a necessidade do Direito
Ambiental dialogar com outros saberes externos ao próprio Direito, para adquirir efetiva legitimidade
enquanto saber jurídico voltado à proteção do meio ambiente. 

 

III. DIREITO AMBIENTAL: INTERDISCIPLINARIDADE E LEGITIMAÇÃO.

 

Na lição de Cristiane Derani,[8] o Direito Ambiental é, em si, reformador e modificador,
porquanto atinge toda a organização da sociedade atual, cuja trajetória “conduziu à ameaça da existência
humana pela atividade do próprio homem”. É, portanto, redimensionador de conceitos sobre as relações
sociais e sobre a relação homem-natureza.      

Numa visão holística o Direito Ambiental tem por objeto a tutela da vida em todas as suas
dimensões. Contudo, em essência o objeto tutelado pelo Direito do Ambiente é o equilíbrio ecológico,
considerado essencial à sadia qualidade da vida humana.

 Portanto, pela perspectiva do bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental, de plano, percebe-se
a impossibilidade desse ramo do saber jurídico enclausurar-se em si próprio, sem dialogar com outros
saberes externos. Como tutelar adequadamente a vida, o equilíbrio ecológico e as relações sociais pós-
modernas sem buscar a compreensão exata das condições, leis e influências de ordem física, química,
biológica, social, econômica, política, dentre outras tantas, que compõem a complexidade do objeto
tutelado pelo Direito Ambiental? Há, pois, em matéria de proteção jurídica do meio ambiente, que se
transcender aos limites do saber jurídico, rompendo com a tradicional organização disciplinar do
conhecimento.

No Brasil, Hilton Japiassú e Ivani Fazenda são considerados os principais responsáveis pela
veiculação do tema da interdisciplinaridade. Ambos apontam a  interdisciplinaridade como saída para o
problema da disciplinaridade, que é contextualizada como doença, devendo, portanto, ser curada
(superada), através da prática interdisciplinar.[9]

Antes de avançar sobre o tema da interdisciplinaridade, cumpre, porém, com o intuito de evitar
confusões, distinguir analiticamente as categorias da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da
multi ou pluridisciplinaridade. 

Segundo Wilson Antônio Steinmetz,[10] a multi ou pluridisciplinaridade corresponde à
justaposição de disciplinas diferentes, onde cada uma delas desenvolve seu específico ponto de vista. A
transdisciplinaridade, por seu turno, tem por característica o abandono dos enfoques específicos de cada
disciplina objetivando produzir um saber autônomo, com novos objetos e métodos. De outra banda, a
interdisciplinaridade opera a partir do campo teórico de uma disciplina, articulando-se com outros saberes
e estabelecendo diálogos que proporcionem reorganizações parciais dos campos teóricos envolvidos.

Percebe-se, pois, que a interdisciplinaridade no Direito envolve tomar o discurso jurídico no
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centro do diálogo disciplinar com saberes externos ao Direito.

François Ost e Michel Van de Kerkchove (apud Steinmetz, 1999, p. 137) acreditam que o modelo
interdisciplinar é o mais adequado no âmbito da pesquisa, porque permite que se estabeleça uma disciplina
como centro das trocas disciplinares. Para os referidos autores, como o fenômeno jurídico está inserido em
uma totalidade, faz-se necessária a constituição de uma ciência interdisciplinar do Direito, aberta a outros
saberes (externos), superando os modelos do positivismo (descrição e análise do Direito) e do
jusnaturalismo (justificativa e crítica do Direito), adquirindo a capacidade de explicar o Direito (apud
Steinmetz, 1999, p. 136).  

No que tange ao Direito Ambiental, não parece correto falar em interdisciplinaridade quando se
está tratando do diálogo com outros saberes internos. Do ponto de vista interno, a melhor definição do
Direito Ambiental é aquela ligada a ideia de transversalidade horizontal, já que ele perpassa
horizontalmente pelos demais ramos do saber jurídico, influenciando-os com seu viés ecológico,
publicista, difuso, reformador, modificador. Exemplos dessa transversalidade não faltam: o Direito
Ambiental perpassa pelo Direito Penal quando o objeto de análise são os crimes ambientais; perpassa pelo
Direito Administrativo na temática do licenciamento ambiental; perpassa o Direito Civil quando em voga
os temas da responsabilidade civil ambiental, do direito de propriedade, das relações de vizinhança;
perpassa o Direito Econômico quando é invocado o princípio do desenvolvimento sustentável; perpassa o
Direito Urbanístico quando são tratadas as áreas non aedificandis; perpassa o Direito Processual por meio
de regras específicas estabelecidas para os processos coletivos; perpassa o Direito Constitucional, quando
adquire status de jusfundamentalidade difusa nas cartas constitucionais. Essa transversalidade do Direito
Ambiental reflete o que José Joaquim Gomes Canotilho, ao examinar as dimensões da juridicidade
ambiental, define como sendo a dimensão jurídica irradiante para todo o ordenamento.[11]

 De outra banda, diferente da transversalidade é a perspectiva interdisciplinar que deve existir no
Direito Ambiental, aquela que, partindo do campo teórico juridicoambiental, dialoga com outros saberes
externos, não jurídicos.

Entretanto, antes de avançar na análise da perspectiva acima proposta, cumpre ressaltar que o
Direito do Ambiente não é o único ramo do Direito a buscar sua construção e desenvolvimento por meio
de bases interdisciplinares. A Sociologia, a Economia, a Filosofia, a Ética, e mesmo os conhecimentos
técnicos, sempre fizeram parte da dogmática jurídica. Pode-se dizer, por exemplo, que não há uma nova
lei penal que não busque subsídio em dados sociológicos, os prós e contras de um maior apenamento, da
progressão de regime carcerário. No Direito Tributário e Financeiro, bem como no Civil e Empresarial
cada vez mais a economia influencia nas decisões e na própria linguagem do Direito (que absorve os
estrangeirismos do mundo do business). O Direito de Família é irritado pelas novas configurações
familiares que põem à prova certos dogmas civilistas. Logo, a alardeada interdisciplinaridade não deve ser
tomada como a quintessência do Direito Ambiental.                  

Contudo, embora não se trate de característica exclusiva, parece claro que um Direito Ambiental
estanque, que não dialogue com outros saberes (externos), com o intuito de reorganizar seus campos
teóricos internos, está fadado a ser um Direito Ambiental injusto, obtuso, ineficaz, incapaz de compreender
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a complexidade social da atualidade e de propor soluções adequadas à crise ecológica reinante. A
interdisciplinaridade se faz necessária para que do Direito Ambiental se extraiam adequadas teorias
jurídicas capazes de regular, de modo mais racional, as complexas relações socioambientais, melhor
avaliando o conjunto de variáveis, incertezas e indefinições que cercam ditas relações.

José Renato Nalini e Wilson Levi exaltam a agnição holística do Direito Ambiental, a qual o faz
dependente de conhecimentos gerados em outros domínios científicos, exigindo, assim, que seu operador
realize incursões intelectuais em áreas com as quais a ambiência jurídica não mantém intimidade. Segundo
os referidos autores “não raro é possível analisar peças em que o esmero em discutir teses jurídicas não é
acompanhado por uma consciência preocupada com os riscos atinentes à emergência do problema do meio
ambiente: em nome da pureza do Direito, permite-se, muitas vezes, a violação do bem ambiental.”[12]

A interdisciplinaridade é, pois, fator decisivo para legitimação do Direito Ambiental. A
legitimidade aqui considerada, segundo a lição de Antônio Carlos Wolkmer, é a da consensualidade dos
ideais, dos fundamentos, das crenças, dos valores e dos princípios ideológicos. Legitimidade que transpõe
a simples detenção do poder e se conforma com o justo advogado pela coletividade; que não apenas é
fator de justificação do Direito, mas também ação consensualizada destinada a produzir adesão e
integração social.[13] Em suma, a interdisciplinaridade contribui para a legitimação do Direito Ambiental
na medida em que o democratiza, o pluraliza, rompendo com a lógica anterior da legalidade tecno-
formal[14] e avançando rumo à edificação de uma nova racionalidade juridicoambiental.

Não se pode olvidar, contudo, que críticas e alertas são tecidos quando o tema é a
interdisciplinaridade no âmbito do Direito. Resta, assim, perquirir sobre a interdisciplinaridade no âmbito
da pesquisa acadêmica juridicoambiental e sobre a eventual existência de limites epistemológicos e
metodológicos a esta interdisciplinaridade.

 

IV. A INTERDISCIPLINARIDADE NO ÂMBITO DA PESQUISA ACADÊMICA
JURIDICOAMBIENTAL.

 

Quais problemas podem advir da adoção de um modelo interdisciplinar na pesquisa acadêmica
juridicoambiental? Existem limites à adoção deste modelo interdisciplinar? Essas são as preocupações que
norteiam as considerações que seguem.

Jayme Paviani e Silvio Paulo Botomé[15] tecem fortes críticas ao tema da interdisciplinaridade.
Anunciam uma desconfiança de que a interdisciplinaridade seja uma  falsa solução, algo como uma
perturbação relacionada à sistematização do conhecimento. Referidos autores, ao analisarem detidamente o
conceito de disciplina como ponto relevante, salientam que os prefixos “inter”, “pluri”, “multi” e “trans”
não resolvem a problemática da compartimentalização do conhecimento. Referem que a simples adição
desses prefixos são modismos, cosmética; soluções fáceis e atrativas que pouco ou nada revelam.[16]  
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De outra banda, Nobert Elias, com o brilhantismo que lhe é peculiar, refere haver uma “tendência
de cada grupo de cientistas a considerar sacrossanto o seu próprio campo, como uma espécie de fortaleza
protegida  dos intrusos por uma muralha de convenções e ideologias profissionais”. Tendência esta que,
segundo Elias, caba por “criar obstáculos às eventuais tentativas de ligar campos científicos diferentes
através de um quadro de referência teórico que lhes seja comum.”[17]  

Sem dúvida existem alertas que não podem ser ignorados. Paviani e Botomé destacam que a
prática interdisciplinar não pode redundar em mera combinação de disciplinas, porquanto isso seria o
mesmo que criar novas disciplinas, em nada contribuindo para o problema da compartibilização do
conhecimento.[18] Referidos autores temem que adoção da expressão interdisciplinaridade falseie as
relações e integrações necessárias entre várias parcelas do conhecimento, sendo, pois, uma falsa solução.
Temem, ainda, pela ausência de uma clara compreensão de como estabelecer as necessárias relações entre
as múltiplas parcelas do conhecimento existentes, questionando se a mobilização em torno do tema da
interdisciplinaridade não seria uma armadilha a encobrir os perigos da difusão, da aceitação e da
atratividade de expressões que substituem as antigas sem revelar-lhes as verdadeiras limitações.[19]

Ost e Kerkchove, embora defendam a interdisciplinaridade na ciência jurídica, também apontam
a existência de possíveis problemas de ordem epistemológica que devem ser enfrentados para constituição
de uma ciência interdisciplinar do Direito. Tais problemas, segundo os referidos autores, se relacionam
com o caráter compreensivo ou explicativo que deve ser adotado pela ciência jurídica interdisciplinar, bem
como com o ponto de vista a ser privilegiado na abordagem, se o interno ou o externo. Advogam a ideia
de que a ciência interdisciplinar do Direito desenvolve-se de um ponto de vista externo com objetivo
explicativo, porquanto pretende explicar o Direito dialogando com estes outros saberes externos (apud
Steinmetz, 1999, p. 137-138).

De fato, pode-se perceber que existem problemas e limites à interdisciplinaridade que não podem
ser olvidados quando o objetivo é a construção de uma nova racionalidade jurídica, dotada de
legitimidade. Embora a ciência jurídica interdisciplinar não deva privilegiar exclusivamente o ponto de
vista externo, sob pena de perder por completo sua identidade, deve dele partir, receptivo ao diálogo com
outros saberes externos, para assim edificar uma nova racionalidade jurídica. Privilegiar exclusivamente o
ponto de vista interno é despotencializar totalmente os benefícios do modelo interdisciplinar.

Em se tratando de pesquisa acadêmica juridicoambiental, tais limites devem estar sempre
presentes. Não pode a pesquisa juridicoambiental acadêmica perder sua juridicidade, objeto central de sua
análise, tomando rumos de pesquisa meramente sociológica, política, antropológica, econômica, ecológica,
etc. Deve ela, sim, por meio do diálogo estabelecido com saberes externos, buscar a edificação de um
legítimo saber jurídico voltado à proteção ambiental e social, capaz de compreender e explicar, com base
numa nova racionalidade jurídica, a complexidade externa.

Nesse sentido, a lição da socióloga Leila da Costa Ferreira: [20]

“Apesar do aparato institucional insistir em manter separados e justapostos
universos como ambiente e sociedade, esses devem ser pensados juntos, pois o
conhecimento sócio-ambiental já produzido permite ir além da questão dos
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impactos do progresso técnico sobre o ambiente natural e construído, para o
enfrentamento de temas que levam as ciências biológicas e sociais a convergirem
na busca de um pensamento operatório compartilhado e de uma linguagem
transfronteiriça.”

 

Com efeito, o pesquisador acadêmico que objetive desenvolver uma pesquisa juridicoambiental
dotada de legitimação, não pode fechar os olhos a esta perspectiva interdisciplinar. Como bem ressalta
Paviani, o pesquisador incapaz de um relacionamento interpessoal, sem consciência das dificuldades
epistemológicas, entrincheirado nas fronteiras artificiais de seu objeto de estudo, domesticado pelas
estruturas rígidas e burocráticas das universidades, enfrenta “obstáculos no desenvolvimento da pesquisa,
na integração curricular do ensino e na realização de qualquer projeto interdisciplinar”.[21]

O que se exige do pesquisador acadêmico, nessa perspectiva, é uma postura receptiva aos
conhecimentos dos profissionais de diferentes áreas envolvidos em dada questão relativa ao ambiente, mas
que, em contrapartida, seja capaz de perceber as limitações de cada área do conhecimento, deixando de
lado certas arrogâncias construídas pela falsa ideia de que uma ciência é mais relevante que outra, sob
pena de reproduzir a tendência apontada por Norbert Elias, que inviabiliza o modelo interdisciplinar.    

Para tanto, não pode ser olvidado o relevante papel do docente no âmbito do ensino e da pesquisa
acadêmica juridicoambiental. Cabe ao docente estimular os alunos pesquisadores a fazer incursões na
realidade fática; a olhar com os próprios olhos os problemas ambientais de ambientes urbanos e rurais; a
ter contato com ambientes poluídos, degradados, contaminados; a ver como é gerido o problema do lixo
nas grandes cidades; a enxergar a relação entre miséria e degradação ambiental; a ter contato com
populações tradicionais vitimadas por injustiças socioambientais; em suma, a fazer trabalho de campo,
deixando-se sensibilizar pela temática observada, sem, contudo, perder de vista a juridicidade da pesquisa
proposta.[22]

Igualmente importante que o Direito Ambiental se deixe contaminar por lições extraídas da
Sociologia, sobretudo do campo específico da sociologia ambiental, ciência humana que, de longe, melhor
tem lidado com a prática interdisciplinar no campo científico socioambiental.

Pertinente, neste particular, a lição Boaventura de Souza Santos:[23]

“Em um Discurso sobre as Ciências (2003a) defendi que estávamos a entrar num
período de transição paradigmática que designei como de transição entre a ciência
moderna – que identifiquei com a mecânica clássica, cartesiana e newtoniana,
positivista (determinista, reducionista e dualista) – e uma ciência emergente que
designei por ciência pós-moderna. Com base na reflexão epistemológica da nova
física ou física pós-clássica, defendi que caminhávamos para um conhecimento
pós-dualista assente na superação das dicotomias que dominavam a ciência
moderna clássica: natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado,
mente/matéria, observador/observado, subjectivo/objectivo, etc. Este colapso não só
contribuiria para abalar as disciplinas, como produziria a prazo a superação entre as
ciências naturais e as ciências sociais. Quanto ao sentido dessa superação, apesar
de reconhecer a emergência de um novo naturalismo (a sociobiologia), que
pretendia reduzir as ciências sociais às ciências naturais, previa que a tendência
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dominante ia no sentido da aproximação das ciências naturais às ciências sociais.”
  

 

De outra banda, mostra-se oportuna a advertência tecida por Marcos Nobre,[24] para quem, ainda
hoje, sempre que os teóricos do Direito são chamados para um consórcio interdisciplinar vêm mais como
consultores, dispostos a dizer qual o ponto de vista do Direito, do que propriamente abertos à construção
de um diálogo efetivo. Este é um equívoco que a pesquisa acadêmica juridicoambiental não pode
reproduzir, sob pena de fracassar e despir-se de legitimidade.

O norte epistemológico para a edificação de um modelo interdisciplinar de pesquisa acadêmica
juridicoambiental poderia ser o modelo sugerido por Tércio Sampaio Ferraz Júnior,[25] mais aberto as
questões zetéticas, capazes de desintegrar, dissolver certezas, pondo-as em dúvida, porém sempre na
perspectiva empírica da ciência jurídica. Um modelo capaz de, a partir de diálogos interdisciplinares,
questionar a própria dogmática jurídica, os conceitos jurídicos, as classificações, sem perder o foco da
juridicidade. 

Metodologicamente, a pesquisa juridicoambiental não pode perder de vista a técnica jurídica, mas
deve ir além dela. Seminários interdisciplinares, estudos de casos, “idas a campo”, são estratégias
metodológicas que devem ser utilizadas pelos pesquisadores da área. Necessita-se, pois, de um modelo
metodológico capaz de superar os principais paradigmas do ensino superior e da própria prática jurídica
atual.[26]  

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

 

Percebe-se que muito há que se avançar ainda no debate da interdisciplinaridade no âmbito da
ciência jurídica, em especial àquela ligada à área do Direito Ambiental. Não há unanimidade sobre o tema,
tampouco sobre a forma ideal de implementação dos modelos interdisciplinares de pesquisa jurídica.

Não se exige que a interdisciplinaridade, como num passe de mágica, faça que as diversas áreas
do conhecimento concordem em tudo, “mas que digam coisas compatíveis entre si e com outras áreas de
conhecimento, ou que, pelo menos, tornem explícitas as incompatibilidades”.[27]

Buscou-se no presente trabalho, sem a pretensão de esgotamento do tema proposto, analisar a
possibilidade de reconstrução de uma nova racionalidade jurídica voltada para a regulação socioambiental,
bem como a necessidade de que esta nova racionalidade jurídica se desenvolva em bases interdisciplinares
para alcançar efetiva legitimação.

De tudo, conclui-se que a hipótese inicial de trabalho foi confirmada, no sentido de que sem o
diálogo com outros saberes, externos à própria ciência jurídica, o Direito Ambiental pecará pela falta de
legitimação quando instado a solver os conflitos socioambientais da pós-modernidade. Embora a
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interdisciplinaridade não possa ser tomada como a solução de todos os males decorrentes do
compartilhamento do conhecimento humano, se desenvolvida em bases epistemológicas e metodológicas
sólidas, pode sim ser um caminho viável para a reconstrução de uma nova racionalidade humana,
sobretudo no que tange à relação homem-natureza, tão conflituosa nos dias atuais.

Afinal, parafraseando o filósofo Serge-Christophe Kolm, todos os problemas sociais ou humanos
importantes envolvem mais ou menos todas as dimensões do homem e da sociedade, e todo aquele que
tentar compreendê-los em separado estará condenado a um entendimento equivocado. [28]
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RESUMO 
O presente trabalho busca uma análise de um caso concreto de articulação entre o Direito 

Ambiental com o Direito Tributário e o Direito Financeiro: a normatização do ICMS Ecológico no 
Estado do Rio de Janeiro. Após uma breve introdução em que se analisaram alguns 
desdobramentos teóricos da tributação ambiental, debateu-se a pertinência do Município como 

ente privilegiado para a execução de políticas públicas ambientais – embora frágil no tocante à 
sua autonomia institucional e financeira. Dessa forma, são entes particularmente influenciáveis 
pelas atuações estaduais – especialmente as de teor tributário e financeiro. Neste contexto insere-

se o ICMS, em que ¼ do que é arrecadado pelo Estado pode ser repassado de acordo com 
critérios determinados pela legislação estadual. No Rio de Janeiro, o ICMS Ecológico foi instituído 

pela Lei 5.100/07, cujos critérios ambientais de repasse foram regulamentados apenas em 2009 
com os Decretos nº 41.844/2009 e 41.903/09. Empreendeu-se, a partir deste ano, uma pequena 
análise estatística dos Municípios fluminenses que receberam estes recursos, permitindo concluir 

se a legislação implementada cumpriu ou não seu desejado objetivo de desenvolvimento 
sustentável. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito Ambiental – Tributação – Desenvolvimento Sustentável 

 
 
ABSTRACT 

This essay aims to analyze a possible intersection between Environmental Law, taxation and 

budget, mainly by studying ICMS Ecológico and its formulation in Rio de Janeiro. After discussing 

theoretical issues on sustainable development, Rio de Janeiro taxation system was analyzed 

through environmental standards, focusing on ICMS, which is a tax over consumption and traffic. 

Thus, its legislation may induce to development, not only economical, but also environmental. 

KEYWORDS: Environmental Law – Taxation – Sustainable Development 

 

1. Tributação Ambiental: Premissas Teóricas 

            

A simetria entre Ecologia e Economia não é mero acaso linguístico[1]. Existe uma ligação 

muito forte entre a defesa do meio ambiente e o uso dos recursos naturais para a produção 

industrial e o desenvolvimento econômico, pois não parece ser possível dissociar o homem – e 

suas necessidades – da natureza. Porém, também não há que se permitir que os infinitos desejos 

humanos levem à destruição do planeta em que vive. 
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Portanto, é preciso chegar a um ponto de equilíbrio, em que o respeito pelos demais seres vivos, as 

necessidades de desenvolvimento econômico e as exigências dos direitos fundamentais sejam respeitados. 

Essa é a equação para a qual escoam as iniciativas de todas as áreas do Conhecimento: o desenvolvimento 

sustentável[2]. 

Juridicamente, essa convergência é construída ao se pensar a transversalidade do Direito 

Ambiental.[3] 

Este entendimento de que o direito ao Meio Ambiente deve fazer parte tanto do rol dos direitos 

fundamentais, assim como merece ser tratado também pelo seu aspecto econômico, encontra eco na doutrina 

do direito público, como se pode conferir exemplificativamente nas obras de LOBO TORRES[4] e EROS 

GRAU[5]. 

A literatura converge para a conclusão de que não é possível pensar o desenvolvimento econômico 

sem a proteção ao meio ambiente e sem respeito aos direitos humanos. No entanto, também não é possível 

pensar a proteção ao ambiente impedindo o desenvolvimento econômico, visto que a melhora dos 

indicadores econômicos de um país é essencial para que outros direitos fundamentais também sejam 

efetivados, como por exemplo, o acesso ao trabalho como forma de se garantir uma existência digna.   

Aliás, a compreensão do meio ambiente equilibrado como parte dos direitos humanos fundamentais é 

pacífica, tendo sido assim reconhecida pela Conferência de Estocolmo, de 1972[6], reafirmada durante a 

ECO 92 (Conferência do Rio de Janeiro[7]), e pela Carta da Terra, de 1997[8].  O reconhecimento 

constitucional dessa realidade se encontra na conjugação do art. 225 com o § 2º do art. 5º da Carta Magna 

brasileira, aquele complementando este na admissão de direitos fundamentais decorrentes do regime e dos 

princípios adotados pela Constituição além daqueles tipificados no rol dos direitos e garantias individuais. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, primeiro sustentáculo teórico deste trabalho, 

complementa-se com a compreensão de que a tributação ambiental deve ser entendida sob um duplo prisma: 

o do Direito Tributário e o do Direito Financeiro. BALEEIRO defende o Direito Financeiro como o ramo 

jurídico que estuda integralmente o regramento da atividade financeira do Estado[9], enquanto o Direito 

Tributário ocupa-se especificamente dos aspectos jurídicos da tributação, componente exuberante da 

atividade financeira. Alguns autores defendem que ambas são ciências plurais, pois se encontram em íntimo 

relacionamento com os demais subsistemas jurídicos e extrajurídicos[10]. Esta é a acepção que vem sendo 

defendida modernamente, de forma a abarcar não apenas as tradicionais ligações com o Direito Civil, 

Administrativo e Constitucional, mas também as relações com o Direito Penal, Ambiental e Internacional 

Público. 

            Essa expansão da compreensão do Direito Financeiro e Tributário leva em consideração também a 

conformação dos institutos dessas ciências com os valores defendidos pelo ordenamento jurídico.[11] 
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No tocante à articulação do Direito Tributário e do Direito Financeiro com o Direito Ambiental, sua 

importância deriva da lógica do desenvolvimento sustentável, que permeia não apenas os estatutos jurídicos 

internacionais como também a legislação pátria. Portanto, uma atuação plena e integrada do Direito 

Financeiro e do Direito Tributário, pautada pela ideia de pluralismo defendida por LOBO TORRES 

anteriormente citada, deve levar em consideração a proteção aos direitos humanos e a ideia de 

sustentabilidade. 

Merecem, pois, convivência harmoniosa o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade ambiental, em 

simbiose tal que em verdade se deve falar em sustentabilidade fiscal em cooperação com o equilíbrio 

ambiental, exatamente porque uma ideia não exclui a outra: equilíbrio ou sustentabilidade fiscal convive 

com equilíbrio ou sustentabilidade ambiental. Mais ainda: o equilíbrio fiscal é pressuposto da 

sustentabilidade ambiental, pois que sem o primeiro não se poderão garantir os recursos necessários à 

realização da segunda. 

Essa delicada harmonia entre os sistemas, porém, não tem sido o padrão dos modos de 

produção, que buscam apoio em políticas públicas de desenvolvimento (ou, em muitos casos, a 

ausência delas) que refletem falta de planejamento e busca cega pelo crescimento. Ao contrário, 

os atos do Poder Público, embora propiciadores de efêmera sensação de segurança material, 

muitas vezes trazem uma cada vez mais permanente insegurança ecológica[12]. 

O Direito Tributário Ambiental insere-se nesta tensão, sendo particularmente importante 

neste momento em que as relações entre ecologia e economia tornam-se cada vez mais 

dinâmicas. 

  

2. O Planejamento Urbano e a Influência dos Tributos 

  

As questões ambientais aparecem com cada vez mais força nas áreas urbanas, seja por 

força da predominância sócio-econômica destes espaços, seja por força da concentração 

populacional das cidades de médio e grande porte na realidade nacional[13]. Contudo, embora 

ganhem predominância no cenário político-econômico, os Municípios, pólos administrativos dos 

centros urbanos, ainda encontram dificuldade em gozar plenamente da propalada “autonomia 

administrativa e financeira” atribuída a eles pela Constituição. 

Embora o texto constitucional defenda a autonomia dos entes federados, desejosa de um 

caráter descentralizador apontado por SACHA CALMON[14], a independência e coordenação 

dos entes federados ainda encontra muitas dificuldades, particularmente em relação aos 

Municípios. Apesar dos tributos constitucionalmente atribuídos a estes, em oposição à lógica 
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centralizadora do período histórico antecedente, ainda há muitas dificuldades a enfrentar, como 

bem salienta LEITE LOBO[15]. 

Apesar de a Constituição ter permitido uma elevação das fontes financeiras dos 

Municípios, seja aumentando as alíquotas dos repasses, seja ampliando a variedade de tributos à 

sua disposição, ainda há outras dificuldades. Trata-se do aumento de competências 

constitucionalmente designadas para estes entes, que aparentemente aponta para uma maior 

força política das municipalidades, mas na prática leva a dificuldades ainda maiores, pois “o 

aumento dos recursos disponíveis não foi acompanhado de uma planejada redistribuição de 

encargos a partir dos governos federal e estaduais para os municipais.”[16]  Dessa forma, a 

gestão dos Municípios fica fragilizada, colocando em cheque a capacidade de elaboração e 

execução de políticas públicas municipais destes entes federados. 

A fragilidade dos Municípios no tocante a planejamento e financiamento deixa em risco 

seu potencial de executor e idealizador de políticas públicas de proteção ao meio ambiente e 

prevenção ao dano ambiental[17]. Um exemplo pertinente é o comportamento, comum aos entes 

municipais, de recorrer aos cofres federais ou estaduais quando sua população assentada em 

áreas frágeis é atingida por enchentes ou deslizamento de encosta[18]– observação 

particularmente pertinente após os temporais que castigaram a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro em 2010. 

Dessa forma, cabe aos Estados e a União ajudar os Municípios a se 

fortalecerem institucionalmente, para que estes sejam capazes de enfrentar as competências que 

lhes foram designadas pelas Constituição Federal. Esta tarefa é particularmente evidente no 

Estado do Rio de Janeiro, em cuja Constituição os artigos 193 e 215, § 1º apontam para uma 

atuação integrada do Estado com os Municípios nas atividades de tributação e de regulação da 

atividade econômica, sendo que no art. 75 há expressa referência do Estado como indutor do 

processo de organização, planejamento e execução das políticas públicas das regiões 

metropolitanas[19]. 

É para enfrentar este desafio que se insere o tema do ICMS ecológico. Não coincidentemente o 

documento “Cidades Sustentáveis: Rumo à Elaboração da Agenda 21 Brasileira”[20] aponta para a 

utilização dos instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais, com especial ênfase  na sua 

vocação de evitar o desperdício dos bens ambientais e no seu potencial inibidor ou incentivador de 

atividades urbanas e industriais, em razão das políticas e dos resultados ambientais requeridos[21]. 

A questão é particularmente atinente ao ICMS, que é um tributo que, por sua natureza incidente sobre 

todas as fases do processo econômico, e pela determinação constitucional da partilha de sua arrecadação com 

os Municípios, pode ser um relevante instrumento de políticas públicas que visem orientar estes entes 

federados na direção de um desejado desenvolvimento sustentável. Ainda mais se for considerada sua faceta 

extrafiscal, altamente festejada e desejada pela boa doutrina[22]. 
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Portanto, realizar-se-á uma breve análise deste instrumento de tributação ambiental e sua recente 

institucionalização no Estado do Rio de Janeiro, enfocando-se a segunda das perspectivas acima 

mencionadas, isto é, a da distribuição da receita do ICMS como forma de indução de políticas públicas 

locais. Iniciar-se-á a análise com uma breve perspectiva comparada deste instrumento nos Estados em que já 

foi instituído. 

  

3. O ICMS Verde no Brasil: Breve Estudo Comparado Entre os Estados 

            

Foi no Paraná, em 1991, que se deu a experiência pioneira de distribuição de percentuais do ICMS a 

partir de critérios ambientais.  Destaque-se não se trata de uma nova modalidade de tributo, nem uma 

inovação quanto ao seu aspecto tributário – pois a base de cálculo, o fato gerador e as alíquotas incidentes 

sobre o tributo permanecem as mesmas[23]. A inovação se deu na faceta financeira do imposto, ou seja, no 

seu potencial de financiamento das atividades do Município, que passou a se voltar para políticas públicas 

ambientais – em fina sintonia com o equilíbrio anteriormente apontado entre Direito Financeiro, Tributário e 

Ambiental. 

            A Constituição Federal de 1988, em seu art. 158, IV e seu parágrafo único, permitiu a distribuição de 

¼ dos 25% do ICMS, repassados pelos Estados aos Municípios, de acordo com critérios desenvolvidos pela 

legislação estadual. O Poder Público paranaense inovou ao determinar que a abertura deixada pela Carta 

Federal fosse aplicada com base em critérios ambientais. Portanto, este percentual foi designado aos 

Municípios que tinham integrado, em seu território, Mananciais de Abastecimento, Unidades de 

Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, Faxinais, Reservas 

Florestais Legais[24].  

            A intenção original era a de compensar os Municípios que possuíam grande parte de seu território 

gravada como unidade de conservação, uma vez que as áreas ambientalmente protegidas por lei não 

poderiam ser utilizadas para a atividade econômica de circulação de mercadorias e produção de serviços, que 

é justamente o fato gerador do ICMS e um dos critérios de distribuição no momento do repasse do Estado 

aos Municípios, segundo constatação de LOUREIRO, um dos autores pioneiros a tratar sobre o tema[25]. 

            A fórmula da distribuição do ¼ dos 25% de ICMS em preferência a desígnios ambientais logo se 

espalhou pelo Brasil. O ICMS ecológico foi em seguida adotado por São Paulo (1993), Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul (1994), Minas Gerais (1995), Rondônia (1996) e Rio Grande do Sul (1997)[26]. Segundo 

dados do Ministério Público de Santa Catarina, em 2009 havia 14 Estados com legislação já em vigor de 

ICMS ecológico e outros 10 que possuem estudo para implementá-lo[27]. 
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            O Instituto Tributo Verde realiza uma interessante perspectiva comparada das legislações estaduais 

relativas ao ICMS Ecológico em seu site[28], que abaixo se reproduzirá para que se compreenda sua 

evolução em solo nacional: 

         O Paraná inicialmente dispôs sobre o tema em sua Constituição Estadual de 1989, depois 

em regulamentação através da lei Complementar nº 59, em 1991. No caso paranaense são 

observados dois critérios ambientais, a conservação da biodiversidade e dos mananciais 

de abastecimento para municípios vizinhos; 

         Já São Paulo aprovou a legislação sobre o ICMS Ecológico em 1993, destinando 0,5% 

aos municípios que possuem unidades de conservação criadas pelo Estado; 

         No Rio Grande do Sul a aprovação do ICMS Ecológico se deu através da Lei Estadual 

11.038/97 utilizou o critério de biodiversidade através das unidades de conservação, 

inovando em relação à experiência paranaense; 

         Minas Gerais implementou-o a partir da Lei Complementar Estadual 12.040/95, que 

inclui critérios como tratamento de lixo, de esgoto, patrimônio cultural, educação, áreas 

cultivadas, número de habitantes por município, 50 municípios mais populosos, receita 

própria; 

         Rondônia implantou o ICMS Ecológico  através da Lei Complementar Estadual 147/96, 

calcado apenas no critério referente às Unidades de Conservação e outros espaços 

especialmente protegidos; 

         Mato Grosso do Sul aprovou o ICMS Ecológico no ano de 1994, ficando esta Lei latente 

até o ano 2000, quando foi regulamentada pela Lei Complementar Estadual 2.193/00, que 

permitiu que os índices ambientais possam vir a ser modificados durante o exercício civil; 

         Mato Grosso, a exemplo do Mato Grosso do Sul, teve legislação aprovada em 1994, que 

ficou latente até a Lei nº 73/00, que orientou a implantação de forma gradual, ou seja, 

num primeiro momento pelo critério apenas quantitativo, e numa segunda etapa pelo 

critério qualitativo; 

         Em Pernambuco, o ICMS Ecológico é denominado de "ICMS Sócio-ambiental", e foi 

aprovado pela Lei Estadual n.o 11.899/2000, e destina 12% (doze por cento) a partir do 

ano 2003 considerando aspectos sócio-ambientais. Destes aspectos, 1% (um por cento) 

destina-se para os municípios que possuem unidades de conservação e 5% (cinco por 

cento) devem ser distribuídos de forma igualitária aos municípios que possuam unidade 

de compostagem ou aterro sanitário controlado; 
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         O Amapá aprovou o ICMS Ecológico através da Lei Estadual 322/96, pouco inovando 

em relação ao modelo adotado no Paraná; 

         Tocantins passou a ter o ICMS Ecológico a partir da Lei Estadual 1.323/02. Aqui 

observa-se a inovação ao incluir critérios como aprovação de legislação ambiental local e 

dotação orçamentária que resultem na estruturação da Política Municipal do Meio 

Ambiente e da agenda 21 local, controle de queimadas e combate a incêndios, promoção 

da conservação e do manejo dos solos, saneamento básico e conservação da água e coleta 

e destinação do lixo; 

         No Acre, o ICMS Verde surge pela Lei Estadual 1.530/04, mas só foi efetivamente 

implementado em 2009. Diferentemente dos outros Estados, os percentuais de 

distribuição são altos, na casa dos 20% do ICMS distribuído aos Municípios; 

         O Ceará aprovou seu ICMS Ecológico através da Lei Estadual 14.023/07, regulamentado 

pelo Decreto Estadual nº 29.306/08. Destaque para a incorporação da metodologia 

utilizada pelo Programa Selo Município Verde no ICMS Ecológico; 

         Goiás, por fim, aprovou em 2007 emenda na Constituição Estadual destinando 5% dos 

recursos passíveis de serem regulamentados por Lei Estadual para o ICMS Ecológico; 

  

            Da breve retrospectiva realizada pelo Instituto Tributo Verde, podem ser observados dois 

aspectos. O primeiro é que, à medida que o instituto evoluiu, novos critérios são adicionados 

para a distribuição do percentual permitido pela Constituição Federal – e tais critérios buscam 

incorporar um número cada vez maior de aspectos ambientais, como conservação dos solos, 

coleta e processamento adequada do lixo, controle de queimadas, organização dos sistemas 

municipais de meio ambiente e conservação do patrimônio histórico[29]. 

            A segunda conclusão é que os Estados têm inovado ao estimular os Municípios a 

construírem agendas ambientais próprias, como parece ser a intenção das legislações de 

Pernambuco e Tocantins. Esta orientação dos entes estaduais é particularmente importante no 

contexto de pouca flexibilidade financeira dos Municípios, a despeito de sua autonomia 

institucional e competências constitucionalmente delegada, pois, como aponta TAVARES 

MARTINS, “Município e Estado devem atuar de forma harmônica, observando a possibilidade 

de revisão de seus atos, para que a estrutura de proteção ambiental esteja garantida”[30]. 

CICCARI NUNES aponta a conclusão de Anete Pinto Fiuza, de que “a perspectiva de ampliar a 

receita devida do ICMS ecológico estimula os municípios a investir na conservação”[31]. 
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            Portanto, a perspectiva do instituto é muito positiva. No próximo tópico será destacado 

como o Estado do Rio de Janeiro, com suas particularidades e idiossincrasias busca aproveitar os 

aspectos positivos desta forma de repasse. 

  

4.      O ICMS Ecológico no Estado do Rio de Janeiro 

  

O Rio de Janeiro aprovou sua legislação através da Lei 5.100/2007, regulamentada através 

dos Decretos nº 41.844/2009 e 41.903/09. Segundo o Instituto Tributo Verde, a regulamentação 

dos dois primeiros anos do ICMS Ecológico no Rio de Janeiro ficou limitada, dificultando, por 

exemplo, o processo de apoio aos proprietários de RPPN[32]. As dificuldades apontadas pelo 

Instituto, porém, foram enfrentadas pelos Decretos Estaduais 41.844/09 e 41.903/09, que 

concretizaram critérios mais objetivos de repasse ao criar o Índice Final de Conservação 

Ambiental (IFCA), indicador do percentual do ICMS Ecológico que cabe a cada ente municipal. 

            Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o IFCA é composto por 6 sub-índices temáticos 

com pesos diferenciados, sendo que: 45% destinam-se a unidades de conservação; 30% para 

qualidade da água; e 25% para a administração dos resíduos sólidos. As prefeituras que criarem 

suas próprias unidades de conservação terão direito a 20% dos 45% destinados à manutenção de 

áreas protegidas[33]. A intenção é que o percentual aumente gradativamente: 1% em 2009; 1,8% 

em 2010; e, finalmente, 2,5% no exercício fiscal de 2011 em diante. 

            A ONG ICMS Ecológico destaca que, ao estabelecer que 20% dos 45% do ICMS 

Ecológico sejam destinados à manutenção de áreas protegidas, o Estado estaria criando um “plus 

na pontuação aos Municípios que assumirem a responsabilidade pela criação, implementação e 

gestão de Unidades de Conservação da Natureza (municipais) em seus respectivos 

territórios.”[34]. Além disso, há também aquelas perspectivas anteriormente apontadas 

de estimular os Municípios a construírem agendas ambientais próprias, o que parece mesmo ser 

a vontade da legislação. De acordo com o art, 3° do Decreto Estadual 41.844/09[35], para se 

beneficiar dos recursos previstos neste Decreto, cada município deverá organizar seu próprio 

Sistema Municipal do Meio Ambiente, composto no mínimo por: Conselho Municipal do Meio 

Ambiente; Fundo Municipal do Meio Ambiente; órgão administrativo executor da política 

ambiental municipal e Guarda Municipal Ambiental. 

            Contudo, a regulamentação de critérios objetivos de distribuição através dos Decretos 

Estaduais 41.844/09 e 41.903/09 não significa que os Municípios automaticamente criarão 

políticas públicas voltadas à proteção ambiental, nos moldes dos documentos legais 

supracitados. É preciso considerar alguns aspectos econômicos, jurídicos e sociais, 
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particularmente a realidade econômica do Estado do Rio de Janeiro, que vem sofrendo 

significativa mudança nos últimos anos. 

            Com um PIB total de R$ 296,768 trilhões,  a economia fluminense ocupa a segunda 

posição no ranking brasileiro e representa 12,6% do PIB brasileiro, perdendo apenas para São 

Paulo[36]. Este potencial econômico vem ganhando ainda mais força. Segundo dados da 

Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro[37], a receita do Estado do Rio cresceu 17,4% no 

primeiro trimestre de 2010 sobre o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 8,43 bilhões. 

Este crescimento se reflete positivamente também para os Municípios fluminenses, pois, além 

das transferências tributárias constitucionais obrigatórias (25% do ICMS e 50% do IPVA), o 

Estado vem compartilhando parte de seu crescimento econômico também com aqueles entes 

federados, com a distribuição das multas e juros decorrentes de ICMS e IPVA em 2010, e 

também no período de 2004 a 2009, que agora serão gradativamente repassados[38]. 

O ICMS, aliás, é apontado como o grande responsável pelo superávit de arrecadação 

verificado neste trimestre pela Secretaria de Fazenda, pois a Operação Barreira Fiscal, iniciada 

em 2009, seria responsável não apenas pelo aumento dos valores relativos ao pagamento de 

multas cobradas pela sonegação de impostos (comparando os valores aos dos anos de 2008 e 

2009, chega-se a, respectivamente, R$ 2 milhões e R$ 16,4 milhões, um aumento de mais de 

800%), mas também pelo aumento de arrecadação do ICMS em si, que teve um aumento de 

53,2% nas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, em comparação com o 

mesmo período do ano anterior[39]. 

Portanto, o ICMS é de grande importância para o Estado, que se encontra em franca 

expansão financeira e vem compartilhando estes incrementos pela via do repasse constitucional 

de ¼ deste tributo aos entes municipais. Destaque-se que, para os Municípios, tais repasses são 

fundamentais, sendo de grande importância para as municipalidades caracterizadas pela grande 

produção de serviços e circulação de mercadorias, como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Macaé, Angra dos Reis, Volta Redonda e Campos[40]. 

Porém, alguns Municípios possuem uma dependência excessiva destas transferências, o 

que aponta para o enfraquecimento da autonomia financeira e administrativa destes entes que foi 

inicialmente observada neste trabalho. Abaixo se indicará os Municípios que possuem uma 

participação percentual do ICMS maior em relação às suas receitas correntes líquidas: 

  

MUNICIPIO 
Receitas Correntes 

Líquidas 
Receita Tributária Cota ICMS 

Part % 

ICMS 

Duas Barras 28.098.807,50 828.286,27 11.428.337,10 40,67 

Piraí 103.114.236,26 9.825.403,91 42.640.198,68 41,35 

Cambuci 28.186.934,24 565.202,75 11.664.158,01 41,38 
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Aperibé 20.464.516,77 350.878,49 8.536.902,70 41,72 

Carmo 37.970.100,06 865.721,11 15.847.302,24 41,74 

Laje do Muriaé 20.987.891,05 399.720,71 8.772.848,08 41,80 

Rio das Flores 24.164.759,78 1.036.764,29 10.118.599,84 41,87 

São José de Ubá 20.782.268,22 364.327,27 9.168.018,09 44,11 

Com. Levy Gasparian 21.926.784,19 3.392.544,21 9.685.655,38 44,17 

São Sebastião do Alto 24.720.607,10 442.092,82 11.359.364,17 45,95 

Cantagalo 46.070.068,80 3.725.248,39 21.231.401,94 46,09 

Santa Maria Madalena 30.681.915,77 762.854,16 15.651.804,12 51,01 

Trajano de Morais 24.417.461,96 674.117,08 12.968.594,41 53,11 

Porto Real 90.934.470,68 6.883.975,07 63.288.038,24 69,60 

(Tabela 1) 

  

Importante observar que Municípios como Porto Real, Santa Maria Madalena, Cantagalo, 

São Sebastião do Alto, Comendador Levy Gasparian, São José de Ubá, Rio das Flores, Laje do 

Muriaé, Carmo, Aperibé, Cambuci, Piraí, Duas Barras e Cardoso Moreira possuem forte 

interferência do ICMS em seus orçamentos. Ao se observar o nível de desenvolvimento 

econômico e social destes entes, observa-se que, em regra, esses apresentam índices de IDH 

baixos em relação às demais municipalidades do Estado[41]. Ou seja, a forte dependência da 

transferência estadual parece apontar para uma fragilidade institucional e financeira das 

municipalidades em questão. 

Portanto, na dinâmica de distribuição do ICMS, é preciso levar em consideração as 

particularidades econômicas e institucionais de cada Município. Embora os critérios de 

distribuição já estejam previamente definidos pela Constituição, diante da percepção da alta 

dependência dos repasses com a fragilidade institucional e financeira do Município, o Estado 

pode desenhar projetos especialmente voltados para fortalecer estas municipalidades, como é o 

caso do Projeto Municípios Eficientes[42]. 

Outro aspecto que também deve ser considerado na dinâmica do ICMS é a ênfase no 

desenvolvimento urbano, pois, como bem lembrou SILVA FILHO, os repasses estão ligados 

essencialmente a critérios de urbanização[43]. 

A Lei Estadual 5.100/07, ao modificar a Lei Estadual 2664/96 e acrescentar um critério 

ambiental de rateio, trouxe uma perspectiva muito positiva para o cenário que foi apontado até 

aqui. A expectativa da Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro é grande, 

pois, segundo a autarquia, “a Lei do ICMS Ecológico provocará uma revolução ambiental em 

municípios fluminenses.”[44] 
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De fato, em um esforço salutar de transparência e acessibilidade das contas públicas, 

todas as estatísticas referentes ao ICMS Ecológico repassado aos Municípios desde 2009 

encontram-se disponíveis no site da Secretaria de Meio Ambiente[45]. Uma análise preliminar 

dos dados aponta quais são os Municípios que receberam, em termos proporcionais (em 

comparação ao ICMS total repassado), mais ICMS Ecológico, ou seja, quais Municípios 

cumpriram, em tese, os 6 critérios ambientais com maior rigor (mananciais de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto, destino final de lixo, remediação de vazadouros, unidades 

de conservação e unidades de conservação municipais – critérios estes que, somados, formam o 

índice final de conservação ambiental [IFCA], único para cada Município). Os dados seguem 

compilados abaixo (Tabela 2)[46]:    

  

Municípios dez/09 jan/10 fev/10 

Armação dos Búzios 6% 6% 14% 

Arraial do Cabo 2% 12% 0% 

Cachoeiras de Macacu 11% 16% 6% 

Conceição de Macabu 10% 15% 0% 

Guapimirim 12% 16% 4% 

Iguaba Grande 16% 14% 8% 

Itatiaia 6% 8% 4% 

Mesquita 8% 13% 4% 

Miguel Pereira 2% 11% 5% 

Parati 5% 8% 0% 

Rio Claro 11% 22% 0% 

Rio das Flores 2% 10% 0% 

Santa Maria Madalena 5% 14% 5% 

São José do Vale do Rio 

Preto 
5% 5% 7% 

São Pedro da Aldeia 9% 12% 1% 

Silva Jardim 10% 21% 0% 

(Tabela 2) 

  

Há dois aspectos importantes que podem ser ressaltados da tabela acima. O primeiro é o de que os 

Municípios que obtiveram um percentual alto de ICMS Ecológico em dezembro de 2009 não 

necessariamente permaneceram nas mesmas posições em 2010, apresentando uma grande variação no 

decorrer de período. Tal variação pode ser melhor observada no gráfico abaixo: 
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(Gráfico 1) 

No gráfico 1, observa-se como os Municípios que receberam proporcionalmente (e não 

em números absolutos) uma quantia percentual maior de ICMS Ecológico sofreram grandes 

variações entre si. Rio Claro e São Pedro da Aldeia ultrapassaram a faixa de 20 pontos 

percentuais, apresentando uma tendência de crescimento semelhante a de Arraial do Cabo, Santa 

Maria Madalena e Silva Jardim, enquanto que Iguaba Grande e São José do Vale do Rio Preto 

apresentaram tendência de queda ou estagnação. A grande variação dos percentuais parece 

apontar para umacompetição entre os Municípios pelos recursos do ICMS Ecológico, pois estes 

entes federados não permaneceram nas mesmas posições com a passagem do tempo. 

            Este tipo de competição é altamente salutar, uma vez que leva os Municípios a 

investirem cada vez mais em políticas públicas ambientais em seus territórios. Ainda que em 

termos brutos os valores de ICMS Ecológico sejam relativamente modestos[47], a grande 

virtude, mais do que o recurso em si que está sendo repassado, é a propaganda ambiental, 

altamente positiva, que este tipo de repasse gera, e que tem sido salutarmente aproveitada pelos 

Municípios que o recebem[48]. 

            Por fim, a exigência do cumprimento dos requisitos do art. 3º do Decreto Estadual 

41.844/09 para que o Município possa receber o ICMS Ecológico estimula a institucionalização 

de políticas públicas municipais de proteção ao meio ambiente, em que o Estado, aproveitando a 

possibilidade deixada pelo art. 158, § único da Constituição Federal, aproveita a oportunidade 

para fortalecer institucionalmente os entes municipais – induzindo, e não interferindo 

diretamente, no planejamento urbano destes. 
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            O segundo aspecto relevante decorrente da análise da Tabela 2 é a comparação com a 

Tabela 1. Alguns dos Municípios que são altamente dependentes de ICMS em suas receitas são 

também aqueles que agora recebem um percentual alto a título de ICMS Ecológico, como é o 

caso de Santa Maria Madalena e Rio das Flores. Ou seja, são entes de baixo IDH e com pouca 

autonomia financeira. Para estes, ainda mais do que para os demais, o potencial indutor do 

Estado é ainda mais forte, pois, através do ICMS Ecológico, poderá se induzir 

ao desenvolvimento sustentáveldaqueles entes federados por meio da tributação, conforme se 

defendeu na primeira parte deste trabalho. 

  

5. Conclusões 

            A tributação ambiental, defendida como a articulação entre Direito Tributário e Direito Financeiro 

em busca do desenvolvimento ambiental, é cada vez mais bem-vinda em um mundo em que o crescimento 

econômico a qualquer custo não pode mais ser tolerado. 

            No Brasil, a proteção ao meio ambiente deve ser buscada pelos três entes federados, em razão da 

competência comum designada pelo art. 23, VII, da Constituição Federal. Porém, o Município, pelo seu 

caráter local e pela autonomia dada pela Carta Magna, seria um ente com alto potencial executor no tocante 

a políticas públicas de defesa do meio ambiente, inseridas no seu planejamento urbano. Contudo, sua 

autonomia financeira e institucional vem se mostrando fragilizada, cabendo aos Estados e à União fortalecê-

lo – particularmente no Estado do Rio de Janeiro, em que a Constituição Estadual aponta expressamente esta 

articulação. 

            O ICMS, pelo seu caráter incidente em diversas fases do ciclo econômico, pelo seu 

compartilhamento de receitas entre Estados e Municípios, e por força da sua extrafiscalidade, seria um 

tributo importante na articulação do desenvolvimento sustentável desejado pela tributação ambiental com a 

autonomia financeira e institucional das municipalidades, que caberia ao ente estadual induzir. 

            Particularmente pela liberdade deixada pela Constituição Federal de o Estado criar critérios próprios 

para distribuição de uma parte do ICMS repassado aos Municípios é que o ICMS se mostrou um bom 

instrumento de tributação ambiental, inaugurado pioneiramente pelo Paraná e copiado, com algumas 

mudanças, por outros entes da federação. Na evolução do instituto, observou-se o interesse dos Estados em 

estimular seus Municípios à construção de políticas públicas ambientais municipais, fortalecendo a 

autonomia destes entes federados no planejamento do seu espaço e na proteção ao meio ambiente. 

            No Rio de Janeiro, essa dinâmica deve levar em consideração não apenas a boa fase econômica 

vivida pelo Estado, tributária especialmente à melhoria na arrecadação e fiscalização do ICMS, mas também 

a relação entre Estado e Municípios, pois há casos em que a alta dependência do repasse constitucional deste 
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tributo se conjuga a baixos índices de desenvolvimento, construindo um quadro de fragilidade institucional e 

financeira que pouco ajudará no desenvolvimento econômico sustentável das municipalidades fluminenses. 

            O ICMS Ecológico, tendo seus critérios de distribuição regulamentados em 2009, inovou ao exigir 

que determinadas estruturas fortalecedoras de uma política municipal de proteção ao ambiente fossem 

exigidas como pré-requisitos para a distribuição desta parcela. Aliás, alguns Municípios, como Carapebus, 

Itaperuna, Japeri, Paracambi, Paraíba do Sul, São Sebastião do Alto e Sapucaia, sequer receberão repasses a 

título de ICMS Ecológico em 2011[49], enquanto os entes que receberam proporcionalmente maiores 

repasses fazem propaganda positiva de suas conquistas. 

            Pela análise dos dados disponibilizados mês a mês pela Secretaria de Meio Ambiente, chegou-se à 

conclusão de que os Municípios que recebem, proporcionalmente em comparação ao ICMS total, altos 

percentuais de ICMS Ecológico não permaneceram nas mesmas posições durante o período analisado. Desta 

forma, os dados parecem apontar na direção de uma competição entre os entes municipais fluminenses, que é 

sadia em termos de crescimento dos competidores, e que vem trazendo benefícios não apenas econômicos, 

mas também para a imagem destas administrações municipais. 

            Também pôde ser concluído que, apesar de receberem ICMS Ecológico proporcionalmente elevado, 

alguns dos Municípios apontados possuem baixo IDH e grande dependência do ICMS em seus orçamentos. 

Tal observação deve ser levada em consideração para que o Estado busque a diminuir a dependência destes e 

amplie a tendência de se construir uma política de desenvolvimento sustentável – ainda mais pertinente no 

caso destes Municípios, que são muito dependentes da orientação e coordenação do ente estadual. 

            Portanto, as duas conclusões convergem para o objetivo final deste trabalho: o Estado, através da 

tributação ambiental inovadora como a que é possibilitada pelo ICMS Ecológico, interfere no planejamento 

urbano dos Municípios. Porém, não de maneira centralizadora e manipuladora, mas por meio da indução 

para que estes se organizem e construam políticas públicas próprias, neste caso voltadas à defesa do meio 

ambiente e ao alcance do tão desejado desenvolvimento sustentável. Tributação, planejamento e crescimento 

de mãos dadas em políticas de cooperação entre os entes federados – caminho que parece ser o desejado pela 

ordem jurídica brasileira. 

            O que se encontrou, portanto, no estudo realizado, foi o que DOMINGUES já apontava, 

pioneiramente, na primeira edição da sua obraDireito Tributário e Meio Ambiente: 

Acima dos conflitos ideológicos de natureza sócio-econômica que orientam tradicionalmente os 
debates científicos sobre a tributação, apresenta-se a momentosa “questão ambiental”, representada 

pela permanente tensão entre o Homem (seu modo de ser, e de viver e habitar em grupo, suas 

indústrias, seus métodos de produção, suas preferências de consumo) e o Ambiente Natural, em que 

tem sua existência material. (…) O Direito Financeiro tem importante contribuição a oferecer à defesa 

do Meio Ambiente. (…) Nessa perspectiva, é preciso avançar no sentido da tributação ambiental, 

especialmente na sua vertente extrafiscal indutora de comportamentos não degradadores da Ordem 

Natural[50]. 
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Pela via da extrafiscalidade do ICMS, através dos critérios ambientais instituídos para o 

ICMS Ecológico, observou-se o benefício da tributação ambiental no crescimento dos 

Municípios. A tributação ambiental, portanto, alcança uma grande conquista para as 

administrações municipais do Estado do Rio de Janeiro. 
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[1]              “Ecologia” é palavra formada pelo termo “oikos”, que significa “casa”, e por “logos” 

(logia), que significa ciência, estudo. Assim, de forma bem simples, ecologia significa a ciência 

que estuda a nossa casa, o planeta Terra. Há, no entanto, outra ciência que possui uma formação 

vocabular semelhante: a Economia.  E não se trata de mera coincidência: “oikos”, que significa 

“casa” é complementado por “nomia”, que significa gerenciamento, organização. Portanto, 

Ecologia e Economia são ciências relacionadas ao mesmo objeto de estudo, tendo tão-somente 

focos distintos. Essa conexão, embora pareça óbvia pela abordagem dos vocábulos, não é tão 

facilmente aceita. É Paulo de Bessa Antunes quem constata que “infelizmente, o ponto de vista 

de muitas pessoas é que ecólogos e economistas são adversários, com visões antitéticas”. Cf. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9ª Edição.Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 

2006, p. 148. 

[2]              “Esse feliz binômio, desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento sustentado, 

parece ser a harmoniosa solução para a permanente tensão entre desenvolvimento econômico e 

preservação do meio ambiente, representando a busca da efetiva conciliação entre um e outra em 

prol da qualidade de vida do homem”. Cf. DOMINGUES, José Marcos. Direito Tributário e 

Meio Ambiente. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 19. 

[3]              “O Direito Ambiental, portanto, tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica que 

se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento sustentável”. Cf ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9ª 

Edição. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006, p. 11. 

[4]              “O desenvolvimento econômico deve ser justo para que se torne legítimo. Não é ele que cria uma ordem econômica 

justa, senão que o ordenamento justo é que propicia as condições para o desenvolvimento. Em nome do crescimento econômico, 

não se pode postergar a redistribuição de rendas, nem ofender aos direitos humanos, nem atentar contra o meio 

ambiente, nem justificar a corrupção dos políticos. Sendo questão de justiça, a problemática do desenvolvimento econômico não se 

deixa aprisionar pelo cálculo utilitarista, embora não lhe seja estranha a consideração do útil, que integra a idéia de justiça. O 

princípio do desenvolvimento econômico não é um fim em si mesmo, mas deve se afinar com o desenvolvimento humano.(...) 

Conceito mais próximo dos direitos humanos é o de desenvolvimento humano, que vem sendo discutido sob os auspícios da 

ONU, especialmente na forma de desenvolvimento humano sustentável, em íntima relação com o meio ambiente sadio e com 

os direitos das gerações futuras.” -grifou-se. In: TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e 

Tributário. Volume II – Valores e Princípios Constitucionais Tributários.Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005, p. 350. 

[5]              “O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do ser), informando substancialmente 

os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário – e 

indispensável – à realização do fim desta ordem, o de assegurar a todos existência digna. Nutre também, ademais, os ditames da 
justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – diz o art. 225, caput, 

da Constituição. O desenvolvimento nacional que cumpre realizar, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, e o 

pleno emprego que impende assegurar supõem economia auto-sustentada, suficientemente equilibrada para permitir ao 

homem reencontrar-se consigo próprio, como ser humano, e não apenas como dado ou índice econômico”. – grifou-se. 

In: GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11º edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 251. 
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[6]              Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Estocolmo, 1972. Retirado 

dehttp://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503

 . Acessado em 13/06/10. 
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[8]              A Carta da Terra foi formalmente iniciada em 1997 na cidade de Nova York, USA. 

Seu principal objetivo é de servir como guia para empresas, governos e sociedade civil de como 
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de:http://www.earthcharterinaction.org/content/ . Acessado em 13/06/10. 
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[11]             “Na práxis da atualidade, observa-se que o poder de tributar reveste-se da 

possibilidade de legislar em matéria tributária conforme as competências constitucionalmente 

conferidas, as quais devem ser obviamente exercidas em consonância com os valores retores do 

ordenamento jurídico, integrando-se sistematicamente aos princípios constitucionais. Assim, 

considerando que os valores inafastáveis do ordenamento jurídico são exatamente os direitos 

fundamentais, deve o poder de tributar com eles se compatibilizar”. In: TUPIASSU, Lise Vieira 

da Costa. Tributação Ambiental: A Utilização de Instrumentos Econômicos e Fiscais na 

Implementação do Direito ao Meio Ambiente Saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 101. 

[12]             SILVA FILHO, Carlos da Costa. O ICMS Verde no Estado do Rio de Janeiro. In: 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Volume 

XXI, 2009, p.15. 

[13]             SILVA FILHO, Ibis idem. p.13. 

[14]             COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário. São Paulo: 

Saraiva, 1999, p.18. 

[15]             “Com efeito, não há como negar tenha se operado com a Carta de 1988 uma 

descentralização financeira em termos absolutos, em evidente tentativa de municiar os Estados-

membros e os Municípios com um fluxo de receitas tributárias (próprias ou transferidas) 

compatível à descentralização de funções administrativas que também fora promovida, 

principalmente se a comparação imediata se dava com as diretrizes centralizadoras que antes 

vigoravam, no mote centrípeto da Carta de 1967, emendada em 1969. Passados quase vinte anos, 

todavia, é impossível deixar de notar o arrefecimento dos elogios que antes eram lugar comum 

na doutrina, pois que, afinal, nem se tem hoje Estados-membros e Municípios com plena 
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tampouco, seria legítimo constatar que o arcabouço das normas e princípios insertos na Carta de 

1988, que delineiam o Sistema Tributário, teria resultado, de fato, numa prática de atuações 

independentes e auto-suficientes por parte dos entes federativos outros que a União”. In: LOBO, 

Rogério Leite. Federalismo Fiscal Brasileiro: Discriminação das Rendas Tributárias e 

Centralidade Normativa. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, pp. 137-138. 

[16]             SANTOS, Angela Moulin S. Penalva.  Município, Descentralização e Território. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2008, p. 23. 
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vislumbra mais a possibilidade de autossuficiência isolada, nos dizeres do Prof. Édis Milaré.” 

(TAVARES, 2009: 179) 

[18]             In: http://www.portaldomeioambiente.org.br/coluna-mauricio-andres-ribeiro/3794-

incentivo-economico-para-municipios-que-ecologizam-o-uso-e-ocupacao-do-solo.html. Acesso 

em 31/05/2010. 

[19]             “Art. 193 - O Estado e os Municípios balizarão a sua ação no campo da tributação 

pelo princípio da justiça fiscal e pela utilização dos mecanismos tributários, 

prioritariamente,como instrumento de realização social, através do fomento da atividade 

econômica e coibição de práticas especulativas e distorções de mercado.” 

                “Art. 215 - Como agentes normativos e reguladores da atividade econômica, o Estado 

e os Municípios exercerão, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, cuja iniciativa é 

livre, desde que não contrarie o interesse público. § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases 

do planejamento do desenvolvimento equilibrado, consideradas as características e as 

necessidades dos Municípios e das regiões do Estado, bem como a sua integração”. 

                “Art. 75 - O Estado poderá criar, mediante Lei Complementar, regiões metropolitanas,  microrregiões e aglomerações 

urbanas, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas e serviços de interesse comum.” 

[20]             http://www.ibam.org.br/publique/media/cidades.pdf. Acesso em 31/05/2010. 

[21]             SILVA FILHO, Carlos da Costa. O ICMS Verde no Estado do Rio de Janeiro. In: 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Volume 

XXI, 2009. p.20. 

[22]             “A destinação dos tributos pode não ser relevante para definir a sua aprticular 

natureza jurídica, mas o é, absolutamente sim, para legitimá-los concretamente em certos casos 

quando a ordem jurídica se socorre deles para perseguir determinado fim (como é o caso dos 

tributos ambientais, extrafiscais ou especiais, na lição de CALVO ORTEGA”. DOMINGUES, 
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[31]             CICCARI NUNES, Lúcia Helena. Políticas Públicas de Desenvolvimento do 

Turismo: viabilização por meio do ICMS Ecológico.Trabalho apresentado no II Encontro da 

ANPPAS, em 2004. 

Disponível:http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT15/ciccarini_nunes.pdf 
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[35]             “Art. 3º - Para beneficiar-se dos recursos previstos nesta Lei, cada Município 

deverá organizar seu próprio Sistema Municipal do Meio Ambiente, composto no mínimo por: I 

- Conselho Municipal do Meio Ambiente;II - Fundo Municipal do Meio Ambiente; III - Órgão 

administrativo executor da política ambiental municipal; IV – Guarda Municipal ambiental. 

                Parágrafo único - O Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do 

Ambiente, estabelecerá programa de apoio aos municípios, visando integrá-los aos benefícios 

desta Lei.” 

[36]             Dados com base no Censo IBGE 2007 para Estados, constante 

em http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rj#. Acesso em 13/06/2007. 

[37]             http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhwVgT6BMsMJ:riodejanei

ro.spaceblog.com.br/r4062/ECONOMIA/+dados+ipea+rio+janeiro+2009+economia+fluminens

e&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a. Acesso em 13/06/2010. 

[38]             “Os 92 municípios fluminenses receberão este ano cerca de R$ 100 milhões extras. 

Um decreto do governador Sérgio Cabral determinou que seja feito o acerto de contas com os 

municípios em relação à parte que lhes cabe do que foi arrecadado com multas e juros de ICMS 

e IPVA em 2010 e também no período de 2004 a 2009. Os recursos começam a ser repassados 

em julho. 

                 Todos os municípios do Rio têm direito ao repasse de 25% do ICMS e 50% do IPVA 

dos valores pagos pelos contribuintes. Porém, os valores cobrados de juros e multas não eram 

repassados pelo Estado, conforme antiga orientação da Procuradoria Geral. 

                 O decreto do Governador para quitar a dívida com os municípios segue determinação 

do Tribunal de Contas do Estado e a orientação da Procuradoria Geral do Estado sobre o modo 

de efetuar o pagamento. A partir desta decisão, a Secretaria fez os cálculos do valor exato devido 

e quanto caberia a cada Município, cálculos estes que ficaram prontos recentemente. 

                 O total a ser repassado, a preços de hoje, chega a R$ 386,8 milhões – relativos ao 

período de 2004/2009 –, além do montante referente ao ano de 2010, ainda a ser recolhido pelos 

cofres do Estado. O pagamento integral se dará em cinco anos, por meio de prestações mensais 

atualizadas anualmente pela UFIR-RJ.” 

Fonte:http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=apresentaNotic

ia&idConteudo=%2FBEA+Repository%2F1782002Acesso: 03/07/2010. 

[39]             Dados divulgados no Jornal do Brasil, edição online de 04/05/2010. Disponível 

emhttp://jbonline.terra.com.br/pextra/2010/05/04/e040510680.asp. Acesso em 13/06/2010. 

[40]             Segundo dados fornecidos pelo economista Mauro Osório, os valores brutos de 

repasse de ICMS seriam maiores para os Municípios apontados acima, que seriam, 

respectivamente: Rio de Janeiro: R$1.499.173.324,00;  Duque de Caxias: R$453.445.020,88; 

Macaé: R$199.567.973,81; Angra dos Reis: R$191.592.232,44; Volta Redonda: 

R$155.803.850,95; e Campos: R$144.544.646,69. 
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[41]             Os Municípios apontados no gráfico geralmente ocupam as piores posições no 

ranking de IDH dos 92 Municípios Fluminenses. Em ordem crescente: Cantagalo - 28°; Piraí – 

31º;  Carmo - 44°; Aperibé – 48°; Comendador Levy Gasparian – 51°; Porto Real – 58°; Rio das 

Flores – 64°; Santa Maria Madalena – 68°; Cambuci – 71°; São Sebastião do Alto – 80°; Trajano 

de Morais – 81°; São José de Ubá – 85°; Duas Barras – 86°; Laje do Muriaé – 88°. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_p

or_IDH Acesso em 03/07/2010. 

[42]             http://www.serpro.gov.br/noticiasSERPRO/2010/maio/gestao-das-cidades-e-

destaque-no-free-software-rio. Acesso em 03/07/2010. 

[43]             “Desde logo se percebe que a introdução de um critério ecológico para fins de 

repartição das receitas do ICMS entre os municípios representa medida de justiça econômico-

financeira a partir do momento em que se passa a atribuir aos bens ambientais um valor 

econômico, como ferramenta de gestão e como meio de se evitar a criação de externalidades 

negativas e a sobreutilização dos recursos naturais. Com efeito, havendo municípios que 

contribuem para a preservação da qualidade do meio ambiente, detendo, portanto, riquezas 

naturais passíveis de valoração econômica, e, ademais, gerando benefícios que ultrapassam as 

fronteiras de seus territórios, não há justificativa, em termos de  justiça distributiva, para que tais 

entes sejam preteridos na repartição das receitas de ICMS, em comparação aos 

demais municípios que trilham o caminho do incentivo à industrialização e à urbanização, que, 

afinal, já são agraciados com a fatia de ¾ dos 25% da arrecadação do ICMS destinados às 

municipalidades, na forma do art. 158, parágrafo único, I, da Constituição da 

República”. SILVA FILHO, Carlos da Costa. O ICMS Verde no Estado do Rio de Janeiro. In: 

Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Volume 

XXI, 2009, p. 21. 

[44] “Calcula-se que o repasse anual para as prefeituras que investirem na manutenção de 

florestas, de fontes de água e no tratamento de lixo alcançará R$ 100 milhões, em 2011. O ICMS 

Ecológico começa a valer a partir de 

2009.”http://www.semadur.rj.gov.br/pages/outros_projetos/bio_proj_icmsverde.html Acesso em 

03/07/10. 

[45] http://www.ambiente.rj.gov.br/pages/outros_projetos/bio_proj_icmsverde.html Acesso em 

03/07/10. 

[46]             Quanto à tabela apresentada, é preciso esclarecer alguns aspectos: (i) – Foram 

elencados apenas os Municípios que, em algum momento, receberam uma parcela de ICMS 

Ecológico superior a 10% do ICMS total repassado pelo Estado; (ii) – O IFCA é fixo durante o 

ano; portanto, os dados apresentados em dezembro de 2009 espelham, com pequenas variações, 

o desempenho do Município durante todo o ano de 2009; as variações aparecem 

majoritariamente entre os meses de dezembro a fevereiro, quando o índice é novamente 

calculado; em 2010, os Municípios mantiveram, até abril, o mesmo padrão apresentado em 

janeiro; (iii) – Pode haver variações decorrentes de questões administrativas, como não 

apresentação da documentação corretamente, no prazo determinado, etc; (iv) – Algumas 

variações também podem decorrer do aumento do ICMS arrecadado no Município, o que levaria 
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a uma parcela maior do ICMS total e diminuiria a participação percentual do ICMS Ecológico. 

Porém, de uma forma geral, o IPM (Índice de Participação dos Municípios, que determina o 

quinhão do ICMS total que será distribuído aos Municípios) apresentou variações percentuais 

muito pequenas para estes Municípios, segundo dados da Secretaria de Fazenda. 

Fonte:http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ipm&file=/inf

ormacao/ipm/historico/index.shtml Acesso em 03/07/2010. 

[47]             Em termos brutos, para o mês de Abril de 2010,: R$ 89.074,69 , R$ 105.643,65 , R$ 

135.098,42 , R$ 97.343,62 , R$ 250.281,19 , R$ 121.517,92 ,  R$ 190.670,80 , R$ 149.330,50 , 

R$287.133,14 ,  R$ 173.711,21 ,  R$ 267.910,29 ,  R$ 278.646,16 , Respectivamente, para Rio 

das Flores, Miguel Pereira, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Mesquita, Iguaba Grande, 

Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Silva 

Jardim, Rio Claro. 

Fonte:http://www.ambiente.rj.gov.br/pages/outros_projetos/bio_proj_icmsverde.htmlAcesso em 

03/07/2010. 

[48]             Alguns exemplos recentes deste tipo de propaganda verde: 

“Resende e Rio Claro são destaques no 

RJ”. http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,19072.html. Acesso em 03/07/2010. 

“Búzios receberá 870 mil reais de ICMS Ecológico por pontos em 

ações ambientais” http://comunicabuzios.wordpress.com/2010/03/25/buzios-recebera-870-mil-reais-de-icms-ecologico-por-

pontos-em-acoes-ambientais/ Acesso em 03/07/2010. 

“Setenta e Sete Municípios do Rio Receberão ICMS Ecológico” http://www.niteroimais.com.br/setenta-e-sete-municipios-do-rio-

receberao-icms-ecologico/ Acesso em 03/07/2010. 

“Segundo o IBGE, o ICMS Ecológico é a Segunda Fonte de Recursos Mais Citada pelos 

Municípios”  http://www.icmsecologico.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=121:segundo-o-ibge-o-icms-

ecologico-e-a-segunda-fonte-de-recursos-mais-citada-pelos-municipios&catid=53:casos-de-sucesso&Itemid=78. Acesso em 

03/07/2010. 

“Os dez mais do Rio de Janeiro em 

2009” http://www.icmsecologico.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113:os-dez-mais-do-rio-de-janeiro-

em-2009&catid=53:casos-de-sucesso&Itemid=78.  Acesso em 03/07/2010. 

[49] http://www.ambiente.rj.gov.br/pages/outros_projetos/bio_proj_icmsverde.html. Acesso em 

03/07/10. 

[50]             DOMINGUES, José Marcos de Oliveira. Direito Tributário e Meio Ambiente. 1ª 

edição: Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 100. 
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DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO AOS MIGRANTES AMBIENTAIS FRENTE AOS
RISCOS E DESASTRES ECOLÓGICOS

THE HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENTAL MIGRANTS IN THE FACE OF ECOLOGICAL
RISKS AND DISASTERS

Deise Vilma Webber
Vanessa Vergani

RESUMO
A atenção da comunidade internacional as consequências humanitárias da degradação do meio
ambiente vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, e sua interação com a
migração, ou seja, em particular o impacto dos riscos e desastres ambientais de origem naturais
ou tecnológicos com os movimentos migratórios humanos, ainda são pouco explorados. Os
riscos ambientais não são eqüitativamente distribuídos, o que preconiza o movimento da justiça
ambiental, e fatores como a pobreza associados a vulnerabilidade de populações e comunidades
inteiras estão no centro da distribuição destes riscos. Devido a isso, pode-se constatar que a
exposição de pessoas vulneráveis aos riscos e desastres ecológicos contribuem para uma maior
exposição à violação dos direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos; migração ambiental; riscos ambientais; desastres
ambientais; princípio da precaução 

ABSTRACT
The international community's attention to the environment degradation and its humanitarian
consequences comes increasing considerably in the last years, and its interaction with the
migration, in other words, in particular the risks impact and environmental disasters of natural or
technological origin with the human migratory actions, are still little explored. The environmental
risks are not well done distributed, what praises the action of the environmental justice, and
factors as the poverty associates the populations vulnerability and whole communities are at the
centre of the distribution of these risks. Due to that, it can verify that people's vulnerable
exhibition to the risks and ecological disasters contribute for a larger exhibition to the violation of
the human rights.
KEYWORDS: human rights; environmental migration; environmental risks; environmental
disasters; precautionary principle

1 Introdução

 

Os desastres ambientais e os riscos de desastres sejam eles de origem natural ou sejam decorrentes da ação do homem,

apresentam-se como um dos grandes temas do direito ambiental contemporâneo, no que diz respeito ao agravamento dos riscos

decorrentes do desenvolvimento tecnológico e, principalmente, devido às consequências humanitárias advindas desses fenômenos.

Os riscos ambientais não são equitativamente distribuídos, o que preconiza o movimento da justiça ambiental, e fatores,

como a pobreza, associados à vulnerabilidade de populações e comunidades inteiras, estão no centro da distribuição desses riscos.

Devido a isso, pode-se constatar que a exposição de pessoas vulneráveis aos riscos de desastres ecológicos contribui para uma maior

exposição à violação dos direitos humanos.

Diante dessa nova problemática global-ambiental, em que as transformações no meio ambiente, em forma de risco e de

desastres ambientais, condicionam as incertezas fabricadas por essa sociedade atual, e colocam em ameaça um contingente de

pessoas que necessitam se deslocar em virtude do risco ou do desastre ambiental propriamente dito.
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A migração, seja ela permanente, seja temporária, tem sido sempre uma tradicional resposta ou estratégia de sobrevivência

das pessoas ou populações que se confrontam com essa perspectiva, impacto ou como consequência de riscos e dos desastres

ambientais (GRAEME, 1996). A grande complexidade dos desastres ambientais e de seus riscos é causada pela interação entre

fatores sociais e econômicos no meio ambiente; portanto, exacerba  a vulnerabilidade das pessoas e de populações inteiras,

intensificando seus impactos quando se efetivam, ou quando simplesmente ameaçam sua ocorrência.

A complexidade das causas que originam o deslocamento da população não torna unânime a definição de uma expressão

única que designe os movimentos populacionais relacionados a questões ambientais. Excluindo-se as catástrofes ambientais, em que

os deslocamentos são forçados e inevitáveis por não haver quaisquer condições de sobrevivência no local atingido, a grande parte

dos casos restantes pode apresentar múltiplas variáveis que, somadas, resultam na decisão de deslocar-se.

Nessa perspectiva, elenca Piguet (2008) cinco grupos de fatores relacionados à questão ambiental, capazes de motivar de

maneira determinante, ou seja, forçar o deslocamento de uma pessoa para outro país: desastres naturais; projetos de

desenvolvimento que alterem o meio ambiente; mudança progressiva do meio ambiente; acidentes industriais; consequências

ambientais decorrentes de conflitos. Podem-se citar, respectivamente como exemplos, a erupção de um vulcão; o deslocamento de

pessoas cujas casas localizam-se em área destinada a ser alagada para o funcionamento de uma usina hidroelétrica; a costa que

progressivamente perde espaço para o mar, ou o local que paulatinamente sofre desertificação em razão das mudanças climáticas;

acidentes com reatores de usinas nucleares; locais destruídos por conflitos armados, entre outros.

Diante desse quadro, também é possível que as pessoas façam um deslocamento interno, ou seja, no âmbito doméstico do

Estado ou deslocamentos externos, onde se evidencia a mudança de país e, por consequência, a busca por proteção aos direitos

humanos fundamentais, como a vida, saúde, moradia, dignidade humana, entre outros.

Em muitos casos, razões econômicas e sociais, como a pobreza, o desemprego, a plena falta de perspectivas, somam-se às

causas ambientais para produzir os deslocamentos, ou, ainda, são resultado direto da insuficiência de recursos naturais em

determinadas regiões, sendo impossível atribuir a uma ou outra causa em especial ter sido determinante para provocar a

movimentação.

A decisão de migrar, seja entre os limites nacionais, seja além fronteiras de seus Estados, é uma das mais importantes

estratégias de sobrevivência adotada pelas pessoas ou comunidades inteiras, frente aos desastres ambientais naturais ou causados

pelo homem, ou, ainda, diante do risco de desastre ecológico. Contudo, a relação envolvendo as mudanças ambientais, como os

riscos de desastres ambientais, é a causa e a consequência das migrações.

Em um contexto onde o problema do meio ambiente se dá de forma global, a degradação ambiental tem acelerado o

número de indivíduos e populações que estão vendo a migração como uma opção para sobreviver. Por isso, há a necessidade de

estudo e pesquisa acerca dessa temática, principalmente no que diz respeito às dimensões humanitárias internacionais das migrações,

devido a desastres e riscos ambientais.

As pessoas ou populações, classificadas neste trabalho como migrantes ambientais,[1] que compreendem aqueles

indivíduos que se deslocam dentro de seus próprios países, ou internacionalmente, para fugir da ação de acontecimentos naturais ou

da degradação ambiental provocados pelo homem (como o desenvolvimento de projetos de infra-estrutura, que incluem a

construção de usinas hidrelétricas, barragens, estradas, ferrovias, projetos de irrigação, etc.) ou o risco de desastres, mesmo

influenciados por causas que, embora sejam decorrentes de fatores ambientais, ainda permitam a permanência no local.

Diante disso, a migração decorrente de causas ambientais, mas que englobam ainda fatores sociais e econômicos, deverá

ser tratada não apenas no campo dos direitos humanos, mas também pelo direito ambiental internacional, pois há a necessidade de
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dar garantia a todas as pessoas que possam perder seu lar devido a desastres ou riscos ambientais.

 

2 Vulnerabilidade ambiental ante os riscos de desastres ecológicos

 

Os problemas ambientais, por sua própria natureza e pelo contexto social e econômico, têm consequências ainda mais

graves à realização dos direitos dos grupos vulneráveis, incluindo mulheres, crianças, idosos e pobres, entre outros. É preciso ficar

claro que os meios de proteção podem voltar-se à garantia tanto dos direitos que são inerentes a todos os seres humanos, em virtude

de sua própria existência, assim como dos direitos atinentes a determinadas condições sociais.

Como ensina Trindade (1993, p. 89), há direitos que são essencialmente individuais, que podem ser protegidos somente no

próprio indivíduo, mas há outros que podem ser melhor protegidos através de um grupo, particularmente no caso de vir esse grupo a

ser vitimado.

Cabe ressaltar a afirmativa do sociólogo alemão Beck (1998) de que a degradação ou poluição ambiental, possui uma

dimensão democrática, no sentido de que afeta todas as pessoas indistintamente; independentemente da classe social que integram,

há sim indivíduos e grupos sociais mais vulneráveis aos efeitos negativos da degradação ambiental. Assim, Beck (1998, p. 40-41)

reconhece tal questão e refere que determinados grupos sociais, em razão do seu baixo poder aquisitivo, encontram-se mais

vulneráveis a certos aspectos da degradação ambiental, de tal sorte que os riscos se acumulam abaixo, na medida em que as riquezas

se acumulam acima.

De toda forma, a degradação do meio ambiente provoca desastre ambiental, que tem como característica principal sua

dimensão coletiva, pois pode ser entendido a partir de diferentes perspectivas: sociais, ambientais, econômicas, entre outras. Nesse

sentido, o desastre ecológico pode ter causa estritamente humana, decorrente do desenvolvimento de atividades e tecnologias que

envolvem certo nível de risco ambiental, ou ser o produto de fenômenos naturais, nos quais também incidem a ação humana, como

exemplo o aquecimento global, em grande parte provocado por fatores humanos. (CAVEDON; VIEIRA, 2009, p. 546).

A utilização da expressão desastre natural é largamente utilizada nos documentos de organismos internacionais, mas cabe

ressaltar que, ligados à concepção de desastre natural estão as ações humanas que contribuem ou intensificam os efeitos dos

desastres. Nesse sentido, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Pnuma – em seu documento “Meio Ambiente e

Riscos de Desastres: Perspectivas Emergentes”, entende por desastre:

Uma séria perturbação no funcionamento de uma comunidade ou sociedade causando geralmente
perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais que excedem a capacidade das comunidades ou
sociedades afetas para enfrentá-la usando seus próprios recursos. O desastre é uma função do processo
de risco. Ele resulta da combinação de perigos, condições de vulnerabilidade e capacidade ou meios
insuficientes para reduzir as conseqüências negativas potenciais do risco. (2008, p. 6).

 

Westra (2009, p. 83) classifica, tradicionalmente, os desastres naturais em três categorias, quais sejam: 1. evolução em

longo prazo da degradação ambiental, incluindo o aquecimento global, erosão do solo, desertificação, desmatamento; 2. imediatos

desastres naturais, incluindo terremotos, secas, furacões, tornados e erupções vulcânicas; 3. acidentes, incluindo os industriais e os

desastres químicos.[2]

Ainda o Inter-Agency Standing Comitee  (IASC)[3] em seu manual designado “Direitos Humanos e Desastres Naturais

Linhas e Diretrizes Operacionais e manual sobre o respeito aos Direitos Humanos em Situações de Desastres Naturais” (2008,
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versão-piloto), trazem os desastres naturais como conseqüências de eventos decorrentes de perigos naturais que ultrapassam a

capacidade local de resposta e afetam seriamente o desenvolvimento econômico e social de uma região, gerando perdas humanas,

econômicas e ambientais. Tradicionalmente, desastres naturais estão sendo vistos como situações que criam desafios e problemas,

principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Contudo, deve ser reconhecido que a proteção aos direitos humanos

também precisa ser concedido neste contexto. [4]

As estratégias de redução dos desastres ambientais[5] sejam eles naturais, sejam os  provocados pela ação humana, e o

gerenciamento dos riscos de desastres são modos de lidarem com os mesmos e que buscam reduzir a vulnerabilidade, bem como

oferecer capacidade para suportar adaptações, fazendo com que essas pessoas mais vulneráveis consigam lidar com desastres

naturais, como secas e tempestades, assim como com os riscos ambientais provocados por fatores humanos.

Nesse sentido, o documento internacional para redução dos riscos de desastres, organizado no Japão, em 2005,

denominado Hyogo Framework for Action 2005-2015  Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters[6]
considera pertinente a relação entre risco ambiental, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de mecanismos e capacidades

na construção de barreiras contra  perigos e erradicação da pobreza. Dessa forma, a Declaração de Hyogo é um importante

instrumento para a redução da vulnerabilidade diante dos riscos de desastres ambientais.

Ainda, a Declaração de Hyogo afirma que os riscos de desastres ambientais aumentam quando os perigos interagem com

vulnerabilidades físicas, sociais econômicas e ambientais. Apesar do crescente entendimento e da aceitação da importância da

redução do risco de desastres ambientais e do aumento da capacidade de responder a eles, os desastres e, principalmente, a gestão e

redução dos riscos continuam a ser um grande desafio global.

Portanto, os riscos de desastres surgem quando o perigo interage com vulnerabilidades físicas, sociais, econômicas e

ambientais, ou seja, se as vulnerabilidades fossem minimizadas, as situações de perigo ambiental não se tornariam desastrosas. O

perigo é intensificado pela vulnerabilidade, que contribui consideravelmente para a concretização dos riscos. (CAVEDON;

VIEIRA, 2009, p. 547).

O conceito de vulnerabilidade está ligado às relações que as pessoas têm com o seu meio ambiente e com a força social e

os valores culturais que sustentam essa interligação. Por isso, Smith (2006) ressalta que a vulnerabilidade

[...] se refere à totalidade de relações em uma certa situação social, produzindo a formação de uma
condição que, em combinação com as forças do meio ambiente, produzem um desastre. O risco de
desastre e seus resultados são socialmente produzidos pela interseção de uma complexa e dinâmica
extensão de um perigo e os padrões de vulnerabilidade associados com processos sociais, econômicos,
territoriais e políticos que operam em um específico local. O conceito de vulnerabilidade liga condições
gerais políticas e econômicas com as forças do meio ambiente, para entender como condições básicas
como pobreza ou racismo produzem suscetibilidades para específicos riscos ambientais.(2006) [7]

 

A ocorrência de desastres ambientais e o risco de desastres, derivado deste são causas principais e importantes no fluxo

migratório das pessoas, e mais migrações acontecem devido a gradual degradação do meio ambiente. A maior parte das migrações

ambientais acontecem entre países, mas se torna relevante e evidência que a degradação ambiental está influenciando também

migrações internacionais. (GRAEME, 2008).

A especial vulnerabilidade dos migrantes se origina no fato de que eles não são cidadãos do país aos quais se encontram,

eles ultrapassaram a fronteira internacional, e eles têm muitas vezes que entrar e viver em outro país apenas com a autorização das

autoridades; com isso, essa vulnerabilidade contrasta com o poder de recuperação que exige o processo de migração.

Diante disso, percebe-se o drama das migrações ambientais, que acontecem em resposta aos desastres ambientais ou ao
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medo do risco de desastres ou calamidades. Enquanto a causa de tais migrações seria a degradação do meio ambiente é muito

importante tratar da dimensão social de tais movimentos migratórios. Nesse sentido, Graeme (2008, p. 14) afirma que “os países e

grupos mais pobres estão em desvantagem, pois eles não têm os recursos para assimilar e praticar sofisticados sistemas de alerta ou

para fundar um rápido e bem planejado modo de prevenção e precaução de desastres e conseqüentemente assistir as vítimas em sua

recomposição”.[8]

Por isso, se torna aparente que alguns locais ou regiões, especialmente os que se encontram em países menos

desenvolvidos, são particularmente vulneráveis a degradação ambiental e, consequentemente são os que mais produzem migrantes

ambientais, que migram dentro de seus países e também para fora de suas fronteiras.

Dessa forma, ressalta Graeme (2008, p. 16), examinando os impactos da degradação ambiental na população, “que é

importante lembrar que a migração é a única forma que essas populações afetadas encontram como resposta e deve ser discutido que

há necessidades mais importantes, em particular a adaptação dessas pessoas aos efeitos dos processos ambientais”.[9]

Os riscos de desastres e os impactos adversos dos perigos naturais podem ser reduzidos pelo monitoramento, pela análise e

pelo gerenciamento das causas de desastres, incluindo a redução das vulnerabilidades sociais e econômicas e dando suporte para

que essas pessoas respondam o mais rápido possível às adversidades dos eventos ambientais perigosos.

Os maiores elementos que dão magnitude ao risco ambiental são os perigos, ou seja, o potencial de eventos danosos e a

vulnerabilidade da população a esses perigos, pois os desastres ambientais são a combinação de uma população ou comunidade

vulnerável com um evento perigoso que resulta em um desastre.

Diante disso, Cavedon e Vieira (2009, p. 547) constatam que, entre os fatores que podem gerar maior vulnerabilidade

ambiental aos desastres ambientais e aos riscos, destaca-se a pobreza, que afeta a capacidade de determinados indivíduos,

comunidades e populações de se prevenirem e se protegerem dos desastres ecológicos.

Tanto desastres naturais quanto desastres que ocorrem pela interferência humana, ou  acidentes industriais, estão ganhando

cada vez mais repercussão, principalmente no que diz respeito às consequências humanas. O Programa de Desenvolvimento das

Nações Unidas indica a forte inter-relação entre o nível de desenvolvimento de um país e o nível de mortalidade diante desses

desastres. Há muitas regiões no mundo que são extremamente vulneráveis aos desastres ambientais, de origem natural ou humana.

A realidade desses recentes desastres e o crescimento dos riscos ambientais não são adequadamente considerados nos instrumentos

jurídicos internacionais ou domésticos. (WESTRA, 2009, p. 80).

Com isso, percebe-se que os desastres ambientais e seus riscos não atingem todos indistintamente, no que diz respeito à

vulnerabilidade. Entre os fatores que podem gerar maior vulnerabilidade para a prevenção e enfrentamento dos riscos de desastres

ambientais se destaca a pobreza, pois afeta consideravelmente a capacidade de determinados indivíduos ou comunidade de prevenir

e se proteger dos desastres e riscos ambientais.

Essa relação entre pobreza, degradação ambiental e desastres é bem-explicitada pelo Programa das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente (Pnuma):

Os pobres são os mais vulneráveis aos desastres porque eles são freqüentemente forçados a se
estabelecer nas áreas marginais e têm menos acesso à prevenção, preparo e pronta advertência. Além
disso, os pobres são os menos resilientes na recuperação dos desastres, porque eles não dispõem de
redes de suporte, seguros e opções alternativas de subsistência.

 

Com isso, as medidas a serem adotadas para a redução dos riscos de desastres e de suas consequências passam
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necessariamente pelo enfrentamento da vulnerabilidade gerada pela pobreza e pelas desigualdades na distribuição dos riscos e

custos ambientais decorrentes. Devido a isso, é que se coloca a íntima relação entre vulnerabilidade ambiental e violação de direitos

humanos, pois os mais pobres são os mais atingidos pela distribuição dos custos ambientais, bem como pelos riscos, e são os mais

afetados em sua dignidade humana.

A obediência às sugestões de esforços para a redução da vulnerabilidade e a construção do poder de recuperação a eventos

extremos devem ser prioridade a longo e curto prazos. Essa priorização ajudaria a prevenir as perdas humanitárias e econômicas a

curto prazo, assim como ganhos no desenvolvimento e na promoção de uma base sustentável para outras ações de adaptação a longo

prazo. Com isso, capitalizar-se-iam um grande conhecimento e capacidades, especialmente na redução de riscos de desastres e no

gerenciamento desses riscos.

Em virtude dessas questões, as pessoas mais vulneráveis aos riscos de desastres ambientais são afetadas consideravelmente

no que diz respeito aos direitos humanos, reconhecidos de forma internacional, os quais, em situações de riscos ambientais e

desastres ecológicos se veem violados, como o direito à vida, à saúde, à dignidade humana, entre outros.

Dessa forma, cabe analisar no próximo item as relações entre a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos das

populações que migram, nos casos de riscos de desastres ecológicos, como forma de realização de uma justiça ambiental.

 

3 Meio ambiente, direitos humanos e riscos de desastres numa perspectiva de justiça ambiental

 

O risco de desastres ambientais ou os desastres propriamente ditos, aliados à vulnerabilidade ambiental, podem ser

enormes causadores de violações dos direitos humanos, em especial o direito à vida, entre outros, como direitos humanos civis,

políticos, sociais e econômicos. É importante estabelecer as relações entre direitos humanos, meio ambiente e vulnerabilidade, a

partir de uma dimensão da justiça ambiental, para depois abordar a proteção dos migrantes ambientais em situações de risco e

desastres ambientais.

No capítulo anterior analisou-se sobre a relação entre direitos humanos e direito ambiental, principalmente no que se diz

respeito às declarações internacionais de Estocolmo  de 1972 e a declaração do Rio de 1992, que fazem essa abordagem. Ainda, as

relações entre pobreza e direitos humanos em uma dimensão de justiça ambiental são evidenciadas.

As condições ambientais desfavoráveis podem ser causa ou consequência da violação dos direitos humanos,

principalmente porque as pessoas ou grupos mais pobres, e que se encontram em uma posição não privilegiada para exercer esses

direitos, são as vítimas principais e preferenciais dos riscos e custos ambientais. (CAVEDON; VIEIRA, 2009,          p. 550).

O processo de violação dos direitos humanos alcança principalmente os grupos sociais vulneráveis; neste contexto, os

grupos de populações mais pobres. De acordo com Piovesan (2007, p. 27-28), “a efetiva proteção dos direitos humanos demanda

não apenas políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas preferenciais

da exclusão”.

Diante disso, e principalmente da questão ambiental e suas implicações sociais, o Relatório de Desenvolvimento Humano

2007/2008 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através da Resolução 7/23, denominada Mudanças Climáticas

e Direitos Humanos, revela para Fenterseifer (2009) “um quadro preocupante e injusto no horizonte humano, com um mundo cada

vez mais dividido entre nações ricas altamente poluidoras e países pobres”.

O mais importante nessa resolução é o reconhecimento da vulnerabilidade dos mais pobres, especialmente os que vivem

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2570



em zonas de alto risco frente aos riscos ambientais e desastres ecológicos e sua capacidade de adaptação mais limitada, o que os

torna também mais vulneráveis às violações dos direitos humanos, originadas em razão dos riscos e dos desastres ecológicos.

Por isso, as pessoas mais vulneráveis aos efeitos dos riscos e desastres ambientais, provocados de forma natural ou pela

ação do homem serão aquelas mais pobres, pois já possuem uma condição de vida precária, e então desprovidas do acesso aos seus

direitos humanos básicos, como moradia adequada, saúde, saneamento básico, educação, alimentação, dignidade, entre outros.

Embora haja potencialmente riscos de catástrofes ambientais para todos, a distribuição dos custos e benefícios a curto e

médio prazos estará longe de ser uniforme. Os riscos ambientais e sociais são distribuídos de forma desigual, ocasionando uma

injustiça ambiental, pois os países mais responsáveis e que contribuem de forma direta com a degradação ambiental serão os menos

afetados, enquanto os países em desenvolvimento, que estão sujeitos aos mesmos riscos ambientais, serão os mais afetados, em

virtude da relação entre pobreza e vulnerabilidade.

No processo acelerado de globalização e em decorrência disso, a sociedade de risco e incertezas que se está presenciando,

bem como as consequências sociais perversas e negativas são em grande parte restritas aos pobres, miseráveis que, por sinal,

correspondem à maioria da população mundial, cabendo os benefícios decorrentes da globalização e das práticas capitalistas apenas

aos poucos ricos, integrantes das elites internacionais. Assim, fica evidente que uma minoria se beneficia em face do trabalho, do

esforço e do desgaste da maioria dos indivíduos que, por serem vulneráveis, são obrigados a suportar inúmeros sofrimentos e

desrespeitos aos seus direitos individuais e sociais.

A justiça ambiental implica o acesso equitativo dos recursos naturais e a qualidade ambiental a todas as pessoas,

indistintamente do país em que se encontram. Nesse sentido, Kiss (2005, p. 47-48) entende que o conceito de justiça ambiental tem

como fundamento a igualdade e a equidade dentro de um tríplice significado: a justiça às pessoas que vivem no presente, a justiça à

humanidade futura e a justiça entre as espécies vivas. Em um primeiro momento, enfoca-se a ideia de justiça social dentro de uma

perspectiva de partilhamento equitativo dos recursos naturais; depois, essa ideia é trabalhada tomando por base as gerações futuras

e, por fim, é apregoada uma nova ética na relação entre os seres vivos. Para o autor, a distribuição equitativa do acesso aos recursos

naturais é o ponto de partida para a construção de um mundo verdadeiramente justo, sob o ponto de vista ambiental e social.

A justiça ambiental consiste no conjunto de práticas e princípios que asseguram que nenhum grupo social suporte uma

parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas de operações econômicas, decisões de políticas e de programas

federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas. A justiça ambiental é de suma importância para o

desenvolvimento de uma nação, bem como para que sejam assegurados aos indivíduos os direitos constitucionalmente previstos,

como direito a tratamento igualitário, independentemente de cor, raça ou religião. A contraposto, injustiça ambiental é compreendida

como o meio pelo qual as sociedades desiguais tanto econômica como socialmente, ou até mesmo determinados grupos sociais com

baixo poder aquisitivo, recebem maior carga dos danos e malefícios ambientais e, consequentemente, todos os demais resultados

negativos decorrentes do convívio íntimo e diário com esses perigos ambientais, como doenças diversas, fome, condições precárias

de vida, dentre outros tantos males.

Para que a justiça ambiental seja realizada e concretizada, há necessidade de que vários fatores sejam respeitados e

observados. Primeiramente, o processo deve iniciar na base da estratificação social, com o fortalecimento das comunidades mais

vulneráveis, para que estas “empurrem” a degradação ambiental “para os segmentos superiores do sistema de estratificação,

movendo-a dos menos responsáveis pelo dano ecológico em direção aos mais responsáveis [...]”. (GOULD, 2004, p. 78).

Nessa ordem, Canotilho (1996, p. 156) destaca a ideia de um Estado de Justiça Ambiental, um regime estatal caracterizado

pela vedação da distribuição não equitativa dos benefícios e malefícios da extração e do aproveitamento dos recursos naturais.
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Dentro desse panorama ganha importância o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, segundo o qual os bens ambientais

devem ser distribuídos de forma equânime entre os habitantes do planeta.

A produção de riscos ambientais da sociedade contemporânea bem como a justiça ambiental, é referida por Star (2004) que

afirma que: o discurso da justiça ambiental ressaltou a produção desproporcional de resíduos tóxicos e perigosos pelos países

desenvolvidos, e a exportação desses riscos para  países menos desenvolvidos, faltando a estes a capacidade de lidar com eles ou

armazená-los com segurança.
[10]

Admitir que os textos legais consagrem o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o acesso

equitativo aos recursos naturais, sem levar em consideração os condicionamentos sociais concretos, implica, na prática, a aceitação e

a consagração das desigualdades e injustiças existentes. (WOLKMER, 1997, p. 42-43). Diante disso, é preciso que a repartição do

acesso material ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na sociedade de risco seja estudada a partir da perspectiva

da luta de classes no espaço social, tendo em vista a relação inversamente proporcional entre a sujeição aos riscos ecológicos e, por

consequência, aos danos ambientais, bem como a condição econômica e social dos indivíduos e grupos da sociedade.

É por isso que, no conceito de desenvolvimento sustentável elaborado pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento das Nações Unidas, no ano de 1987,[11] se verifica-se as dimensões sociais e ambientais. Fica evidenciada a

vinculação entre a qualidade ambiental e a concretização das necessidades humanas, ou seja, o acesso aos direitos humanos

fundamentais, e ainda faz referência ao atual desenvolvimento tecnológico, como um fator  limitativo e impeditivo para a satisfação

das necessidades humanas básicas. (FENSTERSEIFER, 2009)

Nesse diapasão é que a Declaração do Rio (1992) em seu Princípio 5, refere que “todos os Estados e todos os indivíduos,

como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de

reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo”. Assim, esse

princípio coloca nas mãos da sociedade e do Estado o dever de reduzir a pobreza, as desigualdades sociais e atender aos direitos

humanos da maioria da população mundial, ao contemplar o ideal do desenvolvimento sustentável. A proteção ao meio ambiente e a

relação direta que este tem com os direitos humanos sociais é um objetivo comum da humanidade, enquanto projeto político-

jurídico. O desenvolvimento sustentável também traz a questão da distribuição de riquezas, ou seja, da justiça distributiva, que

abrange a garantia dos direitos humanos sociais e uma vida digna e com qualidade ambiental para todos os membros da comunidade

mundial. (FENSTERSEIFER, 2009).

Cavedon e Vieira (2009, p. 552-553) constatam que “esta dimensão de justiça ambiental e vulnerabilidade ambiental põe

em destaque que os direitos humanos possuem uma dimensão ambiental e ao mesmo tempo propõe uma ‘humanização’ da

abordagem das questões ambientais”. Para que haja uma incorporação direita da justiça ambiental nos sistemas jurídicos internos e

internacionais, faz-se necessário o estabelecimento de relações entre o direito ambiental e a proteção dos direitos humanos, para que

haja a efetiva realização da justiça social e, consequentemente, da justiça ambiental.

A aproximação existente entre o direito ambiental e os direitos humanos, no que diz respeito a sua proteção, enfatizando

principalmente a relação entre degradação ambiental, pobreza e violação dos direitos humanos, é baseada na justiça ambiental que

está centrada em um conjunto de direitos socioambientais e procedimentos fornecidos tanto pelo direito ambiental quanto pelos

sistemas jurídicos de proteção dos direitos humanos. (CAVEDON;VIEIRA, 2009, p. 553).

Para Fensterseifer (2009), a ideia de justiça ambiental é fundamental para justificar a responsabilidade do Estado de

indenizar e atender aos direitos humanos fundamentais das pessoas atingidas por desastres ambientais ou pelo risco de desastres. Os

grupos mais atingidos pelos desastres serão os mais pobres e marginalizados da população, os quais devido a isso são os que
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ocupam, em geral, as áreas de risco ambiental e são altamente vulneráveis aos riscos de desastres ambientais, provocados de forma

natural ou por fatores humanos.

A justiça ambiental tenta se aproximar dos impactos da degradação e dos riscos ambientais, mas também abre espaço para

a discussão dos direitos humanos relacionados a esses fatores. Os direitos humanos fundamentais estão implícitos na questão dos

migrantes ambientais, pois “o princípio fundamental da justiça ambiental é aquele na qual cada indivíduo é detentor de proteção do

Estado no território onde ele possa ter acesso às necessidades vitais”.[12] (STAR, 2004).

Entretanto, para se formular uma política ambiental com justiça ambiental é necessário para Leite (2004, p. 46) que “o

Estado se guie por princípios que vão se formando a partir da sedimentação das complexas questões suscitadas pela crise

ambiental”. Os princípios são normas teóricas que devem ser observadas e obedecidas, tendo como base comum os instrumentos

normativos internacionais de política ambiental, como convenções e tratados internacionais.

Nesse sentido, vale avaliar a convicção de Cavedon e Vieira quanto à aplicação dos instrumentos jurídicos internacionais

na questão ambiental e social:

Uma base jurídica destinada a regular a prevenção, gestão e reparação dos efeitos dos desastres
ecológicos exige igualmente a incorporação da dimensão da justiça ambiental, reconhecendo que o
indivíduos e comunidades não estão igualmente preparados para adotar medidas de prevenção, para
enfrentar e para se recuperar dos desastres ecológicos, que varia conforme o seu grau de
vulnerabilidade ambiental. Neste sentido, também é fundamental reconhecer que os pobres são também
mais vulneráveis do ponto de vista ambiental, e em conseqüência, mais expostos aos desastres
ecológicos e violações de direitos humanos. (2009, p. 553).

 

Pretende-se com esse movimento por justiça ambiental permitir que os indivíduos discriminados ambientalmente, em face

de questões econômicas, de raça ou qualquer outra razão, possam exercer seus direitos de cidadãos, participando em grau de

igualdade nas decisões políticas que tenham reflexos no meio ambiente, bem como para que suas necessidades socioambientais

sejam atendidas com eficiência.

Assim, o movimento por justiça ambiental é considerado um movimento de união de várias instituições, grupos e

organizações comunitárias, atualmente espalhadas. Visa, portanto, a unir forças, compartilhar conhecimentos e experiências

positivas, o que faz com que a luta por um ambiente mais saudável ganhe força e importância, bem como imprime aos seus

participantes a condição de cidadãos.

O Estado de justiça ambiental pressupõe uma visão preventiva, precavida, e a garantia dos direitos das futuras gerações, os

quais se formam mediante o estabelecimento dos princípios do direito ambiental. Diante disso, não há como formular uma política

ambiental com justiça ambiental, sem que os Estados utilizem os princípios de direito ambiental internacional, pois os mesmos

devem reger as condutas das nações, na busca por uma justiça ambiental.

 

4 Formas de proteção e responsabilidade do Estado diante dos migrantes ambientais

 

Uma clareza e coerência nos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos das pessoas deslocadas, ou que

necessitam migrar em razão do risco e de desastres ambientais, são essenciais, mesmo que ainda não exista nenhum documento ou

convenção relativa especificamente a esses migrantes ambientais. O que se torna indispensável é a efetiva atuação dos Estados-

nações no que diz respeito à proteção do meio ambiente, dos direitos humanos fundamentais das pessoas atingidas por riscos e
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desastres ambientais, adotando medidas de prevenção e precaução.

As pessoas deslocadas por desastres ambientais ou riscos ambientais, sejam eles naturais ou muitas vezes provocados pela

ação do homem e sua negligência, tais como: desastres nucleares, acidentes internacionais de poluição da água, mudanças climáticas

e o aquecimento global, entre outros, constituem uma categoria que requer proteção. Dessa forma, percebe-se o vínculo entre os

fluxos de migrantes por razões ambientais e a proteção de direitos humanos, pois se está diante de violações graves desses direitos.

Em busca da proteção dos direitos humanos dos migrantes ambientais, afirma Trindade

A proteção de refugiados e pessoas deslocadas há assim de ser apropriadamente coordenada com os
mecanismos de proteção dos direitos humanos (a níveis global e regional) E a emergência de
coletividades humanas em necessidade de atenção e proteção especiais – pessoas internacionalmente
deslocadas, pessoas internamente deslocadas, os repatriados, os assim-chamados “migrantes
econômicos”, etc – dá uma dimensão nova e mais ampla ao direito internacional dos refugiados. (1993,
p. 134).

 

No caso dos migrantes ambientais, a proteção dos seus direitos humanos segundo  Piovesan (2007, p. 28), “torna-se,

contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito,

que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade”. Dessa forma, a violação de direitos humanos de alguns grupos,

principalmente os vulneráveis aos riscos e desastres ambientais, bem como os que já se encontram em processo de migração, exige

uma resposta específica e diferenciada.

Em primeiro lugar, é responsabilidade do Estado assegurar aos seus cidadãos os direitos humanos básicos diante do

impacto e das consequências de riscos e desastres ambientais. Se a responsabilidade do Estado não é suficiente, há a

responsabilidade da comunidade internacional em intervir na situação, para garantir os direitos humanos básicos das pessoas. 

(HERMSMEYER, 2005).

Por isso, aos riscos e desastres ambientais se aplicam, além do dever geral de toda sociedade global de preveni-los,

também o dever geral de minimizar os danos e prover assistência humanitária de emergência, incluindo as obrigações de notificar

de imediato e de fornecer informações; de desenvolver planos para as contingências, e de cooperação entre os Estados para

minimizar os danos e compensá-los. (BROWN, 2008, p. 141-169).

Na mesma perspectiva de pensamento, Kliot (2004, p. 71) assinala que um grande problema a ser resolvido quanto à

migração ambiental é sobre as perspectivas quanto aos direitos. Direitos representam a crença de que todas as pessoas merecem

respeito e uma solução para seus problemas, que seria a criação de condições necessárias para prover significativa ajuda para os

países de onde vêm esses migrantes.

O problema dos migrantes ambientais promete estar no topo da maior crise humana em nossos tempos e, assim que essa

problemática se torna mais opressiva, as responsabilidades da sociedade e dos Estados se tornam desafios cada vez mais

preocupantes. (MYERS, 2005).

Com isso, a proteção aos direitos humanos dos migrantes ambientais é um assunto que deve ser uma das maiores

preocupações da comunidade internacional, pois, como afirma Kliot (2004, p. 71), “o meio ambiente saudável é apenas uma das

condições necessárias para o ser humano, mas o único que fornece o fundamento para muitos outros direitos”.

Nessa mesma perspectiva, Westra (2009, p.105) assinala a responsabilidade dos Estados na proteção dos seres humanos,

indo além da perspectiva de seus cidadãos quando os migrantes ambientais atravessam as fronteiras de seu país:

Estados devem a proteção física para todos os seus cidadãos, de acordo com os instrumentos
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domésticos, como as Constituições. Mas o respeito a todos os seres humanos é uma obrigação
internacional “erga onmes” e nenhum estado individualmente pode impor condições e clamar
legalidade quando migrantes aparecem em seus limites fronteiriços. [...] No entanto, respeito pela
dignidade humana é pouco provido quando o auxílio ao migrante é dado.[13]

 

O grande desafio da comunidade internacional, com relação às políticas púbicas de segurança humanitária e à proteção aos

direitos humanos, tem grande importância, e os migrantes ambientais são reconhecidos hoje como uma categoria separada, que não

tem muito conhecimento de leis, mas que estão aumentando por causa da degradação ambiental a longo e curto prazos, o que agrava

a situação criada pelos impactos dos desastres.

O fenômeno do deslocamento de indivíduos e comunidades, em razão de risco e desastre ambiental, traz um grande desafio

ao direito ambiental e aos sistemas de proteção aos direitos humanos. Por isso, faz-se necessária uma resposta efetiva no plano

jurídico internacional à situação dos migrantes ambientais.

É importante salientar que, nos dias de hoje, no Estado atual do direito internacional, há a inexistência de normas jurídicas

destinadas à proteção dos deslocados, ou migrantes ambientais, principalmente no que diz respeito aos movimentos entre Estados,

ou seja, os que ocorrem de forma internacional, ultrapassando os limites dos países. (CAVEDON; VIEIRA, 2009, p. 557).

Uma possibilidade seria a formatada por Magniny (2008), a qual prevê a criação de uma nova convenção, que se baseasse

em princípios de direito e que tivesse, na proteção dos direitos humanos, seu maior fundamento, atribuindo responsabilidades

diferenciadas aos seus signatários de acordo com o grau de contribuição de cada um para as migrações. Ainda acrescenta que um

estatuto coletivo dos deslocados ambientais, que não distinguisse as causas da partida ou dos desastres, mas que agisse sobre suas

conseqüências seria muito mais realista.

De acordo com Bogardi et al (2007), o aprimoramento da legislação, quer seja através da elaboração de acordos bilaterais,

de abrangência regional, seja pela formulação de uma convenção universal, que reconheça tal categoria, seria importante na

resolução do problema dos deslocados ambientais.

Segundo Cournil (2008), todas as alternativas de proteção aos migrantes ambientais deve seguir alguns pressupostos, entre

eles: a exigência de uma base científica consolidada sobre a problemática dos migrantes e sua relação com o meio ambiente, que

possa embasar, através da demonstração das causas e da projeção de cenários, as decisões e a formulação de políticas de amparo às

pessoas afetadas; o aumento da conscientização da sociedade sobre a importância de debates sobre esses temas, atentado-se para as

mudanças que ocorrerão nos meios social, econômico e cultural, a partir da tentativa de inserção dos grupos deslocados; o

oferecimento dos meios adequados para ajuda humanitária, por meio da capacitação dos recursos humanos das entidades que

auxiliam as Nações Unidas e do apoio material e logístico necessário para a mitigação dos resultados e adaptação das pessoas

atingidas. Por fim, o autor sugere que conceitos sejam concebidos, no sentido de fortalecer as políticas públicas, bem como sejam

fortalecidas e criadas, quando necessárias, instituições públicas e privadas para tratarem da questão do fluxo de migrantes

ambientais, tanto em nível nacional quanto internacional, mesmo que, para isso, se arquitete um novo órgão, vinculado às Nações

Unidas, para cuidar, especialmente, do estudo e da elaboração de estratégias para esses grupos.

A partir dessas alternativas e desses anseios quanto à proteção desses indivíduos e populações, que têm que se deslocar em

função de riscos e desastres ambientais, não apenas no interior de um mesmo país mas também entre Estados, é que se pode

constatar que os deslocamentos internos  foram objeto de especial atenção por parte dos organismos internacionais.

Entretanto, os deslocados internos ainda não contam com um instrumento jurídico específico, mas o Escritório do Alto

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou um conjunto de Princípios Orientadores Relativos aos
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Deslocados Internos.[14]

Mas, em função dos deslocamentos ambientais, não só internos como entre Estados merece destaque o Projeto de

Convenção sobre o Estatuto Internacional dos Deslocados[15] ambientais, publicado na Revista Europeia de Direito Ambiental

(Revue Européenne de Droit de l’Environment) e realizado por um grupo de trabalho da Universidade de Limoges, liderado pelo

professor Michel Prieur (PRIEUR et al, 2008). Esse grupo de trabalho foi composto pelo Centre de recherches interdisciplinaires

em droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme (Crideau) e do Centre de Recherches sur les Droit de La

personne (CRDP), equipes temáticas do Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (Omij), com o apoio do Centre

International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE).

Esse projeto de convenção utiliza-se da expressão deslocados ambientais, ao invés de migrantes, mas propõe uma

classificação muito semelhante àquela feita por Bogardi et al (2007) e pela IOM (2008), sendo possível uma leitura similar dos

termos. De acordo com tal documento, Prieur et al, consideram deslocados ambientais:

[...] as pessoas físicas, as famílias e as populações confrontadas a um desastre brutal ou gradual em seu
ambiente afetando inelutavelmente suas condições de vida e lhes forçando a deixar, com urgência ou no
seu decorrer, seus lugares habituais de vida e requerendo sua relocação ou
realojamento.(2008,p.383).[16]

 

 O projeto optou pelo termo deslocados, pois é majoritariamente utilizado em textos oficiais, além de melhor refletir a

diversidade de causas e modalidades dos deslocamentos e o seu caráter coletivo, além de dar a clareza de que é um deslocamento

forçado e não espontâneo. (CAVEDON; VIEIRA, 2009, p. 558).

Esse documento faz referência aos desastres ambientais repentinos e àqueles que, gradualmente, vão alterando o meio

ambiente, ou seja, o risco ou a ameaça ambiental da ocorrência dos desastres, os quais forçam as pessoas a se deslocarem. Conforme

os autores do projeto, os eventos ambientais podem ter sua origem em causas naturais ou pela ação humana, e têm sua influência na

degradação dos meios de sobrevivência.

Ainda, o art. 3º de tal projeto verifica o seu âmbito de aplicação que é universal, isto é, não há distinção entre pessoas que

se deslocam entre um e outro país e pessoas que se deslocam internamente, dentro de seus próprios Estados.[17] Essa é a grande

mudança neste projeto de convenção, que abrange as pessoas que se deslocam além das fronteiras de seus países de origem, de

forma internacional e não apenas aquelas que migram dentro do próprio país.

A proposta dessa convenção tem como objetivo contribuir para garantir direitos aos deslocados ambientais e organizar seu

acolhimento e eventual retorno ao lugar, ou região de origem. Com vistas à garantia desses direitos humanos, o projeto elenca os

princípios da responsabilidade comum, mas diferenciada da proximidade, da proporcionalidade, da efetividade e da não

discriminação.

Nesse ponto, esclarecem Cavedon e Vieira (2009, p. 559) que o projeto reconhece como direitos comuns aos deslocados

ambientais: o direito à informação e participação; direito à assistência e socorro; direito à água e à ajuda alimentar; direito à

habitação; direito ao cuidado médico; à proteção dos direitos da pessoa, entre outros direitos humanos básicos   à sobrevivência.

Ainda, as famílias e populações deslocadas têm o direito à preservação da unidade familiar, e as populações são beneficiadas pelo

regime jurídico às minorias, nos países de acolhida.

Prieur et al. (2008) sugerem que uma agência internacional para deslocados ambientais, subordinada às Nações Unidas,

seja constituída, a partir da elaboração de uma nova convenção para esses grupos. Tal órgão seria subsidiado por um fundo mundial

que assegurasse seu funcionamento e a assistência financeira e material para a recepção e devolução das pessoas deslocadas por
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questões ambientais. Dependeria, segundo o autor, da regulação através de protocolos adicionais à nova convenção.

As migrações ambientais geradas muitas vezes por ameaças/riscos e desastres ambientais, sejam eles naturais, sejam pela

ação humana, além de ser uma questão ambiental é também uma questão relevante de direitos humanos, pois a vulnerabilidade

ambiental a esses fatores também ambientais é capaz de gerar extrema violação aos direitos humanos dos migrantes.

Diante da análise de tal documento, entende-se que se o mesmo for efetivamente adotado, pode ser o grande pioneiro na

articulação entre o direito ambiental e os sistemas de proteção dos direitos humanos, pois são notórias as conexões entre as

vulnerabilidades ambientais com a realização da justiça ambiental e o estabelecimento de formas eficazes de prevenção, precaução e

gestão dos riscos e desastres ambientais.

Ainda, os sistemas regional e internacional de proteção aos direitos humanos podem se constituir em destacados espaços na

proteção dos migrantes ambientais ante os riscos e desastres ambientais, incorporando aos mesmos as normas ambientais e os

princípios jurídicos do direito ambiental, principalmente o princípio da precaução, na análise das violações dos direitos humanos.

 

5 Riscos e desastres ambientais e a sua gestão na mitigação de migrações locais e internacionais

 

Além da preocupação com a proteção e a responsabilidade dos Estados diante dos das migrações em nível local e

internacional, é também importante ressaltar as tentativas da comunidade internacional em reduzir os riscos de desastres ambientais.

Esses esforços devem estar relacionados com as políticas, os planos e os programas para o desenvolvimento sustentável e a redução

da pobreza, baseado na cooperação internacional e regional.

Entretanto, o grande problema não é proteger e dar assistência às pessoas forçadas a migrar devido a causas ambientais

associada a outros fatores, mas adotar políticas que irão lidar com essas causas e tentar fazer com que as mesmas sejam

minimizadas. (CASTLES, 2002).

Os riscos e desastres ambientais e seus impactos adversos podem ser reduzidos mediante monitoramento, análise

sistemática, gerenciamento e precaução das causas dos desastres, incluindo a redução social e econômica das populações

vulneráveis ambientalmente, bem como melhorando o preparo dos indivíduos e das comunidades em responderem às adversidades

dos eventos ambientais perigosos.

O documento internacional preparado pela Inter-Agency Standing Comitee  (IASC) e pela International Strategy for

Disaster Reduction[18] (ISDR) titulado Disaster Risk Reduction Strategies and Risk Management Practices: Critical Elements for

Adaptation to Climate Change[19] de 11 de novembro de 2008, traz que os dois principais elementos que dão magnitude aos

riscos são os perigos, ou seja, os potenciais eventos catastróficos ou fenômenos naturais, e a vulnerabilidade da população a esses

perigos. Ainda acrescenta que as atividades humanas podem aumentar o nível de riscos a desastres ambientais.

Baseada nos conceitos desse documento, a Declaração de Hyogo (2005) coloca as estratégias para a redução dos riscos de

desastres mediante cinco prioridades de ação:

1.    assegurar que a redução do risco de desastre é uma prioridade nacional e local com  forte base
institucional para implementação;
2.    identificar, estimar e monitorar o risco de desastre e intensificar os sistemas de alarme preventivos;
3.    usar do conhecimento, inovação e educação para construir uma cultura de segurança e resiliência
em todos os níveis;
4.    reduzir os fatores de riscos;
5.    fortalecer para efetiva resposta de prontidão aos desastres.[20]
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Portanto, para a redução do risco de desastres ambientais, os Estados, de forma local e internacional, bem como

organizações preocupadas com essa questão, devem levar em consideração as prioridades citadas acima e devem programá-las com

suas próprias circunstâncias e capacidades.

Para Salehyan (2005, p. 15), é importante que haja uma melhora na prevenção de precaução dos desastres e riscos

ambientais e a redução dos efeitos adversos dos mesmos, e com isso nos níveis locais e globais os Estados possam garantir um

expressivo número de soluções, as quais incluem: aperfeiçoamento das estratégias de resposta aos desastres bem como a retirada de

pessoas das áreas de risco e assistência com a recolocação das mesmas em outros locais apropriados.

Entretanto, há também a preocupação com a gestão dos riscos ambientais pelos países, que devem lidar com a incerteza e o

potencial das perdas, envolvendo dessa forma a análise e o desenvolvimento de estratégias, e específicas ações para controlar e

reduzir a produção de riscos.

Gestão dos riscos é uma expressão usada para o controle da incerteza e das potenciais perdas, envolvendo: avaliação dos

riscos, análise, desenvolvimento de estratégias específicas de ação, para controlar e reduzir os riscos e perdas. A redução dos riscos

e dos desastres pode se dirigir às medidas de prevenção, aos sistemas de alerta imediato e à resposta à extensão dos eventos

ambientais extremos.

Com a execução de práticas que levam à redução dos riscos e dos desastres ambientais e a gestão dos riscos, tem-se por

consequência a mitigação das migrações em função desses aspectos, seja de forma local ou internacional. Contudo, essas práticas

não irão eliminar por completo a necessidade de uma resposta humanitária aos eventos extremos da natureza, particularmente nas

comunidades mais vulneráveis.

Devido a isso, faz-se necessário desenvolver políticas de prevenção, com o propósito de mitigar a necessidade de migrar,

assegurando a essas pessoas um meio ambiente de vida aceitável e estabelecendo uma moradia digna. (MYERS, 2005)

Diante desse aspecto, Hermsmeyer (2005) acrescenta que está estabelecido dessa forma que os migrantes ambientais têm

sido e continuarão a ser um incontestável resultado da severa degradação ambiental. Além disso, eles necessitam de uma garantia

suficiente para seus direitos humanos básicos, quando os Estados nacionais não podem ou não os protegem.

Pode-se colocar em evidência que o princípio da precaução deve servir como base às políticas para aproximar os discursos

da relação entre degradação ambiental e a migração. Com isso, Bogardi et al (2007) apontam sugestões de políticas para mitigação

de riscos, desastres ambientais e, assim, reduzir o número de pessoas que necessitam migrar e que devem ser implementadas em

paralelo aos esforços para a redução da pobreza.

As alternativas de políticas apontadas por esses autores (2007) começam com a exigência de uma forte base científica, pois

há a necessidade de colocar em prática programas que permitam melhor entendimento das causas e dos efeitos entre degradação

ambiental e migrações das populações. É importante também concretizar a atenção pública quanto às migrações ambientais, também

nas dimensões sociais e econômicas delas decorrentes. Essa etapa é importante assim como o debate sobre as migrações na agenda

de muitos países em específicas regiões, e é necessário que os migrantes sejam comunicados de forma mais eficiente em todo o

mundo.

Nessa perspectiva, Myers (2005) acrescenta a necessidade de adotar políticas que lidarão com as causas das migrações

ambientais, reduzindo-as consequentemente. Tais políticas incluem: a promoção do desenvolvimento sustentável; capacidade de

ajuda estrangeira, designada para aliviar as pressões ambientais e tratar as necessidades dos grupos mais pobres; capacidade de
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diminuir o débito das nações mais pobres, mediante iniciativas específicas preparadas para ajudar países desenvolvidos a

confrontarem os desafios ambientais.

Ainda Myers (2005) aponta que é preciso um entendimento profundo e sábio a respeito das migrações ambientais

estabelecendo as causas do problema, não apenas os fatores ambientais, mas os problemas associados como a segurança, a

vulnerabilidade das populações, bem como a problemática econômica de alguns países.

A promoção de uma cultura de prevenção e precaução, incluindo a mobilização de recursos adequados para a redução do

risco e dos desastres ambientais, é um investimento para o futuro, com retorno substancial. A gestão do risco e os sistemas de alerta

imediato são investimentos essenciais para proteger e salvar vidas e meios de vida e, ainda, para contribuir para ao

desenvolvimento sustentável ser mais efetivo.

Nessa perspectiva, Islam apresenta algumas possíveis alternativas para evitar os efeitos danosos de desastres ambientais:

Ciclones e aumentos súbitos das marés são caprichos da natureza, mas os danos por eles causados
podem ser minimizados com medidas corretoras apropriadas como taludes, arborização costeira
planejada, abrigos contra ciclones, fortificações de concreto, sistemas de advertência de modem,
instalações adequadas de salvamento, programas de preparação bem planejados, programas eficazes de
ajuda, etc. (1992, p. 9). [21]

 

Assim que a situação das migrações ambientais for reconhecida internacionalmente, esses indivíduos devem ter garantidos

seus direitos humanos básicos, e a magnitude desse problema pode ser reduzida substancialmente. À medida que as causas das

degradações ambientais podem ser efetivamente mitigadas, as pressões que forçam as populações a migrarem de seus ambientes

podem ser também reduzidas.

Diante disso, todos os problemas ambientais geradores dos fluxos migratórios podem ser reduzidos por meio de

cooperação e motivação internacional.  Isso limitaria a extensão e a grandiosidade do problema assim como a pressão que seria

colocada na economia, na política e na estabilidade social do mundo. (HERMSMEYER, 2005).

Além de ampliar a prevalência das estratégias de prevenção e precaução, o reconhecimento internacional dos migrantes

ambientais deveria também estimular o desenvolvimento de uma compreensiva e efetiva estrutura de responsabilidade e ação

internacional. Diante dos desastres e riscos ambientais, pode-se constatar que os mesmos podem ser mitigados se as autoridades, os

indivíduos e as comunidades em zonas de perigo estiverem bem-preparados e prontas para agir, equipadas com conhecimento e

capacidades para uma efetiva gestão dos riscos e dos desastres ecológicos.

 
Considerações Finais
 
 

Os desastres ecológicos e os riscos, de origem natural ou em virtude da ação humana se caracterizam por sua dimensão

coletiva e a incapacidade das vítimas de reabilitação diante de sua vulnerabilidade ambiental que atinge principalmente a capacidade

de precaução e prevenção frente aos desastres.

As razões pelas quais as pessoas migram são complexas, mas frequentemente refletem uma combinação de fatores

ambientais, econômicos, sociais, e políticos. A grande influencia das mudanças ambientais, entre elas, o risco e os desastres

ambientais diante da mobilidade das populações está visível e crescendo em grande escala em todas as regiões do mundo.

A vulnerabilidade dos indivíduos e populações inteiras as mudanças no meio ambiente refletem uma combinação de suas

exposições, suscetibilidade e capacidade para adaptação. A pobreza é uma das principais causas da vulnerabilidade ambiental que
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gera maior exposição aos riscos e desastres ecológicos, e as violações de direitos humanos decorrentes.

Para isso é preciso uma resposta jurídica eficaz dos países de forma global aos riscos e aos desastres ambientais, sejam

naturais ou tecnológicos, integrando com isso a dimensão da justiça ambiental e conjuguem ações para a redução da vulnerabilidade

gerada pela pobreza.

Em virtude desses fatores ambientais é que se aumentam os deslocamentos ambientais, principalmente aqueles

interestatais, e que no cenário internacional não estão regulamentados juridicamente, sem qualquer garantia de proteção aos direitos

humanos das pessoas e populações que migram em virtude dos riscos e dos desastres ambientais.

Uma alternativa para essa lacuna no direito internacional é o Projeto de Convenção sobre o Estatuto Internacional dos

Deslocados Ambientais, o que se constitui em um importante instrumento para os sistemas de proteção dos direitos humanos na

proteção as vítimas dos riscos e desastres ecológicos que necessitam migrar em virtude disso.
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[1] A expressão migrante ambiental é, certamente, a mais utilizada e a mais fundamentada  nas  discussões sobre o tema; contudo, 
é aceito que se  utilize  também  a expressão deslocados ambientais, pois, como se verá adiante, há um pequeno, porém, renomado
grupo de autores, que refere-se a ela, propondo inclusive um projeto de Convenção sobre pessoas deslocadas por causas
ambientais, exigindo que ambas, como equivalentes, para que não se cometam distinções que prejudiquem seu entendimento.
Nesse sentido, uma das primeiras referências a migrantes ambientais foi feita por Graeme (1996) ao defini-los como o grupo de
pessoas “[...] forçadas a viver fora de suas casas devido a desastres naturais, pessoas deslocadas por compulsões externas e perigos
físicos, como a insuficiência econômica, e as vítimas da violência silenciosa (seca, fome e escassez alimentar severa associada
com a deterioração do ambiente)”. (1996, p. 108, tradução nossa). Recentemente, contudo, foi um relatório da IOM (International
Organization for Migration), elaborado em 2007, que trouxe uma definição mais clara de migrantes ambientais. Segundo esse
documento, tal categoria resume-se àquelas pessoas ou grupos de pessoas que, por motivos de súbitas ou progressivas alterações
no ambiente que afetam  negativamente a sua vida ou condições de vida, são obrigadas a deixar sua casa habitual, ou optar por
fazê-lo, temporária ou permanentemente, e que se deslocam quer no âmbito do seu país ou no estrangeiro. (2008,         p. 31,
tradução nossa). Apesar do frequente uso da expressão  refugiados ambientais,  apresentada na academia no ano de 1985, a partir
de um artigo elaborado pelo professor do Egyptian National Research Centre, no Cairo, Essam El Hinnawi, ela é abertamente
rejeitada por estudos da geografia, que diziam ser reducionista ao ofuscar os aspectos sociais e políticos que motivam a decisão
que uma pessoa toma de migrar para outro país. Para os contrários ao conceito, raramente o deslocamento forçado se dá única e
exclusivamente por uma causa sozinha, mas por uma pluralidade de fatores. Ainda sendo uma expressão muito usada na academia
e em discursos públicos, foi evidenciado que a Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados de 1951 não cabe aos casos das
pessoas tratadas neste trabalho. Essa Convenção define refugiados como aqueles que atravessam fronteiras internacionais por medo
de perseguição, por razões de raça, religião, nacionalidade ou política, as quais não incluem a degradação do meio ambiente como
uma das razões. Ainda a categoria de refugiados não contempla as pessoas que se deslocam dentro dos limites de seu país, apenas
engloba as pessoas que buscam asilo e proteção em outros países. Por tal razão, Castles (2002) afirma ser a expressão refugiados
ambientais uma expressão “bastante simplista” por considerar somente a causa ambiental como suficiente para obrigar as pessoas
a deslocarem-se, salientando que a presença de uma única razão dificilmente existe na prática, a não ser em eventos em que
ocorram significativas alterações ambientais.

 

[2]   Tradução nossa: [...]  environmental disasters are traditionally classified into three categories 1. long-term environmental degradation, including global warming,
deforestation, land erosion, salinity, waterlogging and desertigication; 2. sudden natural environmental disruptions, including earthquakes, droughts, floods,
hurricanes, monsoons,  tidal waves, tornadoes and volcanic eruptions; 3. accidents, including both industrial and chemical disasters.

[3]   Iasc é um fórum interagências único, criado em 1992 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que tem como funçõescoordenar e desenvolver políticas e
processos decisórios,  envolvendo parceiros humanitários tanto do sistema das Nações Unidas como de externos.

[4]  Tradução nossa: Natural disasters are the consequences of events triggered by natural hazards that overwhelm local response capacity and seriously affect the
social and economic development of a region.  Traditionally, natural disasters have been seen as situations that create challenges and problems mainly of a
humanitarian nature. However, increasingly, it has come to be recognized, that human rights protection also needs to be provided in these contexts.

[5]  Trindade (1993), nessa senda, propõe a distinção entre desastres naturais e desastres ambientais, atribuindo    àqueles os eventos
naturais “puros”, que ocorrem sem a interferência humana, tais como vulcões, relâmpagos, terremotos, furacões e, a estes, os
fenômenos aos quais os homens têm responsabilidade, direta ou indiretamente, como vazamentos de óleo, incêndios florestais e,
inclusive, eventos causados pelas mudanças climáticas, como secas, inundações e aumento do nível do mar.

[6]  Declaração resultante da Conferência Mundial para Redução dos Desastres, realizada em Kobe no Japão, em janeiro de 2005, por 168 países e aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas. A Conferência Mundial sobre Redução de Desastres 2005-2015 construiu a resiliência de nações e comunidades para os
desastres. Disponível em: http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. Acesso em: 19 fev. 2010.

[7]  Tradução nossa: […] refers to the totality of relationships in a given social situation producing the formation of a condition that, in combination with
environmental forces, produces a disaster.  Disaster risks an outcomes are socially produced at the intersection of a complex and dynamic range of hazard and
vulnerability patterns, associated with underlying social, economic, territorial and political processes operating in specific locales. The concept of vulnerability
links general political economic conditions to very particular environmental forces to understand how basic conditions such as poverty or racism produce
susceptibilities to very specific environmental hazards.

[8] Tradução nossa: Poorer countries and groups can be at a disadvantage because they do not have the resources to put in place sophisticated warning systems or to
fund a rapid,  planned, well provisioned flight from the disaster and to subsequently assist the victims to recover.

[9] Tradução nossa: In the examination of the impact of environmental degradation on population it is important to remember that migration is only one of the ways
in which populations effected respond, it can be argued that there needs to be more attention paid to other responses, in particular adaptations to the effects of
environmental processes.
[10]

 Tradução nossa: The discourse of environmental justice has highlighted the disproportionate production of toxic and hazardous
wastes by developed countries, and their export of these risks to lesser developed countries lacking the capacity to treat or store
them safely.

[11]   Conceito de desenvolvimento sustentável, no relatório Nosso Futuro Comum da Comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento das Nações
Unidas (1991, p. 43), seria “aquele que atende às  necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito de ‘necessidades’, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a
máxima prioridade; a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender as necessidades
presentes e futuras”.

[12]  Tradução nossa: “The fundamental principle of justice that every individual is entitled to the protection of a state in a territory where they can earn the
necessities of  life.”

[13]   Tradução nossa: States owe physical protection to al their citizens,  according to domestic instruments, such as constitutions. But respect for all human beings
is an international obligation erga onmes and no individual state can impose inhumane conditions and claim legalitu for its actions when asylum seekers show at
their borders. […] However, respect for human dignity is normally in short supply when refugee aid is provided.

[14]  Tradução nossa: Guiding Principles on Internal Displacement.

[15]  Tradução nossa: Projet de convencion relative au statut international des déplacés-environnementaux.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2582

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm


[16] Tradução nossa: […] personnes physiques, les familles et les populations confrontées a un bouleversement brutal ou insidieux de leur environment portant
inéluctablement atteite a leurs conditions de vie et lês forçant a quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie et conduisant a leur
réinstallation et a leur relogement.

[17] Tradução nossa: La présente Convention a une vocation universelle. Elle porte aussi bien sur les déplacements   environnementaux inter-étatiques qu’intra-
étatiques.  

[18]   Estratégia Internacional para Redução de Desastres (ISDR) é um sistema de parceria que auxilia as nações e comunidades na implementação da Declaração
de Hyogo (2005), mediante vasta participação dos governos e organizações no ISDR, aumentando o perfil da redução de desastres nas prioridades e em programas
das organizações, e construindo uma forte e mais sistemática ajuda internacional, coerente para colaaborar na redução dos desastres.

[19]   Tradução nossa: Estratégias de redução de desastres e práticas de gerenciamento do risco: elementos críticos para adaptação as mudanças climáticas.

[20]  Tradução nossa: 1. Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional basis for implementation. 2. Identify, assess
and monitor disaster risks and enhance early warning. 3. Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels. 4.
Reduce the underlying risk factors. 5. Strengthen disaster preparedness for effective response.

[21]  Tradução nossa: Cyclones and tidal surges are vagaries of nature, but the damage from them can be minimized with proper remdial measures like permanent
embankments,  planned coastal afforestation,  cyclone shelters,  concrete fortifications, modem warning systems, adequate rescue facilities, well-planned
preparedness programs, effective relief programs, etc.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2583



GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA

WATER RESOURCES MANAGEMENT AND GROUNDWATER IN BRAZILIAN LAW 

Patrícia Borba Vilar Guimarães
Victor Rafael Fernandes Alves

RESUMO
Nesse trabalho, com base em fontes primárias contantes de textos legislativos e dados
disponíveis nos sistemas públicos, são analisados alguns aspectos relativos à exploração de
águas subterrâneas, disciplinadas em normas federais e estaduais, resoluções específicas e
decretos dos estados. A Lei do Saneamento, por exemplo, não inovou ao restringir o acesso às
fontes de água subterrânea aos usuários que já sejam abastecidos por fontes públicas, mas
trouxe à tona de forma controvertida aspecto que atinge sobretudo o usuário industrial. No
estado do Rio Grande do Sul existe disciplinamento antigo retritivo do uso conjunto de água
subterrânea e fonte da rede pública, que é examinado como fonte subsidiária de interpretação.
São feitos alguns comentários acerca da compatibilização entre a Lei Federal nº 9.433/97, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei Federal nº 11.445/2007, que institui as
Diretrizes Nacionais para o Saneamento no país e que são complementadas por legislações
estaduais e regulamentos ambientais diversos, atuando no espaço comum do sistema ambiental.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão dos recursos hídricos; Águas subterrâneas; Legislação;

ABSTRACT
This paper makes a revision about the institutional state of art for water resources management
and the sanitation context in Brazil, defining the legal aspects of them. Based on primary sources
of legislation and some data available in public systems, was established a comparative table
between the Federal Law 9.433/97, for the Water Resources National Policy and the Federal Law
11.445/2007, due to the National Sanitation Guidelines for the country. Both are complemented
by local state laws, specific and environmental regulations, acting in the common space of water
natural system. Both legal statutes contain some regulation about groundwater use, but law
11.445/07 established a controversy because groundwater use was limited for them who receive
water from public fonts. These aspects are analyzed here, observing late experience from Rio
Grande do Sul legislation, Brazil.
KEYWORDS: Water resources management; Groundwater; Legislation;

INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos hídricos assume grande destaque na atualidade tendo em vista a
importância da legislação reguladora da água[1] para o desenvolvimento estrutural do país, o
que justifica o aprofundamento teórico das questões ligadas ao meio-ambiente e à gestão deste
recurso natural. Residem nestas considerações, a possibilidade de o leque de aspectos abrangido
pelo uso da água e seu disciplinamento, em consonância com o princípio legal que determina o
seu uso múltiplo - dessedentação, saneamento, consumo humano, produção de bens, etc. -
reclamar uma análise focada inicialmente nos aspectos legais, especificamente à configuração da
água como bem público e como recurso natural limitado, de valor econômico

[2]
. Nas políticas

que regulam o uso da água, a principiologia norteadora, per si, já guarda possibilidades de
conflito. No tocante à proteção dos recursos naturais, inserida na categoria ampla do direito
ambiental, o uso da água representa hoje uma das questões mais polêmicas a motivarem
reflexões acerca do conflito entre o desenvolvimento e o direito ao meio-ambiente equilibrado.

A necessidade de compatibilização dos diversos diplomas legais que tratam dos temas
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ambientais representa um desafio para os processos de gestão dos recursos hídricos. No tocante
ao universo regulamentador das águas subterrâneas, tanto as Leis Federais nº. 9.433/97, como
11.445/07, além dos diversos regulamentos participantes dos Sistemas Nacional de Meio-
Ambiente e Nacional de Recursos Hídricos precisam ser interpretados, de forma a proporcionar
coerência e possibilidades de atendimento da finalidade comum de proteção do meio ambiente.

 

1 O DISCIPLINAMENTO LEGAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BRASIL

1.1.  Direito das águas na Legislação Federal

A Constituição brasileira de 1988 atribuiu ao domínio hídrico dos bens da União, conforme
previsto no Art. 20 da CF/88, "III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de
seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais. VIII - os potenciais de energia hidráulica.". Dessa forma, as águas públicas são
consideradas bem inalienável, sendo permitido somente o uso, o qual é controlado por
intermédio do instrumento da outorga (Pompeu, 2000). A água no Brasil, portanto, é bem
público, pertencente à União e aos Estados, e a sua dominialidade é determinada conforme a
sua localização.

A garantia à dignidade de vida e a um ambiente ecologicamente equilibrado são cláusulas
basilares da Carta Magna brasileira, sendo o acesso e proteção das águas parte integrante desse
direito fundamental. Os artigos 23, 24 e 26, inciso I da Constituição incluem entre os bens dos
estados as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas
neste caso as decorrentes de obras da União. Em relação aos municípios, estes não foram
contemplados pela Constituição Federal de 1988 com o domínio de rios e lagos, contudo, poderá
ser objeto de regulamentação pelos municípios concorrentemente com os Estados, medidas de
combate à poluição, aí incluída a proteção das águas.

Da observação sistêmica do conteúdo constitucional brasileiro, além das descrições explicitadas
no artigo 225 e 170, VI, depreende-se que estão presentes os pressupostos da preocupação
com os riscos ao meio-ambiente, evidenciando os fundamentos da presença do Princípio da
Precaução (Brasil, 1988). Esse pode ser entendido a partir de uma idéia de prevenção geral
antecipada de futuros danos ao meio ambiente, diminuindo as chances da ocorrência de danos
ambientais de caráter irreparável, de forma a preservar os recursos naturais, a paisagem e
outros elementos ligados ao meio-ambiente para as gerações futuras. A precaução é
compreendida de modo abrangente, tanto para a ocorrência de riscos conhecidos, quanto para
riscos não conhecidos. Tal entendimento é implícito na Constituição, no artigo 225 e na
Declaração da Conferência Mundial do Meio-ambiente realizada no Rio de Janeiro (ECO/92) sob
o princípio de número quinze[3]. Em geral, coloca-se o princípio da precaução como o guia da
interpretação de toda a legislação ambiental, desde a enunciação deste conceito no Relatório
Brundtland

[4]
, pois avaliar problemas globais de ambiente e desenvolvimento vem sendo a

prática comum nos sistemas econômicos e políticos mundiais. Todo o fundamento da proteção
dos mananciais e gestão dos recursos hídricos subterrâneos pode se referenciado no Princípio da
Precaução.

A Lei nº. 9.433, de janeiro de 1997, veio regulamentar a Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) e instituir a água como sendo um recurso natural limitado e dotado de valor econômico
utiliza-se desse princípio e, fortemente, dos princípios do poluidor-pagador e do usuário-
pagador, representados na outorga e cobrança pelo uso de água bruta. Esse diploma legal
emergiu em período em que os instrumentos econômicos tiveram destaque ampliado em relação
a alternativas de controle e regulação e é considerado um avanço em gestão ambiental, uma vez
que regulamenta o artigo 21, inciso XIX, da Constituição Federal, estabelecendo a competência
da União para instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  Sobreveio a edição do Decreto nº. 2.612, de 12/02/98,
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que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e da Lei nº. 9.984, de
17/07/2000, que criou a Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal responsável pela
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) já havia editado as Resoluções nº. 20, de
18/06/86, que classificava as águas em doces, salobras e salinas, assim como estabelecia os
níveis suportáveis de presença de elementos potencialmente prejudiciais em corpos de água; e
de nº. 6, de 16/09/87, que disciplinava o licenciamento ambiental dos empreendimentos das
concessionárias de exploração, geração e distribuição de águas e energia elétrica. (Antunes,
2006) Essa resolução foi substituída pela de n º 357/2005, que dispôs sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como as condições e
padrões de lançamento de efluentes (CONAMA, 2005).

A referida lei baseia-se nos seguintes fundamentos: a água é um bem de domínio público; a
água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; a gestão dos recursos hídricos
deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; "(art. 1º) (Brasil, 1997).

 No aspecto da fundamentação de uma política que inclui elementos de prevenção de danos
futuros, encontramos referência aos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, como
sendo de: assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos
recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do
uso inadequado dos recursos naturais." (art. 2º) (Brasil, 1997).

Na organização da gestão dos recursos hídricos, a questão da distribuição de competências se
revela importante, pela delegação de competências que a União estabelece, do ponto de vista
da gestão destes recursos, aos estados federados. Insere-se neste âmbito a competência
suplementar conferida aos estados para legislar em matéria de organização do sistema estadual
de recursos hídricos (Guimarães e Ribeiro, 2007).  A competência para legislar sobre águas, por
determinação da Constituição Federal, é exclusiva da União (CF/88, art.22, caput). Mediante lei
complementar, os estados poderão ser autorizados a legislar sobre aspectos relativos a estas
matérias (CF/88, art.22, parágrafo único) (Brasil, 1988).

Assim, dispõe a legislação federal que disciplina a gestão dos recursos hídricos:

 

 

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes
Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos; II -
realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica; III - implantar e gerir o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal; IV - promover a
integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. (BRASIL, 1997)

 

 

A maioria dos estados da federação já legislou sobre a gestão dos recursos hídricos.  A gestão
administrativa, por sua vez, nos termos da Lei nº. 9.433/97 encontra-se delegada aos Comitês
de Bacia Hidrográfica criados - dentro do espírito de subsidiariedade da norma - para permitir a
gestão descentralizada do processo decisório ao nível local, com a participação dos usuários do
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sistema, do poder público e da sociedade civil (Guimarães e Ribeiro, 2007).

Especificamente no tocante às águas subterrâneas, segundo a Constituição Federal, elas são de
domínio estadual (art.26, I) e do Distrito Federal, enquanto aos Municípios não foi atribuída
nenhuma espécie de dominialidade sobre as águas. (Brasil, 1988) O Município também está
integrado na estrutura de gestão dos recursos hídricos (art. 33, IV) pela Lei nº. 9.433/97, uma
vez que presente nos Comitês de Bacias Hidrográficas.

O tratamento de dominialidade das águas foi elastecido pela Constituição de 1988 para os
Estados da Federação, uma vez que "Foi assim consideravelmente ampliado o domínio hídrico
daqueles, que passaram a ter incluídos entre seus bens as águas subterrâneas, antes sem titular
definido." (Pompeu, 2002).

 

1.2. As Resoluções dos Órgãos Colegiados de Gestão

Os principais documentos disciplinadores da temática das águas subterrâneas no país hoje são
resoluções específicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

A Resolução nº. 15, de 11 de janeiro de 2001 trata do estabelecimento dos principais conceitos
acerca deste tema e a Resolução nº. 22, de 24 de maio de 2002, sobre os conteúdos e
disciplinamentos dos Planos de Recursos Hídricos relativos às águas subterrâneas.

São assim definidas por lei as águas subterrâneas, os aqüíferos, os corpos hídricos subterrâneos:

 

 

Art. 1° Para efeito desta resolução consideram-se:

I - Águas Subterrâneas - as águas que ocorrem naturalmente ou artificialmente no subsolo;

II - Águas Meteóricas - as águas encontradas na atmosfera em quaisquer de seus estados
físicos;

III- Aqüífero - corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e transmitir água através dos
seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de materiais rochosos;

IV - Corpo Hídrico Subterrâneo - volume de água armazenado no subsolo.  (CNRH, 2001)

 

 

Já a Resolução nº. 22/2002, aponta para a necessidade de integração no planejamento e gestão
dos recursos hídricos, pois afirma no seu artigo 5º que "As ações potencialmente impactantes
nas águas subterrâneas, bem como as ações de proteção e mitigação a serem empreendidas,
devem ser diagnosticadas e previstas nos Planos de Recursos Hídricos, incluindo-se medidas
emergenciais a serem adotadas em casos de contaminação e poluição acidental." Por força do
Parágrafo Único do mesmo artigo, devem os diagnósticos para este fim, envolverem
necessariamente a "descrição e previsão da estimativa de pressões sócio-econômicas e
ambientais sobre as disponibilidades, as estimativa das fontes pontuais e difusas de poluição, a
avaliação das características e usos do solo; e a análise de outros impactos da atividade humana
relacionadas às águas subterrâneas." o que amplia a necessidade de estudos interdisciplinares
que favoreçam a compreensão deste elemento natural (CNRH, 2002).
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As Resoluções nº. 16 e 48 do CNRH relativas, respectivamente, à outorga e cobrança pelo uso
de recursos hídricos e que, apesar de genéricas, remetem aos critérios relativos às águas
subterrâneas. Assim dispõe a Resolução nº. 16/2001, que trata da outorga:

 

 

Art. 4º Estão sujeitos à outorga:

I - a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para consumo
final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo;

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo
produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados
ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

IV - o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e

V - outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água.

Parágrafo único. A outorga poderá abranger direito de uso múltiplo e/ou integrado de recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos, ficando o outorgado responsável pela observância
concomitante de todos os usos a ele outorgados. (CNRH, 2001a)

 

 

As principais questões a apresentarem desafios à gestão dos recursos hídricos subterrâneos
estão concentradas nos aspectos da dominialidade e compatibilização entre os aspectos
principiológicos dos sistemas de gestão e as peculiaridades do sistema federativo brasileiro, que
envolve aspectos intrínsecos definidos constitucionalmente e que são embasadores da gestão
pública no país.  Embora o sistema legal seja uma produção cultural do homem no sentido de
representar a organização do espaço da gestão pública e atuação do Estado (Nóbrega, 2008),
são necessárias integrações que permitam a compatibilização de princípios presentes em
ordenamentos específicos, como o da Lei nº. 9.433/97 e respectivos desdobramentos. Dentre
outras questões, "a dominialidade de um bem determina a dimensão financeira, ou seja,
determina a vinculação dos recursos arrecadados com a utilização destes bens, como o caso da
cobrança pelo uso da água, a qual é caracterizada enquanto receita pública patrimonial,
recolhida aos cofres públicos conforme a sua dominialidade" (Carvalho, 2007). Deve ser
ressaltado que esse recolhimento não significa necessariamente a condição juridicamente
estabelecida de imposto, mas, de preço público, segundo características próprias desse tipo de
recolhimento. "Taxa é um tributo, sendo, portanto, objeto de uma obrigação instituída por lei; já
o preço é obrigação contratual. O preço é, pois, obrigação assumida voluntariamente, ao
contrário da taxa de serviço, que é imposta pela lei a todas as pessoas que se encontrem na
situação de usuários (efetivos ou potenciais) de determinado ente estatal." (Amaro, 1999, p.40).

Os sistemas naturais seguem lógicas próprias de funcionamento e os ciclos hidrológicos, em
especial na sua porção subterrânea, não respeitam as regras colocadas pela sociedade para a
sua organização espacial. A territorialidade, portanto, representa um relevante aspecto na gestão
dos recursos hídricos em geral, bem como na determinação da gestão dos aqüíferos. Outro
aspecto a ser ressaltado no tocante à gestão dos recursos hídricos e que assume vital
importância no tocante aos corpos hídricos subterrâneos é a obediência ao Pacto Federativo,
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imposto pela Constituição Federal e que se caracteriza pela noção de coisa pública, de respeito à
autonomia dos entes estatais (Carvalho, 2007). Uma vez o sistema ambiental tendo como
características a interpenetração dos elementos do ciclo hidrológico em limites distintos daqueles
colocados nas superfícies, além do conceito da bacia hidrográfica superficial, muito mais relevo
assume esta noção, para conformar os princípios da gestão no Brasil.

A Resolução nº. 15/2001 trata a temática dos aqüíferos subjacentes no sentido de que:

 

 

Art. 4° No caso de aqüíferos subjacentes a duas ou mais bacias hidrográficas, o SINGREH e os
Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados ou do Distrito Federal deverão
promover a uniformização de diretrizes e critérios para coleta dos dados e elaboração dos
estudos hidrogeológicos necessários à identificação e caracterização da bacia hidrogeológica.

Parágrafo único. Os Comitês de Bacia Hidrográfica envolvidos deverão buscar o intercâmbio e a
sistematização dos dados gerados para a perfeita caracterização da bacia hidrogeológica.(CNRH,
2001b)

 

 

Ainda para o caso dos aqüíferos transfronteiriços, a mesma resolução prevê (Art. 5°) que "no
caso dos aqüíferos transfronteiriços ou subjacentes a duas ou mais Unidades da Federação, o
SINGREH promoverá a integração dos diversos órgãos dos governos federal, estaduais e do
Distrito Federal, que têm competências no gerenciamento de águas subterrâneas". Para
fronteiras entre países, "§ 2° Nos aqüíferos transfronteiriços a aplicação dos instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos dar-se-á em conformidade com as disposições constantes
nos acordos celebrados entre a União e os países vizinhos." (CNRH, 2001b).

Há uma disposição específica nesta Resolução (Art. 6°) no sentido de que os Municípios devam
ser "orientados" pelos Estados e o Distrito Federal "no que diz respeito às diretrizes para
promoção da gestão integrada das águas subterrâneas em seus territórios, em consonância com
os planos de recursos hídricos" e em cujas diretrizes "deverão ser propostos mecanismos de
estímulo aos Municípios para a proteção das áreas de recarga dos aqüíferos e a adoção de
práticas de reuso e de recarga artificial, com vistas ao aumento das disponibilidades hídricas e
da qualidade da água." Cabe, ainda, aos entes do Sistema de Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos o fomento aos estudos para o desenvolvimento dos usos racionais e práticas
de conservação dos recursos hídricos subterrâneos, assim como a proposição de normas para a
fiscalização e controle desses recursos (Art. 7°) (CNRH, 2001b).

A Resolução nº. 396/2008 do CONAMA estabelece formalmente a integração desejada entre a
PNMA e a PNRH, "a fim de garantir as funções social, econômica e ambiental das águas
subterrâneas", quando determina que "Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas
subterrâneas." (CONAMA, 2008).  O espírito deste regulamento procura conjugar aspectos físicos
relacionados às águas subterrâneas, como o fato de que "os aqüíferos se apresentam em
diferentes contextos hidrogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas",
bem como o fato de que "as águas subterrâneas possuem características físicas, químicas e
biológicas intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que as suas classes de
qualidade sejam pautadas nessas especificidades". A classificação objetiva, naturalmente o
estabelecimento de referências acerca dos aspectos intrínsecos que determinam sua qualidade e
viabilizar o enquadramento em classes. Outro aspecto relevante é a consideração de que a
"prevenção e controle da poluição estão diretamente relacionados aos usos e classes de
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qualidade de água exigidos para um determinado corpo hídrico subterrâneo" e que a promoção
e proteção da qualidade das águas subterrâneas é um fato que merece cuidados extremos em
razão de que os processos de recuperação são lentos e onerosos.

Essa Resolução estabelece, em termos gerais, a necessidade de articulação entre os órgãos
gestores de recursos hídricos, saúde e meio-ambiente, pois no seu artigo 20 trata de que "Os
órgãos ambientais em conjunto com os órgãos gestores dos recursos hídricos deverão promover
a implementação de Áreas de Proteção de Aqüíferos e Perímetros de Proteção de Poços de
Abastecimento, objetivando a proteção da qualidade da água subterrânea." (CONAMA, 2008) .

Ainda, no artigo 21, trata da integração necessária, no sentido de que:

 

 

 Art. 21. Os órgãos ambientais, em conjunto com os órgãos gestores dos recursos hídricos e da
saúde, deverão promover a implementação de Áreas de Restrição e Controle do Uso da Água
Subterrânea, em caráter excepcional e temporário, quando, em função da condição da qualidade
e quantidade da água subterrânea, houver a necessidade de restringir o uso ou a captação da
água para proteção dos aqüíferos, da saúde humana e dos ecossistemas. (CONAMA, 2008)

 

 

Além dos aspectos referentes aos sistemas ambientais e da necessidade da sua consideração
conjunta, a natureza geopolítica da água requer processos integrativos e participativos de
gestão, que contribuam para o controle de desperdícios, mau uso e poluição.

 

1.3. A outorga pelo uso da água subterrânea

A outorga do direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento pelo qual o poder público
atribui ao interessado, público ou privado, o direito de usar privativamente o recurso hídrico.
Constitui um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos previstos na Lei no
9433/97 e tem como objetivo assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e
o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. O instrumento da outorga é um mecanismo
capaz de garantir a sustentabilidade e proteção dos aqüíferos, e a qualidade da captação da
água subterrânea, de modo que critérios para emissão da outorga deverão ser baseados em
estudos sobre a disponibilidade hídrica subterrânea e a vulnerabilidade dos aqüíferos à
contaminação.

A Lei nº. 9.433/97, entre outros aspectos, trata da necessidade de outorga de águas
subterrâneas:

 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos
hídricos:

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo
produtivo; (Brasil, 1997).
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Segundo dados da ANA (2007) existem hoje 70.660 outorgas de direito de usos dos recursos
hídricos em águas de domínio dos Estados e da União, relativas a usos consuntivos, totalizando
2.044 m3/s. Desse total, 1.955 m3/s são correspondentes a 50.112 outorgas de águas
superficiais, e 89 m3/s correspondem a 20.548 outorgas de águas subterrâneas. Há 1.512
outorgas em rios de domínio da União, com uma vazão total outorgada de 629 m3/s, e 69.148
outorgas em rios de domínio dos Estados e águas subterrâneas, totalizando 1.415 m3/s (Tab. 1).

 

Tabela 1 Outorgas para captação de água no Brasil

Descrição Superficiais Subterrâneas União Estados Total
Número de outorgas 50.112 20.543 1.512 69.148 70.660

Vazão outorgada (m³) 1.955 89 629 1.415 2.044

Fonte: ANA, 2007.

 

A cobrança pelo uso da água bruta é um dos principais instrumentos de gestão definidos pela
PNRH e tem como pressuposto a outorga dos direitos de uso, tanto para as águas superficiais
como para as subterrâneas. Logo, a exploração de águas subterrâneas no território brasileiro,
por força de lei, depende da outorga do Poder Público, que exerce um controle sobre os limites
e formas dessa exploração, com o objetivo de oferecer segurança hídrica aos sistemas
ambientais. Atividades econômicas como a agricultura irrigada e a produção industrial em
sentido amplo, além do usuário urbano, respondem pelos maiores usos de água subterrânea no
país (ANA, 2007). Em razão desse fato, é de extrema relevância o tratamento e as repercussões
da gestão da água subterrânea para a economia nacional, em razão da diversidade dos seus
usos, tanto no meio urbano, como no rural.

 

2 A INTEGRAÇÃO ENTRE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA E SANEAMENTO

Com a recente promulgação e vigência da Lei Federal nº. 11.445, em 05 de janeiro de 2007
(LDBSN), estabeleceram-se no Brasil as diretrizes nacionais para o saneamento básico trazendo
consigo novo marco regulatório para o setor. A mesma lei define o âmbito da aplicação no
saneamento brasileiro da seguinte forma:

 

 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei,

Considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável

b) esgotamento sanitário

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2591



c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. (Brasil, 2007)

 

 

Os serviços de saneamento básico no Brasil, portanto, compreendem: o abastecimento de água,
o esgotamento sanitário, a coleta de lixo[5] e a drenagem de águas pluviais. Todos estes
serviços são essenciais à vida digna, e a qualidade da sua gestão provoca fortes impactos na
saúde da população e no meio ambiente. Sua prestação é uma obrigação do Estado brasileiro,
que pode executá-la diretamente, por agentes públicos ou privados, mediante concessão ou
permissão.

Atualmente a demanda de água retirada dos corpos d'água para fins de saneamento e consumo
(vazão de retirada) no país é de 1.592 m³/s, sendo que cerca de 53% deste total (841 m³/s)
são consumidos, não retornando às bacias hidrográficas. Deste total, 40% são destinadas à
irrigação; 27% são destinados para abastecimento urbano; 17% para indústria; 13% para
animal; 3% para abastecimento rural (ANA, 2007).

A temática do saneamento sempre se mostrou controvertida no Brasil, do ponto de vista
regulatório, principalmente por força dos aspectos relacionados à titularidade dos entes de
Estado responsabilizados pela gestão deste serviço. Num país de grandes dimensões territoriais,
com um sistema tripartido de gestão (federal, estadual, municipal), saneamento é tema que
"sempre gerou disputas acirradas notadamente entre Estados e Municípios, ambos disputando a
titularidade para a gestão dos serviços. A matéria acarreta ainda inúmeras discussões nos
Tribunais entre os prestadores de serviços e os consumidores, sobre questões envolvendo a
cobrança pelo fornecimento das diversas espécies de saneamento" (Alochio, 2007).

A Lei nº. 11.445/07 que regula os serviços de saneamento, no tocante ao aspecto fornecimento
de água, mesmo sem referência expressa, tem como origem a água bruta, regulada pela Lei nº.
9.433/97 e como destinação, de forma direta ou indireta, os corpos hídricos, também sob a
tutela da mesma. O espaço de atuação comum das duas legislações requer estudos e
aprofundamentos de temáticas, sobretudo o princípio definido no artigo 3º da Lei do
Saneamento, segundo o qual a deverá ser promovida a "integração das infra-estruturas e
serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos".  No momento da captação para
distribuição da água, despejo de efluentes, captação de águas pluviais ou de deposição de
resíduos sólidos, o espaço institucional de regulamentação é ocupado conjuntamente pela Lei do
Saneamento (Brasil, 2007) e pela Lei de Águas (Brasil, 1997). Mesmo considerando a clara
definição do espaço regulatório da primeira no tocante aos aspectos do abastecimento de água
e manejo de efluentes, vários pontos de contato podem ser estabelecidos entre a mesma e a Lei
Federal nº. 9.433/97, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos, os princípios e
instrumentos da sua gestão (Guimarães e Ribeiro, 2008).

O artigo 45 da Lei nº. 11.445/07, em especial, desperta interesse sobre pontos de contato com
a temática da gestão de águas subterrâneas.  No tratamento conjunto que deve ser dado ao
espaço de atuação da legislação federal que trata da gestão de recursos hídricos, existe um
claro questionamento acerca de possível impedimento da utilização de águas subterrâneas, por
usuários que já estão conectados à rede de abastecimento público, ou seja, no sentido de que
instalações hidráulica prediais ligadas à redes públicas de abastecimento de água não poderão
ser também alimentada por outras fontes:
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Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de
regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes
públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao
pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses
serviços.

§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais
de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários,
observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

§ 2o  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá
ser também alimentada por outras fontes. (Brasil, 2007) (grifo nosso)

 

 

Para grandes usuários industriais, que têm na água subterrânea uma importante fonte de
alimentação, a situação colocada pela Lei nº. 11.445/07 mostra-se contraditória e passível de
posicionamento judicial que possa questionar a eficácia deste artigo.

Existe uma tendência à interpretação desse artigo como uma necessidade de consideração dos
princípios referentes à compulsoriedade dos serviços de água e esgoto como regra geral, já que
onde houver serviços de água esgoto disponíveis, fica obrigo o usuário a utilizar-se dos mesmos,
até como medida de respeito às questões de sanidade e preservação do meio-ambiente
(Alochio, 2007). O que faz o artigo 45 da lei do saneamento é reforçar este entendimento,
tornando obrigatória a ligação à rede pública e proibindo o uso de fontes alternativas de
abastecimento (Alochio, 2007, p.116). É uma situação de preservação do interesse público, mas
que encontra obstáculos em artigos da Constituição Federal que orientam o conjunto de
princípios da atividade econômica do Estado.

O caso do usuário que desenvolva atividades econômicas de uso imprescindível da água e que
tenha na água subterrânea uma fonte de insumo produtivo necessitará, sem dúvida, questionar
esse entendimento interpretativo evidente em primeira análise, de forma literal. O sistema
jurídico tem condições de proporcionar interpretações de conteúdo que admitem relativizações
de acordo com os casos concretos, especialmente em se tratando de matérias constitucionais.

A ponderação e razoabilidade são exemplos de técnicas interpretativas que facultam ao
intérprete à aproximação do caso concreto com vistas ao melhor entendimento do sentido dado
pelos regulamentos. Sem dúvida, ao pretender inibir o uso de fontes alternativas pelo usuário de
água, não se pretendeu retingir os meios de exercício da atividade econômica, especialmente
quando respeitados os critérios de outorga e licenciamentos específicos, mas tão somente às
condições de sanidade pública.

Segundo Mattiaso (2007, p.15) a primeira restrição ao uso de águas subterrâneas no país se deu
mediante decreto do então governo do Rio Grande do Sul, datado de 1974, no qual foi feita
restrição ao uso de águas subterrâneas "em locais onde já havia rede pública de água". Esse
estado possui uma das mais antigas legislações acerca da gestão dos recursos hídricos,
incorporando princípios e conceitos que só vieram a ser consagrados no país em 1997, com a
Lei de Águas. No tocante às águas subterrâneas, o estado possui decreto específico para
regulamentação do uso das águas subterrâneas (Rio Grande do Sul, 2002).

O tema já despertava grande controvérsia, sendo que há decisões no Tribunal de Justiça do
estado do Rio Grande do Sul que tratam desse tema, anteriores à edição da Lei nº. 11.445/07
das quais selecionamos a seguinte:
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA.
POÇO ARTESIANO. CONSUMO HUMANO. As restrições impostas por norma regulamentadora
(Decreto nº. 23.430/74) quanto ao uso de água de poços artesianos para consumo humano,
quando haja abastecimento pela rede pública, mostram-se ilegais, na medida em que não
encontram amparo na Lei Estadual nº. 6.503/72 e no Código de Águas, restando, pois, flagrante
a violação do direito líquido e certo da impetrante, merecendo ser declarada a ilegalidade dos
artigos 87 e 96 do Decreto Estadual nº. 23.430/74 e autorizado o uso da água subterrânea nos
limites do pedido. (TJRS, 2006)

 

 

O estado do Rio Grande do Sul possui regulamentação abrangente e específica em matéria de
águas subterrâneas, dentre elas o Decreto nº. 42.047,  de  26  de dezembro de 2002, que
regulamenta disposições da Lei nº. 10.350, de 30 de dezembro de 1994, sobre o gerenciamento
e a conservação das águas subterrâneas e dos aqüíferos no estado.

 Em razão do aparente conflito que possa causar, a interpretação do artigo 45 da Lei do
Saneamento necessita maior espaço de discussão pública. Além disso, a Lei nº. 9.433/97 prevê
a possibilidade de aplicações de penalidades por infrações para o uso de água subterrânea sem
a devida outorga pelo poder público, com base nos artigos 49 e 50:

 

 

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou
subterrâneos:

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de
direito de uso; (...)

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos
em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;      

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;
(Brasil, 1997)

 

 

Os espaços de regulamentação são amplos e demandam grande discussão da sociedade, como
forma de tornar factíveis as aspirações de proteção dos recursos naturais, com vistas ao
desenvolvimento sustentável. Importante, no entanto, se faz a minimização dos conflitos pelo
uso da água, com a adoção das melhores técnicas interpretativas dos conteúdos legais, pois a
finalidade maior deverá ser a proteção do uso do recurso natural água, sem prejuízo das
atividades econômicas que considerem aspectos de sustentabilidade ambiental.

 

CONCLUSÃO

Realizou-se nesse trabalho uma abordagem exploratória da legislação de águas no ordenamento
jurídico nacional, tanto nos ambiente federativo do SINGREH, como no tocante às
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regulamentações específicas expedidas pelos órgãos colegiados dos sistemas de gestão de
recursos hídricos e de meio-ambiente. Especial destaque foi dado às diferenciações e nuances
da gestão de águas subterrâneas. A necessidade da compatibilização entre a Lei Federal nº.
9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei Federal nº. 11.445/2007,
que institui as Diretrizes Nacionais para o Saneamento no país, bem como com os aspectos
genéricos da Política Nacional do Meio Ambiente, foram exploradas, representados pelas
resoluções referentes à gestão das águas contidas nos documentos legais das respectivas
políticas públicas. Isso se deve ao fato das mesmas  atuarem no espaço comum do sistema
ambiental, disciplinados concomitantemente em leis federais, estaduais, resoluções específicas e
decretos dos estados.

A Lei do Saneamento ao restringir o acesso às fontes de água subterrânea aos usuários que já
sejam abastecidos por fontes públicas, não inovou, conforme verificado, mas trouxe à tona de
forma controvertida aspecto que atinge, sobretudo, o usuário industrial. No estado do Rio
Grande do Sul um disciplinamento restritivo do uso conjunto de água subterrânea e fonte da
rede pública, e que foi examinado como fonte subsidiária de interpretação, deu origem a
inúmeros questionamentos judiciais naquele estado, mesmo antes da edição da lei nº.
11.445/07. Entretanto, o sistema jurídico nacional comporta, além dos regulamentos disponíveis
para o exercício da gestão da água com vistas à proteção dos recursos naturais, elementos de
interpretação que viabilizam o enfrentamento de questões controvertidas da lei, especialmente
no tratamento de questões constitucionais relativas ao exercício das atividades econômicas, com
respeito ao meio-ambiente.
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[1] Cremos importante ressaltar que não fazemos distinção entre os termos águas e recursos
hídricos ao longo deste trabalho. Neste sentido, ver GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito
de águas. São Paulo: Atlas, 2006. p. 27. No sentido diverso, veja-se POMPEU, Cid Tomanik.
Direito de águas no Brasil.  São Paulo: RT, 2006. p.71. 

[2] Cf. Lei 9.433/97, art. 1° e incisos.

[3] De modo a proteger o meio-ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como
razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação
ambiental.

[4] Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987 pela
ONU, no qual desenvolvimento sustentável é concebido como "o desenvolvimento que satisfaz
as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas
próprias necessidades".
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[5] Há um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, a fim de instituir política pública
específica  para a gestão dos resíduos sólidos.
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JUSTO E ÚTIL DO DIREITO AMBIENTAL: REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS ACERCA DA
TUTELA AMBIENTAL E A PROMOÇÃO ECONÔMICA DA CIDADE

FAIR AND USEFUL OF ENVIRONMENTAL LAW: CONTEMPORARY REFLECTIONS ON THE
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Eduardo Pordeus Silva

RESUMO
O direito ambiental sob o ponto de vista do justo e do útil. Propõe-se confirmar a funcionalidade
desse ramo do direito segundo a prática de junção entre a justiça e a utilidade, de sorte a
avaliar como a tutela ambiental estabelece o diálogo necessário com as políticas econômicas,
particularmente quanto à promoção econômica da cidade. Compreendido o direito ao meio
ambiente como disciplina da reconciliação, pode-se reconhecer, a partir da compreensão da
Constituição Ambiental, que as políticas voltadas ao crescimento econômico do Poder Local são
difundidas, principalmente, conforme o princípio da solidariedade. Mais precisamente, o
conteúdo das políticas ambientais passam a respeitar a diversidade ambiental e, com isso,
propiciar a qualidade de vida, promovendo o desenvolvimento humano. A eco-consciência, nesse
percurso, aponta meios mais hábeis para reformular as práticas equivocadas que causam dano
ao meio ambiente natural e construído, tendo sempre como pressuposto a garantia do direito ao
desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Ambiental. Cidade. Promoção econômica. Eco-consciência.

ABSTRACT
The environmental law from the point of view of fair and useful. It is proposed to confirm the
functionality of this branch of law practice under the junction between justice and utility, so as
to evaluate how environmental protection provides the necessary dialogue with economic
policies, particularly regarding the economic advancement of the city. Understood the right to
environment as a subject of reconciliation, one can recognize, from the understanding of the
Constitution Environmental policies geared to economic growth Local Government are
widespread, especially as the principle of solidarity. More precisely, the content of environmental
policies are to respect the environmental diversity and, therefore, provide the quality of life,
promoting human development. Eco-consciousness, this route, says most skillful means to
reshape the erroneous practices that cause harm to the natural and built environment, always
with the assumption guaranteeing the right to sustainable development.
KEYWORDS: Environmental Law. City. Economic advancement. Eco-consciousness.

 

1 Introdução

O direito ambiental, atualmente, revela-se como um dos instrumentos mais interessantes
à construção de novos paradigmas quanto ao agir humano. Assim sendo, um dos pontos mais
discutidos na Academia refere-se à função desse direito do meio ambiente no contexto da
cidade como arena social para o fortalecimento das relações econômicas.

Dessas relações econômicas há a exploração de recursos ambientais, sem os quais não
poderia o mercado funcionar. Note-se que o problema fundamental da escassez de recursos
materiais e naturais denuncia a questão da necessidade de adoção de medidas que limitem a
atividade predatória do ser humano no seu espaço natural.
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Em face a isso, é preciso conciliar as ações exploradoras com o desenvolvimento
sustentável, a fim de atender ao mercado consumidor, pois, concomitantemente, impõe o direito
ambiental as normas prescritivas para regrar os comportamentos sociais, bem assim, punir os
excessos identificados no caso concreto.

É bem certo que o tema do meio ambiente é da ordem do dia dos debates e discussões
científicas havidas tanto no âmbito local quanto no global. Da mesma forma, os movimentos
sociais, por sua vez, já reclamam, desde há muito, as medidas preventivas e repressivas que,
efetivamente, conduzam a educar o agir humano em face do meio ambiente.

y: "Times New Roman","serif";">O direito, por essa razão, é o meio apropriado de rever
as posturas potencial e efetivamente danosas à própria condição da vida humana, porque ele
mesmo se fundamenta na proteção da segurança social e do bem estar coletivo. Ademais, a
ideia de pacificação social não se apresenta afastada quando o assunto é tratado na seara dos
recursos ambientais.

Feitas as considerações acima, o presente trabalho discute a conciliação do direito
ambiental e da economia, esta tomada no seu viés da solidariedade e da eco-consciência. Ainda,
debruça-se acerca das questões pontuais as quais identificam a promoção do princípio da
solidariedade no trato com o meio ambiente e a promoção das cidades, sob o recorte do
desenvolvimento socioeconômico.

 

2 O justo e o útil no direito ambiental: por uma disciplina da reconciliação

O direito ambiental é, universalmente, reconhecido como o direito da reconciliação, que
se presta às finalidades essenciais para o bem estar da pessoa humana. Por essa razão, os
Estados se unem no âmbito internacional, as divergências partidárias arrefecem-se e as
controvérsias de interesses políticos restam mais ordenadas, o que resulta no consenso à
sustentabilidade.

Ainda mais, vem à luz a tônica do desenvolvimento sustentável como imperativa em face
da ideia de crescimento econômico, ao mesmo tempo em que a cidade dá lugar à dimensão
paisagística, a empresa cede à faceta da economia ecológica, bem assim direcionar força à
segurança sanitária em detrimento das formas de poluição ambiental (MORAND-DEVILLER,
2010, p. 70).

Os meios de sobrevivência da própria pessoa humana inserida na sociedade, que
caminha no sentido de harmonizar as relações sociais, a partir da promoção e defesa da
qualidade de vida na Terra. Sob esse enfoque, torna-se pontual questionar acerca da
universalidade e do equilíbrio das normas as quais visam à sanidade do meio ambiente, de
forma que se conciliem o útil e o justo, referentemente a essas normas ambientais que ganham
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importância no contexto atual da crise socioambiental.

É necessário observar que os utilitaristas veem o fundamento do direito segundo as
satisfações das várias necessidades humanas, conforme a eleição do que deve ser útil e justo.
Aqui, evidentemente, se visualiza a escalada do individualismo e o culto aos direitos subjetivos
acompanhada da visão abstrata e universal de direitos humanos. Portanto, essa visão adota a
utilidade para, a partir daí, o justo seja aferido acaso haja eficiência e satisfação de necessidades
almejadas pelo ser humano.

Desse modo, aborda Morand-Deviller (2010, p. 71) acerca da pontualidade de
enfrentamento da oposição existente entre o justo e o útil, para que a complementaridade
desses seja viabilizada. Por essa razão, principalmente no direito ambiental, o justo merece a
relevância desde que se apoie no útil. Este, por sua vez, está amparado na perspectiva do bem
estar e na felicidade.

Daí por que as máximas, no direito do ambiente, relacionadas ao bem estar e à
felicidade não têm significado quando estão a reboque do direito positivo, bem como se não
estão a serviço da pessoa humana (o útil a serviço do justo e vice-versa), restando caracterizado
a importância da conciliação entre homem e natureza (meio ambiente), de modo que o justo
adote nova percepção consoante o modelo de harmonia imposto pela natureza. Ainda mais: que
o útil absorva uma dimensão humanista (MORAND-DEVILLER, 2010, p. 71).

É importante destacar que o utilitarismo adere à qualidade de vida a ser,
igualitariamente, partilhada pela sociedade e dos meios eficientes para torná-la concreta, porque
a produção desenfreada que compromete, irremediavelmente, a higidez ambiental, não tem, por
assim dizer, produção (vida) longa.

[...] felicidade e sua maximização, encontra-se no centro das preocupações ambientais,
trata-se da felicidade do indivíduo, inseparável de seu bem-estar; assim é o direito de todos
a um meio ambiente sadio, o direito de respirar um ar e a consumir água que não provoque
dano à saúde, o direito de freqüentar os sítios e paisagens protegidos, felicidades, aliás,
maximizada pelo direito à igualdade de todos diante das medidas ambientais, apto a
transcender as classes sociais e as fronteiras. (MORAND-DEVILLER, 2010, p. 72).

 

O desenvolvimento equilibrado, certamente, é ameaçado pelo crescimento desordenado
da economia, de tal sorte que a política e as normas ambientais servem de medidas aptas a
facilitar a nova face da sustentabilidade, conforme a valorização da felicidade das gerações
presentes e futuras, pois essa não pode ser vulnerada pelas ações danosas oriundas do
progresso científico, tecnológico, bem como das medidas políticas que degradam e marginalizam
milhares de pessoas em todo mundo.

Não há dúvida de que o direito ambiental está a serviço da felicidade, lembrando que o
justo persegue a ideia de equilíbrio e de equidade. Nessa perspectiva, o direito a um meio
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ambiente equilibrado não é apenas direito subjetivo, sob um recorte meramente individual, mas,
direito de todos os seres vivos, alargando extensão ao desenvolvimento sustentável que tem
finalidades as quais o justo serve de meio para promovê-las (MORAND-DEVILLER, 2010, p. 73).

Segundo Morand-Deviller (2010, p. 79), a natureza não é escrava do ser humano, pois o
meio ambiente é modelo geral para a própria sobrevivência da espécie humana. Daí reforça-se
que a necessidade de harmonia e equilíbrio conduz à felicidade maximizada do coletivo e de
cada um. É aqui, justamente, que se identifica a reconciliação do justo e do útil.

Por isso, a funcionalidade do direito ambiental traduz-se no espírito da promoção do
bem estar coletivo, bem assim, da efetiva proteção do meio natural e cultural, tanto na
prevenção quanto na repreensão a comportamentos contrários ao ideal de justiça socioambiental
e, em particular, de equilíbrio da vida na Terra. Daí é que se justifica a preocupação em se
considerar, através de normativos internacionais e nacionais, os recursos naturais como
patrimônio comum da humanidade, ou, ao menos, da comunidade (BACHELET, 1995).

 

3 O princípio da solidariedade e a Constituição ambiental

 Parte-se da premissa de que o Estado deve agir de maneira a respeitar à dignidade da
pessoa humana, bem como incentivar e proteger a diversidade cultural e ambiental. Logo, as
políticas públicas devem direcionar como mecanismos de inclusão social e, em consequência,
apontar como vigas mestras para a consolidação dos ditames relacionados à justiça social, estes
timbrados na Constituição Federal de 1988.

A devastação dos recursos naturais pela atividade humana, a injustiça ambiental, os
problemas de urbanização, a corrupção política, a deficiente prestação de serviços sanitários,
dentre outros fatores de massacre da dignidade da pessoa humana, acompanham o mesmo
percurso no qual o processo de efetivação do direito ao desenvolvimento está incluído.

Dessa forma, o princípio da solidariedade pode afigurar-se como justificativa da própria
atuação estatal, de forma a cobrar medidas responsivas, em particular, no que se refere à
promoção e ao provimento dos direitos humanos básicos, especialmente o direito ao
desenvolvimento sustentável.

Sendo assim, a educação, a cultura, a saúde, o lazer, a segurança pública, a
preservação do meio ambiente, enfim, devem ser tomadas sob o aspecto da integração, isto é,
o Estado compete agir em benefício da aplicação e do respeito aos direitos da pessoa humana,
mediante a execução de políticas sociais.

É bem verdade que a questão do desenvolvimento (humano, social, cultural, econômico)
é, fortemente, realçada nos debates políticos e no cotidiano dos movimentos sociais. Muitas
vezes, a expressão pode soar como mera retórica, da qual a sociedade marcada por sérios
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problemas de miséria e de exclusão social não aguarda mais ação estatal terminantemente
efetiva, para reverter o quadro negativo e que, obviamente, abrange grande parte da população
brasileira.

É preciso conferir à pessoa humana a oportunidade de desenvolver as suas
potencialidades (SEN, 2002), principalmente quando se fala em fortalecer os canais participativos
e democráticos, afastando a efetividade das políticas meramente assistencialistas.

Dessa maneira, questiona-se como um cidadão excluído socioeconomicamente tem a
capacidade de participação e de gestão nos destinos do seu Estado, haja vista que, partindo do
conceito de Rocha (2006, p. 10), “[...] ser pobre significa não dispor de meios para operar
adequadamente no grupo social em que se vive”.

Registre-se, ainda, que o direito ao lazer, ao desporto e os processos de urbanização
(meio ambiente com qualidade de vida) são protelados, pois os excluídos buscam, apenas e de
maneira imediata, a prestação de direitos sociais pelo Estado. Em grande parte das vezes,
surgem políticas sociais a fim de incentivar, em tese, a situação de dignidade, pois são
recorrentes programas sociais oriundos do Poder Executivo (federal, estadual e municipal).
Entretanto, não se identifica a participação da sociedade civil nos debates acerca das prioridades
reclamadas pelos excluídos socioeconomicamente.

Nada obstante, afigura-se pontual o enfoque no princípio da solidariedade, pois dele se
retira o fundamento da atividade do Estado, apesar de que a redução das desigualdades sociais
e regionais não aconteça de forma uniforme e linear, em razão dos problemas que acometem o
funcionamento da administração estatal, especialmente na serventia dos direitos sociais e
ambientais.

O dever estatal de empreender políticas públicas tem por base a meta de cumprir todos
os princípios com os quais se possa favorecer a qualidade de vida. Decerto, o primado de vida
com dignidade só é possível a partir do momento em que o Estado assegura em seus planos,
projetos e ações o bem estar coletivo. Assim, há a preocupação com o meio ambiente, com a
ecologia, na medida em que as normas jurídicas assumem a responsabilidade de reverter o
quadro atual de insustentabilidade social.

Sob esse aspecto, Canotilho e Morato Leite (2007) entendem a ecologização do texto
constitucional, que deslocada das fórmulas antecedentes, propõe-se a receita solidarista,
temporal e materialmente ampliada, à medida que o individualismo é absorvido pela noção de
coletivismo.

Destarte, verifica-se, segundo esse entendimento, a tríplice quebra no paradigma atual,
quais sejam: a) a diluição das posições formais rígidas entre credores e devedores, de tal sorte
que a todos se atribuem, simultaneamente, o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem como, o dever de protegê-lo; b) a irrelevância da distinção entre sujeito estatal
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e privado, uma vez que a degradação ambiental pode ser causada, indistintamente, por ambos;
c) não há mais separação absoluta entre os componentes ambientais do entorno e os sujeitos da
relação jurídica (CANOTILHO; MORATO LEITE, 2007).

O princípio da solidariedade social encontra seu respaldo em todos os modos com os
quais o Estado, preponderantemente, busca efetivar os postulados de justiça distributiva, em
particular, porque o Estado brasileiro é caracterizado pelos ditames da justiça social, a fim de
promover o bem de todos, particularmente as condições sanitárias de ontem e de hoje. É essa
uma das razões da apropriação da ecologia pelo direito, porquanto a norma jurídica atua em
função da segurança da sociedade, garantindo os meios de sobrevivência com o mínimo de
desgaste.

A constitucionalização do meio ambiente emerge, a primeira vista, na fórmula
estritamente antropocêntrica, em homenagem ampla à dignidade humana. Mais recentemente,
esse fenômeno adota componentes biocêntricos que são insertos no texto constitucional, de
forma tal a mitigar a legislação a interesses utilitaristas.

A Constituição Ambiental propõe a retificar os paradigmas civilísticos, a fim de ser mais
voltada à sanidade da natureza, porquanto inicia a jornada de defesa e edificação da nova
ordem fincada na valorização da solidariedade e responsabilidade ambientais.

Em homenagem aos direitos humanos, o Poder Público não se pode omitir em
salvaguardar direitos fundamentais, porquanto deve aplicar, concretamente, o princípio da
solidariedade social. Nessa medida, a eco-consciência promove novo debate acerca da função do
Estado quanto à tutela ambiental, mas não comprometendo o próprio crescimento econômico.

Reconhece-se a necessidade de tornar concreto o respeito aos direitos humanos por
mais que se aleguem diversos obstáculos, pois em virtude desses direitos, é imprescindível que
se afastem quaisquer limites que comprometam a vida com qualidade no meio ambiente urbano.
Por isso mesmo, a execução dos planos, metas, projetos e diretrizes postos na lei, na
Constituição ou que tenham conteúdo de direito humano, mesmo que não haja expressa
previsão legal a respeito, devem ser concretizados, a partir de mecanismos aptos a reformular e
a trabalhar, sistematicamente, sobre todas as políticas em prol da pessoa humana.

Na Constituição de 1988 os recursos já não são vistos como abundantes ou infinitos,
certamente por isso se reconheça a autonomização do meio ambiente. Este agora não é mais
compreendido na sua robustez e invencibilidade, mas sim, realidade frágil, sistêmica e ameaçada
pela ação humana e institucional. Portanto, o novo paradigma da ordem constitucional ambiental
não é apenas de cunho jurídico, porquanto se entrelaça com ela as dimensões ética, biológica e
econômica dos problemas ambientais, que atingem, por via direta, a capacidade de
desenvolvimento do ser humano.

O texto constitucional aponta a preocupação com a manutenção das condições normais
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(sadias) do meio ambiente que propiciem o desenvolvimento pleno de todas as formas de vida
na Terra. Eis a tônica da qualidade de vida no direito ambiental constitucional.

 

4 Cidades e políticas públicas: a promoção do desenvolvimento socioambiental

Promove-se a reflexão acerca do papel da cidade no contexto das relações econômicas,
a partir do momento em que o meio ambiente impõe limites à sede do mercado. Dessa forma, o
objetivo estatal de viabilizar o desenvolvimento sustentável com base local restringe,
diretamente, as ações e os comportamentos dos agentes econômicos que buscam avançar
qualitativamente na produção e na distribuição de serviços.

Ademais, propõe-se que haja a conciliação do crescimento econômico almejado pelas
cidades com a prática da sustentabilidade imposta pela Constituição Ambiental. Sendo assim, o
desenvolvimento econômico é possível tanto quanto haja fiel observância às normas ambientais
que se voltam à sanidade do entorno, particularmente. Essa parceria, obviamente, é alcançada
no momento em que as políticas sociais estabelecem metas claras de execução e de avaliação
de resultados.

 

4.1 Poder Local e a questão da qualidade de vida

Os direitos sociais, institucionalizados no século XX, abrangem desde o direito a um
mínimo de bem estar econômico e segurança ao direito de participação social, levando a vida de
um ser humano com dignidade, segundo os padrões que persistem na sociedade; aqui se
incluindo “[...] o direito ao trabalho, à previdência, à educação, à saúde, ao acesso aos serviços
públicos básicos etc” (CARVALHO, 2005, p. 95-96).

As cidades apresentam foros importantes para representação política e administrativa,
pois é significativa a legitimidade do Poder Local em relação àqueles representantes políticos,
sendo mais flexíveis quanto ao espaço de manobra do que a atuação por intermédio das
estruturas nacionais. É que muitos cidadãos veem que os sistemas políticos nacionais não
representam os interesses locais (culturais e regionais) de maneira adequada (GIDDENS, 2007,
p. 341 e 474).

A essa evidência, identifica-se, pois, que as cidades têm papel fundamental enquanto
agente político e econômico, até porque o Poder Local está, conforme Giddens (2007, p. 476),
em melhor condição de controlar os efeitos de algumas das questões globais mais que os
governos nacionais, aqui se incluindo as questões das políticas ambientais.

Segundo Clementino (2002, p. 123), as cidades sobremodo têm canalizado uma
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demanda crescente de reinvindicações políticas, econômicas e sociais, sendo que,
contraditoriamente, não se apresentam eficientemente preparadas para oferecer respostas aos
problemas da coletividade. Por essa razão, surge a problemática da capacidade efetiva da
cidade para orientar as suas políticas públicas em favor, principalmente, do desenvolvimento
social.

É necessário destacar que as políticas sociais devem ter metas concretas tendentes a
melhorar o meio ambiente urbano, para que as pessoas possam livremente escolher a área
urbana para viver, trabalhar e se socializar; bem como, é também preciso desenvolver o grau de
excelência na administração local, de forma a privilegiar a participação da comunidade no que
diz respeito aos processos políticos de tomada de decisões, impondo-se às autoridades locais a
responsabilidade de aplicar recursos financeiros em favor do bem estar coletivo.

Grandes processos de desenvolvimento urbano estão acontecendo nos Estados em
desenvolvimento. Por isso, as cidades restam diferenciadas daquelas sociedades ocidentais em
seus aspectos principais, se identificando nelas problemas variados como o de habitações
qualificadas como ilegais e provisórias, cujas condições de vida são extremamente precárias,
além do traço marcante da economia informal (GIDDENS, 2007, p. 476).

Diante disso, constata-se que os governos, de maneira geral, não atendem às demandas
crescentes dessas populações. Assim, fica evidente a deficiência da ação governamental
relativamente aos serviços de saúde, de meio ambiente, de educação e de planejamento
familiar, restando vulnerada a promoção e o respeito aos direitos sociais, que são expressos no
ordenamento jurídico brasileiro.

Note-se que as cidades estão aptas a contribuir para a produção e a competitividade
econômicas, bem assim, promover a integração sociocultural, se prestando a servir como arena
de acesso à atividade política, principalmente quanto às demandas e aos problemas ambientais.

Giddens (2007, p. 476) adverte que as cidades elaboram planos estratégicos voltados à
elaboração do seu perfil, de modo a executar, dentre outras ações, programas de renovação
urbana e de desenvolvimento econômico, sendo que os agentes políticos, principalmente os
prefeitos, assumem papel relevante (parceiros necessários e vitais) para dar fiel prosseguimento
às agendas urbanas e à efetivação do desenvolvimento social.

Em face das cidades, os efeitos da globalização, bem como da urbanização decorrente
desse fenômeno multifacetado, podem ser diversos, ou ainda, contraditórios. Se podem gerar a
concentração de pessoas, mercadorias, serviços e oportunidades, podem, por outro lado, servir
para fragmentar e enfraquecer a coesão de lugares, as tradições e as redes sociais existentes,
concorrendo à degradação do meio ambiente (natural e construído).

Dessa forma, as consequências da globalização se prestam a favorecer o crescimento
econômico, ou, diversamente, facilitar a marginalização socioeconômica e ambiental. (GIDDENS,
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2007, p. 473). 
[1]

 Os processos participativos quanto às demandas ambientais revelam a
preocupação com a qualidade de vida no contexto do crescimento econômico.

Imperativamente, dá-se ênfase à necessidade de que o Poder Local, em parceria com a
sociedade civil, intervenham nas dinâmicas relacionadas à economia e ao meio ambiente.
Consequentemente, propicia-se a construção de ações políticas capazes de gerar maior
dinamismo econômico e mais eficiente redistribuição da riqueza e da renda (CLEMENTINO,
2002, p. 122), pacificando, assim, os conflitos socioambientais

A qualidade de vida nas cidades brasileiras é afetada pela crise social, ao tempo em que
impõe desafios ao governo, à comunidade e ao mercado. Tanto é que a marginalização
socioeconômica cria, negativamente, a oportunidade para a difusão da criminalidade, bem como
para o sucateamento do serviço público, ante a falta de investimentos para a promoção dos
direitos fundamentais básicos da população (saúde, higidez ambiental, educação, previdência
etc) (CLEMENTINO, 2002, p. 126).

A esse respeito, Avelãs Nunes destaca que:

No conceito de necessidades básicas tende hoje a incluir-se também a ideia de que o
desenvolvimento implica o direito a um grau razoável de igualdade entre os cidadãos do
mesmo país, no que toca designadamente à repartição do rendimento e ao acesso às
condições básicas de desenvolvimento e de promoção social. (NUNES, 2003, p. 112).

 

Os mais variados problemas urbanos: congestionamento do trânsito, insegurança do
cidadão, poluição do meio ambiente, deficiência das moradias e do serviço público, dentre
outros, dão conta da crise acima reportada, razão pela qual revela a necessidade de o Poder
Público fazer valer o preceito de solidariedade, a fim de promover o desenvolvimento humano.
Entretanto, as dinâmicas de reativação da economia, da necessidade do fortalecimento do
controle social, assim também da efetivação da política de democratização servem justamente
para fazer o enfrentamento da situação de precariedade porque passam a grande parte das
cidades brasileiras (CLEMENTINO, 2002, p. 126).

Eis aqui um passo significativo para efetivação do ideal de solidariedade, agregando o
justo e o útil no direito ambiental, de tal maneira que as normas jurídicas não sufocam a
atividade dos agentes econômicos e do mercado. Contudo, o direito tem o olhar voltado à
consolidação da utilidade do meio ambiente para a eco-consciência na exploração dos recursos
ambientais.

O critério da justiça do direito do ambiente impõe novas medidas e posturas à
coletividade, exigindo do Poder Local a permanente fiscalização e atuação no sentido de não
comprometer a qualidade de vida e nem afastar o crescimento econômico local.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2606

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaiza/Desktop/Justo%20e%20Util%20-%20direito%20ambiental.doc#_ftn1


 

4.2 Das políticas públicas à promoção econômica das cidades: enfoque na sustentabilidade

A promoção econômica das cidades é foco principal da preocupação dos agentes
políticos locais, adotando-se a necessidade de orientar a política pública integradora dos diversos

seguimentos sociais, com vistas a colaborar com os papeis tradicionais da administração local
[2]

,
uma vez que esta não oferta meios de gestão e esquemas organizativos condizentes com a
realidade atual das cidades, para assumir as novas competências e funções relacionadas à
geração de renda e, de modo particular, a responsabilidade em prol da promoção do
desenvolvimento humano (CLEMENTINO, 2002, p. 128).

Acerca da promoção econômica local, mostra-se razoável advertir que é fenômeno
relativamente novo, caracterizando “[...] uma função que os governos locais vêm assumindo
como uma parte substantiva de suas políticas e de seus serviços [...]” (CLEMENTINO, 1999, p.
126), impondo-se, ainda, a necessidade de respeitar o meio ambiente.

A oferta de políticas públicas no âmbito local pode ser concebida (observando-se o
caráter transversal dessas mesmas ações) como política de promoção econômica (fomento ao
setor empresarial, ao emprego e a promoção do desenvolvimento humano); as políticas sociais
(as quais visam ao bem estar da pessoa humana, sob o ponto de vista sociocultural); e as
políticas urbanas (focadas na eficiência dessas políticas dentro do aspecto da redistribuição
equitativa da riqueza e da renda) (BRUGUÉ; GOMÀ, 1998, p. 33).

Vê-se, assim, que a preocupação com a economia local e com o desenvolvimento
sustentável com base local advêm da busca de respostas às crescentes pressões da sociedade
no âmbito das manifestações locais, que, a partir da nova ordem constitucional instaurada em
1988, operou-se a transformação do nível central (governo federal) para as localidades
(descentralização administrativa), o qual é fortemente caracterizada pelo novo padrão de
relacionamento entre o Estado e a sociedade (CLEMENTINO, 1999, p. 125). Portanto, visualiza-
se a conciliação entre a economia e a sustentabilidade.

As políticas ambientais não ficam a reboque dessa mudança de foco, uma vez que se
volta à própria ideia de proporcionar a sustentável exploração ambiental, o que é também
responsabilidade do Poder Local, competindo a este reprimir e prevenir as ações contrárias à
ideia de justiça ambiental.

Aponta-se, em verdade, o desafio institucional de inserir, claramente, o problema da
economia na agenda política do Poder Local no Estado brasileiro, isso porque a promoção
econômica e socioambiental desse espaço federado surge como resposta em face das
transformações políticas e sociais identificadas a partir da década de 80, em especial quanto às
políticas de ajuste econômico e fiscal as quais provocam, por exemplo, a exclusão do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2607

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jaiza/Desktop/Justo%20e%20Util%20-%20direito%20ambiental.doc#_ftn2


desemprego (CLEMENTINO, 2002, p. 131), além de causar impactos negativos ao meio natural e
cultural.

Daí mostra-se tratar da necessidade de empreender políticas públicas que são, na
conceituação de Carvalho Filho (2008, p. 110-111), “[...] as diretrizes, estratégias, prioridades e
ações que constituem as metas perseguidas pelos órgãos públicos, em resposta às demandas

políticas, sociais e econômicas e para atender aos anseios oriundos das coletividades”.
[3]

Na visão de Bucci (2008, p. 250), a riqueza conceitual das políticas públicas concentra
em seu caráter de arranjos complexos, que são compostos de elementos de diversas naturezas,
os quais balizam a decisão e o uso dos meios dispostos ao Poder Público.

Sendo assim, essas políticas seriam os arranjos institucionais complexos, inscritos em
estratégias e programas de ação governamental, os quais são decorrentes de processos
regulados, objetivando adequar meios e fins. (BUCCI, 2008, p. 251), de forma que os fins do
Estado (desenvolvimento humano, pluralismo, respeito às diversidades, promoção da dignidade
humana etc) sejam relacionados diretamente às ações concretas as quais confiram efetividade
máxima à ordem constitucional, incluindo aqui a ambiental.

Não se afasta a ideia de fortalecer as bases do Poder Local em torno da promoção do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cidade. Dessa forma, resta confirmada a
própria promoção dos direitos humanos, uma vez que se pratica as ações voltadas ao bem estar
do ser humano, haja vista que se busca minimizar os graves efeitos sociais da fome e da
miséria, bem como, o agravamento dos conflitos ambientais.

O desenvolvimento equilibrado, certamente, é ameaçado pelo crescimento desordenado
da economia, de tal sorte que a política e as normas ambientais servem de medidas aptas a
facilitar a nova face da sustentabilidade, conforme a valorização da felicidade das gerações
presentes e futuras, pois essa não pode ser vulnerada pelas ações danosas oriundas do
progresso científico, tecnológico, bem como das medidas políticas que degradam e marginalizam
milhares de pessoas em todo mundo.

A agenda política local deve ser fincada em bases sólidas que privilegiem, mais que
crescimento econômico, o desenvolvimento social, porque a pessoa humana não deve ser vista
como coisa (operando aqui a nadificação do outro) em privilégio dos interesses do mercado e
dos índices econômicos que desprezam a qualidade de vida e o usufruto do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

Consoante Derani (2008, p. 59), a “[...] qualidade de vida abrange esta totalidade,
acatando o fato, de que um mínimo material é sempre necessário para o deleite espiritual [...]”.
Essa expressão refere-se à noção de bem-estar e corresponde ao objetivo do processo
econômico como uma preocupação da política ambiental, a qual afasta a visão parcial de que as
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normas de proteção ao meio ambiente impedem o desenrolar dos processos econômicos e
tecnológicos.

Essas contradições são decorrentes do próprio sistema capitalista, pois há a segregação
socioespacial associada com a propriedade privada dos meios de produção, suporte a
recuperação dos solos urbanos, a especulação imobiliária, os baixos salários, desemprego e
mudanças nas relações de trabalho, o que aguça as contradições na ausência de condições
básicas de transporte, saúde e meio ambiente adequados (MOISÉS, 2006), a fim de atingir um
grau razoável de desenvolvimento.

Umas das opções para a promoção econômica, de maneira mais atrativa e rentável,
pode ser a utilização da cultura e do patrimônio natural, estimulando-se a partir dos planos e
projetos ligados ao turismo sustentável. Essa pode ser, certamente, uma das saídas para
implementar o desenvolvimento com base local, sem precisar recorrer, necessariamente, a
outras fontes de investimento.

Além de poder formular políticas econômicas e desenvolvimentistas, integradas com os
planos políticos municipais relativos à infraestrutura e a urbanização da cidade, por exemplo, o
fortalecimento e a valorização permanente da cultura de um povo é medida essencial para
integrar as comunidades, dando-lhes, pois, sentido de pertencimento e de identidade cultural.

Aqui se identifica a conciliação que o direito ambiental, especialmente, objetiva. À
promoção econômica da cidade, necessariamente, exige-se medidas sustentáveis para favorecer
a qualidade de vida, respeitando o meio ambiente natural e construído. Logo, o afã de eficácia
da economia não se atrela mais aos dados quantitativos, mas, principalmente, à preocupação
solidarista que impõe a Constituição Ambiental ao mercado, aos seus agentes econômicos, ou
seja, nos aspectos qualitativos que reforçam e promovem o desenvolvimento.

A utilidade do direito é vinculada às práticas institucionais de consolidar a segurança
jurídica e prestar um serviço ao que é acatado socialmente como justo. Relativamente ao direito
ao meio ambiente, há a justa preocupação com a sanidade do meio ambiente, dado que a eco-
consciência é imposição razoável para as ações humanas.

Em outras palavras, preservar a saúde do meio ambiente implica, exatamente, na
manutenção da vida humana com qualidade, razão porque o útil e o justo mesclam-se na
finalidade de justiça social, reescrevendo novos comportamentos, inclusive na seara da
economia. Daí o Poder Local ter tarefa de acertamento das relações econômicas com as políticas
ambientais que buscam a sustentabilidade social.

A economia deve adotar postura inovadora para interagir, amplamente, com as políticas
ambientais a cargo do Poder Local, principalmente. Essa parceria, certamente, pode promover a
felicidade e o desenvolvimento sustentável com base local. O importante, pois, é esse diálogo
necessário entre as metas políticas de crescimento econômico e a necessidade de conjugar as
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imposições do desenvolvimento humano no âmbito das cidades.

 

5 Considerações finais

É importante identificar o direito ambiental sob o aspecto da reconciliação do justo e do
útil, de sorte tal a promover reflexão quanto à temática do crescimento econômico e do
desenvolvimento sustentável.

Atualmente, as ideias relativas à eco-consciência apontam avanços aptos a superarem as
catástrofes produzidas pela ação humana ou, pelo menos, minimizá-las. Por essa razão, as
normas jurídicas devem se pautar pelo critério da justiça e da utilidade. Em outras palavras, ao
Estado compete à tarefa de planejar e de executar políticas ambientais e econômicas eficientes
e solidaristas, promovendo a felicidade de todos.

No entanto, não se pode cair no risco de compreender o Estado sob o viés apenas
paternalista e, portanto, distribuidor de caridades. O desenvolvimento humano comporta
elementos dentre os quais a cidadania e a participação ativa da sociedade são metas prioritárias
para alcançar grau razoável de desenvolvimento humano. Desse modo, as políticas públicas
estão em prol da sociedade, logicamente, mas, interessa observar o interesse e a vontade dela
mesma nos processos políticos, conferindo a legitimidade dos atos do governo.

O aspecto da conscientização política (e aqui se inclui a consciência ecológica) é
plenamente justificada na assertiva de que o Estado ao estimular e ao investir nas políticas
ambientais, desde que interligadas, essencialmente, às políticas e às reformas na educação,
tende a criar mecanismos de politização voltados à educação ambiental. Ora, essa forma de
politização abre aresta para que os direitos humanos sirvam de prova bastante para o seu
respeito e promoção.

O Poder Local é incessantemente cobrado para implementar medidas políticas mais
concretas e urgentes em favor dessa nova ordem ambiental, contudo, não afastando as medidas
econômicas para o crescimento da cidade. Nesse contexto, a solidariedade e o senso de
responsabilidade ambiental por parte do Estado não afastam a possibilidade de existência de
vários conflitos e injustiças ambientais. Mas, é preciso o engajamento social e político no sentido
de evitar toda sorte de agressão ao meio ambiente, o que, por via direta, maltrata a condição
humana mesma.

Em que pese a existência das falhas na execução das políticas sociais apontadas, o
princípio da solidariedade necessita do empenho político e a visão integrada para que cumpra a
finalidade de consolidação da justiça social.

Os poderes executivo, jurisdicional e legislativo, comprometendo-se com as políticas
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conectadas com os ditames da justiça social, agem de modo a desfazer a mentalidade da
omissão ou da inércia, porque os direitos humanos ganham dimensão de norma de eficácia
plena, e os regimes políticos não podem obstaculizar o seu pleno exercício, sob pena de
comprometer os preceitos constitucionais.
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[1] Destaque-se a importância de facilitar a justiça social, que significa a superação das injustiças na repartição da
produção econômica. De início, mencionada repartição tem sentido quando feita a nível pessoal/individual, a fim que
mais tarde conote além do sentido ético, porque a correção das injustiças sociais são dever da política econômica
capitalista (GRAU, 2005, p. 224).

[2] Segundo Clementino (2002, p. 130), o sistema político brasileiro foi consolidado a partir de
uma base centralizadora (concentradora) das decisões administrativas, da capacidade de
fomentar políticas e recursos fiscais, no âmbito da administração federal. Daí porque essa
concentração gerou, por muito tempo, o círculo vicioso de se direcionar a resolução dos
problemas sociais somente ao governo federal.

[3] As políticas públicas, no entendimento de Eros Grau, são objeto de reivindicação legitimada,
constitucionalmente, cuja imposição é o fornecimento de prestações positivas à sociedade.
(GRAU, 2003, p. 25; GRAU, 2005, p. 215).
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MEIO AMBIENTE DE CONSUMO  UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O DIREITO
AMBIENTAL E PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR

CONSUMING ENVIRONMENT - A NEW VIEW ON THE ENVIRONMENT AND CONSUMER
PROTECTION

Marcos Perez Messias

RESUMO
O presente artigo científico discute a proteção à saúde e à segurança dos consumidores em
decorrência dos produtos defeituosos colocados a disposição no mercado, propondo uma nova
visão sobre o direito fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado. O estudo sugere a
criação de uma nova vertente para a proteção ambiental, a qual se denomina aqui de “Meio
Ambiente de Consumo”. A análise de eventuais danos à sadia qualidade vida no âmbito das
relações de consumo sob este novo enfoque proporciona a utilização harmônica dos
instrumentos jurídicos de proteção ao consumidor e ao meio ambiente, o que visa fomentar a
responsabilidade sobre os tais danos causados por produtos defeituosos, sobretudo, os oriundos
de novas tecnologias. Diante desta insegurança social, o trabalho discute a proteção à vida e à
saúde do consumidor e os riscos ao meio ambiente, com o escopo de defender o direito de um
meio ambiente sadio e equilibrado aos consumidores, bem como à toda humanidade e as
futuras gerações.
PALAVRAS-CHAVES: Direito ambiental; direito do consumidor; direitos fundamentais; meio
ambiente; sadio e equilibrado; relação de consumo.

ABSTRACT
This scientific article brings to discussion consumer´s health and safety protection against
defective products which are made available in the market, and proposes a new view on the
fundamental right to a healthy and balanced environment. The essay suggests the creation of a
new sort of environment protection which is being called “Consuming Environment”. The analysis
of the environment and consumer protection in this new view would provide a harmonic
utilization of the instruments from both Environment and Consumer Law, which envisages
emphasizing the responsibility over damages caused by products, especially those created from
new technologies. Before this uncertainty, this work discusses both the protection of consumer´s
life and health and of our environment, aiming to defend the right to a healthy and balanced
environment to consumers, as well as to all humanity and future generations.
KEYWORDS: Environmental Law; Consumer Law; fundamental rights; environment; healthy
and balanced; consuming relation.

 

1 - INTRODUÇÃO

O presente artigo científico pretende discutir a atual e relevante questão do direito de todos a
um meio ambiente sadio e equilibrado, em face dos possíveis riscos ao meio ambiente e os
relativos à saúde e à segurança humana provenientes da produção e do consumo dos produtos
colocados a disposição no mercado.

É notória a atual insegurança da sociedade em razão da densa nuvem que paira a respeito dos
potenciais riscos à saúde da população e ao meio ambiente, decorrentes do consumo e da
produção indiscriminada de novos produtos gerados a partir de inovações cientificas e
tecnológicas.

A fim de garantir uma proteção mais efetiva a estes produtos, o presente trabalho propõe um
novo contexto para a proteção ambiental, que possua relação direta com a defesa dos
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consumidores. Este novo prisma descortinado neste artigo, o qual denominaremos "Meio
Ambiente de Consumo", tem por finalidade precípua servir de alicerce jurídico para a utilização
otimizada das garantias instrumentais que o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental
disponibilizam para o exercício da cidadania, qual seja, a do direito do consumidor de ter a sua
disposição no mercado produtos e serviços seguros - que não coloquem em risco sua vida, sua
saúde e, sobretudo o meio ambiente -, ser tratado com transparência, de ter acesso de forma
adequada a todas as informações que lhe sejam devidas e de ver responsabilizado todos aqueles
que eventualmente causarem dano a estes direitos.

Visa-se ainda, o fortalecimento da consciência dos consumidores a respeito da imprescindível
preservação ambiental a fim de que possamos obter o devido equilíbrio na qualidade de vida em
nosso planeta. Essa conscientização ecológica será efetivada através do consumo sustentável, ou
seja, mediante a escolha, por parte dos consumidores, de produtos que não agridam o meio
ambiente e com a adoção de modelos de produção dos bens e serviços que integrem a variável
ambiental.

No presente artigo poderemos observar a harmonia existente entre o Direito do Consumidor e o
Direito Ambiental, o que torna perfeitamente razoável uma aplicação unificada destes dois ramos
do Direito, uma vez que notoriamente possuem diversos pontos em comum, dos quais, alguns
serão analisados de maneira especial.

A relação entre o consumo e o meio ambiente é uma questão que suscita uma abordagem
profunda pelo Direito, nesse sentido, a nova vertente de um "Meio Ambiente de Consumo"
trazida neste artigo visa ampliar a discussão sobre o papel do consumo sustentável como
instrumento de preservação, tanto do meio ambiente, como dos direitos dos consumidores.

Em última análise o presente artigo busca agregar elementos para a discussão do tema meio
ambiente e defesa do consumidor, sob uma nova perspectiva, qual seja, o do Meio Ambiente de
Consumo, sem pretender esgotar o tema ou trazer soluções pontuais, mas tão somente abrir os
horizontes para uma nova abordagem do tema.      

 

2 - DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE SADIO E EQUILIBRADO -
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA O MEIO AMBIENTE DE CONSUMO.

A principal questão que emerge do presente artigo é à delimitação rigorosa de uma nova
abordagem ao Meio Ambiente, que terá como ponto fulcral a fusão com os valores oriundos do
Direito do Consumidor. A partir deste novo prisma é possível observar uma inovadora
abordagem ao direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Com este objetivo, cumpre trazer
a baila, de forma ampla, o nascedouro do direito a um meio ambiente sadio e equilibrado e as
suas variadas vertentes, sem a pretensão de se adentrar ou se aprofundar na teoria dos direitos
fundamentais, posto que, para o momento, será mais relevante demonstrar claramente em qual
contexto o mencionado princípio servirá de sustentação jurídica para o Meio Ambiente de
Consumo.

Considerando o propósito deste artigo, dispensaremos as formulações doutrinárias acerca da
natureza e do alcance dos direitos fundamentais e sua vinculação com os direitos humanos e os
direitos naturais. Dessa forma, adotaremos a concepção corrente de direitos fundamentais como
aqueles que se encontram positivados nas normas constitucionais e nas normas
infraconstitucionais que as complementam.

Não obstante os diversos entendimentos acerca da classificação dos direitos fundamentais
dividindo-os em dimensões, como o faz Konrad Hesse,[1] e entre nós o mestre Willis Santiago
Guerra Filho;[2] o entendimento de doutrinadores, tal como José Afonso da Silva[3], Celso R.
Bastos e Ives G. Martins[4] que não classificam os direitos humanos em dimensões, nem em
gerações, buscando uma classificação ao mesmo tempo didática, sistemática e mais técnica, na
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medida em que estudam e classificam os direitos de acordo com a forma consagrada pela
Constituição. Ou mesmo Carl Schmitt[5], que também propõe uma ordenação dos direitos
humanos alicerçada na sistemática constitucional, entretanto, com um nível maior de sofisticação
estabelecendo dois critérios formais e um critério material para o estudo dos direitos humanos.

Abordaremos os direitos fundamentais sob o prisma da clássica classificação em gerações.
Comumente utilizada no meio acadêmico, tal classificação não guarda qualquer relação com a
idéia de sucessão, ou de continuidade, o que em outras palavras significaria que uma nova
geração de direitos sucederia a anterior - já devidamente conquistada e incorporada à sociedade
- como em um sistema de ancestralidade.

Baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, expressos na bandeira Francesa
Norberto Bobbio[6] defende a existência de quatro gerações de direitos fundamentais: os
direitos de liberdade (1ª geração), os direitos políticos (2ª geração), os direitos sociais e
econômicos (3ª geração), que englobam os direitos a um meio ambiente equilibrado, à
qualidade de vida, à proteção do patrimônio científico, cultural e tecnológico (comuns a toda
humanidade), à paz, ao progresso e a outros direitos de caráter difuso, incluindo-se a proteção
aos consumidores.

Ao se referir aos direitos fundamentais de terceira geração, Bobbio assinala que:

"(...) ao lado dos direitos, que foram chamados de direitos da segunda geração, emergiram hoje
os chamados direitos da terceira geração (...). O mais importante deles é o reivindicado pelos
movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído".[7]

Por fim, os direitos denominados de 4ª (quarta) geração, resultados do fenômeno avassalador
da globalização e dos seus conseqüentes conflitos, que emergem, sobretudo, a partir das
inovações biotecnológicas. Coube ao Direito a imposição de limites éticos a essas pesquisas, com
o escopo de preservar o patrimônio genético da humanidade. 

O surgimento dos direitos de quarta geração, provenientes da atual preocupação com os efeitos
potencialmente danosos do manejo indiscriminado da engenharia genética, vem corroborar com
a afirmação de Norberto Bobbio, de que os direitos não nascem todos de uma vez.

"Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem
sobre o homem - que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da
capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens - ou cria novas ameaças à
liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para as suas indigências (...) Embora as
exigências de direitos possam estar dispostas cronologicamente em diversas fases ou gerações,
suas espécies são sempre - com relação aos poderes constituídos - apenas duas: ou impedir os
malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios".[8]

Muito embora a vertente tecnológica ligada à engenharia genética (bioética), os direitos dessa
nova geração consistiriam também nos direitos à democracia, à informação e ao pluralismo.   

A democracia a ser garantida por esses direitos é a democracia direta, isenta e livre das
desigualdades, provenientes das manipulações realizadas pela mídia, o que se torna viável por
meio dos avanços tecnológicos na área da comunicação. Note-se a interdependência no âmbito
desses novos direitos, posto que a democracia é sustentada e legitimada pela informação
correta e aberturas pluralistas do sistema.[9]

Nesta evolução dos Direitos Humanos observamos que o Direito do Consumidor não se aloca de
forma estanque em uma determinada geração, podendo ser observado tanto entre os Direitos
Humanos de 2ª geração (Direitos Econômicos Sociais e Culturais), ao lado de outros direitos
como o do trabalhador, do idoso, da mulher e outros, como também pode ser encontrado entre
os direitos de 3ª geração (Direitos de Solidariedade ou Difusos), que visam à proteção da
sociedade de forma difusa, como no caso do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.
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O Direito do Consumidor possui, portanto, uma bivalência no que tange à classificação dos
direitos humanos em gerações, uma vez que inegavelmente se enquadre como direito social de
2ª geração, posto que visa à proteção de uma categoria social (dos consumidores). Não
obstante, também tem característica de direito humano de solidariedade, ou de 3ª geração, na
medida em que como busca amparar uma categoria social tão abrangente - uma vez que não há
quem não seja consumidor - que engloba toda a sociedade de forma difusa.

O fato do Direito do Consumidor compor um Direito Social e ao mesmo tempo ser um direito
difuso é um importante ponto de contato com a proteção ambiental, sendo certo que a única
observação a se fazer seria no sentido de que a proteção do meio ambiente é abrangente,
atingindo a todos de forma irrestrita, já a defesa dos consumidores possui como delimitador a
relação de consumo. Muito embora em uma sociedade todos sejam consumidores, o Direito dos
Consumidores se restringirão aos membros da sociedade que se encontrarem na posição de
consumidores, ou seja, que efetivamente estejam figurando em uma determinada relação de
consumo.

Regressando ao núcleo do nosso estudo, importa ressaltar, que diante da consagração dos
direitos do consumidor e ambiental como direitos fundamentais do ser humano, impõe-se no
momento uma breve análise a respeito da evolução jurídica do direito das presentes e das
futuras gerações ao meio ambiente sadio e equilibrado. A pertinência de tal análise se
fundamenta no fato do princípio do meio ambiente sadio e equilibrado ser o alicerce jurídico
para a preservação ambiental e ainda servir de principal base se sustentação para a construção
de uma nova vertente do Meio Ambiente situada no âmbito das relações de consumo.

Como podemos observar, tanto o direito ambiental, quanto o direito do consumidor estarão
amparados pelos instrumentos jurídicos de proteção aos Direitos Humanos, muito embora,
dependendo da classificação adotada, possam se encontrar em categorias diversas.

Nesse contexto, o direito fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado se apresenta
como o elo entre estas áreas dos Direitos Humanos, posto que possui pontos de contato com o
direito ambiental e com o do consumidor, os quais formarão a  base de discussão para o
presente artigo.

Observamos que as preocupações com o direito fundamental a um meio ambiente sadio e
equilibrado adquiriram extrema importância nas últimas décadas do século XX e a cada dia se
apresenta ocupando um espaço mais relevante nas reflexões dos fóruns internacionais, nos
meios de comunicação e nas inquietudes da sociedade civil em virtude do perigo iminente de
destruição da biosfera.

Assim, o direito à sadia qualidade de vida surge como uma evolução do direito à vida. Até então
as constituições escritas garantiam somente o "direito à vida", no entanto, percebeu-se que
apenas a garantia de viver ou conservar a vida por si só não era suficiente, sendo imprescindível
assegurar a qualidade de vida dos seres humanos.

No âmbito do direito internacional o mencionado direito foi consagrado em importantes
documentos. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 encontramos talvez o
primeiro pilar para construção do futuro conceito de meio ambiente sadio e equilibrado. Este
esboço restou estabelecido no artigo 25.1 da referida declaração que preceitua: "Toda pessoa
têm o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família a saúde e o bem estar
(...)".[10]

A Declaração de Estocolmo, originada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
de 1972, proporciona uma idéia mais clara, reconhecendo de maneira explícita o direito humano
ao meio ambiente adequado. O Princípio reza:

"O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a desfrutar de condições de
vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita ter uma vida digna e
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gozar de bem estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar o meio para as presentes
e futuras gerações (...)".[11]

Já na década de oitenta, destaque para a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de
1981, que institui expressamente o direito humano ao meio ambiente ao proclamar no artigo 22
que "todos os povos têm o direito a um meio ambiente satisfatório e global, favorável a seu
desenvolvimento".

No continente americano, o artigo 11 do Protocolo Adicional (1988) à Convenção Americana de
Direitos Humanos (1969) preceitua que "toda pessoa têm o direito a viver em um meio
ambiente sadio e ter acesso aos serviços públicos, incumbindo aos Estados parte ou dever de
promover, proteger e melhorar o meio ambiente".

Na Declaração do Rio de Janeiro, fruto da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento em 1992, foi previsto também em seu primeiro princípio que: "Os
seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento
sustentável. Têm o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza". [12]

Resta, portanto, nítida a elevação do direito a um meio ambiente sadio e equilibrado a um
status de direito fundamental do ser humano e o seu pleno reconhecimento no âmbito do direito
internacional, o que traz uma noção da aceitação maciça dessa proteção.

Concomitantemente a este avanço nos documentos internacionais afetos à proteção ambiental e
dos direitos humanos, após a segunda metade do século XX os países ocidentais passaram a
consagrar expressamente em suas constituições o direito a um meio ambiente sadio e
equilibrado, como por exemplo: Iugoslávia em 1974 (art. 192), Portugal em 1976 (art. 66,1),
Chile em 1981 (art. 198), Nicarágua em 1987 (art.60) Colômbia em 1991 (art. 79), Cabo Verde
em 1992 (§ 1º do art. 70), Paraguai em 1992 (art. 7º) e Argentina em 1994 (art. 41).

Anteriormente à promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o tema ambiental era abordado
somente de forma indireta, sendo mencionado em normas hierarquicamente inferiores.
Atualmente nossa constituição é reconhecida por ser eminentemente ambientalista[13]dispõe em
seu artigo 225 que:

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo para as presentes e futuras gerações".[14]

O citado mandamento constitucional serve de alicerce para toda legislação ambiental
infraconstitucional, que tem por objetivo precípuo a proteção jurídica da qualidade do meio
ambiente em função da qualidade da vida humana.

Assim como outros direitos humanos, o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado não se
constitui de um conceito estático ou inalterável. Uma vez que reflete valores sociais emergentes,
sendo um ávido valor social a ser reclamado porque determina um desejo unânime e prioritário
da humanidade e demais espécies à vida e à saúde.

Um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado e a proteção ambiental têm como
objetivo garantir a manutenção ou geração de condições necessárias a um entorno ambiental
saudável em si mesmo e ao desenvolvimento de forma sustentável da espécie humana.

Conforme preceitua Cristiane Derani, o direito ambiental assegurado no Estado Democrático de
Direito é o normatizado, o que organiza de forma mandamental os comportamentos sociais que
devem ser estabelecidos para garantia e implementação da manutenção das formas de vida, já
que é esta a essência da sociedade.[15]

Nesse sentido, a constituição Federal, através do art. 225 e a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de
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1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) cumprem a função de
normatizar e organizar os comportamentos sociais na esfera das relações ambientais, com o
objetivo de garantir um meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações.

No aspecto conceitual a definição de meio ambiente sadio e equilibrado é bastante complexa,
uma vez que ao englobar o termo "meio ambiente" poderá abranger diversos aspectos, que
variarão de acordo com a vertente tomada para sua análise.

O termo "meio ambiente" acabou sendo consagrado no meio científico, muito embora seja
considerado redundante, posto que a palavra "ambiente", por si só, indica o lugar, o sítio, o
recinto, o espaço, que envolve os seres vivos ou as coisas, estando compreendido em seu cerne
também a noção de "meio".

No termo "meio ambiente" está contida uma idéia bastante complexa, que expressa uma série
de realidades tanto físicas como sociais que permitem diversas definições, isto é, o ambiente é
uma realidade e não uma mera construção de caráter teórico e, como uma realidade, se
configura como um bem indefinido ou difuso integrado por numerosos fatores.
Consequentemente, a definição dependerá da perspectiva tomada e a partir de onde se
pretende definir o termo, seja no aspecto sociológico, ecológico ou jurídico, como será abordado
neste caso.

Nesse contexto, o art.3º, I, da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, definiu meio ambiente como "o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas".

Posteriormente, com base na Constituição Federal de 1988, passou-se a entender também que o
meio ambiente divide-se em físico ou natural, cultural, artificial e do trabalho. Meio ambiente
físico ou natural é constituído pela flora, fauna, solo, água, atmosfera etc, incluindo os
ecossistemas (art. 225, §1º, I, VII). Meio ambiente cultural constitui-se pelo patrimônio cultural,
artístico, arqueológico, paisagístico, manifestações culturais, populares etc (art.215, §1º e §2º).
Meio ambiente artificial é o conjunto de edificações particulares ou públicas, principalmente
urbanas (art.182, art.21,XX e art.5º, XXIII), e meio ambiente do trabalho é o conjunto de
condições existentes no local de trabalho relativos à qualidade de vida do trabalhador (art.7,
XXXIII e art.200, VIII).

Nesse sentido Willian Freire afirma que há uma controvérsia sobre o conceito do que é
ambiente, devido à dificuldade em se imporem critérios científicos para sua definição. Deste
modo, o conteúdo pode variar de forma expansiva ou restritiva, de acordo com a inclusão ou
exclusão de elementos culturais ou artificiais que fazem parte do meio ambiente. A tendência é
abordar o meio ambiente de forma a englobar aspectos artificiais, sociais, culturais, econômicos
e políticos. Para o citado autor, meio ambiente "é o universo natural que, de forma potencial ou
efetiva, exerce influência sobre os seres vivos"[16].

Já Ernesto Briganti conceitua ambiente como "o conjunto, em um dado momento, dos agentes
físicos, químicos, biológicos e dos fatores sociais suscetíveis de terem um efeito direto ou
indireto, imediato ou futuro, sobre os seres vivos e a atividade humana"[17]. José Afonso da
Silva entende que meio ambiente é "toda a natureza original e artificial, bem como os bens
culturais correlatos, compreendidos, portanto, o solo, a água, as belezas naturais, o patrimônio
histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico"[18].

E última análise, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste na prerrogativa
que o ser humano tem de gozar da natureza original ou artificial de forma que seja plenamente
possibilitada a existência, proteção e desenvolvimento da pessoa humana e dos demais
organismos vivos existentes, em suas presentes e futuras gerações.

O direito ao meio ambiente envolve tanto o dever de preservação da diversidade genética
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existente, quanto a prerrogativa da manutenção deste como ora se apresenta, sem que se
insiram modificações que causem alterações irreversíveis ou que descaracterizem o meio
ambiente conforme conhecido pelas gerações atuais. Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Marcelo
Abelha Rodrigues entendem que o direito ao meio ambiente é:

"(...) pressuposto de exercício lógico dos demais direitos do homem, vez que, em sendo o direito
à vida 'o objeto do direito ambiental', somente aqueles que possuírem vida, e, mais ainda, vida
com qualidade e saúde, é que terão condições de exercitarem os demais direitos humanos,
nestes compreendidos os direitos sociais, da personalidade e políticos do ser humano".  [19]

 

3 - O MEIO AMBIENTE DE CONSUMO

Como observamos o direito fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado pode ser
analisado por diferentes prismas, uma vez que se trata de um conceito complexo e com uma
enorme diversidade de elementos. Diante da mencionada diversidade deste conceito, que
possibilita a sua análise por inúmeros aspectos, que variarão de acordo com a perspectiva
tomada, passaremos a analisar o direito humano ao meio ambiente sadio e equilibrado sob a
óptica jurídica e econômica, mas precisamente no âmbito das relações jurídicas de consumo.

Atualmente o consumidor é destinatário direto de vários produtos e serviços novos e
consequentemente as noções de segurança e risco se colocam de uma forma nova, mais
complexa e, ao mesmo tempo, incerta.

Na mesma esteira das modernas relações sociais em geral, o consumo há muito vem sendo
moldado sob a influência da ciência e das descobertas tecnológicas e científicas, tanto pela
descoberta de novas tecnologias, quanto pelas novas interpretações que ela proporciona nos
vários campos, sejam eles das ciências naturais, sociais e etc. Com efeito, atualmente sentimos
que as descobertas científicas e os avanços tecnológicos estão muito mais próximos de nosso
quotidiano, na medida em que estamos, cada vez mais, em contato regular e rotineiro com
essas peculiaridades das descobertas e das invenções científicas.

O ritmo cada vez mais acelerado com que tais inovações se apresentam, gera em toda
sociedade a sensação de que não há uma certeza absoluta sobre a segurança destas
descobertas científicas, ou sobre quais são os exatos limites dos riscos que os consumidores
correm quando consomem produtos oriundos destas novas tecnologias.

Essa convivência, cada vez mais constante, da sociedade com as inovações da moderna
tecnologia, que ninguém compreende inteiramente e que gera um leque extremamente variado
e incerto de possibilidades é que se denomina de "sociedade de risco". Todos os ramos das
ciências sociais têm-se ocupado do tema, o que demonstra a preocupação crescente com essa
nova forma de risco, típica das sociedades da era pós-revolução técnico-científica.

A sociedade de risco pode ser vista como o outro lado (indesejado) do desenvolvimento da
sociedade industrial, em que os benefícios sociais decorrentes da evolução da sociedade são
superpostos pelos conflitos de distribuição dos danos coletivamente produzidos. 

Em sua dissertação de mestrado Luiz Fernando Villares e Silva conceitua de forma clara e
objetiva a sociedade de risco como:

"A sociedade de risco é uma fase do desenvolvimento da sociedade moderna cujos riscos sociais,
políticos, econômicos e individuais escapam das instituições estabelecidas para o controle e a
proteção da própria sociedade industrial. O resultado desses riscos, que em boa medida são
produzidos pela técnica industrial amplamente amparada na ciência, não são assumidos por
ninguém, ou seja, são distribuídos socialmente".[20]
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Alicerçado exatamente nos riscos sociais provenientes da sociedade de risco é que o presente
estudo tem por objeto a discussão do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado em face das
relações de consumo. Portanto, a pesquisa acadêmica deverá se concentrar no aspecto relativo
ao direito ao meio ambiente sadio e equilibrado que denominaremos de "Meio Ambiente de
Consumo", uma vez que o consumidor, como destinatário do processo produtivo, figura como o
principal interessado na proteção ao direito à saúde e à qualidade dos produtos e serviços
colocados a disposição no mercado.

Nessa esteira, a Lei 8.075 de 11 de setembro de 1990, que instituiu o CDC (Código de Defesa
do Consumidor), tutela mesmo que de forma abrangente a qualidade de vida do consumidor em
seu art. 6º, inciso I, com o objetivo principal de proteger a saúde dos consumidores e
indiretamente de estreitar a relação destes com o meio ambiente:

"Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;"[21]

Assim, cumpre esclarecer que o meio ambiente sadio e equilibrado tratado no presente artigo
científico é o relacionado à saúde e à vida humana, ou mais especificamente do consumidor em
face dos produtos lançados ao mercado. Com efeito, o meio ambiente sadio e equilíbrio
abordado está ligado à saúde e segurança humana e ao direito de todos ao consumo de
produtos comprovadamente saudáveis e seguros e que não venham a acarretar lesões ao meio
ambiente como um todo.

Destaque-se que esta vertente do direito a um meio ambiente sadio e equilibrado, em relação
aos riscos decorrentes da produção e comercialização de produtos está expressamente
estabelecida no inciso V do parágrafo 1º do consagrado artigo 225 da Constituição Federal[22]:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;"[23] (grifei)

Vale destacar que o art. 225 da CF (Constituição Federal), possui caráter eminentemente social e
humano, restando clara a inter-relação existente entre o direito fundamental à vida e o princípio
da dignidade da pessoa humana e o meio ambiente. Todos eles são fundamentais e necessários
à preservação da vida.

Cabe asseverar que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do
Homem, é quem deve orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio
ambiente. Sendo ainda, fator preponderante a sua proteção há de estar acima de quaisquer
outros valores como os de desenvolvimento, os de respeito ao direito de propriedade, bem
como os da iniciativa privada. Muito embora estes também estejam garantidos no texto
constitucional, evidentemente, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está
em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da qualidade
do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o que se protege é um valor
maior: a qualidade de vida.[24]

Dessa forma para o propósito desse trabalho, o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado
será o que diz respeito a proteção à vida e à saúde do consumidor em face dos produtos
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lançados no mercado. O "meio ambiente" é o meio ambiente de consumo, representado pelo
mercado e a relação de consumo existente entre consumidores e fornecedores.

 

3.1 - O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE DE CONSUMO

Diante deste panorama, o Meio Ambiente de Consumo pode ser definido como todo o entorno
que envolva a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente, conforme preceituado no
inciso V, do parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal. Em outras palavras, o Meio
Ambiente de Consumo está relacionado à qualidade de vida e à saúde dos consumidores no
âmbito das relações de consumo.

O Meio Ambiente de Consumo deve ser entendido, sob o prisma de um conceito formulado
sobre um aspecto jurídico-relacional, originando-se da relação jurídica existente entre
consumidor e fornecedor.  Em outras palavras, somente através da relação de consumo que
surge entre o sujeito conceituado como consumidor e o outro pólo desta relação conceituado
com fornecedor é que se pode ter a noção de meio ambiente de consumo.

Portanto, o Meio Ambiente de Consumo não esta delimitado por fatores espaciais e geográficos,
não estando assim abrangidas as pessoas que estejam fixadas em determinados espaços
geograficamente delimitados. Como dito anteriormente, a amplitude do meio ambiente de
consumo se dará exclusivamente no âmbito as relações de consumo, por isso o ambiente de
consumo pode ser entendido como um ambiente relacional. 

A relação de consumo engloba o regramento jurídico que rege o vínculo entre os sujeitos
envolvidos nas relações de consumo, disciplinando os direitos e deveres de cada um destes
agentes, de forma a equilibrar esta relação. Alçando o consumidor, como destinatário de todo
processo produtivo de mercado, à beneficiário de proteção especial contra as práticas de
mercado. Sendo certo que esta proteção é muito ampla, abarcando todos os direitos dos
consumidores (abrangendo todos os seres humanos) que estejam de alguma forma, sob risco de
lesão face estas práticas de mercado.  Com efeito, a proteção do consumidor se irradia pelas
mais variadas áreas dos direitos humanos, como o meio ambiente sadio e equilibrado, que é o
objeto principal de nossos estudos.

Destarte, a proteção ao meio ambiente de consumo abrangerá todas as atividades ligadas à
relação de consumo e que tenham potencial risco à qualidade de vida e à saúde dos
consumidores e de suas futuras gerações.  

Portanto, o meio ambiente sadio e equilibrado no âmbito do ambiente de consumo é aquele em
que o consumidor tem assegurado todos seus direitos relacionados à vida e à saúde das
presentes e futuras gerações.

Em contrapartida, sempre que a atividade produtiva, comercial ou o emprego de técnicas,
métodos e substancias, numa relação de consumo, comporte risco à saúde, à qualidade de vida,
ou ao meio ambiente, das presentes e futuras gerações, estará configurada a lesão ao meio
ambiente de consumo.

Podemos citar a título de exemplo o atual e inexorável avanço científico, que alicerçado na
introdução de novas tecnologias na área da engenharia genética, cria uma enorme incerteza
quanto à segurança alimentar e conseqüentemente, quanto a saúde humana. É intuitivo que
esta insegurança acarreta prejuízos ao usufruto dos direitos humanos, como o direito à vida, à
saúde e a um meio ambiente sadio e equilibrado. Nesse sentido, podemos observar que a
introdução de Alimentos Geneticamente Modificados no mercado de consumo e os potenciais
riscos ao meio ambiente e à saúde humana advindos destes produtos são exemplos de fatores
lesivos aos ao meio ambiente de consumo.    

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2621



Muito embora a o inciso V, do parágrafo 1º do art. 225 da Constituição Federal tenha atribuído
expressamente ao Poder Público a responsabilidade de controlar o ambiente de consumo, é
indiscutível que a saúde e o equilíbrio deste meio ambiente somente poderão ser conquistados
através de processos eficazes de segurança à saúde dos consumidores e, sobretudo, mediante a
conscientização destes mesmos consumidores para o consumo sustentável.

 

3.2 - A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE SADIO E EQUILIBRADO EM VISTA DO AMBIENTE
DE CONSUMO

As transformações ocorridas na sociedade no último século exigiram alterações no panorama
político, econômico e jurídico. Por meio de um novo processo econômico, o qual desencadeou
inéditas, profundas e inesperadas alterações sociais, surge um novo modelo social: a sociedade
de consumo.

Neste novo contexto sócio econômico, o consumidor, destinatário do processo produtivo, deveria
figurar como o maior beneficiário das indigitadas transformações ocorridas: "é para ele e
pensando nele que se produz. É a ele que se vendem produtos e serviços; é a ele que se busca
seduzir com a publicidade. É o consumidor, enfim, quem paga a conta da produção e é dele que
vem o lucro do produtor". [25]

Entretanto, em virtude da evolução capitalista dos séculos XIX e XX, houve a necessidade
premente para que todas as nações desenvolvidas ou em desenvolvimento adotassem medidas
preventivas, coercitivas e punitivas, visando assegurar ao consumidor proteção à vida, à saúde,
á liberdade de escolha e à igualdade de condições nos contratos.[26]

Podemos compreender, portanto, a proteção ao consumidor como muito mais ampla do que se
imagina, podendo abranger a proteção, mesmo que indireta, a outros direitos. Devemos
considerar que como todo ramo do direito, que necessita modificar-se, ou modernizar-se, na
mesma proporção em que a sociedade e consequentemente as relações sociais evoluem, o
direito do consumidor apresenta atualmente uma nova visão e maior amplitude jurídica das
responsabilidades por danos causados não só ao consumidor, mas também, ao meio ambiente, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Esta afirmação ganha relevo, na medida em que analisamos a Constituição Brasileira de 1988
com forte teor ambientalista, que dispõe em seu artigo 225:

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo para as presentes e futuras gerações." (grifei)[27]

É clara a iniciativa do legislador em promover a participação popular na defesa ambiental, não
só ao fazer do meio ambiente ecologicamente equilibrado um bem jurídico indisponível, mas ao
compartilhar a responsabilidade pelo seu zelo entre o Poder Público e a sociedade. Para tanto, é
fundamental que se pratique o desenvolvimento sustentável, prescrito na premissa que
determina a preservação e a defesa para as "presentes e futuras gerações".

Cada vez mais se percebe que a preservação de um meio ambiente sadio e equilibrado depende
da conscientização e do esforço e toda a sociedade, no sentido de balizar suas condutas dentro
de parâmetros ambientalmente sustentáveis.  Esta atitude deve ser observada nos mais variados
âmbitos da sociedade, sendo certo que, neste contexto, o consumo se mostra como uma das
peças fundamentais para a manutenção de meio ambiente sadio e equilibrado. Nesse sentido
vale lembrar que a Declaração do Rio (Eco 1992), na Seção I, do Capítulo IV, estabeleceu que:
"Os padrões de consumo são a principal causa da deterioração ambiental". [28]

Nesse contexto, o a relação entre o Direito ambiental e o Direito do Consumidor torna-se
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intuitiva, podendo-se identificar o seu nascedouro na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981) e nas disposições constitucionais afetas à Ordem
Econômica. Nota-se que a defesa do consumidor e a proteção do meio ambiente são princípios
da Ordem Econômica expressamente dispostos no artigo 170 da Constituição em sua redação
alterada pela Emenda Constitucional n.42/2003:

"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor; (grifei)

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;" (grifei)[29]

O princípio esculpido no inciso VI impõe um tratamento diferenciado para o solucionamento das
questões de cunho ambiental, no âmbito econômico, com a consideração rigorosa dos eventuais
riscos e do impacto concreto dos produtos e serviços colocados no mercado, sobre o meio
ambiente. No que tange ao "tratamento diferenciado", este deve ser entendido como um
tratamento mais favorável ao meio ambiente, possibilitando o surgimento de obrigações e
responsabilidades para os sujeitos da relação de consumo, uma vez que somente deste modo se
prestigia o princípio da defesa do meio ambiente. Com efeito, a partir do mencionado art. 170
da CF, podemos observar o surgimento de uma ligação íntima entre o mercado, o consumo
sustentável e o meio ambiente.

Resta nítido, portanto, o inter-relacionamento entre ordem econômica e meio ambiente,
expressamente disposto no art. 170 da CF. Esta relação entre consumo e meio ambiente
acarreta reflexos diretos no mercado e nos agentes econômicos, com a adoção dos valores
ambientais em suas atividades.

A partir deste reflexo das normas ambientais no mercado, podemos constatar as inevitáveis
características da transversalidade e da interdisciplinaridade do Direito Ambiental, que geram
pontos de contato entre este ramo e diversas outras áreas do Direito, como os direitos
humanos, a sadia qualidade de vida, e, sobretudo, o direito do Consumidor.

Em razão das suas peculiares características de transversalidade e de transdisplinaridade os
princípios e valores relativos ao direito ambiental permeiam todo o ordenamento jurídico de
nosso país, o que acarreta, por via reflexa, a inclusão dos valores ambientais, não só no âmbito
econômico, mas como em todo meio social, impondo um novo comportamento à sociedade e ao
próprio Estado.  

Um dos principais fatores para o inter-relacionamento das normas de defesa do consumidor e as
normas de proteção ambiental, está na abrangência dos valores assegurados pelo Direito
Ambiental. As normas ambientais têm por objetivo garantir a conservação de um meio ambiente
de forma equilibrada. Ocorre que da análise da legislação ambiental tanto em âmbito
constitucional, como infraconstitucional, resta evidente que os valores assegurados transcendem
a mera questão da proteção aos recursos naturais, objetivando alçarem, na verdade, um bem
maior, que é a harmonia da relação dos seres humanos entre si e com a natureza, a fim de
promover o bem-estar de toda a humanidade.
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Nesse sentido:

"É preciso articular a sustentabilidade e o desenvolvimento, sob a ótica do pensamento
complexo, e, por conseguinte, da transdisciplinaridade, ousando transformar o modo de
organização da sociedade, para que assim, homem e natureza possam co-evoluir".[30]

Cumpre ainda asseverar que, no caso especifico do art. 225 da Constituição Federal e seus
respectivos incisos e parágrafos há uma nítida preocupação com as atividades humanas que
efetivamente causem ou possam causar impactos negativos no meio ambiente.

O referido dispositivo constitucional traz ainda um outro fator de vinculação entre os dois ramos
do Direito ao homenagear o principio da participação, na medida em que atribui ao Estado e à
sociedade como um todo, o dever de preservar o meio ambiente. O principio da participação
estampado no art. 225 da CF possui um forte viés de cidadania, distribuindo parcelas de
responsabilidade à todos os cidadãos. Esta responsabilidade distribuída de maneira difusa
encontra uma forte conexão com o Direito do Consumidor, que através das normas reguladoras
da relação de consumo, instituídas no CDC, determinam a responsabilidade dos agentes
causadores de danos à vida e à saúde dos consumidores.

Ao seu turno, as normas de defesa do consumidor, personificadas no código consumerista tem
seu ponto de contato com a legislação ambiental no inciso I, art. 6º do CDC que preceitua como
um dos direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos.

Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) vem assegurando muitas
vitórias aos consumidores, que estão cada vez mais conscientes de seus direitos, bem como
exigindo que graves problemas, nem sempre exclusivamente afetos à dogmática consumerista,
mas presentes em relações de consumo sejam sanados, destacando-se entre estes a consciência
ecológica e atitudes visando à proteção do meio ambiente.

A consciência ecológica dos consumidores e a escolha por adquirirem produtos ou serviços de
empresas socialmente responsáveis, as que não têm como objetivo apenas tirar proveito da
sociedade, mas que a respeitam, contribuem e levam em consideração os clamores da
sociedade, bem como o meio ambiente, é o principal ponto de convergência entre a proteção
ambiental, esculpida no artigo 225 da CF no âmbito do ambiente de consumo.

A relevância desta consciência resta nítida no caso, por exemplo dos produtos alimentícios, uma
vez que os consumidores poderão optar por alimentos sabidamente seguros e que respeitem o
meio ambiente, tendo assim a possibilidade de exercer um consumo consciente, ou melhor
dizendo um consumo sustentável.

Não obstante, vale salientar o conceito de consumo sustentável desenvolvido pela Organização
das Nações Unidas (ONU):

"Consumo sustentável é o uso de serviços e produtos que correspondem às necessidades
básicas de toda a população e trazem a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo que
reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a produção de lixo e as emissões de
poluição em todo ciclo de vida, sem comprometer as necessidades das gerações futuras." [31]

A construção do supracitado conceito parte da noção de sustentabilidade, da iminente
necessidade de compreensão sobre a finitude dos recursos naturais, da efetiva capacidade
degradadora do consumismo e da obrigação de se garantir a qualidade de vida e do meio
ambiente para as gerações futuras.

Nota-se dessa forma, o papel fundamental do consumo sustentável, como instituto afeto ao
direito do consumidor, que concomitantemente possui importância inestimável para a proteção
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ambiental e, sobretudo para a saúde alimentar. 

Vale destacar ainda que o consumidor consciente é aquele cujo poder de escolha por um
produto incide, além do binômio qualidade/preço, uma terceira variável: o meio ambiente, ou
seja, a determinação da escolha de um produto agora vai além da relação qualidade e preço,
pois este precisa ser ambientalmente correto, de forma que não causar prejuízo ao ambiente em
nenhuma etapa do seu ciclo de vida. Destarte, o simples ato da compra determina uma atitude
de predação ou preservação do ambiente, transferindo, desse modo, o ônus da responsabilidade
ambiental diretamente à sociedade, e não mais apenas ao mercado ou ao Estado, nos termos do
artigo 225 da CF.

Tudo gira em torno da regulação da economia em função da competitividade no mercado
globalizado, que teria, no consumidor consciente, não somente um termômetro aferindo a
exigência por uma produção limpa, mas também a verdadeira mola propulsora das tecnologias
limpas.

Desponta, nesse contexto, o consumo sustentável, como fator decisivo para a conservação do
meio ambiente sadio e equilibrado em vista do Meio Ambiente de Consumo, que podemos
entender como o consumo de bens e serviços promovido com respeito aos recursos ambientais,
que se dá de forma que garanta o atendimento das necessidades das presentes gerações, sem
comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. A promoção do consumo
sustentável depende da conscientização dos indivíduos, da importância de se tornarem
consumidores responsáveis e prescinde ainda, de um trabalho voltado para a formação de um
consumidor-cidadão. Esse trabalho educativo é essencialmente político, pois implica na tomada
de consciência do consumidor, de modo que este assuma seu papel de ator da transformação
do modelo econômico em vigor, em prol de um novo sistema, que visa uma presença mais
equilibrada do ser humano na Terra. O consumidor é ator fundamental para essa transformação,
já que tem em suas mãos o poder de exigir um padrão de desenvolvimento socialmente justo e
ambientalmente equilibrado.

O consumidor engajado pode ser visto como um novo ator social. Consciente das implicações
dos seus atos de consumo passa a compreender que está ao seu alcance exigir que as
dimensões sociais, culturais, consumeristas e ecológicas sejam consideradas pelos setores
produtivo, financeiro e comercial em seus modelos de produção, gestão, financiamento e
comercialização.

O desafio que se coloca é o abandono da sociedade do descarte e do consumo excessivos e o
desfazimento do estereotipo do consumismo como sinônimo de bem-estar e felicidade.

O consumo consciente deve primar pela análise rigorosa do impacto ambiental de um
determinado produto ou serviço colocado no mercado para consumo, sem se ater apenas ao
aspecto econômico e financeiro.

É inerente ao ser humano a tendência de associar o desenvolvimento a obras, bens ou
atividades que venham lhe proporcionar bem estar e conforto, sem avaliar as conseqüências de
tais obras ou atividades para o meio ambiente tanto no momento atual como no futuro. Porém,
a Constituição, ao prever que o meio ambiente deve ser preservado e defendido também para
as gerações futuras, conduz a uma mudança de perspectiva do consumidor e da sociedade
como um todo.

Existe uma enorme dificuldade de compreensão de que a sociedade do consumismo gera
enormes pressões sobre o meio ambiente, já que não existe produto que não contenha material
oriundo da natureza. Assim a produção depende da exploração dos recursos ambientais, e não
há descarte de rejeitos que não volte à Terra. Enfim, o que se propõe é uma mudança de
paradigma, que busque o equilíbrio nas relações de produção e consumo para todos.

Diante da congruência entre o exercício do direito do consumidor, em relação ao direito de todos
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os cidadãos ao meio ambiente, podemos concluir pela nítida interdependência entre os dois
ramos do direito, o que nos traz a noção de ser pleno o direito do consumidor a um meio
ambiente sadio e equilibrado. Sendo ainda possível, razoável e absolutamente legitimo o pleito a
um meio ambiente sadio e equilibrado, mesmo que indireto, no âmbito do Meio Ambiente de
Consumo, através dos instrumentos jurídicos afetos ao direito consumerista. 

Cabe destacar mais uma vez, que a Constituição Federal, ainda em seu artigo 225, consagrou o
princípio da participação, ao impor a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras
gerações à coletividade e ao Poder Público. Disso retira-se uma atuação conjunta entre
organizações ambientalistas, sindicatos, industrias, comércio, agricultura e tantos outros
organismos sociais, inclusive os consumidores.

Assim, as atividades realizadas na esfera do Meio Ambiente de Consumo que, de alguma forma,
interfiram ou prejudiquem a possibilidade de uma vida saudável e com qualidade devem se
compatibilizar com as normas de proteção e garantia do estado de salubridade, para as
presentes e futuras gerações. Em outras palavras, o que se pretende é a observância plena do
princípio do desenvolvimento sustentável.

De forma simples Édis Milaré ensina que a principal característica do princípio do
desenvolvimento sustentável é a "conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida". [32]

A conciliação proposta pelo ilustre doutrinador é que possibilite a utilização de outros princípios
constitucionais como a livre iniciativa, a propriedade privada e outros princípios de ordem
econômica, sem que nenhum deles possa ser levantado como obstáculo para a preservação
ambiental.

O consumo sustentável encontra inserido neste mesmo contexto, posto que os consumidores
também são agentes degradadores do meio ambiente, na media em que toda atividade humana
possui potencial risco de deterioração da natureza. Com efeito, cabe tanto aos fornecedores,
como aos próprios consumidores o dever constitucional, estampado no art. 225 da CF de
defender e preservar o patrimônio ambiental. Este dever somente será plenamente concretizado,
pelos consumidores através do consumo sustentável, que requer uma conduta dentro dos
desígnios da sustentabilidade ambiental, que por sua vez significa comportamento de forma
consciente e responsável por parte dos consumidores e fornecedores.

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivenciamos uma época de modificações no modo de produção, onde o consumidor figura como
destinatário direito de novos produtos e serviços decorrente das inovações cientificas e
tecnológicas.

O ritmo acelerado com que as descobertas científicas e as inovações tecnológicas são lançadas
no mercado - sobretudo em virtude da forte pressão econômica exercida pelos seus fabricantes -
, gera uma sensação de incerteza nos consumidores, posto que não há comprovação cientifica
absoluta a respeito da segurança destes novos produtos.

De tais inovações, podemos citar as trazidas pela biotecnologia, das quais nada ou muito pouco
se sabe a respeito dos potenciais efeitos ocasionados pela ingestão continuada de Alimentos
Geneticamente Modificados (alimentos transgênicos) e/ou derivados a médio e longo prazo sobre
a saúde humana.

Desta insegurança típica de uma sociedade de risco, surge a necessidade de proteção à vida e à
saúde humana, através dos instrumentos jurídicos cabíveis, o que neste caso representa tanto os
instrumentos afetos a proteção ambiental, como os de defesa do consumidor.
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No âmbito legislativo, o princípio da dignidade da pessoa humana é um fundamento para a
proteção e defesa do consumidor, sendo um dos seus direitos basilares a garantia de que os
produtos colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos
consumidores.

A seu turno, as características de transversalidade e de transdisplinaridade do direito ambiental
permitem que os valores ambientais estejam espalhados nas mais diversas áreas do direito,
sobretudo a do direito do consumidor, que foi um dos pontos fulcrais deste artigo.

Nesse sentido, o artigo 170 da Constituição Federal dispõe sobre a ordem econômica, a qual se
fundamenta na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com a finalidade de
assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, resguarda
expressamente em seu inciso VI, "a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação". [33]

Ademais, a disciplina constitucional que rege a atividade econômica, está subordinada, dentre
outros princípios gerais, ao do privilégio à defesa do meio ambiente (CF, art.170, VI), o qual
traduz as diversas noções de abrangência do termo meio ambiente. Portanto, infere-se que a
atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar
efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser
comprometida por interesses empresariais nem ficar ao talante de motivações meramente
econômicas.

O que se depreende de toda a análise do estudo realizado sobre a proteção do meio ambiente
frente aos eventuais riscos acarretados à saúde e a segurança dos consumidores é a
abrangência desta proteção, podendo ser utilizada com muito mais amplitude do que se
imagina. O Direito humano fundamental a um meio ambiente sadio e equilibrado pode abranger
a proteção, mesmo indireta, a outros direitos, notadamente, o direito do consumidor de ter a
sua disposição produtos e serviços seguros, que não coloquem e risco a vida e a saúde humana.
Neste contexto surge a proteção ao "Meio Ambiente de Consumo", o qual abrange todas as
atividades ligadas à relação de consumo e que tenham potencial risco para a qualidade de vida e
a saúde dos consumidores e de suas futuras gerações.  

Com efeito, o Meio Ambiente de Consumo é um conceito formulado sobre um aspecto jurídico-
relacional, originando-se da relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, não
estando, portanto, delimitado por fatores espaciais e geográficos, mas sim por elementos que
caracterizem uma relação de consumo, por isso o ambiente de consumo pode ser entendido
como um ambiente relacional. 

Esta nova perspectiva de meio ambiente trazida através deste trabalho científico tem como
objetivo ampliar os limites de atuação da proteção ambiental e da defesa do consumidor, para
os casos de ameaça ao meio ambiente sadio e equilibrado no âmbito da Meio Ambiente de
Consumo. A partir deste novo prisma surgem um leque de opção que tendem a gerar reflexos
positivos na proteção jurídica à saúde e à segurança do consumidor.

 Tal afirmação ganha relevo, na medida em que mediante esta nova percepção de meio
ambiente, se poderá fundir os instrumentos jurídicos de proteção destas duas áreas afins do
direito, acarretando uma proteção híbrida (ambiental e consumerista). A mencionada proteção
englobaria a responsabilização dos agentes causadores de danos ao meio ambiente e à saúde
humana pelo fato do produto em decorrência do consumo de produtos defeituosos.

Neste contexto, podemos observar a fundamental importância da utilização simultânea dos
instrumentos relacionados ao direito ambiental e ao direito do consumidor.  Ressalte-se que
muito embora ambas as responsabilidades sejam objetivas, não dependendo da comprovação
cabal da culpa do agente causador do dano, a responsabilidade ambiental é ampla, ao passo
que a consumerista está sujeita a certa mitigação, devendo, desta forma, a primeira prevalecer
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sobre a segunda.

Por outro lado, a responsabilidade ambiental vista apenas à luz da Lei de Política Nacional do
Meio Ambiente tem um caráter mais imediato, voltada apenas para as degradações ambientais
consideradas intoleráveis. Porquanto, aliada aos dispositivos da responsabilidade pelo fato do
produto, previstos no Código de Defesa do Consumidor, fomentará, em tempo oportuno, o
surgimento de uma nova mentalidade na coletividade consumidora, conduzindo-a para um
consumo mais sustentável, tornando menos tolerável as consideradas "pequenas degradações
ambientais".

É evidente que qualquer atividade de risco, em virtude do efeito acumulativo com o passar do
tempo, pode causar danos futuros, que comprometerão as gerações futuras. Destarte, justifica-
se o reconhecimento da responsabilidade civil por dano ambiental decorrente do fato do produto
e do serviço, uma vez que os ditos "pequenos danos ambientais" de hoje tornar-se-ão, diante da
inércia do direito da geração atual, grandes danos para as futuras gerações.

Em meio a este contexto, podemos abordar a responsabilidade do fabricante, produtor e do
fornecedor de produtos que efetivamente cause danos ao meio ambiente de consumo, sob a
óptica da teoria do risco integral, afastando assim as excludentes tradicionais do Direito do
Consumidor (parágrafo 3º do artigo 12 e do artigo 14 da Lei 8.078/90), bem como a teoria do
risco de desenvolvimento (inciso III, do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 8.078/90).

A responsabilidade pelo fato do produto é um dos pontos que propiciam grandes reflexões no
âmbito do Direito do Consumidor, e se utilizada de maneira coerente e razoável, pode vir a se
tornar um instrumento de alta relevância também para a proteção às agressões ao meio
ambiente causadas pela falta de responsabilidade do fabricante do produto.

Ademais, a fusão de institutos jurídicos afetos ao direito ambiental e à defesa do consumidor,
acarretado por esta nova classificação de meio ambiente, poderá gerar ainda reflexos relevantes
em outros institutos como no direito à informação e consequentemente na rotulagem dos
produtos colocados a disposição dos consumidores,     estando os fornecedores, em qualquer
hipótese, obrigados a prestar informações necessárias e adequadas a seu respeito, devendo
estas ser claras, ostensivas e inteligíveis, atendendo ao princípio da transparência que norteia as
relações de consumo.

Em última análise, como reflexo necessário dos efeitos negativos gerados no meio ambiente de
consumo, torna-se imprescindível uma mudança de postura dos sujeitos desta relação de
consumo, que deverá estar alicerçada em valores de preservação e proteção do meio ambiente.
Conforme exposto anteriormente, no âmbito das relações de consumo, este dever constitucional
somente será efetivado com o implemento do consumo sustentável.

Daí se conclui pela responsabilidade em conjunto, de todos os sujeitos de uma atividade
degradadora e inclusive o Estado, pela preservação do patrimônio ambiental, nos termos do
artigo 225 da Constituição Federal.
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MEIO AMBIENTE E SAÚDE MENTAL: UMA REFLEXÃO INTERDISCIPLINAR À LUZ DO
DIREITO AMBIENTAL

ENVIRONMENT AND MENTAL HEALTH: AN INTERDISCIPLINARY REFLECTION BASED ON
ENVIRONMENTAL LAW

Marina Andrea Von Harbach Ferenczy
Jussara Maria Leal De Meirelles

RESUMO
A grande possibilidade que a saúde humana – tanto física como mental – tem de ser afetada
não apenas por fatores genéticos ou inatos, mas também pelas externalidades negativas geradas
pelo padrão insustentável de desenvolvimento econômico e científico da atualidade foi a
principal razão da interdisciplinar pesquisa realizada no presente trabalho. Tais externalidades
existem tanto no meio ambiente natural como no urbano, do trabalho e cultural; podem ser de
origem biológica, físico-química, econômico-social ou até mesmo decorrentes dos avanços da
tecnologia (informatização) e conseqüente aceleração do ritmo de vida. Em que pese o grave
risco que representam à saúde humana, na maioria das vezes estas ameaças restam
imperceptíveis aos olhos da sociedade. Diante destas premissas, buscou a pesquisa verificar
inicialmente de que maneira os supramencionados fatos fazem tábula rasa dos direitos
constitucionalmente garantidos à vida, à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
enfim, como vão totalmente de encontro aos direitos fundamentais e humanos e
conseqüentemente desconsideram o basilar princípio da dignidade da pessoa humana. Em
seguida procurou demonstrar, por meio do estudo individual de cada indicador tensional
ambiental, de que maneira o meio ambiente em que se vive pode ser determinante à saúde
física e mental. Na seqüência, a forma pela qual os seres humanos reagem às já colacionadas
variáveis socioambientais foi estudada a partir da delicada tarefa do pensamento interdisciplinar,
sem pretender, obviamente, esgotar a temática. Chega-se, ao final do trabalho, à conclusão da
existência de um fundamento de incalculável valia para que a sociedade não se deixe alienar
pela irresponsabilidade organizada (entre ciência, política e Direito) existente no sistema
capitalista atual, nem meça esforços na tão árdua luta pela efetivação de seus direitos
constitucionalmente garantidos à vida e à salubridade ambiental, já que interdependentes.
PALAVRAS-CHAVES: Salubridade Ambiental; Saúde Mental; Direito Ambiental, Dignidade da
Pessoa Humana

ABSTRACT
The great possibility that human health - both physical and mental - can be affected not only by
genetic or innate facts, but also by the negative externalities generated by unsustainable
patterns of economic and scientific development of the present times was the main reason of the
interdisciplinary research done in this paper. Such externalities exist not only in the natural
environment, but also in urban, labor and cultural environment, and may have biological,
chemical, physical, economic and social origins; or even elapse from advances in technology
(information and computation technology) and the consequent acceleration of the pace of life .
Despite the grave risk that human health is exposed to, in most cases these threats remain
invisible to society’s eyes. Faced with these assumptions, the survey sought to determine,
initially, how the above mentioned facts give so little importance to the constitutionally
guaranteed rights to life, health, environment, in sum, how they go totally against the
fundamental and human rights and therefore disregard the basic principle of personal dignity.
After that, the present work sought to demonstrate, with an individual study of each
environment – indicator (stress factors), how the environment where we live may determine our
mental and physical health. In the sequence, the way human beings react to the already
presented socio-environmental variables was studied from the delicate task of interdisciplinary
thinking, without claiming, of course, exhaust the subject. At the end of the paper is concluded
that there is a foundation (basis) of incalculable worth to society not to let yourself be divested
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by the organized irresponsibility (between science, politics and law) existent in the current
capitalist system, nor save efforts in such arduous battle for the realization of the constitutionally
guaranteed rights to life and environmental health, as both of them are interdependent.
KEYWORDS: Environmental Health; Mental Health; Environmental Law, Human Dignity 

1 INTRODUÇÃO
 
 
O avanço das pesquisas científicas nas áreas ligadas à medicina e à biologia no que se refere à

relação existente entre os fatores externos ao organismo humano e a saúde da população foi um dos mais
relevantes passos em direção à elaboração de normas de proteção da salubridade ambiental.

Considerando o fato de que o supramencionado avanço das ciências naturais (flagrantemente mais
rápido do que o progresso das ciências sociais) na maioria das vezes visa interesses capitalistas, cabe a
indagação se é de fato apenas desenvolvimento econômico que se está a buscar.

E o desenvolvimento humano? E o direito fundamental à vida? E o direito fundamental a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado? E o direito à saúde - tanto física como mental – dos seres humanos?
E a capacidade de exercício dos demais direitos fundamentais? E a dignidade da pessoa humana?

A obtenção de respostas às questões acima formuladas é o que o presente artigo tem por escopo,
tendo em vista que, a partir de diversas pesquisas e investigações concluindo pela existência de fortes
relações de interdependência entre o meio ambiente e a saúde do ser humano, ou seja, de que existe um elo
entre o ambiente em que se vive e saúde, e considerando esta em sua acepção tanto física quanto mental,
premente fica a importância de que mais atenção seja dispensada à questão ambiental, no sentido da busca
de um ambiente que respeite o direito fundamental não somente à vida, mas à qualidade de vida, como
corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

 

2 DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL INTIMAMENTE
RELACIONADO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

2.1 MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS
 
Quando se pensa na busca de um ambiente sadio que atenda ao direito fundamental à sadia

qualidade de vida, nota-se que ambos estão estreitamente relacionados à proteção dos direitos humanos.
Esta relação pode ser facilmente percebida quando se estuda meio ambiente, direito à vida e direito à
saúde através dos tratados e declarações internacionais de direitos humanos.

Neste contexto, os Consultores Jurídicos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) enfatizam a necessidade de que uma interligação entre proteção ambiental e proteção dos
direitos humanos seja estabelecida.
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Na segunda reunião do grupo - realizada em Genebra (1991) – restou consolidada, como observa
Trindade (1993, p. 26-27), a urgência do reconhecimento do fato de que um meio ambiente sadio (aqui
considerado em sua dimensão ampla, englobando condições de vida, pressões demográficas, moradia,
urbanização, educação etc.) é condição imprescindível à saúde humana e conseqüentemente ao exercício
dos demais direitos humanos. Isto porque determinados meios e métodos de atividades desenvolvidos pela
sociedade ocasionam impactos e danos tanto ao meio ambiente como à saúde dos indivíduos.

Considerando esta inter-relação entre direitos humanos e proteção ambiental, o Seminário
Interamericano sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente[1] chegou a algumas conclusões, dentre elas
cabendo ressaltar:
 

Existe uma relação íntima entre desenvolvimento e meio ambiente, desenvolvimento e direitos
humanos e meio ambiente e direitos humanos. Possíveis vínculos podem ser encontrados nos direitos à
vida e à saúde em sua ampla dimensão, que requerem medidas tanto negativas como positivas por
parte dos Estados. Na realidade, a maioria dos direitos econômicos, sociais e  culturais e os direitos
civis e políticos mais básicos  demonstram esta íntima relação. Afinal, há um paralelo entre as
evoluções de proteção dos direitos humanos e da proteção do meio ambiente, havendo ambas passado
por um processo de  internacionalização e globalização. (...) O vínculo entre meio ambiente e direitos
humanos resta mais claramente demonstrado pelo fato de que  a degradação ambiental pode agravar as
violações de direitos humanos. (TRINDADE, 1993, p. 35-36)

 
Constata-se assim que a proteção ambiental está intimamente ligada ao próprio respeito aos

direitos humanos, ao cumprimento de obrigações relativas ao direito à vida e à saúde em sua ampla
dimensão (física e mental). No âmbito do direito humanitário, o direito consagrado a um meio ambiente
sadio, este considerado em sua dimensão integral (meio ambiente natural, cultural, do trabalho, urbano), é
condição sine qua non ao exercício de todos os direitos humanos.

 
2.2 DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 
Por ser condição necessária ao exercício de todos os demais direitos, o direito à vida é atualmente

tido como um direito humano básico ou fundamental. Por isso, toda pessoa tem o direito a que sua vida
seja respeitada.

Sarlet (2007, p. 35) observa que, na atualidade - momento em que a consciência da necessidade
de proteção do meio ambiente como valor fundamental indica que tal proteção constitui exigência da vida
humana e de uma vida humana com dignidade - sempre há como sustentar a dignidade da própria vida de
uma forma geral.

Sendo a dignidade da pessoa humana[2], além de fundamento da República Federativa do Brasil,
um princípio constitucional, seu conceito influencia toda a ordem jurídica e  justifica a plenitude de sua
eficácia.

Neste sentido Bonavides (2003, p. 233), ao comentar a densidade jurídica que o princípio da
dignidade da pessoa humana deve ter no sistema constitucional, brilhantemente afirma que aquela “há de
ser portanto máxima e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das
normas, esse principio não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se
acham consubstanciados”.

Verifica-se assim a indissociável relação entre dignidade da pessoa e direitos fundamentais, já
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que em cada direito fundamental tem-se alguma projeção da dignidade da pessoa.  Isto porque a dignidade
da pessoa – na condição de valor fundamental – exige o respeito de todas as dimensões de direitos
fundamentais. (SARLET, 2007, p. 86-87)

Referindo esta temática ao termo ‘biologização da dignidade’, o autor salienta que onde há vida
há dignidade, e a violação de quaisquer dos bens jurídicos implica conseqüentemente a violação do outro. 
Neste sentido, afirma: “não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa humana engloba necessariamente
respeito e proteção da integridade física e emocional (psíquica) em geral da pessoa”. (SARLET, 2007, p.
90)

Na perspectiva já sinalizada, a proteção da vida, sendo esta considerada em sua dimensão integral,
engloba não apenas o mero direito à vida, mas também o direito de dispor de um padrão de vida decente
(preservação da vida, direito de viver). O primeiro pertence à área dos direitos civis e políticos, o segundo
a dos direitos econômicos, sociais e culturais. Neste sentido, alguns membros do Comitê de Direitos
Humanos têm expressado o ponto de vista de que o artigo 6º do Pacto de Direitos Civis e Políticos das
Nações Unidas requer que o Estado “tome medidas positivas para assegurar o direito à vida, inclusive
providências para reduzir o índice de mortalidade infantil, prevenir os acidentes industriais e proteger o
meio ambiente”. (TRINDADE, 1993, p. 73)

Isto porque, sem um padrão de vida adequado, o direito à vida não se realiza em seu sentido
pleno. A proteção deste direito é condição ao gozo dos direitos civis e políticos, bem como dos direitos
econômicos, sociais e culturais, de modo que o direito a um meio ambiente sadio é corolário do direito à
vida.

É justamente neste sentido que assume particular relevância a constatação de que, quando as
ameaças ao meio ambiente provocadas pela sociedade ameaçam também a própria vida, a saúde física e
mental, e conseqüentemente o bem estar das presentes e futuras gerações, verifica-se que a humanidade
precisa proteger-se de suas próprias ações  nocivas.

 Por derradeiro, verifica-se que o próprio direito à vida - em sua ampla dimensão - acarreta o
reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio, sendo que este último configura-se como “o direito
às condições de vida que asseguram a saúde física, moral, mental e social (...)”. (TRINDADE, 1993, p. 76)

Nesta perspectiva, sendo o meio ambiente, de acordo com Marés (2006, p. 15-17), composto pela
terra, a água, o ar, a flora e a fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos e evocativos,
como a beleza da paisagem, os marcos e sinais da passagem dos seres humanos ou de fatos naturais, a
mesma ação predatória que degrada a natureza destrói também os referenciais históricos da sociedade.

Percebe-se, em última análise, que não restam dúvidas acerca do fato de que existe uma
dependência humana da qualidade ambiental para a própria manutenção do direito à vida e, sendo este
direito fundamental umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, emerge a
necessidade de que maior eficácia  e efetividade sejam dispensadas a este princípio, para que o núcleo do
sistema jurídico-institucional dos Estados seja de fato protegido.

 
2.3 DIREITO À SAÚDE E MEIO AMBIENTE

 
O direito à saúde - tanto física quanto mental - é, assim como o direito à vida, condição essencial
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ao exercício e desfrute de todos os outros direitos.
Neste contexto, assume relevo a lição de Trindade (1993, p. 83-84):
 

A exemplo do direito à vida, o direito à saúde acarreta obrigações negativas assim como positivas.
Com efeito, o direito à saúde encontra-se inelutavelmente interligado com o próprio direito à vida, e
constitui uma pré-condição para o exercício da liberdade. O direito à saúde implica a obrigação
negativa de não praticar qualquer ato que possa por em risco a saúde de cada um, ligando assim este
direito básico ao direito à integridade física e mental (...) Este dever de abstenção faz-se acompanhar
da obrigação positiva de tomar todas as providências apropriadas para proteger e preservar a saúde
humana (inclusive medidas de prevenção de enfermidades). Tal obrigação positiva, ligando o direito à
vida ao direito a um padrão de vida adequado, é reveladora do fato de que o direito à saúde, em sua
dimensão própria e ampla, compartilha a natureza de um tempo individual e social. Pertencendo,
como o direito à vida, ao domínio dos direitos básicos ou fundamentais, o direito à saúde é um direito
individual no sentido de que requer a proteção da integridade física e mental do indivíduo e de sua
dignidade; e é também um direito social no sentido de que impõe ao Estado e à sociedade a
responsabilidade coletiva pela proteção da saúde dos cidadãos e pela prevenção e tratamento das
doenças. O direito à saúde, assim apropriadamente entendido, fornece, como o direito à vida, uma
ilustração vívida da indivisibilidade e da inter relação de todos os direitos humanos.

 
Verifica-se neste sentido que, a partir do reconhecimento do fato de que a salubridade ambiental

constitui condição à manutenção da saúde física e mental, e que esta é pré-condição ao gozo dos demais
direitos humanos, urge a necessidade de que os Estados dispensem especial atenção à questão da mantença
do equilíbrio ambiental não apenas da natureza, mas também de todos os ambientes que integram o
denominado ‘meio ambiente’: o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente urbano, o meio ambiente
cultural. Isto porque todas as pessoas têm o direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, que
respeite sua saúde (física e mental), bem estar e conseqüentemente sua dignidade.

O respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana acarreta a obrigação, por parte de todos os
órgãos e funções estatais, de fazer valer o conteúdo axiológico de tal princípio, tanto abstendo-se  de ações
contrárias ao bem- estar físico e mental dos indivíduos, como protegendo-os contra ameaças e afrontas,
sejam quais forem suas causas (ambientais, sociais, culturais e/ou econômicas).

Conforme Prüss-Üstün e Corvalán (2006, p. 12), já existem muitas alianças internacionais no
âmbito da saúde ambiental da infância, saúde ocupacional, nos vínculos entre o setor sanitário e o setor do
meio ambiente e na aplicação  nos setores de produtos químicos e contaminação da atmosfera.

 Tais alianças mundiais devem, portanto, ser fomentadas e fortalecidas, aproveitando toda a gama
de instrumentos de política, estratégias e tecnologias de que já se dispõe, com o escopo de se alcançar os
tão almejados e interdependentes objetivos de saúde, sustentabilidade, salubridade ambiental e
desenvolvimento humano.

 

3 INDICADORES BIOFISIOLÓGICOS E SOCIOAMBIENTAIS
 
 
A saúde física e mental do homem depende de fatores não apenas genéticos, mas também

ambientais. Isto porque a maneira como os genes se manifestam decorre da constituição genética associada
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a uma grande diversidade de fatores do meio ambiente.
Conforme Prüss-Üstün e Corvalán (2006, p. 5), calcula-se[3] que 24% da carga de mortalidade

mundial e 23% dos falecimentos podem ser atribuídos a fatores ambientais.
A Organização Mundial da Saúde (1972, p. 137) afirma que os seres humanos estão expostos

tanto a influências físico-químicas, variações de clima, nutrição e saúde somática, como também a uma
gama de fenômenos sociais, psicológicos e culturais, que influem no processo de aprendizagem e
determinam a experiência, o caráter e as reações do indivíduo.

Assim, se a quantidade de estímulos que os seres humanos recebem é superior ou inferior ao
equilíbrio corporal, este se altera e o excesso ou falta de estímulo pode ser considerada como uma tensão.
Assim, a tensão modifica o equilíbrio do organismo, e se este não consegue ajustar-se a uma carga
excessiva ou insuficiente, ocorre um transtorno ou desequilíbrio.

Com o escopo de investigar a influência destas variáveis socioambientais sobre os mecanismos
fisiológicos reguladores do equilíbrio emocional, somático e mental, o psiquiatra Infante (1989, p. 20)
desenvolveu pesquisas na busca de uma compreensão mais ampla de saúde e especificamente de saúde
mental, esta entendida como dependente de fatores presentes tanto no ambiente natural, como também no
do trabalho, cultural e urbano.

As pesquisas (INFANTE, 1989, p. 21) estudaram a capacidade de os seres humanos serem
influenciados por fatos externos, potências extrínsecas e estimuladoras da substância medular do cérebro e
dos nervos. Estas potências seriam o ambiente, o calor e tantos outros fatores externos ao organismo
humano, sendo verificável que o comportamento humano seria função de uma interação da pessoa e meio
ambiente.

Estas potências estimuladoras externas ao organismo humano (ou fatores tensionais) podem ser de
vários tipos e possuir diferentes origens, a saber:

 
3.1 FATORES BIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS (SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INDUSTRIAIS

NEUROTÓXICAS)
 
Infante (1989, p. 29) observa que existe uma relação entre os indicadores biofisiológicos e as 

manifestações da mente humana em geral, e as desordens psiquiátricas.
Alguns destes indicadores podem desencadear um comportamento anormal. Isto porque os riscos

a que está exposta a população, em especial a urbana - tais como aos efeitos nocivos de substâncias
químicas sobre o sistema nervoso central - têm aumentado em razão dos avanços tecnológicos e sociais.

Muitas substâncias químicas industriais, como o monóxido de carbono, mercúrio, magnésio,
estanho, compostos de chumbo, etc. são agentes neurotóxicos que produzem transtornos neurológicos e de
comportamento. (OMS, 1972, p. 142)

Prüss-Üstün e Corvalán (2006, p.10) observam que foi calculado que o retardo mental causado
pela exposição ao chumbo é em geral 30 vezes maior nas regiões onde ainda se utiliza gasolina com
chumbo do que nas regiões onde a gasolina com chumbo foi eliminada completa e gradualmente.

Uma questão difícil de ser ultrapassada é o fato de que, na maioria das vezes, estes fatores
biológicos ou físico-químicos passam despercebidos aos sentidos dos cidadãos.
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Neste sentido, Beck (2002, p. 86-89):
 

um numero significativo de riscos induzidos tecnologicamente, como os associados a contaminação
química, à radiação atômica e aos organismos geneticamente modificados, se caracterizam pela sua
inacessibilidade aos sentidos humanos.(...) A vida cotidiana é cega quanto aos riscos que ameaçam  a
vida e, portanto, depende, em suas decisões intimas, de especialistas. Não se trata unicamente de dano
potencial, mas também de que esta ‘expropriação dos sentidos’ pelos riscos globais torna a vida
insegura. (...) O principal potencial sócio-histórico e político dos perigos ecológicos, nucleares,
químicos e genéticos reside no colapso da administração, no colapso da racionalidade tecnocientífica e
legal e das garantias de segurança político-institucionais que estes perigos significam a todos.

 
Conclui-se, portanto, que existe uma invisibilidade dos riscos que os fatores tensionais ora em

estudo representam à humanidade, e esta invisibilidade, associada à irresponsabilidade organizada - entre
ciência, política e Direito -  decorrente do sistema capitalista atual, torna a questão extremamente
complexa.

 

3.2 CONDIÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS
 
Fatores sociológicos podem também influenciar na saúde das pessoas, já que a distribuição da

riqueza e a segurança que esta oferece pode estar relacionada à saúde mental.
É discutível que a pobreza por si só afete a saúde mental; contudo, há evidências que existem

relações entre as crises econômicas e os transtornos psicossomáticos.  (OMS, 1972, p. 141).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1972, p. 137-144), a tensão produzida

por fatores sociais ou culturais afeta de maneira distinta as pessoas, ainda que estas pertençam a um
mesmo ambiente ou grupo, já que os indivíduos reagem de maneira diferente às tensões ambientais, de
acordo com suas próprias capacidades de dominar tensões de qualquer natureza.

 
3.3 AVANÇOS DA TECNOLOGIA (INFORMATIZAÇÃO) E ACELERAÇÃO DO RITMO DE VIDA

 
A aceleração do ritmo de vida e a tensão dos dias atuais, acompanhada do aumento das exigências

no trabalho (ou outras responsabilidades), podem conduzir a uma maior incidência de enfermidades
mentais (OMS, 1972, p. 139).

A melhora das formas de comunicação e de transporte – não obstante terem seus aspectos sociais
positivos - também tem alterado as atitudes e ajustes psicológicos dos seres humanos de diversos modos
(OMS, 1972, p. 140).

Essas acelerações – ainda que facilitem as atividades humanas - acabam trazendo exigências cada
vez mais ágeis das pessoas, desencadeando por conseqüência sentimentos de ansiedade ou medo que, não
raras vezes, chegam a desencadear quadros patológicos. A maior parte destes casos tem por origem não
apenas predisposições biológicas ou inatas; decorrem também de fatores ambientais.

Infante (1989, p. 22), analisando a questão sob um ponto de vista histórico-político, verifica
também o significativo impacto que o meio ambiente pode exercer nos indivíduos:
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A sociedade ocidental, altamente competitiva, ao mesmo tempo que assistencialista, exerce
influência na seleção de indivíduos eficientes e especializados. Esta abordagem, que se baseia em um
conceito funcional e não ético do indivíduo, não só condiciona o surgimento de sofrimento mental, como
também agrava as manifestações psiquiátricas. A historicidade das doenças mentais aponta para o fato de
que a origem, a evolução e o diagnóstico dos tratamentos mentais relacionam-se às condições histórico-
sociais e à cultura predominante em determinado ambiente.

Quanto aos reflexos econômicos desta sociedade informatizada, Capra (2005, p. 151) observa que
a atual economia consiste numa meta-rede global de interações tecnológicas e humanas complexas, em
que os circuitos de informação operam com grande agilidade e reagem a um número extremamente grande
de informações; por conseqüência, o sistema assim estabelecido acaba escapando ao controle dos seres
humanos.

Neste contexto Leff (2003, p. 44), ao tecer considerações acerca da complexidade do ambiente em
que se vive atualmente, afirma que devemos reagir a esta tecnificação globalizante do mercado, a esta
compreensão mecanicista do equilíbrio macroeconômico e dos fatores produtivos, que desconhecem e/ou
não respeitam a natureza humana.

 
3.4 FATORES TRAUMÁTICOS

 
As lesões cerebrais traumáticas têm aumentado juntamente com o avanço tecnológico e o

crescimento da urbanização, em especial as devidas a acidentes de trabalho e de trânsito. Existem também
estados pós- traumáticos decorrentes de eventos específicos, como assaltos, seqüestros, etc.

Estas lesões são freqüentemente (OMS, 1972, p. 144) causadoras de transtornos de caráter e de
personalidade, deterioração da memória e faculdades intelectuais, psicoses pós-traumáticas e demências.

Há uma verificável incongruência entre o que a sociedade produtiva e capitalista espera das
pessoas (agilidade, eficiência, resultados imediatos, etc.) e o ambiente que esta própria sociedade propicia
ao desenvolvimento de suas potencialidades (ambiente tenso, estressante, deficiente em segurança, etc.).

Se o nível de ansiedade de uma pessoa é alto, ela possivelmente não produzirá bem; talvez aja por
impulso, ou pode ser que a ansiedade seja tanta que paralise o seu agir. Se está traumatizada, algumas
tarefas antes se mostravam simples e corriqueiras, agora lhe parecem quase impossíveis de realizar.

 

4 INTERAÇÃO E INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS SOCIOAMBIENTAIS DO MEIO AMBIENTE
NO EQUILÍBRIO EMOCIONAL, SOMÁTICO E MENTAL DOS SERES HUMANOS

 
 
No século XVII, a concepção mecanicista (ou cartesiana) da natureza – baseada na filosofia de

René Descartes - reduzia a natureza à quantidade. Ao conceber a matéria como coisa extensa, desprovida
de qualquer poder anímico, estabelecia que a essência do mundo era física, geométrica.

Gallina (2004, p. 30) observa que, à época, eliminavam-se aspectos qualitativos da natureza,
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dotando-a somente de propriedades que pudessem ser explicadas matemática e geometricamente. 
Concebia-se o mundo e os corpos como máquinas, como se a Terra fosse uma soma de partes desprovidas
de relações de interdependência. Este modo essencialmente racional de entender os fenômenos ambientais
permitia explicar o mundo a partir da análise de suas partes, pensando ser possível explicar os fenômenos
naturais a partir dos princípios da mecânica (explicações eminentemente quantitativas).

Leff (2003, p. 18) afirma que a tecnificação e economização do mundo fizeram com que o ser e o
pensar se encontrassem enlaçados pelo cálculo e pela planificação, pela determinação e pela legalidade.
Porém, esta visão reducionista do mundo chega ao seu limite com o caos e com a incerteza que hoje
flagrantemente apresentam-se à humanidade.

A mudança deste paradigma mecanicista para o ecológico (sistêmico) tem ocorrido em diferentes
formas e com diferentes velocidades nos vários campos das ciências.

 Não se trata de uma mudança uniforme. Ela envolve “revoluções científicas, retrocessos bruscos
e balanços pendulares” (CAPRA, 1997, p. 33).

No século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como ‘sistêmica’, e a forma de pensar
que ela implica ficou conhecida como ‘pensamento sistêmico’.

Com a alteração do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, a relação entre as
partes e o todo foi invertida. Se a concepção cartesiana da natureza acreditava que o comportamento do
todo poderia ser analisado em termos das propriedades de suas partes, a concepção sistêmica ou holística
do meio ambiente mostra que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio da análise
(observação fragmentada). A partir desta premissa, a concepção sistêmica é concepção ‘contextual’, para
além da anterior concepção reducionista.

 Diante destas premissas, uma vez que explicar coisas ou fatos considerando o seu contexto
significa explicá-los considerando o seu meio ambiente, pode-se dizer que todo pensamento sistêmico é
pensamento ambientalista. (CAPRA, 1997, p. 46)

Assim, com a mudança da perspectiva de partes para o todo, percebeu-se que os sistemas vivos
são totalidades integradas cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores, já que
intrinsecamente dinâmicos e interdependentes. A estrutura orgânica dos sistemas vivos é determinada por
processos bioquímicos que interagem continuamente com o meio ambiente, ou seja: dele recebe constante
influência.

Partindo do pressuposto de que na atividade organizadora dos sistemas vivos existe também um
processo cognitivo mental, tem-se que nas interações de um organismo vivo com seu meio ambiente há
também interações cognitivas, ou mentais.

Neste sentido, de acordo com a teoria de Santiago (id), a mente não é uma coisa, mas um
processo, denominado processo de cognição. A relação entre mente e cérebro é uma relação entre processo
e estrutura, já que o cérebro é apenas uma das estruturas em que o processo de cognição ocorre. Isto
porque toda estrutura dissipativa (estruturas básicas de todos os sistemas vivos, inclusive dos seres
humanos) do organismo participa do processo de cognição. Pesquisas recentes demonstram que tanto o
sistema imunológico e o sistema endócrino formam na realidade uma única realidade cognitiva (são
interdependentes, exercem influência entre eles mesmos e recebem influencias do meio ambiente).

Nesta atual concepção científica de cognição – muito diferente da antiga concepção reducionista
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cartesiana - o processo de conhecer (ou mental) é muito amplo. Ele envolve a percepção, interação,
emoção e ação. No domínio humano, a cognição também inclui a linguagem, o pensamento conceitual e
todos os outros atributos da consciência humana. (CAPRA, 1997, p.145)

Estas considerações dão aos cientistas não apenas dados relevantes à compreensão da natureza da
vida, mas também fornecem à sociedade informações de grande valia à concepção do meio ambiente de
forma integrada à nós, com constante fluxo de energia e matéria em realimentações sucessivas.

Assim, muito bem explica o psiquiatra Infante (1989, p. 33) :
 

É assim que, a partir dos últimos anos, passa a ganhar mais prestígio a chamada psicofisiologia, que
propõe o estudo do cérebro humano e do sistema nervoso, e da forma como os processos cerebrais,
neurológicos periféricos e  vivenciais simbólicos interagem. Temos, a partir daí, o desenvolvimento de
conceitos como stress, a psico-endocrinologia e a psico-imunologia, o estudo dos mecanismos
reativos de medo, ansiedade, raiva e agressividade, e da homeostase (equilíbrio dinâmico) do
organismo humano frente aos estímulos externos e internos.

Um exemplo desta nova concepção e de como o a mente humana reage ao meio ambiente é
quando se faz o turismo ecológico que, com objetivos anti-estresse ao retomar o contato com a natureza,
tem este escopo atualmente muito prejudicado, como muito bem observa Freitas (2001, p. 148): “O
viajante que se der ao trabalho de correr o País verá rios totalmente desprovidos de mata ciliar; encostas
de morros com plantações ou, nos centros urbanos, com construções, e hotéis à beira-mar edificados com
notório sacrifício de mata legalmente reservada”.

Na perspectiva já sinalizada, Infante (1989, p. 25-26) observa que a gradual complexificação da
matéria cerebral e nervosa permitiu uma alteração da compreensão acerca da forma pela qual o corpo
humano responde aos estímulos do meio ambiente. Esta complexidade refere-se às inúmeras variações dos
processos de interconexões e adaptabilidade de reações, ou seja: o corpo humano responde de maneira não
determinista (não linear) aos estímulos do meio ambiente.

É necessário, portanto, a aceitação do fato de que um número muito significativo de variáveis
intervém  na forma pela qual os indivíduos processam as tensões do ambiente que os circundam. Partindo
desta premissa, imprescindível se faz um diálogo interdisciplinar[4] para o desenvolvimento integral das
ciências sociais e humanas.

Para além das conclusões já tecidas, Leff (2003, p. 21-22) propõe o estabelecimento de uma ética
multidimensional, em que o homem, ciente de seu propósito nas relações de interdependência dos
elementos que compõe a natureza e  vida, bem como de que ele é parte indissolúvel do meio ambiente,
acaba por manter (ainda que muitas vezes inconscientemente) relações dialogais com o meio em que vive,
com os seus semelhantes, com a natureza, com os outros seres vivos e com o mundo. Esta ética, baseada
em novos valores de cooperação, de qualidade, de participação e de integração, considera a vida em todas
as suas dimensões.

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir da afirmação – fundamentada por pesquisas e investigações interdisciplinares - da
comunidade científica de que o meio ambiente exerce de fato forte influência na saúde física e mental do
ser humano, aliada à crescente sedimentação da consciência de que a sanidade do meio ambiente é
condição sine qua non para a qualidade de vida do homem, tem-se um fundamento de grande valia para
uma maior efetivação do direito constitucionalmente garantido a um ambiente saudável e ecologicamente
equilibrado.

Vista a complexidade da irresponsabilidade organizada entre ciência, política e Direito que existe
na atualidade, conclui-se que premente se faz uma reflexão, por parte da sociedade, se é de fato somente
desenvolvimento econômico que se está a buscar.

Se a resposta à questão é – o que se espera - negativa, ou seja, se o desenvolvimento humano e
um meio ambiente saudável tanto as presentes quanto as futuras gerações são também objetivos desejados
pela humanidade propõe-se, por parte da sociedade, um re-pensar, de modo que, não abatida pelo
pessimismo, busque meios de se fortalecer face ao sistema que, infelizmente, não dá muita importância à
temática aqui estudada. Alguns exemplos que certamente surtiriam efeitos: fortalecimento democrático,
medidas anti-alienação, tais como efetiva implementação da Política de Educação Ambiental Nacional
(Lei 9.795/99, regulamentada pelo Decreto 4.281/2002).

Faz-se necessária uma conscientização coletiva, que não se esgota apenas em perceber a situação
ambiental em que se encontra o planeta, mas também que perpassa a assimilação da humanidade de sua
inevitável dependência com relação a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a mantença de
sua saúde tanto física como mental.

Mas não é apenas esta a única solução que se propõe, evidentemente.
A partir das investigações interdisciplinares neste estudo realizadas, dos dados com ela obtidos e

da conseqüente proposta de reflexão ao final sugerida, mais claro fica o fato de que necessário se faz, aos
operadores do Direito, a contribuição com uma parcela de envolvimento, tendo em vista que a sociedade -
assim como se pretende conscientizada da problemática que a circunda - cada vez mais exigirá
instrumentos normativos que efetivamente tutelem o meio em que vive e dele depende para sua própria
existência. Ela gradativamente passará a exigir medidas que de fato tenham por objetivo tanto a busca de
um ambiente mais saudável como um maior respeito à dignidade da pessoa humana. Isto significa maior
rigor normativo visando a proteção ambiental e a preservação da saúde humana, e não lacunas normativas
ou diminuição da proteção ambiental visando única e exclusivamente interesses econômicos. A ocorrência
dos últimos seria um retrocesso. 
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O CORREDOR ECOLÓGICO URBANO DO MINDU E A AVENIDA DAS TORRES:
ASPECTOS JURÍDICOS E CONSTITUCIONAIS DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE E AO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

THE MINDU S ECOLOGICAL URBAN CORRIDOR AND THE TOWERS AVENUE: LEGAL ASPECTS
OF CONSTITUTIONAL LAW AND THE ENVIRONMENT AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT

Antônio Ferreira Do Norte Filho
Serguei Aily Franco De Camargo

RESUMO
Os Corredores Ecológicos consistem em grandes áreas florestais contínuas compostas por uma
rede de Unidades de Conservação – UC’s, entremeadas pela ocupação humana, bem como por
diferentes formas de uso da terra, objetivando a qualidade de vida da população, a proteção da
biodiversidade, o resgate ecológico da região territorial, a melhoria do clima, a retenção de água
das chuvas e a proteção dos recursos hídricos. A formação de corredores ecológicos é uma
estratégia que tem dentre as suas principais características a necessidade de envolvimento da
coletividade - agentes sociais - participando com um objetivo comum, qual seja, a
potencialização das conexões entre áreas protegidas por meio de políticas integradas,
constituindo-se em alternativas para o desenvolvimento de práticas de impacto mínimo nas
zonas de interstícios, através de ações estratégicas descentralizadas, atendendo ao que
preconiza o artigo 225 da constituição Federal de 1988, pelo qual todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações. O Município de Manaus criou no ano de 2008, por via do
Decreto nº 9.329 de 26 de outubro de 2007, o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu,
o qual, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente – SEMMA se
constitui no primeiro Corredor Ecológico do país concebido em área urbana. No ano de 2009, o
Governo do Estado criou a Avenida das Torres, com cerca de 6.200 metros de extensão, em seu
primeiro trecho, consistindo num Corredor Viário de integração das Zonas Norte, Leste e Centro-
sul de Manaus, constituindo um caminho alternativo entre as Avenidas Torquato Tapajós e
Ephigênio Sales, permitindo o escoamento do trânsito de Manaus, porém, criando uma cisão no
traçado do Corredor Ecológico Urbano do Mindu, na altura da Colônia dos Japoneses. A
Constituição Federal, em seu artigo 170, prescreve que cabe ao Poder Público a competência
para o planejamento da atividade econômica, tanto para o setor privado, ainda que
indicativamente, quanto para o setor público, de modo determinante, prevendo ainda ao Poder
Público, no que tange à atividade regulatória estatal, competência para a repressão do abuso
concernente ao poder econômico voltado à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento desmedido e arbitrário de lucros. Assim, no contexto do
desenvolvimento econômico, está, entre outros aspectos, intrinsecamente relacionada a questão
do desenvolvimento e da expansão urbana, da qual o plano diretor é um dos principais
instrumentos, na forma preconizada no artigo 182, § 1º, da Constituição Federal de 1988.
PALAVRAS-CHAVES: Corredor Ecológico; Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico.

ABSTRACT
The Ecological Corridors consist of large continuous forested areas composed by a network of
conservation areas - UC's, interspersed by human occupation and different forms of land use,
aiming at the quality of life, the biodiversity protection, the ecological rescue of territorial region,
the improving of climate, the retention of rainwater and the water resources protection. The
creation of ecological corridors is a strategy that has among its main features the need for
involvement of the community - social workers - participating with a common goal, namely, the
enhancement of the connections between protected areas through integrated policies,
constituting alternatives for the development of practices of minimal impact in the areas of
interstices through decentralized strategic actions, given that Article 225 calls for the constitution
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of 1988, by which all are entitled to an ecologically balanced environment, and common use of
people and essential to a healthy quality of life, imposing itself upon the Government and the
community the duty to defend it and preserve it for present and future generations. The city of
Manaus created in 2008, by Decree No. 9329 of October 26, 2007, the Ecological Corridor Urban
Igarapé Mindu, which, according to the Municipal Development and Environment - SEMMA
constitutes the first Ecological Corridor of the country conceived in urban areas. In 2009, the
State Government created the Towers Avenue, with some 6,200 meters long, in his first
sentence, consisting of a Road Runner integration of the Northern, Eastern and Central south of
Manaus, forming an alternative path Between the Ephigênio Sales Avenue and the Torquato
Tapajós Avenue, allowing the flow of traffic from Manaus, however, creating a split in the route
of the Ecological Corridor Urban Mindu at the time of the Japanese colony. The Federal
Constitution, in Article 170, prescribes that fits to the Government the power to the planning of
economic activity, both for the private sector, albeit indicatively, as for the public sector,
crucially, providing yet the Government, with respect to state regulatory activity, responsible for
repression of abuse concerning the economic power back to the domination of markets,
elimination of competition and the arbitrary and excessive increase of profits. Thus, in the
context of economic development, is, among other things, intrinsically related to the issue of
development and urban sprawl, which the master plan is a major instrument in the manner
envisaged in Article 182, § 1, Federal Constitution 1988.
KEYWORDS: Ecological Corridor; EnviroNment; Economical Development.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 prevê a proteção do meio ambiente no artigo 225 da Constituição

Federal de 1988, o qual prescreve a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o
dever de defesa e preservação do mesmo, visando o seu resguardo para as presentes e futuras gerações.

A gestão territorial dos corredores brasileiros concebe esses espaços ambientais como elementos
conectores de áreas protegidas, buscando-se sempre alternativas para o desenvolvimento de áreas de pouco
impacto nas áreas de interstícios com uma estratégia de ação descentralizada constando como parte do

Programa-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7.
[1]

Os Corredores Ecológicos consistem em grandes áreas florestais contínuas, compostas por uma
rede de Unidades de Conservação – UC’s, entremeadas pela ocupação humana, bem como por diferentes
formas de uso da terra, objetivando a qualidade de vida da população, a proteção da biodiversidade, o
resgate ecológico da região territorial, a melhoria do clima, a retenção de água das chuvas e a proteção

dos recursos hídricos.
[2]

A formação de corredores ecológicos é uma estratégia que tem dentre as suas principais
características a necessidade de envolvimento da coletividade - agentes sociais - participando com um
objetivo comum, qual seja, a potencialização das conexões entre áreas protegidas por meio de políticas
integradas, constituindo-se em alternativas para o desenvolvimento de práticas de impacto mínimo nas
zonas de interstícios, através de ações estratégicas descentralizadas, atendendo ao que preconiza o artigo
225 da constituição Federal de 1988, pelo qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Faz-se necessária a análise dos aspectos legais concernentes à implantação do projeto de criação
do Corredor Ecológico Urbano do Mindu, vislumbrando-se os mecanismos de estímulo econômico
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propiciadores de condições para a efetivação do processo.
Por outro lado, as garantias constitucionais estabelecem o fundamento da ordem econômica na

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com vistas à garantia de existência digna a todos,
conforme as prescrições da justiça social, devendo-se observar dentre outros aspectos, a defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação e a redução das desigualdades regionais e

sociais.
[3]

A construção da avenida da Torres pode representar um indicativo de consolidação do sistema
urbano de Manaus através da criação dessa alça viária de integração, oportunizando-se, em conseqüência,
o alívio da pressão sobre as vias de tráfego já consolidadas na capital.

Portanto, a presente pesquisa visa analisar os aspectos jurídicos envolvidos no processo de
implementação do Corredor Ecológico Urbano do Mindu em face da Construção da Avenida das Torres,
tanto no que se refere à atuação do Poder Público quanto em relação à participação e impactos na vida da
coletividade.

O trabalho será baseado em pesquisa bibliográfica e ao longo de todo o estudo serão apresentados
os entendimentos de doutrinadores especializados na matéria, seguindo-se a necessária reflexão acerca do
tema.
 
2 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
 
2.1 Aspectos jurídicos
 

Os espaços territoriais ambientais constitucionalmente protegidos constituem um dever legal
imposto constitucionalmente ao Poder Público para a definição, criação e gestão dessas áreas ambientais,
bem como das lacunas existentes na lei infraconstitucional que importarão numa atitude por parte do órgão
jurisdicional no sentido de solucionar as possíveis controvérsias apresentadas através das concretudes
fáticas da natureza humana, visando a prevalência dos direitos constitucionais ao meio ambiente sadio,
relacionado ao bem-estar da sociedade como um todo.

José Afonso da Silva assevera:
 
 
A qualidade do meio ambiente transforma-se, assim, num bem ou patrimônio, cuja preservação,
recuperação ou revitalização se tornaram um imperativo do poder público, para assegurar uma boa
qualidade de vida, que implica em boas condições de trabalho, lazer, educação, saúde, segurança –

enfim, boas condições de bem-estar do Homem e de seu desenvolvimento.
[4]

 

A Lei 4.771/65
[5]

 estabelece que:
 

Art. 2º. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d água desde o seu nível mais alto em faixa marginal
cuja largura mínima seja:
1) de trinta metros para os cursos d água de menos de dez metros de largura.
(...)
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Parágrafo único. Nos casos de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e os limites a que se refere este artigo.
 

 

O Código Ambiental do Município de Manaus (Lei nº 605/2001)
[6]

, assim dispõe sobre as áreas
de preservação permanente:

 
Art. 5º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste Código:
XV. área de preservação permanente: parcela do território, de domínio público ou privado,
definidas como de preservação permanente pela legislação vigente, destinadas à manutenção
integral de suas características
(...)
Art. 31 - São espaços territoriais especialmente protegidos:
I. as áreas de preservação permanente;
Art.32 - São áreas de preservação permanente aquelas que abriguem:
(...)
III. as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais;
 

 
O Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus (PDUA), instituído pela Lei nº

671/2002
[7]

, estabelece que:
 
 

Art. 8° - Constituem o Patrimônio Natural de Manaus as unidades de conservação, as áreas de
preservação permanente, os fragmentos florestais urbanos, as áreas verdes, as orlas dos rios
Negro e Amazonas e demais cursos d’água.
Parágrafo único - Para efeito de conceituação dos bens constituintes do Patrimônio Natural, são
consideradas as definições adotadas no Código Ambiental de Manaus.
(...)
Art. 54 - A Estruturação do Espaço Urbano visa propiciar a qualidade de vida da população, a
valorização dos recursos ambientais de Manaus e a otimização dos benefícios gerados na
Cidade.
Parágrafo único - O objetivo expresso no caput deverá atender às seguintes diretrizes:
I - garantir a proteção de unidades de conservação e áreas de preservação permanente,
destacando-se as nascentes e as margens dos igarapés e os mananciais de abastecimento da
cidade;
(...)
Art. 56 - Para proteção das unidades de conservação urbana e das áreas de preservação
permanente, valorização de áreas verdes e ampliação da circulação intra-urbana, será
implantado o Corredor Ecológico Urbano, unindo as unidades de conservação urbana ao
Corredor Ecológico da Amazônia Central.
Art. 57 - Nas margens dos cursos d’água, prioritariamente com áreas verdes remanescentes
significativas, serão implantadas Zonas de Proteção Ambiental, nos termos do Código
Ambiental de Manaus, de acordo com o Plano de Proteção das Margens dos Cursos d’Água e
Plano de Saneamento e Drenagem.
(...)
Art. 110 - A criação de áreas de especial interesse ambiental deverá atender às diretrizes e aos
objetivos expressos na Estratégia de Qualificação Ambiental do Território desta Lei,
priorizando:
I - a implantação de corredor ecológico que permita a integração entre as unidades de
conservação urbana;
II - a recuperação das margens de rios e igarapés que favoreça a criação de espaços públicos de
lazer;
(...)
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2.2 A criação de espaços territoriais especialmente protegidos

 

A Lei nº 9.985/2000 prevê que são criadas por ato do Poder Público, devendo ser precedida de
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites
mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento, sendo o Poder Público obrigado a

fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.
[8]

O artigo 30 da Lei Municipal nº 605/2001, expressa que as unidades de conservação são criadas
por ato do Poder Público e definidas, dentre outras, segundo as seguintes categorias:

 

(...)
IX. reserva particular do patrimônio natural – é uma área de domínio privado, a ser especialmente
protegida, gravada com perpetuidade, reconhecida pelo poder público, com o objetivo de conservar a
diversidade biológica, podendo ser utilizada para o desenvolvimento de atividades científicas, culturais,
educacionais, recreativas e de lazer;
X. parque municipal – tem a finalidade de preservar os atributos excepcionais da natureza, conciliando
a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com atividades de pesquisa científica,
educação ambiental e recreativas;
(...)
 
 

2.3 Ações do Poder Público e políticas públicas protetivas das unidades de conservação
 

Atualmente, verifica-se o desenvolvimento de ações sistemáticas voltadas para a gestão ambiental
territorial planejada no Brasil, o que demanda o estabelecimento de políticas públicas a serem
desenvolvidas de modo setorial, com vistas às necessidades, habitacionais, de saúde, de educação, de
subsistência familiar e de proteção ambiental.

Segundo Maria Paula Dallari Bucci:
 

 

A política publica tem um componente de ação estratégica, isto é, incorpora elementos sobre a ação
necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e projeta-os para o
futuro mais próximo. No entanto, há políticas cujo horizonte temporal é medido em décadas – são as
chamadas “políticas de Estado” –, e há outras que se realizam como parte de um programa maior são

ditas “políticas de governo”.
[9]

 
 

Nesse contexto, a partir da especificidade de planejamentos ambientalmente desenvolvidos no
âmbito estadual, objetiva-se o desenvolvimento sustentável através da harmonização do uso e da ocupação
regional do território, em razão das ações ambientais que tem a sociedade como gestora consolidada e o
Poder Público como responsável legal desse projeto que visa a proteção da biodiversidade dos espaços
ambientais e a conscientização do uso sustentável dos recursos naturais tanto por aqueles que buscam a
exploração econômica quanto pelas populações tradicionais através da aplicação dos conceitos de gestão
ambiental.

Apesar de amoldados à diferentes realidades dos Estados e Municípios brasileiros, esses projetos
comportam um liame fundado num estabelecimento de prioridades relativas aos perímetros das extensões
territoriais frente à problemática ambiental.
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Assim, Albertino de Souza Carvalho e Andrew Jackson Müller afirmam:
 
 

Dentre estes problemas, destacam-se: a exploração predatória de recursos florestais e pesqueiros;
atividades agrícolas promovidas em solos e topografias inadequadas; poluição dos recursos hídricos;
descumprimento da legislação ambiental vigente; dentre outros. Associa-se de forma permanente, além
de outros fatores, a questão do baixo nível de organização e conscientização da sociedade em relação às
questões ambientais, que leva ao baixo nível da qualidade de vida (rural e urbana) e ausência de planos
ambientais municipais e planos diretores com planejamento de ordenamento territorial por parte dos

gestores públicos.
[10]

 
 
 

O ponto fundamental para que se estabeleça a gestão territorial ambiental integrada no campo das
políticas públicas, numa visão público-institucional, se funda no zoneamento ecológico-econômico que se
traduz num mecanismo significativo e propiciador sistêmico de controle e monitoramento de todas as
atividades relativas ao meio ambiente e sua proteção.

Em conformidade com a Constituição Federal brasileira de 1988 o Poder Público comporta a
incumbência de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
[11]

A tutela constitucional conferida a esses espaços territoriais ambientais vem conferir à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a incumbência de criação de espaços territoriais
ambientalmente protegidos, bem como o gerenciamento e a circunscrição perimetral dessas áreas
legalmente tuteladas.

Nesse Sentido, MACHADO assevera:
 

 

A Constituição inova profundamente na proteção dos espaços territoriais, como, por exemplo, unidades
de conservação, áreas de preservação permanente-APPS e reservas legais florestais. Poderão essas
áreas ser criadas por lei, decreto, portaria ou resolução. A tutela constitucional não está limitada a
nomes ou regimes jurídicos de cada espaço territorial, pois qualquer espaço entra na órbita do art. 225,

§ 1º, III, desde que se reconheça que ele deve ser especialmente protegido.
[12]

 
 

A Lei Orgânica do Município de Manaus, em consonância com os mandamentos constitucionais,

prevê, dentre as competências da municipalidade, a de preservação das florestas, da flora e da fauna.
[13]

O Código Ambiental do Município de Manaus, no que diz respeito ao dever constitucional
imposto ao Poder Público, faz a seguinte previsão:

 
 

Art. 3º - São objetivos da Política Municipal do Meio Ambiente:
(...)
X. Cuidar dos bens de interesse comum a todos: os parques municipais, as áreas de proteção ambiental,
as zonas ambientais, os espaços territoriais especialmente protegidos, as áreas de preservação

permanente e as demais unidades de conservação de domínio público e privado.
[14]
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Assim, longe de compor mero ônus facultativo, a criação e a proteção de espaços territoriais,
incluídos os seus recursos naturais – elementos bióticos e abióticos – se traduzem num dever
constitucionalmente imposto.
 
  2.4 Corredores Ecológicos Urbanos
 

Os Corredores Ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades
de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.
[15]

Os espaços especialmente protegidos podem estar localizados em áreas públicas ou privadas e em
razão da sua relevância para o meio ambiente, são carecedores de tratamento diferenciado e especial,

sujeitando-se assim ao regime jurídico do interesse público.
[16]

 
3 O CORREDOR ECOLÓGICO URBANO DO MINDU
 

O Município de Manaus criou no ano de 2008, por via do Decreto nº 9.329 de 26 de outubro de
2007, o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, o qual, segundo a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Meio Ambiente – SEMMA
[17]

 se constitui no primeiro Corredor Ecológico do país
concebido em área urbana.

O Corredor Ecológico Urbano do Igarapé Mindu é formado por três Unidades de Conservação
que são o Parque do Mindu, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Honda e o Parque das

Nascentes.
[18]

Dentre as funções primordiais do Corredor Ecológico Urbano do Mindu destaca-se a proteção do
Igarapé do Mindu, que é composto por áreas naturais e áreas protegidas e de responsabilidade do Poder
Público, bem como da coletividade.

No projeto foram investidos pelo Ministério do Meio Ambiente R$ 484.000,00 (quatrocentos e
oitenta e quatro mil reais) no período 2005/2006. No período 2007/2008, a liberação de recursos foi da
ordem de R$ 819.000,00 (oitocentos e dezenove mil reais) com uma contrapartida de R$ 85.000,00

(oitenta e cinco mil reais) por parte da Prefeitura de Manaus.
[19]

No âmbito das ações de criação do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, consta a
ampliação do projeto com a anexação dos remanescentes florestais dos igarapés do Goiabinha e do

Geladinho, dois afluentes do Igarapé do Mindu, os quais, recentemente foram alvo de invasão
[20]

 por
parte de famílias de sem terras que realizaram a derrubada de arvores e a queima da vegetação.

      
 

3.1 Parque do Mindu
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O Parque Municipal do Mindu comporta o seu marco histórico na década de 40 quando era
propriedade particular, conhecido como Sítio da Pedreira até a sua transformação em Seminário Salesiano
no início dos anos 60, posteriormente sendo vendido ao Ministério da Fazenda em 1975. Em razão da forte
especulação imobiliária naquela área, no ano de 1989 surge um movimento iniciado pelos moradores do
bairro do Parque Dez de Novembro, visando a proteção do habitat do Sauim de Manaus (Saguinus bicolor)
primata endêmico de Manaus e ameaçado de extinção, consolidando-se assim a área do Parque do Mindu
que em 11 de novembro de 1993, por meio da Lei nº 219, passa à categoria de Parque Municipal,
vinculado à Prefeitura de Manaus, sendo regulamentado pelas normas atinentes aos Parques Nacionais
Brasileiros.

Sua extensão inicial compreendia 33 hectares, mais tarde ampliados, por via do Decreto Municipal
nº 9.043/2007, para 40,8 hectares compostos pela biodiversidade, se traduzindo numa unidade de
conservação do Município de Manaus.

Dentre os objetivos do Parque do Mindu, é possível se destacar a promoção e o desenvolvimento
de atividades ambientais e culturais com a finalidade de propiciar a integração comunitária com a
natureza, visando o despertar dos moradores do entorno e os visitantes para as questões socioambientais.

O Parque do Mindu tem trilhas naturais que proporcionam fácil acesso à porção florestal, de modo
a permitir aos visitantes a contemplação da fauna e da flora do parque, destacando-se dentre as trilhas a
“Trilha da Vida” especialmente projetada para o acesso de portadores de necessidades especiais e a
“Trilha Suspensa” através da qual é possível a contemplação da floresta próximo às copas das árvores. 

O Parque possui um auditório com capacidade para 100 pessoas, um orquidário com espécies da
flora amazônica, um anfiteatro com capacidade para 700 pessoas, uma biblioteca ambiental com acervo de

2.000 livros, chapéu de palha, canteiros de ervas medicinais e aromáticas.
[21]

 
 
 

3.2 Parque das Nascentes
 

O Parque das Nascentes, localizado na Comunidade Santa Bárbara, no bairro Jorge Teixeira, Zona
Leste de Manaus, tem como objetivo principal a proteção das três nascentes do Igarapé do Mindu, além da
criação de mecanismos propiciadores de fiscalização pela comunidade do entorno, das atividades exercidas
no parque.

 

3.3 Reserva Particular do Patrimônio Natural Honda (RPPN)
 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN são constituídas de  áreas de domínio
privado que, por iniciativa de seu proprietário , são especialmente protegidas por conterem significativa
biodiversidade, aspecto paisagístico relevante ou características ambientais que justifiquem intervenções
para reparação de danos.

O principal objetivo de uma RPPN é a proteção e conservação dos recursos naturais e da
biodiversidade do local, podendo ser abertas à visitação e utilizadas para o desenvolvimento de atividades
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científicas, culturais, educacionais, recreativas e de lazer, desde que resguardado o objetivo principal de
preservação ambiental e com autorização ou licenciamento do órgão responsável pelo reconhecimento da
Reserva. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, desde que preenchidos os requisitos necessários
de criação de uma RPPN, podem solicitar a sua criação.

A área da RPPN é tutelada juridicamente nos mesmos ditames de uma Unidade de Conservação
de uso indireto, sem prejuízo, no entanto, ao direito de propriedade que deverá ser exercido pelo
proprietário.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural da Moto Honda é uma unidade de conservação
localizada na Colônia da Cachoeira Grande (Colônia Japonesa), às margens do Igarapé do Mindu, ocupa
mais de 16 hectares, considerada fragmento florestal urbano de mata secundária, a RPPN da Moto Honda
abriga considerável diversidade de espécies da flora e da fauna, ressaltando-se a comunidade de garças

que habita a região.
[22]

A RPPN da Moto Honda é aberta à visitação pública e promove atividades de cunho científico,
pesquisas, educação ambiental e práticas esportivas, respeitados o equilíbrio ecológico e a preservação das

espécies.
[23]

4 A AVENIDA DAS TORRES
 

A avenida das Torres constitui o corredor viário de maior extensão construído em Manaus,
comportando 14 quilômetros de extensão, compreendendo os perímetros da alameda Cosme Ferreira, na
zona Leste, ao igarapé do Passarinho, no conjunto Galiléia, zona Norte de Manaus, com três pistas de cada
lado.

A sua construção teve início em 2007 e tinha previsão para ser concluída em agosto de 2008. A
avenida recebeu o nome do ex-governador José Lindoso em homenagem póstuma ao destaque do político
no Amazonas.

Após três anos de construção e o investimento da ordem de R$ 48,2 milhões, a avenida das
Torres, inicialmente denominada, foi inaugurada em 29 de junho de 2010 e recebeu o nome do ex-

Governador José Lindoso.
[24]

Esse corredor viário tem 9,2 quilômetros no eixo norte-sul e 4,8 quilômetros no eixo leste-oeste,
se dividindo em três trechos: O primeiro inicia na Cosme Ferreira e vai até a Timbiras, o segundo, da
Timbiras até a rua Curió, no bairro Cidade Nova 3, e o terceiro, da Curió até o igarapé do Passarinho, já no
conjunto Galiléia, próximo à avenida Grande Circular 2, que dá acesso à estrada AM 010, a qual será

interligada ao Distrito Industrial, resultando num projeto orçado em 40 milhões. 
[25]

Paulo José Villela Lomar pontua:
 

A lei municipal do plano diretor pode contemplar a realização de obras públicas das mais diversas para
o atendimento das necessidades da população e promoção das funções sociais da cidade e do bem estar
dos seus habitantes e usuários, tais como, dentre outros: viadutos, túneis, pontes, terminais e corredores
exclusivos destinados ao sistema de transporte coletivo de passageiros, urbanização de fundos de vale,

retificação de córregos, parques e outros equipamentos urbanos e comunitários.
[26]
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Assim, a avenida das Torres serve como corredor de integração das zonas Norte, Leste e Centro-
sul de Manaus, constituindo caminho alternativo da Rodovia Torquato Tapajós e da avenida Ephigênio
Sales, vias atualmente saturadas pelo tráfego. Além de facilitar o acesso entre o Distrito Industrial e o
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, dividindo a cidade ao meio, com o objetivo de dar acessibilidade
ao trânsito veicular e à conseqüente redução de congestionamentos.
5 CONCLUSÃO

 
Analisando o presente trabalho, levando-se em consideração os aspectos legais, relativos à criação

do Corredor Ecológico Urbano do Mindu e à construção da Avenida das Torres, verifica-se que a presente
pesquisa realizada numa abordagem contextual prática, propicia significativas reflexões acerca do
ordenamento jurídico ambiental brasileiro, sobretudo no que diz respeito aos empreendimentos de
significativa monta, importantes para o desenvolvimento econômico das cidades e, conseqüentemente para
a melhoria da qualidade de vida de suas populações. Por outro lado, há que se conceber a importância do
meio ambiente na vida dessas mesmas cidades e populações a quem pertence o bem ambiental, enquanto

bem de uso comum de todos e necessário à sua sadia qualidade de vida.
[27]

Longe de significar mero preceito legal, tanto o desenvolvimento econômico quanto a defesa do
meio ambiente se traduzem em direitos e deveres constitucionalmente impostos. Significa dizer que tais
direitos não são antagônicos entre si, mas devem ser buscados na implementação do que se convencionou
chamar desenvolvimento sustentável.

No que tange ao aspecto constitucional da compatibilidade do desenvolvimento da atividade
econômica com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, Cristiane Derani afirma:

 
A base do desenvolvimento das relações produtivas está na natureza. E a natureza só pode ser
compreendida enquanto integrante das relações humanas – aqui inseridas, com todo o seu peso, as
relações econômicas. Esta união visceral, necessariamente, tem de se fazer sentir no interior do
ordenamento jurídico. São estes os elementos que suportam a tese de que a realização do art. 225 da

Constituição Federal passa pela efetivação do art. 170 e vice-versa.
[28]

 

 
Conclui-se que embora a discussão acerca da construção da avenida das Torres constitua um tema

que ainda comporte análises sobre diversos aspectos de seu conteúdo, sem pretensão de esgotamento, o
assunto tratado no presente trabalho consiste em instrumento de interesse e relevância no âmbito social, de
modo a propiciar o aprimoramento jurídico-cultural, sob todos os aspectos cognitivos, dos organismos
públicos e privados, das autoridades governamentais, dos operadores do direito e da sociedade, de modo
que lhe sejam proporcionadas melhorias na qualidade de vida e, conseqüentemente, condições dignas de
existência, sem que, contudo se olvide a importância do desenvolvimento econômico dotado de equilíbrio
e racionalidade no seio social.
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O DIREITO AMBIENTAL E A ÉTICA DA CIDADANIA: RUMO À TRANSIÇÃO
PARADIGMÁTICA

ENVIRONMENTAL LAW AND THE ETHICS OF CITIZENSHIP: TOWARDS PARADIGM SHIFT

Taciana Marconatto Damo Cervi

RESUMO
A crise ambiental e a extinção de espécies animais e vegetais tornou claro ao homem que
medidas urgentes precisam ser implementadas para a manutenção da vida no planeta. A história
demonstra que as cosmovisões não se perpetuam no tempo, de modo que se alteram na
medida em que o homem percebe a necessidade de adaptação. O atual paradigma
antropocêntrico não pode ser mantido em face da crise ambiental deflagrada, e nesse sentido, o
direito ambiental e seu aparato legislativo constitui-se em um dos pilares de sustentação do
novo paradigma ao lado da implementação de políticas públicas para erradicação da pobreza e
preservação dos recursos naturais, e da emancipação dos indivíduos aptos a perceber a
necessidade de gestos concretos de cidadania no âmbito particular.
PALAVRAS-CHAVES: direito ambiental; ética; transição paradigmática

ABSTRACT
The environmental crisis and the extinction of plant and animal species to humans became clear
that urgent measures must be implemented for the maintenance of life on the planet. History
shows that worldviews are not perpetuated in time, so that change in that man perceives the
need to adapt. The current anthropocentric paradigm can not be maintained in the face of
environmental crisis breaks out, and in that sense, environmental law and its legal apparatus is
in one of the pillars of the new paradigm alongside the implementation of public policies to
eradicate poverty and preservation of natural resources and the emancipation of individuals able
to perceive the need for concrete acts of citizenship in particular.
KEYWORDS: environmental law; ethics; paradigm shift

Introdução

 

A maneira como a sociedade organiza-se e estabelece o ritmo do processo de desenvolvimento é
resultado da ideia que o homem faz de si mesmo e da posição que ocupa no universo. A partir
desse pressuposto, torna-se definível como será a relação do homem para com a natureza. 

O conhecimento científico permitiu ao homem uma posição inédita e privilegiada. A racionalidade
cartesiana tornou-o ciente das leis que regulam o funcionamento dos processos naturais.
Possibilitou-lhe uma exploração mais eficaz dos recursos da natureza que passaram a ser
utilizados para auferir maior comodidade, tecnologia e progresso para a sociedade. Entretanto, a
exploração do meio ambiente revelou-se em uma busca incansável pelo crescimento e pelo
desenvolvimento justamente por constituir-se em uma cosmovisão centrada no homem e em
suas necessidades.

Assim, o grande desafio da humanidade na busca da sustentabilidade do planeta consiste
fundamentalmente em enfrentar uma mudança significativa de mentalidade sobre as ligações
existentes entre homem e meio ambiente, contribuindo para a construção de um novo
paradigma capaz de articular harmonicamente as relações entre sociedade, mercado e natureza.

O resultado do processo de expropriação da natureza para a modernização do mundo culminou
em uma crise ecológica global que tem seus efeitos inevitavelmente estendidos ao homem
diante do desequilíbrio do meio ambiente, do qual depende diretamente. 
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Então, o tema proposto à investigação vem demonstrar exatamente que, embora a humanidade
continue promovendo a degradação ambiental para o progresso socioeconômico, existem
perspectivas apontando para uma mudança de comportamento diante do mundo natural. O
homem inicia um processo de retorno a uma relação de simbiose com a natureza. É algo que
acontece de forma lenta, mas que, gradativamente, apresenta traços de consciência,
sensibilização e respeito para com o meio ambiente. Mais que isso, a mudança que se processa
é revestida por uma nova ética diante da vida em todas as suas formas.

 

1 A interdependência entre desenvolvimento e meio ambiente e a transição
paradigmática

 

A visão cartesiana do desenvolvimento, distinto da questão ambiental, conduziu a humanidade à
superposição de crises econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais que transcendem os
espaços locais e, até mesmo, as fronteiras nacionais, tornando-se questões globais. Na medida
em que o homem sofre pessoalmente as conseqüências do processo de desenvolvimento tendo
afetada a sua qualidade de vida é que surge uma nova percepção, baseada na ideia de que o
meio ambiente e o processo de desenvolvimento não podem ser tratados distintamente,
merecendo considerações conjuntas.

A postura identifica o afastamento das propostas de desenvolvimento tradicionais que têm como
base fundamental a exploração predatória da natureza, geradora de profundos desequilíbrios
sociais e regionais. A proposta de sustentabilidade aponta para a necessidade de uma ampla
revisão das ações humanas com vistas a conceber teorias e práticas capazes de proporcionar um
desenvolvimento com equidade e compatível com a capacidade limitada dos recursos da
Terra.[1]

Embora o discurso tenha sido amplamente difundido, a indissociabilidade dos desafios impostos
pelo meio ambiente e o desenvolvimento global constituem um problema para as instituições
nacionais e internacionais criadas a partir de preocupações restritas e compartimentadas. De
modo geral, a reação dos governos à rapidez e à amplitude das mudanças globais tem sido a
relutância em reconhecer devidamente a necessidade de eles mesmos mudarem. Os desafios
são interdependentes e complementares, exigindo, portanto, abordagens abrangentes e
participação popular.[2]

Nesses rumos, a dicotomia meio ambiente e desenvolvimento está diretamente ligada à
coercibilidade propiciada pelo Direito e constituída como importante instrumento de condução do
desenvolvimento com a imposição de regras de conduta. Entendido como direito fundamental
difuso, o direito ao meio ambiente sadio "consiste num direito-dever, na medida em que a
pessoa, ao mesmo tempo em que é titular do direito (...), também tem a obrigação de defendê-
lo e preservá-lo".[3] Por isso, a conformação de uma legislação eficaz é imprescindível para a
fruição do direito e para o cumprimento do dever de respeito ao meio ambiente como, também,
para o estabelecimento de sanções para os casos de inobservância da lei ambiental.   

Entretanto essa perspectiva depende de um Estado forte e soberano que promova a
sustentabilidade do desenvolvimento internalizando os compromissos internacionais através da
formação de uma legislação nacional correspondente que determine qual é a forma eficaz de
exploração dos recursos naturais nos padrões do novo paradigma de desenvolvimento. As
disposições relativas à sustentabilidade dependem do estabelecimento de novos padrões de
produção e consumo, o que acontece de acordo com as condições políticas, econômicas e
culturais que determinam como a sociedade pretende explorar seus recursos naturais[4].

Depende, no entanto, da organização da ação política nacional e internacional em torno de
valores como a educação, com ênfase nas responsabilidades individuais e coletivas diante das
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questões ambientais e humanas. O Direito, propiciando provisões legais nacionais e
internacionais de aprimoramento do Direito Ambiental, promove os direitos humanos individuais
e coletivos e coíbe o dano ambiental, incentiva a inovação tecnológica não poluente, a
reciclagem de materiais e os processos minimizadores e reparadores de danos ambientais, assim
como a produção de bens com alta durabilidade e baixo custo ambiental. Outro aspecto a ser
considerado pela ação política consiste no incentivo aos movimentos de ação social em torno da
cidadania e do ambientalismo.[5] 

Sobretudo esse novo modo de perceber o mundo depende, substancialmente, de uma
reorientação epistemológica do conhecimento e de sua aplicação, incentivando a
transdisciplinaridade e a integração entre o conhecimento técnico-científico e o conhecimento
tradicional. De fato, o processo de transição para uma nova postura do homem diante do cosmo
já se iniciou com o movimento ambientalista por meio da Conferência de Estocolmo[6]. A
sociedade enfrenta agora o desafio de propiciar a promoção humana e uma sociedade
sustentável por meio da melhoria da qualidade de vida em todos os seus aspectos. Busca a
eliminação da violência, da opressão e da marginalidade socioeconômica e cultural que,
conjuntamente, representam uma grave ameaça ao meio ambiente, estendendo sobre ele seus
efeitos negativos.

Contudo o equilíbrio ambiental depende diretamente da sustentabilidade da sociedade
compreendida no seu todo, o que espera atos políticos de grande envergadura, capazes de
reorientar o desenvolvimento econômico para a expansão das forças produtivas da sociedade
com o objetivo de alcançar, simultaneamente, os direitos plenos da cidadania para toda a
população e a manutenção do equilíbrio ecológico. Desta forma, o desenvolvimento sustentável
representa a construção de importantes contribuições para uma relação mais harmoniosa entre
homem e meio ambiente. Constitui-se em uma estratégia de passagem do paradigma
hegemônico para o paradigma ecológico que emerge a partir de considerações atualizadas no
âmbito da ciência, da ética e do Direito.

Mas de que forma o paradigma ecológico será conquistado? Por intermédio de uma adaptação
do paradigma antropocêntrico ou de sua ruptura?

A resposta para esta questão talvez possa ser iniciada a partir do entendimento de que a
transição paradigmática caminha por duas vias: na dimensão epistemológica e na dimensão
societal. A primeira ocorre entre o paradigma dominante da ciência moderna e o paradigma
emergente designado por ele como um paradigma de conhecimento prudente para uma vida
decente. A transição societal, por sua vez, ocorre do paradigma dominante fundado na
sociedade patriarcal, produção capitalista, consumismo individualista e mercadorizado,
desenvolvimento global desigual e excludente para um paradigma que, por enquanto, ainda não
é conhecido, mas que tem delineado traços importantes[7] através de atitudes individuais ou de
grupos que tendem a inspirar seguidores.

No âmbito social, a necessidade de reorientação passa a ser evidente quando a humanidade
percebe que, desde a consolidação do capitalismo no século XIX, a sociedade promoveu o
desenvolvimento privilegiado do mercado em detrimento do Estado e da própria comunidade, e
também beneficiou o progresso da ciência em prejuízo da ética e do Direito. O contexto, assim
ampliado, centrou-se na hipermercadorização e na hipercientifização, o que motivou sensação
generalizada de insegurança pelo receio de desenvolvimentos incontroláveis. Nestes termos, a
proposta do paradigma hegemônico baseou-se na dominação da natureza e no seu uso através
de uma exploração excessiva e despreocupada, dando origem a grandes problemas ambientais,
fruto de um desenvolvimento desequilibrado.[8] 

A principal contribuição deste trabalho consiste em demonstrar que o colapso socio-ambiental
impede a renovação do paradigma hegemônico, retrocedendo até extinguir-se. O fato de
continuar ainda como paradigma dominante deve-se à inércia histórica.[9] Desta forma, o
paradigma hegemônico retrocede abrindo espaço para formas alternativas de condução da vida
social que levem em consideração a decadência dos diversos setores sociais e do meio ambiente.
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É neste contexto que surge a proposta de sustentabilidade do desenvolvimento cujas estratégias
preparam a adesão ao paradigma ecológico, momento em que, segundo Capra, o homem
buscará a conservação do meio ambiente pela qualidade de vida proporcionada, abandonará a
dominação e viverá em relação de simbiose com os demais seres vivos, inaugurando uma visão
do cosmo integral, formado por redes de cooperação[10].

Contudo a transição paradigmática não é rápida por ser bastante complexa. A inspiração para o
paradigma emergente nasce do desconforto e do inconformismo perante a realidade
vislumbrada[11] e funda-se na hipótese de não mais haver condições de conceber estratégias
de redefinição do paradigma hegemônico, já que qualquer nova estratégia estaria condenada a
transformar-se em superada.

Nesse diapasão, cumpre destacar os ensinamentos de Kuhn ao demonstrar que, enquanto os
instrumentos proporcionados por um paradigma continuam capazes de resolver os problemas
por ele definidos, a ciência move-se com rapidez e aprofunda a utilização confiante desses
instrumentos. A produção de novos instrumentos acontece em razão de uma crise que indica o
fracasso persistente na resolução de problemas e postula o tempo de renovar os
instrumentos.[12]

O autor entende que as crises são uma pré-condição para a emergência de novas teorias, as
quais se iniciam com o obscurecimento de um paradigma e o consequente relaxamento das
regras que orientam a pesquisa normal. A partir de então, existem três possibilidades de
resolução da crise paradigmática, quais sejam: a primeira, pela capacidade de o paradigma
dominante tratar do problema que provoca a crise; a segunda, em isolar o problema que é
deixado para ser resolvido por outra geração que detenha instrumentos hábeis; e a terceira,
com a emergência de um novo candidato à paradigma e com a consequente batalha por sua
aceitação.[13]

Na última hipótese, a transição de um paradigma em crise para um novo está longe de ser uma
articulação do antigo paradigma. É, antes disso, uma reconstrução da área de estudos a partir
de novos princípios que altera as generalizações teóricas mais elementares do paradigma, assim
como seus métodos e aplicações. Por isso, observa-se que os novos paradigmas nascem dos
antigos, incorporam comumente grande parte do vocabulário e dos aparatos, tanto conceituais
como de manipulação que o paradigma tradicional já empregou. Neste sentido, o paradigma
mais antigo pode ser rearticulado para enfrentar os desafios do período revolucionário da mesma
forma que já enfrentou outros posteriormente.[14]

A problemática ambiental, então, deve encontrar perspectivas de equacionamento em um outro
paradigma capaz de viabilizar as estratégias de sustentabilidade do desenvolvimento em suas
várias dimensões. Para tanto, surge um novo parâmetro de gestão do meio ambiente, amparado
pelo Direito Ambiental, compreendido por um conjunto de regras e princípios próprios, além de
instrumentos específicos.[15]

Entretanto, quando o caminho é a transição paradigmática, a dificuldade constitui-se no fato de
que "a crítica corre sempre o risco de estar mais perto do paradigma dominante e mais longe do
paradigma emergente do que supõe".[16] O processo é lento e complexo, impede uma ruptura
radical, pois a teoria que está sendo construída em torno da temática é a consciência do
caminho que está sendo trilhado pelas lutas políticas, sociais e culturais que ela influencia tanto
quanto é influenciada por elas.[17]

O paradigma antropocêntrico, que retrocede lentamente, dominou a cultura ocidental por
centenas de anos, durante os quais modelou e influenciou significativamente o restante do
mundo. Entretanto o paradigma emergente, sob um certo vértice, não é algo totalmente novo,
sempre existiu nas culturas humanas, nas comunidades tradicionais e nas culturas orientais,
mesmo dentro do paradigma hegemônico como um tipo de relação integrada com a natureza.
Porém, em relação ao paradigma vigente e hegemônico, o paradigma emergente é de natureza
diversa, tem novidade reconhecida e busca conquistar um número crescente de adeptos.[18]
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A reviravolta da ciência e da sociedade, proporcionada pelo novo paradigma, surge de uma
perspectiva ecológica em que é reconhecida a interdependência fundamental de todos os
fenômenos. Para essa corrente filosófica, todos os seres vivos têm reconhecido seu valor
intrínseco, e os seres humanos são apenas mais um elemento componente do conjunto. Nesse
sentido, todos os seres estariam incluídos nos processos cíclicos da natureza.[19]

Ao contrário do cartesianismo, que supervaloriza o homem, a proposta de um novo paradigma
não busca supervalorizar a natureza; busca equalizar a tensão existente entre homem e
natureza, vislumbrados como elementos interdependentes no cenário ecológico. Entretanto, para
que a transição realmente aconteça, é imprescindível que se transformem os valores do
indivíduo e da sociedade para a criação de uma nova ética sustentadora do paradigma que
surge. O tópico a seguir buscará identificar tais valores e colaborar para a construção do novo
paradigma ecológico.

 

2 A emergência de um novo paradigma

A questão dos valores é fundamental para a formação de um consenso em torno da ética
ecológica. As formas de relacionamento da espécie humana com o mundo natural são ditadas
pelas diferentes cosmovisões ou modos de enxergar o mundo e que são inspiradas pelas
diversas culturas que sucedem ao longo da história. Com isso, pode-se perceber que nos
distintos contextos históricos as relações do homem com a natureza são também diferentes e
complexas.

A situação atual de degradação do meio ambiente global leva a sociedade a reconhecer que os
mecanismos do desenvolvimento produziram um planeta tecnologicamente avançado, mas,
ambientalmente, degradado. O sonho do crescimento ilimitado gerou o subdesenvolvimento de
grande parte da Terra e causou, ainda, a exaustão dos sistemas vitais e a perturbação do
equilíbrio ambiental. A crise ecológica, a partir disso, apresenta-se como uma crise civilizacional
oriunda do comportamento do homem diante da oferta de recursos naturais pela Terra,
caracterizada, na essência, como uma postura antropocêntrica. Segundo Wilson, o homem tem
desempenhado o papel de assassino planetário, preocupado apenas com sua própria
sobrevivência a curto prazo e sacrificado, com isso, boa parte da biosfera.[20]

Os estudos do norte-americano Diamond garantem que o cuidado com o ambiente determina o
sucesso ou a extinção das civilizações. O autor dedica atenção ao modo como as sociedades
respondem aos problemas de escassez de recursos naturais. Utiliza exemplos bem sucedidos
como o caso do Japão que, no século XVII, viveu um período de prosperidade econômica e de
crescimento da população que conduziu ao desmatamento para a construção de casas. A
solução vislumbrada pelos Xoguns[21] consistiu no estabelecimento de normas para dificultar a
extração da madeira, e exigir a criação de programas de reflorestamento. Atualmente, o Japão é
um dos países de maior densidade populacional e possui 70% de sua área coberta por
florestas.[22]

O autor também traz o exemplo de fracasso da civilização Rapa Nui, da Ilha de Páscoa, onde as
árvores foram derrubadas para abrir espaço para lavouras, fornecer material para arrastar
imensas estátuas de pedra e para confeccionar canoas. Neste caso, a destruição das florestas
conduziu à erosão do solo e à extinção de espécies animais, sem que as autoridades do local
manifestassem sensibilização pela crise que se desenhava. A ilha perdeu todas as suas árvores,
e as fontes de alimento se esgotaram.[23]

Para Diamond, a sociedade atual conseguirá superar a crise ecológica se tomar providências a
tempo. A resolução será mais fácil quando beneficiada pelo contexto de globalidade e pelo nível
de conhecimento da humanidade em termos de causa e efeito existentes entre a interferência
humana no meio ambiente e as reações da natureza.
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Esse também é o entendimento de Morin, para quem as conexões globais constituem-se em um
fator de favorecimento para a formação de uma ética planetária, pois a humanidade encontra-se
em uma fase onde todas as culturas e civilizações estão em interconexão permanente.[24] A
perspectiva propõe a ecologia das culturas subsidiada por uma reforma paradigmática que
frutifique uma política civilizatória pautada na ética da solidariedade. Significa uma nova coalisão
de culturas norteada pela perspectiva ecológica na qual a relação homem e natureza seria
repensada através da restauração do sujeito responsável, pela ética do religamento, do debate,
da compreensão, influenciando o comportamento do homem para uma atuação mais prudente
no planeta.[25]

De fato, a tradição ocidental de dominação dos recursos naturais para o benefício dos seres
humanos vem sendo questionada sempre mais enfaticamente, ainda que no âmbito de uma
estrutura moral centrada no homem, pois a preservação do meio ambiente é um valor da
máxima importância.[26] Assim, a sociedade tem demonstrado uma preocupação maior com
relação às consequências da intervenção no meio ambiente e diversos fatores têm contribuído
para o questionamento das atuais formas de relacionamento da sociedade com o ecossistema
planetário.

Alguns indicadores de maior expressão constituem-se sob o aspecto ecológico-econômico no
comprometimento e redução dos recursos naturais, sob o vértice científico, a visão sistêmica do
mundo constituído por redes e teias. Sob os aspectos socioeconômico e cultural, nota-se de um
lado os excessos do consumo e, de outro, as péssimas condições de vida de grande parte da
humanidade, acentuando as diferenças inadmissíveis entre as nações e dentro das nações. Além
disso, a partir da análise tecnológica, o desmesurado crescimento da tecnologia associa-se ao
risco de escapar ao controle do homem e ameaçar o meio ambiente e a sociedade como um
todo. Por derradeiro, sob o ponto de vista político, o cenário destaca a necessidade de rever as
relações entre os Estados e as imposições hegemônicas que desconsideram o interesse geral dos
povos[27].

A partir de todos esses traços realçados no cenário contemporâneo, surge a proposta de um
paradigma ecológico, alicerçado em valores biocêntricos e numa perspectiva sistêmica. É uma
visão de mundo que reconhece o valor inerente de toda forma de vida e sustenta que todos os
seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras em uma complexa
rede de interdependência. Quando essa percepção se torna parte do senso comum, emerge um
novo sistema de ética, o qual vincula a percepção ecológica do mundo a um tipo de
comportamento, em uma verdadeira conexão psicológica.[28]

O debate ecológico expõe questões fundamentais para a ética e discute o próprio ponto de
partida e a abrangência dos sujeitos de consideração da ética. Assim, desenvolveram-se duas
tendências de ética ecológica que se excluem entre si, constituindo-se em expoentes da
discussão ética da ecologia.

Uma delas, a corrente antropocêntrica, defende que o homem detém um protagonismo no
mundo, sendo nesta perspectiva que surge a solução para os problemas ambientais. Tem como
ponto de partida o ser humano e defende que não existe ética sem antropocentrismo, pois
somente o homem pode tomar decisões. A outra, em uma versão biocêntrica, defende que o ser
humano é apenas um elemento a mais no ecossistema, sendo apenas um elo entre muitos,
perdendo o protagonismo anteriormente proposto. Além disso, compreende a ética a partir do
paradigma da ecologia que supera a concentração antropocêntrica de toda a ética ocidental.[29]

A revolução de valores proposta pela filosofia biocentrista é sintetizada por Ost quando
menciona que

 

o homem perderá o duplo privilégio de ser a fonte exclusiva do valor e o seu fim. A medida de
todas as coisas alarga-se, com efeito, ao universo inteiro. (...) O homem é, de alguma forma,
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descentrado e substituído na linha da evolução, no seio do qual não tem qualquer privilégio
particular a fazer valer. É preciso adotar o ponto de vista da natureza (...), cuja perfeição de
organização é fonte de toda a racionalidade e de todo o valor.[30]

 

Portanto a proposta feita nesta pesquisa consiste em reconhecer a importância da ética centrada
em todo o tipo de vida, uma ética que tenha por base o interesse de todas as criaturas. O
Prêmio Nobel da Paz de 1952, Albert Schweitzer que destaca o respeito à vida em seu sentido
lato quando menciona "sou vida que quer viver e existo em meio à vida que quer viver".[31]
Assim, centra a ética na necessidade de pôr em prática o mesmo respeito pela vida do homem
quanto por qualquer outra criatura. Para Junges, os apontamentos de Schweitzer defendem uma
moral de solidariedade e de simpatia a toda forma de vida, humana e não humana. Tudo o que
tem vida é moralmente relevante e deve ser respeitado.[32]

De fato, essa é uma postura que vem se desenvolvendo e conquistando cada vez mais adeptos
em razão do reconhecimento da importância singular de cada espécie no todo do ecossistema
planetário, refletindo o período de transição paradigmática que vive a humanidade. Esse
contexto foi oficialmente inaugurado em 1972 com a Conferência de Estocolmo, o marco das
questões ambientais. Entretanto a militância ambientalista há muito já lutava pelo
reconhecimento da urgência da problemática ambiental. Neste sentido, o biocentrismo emerge
através de preocupações científicas, políticas, econômicas, culturais e ambientais que convergem
para a sustentabilidade do desenvolvimento compreendida como a única forma de garantir o
equilíbrio ecológico e a preservação de toda forma de vida.

A concepção dos sistemas vivos através da teoria sistêmica, segundo Capra, fornece uma nova
perspectiva sobre a relevância da conexidade do todo. Por isso menciona:

 

       De acordo com a teoria sistêmica, as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema
vivo, são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e
das relações entre as partes. Essas propriedades são destruídas quando o sistema é dissecado,
física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em
qualquer sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da
mera soma de suas partes.[33]

 

A ideia reforça qual o sentido de garantir o valor intrínseco das espécies, isto é, o valor próprio
perante o mundo e condena o critério de avaliação em razão dos interesses do homem na
natureza compreendida pelas suas possibilidades de uso. A natureza tem que ser protegida
também em função dela mesma, como valor em si e não apenas como um objeto útil ao
homem. Nesse contexto, as ciências jurídicas não podem isolar-se do processo evolutivo e
multidisciplinar do saber e da abordagem do meio ambiente. Para isso, impõe-se um diálogo
com outros saberes para que o Direito contribua para a evolução e realização da transição
paradigmática.

 

3 O papel do direito ambiental no paradigma emergente

 

Os contornos de um novo paradigma centrado na preservação da vida em todas as suas formas
têm sido demonstrados sob diversos aspectos, mas, especialmente, no âmbito científico. Neste
particular, observa-se o crescimento progressivo das ciências na compreensão do ecossistema
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planetário, especificamente no conhecimento da vida, o que contribui para a construção de uma
concepção de natureza baseada em seus valores intrínsecos e nos seus limites. Tais noções
criaram a complementaridade necessária ao Direito que reorienta seu foco para regular a
sociedade relacionada com o foro externo do homem. Tudo porque o Direito não pode ignorar a
anterioridade do mundo natural. Este deve ser tutelado, independentemente das avaliações e
dos interesses do homem.[34]

Tanto o antropocentrismo quanto o biocentrismo, apresentam caminhos concretos a serem
seguidos pela sociedade, pelos seus atores sociais e pelos agentes ambientais, resultando em
aplicações práticas de sensível repercussão tanto no mundo social, quanto no mundo natural. A
tendência antropocêntrica da ciência jurídica efetiva-se pela forte presença de uma índole
conservadora e, segundo Milaré, voltada para o ordenamento formal das ações humanas na vida
em sociedade. Uma das questões que reforça a índole antropocêntrica reside na latente
diferenciação que há entre pessoas e coisas, embora essa diferenciação seja necessária em
razão da racionalidade do homem e da passividade dos demais elementos. Por outro viés,
pessoas e coisas compõem um mesmo universo, formando relações de reciprocidade.[35]  

É neste cenário que acontece o nascimento de um direito do ambiente, a partir da mutação das
funções atribuídas ao Estado e da constituição da questão ecológica como problema
sociopolítico. A intervenção profunda no meio ambiente ao longo dos séculos ocasionou grandes
alterações nos ecossistemas, e o Direito é o único instrumento hábil de coerção capaz de
reverter o processo de degradação. Se nos primeiros tempos da proteção da natureza o
legislador se preocupava exclusivamente com determinadas espécies ou espaços, atualmente o
Direito dedica-se à proteção de objetos infinitamente mais abstratos e mais englobantes, como o
clima e a biodiversidade.[36]

Passo a passo, o homem e, por conseguinte o Direito, fazem a aprendizagem da globalidade,
conduzidos de uma posição estritamente antropocêntrica a uma maior tomada de consideração
do meio natural, pois a vida humana faz parte da vida planetária. Assim, o direito do ambiente
surgiu para salvaguardar o mundo natural em uma sociedade que nunca deixou de pensar em
termos de desenvolvimento, e esse é o grande problema do direito do meio ambiente que,
muitas vezes, entra em conflito com normas mais poderosas que protegem as diferentes
atividades destrutivas da diversidade biológica. O Direito não é absoluto, nem auto-suficiente. É
relativo e dependente dos diversos saberes e das diferentes realidades, sempre sujeito a uma
revisão da ordem estabelecida, através da confluência, de juízos éticos e de verdades científicas
sobre o mundo natural[37]. Assim, a principal função do Direito é performativa, fazendo sobrevir
na realidade uma determinada representação valorizada da sociedade.

Por esta razão, torna-se urgente a fixação de algumas preocupações centrais e alguns valores
que emergem como conquistas do ativismo ambientalista e devem guiar a conduta do homem
em relação ao meio ambiente, quais sejam: o entendimento de que o ser humano pertence a
um universo complexo; a natureza é finita; o ser humano não domina a natureza, mas tem de
buscar caminhos para uma convivência pacífica entre ela e sua produção, evitando a extinção de
espécies; a luta pela convivência harmônica do homem e o meio ambiente é uma missão
política, ética e jurídica de todos os cidadãos que tenham consciência da destruição promovida
em nome do progresso.[38]

Tais apontamentos afetam, de maneira significativa, a teoria jurídica que guarda consigo a
tarefa precípua de articular uma nova concepção de pessoa, natureza e desenvolvimento,
simultaneamente. Neste sentido, fala-se tanto em juridicização da crise da ecologia quanto em
ecologização do pensamento jurídico. E para que o desenvolvimento da teoria jurídica sobre o
direito ao meio ambiente se dê de forma adequada à dimensão da crise ambiental, é preciso
revisar os paradigmas que pautam a ciência e desmontar a visão mecanicista do Direito.[39]

Na prática, os problemas enfrentados pela implementação do sistema jurídico são grandes e
derivam de causas internas ao próprio ordenamento jurídico, como o apego exagerado a uma
concepção individualista de propriedade, reforçados por questões de ordem global, como os
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interesses econômicos. Então, de acordo com Borges, ao mesmo tempo em que o Direito
enfrenta dificuldades intrínsecas à própria teoria jurídica em pensar o direito ao meio ambiente a
partir de um novo paradigma, assim devem ser enfrentadas também a crise do Direito e a crise
de legitimidade do Estado moderno. Neste sentido, a positivação dos direitos ambientais cria a
falsa impressão de que existe ativa assistência e prevenção ecológica por parte do Estado[40].

Mas esta é uma luta que está sendo assumida por diversos setores sociais que buscam reduzir a
distância entre a positivação dos direitos e sua efetividade. A mudança que a ecologia vem
forçando acontecer nas outras ciências também deve ser promovida no Direito. A teoria jurídica
precisa estar sensível a este paradigma para que o direito ambiental continue se desenvolvendo
e construa soluções adequadas às demandas ambientais. É preciso que os princípios sejam
observados e os instrumentos jurídicos aperfeiçoados de modo que a dimensão ambiental esteja
incorporada ao ordenamento jurídico como um todo. É necessário que o ordenamento jurídico
incorpore o novo paradigma, tendo presente a causa ambiental.[41]

A demanda que se faz nesse novo paradigma diz respeito ao outro, à pessoa e à vida em geral,
o que abrange o relacionamento do homem com o meio ambiente e também com o futuro. Isso
implica a superação do modelo jurídico estruturado sobre uma concepção patrimonialista de
juridicização de interesses e sua substituição por um paradigma ecológico que paute a reflexão e
a construção teórica de forma que atenda a estas novas demandas.[42]

Neste sentido, juntamente com a proteção de valores essenciais como a propriedade através da
proibição do roubo e a vida com a impossibilidade do assassinato, a sociedade almeja um Direito
supraestatal, universalizável e evolutivo, uma vez que a vida em sociedade tem apresentado
questões de maior complexidade que, neste período de transição paradigmática, despertam
pontos chaves e de necessária regulação, como é o caso do meio ambiente que, analisado na
perspectiva de patrimônio da humanidade, supera a concepção materialista e confere o valor
intrínseco do mundo natural.[43]

Isso é o que se espera do Direito na teoria e na prática, sem vínculos com as questionáveis
avaliações humanas. O homem e a natureza são duas faces distintas e paradoxalmente
inseparáveis. Ademais, o contexto antropocêntrico é muito pequeno para realizar tamanha
amplitude de interesses. Bobbio, inclusive, menciona os animais como sujeitos de direito e alerta
para o fato de que "nos movimentos ecológicos, está emergindo quase que um direito da
natureza a ser respeitada ou não explorada, onde as palavras "respeito" e "exploração" são
exatamente as mesmas usadas tradicionalmente na definição e justificação dos direitos do
homem".[44]

De fato, esse é um entendimento que cresce proporcionalmente à disseminação da ética
ecológica que tem promovido um distanciamento do Direito técnico-regulatório e uma
aproximação de um Direito ético-emancipatório, o qual constitui a nova dimensão do Direito
Ambiental e que, além de maximizar o desenvolvimento da sociedade e a dignidade da pessoa
humana, pode construir um conhecimento lógico, multicultural e democrático.[45]

Contudo o legislador constitucional brasileiro foi inspirado a adotar a perspectiva sistêmica e
emancipatória consagrada no texto legal de 1988, constituindo-se em um documento inovador e
de qualidade eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da questão em termos
modernos e dedicou um capítulo específico sobre o meio ambiente, inserido no título da "Ordem
social". Entretanto a questão permeia todo o seu texto.

O avanço extraordinário do Texto Supremo é reconhecido no artigo 225, em seus parágrafos e
incisos, que contêm três conjuntos de normas: o primeiro se encontra no caput, a norma-matriz,
e consagra o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; o segundo,
identificado no §1.º e seus incisos, estatui os instrumentos de garantia da efetividade do direito
enunciado no caput do artigo; e o terceiro consiste em um conjunto de determinações
particulares referidas nos §§ 2.º a 6.º que, por tratarem de áreas e situações de elevado
conteúdo ecológico, merecem especial proteção constitucional.
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Embora a legislação supracitada tenha reconhecido avanço, sua implementação depende de
uma interpretação adequada. Nesse sentido, Sparemberger menciona que "a defesa concreta
dos problemas ambientais exige reflexão, educação, mas também uma leitura consciente da
legislação ambiental existente, o que é possível por meio da chamada hermenêutica produtiva,
ou seja, a partir da interpretação de um sujeito também ciente das suas responsabilidades
enquanto cidadão ambiental".[46] 

Contudo, além de uma legislação que aborde a sustentabilidade do desenvolvimento para a
manutenção das condições saudáveis do meio ambiente torna-se imprescindível a atuação de
profissionais aptos a promover a efetividade da legislação no processo de interação entre
sociedade e meio ambiente. Neste particular, a dificuldade reside no fato de que em todos os
setores da sociedade existe um choque entre as estruturas formais, sua composição ideal e as
estruturas reais, como acabam sendo de fato.[47] Neste caso, a transição paradigmática não
poderá ser promovida visto que o Direito somente encontrará sustentação para tanto quando a
sociedade dispuser de sujeitos conscientes de seu papel na efetividade da legislação através do
exercício da cidadania e do fortalecimento da ética coletiva. [48] Assim, o Direito de
emancipação e de libertação será realidade quando apoiado na vontade dos indivíduos que
compõem a sociedade.

Ainda que o contexto seja de angústia em razão das incertezas e riscos que dificultam a
construção de uma ética ecológica planetária, este é um projeto que não pode ser abandonado,
sendo atribuição de todos os cidadãos para a concretização de um ambiente mais justo e
equilibrado.

É neste sentido que Menezes menciona a importância do direito ambiental como ferramenta
emancipatória para a construção de um Estado de bem-estar ambiental, concretizado através da
combinação de um conjunto amplo de medidas, quais sejam: a emancipação ética dos
indivíduos; a eficiência jurídica em face das questões da globalização; a formação de uma
sociedade pluralista, democrática e participativa no discurso jurídico; a própria função do direito
ambiental como técnica de libertação; a consciência e a educação da sociedade; e, ainda, a
elaboração de um estatuto autônomo do ambiente.[49]

Nota-se que o caminho a percorrer para concretizar uma sociedade mais livre e protegida dos
riscos é bastante árduo e se inicia com a emancipação ética dos indivíduos através da
reconstrução do senso comum teórico[50] pela inserção da dimensão ética no conteúdo
normativo. Esta medida possibilitará alcançar, também, a eficiência jurídica. Outra noção, diz
respeito à formação de uma sociedade pluralista, democrática e participativa no discurso jurídico,
empenhada na realização dos direitos e garantias fundamentais, bem como na obediência dos
deveres que lhe são atribuídos. Além disso, a perspectiva ainda destaca a própria função do
direito ambiental como técnica de libertação, somado à consciência e à educação da sociedade
por uma ecologia que seja multidisciplinar e que conduza a um tipo de exploração cautelosa e
prudente. Por derradeiro, a elaboração de um estatuto autônomo do ambiente complementa o
ordenamento constitucional, visto que sua articulação com outras normas não é plenamente
capaz de tutelar o direito a um meio ambiente sadio, situação que exige a formatação de um
estatuto próprio e independente a partir da consideração jurídica da natureza decorrente de seu
valor autônomo.[51]

Este é, segundo Borges, um entendimento ousado para a tradição jurídica que teve sempre o
ser humano como único sujeito de direito, porém compreende que o aumento da proteção legal
do meio ambiente não é a transformação da natureza em sujeito de direito, mas constitui-se em
um meio de conceder proteção privilegiada em tempos de crise ecológica. Entretanto aponta que
a teorização de um Estado ambiental marca o reconhecimento dos direitos difusos e fortalece a
luta pela democracia e por novos espaços políticos porque a evolução do Direito Ambiental
atinge o desenvolvimento do Direito como um todo, constituindo-se como o grande centro da
teoria jurídica contemporânea.[52]

A análise do contexto de degradação ambiental e de regulação jurídica leva alguns pensadores a
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sugerir soluções mais profundas. É o posicionamento de Serres quando propõe uma rediscussão
do estado de natureza e a criação de um novo contrato social que inclua as relações entre
homem e natureza no âmago de suas regulamentações. Neste novo modelo de civilização, o
meio ambiente seria parte integrante da sociedade global regida pelas leis da natureza, deixando
o homem sua posição central de senhor e possuidor do universo, para ocupar uma posição
periférica, pelo simples fato de que "a Terra existiu sem os nossos inimagináveis ancestrais,
poderia muito bem existir hoje sem nós, existirá amanhã ou mais tarde ainda, sem nenhum dos
nossos possíveis descendentes, mas nós não podemos viver sem ela"[53]. A relação entre
homem e natureza deixaria assim de ser uma relação parasitária, de dominação do primeiro em
relação ao segundo, para passar a uma relação de simbiose, de reciprocidade.

Nesta linha, enquanto na escola do direito natural moderno a insegurança do estado de natureza
era invocada para justificar a passagem ao estado civil, garantidor da paz social sob o império
de uma lei comum, a partir de Serres o argumento funciona ao contrário: a evocação das
ameaças engendradas pelo modelo industrial de crescimento é a justificativa e a defesa do
retorno ao estado de natureza sob o império de uma lei natural reencontrada. Nessa nova
perspectiva, seria consagrada a igualdade dos direitos de todos os membros da comunidade
jurídica natural.[54] Para ele, "a natureza condiciona a natureza humana e vice-versa. A
natureza se conduz como um sujeito".[55]

Portanto o contrato natural reconhece um equilíbrio entre a potência atual da sociedade
organizada e as forças do mundo, e além disso, reconhece a nova igualdade de forças das
intervenções globais e a globalidade do mundo. A proposta prevê um contrato natural metafísico
que ultrapassa as limitações comuns das diversas especialidades locais e, em especial, da física.
Sua abrangência pressupõe um contrato social de reconhecimento de todas as coletividades,
associado a um contrato de Direito e, ainda, o coletivo especializado, unido pelo contrato
científico.[56]

Prevê um retorno justo das coisas e reata os vínculos entre homem e natureza, sem que se
possam reduzir um ao outro. Destaca-se, então, um meio justo, um espaço intermediário
possível através de um saber interdisciplinar que pressupõe uma visão de mundo dialética, onde
natureza e sociedade estão ligadas pela noção de vínculo. Assumir a sujeição do vínculo é,
também, aceitar o traçado dos limites.[57]

Esta noção, entretanto, pressupõe uma concordância prévia quanto ao papel que o Direito pode
ter na sociedade através de sua ecologização, adaptado para a tarefa de ligar os vínculos e
demarcar os limites. Assim, o Direito articula o vínculo social e procede dele. O direito ambiental
é uma ciência em formatação e depende da construção de uma outra cultura jurídica, a qual
seja capaz de perceber a interdependência entre homem, sociedade e natureza.

De qualquer forma, a sociedade precisa desfrutar prudentemente de seu meio ambiente, mas
com responsabilidade e bom senso, o que se constitui em um status conquistado pelo
aprimoramento da cidadania. Quando todo e qualquer cidadão estiver protegido por direitos e
garantias fundados no princípio da dignidade da pessoa humana e efetivados na prática, a
referência a um Estado de bem-estar ambiental será uma realidade, pois a coletividade estará
apta a promover a transformação necessária para a realização do proposto paradigma ecológico.

 

Conclusão

 

Nestes rumos, a retomada do desenvolvimento por uma via sustentável tem sido um debate
aprofundado nos últimos anos, de modo que o século XXI está marcado pelo desafio da
sustentabilidade do desenvolvimento e constitui a gestão do progresso com vistas à proteção do
meio ambiente na grande tarefa da humanidade. Enfrentar os conflitos sociais e econômicos
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gerados pelo mundo globalizado, aliando a meta de continuar crescendo econômica e
socialmente, utilizando-se dos recursos naturais disponíveis sem, contudo, comprometer a
biodiversidade, é igualmente, condição sine qua non para uma sadia qualidade de vida tanto
para as atuais quanto para as futuras gerações.

A tarefa comunitária de conservação dos recursos naturais parece encontrar maior efetividade se
determinada no âmbito particular através de gestos concretos de cidadania manifestados pela
adoção de um estilo de vida compatível com a necessidade imperiosa de cuidados para com o
meio ambiente. Por outro viés, ressalta-se a atuação do Estado na promoção de políticas
públicas que garantam a efetividade das normas ambientais, aliadas aos esforços dos três
poderes: o Legislativo, dotando o país de instrumentos atuais e eficazes para a proteção do meio
ambiente; o Executivo, criando aparelhamento administrativo suficiente para exigir o
cumprimento das leis; e o Judiciário, como poder auxiliar para os casos em que a sanção
administrativa não tenha coerção suficiente para inibir o infrator.

Neste sentido, toda a coesão de objetivos permite formular estratégias para a sustentabilidade
do desenvolvimento que emerge como um novo senso comum através da harmonização dos
objetivos sociais e ecológicos.

Neste sentido, é perceptível o progresso da noção de que o simples crescimento econômico não
supera o problema da falta de recursos naturais. Para frear o desgaste ambiental, atingindo
patamares de equilíbrio, torna-se importante enfrentar a pobreza crescente em todo o mundo,
relacionando-a com os grandes problemas ambientais globais. Ainda, imprescindível reduzir o
modelo de consumo incontrolado, principal causador da atual situação de esgotamento dos
recursos naturais. A situação atual exige, ainda, a consciência de que, sem a solidariedade por
parte das nações ricas com relação aos países pobres, estará cada vez mais distante a
possibilidade de manutenção de um planeta habitável e saudável para as presentes e futuras
gerações, o que destaca, também, a constatação de que faltam instituições em âmbito
planetário com o poder de criar e exigir as mudanças necessárias para todos os países.

Sobre esse aspecto, em âmbito nacional, além de uma atuação eficaz do Estado, cumpre
destacar o papel das universidades, da iniciativa privada, das ONGs e da sociedade civil como
um todo na participação deste processo, enquanto formadores de opinião e controladores do
poder estatal através do exercício da cidadania.

A principal contribuição do trabalho reside em demonstrar que o colapso socio-ambiental impede
a renovação do paradigma hegemônico que retrocede até se extinguir, abrindo espaço para
formas alternativas de condução da vida social que levem em consideração a decadência dos
diversos setores sociais e do meio ambiente. Assim, a reviravolta da ciência e da sociedade
proporcionada pelo novo paradigma surge de uma perspectiva ecológica em que é reconhecida a
interdependência fundamental de todos os fenômenos.

A realização do paradigma ecológico não depende exclusivamente do direito ambiental, que se
constitui apenas em um dos pilares de sustentação do referido paradigma.  A concretização do
paradigma que emerge depende igualmente da realização de políticas públicas, do efetivo
exercício dos poderes do Estado para promover a efetividade da legislação e, além disso, de
uma sociedade emancipada dotada de indivíduos conscientes da necessidade de implementar
novas formas de gestão da natureza para o desenvolvimento.

Nessa óptica, o direito ambiental constitui-se como um dos pontos de sustentação do paradigma
ecológico, exerce papel fundamental na concretização do novo, tanto em seu caráter
pedagógico, expressando os anseios da sociedade através da normatividade, criando normas
gerais que melhor se adaptem ao processo de desenvolvimento, quanto em seu caráter
repressivo, criminalizando condutas e punindo os infratores da lei.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2672



Referências

 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: estratégias de mudanças da Agenda
21. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

 

BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.

 

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito Ambiental e teoria jurídica no final do século XX. p.
11- 32. In: ______; VARELLA, Marcelo Dias (orgs.). O novo em Direito Ambiental. Belo
Horizonte: Del Rey, 1998.

 

BRUNDTLAND, et. alli. Nosso futuro comum. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1991.

 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução de
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1995.

 

______. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Tradução de
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2003.

 

CARVALHO, Edgard de Assis. Complexidade e ética planetária. In: PENA-VEGA, Alfredo;
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (Orgs.) O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da
modernidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. (Pensamento vivo).

 

DELMAS-MARTY, Mireille. Acesso à humanidade em termos jurídicos. In: MORIN, Edgar. A
religação dos saberes: o desafio do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.

 

DIAMOND, Jared. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Tradução de
Alexandre Raposo. Rio de Janeiro: Record, 2005.

 

JUNGES, José Roque. Ética ambiental. São Leopoldo: Unisinos, 2004.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2673



KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e mitos do desenvolvimento social. Tradução de Sandra Trabuco
Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2001.

 

KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna
Boeira e Nelson Boeira 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.

 

LEITE, Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

 

MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente na era do risco: perspectivas de
mudança sob a ótica emancipatória. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 8, v. 32, p.
123-144, out. -dez. 2003.

 

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais: 2005.

 

______; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica.
Revista de direito ambiental, São Paulo, ano 9, v. 36, p. 9-41, out. - dez. 2004.

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Tradução de Dulce Matos. Lisboa:
Piaget, 2001. (Epistemologia e sociedade).

 

OST, François. A natureza a margem da lei: a ecologia à prova do direito. Tradução de Joana
Chaves. Lisboa: Piaget, 1995.

 

PELIZZOLI, M. L. A emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o século
XXI. Petrópolis: Vozes, 1999.

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na
transição paradigmática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. v. 1.

 

Serres, Michel. O contrato natural. Tradução de Beatriz Sidoux. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1991. (Nova fronteira verde)

 

SINGER, Peter. Ética prática. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2002. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2674



 

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Da hermenêutica objetivista à hermenêutica produtiva:
o papel do intérprete na construção de uma hermenêutica jurídica ambiental. Revista Trabalho e
Ambiente. v. 2, n. 2/3, 2003/2004. Caxias do Sul: Educs.

 

WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei, temas para uma
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994.

 

WILSON, Edward. O futuro da vida: um estudo da biosfera para a proteção de todas as
espécies, inclusive a humana. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: Campus,
2002.

 

[1] BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: estratégias de mudanças da
Agenda 21. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

[2] BRUNDTLAND, et. alli. Nosso futuro comum. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 1991.

[3] BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito Ambiental e teoria jurídica no final do século XX.
p. 11- 32. In: BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro; VARELLA, Marcelo Dias (orgs.). O novo em
Direito Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 19.

[4] BARBIERI, op. cit.

[5] Id.

[6] Na oportunidade, verificou-se a participação ativa de organizações não governamentais e
encontraram no evento a oportunidade de discussão sobre os problemas do meio ambiente,
enfatizando a existência de problemas comuns e respostas combinadas. O evento legou,
precipuamente, a consciência da má utilização da biosfera, o incentivo ao empenho dos países
desenvolvidos para a tarefa de reinterpretar suas prioridades, o destaque para as necessidades
dos países pobres que se tornaram relevantes para a definição das políticas internacionais, e,
ainda, o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - PNUMA.

[7] SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política
na transição paradigmática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. v. 1. A crítica da razão indolente:
contra o desperdício da experiência.

[8] Id., p. 47-56.

[9] Id.

[10] CAPRA, O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Tradução de 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2003.

[11] Analisando somente a iniquidade da distribuição de renda, percebem-se os graves
problemas da América Latina, "no Brasil, os 10% mais ricos possuem 46% da renda, enquanto
os 50% mais pobres, apenas 14% da mesma". Assinala, ainda que na Venezuela entre 70 e
80% da população é pobre, no Equador, 62,5%; no Brasil, 43,5% ganha menos de dois dólares

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2675



diários, sendo que 43,5% da população vivem na pobreza absoluta.   KLIKSBERG, Bernardo.
Falácias e mitos do desenvolvimento social. Tradução de Sandra Trabuco Valenzuela. São Paulo:
Cortez, 2001, p. 27 e 16.

[12] KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna
Boeira e Nelson Boeira 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.

[13] Id.

[14] Id., p. 189-197.

[15] A conformação de um Direito Ambiental representa a constituição de um aparato teórico e
coercitivo hábil a auxiliar na condução do processo de um desenvolvimento sustentável, que
depende igualmente da realização de políticas públicas, do efetivo exercício dos poderes do
Estado para promover a efetividade da legislação e, além disso, da própria consciência da
sociedade e de seus sujeitos da necessidade de implementar novas formas de gestão da
natureza para o desenvolvimento. Portanto o Direito Ambiental constitui-se apenas em um dos
pilares de sustentação do paradigma emergente. 

[16] SANTOS, op. cit., p. 17.

[17] Id., p. 37.

[18] BOFF, Leonardo. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.

[19] CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.
Tradução de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1995, p. 25.

[20] WILSON, Edward. O futuro da vida: um estudo da biosfera para a proteção de todas as
espécies, inclusive a humana. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. Rio de Janeiro: Campus,
2002.

[21] Nome dado aos ditadores militares do Japão que, de 1192 a 1867, concentravam em suas
mãos todo o poder.

[22] DIAMOND, Jared. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso.
Tradução de Alexandre Raposo. Rio de Janeiro: Record, 2005.

[23] Id.

[24] MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Tradução de Dulce Matos.
Lisboa: Piaget, 2001. (Epistemologia e sociedade).

[25] CARVALHO, Edgard de Assis. Complexidade e ética planetária. In: PENA-VEGA, Alfredo;
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (Orgs.) O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da
modernidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. (Pensamento vivo).

[26] SINGER, Peter. Ética prática. Traduzido por Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2002. 

[27] MILARÉ, Edis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência
jurídica. Revista de direito ambiental, São Paulo, ano 9, v. 36, p. 9-41, out. - dez. 2004.

[28] CAPRA, Teia da vida..., p. 28.

[29] JUNGES, José Roque. Ética ambiental. São Leopoldo: Unisinos, 2004.

[30] OST, François. A natureza a margem da lei: a ecologia à prova do direito. Tradução de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2676



Joana Chaves. Lisboa: Piaget, 1995, p. 178.

[31] Schweitzer apud SINGER, op. cit., p. 293.

[32] JUNGES, op. cit., p. 29.

[33] CAPRA, A teia da vida..., p. 40 e 41.

[34] MILARÉ, Edis, COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência
jurídica. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 9, v. 36, p. 9-41, out. -dez. 2004, p. 17-
19.

[35] MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais: 2005, p. 91.

[36] OST, op. cit., p. 112.

[37] MILARÉ e COIMBRA, op. cit., p. 30.

[38] LEITE, Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

[39] BORGES, op. cit.

[40] Id. 

[41] Id.

[42] Id. 

[43] DELMAS-MARTY, Mireille. Acesso à humanidade em termos jurídicos. In: MORIN, Edgar. A
religação dos saberes: o desafio do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p.
266.

[44] BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992, p. 69.

[45] SANTOS, Para um novo senso comum...

[46] SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Da hermenêutica objetivista à hermenêutica
produtiva: o papel do intérprete na construção de uma hermenêutica jurídica ambiental. Revista
Trabalho e Ambiente. v. 2, n. 2/3, 2003/2004. Caxias do Sul: Educs.

[47] MILARÉ e COIMBRA, op. cit.

[48] MENEZES, Paulo Roberto Brasil Teles de. O direito do ambiente na era do risco:
perspectivas de mudança sob a ótica emancipatória. Revista de Direito Ambiental. São Paulo,
ano 8, v. 32, p. 123-144, out. -dez. 2003.

[49] Id., ibid.

[50] Tradicionalmente, o senso comum teórico dos juristas é compreendido pelas "condições
implícitas de produção, circulação e consumo das verdades nas diferentes práticas de
enunciação e escritura do Direito. Trata-se de um neologismo proposto para que se possa
contar com um conceito operacional que sirva para mencionar a dimensão ideológica das
verdades jurídicas". WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei, temas
para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994, p. 13.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2677



[51] MENEZES, op. cit.

[52] BORGES, op. cit. p. 16.

[53] Serres, Michel. O contrato natural. Tradução de Beatriz Sidoux. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1991, p. 46-51. (Nova fronteira verde).

[54] PELIZZOLI, M. L. A emergência do paradigma ecológico: reflexões ético-filosóficas para o
século XXI. Petrópolis: Vozes, 1999.

[55] SERRES, op. cit., p. 66.

[56] Id., p. 59.

[57] OST, op. cit., p. 9.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2678



O ESTADO AMBIENTAL E A TUTELA DO INTERESSE LOCAL: A IMPORTÂNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ENQUANTO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE STATE OF LOCAL INTEREST: THE IMPORTANCE OF
MUNICIPAL PUBLIC POLICY AS A TOOL FOR EFFECTIVE THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

Jacson Roberto Cervi

RESUMO
O que se espera do novo Estado Democrático de Direito, extrapola o limite dos chamados
serviços essenciais (saúde, educação e segurança), devendo ainda objetivar a realização da
justiça social por meio da garantia dos direitos fundamentais, dos quais destacamos o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para tanto, indispensável a instituição de Políticas
Públicas ambientais a nível local com intuito de realizar os princípios do Direito Ambiental. Nesse
contexto, o presente trabalho procura identificar em que medida as tendências do Estado
Democrático de Direito no século XXI, analisadas sob os aspectos sociológicos, filosóficos e
culturais contribuem para a (in)eficácia da norma ambiental, vislumbrando na adoção de
políticas pública ambientais a nível municipal, a prática para tornar efetiva a legislação
ambiental, em especial o princípio do desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVES: Estado; Direito; Meio Ambiente; políticas públicas

ABSTRACT
What is expected of the new democratic state of law, goes beyond the limit of so-called essential
services (health, education and safety) and must aim at achieving social justice by guaranteeing
fundamental rights, which include the right to ecologically balanced environment. For this
purpose, the indispensable institution of public policy environment at local level with a view to
achieving the principles of environmental law. In this context, this paper seeks to identify the
extent to which trends Democratic State in the twenty-analyzed from the sociological,
philosophical and cultural contributing to the (in)effectiveness of the environmental standard,
aiming at the adoption of public policies on environmental municipal level, the practice to
become effective environmental legislation, particularly the principle of sustainable development.
KEYWORDS: State; Law; Environment; public policy

INTRODUÇÃO

 

O atual modelo de Estado tem sido desafiado por fenômenos sociais como a globalização, a
regionalização e o cosmopolitanismo ético, exigindo a ampliação das suas funções e alterando
profundamente conceitos tradicionais tais como o de soberania e cidadania. A isso, somam-se
novos desafios que perpassam por uma revisão e/ou ampliação do contrato social,
tradicionalmente voltado as relações humanas individuais, do trabalho e à atividade econômica. 

A República Federativa do Brasil, embora constituída sob a forma de Estado Democrático de
Direito, detentora de uma das legislações mais modernas do mundo em termos ambientais, não
é capaz de torná-la efetiva. Tal fato se deve, basicamente, à três motivos: a) a necessidade de
alteração de comportamentos tradicionalmente aceitos pela sociedade, individualistas, que
comprometem sobremaneira o meio ambiente e a qualidade de vida, com destaque para o
modelo econômico; b) a recente inserção das questões ambientais nas discussões  sociais e
jurídicas; e, c) o Estado não norteia suas ações com base nos princípios constitucionais,
carecendo de uma relação mais horizontal entre a União, Estados e Municípios, na qual esses
tenham maior autonomia, a fim de viabilizar o respeito as peculiaridade de cada região na
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elaboração de normas ambientais. Para tanto, se faz premente uma revisão do pacto federativo.

Nesse contexto, o presente trabalho procura identificar em que medida as tendências do Estado
Democrático de Direito no século XXI, analisadas sob os aspectos sociológicos, filosóficos e
culturais contribuem para a (in) eficácia da norma ambiental, vislumbrando na adoção de
políticas pública ambientais a nível municipal, a prática para tornar efetiva a legislação
ambiental, em especial o princípio do desenvolvimento sustentável.

 

1. ESTADO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

 

Ao longo da história da humanidade, percebemos que o homem tomou para si os recursos
naturais em detrimento das demais formas de vida e, através do trabalho, transformou essa
matéria-prima em bens úteis para sua sobrevivência e conforto. Com esse intuito, o homem
organizou-se em sociedade e firmou um contrato social, o que exigiu uma mudança de
paradigma em termos de produção e consumo, do individual para o coletivo, formando um corpo
social e político ao qual se denominou Estado. Além de se submeter a regras de conduta, os
meios de produção de subsistência, não mais eram suficientes ante o aumento da demanda,
fazendo com que o homem buscasse novas alternativas para atender as necessidades de seus
semelhantes com meios de produção em massa que provocaram um crescente desenvolvimento
através do comércio e do lucro, marcando o início da era industrial e do capitalismo moderno.
Tudo isso, financiado por recursos fornecidos gratuitamente pela natureza, tidos como
infindáveis naquela época.

Atualmente, devido à emergência dos problemas sócio-ambientais globais, o ambientalismo
adquiriu dimensões internacionais, reconhecido pela Conferência de Estocolmo de 1972,
seguindo-se a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual
elaborou o Relatório Brundtland e a Rio-92, cujo principal documento constituiu-se na Agenda
21, revisada na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo em
2002, para citar apenas os principais acontecimentos. Sem negar a importância de ações
ambientalistas locais, o ambientalismo internacional, além de tratar da administração dos
diversos bens comuns do globo, despertou a atenção para problemas que atingem toda a aldeia
global, os quais requerem ação conjunta das nações para serem solucionados ou, ao menos,
amenizados.[1]

A partir das discussões promovidas na Conferência de Estocolmo, a Organização das Nações
Unidas (ONU), criou a Comissão Mundial sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, que formulou
uma declaração contendo princípios e planos de ação para a viabilidade da implantação do
desenvolvimento sustentável, documento este que recebeu o nome de Relatório Brudtland,
também conhecido como Nosso Futuro Comum. Os pontos básicos dos princípios enunciados
consistem em garantir a todos os seres humanos o direito fundamental a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cabendo aos Estados tomarem as medidas necessárias para efetivar
tal direito, bem como do uso sustentável dos recursos naturais em benefício das gerações
presentes e futuras.

Em última análise, a referida Comissão, ao apontar as preocupações, desafios e esforços comuns
a serem impingidos para a solução dos problemas ambientais que assolam o planeta, formalizou
a mudança de paradigma provocada pela Conferência de Estocolmo, nascendo o princípio do
desenvolvimento sustentável, como sendo "aquele que atende as necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades".[2] Ao invés de previsões decadentes de aumento da pobreza e finitude dos
recursos naturais, passa-se a acreditar na possibilidade de uma nova era de crescimento
econômico, baseada em práticas conservacionista e de expansão dos recursos naturais, medida
essencial para mitigar a ascendência da pobreza em todo o mundo. Contudo, a falta de ações
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efetivas dos governos impediu que tais preceitos saíssem do papel.

Não obstante as discussões e inúmeras controvérsias a respeito da melhor forma de
implementar o desenvolvimento sustentável, pode-se concluir pela necessidade de abandonar os
velhos argumentos apaixonados e obsessivos de cunho catastrófico em prol de uma retórica mais
equilibrada. Isso porque o crescimento econômico consiste em uma condição indispensável para
uma adequada proteção do ambiente, bem como a adoção de políticas públicas que ditem
regras de utilização adequada e equilibrem os interesses em conflito.[3]

Esse modelo de desenvolvimento econômico e social, embora implique na superação de grandes
obstáculos para sua realização, principalmente de natureza política-institucional, pode
representar uma oportunidade de modernização da civilização mundial de forma mais ética e
homogênea, principalmente para os países tropicais como o Brasil, onde reside a maior fonte de
biodiversidade do planeta.[4]

Para se alcançar o ecodesenvolvimento em todas as suas dimensões, faz-se premente uma
racionalização do desenvolvimento, não somente de forma relativa e voltada para o plano
econômico como ocorre no modelo atual, mas, sim, absoluta, abarcando todos os setores.
Contudo, ante o colapso do socialismo real, a falência do estado social ou do bem-estar e o não
cumprimento das promessas neoliberais, necessário que o atual contrato social no qual se baseia
a governabilidade, seja complementado com um contrato natural, conforme proposto por Michel
Serres, consistente na regulamentação das relações entre o homem e o meio onde vive. [5]

Além da importância do Estado na adoção de medidas a nível nacional, o surgimento de novos
fenômenos como a globalização e a regionalização, resultou na ampliação das funções estatais,
também a nível internacional, com profunda alteração dos conceitos de soberania nacional e
cidadania. Tais fenômenos, inicialmente com intenções meramente econômicas e de dominação,
travestidas de integração e de mútua colaboração, tendem, ao menos deveriam, a uma
globalização social, cultural e, acima de tudo, ambiental.

Para que isso seja viável, além da premência de uma relação horizontal entre os Estados
tomados pelo espírito de universalidade e de assistência mútua, faz-se indispensável a
participação dos demais setores sociais, iniciativa privada em geral e, em especial, das
universidades e do chamado terceiro setor das organizações não governamentais. Essa
participação massiva da sociedade, representaria, em última análise, uma remodelação do
conceito de cidadania, voltada para uma "nova cidadania ecológica e planetária"[6], também
chamada "cidadania global"[7].

No Brasil, o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, possui a natureza de
direito difuso, objetivo e subjetivo, sendo obrigação de todos protegê-lo, conforme artigo 225 da
Constituição Federal de 1988. Assim, imprescindível é o papel do Estado, enquanto órgão vetor
da vida em sociedade, hoje visto como verdadeiro Estado do Ambiente.

 Embora a globalização esteja colocando em "xeque" a figura do Estado soberano, na forma em
que o conhecemos, ainda é a organização de maior relevância para uma nação, tanto nacional
quanto internacionalmente, mesmo com todas as limitações impostas aos Estados em
desenvolvimento pela realidade macroeconômica global, tendo em vista o fato das entidades
representativas da opinião pública não se encontrarem suficientemente organizadas para
imporem suas idéias. Assim, o Estado Democrático de Direito representa o único ator capaz de
fazer frente ao poder econômico que reluta em reformular seu conceito de desenvolvimento.

 

2. TENDÊNCIAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO SÉCULO XXI
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Dentre as funções essenciais do Estado Democrático de Direito, enquanto "força nascida da
consciência coletiva", temos a garantia da perenidade do grupo, mediante a imposição de regras
de conduta.[8] Tal conceito encerra os elementos constitutivos do Estado moderno tradicional,
tais como: território, poder, nação e soberania, sendo este último "o poder absoluto e perpétuo
de uma República, palavra que se usa tanto em relação aos particulares quanto em relação aos
que manipulam todos os negócios de estado de uma República."[9] Contudo, embora esse
conceito ainda seja utilizado, podendo-se considerar soberania como sinônimo de
independência, é cada vez mais acentuada a interferência de Estados mais desenvolvidos na
política e economia de Estados em desenvolvimento como o Brasil.

Esse cenário, analisado sob o prisma específico da temática ambiental, confirma o que Michel
Serres, utilizando-se de uma linguagem metafórica e com base nos estudos de Thomas Hobbes
e Jean Jacques Rosseau, procura demonstrar. Trata-se da necessidade de uma rediscussão do
estado de natureza e a criação de um novo contrato social que inclua as relações entre homem
e natureza no âmago de suas regulamentações. Neste novo modelo de civilização, o meio
ambiente seria parte integrante da sociedade global regida pelas leis da natureza, deixando o
homem sua posição central de senhor e possuidor do universo, para ocupar uma posição
periférica, pelo simples fato de que "a Terra existiu sem os nossos inimagináveis ancestrais,
poderia muito bem existir hoje sem nós, existirá amanhã ou mais tarde ainda, sem nenhum dos
nossos possíveis descendentes, mas nós não podemos viver sem ela"[10]. A relação entre
homem e natureza deixaria assim de ser uma relação parasitária, de dominação do primeiro em
relação à segunda, para passar a uma relação de simbiose, de reciprocidade.

Dentre os interesses contrapostos para isso, destaca-se a necessidade de desenvolvimento
econômico e, ao mesmo tempo, de preservação dos recursos naturais, a qual poderia ser
solucionada através de um resgate, pela economia, de sua identidade e propósitos nas suas
raízes semânticas, coincidente com a ecologia enquanto "estudo do abastecimento do lar
humano (oikonomia)"[11]. Além disso, as proposições do desenvolvimento sustentável vão de
encontro as ideologias do Estado neoliberal de não intervenção no mercado, fazendo-se
necessário a presença de um Estado democrático social intervencionista, regulando as relações
de mercado de forma a garantir a execução de um planejamento estratégico de
desenvolvimento sustentável.[12]

Para tanto, há também que ser enfrentada a aparente contradição existente entre os novos
movimentos sociais, tais como a "regionalização", consistente na integração política, econômica e
jurídica de Estados, o cosmopolitanismo ético, visando a instituição de um sistema universal de
direitos humanos e a globalização econômica, fenômenos que vem provocando a necessidade de
rearticulação do constitucionalismo contemporâneo e, por conseguinte, do conceito de
soberania. Tal rearticulação deverá enfrentar, contudo, o paradoxo da "internacionalização do
direito constitucional" e a "constitucionalização do direito regional o que, certamente,
representará o fim do Estado Constitucional como hoje é conhecido. Neste particular, as opiniões
se dividem, acreditando alguns que essa mutação implicará num "mal estar da constituição" nas
palavras de Canotilho enquanto, para outros, representa o início do processo de instituição de
um "constitucionalismo universal" ou "paz perpétua", conforme termo utilizado por Kant.[13]

Com relação as formas de exercício do poder político estatal, cabem ainda algumas
considerações sobre a democracia. Em síntese, segundo o pensamento de Alain Touraine, o
"espírito democrático" implica em limitar o poder político por meio da efetivação das garantias
constitucionais e jurídicas e responder as demandas da maioria. Para tanto, entende o autor que
a democracia deve ser vista de forma tridimensional, cujas faces compreendam: "respeito pelos
direitos fundamentais, cidadania e representatividade dos dirigentes." A garantia constitucional
dos direitos fundamentais representa uma forma de limitação do poder político do Estado,
enquanto a cidadania implica numa integração social dos homens entre si, com consciência de
coletivo e deste com o Estado e, à representatividade, consistente na livre escolha dos
governantes pelos governados, representando os agentes políticos os interesses dos mais
diversos setores sociais.[14]
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  Conforme Alain Touraine, durante quase um século a democracia ocupou-se essencialmente
com a atividade econômica e as relações de trabalho, realidade que se encontra em mutação,
haja vista que a opinião pública atual está preocupada com questões relacionadas à
sobrevivência da humanidade, tais como o meio ambiente e o desenvolvimento irracional
provocado pelo capitalismo. A democracia, enquanto "sistema de gestão política da mudança
social" fundada na educação e cultura do povo, detém os subsídios para implementar o
desenvolvimento auto-sustentável, desde que atendidas as seguintes condições: 1) destruição do
controle político e ideológico da economia; 2) existência de um Estado capaz de tomar decisões;
3) dirigentes econômicos com desejo de investir e empreender; e, 4) agentes políticos
comprometidos com a redistribuição da renda e diminuição das desigualdades.[15]

Ao analisar a situação da democracia no caso específico dos países em desenvolvimento onde a
"política puramente liberal só poderá produzir efeitos contrários à democracia", o autor conclui
que:

 

a democratização impõe uma intervenção política, uma gestão negociada das mudanças
econômicas e sociais e, sobretudo, uma vontade firme de dar a prioridade à luta contra as
desigualdades que destroem a sociedade nacional. É provavelmente no Brasil, país onde os
atores sociais estão bem mais constituídos, que esse movimento se consolidará com maior vigor,
uma vez que o país tiver saído de uma crise política e financeira, ligada à manutenção parcial do
antigo papel do Estado. [16]

 

A reconstrução paradigmática do Direito também é refletida no pensamento de José Alfredo de
Oliveira Baracho Júnior, ao realizar um estudo a respeito do Estado liberal, social e democrático
de direito, com base no pensamento de autores como Thomas Hobbes (Direito como resultado
de um pacto entre indivíduos livres), Immanuel Kant (moral como verdade inquestionável) e
Jürger Habermas (Direito se justifica nas idéias de direitos humanos e soberania popular).  Para
Baracho Júnior, "o grau de complexidade a que as sociedades modernas chegaram, não mais
permite que o Direito seja justificado a partir da autonomia privada, consoante o paradigma do
Estado de Direito ou Liberal, nem a partir de uma autonomia pública em nível do Estado,
conforme o Estado Social."[17]

Segundo o autor, o paradigma do Estado Democrático de Direito possui as condições para
resgatar a força integradora do Direito, considerando o caráter público e o privado, não como
elementos antagônicos, mas, como "esferas complementares e essenciais uma à outra para
configuração do regime democrático".[18] Neste contexto, não cabe mais aos cidadãos a mera
posição de administrados, reivindicadores de serviços públicos, mas uma participação ativa na
tomada das decisões estatais através do exercício pleno de seus direitos e deveres para com a
sociedade, consagrados pela democracia.

 

3. O DIREITO AMBIENTAL E SUA EFETIVIDADE

 

Conforme afirmado alhures, a história da humanidade pode ser sintetizada na relação entre o
homem e o meio onde vive. A evolução do movimento ambientalista, de modo geral, consagrou
inicialmente a visão biocentrista, preservacionista de retorno à natureza, em contraposição ao
antropocentrismo utilitarista de controle e degradação ambiental. Nos dias atuais, ambas as
teorias encontram-se superadas, devendo prevalecer a tese da utilização racional dos recursos
naturais, sem que isso represente o aniquilamento dos mesmos, ou seja, na adoção de uma
"economia ecológica". Esta expressão, utilizada pioneiramente por Joan Martinéz Alier, é
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conceituada da seguinte forma:

 

é uma economia que usa os recursos renováveis (água, lenha e madeira, produção agrícola)
com um ritmo que não exceda sua taxa de renovação, e que usa os recursos não renováveis
(petróleo, por exemplo) com um ritmo não superior ao de sua substituição por recursos
renováveis (energia fotovoltaica, por exemplo). Uma Economia Ecológica conserva por si mesmo
a diversidade biológica, tanto silvestre como agrícola.[19] 

 

Surge com isso uma nova concepção de ecologia, não mais isolada e limitada ao estudo da
natureza, mas, associada aos demais ramos do conhecimento científico, atendendo às novas
demandas da sociedade contemporânea, na qual os problemas estão todos interligados, numa
relação sistêmica e as "únicas soluções viáveis são as soluções sustentáveis", nas palavras de
Fritjof Capra. Segundo o autor, estamos diante de um novo paradigma que representa a
superação da ecologia antropocêntrica (ou rasa) para uma ecologia profunda, a qual possui uma
visão holística de mundo, representada na forma de "uma rede de fenômenos que estão
fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o
valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio
particular na teia da vida" [20]

Inobstante o entendimento de que a crise estrutural da civilização pós-moderna reside numa
crise da razão que fundamentou o processo de constituição da sociedade civil representada, por
exemplo, na economia de mercado capitalista baseada exclusivamente no consumismo e no
lucro, no uso irracional dos recursos naturais, existem posicionamentos no sentido de que tal
crise é causa de uma racionalização parcial. Essa é a tese desenvolvida por Octavio Ianni, com
base na crítica de Habermas à teoria racionalista de Weber, quando afirma que:

 

Habermas defende em relação aos elementos fundamentais da significação e do vigor do
racionalismo uma posição universalista. Ele acha que nas esferas culturais - nas quais se
desdobram as medidas abstratas de valores como verdade, exatidão normativa e autenticidade -
expressam-se estruturas de uma consciência universal. Sua crítica ao relativismo cultural do
racionalismo em Weber considera que a especificidade do racionalismo ocidental vem do padrão
seletivo dos processos de racionalização no capitalismo. Introduz o conceito de racionalização
parcial, partindo da constatação de que o capitalismo caminhou para uma racionalização não-
equilibrada da economia e da administração dos custos das outras esferas vitais. A racionalidade
administrativa e econômica ocupou as formas expressivas e morais-práticas de racionalidade.
Esta argumentação tem a vantagem de oferecer um instrumento para entender os desequilíbrios
na sociedade global na base de uma sustentação parcial de setores parciais. Não mais se
confrontam 'ratio' e 'irratio', mas racionalizações parciais que criam certas ordens, causando
assim processos desequilibrados, que mostram todas as características de desestruturação e do
caos eco-socioeconômico.[21] 

 

O autor conclui argumentando que "o desenvolvimento sustentável se propõe a nada menos do
que resgatar uma racionalização completa, o que inclui o respeito aos próprios limites da razão,
buscando um equilíbrio entre as diferentes lógicas do social, do econômico e do ecológico"[22].
Tal consciência universal repousa nos novos fenômenos da globalização e da regionalização, os
instrumentos necessários para sua concretização.

Assim, fundamental a legitimação de um ordenamento jurídico para a efetivação da referida
consciência universal. O Direito, enquanto "conjunto de leis que regula a conduta dos
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homens"[23], originário da moral, tem por finalidade viabilizar a vida em sociedade, cuja ordem
é constantemente ameaçada pela economia na qual prevalece o lema do homo homini lupus (o
homem para o homem é lobo), representando a busca do homem pelas satisfações de suas
individualidades em detrimento da coletividade. Este instinto humano resultaria num incessante
estado de guerra e caos que inviabilizaria a vida em sociedade, não fosse a necessidade do
homem viver em paz e em comunidade, fatores que o levam a respeitar certas diretrizes,
realizando assim um contrato social baseado na moral.[24]

Neste contexto, Sérgio Ferraz, em estudo inovador no Brasil, conceituou o Direito Ambiental
como "o conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos organicamente estruturados para
assegurar um comportamento que não atente contra a sanidade mínima do meio ambiente".[25]
Este primeiro conceito, como se pode notar, ao delegar ao Direito Ambiental a função de
disciplinar as relações entre o homem e o meio ambiente, não o limitou somente à melhoria da
qualidade de vida humana, ampliando-a para abarcar a tutela de todas as formas de vida. Essa
tendência biocentrista do Direito Ambiental brasileiro, desde as suas origens, foi mantida à
medida que avançava o estudo, podendo-se atualmente considerar o Direito ambiental como
pertencente à categoria de direito fundamental difuso ou de quarta geração, seguindo a
classificação de Norberto Bobbio.[26]

O Direito Ambiental contemporâneo, pertencente à categoria dos novos direitos, visa proteger a
qualidade do meio ambiente, tanto para a presente como para as futuras gerações,
estabelecendo normas de conduta e mecanismos para torná-las efetivas. O desafio que se
impõe é o de estabelecer uma política ambiental comprometida com a nova proposta social da
doutrina ambientalista, de conservação ambiental e adoção de uma economia do meio
ambiente, a qual se apresenta como ponto de equilíbrio entre as teorias extremas
(antropocêntrica e biocêntrica).

Para alcançarmos tal desiderato, podemos nos socorrer da teoria do sociólogo alemão Niklas
Luhmann, sob a ótica da Matriz Pragmático-Sistêmica, mais especificamente a Segunda fase da
sua teoria social, a qual é marcada por uma perspectiva epistemológica a que se chamou
autopoiese.[27] Inserido nessa teoria sistêmica da sociedade, Luhmann realiza uma leitura
sociológica da questão ambiental, buscando investigar como a comunicação ecológica, enquanto
meio de solução das contingências, pode contribuir para a solução dos crescentes problemas
ambientais da sociedade contemporânea.  Para o autor, a sociedade encontra-se envolvida pelos
efeitos que provoca no meio, envolta pelo paradoxo de modificar seu próprio meio, porém,
minando as condições de sua ulterior existência.[28]

Luhmann encara com pessimismo a possibilidade de superação dos problemas ecológicos por
entender que a sociedade não dispõe de instrumentos cognitivos suficientes para mudar o atual
modelo de sistema social, haja vista ter se desenvolvido à margem dessas questões, vendo o
meio ambiente como uma estrutura auto-regulável, capaz de assimilar todo e qualquer tipo de
interferência e, portanto, sem necessidade de inserção nas preocupações sociológicas. No
entanto, aponta como uma possibilidade para amenizar este problema a inclusão da
comunicação ecológica como subsistemas da sociedade democrática, deixando de se referir
apenas como entorno do sistema social para fazer parte dele, ou seja: "o objeto da sociologia
não è, portanto, o sistema social, e sim a unidade da diferença do sistema social e de seu
ambiente".  Assim, amplia-se o objeto de estudo da sociologia, fazendo-se da diferenciação
entre sistema social e o meio ambiente, não somente um instrumento de separação, mas, sim,
um meio de reflexão do sistema, o que somente é possível vislumbrar num sistema
autopoiético.[29]

Com sua obra, Luhmann não pretendeu oferecer uma solução para os problemas ambientais,
tampouco defender a tese de um meio ambiente livre de qualquer interferência humana, mas,
sim, analisar com profundidade como a sociedade reage diante de tais problemas, convivendo
com os riscos, podendo seus escritos serem considerados uma crítica à teoria biocêntrica,
identificando-se melhor com a doutrina do desenvolvimento sustentável. Como conclusão, o
autor entende que a comunicação ecológica deve fundamentar-se na ética, mais
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especificamente, numa ética ambiental, enquanto mecanismo de regulação necessária para
transformar a consciência social reinante.[30] 

Nesse sentido, vale também destacar a contribuição de Jürgen Habermas com sua Teoria da
Ação Comunicativa, que procura entender o indivíduo como ente participativo na tomada de
decisões, as quais têm no diálogo, voltado ao entendimento e harmonia, sua principal finalidade.
O propósito dessa teoria social é mostrar que necessitamos de uma ação comunicativa se
desejamos abordar de forma adequada a problemática da racionalidade social, a qual guarda
estreita relação com o saber, o que permite observar que a racionalidade depende da
confiabilidade do saber. No entanto, a racionalidade da prática comunicativa abarca um aspecto
mais amplo, remetendo a diversas formas de argumentação, como a outras tantas possibilidades
de perseguir a ação comunicativa com meios reflexivos.[31]

A teoria da Ação Comunicativa, por meio da ética discursiva, possibilita a participação social nas
decisões da comunidade, o diálogo, a comunicação entre as pessoas em busca do bem-estar
social, sendo legítimas as normas que passam por esse procedimento discursivo.[32]

Nesse sentido, Habermas afirma que: "Os direitos de participação política remetem à
institucionalização jurídica de uma formação pública da opinião e da vontade, a qual culmina em
resoluções sobre leis e políticas. Ela deve realizar-se em formas de comunicação, nas quais é
importante o princípio do discurso (...)".[33]

Em termos ambientais, a carência não reside na falta de regulamentação, mas sim na ausência
de efetividades da norma. Como principal causa desse fenômeno temos a resistência da
sociedade em reconhecer a necessidade de mudança de paradigma, exatamente por tratar-se
de ramo novo do Direito, implementado sem qualquer diálogo com a sociedade. A realização do
desenvolvimento sustentável implica muito mais do que a edição de regras, representando
mudanças de hábitos, tradições e até costumes que estão enraizados na alma do cidadão.  

A política ambiental brasileira privilegiou a prevenção dos danos, podendo-se considerar nossa
legislação de controle ambiental um aparato moderno e eficiente, com instrumentos preventivos
como o estudo prévio de impacto ambiental, auditoria ambiental e zoneamento ambiental, por
exemplo, considerados os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos no
artigo 9º da Lei 6.938/81.

José Alcebíades de Oliveira Júnior, ao analisar participação social no caso específico do
licenciamento ambiental, através das audiências públicas, conclui que a aplicação do direito
ambiental sem diálogo pode trazer conseqüências irreparáveis ao meio social. Nas palavras do
citado jurista:

 

Diante da leniência e/ou da tentativa de submissão das demais culturas, por um direito oficial
importado e muitas vezes de natureza genérica e que não percebe as diferenças, diríamos que o
único caminho para se evitar a desintegração social e a destruição ambiental é o diálogo,
perfeitamente possível em nível de administração pública, desde que municiada com as
condições financeiras e humanas necessárias, o que, aliás, parece ainda não ser prioridade no
Brasil.[34]

 

Portanto, considerando que a preservação ambiental requer a implementação de um novo
modelo de desenvolvimento calcado na inclusão social, bem como de regras jurídicas preventivas
e não repressivas, cuja efetividade exige transformações profundas, conforme visto, conclui-se
pela necessidade do desenvolvimento de uma consciência ecológica a ser alcançada através de
uma "democracia participativa e dialogada"[35]. Contudo, tal modelo de gestão pública requer
uma forma de atuação mais descentralizada, mediante a instituição de políticas públicas que
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valorizem o poder local dos Municípios, pois, ninguém mais capacitado para solucionar os
problemas ambientais do que a própria população afetada.

 

4. OS MUNICÍPIOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

 

Dentre as transformações necessárias para a concretização da norma ambiental, tem-se como
indispensável a observância do princípio da autonomia municipal estabelecido pelo pacto
federativo brasileiro. O significado disso implica em valorizar o poder local dos Municípios, com a
formulação e implementação de políticas públicas que visem aparelhar esse ente federado de
instrumentos capazes de transformar o entorno.

Paulo Bonavides ao comentar as inovações que a Constituição Federal de 1988 trouxe em
relação aos Municípios, destaca:

 

Com efeito, as mudanças havidas, conforme intentaremos demonstrar, alargaram o raio de
autonomia municipal no quadro da organização política do País, dando-lhe um alcance e
profundidade que o faz indissociável da essência do próprio sistema federativo, cujo exame,
análise e interpretação já se não pode levar a cabo com indiferença à consideração da natureza
e, sobretudo, da dimensão trilateral do novo modelo de federação introduzido no País por obra
da Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988.[36]

 

Não obstante discussões doutrinárias a respeito dos Municípios serem ou não entes federados,
respeitando as posições contrárias, a efetividade da norma ambiental requer um poder local com
status de uma entidade federativa. Tal posição se justifica pela necessidade do federalismo
efetivar sua função de busca do bem comum, o que acreditamos ser possível mediante a
descentralização política-administrativa alcançada pelo modelo de federalismo brasileiro com os
Municípios. Nesse sentido, Hugo Thamir Rodrigues conclui que:

 

O Município, enquanto ente estatal federado, possui uma função social, qual seja a de buscar a
concretização do Bem Comum dos munícipes sendo dinâmico o seu conteúdo, devendo, cada
Município, com base nos direitos fundamentais (os quais corporificam o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana), perceber em seu tempo e no seu espaço, quais suas
peculiaridade e, assim, priorizar políticas públicas adequadas para cada realidade.[37]

 

Nesse contexto, o Município ocupa lugar de destaque em matéria de efetividade da norma
ambiental. No atual estágio que nos encontramos é freqüente nos depararmos com situações em
que a legislação ambiental ainda não encontrou a devida aplicação, não tendo chegado a tão
almejada concretização. Como causa disso temos a falta de políticas públicas para adequar a
norma ambiental à realidade de cada Município, o que leva, não raras vezes, à própria lei
ambiental representar uma autorização para poluir. Exemplo disso são as diversas resoluções do
CONAMA fixando limites de poluição, as quais seguem padrões de acordo com conhecimentos
científicos a respeito dos malefícios para a saúde das pessoas e ao meio ambiente. No entanto,
não raras vezes, tais índices representam uma autorização para poluir, a medida que, em
determinados Municípios, os índices de poluição estão bem abaixo dos tolerados pela legislação.

Diante de tal constatação, considerando a competência dos Municípios, prevista no artigo 30 da
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CF/88, para legislar sobre assuntos de interesse local, faz premente a utilização de tal poder de
gestão para formulação de políticas públicas que atendam as peculiaridades regionais, com base
nos padrões gerais previamente estabelecidos por norma federal. Com relação a isso, Hely Lopes
Meirelles observa:

 

Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da localidade;
não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, essa privatividade, essa
unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a autonomia de
que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse municipal que não seja
reflexamente da União e do Estado-membro, como também, não há interesse regional ou
nacional que não ressoe nos Municípios, como partes integrantes da Federação brasileira. O que
define e caracteriza o 'interesse local' inscrito no dogma constitucional, é a predominância, do
interesse do Município sobre o do Estado Membro.[38]

 

Além disso, o significativo aumento das demandas ambientais, tem gerado uma sobrecarga de
trabalho nos órgãos que compõe o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), fato que
vem recomendando a descentralização. Como resultado dessa tendência, podemos citar a
Resolução nº 237 do CONAMA, a qual passou aos Municípios a competência para avaliar
impactos locais e emitir o respectivo licenciamento ambiental. No entanto, o que se observa é
um afrouxamento das exigências dos órgãos ambientais estaduais para credenciar os Municípios
ao licenciamento ambiental, como forma de atender a crescente demanda, o que se torna
preocupante do ponto de vista da efetividade das normas ambientais, sobretudo no que diz
respeito a implementação do modelo de desenvolvimento sustentável.

No intuito de evitar a banalização dos processos de licenciamento, faz-se premente a instituição
de políticas públicas ambientais locais. Tais políticas, num primeiro momento, visariam
assessorar os Municípios, técnica e financeiramente, para tratar das questões ambientais de sua
competência, para, a partir daí, definir políticas para realizar o levantamento dos problemas
ambientais locais e indicar a correspondente solução.[39]

Para que políticas dessa natureza atinjam seus objetivos, não basta visar o bem comum, sendo
necessário também analisar o aspecto financeiro. Logo, determinado Município com problemas
de poluição das águas, por exemplo, que resolva investir em saneamento básico como forma de
equacionar o problema, contribuirá para a saúde e bem-estar os Munícipes que certamente irão
apoiar a medida. De outra banda, um pequeno Município, com restrições orçamentárias, resolve
instituir um parque florestal para preservar espécimes de sua fauna e flora, encontrará
resistência ao projeto em virtude do seu alto custo e reduzido interesse da população que
clamará por maiores investimentos em saúde e educação, por exemplo. 

Em última análise, o êxito de tais políticas depende, basicamente, da disponibilidade de recursos
financeiros e do interesse social. O primeiro requisito, mais objetivo, encontra dificuldades tendo
em vista a realidade dos Municípios brasileiros que sequer conseguem atender as direitos mais
fundamentais de sua população. Já o segundo, pode ser equacionado com uma gestão
democrática e participativa. A legislação ambiental, nesse aspecto, possui instrumentos que de
participação direta da sociedade, com destaque para a previsão de audiência públicas no
processo de licenciamento ambiental, na forma do inciso V do artigo 10 da resolução CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 237/97, além dos Conselhos Municipais para tratar das
questões ambientais locais, previstos no artigo 20 da referida resolução.

Logo, se realmente pretendemos um novo modelo de desenvolvimento calcado nas idéias de
sustentabilidade necessitamos, mais do que romper com a herança histórica de subordinação dos
municípios e estados ao poder central da União, de políticas públicas que visem instrumentalizar
os municípios de recursos financeiros e técnicos para a real implementação de suas
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competências ambientais, garantidas pela Constituição e pelo pacto federativo.

 

CONCLUSÃO

 

Pelo exposto, juntamente com os dispositivos constitucionais enunciados nos artigos 1.º a 3.º da
CF/88, conclui-se que o Estado Democrático de Direito Brasileiro objetiva a realização da justiça
social através da garantia da vigência e eficácia dos direitos fundamentais e pela superação das
desigualdades. Para desempenhar tamanha função, o Estado deve nortear suas ações com base
em princípios constitucionais.[40]

Ao considerarmos a natureza de direito fundamental difuso do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem como a função do Estado Democrático de Direito, em especial o brasileiro,
conclui-se ser impossível tratar-se de meio ambiente e desenvolvimento sustentável à margem
deste modelo de Estado responsável.

Contudo, para se alcançar a efetividade das normas ambientais, além de desestimular
comportamentos tradicionalmente aceitos pela sociedade, individualistas, que comprometem
sobremaneira o meio ambiente e a qualidade de vida, o Estado deve buscar uma relação mais
horizontal, seja com os demais países, entre seus entes federados ou ainda com os cidadãos. 

A atual situação de carência de efetividade das normas ambientais brasileiras, pode também ser
encarada do ponto de vista da eficácia, à medida que, ao não observar as variantes culturais de
cada região, feriu o princípio da igualdade enunciado no caput do artigo 5.º da CF/88, bem
como a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural[41], abrindo espaço para
questionamentos quanto à sua constitucionalidade.

Em outras palavras, a efetividade do Direito Ambiental, a exemplo dos demais direitos
fundamentais, tem relação direta com a racionalidade do Direito, assim entendida a busca de
aceitabilidade do Direito. Pela teoria comunicativa de Habermas, e conforme ensinamentos de
José Alcebíades de Oliveira Júnior, o direito ambiental alcançaria essa racionalidade respeitando
a tríade lei, justiça e diálogo. A norma para ser justa, deveria necessariamente passar pelo crivo
social, de forma preventiva e visando evitar conflitos, alcançando assim efetividade.[42]

Logo, a realização do paradigma ambiental no Estado Democrático de Direito Brasileiro,
perpassa pelo reconhecimento da multiculturalidade e de novas identidades. Diante deste
enorme desafio, resta a esperança de que o Brasil, a exemplo de toda a América Latina, saiba
utilizar da vasta experiência em processos pluriculturais[43], para criar as condições favoráveis à
efetivação desse paradigma. Assim, a concretização do Direito Ambiental é reflexo das
tendências do Estado Democrático de Direito no presente século, mais atuante e descentralizado
no trato das questões ambientais, com normas que, além de privilegiar os princípios do
desenvolvimento sustentável, prevenção e precaução, também sejam previamente discutidas e
dialogadas com os diversos setores sociais para assim alcançarem maior aceitabilidade e, por
conseguinte, a almejada efetividade.

Por fim, o alcance de tal desiderato passa, necessariamente, pela instituição de políticas públicas
que valorizem a autonomia e o poder local dos Municípios. Primeiramente, a política nacional do
meio ambiente, prevista na lei 6.938/81, necessita de complementação no sentido de prever
mecanismos para aparelhar os Municípios, financeira e tecnicamente, para a implementação dos
instrumentos necessários a efetividade do desenvolvimento sustentável a nível local. Num
segundo momento, uma vez criada a estrutura necessária, cabe aos próprios Municípios
instituírem suas próprias políticas públicas para fazer um levantamento dos seus problemas
ambientais e traçar planos de prevenção e recuperação. Somente assim, o processo de
descentralização do Estado ambiental representará um importante fator de realização do
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desenvolvimento sustentável e não apenas uma mera delegação de poderes aos Municípios
como forma de atender a grande demanda, sem preocupação com o resultado final, como hoje
observarmos.
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O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE COMO
INSTRUMENTO DE TUTELA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

THE PRINCIPLE OF SOCIO-ENVIRONMENTAL FUNCTION OF PROPERTY AS AN INSTRUMENT OF
PROTECTION TO ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT

Andiara Flores
Queli Mewius Boch

RESUMO
O presente artigo reporta-se a uma análise da função socioambiental da propriedade frente a
garantias de direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal de 1988, sendo
indispensável o equilíbrio entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito
de propriedade, uma vez que a função socioambiental desta condiciona o exercício do direito de
titulares privados aos novos valores socioambientais que constituem o sistema constitucional.
Assim, a garantia fundamental ao direito de propriedade somente será legítima se cumprida a
função social da propriedade e respeitada a qualidade ambiental, garantindo um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, capaz de proporcionar sadia qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVES: Propriedade. Função Social e Ambiental. Meio Ambiente Ecologicamente
Equilibrado. Sadia Qualidade de Vida.

ABSTRACT
: The present article reporta-if the one analyzes of the function environmental partner of the
society front to you guaranteed of fundamental rights protected by the Federal Constitution of
1988, being indispensable the balance among the right to the environment balanced
ecologicamente, and the property right once the function environmental partner of this
conditions the exercise of the right of private title-holders to the new values socioambientais
that you/they constitute the constitutional system. like this, the fundamental warranty to the
property right it will only be legitimate if accomplished the social function of the property and
respected the environmental quality, and respected the environmental quality, capable to provide
life quality.
KEYWORDS: Property. Social and environmental function. Environment balanced
ecologicamente. Healthy quality of life. 

Introdução

Entre os inúmeros direitos fundamentais garantidos a todos os indivíduos pela Constituição
Federal de 1988 está o direito à propriedade. Em relação a essa temática, emerge
necessariamente a discussão quanto ao condicionamento dos particulares, no exercício desse
direito, aos novos valores socioambientais de nosso ordenamento jurídico constitucional, ou seja,
a necessidade dessa propriedade cumprir sua função social e ambiental para que possa ser
considerada legítima, ocorrendo um verdadeiro equilíbrio entre o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e o direito à propriedade em si.

Sobre o tema analisado surgem alguns questionamentos, como por exemplo, será possível
restringir um direito fundamental à propriedade em face da garantia de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um
direito fundamental? Uma propriedade que não cumpra sua função social e ambiental, buscando
o bem da coletividade e de até mesmo terceiras gerações, pode ter seu livre exercício tolido?
Estes e outros questionamentos serão objetos de discussão no decorrer da pesquisa.

Objetiva-se com a pesquisa, demonstrar a importância dada por nossa legislação ao tema
proposto, bem como conscientizar a população da concepção atual do direito de propriedade, o
qual tem em vista o bem coletivo em detrimento de interesses individuais, de modo que se não
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cumprida sua função socioambiental, não existe direito de propriedade amparado pela
Constituição Federal.

O tema de pesquisa escolhido se fundamenta pela importância de mantermos em equilíbrio o
direito de propriedade e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e
futuras gerações, sendo capaz de transformar o direito de propriedade em mais um instrumento
de garantia de um meio ambiente propicio à sadia qualidade de vida.

A pesquisa se apresentará em três momentos distintos: primeiramente, tratará sobre o direito de
propriedade e sua função social; em seguida será trabalhado o princípio da função
socioambiental da propriedade, destacando deveres positivos e negativos inerentes ao direito de
propriedade, visando o equilíbrio ecológico; e, por último, se trabalhará a questão do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, propício à sadia qualidade de vida,
especialmente no que toca ao direito de propriedade.

?

I. O Direito à Propriedade e o Princípio da Função Social

?

O direito de propriedade encontra-se estabelecido, como garantia fundamental, no artigo 5º,
inciso XXII da Constituição Federal de 1988, e, a restrição a ele imposta, no que se refere ao
atendimento de sua função social está prevista no mesmo texto constitucional, inciso XXIII.

Importante lembrar que ao longo da história a propriedade foi concebida por diferentes
civilizações, com diferentes características políticas, econômicas e sociais. Num primeiro
momento a propriedade era coletiva, após passou a ser individual, estabelecendo um vínculo
entre uma pessoa e um bem, especialmente na era romana, na qual prevalecia o caráter
absolutista da propriedade, e pela qual o proprietário poderia dela dispor da forma que melhor
lhe conviesse.

No entanto, esta visão individualista da propriedade foi sendo combatida por vários pensadores,
que à sua maneira, atribuíam à propriedade um "aspecto social", como por exemplo, Aristóteles,
Santo Tomás de Aquino e Leon Duguit, conforme rapidamente passamos a analisar.

A preocupação com a função social dos bens já existia desde a antiguidade. Aristóteles, o
grande filósofo grego, foi quem primeiro enunciou a idéia relativa à função social, entendendo
que os homens tinham o direito de usar os bens não só para a sua própria manutenção, como
também para satisfazer a coletividade, entendo ainda que:

A administração dos bens, dividida entre os respectivos possuidores não provocará queixas recíprocas e eles crescerão porque cada um se dedicará aos
mesmos como a um negócio pessoal, só seu; por outro lado, as qualidades dos cidadãos farão com que os bens dos amigos sejam comuns, como diz o
provérbio, quanto ao uso [ ], e conclui, [ ] é obviamente melhor, portanto, que a propriedade seja comum quanto ao seu uso.

 

Complementa o autor que esta preocupação com a função social da propriedade teve maior
impulso com o papel exercido pela Igreja Católica, com os princípios que visam satisfazer as
necessidades da coletividade. Neste momento manifestou-se, em reação à exploração do
homem, o pensamento da Igreja, na figura de Santo Tomás de Aquino, que seguindo o
pensamento cristão, aperfeiçoou o pensamento de Aristóteles, trazendo a idéia de "bem
comum". Segundo ele:

O homem, para garantir a sua própria sobrevivência, tem um direito natural ao apossamento dos bens materiais; logo, o direito de propriedade resulta
desse direito natural de apropriação dos bens na luta pela sobrevivência, contudo, esse direito de propriedade é limitado pelo bem comum – o bem da
coletividade, o direito que todos têm de viver condignamente.
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Já Leon Duguit veio ampliando com o tempo, a limitação ao direito de propriedade, sustentando
que a propriedade não é um direito, mas uma função social, superando a noção absolutista do
direito de propriedade com a seguinte assertiva: "a propriedade não é mais o direito subjetivo
do proprietário; é a função social do detentor da riqueza".

Como se pode observar, por conta do desenvolvimento do direito no sentido das suas finalidades
sociais, os interesses difusos foram sendo incorporados ao ordenamento jurídico, trazendo
consigo a idéia de vínculos jurídicos coletivos, que se estabelecem entre pessoas indeterminadas
e bens de uso comum.

Deste modo, gradativamente, ocorreu a transição da propriedade absoluta para a propriedade
atrelada a uma função social, bem como ocorreu a mudança do Estado Individualista para o
Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, nos traz Antônio Maria Iserhard:

A concepção tradicional de propriedade privada, construída pelo Direito Romano, consistente na fórmula do jus utendi, jus fruendi e jus abuendi, em que o
proprietário tinha o direito de usar, gozar e dispor da coisa da maneira mais absoluta, não mais se consoa com os tempos presente.

 

Desse modo, segundo o mesmo autor "a propriedade experimenta uma mudança paradigmática:
de uma função individual para cumprir uma função social", citando nesse contexto, uma
passagem da obra de Duguit:

Sin embargo la propriedade es una institución jurídica que se há formado para responder a una necessidad económica,
como por outra parte todas las instituciones jurídicas, y que evoluciona necesariamente mismas. Ahora bien, em
nuestras sociedades modernas la necesidad econômica, a la cual há venido a responder la propriedad institución
jurídica, se transforma profundamente; por conseguinte, la propriedad como institución jurídica debe transformarse
también. La evolución se realiza igualmente aqui em el sentido socialista. De ahí que la propriedad, por decirlo así, se
socialice. Esto no significa que lhe a ser colectiva em el sentido de lãs doctrinas colectivistas; pero significa que la
propriedad individual deja ser um derecho del indivíduo, para convertirse em uma función social.

 

 

Assim, o exercício do direito de propriedade passa a ser restringido pelo interesse social da
coletividade, tendo o proprietário particular que adequar-se às limitações que lhe são impostas,
não podendo mais explorar sua propriedade de forma predatória e não sustentável.

Ensina o autor Antônio Herman Benjamin que "a ecologização da Constituição teve o intuito de,
a um só tempo, instituir um regime de exploração limitada e condicionada (= sustentável) da
propriedade, tanto urbana como rural, um forte componente ambiental".

Neste sentido também se manifesta o autor Tiago Fensterseifer:

Houve a constitucionalização da propriedade – é possível questionar-se, inclusive, se a propriedade continua sendo matéria de Direito Civil na medida em
que a Constituição passou a regular a sua aplicação e conceito de forma expressa -, juntamente com a jusfundamentalidade da função social da
propriedade e da proteção do ambiente refletem, para além dos deveres de proteção do Estado, na projeção de deveres fundamentais de proteção
ecológica para os particulares, considerando ainda a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

 

Complementa Iserhard:

A propriedade individual, instituto fundamental do Direito Civil, tida como um direito de seu titular, modifica-se para ser concebida como propriedade social,
em que o sujeito titular passa a ter o dever de cumprir sua função social perante a sociedade.
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Desse modo, ainda segundo Iserhard, "opera-se uma transição do liberal ao social, onde os
princípios de sociedade, eticidade e operacionalidade animam todo o sistema civilista, onde se
fortalecem os vínculos sociais e morais, no sentido de realizarem a função social destinada ao
direito".

E, segundo Kildare Gonçalves Carvalho "a propriedade sem deixar de ser privada, se socializou,
com isso significando que deve oferecer à coletividade uma maior utilidade, dentro da concepção
de que o social orienta o individual".

Assim, atualmente, em sintonia com o atual Estado Democrático de Direito, a Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso, XXIII, consagra a função social da propriedade como
princípio constitucional, sendo indispensável sua observância para que o exercício do direito de
propriedade tenha legitimidade.

Com este novo perfil constitucional, o regime da propriedade passa do direito pleno de explorar,
respeitado o direito da coletividade, para o direito de explorar, só e quando respeitados a saúde
humana e os processos e funções ecológicos essenciais. Enfim, "a Constituição da República não
autoriza fazer com o bem ambiental, de forma ampla, geral e irrestrita, aquilo que permite fazer
com os outros bens em face do direito de propriedade".

Pode-se afirmar então, que a função social da propriedade tem por fim encarar a propriedade
como uma riqueza que se destina à produção de bens que satisfaçam as necessidades sociais, o
bem comum, e não apenas interesses individuais, inspirando-se, basicamente, na concepção
democrática, visando o bem comum sem sacrifícios dos demais direitos fundamentais do homem.

Neste mesmo sentido apresenta-se a legislação que fundamenta a função social da propriedade,
merecendo destaque as previsões contidas em nosso atual Código Civil Brasileiro e aquelas
contidas na Carta Magna, que trazem o direito de propriedade ambientalmente qualificado.

O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), marcado por uma visão liberal, inaugura um novo
paradigma no mundo jurídico, trazendo uma visão social para o instituto da propriedade.

Nesse ínterim, o artigo 1228 enfatiza a função social da propriedade ao estabelecer em seu
parágrafo § 1º que "o exercício do direito de propriedade deve ser exercido em consonância
com suas finalidades econômicas e sociais" e em seu § 2º que "são defesos os atos que não
trazem aos proprietários qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de
prejudicar outrem".

Ainda o § 1º do art. 1.228, que disciplina a propriedade conforme os avanços e necessidades
sociais, alcançando o meio ambiente, prescreve que o exercício do direito de propriedade, em
conformidade com a finalidade social, implica que "sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas", o que enfatiza
a função socioambiental da propriedade, que será analisada de forma mais detalhada no
próximo item da presente pesquisa.

Assim, além de inserir a função social da propriedade, o Código Civil traz a função ambiental
explicitada através do desdobramento de vários de seus componentes, como a proteção à flora
e à fauna, a preservação das belezas naturais, a manutenção do equilíbrio ecológico, a
preservação do patrimônio histórico e artístico, prescrevendo, por fim, que o uso da propriedade
não provoque a poluição do ar e das águas, submetendo a propriedade às determinações
presentes em legislação ambiental.

Sob este enfoque, muito oportuna a inserção no Código Civil Brasileiro da função ambiental da
propriedade, uma vez que a sociedade do século XXI não pode conviver com uma propriedade
napoleônica, sob pena de a base natural desta mesma sociedade desaparecer.
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Já no que se refere às previsões constitucionais, de acordo com Mukai, é histórico essa previsão
da função social da propriedade em nossas constituições:

Entre nós a Constituição de 1934 introduziu o conceito de função social da propriedade, herdada da Constituição de Weimar de 1919, ao passo que em seu
artigo 113, nº. 17 já dispunha "é garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo". A Constituição de
1946, no seu artigo 147 previa que "o uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social". Da mesma forma a Constituição de 1967/1969 no seu
artigo 157 contemplava a idéia, segundo a qual "a ordem econômica teria por fim realizar a justiça social, com base,dentre outros princípios, na função
social da propriedade".

 

Complementa o autor que a Constituição Federal de 1988 contempla tal princípio em seu artigo
5º, XXIII que regra: "a propriedade atenderá a sua função social", e, no artigo 170 elevou a
função social da propriedade como um dos princípios fundamentais da ordem econômica.

Também, a Constituição Federal de 1988, traz pela primeira vez na história, a "função social da
propriedade urbana", em seu artigo 182, § 2º que prevê: "a propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor". Tal exigência está respaldada na Lei Federal nº. 10257/2001, conhecida como
Estatuto da Cidade, que prevê em seu artigo 2º dezesseis (16) diretrizes gerais que
obrigatoriamente devem estar contidas no plano diretor de cada município e devem ser
cumpridas a fim de que a cidade cumpra sua "função social".

Já a "função social da propriedade rural" encontra previsão no artigo 186 da Constituição
Federal, que a tem por cumprida quando atende, entre outros requisitos, à utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente.

Quanto a essas previsões constitucionais em relação ao princípio da função social da
propriedade, seja urbana ou rural, destaca Antônio José de Mattos Netto que:

A Constituição Federal de 1988 foi sábia ao inserir, entre os direitos individuais e coletivos, o da propriedade, mas onerado com a função social (CF, art.
5º, XXIII). [ ] O direito de propriedade somente é eticamente válido se cumprida sua função social". E complementa: A propriedade privada deve estar em
harmonia com os princípios sociais pertinentes aos interesses difusos, exigindo assim, não só o tradicional respeito aos interesses públicos.

Desta forma, com o advento da Constituição Federal de 1988 e vasta legislação ambiental
esparsa, afirmou-se a função social e ambiental como elemento interno da propriedade,
passando a ser constitucional o âmbito de incidência das relações civis decorrentes deste direito.

?

II. O Princípio da Função Socioambiental da Propriedade

?

A propriedade, entendida como direito fundamental do indivíduo, não é, contudo, entendida
como direito de caráter absoluto, ilimitado e intangível, podendo o proprietário dela dispor como
bem entender, pelo contrário, seu uso deverá ocorrer de forma a atender sua função
socioambiental, condicionada ao bem-estar social conforme disposto no art. 5º, incisos XXII e
XXIII da CF/88.

Assim, desde a vigência da Constituição Federal de 1988 o direito de propriedade ganhou um
novo conteúdo, que não só o social, mas também o ambiental, estando o exercício do direito de
propriedade limitado e subordinado ao cumprimento de sua função socioambiental.

No entendimento de Toufic Daher Deebeis:

O direito à propriedade é garantido a todos pela Constituição Federal; porém, deste direito decorre também um dever,
ou seja, de que a propriedade atenderá à sua função social e ambiental. Considerada a função social e ambiental, esta
autoriza, até, que se imponha ao proprietário comportamentos positivos, para que a sua propriedade se ajuste,
concretamente, à preservação do meio ambiente
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.

?

A propriedade que sempre foi vista sob a ótica individualista de seu uso absoluto, inclusive sobre
os recursos naturais, agora com a mudança de perfil, passando da esfera individual para a
função social ambiental, sendo seu uso correspondente aos interesses da coletividade, deverá
ser compreendida pela proteção ambiental e pela busca da preservação de um bem comum a
todos.

Considerada a função social e ambiental, esta autoriza, até, que se imponha ao proprietário
comportamentos positivos, para que a sua propriedade se ajuste, concretamente à preservação
do meio ambiente. Quanto a este aspecto segue análise de Eros Grau:

A admissão do princípio da função social e ambiental da propriedade tem como conseqüência básica fazer com que a propriedade seja efetivamente
exercida para beneficiar a coletividade e o meio ambiente (aspecto positivo), não bastando apenas que não seja exercida em prejuízo de terceiros ou da
qualidade ambiental (aspecto negativo).

 

Segundo Anízio Pires Gavião Filho a função ambiental da propriedade deve ser compreendida em
sentido extensivo para incluir tanto deveres negativos como positivos do proprietário, isso
significando que "este não está apenas limitado a não desenvolver atividades lesivas ao meio
ambiente, como também está obrigado a adotar medidas positivas de proteção e preservação do
ambiente".

Neste mesmo sentido é o entendimento de Álvaro Luiz Valery Mirra que admite:

A função social e ambiental não constitui um simples limite ao exercício de direito de propriedade, como aquela
restrição tradicional, por meio da qual se permite ao proprietário, no exercício de seu direito, fazer tudo o que não
prejudique a coletividade e o meio ambiente. Diversamente a função social e ambiental vai mais longe e autoriza até
que se imponha ao proprietário comportamentos positivos, no exercício de seu direito, para que a sua propriedade
concretamente se adeque à preservação do meio ambiente.

É com base nesse princípio que, segundo Édis Milaré, se tem sustentado, por exemplo, "a
possibilidade de imposição ao proprietário rural do dever de recomposição da vegetação em
áreas de preservação permanente e reserva legal, mesmo não tendo sido ele o responsável pelo
desmatamento". Assim basta a simples posição de proprietário ou possuidor da terra para ser
responsável por tal obrigação, que se prende ao titular do direito real.

Desse modo, segundo Cristiane Derani:

Tem-se uma limitação do uso privado impedindo que o exercício do direito de propriedade se dê em medida prejudicial à coletividade e, ao mesmo tempo,
uma definição do modo de agir daquele que individualmente se apropria do patrimônio coletivo "meio ambiente ecologicamente equilibrado".

?

Gavião Filho nos ensina que no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a função ambiental
da propriedade encontra fundamentação expressa, além da legislação infraconstitucional - como
o Código Civil Brasileiro, já analisado, o Código Florestal - na Constituição Federal, conforme
passamos a analisar:

No âmbito constitucional destaca-se a norma do art. 225, caput, que dispõe que o poder público
e a coletividade são titulares do dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações. No mesmo nível está à norma do art. 225, §
1º, III, que prevê que incumbe ao poder público o dever de definir, em todas as unidades
federadas, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção. Merece destaque ainda a norma contida no art. 170, II, III e VI, segundo a qual a
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve
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obedecer o princípio da função social da propriedade, e, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
propriedade privada, função social da propriedade e defesa do meio ambiente. Também é de
destacar a norma contida nos artigos 182, § 2º e 186, I e II da Constituição que referem-se
exclusivamente a função social da propriedade urbana e rural, respectivamente, conforme já
analisado no item anterior.

Com base nos dispositivos constitucionais supra citados só fica reconhecido o direito de
propriedade quando cumprida sua função social e ambiental, sob pena de impedimento ao livre
exercício ou até perda desse direito. Pode-se citar, como exemplo dessa exigência constitucional,
o primeiro caso registrado no Brasil de "desapropriação de terras por prática de crime
ambiental", publicado no Diário Oficial em 20 de agosto deste ano, efetuado pela União na
Fazenda Nova Alegria, localizada no município de Felisburgo (MG), região do Vale do
Jequitinhonha.

Como visto no recente caso, segundo a Constituição Federal, os donos de terras podem ter suas
áreas desapropriadas caso não cumpram a função social de prezar pela produtividade, pelo
respeito ao meio ambiente, pelo bem-estar social e pela dignidade da pessoa humana.

No tocante a esse dever do uso da propriedade não basear-se apenas no interesse individual,
mas sim no bem coletivo, argumenta Derani que:

A propriedade é um conceito variável, circunscrito na relação entre o conteúdo do direito do proprietário e a organização da sociedade. A essência da
propriedade é seu serviço à sociedade. Inclusive enquanto fruição privada é justificada como meio de alcance da felicidade social, pois o bem estar
individual deve levar também à felicidade coletiva.

 

Assim, o direito à propriedade e seu uso está constitucionalmente condicionado à sua função
social e ambiental, sendo apenas reconhecido pela ordem jurídica como legítimo o seu uso, se
cumprida essas prerrogativas. Logo, a propriedade só existe enquanto direito, se respeitada a
função social e ambiental. Desatendida esta, não existe direito de propriedade amparado pela
Constituição Federal Brasileira.

Desta forma verifica-se que o direito constitucional à propriedade sofre restrição pela própria
ordem constitucional, ou seja, a Constituição Federal assegura, e ao mesmo tempo, restringe,
diretamente o direito fundamental á propriedade.

Quanto a essas restrições a direitos fundamentais, traz-se o conceito abordado por Robert Alexy:
"restrições a direitos fundamentais são normas que restringem uma posição prima facie de
direito fundamental". E complementa: "uma norma somente pode ser uma restrição a um direito
fundamental se ela for compatível coma Constituição".

As restrições a direitos fundamentais são normas de hierarquia constitucional ou normas
infraconstitucionais, cuja criação é autorizada por normas constitucionais, assim prelecionando
Alexy:

O conceito de restrição pertence à perspectiva do direito, enquanto que o conceito de cláusula restritiva pertence à perspectiva da norma. Uma cláusula
restritiva é parte de uma norma de direito fundamental completa, que diz como aquilo que, prima facie, é garantido pelo suporte fático do direito
fundamental foi ou pode ser restringido. Cláusulas restritivas podem ser escritas ou não escritas. Serão consideradas, em primeiro lugar, as cláusulas
restritivas escritas que contêm restrições diretamente constitucionais.

 

A própria constituição outorga o poder de restringir certos direitos fundamentais que se
encontram previstos ou elencados no texto constitucional, destacando-se aqui, como objeto de
pesquisa, a restrição diretamente constitucional prevista no artigo 5°, caput, relativa ao direito
fundamental à propriedade.

A obra "Teoria dos Direitos Fundamentais" de Alexy nos traz que o direito de propriedade é um
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bem jurídico que só pode ser restringido por razões especialmente importantes, a ponto que "à
luz da teoria dos princípios, é possível falar em uma restrição, carente de fundamentação, ao
direito fundamental à propriedade"

Seguindo esse entendimento, complementa o autor que à luz da teoria dos princípios, tomando
como ponto de partida direitos fundamentais prima facie, a restrição a tais direitos deve buscar
um entendimento razoável e proporcional as normas de direito fundamental, ponderando valores
e implicando um sopesamento na medida que elas colidem com princípios antagônicos.

Desta forma, para podermos falarmos em direito fundamental à propriedade, é necessário que
ela cumpra sua função socioambiental, ou seja, respeite a coletividade e o meio ambiente, do
contrário, o exercício desse direito não será legítimo e sofrerá restrição pela própria Constituição
Federal, em face de descumprimento de requisito por ela exigido.

Da mesma forma, para podermos falar em sociedade ambientalmente sustentável, é preciso
reconhecer a importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em todas as suas
formas de vida, para somente assim falarmos em direito de propriedade. Registra-se, ainda, que
poderá existir restrição ao direito fundamental à propriedade em detrimento de um direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

?

III. Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado

 

A garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado foi equiparada a direito fundamental
com a Constituição Federal de 1988, diante de sua estreita relação com a dignidade da pessoa
humana disposta como fundamento da República Federativa do Brasil, no art. 1°, inciso III da
Carta Constitucional.

A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o advento da Constituição
Federal de 1988, foi assumida como uma função pública e privada, em que o exercício se
relaciona com os direitos fundamentais da sadia qualidade de vida e a utilização racional e
sustentável dos recursos naturais.

Neste sentido Derani traz que:

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, porque é uma prerrogativa individual prevista constitucionalmente, cuja
realização envolve uma série de atividades públicas e privadas, produzindo não só a sua consolidação no mundo da vida como trazendo em decorrência
disto, uma melhora das condições de desenvolvimento das potencialidades individuais, bem como uma ordem social livre.

 

Da análise do artigo 225, caput, da Constituição Federal, extrai-se que "todos os cidadãos têm
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, estendendo-se até as futuras gerações,
bem como a responsabilidade do Poder Público e da coletividade não só de defender os bens
ambientais, mas também de preservá-los".

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de que trata o art. 225 da CF, segundo
Antônio Herman Benjamin é o chamado "direito de terceira geração, alicerçado na "fraternidade"
ou na solidariedade".

Os direitos de terceira geração vêm assegurar o caráter jurídico do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, garantindo que a realização individual
deste direito fundamental esteja intrinsecamente ligada à sua realização social.

Assim, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado visa garantir uma proteção
coletiva de outro direito fundamental: "a dignidade da pessoa humana, conseqüentemente a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2702



vida", eis que, sem a garantia de um ambiente saudável não há que se falar em vida, tão pouco
em propriedade.

Para Fiorillo a definição de meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável envolve:
"conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". No entendimento de José Roberto
Marques (2005, p. 29) o meio ambiente ecologicamente equilibrado "propicia sadia qualidade de
vida e, em última análise, a própria vida, sendo inerente à vida, o meio ambiente despoluído,
sem degradação, que possibilite ao homem sadia qualidade de vida e saúde"

Neste sentido, Fernando da Costa Tourinho Neto registrou que "entre o direito à vida humana e
a preservação do meio ambiente, sem dúvida alguma aquele tem preferência, por ser o mais
importante; é em razão do direito à vida do homem que se procura preservar o meio ambiente".

Encontram-se assim os dois direitos – à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado –
intimamente ligados, não podendo ser dissociados, ao mesmo tempo que encontram-se ligados
ao direito ambiental, já que o meio ambiente é o espaço de desenvolvimento da vida humana, e
os direitos fundamentais, por sua vez, são posições individuais e subjetivas num primeiro
momento.

Segundo Marques:

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está delineado na Constituição Federal e devidamente regulamentado pelas normas inferiores,
devendo ser respeitado, sob pena de comprometer a vida dos membros da comunidade e das futuras gerações, já que o direito á vida é a matriz de
todos os outros direitos fundamentais do homem

 

Quanto à sadia qualidade de vida, capaz de ser proporcionada por um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, contribui para a geração de bem-estar, que proporciona felicidade
ao ser humano; e por felicidade e pode entender o estado físico e espiritual que reflete as
condições favoráveis do ambiente em que o homem vive.

Para a existência de vida e, conseqüente dignidade da pessoa humana é preciso reconhecer a
importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em todas as suas formas de vida,
para assim poder falar-se em direito de propriedade.

Desta forma, é de se frisar que essa exigência constitucional da propriedade cumprir com sua
função socioambiental, mostra-se como um dos instrumentos de tutela do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, uma vez que obriga os proprietários de terras, seja urbana ou rural,
a respeitar os limites do meio ambiente, estabelecendo o equilíbrio ambiental da natureza, sob
pena de responder objetivamente pelos danos causados.

?

IV. Considerações Finais

?

O direito de propriedade, após o advento da Constituição Federal de 1988, não pode mais ser
considerado como um direito absoluto, no qual o proprietário dela podia dispor como bem
estendesse. Na atualidade, a Constituição Federal ao mesmo tempo em que garante o direito
fundamental de propriedade, oferece restrição em sua tutela fundamental, prevendo que esta
propriedade deve cumprir sua função social e ambiental para ser considerada legítima. O intuito
dessa restrição é o de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual
também é equiparado a um direito fundamental, essencial à sadia qualidade de vida e dignidade
da pessoa humana.
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Quando se diz que a propriedade privada tem uma função social e ambiental, na verdade está
se afirmando que ao proprietário se impõe o dever de exercer o seu direito de propriedade, não
mais unicamente em seu próprio e exclusivo interesse, mas em benefício da coletividade,
produzindo bens que satisfaçam as necessidades sociais e seus recursos sendo utilizados de
maneira racional, garantindo a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida para as
presentes e futuras gerações.

Assim, o uso da propriedade está condicionado ao uso consciente, independentemente se ela for
pública, privada, urbana ou rural, tendo que obedecer a normas constitucionais e
infraconstitucionais dispostas, cumprindo sua função social e ambiental, viabilizando uma
harmoniosa relação do homem com o espaço que ocupa, mitigando impactos socioambientais,
sob pena de sofrer sanções e até mesmo restrição ao livre exercício desse direito.

Desta forma, o Princípio da Função Socioambiental da Propriedade, previsto na Constituição
Federal e legislações infraconstitucionais, busca atingir o fim último do Estado que é o bem-estar
social, sendo mais um instrumento voltado para a necessária manutenção do equilíbrio
ecológico, capaz de proporcionar sadia qualidade de vida.

?
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OS DESAFIOS DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS:
CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA E (IN)EFETIVIDADE DAS LEIS 

THE CHALLENGES OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN MINAS GERAIS: SYMBOLIC
CONSTITUTION AND INEFFECTIVENESS LAWS 

Daniela Helena Brandão Caldeira

RESUMO
A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo, no entanto,
observa-se que a efetividade dessas normas é reduzida. No que se refere ao sistema de
gerenciamento de recursos hídricos a situação não é diferente: normas constitucionais e
infraconstitucionais não alcançam plenamente os resultados esperados. Investigar a origem
dessa inefetividade se faz necessária pois a inoperância do Poder Público pode não ser o único
motivo. Um processo de elaboração de normas que não leva em consideração os anseios da
população pode, igualmente, ser apontado como um dos motivo de não haver plena aplicação
da legislação vigente. Pode-se constatar que na realidade a legislação ambiental e,
particularmente a de recursos hídricos caracteriza-se por ser uma legislação simbólica, ou seja,
não surtem os efeitos esperados.
PALAVRAS-CHAVES: gestão das águas, legislação simbólica,leis inefetivas. 

ABSTRACT
The brazilian environmental law is considered one of the most advanced around the world,
however we notice that the effectivity of this rules is reduced. As regards the system of
management of water resources, the situation is no different: constitutional and
infraconstitutional rules not fully reach the expect results. Investigating the meaning of the
effectivity absence is required because the inactivity of the public authorities may not be the only
reason for that to happen. A process of setting norms which do not take into account the
population also needs the reason for full implementation of the existing legislation not being
accomplished. We can notice that in fact environmental legislation and particularly water law,
can may characterized by being a symbolic legislation, because they not produce the desired
effects. 

KEYWORDS: water management, symbolic legislation, ineffective laws.

1 -  INTRODUÇÃO

 

Os modos de apropriação e uso das águas pelas atividades humanas no sistema capitalista contribuem com o seu

esgotamento, influenciando não apenas a quantidade disponível, mas igualmente a sua qualidade e apontam para um cenário

catastrófico tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Estudos recentes apontam para o esgotamento das reservas de

água no Planeta Terra até 2050, caso não sejam alteradas as formas de dispor e utilizar esses recursos. Na realidade, o crescente

número de pessoas no meio urbano demanda água para consumo direto, como também para as atividades humanas desenvolvidas

nas cidades e, indiretamente, na produção de alimentos e demais produtos para manutenção de seu modo de vida.

O crescente número de pessoas no meio urbano demanda água para consumo direto e, indiretamente, na produção de

alimentos e demais produtos para manutenção de seu modo de vida.

Esse quadro conduz os Estados a adotarem medidas para controlar os usos dos recursos naturais e, em particular dos

recursos hídricos, pela adoção de normas cada vez mais protetivas.

No Brasil, a Constituição Federal traz, como princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana e consagra tanto o
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direito à saúde quanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A água é bem ambiental, indispensável à

sobrevivência humana assim como os demais elementos da natureza (solo, ar atmosférico, flora e fauna). (Scheibe, 2002). Assim,

toda e qualquer norma que trate do meio ambiente e água tem por objetivo cuidar da manutenção da vida.

O presente trabalho busca analisar se as normas de proteção dos recursos hídricos a partir do advento da Constituição

Federal de 1988, particularmente a Lei nº 9.433 de janeiro de 1997 que instituiu um sistema específico para o gerenciamento dos

recursos hídricos, conseguem atingir seu principal objetivo que é a manutenção da qualidade de vida dos brasileiros e, ainda, se é

fruto de um processo evolutivo da sociedade brasileira e de sua preocupação com a gestão desses recursos .

Assim, importante investigar se, ao se observar inefetividade, se esta se relaciona a não atuação estatal no sentido de criar

meios de aplicar os preceitos legais ou se essas normas foram inseridas no ordenamento sem  refletir de fato os anseios da

população. Isso significa que, se as normas vigentes foram inseridas tomando como referência valores que não aqueles da sociedade

brasileira da época, são consideradas normas com força simbólica.

Este trabalho tem como marco teórico obras de Konrad Hesse e Marcelo Neves, que tratam de força normativa e força

simbólica das leis, e leva em consideração o fato de que as normas brasileiras de gestão de recursos hídricos foram inspiradas na

experiência francesa. Assim, sob a perspectiva da eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais, o presente estudo

analisa as regras constitucionais sobre recursos hídricos e aquelas previstas e decorrentes da Lei nº 9.433/97, relacionadas ao

gerenciamento desses recursos em âmbito federal e estadual com ênfase nos instrumentos de gestão e sua implementação.

A efetividade da legislação é destacada e os resultados do estado de Minas Gerais são trazidos para entender se sua

ocorrência se dá em razão da eficácia das normas constitucionais, especialmente eficácia sociológica. E, ainda, busca-se comparar

os resultados alcançados nesse estado com as regras de âmbito federal de modo a analisar a internalização das normas pelos

mineiros e o povo brasileiro no geral, de forma a concluir se a preocupação com questões como escassez, má distribuição e poluição

das águas existe ou se em 1988 o que se buscava era apenas atender pressões políticas, particularmente de países industrializados

que já sofriam tais efeitos.

 

 

2 –  A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO OU

CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA?

 

O Estado brasileiro, Estado Democrático de Direito nos faz pressupor que uma lei ao entrar em vigor trará em seu bojo

regras que atendam aos preceitos constitucionais e que conseguirão realizar seus objetivos. Essa forma de estruturar o Estado,

baseada em regras preestabelecidas, é típica dos Estados Ocidentais desde o final do século XVIII, foi responsável pelo surgimento

do constitucionalismo no Estado Liberal, e busca reunir em um documento escrito os elementos fundamentais de orientação de seu

povo.

O texto constitucional pretende traduzir os anseios da sociedade e demonstrar  a escolha em submeter indivíduos e entes

públicos a normas inseridas no ordenamento jurídico estatal, com poder central. Entre as normas constitucionais estão aquelas

apenas indicam como deverão ser exercidos certos direitos ou deveres, sem detalhar o modo como devem ser feitos. Para esse tipo

de norma entende Hesse (1991, p.19) que “embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas”.

Assim, competirá às normas infraconstitucionais estabelecer a forma de cumprimento dessas tarefas, e a execução fica a cargo de

Poder Público e sociedade, estando aí a força normativa da Constituição. Nesse sentido arremata Hesse:

 
 “A Constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar essa pretensão de eficácia.
[...] somente a Constituição que se vincula a uma situação histórica concreta e suas condicionantes,
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dotada de uma ordenação jurídica orientada pelos parâmetros da razão, pode, efetivamente,
desenvolver-se.” (Hesse,1991, p.16)

 

Como Lei Maior deve, portanto, refletir a vontade do povo, impondo os valores sociais na estruturação do Estado com

vistas a obter uma ordem normativa sólida e efetiva. Nesse sentido a Constituição brasileira, cujos pilares são a supremacia da

vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos, revela um Estado Democrático de Direito que permite o

diálogo permanente e um processo dinâmico de construção de direitos.

Entretanto, pode-se questionar a força normativa da Constituição brasileira de 1988 já que muitos dos objetivos não têm

sido efetivados. 

Tratar da aplicabilidade de normas pressupõe entender a distinção entre eficácia, efetividade e validade das normas. Uma

norma é válida quando elaborada pelos entes competentes e obedece aos princípios e valores fundamentais elencados no texto

constitucional; é eficaz quando puder ser aplicada a sociedade como um e todo e, para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, eficácia é um

conceito relacionado ao sucesso da disposição normativa. (Ferraz Júnior, 2008) Já a efetividade está relacionada a conseguir atingir

plenamente o resultado esperado pelo legislador. Assim, uma norma pode ser eficaz e, em razão de inoperância do Poder Público ou

por outras razões, não ser efetiva.

No que tange à proteção ambiental, o art. 225 representa seu o núcleo normativo, destacado no Capítulo VI, do Título VIII,

que representa o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Contudo, ao analisar seus mandamentos e a realidade da proteção ambiental no Brasil, observa-se um descompasso que

nos induz a acreditar que os valores elencados no texto constitucional não sejam de fato os valores da nossa sociedade. Isso porque a

Constituição da República, elenca em seus artigos vários outros interesses, que possuem maior prestígio e valoração em programas e

políticas estatais.

Sabemos que a proteção ambiental exige, de fato, transcender a divisão espacial da territorialidade desenhada pelas

fronteiras políticas,  não devendo levar em consideração apenas a população que usufrui de forma direta desses recursos naturais.

Apesar do Estado brasileiro poder dispor livremente desses bens que são seus, deve conciliar desenvolvimento e

preservação ambiental não pensando nas conseqüências em seu território apenas. Nessa mesma linha precisam estar as normas

constitucionais  cujo conteúdo  deve espelhar os interesses sociais daquele período incluindo os efeitos da globalização.

Regras constitucionais que não refletem as ambições da sociedade acabam por  demonstrar  apenas interesses políticos

momentâneos e/ou econômicos de determinados grupos. E, uma Constituição que não reproduz a pluralidade de pensamentos e de

interesses, tanto quanto ao processo de concretização de seus preceitos, quanto em relação à interpretação e aplicação pelo Poder

Público é considerada uma constituição simbólica (Neves, 2007).

A classificação da constituição como constituição normativa ou constituição simbólica só é possível quando o texto

constitucional se harmoniza com a realidade social, ou seja, há simetria entre a “constituição jurídica” e sua força ativa. (Hesse,

1991)

A constituição simbólica é aquela que não consegue plenitude em sua força ativa. Marcelo Neves, em sua obra, entende

que isso ocorre quando a constituição desempenha papel político-ideológico (e não jurídico-instrumental) com o intuito de proteger

o sistema político de pressões externas, ou quando objetiva proteger o sistema político de pressões externas, por exemplo.

No entanto, pode ocorrer que os dispositivos constitucionais apenas poderiam ser efetivados em sociedades que estivessem

em outro processo de desenvolvimento e amadurecimento, ou seja, condições sociais adversas, o que acreditamos ser o que ocorre

em relação às normas de proteção ambiental no Brasil.

Para Marcelo Neves não se pode confundir constitucionalização simbólica com ineficácia de alguns dispositivos

constitucionais. Esta se relaciona à ausência de concretização normativa de alguns dispositivos, o que pode ocorrer pelos mais
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variados motivos. Já a constitucionalização simbólica se relaciona aos alicerces do sistema jurídico constitucional, ou seja, quando o

ideário constitucional não condiz com o que desejamos. (Neves, 2007)

É considerada ineficaz a norma que não consegue força numa determinada sociedade, e, em relação às regras

constitucionais de proteção ao meio ambiente, sua força está limitada pois estão inseridas num texto, que enfatiza a ordem

econômica e financeira que Derani (2008, p.09) chama de “capitalismo social”.

Tudo isso se dá porque nosso processo político sempre caminhou no sentido de satisfazer ambições econômicas

(relacionadas à produção industrial e expansão econômica do país) e, a essa realidade foram inseridas idéias de proteção ambiental

já contidas em textos constitucionais de países como Portugal e Espanha. (Machado, 2008).

E, em se tratando da proteção dos recursos hídricos, além das regras trazidas no art.225, a Constituição Brasileira de 1988

instituiu o domínio público das águas, distribuindo competências entre União e Estados quanto a sua gestão (art. 20, III e 26, I),

além de cuidar, nos art. 22, IV  e 21, XIX da competência privativa da União para legislar (instituir normas sobre qualidade e

quantidade) e instituir sistema de gerenciamento.

Tais preceitos refletem a mudança de uma visão privativista da água, presente nas regras do Código Civil de 1916 e do

Código das Águas de 1934, para uma visão publicista da Constituição Federal de 1988.

Essa alteração segue tendência de compartilhar atribuições entre os entes, estimulada pelo Federalismo desenvolvido a

partir da Carta Constitucional de 1988. No entanto, cumpre-nos avaliar se tais mudanças surgiram a partir de desejos da sociedade

brasileira ou por movimentos políticos e econômicos externos.

Segundo Neves (2009, p.05) “a constituição em sentido moderno depende, no plano estrutural, de amplos pressupostoS e

exige, em nível semântico, clareza conceitual para que seja uma categoria apta a servir ao esclarecimento de problemas decisivos da

sociedade mundial contemporânea.”

Assim, tomando com base essa idéia de regras constitucionais que trazem solução aos problemas decisivos, voltamos na

linha do tempo e observamos o sentido em que  caminhava a legislação brasileira anterior à Constituição Federal. Claro está que a

Constituição deu rumo diferente às questões ambientais pois, as normas anteriores tinham como propósito salvaguardar direitos

individuais, criando regras relacionadas a direito à propriedade e direitos de vizinhança, e a proteção ambiental ocorria por

conseqüência do exercício desses direitos. Temos como exemplo as regras contidas nos art.554 e 584 do Código Civil de 1916 e leis

como o Código das Águas (Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934) e o Código Florestal (Lei nº 4.771 de 15 de setembro de

1965).

Paralelamente, observa-se que, a partir de 1949, países como Alemanha, Suíça, Bulgária, União Soviética, Portugal,

Espanha,Chile e China passaram a tratar das questões ambientais em suas constituições, primando pela proteção da natureza e das

riquezas naturais, o que certamente inspirou o legislador brasileiro. (Silva, 2010).

No Brasil, nesse período, não havia aflorado a consciência ambiental, como nos países desenvolvidos que já sofriam como

poluição industrial e veicular, ação de mineradores, produção excessiva de lixo, etc. Isso porque o desenvolvimento econômico era

prioridade, não importando as conseqüências dos modos de produção utilizados.

José Afonso da Silva (2010, p.23), ao tratar da questão, chega a afirmar que “os diversos modelos de desenvolvimento que

foram aplicados no Brasil, acompanhados de declarações de autoridades governamentais de que os países pobres não devem investir

em proteção ambiental [...].”

Contudo, recentemente, temos sofrido com as conseqüências dos modos de produção adotados no Brasil e a sociedade tem

se mobilizado, seja para cobrar ação do Poder Público, na esfera da execução das leis quanto na edição de normas para inibir a ação

dos degradadores, seja executando ações com vistas à proteção ambiental, por meio de Organizações Não Governamentais, por

exemplo.
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Assim, podemos concluir que, em relação à proteção ambiental, temos uma Constituição que nasceu simbólica e que pode

se tornar normativa se a sociedade exigir  a efetivação de seus preceitos.

 

 

3 –  A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E A REGULAMENTAÇÃO DAS NORMAS

CONSTITUCIONAIS

           

A partir da inserção, no texto constitucional de 1988, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e

estabelecimento da dominialidade pública aos recursos hídricos, diversas leis ambientais foram adotadas de forma a estabelecer

políticas protetivas dos recursos ambientais de forma a tornar efetivas as normas constitucionais.

Entretanto, é possível perceber que alguns desses textos não possuem força normativa e, podem ser considerados como

“legislação simbólica”, no sentido proposto por Marcelo Neves. Tais normas mesmo sendo válidas, eficazes e cheguem a atingir

efetividade podem não espelhar aquilo que anseia a sociedade para seus recursos naturais.

Um texto pode ser considerado simbólico por razões variadas. Kindermann, mencionado por Neves, distingue os textos

simbólicos da seguinte forma: textos que buscam apenas confirmação de valores sociais, servindo para diferenciar grupos, seus

valores e interesses; aqueles que tentam atender às expectativas dos cidadãos, sem, na prática, obter os efeitos socialmente

desejados e, ainda, os textos que trazem conteúdo relacionado a situações emergenciais ou calamidades (chamada legislação álibi);

por último, a legislação pode existir como fórmula de compromisso dilatório, usada para adiar solução de conflitos sociais por meio

de compromissos dilatórios. (Neves, 2007)

Várias são as normas que versam sobre a proteção das águas, em razão de sua relação com áreas como saúde pública,

desenvolvimento regional, potencial energético e etc. Porém, esse trabalho restringe à análise das regras decorrentes da gestão de

quantidade e qualidade desses recursos, previstas na Lei n° 9.433/97 que regulamenta o art.21, XIX da Constituição de 1988.

Ao observar as regras decorrentes da política de recursos hídricos instituída por tal lei, observamos que as diversas regras

não são obedecidas, especialmente aquelas que visam à implementação dos instrumentos de gestão nela previstos, sendo possível

entender que existem apenas para tentar atender a expectativas de grupos políticos, sem haver estrutura estatal suficiente para

executá-las.

Poderíamos crer que a dissonância entre as regras de proteção dos recursos hídricos e a realidade de poluição, uso

desenfreado, escassez e má distribuição seria relacionada à ineficácia da legislação vigente, ou seja, as leis não surtiram os efeitos

desejados, por diversos motivos tais como a não articulação com outras políticas necessárias para efetivação de certas ações, como a

política de saneamento.

Especialmente em relação a mudança de dominialidade das águas, é possível que a sociedade não tenha entendido a

mudança para dominialidade pública como medida de proteção, por exemplo.

Todavia, chegamos à conclusão de que as dificuldades para que a política de recursos hídricos seja plena estão associadas a

problemas estruturais de valores sociais. A falta de mobilização social no intuito de cobrar a aplicação das regras constitucionais

contribui com   a inoperância do Poder Público. Essa inércia, a nosso ver se relaciona a desconhecimento das normas existentes por

estas não serem fruto de suas lutas e desejos.

Para exemplificar a inoperância do Estado, podemos citar a não execução das medidas de proteção dos recursos hídricos

durante oito anos por ter postergado a edição da lei n° 9.433  que só ocorreu  nove anos após promulgada nossa carta constitucional,

e, ainda, da lei n° 9.984, que cria a Agência Nacional de Águas - ANA, é de 17 de julho de 2000, agência executora da política,

apenas ocorreu  três anos após instituída a política. Todo esse período de inércia não foi reclamado pela sociedade, nem mesmo por
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aqueles que vivem em  regiões com conflitos pelo uso da água, podendo ser mais um indício de não assimilação pela sociedade dos

preceitos constitucionais.

Além disso, em relação à descentralização da gestão de recursos hídricos, fundamento da política (art. 1º, VI da Lei), a

exclusão dos municípios na divisão de dominialidade dos recursos hídricos demonstra como se reduz a força normativa das regras

decorrentes dessa política. Fica claro, assim, que o que se pretende é difundir uma idéia de federalismo e democracia que de fato

não se concretiza, restando prejudicada a proteção dos recursos hídricos determinada em  nossa legislação.

Ademais, ao analisar tais dispositivos, observamos que a existência de sistema de gerenciamento está longe de significar

efetiva proteção dos recursos hídricos e, acreditar que se trata apenas de ineficácia das leis seria apenas uma visão superficial, pois

há pontos  relacionados à estrutura da política de gerenciamento de recursos hídricos.

A inserção de normas de proteção ambiental no texto constitucional exigia um amplo trabalho de educação ambiental para

que o pensamento presente nas mais diversas classes sociais de tratamento das águas como  res nullius, fosse substituído de forma

que a sociedade se tornasse  preparada para efetivar as regras de gestão decorrentes da previsão constitucional.

Um exemplo da não assimilação das novas regras está nos números referentes à  outorgas de uso da água concedidas pela

ANA. Este que é o principal instrumento de controle de quantidade e qualidade das águas é pouco conhecido e respeitado pelos

usuários desse recurso.

Segundo dados da ANA, até 2009, foram autorizadas outorgas,  pela ANA e órgãos gestores estaduais  num volume total

de 3.520,90 m³/s de vazão (ANA, 2009), número ínfimo se pensarmos que apenas a Bacia do São Francisco tem disponibilidade

média em torno de 2.070,47 de m³/s (Pruski, 2004)

A não internalização dos preceitos constitucionais é tamanha que atinge os legisladores infraconstitucionais e compromete

a validade das normas. Ao analisar leis que cuidam de outros direitos, como, por exemplo, o Código Civil de 2002, vigente,

observamos que os mandamentos constitucionais foram ignorados, chegando a tratar ainda as águas como de domínio privado.

Como exemplo temos a previsão do art. 1290:

 
Seção V
Das Águas
[..]
Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as
necessidades de seu consumo, não pode impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes
pelos prédios inferiores. (grifo nosso)

 

Dessa forma, a concretização das regras constitucionais resta prejudicada e a proteção jurídica das águas, apesar de buscar

preservar a vida da presente e futuras gerações, não tem evidenciado que não reflete os anseios da sociedade brasileira.

Observa-se então, em relação à eficácia das leis vigentes de proteção dos recursos hídricos,  que não há eficácia em sentido

sociológico e apenas no sentido jurídico-dogmático. Isso porque eficácia em sentido jurídico-dogmático ocorre quando há

possibilidade jurídica de aplicação da norma e eficácia em sentido sociológico quando além de ter aplicação possível juridicamente,

consegue ser moralmente aceita. (Neves, 2007)

            A evidência disso está nas dificuldades enfrentadas pelos órgãos gestores de recursos hídricos na implementação de

instrumentos como outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos previsto na Lei n° 9.433/97.

            Outro ponto a ser analisado diz respeito à fundamentação do sistema de gestão, cuja base está no modelo de cooperação para

o desenvolvimento das políticas públicas ambientais, que busca remodelar o papel da sociedade civil organizada nos espaços

públicos (art.1º, VI da lei).

A partir da análise de tal previsão é possível classificar a Lei 9.433/97 como legislação como fórmula de compromisso
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dilatório, já que hoje, treze anos após a entrada em vigor da lei, em âmbito federal apenas sete comitês federais têm pleno

funcionamento (ANA, 2009), e que se restringem às regiões Sudeste e Nordeste do país, além de não conseguirem seu papel de

forma efetiva.

Ressalta-se ainda que nos colegiados há ascendência dos grandes usuários sobre os pequenos e predominância de

interesses econômicos nas decisões colegiadas.

O fato de não se observar contribuição social nos processos que decidem sobre a preservação dos recursos hídricos

prejudica a evolução do sistema de gestão já que a descentralização deveria refletir o desejo da sociedade brasileira em obter

melhores resultados da ação estatal ao trazer para próximo do cidadão as instâncias decisórias, inspirando-se nas premissas do

federalismo. (Canali, 2005)

Ao atribuir valor a esse recurso e instituir como instrumento de gestão a cobrança pelo uso da água, o legislador buscou

aplicar o Principio 16 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 que indica a internalização dos custos de proteção do meio ambiente

tendo em vista o interesse público. (Machado, 2008) Contudo, o que se percebe é que a Agência Nacional de Águas tem

desenvolvido estratégias para conseguir efetivar a cobrança pelo uso da água. Apenas as bacias do Paraíba do Sul e Piracicaba,

Capivari e Jundiaí já cobram por esse uso  no que se refere ao domínio da União e, a bacia do Rio São Francisco deverá iniciar em

2011. (ANA, 2010)

E, ainda, ao verificarmos a Resolução CNRH 15, de 11 de janeiro de 2001 que estabelece que deve ser considerada a

interdependência das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas na formulação de diretrizes para a implementação da Política

Nacional de Recursos Hídricos (art.2º), constatamos que não há entre o conjunto de leis que cuida objetivamente da proteção dos

recursos hídricos, previsão de medidas ou instrumentos para conservação das águas de chuva. Assim, poucas medidas existem com

o objetivo de proteger tal recurso, apenas por exigência de leis estaduais e municipais são drenadas as águas pluviais.

Em síntese, a partir do estudo do conteúdo das normas e da não execução de grande parte das medidas ali contidas na

gestão dos recursos hídricos, podemos concluir que a não execução de mandamentos, diretrizes e instrumentos pode estar

relacionada a não assimilação  das regras e, conseqüentemente, a não aceitação das ordens estabelecidas.

 

 

4 – A PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  EM MINAS GERAIS E SEUS RESULTADOS

           

Minas Gerais é um dos estados brasileiros que tem conseguido implementar sua política de recursos hídricos, apesar de

possuir um território extenso e regiões com realidades distintas, seja quanto à disponibilidade hídrica seja quanto a atividades

econômicas e suas demandas de recursos hídricos. Existem regiões banhadas por importantes rios como Rio Grande, Paranaíba

Pardo e São Francisco, aquelas como grande disponibilidade de água subterrânea, como o Triângulo Mineiro contemplado pelo

Aqüífero Guarani, e ainda o Norte de Minas que corresponde à porção mineira da região Semi-Árida brasileira.

O Estado, a partir das regras gerais de gestão dos recursos hídricos estabelecidas pela Constituição de 1988, exprimiu o

interesse em proteger os recursos hídricos de sua dominialidade logo  após promulgação do texto constitucional.

Em 1989 a Constituição Estadual fez menção à criação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e,

antecipando a iniciativa da União, iniciou a gestão dos recursos por meio da  Lei Estadual n° 11.504 de 20 de junho de 1994, que

precedeu a Lei Federal nº 9.433 de janeiro de 1997.

Com o advento da lei federal houve a adequação da lei mineira àquela por meio da Lei Estadual n° 13.199 de 29 de janeiro

de 1999.

A lei mineira diverge da lei federal ensejando questionamentos como, por exemplo, se deve prevalecer a previsão de
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participação dos Municípios na execução da política mineira por não terem sido contemplados com a dominialidade de recursos

hídricos pela CR/88 e excluídos da Política Nacional.

Interpela-se, ainda, se há inovação da lei mineira ao prever, entre instrumentos de gestão, as penalidades aos infratores das

normas de utilização de recursos hídricos.

Ao compararmos a execução da política no estado ao que a União tem conseguido em seu âmbito de atuação, parece-nos

que em Minas não poderíamos falar em “legislação simbólica”. Deveríamos, então, pensar em apenas ineficácia da lei?

O que se percebe é que os resultados nesse estado estão associados a programas desenvolvidos pelo Poder Público e não à

conscientização ou desejo de preservação dos recursos que emergiu de forma espontânea de grupos sociais.

Como já mencionado, além dos instrumentos de gestão já previstos na lei federal, qual sejam, os Planos de Recursos

Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso

de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em Minas as

penalidades referentes a infrações administrativas também são consideradas como instrumentos de gestão.

Em relação a estas, cumpre-nos analisar sua aplicação já que exprimem a não observância pela sociedade das regras de

gestão, especialmente no que se refere às regras de outorga pelo uso da água,  instrumento de controle preventivo. Segundo o

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, autarquia responsável pela gestão no estado, entre 2006 e 2010 foram aplicadas

penalidades que variam entre advertência e multas, tendo a autarquia, até agosto de 2010, arrecadado com estas penalidades em

torno de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), com significativo aumento nos últimos dois anos em razão da

intensificação da fiscalização que passou a ser mais freqüente a  partir de convênio firmado com a Polícia Militar Ambiental do

Estado. Em 2007 foram arrecadados R$ 7.064,21 (sete mil, sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), em 2008, R$  45.408,65

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), em 2009,  R$ 158.076,34 (cento e cinqüenta e oito mil,

setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e, até 20.08.2010 foram  R$ 76.318,28 (setenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e

vinte e oito centavos).[1]
Já quanto à efetivação dos demais instrumentos, a outorga, que foi instituída a partir de 2001,  chegou naquele ano ao

número de 336 portarias publicadas, passando a 3368 em 2009 (IGAM, 2010). E, ainda, apenas em 2010 teve início a concessão de

outorga para lançamento de efluentes, a partir da publicação das Portarias IGAM nº 24, 29 e 31 de agosto de 2009 (IGAM, 2010) ,

pois até esse período as outorgas se referiam apenas a usos que reduziam a quantidade de recursos hídricos.

No que tange ao Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos que inclui o Cadastro de Usuários, já foram cadastradas

as bacias hidrográficas dos rios Japoré e Calindó, do rio Pará, Rio das Velhas e Piracicaba. Além desses, foram cadastrados os

usuários que aderiram à Campanha de Regularização de Usos chamada Água: Faça o uso legal que surgiu por meio da Portaria

IGAM nº 30 de 21 de agosto de 2007 e, durante três anos e quatro meses, realizou 370.090 registros  em 851 dos 853 municípios

mineiros. [2]
O resultado dessa Campanha associado à intensa fiscalização dos dois últimos anos causaram reflexo no número de

processos de outorgas iniciados e, conseqüentemente, na regularização, conforme dados mencionados acima. Isso corrobora nossa

percepção de que não há aceitação espontânea da população à política de recursos hídricos estabelecida pela legislação vigente.

Em relação ao Plano Estadual, o plano inicialmente elaborado em 2002 e tem sofrido adequações nos últimos anos. A

elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, concluída em dezembro de

2006, foi elaborado um diagnóstico da situação das águas no Estado, com um panorama da implementação da gestão de recursos

hídricos em Minas Gerais e uma avaliação dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas existentes. Já a

segunda etapa, iniciada em setembro de 2008 em ainda em andamento, tem como objetivo atualizar as avaliações dos Planos

Diretores de Recursos Hídricos e definir as diretrizes, os programas e as ações prioritárias do Plano, visando assegurar os usos
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múltiplos, o controle, a conservação, a proteção e a recuperação dos recursos hídricos. (IGAM, 2010)

Um dos instrumentos que ainda não se consolidou no estado é o enquadramento dos corpos d’água em classes, apenas a

Bacia do rio Paracatu possui metas de qualidade estabelecidas. O enquadramento dos corpos de água em classes, de acordo com o

uso preponderante, deve obedecer ao previsto na Resolução CONAMA nº 357/2005 que classifica as águas doces em cinco classes

e, com base em mapeamento do uso preponderante, pode definir a classe do corpo hídrico conforme o uso atual ou pretendido dos

corpos d’água. Em Minas a classificação ocorre conforme o uso pretendido.

Causa-nos perplexidade essa situação, já que em 2008 foram instituídas diretrizes básicas para os procedimentos

metodológicos de enquadramento dos corpos hídricos pela Resolução CNRH nº 91/2008, que consiste nas seguintes etapas:

diagnóstico e prognóstico;  propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; e programa para efetivação e por haver

programa de monitoramento no estado.

O mencionado programa chamado Projeto Água de Minas é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas

superficiais e subterrâneas de Minas Gerais e que está em execução desde 1997. (IGAM, 2010) Tal programa, que produz relatório

e mapa anual, é uma importante ferramenta para se conseguir combater à poluição das águas, por meio de ações preventivas como

determina a legislação e será o pilar da concretização do enquadramento.

A cobrança pelo uso da água é  instrumento que enseja dúvidas quanto a sua aplicação, em razão da confusão quanto a sua

natureza jurídica. Grande parte dos usuários não consegue compreender que não se trata de taxa ou imposto, mas sim um preço

público, ou seja, uma compensação a ser paga pelos usuários de água e que serão revertidos em ações na própria bacia.

Em Minas a cobrança foi regulamentada pelo Decreto 44.046, de 13 de junho de 2005 e o IGAM iniciou em 2009 o

processo de estruturação que envolve criação das agências de bacia, campanha de esclarecimento às comunidades envolvidas e

estabelecimentos de critérios a serem adotados no cálculo do valor a ser cobrado.

Entre as ações do IGAM em relação à implantação da cobrança pelo uso da água estão os estudos de viabilidade econômica

pois, nem toda bacia terá arrecadação suficiente para manter a estrutura de uma agência de bacia e executar ações em seu território.

Atualmente três bacias realiza a cobrança: Bacia do rio das Velhas (SF5), Bacia dos rios Piracicaba e Jaguari (PJ1) e Bacia

do Rio Araguari (PN2). Os boletos de pagamento só passaram a ser enviados em 2010, já tendo sido arrecadados os seguintes

valores: na bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari aproximadamente a R$18.450,00 (dezoito mil e quatrocentos reais); na bacia do Rio

Araguari, em torno de R$1.015.000,00 (um milhão e quinze mil reais); já na bacia do Rio das Velhas chegou-se a R$ 4.880.000,00

(quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais). IGAM, 2010) [3]
            Sobre a descentralização da gestão, em Minas existem 34 (trinta e quatro) Comitês formados a partir da divisão em sub-

bacias dos principais rios de domínio da União que cortam o estado, conforme Deliberação CERH nº06 de 04 de outubro de 2002.

 De 2002 até 2009 foram formados todos os comitês de bacia e, ao longo deste ano a maioria deles tem aprovado adesão à entidade

equiparada a Agência de Bacia, Peixe Vivo, para tornar mais eficaz a gestão a partir de ações locais e autônomas, relativizando a

ação estatal.

 

 

5 – CONCLUSÕES

 

            Nas primeiras lições de direito aprendemos que entre as fontes materiais do direito estão a realidade e os valores sociais, ou

seja, deve-se considerar o ideário de justiça daquele grupo de pessoas ao se produzir uma norma. No entanto não é bem essa a base

das leis vigentes, como temos observado.

As regras ambientais constitucionais, em especial aquelas que regulam a gestão dos recursos hídricos, possuíam força
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simbólica quando da promulgação da Constituição, por se tratar de um período em que o Brasil buscava um desenvolvimento

econômico sonhado há décadas, e que os governos ditatoriais não permitiram.

            A sociedade naquele período não conseguia distinguir modos de produção menos ou mais agressivos ao meio ambiente

porque ansiavam por resultados.

            Nos dias de hoje, nota-se que a gestão dos recursos hídricos, assim como a gestão ambiental, ainda são alvo de intervenções

de grupos econômicos dominantes, especialmente produtores (agrícolas e industriais) com vistas a proteger o lucro, a produção

nacional e os impactos na economia. Isso porque é mais barato produzir pelos meios tradicionais que exploram os recursos

ambientais.

            Contudo, nos dias de hoje a população está mais informada e, ciente de que os efeitos da degradação ambiental não têm

fronteiras e a proteção deve ser em todo o planeta para que as conseqüências não se agravem para todos. Além de perceber que a

gestão ambiental deve ser compartilhada entre Poder Público e sociedade.

            Nesse sentido deve caminhar o processo de produção das normas, pois mesmo a edição sendo de competência do Poder

Legislativo, cumpre à sociedade a tarefa da sua normatização. (Hesse, 1991)

Assim, cada cidadão tem como obrigação conhecer melhor e buscar a efetivação de nossa legislação em qualquer que seja o

ramo do direito, se ali contiver regras que primam pelo bem estar social como é o caso das normas ambientais e de recursos

hídricos. E, ainda, escolher melhor nossos representantes para que eles, ao propor novas leis, observem e reflitam sobre as

necessidades da sociedade para que as idéias ali contidas representem de fato e propostas socialmente aceitas e ambientalmente

relevantes.
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PROTOCOLO DE KYOTO, CRÉDITO DE CARBONO E ÉTICA GLOBAL: UM OLHAR
REFLEXIVO SOBRE O CUIDAR DO PLANETA

KYOTO'S PROTOCOL, CARBON CREDIT AND ETHICS GLOBAL

Carlos Augusto Fernandes Eufrasio
Dayse Braga Martins

RESUMO
O texto que se segue trata da questão da poluição atmosférica e do aquecimento global,
fazendo um estudo do Protocolo de Kyoto e sobre questões de natureza ética. Relacionando
desenvolvimento sustentável, mecanismos de desenvolvimento limpo e mercado de créditos de
carbono, este artigo propõe uma análise econômica e jurídica dos institutos mencionados, na
busca de um modelo de desenvolvimento que se apresente como economicamente viável,
socialmente justo e ambientalmente prudente. 
PALAVRAS-CHAVES: Protocolo de Kyoto. Desenvolvimento sustentável. Ética ambiental

ABSTRACT
The following text deals with the issue of the atmospheric pollution and the global warmth
trough the study of the Kyoto’s Protocol and questions of ethical nature. Relating the sustainable
development, clean development mechanisms and the carbon credit market, this paper proposes
an economical and juridical analysis of the mentioned institutes, on the search of a development
model that presents itself as economically viable, socially fear and environmentally prudent.
KEYWORDS: Kyoto’s Protocol. Sustainable development. Environmental ethics.

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima. 3. Meta de redução para os
países do Anexo I. 4. Formas de comercialização dos créditos de carbono. 5. Uma nova ética global a partir de uma
nova ótica. 6. Natureza jurídica dos créditos de carbono no Brasil. 7. Considerações finais.

 

1 Introdução

O mundo vive uma nova realidade neste início de século XXI: a preocupação com o futuro do planeta.

Expressões como mudanças climáticas, aquecimento global, desenvolvimento sustentável, reciclagem de materiais,

derretimento de calotas polares nunca foram tão presentes no cotidiano das pessoas.

O efeito estufa e o aquecimento global nada mais são do que uma reação do planeta a todas as ações

agressivas que o homem vem cometendo ao longo dos séculos, sem qualquer construção efetiva e intenção real de

reparação ao meio ambiente devastado. Ainda que algumas intenções fossem esboçadas, no transcurso da história da

Humanidade, os debates se limitavam, apenas, ao plano teórico, sem nenhuma concretização das discussões

fomentadas nesses encontros. A preocupação com o clima na Terra ainda não havia sido sentida, verdadeiramente,

por seus habitantes.

Nesse contexto, a busca de alternativas a um desenvolvimento econômico das nações em consonância com a

manutenção do equilíbrio ambiental do planeta permeia, neste século, de forma muito mais incisiva do que em toda a

história recente da Humanidade, as convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) e as reuniões de países

desenvolvidos e em desenvolvimento, na tentativa de construção e aprimoramento de alternativas viáveis e realizáveis
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ao modelo de desenvolvimento que se configure como economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente

prudente.

Em diversas Convenções realizadas ao longo dos anos, construiu-se uma consciência ambiental mais sólida e na

busca de uma maior proximidade com a realidade econômica dos países. Em 1972, a Conferência de Estocolmo foi a

primeira convenção mundial sobre meio ambiente, ocorrida na Suécia. Neste evento, o primordial foi a redação da

Declaração de Estocolmo, onde um meio ambiente sadio e equilibrado passou a ser um direito fundamental dos

indivíduos, englobando as gerações presentes e futuras. A formulação do Relatório Brundtland também se tornou um

marco no processo de conscientização mundial da importância de defesa do meio ambiente com o surgimento do

conceito de desenvolvimento sustentável e a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Na década de 1990, a famosa Convenção Rio-92 ou Eco-92 serviu para marcar os 20 anos do início das

discussões acerca do clima na Terra. Participaram das negociações ambientais uma expressiva quantidade de países, e

diversos princípios afloraram, sendo posteriormente adotados na construção da Convenção-Quadro das Nações Unida

sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O Brasil despontou como pioneiro e foi o primeiro país a assinar o documento

final do evento. A partir daí, diversas Convenções foram realizadas, e definitivamente o tema meio ambiente foi

encarado de forma mais severa e consciente por todo o planeta, como se uma luz amarela, de alerta, tivesse sido

acesa, cabendo a cada país assumir a responsabilidade de seus atos perante o meio ambiente.

Com a formulação da Convenção-Quadro, referencial para as soluções práticas a serem adotadas a partir de

então com o objetivo-fim de estabilização das emissões de gases causadores do efeito estufa, em 1997, na terceira

sessão da Conferência das Partes (COP 3), chegou-se ao consenso da necessidade de adoção de um Protocolo. Neste

documento, os países desenvolvidos, relacionados no Anexo I da Convenção, estariam compromissados a reduzir suas

emissões de gases de efeito estufa em, pelo menos, 5% em relação aos níveis de 1990, entre o período de 2008 e

2012, demonstrando a responsabilidade histórica desses países-signatários com a degradação do meio ambiente, ao

longo dos tempos, e reforçando a ideia de preocupação internacional com o rumo tomado pelo planeta após séculos

de mera degradação.

O Brasil, na condição de país em desenvolvimento, criou o programa Ciência, Tecnologia e Inovação para a

Natureza e Clima, vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED) do

Ministério da Ciência e Tecnologia, órgão propulsor no país para o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre

emissão e níveis de atividades dos setores econômicos, formas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa,

entre outros aspectos.

Um mercado de redução de emissões de gases tornou-se promissor e atraente tanto para os países

desenvolvidos, que necessitam cumprir as metas estabelecidas no Protocolo, como para os países em desenvolvimento,

sem a necessidade de cumprir metas e beneficiários diretos de investimentos e projetos de pesquisa na redução de

emissão de gases pelos países desenvolvidos. É a construção de uma verdadeira parceria em âmbito internacional.

Podemos afirmar, assim, que o Brasil se encontra em posição de liderança na iniciativa de um mercado de

carbono, juntamente com Índia, China, México, entre outros, que possuem as condições ideais para a redução de

emissão de gases e a captura de carbono para a venda aos países desenvolvidos. Ainda que alguns estudiosos do

mercado afirmem ser mais difícil para o Brasil, em razão de sua matriz ser considerada limpa frente à China, por
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exemplo, por se concentrar nas usinas hidrelétricas, os empresários brasileiros se mostram inovadores e criativos,

apresentando diversos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), explorando as áreas de energia

renovável, energia solar e eólica, as próprias hidrelétricas, na busca pelo espaço do empreendedor brasileiro nesse

mercado.

Com a criação de instrumentos de auxílio aos países do Anexo I, cujas metas de redução foram impostas, a

entrada do Brasil se dá através de tais instrumentos, especificamente, pelo nomeado Mecanismo de Desenvolvimento

Limpo, mais conhecido como MDL. Trata-se de uma participação voluntária direcionada aos países em

desenvolvimento, os quais não têm qualquer compromisso momentâneo com a redução de gases do efeito estufa

(GEEs).

O MDL está previsto no artigo 12 do Protocolo de Kyoto e prevê a certificação de redução de emissões de gases

nos países em desenvolvimento e a posterior negociação por meio das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs). O

Brasil, após pouco mais de três anos da vigência do Protocolo, lidera esse mercado, tendo registrado mais de 100

projetos no Conselho Executivo do MDL, supervisor do funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Diversas outras ações brasileiras colocam nosso país no lugar de pioneiro nas atividades de projeto no âmbito do

MDL. Podemos destacar, ainda, a participação ativa do Brasil com a apresentação da proposta de um Fundo de

Desenvolvimento Limpo, adotado com modificações no Protocolo de Kyoto, sendo o primeiro país a estabelecer uma

Autoridade Nacional Designada, em 1999, através do Decreto Presidencial que estabeleceu a Comissão Interministerial

de Mudanças Globais do Clima.

Diante de tantas atitudes pioneiras e inovadoras, é de se espantar o país ainda não ter criado uma legislação

específica para o assunto do mercado de créditos de carbono. Existem poucas ações isoladas com o intuito de uma

melhor adequação deste mercado à realidade mercadológica do país.

A título exemplificativo, citamos o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, o MBRE, iniciativa do Banco de

Mercadorias e Futuros/Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro (BM&F/BVRJ), em convênio com o Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos de

MDL e viabilizar negócios no mercado ambiental, de uma forma ordenada, sistematizada, dentro dos parâmetros

reguladores de nossa legislação, ainda que precária, mas existente.

Ainda que alguns estudiosos no assunto acreditem ser difícil para o Brasil, o desenvolvimento de mercado de

créditos de carbono prosperou devido à matriz energética do país ser considerada “limpa” frente a países como China

e Índia, grandes consumidores de matrizes energéticas “sujas” – tecnicamente com maior potencial em redução de

emissão de gases de efeito estufa –, investidores e pesquisadores brasileiros se destacam com suas iniciativas e

projetos criativos, o que atrai investidores dos países do Anexo I, fazendo com que novas possibilidades de projetos,

principalmente na área de energia renovável, energia solar e eólica, biomassa, hidrelétrica, se desenvolvam.

Dentro desta perspectiva de crescimento e pioneirismo, este trabalho busca a análise da realidade na construção

de um mercado de carbono no país, visando ao desenvolvimento econômico e sustentável, em consonância com a

nova ordem mundial de preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
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Em verdade, trata-se de uma crise civilizatória onde as questões éticas vêm sendo postergardas em favor de

grandes interesses econômicos e políticos. “Precisamos de um novo paradigma de convivência que funde uma relação

mais benfazeja para com a Terra e inaugure um novo pacto social entre os povos no sentido de respeito e de

preservação de tudo o que existe e vive. Só a partir desta mutação faz sentido pensarmos em alternativas que

representem uma nova esperança” (BOFF, 1999, p. 17-18).

 

O aquecimento global, decorrente da emissão de gases de efeito estufa por fontes antrópicas, é algo que tem

trazido grande preocupação à sociedade moderna, principalmente dentro de cenários que configuram demanda

crescente de energia, em maior parte de natureza não-renovável, decorrente principalmente do crescimento

populacional. Mudanças climáticas podem resultar em externalidades negativas de diversa sorte às gerações futuras.

 

2 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

 

 

O direito internacional do meio ambiente possui denominações particulares para seus tratados ou convenções

que fogem à nomenclatura tradicional, tomando denominações diversas (convenção-quadro, protocolo, declaração e

ou relatório). Uma dessas normas é a denominada “convenção-quadro”. Tais diplomas jurídicos visam aproveitar o

momento político adequado para a adoção de convenções internacionais complexas, com muitas partes e seus

respectivos interesses conflitantes, e de um arcabouço técnico científico igualmente complexo, deixando para o futuro

as negociações internacionais focadas nos assuntos nelas indicados. Possui, para tanto, um único mecanismo cogente,

qual seja, a exigência da continuidade de um procedimento de negociação entre as partes, durante e após sua entrada

em vigor, compelindo as partes ao dever de discutir as matérias referentes ao meio ambiente (SILVA, 1995; SOARES,

2003).

 

Deste modo, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima não pode ser considerada um

tratado impositivo, ou seja, com normas e regras cogentes que vinculem as condutas dos Estados em relação à

questão climática. Cuida-se, sim, de uma soft Law, em bom português, um tipo de lei não juridicamente vinculante

que não implica sanções aos que a descumprirem. A Convenção do Clima, por ser uma convenção-quadro, necessita

de outros documentos para regulamentá-la (SILVA, 1995; SOARES, 2003).

 

Posteriormente, surgiu o Protocolo de Kyoto, que veio regulamentar e especificar a Convenção-Quadro das

Nações Unidas. O Protocolo se situa no ordenamento jurídico internacional como uma espécie de anexo à Convenção,

que tem regras próprias, para além das pactuadas originariamente. O protocolo impõe sanções aos infratores, fazendo

assim com que a Convenção-Quadro ganhe eficácia e efetividade. A Convenção do Clima, conhecida como convenção-

quadro, foi adotada em 9 de maio de 1992, decorrente das reuniões ocorridas entre fevereiro de 1991 e maio de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2721



1992. Quando foi adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, os Estados-Nações

apenas iniciaram o processo de discussões acerca do problema da emissão exagerada dos gases causadores do efeito

estufa, processo este que viria a ser de permanente revisão, discussão e troca de informações entre os países

signatários. A Convenção possibilitaria, ainda, a adoção de compromissos adicionais em resposta a mudanças do

conhecimento científico e disposições políticas (BRASIL, 2007).

 

O nosso País foi a primeira nação que assinou a Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima,

em 4 de junho de 1992, sendo ratificada pelo Congresso Nacional, em 28 de fevereiro de 1994, por meio do Decreto

Legislativo nº 1, de 3 de fevereiro de 1994, e posteriormente promulgada pelo Decreto nº 2.652, de 1º de julho 1998.

O referido instituto entrou em vigor no dia 29 de maio de 1994, no nonagésimo dia após ratificação do Congresso

Nacional, conforme dispôs a própria convenção (SOUZA, 2007).

 

Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, constam em seu preâmbulo 23 parágrafos,

nos quais é reconhecida a existência das alterações do clima no planeta, bem como reconhece que as ações antrópicas

têm como consequência o aumento das concentrações de gases do efeito estufa, acarretando um problema comum ao

planeta: o aquecimento global. O preâmbulo estabelece que existem obrigações comuns, mas diferenciadas entre os

países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, destacando a necessidade de atividades coordenadas e integradas

entre os Estados-Nações, para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

 

Após a Convenção, o Brasil assumiu dois principais compromissos: elaborar e atualizar periodicamente

inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e das remoções de sumidouros de todos os gases de efeito

estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal (artigo 4 do texto da Convenção) e informar medidas tomadas ou

previstas para implementar a Convenção (artigo 12 do texto da Convenção).

 

Para o cumprimento dos compromissos assumidos com a Convenção, o Brasil, por meio do Decreto Presidencial

de 7 de julho de 1999, criou a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, com a finalidade de articular as

ações de governos decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seus

instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte.

 

O supramencionado decreto estabeleceu que o Ministro da Ciência e Tecnologia presidiria a Comissão, cabendo

ao Ministro do Meio Ambiente a vice-presidência. O Ministério da Ciência e Tecnologia exerceria, ainda, a função de

Secretaria Executiva. Foi ainda estabelecida uma equipe que, sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia

(MCT), tem como atribuição elaborar a Comunicação Nacional para envio ao Secretariado da Convenção. Referida

Comunicação deveria conter dois capítulos principais: primeiro, o inventário de emissões dos principais gases de efeito

estufa (CO2, CH4 e N2O) nos setores energéticos, industrial, uso da terra e desmatamento, agropecuária e tratamento
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de resíduos; segundo, a apresentação das providências tomadas ou previstas para implementar a Convenção no país.

 

A Convenção, bem como o Protocolo de Kyoto, foram implementados em âmbito internacional pelo apoio e

ações de várias instituições que integram o sistema internacional, a saber:

 

• COP / MOP – Conferência das Partes ou Encontro das Partes;

• SBSTA – Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico;

• SB – Órgão Subsidiário de Implementação;

• Bureaux – Equipes que Organizam e Conduzem os Trabalhos das COPs;

• GEF (Global Environmental Facility) – Fundo Ambiental Global, mecanismo financeiro para apoio aos países no

cumprimento de parte das obrigações;

• IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, grupo de assessoramento cientifico estabelecido

pela ONU;

• Secretariado – fornece apoio permanente para a realização das conferências e encontros dos órgãos e para a

implementação dos tratados.

 

Os órgãos acima são de fundamental importância para o desenvolvimento de pesquisa, articulação política,

acompanhamento de cumprimentos das obrigações pactuadas e financiamento de ações. Não fossem estes órgãos,

ficaria impossível a implementação das ações, bem como de uma política de meio ambiente sustentável.

 

3 Meta de redução para os países do Anexo I

 

O conhecido texto do Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

(CQNUMC) só foi adotado na terceira sessão da Conferência das Partes, ocorrida na cidade de Kyoto, Japão, em 11 de

dezembro de 1997, onde cerca de 10 mil delegados, observadores e jornalistas participaram do evento. O Protocolo

esteve aberto a assinaturas durante o período compreendido entre 16 de março de 1998 e 15 de março de 1999, na

sede das Nações Unidas, em Nova York, tendo sido, entretanto, possível às partes que não assinaram naquele período

que o fizessem a qualquer momento, o mesmo só entraria em vigor no nonagésimo dia após a data em que pelo

menos 55 partes da Convenção, englobando as partes incluídas no Anexo I (que contabilizaram no total pelo menos

55% das emissões de dióxido de carbono desse grupo, em 1990), depositassem seus instrumentos de ratificação,

aceitação, aprovação ou cessão ao Protocolo. Isso ocorreu em 16 de fevereiro de 2005.
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A terceira Conferência, portanto, culminou na decisão por consenso – decisão 1/CP.3 – de adotar um Protocolo

segundo o qual os países desenvolvidos ou aqueles relacionados no Anexo I da Convenção reduziriam suas emissões

combinadas de gases de efeito em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012

(artigo 3 do Protocolo). Esse compromisso, com vinculação objetiva, pretendeu uma reversão da tendência histórica de

crescimento das emissões de gases poluentes iniciadas nesses países há mais de 100 anos (SOARES, 2003).

4 Formas de comercialização dos créditos de carbono: Bolsa de Valores e Contratos Internacionais

No Brasil, as formas mais comuns de troca de créditos de carbono entre os países podem ser materializadas

através dos contratos internacionais de compra e venda de crédito, ou ERPA (Emission Reduction Purchase

Agreement), ou pelo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE).

4.1Contratos Internacionais de Compra e Venda

Inicialmente, necessitamos definir o que venha a ser contrato. Em sentido amplo, o contrato é qualquer negócio

jurídico, um acordo de vontades com o objetivo de adquirir, resguardar, transferir, conservar e mesmo extinguir

direitos. Dentre os elementos essenciais que o compõem, destacamos a capacidade das pessoas que contratam, o seu

objeto, a prestação, a contraprestação e o consentimento. O contrato internacional é aquele que é feito por pessoas,

físicas ou jurídicas, de países distintos.

Nas palavras de Flávia Frangetto e Gazani, o contrato:

[...] expressa, assim, a idéia do ajuste da convenção, do pacto, ou da transação firmada ou acordada entre duas ou mais
pessoas para um fim qualquer, ou seja, adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. O contrato, pois, ocorre
quando as partes contratantes, reciprocamente, ou uma delas, assumem a obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma
coisa.

Evidencia-se, por isso, que o contrato tem por efeito principal a criação de obrigações, que são assumidas pelas partes
contratantes ou por uma delas. Em razão disso, fundamentalmente, o concurso de vontades das partes contratantes

(consentimento) mostra-se elemento de valia para a sua feitura.
1

As relações jurídicas entre as partes envolvidas na transação de créditos de carbono, sejam países desenvolvidos

ou em desenvolvimento, incluindo-se aí o Brasil, têm como alternativa o instrumento do Contrato Internacional de

Compra e Venda de Créditos, ou ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement), para materialização de suas relações

comerciais, gerando os direitos e deveres oriundos de um negócio jurídico internacional.

Para Irineu Strenger
2
, contratos internacionais são manifestações de vontade que visam relações patrimoniais e

cujos elementos estejam vinculados a sistemas jurídicos extraterritoriais, através do domicílio, da nacionalidade, da

sede principal dos negócios a serem tratados, do lugar dos contratos, lugar da execução ou qualquer outro indicativo

territorial que aponte o direito a ser aplicável.

No que tange ao direito aplicável, imperioso destacar o artigo 9º, e seus parágrafos, da Lei de Introdução ao

Código Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada,
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admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que reside o proponente.
3

Temos, então, o lugar de celebração do contrato em aspecto de destaque no que tange às relações jurídicas

pertinentes ao direito privado internacional, pois, em consonância com a legislação brasileira, será o território em que

fora acertada a proposta, e não aquele em que em se deu a conclusão do contrato.

Nos contratos de compra e venda de créditos de carbono, as partes, na grande maioria das tratativas, têm

domicílios em países distintos, uma vez que deriva de um tratado internacional. Sendo assim, deverá ser respeitado o

lugar de onde partiu a proposta para a definição da legislação pertinente àquela relação jurídica específica.

Como já sabemos, a arbitragem é amplamente utilizada em contratos internacionais. Quanto aos contratos de

compra e venda de créditos de carbono, não será diferente. A sua aplicação é perfeitamente cabível, devendo ser

escolhido, em comum acordo, o lugar de sua concretização.

O contrato de compra e venda de créditos de carbono, não obstante necessitar seguir as regras vigentes do

lugar em que foi acertada a proposta, deverá seguir, ainda, regras específicas do direito internacional público, tais

como as ordenações previstas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o

Protocolo de Kyoto e as determinações advindas das conferências anuais dos países membros da Convenção-Quadro.

Necessitamos ressaltar que, em virtude da constante construção do quadro regulatório de transferências de RCEs, por

parte do Protocolo, e da realização de conferências entre países para constante discussão de formação de tais regras,

as partes negociantes precisam estar em permanente vigilância quanto à aplicação das mesmas para que não ocorra

qualquer desconformidade legal.

Por tratar-se de um contrato bastante peculiar, a assinatura do contrato de compra e venda de créditos de

carbono exige a análise minuciosa de certos aspectos e a clareza de alguns de seus tópicos. Para a enumeração de

alguns desses temas a serem lembrados quando de sua celebração, Flávio Augusto Marinho Vidigal cita:

Constituem elementos básicos das cláusulas contratuais: a) a identificação das partes, tanto os participantes do projeto
quanto outros que venham a ter responsabilidades essenciais relacionadas ao projeto; b) o objeto do contrato, ou seja, a
intenção das partes; c) a definição do bem transacionado, da natureza, do escopo dos direitos acordados; d) a
delimitação da quantidade de créditos gerados pelo projeto e a consignação dos direitos sobre os CERs; e) a forma e a
data de transferência legítima da propriedade do CER; f) a comprovação da validade dos CERs mediante apresentação de
documentação de suporte; g) a mitigação dos riscos mediante, por exemplo, a contratação de empresa de seguro; h) o
preço e as condições de pagamento, levando em consideração os impostos e taxas incidentes sobre a transação; i) as
responsabilidades atribuídas a cada parte e a exigência de eventuais garantias ou indenizações; j) a contemplação de
todo o ciclo de extinção do contrato; m) a previsão da possibilidade de realização de auditoria; n) o acordo de
confidencialidade; o) a definição das conseqüências da superveniência de eventos de força maior; e p) a forma de

solução de controvérsias.
4

Vale ressaltar que o contrato de compra e venda de créditos de carbono, ou ERPA, sua sigla na língua inglesa,

serve como ferramenta de planejamento financeiro por possibilitar, entre as partes contratantes, a projeção de

recebimentos futuros e, portanto, o percentual de retorno do que fora investido no projeto de MDL.

Concluímos, assim, que, em respeitando a legislação vigente de nosso País, sem esquecermos os princípios

gerais do Direito, a modalidade do contrato internacional é ferramenta fundamental para o desabrochar de um

mercado de créditos de carbono sólido em nosso país, não finalizando, nesta categoria, as possibilidades de sua

comercialização.
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4.2 Bolsa de Valores

Necessitamos abordar, ainda que de maneira breve, outra modalidade de comercialização de créditos de

carbono no Brasil, que se encontra em franca construção e expansão. Estamos tratando do Mercado Brasileiro de

Redução de Emissões (MBRE).

A Bolsa de Mercado e Futuros (BM&F), juntamente com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), em

convênio com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o objetivo de estimular o

desenvolvimento de projetos de MDL no Brasil e viabilizar as tentativas e formalizações de negócios no mercado de

crédito de carbono, de maneira ordenada e transparente, criaram o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões

(MBRE).

O MBRE é um conjunto de instituições, regulamentações, sistemas de registros de projetos e balcão de

negócios, em fase de implementação no Brasil pelas instituições acima citadas, que visa profissionalizar a negociação,

no mercado de capitais, dos papéis oriundos dos projetos de MDL. É mais um mercado de títulos operacionalizado pela

Bolsa de Valores, onde as empresas podem divulgar, no Banco de Projetos, suas intenções de compra de RCEs no

mercado, através de cadastramento e registro eletrônico de contratos de compra e venda de redução de emissões,

oferecido no site da BM&F/BVRJ, devendo as negociações se orientar pelos princípios da transparência e práticas

equitativas de mercado.

Precisamos ressaltar, ainda, que os registros de intenção de compra, de intenção de projetos ou de projetos

validados não representam ofertas concretas, apenas a formalização de interesses, que poderá vir a ensejar uma

negociação futura.

A iniciativa brasileira de criação de um mercado na Bolsa de Valores para a comercialização de créditos de

carbono não foi a pioneira mundial. Em 2003, 14 empresas, que juntas são responsáveis pela emissão de metade dos

gases lançados na atmosfera pelo Reino Unido, fundaram a Bolsa do Clima de Chicago (CCX), com o objetivo de criar

um mercado de créditos de carbono sólido e consistente.

Trata-se de uma alternativa ao Protocolo de Kyoto, uma vez que prevê regras próprias, é governada por seus

membros, estabelece o foco e monitora as emissões, define quais critérios são elegíveis e desenvolve leilões. De toda

forma, é uma iniciativa válida e demonstra, tão-somente, a disseminação dos princípios norteadores do Protocolo de

Kyoto e a busca incansável para que atinjamos seu principal objetivo, proteger o planeta das ações nocivas e

constantes dos homens para as presentes e futuras gerações.

O que não poderá ser olvidado pelo investidor no mercado de créditos de carbono é que conheça todas as

formas de comercialização e as normas jurídicas que o norteiam para que, após a escolha da forma de transação, esta

se possa dar da maneira mais segura para o investidor e alcance a razão de ser de sua existência: a vida do planeta

em que vivemos.

5 Uma nova ética ambiental a partir de uma nova ótica

Vemos que a problemática do meio ambiente ganhou status constitucional em virtude de sua crescente
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interferência em todo planeta Terra e seres vivos que nela habitam, incluindo-se, aí, o próprio homem.

Assim, a proteção ambiental deixa, definitivamente, de ser um tema menor, de pouca relevância em nosso

ordenamento jurídico, e elevado a patamares de outros valores sociais relevantes que levaram décadas, e até séculos,

para se transformarem em direito fundamental.

Nas palavras de Canotilho
5
, tanto como dever de não agredir ou destruir, o patamar constitucional garantido

serve, ainda, para contrabalancear prerrogativas tradicionais do direito de propriedade, gerando novas e fortalecendo

velhas limitações implícitas e explícitas.

Nesse momento, indagamos: é possível a tutela constitucional ao meio ambiente sadio e equilibrado conviver de

forma harmoniosa com o desenvolvimento econômico tão almejado por nossa sociedade? A ideia de meio ambiente

sadio coabita, em nosso Estado Democrático de Direito, com a ideia de desenvolvimento econômico e social?

A Organização das Nações Unidas (ONU), através da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,

formulou, nada menos, que 22 princípios acerca do direito humano a um meio ambiente adequado à saúde e bem-

estar de todos os homens. Na descrição de tais princípios, existem diretrizes à humanidade para a busca da proteção

do meio ambiente sem olvidar-se do desenvolvimento econômico e tecnológico de todos.

Um dos princípios afirma que os Estados deverão garantir que a conservação do planeta será considerada parte

integrante do planejamento e implantação de programas de desenvolvimento, estabelecendo como meta econômico-

social o que se denomina desenvolvimento sustentável.

Se aplicarmos o conceito de desenvolvimento sustentável ao Protocolo de Kyoto e suas diretrizes de cooperação

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, com a construção do mercado de créditos de carbono, teremos

não só um conceito, mas um verdadeiro princípio do direito internacional contemporâneo. Ademais, não há como

desvincular a questão sob o enfoque de uma ética global.

A perspectiva de uma ética global é aprofundada na recente obra “Um só mundo – a ética da globalização”, de

autoria do filósofo contemporâneo Peter Singer (2004). O livro se divide nos seguintes capítulos: Uma só atmosfera;

Um só comércio; Uma só lei; e Uma só comunidade. Durante a exposição de seu pensamento, Singer apresenta fatos,

pesquisas e argumentos que demonstram, bem como justificam uma ética global. A partir dessa abordagem, Singer

propõe uma ética supranacional desligada da própria perspectiva de soberania.

 

O mundo globalizado tem levado a humanidade a traçar um conceito ético global, logo a interdependência das

nações nos aspectos econômicos e políticos, bem como o reconhecimento da corresponsabilidade comum entre os

Estados acabaram por estabelecer os delineamentos da necessidade de uma ética global. O pensamento ético global

de Peter Singer recomenda a adoção irrestrita das medidas de redução de emissões pelos Estados signatários, corrente

à qual nos filiamos.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2727



Nesse sentido, a ideia de “uma só atmosfera” está focada principalmente no que se refere ao “efeito estufa”, o

qual, como é de conhecimento, é o motivo do aquecimento global. Nesse passo, tem-se como causa da

pontencialização deste fenômeno o aumento progressivo de emissões de gases do efeito estufa, gerado por uma alta

produção de dióxido de carbono, principalmente a partir da década de 1990. Assim, no âmbito internacional, o

Protocolo de Kyoto fez a previsão de uma redução na emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa em preríodos

pré-determinados. Nesta norma, as partes ficaram vinculadas a promover a redução de emissões. Contudo, os Estados

Unidos, um dos maiores emissores de dióxido de carbono, assinaram, porém não ratificaram, alegando risco de

recessão à sua economia nacional.

 

Nesse sentido, Singer (2004) demonstra as possíveis consequências do agravamento do efeito estufa,

pontificando que: devido ao aquecimento dos oceanos, os ciclones e as tempestades tropicais antes confinadas aos

trópicos, afastar-se-ão do Equador, atingindo áreas urbanas que não foram construídas para suportá-los; haverá

propagação de doenças tropicais; a produção alimentar aumentará em algumas regiões, especialmente nas latitudes

setentrionais elevadas, e decrescerá noutras, incluindo a África subsaariana; o nível das águas do mar aumentará entre

9 e 88 centímetros.

 

Diante do panorama acima, Singer expõe seu pensamento e conclui que os países desenvolvidos poderão fazer

frente ao combate às alterações climáticas sem uma grande perda de vidas, pois essas nações possuem uma situação

econômica confortável, para armazenar comida, para deslocar pessoas de áreas inundadas, para combater insetos

portadores de doenças, e têm condições de construir paredões que contenham o avanço das águas dos mares. Já os

países em desenvolvimento não têm nem terão condições para fazer isso, o que nos remete à questão dos refugiados

ambientais.

 

O problema das alterações climáticas é um forte exemplo de que se vive em “um só mundo”. Após séculos de

degradação ambiental, alimentados na crença da infinita renovação dos recursos naturais, só agora estamos

dimensionando a desregrada exploração consequência do desenvolvimento industrial e tecnológico a qualquer custo.

Assim, Singer nos indica uma nova preocupação ética e é um dos demonstrativos da “relativização” do conceito

tradicional de soberania:

 

Hoje em dia, a grande maioria dos países do mundo está de acordo quanto à necessidade de se proceder a uma
redução significativa das emissões dos gases promotores do efeito estufa e todos os principais países industrializados,
com excepção de um, se comprometeram a fazer alguma coisa quanto a isso. Esse único país, que por acaso é o maior
emissor, recusou comprometer-se a reduzir as suas emissões. Esta situação dá força à idéia da necessidade de
considerar a criação de instituições ou princípios de direito internacional que limitem a soberania nacional (SINGER,
2004, p. 85).

 

Como restringir a utilização da atmosfera pelos diversos Estados soberanos sem colocar em cheque a sua

soberania e a autodeterminação dos povos? Do ponto de vista da definição jurídica, a atmosfera terrestre é coisa de

valor econômico do gênero bem, sendo a mesma útil às pessoas e aos seres vivos, sendo ela dotada de existência
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autônoma, porém não é possível exercer sobre ela um direito de propriedade (FIUZA, 1999).

 

Algumas correntes têm defendido que o Protocolo de Kyoto instituiu o direito de poluir, através de um raciocínio

econômico ótimo, no sentido de Pareto, pelo qual a redução de emissões de carbono não alterariam o

desenvolvimento econômico dos países relacionados no anexo “B” do Protocolo, na medida em que permite a

utilização das reduções certificadas de emissões (crédito de carbono) como meio de compensação para atingir os

compromissos assumidos no Protocolo, o que não deixa de ser preocupante se não levarmos em conta os

comprometimentos econômicos, fundamentados numa ética global.

 

 

6 Natureza jurídica dos créditos de carbono no Brasil

 

Como já fora explanado nos tópicos anteriores, através de um dos mecanismos de flexibilixação, o MDL

(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), os países historicamentes responsáveis pelo aquecimento global, os países do

Anexo I, ao lançar mão do MDL, poderão cumprir sua metas de redução de emissão de GEE (Gases do Efeito Estufa).

O referido cumprimento das metas acontecerá mediante a aquisição por parte destes países de Certificados de

Redução de Emissão (RCEs), denominados de crédito de carbono. O já referido crédito de carbono é medido em

tonelada métrica de gás carbônico equivalente, gerada por projetos de MDL, implementados em países em

desenvolvimento, ou países do Anexo I, que atendam às normas do Protocolo de Kyoto e demais normas.

 

A partir dessa perspectiva, se questiona: qual a natureza jurídica das RCEs no Direito brasileiro? Qual sua

essência para o sistema jurídico brasileiro? Quais os seus elementos constitutivos?

 

Os doutrinadores que até a presente data se dedicaram ao estudo não demonstram uniformidade em seus

entendimentos quanto à sua definição do instituto, apesar dos diversos estudos existentes, desenvolvidos em sua

grande maioria, principalmente, por advogados e especialistas da área ambiental. O que temos certo é que as RCEs

nada mais são do que a certificação da efetiva redução de emissão de gases do efeito estufa, possibilitando sua

comercialização.

As principais categorias jurídicas estudadas por nossos juristas, nas quais se enquadrariam as RCEs, são as

commodities ambientais, mercadoria, serviço, valor mobiliário, derivativo e bem intangível puro. A primeira categoria,

commodity ambiental, é definida por Amyra El Khalili (online apud MURO/2008) da seguinte maneira:

São mercadorias originárias de recursos naturais produzidas em condições sustentáveis e que constituem os insumos
vitais para a indústria e a agricultura. Obedecem a critérios de extração, produtividade, padronização diferenciada,
classificação, comercialização e investimentos. As commodities ambientais dividem-se em sete matizes: água, energia,
madeira, minério, biodiversidade, reciclagem e controle de emissão de poluentes (água, solo e ar).
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O termo commodity é aplicado a produtos e/ou mercadorias que têm seus preços determinados em bolsas, a

exemplo da Bolsa de Mercadoria e Frutos. Em geral, são mercadorias e/ou produtos que, produzidos em grande

quantidade, possuem qualidade uniforme por diferentes produtores. Podem ser ainda produtos in natura, cultivados ou

de extração mineral, podendo ser armazenados por certos períodos de tempo sem a perda de suas principais

qualidades. Partindo desta definição, será que as RCEs poderiam ser enquadradas como commodities?

São pouquíssimos os estudiosos que acreditam ser as RCEs um tipo de mercadoria. A definição desta categoria

jurídica refere-se a bens móveis, corpóreos, tangíveis ou semoventes inseridos na atividade do mercador com a

intenção de mudança de titularidade. Para a maioria dos doutrinadores, as RCEs não se enquadrariam como

mercadoria por não serem bens tangíveis e corpóreos.

No tocante à categoria serviço, poderiam as RCEs ser enquadradas de tal forma? O Banco Central do Brasil, na

Circular nº 3.291, de 8 de setembro de 2005, afirmou que poderiam sim ser enquadradas como serviço. Senão

vejamos:

Serviços Diversos – Créditos de Carbono 29/ (NR) 45500. Observadas as disposições da Res. 3.265, quanto a legalidade
da transação, fundamentação econômica e responsabilidade definidas na respectiva documentação, podem as operações
ser cursadas diretamente junto aos bancos autorizados a operar no mercado de câmbio.

TITULO: 1 – Mercado de Câmbio CAPÍTULO: 8 – Codificação de Operações de Câmbio SEÇÃO: 2 – Natureza de Operação
SUBSEÇÃO:10 – Serviços Diversos – Créditos de carbono

A referida circular do Banco Central não levou em consideração que a prestação de serviço, segundo nossa

legislação civil, nossa doutrina e nossa jurisprudência, define serviço como uma obrigação de fazer, contida em

contratos nos quais uma pessoa, física ou jurídica, realiza, e a outra recebe serviços. No tocante ao instituto em

análise, RCEs, o que ocorre é uma obrigação de dar, mediante sua cessão ao adquirente, tópico já analisado pelo

Plenário do Supremo Tribunal Federal quando da decisão de incidência ou não do Imposto sobre Serviços (ISS) na

locação de bens móveis ao julgar o Recurso Extraordinário nº 116.121-3-SP.

Quanto à categoria de valores mobiliários, temos que as RCEs não poderiam ser enquadradas como tal, dado

que a Lei nº 6.385/76, em seu artigo 2º, prevê, de forma taxativa, quais os valores mobiliários existentes no Direito

brasileiro, não estando dentro de seu rol taxatixo incluso as RCEs. Inobstante a inexistência de previsão legal, temos

em trâmite nas Casas do Congresso Nacional projetos de lei para a regulamentação dos créditos de carbono/RCEs,

reconhecendo a este instituto a natureza jurídica de valor mobiliário para efeito de regulação, fiscalização e sanção,

por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sujeitando-se, portanto, ao regime da lei citada.

No estudo a seguir transcrito, a doutrina analisa a possibilidade de as RCEs serem definidas como derivativos.

Acerca do tema, os estudiosos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM Clóvis S. de Souza e Daniel Schiavoni Miller

(2003, online) definem derivativos como:

[...] instrumentos financeiros cujo preço de mercado (market price) deriva do valor de um ativo (as commodities, ou
seja, produtos primários como algodão, soja, minério de ferro, etc.) ou outro instrumento financeiro (taxas de câmbio, de
juros, moedas, índices da Bolsa etc.). A depender do ativo-referente, os derivativos podem ser financeiros e não-
financeiros. Os contratos futuro e a termo, as opções e o swap são as modalidades derivativas de maior utilização. A
importância dos derivativos é inegável, sobremodo para economias emergentes, representando, para muitos uma
terceira onda dos mercados financeiros, iniciada na metade final do século passado e antecedida pelos mercados de
mútuo feneratício, assentado no sistema bancário, e de valores mobiliários, bursátil. Ao que parece, face ao conceito
supra, o valor da RCE e, pois, da transação com ela realizada não resulta de nenhum outro ativo, que se encontre
subjacente, o que obsta sua subsunção à categoria dos derivativos, os quais se caracterizam por ser uma variação de
uma oferta existente.
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Sobremodo, para classificar-se as RCEs como derivativos, estas deveriam estar associadas a algum ativo, e os

contratos relacionados à sua transação estivessem munidos de alguma proteção financeira.

A última e mais aceita categoria, que melhor se adequaria à natureza jurídica das RCEs, é a de bem intangível

puro, uma vez que representariam direitos passíveis de ser usufruídos por seus respectivos titulares, sendo, para

alguns, o direito de poluir materializado. Assim, as RCEs na sua respectiva comercialização não poderiam ser objeto de

contrato compra e venda porque, conforme o artigo 481 do Código Civil, a referida operação somente se presta à

comercialização de bens tangíveis, devendo ser utilizada, para as RCEs, a cessão de direitos.

O Protocolo de Kyoto, com suas metas de reduções, funciona como uma emenda à Convenção, criando metas e

mecanismos que em tese possibilitam a implementação da Convenção, bem como para atingir seus objetivos no

tocante à mitigação do aquecimento global, o eixo tríplice criado pelo Protocolo. Com argumentos éticos, econômicos e

ambientais, dispostos explicitamente nos artigos 3, 6 e 17, notadamente mostram que em sua elaboração

prepoderaram princípios econômicos. Isso demonstra que “somente uma conversão – ou uma reconversão ética –

poderá inverter o círculo vicioso da inércia, da gastança, do desperdício, da insensibilidade, para uma existência de

zelo pela natureza” (NALINI, 2003).

7 Considerações finais

 

Analisando os antecedentes e o sistema legal inaugurado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Mudança do Clima e o Protocolo de Kyoto, tal como concebido no Brasil e na maioria dos países, compreende-se que

os institutos legais derivam da necessidade de se conjugar esforços para mitigação do aquecimento global, através da

vinculação legal do Protocolo, promovendo-se o sequestro de gás carbono atmosférico, bem como incentivando a

redução de emissões de gás carbônico e seus equivalentes, ambos perigosos para o sistema climático por

potencializarem o efeito estufa.

 

O fato é que a discrepância econômica existente entre países ricos e pobres incentiva a degradação ambiental,

motivo pelo qual a proposta do Protocolo possui institutos que atingem essa duas categorias, buscando eficiência na

produção de bens e a internalização dos danos ambientais (externalidades negativas), distribuindo assim a riqueza.

 

O Protocolo de Kyoto está longe de se tornar uma convenção-modelo filosoficamente perfeita que o torne

inexequível, mas suas disposições uniram preceitos éticos globais e as forças de mercado que, nesse momento

histórico, são essenciais para se alcançar os objetivos da convenção. Aplica-se, de fato, o teorema normativo de

Coase, quando se preconiza que se deve “estruturar a lei de tal modo que se eliminem os impedimentos para os

acordos privados” (COOTER; ULEN, 1999, p. 128).

Acreditamos que, diante da inércia do Poder Público em regular o mercado de créditos de carbono no Brasil e o

crescente interesse do setor privado em utilizar este mecanismo como forma de expandir suas políticas de

responsabilidade socioambientais, caberá a elas, dentro dos limites definidos no Protocolo de Kyoto, confirmar o
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espírito empreendedor e pioneiro de nosso País frente a novas metodologias de proteção ambiental.

A constante divulgação de relatórios, novas pesquisas, catástrofes mundiais com milhares de vítimas, inclusive

com a presença brasileira, e cenários tenebrosos para o século XXI, fez com que a atenção da sociedade civil e das

corporações se voltassem para a necessidade de conscientização sobre a problemática e para a conveniência de se

elaborar, em caráter emergencial, ações para a criação de novas alternativas práticas com o intuito de se evitar o

colapso do sistema climático do planeta e colocar em risco a humanidade.

Uma vez que o governo brasileiro permanece inerte quanto à regulação do mercado de créditos de carbono no

Brasil, as empresas já analisam quais maneiras existem para a captação dos benefícios reais provenientes das

atividades de projetos de MDL, levando em conta o eficiente papel desses projetos em promover mudanças estruturais

nas plantas industriais e, especialmente, na imagem institucional corporativa.

No âmbito dos projetos de MDL, a sustentabilidade econômica está diretamente ligada às políticas corporativas

que visam à valoração da preservação da natureza e da conservação do meio ambiente por meio de boas práticas e

ações proativas, com produção de valor agregado à empresa. As empresas que buscam investir em projetos de MDL e

que têm um verdadeiro comprometimento com a gestão ambiental vão além das regras de procedimentos de

conformidade legal, de critérios para o desenvolvimento sustentável e de avaliação e monitoramento de ações de

atividades de projetos de MDL.

O aspecto saudável de toda essa discussão é que, apesar da competitividade e sigilo de conhecimento de novas

tecnologias, as empresas que desenvolvem atividades de projetos de MDL no Brasil debatem, em sua grande maioria,

com a sociedade e técnicos, maneiras de aperfeiçoamento de seus sistemas, experiências e dificuldades, preocupações

e sucessos enquanto desbravadores das atividades de projetos de MDL, não mais reconhecendo velhos paradigmas de

concorrência.

Com isso, apesar da parceria tímida, mínima e quase inexistente do Poder Público na construção e regulação do

mercado de créditos de carbono no Brasil, acreditamos que o setor privado, com sua eterna ânsia pelo desconhecido,

por novos desafios e caráter empreendedor que lhe é característico, não deixará de desenvolver quaisquer projetos na

área de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto e da

esparsa e mínima legislação pátria. Aguardemos, então, o acordar deste imenso país, na figura de seus governantes,

para o que será, sem qualquer sombra de dúvida, um dos maiores mercados do século XXI.
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REGIME JURÍDICO DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
NO BRASIL

LEGAL FRAMEWORK FOR EMISSION REDUCTION OF GREENHOUSE GASES IN BRAZIL

Raquel Araújo Lima

RESUMO
O despertar da sociedade internacional para a proteção ambiental se deu, primordialmente, a
partir da primeira metade do século XX com a criação de importantes tratados internacionais
para a regulamentação do tema, os quais vieram a tratar o meio ambiente como um direito
fundamental que deve ser regido pelo princípio do desenvolvimento sustentável. Um dos
aspectos da problemática ambiental é a preocupação com a mudança do clima que é causada
pelo aquecimento global, fenômeno intensificado pela emissão desmedida de gases de efeito
estufa (GEE). Sendo a mudança do clima um grande desafio que a sociedade deve enfrentar,
foram realizados instrumentos internacionais que regulamentam a emissão dos gases (GEE),
dentre os quais o Brasil configura-se como Estado parte. Todavia, não basta apenas atuar em
plano internacional, o Brasil tem o dever de implementar as metas traçadas por esses
instrumentos no ordenamento interno através de programas nacionais que regulamentam o
tema, como a recente Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC, criando com isso, um
efetivo regime jurídico de redução de emissão dos gases (GEE). 
PALAVRAS-CHAVES: MUDANÇAS CLIMÁTICAS; INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS; ATUAÇÃO
ESTATAL; PNMC.

ABSTRACT
The initial reaction within the international community for the protection of the environment was
realized primarily in the first half of the 20th Century, combined with the creation of important
international treaties that instigated a series of regulations. This response came about after the
international community recognized the treatment of the environment as a fundamental right
that must be governed by the principle of sustainable development. One aspect of the
environmental issue is the concern about climate change that is caused by global warming, a
phenomenon intensified by excessive emission of greenhouse gases. Having climate change as a
great challenge whereby society must come to face, various treaties were performed as
international instruments with the purpose of regulating the emission of green house gases,
among which Brazil appears as a state party. However, its not enough to act on the international
scheme, Brazil has the responsibility to implement the goals outlined by these instruments in the
planning of national law through national programs as the recent National Policy on Climate
Change, thereby creating, an effective legal regime to reduce greenhouse gases. 
KEYWORDS: CLIMATE CHANGE; INTERNATIONAL INSTRUMENTS; STATE ACTION; PNMC.

1 INTRODUÇÃO
O problema das mudanças climáticas, embora seja um assunto recente, assim como o a preocupação com o meio

ambiente[1], ganhou relevância com a 15ª Conferência das Partes (COP-15) ocorrida em dezembro de 2009 em Copenhague, que
tinha como escopo a criação de um novo Protocolo dotado de metas para a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Todavia, as
muitas expectativas em torno desse encontro não foram atendidas, uma vez que apenas culminou na assinatura de um acordo
político ou de meras intenções, sem cunho vinculativo.

Não obstante essa Conferência não tenha alcançado o êxito esperado pela sociedade internacional, o tema concernente à
mudança do clima e a redução dos gases (GEE) é uma realidade a ser encarada pelos Estados que merece ser analisada e mitigada
sob vários prismas.

Com efeito, a historicidade desse problema está enraizada nas conseqüências negativas do crescimento econômico

irresponsável e da ação antrópica indiscriminada. Desse modo, as atividades econômicas influenciam o clima de maneira

significativa e pelo rumo da degradação ambiental que o mundo se encontra, especificamente, quanto ao uso de fontes energéticas

que colaboram com a emissão dos gases de efeito estufa, fazem com que as mudanças climáticas desse século determinem os rumos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2736



da humanidade[2].

Essa constatação, no entanto, é relativamente nova, foi a partir do século XX que se iniciou o crescimento de uma

reflexividade no que concerne aos desafios ecológicos que o mundo enfrenta.  Nesse momento, começou-se a perceber que as

questões atinentes à proteção do meio ambiente não se limitavam à poluição advinda da industrialização, mas sim, abrangia um

universo muito mais amplo e complexo, o qual tem como premissa o direito a um meio ambiente sadio que está intrinsecamente

ligado ao próprio direito à vida[3]. Assim, quando se evoca o direito a ter um meio ambiente equilibrado como prerrogativa para se

ter uma vida digna, reporta-se, a um direito fundamental[4], sendo necessária a sua proteção jurídica.
A proteção jurídica do meio ambiente se deu em âmbito internacional com a Declaração Sobre o Meio Ambiente Humano

adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano de 1972 em Estolcomo, a qual abriu espaço para que o
direito ao meio ambiente sadio e equilibrado fosse materializado nas Constituições supervenientes disseminando a garantia desse
direito.

Nesse sentido, a Carta Magna de 1988 foi uma das Constituições influenciada pela Declaração Sobre o Meio Ambiente
Humano, sendo a primeira Constituição brasileira a elencar o princípio da prevalência do direito ao meio ambiente como um direito
fundamental a reger o Estado brasileiro nas relações internacionais, admitindo a concepção de que o direito ao meio ambiente sadio
constitui tema de legítima preocupação, reservando-o um capítulo na ordem social representado pelo art. 225.

 Dessa forma, o art. 225 consagra o direito fundamental ao meio ambiente[5] na medida em que afirma que o
fundamento da constitucionalização desse direito é a própria dignidade da pessoa humana em todas as suas formas[6]. Além de
transformar o direito ao meio ambiente em norma constitucional fundamental da ordem jurídica em prol de um desenvolvimento
sustentável para que o indivíduo e a coletividade desenvolvam todas as suas potencialidades[7].

O fundamento do princípio do desenvolvimento sustentável, por sua vez, não vem somente contemplado no art. 225, é

uma junção de dispositivos que, uma vez congregados, contemplam todos os aspectos desse conceito, dentre os quais, podemos

citar os artigos 1º, II; 3º, III; 170, VI e 225 que são respectivamente consagradores do princípio da dignidade da pessoa humana, do

desenvolvimento nacional e da defesa do meio ambiente no âmbito das atividades econômicas.

O princípio do desenvolvimento sustentável vem, portanto, a erigir-se como um como um dispositivo que direciona o

Estado, sendo um paradigma de integração entre as esferas social, econômica e ambiental, resolvendo dessa forma, a coexistência

entre os direitos fundamentais ao desenvolvimento econômico e à proteção ambiental, os quais são constituídos como instrumentos

para a consecução da luta contra o agravamento das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global que é intensificado pela

emissão desmedida dos gases de efeito estufa (GEE).

Com isso, em face ao momento atual do problema do aquecimento global, a atuação do Estado para resolver ou pelo

menos mitigar tal fato deve abranger a ordem social, econômica e ecológica, através de práticas que envolvam o desenvolvimento

sustentável. É imprescindível, portanto, que, no âmbito da legislação nacional de proteção do meio ambiente, a abordagem da

matéria, em consonância com os instrumentos internacionais aplicáveis ao assunto, envolva ações efetivas de mitigação dos efeitos

adversos das mudanças climáticas.

Nesse sentido, o Estado brasileiro tem assinado todos os instrumentos internacionais que tratam do problema das

mudanças climáticas e vem concordando com a redução das emissões de (GEE) propostas pelo Protocolo de Quioto e Acordo de

Compenhague. No entanto, estar integrado internacional ao movimento global de tutela dos direitos fundamentais não significa

automaticamente que esses direitos estejam sendo satisfatoriamente respeitados no nosso território ou que o Brasil já tenha

alcançado níveis mínimos de tutela desses direitos.

Até o fim do ano de 2009, o Brasil não possuía legislação infraconstitucional que abarcasse e regulasse o problema das

mudanças climáticas, e, somente, com o desenrolar da Conferência de Compenhague que o Estado criou, não mais sem tempo, a

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, instituída pela Lei nº. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Tal Política veio

dotada de objetivos em torno do desenvolvimento sustentável; da cooperação internacional, de entes políticos e da administração

pública; metas genéricas para a diminuição dos gases (GEE); instrumentos e órgãos, dentre os quais veremos do decorrer do

trabalho.
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Em face disso, o presente estudo irá se delimitar ao cenário das mudanças climáticas, que constitui um dos aspectos da

problemática ambiental, que enquanto realidade condicionada em parte pela conduta humana, e que repercute de maneira drástica na

vida sobre a Terra, merece ser regulamentada. Primeiramente, dando ênfase ao dispositivo do desenvolvimento sustentável que se

revela instrumento da ordem interna para o combate as mudanças climáticas, posteriormente, levando-se em conta a sua regulação

em âmbito internacional mediante os instrumentos jurídicos internacionais que regulamentam as emissões de gases (GEE) e, por

fim, a sua implementação e aplicação pelo Estado brasileiro através da Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC, para

com isso, perfazer um regime jurídico de redução das emissões de gases (GEE) assumido pelo Brasil.

 

2 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O AQUECIMENTO GLOBAL

O termo “desenvolvimento sustentável”[8] apareceu primeiramente em 1987 num relatório elaborado pela Comissão

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento sob os auspícios da ONU chamado de Relatório Brundtland, no qual o

desenvolvimento sustentável é concebido como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” [9].

Todavia, foi somente durante a II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano,

realizada em 1992 no Rio de Janeiro, também chamada de RIO-92, que o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou força e

foi disseminado através da sua Declaração[10] e da Agenda 21[11].

A partir dessa Conferência, outros documentos foram realizados com o intuito de regulamentar o desenvolvimento

sustentável, ou de até inserir globalmente esse conceito. O Protocolo de Quioto, o qual irá ser exposto mais adiante, dá fortes

credenciais ao princípio do desenvolvimento sustentável, como em seu art. 2º que incorpora o conceito de economia de

desenvolvimento sustentável quanto ao esforço de diminuição das emissões de gases de efeito estufa.

Com efeito, a causa do ideário de desenvolvimento sustentável está ligada ao estágio econômico em que o mundo se

encontra que é fruto de um processo histórico percebido desde o surgimento do mercantilismo. Os Estados estão entrelaçados à idéia

de crescimento a todo custo que o capitalismo de Adam Smith pregava, gerando uma exacerbação do consumismo e da

competitividade que acarreta em uma busca desenfreada pela produção de mercadorias e da mercadorização das relações sociais,

ocasionando um modelo social de desenvolvimento excludente e ecologicamente irresponsável[12].

Não há progresso e crescimento sem o uso de recursos naturais, o meio ambiente é parte integrante do homem, uma vez

que este, também faz parte daquele. Todavia, o que se busca aqui não é somente um crescimento com viés quantitativo, mas sim um

desenvolvimento com dimensão qualitativa[13].

Atualmente, o problema do crescimento econômico está mais visível uma vez que ficou constatado que o uso

indiscriminado dos recursos do meio ambiente acelera um processo natural que é o aquecimento da Terra[14], principalmente,

com a utilização de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo que impulsiona a liberação de gases de efeito estufa (GEE)

[15].

Assim, o aquecimento global e a fragilidade da camada de ozônio são exemplos de como as mudanças climáticas

deixaram de ser fatores situacionais, resultados situados apenas em regiões próximas de seus locais de origem, para afetarem

diversas regiões do planeta simultaneamente, já que a atmosfera é uma só[16].

Dentro dessa ótica que se insere o desenvolvimento sustentável como um novo modelo ecologicamente organizado que

busca compatibilizar o desenvolvimento e o meio ambiente, considerando os problemas ambientais dentro de um processo contínuo

de planejamento, além de ser uma ferramenta complementar do desenvolvimento[17], propiciando a gestão racional dos recursos

naturais, uma vez que, desenvolvimento sustentável é um conceito multifacetado revestido de integração entre a economia e

sociedade, através da preocupação ambiental, da igualdade e da justiça entre gerações.
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Com isso, se pode declarar que o desenvolvimento sustentável e a mitigação da mudança do clima são assuntos

inseparáveis. Isso quer dizer que se o equilíbrio climático é afetado por atividades econômicas humanas, muito embora essas

atividades venham a contribuir para novas perspectivas de crescimento econômico ou melhoria material dos indivíduos ou até

aliviar a pobreza a curto prazo, não podem ser consideradas sustentáveis por não terem como prerrogativa a proteção ambiental.

Quanto à materialização do desenvolvimento sustentável em âmbito nacional, o constituinte de 1988 não expressou

claramente tal princípio, todavia percebe-se que ele está intrinsecamente presente no conjunto de diversos dispositivos antevistos no

art. 3º, II, que prevê o desenvolvimento nacional como imperativo a ser buscado pelo Poder Público; no art. 170, VI, o qual impõe a

defesa do meio ambiente nas atividades econômicas e no art. 225, que estabelece as modalidades jurídicas que visam prevenir os

danos lesivos ao meio ambiente, com o fim de garantir o direito fundamental do homem de viver em um ambiente ecologicamente

equilibrado.

Suscitou-se a esse respeito, discussão no seio do Supremo Tribunal Federal – STF em um emblemático julgado em

medida cautelar na Ação Direita de Inconstitucionalidade ADIN ADI-MC 3540/DF[18] que acabou tratando o princípio do

desenvolvimento sustentável como de “caráter eminentemente constitucional”, ou seja, a Corte suprema brasileira em vez de

esclarecer se o princípio do desenvolvimento sustentável era ou não um princípio constitucional deixou implícita tal questão.

Todavia, diante dos já mencionados dispositivos constitucionais, quais sejam, art. 3º, II, art. 170, VI, e art. 225, o princípio do

desenvolvimento sustentável está presente mesmo que não expresso explicitamente, tendo em vista que a própria Constituição é

impregnada de sustentabilidade quando afirma que o processo econômico deve ser atrelado a proteção ambiental para a busca de

uma existência digna.

Além de que, conforme art. 5º, § 2º, princípios adotados pelo Estado brasileiro por via de tratados internacionais, por

exemplo, como o princípio do desenvolvimento sustentável expresso na RIO 92, na qual o Brasil é signatário, também faz parte do

regime jurídico interno. Assim, já que o princípio do desenvolvimento sustentável é um princípio abarcado em um tratado que o

Brasil faz parte, conforme o art. 5º, § 2º, esse princípio faz parte do regime jurídico interno brasileiro, incluindo a Constituição. Isso

serve de arcabouço para identificar o princípio do desenvolvimento sustentável como princípio norteador do Estado brasileiro no

combate a mudança do clima.

Ainda vale ressaltar que o constituinte de 1988 não especificou como alcançar este desenvolvimento sustentável nos

dispositivos acima elencados, deixando a cargo do poder público tal função.

Nesse sentido, cabe ressaltar que o processo de desenvolvimento deve ser entendido como tendo a necessidade de ser

acelerado e forçado pela ação do Estado e quanto ao problema das mudanças climáticas, mais especificamente, da emissão de gases

de efeito estufa (GEE), requer que sejam criados instrumentos jurídicos internacionais e nacionais que atuem em prol de retardar o

aquecimento global, que como já foi dito anteriormente, é agente potencializador das mudanças climáticas. Portanto, o que deve ser

feito quanto às alterações climáticas é retirá-las do debate retórico em prol de ações efetivas[19].

Com isso, em âmbito internacional o Estado brasileiro, como sujeito de Direito internacional também deve se pautar nas

suas relações internacionais[20], sendo signatário de importantes instrumentos jurídicos que estabelecem regulamentação as

emissões de gases de efeito estufa (GEE).

 

3 INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS QUE REGULAMENTAM A EMISSÃO DE GASES (GEE)

O reconhecimento de que o problema da mudança do clima é global e deve ser combatido com ações variadas é muito

recente e encontra diversas barreiras, tanto dos países desenvolvidos, quanto dos em desenvolvimento.

Soluções para a mudança global do clima não têm sido fáceis de serem desenvolvidas, tampouco seguidas. Em princípio,

instrumentos legais, como os tratados, que podem ser usados na regulação das emissões de gases de efeito estufa, bem como na
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construção de um regime internacional para a proteção do clima, esbarram na sua íntima conexão com a economia, sendo clara a

dificuldade de enfrentar esses instrumentos internacionais como uma forte fonte normativa dotada de obrigatoriedade. Exemplo

dessa barreira é a não ratificação dos EUA ao Protocolo de Quioto e de algumas economias emergentes que relutam em ratificar

acordos internacionais devido à hipótese de que irá comprometer a performance de sua economia, além de acreditar que os reais

culpados da atual conjuntura do clima são os países desenvolvidos tendo em conta seu histórico de poluição. Com isso, verifica-se

que o combate às mudanças climáticas totalizam um conjunto de três desafios, quais sejam: políticos, econômicos e legais[21].  

Embora haja empecilhos na consecução desses instrumentos internacionais sobre mudanças climáticas, por outro lado,

estes têm sido de essencial importância na medida em que insistem na prerrogativa de cooperação entre as nações para que haja um

consenso mútuo em torno do problema. Todavia, vale mencionar que os objetivos e metas traçados por esses instrumentos apenas

tornam-se efetivos no momento em que há sua internalização nos ordenamentos jurídicos dos Estados partes. 

Nesse sentido, as negociações internacionais, que a seguir veremos, têm feito um progresso relativamente lento na

medida em que a política de muitos Estados se pauta no atraso de ações efetivas, por relatarem que não há evidências científicas

fortes que provem danos futuros, nem que há uma participação global massiva nesses acordos e por alegarem que não existe uma

efetiva ação para ajudar os “países pobres” na consecução do desenvolvimento sustentável.

Quanto ao Brasil, diante dessa preocupação mundial e por se posicionar como um país emergente tem participado e

acatado os principais tratados internacionais que versam sobre o tema, aplicando suas regras e preceitos em sua própria legislação e

até dando margem para a criação de mecanismos que ajudem na redução das emissões de GEE, como o desenvolvimento do

mecanismo limpo que veremos adiante.

 

3.1 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992 e o Protocolo de Quioto de 1997

Antes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi celebrada a Convenção de Viena para

Proteção da Camada de Ozônio em 1985 que culminou no Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de

Ozônio de 1987. Essa Convenção foi importante para a proteção do clima pois, não obstante tenha tratado das substâncias que

degradam a camada de ozônio, foi a primeira a enxergar dentro de uma visão até então clássica da poluição do ar que havia efeitos

adversos como a mudança do clima.

No fim dos anos 80 e início dos 90 observou-se que resolver o problema das alterações climáticas estava se revelando

desafio muito maior do que alcançar um consenso sobre o problema da destruição da camada de ozônio. Com isso, o foco passava

da preocupação com a camada de ozônio para o aquecimento global que provocava as mudanças climáticas, representando uma

grande ameaça à vida no planeta.

O problema da mudança do clima pode ser explicado quando a acumulação de gases de efeito de estufa como o dióxido

de carbono, metano, óxido nitroso, o ozônio e os Clorofluocarbonos na atmosfera impedem a radiação do sol sendo refletido de

volta para o espaço. Este fenômeno é conhecido como efeito estufa, é uma parte natural e vital do sistema climático da Terra. No

entanto, durante as evidências na década de 80, começou-se a perceber que os aumentos nos níveis de emissões de gases de efeito

estufa resultantes de atividades humanas aumentavam o efeito estufa, resultando em alterações do clima da Terra[22].

Reconhecendo a possibilidade de uma mudança climática global e para melhor compreensão do fenômeno, foi criado em

1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e pela Organização Metereológica Mundial - WMO o

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC .

O IPCC foi estabelecido para avaliar informações científicas, técnicas e outras relevantes para a compreensão das

mudanças climáticas, seus impactos potenciais e opções para adaptação e mitigação do clima[23]. O primeiro relatório foi

publicado em 1990 e até hoje já foram realizados mais três, sendo o quarto no ano de 2007. Com efeito, já no primeiro relatório
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houve a constatação de que as mudanças climáticas que estavam ocorrendo eram uma ameaça à vida do homem na Terra e de que os

Estados deveriam adotar um tratado internacional sobre a questão.

Com a divulgação desse primeiro relatório resultou no início das negociações que culminaram na celebração da

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – CQNUMC em 09 de maio de 1992 em Nova Iorque, tendo

somente entrado em vigor em 21 de março de 1994, sendo firmada por 154 países e a Comunidade Européia durante a já

mencionada II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, ocorrida em junho de 1992.

A CQNUMC já aperfeiçoou o trâmite legal de recepção no Direito brasileiro, tendo sido primeiramente aprovada pelo

Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo nº 01 de 03 de fevereiro de 1994, entrando em vigor em 29 de maio de 1994, e,

posteriormente, promulgada pelo Decreto presidencial nº 2.652 de 01 de julho de 1998, e, portanto, está, desde esta data,

plenamente em vigor no âmbito nacional tendo no ordenamento jurídico brasileiro valor de lei ordinária.

A CQNUMC embora tenha tido um fraco comprometimento entre as partes, entrou em vigor tendo como principal meta a

redução de emissões de gases de efeito estufa até 2000, aos limites verificados em 1990, para os países listados no Anexo

1[24][25]. Mas, mais do que isso, diferiu da Convenção de Montreal por especificar os objetivos e princípios da implementação

da Convenção, como a obrigatoriedade de desenvolver instrumentos legais pelas partes signatárias ou a formulação e

implementação de programas nacionais contendo medidas para mitigar a mudança do clima[26], além de ter estabelecido o

princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada entre os países[27].

O princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento, além

de constatar uma realidade em que os países desenvolvidos poluem mais, portanto, devem arcar proporcionalmente com os custos

para a redução das emissões, culmina também em grandes discussões na medida em que ainda não há um consenso entre os países

desenvolvidos em torno da necessidade de proporcionar ajuda aos “países pobres”, e isso, acaba por gerarem falhas na consecução

desse princípio[28]. O que acontece é que muitos países desenvolvidos preferem ver a assistência aos países em desenvolvimento

como uma questão de pragmatismo ou benevolência em vez de ver como uma conseqüência da responsabilidade comum, mas

diferenciada. Tal princípio levanta muitas questões sobre justiça climática e representa uma base para a partilha de encargos

emergentes globais, no entanto um real compartilhamento internacional ainda está para ser solidificado[29].

Por outro lado, o art. 2º da CQNUMC trouxe um consenso de que esse documento não estabeleceu um limite específico

para a redução de emissão de gases GEE, apenas a adoção de um lapso temporal geral para minimizar os prejuízos ao meio

ambiente, caracterizando-se assim, como um documento amplo que dependendo da regulamentação dos poderes Executivos de cada

Estado signatário e das posteriores negociações das Conferências das Partes – COPs[30][31].

Diante do valor pouco vinculativo da CQNUMC, durante a COP3, realizada em dezembro de 2007 em Quioto, Japão, foi

elaborado o Protocolo de Quioto formando um combate mais rígido e efetivo às alterações climáticas através do estabelecimento de

compromissos quantificados de limitação ou redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) no percentual de 5% abaixo

dos níveis de 1990, no período compreendido entre 2008 e 2012, com metas diferentes para a maioria dos Estados[32].

Com efeito, em conjunto com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto

forma um arcabouço jurídico para a normatização do regime de mudança do clima. Dentre outras coisas, o Protocolo de Quioto

além de estipular níveis aceitáveis de poluição para os Estados partes do Anexo I da CQNUMC, ainda com base em seu art. 11,

determinou também a promoção de novos recursos financeiros pelos países desenvolvidos para a implementação dos compromissos

assumidos no art. 4º da CQNUMC.

O Protocolo ainda institucionalizou diversos mecanismos para a flexibilização das obrigações assumidas pelos países

desenvolvidos, tais como: cumprimento conjunto (art. 4º); implementação conjunta (art. 6º) e o Comércio Internacional de Emissões

(art. 17) [33].
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No que concerne aos países não partes do Anexo I, como o Brasil, foi institucionalizado o que veio a se chamar de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, conforme estabelecido no art. 12 do Protocolo de Quioto. O MDL, de forma

subsidiária, uma vez que sendo um mecanismo de flexibilização, não pode ser a única forma de cumprimento das metas[34], visa o

desenvolvimento de atividades de projetos nos países não Anexo I, com a finalidade de reduzir ou remover as emissões de (GEE)

colaborando para o desenvolvimento sustentável. Cada tonelada de CO2 equivalente que as atividades deixarem de emitir à

atmosfera dará origem a Certificados de Emissões Reduzidas (CER) que poderão ser negociados e comercializados no mercado

mundial com os países do Anexo I, os quais possuem metas de redução, configurando assim, os créditos de carbono[35].

Em âmbito nacional, este protocolo teve sua ratificação pelo Brasil em 23 de agosto de 2002, autorizada pelo Congresso

Nacional na ordem jurídica pátria pelo Decreto Legislativo nº. 144, de 20 de junho de 2002, mas somente em 12 de maio de 2005

foi promulgado através do Decreto nº. 5.445, tendo o valor de lei ordinária. Além disso, cabe mencionar que logo após houve a

instituição da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima pela Resolução nº. 01, de 11 de setembro de 2003, ficando a

seu cargo dispor sobre as modalidades e os procedimentos para o MDL, no âmbito do Protocolo de Quioto.

No quesito do MDL, o Brasil foi precursor em sua elaboração e sua regulamentação pátria continua sendo de vanguarda,

cabendo análise sob as perspectivas dos princípios jurídicos do ordenamento nacional[36]. Além disso, atualmente o Brasil possui

posição de destaque nas negociações internacionais acerca da mitigação do aquecimento global, destacando-se, mais recentemente,

na Conferência de Copenhague que veremos mais adiante.

Conforme recentemente demonstrado no Relatório denominado “Contribuição do Brasil para Evitar a Mudança do

Clima”[37], o Brasil tem se destacado no cenário internacional na medida em que introduz de matriz energética a utilização de

energias renováveis, como o Programa Nacional do Álcool, do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, dos Veículos

Flex-Fuel, do PROCONVE, os quais são objetos de projetos de MDL e outras políticas.

Embora os projetos de MDL se encontrem em andamento no cenário nacional, não podemos nos olvidar que seu sucesso

está diretamente ligado à relação de cooperação mútua entre os Estados. Todavia, o ponto de crítica é que não há a percepção de

uma verdadeira sanção em caso de não atendimento e utilização dos mecanismos de estímulo econômico, como o MDL[38]. O

que há, em regra, são sanções de caráter educacional e simbólico[39].

Diante disso, talvez fosse a hora de se criar um instrumento internacional que realmente obrigasse os países signatários a

cumprir as metas estabelecidas, na medida em que fosse implementado no ordenamento pátrio, a criação de normas internas

impositivas, além de uma regulação jurídica no que concerne aos créditos de carbono e na criação de fundos de desenvolvimento

que coagissem os países a literalmente investir em prol de um bem maior que é a proteção do meio ambiente.

Atualmente a escassez de ajuda financeira e de trocas de tecnologia entre países de “primeiro mundo” e os de “terceiro”

são notórias. È fato que há uma visão de que os países em desenvolvimento têm uma conta a pagar, tendo em vista que foram os

responsáveis pela maioria das emissões de gases (GEE) desde a revolução industrial no século XVIII. Porém, mais uma vez, deve-

se atentar ao fato de que o problema atual das mudanças climáticas não é situacional, mas sim global atingindo por completo a

Terra, definindo o rumo da atual civilização, ou seja, enquanto não houver uma cooperação efetiva entre as nações estamos fadados,

não somente ao subdesenvolvimento, mas a estagnação total.

 

3.2 A 15ª Conferência Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2009

Recentemente, em 2007 foi publicado o 4º Relatório de Avaliação sobre Mudanças Climáticas do IPCC com dados

alarmantes quanto à situação do planeta em virtude do aumento de temperatura[40]. Dentre essas conclusões, foi constatado que o

hemisfério norte sofrerá mais com o aquecimento global do que o hemisfério sul, além de que a temperatura do planeta irá aumentar

em 1,1º C até 6,4ºC até o final do século XXI, provocando com isso, a morte de várias espécies que vivem em temperaturas mais
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baixas[41].

Diante disso, em dezembro de 2009 foi realizado a 15ª Conferência Marco das Nações Unidas sobre Mudanças

Climáticas (COP15) em Copenhague, Dinamarca. Essa Conferência destacou definitivamente que a mudança do clima afeta todos os

elementos do meio ambiente global, incluindo o uso da terra e os suprimentos alimentares, reversas aqüíferas, preservação da

biodiversidade, derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, a sobrevivência nas florestas tropicais, dentre outros,

perfazendo assim, um dos grandes desafios dos Estados.

Nesse sentido, a COP15 tinha um peso muito grande tendo em conta que os países signatários da Convenção do Clima

acordaram que a COP15 seria o prazo final para o estabelecimento de um novo Protocolo sobre a redução das emissões de gases de

efeito estufa, uma vez que o primeiro ciclo do Protocolo de Quioto acabará em 2012. Com isso, esse provável novo Protocolo

deveria determinar metas de redução significativas para os países desenvolvidos, bem como compromissos não obrigatórios de

redução de emissões para os países em desenvolvimento e apontar aspectos importantes para um acordo ético e justo levando em

conta as diferenças entre países pobres e ricos, norteando seu conteúdo na sustentabilidade do planeta.

Não obstante todo esse encargo, a COP15 não superou as expectativas, na verdade nem chegou perto. Como resultado,

foi constituído um Acordo político, o qual não estabelece metas para a redução de gases de efeito estufa, que era seu principal

objetivo, ficando para o presente ano possíveis discussões acerca de um novo Protocolo com metas obrigatórias de redução de

emissões de gases do efeito estufa para a segunda fase do Protocolo de Quioto.  

De acordo com esse Acordo, em seu primeiro parágrafo há a afirmação de que o problema das mudanças climáticas é um

dos grandes desafios da humanidade, para tanto, deve haver uma cooperação entre os Estados, além de concordar com os cientistas

quanto a necessidade de evitar um aumento de temperatura de 2ºC neste século. Já em seu parágrafo 12 ficou estabelecido que as

nações ricas se comprometeriam a criar um fundo direcionando US$ 30 bilhões nos próximos três anos para ajudar nações pobres a

lidar com as alterações climáticas. Entretanto, a tentativa de criação desse fundo de ajuda para os países em desenvolvimento que

vinha desde a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima acabou sem ser implantado naquele momento, tendo em vista o

montante de propostas soltas e não vinculantes dos Estados participantes.

Essa dificuldade de enxergar a COP15 como um instrumento dotado de obrigatoriedade é um exemplo da atividade árdua

que é buscar uma real efetividade aos tratados internacionais e do próprio Direito Internacional. Há certa descrença e

descomprometimento dos Estados no que tangem aos tratados internacionais que tratam da redução das emissões de gases estufa

(GEE), tornando dificultoso tratar o assunto de maneira global e séria[42].

No que concerne à posição do Brasil, o país foi um dos primeiros a assinar Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Mudança do Clima e se comportou como um Estado participante de todos os documentos internacionais produzidos no entorno das

mudanças climáticas. Para a COP15, o país assumiu o compromisso voluntário de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa

até 2020 em 39%, além de reduzir o desmatamento da em 80% e apresentar como credencial as ações que desenvolve na área

ambiental, conforme plano governamental intitulado “Ações para Mitigação de Emissões até 2020”[43].

Diante disso, o Estado brasileiro se comprometeu a agir em prol da redução das emissões de gases (GEE) dando indícios

para o cumprimento das metas expostas, todavia, o que se deve observar de agora em diante é como o Estado virá a implementar

tais metas. A superação do problema das mudanças climáticas deve ser entendida não apenas por meio de acordos e documentos

internacionais, mas mais do que isso, deve ser realizada mediante a atuação estatal para a consecução de um regime jurídico efetivo

que trata das emissões de gases (GEE).

 

4 A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA REDUÇÃO DO AQUECIMENTO GLOBAL          

O Estado moderno[44] se adequou aos interesses do fenômeno globalizante que impera nos dias atuais e que está
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enraizado nos ordenamentos jurídicos dos diferentes Estados[45]. Para tanto, constituiu-se como agente integrante da economia

desenvolvendo vigorosa atividade econômica, no campo dos serviços púbicos[46]. Isto está ligado à grande mutação econômica

que vivemos que é conseqüência da aplicação de técnicas de massa de produção e de distribuição[47].

O Estado como fruto da sociedade e instrumento regulador deve ter seus atos sempre moldados pela prática social, isto é,

com o processo de transformação vivido pela humanidade diante da proteção ambiental, o Estado tem o dever de orientar as

atividades sociais englobando essa transformação[48]. É o que se pode perceber no âmbito econômico, uma vez que se almeja o

desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, como meio de preservar as gerações futuras. Nesse contexto, não se pode

negar que para a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem-se que agregar a uma prática sustentável das

atividades econômicas. Assim, nota-se que a realização do art. 225 da Constituição Federal depende da plena efetivação dos art. 170

e 174 também da Carta Maior.

Além disso, o Estado brasileiro, como sujeito de direito internacional é parte dos principais instrumentos internacionais

que versam sobre a problemática das mudanças climáticas e vem concordando com a redução das emissões de (GEE), como bem foi

apontado anteriormente. Todavia, a obrigação de implementar as metas traçadas internacionalmente através de programas nacionais

e Leis regulamentadoras só foi possível em 2009 com a criação da Política Nacional Sobre Mudança do Clima - PNMC.

Embora, a PNMC tenha vindo em boa hora, o que se espera é que seus objetivos e metas sejam realmente implementados

pelo Estado brasileiro através da efetiva atuação de seus instrumentos e órgãos, do poder público, do poder privado e da população

para que não se transforme em letra morta.  

 

4.1 A Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC criada pela Lei nº. 12.187, de 29 de dezembro de 2009

A discussão acerca da mitigação do clima vem ocorrendo desde a realização da Convenção-Quadro das Nações Unidas

sobre Mudança do Clima – CQNUMC de 1992, como já prontamente mencionado, mas somente em 2008, o governo brasileiro

encaminhou ao Congresso Nacional proposta de Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Combate às Mudanças Climáticas

(PNMC), que apenas foi materializada em dezembro de 2009 com a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

A Política Nacional sobre Mudança do Clima do Estado brasileiro veio, primeiramente, para corroborar com o ímpeto

internacional demonstrado nos instrumentos internacionais que o Brasil é parte, essa Política foi uma resposta de plano internacional

e nacional.

Nesse sentido, a PNMC trouxe algumas soluções para a mitigação da mudança do clima. Primeiramente, em seu art. 2º

foram trazidos alguns significados de palavras que são geralmente usadas para o entendimento da questão das mudanças climáticas

e na própria constituição da PNMC, como adaptação, emissão, mitigação, entre outros. Posteriormente, a Lei descreve objetivos e

diretrizes a serem traçados em âmbito interno em seus em seu arts. 4º e 5º respectivamente. 

 

4.1.1 Objetivos e diretrizes da Política Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC

Os objetivos traçados pela PNMC desenvolvem-se em concordância com o princípio do desenvolvimento sustentável,

tratando de contemplar o desenvolvimento social e o econômico como já foi descrito anteriormente, principalmente no que envolve

a redução das emissões de gases (GEE). 

No art. 4º o legislador prevê como objetivos a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do

sistema climático; a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes; o fortalecimento

das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional, dentre outros.  

Além disso, em seu art. 12[49] a PNMC para alcançar esses objetivos incluiu metas de redução de emissões de gases de

efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até 2020. Embora tenham sido incluídas tais metas, não determinou como o Estado deverá atingi-
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las, deixou para serem dispostas através de decreto. Para uma melhor compreensão, percebe-se que o legislador foi um pouco

incipiente em traçar metas genéricas para serem dispostas posteriormente, e mesmo que tal procedimento seja correto, até o

presente momento não foi dado um segundo passo para a promulgação de decreto para a devida regulamentação e execução do art.

12, o que esbarra no problema da morosidade em nosso país no que concerne a criação de instrumentos normativos de pronto

atendimento.

Quanto às diretrizes, nos incisos IV e V do art. 5º, o legislador estimula a participação no âmbito das três esferas

federativas para a efetivação de políticas públicas, como também a participação do setor privado ou produtivo, da sociedade civil e

do meio acadêmico.  Com isso, verifica-se que o combate às mudanças climáticas perfaz um conjunto de desafios políticos,

econômicos e legais. Todavia, ainda fica a dúvida se a implementação dessa Lei vai ficar só em âmbito nacional ou será que os

outros entes federativos serão agentes ativos, se desenvolverão programas de incentivo ou de ação para a redução dos gases (GEE).

Demais disso, a tutela administrativa na redução dos gases de efeito estufa é muito relevante, todas as esferas

administrativas da União, que compreende o Distrito Federal, os Estados-Membros e os Municípios, bem como a administração

indireta, devem atuar na proteção do clima. A instituição do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) que tem o fim

de orientar, é um exemplo do controle exercido pelo Estado pela via administrativa[50].

A função fundamental do controle exercido pelo Estado administrativamente é sempre os direitos fundamentais positivos,

que serão efetivados através de políticas públicas geradas no seio do Poder Legislativo ou pela própria Administração, políticas

estas orientadas pelos princípios e regras constantes na Constituição Federal. 

A Política Nacional de Combate às Mudanças Climáticas (PNMC) é um exemplo de como o Estado brasileiro está

exercendo seu poder em prol do combate ao meio ambiente, em que é marcadamente submetida ao regime jurídico

administrativo[51].

Além dessa parte inicial que trata dos objetivos e diretrizes traçados, ainda vem materializada a estrutura institucional da

própria Lei em seu art. 7º. Assim, a PNMC também instituiu uma estrutura institucional composta por órgãos e instituições que irão

promover junto com os objetivos e diretrizes a implementação dessa Política.  

 

4.1.2 A estrutura institucional da Política Nacional Sobre Mudança do Clima - PNMC

Antes de adentrarmos aos mecanismos de implementação da PNMC é necessário que seja abordada de início a estrutura

institucional estabelecida por essa política que contempla o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; a Comissão

interministerial de Mudança Global do Clima; o Fórum de Mudança do Clima; a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças

Climáticas Globais – Rede Clima e a Comissão de Coordenação das Atividades de Metereologia, Climatologia e Hidrologia[52]. 

           

O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima – CIM foi instituído pelo Decreto nº. 6.263 de 21 de novembro de

2007, de caráter permanente, com o objetivo de orientar a elaboração da Política e do Plano Nacional sobre Mudança do

Clima[53]. Além disso, o CIM tem o condão de tratar de questões sobre a PNMC e o Plano Nacional de Mudança do Clima, bem

como do Fundo do Clima, portanto, caso a sociedade civil deseje tratar sobre esses assuntos o instrumento que tem a competência

de lidar com isso é o CIM. Assim, o CIM tem papel fundamental para se buscar a efetiva regulamentação da PNMC.

A Comissão interministerial de Mudança Global do Clima - CIMGC foi instituída pelo Decreto presidencial de 07 de

julho de 1999, alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006, com o objetivo de direcionar ações de diversos órgãos que visem o

cumprimento dos compromissos em vigor no Brasil, principalmente, por força da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Mudança do Clima. Assim, a Comissão representa uma instância específica na estrutura da Administração Pública Federal para

realizar a coordenação e a articulação julgadas adequadas para implementação das ações necessárias.
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Além disso, no contexto do Protocolo de Quioto e seu Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL a CIMGC tem

grande importância por formalizar um mecanismo dentro do Governo que pode direcionar o potencial de mobilização de recursos

do Protocolo para as prioridades de desenvolvimento nacional, uma vez que a CIMGC é a Autoridade Nacional Designada – AND

responsável pela aprovação da implantação da atividade de projeto de MDL[54]. Portanto, somente após sua aprovação é que o

projeto pode ser submetido à ONU para avaliação e registro[55].

O Fórum de Mudança do Clima– FBMC, por sua vez, foi criado pelo Decreto nº 3.515 de 20 de junho de 2000 com o

objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas decorrentes da mudança

do clima por gases de efeito estufa, bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) definido no Artigo 12 do

Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ratificada pelo Congresso Nacional por

meio do Decreto Legislativo nº 1. de 3 de fevereiro de 1994[56].

O FBMC dentro de suas atribuições foi o incentivador da criação do Plano Nacional Sobre Mudança do Clima –

PNMC[57] que tem o condão de orientar e coordenar as ações de governo concernentes às repercussões do aquecimento global

advindas das atividades antrópicas, através de reuniões e consultas públicas com a participação de diversos setores da sociedade que

culminaram em documentos usados para o incentivo e melhoramento do PNMC. Assim, esse fórum representa um importante

instrumento para a mitigação das questões relativas às mudanças climáticas no que concerne ao âmbito das políticas públicas

desenvolvidas pelo Estado brasileiro. O FBMC atua precipuamente como agente promotor do diálogo entre o governo e a sociedade.

Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima foi instituída pela Portaria nº

728 do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, em 20 de novembro de 2007 com o fim gerar e disseminar

conhecimentos para que o Brasil possa responder aos desafios representados pelas causas e efeitos das mudanças

climáticas globais.

Demais disso, a Rede Clima tem o condão de abarcar variadas instituições de ensino e pesquisa no Brasil, distribuídas por

diversas regiões em âmbito nacional com o ímpeto de buscar concretizar a transferência de informações de modo completo por

todas as localidades do país e de procurar maior representatividade local para a Rede, uma vez que ela representa um instrumento

de pesquisa destinado ao Brasil como um todo.

Por fim, a Comissão de Coordenação das Atividades de Metereologia, Climatologia e Hidrologia que é um órgão

colegiado do MCT criado em 2003, mas somente foi regulamentada em 21 de março de 2007 através do Decreto Presidencial nº

6.065. Tem dentre outras competências a de propor políticas e ações para essas áreas, como a Política Nacional de Meteorologia e

Climatologia e o Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia, bem como a distribuição dos recursos financeiros para a

área[58].

Não obstante tenha sido criada em 2003, a Comissão de Coordenação das Atividades de Metereologia, Climatologia e

Hidrologia – CMCH somente foi regulamentada em 2007 mediante Decreto do Chefe do Executivo e ainda não foi prontamente

instalada, tampouco seus representantes foram escolhidos, dando margem para a conclusão de que mais uma vez o Estado está

sendo lento em dar efetividade ao processo de combate às mudanças climáticas.  

O próximo ponto diz respeito aos mecanismos de implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima -

PNMC. Tais mecanismos têm o intuito de com a estrutura institucional e com os objetivos e diretrizes da PNMC totalizar um

conjunto de instrumentos que devem ser usados para dar vida a PNMC e para combater as mudanças do clima, principalmente, no

que tange as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

 

4.1.3 Mecanismos de implementação da PNMC

A PNMC trouxe ainda em seu art. 6º mecanismos diversos para a sua implementação, os quais se desdobram em
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institutos criados pela própria PNMC, bem como o mecanismo de financiarização, o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões –

MBRE, instituído pelo art. 9º. Todavia, não vamos tratar de todos os institutos, nos ateremos a apenas dois que se julgam os mais

importantes, como a seguir veremos.

O Primeiro instituto é o Plano Nacional sobre Mudança do Clima que foi criado pelo Comitê Interministerial sobre

Mudança do Clima, recebeu contribuições da Conferência Nacional do Meio Ambiente e do Fórum Brasileiro de Mudanças

Climáticas e foi lançado pelo Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, sendo apresentado em dezembro de 2008, durante a 14ª

Conferência das Partes (COP), em Poznan, na Polônia.

Entre os principais objetivos listados no Plano enumera-se: fomentar aumentos de eficiência no desempenho dos setores

produtivos na busca constante do alcance das melhores práticas; buscar manter elevada a participação de energia renovável na

matriz elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário internacional; fomentar o aumento

sustentável da participação de biocombustíveis na matriz de transportes nacional e, ainda, atuar com vistas à estruturação de um

mercado internacional de biocombustíveis sustentáveis e outros.

Embora esse Plano preveja muitas propostas, estas são voluntárias à nível de governo e para o setor produtivo, além de se

configurar como um Plano muito incipiente, já que não se remete à metas de redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) a nível

nacional, nem a nível setorial, tampouco contém prazos ou mecanismos para serem efetivamente implementadas tais reduções,

portanto, a sua exigibilidade se torna muito frágil.

O mesmo problema também pode ser notado no art. 11 da PNMC que especifica quais os setores que devem reduzir as

emissões de gases (GEE), tendo em vista é muito genérico no momento em que não quantifica o montante esperado de redução de

cada setor[59]. Entretanto, espera-se que em Decreto posterior poderão ser estabelecidos os planos e medidas para cada setor

produtivo para consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono.

A expectativa agora é que passada a COP 15 e a instituição da PNMC o Plano seja então revisto e seja melhor adequado

ao contexto em que o Brasil se encontra hodiernamente, ou seja, é necessário apresentar metas reais e específicas de redução de

gases de efeito estufa (GEE).

Posteriormente, foi apontado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima que foi instituído recentemente pela Lei nº

12.114 de 9 de dezembro de 2009, ficando vinculado ao Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de assegurar recursos para

apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação à

mudança do clima e aos seus efeitos[60].

Conforme dita o art. 5º da Lei nº 12.114 de 09 de dezembro de 2009, os recursos do FNMC serão aplicados em apoio

financeiro reembolsável mediante concessão de empréstimo, por intermédio do agente operador e em apoio financeiro, não

reembolsável, a projetos relativos à mitigação da mudança do clima ou à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos,

escolhidos segundo as diretrizes emanadas do Comitê Gestor do FNMC.

A presença desse Fundo para o combate as mudanças climáticas e para dar efetividade tanto ao Plano como a Política

Nacional de Mudança do Clima é essencial, embora tenha sido instituído agora, sua futura ação, se vier a ser realmente

implementada, será de grande valia, já que a aplicação de seus recursos visa fomentar a educação, adaptação, projetos de redução de

emissão de carbono pela depredação florestal, dentre outros objetivos[61].

Por último, quanto ao mecanismo de financiarização, a Lei traz o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE

instituído pelo art. 9º. Este artigo da PNMC prevê a operacionalização do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE que

é resultado de uma iniciativa conjunta do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Bolsa de

Mercadorias e Futuros (BM&F), que foi lançado em 2005 visando desenvolver um sistema eficiente de negociação de certificados

ambientais, em linha com os princípios subjacentes ao Protocolo de Quioto. Ou seja, estruturar a negociação em bolsa de créditos de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2747

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/66440.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/66440.html
http://www.mma.gov.br/cnma/conferencia/index.php?ido=principal.index&idEstrutura=116
http://www.forumclima.org.br/default.asp
http://www.forumclima.org.br/default.asp


carbono oriundos de projetos de MDL para que o Brasil crie bases de mercado ativo para créditos de carbono que venha a constituir

referência para os participantes em todo o mundo.

Assim, foi proposto Projeto de Lei nº 493/07 que ainda tramita em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e

Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dispõe sobre a organização e regulação do mercado de carbono na bolsa

de valores do Rio de Janeiro mediante geração de redução certificada de emissão - RCE em projetos de MDL, ou seja, prevê a

operacionalização do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE.

O MBRE funciona da seguinte maneira: em uma primeira etapa foi criado o Banco de Projetos BM&FBOVESPA que é

um sistema desenvolvido pela Bolsa para registro de projetos validados ou não validos com condição futura de validação por

Entidades Operacionais Designadas que são credenciadas pela ONU segundo o rito do MDL. Feito isso, dá margem para que haja

interessados em oferecer financiamento ou adquirir os futuros créditos de carbono associados ao projeto ou também realizar

registros de intenções de compra. Já em um segundo momento, realizados os devidos registros será desenvolvido e implantado um

sistema eletrônico de leilões de créditos de carbono que possibilita a negociação, no mercado a vista, de créditos de carbono já

gerados por projetos de MDL ou, por negociação a termo, de créditos que ainda estejam em processo de geração e certificação.

Com isso, os leilões de créditos de carbono serão agendados pela BM&FBOVESPA, conforme demandado pelos proponentes de

projetos de MDL, podendo ser acessados via internet pelos participantes qualificados do mercado de carbono global, sempre

respeitando as práticas internacionais desse mercado e sempre buscando adequação às necessidades do titular dos créditos a serem

leiloados. O que se pretende com esse Mercado é proporcionar aos participantes do mercado de carbono um canal de negociação

atraente, seguro, com baixos custos de transação e que possibilite o fechamento de negócios por preços competitivos[62].

Além do MBRE ter o objetivo de fomentar o desenvolvimento de projetos de MDL e de contribuir para a

institucionalização do mercado de carbono, tem, de forma mais específica, o fim de colaborar para uma efetiva inserção do Brasil

ao quadro institucional estabelecido pelo Protocolo de Quioto e, principalmente, de inserir os médios empresários a um mercado

relativamente complexo devido as suas várias exigências, como o registro de projetos de MDL.

O MBRE, demais disso, tem uma proposta de atrair investimentos diretos do exterior, que consequentemente irão

contribuir para o desenvolvimento econômico, estimulando projetos de tecnologia limpa para que o país se torne uma referência no

mercado internacional no que concerne aos instrumentos ambientais[63].

A criação do MBRE é essencial para o crescimento do mercado de carbono no Brasil, que em virtude de sua não

regulamentação ainda apresenta crescimento lento. Assim, com a existência desse Mercado há a possibilidade de uma negociação

dos papéis oriundos dos projetos de MDL no mercado de capitais possibilitando o crescimento interno do país, coisa que

hodiernamente tem acontecido de forma devagar e com alguns entraves, como o problema da especulação de algumas instituições,

de empresas ou de ONGs no mercado de carbono ou como o empasse da burocracia e das transações relativas a implementação de

projetos de MDL.

 

5 CONCLUSÃO

O cenário das mudanças climáticas caracteriza-se como um dos aspectos da problemática ambiental, que somente

recentemente ganhou notoriedade com a tomada de consciência da comunidade internacional que trouxe à luz instrumentos

jurídicos internacionais com vistas a refrear a realidade do aquecimento global e concretizar a meta de um desenvolvimento

sustentável.

A Constituição Federal brasileira de 1988 foi a primeira a abarcar a proteção do meio ambiente e incluir essa proteção no

desenvolvimento econômico o Estado através dos artigos 225 e 170, criando com isso, um arcabouço para a materialização do

desenvolvimento sustentável como um princípio norteador e caracterizando-o como um instrumento para o combate a mudança do
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clima.

Além disso, como o Estado brasileiro é sujeito de Direito internacional, configura-se como signatário dos instrumentos

internacionais sobre mudanças climáticas. Todavia, tais instrumentos ainda encontram alguns óbices, como a limitação de alguns

países desenvolvidos em admitir o problema das mudanças climáticas e em acatar as decisões propostas nesses instrumentos,

principalmente, no que tange a ajuda aos países em desenvolvimento, como o Brasil.

Nesse contexto, percebe-se que somente atuar em plano internacional e atender a todos os instrumentos internacionais

que abordam o tema das mudanças climáticas não é o bastante. O Estado, independente de sua situação de país em

desenvolvimento, deve deixar de lado uma visão limitada no sentido de esperar ações efetivas dos países desenvolvidos e atuar

diretamente na redução de suas próprias emissões de gases (GEE).

 Assim, o Brasil, como vários países no ciclo internacional, vem discutindo o desenrolar das mudanças climáticas há

tempos, desde a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima de 1992. Entretanto, somente agora, decerto por influência da COP15

que acabou por cobrar uma postura mais pró ativa dos países, muito embora tenha resultado em um acordo político sem fins

vinculativos, que o Brasil decidiu implementar pela primeira vez os preceitos dos instrumentos jurídicos internacionais de que faz

parte, através da instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMA pela Lei a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de

2009.

Nesse sentido, os tratados internacionais que tratam da redução dos gases de efeito estufa (GEE) de que o Brasil é parte e

a PNMA, juntos formam o regime jurídico brasileiro de redução dos gases (GEE). No entanto, vale salientar que a PNMC foi um

importante passo do Estado brasileiro na implementação da proteção do clima, mas apesar disso, ainda falta real efetividade dessa

Política e de Decretos que irão complementá-la. Daí a afirmativa de que ainda há um longo caminho a se percorrer para sua efetiva

implementação e da real efetividade do regime jurídico de redução de gases (GEE).

A Política Nacional das Mudanças Climáticas - PNMC deve ter como base o engajamento social, a atuação do poder

público e dos setores privados para alcançar o desenvolvimento socioeconômico de toda parcela da sociedade e não apenas de

setores específicos como à historicidade brasileira não deixa negar. O que se precisa fazer também é a criação de ações afirmativas,

com a participação conjunta dos diferentes seios da sociedade, como o controle prévio do poder público, englobando administração

e judiciário, e da sociedade civil.

Em uma visão realista, no desenrolar do século XXI as implicações e desdobramentos do problema das mudanças

climáticas no que tange as emissões de gases (GEE), principalmente, tendo em vista o relativo fracasso da Conferência de

Copenhagen (COP 15), serão de importância estratégica e, por essa razão, deve haver um sistema harmônico dos diversos setores

que estão envolvidos, incluindo a estrutura internacional e nacional em conjunto com a sociedade civil e a negociação multilateral,

considerando que apesar do envolvimento do Estado brasileiro, ainda é constante a dificuldade entre as etapas de tomada de

decisão, formulação das políticas e da implementação.
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SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: COMPLEXIDADE,
ANTAGONISMOS, LIMITES E POSSIBILIDADES

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: LA COMPLEJIDAD, LOS ANTAGONISMOS, LOS
LÍMITES Y POSIBILIDADES

Jeaneth Nunes Stefaniak

RESUMO
O objetivo desse trabalho é analisar os conceitos de sustentabilidade ambiental e de
desenvolvimento sustentável, avaliando a complexidade e os antagonismos presentes em tais
conceitos. Hodiernamente, em face da crise ambiental, a temática da sustentabilidade encerra
grande importância, porém a hegemonia capitalista impõe que a questão econômica seja
priorizada. Assim sendo, a emergência ecológica, é tratada num contexto do desenvolvimento
sustentável, ou seja, desenvolver de modo a não agredir violentamente o meio ambiente. A
problemática que norteia esta reflexão situa-se no questionamento acerca da possibilidade de
preservação ambiental em harmonia com o desenvolvimento econômico. A tese que se sustenta
é de que a racionalidade ambiental não se coaduna com a racionalidade econômica, nem na
perspectiva do desenvolvimento sustentável, porque há profundo antagonismo presente entre
desenvolvimento e a preservação ecológica. A estrutura do sistema capitalista, cujo código é o
lucro e conseqüentemente a reprodução do capital, não permite a sustentabilidade, pois a
manutenção capitalista necessita da ética consumista, ditada pelo mercado e inviabiliza, aniquila
qualquer obstáculo ao seu avanço.
PALAVRAS-CHAVES: sustentabilidade; racionalidade ambiental; racionalidade econômica.

RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar los conceptos de sostenibilidad ambiental y desarrollo
sostenible, la evaluación de la complejidad y las contradicciones presentes en tales conceptos.
Hoy en día, dada la crisis ambiental, la cuestión de la sostenibilidad tiene gran importancia, pero
la hegemonía capitalista requiere que la cuestión económica es prioridad. Así, la emergencia
ecológica se aborda en un contexto de desarrollo sostenible, es decir, desarrollar a fin de no
agredir violentamente el medio ambiente. La cuestión que impulsa a este debate radica en la
cuestión sobre la posibilidad de conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo
económico. La tesis que mantenemos es que la racionalidad ambiental es incompatible con la
racionalidad económica, ni desde la perspectiva del desarrollo sostenible, porque no es este
profundo antagonismo entre el desarrollo y la preservación ecológica. La estructura del sistema
capitalista, cuyo código es el lucro y por lo tanto la reproducción del capital, no permite la
sostenibilidad, debido a las necesidades de mantenimiento de la ética capitalista consumista
impulsada por el mercado e impide, destruye cualquier barrera a su progreso.
PALAVRAS-CLAVE: sostenibilidad; racionalidad economica; racionalidad ambiental.

1.      INTRODUÇÃO

A humanidade chegou ao século XXI enfrentando a mais grave crise em toda a história de
sua existência, a crise ambiental, que coloca a própria sobrevivência das espécies e do planeta
em risco. As condições para exacerbação da degradação ambiental foram paulatinamente
construídas pelo modo de vida desenvolvido pela sociedade burguesa, especialmente a partir da
hegemonia do sistema capitalista, que impõe um sistema econômico, centrado na busca
incessante do lucro, para reprodução do capital, e para sua consolidação, o mercado regula a
vida social, impondo padrões de consumo, ditando regras, adotadas universalmente pelo mundo
globalizado. A ética presente na sociedade contemporânea começou a ser estruturada no
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contexto da revolução burguesa, sob o signo dos ideais da modernidade, liberdade e
propriedade, levando a humanidade ao extremo individualismo, a busca da satisfação imediata,
conduziu a lógica da apropriação, desintegrou valores comunitários e foi eficaz para o
fortalecimento da economia de mercado.

A lógica capitalista pressupõe mercado consumidor crescente, o que por sua vez exige oferta
de mercadorias que se tornam obsoletas em curto prazo. A matéria prima é parte do sistema
produtivo, os resíduos dessa economia industrial, o resultante da produção, bem como o
descartado pela sociedade consumidora, não fazem parte dos interesses desse sistema. A
conseqüência dessa exploração continua dos recursos ambientais, somados a geração violenta
de resíduos conduziram à emergência ambiental e, que pode levar a humanidade, nas previsões
do cientista James Lovelock[1], na eminência de destruir a si e à terra. As soluções alternativas
propostas ou já adotadas, tais como o desenvolvimento sustentável, mostram-se insuficientes ou
mesmo equivocadas.

Apesar de muitas vozes se levantarem contra as previsões consideradas catastróficas,
extremistas e para alguns até fantasiosa ou ficcionista, de uma possibilidade de destruição do
planeta, mesmos estes não negam a existência de grandes problemas ambientais, tais como a
redução da camada de ozônio, o aquecimento global, causado pela emissão dos gases de efeito
estufa, e as transformações que tais fatores vêem causando ao meio ambiente, a mudança é
real e global.

 Para Lovelock a situação do planeta Terra aproxima-se de um estágio crítico e, suspeita que
pouca coisa possa ser feita para evitar o ritmo de destruição, para o qual a humanidade
caminha, ou seja, a situação é irreversível, no tocante ao aquecimento global e seus efeitos
devastadores sobre todos os modos de vida no planeta.

Apesar dos prognósticos sombrios para o futuro da Terra, a humanidade, vem ao longo das
últimas décadas, buscando alternativas para refrear a degradação ecológica. Dentre as propostas
que buscam conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico da sociedade
contemporânea, e a proteção ambiental, apresenta-se o desenvolvimento sustentável, através do
qual a humanidade poderia continuar a se desenvolver, mas de modo harmônico e integrado
com o meio ambiente. Assim, a temática do desenvolvimento sustentável, assumiu grande
importância, no final do século XX e inicio do século XXI, passando a permear discursos,
programas e projetos políticos. Porém, a dúvida que resta, é se o desenvolvimento sustentável é
capaz de tirar o planeta Terra e a humanidade da rota de destruição em que se encontram?

Para fim de realizar a reflexão proposta, é necessário compreender a distinção entre
preservacionismo e conservacionismo, para então compreender o conteúdo da sustentabilidade.
Desmistificar o conceito de desenvolvimento sustentável constitui-se num importante desafio,
analisando-se historicamente em que contexto surgiu o conceito, a que se propõe um
desenvolvimento sustentável e especialmente avaliar se é possível atingir a sustentabilidade
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através do desenvolvimento sustentável.

Inúmeros questionamentos permeiam esta proposta de reflexão, tais como, se há um
conceito e conteúdo claro para o desenvolvimento sustentável? Num contexto de aplicação legal,
onde houvesse a exigibilidade de que o desenvolvimento econômico submete-se à preservação
ambiental, até que ponto as agressões ambientais seriam minoradas? A racionalidade econômica
hegemônica na sociedade contemporânea admitiria o surgimento de outra racionalidade? A
complexidade de uma racionalidade ambiental exige uma reestruturação social e política da
humanidade e por fim a desconstrução da lógica econômica.

2.      Preservacionismo e conservacionismo

A temática ambiental e os vários discursos ambientalistas levam a confusão conceitual,
sugerindo que haveria uma igualdade de significados entre o preservacionismo e o
conservacionismo. Há diferenças fundamentais entre os termos, pois segundo Pádua[2], ambos
representam correntes ideológicas que retratam distintos modos de relacionamento com a
natureza. Para o preservacionismo o objetivo é manter o meio ambiente intocado, através de
ações que conduzissem uma proteção integral da biodiversidade do planeta, quando ameaçados,
não se admitido assim, qualquer exploração desses biomas. Para o conservacionismo, a proteção
ao meio ambiente se dá através da utilização racional dos bens ambientais, permitindo-se assim
a intervenção humana.

A sustentabilidade ecológica, que em ambos os discursos está presente, tem contornos
distintos: enquanto para os preservacionistas, sustentabilidade não pode ocorrer se houver
intervenção humana, pois qualquer atividade de exploração de recursos ambientais leva a sua
degradação, para os conservacionistas, a conservação só se justifica se permitir a exploração
humana. Para o Direito Ambiental brasileiro, não há distinção clara entre os conceitos, porém é
nítida a diferença e conduz a conclusões profundamente diversas ao se adotar uma ou outra
perspectiva.

A racionalidade econômica, hegemônica no mundo globalizado, em seu processo produtivo
submete a natureza à lógica de mercado, e utiliza a natureza como um elemento desse
processo, na voracidade em que o mercado determina e, assim se produziu a grave crise
ambiental enfrentada pela sociedade contemporânea. Segundo Leff[3], as potencialidades da
natureza não passam de recursos a serem apropriados.

Assim sendo, a natureza enquanto recurso, num contexto de desenvolvimento científico, a
visão conservacionista, permite a intervenção humana natureza, com objetivo da manutenção do
processo produtivo, ou seja, a sustentabilidade que se pretende através da visão
conservacionista é a aquela que viabiliza a perpetuação do modo de produção capitalista, onde a
natureza possui tão somente um valor instrumental, seja ele econômico ou medicinal.
Empregando-se para tal, todo o conhecimento tecnológico necessário, para que a máquina de
produção capitalista continue funcionando e a finalidade é alimentar o consumo.
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Numa visão preservacionista, os interesses humanos estariam submetidos ao ideal de
manutenção de qualquer espécie de vida, a sustentabilidade que se almeja, numa visão
preservacionista é biocêntrica, o que se encontra no centro dos interesses ecológicos é a vida de
todos os seres ou espécies, inclusive a humana, onde cada qual possui seu valor. Sempre que
uma espécie, um bioma, viesse a se encontrar numa situação de ameaça, a intervenção
humana, deve ser rechaçada, mesmo que se impeça o desenvolvimento econômico[4]. Segundo
Arne Naess[5], citado por Aveline[6], o olhar que deve ser lançado para a natureza, não é o do
explorador, na intenção de utilizá-la, para seu bem estar, deve-se sim, olhar a natureza como
elemento fundamental para manutenção da vida. O ser humano é mais um integrante da
natureza, um componente na diversidade biológica de um grande sistema vivo que precisa de
todos seus componentes para se manter equilibrado. A ecologia profunda de Naess, estabelece
os princípios ou bases para o preservacionismo. A linha inaugurada por este filósofo se opõe
radicalmente ao que ele denomina de ecologia superficial, nitidamente antropocêntrica, que
coloca o homem como o centro e destinatário de todos os bens da natureza, os ecologistas
dessa linha, superficial, segundo Naess, lutam pela conservação ambiental para ser utilizada em
prol dos países ricos e desenvolvidos, ou seja, a serviço de interesses hegemônicos.

A importância dos preceitos da ecologia profunda no debate contemporâneo sobre o meio
ambiente desvelou a importância significativa e central da natureza para a manutenção da
biodiversidade no planeta, e não mais como um mero valor instrumental e, este modo de
encarar o meio ambiente, é determinante para o estabelecimento de regras de proteção
ecológica.

3.      Padrões de consumo do mundo capitalista e o limite ecológico do planeta

O modo de vida na sociedade capitalista, que conquistou hegemonia, após a queda do muro
de Berlim em novembro de 1989, fato totalmente simbólico, já que o muro que dividia Berlim ao
meio, representava da divisão do mundo em dois blocos, influenciados pelas duas grandes
superpotências militares da época: capitalistas, liderados pelos Estados Unidos  e socialistas,
comandados pelo regime soviético, regime este que chegou ao fim em 1991, determinando por
conseqüência a vitoria da ideologia capitalista.

A doutrina capitalista reclama para si os signos da democracia e conseqüentemente da
liberdade, e argumenta que é o sistema adequado para a solução dos problemas, inclusive da
realização da justiça. Diversos teóricos da filosofia[7] construíram suas teses acerca da justiça,
cujo valor central é a liberdade, que somente através da garantia da liberdade se pode alcançar
a justiça.

A orientação liberal-capitalista da sociedade ocidental que influenciou o resto do mundo, com
sua economia de mercado, inaugurou o século XXI, vitoriosa na guerra fria, porém enfrentando
enormes problemas globais, notadamente àqueles votados para o meio ambiente, a crise
ambiental é tão alarmante que conduz a uma crise civilizatória. Os problemas afetam a biosfera
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e a vida humana, e que já pode estar numa situação de irreversibilidade.

A sociedade mundial deseja o padrão de vida das sociedades hegemônicas estadunidenses e
da Europa ocidental, anseia em ter o mesmo padrão de consumo, com a crença de que a luta
competitiva pela existência conduzirá ao progresso material ilimitado. O caminho para se atingir
este padrão de vida é o crescimento econômico, por sua vez proporcionado pela economia de
mercado[8].

Neste modo de produção, capitalista, a natureza aparece como componente do processo
produtivo, sujeita a apropriação econômica e submetido à lógica do mercado. Ou seja, a
voracidade do mercado consumidor determina quanto recurso será necessário para manutenção
do processo produção.

Numa sociedade que atingiu o estágio avançado do capitalismo industrial, a tendência ao
consumismo, que é forma de consumo impulsivo, sem controle, determinado por modismo,
criados por estratégias comerciais que seduzem e induzem ao consumo de produtos com
elevada obsolescência, ou seja, de curta durabilidade e/ou utilidade, permitindo assim o
escoamento de novos produtos colocados no mercado.

Ocorre que a ideologia da busca incessante do progresso, através do crescimento econômico
ilimitado, conforme leciona Leff[9], esbarra no limite dos recursos do planeta. Os bens
ambientais são finitos[10], o ecossistema degradado não se reabilita e exige que os novos
paradigmas sejam estabelecidos.

Antagonizando com os padrões de consumo da sociedade capitalista, surge a expressão
‘consumo sustentável’, também denominado ‘consumo verde ou ecológico’, cujo conceito se
oficializa através da Comissão das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que a
partir da Agenda 21, definiu como “o uso de serviços e produtos relacionados, que respondam
às necessidade básicas e tragam melhor qualidade de vida, ao passo que minimizem o uso de
recursos naturais e de materiais tóxicos, as emissões de lixo e de poluentes sobre o ciclo de vida
dos produtos ou serviços, de modo a não negligenciar as necessidade das futuras gerações”.

Apesar da popularização da expressão ‘consumo sustentável’, sua aplicabilidade permanece
ainda uma incógnita, pois a hegemonia do sistema econômico capitalista continua a reproduzir
seu modus vivendi e ignora o meio ambiente como tal.

4.      Desenvolvimento sustentável: aspectos históricos e conceituais

A preocupação com questão ambiental, do ponto de vista da história das civilizações é
bastante recente, sob a ótica de uma escala histórica, as nações, após a segunda guerra
mundial, com a Europa devastada, estiveram profundamente envolvidas na reconstrução desses
países afetados pelo conflito mundial, implantando plano de crescimento econômico.  Somente
na década de 60 é que surgem reflexões sobre a importância do meio ambiente e sua relação
direta com o desenvolvimento dos povos.
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A reconstrução dos países europeus no pós-guerra produziu um crescimento econômico
rápido em parte dessa região, determinando uma grande concentração de riquezas[11], porém
como conseqüência, outras regiões mantiveram um índice baixo de crescimento ou mesmo
sofreram uma agudização de suas condições econômicas e sociais. A economia capitalista dividia
os povos em dois grandes grupos[12]: desenvolvidos (nações capitalistas hegemônicas do
ocidente) e o subdesenvolvidos, com baixo IDH – índice de desenvolvimento humano[13], que
leva em consideração a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, taxa de natalidade,
renda per capita, qualidade de vida da população, expectativa de vida e nível de conhecimento
de um povo em uma dada região. Os países subdesenvolvidos, que em sua maioria também são
capitalistas, porém economicamente pouco desenvolvido, dependentes dos países desenvolvidos,
ditos de primeiro mundo.

A questão econômico-social desses países subdesenvolvidos, denominados de terceiro
mundo, leva-os a buscar o chamado “desenvolvimento a qualquer custo”, sacrificando
especialmente seus recursos naturais. Os efeitos da busca do crescimento econômico
desordenado[14] são devastadores para o meio ambiente e, os sinais da gravidade da situação
começam aparecer, especialmente causados pela poluição.

A década de 60 foi marcada pelo crescimento da economia mundial e com ela a profunda
degradação ambiental, a expansão da industrialização traz o processo da urbanização da
população mundial, os países do Terceiro Mundo, se tornam urbanos e essa tendência, sem
planejamento, traz consigo todas as mazelas sociais, econômicas e ambientais: a falta de
estrutura nos grandes centros urbanos, unidades habitacionais, vagas em escolas, empregos,
saúde pública, ocupação de área de preservação ambiental, destinação resíduos, entre outros.
Segundo a abalizada lição do Hobsbawm, a década de 60 ficará na história como a mais
desastrosa na trajetória da urbanização[15].

Esta conjuntura de alerta ambiental, produziu a necessidade de se refletir a relação entre o
meio ambiente e o desenvolvimento dos povos. Assim, de 5 a 16 de junho de 1972, realiza-se a
Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, em Estocolmo, que reuniu 113 países, e,
constituiu-se no primeiro evento global a tratar da questão ambiental, pressionando o
estabelecimento de bases concretas para a construção do Direito Ambiental.

O período em que se realizou a Conferência de Estocolmo amadurecia a idéia de a natureza
não se constituía numa mera fonte de riqueza inesgotável e que a ação humana sobre os
recursos ambientais do planeta, necessitava de limite, assim, neste evento global, se defendeu a
proposta do desenvolvimento zero, onde a expansão da atividade industrial seria contida em prol
da redução da poluição. Obviamente os países subdesenvolvidos, em busca do crescimento
econômico, não aderiram à idéia, pois se empenhavam justamente pelo oposto, crescer
economicamente.

Ainda assim a Conferência de Estocolmo constitui-se num marco ambiental, cujo foco
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corretamente foi o controle do uso dos recursos ambientais, em prol da preservação ecológica. O
termo ecodesenvolvimento foi oficialmente citado pelo secretário-geral de Estocolmo, Maurice
Strong[16], em 1973, no Pnuma – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e, neste
documento, o termo já era utilizado no sentido de desenvolvimento orientado para preservação
ecológica.

Ainda conforme leciona Camargo, foi Ignacy Sachs[17], o responsável pela elaboração
principiológica de uma política de desenvolvimento sustentável, tais princípios estariam baseados
em atendimento às necessidades básicas, solidariedade, participação política, preservação do
meio ambiente, garantias sociais para a população e educação ambiental.

Em 1987, foi publicado o Relatório Brundtland, chamado de Nosso futuro comum, elaborado
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, resultado de uma
série de seminários, debates sobre estilos de desenvolvimentos alternativos, e, assim se
conceituou desenvolvimento sustentável, como “aquele que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades[18]”.

A popularização do termo ‘desenvolvimento sustentável’ se deu com a realização da
conferência Rio-92, e conforme Veiga, citado por Camargo, a expressão se sacramentou e, todo
crescimento econômico deve ser harmonizado com a preservação dos recursos naturais. Nesta
importante conferência, se estabeleceu a Agenda 21, que se constituiu num plano de ação da
Organização das Nações Unidas a ser implementado ao longo do século 21, onde os países
membros comprometeram-se a estabelecer políticas sociais, econômicas e ambientais com base
no conceito de desenvolvimento sustentável, daí a sua normatização.

Em agosto de 2002, as Nações Unidas voltam a se reunir numa grande conferência que
contou com a participação de 191 delegações de todo o mundo, na África do Sul, este evento foi
denominado de “Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável”, também conhecida como
Rio + 10, onde o objetivo maior era a disseminação da idéia do desenvolvimento sustentável.

Mesmo com a disseminação do termo ‘desenvolvimento sustentável’, ações concretas e
efetivas em prol da defesa do meio ambiente são tímidas e a degradação ambiental é contínua.
A dificuldade dos países industrializados assumirem compromissos ecológicos é evidente, pois a
racionalidade econômica prevalece.

Nesta perspectiva, está presente ainda uma dificuldade a ser superada, para a busca de um
desenvolvimento sustentável, que é a compreensão de que desenvolvimento não é sinônimo de
crescimento, que conforme leciona Camargo, citando Herculano[19], esclarece que prevalece a
idéia de que desenvolvimento é o crescimento da economia, com aumento de produtividade e
da acumulação das riquezas, ou seja, o aumento do produto nacional bruto, independentemente
da distribuição dessa riqueza. Esta visão considerada limitada por economistas de renome, tais
como Amartya Sen, por se restringir a aspectos numéricos, desvinculados de avanços sociais,
desenvolver significa crescer com qualidade de vida para a população.
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Em síntese o movimento ambiental, deseja a implementação de um tipo de desenvolvimento,
aquele que leva em consideração a complexidade do desenvolvimento humano, tal qual o
conceito de desenvolvimento sustentável, por que encerra a idéia de atendimento das
necessidades de gerações presentes e futuras, sem que isso conduza a destruição dos recursos
ambientais.

Embora haja um significativo consenso em torno da definição de desenvolvimento
sustentável, autores se debruçam e oferecem conceitos variados para o termo, conciliando
crescimento econômico em harmonia com a natureza o que conduz a uma melhor condição de
vida para a população, numa perspectiva intergeracional. Apesar do consenso quanto à definição
e conceito, este não passa incólume de críticas, tais como as formulada por Lovelock, ao afirmar
que a política idealizada pelos defensores do desenvolvimento sustentável, embora de conteúdo
moral superior, incorre no mesmo equívoco da política do laissez-faire: acreditam que mais
desenvolvimento é possível, que há potencial no planeta para suportar o avanço das ações
humanas sobre os recursos ambientais em prol do crescimento econômico.

Ao alarmes ecológicos dão conta de que o planeta terra está ameaçado, para alguns como
Lovelock, as doenças que acometem o planeta, já estão numa rota irreversível, e as
conseqüências serão catastrófica para a raça humana que corre o risco de ser dizimada da face
da terra e, assim sendo, nenhum desenvolvimento é possível, nem sequer o chamado
desenvolvimento sustentável, pois o limite ecológico do planeta já foi ultrapassado.

5.      O desenvolvimento sustentável e a Racionalidade ambiental

A crise ambiental é resultado do modo de viver da sociedade contemporânea, é uma crise
civilizatória, que conforme leciona Leff, impõe limites de crescimento econômico e a urgente
necessidade de se estabilizar o crescimento populacional[20], o planeta degradado não suporta
mais agressões, o desequilíbrio ecológico, impossibilita a manutenção da vida.

A hegemonia da racionalidade econômica, comandada pelo mercado tem por objetivo a
reprodução do capital para alcançar o lucro. Nesse sistema a sociedade é vista tão somente
como mercado consumidor, a natureza como recurso, matéria-prima para fabricação dos
produtos que por sua vez, rapidamente se tornam obsoletos, permitindo assim que a
engrenagem capitalista continue a se produzir. As conseqüências dessa racionalidade entre
outras, é a profunda crise ambiental experimentada neste início de século, o aquecimento
global, efeito estufa, redução da camada de ozônio, degradação da terra e da água, acumulo de
resíduos, toda espécie de poluição, destruição da biodiversidade, aumento populacional, estes
fatores colocam todo o ecossistema global em risco.

 Os alarmes ecológicos dão conta de que a situação chegou a um estágio crítico, talvez já
sem um possível retorno. Assim sendo, a mesma humanidade que com sua voracidade
proporcionou a devastação ecológica, agora ameaçada em sua existência, mesmo que de
maneira tímida vem lançando um novo olhar, um olhar crítico sob a racionalidade capitalista
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hegemônica: uma nova racionalidade deve ser construída, a ambiental.

Ocorre que, no entanto para a construção de uma nova racionalidade, sob o signo da
conservação ecológica, em toda sua complexidade, tem como pressuposto a desconstrução do
mundo economicizado e globalizado de modo homogêneo que impõe pensamento único e,
valores que se pretendem universais, desconsiderando a diversidade dos povos e a
heterogeneidade de interesses e saberes[21].

  O saber ambiental forma a consciência ecológica e é perfeitamente capaz de mudar valores
sociais, tais como a ideologia do consumismo, construída pela economia de mercado. Ocorre que
para transformar valores é fundamental o consenso acerca de novos paradigmas para a
economia, onde o ambiente mereça ser preservado não só em função da utilidade que possui
para a espécie humana, mas especialmente para manutenção do equilíbrio do planeta.

A civilização que deve emergir numa racionalidade ambiental é plural, necessariamente
democrática, onde as múltiplas práticas culturais e sociais dos diversos atores sociais, que
formam os novos movimentos sociais, determinam o fortalecimento de economia local e
possivelmente sustentável. Assim sendo, o desenvolvimento sustentável na lição de Leff[22], é a
base dessa nova racionalidade, propiciada pela interdisciplinariedade, num diálogo de saberes.

6.      Sustentabilidade: concepção, conteúdo e dimensão do termo

Hodiernamente é possível encontrar grande produção teórica acerca do desenvolvimento
sustentável, porém não se encontra em regra, a preocupação dos teóricos em distinguir
sustentabilidade de desenvolvimento sustentável. Há inclusive uma tendência clara em tratar os
termos como sinônimo.

É importante esclarecer que o conceito de sustentabilidade não se confunde com o conceito
normativo de desenvolvimento sustentável. O que prepondera no conceito de sustentabilidade é
a intenção de preservar, manter, proteger, até mesmo contra a ação humana se for o caminho
para evitar a degradação ambiental. Já, o conceito de desenvolvimento sustentável, prepondera
a idéia da conservação dos recursos ambientais para permitir a ação humana, a exploração dos
bens ambientais, obviamente de forma harmônica, sem que estes sejam totalmente destruídos,
ou seja, numa visão antropocêntrica, onde tudo que existe na natureza, só tem uma função, que
é a de servir à humanidade.

A visão antropocêntrica do desenvolvimento sustentável vem sendo constatada por teóricos
tais como Schwartzman (2001)[23], que esclarece que a preocupação presente no debate
acerca do desenvolvimento sustentável, concentra-se na preservação da humanidade, tão
somente. O discurso do crescimento econômico sem exaurir os recursos ambientais, é
moralmente aceitável, porém de efetividade questionável.

A palavra sustentabilidade tem origem no termo sustinere, sustentare do latim, que significa
manter vivo, defender, segurar, apoiar, e no contexto ambiental adquire a idéia de preservação
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do meio ambiente. Tratado individualmente, desvinculado da palavra desenvolvimento, afasta a
concepção da ação humana sobre os bens ambientais, que deixa necessariamente de ser tratado
como recurso.

Sustentabilidade na sua essência possui uma dimensão preservacionista do meio ambiente e
afasta a possibilidade de exploração humana dos bens ambientais, pois em diversos
ecossistemas sensíveis, qualquer intervenção humana produz degradação irreversível e, assim
sendo, nesta perspectiva, essa ação humana deve ser rechaçada em prol da sua preservação, ou
seja, nesta linha de raciocínio o que se deseja é sustentar somente, sem desenvolver.

   A posição preservacionista exige a superação da visão de que o planeta se constitui numa
enorme propriedade pública que se pode explorar indefinida e indiscriminadamente. A finitude
dos recursos ambientais e a voracidade com que foi e continua sendo explorado, produziu um
grande desequilíbrio, cujos efeitos são sentidos pela humanidade. Conforme constata Lovelock, é
tarde demais para o desenvolvimento sustentável, a humanidade precisa é de uma retirada
sustentável[24].

 
7.      Considerações finais

A população humana tornou-se imensa, segundo estimativas, entre 2010 e 2011, atingirá o
número de sete bilhões de pessoas e daqui a quinze anos o planeta terá 15 bilhões de
habitantes. A trajetória do ser humano no planeta Terra e a complexidade de seu modo de
viver, produziu grande desequilíbrio ambiental, causando grave crise, hodiernamente vivenciada
pela sociedade. As mudanças climáticas que estão no centro das preocupações das organizações
ambientalistas têm no ser humano o seu principal causador, os desastres experimentados, tais
como tufões, enchentes, secas, desertificação, escassez de água potável, diminuição da
biodiversidade, produção de resíduos, refugiados ambientais, são alguns dos problemas
socioambientais que estão assumindo proporções alarmantes neste século XXI.

  A crise socioambiental experimentada pela humanidade neste início de século é distinta de
todas as outras crises já vivenciadas ao longo da história da sociedade, a crise é global, e atinge
a todos indistintamente. Os limites do planeta foram ultrapassados, por conta do processo de
desenvolvimento humano, determinado pelo sistema econômico que se tornou hegemônico no
final do século XX e demonstrou ser profundamente predatório sob a ótica socioambiental.

A dominação da natureza pela espécie humana e seus padrões comportamentais geraram a
crise ecológica e a questão que está posta é que este modelo de desenvolvimento pode se
perpetuar, mesmo considerando a dinâmica da história da civilização e suas transformações que
levam a mudanças de paradigmas e valores, os prognósticos ainda são pessimistas.

O desenvolvimento sustentável enquanto modelo alternativo exige uma ética da comunidade
global e a superação do paradigma econômico vigente. A percepção ecológica responsável pela
formação da consciência ambiental ainda é incipiente para implementação de um novo projeto
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para a humanidade.

A superação do paradigma econômico capitalista é a essência do debate, a economicização
do mundo deve ser superada porque a preservação da natureza, de todas as espécies,
independentemente do valor econômico que possuam, é fundamental para o equilíbrio do
planeta. Superar crenças, tais como as que consideram o meio ambiente como recurso do
processo produtivo, tratar crescimento e desenvolvimento como figuras idênticas, a perpetuação
da desigualdade social, o aumento da população mundial, são alguns dos passos que
necessariamente devem dados para a construção da racionalidade ambiental.

O discurso do desenvolvimento sustentável recebeu críticas abalizadas no sentido de que é
uma política de maior conteúdo moral, mas insuficiente para reverter a degradação ecológica em
que a civilização mundial está mergulhada.

Os preservacionistas defendem a política de que nenhum crescimento econômico é possível,
ao contrário dos defensores da implantação do desenvolvimento sustentável, numa ótica
conservacionista e claramente antropocêntrica, que acreditam numa exploração não predatória
do meio ambiente, onde haja harmonia entre homem e natureza.

O ideal da sustentabilidade é antagônico ao desenvolvimento sustentável, pois a intervenção
humana na natureza é sempre no mínimo transformadora do meio ambiente e produz em regra
degradação. Em muitos biomas a ação humana deve ser afastada. O futuro da humanidade pode
estar sendo decidido nesta situação crítica da crise ecológica e, talvez iremos concluir como
Lovelock é tarde demais para o desenvolvimento sustentável!
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A FUNÇÃO DEMOCRÁTICA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: APROXIMAÇÕES ENTRE ELIO

FAZZALARI E JÜRGEN HABERMAS

THE FUNCTION OF THE DEMOCRATIC PRINCIPLE OF ADVERSARY PROCEEDINGS UNDER THE
ADMINISTRATIVE PROCEDURE DISCIPLINARY FROM THE TEACHINGS OF ELIO FAZZALARI AND

JÜRGEN HABERMAS.

Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori
Márcio Ricardo Staffen

RESUMO
O presente artigo científico propõe-se a estudar a função democrática do princípio do
contraditório no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar a partir dos ensinamentos de Elio
Fazzalari e de Jürgen Habermas. Para tanto, realiza-se uma breve análise da visão
instrumentalista do processo, preocupada tão-só com os fins da tutela jurisdicional. Em seguida,
a exposição do princípio do contraditório e sua função que se constrói com a inserção da noção
fazzalarina, para ao final, demonstrar a confluência do contraditório em Fazzalari com a teoria
discursiva de Habermas aplicada ao processo no paradigma do Estado Democrático de Direito.
Utilizou-se, para o desenvolvimento desta presente pesquisa, o método indutivo,
operacionalizado pelas técnicas de conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Contraditório; Democratização do processo administrativo disciplinar; Elio
Fazzalari; Jürgen Habermas.

ABSTRACT
This paper proposes to study the function of the democratic principle of adversary proceedings
under the Administrative Procedure Disciplinary from the teachings of Elio Fazzalari and Jürgen
Habermas. The study presents a brief critique of the instrumentalist view of the case, concerned
merely with the purposes of judicial review. Then, the exposure of the adversarial principle and
function that is constructed by inserting the notion fazzalarina to the end, prove the confluence
of contradictory Fazzalari with Habermas's discursive theory applied to process the paradigm of
the democratic rule of law. It was used for the development of this research, the inductive
method, operated by the techniques of operational concepts and literature.
KEYWORDS: Contradictory; Democratization administrative process disciplinary; Elio Fazzalari;
Jürgen Habermas.

“Falto eu mesmo e esta lacuna é tudo.”
Machado de Assis

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente artigo propõe-se a analisar a função democrática do princípio do contraditório no âmbito do processo

administrativo disciplinar a partir dos postulados de Elio Fazzalari[1] e Jürgen Habermas[2]. Na constância do Estado

Democrático de Direito já não satisfaz a [simplória] visão instrumental do processo, interessada tão somente com as questões

individuais, típicas do modelo liberal-normativista que se aproxima progressivamente do panorama kafkiano.

Respostas jurisdicionais mais efetivas necessitam de uma nova construção processual, apta a solucionar os problemas da

atualidade. Pois, como é sabido, as questões do século XXI são discutidas, ainda a partir da lógica jurídica do século XVIII,

lecionada nos moldes elaborados pelos glosadores medievais. O lugar e a função do processo no Brasil ainda se encontram
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manietados por uma concepção saudosista, porém impotente.

A máxima processual de que os fins justificam os meios [visão instrumentalista] é geradora da ineficácia de grande

parcela da tutela jurisdicional produzida pelo erro in procedendo da maior parte das decisões proferidas que no intuito de satisfazer

o fetiche da efetividade, da compulsão pelas metas, “deletam” o devido processo legal. O processo não pode[rá] ser a canalização

da vontade dominante, a síntese (sem antítese) das opções axiológicas de uma sociedade excludente de pensamento único ditada

por um juiz, como quer Candido Rangel Dinamarco[3]. Como está, as mazelas da instrumentalidade revigoram as lembranças da

literatura machadiana. [4]
Com urgência, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, é preciso recuperar o devido processo legal e,

especialmente o princípio do contraditório. Assim, as partes poderão, através deste princípio, trazer ao processo [administrativo

disciplinar] todas as suas alegações de modo democrático eis que, a democracia não é somente o “governo do povo”, mas

essencialmente a [garantia da] participação popular nas deliberações do Estado.

As reflexões que seguem procuram subsidiar um “verdadeiro” Estado Democrático de Direito iniciado no ventre da

Administração Pública. Rompendo com os escopos hegemônicos, aponta-se para uma nova maneira de o entender, no qual o

princípio do contraditório passa a ser a pedra de toque. 

  

2. FAZZALARI E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

 

Ao longo dos períodos históricos os bens socialmente considerados de maior relevância foram incorporados em

documentos escritos que buscaram estabelecer limites ao Estado, declarando direitos e assegurando medidas garantidoras das

disposições declaratórias. O princípio do contraditório decorre do devido processo legal, assim como o juiz natural e a ampla defesa.

A instituição do devido processo legal aos moldes atuais, remonta à publicação da Magna Charta Libertatum, na Inglaterra, em

1215.

No Brasil, a incidência do princípio do contraditório no processo, inclusive, administrativo disciplinar, É garantido pela

Constituição de 1988, está previsto como Direito Fundamental no art. 5º, LV. Assim, enquanto Direito Fundamental, segundo Luigi

Ferrajoli configura-se o princípio do contraditório como vínculo substancial imposto à democracia política: vínculo positivo que

nenhuma maioria pode deixar de satisfazer; e, vínculo negativo que impede a violação por qualquer maioria.[5] 

Por contraditório entende-se a garantia de participação dos destinatários dos efeitos do ato final em sua fase preparatória,

da simétrica paridade das suas posições e da mútua implicação das suas atividades destinadas, respectivamente a promover e

impedir a emanação do provimento. [6]
Nestes termos, o princípio do contraditório não deve ser oportunizado em um único momento singular; ou melhor, o

princípio do contraditório não é garantia que se esgote no cumprimento de um único ato. Ele requer toda uma série de manifestações

e uma série de normas disciplinadoras, em conexão entre si, de forma a reger a seqüência de seu desenvolvimento. Sem maiores

rodeios, o princípio do contraditório importa a condução dialética do processo, haja vista, que compreende o acesso a qualquer

informação necessária à defesa, bem como a condição de reação [facultativa] das partes.

Contudo, se tal posição não é pacífica nos meios judiciais[7] a defesa no princípio do contraditório é deveras

prejudicada no âmbito do processo administrativo disciplinar. Tal fato decorre sobretudo: da inobservância do princípio do juiz

natural (autoridade competente existente ex post facto que, concentra em uma única pessoa a função acusatória, instrutória e

decisória); da confusa técnica legislativa dispensada e, especialmente com a publicação da Súmula Vinculante n. 5 que, ao

dispensar a defesa técnica desconsidera o contraditório em flagrante demonstração de inconstitucionalidade.

De igual forma, o contraditório não se exaure com a mera oitiva da parte, cuja máxima ainda impera na noção de
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audiatur (...) et altera pars (visão instrumental). Urge a superação da ideia de relação processual, desenvolvida por Chiovenda e

Liebmann, capitaneada no Brasil por Candido Rangel Dinamarco[8], em benefício da compreensão do processo como

procedimento em contraditório, cuja teoria remonta a Elio Fazzalari.  

Pela proposta de Elio Fazzalari, a referência à estrutura dialética como a razão distintiva permite ir além das anteriores

tentativas de definir o processo, como aquela categoria definida a partir de um conflito de interesses originário de uma pretensão

resistida[9].

Acrescente-se, que, na proposta de Elio Fazzalari, a exteriorização do princípio do contraditório se opera em dois

momentos, conforme atesta Alexandre Morais da Rosa. Inicialmente, com a informazione, se estabelece o dever de informação a

fim de que possam ser exercidas as posições jurídicas em face das normas processuais e, em seguida, num segundo momento, a

reazione, revelada pela possibilidade de movimento processual, sem se constituir, todavia, em obrigação. [10]
Colhe-se, ainda, da lavra do professor emérito da Universidade de Roma “La Sapienza” que o processo como

procedimento em contraditório não se resume somente a participação do autor, mas, essencialmente, dos destinatários dos efeitos da

decisão[11]. Para que se caracterize o processo, é necessária uma série de normas, que remetam aos destinatários do provimento,

realizando entre eles um contraditório paritário, ou como prefere Aroldo Plínio Gonçalves, é necessário “o direito de igual

participação das partes, em simétrica paridade”. [12]
Sobre esta óptica, o contraditório traz em seu bojo ainda um ônus. Tal princípio é portador da obrigação de uma parte

aceitar a atuação da outra (adversa), com idênticos direitos, ou seja, a exposição fazzalariana de simétrica participação dos

contraditores, que é de fundamental importância na seara do processo administrativo disciplinar, no qual, repita-se, a Administração

Pública figura, ao mesmo tempo, com funções acusatórias, inquisitórias e decisórias, sem observar a incidência compulsória do

princípio do juiz natural.

Como corolário do devido processo legal o princípio do contraditório visto em Elio Fazzalari possui uma singular

capilaridade que liga em si diversos princípios jurídicos. Sem maiores rodeios, só se obtém a imparcialidade do julgador, a ampla

defesa, a não-consideração prévia de culpabilidade, o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, dentre outros princípios,

por meio de um processo desenvolvido em contraditório paritário. É ele, o contraditório, que traz à baila argumentos de defesa e/ou

acusação, possibilita mensurar a responsabilidades dos agentes, atrai considerações de todos os envolvidos no intuito de dar ao

julgador informações dos destinatários da decisão, ademais a imparcialidade requer conhecer dos anseios de mais de uma parte,

caso contrário, tem-se a parcialidade. Esta posição se justifica em dois exemplos práticos que poupam exercícios de abstração. A

História, por si, evidencia os horrores e as injustiças irreparáveis realizadas no paradigma inquisitorial de processo, sem defesa, sem

presunção de inocência, sem contraditório, parcial, sem limites. Outro curioso exemplo decorre da extinção pelo Vaticano, em 1983

da figura do Advogado do Diabo (advocatus diaboli), responsável por contestar os processos de canonização inaugurados pelo

Promotor da Fé (promotor fidei). A partir desta data cerca de quinhentos indivíduos foram canonizados e outros mil e trezentos

beatificados, enquanto no período de 1900 até 1983 apenas noventa e oito cristãos foram canonizados. Assim, em um processo sem

a garantia do contraditório todos são santos ou então pecadores que merecem castigo.

Ante o exposto, é evidente que o contraditório não se resume simplesmente em um princípio ou Direito Fundamental.

Sua existência e satisfação substancial tipificam a materialização do Estado Democrático de Direito. Assim, para que este seja

realmente produtivo, há de se ter um verdadeiro espaço ao contraditório, cabendo aos órgãos jurisdicionais velar pela real simetria e

equilíbrio das posições cultivadas discursivamente, como se verá neste artigo.[13]
 

3. O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DISCURSIVA DE HABERMAS
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Para os fins almejados por este artigo a portentosa obra de Jürgen Habermas é acolhida de maneira pontual,

especificamente para a compreensão do princípio do contraditório na perspectiva da teoria discursiva.

Pela teoria discursiva é proposto um novo conceito de democracia que supera as concepções esgotadas e insuficientes do

modo liberal-republicano. É a democracia deliberativa procedimental, proveniente de uma sociedade multicultural e racionalista que

nega o individualismo exacerbado e a metafísica dos costumes. Júlio Cesar Marcellino Junior atesta que Jürgen Habermas, por sua

vez, entende que “um paradigma jurídico é deduzido, em primeira linha, das decisões exemplares da justiça, sendo geralmente

confundido com a imagem implícita que os juízes formam da sociedade.” Em passagem posterior, afirma que paradigmas abrem

perspectivas de interpretação nas quais:

  

[...] é possível referir os princípios do Estado de Direito ao contexto da sociedade como um todo. Eles

lançam luz sobre as restrições e as possibilidades para a realização dos Direitos fundamentais, os quais

enquanto princípios não saturados necessitam de uma interpretação e de uma estruturação

ulterior[14].

 

Com isso, explica Jürgen Habermas, “o modelo de contrato é substituído por um modelo do discurso ou da deliberação:

a comunidade jurídica não se constitui através de um contrato social, mas na base de um entendimento obtido através do discurso.”

[15]
Embora já consignado alhures, ainda vivencia-se um momento de solução de conflitos orientado pela matriz individual-

liberal-normativista suportada pelo primado da auto-regulação. Todavia, como nos instrui Dierle José Coelho Nunes, a noção de

legitimidade está vinculada aos procedimentos que possibilitam a participação igualitária e efetiva do indivíduo na construção do

provimento, sendo que a legitimidade do direito “se dá pela empreitada cooperativa, que se apresenta por meio de procedimentos

que possibilitam a participação igualitária e efetiva de todos os interessados no processo de produção das leis, bem como no

processo de aplicação das normas.” [16]
No mesmo sentido determina Jürgen Habermas:

 

Todavia, divergindo do paradigma liberal e do Estado social, este paradigma do direito não antecipa

mais um determinado ideal de sociedade, nem uma determinada visão de boa ou uma determinada

opção política. Pois ele é formal no sentido que apenas formula as condições necessárias segundo as

quais os sujeitos do direito podem, enquanto cidadãos, entender-se entre si para descobrir seus

problemas e o modo de solucioná-los. [17]
 

Assim, a razão instrumental típica da modernidade é substituída por uma razão comunicativa emancipatória que defende

a democracia, como um modelo constitucional oriundo de manifestações opinativas populares. Vale ressaltar que antes de qualquer

outro fator, a linguagem apela para a cognição. Esse corpo cognitivo da linguagem, que autoriza Jürgen Habermas a dizer que, nesse

discurso em condição livre, discurso esse que se coloca contra o discurso do outro, sem o intuito dominador, mas exatamente para

ser compreendido, encontra aí a substância nuclear da linguagem, esteio de todos os outros discursos, do nosso saber, do nosso

esclarecimento, das nossas decisões.

De outra forma, parte Jürgen Habermas em sua Teoria da Ação Comunicativa da estrutura de que quem argumenta

pressupõe que essa teoria pode ser justificada em quatro níveis: I- o que é dito é inteligível, por regras semânticas compartilhadas;

II- o conteúdo do que é dito é verdadeiro; II- o emissor justifica-se por certos direitos sociais ou normas que são invocados no uso
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do vernáculo; IV- o emissor é sincero no que diz, não tentando enganador o receptor. “Em suma, não pode ser uma comunicação

distorcida.” [18]
A passagem da ação para o discurso é percebida da seguinte forma por Manuel Atienza:

 

Na interação ordinária, as pretensões de validade que se ligam a cada ato de fala são aceitas de modo

mais ou menos ingênuo. Mas essas pretensões podem ser também problematizadas, e quando o que se

problematiza são as pretensões de verdade ou de correção, ocorre a passagem da ação (ação

comunicativa) para o que Habermas chama de discurso. Isso quer dizer que o falante tem de dar

razões para fundamentar que suas asserções sejam verdadeiras (discurso teórico) ou que uma

determinada ação ou norma de ação seja correta (discurso prático). No que se refere às outras duas

pretensões, a de inteligibilidade é condição, mas não objeto, da comunicação (e dá lugar ao que

Habermas chama de ‘discurso explicativo’), e a de veracidade não é resolvida discursivamente: se um

falante é ou não sincero, só se pode reconhecer em suas ações. [19]
 

Desse modo, a relação do discurso com a Constituição efetiva-se na medida em que:

 

[...] a teoria do discurso dá destaque ao processo de formação política da vontade e da opinião, sem,

no entanto, considerar a Constituição como elemento secundário. Ao contrário, concebe os princípios

do Estado Constitucional como resposta consistente à questão de como podem ser institucionalizadas

as exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da vontade e da opinião. [20]
 

Nessa linha, Lênio Luiz Streck observa em Jürgen Habermas a propositura de um modelo de democracia constitucional

que não se fundamenta nem em valores compartilhados, como a ideia da jurisprudência de valores, nem em conteúdos substantivos,

“mas em procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião e da vontade”.[21]
De modo sintético, para Jürgen Habermas, o modelo de democracia que legitima o Estado Democrático de Direito é o

procedimentalista, fundamentado na política deliberativa.  Desse modo, o princípio da democracia destina-se a “enquadrar”

procedimentos de normatização legítima do Direito. Isso significa que as leis somente podem ser legítimas (ou válidas) se houver

assentimento de todos os integrantes em processo de normatização discursiva. Conforme o autor, no entrelaçamento entre o

princípio do discurso e a forma jurídica está a origem lógica dos direitos, que pode ser reconstruída de modo paulatino.

 

Ela começa com a aplicação do princípio do discurso ao direito de liberdade subjetivas de ação em

geral – constitutivo para a forma jurídica. Por isso, o princípio da democracia só pode aparecer como

núcleo de um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma um processo circular no qual o

código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o princípio da

democracia, se constituem de modo co-originário.[22]
 

A partir do desenvolvimento do princípio democrático, formula-se a política deliberativa (modelo procedimental

nomeado pelo autor). Daí, o tema central passa a ser a relação externa entre faticidade e validade, ou seja, a tensão entre a

autocompreensão normativa do Estado de Direito, vista na Teoria do Discurso e a faticidade dos procedimentos políticos, que

desembocam em formas constitucionais.[23]
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Neste quadro renovado, a Constituição se constitui (perdoem o pleonasmo) para articular-se com uma visão lingüística-

discursiva da Democracia, que necessita ser compreendida, essencialmente, como a interpretação e a estruturação de um sistema de

Direitos Fundamentais que subsidia as condições procedimentais de institucionalização jurídica das formas de comunicação, nos

dizeres de Marcelo Antonio Cattoni Oliveira. [24]
Não é difícil concluir que Jürgen Habermas encontra a resposta do Direito nas posições procedimentais de

institucionalização jurídica das formas de comunicação e de justificação de validade que servem de fala de aplicação e de

fundamentação do Direito[25]. A sede pelo consenso via racionalidade, é que fomenta aos indivíduos a faculdade de demonstrar

suas fundamentações. Somente quem é o destinatário das ações do Estado é que tem a legitimidade de eleger quais os procedimentos

normativos serão válidos.

À luz de Jürgen Habermas “uma ordem política livremente estabelecida pela vontade do povo de modo que os

destinatários das normas legais podem, ao mesmo tempo, se reconhecerem como autores das leis”[26]. Habermas compreende na

linguagem uma função fundamental para os envolvidos nos processos de integração social, de inclusão e de cognição racional,

pedra angular de todos os outros discursos, que exige uma nova postura dos interessados no provimento jurisdicional guiado sempre

por um processo comunicativo-constitucional-democrático.  

É exatamente neste contexto comunicativo-processual-constitucional que o princípio do contraditório na percepção de

Elio Fazzalari ganha relevância. Através do princípio do contraditório é que se estabelece racionalmente uma relação comunicativa

[argumentativa] entre os destinatários do provimento jurisdicional, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Recordando as

aulas de Física, o princípio do contraditório necessita urgentemente ser praticado como uma força centrípeta que, por sua dinâmica

tem o condão de trazer todas as considerações para o núcleo do processo [administrativo disciplinar]. No desenvolvimento do

devido processo legal o princípio do contraditório constitui-se em instrumento portador da garantia inafastável de se produzir defesa

em sua forma ampla, de se questionar a imparcialidade do julgador, de se exigir a tutela jurisdicional constitucionalmente

assegurada.

Como bem observa Jürgen Habermas, todo aquele que se envolve numa prática argumentativa tem que supor

inicialmente que, em princípio, todos os possíveis afetados podem participar, na condição de livres e iguais, de uma “garimpagem

cooperativa” em busca da verdade, na qual a coerção que se admite é a do melhor argumento, exclusivamente[27]. Logo, o

processo deixa de ser uma luta, cujo objetivo é erradicar o adversário, para assumir o caráter de um jogo, em que impera a

racionalidade dos atores que buscam vencer pela maior “liquidez” de seus argumentos.  

Pela perspectiva habermasiana, pode-se afirmar que todos os participantes do processo, quaisquer que sejam seus

fundamentos, fornecem, via princípio do contraditório, contribuições ao discurso que, praticado em simétrica paridade possibilitam

que a decisão final seja uma “fusão de horizontes”, como quer Hans-Georg Gadamer[28].

Não resta dúvida que, segundo Aroldo Plínio Gonçalves:

 

[...] se lhes é garantido, pelo contraditório, a participação nos atos processuais que preparam o

provimento, é uma conseqüência dessa garantia que as partes saibam por que um pedido foi negado ou

por que uma condenação foi imposta. Elas viveram o processo, ou tiveram a garantia de vivê-lo,

participaram do seu desenvolvimento, reconstruindo a situação de direito material sobre que deveria

incidir o provimento e, nessa reconstrução, fizeram, juntamente com o juiz, o próprio processo, na

expectativa do provimento final. [29]
 

A verdade das proposições ou a correção das normas depende, em última instância, de que se possa alcançar um
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consenso num ambiente de total liberdade e de simetria entre os envolvidos no diálogo discursivo-argumentativo. [30] 

 

4. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS...

 

Indubitavelmente o princípio do contraditório é requisito compulsório do processo [administrativo disciplinar], haja vista

sua elevação ao rol de Direitos Fundamentais em um Estado Democrático de Direito, ainda que uma súmula com força vinculante

venha dizer o contrário[31]. Seguindo o raciocínio de Elio Fazzalari o contraditório é fundamental para se instaurar o

procedimento e, em decorrência direta, a gênese do processo só acontece pelo procedimento realizado em contraditório em simétrica

paridade.

Na lição de Elio Fazzalari o processo precisa ser visto e praticado como uma tarefa democrática inafastável, em que o

contraditório operado em simétrica paridade assume função basilar. Isto importa em afirmar que todo provimento jurisdicional

(entenda-se ato estatal) deve ser construído nos estreitos ditames do Estado Democrático de Direito, concretizando a prática da

cidadania, assegurando a defesa de todos os Direitos Fundamentais (e as normas processuais o são) como quer Luigi Ferrajoli,

consequentemente, efetivando o exercício verdadeiro do devido processo substancial. [32]
Em sede de processo administrativo disciplinar faz-se necessário e urgente a abertura da Administração Pública às luzes

da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Afinal, se as Constituições nasceram para limitar o poder do Estado como

pode a Administração Pública manter-se hermética à Constituição? Ou, porque a Administração Pública tão receosa com o princípio

da legalidade se recusa a cumprir a disposições constitucionais?

Vilipendiar os Direitos e Garantias Fundamentais significa romper com a ordem constitucional, pois estes são limites e

vínculos de todos os poderes, tanto público quanto privado para com o indivíduo, com os quais não se negocia, não se aliena, não se

renuncia, não se decide, nem por maioria,[33] sobre a óptica da Teoria Garantista, formulada por Luigi Ferrajoli.

No que tange aos limites e vínculos de exercício dos atributos dos Poderes Públicos, tanto a Administração Pública

quanto o Estado estão vinculados a balizas de atuação em grau máximo e mínimo, em uma proibição de excesso (Übermassverbot)

e, em uma proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). Logo, negar a prerrogativa do contraditório praticado em simétrica

paridade caracteriza a desconsideração de um dever de proteção mínimo, em suma, tipifica o desrespeito a ordem constitucional.

[34]
Na prática, a aplicação de qualquer norma jurídica precisa, preliminarmente, sofrer uma “iluminação” constitucional de

viés garantista, para aferição da constitucionalidade formal e material da norma jurídica, bem como dos atos administrativos. Ou,

como quer Lênio Luiz Streck: “A Constituição passa a ser, em toda a sua substancialidade, o topos hermenêutico que conformará a

interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”[35]. Ademais, conforme advoga Eros Roberto Grau, já não faz mais [se é

que um dia fez] sentido defender que a interpretação de qualquer situação jurídica deve ser feita, sempre, em qualquer circunstância,

da norma até a Constituição.[36]   

Neste diapasão, vislumbra-se uma prefeita confluência da visão fazzalariana de contraditório com a teoria discursiva de

Habermas. A forma participativa para a construção das decisões se materializa como o ponto que liga a teoria discursiva com a

noção de processo como procedimento em contraditório, neste ponto este princípio passa a exercer uma força centrípeta

fomentadora do espaço discursivo [argumentativo], a partir do paradigma de Estado Democrático de Direito[37]. Afinal, como

deixa consignado Jon Elster, um estado democrático não representa tão somente o governo do povo, mas fundamentalmente, a

oportunidade de participação popular nas questões do Estado [38]. Em pleno Estado Democrático de Direito o contraditório deve

ser arquitetado como um ethos de cidadania e participação dos envolvidos.

Em suma, no âmbito do processo administrativo disciplinar necessita-se a superação da instrumentalidade em favor da
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compreensão do processo como procedimento em contraditório, praticado nos ditames da Constituição e do devido processo legal.

Que, além disso, esteja aberto a simétrica paridade da faculdade das alegações no intuito de obter-se um provimento resultante da

fusão de horizontes. Em poucas palavras, num Estado Democrático de Direito não pode haver espaço para o processo como

instrumento de opressão, lembrando aqui Franz Kafka[39]. Parafraseando Mirjan Damaska, a discussão não se sustenta somente

na questão do tipo de processo que se quer, mas, também no tipo de organização de Estado que se possui. [40]  
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A PERMANENTE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO E SOCIAL.

LA PERMANENTE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO DEMOCRATICO Y SOCIAL.

Diana Carolina Valencia Tello

RESUMO
O Estado de Direito Democrático e Social longe de ser uma realidade acabada, está em
constante transformação junto com a sociedade. Analisando as diferentes mudanças que o
Estado teve depois da Segunda Guerra Mundial até o reforma gerencial nos anos noventas,
procuramos mostrar como o Estado está em constante transformação junto com a sociedade. As
diferentes reformas gerenciais que aconteceram em diferentes países deixaram evidenciado o
fato de que a efetividade nas reformas do Estado depende em grão medida da existência de
uma cultura de autogoverno e de controle, que ajude na construção de melhores relações entre
o Estado e a sociedade,mediante entidades publicas voltadas a servir aos cidadãos, e cidadãos
interessados em participar ativamente na administração publica. Ao analisar o contexto histórico
e as democracias geradas depois das revoluções americana, francesa e latino americanas, e
possível observar a diferencia entre governos autoritários e autogovernos. Desta forma
buscamos mostrar a importância de investir permanentemente em políticas publicas que
eduquem e promovam o autogoverno e o controle entre os diferentes poderes existentes numa
democracia. 
PALAVRAS-CHAVES: Estado; Reforma Gerencial; controle; auto-governo; educação; políticas
publicas.

RESUMEN
El Estado de Derecho Democrático y Social lejos de ser una realidad acabada, está en constante
transformación junto con la sociedad. Analizando los diferentes cambios que el Estado tuvo
después de la Segunda Guerra Mundial hasta la reforma gerencial en los años noventa,
buscamos mostrar cómo o Estado está en constante transformación junto con la sociedad. Las
diferentes reformas gerenciales que sucedieron en diferentes países dejaron evidenciado el
hecho de que la efectividad en las reformas del Estado dependen en gran parte de la existencia
de una cultura de auto – gobierno y de control que ayude en la construcción de mejores
relaciones entre el Estado y la sociedad, mediante entidades públicas atentas a servir a los
ciudadanos, y ciudadanos interesados en participar activamente de la administración pública. Al
analizar el contexto histórico y las democracias generadas después de las revoluciones
americana, francesa y latinoamericanas, es posible observar la diferencia entre gobiernos
autoritarios y auto-gobiernos. De esta forma buscamos mostrar la importancia de invertir
permanentemente en políticas públicas que eduquen y promuevan el auto-gobierno y el control
entre los diferentes poderes en una democracia. 
PALAVRAS-CLAVE: Estado; Reforma Gerencial; control; auto- gobierno; educación; políticas
públicas. 

A Permanente Construção do Estado de Direito Democrático e Social.
 

Introdução.

A segunda guerra mundial transformou por completo o equilíbrio no mundo. As
grandes perdas humanas e materiais deixaram a Europa completamente devastada. A guerra
exigiu aos Estados o direcionamento da economia e a nacionalização de indústrias privadas, e
quando a guerra terminou, a necessidade de reativação da economia em sociedades onde o
mercado tinha desaparecido, fez necessária a implementação de uma política de prestamos por
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parte de Estados Unidos aos países europeus representada no plano Marshall.[1]   

 Após a segunda guerra mundial, o Estado viria a assumir uma intervenção direta nas
atividades econômicas e sociais. As crises sociais provocadas pelas guerras motivaram a criação
das primeiras leis de proteção social, as sucessivas crises econômicas, obrigaram o Estado a
intervir diretamente ao nível da produção, transporte e distribuição.[2]

Por isso, na primeira metade do século XX o Estado assume-se como agente produtor
e prestador de serviços sociais e econômicos. É uma profundíssima transformação do Estado;
aos fins tradicionais juntam –se fins sociais e econômicos. O universo político e social separados
em dois mundos é absorvido pela progressiva interpenetração entre o Estado e a sociedade.[3]
Assim, ao finalizar a guerra os Estados já não são dirigistas senão intervencionistas, tendo a
responsabilidade do desenvolvimento da política econômica e da prosperidade em geral.[4]    

Adicionalmente, a trágica experiência do autoritarismo em países como Alemanha e
Itália que permitiram a conformação de idéias e políticas discriminatórias que finalmente
desencadearam as guerras mundiais; levam a recuperar a idéia sobre a importância de uma
Constituição rígida, bem equilibrada onde as restrições efetivas ao poder ajudam a organizar os
Estados sob a denominação de “Estados de Direito Democrático e Social.”[5] 

Assim se busca “assegurar ao sujeito um espaço preservado da indébita intrusão do
poder político”[6], onde as novas ordens constitucionais baseadas no modelo kelseniano vão a
ser o antídoto mais eficaz contra o totalitarismo.[7]

Desta forma inicia a construção dos Estados de Direito Democráticos e Sociais, os
quais por um lado, devem garantir a todos os cidadãos direitos civis, políticos e sociais,
procurando sempre proteger aos mais fracos; e por outro lado, também devem respeitar o
mercado e procurar o desenvolvimento econômico.

Lograr o equilíbrio entre interesses em princípio tão opostos, levara ao
estabelecimento de diferentes fórmulas, que deverão ser replantadas uma e outra vez
procurando a construção de Estados mais justos e eficientes aos fins das sociedades modernas.

No presente artigo, mostraremos de maneira geral as diferentes etapas pelas que o
Estado de Direito Democrático e Social passou desde o fim da segunda guerra mundial até a
reforma gerencial iniciada nos anos noventas, a qual tem como finalidade melhorar a relação
entre o Estado e a comunidade mediante a construção de “um Estado menor, mas melhor”[8]
mais eficiente e visando as necessidades dos cidadãos.

Como se vera aqui, ainda que a reforma gerencial tivesse uma projeção mundial, seu
impacto varia de país a país, devido em nosso conceito à existência de culturas de autogoverno
e de controle distintas em cada pais, que condicionam o grado de efetividade das reformas,
ajudando em alguns casos a melhorar a relação entre Estado e comunidade, e em outros
impossibilitando esta melhora.  
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Para demonstrar o anterior, analisaremos alguns aspectos da revolução americana e
francesa, assim como o caso latino americano, com a finalidade de evidenciar como a existência
de uma cultura de autogoverno e controle entre os poderes ajuda na criação de instituições mais
efetivas voltadas ao desenvolvimento social e econômico da comunidade, em parte também
porque o autogoverno e o controle entre poderes implicam uma participação ativa da
comunidade nos assuntos de Estado.  

 

1.   O Estado intervencionista depois da segunda guerra mundial.
 

Depois da segunda guerra mundial, aparecem novas formas de intervenção
econômica, onde se destaca o planejamento econômico, as nacionalizações, o direcionamento da
política de crédito, e a implementação do Estado banqueiro, devido às seguintes
circunstancias[9]:

Antes da ultima guerra, o Estado não utilizava os fundos públicos para emprestar à economia privada;
pelo menos, se o fazia, era a titulo excepcional e ocasional (...). Depois da guerra, pelo contrario,
desenvolveu-se um verdadeiro papel bancário do Tesouro público com vista a apoiar financeiramente
certos investimentos do setor privado. A razão inicial foi, na época, o quase desaparecimento do
mercado financeiro a que as empresas, antes da guerra, tinham por habito recorrer e cuja falta o
Estado deve suprir.

Em segundo lugar, uma circunstancia que desempenhou um papel importante na matéria foi a
aplicação dos mecanismos de ajuda americana do Plano Marshall.[10]

 

Assim, o Estado começa a ter um papel estratégico: “na promoção do progresso
técnico e da acumulação do capital, além de lhe caber a responsabilidade principal pela garantia
de uma razoável distribuição de renda”.[11]   

Em decorrência, o Estado se torna fundamental para o desenvolvimento econômico e
social, como bem o descreve Paulo Otero, assim: 

 

(...) após a segunda guerra mundial, (...) a emergência de um Estado Social fortemente
intervencionista, considerado ser sua função assumir diretamente a responsabilidade pela execução de
um amplo programa de tarefas prestacionais teleologicamente vinculadas pelos textos constitucionais à
prossecução do bem-estar, eliminou ou desvalorizou qualquer idéia de subsidiariedade da atuação
publica, marginalizando, por conseqüência, os fenômenos de privatização da Administração
Publica.[12] 

 

Desta forma o Estado está obrigado a aumentar o número de instituições públicas,
burocratas e investimento em diferentes áreas onde antes não tinha interesse ou competência.
O Estado tornava-se um Estado Social Burocrático, na medida em que para promover o
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desenvolvimento econômico e o bem-estar social deve contratar tudo diretamente.[13] O Estado
Social Burocrático é descrito por Vital Moreira, assim:

 

(...) em vários países, a intervenção do Estado assumia no pós-guerra formas de grande intensidade.
Em alguns países constituíram-se extensos sectores públicos empresariais, em conseqüência de
situações herdadas de antes da guerra (Itália) ou de nacionalizações (Áustria, Grã-Bretanha). Em
quase todos instituíram-se formas de regulação que chegaram a tomar a configuração de
planejamento mais ou menos intenso como sucedeu em França.[14]     

 

Mas ainda que o Estado Social Burocrático por muitos anos gerou prosperidade
econômica e incrementos nos níveis de vida como nunca antes na história da humanidade,[15]
com o passo do tempo gerou um crescimento desproporcionado das despesas públicas e
começou a ser ineficiente frente ao processo de globalização que exige maior rapidez e maiores
níveis de qualidade na produção de bens e serviços. Luiz Carlos Bresser mostra este panorama
de seguinte maneira:

 

No Estado Liberal, só eram necessários quatro ministérios – o da Justiça, responsável pela policia; o da
Defensa, incluído o exercito e a marinha; o da Fazenda e o das Relações Exteriores. Nesse tipo de
Estado, o serviço público mais importante era a administração de justiça, que o poder judiciário
realizava. O problema da eficiência não era, na verdade, essencial. No momento, entre tanto, em que
o Estado se transformou no grande Estado Social e econômico do século vinte, assumindo um número
crescente de serviços sociais – a educação, a saúde, o transporte, a habitação, a previdência e a
assistência social, a cultura, a pesquisa cientifica – e de países econômicos – regulação do sistema
econômico interno e das relações econômicas internacionais, estabilidade da moeda e do sistema
financeiro, provisão de serviços públicos e de infra-estrutura -, nesse momento, o problema da
eficiência tornou-se essencial. Por outro lado, a expansão do Estado respondia não só as pressões da
sociedade, mas também às estratégias de crescimento da própria burocracia.[16]  

 

Destarte, na década dos anos oitenta começa uma profunda crise fiscal no Estado
causado principalmente por três fatores: a primeira, a corrupção das instituições publicas
capturadas por interesses privados, a segunda, a ineficiência da administração incapaz de
atender às demandas dos cidadãos e da sociedade, e finalmente a existência de desequilíbrios
entre as demandas da população e a capacidade do Estado na atenção das necessidades da
cidadania.[17]

O Estado antes visto como agente redentor das classes desfavorecidas e
racionalizador da economia, passa a ser associado no imaginário social à ineficiência, à
burocracia excessiva, ao desperdício. No mundo todo são promovidos extensos programas de
privatização de empresas estatais, buscando o enxugamento da maquina publica e a devolução
de amplos setores da economia à iniciativa privada.[18]
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2.      A crise do Estado Social na década dos anos oitenta. A proposta
neoliberal.

 

Como já vimos, a necessidade de modernizar as estruturas do Estado surgiu quando
foi evidente a ineficiência do Estado para a provisão direta de bens e serviços e a falta de
políticas publicas para a redistribuição do ingresso, a causa de uma expansão burocrática
desorganizada e corrupta que terminou desvirtuando na pratica a legitimidade do Estado.[19]

A crise do Estado Social começa desde os anos oitenta, quando o Estado passa a ser
a principal causa da caída nas taxas de crescimento econômico e de inflação nos países,[20] o
que gera o nascimento de reformas políticas e intelectuais neoliberais as quais procuram voltar
ao estado mínimo. A proposta neoliberal é resumida por Luiz Carlos Bresser Pereira, assim:

A solução para a crise estaria no mercado; logo, as reformas deveriam estar firmemente direcionadas
para a redução do Estado ao mínimo e para o pleno controle da economia pelo mercado. Em
decorrência, era necessário privatizar, liberalizar, desregular, flexibilizar os mercados de trabalho, mas
fazê-lo de forma radical, uma vez que, para a ideologia neoliberal, o Estado deve limitar-se a garantir
a propriedade e os contratos, e, portanto, desvencilhar-se de todas as suas funções de intervenção no
plano econômico e social. Sua política macroeconômica deveria ser neutra, tendo como único objetivo
o déficit publico zero e o controle do aumento da quantidade de moeda, para que esta cresça de
forma constante, à mesma taxa do crescimento natural do PIB; sua política industrial, nenhuma, e sua
política social, na versão mais pura do neoliberalismo, também nenhuma, dados os efeitos inesperados
e perversos que as políticas sociais teriam.[21]

 

Porém, a proposta neoliberal na pratica foi inviável, já que pretendia voltar ao Estado
Liberal do século dezenove, o que não era possível, não só a causa das obrigações já contraídas
pelo Estado, senão também a causa do reconhecimento da necessidade da existência do Estado
para o desenvolvimento da sociedade e a correção das falhas do mercado, embora o risco de
ineficiência e corrupção.

O reconhecimento do importante papel que desempenha o Estado nas sociedades
modernas vai gerar que o Estado atue não como um agente direto, mas como um “agente
catalisador e impulsor de esse progresso”,[22] mediante o uso de técnicas diferentes que lhe
darão maior flexibilidade para intervir, e onde as limitações estarão estabelecidas nas
Constituições e nas leis. O novo papel do Estado é descrito por Vital Moreira, assim:

 

Por mais que o Estado tenha reduzido a sua participação direta na atividade econômica como
empresário, por efeito de extensos programas de privatização do setor publico, a verdade é que não
diminuiu drasticamente o papel da regulação publica na economia.[23]  

 

Assim, se cria uma nova forma de filosofia reguladora, onde não se renuncia à
competência para regular, mas se aumenta o numero de privatizações, acompanhadas de regras
de garantia do interesse público e da concorrência.    
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O programa desregulador dos anos oitenta obedece menos a um propósito de regresso às origens do
que de formulação de uma nova filosofia reguladora, menos dependente da propriedade publica e da
intervenção econômica direta do Estado – daí o programa privatizador – e menos restritiva da
concorrência – daí a abertura à iniciativa privada de setores até então reservados ao setor publico ou
explorados em regime de concessão exclusiva (transportes aéreos, telecomunicações).[24]

Segundo Vital Moreira[25], a abertura à concorrência e ao mercado na década dos
anos oitenta tem três vertentes:

a.    A privatização de empresas públicas ou de participações em empresas mistas,
b.    A liberalização de atividades e setores econômicos, até então reservados para o

setor publico, ou dependentes de concessão ou autorização publica,
c.    A desregulação propriamente dita, que consiste no aligeiramento ou eliminação

do controle público sobre a produção e o mercado de numerosas indústrias.

Logicamente, em cada país se desenvolveram diferentes técnicas e mecanismos
procurando a redução e a eficiência do Estado, já que as mudanças institucionais dependem
fortemente da história, cultura e políticas dos países, impossibilitando assim a possibilidade de
resumir de maneira geral as mudanças que aconteceram no Estado na década dos anos oitenta
e noventa.     

 
3.      A reconstrução do Estado: A reforma gerencial.

 

Como já vimos, a proposta neo-liberal foi completamente inviável, razão pela qual
começa a ter acolhida a proposta social – liberal (que poderíamos catalogar de proposta
intermédia entre o Estado Social Burocrático e a proposta neoliberal), já que procura a
reconstrução do Estado procurando governabilidade, mediante uma reforma gerencial que ajude
na construção a “um Estado menor mas melhor.”

Menor porque era evidente a necessidade de diminuir as despesas publicas para
garantir um Estado sadio desde o ponto de vista fiscal, dotado de poupança pública que lhe
permitisse desenvolver suas políticas; e melhor porque o Estado precisava de um serviço civil
profissional e instituições adequadas para uma administração gerencial. [26]

Esta proposta social liberal ou a reforma gerencial do Estado começa a ter apoio
mundial mediante a liderança de organismos internacionais, que realizam assembléias, reportes,
informes, para finalmente outorgar prestamos aos governos, com a finalidade de promover a
Construção do Estado Gerencial. Assim o descreve Luis Carlos Bresser Pereira:

 

A tese da reforma ou da reconstrução do Estado foi oficialmente adotada. O Banco Mundial e o Banco
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Interamericano de Desenvolvimento tornaram os empréstimos para a reforma do Estado prioritários.
As Nações Unidas promoveram uma assembléia geral resumida sobre a administração publica. Muitos
países criaram ministérios ou comissões de alto nível encarregadas da reforma do Estado.[27]

 

Aqui, é de ressaltar um dos apartes do informe do Banco Mundial de 1997, titulado “O
Estado num mundo cambiante” que afirma:

 

Los gobiernos han ayudado a introducir  sustanciales mejoras en la educación, la salud y a reducir la
desigualdad social. Pero la intervención estatal también ha tenido consecuencias lamentables. (…) La
experiencia nos ha enseñado que (el protagonismo del Estado hace cincuenta años debe mirarse de
forma bastante diferente): el Estado es fundamental para el proceso de desarrollo económico y social,
pero no en cuanto agente directo del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de
ese proceso.[28]

 

Em decorrência, os anos noventa se caracterizam pela implementação de reformas
que procuram reconstruir o Estado visando às necessidades da sociedade do século XXI,
construído um Estado social – liberal[29]: social porque continua protegendo os direitos sociais e
promovendo o desenvolvimento econômico; liberal porque protege a dignidade humana e
procura o desenvolvimento social e econômico mediante o uso de mais controles, promovendo a
iniciativa privada e as leis do mercado na medida das possibilidades.

O Estado gerencial procura dar maior legitimidade e efetividade ao Estado, mediante
o melhoramento da relação entre Estado e comunidade não só no melhoramento da prestação
dos serviços senão também na concepção e planificação dos mesmos. Assim, o Estado deve
organizar-se e administrar-se em função do serviço ao cidadão, deixando o enfoque tradicional
da administração imperativa e unilateral que toma decisões sem ter em conta as expectativas e
necessidades da sociedade.

Desta forma, a reforma gerencial do Estado implica a existência de instituições bem
organizadas que tem uma efetiva comunicação com a comunidade, e que conhecem suas
necessidades e expectativas. Assim mesmo a comunidade deve ter uma participação ativa na
execução e no controle das diferentes atividades estatais.         

As reformas do Estado variam de país a país tomando em cada um matizes
diferentes, por que embora a finalidade fosse a mesma, - lograr maior eficiência no Estado, - o
logro deste objetivo depende do diferente desenvolvimento histórico que tem tido as instituições
em cada país, fazendo com que o processo de mudança tenha restrições e velocidades
diferentes dependendo de cada caso. “Embora a Reforma Gerencial tenha projeção mundial, seu
impacto internacional é altamente variável, dependendo da historia, cultura, lideranças políticas
e administrativas dos diversos países.”[30]

Como o explica North[31], uma teoria completa de cambio econômico integra teorias
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de cambio demográfico, institucional e no caudal de conhecimento e crenças da população,
razão pela qual para analisar a reforma do Estado, se precisa fazer uma análise particular sobre
as mesmas em cada contexto histórico.

Em conseqüência se afirma que a reforma gerencial foi mais profunda e teve maior
impacto nas culturas políticas anglo-saxãs do que nos países europeus continentais.[32] Com
relação à reforma gerencial na América Latina, ao princípio esta se confundiu com uma drástica
redução de pessoal, embora depois numa segunda geração de reformas administrativas se
deram os primeiros passos na direção da reforma gerencial. [33]

Ao respeito, Luiz Carlos Bresser Pereira ao descrever a reforma gerencial de Grã-
Bretanha, catalogada como uma das reformas mais equilibradas e bem – sucedidas, explica
como a reforma começa desde a década dos anos setenta, focalizando-se na introdução de
controles gerenciais em estruturas administrativas já existentes. Posteriormente a necessidade
de reduzir o número de servidores públicos na década dos anos oitenta:

(...) buscou – se uma melhor reorganização interna do serviço publico, procurando fazer  valer o
dinheiro (to ensure value for money). O principal instrumento para avaliar a efetividade do gasto
publico foram os estudos sobre eficiência dirigidos por Derek Rayner por médio de Efficiency Unit. Este
órgão selecionava atividades do setor publico, submetendo – as a um escrutínio, orientado pelas
seguintes questões: Para que serve? Quanto custa? Que valor agrega?.

(...)

Alem disso, esses planos requeriam extensos sistemas de informação, de forma que a atividade e o
desempenho pudessem ser mensurados e avaliados. (...) Os principais conceitos dessa reforma são a
valorização das funções gerenciais, o controle dos resultados, a autonomia de gestão e a
responsabilidade individual na prestação dos serviços públicos.[34]

 

Em contraposição à reforma gerencial britânica, temos as reformas gerenciais na
América Latina onde o mesmo autor afirma que em resposta à crise dos anos oitenta, não houve
propriamente reforma administrativa, mas uma drástica diminuição de pessoal.

Porém, só até a década dos anos noventa se deram os primeiros passos na direção da
reforma gerencial, embora em sociedades com sistemas políticos autoritários, se tem criado
diferentes desculpas para “a continuidade do autoritarismo.” [35] O mesmo Bresser se pergunta
o seguinte:

Uma questão interessante seria saber por que a Reforma Gerencial teve início nos anos 80 na Grã-
Bretanha e em países a ela ligados, como Nova Zelândia e a Austrália, e ocorre também nos Estados
Unidos, enquanto não há sinal dela no Japão e na Alemanha, e é limitada na Francia?

(...)

A resposta mais geral a essa questão é a seguinte: quanto mais fortemente consolidado esteve o
modelo burocrático de um país, mais difícil será a realizar a Reforma Gerencial. Não apenas porque as
resistências burocráticas serão maiores, mas também porque, na medida em que a administração for
razoavelmente eficiente (dada a sua consolidação), será menos perceptível a necessidade de mudança.
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Ao respeito, em nossa opinião, a causa principal para que a reforma gerencial seja
mais eficiente em países de cultura política anglo-saxãs, radica principalmente no fato da
existência duma cultura de auto-governo e de controle mais forte que em países da Europa
continental ou latino americanos.  

Para demonstrar o anterior, no seguinte capítulo faremos um pequeno resumo sobre a
cultura do auto – governo e do controle em Grã – Bretanha, França, Estados Unidos e América
Latina.  

 

4.         A incidência de uma cultura de auto – governo e de controle para a
efetividade das reformas gerenciais. Analise histórica.

 

Como já foi dito, nossa tese é que a principal causa para que a reforma gerencial
fosse mais profunda em países de cultura política anglo – saxãs do que nos países europeus
continentais se baseia na existência histórica de culturas de auto governo e de controle mais
fortes em países anglo-saxões que em países europeus continentais.

Para demonstrar o anterior, analisaremos alguns antecedentes e aspectos da
revolução americana e da revolução francesa do século XVIII e o caso latino americano, com a
finalidade de verificar que diferentes costumes de auto – governo e controle geraram condições
de desenvolvimento social e econômico completamente opostas nos diferentes países. Ao
respeito, Hannah Arent assinala: 

Do ponto de vista histórico, a diferença mais obvia e mais decisiva entre as Revoluções Americana e
Francesa consistiu em que a herança histórica da Revolução Americana foi a “monarquia limitada”, e a da
Revolução Francesa, um absolutismo que aparentemente remontava aos primeiros séculos do Império
Romano. De fato, nada parece mais natural do que uma revolução ser predeterminada pelo tipo de
governo que ela baniu; nada por tanto, parece mais plausível do que explicar o novo absoluto, o absoluto
da revolução, pela monarquia absoluta que o precedera, e concluir que, quanto mais absoluto o governo,
tanto mais absoluta será a revolução que o substituir.[36]

 

 

4.1 A Revolução Americana.

 

Para compreender a revolução norte americana é importante compreender alguns
antecedentes do regime político constitucional da Inglaterra, razão pela qual analisaremos a
continuação alguns pontos.

Os antecedentes do parlamento inglês se remontam ao século XIII desde quando se
tinha imposto a costume de que, em casos graves, o rei devia consultar a representantes da
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nobreza e das comunidades mediante a sua convocatória, com o fim de lograr a aceitação de
novos impostos e conhecer o estado do reino. Assim a assembléia foi desenvolvendo
progressivamente sua própria força, e lentamente começaria a apoderar-se de privilégios e
prerrogativas reais, como o direito de investir ao rei, desde a coroação de Enrique de Lancaster
em 1399.[37]  

A guerra civil de 1642 que duro 18 anos e que enfrentou a parlamentaristas e
realistas, logro impedir o estabelecimento de monarquias absolutas, com a perpetuação do
poder do Parlamento sobre o Rei, e o estabelecimento do principio de supremacia da lei.[38]

Desta forma, o Constitucionalismo britânico do século XVIII se baseia na concepção
da lei como regra geral, que obriga a todos e que não pode ser vulnerada nos atos da sua
aplicação, assim como também se baseia na concepção plural do poder. Isso acontece porque
na Inglaterra têm existido historicamente uma monarquia mista, onde o parlamento é
representante do povo e onde a supremacia do common law  estabelecida pelo juiz Coke no
século XVII, evidenciam uma tradição teórica e pratica do império da lei e da concepção plural
do poder mesmo.[39]

Bolingbroke no século XVIII foi o grão divulgador da teoria do equilíbrio dos poderes
estabelecendo o modelo de checks and balances que é ante todo empírico e funcional. Para ele
só quando existem freios ou controles recíprocos é possível a existência dum governo liberal.
Desta forma os controles não só unicamente entre os órgãos públicos mas também entre os
cidadãos sobre as instituições publicas, fazendo que o povo utilize o poder especial de
censura.[40]

Assim, as praticas de auto – governo e os controles estabelecidos para a existência do
equilíbrio entre os poderes, são dois elementos indispensáveis para a existência de um governo
liberal que garanta os direitos e reconheça a divisão de poderes.     

Neste contexto, colonização inglesa de Norte America, ao contrario da colonização
espanhola em Sul America, não teve uma política centralizadora. Desde o inicio a Coroa permitiu
a existência de governos locais pelos colonos. A maioria dos colonos fugia de persecuções e
conflito existentes em Inglaterra, razão pela qual sem ter concessões nem direitos de qualquer
classe, tiveram a necessidade de fixar suas próprias regras e estabelecer pactos para
comprometer-se a permanecer juntos e obedecer as regras para lograr o bem – estar de
todos.[41]

Em decorrência, para 1750, todas as colônias tinham uma amplia autonomia com
governos autônomos e assembléias com duas câmaras, onde se resolviam os assuntos locais, e
sem mecanismos centralizadores da administração colonial.

É inegável a singular boa sorte da Revolução americana. Ela ocorreu em um pais que desconhecia
completamente a difícil situação da miséria popular, e entre um povo que tinha uma larga experiência
de auto governo; certamente, uma de suas maiores graças foi a revolução ter sido conseqüência do
conflito com uma “monarquia limitada”. [42]
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A Declaração de direitos de Virginia de 1776 não utiliza o Common Law, nem os
direitos dos ingleses como a Carta Magna ou o Bill of Rights, senão simplesmente deriva os
direitos das leis da natureza humana, da razão e Deus, o que constitui o primeiro documento na
historia constitucional que legitima jurídica e politicamente o auto – governo com base nos
direitos naturais do homem, evidenciando-se uma forte influencia das idéias do Locke.[43]

Desta forma, a Constituição federal dos Estados Unidos será fiel à idéia de freios e
contrapesos, e à idéia dum sistema de governo bem equilibrado, estabelecendo desde o inicio da
conformação da república um veto presidencial, assim como a intervenção do Senado na
designação de altos funcionários, nas decisões sobre política exterior, entre outros, o que
obrigara à colaboração entre os poderes, estabelecendo efetivos controles que finalmente são
reforçados pela famosa sentencia Marshall de 1803, com o controle judicial à constitucionalidade
das leis.[44]

Publius, en El Federalista, lo proclamará con toda claridad: La división de poderes no es más que la
garantía de la libertad; la división es al mismo tiempo, interdependencia de poderes, de tal modo que
se garantice que unos pueden controlar a los otros; la base sustentadora del Estado es el “equilibrio
constitucional del sistema de gobierno”; además del control del pueblo sobre el gobierno es preciso
asegurar los controles de los distintos poderes entre si, “han de organizarse y dividirse las autoridades
de tal manera que cada una pueda construir un control sobre la obra de la otra.”; “el régimen
republicano no sirve solo para salvaguardar la sociedad de la eventual tiranía de su gobierno, sino
también para garantizar a una parte de la misma contra los eventuales abusos de la otra parte.[45]

Assim, para o constitucionalismo norte americano, o controle é um elemento
inseparável do conceito de Constituição.

 

4.2 A Revolução Francesa.

A monarquia absoluta na Franca tem suas origens em 1223 com a morte de Felipe
Segundo Augusto, que impôs a sucessão hereditária ao trono com a idéia de que ninguém
outorgava poderes ao rei, ele simplesmente os tinha pela graça de Deus; estabelecendo-se
assim o principio da inviolabilidade do monarca baseado em que seu poder provia de Deus. Daí
que seu poder fosse consagrado pelo Papa. Desta forma o rei e fonte de toda justiça, legislação
e governo. [46]

(...) la monarquía había desarrollado continuamente el carácter individualista del derecho, pero esta
tendencia había tenido como finalidad la destrucción de los organismos feudales, señoriales, o sociales,
que constituían un obstáculo para la omnipotencia del rey, reduciendo la sociedad a una colectividad
de individuos sometidos por igual a la autoridad monárquica.[47]

 

Depois de dois anos de intensas confrontações entre o Parlament e o Rei, o Rei se vê
obrigado a convocar os États Généraux depois de 175 anos de inatividade, e ai se da inicio à
Revolução Francesa.[48]
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Devido à inatividade dos États Généraux ninguém tinha claridade sobre as regras de jogo
para suo funcionamento, o que gerou grão desordem e tensões para determinar quem
controlaria as discussões e as votações e, quem terminou controlando foi a burguesia, quem ao
final foi quem fez a revolução.[49]

Quando a assembléia começou a ditar decretos tirando o poder do rei, o rei derrogou os
decretos e tentou a dissolução da assembléia, frente ao qual os deputados do Tiers État
(membros da burguesia) com o apoio popular impuseram ao rei o novo regime, instalando a
Assembléia de maneira permanente a partir de agosto de 1789. A assembléia em poucos meses
fez uma revolução jurídica, cambiando todos os instrumentos que regiam a monarquia,
configurando um novo Estado,[50] baseando-se no principio da supremacia da lei e do
legislador como novo representante novo poderoso da Nação.

(...) assim a concepção de Rousseau acerca de uma nova vontade geral, inspirando e dirigindo a nação, como se
ela não fosse mais formada de uma multidão, mas de uma só pessoa, tornara-se axiomática para todas as
facções e partidos da Revolução Francesa, por ser ela, na verdade, o substituto teórico da vontade soberana de
um monarca absoluto.[51]

Assim, o constitucionalismo francês do século XVIII era mais influenciado pelas teorias
de Locke, Montesquieu e Rousseau que pela idéia de governo bem equilibrado. [52] A parte
essencial da Constituição de 1791 é a Declaração dos Direitos do Homem e o regime que
instaura não é outra coisa que a aplicação do novo individualismo nos diversos poderes do
Estado.[53]

Porém, no início as novas instituições criadas pelo novo regime, geravam
desconfiança, e muitas vezes a concepção quase sacral da lei, como produto da razão e da
expressão soberana do poder e não do concerto de interesses; trouxe como conseqüência uma
forte mitigação sobre os controles no Estado francês.[54]   

Em resumo, o constitucionalismo francês estabelece limitações formais, mas não
estabelece garantias ou controles efetivos que permitam o cumprimento dos limites
estabelecidos para cada poder.[55] Em conseqüência ao não existir praticas de auto – governo e
controle entre poderes anteriores à revolução, os novos lideres e instituições criadas foram
incapazes de criar uma estrutura de poderes equilibrada, dando lugar a governos autoritários. 

 

4.3. O caso latino americano.

Tanto a coroa espanhola como a coroa portuguesa eram monarquias absolutas que
apresentavam quase as mesmas características que a coroa francesa, centralização de poder por
parte do rei, sociedade estratificada e um sistema econômico mercantilista, onde o objetivo
principal foi a extração de metais preciosos. A Coroa outorgava privilégios monopolísticos
exclusivos e o comercio estava limitado a uma pequena quantidade de portos. Assim a política
autoritária das coroas espanhola e portuguesa não permitiram o desenvolvimento do auto –
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governo nem de mercados competitivos.[56]

Quando Napoleão encarcerou ao Rei da Espanha em 1807 começaram movimentos de
independência em latino America o que gerou a fragmentação das colônias em novas republicas,
as quais, influenciadas pelas constituições de norte America e Franca[57], estabeleceram suas
próprias constituições, mas as conseqüências foram radicalmente diferentes.

Sin la herencia del auto-gobierno colonial y derechos de propiedad bien especificados, la independencia se
desintegro en una violenta lucha entre grupos rivales por el control de la comunidad política y la economía. El
resultado fue la captura de la comunidad política y su utilización como vehículo de intercambio personal en
todos los mercados. En la mayor parte de Hispanoamérica, la victoria de uno de los grupos sobre sus rivales solo
se logró al cabo de medio siglo de conflictos. El establecimiento del orden se convirtió en una meta por sí
misma, la cual trajo consigo la creación y perpetuación de regímenes autoritarios: el fenómeno del “caudillismo”
llegó a ser dominante.[58]

Em America Latina os novos Estados não conseguiram estabelecer instituições
republicanas já que estas chocavam com os fundamentos políticos do velho ordem, não existia
um sistema compartilhado de crenças para o estabelecimento de um ordem mínimo, o que
resulto na incapacidade estatal para fazer compromissos criveis e instabilidade política.[59]

No século XIX e XX, os governos latino-americanos estiveram influídos por diferentes
técnicas autoritárias ou não delimitadas do poder tais como, as juntas militares, sucessões
dinásticas de governos, golpes de estado, declarações de estados de exceção, entre outros, o
que provocou a inexistência de Constituições bem equilibradas ou a participação ativa da
cidadania nos temas de Estado.

Muitas constituições latino americanas foram representação das regras impostas pelo
grupo dominante, o que tem gerado a supremacia dos grupos que ostentam o poder.  Assim na
America Latina tem uma cultura histórica de regime autoritário onde a inexistência de efetivos
controles é a regra.

Porém, a vontade de mudança e de institucionalização dum Estado de Direito
Democrático e Social, foi evidenciada na expedição de novas constituições como a Brasileira de
1988 e a colombiana de 1991, as quais se caracterizam porque não se limitam a estabelecer
competências ou a separar os poderes públicos, mas que também contém altos níveis de normas
materiais ou substantivas que condicionam a atuação do Estado por meio da ordenação de
certos fins e objetivos.

Ainda assim, é importante ressaltar o afirmado por Ana Maria Bejarano ao respeito da
Constituição colombiana de 1991 assim:

No basta con reformar la Constitución, eliminando las rigideces del régimen, haciéndolo más flexible,
más amplio, más “democrático”, Hacía falta reconocer que detrás de la débil e incompleta democracia
colombiana se escondía un Estado precario, incapaz de respaldar las instituciones típicas de la
democracia, así como las libertades y los derechos que sirven de marco al desarrollo de la sociedad
civil y, en parte como consecuencia de lo anterior, también se escondía una sociedad civil débil,
fragmentada, en algún sentido “hobbesiana”, atravesada por múltiples conflictos entre poderosos
actores armados, entre ellos la guerrilla, los paramilitares y los ejércitos privados del narcotráfico.

Vale la pena tener presente que la ciudadanía, la participación y la representación, no dependen
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solamente de “la efectividad de una compleja red de relaciones legales”, sino también de
“organizaciones estatales dispuestas a y capaces de hacer valer los derechos afirmados en las leyes
pertinentes”(O´Donell, 1994). En buena medida, es posible afirmar que la Constitución de 1991 no ha
producido los resultados que todos esperábamos debido a que no existe en Colombia un Estado capaz
de respaldar y hacer cumplir (enforce) la norma constitucional.[60]    

Por outra parte, Luiz Roberto Barroso afirma:

A constatação inevitável, desconcertante, é que o Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido
ser liberal nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e populista, elitizada e excludente,
seletiva entre amigos e inimigos – e não entre certo e errado, justo ou injusto -, mansa com os ricos e
dura com os pobres, chegamos ao terceiro milênio atrasados e com pressa.[61]

 

5.   Conclusão.       
 

O objetivo principal do presente trabalho foi mostrar como a estrutura e as funções
do Estado se encontram em constante movimento e mudam dependendo não só das regras
formais senão também dependendo das regras informais determinadas pelo contexto histórico e
cultural conforme as práticas desenvolvidas em cada sociedade.

Desta forma, para que as reformas ao Estado sejam efetivas, não basta simplesmente
com mudar a legislação ou as regras formais, senão que também é necessário desenvolver um
processo de re – educação dos agentes do Estado e dos cidadãos que permita mudar padrões
culturais e comportamentais que afeitam o desempenho das reformas.

No caso da reforma gerencial do Estado é fundamental a re – educação em matérias
relacionadas ao auto – governo e à efetividade dos controles ao interior de cada instituição e
entre os diferentes poderes.    

Como se afirmou anteriormente, na atualidade é claro que o Estado é um agente
fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social das comunidades, razão
pela qual o fortalecimento das instituições que conformam o Estado devem ser um objetivo
permanente dentro das políticas públicas dos governos, se se tem como finalidade lograr o
cumprimento da Constituição e a lei.

Ainda assim, é importante que os governantes e os cidadãos sejam conscientes de
que todo processo de câmbio institucional é lento e precisa de trabalho contínuo, assim como
também precisa de uma participação mais ativa de todos nos assuntos do Estado.

(...) los procesos de institucionalización del conjunto de principios, normas y procedimientos contenidos
en una Carta Política toman tiempo, requieren una cierta maduración y, sobre todo, no dependen
únicamente del texto escrito, sino de la forma como ese texto cobra vida a través de la acción
concreta de sus interpretes y ejecutores, tanto los agentes del Estado como los ciudadanos.[62]

Em decorrência, para que as novas Constituições sejam realidade, é necessário
trabalhar na re – educação tanto de governantes como de governados, mais em países com
antecedentes de regimes autoritários (como Brasil e Colômbia), já que a simples enunciação dos
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direitos e das garantias não é suficiente para gerar os câmbios na sociedade.

A respeito da necessidade de re – educar para uma correta interpretação e execução
da Constituição,  Manuel Aragon, afirma o seguinte:

 (...) el constitucionalismo también es una actitud, un modo de hacer política que obliga a los hombres
públicos a aceptar las reglas de juego, a conducir las contiendas políticas por los cauces de la
Constitución. Difícilmente podrá haber Estado constitucional sin una constitucionalización de la política
y, especialmente, de la política profesional;

(…)

No basta, sin embargo con la constitucionalización de la política (…) su consolidación y desarrollo
obligan a una constitucionalización de la cultura jurídica.[63] 

 

Desta forma, a reforma gerencial em países como Brasil e Colômbia deve ter como
política permanente o fortalecimento dos sistemas de controle mediante a re- educação de
funcionários e cidadãos nos requisitos legais e técnicos exigidos a cada entidade pública.
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A REFORMA DO ESTADO E OS NOVOS PARADIGMAS DO CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

THE STATE REFORM AND THE NEW PARADIGMS OF THE CONTROL OF THE PUBLIC
ADMINISTRATION 

Andrea Cristina De Sousa Fialho

RESUMO
A crise que assolou os Estados capitalistas, sejam eles centrais, sejam eles periféricos, como o
Brasil, na última década do século passado, pôs fim ao período de maior expansão do Estado,
gerando a necessidade de reformas que trouxessem, principalmente do ponto de vista
econômico, o ideário do Estado Liberal. Tais reformas tinham como objetivo principal a
otimização da administração da coisa pública, aproximando a gestão estatal da gestão privada,
carreada pelos princípios da eficiência, transparência e moralidade, vez que o Estado como
administrador demonstrou ser incapaz de atender às demandas, tendo em vista a ineficiência
dos meios utilizados para alcançar o interesse público. Essa comunhão de fatores colocou em
evidência os mecanismos de controle da administração pública, que passaram a ser vistos como
instrumentos essenciais para uma melhor utilização dos recursos públicos para que se pudesse
alcançar o interesse coletivo. A partir dessa consideração, o objeto deste trabalho consistiu em
analisar o controle da Administração Pública.
PALAVRAS-CHAVES: Estado republicano, Democracia, Controle e Tribunal de Contas.

ABSTRACT
The crisis that affected the capitalist states, whether they were central or peripheral such as
Brazil, during the last decade of the 20th century, put an end to the period of greatest expansion
of the state, demanding alterations that brought, especially in economic terms, the ideals of the
liberal state. The main goal of these changes was to optimize the administration of the public
service by introducing into it more efficiency, transparency, and morality because the state had
shown to be incapable of attending the demands of the society and its way of doing was
inefficient and did not reach out to the public interest. All these elements highlight the
mechanisms of control of the public administration, which have been considered important
instruments for the improvement of the management of the public resources, especially
considering the achievement of the collective interest. Based upon this fact, the main goal of this
study was to analyze 
the control of the public administration. 

KEYWORDS: Republican State, Democracy, Control, and Account Tribunal.

1 - INTRODUÇÃO

A idéia moderna de um Estado Democrático tem suas raízes no século XVIII, e teve como
inspiração o ideário grego de democracia, principalmente no que se refere à afirmação do
governo democrático equivalente ao governo de todo o povo. De acordo com Dallari (2002), a
preferência por tal modelo se deu em razão das circunstâncias históricas, em um momento no
qual a afirmação dos princípios democráticos era o caminho para o enfraquecimento do
absolutismo dos monarcas e para a ascensão política da burguesia.

Desta forma, a adoção do modelo democrático teve como implicação a afirmação de certos
valores fundamentais da pessoa humana, bem como a exigência de organização e
funcionamento do Estado, tendo em vista a proteção daqueles valores. Daí é que as grandes
transformações do Estado e os grandes debates sobre ele, nos últimos dois séculos, têm sido
determinados pela crença naqueles postulados, podendo-se concluir que os sistemas políticos do
século XIX e das primeiras décadas do século XX não foram mais do que tentativas de realizar
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tais aspirações (DALLARI, 2002).

A conseqüência imediata para a implementação desse novo regime foi a mudança provocada na
forma de se ver a própria organização estatal, no que tange a sua legitimidade, seus objetivos e
a descentralização do poder.

Tal mudança fundamentou-se em teorias como a jusnaturalista, representada por autores como
Hobbes, Locke e Rousseau, para quem o poder não mais era divino, estando a sua origem no
próprio homem, melhor dizendo, no povo. Somando-se à nova forma de pensar a origem do
poder e do próprio Estado, os jusnaturalistas defendiam a existência de direitos naturais,
inerentes ao homem, tais como a vida, a liberdade e a propriedade.

Para a proteção e tutela dessa nova gama de direitos assentados nos princípios democráticos,
fazia-se necessária uma ordem institucional diversa da existente. Assim é que os Estados que se
formaram à época, como os Estados Unidos, ou os Estados que passaram por processos
revolucionários, como o francês, criaram novas instituições para efetivar o novo modelo estatal.

Uma das bases desse modelo era a descentralização das funções do Estado, defendida por
Aristóteles, desenvolvida por Locke e aperfeiçoada em Montesquieu, segundo a qual uma rígida
separação de funções, além de permitir uma melhor execução das atividades do Estado,
permitiria, também, o exercício de uma certa fiscalização entre os órgãos (sistema de freios e
contrapesos).

Além da separação das funções do Estado, um outro ponto era o de como poder-se-ia dar a
participação do povo no poder, o que foi resolvido com a adoção do modelo defendido por
Locke, da democracia representativa, em razão da impossibilidade da realização da democracia
aos moldes atenienses.

Deste modo, na primeira fase do Estado Democrático, origina-se e desenvolve-se o mecanismo
de controle clássico do Estado Moderno, o controle político, assentado na idéia de liberdade,
opondo-se drasticamente ao ideário do Antigo Regime, marcado pela centralização das decisões
políticas e pelo descaso ao interesse público, uma vez que, no Estado Absoluto, não há qualquer
separação entre patrimônio público e privado.

Por sua vez, durante todo o século XIX, tal modelo de controle, auxiliado pela reforma
weberiana, foi suficiente para controlar, ou melhor, para tentar evitar a captura do Estado por
interesses privados. Vale destacar que a eficácia desse mecanismo de controle reside na
estrutura do Estado Liberal, marcado pela postura negativa do Estado frente ao indivíduo, que
vê na intervenção do Estado na vida privada e na vida econômica um cerceamento à sua
condição de indivíduo.

Entretanto, já na última década do século XIX, dá-se início ao que se chama de fenômeno de
ampliação do Estado, resultado do aparecimento de uma nova classe econômica - o proletariado
- que exigia uma postura positiva do Estado, através da garantia de direitos sociais, os
chamados direitos fundamentais de segunda geração, que, para sua efetivação, necessitam de
prestações positivas do Estado.

Assim é que as Constituições das primeiras décadas do século XX, como as Constituições de
Weimar e, notadamente, a Constituição Mexicana de 1917, trazem explicitadas em seus textos
os direitos sociais.

É também nesse período que os sistemas democráticos começam a se firmar no Ocidente, com
a afirmação dos direitos políticos, mesmo em meio aos grandes conflitos mundiais, que refletiam
a derrocada dos pilares do Estado Liberal. Desta feita, a partir da década de 50 do século
passado, o Estado começa a passar por seu período de maior expansão, dando origem ao que
Habermas (1987) chama de utopia de uma sociedade do trabalho, marcada pela tentativa de
propiciar-se uma melhor distribuição do capital.
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O auge desse modelo estatal se deu com a instalação, nos países centrais, do regime social
democrata. Nesse período, os direitos de primeira e segunda geração já são uma realidade, fato
que deu lugar ao aparecimento dos direitos de terceira geração, quais sejam: o direito ao
desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o
patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação,  de acordo com Bonavides
(1997).

Entretanto, desde a metade dos anos 1970, os limites do projeto do Estado Social ficam
evidentes, como também o modelo administrativo existente e, por seu turno, os seus
mecanismos começam a tornar-se obsoletos. Deste modo, a partir da década de 70 do século
passado, tinha-se uma máquina estatal gigantesca e ineficiente, alimentada por uma carga
tributária cada vez mais elevada, a qual não era convertida em políticas públicas satisfatórias.

A partir da instalação de tal quadro, começou o movimento da reforma do Estado nos países
desenvolvidos, com a adoção de medidas ancoradas no liberalismo econômico do século XIX, o
que veio a demonstrar ser insuficiente para a resolução da crise do Estado. É nesse sentido que
começa a se pensar em uma nova reaproximação entre Estado e Sociedade Civil, tendo em vista
que, durante os áureos tempos do Estado de Bem Estar Social, houve um completo
enclausuramento dos indivíduos em suas esferas privadas (ROSANVALLON, 1997).

Assinale-se que esse novo movimento da complexa relação Estado/Sociedade implica em uma
maior participação do indivíduo nos negócios públicos, passando pela formulação de novos
instrumentos de controle da administração, [1] tanto no que toca às decisões das melhores
políticas, como no caso dos conselhos gestores, quanto no que diz respeito ao acompanhamento
da execução dessas políticas, tendo em vista a possibilidade da responsabilização do
administrador público.

Nessa perspectiva, os direitos de quarta geração, representados pelo direito à democracia, o
direito à informação e o direito ao pluralismo passam a ocupar o cenário político.

Por outro lado, a democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de ser, na
opinião de Bonavides (1997), de necessidade, uma democracia direta, já que a democracia
representativa liberal não mais responde aos anseios da sociedade civil, tendo em vista a
contaminação dos parlamentos pelos interesses corporativos.

Tal fenômeno compromete o já abalado sistema de separação de poderes, posto que a inércia
do Legislativo tem produzido uma ditadura do Executivo, bem como o desvio das resoluções
políticas para o plano do Judiciário, dando origem a soberania complexa.

Desta forma, o compromisso democrático, segundo Rosanvalon (1997),  entra em uma nova
etapa, restituindo-se a idéia de contrato social, para a constituição de um espaço pública, local
de trabalho da sociedade sobre si própria.

Em meio a esse quadro de desarticulação, ou seja, de desmembramento do Estado Moderno é
que se afigura o surgimento do Estado Republicano, como resultado da evolução do Estado
Liberal e Social. Nesse modelo que se apresenta, a democracia e a fortificação de suas
instituições são fundamentais. Logo, a reaproximação do indivíduo e do cidadão aparece como
condição sine qua non para o sucesso do republicanismo.

No Estado Republicano, espera-se uma aproximação dos administrados à gerência da res
publica. Tal aproximação imprime um ritmo de eficiência na utilização dos recursos, o que gera a
necessidade de um controle mais exacerbado, do que o mero controle político. Assim, o
desenvolvimento de tecnologias e o desenvolvimento do princípio da transparência são armas
cada vez mais utilizadas e disponibilizadas por esse novo cidadão. Ressalte-se que as velhas
instituições democráticas liberais, como os Tribunais de Contas, vêm passando por um processo
de ampliação de sua competência, que, nos dias atuais, vai além da mera aferição entre
despesa e receita.
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Com base no que foi dito, para o exercício de novos instrumentos de controle, bem como o
aperfeiçoamento dos já existentes, faz-se necessário um aprofundamento da prática
democrática.

2.O aprofundamento da democracia: direitos republicanos e  o novo sistema de
controle

A discussão que dominou o cenário político-econômico das últimas décadas do século passado
girou em torno das condições que garantem um Estado eficiente e eficaz, uma vez que é nesse
período que o modelo estatal vigente[2] entra em crise, em razão, segundo Diniz (1995), do
extrapolamento das possibilidades de atendimento às demandas pelos governantes, dando
origem a um clima de ingovernabilidade e de ingovernança.

O conceito de governabilidade, conforme Diniz (1995), envolve três dimensões: a primeira
relacionada à capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular as políticas
apropriadas ao seu enfrentamento; a segunda diz respeito à capacidade governamental de
mobilizar os meios e recursos necessários à execução dessas políticas, enfatizando, além da
tomada de decisão, os problemas ligados ao processo de implementação, e à capacidade de
liderança do Estado.

No Brasil, além da crise fiscal enfrentada pelo Estado, que imobilizou sua capacidade de resposta
do ponto de vista financeiro, também se enfrentam os problemas oriundos da transição
democrática, que criou novas demandas ao Estado e teve como conseqüência, no primeiro
momento, a incapacidade de resposta sob a ótica política; fato que se explica, em virtude da
ausência de instrumentos eficazes para acolher as novas demandas.

Nesse contexto, nos primeiros anos da Nova República, a frustração democrática se espalhava
pelo Estado brasileiro, em virtude, conforme dito anteriormente, da ausência dos instrumentos
necessários à implementação destas demandas. Então, pode-se dizer, que o fato gerador da
ineficácia é a inadequabilidade dos procedimentos e práticas governamentais na consecução de
suas metas, ao que se denomina de governança.

Da mesma forma que a governabilidade, Diniz (1995) também compreende a governança em
três dimensões: capacidade de comando e direção do Estado, tanto interna quanto
externamente; capacidade de coordenação do Estado entre as distintas políticas e os diferentes
interesses em jogo; e a capacidade de implementação.

Deste modo, não basta, tão-somente, o Estado identificar seus problemas e elaborar as políticas
adequadas, mas também faz-se necessária a existência de meios simplificados e eficientes que
permitam resoluções rápidas e isonômicas. Certamente esta governança não é garantida apenas
com ações estatais, mas principalmente com o alargamento da dimensão participativa da
sociedade, uma vez que, de acordo com Diniz (1995), as condições de governança configuram
um sistema que compreende a totalidade de arranjos institucionais, que coordenam e regulam
as transações no interior e através das fronteiras de um sistema econômico.

Tal preocupação, de acordo com a autora supramencionada, deslocou o foco da atuação das
implicações estritamente econômicas da ação estatal para uma visão mais abrangente,
envolvendo as dimensões sociais e políticas da gestão pública.

Assim é que, na visão de Bresser-Pereira (1998), juntamente com o aspecto econômico, o
aspecto democrático, no que toca à institucionalização e à consolidação da democracia, ganha
relevo no plano de reforma do Estado. Isto porque em um regime democrático a restrição
econômica não pode ser soberana. Será sempre de grande importância, mas a restrição
democrática deverá prevalecer quando se trata de realizar ações coletivas por meio do Estado.

Isto posto,  a noção de fortalecimento da eficácia do Estado, para Diniz (1995), em termos de
aprimoramento de sua capacidade de ação, torna cada vez mais presente na agenda pública a
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proposta que preconiza a transformação do Estado, de forma a torná-lo capaz de implementar
com êxito suas políticas e de fazer valer suas decisões.

Este conjunto de coisas, conforme Bresser-Pereira (1998), implica em uma nova rearticulação
das relações entre Sociedade e Estado, que tem no combate à captura do Estado por interesses
particulares, na defesa do patrimônio público e na utilização dos recursos escassos dos
contribuintes, de forma a atender ao interesse geral, o seu objetivo principal.

Tal fato se explica, na concepção do autor mencionado, pela emergência, no último quartel do
século XX, de um novo tipo de direito de cidadania: os direitos republicanos, entendidos como o
direito que cada cidadão tem de que o patrimônio público seja usado para fins públicos ao invés
de ser capturado por interesses privados.

Diferentemente dos direitos civis e políticos, os quais foram historicamente institucionalizados
para evitar as arbitrariedades de um Estado autoritário, ou mesmo dos direitos sociais que
protegem os pobres contra os ricos e poderosos, os direitos republicanos são definidos como
uma proteção contra aqueles que privatizam ou se aproveitam da coisa pública. Isto é, tratam-
se dos direitos de acesso aos bens públicos ou ao patrimônio compartilhado por todos os
cidadãos, os quais não deveriam ser apropriados por indivíduos ou por grupos de interesse.

Podem-se distinguir três tipos de direitos republicanos: a) o direito ao meio ambiente ou ao
patrimônio ecológico; b) o direito ao patrimônio histórico-cultural; c) o direito à economia
pública ou ao patrimônio econômico, a coisa pública em sentido estrito. Este último pode ainda
ser classificado em direitos republicanos clássicos e direitos republicanos modernos. Os direitos
republicanos clássicos, cujo mecanismo efetivo de sua defesa é objeto da presente análise, são
os direitos de proteção contra atos de corrupção, nepotismo e evasão fiscal.

Sob esta ótica, para Bresser-Pereira (2004), o aparelho do Estado não deve ser apenas eficaz,
deve também ser eficiente. Tendo em vista os limitados recursos fiscais com que pode contar,
quanto mais eficiente ele for, mais eficaz poderá ser, porque será capaz de fornecer uma maior
quantidade de serviços pelo mesmo custo. Assim, o Estado deverá estar comprometido com a
proteção do patrimônio público, não apenas contra a corrupção e formas mais brandas de
rentismo, mas também contra a ineficiência.

Para a garantia de tal gama de direitos, faz-se necessária a existência de um Estado
Republicano, suficientemente forte para proteger-se da captura privada, defendendo o
patrimônio público contra a busca de rendas; um Estado participativo, onde os cidadãos,
organizados em sociedade civil, participam da definição de novas políticas e instituições bem
como do exercício da responsabilidade social; é um Estado que depende de funcionários
governamentais que, embora motivados por interesse próprio, estão também comprometidos
com o interesse público, segundo Bresser-Pereira (2004).

O aparecimento desse novo modelo de Estado ocorreu em razão do desafio político de construir-
se um Estado capaz de proteger-se de indivíduos ou corporações poderosas e, ao mesmo
tempo, com capacidade de organizar a ação coletiva para garantir os direitos de cidadania.

No Estado republicano, a preocupação com a proteção do interesse público e patrimônio é
primordial. Tendo em vista os interesses conflitantes que existem em todas as sociedades, nem
sempre o interesse público será evidente. A governança democrática, de acordo com Bresser-
Pereira (2004), é o processo principal, através do qual os modernos sistemas de governo
definem, para cada questão, qual é o interesse público. Assim, o Estado republicano é
intrinsecamente democrático.

As reformas institucionais e, particularmente, a reforma da gestão pública estão  avançando em
toda parte, o que significa que o Estado está se tornando mais capaz. Assim a reforma gerencial
do Estado, que ora se apresenta, tem na democracia e na eficiência seus dois marcos teóricos
Tal lógica, segundo Ferreira (2003), requer uma crescente demanda pela implantação de
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mecanismos de accountability[3], ou seja, mecanismos que possibilitem a responsabilização
daquelas pessoas que ocupam cargos públicos, sejam eleitos ou não, por seus atos à frente das
instituições do Estado.

Segundo Ferreira (2004), constitui-se a accountability como a prestação de contas destas
pessoas perante a sociedade; sendo de dois tipos: vertical, quando essa prestação de contas se
dá por meio de eleições e das reivindicações sociais através da liberdade de opinião e de
associação, bem como pelo livre acesso às informações.[4] E a horizontal, que envolve a
existência de agências estatais que têm autoridade legal e estão realmente dispostas e
capacitadas para empreender ações que vão desde o controle rotineiro até sanções legais ou
inclusive impeachment, em relação a atos e/ou omissões de outros agentes ou agências do
Estado que podem, em princípio ou presumidamente, ser qualificadas como ilícitas.

Para Pascoal (2004), no ordenamento jurídico brasileiro, a accountability[5] está refletida na
consagração dos princípios republicano e democrático (C.F., ART.1º, 1988), no princípio da
prestação de contas (C.F., ART. 70, 1988), no dever da eficiência e de transparência (C.F.,
ART.37, 1988), na existência de mecanismos de controles técnicos da gestão, via Tribunais de
Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Controle Interno, Agências
Reguladoras, Ouvidorias etc., na existência de mecanismos de controle social, a exemplo do
direito ao voto, da ação popular, da denúncia perante os Tribunais de Contas e o Ministério
Público, do orçamento participativo entre outros. Vale destacar que as regras presentes na Lei
de Responsabilidade Fiscal também estão em manifesta sintonia com o conceito de
accountability, haja vista as ênfases dadas ao planejamento, ao controle e à transparência da
gestão pública.

 

2.1- O CONTROLE

 

Toda sociedade, para se coordenar, usa um conjunto de mecanismos de controle ou de
coordenação, que podem ser organizados e classificados de muitas maneiras. Uma simplificação,
a partir de uma perspectiva institucional é afirmar que se tem três mecanismos de controle
fundamentais: o Estado, o mercado e a sociedade civil, Bresser-Pereira ( 1998).

Numa outra perspectiva,  a funcional, encontra-se, também, três formas de controle: o controle
hierárquico ou administrativo, que se exerce dentro das organizações públicas ou privadas, o
controle democrático ou social, que se exerce em termos políticos sobre as organizações e os
indivíduos, e o controle econômico via mercado.

O princípio geral, apontado por Bresser- Pereira (1998), é o de que será preferível o mecanismo
de controle que for mais genérico, mais difuso, mais automático, aparecendo o mercado, nessa
perspectiva como o melhor dos mecanismos de controle. Acontece que, o mercado só controla a
eficiência econômica. Logo após o mercado, a democracia direta ou controle social é, em
seguida o mecanismo de controle mais democrático e difuso. Por intermédio do controle social, a
sociedade se organiza formal e informalmente para controlar não apenas os comportamentos
individuais, mas para controlar as organizações públicas. Por fim, aparece o mecanismo da
democracia representativa, através do qual a sociedade se faz representar por intermédio de
políticos eleitos, dotados de mandatos.

Dentre os mecanismos de controle próprios do Estado, encontra-se o controle político,
representado na sua forma clássica pelo sistema da separação de poderes, preconizado por
Locke e Montesquieu nos séculos XVII e XVIII. Nele se estabelecem normas que inibem o
crescimento de qualquer um dos poderes em detrimento de outro, permitindo a compensação de
eventuais pontos de debilidade de um para não deixa-lo sucumbir à força de outro, tendo como
objetivos a preservação e o equilíbrio das instituições democráticas do país, (CARVALHO,  2004).
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 O controle político traz implícito duas concepções: a defesa da liberdade dos indivíduos, uma
vez que defende a desconcentração do poder, atribuindo o seu exercício a vários órgãos, porque
quanto maior a concentração do poder, maior será o risco de um governo ditatorial; e uma outra
concepção, desenvolvida no final do século XIX, que  trata da separação de funções com o fim
de se aumentar a eficiência do Estado, organizando-o da maneira mais adequada para o
desempenho de suas atribuições.

A crítica mais recente que se faz a essa modalidade de controle é a da sua inadequação a
organização do Estado atual, uma vez que com a evolução da sociedade foram criadas
exigências novas, que atingiram profundamente o Estado. Tudo isso impôs a necessidade de
uma legislação muito mais numerosa e mais técnica, incompatível com os modelos da separação
de poderes. O legislativo não tem condições para fixar regras gerais sem ter conhecimento do
que já foi ou está sendo feito pelo executivo e sem saber de que meios este dispõe para atuar.
O executivo, por seu lado, não pode ficar à mercê de um processo de elaboração legislativa,
nem sempre adequadamente concluída, para só então responder às exigências sociais, muitas
vezes graves e urgentes.

Apesar da perda relativa de importância desse tipo de controle, a separação dos poderes é um
dogma aliado à idéia de democracia, daí decorrendo o temor de afronta-lo expressamente. Em
conseqüência, buscam-se outras soluções que permitam aumentar a eficácia do Estado
mantendo a aparência da separação dos poderes.

Da necessidade de auxiliar o controle político, aparece o controle administrativo. Nele, na opinião
de (CARVALHO, 2004), não se procede a nenhuma medida para estabilizar poderes políticos,
mas ao contrário, se pretende alvejar os órgãos incumbidos de exercer uma das funções do
Estado -a função administrativa. Esse controle administrativo se consuma de vários modos,
podendo-se exemplificar com a fiscalização financeira das pessoas da Administração Direta e
Indireta; com a verificação de legalidade, ou não, dos atos administrativos; com a conveniência
e oportunidade de condutas administrativas. Todos os mecanismos de controle neste caso são
empregados com vistas à função, aos órgãos e aos agentes administrativos.

Os controles administrativos estão relacionados a execução de decisões e têm como base o
princípio da hierarquia Tal mecanismo pode ser: o tradicional, que corresponde, na
administração do Estado, ao patrimonialismo; o controle burocrático, em que os objetivos e os
meios mais adequados para atingi-los são rigidamente definidos na lei; o controle gerencial.ão

A reforma gerencial põe em evidencia: o controle democrático ou da responsabilização do
administrador público. O controle democrático envolve toda a problemática da governabilidade e
da afirmação dos direitos de cidadania, principalmente os direitos republicanos; as questões da
representação política, da legitimidade dos governantes e da sua responsabilização. No plano
específico da administração pública, entretanto, a questão fundamental é como controlar a
burocracia de forma que ela aja de acordo com ou visando ao interesse público. Ou, em outras
palavras, a responsabilização do administrador público perante a sociedade, (BRESSER-PEREIRA,
1998).

De acordo com (FERNANDES, 2003), no atual modelo de controle, há ênfase no feedback, no
desenvolvimento do conceito de cidadania, garantia da participação e responsabilidade, além do
desenvolvimento da aprendizagem social.

Uma vez que, só através da plena transparência acerca das ações e decisões do governo que, a
sociedade poderá exercer sua cidadania e, dessa forma, consolidar a democracia. A exigência da
publicidade dos atos de governo é importante porque permite ao cidadão não só conhecer os
atos de quem detém o poder e assim controla-los, mas também porque a publicidade é por si
mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o que é lícito do que não
é.

A partir desta ótica, o controle se apresenta como um direito fundamental[6], lastreado no

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2799



princípio das políticas administrativas, ou seja, o poder que tem a Administração de estabelecer
suas diretrizes, suas metas, suas prioridades e seu planejamento para que a atividade
administrativa seja desempenhada da forma mais eficiente e rápida possível. Neste ponto, não
se pode perder de vista que o único alvo da atividade administrativa tem que ser o interesse
público, e, sendo assim, é este mesmo interesse que estará a exigir o controle da
Administração, não somente em sede de legalidade, mas também no que diz respeito aos
objetivos a serem alcançados através da função de gerir os negócios da coletividade,
(CARVALHO, 2004).

Daí é que a reforma gerencial só faz sentido quando aprofunda as formas de democracia
representativa e de democracia direta ou controle social [7], que além de ser instrumento de
eficiência administrativa, é também um meio de afirmação democrática dos direitos de
cidadania, (BRESSER-PEREIRA, 1998). Vez que a ação estatal dissociada de alguma noção de
bem comum e da garantia da preservação de um certo grau de responsabilidade pública no
processo decisório, não possui legitimidade suficiente, (DINIZ, 1995).

Feitas tais observações, pode-se conceituar o controle da Administração Pública como o conjunto
de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização
e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder. Vez que, embora
caiba à Administração a tarefa de gerir o interesse coletivo, não é ela livre para fazê-lo, devendo
atuar sempre em conformidade com os padrões fixados na lei e buscar, a toda força, o interesse
da coletividade. Assim, constitui objetivo dos mecanismos de controle, assegurar a garantia dos
administrados e da própria Administração no sentido de ver alcançado o interesse coletivo e não
serem vulnerados direitos subjetivos dos indivíduos, nem as diretrizes administrativas,
(CARVALHO, 2004).

Praticamente todos os sistemas políticos modernos dispõem, hoje, de instituições superiores
encarregadas especificamente do controle financeiro-patrimonial do Estado. Chamados de
Tribunal de Contas, Corte de Contas, Auditoria-geral, entre outras denominações. Resultado, do
crescimento do aparelho estatal, tanto em volume como em complexidade, tornou indispensável
à existência de um órgão auxiliar para desempenhar essa função de forma permanente e
competente.

Tradicionalmente o controle de fiscalizar a administração pública é de competência do Poder
Legislativo, em razão de ser nesse poder que se materializa realmente à vontade do povo,
segundo (CARVALHO, 2004). Entretanto, o que se observa é que as instituições superiores de
controle, sob as mais variadas denominações, podem ser caracterizadas como ligadas
funcionalmente ao Executivo, ao legislativo, ou agindo de forma autônoma para cumprir seu
papel no controle financeiro-patrimonial, (SPECK, 2002).

O que resulta no exercício de papéis diferentes para as instituições externas de controle. Assim,
as instituições ligadas ao Executivo devem fornecer informações e análises para melhorar o
desempenho da administração, alertando o governo para o fato de que determinados programas
não trouxeram os resultados desejados e sobre irregularidades e desvios de recursos públicos.
Já as instituições ligadas ao legislativo têm basicamente a função de assessorar esse poder em
sua função fiscalizadora ante a administração. A autonomia, nessa hipótese, fica limitada à
correta implementação técnica do trabalho. As investigações podem resultar na
responsabilização de agentes públicos e privados por má conduta, ou em subsídios e
esclarecimentos para o legislador durante a elaboração de nova legislação, (SPECK, 2002).

Por fim, ainda seguindo a classificação do autor supra, tem-se a instituição que funcionam como
instâncias autônomas de controle. Nesta hipótese, este abrange a identificação das áreas a
serem fiscalizadas, a realização técnica do controle e a produção de veredicto final com valo
jurídico. Os principais resultados do trabalho da instituição são a emissão de atestados de lisura
ou, em caso contrário, a responsabilização retroativa dos agentes públicos que cometerem
irregularidades ou ilegalidades.
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Speck (2002), ainda destaca que, as instituições superiores de controle financeiro combinam, em
geral, várias dessas funções. Em todo caso, podem ser fortes aliadas no controle da corrupção.
Evitar desvios, desperdícios e fraudes é parte substancial de seu papel fiscalizador. Para
desempenha-lo de forma adequada, as instituições precisam ser devidamente autorizadas, dispor
de garantias para cumprir tarefas de forma independente, mostrando-se tecnicamente
qualificadas, além de fazer uso criativo dessas capacidades. Em alguns países, as instituições
superiores de controle desempenham esse papel de forma eficiente e são respeitadas como
instâncias que defendem o patrimônio público. Em outros casos, são vistas como instituições
pouco eficientes, coniventes com a administração ou mesmo envolvidas em irregularidades.

No Brasil, o controle financeiro abraça todos os Poderes da República e todas as pessoas
políticas da federação, no que se refere à receita, à despesa e a gestão dos recursos públicos.
De acordo com a previsão constitucional [8] tal controle se verifica tanto pelo sistema de
controle interno de cada poder, quanto pelo controle externo.

Consoante o próprio texto constitucional (art. 74), a Administração deverá manter um sistema
integrado de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas e do orçamento; de comprovar a legalidade e
avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
de exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União, e de apoiar o controle externo, (MELO, 2002).

Do exposto, o controle interno será abrangente dos aspectos administrativos, orçamentário,
patrimonial e financeiro, tendo por principais objetivos assegurar, em cada ministério, a
observância da legislação e dos programas do Governo, coordenar as atividades dos distintos
órgãos e harmonizá-las com as dos demais Ministérios, avaliar a atuação dos órgãos
supervisionados, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e sua economicidade.

A principal função do controle interno, para apoiar o controle externo, está no dever de orientar
a autoridade pública no sentido de evitar o erro, efetivar um controle preventivo, colher
subsídios mediante o controle concomitante para determinar o aperfeiçoamento das ações
futuras, rever os atos já praticados para corrigi-los antes mesmo da atuação do controle
externo.

Segundo Fernandes (2003), o controle externo consiste no conjunto de ações de controle
desenvolvidas por uma estrutura organizacional, com procedimentos, atividades e recursos
próprios, não integrados na estrutura controladora, visando fiscalização, verificação e correção
de atos. Vale ressaltar que, o controle externo, também, pode ser exercido de forma direta, pelo
próprio Poder Legislativo, e, ainda através do controle jurisdicional, como no caso brasileiro.

O controle exercido diretamente pelo Congresso Nacional compreende:a sustação dos atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa ( art 71, §1º da C.F/88);Convocação de Ministros e requerimentos de
informações; recebimento de petições, queixas e representações dos administrados e
convocação de qualquer autoridade ou pessoa para depor;Comissões Parlamentares de
Inquérito;Autorizações ou aprovações do Congresso necessárias para atos concretos do
Executivo;Julgamento das contas do Executivo e suspensão e destituição do Presidente ou de
Ministros.

  No Brasil, ao contrário do que ocorre em inúmeros países europeus, vigora o sistema de
jurisdição única, de sorte que assiste exclusivamente ao Poder Judiciário decidir, com força de
definitividade, toda e qualquer contenda sobre a adequada aplicação do Direito a um caso
concreto, sejam quais forem os litigantes ou a índole da relação jurídica controvertida. Assim, o
Poder Judiciário, a instâncias da parte interessada, controla, in concreto, a legitimidade dos
comportamentos da Administração Pública, anulando suas condutas ilegítimas, compelindo-a
àquelas que seriam obrigatórias e condenando-a a indenizar os lesados, quando for o caso.
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Dentre as medidas judiciais intentáveis para correção da conduta administrativa, existem
algumas específicas para enfrentar atos ou omissões de autoridade pública. São elas o hábeas
corpus, o mandado de segurança, individual ou coletivo, o hábeas data, o mandato de injunção,
a ação popular, a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade, por ação ou
omissão.

O controle Externo da Administração Pública nos Estados Modernos, conforme dito
anteriormente, é exercido por meio de dois sistemas representados pelos: Tribunais de Contas e
as Controladorias.Os Tribunais de Contas aparecem nos países de tradição latina, como
Alemanha, França, Portugal, Bélgica, Áustria, Espanha, Brasil. São órgãos colegiados, cujos
membros, na maioria dos casos são indicados pelo parlamento, com mandato limitado[9],
possuem as prerrogativas da magistratura.

 Na maioria dos países, o Tribunal de Contas é órgão autônomo, de natureza administrativa, que
atua junto ao Poder Legislativo. Mas também há países em que o Tribunal de Contas integra o
Poder Executivo[10]. Sendo, mais raro ainda, encontra-lo vinculado ao Poder Judiciário[11]. O
sistema de controladoria aparece nos países de tradição britânica, como Estados Unidos e
Inglaterra[12]. As controladorias são órgãos unipessoais, dirigidos por um Comptroller General,
com mandato limitado. Em alguns países, o Auditor Geral possui as mesmas garantias e
prerrogativas da magistratura.  (PASCOAL, 2000).

Hoje, entretanto, não há uma definição absoluta no que toca a adoção do modelo dos Tribunais
de Contas, ou do modelo das controladorias. Tendo em vista a adoção, nos países latino-
americanos do modelo de controladorias, por clara influência norte-americana, dada à
monitoração dos programas de estabilização econômica e reforma do Estado, patrocinados pelo
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e pelo Fundo Monetário Internacional.
Assim é que na Argentina se adota um sistema misto, vez que nas províncias se encontra
tribunais de Contas, enquanto o governo federal adota o sistema de controladorias.

Na opinião de FERNANDES, tal flexibilização de modelos decorre da própria perspectiva do
controle de poder, que se situa num movimento pendular: entre os que pretendem aniquila-lo
com as bandeiras da desburocratização e do andamento do rigor formal e os que vislumbram
nesse instrumento a concepção necessária à correção de políticas públicas, à definição de
limites, à conformação na aplicação de recursos tanto públicos, quanto privados.

Daí, na visão do autor, ser de fundamental importância o desenvolvimento de uma doutrina que
tenha presente essa nova perspectiva e valor da função de controle, no que toca a definição e
redirecionamento de políticas estatais e supranacionais, frente ao uso irregular ou abuso do
poder econômico.

Um outro ponto que merece destaque é o que diz respeito à isenção das instituições que
desempenham essa função de guardião-mor dos bens públicos. O que resultou, na introdução,
sucessiva, de maiores garantias quanto à instituição em si, seus integrantes e as tarefas a serem
desenvolvidas. Nesse caminho, ganharam forma as atuais instituições superiores de controle,
que, apesar da grande diversidade entre vários países, compartilham algumas características
importantes. Hoje, na maioria dos casos, elas têm os traços institucionais e as atribuições fixadas
nas respectivas constituições. Ao controle dos sistemas de controle interno, as instituições
superiores de controle não são subordinadas ao Executivo e, mesmo apoiando o legislativo no
controle externo, não se limita a esse papel auxiliar. Elas desenvolvem várias tarefas de controle
por iniciativa própria. Tornaram-se instituições que desenvolvem sua função com certo grau de
autonomia e independência e, no sistema político, exerce controle financeiro-patrimonial como
instância máxima e de forma abrangente, (SPECK, 2002).

 Conforme o preceito constitucional[13], no Brasil, o controle externo contábil, financeiro,
orçamentário, operacional e patrimonial é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio dos
Tribunais de Contas.
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3. CONCLUSÃO

 

A apropriação privada dos instrumentos de governo e, por conseguinte, da coisa pública, foi um
dos focos de combate das reformas que assolaram a administração pública na década de 90.
Tais reformas, lastreadas nos princípios da eficiência e da transparência, introduziram os pilares
do Estado Republicano, cujo objetivo primordial é garantir aos administrados uma gestão
planejada e de resultados. Assim é que, o controle aparece como um dos instrumentos
indispensáveis para o alcance de tais objetivos, apesar, de não ser ele, um instrumento
específico de tal modelo de Estado.

O controle da administração é um instrumento característico dos Estados democráticos, tendo
em vista ser nestes Estados que se busca a plena separação do patrimônio privado , do
patrimônio público. No decorrer dos tempos, mais precisamente nos últimos dois séculos, foram
aplicados vários tipos de controle, destacando-se o controle político, transformado em dogma do
Estado Liberal, através da teoria da separação dos poderes; o controle burocrático e o novel
controle social, que vem tomando fôlego nas últimas três décadas.

A preocupação com a temática do controle e de seus instrumentos, põe em evidência o fracasso
das democracias liberais, no que toca, como anteriormente mencionado, a questão da
apropriação privada da coisa pública, sendo o desperdício e a má aplicação dos recursos
públicos, um dos motivos de descrença nas instituições governamentais. Vez que, o desvio das
verbas impede a concretização de direitos fundamentais, como saúde e educação.

 

Daí a preocupação em aperfeiçoar os instrumentos de controle já existentes, como os Tribunais
de Contas, como efetivar novos métodos, como as controladorias e os conselhos gestores, vez
que no estado Republicano a participação dos administrados nas decisões políticas, apresenta-se
como um dos meios mais eficazes de controle social.

No Brasil, em razão de questões particulares quanto a formação do Estado, o controle social,
ainda se mostra incipiente, apesar da existência de uma farta legislação que disciplina seus
instrumentos.

Assim é que, a maior parcela do controle da administração, ainda é realizada pelos meios
oficiais.De acordo com o texto constitucional, cabe ao poder legislativo, ao lado da função
legisferante, o exercício da fiscalização dos poderes, tanto diretamente, através da anulação de
atos do poder executivo que exorbitem a legalidade e das comissões de inquérito, quanto
indiretamente, com auxílio dos Tribunais de Contas.
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[1] Partindo do princípio de que, para a sociedade, o melhor controle, na perspectiva da defesa
dos seus interesses, é sempre aquele que por ela é exercido, afigura-se como de extrema
importância a criação de instrumentos através dos quais ela possa exercer, de modo organizado,
moderno e sistemático, o controle das ações do poder público em todas as suas extensões,
cobrando melhores resultados dos recursos por ela disponibilizados. Assim, embora, sejam
importantes as iniciativas oficiais, para a formação de uma maior consciência de controle social,
esse é mais eficaz quando concebido e organizado pelas próprias comunidades, na medida em
que reforçam o sentimento de seus direitos de participação mais permanente na fiscalização dos
atos governamentais e ficam menos sujeitas às manipulações, rompendo com as práticas
populistas e clientelistas. No Brasil, é no decorrer da década de 70 que se dá início a um
processo de reorganização dos movimentos sociais, tendo em vista as imensas dificuldades para
a criação de organismos sociais autônomos, dificuldades impostas pela classe dominante
brasileira ao longo de décadas de regimes políticos atrelados à cultura patrimonialista herdada
dos portugueses e que conformam práticas assistencialistas e clientelistas como mecanismos de
manutenção do poder político.Entretanto, só a partir do fim dos governos militares, que se
intensificou um processo dinâmico e complexo de construção da cidadania, consolidando-se os
movimentos sociais já existentes e surgindo numerosos outros, o que veio elevando o nível de
politização de seus atores. A noção de cidadania, ainda, foi fortalecida com a Carta Magna de
1988, como se observa nos incisos IV, XVI e XVII do artigo 5°, que  asseguram o direito à livre
manifestação do pensamento, à livre reunião e plena liberdade de associação, respectivamente,
bem como no inciso LXXI do mesmo artigo, que dispõe sobre ação popular, que permite a
qualquer cidadão propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
Entidade que o Estado participe (...). Vale destacar, ainda, a inserção, na Carta Política, de
dispositivos constitucionais que viabilizam a criação de diversos conselhos, colegiados e outras
instâncias de participação popular. Além dessas possibilidades diretas de participação popular, a
própria descentralização administrativa e financeira, tornada possível pela atual Constituição,
trouxe uma maior visibilidade de vários programas de governo. Reforçou-se a idéia do
estabelecimento de controle (RIBEIRO, 2004).

[2] O Estado de bem-estar nos países de capitalismo central, e o Estado Desenvolvimentista nos
países capitalistas periféricos, como o Brasil.

[3] O conceito de accountability surge a partir da segunda metade da década de 1980, nos
países de tradição anglo-saxã. Não há uma tradução precisa do termo para a língua portuguesa.
Alguns o definem como sendo o dever de prestar contas, outros como o dever de transparência
e outros como o dever de eficiência daqueles responsáveis pela realização da Atividade
Financeira do Estado.

[4] Sendo para isso necessária a existência de uma mídia livre.

[5] É compreensível que a acountability ainda seja uma prática reduzida no Brasil. A sua
existência e o grau de itensidade com que se apresenta em determinadas sociedades são
conseqüência direta do nível de cultura política de um povo0, do estágio de desenvolvimento de
suas instituições, de sua estrutura econômica e do nível de organização da sociedade, ainda
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incipiente entre nós.

[6] No modelo constitucional brasileiro não está expresso o controle como direito fundamental. A
opção do constituinte, em conformidade com as mais modernas concepções, foi elencar direitos
fundamentais, estendendo a possibilidade de o intérprete reconhecer a existência de outros,
FERNANDES (2003).

[7] No Brasil, o controle social encontra ressonância na Constituição Federal de 1988, através: do
direito de petição aos poderes públicos; do direito de receber dos órgãos públicas informações
de interesses coletivo ou geral; da ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe e o direito de denunciar aos Tribunais de Contas,
FERNANDES ( 2003).

[8] C.F/88 art. 70

[9] No Brasil o cargo tem caráter vitalício.

[10] Como na maioria dos países africanos.

[11] Portugal e Angola

[12] Na Inglaterra, o Controlador Geral assessora a comissão de contas públicas da Câmara dos
Comuns; exerce auditoria sobre as contas dos departamentos de governo e checa se a aplicação
se deu corretamente e para suas finalidades; dispõe de um quadro de auditores, muitos deles
atuando permanentemente junto aos órgãos de governo.

[13] .C.F/88 art. 70.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES

THE CIVIL LIABILITY OF NOTARIES AND REGISTRARS

Djalma Pizarro
Sarah Mendanha Chaves

RESUMO
Esta monografia tem por finalidade discorrer sobre a “Responsabilidade Civil do Notário e do
Registrador”, apresentando-se a função notarial e registal, a origem do notariado, o notariado e
sistema registral brasileiro, a função notarial na argentina, o histórico da responsabilidade civil,
evolução histórica da responsabilidade civil do estado, a posição doutrinária e jurisrpudêncial da
responsabilidade civil do notário e registrador e da responsabilidade do estado por atos
praticados por agentes notariais e de registro, os notários e registradores não são agentes
públicos e os serviços dos notários e registradores como intituições pré-jurídica, com a
inexistência da responsabilidade do Estado. Objetiva-se demonstrar qual é o entendimento
doutrinário e jurisprudencial sobre a natureza jurídica dos notarias e registradores como
“servidores públicos” e sua responsabilidade quanto aos danos causados a terceiros. Utilizando-
se para esse fim, do método dedutivo, através da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. No
entanto, não há pretensão de esgotar o assunto.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade Civil, Teoria Objetiva e Subjetiva, Responsabilidade
notarial e registral, Natureza jurídica.

ABSTRACT
This monograph aims to discuss the "Civil Responsibility of the Notary and Registrar", performing
the notary and registrar function, the origin of the notary, the notary and the Brazilian system
registrar, the notarial function in Argentina, the history of civil liability , historical evolution of civil
liability of the state, the doctrinal position and jurisprudential of civil liability of the notary and
registrar of state responsibility for acts performed by notary and registration agents, notaries
and registrars are not public officials and the services of notaries and registrars as pre-legal
institutions, with the lack of state responsibility. It aims to demonstrate what is the doctrinal and
jurisprudential understanding of the nature of the legal and notarial registers as "public servants"
and their responsibility for the damage caused to third parties. Using, for this purpose, the
deductive method, through the literature and case law research. However, there is no pretense
of exhausting the subject.
KEYWORDS: Liability, Subjective and Objective Theory, Notarial and registrar responsibility,
Legal nature.

INTRODUÇÃO

 

O tema atinente à responsabilidade do Estado decorrente de atos notariais e de registro,
embora não tenha uma avaliação doutrinária completamente unânime, apresenta uma tendência
bastante majoritária para concluir que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fincas
no artigo 37 parágrafo 6º. da Constituição Federal do Brasil de 1988.

O objetivo desse trabalho é justamente testar a validade científica das diversas vertentes
doutrinárias, pelo menos as mais importantes, e, logicamente, apresentar a interpretação desses
monografistas, ao final.
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Não se pode descuidar, contudo, de se analisar também a responsabilidade civil dos
notários e registradores, malgrado o escopo desse trabalho seja outro, quer dizer, justamente
desvendar a responsabilidade da Administração.

É que, da análise interpretativa da responsabilidade civil dos delegatários extrajudiciais,
poderá ou não se extrair a responsabilidade estatal, ou ainda responder às questões se a
responsabilidade do Estado é solidária, subsidiária, supletiva ou inexistente.

Portanto, não há como analisar-se a responsabilidade civil estatal sem esgueirar-se
obrigatoriamente pelo tema da responsabilidade civil dos tabeliães e registradores.

Por isso, destaca-se um capítulo dessa monografia para análise da natureza jurídica dos
notários e registradores, com ensinamentos de mestres nacionais, uruguaios e argentinos, pois,
do deslinde dessa natureza caberá a natural conseqüência da responsabilização civil dos
delegatários e também do Estado.

Duas teses bem fundamentadas da doutrina serão testadas e criticadas neste trabalho: a
de que os delegatários não são agentes públicos, e, a segunda, a exclusão da responsabilidade
estatal, por serem os atos notariais e de registro pertencentes a uma instituição pré-jurídica.

Em conclusão, os presentes monografistas desenvolverão sua interpretação acerca do
tema da responsabilidade civil estatal, com esteio na doutrina e em alguma jurisprudência.

 

1. A FUNÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL

 

Os notários e registradores conferem autenticidade e segurança aos atos jurídicos, atuam
como assessores jurídicos das partes, e têm fé pública.

Tais profissionais muitas vezes são escolhidas pelos usuários dos serviços, caracterizando-
se pela confiança no profissional, nos casos dos tabelionatos de notas, e, outras vezes, a
competência para a execução do ato é de natureza territorial (protesto de títulos, registradores
civis e de imóveis).

Deve ser mencionado, sem medo de errar, que o produto de maior valia que estes
profissionais vendem é justamente o da segurança jurídica.

A Lei Brasileira dos Notários[1] esquadrinha em seu artigo primeiro os objetivos dos
registradores e notários: segurança, publicidade, eficácia e autenticidade dos atos jurídicos.

Além dessas atribuições, tais delegatários ainda têm o dever de fiscalizar os tributos dos
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atos sob sua tutela, relacionados ao exercício de sua profissão, e informar os demais órgãos
públicos acerca de seus atos (IBGE, INCRA, etc.).

Além disso, como tais atribuições são praticamente semelhantes ao da jurisdição
voluntária, os notários e registradores atuam especialmente como fonte de prevenção de litígios.

No dizer de João Figueiredo Ferreira,[2]:

O notário é um oficial público que, por meio de seus conselhos, informa com
imparcialidade sobre a natureza e as conseqüências jurídicas dos atos que se
deseja elaborar e que, por esse papel, torna-se um agente de prevenção de
litígios. O ato notarial outorgado pelo notário simplifica os procedimentos da
prova. O notário é também delegado pelo tribunal para realizar atos judiciais,
tais como inventários e partilhas.

Oscar García Rúa[3] assinala os princípios e os fundamentos da função notarial como
sendo: Imparcialidade, mediação, assessoramento jurídico, prudência e busca da justiça,
liberdade de escolha do profissional, fé pública não sujeita à revisão administrativa, auxiliar da
justiça, comprovação dos (função probatória), presunção de verdade de seus atos.

O mesmo doutrinador argentino cita ainda o “fallo” (acórdão) do Tribunal de
Superintendência da Capital Federal portenha:

La función del escribano se completa, además, como profissional del derecho,
em asesorar a los intervinientes y aconsejarles evitando posibles litígios, sin tener
em cuenta por quién fue designado o el interes particular de alguno de los
compararecientes.[4]

                       

2. A ORIGEM DO NOTARIADO

 

Nos tempos antigos, onde não havia ainda o sistema da escrita, os atos negociais
praticados pelas partes que reclamavam alguma prova eram confiados aos sacerdotes
memoristas, que tinham o respeito e a confiança da comunidade em guardar na memória o que
lhes foi confiado. Assim, os primeiros atos praticados pelos antigos notários foram as atas
notariais, com função eminentemente probatória, donde já se proclamou que a origem
etimológica do vocábulo “notário” poderia ter vindo de seu precedente “mnemos”, (memória).

No desenvolvimento das relações sociais, viu-se por necessário documentar por escrito os
acordos e atos negociais e declaratórios, cuja função coube aos intermediários calígrafos, a
princípio, particulares, depois, funcionários oficiais, que imprimiam a fé pública aos atos.
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Posteriormente, tal incumbência, pela sua importância, passou para os Juízes. Entretanto,
pela multiplicidade de serviços, estes passaram a delegar a escrivães e outros funcionários.
Neste momento, operou-se definitivamente o que modernamente se denomina “delegação do
Poder Público”.

 

3. O NOTARIADO E O SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO 

 

No ensinamento de Ovídio Silva[5] o regime dos tabelionatos brasileiros, nos primórdios
das Ordenações Alfonsinas, depois continuado pelas Ordenações Filipinas “era o de uma
instituição de natureza privada, obtida por concessão do monarca, a quem era devido o
pagamento periódico de um tributo.”

João Figueiredo Ferreira[6] ensina que, até o final do século XIX, no Brasil, era
plenamente possível a venda do cartório, como se fosse realmente um bem econômico. Depois,
já no século XX, passou a ser um presente oferecido pelos detentores do Poder.

Quanto aos serviços registrais, o primeiro sistema foi o paroquial, confiado à Igreja
Católica, denominado registro do vigário, com valor probante para fins jurídicos.

Prevalece no sistema notarial e registral brasileiro atual, o entendimento de que a
atividade notarial e registral deve-se à delegação do Estado, embora em opinião contrária se
posicione Décio Antonio Erpen[7], que afirma serem tais serviços originários de instituições pré-
jurídicas, advindas não do Poder Estatal, jurisdicionalizado ou administrativo, mas sim de um
fenômeno sociojurídico sui generis, que não se enquadram nem na permissão, ou na concessão,
ou na delegação, com características que refogem a todos os padrões.

 

4. A FUNÇÃO NOTARIAL NA ARGENTINA

 

Elena I. Highton  Nolasco[8] defende a tese de que o notário é um funcionário público,
pois: a) há uma relação constante entre o Estado na gestão da coisa pública, dado que este
deve dar fé aos negócios particulares; b) A ausência de remuneração direta não exclui os
notários da categoria dos funcionários, pois a tabela de emolumentos é ditada pelo Poder
Público; c) o notário tem a representação do Estado, no exercício de outorgar a fé pública; d) O
Estado é responsável por atos do escribano.  (grifo desses monografistas).

Há ainda outra posição, em pólo oposto, que afirma a liberalidade do notário (escribano),
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tese defendida por Bustamante.[9]

Pela teoria intermediária, acatada por Bueres[10], o notário e o registrador são
profissionais de direito que desempenham uma função pública: 

Al respecto, se señaló com acierto que la tarea fedante cumprida por el
escribano, cuando confecciona um documento incorporado ao protocolo, y la de
ser depositário y custodio de los registros, son indudables funciones públicas.

 (...) El escribano no puede negarse arbitrariamente a prestar su ministério; el
interes del acreedor, que integra junto com la conducta del solvens, el objeto del
deber (prestación), no es aleatório o contigente, razón por la cual los escribanos
asumen, prácticamente, siempre, deberes de fines.

Bueres[11], por seu turno, aponta os seguintes fundamentos para comprovar que o
notário e o registrador satisfazem uma função pública: a) o escribano, malgrado exerça uma
função pública, não integra nenhum órgão do Estado; b) o notário que lavra as escrituras não o
faz representando o Estado, ou como um seu órgão, mas sim atua em nome próprio; c) o
notário tem independência profissional, podendo livremente escolher seus empregados, decidir
pela gestão de sua serventia, etc.; d) ele não recebe paga extra, nem remuneração por eventual
sobrejornada; e) o cliente pode escolher o notário com liberdade (mas isso não vale para os
registradores, pelo menos no Brasil), diferenciando do que ocorre com o funcionário público; f) o
escribano tem o dever jurídico de conservar o segredo profissional.

Esta posição intermediária é a que tem prevalecido da Argentina, a despeito de algumas
respeitáveis opiniões em contrário, assim, nos moldes do Direito Brasileiro e da hodierna
interpretação jurisprudencial, tanto lá como cá, o notário e o registrador são profissionais de
direito, que exercem seu ministério de forma privada, sob o regime da delegação.

 

5. HISTÓRICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL

 

A evolução histórica deste instituto deve ser observada no sentido de que no Direito
Romano não teve uma elaboração da teoria da responsabilidade, e que mesmo assim contribuiu
para a evolução científica de tal instituto. Naquela época, a pena era imposta ao causador do
dano com a devida reparação do mesmo.

Como ilustra os professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

De fato, nas primeiras formas organizadas de sociedade, bem como nas
civilizações pré-romanas, a origem do instituto está calcada na concepção da
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vingança privada, forma por certo rudimentar, mas compreensível do ponto de
vista humano como lídima reação pessoal contra o mal sofrido. [12]

A Pena do Talião envolveu de forma inteligível com o advento da Lei das XII Tábuas,
determinando assim a soma da pena a ser remunerada pelo ofensor ao lesado, ficando
desobrigado e livre de culpa.

A idéia de responsabilidade, portanto, segundo lembrou Heron José Santana:

Ingressa na órbita jurídica depois de ultrapassada, entre os povos primitivos, a
fase da reação imediata, inicialmente grupal, depois individual, passando pela
sua institucionalização, com a pena do talião, fundada na idéia de devolução da
injúria e na reparação do mal com mal igual, já que qualquer dano causado a
outra pessoa era considerado contrário ao direito natural. [13]

Sempre se buscou a evolução de tal instituto, objetivando sempre a dinâmica dos
acontecimentos da sociedade e conseqüentemente um direito mais justo e eficiente, isto é,
todos o fatos ocorridos pelo dano cometido.

A noção de responsabilidade civil veio acompanhando o desenvolvimento da sociedade, da
vingança privada para a Lei do Talião, para o desenvolvimento da culpa, até chegar à origem da
Lex Aquilia, que deu origem à responsabilidade civil delitual ou extracontratual.

                       

6. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

 

O esquema proposto por Duez[14] parece muito preciso, pois, na primeira fase, inexistia
responsabilidade estatal; num segundo momento, a questão desloca-se para a responsabilidade
prevista no Código Civil imposta aos mandatários; finalmente, aparece o problema sob a ótica do
Direito Público, sem a influência civilista, apegando-se ao risco administrativo.

A teoria da irresponsabilidade do Estado baseava-se em sua soberania, negando-se a
igualdade do súdito; assim, eventuais infrações eram responsabilizadas aos mandatários e ou
funcionários, pois o Estado, como ente organizador das relações, não podia aparecer como
violador do Direito.

Dentro de uma postura de um Estado absolutista, não cabia responsabilizar o próprio
Estado, detentor de imunidade.

The king can do not wrong ou L’État cést moi, ou ainda O que agrada ao príncipe tem
força de lei são parêmias que ilustravam os Estados despóticos e imunes a qualquer
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responsabilização.

A teoria da irresponsabilidade era a própria negação do Direito, como assinalou
Cavalieri[15], mas, aos poucos essa teoria foi sendo abolida pelos Tribunais e pela doutrina, e o
marco dessa virada foi o caso Blanco, do Tribunal de Conflitos, de 01/02/1873. Bem mais tarde
é que Estados Unidos, 1946 (Federal Tort Claims Act) e Inglaterra, 1947, (Crown Proceeding
Act) admitiram a responsabilidade civil do Estado.

Na segunda fase já descrita, de cunho eminentemente civilístico, fundada na culpa do
funcionário e na responsabilidade por fato de terceiro (mandante ou representante). O Estado
equipara-se ao particular, e sua responsabilidade poderia ser reconhecida tal qual uma empresa
privada.

A teoria do mandato foi abandonada, assim como a teoria da representação, dando
espaço à teoria do órgão, que supõe a existência de uma só pessoa, que é o próprio Estado.

Na crítica de Hely Lopes Meireles[16], o Estado não pode se equiparar ao particular,
porque aquele é vestido de prerrogativas e privilégios administrativos, tornando-se inaplicáveis
os princípios subjetivos da culpa civil para a responsabilização da Administração. Os princípios do
Direito Público é que devem lastrear e nortear a responsabilidade do Estado.

Na terceira fase da evolução da responsabilidade civil do Estado, a questão se desenvolve
toda no Direito Público. A doutrina abandonou a distinção entre atos de império e de gestão, e
seus diferentes reflexos neste campo, caminhando-se para a proclamação de uma
responsabilidade objetiva do Estado, desviando o enfoque sobre o conceito de culpa e guinando-
se para o de Direito Público e risco administrativo.

A responsabilização objetiva calca-se nos princípios da equidade e igualdade dos ônus
sociais, assim, é justo que todos arquem com os deveres, já que presume-se que todos paguem
seus impostos.

A teoria do risco administrativo fulcra-se na idéia de que os administrados podem sofrer
dano em razão da atividade do Estado, o que se diz comumente como “risco criado”. A lesão
sofrida pelo particular deve ser indenizada pelo Estado, dentro dessa teoria, bastando verificar
apenas a causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pela particular.

O Estado pode esquivar-se da responsabilidade se provar ausência de nexo causal, fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.

Deve ser mencionado apenas à guisa de informação que alguns autores confundem o
risco administrativo com o risco integral,  equivocadamente,  uma vez que a teoria do risco
integral não tem acesso à responsabilização Estatal, já que, por esse pensamento, o Estado
seria o segurador universal.
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7. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO E REGISTRADOR - POSIÇÃO DA
DOUTRINA BRASILEIRA

 

Cavalieri[17] defende a tese de que a natureza de prestador do serviço por delegação
atinente a esse profissional, fá-lo enquadrar da exegese do artigo 37 parágrafo 6º. da
Constituição da República:

Art. 37 parágrafo 6º. : “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”[18]

Ainda, seguindo a lição de Hely Lopes Meirelles[19], “agentes delegados são particulares
que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o
realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a
permanente fiscalização do delegante.”

O mestre Cavalieri argumenta que, se os permissionários e concessionários de serviços
públicos respondem objetivamente pelos danos causados, o mesmo critério deve ser adotado
para os delegatários extrajudiciais.

Continuando seu raciocínio, o mesmo doutrinador assevera não encontrar justificativa
para responsabilizar o Estado diretamente em lugar do delegatário, já que este aufere todas as
vantagens econômicas da delegação.

 “Quem tem o bônus, há de ter o ônus”, aduzindo que o Estado teria apenas
responsabilidade subsidiária pelos atos funcionais lesivos a terceiros, desde que a vítima
comprove a insolvência do delegado, devedor principal.

A responsabilidade do Estado seria supletiva, subsidiária.a particulares, por que os
notários e registradores não responderiam, já que, como delegatários dos serviços públicos, são
em tudo equiparados àqueles?

Yussef Said Cahali[20] diferencia os cartórios estatizados daqueles privados, mas tal
distinção, hodiernamente, no Brasil, só persiste no Estado Federado da Bahia, mas com seus
dias contados, porquanto o Conselho Nacional de Justiça determinou recentemente a
privatização das serventias.

No que tange aos cartórios privados, que é o objeto desse estudo, o renomado mestre
paulista aduz que o artigo 37 parágrafo 6º. da CF/88, além do regramento do artigo 22 da lei
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8935/94 (Lei dos Notários) conduzem ao raciocínio de que a responsabilidade civil dos notários e
registradores é de índole objetiva.

Hércules Benício[21] elabora um estudo bastante científico para concluir que a
responsabilidade dos delegatários não se dá pelo artigo 37 parágrafo 6º. da CF/88, mas sim pela
dicção do artigo 236 da Carta Magna:

Art. 236 da CF/88:

Parágrafo Primeiro: “Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários e registradores...”

E a citada lei foi a de n. 8935/94, que, em seu artigo 22, disciplinou a responsabilidade
objetiva dos notários e registradores.

A tese tem consistência científica, porquanto, na esteira do ensinamento de Bobbio[22],
em terreno de antinomias jurídicas, interpreta-se corretivamente, aplicando-se a norma mais
específica. Assim, também a responsabilidade do Estado não pode ser direta, uma vez que os
delegatários desempenham sua atividade de forma privada e sob o regime da delegação.

Conclui o mestre Benício[23] que a responsabilidade do Estado só caberá em caso de
insolvência do titular da serventia extrajudicial.

Maria Helena Diniz[24] entende os notários e registradores assumem obrigação de
resultado perante as pessoas que contratam o exercício de suas funções, por isso assumem a
responsabilidade objetiva pela prática de seus atos.

Em posição diametralmente oposta, Rui Stocco[25] entende que o delegatário desses
serviços é um agente público, assim a responsabilidade pelos seus atos é do Estado, objetiva, só
se falando em responsabilidade subjetiva se provados culpa ou dolo desses profissionais. Aduz
que desde a Constituição do Império de 1824, e seguindo-se todas as demais, todos exigiam
culpa ou dolo do funcionário público, tal como ainda dispõem o art. 43 do Código Civil e o
parágrafo 6º. da CF/88.

Mário Antonio Silveira[26] assevera que a responsabilidade do registrador é objetiva, tanto
por seus atos praticados como pelos seus prepostos, mesmo porque o oficial registrador recebe
o bônus da delegação e a exerce por seu próprio risco, auferindo os lucros da Serventia.

Luís Paulo Aliende Ribeiro[27] também defende a responsabilidade objetiva dos tabeliães e
registradores, sob o argumento de que o artigo 22 da Lei 8935/94, que regulamentou o art. 236
da Carta Política de 1988, exauriu a matéria, não podendo ser atacada por lei posterior, que, no
caso, trata-se da lei específica dos tabeliães de protesto, Lei 9492/97, que disciplinou de forma
diversa, calcando-se na responsabilidade subjetiva dos tabeliães.
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Considerou ainda que a referida lei 9492/97, no ponto atinente à responsabilidade
subjetiva, artigo 38, deve ser afastada pela inteligência da Lei anterior 8935/94, porquanto esta
aplica-se genericamente a todos os delegatários.

Esta pesquisa indica linha diferente, fundada no fato de que a lei posterior, 9492/97,
apenas colocou uma ordem no caos jurídico que se instalara com a edição da lei 8935/94,
sempre no tocante à indicação da responsabilidade do oficial ou tabelião, é que a imputação da
responsabilidade objetiva a estes profissionais violaria o princípio constitucional da isonomia,
visto que o direito brasileiro sempre invocou a responsabilidade subjetiva dos profissionais
liberais.

 

8. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS PRATICADOS POR AGENTES
NOTARIAIS E DE REGISTRO – POSIÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA

 

Hércules Benício[28] sustenta que, se o ato for praticado por agente investido das funções
estatais, cabe a responsabilidade do Estado pelos atos comissivos ou omissivos. Aduz ainda que
a responsabilidade do Estado só caberá em caso de insolvência do titular da serventia
extrajudicial

Bandeira de Melo[29] diz que essa é uma relação orgânica, quer dizer, o que o agente
queira ou não fazer, pouco importa, entende-se que o Estado quis, ainda que haja querido mal.

No que diz respeito à responsabilidade objetiva do Estado, a doutrina mais atual considera
que ela decorre dos atos comissivos dos agentes; quanto aos omissivos, a responsabilidade será
subjetiva, cabendo ao particular demonstrar a falha da Administração.

A teoria do risco, embora defendida por boa parte da doutrina, também não está a salvo
das críticas, porquanto o Estado não pode ser o segurador universal de todo ato praticado numa
serventia registral ou notarial, já que quem aufere os lucros são os delegatários desses serviços,
também já o disse outra parcela da doutrina.

Entretanto, não se deve aceitar com tranqüilidade tal afirmação, porquanto o Estado
também participa e aufere uma sugestiva tributação decorrente da taxa de fiscalização que é
cobrada de cada ato praticado, citando, a título de exemplo, no Estado de Minas Gerais, que
pode variar de 25% a 50% do custo global cobrado dos clientes.

Assim, pelo fundamento antes exarado, e segundo outra vertente doutrinária, o Estado
não deveria ficar alijado de responder civilmente, já que é um verdadeiro sócio dessas
delegações extrajudiciais.
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Cavalieri Filho[30] assevera não encontrar justificativa para responsabilizar o Estado
diretamente em lugar do delegatário, já que este aufere todas as vantagens econômicas da
delegação.

 “Quem tem o bônus, há de ter o ônus”, aduzindo que o Estado teria apenas
responsabilidade subsidiária pelos atos funcionais lesivos a terceiros, desde que a vítima
comprove a insolvência do delegado, devedor principal.

A responsabilidade do Estado seria supletiva, subsidiária. Por que os notários e
registradores não responderiam, já que, como delegatários dos serviços públicos, são em tudo
equiparados àqueles?

Claudinei Melo[31] sustenta caber ao Estado a responsabilidade pelos prejuízos causados
às partes, ou terceiros, pelos delegatários por ele escolhidos e indicados para os respectivos
cargos.

Humberto Theodoro Júnior[32] apresenta solução diferente, pois, em sua tese, com o
advento do art. 236 da CF/88, os serviços notariais e registrais são exercidas em caráter
privado, por delegação do Poder Público, assim, não há de se enxergar responsabilidade objetiva
do Estado, pois o ato é exercido em caráter privado pelos delegatários desse serviço público.

Aliende Ribeiro[33] defende a tese de que os delegados de notas e registro atuam em
nome próprio e respondem pessoalmente, sem que haja responsabilidade solidária do Estado, ou
a possibilidade de que este venha ser diretamente acionado, persistindo apenas a
responsabilidade supletiva e subsidiária do Estado naqueles casos em que o patrimônio do
delegatário não seja suficiente para a reparação cível. Mas, em duas situações, aduz que haverá
responsabilidade solidária do Estado: a) quando houver falha da fiscalização do Poder Judiciário,
e, b) sempre que, na vacância do serviço, o Estado designar outra pessoa para o desempenho
da função, provisoriamente.

Clayton Reis[34] afirma que o Estado responde pelos atos praticados pelos seus prepostos
ainda que praticados através de delegação, que é uma longa manus estatal.

Rui Stocco[35] pondera a qualidade de agente público desses delegatários, daí a
conclusão óbvia de que a responsabilidade objetiva é do Estado.

O reconhecimento da responsabilidade direta da pessoa jurídica decorre da própria
natureza da pessoa jurídica de direito público, segundo René Chapus[36].

José Afonso da Silva[37] ensina que a obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que
pertence o agente, assim, o prejudicado deverá promover ação contra o ente estatal respectivo,
e não contra o agente causador do dano.
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9. POSIÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

 

Reina a discórdia também na jurisprudência, refletindo a cizânia doutrinária, malgrado,
ultimamente, tem-se verificado significativa tendência pretoriana reconhecendo como subjetiva a
responsabilidade por atos praticados por tabeliães e registradores, como se depreendem dos
arestos abaixo:

Natureza estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de
cartórios e registros extrajudiciais, exercidas em caráter privado, por delegação
do Poder Público. Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a
terceiros por esses servidores no exercício de tais funções, assegurando direito
de regresso contra o notário, nos casos de dolo ou culpa (art. 37 parágrafo 6º.
CF/88.)[38]

As serventias extrajudiciais instituídas pelo Poder Público para desempenho de
funções técnico-administrativas destinadas a garantir a publicidade, a
autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos (Lei 8935/94, art. 1º.)
constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na
perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores
públicos.[39]

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dispensando, assim, indagação
sobre a culpa ou dolo daquele que, em seu nome, haja atuado. Quer sob a
égide da atual Carta, quer da anterior, responde o Estado de forma abrangente,
não se podendo potencializar o vocábulo “funcionário” contido no art. 107 da
Carta de 1969. Importante é saber-se da existência, ou não, de um serviço e a
prática de ato comissivo ou omissivo a prejudicar o cidadão. Constatada a
confecção, ainda que por tabelionato não oficializado, de substabelecimento
falso que veio a respaldar a escritura de compra e venda fulminada
judicialmente, impõe-se a obrigação do Estado de ressarcir o comprador do
imóvel.[40]

 O apelante fez, entre as alternativas permitidas, a opção dirigida ao notário.
Poderia ele ajuizar ação só contra o Estado de São Paulo; poderia fazê-lo contra
o Estado e contra o tabelião e, por fim, poderia exigir somente do tabelião a
indenização. É importante anotar, no entanto, que selecionando a última
hipótese (ação contra a pessoa física do tabelião), a demanda fica subordinada
ao regime da prova da culpa (dolo ou culpa strictu sensu), reservada que fica a
responsabilidade objetiva pura exclusiva ao Poder Público. Nesse sentido é a
lição de Rui Stocco (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT 2004, Cap. XII,
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8.08, p. 1004).[41]

Entretanto, em posição diametralmente oposta, tem-se os seguintes arestos, que
encampam a idéia da responsabilidade objetiva dos notários e registradores:

RESPONSABILIDADE CIVIL - TABELIONATO - "Os Tabeliães, como sabido, são
responsáveis pelos erros graves que cometerem no exercício de sua função e
pelas inexatidões e lacunas dos atos por eles realizados. Responsabilidade essa
extensiva para quem responde pelo Tabelionato" (TJRS, Apelação Cível nº
597085091, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Tael João Selistre, j. em 13.11.97, DJ
23.01.98, p. 08).
"AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - Preposto de tabelião induzido a erro. A
responsabilidade, pela nova lei notarial e registral, agora é direta. Em tese, a
responsabilidade seria do Estado, que poderia denunciar à lide seu preposto.
Preceito estadual dispondo sobre a responsabilidade do Tabelião (art. 135 do
COJE), quando deveria ser por norma federal que hoje existe. A responsabilidade
é direta, mas não objetiva" (TJRS, Ap. Cível nº 595146671, 6ª Câmara Cível,
Rel. Des. Décio Antônio Erpen, j. 25.06.96).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Responsabilidade decorrente da prática de atos
notariais é própria do tabelião que não pode ser transferida ao cartório como
simples repartição onde ele exerce o ofício". Ap. Cível nº 84.678-2 - Relator:
Des. Rubens Xavier Ferreira (Juris Plenum).
RESPONSABILIDADE CIVIL - NOTÁRIO E OFICIAL DE REGISTRO - CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS - EMISSÃO DE CERTIDÃO INVERÍDICA - INDUÇÃO A
ERRO - DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO PELO
MAGISTRADO - Respondem tanto o notário quanto o oficial de registro, pelos
danos provocados a terceiros por atos praticados no exercício dos serviços a eles
conferidos, consoante o art. 22 da Lei nº 8.935/94. - A emissão pelo Cartório de
Registro de Imóveis, de certidão inverídica, constando como proprietário de
imóvel quem não é mais e induzindo a duplicidade de venda, gera ao terceiro
prejudicado o direito a ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos. -
A indenização por danos materiais e morais é devida diante da lesão da
intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas ou dos bens
patrimoniais. Necessário à ocorrência do dano que o causador atue com culpa e
que sua conduta tenha nexo com o prejuízo gerado. A fixação do valor
pecuniário de indenização a título de danos morais atende a critérios subjetivos e
deve ser arbitrada pelo Magistrado levando-se em consideração as condições
econômicas das partes, a intensidade do sofrimento e o caráter repressivo e
pedagógico da reparação, além de satisfazer a vítima, sem que haja
enriquecimento ilícito desta. (TJMG, Proc. 2.0000.00.467062-4/000(1), Des.
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Rel. FERNANDO CALDEIRA BRANT, DJU 23/11/2004)
Súmula: Rejeitaram preliminares e deram parcial provimento a ambos os
recursos. Assistiu ao julgamento pelo apte. Dr. Paulo Pacheco Medeiros Neto.

 

10. OS NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO SÁO AGENTES PÚBLICOS

 

Passa-se à análise de tese sob epígrafe (não efetivamente que seja a opinião desses
monografistas), e as naturais decorrências no que concerne à responsabilidade civil desses
delegatários e do Estado.

O melhor monografista defensor dessa vertente – Hércules Benício[42] - que defendeu
tese de mestrado junto à Universidade de Brasília sobre este tema, discorre com os seguintes
fundamentos:

a)                  admite que a doutrina majoritária brasileira enquadra tais delegatários como
agentes públicos, malgrado o caráter privados de seus serviços, assim, segundo aquela vertente,
os notários e registradores exercem uma delegação sui generis, aplicando-se a eles o regime da
responsabilidade por culpa lato sensu, restando para o Estado a responsabilidade objetiva;

b)                 entende que tais argumentos da corrente majoritária não são mais consistentes,
tendo em vista a alteração da Carta Política de 1988, que, em seu art. 236, vinculou a
responsabilidade civil dos delegatários para a lei ordinária;

c)                  argumenta ainda que os notários e registradores não são agentes públicos ou
equiparados, mas sim prestadores de serviços públicos em caráter privado;

d)                 repele os argumentos de que a obediência hierárquica ao Poder Público, a não-
liberdade para fixação de emolumentos, e outras formas de controle desnaturam a natureza
privada desses serviços, pois os demais concessionários e permissionários também estão sujeitos
a tal controle e não perdem sua natureza de prestadores privados de serviços públicos;

e)                  aduz ser incontestável a natureza pública do serviço prestado, pois a segurança
jurídica  e a eficácia contra terceiros interessa à sociedade, mas os notários e registradores
exercem suas atividades em seus próprios nomes, por conta e risco próprios, e não em nome do
Estado, o que torna a responsabilidade estatal apenas subsidiária, em caso de insolvência do
titular do cartório;

f)                   considera que, se os delegatários exercem sua atuação de maneira privada,
fazendo jus aos emolumentos, inexiste responsabilidade direta do Estado pelos atos desses
profissionais;
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g)                 a tão-só existência de vinculação subordinativa disciplinar ao Estado não desnatura
o exercício privado das funções, haja vista que os demais concessionários e permissionários
também estão sujeitos às normas de controle estatais, e esse modelo é ínsito ao regime de
delegação;

h)                  o delegado não se submete à subordinação hierárquica, mas à fiscalização técnica
e disciplinar, sendo certo que os demais concessionários e permissionários prestam igualmente
serviços públicos, e nem por isso pode-se responsabilizar diretamente o Estado;

i)                   lembra o jurista uruguaio Carlos Del Piazzo[43] : “Em rigor, a partir de que la
relación primaria del usuario del servicio público es com el concesionario que lo presta, em
principio debe responder éste em caso de daño, y sólo subsidiariamente la entidad estatal, sin
prejuicio de que la responsabilidad de la Administración concedente o, em su caso, los entes u
órganos reguladores pueda verse comprometida por su própria conducta, lo que habilitará a los
usuários a demandarla directamente, respondiendo por la actuación del concesionario sino por la
suya, de conformidad com las regras generales antes examinadas.”;

j)                   Também anota a lição do professor argentino Alejandro Pérez[44], no sentido de
que o delegado de serviços públicos, embora se submeta às regras diretivas e controladoras,
não se encontra em situação de submissão ao Estado;

k)                  a atuação do delegatário em nome próprio afasta a responsabilidade direta do
Estado;

l)                   é incontestável a natureza pública do serviço prestado pelos tabelionatos e
cartórios de registros, pois a segurança jurídica e eficácia contra terceiros interessam a toda
sociedade;

m)               a responsabilização do Estado se dará apenas nas hipóteses de insolvência do
titular do cartório, ainda assim de modo subsidiário, e quando escolher o interventor ou
substituto  para gerir a unidade de serviço;

n)                  em face do princípio da especialidade, a norma do art. 236 da CF/88 eclipsa a
norma geral do art. 37 parágrafo 6º. da CF/88, assim, a regulamentação da responsabilidade
civil dos notários e registradores dá-se pela lei ordinária, que, in casu, são as 8935/94 e
9492/97.

A opinião desses monografistas, entretanto, não se afina inteiramente com aquela
defendida neste tópico, pelo mestre Hércules Benício, muito embora não se pode negar que a
responsabilização pelas atividades decorrentes de suas funções deve ser analisada pelo prisma
da subjetividade, quer dizer, o prejudicado deve  provar a culpa em sentido lato do delegatário,
com fincas no diploma mais atual (art. 38 da Lei 9492/97).
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É que, na nossa visão, não se pode esquecer que tais delegatários sempre foram
guindados à função de servidores públicos, ou, em outra hipótese, de agentes públicos.

Na Constituição do Império, de 1824, aplicava-se ainda a teoria da culpa subjetiva para o
Estado, e os empregados públicos eram responsabilizados “por seus abusos e omissões” (inciso
29 do art. 179).

A Carta de 1891 manteve a exigência da culpa, consoante art. 82.

A Constituição de 1946 adotou a teoria do risco administrativo para o Estado, mas a
exigência da culpa não se afastou para a responsabilização dos funcionários públicos.

A Carta de 1967, atualizada pela EC 1/69 manteve essa idéia: “Art. 107 – As pessoas
jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade,
causarem a terceiros.”

A Constituição de 1988 foi mais precisa, abrangendo as pessoas que gravitam em torno
do Estado, como representantes ou delegados:

Art. 37 (...)

Parágrafo 6º. – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

A expressão “agente” substituiu com mais profundidade técnica as antigas “empregados”
ou “funcionários”, incluindo, neste conceito, a pessoa física ou jurídica que pratica ato ou exerce
atividade pública por delegação do Estado.

Seguindo o entendimento do mestre Rui Stocco[45], em sua monumental obra: “Tratado
de Responsabilidade Civil”, os delegatários extrajudiciais são agentes públicos, pois seus atos são
dotados de fé pública e praticam atos privativos do Estado; para os efeitos penais são
considerados servidores públicos (art. 327 do C. Penal); dependem de aprovação em concurso
público de provas e títulos, para assumirem seus cargos; submetem-se a punições
administrativas no exercício de suas funções, perdem suas cadeiras em caso de decisão judicial
ou processo administrativo, como os demais servidores públicos; não podem livremente pactuar
seus ganhos, pois os emolumentos auferidos dependem de lei.

Assim, na nossa opinião, Rui Stocco parece estar com a razão, haja vista que os
delegatários devem ser enquadrados na categoria de “agentes públicos”, pelos fundamentos já
exarados, carreando para si o prisma da responsabilidade subjetiva pelos seus atos praticados,
e, para o Estado, a responsabilidade objetiva.
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Assim, se o particular prejudicado por algum ato notarial ou registral resolver entrar com
a competente ação de ressarcimento, deverá fazê-lo: a) contra o Estado, com fundamento na
responsabilidade objetiva; b) contra o Estado e contra o delegatário; c) ou só contra o
delegatário, mas, nos dois últimos casos, deverá provar a culpa ou o dolo do profissional de
direito (tabelião ou notário).

 

11. OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO SÁO INSTITUIÇÕES PRÉ-
JURÍDICAS – INEXISTE RESPONSABILIDADE DO ESTADO

 

Essa é outra tese que tem como embrião o fato de essas instituições (notariais e de
registro) serem pré-jurídicas, cujos fundamentos foram semeados por Décio Antonio Erpen[46],
que aduz os serviços notariais e de registro não serem serviços delegados, mas tipicamente de
direito material, de cidadania, e não administrativos.

O credenciamento desses delegatários não constitui delegação, nem permissão ou
concessão, mas sim uma relação sui generis com o Estado, pois o vínculo, em razão de suas
peculiariedades, foge e refoge de todos os padrões.

No dizer de Décio Erpen: “Tais atividades não possuem nenhuma outra similar,
precedendo ao próprio Estado, daí porque pré-jurídicas.”[47]

Afirma que o vocábulo “delegação” aposto no art. 236 da CF/88 deveu-se mais a uma
negociação das entidades de classe com o Poder Legislativo, do que propriamente foi utilizado
como instituto de direito administrativo.

Tal negociação teve como fundamento o receio de que os serviços cartoriais fossem
estatizados, assim, abriu-se mão da discussão da natureza das atividades para que o exercício
privado das atividades fosse salvo.

Segundo aquele doutrinador, não se aplica aos notários e registradores a norma do art.
37 parágrafo 6º. da Carta Política de 1988, pois trata-se de atividade típica, com regramento
próprio, já que o parágrafo 1º. do artigo 236 da CF/88 remete à lei ordinária a regulação da
disciplina da responsabilidade civil, criminar e administrativa daqueles profissionais de direito.

O art. 37 parágrafo 6º. da CF/88 prevê duas hipóteses de responsabilização: a)
responsabilidade objetiva da Administração, com fincas na teoria do risco social, e b)
responsabilidade subjetiva de seus agentes, assegurado o direito de regresso.

Aduz aquele autor que inexiste discussão acerca da responsabilidade objetiva do Estado,
da doutrina moderna, com fulcro no comando do artigo 37 parágrafo 6º. da Carta Política de
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1988.

Há de se discordar, data venia, dessa conclusão do prestigiado mestre. É que, seguindo a
sua própria lição, se as atividades notariais e de registro são pré-jurídicas, quer dizer, antecedem
o próprio Estado e o desenvolvimento das ciências jurídicas, elas não se situam no âmbito
administrativo, mas no campo do direito privado, já que regulam os direitos da cidadania, que
pré-existem ao Estado.

O fato de se ter um controle e uma vinculação hierárquica do Estado não retiram a
atuação privada desses agentes.

Assim, com fincas nesses fundamentos, inexistira responsabilidade objetiva do Estado por
atos praticados pelos seus delegatários extrajudiciais. Essa é a tese que ora será debatida.

Essa corrente tem como principal crítico o doutrinador Claudinei Melo[48], que detecta
apenas responsabilidade objetiva do Estado, isentando seus delegatários, e, como principal
adepto o próprio Décio Erpen[49], que, em posicionamento anterior, (1999), via apenas
responsabilidade estatal pela insovência dos delegatários.

Entretanto, e essa é nossa opinião, não há como aceitar que as atividades notariais e de
registro se insiram no âmbito do direito privado, ou que, por serem “instituições pré-jurídicas”
carreariam toda a carga para o direito particular, sem nuances administrativistas.

Isso porque tais atos desenvolvidos pelos delegatários interessam à sociedade e ao
Estado, visto serem os atos notariais preventivos de futuros litígios, bem como os atos registrais
serem repositórios de dados que dizem respeito aos direitos de cidadania e também interessam
ao Estado.

A constante intervenção legislativa do Estado nos serviços extrajudiciais confirma essa
tese: a não-liberdade para fixação dos emolumentos, o dever de praticar atos gratuitos
decorrentes de lei, a fixação geográfica das serventias, a proibição de se lavrar atos fora de sua
comarca, etc., caracterizam tais como eminentemente administrativos.

Assim, embora se reconheça que os atos notariais e de registro tenham uma origem pré-
jurídica, que nasceram no seio das sociedades mais primitivas, não há como se aceitar a tese de
que esses atos sejam privados, pois, hodiernamente, eles se transmudaram para as de feição
nitidamente públicas, haja vista o interesse do Estado em proteger tais informações.

A afirmativa tem consonância porquanto, no caso de sucessão da serventia, seus dados,
arquivos e informações não pertencem ao delegatário, mas sim ao Estado, devendo ser
transferidos sem quaisquer ônus ao novo delegatário.

Por outro lado, também não há de se aceitar a afirmação do mestre Erpen[50] de que as
atividades notarias, por serem pré-jurídicas não são atos de delegação administrativa; é que as
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discussões legislativas anteriores à aprovação da Carta Constituinte de 1988 não têm o condão
de mudar o que foi negociado entre as instituições e o parlamento, quer dizer, as atividades
notariais e de registro são exercidas por delegação do Poder Público, e ponto final.

Qualquer outra tese contra a delegação administrativa, ainda que sob o rótulo de
delegação sui generis ou coisa que o valha não pode superar a exata dicção da lei. Se lá se
disse que as atividades são desenvolvidas por delegação do Poder Público, findou-se a
discussão.

Em conclusão, considerando-se que as atividades notariais e de registro são exercidas por
delegação do Poder Público, não se pode afastar a responsabilidade do Estado por atos
praticados pelos seus delegatários, consoante o comando do art. 37 parágrafo 6º. da CF/88:
 “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”[51]

 

CONCLUSÃO

 

Em nossa opinião e seguindo a maioria da doutrina, os notários e registradores exercem
suas funções por delegação do Poder Público, como expressa o art. 236 da Carta de 1988,
malgrado, em suas origens, as atividades pudessem ser consideradas pré-jurídicas.

Inegável o interesse estatal e da sociedade nesses serviços, pela sua importância para a
garantia, segurança, eficácia e publicidade dos atos notariais e de registro. Dessarte, não se
pode negar a natureza pública dos serviços extrajudiciais de cartório, daí o controle fiscalizatório
do Poder Judiciário, a nomeação dos titulares através de concurso público, o regramento
profissional balizado pelas Corregedorias de Justiça Estaduais, a fixação de emolumentos ao
talante da Administração, etc.

Os profissionais de direito dessas serventias devem ser enquadrados como agentes
públicos, equiparados aos servidores públicos, na esteira do ensinamento de Rui Stocco[52].

O Estado responderá pelos danos causados pelos titulares ou seu prepostos, de maneira
objetiva, com fincas no art. 37, parágrafo 6º. da CF/88.

Se havia alguma dúvida quanto à dicção do art. 22 da Lei 8935/94, que, segundo boa
parte da doutrina, invocava uma responsabilidade objetiva dos delegatários por atos lesivos
praticados contra terceiros, o art. 38 da Lei 9492/92 - Lei posterior e aplicável aos tabeliães de
protesto de títulos – pôs pá de cal no assunto, pois impossível que a responsabilidade subjetiva
destes tabeliães não seja estendida aos demais profissionais similares, afastando-se qualquer
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menção de inconstitucionalidade da pré-falada lei, porquanto apenas se colocou uma ordem
jurídica, que estava em xeque com a lei anterior, seguindo antiga tradição brasileira, desde a
Carta Monarquista de 1824.

Quer dizer, a responsabilidade dos notários e registradores é subjetiva, com a assunção
das leis 8935/94 e 9492/97.

A responsabilidade do Estado não pode ser negada, porque muito bem alicerçada no art.
37 parágrafo 6º, da Carta Magna de 1988.

Embora os estatutos jurídicos brasileiros não conduzam a alternativa que não seja
responsabilizar o Estado, objetivamente, temos opinião de que esse estado de coisas deveria ser
repensado, com alteração legislativa, até de índole constitucional.

Explicamos melhor. Citando um exemplo comum, um estelionatário, através de uma
procuração falsa, que sequer fora lavrada em cartório, comparece em outra serventia e obtém a
lavratura de uma escritura pública de venda de imóvel, prejudicando o comprador, que foi
logrado no negócio.

Ora, qual a responsabilidade do Estado nesse estelionato? Ainda assim, a jurisprudência
dominante conclui pela responsabilidade objetiva estatal, com fincas no art. 37 da Constituição.

Ou o tabelião que tenha sido enganado por um falsificador habilidoso, e causou prejuízo a
terceiro, por que toda a sociedade deveria responder pelo prejuízo causado?

De lege ferenda, a vexata quaestio deve ser reanalisada, sob pena de se transformar o
Estado em segurador universal, redundando em prejuízo para toda a sociedade que mantém
através de sua receita de tributos a máquina administrativa.

Entretanto, da maneira que o direito está hoje legislado, não há outra saída que não seja
responsabilizar objetivamente o Estado por atos lesivos decorrentes dos serviços notariais e de
registro.

Deveria ser construído novo estatuto legal responsabilizando o Estado apenas pela má-
escolha dos interventores, que porventura causarem prejuízos a terceiros. Mesmo no caso de
entronização dos substitutos à titularidade, estes é que deveriam responder pelos seus atos, de
maneira subjetiva, já que recebem os emolumentos integrais.

O Estado também não deveria responder nos casos de insolvência dos delegatários,
segundo nossa opinião, mas se considerando novel diploma legal a ser produzido, não se
tornando segurador desses serviços, mas sim obrigando os delegatários a contribuir para um
fundo securitário, ou retirando dos próprios emolumentos um quantum de seguro, como forma
de recompor eventuais prejuízos causados a terceiros.
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Hoje não há mais razão para um Estado paternalista. O particular que sofrer o prejuízo
deve acionar o responsável pelo ato, se for delegatário extrajudicial, deverá sua culpa ser
demonstrada.

A título de sugestão de índole processual, o ônus da prova deveria caber aos notários e
registradores, numa inversão processualística, porque estes têm mais condições de produzirem
as provas, já que detêm os documentos e os arquivos.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA NAS OBRAS PúBLICAS

JOINT LIABILITY ON CARRYING OUT OF PUBLIC WORK

Ana Carolina Moraes Aboin
Lydia Neves Bastos Telles Nunes

RESUMO
O artigo 37, §6º da Constituição Federal se refere a danos que os funcionários das pessoas
jurídicas de direito público, nessa qualidade, causem a terceiros, e admite a possibilidade de
responsabilidade solidária com o empreiteiro, caso este aja culposamente e cause o dano na
realização de obra pública. Essa é a interpretação do referido dispositivo constitucional segundo
o Supremo Tribunal Federal, expressa no Recurso Extraordinário n. 94.121-5, de 1982. Admitir a
responsabilidade solidária do Estado e do empreiteiro representa ampliação da garantia do
credor, que possui maiores possibilidades de satisfação de seu crédito, uma vez que ele pode
optar por acionar apenas o Estado, apenas o empreiteiro, ou ambos, formando um litisconsórcio
passivo facultativo. A questão que se coloca diz respeito à quota-parte de cada um dos
responsáveis, principalmente por haver previsão constitucional do direito de regresso do Estado
em face do empreiteiro, nesses casos de responsabilidade solidária. Apoio FAPESP.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade civil do Estado; dano; obra pública.

ABSTRACT
The Federal Constitution, in its 37th article, §6º, refers to the damage which the staff of legal
persons governes by public law, as such, cause to third parties, and accepts the possibility of
joint and several liability with the contractor, if he acts with guilty and causes damages in the
implementation of public work. That is the interpretation of the constitutional article according to
the Federal Supreme Court, expressed in Extraordinary Appeal n. 94.121-5, of 1982. Admitting
joint and several liability of the State and the contractor is widening of the security of the
creditor, which has greater possibilities to satisfy his credit, since he can choose to prosecute
only the State, only the contractor, or both, forming an optional passive joinder. The question
that arises concerns the quota-part of each of those responsibles, mainly because the right of
return on behalf of the State is foreseen by the Federal Constitution in theses cases of joint
liability. Support FAPESP.
KEYWORDS: State’s civil liability; Damage; Public work.

 

1.      Introdução

 

O presente trabalho foi elaborado com os resultados da pesquisa realizada em Iniciação
Científica com apoio da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

A partir da análise de decisões do Supremo Tribunal Federal foi escolhido um acórdão que mais
se aproxima do entendimento adotado pelas autoras.

Tendo em vista a brevidade do texto, o estudo aborda questões gerais de responsabilidade civil
explorando, superficialmente, a responsabilidade civil do Estado, de um modo geral, e nas obras
públicas, em especial.

 

2.      Breves considerações em torno da responsabilidade civil
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2.1.Aspectos gerais

 

A responsabilidade civil é a mais rica fonte de obrigações e vincula-se à ideia de ressarcimento
de um dano causado a outrem. Do latim "respondere", que, na sua origem etimológica, engloba
os conceitos de obrigação, encargo, contraprestação, responsabilidade civil é a obrigação que
surge de indenizar, ressarcir outra pessoa quando há a ocorrência de um dano, seja ele moral
ou material. O objetivo principal do instituto é reequilibrar a situação jurídica da pessoa que se
encontra abalada diante do fato danoso[1], trazendo-a de volta ao estado anterior no qual se
encontrava.

Muito se discute na doutrina acerca da definição do instituto "responsabilidade civil", que, muitas
vezes, confunde-se com a ideia de reparação do dano. Refuta essa confusão dos termos aqueles
adeptos da teoria da culpa, que entendem que responsabilidade civil é só aquela fundada na
culpa, enquanto que nos outros casos se está diante de obrigação de indenizar. Acertado é o
ensinamento de José de Aguiar Dias[2], que entende que o mais racional seria sistematizar
todos os casos como sendo reparação do dano, cujo nome é, agrade ou não, responsabilidade
civil. Segundo o autor,

 

"Não vemos utilidade em continuar a dissimular esse desencontro entre a denominação e o
conteúdo da responsabilidade civil. Já não é só o leigo que amplia a significação do instituto a
plano muito mais vasto do que o que estava contido na ideia primitiva. São os próprios juristas,
e dos mais insignes, que prestigiam essa noção, reconhecendo que a ideia do ressarcimento
prima sobre a da responsabilidade".

 

A responsabilidade civil é um fenômeno complexo através do qual se pode ver concretizado o
sentimento de "justiça", já que o agente causador do dano é obrigado a repará-lo com o escopo
de restaurar o equilíbrio jurídico-econômico anterior ao dano. Segundo Carlos Roberto
Gonçalves[3], "indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível,
restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da
ocorrência do ato ilícito". Vigora o princípio "restitutio in integrum", que determina que a vítima
deve ser reposta à situação em que se encontrava antes da lesão,  o que pode ser facilmente
averiguado quando se trata de danos materiais, devendo ser respeitada a proporcionalidade
entre o prejuízo sofrido e o montante da indenização. O devido respeito a essa
proporcionalidade é de extrema importância para que o instituto não perca seu real caráter
indenizatório e não se desvirtue para se tornar um verdadeiro "negócio lucrativo".

Entende-se por responsabilidade civil o dever jurídico de reparar um dano causado a outrem
devido a uma violação a um dever jurídico preexistente que ocorreu através de uma ação
voluntária. Essa violação consiste em ato ilícito, que quase sempre gera dano a outrem, fazendo
surgir, assim, um novo dever: o dever de indenizar. O dever jurídico preexistente violado é
dever originário, enquanto o dever jurídico de indenizar é sucessivo, e corresponde à
responsabilidade civil. Dessa forma, tem-se que toda conduta voluntária que, ao violar um dever
jurídico preexistente, cause dano a outra pessoa é fonte geradora de obrigação de indenizar,
isto é, de responsabilidade civil.

Essa obrigação é legal, isto é, tem sua origem na lei, e não na vontade das partes, como ocorre
com as obrigações voluntárias. Os atos jurídicos lícitos geram as obrigações voluntárias que
estão em conformidade com a vontade do agente, enquanto os atos jurídicos ilícitos geram
obrigações que independem da vontade do agente, e que podem, como geralmente ocorre,
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atuar contra a vontade dele.

A responsabilidade civil pressupõe o descumprimento de uma obrigação. Logo, o ato ilícito é o
principal gerador de responsabilidade. O conceito surgiu pela primeira vez no Código Civil
Alemão (BGB - 1897), que abandonou a antiga classificação romanista de delito e quase-delito,
introduzindo-se o conceito único de ato ilícito. Para que ele se configure é mister que a conduta
em questão apresente um caráter antijurídico que resulte num dano a outrem, fruto da violação
de um dever jurídico preexistente. A antijuridicidade, por sua vez, é estabelecida com base nos
valores sociais vigentes naquela determinada sociedade naquela época, estando relacionados
com a noção de "bem comum". O legislador, ao estabelecer uma norma qualquer, almeja
proteger o interesse ou a utilidade social. Logo, uma conduta contrária à norma é socialmente
nociva, pois fere esse valor protegido pelo ordenamento jurídico.

A responsabilidade civil, de maneira geral, necessita de alguns elementos para que seja
caracterizada. São eles: a ocorrência de um dano e o nexo causal entre a conduta do agente e o
dano causado. Há quem considera que o elemento "culpa" também é um dos elementos
caracterizadores da responsabilidade. No entanto, tendo em vista que a culpa não está presente
em todas as modalidades de responsabilidade - diferentemente do dano e do nexo causal entre
a conduta do agente e o dano causado -, não há que se falar em culpa como elemento da
responsabilidade civil de maneira geral, sendo uma particularidade da responsabilidade civil
subjetiva.

O dano é o desencadeador de toda a responsabilidade civil. Assim, prevalece o entendimento de
que, ainda que haja um ato ilícito, contrário à norma, e que viole um dever jurídico
preexistente, se não houver dano não há responsabilização no âmbito civil, isto é, não há dever
de indenizar porque não há prejuízo, não há razão para se indenizar[4]. Essa questão se torna
um pouco delicada quando se trata de um dano moral, mas, ainda nesses casos, deve-se ficar
provado que houve um dano para a vítima, embora não se trate de dano patrimonial e de fácil
aferição de valores. Além disso, o prejuízo sofrido pela vítima deve ser significativo. A verificação
da ocorrência do dano se faz necessária para haja a indenização e para que se possa determinar
o montante da indenização, que deve ser proporcional ao prejuízo causado, uma vez que o
objetivo desse instituto é reequilibrar a situação jurídico-econômica da vítima, o que não pode
causar um prejuízo para o agente causador do dano, que deve responder nos limite da sua
culpa.

Esse é também o entendimento da doutrina francesa, representada pelos ensinamentos de Jean
Carbonnier[5], segundo o qual,

 

"Il n'y a pás à distinguer selon l'importance du dommage (sauf peut-être à écarter lês demandes
qui invoquent um préjudice par trop insignifiant, en leur opposant la máxime procédurale a 'pas
d'intérêt, pas d'action', ou l'intérêt doit être entendu d'um intérêt sérieux). Mais, pour être
rationnellement réparable, le dommage doit être, tout à la fois, certain, personnel et direct".

 

O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado deve ser observado para
que aquele que efetivamente causou o dano seja responsabilizado nos limites de sua culpa, ou
de sua obrigação legal.

O elemento "culpa" é determinante para que se saiba qual a modalidade de responsabilidade em
questão. Na responsabilidade civil subjetiva, a culpa, entendida aqui como culpa "lato sensu",
deve estar presente para que o agente seja responsável. Assim, responde subjetivamente o
causador do dano por toda espécie de comportamento contrário ao Direito, intencional ou não,
imputável a ele.
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Na responsabilidade civil objetiva, por sua vez, o elemento culpa não se faz presente, conforme
os termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil[6]. A responsabilidade deriva, portanto,
de uma imposição legal. É a lei que determina quais as situações que são indenizáveis,
independentemente de culpa por parte do agente causador do dano. Entende-se que também
nos casos de responsabilidade civil objetiva há a violação de uma obrigação originária, e, por
isso, é causada também por ato ilícito.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho[7], a ilicitude, isto é, a contrariedade entre a conduta do agente e
a norma jurídica, apresenta um duplo aspecto: um objetivo e um subjetivo. Em seu aspecto
objetivo, configura-se a ilicitude baseando-se apenas na conduta ou no fato em si, que deve se
apresentar em desconformidade com o Direito. Logo, qualquer ato contrário à disposição de uma
norma jurídica é ato ilícito, ainda que este ato não seja oriundo de uma vontade consciente e
livre de seu agente. Em seu aspecto subjetivo, por sua vez, apenas é ilícita a conduta resultante
de um ato de vontade livre e consciente, tornando-se necessário fazer um juízo de valor a seu
respeito. Tem-se, assim, que apenas são ilícitas as condutas provenientes da vontade do
agente.

Segundo Orlando Gomes[8], na antijuridicidade subjetiva deve se fazer um juízo de valor sobre
o agente, devendo estar presente a culpa - considerada "lato sensu" - e a ocorrência de um ato
voluntário imputável ao agente, e trata-se de responsabilidade civil subjetiva. Na antijuridicidade
objetiva, por sua vez, o juízo de valor deve ser feito sobre o ato em si, tratando-se, portanto, de
responsabilidade civil objetiva.

O Código Civil Brasileiro de 1916 regulamentava apenas os casos de responsabilidade subjetiva,
exigindo que a culpa fosse provada, nos termos do art. 159[9]. O Código Civil de 2002 inova,
regulamentando tanto a responsabilidade civil subjetiva[10] quanto a objetiva[11]. Nota-se
tendência da doutrina de ampliar a adoção da responsabilidade fundada no risco - objetiva -,
como esclarece Antunes Varela[12] ao afirmar que,

 

"Nota-se na vasta literatura jurídica sobre a matéria uma acentuada divergência de orientação
entre os autores que, fiéis às linhas mestras do pensamento clássico, persistem em filiar a
responsabilidade extracontratual na ideia de culpa (doutrina da responsabilidade subjetiva) e
aqueles que, pelo contrário, tendem a desprender-se cada vez mais desse pressuposto
individual, para olharem de preferência à necessidade ou conveniência social de reparar o dano
sofrido pelo lesado (teoria da responsabilidade objectiva), desde que este não tenha agido com
culpa grave ou dolo. A tendência dos últimos tratadistas é toda orientada no sentido de ampliar
o domínio da responsabilidade fundada no risco e na prática de factos lícitos que, aproveitando a
determinadas pessoas, causem prejuízos a outrem".

 

2.2.Aspectos da responsabilidade civil do Estado

 

A responsabilidade civil do Estado enquadra-se na categoria de responsabilidade objetiva,
conforme disposição da Constituição Federal Brasileira de 1988, que, no parágrafo 6º do art.
37[13], determina que o Estado deve responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano quando ele
houver procedido com dolo ou culpa.

Entende-se por responsabilidade civil do Estado o dever que ele tem de indenizar por perdas e
danos, morais ou materiais, que terceiros venham a sofrer em decorrência de sua atividade, e
não deve se confundir com a responsabilidade administrativa, que corresponde à submissão do
Estado ao dever jurídico e político de prestar contas e informação - princípio administrativo da
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publicidade dos atos - de seus atos, assim como de corrigir eventuais desvios verificados em sua
conduta[14].

Segundo Alvino Lima[15],

 

"a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos atos ilícitos de seus órgãos e
funcionários ou agentes públicos, em geral, embora seja mais complexa, é regida, em
substância, pelos mesmos princípios gerais que regulam a responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito privado e as soluções são comumente idênticas. Em matéria de responsabilidade civil,
dizem Mazeaud-Tunc, não podem existir duas lógicas: uma pública e outra privada. Tal como na
responsabilidade em geral, a finalidade da repressão, em se tratando das pessoas jurídicas de
direito público, é garantir a indenização do dano sofrido pela vítima do ato ilícito".

 

O Estado deve atuar sob o Direito, e, portanto, deve responder por seus atos comissivos e
omissivos caso estes venham a infringir a ordem jurídica, acarretando danos a terceiros. A
existência de responsabilidade estatal assegura a supremacia da sociedade e a
instrumentalidade do aparelho estatal.

No Estado Absolutista e Despótico, vigia o princípio da irresponsabilidade, segundo o qual o
Estado por nada respondia. Esse princípio representava a própria negação do direito, uma vez
que permitir a responsabilização estatal era visto como um verdadeiro obstáculo para a
execução de seus serviços. Sendo assim, as ações deveriam ser movidas contra a própria figura
do funcionário, que não se misturava, nem quando em pleno exercício de suas funções, com a
figura do Estado.

No Estado de Direito, por sua vez, diante do fato de que o Estado também se encontra
submetido ao ordenamento jurídico, a responsabilidade por suas ações é consequência da
situação jurídica do Estado, que, nesse momento, é tido como sujeito de obrigações e deveres.

No Direito Brasileiro, em especial, nunca houve a total irresponsabilidade do Estado. Durante o
Império, enquanto vigente a Constituição de 1824, conforme disposição do art. 179, XXIX[16],
eram responsabilizados os funcionários públicos pelos abusos e omissões cometidos durante a
realização de suas funções, salvo quando se tratar do Imperador, que se reservava o privilégio
da irresponsabilidade, conforme disposição do art. 99[17] do mesmo diploma legal.

O art. 179, XXIX, também entendia que havia solidariedade do Estado em relação aos atos de
seus agentes. Esse entendimento perdurou na Constituição de 1891, no art. 82[18]. A relação
era solidária entre o Estado e seus agentes, e a responsabilidade tinha por fundamento a culpa,
sendo necessário que se fizesse prova da culpa do funcionário, respondendo o Estado nos casos
de negligência, imprudência e imperícia.

Com o advento do Código Civil Brasileiro de 1916, tem-se, no art. 15[19], o primeiro dispositivo
a tratar da responsabilidade do Estado. Apesar da redação ambígua, entende a melhor doutrina
se tratar de responsabilidade civil subjetiva.

A responsabilidade civil objetiva, que tinha força na França e em alguns outros países europeus,
defendida aqui por alguns autores como Rui Barbosa, Pedro Lessa, Amaro Cavalcante, apenas foi
acolhida no país pela Constituição de 1946, como se pode depreender da redação do art.
194[20].

A Constituição de 1967, no art. 105[21], e a Constituição de 1969, no art. 107[22], repetiram o
texto do art. 194 do referido diploma legal de 1946, não sendo exigida a culpa do agente
estatal, mas apenas o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.
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Atualmente, conforme já mencionado anteriormente, a responsabilidade civil do Estado é a
objetiva, e está prevista pelo parágrafo 6º do art. 37 da Constituição de 1988. O fundamento
adotado pela Constituição é a "teoria do risco administrativo", originalmente proposta por Léon
Diguit[23], e desenvolvida por outros renomados administrativistas. Segundo ela, a atuação da
Administração Pública gera riscos, podendo causar danos aos cidadãos devido à normal ou
anormal atividade do Estado.

Essa teoria tem o escopo de fazer com que o Estado seja responsabilizado pelos riscos criados
para a sociedade através de sua atuação administrativa. Qualquer lesão que o particular venha a
sofrer deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente causador do dano. No
entanto, é necessário que haja um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano
causado, conforme já exposto, para que seja caracterizada a responsabilidade. Não havendo
esse nexo de causalidade, a responsabilidade do Estado fica afastada, como ocorre nos casos de
fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou de força maior e fato exclusivo de terceiro.

Segundo a teoria do órgão, o Estado é um organismo vivo composto pelos diversos órgãos que
realizam as suas funções. Ele age através de seus agentes e órgãos. Dessa forma, existe uma
confusão entre Estado e agente, que faz com que os atos desses sejam imputados diretamente
àquele. Logo, cada pessoa jurídica de direito público responde diretamente pelos danos
causados por seus funcionários[24] no exercício das atividades próprias de suas funções.

O dever indenizatório é decorrência do princípio constitucional que consagra a igualdade dos
indivíduos diante dos encargos públicos. Levando isso em consideração é possível que se divida
a responsabilidade com base no ato - lícito ou ilícito - que a gera. Caso decorra de ato lícito, a
responsabilidade tem por fundamento o princípio da distribuição igualitária dos ônus e encargos
a que estão sujeitos os administrados, isto é, quando se tratar de serviços de interesse público,
como o são as obras públicas, objeto de análise deste estudo, os danos causados a um
particular devem ser repartidos por toda a comunidade através da indenização, cujo escopo é
garantir a repartição igualitária dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos.

Alvino Lima esclarece que "a aplicação do princípio da igualdade oferece vantagem da
desnecessidade da prova de culpa no serviço; a responsabilidade surge, uma vez que a
igualdade dos encargos é rompida, uma vez que o dano resulte da atividade dos serviços
públicos"[25].

Por outro lado, caso a responsabilidade decorra de ato ilícito, o fundamento é a violação da
legalidade, o que faz com que o Estado deva indenizar por ter cometido um ato ilegal que
resultou em dano a terceiro.

Essa diferenciação é dotada de interesse jurídico no que tange à possibilidade ou não de
responsabilizar o agente de cuja conduta teve origem o dano. Tratando-se de dano decorrente
de ato ilícito, o agente causador deve recompor o patrimônio público destinado à recomposição
dos prejuízos da vítima com o seu próprio patrimônio, dando ensejo a ação regressiva por parte
do Estado para que o autor do evento danoso responda pelo prejuízo que causou. Por sua vez,
tratando-se de dano decorrente de ato lícito, não é possível que haja essa responsabilização do
agente causador do dano, devendo o Estado ressarcir a vítima pelo prejuízo causado.

Essa questão permite que se identifiquem duas hipóteses de responsabilidade: a
responsabilidade objetiva do poder público perante a vítima e a responsabilidade subjetiva,
baseada na culpa "lato sensu", do agente causador do dano perante a Administração Pública.

Para que se configure a responsabilidade civil do Estado é necessário que estejam presentes
dois elementos: o dano, seja ele moral ou material, e o nexo causal entre a conduta do
funcionário público e o dano causado.

A conduta do funcionário público que pode ensejar responsabilidade civil estatal é a conduta
própria, isto é, a conduta dos agentes incumbidos de manifestar a vontade estatal, salvo nos
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casos em que o Estado responde pelos efeitos de conduta alheia, conforme disposto na Lei
Federal n. 10744/2003.

O dano, por sua vez, deve ser correlato à infração de um dever jurídico de origem não
contratual, caracterizando a responsabilidade como extracontratual. Não há distinção para
efeitos da responsabilização entre o dano moral[26] ou material[27]. São reparáveis os danos
que apresentarem as seguintes características: dano certo, individualizado, anormal, relativo a
uma situação protegida pelo Direito e de valor econômico apreciável.

Deve-se ter em mente que não são todos os comportamentos da Administração Pública que são
considerados indenizáveis. A indenização deve ser medida pela qualificação da lesão sofrida, o
que faz com que o dano ganhe destaque. A relação de causa e efeito entre o dano causado e a
atividade estatal basta para caracterizar a responsabilidade objetiva, mas não é suficiente para
uma responsabilização efetiva, que se traduz em obrigação de indenizar. Isso acontece, pois,
caso contrário, a Administração estaria sempre sujeita, diante de cada melhoramento público
que realizar, em especial nos casos de realização de obra pública, a indenizar um grande
número de particulares eventualmente atingidos pelo desconforto das obras.

O Estado, assim como aquele que estiver investido de competências estatais, no exercício de
suas funções, tem o dever objetivo de tomar os devidos cuidados para evitar a ocorrência de
danos a terceiros. Quando esse dever é infringido, isto é, quando algum terceiro é lesado, o
Estado deve ser responsabilizado.

Há hipóteses devidamente previstas em lei nas quais o Estado é responsabilizado por atos lícitos.
Contudo, predomina o entendimento de que é possível responsabilizar o Estado quando se tratar
de ação ou omissão antijurídica.

A indenização - objetivo principal da responsabilização - segue os princípios e regras do direito
comum, independentemente de se tratar de danos materiais ou de danos morais, e encontra as
maiores dificuldades relacionadas à questão da prova, própria do direito processual. A
indenização deve ser completa, o que significa que deve repor a vítima na situação jurídico-
econômica em que ela se encontrava antes do evento danoso, e pode ser atingida via
procedimento administrativo ou procedimento judicial. O procedimento administrativo deve ser
proposto perante a Administração Pública mediante processo administrativo; já o procedimento
judicial deve ser proposto perante o Poder Judiciário através de uma ação judicial.

Apesar de o processo administrativo parecer uma boa alternativa para esses casos, nos quais,
provado o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano, não há
que se discutir a respeito da responsabilização, uma vez que ela é certa por se tratar de
responsabilidade objetiva, a Administração Pública, ainda que evidente sua responsabilidade,
propõe um ressarcimento vil ou rejeita o pedido pela via administrativa, forçando que a vítima
se dirija à via judicial.

O direito da vítima de exigir a indenização prescreve em cinco anos, conforme disposição do art.
1º[28] do Decreto Federal n. 20910/1932. Entretanto, o direito do Estado de recompor seu
patrimônio à custa do patrimônio do agente causador direto do dano que agiu com dolo ou
culpa não prescreve.

Nem sempre é o próprio Estado quem realiza diretamente os serviços públicos. Muitas vezes,
alguns particulares recebem a tarefa de realizar tais serviços, atuando por conta própria. São os
concessionários de serviços públicos. A simples transferência de um serviço originariamente
público a um particular não descaracteriza sua natureza estatal, não liberando, assim, o executor
privado da responsabilidade que teria o Poder Público caso fosse ele quem o executasse
diretamente, afinal, "quem tem o bônus há de ter os ônus"[29].
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2.3.A responsabilidade civil do Estado por dano causado em obras públicas

 

Nos casos de obras públicas[30], realizadas pela Administração Direta do Estado ou por suas
autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como por todas as
pessoas jurídicas de Direito Privado, prestadores de serviço público, o Estado responde
objetivamente por eventuais danos causados a particulares, uma vez que a obra deriva de um
ato administrativo, estando sujeita, portanto, às regras da Administração Pública.

Segundo Hely Lopes Meirelles[31],

 

"O dano causado por obra pública gera para a Administração Pública a mesma responsabilidade
objetiva estabelecida para os serviços públicos, porque, embora seja um fato administrativo,
deriva sempre de um ato administrativo de quem ordena sua execução. Mesmo que a obra
pública seja confiada a empreiteiros particulares, a responsabilidade pelos danos oriundos do só
fato da obra é sempre do Poder Público que determinou sua realização. O construtor particular
de obra pública só responde por atos lesivos resultantes de sua imperícia, imprudência ou
negligência na condução dos trabalhos que lhe são confiados".

 

Compete à Administração Pública a realização de obras através de seus órgãos competentes.
Caso ela prefira delegar a realização de uma obra a uma empresa particular, ela continua
responsável, porém solidariamente caso haja culpa do empreiteiro, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade solidária do Estado mesmo nos casos em que há
culpa por parte do empreiteiro se justifica pelo fato de que caso o Estado não tivesse
determinado a execução da obra, o prejuízo não se teria verificado. A diferença é que, nesses
casos, cabe ação regressiva por parte do Estado perante o empreiteiro.

Havendo responsabilidade solidária entre o Estado e o empreiteiro que agiu culposamente, e
tendo em vista o fato de que a responsabilidade civil nada mais é que obrigação de indenizar, é
caso de obrigação solidária, que deve seguir as regras previstas pelo Código Civil.

Há solidariedade sempre que concorrer mais de um credor ou mais de um devedor - hipótese
aqui analisada[32] - cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Caracteriza-se por haver
coincidência de interesses, união para que seja atingido um fim comum, de tal maneira
necessário que, caso falte, não se trata de solidariedade.

A solidariedade apenas se manifesta nas relações externas dos devedores solidários para com o
credor. Na relação interna, que se forma entre os devedores solidários, a obrigação se divide
entre os sujeitos envolvidos. Segundo ensina Orlando Gomes[33], "assim, o devedor que pagou
a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos coobrigados sua quota, presumindo-se
iguais as partes correspondentes a cada qual, se não houver, para o rateio, estipulação em
contrário".

Ademais, havendo pagamento por parte de um dos devedores solidários, extinta está a
obrigação, e satisfeito está o crédito do credor - a vítima do prejuízo, na situação hipotética em
questão. O credor, por sua vez, tem direito de receber a totalidade da dívida de qualquer um
dos coobrigados, podendo acioná-los individualmente ou conjuntamente, sem que isso
descaracterize a solidariedade entre eles. Clóvis Beviláqua[34] ensina que,

 

"em virtude da conjunção solidária, o credor poderá pedir o cumprimento da obrigação a
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qualquer dos condevedores, sem que este possa allegar o benefício da divisão. Se, porém,
preferir, tem a faculdade de fazer valer o seu direito a todos simultaneamente, abrangendo-os
sob o mesmo golpe de acção. Permite-se-lhe ainda escolher, apalpar a força de resistência dos
devedores. Demandando um que se não mostra em bôas condições de satisfazel-o plenamente,
por debilidade patrimonial, lhe é lícito recuar, voltando-se para outro, a ver se offerece mais
solidez".

 

A solidariedade não se presume. Deve decorrer da vontade das partes ou da lei. Nos casos de
solidariedade legal, ela pode assumir a forma de responsabilidade cumulativa, quando a
obrigação de indenizar incumbe a várias pessoas, como é o caso aqui analisado.

No direito italiano, todavia, a solidariedade é tida como a regra geral e não como exceção,
conforme disposto no art. 1294[35] do Codice Civile de 1942. Segundo os ensinamentos de
Alberto Trabucchi[36],

 

"La funzione pratica della solidarietà consiste nel rafforzamento del diritto del creditore nella fase
di attuazione: in parte come garanzia, in parte come facilitazione nell'esazione del credito  [...] La
solidarietà passiva è un fenomeno assai rilevante. È fondamentale la disposizione generale del
codice civile, per cui se in un rapporto ci sono piú debitori questi si presumono obbligati
solidalmente rispetto al creditore. La solidarietà è quindi la regola (art. 1294)".

 

 

2.4.O entendimento do Supremo Tribunal Federal

 

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 94.121-5, de 26
de março de 1982, entendeu que a responsabilidade do Estado nos casos de danos decorrente
de culpa do empreiteiro na realização de obra pública é solidária com a responsabilidade tocante
ao empreiteiro, o que afasta a possibilidade de responsabilidade subsidiária do Estado, defendida
por parte minoritária da doutrina. Essa decisão, apesar de ser a mais recente nesse sentido,
segue o entendimento de decisão proferida pelo Ministro Moreira Alves em Recurso
Extraordinário n. 85.079, de 21 de fevereiro de 1978.

O Recurso Extraordinário n. 85.079 foi interposto para questionar a interpretação do art.
107[37] da Constituição de 1969. No caso "sub judice" a Prefeitura Municipal de São Paulo,
condenada a responder solidariamente com a empreiteira pelos danos causados, alegou que o
causador do dano não é seu funcionário, mas sim uma empreiteira, e que, como foi reconhecida
a culpa desta, ela não poderia ser condenada a responder solidariamente com base neste
dispositivo constitucional visto que ele limita os casos de responsabilidade apenas aos danos
causados por funcionários.

Segundo o Ministro Moreira Alves, essa questão é muito controvertida, e foi examinada com
base na doutrina francesa sobre responsabilidade decorrente das obras públicas.

A hipótese que está sendo analisada neste estudo coincide com o objeto de análise do Recurso
Extraordinário agora tratado, e diz respeito aos casos em que a obra é realizada pela própria
Administração Pública por intermédio de empreiteiro. Nesses casos, a relação que se dá entre
eles é uma relação contratual. Ocorre a licitação, e posteriormente há a assinatura de um
contrato administrativo.
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Nessa situação, independentemente de a obra ser realizada pela própria Administração ou
mediante empreiteira particular, a responsabilidade é da Administração Pública em face ao
terceiro que foi lesado. Havendo culpa do empreiteiro, ele deve responder solidariamente pelo
dano causado, o que abre um leque maior de possibilidades para o terceiro, que pode pleitear
seu direito em face apenas da Administração Pública, em face apenas do empreiteiro, ou em
face de ambos, e isso implica numa garantia maior de satisfação de seu crédito. Tal já era o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se pode depreender da análise do
Recurso Extraordinário n. 84328[38], de 13 de abril de 1977, decisão mencionada pelo Ministro
em seu voto.

O entendimento da doutrina francesa foi acolhido no país por Hely Lopes Meirelles. Segundo o
autor, o construtor particular de obra pública apenas é responsável perante terceiros por seus
atos culposos na execução da obra. Ele divide os eventos danosos em dois tipos: fato da
construção e atos da construção.

 

"Por fato da construção devem-se entender aquelas situações e consequências que decorrem,
necessária e inevitavelmente, da simples execução da obra, diversamente dos atos da
construção que se tornam lesivos quando executados com imperícia, negligência ou
imprudência, vale dizer, com culpa do construtor. Quanto às lesões decorrentes do fato da
construção, ou por outras palavras, do plano da obra ou de sua localização pela Administração,
só o Poder Público é responsável, como dono da construção e autor da ordem de sua execução.
Quanto aos danos provenientes de ato culposo do construtor respondem este e o Poder Público,
conjunta e solidariamente, como co-autoras da lesão indenizável ao particular, estranho à
relação contratual de que se originou a obra pública"[39].

 

O fundamento que legitima essa situação especial do construtor da obra pública em face do
construtor de empreitada particular é que aquele não dispõe de liberdade para a condução dos
trabalhos, ficando muito mais subordinado às diversas imposições da Administração Pública,
devendo atender ao edital de concorrência e aos padrões impostos pela Administração, o que o
exime de assumir os riscos impostos pelo Poder Público.

Esse entendimento é compartilhado pelo Ministro Moreira Alves, e expressa, portanto, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal quando da decisão do referido Recurso
Extraordinário. O Ministro, em seu voto, ainda reafirma a adoção da teoria do risco
administrativo.

Em decisão do Recurso Extraordinário n. 94.121-5, de 26 de março de 1982, o Ministro Relator
Moreira Alves repete "ipsis litteris" o teor do voto proferido no Recurso Extraordinário aqui
analisado. Dessa forma, não há grandes considerações a serem acrescidas, principalmente pelo
fato de que o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso nesses votos vem a
confirmar o entendimento aqui adotado. Há, todavia, algumas considerações de grande valia a
serem feitas a respeito dos votos vencidos e dos posicionamentos divergentes que constam do
Recurso Extraordinário em questão.

Em primeiro lugar cabe analisar o voto do Desembargador Rubens Eulálio, prolatado em
embargos infringentes. Segundo o desembargador, o Poder Público - a Municipalidade, no caso
concreto em questão - apenas poderia ser responsabilizado pelos atos praticados pela
empreiteira, caso ele tivesse agido com culpa "in eligendo" na hora de contratar com a
empreiteira, o que, segundo ele, não ficou comprovado no processo pelo fato de que foi
realizada concorrência pública para a contratação, e não foi verificado nenhum fato ou ato que
coloca em dúvida a idoneidade financeira dessa empreiteira.

Deve-se ter em mente que na concorrência pública[40], modalidade de licitação comumente
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utilizada para contratação de empreiteiras para a realização de obras públicas, são levados em
consideração os seguintes critérios para que haja a habilitação dos concorrentes: habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, conforme
os termos do art. 27 da Lei n. 8666/93.

Dessa forma, para que uma empresa particular possa participar de uma licitação para execução
de uma obra pública, ela passa por uma prévia análise de qualificação técnica[41], e não apenas
de qualificação econômico-financeira, conforme alegado pelo desembargador. E não há como
ser diferente tendo em vista a complexidade que normalmente envolve as obras públicas, uma
vez que apenas uma análise da condição econômico-financeira de uma empresa não é suficiente
para que se garanta o êxito na execução dos serviços.

Ademais, ainda que se desconsidere a aplicação da responsabilidade objetiva para a
Administração Pública, indo em direção contrária ao dispositivo constitucional, é perfeitamente
possível que o Estado seja responsabilizado por danos decorrentes de obra pública com base na
teoria da culpa, especificamente através da culpa "in eligendo", pois é seu dever, ao contratar
com uma empresa particular via licitação, verificar se a empresa apresenta qualificação técnica,
visto que se trata de exigência legal. E, nesses casos, também se trata de responsabilidade
solidária quando ficar comprovada a culpa do empreiteiro na execução da obra.

Ainda em relação ao voto do Desembargador Rubens Eulálio, cabe analisar a referência que o
desembargador faz a uma passagem da obra de Hely Lopes Meirelles, na qual o autor afirma
que o legislador não responsabilizou a Administração Pública por atos predatórios de terceiros,
nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Tal entendimento é evidente,
mas não se aplica no caso "sub judice", uma vez que o dano não foi causado por atos
predatórios de terceiros nem por fenômenos naturais, mas sim pela realização da obra,
especificamente por culpa do empreiteiro na sua execução.

Por derradeiro, é válido tecer considerações acerca do despacho que admitiu tal Recurso
Extraordinário. Defende-se a tese de que o art. 107 da Constituição Federal de 1969 faz
referência apenas aos danos causados pelos funcionários da pessoa jurídica de direito público
em questão. Dessa forma, as empreiteiras particulares não são consideradas funcionárias
públicas, e nem lhes pode ser imputada esta qualidade. Justifica-se, no despacho, esta tese com
base na letra da lei que determina que cabe ação regressiva contra o funcionário responsável,
nos casos de culpa ou dolo. Tal entendimento encontra-se superado, conforme já demonstrado
neste estudo, uma vez que o fato de a empreiteira ser uma empresa particular não exime o
Poder Público de responsabilidade pelos fatos da construção, uma vez que os danos só foram
causados devido à existência da obra, que foi determinada por ato seu.

 

3.      Considerações finais

 

No que diz respeito à ação de responsabilidade civil do Estado, surge a questão da denunciação
da lide ao agente, que deve ser proposta pela Administração Pública quando o agente estiver
identificado e tiver agido com dolo ou culpa. Isso é possível quando a vítima optar por acionar
apenas o Poder Público. A questão é levantada por força do art. 70, III[42], do Código de
Processo Civil, que dispõe ser a denunciação da lide obrigatória àquele que estiver obrigado a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Essa questão é marcada por dissenso na doutrina e na jurisprudência, que apresenta farta
argumentação tanto a favor quanto contra a denunciação, sendo que no que diz respeito à
posição contrária à denunciação merecem destaque os ensinamentos de Celso Antonio Bandeira
de Mello, Lúcia Vale Figueiredo, Vicente Greco Filho e Weida Zancaner. Caso ela ocorra, a
Administração deve responder perante a vítima, enquanto o agente causador do dano responde
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perante a Administração, que vê concretizado seu direito de regresso. Caso ela não ocorra, o
direito de regresso por parte da Administração continua existindo, podendo ser pleiteado em
ação autônoma. Deve-se ter em mente que para que o Estado possa exercer seu direito de
regresso é necessário que ele tenha sido condenado efetivamente a ressarcir a vítima do
prejuízo sofrido. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles[43] e José Cretella Júnior[44].

Tendo em mente as considerações aqui tecidas, não há dúvidas acerca da aplicação da
responsabilidade objetiva para a Administração Pública, assim como acerca da aplicação da
responsabilidade solidária da Administração e do empreiteiro quando comprovada sua culpa.
Nesse último caso, é admitida pela jurisprudência a formação de um "litisconsórcio facultativo",
no qual o autor pode propor a ação contra a Administração Pública e contra o empreiteiro,
cumulativamente. Isso é possível por se tratar de obrigação solidária, cuja solução está prevista
no art. 275[45] do Código Civil.

Esse entendimento é de grande valia quando se pensa na efetivação da sentença judicial que
condena a Administração Pública ao pagamento da indenização. A nosso ver, havendo culpa do
empreiteiro e, portanto, havendo responsabilidade solidária, seria mais conveniente para a parte
buscar a satisfação de seu crédito perante a empreiteira particular, uma vez que para a
Administração Pública pagar os valores devidos, esse crédito entrará em regime de
precatório[46], podendo demorar anos para que o particular lesado veja seu crédito satisfeito, o
que não ocorre perante empresas particulares, que podem ser executadas e devem pagar de
imediato, sem nenhuma prerrogativa.

A questão que se coloca a respeito da solidariedade entre o Estado e o empreiteiro que agiu
culposamente está ligada à relação interna formada entre eles. No que tange à relação externa,
tendo em vista todo o exposto, não restam dúvidas acerca do posicionamento aqui adotado. Já
a respeito da relação interna, faz-se a seguinte indagação: até que ponto cada um deles é
responsável? Qual seria a quota-parte correspondente de cada um dos devedores solidários no
caso em questão?

A doutrina civilista entende que, salvo estipulação em contrário, a dívida deve ser dividida
igualmente entre os devedores solidários[47]. Na hipótese aqui analisada, geralmente, não há
estipulação contratual que determine qual a parte referente a cada um dos coobrigados, e, além
disso, qualquer estipulação contratual que exima a Administração Pública de responsabilidade
caso o empreiteiro tenha agido culposamente não tem validade, visto que sua responsabilidade
objetiva é decorrência de lei. Dessa forma, em tese, o valor efetivamente pago ao terceiro
lesado deveria ser dividido em partes iguais.

Caso haja cláusula prevendo a isenção de responsabilidade da Administração Pública no contrato
administrativo entre ela e a empreiteira, a nosso ver, é possível que a empreiteira responda
integralmente pelo montante da indenização, pois a cláusula vige "inter partes", mas deve-se
sempre ter em mente que, ainda que seja essa a interpretação adotada, a Administração Pública
tem responsabilidade perante o terceiro lesado, e, numa eventual ação regressiva, ela teria
direito à restituição do valor integral.

Não havendo, contudo, cláusula nesse sentido, deve o empreiteiro responder nos limites de sua
culpa, o que torna essa estipulação de quota-parte tarefa árdua. Pela interpretação literal do
dispositivo constitucional que determina a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
público e que prevê o direito de regresso caso o funcionário tenha agido culposamente, a
Administração Pública deveria ser restituída integralmente pelos valores pagos ao terceiro, mas
essa discussão, na maioria das vezes, depende de cada caso concreto.
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[9] Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, causar
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

[10] Art. 927, caput, Código Civil. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

[11] Art. 927, parágrafo único - ver nota 6.

[12] ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. 10.ed. v.1. Coimbra:
Almedina, 2006. p.523.

[13] Art. 37, §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[14] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3 ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2008.

p. 947-948.

[15] LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de outrem. Rio de Janeiro: Forense, 1973. p.
148.

[16] Art. 179, XXIX. Os Empregados Publicos são strictamente responsaveis pelos abusos, e
omissões praticadas no exercicio das suas funcções, e por não fazerem effectivamente
responsaveis aos seus subalternos.

[17] Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a
responsabilidade alguma.

[18] Art. 82. Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões
em que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em
não responsabilizarem efetivamente os seus subalternos.

[19] Art. 15. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos
seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo
contrário ao Direito ou faltando a dever prescrito em lei, salvo o direito regressivo contra os
causadores do dano.

[20] Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos
danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.

Parágrafo único - Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano,
quando tiver havido culpa destes.

[21] Art. 105. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que es seus
funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
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[22] Art. 107. Às pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus
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funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de culpa ou
dolo.

[23] Segundo Alvino Lima, "Diguit também defende o princípio do seguro, pelo Estado, do risco
social. Diz o citado escritor que 'toda sociedade é uma grande cooperativa na qual cada um
aproveita certas vantagens que assegura a divisão do trabalho social. Mas, em retour as
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sociedade'".
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"lato sensu", não sendo necessária para os objetivos pretendidos a preciosidade terminológica. 

[25] LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de outrem. Rio de Janeiro: Forense, 1973. p.
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[27] O dano material, por sua vez, é entendido como uma redução da esfera patrimonial de um
sujeito, seja de seus bens ou de seus direitos, causados por uma ação ou omissão estatal.

[28] Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[29]MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
p. 662.

[30] Cabe aqui as considerações do doutrinador José Cretella Júnior acerca do que se entende
por obra pública. "Assim, num primeiro sentido, obra pública é toda atividade ou operação sobre
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pública é toda realização concreta, de natureza imóvel ou móvel (a extraordinária técnica da
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Como se percebe, predomina o dinamismo na conceituação consubstanciada na primeira
definição. Trata-se da obra in fieri. Na segunda, analisando-se-lhe os termos, identifica-se a
obra pública realizada, terminada in concreto".

CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense,
2002. p. 110.

[31] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
p. 665.
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forma entre o Estado e o empreiteiro que agiu culposamente, apenas serão analisadas as
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Tradução livre: Solidariedade entre co-devedores. Os co-devedores são considerados como um
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A RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO NA EMISSÃO DE PARECER
JURÍDICO

THE RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC ATTORNEY ON THE ISSUE OF LEGAL OPINION

Patricia Gazire De Marco

RESUMO
O tema proposto para o presente estudo decorre de relevantes manifestações do Supremo
Tribunal Federal abordando a questão da responsabilização solidária do advogado membro de
assessoria jurídica de órgão ou entidade da Administração Pública, pelos danos eventualmente
causados ao erário, em decorrência de parecer jurídico. A Constituição da República, de 5 de
outubro de 1988, em seu art. 133, e a Lei Federal no 8.906, de 4 de julho de 1994, que “dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”, em seu art. 2º, §3º,
garantem aos advogados a inviolabilidade da atividade advocatícia. Tal garantia permite
autonomia para a compreensão e entendimento do direito. Por ser relativa, admite que haja
responsabilização por atos cometidos em desacordo com o ordenamento jurídico, uma vez
comprovada culpa ou dolo. Deste modo, a partir da análise da atividade desenvolvida pelos
advogados públicos na função consultiva, bem como das espécies de parecer, será demonstrada
eventual possibilidade do servidor público ser responsabilizado ou não no exercício da função
que lhe é atribuída. 

PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade; Parecer; Supremo Tribunal Federal.

ABSTRACT
The subject of this study stems from relevant statements of the Supreme Court addressing the
issue of co-liability of the administrator and the public attorney, member of a legal counseling
agency or other governmental entity, causing possible damage to the Treasury. 
The Republic Constitution of 5th October 1988, in its article 133, and Federal Law number 8.906
of 4th July 1994 that establish the By-Laws of the Brazilian Bar Association in its art. 2, §3,
guarantee the inviolability of advocacy activity. Both allow free and limited understanding of the
Law. Thus they respond by acts committed in violation of the legal system, unless proven
flawed. 
Therefore, based on the work performed by lawyers in their public advisory role as well as in the
types of legal opinion, their accountability could be demonstrated. 

KEYWORDS: Liability; Legal opinion; Supreme Court.

1 INTRODUÇÃO
 
 
 

               Os advogados que prestam serviços jurídicos a órgãos ou entidades administrativas exercem função estatal, a qual inclui-se

a função administrativa, tal qual fazem todos os demais agentes administrativos. Por prestarem serviços à Administração Pública,

são denominados advogados públicos.
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               Na qualidade de agentes administrativos, aos advogados públicos atribui-se certa função, que corresponde ao dever de

realizar atividades jurídicas em prol da coletividade, a fim de atender aos interesses públicos.

               Suas atividades, assim como outras, revestem-se de peculiaridades. Uma delas é a inviolabilidade de seus atos (art. 133 da

Constituição da República e art. 2º, §3º, da Lei Federal no 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do

Brasil - OAB). Deste modo, permite-se que tenha autonomia jurídica para expressar seu entendimento e interpretação acerca de

determinado tema. Tal garantia, entretanto, é relativa e não vislumbra a possibilidade de prática de atos ilícitos ou danosos a

terceiros. Nestas hipóteses, o advogado pode, e deve, ser responsabilizado (Estatuto da Ordem dos Advogados, em seu art. 32,

caput).

               Entre as várias funções do advogado público, tem-se a emissão de pareceres jurídicos. Diz-se parecer jurídico a orientação

do advogado sobre alguma questão jurídica que lhe é posta à apreciação ou sobre a legalidade ou ilegalidade de algum ato

administrativo, propondo à autoridade que lhe é superior determinada solução jurídica. O advogado não exterioriza o que ele acha

que deva ser feito, mas o que o Direto prescreve. Por essa razão, há que ser fundamentado.

               Na esfera da responsabilidade por eventual irregularidade, é imperioso observar a existência de nexo de causalidade entre
os fundamentos de um parecer com as implicações que se pretendia alcançar na atividade jurídica.

               Atualmente, o tema tem causado polêmica na doutrina e na jurisprudência, e ganhou importância com a decisão proferida

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Mandado de Segurança no 24.631/DF[1], que mencionou a figura do parecer vinculante.

               Ao que tudo indica, um parecer vinculante é aquele em que suas conclusões devam ser seguidas pelo administrador. Mas,

ao tornar-se vinculante, não estaríamos fugindo da figura aconselhadora do parecer e seguindo para a figura de uma manifestação

decisória?

               Portanto, a presente pesquisa busca promover uma discussão acerca da dimensão dada, atualmente, aos pareceres jurídicos

e à possibilidade de o advogado público, na função consultiva, ser responsabilizado ou não.

 

2 O ADVOGADO PÚBLICO E SUAS FUNÇÕES

 

               A Constituição da República, de 1988, em seus arts. 131 e seguintes, estabelece que o advogado público é essencial e

indispensável à administração da justiça. E determina a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício de suas funções.

               Já diziam Guilherme José Purvin de Figueiredo e Marcos Ribeiro de Barros que "é ampla a liberdade conferida ao

Advogado Público para atuar da forma que entender mais eficaz na defesa da ordem constitucional e do patrimônio público".[2]

A inviolabilidade tratada não é absoluta. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a inviolabilidade, a que se refere
o art. 133 da Constituição Federal, protege o advogado, por seus atos e manifestações, no exercício da profissão, encontrando,
porém, limites na Lei.”[3] Assim, é prerrogativa e dever do profissional da advocacia agir com ética e moral, garantindo a
probidade de seus atos e a integridade em relação às suas manifestações.

O conjunto destas funções abrange as atividades de representação judicial e extrajudicial das pessoas jurídicas de direito
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público, assim como de consultoria, assessoramento e controle jurídico interno. A realização destas atividades deve ser pautada

pelos princípios da moralidade e impessoalidade, visando a melhor aplicação do ordenamento jurídico. As restrições à autonomia

funcional buscam evitar que o advogado público adote medidas meramente políticas, em desfavor da adequada aplicação da

legislação.

No presente artigo, será analisada a função consultiva do advogado público.

A advocacia consultiva pode atuar quando provocada pelo interessado ou ser exercida sem provocação, em caráter

fiscalizatório, de modo a zelar pela juridicidade dos atos administrativos.[4] Neste ponto, caracteriza-se o controle preventivo dos

atos da Administração Pública, justificado pelo princípio da eficiência, contido no art. 37 da Constituição da República, de 1988,

que busca a garantir segurança e crediblidade jurídica.

Pode o advogado público, pois, prevenir conflitos, além de mediar problemas internos na Administração. Mas a função

precípua é a de orientação e assessoramento jurídico, com atuação imparcial. Não há a defesa de um ou outro interesse, mas a

adequada aplicação do Direito, seus princípios e normas. Os valores políticos podem ser levados em consideração, mas devem

sempre estar de acordo com o ordenamento jurídico e o cenário submetido à análise.

Não deve o advogado público parecerista analisar o mérito (conveniência e oportunidade) da questão posta à análise, eis

que esta matéria é de competência do administrador público. Este sim, decidirá qual a melhor medida a ser tomada, podendo utilizar

fundamentos do parecer jurídico, ou dele discordar.

Em regra, a atividade de consultoria é externada por meio de pareceres jurídicos, os quais serão objeto de análise no

presente estudo, de modo a verificar eventual possibilidade de responsabilização dos procuradores pelos danos causados à

Administração ou a terceiros quando de sua emissão.

 
3 PARECER JURÍDICO

 
Parecer jurídico é documento técnico, de caráter opinativo[5], por meio do qual um profissional, no caso, o parecerista,

manifesta o seu entendimento jurídico acerca de uma questão submetida à sua apreciação.

É um ato da Administração, mas não um ato administrativo propriamente dito, já que este (ato administrativo), ao

contrário do parecer, manifesta uma vontade do Poder Público. O parecer jurídico é um ato de conhecimento, aconselhamento, juízo

ou valor, chamado de ato enunciativo. Sozinho, não produz efeitos jurídicos. É necessário posterior ato administrativo, de caráter

decisório, com o fulcro de aprovar, com ou sem ressalvas, aquele parecer. Poderá, inclusive, ser rejeitado pela autoridade

competente para decidir sobre a matéria.[6]  Para tanto, deve fundamentar seu entendimento contrário.
Por tais razões, dizia-se que o parecer jurídico não vinculava o administrador público, porquanto tratava-se de mero

aconselhamento, que poderia ou não ser adotado. Mas em 2007 o Supremo Tribunal Federal, por meio do Mandado de Segurança no

24.631/DF, decidiu de maneira diversa, e fez alusão ao denominado parecer vinculante, a saber: “quando a lei estabelece a
obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o

administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir.”[7]

Tendo em vista o surgimento do parecer vinculante, é necessário um estudo acerca de seus efeitos, eis que a autoridade

administrativa seria obrigada a decidir exatamente nos termos do parecer jurídico, ainda que seu entendimento seja contrário.

 
3.1 Classificação

 
O parecer caracteriza-se por um entendimento de natureza técnico-jurídico e pode ser classificado em facultativo,

obrigatório e, finalmente, vinculante. Há também os chamados pareceres normativos, que não seriam propriamente uma
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classificação do parecer, mas o efeito dado à sua conclusão.

O parecer facultativo caracteriza-se pela opção do administrador em requerê-lo. Em caso de dúvida acerca da adoção

ou não de determinada conduta, por exemplo, a autoridade administrativa consulta o setor jurídico. A não solicitação do parecer dito

facultativo não implica vício algum a ato posteriormente adotado pela autoridade, visto que a lei não exije a consulta.

No que tange ao parecer obrigatório, sua solicitação decorre de lei, a qual exige a consulta para a prática de

determinado ato. É obrigatória a solicitação do parecer, mas não a adoção da sua conclusão, já que o administrador pode ter

entendimento diverso do esposado pelo parecerista.

Tanto o parecer facultativo, quanto o obrigatório costumam tratar da análise de um caso concreto. Nada impede que seja

discutida uma situação abstrata. Em ambos os casos, a conclusão obtida no parecer, se devidamente aprovada, pode servir como

orientação interna de todo órgão ou entidade da qual emanou ou, inclusive, orientar a atividade de outros órgãos ou entidades. Tal

medida pode ocorrer em razão da ocorrência de várias situações idênticas, ou mesmo porque o administrador entende conveniente.

Por representar uma orientação geral para os órgãos, o parecer passa a ser denominado parecer normativo. Observe-se

que a normatividade não é exatamente do parecer, mas da conclusão obtida, a qual foi submetida a um ato de aprovação da

autoridade competente.[8]

Por fim, tem-se o chamado parecer vinculante, que se caracteriza pela obrigatoriedade tanto da solicitação do parecer

quanto da adoção de seus fundamentos. Carvalho Filho discorda da categoria de parecer vinculante. Segundo ele, a vinculação

retira do parecer sua típica função consultiva, em que a autoridade competente tem autonomia funcional e liberdade para decidir de

maneira diversa da esposada no parecer, desde que fundamente seu entendimento.[9]
Esta modalidade é, pois, contraditória, eis que descaracteriza a natureza consultiva do parecer, que passa a revestir-se de

caráter decisório, e consubstancia a decisão propriamente dita. Em que pese a contradição, a classificação acima esquadrinhada foi a

forma encontrada pelo Supremo Tribunal Federal para determinar (ou não) eventual responsabilidade do advogado público na

emissão dos pareceres jurídicos.

 
4 RESPONSABILIDADE

 

Indaga-se, na pesquisa proposta, se o parecer jurídico, emitido por advogado público, gera ou não
responsabilidade para o parecerista, e qual a sua dimensão.

O problema proposto surgiu a partir de manifestação do Supremo Tribunal Federal que, no

Mandado de Segurança no 24.631/DF[10], trouxe nova reflexão sobre o tema da responsabilidade do
advogado público. No precedente, os pareceres jurídicos foram classificados em facultativos, obrigatórios
e vinculantes.

Antes de tal decisão, grande parte da doutrina, e inclusive o Supremo Tribunal Federal, defendia a
tese de que o parecer jurídico não gerava responsabilidade para o seu emitente, haja vista que não
constituía um ato administrativo propriamente dito. Dizia-se, também, que não vinculava o gestor público
porque tratava-se de mero aconselhamento, que poderia ou não ser adotado.

Em 2002, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se nesse sentido e, citando o doutrinador Celso
Antônio Bandeira de Mello[11], esclareceu que “o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito,
ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem
estabelecidas nos atos de administração ativa.”[12]

Na função consultiva, o advogado público é, em tese, imparcial, eis que defende apenas a correta
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aplicação da lei. Deste modo, a princípio, a emissão de pareceres jurídicos não deveria gerar
responsabilidades, até porque o advogado é livre para compreender o direito e defender seu ponto de vista.

Nas palavras do doutrinador Hely Lopes Meirelles[13], o parecer é uma manifestação do órgão
técnico-consultivo acerca de um assunto submetido à apreciação. E completa dizendo que

 
[...] o parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à
sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já, então, o que subsiste como
ato administrativo não é o parecer, mas, sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade
normativa, ordinatória, negocial ou punitiva. [14]

 
A questão parecia não estar calcada em grandes discussões, quando foi proferida decisão no

Mandado de Segurança no 24.631/DF:
 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA
PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE
PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA.
I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico:
(i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu
poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo;
(ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como
submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma
diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer;
(iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de
teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos
da conclusão do parecer ou, então, não decidir.
II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante.
Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de
ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas
incorpora sua fundamentação ao ato.
III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma
alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano
ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do
advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de
segurança deferido.[15] (Sem grifos no original)

 
Evidente que há a necessidade de punição dos agentes administrativos que agem em desacordo

com a função que lhes é atribuída. Todavia, há certos limites à imposição da sanção e respectiva
responsabilidade, em respeito à autonomia funcional. A sanção serve como elemento que contribui para a
eficácia da norma jurídica. Assim, os advogados devem ser responsabilizados pelos atos realizados em
desarmonia com o ordenamento jurídico.

Diante da divergência entre o entendimento da doutrina selecionada e das decisões proferidas nos
Tribunais, será analisada a possibilidade de o advogado público ser responsabilizado no exercício da
função consultiva.

 
4.1 Do Parecerista
 
4.1.1 Pela inércia na Emissão de Parecer
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O parecer jurídico, quando obrigatório, é elemento que integra o processo de formação do ato em razão de preceito

normativo que determina sua solicitação. Nesta hipótese, a sua não solicitação, em tese, invalida o ato praticado.

Exemplo disso é a obrigatoriedade de análise e aprovação de órgão consultivo para a realização da licitação, conforme

determinado pelo parágrafo único do art. 38 da Lei Federal no 8.666, de 1993 – Lei de Licitações:

 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da
Administração. (grifos no original)

 
Em regra, a ausência do parecer gera a invalidade do ato praticado a posteriori, que seria a aprovação do parecer pela

autoridade administrativa, eis que é elemento integrante do processo de formação do ato.

O doutrinador Marçal Justen Filho[16] teceu alguns comentários acerca da ausência do parecer autorizativo. Segundo ele,

o preceito contido no parágrafo único do mencionado art. 38 tem o intuito de evitar descobertas tardias acerca de eventuais defeitos

contidos na licitação (ausência dos pressupostos para sua constituição). Esclarece que a ausência de autorização, por si só, não é

causa para a invalidação da licitação. Isto, é claro, se o edital e minutas de contratação não possuírem irregularidades. E segue

dizendo que “o essencial é a regularidade dos atos, e não a aprovação da assessoria jurídica. (...) O descumprimento da regra (...)

configurar-se-á apenas a responsabilidade funcional para os agentes que deixaram de atender à formalidade.”[17] (grifos no

original)

Já a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, entende que a inexistência do parecer não invalida o procedimento.

Assevera que se observados os demais pressupostos legais e se não forem causados prejuízos aos objetivos da licitação, que

compreendem a escolha da melhor proposta e a garantia de igualdade entre os licitantes, não há invalidação. No seu entendimento,

não é razoável que a inobservância de mera formalidade enseje a nulidade do procedimento. Prevalece, pois, a regra de que “não há

nulidade sem prejuízo”.[18]

Embora haja solicitação, pode ocorrer de o advogado público demorar ou, eventualmente, não emitir o parecer

requisitado. Neste caso, atua o agente em desacordo com a função que lhe é atribuída, sendo-lhe aplicada sanção pelo mau

desempenho de sua atividade.

De modo semelhante, a Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 – Lei de Procedimento Administrativo Federal,

aplicável aos processos administrativos no âmbito federal, preconiza, in verbis:

 
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser
emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior
prazo.
§ 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não
terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.
§ 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo
poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de
quem se omitiu no atendimento. (grifos no original)

 
Em ambos os casos do art. 42, o parecer é obrigatório, e a sua não emissão implica em responsabilidade daquele que

deixou de atuar ou atuou com atraso. A diferença reside apenas no prosseguimento ou não do processo administrativo, em

consequência de o parecer ser vinculante ou não.
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A primeira impressão que se tem da leitura do art. 42 da Lei Federal no 9.784, de 1999 – Lei do Processo Administrativo

Federal, é a importância da classificação dos pareceres feita pelo Supremo Tribunal Federal[19] em facultativo, obrigatório ou

vinculante. Com efeito, a questão posta no artigo acima mencionado cinge-se à possibilidade de interrupção do processo

administrativo em razão da inércia do advogado na emissão do parecer vinculante.

Todavia, não parece razoável que o interesse do legislador fosse vincular a sugestão contida no parecer à decisão final

mas, sim, distinguir a importância do parecer no processo administrativo.

A ausência de parecer no processo licitatório não deve (ou não deveria) invalidar a licitação caso haja regularidade nos

atos que antecedem a autorização.[20] De igual modo acontece no processo administrativo, em que o parecer, geralmente, tem como

objetivo apenas dirimir uma questão de direito, a princípio, controvertida.

O ordenamento jurídico comporta inúmeras interpretações. E, por isso, deve o parecerista exaurir tais possibilidades para

que a autoridade administrativa tenha pleno conhecimento da decisão que tomará.

De toda sorte, a ausência do parecer no processo administrativo, seja ele vinculante ou não[21], não deveria ter o condão

de obstaculizar o prosseguimento do processo. A este respeito, manifestaram-se Sérgio Ferraz e Adilson Dallari:

 
A distinção que efetivamente poderia acontecer é entre pareceres obrigatórios ou facultativos. Em
determinadas situações as normas sobre processo administrativo podem determinar a obrigatória
emissão de um parecer jurídico antes da tomada de decisão. Em outras situações pode ficar a cargo de
quem decide a opção entre solicitar ou não um parecer jurídico. De qualquer forma, quem decide tem
o poder/dever de fazê-lo, tendo também livre convicção e a responsabilidade disso decorrente.
A lei federal de processo administrativo, em seu já mencionado art. 42, fixa prazo
para a emissão do parecer, estabelecendo consequências pelo seu descumprimento
no tocante ao prosseguimento do processo. O certo é que, sendo o parecer
substancialmente uma opinião, o processo não poderá ser interrompido ou sofrer
solução de continuidade no caso de sua falta.[22]

 
Isto significa que, havendo o parecer, a autoridade administrativa deverá manifestar-se. Caso concorde, aporá apenas um

visto de aprovação. Caso discorde, a autoridade deverá fundamentar seu posicionamento com base no ordenamento jurídico ou de

acordo com a conveniência e oportunidade do ato, e apontar a solução que entende pertinente ao caso.

O que se observa é que a autoridade administrativa sempre deverá conhecer os fatos e as normas jurídicas aplicáveis ao

caso, já que os efeitos do parecer só serão dados a partir da sua manifestação. Caso não seja emitido o parecer, a autoridade

administrativa, conhecedora do Direito, tem (ou deveria ter) plenas condições de suprí-lo. Portanto, a ausência de parecer implica,

se for o caso, apenas na responsabilização do agente pelas consequências do atraso a que der causa.

Lado outro, a sanção imposta ao parecerista não decorre da aplicação (ou vinculação, nos termos utilizados pelo STF) da

conclusão obtida no parecer, mas da inércia do parecerista na emissão do parecer.

 
4.1.2 Pela Emissão de Parecer

 
A inércia na emissão de parecer pode implicar, se for o caso, em responsabilidade do advogado

público pelas consequências do atraso a que der causa. Resta analisar eventual possibilidade de o
advogado público ser responsabilizado ao emitir um parecer que, posteriormente, é tido como irregular.
Para isto, será considerada a problemática existente na classificação dos pareceres jurídicos e a culpa, em
sentido largo, do emitente.

Tem-se que o parecer é um aconselhamento técnico-jurídico acerca de um determinado tema, que
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serve de orientação ao administrador na tomada de sua decisão.[23]
Assim sendo, não é razoável responsabilizar o parecerista que emite um parecer jurídico calcado

em fundamentos legais e plausíveis. Ainda que o entendimento do parecerista seja contrário ao do gestor,
tem este último liberdade para discordar da tese posta sob sua apreciação. Por si só, tal argumento
implicaria na equivocada classificação do parecer jurídico como vinculante.[24]

Neste esteio, os doutrinadores Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari fortalecem a tese de que o
parecer vinculante seria a própria decisão e, portanto, descaracterizaria-se absolutamente como peça de
aconselhamento:

 
Parecer jurídico, portanto, é uma opinião técnica dada em resposta a uma consulta, que vale pela
qualidade de seu conteúdo, pela sua fundamentação, pelo seu poder de convencimento e pela
respeitabilidade científica de seu signatário, mas que jamais deixa de ser uma opinião. Quem opina,
sugere, aponta caminhos, indica uma solução, até induz uma decisão, mas não decide.[25]  (grifos
no original)

 
Além disso, há que ser observado o princípio constitucional que garante a inviolabilidade do

advogado, estabelecido no art. 133 da Carta Magna. Tal regra também está insculpida no art. 2º, § 3º, da

Lei Federal no 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da OAB.
Tal princípio resguarda a autonomia jurídica do advogado, possibilitando que tenha a sua

interpretação em casos concretos, que pode divergir de outros entendimentos e, até mesmo, do
entendimento pretendido pelo ente ao qual se vincula. É neste sentido a lição da professora Maria Sylvia
di Pietro:

 
Há de se atentar, no entanto, para o fato de que as leis, muitas vezes, admitem
interpretações diversas; não se pode concluir, em grande parte dos casos, que um
ato acarrete responsabilidade só porque a interpretação adotada pelo Tribunal de
Contas é diferente daquela adotada pelo advogado que proferiu o parecer. Tudo
depende do exame de cada caso. Se o parecer está devidamente fundamentado, se
defende tese aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência,
não há como responsabilizar o advogado, nem, em consequência, a autoridade que
se baseou em seu parecer.[26]

 
Se o parecer estiver devidamente fundamentado, de modo a defender uma tese jurídica aceitável,

com amparo em lição doutrinária e/ou jurisprudencial, não deve haver, a princípio, responsabilidade do
advogado público.

Lado outro, caracterizada culpa ou dolo na emissão do parecer, poderá haver responsabilização.
Incidirá, por conseguinte, a regra prevista no art. 32, caput, do Estatuto da OAB, que diz que “o advogado
é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Insista-se, não é qualquer ato que enseja a responsabilização do parecerista. É necessário que o
ato ilícito contenha erro grave, inescusável, de modo que fique caracterizado que houve descuido na
atuação do profissional, e que o estudo da causa ou do direito foi manifestamente equivocado. Evidente
que divergência doutrinária e interpretações diversas não se enquadram nesta hipótese.

Vale ressaltar que os conceitos de culpa e dolo mencionados são aqueles utilizados pelo Direito Privado.[27] Verificada

eventual violação das normas jurídicas, é necessária apuração de ocorrência de dano, sem o qual não se pode falar em
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responsabilidade.[28]

Recorrendo à doutrina civilista, tem-se que a culpa é vista em sentido amplo, e caracteriza-se como uma violação a

determinado dever jurídico, ocorrida em razão de fato intencional (dolo) ou omissão de cautela (culpa em sentido estrito), que pode

ocorrer por imperícia, imprudência ou negligência.[29]

Segundo Maria Helena Diniz, a culpa grave ocorrerá “quando, dolosamente, houver negligência extrema do agente”.[30]

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, entende que a culpa grave é modalidade que se avizinha ao dolo.[31] Para Cláudio

Brandão de Oliveira, é pertinente o entendimento que estende o conceito de culpa grave/dolo às situações em que há erro grave,

evidente, possibilitando, pois, que haja responsabilização.[32]

A culpa leve é aquela em que a lesão pode ser evitada com atenção ordinária. Já a culpa levíssima, caracteriza-se pela

falta evitável somente com atenção extraordinária, habilidade especial ou conhecimento singular.[33]

Em qualquer de suas modalidades, a culpa indica “violação de dever de diligência, previsão de fatos ilícitos e adoção de

medidas capazes de evitá-lo”.[34] O agente tem a intenção de realizar aquele ato, mas não de seu resultado.[35] Ressalte-se que a

classificação da culpa é meramente didática, posto que o Código Civil não faz distinção entre dolo e culpa, e respectivas

graduações.

Por ser objeto de análise subjetiva, a responsabilidade civil exige o nexo de causalidade entre a ação do agente e o dano

ocorrido. Portanto, necessário demonstrar que o entendimento aduzido no parecer foi determinante para a realização do ato ilegal.

Foi a correta manifestação do Supremo no Mandado de Segurança no 24.631/DF, definindo necessária a

responsabilização do advogado público “à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do

qual tenha resultado dado ao erário.”[36]

Vejamos decisão colhida no julgamento do Mandado de Segurança no 24.073/DF, em 2002:

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art. 71, II, art. 133. Lei nº
8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, art. 34, IX.
I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta,
sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União
em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta:
impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem
estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito
Administrativo", Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377.
II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a
terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa,
em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. - Mandado de Segurança deferido. (grifos no original)[37]
 

O Ministro Carlos Velloso, no acórdão do Mandado de Segurança no 24.073, acrescenta que caberia à Ordem dos

Advogados do Brasil aplicar as medidas cabíveis em relação às infrações cometidas pelo advogado. Na hipótese de caracterização

de culpa ou dolo na atuação do profissional, a causar prejuízos a outrem ou evidenciar inépcia profissional, aplicar-se-á a sanção do

art. 34, incisos IX e XXIV respectivamente, do Estatuto da OAB.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, adotou posição semelhante quanto à responsabilidade do parecerista:

 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RESPONSABILIDADE. EMISSÃO DE PARECER
JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
I - Não demonstrado o dolo do réu na emissão de parecer como consultor jurídico, parecer
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fundado em argumentos plausíveis a partir do regime jurídico vigente à época de sua elaboração,
como examinado em parecer do TCU, impõe-se o reconhecimento da ausência de
responsabilidade pelo cometimento de improbidade administrativa. Assim também, não há
improbidade nas ações de sua efetivação pela Secretária de Administração Federal à época.
(...)[38] (grifos no original)

 

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão no 462/2003[39], manifestou-se no sentido de que a Ordem

dos Advogados do Brasil deve fiscalizar o exercício regular e profissional da advocacia, e aplicar as sanções cabíveis. Além disso,

enfatizou que fica a cargo do próprio Tribunal de Contas verificar a responsabilidade pela regularidade (legalidade, legitimidade e

economicidade) da gestão das despesas públicas em casos de fraude e grave dano ao erário.

Com efeito, os arts. 70 e 71 da Constituição da República, de 1988, estabelecem que fica a cargo da Corte de Contas o

controle de legalidade da atividade de órgãos da administração pública[40] praticada por “qualquer pessoa física ou jurídica, pública

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (parágrafo único do art. 70).

Há quem entenda que tal controle deve ser feito somente sobre os atos praticados pelos gestores públicos, pois a eles

incumbe a função de direção e gerenciamento das despesas públicas.[41]

Deste modo, a responsabilidade pela irregularidade da gestão das despesas públicas, a princípio, não deve ser aplicada

aos advogados públicos. Ainda que suas manifestações possam ser utilizadas como subsídio aos atos dos administradores, a gestão

da atividade é típica da autoridade administrativa, e não do parecerista, que deve responder de forma solidária somente nos casos de

dolo ou culpa em sentido largo. Em outras hipóteses, se for o caso, responderá apenas pelo mau exercício da advocacia. De

qualquer forma, é fundamental a existência de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, para que seja caracterizada

eventual responsabilidade.

Em 2003, por meio do Acórdão no .1.427/2003, o Tribunal de Contas da União, manteve posição semelhante aos

precedentes acima mencionados:

 
Não é razoável, prima facie, a alegação de impossibilidade de responsabilização do advogado, no
exercício de sua profissão, em todos os casos, já que amparado pela inviolabilidade de seus atos e
manifestações, nos limites da Lei 8.906/94. O apelo a tal entendimento somente pode ser admitido a
partir da análise de cada caso concreto, na estrita verificação da fundamentação do parecer, já que
este, muitas vezes, é o primeiro passo para o cometimento de crimes contra a Administração Pública,
expondo hipóteses absolutamente desvinculadas dos casos concretos, com desiderato certo,
dolosamente imbuído do intuito de beneficiar ou prejudicar contratante.
Evidentemente, não é esta a hipótese se o parecer está devidamente
fundamentado, se ele defende tese jurídica pelo menos aceitável e se está
alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência consistente. Presentes tais
condições, não há como responsabilizar o advogado, conforme leciona Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (in “Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos”,
Malheiros Editores, 2ª edição, 1995, pág. 118).[42] (grifos no original)

 
Nessa linha de pensamento, o doutrinador Carlos Pinto Coelho Motta aduziu que

 
[...] não cabe pois ao intérprete julgar a motivação do parecer – tarefa esta
extremamente subjetiva –, mas apenas verificar a ocorrência de intenção
deliberada da prática delituosa de prejudicar, ou a ocorrência de imprudência,
imperícia ou negligência, atos estes que são a expressão indicativa do dolo ou
culpa a que se referem os dispositivos mencionados e que devem ser apurados,
certamente, mediante o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição
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Federal).[43]
 
Portanto, vigorava a tese de responsabilização do advogado público apenas quando identificada culpa grave ou dolo na

conduta, capaz de resultar em ato ilícito. Tal entendimento foi modificado, e passou a levar em conta a classificação dos pareceres

sustentada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Mandado de Segurança no 24.631/DF. Ali, o Ministro Relator Joaquim

Barbosa mencionou e concordou com as preocupações externadas pelo Tribunal de Contas da União- TCU.

Por meio do Acórdão no 190/2001[44], da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU ponderou que a tese

da impossibilidade de responsabilização dos advogados públicos levaria a uma situação de total impunidade. Bastaria dizer que se

trata de parecer jurídico, peça meramente opinativa, para esquivar o advogado de qualquer responsabilidade. O setor consultivo

lançaria mão do princípio da inviolabilidade de seus atos e o administrador, por conseguinte, diria que apôs seu visto com base no

parecer emitido pelo órgão consultivo.

O Ministro Joaquim Barbosa defendeu, ainda, que a obrigatoriedade da consulta tem influência na fixação da natureza do

parecer e, por conseguinte, em seus efeitos. E possibilitou a responsabilização do parecerista junto com a autoridade administrativa

nos casos de parecer vinculante. Sua ocorrência (do parecer vinculante) seria definida por lei e, neste caso, haveria o

compartilhamento de poder entre o consultor e o administrador. [45] E seguiu dizendo que caso a lei seja omissa quanto à natureza

do parecer jurídico, o parecerista responderá apenas quando verificado erro grave, ou ato ou omissão praticado com culpa. Neste

caso, o administrador não pode isentar-se de sua responsabilidade, já que lhe é permitido rejeitar o entendimento esposado no

parecer jurídico. Segundo ele, buscou o Supremo Tribunal Federal evitar que a interpretação de seu Tribunal seja “efetivo salvo-

conduto para a chancela, com base em pareceres técnico-jurídicos, de abusos em procedimentos administrativos”.[46]

Ainda que a intenção seja evitar impunidades, como pareceres “de encomenda”, não parece razoável a classificação do

parecer como vinculante que, por consequência, resultaria automaticamente em responsabilização solidária do advogado público

com o administrador. O parecerista seria transformado em administrador.

Com efeito, o advogado público exerce o papel de aconselhamento jurídico, e não administrador do órgão interessado. E

o órgão jurídico não é um órgão decisório. Lado outro, ao colocar o parecer em patamar vinculante, o mesmo perderia sua natureza

originária de mero aconselhamento técnico. Passaria a ser a decisão propriamente dita, já que não permitiria ao administrador

ponderação diversa da esposada.

Flávio Germano de Sena Teixeira, citado por Gustavo Henrique de Amorim, afirmou que o parecer vinculante

 
[...] não mais se tratará de parecer, porque não será mais simples manifestação
opinativa, mas verdadeira expressão decisória. No mínimo, passará a assumir
natureza anômala e híbrida, porque num mesmo ato estarão justapostos um juízo
técnico e, ao mesmo tempo, uma deliberação administrativa em vista da
impossibilidade do parecer. [47]

 
Assim, é correto o entendimento de inexistência (e não ocorrência) da figura de parecer vinculante, uma vez que a

classificação foi feita simplesmente para tentar criar uma regra para o problema da responsabilização dos advogados públicos na

função consultiva e o cenário atual de impunidades.

Resta incontroversa a necessidade de punição àqueles que agem com má-fé no exercício do seu mister. Mas não é esse o

objetivo do parecer que, insista-se, consiste em uma consulta, pelo qual o parecerista orienta a autoridade administrativa, devendo

esgotar as várias possibilidades de atuação.

 

4.2 Do Administrador
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Não é raro o gestor público ser acusado de cometer irregularidades no exercício de suas funções. Normalmente, alegam

que agiram com base nas sugestões da assessoria jurídica. E assim, defendem a tese de sua não responsabilização.

Todavia, tal argumento não costuma ser aceito pela jurisprudência para excluir a responsabilidade do administrador em

suas condutas, principalmente quando embasados em pareceres jurídicos.

Inúmeros são os casos ocorridos em razão da Lei de Licitações que, em seu art. 38, parágrafo único, determina a consulta

prévia ao setor jurídico para aprovação de minutas de editais de licitação.

No caso específico da Lei de Licitações, o Tribunal de Contas da União já decidiu pela responsabilidade da autoridade

administrativa, que tem o poder-dever de não praticar os atos sugeridos em parecer jurídico quando entender equivocados:

 
[...] vale salientar que o parecer é opinativo e não vincula o administrador.
Este tem o comando da empresa e assume a responsabilidade de sua gestão.
Se se entendesse de forma diversa, estar-se-ia considerando que o parecer jurídico
é um alvará para o cometimento de ilícitos, o que constitui um absurdo. O
dirigente de uma Companhia possui o comando da máquina administrativa e deve
estar ciente de todas as decisões que adota, independentemente da natureza delas.
O administrador público não é simplesmente uma figura decorativa na estrutura da
empresa. Ao contrário, deve ter uma postura ativa no comando da empresa. Com
mais razão, nas licitações, os gestores devem ser ainda mais cuidadosos, vez
que estas envolvem princípios fundamentais da administração pública, tais
como: legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade,
controle, coordenação, planejamento, isonomia, proposta mais vantajosa,
dentre outros (Constituição Federal, Decreto-lei nº 200/67, Lei nº 8.666/93). No
caso em tela, não resta dúvidas de que a Presidenta da Companhia tem
responsabilidade pelos atos praticados por ela, pois representa a empresa e tem
poder-dever de não praticá-los quando forem ilegais. (grifos nossos)[48]

 
Em outro precedente, o Tribunal de Contas manteve o raciocínio de liberdade do gestor para decidir pela realização ou

não a licitação/contratação e, por conseguinte, não acatar o parecer jurídico, já que deverá analisar, ainda, a conveniência e/ou

oportunidade do caso concreto:

 
[...] conclui-se por afastar a excludente de responsabilidade pretendida, tendo em
vista que, apesar da existência de pareceres jurídicos, as decisões de credenciar os
escritórios de advocacia e de contratar o IFFE com inexigibilidade de licitação
encontravam-se circunscritas a esfera de competência dos diretores da CBTU, aos
quais incumbia, além de referendar a legalidade desses procedimentos, avaliar a
conveniência, a oportunidade e a economicidade dessas contratações.[49]

 
É de se concluir que o gestor detêm informações inerentes ao caso posto sob análise, bem como informações acerca das

circunstâncias em que ocorrerão a licitação/contratação. Tem ele, inclusive, que analisar a conveniência e oportunidade do ato, de

modo a zelar pelo patrimônio público e princípios da Administração. Pode, pois, aduzir juízo de valor diverso do parecerista. O

advogado, ao contrário, apenas aporá seu entendimento quanto à legalidade do ato.

Dizer que o administrador não possui o mesmo conhecimento técnico que o advogado parecerista, por si só, não parece

razoável e suficiente para excluir sua responsabilidade. Neste diapasão, manifestou-se o Tribunal de Contas da União, no sentido de

que “o parecer jurídico e técnico não vincula o gestor, que tem a obrigação de examinar a correção dos pareceres, até mesmo para

corrigir eventuais disfunções na administração e, portanto, não afasta, por si só, a sua responsabilidade.”[50]
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A Constituição da República, de 1988, em seu art. 37, caput, menciona que na Administração Pública subsiste o princípio

da legalidade.

É cediço que o cidadão não pode alegar o desconhecimento das normas para eximir o seu cumprimento (art. 3º do

Decreto-Lei Federal no 4.657, de4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil). De igual modo ocorre com o

administrador público, que deve, ao menos, conhecer o âmbito de incidência de determinada legislação. Por consequencia, permite-

se a sua responsabilização.

A contrário senso, há precedentes eximindo o administrador de sua responsabilidade. Segundo algumas decisões do

Tribunal de Contas da União, caso a decisão da autoridade seja embasada em parecer jurídico, devidamente fundamentado por tese

razoável e aceitável, e amparado por decisões jurisprudenciais e entendimento doutrinário, poderá eximir-se de sua

responsabilidade.

 
[...] a jurisprudência do TCU exime o gestor de responsabilidade pelo
cometimento de ato irregular amparado em parecer jurídico somente quando o
parecer está devidamente fundamentado e defende tese razoável, com alicerce na
doutrina ou na jurisprudência. Manifestações da área jurídica que não satisfaçam
esses requisitos são consideradas insuficientes para eximir o gestor de
responsabilidade.[51]

 
Segundo o Supremo Tribunal Federal, quando tratar-se de parecer vinculante, e caracterizada culpa ou dolo, haverá o

compartilhamento da responsabilidade entre o advogado público responsável pela emissão do parecer e o administrador público que

praticar o ato ilegal.[52]

Contudo, a tese aqui defendida é a da inexistência de parecer vinculante. Assim, o administrador público sempre

responderá pelos atos a que der causa, independente de responsabilização do consultor jurídico.

Caso o advogado público tenha agido com má fé, e seja comprovada ocorrência de erro inescusável ou culpa grave, será

também responsabilizado. Neste caso, a responsabilidade será apurada pela má atuação no exercício profissional da advocacia que,

por consequencia, contribuiu para a má gestão da atividade pública.  

 
5 CONSIDERAÇÕESS À JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA SOBRE O TEMA

 

A pesquisa proposta mostra-se necessária pela divergência existente entre decisões proferidas no Poder Judiciário, bem

como entre os doutrinadores. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal mostram-se relevantes e abordam a polêmica questão

da responsabilização solidária do advogado membro de assessoria jurídica de órgão ou entidade da Administração Pública, por

danos causados ao erário.

A primeira manifestação ocorreu por meio do Mandado de Segurança nº 24.073/DF[53], na relatoria do Ministro Carlos

Velloso, em que ficou assentado que o parecer não é ato administrativo, mas aconselhamento que visa esclarecer e informar. O

parecerista é civilmente responsável por seus atos se causar dano a clientes ou a terceiros, e se o ato for praticado com culpa em

sentido amplo.
Em 2007, por meio do Mandado de Segurança nº 24.631/DF[54], foi destacada a natureza vinculante do parecer, a qual

pode resultar em efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão. Nesta hipótese, o parecerista pode vir a ser
considerado administrador. No mesmo ano, por meio do Mandado de Segurança nº 24.584/DF[55], o Supremo Tribunal Federal
entendeu que o advogado público poderia responder solidariamente pela aprovação ou ratificação de documento pactual e, assim, ser
chamado a dar esclarecimentos como responsável por aquele ato.

o 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2863



A natureza vinculante consignada no Mandado de Segurança n 24.631/DF gerou impacto para os servidores públicos e

para sociedade, na medida em que envolve garantias fundamentais do advogado no exercício de suas funções e eventual

responsabilidade pessoal em razão da natureza do parecer jurídico, além de eventualmente causar danos ao erário.

Na hipótese de parecer vinculante, o administrador estaria obrigado a adotar os fundamentos contidos no parecer e

transformaria-se em administrador.

O parecerista, a princípio, não deve ser responsabilizado, salvo se comprovada a existência de erro grave e

inescusável[56], seja pela contribuição à má gestão administrativa, seja pelo desempenho aquém do esperado no exercício de suas

funções. No caso de parecer meramente opinativo (e não vinculante), não há que se falar em responsabilidade pela má gestão, já que

o ato lesivo é praticado pela autoridade administrativa. O advogado público apenas manifesta seu entendimento por meio do parecer

jurídico, posteriormente aprovado pelo administrador.

Vejamos trechos do voto do Ministro Relator do Mandado de Segurança no 24.073/DF:
 

Os impetrantes não são administradores públicos, acrescentam, não ordenam despesas públicas e as
suas atribuições, no fato impugnado pelo T.C.U., limitaram-se à elaboração de parecer técnico-
jurídico (...).
[...] é forçoso concluir que o autor do parecer, que emitiu opinião não vinculante, opinião a qual não
está o administrador vinculado, não pode ser responsabilizado solidariamente com o administrador,
ressalvado, entretanto, o parecer emitido com evidente má-fé, oferecido, por exemplo, perante
administrador inapto.[57]

 
Assim, somente o desvirtuamento evidente dos fatos ocorridos e adoção aberrante de tese

contrária ao Direito, fugindo de uma margem mínima de razoabilidade, geraria responsabilidade. [58]
Tratando-se de parecer vinculante, a responsabilidade do advogado público, segundo o Supremo

Tribunal Federal, teria outros contornos, já que haveria “efetivo compartilhamento do poder administrativo
de decisão” entre o advogado público e o administrador”. O advogado seria “também administrador nesse
caso”.[59]

Haveria, portanto, a responsabilização pela má atuação profissional e também pela má atuação na
atividade administrativa, uma vez que o advogado teria, em tese, praticado o ato lesivo ao erário (seria
considerado administrador).

O Ministro Marco Aurélio afirma que há a assunção de responsabilidade por parte do advogado
público, eis que concorreu para o ato lesivo.

Não parece razoável colocar o advogado público no mesmo patamar do administrador e, via de
consequencia, possibilitar, de plano, a responsabilidade solidária. [60] Não se deve confundir o advogado
público, que emite seu entendimento com base no ordenamento jurídico, e o administrador, que ordena
despesas e deve, a princípio, ter conhecimento do conteúdo técnico –jurídico. Para eventual
responsabilização do advogado público faz-se necessária a verificação, no caso concreto, a ocorrência de
dolo ou culpa.[61]

Com efeito, as teorias de responsabilidade civil exigem o nexo de causalidade entre a ação do
agente e o dano ocorrido. Portanto, necessário demonstrar que o entendimento aduzido no parecer foi
determinante para a realização do ato ilegal.

Foi a correta manifestação do Supremo no Mandado de Segurança no 24.631/DF, definindo
necessária a responsabilização do advogado público “à luz de uma alargada relação de causalidade entre
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seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dado ao erário.”[62] Mas afinal, o que seria ao
certo um parecer vinculante?

O parecer vinculante, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é aquele em que o
Poder Público fica obrigado requerer sua emissão bem como agir conforme a recomendação nele contida.
Carvalho Filho não entende correta essa natureza vinculante por achar que foge à característica típica dos
pareceres jurídicos.[63] E a professora Maria Sylvia di Pietro, em relação à exigência de parecer
(obrigatório, e não vinculante) nos casos de licitação (art. 38 da Lei de Licitações), explica:

 
É feita referência também a um parecer vinculante, que seria aquele que a Administração é obrigada a
pedir e que vincula a Administração – uma vez que o órgão jurídico que deu o parecer à autoridade
não poderia decidir de maneira diferente – eu não conheço nenhum caso de parecer vinculante – a
única coisa que existe são as súmulas; por exemplo, na Advocacia-Geral da União, uma vez que a
súmula foi aprovada pelo Advogado-Geral da União, tem caráter obrigatório para toda a
Administração Pública.
Agora dizer que a autoridade pede um parecer e é obrigada a curvar-se àquele parecer, eu
confesso que não conheço nenhum exemplo aqui no Direito brasileiro. (grifos original)[64]

 
Ao que parece, o STF considera como vinculante o parecer emitido em razão do processo licitatório:

“A teor do que dispõe o art. 38 da Lei 8.666/93 e diferentemente do que ocorre com a simples emissão de parecer opinativo,

possibilita a responsabilização solidária, já que o administrador decide apoiado na manifestação do setor técnico competente.”[65]

Ainda que a Lei de Licitações exija a aprovação de minutas de contrato pela assessoria jurídica, não parece razoável

definir tal aprovação (parecer) como vinculante. Isto porque mesmo que o administrador concorde com os fundamentos do parecer,

tem ele liberdade para não adotar a sugestão proferida. Além dos requisitos estipulados em lei, ser analisada a conveniência e

oportunidade da contratação.
O advogado público analisa o caso apenas no aspecto jurídico e aconselha o gestor. Em nada interfere na tafera de

analisar o mérito do caso. Assim, tem-se:

 
[...] Os pareceres emitidos pelas áreas técnicas devem ser ponderados pelo responsável pelos atos
sobre os quais versam, auxiliando-o a tomar a decisão que lhe compete por atribuição do cargo que
ocupa. Isto não significa que o dirigente deve acatar os pareceres, abdicando assim das suas
competências, sob qualquer justificativa, inclusive para liberar-se ‘das rotinas de execução e,
principalmente, das tarefas de mera formalização de atos administrativos’, o que significaria que as
decisões, na verdade, estariam sendo tomadas não por quem compete tomá-las, mas sim pelas
áreas técnicas e/ou de assessoria.
Desta forma, ainda que a sua decisão seja supedaneada em pareceres, não se exime o dirigente da
responsabuilidade pela decisão que tomou.
(...)
Em várias oportunidades este Tribunal tem decidido no sentido de que os atos
praticados por gestores públicos muitas vezes levam em consideração pareceres
jurídicos emitidos no âmbito das respectivas unidades, mas o administrador
público não pode se eximir da sua responsabilidade invocando tais pareceres, que
têm caráter meramente opinativo, mesmo porque, se assim fosse, não seria
necessária a intervenção do gestor, que se utiliza de diversos parâmetros para
a prática de seus atos, como oportunidade e conveniência e a existência de
recursos orçamentários, além é claro dos pareceres técnicos emitidos. (grifos
nossos) [66]

 
Na esfera de responsabilização, e no caso específico da licitação o doutrinador Marçal Justen Filho entendeu que “ao

examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria jurídica assume responsabilidade pessoal solidária pelo que foi praticado.”[67]
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E afirma não ser possível que a assessoria jurídica não seja responsabilizada quando sua atuação seja defeituosa: “se havia defeito

jurídico, tinham o dever de apontá-lo.”[68]

Observa-se que o doutrinador buscou punir o servidor que não age de acordo com a função que lhe é atribuída, adotando

interpretação contrária ao Direito, manifestamente equivocada, ou quando não aponta as várias possibilidades de conduta a ser

adotada pela autoridade administrativa.

A responsabilização pela má conduta do profissional do direito, elencada no respectivo estatuto do agente público, é

necessária. O advogado público não deve ser confundido com o administrador, pelo que desarrazoado atribuir-lhe responsabilidade

simplesmente porque verificada eventual irregularidade. Faz-se necessária a conduta volitiva do agente. Mas a responsabilidade

automática do agente administrativo em razão de parecer vinculante teria efeito meramente moralizador. Busca o Supremo Tribunal

Federal que o parecerista não atue com abuso de poder, nem se insurja em interesses políticos.

A responsabilidade pessoal não existirá se o parecerista agir em consonância com as normas legais. Se o parecer jurídico

contiver erros, cabe à autoridade administrativa corrigí-los e adequá-los a legislação vigente. Da mesma forma deve agir o chefe da

Consultoria Jurídica, e demais responsáveis, que também poderão ser responsabilizados, eis que, de igual modo, tem o poder-dever

de corrigí-los.

No caso de aplicação inadequada da legislação, em que o erro deveria ser suprido pelo administrador, a este último

recairá a responsabilidade. Se for o caso, o advogado público responderá pelos atos contrários ao Direito.

Vale trazer ao conhecimento:

 
[...] 7. Nos casos em que o parecer do profissional é de fundamental importância para embasar o
posicionamento a ser adotado pelas instâncias decisórias, uma manifestação contaminada por erro
técnico, de difícil detecção, acarreta a responsabilidade civil do parecerista pelos possíveis prejuízos
daí advindos.
8. O gestor que autoriza, homologa e assina os atos impugnados torna-se responsável pela sua
prática e não pode, posteriormente, tentar eximir-se atribuindo responsabilidade às demais
instâncias envolvidas na prática do ato.
(...)
35. Ora, sabedor das irregularidades da contratação em exame, deveria o ex-Secretário de
Administração e Orçamento ter se obstado à prossecução do processo ou, ao menos, ter deixado
expressa sua discordância ante a má aplicação de recursos públicos, o que certamente não se verificou.
36. Por relevante, trago à colação o magistério de Maria Helena Diniz (in Curso de Direito Civil
Brasileiro, Responsabilidade Civil, ed. Saraiva, p. 33), “o comportamento do agente será reprovado
ou censurado quando, ante as circunstâncias concretas do caso, se entende que ele poderia ou
deveria ter agido de modo diferente.” (grifos nossos) [69]

 
Por derradeiro, vale dizer que a responsabilidade de quem emite o parecer, seja ele de qualquer natureza, depende das

circunstâncias e do conteúdo da peça técnica.[70] Parece irrelevante a natureza do parecer para fins de responsabilização do

advogado público. Será imposta determinada sanção, sendo o parecer facultativo ou obrigatório, àquele que atuar em

desconformidade com o ordenamento jurídico, com tese calcada em fundamentos tendenciosos ou omissos.

O gestor seria constrangido a decidir nos termos exatos do parecer, em razão de preceito legal determinando atuação

neste sentido. E o consultor seria automaticamente responsabilizado pela emissão de parecer jurídico simplesmente por ser

vinculante.

Certo é que o administrador tem o dever-poder de sanar eventuais irregularidades do ato, e não pode eximir-se de

responder por seus atos quando amparado em parecer jurídico. De toda forma, o emitente de um parecer, qualquer que seja a sua

natureza, pode ser responsabilizado, desde que seja constatado que a solução dada na peça é desarrazoada, incoerente e
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tecnicamente incompatível com os fatos apresentados.

 

6 CONCLUSÃO

 

A Administração Pública é constituída por órgãos e entidades, e atua por meio de agentes públicos a ela vinculados, cada

qual exercendo uma função típica.

No que concerce à atividade exercida pela advocacia pública, tem-se que incumbe aos advogados públicos atuar em prol

da coletividade. Em razão da relevância de suas funções, detêm certas prerrogativas, como a inviolabilidade e independência

profissional. Por outro lado, assumem também responsabilidades.

As atividades administrativas devem sempre ser fiscalizadas, com o objetivo de garantir a licitude do exercício do direito.

Admite-se, pois, que sejam aplicadas sanções ao advogado público que atua em desconformidade com o ordenamento jurídico e age

com condutas contrárias à ética profissional. Por conseguinte, admite-se a responsabilização por eventuais danos causados tanto à

Administração Pública, quanto ao erário ou a terceiros.

O advogado público que atua na seara consultiva, além de outras funções, tem a tarefa de emitir pareceres jurídicos.

A doutrina entende que um parecer não é um ato administrativo propriamente dito e, sim, um ato enunciativo, de caráter

técnico-jurídico. Após sua elaboração, é submetido à apreciação do chefe da consultoria jurídica. Posteriormente, encaminhado para

análise da autoridade administrativa, a qual tem liberdade para discordar dos fundamentos ali esposados, desde que manifeste as

razões do entendimento contrário.

Um parecer aponta as possibilidades jurídicas que podem ser adotadas pelo administrador no caso posto à apreciação da

assessoria jurídica. Cabe à autoridade administrativa, posteriormente, observar a legalidade e juridicidade da peça e, ainda, a

conveniência e oportunidade das sugestões (poder discricionário).

O Supremo Tribunal Federal, por meio de uma de suas manifestações, classificou os pareceres jurídicos em: facultativos,

obrigatórios e vinculantes. Por este último, a autoridade administrativa fica obrigada a adotar a sugestão do parecerista, ainda que

não seja o momento oportuno para a Administração Pública adotá-la. Tal classificação, ao que tudo indica, foi a solução encontrada

para a responsabilização, de plano, do advogado público.

A par disso, cumpre destacar que o advogado público pode ser punido quando cometer atos contrários aos interesses

públicos. De igual modo, o administrador público. Tal medida destina-se a impedir decisões/sugestões subjetivas, ou alicerçadas em

influências políticas. De qualquer forma, independente da espécie de parecer, deve ser comprovada a existência de dolo ou culpa

em sentido largo nas atividades exercidas, seja pela ação ou omissão, para fins de responsabilização.

Na hipótese de não emissão de parecer jurídico no prazo estabelecido, responderá o advogado público pelas

consequências do atraso a que der causa. No caso de falta de cautela na emissão de parecer, responderá pela má atuação como

profissional da advocacia perante a corregedoria do órgão ou entidade à qual se vincula, de acordo com as regras de seu estatuto e

legislação correlata. Se for o caso, responderá, ainda, pelos danos causados.

A autoridade administrativa detêm poder de administração e gerência em relação ao órgão ou entidade no qual atua.

Verificada atuação irregular, como a aprovação de parecer eivado de vícios que deveriam ter sido sanados, incorrerá nas sanções

cabíveis pela má gestão administrativa. Não cabe à autoridade tentar eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que seu

entedimento foi embasado em parecer jurídico. Isto posto, nada obsta que o parecerista e o gestor público sejam responsabilizados

de forma solidária, uma vez que aquele (parecerista) contribui para a efetivação do ato administrativo.

Com efeito, após a aprovação do parecer jurídico pela autoridade administrativa, este passa a fazer parte da formação do

ato. Mas, nem por isso, o advogado torna-se administrador e ordenador de despesas públicas. Deste modo, tem-se que o advogado
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público somente responderá quando comprovado que o mau desempenho profissional decorreu de dolo ou culpa em sentido largo, e

acarretou prejuízos à Administração, ao erário público ou a terceiros. Tal medida alcança, inclusive, o chefe de consultoria jurídica

e demais responsáveis pelo ato, já que também analisam o parecer jurídico e tem o poder-dever de verificar sua legalidade.

Por estas razões, o advogado público pode ser responsabilizado em conjunto com a autoridade administrativa, desde que

comprovados os fatos para tal medida.
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A RESPONSABILIDADE ESTATAL E OS PRECATÓRIOS - REFLEXÃO SOBRE A
INEFETIVIDADE DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS DO ESTADO POR POLÍTICA
ECONôMICA E O REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS APÓS A EMENDA

CONSTITUCIONAL N. 62

STATE RESPONSIBILITY AND HOLDERS OF GOVERNMENT BONDS - REFLECTION ABOUT
INEFFECTIVENESS OF SENTENCES BY THE STATE ECONOMIC POLICY AND THE

ARRANGEMENTS FOR PAYMENT OF HOLDERS OF GOVERNMENT BONDS AFTER THE
CONSTITUTIONAL AMENDMENT 62

Flávio Freire De Oliveira

RESUMO
A Constituição da República de 1988 garantiu a responsabilização civil do Estado pelos danos
causados a terceiros. Nessa seara se inclui sua responsabilidade por política econômica,
notadamente quando intervém na economia sem observância dos princípios e fundamentos da
ordem econômica. Consignou-se, em outras palavras, que a intervenção do Estado no domínio
econômico deve ser conjugada com os artigos 170 a 192 da Constituição da República. Todavia,
o problema tem início com o trânsito em julgado da decisão que condena o ente estatal em
obrigação de pagar, submetendo o pagamento de seus débitos à ordem cronológica dos
precatórios. Desde sua constitucionalização, em 1934, os precatórios são verdadeira afronta às
decisões judiciais, resultando na morosidade e, na maioria das vezes, insolvabilidade dos débitos
estatais. O art. 100 da atual Constituição, regulador da matéria, foi alvo de significativas
alterações, notadamente pelas emendas constitucionais n. 30/2000 e n. 62/2009, na tentativa,
até agora frustrada, de dar efetividade às decisões do Poder Judiciário. Esse estudo se
apresenta como uma reflexão sobre a inefetividade das teses de direito econômico,
notadamente da responsabilidade estatal por política econômica, ante o atual sistema dos
precatórios, que por mais quinze anos estendeu a moratória.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade do Estado; Política Econômica; Precatórios; Emenda
Constitucional n. 62; Moratória; Leilão.

ABSTRACT
The Constitution of 1988 granted the State's civil liability for damage caused to third parties. In
this area includes responsibility for economic policy, especially when it intervenes in the economy
without respecting the principles and fundamentals of economic order. It was consigned, in
other words, that state intervention in the economic domain should be used in conjunction with
Articles 170-192 of the Constitution. However, the problem begins with the res judicata decision
condemning the state in a obligation to pay, submitting the payment of their debts to the
chronological order of the holders of government bonds. Since its constitutionalization, in 1934,
the holders of government bonds are a real affront to judicial decisions, resulting in delays and,
in most cases, bankruptcy of the state debts. The article 100 of the current Constitution,
regulator of the matter, was subject to significant changes, notably by constitutional amendment
No 30/2000 and No. 62/2009, in the attempt, so far unsuccessful, to give effectiveness to
decisions of the Judiciary. This study presents itself as a reflection about ineffectiveness of the
theories of economic law, particularly the state responsibility for economic policy, compared to
the current system of writ, which for some fifteen years has extended the moratorium.
KEYWORDS: State responsibility; Economic Policy; Holders of government bonds; Constitutional
Amendment 62; Moratorium; Auction.

1. INTRODUÇÃO

 

Consolidou-se o entendimento segundo o qual o Estado é civilmente responsável por suas
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políticas econômicas, aumentando, com isso, o rol das possibilidades indenizatórias estabelecidas
no § 6º, art. 37, da Constituição da República de 1988. Ocorre que, devido à impenhorabilidade
dos bens públicos, sendo o ente estatal condenado a pagar quantia certa a alguém em decisão
transitada em julgado, o credor, como condição para receber o que lhe é devido, submete-se à
aterrorizante fila dos precatórios.

Foi na Constituição de 1934 que se constitucionalizou o precatório como o sistema de
pagamento dos débitos do erário, perdendo este o monopólio da escolha da melhor
oportunidade de cumprir as decisões judiciais, já que o cidadão não teria meios para acionar
eventual tutela jurisdicional em seu favor (VAZ, 2007, p.167). Mesmo após todos esses anos o
problema não encontra solução, seja pelo descumprimento de normas constitucionais, seja pela
omissão estatal em incluir em seu orçamento verba destinada ao pagamento de suas dívidas,
seja ainda pelas constantes alterações sofridas no texto constitucional, transformando-o em uma
colcha de retalhos.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 30, de 13 de dezembro de 2000, que alterou o art.
100 da atual Constituição e acrescentou o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o constituinte tentou solucionar o problema da efetiva satisfação do direito de
crédito entre Estado e seus credores, atribuindo aos precatórios vencidos e não pagos o poder
liberatório de tributos, por força do § 2º do referido artigo do ADCT.

Esse poderia ser o período de ouro dos precatórios no Brasil, devido à possibilidade
constitucionalmente atribuída de utilizá-los para "compensar" tributos, se não fosse a resistência
do Estado em aceitar a auto aplicabilidade das normas constitucionais. Essa fase, todavia, durou
até o advento da Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009 que, motivada em
pressões políticas, alterou mais uma vez o regime de pagamento das dívidas públicas.

Hoje, a busca pela reparação estatal do dano, notadamente por sua responsabilidade por
políticas econômicas, encontra resistência não mais na jurisprudência ou na ausência de aparato
legal, mas na triste realidade do texto constitucional que estendeu o prazo moratório por mais
quinze anos.

Portanto, o que se procurará demonstrar neste trabalho é como o atual sistema de pagamento
dos débitos estatais interfere na inviabilidade das teses do Direito Econômico, notadamente na
responsabilidade do estado por políticas econômicas.

Utiliza-se a preciosa obra de Washington Peluso Albino de Souza como marco teórico para o
estudo do Direito Econômico no presente trabalho, especificamente no que se refere à
responsabilidade do Estado por política econômica.

 

 

2. A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR POLÍTICA ECONÔMICA

 

 

A análise da responsabilidade do Estado por política econômico só possui sentido a partir da
modernidade, com o advento do Estado Liberal e encerramento do Estado Absolutista, quando a
vontade do soberano deixou de ser "o Direito", que deixou de ser "o Estado" (Luís XIV).

Não obstante nos primórdios da modernidade os princípios do Liberalismo terem vedado ao
Estado o exercício e até mesmo a disciplina da atividade econômica, atribuindo exclusivamente
ao particular a competência para seu exercício (SOUZA, 2005, p. 243), a evolução da sociedade
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demandou maior ingerência estatal na economia. A "vulnerabilidade da livre concorrência
(SOUZA, 2005, p. 239)", que pode ser entendida como a quebra da espontaneidade da liberdade
de ação (oferta e demanda) dos sujeitos econômicos, atraiu a presença do Poder Econômico,
que passou a se fazer permanentemente necessária.

A concorrência livre passou a figurar como princípio ideológico do Direito Liberal (...). Muito
cedo, porém, manifestou-se a sua vulnerabilidade provocada pelo domínio dos mais fortes,
tornando possível até a sua própria anulação (SOUZA, 2005, p. 239).

Nos dias atuais, o Estado atua diretamente nas relações dos sujeitos econômicos, em
antagonismo com a sua posição absenteísta do modelo Liberal. "Assim, o Poder Econômico
Público incumbe-se do controle e da orientação do Poder Econômico Privado, enquadrando-o nos
parâmetros da Política Econômica traçada de acordo com os princípios da ideologia
constitucionalmente estabelecida", através da "Política Econômica Pública" (SOUZA, 2005, p. 24).

O art. 174 da Constituição da República dispõe:

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei,
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado.

Ao afirmar-se como 'sujeito da relação jurídica' (SOUZA, 2005, p. 247), sob o prisma do Direito
Econômico, o Estado torna-se responsável

1
 por suas ações e omissões que infringirem a ordem

jurídica e lesarem terceiros (JUSTEN FILHO, 2009, p. 1071).

Isso ocorre no momento em que o Estado cria regras de observância obrigatória e de incidência
direta nas relações econômicas públicas e privadas, como é o caso do congelamento de preços e
criação de agência reguladora.

Não é por outra razão que Washington Peluso Albino de Souza destaca que "o Estado deverá
assumir as responsabilidades diretas dos atos de política econômica que pratica" (SOUZA, 2005,
p. 247-248).

Os precedentes seguintes se destacam como exemplos de ação danosa do Estado na ordem
jurídico-econômica, razão pela qual um breve relato em ordem cronológica dos acontecimentos
auxiliará na compreensão na responsabilidade estatal por política econômica.

No primeiro precedente, tem-se a ação ajuizada por Transbrasil S/A Linhas Aéreas em face da
União, ainda na constância da Emenda Constitucional n. 1/69, sustentando que as empresas de
transporte aéreo postularam reajuste tarifário de 29% antes do Plano Cruzado para fazer face à
inflação acumulada desde a última correção do valor das tarifas. Sobrevindo o congelamento de
preços, o setor passou a operar com grande defasagem tarifária e acumulou, particularmente,
grande prejuízo financeiro pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, conseqüência da defasagem tarifária ocorrida em razão do Plano Cruzado.

Não obstante a solução atribuída ao caso ter mirado a responsabilidade contratual, não versando
diretamente sobre responsabilidade estatal por política econômica, esse foi o primeiro caso
submetido ao Supremo Tribunal Federal (RE n. 183.180-4/DF) no qual se ventilou essa
possibilidade.

No ano de 2006, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de atribuir
responsabilidade estatal por política econômica, destacando que "a desobediência aos próprios
termos da política econômica estadual desenvolvida, gerando danos patrimoniais aos agentes
econômicos envolvidos, são fatores que acarretam insegurança e instabilidade, desfavoráveis à
coletividade e, em última análise, ao próprio consumidor" (RE n. 422.941).

No ano de 2008 o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial n. 926.140/DF, também
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entendeu pela responsabilidade estatal por política econômica, na ação por responsabilidade
extracontratual ajuizada pela Usina Santa Lydia S/A em face da União, cujo principal argumento
consistiu na intervenção estatal na economia sem observância dos princípios e fundamentos da
ordem econômica dispostos no art. 170 da Constituição da República de 1988. Em outras
palavras, a intervenção do Estado no domínio econômico deve ser conjugada com o princípio da
livre iniciativa.

Nessa ação, ajuizada em 09/03/1990, foi reconhecido o dano causado aos produtores de cana,
açúcar e álcool, no período de março de 1985 a outubro de 1989.

Para finalizar os exemplos neste breve trabalho, destaca-se a decisão na apelação cível n. 243-
364-117, proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, referente à responsabilidade estatal por 11 mortes no Pavilhão 9 da Casa de Detenção de
São Paulo que "certamente pode abranger também os atos de política econômica" (SOUZA,
2005, p. 317).

Após breve análise dos precedentes jurisprudenciais sobre a responsabilidade estatal por política
econômica lícita e ilícita, faz-se necessário transcrever, mais uma vez, as lições de Washington
Peluso Albino de Souza que, antevendo os problemas causados pela má-ingerência do Estado na
economia destacou já nos idos de 1977, na 1ª edição de sua obra:

Uma ligeira observação demonstra o significado dessa evolução no campo do Direito Econômico.
Grande número de atos de política econômica praticados pelo Estado e prejudiciais ao país têm
efeitos irreversíveis, jamais podendo ser corretamente sanados (SOUZA, 2005, p. 248).

Essa passagem doutrinária do referido Mestre, conjugada aos ensinamos de Flaks, nos remete às
conseqüências das condenações sofridas pelo Estado originárias de sua responsabilização por
política econômica, posto que

continua a desafiar a criatividade de juristas e legisladores a descoberta de um modo eficiente
de tornar efetivas as sentenças judiciárias que imponham uma obrigação de pagamento ao
Estado, isto é, de executá-las coercitivamente sem quebra do princípio da independência e
harmonia entre os Poderes (LEMOS, 2004, p. 18).

Sem tapar os olhos para os prejuízos causados diretamente às empresas e aos indivíduos até a
efetiva solução do processo judicial, os prejuízos à ordem econômica seriam, talvez, menos
gravosos se, com o advento da sentença condenatória, a parte sucumbente cumprisse em tempo
hábil seu dever de pagar.

Mas isso não acontece, pois a condenação estatal por política econômica, e não apenas essa
espécie de condenação, acaba por desaguar no sistema de pagamento conhecido por
precatórios, verdadeiro "calote institucionalizado".

 

 

3. PRECATÓRIOS - CONCEITO E EVOLUÇÃO

 

 

O conceito de precatório por ser traduzido pela requisição expedida pelo juiz da execução de
sentença contra a Fazenda Pública, condenada em obrigação de pagar, encaminhada ao
Presidente do Tribunal que, por sua vez, autorizará a expedição da respectiva ordem de
pagamento.
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A satisfação das decisões judiciais condenatórias ocorre, ordinariamente, através da busca
forçada no patrimônio do devedor, seja pela adjudicação, alienação particular, alienação em
hasta pública ou usufruto (art. 647 do CPC). Situação extraordinária acontece quando é o
Estado, e não o particular, quem possui o dever de pagar, em decorrência de decisão judicial
transitada em julgado.

O interesse público exige, razão pela qual a Constituição o resguardou, que o patrimônio das
pessoas públicas fique a salvo de apreensões judiciais por créditos de particulares. Para a
execução de sentenças condenatórias da Fazenda Pública, a Lei Magna e o Código de Processo
Civil instituíram modalidade menos drástica que a penhora. (MEIRELLES, 1995, p. 454)

Entretanto, antes que houvesse a inserção das normas processuais e constitucionais do jeito que
se encontram dispostas no ordenamento jurídico vigente, a legislação passou por longo período
de maturação.

Com a Proclamação da República e com o advento da promulgação da Constituição em 1891,
vários dispositivos assecuratórios de maior garantia aos cidadãos foram inseridos no texto
constitucional, não obstante inexistir, nesse momento histórico, a obrigação constitucionalizada
de o Estado pagar suas dívidas.

Com o surgimento do Código Civil de 1916
2
, impediu-se de forma definitiva a tentativa

processual de penhora de bens públicos para o pagamento de quantias devidas pela Fazenda
Pública, tendo em vista a explicitação de inalienabilidade desses bens.

Somente na Constituição de 1934 é que os precatórios foram adotados como o sistema de
pagamento dos débitos do erário, retirando do Estado o arbítrio de escolher a melhor
oportunidade de cumprir as decisões judiciais, já que o cidadão, anteriormente, não teria meios
para acionar eventual tutela jurisdicional em seu favor (VAZ, 2007, p.167).

(...) após a Constituição de 34, com o seu art. 182, introduziu-se no Brasil, o precatório
requisitório como um esboço dos moldes atuais, inobstante ter sido direcionado,
originariamente, aos pagamentos devidos pela Fazenda Federal, embora na prática, se
estendesse o referido dispositivo à esfera estadual e municipal (LEMOS, 2004, p. 22)

Atualmente, a Constituição da República disciplinou o instituto no art. 100, norma de
observância obrigatória quando do encerramento do procedimento executivo contra a Fazenda
Pública, a fim de dispensar cunho isonômico aos credores da Fazenda, "cujos créditos deverão
ser satisfeitos por meio do precatório requisitório, afastando-se, em sua gênese, os indesejáveis
'apadrinhamentos' de outrora que grassavam impunes, sem qualquer mecanismo legal que os
afastasse" (LEMOS, 2004, p. 26).

Todo esse procedimento deveria se compatibilizar com os mecanismos orçamentários específicos
que norteiam o controle das finanças públicas, nos termos do art. 165 e seguintes da
Constituição da República de 1988. Longe de isso ocorrer, vê-se atualmente uma ofensa ao
próprio Estado de Direito e aos Direitos Fundamentais dos cidadãos.

 

 

3.1. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30, de 13 de setembro de 2000

 

 

A Emenda Constitucional n. 30 surgiu para tentar dar efetividade ao instituto do precatório, de
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modo a corrigir algumas impropriedades técnicas na redação originária do art. 100 da
Constituição da República, acrescentar-lhe novos dispositivos e incluir o art. 78 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, além da circunstância de que quase todos os entes
federados estavam sob ameaça de intervenção federal por descumprimento de decisões judiciais
relativas ao pagamento de precatórios.

Uma das justificativas da PEC-407/96, originária à EC n. 30, ressaltou que a obrigatoriedade do
pagamento integral do débito no exercício seguinte ao da inscrição, sugestão unânime de todas
as propostas revisionais, corresponderia ao anseio de concreta supremacia da Justiça sobre a
burocracia, pois seria inaceitável que, após longos e extenuantes processos judiciais, a execução
da sentença se fizesse em intermináveis precatórios (LEMOS, 2004, p. 88).

Pela primeira vez foi concedido prazo de dez anos aos entes devedores de precatórios por
força do acrescido art. 78 no ADCT. Este dispositivo determinou que os precatórios pendentes
na data da promulgação da EC n. 30 (13/09/2000) e os que decorreram de ações iniciais
ajuizada até 31 de dezembro de 1999 seriam liquidação pelo seu valor real (correção
monetária), em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez anos.

Portanto, essa foi a primeira moratória oficial concedida às dívidas da Fazenda Pública já
apresentadas para pagamento como decorrência dos respectivos ofícios requisitórios.

O sistema do precatório pareceu ter se tornado "político-administrativo, e não apenas
administrativo", pois de nada adiantou o estabelecimento de novas disposições constitucionais
para consagrar "a ingerência desmedida de um Poder no outro, uma vez que o Poder invadido
certamente resistirá dinamizando o conflito" (DANTAS, 1999, 137-138), criando mecanismos para
retardar o cumprimento das novas disposições ou, até mesmo, para seu descumprimento, com
de fato ocorreu.

A EC n. 30 também atribuiu aos precatórios vencidos e não pagos o poder liberatório de
tributos, por força do § 2º do art. 78 do ADCT, o que pareceu, ao menos em um primeiro
momento, ser a solução para o problema:

O poder liberatório mencionado na Constituição deve ser entendido em seu sentido comum, ou
seja, não pago o precatório a tempo e modo próprio, este tem o poder de liberar seu titular do
pagamento de dívidas tributárias da entidade devedora, por meio dos mecanismos próprios de
extinção das obrigações tributárias.

Ressalte-se que, embora não previsto no art. 11 da Lei n. 6.830, de 1980, tendo o precatório
não pago poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, como se dinheiro
fosse, entende-se admissível também possa ele ser utilizado em garantia do juízo em execuções
fiscais (VAZ, 2007, p. 279-280).

Aquilo que parecia ser a fórmula mágica para dar efetividade ao instituto (poder liberatório de
tributos), mesmo diante do descumprimento orçamentário estatal, resultou em verdadeiro
atentado à Constituição, posto que a Fazenda Pública devedora negou auto-aplicabilidade à
norma, mesmo tendo o Poder Judiciário se pronunciado inúmeras vezes em casos concretos

3
 de

forma contrária ao entendimento estatal.

Assim, os cidadãos já não acreditavam no Poder Executivo, e o Poder Judiciário se desmoralizava
ante o não-cumprimento das decisões por ele proferidas (VAZ, 2007, p.193).

 

 

3.2. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62, de 9 de dezembro de 2009
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Impulsionada, acima de tudo, por pressão de agentes políticos, a PEC n. 12/06 culminou na EC
n. 62 que alterou, mais uma vez, o art. 100 da Constituição da República e acrescentou o art.
97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Não é por acaso que se atribuiu à PEC n. 62 a alcunha de "PEC do Calote". O art. 97 do ADCT
beneficiou, pela segunda vez, todos os entes federados que estavam em mora com suas
obrigações de quitar os precatórios vencidos, concedendo-lhes o regime especial de pagamento.
Isso significa que Estados, Distrito Federal e Municípios que descumpriram a Constituição e não
incluírem no orçamento verba necessária ao pagamento do precatório foram beneficiados pela
nova moratória de quinze anos:

Este dispositivo beneficiou, de forma inusitada, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que
na data da promulgação da Emenda sob comento - 9-12-2009 - estivessem em mora na
quitação de precatórios vencidos, concedendo-lhes o benefício do regime especial de
pagamento, inclusive em relação aos precatórios que forem emitidos em todo o período de
vigência desse regime anormal e casuístico (HARADA, 2010).

Desta forma, jogou-se por terra, de uma vez por todas, o princípio da fixação de despesas, não
havendo que se falar mais em crédito de precatório pago no prazo determinado, atingindo de
forma certeira o direito fundamental do credor ao recebimento do que lhe é devido. Fez-se
tabula rasa do inciso XXXVI, art. 5º, da Constituição, segundo o qual "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Mas os arrepios não param por aí. De acordo com a novel sistemática pós EC n. 62, o Poder
Judiciário, no momento de expedição do precatório, baseando-se em informações da entidade
devedora, efetivará automático abatimento de eventual débito que tenha o credor original junto
à Fazenda, esteja ele inscrito ou não em dívida ativa, inclusive parcelas vincendas de
parcelamentos, ressalvados os casos cujas execuções estejam suspensas por determinação
administrativa ou judicial (§§ 9º e 10º, art. 100, Constituição da República).

Essa disposição violou a paridade das partes e o devido processo legal, pois se a Fazenda pode
compensar unilateralmente seu crédito com os débitos de condenações judiciais, qualquer credor
de precatório também deveria ter o direito de compensar unilateralmente seu precatório com
tributos devidos, além de impossibilitar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CR).

Caso o credor/contribuinte pretenda discutir vícios nessa compensação automática, deverá fazê-
lo por meio de ação ordinária, submetendo-se à morosidade procedimental, pois "não se pode
pretender transformar a Presidência do Tribunal em órgão de solução de litígio de natureza
tributária, violando o princípio do juiz natural" (HARADA, 2010).

A principal modificação - e não menos ilegal - trazida pelo § 9º do art. 97 do ADCT foi a
introdução do leilão como meio para o pagamento de precatórios durante o regime especial.

Necessário esclarecer que durante o regime especial, os entes federados optarão por duas
formas de pagamentos dos precatórios (art. 97, § 1º). Na primeira opção será observado o
prazo de quinze anos, cujo valor a ser depositado anualmente em conta especial corresponderá
ao saldo total dos precatórios devidos, devidamente corrigido, diminuído das amortizações e
dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.

Na segunda opção os entes federados depositarão mensalmente em conta especial 1/12 (um
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas,
havendo diferentes "alíquotas", que variam de acordo com a região brasileira na qual o ente
federado devedor se localiza.
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Feitas essas considerações, destaca-se que a EC n. 62 determina que pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) dos recursos depositados pela entidade devedora, qualquer que tenha
sido a opção acima, serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de
apresentação e o percentual remanescente será destinado ao pagamento dos precatórios por
meio do já referido leilão (inciso I), do pagamento à vista de precatórios não quitados na
ordem cronológica e sob o regime de leilão (inciso II) ou de acordo direto com os credores em
câmaras de conciliação (inciso III).

Sem embargos de dúvidas, a pior opção prevista é a do leilão, por atentar contra a dignidade da
Justiça.

Com isso, quer-se dizer que a novel EC n. 62, além de declarar a moratória por mais quinze
anos, introduziu vários mecanismos e possibilidades legais em benefícios dos entes federados
devedores.

Em lúcida doutrina conclusiva sobre os precatórios, Bruno Espiñeira Lemos destaca que

A tentativa de se traçar argumentos jurídicos, de cunho científico, com relação à eficácia e
necessidade do sistema de precatório no Brasil é tarefa de dificuldade extrema diante das
mazelas e abusos que vêm sendo cometidos em nome das "necessidades" do Poder Público,
com malferimento (...) da própria ordem constitucional, diante de rolagens de dívidas de modo
irresponsável e assistemático, sem qualquer estudo preciso e atuarial, sem observância mesmo
do princípio da proporcionalidade, com resultados de difícil projeção e de futuro duvidoso para o
Erário, pois tudo isso aguça a revolta legítima dos cidadãos comuns e ainda da própria
comunidade jurídica do nosso país, contra o instituto do precatório (LEMOS, 2004, p. 51)

Essas são, em síntese, as principais alterações sobre o novo regime dos precatórios, com
pertinência temática ao estudo.

 

 

4. INEFETIVIDADE DAS TESES DO DIREITO ECONÔMICO NO ATUAL SISTEMA DOS
PRECATÓRIOS

 

 

Não se pode ignorar o grave problema da inefetividade das teses de Direito Econômico no atual
sistema dos precatórios, notadamente no que diz respeito à reparação do dano por
responsabilidade estatal derivada da desobediência aos próprios termos da política econômica
desenvolvida.

Não é por outro motivo a insatisfação doutrinária para com o instituto, externalizada nas
palavras de Américo Luís Martins da Silva:

A respeito ainda dos efeitos dos excessos de endividamento do Estado, acreditamos ser
oportuno ressaltar, antecipadamente, que, a nosso ver, o sistema atual de execução por quantia
certa contra a Fazenda Pública, no Brasil, bastante diferente da execução contra o particular,
nada mais é que um dos sintomas do sufocante endividamento do Estado, uma vez que
somente a extrema desordem financeira dos governos explica a criação desse privilégio
exclusivo, também chamado "precatório-requisitório", através do qual a Fazenda Páblica obtém
meios legais de procrastinar, durante longo tempo, o pagamento da dívida passiva cobrada
judicialmente (MARTINS DA SILVA, 1998, p. 4)
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Desde que o Estado reclamou para si o monopólio do uso da força e proibiu a autotutela
privada, assumindo o dever de assegurar sempre uma prestação jurisdicional efetiva (TAVARES,
2008, p. 669), reconheceu o princípio da separação dos poderes como a garantia das garantias
constitucionais (SILVA, 2005, p. 1023).

Segundo esse princípio "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito" (inciso XXXV, art. 5º, CR), e seu descumprimento acarreta ofensa a cláusula pétrea da
Constituição (art. 60, § 4º, III). Não é por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal decidiu
que "a prestação jurisdicional, ainda que realmente seja errônea, não deixa de ser prestação
jurisdicional". (STF. AI n. 157.933/SP)

Mesmo assim, o constituinte derivado pareceu ignorar não apenas o princípio da separação dos
poderes, mas também o princípio do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, as
normas constitucionais orçamentárias e, acima de tudo, o direito fundamental do credor
fazendário de não ter seu crédito transitado em julgado vilipendiado.

Novamente autorizou o descumprimento, seja através da dilação do prazo para pagamento das
dívidas estatais, seja através da implantação de mecanismos morosos, até mesmo ineficazes no
que diz respeito ao cumprimento das decisões condenatórios da Fazenda Pública, tornado
absolutamente inócuas as condenações do Estado em sua responsabilidade por política
econômica.

Em um primeiro momento, concedeu-se a moratória decenal para os entes federados devedores
de precatórios quitarem suas dívidas, como se já não lhes bastasse a existência de decisões
condenatórias transitadas em julgado e o dever de incluírem no orçamento valores para
honrarem suas obrigações.

Esse prazo venceu no ano de 2010 e, diante da contínua inadimplência da Fazenda, a quase
integralidade dos precatórios continua em aberto, sem quitação.

Agora, a história se repete, e os entes devedores em mora com suas obrigações na data de
10/12/2009 (data de publicação da Emenda Constitucional n. 62) ganharam mais quinze anos
para quitarem suas obrigações, como se já não bastasse os dez anos de prazo concedidos pela
EC n. 30, totalizando, assim, vinte e cinco anos de calote institucionalizado e impossibilitando, de
forma incontestável, a efetividade das teses do Direito Econômico, notadamente pela reparação
dos danos causados por políticas econômicas.

 

 

5. CONCLUSÃO

 

 

A responsabilidade estatal por política econômica é ineficaz se o beneficiário da decisão judicial
não percebe, a tempo e modo devidos, o valor da condenação, diante do descumprimento do
sistema de pagamento das dívidas públicas por meio de precatórios.

A EC n. 30 tentou dar efetividade ao instituto, alterando no ano 2.000 o art. 100 da Constituição
da República e acrescentando o art. 78 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
qual atribuiu aos precatórios vencidos e não pagos o poder liberatório de tributos. Todavia,
paralelamente à melhoria, estabeleceu prazo decenal para o parcelamento dos precatórios
comuns declarando, pela primeira vez, a moratória dos débitos estatais já transitados em
julgado.
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Exatamente após o vencimento do prazo decenal estabelecido pela EC n. 30, e diante do não
pagamento dos precatórios pela quase unanimidade dos entes federados, declarou-se
oficialmente a moratória dos precatórios pela segunda vez, por meio da EC n. 62, pelo prazo de
quinze anos.

Desta vez, a afronta aos direitos e garantias do cidadão/credor foi ainda maior, com o advento
do leilão como meio para pagamento dos precatórios. Culminou por institucionalizar um
verdadeiro "calote" no sistema de pagamento das dívidas estatais já abrangidas sob o manto da
coisa julgada.

Beneficiaram-se todos os entes federados em mora com suas obrigações de quitar os precatórios
vencidos, através da concessão do prazo quinzenal para pagamento. Jogou-se por terra o
princípio da fixação de despesas através da exceção imposta à aplicação do § 5º, art. 100 da
Constituição. Violou-se a paridade das partes e o devido processo legal ao possibilitar
abatimento automático de eventual débito tributário do credor no momento da expedição do
precatório. Atentou-se contra a dignidade da Justiça, ao instituir o leilão como meio de
pagamento.

Será a emenda n. 62 mais uma artimanha legal em benefícios da morosidade na quitação dos
precatórios, ou desta vez os entes federados devedores estariam realmente dispostos a cumprir
os novos prazos para pagamento de seus débitos e, com isso, dar efetividade às decisões
judiciais pela responsabilidade estatal por política econômica? Só o tempo dirá!
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A TRANSAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: A JURIDICIDADE E A
EFICIÊNCIA COMO FUNDAMENTOS DO PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRANSACIONAR VISANDO A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS CONTRATUAIS 

THE TRANSACTION IN ADMINISTRATIVE CONTRACTS: A LEGAL AND EFFICIENCY AS
BACKGROUND OF POWER-DUTY PUBLIC ADMINISTRATION TO TRANSACT FOR RESOLUTION

OF CONTRACTUAL CONFLICTS 

Cristiane Schwanka
Marcia Carla Pereira Ribeiro

RESUMO
A Constituição cidadã propugna pela transição de uma gestão pública autoritária para uma
gestão pública democrática, cujas margens discricionárias abrem um espaço de valoração para
que o administrador público, à luz do comando constitucional da eficiência administrativa,
persiga o melhor interesse público possível, mediante uma solução concertada com o
administrado, tanto para prevenir, como para pôr fim a controvérsias. A Constituição traça os
preceitos basilares de desempenho da Administração Pública ao mesmo tempo em que
determina sua democratização. Nesse sentido, uma nova legitimidade fundada no consenso
permite que se ultrapasse a crise atual da decisão autoritária, fazendo com que a Administração
Pública persiga a celebração de acordos por meio de negociações, com a implementação de um
processo administrativo decisório mais democrático com a efetiva participação do interessado na
construção da própria decisão administrativa. Não raro, hodiernamente, constata-se um certo
desapontamento com a resposta prática que as soluções jurisdicionais oferecem, motivo pelo
qual se reforça a necessidade de busca de soluções pré-contenciosas, sobretudo, firmadas com
base no consenso, de tal forma a transferir a solução dos conflitos para o momento em que eles
ocorrem. É indubitável que a Administração Pública não atende seus fins unicamente com a
atuação imperativa, tampouco garante com isso a otimização do interesse público; ela se realiza
buscando soluções que visem ao equilíbrio e à proteção dos interesses legítimos envolvidos em
cada caso concreto. Assim, propugna-se pela utilização do instituto da transação, no âmbito da
esfera administrativa, visando à prevenção e à resolução de conflitos em contratuais
administrativos contendo prestações de caráter econômico. É justamente essa conotação
econômico-financeira para ambos os pólos da relação jurídica contratual que qualifica o
interesse público perseguido como interesse público secundário, que autoriza invocar a
realização da transação como método alternativo de solução de controvérsias contratuais
administrativas. O trabalho tem por finalidade principal ressaltar a importância do diálogo como
linha de evolução e de transformação da Administração Pública contemporânea, bem como
evidenciar que, quando a Administração opta por celebrar uma transação, no qual, mediante
concessões mútuas, as partes põem fim a um litígio, ela não está transigindo com o interesse
público, mas está deslocando a questão litigiosa do judiciário para as próprias partes envolvidas
e atuando em conformidade com o princípio da proporcionalidade que reclama uma atuação
administrativa adequada, ajustada nos meios aos fins de interesse pública e sobretudo,
necessária.
PALAVRAS-CHAVES: Administração Pública; Interesse Público; Contratos Administrativos;
Proporcionalidade; Ponderação; Eficiência; Processualidade Administrativa; Transação.

ABSTRACT
The Citizen’s Constitution want to transition from an authoritarian governance to a public
democratic management is seen, whose discretionary margins open space valuation so that the
public administrator, with the administrative efficiency, can pursue the best possible for the
public interest, through a solution with the administrative that prevents and ends the
controversy. The Constitution outlines the basic precepts of performance from the public
administration at the same time that determines its democratization. In this line, a new
legitimacy based on consensus allows that the current crisis of authoritarian decision stays
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behind, so that the Public Administration can celebrate new agreements through negotiations,
with the implementation of a more democratic administrative decision-making process with
effective participation of the interested. Nowadays it’s not rare to see that there is some
disappointment with the practical solutions offered from the jurisdictional, reason why it
reinforces the need of searching for pre-contentious solutions, in particular, signed on the basis
of consensus, allowing the resolution of conflicts for the very time that they occur. Undoubtedly,
the Public Administration does not achieve its goals only with an imperative actuation and also
does not guarantee these with an optimization of the public interest; it is done, so that a
balanced solution is achieved for both interested parts. In this way, the utilization of the institute
of transaction is defended, aiming the prevention and the solutions of the in contract
administrative conflicts with an economic nature. It is precisely this economic and financial
connotation from both poles of a legal contractual relationship that qualifies the public interest,
as public secondary interested, allowing the transaction’s realization to be used as an alternative
method for the administrative controversies. This work aims to highlight the importance of
dialogue as a line of evolution and transformation of the contemporary Public Administration, as
well as to explain that when the Administration chooses to enter into a contract in which,
through mutual concessions, the parties will end a dispute, it is not compromising the public
interest, but it is dislocating the issue from the judiciary for both parts and acting in agreement
with the principle of proportionality, as an appropriate and, above all, necessary administrative
action, adjusted for public interest.
KEYWORDS: Public Administration; Public Interest; Government Contracts; Proportionality;
Weighing; Efficiency; Administrative Procedural; Transaction.

INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho tem a pretensão de oferecer uma análise acerca da admissibilidade da
utilização do instituto da transação como método alternativo de resolução de conflitos nos
contratos administrativos.

No modelo de Estado contemporâneo a técnica contratual representa um dos meios utilizados
pela Administração para cumprir suas inúmeras atribuições e realizar as tarefas delas
decorrentes. Identificado como instrumento de realização de interesses públicos, o contrato
administrativo vem se aperfeiçoando e se adaptando ao longo do tempo de tal forma que se
traçam os contornos da denominada nova contratualização administrativa.

O Estado quando firma contratos exercita o interesse público derivado, que tem repercussões
patrimoniais e disponíveis. É justamente aqui que a transação encontra aplicabilidade,
despontando como importante e oportuna no deslinde de conflitos contratuais, podendo
representar ganhos econômicos para as partes no contrato firmado e para a sociedade em geral,
além de propiciar a estabilidade das relações jurídicas contratuais uma vez que propicia a
equiparação das posições jurídicas.

Para os fins deste estudo, parte-se da premissa de que a transação como solução de
controvérsias tem origem contratual e, na área estudada, é definida como sendo os contratos
administrativos. Para tanto, tais contratos devem preencher dois requisitos: ter como contratado
um particular (setor privado) e ter repercussões econômicas.

A discussão da utilização da transação em sede do Direito Público não é apenas jurídica, mas é
caracterizada, também, pelo fator político, o que explica os movimentos de resistência que se
manifestam sobre a admissibilidade do instituto, tornando-a estigmatizada e considerada
inoportuna, apesar de estar na área contratual, em que o Estado realiza os denominados "atos
de gestão" e não "atos de império", de autoridade.

As restrições são impróprias e, conforme será demonstrado, vão em sentido contrário aos
ditames constitucionais democráticos que devem nortear a Administração Pública brasileira. A
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nova ordem constitucional democrática reclama e possibilita a conformação de uma
Administração Pública consensual, mais dialógica e aberta ao cidadão ativo e colaborador das
atividades estatais.

Ademais disso, ainda que se esteja em tempo de consensualismo e negociação, com um direito
administrativo cada vez mais dialógico e aberto aos cidadãos para a realização de acordos, não
se ignora que não é possível abdicar da face autoritária da Administração Pública. Ambas as
faces são complementares e não excludentes entre si.

O estudo da transação como método alternativo de solução de controvérsias está fundamentado
à luz dos princípios do Direito Administrativo constitucionalizado, mas objetiva a indeclinável
eficiência da boa gestão administrativa executada e operacionalizada por meio dos contratos
administrativos que a Administração firma com os particulares.

 

1             A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O INTERESSE PÚBLICO NA ORDEM
CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA: O pressuposto LEGITIMADOR DA FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA ESTATAL

 

No Estado Democrático de Direito, a noção de interesse público configura medida e finalidade da
função administrativa, apresentando-se como princípio legitimador dos atos no âmbito da
Administração Pública.[1] Tal interesse a ser perseguido pela Administração não é simplesmente
um somatório de interesses individuais, tampouco é um interesse próprio do Estado, muito
menos se identifica com o interesse de eventuais governantes.[2]

O interesse público tem para o Direito um sentido próprio e especial, embora não exista um
conteúdo próprio para a expressão.[3] Muitas vezes, a expressão é utilizada como equivalente
ao bem comum, interesse geral, interesse social, interesse da lei. Não raro, costuma ser
caracterizada em oposição ao interesse individual, sendo considerado como o que pertence à
generalidade das pessoas.[4]

A doutrina administrativista brasileira costuma classificar os interesses públicos em "primários"
(originários) e "secundários" (instrumentais ou derivados). De acordo com essa classificação, os
interesses públicos primários são indisponíveis e os interesses públicos secundários possuem
natureza instrumental, existindo para operacionalizar aqueles, com características patrimoniais e
que, por esse motivo são disponíveis e passíveis de transação.[5]

Alice Maria Gonzales BORGES, com propriedade, certa vez registrou que o interesse público é
um somatório de interesses individuais coincidentes em torno de um bem da vida que lhes
significa um valor, sendo que esse interesse passa a ser público, quando dele participam e
compartilham um tal número de pessoas, componentes de uma comunidade determinada,
fazendo com que o mesmo passe a ser também identificado como interesse de todo o grupo,
ou, pelo menos, como um querer valorativo predominante na comunidade.[6]

Sinalizando para a atualidade e pertinência dessa temática, Marçal JUSTEN FILHO aduz que
"uma crítica insuperável reside em que a teoria do interesse público pressupõe a existência de
um interesse público único, o que representa a desnaturação da realidade social e jurídica."[7]

Com efeito, foi a partir da necessidade de satisfação do interesse público, pelo Poder Público,
que a doutrina administrativista construiu, dentre outros, o denominado Princípio da Supremacia
do Interesse sobre o interesse privado, que, ao longo do tempo, serviu de fator e fundamento
de legitimidade para o conjunto de privilégios de natureza material e processual que permeia o
regime jurídico-administrativo,[8] bem como irradiou todas as conseqüências de sua incidência
suprema no regime jurídico administrativo[9] Ora, a par dessa leitura, seria possível extrair que
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interesse privado e interesse público são de naturezas distintas e antagônicas, de forma perene
retratando uma concepção dogmática que reconhece a existência de um só juízo sobre o
interesse público e, consequentemente, a posição do administrado como súdito, servil e
submisso, à preponderância absoluta da autotutela.[10]

Notadamente, em face das transformações por que passa o Estado, diante da emergência do
Estado Democrático de Direito, torna-se necessário investigar a compatibilidade da prevalência a
priori do princípio da supremacia do interesse público com a ordem constitucional que reconhece
a centralidade do sistema de direitos fundamentais.

Selma LEMES registra que no Direito Administrativo Contemporâneo se alterou o modo de
enfocar o tema, especialmente na relação com os administrados. "O princípio da supremacia do
interesse público não é disposto de cima para baixo, mas em mão inversa, objetivando proteger
os interesses dos administrados, conforme estabelecem os novos paradigmas do Direito
Administrativo Contemporâneo."[11]

Colocando em evidência tal aspecto, Belmiro Valverde Jobim CASTOR registra que "alegações
vagas de interesse público, justiça social, repartição de sacrifícios são insuficientes para se exigir,
de algumas camadas mais desprotegidas, sacrifícios desproporcionais ou a abdicação de direitos
fundamentais."[12]

A Administração Pública, no cumprimento de suas atribuições, deve perseguir a proteção dos
interesses dos cidadãos e ao melhor cumprimento dos fins da Administração significa afirmar
que o interesse público é melhor atendido quando também se consideram os interesses dos
particulares.

Eis as razões pelas quais Sabino CASSESE afirma que a natureza pública de uma Administração
reside no que denomina de "elemento interno" da Administração, referindo-se à forma em que
aparece regulada a sua função e no tipo de disciplina em que se encontram submetidos os seus
fins. Para o autor, "os interesses públicos representam um fim, indicado pela norma, que deve
ser necessariamente perseguido."[13]

Nesse sentido, em vista da amplitude das conceituações possíveis para a expressão interesse
público, seria possível concluir que elas representam a exigência da satisfação das necessidades
coletivas e que determinam que a Administração na persecução do interesse público, dos fins de
interesses gerais, adote em cada caso concreto a melhor solução possível do ponto de vista
administrativo em consonância com o princípio constitucional da eficiência.

Com efeito, a práxis administrativa tem erigido o princípio da supremacia do interesse público
sobre o particular a uma espécie de cláusula geral de restrição dos direitos fundamentais,
possibilitando a emergência de uma política autoritária na qual os direitos e garantias individuais
devem sempre ceder aos interesses estatais.

Cumpre destacar que em determinadas situações, como resultado de ponderação de princípios e
direitos em abstrato, a Constituição reconhece a prevalência (jamais supremacia) de alguns
interesses públicos, sem, contudo, autorizar a extração de um princípio geral de supremacia do
interesse público sobre o privado. Ora, tal entendimento não poderia justificar a prevalência de
direitos, liberdades e garantias individuais perante o Estado, como parece ser a regra. "Desse
modo, a ponderação constitucional prévia em favor dos interesses públicos é antes uma exceção
a um princípio geral implícito de Direito Público."[14]

Em consonância com os valores irradiados pela Carta, é indubitável que os direitos fundamentais
privados devem integrar a própria noção de interesse público, sendo possível afirmar que a
função da unificação política possui o sentido de pluralidade, de coexistência de diferenças, de
interesses diversos como o público e o privado, ora em harmonia, ora em conflito, quando então
o sentido democrático da Constituição não deve optar pela prevalência de um ou de outro, mas
deve solucionar os eventuais conflitos de interesses na dimensão concreta.[15]
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Quando a Lei Fundamental opta pela predominância do público sobre o privado - art. 5º, XXV-,
ou do privado sobre o público -art. 5º, XI ou XII-, toma essa atitude como técnica de solução
prévia de colisão de direitos fundamentais. Por outro lado, quando a solução não é dada
previamente pelo texto constitucional, a concepção de unidade impede que exista uma resposta
pronta em favor desse ou daquele, repudiando a solução dada por alguns por uma absoluta
hierarquia do interesse público sobre o privado.[16]

Pretende-se, em suma, da aplicação da técnica da ponderação como forma de controle da
discricionariedade administrativa visando à aferição do interesse público prevalente no caso
concreto, bem como as conseqüências que ele produzirá sobre os interesses e, principalmente,
Direitos dos membros da sociedade.

Eis porque Humberto ÁVILA assevera que o interesse público deve ser determinável do ponto de
vista normativo e objetivo, no caso concreto, sob pena de ser insustentável uma supremacia
intersubjetivamente controlável.[17] Alerta o autor que, inclusive, os interesses públicos devem
ainda ser ponderados entre si, pois podem se apresentar em condições de conflito interno.[18]

Repise-se que não se está a negar a importância jurídica do interesse público, porém defende-
se que, mesmo nos casos em que ele legitima uma atuação estatal restritiva no caso concreto,
deve existir uma ponderação que justifique a medida de restrição dos interesses e Direitos
privados. Essa ponderação será destinada a atribuir a máxima realização aos interesses
envolvidos e será o critério decisivo para a atuação do Poder Público.

Adotada a premissa proposta, tem-se como conseqüência que a atuação do Poder Público não
pode ser explicada a partir de um postulado de supremacia, mas de proporcionalidade que
exige, em primeiro lugar, que a medida adotada se constitua em meio adequado ou idôneo à
finalidade almejada.[19] Em outras palavras, significa dizer que o administrador público deverá
interpretar o sistema de ponderações estabelecido na Constituição e na lei, realizando juízo
ponderativo e guiando-se pelo dever de proporcionalidade.

Nesse sentido, ainda quando a Constituição ou a lei não houverem exauridos os juízos possíveis
de ponderação, deverá a Administração ponderar entre os interesses públicos e privados
envolvidos no caso concreto, buscando alcançar a solução ótima para a máxima realização dos
interesses envolvidos.[20] Conforme aduz Gustavo BINENBOJM, "Como resultado de tal
raciocínio de ponderação, tem-se aquilo que se poderia chamar de melhor interesse público, ou
seja, o fim legítimo que orienta a atuação da Administração Pública."[21]

Nesse diapasão, em sua concepção contemporânea, o Estado passa a ser instrumento para a
realização do indivíduo e da sociedade. Nesse aspecto, é digna de registro a ênfase conferida
por Clèmerson Mérlin CLEVE, ao afirmar que a pessoa é o fim, e que o Estado nada mais é do
que um meio para a garantia e promoção de seus direitos fundamentais. [22]

Impõe-se fazer menção que uma das características do Estado contemporâneo é a fragmentação
dos interesses, devendo-se, portanto, diante da pluralidade e contrariedade entre os interesses
dos diferentes integrantes da sociedade, utilizar o conceito de interesse público com cautela.
Não sem razão, tal situação levou Sabino CASSESE a afirmar que "não existe interesse público,
mas os interesses públicos, no plural."[23]

Alude-se que é necessário alavancar a revisão de pressupostos e formas de abordagem do
Direito Administrativo a reivindicar o respeito às fronteiras de atuação do Estado e seus órgãos
que não podem invocar em vão o interesse público, sob pena de violação expressa ao texto
constitucional.

 

3          O CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO INSTRUMENTO FINALÍSTICO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL
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Indubitavelmente, na esfera administrativa conferem-se novos usos à categoria jurídica do
contrato no setor público, passíveis de serem empregados, com democrática responsabilidade,
pela Administração Pública na consecução de suas atividades e persecução de seus fins públicos.
Assim, em razão da sua intensa valorização, o contrato administrativo tornou-se um dos
institutos centrais do Direito Administrativo.

É cediço que na conceituação dos contratos administrativos o interesse público é a razão
essencial dos ajustes travados pela Administração Pública com particulares, na busca pela
consecução de determinado objeto, seja ele uma compra, prestação de serviços ou outra
necessidade inerente à realização de tarefas públicas. Almiro do COUTO E SILVA coloca em
relevo que "todos eles prendem-se diretamente às formas possíveis de colaboração entre
particulares e Estado na realização de fins públicos."[24]

Insta assinalar que, no contrato administrativo, em nome do interesse público, admite-se que
em certas ocasiões, uma das partes compareça em posição de superioridade, podendo resolver o
contrato ou modificar suas condições de execução, por exemplo. Trata-se do comparecimento
da Administração Pública com certas prerrogativas com vistas a assegurar a persecução do
interesse público.[25]

Todavia, sustenta Onofre Alves BATISTA JÚNIOR que o ente privado, ao contratar com o
Estado, não ignora a técnica de gestão pública, nem os dados com que ela joga. O esquema
legal pode reservar área maior ou menor à disponibilidade dos entes privados, mas, ainda que
essa área se minimize, a própria adesão exprime a vontade do co-contratante da
Administração..[26]

Em outras palavras, o fato de o Estado, na realização de suas tarefas administrativas,
estabelecer unilateralmente as condições do ajuste não lhe retira a natureza contratual.

O ponto em destaque diz respeito, conforme assevera Marçal JUSTEN FILHO ao fato de que "um
contrato administrativo não retrata a autonomia de vontade típica do direito privado, mas é
instrumento de realização dos direitos fundamentais."[27]

Hodiernamente, o que se pode constatar, é que as contratações administrativas são precedidas
de consultas e só se consumam após inequívoca manifestação de vontade do particular,
pretenso contratado[28]. Significa dizer, então, que a antiga relação de imposição/submissão
cedeu lugar para a de consulta/faculdade, de tal forma que a vontade do particular possa
também, em determinadas situações, contrapor-se à vontade do Estado (ente genérico) no
campo do direito público, o que se apresenta até como condição para a perfeição dos contratos
administrativos.[29]

Destarte, razão assiste a Odete MEDAUAR, ao afirmar que se vivencia a época da Administração
"concertada", uma vez que se disseminam acordos de diversos tipos, adotando-se, em
amplitude, os chamados módulos contratuais ou convencionais, Tais fórmulas nem sempre se
enquadram exatamente nos paradigmas clássicos dos contratos administrativos. Daí ser
relevante conferir tratamento amplo à figura contratual, para abrigar fórmulas novas, adequadas
ao dinamismo de novos modos de agir da Administração. [30]

Nesse cenário, a posição do particular deixa de ser marcada pela dependência, pela submissão,
e passa a ser conduzida pela independência de quem possui capacidade jurídica definida por
normas jurídicas, numa relação que tem como pressuposto o acordo de vontades para a
formação do vínculo e a estipulação das obrigações recíprocas.

Com efeito, o processo de democratização do Estado sedimenta a solução contratual como
instrumento jurídico de grande relevância, notadamente para o Estado brasileiro para obter
acesso aos bens e serviços dos particulares dos quais necessita para a persecução do bem
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comum.[31]

No entanto, não há que perder de vista que as contratações - como instrumentos
imprescindíveis para que a Administração adquira os vários recursos necessários para o
cumprimento dos seus objetivos - impõem-se para que possam atingir os objetivos por elas
almejados. Acresce-se ainda que o acompanhamento e fiscalização eficientes pelo gestor do
contrato (Administração Pública), o estabelecimento de condições técnico-financeiras que sejam
razoáveis e viáveis ao particular, para que esse, na realização do objeto do contrato não se furte
ao cumprimento de todas as condições estabelecidas no instrumento, que, ressalte-se, acima de
todos os seus caracteres e requisitos, tem como preceito básico a implementação regular das
obras, serviços ou compras contratados, em prol do interesse público que se busca satisfazer por
meio da parceria com particulares, configuram-se ações imprescindíveis para o resultado
almejado com a contratação.

O ponto em destaque diz respeito à necessidade do permanente controle e acompanhamento da
execução do contrato administrativo, pela Administração, não como o puro exercício de uma
prerrogativa, mas utilizando-se desse seu poder-dever de instrumento de parceria, cujo
verdadeiro fim deve ser o de instruir, orientar, recomendar, enfim, municiar o contratado, para
que possam obter os melhores resultados da contratação por meio de uma relação contratual
estabilizada.

Seguindo a tendência de aumento de mecanismos de estabilização das relações é que ganha
impulso a idéia de confiança legítima, que pretende a estabilização das relações jurídicas
envolvendo a administração pública e os administrados. Embora, no Brasil, o princípio da
confiança legítima não se encontre expressamente positivado a difusão do conceito já integra o
conteúdo de legislação esparsa, como por exemplo, na previsão de decadência contra a Fazenda
Pública na Lei de Processo Administrativo Federal, a qual tem sido utilizada por doutrinadores
pátrios para a fundamentação baseada na confiança.

Almiro do COUTO E SILVA enfatiza a necessidade de compreender o princípio da confiança
legítima como sendo um princípio de conteúdo autônomo. A propósito, vale transcrever as suas
esclarecedoras ponderações a respeito:

 

Por vezes encontramos, em obras contemporâneas de Direito Público, referências a <>, <>, <>
como se fossem conceitos intercambiáveis ou expressões sinônimas. Não é assim ou não é mais
assim. Por certo, boa fé, segurança jurídica e proteção à confiança são idéias que pertencem à
mesma constelação de valores. Contudo, no curso do tempo, foram se particularizando e
ganhando nuances que de algum modo as diferenciam, sem que, no entanto, umas se afastem
completamente das outras.[32]

 

As ponderações de Almiro do COUTO E SILVA evidenciam o reconhecimento da existência do
interesse público em se proteger a boa-fé e a confiança dos administrados, tema amplamente já
debatido e reconhecido pelo direito alemão.[33] Sustenta o autor que a introdução de elementos
novos ao identificar, na dimensão formal do Estado de Direito, a proteção da boa-fé ou da
confiança (Vertrauensschutz), consiste na imperiosa necessidade de se resguardarem os
particulares dos rumos tomados pelo Poder Público, a produzirem perturbações no estado de
coisas sedimentado em face de um direcionamento persistente do mesmo poder.[34]

Assim, a teoria clássica do contrato administrativo no Estado Democrático de Direito
contemporâneo, na busca de soluções consensuais, de acordos, de cooperação, de parcerias
entre a Administração e os particulares, ou entre órgãos e entidades públicas, sofre o influxo de
nova dogmática, acendendo a discussão desses novos modos de atuação administrativa. A
evolução talvez não seja linear, nem unânime, porém se constitui uma tendência contínua, que
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só verá o seu termo, com um novo cuidado com o direito dos administrados.

 

4      A TRANSAÇÃO CONTRATUAL ADMINISTRATIVA COMO MEIO DE REALIZAÇÃO DE
JUSTIÇA: O DIREITO FUNDAMENTAL À BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA[35]

 

No Direito, não deve prevalecer o excesso de conservadorismo, que impede o desenvolvimento
da sociedade e, por conseguinte, da dogmática jurídica que a acompanha, tampouco o
radicalismo destruidor que não assegura a continuidade das instituições.[36] No dizer de Juarez
FREITAS, "faz-se imprescindível revisar categorias à luz das transformações paradigmáticas que
conduzem ao controle mais dialógico, democrático e conciliatório, menos unilateral e preso à
legalidade estrita."[37]

O Direito Público é dominado pela finalidade. Dessa maneira, o administrador público, no
exercício das escolhas administrativas está obrigado a perseguir a melhor solução para cada
caso concreto que demande sua atuação.[38]

A busca da justiça constitui, precisamente, a única garantia de racionalização dialógica e aberta
do sistema jurídico. Com efeito, apenas uma exegese guiada por princípios permite que a ordem
jurídica seja modelada, finalisticamente, pelos valores consagrados pela Constituição, para que
não se perpetuem transgressões decorrentes, por ação, ou por omissão, dos agentes
públicos.[39]

Há uma tendência de se associar a justiça exclusivamente com o Poder Judiciário para a
resolução de disputas. No entanto, de modo diverso admite-se uma postura que atribui também
à Administração uma tarefa de justiça, a qual demanda mudanças das condutas administrativas
inertes ou negligentes, sejas elas movidas por má-fé ou não, no atendimento de direitos de
cidadãos.[40]

Com efeito, a função administrativa não pode permanecer alheia a direitos dos cidadãos com
base no argumento de que esses devam buscar a tutela jurisdicional para tê-los reconhecidos.
Não se desconhece que a ordem constitucional vigente rompeu a idéia de uma Administração
contraposta à sociedade, bem como com a perspectiva do cidadão visto em contínua posição de
defesa contra o Poder Público.

Por essas razões, a demanda de democracia na atuação administrativa requer a densificação das
decisões administrativas por meio do processo administrativo no qual a colaboração dos sujeitos
e, o conhecimento do modo de exercício de funções administrativas, facilita o controle dos atos
administrativos por parte da sociedade, do Poder Judiciário e de outros entes que fiscalizam a
Administração.[41]

A processualização permite que, de forma democrática, todo e qualquer interessado tenha
condições de propor à Administração a realização de transação para a resolução de conflitos,
notadamente os conflitos contratuias. Será a via do processo que garantirá o equilíbrio exigido
entre os princípios reitores do Direito Público aplicado no caso concreto, constituindo-se no
mecanismo idôneo para dar transparência ao processo de negociação e composição de
interesses. Com efeito, nas transações administrativas o processo administrativo servirá como
instrumento norteador para a resolução de conflitos e ponderação dos interesses envolvidos.

Na lição de Juarez FREITAS:

 

Neste contexto, sobressai-se o papel desempenhado pelo instituto do devido processo como
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impositivo de justiça para além do textualismo e como barreira à atuação do Estado (...) Sem
embargo da inequívoca valia da dimensão eminentemente processual, a importância maior
precisa ser dada à dimensão substancial, justamente para que se tenha condição de combater
não apenas a falta de efetividade do processo, mas a carência de justiça substâncial (...) vê-se
que o princípio do devido processo legal, numa leitura tópico-sistemática, pode ser traduzido
como proteção constitucional de processo justo (devido) e proporcional, inclusive nos seus
resultados.[42]

 

Pela processualidade, os juízos de conveniência e oportunidade tornam-se constitucionalmente
limitados pelo direito fundamental à boa Administração Pública, que segundo Juarez FREITAS,
deve ser assim compreendido:

 

Trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional,
cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e
comissivas. A tal direito corresponde o dever de a administração pública obervar, nas relações
administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais que a regem.[43]

 

Por esse ângulo, a boa Administração comporta um universo de condutas eticamente exigíveis
dos administradores públicos. Hodiernamente, ninguém duvida da existência de um princípio
essencial da boa gestão pública nas constituições democráticas, o qual suporta uma série de
deveres de boa gestão, deveres imanentes ao sistema e não necessariamente explícitos.[44]

Insta assinalar que o Parlamento Europeu, na data de 06 de setembro de 2001, aprovou uma
resolução acerca de um Código de Boa Conduta Administrativa, no qual encontram-se descritas
diretivas em que as instituições e os órgãos da União Européia, incluindo as suas administrações
e respectivos funcionários, deverão respeitar nas suas relações com o público. O Código Europeu
de Boa Conduta Administrativa[45] esclarece o que na prática significa o "direito fundamental a
uma boa administração" e, de forma concreta, o que os cidadãos europeus podem esperar de
uma Administração européia. O artigo 41 da Carta Européia dos Direitos Fundamentais prevê
como direito fundamental dos cidadãos da União o direito a uma "boa administração".[46]

As precedentes ilustrações do direito comparado denotam a redução da via autoritária do Poder
Público, o que, por si só pode proporcionar uma saída para desgastantes impasses travados na
esfera da Administração Pública.

Há de se ter presente, contudo, que o consenso não se coaduna com qualquer hipótese conluio,
embora, infelizmente, perdure o risco de situações desse tipo.[47]

A Administração Pública, ao despir de seu caráter de unilateralidade e imperatividade, na busca
da solução de controvérsias por meio da transação, não deve abdicar de seu papel de tutora do
interesse público e renunciar às prerrogativas que lhe são conferidas por esse fim.[48]

Nessa linha, é preciso que o Estado mantenha a sua disposição todos os meios de concretização
possíveis para que, se necessário, possa impor segundo as disposições legais, o interesse público
sobre os privados que com ele não sejam compatíveis.[49] A renúncia plena às prerrogativas
conferidas pelo regime jurídico administrativo ao Poder Público poderia acarretar a submissão do
Estado aos particulares que se tornariam cada vez mais fortes, em detrimento do interesse dos
destinatários da atividade pública.[50]

A propósito, vale conferir as ponderações de Gustavo Justino de OLIVEIRA, para quem "...é
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preciso esclarecer que a emergência da administração por acordos não resulta - nem poderia
resultar- no aniquilamento da administração por atos; a administração consensual não supera a
administração imperativa".[51]

É possível dizer que a juridicização do dever de boa gestão pública decorre de profundas
mudanças na teoria política do Estado, a qual passa a assentar-se em novos paradigmas por
força dos comandos constitucionais. A boa gestão pública pressupõe respeito pelos direitos
fundamentais da pessoa humana e das demandas de cidadania, cumprindo as exigências do
vínculo de confiança que deve unir administradores e administrados, estes últimos erigidos,
constitucionalmente, à condição de cidadão.[52]

José Joaquim Gomes CANOTILO apresenta novos princípios a partir da noção de governança -
good governance- dentre os quais merece destaque o princípio da condução responsável dos
assuntos do Estado. Esses princípios, destinados a explicitar as dimensões materiais e
processuais de uma estabilidade moderna, nada mais são do que expressões do eterno combate
contra a opacidade e arcana práxis das organizações de poder.[53]

Todavia, o fato de se estar mergulhado em tempos pós-modernos, influenciados por novos
paradigmas, não significa que os paradigmas anteriores estejam eliminados.[54] Nesse contexto,
os novos paradigmas ainda seguem abertos e os antigos em permanente questionamento crítico.

Assim, a possibilidade de solucionar um conflito pela via negocial não elimina a prerrogativa
estatal de imposição autoritária a qual permanecerá disponível para as situações em que se
torne necessária a coação para salvaguardar o interesse público da sociedade.

De modo que propiciar às partes um modo mais célere e especializado de solução de conflitos
implica conferir maior efetividade aos princípios gerais de Direito, em especial os princípios da
segurança jurídica, moralidade e da boa-fé, que norteiam, notadamente, as relações contratuais
entre a Administração e o particular.

Odete MEDAUAR coloca em relevo que "muito comuns se tornaram frases e comentários em tom
de jactância, do seguinte teor: "Se acha que tem direitos, vá procurá-los no judiciário".[55]

Contudo, vale sublinhar que a decisão resultante de uma providência jurisdicional possui como
característica fundante o fato de vir a posteriori, ou seja, não raras vezes chegam com grande
atraso e somente dizem respeito à questão da legalidade, sem trazer garantias quanto à
conveniência e oportunidade do ato omissivo ou comissivo praticado pela Administração.[56]

Gustavo BINENBOJM, com muita clareza, afirma que "em uma palavra: nada garante que a
solução judicial seja a mais favorável ao patrimônio público. De outra parte, seria imoral -e,
portanto, inconstitucional..."[57]

Ademais, constata-se certo desapontamento com a operatividade prática que as soluções
jurisdicionais oferecem, notadamente em razão do longo lapso temporal que, em regra, é
necessário para que seja prolatada a decisão. O que não se ignora é que o Poder Judiciário não
consegue cumprir, a tempo e no modo que seria adequado, uma boa prestação jurisdicional, o
que coloca, não raras vezes, em risco os direitos do cidadão.

A transação administrativa se mostra hábil a iluminar as relações entre Estado e sociedade e de
facilitar, a aplicação e o aperfeiçoamento de institutos consensuais alternativos ao modelo de
expressão da discricionariedade, e, por isso, mais adequados ao novo dinamismo e modo de agir
da Administração Pública contemporânea.

No âmbito estatal, o equilíbrio entre a autoridade do sujeito público e os direitos dos particulares
pode ser nivelado por meio do processo, que implica o respeito pelas posições jurídicas de todos
os sujeitos, para os quais há direitos e sujeições. No processo, ocorre o encontro do ponto de
vista e interesses eventualmente diversos daqueles assumidos pelas partes no contrato,
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suscitando o afloramento de vários interesses, posições jurídicas, argumentos, provas e dados
técnicos que obrigam à consideração dos interesses e direitos co-presentes de cada
situação.[58]

Por isso, razão assiste a Odete MEDAUAR quando afirma que "se mediante o processo
administrativo direitos dos administrados obtêm reconhecimento, evitam-se ônus da ação em
juízo."[59]

Sem embargo, é notório que a contratualização administrativa é cada vez mais, importante e
habitual modo de atuação administrativa. Nessa linha, cada vez mais a atuação autoritária recua
perante a tendência de tecnicização da atividade administrativa, já que a utilização intensa de
meios técnicos acarreta necessidade de mudança no processo decisório administrativo, o qual
deixa de ser fundado em 'escolhas políticas' para ser conduzido por 'escolhas técnicas'.[60]

O cidadão -contratado pela Administração Pública-, espera que a solução dos conflitos
contratuais seja resolvida no momento em que eles ocorrerem, sem interrupções.

Reitere-se que na lição do civilista Silvio de Salvo VENOSA, "a transação tem justamente a
finalidade de impedir que as partes recorram ao judiciário, ou ponham fim, por decisão conjunta,
a uma demanda em curso, já instalada em processo ou não."[61]

Cabe nesses casos, ao administrador público, à luz do mandamento constitucional da eficiência,
verificar qual a melhor alternativa de atuação para a resolução de conflitos contratuais,
buscando o consenso ou impondo autoritariamente a decisão administrativa, de tal forma que o
interesse público seja realizado da melhor forma possível, no caso concreto.

5             AS CLÁUSULAS AUTORIZATIVAS DE COMPETÊNCIA PARA TRANSACIONAR
NA ESFERA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA

 

A competência é condição prévia e necessária para a prática de ato ou para celebrar contratos
na esfera pública, sendo, portanto, determinante para a sua validade.

Por isso, razão assiste a Carlos Ari SUNDFELD, quando leciona que "a atividade pública - cujo
exercício é regulado pelo direito público - constitui função. Função, para o Direito, é o poder de
agir, cujo exercício traduz verdadeiro dever jurídico, e que só se legitima quando dirigido ao
atingimento da específica finalidade que gerou a atribuição ao agente."[62]

A legislação administrativa brasileira não firmou, até o momento, cláusula genérica que
fundamente e discipline as transações administrativas; contudo, é certo que o instituto da
transação já encontrou previsão legal em vários setores da Administração pública.

Refere-se, a título meramente exemplificativo, às cláusulas setoriais tais como as previstas no
Direito Administrativo Tributário, no Direito Urbanístico[63], no Direito Ambiental[64], entre
outros. Nesses casos, a competência para a celebração de transação administrativa advém da
própria cláusula setorial que a autoriza e fundamenta.

Indaga-se, todavia, se na ausência de autorização legal específica a Administração possui
competência para a celebração de contratos de transação.

Primeiramente, cabe delimitar corretamente o objeto da investigação. Trata-se da verificação da
possibilidade de resolução de conflitos contratuais administrativos, por meio do método
alternativo de transação, o qual exige dois pressupostos: (i) a existência de um contrato
administrativo válido, ou seja, celebrado em consonância com a legislação setorial aplicável, na
qual se situa, por exemplo, a Lei de Licitações e Contratos - Lei 8.666/93 e suas respectivas
alterações e, (ii) sobre a qual existam controvérsias contratuais a serem resolvidas pela
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Administração.

Com efeito, a função precípua da transação não é a extinção de deveres e obrigações, mas a de
prevenir ou terminar controvérsias, sejam elas efetivas ou potenciais, tanto quanto aos fatos,
quanto em relação ao Direito que a Administração aplicou ou pretende aplicar ao caso concreto.
Desse modo, transação se mostra adequada, principalmente, nas situações em que a atuação
administrativa imperativa não é capaz de propiciar a paz jurídica.[65]

Contudo, é a situação concreta que é determinante para avaliar a necessidade e a possibilidade,
ou não, da realização da transação. Por meio dela, a Administração e os cidadãos, mediante
concessões recíprocas, resolvem determinada situação fática ou jurídica controvertida.

Todavia, poderão existir situações em que os malefícios decorrentes da permanência do litígio,
comparados com os benefícios de seu afastamento é que podem justificar a realização da
transação e não, propriamente, a mera existência de incerteza ou controvérsias na relação
jurídica.

Nas palavras de Onofre Alves BATISTA JÚNIOR:

 

Embora a transação administrativa não produza apenas efeitos meramente declaratórios,
podendo as concessões recíprocas, ao contrário, envolver outros direitos que não os atinentes à
relação jurídica disputada (transação complexa), o contrato administrativo de transação lato
sensu pressupõe uma especificidade do caso concreto que justifique sua celebração entre as
partes que estão naquela relação jurídica.[66]

 

Insta assinalar ainda que para avaliar a possibilidade da Administração Pública celebrar
transações contratuais é necessário investigar, primeiramente, se a Administração conta com
verdadeira autonomia contratual, similar ou não, aos domínios do Direito Privado, que possibilite
a celebração do contrato de transação propriamente dito, uma vez que a transação possui
natureza jurídica contratual.

Inicialmente, é importante registrar que não existe delegação implícita de poderes do povo à
Administração, bem como não existe poder a priori da Administração superior ao ordenamento
jurídico, uma vez que os únicos poderes que lhe são conferidos são aqueles outorgados pela lei
ou pela Constituição. Assim, mesmo na celebração de contratos, a Administração Pública não
conta com autonomia contratual similar à conferida ao particular pelo Direito Privado,
necessitando, portanto, possuir fundamento legal para contratar.[67]

Tem-se que a vontade que orienta a atuação administrativa para a celebração de contratos é a
vontade normativa, a qual é vinculada por normas jurídicas. Enfim, a decisão de contratar
envolve valoração de que o mecanismo contratual é o mais apto para o atendimento ao
interesse público, devendo ainda ser investigado se o agente da Administração conta com
competência administrativa para contratar.

Por outro giro, a Administração Pública possui o poder/dever de valorar a melhor alternativa
para atendimento do interesse público, conforme juízo aberto de conveniência e oportunidade.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, determina de forma expressa que a Administração
deve se sujeitar ao princípio da legalidade.[68] Desse comando constitucional extrai-se que a
Administração somente pode celebrar contratos ou firmar negócios jurídicos, se lhe for atribuída
competência legal para agir.[69]

Todavia, isso não significa que seja necessário conferir reconhecimento normativo expresso para
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cada órgão da Administração Pública para celebrar contratos administrativos. Ora, basta verificar
que, para que o administrador público possa utilizar o contrato administrativo como forma de
atuação não é preciso que a lei lhe atribua de forma expressa, competência para essa
utilização.[70] Nessa seara, não se alude à violação do princípio da legalidade, uma vez que a
forma de atuação da Administração, seja ela imperativa ou consensual, não se encontra
predeterminada pelo ordenamento jurídico.

Pode-se aplicar, por analogia, o mesmo entendimento para a utilização da transação, em razão
de sua natureza jurídica contratual, sem que isso implique ofensa ao princípio da legalidade
administrativa.

Ou seja, se a lei poucas vezes determina que a Administração atue imperativamente, tem-se
que é quase sempre possível admitir a realização da transação contratual que venha substituir,
no mesmo escopo, determinado ato imperativo, mesmo na ausência de lei específica autorizativa
para a prática do ato de forma concertada. Dito de outro modo, a transação pode ser celebrada
em situações nas quais a Administração pode decidir unilateralmente determinar a solução do
caso concreto.[71]

Nesse sentido, Juarez FREITAS leciona que a Administração deve "...intensa vinculação não
apenas à legalidade, senão que à totalidade dos princípios regentes das relações jurídico-
administrativas, mormente os de vulto constitucional."[72]

Ademais, a submissão da Administração à lei estrita não garante a melhor persecução do
interesse público.

Para os fins deste trabalho, importa destacar a idéia da juridicidade administrativa que,
elaborada a partir da interpretação dos princípios e regras constitucionais, passa a integrar o
campo da legalidade administrativa e é quem fundamenta a atuação administrativa consensual
para a realização do interesse público.

A esse respeito, conferir passagem esclarecedora de Gustavo BINENBOJM:

 

Isso significa que a atividade administrativa continua a realizar-se, via de regra, (i) segundo a
lei, quando esta for constitucional (atividade secundum legem), (ii) mas pode encontrar
fundamento direto na Constituição, independente ou para além da lei (atividade praeter legem),
ou, eventualmente, (iii) legitimar-se perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro
numa ponderação da legalidade com outros princípios constitucionais (atividade contra legem,
mas com fundamento numa otimizada aplicação da Constituição).[73]

 

A afirmação é acompanhada por Juarez FREITAS, que complementa:

 

grife-se: o principio da legalidade é um dos princípios. Bem aplicá-lo supõe, entretanto, bem
aplicar os demais. (...) Trata-se de falha grave, em gestão publica, querer transmudar o agente
em res irracional da legalidade, fazendo-o, por apreço à passividade, neglicenciar comandos
principiológicos indescartáveis.[74]

 

Consoante Onofre Alves BATISTA JUNIOR, o princípio da legalidade administrativa impõe que:
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...cada órgão pode exercer sua 'vontade normativa' de celebrar contratos administrativos
alternativos, se essa for a melhor alternativa para a persecução do bem comum, limitado à sua
esfera de competência. A primeira condição de legalidade de uma atuação administrativa deriva
da verificação da competência, sendo que, no Direito Administrativo, não há competência legal
ou universal. Por certo, porém, a lei pode atribuir competência com maior ou menor margem de
discricionariedade para valoração do decisor. Portanto, para as transações administrativas, a lei
pode estabelecer cláusulas setoriais autorizativas ou pode atribuir competência para a celebração
de transações legais concretamente especificadas.[75]

 

Compete salientar que da natureza jurídica contratual da transação decorre que em se tratando
de transações administrativas, estão sujeitas à incidência de diversas normas de direito
administrativo aplicáveis aos contratos administrativos, tais como, as normas da Lei de
Licitações e Contratos administrativos, inclusive os ditames nos arts. 58 e 62 os quais conferem
direitos e deveres especiais para ambos os pólos da relação contratual administrativa[76].
Destaca-se que o art. 62 da Lei de Licitações e Contratos, expressamente, determina a aplicação
supletiva das normas de direito privado nas contratações administrativas.

Embora a teoria do instituto da transação tenha sido construída sob os moldes privatícios, o
certo é que a transação administrativa não é a mesma do Direito Privado, tendo em vista que
esta última traz em seu núcleo a persecução do melhor interesse público como resultado.

Sem prejuízo disso, constatando a admissibilidade da aplicação supletiva das normas de direito
privado em sede das contratações administrativas[77], Onofre Alves BATISTA JUNIOR afirma
que não seria razoável a reconstrução de uma teoria da transação administrativa emancipada e
distinta da transação privada.[78]

O ponto ora em destaque diz respeito ao fato de que a transação representa um instrumento de
ação colocado à disposição da Administração Pública para resolução de controvérsias
administrativas, em especial, as contratuais. Traça, por fim, linhas para consolidação de uma
Administração Pública consensual, mais democrática.

A celebração de contratos pela Administração representa um dos processos em que a
participação do cidadão na esfera administrativa se manifesta de forma concreta. Nesse
contexto, deve-se entender a adequabilidade da transação como método consensual alternativo
de resolução de controvérsias contratuais, de tal forma a permitir que o cidadão participe das
decisões que lhe digam respeito, no próprio plano da constituição da relação jurídica constituída.

O que vale sublinhar é que o ordenamento jurídico brasileiro disponibiliza instrumentos para que
se possa estabelecer uma disciplina mínima do instituto da transação no âmbito do Direito
Administrativo. Basta destacar que o próprio Direito Administrativo brasileiro abre margens de
discricionariedade para que a Administração possa valorar e ponderar os interesses em conflitos
e buscar a melhor solução diante da controvérsia, seja ela efetiva ou potencial.

Nesse sentido, nos contratos administrativos, a margem de discricionariedade atribuída ao
administrador deve ser exercida no âmbito das normas que concedem poderes de valoração
para seu exercício, delimitado pela finalidade a ser perseguida ou ao interesse público a ser
atendido.

Desse modo, a Administração pode acordar com os contratados, fixando deveres ou
contraprestações recíprocas com vistas à solução da controvérsia contratual instalada, desde que
propicie uma solução otimizada para o atendimento do feixe de interesses públicos
intervenientes.[79]

Alude-se, em consonância com o Estado Constitucional Democrático, que requer uma
Administração Pública mais eficiente e democrática, defende-se que quando a Administração
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possuir competência para a prática de determinada relação jurídica administrativa- por exemplo,
celebrar contrato administrativo de execução de obras- será competente para celebrar a
transação no mesmo contrato, tendo por finalidade a busca da melhor solução para o interesse
público. Dito de outro modo, é a autoridade competente para decidir unilateralmente que possui
a competência para celebrar a transação, de forma consensual, sem a necessidade de que exista
lei autorizativa específica para tanto.

É o ordenamento jurídico constitucionalizado que impõe ao administrador público a busca da
melhor solução para o interesse público.

Nem se afirme que a legalidade fica mais bem atendida quando a Administração atua
imperativamente do que quando atua consensualmente. O princípio da legalidade não coloca
óbices à atuação consensual administrativa. O critério a ser aferido é o de verificar se a solução
adotada, seja imperativa ou consensual, possibilita como resultado o atendimento otimizado do
interesse público.

Nesse enfoque, sendo o objeto litigioso transacionável, isto é, tratando-se de direito disponível,
havendo vontade de transigir do cidadão e competência administrativa, a Administração pode
resolver a controvérsia por meio de solução consensual da transação.

Não raras vezes, o simples afastamento dos malefícios de uma possível controvérsia já
representa razões aptas à celebração da transação. São situações em que o princípio da
proporcionalidade exige que a Administração se porte de forma proporcional, necessária e
adequada aos fins de interesse público perseguidos.

Por oportuno, necessário enfatizar que a Administração Pública não poderá transacionar quando
estiver, direta ou indiretamente, obrigada a escolher a forma do ato administrativo imperativo ou
quando o cidadão se recusa a admitir a transação proposta pela Administração.[80]

Afinal, conforme aduz Odete MEDAUAR, o princípio da legalidade não pressupõe que o Estado
somente pode realizar atos ou medidas que a lei ordena, pois, se assim o fosse, o significado
geral do princípio da legalidade paralisaria a Administração porque seria necessário um comando
geral específico para cada ato ou medida editada pela Administração, tornando-a inviável. A
autora enfatiza que é sabido que a submissão total da Administração à lei é irrealizável ,
provavelmente, nunca se realizou.[81]

Nesse enfoque, a legalidade a que a Administração está vinculada é aquela que deflui do
sistema jurídico do Estado de Democrático de Direito, feita a partir de uma interpretação
conforme a Constituição.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Nas últimas décadas, os movimentos transformadores do Estado contemporâneo visaram não
somente à reavaliação dos fins do Estado, mas também ao reexame das funções administrativas
e da forma como tais funções eram comumente desempenhadas.

Com a ascensão de fenômenos de evidenciam a necessária colaboração do particular no
desempenho de tarefas públicas, emerge uma nova forma de administrar por contratos, cujas
referências são o diálogo, a negociação, o acordo, a coordenação, a descentralização e a
cooperação, todos alavancados pela processualidade administrativa. Assim, o processo de
determinação do interesse público tende a ser desenvolvido a partir de uma perspectiva
dialógica de ponderação dos interesses envolvidos em conflitos contratuais, a qual contrasta com
a dominante perspectiva imperativa e monológica da arca práxis administrativa.
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Trata-se da Administração Consensual, a qual marca a evolução de um modelo centrado no ato
administrativo (unilateralidade) para um modelo que passa a contemplar os acordos
administrativos (bilateralidade e multilateralidade). Sua disseminação tem por fim nortear a
transição de um modelo de gestão pública fechado e autoritário para um modelo aberto e
democrático, habilitando o Estado contemporâneo a bem desempenhar suas tarefas e atingir os
seus objetivos, preferencialmente, de modo compartilhado com os cidadãos.

Todavia, a transação administrativa reclama mecanismo de controle mais efetivo da tomada de
decisão, de tal forma a garantir a transparência e a legalidade do processo de negociação e
composição de interesses, tanto para os interessados quanto para os órgãos de tutela da própria
Administração.

Nesse sentido, o processo administrativo de tomada de decisão, além de configurar-se como
meio compensatório ao déficit jurisdicional, uma vez que objetiva reduzir o recurso à jurisdição
estatal, ao mesmo tempo possibilita mais facilmente a implementação das decisões
administrativa, pois elas passam a ser tomadas de forma consensual. O consenso e o acordo
surgem como legitimadores de todo o processo de tomada de decisão administrativa.

Não se desconhece que, sem os devidos cuidados, a transação administrativa pode se
transformar em mecanismo que favoreça o casuísmo das soluções contratuais, com o risco de
fazer prevalecer as melhores soluções para os mais fortes, ou ainda para possíveis conluios
entre contratados e agentes públicos, respaldando atuações em desvio de poder. Por esse
motivo, seu uso não deve se dar em regra, mas em situações excepcionais, quando se puder
comprovar que o interesse da coletividade será melhor atendido, de forma otimizada, por meio
do manejo da transação contratual administrativa.

A medida adotada pela Administração para a prevenção e resolução de conflitos deve se
constituir em um meio adequado e idôneo à finalidade almejada. Desse modo, o principio da
legalidade a que a Administração está adstrita e que melhor se coaduna com os ditames de um
Estado Democrático de Direito deve ser "filtrado" pelo texto constitucional que lhe concede
fundamento e sustentabilidade para a implementação da transação como método alternativo de
solução de conflitos contratuais administrativos. Uma perspectiva adequada de boa gestão
pública a ser perseguida deve ainda estar centrada na processualidade administrativa, a qual
permite acompanhar a tomada de decisão administrativa e aferir que ela se mostre racional e
justa, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma vertente de garantia associada a
direitos fundamentais.

Mesmo inserida na idéia de um Estado de Direito Democrático, tendente a reduzir a atuação
administrativa imperativa de tal forma a substituí-la por uma atuação de natureza consensual,
nenhuma conduta de órgão estatal pode escapar ao controle da sociedade, tampouco nenhuma
atuação estatal pode realizar valores distintos consagrados pela ordem jurídica.

Por derradeiro, cumpre reprisar que o contrato se apresenta como instrumento cada vez mais
utilizado e necessário para as finalidades da atuação administrativa e que, especificamente aos
contratos administrativos celebrados com fulcro na Lei de Licitações e Contratos - Lei 8.666/93-,
conforme demonstrado, têm-se inúmeros dispositivos que determinam a realização de transação
pela Administração Pública no curso do contrato, objetivando o equilíbrio da relação contratual,
refletindo que a consensualidade já é uma realidade na práxis administrativa brasileira.
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transação com os administrados que causarem danos morais e/ou patrimoniais ao meio
ambiente; ao consumidor; à ordem urbanística; a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; à ordem econômica, bem como a qualquer outro interesse
difuso e coletivo. (Cf BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 449).

[65] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 364.
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[66] Ibid., p. 476. Para o autor, "os contratos administrativos complexos são aqueles que
possibilitam o intercâmbio de concessões entre Administração e administrado, mesmo quando
não se está perante um litígio efetivo; portanto, sua finalidade essencial não é a eliminação de
litígio ou incerteza, mas o intercâmbio de bens ou direitos. A princípio, se existe intercâmbio,
mas não existe litígio (efetivo ou potencial), celebra-se contrato administrativo complexo. (...)
Com mais rigor, pode-se verificar que, no Direito Administrativo, os contratos alternativos
complexos retratam, mais propriamente, uma técnica de administrar, e não um mecanismo
específico para viabilizar o intercâmbio de prestações." (Ibid., p. 373). O mesmo autor ainda
classifica como transação complexa nas situações em que as concessões recíprocas são
estranhas ao direito disputado. (Ibid., p. 329).

[67] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 465.

[68] Dispõe o art. 37 da Constituição Federal: "Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte (...)" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

[69] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 478.

[70] Ibid., p. 488.

[71] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 490-491.

[72] FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa
administração pública, p. 12.

[73] BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo, p. 38.

[74] FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa
administração pública, p. 52.

[75] BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 478. Para o autor, a transação administrativa se
instrumentaliza por meio do que denomina de contrato administrativo alternativo: "O contrato
administrativo alternativo é uma forma de a Administração Pública resolver determinados casos
concretos, como alternativa a uma atuação unilateral, colocando-se como possível mecanismo
(mais democrático) para a persecução otimizada do melhor interesse público. O fundamento de
sua aplicação centra-se exatamente na possibilidade de maior eficiência da atuação
administrativa quando desenvolvida com a colaboração do administrado. Mediante o manejo dos
contratos administrativos, a Administração renuncia ao emprego de postetades de imposição
unilateral e, buscando maior eficiência administrativa, persegue o melhor interesse público
possível mediante o estabelecimento de solução concertada com o administrado." (Ibid., 325).

[76] Somente a título de exemplo: o art. 58 da Lei 8.666/93, enquanto, por um lado, confere a
prerrogativa de alteração unilateral do contrato pela Administração (inciso I), por outro,
estabelece limites à discricionariedade na modificação unilateral quando garante a intangibilidade
das cláusulas econômicas ao particular contratado (inciso V, § 1°).

[77] Observadas, porém, as normas de Direito Público específicas que já disciplinam,
eventualmente, algumas espécies de transação administrativa, conforme exemplificado no
presente capítulo, supra.

[78] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 327.

[79] Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. op. cit., p. 371.

[80] Ibid., p. 326.
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[81] MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução, p. 144-155.
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 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REGIME PRÓPRIO NO BRASIL : A DIFÍCIL 
GESTÃO 

ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES DEL RÉGIMEN Y PROPIO EN BRASIL: UNA GESTIÓN DIFÍCIL 

 

Eliane Romeiro Costa 
 

RESUMO 
O caráter ético-social da seguridade social atribui aos segurados direitos aos benefícios 
previdenciários. Como direitos públicos subjetivos, as prestações previdenciárias de natureza 

alimentar refletem o grau de dignidade humana e o igualitarismo social brasileiro. A diversidade 
do sistema constitucional previdenciário e seus regimes expostos na última Constituição, 
agravaram a complexidade do sistema protetivo no acesso aos benefícios securitários, bem como 

estabeleceu a exigência de técnicos em seguro social e especialistas em matemática financeira, 
atuária, contabilidade e direito, visando a boa gestão previdenciária. Propomos a análise das 
concepções, dos fundamentos e instrumentos jurídicos aplicáveis aos Regimes Próprios de 

Previdência Social – civil e militar – enfocando a complexidade do seguro social público, o princípio 
do equilíbrio financeiro e a gestão no Regime da Administração Pública, tendo como base 

interpretativa a doutrina do Seguro Social e a crise de financiamento. 
PALAVRAS-CHAVES: Seguro Social ; direitos fundamentais; regimes estatutários. 
 

 
RESUMEN 

El carácter ético social de la seguridad social aseguran a los protegidos, los derechos a los 

beneficios de seguro social.Como derechos públicos subjetivos de naturaleza alimentar, las 

prestaciones de seguro social reflejan el grado de la dignidad humana y igualitarismo social 

brasileño. La diversidad del sistema constitucional y sus planes de pensiones establecidos en la 

última Constitución aumentan la complejidad de acceso a las prestaciones, así como exigen los 

técnicos y especialistas en matemáticas financieras, actuariales, de contabilidad y el derecho, en 

busca de la buena gestión de pensiones. Proponemos el análisis de los conceptos, los 

fundamentos y los instrumentos jurídicos aplicables a los regímenes propios de la Seguridad Social 

- civiles y militares – que se centra en la complejidad de la seguridad social pública, en el principio 

de estabilidad financiera y de gestión en el Régimen de la Administración Pública, con base en la 

doctrina interpretativa y la doctrina de Seguro de Previsión Social y la crisis de financiación. 

PALAVRAS-CLAVE: Previsión Social; derechos fundamentales; régimenes de los funcionarios 

públicos. 

 

 

O atual sistema securitário esculpido no artigo 194, da Carta Constitucional brasileira, produziu 

avanço em termos de cidadania e maior distribuição de renda. Representam os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da cidadania, da redução das desigualdades regionais, os objetivos 

fundamentais da República Federativa no Brasil. Contudo, o processo constitucional na 

aquisição de cidadania democrática se concretiza na medida em que se registra menor 
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desigualdade na renda, no trabalho e nos direitos sociais, ou quando atingimos patamares de 

maior igualitarismo social . 

Este estudo tem por objeto analisar os regimes previdenciários do servidor público e do militar à 

luz da teoria do seguro e da seguridade social, dos direitos previdenciários como direitos 

fundamentais do trabalhador estatutário, sem olvidar das recentes reformas constitucionais 

previdenciárias e do apelo ao equilíbrio financeiro e atuarial para tangenciar a crise e consolidar 

a boa gestão previdenciária. Distribuiremos as temáticas que se articulam com seguridade e com 

a seara do seguro social do servidor efetivo e do militar e, ao final, concluiremos apontando as 

dificultadespara a boa governança previdenciária ou uma gestão superavitária para os regimes 

próprios estatutários. 

  

1-SEGURO SOCIAL - CONCEITO FUNDAMENTAL 

  

Os Regimes de Previdência do Servidor Público- civil e militar, previsão expressa nos artigos 

40, 42 e 142 da Carta Constitucional brasileiras se submetem às Reformas contidas nas Emendas 

Constitucionais ns.20/1998,41/2003 e 47/2005, como também aos princípios constitucionais da 

administração pública . 

Da interpretação de mais de duas décadas do atual sistema constitucional previdenciário é nítida 

sua evolução em complexidade. Estamos falando da boa gestão para o cumprimento das regras 

de contabilidade pública,do atendimento às questões de benefícios e da atual necessidade de 

compensação financeira entre regimes previdenciários públicos. 

Para os estudiosos em temática securitária não é novidade que deverão ser analisados os 

elementos da relação jurídica para o preenchimento dos critérios para os benefícios tais como: 

data de ingresso no serviço público - investidura no cargo-manutenção da condição de servidor-

segurado, existência de Regime Previdenciário do ente federativo suas autarquias e fundações, 

longevidade e estabilidade financeira-atuarial do regime próprio . 

  

2-REGIME ADMINISTRATIVO OU PREVIDENCIAL ? 

  

Na formação dos direitos ao seguro social foram pioneiros os militares(guerra do Paraguai-1864) 

e , funcionários públicos (art 75, da Constituição da República de 1891, in verbis : - A 

aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da 

Nação) seguidos, a partir da década de 20, pelos ferroviários com as Caixas de Aposentadorias-

CAPS e, posteriormente,pelos IAPS-Institutos Previdenciários por  
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profissões.Os demais trabalhadores foram incorporados a partir da regulamentação profissional, 

pela reestruturação do sistema social protetivo grafados pela Lei Orgânica de Previdência 

Social-LOPS, FUNRURAL,Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, e pelo Sistema 

Integrado de Previdência e Assistência Social- SINPAS, e do marco da Seguridade como 

primado da universalidade da cobertura e do atendimento. 

O sistema constitucional previdenciário contém especificidades. Estas são conferidas a partir das 

diferenças intrínsecas aos regimes:Geral de Previdência Social-RGPS, como regime- celetista , e 

os Regime Próprio estatutário do servidor civil e do militar - RPPS e RPPM- grafados na 

Constituição Federal de 1988. 

Verificamos que passados 12(doze) anos da Emenda Constitucional n.20/1998, primeira reforma 

do seguro social brasileiro, definiu-se um novo Sistema de Benefícios previdenciários, distinto 

do disposto na redação original da Constituição Federal de 1988. Não se pode olvidar 

que,atualmente o regime do servidor estatutário não é o do empregado-celetista, ou do 

comissionado, tampouco é o do militar, pois este insere-se em legislação específica que abarca o 

regime de trabalho e os direitos pecuniários. Portanto, bastante raro é a existência de Regime 

Próprio do Militar- RPM e de entidade gestora própria (sustentado por estudiosos e juristas 

como necessário dado a característica da atividade do militar). 

Constituem elementos de acentuada complexidade securitária a elucidação dos seguintes 

questionamentos: 1) O Regime Próprio dos servidores e dos militares são regimes de seguro 

social ou de administração pública? 2)O ente federativo obriga-se a instituir regime próprio para 

seu servidor efetivo?3) Em termos de reformas paramétricas e estruturais tidas como necessárias 

para a longevidade do sistema de proteção social, é possível sua realização apartada da doutrina 

do seguro social que se funda na dignidade existencial? 4) Como consolidar as alterações do 

conteúdo jurídico das normas previdenciais reformadoras do sistema com o igualitarismo social 

sem provocar o retrocesso das normas sociais que garantem os direitos do segurado? 

5)Interpretação em prol da autarquia ,do equilíbrio fiscal, ou do segurado ? 

Caminho conciliador entre doutrina e ordenamento jurídico pátrio, permite-se deduzir que o 

regime securitário do servidor e do militar integra a administração pública, não se confundindo 

com a seguridade não-contributiva ou com a saúde.A administração pública é responsável por 

déficits do regime previdenciário estatutário e , caso o ente federativo não institua regime de 

seguro social ao servidor público efetivo, este será vinculado obrigatoriamente ao Regime Geral 

como os demais trabalhadores celetistas e comissionados. Consoante lei básica dos regimes 

próprios, Lei 9.717/98, estes deverão oferecer os mesmos benefícios que o regime geral de 

previdencia social -RGPS. 

Com base na lei geral para instituição de Regime Próprio Previdenciário, Lei n. 9.717/98, o 

artigo 2o.,§1o.- redação dada pela Lei n.10.887/2004- dispõe da cobertura das insuficiências de 

recursos pelo respectivo Tesouro do ente federativo. O comando expresso pelo Regime 

Previdenciário de São Paulo- SPPREV - Lei Complementar n.1010, art. 27, também estatui a 

responsabilidade do ente paulista com o regime do servidor e do militar. In verbis :O Estado de 

São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS e do 
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RPPM decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, observada a insuficiência 

apurada em cada um dos Poderes e órgãos autônomos. 

Os intérpretes em seara securitária devem observar o caráter contributivo-compulsório do 

sistema previdenciário,o rol dos direitos fundamentais do cidadão,e a "cultura previdenciária", 

ou seja , a apreensão de saberes da doutrina do seguro e da seguridade como direito fundamental 

do cidadão- trabalhador. 

Atualmente, o maior desafio para os gestores de seguro social do servidor no Brasil, consiste em 

administrar com foco na segurança financeira dos regimes próprios- civil e militar. 

  

  

 

2.1 - Regime do Servidor- 

  

O servidor público enfrentou mudanças em seu regime previdenciário na última década. Foram 

três reformas relevantes. A primeira em 1998, a Segunda em 2003 e a última em 2005 .Estas 

alterações grafaram um sistema previdenciário distinto do modelo esculpido na redação original 

da Carta Constitucional de 1988 em que o Estado arcava com a remuneração, contribuição e 

benefício do servidor como despesas com pessoal. 

São inovações trazidas pelas reformas securitárias: a extinção da contagem de tempo de serviço 

fictício e o fim da aposentadoria proporcional; a substituição da aposentadoria por tempo 

de serviço por tempo de contribuição, modalidade em que não está presente o risco do 

trabalhador; o abono de permanência em serviço após o cumprimento do requisitos para a 

aposentadoria voluntária; e a possibilidade de criação de regime complementar para servidor 

estatutário. 

Em relação ao trabalhador celetista amparado pelo Regime Geral de Previdencia Social-RGPS, o 

servidor estatutário obtém status previdenciário privilegiado ao acumular proventos e 

remunerações, segundo autorização do artigo 37, inciso 16 , da última Constituição, além de 

auferir maior renda que o teto do RGPS, e atingir última remuneração se preenchidos os 

requisitos contidos nos artigos 6, da E.C. 41/03 e 3,da E.C.47/05. Nestes sentido, a vantagem 

que mais se destaca frente ao Regime previdenciário do celetista, consiste na regra que 

determina que o regime do servidor efetivo não há teto previdenciário. 

Consoante comando constitucional, os regimes próprios poderão adotar as mesmas regras que o 

regime geral, constituir fundos para gerar maior liquidez , adotar previdência complementar, 

além de constituir fundo com finalidade previdenciária, de natureza contábil . A gestão dos 

fundos deverá se pautar pela exclusividade na cobertura dos beneficiários, configurando ilicitude 

o desvio de finalidade previdenciária . 
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? 

2.2 -Reformas dos RPPS - 

  

Obedecendo aos comandos das 3(três) Emendas Constitucionais reformadoras do Sistema 

Previdenciário, da Lei 9.717/98 e das regras da contabilidade pública e da atuária. Os regimes 

próprios são específicos de uma categoria profissional e de mutualidade fechada. 

No Brasil, a fim de contornar problemas deficitários, esses regimes têm atendido ao apelo 

governamental para as alterações paramétricas. Essas mudanças priorizam a capacidade 

contributiva do segurado, do inativo e do pensionista, fixam maior responsabilidade dos 

gestores, instituem contas especiais com segregação de massas, entre outras alterações. Alguns 

regimes recentemente reformados serão parcialmente examinados como os regimes de Goiás 

(2009-2010), Rio (2008) e São Paulo (2007) , no qual identificaremos mudanças interessantes 

para o cenário previdencial brasileiro. 

  

2.2.1 - GOIÁSPREV- 

  

O Regime Previdenciário do servidor público de Goiás, fora reformado recentemente pelas Leis 

Complementares ns..66/2009 e 77/2010. 

Destacamos algumas alterações trazidas pela L.C n.66/2009 instituidora da autarquia 

previdenciária.O comando do art.1º, determinou a criação da Goiás Previdência - GOIASPREV - 

como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS 

- e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de Goiás - RPPM, que 

recepcionou as obrigações da antiga autarquia , o IPASGO-PREVIDENCIA . A Lei da 

Goiásprev inova no comando expresso no §2º, do mesmo artigo em que as contribuições para o 

RPPS e RPPM serão vinculadas a contas distintas, não solidárias entre si . 

Grafa o art. 2, §2º, a relação da autarquia com o Tribunal de Contas cunhando que : o ato de 

concessão de aposentadoria para o membro ou servidor dos Poderes Executivo, Judiciário e 

Legislativo, do Ministério Público - MP - do Tribunal de Contas do Estado - TCE - e do 

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM -assim como o ato de reforma do militar ou de sua 

transferência para a reserva remunerada, é da atribuição da autoridade competente para a prática 

do ato no âmbito do respectivo Poder ou órgão governamental autônomo, observado o seguinte: 
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I - concedida a aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou reforma, o ato de 

concessão será remetido à GOIASPREV para analisar os requisitos materiais a ele 

pertinentes;II - caso se verifique indício de irregularidade no ato de concessão, a GOIASPREV 

procederá a sua impugnação junto à autoridade concedente, ou judicialmente, no prazo de 

trinta dias contados da ciência do referido ato, prorrogáveis fundamentadamente por igual 

período, permanecendo o beneficiário na folha de pagamento do Poder ou órgão de origem;III - 

aprovado o ato de concessão, nos termos do inciso I deste parágrafo, e procedida à inclusão 

dos proventos em folha de pagamento, será ele encaminhado ao TCE para controle e 

registro;IV - na hipótese de a autoridade concedente não adotar as medidas saneadoras 

suscitadas na impugnação de que trata o inciso II deste parágrafo, o processo respectivo será 

remetido ao Conselho Estadual de Previdência - CEP -, para deliberação. 

§3º O ato de concessão da pensão e dos demais benefícios previdenciários, ressalvado o 

disposto no §2º deste artigo, para os dependentes dos membros ou servidores dos Poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, do MP, do TCE, do TCM é de competência da GOIASPREV, 

assim como o respectivo pagamento e sua manutenção. ; 

  

Com base na certeza do recebimento do benefício grafou o mesmo diploma no §9º que o 

pagamento dos benefícios previdenciários respeitará, segundo inciso I- o calendário de 

pagamento do pessoal ativo dos três Poderes, do MP,TCE e TCM,como também os pagamentos 

e proventos serão mantidos na folha dos órgãos e dos poderes até que seja implantado e 

consolidado o sistema unificado de pagamento (art. 44). 

Observando a natureza da boa gestão, valorizando o conhecimento, a cultura previdenciária e o 

comprometimento dos membros do Conselho Estadual de Previdência da GOIASPREV, a 

referida Lei Complementar regulou no art. 7º, §1º, que " Os membros do CEP deverão ter curso 

superior completo além de comprovado conhecimento da legislação previdenciária ou 

experiência no exercício de atividades nas áreas de administração, economia, finanças, direito, 

contabilidade, atuária ou auditoria." . 

Quanto ao benefício de pensão por morte, a L.C.77/2010, inovou determinando que a quota 

parte da pensão de alimentos seja observada para a pensão previdenciária (art.66,§ 1), e o 

auxílio-doença do servidor em Goiás , por sua vez, passa a adotar as mesmas regras do RGPS, 

ou seja, até 15 dias pagos pelo poder público, e após esse período arca o benefício a autarquia 

previdenciária. 

  

2.2.2- Rioprevidencia - 

  

Reformado pela Lei nº 5.260 de 11 de junho de 2008, o regime próprio do servidor do Rio de 

Janeiro tem como autarquia a Rioprevidencia. A lei excluiu os militares da gestão da autarquia 

conforme demonstrado da redação do art. 1º: A previdência social dos membros do Poder 
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Judiciário, Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e 

dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro se organiza em regime jurídico 

próprio e único, de caráter contributivo e solidário. 

O regime previdenciário do Estado do Rio confere direito pecuniário ao beneficiário da pensão 

por morte aos dependentes homoafetivos, aos filhos com até 24 anos se estudantes 

universitários, e o menor sob guarda (este não mais assistido pelo RGPS) conforme transcrição : 

  

Art. 14. São beneficiários da pensão por morte, na qualidade de dependentes do segurado: 

. 

I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro, os parceiros homoafetivos e os filhos não 

emancipados, de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro) 

anos, se estudantes universitários, ou maiores, se inválidos ou interditados; 

§ 2º - O enteado, o menor sob guarda judicial e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 

declaração do segurado 

Os Regimes Previdenciparios são regimes de solidariedade de mutualismo fechado, de caráter 

estatutário, consoante demonstra o artigo 3o. da lei básica em comento : 

Art. 3º Compete ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - 

RIOPREVIDÊNCIA, de acordo com o disposto na presente Lei, bem como no art. 40, § 20, da 

Constituição da República e na Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, a gestão do regime 

previdenciário próprio do Estado do Rio de Janeiro mediante o exercício das seguintes 

atribuições: 

I - arrecadação das contribuições previdenciárias dos membros e servidores, ativos e inativos, e 

pensionistas, bem como do Estado do Rio; 

II - administração de recursos financeiros e outros ativos incorporados ao seu patrimônio, para 

fins de custeio dos benefícios previdenciários ...concedidos ou a conceder; 

III - gerenciamento da folha de pagamento dos membros e servidores aposentados e dos 

pensionistas, nos estritos termos dos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. 

  

2.2.3- 

São Paulo Previdência-SPPREV 

  

A São Paulo Previdencia reformada pela Lei Complementar n.1010/2007 (assim como a 

Goiásprev) possui unidade de gestão única dos Regimes do servidor e do militar. A conta 

previdenciária é separada da conta do Tesouro - não como no modelo de Goiás cujas contas dos 
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servidores e militares são separadas e não solidárias - mas geridas pela mesma autarquia. Abaixo 

transcrição da Lei paulista: 

  

  

 Artigo 1º 

- Fica criada a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora única do Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime 

Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, autarquia sob regime 

especial com sede e foro na cidade de São Paulo - SP e prazo de duração indeterminado. 

Artigo 23 

- A SPPREV organizará a administração do RPPS e do RPPM com base em normas gerais de 

contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os 

critérios definidos pelas legislações estadual e federal aplicáveis e respectivos regulamentos. 

Artigo 24 

- O patrimônio, as receitas e as disponibilidades de caixa da SPPREV serão mantidos em conta 

específica. 

  

2.3 - Regime do Militar - 

  

A Emenda Constitucional n°18/98 dispôs acerca do regime constitucional dos militares, 

determinando a separação do agente público em duas espécies: os servidores públicos civis e os 

militares. Neste sentido,verifica-se a alteração determinada pelo artigo 2° da referida emenda, 

que forneceu nova redação às Seções II e III do Capítulo VII do Título III da Constituição 

Federal, passando elas a denominarem-se,respectivamente, "DOS SERVIDORES PÚBLICOS" e 

dos "MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS". 

A aposentadoria por tempo de serviço do militar se distingue entre reserva e reforma, sendo 

contados 30 anos de serviçosprestados. As funções militares se distinguem das atividades do 

servidor público civil , assim como o denominado regime próprio do militar que se insere em lei 

específica, conforme regulam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. 

  

Estudioso da temática , o professor Ives Gandra sugere que haja regime próprio militar, bem 

como unidade gestora única para o militar. 
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As disposições constitucionais que tratam da matéria relativa aos militares estaduais e seus 

pensionistas, dispõem da necessidade de lei específica do respectivo ente estatal para regular-

lhes os direitos. Isso se verifica a partir do conteúdo exposto no §1º do art. 42 combinado com o 

inciso X do § 3° do art. 142, em que lei estadual específica disporá sobre os limites de idade, a 

estabilidade e outras condições de transferências do militar estadual para a inatividade, os 

direitos e os deveres dadas as peculiaridades de suas atividades. As normas constitucionais 

regram que : 

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios. 

§ 1°. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8°, do art. 40, § 

9°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do ad. 

142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

§ 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se 

o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

discIiplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. 

§ 1°. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no 

preparo e no emprego das Forças Armadas. 

 ? 

§ 3° Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das 

que vierem a ser fixadas em lei as seguintes disposições: 

(...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e 

outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a 

remuneração,as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as 

peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos 

internacionais e de guerra. 

  

Em relação aos militares, Ives Gandra em instigante Parecer intitulado: Regime Geral dos 

Servidores Públicos e Especial dos Militares- Imposição Constitucional para adoção de Regime 

Próprio aos militares estaduais - inteligência dos artigos 40, 20, 42 e 142, 3º, inciso X, do Texto 

Supremo - Parecer , destaca elementos que sugerem reflexão para a melhor interpretação dos 
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direitos previdenciários do militar e seu regime próprio e específica unidade gestora.Segundo o 

autor, os militares enfrentam: "alto grau de letalidade e ferimentos em defesa da sociedade, 

deixando viúvas e órfãos; riscos à vida, à saúde e à integridade física, tanto na atividade de 

polícia ostensiva e preservação da ordem pública, como na atividade de combate a incêndios, 

resgate e salvamentos; regime de trabalho policial militar sujeito a variações de horários, 

prolongamentos e antecipações de escala de serviço, com previsão legal de tal situação que os 

impossibilita de receber horas extras e remuneração por trabalho noturno superior ao diurno; 

instituição baseada na hierarquia e disciplina, com características disciplinares rígidas, 

necessárias à garantia da lei, da ordem e dos poderes constituídos; vedação constitucional aos 

direitos de sindicalização e greve; sujeição aos rigores do Código Penal Militar e Código de 

Processo Penal Militar, além das legislações penais e processuais comuns, essenciais ao 

controle da Força; possibilidade de reversão de Oficiais ao serviço ativo nas situações 

previstas em lei, bem como alcance das disposições do Regulamento Disciplinar e Código Penal 

Militar aos militares da reserva e reformados; vedação ao Fundo deGarantia por Tempo de 

Serviço, o que somente é compensado pela sua aposentadoria com vencimentos integrais, iguais 

aos dos militares da ativa..." 

O jurista reforça sua análise sugerindo que o § 20 do artigo 40 da Carta Constitucional determina 

a vedação da existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores 

titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente 

estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X. Portanto, " depreende-se que, tanto no âmbito 

da União, quanto no âmbito dos Estados Federados, poderão subsistir dois regimes próprios de 

previdência social, um para os servidores civis e outro para os militares. E, para que não 

restem dúvidas, esclarecemos que a União terá dois regimes próprios de previdência, um para 

os servidores civis e outro para os militares; e, cada um dos Estados terá duas unidades 

gestoras de regime próprio de previdência, um para os seus servidores civis e outro para os 

seus militares." 

  

2.4- Tribunal de Contas e o registro das aposentadorias e pensões- 

o papel Constitucional dos Tribunais de Contas no Brasil - 

  

O controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas na concessão de aposentadoria, 

reformas e pensões, compõem a moldura jurídica a qual elenca as atribuições da Corte de Contas 

na verificação não apenas do preenchimento das condições de determinada lei, mas a aplicação 

de todo sistema jurídico. 

A Corte de Contas julga todas as condições intrínsecas e extrínsecas do ato aposentatório. Suas 

decisões configuram coisa julgada administrativa. O órgão de controle externo verifica a 

legalidade dos atos de aposentadoria, pensões e reforma dos servidores civis e militares. A Corte 

de Contas examina o ato de aposentação com base no ordenamento jurídico, verificando o 

preenchimento dos requisitos para a aposentadoria estatutária (somente), a fundamentação do 

ato, o requerimento do servidor, os proventos e a respectiva base de cálculo. O segundo efeito do 
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registro, é a eficácia, a garantia da executoriedade do ato de aposentadoria. Por outro lado, as 

aposentadorias estatutárias podem ser cassadas caso se verifique ilícitos na formação do direito, 

por exemplo, na contagem de tempo de serviço fictício. 

Como ato complexo, o registro depende da continuidade dos efeitos do ato aposentatório. Em 

outros termos, o ato se aperfeiçoa com o registro da legalidade da aposentadoria. Com a 

denegação do registro desfazem-se os efeitos, voltando o órgão emitente e o inativado ao satus 

quo ante. 

Da expressão extraída do texto constitucional " apreciar, para fins de registro" (art. 71, III), 

sugere que o Tribunal de Contas, de jurisdição administrativa, analisa a legalidade do ato 

aposentatório e, inclusive, aponta irregularidades no tempo de serviço, na base de cálculo, 

requerendo do órgão administrativo a retificação para o registro.O registro, como mencionado 

acima, aperfeiçoa o ato aposentatório, configura controle de legalidade, segundo dizeres de 

Flávio Germano Teixeira. Em outras palavras, na sua atuação fiscalizadora, o Tribunal de 

Contas não concede o benefício ou ratifica sua concessão, mas a partir do ato de aposentação 

examina a legalidade do ato para efeitos financeiros, aprova-o e registra a despesa 

correspondente.Aprovado e registrado o ato de aposentadoria, três efeitos dele decorrem: a 

intangibilidade do ato pelo órgão emitente, a garantia de executoriedade e eficácia, e a 

regularidade da despesa.Quando não aprova o ato concessivo de aposentadoria promove 

diligência ou recomendações visando sanar irregularidades apontadas. O ato da denegação faz 

cessar os efeitos do ato concessório. Por outro lado, aprovado o benefício previdenciário com o 

registro do Tribunal de Contas , o ato concessivo qualifica-se como  

coisa julgada administrativa . 

  

  

2.5- Alteração dos benefícios previdenciários - 

  

  

Em seara previdenciária , impende interpretar a favor do segurado e com base na lei vigente à 

época do requerimento do benefício. Não obstante, os benefícios previdenciários podem sofrer 

alterações com base nos reajustes na forma da lei de cada ente federativo, a partir das 

autorizações e do enquadramento constitucional relativo aos direitos à paridade e à integralidade 

com extensão às pensões, por ato da administração revendo direitos pecuniários, ou pelo 

atendimento de decisão judiciária . 

  

3- O EQUILÍBRIO FINANCEIRO JUSTIFICA A REFORMA DOS REGIMES 

PRÓPRIOS RUMO À CAPITALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA? 
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O debate contemporâneo tem focalizado a oposição entre os sistemas de repartição e de 

capitalização . O objetivo declarado é a realização do equilíbrio financeiro do regime. Em 

tempos de reforma previdenciária menciona-se a supremacia do princípio do equilíbrio 

financeiro atuarial em relação ao princípio da "solidariedade" . Para os defensores do sistema de 

repartição fundado na solidariedade - método de economia popular baseado na redistribuição de 

renda, no equilíbrio de caixa em curto período e no caráter inter-geracional - as aposentadorias 

de uma geração são pagas pelas gerações mais jovens ainda em atividade. Os fundos, no modelo 

de reparto, são formados por contribuições e orçamentos próprios, pois as prestações não estão 

condicionadas a existência de reservas técnicas . No que se refere ao sistema de regulação 

também são distintos, uma vez que as regras são fixadas pelos atores interventores 

governamentais, pela administração pública e, na ordem política pelos representantes dos 

empregados e dos trabalhadores. Na capitalização, por sua vez, não há solidariedade, o equilíbrio 

se verifica a longo prazo e é proveniente do mercado de pensões e da economia.Os fundos são 

formados por quotas e investimentos e a regulação se opera em referência ao mercado. Os 

partidários da capitalização invocam os efeitos favoráveis deste sistema no desenvolvimento 

econômico nacional cujas reservas técnicas podem oferecer nível suficiente de proteção 

adicional às categorias sócio-profissionais. 

As noções de complementaridade previsionais são formadas pelos processos histórico-

culturais.O regime complementar em um dado país pode apresentar natureza pública ou privada 

dependendo do conjunto de fatores ou da preponderância de elementos públicos sobre os 

privados ou vice-versa . São fatores determinantes : o modo de intervenção; a forma de gestão 

pública ou privada; o mecanismo de fiscalização; o caráter obrigatório ou facultativo da filiação; 

o aspecto estatutário ou celetista do regime de caráter profissional; o financiamento público-

reparto ou baseado no regime de financiamento-capitalização; e o nível de cobertura parcial ou 

universal dado a proximidade com o Sistema de Seguridade Pública de fundo comum ou 

individual . 

  

A responsabilidade de implementar, suplementar ou complementar o benefício básico foi a causa 

determinante do avanço dos fundos de pensão. Este fato tem gerado importantes estudos 

implicando elementos atuariais, sociais, econômicos, demográficos e jurídicos . 

Os regimes próprios do servidor público organizados em normas de contabilidade pública e 

atuária obedecem ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, como também observarão 

obrigatoriamente, conjunto de regras voltadas a boa gestão previdenciária, mas não impeditivas 

de déficit ou de extinção do regime. 

Constituem medidas que deverão ser atendidas pelos gestores de regime próprio: a valiação 

atuarial e as reavaliações realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do 

plano de custeio e de benefícios; a observância das regras para cobertura exclusiva dos 

servidores titulares de cargos efetivos e de militares; o registro contábil individualizado das 
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contribuições do servidor e dos entes estatais; o cumprimento das regras de compensação 

financeira das aposentadorias e pensões entre institutos públicos observando a separação entre 

regime de origem e regime instituidor e as bases de cálculo dos benefícios segundo lei vigente à 

época; a contribuição mínima do servidor de 11% e máxima do ente federativo não superior ao 

dobro da do segurado; a cobertura das insuficiências financeiras dos benefícios pelo respectivo 

regime próprio; a previsão de cobertura dos mesmos riscos previdenciários dos regimes 

públicos; o caráter contributivo e solidário dos ativos, inativos e pensionistas; a existência de 

fundo previdenciário distinto da conta do Tesouro da unidade federativa; a extinção e 

constituição de fundo mediante lei . 

O equilíbrio atuarial cunhado pela reforma previdenciária na Constituição de 1988, reforçou o 

caráter contributivo do sistema de seguro social ao eliminar o tempo de serviço/contribuição 

fictício e ao exigir a contribuição de ativos,inativos e pensionistas. Estes últimos tiveram 

redução do benefício a partir de janeiro de 2004, tendo como base o teto do regime geral- RGPS, 

fato que gerou maior desigualdade entre pensionistas antes e após janeiro de 2004. 

Da interpretação constitucional depreendemos que pensionista não é servidor ativo, mas 

beneficiário econômico, ou melhor, dependente econômico do titular do segurado, contribuindo 

para a manutenção do equilíbrio financeiro. 

Compreende-se o equilíbrio financeiro como equilíbrio contábil, de caixa, de receitas e despesas; 

e equilíbrio atuarial como a garantia de equivalência entre o valor presente, entre o fluxo das 

receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente a longo 

prazo(art.2o.,XI,XII,Orientação Normativa n.2/2009). 

A prática tem demonstrado que as reformas paramétricas ou estruturais nos regimes 

previdenciários nacionais e estrangeiros não observam os ensinamentos doutrinários do seguro 

social, mas antes ouvem , auxiliando os governantes na gestão estatal ou mesmo promovendo 

desvio de recursos do fundo do trabalhador. Tais ações visam reduzir benefícios, instituir ou 

aumentar a contribuição, ou ainda, para as prestações, tendem a gerar critérios de elegibilidade 

mais difíceis de serem cumpridos ,desestimulando sua postulação. 

  

? 

4-GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO 

  

O Decreto nº 3.788, de 11/04/01 instituiu no âmbito da Administração Pública Federal, o 

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, que atestará o cumprimento dos critérios e 

exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98 pelos regimes próprios dos Estados, Distrito Federal 

e dos Municípios .  
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O fundo previdenciário compreende conjunto de depósitos efetuados para uma determinada 

finalidade (Dicionário de Direito Previdencial , Marly Cardone e Dicionário Enciclopédico de 

Previdência Social , Celso Barroso Leite ).Neste sentido, como exemplo, existem o Fundo de 

Amparo do Trabalhador - FAT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o fundo 

previdenciário sob o modelo de repartição do INSS ou os Fundos de Previdência Fechado e 

Abertos. No que tange a viabilização financeira dos Regimes Próprios Previdenciários, o atuário 

organiza e elabora variáveis atuariais observando a instituição de fundo de repartição, de 

capitalização, e/ou de capitais de cobertura com estrita finalidade previdenciária.Os fundos 

podem ainda conter contas com ou sem segregação de massas. Ilustra o artigo 1o. III, da Lei 

9.717/98, o princípio da exclusividade das contribuições e recursos do Fundo, in verbis: "as 

contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e 

dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários 

dos respectivos regimes...".  

? 

Acrescentamos o artigo 249 da atual Carta Constitucional brasileira, que recomenda para fins de 

assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões, em adição aos 

recursos dos respectivos Tesouros, o ente federativo poderá criar fundos integrados com 

finalidade previdenciária. Reza a legislação que os responsáveis pela gestão do regime próprio 

de previdência social, deverão definir a política anual de investimentos dos recursos, além da 

estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação, as respectivas 

carteiras de investimentos de acordo com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a 

necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial . 

  

4.1- Política de Investimentos 

  

  

A Resolução n 3.790 / 2009 dispõe no artigo 19, a gestão das aplicações dos recursos dos 

regimes próprios de previdência social que poderão ser própria quando as aplicações são 

realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência 

social; por entidade credenciada quando as aplicações são realizadas por intermédio de 

instituição financeira ou de outra instituição autorizada ou credenciada nos termos da 

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras; ou mista, 

quando as aplicações são realizadas, parte por gestão própria e parte por gestão por entidade 

credenciada. 

  

4.2- Regime de Contabilidade Pública - 
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Os regimes próprios diferenciam-se das demais entidades regidas pela Lei Federal nº.4.320/64 

por que desenpenham função de proteção social do servidor e de seus dependentes.O regime 

previdenciário deve ter longa duração, necessitando de política de boa gestão previdenciária. 

Neste sentido, pautamos pelo fortalecimento do seu patrimônio com o fulcro nos compromissos 

previdenciários assumidos . 

A unidade gestora de regime previdenciário próprio, contabilmente, deverá ser autônoma em 

relação ao ente federativo. São componentes do registro contábil :o registro dos investimentos 

como ativos financeiros (ganhos - receitas; perdas - retificadora das receitas orçamentárias), os 

imóveis, as reavaliações dos componentes 

patrimoniais, as contribuições dos servidores contabilizadas como receitas do RPPS e das 

contribuições patronais normais, a cobertura de déficit atuarial- receitas correntes intra-

orçamentárias (no RPPS), os aportes para cobertura de déficit financeiro, os déficits atuariais e 

as provisões matemáticas . 

Consoante com Lei nº 4.320/64 (art. 106, § 3º), a Portaria MPS 916 estabelece nas Normas de 

Procedimentos Contábeis que "deverão ser realizadas avaliações e reavaliações periódicas 

dos imóveis cadastrados pelo RPPS, a fim de que os valores apurados estejam em consonância 

com o mercado imobiliário" . A 

Admite a Portaria do MPS n .402/2008, a constituição de reserva com as sobras da taxa de 

administração, atualmente, correspondente a 2% incidente sobre o total da folha dos servidores 

ativos, inativos e pensionistas, desde que estabelecida em lei própria. 

  

5- CONCLUSÕES - 

  

Pelo exposto, reconhecemos que a extensão da cobertura do Sistema Previdenciário esboçado na 

Constituição Federal de 1988 compreende grande complexidade, especialmente se comparadas 

às distinções entre os regimes estatutários civil e militar. E passamos a apresentar as conclusões 

finais : 

? 

  

? 

1-A fundamentação legal para o Regime Próprio do Servidor público efetivo está inserida nos 

comandos do art. 40 ( Regime dos Servidores Civis ) e 42 (Regime dos Militares dos Estados e 

Corpos de Bombeiros ) da Constituição Federal do Brasil , e nas Leis 9.717/98, 9.796/99 , 
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10.887/04, L.C. 101/00, 4.320/64 , e nas Portarias, Instruções e Orientações Normativas que 

disciplinam matéria Previdenciária expedidas pelo Ministério da Previdência Social . Com base 

nos princípios constitucionais previdenciários expressos nos diversos artigos da Carta Maior, o 

alcance do princípio do equilíbrio financeiro combinado com o equilíbrio atuarial , constituem 

ao lado dos princípios da contribuição e da filiação obrigatória do servidor público, os alicerces 

interpretativos que devem orientar o operador do Direito Previdenciário ; 

2-o Regime Próprio do Servidor Público deve obedecer aos preceitos contidos nas Leis 

9.717/98, n. 9.796/99, n. 101/00 e n. 4320/64 . Neste sentido , esses comandos constituem os 

requisitos essenciais para a aquisição do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP. Logo 

a boa governança, a gestão transparente e equilibrada com base em regras de contabilidade, 

atuária e operacional dos Regimes Próprios, além da contratação de auditoria especializada, são 

pré-requisitos para a obtenção do CRP, conforme grafa a Portaria n.172/2005; 

3-a gestão do RPPS deve pautar-se pelo exclusivo comprometimento de suas finalidades 

previdenciárias . O desvio de finalidade , além de ilegal tem conseqüências bem previsíveis , 

compromete uma geração de segurados, impede a obtenção do CRP, bem como seus gestores 

serão responsabilizados e responderão civil, penal e administrativamente ; 

4- ao dividir o sistema em 3 (três) Regimes o Geral -celetista, próprio - estatutário , e 

complementar - contratual, nos aproximamos das regras do mercado neoliberal . Tornou-se 

medida de gestão dos regimes próprios a adoção das mesmas regras do Regime Geral, a 

contribuição previdenciária acima do teto do INSS, a reforma paramétrica e a alteração dos 

Regulamentos de Regimes Próprios . Em outras palavras, em nome do equilíbrio financeiro e 

atuarial dos regimes do servidor , tem sido considerado o aumento da contribuição acima dos 

11% previsto no art. 149/CF, a redução da idade para a pensão por morte de 21 a 18 anos, ou a 

definição da pensão previdenciária no mesmo percentual da pensão alimentícia entre outras 

alterações. Refletimos a necessidade de não retrocesso de norma social previdenciária e 

sugerimos que a invalidez do servidor acompanhe a regra de majoração de 25% da renda mensal 

do benefício quando o inativo - inválido necessitar de cuidados de terceiros; 

5- torna-se oportuno ao legislador e ao gestor previdenciário interpretarem a favor do " 

equilíbrio financeiro " em detrimento dos direitos do servidor-segurado. Essa atitude provoca, 

por conseguinte, um sistema mais comprometido com o seguro que com os direitos do servidor-

segurado-contribuinte,produzindo, em contrapartida uma (in)seguridade privatizada; 

6- as reformas dos Rpps e Rppm no Brasil têm optado pela distinção entre espécies de cobertura 

de massa segurada, ora impondo contas separadas e não solidárias, planos de benefícios 

definidos e de contribuição definida , regimes de repartição ou de capitalização para o regime 

previdencial do servidor, ou mesmo estabelecendo separação entre períodos de ingresso no 

serviço público, quer dizer, segregação pela data de filiação ao regime próprio; 

7- o ordenamento jurídico pátrio assegurou que os regimes próprios poderiam adotar as mesmas 

regras do Regime Geral - regime público oficial - como também poderiam optar pelas regras 

típicas da capitalização previdenciária como:constituição de fundos de capitalização, adoção de 

regime complementar para o servidor público, contas individualizadas por servidor, planos ou 

contas separadas e não solidários distribuídos entre massas segregadas ou separadas entre 
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servidor civil e militar, ou mesmo, pela autorização constitucional , distinguir inativos cujos 

proventos se basearão na última remuneração dos demais que terão seus proventos embasados na 

média aritmética simples contributiva; 

8-os regimes próprios se aproximam das regras de um regime publicista quando garantem o 

benefício definido no plano, quando o ente federativo em extinção assume a responsabilidade de 

manutenção dos benefícios concedidos e a conceder, ou mesmo ao estabelecerem a solidariedade 

de mutualismo fechado; 

9- estudiosos da previdência social no Brasil reforçam o debate e a polêmica acerca da 

solidariedade entre os regimes do servidor -trabalhador- civil e militar. Alegam que este último 

mantém a segurança pública, correm mais riscos, sua atividade rotineira é de enfrentamento 

diário em detrimento da atividade administrativa de risco reduzido do servidor, sofrem ameaça 

constante de invalidez ou morte prematura deixando a família desassistida recebendo baixos 

proventos. Permanece o questionamento e a polêmica da necessidade financeira-atuarial da 

contribuição do militar. Este debate deve ser estendido a outros setores sociais mais 

comprometidos com posturas éticas-morais e com a técnica do seguro social; 

10- por se tratar de instituto de seguro social do trabalhador, os regimes próprios brasileiros com 

base nos estatutos dos servidores públicos,podem cassar, extinguir a aposentadoria. Assim 

sendo, cremos que os dependentes econômicos do segurado não podem ser penalizados se este 

cumpriu os critérios de elegibilidade para a aposentadoria. Propomos que os regimes próprios 

observem a regra esculpida na Lei 10.666/2003 que reconhece o direito adquirido do trabalhador 

celetista, evitando que ocorra dupla punição ao servidor com a perda do benefício previdenciário 

; 

11- hodiernamente, cresce o debate da desaposentação - doutrina nova desenvolvida por 

especialistas em seguro social como o jurista social Wladimir Martinez. Esse instituto pretende 

ser direito de renúncia do aposentado voluntariamente que retorna à atividade e à contribuição e 

opta por gozar o benefício calçado em melhores contribuições posteriormente; 

12- o sistema securitário brasileiro é solidário.A solidariedade no texto constitucional indica que 

ela se realiza entre iguais e não entre desiguais. Temos que interpretar a igualdade e 

desigualdade entre os sujeitos sem retrocesso social, sem gerar exclusão social, prejuízo 

econômico ao segurado ou perda em sua capacidade de compra e aquisição de bens de consumo. 

A invalidez e a doença são onerosas no Brasil. Urge o desenvolvimento de Sistema de 

Assistência Social realizador de serviços de atendimento individual integral , de natureza 

hospitalar ou domiciliar. Considera-se contrário ao desenvolvimento da cidadania social, a 

instituição que opera somente com a concessão de mínimos sociais aos desassistidos de renda. 

Sugerimos a reforma do sistema de assistência social e que dela emane serviço universal de 

dignidade humana e social que se baseie no igualitarismo social, ofertando rede de 

serviço social, de inclusão do indivíduo, da família e da sociedade; 

13- a ameaça de crise fiscal consiste em elemento intrínseco ao sistema securitário. A ideia de 

risco previdenciário nos leva a questionar o modelo bismarkiano adotado, ou seja a contribuição 

com base nos salários, que se são mais elevados geram melhores proventos do que aqueles que 

sofrem contribuição com base no salário mínimo vital. A mera ameaça de crise de financiamento 
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implanta uma necessidade de reforma por parte dos governos e muitas vezes estimuladas pelas 

intenções privatistas do Banco Mundial conforme atestam as leituras especializadas em 

Seguridade estrangeira ( Revista Internacional de Seguridade Social - AISS - OIT) . Por outro 

lado, quando o sistema está superavitário a mídia pouco demonstra interesse em divulgá-lo; 

14- optamos pela interpretação a favor do segurado e não a favor das regras atuariais que são 

técnicas de ajuste do sistema. O direito previdenciário protetivo do segurado-servidor e seus 

dependentes são direitos fundamentais de caráter alimentar; 

15- juristas nacionais se dividem entre o caráter previdenciário ou administrativo do regime 

próprio . Vislumbramos os dois aspectos: pelo lado da contribuição, dos critérios de 

elegilibidade, início e fim da relação jurídica de cobertura, trata-se de regime previdenciário; 

pelo ângulo da garantia estatal é administrativo. Portanto, são características dos regimes 

públicos nacionais e estrangeiros, públicos e/ou estatutários, profissionais ou empresariais, a 

presença do Tesouro nas soluções de insuficiência e na garantia dos benefícios contidos nos 

planos. O comprometimento público esboça a extensão da garantia do Estado Social de Direito ; 

? 

16-Por último , o caráter ético-social traçado pelos direitos da seguridade social, confere que são 

direitos públicos subjetivos, os direitos aos benefícios previdenciários, pois como prestações de 

caráter alimentar tais direitos incidem no grau de dignidade humana definindo o igualitarismo 

social brasileiro. Cremos que a diversidade dos regimes expostos na última Constituição 

agravam acomplexidade no acesso aos benefícios,bem como torna-se imperativo a convivência 

de técnicos em seguro social e especialistas em matemática financeira, atuária, contabilidade e 

direito buscando a boa gestão dos institutos previsionais previdenciários. 

  

? 
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AS PRERROGATIVAS CONFERIDAS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06 FRENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PúBLICA

THE PREROGATIVES SMALL ENTERPRISES HAVE IN PUBLIC TENDER WITH THE FEDERAL LAW
Nº 123/06 

Felipe Magalhães Bambirra
Nathália Lipovetsky E Silva

RESUMO
A Lei Complementar nº 123/06 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, com o intuito de beneficiar as pequenas empresas nas disputas por contratações
com a Administração, tendo em vista que a própria Constituição lhes assegura proteção e
incentivo. Com a nova legislação as empresas de menor porte têm maiores chances de vencer
certames, preferência que não inclui a prerrogativa de deixar de cumprir satisfatoriamente as
obrigações contratadas, no tempo e modo devidos, e nem que a Administração Pública abra mão
de obter a melhor contratação possível através do procedimento licitatório. As modalidades
abrangidas são concorrência, tomada de preços, convite e pregão, ficando excluídas as licitações
para concessões e permissões de serviço público. O princípio da isonomia entre os licitantes
permanece, assim, respeitado, pois significa não somente dar tratamento igual a todos os
participantes, mas também dar as mesmas condições de garantia e possibilidade de participação
a qualquer um que se interesse.
PALAVRAS-CHAVES: Licitação Pública; Prerrogativa; Pequena Empresa.

ABSTRACT
The new legislation in Brazil to small enterprises gives it fringe benefits when it comes to public
tenders, following constitutional recommendations to protect and promote small enterprises.
Now there are bigger chances to small enterprises to win public tenders, although it does not
mean Administration should renounce the right to get the best contract possible through public
tender, neither that the hired enterprise could perform its contract obligations with less quality.
Fairness between the bidders remains untouched, once it means not only to treat them the
same way, but also to give the same conditions and warranties to participate the public trend to
anyone who might want to.
KEYWORDS: Public Tender; Prerrogative; Small Enterprise.

 

Sumário: 1. Introdução; 2. As prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº 123/06 às
micro e pequenas empresas; 3. Os princípios constitucionais e a função social do contrato
administrativo; 4. O princípio da isonomia; 5. A modalidade pregão; 6. Questionamentos
práticos; 7. A jurisprudência do TCU; 8. Conclusão; 9. Referências bibliográficas.

 

 

1. Introdução

 

A Lei Complementar nº 123/06 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212/91 e nº 8.213/91, da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, da Lei nº 10.189/01, da Lei Complementar nº 63/90, e revoga as Leis nº
9317/96 e nº 9.841/99. Foi posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 127/07 e pela Lei
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Complementar nº 128/08.

A maior parte das disposições tem natureza tributária ou trabalhista, interessando a este
trabalho apenas o conteúdo de seu art. 3º, que traz a definição de microempresa e de empresa
de pequeno porte[1], e o capítulo V, sobre acesso aos mercados, cujos art. 42 a 45 e 47 a 49
introduzem significativas inovações no tocante às licitações públicas.

Embora a definição seja distinta, os benefícios concedidos às microempresas e às empresas de
pequeno porte são os mesmos, motivo pelo qual se adotará a expressão pequena empresa para
fazer referência a ambas ao longo da exposição.

O intuito do legislador foi o de beneficiar as pequenas empresas nas disputas por contratações
com a Administração, tendo em vista que a própria Constituição lhes assegura proteção e
incentivo[2] à atuação:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

(...)

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e
às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando
a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei."[3]

Marçal Justen Filho nos rememora que a Constituição, embora tenha feito as previsões
supracitadas, não fala em preferência para as pequenas empresas no âmbito das contratações
administrativas, solução nunca tomada no Brasil como política pública e assunto timidamente
tratado na Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 8.666/93[4].

Uma licitação deve possibilitar à Administração realizar o negócio mais vantajoso e, aos
administrados, a oportunidade de participar da disputa pelo contrato, protegendo os interesses
públicos[5], respeitando a isonomia e a impessoalidade e obedecendo aos preceitos da
probidade administrativa[6].

Com a LC nº 123 as empresas de menor porte têm maiores chances de vencer certames,
preferência que não inclui a prerrogativa de deixar de cumprir satisfatoriamente as obrigações
contratadas, no tempo e modo devidos, e nem que a Administração Pública abra mão de obter a
melhor contratação possível através do procedimento licitatório[7]. Ou seja, os benefícios
introduzidos não se traduzem em "conferir a elas [micro e pequenas empresas] tratamento
ilegal, ilegítimo ou inconstitucional. O tratamento deve ser diferenciado e favorecido, portanto,
na medida imposta pelos princípios e normas estatuídos na Constituição Federal"[8].

Marçal Justen Filho atenta para o fato de que uma possível consagração do regime da LC nº 123
conduzirá à proliferação de microempresas e empresas de pequeno porte constituídas com o
exclusivo intuito de se enquadrar em seus benefícios, o que pode levar à frustração dos
objetivos da nova legislação[9].

Vale lembrar que as regras da LC nº 123 são válidas apenas para as licitações para contratação
de obras, serviços e compras, disciplina da Lei nº 8.66/93 e da Lei nº 10.520/02 (Licitações e
compras e Pregão eletrônico, respectivamente), ficando, portanto, excluídas as licitações para
concessões e permissões de serviço público e incluídas as modalidades concorrência, tomada de
preços, convite e pregão[10].
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2. As prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº 123/06 às micro e
pequenas empresas

 

São dois os benefícios previstos na LC nº 123 para as pequenas empresas: a possibilidade de
regularização fiscal tardia e de formulação de lance suplementar em caso de empate ficto[11].

O benefício da regularização tardia se aplica a todos os tipos de licitação, já o benefício do novo
lance em caso de empate ficto se aplica somente às licitações do tipo menor preço, vez que a
sistemática da Lei não se coaduna com as características das licitações de tipo técnica e preço
ou de melhor técnica. Nesses casos, a Administração tem uma necessidade especial relacionada
à qualidade técnica da proposta, de maneira que não é cabível haver uma preferência em favor
da pequena empresa em função exclusivamente do aspecto pecuniário. Ademais, não há razão
para se assegurar vantagem para uma empresa de pequeno porte se o interesse principal da
Administração está nos aspectos técnicos da contratação, intimamente relacionado, portanto, à
qualidade da execução da prestação, donde se conclui não ser aceitável que se corra o risco de
contratação de uma proposta tecnicamente inadequada[12].

Os requisitos de qualificação técnica operacional não devem ser ponderados segundo nenhum
tipo de favorecimento ou tratamento diferenciado, pois o único objetivo visado nesse caso é a
consecução da melhor contratação pública[13].

Na lição de Marçal Justen Filho:

"Embora o silêncio legislativo, afigura-se evidente que o benefício é aplicável exclusivamente nas
licitações de menor preço. As licitações de técnica (técnica e preço e melhor técnica), em que a
identificação da proposta mais vantajosa depende da conjugação de critérios econômicos e
técnicos, apresentam sistemática incompatível com as regras simplistas dos arts. 44 e 45 da LC
nº 123. (...)

Nesse tipo de licitação, a identificação da proposta mais vantajosa é obtida pela média de
pontuação das propostas técnica e comercial. Portanto, a mera faculdade de promover desconto
sobre o valor da proposta comercial não gera efeito de vitória."[14]

Tais benefícios são fruíveis pelas pequenas empresas independente de decisão discricionária da
Administração Pública, vez que derivam do exercício pela União de sua competência legislativa
privativa para editar normas gerais sobre licitação, prevista no art. 22, XXXVI da CRFB,
constituindo, pois, determinação legal imperativa. Dessa forma, mesmo que não haja
regulamentação do ente federativo sobre a matéria e mesmo que silencie o edital quanto ao
tema, os benefícios da LC nº 123 deverão ser reconhecidos, deferidos e aplicados. Caso
contrário, é nula a decisão denegatória[15].

Sobre a incidência automática da LC nº 123 nos procedimentos licitatórios, se pronuncia Marçal
Justen Filho:

"Não há cabimento em exigir que a pequena empresa requeira a incidência do regime em
questão. Cabe à Administração Pública, verificando que a proposta formulada por uma pequena
empresa é superior à proposta vencedora em até 10% (ou 5%, em caso de pregão), reconhecer
a ocorrência do empate ficto e propiciar a oportunidade para a aplicação das regras de
preferência previstas na LC nº 123."[16]

Também o Tribunal de Contas da União manifestou-se[17] no sentido da desnecessidade de
previsão no edital para concessão dos benefícios elencados na LC nº123/06, embora o tema na
doutrina não seja unanimidade, havendo quem defenda que a enunciação prévia das condições
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no edital seja de melhor operacionalização[18].

O benefício do empate ficto, previsto no art. 44, funciona em situações em que as propostas
apresentadas pelas pequenas empresas sejam iguais ou superiores em até 10% à proposta mais
bem classificada. O empate[19] é chamado de ficto justamente porque não há, na realidade,
igualdade de valores, e sim uma prerrogativa em favor da pequena empresa de cobrir a
proposta de uma empresa normal caso a sua tenha sido até 10% maior que a da concorrente.
Ressalva Marçal Justen Filho:

"É evidente que a regra apenas se aplica quando a proposta apresentada pela pequena empresa
for superior àquela formulada por uma empresa normal. Se houver situação inversa, em que a
melhor proposta é aquela apresentada pela pequena empresa, cabe reconhecê-la pura e
simplesmente como vitoriosa. De todo o modo e para não deixar dúvida, o parágrafo 2º do art.
45 determina que "O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte."[20]

Imperioso lembrar que o benefício consiste em dar à pequena empresa a oportunidade de
reduzir sua proposta e vencer a licitação, mas não a possibilidade de ser contratada mesmo com
preço mais alto que a da empresa inicialmente vencedora. A Administração tem, por força da
Lei, o dever de oferecer essa possibilidade à pequena empresa que ficar em segundo lugar com
preço até 10% maior que a da empresa normal vencedora; já a pequena empresa tem a
faculdade de reduzir seu preço, não a obrigação. Na lição de Marçal Justen Filho:

"Logo, a Administração Pública não é autorizada a contratar com a pequena empresa quando a
proposta por ela apresentada não for a mais vantajosa. O benefício consiste em facultar à
pequena empresa a possibilidade de introduzir benefícios não existentes originalmente em sua
proposta, de modo a torná-la a mais vantajosa dentre as diversas apresentadas no
certame."[21]

O regime jurídico de licitações diferenciadas adotado pela LC nº 123 mostra-se complexo e
requer uma leitura acurada dos dispositivos:

"Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. 

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração
pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas
contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de
pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a
30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de
bens e serviços de natureza divisível. 

§ 1º  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e
cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

§ 2º  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou
entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e
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empresas de pequeno porte subcontratadas."[22] 

É perceptível que os art. 47 e 48 se referem a licitações que assegurariam vantagens às
pequenas empresas como meio de promoção dos fins que considera de grande relevância.
Enquanto os art. 42 a 45 visam somente ao fomento à atividade das pequenas empresas, nos
art. 47 e 48 o benefício não é o fim buscado pela legislação, e sim o meio para que outros fins
maiores, mais complexos e mais amplos se realizem[23].

Da leitura dos artigos da LC nº 123, depreende-se que a realização de licitações diferenciadas
depende da conjugação de três elementos. Um de natureza formal, que é a existência de
regulação específica pelo ente federativo; outro, de natureza teleológica, que é a realização de
determinada finalidade; e um terceiro, de natureza material, que é a previsão de restrições que
usualmente seriam reputadas como inválidas[24].

O regime diferenciado dos art. 47 e 48 somente se legitima como instrumento para realização
de outros fins, ou seja, a preferência em favor das pequenas empresas deve ser proporcional
aos fins buscados[25]. A dupla instrumentalização, qual seja, a instrumentalização indireta da
contratação dando preferência à pequenas empresas, e a instrumentalização para obtenção de
fins macroeconômicos e políticos, deve ser respeitada[26].

Vale lembrar que a Constituição não previu a criação dessa sorte de hipótese por meio de Lei
Complementar, de forma que é a própria Constituição o fundamento de validade das normas
que vierem a regular nos entes federativos o regime de licitações diferenciado, e não os art. 47
e 48. Inclusive, em não havendo compatibilidade entre os meios e os fins na aplicação de tal
regime, configura-se inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da proporcionalidade[27].
Lapidar a colocação de Marçal Justen Filho:

"a autorização prevista nos arts. 47 e 48 não pode ser interpretada como a liberação para o
ente estatal promover contratações inúteis ou destinadas pura e simplesmente a beneficiar uma
pequena empresa. Não serão válidas, em face do princípio da República, contratações
desastrosas que configurem o puro e simples desperdício dos recursos públicos."[28]

Nesse sentido, o art. 49 da LC nº 123:

"Art. 49.  Não se aplica o disposto nos art. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993."[29]

A transferência de recursos da Administração para entidades privadas não pode ser fruto de
uma liberalidade, com o mero intuito de redistribuir riqueza, sendo imperativo que os benefícios
aos interesses coletivos estejam presentes na contratação, sob pena de configurar-se abuso de
poder por parte do Estado[30].

 

3. Os princípios constitucionais e a função social do contrato administrativo
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Os procedimentos licitatórios, até a edição da LC nº 123, se pautavam exclusivamente pela
noção de vantajosidade da contratação para a Administração[31]. O contexto necessário para a
compreensão dos objetivos da nova legislação é o de que o Estado tem, também, a função de
promover e incentivar o desenvolvimento econômico e social, funções primordiais asseveradas
na Constituição:

"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;"[32]

Dessa forma, a contratação administrativa pode ser utilizada para promover fins sociais e
econômicos, ficando para trás a noção de mera obtenção dos bens e serviços de que o Estado
necessita para a realização de suas atividades materiais e nascendo a noção de que a
contratação administrativa pode se prestar à eliminação de desigualdades individuais e coletivas
e à promoção de fins constitucionalmente tutelados[33]. Como bem leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, "até mais que o tipo de atividade, o que se considera essencial para a caracterização
do contrato administrativo é a utilidade pública que resulta diretamente do contrato"[34].

A Lei nº 8.666/93 já dispunha sobre o que Marçal Justen Filho chamou de função social do
contrato administrativo, a exemplo do art. 24:

"Art. 24.  É dispensável a licitação:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos;"[35]

Nesses termos, vê-se que a contratação sem licitação não realizará a contratação mais vantajosa
para o Estado, em termos restritos[36], mas será a solução que traz mais benefícios indiretos e
adicionais, por promover valores constitucionalmente protegidos. O que a LC nº 123 faz é
ampliar a função social do contrato administrativo, introduzindo à contratação a discriminação
favorável a determinadas categorias de agentes econômicos, o que envolve um montante
econômico relevante e pode até levar a Administração Pública a ter prejuízos[37].

"Pode ser compatível com a Constituição a previsão de certas preferências e benefícios
orientados a fomentar atividades, promover o desenvolvimento econômico e social de certas
regiões, e eliminar desigualdades. Essas soluções serão constitucionais mesmo quando
acarretarem a elevação dos gastos públicos e a restrição à competitividade. Mas essa
compatibilidade com a Constituição apenas se verificará quando o tratamento preferencial não
apresentar cunho absoluto e excludente da realização dos demais valores constitucionais."[38]

Na possibilidade de realização de licitações diferenciadas pode-se verificar o emprego da função
social do contrato administrativo, e, ainda, extrair uma função extra-econômica da licitação, que
serve para "indicar a orientação do certame não propriamente à obtenção da proposta mais
vantajosa, mas à seleção da proposta apta à realização de outros fins (não diretamente
relacionados com a vantagem econômica)"[39].

 

4. O princípio da isonomia
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Haver isonomia entre os licitantes significa não somente dar tratamento igual a todos os
participantes, mas também dar as mesmas condições de garantia e possibilidade de participação
a qualquer um que se interesse[40]. Assim,

 "A instituição legislativa de benefícios restritos a determinada categoria de situações deve
refletir as características diferenciais que dão identidade à referida categoria, permitindo a sua
distinção daquelas situações que não compartilham dos mesmos caracteres. Mais ainda, a
diferenciação em favor de um conjunto de situações deve ser um meio adequado à realização
dos valores protegidos pelo Ordenamento Jurídico. Ressalte-se, quanto a este último aspecto,
que a adequação do tratamento deve ser verificada não apenas em relação aos valores
especificamente envolvidos na proteção de uma certa situação mas também em face do conjunto
de valores albergados juridicamente."[41]

É a Constituição, conforme visto, que determina a adoção de medidas jurídicas de proteção e
incentivo à atuação de pequenas empresas, de forma que se atribuam compensações aos
economicamente hipossuficientes, inclusive visando não apenas a proteção dos interesses
individuais de seus titulares, mas a ampliação da competição interna no sistema econômico e a
saudável neutralização dos efeitos de monopólios e oligopólios, o que promove, também,
interesses difusos e coletivos[42].

Embora não se possa negar que a preferência em relação às contratações administrativas para
as pequenas empresas não esteja expressamente prevista na Constituição, medidas legislativas
no sentido de conferir tratamento preferencial às pequenas empresas não podem ser
questionadas sob o argumento de infração à isonomia, porque essa é a orientação adotada pela
Constituição exatamente com vistas à promoção da isonomia: "as pequenas empresas devem ser
protegidas legislativamente como meio de compensar a insuficiência de sua capacidade
econômica para competir com as grandes empresas"[43].

A instituição de benefícios para as pequenas empresas deve se compatibilizar com os fins
buscados, ou seja, os benefícios são válidos se se limitarem a assegurar a neutralização das
diferenças entre as pequenas e as grandes empresas, de tal monta que seria inconstitucional,
por exemplo, se uma disposição legal impusesse à Administração a contratação apenas de
pequenas empresas[44]. Da mesma forma que essa discriminação positiva deve preservar outros
valores consagrados pela ordem jurídica, conforme demonstra Marçal Justen Filho:

"todos os seres humanos são investidos de determinadas garantias, relacionadas direta e
exclusivamente com sua condição. As diferenças econômicas podem conduzir a tratamento mais
protegido para os carentes, mas não podem conduzir à eliminação de direitos fundamentais dos
economicamente mais privilegiados."[45]

Em conclusão quanto ao princípio da isonomia, pode-se afirmar que seria inconstitucional se a
preferência às pequenas empresas fosse absoluta e a elas se reservasse a totalidade das
contratações administrativas em nome da promoção e do fomento constitucionalmente previstos,
porque eliminaria a possibilidade de competição para as empresas de maior porte e traria sérios
prejuízos aos cofres públicos. A constitucionalidade do regime de preferências consiste
exatamente em haver diferentes regimes, para comportar a contratação de empresas de todos
os portes, de acordo com as características específicas do objeto de contratação cada
certame[46].

Marçal Justen Filho chegou a questionar a constitucionalidade de não se estender a possibilidade
de reformulação da proposta aos licitantes de empresas normais, para depois

"reconhecer a possibilidade de que a Administração Pública arque com o desembolso de valores
superiores aos necessários, em hipóteses específicas e delimitadas, desde que essa solução seja
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instrumento de tutela e proteção às ME e EPP. Portanto, afasta-se o argumento da isonomia,
para admitir que o tratamento discriminatório reflete a situação econômica diversa das
empresas. Logo, a situação do licitante que não seja destinatário do tratamento preferencial
reservado a ME ou EPP deve conduzi-lo a ofertar a menor proposta possível. Até se pode
reputar existente uma presunção absoluta de inexequibilidade de qualquer proposta mais
reduzida. Em outras palavras, ciente da possibilidade de que uma ME ou EPP formule um lance
mais reduzido em caso de empate ficto, o licitante terá o ônus de chegar ao limite de
inexequibilidade. Bem por isso, não poderá invocar o direito de promover outro lance ainda mais
reduzido posteriormente àquele apresentado por uma ME ou EPP."[47]

 

5. A modalidade pregão

 

Ao longo dos últimos anos a Administração tem optado pelo fomento à modalidade pregão[48],
sobretudo na sua forma eletrônica, que teve sua utilização largamente ampliada em todas as
esferas de contratação, gerando, assim, redução dos preços praticados. Conseqüência disso é
que a margem de lucro dos licitantes diminui em nome da competitividade, prerrogativa muito
mais afeta às grandes empresas que às pequenas, que em geral não podem trabalhar com suas
margens de lucro muito reduzidas[49].

O que se viu, ato contínuo, foi o alijamento das pequenas empresas da participação nas
contratações com a Administração, que passou a contratar mais com as empresas de maior
porte devido ao recorrente uso da modalidade pregão[50].

Nessa modalidade de licitação o benefício da possibilidade de novo lance em caso de empate
ficto se dá, segundo o art. 45, §3º da LC nº 123, no prazo de cinco minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Como no pregão a LC nº 123 só incide na fase
dos lances, no caso do pregão eletrônico não há qualquer prejuízo para as pequenas empresas
porque nessa modalidade todas as licitantes com propostas regulares passam a essa etapa. Já
no pregão comum, só passam à fase de lances os licitantes cujas propostas escritas estiverem
na margem de 10% a maior que a menor proposta apresentada, o que significa que "uma
pequena empresa que não preencher os requisitos para passar à fase de lances num pregão
comum não pode invocar os benefícios do art. 45 da LC nº 123"[51].

 

6. Questionamentos práticos

 

Numa hipótese de empate entre duas (ou mais) pequenas empresas, com valores de proposta
idênticos, em condições de usufruir do benefício do empate ficto, a solução será o sorteio[52],
conforme previsto no art. 5º, §4º, III, do Regulamento Federal 6.204/07:

"Art. 5º Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 4º A preferência de que trata este artigo será concedida da seguinte forma:

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta."[53]

Na modalidade pregão, essa solução não se aplica, tendo em vista o princípio da anterioridade
nos lances. Fica protegida a primeira proposta formulada, caso em que não se configura
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empate[54], conforme previsto no art. 5º, §5º, do Regulamento Federal 6.204/07:

"Art. 5º  Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 5º  Não se aplica o sorteio disposto no inciso III do § 4o quando, por sua natureza, o
procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que
os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de
apresentação pelos licitantes."[55]

Outro problema apontado pela doutrina é a questão da inexequibilidade das propostas. A
legislação impõe sejam desclassificadas as propostas de valor insuficiente ao necessário à
execução da prestação. Casos em que a proposta se apresenta abaixo do valor mínimo de
viabilidade da execução não são raros, o que se agrava quando existe a possibilidade de
redução do preço ofertado pelo licitante, que pode acabar por formular um preço que não cubra
seus custos apenas para ter o lance mais baixo. Em se constatando essa situação, a proposta
deve ser desclassificada, mesmo em se tratando de pequena empresa[56].

A decisão não pode ser tomada por um juízo subjetivo, cabendo, portanto, ao licitante fazer
prova da exeqüibilidade do preço ofertado. A solução mais adequada é a de inversão do ônus da
prova, cabendo ao licitante provar a exeqüibilidade, e não à Administração provar a
inexequibilidade[57]. Assim,

"se o licitante se omitir ou não lograr comprovar a exeqüibilidade, caberá a desclassificação de
sua proposta. Essa solução se aplica mesmo no caso de pequena empresa. A LC nº 123 não
adotou solução destinada a assegurar a pequenas empresas a faculdade de serem contratadas
para execução de propostas inexeqüíveis."[58]

O fenômeno chamado mutação dinâmica do objeto é o risco de que a redução do valor pelo
licitante acarrete em queda na qualidade da prestação, o que se soluciona pela fixação de
parâmetros mínimos de qualidade, também previsto na LC nº 123[59].

 

7. A jurisprudência do TCU

 

Acórdão relatado pelo Ministro Benjamin Zymler tratando da relação entre o enquadramento na
qualidade de micro ou pequena empresa e a opção pelo Simples no tocante ao pagamento de
tributos[60]:

"Comunicação de possíveis irregularidades em pregão realizado pela INFRAERO. Contratação de
empresa especializada de serviço de atendimento médico de emergência. Contratação de
microempresas ou empresas de pequeno porte.

Voto: (...) O certame não se apresentou desvantajoso para a Administração; ao contrário, o
preço da empresa vencedora estava abaixo do preço orçado pela licitante, em consonância com
o disposto no Decreto nº 6.204/2007, que, ao regulamentar o disposto no inciso III do art. 49
da LC nº 123/2006, estabeleceu ser desvantajosa a contratação diferenciada quando a proposta
for superior ao preço de referência apurado pela Administração. Também não se verificou a
hipótese de contratação direta, seja por meio de dispensa, seja por meio de inexigência de
licitação. Nesse sentido, não subsiste o descumprimento do art. 49 da Lei Complementar nº
123/2006, como noticiou a Representante.(...) Nesse sentido, não prospera o argumento da
Representante quanto ao não enquadramento da empresa [licitante vencedora] como micro ou
empresa de pequeno porte. Não há confundir microempresa ou empresa de pequeno porte com
a opção pelo Simples. A qualificação da empresa como micro ou de pequeno porte está
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disciplinada no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, sendo o valor da receita bruta
fundamento para classificação da empresa, com as ressalvas contempladas no próprio
dispositivo, sem que haja qualquer menção à forma de arrecadação tributária. (...) O fato de as
atividades da [licitante vencedora] impedirem-na de optar pelo Simples nacional, não afasta, por
si só, sua natureza de micro ou pequena empresa, conforme atestado por meio do 1º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica, da Comarca de São Bernardo do
Campo - SP. Acórdão: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez preenchidos os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1º, c/c art. 237, VII, do Regimento Interno
do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente." (AC-2387-44/08-P  Sessão:
29/10/08  Grupo: I Classe: VII  Relator: Ministro Benjamin Zymler)

Outro acórdão, relatado pelo Ministro Guilherme Palmeira, trata da possibilidade de uma
pequena empresa participar de licitação cujo valor ultrapasse sua renda anual, o que a levaria a
não mais se enquadrar no perfil de pequena empresa no exercício financeiro seguinte[61]:

"(...) 39. Argüiu que, de acordo com as previsões constantes do edital para venda de bilhetes
(1.500 passageiros x R$ 31,00 = R$ 46.500,00/dia), a arrendatária auferiria, de imediato, renda
bruta superior ao previsto no art. 3º da LC n.º 123/2006, fazendo com que perdesse, a seguir, a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 40. A esse respeito, somos de
opinião que a Lei Complementar n.º 123/2006 não limita a participação das microempresas ou
empresas de pequeno porte em licitação em função do valor a licitar comparativamente à sua
receita bruta anual. Pelo contrário, a Lei estabeleceu tratamento diferenciado e favorecido
àquelas empresas justamente para possibilitar e viabilizar o seu crescimento. 41. Consideramos
equivocada a interpretação de que a perda da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, durante a execução do contrato, estaria infringindo o art. 55, XIII, da Lei n.º
8.666/93. O dispositivo legal se refere à manutenção das condições compatíveis com as
obrigações assumidas pelo contratado de habilitação e qualificação exigidas para a execução do
contrato, inclusive quanto à regularidade fiscal (Acórdãos 584/1997-1C, 1674/2003-2C,
2684/2004-1C). Além disso, as regras contidas no § 3º do art. 3º da Lei Complementar n.º
123/2006 estabelecem que o desenquadramento posterior não implicará alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos firmados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte anteriormente."
(AC-2196-41/08-P Sessão: 08/10/08  Grupo: I Classe: VII  Relator: Ministro Guilherme Palmeira)

Outra decisão discute a aplicação do percentual para ocorrência de empate ficto na modalidade
pregão como forma de favorecer a proposta apresentada por pequena empresa:

"Representação sobre irregularidades em edital de pregão eletrônico. Voto: Quanto à não-
observância pelo edital da licitação do percentual estabelecido no § 2º do art. 44 Lei
Complementar n.º 123, de 2006, observo que, de fato, em se tratando da modalidade pregão,
deve ser considerado o intervalo percentual de 5 % (cinco por cento) superior, para fins de se
determinar a ocorrência de empate entre a proposta de melhor preço e aquela apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, como forma de preferência a essas na contratação
com a Administração Pública. Em verdade, o item 2.3.1 do edital ao fixar como empate as
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada aplica à
modalidade pregão disposição dirigida a outras modalidades de licitação, contrariando, assim, a
disposição legal. Acórdão: 9.2. determinar ao Cefet/GO que nos próximos certames licitatórios,
realizados na modalidade pregão, atente-se para o disposto no § 2º do art. 44 Lei
Complementar n.º 123, de 2006, quanto ao intervalo percentual a ser considerado para fins de
se determinar a ocorrência de empate entre a proposta de melhor preço e aquela apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte." (AC-1475-30/08-P Sessão: 30/07/08  Grupo:
II Classe: VII  Relator: Ministro Guilherme Palmeira)

Este ultimo acórdão trata da aplicabilidade da LC nº 123/06 em face do silêncio do edital em
relação aos benefícios no tratamento de pequenas empresas:
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"(...) É certo que para maior esclarecimento dos participantes as regras editalícias deveriam
deixar claro o procedimento adotado para concessão da preferência legal, inclusive no que
concerne ao disciplinamento da forma de comprovação da licitante para identificar-se como
microempresa ou empresa de pequeno porte. 3. Entendo, contudo, conforme consignei no
despacho concessivo da cautelar, que tal requisito não se fazia obrigatório. De fato, em uma
análise mais ampla da lei, observo que seu art. 49 explicita que os critérios de tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte previstos em
seus arts. 47 e 48 não poderão ser aplicados quando 'não forem expressamente previstos no
instrumento convocatório'. A lei já ressalvou, portanto, as situações em que seriam necessárias
expressas previsões editalícias. Dentre tais ressalvas, não se encontra o critério de desempate
com preferência para a contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme definido em seus arts. 44 e 45 acima transcritos. 4. A existência da regra restringido a
aplicação dos arts. 47 e 48 e ausência de restrição no mesmo sentido em relação aos arts. 44 e
45 conduzem à conclusão inequívoca de que esses últimos são aplicáveis em qualquer situação,
independentemente de se encontrarem previstos nos editais de convocação. [...] 8. Observo,
aliás, que os comandos contidos nos arts. 44 e 45 são impositivos ('proceder-se-á da seguinte
forma...'), ao passo que a redação conferida aos arts. 47 e 48 deixam claro seu caráter
autorizativo ('a administração pública poderá...'). As regras insculpidas nos arts. 44 e 45 não
são, portanto, facultativas, mas auto-aplicáveis desde o dia 15.12.2006, data de publicação da
Lei Complementar 123. 9. Não poderia, portanto, a Comissão Permanente de Licitação da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Materiais da Universidade Federal da Grande Dourados
ter declarado a empresa Excede Construções e Planejamento Ltda. vencedora da tomada de
preços 003/2007, sem antes facultar à [empresa licitante]- ME a apresentação de nova proposta
de preços, de forma a dar cumprimento ao art. 45 do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte." (AC-2144-42/07-P Sessão: 10/10/07  Grupo: II Classe:
VII  Relator: Ministro Aroldo Cedraz)

 

8. Conclusão

 

O que se pode concluir, diante da pouca vida que teve até agora a nova legislação, é que as
novidades introduzidas não trouxeram apenas benefícios, visto que aumentaram de certo modo
o grau de complexidade dos procedimentos licitatórios. Com apoio na doutrina de Marçal Justen
Filho cabe dizer que os regimes procedimentais adotados são complexos e, diante das vantagens
tributárias oferecidas, desnecessários:

"Se a ME e a EPP, embora beneficiárias de regime tributário mais benéfico, não conseguirem
vencer uma licitação comum, isso significará que as empresas de maior porte dispõem de
vantagens tecnológicas e econômicas relevantes. Essas vantagens devem ser transferidas para o
Estado, por meio de preços mais reduzidos, o que se traduzirá em vantagens para todos os
cidadãos e contribuintes. (...)

O grande problema reside, bem por isso, na criação de regimes licitatórios especiais e
diferenciados, que produzam subsídios ocultos em preços mais elevados pagos pela
Administração Pública para qualquer espécie de licitante. Essa solução não gerará efeitos
benéficos para a sociedade em seu conjunto nem para o Estado, ampliando as dificuldades
enfrentadas por todos. Será indispensável manter uma sistemática de controle cada vez mais
intenso, especialmente no tocante às contratações e licitações diferenciadas, para evitar que os
recursos públicos sejam malbaratados."[62]

Por outro lado, os princípios constitucionais de proteção e incentivo à pequena empresa,
responsável por grande número dos postos de emprego formal no país, foram satisfatoriamente
atendidos, o que faz crescer o número de oportunidades e corrobora com ideais de justiça social
e igualdade.
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ASPECTOS DE UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HIPERMODERNA: O ATIVISMO
JUDICIAL NA FORMAÇÃO DO MERCADO ÚNICO EUROPEU

ASPECTS OF A HYPERMODERN PUBLIC ADMINISTRATION: THE JUDICIAL ACTIVISM IN THE
EUROPEAN COMMON MARKET FORMATION

Everton Das Neves Gonçalves
Joana Stelzer

RESUMO
A União Européia (UE) não é uma federação, nem é uma mera organização de cooperação entre
governos. Possui, de fato, um caráter único e uma Administração Pública peculiar, referida nesse
estudo como hipermoderna. A denominação hipermoderna é de Gilles Lipovetsky que entende
mais apropriada essa expressão por não ter ocorrido uma ruptura com os tempos modernos. Os
países que pertencem à UE (os seus "Estados membros") congregaram as suas soberanias em
algumas áreas para ganharem força e influência no mundo, que não poderiam obter
isoladamente. Congregação de soberanias significa, na prática, que os Estados membros
delegam alguns dos seus poderes para instituições (como o Tribunal de Justiça das
Comunidades Européias), de modo a assegurar que os assuntos de interesse comum possam ser
decididos democraticamente ao nível europeu. Na União Européia, a integração econômica fez
emergir princípios e gestão pública única. Entre os instrumentos de gestão, destaca-se não
somente uma legislação comum para os Estados-membros, mas uma “jurisprudência criativa”
(jurisprudência Dassonville, Cassis de Dijon e Cinéthèque). O método utilizado foi o indutivo e
quanto aos fins, tratou-se de análise exploratória e explicativa.
PALAVRAS-CHAVES: Administração Pública; União Européia; Tribunal de Justiça da União
Européia; Mercado Único

ABSTRACT
The European Union (EU) is not a federation. Nor is it simply an organisation for co-operation
between governments. It is, in fact, unique and a peculiar Public Administration, refered in this
study like hypermodern. The denomination hypermodern is from Gilles Lipovetsky who
understand this expression more appropriate because it hadn’t happen a break with modern
times. The countries that make up the EU (its ‘member states’) remain independent sovereign
nations but they pool their sovereignty in order to gain a strength and world influence none of
them could have on their own. Pooling sovereignty means, in practice, that the member states
delegate some of their decision-making powers to shared institutions they have created (like the
Court of Justice of the European Communities), so that decisions on specific matters of joint
interest can be made democratically at European level. In the European Union, with the
economical integration emerged uniform beginnings and public management. Among the
management instruments, it stands out not only a unique legislation for the states-members but
a “creative case law”. (case-law Dassonville, Cassis de Dijon and Cinéthèque). The method used
was the inductive one, and regarding its ultimate purposes, it is an exploratory and explanatory
analysis.
KEYWORDS: Public Administration; European Union; Court of Justice of the European Union;
Single Market

Introdução

Dos novos contornos políticos-jurídicos que caracterizam a União Européia é possível apontar aspectos emergentes de uma
Administração Pública hipermoderna, especialmente quando se avalia o ativismo judicial percebido na histórica formação do
mercado único europeu. No âmbito comunitário[1] percebem-se os novos papéis que caracterizam as instituições responsáveis pela
gestão articulada de interesses nacionais distintos rumo a objetivos comuns. Trata-se da administração de vinte e sete soberanias
com cerca de quinhentos milhões de pessoas.
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Avalia-se, em síntese, a trajetória ao longo do tempo da Administração Pública comunitária, no âmbito da formação do mercado
único, apropriando-se da Teoria da Hipermodernidade, no sentido que lhe atribui Gilles Lipovetsky. Em oposição à denominação
pós-modernidade, o filósofo francês entende mais apropriado o termo 'hipermodernidade', por entender não ter ocorrido uma
ruptura com os tempos modernos (afinal, o prefixo 'pós' expressa algo que já superou uma fase anterior, entendida como encerrada).
Assim, viver-se-ia ainda a modernidade, mas com o recrudescimento de específicas características dessa fase. Aplicada essa
compreensão ao espaço europeu, significa que não se trata de uma ruptura com a Administração Pública que possui o Estado-nação
como referencial, mas de emergentes aspectos de uma inédita construção político-jurídica associativa de Estados soberanos.

O contexto que se analisa leva em conta principalmente a atuação do Tribunal de Justiça da União Européia[2], então denominado
Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, para promover a circulação interna dos produtos (formação do mercado único).
Nos espaços de integração o irrestrito trânsito de bens é liberdade essencial para o sucesso do bloco e foi esse o pano de fundo para
o ativismo judicial que faz com que se possa falar em Administração Pública hipermoderna. Através de uma peculiar jurisprudência,
em especial os acórdãos Dassonville, Cassis de Dijon e  Cinéthèque, o Tribunal foi muito além do papel esperado pelo Poder
Judiciário que, normalmente, restringe-se à solução de lides forenses.

Com o intuito de desenhar a trajetória pretoriana comunitária na formação do mercado europeu e evidenciar a hipermodernidade
dessa gestão pública, dividiu-se o estudo em três partes. Na primeira parte, apresenta-se a Administração Pública comunitária
firmada na estrutura institucional do bloco. Na continuidade, foi trazido o raciocínio de Lipovetsky quanto à hipermodernidade para
evidenciar o peculiar contexto no qual se desenvolve a gestão pública contemporânea. Na última parte, descreveu-se o intenso
ativismo do Tribunal para promover a livre circulação de mercadorias, autêntico gestor público na formação do mercado único. O
método utilizado foi o indutivo, à medida que eram feitas as avaliações de diversos acórdãos à luz da Teoria da Hipermodernidade.
Quanto aos fins, tratou-se de análise exploratória e explicativa, pois se descreveu conceitualmente a Administração Pública
européia, sob o devido crivo epistemológico.

 

1 A estrutura institucional na União Européia e a hipermodernidade de sua Administração Pública

 

Após o segundo conflito mundial, à luz das transformações tecnológicas, econômicas, de comunicação, de informática, entre outros,
que marcaram o período pós-guerra, emergiu também o paradigma europeu de integração econômica. O Estado se transformava
numa "arena fragmentada de formulação de decisões políticas, permeada por redes transnacionais (governamentais e não
governamentais) e por órgãos e forças internos."[3] Rompia-se o vínculo entre território e o poder político que existia de forma
exclusiva, fato contemporâneo que engendrou um "espraiamento das camadas de gestão governamental dentro e através das
fronteiras políticas. Novas instituições internacionais e transnacionais vinculavam Estados soberanos e transformavam a soberania
num exercício compartilhado do poder." [4]

Desse cenário, por intermédio de inédito ordenamento jurídico apoiado em Administração Pública inusitada, decorria e viabilizava-
se a reconstrução do Velho Continente. A Europa consolidava o anseio de paz na origem do fenômeno comunitário, eliminava
fronteiras internas e se tornava um dos maiores mercados mundiais. Tratava-se de intrincado processo político-jurídico
caracterizado por uma Administração Pública inovadora.

Cumpre, portanto, fazer uma breve panorâmica do funcionamento estrutural da Administração Pública européia. As decisões
'executivas' do bloco, modo geral, envolvem três instituições: a) o Parlamento Europeu, eleito pelo povo e que representa seus
interesses; b) o Conselho da União Européia, que representa os Estados Membros; e, c) a Comissão Européia, que pensa no
proveito que o bloco pode obter. Visualiza-se, em síntese, que a Alta Administração não se resume a representar os interesses da
sociedade (Parlamento Europeu), a exemplo do Poder Executivo nacional nas sociedades democráticas, mas inclui o interesse dos
próprios Estados (Conselho) e do bloco (Comissão). A partir da interação combinada desses interesses, administra-se o bloco.

Como se refere o próprio sítio[5] da União Européia, esse triângulo institucional está na origem das políticas e da legislação que se
aplicam em todo o bloco. Dessa maneira, à Comissão cabe propor nova legislação, mas ao Parlamento e ao Conselho é que
compete sua adoção. Em seguida, a Comissão e os Estados-Membros executam os ditames político-jurídicos e a própria Comissão
assegura seu cumprimento. Há ainda duas outras instituições que desempenham relevante função na estrutura central: o Tribunal de
Justiça da União Européia, que zela pelo cumprimento normativo; e o Tribunal de Contas, que julga as contas comunitárias.

A União Européia ainda possui outros órgãos específicos que asseguram importantes funções. Entre os órgãos consultivos estão o
Comitê Econômico e Social Europeu (representa a sociedade civil, os empregadores e os trabalhadores) e o Comitê das Regiões
(representa as autoridades regionais e locais). Entre os órgãos financeiros, existe o Banco Europeu de Investimento (financia
projetos de investimento da UE e ajudar pequenas empresas), o Banco Central Europeu (realiza a gestão da política monetária
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européia) e o Fundo Europeu de Investimento (criado para prestar apoio às pequenas empresas).

Os órgãos interinstitucionais são compostos pelo Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias (publica informação
sobre o bloco), o Serviço Europeu de Seleção do Pessoal das Comunidades Européias (recrutamento pessoal para as instituições e os
outros órgãos) e a Escola Européia de Administração (responsável pela formação dos funcionários do bloco). Finalmente, os outros
órgãos especializados albergam o Provedor de Justiça Europeu (investiga as queixas dos cidadãos sobre a má administração das
instituições e órgãos da UE) e a Autoridade Européia para a Proteção de Dados (salvaguarda a privacidade dos dados pessoais).
Além de toda essa estrutura, o bloco conta com Agências especializadas e descentralizadas que servem de suporte para Estados-
Membros e cidadãos.

Com articulação interna firmada sobre órgãos tão peculiares e, muitas vezes, com atribuições distintas do que se conhece, é
previsível que se discuta acerca de sua natureza jurídica, se Federação, Organismo Internacional ou Super-Estado. O sítio oficial do
bloco[6], aliás, restringe-se a consignar que não se trata de uma federação como os Estados Unidos da América e que tampouco
seria mera organização de cooperação entre governos como as Nações Unidas. Sustenta, em síntese, que possui 'caráter único', já
que os países que pertencem à UE continuam a ser nações soberanas e independentes, embora congreguem suas soberanias em
designadas áreas no intuito de se fortificarem em relação cenário externo. Ainda, segundo o referido sítio, congregação de
soberanias significa, "na prática, que os Estados Membros delegam alguns dos seus poderes em instituições comuns que criaram, de
modo a assegurar que os assuntos de interesse comum possam ser decididos democraticamente ao nível europeu." [7]

Com base nessas assertivas, sugere-se falar em "regime hiperbólico" [8], expressão que Lipovetsky utiliza para adjetivar a
sociedade atual, ao estudar - principalmente - o indivíduo e seu modo de vida. No presente estudo, deseja-se apresentar a União
Européia e a Administração Pública que a rege à luz da Teoria da Hipermodernidade, eis que se trata de uma construção político-
jurídica que valorizou e extrapolou aspectos da gestão pública da era moderna. Considerando-se que o mercado - regido pelo

liberalismo
[9]

 nascido na modernidade - é atualmente a doutrina econômica triunfante do ritmo global e que na Unão Européia
encontrou solo fértil para se expandir de forma jamais vista, entende-se apropriado avaliar a trajetória comunitária segunda a
hipermodernidade.

De fato, não houve propriamente quebra com os tempos modernos, mas recrudescimento de específicas características da
modernidade. A Administração Pública que possuía o Estado-nação é, agora, a Administração Pública comunitária do bloco.
Embora existam aspectos inéditos no bloco, não se trata de uma ruptura com o referencial anterior, mas de emergentes aspectos de
uma construção político-jurídica associativa de Estados soberanos. É de se destacar, aliás, que inexiste contramodelo à emergente
construção integracionista, o que existe é o Estado elevado ao superlativo. Assim, também em relação à Administração Pública
comunitária, que não é representativa de apenas um Estado-nação, mas, de vinte e sete soberanias.

Lipovetsky esclarece que há duas grandes razões para se aceitar a idéia de que não se está em uma sociedade pósmoderna, mas em
uma outra modernidade, ou, mais exatamente em uma hipermodernidade: "A primeira é que os princípios fundamentais
constitutivos da modernidade - a valorização do indivíduo e da democracia em primeiro lugar, a valorização do mercado num
segundo plano e em terceiro a valorização da tecnociência - não foram substituídos, apenas radicalizados."[10] Por isso, não há que
se falar em modernidade destruída ou pós-modernidade, mas, hipermodernidade.

Há pouco tempo atrás, existiam perspectivas nacionalistas identificadas que propunham outros modelos, sustenta o filósofo francês,
mas, hoje, "não há outro modelo que não a democracia ou o mercado globalizado".[11] Naturalmente existem críticas ao Governo e
à forma de administrar, mas sempre dentro do contexto proposto, ou seja, não há posições extremas que desejem inverter a ordem do
sistema. Em síntese, é possível falar em hipermodernidade porque ela se caracteriza pelo seguinte: primeiro lugar, o mercado
generalizou-se em nível planetário; em segundo, não há mais um modelo que se contraponha; e, em terceiro lugar, porque a única
perspectiva atual é regular esse mercado. É justamente nesse ponto que se deseja inserir a formação do mercado único europeu: pois
se trata da êxtase do liberalismo (ou do neoliberalismo para alguns críticos), sem oposição e que precisa ser regulado para bem
funcionar.

Na formação do mercado único europeu, essa regulação - de certa forma - foi feita pelo Tribunal de Justiça da União Européia.
Diferentemente das judicaturas conhecidas, responsáveis unicamente por julgar as lides que lhe são submetidas, o Tribunal europeu
extrapolou o papel que lhe atribui a Administração Pública clássica. Afinal, "é sabido que a transformação na Administração Pública
requer mudanças estruturais, de regras e processos, e medidas efetivas para criar novos sistemas de valores."[12] Foi precisamente
isso que ocorreu na União Européia, quando se desenhou uma nova estrutura burocrática, pautada pelos valores do bloco e não de
Estados-membros isolados, atribuindo inéditos papéis às instituições que compõem o sistema.

O Tribunal comunitário pode ser considerado o grande impulsionador do mercado europeu. O processo de livre circulação de
mercadorias da União Européia foi muito além da tradicional formação jurídica, pois entre as sutilezas que caracterizam o processo
comunitário, destacam-se também as decisões dessa Corte, na qualidade de fonte direta e imediata de direito no seio comunitário.
Como pressuposto para análise jurisprudencial comunitária, é preciso frisar que os acórdãos não refletem somente respostas às lides,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2946



como tradicionalmente se conhece. A jurisprudência comunitária caracteriza-se pela criação jurídica dos magistrados, inclusive de
caráter principiológico (a exemplo do princípio do reconhecimento mútuo).

A história comunitária possui uma série de princípios de cunho pretoriano, a exemplo do princípio da primazia (processo
Costa/Enel[13]). Recorde-se que nessa demanda foi a Corte que sustentou tratar-se de "ordem jurídica própria que é integrada no
sistema jurídico dos Estados-membros a partir da entrada em vigor do Tratado e que se impõe aos seus órgãos jurisdicionais
nacionais."[14] O princípio da primazia possui natureza exclusivamente pretoriana, uma vez que em nenhuma parte do Tratado
encontrava-se disposição semelhante.[15] A Administração Pública comunitária, carente de autêntica Constituição não teve no
legislativo europeu tal respaldo, mas no seu Tribunal. Por isso, não se pode confundir seus procedimentos com os Tribunais
ocidentais, as "decisões comunitárias possuem função estratégica, à medida que articulam diversos segmentos de natureza política,
jurídica e econômica, sob o rumo da integração."[16]

Aspectos assim permitem que se fale em Administração Pública hipermoderna no espaço europeu. A primeira modernidade, que
inventou o mercado, está em uma nova fase, que instituiu o hipermercado (de 27 Estados-membros, no caso); as regras-jurídicas já
não são nacionais e vão além das fronteiras; os juízes, além de julgar, criam o direito e regulam o mercado. Essa é a realidade
emergente, "tudo se passa como se tivéssemos ido da era do 'pós' para a era do 'hiper'"[17], trata-se de modernizar a própria
modernidade[18] destruir os arcaísmos, pôr fim à rigidez institucional e às rotinas burocráticas.

Entre as conquistas almejadas na formação de um bloco estava o livre trânsito de bens, pois representava a mais importante das
quatro liberdades de integração (bens, serviços, pessoas e capitais), formando o núcleo duro de um bloco de Estados reunidos.
Tendo alcançado um irrestrito trânsito de mercadorias, poderiam ser erguidas outras conquistas com mais facilidade. Desde o
surgimento da Comunidade Européia (1957), havia forte propósito nesse sentido e, mesmo antes, com o Tratado da Comunidade
Européia do Carvão do Aço (1951), a liberdade (setorial) de mercadorias representava forte anseio. Contudo, não seriam as
Instituições comunitárias responsáveis pelo Poder Executivo a consolidar tal construção, mas o Tribunal de Justiça.

O mercado único europeu apareceu como um grande espaço integrado, comum aos Estados-membros participantes do processo de
integração, no qual as pessoas e os agentes econômicos deviam atuar livremente, gozando do direito de compra e venda sem
qualquer espécie de restrição. Tradicionalmente, as barreiras levantadas para impedir a entrada de produtos classificam-se em
tarifárias e não-tarifárias ou, sob terminologia tecnicamente mais correta, aduaneiras e não-aduaneiras.

Na Europa comunitária havia sido estabelecido um calendário progressivo de doze anos (divididos em três fases de quatro anos cada
uma) para a eliminação interna dos direitos aduaneiros (prazo final para 31 de dezembro de 1969).  Em 1o de julho de 1968, ou
seja, dezoito meses antes do previsto, a pauta comum era aplicada em todas as fronteiras internas da Comunidade. Desde então, os
direitos aduaneiros deixaram de representar um obstáculo às trocas intracomunitárias. Na prática, porém, a Europa verificou uma
série de imposições lançadas pelos Estados-membros que, de alguma forma, buscavam proteger os mercados nacionais.

Tendo isso em vista, o êxito obtido em relação às medidas aduaneiras não representou o imediato afastamento das barreiras não-
aduaneiras. Pelo contrário, impedidos de impor objeções de cunho fiscal sobre as mercadorias importadas, os Estados-membros
tornaram ainda mais elaborados os obstáculos técnicos. Restava afastada, portanto, a concepção calcada na idéia de que o alcance da
união aduaneira pudesse desencadear um mecanismo automático rumo a uma etapa mais evoluída de integração. Embora objetivos
audaciosos continuassem a ser acalentados, emergia a consciência sobre a necessidade de novas iniciativas que pudessem levar a
proposta integracionista adiante.

Sob tal ímpeto, a estratégia da Administração Pública comunitária residia em responsabilizar as instituições com papéis
particularizados para darem andamento à formação do grande mercado. Sob tal espírito, envolveu-se o Tribunal. A co-
responsabilidade em propiciar o desejado avanço comercial da União Européia mobilizou a Corte em um intenso ativismo. As lides
submetidas à apreciação não eram compreendidas como mero objeto de solução judiciária, mas possuíam os contornos de autêntica
gestão pública. Os magistrados não se resumiam a julgar os processos, mas contribuíam na consolidação da liberdade através da
criação de princípios, que recebiam o status legal. Entre os acórdãos que marcaram o intenso esforço do Tribunal e consagraram a
livre circulação de mercadorias no interior comunitário merecem destaque as decisões Dassonville, Cassis de Dijon e Cinéthèque.
[19]

 

2 Administração Pública hipermoderna em ação: a jurisprudência criativa do Tribunal para realização do mercado único

 

As razões que levaram a integração européia a um complexo processo de juridificação são complexas. Segundo Yves Dezalay e
David Trubek, "a mais importante, talvez, é que foi provado ser mais fácil criar a Comunidade, através do direito, que da
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política."
[20]

 O Tribunal, na ocasião, empenhou-se decisivamente na realização dos grandes objetivos da integração, especialmente
para promover a livre circulação de mercadorias. Tratava-se de efetivar o grande espaço, o hipermercado, engendrar o liberalismo
nascido na modernidade agora mais intenso, agora hipermoderno.

Disso decorreu uma interpretação impregnada pela teleologia, pelo efeito útil dos Tratados e pelo caráter sistemático da avaliação
das lides. Assim, do funcionamento jurisdicional, dos instrumentos processuais utilizados, da competência conferida à Corte e da

interpretação utilizada pelos magistrados
[21]

 decorreram os auspiciosos resultados que consagraram o mercado único.

A estrutura judicial comunitária teve que repensar a lógica jurídica e a gestão pública adequada, a Corte não poderia ficar à margem
do processo que exigia respostas consentâneas ao seu tempo. Tratava-se, agora, de pôr em marcha uma Administração Pública entre
diversos países soberanos, fornecendo resposta a desafios que as clássicas regras de gestão jamais tinham sido confrontadas. O
funcionamento da Corte tinha que estar relacionado ao modelo de integração proposto pela Europa e poderia utilizar,
exclusivamente, o poder do direito. Aos juízes, atribuía-se a tarefa de interpretar e aplicar a legislação comum, assegurando o
respeito às disposições comunitárias e aos sujeitos envolvidos, sem enveredar para o autoritarismo.

Uma avaliação das conquistas jurisprudenciais, especialmente no âmbito da livre circulação de mercadorias, precisava levar em
conta as peculiaridades do ativismo do Tribunal, pois, também pela primeira vez, no âmbito de um grupo de Estados, o "juiz foi
colocado em condição para desempenhar seu papel jurisdicional, na qual pudesse superar não somente as limitações decorrentes do
direito material ou processual, mas também os fatores políticos que colocassem em jogo os interesses nacionais".[22] Em virtude da
atividade jurisdicional arrojada e de uma Administração Pública que percebia o nascimento de uma nova modernidade, tratava-se
não somente de sair do mundo da tradição, mas aceder à gestão e aos novos papéis reservados ao Judiciário. Com isso, a Corte pode
ser tida como a principal instituição que contribuiu para a integração. "Na verdade, é possível afirmar, sem temor de cometer uma
falta, que o direito comunitário é, em grande parte, um produto jurisprudencial."[23]

No intuito de lançar luz sobre essa atípica estrutura jurídica e judicial, averiguando a Administração Pública da Europa integrada, é
preciso lembrar que o desenvolvimento da Corte ocorreu a partir de padrões existentes tanto na escola romano-germânica quanto na
vertente do direito inglês. Dessa maneira, a produção judicial não se limitava à aplicação do direito comunitário consubstanciado nas
diversas regulamentações existentes. Antes, servia-se de um sistema baseado em precedentes, servindo os acórdãos proferidos como
lições de direito. Cotidianamente, a ordem normativa comunitária é complementada com novas decisões, muitas vezes revendo
questões já emitidas.[24]

Em que medida houve uma invasão de competências da Corte permanece uma questão em aberto, mas "foi evidente o destaque
conquistado pelo TJCE (sic), a ponto de a unificação européia chegar a ser designada, por alguns autores, como um caso de
'governo dos juízes'."[25] Surge também aqui a questão da hipermodernidade da Administração Pública, por admitir a gestão,
inclusive, pelo judiciário. Aspectos como o método finalista de interpretação, a doutrina do efeito direto e a uniformidade, no seu
conjunto, revelaram-se fundamentais para levar adiante o princípio da livre circulação de mercadorias.

Desconhecer o papel da jurisprudência nesse intento pode comprometer qualquer iniciativa na avaliação dos acórdãos europeus. Na
ótica de Francisco Lucas Pires, o direito comunitário "tem, de resto, algo de 'pós-moderno' (sic). Além de combinar elementos dos
sistemas concorrentes de 'common law' e 'romano germânico', através de técnicas de harmonização e reconhecimento mútuo, pode,
pois, considerar-se intrinsecamente pluralista".[26] Em virtude da concatenação entre normas e fatos, no qual o direito é fator e
critério da integração econômica, tendo a jurisprudência como elemento mutante frente à dinamicidade do cotidiano, emerge a
afirmação de Augusto Rogério Leitão, que se trata, antes de tudo, de "política-jurisprudencial".[27]

Sob tais aspectos, admite Charles Valleé, "o TJCE (sic) cumpre uma função essencial no seio da Comunidade: cimenta a ordem
jurídica comunitária e constrói, provocando algumas indignações, com uma jurisprudência por vezes audaciosa, tendente para o
objetivo da supranacionalidade."[28] As conseqüências que decorreram dessa reformulação político-jurídica de uma Administração
Pública audaciosa fizeram com que a Corte afastasse uma série de barreiras ao comércio, além de consolidar princípios responsáveis
pela livre circulação de mercadorias.

A intensa atividade de política jurisprudencial do Tribunal revelou não somente a atipicidade da Administração Pública européia,
mas a inovação ao promover a Corte em promotora de políticas capazes de formarem o grande mercado, que necessitava se
expandir em atenção ao liberalismo comercial que se espraiava na base da integração. Com isso, a Corte resolvia as lides que lhe
eram submetidas e, concomitantemente criava um corpo de regras capaz de desmantelar as fronteiras internas e favorecer a
conquista de um mercado único.

 

3 A gestão pública do Tribunal na proibição dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas
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O ativismo gerencial do Tribunal é o retrato da hipermodernidade da Administração Pública. Sob o efeito do capitalismo global, no
qual as operações financeira são aceleradas, o consumo de massa é sem precedente e os mercados exigem velocidade nas operações,
à Corte cumpria sustentar um entendimento pretoriano que afastasse qualquer espécie de barreira ao comércio, fosse aduaneira ou
não-aduaneira. Assim o fez.

Em relação à proibição de direitos aduaneiros e de encargos de efeito equivalente, desde logo, a Corte entendia que "qualquer taxa
exigida por ocasião ou devido a uma importação e que, incidindo especificamente sobre o produto importado e não sobre o produto
de origem nacional, tem, sobre a livre circulação de mercadorias, a mesma incidência restritiva que um direito aduaneiro"[29] e,
portanto, restava proibida. Progressivamente, a jurisprudência consolidava a negativa absoluta das barreiras aduaneiras ou com
efeitos equivalentes.

Apesar de entendimentos favoráveis à integração, a continuidade do processo não se desencadearia automaticamente ou isenta de
incertezas e dificuldades. Com efeito, uma vez superada a eliminação das barreiras aduaneiras, era a vez de desmantelar,
definitivamente, as chamadas barreiras não-aduaneiras (consideradas as mais difíceis).

A terminologia dos Tratados europeus não se servia da expressão barreiras não-aduaneiras, utilizando, como termo sinônimo, a
proibição das restrições quantitativas e medidas de efeito equivalente. Nesse sentido, era a previsão do, então, artigo 30, TCE e
seguintes, que, além de coibir a existência de tais obstáculos, também vedava a inserção de novas barreiras. A referência dizia
respeito às típicas obrigações de standstill, ou seja, a obrigação por parte dos Estados de não introduzirem novas restrições
quantitativas e medidas de efeito equivalente, de modo a deixar fluir através de suas fronteiras toda sorte de produtos.

A história da livre circulação de mercadorias na formação do mercado único, em especial no que tange às medidas de efeito
equivalente às restrições quantitativas, inicia-se com o acórdão Dassonville[30], podendo ser considerada a decisão inaugural de
uma sucessão de entendimentos do Tribunal. Por cerca de duas décadas, à luz do acórdão Dassonville, a Comunidade esvaziou as
competências residuais dos Estados-membros, afirmando o recrudescimento da matéria nas mãos do bloco.

De acordo com o Tribunal de Justiça, "qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros, suscetível de prejudicar direta ou
indiretamente, atual ou potencialmente, o comércio intracomunitário, deve ser considerada como uma medida de efeito equivalente
a restrições quantitativas."[31] A repercussão de tal preceito permitiu o desmantelamento protecionista que insistia em competir com
a instalação de um mercado único, desfazendo, quase absolutamente, com as medidas de efeito equivalente que se apresentavam sob
a forma de barreiras não-aduaneiras. Com efeito, qualquer tipo de medida nacional hábil a disciplinar a fabricação ou a
comercialização de produtos afastava os Estados da possibilidade de proteger o próprio comércio.

Entre os acórdãos que marcaram o intenso labor pretoriano e consagraram a livre circulação de mercadorias no interior comunitário,
outro destaque deve ser feito à decisão conhecida por Cassis de Dijon. No período histórico dos anos setenta, a Comissão
encontrava dificuldade para harmonizar as múltiplas legislações dos Estados-membros através de Diretivas. Afinal, coexistiam
distintas regulamentações sobre o mesmo território comunitário que, não raras vezes, desempenhavam papel protecionista dos
mercados nacionais. Havia necessidade, portanto, de erigir uma estratégia político-jurídica que fosse capaz de desfazer as barreiras
nacionais. Dito de outro modo, havia necessidade da "hipermudança sem o peso de qualquer visão utópica, ditada pelo imperativo
da eficiência e pela necessidade de sobrevivência. Na hipermodernidade, não há escolha, não há alternativa, senão evoluir, acelerar
para não ser ultrapassado pela 'evolução'".[32]

Nesse ambiente caracterizado pela imposição de obstáculos e pela diversidade normativa dos Estados-membros emergiu o princípio
do reconhecimento mútuo. Em síntese, entendia o Tribunal que, na ausência de uma regulamentação comum, "os obstáculos à
circulação intracomunitária decorrentes da disparidade entre legislações nacionais relativas à comercialização de um produto devem
ser aceitos na medida em que tais medidas [sic] possam ser consideradas necessárias para a satisfação de exigências imperativas
(...)."[33]

Com a jurisprudência Cassis de Dijon, o artigo 30, TCE, funcionaria, paulatinamente, como uma espécie de norma harmonizadora
das legislações nacionais, através do princípio do reconhecimento mútuo. A Corte não somente havia desmantelado inúmeras
barreiras comerciais que surgiam a cada passo, como auxiliou a uniformização da legislação comunitária. Dessa forma, qualquer
situação que pudesse afetar (mesmo minimamente) o trânsito de bens foi afastada. Paralelamente, a Comissão viria alterar sua
estratégia legislativa, passando a combinar os métodos de harmonização com o do reconhecimento mútuo, limitando o primeiro às
questões essenciais, enquanto ao segundo caberia o restante das situações. Exigia-se o ativismo gerencial e a hipermodernidade
mercantil em desfazer as amarras internas, mesmo que se atropelassem as diferenças nacionais, mesmo que o mercado nacional não
resistisse, mesmo que as pequenas empresas não aguentassem a concorrência.
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Assim, mais que se abster de tomar alguma medida (obrigação de não fazer), exigia-se do Estado que acatasse a legislação dos
outros Estados-membros  (obrigação de fazer). Tal inversão na leitura do artigo 30, TCE, feita pelo Tribunal, somente foi possível
através de uma interpretação teleológica do dispositivo, no intuito de assegurar a livre circulação de mercadoria na qualidade de
princípio fundamental da Comunidade, legitimando toda e qualquer iniciativa com esse viés.

Finalmente, um terceiro momento de extrema importância para a consolidação da livre circulação de mercadorias na formação do
mercado único foi a emergência da decisão Cinéthèque[34]. Nessa ocasião, percebeu-se marginalização dos Estados-membros
ainda mais acentuada, pois medidas de baixo caráter protecionista restaram catalogadas como medidas de efeito equivalente às
restrições quantitativas proibidas pelo Tratado da Comunidade Européia. Desde o acórdão Cinéthèque, o Tribunal de Justiça das
Comunidades Européias começou a comparar mercados e, se dessa comparação resultasse que uma determinada regulamentação
comercial restringisse o comércio mais que outro mercado, tal circunstância poderia ser entendida na qualidade de discriminatória
ou protecionista. O período compreendido entre a decisão Cinéthèque e a implementação do mercado único (1985 a 1993),
denunciou a face mais pragmática, polêmica e complexa da integração européia.

Tratava-se, na verdade, da resposta funcionalista que o mercado necessitava para fazer valer a eficiência técnica exigida pela
globalização. Para Ulrich Beck, as integrações e seus processos significam que está "se disseminando um capitalismo global
desorganizado, pois não há poder hegemônico ou regime internacional econômico ou político."[35] A busca pelo lucro tornou-se o
espírito retor e definiu as interações, tanto no plano interno quanto externo. "A globalização, convém repetir, é uma forma extrema
de capitalismo que não tem mais contrapeso."[36] E, de fato, a integração econômica reflete esse processo dialético que produz as
conexões, os espaços transnacionais, a desnacionalização, a experiência cotidiana da ação sem fronteira, a hipermodernidade do
ilimitado.

 

Considerações Finais

 

A política jurisprudencial do Tribunal de Justiça assegurou respostas à dimensão hipermoderna do desafio econômico que espreitava
a Administração Pública européia. Assim, emergiram respostas à realização de um único e grande mercado. Por intermédio da
riqueza cotidiana revelada pela construção jurisprudencial, moldou-se o conceito de medidas de efeito equivalente às restrições
quantitativas, franqueando-se às mercadorias irrestrito trânsito. Nesse sentido, destacaram-se três fortes momentos: as
jurisprudências Dassonville (1974), Cassis de Dijon (1978), Cinéthèque (1985).

Com a jurisprudência Dassonville, houve uma primeira e ampla interpretação a respeito das medidas de efeito equivalente às
restrições quantitativas. Através da decisão Cassis de Dijon instituiu-se o reconhecimento mútuo entre as legislações domésticas.
Desde o acórdão Cinéthèque, iniciou-se uma fase de comparação entre os mercados dos Estados-membros, buscando-se
homogeneidade entre eles, independentemente de uma certa medida estatal constituir ou não uma barreira de proteção.

A história da Europa comunitária trouxe a lume os desafios do fenômeno hipermoderno nas integrações econômicas: a
desterritorialização das relações comerciais e de produção, a economia capitalista elevada ao grau superlativo, a emergência de
novos sujeitos no palco mundial. Multifacetadas, complexas e polêmicas, as decisões do Tribunal da União Européia trouxeram não
somente a evidência de uma Administração Pública com características supranacionais, mas também a necessidade de um Tribunal
forte e ativista.

A velocidade dos desafios econômicos já não cabia nas vetustas codificações e, tampouco, se acomodava em processos judiciais
marcados pela inoperância. A Administração Pública comunitária não poderia ser regida por ordenamento estanque e fechado, pois
o sucesso da livre circulação de mercadorias, pela própria natureza de sua mobilidade, exige critérios abertos e flexibilizados,
segundo as exigências da hipermodernidade.
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DELIMITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS NA REGULAÇÃO DO
SETOR DE GÁS NATURAL EM PROL DA CONCORRÊNCIA

DELIMITATION OF POWERS OF FEDERAL ADJUSTMENT IN NATURAL GAS SECTOR IN SUPPORT
OF COMPETITION

Renata Espíndola Virgílio

RESUMO
O mercado de gás natural no Brasil ainda é bastante incipiente, com resquícios de monopólios
legais, ditados pela Constituição Federal, e a existência de típicos monopólios naturais em alguns
segmentos, como transporte e distribuição de gás canalizado, diante da necessidade de infra-
estrutura de dutos, o que o caracteriza como indústria de rede. Por tais especificidades, há
intensos incentivos para a verticalização do setor, o que apesar de gerar alguns benefícios,
como ganhos de escala, conduzem igualmente à concentração econômica e aos possíveis
prejuízos causados por esta condição. Ademais, a lacuna legislativa, que prevaleceu por vários
anos e somente cessou com a recente Lei nº 11.909/2009, fez com que o mercado de gás
natural, em suas diversas etapas – exploração, produção, transporte, distribuição e
comercialização –, permanecessem sem regras e definições específicas, o que ocasionou, por
exemplo, conflitos acerca da competência regulatória da União e dos Estados-Membros. Assim,
utilizando-se das técnicas bibliográfica e de estudo de caso, a realização de uma análise objetiva
da cadeia produtiva do gás natural em todas suas nuances, inclusive com a delimitação de suas
etapas, e do quadro legislativo existente, possibilitará uma melhor compreensão do setor e a
harmonização de sua regulação. Somado a isso, o estudo do livre acesso aos dutos, e de outras
alterações legislativas, além do correto entendimento da distribuição a granel de gás natural
comprimido e liquefeito, viabilizarão a conclusão de que é possível introduzir a concorrência
nesse mercado, e inserir o gás natural como nova matriz energética em grande escala no país.
PALAVRAS-CHAVES: Setor de gás natural; Harmonização da regulação; Estímulo da
concorrência; Técnica bibliográfica e estudo de caso.

ABSTRACT
The Brazilian natural gas market is still incipient, with remnants of legal monopolies, prescribed
by the Federal Constitution, and the existence of typical natural monopolies in some segments,
such as pipeline transport and distribution of gas, given the necessity for infrastructure of
pipelines, which characterizes it as network industry. Due to such specificity, there are strong
incentives for verticalizing the sector, which also lead to economic concentration and the possible
damage caused by this condition, despite generating some benefits such as scale gains.
Moreover, the legislative gap that prevailed for several years and ended with the recent Law n.
11909/2009, is responsible for the absence of rules and specific definitions in its various stages -
exploration, production, transmission, distribution and marketing - which caused, for example,
conflicts regarding the regulatory competence of the Federal Government and the Members
States. Thus, throughout bibliographic techniques and case study, an objective analysis of the
production chain of natural gas in all its nuances, including the delineation of its stages and the
existing legislative framework will enable a better understanding of the sector and the
harmonization of its regulation. Added to this, the study of free access to pipelines and other
legislative changes, besides the correct understanding of extensive distribution of liquefied and
compressed natural gas, enable the conclusion that it is possible to introduce competition in that
market and place the natural gas as a new large scale national energy source.
KEYWORDS: Natural gas sector; Harmonization of regulation; Inducement of competition;
Bibliographic techniques and case study.

 

1 INTRODUÇÃO
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O presente trabalho pretende tratar da delimitação das competências dos entes federados -
União e Estados-Membros - na regulação do setor de gás natural, levando em conta o incentivo
à concorrência, inclusive, por meio da regulamentação do livre acesso aos gasodutos por
terceiros.

Com efeito, no segmentado mercado de gás natural, existe dupla competência regulatória:
enquanto a União, por meio da ANP - Agência Nacional do Petróleo, é a competente pela
regulação até a etapa de transporte na cadeia produtiva do gás natural, os Estados-Membros,
por meio de suas Agências Reguladoras, são competentes pela regulação dos "serviços locais de
gás canalizado".

Tal polêmica foi deflagrada após a aprovação com restrições[1], pelo Conselho Administrativo De
Defesa Econômica - CADE, da operação de joint venture entre White Martins Gases Industriais
Ltda e Petrobrás Gás S/A - Gaspetro para constituição de uma sociedade limitada denominada
GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda[2], e de um consórcio firmado entre a
Petrobrás, White Martins e GNL Gemini, denominado Consórcio Gemini, para a atuação
conjunta na produção, comercialização e distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL).

Neste consórcio, a Petrobrás participa fornecendo o gás natural de sua propriedade, a White
Martins atua como proprietária e operadora da planta de liquefação do gás, transformando o
insumo em gás natural liquefeito, e a GNL Gemini, como distribuidora e comercializadora do
produto, utilizando-se de caminhões dotados de tanques criogênicos.

A planta de liquefação do Consórcio Gemini foi implantada no Município de Paulínia,
Estado de São Paulo, ponto de partida de um caloroso conflito de competência
regulatória quanto à concessão de autorização de operação da planta e de
comercialização do GNL.

O gás natural é movimentado por um "duto" construído a partir do Gasoduto de Transporte
Bolívia-Brasil (GASBOL), já no território do Estado de São Paulo, pela TGB (empresa controlada
pela Petrobrás que opera este gasoduto) que entrega o produto diretamente à unidade de
liquefação da White Martins, localizada no município de Paulínia.

Existe, portanto, a captação direta do gás natural do gasoduto de transporte, por meio do
denominado by pass.

O Estado de São Paulo e sua Agência Reguladora Estadual, chamada Comissão de Serviços
Públicos de Energia - CSPE, entendem que o transporte de gás natural da infra-estrutura da
Petrobrás até a planta de liquefação da White Martins é etapa anterior à distribuição rodoviária
de GNL, constituindo, portanto, atividade de distribuição local canalizada de gás prevista no art.
25, § 2º, da Constituição Federal[3] e art. 122 da Constituição Estadual[4], sendo de
competência regulatória estadual.

Os entes estaduais não admitem que a White Martins obtenha o gás canalizado, que pretende
utilizar no Consórcio Gemini, diretamente da Petrobrás, sem passar pela concessionária local, o
que representaria uma burla à competência exclusiva estadual de distribuição de gás canalizado.

Por outro lado, a União, juntamente com a ANP, defende a inconstitucionalidade de aludido
dispositivo da Constituição Estadual diante da violação do próprio art. 25 da Constituição
Federal. Na visão destes entes, o fornecimento de gás natural à planta de liquefação da White
Martins constitui atividade de transporte de gás natural por meio de duto, e não de distribuição,
nos termos da Lei nº 9.478/97, o que confere competência regulatória à União.

Esse conflito de interesses foi materializado no Poder Judiciário por meio do ajuizamento de uma
ação ordinária[5], pela qual o Consórcio Gemini buscou, dentre outras coisas, afastar a aplicação
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de medidas administrativas ou penalidades por parte da CSPE no tocante às instalações de
transporte da TBG e às atividades do consórcio.

O deferimento parcial de antecipação de tutela pelo magistrado, em 12 de janeiro de 2006,
impediu a regulação do serviço de distribuição de gás à White Martins por parte da CSPE,
ensejando a interposição de diversos agravos de instrumento no Tribunal Regional Federal da 3ª
Região[6], e desembocando, por fim, em 20 de março de 2006, em uma Reclamação junto ao
Supremo Tribunal Federal[7], pela qual o Estado de São Paulo e a CSPE aduzem que as
questões apreciadas pelas instâncias inferiores eram de competência do STF, uma vez que
tratavam de conflito de interesse entre a União e o Estado de São Paulo quanto à competência
regulatória de gás natural.

No presente momento, os processos encontram-se suspensos em razão do deferimento de
medida liminar[8], pela Ministra Ellen Gracie, em caráter precário, para suspender a eficácia das
decisões judiciais questionadas, mantendo-se, porém, os efeitos jurídicos fáticos destas.
Ademais, desde maio de 2009, a reclamação já se encontra pronta para ser julgada pelo Plenário
do STF.

Vale ressaltar que, quando se instaurou a demanda judicial, o cenário legislativo acerca da
regulação do gás natural era conturbado, sem legislação federal específica e com legislação
estadual duvidosa. Entretanto, desde 2006 já se discutia a elaboração de uma lei federal
regulamentadora do art. 177 da Constituição Federal[9]. De fato, em 21 de fevereiro de 2006, o
então Ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, encaminhou proposta de projeto de lei ao
Presidente da República, que foi aceita e virou o Projeto de Lei nº 6.673/2006[10].

A discussão do projeto foi tamanha que somente em 04 de março de 2009, foi aprovada a
chamada Lei do Gás - Lei nº 11.909/2009, que dispõe sobre as atividades relativas ao
transporte de gás natural, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento,
estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural, alterando, assim, a Lei
nº 9.478/97 (intitulada Lei do Petróleo).

Não é de se impressionar que a recente lei tenha demorado três anos para finalmente ser
aprovada, diante da própria natureza intrincada do mercado de gás natural. Trata-se de um
setor bastante verticalizado, com a existência notória de monopólios naturais, seja no
transporte, seja na distribuição, intercalado por etapas potencialmente competitivas, como a
exploração, produção e comercialização.

De fato, a Petrobrás, empresa pública criada em 1953, foi pioneira no setor de petróleo e gás
natural e, portanto, possui uma vasta gama de informações técnicas e experiência para investir
nesse mercado, o que ensejou, naturalmente, uma intensa integração vertical entre as etapas de
transporte e de distribuição de gás natural.

Atualmente, a empresa estatal tem participação na maioria das "transportadoras", por meio da
Transpetro[11], e das "distribuidoras de gás canalizado", pela Gaspetro[12], o que possibilita a
coordenação de investimentos, com grande economia de escala, mas igualmente traz os
malefícios da concentração econômica.

Ora, diante dessas características peculiares do setor, é preciso encontrar uma regulação
eficiente, com a harmonização e cooperação entre os entes reguladores, e a correta distinção
entre os segmentos onde a concorrência é viável, daqueles onde a mesma não é vantajosa.

Realmente, somente com a delimitação da competência regulatória da União e dos Estados-
Membros será possível adotar uma política uniforme de desenvolvimento da indústria do gás
natural, o que viabilizará a definição de cada segmento desse mercado, sem disputas federativas
e demandas judiciais.

Com certeza, a atuação conjunta dos entes reguladores, de um lado, possibilitará a
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implementação de mecanismos necessários para introdução efetiva de concorrência
nos segmentos potencialmente competitivos, principalmente com o estabelecimento
de regras claras de livre acesso aos gasodutos de transporte e o uso eficiente da
infra-estrutura, por meio de maiores investimentos, minimização de custos e
inexistência de discriminação.

De outro lado, essa atuação uniforme poderá proporcionar uma regulação de
qualidade por meio da garantia de preços eficientes (tarifas módicas) nos segmentos
não competitivos do setor de gás natural.

Tal foi a motivação declarada da Lei nº 11.909/2009, que pretende a um só tempo solucionar
as querelas entre os entes reguladores, dispondo limpidamente sobre a competência de cada
ente federativo, bem como delinear os instrumentos que ensejarão a concorrência no mercado
em tela.

Assim sendo, para se entender o caminho percorrido pelo legislador e, como conseqüência,
solucionar os aparentes conflitos no âmbito regulatório entre os agentes estatais, e seus reflexos
na concorrência, é imprescindível delinear a correta definição de tais etapas da cadeia
produtiva do gás natural para dissipar as celeumas existentes nesse setor.

 

 

2 SETOR DE GÁS NATURAL

 

Inicialmente, vale registrar que a preocupação voltada ao setor de gás natural se justifica por
ser este importante fonte energética. Trata-se de energia mais segura, que proporciona
uma indústria menos perigosa por não operar sistemas de altas temperaturas (diferente da
indústria do petróleo), sendo que os processos de limpeza do gás são simples e sem
complexidade, uma vez que não aplica altas tensões ou correntes elétricas. Demais disso,
existem diversas vantagens, em razão de suas propriedades físico-químicas, que torna o gás
natural uma nova matriz energética em grande escala.

Diante de tais características, o gás natural tem grande utilização na indústria por sua geração
de calor, eletricidade e força motriz. Porém, também é passível de uso residencial, e como gás
natural veicular (GNV), substituindo outros combustíveis mais poluentes (óleo diesel, gasolina e
álcool).

Por tais motivos, o mercado de gás natural mereceu tratamento constitucional (art. 177) e
infraconstitucional, por meio da Lei nº 9.478/97, a qual definiu "gás natural ou gás" como
"todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais,
extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos,
secos, residuais e gases raros"[13].

Oportuno destacar que a própria Constituição Federal diferenciou os segmentos relacionados ao
mercado de gás natural, quando previu no art. 25, § 2º, que "cabe aos Estados explorar
diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei,
vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação".

Tal "corte" de competência na cadeia produtiva é possível por ser a indústria de gás natural
caracterizada como uma indústria de rede, composta por atividades distintas, mas
dependentes umas das outras. A expressão em foco, segundo Danilo de Souza Dias e Adriano
Pires Rodrigues, pode ser definida como "conjunto das indústrias dependentes da implantação
de malhas (ou redes, ou ainda grids) para o transporte e distribuição ao consumidor dos seus
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respectivos produtos"[14].

Para ter a exata noção do funcionamento do mercado em estudo, é importante ressaltar
algumas características de uma indústria de rede. Nas palavras de Alexandre Faraco e Diogo
Coutinho:

Essas indústrias são intensivas em capital (demandando, por isso, investimentos públicos em
larga escala), duráveis, imóveis e implicam pesados sunk costs (custos afundados ou
irrecuperáveis). Proporcionam economias de escala significativas, geram
externalidades de consumo e "prendem" seus usuários a elas - isto é, o consumidor dos
serviços está propenso a não trocar de ofertante. Essas redes, ademais, em muitos casos
exemplificam bem o conceito de monopólio natural, decorrente da circunstância na
qual a operação de apenas uma firma mostra-se mais eficiente do que qualquer
outra estrutura de mercado em razão das mencionadas economias de escala
subjacentes [...]..[15] (grifo nosso)

Assim, constata-se que a indústria de gás natural é marcada (i) por uma extensa rede de
interconexões fixas; (ii) existência de monopólio natural nos segmentos de transporte e
distribuição; (iii) necessidade de equilíbrio entre oferta e procura, diante da dificuldade de
estocagem de gás; (iv) imprevisibilidade da demanda, o que exige certa capacidade ociosa; (v)
economias de escopo; e (vi) economias de escala.

 

2.1 Indústria de rede: transporte e distribuição

Não há definição precisa quanto ao fim da etapa de transporte de gás natural e
começo da atividade de distribuição. A celeuma existe por ser o mercado de gás
natural caracterizado como uma indústria de rede. De fato, o fornecimento do gás,
em virtude de suas propriedades físico-químicas, somente é viabilizado por uma
rede de dutos. Isso quer significar que, tanto no transporte, quanto na distribuição,
o veículo físico utilizado é o "duto", sem qualquer solução de continuidade, o que
gera a confusão.

Repita-se, uma vez mais, que essas atividades, em virtude dos custos envolvidos,
são típicos monopólios naturais. Além do que, por previsão constitucional expressa,
são igualmente resquícios dos chamados monopólios legais.

Desde a Constituição de 1988, existe uma onda "liberalizadora", o que deu ensejo à
desestatização e privatização, principalmente com o advento das Emendas
Constitucionais nos 5 e 9, de 1995, que modificaram, respectivamente, o art. 25, §2º
e o art. 177 da CF, flexibilizando os monopólios, uma vez que permitiram a
exploração desses serviços por empresa privada que obtivesse autorização ou
concessão para tanto.

A Carta Cidadã homenageou, com destaque, já no seu art. 1º, inciso IV, a "livre
iniciativa" como fundamento do Estado brasileiro, que também foi tida também como
fundamento da ordem econômica, conforme o caput do art. 170 da CF[16].

Segundo José Afonso da Silva, a livre iniciativa "é certamente o princípio básico do liberalismo
econômico"[17]. O doutrinador afirma que a Constituição agasalha uma opção capitalista,
inclusive por considerar como excepcionalidade a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado, nos termos do art. 173 da CF[18].

O autor citado leciona o seguinte:

A Constituição não é favorável aos monopólios. [...] O monopólio público também ficou bastante
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limitado, pois já não se declara como antes, a possibilidade de monopolizar determinada
indústria ou atividade. Declara-se a possibilidade de exploração direta de atividade econômica
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo (art.
173). Parece-nos que aí não entra o monopólio, que é reservado só para as hipóteses
estritamente indicadas no art. 177 e agora com a flexibilização introduzida pela EC
9/95 [...].[19] (grifo nosso)

Por outro lado, a Constituição não perdeu de vista seus objetivos fundamentais, previstos no art.
3º da CF, como a "construção de uma sociedade justa, garantia do desenvolvimento nacional e
promoção do bem comum". Assim, ainda que se adote o liberalismo econômico como regra, o
Estado deve estar sempre presente para sanar desajustes do sistema.

Portanto, o Estado exerce as seguintes funções ativas: (i) excepcionalmente, quando necessária
aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, nos termos do art. 173
da CF, explora diretamente "atividade econômica", porém sem qualquer privilégio; (ii) explora
"atividade econômica" expressamente prevista como monopólio (art. 177, CF); (iii) presta
"serviços públicos", conforme repartição constitucional de competência (art. 175, da CF); (iv)
pratica atividades de fomento (incentivo e planejamento), conforme art. 174 da CF; e (v) atua
como agente normativo e regulador da atividade econômica (art. 174, da CF).

Nesse passo, transcreve-se as observações feitas por Marçal Justen Filho, em parecer requerido
pela White Martins no caso do Consórcio Gemini, sobre o "monopólio":

A criação do monopólio no tocante ao petróleo (e seus derivados) e ao gás natural decorre de
uma determinada valoração constitucional.

A relevância desses produtos para o desenvolvimento nacional, para o desempenho de funções
públicas e privadas, para a regularidade da vida social conduziu a Constituição a eliminar a regra
geral da livre concorrência e da livre iniciativa.

O objetivo constitucional é assegurar a intervenção estatal sobre as atividades pertinentes à
exploração e comercialização do petróleo e do gás natural, visando à defesa dos interesses
nacionais estratégicos e a realização de valores coletivos.[20]

Mais adiante prossegue:

[...] a atribuição do monopólio retrata uma escolha constitucional que pode ser
qualificada como "anômala", excepcional. As atividades em questão são estritamente
econômicas. Não consistem em serviços públicos. Não estão revestidas
intrinsecamente de nenhum atributo que as vincule de modo necessário à atuação
pública. Portanto, poderiam e deveriam ser desempenhadas pelos agentes privados,
não fosse a explícita determinação constitucional.

Daí se extrai que toda e qualquer outra atividade econômica relativa à exploração do
petróleo e do gás natural que não tenha sido objeto de expressa atribuição
monopolística ao Poder Público está na esfera da iniciativa privada.[21] (grifo nosso)

É digno de nota também os ensinamentos de Luís Roberto Barroso, também no bojo
de consulta solicitada pela White Martins ,acerca da extensão do conceito de "serviço
público":

A transformação de uma atividade econômica em serviço público retira a atividade
em questão da livre iniciativa, impedindo o particular de exercê-la livremente. Trata-
se, portanto, de uma restrição grave ao princípio constitucional da livre iniciativa.
Por esta razão, parte da doutrina entende que a lei não pode criar novas
modalidades de serviços públicos, além das que já constam da Constituição federal,
sob pena de se lhe facultar a ampliação das hipóteses de intervenção estatal e
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tornar inócua a previsão do art. 1º, inciso IV, da CF. Seja como for, e
independentemente de aceitar-se ou não a tese que acaba de se anunciar, é certo
que os serviços públicos previstos pela Constituição devem ser interpretados de
forma estrita, não se admitindo a criação de novos serviços públicos por uma
interpretação ampliativa dos já existentes.[22] (grifo nosso)

Celso Antônio Bandeira de Mello corrobora a assertiva acima:

É realmente o Estado, por meio do Poder Legislativo, que erige ou não em serviço
público tal ou qual atividade, desde que respeite os limites constitucionais. Afora os
serviços públicos mencionados na Carta Constitucional, outros podem ser assim
qualificados, conquanto que não sejam ultrapassadas as fronteiras constituídas pelas
normas relativas à ordem econômica, as quais são garantidoras da livre iniciativa. É que a
exploração da atividade econômica, o desempenho de "serviços" pertinentes a esta
esfera, assiste aos particulares e não ao Estado. Este apenas em caráter excepcional
poderá desempenhar-se empresarialmente nesta órbita.[23] (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a interpretação das regras de atuação do Estado deve ser feita
sistematicamente com os princípios constitucionais que garantem o desenvolvimento nacional, a
livre iniciativa e livre concorrência, a defesa do consumidor e a participação excepcional do
Estado na exploração de atividade econômica.

A conjugação dos princípios é bem colocada por André Ramos Tavares da seguinte forma:

Sendo livre a concorrência, as leis do mercado determinarão as circunstâncias em que haverá
ou não êxito do empreendedor (livre iniciativa). A livre iniciativa não tolera ou
monopólio ou qualquer outra forma de distorção do mercado livre, com o afastamento
artificial da competição entre os empreendedores. Pressupõe, pelo contrário, inúmeros
competidores, em situação de igualdade.[24] (grifo nosso)

Assim, justamente por serem "exceções" à regra de liberdade do setor privado no desempenho
de atividades econômicas, que preza pela intervenção mínima do Estado no domínio econômico,
as previsões dos arts. 177 e 25, § 2º, da CF devem ter interpretação restrita, sob
pena de macular a máxima da "livre iniciativa" encampada pela Constituição

Essa é a orientação dada por Roque Antonio Carrazza:

Portanto, os princípios exercem função importantíssima dentro do ordenamento jurídico-positivo,
já que orientam, condicionam e iluminam a interpretação das normas jurídicas em geral, aí
incluídos os próprios mandamentos constitucionais. A aplicação destes mandamentos deve dar-
se de modo consentâneo com as diretrizes fixadas nos princípios.

Em suma, os princípios são normas qualificadas, exibindo excepcional valor aglutinante: indicam
como devem aplicar-se as normas jurídicas, isto é, que alcance lhes dar, como combiná-las e
quando outorgar precedência a algumas delas.[25]

Diante disso, ao interpretar as normas jurídicas, constitucionais ou legais, deve-se ter em mente
que o legislador não se utiliza de palavras inúteis ou sem sentido. É preciso lembrar que, em
determinada circunstância, a lacuna ou o silêncio do legislador se reveste de um propósito
estratégico que tem significado pró-ativo, e não de mera omissão involuntária, o que na
doutrina alemã se chamava "silêncio eloqüente".

A partir das noções traçadas, investiga-se mais de perto o setor de gás natural, onde
existem duas atuações diversas por parte do Estado.

Em um primeiro momento existe a atuação da União, por meio de uma empresa
estatal (Petrobrás), nas atividades de exploração, produção e transporte, sendo
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estas estritamente econômicas, em razão de expressa previsão constitucional no art.
177[26], denominada monopólio.

Em seguida, a fase de distribuição de gás canalizado é realizada pelos Estados-
membros, em geral por meio de uma concessionária, que presta serviço público,
conforme art. 25, § 2º, da CF[27].

Nessa perspectiva, a União e os Estados-Membros devem restringir sua atuação às atividades
mencionadas nos dispositivos constitucionais, de forma harmônica e complementar, como será
demonstrado abaixo.

 

2.2 Distinção das etapas: transporte e distribuição de gás natural

Do que foi dito acima, na indústria de rede do gás natural, as etapas de transporte e
distribuição são monopólios naturais. Percebe-se que na mesma cadeia produtiva a
atividade econômica monopolizada (art. 177 da CF) em determinado momento passa a
ser serviço público (art. 25, § 2º, da CF), por vontade expressa do legislador constitucional.

 

2.2.1 Transporte

A estudiosa do assunto, Mônica Pinto Toscano de Britto, explicita com clareza em que consiste a
atividade de transporte:

A atividade de transporte é vista como o "coração" do sistema de redes de
infraestrutura, já que está associada diretamente com a dinâmica de interconexão de
mercados. No caso da indústria do gás, a questão do transporte é ainda mais crucial, em
função da rigidez inerente dessa indústria que depende da localização das jazidas, que podem
estar distante dos centros consumidores [...].

[...]

Além dos gasodutos de transporte, existem os de transferência e de distribuição. Os
gasodutos de transferência são de uso particular do proprietário ou explorador das
facilidades, conduzindo a matéria-prima até o local de processamento ou utilização.
De forma semelhante, os gasodutos de distribuição levam o gás canalizado recebido
das transportadoras até os usuários finais.[28] (grifo nosso)

Já a Lei nº 9.478/97 define a atividade de transporte de gás natural como
"movimentação de petróleo e seus derivados ou gás natural em meio ou percurso considerado
de interesse geral" (art. 6º, inciso VII). Paralelamente, conceitua transferência como
"movimentação de petróleo, derivados ou gás natural em meio ou percurso considerado de
interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades" (art. 6º, inciso
VIII).

Por esta lei, pois, somente era possível concluir que a atividade de transporte era a
movimentação de gás natural, por meio de dutos, entre dois pontos considerados de
interesse geral.

Ora, diante de conceitos legais vagos e indeterminados, como interesse geral,
interesse específico, e interesse local, e da noção de que tanto a atividade de
transporte como a de distribuição de gás canalizado são desenvolvidas por meio de
rede (dutos), delimitar o fim da atividade de transporte e o começo da distribuição é
tarefa das mais difíceis.
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Com efeito, os conceitos são abertos e passíveis de uma interpretação discricionária
por parte dos aplicadores da lei, quais sejam os administradores federais (União e
ANP) e estaduais (Estados-membros e Agências Reguladoras Estaduais).
Obviamente, cada um os interpretou para atender suas conveniências, tendo o
Judiciário que solucionar o impasse.

Assim sendo, é fundamental traçar o marco divisório entre essas fases, isto é, em
qual momento o interesse geral passa a ser local, uma vez que a delimitação correta
de cada uma tem implicações diretas na regulação do setor, bem como na
concorrência, como se verá adiante.

No que tange à distinção entre estas atividades, Marçal Justen Filho traça como
parâmetros: (a) a finalidade do deslocamento do gás (ou seu destino); (b) as
características técnicas dos condutos e do deslocamento do gás; (c) as
características do próprio gás. O autor aponta que:

A diferença fundamental não reside, portanto, no aspecto geográfico - o qual é
utilizado para efeito de discriminar as competências dos diversos estados e Distrito
Federal.

É evidente que o transporte de gás por condutos, de competência da União,
envolvera a ocupação do território geográfico dos Estados - que compõem a base
territorial do Brasil. Também é inquestionável que o serviço oferecido pelo Estado se
valerá de condutos.

O ponto fulcral da diferença reside em que o transporte não é uma atividade de
oferecimento do bem para consumo do usuário, ainda que o serviço de gás
canalizado pressuponha a atividade de deslocamento físico do produto.

[...]

A atividade exclusiva de transporte faz-se por meios e segundo parâmetros técnicos
diversos da atividade de fornecimento de gás canalizado. Isso se traduz em
condições radicalmente diversas quanto ao desempenho das atividades, traduzíveis
no diâmetro dos condutos, no material empregado, na pressão e nas demais
condições de bombeamento.[29] (grifo nosso)

Realmente, no transporte, o gás é conduzido em seu estado natural, por dutos de
maior diâmetro, em alta pressão (de 100 a 150 kg/cm2), passando por diversas
estações de compressão, até chegar ao ponto de entrega.

Já na distribuição de gás canalizado, a movimentação é feita em dutos de diâmetros
menores, com uma pressão reduzida (de 5 a 6 kg/cm2, diminuindo nas unidades de
consumo de 15 a 30 cm de coluna d'água), e o gás deve atender a padrões rígidos
de especificação, sem impurezas e com odor detectável pelo olfato humano. Para
que ocorra a redução da pressão e medição do gás, as distribuidoras de gás
canalizado utilizam-se de estações de transferências denominadas "city-gates". Assim,
ao que parece, o marco divisório entre as etapas ora analisadas está no "city gate".

Nesses termos, a atividade de transporte é desenvolvida com deslocamento do gás
natural, como matéria-prima bruta, por meio de gasodutos em alta pressão[30], das
unidades de processamento (UNPG) até os pontos de entrega, que podem ser (i)
"city-gate", no caso de distribuição de gás canalizado, ou (ii) diretamente, para
unidades de compressão ou liquefação de gás natural, que recebem o gás natural em
seu estado gasoso e impuro, como ocorre no caso do Consórcio Gemini.

Nesse segundo tipo de ponto de entrega, a empresa interessada no insumo constrói, antes do
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city-gate, um "ramal de transporte" para receber o gás natural diretamente do gasoduto de
transporte. Trata-se do livre acesso, previsto nos arts. 56 e 58 da Lei nº 9.478/97, que é
possível na medida em que o gás não será "consumido", mas sim transformado em Gás Natural
Comprimido (GNC) ou Gás Natural Liquefeito (GNL).

Quanto a essa última caracterização de transporte, no caso específico de entrega
direta à unidade de liquefação, Carlos Ari Sundfeld, Marçal Justen Filho e Luís
Roberto Barroso esclarecem, respectivamente, em suas consultas prestadas à White
Martins:

Em primeiro lugar, é preciso notar que o fornecimento de gás natural de um conduto
de transporte para uma planta industrial cuja função é transformá-lo em gás natural
liquefeito e proceder o seu transporte, distribuição e comercialização não se encarta
na noção de "serviço local de gás canalizado". É atividade anterior, que escapa à
competência estadual estabelecida no art. 25, § 2º, da Constituição Federal.

[...] É clara a distinção, aos olhos de qualquer observador, entre, de um lado, o ato
de fornecer um insumo em estado bruto a uma indústria que alterará sua
propriedades físicas antes de levá-lo ao mercado consumidor, e, de outro, a
atividade de uma concessionária, consistente, simplesmente, em interligar sua rede
aos condutos de transporte e efetuar a distribuição capilarizada do mesmo insumo
aos usuários finais, sem alterar seu estado físico por qualquer processo
industrial.[31] (grifo nosso)

 

O dado nuclear é o de que o ramal não será empregado para o fornecimento do gás a
um usuário. O gás natural que será deslocado pelo ramal não será utilizado como
combustível na unidade de liquefação. Tampouco será utilizado como matéria prima
para a produção de intermediários químicos, hidrogênio ou fertilizantes. Também
não será queimado para a geração de energia elétrica. Enfim, não haverá nenhuma
espécie de consumo.[32] (grifo nosso)

 

[...] A planta de liquefação não é, como se vê, consumidora de gás natural, mas
transformadora desse produto em GNL, para que esse novo produto seja então
distribuído aos consumidores em geral. É fácil concluir, portanto, que a
movimentação que ocorre entre o gasoduto e a planta de liquefação não configura
distribuição, e sim transporte, nos termos do art. 177, IV, da Constituição e do art. 6º,
VII, da Lei nº 9.478/97, constituindo atividade monopolizada pela União.[33]

Em razão da polêmica gerada pelos conceitos, a recém-aprovada Lei nº 11.909/2009
(Lei do Gás Natural) teve como objetivo aumentar a clareza das definições, inclusive
abolindo como critério de distinção a dimensão do interesse (geral ou local), na tentativa de
solucionar conflitos existentes e futuros.

De fato, como já apontado, a Lei nº 9.487/98 pouco contribuiu, em termos práticos, para
a distinção efetiva entre as etapas de transporte e distribuição de gás natural, o que gerou
celeuma e disputa entre União e Estados-Membros, em casos de fornecimento direto para
grandes empresas que utilizariam o produto para compressão ou liquefação e posterior
distribuição. Aliás, foi este o ponto fulcral do desentendimento entre ANP e CSPE sobre quem
era a autoridade regulatória competente para o caso do Consórcio Gemini.

Assim, a nova Lei do Gás pretendeu dissipar a discórdia, fixando conceitos fechados
para cada etapa, como se denota no art. 2º, incisos XXIV e XXIII, que traz como definição
de transporte de gás natural a "movimentação de gás natural em gasodutos de transporte,
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abrangendo a construção, a expansão e a operação das instalações", e de gasoduto de
transporte, como aquele que faz tal movimentação "desde instalações de processamento,
estocagem ou outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos
de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição de gás natural,
ressalvados os casos previstos nos incisos XVII e XIX do caput deste artigo, incluindo estações
de compressão, de medição, de redução de pressão e de entrega".

Constata-se, pois, que a lei federal pretendeu dar o contorno do início e do final da atividade
de transporte, que se inicia nas UNPG's e finda nas instalações de estocagem[34],
outros gasodutos de transporte, e pontos de entrega para distribuição. Entretanto,
ressalva expressamente casos de entrega direta em gasoduto de transferência[35] e
em gasoduto de escoamento de produção[36], os quais integrariam a atividade de
transporte, apesar de serem ramificações de dutos menores, que pareceria ser caso de
distribuição.

A primeira exceção ainda comporta a noção de interesse específico e exclusivo do proprietário
do duto, mas esclarece que este produz, estoca e processa e gás natural. A segunda exceção
trata especificamente das hipóteses de entrega direta à unidades de processamento e
tratamento de gás natural, como no caso de GNC, bem como de unidades de liquefação de gás
natural, ou seja, produtores de GNL.

Em suma, a competência regulatória das atividades de exploração, produção,
importação/exportação e transporte de gás natural, esta última englobando
gasodutos de transferência e unidades de liquefação, é da União, com fulcro no art. 177
da CF, corroborado pela legislação infraconstitucional. Essas atividades são "econômicas", porém
excepcionalmente monopolizadas, e podem ser desempenhadas por empresas privadas,
mediante concessão ou autorização[37], conforme artigos 23 e 53 da Lei nº 9.478/97 e
artigos 1º, 3º e 36 da Lei nº 11.909/2009.

A atividade de transporte, portanto, engloba os "ramais" que interligam o gasoduto de
transporte e as unidades de processamento e de liquefação do gás natural, onde o transformam,
respectivamente, em GNC e GNL. A Lei nº 11.909/2009 trouxe dispositivo expresso acerca desta
hipótese (art. 6º, XVII e XIX; art. 32 e art. 44).

Todas as atividades acima mencionadas, portanto, são de competência da União, que se utiliza
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - ANP, autarquia
especial integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, como órgão regulador da indústria do gás natural[38].

É certo, entretanto, que a Lei do Gás teve em conta a dupla regulação do setor, uma vez que os
Estados-Membros são encarregados da distribuição de gás canalizado, como se verá abaixo, de
modo que fez previsão expressa quanto à necessidade da ANP articular-se com órgãos
reguladores estaduais e ambientais, objetivando compatibilizar e uniformizar as
normas aplicáveis à indústria e aos mercados de gás natural.

 

2.2.2 Distribuição

A distribuição de gás natural pode ser uma atividade de rede, entretanto não se
limita a isso. Essa conclusão é extraída na própria Lei do Petróleo, que faz uma distinção clara
entre distribuição e distribuição de gás canalizado, no art. 6º, incisos XX e XXII.

De fato, a distribuição é definida como "atividade de comercialização por atacado com a rede
varejista ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito
envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e regulamentos aplicáveis".
Já a distribuição de gás canalizado se conceitua como "serviços locais de comercialização de
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gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados,
diretamente ou mediante concessão".

Portanto, a distribuição de gás natural é gênero, do qual distribuição de gás
canalizado é espécie. Disso já é possível inferir que as demais espécies certamente são
meios "não" canalizados de distribuição de gás natural, que tem como foco mercados
geográficos não atendidos pela rede de dutos.

Tem-se, sucintamente, que a distribuição pode ser feita: (a) por meio de dutos de baixa
pressão (onde eles existem), atividade esta executada somente, direta ou indiretamente, pelo
Estado-Membro; (b) em cilindros de alta pressão (neste caso existe a etapa de
"compressão" e unidades de processamento, para transformar o gás natural em GNC); e (c)
por meio de navios, barcaças e caminhões criogênicos (transporte do gás no estado
líquido, envolvendo a etapa de "liquefação" do gás para reduzir seu volume em até 600 vezes e
transformá-lo em GNL).

Diante disso, verifica-se que o produto "gás natural" pode ser comercializado no mercado de
duas formas, diretamente ligadas com o modal de distribuição: canalizado (a entrega é feita
foi dutos) ou a granel (no estado gasoso - GNC ou no estado líquido - GNL).

 

2.2.2.1 Distribuição de gás canalizado

A primeira forma de comercialização deriva da distribuição de gás canalizado, que se inicia
quando o gás natural chega ao "city-gate", onde tem sua pressão reduzida e é medido, para ser
conduzido por uma rede capilarizada de dutos pertencentes às concessionárias estaduais, até as
unidades consumidoras (usuários finais). Tal situação é constitucionalmente prevista no art. 25,
§ 2º, da CF, como prestação de serviço local de gás canalizado e é de competência exclusiva
estadual.

Cabe aos Estados-Membros explorar a distribuição do gás por meio das redes de dutos
capilarizados, em baixa pressão, que ligam os "city-gates" às unidades consumidoras de gás, dos
segmentos industrial, domiciliar, comercial ou automotivo, tidas como usuários finais pelo art.
6º, inciso XXII, da Lei nº 9.478/97.

A competência, ademais, é delimitada pelas especificidades dos dutos, do próprio gás natural -
que é tratado nos city-gates para eliminação de impurezas e para receber odor característico -, e
do tipo de destinação do gás, qual seja, consumo do usuário.

 

2.2.2.2 Distribuição a granel

A segunda forma de comercialização deriva de processos físicos de transformação do gás
natural, seja para comprimi-lo em cilindros (cestos de GNC), seja para sua liquefação em
tanques criogênicos (GNL). O gás natural utilizado nesses processos vem diretamente do
gasoduto de transporte e não passa pela rede distribuição estadual. O resultado final, GNC ou
GNL, é distribuído pela via rodoviária e até mesmo marítima.

Apesar de não existir previsão constitucional da titularidade da atividade de distribuição a
granel de gás natural, com base nas noções apresentadas em tópico anterior, é possível
concluir que esta é considerada simplesmente "atividade econômica", passível de ser
desenvolvida por qualquer agente do setor privado, desde que tenha autorização da União,
conforme art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.909/2009. Essa assertiva é inferida da combinação de
comandos constitucionais e da utilização de uma interpretação sistemática e restritiva.
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Pelo art. 177, da CF, tem-se que todas as atividades da cadeia produtiva do gás natural são
atividades econômicas, porém excepcionalmente são extraídas da livre iniciativa por serem
consideradas "monopólio". Como visto, a distribuição a granel é etapa posterior ao transporte,
todavia não é colocada sob reserva de monopólio. Assim, é atividade econômica que pode
ser desenvolvida livremente pelo particular, porque já está naturalmente na esfera
privada.

Pelo art. 25, § 2º, da CF, observa-se que a distribuição "a granel" não foi prevista no
dispositivo constitucional, que se limitou a destacar como serviço público a
distribuição de gás "canalizado". Os Estados, portanto, não podem alargar sua competência
para abranger outros serviços, transmutando-os em públicos, quando a própria Constituição não
os considerou como tal. Trata-se do chamado "silêncio eloqüente", pois no exercício de sua
autonomia o constituinte preferiu não inserir outras espécies de distribuição no aludido
dispositivo, especificando somente o gás "canalizado".

Demais disso, não é possível invocar nesse caso a competência residual dos Estados para essa
atividade (art. 25, § 1º, da CF), uma vez que existe vedação para tanto no sistema
constitucional. Como já explicitado, o princípio da livre iniciativa é uma restrição para essa
pretensão de considerar a distribuição a granel como serviço público, além de que não se pode
olvidar que a competência privativa para legislar sobre "energia" é da União, nos termos
do art. 22, inciso IV, da CF, de maneira que a regulamentação da atividade de distribuição a
granel de "gás natural" não pode ser inserida na competência residual estadual.

Combinando os fundamentos arrolados acima, tem-se que a distribuição a granel de GNC e GNL
é atividade econômica, e que, portanto, demanda simples autorização da União, que atua
apenas como agente fiscalizador. Como consectário lógico disso, as atividades de
comercialização de GNC e GNL também se submetem à fiscalização da União.

 

2.3 Conflito de competência regulatória

Até pouco tempo atrás, a dupla regulação do setor de gás natural não havia criado grande
problema, tendo em vista que existia certo consenso na distinção entre transporte e distribuição.
Assim, o transporte era monopólio da União, regulado, portanto, pela ANP, enquanto a
distribuição era de competência estadual, a cargo das agências reguladoras locais.

Porém, com o desenvolvimento das técnicas de compressão e liquefação do gás natural, para
produção de GNC e GNL e posterior distribuição em larga escala, a ANP passou a editar
portarias[39] a fim de regular o assunto, considerando que não se estava diante da distribuição
de "gás canalizado", tido como prestação de serviço público local.

Com isso, surgiu o discutido conflito regulatório, pois os Estados-membros entendem ser
inconstitucional a entrega direta de gás natural para as plantas de compressão e liquefação, sem
a passagem pelas concessionárias estaduais de distribuição.

O argumento utilizado é que a construção de "dutos" pelas empresas produtoras de GNC e GNL,
a partir do gasoduto de transporte até suas unidades de processamento, constitui atividade de
distribuição de gás canalizado e, portanto, se submetem à competência estadual, conforme
previsões feitas em suas Constituições Estaduais, como por exemplo, no art. 122 do Estado de
São Paulo e no art. 72 do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente:

Artigo 122 [...]

Parágrafo único - Cabe ao Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, na
forma da lei, os serviços de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento
direto a partir de gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos
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setores industrial, domiciliar, comercial, automotivo e outros.

 

Art. 72 [...]

§ 2º - Cabe ao Estado explorar, diretamente ou mediante concessão, a empresa estatal em que
o Poder Público estadual detenha a maioria do capital com direito a voto, com exclusividade
de distribuição, os serviços de gás canalizado em todo o seu território, incluindo o
fornecimento direto, a partir de gasodutos de transporte, a todos os segmentos de
mercado, de forma que sejam atendidas as necessidades dos setores industrial,
comercial, domiciliar, automotivo e outros.

Mônica Pinto Toscano de Britto faz o seguinte comentário sobre o conflito regulatório em
questão:

Tal fato ilustra a complexidade do problema no segmento da distribuição, e visualiza-se a
potencialidade do desenvolvimento de um conflito de fronteiras de regulação, visto que
existe uma forte tendência de surgimento de disparidades nos instrumentos de
regulação que serão criados nos estados e os instrumentos de regulação federal. O
sucesso no enfrentamento de tais problemas depende da construção de "passarelas"
institucionais que vão viabilizar a delegação das tarefas regulatórias, as quais ainda carecem de
uma construção mais sólida.[40] (grifo nosso)

A autora, citando Alveal e Borges, ressalta que as tendências da regulação do setor de gás
natural no Brasil "assumiu clara orientação híbrida, ao introduzir o livre acesso no segmento de
transporte (regulado pela ANP) e consagrar o instituto do monopólio territorial no segmento de
distribuição (regulado pelas agências estaduais)". Conclui, que "a convivência de dois
princípios regulatórios antagônicos é potencialmente explosiva".[41]

Ora, não podem os Estados-Membros se imiscuírem nas atividades de competência da União, e
vice-versa.

Assim, o aludido "fornecimento direto, a partir do gasoduto de transporte", previsto nas
Constituições Estaduais acima transcritas, deve ser entendido nos devidos termos. Isto é,
quando o fornecimento direto for para unidades de processamento de GNC ou unidades de
liquefação, a competência, como reiteradamente consignado nesse trabalho, é da União.
Entretanto, quando o fornecimento direto for por meio da construção de by-pass físico (dutos
menores) para grandes consumidores, como indústria ou termelétricas, entende-se que a
competência para autorização passa a ser dos Estados-Membros.

Nesse segundo caso, essas empresas precisam do gás natural em grande quantidade e o
utilizam como "usuários finais". Segundo a definição da Lei nº 11.909/2009, no art. 2º, incisos
XXXI a XXXIII, são os chamados consumidores livres[42], autoprodutores[43] e auto-
importadores[44].

Vale ressaltar que essa lei parece solucionar, em seu art. 46, o conflito existente entre os entes
federados nessas situações, principalmente quanto ao by pass feito pelas termelétricas,
conforme redação do art. 46, que atribui a regulação aos Estados-Membros.

Portanto, a Lei nº 11.909/2009 enfrentou com objetividade diversas questões que já
eram objeto de conflito, o que viabiliza o fim de demandas judiciais e a retomada do
desenvolvimento do Setor de Gás Natural, com a harmonização das competências da
União e Estados-Membros e a coordenação entre estes entes para a promoção da
concorrência.

Em suma, é fundamental a presente delimitação das competências dos entes
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federados no setor de gás natural, harmonizando a regulação entre estes, inclusive
de forma a promover a concorrência nesse mercado.

 

3 REGULAÇÃO DO SETOR DE GÁS NATURAL E REFLEXOS NA CONCORRÊNCIA

 

O mercado de gás natural no Brasil é relativamente novo e bastante incipiente, tanto que a
agência reguladora deste somente foi criada no final da década de 1990.

Um agravante desse setor é a presença obrigatória de uma infra-estrutura de rede, nos
segmentos de transporte e distribuição, o que os caracterizam como "monopólio natural" e
essential facility, ocasionando extrema concentração econômica.

Calixto Salomão Filho elucida que hipóteses de essential facility "coincidem com os casos de
monopólio natural ou com outros casos de monopólio decorrentes de razões estruturais e nos
quais não há como presumir que o mercado seja capaz, por si, de dar solução a essas
falhas"[45]. Acrescenta ainda que:

Uma essential facility existe, portanto, diante de situações de dependência de um agente
econômico com relação a outro, no qual a oferta de certos produtos ou serviços não se
viabilizaria sem o acesso ou o fornecimento do essencial. A existência de bens cuja utilização é
condição essencial para a produção de outros justifica a necessidade de impor o acesso ou o
fornecimento dos primeiros.[46]

 

É patente, pois, que o mercado brasileiro é integrado verticalmente, até mesmo em razão da
existência de monopólio natural em algumas etapas da cadeia produtiva, o que se vislumbra na
existência de participação da Petrobrás em vários segmentos.

Entretanto, é oportuno ressaltar que o monopólio combinado com a integração vertical, apesar
de proporcionar ganhos de escala, de coordenação e de estabilidade de fornecimento, também
pode gerar a prática de subsídios cruzados das atividades reguladas para as não-reguladas,
maquiando os custos de movimentação do gás natural (cost shifting strategy) e discriminando
concorrentes quanto ao acesso à rede.

Pinto Jr, citado por Mônica Pinto Toscano de Britto, entende que a desregulamentação originada
do "processo de redução progressiva de barreiras institucionais à entrada de novos operadores
numa indústria, acentuou a introdução de pressões competitivas, impondo a revisão da
regulamentação existente"[47], o que exige uma agenda complexa de tarefas de regulação.

Desta feita, as reformas no setor eram necessárias para viabilizar seu crescimento, com a
criação de uma regulação efetiva e a presença de concorrência constante, em contraponto com
os benefícios de economias de escala e de integração vertical.

Já era hora de se regulamentar com profundidade o livre acesso de agentes econômicos,
distintos das empresas controladoras da infra-estrutura de dutos e, portanto, verticalmente
integradas, que é um ponto decisivo para proporcionar a introdução de concorrência
em segmentos onde esta é viável, como exploração, produção e comercialização de gás natural.

Realmente, nas atividades de exploração, produção, processamento e comercialização, é possível
introduzir a competição, por meio da entrada de novos agentes no mercado. Entretanto, as
atividades de transporte e distribuição de gás natural representam monopólios naturais, de
modo que a entrada de novos agentes pode não ser economicamente vantajosa, em função dos
elevados custos presentes à constituição das redes físicas de dutos, o que faz com que o
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monopólio seja a solução econômica mais viável. Em tais casos, na maioria das vezes, o mercado
não comporta mais de uma firma operando em escala e escopo eficientes.

Nesse contexto, o Poder Constituinte Derivado, por meio da Emenda Constitucional nº 9/95,
iniciou a abertura do setor de petróleo e gás natural, que, apesar de não extinguir o monopólio
previsto no art. 177, da CF[48], viabilizou novos entrantes nos segmentos de exploração,
produção e transporte de gás natural.

Porém, isso somente foi regulamentado pela Lei nº 9.478/97, que no art. 1º anunciava como
objetivos: a preservação do interesse nacional (inc. I), proteção dos interesses do consumidor
quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos (inc. III), promoção da livre concorrência (inc.
IX) e ampliação da competitividade no mercado internacional (inc. XI).

Esse diploma legal, portanto, procurou em seus dispositivos atrair investidores para os
segmentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, ao criar uma concessão sui
generis no art. 23 e seguintes, e exigir apenas autorização para o desempenho de atividades de
importação/exportação. Todavia, no que tange ao transporte de gás natural, a lei fez uma tímida
e restrita incursão em um dos temas mais importantes para a real abertura do mercado, qual
seja, o livre acesso.

Constata-se, então, que esse marco regulatório deu maior ênfase para as atividades
potencialmente competitivas, introduzindo, assim, maior concorrência na exploração
e produção do gás natural. Mas, houve certa preocupação do legislador em inibir os
investimentos de longo prazo com a introdução da competição nos segmentos de
transporte e distribuição, típicos casos de monopólio natural, onde é notória a existência de
ganhos com a manutenção da "integração vertical", mediante a redução de riscos e de custos de
transação.

Nesses termos, para tornar eficaz os objetivos da própria lei, faz-se necessária a introdução de
competição, seja por meio de medidas estruturais de separação vertical das atividades
competitivas e não competitivas (tipicamente monopolistas, como transporte e distribuição), seja
por medidas comportamentais de livre acesso à infra-estrutura essencial.

De fato, a essential facility, no caso a rede de dutos, deve atender à sua função social,
prevista constitucionalmente no art. 170, inciso III, da CF, e segundo a lição de Calixto Salomão
Filho:

Assim, a adequação do uso de essential facilities à sua função social exige que seja garantido o
acesso a esses bens por parte dos agentes econômicos que deles dependem. Isto pode ser
alcançado de duas maneiras: (i) por uma intervenção estrutural que afaste as
circunstâncias que ensejam o controle do bem por uma única pessoa; (ii) pela
imposição de um dever ao titular desse controle, no sentido de suprir o acesso ao
bem de forma ampla e equânime.[49] (grifo nosso)

O intuito das medidas estruturais é vedar a integração vertical para alcançar uma estrutura
de tarifas pró-competitivas a partir da separação total dos custos referentes ao transporte e à
distribuição, pois, caso a tarifa seja muito cara, se inviabiliza o acesso. Entretanto, a imposição
de tais medidas nem sempre é viável nos casos de infra-estrutura de rede, em razão da
impossibilidade econômica de duplicar o bem (rede de dutos).

As medidas comportamentais, por sua vez, não eliminam a possibilidade de integração
vertical, porém buscam condicioná-la a uma maior transparência e à garantia de tratamento
isonômico a todos no acesso à rede de dutos.

Isso é possível por meio da (i) regulação do livre acesso e do by pass (físico e comercial);
(ii) separação jurídica e contábil das empresas que atuam tanto no segmento de transporte
como de distribuição para aumentar a transparência; e (iii) redução dos custos de
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substituição de fornecedor, que geralmente firmam contratos take or pay extremamente
longos e com cláusula penal bastante alta, o que gera problemas de lock-in no mercado
(informação verbal)[50].

A questão do livre acesso, porém, deixou a desejar na Lei n° 9.478/97[51]. O legislador
limitou-se a explicitar que o acesso é negociado, e que a ANP somente passa a regular em
caso de conflito e impossibilidade de acordo, como ocorreu em casos referentes à fixação
da tarifa para o transporte não-firme (interrompível), e a utilização da capacidade de transporte
pela própria Petrobrás em detrimento de terceiros.

Vale dizer, ainda, que não houve regulamentação jurídica específica do livre acesso até 2005,
quando então a ANP elaborou as Resoluções 27, 28 e 29, em 14 de outubro de 2005, tratando,
respectivamente, do uso das instalações de transporte dutoviário de gás natural, mediante
remuneração adequada ao transportador; da cessão da capacidade contratada; e dos critérios
para o cálculo da tarifa de transporte.

Calixto Salomão Filho aponta que o preço do bem essencial tem um caráter central e é
indissociável do próprio dever de se lhe garantir o acesso, em função da existência de poder
econômico por parte do controlador do bem essencial, que pode praticar subsídios cruzados e
discriminar concorrentes. Ressalta que:

Assim, o cumprimento do dever de oferecer o acesso só estará plenamente
caracterizado quando o titular do bem conseguir suprir os agentes econômicos que
dele dependem, de forma equivalente à que ocorreria caso existisse um mercado
competitivo. Só assim, os efeitos nocivos da existência de uma essential facility serão
eliminados.[52] (grifo nosso)

Desse modo, a livre negociação entre as partes quanto ao acesso, somente mediada pela ANP,
nos termos do art. 58 da Lei nº 9.478/97, permitiu que Petrobrás seguisse como dominante no
seguimento de transporte, o que estagnou o setor por anos.

Nesse sentido, Fernando Tavares Camacho faz o seguinte comentário:

Na atual estrutura, não existem incentivos a Petrobrás para que ela ofereça acesso não
discriminatório no regime negociado de acesso. Como principal fornecedora e controladora do
transporte, existe o trade off entre aumentar a receita da transportadora, com a maximização do
fluxo de gás através do gasoduto, e diminuir a receita da produtora, em função da entrada de
novos fornecedores de gás. Esse fato caracteriza um aspecto do poder de mercado da
Petrobrás, que pode controlar a entrada de agentes no setor de gás.[53]

O autor conclui que é imperiosa uma "regulamentação de livre acesso clara e eficiente, pois de
nada adiantará a presença de produtores se eles não puderem transportar o gás até os city
gates para a distribuição aos consumidores finais"[54].

Nessa linha, tem-se que em um modelo ideal, onde existe "total livre acesso", com abertura do
transporte a terceiros, haverá uma "desverticalização" da cadeia produtiva, uma vez que,
acrescentando novos agentes, se consolida um mercado atacadista, que concorre com as
distribuidoras locais.

Analisando esse modelo de mercado, Camacho ressalta:

Também é relevante o fato de que o regime de livre acesso promove a maior concorrência
no mercado atacadista de gás, beneficiando os participantes do mercado e gerando maior
eficiência econômica. Sob a ótica do segmento produtor, pode-se perceber certo aumento do
grau de competição, pois cabe aos produtores de gás a escolha da negociação do produto
diretamente com a companhia de transporte, ou no mercado atacadista [...], com outros agentes
do mercado: traders, companhia de distribuição, consumidores industriais e empresas de energia
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elétrica.

[...]

Percebe-se, também, uma estrutura mais competitiva no mercado varejista de gás [...].
Nessa estrutura, o processo de livre acesso na distribuição de gás já pode ser verificado
(consumidores industriais e empresas de energia elétrica), embora a distribuidora ainda possua
poder de mercado sobre as classes residencial e comercial, devido à sua posição monopolista. 
Assim sendo, os participantes do segmento downstream da indústria, tais como distribuidoras e
consumidores finais, se beneficiam pelo acesso direto à produção e , consequentemente, à maior
escolha na oferta de gás.[55] (grifo nosso)

O legislador brasileiro, ao elaborar a Lei nº 11.909/2009, visou realmente a expandir o
mercado de gás natural, operando reformas quanto ao "livre acesso":

Art. 3o A atividade de transporte de gás natural será exercida por sociedade ou consórcio cuja
constituição seja regida pelas leis brasileiras, com sede e administração no País, por conta e
risco do empreendedor, mediante os regimes de: 

I - concessão, precedida de licitação; ou 

II - autorização. 

[...]

§ 2o Caberá ao Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, fixar o período de
exclusividade que terão os carregadores iniciais para exploração da capacidade
contratada dos novos gasodutos de transporte. 

§ 3o A empresa ou o consórcio de empresas concessionários ou autorizados para o
exercício da atividade de transporte de gás natural somente poderão explorar
aquelas atividades referidas no art. 56 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997,
além das atividades de estocagem, transporte de biocombustíveis e construção e
operação de terminais. 

[...]

Art. 32. Fica assegurado o acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, nos termos
da lei e de sua regulamentação, observado o disposto no § 2o do art. 3o e no § 3o do art. 30
desta Lei. 

Art. 33. O acesso aos gasodutos de transporte dar-se-á, entre outras formas
previstas em regulamentação, por contratação de serviço de transporte: 

I - firme, em capacidade disponível; 

II - interruptível, em capacidade ociosa; e 

III - extraordinário, em capacidade disponível. 

[...]

Art. 58. Os arts. 2o, 8o, 23, 53 e 58 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 58. Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos
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terminais marítimos existentes ou a serem construídos, com exceção dos terminais
de Gás Natural Liquefeito - GNL, mediante remuneração adequada ao titular das
instalações ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos termos da lei e da
regulamentação aplicável. 

§ 1o A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada com
base em critérios previamente estabelecidos, caso não haja acordo entre as partes,
cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado.

[...]

§ 3o A receita referida no caput deste artigo deverá ser destinada a quem efetivamente estiver
suportando o custo da capacidade de movimentação de gás natural." (NR) 

Vê-se, pois, que o legislador optou por um modelo transitório, em razão do embrionário estágio
de desenvolvimento do mercado de gás natural.

Assim, não foram impostas legalmente medidas estruturais de desverticalização da cadeia
produtiva, porém existem restrições no art. 3º, § 3o, uma vez que as atividades de
transporte devem ser realizadas por empresas diferentes daquelas que executam a
produção e sua distribuição.

Ao lado disso, a ANP não se limita mais a atuar em casos de conflitos, como era anteriormente,
mas será competente para realizar a licitação precedente à concessão da atividade de
transporte, bem como fixar os critérios de cálculo e revisão das tarifas do setor de gás natural.
Passa a ser, então, um órgão regulador ativo.

Ademais, apesar do "livre acesso" ter sido introduzido pela lei na etapa de transporte, por certo
haverá reflexos nos segmentos. Isso demandará um bom relacionamento entre os entes
federados, que deverão ter políticas regulatórias compatíveis. É crucial, portanto, que se
solucione a falta de consenso quanto à delimitação de competência regulatória da
União e dos Estados-Membros, bem como que se alcance uma sintonia entre a
regulação de um lado da ANP e, de outro, das Agências Reguladoras Estaduais.

Isso porque, em vista das demandas judiciais entre esses entes, verifica-se que, enquanto a
ANP parece tentar introduzir progressivamente a competição, viabilizando, por exemplo, o livre
acesso aos gasodutos de transporte, as Agências Estaduais parecem emperrar a concorrência,
na medida em que exigem que toda sorte de atividade de distribuição e comercialização passe
pela concessionária estadual.

Exemplo disso é o Consórcio Gemini, que foi autorizado pela ANP e teve total resistência da
Agência Reguladora De São Paulo, chamada Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE.
Sobre o tema, Carlos Ari Sundfeld assim se manifestou:

De fato, tanto a Emenda Constitucional nº 9/95, que flexibilizou o monopólio do petróleo,
quanto a Lei nº 9.478/97, partem do pressuposto de que a liberalização do mercado de petróleo
e gás é algo importante. Soa desprovido de sentido, então, defender que a
regulamentação estadual sirva a um propósito diametralmente oposto, qual seja, o
de inviabilizar a competição entre a concessionária do serviço local de distribuição
de gás canalizado e outros agentes que se valham de soluções alternativas de
fornecimento, como é o caso da comercialização de gás natural liquefeito por
caminhões.

[...]

Portanto, aquele que titulariza infra-estrutura destinada à produção de gás natural liquefeito,
para posterior comercialização do produto, pratica atividade econômica em tese concorrente à
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exercida pela concessionária estadual de distribuição. Diz-se "em tese" porque a diversidade nas
características de fornecimento no caso concreto tendem a não gerar efetiva competição entre a
consulente e a concessionária estadual. De todo modo, a previsão de livre acesso à rede de
transporte, além de guardar fundamento constitucional no princípio da livre iniciativa, foi
explicitada no art. 58 da Lei nº 9.478/97 e constitui prática comum ao redor do mundo,
especialmente na União Européia, onde normas comunitárias específicas têm como pedra de
toque o respeito à competição no mercado de gás natural.[56] (grifo nosso)

Nesse caso, como já demonstrado nos tópicos anteriores e com fulcro no art. 2º, inciso XIII
c/c art. 44, da Lei do Gás, o acesso direto ao gasoduto de transporte que possibilita a
"distribuição a granel" de gás natural comprimido e gás natural liquefeito, e a posterior
comercialização destes, são atividades de competência da União. Ademais, como visto no texto
transcrito, essas atividades concorrem "em tese", ou indiretamente, com a atividade de
"distribuição de gás canalizado"[57].

De qualquer forma, independente da definição de mercado relevante, a introdução dessas
alternativas de distribuição no mercado, reconhecendo a existência de mais de um destinatário
do gás oriundo da rede transporte, como Unidades de Processamento de GNC, Unidades de
Liquefação e Distribuidoras Estaduais de Gás Canalizado, é extremamente benéfica para
incrementar a concorrência no setor de gás natural.

Caso vença a tese dos Estados, de que as unidades de processamento e de liquefação devem
"obrigatoriamente" adquirir o gás natural de suas redes de distribuição, significa que o setor
permanecerá engessado no âmbito estadual, o que representa um entrave para a concorrência.
Com efeito, as distribuidoras estaduais são proprietárias de uma essencial facility, e poderiam
facilmente abusar de seu poder dominante e impingir custos artificiais, o que vai contra a defesa
da ordem econômica.

Por outro lado, a lei em análise, ao que tudo indica, no art. 2º, incisos XXXI a XXXIII, c/c
art. 46, solucionou o problema referente a grandes consumidores, como siderúrgicas e
termelétricas, que constroem dutos diretamente no gasoduto de transporte, sem passar pelas
concessionárias estaduais, pelo denominado uso do by pass.

Tal situação já originou processos judiciais e é bastante semelhante à tratada acima, exceto
porque, nesses casos, as grandes empresas caracterizam-se como usuários finais do gás
natural. Portanto, em se configurando essa situação como distribuição de gás canalizado, a
regulação, por meio de tarifas de operação e manutenção das instalações, é feita pelo Estado-
Membro, nos termos da nova Lei do Gás.

Enfim, vislumbra-se que a Lei nº 9.478/97 se ocupou em incentivar a competição nas atividades
potencialmente competitivas, como exploração, produção e comercialização, ao passo que a Lei
nº 11.909/2009 teve como preocupação central regulamentar o "livre acesso", a fim de
introduzir a competição nas atividades que até então eram desempenhadas em monopólio
natural.

Assim sendo, caso haja uma verdadeira interação regulatória entre União e Estados-Membros,
cada um no âmbito de sua competência, com base no novo marco regulatório inaugurado pela
na Lei nº 11.909/2009, é possível a existência de concorrência em todos os segmentos da
cadeia produtiva do gás natural, em benefício dos consumidores.

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O mercado brasileiro de gás natural tem uma natureza deveras intrincada, em razão de suas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 2974

file:///C:/Users/hp/Desktop/Artigo%20Conpedi%20-%20C%C3%B3pia.doc#_ftn56
file:///C:/Users/hp/Desktop/Artigo%20Conpedi%20-%20C%C3%B3pia.doc#_ftn57


próprias características e do tratamento legislativo que teve ao longo do tempo.

Trata-se de um setor que possui peculiaridades de uma indústria de rede, com etapas que se
constituem em verdadeiros monopólios naturais, como as de transporte e distribuição de gás
canalizado, diante da necessidade de uma infra-estrutura de dutos, o que inviabiliza a entrada
de mais de um agente econômico, e outras etapas onde a competição é potencialmente
viável, como as de exploração, produção, distribuição a granel e comercialização.

Ao lado disso, existe no setor um corte de competência regulatória, dividida entre União e
Estados-Membros, responsável por diversas controvérsias e inevitável desgaste e estagnação do
mercado.

O conflito mais acirrado no setor ocorreu no início de 2006 com a disputa da competência
regulatória entre a União e o Estado de São Paulo no caso da joint venture entre White Martins
e Gaspetro para constituição da empresa GNL Gemini, e posterior consórcio firmado entre estas,
denominado Consórcio Gemini, para a atuação conjunta na produção, comercialização e
distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL).

O Estado de São Paulo entende que o transporte de gás natural da infra-estrutura da Petrobrás
até a planta de liquefação da White Martins é etapa anterior à distribuição rodoviária de GNL,
constituindo, portanto, atividade de distribuição local de gás canalizado, sendo de competência
regulatória estadual. A União, porém, defende que o fornecimento de gás natural à planta de
liquefação constitui atividade de transporte de gás natural por meio de duto, e não de
distribuição, o que confere competência regulatória à União.

A disputa se instalou em um cenário conturbado, onde não existia legislação federal específica e
com legislação estadual duvidosa, tornando-se imprescindível uma análise sistemática do setor
de gás natural, com a correta definição das etapas de sua cadeia produtiva para dissipar as
celeumas então existentes.

Como ponto de partida, teve-se em mente que a Constituição Federal homenageia
princípios que garantem o desenvolvimento nacional, a livre iniciativa, a livre
concorrência e a defesa do consumidor, o que permitiu concluir que a participação direta
do Estado na exploração de atividade econômica é excepcional, como nos casos de
previsão expressa de monopólio estatal (atividades de exploração, produção e transporte de
petróleo e gás natural pela União, segundo o art. 177, CF) e de prestação de serviço
público (por exemplo, distribuição de gás canalizado pelos Estados-Membros, conforme o art.
175 c/c art. 25, § 2º, da CF).

No caso em tela, o Estado atua diretamente na indústria de rede do gás natural, por
vontade expressa do legislador constitucional, onde na mesma cadeia produtiva a atividade
econômica monopolizada de transporte em determinado momento passa a ser serviço público de
distribuição de gás canalizado. A confusão, porém, sempre esteve na definição de cada etapa.

Realmente, por vários anos, desde os idos da década de 50, quando a Petrobrás foi criada e
passou a explorar o setor em análise, a legislação era difusa e precária, sendo a Lei nº 9.487/97
insuficiente para delinear as atividades segmentadas no mercado de gás natural, somente
tomando forma unificada com e edição da Lei nº 11.909, em 04 de março de 2009.

A nova Lei do Gás pretendeu dissipar a discórdia, fixando conceitos fechados para
cada etapa e possibilitando a delimitação das competências regulatórias dos entes federados, a
partir de uma interpretação sistemática com os demais regramentos existentes.

Com as alterações legislativas, pois, conclui-se que a atividade de transporte se inicia nas
unidades de produção e termina nas instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte,
e pontos de entrega para distribuição, com ressalva expressa aos casos de entrega direta em
gasoduto de transferência e em gasoduto de escoamento de produção. Essa última exceção
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representa exatamente a polêmica entrega direta à unidades de processamento e tratamento,
como no caso de gás natural comprimido (GNC), bem como de unidades de liquefação, ou seja,
produtores de gás natural liquefeito (GNL), que foram tidos pela lei como atividade de
transporte, apesar de serem ramais de dutos menores. Assim, o transporte, como um todo, está
previsto no art. 177, da CF, que confere competência regulatória à União.

A distribuição, por sua vez, pôde ser corretamente compreendida, para evitar equívocos e
problemas regulatórios, como um gênero que comporta duas espécies, como distribuição de
gás canalizado, por meio de dutos e de competência exclusiva dos Estados-Membros,
desempenhada em forma de serviço público local, conforme art. 25, § 2º, da CF, e a
distribuição a granel, por meio de cilindros (GNC) ou por tanques criogênicos (GNL), a qual,
por ser uma inovação do setor para atender áreas não cobertas por dutos, não tinha previsão
legal.

Contudo, interpretando as regras e princípios, observou-se que a distribuição a granel é
atividade econômica não prevista como monopólio ou serviço público, de onde se extrai que
pode ser desenvolvida livremente pelo particular. A regulação dessa atividade não está
ressalvada aos Estados-Membros na Constituição Federal, e acaba por cair na vala comum da
competência de legislar sobre energia (art. 22, inciso IV, da CF), o que conduz à competência
regulatória da União.

Portanto, a Lei nº 11.909/2009, ao elucidar algumas definições, possibilitou a delimitação das
competências dos entes federados no setor de gás natural, de modo que disputas entre União e
Estados-Membros, como a existente acerca da competência de regulação no caso do Consórcio
Gemini, não fazem mais sentido, por estar a matéria objetivamente tratada na aludida norma.

Nesses termos, verificou-se que com a harmonização das competências da União e
Estados-Membros e a existência de coordenação entre estes entes é possível haver
um incremento da promoção da concorrência no mercado de gás natural.

De fato, foi visto que ao passo que a União tenta introduzir progressivamente a competição,
viabilizando, por exemplo, o livre acesso aos gasodutos de transporte, os Estados-Membros
parecem emperrar a concorrência, na medida em que exigem que toda sorte de atividade de
distribuição e comercialização passe pela concessionária estadual.

Assim, colocando-se de lado as disputas, a atuação conjunta dos entes reguladores possibilitará
a implementação de mecanismos necessários para introdução efetiva de concorrência nos
segmentos potencialmente competitivos, principalmente com o estabelecimento de regras claras
de livre acesso aos gasodutos de transporte e o uso eficiente da infra-estrutura, e nos
segmentos não competitivos poderá proporcionar uma regulação de qualidade por meio da
garantia de preços eficientes.

Com efeito, o tratamento uniforme de medidas comportamentais como o livre acesso à infra-
estrutura essencial é um ponto fulcral para proporcionar a introdução de concorrência.
Diante disso, a Lei nº 11.909/2009, apesar de não trazer um total livre acesso, avançou por
tratá-lo de forma mais detalhada, o que viabiliza uma progressiva desverticalização da cadeia
produtiva, aumentando a competição e, em última análise, beneficiando o consumidor.

Em suma, o advento da Lei do Gás veio em boa hora, não somente para arrefecer os ânimos
dos entes reguladores, com a delimitação de suas competências, mas também para solucionar
questões polêmicas, como o livre acesso e seus corolários, em um mercado que se encontrava
órfão de legislação específica.

Finalmente, ao que parece, o setor de gás natural possui um novo marco regulatório, que
incentivará uma maior concorrência e proporcionará o desenvolvimento desse mercado, e a
inserção do insumo como nova matriz energética em grande escala no país.
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[1] Ato de Concentração nº 08012.001015/2004-08 apresentado em 12 de abril de 2004
e julgado em 26 de abril de 2006.

[2] Na GNL Gemini 60% das ações pertencem à White Martins e 40% à Gaspetro.

[3] CF. Art. 25. [...]

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

[4] CE/SP. Art. 122. [...]

Parágrafo único. Cabe ao Estado explorar diretamente, ou mediante concessão, na forma da lei,
os serviços de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento direto a partir de
gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industrial,
domiciliar, comercial, automotivo e outros.

[5] Ação Ordinária nº 2005.61.00.029794-9, em trâmite da 11a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo.

[6] AG nº 2006.03.00. 003568-3 pela CSPE; AG nº 2006.03.00.003563-4 pela Cia de
Gás de São Paulo - COMGÁS; e AG nº 2006.03.00.015778-8 pela Petrobrás e outros.

[7] Reclamação nº 4210.

[8] Decisão proferida em 03 de abril de 2006.

[9] Na verdade, outros dois projetos já existiam, mas eram incompletos. Eram eles: Projeto de
Lei n. 334/07, anteriormente Emenda Substitutiva n. 25/2005/CCJ ao Projeto de Lei do Senado
n. 226, de 2005, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho; e Projeto de Lei n. 6.666, de 22 de
fevereiro de 2006, de autoria do deputado Luciano Zica.

[10] Posteriormente passou a ser Projeto de Lei da Câmara nº 90/2007.

[11] Subsidiária da Petrobrás criada pelo art. 65 da Lei nº 9.478/97.

[12] A exceção está no Estado do Amazonas, onde a distribuidora é 100% estatal, e no Estado
de SP, onde não há participação nem da Petrobrás e nem do Estado (Comgás).

[13] Art. 6º, inciso II, Lei nº 9.478/97.

[14] DIAS, Danilo de Souza; RODRIGUES, Adriano Pires. A regulação das indústrias de rede: o
caso dos setores da infra-estrutura energética. Revista de Economia Política, s.l., v. 17, n. 3
(67), julho-setembro 1997, p. 71. Disponível em: <http://www.rep.org.br/pdf/67-6.pdf >.
Acesso em: 20 jun. 2009.

[15] FARACO, Alexandre Ditzel; COUTINHO, Diogo R. Regulação de indústrias de rede: entre
flexibilidade e estabilidade. Revista de Economia Política, s.l., v. 27, n. 2 (106), abril-junho
2007, p. 264. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v27n2/a07v27n2.pdf>. Acesso em:
20 jun. 2009.

[16] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
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[...]

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.

[17] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20 ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 769.

[18] Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...]

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

[19] Ibidem, p. 781-782.

[20]. JUSTEN FILHO, Marçal. Competência material, legislativa e regulatória para as
atividades de transporte de gás natural e sua liquefação e comercialização por meio
de transporte rodoviário. Junho de 2005. In: Reclamação n. 4210/STF, p.386.

[21] Ibidem, p. 388.

[22] BARROSO, Luis Roberto. Repartição constitucional de competências em matéria de
gás natural. Competência regulatória da União - e não dos Estados - para o
transporte, processamento e distribuição a granel por caminhões e vagões-tanque
de gás natural liquefeito (GNL). 08 de abril de 2005. In: Reclamação n. 4210/STF, p. 431.

[23] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11 ed. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 487.

[24] TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método, 2003,
p. 254.

[25] CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Tributário Constitucional. 13 ed. São
Paulo: Malheiros, 1999, p. 36.

[26] Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos;

[...]

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
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IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de
petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo
bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

[...]

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas
em lei.

[27] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.

[28]BRITTO, Mônica Toscano de. Desenvolvimento da Indústria de Gás Natural no
Brasil: Estratégia Empresarial e seus Desafios. Tese (Mestrado em Ciências em Engenharia
de Produção), UFRJ, Rio de Janeiro, 2002, p. 24/25. Disponível em: ?
http://www.dnc.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH21/Monica-Pinto-Toscano-de-
Britto_PRH21_UFRJ_M.pdf ?. Acesso em: 21 jun. 2009.

[29] JUSTEN FILHO, Marçal, op.cit, p. 394-395.

[30] Mônica Britto, já citada, registra que "no Brasil existem apenas dois sistemas de transporte
de gás natural e um em construção, com uma rede total de 8.071 Km de extensão [...] dos
quais 5.862 Km são gasodutos de transporte e 2.209 Km gasodutos de transferência. O maior é
o Sistema da região Sul-Sudeste, que compreende os 2.583 km de território brasileiro do
Gasoduto Bolívia-Brasil [...]. O segundo maior é o Sistema da região Nordeste, que possui
uma malha de 1.486 km e liga o Ceará à Bahia. O terceiro sistema de infra-estrutura de
transporte de gás natural no Brasil está sendo construído na região Norte [...], na Bacia de
Solimões (AM)".

[31] SUNDFELD, Carlos Ari. Consulta. 10 de março de 2005. In: Reclamação n. 4210/STF, p.
465-466.

[32] JUSTEN FULHO, Marçal, op. cit., p. 404-405.

[33] BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 441.

[34] Conforme art. 38 da Lei 11.909/2009, a atividade de estocagem será feita mediante
concessão em reservatórios de hidrocarbonetos devolvidos à União e em outras formações
geológicas não produtoras de hidrocarbonetos.

[35] XVII - Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás natural,
considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e terminando em
suas próprias instalações de produção, coleta, transferência, estocagem e processamento de gás
natural; 

[36] XIX - Gasoduto de Escoamento da Produção: dutos integrantes das instalações de
produção, destinados à movimentação de gás natural desde os poços produtores até instalações
de processamento e tratamento ou unidades de liquefação;

o
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[37] Art. 1  Esta Lei institui normas para a exploração das atividades econômicas de transporte
de gás natural por meio de condutos e da importação e exportação de gás natural, de que
tratam os incisos III e IV do caput do art. 177 da Constituição Federal, bem como para a
exploração das atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação
e comercialização de gás natural.

§ 1o As atividades econômicas de que trata este artigo serão reguladas e fiscalizadas
pela União, na qualidade de poder concedente, e poderão ser exercidas por empresa ou
consórcio de empresas constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no País.

[38] Com a recente Lei do Gás, que alterou o art. 8º, da Lei nº 9.478/97, as atribuições da
ANP ficaram mais claras e sem deixar margem para dúvidas, no que tange à indústria do gás
natural

[39] Portarias da ANP nos 170/98 (regulamenta construção de plantas e unidades de
liquefação), 118/2000 (regulamenta a distribuição de GNL a granel e submete à sua aprovação
prévia a construção e operação de centrais de distribuição de GNL), 243/2003 (regulamenta
distribuição de gás natural comprimido)

[40] BRITTO, Mônica Toscano de, op. cit., p. 37.

[41] ALVEAL, C., BORGES, H., 2001. Indústria Brasileira de Gás: Rumos Recentes e Perspectivas,
apud BRITTO, Mônica Toscano de, op. cit., p. 37.

[42] Consumidor de gás natural que, nos termos da legislação estadual aplicável, tem a opção
de adquirir o gás natural de qualquer agente produtor, importador ou comercializador.

[43] Agente explorador e produtor de gás natural que utiliza parte ou totalidade de sua
produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais.

[44] Agente autorizado para a importação de gás natural que utiliza parte ou totalidade do
produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais.

[45] SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Concorrência (estudos e pareceres). São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 39.

[46] Ibidem, p.40.

[47] PINTO JR., H.Q., 1998. As Missões de Regulação: Lições Internacionais e seus
Desdobramentos para a Organização da Agência Nacional do Petróleo, apud BRITTO, Mônica
Toscano de, op. cit., p. 47.

[48] Art. 177, § 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização
das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas
em lei.

[49] SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., p. 42.

[50] PEREIRA NETO, Caio Mário. Anotações da disciplina "Regulação e Concorrência no Setor de
Gás Natural" ministrada no programa de educação continuada e especialização GVlaw, da Direito
GV, em Direito da Concorrência, Brasília, em 20 de junho de 2008.

[51] Art. 56. Observadas as disposições das leis pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de
empresas que atender ao disposto no art. 5° poderá receber autorização da ANP para
construir instalações e efetuar qualquer modalidade de transporte de petróleo, seus
derivados e gás natural, seja para suprimento interno ou para importação e exportação.
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[...]

Art. 58. Facultar-se-á a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos
terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante remuneração
adequada ao titular das instalações.

§ 1º A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada, caso
não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é
compatível com o mercado.

[52] SALOMÃO FILHO, Calixto, op. cit., p. 45.

[53] CAMACHO, Fernando Tavares. Regulação da Indústria de Gás Natural no Brasil. Rio
de Janeiro: Interciência, 2005, p. 77.

[54] Ibidem, p. 83.

[55] Ibidem, p. 10-11.

[56] SUNDFELD, Carlos Ari, op. cit., p. 468 e 486.

[57] O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, na apreciação do Ato de
Concentração nº 08012.001015/2004-08, que tratava da constituição do Consórcio
Gemini, definiu o mercado relevante como sendo o de "gás natural", sem prejuízo da
inclusão do GLP, pois enquanto no curto prazo o mercado relevante do produto excluiria o gás
natural nas áreas em que sua distribuição por duto ainda não é existente, no longo prazo seria
possível o atendimento desses clientes pela expansão da malha de gás natural encanado. No AC
nº 08012.011522/2006-11, onde tratou da aquisição pela White Martins da empresa Solidez,
que atuava na comercialização de GNC, novamente definiu o mercado relevante como sendo o
de "gás natural" como um todo, em conjunto com o GLP. Entretanto, no AC nº
08012.000407/2008-75, em que analisou a aquisição da Ale Gás pela White Martins, o CADE
entendeu que não se pode falar em substituibilidade entre o GNC e as demais formas de gás
natural, em especial aquele distribuído por malha de dutos, razão pela qual o mercado
relevante, sob o viés do produto, deve ser revisada, para abranger somente o GNC.
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DESMISTIFICANDO O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL: A
DEMOCRACIA DA REGULAÇÃO

DEMYSTIFYING THE ROLE OF REGULATORY AGENCIES IN BRAZIL: THE REGULATION
DEMOCRACY

Gislene Rocha De Lima

RESUMO
Este artigo busca demonstrar a relação das agências reguladoras com a democracia no Brasil e a
importância social desses entes públicos na atividade estatal. Parte da contextualização, a partir
de uma perspectiva histórica, do ambiente político-administrativo de criação das agências
reguladoras no Brasil, para depois discorrer sobre a democracia e verificar a base teórica que
inspirou a reforma administrativa brasileira na década de 90, identificando, ao final, os
mecanismos de participação social na atividade regulatória. Considerado o marco teórico da
pesquisa, ou seja, que a reforma gerencial da administração implementada no Brasil a partir da
década de 90 estava voltada para a afirmação da cidadania, afirma-se que as agências
reguladoras constituem-se verdadeiros instrumentos da democracia, num Estado que se propõe
a servir a sociedade com legitimidade e eficiência.
PALAVRAS-CHAVES: Agências Reguladoras; Democracia; Participação social.

ABSTRACT
The aim of this article is to demonstrate the relationship between regulatory agencies and
democracy in Brazil and the social importance of such public beings in state activity. Such
analysis departs, in a historical perspective, from the political administrative context of creation
of the regulatory agencies in Brazil, to examine, after, the democracy and the theoretical basis
which inspired the Brazilian administrative reform occurred in nineties, identifying, finally, the
mechanisms of social participation in regulatory activity. Considering the theoretical mark of the
research, in other words, that the managerial reform of administration occurred in Brazil in
nineties intended to enforce citizenship, the research advocates that the regulatory agencies
truly are instruments of democracy, in a state with the purpose of serving society with legitimacy
and efficiency.
KEYWORDS: Regulatory agencies; Democracy; Social participation. 

 

1 INTRODUÇÃO

 

A atenuação da distância entre Estado e sociedade e o aumento das atribuições que
passaram a integrar a função administrativa do Estado Social levaram, gradativamente, ao
obsoletismo do modelo burocrático legalista, excessivamente rígido e lento, inservível para
atender os reclamos da sociedade dependente de uma atuação estatal eficiente e comprometida
com as necessidades da coletividade.

Findando o Século XX, a globalização transforma os Estados Nacionais em componentes
de um grande sistema mundial. O Estado Rede se afirma em meio aos extraordinários avanços
da informática (Internet) e aos conglomerados financeiros e industriais transnacionais. A boa
convivência no cenário mundial passa a ser condição de desenvolvimento.
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O aporte de capital para o fortalecimento do país demanda economia estável, máquina
administrativa enxuta, controle e responsabilidade fiscal dos administradores públicos. Exigindo-
se resultados positivos para o serviço público e o efetivo atendimento da comunidade, foi
incorporado o princípio da eficiência na Administração Pública.

No contexto político brasileiro, essa reforma gerencial da Administração Pública se fez
notar acentuadamente a partir de 1995, ainda na infância do regime democrático
institucionalizado pela então recente Constituição Federal de 1988. Expandindo-se a reforma
administrativa (new public management), já iniciada desde o Estado Social, a Administração
Pública, doravante denominada Gerencial, caracteriza-se, sob o aspecto organizacional, pela
diminuição da máquina administrativa, com a desestatização de setores econômicos e o aumento
de parceria com a iniciativa privada, criando-se as agências reguladoras, sob a forma de
autarquias de regime especial, para o exercício da função gerencial e fiscalizadora das atividades
econômicas de interesse público, desenvolvidas pelos entes privados, ou dos serviços públicos
prestados por delegatários privados, estatais ou não.

Nesse panorama, fortes críticas foram direcionadas às agências reguladoras, no sentido
de que representariam o retorno a um Estado mínimo associado a ideais neoliberais, com
finalidades privatísticas, em especial para favorecimento do capital estrangeiro na ordem
econômica nacional, distanciando-se a estrutura administrativa brasileira dos ideais
democráticos, voltados para a realização do interesse público. Se considerarmos, todavia, que o
processo brasileiro de desestatização se deu frente a um Estado em crise gestacional, com
imensa e complexa máquina administrativa, que adotava ainda o paradigma burocrático,
incompatível com a qualidade e a velocidade das funções estatais reclamadas pelo corpo social,
chamando-se o setor privado a atuar como coadjuvante na satisfação do interesse público, com
garantias de estabilidade governamental, mas, ao mesmo tempo, sob o controle estatal de suas
atividades, vê-se que as agências reguladoras vieram para servir muito mais ao ideal republicano
do que às forças liberais do livre mercado.

Importante fonte teórica sobre a matéria é a tese explicitada na obra Reforma do Estado
para a Cidadania, defendida pelo mentor da reforma administrativa operacionalizada no Brasil a
partir de 1995, Luiz Carlos Bresser Pereira, segundo quem a reforma gerencial da administração,
por meio da qual se atingiria maior eficiência dentro do Estado, estava voltada para a afirmação
da cidadania e só seria vitoriosa se contasse com a existência de um regime democrático e
buscasse fortalecer suas instituições. 

Ao constituir a República Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito, a
Constituição (art. 1º) pretendeu atribuir-lhe uma ordenação estatal justa, mantenedora da
cidadania, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa,
garantindo a responsabilidade dos governantes e a representatividade da classe política,
segundo o preceito de que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido.
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Nesse sentido, a atividade regulatória, desde que seja técnica e imparcial, é
indispensável para garantir à sociedade o pleno exercício da cidadania, proporcionando à
população uma existência digna, com acesso a serviços e utilidades públicas de qualidade,
pautados nos atributos de segurança, regularidade, continuidade, universalidade e modicidade
tarifária, sem se aviltar a importância da manutenção econômica do empreendedor privado, cuja
iniciativa necessita de regras claras e políticas públicas estáveis.

Na medida em que se busca o êxito de sua atividade de controle, tem-se como
característica basilar das agências reguladoras a participação efetiva da sociedade nas pautas
regulatórias, de forma a garantir-se que a coletividade destinatária das atividades econômicas,
como também os próprios entes regulados, possam contribuir para o alcance dos fins a que se
destina a regulação.

A responsabilidade e a legitimidade dos governantes e legisladores, qualidades essenciais
do republicanismo e da democracia, também apresentam intrínseca relação com a atividade
regulatória, sendo mesmo de fundamental importância, porquanto definem as políticas públicas
que servirão de norte para a regulação, escolhem e aprovam os dirigentes das agências e
avaliam as suas prestações de contas, inclusive e principalmente sob o aspecto operacional e
finalístico. 

Passados dez anos da instalação das primeiras agências reguladoras no Brasil,
permanecem, todavia, desconhecidas pela sociedade a relevante função estatal que
desempenham e a importância social que detêm para a melhoria da qualidade dos serviços e
utilidades públicas, ainda associadas à idéia de que representariam um retorno ao liberalismo, a
serviço dos interesses individualistas de investidores privados, ocultando-se a sua
instrumentalidade democrática, voltada para a realização do interesse público, no novo Estado
Rede.

Objetivando-se demonstrar a relação das agências reguladoras com a democracia e a
importância social desses entes na atividade estatal, faz-se a contextualização, a partir de uma
perspectiva histórica, do ambiente político-administrativo de criação das agências reguladoras no
Brasil, para depois discorrer-se sobre a democracia e verificar-se a base teórica que inspirou a
reforma administrativa brasileira na década de 90, identificando-se, ao final, os mecanismos de
participação social na atividade regulatória.

Considerado o marco teórico da pesquisa, ou seja, que a reforma gerencial da
administração implementada no Brasil a partir da década de 90 estava voltada para a afirmação
da cidadania, entende-se que as agências reguladoras constituem-se verdadeiros instrumentos
da democracia, num Estado que se propõe a servir a sociedade com legitimidade e eficiência.
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2 CONTEXTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CRIAÇÃO DAS AGÊNCIAS
REGULADORAS NO BRASIL

 

A administração da coisa pública pressupõe a existência do Estado, cuja inspiração
político-ideológica acaba por dar contornos às diversas formas de administração adotada.

Assim é que a Administração Burocrática foi configurada no Estado Liberal, instituído
pela Revolução Francesa, com a derrocada dos reis e sua administração patrimonialista,
norteada pela noção de que cabia à realeza, em seu benefício, a gestão dos bens de seus
súditos. O Estado absolutista do Século XVIII intervia profunda e opressivamente na vida dos
indivíduos, já que o monarca detinha um direito ilimitado para administrar, estruturado sobre o
dogma le roi ne peut mal faire ou  the king can do no wrong (DI PIETRO, 2001, p. 23).

A administração burocrática, pautada na hierarquia e na disciplina que orientam a
organização militar, foi institucionalizada pela burguesia então revolucionária e influenciada pelas
idéias de Napoleão Bonaparte, na formulação da nova forma de governo e também das novas
leis, a partir da Revolução Francesa, no final do Século XVIII. O Estado burguês passa a se
utilizar de um direito legalista para se defender tanto da monarquia, classe então destituída do
poder, como dos plebeus, utilizados como aliados no decurso da revolução e reprimidos depois
da tomada do poder.

Tratava-se de um Estado voltado basicamente para a manutenção da ordem pública, em
que é mínima a interferência estatal no domínio da atividade privada. Com a implantação do
Estado Liberal ou Estado Abstencionista, pretendia a burguesia distanciar o Estado da vida social,
econômica e religiosa dos indivíduos, como garantia de independência da sociedade às injunções
do Estado, conferindo-lhe um mínimo de funções (MEDAUAR, 2007, p. 26).

Esse modo de ser e de atuar do Estado Liberal configurou a Administração Burocrática,
cujas principais características podem ser aglomeradas sob as perspectivas organizacional e
funcional.

Sob o aspecto organizacional, apresenta-se a Administração Burocrática centralizada,
rigidamente hierarquizada, adotando as noções de subordinação e obediência, tal qual relação
de emprego entre as instâncias decisórias e executivas, com a conseqüente exoneração de
responsabilidade das instâncias executivas perante os cidadãos destinatários da atuação estatal.

Sob o aspecto funcional, a Administração Burocrática caracteriza-se pelo número restrito
de atividades, voltadas basicamente para a ordem pública e proteção do direito a propriedade
(burocracia guardiã), pela adoção de práticas padronizadas e repetitivas, com a interpretação
rígida de normas e regulamentos, pela falta de intercâmbio com a sociedade, designando o
destinatário de suas atividades por “administrado”, e pela preocupação com a estrita observância
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do procedimento (forma) em detrimento do resultado, com utilização exacerbada de documentos
(administração por documentos).

O liberalismo estatal, todavia, no Século XX, acentuadamente a partir de sua segunda
metade, perdeu forças com o advento do Estado Social, que passou a atuar profundamente nos
setores econômicos e sociais da vida coletiva, como conseqüência da necessidade de remediar
as mazelas instaladas no seio social pela economia do livre mercado: trabalhos realizados em
condições subumanas, falta de acesso à saúde, ao lazer, à educação, à moradia, à segurança,
aos bens e serviços de utilidade pública. 

Segundo Odete Medauar (2007, p. 25), “existe um estado social quando se verifica uma
generalização dos instrumentos e das ações públicas de segurança e bem-estar social”. O
Estado do Bem-estar é, portanto, um Estado mais atuante, que não se limita a manter a ordem
pública, desenvolvendo inúmeras atividades na área da saúde, educação, cultura, transporte,
tecnologia, assistência e previdência social, sempre visando ao bem-estar coletivo. O conceito de
serviço público passa a incluir atividades antes reservadas aos particulares. O Estado-Providência
alonga-se no domínio econômico, disciplinando e fiscalizando a iniciativa privada, exercendo, por
vezes, atividade econômica, diretamente, na qualidade de empresário (DI PIETRO, 2001, p. 25). 

Aumentaram, assim, as funções do novo Estado Intervencionista, ampliando-se as suas
atuações sociais e assistenciais, fazendo-se crescer em quantidade e complexidade a máquina
administrativa. A ampliação das funções do Estado e a exigência contínua de medidas no âmbito
econômico e social fazem crescer o campo de incidência da burocracia administrativa, ao mesmo
tempo em que impõem atuação governamental mais rápida, incompatível com a lentidão
burocrática.

Da quase inexistência de grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado, já que
associações políticas, culturais, profissionais eram temidas no Estado Liberal pelo obstáculo que
pudessem causar à liberdade do indivíduo, caminhou-se para uma sociedade pródiga em
entidades e associações privadas, que passaram a exercer contínua pressão sobre os poderes
estatais na busca de realização dos interesses representados (MEDAUAR, 2007, p. 26). 

Então, a Administração Democrática, voltada para o bem estar social, restava-se
configurada em meio a uma crise gestacional, em que, embora ainda se adotando o paradigma
burocrático, buscavam-se modelos adequados à superação da lentidão, da rigidez e da
centralização burocráticas, incompatíveis com o incremento das funções estatais, o aumento da
máquina administrativa e a velocidade com que se fazia necessária a atuação estatal.

Sob o aspecto funcional, verifica-se, então, o aumento da quantidade de atividades
absorvidas pelo Estado (burocracia prestacional), maior proximidade da Administração com a
população em geral, predominância da publicidade sobre o segredo no trato da coisa pública
(mais transparência administrativa), maior rigor na escolha dos funcionários públicos, intervenção
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do Estado na economia e incremento do poder normativo do Executivo, legitimado pela ordem
constitucional, já que a lentidão do Legislativo passa a contrastar com a velocidade com que se
fazia necessária a atuação estatal. Além disso, a crise gestacional em face da inadequação da
fórmula burocrática leva a Administração à busca por novos modelos e por uma contínua
reforma, na tentativa de modernização.    

No final do Século XX, dá-se o fenômeno da globalização, transformando os Estados
Nacionais em componentes de um grande sistema mundial. Surge o Estado Rede em meio aos
extraordinários avanços da informática (Internet) e aos conglomerados financeiros e industriais
transnacionais. A boa convivência no mercado mundial passa a ser condição de desenvolvimento
das nações.

Os grandes investimentos estrangeiros, aportes de capital para o fortalecimento do país,
demandam economia estável, máquina administrativa enxuta, controle e responsabilidade fiscal
dos administradores públicos. Sob inspiração da administração privada, é incorporado o princípio
da eficiência na Administração Pública (Emenda Constitucional n. 19, de 19/06/1998), o qual,
nas palavras de Meirelles (2000, p. 90):

 

exige que a atividade seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.   

 

Assim é que, expandindo-se a reforma administrativa (new public management), já
iniciada desde o Estado Social, a Administração Pública, doravante denominada Gerencial,
caracteriza-se, sob o aspecto funcional, pela priorização da eficiência em detrimento da fórmula
burocrática, com atuações voltadas para o resultado e, em geral, apresentando-se menor apego
à forma, enfatizando-se, todavia, a rigidez do controle orçamentário. Verifica-se, ademais, na
Administração Gerencial, maior atribuição de responsabilidade aos servidores, seja no nível
decisório ou executivo, motivada pelo aumento do poder discricionário da Administração, cuja
atuação passa a ser abalizada por princípios (eficiência, moralidade, razoabilidade,
proporcionalidade, economicidade etc.), mais do que pela legalidade estrita, daí decorrendo o
incremento ainda maior da profissionalização dos servidores.

Sob o aspecto organizacional, diminui-se a máquina administrativa, com a desestatização
de setores econômicos e o aumento de parceria com a iniciativa privada, criando-se, nesse
contexto, as agências reguladoras como entidades imparciais de controle dos setores privados
atuantes nas atividades econômicas de interesse público, sob a forma de autarquias de regime
especial, na busca de conferir-lhes uma maior autonomia em relação à Administração Direta,
dotando-as de poderes de normatizar a atividade regulada, mediar e decidir conflitos entre
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sociedade, empresários e governo, com base em critérios eminentemente técnicos,
desvinculados de interesses políticos e econômicos que pudessem ameaçar a plena realização
dos interesses públicos, a segurança jurídica dos investidores e a concretização das políticas
públicas traçadas como objetivos legítimos de governo.

A Administração do Século XXI, entre as suas funções, volta-se, assim, para a regulação
das atividades econômicas sensíveis (de interesse público), por meio das Agências Reguladoras,
sem a pretensão de intervir tão diretamente por meio de operadores estatais, que despendiam
considerável parcela do orçamento público, em detrimento dos investimentos estatais prioritários
em áreas como saúde, educação e segurança.

Nesse passo, se antes a atividade cometida ao ente estatal prescindia de aparato de
controle autônomo, já que prevalecia a presunção de que o interesse público estaria sempre
contemplado como foco do operador estatal, submetido a uma cadeia de controle administrativo
baseado na subordinação dos órgãos e na vinculação das entidades (supervisão ministerial) ao
Poder Central, após a desestatização tornou-se necessária a concepção de uma autoridade
independente que representasse garantia dos interesses amealhados, protegendo a sociedade
usuária e destinatária dos serviços e também a sustentabilidade da atividade econômica exercida
pelo particular, de forma a evitar que fosse afetada pela instabilidade dos interesses políticos
eleitoreiros e medidas governamentais irresponsavelmente populistas.

 

3 A DEMOCRACIA DA REGULAÇÃO

 

Por República se designa uma coletividade política com características da res publica ou
coisa pública ou ainda, coisa do povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania.
Qualifica-se especialmente pela responsabilidade dos que exercem as funções Executiva e
Legislativa, a qual, conforme Bulos (2002, p. 41), é “o penhor da idoneidade da representação
popular”.

O Estado de Direito, por sua vez, é aquele regido por leis, em contraposição ao Estado
absolutista, que é regido pela força e pela vontade do monarca. Caracteriza-se pelo império das
leis, pela divisão de poderes e pelo enunciado e garantia de direitos individuais. Ocorre que,
historicamente, mesmo regimes ditatoriais se apresentaram como Estados de Direito, com leis
impostas de forma autoritária, separação apenas formal de poderes e enunciados tão-somente
nominais de direitos individuais. Assim, fez-se necessário o distintivo democrático para
caracterizar o Estado regido por leis, ou mais modernamente pela juridicidade, em que o
governo se faz pelo povo ou por representantes legitimamente eleitos.
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Nunca foi, contudo, uma unanimidade ser a democracia o regime político ideal para os
povos. Nietzsche, por exemplo, defensor da aristocracia, se referia à democracia como “esta
mania de contar as pessoas”, entendendo-a como uma filosofia plebéia, a ser extirpada o
quanto antes da vida em sociedade, pois transformava o ponto de vista de uma classe
subjugada numa ética quase universal e definia o progresso em termos de igualação progressiva
e vulgarização, decadência e vida degenerescente (DURANT, s.d., p. 60-61 e 79).

 Antes, ainda na Grécia antiga, Platão e Aristóteles criticaram severamente a
democracia, “denunciando a cegueira do povo no tocante aos assuntos públicos e a tendência
anárquica de um regime em que, como todos têm a pretensão de comandar, ninguém obedece”
(GOYARD-FABRE, 2003, p.11).

O mundo moderno e contemporâneo, contudo, vivencia o avanço explosivo da
democracia em suas várias faces, não obstante a ambivalência que lhe aponta críticas e elogios
ao longo da história, como explica Simone Goyard-Fabre:

 

Com efeito, embora a idéia democrática tenha-se imposto, desde a Grécia antiga até o
universo contemporâneo, principalmente na história ocidental e, mais recentemente, no
mundo inteiro, com tamanha força que atualmente existem poucos países no nosso planeta
que não a reivindiquem, sua colocação em prática deu e ainda dá lugar a diferenças de
apreciação. Uns a exaltam incondicionalmente como sendo o caminho para a liberdade e a
igualdade e pelo fato de constituir um progresso político e social; outros a criticam
severamente deplorando a uniformização que, dizem eles, ela instala nas sociedades nas
quais provoca a supressão das elites e a degradação do homem; outros vão ainda mais
longe e denunciam a crise institucional e social que nela se instala e que, em nossa época, a
solapa dolorosamente, fazendo pesar sobre ela uma ameaça endêmica de desagregação. [...]
Ora, apesar de todas essas incertezas, a democracia está envolta numa aura mágica como
se devesse possuir uma dimensão planetária e ser a “lei da Terra” (Nomos der Erde), e são
muitos os que crêem que ela já o é. (GOYARD-FABRE, 2003, p. 1-3)

 

A democracia, ainda segundo GOYARD-FABRE (2003, p. 13), nada obstante a face
oposta da ambivalência que lhe permeia, suscita também a esperança da liberdade e da
igualdade, pautando a autoridade do governo no povo e garantindo a participação dos
governados no exercício do poder. O regime político assim consubstanciado gera, naturalmente,
a expectativa de que as ações de governo estarão sempre voltadas para a realização dos
anseios do legítimo detentor do poder, servindo-lhe de instrumentos os seus mandatários,
quando a vontade do povo não puder ser diretamente manifestada através de mecanismos de
participação direta. A democracia estaria, com efeito, sob um viés filosófico, associada aos ideais
de liberdade, igualdade e dignidade na condição humana.

O fato é que, apostando ser a democracia o melhor dos regimes, instituiu-a o
constituinte brasileiro como princípio basilar da Republica Federativa do Brasil, adotando-a como
matriz teórica da organização estrutural e institucional do país e atribuindo-lhe como
fundamentos, entre outros, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do
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trabalho e da livre iniciativa (art. 1º da Constituição Federal). Hoje, esquerda e direita parecem
convictas do valor da democracia e não há indícios de que os militares estejam cogitando da
quebra das regras do jogo (CARVALHO, 2008, p. 224).

Segundo José Murilo de Carvalho (2008, p. 200-206), a Constituição de 1988 tinha como
preocupação central a garantia dos direitos sociais, tendo-os ampliado mais do que qualquer de
suas antecedentes. Mas também deixou a salvo os valores sociais da livre iniciativa. Como
explica Binenbojm (2008, p. 308), ao referir-se ao princípio da supremacia do interesse público
sobre o interesse particular, “muitas vezes, a promoção do interesse público – entendido como
conjunto de metas gerais da coletividade juridicamente consagradas – consiste, justamente, na
preservação de um direito individual, na maior medida possível”.

É o que fazem as agências reguladoras, quando, no exercício de seu mister, por vezes,
preservam o interesse do empreendedor privado, procurando a justa medida necessária e
suficiente, no intuito de garantir não só a qualidade e a continuidade da prestação dirigida à
coletividade, mas também o retorno dos esforços e dos investimentos aplicados pelo particular,
enquanto premissa da valorização social do trabalho e da livre iniciativa, prestigiando-se os
fundamentos da República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito,
atentas à proporcionalidade que deve ser considerada no equacionamento das tensões
existentes entre os valores constitucionais.

A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar a ordem econômica e financeira do país,
foi clara ao atribuir ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econômica
(art. 174), tendo o poder constituinte derivado, no curso da reforma administrativa
implementada ao longo da década de 90, acrescentado dispositivos que prevêem a criação de
órgãos, especificamente para o exercício dessa função regulatória, nos arts. 21, XI, e 177, §2º,
III, dando suporte constitucional para as agências reguladoras, em nítido aceno para o modelo
de regulação escolhido pela nação para adentrar no Século XXI, consideradas as transformações
relacionais globais e as novas estruturas administrativas que dariam sustentação a um Estado
mais eficiente e mais preparado para atuar em parceria com a iniciativa privada.

Sensível aos avanços sociais, econômicos e institucionais globais, após referir-se à
regulação simplesmente coercitiva e à desregulação, utilizadas e amplamente discutidas no
passado, acrescenta Aragão (2005, p. 29-30) que:

 

a regulação estatal da economia deve, no atual momento histórico, sem perder de vista os
valores humanos e sociais do Estado Democrático, ser eficiente, adotando novas técnicas
regulatórias – flexíveis e consensuais –, que, sem excluir as anteriores, a elas se somem
para serem mais eficazes e menos onerosas (para a sociedade e para o próprio estado).
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De forma a compatibilizar a opção constitucional pelo Estado Regulador com as
premissas sócias democráticas da República Federativa do Brasil, as agências reguladoras, desde
que sejam técnicas e imparciais, mostram-se indispensáveis, na medida em que buscam garantir
à sociedade o pleno exercício da cidadania, proporcionando à população uma existência digna,
com acesso a serviços e utilidades públicas de qualidade (transportes, energia elétrica,
saneamento básico, gás natural, telecomunicações etc), como requisitos de inclusão social,
pautados nos atributos de segurança, regularidade, continuidade, universalidade e modicidade
tarifária, sem se aviltar a importância da manutenção econômica do empreendedor privado, cuja
iniciativa necessita de regras claras e políticas públicas estáveis.

Assim é que, com fundamento específico nos arts. 21, inc. XI, 174 e 177, §2º, inc. III,
da Constituição Federal, lastreadas pelos valores supremos do republicanismo e da democracia,
identificadas com a transparência e a eficiência da administração pública contemporânea, as
agências reguladoras vêm sendo chamadas a desempenhar relevante papel estatal
constitucional, apontando como organismos especiais independentes, destinados a exercer a
moderna regulação estatal da economia, segundo o planejamento responsável do Estado,
projetadas legalmente para disporem de estrutura jurídica que lhes confira autonomia decisória,
administrativa, financeira e orçamentária.  

 Com efeito, da mesma forma como a burocracia permeou a Administração Democrática
do Estado Social, até que fosse aquela paulatinamente minimizada naquilo que representava os
maiores entraves aos objetivos do Estado Prestacional, também a democracia estende-se, em
pleno Século XXI, por entre a Administração Gerencial, com a diferença de que parece não
haver necessária oposição entre gestão democrática e eficiência administrativa.

No cenário político brasileiro, a reforma gerencial da Administração Pública se fez notar
acentuadamente a partir de 1995, contemporaneamente ao governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, ainda no início do regime democrático institucionalizado pela então recente
Constituição Federal de 1988, conhecida como a “Constituição Cidadã”, alterada
substancialmente pela Emenda Constitucional n. 19/1998, para adequar-se à nova tônica
administrativa. Prefaciando obra da autoria de Bresser Pereira, Ministro da Fazenda em sua
gestão presidencial, Fernando Henrique Cardoso visualiza intrínseca relação entre eficiência e
democracia:

 

[...] a transição ao “novo modelo de gestão”, incorporando as formas gerenciais, é
provavelmente o caminho mais eficaz para a superação definitiva do patrimonialismo, tanto
em suas vertentes tradicionais, como na sua versão mais contemporânea, a do
corporativismo (confusão entre a coisa pública e os interesses de uma corporação). A criação
das novas agências reguladoras, no caso brasileiro, ilustra bem essa tese.

[...] Uma reconstrução que procura dissipar a ilusão, de conseqüências gravíssimas, de que
para assegurar os direitos da cidadania estaríamos obrigados a preservar um Estado de
“mal-estar-social”, cujas estruturas distorcidas funcionavam como mecanismos adicionais de
concentração de renda.
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[...]

A reforma do Estado, sua “desprivatização” e a garantia da sua maior eficiência, através da
valorização da competência e da integridade dos funcionários em carreiras de Estado, é um
aspecto inseparável do novo Brasil que estamos construindo, o Brasil da democracia, da
estabilidade econômica e da seriedade no trato dos assuntos públicos. (CARDOSO [199-],
apud PEREIRA 1998, p. 8-9)

 
Abstraídas quaisquer críticas que possa merecer a atuação de Bresser Pereira enquanto

Ministro da Fazenda, há que se reconhecer coerência na teorização da reforma administrativa
por ele coordenada:

 

Eficiência administrativa e democracia são dois objetivos políticos maiores das sociedades
contemporâneas, que o saber convencional coloca como contraditórios. Uma tese
fundamental deste livro, entretanto, é que a Reforma Gerencial, por meio da qual se atingirá
maior eficiência dentro do Estado, só será vitoriosa se contar com a existência de um regime
democrático e buscar fortalecer suas instituições. (PEREIRA, 1998, p. 17)

 

E foi nesse contexto da reforma administrativa implementada ao longo da Década de 90,
que surgiram as agências reguladoras, verdadeiros estandartes do novo modelo gerencial de
administração do Estado Rede, propondo-se a atuar no controle das atividades econômicas de
interesse público de forma técnica, imparcial, eficiente e democrática (transparência), em
consonância com os princípios republicano e democrático, introdutórios dos preceitos derivados
da Carta Constitucional de 1988.

Mas não foi sem críticas que se instituiu a reforma
administrativa brasileira do final do século XX. As novas idéias
foram associadas ao neoliberalismo, expressão que designa um
conjunto de idéias relacionadas à economia de mercado,
abertura comercial, fortalecimento dos mercados privados,
privatização das empresas estatais, redução da atuação do
Estado e corte das despesas sociais. A política de desestatização
implementada no Brasil na década de 90 suscitou, com efeito,
possível retorno a um Estado mínimo associado a ideais
neoliberais, com finalidades privatísticas, em especial para
favorecimento do capital estrangeiro na ordem econômica
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nacional. 
Sob a pecha de neoliberal ou neoconservadora, analistas

políticos e administrativistas renomados viam na reforma uma
dissimulação para se fugir do regime jurídico administrativo e
favorecer os novos burgueses interessados na plena liberdade
de mercado. Nesse sentido, encontra-se manifestação de Sylvia
Zanella Di Pietro, em obra publicada em 1999:

 
Essa circunstância, aliada à tradição brasileira de desprezo à legalidade, de nepostismo, de
apadrinhamento, somada aos ideais do neo-liberalismo, do Estado subsidiário, levaram à
procura de mecanismos de fuga ao regime jurídico administrativo. É possível mesmo dizer,
sem receio de errar, que a própria privatização não esconde o anseio de fugir ao regime
jurídico de direito público. Sob o pretexto de ineficiência da Administração Pública,
procuram-se os meios privatísticos de atuação. (apud GABARDO, 2002, p. 69)

 
Entendendo que a flexibilização do regime jurídico

administrativo atenta contra a sustentação do Estado
Democrático de Direito, já que o sistema constitucional
brasileiro propugna, na sua ótica, por um Estado Interventor, de
caráter social, tornando defesa a substituição do procedimento
legal por mecanismos flexíveis de gestão administrativa
(administração gerencial), Emerson Gabardo (2002, p. 63)
afirma que a substituição da Administração Pública pela privada
somente amplia o déficit democrático. E conclui o autor:

 
1.              A real interpretação da eficiência no contexto do Estado social não
pode restringir-se à perspectiva autônoma neoliberal, característica da
mentalidade pós-moderna. Urge, então, que seja promovida uma interpretação
desmistificadora, que entenda a eficiência como um valor dependente de
fundamentos por um lado éticos e, por outro, inerentes à justiça como ideal maior
do Estado.
[...]
3. O regime burocrático, legitimado fundamentalmente pela idéia principiológica
dos procedimentos, vem sendo contestado veementemente pelo paradigma
gerencial, de cunho pragmatista, cuja legitimação funda-se no enfoque em
resultados. Entretanto, a fuga do regime jurídico administrativo, característica da
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nova mentalidade, que ganha cada vez mais espaço na realidade legislativa
nacional a partir das reformas em andamento, não consegue apresentar-se como
uma solução apropriada.
4. O novo modelo, caracteristicamente representado pela “Escola da Public Choice”
e pela “Teoria do Agente-Principal” não se apresenta apto para resolver os reais
problemas do Estado Burocrático, que não decorrem dos postulados do sistema,
mas sim da sua deturpação, através de vícios, que não são estirpados pelo
gerencialismo. Ao contrário, o abandono do controle a priori somente colabora
para um agravamento da problemática, devido à incorporação de uma
racionalidade privatística incompatível com a sistemática da Administração
Pública. (GABARDO, 2002, p. 146).

 

Considerando-se que o apego aos mecanismos de controle administrativos burocráticos
constitui-se característica do liberalismo clássico, em que o Estado legalista detinha grande
preocupação com a estrita observância do procedimento (forma) em detrimento do resultado,
verifica-se que críticas como a de Emerson Gabardo à chamada Administração Gerencial acabam
por defender muito mais alguns parâmetros do Estado Liberal do que os acoimados
“neoliberalistas”, propulsores da reforma gerencial.

Vera Scarpinella Bueno, ao contrário dos opositores do novo modelo, vê a reforma
gerencial como aglomeradora de fatores que conduzem à eficiência da função estatal, inclusive
em razão da política de privatizações, na medida em que reconhece o atual momento do Direito
Público como “valorizador da participação popular, restaurador da importância da iniciativa
privada, ampliador da responsabilidade estatal em áreas essenciais, [...], e, ainda, no plano
internacional, propiciador de uma maior comunhão entre nações” (apud GABARDO, 2002, p. 59).

 Gustavo Binenbojm (2006, p. 93-94), analisando o surgimento das agências reguladoras
nos Estados Unidos e no Brasil, afirma que os propósitos da regulação nos dois países foram
antagônicos. Nos Estados Unidos, as agências reguladoras teriam surgido e se proliferado como
instrumentos de intervencionismo e relativização das garantias liberais clássicas, para a
implementação de uma plataforma social-democrata por meio de entes públicos insulados de
pressões políticas conservadoras e dotadas de competências amplamente discricionárias, com
responsabilidade social e legitimidade democrática decorrentes dos mecanismos de controle
político, jurídico e social.

Em contrapartida, quanto à concepção das agências reguladoras no Brasil, Binenbojm
(2006, p. 95) entende que foram elas criadas para assegurar, em sua plenitude, as liberdades
econômicas básicas, como o direito de propriedade e a autonomia de vontade, conferindo-se-
lhes independência decisória e administrativa (autonomia institucional) para resistirem a
eventuais tentativas de mitigação por governos futuros, contrastando, por suas características
liberais, com o modelo social-democrata norte americano.

Se considerarmos, todavia, que o processo brasileiro de desestatização se deu frente a
um Estado em crise gestacional, com endividamento público, necessidade de investimentos e
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imensa e complexa máquina administrativa, que adotava ainda o paradigma burocrático,
incompatível com a qualidade e a velocidade das funções estatais reclamadas pelo corpo social
insatisfeito, chamando-se o setor privado a atuar como coadjuvante na satisfação dos interesses
coletivos e na prestação de serviços públicos, com garantias de estabilidade governamental,
mas, ao mesmo tempo, sob o controle estatal de suas atividades, vê-se que as agências
reguladoras vieram para servir muito mais ao ideal republicano do que às forças liberais do livre
mercado. E o próprio Binenbojm (2006, p. 94-95) é quem explica:

 

Com efeito, o modelo regulatório brasileiro foi adotado no bojo de um amplo processo de
privatizações e desestatizações, para o qual a chamada reforma do Estado se constituía em
requisito essencial. É que a atração do setor privado, notadamente o capital internacional,
para o investimento nas atividades econômicas de interesse coletivo e serviços públicos
objeto do programa de privatizações e desestatizações estava condicionado à garantia de
estabilidade e previsibilidade das regras do jogo nas relações dos investidores com o Poder
Público.

Na verdade, mais do que um requisito, o chamado compromisso regulatório (regulatory
commitment) era, na prática, verdadeira exigência do mercado para a captação de
investimentos. Em países cuja história recente foi marcada por movimentos nacionalistas
autoritários (de esquerda e de direita), o risco de expropriação e de ruptura dos contratos é
sempre um fantasma que assusta ou espanta os investidores estrangeiros. Assim, a
implantação de um modelo que subtraísse o marco regulatório do processo político-eleitoral
se erigiu em verdadeira tour de force da reforma do Estado. Daí a idéia da blindagem
institucional de um modelo, que resistisse até a uma vitória da esquerda em eleição futura.

 

A propósito, é bom registrar, como entende Alexandre Santos de Aragão (2005, p. 58),
que “a democraticidade do Estado, apesar de não excluir, não pressupõe a estatização”, uma
vez que a ordem econômica constitucional dos Estados Democráticos permite, dentro de certos
limites, maior ou menor estatização ou intervenção na economia. E, ao contrário,
inquestionavelmente deletéria à democracia é a privatização enquanto captura da coisa pública,
forma velada de apropriação privada da coisa pública, que se observa nos governos
patrimonialistas, em que se confunde o patrimônio público com o das famílias governantes, ou
corporativistas, em que a confusão se dá com o patrimônio do grupo de interesse ou
corporação.

A propósito, José Murilo de Carvalho comenta as distorções do patrimonialismo:

 

O governo aparece como o ramo mais importante do poder, aquele do qual vale a pena
aproximar-se. [...] O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como
repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor paternalista de
empregos e favores. [...] Essa cultura orientada mais para o Estado do que para a
representação é o que chamamos de “estadania”, em contraste com a cidadania. [...]

A ausência de ampla organização autônoma da sociedade faz com que os interesses
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corporativos consigam prevalecer. A representação política não funciona para resolver os
grandes problemas da maior parte da população. O papel dos legisladores reduz-se, para a
maioria dos votantes, ao de intermediários de favores pessoais perante o Executivo.
(CARVALHO, 2008, p. 221-223)

 

A reforma burocrática, se por um lado, com seu rígido controle de meios, combatia o
patrimonialismo, por outro lado acabou sendo vítima do corporativismo dos agentes públicos,
que passou a ser combatido pelo controle finalístico social da reforma gerencial.

Assim, a postura individualista própria do liberalismo, caracterizado pelo mínimo
intercâmbio do Estado com a sociedade, como garantia de independência da sociedade às
injunções do Estado, revelou-se incompatível com as diretrizes da reforma gerencial, na medida
em que esta trazia como preceito basilar a efetiva participação social no controle das atividades
de interesse público passadas à prestação privada.

Nas palavras do próprio Bresser Pereira, a reforma é social-democrática, porquanto
“afirma o papel do Estado de garantir os direitos sociais e lhe fornece os instrumentos gerenciais
para fazê-lo, de forma não apenas mais democrática, mas, também, mais eficiente do que faria
o setor privado” (PEREIRA, 1998, p. 18).  E se poderia até chamá-la de reforma social-liberal,
nada obstante distanciada em muito da teoria liberal clássica, mas apenas porque:

 

acredita no mercado como um ótimo, embora imperfeito, alocador de recursos; porque
utiliza a estratégia da competição administrada  em quase-mercados, para controlar as
atividades sociais financiadas pelo Estado, por intermédio de entidades descentralizadas: as
organizações públicas não-estatais; e porque, embora reafirmando o dever do Estado de
proteger os mais fracos – as crianças pobres, as mães solteiras, os velhos --, não é
paternalista, não subestimando a capacidade de cada indivíduo de defender seus próprios
direitos de cidadania, nem sua capacidade de trabalhar, desde que se lhe ofereçam os
devidos incentivos e oportunidades. (PEREIRA, 1998, p. 18)

 
Prosseguindo, o autor da reforma administrativa no Brasil afirma que, aos poucos, foi se

tornando evidente que a pecha de neoliberal ou neoconservadora não se aplicava à reforma
brasileira:

 
Uma reforma neoconservadora da administração pública é aquela que se limita a propor a
redução do aparelho do Estado, a promover o downsizing; não reconhece a especificidade da
administração pública, pretendendo reduzi-la à administração de empresas; não dá um papel
decisivo ao controle social dos serviços públicos; e, ao adotar os princípios da teoria da
escolha racional, nega ou reduz ao mínimo a possibilidade de cooperação, acentuando
apenas os controles rígidos.
Na verdade, se partirmos dos princípios que orientam a visão neoliberal ou neoconservadora,
veremos que ela só é compatível com os princípios da administração pública burocrática.
Aquela perspectiva ideológica parte do pressuposto do egoísmo essencial dos políticos e dos
administradores públicos, que apenas fariam permutas entre si, com o objetivo de enriquecer
às custas do Estado e se reeleger (se forem políticos) ou alcançar postos mais altos na
carreira (se forem administradores públicos). Ora, diante desse pressuposto, que exclui a
possibilidade de ação coletiva ou de cooperação por intermédio do Estado, as duas
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conseqüências lógicas são a opção pelo Estado mínimo e o controle burocrático rígido pelo
Estado daquilo que não puder ser controlado automaticamente pelo mercado.
A Reforma Gerencial em curso entende que o regime democrático, apesar de todas as suas
limitações reais, está se consolidando no Brasil, nega o pressuposto do egoísmo intrínseco
do ser humano, e não encontra base empírica para a afirmação neoliberal de que as falhas
do Estado são sempre piores do que as do mercado. Por isso, está muito longe de ser
neoliberal. Por outro lado, critica a alternativa estatista e burocrática, porque a vê como
intrinsecamente ineficiente e historicamente autoritária. Sabe, entretanto, que essas falhas
do Estado são grandes, como são fortes as tendências autoritárias da burocracia. Por isso,
oferece uma combinação de instrumentos administrativos e políticos, apostando que dessa
forma logrará superar a ineficiência e o autoritarismo da burocracia e oferecer uma
alternativa ao individualismo radical da nova direita neoliberal. (PEREIRA, 2002, p. 19-20)

 
E arremata o administrativista:

 
A diferença entre uma proposta de reforma neoliberal e uma social-democrática
está no fato de que o objetivo da primeira , na busca de um ilusório Estado
mínimo, é retirar do Estado o papel de coordenador, complementar ao mercado,
do econômico e do social, enquanto o objetivo da segunda é aumentar a
governança do Estado, garantindo a ele meios financeiros, métodos e instituições
administrativas que lhe permitam intervir efetivamente para garantir os direitos
de cidadania e a promoção do desenvolvimento econômico com um mínimo de
eqüidade. (PEREIRA, 1998, p. 34)

 
Verifica-se, com efeito, que o advento das agências

reguladoras no Brasil faz parte de um amplo projeto de reforma
gerencial que, embora absorvendo técnicas privatísticas em
busca da eficiência administrativa e agregando o setor privado
na prestação de serviços de interesse público, longe de
restabelecer a lógica liberal, na verdade busca a realização dos
ideais republicanos, consubstanciados na equidade social e
universalização do acesso às utilidades e serviços públicos pela
população, por meio de processos sociais democráticos, como
garantia de dignidade dos cidadãos.
 

4 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ATIVIDADE
REGULATÓRIA
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A partir de 1996, várias agências reguladoras foram instituídas por lei no Brasil.
Seguindo a diretriz democrática da reforma, tais entidades vieram, por disposição legal,
submetidas a diversos mecanismos de controle social ou participativo, tais como audiências e
consultas públicas prévias à tomada de decisões e à normatização de interesse da população,
conselhos consultivos integrados por representantes da sociedade, ampla publicidade das
deliberações colegiadas, ouvidorias acessíveis à comunidade e prestação de contas finalística
ante o Poder Legislativo.  

A título de ilustração, transcreve-se dispositivo da Lei 9.427/1996, que instituiu a
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:

 

Art. 4º [...]

§ 3o O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes
econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de
lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública
convocada pela ANEEL. (grifou-se)

 
A Lei 9.472/1997, por sua vez, ao dispor sobre a criação e o funcionamento da Agência

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, estabelece que cabe à União, por intermédio de sua
entidade reguladora competente, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo
e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, tendo como deveres
garantir a toda a população o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em
condições adequadas, estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações
pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira, propiciando padrões de
qualidade dos serviços compatíveis com a exigência dos usuários, em harmonia com as metas de
desenvolvimento social do País (arts. 1º e 2º). Na sequência, aponta alguns procedimentos de
validação democrática:

 
Art. 8º [...]
§ 1º A Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor, devendo contar, também, com
um Conselho Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca e uma
Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de diferentes funções.
[...]
Art. 21. As sessões do Conselho Diretor serão registradas em atas, que ficarão
arquivadas na Biblioteca, disponíveis para conhecimento geral.
[...]
§ 2º As sessões deliberativas do Conselho Diretor que se destinem a resolver pendências
entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e usuários de bens e serviços de
telecomunicações serão públicas, permitida a sua gravação por meios eletrônicos e
assegurado aos interessados o direito de delas obter transcrições.
[...]
Art. 33. O Conselho Consultivo é o órgão de participação institucionalizada da
sociedade na Agência.
Art. 34. O Conselho será integrado por representantes indicados pelo Senado Federal,
pela Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, pelas entidades de classe das
prestadoras de serviços de telecomunicações, por entidades representativas dos
usuários e por entidades representativas da sociedade, nos termos do regulamento.
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[...]       
Art. 42. As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública,
formalizada por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões
merecer exame e permanecer à disposição do público na Biblioteca. (grifou-se)

 

As demais agências reguladoras federais também apresentam pilares democráticos
sociais na sua institucionalização, tanto no que concerne a suas finalidades, quanto no que toca
os seus mecanismos de atuação e decisão.

Nesse sentido, a Lei n. 9.478/1997, que dispõe sobre a Agência Nacional do Petróleo, in
verbis:  

 

Art. 18. As sessões deliberativas da Diretoria da ANP que se destinem a resolver
pendências entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e usuários de bens e
serviços da indústria do petróleo serão públicas, permitida a sua gravação por meios
eletrônicos e assegurado aos interessados o direito de delas obter transcrições.

Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas
que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos ou de consumidores e
usuários de bens e serviços da indústria do petróleo serão precedidas de audiência
pública convocada e dirigida pela ANP. (grifou-se)

 

Também a Lei 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim dispõe:

 

Art. 6º  A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde
da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos,
dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos,
aeroportos e de fronteiras.

[...]

Art. 9º A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, também, com
um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades especializadas
incumbidas de diferentes funções.

Parágrafo único.  A Agência contará, ainda, com um Conselho Consultivo, que
deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade científica e dos usuários,
na forma do regulamento. (grifou-se)

 

A Lei 9.961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na mesma
linha, estabelece:
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Art. 3º A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse
público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive
quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o
desenvolvimento das ações de saúde no País.

[...]

Art. 5º A ANS será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, também, com
um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades especializadas
incumbidas de diferentes funções, de acordo com o regimento interno.

Parágrafo único. A ANS contará, ainda, com a Câmara de Saúde Suplementar, de
caráter permanente e consultivo.

[...]

Art. 13. A Câmara de Saúde Suplementar será integrada:

[...]

IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:

[...]

d) Conselho Federal de Medicina;

e) Conselho Federal de Odontologia;

f) Conselho Federal de Enfermagem;

g) Federação Brasileira de Hospitais;

h) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços;

i) Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas;

j) Confederação Nacional da Indústria;

l) Confederação Nacional do Comércio;

m) Central Única dos Trabalhadores;

n) Força Sindical;

o) Social Democracia Sindical;

p) Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização;

q) Associação Médica Brasileira;

V - por um representante de cada entidade a seguir indicada:

a) do segmento de autogestão de assistência à saúde;

b) das empresas de medicina de grupo;

c) das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar;

d) das empresas de odontologia de grupo;
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e) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde suplementar;

VI – por dois representantes de entidades a seguir indicadas:

a) de defesa do consumidor;

b) de associações de consumidores de planos privados de assistência à saúde;

c) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais.

[...]

§ 2o As entidades de que tratam as alíneas dos incisos V e VI escolherão entre si,
dentro de cada categoria, os seus representantes e respectivos suplentes na
Câmara de Saúde Suplementar. (grifou-se)

 

A Lei 11.182/2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, também
assegura a participação pública em seus processos decisórios, como segue:

 

Art. 27. As iniciativas ou alterações de atos normativos que afetem direitos de
agentes econômicos, inclusive de trabalhadores do setor ou de usuários de serviços
aéreos, serão precedidas de audiência pública convocada e dirigida pela ANAC.

Art. 28. Ressalvados os documentos e autos cuja divulgação possa violar a segurança do
País, o segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais permanecerão
abertos à consulta pública. (grifou-se)

 

No âmbito estadual, tem-se como paradigmática a Lei 12.786/1997, que institui a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, dispondo que o
poder regulatório da agência será exercido com a finalidade última de atender o interesse
público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das
concessões e permissões submetidas a sua competência (art. 3º, parágrafo único). Além de
estipular parâmetros de autonomia administrativa, financeira e funcional, tais como
independência decisória e mandato fixo dos seus conselheiros, enquanto forma de blindar-lhe
contra a influência prejudicial de processos político-eleitorais, a lei também deixa claro o seu
compromisso com a realização de políticas públicas de caráter social definidas pelo Estado, por
intermédio de representantes eleitos pelo povo, como se vê:

 

Art. 8º. Compete ainda à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará - ARCE:

[...]

XVIII - elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o
cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo poder concedente e das políticas
setoriais, enviando-o ao Governador do Estado e à Assembléia Legislativa;
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[...]

Art. 40. As obrigações de universalização serão objeto de metas periódicas,
conforme plano específico elaborado pela ARCE e aprovado pelo Poder Executivo,
que deverá referir-se, entre outros aspectos, à disponibilidade de instalações de
uso coletivo ou individual, ao atendimento de deficientes físicos, de instituições
de caráter público ou social, bem como áreas rurais ou de urbanização precária e
de regiões distantes. (grifou-se)

 

A doutrina especializada, embora alertando para o baixo grau de conscientização política,
organização e participação da sociedade brasileira nos assuntos de interesse público, reconhece
a importância dessas formas de controle da atividade regulatória, como segue:

 

A fiscalização e o controle legislativo sobre a atividade regulatória das agências visam, na
verdade, a garantir a independência das mesmas e assegurar que a lei que definiu suas
atribuições esteja sendo cumprida. Esse controle gera segurança e confiabilidade da
sociedade contra os atos praticados pelas agências, uma vez que ficam sob a cautela dos
representantes diretamente escolhidos pelo povo.

Vale registrar o entendimento de Marçal Justen Filho sobre o assunto:

“O controle parlamentar pode versar, de modo ilimitado, sobre toda a atividade
desempenhada pela agência, inclusive no tocante àquela prevista para realizar-se em épocas
futuras – ressalvada a necessidade de sigilo em face das características da matéria regulada.
Poderá questionar-se não apenas a gestão interna da agência, mas também se exigir a
justificativa para as decisões de cunho regulatório. Caberá fiscalizar inclusive o processo
administrativo que antecedeu a decisão regulatória produzida pela agência, com ampla
exigência de informações sobre as justificativas técnico-científicas das opções adotadas.”

[...]

No Brasil, a participação popular nas atividades das agências reguladoras encontra previsão,
[...], nos dispositivos legais aplicáveis a determinadas agências. Dessa forma, instituem-se
veículos de controle social dos seus atos, os quais, quase sempre, causam grande
repercussão na esfera de interesses dos usuários de serviços públicos e cidadãos inseridos
na realidade econômica regulada. [...]

Através das contribuições prestadas em audiências públicas, torna-se possível avaliar se a
competência regulatória dos agentes foi exercida dentro de seus limites, se houve apreciação
de todas as variáveis relevantes ao caso e se a agência se orientou para a solução mais
adequada. [...]

Por fim, os conselhos consultivos são órgãos de participação social institucionalizada,
compostos de pessoas da sociedade e representantes de órgãos cujos interesses são
atingidos pela regulação. A participação popular se efetiva como decorrência de sua
composição mista, uma vez que nos conselhos reúnem-se representantes do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, das prestadoras de serviços
regulados, das entidades representativas de usuários e das que representam a sociedade em
geral. (Binenbojm, 2006, p. 103 -109)

 

Lamentavelmente, é ainda parco o conhecimento da sociedade acerca das finalidades
institucionais das agências reguladoras, bem como dos mecanismos democráticos de que dispõe
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o cidadão para influenciar o destino dos setores regulados. Gustavo Binenbojm (2006, p. 109-
110) faz referência a pesquisa desenvolvida sobre as contribuições da sociedade civil oferecidas
em consultas públicas realizadas pela ANATEL, na qual se verificou diminuta a presença de
órgãos governamentais, partidos políticos e entidades de defesa do consumidor, predominando a
representação de grupos econômicos do ramo de telecomunicações, empresas e outros
organismos a elas ligados.

Diante da autonomia legal de que gozam as agências reguladoras em relação ao Poder
Executivo central, apartando-se, por esse viés, do processo eleitoral de escolha do
representante presidencial, alguns teóricos imputam a essas entidades reguladoras uma carência
de legitimação para o exercício de suas atribuições, especialmente no que se refere à sua
competência para normatizar os setores implicados e aplicar penalidades aos entes regulados.
Esse chamado déficit democrático restaria definitivamente afastado se as instituições
governamentais competentes e a sociedade em geral, destinatária dos serviços e utilidades
públicas regulados, despertassem para a utilização ostensiva dos mecanismos existentes de
controle democrático da atividade realizada pelas agências reguladoras.

 

5 CONCLUSÃO

 

Cada forma sucessiva de administração tem a sua importância e a sua contribuição na
história. A administração burocrática e rigidamente legalista do Século XIX, hoje superada pela
busca da eficiência e agilidade administrativas, foi o cenário propício e fundamental para a
afirmação e sistematização do nascente direito administrativo, então ditado pelo autoritarismo,
buscando-se predeterminar todas as situações, num mundo que se construía institucionalmente
seguro e estável.

No Século XX, a humanidade em evolução faz da democracia social mais do que um
regime político, alçando-a à categoria de direito fundamental de quarta geração, a influenciar
também o modo de atuar da Administração Pública. Em meio a rápidas transformações
econômicas e tecnológicas, num ambiente de globalização, desponta o Século XXI com uma
administração novamente reformulada, mais flexível, com propostas que buscam a efetiva
realização dos interesses públicos neste milênio.

A síntese das tendências do direito administrativo passa a ser a flexibilidade
democrática, prestigiando-se o gerenciamento da democracia, não só sob o aspecto formal, mas
principalmente na busca de sua face substancial, ou seja, democracia econômica, social e
cultural (MOREIRA, 2005, P. 16). Nesse contexto, as agências reguladoras surgem como uma
oportunidade inédita de se alavancar o desenvolvimento econômico e tecnológico das prestações
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de serviços e utilidades públicas, com a utilização de recursos oriundos do mercado, atraídos
naturalmente pelas perspectivas de lucratividade do investimento, mas sempre voltados, sob a
perspectiva do Estado, para a realização das políticas públicas de interesse social.

As agências reguladoras não estão, pois, a serviço da revitalização do liberalismo,
enquanto ideal que privilegia interesses privados pelo distanciamento do Estado das
necessidades coletivas e interesses sociais. Essas entidades vieram para fortalecer a democracia
no Estado moderno, inspirado na administração gerencial que visa, acima de tudo, a servir o
cidadão com eficiência e promover a inclusão social.

Para que não se torne inócua essa tendência tecida pela reforma administrativa dos
últimos anos, é preciso abandonar as pechas ideológicas que tendem a comparar as atuais
transformações com velhas fórmulas já ultrapassadas, a exemplo do que foi o liberalismo,
quando, na verdade, trazem poderosos mecanismos de concretização dos anseios populares,
desafiando a antiga crença de que não se consegue eficiência com democracia participativa.

Os institutos de participação e controle popular das atividades regulatórias precisam,
todavia, ser conhecidos e efetivamente aplicados, a fim de que se alcance o êxito pretendido
com o advento das agências reguladoras. As suas finalidades institucionais precisam ser
descortinadas para a sociedade, sem preconceitos ou pressupostos ideológicos deformadores.
Mais do que um resultado histórico, as agências reguladoras estão comprometidas com uma
finalidade pública, identificada com a realização dos legítimos anseios constitucionais
democráticos.
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ESTADO E SOCIEDADE DEMOCRÁTICA DE DIREITO: CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES
PARA A INTERLOCUÇÃO POLÍTICA

STATE AND SOCIETY DEMOCRATIC OF RIGHT: CONDITIONS AND POSSIBILITIES TO THE
POLITICS DIALOGUE

Bruna Schlindwein Zeni
Rogério Gesta Leal

RESUMO
Na medida em que o modelo de democracia representativa vigente em nosso país não mais dá
conta de responder pela legitimidade do poder político, o tema da participação social na política
toma relevo. Mas quais são as condições para o acontecer participativo? É essa questão que este
artigo objetiva responder, pois muito embora a Constituição Federal/88 trace as diretrizes para
que essa participação aconteça, os abismos societais desde sempre existentes acabam por
impactar a constituição de discursos de interlocutores emancipados. Conclui-se que, mesmo em
tais circunstâncias, o Estado é o principal responsável em estimular a participação, através de
estratégias de estímulo à ação social. Para a confecção desse trabalho foi utilizado o método
bibliográfico e qualitativo de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Estado; Participação; Política; Sociedade. 

ABSTRACT
In the rhythm that the model of representative democracy employed in our country does no
longer have the capacity to respond for the legitimacy of the politic power, the subject of the
social participation in the politics is brought to life. But which are the conditions to the
participative happens? Is this question that the present article aims to answer, because
nevertheless the Federal Constitution /88 traces the direction so that this participation happens,
the social abysses actually existing finish for impact the constitution of speeches of emancipated
interlocutors. Can be concluded that, even in such circumstances, it is taken for granted that the
State is the main responsible to stimulate the participation, through strategies of stimulation to
the social action. Was used in the production of this work both bibliographical and qualitative
methods.
KEYWORDS: Democracy; State; Participation; Politics; Society.

1  Considerações Iniciais
 

Em países como o Brasil, em que autonomia pública e autonomia privada possuem níveis
díspares, praticamente irreconciliáveis de equacionamento diante dos abismos societais  sempre existentes,
como: diferenças econômicas, de renda, de alfabetização, de cultura, de trabalho, de saúde, de educação,
entre outras tantas, parece impossível estabelecer um nexo interno entre Democracia e Estado de Direito.
Isto porque, por um lado, os cidadãos só poderão utilizar de forma condizente a sua autonomia pública se
forem suficientemente independentes, graças a uma autonomia privada assegurada de modo igualitário.
Autonomia essa que poderá ser usufruída somente se os cidadãos fizerem uso adequado de sua autonomia
política. Ocorre que os abismos societais impactam definitivamente à constituição de discursos e
interlocutores emancipados, pois alguns deles se encontram coatados pelas variáveis exógenas dos
processos de interlocução, incapacitados assim, de manifestarem suas vontades libertadoras, até pelo fato
de não terem consciência racional clara sobre as demandas estruturais de que carecem, bem como as

[1]
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causas e consequências decorrentes delas.
 
Hodiernamente, em face desse quadro, a justificação existencial do Estado não mais reside

fundamentalmente na defesa dos direitos subjetivos dos sujeitos de direito, mas também na garantia de um
processo inclusivo de formação da opinião e da vontade, em que cidadãos livres e iguais chegam ao

acordo mútuo quanto a quais devem ser os objetivos e normas que correspondam ao interesse comum.
[2]

Torna-se, assim, evidente que o modelo de democracia representativa vigente já não dá conta de responder
pela legitimidade do poder político. E por esse déficit, o tema da participação política toma força.

 
A participação é um princípio de estruturação da Administração Pública, onde “política,

administração e cidadão convergem na persecução do interesse geral”[3], e é por meio de processos de
decisão que permitam o diálogo entre a sociedade e a Administração Pública que essa aumenta o grau de
eficiência de sua atuação.[4] Entretanto, quais são as condições materiais atualmente existentes para o
acontecer da participação? Visando responder esse questionamento, o artigo traz, inicialmente, reflexões
acerca do Estado Democrático e da governabilidade democrática para, em seguida, abordar as diretrizes
participativas trazidas pelo Texto Constitucional Brasileiro. Ao final, serão enfrentados alguns problemas
centrais para o agir da cidadania na efetivação de uma democracia participativa.
 
 
2 Estado Democrático e governabilidade democrática
 

O Estado Democrático de Direito, concebido pelo artigo 1º da Constituição Federal/88, traduz-se
na possibilidade de uma maior participação da sociedade na política, o que implica, necessariamente, na
existência de uma Sociedade Democrática de Direito. Essa Sociedade Democrática de Direito “se assenta
na soberania popular (poder emanado do povo) e na participação popular, tanto na sua forma direta como
indireta”, e o Estado, “enquanto espaço legítimo de debate público igualitário sobre o que se quer da e na
sociedade”, é responsável pela implementação de mecanismos necessários para que essa participação

aconteça.
[5]

 
Nesse sentido, a garantia da capacidade de discernir oferecida à população retrata outra condição

necessária à democracia. É a liberdade de expressão em uma sociedade pluralista que permite que o poder
seja melhor distribuído entre os grupos de pressão, “possibilitando uma competição política e social, na
qual todos podem participar sem discriminação e privilégio, além de impedir que uma parcela da
sociedade fique desprotegida.” Assim, a participação dos cidadãos nas decisões relativas a seu próprio
desenvolvimento é um direito e também uma responsabilidade, vez que a tipologia a ser adotada para
caracterizar o Estado (como liberal, ou social, ou democrático), decorre da forma como a sociedade está

organizada.
[6]

 Torna-se imprescindível, para além da “participação primária da democracia representativa
simples por voto direto”, o fortalecimento das diversas formas de participação cidadã.
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Revela-se, portanto, imperioso conceber o Estado Democrático de Direito proclamado pelo texto
constitucional brasileiro como resultado e, mais que isso, condicionado à Soberania Popular, observados,
dentre outros, os seguintes princípios reitores:

 
(a) o do direito subjetivo à participação, com igualdade de condições e chances, na formação
democrática da vontade política de autodeterminação dos cidadãos, através de instrumentos e
procedimentos eficazes e transparentes; (b) o da garantia de uma tutela jurisdicional independente; (c) o
do controle social, judicial e parlamentar da administração; (d) o da separação política entre Estado e
Sociedade que visa a impedir que o poder social se transforme, tão-somente, em poder administrativo,
sem passar pelo filtro comunicativo do poder, viabilizado pelas múltiplas instancias de mobilização de
indivíduos e grupos sociais específicos (consumidores, aposentados, ambientalistas, grupos de gênero,

étnicos, etc.).
[7]

 
Fica claro que o conteúdo do Estado Democrático de Direito “ultrapassa o aspecto material de

concretização de uma vida digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador da

participação pública [...].” 
[8]

 Dessa forma,
 

a desificação da democracia à sociedade brasileira implica, salvo melhor juízo, não só oportunidades
materiais de acesso da população à gestão pública da comunidade, mas fundamentalmente de fórmulas
e práticas de sensibilização e mobilização dos indivíduos e das corporações à participação, através de

rotinas e procedimentos didáticos que levem em conta as diferenças e especificidades de cada qual.
[9]

 
Trata-se de um modelo experimental de Estado, uma nova forma de Estado Democrático de

Direito, condicionado a igualdade de oportunidades às diferentes propostas de institucionalidade
democrática, pois somente dessa maneira a luta democrática se converte verdadeiramente em luta por
alternativas democráticas. Só assim é possível lutar democraticamente contra o dogmatismo

democrático.
[10]

 “Neste aspecto, nota-se a formação no âmbito da Administração Pública de um ciclo
virtuoso de controle, retroalimentável, no qual quanto maior a ampliação e a consolidação de esferas

públicas democráticas, maior será a participação social e vice-versa.”
[11]

 
É fora de dúvida, neste sentido, que o Estado é o principal responsável em criar fórmulas e

práticas de sensibilização e mobilização dos indivíduos e das corporações à participação e, além de tais
criações, o Estado precisa, ainda, garantir à sociedade padrões mínimos de inclusão que tornem possível
“criar, monitorar, acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos de governo e proteção da

comunidade”
[12]

, padrões indispensáveis para transformar o Estado em um campo de deliberação
democrática. Pois afinal, “buscar o equilíbrio entre as partes, integrando-as no processo decisório, é

atribuição do Poder Público.”
[13]

 
Neste novo modelo experimental de Estado e Sociedade Civil, a função do primeiro não é só garantir a
igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de institucionalidade democrática, mas deve
também garantir padrões mínimos de inclusão, que tornem possível à cidadania ativa criar, monitorar,
acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos de governo e proteção da comunidade. Esses padrões
mínimos de inclusão são indispensáveis para transformar a instabilidade institucional em campo de
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deliberação democrática.
[14]

 
Isto porque, uma das condições básicas para tornar viável a ampla participação social no

planejamento administrativo, é que a Administração Pública saiba fazer coexistir a diversidade de
interesses e opiniões, reconhecendo a existência de conflitos entre grupos e entre os indivíduos que a
compõem.  “A Administração deve, pois, buscar impulsionar a adesão através de dois procedimentos

indissoluvelmente ligados na prática: a explicação e a participação.”
[15]

 Ao tomar tais providências, o
Estado torna-se detentor do monopólio da metagovernação, ou seja, do monopólio da articulação, com

fundamento nos direitos e garantias fundamentais.
[16]

 
Em um Estado Democrático de Direito, a legitimidade da Administração Pública condiciona-se a

existência de um processo democrático para a comunicação política, ou seja, um espaço permanente de

construção de entendimentos racionais sobre o que governo e sociedade pretendem.
[17]

 É somente a partir
de tal espaço, cujas linhas diretivas foram trazidas pela Constituição Federal/88, como se verá a seguir,
que podemos pensar nos direitos civis de participação política da cidadania nos rumos de sua própria
história.       
 
 
3 A participação social na Constituição Federal/88
 

A partir da Constituição Federal/88, de certa forma, renovaram-se no país esperanças e inovações
principiológicas e regratórias na compreensão de sociedade Civil, Democracia e Estado. Temas relevantes

no desenho do perfil de Administração que passa a se formar.
[18]

 
 Constitucionalmente, o Brasil é uma República Federativa instituída na forma de Estado

Democrático de Direito, ou seja, a União confere unidade política e econômica à pluralidade de centros de
poder dos entes federados, que são regidos por um conjunto de regras que garantem à sociedade civil o
exercício concreto da liberdade de participação nos negócios do Estado. Essas características, próprias da
organização política e administrativa do Estado brasileiro, outorgam aos indivíduos os atributos

necessários para o exercício da cidadania que são: liberdade, participação e igualdade.
[19]

 
Na Constituição Federal/88, podem-se destacar algumas previsões normativas que abordam a

participação e o controle social da Administração Pública ou, em outras palavras, o exercício da cidadania

ativa. Quais sejam: publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF/88
[20]

); o dever da
administração pública em prestar informações ao cidadão de acordo com seu interesse particular, ou de
acordo com o interesse coletivo geral, prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII, da
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CF/88
[21]

); o direito do cidadão em obter certidões do Poder Público que tragam informações oficiais
sobre interesses pessoais e determinados; o direito de petição aos três poderes, independente do requerente
ser cidadão ou não, para defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, XXXIV, “a”,

“b” [22]
).
 
Além desses preceitos constitucionais, contamos com o plebiscito, o referendo e a iniciativa

popular
[23]

 como instrumentos de caráter político-legislativos. O plebiscito, previsto na Lei Federal n.º

9.709/98
[24]

, nos artigos 14, I
[25]

; 18, §§ 3º e 4º
[26]

 e 49, XV
[27]

 da Constituição Federal/88, “consiste
en una consulta a la ciudadanía acerca de una medida particular, tal como puede ser la aprobacíon de un

tratado internacional o la perdida de la soberania sobre un determinado territorio.”
[28]

 Ressalta-se que os
artigos 14, I e 49, XV, da Constituição Federal/88, deixam em aberto a definição de novos casos de
consulta através do plebiscito, atribuindo ao Congresso Nacional competência exclusiva para legislar
acerca da matéria.

 

Previsto nos artigos 14, II
[29]

 e 49, XV, da Constituição Federal/88, e regulamentado pela Lei
Federal n.º 9.709/98, o referendo caracteriza-se por buscar “el apoyo o el rechazo de la población a una

ley propuesta o existente o a una reforma constitucional.”
[30]

 A iniciativa popular, por sua vez, “atribui
aos cidadãos ou pessoas jurídicas representativas de categorias de interesses, em quorum especialmente

definido, competência para propor medidas legislativas ou decisões administrativas.”
[31]

 É o “modo por el
cual los ciudadanos, que logrem superar una cierta cantidad mínima, solicitan que se considere una

medida legislativa”.
[32]

 São os artigos 27, § 4º
[33]

; 29, XIII
[34]

; 61 caput e § 2º
[35]

 que preveem o
instituto.

 
Existe também uma série de normas, destacadas por Leal, que preveem a participação cidadã no

âmbito dos serviços públicos:
 

[...] (a) os termos da Lei Federal n. 8.987/95, regulando – ainda que de forma tímida – a participação
dos usuários na execução de prestação de serviços públicos por concessionárias e permissionárias; (b)
a Lei Federal n. 9.472/96, que trata do setor elétrico, exigindo audiência pública para a tomada de
decisões que afetem consumidores e mesmo agentes econômicos envolvidos, a ser convocada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica; (c) a Lei Federal n. 9.472/97, que trata da Telecomunicações,
demandando consulta pública para o debate dos regulamentos que gestação tais serviços; (d) a Lei
Federal n. 9.472/97, que trata da Agência Nacional do Petróleo, perquirindo também audiência pública
para quaisquer ações ou decisões que atinjam consumidores direta ou indiretamente; (e) a Lei Federal
n. 10.257/2001, que trata do Estatuto da Cidade, criando uma série de instrumentos e espaços de
participação social; (f) a figura jurídica do Amicus Curiae, forjado pelos termos da lei Federal n.
9.886/1999, ampliando a possibilidade de participação no âmbito do controle de constitucionalidade do

país.
[36]
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Ainda, tem-se o instituto da Ação Popular
[37]

, que foi constituída como ferramenta da cidadania
para o exercício do seu direito de participação civil e política mais efetivo. Para “além de instrumento
processual, a Ação Popular consubstancia verdadeiro direito material fundamental de participação política,
fundada que está também nos princípios informadores do regime democrático da República brasileira”. O
seu foco de atuação é o interesse de toda a coletividade, o que demarca a própria legitimidade e o interesse
de agir do seu proponente, pois não se trata de defesa de direito próprio, mas de todo o tecido social, no

qual o eleitor que a propõe está inserido.”
[38]

 
Contudo,

 
[...] há certa percepção empirista dos operadores do direito no sentido de que, não obstante esta força
popular legítima e intensa que alcança a ação popular é insignificante o seu uso no cenário nacional, o
que mereceria estudos na perspectiva da sociologia e da teoria política, haja vista a natureza
multidisciplinar deste instituto. [...].
[...]
Mas porque isto ocorre? Talvez em decorrência da inexistência de atos administrativos que coloquem
em risco interesses indisponíveis protegidos pela lei – notadamente a lei da ação popular? Talvez pela
falta de interesse social sobre os temas de que tratam a lei da ação popular? Talvez pelos níveis
profundos de desconhecimento e alienação política da cidadania [...]? Talvez pela incredulidade desta

cidadania nos poderes instituídos, em especial o judiciário?
[39]

 
Deixando esses questionamentos de lado, podemos afirmar que, de regra, a experiência brasileira

envolvendo tais institutos participativos não é exitosa. Pode-se atribuir seu insucesso a cultura
centralizadora da Administração, como em razão da passividade cívica da maioria dos cidadãos, que

geram meras expectativas de governo e gestão compartilhadas.
[40]

 Mesmo em tal cenário, algumas
experiências locais de gestão pública compartida tem obtido êxito, que por questão de espaço não serão
tratadas aqui, mas podemos citá-las a título exemplificativo: o orçamento participativo e os conselhos

municipais da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
[41]

 
Tais êxitos explicam-se porque a política, nos ensina Bauman, continua sendo um assunto

essencialmente local, uma vez que através de sua linguagem podemos falar acerca dos remédios e curas
para as preocupações e misérias comuns, a tendência da política é buscar explicações e tratamento em uma

área próxima ao território doméstico da experiência cotidiana.
[42]

 
Evidente que, para transformarmos a Administração em um campo de deliberação democrática,

além de espaços dialógicos institucionais e de instrumentos que permitam sua fiscalização pela sociedade
civil, precisamos contar com cidadãos mais ativos, engajados na luta pelo bem comum. Por óbvio, existem
alguns problemas centrais que obstam a cidadania ativa em nosso país, os quais serão objeto de estudo do
item que segue, que abordará também suas possibilidades de superação, sem olvidar de elucidar, mesmo
que perfunctoriamente, o que compreendemos por cidadania ativa.
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4 Cidadania ativa e democracia participativa: alguns problemas centrais e a possibilidade de
superação
 

Atualmente, podemos afirmar que a cidadania constitui-se por duas dimensões: jurídica e política.
A dimensão jurídica “constitui o laço jurídico pelo qual todos pertencem à nação, [...], todos recebem a

proteção jurídica do Estado enquanto cidadãos com direitos e deveres.”
[43]

 É a cidadania civil ou passiva.
Já a dimensão política insere o cidadão na comunidade política pelo vínculo jurídico. Trata-se da cidadania
participativa ou ativa. Desse modo,
 

[...] não há como negar a inserção do cidadão no contexto político da realidade estigmatizada pela Lei,
o que se pretende é, partindo dessa contextualização, reconhecer que ele está imerso em uma lógica
social efetivamente material, que se revela na constância do seu devir, sujeito em permanente
construção, apto a emancipar-se de uma natureza que a contingencia do fenômeno político e mesmo
jurídico lhe impôs, o que possibilitaria a implementação dos direitos já assegurados e a edificação de

outros novos.
[44]

 
A despeito de ter marcos normativos que garantam – ao menos formalmente - a condição de

cidadania democrática no país (como visto anteriormente), a alienação dos interlocutores que constituem o
espaço público da política cria déficits enormes à sua participação autônoma no processo de constituição
histórica do cotidiano. Grande parte dos sujeitos de deveres e direitos está despossuída de condições
subjetivas e objetivas para o desenvolvimento dos níveis de consciência e aderência emancipada

necessárias ao debate e deliberação nos espaços que aí estão.
[45]

 
Isso porque, a cidadania no Brasil foi cronológica e logicamente inversa daquela sequência

descrita por Marshall
[46]

. Aqui, vieram primeiro “os direitos sociais, implantados em período de supressão
dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular”, e após vieram
os direitos políticos, sendo que a “maior expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial,
em que órgãos de representação política foram transformados em peça decorativa do regime.” Ainda hoje
muitos direitos civis – a base da sequência de Marshall, continuam inalcançáveis pela maioria da

população.
[47]

 
Mesmo assim, “a cidadania, literalmente, caiu na boca do povo. [...] Cidadania virou gente. No

auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã.”
[48]

 
Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria
rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger
nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de participação,
de segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça social. De liberdade, ele foi. A manifestação
do pensamento é livre, a ação política e sindical é livre. De participação também. O direito ao voto
nunca foi tão difundido. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário. [...]
problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má
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qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento, e as grandes
desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução, ou se agravam, ou, quando melhoram, é
em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático,
como as eleições, os partidos, o Congresso, os políticos, se desgastam e perdem a confiança dos

cidadãos.
[49]

 
Tantas desigualdades inviabilizam as condições e possibilidades de efetividade da participação.

Para Carvalho, esse cenário desigual caracteriza “a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a

constituição de uma sociedade democrática.”
[50]

 Nesse sentido,
 

a participação social se apresenta como importante instrumento de fortalecimento da sociedade civil,
notadamente dos setores mais excluídos; na medida em que a superação das carências acumuladas
depende basicamente da interação de agentes públicos e privados no contexto de arranjos sócio-
institucionais estratégicos. A participação social se enquadra no processo de redefinição dos setores
público e privado, visando a redistribuir o poder em favor dos sujeitos sociais que geralmente a ele não

tem acesso.
[51]

    
 

Motivo pelo qual se impõe pensar formas alternativas de viabilização da participação
conjunturalmente situada e sitiada (isto é, levando em conta as particularidades dos sujeitos da fala, e suas

desigualdades materiais e subjetivas).
[52]

 Nestas circunstâncias, precisamos construir a emancipação
social necessária para o agir cidadão a partir de uma relação entre o respeito da igualdade e o princípio do
reconhecimento da diferença. É o que propõe Boaventura. Para ele, “uma luta pela igualdade tem de ser

também uma luta pelo reconhecimento da diferença”.
[53]

 
Assim, a cidadania ativa, para ser exercitada, depende da existência de um espaço público

compartilhado entre a Administração e os cidadãos, com condições ideais de fala estendidas a todos. É
fundamental que o Estado, considerando que a sociedade contemporânea supõe uma diversidade de atores
sociais com pensamentos divergentes, no desenvolvimento das suas ações, cuide para que sejam
respeitadas a igualdade e a diferença. Para isso, diz Parente, é “importante a ampliação e a consolidação
de esferas públicas democráticas que permitam a participação dos diversos grupos sociais, propiciando
ainda a capacitação das comunidades no que diz respeito à cidadania, direitos humanos e políticas

públicas.”
[54]

 
São as condições ideais de fala estendidas a todos que resumem as regras a serem seguidas em

argumentações morais, quais sejam: simetria e reciprocidade. A simetria diz respeito aos atos de fala, no
sentido de que a cada participante devem ser dadas iguais condições para dar início e continuidade à
comunicação. Já a reciprocidade refere-se aos contextos da ação. Os “participantes de quaisquer atos de
fala devem ter iguais chances para expressar suas intenções, sentimentos e desejos, e os interlocutores
devem agir como se cada um deles tivesse a mesma capacidade para ordenar, para prometer e ser

responsável.”
[55]
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Não se trata de substituirmos os cidadãos pelas administrações, muito menos aproveitar suas
capacidades para suprir carências administrativas. Trata-se de criar uma aliança entre “sujeitos que
permaneçam distintos e diversos (assim como diversos são as respectivas responsabilidades), que, todavia,
em determinadas circunstâncias, decidem colaborar.” Colaborar “porque ambos, cidadãos e administrações,
reconhecem que os problemas desta nossa sociedade são complexos e relacionados entre si, não podendo

ser resolvidos por um só sujeito.”
[56]

 
Ao falar em espaço público compartilhado não se está a preconizar o “esgarçamento da esfera

pública”, afirma Leal, mas sim uma ampliação do conceito de política, para um
 

espaço em que todos os agentes sociais têm o dever e direito de participar de forma efetiva, não implica
a substituição ou derrocada das esferas institucionais de representação política tradicional (Executivo,
Legislativo e Judiciário), até porque, como adverte Habermas, o poder comunicativo não pode
substituir a lógica sistêmica da burocracia, e a solidariedade não pode substituir o poder administrativo,
na medida em que a responsabilidade da tomada de decisão só pode ser garantida eficazmente pelo

processo político institucionalizado (sob pena de anarquia desgovernada).
[57]

 
A essa esfera pública esgarçada fica reservado o poder de influenciar de forma direta ou indireta

os corpos políticos formais, “mecanismo único de legitimação do Poder Político e de seu exercício.”
[58]

Ao Estado, pois, cabe fomentar a participação através de estratégias de estímulo a ação social, de modo a
viabilizar o diálogo com a sociedade, rompendo assim, com o distanciamento existente entre sociedade e
Administração, de modo a proporcionar aos administrados uma gestão responsável, dinâmica e atenta à
pluralidade dos interesses sociais, “com vistas voltadas à efetivação dos direitos fundamentais, fator
essencial para a eficiência das atividades de bem-estar que devem ser conduzidas pela Administração e
para sua legitimidade”, como “em função da adesão racional da sociedade a um conjunto de medidas
concretas, políticas ou programas que esta ajudou a formular, decidir e muitas vezes a executar, como

em razão da eficiência dessa atuação conjunta.”
[59]

 
Num Estado Democrático cabe ao Direito o papel normativo de regular as relações entre os

indivíduos e deles para com o Estado; entre os direitos civis e os deveres cívicos, e entre os direitos e os
deveres da cidadania, definindo as regras do jogo da vida democrática. A cidadania ativa, através do

direito, cumpre papel libertador e contribui para a emancipação humana.
[60]

           
             
5 Considerações finais
                                   

Por certo, o Estado Democrático de Direito proclamado pela Constituição Federal/88 implica na
existência de uma Sociedade Democrática de Direito que resgate o conceito de democracia fundado na
soberania popular e na participação popular, tanto na forma direta como indireta, configurando o princípio
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participativo.
 

Para que essa Sociedade Democrática de Direito possa configurar-se é necessário transformar o
Estado em um campo de deliberação democrática, o que por óbvio, demanda tempo e requer trabalho
diferido da Administração na ação política. Quanto ao do cidadão, resta à consciência de que em algum
momento ele se tornará refém da sua ausência de participação.
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GOVERNANÇA SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO
TEÓRICO

SOCIAL GOVERNANCE: CONTRIBUTIONS TO DEVELOP A THEORETICAL CONCEPT

Lara Marina Ferreira

RESUMO
O presente trabalho apresenta, como problema a ser debatido, a seguinte questão: como
compreender o conceito de governança social? Em que medida ele se diferencia dos conceitos
de Governabilidade e de Governança. Como metodologia de investigação, propõe-se um resgate
sistemático dos conceitos propostos pelos autores centrais que tratam do tema (Samuel
Huntington, Eli Diniz, Leonardo Valles Bento e Maria Helena de Castro Santos) para distinguir o
que faz o conceito de governabilidade diferente do conceito de governança em sentido estrito. A
partir do marco teórico da Democracia Deliberativa de Habermas, afirma-se que, dentre os
conceitos trabalhados, o que melhor determina o conceito de governança social é o oferecido
por Miracy Gustin, na medida em que confere a tônica central à atuação eminentemente social.
PALAVRAS-CHAVES: Governança Social; Governabilidade; Governança; Democracia;
Administração Pública

ABSTRACT
This paper intends to debate the question: how should the concept of social governance be
defined? Is this concept different from the concepts Governability and Governance?
Methodologically, the paper presents a systematic reading of the concepts offered by majors
authors that deal with this study (Samuel Huntington, Eli Diniz, Leonardo Valles Bento e Maria
Helena de Castro Santos), in order to distingue what makes the concept Governability different
from the concept of Governance it self. From the point of view of deliberative democracy of
Habermas, understand, among all the concepts, the one offered by Miracy Gustin as the most
proper, since it is related to social action.
KEYWORDS: Social Governance; Governability; Governance; Democracy; Public Administration

INTRODUÇÃO

 

 

Os conceitos de governabilidade, governança e governança social são frequentemente apontados
como sinônimos. Como aponta o radical compartilhado por eles, todos esses conceitos se
referem ao âmbito das tomadas de decisões e, mais especificamente, ao que se poderia
considerar um bom processo de tomada de decisões. Essa investigação preliminar e analítica
desses conceitos abre portas para novos questionamentos: em primeiro lugar, o que se pode
determinar como "bom governo" e em segundo lugar, se esses três conceitos realmente querem
dizer a mesma coisa ou se o aparecimento de conceitos diferentes não demonstra uma
necessidade de especificar determinadas particularidades. Para realizar tal investigação, propõe-
se um resgate dessas definições, como forma de sistematizar suas alterações e explicitar seus
pontos centrais.

É importante destacar, como ponto de partida, que todos esses termos foram construídos no
contexto de crise do paradigma do Estado Social e, portanto, da necessidade de diminuição do
"tamanho" do Estado e de redefinição de seu papel. Esse debate só foi possível a partir do
questionamento e da problematização do papel que cabe ao Estado, por um lado, e do papel
que cabe à própria sociedade, por outro.
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A sociedade típica do Estado Social, formada por classes e categorias economicamente
homogêneas e estruturadas em torno da classe trabalhadora e da classe patronal, radicaliza sua
percepção das diferenças para reconhecer, em tempos de alta modernidade, novos grupos
reunidos em torno de identidades cada vez mais fragmentadas e complexas, muitas vezes
caracterizados por demandas não necessariamente econômicas. Nas sociedades plurais
contemporâneas, novos movimentos sociais são apresentados a cada dia, para defender
bandeiras feministas, ambientais, sexuais, ligadas à determinada comunidade, etc. Pois é
exatamente essa nova configuração social complexa que se depara com a interface estatal
exclusiva e obrigatória, imposta pelo paradigma do Estado Social, para responder às suas
demandas.

 

 

•1                   GOVERNABILIDADE E GOVERNANÇA: SISTEMATIZAÇÃO DOS
CONCEITOS

 

 

Historicamente, é o conceito de governabilidade que aparece primeiro na literatura
especializada, no contexto de crise do Estado Social. Segundo Eli Diniz (1995, p. 390), o
conceito de governabilidade ganha relevo a partir da década de 70, com o debate empreendido
por Samuel Huntington, para quem:

 

"(...) existiriam condições ótimas de governabilidade quando se observasse um equilíbrio
entre as demandas sobre o governo e sua capacidade de administrá-las e atendê-las.
O excesso de demandas em face da capacidade de resposta do governo manifestar-se-ia por
um desequilíbrio que, no limite, produziria ingovernabilidade. Essa defasagem ocorreria
primordialmente nas sociedades em desenvolvimento, caracterizadas por baixo grau de
institucionalização política. Em tais sociedades, o alargamento da participação política e a rápida
mobilização de novos grupos teriam precedido o pleno desenvolvimento das instituições políticas,
gerando um foco permanente de instabilidade." (DINIZ, 1995, p. 390)

 

Apesar de apontar que essa crise de governabilidade apresentaria contornos ainda mais sérios
nos países em desenvolvimento, dada a fragilidade de suas instituições políticas, Huntington não
considera que esse processo ocorra apenas nesses países. Ao contrário, focaliza a crise de
governabilidade que teria marcado o Estado norte-americano a partir da década de 60,
argumentando que essa crise decorreria da incapacidade cada vez mais evidente que o Estado
apresentaria para atender às crescentes demandas.

Na mesma linha de raciocínio, mas voltando suas atenções para o Estado de Bem Estar Social
europeu, Eli Diniz destaca ainda as análises de autores que tratam da crise de governabilidade,

 

"(...) associando-a às dificuldades da social-democracia européia. De acordo com esse
diagnóstico, os anos 70 representariam um momento crítico na história desses países, dado o
esgotamento das condições de viabilidade do welfare state, cuja expansão teria
ultrapassado as possibilidades de atendimento das demandas pelos governantes
(Schmitter e Lembruch, 1979; Berger, 1981). Crise fiscal, instabilidade política e corrosão
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da autoridade seriam alguns dos componentes básicos desse processo (O'Connor, 1973). O
peso das organizações corporativas tenderia a manifestar-se mediante demandas de coalizões
distributivas de diferentes portes e conteúdos, gerando pressões de difícil compatibilização
e tornando extremamente complexo o processo de gestão pública (Olson, 1982)".
(DINIZ, 1995, p. 391)

 

Nesse sentido, o conceito de governabilidade apresentado estaria relacionado à estabilidade das
instituições, compreendida enquanto a capacidade de responder às demandas da sociedade.
Esse primeiro conceito aponta como problemática a extensão de direitos democráticos que, em
demasia ou excesso, conduziriam a uma incapacidade de reposta do Estado, caracterizando,
assim, a crise de governabilidade. Diante desse diagnóstico, a única saída possível seria a
contenção de demandas e o reforço da autoridade estatal como pressupostos de atuação de um
bom governo, capaz de eliminar as incertezas e instabilidades decorrentes da sociedade.

Entretanto, a solução apresentada nesse primeiro momento permite compreender que esses
autores não tratavam a crise de governabilidade como uma crise do paradigma de Estado
adotado, na medida em que enxergavam a sociedade como fonte do problema. Nesse sentido, a
incapacidade estatal de atender às demandas não é colocada como ponto de partida para a
necessidade de se rever o papel desse Estado. Ao contrário, a solução é proposta no sentido de
fortalecimento do caráter autoritário do Estado, e, portanto, uma solução encontrada a partir dos
mesmos pressupostos teóricos do paradigma do Estado Social. Foi sobre esse pano de fundo
que a redemocratização brasileira, aliada ao aparato burocrático tecnocrata, deu seus primeiros
passos. 

Uma segunda concepção de governabilidade apontada por Eli Diniz volta suas atenções para a
figura do Estado e procura questionar seu papel na crise de governabilidade. Nesse sentido sim,
é possível vislumbrar uma superação paradigmática do papel que cabe ao próprio Estado, na
medida em que se colocam em debate os pressupostos anteriormente tidos como não-
problemáticos. Esse segundo diagnóstico, portanto, pretende compreender em que medida as
demandas não são conseqüências da incapacidade estatal em efetivamente ouvir os anseios da
sociedade civil e de respondê-las com eficiência. Assim,

 

"A ruptura com a perspectiva reducionista da governabilidade permite enfrentar esse tipo de
problema. De acordo com a nova interpretação de teor pluridimensional, o êxito das
estratégias governamentais requer a mobilização não apenas dos instrumentos
institucionais e dos recursos financeiros manejados pelo Estado, mas também dos
meios políticos de execução. A questão da viabilidade política, por sua vez, envolve a
capacidade de articular coalizões e alianças que dêem sustentabilidade às políticas
governamentais (Grindle e Thomas, 1991a; Silva, 1993). Na medida em que sustentação
política não se produz de forma espontânea, nem decorre automaticamente da pertinência das
decisões, a garantia dessa condição implica a constituição de arenas de negociação
que forneçam o respaldo necessário às ações estatais. O consentimento dos grupos
afetados positiva ou negativamente aparece como elemento crucial do sucesso e, portanto, da
eficácia das políticas. Governabilidade passa a depender não apenas da clarividência de
tecnocracias iluminadas, mas da articulação do aparato estatal com as instâncias da
política democrática. Sob esse aspecto, a análise das novas formas de gestão, que alargam o
universo dos atores participantes, pode trazer novos elementos para a compreensão das
modalidades alternativas de intervenção pública. Em última instância, além das considerações de
ordem técnica associadas à eficiência do Estado, a dimensão política adquire relevância." (DINIZ,
1995, p. 394)
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Portanto, se no primeiro momento a democracia era vista como o grande problema, a superação
do paradigma do Estado Social e a adoção dos pressupostos do Estado Democrático de Direito
transformam a democracia em condição de existência da governabilidade. Os pressupostos do
bom governo estariam relacionados ao reconhecimento da sociedade enquanto ator fundamental
do processo de tomadas de decisões.

Além de fundamentar-se no sentido de ouvir as demandas no momento das tomadas de
decisões, esse segundo conceito de governabilidade relaciona-se ainda ao aspecto da eficiência
na implementação dessas decisões. É a partir desse desdobramento do segundo conceito de
governabilidade, para abarcar a noção de eficiência, que Eli Diniz aponta a diferenciação entre
este conceito e o de governança (governance) (DINIZ, 1995, p. 399).

Segundo a autora, é o conceito de governance que esteve geralmente atrelado à idéia de
eficiência do aparelho estatal, desde sua utilização pelo Banco Mundial, apresentada como a
capacidade governativa que se refere aos resultados atingidos pelo Estado, bem como pelo meio
de sua execução. Mais precisamente, a governabilidade estaria relacionada "às condições
institucionais e sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o exercício do poder em uma dada
sociedade, tais como a forma de governo, as características dos sistemas partidário e eleitoral,
entre outras". Por sua vez, governança diria respeito "à capacidade de ação do Estado, na
implementação das políticas públicas e na consecução das metas coletivas, (...) com a dimensão
participativa e plural da sociedade brasileira, que se expandiu de forma considerável a partir dos
anos 70" (DINIZ, 1995, p. 401).

 A autora sustenta ainda que a governança seria desdobrada em três aspectos: a capacidade de
comando e de direção do governo, internamente e externamente; a capacidade de coordenação
de interesses e políticas no interior do próprio Estado, como interesses de diversos Ministérios e
órgãos; e a capacidade de implementação e de sustentabilidade das ações fundamentadas em
estratégias que mantenham abertos os canais de comunicação com a sociedade e o sistema
representativo, sendo que esse último aspecto é apresentado como dimensão fundamental do
conceito de governança.

Na mesma linha, Leonardo Valles Bento apresenta a distinção entre governabilidade e
governança, na medida em que o primeiro conceito tem por objetivo a reforma do Estado
enquanto que o segundo vislumbra a reforma do aparelho do Estado (BENTO, 2003, p. 85).
Nesse sentido, o autor fundamenta-se na mesma definição estabelecida por Eli Diniz, de tal
sorte a relacionar a governabilidade às condições do ambiente político em que se efetivam as
ações da administração, e a governança aos pré-requisitos institucionais para otimização
democrática e eficiente do desempenho administrativo (BENTO, 2003, p. 86).

Por sua vez, Maria Helena de Castro Souza (1997) inicia seu debate sobre o tema a partir do
conceito apresentado por Marcus André B. C de Melo:

 

"Governance, conforme Melo, refere-se ao modus operandi das políticas governamentais que
inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político-institucional dos processos decisórios,
à definição do mix apropriado do público/privado nas políticas, à participação e descentralização,
aos mecanismos de financiamento das políticas e ao alcance global dos programas (cf. Melo,
1995:30-31). O conceito não se restringe, contudo, aos aspectos gerenciais e
administrativos do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho de
Estado." (SOUZA, 1997, p. 1)

 

O alerta feito pela autora na parte final do trecho destacado constitui o fio condutor de sua
exposição, chamando a atenção para a necessidade de se ampliar o conceito de governança
para além do modus operandi de políticas governamentais, destacando-se nesse contexto a
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articulação entre atores sociais e políticos a partir de canais tradicionais (tais como partidos
políticos e grupos de pressão) e do reconhecimento de novos atores sociais constituídos em
redes de natureza informal. Trata-se, portanto de uma extensão do conceito de governança,
que partiria de seu núcleo fundamental - o pressuposto operacional do Estado - para agregar ao
conceito a articulação entre Estado e a sociedade.

Nesse sentido, Souza propõe a superação do fator de diferenciação dos conceitos apresentada
por Eli Diniz. Segundo a leitura que a autora faz dos conceitos apresentados na literatura
especializada, essa diferenciação teórica apresentaria uma perspectiva funcional-sistêmico não
adequado. Para tentar superar essa perspectiva e pelo fato de considerar essa discussão
meramente teórica, a autora prefere adotar o termo capacidade governativa em substituição às
duas expressões, ou, dito de outra forma, aglutinando as duas dimensões em um só conceito.
Assim,

 

"Diz-se que um sistema político é dotado de capacidade governativa se for capaz de: (i)
identificar problemas da sociedade e formular políticas públicas, isto é, oferecer soluções; e (ii)
implementar as políticas formuladas, mobilizando para isso meios e recursos políticos,
organizacionais e financeiros necessários." (SOUZA, 1997, p. 01).

 

A partir desse conceito de capacidade governativa apresentado, Maria Helena de Souza Castro
considera que, no Brasil, o ponto fundamental dessa questão, ao contrário do que defende Eli
Diniz, está relacionado ao primeiro aspecto do conceito: o processo decisório de formulação de
políticas. A autora chama a atenção para o fato de que o processo decisório apresenta uma
dualidade, sendo que algumas políticas são definidas no âmbito da burocracia (tais como
políticas cambiais e monetárias) enquanto que determinados projetos são levados à arena
legislativa (política tributária, reforma político-eleitoral, política salarial, etc.), na medida em que
implicam alteração legal ou constitucional.

Mais especificamente, a autora analisa a interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo
no processo de tomada de decisões no Brasil e conclui que o primeiro aspecto problemático está
relacionado à dificuldade de formação de consenso no Congresso Nacional, diante da
fragmentação e da fragilidade dos partidos políticos, do constrangimento eleitoral sobre o
comportamento dos parlamentares e da segmentação do comportamento partidário na esfera
parlamentar. Nesse contexto, o Executivo seria obrigado a negociar exaustivamente cada projeto
proposto, atribuindo relevância às lideranças parlamentares e aos articuladores políticos, bem
como ao caráter flexível da equipe econômica. Toda essa estrutura do processo decisório é
permeada, ainda, pela atuação de outros atores políticos (como os governadores, em busca de
soluções regionais) e pela intervenção do Judiciário (através de ADI's e das soluções de conflitos
concretos).

Nesse sentido, o cerne da questão para a autora é o seguinte: diante da dualidade que
caracteriza o processo de tomada de decisão brasileiro e tendo em vista que, pela via legislativa,
o processo apresenta alto grau de conflituosidade, as novas democracias latino-americanas não
tenderiam a adotar, como meio mais rápido, o processo decisório encapsulado na burocracia
como regra geral? Dessa forma, a consolidação democrática não estaria sendo subvertida por
práticas autoritárias? A proposta defendida no presente trabalho é a de que a solução para
essas questões apresentadas pela autora passa pelos limites impostos pela Constituição Federal.
E são exatamente esses limites que, na medida em que determinam as competências decisórias
e o âmbito de possibilidades dessas decisões que irá determinar a diferenciação entre os
conceitos de governabilidade e de governança.

Apesar de propor um conceito único para lidar com o tema - o conceito de capacidade
governativa -, ao fundamentar esse novo conceito nas mesmas duas dimensões adotadas por Eli

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3026



Diniz, acredito que a autora Maria Helena de Castro Souza mantém a dualidade entre a
formulação de políticas públicas (governabilidade) e a implementação de políticas formuladas
(governança). Essa diferenciação entre governabilidade e governança fundamentada em
momentos diferentes (formulação e implantação), não consegue marcar uma diferença
estrutural entre os conceitos, concentrada apenas na diferença entre o âmbito das decisões.
Afinal de contas, tanto a governabilidade quanto a governança devem se preocupar com os
canais de participação democrática da sociedade nos processos decisórios.

Nesse sentido, a governabilidade seria caracterizada como um procedimento mais amplo de
decisões, na medida em diz respeito à legitimidade democrática do próprio Estado e está
intimamente ligada à participação da sociedade no processo eleitoral (formação dos partidos
políticos, na construção do processo eleitoral, na formação da opinião do eleitor, etc.) e no
processo político (permeabilidade das casas legislativas às demandas sociais, participação em
audiências públicas e em reuniões de comissões especializadas, possibilidade de
acompanhamento do processo legislativo, etc.).

Por sua vez, a governança, ligada à implementação dessas normas já estabelecidas, estaria
caracterizada por um leque menor e mais específico de decisões que seria concretizado pela
Administração Pública e permeado pela participação da sociedade.

Sobre essa questão, a doutrina aponta diversas modalidades de participação: para Fabiana
Menezes de Soares (1997), há a participação não vinculante, de caráter consultivo, e a
participação vinculante, com poder de decisão efetiva; Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1993)
indica a participação direta dos cidadãos e a participação indireta, realizada através de
intermediários; entre outros. 

Entretanto, a questão que parece central nesse debate está relacionada à participação
individualizada e à participação coletivamente organizada como as principais categorias a serem
analisadas. Mais uma vez, é fundamental que se reforce a tese de que, tanto em uma quanto
em outra, o pressuposto é o da participação democrática garantida por canais de transparência,
comunicação, manifestação e deliberação. Mas há uma diferença que precisa ser marcada aqui:
a participação individualizada de cidadão para atender a seu interesse particular (ainda que esse
interesse particular esteja relacionado à concretização de interesse público), apresenta um
caráter diferente da participação da sociedade civil organizada, para que sejam confrontados e
debatidos interesses coletivos.

É sobre essa segunda modalidade de participação que a governança está mais fortemente
relacionada. Mais especificamente, a governança como estratégia da Administração Pública
verdadeiramente democrática refere-se à procedimentalização desses canais de participação e
deliberação, tais como consultas públicas e audiências públicas, participação em órgãos
colegiados, instituição e funcionamento de ouvidorias; etc. Essa participação apresenta-se,
portanto, como forma de contribuição e fundamentação para a tomada de decisões pela
Administração Pública, no âmbito de sua competência definida pela Constituição Federal e pelas
leis.

Tanto a governabilidade quanto a governança estão relacionadas à atuação do Estado e
apresentam como pressupostos, a partir da superação paradigmática do Estado Social, a
porosidade e a sensibilidade institucionais e procedimentais necessárias à garantia da
participação democrática da sociedade. Tanto em um quanto em outro processo, a participação
social através de canais abertos e democráticos constitui pressuposto de legitimidade das
decisões que serão tomadas, em última instância, pelo Estado.

O que diferencia o processo de decisão característico do momento de formulação das normas
mais gerais (governabilidade) e o processo de decisão realizado no momento de implementação
(governança) é exatamente o limite imposto pela Constituição, que definirá um caráter mais
amplo ou mais restrito ao âmbito dessas decisões.
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E qual seria a característica que diferencia o conceito de governança social? Como será explicado
a seguir, é precisamente o fato de que, em última instância, as decisões no âmbito da
governabilidade e da governança, ainda serão realizadas pelo Estado que marcará a diferença
entre estes conceitos e o conceito de governança social.

 

 

2 A GOVERNANÇA SOCIAL COMO CONCEITO TÍPICO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO E DA REDEFINIÇÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO.

 

 

Portanto, tendo em vista que a diferenciação entre governabilidade e governança fundamenta-se
no âmbito das decisões tomadas, a partir dos mesmos pressupostos do Estado Democrático de
Direito, como caracterizar o conceito de governança social?

O presente trabalho pretende apontar que os conceitos de governabilidade e de governança,
conforme apresentados anteriormente, estão relacionados à tomada de decisões realizada, em
última instância, por um ator estatal (Poder Legislativo, Poder Executivo, Administração Pública,
etc.).  Nos dois casos, em que pese a diferenciação sobre a amplitude das decisões tomadas,
trata-se da atuação estatal. É claro que se trata da atuação de um Estado aberto e permeável,
capaz de conhecer e de sensibilizar com as novas demandas decorrentes de uma sociedade
complexa e multifacetada.

Por outro lado, a expressão governança social, ao acrescentar um adjetivo ao conceito, dá um
passo para além das fronteiras estatais e assume seu lugar no seio da sociedade civil. Nesse
sentido, está relacionado ao questionamento sobre a possibilidade de o Estado, apesar de
aberto, conseguir efetivamente atender a todas as demandas.

O debate sobre o conceito de governança social só é possível a partir dos pressupostos do
paradigma do Estado Democrático de Direito, capaz de revelar uma nova configuração não
excludente entre público e privado. Trata-se do reconhecimento de uma relação complementar
entre a esfera pública e a privada, a partir da percepção de uma interconexão entre essas duas
dimensões - uma relação incapaz de ser percebida nos paradigmas anteriores.

Para Jürgen Habermas, a integração social de sociedades complexas é realizada, ao mesmo
tempo, pela perspectiva do mundo da vida e pela perspectiva sistêmica: o mundo da vida está
fundado no agir comunicativo que se revela no pano de fundo de significados compartilhados
que, no entanto, podem ser questionados; já a perspectiva sistêmica está fundada no agir
estratégico das esferas regulamentadas do poder e do dinheiro (HABERMAS, 2003a, p. 21).
Nesta dinâmica, o Direito constituiria o medium de integração social entre essas duas
perspectivas.

Para tanto, esse código jurídico deve fundamentar sua legitimidade no princípio do discurso e na
Democracia Deliberativa, através da instauração de procedimentos e de condições apropriadas
de comunicação, bem como pela constituição informal de opinião e de vontade em um espaço
público não-estatal (HABERMAS, 2003a, p. 169). O Estado Democrático de Direito, apresenta
como ponto fundamental, o reconhecimento de uma esfera pública não estatal atrelada a
interesses não egoisticamente individualizados, que caracteriza o espaço de atuação, por
excelência, da sociedade civil.

Segundo definição oferecida pelo autor, a sociedade civil é formada por associações e
organizações sociais livres, não estatais e não econômicas, que captam os ecos dos problemas
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sociais que ressoam nas esferas privadas e os transmitem à esfera política (HABERMAS, 2003b,
p. 92). É importante destacar, a partir da definição exposta, que a sociedade civil apresenta
como atores fundamentais entes sociais coletivos.

Leonardo Avritzer (1994, p. 271) aponta que a idéia de sociedade civil está atrelada a três
fenômenos que marcaram as últimas décadas do século XX, sobretudo a década de 80: o
esgotamento das formas de organização social baseadas na tradição marxista; as críticas ao
desempenho do Estado de Bem Estar Social associadas à emergência de novos movimentos
sociais; e os processos de democratização que tiveram curso na América Latina e no Leste
Europeu. Ainda segundo o autor brasileiro:

 

"O conceito de sociedade civil implica o reconhecimento de instituições intermediárias entre o
indivíduo, por um lado, e o mercado e o Estado, por outro. Estas instituições que exercem o
papel de mediação entre o indivíduo e as instituições sistêmicas cumprem o papel de
institucionalização de princípios éticos, que nem a ação estratégica no interior do mercado nem
o exercício do poder central seriam capazes de produzir. Nesse sentido, a reconstrução da
solidariedade social na modernidade estaria associada à idéia de autonomia social "(AVRITZER,
1994, p. 278).

 

Por sua vez, o conceito de esfera pública relaciona-se à rede não institucionalizada para
comunicação e tomadas de posição e de opiniões, na qual os fluxos comunicacionais são
filtrados e sistematizados em termos de opinião pública (HABERMAS, 2003b, p. 92). Dito de
outra forma, a esfera pública é a arena de atuação da sociedade civil que permite a constituição
de opiniões públicas.

A capacidade que o Estado apresenta de ouvir e atender a estas opiniões públicas no momento
de formulação de normas gerais e no momento de implementação de decisões está diretamente
relacionada à questão da governabilidade e à questão da governança. Como visto anteriormente,
é essa porosidade do Estado que constitui a estrutura dos dois conceitos, sendo que a
diferenciação entre eles é marcada pela amplitude das decisões possíveis, na medida em que a
governabilidade está relacionada a questões mais gerais e a governança a processos mais
específicos.

O conceito de governança social, como pretende demonstrar o presente trabalho, refere-se à
opinião pública que não é convertida em código jurídico pela via do Estado. Ao contrário, está
relacionada à atuação direta da própria sociedade civil, a partir do reconhecimento de que o
Estado não é capaz de oferecer todas as soluções e respostas aos anseios sociais. Dito de outra
forma, o conceito de governança social só é possível se levamos a sério a crise paradigmática do
Estado Social.

A partir dessa perspectiva, pretendo sustentar que a definição mais adequada do conceito de
governança social seja oferecido por Miracy Barbosa de Sousa Gustin, na medida em que
apresenta a autonomia a e emancipação como pressupostos fundamentais.

Miracy Barbosa de Sousa Gustin (2008, p. 11) apresenta uma conceituação de governança,
pode-se dizer, eminentemente social.

 

"Define-se, neste artigo, como governança social algumas formas criativas de atribuição de
competência às organizações que trabalham diretamente com populações ou
segmentos sociais que necessitam se capacitar para resolverem necessidades ou
demandas específicas. As equipes de governança social devem buscar a articulação entre
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grupos ou organizações da sociedade civil com esferas administrativas estatais para uma
atuação que permita a otimização de ações. (...) A governança social deve ser uma pedagogia
de vivências e de experiências no sentido de um aprendizado das organizações de base das
formas de atuação social que tenham como produto ações de efetividade." (GUSTIN, 2008, p.
11)

 

Portanto, o conceito de governança social proposto por Miracy Gustin ultrapassa a análise da
governança/democratização da Administração Pública para compreender que o ponto central do
conceito deve ser o empoderamento e a emancipação da própria sociedade civil. Mais
especificamente, e tendo em vista a governança social realizada por comunidades com
características de exclusão, as ações realizadas devem ter como principal objetivo, a constituição
de capital social e o fortalecimento de redes sociais formais e informais (GUSTIN, 2008, p. 11).

A partir desse conceito proposto, é possível compreender a governança social como estratégia de
atuação da sociedade civil. Dito de outra forma, a tônica fundamental do conceito de
governança social assenta-se no processo decisório conduzido e realizado pela própria
sociedade. É diferente, portanto, da atuação da sociedade civil nos processo decisórios
realizados e conduzidos pelo Estado, seja no momento de formulação de políticas públicas, seja
no momento de aplicação das mesmas.

A própria autora aponta a possibilidade (ou seria necessidade?) de articulação entre sociedade
civil e esferas estatais. Nesse caso, a primeira questão que se coloca é como deve ser realizada
essa articulação sem que se promova nem o esvaziamento do papel do Estado e nem a
colonização da sociedade civil pelo sistema político?

Nesse sentido, entendo que a articulação da sociedade civil com o Estado, no âmbito da
governança social, está relacionada à possibilidade de organização de movimentos populares, a
partir da previsão legal e do aparato estatal que garantem a institucionalização desses atores.
Dessa forma, os dispositivos constitucionais que reconhecem os interesses coletivos e garantem
a livre associação, as normas que estabelecem os procedimentos de formalização de associações
e instituições, as linhas de crédito e de repasse de recursos a determinados atores sociais
constituem o principal ponto de articulação entre Estado e sociedade civil, no desenvolvimento
de organizações que conduzirão suas próprias decisões.

Por outro lado e retomando os conceitos anteriormente expostos, a participação dessas
organizações e instituições, em caráter deliberativo e consultivo, junto ao Estado no momento
de determinação das políticas públicas ou junta aos órgãos da Administração pública, na medida
em que estão relacionados às decisões estatais em última instância, referem-se à
governabilidade e à governança, respectivamente.

Não há que se falar, portanto, em substituição do papel do Estado pela atuação da sociedade
civil, uma vez que essa fronteira é determinada constitucionalmente. A articulação e organização
da sociedade civil serão realizadas no espaço previsto e em conformidade com parâmetros
normativos, mas a partir do reconhecimento de sua autonomia decisória e do importante papel
que essas organizações exercem no fortalecimento de solidariedade direta entre os atores
sociais.

Uma segunda questão refere-se, ainda, à articulação entre sociedade civil e sistema econômico:
como impedir, por outro lado, a colonização da sociedade civil pelo sistema econômico? Ainda
que seja possível o oferecimento de uma resposta definitiva, o tratamento dessa questão passa,
necessariamente, pela própria realização da governança social, contribuindo para o
desenvolvimento da autonomia e do empoderamento da própria sociedade. A defesa de que a
"proteção" a essas organizações constitui papel do Estado significa voltar atrás no passo dado
pelo próprio conceito de governança social.
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O surgimento dessas questões demonstra o terreno limítrofe que caracteriza o espaço da
governança social, que centrada na atuação da sociedade civil, está, ao mesmo tempo, na
fronteira do sistema político e do sistema econômico. Sobretudo porque é esta interseção não
excludente entre público e privado, é exatamente essa interação complementar entre as duas
esferas que caracteriza o Estado Democrático de Direito.

3 CONDIDERAÇÕES FINAIS

 

 

O problema que orientou a realização do presente trabalho diz respeito à necessidade de se
estabelecer um conceito constitucionalmente adequado de governança social, em face do
debates atuais. Isso porque, via de regra, esse termo é utilizado como sinônimo de
governabilidade e de governança.

Nesse sentido, a partir da reconstrução sistemática do desenvolvimento desses conceitos, essa
trajetória teórica pôde ser compreendida enquanto caminho paralelo ao de superação do papel
que era atribuído ao Estado Social. Dessa forma, enquanto que os termos governabilidade e
governança estaria relacionado à necessidade de que as decisões estatais - sejam elas no âmbito
legislativo ou administrativo - sejam legitimadas pelo reconhecimento da pluralidade social e pela
garantia de participação dos novos movimentos na fase de deliberação das decisões.

Já o conceito de governança social se revelaria como um passo além das fronteiras estatais, a
partir do reconhecimento de que ao Estado é impossível conhecer e solucionar todas as
demandas da sociedade. Nesse sentido, o conceito de governança social oferecido por Miracy
Gustin apresenta-se como adequado à nova configuração complementar entre público e privado
que se estabelece no Estado Democrático de Direito.

Mas não é possível encerrar esse debate conceitual sem nos questionarmos: afinal de contas,
qual é o sentido dessa teorização? Em que medida são importantes essas diferenciações e
representações?

A relação entre teoria e prática, ou entre idealidade e realidade, assumiu um caráter
extremamente complexo na modernidade. A partir do pressuposto de que o discurso científico e,
portanto teórico, é o que consegue "traduzir" a verdade de forma mais adequada, dada sua
racionalidade e seu método, intensificam-se nossas tentativas de encaixar a realidade em
conceitos e teorias. Além de utilizarmos a teoria para explicar o mundo, a ciência assume
também a tarefa de alterar a realidade.

A questão que se coloca aqui diz respeito aos limites da teoria na realização desse papel de
compreender e de modificar a realidade. Nesse sentido, é importante que não se perca de vista
que a teoria é decorrente e posterior ao próprio mundo e, portanto, deve-se reconhecer sua
precariedade e transitoriedade, diante da possibilidade sempre aberta de revisão e superação
dos conceitos.

É a partir dessa perspectiva que o presente trabalho foi elaborado. A sistematização de conceitos
proposta aqui pretende auxiliar para o desenvolvimento das ciências sociais na tarefa
permanente de compreender novos fenômenos da sociedade. Nesse sentido, acredito que a
classificação entre governabilidade e governança enquanto processo decisório realizado pelo
Estado e governança social como instância de tomada de decisão da própria sociedade contribui
para a compreensão dessas dinâmicas.

Entretanto, essa proposta não tem a pretensão de conseguir "encaixar" todas as experiências
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reais a ponto de não deixar nenhuma dúvida sobre a natureza de cada uma delas, sobretudo
tendo em vista o terreno limítrofe que o próprio objeto habita entre a esfera pública e a esfera
privada.
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JUSTA MEDIDA: DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE

FAIR MEASURE: DISMISSAL OF PUBLIC SERVANT AND PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY

Tércio Aragão Brilhante

RESUMO
Em virtude da atuação da Controladoria-Geral da União, o número de demissões de servidores
públicos federais nunca foi tão grande. Conseqüentemente, aumentou a judicialização de
demandas relacionadas ao regime disciplinar dos servidores, com destaque para o controle
judicial da penalidade de demissão. Este trabalho objetiva definir se e como a penalidade
administrativa sofre a influência do princípio da proporcionalidade, no que toca à sua adequação
à situação concreta sob apuração processual. Analisada, também, a amplitude do controle
judicial do ato administrativo disciplinar. No transcorrer do artigo, serão apresentadas, e postas
em confronto, as teses adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e
pela Advocacia-Geral da União sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVES: Servidor público federal. Demissão. Princípio da proporcionalidade.
Controle judicial.

ABSTRACT
The number of dismissals of federal public servants has never been greater, because of the
actions of the Controladoria-Geral da União. As a result, the number of law suits related to the
disciplinary system of servants have increased, especially the ones that envolve judicial review of
the penalty of dismissal. This study aims to determine whether and how the administrative
penalty is influenced by the principle of proportionality in relation to their suitability to the
specific situation under verification procedures. Also evaluated the extent of judicial review of
administrative act. In the course of the article, will be presented and put in confrontation, the
thesis adopted by the Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Advocacia-Geral
da União on the subject.
KEYWORDS: Federal civil servants. Penalty of dismissal. Principle of proportionality. Judicial
review.

 

INTRODUÇÃO

 

Nunca se demitiu, em decorrência de processo administrativo disciplinar, tantos servidores públicos
federais como nestes últimos 7 anos. Conforme relatório de acompanhamento das punições expulsivas,
produzido pela Corregedoria-Geral da União, de janeiro de 2003 a janeiro de 2010, foram punidos com

demissão 2.101 servidores
[1]

. Média anual de 300 servidores demitidos.

Esse fato se deve, principalmente, à atuação da Controladoria-Geral da União, especificamente por
seu órgão responsável pela matéria disciplinar: a Corregedoria-Geral da União. Os moldes atuais da
Corregedoria-Geral foram estabelecidos pela Lei n.° 10.683/2003, e pelo Decreto n.° 5.480/2005. Referido
decreto dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, estabelecendo a Controladoria-
Geral da União como órgão central do Sistema e estruturando formalmente a Corregedoria-Geral da
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União.

Por isso, os assuntos jurídicos relacionados ao regime disciplinar dos servidores públicos federais
têm ganhado importância inédita nos últimos anos. A conflituosidade própria de matéria persecutória e
punitiva acaba por gerar a judicialização de parte siginificativa desses conflitos administrativos. Dessa
judicialização decorre tensão entre os entendimentos da Advocacia-Geral da União (AGU), do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

 
Essa tensão - que ocasiona discordâncias entre o Executivo e o Judiciário e dentro do próprio

Judiciário, por vezes dentro do mesmo Tribunal-, bem como o já clássico, e sempre atual, tema do
controle judicial do ato administrativo, dão o colorido necessário à matéria sob análise. Basta lembrar que,
recentemente, as demandas judiciais relacionadas a conflitos decorrentes de processos disciplinares deram
ensejo à edição de dois enunciados de súmula de jurisprudência. São eles: o enunciado n.º 343 do STJ e o

enunciado vinculante n.° 5 do STF 
[2]

.
 
Das variadas questões jurídicas próprias ao regime disciplinar dos servidores e de seu controle pelo

Judiciário, este estudo se propõe a analisar a aplicação da pena de demissão e seu relacionamento com o
princípio da proporcionalidade, por meio de cotejo analítico e repasse crítico das orientações
jurisprudenciais do STF e do STJ e dos pareceres da AGU. A escolha pelo estudo desses entendimentos se
deu por ser a AGU o órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo da União (art.
130 da CRFB/88). Especificamente sobre o tema da demissão de servidores, a AGU possui entendimento
plasmado em pareceres normativos. Chama-se parecer normativo aquele cuja observância é obrigatória
para todos os órgãos da Administração Pública Federal. Para possuir esse efeito, faz-se necessário que o
parecer seja emitido pelo Advogado-Geral da União, adotado pelo Presidente da República e publicado no
Diário Oficial da União (art. 40, § 1º, da Lei Complementar n° 73/93). Caso o parecer seja aprovado pelo
Presidente, mas não publicado, sua observância é obrigatória tão-somente para os órgãos envolvidos no
processo em que foi lançado o opinativo (art. 40, § 2º, da Lei Complementar n° 73/93), não deixando,
todavia, de servir como vetor interpretativo para o restante da Administração.

 
A análise de decisões do STJ e do STF se justifica pela proeminência que essas Cortes possuem na

estrutura do Estado brasileiro, exercentes que são, respectivamente, dos papéis de defensores da
interpretação harmônica da lei federal e guardião da Constituição. Some-se a isso o fato de ser o STJ
competente para examinar os mandados de segurança impetrados contra as penalidades de demissão de
servidores públicos federais, que são aplicadas, desde delegação presidencial de 1999, pelos Ministros de
Estado (art. 105, I, ‘b’, da CRFB/88, c/c art. 142, I, da Lei n.° 8.112/90 c/c art. 1º do Decreto n.°
3.035/99). Por sua vez, o STF, além de ser competente para julgar originariamente os mandados de
segurança anteriores à delegação presidencial, é competente para julgar os recursos contra os acórdãos
proferidos pelo STJ nos writs of mandamus (arts. 102, I, ‘d’ e 102, II, ‘a’, da CRFB/88, c/c art. 142, I, da
Lei n.° 8.112/90 c/c art. 1º do Decreto n.° 3.035/99) .
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1           UM SIGNIFICADO DE PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: JUSTA
MEDIDA DA PENA DISCIPLINAR APLICADA.

 

Antes de avançarmos, é necessário que seja estabelecido um acordo de premissas
[3]

 entre este autor
e os eventuais leitores do texto, a fim de evitarmos confusões de entendimentos desnecessárias e
cansativas. Por isso, trazemos a lume um esclarecimento terminológico e conceitual sobre o que queremos
tratar neste trabalho quando nos referirmos ao princípio da proporcionalidade.

Não desconhecemos todo o vigor doutrinário que criou conceituação própria e detalhada do princípio
da proporcionalidade, destinando-o a solucionar colisão entre princípios constitucionais e a ser o fiel da

balança para a análise da constitucionalidade de normas limitadoras de direitos fundamentais 
[4]

. Todavia,
para os específicos fins que ora nos propomos, não terá esse conteúdo o princípio da proporcionalidade.
Por tratar este trabalho de decisões judiciais no campo da revisão judicial da pena administrativa de
demissão, será utilizada a terminologia e o conceito encontrados nesses julgados. Portanto, o princípio da
proporcionalidade se confundirá com o princípio e com a idéia mesma de razoabilidade. Já no final da
década de 90 do século XX, Moraes (1999, p. 134) alertava para essa imbricação e/ou sinonímia entre
proporcionalidade e razoabilidade na acepção que lhe era atribuída pelos julgados:

 

Não obstante de conteúdos heterogêneos, no Brasil, os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade vem sendo utilizados, sem distinção dogmática mais profunda, pelo Poder
Judiciário. Observa-se no mais das vezes o uso do termo razoabilidade, ao passo que, em alguns
julgados, são empregados como sinônimos, enquanto nos últimos arestos se registra uma preferência
pelo uso do termo proporcionalidade, ainda quando este envolve juízo de razoabilidade correspondente
à vertente de adequação do princípio de proporcionalidade.

 

A imbricação encontrada nos arestos é recorrente e pode ser divisada, por exemplo, em menções em
conjunto dos princípios, que não são identificados de forma apartada, mas como “princípio da

razoabilidade e proporcionalidade” ou “postulado da proporcionalidade e razoabilidade” 
[5]

 . Acreditamos
que o conceito dado ao princípio da proporcionalidade e sua confusão conceitual com o princípio da
razoabilidade pelos Tribunais, se escora em parte da doutrina brasileira de direito administrativo. Por

exemplo: Celso Antônio Bandeira de Mello e Lucas Rocha Furtado 
[6]

, que consideram ser o princípio da

proporcionalidade uma faceta do princípio da razoabilidade 
[7]

; Diógenes Gasparini 
[8]

 e Maria Sylvia

Zanella Di Pietro 
[9]

, que consideram ser o princípio da proporcionalidade um aspecto do princípio da

razoabilidade; e Caio Tácito, que trata os dois princípios sem apresentar diferenças ontológicas 
[10]

.

No caso específico das decisões judiciais a seguir estudadas, STF e STJ remontam às origens do
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princípio - antes, portanto, das alterações conceituais ocorridas do pós-guerra até o presente -

relacionando-o à adequada e razoável dosimetria da pena disciplinar
[11]

. É por invocação do princípio da
proporcionalidade que se busca o bom senso e justa medida da autoridade julgadora no entrelaçamento dos

fatos apurados e da pena a ser aplicada, a fim de evitar penalidades desproporcionais e irrazoáveis 
[12]

.

 
2           PECULIARIDADES DO PROCESSO DO REGIME DISCIPLINAR DA LEI N.
° 8.112/90: TIPOLOGIA ABERTA E FORMAÇÃO DA ACUSAÇÃO APÓS
INSTRUÇÃO.
 

O regime disciplinar dos servidores públicos federais encerra a previsão de tipos disciplinares
abertos, sendo assim entendidos aqueles que não descrevem detalhadamente a conduta delitiva. Todavia, a
inexistência de tipos fechados e enumerados taxativamente, nos moldes do direito penal, não constitui
cheque em branco para o arbítrio estatal na punição dos servidores públicos.

Além da abertura dos tipos administrativos, também o procedimento adotado pela Lei n.° 8.112/90,
implica margem de conformação no preenchimento da acusação, especialmente no que toca ao
enquadramento. Diferentemente do processo acusatório criminal, apenas encerrada a instrução ocorre a
tipificação das condutas. Enquanto no processo criminal há uma acusação fechada, desde o início, e o
desenrolar do processo se dá visando à comprovação da tese acusatória em contraponto à tese defensiva
que a nega; no processo disciplinar a própria construção da tese acusatória é feita em contraditório durante
o processo.

 
O processo disciplinar se inicia com a publicação da portaria instauradora. Por tal portaria, a

Comissão processante, composta por três servidores estáveis, é constituída. Neste momento inicial, não
está determinada a acusação. A portaria não deve trazer explicitados os nomes dos servidores processados
e os tipos administrativos que teriam sido cometidos. O teor do ato instaurador se limita a designar os
membros da Comissão, delimitar os fatos apuráveis e o prazo para o cumprimento dos trabalhos.

 
A título de exemplo, e para que se tenha a noção daquilo que deve conter – e na prática regular

contém - um ato instaurador de processo administrativo disciplinar no âmbito da Administração Pública
Federal, apresento teor de portaria instauradora utilizada pelo Ministério da Transparência (Controladoria –

Geral da União), na forma como publicada no D.O.U. 
[13]

:
 
 

O MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA - INTERINO, no uso
da competência que lhe oferece o inciso I, parágrafo único, do artigo 87 da Constituição Federal; o
inciso II, § 5º, do artigo 18 da Lei n.° 10.683, de 28 de maio de 2003, e tendo em vista o disposto no
inciso III, do artigo 145 da Lei n.° 8112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: Art. 1º Designar
TÉRCIO ARAGÃO BRILHANTE , Procurador Federal, matrícula SIAPE n.° 1358906, ocupante do
cargo em comissão de Corregedor Setorial do Ministério da Justiça, Código DAS 101.4; FLÁVIA
OLIVEIRA TAVARES, Procuradora Federal, Matrícula SIAPE n.° 1358210, ocupante do cargo em
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comissão de Corregedor Setorial do Ministério da Educação, Código DAS 101.4; e IVANETE
NATALIA DE MELO, matrícula SIAPE n.° 1283370, Analista de Finanças e Controle, do Quadro de
Pessoal deste Órgão, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar visando à apuração de eventual responsabilidade administrativa em face ao
que consta no processo de sindicância n° 00190.001215/2005-71, bem como fatos, ações e omissões
conexos. Art. 2° Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da referida
comissão. Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

A descrição dos fatos se faz de forma sumária e referencial, uma vez que se aponta o número do
processo em que se encontram os documentos que refletem os fatos a serem apurados. Antecipamos que
não há qualquer prejuízo para a defesa por esse tipo de descrição, uma vez que, após o início dos trabalhos
e estudados os autos, a Comissão decidirá quem são os servidores a serem notificados como acusados.
Pela notificação, que deverá conter descrição dos fatos e ser acompanhada de cópia do processo, os
acusados terão ciência suficiente da acusação para o exercício de sua defesa em contraditório. Ademais,
após a notificação, o acesso dos acusados ao caderno processual deve ser irrestrito, sob pena de nulidade.

 
A Advocacia-Geral da União possui parecer normativo sobre o assunto, que adota o posicionamento

acima descrito. Cuida-se do Parecer/AGU n.° GQ – 12, de cuja ementa transcrevo este pertinente trecho: 
“No ato de designação da comissão de inquérito, não devem ser consignadas as infrações a serem
apuradas, os dispositivos infringidos e os nomes dos possíveis responsáveis”. A sistemática da Lei n.°
8.112/90 e o posicionamento da AGU prestam louvor à independência dos trabalhos apuratórios (art. 157),
na medida em que não é a autoridade instauradora, e sim a Comissão, o órgão processante, quem decide, à
luz dos autos, aqueles a serem acusados.

 
Sigamos na senda processual. Instaurado o processo, iniciados os trabalhos pela Comissão e

notificados, após decisão motivada, os acusados, passará a ser desenvolvida a fase de instrução. Apenas
com o encerramento dessa fase, é que haverá, pela vez primeira no curso do processo disciplinar, o
enquadramento da conduta em algumas das infrações administrativas tipificadas na Lei n.° 8.112/90.
Somente após o encerramento da instrução – feita em contraditório e com ampla defesa assegurada –, a
Comissão, se entender que está caracterizado o cometimento de falta administrativa passível de
responsabilização, decidirá por ato motivado pelo indiciamento do servidor, com a necessária individuação

da conduta e da falta cometida. Feito o indiciamento, ato contínuo, o servidor será citado
[14]

 para
apresentação de defesa escrita.

 
Construída, ao tempo do indiciamento, a acusação e apresentada, por escrito, a defesa do indiciado, o

processo deverá ser decidido, com respaldo em parecer dos órgãos de assessoramento jurídico, pela
autoridade julgadora, que não é sempre a mesma que instaurou o processo, e varia de acordo com a
penalidade enquadrada pela Comissão em seu relatório. Isso porque cabe aos Ministros de Estado a
competência para a aplicação de pena de demissão (art. 141, I, da Lei n.° 8.112/90 e art. 1º do Decreto n.°
3.035/99).

 
A textura aberta dos tipos administrativos estava relacionada à idéia equivocada de que se estava a
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tratar de discricionariedade ampla da autoridade administrativa, e não de exame de conceitos
indeterminados. Lembremos, por exemplo, que, em 12 de abril de 1953, o poeta João Cabral de Melo
Neto, então servidor do Ministério das Relações Exteriores, fora punido com a disponibilidade do cargo

pelo fato de ser comunista
[15]

. O ato punitivo elaborado pelo Presidente da República não se fundamentou
em qualquer previsão legislativa vigente, fazendo alusão à abertura dos tipos administrativos como
possibilitadora da punição.

O poeta impetrou, no Supremo Tribunal Federal, o Mandado de Segurança n.° 2.264, visando anular
o ato presidencial e regressar ao serviço público. O STF concedeu a segurança, pois considerou que,
apesar da desnecessidade de um elenco fechado de tipos e punições, há necessidade de previsão legal da
penalidade a ser aplicada. Eis a ementa do aresto:

Ao contrário do que ocorre no direito penal, não é necessário que a lei estabeleça um elenco das faltas
que podem dar lugar às sanções disciplinares, entre elas a demissão.
No caso, entretanto, não teve o próprio Governo como configurado um caso de demissão e decretou,
contra o impetrante, uma disponibilidade não remunerada, que o direito vigente não autoriza.
 
 

Anos mais tarde, o Ministro Sepúlveda Pertence, em voto proferido na relatoria do Mandado de
Segurança n.° 21.294-2, Plenário, D.J.U. de 21/05/2001, p. 42, bem asseverou que tipicidade aberta não
implica desrespeito à reserva legal:

 
Ao contrário do que se assevera, a definição da infração disciplinar está, sim, subordinada ao princípio
da reserva legal, sob pena de reduzir-se a nada a garantia da estabilidade. O que se tem tolerado aí, ao
contrário do que prega, com relação aos crimes, a melhor doutrina penal, são tipos mais abertos:
sempre legais, todavia.

 
O procedimento específico e a indeterminação dos tipos administrativos não podem ser tidos como

justificativa para a presença de discricionariedade no exercício do poder disciplinar. Não existem juízos de
conveniência e oportunidade na apuração e na punição de faltas administrativas. A autoridade que tomar
ciência de irregularidade é obrigada a promover sua apuração (art. 143 da Lei n.° 8.112/90) e, em razão do
desenrolar processual, não há conveniência ou oportunidade para a escolha da pena a ser aplicada. A Lei
n.° 8.112/90 entrelaça tipos e penas de forma cogente: advertência, para cometimento de proibições do
artigo 117, I a VIII e XIX e para violação de deveres legais (artigo 129); suspensão para casos de
reincidência de faltas puníveis com advertência e para o cometimento de faltas que não sejam passíveis de
demissão (art. 130); e demissão, para os casos do artigo 132. O único juízo de conveniência constante do
regime disciplinar do servidor público federal é o que diz respeito à conversão da penalidade suspensiva

por multa 
[16]

.

A correlação legal não é infensa à análise das circunstâncias do caso concreto sob apuração
disciplinar ao tempo da aplicação da penalidade. Afinal, durante o processo, ao tempo da tipificação,
devem ser considerados elementos caracterizadores do tipo, a fim de evitar punições desproporcionais.

Tomemos, por exemplo, o tipo de improbidade administrativa do art. 132, IV, da Lei n.° 8.112/90 
[17]

.
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Improbidade administrativa é um conceito amplo. Era ainda mais amplo ao tempo da promulgação da Lei
n.° 8.112/90. Em 1992, com a promulgação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.° 8.429/92),
passou-se a ter uma maior densificação do conceito de improbidade, pois o intérprete/aplicador poderia se
socorrer das hipóteses enumeradas na Lei n.° 8.429/92, para motivar a caracterização da falta

administrativa
[18]

. Para densificar ainda mais o conceito de improbidade a ser utilizado em eventual
enquadramento disciplinar, a Advocacia-Geral da União lançou os Pareceres/AGU GQ – 200 e GM – 17,
que estabelecem os requisitos de dolo do agente e grau de lesividade para o enquadramento de fatos como

cometimento de improbidade administrativa 
[19]

.

 

3           DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E PROPORCIONALIDADE:
CRÔNICA DA DISCORDÂNCIA ENTRE STJ E AGU.

 

A aplicação de penalidade demissória no âmbito do serviço público federal evoca dois
posicionamentos: (1) identificada infração que atraia a pena de demissão em virtude do artigo 132 da Lei
n.° 8.112/90, a aplicação da pena capital é inescapável e (2) a aplicação da penalidade de demissão
demanda juízo de proporcionalidade, que pode ensejar a aplicação de pena suspensiva a infrações que, em
princípio, seriam daquelas que ensejam a demissão.

A seguir, trataremos apartadamente e com vagar os dois posicionamentos.

3.1 Demissão como conclusão inescapável à caracterização de faltas previstas no artigo 132 da Lei n.º
8.112/90: entendimento da Advocacia-Geral da União.

Para a primeira tese, o juízo de proporcionalidade no regime da Lei n.° 8.112/90, quando se está a
tratar de faltas que atraiam a penalidade expulsória, foi feito de forma cogente e prévia pela lei. Ao
aplicador/intérprete, o sistema legal não outorgou limites amplos de exercício valorativo, seja diante do
fato, seja diante do autor, para que suas ilações impliquem, em louvor a uma percepção particular da
proporcionalidade ou razoabilidade, a transformação da penalidade de demissão em penalidade de
suspensão.

Se o processo apura fatos tipificados em infrações que o artigo 132 da Lei n.° 8.112/90 impõe a
penalidade máxima, não cabe à autoridade julgadora – v.g.: fulcrada em bons antecedentes – atenuar a
penalidade. O rol de penalidades seria estabelecido de forma fechada pela lei, que previu a advertência
para estas e aquelas proibições, a suspensão para a reincidência de faltas passíveis de advertência e para as
demais faltas que não se enquadrem no campo de incidência do artigo 132.

Sobre o caráter inescapável da aplicação de pena de demissão para as faltas a ela destinadas, a

Advocacia-Geral da União possui pareceres normativos
[20]

. Cite-se, por exemplo, o Parecer/AGU n.° GQ
– 177, aprovado, na íntegra, pelo Presidente da República em 03 de dezembro de 1998, e publicado no
Diário Oficial da União de 07/12/1998, p. 1. Eis o fragmento pertinente da ementa do opinativo:
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“Verificadas a autoria e a infração disciplinar a que a lei comina penalidade de demissão, falece
competência à autoridade instauradora do processo para emitir julgamento e atenuar a penalidade, sob
pena de nulidade de tal ato”. Do discurso justificativo contido no corpo do parecer, válida é a transcrição
do trecho a seguir, por ser o mesmo pertinente e didático:

 

Apurada a falta a que a Lei n. 8112, arts. 132 e 134, comina a aplicação da pena de demissão ou de
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, esta medida se impõe sem qualquer margem de
discricionariedade de que possa valer-se a autoridade administrativa (em se tratando dessas
especificadas, o Presidente da República) para omitir-se na apenação.

 

Outro não é o entendimento contido no Parecer/AGU n.° GQ – 183
[21]

, que impõe, de forma
vinculante à Administração Pública Federal, o seguinte: “É compulsória a aplicação da penalidade
expulsiva, se caracterizada infração disciplinar antevista no art. 132 da Lei n. 8112, de 1990”. No mesmo
sentido, é o Parecer/AGU n.° GQ – 167. Isso não quer dizer que não há respeito ao princípio da
proporcionalidade nos casos de aplicação de demissão. Na verdade, a proporcionalidade, a justa medida
entre falta e pena, foi feita pela própria Lei n.° 8.112/90, que destina a demissão a tipos especificamente
arrolados no artigo 132.

Por essa ordem de idéias, a proporcionalidade, a justa medida da penalidade decorre da tipificação
que foi dada aos fatos sob apuração. Para evitar desproporção na reprimenda, a tipificação deve ser
adequada.

 

3.2 Possibilidade de afastamento da penalidade de demissão, em razão do princípio da proporcionalidade,
mesmo em relação às faltas do artigo 132, da Lei n.º 8.112/90: entendimento do STJ.

 

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que albergam entendimento assemelhado a
Advocacia-Geral da União sobre a proporcionalidade da pena de demissão. Por exemplo, o Mandado de
Segurança n.° 9.116, Terceira Seção, Relatora Ministra Laurita Vaz, D.J.U. de 10/11/2003, p. 153,
manteve penalidade de demissão, por considerar presente o respeito ao princípio da proporcionalidade em
razão das condutas ilícitas serem daquelas a que a lei comina demissão. Todavia, no curso do ano de 2009,
o STJ proferiu, pelo menos, três julgados veiculadores de tese contrária à tese exposta acima.

Esse posicionamento se escora no princípio da proporcionalidade e na regra de dosimetria
estabelecida no artigo 128 da Lei n.° 8.112/90, que não faz expressa exclusão das figuras delitivas
constantes do artigo 132. Ainda para os adeptos desse entendimento, não há na Lei n.° 8.112/90 um prévio
estabelecimento cerrado da relação infração/penalidade, não se podendo, sem a análise global do caso
concreto e levando em consideração as circunstâncias enumeradas no artigo 128, aplicar a penalidade
adequada. Tudo isso a ser feito em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse
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sentido, invoco o acórdão proferido no Mandado de Segurança n.° 12.991, pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, relatoria do Ministro Arnaldo Esteves, DJe de 03/08/2009:

 
3. São ilegais os Pareceres GQ-177 e GQ-183, da Advocacia-Geral da União, segundo os quais,
caracterizada uma das infrações disciplinares previstas no art. 132 da Lei 8.112⁄90, se torna
compulsória a aplicação da pena de demissão, porquanto contrariam o disposto no art. 128 da Lei
8.112⁄90, que reflete, no plano legal, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e
da razoabilidade, de extrato constitucional.
4. O ideal de justiça não constitui anseio exclusivo da atividade jurisdicional. Deve ser perseguido
também pela Administração, principalmente quando procede a julgamento de seus servidores, no
exercício do poder disciplinar.
5. A conduta do impetrante, que participava de gerência de empresa privada, embora reprovável, não
afasta a possibilidade de aplicação da pena mais branda, diante da natureza e gravidade da infração
cometida, dos bons antecedentes funcionais e da lesividade ao erário. Do cotejo entre seu histórico
funcional e o ilícito administrativo praticado, impõe-se seja anulada a pena de demissão, sem prejuízo
da aplicação de outra, de acordo com juízo da autoridade impetrada, diversa da demissão.

 

Os pareceres normativos números GQ – 177 e GQ – 183, da Advocacia-Geral da União, foram
afastados expressamente pelo STJ, por considerá-los ilegais. Na dicção da Corte, a ilegalidade apontada se

caracteriza pela injustiça
[22]

 e pela irracionalidade decorrentes da aplicação da pena de demissão em
todos os casos enquadráveis no artigo 132 da Lei n.° 8.112/90. Do corpo do voto do Ministro Relator,
colho o seguinte:

 

A fiel observância dos pareceres em discussão não permite que a autoridade julgadora atue de forma
racional, justa, no exercício do poder disciplinar. Impede que a Administração observe os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
O ordenamento jurídico pátrio não se alinha com atos administrativos desproporcionais, desprovidos
de razoabilidade, que prestigiam soluções incompatíveis com os valores consagrados em nossa
legislação e mesmo na Constituição Federal.
Se, conforme estabelecido no âmbito do Poder Executivo, a demissão é compulsória quando
caracterizada infração prevista no art. 132 da Lei 8.112⁄90, parâmetros de valoração eqüitativa dos
atos praticados pelos servidores são desprezados, dando margem ao cometimento de excessos pela
Administração.
É oportuno registrar que o princípio da legalidade não se mostra prestigiado quando se busca solução
que se harmonize com interpretações isoladas, no caso, do disposto no art. 132 da Lei 8.112⁄90. A fiel
observância da lei reside na busca de soluções coerentes com o sistema normativo como um todo e,
no presente caso, há flagrante contrariedade à regra contida no art. 128 da Lei 8.112⁄90, conforme
exposto.

No mesmo sentido do acórdão acima, inclusive considerando ilegais os pareceres da AGU: MS n.°
13.523, Terceira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 04/06/2009. Ainda no mesmo
sentido e com menção farta a precedentes: ROMS n.° 28.487, Quinta Turma, DJe de 30/03/2009.

 

4        O RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DECORRENTE
DA EQUAÇÃO TIPO ADMINISTRATIVO E PENALIDADE DE DEMISSÃO: O
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POSICIONAMENTO DO STF.

A adequação da penalidade de demissão sob o aspecto do princípio da proporcionalidade foi
analisada pelo Supremo Tribunal Federal em decisões monocráticas, de Turma e do Plenário. Tomemos,
por exemplo, o Mandado de Segurança n.° 23.512-8, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, e publicado
em 2003. Nesse caso, ex-servidora do Ministério do Trabalho e Emprego, demitida por valimento do
cargo, alegara, dentre outros argumentos, a falta de proporcionalidade entre o fato cometido e a pena de
demissão aplicada. O STF, por sua composição plenária, negou a segurança, deixando assentado no voto
do Ministro Relator que, apesar de possível o exame judicial da matéria, na espécie não havia a negativa
ao princípio da proporcionalidade, sendo legal o ato. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes: “Não estou
entre aqueles que entendem vedado ao Judiciário o exame dessa matéria, especialmente em caso de notória
afronta ao princípio da proporcionalidade. Na espécie, entretanto, não se demonstra a violação desse
princípio”.

Por sua vez, no acórdão do Recurso em Mandado de Segurança n.° 24.901, publicado em 2005, o
Supremo voltou a enfrentar, por sua Primeira Turma, a questão do princípio da proporcionalidade e a
penalidade administrativa de demissão. Na situação posta sob análise do STF, ex-servidor do Ministério da
Educação alegou a pequena monta do prejuízo financeiro ocasionado ao Erário, como também o número
longo de anos de atividade no serviço público federal. Contudo, mesmo aceitando, em tese, a idéia de que
“...o postulado constitucional da inafastabilidade do controle judicial, ou ubiqüidade da Justiça, contido no
art. 5º, inciso XXXV, da Magna Carta”, asseguraria ao Poder Judiciário a possibilidade de anulação da
penalidade por afronta ao princípio da proporcionalidade, o Ministro Relator Carlos Britto consignou em
seu voto a impossibilidade de proceder a essa revisão na espécie: 

 

... se aos olhos da autoridade impetrada a prova dos autos demonstrou a prática de conduta tipificada, na
lei, como ato de improbidade, conclui-se que a pena de demissão seria a conseqüência lógica do
processo, nos termos do art. 132, inciso IV, do citado Regime Jurídico, não obstante o prejuízo
relativamente pequeno causado ao Erário e o longo tempo de atividade do impetrante no serviço
público. 

 

Além de considerar ser a demissão conseqüência da infração de improbidade, entendeu a Corte, nos
termos do voto do Ministro Relator, que para avançar na análise, a fim de aferir a adequação da pena ante
as provas coligidas, seria necessário “exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito
administrativo, procedimento incomportável na via estreita do writ”, só possível nas vias processuais
ordinárias. Outra decisão da Primeira Turma sobre o assunto foi proferida no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança n.° 24.956, Relator Ministro Marco Aurélio. Assentou a Corte Suprema a
existência de uma equação entre tipo e pena administrativa, que aponta para a atração de determinada
penalidade para determinado tipo disciplinar. Presente a equação, não caberia ao Poder Judiciário, em
substituição à autoridade do Poder Executivo, competente para aplicar a pena administrativa, rever
demissão fundamentando-se no princípio da proporcionalidade, o que vai ao encontro do posicionamento
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da Administração Pública Federal constante nos Pareceres/AGU GQ – 177 e GQ – 183. Eis o trecho
pertinente da ementa: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACUSADOS DIVERSOS - PENA - ABSOLVIÇÕES. Uma vez
presente, a equação "tipo administrativo e pena aplicada" exclui a tese da ausência de
proporcionalidade. Enfoques diversificados, tendo em conta os envolvidos, decorrem da pessoalidade,
da conduta administrativa de cada qual. 

 

Em 2006, o Ministro Celso de Mello, por decisão monocrática que transitou em julgado, decidiu o
Recurso em Mandado de Segurança n.° 25.574, seguindo a mesma linha: o exame do desrespeito ao
princípio da proporcionalidade no ato de demissão é judicializável. Entretanto, acaso a punição se
fundamente em falta administrativa que atraia a penalidade de demissão, restará caracterizado o respeito
ao princípio. Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

 
 
Tampouco procede a apontada ausência de proporcionalidade quanto à aplicação da penalidade de
demissão, uma vez que prevista em lei.
Com efeito, apurou-se no processo disciplinar que o recorrente praticou a infração descrita no art. 117,
inciso IX, da Lei nº 8.112/90:
'Art. 117. Ao servidor é proibido: IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública'
A mesma lei, no seu art. 132, determina que a penalidade a ser aplicada no caso de transgressão à norma
acima transcrita é a de demissão.

 

Finalmente, em 2008, o Pleno do Supremo voltou a decidir a matéria. Cuida-se do Mandado de
Segurança n.° 26.023-8, mais uma vez relatado pelo Ministro Gilmar Mendes. Por esse acórdão, a Corte
reiterou seu posicionamento de considerar proporcional a aplicação da penalidade demissória, se o
processo disciplinar apurar falta cuja lei assim estabeleça, respeitando a sistemática da Lei n.° 8.112/90,
evitando-se uma carga maior de subjetividade ao julgador. No caso, o ex-servidor, cuja conduta delitiva
fora tipificada como valimento do cargo, alegou em seu favor a pequena monta do prejuízo ao Erário,
argumento que não foi acatado por se considerar respeitado o princípio da proporcionalidade, em razão da
expressa vinculação legal entre o valimento e a demissão. Vale anotar que o posicionamento da
Advocacia-Geral da União foi invocado à espécie, com expressa menção ao Parecer n.° GQ – 167.

5        PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO JUSTIFICATIVA À
REVISÃO JUDICIAL DA SUBSTÂNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO.

 

Muito se evoluiu no Brasil em relação à práxis administrativa e ao exame judicial dos atos
aplicadores de penalidade disciplinares, especialmente após a promulgação da Constituição da República
Federativa de 1988. Os círculos de imunidade, entendidos como os atos dos poderes públicos impassíveis
de controle judicial, foram sendo restringidos passo a passo, pela atuação do Judiciário. Paradigma dessa
evolução é o acórdão do Mandado de Segurança n.° 20.999, do Plenário do STF, relatado pelo Ministro
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Celso de Mello. Naquela oportunidade, sob os ares da recente redemocratização, a Corte Suprema
assentou que:

 
A Constituição brasileira de 1988 prestigiou os instrumentos de tutela jurisdicional das liberdades
individuais ou coletivas e submeteu o exercício do poder estatal – como convém a uma sociedade
democrática e livre – ao controle do Poder Judiciário. Inobstante estruturalmente desiguais, as relações
entre Estado e indivíduos processam-se, no plano de nossa organização constitucional, sob o império
estrito da lei. A rule of law, mais do que simples legado histórico-cultural, constitui, no âmbito do
Estado Democrático de Direito e fator de contenção do arbítrio daqueles que exercem o poder.
É preciso evoluir, cada vez mais, no sentido da completa justiciabilidade da atividade estatal e
fortalecer o postulado da inafastabilidade de toda e qualquer fiscalização judicial. A progressiva
redução e eliminação dos círculos de imunidade do poder há de gerar, como expressivo efeito
conseqüencial, a interdição de seu exercício abusivo.

 
 

 

Inegavelmente, o Mandado de Segurança n.° 12.991, invocado no item 3.2 deste artigo, constitui um

caso de controle jurisdicional da substância
[23]

 mesma do ato administrativo. O STJ, além dos aspectos
formais do processo disciplinar, analisou a essência da decisão, ponderando as variáveis do caso e
entendendo - diferentemente do juízo da autoridade administrativa - que não se tratava de infração
administrativa atrativa da penalidade de demissão, apesar da estar enumerada no rol do artigo 132 da Lei
n.° 8.112/90.

Não considerar que nesse caso houve controle da essência do ato administrativo, seria laborar em
pudor ou respeito a uma noção vetusta da separação de poderes. Afinal, se o que há de mais substancioso
e decisivo no processo disciplinar é a análise dos fatos para a extração da pena cabível, e é justamente a
pena escolhida que é considerada como desproporcional, não haveria razões para se negar que o exame da
essência do ato foi efetivado. Em síntese: a análise é da essência do julgamento administrativo, e pode,
sim, o Judiciário, em razão da configuração contemporânea das funções do Estado, por decisões motivadas
e racionais, sempre atento à Constituição, proceder essa espécie de controle. A impossibilidade desse tipo
de controle deve compor apenas a historiografia das idéias jurídicas, até porque o controle judicial dos atos
administrativos se daria em razão da juridicidade, e não apenas da legalidade. Além dos aspectos legais
stricto sensu, também os aspectos principiológicos seriam objeto do crivo do Poder Judiciário, o que

possibilita revisão mais ampliada 
[24]

. Especificamente, o princípio da proporcionalidade dá ensejo a

reconfiguração dos papéis exercidos pelos Poderes do Estado, alçando o julgador a papel destacado 
[25]

.

Afora isso, frisemos que não há discricionariedade na aplicação de pena disciplinar prevista no
regime da Lei n.° 8.112/90. Não há, portanto, mérito no sentido de oportunidade e conveniência. Não
devemos tomar a indeterminação dos tipos e a margem de conformação existente na quantidade de dias da
penalidade suspensiva como precedidos por juízo de conveniência. Essa espécie de juízo, no que toca às
penalidades disciplinares, só existe na eventual conversão da penalidade suspensiva pela multa, pois
eventuais acúmulo de serviço ou capacitação específica do servidor punido podem conduzir à decisão de

[26]
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mantê-lo na prestação de serviço .

 
Entretanto, não se deve levar a amplitude do controle judicial do ato punitivo disciplinar a

paroxismos descabidos, evitando-se a mera substituição da decisão administrativa pela decisão judicial. No
caso da anulação judicial de pena de demissão, pode ocorrer a substituição do critério de
proporcionalidade da lei pelo critério do órgão julgador. Sem que se divise no ato administrativo qualquer
pecha suficientemente dimensionada a ocasionar sua nulidade, a conclusão judicial de o julgamento
administrativo não estar a cumprir o princípio da proporcionalidade, o bom senso ou o ideal de justiça,
pode caracterizar subjetividade exagerada.

Houve uma escolha de ordem legislativa pela pena de demissão para determinados tipos
disciplinares. Identificado processualmente o cometimento de condutas enquadráveis nesses tipos, seria
desbordar do sistema normativo e aplicar norma específica e sem respaldo no sistema. Exemplo: foi
cometida a prática de improbidade administrativa, mas, apesar da previsão do artigo 132 da Lei n.°
8.112/90, entende-se que a demissão é desproporcional ou injusta para o caso e se anula a decisão. Ora,
num sistema democrático, mesmo com o forte colorido dado às funções jurisdicionais, o afastamento de
uma norma, no julgamento de um mandado de segurança, deve ser feito ou pelo resultado de estudo de
conflito aparente ou pela declaração de inconstitucionalidade incidental. A leitura dos arestos do STJ,
contudo, conduz à caracterização de um controle de proporcionalidade e razoabilidade das escolhas
legislativas. Escolhas que couberam ao legislador, e cujo afastamento mais se relaciona com preferência

de soluções do que se relacionam com exame de parâmetros jurídicos
[27]

.

A decisão judicial que anulasse essa penalidade teria que afastar, por inconstitucionalidade, o
dispositivo correspondente do artigo 132 da Lei n.° 8.112/90. Afastamento esse que não encontramos em
qualquer dos arestos estudados. O que nos parece mais adequado é que o controle da pena disciplinar,
especialmente quando examinada a substância da mesma, seja direcionado para a avaliação dos seus
motivos. Existentes e juridicamente corretos os motivos legais e fáticos, mantido deve ser o ato. No caso
do regime da lei n.° 8.112/90, a correlação tipo – pena deve ser respeitada pelo Judiciário como limite a
seu avanço, uma vez que de ordem legislativa, salvo, como escrito acima, em casos de declaração
incidental de inconstitucionalidade. Outra hipótese de anulação que nos parece adequada é se configurada
a atipia. Examinados os motivos determinantes do apenamento, a falta de caracterização do tipo ensejaria a
anulação da penalidade, sem se cogitar de mera substituição de preferências entre legislador e julgador.

Por essa ordem de idéias, em relação ao controle judicial da substância do ato demissório por
ferimento ao princípio da proporcionalidade, discordamos do entendimento veiculado pelos arestos do
Mandado de Segurança n.° 12.991, Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 03/08/2009 e n.
° 13.523, Terceira Seção, DJe de 04/06/2009, ambos da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves de Lima.
Entendemos mais adequada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, contida nos
acórdãos apresentados no item 4 deste artigo.

Outro ponto que merece ser ferido é o dispositivo da decisão judicial que controla a demissão
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administrativa. Juarez Freitas possui lição apropriada sobre o tema. Segundo o autor, que defende um
controle judicial amplo e sistemático, o que é vedado ao Judiciário não é determinar a anulação do ato,
mas a substituição do ato do administrador (2009, p. 379-380):

[...] o controle judicial haverá de ser o de ‘administrador negativo’, em analogia com o de ‘legislador
negativo’, exercido no controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Porque, se é certo
que o Poder Judiciário não pode dizer, substitutiva e positivamente, como o administrador deve agir,
está obrigado a emitir juízo sobre como não deve ser sua conduta, não mais admitida a posição passiva
e escapista de outro tempos.

 

Os dispositivos dos acórdãos sob análise, aparentemente, seguem essa linha de raciocínio, uma vez
que anulam a demissão, em vez de determinar sua substituição por outra penalidade. Eis, por exemplo, os
termos do dispositivo decisório do citado acórdão do STJ proferido no Mandado de Segurança n.° 12.991,
conforme apalavras do Relator:

 

Registro que o julgamento do processo disciplinar compete à autoridade administrativa, conforme as
regras da Lei 8.112⁄90. Assim, não há como acolher o pedido no sentido de que seja aplicada, pelo
Poder Judiciário, a pena sugerida no relatório final da comissão processante. Tão-somente afasta-se a
possibilidade de nova demissão.

 

Todavia, há um senão a ser apontado. É que o controle judicial, quando determina a impossibilidade
de aplicação de uma nova pena demissória, acaba por escolher a nova pena, que seria a penalidade
suspensiva, remetendo o administrador a decidir apenas a quantidade de dias de suspensão. Afinal, não nos
parece crível que uma falta inicialmente considerada atrativa de demissão possa ser considerada, após e
em razão de decisão judicial, punível pela mais leve das penas administrativas: a advertência.

No ponto, vale anotar que a punição pode ser considerada desproporcional muito por conta de não
ter o julgador administrativo explicitado razões mais detidas sobre a aplicação da pena demissória, por
estar escorado na equação fato – tipo – pena.  Por isso, impedir ao novo julgamento a imposição da pena
de demissão seria tolher o administrador para além do razoável. Apenas nos casos em que a
irrazoabilidade da demissão é devidamente declarada pela decisão judicial após cotejo das razões
administrativas, é que a pena de demissão deveria ser afastada de uma vez por todas. No caso de não
delineamento argumentativo do juízo de proporcionalidade, até porque a autoridade administrativa poderia
estar a lançar mão do entendimento da AGU, a decisão judicial que anulasse a pena de demissão não
deveria, desde logo, impedir eventual nova demissão, pois dessa segunda vez o ato poderia se fundamentar
em discurso justificativo que abordasse o juízo de proporcionalidade subjacente à escolha da pena.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que tanto a abertura dos tipos disciplinares administrativos estabelecidos pela Lei
n.º 8.112/90 quanto o procedimento por ela regulado implicam alguma margem de conformação, que não
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caracteriza juízo discricionário.

A Advocacia-Geral da União (Pareceres GQ - 177 e GQ - 183) entende ser a penalidade de
demissão compulsória, acaso identificadas faltas do artigo 132 da Lei n.º 8.112/90. O juízo de adequação
entre fato, tipo e pena já teria sido feito pelo legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas a
identificação do tipo e a aplicação da penalidade legalmente correlacionada.

 Todavia, tem ganhado corpo no Superior Tribunal de Justiça entendimento que considera ser o
princípio da proporcionalidade (razoabilidade) essencial para o julgamento disciplinar, independente da
pena a ser aplicada. Assim, mesmo nos casos de identificação das infrações do artigo 132, da Lei n.º
8.112/90, a autoridade administrativa, como premissa à escolha da pena a ser aplicada, deve sopesar as
variáveis do caso enumeradas no artigo 128, da Lei n.º 8.112/90: as circunstâncias do caso; a dimensão
delitiva dos fatos (natureza, gravidade e danos); as agravantes e atenuantes; e a figura do indiciado
(antecedentes funcionais).

Trata-se, segundo a orientação do STJ, de um juízo de proporcionalidade necessário, a título de
adequada e razoável dosimetria da pena, inclusive com atenção a um ideal de justiça, a fim de se divisar a
justa medida na punição do servidor. E é invocando o princípio da proporcionalidade que o STJ tem
anulado penas de demissão aplicadas a servidores públicos federais, inclusive declarando a ilegalidade dos
pareceres respectivos da AGU. Nesses casos, a invocação do princípio da proporcionalidade serve para
considerar inadequada a pena aplicada, implicando sua anulação e a conseqüente determinação de novo
julgamento. Ainda segundo as decisões do STJ, nesse novo julgamento administrativo, mesmo estando
configurado o cometimento de falta prevista no artigo 132 da Lei n.º 8.112/90, é vedada a aplicação da
penalidade de demissão, que deve ser substituída por outra mais adequada.

A nosso juízo, referida orientação jurisprudencial do STJ constitui revisão ampla da substância do ato
administrativo. Tal sorte de revisão seria, em tese, adequada apenas a casos extremos ou em que houvesse
declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a penalidade de demissão.
Isso porque, havendo uma justificativa racional e razoável extraída de ato motivado jurídica e faticamente,
a decisão judicial constituiria apenas a substituição de decisões: a substituição do juízo da autoridade
administrativa, calcada em escolha legislativa, pelo juízo da autoridade judiciária, que fica patente pela
proibição de aplicação da pena de demissão no novo julgamento administrativo.

De forma mais moderada e aproximada do entendimento da AGU, o STF entende que, apesar de
possível o exame judicial da proporcionalidade da demissão, essa proporcionalidade estará respeitada, se
estiver configurada a equação tipo administrativo e penalidade de demissão. Ou seja: se identificado em
processo disciplinar o cometimento de falta prevista no artigo 132 da Lei n.° 8.112/90, proporcional a
aplicação da penalidade demissória.

Alfim, consignamos que, enquanto estiverem a vigorar os Pareceres/AGU GQ 177 e 183, em razão
de sua observância obrigatória pela Administração Pública Federal (art. 40, §1º, da LC n.° 73/93), as
autoridades julgadores de processos disciplinares não devem seguir, salvo determinação judicial expressa e
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específica, a orientação jurisprudencial do STJ. Se entenderem ser ela procedente, devem provocar o
Advogado-Geral da União a fim de cancelamento dos pareceres ou devem aguardar respaldo por eventual
manifestação de ordem vinculante do STF.
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[1]
 Se somarmos o número de demissões aos números referentes às outras duas espécies de pena máxima – cassação de

aposentadoria e destituição de cargo em comissão -, o número de punições passaria para 2.440.  Valer-se do cargo para lograr
proveito próprio ou de outrem, com 1.262 demissões, e improbidade administrativa, com 721 demissões, são os ilícitos
administrativos mais comuns, correspondendo a 50.77% do total de demissões. Cf. Controladoria-Geral da União. Corregedoria-
Geral da União. Relatório das punições expulsivas aplicadas a estatutários no âmbito da administração pública federal. Disponível
em: <http://www.cgu.gov.br/AreaCorreicao/RelatoriosExpulsoes>. Acesso em: 2 mar. 2010. Os números de punições aplicadas no
período anterior à Lei n.° 10.683/2003 não gozam da transparência desejável. Contudo, do sítio virtual da CGU é possível colher a
informação de que, entre janeiro de 2001 e abril de 2002, foram punidos com demissão 227 servidores, quantidade que é inferior a
média anual de demissões do período 2003/2010, mesmo contando com 15 meses, em vez de 12 meses. Cf. Controladoria-Geral da
União. CGU disponibiliza banco de punições, Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2002/noticia96.asp>
Acesso em: 3 mar. 2010.
[2]

 Ambos versam sobre a defesa técnica em processo disciplinar e suas edições se deram em situação peculiar: a orientação
sumulada do STJ, publicada em 12/09/2007, foi pela necessidade de defesa técnica no processo disciplinar. Contudo, tal
posicionamento era contrário ao entendimento constante em alguns acórdãos do STF, que, menos de 1 ano depois do enunciado do
STJ, em 16/05/2008, editou súmula vinculante que plasmava o entendimento de que a ausência de defesa técnica no processo
disciplinar não era contrário à Constituição. Assim atuando, o STF solveu a controvérsia e subtraiu a eficácia e aplicabilidade da
orientação sumulada do STJ. Para conferir teores, precedentes e publicações dos enunciados do STF e do STJ, remetemos o leitor,
respectivamente, para <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/DJe_105_11_06_2008.pdf> e
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=79>. Sobre o enunciado n.° 343
da súmula jurisprudencial do STJ, com histórico de precedentes e repasse crítico, remetemos o leitor para Brilhante (2007).
[3]

 Comentando o método utilizado por Platão nos diálogos socráticos, Hadot (2008, p. 99) nos mostra como se dava a busca pelo
logos embasada em acordos entre os interlocutores: A dialética platônica não é um exercício puramente lógico. Ela é, antes de tudo,
um exercício espiritual que exige dos interlocutores uma ascese, uma transformação deles mesmos. Não se trata de uma luta entre
indivíduos na qual o mais hábil imporá seu ponto de vista, mas de um esforço realizado em comum por dois interlocutores que
querem estar de acordo com as exigências racionais do discurso sensato, do logos.
[4]

 Para estudo amplo do princípio da proporcionalidade, seu desenvolvimento histórico, sua conceituação e sua aplicação, conferir
Pulido (2007). Para conhecer a doutrina de Robert Alexy sobre o princípio da proporcionalidade, conferir Alexy (2008) (merecendo
destaque as páginas 584-610). Vale consignar que Virgílio Afonso da Silva, tradutor da obra de Alexy, adotou o termo máxima de
proporcionalidade, em vez de princípio: cf. p. 588, v.g. A justificativa para tanto se encontra na p. 10 da obra, na seção intitulada
“Nota do tradutor”. Para uma análise do princípio da proporcionalidade sob a óptica de autores brasileiros estudiosos de Alexy,
recomendamos Silva (2002) (com justificativa mais delongada sobre a não utilização do termo princípio à espécie, apesar de adoção
do termo regra de proporcionalidade, em vez de máxima) e Guerra (2006) (especificamente sobre o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito).
[5]

 Cf., respectivamente: STJ, MS n.° 13.716, Terceira Seção, Relator Ministro Felix Fischer e MS n.° 13.622, Terceira Seção,
Relator Ministro Napoleão Mendes de Almeida. Em acórdãos do STF, a menção em conjunto pode ser encontrada, por exemplo,
em: RE n.° 511.961, Plenário, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2009. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643>. Acesso em: 1 abr. 2010
[6]

 Furtado (2007, p. 120).
[7]

 Mello (2001, p. 81).
[8]

 Gasparini (2004, p. 24).
[9]

 Di Pietro (2003, p. 81.
[10]

 Tácito (1997a, p. 341) e (1997b, p. 1114). Mesmo em trabalho de direito constitucional voltado para análise percuciente do
princípio da proporcionalidade, pode ser encontrada a afirmação de serem iguais os princípios: “O princípio da proporcionalidade, a
que se faz alusão neste trabalho, como uma construção dogmática dos alemães, corresponde a nada mais do que o princípio da
razoabilidade dos norte-americanos, desenvolvido mais de meio século antes, sob o clima de maior liberdade dos juízes na criação
do direito”. Barros (2000, p. 57).
[11]

 Barros (2000, p. 36-37): “Pode-se afirmar que o princípio da proporcionalidade foi consagrado no direito administrativo como
uma evolução do princípio da legalidade, mas inicialmente a idéia de proporção ligava-se somente às penas”.
[12]

 Para utilização expressa de princípio da proporcionalidade como correlação adequada entre sanção, falta e grau de
responsabilidade do servidor, cf., dentre outros: STJ, MS n.° 6.663, Relator Ministro Fernando Gonçalves, e MS n.° 8.106, Relator
Ministro Vicente Leal. Em doutrina, Diógenes Gasparini, que, como escrito acima, aproxima os princípios da razoabilidade e da
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proporcionalidade, aborda a questão da aplicação do princípio da proporcionalidade na aplicação de penas disciplinares sob o
mesmo enfoque dado pelos Tribunais: “Aplicar a pena de suspensão a certo servidor, quando a sanção de advertência seria
suficiente para dar satisfação ao interesse público, é praticar ato afrontando esse princípio, tanto quanto seria assim se a sanção
imposta fosse de advertência, mas a exigida pelo interesse público fosse a de suspensão. Essas condutas são incoerentes, irrazoáveis,
donde a aproximação desse princípio com o da razoabilidade. Importa afirmar, por fim, que qualquer dessas condutas se caracteriza
como ilegal, devendo, por essa razão, ser anulados pelo Judiciário ou invalidadas pela própria Administração Pública” (2004, p. 24).

 
[13]

 Portaria de 27 de abril de 2006, publicada no D.O.U. de 28/04/2006, p. 4. Disponível em:
<http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=4&data=28/04/2006>. Acesso em: 01 abr. 2010.

 
 
[14]

 O termo utilizado pela Lei n.° 8.112/90 é citação, apesar de seu momento processual ser o final da instrução, e não o início do
processo.
[15]

 O caso se tornou célebre à época e, cinqüenta anos depois, teve reprodução de seu julgamento encenada e veiculada pela TV
Justiça, no programa “Julgamentos Históricos”. Além de João Cabral de Mello Neto, recebeu a mesma reprimenda outro servidor do
Ministério das Relações Exteriores que se tornaria renomado, o futuro dicionarista Antônio Houaiss. Cf. “JULGAMENTOS
históricos estréia amanhã. www.stf.jus.br. Brasília, 9 maio 2003.
[16]

 Conforme artigo 130, § 2º, da Lei n.° 8.112/90: Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá
ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado
a permancer no serviço.
[17]

 As principais causas de demissão de servidores públicos federais são o cometimento dos tipos de improbidade administrativa
(art. 132, IV, da Lei n.° 8.112) e de valimento do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública (art. 132 c/c art. 117, IX, da Lei n° 8.112/90). A improbidade constitui 32,31% das causas de demissão e o
valimento constitui 18,46%. Cf. Relatório de acompanhamento de punições expulsivas.
[18]

 A Lei n.° 8.429/92 não fecha por completo a noção de improbidade administrativa. Ao enumerar 32 atos de improbidade,
distribuídos em três espécies, deixa anotado o caráter não taxativo desse rol, ao utilizar-se do termo ‘notadamente’ no caput dos
artigos que contém a enumeração (arts. 9, 10 e 11).
[19]

 Da ementa do Parecer/AGU n.º GQ - 200, de 19/08/1999, translatamos o seguinte: “Improbidade administrativa é ato
necessariamente doloso e requer do agente conhecimento real ou presumido da ilegalidade de sua conduta”. Por sua vez, esta é a
ementa do Parecer/AGU n.° GM - 17, de 8/11/2000: “À caracterização de falta disciplinar como ato de improbidade administrativa
atentatório contra os princípios que regem o Serviço Público é imprescindível considerar a natureza da infração e sua gravidade”.
[20]

 São normativos os pareceres que foram aprovados pelo Presidente da República e publicados na Imprensa Oficial. A
Administração Pública Federal é obrigada a cumprir fielmente esses pareceres, nos termos do artigo 40, § 1º, da lei Complementar
n.° 73/93.
[21]

 Publicado na íntegra no Diário Oficial de 31 de dezembro de 1998, p.10.
[22]

 O aresto aproxima proporcionalidade, racionalidade e justiça. Além do voto do Ministro Relator, foi pronunciado voto pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que seguiu o do Relator e o elogiou, nos seguintes termos: “Sr. Presidente, o voto do
eminente Relator, na minha percepção, foi antológico e pedagógico. Antológico porque põe no cenário devido a cautela que a
Administração tem de ter ao exercer esse terrível poder de punir. Pedagógico porque ensinou como deve ser aplicada a sanção pela
autoridade administrativa. Gostaria de ter escrito este voto”. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho demonstrou coerência com sua
produção de ordem doutrinária, em que, também, aproxima proporcionalidade e justiça: “O princípio da proporcionalidade na
aplicação da norma é sobretudo a realização da justiça no caso concreto” (2009, p. 176).
[23]

 Mais uma vez para evitar confusões conceituais e terminológicas, fizemos a escolha de não utilizarmos o termo “mérito do ato
administrativo” neste item do trabalho, utilizando os termos substância e essência. Fomos para tanto motivados pela doutrina que
considera serem apenas os atos administrativos discricionários aqueles que possuem mérito administrativo. Cf., por exemplo,
Fagundes (2005, p. 180). Num outro sentido - que nos parece mais adequado –, há autores que esmaecem a divisão de atos
administrativos em vinculados e discricionários, por considerarem que discrição e vinculação são componentes do ato, existindo
aqueles que sejam predominantemente discricionários e aqueloutros que sejam predominantemente vinculados, cf. Moraes (1999, p.
37).
[24]

 Moraes (1999, p. 19-25).
[25]
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 Paulo Bonavides assim se manifesta sobre o ponto: “Debaixo de certos aspectos, a regra de proporcionalidade produz uma
controvertida ascendência do juiz (executor da justiça material) sobre o legislador, sem chegar todavia a corroer ou abalar o
princípio da separação de poderes” (2004, p. 399).
[26]

 Conforme artigo 130, § 2º, da Lei n.° 8.112/90: “Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer a prestar o serviço”.
[27]

 Eros Roberto Grau, em tom assertivo, escreve que o intérprete, equivocadamente, acaba por excluir situações da esfera de
incidência de uma norma, baseado na proporcionalidade. Promovida, assim, a substituição do controle de constitucionalidade pelo
controle de proporcionalidade ou razoabilidade: “Aqui a transgressão é escancarada, praticando-a freqüentemente os tribunais para
excluir determinadas situações da incidência das normas do sistema. Os textos a que correspondem essas normas, que sobre essas
situações incidiriam, são interpretados a partir da proporcionalidade e/ou da razoabilidade, consumando-se então tal exclusão”
(2009, p. 299).
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O ASPECTO INSTRUMENTAL DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA 

THE INSTRUMENTAL ASPECT OF THE PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE MOTIVATION 

Germana De Oliveira Moraes
William Paiva Marques Júnior

RESUMO
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e
de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. A sua
obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária
para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Trata-se de corolário do Estado
Social e Democrático de Direito e do princípio da juridicidade que lhe serve de fundamento.
Aumenta o nível da obrigatoriedade do dever de motivação dos atos administrativos, mormente
cuidando-se de atos que afetam direitos fundamentais. Jamais será aceita a mera invocação de
conveniência e de oportunidade para o desfazimento de atos administrativos (prática tão comum
quão inaceitável). Atento a essa problemática, o legislador infraconstitucional foi sábio ao exigir
que as anulações e revogações sejam motivadas de modo explícito, claro e congruente (art. 50,
VIII, e §1º-, da Lei do Processo Administrativo Federal). Ainda que a regra não existisse,
entretanto, surgiria tal obrigatoriedade do núcleo de princípios reitores das relações de
administração.
PALAVRAS-CHAVES: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; PRINCÍPIOS; MOTIVAÇÃO; CARÁTER
INSTRUMENTAL. 

ABSTRACT
The principle of motivation requires that the government setting out the principles of fact and
law in their decisions. He is enshrined in the doctrine and jurisprudence. Their obligation is
justified in any act, because it is necessary formality to allow the control of the legality of
administrative acts. This is a corollary of the Social and Democratic State of Law and the
principle of law that serves as its foundation. Increases the level of obligatory duty of motivation
of administrative acts, particularly acts of caring is affecting fundamental rights. Will never
accept the mere invocation of convenience and opportunity to undoing of administrative acts
(how common practice as unacceptable). Aware of this problem, the legislature was wise to infra
require that cancellations and withdrawals are motivated explicitly clear and consistent (art. 50,
VIII, § 1 and -, the Federal Administrative Procedure Law). Although the rule does exist,
however, such a requirement arise core guiding principles of the relations of directors.
KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; PRINCIPLES; MOTIVATION; INSTRUMENTAL
CHARACTER.

INTRODUÇÃO
 
            A motivação dos atos administrativos compreende a um só tempo a enunciação dos motivos de fato
e de direito do ato administrativo, vale dizer, dos fatos e dos fundamentos jurídicos em que se funda o ato,
bem como a justificação do processo de tomada de decisão.
            É inegável que em certas situações, a motivação do ato administrativo revela-se desnecessária,
impossível, impraticável e até mesmo há de ceder ante outros valores igualmente prestigiados pela
Constituição, como o direito à intimidade, por exemplo. Entretanto, hodiernamente, com a
constitucionalização dos princípios da Administração Pública, que viabilizam o controle pelo Poder
Judiciário, também de aspectos não vinculados dos atos administrativos, não mais se sustenta a exclusão
dos atos discricicionários- apenas por ostentarem esta característica de serem praticados ao alvedrio do
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administrador público, da obrigatoriedade de motivação clara, congruente, tempestiva e explícita.
1. SIGNIFICADO E ALCANCE

                        A Administração Pública deve mostrar-se planejada. A organização é a base da governança
corporativa. Trata-se de corolário do arcabouço principiológico administrativista, consagrado em nível
constitucional e legal.
                        O princípio jurídico é norma de hierarquia superior à das regras, pois determina o sentido e
o alcance destas, que não podem contrariá-lo, sob pena de pôr em risco a globalidade do ordenamento
jurídico. Deve haver coerência entre os princípios e as regras, no sentido de que vai daqueles para estas[1].
                        Para Humberto Ávila[2], os princípios são normas imediatamente finalísticas,
primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação
se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes
da conduta havida como necessária à sua promoção. Como se vê, os princípios são normas imediatamente
finalísticas. Eles estabelecem um fim a ser atingido. 
                        A partir dessa delimitação preliminar acerca da noção de princípio, inequívoco se mostra
que, sob viés ontológico a motivação é um dos princípios diretivos da Administração Pública.
                       O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato
e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. A sua
obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para
permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Trata-se de corolário do Estado Social e
Democrático de Direito e do princípio da juridicidade[3] que lhe serve de base.
                        Por sua importância, convém a distinção e delimitação conceitual entre motivo, motivação e
móvel do ato administrativo.
                        Motivo é a situação fática por meio da qual é deflagrada a manifestação volitiva da
Administração, já a motivação exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato e de direito
que conduziram o agente público à manifestação da vontade. O motivo é a situação fática ou legal,
objetiva, real, empírica, que levou o agente à prática do ato. A motivação é a enunciação, descrição ou
explicitação do motivo. É a narrativa do motivo. Normalmente é a motivação apresentada sob a forma de
considerandos. É o que se pretende ao atribuir o nome de uma pessoa a uma via pública. A exortação à
pessoa vem sob a forma de considerandos, como que a justificar o ato.

Ao tratar acerca do motivo e do móvel averba Celso Antônio Bandeira de Mello[4] a
importância em não confundir os motivos- que são, pressupostos de fato correspondentes a uma
categorização legal- com os móveis do agente, isto é, com a intenção da autoridade. Móvel ou intenção é
algo subjetivo, que reside na intimidade psicológica do sujeito que atua. Então, enquanto o móvel é
interno, subjetivo, psicológico, o motivo é externo, objetivo. A realidade do motivo é exterior ao agente,
por ser algo que reside na lei (motivo de direito) ou na realidade empírica (motivo de fato). O móvel
corresponde ao intento, ao propósito do agente, à sua finalidade subjetiva, pessoal- e por isso sua
perquisição ganha relevo na teoria do desvio de poder com intenção viciada- ao passo que o motivo é
realidade objetiva cuja existência precede o ato e é condição de sua validade.
                        Há muito, o dever de tornar públicas as razões do administrador (para praticar ou deixar de
praticar determinado ato) adquiriu foro amplo. Na Espanha, na Itália, na Alemanha, e até no berço da
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common law, in interests of fairness, reasons must be given (“no interesse da justiça, razões devem ser
dadas”). Reportando-se à lição de Lord Denning, adverte Hilaire Barnett que o “dar razões é um dos
fundamentos da boa administração”[5].
                        O Direito Público da generalidade dos Estados modernos não tem alcançado a difícil
harmonização entre os princípios da autoridade e da liberdade[6].

Tal enlace entre liberdade e autoridade fica a cargo do princípio da motivação
administrativa, desde que se apresente de forma explícita, clara, congruente e tempestiva.
                        A motivação escorreita apresenta uma importância extrema nas relações da Administração
Pública com seus agentes públicos na medida em que representa o respeito e a imparcialidade daquela,
bem como na garantia de respeito a todos os princípios constitucionais de ordem procedimental.

Sem uma motivação explícita, clara, congruente e tempestiva em sede de processos
administrativos não há contraditório, ampla defesa e processo legal.
                        A atuação administrativa motivada para com seus agentes apresenta-se escoimada de
quaisquer favoritismos ou perseguições pessoais que comprometem o profissionalismo que se requer da
atuação estatal hodierna. Torna meio de combate ao proselitismo e ao sectarismo que tanto devem ser
evitados pelos administradores públicos, por comprometimento à impessoalidade norteadora de sua
conduta.

          Na medida em que as sanções disciplinares são motivadas, encontramos o respeito a toda
principiologia processual constitucional, em especial os princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal (art. 5º-, incisos LIV e LV da Carta Política de 1.988).

            Vários são os precedentes jurisprudenciais dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de
invalidar as sanções administrativas disciplinares impostas aos agentes públicos por desrespeito a tais
postulados.

Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei,
claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu
motivo. Assim como todo cidadão, para ser acolhido na sociedade, há de provar sua identidade, o ato
administrativo, para ser bem recebido pelo cidadão, deve patentear sua legalidade, vale dizer, sua
identidade com a lei. Desconhecida ou ignorada sua legitimidade, o ato da autoridade provocará sempre
suspeitas e resistências, facilmente arredáveis pela motivação[7].
2. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
ADMINISTRATIVA
                        Na Constituição Federal, a exigência de motivação consta expressamente para as decisões administrativas dos

tribunais e do Ministério Público (arts. 93 e 128, parágrafo 4º-, com a redação determinada pela EC No.: 45/2.004), não havendo

menção a ela no art. 37, que trata da Administração Pública, provavelmente pelo fato de ela já ser reconhecida amplamente pela

doutrina e pela jurisprudência.

                        A legislação brasileira adotou técnica semelhante àquela empregada nos sistemas jurídicos: espanhol e português de

enumeração de categorias de atos, cuja fundamentação é obrigatória.

                        Assim sendo, a Lei No.: 9.784/99, o princípio da motivação é previsto no art. 2º-, caput, havendo, no parágrafo único,

inciso VII, exigência de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Além, disso estabelece o art.

50 da mesma lei:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com   indicação dos fatos e dos
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fundamentos jurídicos, quando: I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II -
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de
concurso ou seleção pública;  IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo
licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII -
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na
solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.  §
3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
 

                        O art. 93, inciso IX da Carta Política de 1.988[8] exige que todas as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas,

sob pena de nulidade. Estamos diante da obrigatoriedade da motivação para as típicas atuações judicantes. Como corolário, diversas

são as leis infraconstitucionais que exigem a motivação como condição de eficácia das decisões jurisdicionais. Podemos mencionar

como exemplo recente o disposto no art. 10[9] da nova Lei do Mandado de Segurança, qual seja: 12.016, de 07/08/2009.

                        A partir da construção teórica, segundo a qual os princípios da realidade e da razoabilidade constituem os limites de

oportunidade e de conveniência à discricionariedade, respectivamente, quanto à valoração dos motivos e quanto à escolha do objeto,

conclui que o Poder Judiciário pode anular atos administrativos discricionários, fundados em inexistência, insuficiência,

inadequabilidade e desproporcionalidade de motivo ou em impossibilidade, desconformidade e ineficiência do objeto[10].

                        A existência dos motivos, tanto os de fato como os de direito, deve estar acima de qualquer dúvida razoável. A

presunção de veracidade, que acompanha a ação do Estado, é juris tantum, cedendo ante evidência em contrário; mesmo que não

seja alegada, se o juiz se convencer da inexistência de motivos, deverá declará-la e anular o ato[11].

                Como se verifica pelo dispositivo, as hipóteses em que a motivação é obrigatória, em regra, dizem respeito aos atos

que, de alguma forma, afetam a direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os

destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração. Tem-se que considerar, no entanto, a

enumeração contida no dispositivo como o mínimo a ser necessariamente observado, o que não exclui a mesma exigência em outras

hipóteses em que a motivação é fundamental para fins de controle da legalidade dos atos administrativos. A obrigatoriedade de

motivação consta de outras leis esparsas administrativas, como ocorre, exemplificativamente, na Lei No.: 8.666/93, sobre licitações

e contratos, na imposição de penalidades pelo descumprimento em seu art. 58, caput, inciso IV[12] e no art. 109, §2º-[13] acerca da

atribuição de efeitos suspensivos ao recurso administrativo, devidamente  motivada.

3. O ASPECTO INSTRUMENTAL DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA
Sobe de tom a obrigatoriedade do dever de motivação dos atos administrativos, mormente cuidando-se de atos que

afetam direitos fundamentais. Nesse caso, jamais será aceita, por exemplo, a mera invocação de conveniência e de oportunidade

para o desfazimento de atos administrativos (prática tão comum quão inaceitável). Dizer somente, sem maior motivação, que um ato

administrativo será revogado por motivo de conveniência é tão nulo como o juiz conceder ou negar uma liminar pela simples

alegação da presença de pressupostos. Nessa linha, andou bem o legislador infraconstitucional ao exigir que as anulações e

revogações sejam motivadas de modo explícito, claro e congruente (art. 50, VIII, e §1º-, da Lei do Processo Administrativo

Federal). Ainda que a regra não existisse, entretanto, brotaria tal obrigatoriedade do núcleo de princípios reitores das relações de

administração. Logo, a atuação da administração (incluindo os chamados ‘atos de gestão’) deve ser motivada e motivável

racionalmente, isto é, interna e externamente justificável. De tal sorte, aplica-se ao administrador público, com firmeza, o

mandamento democrático - expressamente imposto ao juiz no exercício da tutela jurisdicional – de motivar, consistentemente, os
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atos administrativos vinculados e discricionários (recorde-se que toda discricionariedade deve guardar vinculação a princípios); tudo

no objetivo de coibir os famigerados e os recorrentes desvios de finalidade, assim como o grave não-exercício da descrição

pertinente (vedada a inoperância quando configurado o dever de agir ou de decidir, à luz do princípio da proporcionalidade, nas suas

duas facetas: proibição de excesso e de inoperância) [14].

                      A motivação, em regra, não exige formas específicas, podendo ser ou não concomitante ao ato, além de ser feita,

muitas vezes, por órgão diverso daquele que proferiu a decisão. Frequentemente, a motivação consta de pareceres, informações,

laudos, relatórios, feitos por outros órgãos, sendo apenas indicados como fundamento da decisão. Nesse caso, eles constituem a

motivação do ato, dele sendo parte integrante. Deve indicar as razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato, sendo

dispensável em alguns atos oriundos do poder discricionário, como assevera Hely Lopes Meirelles[15].

                        Consoante a jurisprudência do STJ[16], quando presente no ato discricionário, a motivação
torna possível o controle jurisdicional sobre o ele.            

Não deve haver lugar para amadorismo na Administração Pública. A motivação deve ser feita
em momento prévio à prática do ato, quando intempestiva deve levar à invalidade do ato. Aí
encontraremos que ela é o fundamento axiológico da atuação técnica do agente público.

Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer sanção ao descumprimento do dever de
motivação clara, congruente, expressa e tempestiva, dos atos administrativos.

Não obstante, pode-se afirmar, com fulcro no princípio da legalidade administrativa que o ato
administrativo sem fundamentação, com motivação obscura ou incongruente, padece de vício que o
inquina de nulidade.

Para Marcello Caetano[17], ao tratar da anulação  e declaração de nulidade dos atos
administrativos, a parte mais importante do contencioso administrativo é, porém, a que respeita ao exame
da legalidade dos atos administrativos definitivos e executórios. Quando o Tribunal verifique que o ato
recorrido é ilegal, isto é, que não corresponde em concreto ao comando abstrato da lei, anula-o, fazendo-o
desaparecer da ordem jurídica. O ato administrativo, uma vez anulado, deixa de existir em relação tanto ao
recorrente como a todas as demais pessoas.

O conhecimento que a administração é uma função jurídica, desqualifica o ato administrativo
viciado como ato aparente que, em defeito de uma prescrição jurídico-positiva, carece de toda validade
jurídica[18].

A falta de clareza ou obscuridade da motivação constitui outro vício potencialmente ensejador
de invalidade do ato administrativo.
                      Se porventura a motivação for posterior à edição do ato administrativo entende-se que este é
casuístico, tendencioso e viciado em sua legalidade. Revela a irresponsabilidade do administrador em
relação ao planejamento governamental e o comprometimento de todo o arcabouço principiológico
administrativista.
                        A motivação dos atos administrativos há de ser, ademais, tempestiva, isto é, contemporânea
a sua edição, sob pena de, se não o for, de comprometer sua principal função de proporcionar aos
interessados que possam reagir contra as decisões da Administração Pública.
                        A onipresença da motivação na prática diuturna administrativa serve como garantia de
observância do princípio da impessoalidade. Dificulta a camuflagem da vingança e perseguição típicas do
personalismo, que buscamos combater com o novel Estado Social e Democrático de Direito.
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                        Os vícios na relação fim-conteúdo dos atos administrativos são mais facilmente
identificáveis através da análise dos motivos que o agente deverá expor, podendo refletir-se na adoção de
motivos inexistentes, falsos, errados, irrelevantes, contraditórios, deficientes, desviados, incongruentes ou
ilegítimos. Estão normalmente associados à violação dos princípios gerais da atividade administrativa:
imparcialidade, justiça, igualdade, racionalidade e veracidade[19].

 
                        Na Administração Pública, entretanto, a expressão de sentimentos negativos como ódio,
raiva e vingança, se apresenta de forma pejorativa ao interesse público. E a motivação congruente dos atos
é uma forma de combate ao personalismo e a todas as formas de perseguições incompatíveis com a
buscada impessoalidade administrativa.
                        Conforme explicitado anteriormente, trava-se grande discussão a respeito da
obrigatoriedade ou não da motivação nos atos administrativos. Alguns estudiosos entendem que é
obrigatória; outros, que a obrigatoriedade se circunscreve aos atos vinculados. Deveria ser abandonada a
distinção, de caráter meramente formal, para considerar-se como indispensável a justificativa do ato, seja
qual for a denominação que se empregue. O STJ[20] já decidiu que a ausência de motivação do ato
administrativo acarreta na sua anulação.
                        Quanto ao motivo, temos que ele é obrigatório, pois sem ele o ato é írrito (nulo).
Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato.
                        Em um Estado de Direito não há vinculação ou discricionariedade absoluta. A partir da
relativização de tais conceitos, melhor falar-se em atos predominantemente vinculados ou discricionários.
A motivação apresenta-se como obrigatória, para todos os atos administrativos, quer predominantemente
vinculados ou discricionários.
                        Segundo o art. 50 da Lei No.: 9.784/99[21], exigem motivação vários tipos de atos
administrativos.
                        Ao fazermos o cotejo com o Direito comparado, podemos mencionar os arts. 124º- a 126º-
do Código de Processo Administrativo Português, acerca do dever de fundamentação em geral, seus
requisitos e fundamentação dos atos orais[22].
                        Ao comentarem os aludidos dispositivos, José Eduardo Figueiredo Dias e Fernanda Paula
Oliveira[23] entendem que, apesar de a lei não estabelecer um dever geral de fundamentação, no sentido
de todos e cada um dos atos administrativos necessitar sempre, em qualquer circunstância, de ser
fundamentado, a verdade é que a mera análise do artigo 124º- do Código de Processo Administrativo
Português conduz à conclusão de que tal dever existe para a maioria dos atos administrativos. Aliás, a
exigência de fundamentação está prevista na Constituição da República Portuguesa de 1.976, relativamente
aos atos que afetem direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos-administrados[24].
                        Ainda acerca do Código de Processo Administrativo Português, não está estabelecida uma
distinção que parte da doutrina lusa costuma fazer no seio da fundamentação: a diferença entre justificação
e a motivação. Refere-se a primeira a uma indicação sobre o fim do ato administrativo, ou seja, a uma
indicação dos pressupostos (os quais são circunstâncias de fato que demonstram a existência de uma
situação de interesse público definida legalmente, situação essa que autoriza ou obriga a Administração a
agir). Já a motivação tem lugar apenas nos atos discricionários e consiste numa declaração sobre os
motivos, isto é, acerca dos interesses que o agente considerou significativos para atribuir um determinado
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conteúdo ao ato na parte que este envolva discricionariedade. Nos atos vinculados, ao revés, não há
qualquer margem de manobra da Administração, que se deve limitar a atuar nos termos legalmente
impostos[25].
                        À luz de nosso ordenamento pátrio, entendemos que tal distinção se torna descipienda e
tomamos como expressões sinônimas motivação e fundamentação.
                        No Brasil, alguns autores invocam, em prol da tese da obrigatoriedade, o art. 93, X da
CF/88, segundo o qual “as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.”Tal dispositivo está
situado no capítulo constitucional dedicado ao Poder Judiciário. Assim, mesmo que se entenda que o texto
exige de fato a motivação, a exigência envolve apenas os atos do Poder Judiciário, sem alcançar, por
conseguinte, os praticados no âmbito do Poder Executivo.
                        Há autores que entendem ser a motivação obrigatória para todos os atos administrativos.
                        Com efeito, hodiernamente, os administrados não se contentam com um simples “sim” ou
“não”, constituindo-se em verdadeiro corolário do Estado Democrático de Direito a motivação dos atos
administrativos, até mesmo como forma de legitimação.
                        Na era do direito administrativo da racionalidade aberta, o bom administrador público
cumpre o dever de indicar, na prática dos atos vinculados e discricionários, os fundamentos de fato e de
direito, em face da inafastável margem de apreciação, presente no mais vinculado dos atos. Imperativo,
pois, que todos os atos administrativos sobremodo se afetarem direitos, ostente,m uma explícita
justificação, em analogia com o que sucede com os atos jurisdicionais, excetuados os de mero expediente,
os ordinatórios de feição interna e, ainda, aqueles que a Carta Constitucional admitir como de motivação
dispensável[26].
                        Não nos esqueçamos de que, na prática, em alguns momentos, se torna impossível a
explicitação das razões de fato e de direito. Por exemplo, qual a necessidade de motivação do ato
administrativo que determina a colocação de asfalto ou iluminação em uma determinada rua? A priori,
completamente desnecessária,mas o controle sobre os atos administrativos requer a presença da motivação.
                        Principalmente os atos predominantemente discricionários devem ser motivados como
parâmetro de controle jurisdicional da Administração Pública, a fim de se evitarem abusos ou
desvirtuamentos, incompatíveis com o atual estágio do Estado Social e Democrático de Direto.
                        Ao se pleitear uma motivação idônea e séria dos atos administrativos vinculados e
discricionários, não se adota aquela noção de sistema segundo a qual as normas guardariam entre si uma
relação apenas de forma, destituída de conteúdo. Assim, resta afastada, por sem sentido, qualquer visão
acentuadamente normativista, pois o Direito requer, também e necessariamente, fundamentação racional no
espaço da escolha valorativa (sem embargo da atenção a ser devotada à imperatividade). Resultam
prejudicadas, por via de consequência, as posições consoante as quais se deveria pensar o sistema
administrativo sob o enfoque de que as normas jurídicas seriam deriváveis unicamente de postulados
gerais - abordagem esta improcedente[27].
                        Diógenes Gasparini[28] garante que a motivação é obrigatória a todos os atos
administrativos, com fundamento na Constituição e orientação jurisprudencial do STF.
                        Maria Sylvia Zanella di Pietro[29] expõe que a motivação se aplica a todas as espécies de
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atos administrativos (e não apenas aos vinculados e conclui que o rol do art. 50 da Lei No.: 9.784/99 é
meramente exemplificativo.
                        Merece destaque porém, acerca de corrente advogada por José dos Santos Carvalho
Filho[30], consoante a qual não há a obrigatoriedade da motivação, salvo nas situações em que a lei assim
o exige:

No que se refere à motivação, porém, temos para nós,  com o respeito que merecem as
respeitáveis opiniões dissonantes, que, como regra, a obrigatoriedade inexiste. Fundamo-nos em
que a Constituição Federal não incluiu e nem seria lógico incluir, segundo nos parece) qualquer
princípio pelo qual se pudesse vislumbrar tal intentio; e o Constituinte, que pela primeira vez
assentou regras e princípios aplicáveis à Administração Pública, tinha tudo para fazê-lo, de
modo que, se não o fez, é porque não quis erigir como princípio a obrigatoriedade da motivação.
Entendemos que, para concluir pela obrigatoriedade, haveria de estar ela expressa em
mandamento constitucional, o que, na verdade, não ocorre. Ressalvamos, entretanto, que
também não existe norma que vede ao legislador expressar a obrigatoriedade. Assim, só se
poderá considerar a motivação obrigatória se houver norma legal expressa nesse sentido.
 

                        À luz deste raciocínio, somos levados a pensar que existem atos puramente discricionários que
prescindem da motivação.

Por exemplo: por que explicitar as razões que levaram a Administração à motivação da
concessão das férias de determinado servidor público no período por ele requerido?
                        Tratar-se-ia de ato puramente discricionário que afastaria a necessidade da motivação,
entretanto, a resposta deve ser positiva, por uma só razão: o controle a ser exercido sobre o ato
administrativo.
                        Caso adotada tal corrente, a Administração Pública restaria menoscabada. Tal
posicionamento mais hermético e tradicional encontra-se em vias de superação à luz dos novos
paradigmas do Direito Administrativo, dentre os quais avulta de importância a justificação dos atos
administrativos, por meio da motivação.
                        Podemos ainda elencar o terceiro posicionamento doutrinário, expresso por Celso Antônio
Bandeira de Mello[31], segundo o qual a motivação é obrigatória nas hipóteses em que a motivação,
exercida em um momento posterior não pode garantir, de modo absolutamente induvidoso, que os motivos
ulteriormente aduzidos sejam suficientes.
                        Há inúmeros atos oriundos da prática administrativa, que, embora tenham motivo, não têm
motivação. Sirvam como exemplo os atos que denegam pedidos de autorização ou de permissão (que
geram atuação discricionária), ou os atos funcionais, como nomeação, exoneração de cargos em comissão
etc. No interior do ato não constam as razões do administrador, mas no processo administrativo estarão
presentes na condição de motivo.
                        Quando a motivação do ato for obrigatória, porque assim o impõe a lei, o vício nele existente pode situar-se no

elemento forma, desde que haja descompasso do que a lei exige com o que consta do ato.

                        Em suma, a fundamentação há de embasar todos os atos administrativos, salvo apenas os de mero expediente, os

autodecifráveis pela singeleza de seus pressupostos e aqueles que, excepcionalmente, contam com expressa dispensa constitucional

originária. Em outras palavras, “motivar”, em nosso modelo, passou a ser, desde o advento do Texto Fundamental, o dever de

oferecer o lastro justificativo para os atos administrativos lato sensu, tornando-os controláveis em seu demérito, com aprofundada

sindicabilidade. Bem por isso, como sustentado, aplica-se ao servidor público o mandamento racionalizante de motivar,

indistintamente, os atos administrativos vinculados e discricionários, no desiderato de coibir os excessos e a arbitrariedade por
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omissão[32].

4. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO NOS ATOS CONCERNENTES AO REGIME
JURÍDICO DOS AGENTES PÚBLICOS
                        Um dos aspectos em que a motivação dos atos administrativos apresenta maior relevância é o atinente ao regime

jurídico dos agentes públicos, notadamente em sede de direito punitivo, como requisito de validade dos atos sancionadores, como

forma de possibilitar o controle jurisdicional e administrativo.

                        Decidiu o Supremo Tribunal Federal que, em se tratando de demissão de servidor público, necessária se faz a

motivação suficiente, para fins de posterior controle:
“I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV,
primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a
Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado
que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes.
II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que
aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à
competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 ("Praticado o
ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de
segurança o a medida judicial"). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato
administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo
mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por
autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente
que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é
que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais,
no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento
relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a
apreciação das questões suscitadas pelo impetrante”. (MS No.: 25.518/DF, Relator: Min.
Sepúlveda Pertence, julgamento: 14/06/2.006).
 

                        No que se refere à motivação em sede de concursos públicos, e ao controle exercido pelo Poder Judiciário, decidiu o

STJ[33] que não fere o referido postulado o indeferimento de recurso administrativo que apresentou razões baseadas em

argumentação coerente e na interpretação da lei.

                        Consoante a orientação jurisprudencial do STJ[34], o ato de remoção de servidor público, por atingir a sua esfera

individual, só terá eficácia caso acompanhado da respectiva motivação.

                        Consoante o escólio de Germana de Oliveira Moraes[35], ao perquirir acerca do controle jurisdicional da

Administração Pública, o magistrado deverá avaliar se houve a motivação principiológica, por parte do administrador:
É dado ao juiz perquirir, após a revisão dos elementos predominantemente vinculados do ato
administrativo (competência, finalidade e forma), se o administrador público, durante o processo
de concepção do ato não vinculado, ao avaliar-examinar, valorar e aditar os pressupostos de fato
e de direito  - motivou-os, guiou-os pelos parâmetros decisórios ditados pelos princípios da
publicidade, da impessoalidade (sob as vertentes da igualdade e da imparcialidade) da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Cabe também ao juiz
verificar se o administrador público, ao definir o conteúdo do ato não vinculado, observou
aqueles princípios.
 

                        A motivação das sanções disciplinares impostas aos agentes públicos pela Administração Pública deve ser condizente

com a realidade dos fatos de forma a garantir a realização da verdadeira justiça do processo administrativo sancionador. Nesta

perspectiva apresenta- se o caráter protecionista e garantista da motivação, tornando-a verdadeiro direito fundamental deferido aos

agentes públicos.

                        Neste jaez, tem-se o art. 168 da Lei No.: 8.112/90[36] a exigir motivação nas decisões administrativas atinentes às

sanções impostas aos servidores públicos civis federais.

                               Ao comentar o aludido dispositivo, tratando- o como direito subjetivo público, prescreve Ivan Barbosa
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Rigolin[37]:
Parece desnecessário enfatizar a imprescindibilidade da mais minuciosa justificativa pela
autoridade, de sua decisão que divirja da apontada pela comissão. O trabalho desta última se
estendeu por meses, de modo exaustivo e supostamente correto, observando todas as fases do
processo. Terá a comissão, com certeza, colhido elementos de valor probante maior ou menor, e
do conjunto das provas terá expedido sua orientação (...) Existe direito subjetivo público a um
julgamento imparcial, correto, contraditório, isento e processualmente idôneo para qualquer
acusado. O servidor indiciado e condenado em processo administrativo que se demonstre
incongruente em qualquer etapa, arrevesado, infundado, conflitante consigo mesmo, onde a
instrução não conduz ao julgamento proferido, terá sempre direito a anulá-lo ou modificá-lo por
intervenção judicial, em geral por mandado de segurança, mas também podendo ser escolhida a
via ordinária, onde pleiteie o due processo of law.
 

                        Não podemos esquecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[38] consolidou o entendimento de que,

estando a autoridade julgadora de acordo com o relatório final, e se este se encontra suficientemente fundamentado, não há qualquer

vício no ato demissório por falta de motivação.

                        A motivação mostra-se com o caráter de dúplice garantia e, no tocante ao administrado, na
medida em que propicia o controle judicial e extrajudicial dos atos administrativos. Em relação ao Estado,
significa a atuação profissional, isenta de vícios obscuros e inexplicáveis juridicamente, principalmente em
questões tão sensíveis como a relacionada aos agentes públicos.
                        Para José Roberto Dromi[39] a obrigação de motivar o ato administrativo discricionário é
conseqüência, também, do princípio de que o poder discricionário não está submetido a um controle de
fundo. Então, o juiz contencioso-administrativo, no poder de controlar diretamente o exercício dentro do
poder discricionário tenha sido justo, exige que alguns dos atos discricionários tenham um elemento
externo que prove que esse poder se exerceu dentro dos limites legais. Tudo isso com o objeto de lograr o
controle sobre a “exatidão” dos motivos e a sua correspondência com os textos legais em que se funda o
ato.
                        Como explicita Nancy Tuckerman[40], pelas regras de etiqueta social, o empregado tem o
direito de saber porque está sendo mandado embora, em outras palavras, necessária se faz a motivação do
ato de despedida :

Para aumentar suas possibilidades de conseguir um novo trabalho, não alimente qualquer
ressentimento que possa sentir por seu antigo patrão. Isso só vai pôr em risco a possibilidade de
obter uma carta de recomendação. Aceite a notícia com dignidade. Você sem dúvida tem o
direito de perguntar por que está sendo mandado embora. Pode ser devido ao corte de
funcionários, ou por você não estar cumprindo determinadas metas. Por mais doloroso que seja
ouvir críticas, é importante que saiba o motivo da demissão, pois assim poderá aprender com a
experiência e melhorar seu desempenho no próximo emprego (...) A conversa não deve levar
mais de dez ou quinze minutos. Mais que isso, torna-se repetitiva. Se já compreensivo, mas
firme. Não deixe de enfatizar os pontos positivos que honestamente possa atribuir à pessoa. Dê
o motivo ou motivos de sua decisão: “Você não tem correspondido às metas que estabelecemos”
ou “Seu comportamento está causando problemas”. Os empregados têm o direito legal de saber
por que estão sendo demitidos. Explique cuidadosamente sobre o pagamento da demissão, como
ficarão os benefícios médicos e de aposentadoria e o que você pensa em fazer para ajudá-lo a
encontrar um novo emprego.
 

                        Apesar de a etiqueta incluir-se nas regras morais, não se há de esquecer da importância destas
como fonte do Direito. Entendemos que é de bom alvitre não apenas o empregador da iniciativa privada,
mas, primordialmente, o administrador público, motivar a despedida dos atos dos empregados públicos que
laboram no âmbito das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
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                        Infelizmente esta não é a orientação sedimentada no TST. A referido Corte entende apenas
devida a motivação no tocante aos empregados da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) e
não em relação às demais empresas públicas e sociedades de economia mista, consoante se verifica do
disposto na Orientação Jurisprudencial No.: 247 da SDI-I:

247. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA.
EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE
(alterada Res. nº 143/2007) - DJ 13.11.2007 I - A despedida de empregados de empresa pública
e de sociedade de
 de ato motivado para sua validade; II - A validade do ato de despedida do empregado da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação,  por gozar a
empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e
à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.
 

                        Francisco Meton Marques de Lima[41] alerta acerca da necessidade de análise da motivação na
despedida pelos entes estatais e paraestatais, por parte do TST e TRTs, à luz das inovações constitucionais
e também legais, quais sejam: EC No.: 19/98 e Lei No.: 9.784/99, o que conduziria à sua obrigatoriedade:

Motivação nos entes estatais e paraestatais- encontram-se protegidos contra despedida
arbitrária e sem motivo comprovado os servidores públicos celetistas, assim compreendidos os
empregados da Administração direta, autárquica, fundacional, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista e entes estatais equiparados, da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. É o que preceitua o caput do art. 37 da CF. E no âmbito federal a regra da
motivação e do devido processo legal nos atos de despedida já é obrigatória, conforme dispõe a
Lei No.: 9.784/99 (...) Aliás, soa ilógico que até para desfazer-se de uma sucata, a estatal
obriga-se a um procedimento formal prévio e para pôr o ser humano no olho da rua não tenha
que obedecer à regra da motivação e ao princípio da impessoalidade.Seria uma grosseira
inversão de valores constitucionais, dentre os quais a pessoa é o mais alto.
 

                                   A orientação jurisprudencial dominante no TST não se mostra a mais adequada na
proteção aos direitos sociais dos empregados públicos que merecem um tratamento diferenciado até
mesmo porque a forma de provimento adotado é o concurso público, caso assim não se considere está ele
relegado ao mesmo patamar de um em empregado na iniciativa privada. De fato, a ECT goza de um
regime jurídico híbrido, que lhe justifica um tratamento diferenciado, até mesmo em face da prestação de
serviço público em regime de monopólio, consoante decidido pelo Pretório Excelso[42].
                      Seus empregados públicos, entretanto, são admitidos por concurso público e submetem-se ao
mesmo regime jurídico trabalhista do atinente às demais empresas públicas e sociedades de economia
mista.

                  É questão a ser enfrentada à luz do Direito Administrativo e não apenas do Direito do Trabalho. Ademais, a solução

tal qual atualmente posta parece afrontar o disposto no art. 7º-, inciso I da Carta Política de 1.988, mediante o qual é direito social

deferido aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, relação de emprego

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa.

                  José Roberto Dromi[43] ao tratar do controle de motivação explicita que é um campo onde o controle jurídico pode

ir em profundidade realizando o seu trabalho fiscalizador: primeiro lá que se vê se o fato invocado pelo autor da decisão como

determinante de sua atuação, existiu na realidade. Para isso deve ater-se a documentação que se anexe com a decisão. Se ela merece

crédito, reparos ou alguma objeção, ou se é discutida ou impugnada por algum particular, ofendido por dita decisão administrativa,

haverá que comprová-lo. Se o fato invocado não é real, isto é, se não existe, óbvio que o atuar da Administração será contrário ao

direito, pois carecerá de motivo.

5- CONCLUSÃO
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O aspecto instrumental do princípio da motivação administrativa concatena-se, em uma de suas vertentes, à

questão de saber em que situações não é obrigatória a invalidação dos atos com vícios de motivação, não sanados a posteriori. Em

outros termos, indaga-se quais as hipóteses de aproveitamento do ato administrativo que contenha vício de motivação.

                        A possibilidade de aproveitamento dos atos administrativos com vícios de motivação pressupõe não sejam estes

relevantes a ponto de justificar a supressão dos efeitos dos atos editados, ainda que sem fundamentação correta. Deste modo, a

questão se reformula para o fim de indagar quais os critérios de definição da relevância ou irrelevância de tais vícios.

Desta maneira, não se compromete a função precipuamente garantística e instrumental da obrigatoriedade de

motivação, de proteção aos administrados e aos agentes públicos (notadamente na questão atinente ao direito punitivo do Estado em

face de seu pessoal), tendo em mira, sobretudo, viabilizar o controle  jurisdicional dos atos administrativos, conferindo, assim, maior

efetividade, ao princípio do direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Se o juiz dispuser de elementos para formar a convicção de que a Administração Pública seria obrigada a repetir o

ato, deste feita sem vício, com idêntico conteúdo ao anterior, por ser aquela decisão imposta pelo Direito, no caso concreto, há de

reconhecer, em nome do princípio da eficiência, o aproveitamento do ato, não obstante o vício de motivação, e abster-se de

invalidá-lo.

O equacionamento da tensão entre o princípio da eficiência, que demanda por força de imposição de economia na

prática dos atos administrativos, e o princípio da legalidade, que exige a invalidação do ato expedido com preterição ao dever de

motivar os atos administrativos faz-se a partir da ponderação entre os benefícios da economia e a gravidade do vício, mediante a

avaliação e correlação dos interesses públicos e eventualmente, os  privados.

Por fim, avulta de importância a necessidade de motivação de atos predominantemente vinculados ou

discricionários em prol do aperfeiçoamento e evolução da Administração Pública consentânea com o moderno Estado Social e

Democrático de Direito.  
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2004, pág. 30: “Como consequência das modificações conceituais da noção de Direito – do direito ‘por regras’ ao ‘direito por princípios’, ocorre a substituição da
idéia nuclear de legalidade administrativa pelo princípio da juridicidade da Administração Pública”.
[4] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª- edição. São Paulo: Malheiros, 2.006,
págs. 87 e 88.

[5] FREITAS, Juarez.  O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 4ª- edição. São Paulo: Malheiros,  2.009, pág. 110.
[6] TOBEÑAS, José Castan. Humanismo y Derecho (El Humanismo em La historia del pensamiento filosofico y em la
problemática juridico-social de hoy). Madrid: Instituto Editorial Reus, 1.962, pág. 104. Tradução livre.

[7] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35ª- edição. São Paulo: Malheiros,  2.009, pág. 102.
[8]“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados
os seguintes princípios: (...)IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;”
[9]“Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe
faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.§ 1º-  Do indeferimento da inicial pelo juiz
de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente
a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. § 2º- O ingresso de
litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial”.
[10] MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª- edição. SÃO Paulo: Dialética, 2004, pág. 59.
[11] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. 3ª- edição.
Rio de Janeiro: Forense, 1.998, pág. 62. 
[12]“Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a
prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos do contratado; II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; III - fiscalizar-
lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - nos casos de serviços essenciais,
ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo. § 1o  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas
sem prévia concordância do contratado. § 2o  Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato
deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual”.
[13]  “Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) habilitação ou inabilitação do licitante; b) julgamento das
propostas; c) anulação ou revogação da licitação; d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento; e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  f) aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa; II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de
Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da intimação do ato. § 1o  A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos
previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. § 2o  O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste
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artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. § 3o  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. § 5o  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. § 6o  Em se tratando de licitações
efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão de dois
dias úteis”.
[14] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 4ª- edição. São Paulo: Malheiros,
2.009, págs. 420 e 421.
[15] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35ª- edição. São Paulo: Malheiros, 2.009, pág. 103: “Pela
motivação, o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e
preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do
poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a
conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos,
porém, que afetam o interesse individual do  administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e
moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório, prevista
no art. 5º-, LV, da CF de 1.988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a
motivação será constitucionalmente obrigatória”.
[16] “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO - INVALIDAÇÃO DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA EM
CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
IMPERATIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para
invalidação de atos ampliativos de direitos dos cidadãos, isto é, atos cuja nulidade importe diminuição da esfera patrimonial dos
indivíduos, ainda que o exercício da competência administrativa esteja respaldado pelo poder de autotutela, não se afasta a
necessidade imperiosa de instauração do devido processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa aos
interessados, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CR/88. 2. Todos os atos administrativos, inclusive, os discricionários são
passíveis de controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CR/88). Esse controle, mormente nos atos discricionários, depende da devida
motivação, como condição de sua própria validade. 3. Segurança concedida, em parte, para assegurar ao Impetrante - Agravado o
direito líquido e certo da motivação do ato que invalidou seu teste de aptidão física, bem como as garantias do contraditório e da
ampla defesa. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no RMS 17718 / AC, Relator: Min. Paulo Medina, julgamento:
11/04/2.006).
[17] CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo- Volume II. 10ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.004, pág. 1.214.

[18] MERKL, Adolfo. Teoria General del Derecho Administrativo. Mexico: Editora Nacional, 1.975, pág. 263. Tradução livre.

[19] DIAS, José Eduardo Figueiredo et. all. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1ª- edição. Coimbra: Almedina,
2.006, pág. 232.

[20] “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. 1. A margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração
Pública, na prática de atos discricionários,  não a dispensa do dever de motivação. O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do
administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado (art. 50, I, e § 1º da Lei 9.784/99).  Não atende
a tal requisito a simples invocação da cláusula do interesse público ou a indicação genérica da causa do ato. 2. No caso, ao fundamentar o indeferimento da
autorização para o funcionamento de novos cursos de ensino superior na “evidente desnecessidade do mesmo”,  a autoridade impetrada não apresentou exposição
detalhada dos fatos concretos e objetivos em que se embasou para chegar a  essa conclusão.  A explicitação dos motivos era especialmente importante e indispensável
em face da existência, no processo,  de pareceres das comissões de avaliação designadas pelo próprio Ministério da Educação, favoráveis ao deferimento, além de
manifestações no mesmo sentido dos Poderes Executivo e Legislativo do Município sede da instituição de ensino interessada. 3. Segurança parcialmente concedida,
para declarar a nulidade do ato administrativo.”  (MS 9944 / DF, Relator: Teori Albino Zavascki, julgamento: 25/05/2.005)
[21]“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I -
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos
administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam
recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o

Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões,
desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou
de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito”.
[22] “Artigo 124º Dever de fundamentação 1 - Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem ser fundamentados
os actos administrativos que, total ou parcialmente: a) Neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou
interesses legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; b) Decidam reclamação ou recurso; c)
Decidam em contrário de pretensão ou oposição formulada por interessado, ou de parecer, informação ou proposta oficial; d)
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Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação
dos mesmos princípios ou preceitos legais; e) Impliquem revogação, modificação ou suspensão de acto administrativo anterior. 2 -
Salvo disposição da lei em contrário, não carecem de ser fundamentados os actos de homologação de deliberações tomadas por
júris, bem como as ordens dadas pelos superiores hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal.
Artigo 125º Requisitos da fundamentação 1 - A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos
de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores
pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto. 2 - Equivale à falta de
fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a
motivação do acto. 3 - Na resolução de assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se qualquer meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que tal não envolva diminuição das garantias dos interessados. Artigo 126º Fundamentação de
actos orais 1 - A fundamentação dos actos orais abrangidos pelo nº 1 do artigo 124º que não constem de acta deve, a requerimento
dos interessados, e para efeitos de impugnação, ser reduzida a escrito e comunicada integralmente àqueles, no prazo de 10 dias,
através da expedição de ofício sob registo do correio ou de entrega de notificação pessoal, a cumprir no mesmo prazo. 2 - O não
exercício, pelos interessados, da faculdade conferida pelo número anterior não prejudica os efeitos da eventual falta de
fundamentação do acto”.
[23] DIAS, José Eduardo Figueiredo et. al. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.006, págs. 226 e 227.
[24] “Artigo 268.º Direitos e garantias dos administrados  1. Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração,
sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as
resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.  2. Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos
administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à
intimidade das pessoas.  3. Os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, e
carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos. 4. É garantido aos
administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o
reconhecimento desses direitos ou interesses, a impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente
da sua forma, a determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção de medidas cautelares
adequadas. 5. Os cidadãos têm igualmente direito de impugnar as normas administrativas com eficácia externa lesivas dos seus
direitos ou interesses legalmente protegidos.  6. Para efeitos dos n.os 1 e 2, a lei fixará um prazo máximo de resposta por parte da
Administração”.
[25] DIAS, José Eduardo Figueiredo et. all. Noções Fundamentais de Direito Administrativo. 1ª- edição. Coimbra: Almedina, 2.006, pág. 227.
[26] FREITAS, Juarez.  Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 2ª- edição. São Paulo: Malheiros,  2.009, pág.
49.
[27] FREITAS, Juarez.  Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 2ª- edição. São Paulo: Malheiros,  2.009, pág.
55.
[28] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 11ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2.006, pág. 23: “A motivação é necessária para todo e qualquer ato
administrativo, consoante já decidiu o STF (RDP, 34:141). Hoje, com mais razão, essa afirmação é de todo pertinente,  pois a Constituição Federal exige que até as
decisões administrativas dos Tribunais sejam motivadas (art. 93, X). Daí a correta observação de Lúcia Valle Figueiredo (...): ‘Ora, se quando o Judiciário exerce
função atípica – a administrativa- deve motivar, como conceber esteja o administrador desobrigado da mesma conduta?’ Não obstante, tem-se apregoado que a
motivação só é obrigatória quando se tratar de ato vinculado (casos de dispensa de licitação) ou quando, em razão da lei ou da Constituição, ela for exigida. Nesta
última hipótese, não importa a natureza vinculada ou discricionária do ato, ela é indispensável à sua legalidade”.
[29] DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 20ª- edição. São Paulo: Atlas, 2.007, pág. 74: “Como se verifica pelo
dispositivo, as hipóteses em que a motivação é obrigatória, em regra, dizem respeito aos atos que, de alguma forma, afetam
direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais  com os destinatários dos atos
administrativos do que com o interesse da própria Administração. No entanto, tem-se que considerar a enumeração contida no
dispositivo como o mínimo a ser necessariamente observado, o que não exclui a mesma exigência em outras hipóteses em que a
motivação é fundamental para fins de controle da legalidade dos atos administrativos”.
[30] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª- edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.009, págs. 109 e 110.
[31] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª- edição. São Paulo: Malheiros, 2.006,
págs. 104 e 105: “Logo, é inevitável concluir, com o precitado Ramón Real, que a motivação é da essência do ato, requisito
indispensável de sua validade, segundo entendemos, nas hipóteses em que a motivação a posteriori não pode garantir de modo
absolutamente induvidoso que motivos ulteriormente aduzidos preexistiam e eram suficientes para sua válida produção, por
coincidirem com o requerido pela lei. Por isso, em nosso estudo anteriormente referido, indicamos que a solução deste tormentoso
problema, em termos práticos  acercava-se do seguinte esquema, embora não se pudesse considerar que se esgotava nele: ‘Se o
motivo foi vinculado e obrigatória a prática do ato ante sua ocorrência, a falta de motivação não invalida o ato desde que o motivo
haja efetivamente existido e seja demonstrável induvidosamente sua antecedência em relação ao ato. Se a escolha do motivo for
discricionária (ou sua apreciação comportar alguma discricionariedade) ou ainda quando conteúdo do ato for discricionário, a
motivação é obrigatória’”.
[32] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 4ª- edição. São Paulo: Malheiros,
2.009, pág. 422.
[33] “ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME – INDEFERIMENTO DOS
RECURSOS INTERPOSTOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO: VÍCIO NÃO-CONFIGURADO – EXAME DOS CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO NOS CONCURSOS PÚBLICOS: INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1 Não há de se falar em ausência de
motivação se, para o indeferimento do recurso administrativo e do pedido de reconsideração interpostos, apresentaram-se razões
baseadas em argumentação coerente e na interpretação da lei. 2. Havendo entendimento pela subsistência do raciocínio
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empregado no julgamento do recurso administrativo, faz-se desnecessária, no julgamento do pedido de reconsideração, a repetição
dos motivos que ensejaram o improvimento da irresignação manifestada pelo impetrante. 3. Não compete ao Poder Judiciário a
apreciação dos critérios de formulação, correção e atribuição de notas nos concursos públicos, uma vez que tal prerrogativa
pertence exclusivamente à banca examinadora, que faz as vezes da Administração Pública. Ao Judiciário reserva-se tão-somente o
exame da legalidade das normas estabelecidas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. 4. Precedentes. 5.
Recurso ordinário improvido”. (RMS No.: 20.493/RS, Relatora: Min. Eliana Calmon, julgamento: 24/04/2.007).
[34]  “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. "O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos
levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se
motivada em razão de interesse do serviço." (Gilson Dipp, 5.ª Turma, relator do RMS 12.856/PB, DJ de  01/07/2004.) 2. Na
hipótese em apreço, o ato atacado, o qual ordenou a remoção da servidora, encontra-se desacompanhado do seu motivo
justificador. Não há qualquer menção, nem mesmo sucinta, referente à causa que deu ensejo ao deslocamento. Por conseguinte,
trata-se de ato eivado de nulidade por ausência de motivação. 3. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no RMS 18388 / PB, Relatora: Min. Laurita Vaz, julgamento: 12/12/2.006).
[35]MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. 2ª- edição. São Paulo: Dialética, 2.004,
pág. 160.

[36] “Art. 168.  O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.
Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente,
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade”.
[37]RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao Regime Único dos Servidores Públicos Civis. 5ª- edição. São Paulo: Saraiva, 2.007, pág. 329.
[38] “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PORTARIA INAUGURAL.
INEXIGIBILIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. PRECEDENTES. DECISÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA EM CONSONÂNCIA COM O RELATÓRIO FORNECIDO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. PORTARIA
DEMISSÓRIA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. POSSIBILIDADE, NO CASO DOS AUTOS. DEMISSÃO. ATO DELEGADO A
MINISTRO DE ESTADO. 1. Na forma das disposições contidas no artigo 142 da Lei n.º 8.112/90, tem-se por afastada "a
ocorrência de prescrição se, no momento da demissão do servidor, não tiverem transcorrido cinco anos do conhecimento dos fatos
pela Administração". (MS 8928/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
07/10/2008) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não se exige a descrição minuciosa dos fatos
na portaria de instauração do processo disciplinar, tendo em vista que o seu principal objetivo é dar publicidade à constituição da
Comissão Processante. A descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados tem, como momento próprio, a ocasião em que
houver o indiciamento do servidor. Precedentes: MS 12.927/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJ de 12/2/08; RMS
22.128/MT, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 10/9/07; e MS 7.748/DF, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 10/3/03. 3. No
caso dos autos, não restou configurado qualquer prejuízo ao impetrante, que efetivamente compareceu perante à Comissão do
processo administrativo e acompanhou a oitiva das testemunhas arroladas, prestou depoimento pessoal e produziu todas as provas
que lhe interessavam, apresentando, inclusive, defesa escrita, o que demonstra o conhecimento das acusações que lhe eram
imputadas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, estando a autoridade julgadora
de acordo com o relatório final, e se este se encontra suficientemente fundamentado, não há qualquer vício no ato demissório por
falta de motivação. Precedentes: MS 13169/DF, Relatora Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, DJe 07/08/2008 e MS 13111 / DF, Terceira Seção, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 30/04/2008). 5. A
Lei n.º 8.112/90, em seu artigo 141, inciso I, declara ser da competência do Presidente da República a aplicação da penalidade de
demissão de servidor, competência essa, contudo, delegável, como previsto no artigo 84, incisos IV e VI, e parágrafo único, da
Constituição da República e nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei n.º 200/67. Precedentes desta Corte: MS 8576/DF, 3.ª Seção, Rel.
Min. PAULO GALLOTTI, DJ 13.02.2006; e MS 8259/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
17.02.2003. 6. "O Mandado de Segurança não se mostra adequado para o reexame de provas produzidas em Processo Disciplinar,
especialmente quando a decisão administrativa foi exarada por autoridade competente e observando-se as formalidades essenciais
do rito". (MS 13053/DF, 3.ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 07/03/2008) 7. Constatando-se, a partir dos
elementos contidos nos autos, que o processo administrativo foi conduzido de forma regular, facultando-se ao impetrante as
oportunidades para exercer, plenamente, o contraditório e a ampla defesa, há de ser denegada a segurança”. (MS 12061 / DF,
Relator: Min. Og Fernandes, julgamento: 16/02/2009).
[39] DROMI, José Roberto. Derecho Subjetivo Y Responsabilidad Pública. Bogotá: Editorial Temis Librería, 1.980, pág. 98.
Tradução livre.

[40]TUCKERMAN, Nancy. O livro completo de etiqueta de Amy Vanderbilt. Comentários à edição brasileira, Carmen Mayrink
Veiga; tradução: Marta Rodolfo Schmidt. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2.000, págs. 612 a 614.

[41]LIMA, Francisco Meton Marques de. Elementos de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. 12ª- edição. São Paulo:
LTr, 2.007, pág. 196.
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[42] Neste sentido, conferir: ADPF No.: 46, Relator para acórdão: Min. Eros Grau, julgamento: 05/08/2.009.

[43] DROMI, José Roberto. Derecho Subjetivo Y Responsabilidad Pública. Bogotá: Editorial Temis Librería, 1.980, pág. 97.
Tradução livre.
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O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESPAÇO DE INTERLOCUÇÃO
PROCESSUAL EXTRAJUDICIAL COMO MECANISMO DE CONSENSUALIDADE.

CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ENVIRONMENT OF DIALOGUE MECHANISM AS
EXTRAJUDICIAL PROCEDURAL AS CONSENSUAL MECHANISM

Fernanda Bomtempo Valadares Guimaraes De Lima Rocha

RESUMO
Resumo: O presente trabalho procura evidenciar que a nova concepção da administração pública
como fenômeno dinâmico e participativo demanda a existência de mecanismos alternativos de
controle administrativo em lócus adequado para que relações jurídicas legítimas ocorram entre
administração e administrados e dentro das próprias esferas administrativas. Nesta perspectiva
as etapas de controle consensuais surgem como necessárias e alternativas a judicialização. Para
tanto, parte-se da análise da crise do princípio da legalidade, da expansão das funções estatais e
da crescente imbricação entre o público e o privado.
PALAVRAS-CHAVES: Legalidade ; Direito Administrativo ;Controle consensual . 

ABSTRACT
Abstract: This paper emphasizes that the new concept of public administration as a dynamic and
participative phenomenon demand the existence of alternative mechanisms for administrative
control in appropriate locus for legitimate legal relations occur between management and
managed and within their own administrative spheres. From this perspective, control stages
consensus emerge as necessity and as alternatives to judicialization. Based on the analysis of
the crisis of the principle of legality , the expansion of state functions, and the increasing overlap
between public and private 

KEYWORDS: Legality ; Administrative Law ; Control consensual 

1.      Notas Introdutórias
 

      A atividade controladora se justifica pelo fato do poder possuir limites. Portanto, o Princípio da
Separação dos Poderes, consagrado pelo Estado Liberal, instaura a noção moderna de controle. Da mesma
forma, considera-se o Estado Liberal como gênese do Direito Administrativo Moderno e da moderna
administração pública. A Revolução Francesa inaugura a concepção de estado de direito cuja possibilidade
de atuação do cidadão em face do Estado, podendo ser reparado por ele, concebe a existência do Direito
Administrativo.
     No Brasil o Direito Administrativo surge no Império.  Segundo Gualazzi[1], tivemos no Brasil Império
um “arremedo” de justiça administrativa alheia ao Poder Judiciário, mas totalmente dependente da
administração ativa. Este é o momento de gestão patrimonialista da administração publica, com típico
regime autoritário, sendo os cargos e dinheiro público muitas vezes utilizados como patrimônio particular
dos governantes. O enfoque do controle era apenas o quantitativo patrimonial, visto que não havia
interesse da monarquia em controlar sua própria atuação. Portanto, o Direito Administrativo nasce como
um direito especial do Estado, para operacionalizar um instrumental jurídico de poder, ou seja, surge como
um marco autoritário que viabilizava a imposição. Conforme anota Rodrigo Francisco de Paula:   
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“(...) foi se assentando a noção de que o poder Executivo e, com ele, o direito
público deveriam ser marcados por concepções autoritárias, não havendo lugar para
um controle externo, profundo e amplo dos atos da Administração Pública. Daí a
incrementar a atividade administrativa com “poderes” quase que ilimitados foi um
passo. ”[2]
 

Em 1891, a Constituição brasileira inaugura o sistema de jurisdição una, inspirado na experiência
norte americana, diferentemente da França em que vigora duas ordens de jurisdição, a ordinária e a
administrativa especializada no julgamento do contencioso administrativo.[3] Este segundo momento,
denominado administração publica burocrática, baseou-se na “racionalidade” por meio da criação e
cumprimento da lei. Nos dizeres de Rodrigo Francisco de Paula:

 
“A nossa primeira Constituição republicana seguiu bem a receita constitucional do
liberalismo, procurando banir o absolutismo constitucionalizado nos tempos do
Imperio sob a forma do Poder moderador: adotou a forma clássica de tripartição
dos poderes, enunciou uma declaração de direitos, promoveu a laicização do estado,
elevou o direito de propriedade na sua amplitude máxima, dentre outra coisas.” [4]
 

Neste contexto, o controle era concebido como atividade sancionatória apenas, e vinculava-se ao
estrito cumprimento da lei. Segundo Luciano Ferraz:

 
“Com efeito, a concepção da atividade de controle exclusivamentecomo “controle-
sanção” pertence ao tempo em que tanto a atividade de administração pública,
quanto o ordenamento jurídico buscavam essência no positivismo: a administração
seria eficiente e otimizada se cumprisse fidedignamente os procedimentos traçados
pelos regulamentos organizacionais ( Escola da Administração Cientifica), e o
Direito restaria respeitado à medida que o administrador cumprisse à risca os
artigos de lei (abstrata e genérica) predispostos pelo Legislador (principio da
legalidade estrita).” [5]
 
 
 

A modernização do sistema de controle é tema relativamente recente, tendo surgido juntamente
com o marco da administração gerencial e com a reforma administrativa, pensada como reflexo de viradas
conceituais que introduziram o controle sob a perspectiva da agilidade não somente sob aspectos formais,
mas como acompanhamento da própria gestão administrativa.
 
2.                  Desenvolvimento
 
2.1.            Releitura do Princípio da Legalidade e a nova concepção da administração pública
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No império do positivismo o que não era positivado pelo legislador não era direito. O conceito tradicional
de legalidade é sintetizado bem por Paulo Otero como:
 

“Num mundo em que a expressão da vontade geral da coletividade se concentrava
ao parlamento, a lei, encontrando nessa estrutura institucional o fundamento da sua
legitimidade política, aparecia revestida de um mito de perfeição: o império da lei
era, afinal, a síntese da vontade soberana de um modelo Estado Legislativo
parlamentar. (...) No âmbito desta concepção silogístico-subsuntiva, da lei se
desenvolve um sentido de legalidade administrativa que, subordinando totalmente o
poder executivo ao legislativo, nega autonomia à função administrativa na
realização do Direito e recebendo a carga de desconfiança e ressentimentos que na
época pré-revolucionária se voltava contra o monarca absoluto, visa edificar um
modelo de administração pública em que esta se apresenta como uma serva cega e
obediente da lei. O assinalado mito literal da perfeição da lei, refletindo uma
postura de verdadeira santidade da vontade do parlamento e uma inerente
concepção positivista do Direito, viria a ser objeto, todavia, de uma progressiva
erosão durante todo o séc. XX isto por efeito de dois principais fatores: (a) a
profunda evolução do significado e do valor a Constituição; (b) a radical mudança
do modelo de Estado.” [6]
 

Nas diferentes abordagens do Principio da Legalidade se admite o caráter da lei como ato
normativo supremo e irresistivel, sendo que os questionamentos se davam normalmente em torno da
significação das regras.[7]

O Direito Administrativo instruído pela legalidade estrita fixa sua atuação em torno do ato
administrativo como figura principal. Neste sentido, o modelo de controle raciocina o direito sob uma ótica
normativista, sem se preocupar com os fins ou os resultados das condutas. Nesta senda, ensina Ferraz:

 
“É que na lógica do controle sanção não há meio termo; ou a conduta do
controlado é conforme as regras e procedimentos ou não é: neste último caso,
deve-se penalizar o sujeito, independente das circunstancias praticas por ele
vivenciadas na ocasião e das conseqüências futuras, às vezes negativas para o
próprio funcionamento da maquina administrativa.”

 
 
Isto ocorre pois tal controle parte da desconfiança acerca da atividade do administrador, daí a

necessidade de procedimentos rígidos. A administração que instrui este controle é formalista, ineficiente e
voltada para si própria.

Muitas características da teoria juspositivista que predominou na formação dos juristas e na
operatividade do Direito entram em crise depois da Segunda Guerra Mundial. Segundo Vigo[8], algumas
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causas desta transformação se devem aos seguintes fatores: procura-se superar a alergia e o ceticismo
axiológico que evitava toda impureza ética no saber jurídico, apoiando-se na reabilitação da razão prática;
a visão do direito reduzida a normas é confrontada com princípios jurídicos como núcleo de validade
jurídica; a preocupação obsessiva por um saber científico, objetivo e exato é fraturada a partir da
reivindicação do protagonismo por parte da filosofia jurídica e do saber prudencial, concreto e
circunstancial; a perspectiva ingênua do sistema jurídico único, completo, coerente e hierárquico perde o
entusiasmo e, em seu lugar, aponta-se para a permanente tarefa de reconstrução e aporética do jurista; a
centralidade e predomínio da lei como fonte do direito são substituídos pela presença onicompreensiva e
operativa da constituição; a jurisprudência, definida como irrelevante e regulada nos títulos preliminares
dos Códigos Civis, é redescoberta como um momento particularmente complexo, criador e culminante do
direito; a anterior confiança dogmática na autoridade resulta incompatível com uma sociedade pluralista e
democrática que reclama justificações racionais e para que a segurança seja o único valor jurídico e
resultado espontâneo da lei, importa exigir-lhe um papel mais modesto e objetivo ante a substância da
justiça.

 
 
Na mesma linha, sustenta Gustavo Binenbojm:
 

“A crise da lei formal é um fenômeno universal e cujos efeitos se projetam sobre os
diversos segmentos do ordenamento jurídico. Dentre as possíveis causas da crise, é
possível listar as seguintes: (i) a inflação legislativa; (ii) o uso histórico da lei como
fundamento para a injustiça e barbárie; (iii) o controle crescente e progressivo do
processo legislativo pelo Poder Executivo; (iv) o advento do constitucionalismo e o
fenômeno da constitucionalização do direito; (v) a multiplicação das novas formas
de juridicidade. Esse conjunto amplo de fatores contribuiu para dessacralizar o mito
rousseauniano da lei como expressão da vontade geral, fundamento único de poder
legítimo e veiculo principal de expressão das normas disciplinadoras das atividades
do Poder Público e dos particulares.” [9]

 
 

Há a expansão das funções econômicas e sociais e novo arcabouço de relações são formadas,
forçando a administração a se recolocar, relacionando-se mais intensamente com os entornos sociais. Os
valores que passam a orientar a transição entre a administração pública burocrática legalista para uma
administração gerencial são a eficiência e a qualidade na prestação de serviço público. Certo é que
permanecem alguns princípios da administração burocrática como admissão segundo critérios de mérito e
organização de carreira, dentre outros. Mas há diferenças fundamentais como flexibilização de
procedimentos e o controle deixa de ser formal e passa a ser de resultados. A administração gerencial
outorga maior autonomia ao administrador na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros para
que se possa alcançar, com mais participação do cidadão e do setor privado, os objetivos pactualizados.Há
a mudança na forma de encarar o interesse publico: na administração burocrática o interesse publico
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confunde-se com o interesse da própria administração, enquanto que na administração gerencial, o
interesse deve se voltar para o cidadão, daí a preocupação com o controle de resultados sem o enfoque
formalista a despeito dos meios e procedimento enquanto fins em si mesmo: o foco é redimensionado para
a finalidade de atuação do administrador.

 
 
2.2 Um novo contexto de controle na administração pública: a consensualidade.
 
A modificação do pensamento do direito administrativo para a configuração de uma estrutura

participativa, direcionando o agir administrativo para a pratica de atos voltados à satisfação das
necessidades sociais é reflexo de demandas atuais que apontam para a harmonização do Direito, como um
todo, à principiologia constitucional. A CF de 1988 fixa, em seu preâmbulo, o principio da solução
pacífica de controvérsias:

 
 
 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” [10]

 
 Da mesma forma, em seu art. 4º, VII prega a consensualidade como forma de resolução de

conflitos.

“Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:

VII - solução pacífica dos conflitos;”[11]

 
Ainda há uma escassa normatividade acerca do tratamento jurídico de consensualidade, mas

registra-se que o instituto da consensualidade pode ocorrer entre a administração e os cidadãos
administrados, bem como nas relações entre as próprias administrações públicas.

Como aponta Baptista[12] os acordas entre entes administrativos decorrem do exercício do poder
de autoorganização da administração.

Nesta seara, o controle valorizado como procedimento administrativo orientador da administração
empresta a noção de processualidade às relações jurídicas administrativas, vez que o caráter procedimental
não deve ser associado exclusivamente à função jurisdicional do estado. Como salienta Luciano Ferraz:
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“Em regra, o termo processo encontra-se associado exclusivamente ao exercício da
função jurisdicional do Estado, regulando-se, sobremodo, pelo direito processual
civil e criminal. Resquício da visão privatistica do processo que predominou até
meados do século XIX (ocasião em que o Direito Administrativo ensaiava seus
primeiros passos), esta visão retilínea de que o processo vinculava-se tão só ao
exercício da função jurisdicional do Estado, encontra-se, hodiernamente, superada.”
[13]
 

            Portanto, a processualidade é inerente ao poderes públicos e, quando compatibilizada com
instrumentos de participação popular, garante a democratização do poder, legitimando a atuação
administrativa.
            Sendo assim, prospera a utilização cada vez mais freqüente de instrumentos consensuais, frutos da
participação social e administração gerencial no âmbito administrativo. A participação popular compõe o
conceito de consensualidade sob o prisma da união dos cidadãos na realização de funções públicas.
Enfatiza Baptista que a consensualidade é uma modalidade de ação e de preparação de decisões que
decorre do avanço participativo. Nessa acepção se revela como uma técnica de decisão administrativa
utilizada para excluir os conflitos entre administração e os administratos.
            A imperatividade refletida por medidas administrativas de cunho unilateral e impositivo cede à
expansão do consensualismo na administração pública e revela tendências para orientações pela lógica do
consenso. Conforme aduz Moreira Neto[14] a participação e a consensualidade tornam-se decisivas para
as democracias contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a governabilidade (eficiência); propiciam
mais freios contra o abuso (legalidade); garantem a atenção a todos os interesses (justiça); propiciam
decisões mais sábias e prudentes (legitimidade); desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e
tornam os comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem).
            Verifica-se, portanto uma renovação da concepção do interesse público por meio da colaboração
entre o público e o privado. Se se parte da separação do público e privado haverá implicações nefastas,
pois o privado dotado de autonomia não corroborará com as conseqüências de suas ações e, da mesma
forma, a administração atuará unilateralmente, muitas vezes, no contexto de injustiças sociais.
            A crescente imbricação de interesses de todo gênero nas sociedades contemporâneas cria espaços
comuns entre o público e o privado. No Estado de Direito Democrático, novas necessidades emergiram,
nas quais o interesse público já não mais rebate o interesse privado e movimentos como o da governança
pública em que administração e sociedade civil se harmonizam, ajustando seus interesses, geram novas
formas de se administrar, cujas referencias são o diálogo, a colaboração, a negociação de acordos, a
coordenação e a descentralização.
            O fenômeno consensual entre a administração e cidadãos e dentro das próprias esferas
administrativas pode representar uma saída ao controle sanção e ao controle judicial. Neste diapasão,
instrumentos de controle extrajudiciais consensuais administrativos que possam vir a ocorrer, como
modalidades regulatórias e preventivas de conflito são: Termos de Ajustamento que podem ser pactuados
para a prevenção ou reparação de danos ao interesse público, representado por título extrajudicial,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3077



subscrito pelos interessados, tornando-se eficaz a partir do momento que é firmado pelas partes, sendo
desnecessário a intervenção judicial; Contratos de Gestão ou Termos de Compromisso de Gestão como
formas de controle sobre entidades da administração direta ou indireta, baseados na verificação da
consecução dos objetivos governamentais (exemplos de Termos de Compromisso de Gestão – TCG,
implantado para o âmbito financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional e de cumprimento das
finalidades sociais da administração municipal foi o TCG implantado pelo Decreto n.12.634/2007 no
âmbito de atuação da auditoria geral em Belo Horizonte)[15]. No âmbito do controle disciplinar há
alternativas ao processo administrativo disciplinar tradicional (instrumento que exemplifica é o Suspad –
suspensão do processo administrativo disciplinar, introduzido pelo art. 6º da Lei Municipal 9310/06 e
regulamentado pelo Decreto, proposto n.12.636/07 – proposto no âmbito da Corregedoria Geral também do
município de Belo Horizonte).[16]
            Os exemplos de controle extrajudiciais, consensuais, supramencionados prestigiam princípios
constitucionais da economicidade (art. 70, CF 88) e da eficiência e eficácia (art. 74. II, CF 88).
Configuram-se com instrumentos que servem para prevenir ou reparar danos de forma rápida e eficiente,
evitando prolongadas demandas judiciais, o que, em tese, poderia até agravar o dano existente ou impedir,
em função do tempo, a sua reparação. Ademais, o controle como via procedimental consensual
administrativa, visto como  lócus de dialogo garante que, no seio da administração pública haja justiça,
para que não seja necessário o uso da via jurisdicional.
 

3.      CONCLUSÃO
 
      A nova compreensão da administração como um fenômeno dinâmico e participativo desloca o eixo
central do direito administrativo do ato ao procedimento, este, visto como lócus adequado para que
relações jurídicas substantivas entre administração pública e particulares existam em compartilhado. Não
se pensa, nesse contexto, em exercício de poder, mas em “condomínio” no desempenho da função
administrativa entre particulares e administração pública e dentro das próprias esferas administrativas.
Com o procedimento administrativo valorizado como mote orientador da administração, redimensionam-se
as noções de controle, que deixa de ser sanção direcionada ao ato para tornar-se controle regulação de
condutas.
     As decisões administrativas traduzidas em atos administrativos harmonizadores de interesses exigem
que sejam eleitas vias alternativas à imperatividade para que interesses sociais sejam conciliados. Nesta
perspectiva as etapas consensuais surgem como necessárias e alternativas a judicialização. O controle via
extrajudicial concilia as situações fáticas, a gestão administrativa e o consenso, sem girar em torno do ato,
da sanção e da legalidade estrita.
     O caminho judicial do controle deve ser usado quando os mecanismos extrajudiciais não puderem
atuar, afinal, a era atual é a da consensualidade como espaço de interlocução processual extrajudical.
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O DILEMA DA (IN)VALIDADE DA ARBITRAGEM EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

THE DILEMMA OF (IN) VALIDITY OF ARBITRATION IN ADMINISTRATIVE CONTRACTS

Jeane Santos Bernardino Fernandes
Valesca Raizer Borges Moschen

RESUMO
Sobrevindo dissensos ao cumprimento espontâneo de contratos administrativos, impõe-se o
socorro a mecanismos de resolução da contenda. Considerando a crise de credibilidade do Poder
Judiciário, a morosidade na tramitação processual, e tantas vezes, na incompreensão de
especificidades e peculiaridades da contratação, o presente ensaio se presta à defesa da via
arbitral ao deslinde dos litígios havidos na consecução de tais contratos. O ponto nodal a ser
enfrentado erige-se na resistência da doutrina tradicional à aceitação da arbitragem comercial
para o escopo pretendido, ao fundamento de afronta aos princípios constitucionais e às fixações
normativas do ordenamento vigente. Visando escoimar juízos retrógrados e asserções
irrefletidas, convém trazer a lume a percepção do problema para que o debate no cenário
nacional se amolde à conjuntura atual.
PALAVRAS-CHAVES: ARBITRAGEM, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIÁRIO,
JURISDIÇÃO

ABSTRACT
Dissent befallen the spontaneous fulfillment of contracts, it must be the relief mechanisms of
dispute resolution. Considering the crisis of credibility of the judiciary, the delay in proceedings,
and so many times in the incomprehension of the specificities and peculiarities of contracting,
this paper lends itself to the defense of arbitration to the demarcation dispute made on the
achievement of such contracts. The nodal point to be faced builds on the strength of the
traditional doctrine on acceptance of commercial arbitration for the intended scope, the ground
affront to constitutional principles and norms of fixations of planning regulations. Seeking to
purge wayward judgments and unreflective assertions, it should be brought to light the
perception of the problem for the debate on the national scene conforms to the current
conjuncture.
KEYWORDS: ARBITRATION, ADMINISTRATIVE CONTRACTS, JUDICIAL, JURISDICTION

INTRODUÇÃO
 

Os fluxos e refluxos da contemporaneidade têm minado convicções enraizadas pela Ciência Jurídica. Um dos ramos mais
tradicionais do Direito, qual seja, o Direito Administrativo não resta infenso às exigências da hipermodernidade.

 
Ressalvada a crise de credibilidade do Judiciário e o retardo na prolação dos comandos judiciais e de seu efetivo

cumprimento, os métodos alternativos de resolução de conflitos sobrepujaram em importância.
 
Com o intuito de delimitar corretamente o estudo ora encetado, é conveniente estipular desde logo o rumo trilhado, e

definir a que se destinam as proposições adiante arroladas.
 
Esta sede intenta proclamar os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos como alternativa

viável e célere de mitigação de eventos litigiosos havidos nos contratos administrativos.
 
Da gama de possibilidades de participação estatal na Arbitragem, para infirmar o corte metodológico bastante aos

propósitos do presente artigo, serão tratadas as nuanças da atuação de empresas estatais enquanto potenciais legitimadas a tomar
parte no deslinde de conflitos deflagrados em contratos administrativos, quando dirimíveis no Juízo arbitral.
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A realização da pesquisa ora projetada se justifica na necessidade de se compreender e,
consequentemente, de se decodificar o sistema nacional de solução de conflitos no âmbito dos contratos
administrativos, e sua respectiva aplicação, sobretudo, enfatizando a relevância de se obrar mecanismos de
harmonização dos métodos postos à disposição dos interessados na busca de instrumentos
heterocompositivos.

 
Pela confrontação das legislações nacionais, o ensaio anseia elencar quais são os pontos de

destaque, as vantagens e desvantagens de se proceder à adoção dos mecanismos extrajudiciais de
resolução de conflitos em contratos administrativos concedendo especial destaque à contratação no plano
estatal.

 
O objeto deste bosquejo sustenta-se na busca de uma interface entre o direito administrativo e o

direito processual, a fim de trazer ao cotidiano da sociedade a análise e o desenvolvimento crítico de
temas tão emergenciais e complexos.  

 
Transpostas reflexões conceituais incipientes, donde se extrairá o novo olhar sobre a percepção

hodierna de resolução de conflitos no âmbito administrativo, e os limites impostos pela atuação estatal, as
discussões adensadas acerca do tema são colhidas, sem que se cogite o esgotamento da matéria. 

 
Após, cumpre avançar para averiguação dos panoramas, das tendências e das perspectivas da

solução de conflitos patrimoniais em contratos administrativos firmados por entes estatais, dando azo a
uma análise vestibular sobre os problemas dali extraídos.

 
Sistematicamente, o artigo perpassará, respectivamente: a) pela conceituação basal dos institutos

da arbitragem e dos contratos administrativos; b) pela análise da crise de credibilidade do Judiciário como
causa a adoção da arbitragem e as consequências dos novos limites à eliminação do dissenso em contratos
administrativos pela via não-judicial, tratará, ainda, c) da insuficiência no plexo normativo no plano
nacional como causa bastante à opção por métodos alternativos à corrente ingerência estatal, de forma a
concluir pela premente d) opção por métodos heterocompositivos, e o valimento da e) harmonização
legislativa pretendida, sem embargo às necessárias evoluções na regulamentação elementar desenvolvida
até o momento.

 
Revisitando pedras de toque da construção doutrinária e as consagrações pretorianas dimanadas

dos Tribunais Superiores, estaduais e do Tribunal de Contas estaduais e da União nos últimos anos, a
pesquisa se esteia no propósito de legitimar a arbitragem comercial em contratos administrativos,
averiguando as potencialidades de sua utilização na resolução das eventuais controvérsias surgidas, sem
perder de mira as sustentações que defendem a invalidade do uso de métodos arbitrais para o escopo em
registro.
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ANOTAÇÕES PROPEDÊUTICAS SOBRE OS TÓPICOS DE INVESTIGAÇÃO E AS
CONCEITUAÇÕES BASAIS DE ARBITRAGEM COMERCIAL E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
 

O presente ensaio descortina-se sobre o despretensioso intento de alinhavar pontuações
doutrinárias que se apresentam acerca da utilização da arbitragem em contratos estatais, almejando operar
uma análise crítica sobre as considerações produzidas que advogam os problemas da adoção de métodos
paraestatais de resolução de conflitos surgidos no âmbito contratual administrativo.

 
Ao se versar sobre a arbitragem em contratos concluídos pela Administração pública é possível

esquadrinhar conjuntamente dois temas de grande atualidade, quais, sejam, a) a arbitragem, como método
heterocompositivo de solução de controvérsias[1] e b) os contratos estatais, postando tais instrumentais
como relevante mecanismo de intervenção do Estado como agente de mercado, motivo máxime da
aceitação legislativa à interpenetração dos institutos referidos[2].

 
Um complexo desenvolvimento doutrinário, derivado do entendimento de processualistas e

administrativistas com mentalidade renovatória, posteriormente  refletido na jurisprudência vanguardista,
permitiu entrever claramente a intenção de ampliar o campo de aplicação da arbitragem aos contratos
administrativos, circunstância esta que ressoou na inclusão de tais permissivos na esparsa legislação pátria
atinente à contratação estatal.

 
Múltiplas discussões se avolumaram no Brasil em torno da possibilidade de se resolver por meio

da arbitragem os conflitos derivados de contratos firmados pela Administração, emergindo inúmeros
problemas, até então desconhecidos ou ignorados, afetos à contração pública.

 
Bosqueja-se, pois, o estudo da problemática e da evolução das respostas conferidas às

interrogações surgidas quanto à aplicação da arbitragem em contratos administrativos no ordenamento
jurídico pátrio, ato contínuo, enunciando quais os paradigmas definidores da sustentação de asserções de
entusiasmo e refute à utilização do método arbitral na eliminação de controvérsias em contratações pelos
entes da Administração Pública Direta e Indireta.

 
Para tanto, insta perpassar à conceituação dos institutos em observação.
 
O gigantismo do tema da arbitragem tem propiciado a produção de vasta e densa consolidação

bibliográfica, tendo os doutrinadores se debruçado sob a matéria, com o ímpeto sincero de coligir as
impressões externadas, em prol da consolidação dos pilares do instituto.

 
Na esteira do pensamento de Luiz Olavo Baptista[3], comunga-se com a asserção que delineia a

arbitragem como um dos temas mais fascinantes do Direito: quer do ponto de vista processual, quer do
ponto de vista material.
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Não exorbita asseverar que a arbitragem se afigura como o “mais complexo método extrajudicial

de solução de conflitos, plasmada contratualmente pela arquitetura da vontade das partes”[4], repousando
como sustentáculo ao deslinde de questões que demandam resolução ágil.

 
Inequivocamente o êxito em uma demanda após suportar os efeitos deletérios do tempo no

processo[5] prefigura um sucesso parcial, haja vista que o aguardo pela resolução da contenda propiciou
perdas que são dificilmente apuradas. Para Administração Pública a incerteza gerada pela expectativa do
advento da decisão judicial, em dadas circunstâncias, é ainda mais temerária. Neste cenário, a arbitragem
surge como instrumental legítimo ao suplante de tais tormentos.

 
A título de corte metodológico, sobremaneira considerando os propósitos da pesquisa ora

apresentada, nesta sede não se anseia averiguar profundamente as nuanças da arbitragem, e sim esboçar as
diretrizes trilhadas pelos pensadores de distintas áreas do estudo da Ciência Jurídica, quanto ao temário da
Arbitragem Comercial em contratos administrativos.

 
A título de ilustração, traz-se à colação o excerto ora transcrito, a apontar para as razões da

adoção da arbitragem em sede administrativa, e os prodígios da opção pela via alternativa em destaque:
 
Gracias a las ventajas atribuidas al arbitraje en derecho privado, la pregunta de su efectividad en
materia de derecho publico ha sido planteada, especialmente en materia de contratos concluidos por la
administración pública. Esto responde no sólo a la congestión de los despachos judiciales, sino también
a la participación, cada vez más frecuente, de ciertas personas públicas en relaciones económicas del
Estado, de los particulares en las funciones públicas, de la rapidez del arbitraje, de la especialización
de los árbitros; así como, de la importância de garantizar la neutralidad del juzgamento en los contratos
internacionales donde el Estado es parte.[6]

 
 

Nesta toada, é possível sublinhar que “a arbitragem vem constituindo fenômeno de grande
importância e de originalidade fecunda para as relações econômicas tanto nacionais como
internacionais”[7].

 
Pontua Arnold Wald[8] que “tivemos, por algum tempo, em matéria de arbitragem, a escola dos

processualistas e a dos comercialistas, que nem sempre concordavam na sua visão e nas soluções a serem
dadas”.
 

Em verdade, a doutrina tem se posicionado no intento de suster que “a arbitragem, como
procedimento jurisdicional, é realidade inconteste que movimenta o mundo em caráter ascencional”[9].

 
Reportando-se ao que já fora destacado, a almejada e indispensável interação entre o Direito

Processual Civil e o Direito Administrativo oportuniza releituras de institutos cristalizados pelos ramos
referidos, não se podendo descurar do valimento dos mecanismos alternativos de resolução de
conflitos.[10]
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Acaso não se opere a instituição de mecanismos aptos a refrear com a rapidez almejada pelos
envolvidos na contenda o dissipar da controvérsia, as divergências instauradas tornar-se-iam um
pandemônio insolúvel.

 
Impende preceituar, terminologicamente, o significado dos institutos abordados, quais sejam, a

arbitragem e os contratos administrativos.
 
Costumeiramente a arbitragem é conceituada como instrumento alternativo por meio do qual os

interessados alcançam dirimir seus conflitos em esfera alheia ao âmbito judicial[11].
 
Ao remarcar as distinções terminológicas da arbitragem, destacando a disposição de noções

conceituais que ensejam a percepção da arbitragem em sentido amplo[12], além da diferenciação da
arbitragem jurisdicional[13] para a contratual[14], conclui-se que a definição irrogada é fruto da
investigação doutrinária[15],  propiciando, por força de critérios axiológicos, a frutificação de correntes
que observam o fenômeno arbitral sob vários vieses.

 
Na acepção etimológica e enciclopédica[16], arbitragem provém do latim arbitrari, que denota

“ver, presenciar um ato; daí julgar. Hoje, designa os entendimentos mediante os quais as partes
interessadas entregam a solução de conflitos existentes entre elas a um órgão imparcial – instituição ou
pessoa – com exclusão da via judiciária ou administrativa, aceitando de antemão a sua decisão”.

 
Na concepção de José Cretela Neto[17] a arbitragem se afigura como uma jurisdição privada,

opção derivada da vontade das partes ou da decisão do legislador, oportunidade em que se opera o
deslocamento do poder-dever de julgar para órgãos diversos daqueles instituídos pelos tribunais estatais,
investindo o órgão jurisdicional privado de atributos afetos aos dos integrantes da organização judiciária
estatal para elidir o conflito em um caso concreto.

 

Leon Frejda Szklarowsky[18] sintetiza os arremedos de conceituação pontuando o que segue:
 

A Arbitragem é uma forma alternativa de composição de litígio que se realiza por meio da intervenção
de terceiro (ou terceiros), indicado(s) pelas partes, estabelecendo-se entre ambos uma relação de
confiança. Com a assinatura da cláusula compromissória, ou do compromisso arbitral, a arbitragem
assume caráter obrigatório e a sentença tem força judicial.

 

Ainda a título conceitual, após tomar por fundamento as características principais que manifestam
o seu diferencial, Tânia Lobo Muniz[19] concebe a arbitragem “como procedimento jurisdicional privado
para solução de conflitos, instituído com base contratual, mas de força legal, com procedimento, leis e
juízes estabelecidos pelas partes, e que subtrai o litígio da jurisdição estatal”.

 
A orientação em comento destoa da impressão de Ricardo R. Balestra[20] para quem a arbitragem
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se afigura como “un posible medio de solución de controversias no resueltas por los tribunales nacionales
es el arbitraje internacional. Éste es concebido como un medio de solución de disputas nacionales y/o
internacionales. Así considerado, el arbitraje es más un procedimiento que una solución sustancial.”

 
Com arrimo no raciocínio ora enfatizado, é possível concluir que “a arbitragem, assim, torna-se

extensão necessária do direito contratual”[21].
 

Aos primados de conceituação basal do instituto, e fidedigna diferenciação da via arbitral em
relação à atribuição jurisdicional, enfatizando, ainda, a adequação do instituto ao escopo de celeridade e
eficiência, dado o substancial aporte de elementos de assecuração do resultado definido pelo árbitro,
destaca José Maria Rossani Garcez[22] que:

 
A arbitragem, diferentemente da jurisdição estatal, do poder de fazer justiça pelo Estado, advém da
convenção privada, e, também, antecipando o tema, passou a implicar num sistema de garantias
processuais, que asseguram o amplo contraditório a recepção da sentença arbitral com força executória
e isso também em termos internacionais, além de uma sistemática técnica com um mínimo de revisão
legal, que não pode ou não deve, todavia, implicar propriamente no desvirtuamento do processo com a
criação de uma segunda ou terceira instância recursal.

 
Com o advento da Lei 9703/96, com a multiplicação das arbitragens tanto nacionais quanto

internacionais, o temário difundiu-se pela Academia e pela práxis, “desapareceram os preconceitos do
passado e o entusiasmo pela arbitragem mobilizou professores e advogados, fazendo até com que
proliferassem as Câmaras de Arbitragem”[23].

 
Revisitada a definição de arbitragem, o cenário atualmente vigorante, e suas especificidades,

quadra proceder-se à conceituação, ainda que perfunctória, de contratos administrativos.
 
Cediço que o “o contrato é essencial para a composição de interesses e tornou possível a

harmonia na vida social”[24]. De sorte a elucidar potencias zonas cinzentas que demandam
esclarecimentos, comumente tem se sustentado que:
                                                                                                                               

O contrato, em seu sentido amplo, designa todo negócio jurídico que se forma pelo concurso de
vontades. Nessa perspectiva, o contrato é uma espécie de negócio jurídico que se distingue na
formação, por exigir a presença de pelo menos duas partes. Em sentido estrito, é o acordo de vontades
que produz efeitos obrigacionais na esfera patrimonial. […]
Atualmente prevalece o entendimento de que o contrato possui um conceito mais amplo do que aquele
defendido pela doutrina clássica francesa, segundo o qual contrato era o acordo que criava obrigações.
O conceito atual é tão amplo como a própria idéia do acordo entre duas ou mais pessoas, mas tem por
limite a natureza jurídica e patrimonial do objeto, não abrangendo, portanto, os acordos que versem
sobre objetos não jurídicos ou sobre objetos que não sejam de cunho patrimonial. […][25]

 

Maria Helena Diniz[26] pontua que para formalização do negócio jurídico, “as partes deverão
anuir, expressa ou tacitamente, para a formação de uma relação jurídica sobre determinado objeto, sem que
se apresentem quaisquer vícios de consentimento”. 
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Sob o prisma dessa indispensável conjunção de interesses, o contrato se amolda como relevante
categoria dos negócios jurídicos, a saber:
 

O contrato é uma das categorias mais importantes dos negócios jurídicos e consiste em dois elementos
fundamentais: um consenso (convenção ou acordo), de um lado, e os efeitos de direito, por ele
produzidos do outro lado. […]
Esses efeitos […] são de ordem jurídica, isto é, são suscetíveis de serem executados pelo Poder
Judiciário, produzindo consequências judiciárias em caso de inexecução (perdas e danos, por
exemplo).[27]

 
Comumente, maior ênfase tem sido conferida à asserção de que “hoje, o contrato não se restringe

aos acordos de vontade previstos na lei, porém constitui uma categoria geral indispensável e insubstituível
do negócio jurídico de relevância inegável para as relações sociais”[28].

 
Os contratos administrativos, contudo, são dotados de certas peculiaridades, por previsão legal:

 
A Lei de Licitações considera como contrato todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades,
para formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas.
Os contratos administrativos regulam-se por suas cláusulas, pelas normas da Lei de Licitações e pelos
preceitos de direito público. Na falta desses dispositivos, são regidos por princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.[29]

 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro[30], destaca que o essencial para a caracterização do contrato

administrativo é a utilidade pública que resulta diretamente do contrato. De outro giro, esclarece a autora,
que são contratos de direito privado aqueles cujo objeto apenas indiretamente atendem ao interesse geral.

 
Subjaz dessas considerações, nomeadamente quanto ao caso brasileiro, teorias colidentes acerca

da arbitragem em questões de Estado, sobremaneira quando percebidas lato sensu, ou seja, no tangente à
contratação em âmbito administrativo.

 
À luz de tais considerações, despontam opiniões favoráveis e sustentações de repulsa à utilização

da arbitragem em contratos administrativos, ambas sustentadas em constatações paradigmáticas que expor-
se-á oportunamente.

 
Antes de se adentrar às asserções “pro” e “contra" à utilização da arbitragem em contratos

administrativos, insta discorrer sucintamente sobre a reengenharia da jurisdição, como fenômeno oriundo
da gradativa perda do monopólio estatal.[31]
 
A ARBITRAGEM E A CRISE DE CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO COMO CAUSA À
OPÇÃO PELA ARBITRAGEM EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 
Como registra José de Albuquerque Rocha[32], a crise do Judiciário se apresenta como premissa

político-ideológica à plena utilização da arbitragem, pontuando, ainda que as disjunções da atividade
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jurisdicional implicaram na busca de uma solução de mercado, portanto, inspirada na ideologia liberal,
denotando uma resposta do liberalismo às inadequações da prestação jurisdicional.

 
Remansosa a pontuação de que a crise do Judiciário tem frustrado mundialmente a promoção

social[33], porquanto impõe amarras às expectativas dos jurisdicionados. 

 

Resta inequívoco que o iter processual demanda um prazo fisiológico para que se finde[34],
ademais, os sujeitos parciais e seus patronos não raro lançam mão de artifícios e mecanismos hábeis à
procrastinação da relação encetada[35]. Em decorrência de tais fatores, sobrevêm os mecanismos
alternativos de resolução de conflitos[36], enquanto ferramentas aptas à minoração do dispêndio de tempo
e esforços da máquina estatal.

 
É possível conceber que a insuficiência da atividade jurisdicional decorre do aumento dos

conflitos sociais, nada obstante, subsiste inegável descontentamento com a prestação jurisdicional
tradicional, ante a demora proveniente de formalismos processuais excessivos, do apego à forma, da
manutenção de prazos especiais e diferenciados, ademais, de ardis de partes e causídicos que intentam
proceder a entraves ao curso processual, ainda que tal prática resulte na angústia dos jurisdicionados pela
incerteza acerca da duração do feito, a se somar a inafastável dúvida quanto ao desfecho do processo[37].
 

A par do comentário acima, é evidente que, no processo judiciário, uma plêiade de recursos, nem sempre, evidentemente,
interpostos de boa-fé, e o volume das causas além das pautas,  publicações e prazos, além dos percalços burocráticos inerentes ao
sistema, dificultam a desejada celeridade procedimental, enquanto que a informalidade intrínseca da arbitragem a favorece.
Os méritos e vantagens da arbitragem em relação ao processamento em si da ação no judiciário são, assim, menos discutíveis. E

ainda menos discutível será, se tomarmos em conta, unicamente, a arbitragem em questões ou contratos internacionais. [38]
 

Ante o cenário de “mazelas crônicas do Poder Judiciário, e das tentativas vãs de agilização da
prestação jurisdicional por juristas especializados em processo, não resta outra tentativa senão o critério
alternativo”[39], donde sobeja a relevância e adequação da arbitragem aos escopos pretendidos.

 
A crise, prospectivamente, faz emergir mecanismos de eliminação dos problemas narrados, vez

que não se cogita que o Poder Judiciário, como instituição, possa ser descartado[40].
 

Nos dias atuais, sem dúvida alguma, a morosidade da máquina judiciária, os obstáculos processuais na
obtenção do trânsito em julgado das decisões, ainda, em certas jurisdições, a própria desqualificação
das autoridades julgadoras realçam, ainda mais, as vantagens da utilização do instituto da arbitragem
comercial.[41]

De forma não concatenada com a realidade, e pouco honesta, algumas vozes contrárias à
arbitragem advogam à tese de recorrência de práticas corruptas dos árbitros para minorar a respeitabilidade
do instituto, destarte, “precisamos todos, advogados, árbitros, juízes e pessoas que acreditam na arbitragem
como instituição que poderá auxiliar o Estado a proporcionar uma opção mais ágil de justiça, trabalhar
para que estes avanços não sejam desacreditados pelo comportamento inaceitável de alguns”[42].
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A experiência mostra que a zona conflitual surgida entre os que defendem o uso da via arbitral e
os que advogam a primazia da jurisdição estatal perpassa por uma disfunção contextual, muitas vezes,
como patenteado alhures, os refutes e as inaceitações derivam da formalização implícita de escudos
culturais que diluem a relevância de se engendrar mecanismos participativos, por restarem os operadores
apartados da visão global ou sistêmica dos interesses envolvidos.

 
De posse de tais pontuações, enfeixa-se a seguir arrazoados de rechace à utilização da arbitragem

em contratos administrativos, lastreados em considerações deveras inusitadas, a merecer registro.
 
 

A ASSERÇÃO DA INVALIDADE: VOZES QUE REFUTAM A POSSIBILIDADE DA
UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 

À luz do entendimento de Antônio Carlos Wolkmer[43], reafirma-se as nuanças da arbitragem
brasileira, esclarecendo que “o mapeamento da historicidade do Direito nacional cobre não só sua
legislação, instituições e idéias, mas também seus principais vultos, responsáveis por engendrar e
reproduzir uma certa especificidade de cultura jurídica no país”.

 
Ao se deter sobre a via arbitral, percebe-se que o somatório de dadas inconsistências e de crises

de legitimação de poder resultou na inaceitação da arbitragem no contexto nacional.
 
Malgrado a alardeada hostilidade brasileira à Arbitragem[44], e demais métodos de solução

extrajudicial de entrechoques interpessoais, supostamente estranhos à verve jurídica nacional, fato é que,
historicamente[45], a via arbitral apresentou-se como um mecanismo não-judicioso de resolução de
litígios[46], inegavelmente, eficiente, tendo contado com prestígio em solo pátrio até o século XIX,
sobrevindo após, o descrédito[47], e a controvertida institucionalização empreendida pela Lei da
Arbitragem, induvidosa tentativa de resgate de sua popularidade e efetividade.

 
Ao se arregimentar os aspectos institucionais da arbitragem no Brasil[48], tem-se que a ambiência

histórica da arbitragem em solo pátrio retratou a manutenção de um sistema jurídico-administrativo
híbrido, porém, único, sustentado na necessária participação-validação jurisdicional, até o advento da Lei
Marco Maciel, que instituiu baliza definitiva de amadurecimento do instituto[49].
 

A arbitragem privada no Brasil vem desde os tempos do Império. A Constituição de 1824, a previa no
art. 160, dispondo que: “Nas causas cíveis e nas penais civilmente intentadas, poderão as partes nomear
juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas
partes”. [50]
A resolução de 26 de julho de 1831 admitia o juízo arbitral para as causas de seguro e a Lei n. 108, de
11 de outubro de 1837, para as locações de serviço.
O Código Comercial de 1850, na esteira do Código Comercial francês de 1807, instituiu o juízo arbitral
obrigatório para determinados conflitos entre os sócios, por exemplo, obrigatoriedade que foi revogada
por Lei 1866. [51]
O Código Civil de 1916 disciplinou a arbitragem nos art.s 1037 a 1048. O Código de Processo Civil de
1939 regulou-a nos artigos 1031 a 1046 e o Código de Processo Civil de 1973, fez o mesmo nos arts.
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1072 a 1102. [52]
Nos diplomas legais acima citados, alguma fragilidades ou omissões estruturais acentuaram a tendência
para a não utilização sistemática do instituto da arbitragem entre nós. Em especial, a falta de
executoriedade da cláusula compromissória, a obrigatoriedade de homologação judicial do laudo
arbitral interno para obter o status de título executivo judicial, além da necessidade determinada na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no passado, detinha a competência para homologar
sentenças arbitrais proferidas fora do Brasil, da dupla homologação (duplo exequatur) dessas sentenças,
a fim de que fossem tornadas judiciais e, assim, pudessem ser homologadas pela Suprema Corte.[53]

 
Por significativo lapso temporal o Brasil era reputado como integrante do “'arquipélago de

resistência à arbitragem', no qual predominava um clima de dúvida quanto à constitucionalidade e a
utilidade da arbitragem”[54].

 
Conquanto não tenha o país se tornado tributário da doutrina Calvo[55], não raro “éramos

incluídos no grupo de países latino-americanos que a tinham adotado para impedir ou dificultar o
desenvolvimento da arbitragem”[56].

 
Até o estágio atual, no entanto, o país relutou vigorosamente contra a adoção da via arbitral como

alternativa ao aparato judicial, muito em parte como fruto da mentalidade centralista que gravitava pelos
poderes estatais instituídos. Sublinha-se a este respeito o excerto ora transcrito:

 
As várias tentativas de implantar-se governos altamente centralizados em nosso país fez como que a
arbitragem fosse sempre entendida como irmã inútil da jurisdição estatal. Atualmente, porém, o povo
precisa de formas de governo e de justiça que sejam compatíveis com seu grau de desenvolvimento e
modernização de seus costumes.[57]

 

Outro importante aspecto a ser destacado, atenta aos motivos implícitos à propensão ao refute do
método arbitral:

 
Diga-se igualmente que a falta de tradição na utilização do método arbitral deveu-se no Brasil, também,
a outros fatores endógenos, latino-americanos, que se tornaram visíveis como uma espécie de refração à
arbitragem, sobretudo a internacional, envolvendo reações a interesses de países desenvolvidos em
relação a Estados de menor desenvolvimento econômico[58].

Em última análise, cogitando-se o múnus superior da atuação dos sujeitos parciais enquanto
agentes sociais mediatos da operosidade processual, e da alteração do paradigma individual-formalista-
excessivo para a dimensão reflexiva, prospectiva, ético-dialógica do processo, qualifica-se que a dimensão
processual civil contemporânea reflete um novo historicismo e o pluralismo tolerante[59], da qual não
poderia restar apartada a arbitragem.

 

Na esteira das impressões fruídas no cenário internacional, o Brasil concatenado com essas
premissas, procedeu à edição da Lei de Arbitragem, não sem antes uma série de tentativas mal-fadadas:

 

A Lei n. 9307, de 23 de setembro de 1996, publicada no DOU de 29.9.96 para entrar em vigor (art. 63)
sessenta dias após a sua publicação, teve origem no Projeto de Lei do Senado de n. 78, de 1992, após
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terem sido arquivados três projetos legislativos anteriores sobre arbitragem, apresentados em 1981,
1987 e 1988.
Na justificação ao Projeto de Lei n. 78, que deu origem a atual lei brasileira de arbitragem, afirmou-se
que ela “trará sensível benefício à sociedade, pois colocará à sua disposição um meio ágil de fazer
resolver controvérsias, com árbitros por aqueles próprios escolhidos, imparciais e independentes,
especialmente em matéria técnica, tudo com sigilo, brevidade e grande informalidade”. Esse Projeto
resultou da operação “Arbiter”, do Instituto Liberal de Pernambuco, sob a coordenação do advogado
Petronio Muniz, sendo apresentado ao Senado pelo então Senador Marco Maciel, tendo recebido a
contribuição de diversos juristas e estudiosos do tema, em especial dos integrantes da Comissão
Relatora, Drs. Selma M. Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins.
A exposição de motivos firmada pelo Senador Marco Maciel, em 3 de junho de 1992, registra que, para
elaboração do Projeto, tinham sido consultadas as mais modernas legislações acerca da arbitragem e
levadas em conta as diretrizes da comunidade internacional, em especial as fixadas pela ONU, na  Lei
Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional formulada pela UNCITRAL, além daquelas
constantes da Convenção para o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras,
firmada em Nova Iorque, em 1958 (Convenção da ONU). [60] 

 
Os avanços algures narrados não impediram que sobre o ponto de vista jurídico ainda pendam

algumas incompreensões ou estranhamentos derivados da pluralidade legislativa, do acanhamento
brasileiro ante às inovações surgidas e da reticência doutrinária e jurisprudencial ao deslinde do tema[61],
sustentadas que estão em um conservadorismo estarrecedor.

 
Especificamente no que diz respeito à mescla das áreas do direito, e sua formatação com os

anseios internacionais, o impacto das novas normas jurídicas na atividade profissional dos publicistas não
foi absorvido sem grande pesar, ante a resistência ao acompanhamento das mudanças e da dinamicidade
contextual imposta à Administração Pública pelas práticas hodiernas.[62]

 
 

PONTUANDO A VALIDADE: ENTUSIASTAS DA UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM EM
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

Em meio à ambiência tão profícua ao advento de soluções apartadas do hermetismo jurisdicional,
o Brasil, escorado no entendimento vanguardista de jurisconsultos vocacionados a avivar o florescimento
da arbitragem, sobremaneira em sede administrativa, por afastada a sobrevalorização do modelo
positivista-estatal[63], fez ressurgir domesticamente o instituto arbitral como reflexo dos novos rumos
internacionais, assumindo o país, nesta senda, a condição de maior protagonista no âmbito latino-
americano[64].

 
Cumpre rememorar que “qualquer atividade do legislador ordinário […] deverá ser taxativa e

restritiva em obediência aos fins colimados na norma constitucional”[65], contudo, essa diagramação não
deve empecer os necessários avanços à eliminação de conflitos que derivam de inconformidades na
execução dos contratos administrativos.

 
No cenário atualmente vigente não se pode descurar da exigência de adoção de posturas

renovadas, promulgadoras do dialogismo nos litígios inter paribus[66].
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As contratações no âmbito administrativo, arraigadas no ideário legalista, são vocacionadas à
obediência irrestrita das fixações normativas, se furtando à aceitação de atuações melhor ambientadas com
a agilidade contemporânea, ou com os auspícios por resolução célere do dissenso surgido entre a
Administração Pública e o terceiro contratado, refutando as evoluções sugeridas de lege lata.
 

As sustentações, que à primeira vista parecem ser bem-intencionadas, em verdade, camuflam o
receio de esvaziamento da competência dos órgãos de controle[67].

 
A resistência à via arbitral beira o menoscabo, não sendo raras as menções escarnecedoras, ao

estilo modelo “rent a judge”[68], atribuindo-lhe inexplicável tom jocoso e pejorativo, perspectiva que se
distancia vertiginosamente das orientações do direito internacional privado.

 
Gera inequívoca incompreensão a adoção de posturas absolutamente díspares em relação ao instituto da arbitragem, uma

vez que, a despeito de restar textualmente autorizada e incentivada na Lei de Concessões Administrativas (Lei 8987/95) e na Lei

das Parcerias Público-Privadas (Lei 11079/2004), ainda avultam as opiniões contrárias à sua aplicação, ao pífio fundamento de

inexistência de fixação normativa na Lei 8666/93.

 

Nesse talante, merece especial registro as considerações tecidas por Marçal Justen Filho[69] :

 
Mas ainda, se houvesse procedência na tese, então seria inconstitucional o Art. 23-A, da Lei 8987/1995, que
faculta expressamente a adoção de arbitragem no âmbito dos contratos de concessão.  Do mesmo modo,
considerar-se-ia inconstitucional o art. 11, inc. III, da Lei 11.079/2004, o qual possibilita o uso da arbitragem
para dirimir conflitos no âmbito dos contratos de parceria público-privada. Se o argumento invocado é o de que a
natureza indisponível então, nenhuma lei que dispusesse sobre contratações com a a Administração Pública
poderia assim o facultar, sob pena de caracterização de sua inconstitucionalidade.

 
A manutenção de orientações díspares acerca da utilização da arbitragem em contratos

administrativos no ordenamento pátrio consagrou a clivagem do instituto.
 

O desserviço das opiniões em contrário obra em involução gritante às conquistas da arbitragem
comercial em prol da mimetização de dogmas inverossímeis, posto que o ordenamento jurídico deve ser
concebido como um todo sistêmico, ademais, as discussões que tratam do topoi em registro pouco têm
engrandecido a cena jurídica, dado que destoam aludidas convicções dos reclamos da ordem jurídica,
questão que avulta em importância ao se rememorar que “o excesso de conservadorismo inteligente dos
juristas tende a manter antigas e ultrapassadas categorias, com mudanças muitas vezes cosméticas, quando
a realidade não autoriza tão lento caminhar” [70].

 
Conquanto a respeitável opinião de doutrinadores referenciais não possa ser simplesmente

combatida sem maiores embasamentos, é oportuno destacar que se desenha nos planos nacional e
internacional privado uma linha doutrinária que eufemiza aquele tradicional cortante discurso de refute,
por visualizar a possibilidade da arbitragem na consagração do que se denomina arbitrabilidade subjetiva,
ou seja, o patentear da capacidade da Administração Pública direta e indireta recorrer à arbitragem,
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apontamentos esses que não evidenciam a “extrema nocividade” na generalização da prática arbitral.
 
Sob este viés, não se descura do fato de que os entes estatais devem ser concebidos como

operadores econômicos normais, players que se submetem às práticas usuais civis e comerciais e suas
respectivas contratações.   

 
Por amor ao debate, somente se oportunizaria o levantamento das impressões de rechace

externadas no presente ensaio, pela insofismável comprovação da imprestabilidade da via arbitral.
 
Quiçá com essa cabal demonstração seria possível tentar compreender os motivos de tão

peremptória reação ao método heterocompositivo, haja vista que, em uma observação perfunctória, é
clarividente que ao se tratar de direitos patrimoniais disponíveis é irrelevante apurar ou perquirir a natureza
jurídica e os objetivos funcionais do ente estatal[71], como já pacificou o Pretório Excelso[72].

 
Eros Roberto Grau registra, em citação apudiana de Themístocles Cavalcanti, que:

 
[...] a administração realiza muito melhor os seus fins e a sua tarefa, convocando as partes que com ela
contratarem a resolver as controvérsias de direito e de fato perante o juízo arbitral, do que denegando o
direito das partes, remetendo-as ao juízo ordinário, ou prolongando o processo administrativo, com
diligências intermináveis, sem um órgão diretamente responsável pela instrução do processo.[73]

 

Conclui-se pelo necessário aumento e difusão dos diversos mecanismos alternativos (mais adequados ou propícios) de

solução de litígios, principalmente a arbitragem, ao se atentar para todas as modalidades de contratos administrativos, ou, a critério,

por oportunidade e conveniência, em contratações em  âmbito nacional, em face dos menores custos conglobados e maior

possibilidade de aplicação em vários setores da Administração Pública, sobremaneira na atuação das empresas públicas, das

sociedades de economia mista e de suas subsidiárias.

 

Fato é que a ordem jurídica nacional não pode restar ensimesmada em conservadorismo extremado, inviabilizando a

aplicação da via arbitral. Não exorbita cogitar uma substancial reformulação na concepção de resolução de contendas deflagradas no

âmbito dos contratos administrativos, ainda que tal formulação derive de formulação de lege ferenda, a teor do Projeto de Lei que

autoriza o emprego da arbitragem para solução de conflitos, pela inclusão do § 5º, art. 40 na Lei de Licitações e Contratos

Administrativos (Lei 8666/93).

 

Deve-se ter em mente que é sustentável a utilização de mecanismos simplificados, eficientes, modernos e ágeis[74],

restando, pois, a íntima expectativa de que progressos legislativos, e arejamentos doutrinários e jurisprudenciais sobrevenham, o que

sem páreo de dúvida será um elogiável incremento às tacanhas feições da arbitragem comercial em contratos administrativos em

terrae brasilis .
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Como já salientado anteriormente, da percepção das legislações nacionais que versam sobre
arbitragem, o trabalho intenta arrolar as condições que habilitam proceder à adoção dos mecanismos
extrajudiciais de resolução de conflitos em contratos administrativos.

 
Com efeito, o panorama nacional, particularmente em foros políticos e acadêmicos, propõe

questionamentos sobre a viabilidade de adoção da arbitragem, ademais, suscitam a determinação de quais
modalidades de atuação, com quais alcances e com que limites e condições de aplicação o direito vigente
suporta a utilização do método heterocompositivo em âmbito administrativo.

 
Nesta sede evidenciou-se a proclamação da almejada viragem no resultado dos embates entre

administrativistas conservadores e processualistas progressistas, de sorte a fazer prosperar, pela arbitragem,
a resolução lépida dos desencontros de interesses surgidos nos contratos administrativos.

 
As análises retro consagradas propiciam demonstrar, de maneira performática, que a arbitragem e

os contratos administrativos, longe de conservarem o antagonismo decantado pelos publicistas,  são
institutos jurídicos complementares, sobremaneira ao se atentar para os intercâmbios econômicos
vivenciados na sociedade pós-moderna.

 
A pretendida coalizão se obra pela simbiose do arcabouço de distintos ramos do direito, em

especial do direito administrativo e do direito processual civil, nos seus aportes de utilização de
mecanismos alternativos de resolução de discórdias contratuais de âmbito administrativo.

 
O viés arbitral desponta como mecanismo profícuo e ineliminável, com substancial incremento de

seu uso na solução de entrechoques havidos em contratos administrativos.
 
Atentando para os recentes permissivos legais à utilização da via arbitral como método de

resolução de conflitos, destacou-se que, na aplicação prática, a arbitragem tem sofrido revezes devido a
certas tendências jurisprudenciais e a dadas orientações de organismos de controle legislativo
vocacionadas a circunscrever o conhecimento da matéria e aptidão para debelar as crises surgidas no
contrato administrativo aos juízes togados e aos membros dos Tribunais de Contas, o que parece um
equívoco gritante, a beirar a pretensão maledicente de não esvaziamento das atribuições e competências
do Judiciário, dos TCEs e do TCU.

 
Tratando dos correntes entrechoques doutrinários e jurisprudenciais acerca da possibilidade de utilização da arbitragem

comercial internacional nos contratos administrativos, é por se concluir que não se pode conceber como suficiente à dinamicidade e

às exigências do cenário nacional que mitigações provenientes de repúdios doutrinários ou costumeiros à utilização da arbitragem,

ou supostas marcas principiológicas constitucionais denegatórias apequenem a verve da arbitragem comercial no âmbito dos

contratos administrativos firmados no Brasil.

 

O grande desafio do direito pátrio erige-se no questionamento de como minorar as resistências à
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via arbitral e atenuar as inflexões que rechaçam a interpenetração entre as áreas do conhecimento jurídico,
com o que se anui, posto que se urge por tendências reformadoras que afastem a concepção simplória de
impossibilidade de intersecção do suporte doutrinário oriundo do direito administrativo e do direito
processual.

 
Ao alcance do sobredito escopo, não exorbita ter em conta que a fixação de institutos e pontuações artificiosas, de

ressalvas limitativas previstas em legislação editada preteritamente ao advento da novel legislação arbitral do Brasil, e de
orientações apartadas dos anseios inovadores, melindram os operadores imberbes à apropriação de opções inovadoras que almejam
arejar as cristalizações injustificadas dos preceitos normativos pátrios, ante a maior facilidade de escorar-se em impressões
obsoletas e dogmáticas.

 
Outrossim, nesta sede se prestigiou o estudo de brevíssimas anotações acerca de alguns dos pontos nevrálgicos da opção

pela arbitragem em contratos administrativos, salientando as dissonâncias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema em foco.
 
A guisa de quaisquer incompreensões acerca da temática, oportuno escoimar os juízos retrógrados e irrefletidos para

aquiescer que todos os esforços em matéria de arbitragem em contratos administrativos laboram para consecução do deslinde da
controvérsia de forma célere e instrumentalizada com todo aporte técnico específico próprio da via arbitral.  Sub censura.
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O DIREITO, A ADMINISTRAÇÃO E OS SERVIÇOS POSTAIS: MONOPÓLIO X
PRIVILÉGIO ESTATAL.

LAW, PUBLIC ADMINISTRATION AND POSTAL SERVICE: MONOPOLY OR PRIORITY.

Daniel Maia
Fernanda Sousa Vasconcelos

RESUMO
Determinar a natureza jurídica de uma atividade, como serviço público ou atividade econômica,
é de suma importância para o pleno exercício da Administração Pública. A usurpação de uma
atividade pelo Estado ou a privatização de um serviço pelo interesse privado acarreta sérios
prejuízos a ordem econômica. Neste diapasão, surge a problemática envolvendo os serviços
postais que foi objeto da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número
46. Assim, iremos aqui analisar as querelas envolvendo os serviços postais a luz da Carta Política
de 1988 e de outras normas infraconstitucionais, chegando ao irrefutável resultado de que este
é um serviço público atípico.
PALAVRAS-CHAVES: serviço público atípico. atividade econômica. serviços postais.

ABSTRACT
Determining the legal nature of a service as a public or private one is extremely important to the
strict exercise of the Public Administration. The usurpation of a private activity by the Estate or
the invasion of a public service by the private interest causes a lot of damages to the economic
order. In this context, emerge the problem involving the postal service that was the main
subject of the “Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental” (ADPF) number 46. On
this perspective, the argument involving the postal service will be analyzed, using the
Constitution of 1988 and other laws, in order to determine that it’s an atypical public service.
KEYWORDS: atypical public service. private service. postal service.

INTRODUÇÃO

 

Pelas sábias e já renomadas palavras de Dante Alighieri (séc. XIII), o direito “é a proporção real e pessoal, de

homem para homem, que, conservada, conserva a sociedade, e corrompida, corrompe-a”. Assim, podemos entendê-lo como um

conjunto de normas de conduta imposto coercivamente pelo Estado para garantir a harmonização das relações jurídicas, que,

quando não plenamente obedecido, quebra o frágil equilíbrio econômico-político-social.

 

A Carta Magna de 1988, que implantou um Estado voltado ao bem estar – social, afastando o liberalismo e o

socialismo exacerbado, entendeu por bem abrir a ordem econômica do País tanto para o interesse privado atuante em nome próprio

quanto para o interesse coletivo exercido pelo Poder Público. É nesta linha tênue que iremos apresentar a problemática envolvendo

os serviços postais.

 

As atuações estatais estão enquadradas em duas searas distintas e antagônicas, que são os serviços públicos e as

chamadas atividades econômicas. A perfeita identificação da natureza jurídica de qualquer serviço prestado pelo Poder Público é de

extrema importância para a coletividade, já que identificação da titularidade da prestação traz diversas outras repercussões.

 

Desde a implantação dos correios, estes sempre foram vistos como mais um serviço público prestado pelo Estado,

sem existir, até o presente momento, qualquer questionamento sobre sua natureza jurídica. Ocorre que nesses últimos anos,
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principalmente após a promulgação da Carta Política de 1988 que consolidou uma ordem econômica baseada na livre iniciativa, o

Poder Judiciário teve que enfrentar diversas demandas sobre o assunto.

 

O setor privado passou a reivindicar a sua atuação na prestação dos serviços postais, sob a argumentação de que estes

teriam natureza de atividade econômica e não de serviço público como defende a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

(ECT). Ainda afirmam que, por tal atividade não estar arrolada pelo art.173 da Constituição Federal, artigo este que taxativamente

relaciona os monopólios da União, as empresas privadas teriam o direito legal de prestar tais serviços.

 

Essa querela chegou às mãos do Supremo Tribunal Federal (STF) pela ADPF n° 46, na qual a Associação Brasileira

das Empresas de Distribuição (ABRAED) requereu, dentre outros pedidos, o reconhecimento da violação aos preceitos

fundamentais da livre iniciativa, da livre concorrência e do livre exercício de qualquer trabalho, supostamente perpetrados pelo

Estado através da empresa pública ECT.

 

Esse é um dos mais evidentes exemplos da importância social, política e econômica de se desenvolver um estudo

mais aprofundado sobre os serviços públicos e a nova conjuntura da econômica brasileira, já que a errônea identificação da natureza

jurídica de instituto poderá acarretar danos irreparáveis à sociedade.

 

 Será que os serviços postais é um serviço público, ou estaríamos diante de um mal funcionamento do complexo

estatal? Qual interesse devemos defender nesta situação?

 

É esta face do Direito Administrativo que passaremos a analisar, ao fim apresentando uma solução que garanta uma

interpretação normativa que conserve a proporção real e pessoal de nossa sociedade.

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DOS SERVIÇOS POSTAIS NO BRASIL

 

Diante da importância da comunicação para o desenvolvimento social, desde as civilizações antigas, o contínuo

aperfeiçoamento dos serviços postais sempre foi um primado a ser perseguido. Com a evolução da escrita, esse tipo de atividade

passou a ganhar importância e atenção dos governantes.

 

A história dos Correios no mundo sempre esteve marcada pela intervenção estatal. Com o aperfeiçoamento e a

popularização da comunicação escrita, conjugada com a criação da imprensa em 1454[1], percebendo que os serviços postais vão

muito além da simples troca de correspondência, inclusive, tendo grande influência na economia e até no sistema bancário, os

estados sentiram a necessidade de aprimorar os seus correios.

 

O desenvolvimento histórico de cada estado é um fator de extrema importância para o estudo da conjuntura dos

correios no atual panorama econômico, podendo-se chegar a afirmar que a organização interna de um país traz o espelho do serviço

postal da época.

 

Os historiadores apontam a carta de Pero Vaz de Caminha entregue ao Rei de Portugal por Gaspar de Lemos,

narrando as características da terra recém-descoberta, como a certidão de nascimento de nosso país e, por conseguinte, a primeira
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aparição dos correios no Brasil.

 

Pela carência de infra-estrutura e organização no período colonial, esta época ficou marcada por um sistema de

comunicação precário. O nosso serviço postal baseava-se apenas no envio e no recebimento de correspondência de Portugal, tudo

dentro das determinações do Correio-mor[2].

 

No ano de 1663, foram instaurados oficialmente os serviços postais no país com a nomeação do alferes João

Cavalheiro Cardozo para o cargo de Correio das Cartas do Mar, mas, apenas com a vinda da família real em 1808, essa atividade

ganhou a organização necessária, aprovando-se, no mesmo ano, o primeiro Regulamento Postal do Brasil, que atribuía ao Estado,

em regime de monopólio, a execução dessa atividade.

 

Neste diapasão, importante se faz lembrar da carta recebida por D.Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, no dia

7(sete) de setembro de 1822, pelo mensageiro Paulo Bregaro, considerado pelos historiadores como o primeiro carteiro do país,

contendo as novas exigências da Metrópole, fato culminante para a proclamação de nossa independência.

 

Além da emissão dos primeiros selos postais brasileiros, em 1843, denominados de “olho-de-boi”, os correios

começaram a mostrar sinais de organização com a adesão, em 1877, ao tratado relativo à criação da União Geral dos Correios que

posteriormente veio a se transformar na União Postal Universal[3].

 

O serviço postal é matéria positivada no corpo constitucional desde a Carta Magna de 1891 que determinou, em seu

art.7°, inciso 4°, ser competência exclusiva da União decretar taxas dos correios e telégrafos federais, atribuindo, em seu art.34,

inciso 15, ao Congresso Nacional a competência legislativa sobre estes serviços.

 

Ainda que os serviços postais tenham ganhado a atenção dos governantes, estes não conseguiram escapar do

acelerado processo de degeneração que assolava os serviços públicos em geral no início dos anos 30. Os relatos de Jose Américo de

Almeida, ministro da Viação e Obras Públicas da época, retratam bem este momento.
 

Nos Correios, não fora organizado, nem disciplinado o funcionalismo. [...] Não foi selecionado,
convenientemente, o pessoal para o tráfego. Entrechocam-se os horários regulamentares com
interesses privados. Os Correios constituíram, tradicionalmente, o encosto de filhos-família e de
pessoas que precisavam de uma achega ou de dividir o tempo entre as funções públicas e deveres de
outra natureza, exercidos fora da repartição. [...] Paralelo aos titulados, constituídos por lei,
proliferava o extravagante conglomerado de diaristas de admissão sumária, de diárias arbitradas ad-
hominem, com as mais chocantes preterições. [...] Uma situação nesses moldes anômalos não poderia
ser sanada de pronto. (ALMEIDA, 1933, p. 149-152).

 
 

Pelo fato de o correio integrar a estrutura político-administrativa do país, com os planos de reformulação da

administração pública apresentados por Vagas, os serviços postais passaram por profundas mudanças a fim de garantir a

racionalização e a efetivação das atividades. A partir da Era Vargas, surgi a burocratização do serviço com a exoneração dos

funcionários designados por vínculo político, a abertura de concursos e o estabelecimento de critérios de promoção baseados na

competência e na eficiência do serviço.

 

Neste mesmo esforço, o decreto nº 20.859, de 26 de dezembro de 1931, criou o Departamento dos Correios e
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Telégrafos (DCT) que, pelo decreto n° 509, de 20 de março de 1969, transformou-se na atual Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos (ECT), empresa pública com competência, conforme art.2° deste dispositivo legal, de executar e controlar, em regime de

monopólio, os serviços postais em todo território nacional. Já em 1978, entra em vigor a lei n°6.538, regulamentando os direitos e as

obrigações concernentes ao serviço postal e ao serviço de telegrama em todo o território nacional.

 

Importante se faz ressaltar que a Carta Magna de 1988, seguindo o mesmo caminho das constituições passadas

(1934, 1937, 1946 e 1967)[4], em seu art.21, inciso X, atribuiu União a competência de manter o serviço postal e o correio aéreo

nacional, cabendo ao mesmo ente, conforme art.22, inciso V, legislar privativamente sobre estes serviços.

 

Neste diapasão, a ECT vem, nestes últimos anos, demandando judicialmente em face de diversas empresas

particulares sob a afirmativa de possuir o monopólio total e exclusivo sob os serviços postais nacionais, questão esta objeto da

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°46 que questiona a recepção da lei n°6.538 pela Constituição

vigente.

 

Diante da constante presença e importância do serviço postai em nosso cotidiano, afinal de contas quem de nós

nunca recebeu uma correspondência, e da apresentação histórica desta atividade em nosso país, passaremos a enquadrar este tema

no ordenamento vigente.

 

3. DA NATUREZA JURÍDICA DOS CORREIOS: SERVIÇO PÚBLICO X ATIVIDADE ECONÔMICA.

 

A lei n°6.538/78, no caput de seu art.7°, conceitua serviço postal como todo recebimento, expedição, transporte e

entrega de objetos de valores, encomendas[5] e correspondência[6], compreendendo no conceito deste último a carta[7], o

cartão-postal[8], o impresso[9], o cecograma[10] e a pequena-encomenda[11]. Malgrado a preocupação do dispositivo legal

acima em apresentar as definições dos termos de maior importância, apenas com a análise desse sentido jurídico, não se pode

apresentar maiores considerações sobre a essência desta atividade.

 

Para a doutrinadora Maria Helena Diniz (1998), a natureza jurídica pode ser entendida como a “afinidade que um

instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído a título de classificação”. O

professor doutor José de Oliveira Ascensão (1997) complementa dizendo o seguinte:
 
 a determinação da natureza jurídica passa então a ser a identificação de uma grande categoria jurídica
em que se enquadre o instituto em análise. [...] Mais do que por meio de uma análise conceitual, a
determinação da natureza jurídica de um instituto deverá fazer-se mediante a determinação dos seus
efeitos. A categoria jurídica a que se chegar deverá exprimir sinteticamente um regime positivamente
estabelecido (ASCENSÃO, 1997 apud ENCICLOPÉDIA SARAIVA, 1997)

 

Dessa forma, para que possamos identificar o significado último desta atividade, teremos que nos remeter a um

estudo mais aprofundado sobre as conseqüências práticas advindas da classificação deste serviço dentro das classes previstas pela

nossa atual ordem econômica.

 

 A ECT, conforme já mencionado no tópico anterior, é uma empresa pública, vinculada ao Ministério das

Comunicações, criada, pelo decreto n° 509/69, para exercer, em regime de monopólio, os serviços postais em todo o território
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nacional, aspectos estes reafirmados pela lei n°6.538/78.

 

Presentes algumas atecnias, o acordo com o art.5° do decreto-lei 200, já sob a redação dada pelo decreto-lei n°900,

considera-se empresa pública a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital

exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de

contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

 

Corrigidas algumas imprecisões sob o contorno da Carta Política vigente, o doutrinador Celso Antônio Bandeira de

Mello (2006) assim conceitua empresas públicas:
 
Deve-se entender que a empresa pública federal é a pessoa jurídica criada por força de autorização
legal como instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida
a certas regras especiais decorrentes de ser coadjuvante da ação governamental, constituída sob
quaisquer das formas admitidas em Direito e cujo capital seja formado unicamente por recursos de
pessoas de Direito Público interno ou de pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância
acionária residente na esfera federal
Advirta-se que esta não é a definição que lhe confere o Decreto-lei 200, com a redação alterada pelo
Decreto-lei 900, mas é a que se tem de adotar por inarredável imposição lógica, em decorrência do
próprio Direito Positivo Brasileiro. (MELLO, 2006, p.179)

 

Consoante a isto, Hely Lopes Meirelles (2008) igualmente se manifesta sobre o tema.
 

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito Privado, instituídas pelo Poder Público mediante
autorização de lei específica, com capital exclusivamente público, para a prestação de serviço público
ou a realização de atividade econômica de relevante interesse coletivo, nos moldes da iniciativa
particular, podendo revestir qualquer forma e organização empresarial. (MEIRELLES, 2008, p.74)
 

 

Assim, podemos concluir que a empresa pública é um instrumento de atuação no domínio econômico atribuído pelo

legislador ao Estado através da prestação de serviço público ou a execução de atividade econômica. Neste contesto, a Associação

Brasileira das Empresas de Distribuição (ABRAED) argüiu, por meio da ADPF n°46, dentre outras questões, que os serviços

postais teriam natureza jurídica de serviços públicos, defendendo a ECT que seriam, na verdade, atividades econômicas.

 

Tais conceitos por muito tempo foram objetos de digladiação entre os doutrinadores. Eros Roberto Grau (1997),

ministro do Superior Tribunal Federal, em renomado trabalho acadêmico, classificou o objeto de atuação das empresas estatais

como atividade econômica em sentido amplo que subdividiria-se em atividade econômica em sentido estrito e em serviço público.

 

A partir disto, por atividade econômica em sentido estrito, entende-se a permissão fornecida pela Constituição de

1988, em seu art.173, ao Estado para atuar diretamente no domínio econômico nos casos de imperativos de segurança nacional ou

relevante interesse coletivo. Diante do caráter suplementar desta atuação estatal, a empresa pública estará sujeita ao regime jurídico

de direito privado, não podendo gozar de privilégios fiscais nãos extensivos ao setor particular.

 

Na atuação de uma atividade econômica em sentido estrito, a empresa pública concorrerá igualmente com os demais

agentes econômicos, respeitando os princípios gerais da ordem econômica. O regime de monopólio legal consistiria então, sob as

palavras do doutrinador Herbert Gross (1943) citado por Hely Lopes (2007) na “deliberada subtração de certas atividades privadas

das mãos dos particulares, para colocá-las sob a égide da Nação, por motivos de interesse público”

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3104



 

A atual Constituição Federal arrolou taxativamente em seu art.177[12] as atividades econômicas sujeitas ao

monopólio do Poder Público, cristalinamente subtraindo-as do âmbito da livre concorrência. Importante se faz ressaltar que este

dispositivo legal em nenhum momento menciona os serviços postais.

 

Por sua vez, os doutrinadores nunca entram em consenso sobre o que poderíamos entender por serviço público.

Malgrado as controvérsias, segundo Hely Lopes (2007), este “é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados,

sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do

Estado”.

 

Assim, os serviços públicos, subespécie da atividade econômica em sentido amplo, seriam aqueles regidos pelos

princípios norteadores da ordem econômica, elencados no art.170[13] da CF/88, ou seja, aqueles passíveis de serem explorados

com a finalidade lucrativa.

 

Em conformidade com o art.175 da CF/88, o Poder Público poderá prestar os serviços públicos indiretamente, por

meio de concessão ou permissão[14], sempre através de licitação, na forma da lei, ou seja, estes podem ser delegados à

particulares para serem explorados em regime de privilégio ou exclusividade, afastando-se, por exemplo, o princípio da livre

iniciativa.

 

Sobre o tema em apreço, o ministro Eros Roberto Grau (2006) assim se posiciona:
 
Os regimes jurídicos sob os quais são prestados os serviços públicos importam em que seja sua
prestação desenvolvida sob os privilégios, inclusive, em regra o da exclusividade na exploração da
atividade econômica em sentido amplo a que corresponde a sua prestação. É justamente a virtualidade
desse privilégio de exclusividade na sua prestação, aliás, que torna atrativo para o setor privado a
exploração, em situação de concessão ou permissão. Neste sentido, a concessão de serviço público é um
privilégio que envolve exclusividade na prestação do serviço. (GRAU, 2006)

 

Segundo as explanações acima, serviço público e atividade econômica em sentido estrito são institutos por completo

distintos, todos espécie da chamada atividade econômica em sentido amplo.Destarte, diante de tais conceito, como classificar os

serviços postais?

 

3.1. O serviço postal na Constituição Federal de 1988

 

A Carta Magna faz uso do verbo “manter” quando atribui à União a competência sobre os correios. Qual seria a

verdadeira vontade do legislador originário quando o escolheu? Será que este termo possui o mesmo sentido de quando estava

presente no corpo da Constituição de 1934, ou, diante das mudanças da ordem econômica, este adquiriu um novo significado?

 

O termo “manter” vem do latim manutenere que significa ter ou segurar com a mão. O dicionário Houaiss (2009)

complementa atribuindo ao vocábulo a acepção de “fazer perdurar em determinado estado; proteger, assegurar; sustentar na posse

ou gozo de algo; reter, conservar”. Ainda que a análise morfológica e sintática da palavra seja necessária, se mostra insuficiente.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3105



A exceção da Carta de 1891, todas as demais constituições republicanas faziam uso deste vocábulo quando

mencionavam os serviços postais. Destarte, pela conduta do legislador originário em cristalinamente repetir, com o passar dos anos,

a mesma palavra, difícil se faz acreditar que este tinha a intenção de implantar qualquer mudança.

 

Mesmo entendendo que a “vontade” do legislador constituinte da Carta Política de 1988, com a reprodução de um

termo que abriu margens a criação da ECT sob o regime de monopólio pelo decreto-lei 509/69, era de manter esta situação de

privilégio, este argumento igualmente não é suficiente para indicarmos, com precisão e exatidão, a natureza jurídica atual dos

serviços postais.

 

O Professor da Universidade Federal do Ceará Glauco Barreira Magalhães Filho (2003) assim se posiciona:
 
Na realidade, a “vontade do Legislador” é uma metáfora que serve de mero topos retórico-
argumentativo. Não se pode ir à subjetividade alheia. Além disso, não existe um Legislador, mas um
órgão legislativo, composto por muitos membros. Geralmente, nem todos os membros do Parlamento
concordam com o projeto de lei. Entre os que concordam, muitos o interpretam de modo diferente.
Também não é raro o emprego, por motivos políticos, de palavras vagas e ambíguas na leu, como no
caso de temer-se que a utilização de uma palavra precisa acarrete o surgimento de dificuldades para a
aprovação do projeto de lei, em razão de alimentar discordâncias.
Portanto, é inviável a pesquisa da vontade subjetiva do Legislador, podendo, no entanto, conservando-
se a expressão vontade do Legislador como uma metáfora que se refere à intenção social objetiva na
lei. Como se diz, “a lei é mais sábia do que o Legislador”. (MAGALHÃES FILHO, 2006, p.62)
 
 

Diante do fato de o Legislador não criar uma norma jurídica isolada, mas sim um conjunto sistêmico, devemos buscar

analisar o inciso X à luz do próprio art.21, compatibilizando-o, em seguida, com todo o corpo constitucional.

 

A palavra “manter”, no dispositivo acima, que arrola as competências da União, não é mencionada apenas quando se

refere aos serviços postais. Dentre outros, os incisos XIII e XIV[15] igualmente utilizam o vocábulo, citando o Poder Judiciário, o

Ministério Público, a Defensoria Pública, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar, ou seja, este termo arrola

atividades que inquestionavelmente possuem natureza jurídica de serviço público.

 

No mesmo artigo, os incisos XI e XII fazem uso da expressão “explorar, diretamente ou mediante autorização,

concessão ou permissão”. Perceba que apenas a análise desta frase é suficiente para indicarmos a essência das atividades ali

mencionadas, já que, conforme determina o art.175 da CF, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

 

Alguns entendem que pelo simples fato de o constituinte não ter utilizado a expressão acima, mas feito uso de um

termo vago como o verbo “manter”, este seria um indício que os serviços postais, por exclusão, seriam atividade econômica em

sentido estrito.

 

O renomado professor Luiz Roberto Barroso, em parecer publicado no Boletim de Direito Administrativo (BDA) de

setembro/2003, mostrou-se adepto deste pensamento, merecendo registro seu posicionamento.
 
Como já referido, o serviço postal pode ter sido considerado um serviço público no passado, razão
principalmente da falta de capacidade ou interesse da iniciativa privada nesse entendimento, mas já de
algum tempo evoluiu para uma atividade econômica. O marco legal dessa alteração histórica na
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natureza do Departamento de Correios e Telégrafos – DCT, em 1968, em empresa pública, à qual
competia, nos termos do Dec-lei n°509, de 20.3.1969, a execução e controle, em regime de monopólio,
dos serviços postais. Lembre-se que a Constituição em vigor à época permitia que lei ordinária
instituísse monopólios. [...]
Do confronto entre os três incisos acima citados é possível concluir que, ao tratar de serviços públicos,
a Carta Magna deixou expressa a possibilidade de a União Federal prestá-los diretamente ou mediante
delegação de seu exercício aos particulares, em regime de concessão ou permissão. Tanto no caso do
inc.XI, quanto no do inc.XII, o legislador constituinte se vale da locução ‘explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão”, deixando claro que todas as atividades arroladas nesses
dispositivos são consideradas serviços públicos.
Os serviços postais merecem tratamento distindo. Além de ter previsto no art. 22,V, a competência
genérica da União para legislar sobre a matéria, o constituinte tornou explícita a necessidade de esse
mesmo ente “manter os serviços postais”. É de ver que, em lugar de outorgar competência ao Poder
Público “para exploração direta ou mediante delegação”, como fez no caso das telecomunicações
(art.21,XI, da CF), a Constituição tão-somente impôs à União a obrigação de manter tal atividade.
Imaginar que o serviço postal é um serviço público, como os dos incs. XI e XII, seria ignorar a gritante
diferença de texto que os distingue, como se o constituinte nada quisesse dizer com isso, e estivesse
apenas fazendo uso diletante das formas lingüísticas, para dizer a mesma coisa de modos inteiramente
diferentes. (BARROSO, 2003)
 
 

Data vênia, esse argumento não é suficiente para garantir a natureza jurídica de atividade econômica em sentido

estrito dos serviços postais. Como já acima explanado, o verbo “manter” é utilizado desde a Constituição Republicana de 1934,

momento este em que os correios eram imperativamente, conforme reconhece o professor Barroso, serviços públicos, de tal modo,

um mero decreto-lei não possui o condão de alterar esta situação.

 

Em poucas palavras, o ponto chave de toda esta argumentação está em determinarmos quem possui a titularidade

sobre este serviço. Discute-se então se o domínio pertenceria ao interesse privado, cabendo ao Estado, por força do art.173 da CF,

apenas como mera exceção, exercê-lo quando necessário aos imperativos de segurança ou relevante interesse coletivo; ou se

pertenceria ao Poder Público, só podendo ser exercido por particulares por meio de autorização, concessão ou permissão.

 

Neste diapasão, não restam dúvidas de que o art.21, inciso X, da Lei Maior confiou à União a titularidade sobre o

referido serviço, não possuindo se quer os demais entes a legitimidade de intervir nesta matéria. Assim, é a União quem possui o

dever de manter, ou seja, de prestar este serviço público em todo o território nacional. Desta forma, como tudo que é próprio deste

ente federativo é, por obvio, de natureza pública, não se pode concluir de maneira diversa sobre os correios.

 

Pela simples análise dos incisos X, XI e XI, como aponta o doutrinador, não é possível retirar da União a titularidade

dos serviços postais, já que, se assim o fosse, todos os bens arrolados nos incisos XIII e XIV, que igualmente utilizam o mesmo

verbo, estariam absurdamente atribuindo ao interesse privado o domínio sobre o Poder Judiciário do Distrito Federal, por exemplo.

 

Em verdade, a melhor interpretação que se faz destas normas é que o constituinte retirou a possibilidade de prestação

dos serviços postais por particulares, diante da vedação implícita a autorização, concessão ou permissão desta matéria. O legislador

originário estaria então enquadrando o correio como uma modalidade de serviço público atípico, impedindo o interesse particular de

exercê-lo.

 

O ministro Eros Roberto Grau, no voto apresentado na ADPF n°46, complementa dizendo:
 
O argumento desenvolvido na tribuna pelo Professor Barroso não se sustenta. Pois é certo que, para
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que empresa privada pudesse ser admitida à prestação do serviço postal, que é serviço público, seria
necessário que a Constituição dissesse que o serviço postal é livre à iniciativa privada, tal qual o fazem
os art.199 e 209 em relação a saúde e a educação, os quais podem ser prestados independentemente de
concessão ou permissão. Os artigos mencionados excepcionam o art.175 para dizer que a prestação de
serviços de saúde e educação são livres à iniciativa privada. [...]

 

 

Como se vê, o serviço postal é, por excelência, serviço público exercido sob o regime jurídico de privilégio, cuja

titularidade foi negada ao interesse particular que esta impedido constitucionalmente de exercê-lo inclusive por delegação, sob de

inconstitucionalidade.

 

 Neste diapasão, foge o fundamento de aplicabilidade dos princípios norteadores da ordem econômica brasileira

arrolados no art.170 da CF nos serviços postais, ou seja, não há que se nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência,

estando os correios submetido aos princípios gerais da Administração Público e tendo como primazia o princípio da supremacia do

interesse público.

 

4. DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E O REGIME DE “MONOPÓLIO” QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS

POSTAIS.

 

Diante da superioridade normativa do corpo constitucional em face dos demais atos normativos, importante se faz

aqui analisar cada um destes dispositivos gerais, para que sejam sanadas quaisquer dúvidas que possam persistir.

 

O Presidente Costa e Silva, pelo decreto-lei n°509, transformou o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos

(DCT) na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. Dentre

as regulamentações do diploma legal em apreço, merece registro o art.2°, inciso I, que atribui a ECT a execução e controle, em

regime de monopólio, os serviços postais em todo o território nacional.

 

Neste diapasão, a lei n° 6.538/78, de 22 de junho de 1978, regulamenta o seguinte:

 
Art. 9º - São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes atividades postais:
I - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de carta e
cartão-postal;
II - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de
correspondência agrupada:
III - fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento postal.

 

Diante da leitura destes dispositivos, novamente ressurge a dúvida sobre a natureza jurídica dos serviços postais, já

que apenas nas atividades econômicas em sentido estrito podem ser exercidas em regime de monopólio, sendo este exatamente o

meio legal de o Poder Público subtrair o exercício de certas atividades da iniciativa privada.

 

Conforme outrora fundamentado, a Constituição de 1988 atribui aos correios a natureza jurídica de serviço público.

Então, como pode o uma norma infraconstitucional modificar esta natureza? Estamos assim diante de uma hipótese de

inconstitucionalidade ou seria apenas mera atécnia do legislador?
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A linguagem jurídica, por diversas vezes, faz uso da linguagem comum, criando querelas que apenas podem ser

questionadas por deliberação de uma corte jurisdicional. O termo monopólio é um destes vocábulos que apresentam significados

diversos.

 

Para o entendimento ordinário, monopólio significa tão somente a situação de privilégio em que se encontra um

agente com relação aos demais diante da oferta de uma mercadoria ou de um serviço. Já para a doutrina jurídica, monopólio, vai

muito mais além disto. Este é na verdade um meio pelo qual o Poder Público pode subtrair do interesse particular um serviço de

natureza de atividade econômica de sentido estrito.

 

Pela ADPF n°46, a ABRAED chega a pedir a inconstitucionalidade da lei federal n°6.538/78, afirmando não serem

os serviços postais monopólio da União. Em termos técnicos, realmente os correios não detêm o monopólio, mas sim uma

exclusividade, diante da sua natureza jurídica de serviço público atípico, de explorar o serviço de correios. Ocorre que, pelo

contexto não jurídico, este privilégio do Poder Público se enquadra no conceito popular de monopólio.

 

O ministro Eros Roberto Graus (2005), no voto desta ADPF, entende que a ECT “deve atuar em regime de

exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem, ou seja, --- em linguagem técnica correta --- em situação de privilégio

(o privilégio postal) ou --- na linguagem corrente --- em regime de monopólio”.

 

Diante disto, podemos perceber que não existe qualquer inconstitucionalidade na Lei Federal n°6.538/78, havendo

apenas uma mera atécnia do legislador perfeitamente sanável pelo uso da interpretação sistemática. Bem verdade, o mesmo não

pode ser feito pelo art.3° da lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que acrescentou a Lei n° 9.074[16], de 7 de julho de 1995 os

serviços postais como passíveis de se sujeitar ao regime de concessão ou permissão.

 

Conforme disposição acima, a Carta Política de 1988 atribuiu ao serviço postal uma característica atípica por vetar a

sua delegação ao interesse privado. O correio é um serviço que só poderá ser executado pelo Poder Público através de algum órgão

da Administração Direta ou pessoa jurídica componente da Administração Indireta.

 

Imperativo se mostra a exclusão deste dispositivo legal de nosso ordenamento pelo STF, como meio de fazer valer os

ditames constitucionais.

 

5. CONCLUSÃO

 

Tomando como base as idéias acima, imperativo se evidência a importância da Administração para a perfeita

estruturação e funcionamento do Estado, principalmente quanto ao perfeito atendimento ao primado de supremacia do interesse

público.

 

Com este trabalho, buscamos demonstrar que, diante da recente estruturação do direito administrativo como ramo

autônomo, muitas questões ainda estão passíveis de resposta, trazendo grandes problemas para a coletividade. A devida

caracterização da natureza jurídica dos serviços postais demonstra perfeitamente esta situação.
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A Constituição Federal de 1988 atribui aos serviços postais a natureza jurídica de serviço público de caráter atípico,

vetando sua prestação pelo interesse privado. Assim, quando estivermos falando em correios, estaremos diante de um serviço que

deve ter como base os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, dentre outros, sendo assunto a

ser discutido dentro do direito Administrativo.

 

O STF, em decisão da ADPF n°46, por maioria, assim determinou:
 
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA
PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE
CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL
6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS
HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O
SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E
173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE
CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO
ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A
VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS
DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna
possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e
determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço
público. 2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o
serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em
sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos
serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre
si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. 3. A
Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o
correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X]. 4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada
pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 5. É imprescindível distinguirmos o regime de
privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual,
algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado. 6.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação
dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal. 7. Os regimes jurídicos
sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja
desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. 8. Argüição de descumprimento
de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à
Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas
no artigo 9º desse ato normativo. (STF, ADPF n°46, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO; Relator(a)
p/ Acórdão:  Min. EROS GRAU, Julgamento:  05/08/2009, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)

 

 

Além disto, nos posicionamos pela caracterização dos serviços postais com a natureza de serviço público atípico,

estando vetado constitucionalmente qualquer delegação de sua prestação ao setor privado, seja por autorização, concessão ou

permissão. Assim, esta atividade, como muitas outras, deve receber uma maior atenção pelo Direito Administrativo para que o

interesse privado não afaste da União a titularidade deste serviço público de tamanha importância para a integração e

desenvolvimento nacional.

 

Dessa forma, a luz da Constituição vigente e levando-se em consideração os preceitos administrativos, a Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos é, sem sombra de dúvidas, a pessoa jurídica designada para prestar os serviços postais em
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regime de completo privilégio ou exclusividade.
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[1]  A origem da imprensa esta intimamente ligada aos países orientais, juntamente com a criação do papel.  Em contrapartida, os livros de história ocidentais atribuem
ao alemão Johannes Gutenberg a invenção do tipo mecânico móvel de chumbo fundido, atributo marco da reiintrodução e modernização da impressão de livros. As
Bíblias impressas por Gutenberg, por volta de 1450, até hoje são consideradas um marco de transição da história humana.
[2]  Título criado em 1520 pelo Rei D. Manoel I, atribuído ao cidadão que tivesse o privilégio de exploração dos serviços postais de Portugal na época. Esse ofício,
conforme ensina o doutrinador João Pinheiro de Barros Neto (2004), “compreendia monopólio sobre todas as cartas que fossem e viessem para e de qualquer parte
de Portugal (ilhas, possessões, conquistas etc), assim como as de outros países, além de explorar linhas de correios terrestres na Capitania e correio marítimo entre
os portos do Brasil” .
[3]  Criado em 1874, a União Postal Universal (UPU), organismo da Organização das Nações Unidades (ONU), é integrada por 191 países-membros, dentre eles o
Brasil, que compõem o principal fórum de cooperação entre os Correios, possibilitando a manutenção de uma rede universal de serviços postais.
[4]  Constituição de 1934: Art.5°. Compete privativamente a União: [...]  VII – manter o serviço de correios. Constituição de 1937: Art.15. Compete privativamente à
União: [...]  VI - manter o serviço de correios. Constituição de 1946: Art.5°. Compete à União: [...]  XI – manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional.
Constituição de 1967: Art.8°. Compete à União: [...]  XI – manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional.
[5]  Encomenda: objeto com ou sem valor mercantil, para encaminhamento por via postal.
[6]  Correspondência: toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de carta através da via postal, ou por telefone.
[7]  Carta: objeto de correspondência,  com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra,
que contenha informação de interesse específico do destinatário.
[8]   Cartão postal: objeto de correspondência,  de material consistente, sem envoltório, contendo mensagem e endereço.
[9]  Impresso: reprodução obtida sobre material de uso corrente na imprensa, editado em vários exemplares idênticos.
[10]  Cecograma: objeto de correspondência impresso em relevo, para uso dos cegos. Considera-se também, cecograma o material impresso para uso dos cegos.
[11]  Pequena-encomenda: objeto de correspondência,  com ou sem valor mercantil, com peso limitado, remetido sem fins comerciais.
[12]  Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do
petróleo nacional ou estrangeiro; III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV - o
transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados. V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais
nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão,  conforme as
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art.  21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006).
[13]  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) VII - redução das
desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.  IX -
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 6, de 1995) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
[14]  Segundo as palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo (2006, p.672 e 723), “Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o
exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder
Público,  mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro,  remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante
tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço. [...]  Permissão de serviço público, segundo conceito tradicionalmente acolhido na doutrina, é o ato unilateral e
precário, intuitu personae, através do qual o Poder Público transfere a alguém o desempenho de um serviço de sua alçada,  proporcionando, à moda do que faz na
concessão,  a possibilidade de cobrança de tarifas dos usuários”.
[15]  Art. 21. Compete à União: I - manter  relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; [...]X - manter  o serviço postal e o
correio aéreo nacional; XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá
sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:) XII -
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 8, de 15/08/95:) b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados
onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;  d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros; f) os portos marítimos,  fluviais e lacustres; XIII - organizar e manter  o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios; XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - organizar e manter  os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; [...]  XXIII - explorar os serviços e instalações
nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e
mediante aprovação do Congresso Nacional; b) sob regime de permissão,  são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos
médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) c) sob regime de permissão,  são autorizadas a produção, comercialização e
utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) d) a responsabilidade civil por
danos nucleares independe da existência de culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) XXIV - organizar, manter  e executar a inspeção do
trabalho;[...]
[16]  Art.1° Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão,  nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e
obras públicas de competência da União: [..] VII - os serviços postais. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).
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O PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO
INSTRUMENTO PARA O CONTROLE EFICAZ DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

DISCRICIONÁRIOS

THE PRINCIPLE OF LEGAL AND CONSTITUTIONAL PRINCIPLES AS A TOOL FOR EFFECTIVE
CONTROL OF DISCRETIONARY ADMINISTRATIVE ACTS

Ruth Araújo Viana

RESUMO
Os atos administrativos discricionários são realizados através de critérios subjetivos do
administrador público de conveniência e oportunidade. A falta de uma definição objetiva dos
limites legais de atuação do agente público nestes atos facilita o abuso de poder, abrindo, dessa
maneira, a necessidade de ampliação normativa para controle dos atos administrativos
discricionários. A nova visão hermenêutica dos princípios constitucionais que defende a força
normativa destes, conforme o Princípio da Juridicidade torna-os fundamentos hábeis para o
controle dos atos administrativos, até mesmo os discricionários. Assim, admite-se o controle
externo pelo Poder Judiciário dos atos discricionários através de um controle de juridicidade,
quando esses atos forem ilegais tanto em relação a regras quanto aos princípios constitucionais
ao qual a Administração Pública se vinculou. 
PALAVRAS-CHAVES: Ato e Poder discricionário; Controle dos atos discricionários; Controle de
juridicidade. 

ABSTRACT
Discretionary administrative acts are carried out through subjective criteria of the public
administrator of convenience and opportunity. The lack of an objective definition of the limits of
legal activity in these acts facilitates the abuse of power, opening the need for regulatory control
of discretionary administrative actions. The new hermeneutic view of the constitutional principles
that defends the normative force of these, according to the principle of legal status also makes
them able grounds for the control of administrative acts, even discretionary. Thus, it is
permissible the external control by the judiciary of discretionary acts through the juridicism
control, when such acts are illegal both in relation to rules regarding the constitutional principles
which the government bound itself.
KEYWORDS: Act and discretionary Power; Control of discretionary acts; Juridicism control.

 INTRODUÇÃO
A Administração Pública é órgão do Poder Executivo que executa atos administrativos necessários para manter a

organização e gestão do Estado Brasileiro. Esses atos devem refletir o próprio poder do Estado no exercício de suas atribuições para

alcançar o interesse público. Dentre eles, existem aqueles denominados atos discricionários, que são executados segundo critérios

subjetivos do agente público de conveniência e oportunidade por meio do Poder Discricionário.

O Poder Executivo, apesar de ter seus atos vinculados à lei, não podendo ir contra ou além dela, nos atos discricionários

permite dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria norma jurídica uma flexibilização quanto a escolha possível e legítima

para a execução do ato pelo agente público.

Saber definir quando ou não um ato administrativo discricionário está dentro dos parâmetros legais, ainda é um problema

por que não existe uma definição objetiva sobre o limite de atuação do administrador público nos atos discricionários, cabendo a

eles se utilizarem de critérios subjetivos, que variam, certamente, de pessoa para pessoa.

Desta maneira, tornou-se possível a interferência do Poder Judiciário nos atos do Poder Executivo, quando este último,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3116



responsável pela administração dos interesses públicos, ao exercer suas atividades administrativas, as faz de forma ilegal e abusiva,

contrariando o interesse público. Já foi materializada a competência do Poder Judiciário através da Súmula nº 473 do Supremo

Tribunal Federal, para anular os atos da Administração Pública sempre que esses forem ilegais.

Contudo, a competência para revisão dos atos administrativos discricionários não poderia apenas se fundamentar na

ilegalidade restrita a lei, vez que a definição da atuação legal do administrador público em relação aos atos discricionários é bastante

subjetiva e dá margem para equívocos que podem não atender ao real interesse público.

Desta maneira, torna-se possível o controle destes atos pelo Princípio da Juridicidade junto aos princípios positivados

pela Constituição Federal que regem a Administração Pública, pois diante da nova interpretação hermenêutica da normatividade dos

princípios, o atendimento a lei estrita não é mais suficiente para a fiscalização efetiva e eficaz dos atos administrativos

discricionários.

Assim, amplia-se o controle da Corte Constitucional nos atos discricionários da Administração Pública através de um

controle de juridicidade, que limita a discricionariedade administrativa aos princípios aos quais se vinculou, conforme a

Constituição Federal de 1988, permitindo que um ato administrativo discricionário seja passível de revisão pelo Poder Judiciário

quando desrespeitados e não observados.  

1. Poder e ato discricionário

A Administração Pública possui poderes de natureza instrumental, pois surgem como verdadeiros meios viabilizadores

da concretização e preservação dos interesses sociais. É um pode-dever da Administração utilizar os poderes estabelecidos por lei,

obedecendo ao Princípio da Legalidade, para a preservação do interesse público, respeitando o campo de atuação de cada

administrador, ou seja, a forma federativa.

O Direito Administrativo mais conservador aponta a existência de cinco espécies de poderes da Administração Pública

tais como: Poder Vinculado e Discricionário, Poder Hierárquico, Poder Normativo ou Regulamentar, Poder Disciplinar e Poder de

Polícia, que na realidade são manifestações de instrumentos de cumprimento de deveres do gestor público. O Poder Vinculado

manifesta a obrigatoriedade do cumprimento da legalidade, o Discricionário o cumprimento da legalidade subjetiva; o Disciplinar o

cumprimento da disciplina e da ética na Administração; o de Polícia retrata ação de limitação e intervenção na área privada e o

Regulamentar a necessidade de explicitar a lei para sua fiel execução.

O Poder Discricionário é aquele em que o agente público fica preso ao texto de lei que oferece, dentro de suas limitações,

mais de uma opção para a realização do ato administrativo, ficando à vontade do administrador público, observando os critérios de

conveniência e oportunidade. Há, dessa maneira, um juízo de valor. Esse poder distingue-se do Poder Vinculado no que refere ao

âmbito de atuação do administrador que, neste caso, é bem maior. Conforme Hartmut Maurer (2006, p. 143):

O poder discricionário ao lado da consequência jurídica de uma regulação legal. Ele está então dado,
quando a administração, na realização de um tipo legal, pode escolher entre modos de conduta
distintos. A lei não liga ao tipo uma consequência jurídica (como na administração legalmente
vinculada), mas autoriza a administração para ela própria determinar a consequência jurídica, em que
ou lhe são oferecidas duas ou mais possibilidades ou lhe é destinado um certo âmbito de atuação.

Nosso entendimento decorre da interpretação que se dá ao modelo de pensar de autores como: Hely Lopes Meirelles

(2004, p. 116) que define o Poder Discricionário como, “[...] o poder que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou

implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”; Oswaldo

Aranha Bandeiro de Mello (1979, p. 471) que explica que o poder discricionário feito pelo administrador “é apreciar a conveniência

e a oportunidade dentro das soluções legais admitidas de forma indeterminada, de forma a proceder desta ou daquela maneira;
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Enquanto para Reinaldo Moreira Bruno esclarece (2008, p. 89):

Em algumas situações, o regramento não estabelece a ação a ser executada, reservando ao
administrador uma certa margem de liberdade, em que o agente público poderá optar entre ou mais
soluções, sempre amparadas pelo Direito, ou seja, a lei expressamente confere mais de uma alternativa
ao administrador, que, ao decidir, deverá limitar-se exclusivamente às opções postas ou autorizadas em
lei. Justifica-se essa possibilidade na complexidade e enorme variedade de situações, problemas e áreas
de atuação da Administração Pública, e torna-se contra producente e até mesmo contrário ao interesse
público a lei expressamente prever soluções para as questões, sem considerar as peculiaridades do
momento e mesmo da conveniência ou não para os interesses da sociedade.

Já o conceito utilizado por Odete Medauar (2008, p. 108) para definir poder discricionário “é a faculdade conferida à

autoridade administrativa de, ante certa circunstância, escolher uma entre várias soluções possíveis.”

A discricionariedade pode ocorrer quando a lei expressamente a conferir à Administração, ou quando ela for omissa ou

prever determinada competência. Portanto, é sempre relativa, nunca absoluta, pois se limita ao que é imposto por lei, tendo sempre

como objetivo um interesse maior, o interesse público. Desta maneira, os elementos competência, forma e finalidade do ato impõem

restrições, que deverão ser observadas e obedecidas. Sendo mais correto declarar que a margem de atuação do administrador público

no que diz respeito ao Poder Discricionário implica na liberdade de atuação subordinada aos limites da norma jurídica, devendo o

ato discricionário ser realizado por agente que tenha competência legal para exercê-lo, atender à forma específica e legal prevista e

almejar, como finalidade, o interesse público.

Assim, o âmbito da discricionariedade é amplo, mas nunca total, pois são sempre vinculados à lei, posto que, apesar de a

lei ter oferecido várias possibilidades de escolha para o administrador, ela deve sempre ser limitada ao que preceitua, não podendo

extrapolar as possibilidades legais oferecidas. Conforme José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 48) “A liberdade da escolha dos

critérios de conveniência e oportunidade não se coaduna com a atuação fora dos limites da lei.”

A lei não poderia deixar de conferir ao administrador, portanto, a capacidade de atuar e decidir segundo sua conveniência

e oportunidade, pois as situações sociais e jurídicas com que se defronta são inúmeras, sendo impraticável e impossível que a lei

contemplasse todas as soluções juridicamente possíveis. Existe, então, para tentar preencher as lacunas que a lei não pode prever,

mas sempre obedecendo a seus limites. Dessa maneira Rafael Bielsa esclarece (1955, p. 208):

[...] existe certa impossibilidade prática para determinar com detalhes, na lei a competência e regulação
dos serviços públicos. A lei não pode prever todas as  situações que se apresentam ao Poder
Administrador; ela, em geral, assinala regras ou normas relativas à competência e às atribuições dos
órgãos administrativos, mas não pode prever hipóteses muito circunstanciais, fatos ou complexo de
fatos. Daí atribui ao Poder Administrador certa faculdade discricionária.

O Poder Discricionário, portanto, confere ao administrador público a capacidade de, dentro dos ditames da lei, escolher

dentre várias condutas possíveis para praticar determinado ato administrativo usando critérios de conveniência e oportunidade no

intuito de atingir o objetivo almejado, que é o interesse público. Essa avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade é o que

chamamos de mérito administrativo.

Dessa forma, o mérito administrativo é o conjunto de alternativas válidas e passíveis de serem escolhidas pelo livre

convencimento do administrador que não possuem caráter vinculante e podem ser analisadas segundo critérios de conveniência e

oportunidade a serem definidos pelo administrador público.

Nessa linha de pensamento, deve-se entender o mérito que é concedido ao administrador público, como sendo a

avaliação da oportunidade e conveniência concernentes ao objeto e o motivo para a prática de ato discricionário que busca alcançar

o interesse social almejado e protegido pelo Estado. Esses dois elementos citados são respectivamente a vontade jurídica que o

agente pretende implementar na sociedade em situações e relações sujeitas à atividade administrativa do Estado e o pressuposto de

fato ou de direito, que possibilita ou determina o ato administrativo.
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Nesse sentido, não há que se falar em mérito administrativo em ato vinculado. Ele só existe em atos discricionários. É o

que ensina o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 119):

Quando o agente administrativo está ligado à lei por um elo de vinculação, seus atos não podem refugir
aos parâmetros por ela traçados. O motivo e o objeto do ato já constituirão elementos que o legislador
quis expressar. Sendo assim, o agente não disporá de nenhum poder de valoração quanto a tais
elementos, limitando-se a reproduzi-los no próprio ato. A conclusão, dessa maneira, é a de que não se
pode falar em mérito administrativo em se tratando de ato vinculado.
O contrário se passa quanto aos atos discricionários. Nestes se defere ao agente o poder de valorar os
fatos constitutivos do motivo e do objeto, apreciando a conveniência e a oportunidade da conduta.
Como o sentido de mérito administrativo importa essa valoração, outra não pode ser a conclusão senão
a de que tal figura só pode estar presente nos atos discricionários. Referida valoração de conveniência e
oportunidade é que reflete o que modernamente se denomina de reserva do possível, ou seja, o conjunto
de elementos que tornam possível esta ou aquela ação governamental e, por via de consequência, o que
se revela inviável de ser executado pela Administração em certo momento e dentro de determinadas
condições.

A natureza jurídica da discricionariedade é o poder-dever da Administração Pública, e o mérito é o resultado deste

exercício regular a discricionariedade. Portanto, é a discricionariedade que viabiliza essa função particular ao agente para que possa

diante do que é possível por lei, realizar atos que alcancem interesses públicos específicos. Mérito é, dessa forma, o resultado, e a

discricionariedade o meio, ambos agindo conjuntamente para conferir ao ato validade e eficácia. Essa relação entre mérito e

discricionariedade não pode se dissociar da legalidade, deve sempre obedecer aos preceitos leais para que possam ser perfeitos.

O objetivo principal da discricionariedade é permitir e conferir ao agente público oportunidade e conveniência para que

possa editar seus atos de maneira a alcançar de forma satisfatória o interesse público. O administrador não pode se desvirtuar desse

objetivo, pois caracteriza um ato ilegal, passível de anulação. Para se evitar vícios de finalidade, foi necessário criar limites à

discricionariedade, por ação ou omissão por parte do administrador. Esses limites visam à prática do controle, e esta prática está

relacionada às dimensões da oportunidade e conveniência. O desvio de finalidade ou insatisfação da finalidade descumpre a vontade

da lei, cujo fim precípuo é a satisfação do interesse público especifico. Assim, observando o campo discricionário é importante a

análise dos atos sob aspectos legais e de conveniência e oportunidade.

Portanto, diante dessa maior margem de atuação que é concedida pelo poder discricionário, faz-se necessário uma

limitação de seu uso. Já é pacífico em doutrinas e jurisprudências atuais que a limitação dos atos discricionários da Administração

Pública é imprescindível para uma melhor gestão, posto que o uso correto desse poder não causa qualquer problema, por outro lado,

o uso incorreto e descontrolado da discricionariedade causa danos à sociedade que poderão ser até irreversíveis. Senão vejamos o

entendimento de José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 47):

A moderna doutrina, sem exceções, tem consagrado a limitação do poder discricionário, possibilitando
maior controle do Judiciário sobre os atos que dele derivem.
Um dos fatores exigidos para a legalidade do exercício desse poder consiste na adequação da conduta
escolhida pelo agente à finalidade que a lei expressa. Se a conduta eleita destoa da finalidade da norma,
é ela ilegítima e deve merecer o devido controle judicial.
Outro fator é o da verificação dos motivos inspiradores da conduta. Se o agente não permite o exame
dos fundamentos de fato ou de direito que mobilizaram sua decisão em certas situações em que seja
necessária a sua averiguação, haverá, no mínimo, a fundada suspeita de má utilização do poder
discricionário e de desvio de finalidade.

A discricionariedade é, assim, esse leque de opções de que dispõe o administrador público para a execução de um ato que

deve ser utilizada em prol do interesse público e nos limites legais observando critérios de conveniência e oportunidade.

2. Controle interno da Administração Pública

O controle da Administração Pública nos atos decorrentes de sua autoria é chamado de controle administrativo. Este pode

ser de legalidade ou de mérito, conforme pacifica a Súmula nº 473 do STF “A administração pode anular os seus próprios atos,

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência

ou oportunidade [...]”.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3119



 O controle administrativo de mérito é realizado através da utilização de critérios de conveniência e oportunidade,

podendo os atos administrativos serem revogados a qualquer momento, à vontade da Administração, quando tornarem-se

inconvenientes e inoportunos ao interesse público.

A revogação, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 439) “é a extinção de um ato administrativo ou de seus

efeitos por outro ato administrativo, efetuada por razões de conveniência e oportunidade, respeitando-se os efeitos precedentes.”

O ato que é revogado, dessa forma, é perfeito, válido e eficaz, porém no momento em que a autoridade administrativa

acredita que ele não é mais conveniente e oportuno, ou seja, não se torna mais necessários para atender o interesse público, ela o

extingue. É o que leciona Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 440):

O objeto da revogação é um ato administrativo válido ou uma relação jurídica válida decorrente. Aí
reside uma diferença capital entre a revogação e a invalidação. Na revogação não se busca restaurar
legitimidade violada, mas atender a uma conveniência administrativa, ao passo que na invalidação
fulmina-se um ato viciado perante as normas jurídicas.

Nessa linha de pensamento, entende-se que o motivo para propor a revogação de um ato é simplesmente pelo fato de que

determinado ato administrativo é, no momento, inconveniente e inoportuno ao interesse público. Essa forma de extinção do ato

administrativo pode ser tanto explícita como implícita, quando a autoridade informa que respectivo ato foi revogado ou quando

edita novo ato incompatível com um ato anterior promovendo sua eliminação, respectivamente.

A autoridade competente para promover a revogação de um ato administrativo é o incumbido das funções

administrativas, podendo ter sido essa autoridade quem produziu o ato ou sua autoridade superior em razão do poder hierárquico. É

o que explica Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 442):

[...] o fundamento do poder de revogar deflui da mesma regra de competência que habilitou o agente
(ou o teria habilitado) à pratica do ato anterior, que se vai revogar. Seu fundamento habitual, portanto, é
a repetição do uso de uma competência sobre a mesma questão. O agente ou um superior hierárquico
reincide sobre o que já tinha sido decidido, seja provendo de modo diverso – e assim revoga
implicitamente -, seja estabelecendo apenas, sem nada aditar, que encerra o que fora provido
anteriormente por si ou por autoridade inferior.
Como qualquer competência, para que possa ser exercitada, cumpre que seja uma competência atual
sobre a matéria a ser objeto da decisão. Isto é, requer-se que a autoridade desfrute dela, em relação ao
que vai ser revogado, no momento em que pretende editar o ato de força revogatória. Não batas, pois,
que haja tido competência para expedir o ato que se quer revogar. É preciso que ainda a mantenha, pois
não é o reverso do poder de iniciativa sobre a questão.

A revogação é ligada ao Poder Discricionário diretamente, pois é este poder que confere a Administração Pública a

capacidade de poder avaliar quais atos são convenientes e oportunos para satisfazer o interesse público. Portanto, entende-se que os

atos vinculados são impassíveis de revogação, visto que não está sob o poder da Administração dizer ou não se ele é conveniente ou

oportuno por que são decorrentes de lei, não há opção ou margem de liberdade para a atuação do agente público. Por isso, a

revogação só é possível mediante controle de mérito dos atos administrativos.

A possibilidade de revogação dos atos discricionários é, em regra, da Administração Pública, por depender de valoração

direta de o ato ser oportuno e conveniente para a sociedade no momento em particular. Sendo ela, o ente mais capaz, diante da

experiência prática, para emitir um juízo de valor sobre o assunto.

Contudo, a revogação pode ser realizada pelo Poder Judiciário e Legislativo quando estejam praticando funções

administrativas, o que é um caso atípico, portanto, excepcional. Assim, nesse caso específico poderão revogar seus atos internos.

O efeito que surge a partir da revogação de um ato administrativo é ex nunc, não pode retroagir, tendo em vista que o ato

sempre foi perfeito até o momento em que deixou de ser oportuno e conveniente segundo os critérios utilizados pela Administração
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Pública. Assim ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 444):

A revogação suprime um ato ou seus efeitos, mas respeita os efeitos que já transcorreram; portanto, o
ato revogador tem sempre eficácia ex nunc, ou seja, desde agora [...].
Assim a revogação não desconstitui efeitos passados. Apenas, ao atingir um ato ainda ineficaz, impede
que este venha a gerar efeitos. Ou, então, ao atingir efeitos de um ato eficaz, encerra seu
prosseguimento. Faz com que termine um ciclo de consequências jurídicas próprias da relação criada
pelo ato. Finaliza a sequência de efeitos por ele produzida. Põe um paradeiro neles ao encerrar aquela
relação jurídica.

Contudo, nem todo ato gerado pela Administração é passível de ser revogado, dentre eles, o ato vinculado já

anteriormente citado, em virtude de ser decorrente de lei expressa, assim como os atos consumados, que já exauriram por completo

seus efeitos, aqueles que geraram direitos adquiridos protegido pela Constituição, atos realizados durante o procedimento

administrativo, assim como, atos de mero de expediente como certidões, pareceres etc. Explica, então, o doutrinador Celso Antônio

Bandeira de Mello (2008, p. 446):

[...] geram situações irrevogáveis:
a) os atos que a lei declare irrevogáveis, por óbvio;
b) os atos já exauridos, isto é, em que relação jurídica, os efeitos do ato, estejam esgotados, pois nada
mais haverá a atingir. Neste caso se incluem os que determinam providência material já executada
(demolição de uma casa, por exemplo) e os que se exaurem ipso jure.
c) os atos vinculados enquanto o sejam, pois descabe modificar ou extinguir uma situação que esteja
constituída em termos que inadmitem outra solução perante a lei;
d) os chamados meros (ou puros) atos administrativos ( como as certidões, os votos em órgão colegial
após formação da vontade coletiva, que em rigor é a vontade do órgão), pois os efeitos deles derivam
da lei e não de uma criação administrativa, que, por isso, não pode eliminar o que foi criado por
determinação legal;
e) os atos de controle, pois a competência, em relação a cada caso examinado, exaure-se uma vez
expedido o ato. É que não são atos constitutivos, mas apenas liberadores (como as autorizações prévias)
ou confirmadores (como as aprovações a posteriori). Não haveria como reincidir sobre eles, por falta
de suporte legal.
[...]
f) atos que, integrando um procedimento, devem ser expedidos em ocasião determinada, pois com o
advento do ato sucessivo opera-se preclusão. [...]
g) os chamados atos complexos, em que para constituição de um certo efeito jurídico é necessária a
integração de vontades de diferentes órgãos administrativos, sendo todas expressões da administração
ativa. É que uma só vontade não pode modificar o que a lei fez depender do concurso de mais de uma.
[...]
h) os atos que geram direitos adquiridos, pois estes a Carta Constitucional os declara intangíveis;
i) os atos que consistirem em decisão final do processo contencioso.

Compete também à Administração Pública, em controle de legalidade, anular os atos eivados de vício insanável. Isso

ocorre quando um dos elementos: competência, forma, finalidade, objeto e motivo forem ilegais, sendo passíveis de anulação e

nulos de pleno direito. Portanto, o pressuposto é que o ato deve ser ilegal ou extrapolar os limites impostos por ela, para ser passível

de anulação, é assim, um controle de legalidade. Esse também é um poder-dever da Administração Pública, ou seja, ela não só pode

anular o ato ilegal, como deve obrigatoriamente anulá-lo ao saber da existência do ato em desconformidade com o que preceitua a

lei.

Esse poder de controle conferido à Administração Pública pode ser feito de ofício e decorre do Princípio da Autotutela,

que permite a reapreciação dos atos já produzidos quanto ao seu mérito e a sua legalidade. Vejamos o entendimento de Maria Sylvia

Zanella di Pietro (2004, p. 227) “A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do interessado uma vez

que, estando vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua observância.” Assim, observa-se que a

Administração pública é apta tanto para revogar como para anular atos administrativos que sejam ilegais ou inconvenientes e

inoportunos.
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2.1 Controle Externo do Poder Judiciário

O controle externo é aquele realizado por um Poder em detrimento de outro Poder. Existem exemplos de controle externo

previstos na Constituição Federal no artigo 49, incisos V e IX:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
[...]
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;
[...]
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo;

Esse controle efetuado externamente difere do controle exercido internamente, senão vejamos o entendimento de Renato

Jorge Brown Ribeiro (2002, p. 13):

[…] O Controle Interno é organicamente inserido na estrutura administrativa que está sendo
controlada, manda a boa prática e a Teoria de Controle que ele esteja diretamente subordinado ao
dirigente maior do órgão em que está inserido. O Controle Externo é subordinado ou compõe outro
Poder, tradicionalmente o Poder Legislativo, mas há casos de fazer parte o Poder Judiciário.

O controle exercido sobre os atos da Administração Pública também pode ser exercido pelo Poder Judiciário. Segundo

Renato Jorge Brown Ribeiro (2002, p. 9) “O controle judicial aprecia as vertentes da legalidade, forma do ato e intenção do agente,

não abrangendo as dimensões típicas da discricionariedade [...]”.

A Constituição Federal em si prevê no artigo 5º, inciso XXXV “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário

lesão ou ameaça a direito”. E já é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca desse tema, conforme a Súmula 473 do STF em sua

última linha, que diz “[...] e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

Contudo, o controle judicial é mais restrito, tendo em vista que só poder anular os atos administrativos quando suscitado

pelas partes, ou seja, quando provocado, obedecendo ao Princípio da Inércia Jurisdicional. A anulação de ato administrativo pelo

Poder Judiciário pode ser realizada tanto por ações ordinárias e especiais como por remédios constitucionais. José dos Santos

Carvalho Filho (2009, p. 49) leciona:

Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o
natural corolário do princípio da legalidade. Em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o
controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade. Com efeito, se todos os
elementos do ato têm previsão na lei, bastará, para o controle de legalidade, o confronto entre o ato e a
lei. Havendo adequação entre ambos, o ato será válido; se não houver, haverá vício de legalidade.

Não existe revogação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. A capacidade de fiscalização do Judiciário sobre os

atos praticados pela Administração é realizada através da modalidade de anulação. A anulação é um instituto que possui efeitos

retroativos, ex tunc, portanto, o ato nulo praticado pela Administração Pública não gera direitos e obrigações para as partes.

Contudo, existem exceções, no que tange aos terceiros de boa-fé que foram atingidos pelos efeitos do ato anulado.

O controle realizado pelo Judiciário nos atos da Administração é de legalidade, podendo anular os atos administrativos

que apresentem vícios ilegais. Portanto, havendo alguma ilegalidade nestes requisitos, poderá o Poder Judiciário anular o ato

administrativo. Entende-se, nessa linha de raciocínio, que o Poder Judiciário não realiza controle de mérito, ou seja, controle sobre

a escolha utilizada pelo administrador para praticar o ato.

 O ato administrativo que vai de encontro às disposições normativas é ilegal, porque age contrário ao que é enunciado por

lei. Esse ato pode ser reanalisado pela própria Administração Pública, como pelo Poder Judiciário. Assim fala Celso Antônio
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Bandeira de Mello (2008, p. 451) “[...] os atos administrativos praticado em desconformidade com as prescrições jurídicas são

inválidos. A noção de invalidade é antitética à de conformidade com o direito (validade).” É assim também o entendimento

jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ATO
DISCRICIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A designação de policiais militares da reserva
remunerada do Estado de Mato Grosso do Sul para o serviço ativo é ato discricionário do Governador
do Estado. Inteligência da Lei Complementar Estadual 53/90 e do Decreto 9.659/99. 2. No controle dos
atos discricionários, o Poder Judiciário deve, em regra, limitar-se ao exame da legalidade do ato, sendo
vedada a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração. 3. Recurso
ordinário improvido. (ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
25001, Relator(a): ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ, QUINTA TURMA, DJE DATA:14/09/2009,
Data da Decisão, 18/08/2009, Data da Publicação 14/09/2009)

Observa-se, portanto, que essa competência para anular atos administrativos ilegais pertence tanto à Administração

Pública quanto ao Poder Judiciário. Restando uma diferença específica em suas atuações no que tange ao poder de Autotutela da

Administração e à inércia do Poder Judiciário.

Em regra, entende-se que o Judiciário só apreciará os atos administrativos ilegais. Contudo, a ilegalidade de um ato

administrativo deve ser observada com um “olhar” crítico do ponto de vista jurídico, uma vez que diferentemente de qualquer ato

comum, é capaz de provocar danos a interesses gerais e, não somente, dano a interesses de determinados particulares.

No direito administrativo, os vícios podem atingir os cinco elementos do ato, caracterizando-os quanto à competência e à

capacidade com relação ao agente praticador do ato, à forma, ao objeto, ao motivo e à finalidade. O ato é, então, denominado ilegal,

quando por circunstâncias peculiares não almeja o interesse público ou é praticado com abuso de poder.

A ilegalidade do ato administrativo pode existir através do desvio de finalidade do administrador público ou do seu

excesso de poder. Esse abuso de poder segundo Reinaldo Moreira Bruno (2008, p. 86) ocorre da seguinte maneira:

No exercício da atividade administrativa, muitas vezes, o agente público competente – isto é,
regularmente investido de autoridade na execução da ação – ultrapassa os limites da atribuição, ou se
desvia da finalidade administrativa, que é o interesse público.

O excesso de poder acontece quando o agente público ultrapassa os poderes que lhe foram incumbidos, exercendo ações

que estão fora de sua competência. Já o desvio de finalidade existe quando o administrador pratica atos que não possuem finalidade

pública, ou seja, desvirtuam-se dos fins objetivados por lei para praticar atos para fins particulares ou de terceiros.

A invalidação do ato administrativo é permitida quando ele não condiz com os preceitos legais. Dessa maneira, explica

Carlos Pinto Coelho Motta (2004, p. 79):

Haverá a invalidação de um ato administrativo quando qualquer de seus elementos contrariar as
determinações de nosso ordenamento jurídico. Assim, tem-se que, em princípio, um ato administrativo
será inválido quando qualquer de seus elementos estiver viciado.

O ato ilegal, portanto, sempre foi nulo, mesmo quando indevidamente fez surgir efeitos válidos durante período em que

não se conhecia ainda de sua nulidade em razão da sua presunção de veracidade, legitimidade ou legalidade.

Assim, o Poder Judiciário não só pode como deve anular quaisquer atos administrativos, contanto que seja provocado

para isso, e realizar um controle de legalidade. Contudo, não lhe é permitido revogar ato administrativo que era, em determinado

tempo, conveniente e oportuno.  É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL – ATOS ADMINISTRATIVOS
DISCRICIONÁRIOS – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITES. 1. Descabe ao Poder
Judiciário realizar o controle de mérito de atos discricionários, tomados pelo Poder Executivo em sede
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de política econômica, que não contrariaram qualquer princípio administrativo. 2. Inadequabilidade da
via eleita, por ausência de interesse-adequação. 3. Agravo regimental não provido. (AGRMS
200802350992AGRMS - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA – 13918
Relator(a) ELIANA CALMON STJ PRIMEIRA SEÇÃO DJE DATA:20/04/2009 Data da Decisão
16/02/2009 Data da Publicação 20/04/2009)

É pacífico, nesse sentido, o controle externo pelo Judiciário dos atos ilegais, restando controvérsias quanto a sua

capacidade de poder anular os atos convenientes e oportunos proferidos pela Administração Pública. Uma vez que, saber definir

quando ou não um ato administrativo conveniente e oportuno está dentro dos parâmetros legais ainda é um problema, porque não

existe uma definição objetiva sobre o limite de atuação do administrador público nos atos discricionários, cabendo a eles utilizarem-

se de critérios subjetivos, que variam de pessoa para pessoa e que protegidos pela presunção de veracidade conferida ao

administrador só vão ser desmascaradas depois de produzirem efeitos danosos à sociedade. Assim explica José dos Santos Carvalho

Filho (2009, p. 49):

No que se refere aos atos discricionários, todavia, é mister distinguir dois aspectos. Podem eles sofrer
controle judicial em relação a todos os elementos vinculados, ou seja, aqueles sobre os quais não tem o
agente liberdade quanto à decisão a tomar. Assim, se o ato é praticado por agente incompetente; ou com
forma diversa da que a lei exige; ou com desvio de finalidade; ou com o objeto dissonante do motivo
etc.
O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao
administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da
Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta.
A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios
que a própria lei define ao administrador.

Nos dias atuais os anseios da sociedade deixam, muitas vezes, de serem correspondidos, visto que a Administração

Pública possui uma concepção arcaica sobre o que significa interesse público, pois este está constantemente mudando devido à

evolução social, econômica e cultural.

Logo, apesar de ter sido conferido Poder Discricionário à Administração Pública para permitir uma maior flexibilização

de suas atuações, a mesma não está sendo capaz de suprir os anseios da coletividade, posto que seus atos não correspondem ao

eminente interesse público. Assim, os critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração Pública passam a ser

questionados pelo povo, como meios de outorgar ao Estado poder para exercer uma gestão arbitrária. Dessa maneira, Sérgio Guerra

(on line) propõe uma indagação sobre a atuação da Administração Pública através de atos discricionários para alcançar o interesse

público:

[...] a doutrina administrativa vem sistematizando os anseios da sociedade por meio da releitura da
concepção clássica da noção de interesse público, até então adotado como fundamento para a
legitimação dos atos e das medidas no âmbito da Administração Pública. Por isso, o paradigma de
justiça nas decisões administrativas complexas (hard cases) passa a ser alcançável somente no caso
concreto.
Essas questões conduzem a uma necessária revisitação à discricionariedade administrativa,
notadamente, os motivos pelos quais os casos identificados pelos Parlamentos – federal, estadual e
municipal – e legislados com abertura normativa para atuação do Poder Executivo têm apontado para
além do fracasso em se sustentar apenas na legalidade – estrita ou não -, na inadequação da teoria da
discricionariedade administrativa, esta exercida por meio do instituto/fórmula baseada no binômio
“conveniência” e “oportunidade” da Administração Pública (ou, do Administrador?)

A discricionariedade é, e sempre será, dessa forma, motivo para discussão e indagações, pois na medida em que amplia a

atuação e gestão administrativa, abre maiores brechas para possíveis arbitrariedades que dificilmente serão desmascaradas, em

virtude da intocabilidade do mérito administrativo. Nesse sentido, Sérgio Guerra (on line) continua seu questionamento sobre a

aplicabilidade da discricionariedade:

Se o incremento dos espaços para a discricionariedade é imprescindível, em vista da alta tecnicidade
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das relações contemporâneas e dos riscos a que a sociedade está sujeita, resta identificar como
compatibilizar essa ampliação do direito de participação administrativa sobre os destinos da sociedade
com a necessária contenção do arbítrio em respeito ao “sobre-princípio” da dignidade da pessoa
humana. Como, então, enfrentar os riscos decorrentes do aumento desse papel do Poder Executivo – e
de suas escolhas discricionárias – que, hodiernamente, se apresentam mais como um instituto favorável
ao Administrador Público (haja vista que o mérito do ato administrativo ainda sofre limitado controle
judicial) em detrimento dos direitos fundamentais dos cidadãos?

Dessa maneira, em regra, não é possível a anulação de atos que decorrem do mérito do administrador público.

Excepcionalmente, o Judiciário vai poder analisar os elementos, objeto e motivo do ato, quando entender que o administrador

extrapolou os limites de atuação permitidos pela lei e os princípios norteadores do Direito Brasileiro.

 Assim, para analisar os atos administrativos discricionários sem ferir a Tripartição dos Poderes de forma a permitir a o

exercício das atribuições que foram concedidas a cada poder, o Judiciário poderá utilizar fundamentos o princípio da juridicidade

para rever atos administrativos discricionários. Senão vejamos o que diz Ganem Fabricio Faroni (on line) no seu artigo "Ativismo

judicial e democracia":

Os princípios passaram a ter status de norma jurídica e a Constituição passou a ser vista como um
sistema aberto de regras e princípios, sustentada pela ideia de justiça e de efetivação dos direitos
fundamentais.
[...] Em razão das mudanças filosóficas no ordenamento jurídico do pós-guerra no mundo e, em
especial, após a Constituição de 1988 no Brasil, houve uma valorização da função do Judiciário que
passou a decidir sobre qualquer assunto, porém em um sistema aberto. Melhor dizendo, houve uma
grande judicialização das políticas públicas e sociais que passaram a ser decididas, em última instância,
pelos Tribunais.
Na academia brasileira, doutrinadores como Luis Roberto Barroso, Daniel Sarmento, Cláudio Pereira
de Souza Neto, Ana Paula de Barcellos, dentre outros, defendem o ativismo judicial, desde que de
forma adequada, já que esse é um caminho necessário e inexorável para se tentar alcançar um estado de
democracia ideal, especialmente quando se trata de defesa de direitos fundamentais às "minorias". O
próprio STF reconhece a necessidade de um ativismo judicial, conforme colacionado em alguns de seus
julgados.
[...] Seria um retrocesso inaceitável afastar o ativismo judicial aproximando o Direito novamente do
positivismo jurídico puro. Por outro lado, é certo que se faz necessária a fixação de parâmetros que
tragam segurança e maior legitimidade às decisões judiciais. Para tanto, alguma ideias como a
capacidade institucional do judiciário, o grau de democratização e o nível de desigualdade do País são
standards relevantes que devem ser levados em consideração na hora de o Juiz decidir.

Felipe Dezorzi Borge (on line) também publicou artigo "Ativismo jurídico: expressão do acesso à Justiça e da cidadania

ativa" na defesa de uma maior atuação do Poder Judiciário:

É notório no estudo do direito a impossibilidade de ingerência entre os Poderes constituídos. É certo,
ainda, que não se compraz na doutrina da separação dos poderes a possibilidade de criações
legiferantes pela autoridade judiciária, tampouco seja chamado o Poder Judiciário a substituir a vontade
do administrador público. Isso porque existem limites hermenêuticos para que o Judiciário se
transforme em legislador  já bastante conhecidos dos aplicadores do direito.
O que não se mostra crível, nessa contenda empírica, é titubear acerca do Ativismo Judicial no intuito
de imputar-lhe feição negativa desenvolvida sob o signo da ingerência. Tratar o ativismo jurídico como
sinônimo de politização e regulamentação, atribuindo-lhe feição exclusiva usurpadora de competência,
a despeito de fortuitos excessos, equivale a desconhecer o seu verdadeiro alcance e o reforço à lógica
democrática brasileira a justificar a própria inércia do Estado ante o inadimplemento dos seus objetivos
fundamentais.

Pelo exposto, comprova-se que o mito de que o Poder Judiciário não poderia rever atos discricionários já foi superado,

posto que em qualquer ato discricionário há possível controle de legalidade, pois sua margem ampla de atuação não o escusa de agir

de acordo com a lei e os princípios constitucionais.

3. O Princípio da Juridicidade e os Princípios Constitucionais como fundamento
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para controle pelo Poder Judiciário

O direito é formado tanto normas quanto por princípios que traçam diretrizes de comportamento. Sérgio Sérvulo da

Cunha (2006, p. 56) explica a diferença entre os dois:

Um ponto delicado quanto à diferença entre princípio e norma é o concernente à sua incidência.
Princípios não descrevem suportes fáticos para sua incidência (não têm prótase), nem discriminam os
respectivos efeitos (não têm apódose), tudo ao contrário do que acontece com as normas. Estas
pretendem ser instruções sobre o modo como se aplicam os princípios em situações determinadas, por
elas previstas. Entretanto, o princípio tem um âmbito de eficácia e uma cominação implícita de
nulidade, o que explica seja visto, por alguns, como uma norma "de grande generalidade". Por isso
convém sublinhar a irredutibilidade dos princípios.

A Administração Pública no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 se comprometeu a obedecer aos princípios "de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". Portanto, além das normas previstas na Constituição Federal ou

em leis esparsas que prevêem comportamentos específicos da Administração, acima de tudo, generalizadamente, seus atos devem

ser pautados nesses princípios.

Percebendo que a Administração assumiu responsabilidade de atuar conforme esses princípios, começou a ser estudado o

caráter normativo deles. Nesse sentido, o Princípio da Legalidade do Estado Democrático de Direito sofreu significativas alterações,

pois perdeu força como exclusivo legitimador e delimitador da atividade estatal, pois a lei não deve mais ser analisada sozinha, mas

em conjunto com o ordenamento jurídico, pois a Constituição Federal de 1988 permitiu uma nova visão da sua atuação.

Paralelamente, o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Magna Carta consagra que a lei deve ser respeitada em

seu caráter formal, assim como devem ser obedecidos os princípios adotados expressa ou implicitamente por ela. 

Na visão jusnaturalista, os princípios tinham apenas caráter informativo, não tinham função normativa, apenas

auxiliavam na interpretação das normas, passando a terem uma função subsidiária para preencher possíveis lacunas da lei.

Uma visão pós-positivista dos princípios dentro do ordenamento jurídico os levou a categoria de fundamentação legal,

provocando uma ampliação do embasamento jurídico. Segundo Olivia Braz Vieira de Melo (on line):

[...] observa-se atualmente uma tendência à mudança no conteúdo do princípio da legalidade do Estado
Democrático de Direito. Com efeito, a visão "pós-positivista" dos princípios, que os considera
verdadeiras normas, provocou uma redefinição do conceito de legalidade. Esta, não mais se refere tão
somente à observância da lei, mas também de todo o ordenamento jurídico, com destaque especial para
os princípios que ganham força normativa.

A lei, portanto, deixa de se tornar fonte maior e abre espaço para os princípios com força normativa, dando surgimento

ao Princípio da Juridicidade. É o que explica Emerson Garcia (on line):

Em sua gênese, conforme a doutrina tradicional, as normas se confundiam com as regras de conduta
que veiculavam, sendo os princípios utilizados, primordialmente, como instrumentos de interpretação e
integração daquelas. Hodiernamente, tem-se um período pós-positivista, em que os princípios deixaram
de ser meros complementos das regras, passando a ser vistos como formas de expressão da própria
norma, a qual é subdividida em regras e princípios.

Também dedica-se ao assunto Luís Roberto Barroso (2007, p. 7):

A doutrina pós-positivista se inspira na teoria da justiça e na legitimação democrática. Nesse contexto,
busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura
moral da Constituição e das leis, mas sem recorrer a categorias metafísicas. No conjunto de idéias ricas
e heterogêneas que procuram abrigo nesse paradigma em construção, incluem-se a reentronização dos
valores na interpretação jurídica, com o reconhecimento de normatividade aos princípios e de sua
diferença qualitativa em relação às regras;

Foi a normatividade e constitucionalização dos princípios, que deu origem ao Princípio da Juridicidade que preceitua a
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atuação do Estado em correspondência ao que é previsto pelo ordenamento jurídico como um todo, afastando a concepção de uma

legalidade estrita e abrangendo tanto leis como princípios. Olivia Braz Vieira de Melo (on line) ensina:

O princípio da juridicidade consiste, pois, na conformidade do ato não só com as leis, decretos, atos
normativos inferiores (e.g. regulamentos, portarias), como também com os princípios que estão
contidos no ordenamento jurídico. Engloba o princípio da legalidade e acrescenta a este a necessidade
de observância ao ordenamento jurídico como um todo.
No Brasil, verificamos a introdução do princípio da juridicidade com a positivação dos princípios
regedores da Administração Pública no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988: "A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...]".
Desta forma, a própria Constituição Federal, Lei Maior do Estado, impõe à Administração Pública o
dever de atuar com observância àqueles princípios. Outrossim, reconhece-se também a existência de
outros princípios gerais de direito que vinculam o atuar do administrador, com especial destaque para o
princípio da razoabilidade [...]

Assim, o Princípio da Juridicidade consiste na coexistência de princípios, leis, decretos, regulamentos, portaria, entre

outros fundamentos previstos no ordenamento jurídico, atuando estes como fundamentos legais para garantia de direitos. Emerson

Garcia (on line) também explica a necessidade da utilização de princípios como fundamentos do direito:

Os princípios, a exemplo das regras, carregam consigo acentuado grau de imperatividade, exigindo a
necessária conformação de qualquer conduta aos seus ditames, o que denota o seu caráter normativo.
Sendo cogente a observância dos princípios, qualquer ato que deles destoe será inválido, conseqüência
esta que representa a sanção para a inobservância de um padrão normativo cuja observância é
obrigatória. Em razão de seu maior grau de generalidade, os princípios veiculam diretivas
comportamentais que devem ser aplicadas em conjunto com as regras sempre que for identificada uma
hipótese que o exija, o que, a um só tempo, acarreta um dever positivo para o agente - o qual deve ter
seu atuar direcionado à consecução dos valores que integram o princípio - e um dever negativo,
consistente na interdição da prática de qualquer ato que se afaste de tais valores.

As discussões acerca da extensão do Princípio da Juridicidade são várias, tendo alguns autores entendido como se esse

englobasse o próprio Princípio da Legalidade e outros como se fosse extensão da mesma. Porém, o que convém mesmo ressaltar é

que o Princípio da Juridicidade conferiu caráter normativo aos princípios. Portanto, assim como está previsto o Princípio da

Legalidade no artigo 37, caput, da nossa Constituição Federal também está previsto implicitamente o Princípio da Juridicidade.

Dessa maneira é dever da Administração Pública respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência, pois deve e está positivado na lei maior que a Administração Pública Direta e Indireta deve obediência a

todos eles. Assim como, deve atender aos princípios implícitos, posto que, embora não estejam expressamente previstos, fazem

parte do ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para o princípio da Razoabilidade, mediante o qual é permitido avaliar se os

atos do Poder Público refletem um valor de justiça.

Nessa ordem de ideias, a Administração Pública não pode mais observar as leis unicamente, deve se balizar por todo o

ordenamento jurídico, sempre buscando a satisfação do interesse público para perseguir um ideal de justiça social. Portanto, toda a

atuação da Administração Pública deve ser pautada de acordos com normas e princípios.

Assim, a discricionariedade administrativa é limitada pela lei, mas também, deve ser limitada pelos princípios adotados

pelo ordenamento jurídico brasileiro, permitindo que um ato administrativo discricionário seja passível de revisão pelo Poder

Judiciário quando desrespeitados e não observados.

 Nesse contexto, a jurisprudência brasileira já vem reconhecendo a força legal dos princípios, permitindo uma anulação

dos atos administrativos discricionários. Senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL -AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO
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ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.
Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei. 2. O Poder Judiciário
não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar,
ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar
critérios de moralidade e razoabilidade. 3. O Ministério Público não logrou demonstrar os meios
para a realização da obrigação de fazer pleiteada. 4. Recurso especial improvido. (STJ, RESP 510259/
SP, Rel. Min.Eliana Calmon, 2ª turma, DJ 19 de setembro 2005, p.252). (grifo nosso)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE RADIOLOGIA. OPERADOR PRÁTICO DE
RAIO X. EXERCÍCIO À DATA DA LEI N. 7.394/85. DIREITO ASSEGURADO. REQUISITO DE
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (DRT). FORMALIDADE SUPRÍVEL. PROVA DE
EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DIREITO A
INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE NA VERSÃO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO.
1. A autora tem registrado em carteira de trabalho o emprego de auxiliar de radiologia, não exatamente
o de operador de Raio X, mas este requisito e o de registro na Delegacia Regional do Trabalho, à data
da Lei n. 7.394/85, estão supridos pela prova testemunhal de que, efetivamente, trabalhava tirando
radiografias. Assim, é-lhe assegurado, excepcionalmente, direito a inscrição no Conselho de
Radiologia.
2. Só recentemente o princípio da legalidade, para a Administração, vem ganhando compreensão
mais flexível (no sentido de princípio da juridicidade, princípio da legitimidade e princípio da
constitucionalidade), de modo que o indeferimento de inscrição, nesse caso, não constituiu ilegalidade
flagrante e grave, apta a gerar indenização por danos morais. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE
RADIOLOGIA. OPERADOR PRÁTICO DE RAIO X. EXERCÍCIO À DATA DA LEI N. 7.394/85.
DIREITO ASSEGURADO. REQUISITO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (DRT).
FORMALIDADE SUPRÍVEL. PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DIREITO A INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO NA ÓRBITA
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA VERSÃO TRADICIONAL. DANOS
MORAIS. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO. 1. A autora tem registrado
em carteira de trabalho o emprego de auxiliar de radiologia, não exatamente o de operador de Raio X,
mas este requisito e o de registro na Delegacia Regional do Trabalho, à data da Lei n. 7.394/85, estão
supridos pela prova testemunhal de que, efetivamente, trabalhava tirando radiografias. Assim, é-lhe
assegurado, excepcionalmente, direito a inscrição no Conselho de Radiologia. 2. Só recentemente o
princípio da legalidade, para a Administração, vem ganhando compreensão mais flexível (no sentido de
princípio da juridicidade, princípio da legitimidade e princípio da constitucionalidade), de modo que o
indeferimento de inscrição, nesse caso, não constituiu ilegalidade flagrante e grave, apta a gerar
indenização por danos morais. (AC 2000.38.00.034993-0/MG, Rel. Desembargador Federal Joao
Batista Moreira, Quinta Turma,DJ p.271 de 14/11/2002) (grifo nosso)

Portanto, a conveniência e oportunidade do administrador público vão ser restritas aos princípios adotados pelo Poder

Constituinte e quaisquer outros mencionados pela própria Administração Pública, tendo em vista que a força normativa deles fará

possível a apreciação pelo Poder Judiciário em consequência da juridicidade do ato e não de seu mérito.

Nesse sentido, um juiz poderá examinar um ato conveniente e oportuno à Administração Pública, pois o fundamento que

irá utilizar não será unicamente legal, será também baseado nos princípios que possuem um alcance bem mais amplo do que a lei.

Luís Roberto Barroso (2007, p. 15) explica:

Princípios não são, como as regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas
sim normas que consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por
diferentes meios. A definição do conteúdo de claúsulas como dignidade da pessoa humana,
razoabilidade, solidariedade e eficiência também transfere para o intérprete uma dose importante de
discricionariedade. Como se percebe claramente, a menor densidade jurídica de tais normas impede
que delas se extraia, no seu relato abstrato, a solução completa das questões sobre as quais incidem.
Também aqui, portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição concreta de seu sentido e
alcance.

Houve, então, uma ampliação considerável do alcance judicial no que diz respeito às matérias de gestão pública,

permitindo que o Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal possa anular atos administrativos discricionários. Logo,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3128



será passível a análise de atos vinculados e discricionários da Administração.

Não é mais absoluta, portanto, as antigas afirmações de que o mérito administrativo, não é passível de revisão pelo Poder

Judiciário, visto que os critérios valorativos de conveniência e oportunidade foram reduzidos, em virtude de uma nova noção do

Direito aplicando regras e princípios conjuntamente. Assim, os atos administrativos, mesmo os discricionários podem ser, na medida

em que realizados, passíveis de anulação com respaldo em todos os juízos de legalidade.

Contudo, não se pode falar em extinção do mérito administrativo. Este ainda existe e é critério para realização dos atos

oriundos da Administração Pública. O que deve ser entendido é que houve uma relativização do mérito pela consequente ampliação

do poder de revisão judicial sob os atos administrativos.

Nesse sentido foi conferido mérito ao administrador público, que pautado por critérios não positivados, deverá adotar a

medida mais adequada e eficiente ao interesse público, atendendo dessa maneira à finalidade legal que conferiu esse Poder

Discricionário ao administrador.

Contudo, em virtude do Estado Democrático de Direito não há como conceber total liberdade à atuação da Administração

Pública, principalmente, no que tange aos seus atos discricionários, pois existindo incompatibilidade com os preceitos

constitucionais não há como vigorar o referido ato administrativo com o único fundamento no mérito administrativo. Não há como

se falar em mérito, quando o ato realizado vai de encontro aos preceitos fundamentais. Esse é o novo conceito de

Constitucionalização da Administração Pública definido por Gustavo Binenbojm (2008, p. 36):

Deve ser a Constituição, seus princípios e especialmente seu sistema de direitos fundamentais, o elo de
unidade a costurar todo o arcabouço normativo que compõe o regime jurídico administrativo. A
superação do paradigma da legalidade só pode dar-se com a substituição da lei pela Constituição como
cerne da vinculação administrativa à juridicidade.

Nesse seguimento, a aplicação da Constitucionalização na Administração engrandece a axiologia Constitucional da

Constituição Federal de 1988 como determinador e regulamentador do Estado de Direito Brasileiro atual, submetendo a atuação da

Administração Pública aos seus parâmetros de regulamentação e conformidade. Portanto, segundo a nova Constitucionalização

administrativa o controle judicial não se reservará mais à aspectos de legalidade, mas também à aspectos principiológicos,

aplicando-se  o Princípio da Juridicidade no ato administrativo.

Os princípios são pilares de sustentação do ordenamento jurídico e podem ser metaforicamente considerados como “as

raízes de uma árvore”. Eles dão sustentação às leis que serão produzidas com base em seus ideais, encontrando em seu bojo a

própria normatividade como parâmetro para concretização dos interesses almejados pelo Estado Democrático de Direito.

Assim, sendo a Administração Pública um instrumento que permite a atuação do Estado em prol do interesse público, é

importante que esta siga os "caminhos" instituídos pelos princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Esses estão insculpidos, em parte, no art. 37 da Constituição Federal, e servem de fundamento para possível controle dos atos e

administrativos discricionários pelo Poder Judiciário.

O Princípio da Legalidade como fundamento para revisão de atos administrativos pressupõe que todo ato gerado pelos

órgãos de um Estado, devem ter por fundamento aquilo que é previsto por lei. Ressalte que ao particular aplica-se o oposto,

determinando o Poder Constituinte Originário no artigo 5º, inciso II, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

senão em virtude de lei”, podendo fazer tudo aquilo que não está proibido em lei.

Nessa linha de pensamento, adotando o Princípio da Legalidade na Administração Pública entende-se que ela deve

obedecer ao que é previsto normativamente pelo ordenamento jurídico. Excepcionalmente, possuindo uma margem de atuação
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maior quando tratar-se de atos discricionários, não deixando de serem vinculados aos preceitos principiológicos.

Já o Princípio da Impessoalidade determina que a atuação do administrador público deve ser em detrimento ao interesse

público e nunca ao seu interesse pessoal ou de particulares específicos. Decorre do princípio da isonomia que visa evitar uma

atuação desigual da Administração Pública, que poderia favorecer mais a uns do que a outros. Um exemplo da adoção desse

princípio está previsto no artigo 27 §1º da Constituição Federal “§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”

O Princípio da Publicidade concerne na prestação de contas do administrador público ao povo, de forma que dê

conhecimento claro, explícito e verdadeiro de seus atos. Encontra fundamento também no próprio Estado Democrático de Direito

adotado pelo Brasil, tendo em vista que a publicidade existe em função do povo, a fim de que esse possa realizar uma fiscalização

mais abrangente dos atos administrativos, pois como preceitua a CF/88 o poder pertence ao povo cabendo a ele legitimar e

deslegitimar aqueles que estão no poder. O artigo 5º, inciso XXXIII da Lei Maior prevê o dever de publicidade dos atos:

[...]todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Percebe-se que a não-publicidade dos atos administrativos é excepcionalmente aceita quando tratar-se de matéria cujo

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Portanto, em regra a publicidade dos atos da administração deve ser

sempre exteriorizada ao conhecimento público.

No mesmo o teor, o Princípio da Eficiência, também tem caráter normativo e se reduz a atuação da Administração

Pública com efeitos eficazes, válidos, céleres, de menor custo que almejem o interesse público, condizendo com a ideia de uma

“boa” gestão pública. Assim é um conjunto de atuações que devem ser executadas para transformar o ato administrativo mais

eficiente, buscando-se melhores resultados.

O Princípio da Moralidade é o que, atualmente, traz maior preocupação quanto aos atos oriundos da Administração

Pública. Sua definição é bastante complexa, visto que a moral por ter um conteúdo bastante amplo poderá deixar lacunas.

Constitucionalmente é possível a propositura de Ação Popular para anular ato lesivo à moralidade administrativa, segundo o artigo

5º, inciso LXXIII, da CF/88:

[...] qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Observa-se, que essa previsão de participação popular para anular ato lesivo à moralidade administrativa é uma forma de

exercício da Democracia. Assim, com base na moral será possível definir se um ato discricionário é ou não passível de controle pelo

judiciário. Vejamos o que ensina Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira (2008, p. 271):

[…] o princípio da moralidade, previsto expressamente no artigo 37 caput da Constituição Federal, o
qual exige do administrador comportamentos compatíveis com o interesse público que lhe cumpre
atingir. A consequência primeira dessa revisão no texto da Lei Maior é sem dúvida a de que o ato
administrativo imoral é tão inválido quanto o ato administrativo ilegal, e a segunda é uma consequência
da primeira, ou seja, de que o ato imoral pode ser declarado nulo pelo Judiciário.

Definir o que é moral ou não é o primeiro impasse para um possível controle judicial do ato administrativo discricionário

que ferir esse princípio. A sociedade é bastante dinâmica, assim como o próprio direito e dependendo de determinado, local, tempo,

pessoa a moral não poderá ou não ser desrespeitada. A moralidade não pode ser aplicada reiteradamente em casos similares, pois
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ela deve sempre ser estudada o caso concreto em que se insere.

A finalidade do ato administrativo e o meio adotado para produzi-lo são aspectos de auferimento da moralidade

administrativa. Portanto, o ato que alcança interesse imoral, apesar de ter sido realizado por instrumento morais, será considerado

ilegal. Assim também ocorrerá com o ato que, embora tenha alcançado interesse público, utilizou-se de meios imorais.

É assim que caminha a Jurisprudência dos Tribunais Superiores:  

O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR
CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - CONDICIONA A
LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS
A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente
subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional
do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder
Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a
ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor
limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes
e órgãos governamentais.(STF, ADI 2661/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 23 de agosto de
2002) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO - MORALIDADE - EXAME PELO JUDICIARIO
- ART. 37 DA CF - DESAPROPRIAÇÃO - ART. 20 DO DL 3365/41. É LÍCITO AO PODER
JUDICIÁRIO EXAMINAR O ATO ADMINISTRATIVO, SOB O ASPECTO DA MORALIDADE E
DO DESVIO DE PODER. COM O PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 37, A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL COBRA DO ADMINISTRADOR, ALEM DE UMA CONDUTA LEGAL,
COMPORTAMENTO ETICO. O ART. 20 DO DL N. 3365/41 PERMITE QUE, EM AÇÃO DIRETA
O PODER JUDICIARIO EXAMINE "QUALQUER QUESTÃO" RELATIVA A
DESAPROPRIAÇÃO. (STJ, RESP 21923/ MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, DJ
13 de outubro de 1992, p. 17662)

Esse princípio deveria ser o mais respeitado, tendo em vista que o administrador público que assume a função

imprescindível de concretização dos interesses públicos deveria pautar sua conduta de maneira ilibada de modo a alcançar uma

melhor atuação e gerência do Estado, pois o mesmo como cidadão e parte do povo sabe das dificuldades do dia-a-dia e da

necessidade de um país mais justo e igualitário.

Porém, o que se nota, é que infelizmente, o administrador, algumas vezes, utiliza o poder que lhe é conferido para

perseguir interesses particulares. Ou seja, abusa do poder que lhe foi conferido em detrimento de determinados interesses que não

correspondem ao interesse público. É como explica Maria Zanella Di Pietro (apud PEREIRA, 2008, p. 272):

É principalmente no âmbito dos atos discricionários que se encontra campo mais fértil para a prática de
atos imorais, pois é neles que a Administração Pública tem liberdade de opção […] Ora, pode
perfeitamente ocorrer que a solução escolhida pela autoridade, embora permitida pela lei, em sentido
formal, contrarie valores éticos não protegidos diretamente pela regra jurídica, mas passíveis de
proteção por estarem subjacentes em determinada coletividade.
[...] Por isso mesmo, a discricionariedade administrativa, da mesma forma que é limitada pelo Direito,
também o é pela Moral; entre várias soluções legais admissíveis, a Administração Pública tem que
optar por aquela que assegure o “mínimo ético” da instituição.

Nesse seguimento, o Principio da Moralidade, em razão de ser subjetivo traz essas preocupações, posto que a moral e a

ética, partem do próprio ser humano. O indivíduo, como um ser capaz de errar e de se corromper, muitas vezes, deixa de seguir os

axiomas morais e éticos e acaba perseguindo outros distintos desses. Isso pode prevalecer quando existem valores pessoais ou de

familiares em questão. Então, o ato discricionário por permitir um maior âmbito de atuação do administrador, acaba sendo o gerador

dos maiores atos imorais. É o que se verifica nesta Jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. Servidora pública da Secretaria de Educação
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nomeada para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o
vice-presidente do Tribunal era parente seu. Impossibilidade. A proibição do preenchimento de cargas
em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o
princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a Administração Pública, em qualquer
esfera do poder. Mandado de Segurança denegado. (STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, MS 23780/MA,
Pleno, DJ 03 de março de 2006)

Um princípio que está implícito na nossa Constituição e que deflui de todos os outros já citados anteriormente é o

Princípio da Razoabilidade ou Proporcionalidade. Sobre esse princípio, ensina a professora Lúcia Valle Figueiredo (1991, p. 8-9):

[...] não há outro meio de se aferir a legalidade de certos atos administrativos, a não ser pelo metro da
razoabilidade
Impende a aferição da pertinência com a conseqüente correlatividade entre o ato emanado e seu
pressuposto fático. Se houver qualquer possibilidade de competência discricionária, deverá esta
também se submeter ao controle da legalidade. Em outras palavras: determinadas necessidades
administrativas, a serem implementadas, fazem com que, inexoravelmente, para controle do ato
praticado, tenha-se de inferir a congruência lógica entre a atuação administrativa e a necessidade
invocada.

É o Princípio da Razoabilidade ou Proporcionalidade que se define pelo uso de uma decisão justa e adequada para cada

caso em concreto. A aplicação desse princípio em matéria de controle judicial de atos administrativos discricionários é bastante

utilizada.

Assim, José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 50) salienta em dizer:

[...] os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como valores
que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência
de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido á
luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no
que toca aos meios e fins da conduta, ou o fato objetivo de motivação não ofende algum outro
princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa
sem excesso.

Portanto, o princípio constitucional da proporcionalidade ou razoabilidade apesar de implícito é um fundamento

imprescindível de que se utiliza o Poder Judiciário para proferir as decisões de seus julgamentos da maneira mais adequada, pois

somente ponderando cada caso em concreto, poderá ser analisado se determinado ato administrativo discricionário corresponde aos

atuais anseios sociais não comprometendo o interesse público.

CONCLUSÃO         
Dessa análise, destaca-se a peculiaridade dos atos administrativos discricionários, enfocando na maior margem de

liberdade de que dispõe o administrador público para executar os atos em questão, amparado pelo mérito administrativo em razão de

critérios subjetivos de conveniência e oportunidade.

Demonstramos a facilidade de que dispõe a Administração para se utilizar do mérito administrativo como fundamento

exclusivo para a sua gestão, no que tange aos atos discricionários, e da dificuldade do Poder Judiciário de desmascarar a ilegalidade

de tais atos.

Portanto, a necessidade de fiscalização desses atos aprofunda ainda mais o estudo sobre o controle externo realizado pelo

Poder Judiciário, em razão da insuficiência dos critérios valorativos de conveniência e oportunidade utilizados pelo administrador

público nas suas atuações e da força maior da Constituição Federal de 1988 que vincula todos os atos administrativos, até mesmo os

discricionários, a sua conformidade.

Assim, o Princípio da Juridicidade apresenta-se como um novo fundamento apto para efetivar o controle pelo Judiciário,

uma vez que a evolução da dogmática Constitucional concedeu aos princípios caráter normativo de forma a vincular os atos da
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Administração Pública a suas diretrizes.

Evidencia-se, portanto, que a sociedade precisa ter uma maior segurança jurídica quanto à gestão da Administração

Pública e, por isso, a fiscalização realizada pelo Corte Constitucional não pode se fundamentar unicamente na ilegalidade restrita a

lei dos atos administrativos, devendo ser bem mais ampla, utilizando outros fundamentos como os princípios constitucionais,

através do Princípio da Juridicidade, ao qual a Administração Pública se vinculou, independentemente de ser ato discricionário

respaldado pelo mérito administrativo, pois diante do anseio social de ter seus direitos concretizados e da insuficiência da

Administração Pública para alcançar o real interesse público mostra-se contundente a fiscalização pelo Poder Judiciário dos seus

atos.
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OS DIREITOS HUMANOS COMO CRITÉRIO AUTÊNTICO NA SUSPENSÃO DOS PRÉ-
JUÍZOS DOGMÁTICOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO: UM DIÁLOGO

HERMENÊUTICO

DERECHOS HUMANOS COMO CRITERIO AUTÉNTICO EN SUSPENSIÓN DE PRE-JUICIOS
DOGMÁTICOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: EL DIÁLOGO HERMENÉUTICO

Maurício Zanotelli

RESUMO
RESUMO: A importância do des-velamento dos Direitos Humanos, não só como marco teórico de
magistral saliência à concretização do Direito Administrativo, faz-se a tarefa primeira da proposta
ensejada nesta pesquisa. Para isso, uma (nova) atuação por parte do intérprete do Direito
requer uma superação da mecanização-objetificável fruto de concepções metafísicas – já que o
Direito está sempre se des-velando. Superação esta, que só acontece a partir da viragem-
lingüística-ontológica heideggeriana, lançando o “operador” para a condição de “intérprete”, ao
pós-metafísico. Assim, os princípios do Direito Administrativo que nos são transmitidos pela
escrita (texto constitucional) necessitam de um vir-à-fala hermenêutico, sendo que seu
acontecer há de ser delimitado pelo perguntar dos Direitos Humanos. Ou seja, a efetivação de
tais princípios há de ser prestada em uma fusão de horizontes (Gadamer), no qual os Direitos
Humanos agem como uma experiência hermenêutica no intérprete. Destarte, os Direitos
Humanos prestam-se como critério para suspensão dos pré-conceitos inautênticos da dogmática
do Direito Administrativo, em nome de um horizonte novo que se abre pela linguagem, pelo
intérprete.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direito Administrativo; Filosofia Hermenêutica; Direitos
Humanos. 

RESUMEN
RESUMEN: La importancia de des-ocultamiento de los Derechos Humanos, no sólo como un
marco teórico para la aplicación de la magistral jefe de Derecho Administrativo, es la primera
tarea de la propuesta a esas investigaciones. Para ello, un rendimiento (nuevo) por el intérprete
de la ley requiere la superación de la mecanización-objetivable resultado de la metafísica -
porque la ley siempre es de-velar. La superación de este, que sólo ocurre desde el cambio
lingüístico-ontológica de Heidegger, el lanzamiento del "operador" de la condición de "intérprete"
post-metafísico. Así, los principios del derecho administrativo que se transmiten a nosotros por
escrito (Constitución) exige una interpretación vienen a voz, y que su caso debe ser delimitada
por la maravilla de los Derechos Humanos. Es decir, la realización de esos principios es que
debe proporcionarse en una fusión de horizontes (Gadamer), en la que actúan los derechos
humanos como intérprete en la experiencia hermenéutica. Por lo tanto, los derechos humanos se
prestan como criterio para la suspensión de los prejuicios dogmáticos de auténtico Derecho
Administrativo, en nombre de un nuevo horizonte que se abre por el lenguaje, por el intérprete.
PALAVRAS-CLAVE: PALABRAS LLAVE: Derecho Administrativo; La filosofía hermenéutica;
Derechos Humanos.

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Direitos Humanos: um des-velamento necessário. 3 A Interpretação dos Princípios do Direito
Administrativo à luz dos Direitos Humanos: um aporte hermenêutico. 4 Conclusão.
 
1 INTRODUÇÃO
 
 
            A proposta desta pesquisa faz-se, de um lado, um resultado lógico, e, de outro, um tanto complexo – pois, os dois temas

Direitos Humanos e Direito Administrativo são, em uma esfera crítica, duas doutrinas a serem exploradas, uma vez que polêmicas e

de difícil unanimidade (ao passo que estão sempre se des-ocultando).
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Imagine-se um vértice administrativo (constitucional) concretizado ao desfavor de sua própria essência? Assim, o Direito

Administrativo necessita de uma atualização, e, mais do que isso, de uma (nova) hermenêutica a sustentá-lo, para que consiga

responder a uma sociedade globalizada em constante mutação, que opera uma complexibilidade emergente também em relação ao

Direito, a todo o dia – à espera de soluções.

Para isso, elege-se a hermenêutica filosófica como matriz privilegiada para prestar este des-velamento, contribuindo

assim, para respostas sempre provisórias – mas, mais adequadas ao caráter temporal no Direito.

Assim, os Direitos Humanos contemplam-se em um primeiro capítulo, para que se possa elucidar da real importância deste

marco teórico ainda ocultado no Direito Administrativo, no seu perguntar. Não há como se olvidar da Declaração Universal no

implemento da matriz principiológica admininstrativista, firmando, por certo, um resultado lógico ou complexo – como já

ressaltado.

Dessa forma, no segundo capítulo, a hermenêutica filosófica há de estruturar o intérprete para que preste esta fusão de

horizontes, que suspenda seus pré-juízos inautênticos e aprofunde-se em um perguntar delimitado pelos Direitos Humanos pelo

acontecer no Direito Administrativo. Logo, sustentado este (Direitos Humanos) como autêntico pré-juízo na estrutura

compreendedora, que na sua circularidade constituirá o estofo do sentido, ou seja, a applicatio no Direito Administrativo.

 

 2 DIREITOS HUMANOS: UM DES-VELAMENTO NECESSÁRIO

 
 

O Direito Administrativo, em uma concepção à dogmática jurídica, faz-se trabalhado em um tamanho distanciamento

temporal, e, ontológico – haja vista suas projeções e significados contextos a que se inserem. Em outras palavras, o Direito

Administrativo é legislado no plano interno, e, os Direitos Humanos, apenas efetivados nessa ordem, ainda, pois, tratam-se de

esferas: administrativa, Poder Executivo; e, internacional, nortes implementadores da pessoa cidadã, em uma esfera observada,

normalmente, como mera retórica – respectivamente.

À evidência, uma importante consideração preliminar que há ser feita, nasce na constitucionalização do Direito

Administrativo. Por isso, a administração pública, constitucionalmente, está inserida em um plano programático-político de

responsabilidades para com o administrado. Assim, este dispõe de garantias constitucionais perante àquela, que disporá de políticas

públicas ensejadoras de concretizações de direitos. Nesse diapasão, a administração pública contempla-se em “vértices

constitucionais”, ou seja, uma matriz principiológica ostentadora de um Estado de Direito, no qual o Democrático qualifica-o,

outrossim, responsável pelo constituir do Direito Administrativo – a partir do direito positivo, prestando resposta à sociedade em

mutação.

Neste plano, os vértices constitucionais-administrativistas têm importante missão dentro do quadro prestacional da

administração pública, bem como em todos os atos e políticas realizados pelo regime administrativo. Nesse tocante, os dois pólos

(administrador e administrado) não podem se olvidar da matriz principilógica informadora de toda a administração, pois o direito

administrativo está em permanente construção. Ou seja, não se trata de um Direito pronto e acabado, o qual requereria um código

posto de leis e um ‘operador’ do Direito para aplicar o que vem pronto de uma tradição administrativista de preceitos Aristotélico-

tomistas (metafísica clássica). No qual os vértices constitucionais/administrativistas fazem-se ‘congelados’ em um sistema

mecanizado e não des-velador, pouco importando a situação fática. Uma vez que, já pacificaram entendimento, assim, não exigindo

do ‘operador’ nenhum constituir, porquanto a delimitação já está posta pela tradição e contempladora de um pré-juízo inautêntico, e,
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muitas vezes nem percebidos como engessadores, pelo ‘operador’. Isso é o que se critica.

Tratando-se de controle da administração pública, o tema faz-se atual novamente, isto é, tanto na aplicação como no

controle do regime administrativo não se pode olvidar desses preceitos, pois, trata-se de administração pública, trata-se de garantias

constitucionais, trata-se de políticas gestoras, atos, etc. Porém, por que necessitamos de um pré-juízo fundante nos Direitos

Humanos para que se possa des-velar o ser do ente Direito Administrativo, em sua estrutura compreendedora?

Com efeito, os Direitos Humanos, tornam-se pré-juízos autênticos à fusão de horizontes da aplicação no Direito

Administrativo. Ao primeiro passo, antes de responder o questionamento supra, faz-se mister demonstrar a autenticidade dos

Direitos Humanos como pré-compreendedora, como horizonte delimitador no perguntar pelo acontecer no Direito Administrativo.

Ao trabalhar-se em um plano interno, com a administração pública há se de atentar às complexidades advindas a esta no

contexto global de sociedade, pois tanto essa, como os Direitos Humanos, estão vitimados pelo processo de globalização que os

reduz a mero conceito, inserindo-os em políticas globais de amesquinhamento da pessoa humana. Em corolário, enfraquecendo as

políticas estatais provocando uma tendência de fuga do Direito Administrativo. Esta questão, pela delimitação da pesquisa faz-se

limitada, mas denunciada, apenas para não olvidarmos que a viragem-ontólogica-linguistica de um plano interno, poderá começar

pelo des-velamento internacional.

Abre-se, pois, uma melhor investigação referente aos Direitos Humanos, no pós-guerra, outrossim não deixando de

colacionar que a segunda Guerra Mundial (1939/1945) que costuma ser apresentada como falta de solução às questões suscitadas

pela Primeira (1914/1918), nos traz um número de 60 milhões de mortos, sendo a maior parte civis, isto é, seis vezes mais do que na

Primeira, em que quase a totalidade das vítimas eram militares.[1]

Logo, a destruição de povos em um verdadeiro horror engendrado pelo surgimento dos Estados totalitários, máquinas de

destruição, provocou um (re)nascer da consciência de respeito pelos Direitos Humanos, nascendo as Nações Unidas, ONU. Assim,

em data de 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou o projeto de Declaração Universal dos

Direitos Humanos. A Declaração que, retomando os ideários da Revolução Francesa manifestou historicamente, em âmbito

universal, o reconhecimento aos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade (art. I), já em suas notas introdutórias

referenciava que a proclamação desses ideais em direito efetivo se dará de forma progressiva tanto em um plano nacional, como

internacional, e, para isso, a educação em Direitos Humanos também há de ser um sistemático esforço de cada Estado.[2] [3]

Ressalta-se que apesar de não haver força vinculante dos Estados perante a Declaração Universal, sendo uma

recomendação da Assembléia Geral das Nações Unidas aos seus membros, apenas e tão-só – esse entendimento está superado

hodiernamente pela doutrina crítica que sustenta a vigência dos Direitos Humanos independente de seus preceitos serem declarados

no plano interno, uma vez se tratar de respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, uma exigência contra os poderes oficiais de

Estado ou não[4] - “como vemos, comenzaban a surgir límites a la soberanía absoluta de los Estados”.[5]

Por esta razão, tanto o direito internacional como a Declaração Universal são constituídos pelos costumes e pelos princípios

gerais de direito, sendo aquele, exemplificado pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e, esta, correspondente

do plano internacional, como normas imperativas de direito internacionais gerais[6] - o indivíduo passa de objeto de Direito

Internacional a sujeito – pois, assim não eram considerados.[7]

Assim, a Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um processo ético, com o reconhecimento da

igualdade essencial a todo o ser humano em sua dignidade de pessoa, como fonte de todos os valores, independentemente das

diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição –

art. II.[8] [9]
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Por conseguinte, as etapas históricas de consciência do conceito de pessoa e de sua importância como fundamento de todo

o universo ético, como fonte de todos os valores – deverá promulgar todas as novas questões ético-jurídicas, suscitadas pelo

incessante progresso técnico[10] - pois, a fundamentação dos Direitos Humanos não pode se desenvolver no campo jurídico e sim

das exigências indispensáveis fomentadoras destes valores, assim, aqueles têm o papel de reconhecê-los e transpô-los à efetividade,

e, não criá-los, porquanto ser de uma ordem moral.[11]

Os indivíduos são entes morais antes de serem cidadãos de um Estado. Pois, existem direitos
universais que, conquanto ratificados, independem da vontade do Estado.[12] No panorama, os direitos
humanos, referem-se ao indivíduo como pessoa (dignidade da pessoa humana), com sua formação moral e
jurídica (resguardando a universalidade de um conjunto que salvaguarde o corpo, a vida, as condições
materiais de vida, as propriedades humanas universais, etc). Por sua vez, na esfera referente ao indíviduo
como membro de um Estado (consagrados nos textos legais), fala-se dos direitos fundamentais (que
poderão ou não consagrar direitos humanos). Os direitos humanos, destarte, proclamam direitos dignos à
pessoa humana, além disso se materializam em escala prioritária aos direitos sociais, na democracia
contemporânea.[13] [14]

Pois a dignidade de uma pessoa humana não pode ser objeto de políticas neoliberais de governo ou de posicionamentos

normativistas puros – reduzindo-a em sua clareira. Na Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade está consignada

no artigo 1°, inciso III, assim, faz-se princípio explícito do direito positivo brasileiro – razão pela qual se enfatizou a distância no

Tempo de uma aplicação pura da norma em um sistema fechado, ou seja, a aplicação deste princípio sob uma concepção metafísica-

objetificafora[15], presa em um dualismo sujeito-objeto, prestando a sua validade à norma pura – ocultando as diversidades sociais

fáticas, o pluralismo jurídico, os Tratados Internacionais, isto é, não des-velando o ser do ente.

Assim, distante de uma análise pura, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser objeto de uma profunda

investigação de faticidade, para propiciar a diferenciação ontológica entre ente e ser à compreensão – haja vista não se poder tratar

esta como um ato intelectual puro, porquanto estar localizada à essência da existência humana em sua historidicidade – pois, a

história na qual busco à elucidação é a minha história, a história na qual busco compreender é minha existência – a qual incorpora

esta compreensão. Logo, a compreensão é sempre uma compreensão da história, a qual se está incessantemente almejando, em um

processo sem fim, de movimento circular.[16]

Os direitos humanos passam de direitos jurídicos a uma dimensão ética e axiológica, pois se convertem em consciência

moral à própria dignidade da pessoa humana – razão fundante de um direito moral, haja vista o direito positivo não ser seu

formador, e, não haver no sistema jurídico arcabouço para sua derivação.[17]

Com efeito, o materializador dessa dignidade voltada da cidade para o mundo e do mundo para a cidade faz-se o Direito

Cosmopolítico.[18] Este, há de implementar uma ordem jurídica legitimada em aspectos transculturais e transnacionais, prestando

relevância à internacionalização dos direitos humanos, com objetivo de planificar os deveres mínimos das sociedades aos seus

membros, ou seja, contextualizar uma moralidade mínima universal através dos direitos humanos e materializado pelo direito

cosmopolítico com a finalidade de organizar mesmos aqueles estados contrários aos direitos humanos, para que revejam suas

posições em prol do exposto, firmando uma dignidade cosmopolítica[19], em uma globalização como valor[20].

Assim, o teste sobrevindo ao direito cosmopolítico se revela na dimensão comprobatória que a natureza dos direitos

humanos em sua racionalidade expressa valores morais que poderão ostentar um núcleo à ordem político-jurídica universal –
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materializada por aquele[21] - garantidora de uma dignidade cosmopolítca onde quer que a pessoa humana esteja, acima de tudo,

por preceitos éticos da moralidade do agente.

Por isso, o regime democrático faz-se de ímpar importância para este certame de respeito pleno aos Direitos Humanos,

não sendo uma opção, em outras palavras, muito além disso, sendo a única solução legítima para a organização política do Estado.

Assim, a Declaração que foi única até 1976, quando entraram em vigor os Pactos Internacionais, exerceu profunda influência sobre

o pensamento e a ação dos cidadãos e seus respectivos Governos em todo o mundo.

Dessa forma, ela tornou-se definidora fundamental para esforços destinados a promover e proteger os Direitos Humanos, e,

além de fonte inspiradora, através dela se analisava o grau de cumprimento desses, tanto em plano nacional como internacional –

exercendo significativo impacto nas Constituições internas, e, uma forte influência sobre inúmeros acordos multilaterais e bilaterais.

Ademais, a Declaração restou-se reconhecida como documento histórico de definição universal dos valores humanos,

sendo o horizonte delimitador de Governos, de governados – do Direito administrativo, como de tantas outras áreas do

conhecimento. Seu condão de universalidade alcança Governos que não aceitaram formalmente seus princípios ou ratificaram os

Pactos, e, além disso, desde 1948, seus princípios vêm sendo afirmados na adoção de medidas por estes, em uma crescente

concretização de seus preceitos.

À evidência, esta que construiu o equilíbrio na comunidade internacional[22], entre a concepção liberal ocidental,

marxismo soviético e dos Estados socialistas – ou seja, às diferentes posturas em torno da controvertida questão Direitos

Humanos[23] – “ uma victoria (no total, ciertamente) de la humanidad entera”[24].

Nesse contexto, os exemplos foram os Pactos Internacionais, e, a Carta Internacional dos Direitos do Homem (Viena,

1993) – em outras palavras, assinala-se a aquisição pela humanidade de conscientes valores dignos à pessoa em sua plenitude e na

limitação do poder do Estado.

Hoje, aos sessenta anos da Declaração, após enriquecer consideravelmente, e, também obscurecer[25] - seu processo

gestacional de elaboração transforma-se em um desafio de internacionalização dos Direitos Humanos[26]. Como superação a este

obscurecer, centrado pela dificuldade de concretização – pois “as jurisdições nacionais e internacionais que doravante são

competentes para interpretar os textos de Direitos Humanos, descobrem não só os conflitos potenciais entre eles, mas também o

conflito entre diferentes escolhas políticas e culturais subjacentes”.[27]

Ainda, há uma missão de efetivação aos Direitos Humanos, e, a leitura do Direito Administrativo à luz deste marco teórico

fundante, delimitador da administração e garantidor de Direitos Fundamentais e Humanos ao administrado, ao cidadão.

Com efeito, “el texto de la Declaración revela um resurgir de la tesis de que hay princípios fundamentales, por encima de

lãs discrepâncias ideológicas, a los cuales deben orientarse los ordenamientos jurídico positivos de cada Estado”[28]

Para que esta proposta se desenvolva, depende-se além da Declaração, além da Constituição e legislação infra – depende-

se do intérprete. E mais, da suspensão dos seus pré-juízos inautênticos, ou seja, precisa-se de uma estrutura compreendera que

ostente o Direito no Tempo – além do normativismo puro, além das metafísicas – para que o Administrado funda-se ao Humano –

como se não estivesse óbvio este entendimento no Direito. Para isso, a hermenêutica filosófica contempla-nos em sua circularidade

compreendedora posicionando o intérprete à applicatio – como matriz privilegiada.

 

3 A INTERPRETAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS: UM
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APORTE HERMENÊUTICO

 
 

Com o ideário dos Direitos Humanos a ser des-velado, os Estados se ajustaram procurando superar o binômio poder-

sujeição, substituindo-o por função-direito, com os fins do Estado relidos, não mais com idealizações ditadas pelas classes

dominantes, mas como realização dos direitos das pessoas.[29]

Mas o que realmente redefine o Estado é a efetiva realização dos direitos fundamentais, não mais como um poder

originário, mas como função subordinada a resultados, tal como decidem os órgãos políticos da democracia. Assim, do estatuto pós-

moderno dos direitos fundamentais, temos dupla funcionalidade: a) valores substantivos: valores liberais da liberdade da pessoa

humana, valores sociais (função declarativa); b) valores adjetivos: garantias de direitos subjetivos públicos (função

constitutiva).[30] [31]

Com efeito, a legitimidade não se faz apenas pela investidura legítima (legitimidade pelo título), pelo exercício legítimo

(legitimidade pelo exercício), também pelo resultado legítimo (legitimidade pelo resultado) – caracterizando a palavra

democracia[32] do Estado Democrático, superando uma questão mais formal a uma acepção material.[33]

Então, precisa-se de uma elaboração constitucional permanente, a ser prestada pelo intérprete – pois, uma visão pós-

metafísica reclama eficiência do Direito Administrativo, e, ainda, resultados contempladores desse delimitar de horizontes, ou seja,

dos Direitos Humanos – sem se olvidar dos demais vértices, evidentemente, razão pela qual são designados ‘vértices’.

Busca-se a redefinição dos problemas centrais do Direito Administrativo, como são o valor da lei e o do Direito enquanto

regras de vinculação para a Administração e o correto papel dos juízes no controle de sua observância. Assim “el sucesivo ajuste, la

reconfiguración de los conceptos, la adaptación a las cambiantes circunstancias de la sociedad a que el Derecho sirve, los

descubrimientos inesperados de la casuística, la depuración de soluciones, es la vida misma del Derecho”.[34]

            Até recentemente (Estado Moderno), a ação administrativa era qualificada por três paradigmas: existência, validade e

eficácia. Agora, vistos como insuficientes (Estado pós-moderno) harmonizadas com os novos valores introduzidos no Direito

Público, para isso, as referências são: legitimidade, finalidade, eficiência e o resultado – eis os vértices cosntitucionais-

administrativistas.[35] [36]

À evidência, a legitimidade grande conquista ética desta era, orientando a finalidade, o que obriga a eficiência dos

procedimentos de gestão. “Mas sem que os resultados da atividade administrativa sejam alcançados, o que vem a ser a efetiva

entrega do serviço ou do bem pela Administração Pública ao cidadão, o ciclo de eticidade e de praticidade não está fechado”.[37]

            O próprio resultado atende as legítimas pretensões e necessidades dos administrados e seja eficiente – pois, a legitimidade

deve estar também nos fins. Assim, a legitimidade e eficiência são requisitos internos e estão atreladas às satisfações das funções,

dos anseios, expectativas e necessidades dos administrados, concretizando a maior razão da Constituição: o serviço das

pessoas.[38] [39]

Na primeira fase da legitimidade, a segurança, causa-efeito, comportamentos reiterados (costume) formam a conceituação

consuetudinária da legitimidade. Na segunda fase, a segurança, causa-efeito, gera um contrato social (pacto), formando a

conceituação pactual da legitimidade. Na terceira fase, a segurança, a causa-efeito das relações sociais fundadas em costume e pacto

ganha uma nova clivagem: de um lado, o campo dos valores próprios da pessoa humana em que prevalece a legitimidade

convencional substantiva, assentando assim os valores fundamentais, de outro, os valores próprios da organização política, valores

contingenciais.[40]
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Por isso, o resultado foi uma nova visão do constitucionalismo: legitimidade convencional substantiva (direitos

fundamentais; homem), e, legitimidade contratual formal (direitos organizacionais; Estado).[41]

A partir da revolução juspolítica introduzida pelos direitos fundamentais, a evolução do Estado de sujeição a Estado de

serviço e das antigas prerrogativas de poder às atuais funções estatais. O Direito como compreensão mais humana do próprio

homem, ou seja, como Ciência da convivência valiosa, com o devido valor da legitimação e sua aplicação pela (nova)

hermenêutica.[42]

            Faz-se mister resultados por exemplo dentro de espaços públicos não estatais, em progressivo crescimento, que passou a

exigir uma disciplina jus administrativa também expandida, reivindicando um Direito Administrativo disciplinador de interesses

transindividuais juridicamente relevantes, ou seja, um Direito Administrativo pós-moderno: um direito do cidadão, um direito

eficiente – evitando a fuga do Direito Administrativo[43] já denunciada. Dessa forma, a temática resultados faz-se atentada por

legisladores em vários países, “entrelaçando os princípios da legalidade, da legitimidade, da finalidade, da economicidade e da

eficiência com vistas a que os direitos fundamentais”[44] – porquanto atrelarem-se em uma concretização de direitos e não a

políticas públicas não atentas aos vértices propostos, dependendo da boa vontade do administrador.[45]

            Não devemos compreender como sendo processos administrativos legítimos e eficientes, e, sim, como resultados

administrativos adequados e inadequados, previstos e imprevistos, suficientes e insuficientes, efetivos e inefetivos. – ainda,

legítimos – ilegítimos, eficientes – ineficientes.[46]

            Com isso, acabo de responder o questionamento mencionado no capítulo anterior, em outras palavras, utilizando-se dos

vértices administrativos e suas matrizes principiológicas ostentadoras à efetivação do Direito Administrativo, faz-se mister ao

intérprete, atentar para um, agora, dês-velado marco teórico: Direitos Humanos.

            Pois os Direitos Humanos expressam os vértices constitucionais-administrativistas na pergunta pelo Direito Administrativo.

Uma vez que, ao proferir o questionamento ao caso concreto, o intérprete, dotado de uma estrutura compreendedora de movimento

circular des-ocultadora do ser, amparado de historidicidade e faticidade não como limitadora da compreensão, mas como prestadora

fundante em um fundir de horizontes – não está apto, ainda, em prestar a pergunta sem uma delimitação ao horizonte contextual

inserido – sob pena de a hermenêutica jurídica ser taxada de relativista, ou, ainda, não superarmos um paradigma esgotado

(metafísica moderna)[47], ou, outrossim, incorrer na metafísica clássica ao perguntar o pronto e acabado posto pela tradição

jurídica dogmática, na qual a resposta não contém o caráter especulativo, preza na objetificação sujeito-objeto não tendo a

linguagem como condição de possibilidade a uma applicatio [48]e sim, como mero veículo do discurso (terceira coisa) interposta

ao referido dualismo.

            Com efeito, vislumbra-se a importância dos Direitos Humanos para o Direito Admisnistrativo, porquanto este possa ser

compreendido e interpretado em seus vértices não se fazendo refém de pré-juízos inautênticos, ou seja, a aplicação pelo intérprete

daqueles não des-veladora, despreocupado com o vislumbrar de um novo horizonte, no qual não há o ponto de estofo de sentido –

pois o dasein[49] não se compreendeu, e, ao não se compreender, mantém o ser oculto ao ente, pelo seu caráter de pré-ontológico

– já que todo o ser é ser do ente não sendo fundante um do outro.[50]

Destarte, os vértices constituicionais-admisnistrativos necessitam dos Direitos Humanos na aplicação do Direito

Admisnistrativo, assim, esses vértices passam a serem informados, de todo plano, por aqueles direitos; logo, o intérprete se utiliza

deste marco teórico como pré-juízo autêntico, e, ao prestar a pergunta no acontecer pelo Direito Administrativo, que se dará através

daqueles (vértices), delimitará o horizonte desta, naquelas prerrogativas fundantes em um constituir permanente (e provisório) do
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regime administrativista. 

É preciso mergulhar na essência da pergunta – todo saber passa pela pergunta, pois perguntar quer dizer abrir-se, colocar-

se em aberto o perguntado. Adverte Gadamer que não podemos fazer perguntas no vazio, sendo preciso delimitar o horizonte da

pergunta, isto é, fixar os pressupostos a partir dos quais as perguntas vão ser feitas.[51]

De qualquer sorte, não há um método que ensine a perguntar, a ver o que é questionável, auxiliado pela dialética, nesta

tarefa de compreensão. Segundo Gadamer a dialética “como arte do perguntar, só pode se manter, se aquele que sabe perguntar é

capaz de manter em pé suas perguntas, isto é, a orientação para o aberto. A arte de perguntar é a arte de continuar perguntando; isso

significa, porém, que é a arte de pensar”. [52] Assim, chama-se dialética porque é a arte de conduzir uma autêntica conversação –

aduz Gadamer.

A determinação no caso concreto como limitadora da fusão de horizontes, dar-se-á através dos vértices constituicionais-

admisnitrativistas no contemplar do Direito Administrativo, que, ao ser perguntado pelo intérprete, este compreenderá a partir dos

Direitos Humanos, como pré-juízo ostentador de uma autenticidade investigativa. Em outras palavras, ao concretizar os vértices,

estes se mostraram em uma applicatio de pre-conceitos autênticos de seu intérprete caso fundam-se com os Direitos Humanos. Não

podendo estar a compreensão dos vértices constituicionais em descompasso com os Direitos Humanos, sob pena das respostas

advindas do Direito Administrativo informar perguntas em um vazio hermenêutico que não instigue em mais perguntas e sim em

uma aplicação objetificável, agora, pelo operador – em um vir à fala ocultado em si mesmo.

 

4 CONCLUSÃO

 

            Precisa-se, evidentemente, de uma (nova) hermenêutica constituidora do Direito Administrativo, de seu aplicar, de seu

estabelecer, de sua admisnistração. Nesse tocante, a hermenêutica filosófica faz-se privilegiada, pois transfere o ‘operador’ do

direito a intérprete, momento em que há o ponto de estofo do sentido, ou seja, a circularidade compreendedora em applicatio, em

des-velamento ontológico – através da linguagem, em outras palavras, a superação do intérprete tanto de uma metafísica clássica,

como moderna.

            Por isso, os Direitos Humanos surgem como estrutura pré-compreendedora, como um pré-juízo autêntico a ser fundido pelo

intérprete na busca de um novo horizonte ao Direito Administrativo. Ou seja, os vértices constitucionais-administrativistas quando

questionados por esse (intérprete), sua estrutura compreendedora de pré-juízos de não se olvidará da diferenciação ontológica do ser

do ente – assim, delimitando a pergunta, não a prestando em um vazio ontológico/hermenêutico, sob pena de um relativismo

absoluto.

            Ainda, esse delimitar é razão estruturante dos Direitos Humanos, uma vez ser impossível constituir o Direito Administrativo

sem este pré-juízo, sem que esses estejam em patamar de autenticidade na fusão de horizontes, no perguntar pelo Direito

Administrativo. Pois, toda a sentença é resposta a um problema, a uma pergunta – e esta angústia há de vir respondida, e,

complementada na circularidade estruturante que ao fazer-se, nunca prestará na sua íntegra, pois em constante des-velamento.

Assim, a arte de perguntar faz-se a arte de sempre continuar perguntando, construindo, des-velando.

            E, neste vir-à-fala que responde, há de vir sustentado por este aprofundamento (Direitos Humanos), não fazendo uma

verdade perdida ao Direito Administrativo, de conhecimento puro, sem este diálogo, sem esta historidicidade.
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            Destarte, o Direito Administrativo visto concretizado em desconformidade aos Direitos Humanos – é um Direito objeticável

preso nos dualismos metafísicos (ônticos) não vislumbradores da linguagem como condição de possibilidade e sim como veiculação

de meros conceitos que a tradição os impõe, pois aplica o pronto sem a investidura especulativa de aprofundamento à pesquisa.

Logo, a fenomenologia hermenêutica faz-se ímpar ao des-ocultar o plano internacional dos Direitos Humanos à fusão de

horizontes com o plano interno Direito Administrativo – prestando, o intérprete, aos vértices constitucionais-administrativistas um

delimitar hermenêutico pela pergunta ao regime administrativo, gozando de uma autenticidade da estrutura circular compreendedora

que se antecipa ao interpretar, fundante da compreensão: os Direitos Humanos – momento em que Direitos Humanos fazem-se

Direito Administrativo, e, Direito Administrativo é Direitos Humanos – onde compreensão é interpretetação, e, hermenêutica é

applicatio, é vida.
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Luis. O Efeito Vinculante das Súmulas e o Mito da Efetividade: uma crítica hermenêutica. In:  Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. vol. 1, n. 3. Porto
Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2005.  p. 83-84.
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GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2002. V.2. p. 400
[49] Basta ser para situar (encontrar) o ‘mundo’, para situar o contexto da compreensão que traz esse poder-ser  de possibilidades através da existência; “a essência da
pre-sença está em sua existência” In: HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo . Petrópolis: Vozes, 2001. V. 1. p. 77.
[50] Ver in: STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica : ensaios sobre a desconstrução. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. p. 104.
[51] Ver in: GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2002. V.2.
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REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO: CRISE OU RECONSTRUÇÃO?

REGOLE PROPRIE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CRISI O RICOSTRUZIONE?

Antonio Carlos Diniz Murta
Eneida Criscoulo Gabriel Bueno Silva

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo discutir a legitimidade das decisões administrativas no Estado
democrático de direito, numa relação de equilíbrio entre Estado e cidadão, em crítica à
verticalidade, e, portanto, aos privilégios da Administração Pública e sujeições aos particulares. A
reflexão terá como enfoque o Regime Jurídico Administrativo, questionando, se diante do
constitucionalismo moderno e dos direitos fundamentais, seria correto afirmar qualquer
supremacia ou indisponibilidade do interesse público frente aos particulares, ou reconhecê-la
apenas à Constituição da República, numa leitura constitucional adequada que legitime a
atividade administrativa. Neste contexto serão discutidos aspectos da inadequação de conceitos
incorporados ao Direito Administrativo sem a devida conformação com a realidade social, bem
como as mudanças no aspecto de legitimidade tendo em vista a própria evolução histórica. Esta
evolução histórico-social vai demonstrar a alteração na base fática, muito embora, nem sempre
tais conceitos se alterem, e, portanto, desvinculando-se de um determinado contexto ou
realidade, perdem conteúdo de legitimidade.
PALAVRAS-CHAVES: REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE - CIDADANIA

RIASSUNTO
Il presente articolo si propone di discutire la legitimità delle decisioni amministrative nel
democratico Stato di diritto, al fine di un rapporto equilibrato tra Stato e Cittadino, in una critica
della verticalità e, quindi, i privilegi della pubblica amministrazione e la soggezione degli individui.
La discussione sarà incentrata sulla regole della pubblica amministrazione, fronte del
costituzionalismo moderno e dei diritti fondamentali, alla inadeguatezza del principio di
supremazia del interesse pubblico fronte degli singoli, riconoscendo solo alla Costituzione della
Repubblica questa supremazia, in una lettura costituzionale appropriato per legittimare alla
attività della amministrazione. In questo contesto, saranno discussi gli aspetti della
inadeguatezza dei concetti incorporati nel diritto amministrativo, senza conformazione corretta
con la realtà sociale e con la evoluzione storica. Questo sviluppo e modifiche storico e sociale
provocare il cambiamento della base fattuale, anche se no sempre tali concetti stanno
cambiando, separate da un dato contesto o realtà, e pertanto, causando la perdita del contenuto
di legitimità di tali concetti.
PAROLE CHIAVE: REGOLE PROPRIE DELLA P.A – LEGITTIMITÀ – CITTADINANZA

1 Introdução

 

O Regime Jurídico Administrativo designa traços e conotações que tipificam o Direito Administrativo, colocando a

Administração Pública numa posição privilegiada, por dizer assim, verticalizada no trato administrativo, constituindo tal regime em

prerrogativas administrativas e sujeições aos particulares.

A atuação administrativa assentou suas bases, sob dois pilares erigidos como fundamentos de sua legitimidade, entendidos

estes como a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público frente aos interesses particulares, colocando

em tensão dois aspectos opostos (DI PIETRO, 2003, p.108): a autoridade da Administração e a liberdade individual.

Tais fundamentos de legitimidade encontraram supedâneo no Direito Francês, o qual foi transposto para o direito brasileiro,

com idêntica base europeia, não havendo a percepção imediata, que fundamentos de legitimidade são válidos enquanto a base fática

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3148



os sustenta, não havendo como divorciar o direito dos fatos sociais, e desvincular a norma de um determinado contexto ou realidade,

sob pena de deslegitimação.

Justamente sob o aspecto da legitimidade que se pretende fazer o enfoque do Regime Jurídico Administrativo, é dizer se

diante do Estado Democrático de Direito seria correto afirmar qualquer supremacia ou verdadeiramente reconhecê-la apenas à

Constituição da República numa leitura que legitime as condutas administrativas.         

A matriz em que se estabeleceram as bases do Direito Administrativo brasileiro influenciou todo um especial modo de

pensar construído através de ideias formalistas arraigadas ao Estado Liberal e à jurisprudência construída paulatinamente pelo

Conselho de Estado Francês. Essa correlação tomou como parâmetro os ideais da Revolução Francesa, ocorre que estes eram

peculiares a um determinado momento histórico-político que passava a França, onde para os revolucionários deveria imperar a

separação rígida dos poderes e o primado da lei contra as arbitrariedades de um Estado absolutista, significando a lei naquele

contexto liberdade aos cidadãos e limitações ao Estado, assegurando-se a liberdade apenas pelo cumprimento da lei formal.

Sob inspiração do Estado Liberal e do formalismo jurídico, estabeleceu-se a máxima que administrar era aplicar a lei de

ofício. Assegurar obediência irrestrita à lei, estabelecendo um liame estritamente formal entre a vontade social e os ditames legais,

era entendido como garantidor da liberdade individual, sem, contudo, questionar-se por longo tempo, inclusive na doutrina

brasileira se realmente aspectos formais eram capazes de garantir liberdades, ou desvinculando-se da realidade social passavam a

ser meros instrumentos legais de opressão, e se as tradicionais formas de pensar o Direito Administrativo e seus dogmas não

escondiam na verdade, aspectos de autoritarismo.

 Contudo, numa época em que se pensava o Direito estritamente sob a ótica do formalismo jurídico, não era uma tarefa das

mais fáceis tais questionamentos, especialmente naqueles países onde a maturidade democrática encontrava-se, e ainda se encontra

em construção. Repensar velhas fórmulas, estabelecendo novas maneiras de conexão agora com os cidadãos, e não mais com os

indivíduos, transformar o Estado inimigo em Estado dialógico que se fortalece frente ao cidadão com práticas originais, no sentido

de fazer-se o novo, não será possível se não forem refeitos o caminho e o tecido que ligam Estado e cidadão.               Historicamente

percebe-se com clareza que não foi e nem será possível assegurar-se liberdades apenas com a lei, à medida que leis formais podem

garantir igualdade formal, dissociadas das igualdades materiais e da vida que não se prende aos textos legais. Não obstante este foi

o caminho em que germinou o Direito Administrativo.

 

2 Do antigo regime  à  jurisdição administrativa

 

Com as monarquias absolutas da idade média, estabeleceu-se um direito ilimitado para administrar, os atos do soberano

não eram submetidos aos tribunais, o qual decidia os conflitos entre os particulares. Tais funções foram posteriormente delegadas a

um conselho sem qualquer autonomia, eis que subordinado ao soberano. Estabelecia-se assim o denominado Estado de Polícia,

onde não havia divisão de Poderes, concentrando-se o poder político no soberano que o exercia por delegação divina, não se

sujeitando por isso às leis do Estado.

Muito desta delegação divina se deve às elaborações teóricas de Bossuet, bispo da Corte de Luis XIV (CAMPOS, 1978, p.

52), que se utilizando das antigas escrituras (Política inspirada na Sagrada Escritura), mostrava que o governo absolutista era

desejado por Deus para a felicidade dos povos. Era Deus quem concedia o poder aos soberanos, e assim, só a Deus estes deveriam

prestar contas. Com essas ideias Bossuet lançou as bases da doutrina do absolutismo de Direito Divino, com crescente aproximação

entre absolutismo e clero.

Nos dizeres de Luis Cabral de Moncada (2003, p. 33), vigorava em exclusivo a vontade do soberano, não sendo perceptível

uma necessidade de regular através de normas gerais a atividade de polícia de modo a torná-la certa aos seus destinatários, nem ao
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menos de resguardar o acesso aos tribunais para a garantia dos direitos violados, assumindo relevância tão somente as matérias de

administração, ditas de polícia, cuja natureza eminentemente política ficava fora do controle dos tribunais, mesmo que lesivas aos

particulares. 

O Direito Administrativo se esgotava assim num único preceito: um direito ilimitado para administrar não se

reconhecendo direitos do indivíduo frente ao soberano, o indivíduo, passa a ser um objeto do poder estatal, não um

sujeito que se relaciona com ele (GORDILLO, 2003, p. II.1).

Já no período do antigo regime, apesar de não se estabelecer uma diferença entre os poderes de administrar e

julgar houve tendência de submeter certos litígios administrativos a jurisdições que possuíam competência excepcional

em matéria administrativa (ESTORNINHO, 1990, p. 27), as quais foram ganhando independência, aproximando-se das

jurisdições ordinárias e mostrando-se severas em relação à administração régia, em especial na defesa dos interesses

dos particulares.

Logo estas jurisdições excepcionais do antigo regime tornaram-se impopulares, acusadas de lentidão e de

provocarem custos elevados. As soluções por elas adotadas foram classificadas de inadequadas uma vez que ao

proteger em demasiado os particulares, ignoravam as disposições favoráveis à Administração Real. Diante de tal

situação o Rei recorreu à ação dos intendentes, reconhecendo aos mesmos a rapidez e simplicidade de procedimentos,

o que não impediu de serem acusados de arbítrio (ESTORNINHO, 1990, p. 28).

A Revolução Francesa visou combater o absolutismo e estabelecer o Estado de Direito, garantir os direitos individuais e

assegurar a separação dos poderes, nos termos da doutrina de Montesquieu, temendo resquícios do antigo regime, onde havia a

ideia de que o Judiciário impedia o exercício da atividade administrativa, separando-se desta forma, a Justiça Comum da Justiça

Administrativa, especialmente a partir da Lei 16, de 24 de agosto de 1790, onde os juízes estavam proibidos, sob pena de

prevaricação, de perturbar, de qualquer forma, as operações dos corpos administrativos. Pelo Decreto de 16 fructidor do ano III, os

tribunais comuns foram impedidos de conhecer quaisquer atos da Administração, sendo que a Constituição de agosto de 1791

proibia, em seu artigo 3º, que os tribunais invadissem as funções administrativas ou mesmo que citassem os administradores por

atos funcionais.

Na velha época monárquica existia a chamada justiça retida (GORDILLO, 2003, p. II.6): o soberano decidia por

si as contendas entre as partes, o Conselho, criado em 1799, com competência inicial consultiva e recursal, apenas

propunha a decisão a ser tomada. O soberano muitas das vezes simplesmente homologava a decisão, embora sempre

houvesse a possibilidade de alterar o que fosse decidido pelo Conselho. Logo se passou à justiça delegada, onde o Rei

delegava a decisão a um Conselho que seguia dependendo dele, sem ter verdadeira independência como tribunal de

justiça. Em 1872 foi extinta a necessidade de homologação das decisões, mantendo-se, não obstante, o poder de

revisão.

A Jurisdição administrativa surgiu assim não apenas por questões técnicas no que se refere aos litígios da Administração

ser julgados através de uma justiça própria, numa forma de especialização de conflitos, mas devido à especial interpretação que foi

feita pelos revolucionários do princípio da separação dos poderes. Afirma-se que a Jurisdição Administrativa precedeu o próprio

Direito Administrativo (ESTORNINHO, 1990, p. 24), uma vez que as regras administrativas necessárias ao funcionamento da

Administração foram criadas paulatinamente pelos Juízes administrativos, formando a sua grande base teórica:

“Foi o juiz administrativo que, num segundo momento, qual “pretor na velha Roma” (MARCELLO
CAETANO) (24), foi paulatinamente criando as regras jurídicas necessárias ao funcionamento da
Administração Pública, ao ponto de se poder afirmar que a “jurisdição precedeu o direito e sem aquela
este não teria visto a luz do dia” (PROSPER WEIL) (25)”.
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Assim, o Direito Administrativo nasce basicamente com a jurisdição administrativa, aceitando atualmente em termos

históricos, uma ligação entre o aspecto processual desta autonomia da jurisdição administrativa e o aspecto substancial da criação

das normas deste ramo do Direito (ESTORNINHO, 1990, p. 23).

Nota-se, portanto, que a Revolução Francesa não inovou quando trouxe a ideia da jurisdição administrativa, e

sim retomou a herança do antigo regime, vez que, o pensamento da revolução, muito se apoiando em Montesquieu,

era que o Judiciário tumultuaria a atividade administrativa, restando comprometida a atividade da Administração pela

submissão dos seus atos àquele Poder, fazendo-se assim, uma peculiar interpretação do princípio da separação dos

poderes, muito embora, estabelecendo-se  grande contradição, onde a Administração cumularia as funções de

administrar e julgar, utilizando tal princípio como verdadeira máquina de guerra (ESTORNINHO, 1990, p.25) contra os

tribunais judiciais:

 
 
“O princípio da separação de poderes foi, assim, utilizado como uma verdadeira máquina de
guerra (Prosper Weil) (18) dirigida contra os tribunais judiciais. Aqui se revela a “componente
autoritária” dos institutos de justiça administrativa que NIGRO refere a par do seu “profundo
valor liberal” (19). Pensar apenas na perspectiva da garantia da posição jurídica do cidadão no
confronto com a Administração significa votar ao esquecimento a outra face do problema,
constituída pela vontade – de peso igual e de sentido contrário – de subtrair os litígios da
Administração ao juiz comum (20). Os institutos da justiça administrativa foram, assim, “filhos
do estado de direito, mas do estado de direito enquanto também estado administrativo”
(NIGRO) (21), caracterizado pela sujeição da Administração a um “estatuto especial” (NIGRO)
(22) composto não só de tribunais próprios, mas também, em conseqüência, de um direito
próprio.”
 

 

À evidência que, ao abandonar o absolutismo e passar a um sistema de divisão de poderes, torna-se

inconcebível que a Administração exerça atribuições inerentes a um outro Poder (GORDILLO, 2003, p. II.6), tendo em

vista o próprio conteúdo do princípio da separação dos poderes. 

 

3 Do regime jurídico administrativo

 

A evolução do sistema passou por várias etapas, sendo que na metade do Século XIX começou à devolução de matérias à

jurisdição ordinária (estabelecendo-se diferenças entre atos de gestão e atos de império), esta evolução também é ditada pela ideia

da separação dos poderes, no sentido de que a jurisdição administrativa seria uma sobrevivência do autocratismo napoleônico e um

perigo para a segurança dos indivíduos frente ao Estado (ESTORNINHO, 1990, p. 26-27), sendo que neste momento passa-se a ter

a consciência de que não basta apenas existir controle jurisdicional para assegurar garantias aos particulares, sendo também, uma

questão fundamental saber qual o juiz que exercerá esse controle.

Pode-se dizer que a Jurisdição Administrativa afirmou desde o início o “Direito da Administração”, estabelecendo assim

um regime jurídico diferenciado, com  prerrogativas e sujeições aos “indivíduos”.  O Direito Administrativo francês formou-se em

relação ao sujeito Administração Pública (DI PIETRO, 2003, p.  29), inspirando-se nos princípios da separação entre funções

administrativa e judiciária; das decisões executórias e da legalidade, regulando-se por normas próprias diversas das disciplinadoras

das relações privadas.

Em decorrência do pensamento existente no Estado liberal, partiu-se para uma construção de liberdades formais, com o

fortalecimento do aspecto legalidade, afastando-se o Estado da esfera de liberdades do indivíduo, e de outro, com a Jurisdição
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administrativa, foi estabelecido um direito próprio do Estado, onde começaram a se construir ideias um tanto contrapostas, a

exemplo da supremacia do interesse público, com as prerrogativas administrativas de um lado, e de outro, as sujeições dos

indivíduos, especialmente no que se referia ao poder de polícia, muito embora o conteúdo marcantemente individualista do Estado

Liberal.

Em reação às práticas absolutistas, o Estado liberal fundou-se nos princípios do poder limitado, direitos fundamentais eram

os direitos contra o Estado, ou seja, a liberdade se assegurava com a não intervenção do Estado. Os direitos políticos na primeira

fase do Estado liberal eram extremamente restritos, protegendo-se as liberdades econômicas (propriedade privada). Tal período foi

de grande acúmulo de capital, e como não havia a intervenção do Estado para regular as relações entre as partes, as regras não eram

cumpridas, sendo um período de grande exploração, mas muito cedo, o capitalismo liberal deu lugar ao capitalismo conservador

(concentração), que não vai querer a livre concorrência, levando posteriormente ao fim do Estado liberal.

            O alicerce do Estado Liberal será então a propriedade privada dos meios de produção, tem-se nesta época o Estado

absenteísta estabelecendo através da lei formal a ideia de garantia de liberdades e igualdades. Propriedade e liberdade encontram-se

interligados, podendo dizer que se apresentam como sinônimos. Só os proprietários podiam votar, havendo voto de qualidade. Com

o surgimento do Estado Liberal, surgem os ideais de submissão à lei, inclusive dos soberanos. A chamada ideia liberal burguesa do

Estado o idealiza como um estado árbitro, imparcial e independente, porém, em realidade nem sempre o foi (GORDILLO, 2003, p.

II.6) ou isto se manifestou em intervenções autoritárias em favor de determinados interesses ou classes sociais.

Inegável o cunho burguês da revolução, onde a burguesia ao alcançar seus objetivos começou a temer a interferência e

ascensão de uma classe proletária, a qual teve o discurso controlado, também, através de instrumentos legais.

Neste contexto, a partir de fins do Século XVIII por influência das Revoluções Liberais surgia a democracia indireta cujo

modelo clássico seria a democracia representativa, cujo fundamento apoiava-se na ideia de Montesquieu de que os homens em sua

generalidade eram incapazes de apreciar e decidir os problemas políticos, devendo então, no interesse geral ser representados pelos

mais capazes.

Esta capacidade, entretanto, atrelava-se ao poderio econômico, destinando-se a uma minoria governante, com exclusão da

classe proletária de qualquer participação política. Surgia assim o sufrágio censitário baseado em critérios de poder, cultura e

diversidade de sexo, ampliando gradualmente o direito de voto, até que em fins do Século XIX surgiria o sufrágio universal.

Contudo a influência da maioria se limitava a eleição de governantes e não à efetiva participação política.

Então vamos ter sempre uma aparência no estado das coisas, ou seja, uma aparência de democracia, uma aparência de

liberdade e igualdade. A legalidade estritamente formal se apresenta bem mais como forma de controle, e não induz liberdade ou

igualdade material, ao contrário, traz em si muito mais a ideia de coerção, eis que não havia a satisfação das necessidades sociais,

necessitando de instrumentos de contenção das massas.

Com a implantação do Estado de Direito, o direito é visto como um sistema normativo de regras gerais e abstratas, válidas

universalmente para todos os membros da sociedade, onde o Direito público deveria assegurar o não retorno do absolutismo e a

adoção do princípio da separação dos poderes.

Segundo Luis Cabral de Moncada (2002, p.123), pode-se dizer que o conceito democrático de lei exprimiu em termos

políticos, a luta contra o absolutismo à medida que pretendeu concentrar o poder soberano do Estado nas mãos de uma burguesia

ascendente que necessitava desesperadamente do poder estatal para confirmar a sua hegemonia em todos os níveis da vida social,

econômica e política.

O princípio da legalidade neste contexto é a contraposição ao estado de polícia, o qual não encontrava limites no Direito

para a sua atuação, prevalecendo a vontade do soberano. O Estado de Direito passa exigir então a submissão estatal à lei garantindo

aos particulares que a ação administrativa seja conduzida por critérios objetivos onde o princípio da legalidade informará e
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dominará a atividade estatal, significando estar a Administração submetida à lei que o próprio Estado editou, deixando o Estado de

ser apenas ordem jurídica e passando a ser também sujeito de direito, submetido a essa mesma ordem.

Perceptível, entretanto, que o formalismo estrito foi também produto do discurso de poder da burguesia ascendente, que

igualmente é incorporado ao Direito Administrativo, e não raro, encontra-se a demonstração desse engodo, ou seja, pretendeu-se

construir uma verdade: (lei é sinônimo de liberdade) não demonstrável nem fática, nem historicamente.

Para assegurar-se a liberdade, a atividade hermenêutica do juiz neste período é vista como uma atividade mecânica,

resultado de uma leitura direta dos textos que deveriam ser claros e a interpretação evitada até mesmo pela consulta ao legislador na

hipótese de dúvidas do juiz diante de textos obscuros. O Direito Administrativo passa a ser visto como sinônimo de direito positivo.

Tratando de sujeições e prerrogativas, o instrumento adequado para o trato vertical entre Estado-Administração e o

indivíduo, foi o ato administrativo cuja construção adveio do Conselho de Estado Francês. Assim a noção de ato administrativo

pode ser considerada como produto de certa concepção ideológica, só existindo nos países em que se reconhece a existência de um

regime jurídico administrativo (DI PIETRO, 2003, p. 185), sendo que “Nos países filiados ao sistema da common law nega-se a

existência de um regime jurídico a que se sujeite a Administração, diverso do regime a que se submetem os particulares, o direito é

comum para as duas espécies de sujeitos.”.

Segundo Luciano Ferraz (2010) a conjugação de velhas instituições e novos princípios, resulta em que a Administração

Pública do Estado Liberal seja caracterizada por fazer uso do ato administrativo na sua forma precípua de atuação:

 
 
“ O casamento teórico entre elementos autoritários e liberais permite afirmar que a passagem do Estado
absoluto para o Estado liberal não se caracteriza por comportar uma ruptura radical: “por baixo dos
princípios ideológicos e estruturais definidores do Estado Constitucional existem linhas de continuidade,
através das quais são vertidos e conseguem sobreviver conteúdos do Antigo Regime.
 
Essa mistura de velhas instituições e novos princípios tem como resultado a Administração Pública do
Estado liberal, caracterizada por fazer do ato administrativo sua forma precípua de atuação e por
apresentar, ao nível organizacional, uma estrutura centralizada, cujo exemplo típico é a Administração
napoleônica.”

 
 
 

Em virtude das ideias advindas do Conselho de Estado Francês, no correr da construção dogmática, tem-se a tríade:

legalidade estrita – supremacia – ato administrativo, nisto se assentou e construiu o Direito Administrativo. Note-se que ainda

atualmente, uma característica marca bastante o ato: [...] é exercido no uso de prerrogativas públicas, portanto, de autoridade, sob

regência de Direito Público. Nisto se aparta dos atos de direito privado (MELO, 2003, p. 352).

Ao se pensar nas prerrogativas de autoridade, outros não poderiam deixar de ser os atributos do ato, senão, presunção de

legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade, percebendo-se claramente um distanciamento no trato entre Estado e

cidadão.

 
 
“ Salientem-se entre os atributos dos atos administrativos os seguintes:
a)       Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e

conformes ao Direito, até prova em contrário. (....) Esta sim, é uma característica comum aos atos
administrativos em geral; as subsequentemente referidas não se aplicam aos atos ampliativos.

b)       Imperatividade – é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros,
independentemente de sua concordância. Decorre do que Renato Alessi chama de poder
extroverso” que permite ao poder público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do
sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as
unilateralmente em obrigações.
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c)       Exigibilidade – é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício  da função administrativa
pode exigir de terceiros o cumprimento, a observância das obrigações que impôs. (.....) A
exigibilidade é o atributo do ato pelo qual se impele à obediência, ao atendimento da obrigação já
imposta, sem necessidade de recorrer ao Judiciário para induzir o administrado  a observá-la.

d)       Executoriedade – é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir materialmente o
administrado, sem precisão de buscar previamente as vias judiciais, ao cumprimento da obrigação
que impôs e exigiu.”  (MELO, 2003, p. 382-383)

 
 
 

Impor, presumir, exigir, compelir e constituir unilateralmente caracterizam o tipo de verticalidade que se formou entre o

cidadão e o Estado, diante da sua tradicional forma de manifestação: o ato administrativo. Tais condutas demonstram a autoridade

do Estado não numa perspectiva democrática, mas através de uma perspectiva autoritária de sujeição do indivíduo à vontade estatal.

Por outro lado, em linha de evolução, pode-se dizer que com o Estado Social houve a assunção de novas atividades com o

objetivo de promover o bem geral, ampliando o Direito Administrativo o seu conteúdo, havendo com o crescimento das atividades

estatais a necessidade de novos mecanismos e instrumentos do poder estatal para disciplinar e fiscalizar a iniciativa privada, com

base no poder de polícia ou para exercer a atividade econômica (DI PIETRO, 2003, p. 25). 

Uma crítica que deve ser feita é que este novo modelo de Estado não deixa de ser conservador e de preservar os objetivos

do capitalismo, e surge muito devido a tendência de ascensão do socialismo, surgindo, então, um Estado que se propõe a prestar

serviços a todos e a intervir fortemente na economia. O Estado social constitui-se assim numa resposta à incapacidade do Estado

liberal para solucionar os problemas e conflitos sociais surgidos a partir da Revolução Industrial.

Muito embora o Estado tenha ampliado suas funções, havendo necessidade de novo trato entre este e o cidadão, o que se

constatou é que, invariavelmente o instrumento utilizado continuou a ser o ato administrativo, na sua vertente autoritária. Com mais

razão transparecem princípios como a supremacia e indisponibilidade do interesse público, bem como as sujeições aos particulares,

numa intensa verticalidade.

A doutrina administrativa calcada no formalismo jurídico não se apartou dessas ideias, sendo que para alguns autores a

Administração procederia sempre através de atos unilaterais, querendo simplesmente em alguns casos, a mera adesão do particular.

Atualmente, inquestionável que as sujeições autoritárias e os privilégios igualmente autoritários não podem conviver com o Estado

Democrático de Direito e são contrapostos à Supremacia da Constituição da República.

 Diante do constitucionalismo moderno e da própria constitucionalização do Direito Administrativo brasileiro, a

verticalização deve ceder lugar a uma relação equilibrada, que se distancie da ideia central de coerção, vez que o indivíduo deixou

de ser súdito e se transformou em cidadão sujeito de direitos, e o Estado-Administração deixou de ser soberano, e atualmente é não

só ordem jurídica e sujeito de direitos, como também detentor de deveres constitucionais perante o cidadão.

O que se pretende na verdade é que haja um redirecionamento da atividade administrativa, afastando-a da centralidade do

ato administrativo, o que para a doutrina italiana, pode-se se dar através do procedimento administrativo. Para doutrina alemã,

apoiando-se em Bachof e Häberle, isto se daria através da relação jurídica administrativa, estabelecendo-se uma proximidade entre

cidadão e a Administração numa relação paritária, entendendo não obstante a doutrina portuguesa (MONCADA, 2009, p. 11) que o

modelo estritamente paritário da relação não se adequa ao direito público, tendo em vista as competências constitucionais e legais da

Administração, muito embora seja a relação jurídica administrativa a ultrapassagem de uma dogmática puramente individualista

(MONCADA, 2009, p. 15), favorecendo a multiplicidade de contatos entre os particulares e a Administração:

 
 
“A relação jurídica administrativa não tem por base a relação entre proprietários autônomos e a
dogmática jurídica pública é independente da privada. Pelo contrário, é a ultrapassagem de uma
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dogmática puramente individualista que favorece a consideração da realidade da situação actual da
multiplicidade dos contactos entre a Administração e os particulares numa perspectiva que valoriza a
posição dos interlocutores daquela e que reflete obviamente no regime jurídico, agora mais paritário,
que lhes convém. Assim se põe em evidência a modificação da dogmática jurídico-pública à medida
da valorização da posição dos particulares e das entidades públicas autônomas nos respectivos
contactos com a Administração.” (15)

 
 
 

O que se percebe, seja no direito brasileiro ou no direito comparado é que existe um desconforto em relação a

verticalização da atividade administrativa, ocasionando a busca por novos instrumentos que conduzam a uma maior aproximação

entre cidadão e Administração, numa relação de equilíbrio, onde possam realmente se concretizar os direitos fundamentais.

Aliás, na Constituição da República, uma das grandes preocupações apresentadas gira em torno da igualdade, o que se

percebe desde o preâmbulo do texto constitucional, onde a igualdade encontra-se estabelecida como um dos objetivos do Estado

Democrático de Direito, informando e condicionando todo o sistema jurídico, constituindo uma das ideias do constitucionalismo

moderno.

Ainda, as disposições contidas no artigo 5º da Constituição da República se afiguram em deveres ao Estado-Administração

frente ao cidadão, uma vez que não pode impor ao particular, determinadas cláusulas e condições aniquiladoras de direitos, em

virtude da própria proporcionalidade que deve nortear o ordenamento jurídico, compreendida esta, no próprio conteúdo do conceito

de justiça.

A partir da verificação do texto constitucional brasileiro, afirma-se que as sujeições e privilégios da Administração, ambos

autoritários, não se adequam à ordem jurídica, podendo mesmo dizer, que desta, é feita uma má utilização quando se impõe ao

cidadão conceitos ou atitudes sem correspondente base de legitimidade.

Nota-se pelo texto constitucional brasileiro que a supremacia existente é a da Constituição da República, e esta não abarca a

supremacia do interesse público, como cláusula abstrata, fazendo nascer privilégios administrativos e sujeições indiscriminadas aos

particulares.

Não é de se desconhecer, contudo, a legalidade na atividade administrativa ou a importância do interesse geral, mas os

contornos que assumem encontram-se estabelecidos no texto constitucional e no conteúdo material que deve comportar as decisões,

senão, tornam-se meros instrumentos de autoridade onde se encarceram não só o Estado-Administração como o próprio cidadão,

formando um círculo, ligado a um dizer assim, atavismo jurídico.

             Nesta perspectiva, demonstra-se que o Direito Administrativo pretendeu num primeiro momento, com base nos ideais

liberais garantir as liberdades e igualdades individuais através da legalidade estrita, muito embora a história tenha demonstrado o

equívoco das liberdades e igualdades meramente formais. Por outro lado, temendo o avanço da representatividade de uma classe

proletária e dos seus questionamentos e anseios, a mesma burguesia da Revolução Francesa estabelece meios para contê-los, onde

muito embora a forte predominância do individualismo do Estado Liberal passa-se a ter uma ideia de interesse geral a ser tutelado,

talvez, melhor fosse denominado interesse geral a ser contido, acarretando o estabelecimento de instrumentos autoritários de

controle, que também são transpostos e inseridos para o conteúdo do Direito Administrativo.

Constata-se assim, que o Direito Administrativo nasceu com tendência de limitar a atuação do Estado frente ao indivíduo,

mas ao longo da história vai se transformar não no direito do cidadão, mas no Direito da Administração, assentando-se em

fundamentos autoritários, sob o enfoque da verticalidade, ligado ao binômio poder-autoridade. E sob este binômio não se poderia

pretender outra relação que não fosse aquela calcada na unilateralidade, ou seja, o Poder-Autoridade-Administração impondo o

controle do interesse geral, em bases nem sempre atreladas à realidade social.

Mas o interesse geral solidificado em argumentos de autoridade não possui qualquer base de legitimidade, à medida que
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não é discutido ou que não se leva em consideração o que reclama a sociedade. Atualmente, no Direito brasileiro, não há como 

sustentar diante do texto constitucional uma relação administrativa vertical e imperativa.   

A quem serve então a legalidade estrita, e a supremacia do interesse público como cláusula geral? Conclui-se que a

legalidade estrita serve àqueles que ainda acreditam que apenas a forma é asseguradora de direitos, mas esta muita das vezes

conduzirá invariavelmente à insuficiência do atendimento social, na burocratização, na ineficiência do Estado e no aprisionamento

da vida à lei: leis de papel, diria Lassale. Sendo que, diante da ineficácia do modelo de legalidade devem ser repensados os

fundamentos do Direito em consonância com as mudanças por que passam as sociedades.

Por sua vez, a supremacia do interesse público como cláusula abstrata não se adequa ao Estado Democrático de Direito.

Não é possível estabelecer uma relação entre cidadão e Estado baseada em uma supremacia a priori, sem chegar a mesma

denominação: interesse geral a ser contido. Se tal serviu aos regimes autoritários, ao chamado estado “forte” interventor, à simples

leitura da Constituição da República, percebe-se não possuir tal postulado qualquer legitimidade para impor-se frente aos cidadãos.

O Estado-Administração despido do seu argumento de autoridade se mostrará frágil ao cidadão? A resposta somente

poderá ser negativa. O Estado-Administração somente se mostra frágil quando se divorcia da sociedade, numa relação de

desconformidade administrativa.

O Direito não é mera aplicação literal de lei, senão estaria instalado o império da injustiça. A Justiça deve ser desigual, no

sentido de estabelecer as devidas diferenciações frente ao caso concreto. A aplicação indistinta e mecânica da lei a todos os casos,

se num primeiro momento trouxe a ideia - (equívoca) - de liberdades, atualmente o mesmo é sinônimo de desconhecimento das

diferenças sociais.

Diante do constitucionalismo moderno a atividade de interpretação assume importante papel dentro
do ordenamento jurídico em consonância com os valores das sociedades abrigados pelos textos
constitucionais. Busca-se assim, frente ao caso concreto, a decisão mais adequada, dentro de critérios
aceitáveis racionalmente, devendo a interpretação ser entendida de forma bem mais ampla, não se
prendendo apenas às regras, havendo necessidade que se repensem os seus fundamentos de legitimidade,
num trabalho de reconstrução.

Nos dizeres de Gordillo (2003, p. I-I), não há regras, há sempre casos individuais e concretos,
“[...] como disse Garcia de Enterria e lhe seguem aqui este autor e outros, a ciência jurídica tem sido
sempre, é e não pode deixar de ser uma ciência de problemas singulares e concretos”. Esta
individualização dos casos é que traz um novo dimensionamento ao direito, ou seja, humaniza-se o direito,
no sentido de entendê-lo associado à vida e aos fatos sociais.   

Pode-se dizer que diante do Estado Democrático de Direito a compreensão do Direito e da Justiça
deva ser feita a partir de uma idéia geral de proporcionalidade, que nada mais é que o aceitável e razoável
por uma dada sociedade, integrando toda a sua complexidade, seus valores, seus dados culturais, os
aspectos éticos construídos e por ela incorporados, objetivando uma maior legitimidade, pois qualquer
regulação não comprometida com estas transformações perde o seu caráter de legitimidade à medida que
não traz uma racionalidade que se aproxime das práticas e necessidades sociais.

Segundo Menelick de Carvalho (1999) é por meio da Constituição da República que a observância ao Direito pode ser

imposta de forma coercitiva. Assim, a legitimidade da ordem jurídica passa a exigir decisões consistentes não apenas com o

tratamento anterior de casos análogos e com o sistema de normas vigentes, mas pressupõe igualmente que sejam racionalmente

fundadas nos fatos da questão de modo que os cidadãos possam aceitá-las como racionais, sob pena de incompatibilidade com todo
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o sistema jurídico, especialmente com o texto constitucional.

Assim, deixando de ser apenas o Estado de Direito para transformar-se no Estado Democrático de Direito há necessidade

de novos instrumentos que assegurem não só o diálogo, mas decisões racionais e uma relação equilibrada entre Estado e cidadão

que satisfaça e concretize os valores constitucionais.

Desta forma, não bastam conceitos predeterminados e abstratos, havendo necessidade de constante atividade interpretativa,

a qual deve partir da Constituição da República, cujo texto é fruto de toda uma movimentação histórica e política de uma

determinada sociedade, cujas mutações lhe são incorporadas. A Constituição dará atualidade à norma, fundamento e sustentáculo de

onde todos os demais ramos do Direito derivam, e, portanto, qualquer interpretação desvinculada desta base, perde conteúdo e

legitimidade.

A interpretação constitucional objetiva assim, a concretização, realização e aplicação das normas constitucionais, da forma

mais intensa possível, assinalando-se que as suas modernas técnicas advêm do inconformismo com o positivismo do Estado Liberal,

onde predominava o formalismo jurídico, assumindo atualmente as Constituições, o sentido de formas de regulação da sociedade,

baseando-se os novos métodos de interpretação constitucional numa hermenêutica material da Constituição, e logicamente

dissociada da legalidade estrita.

O formalismo jurídico buscou a objetividade científica, com ênfase na realidade observável, havendo a separação do

Direito, da moral e dos valores, passando o Direito a ser norma, onde questões como legitimidade e justiça, fugiam do seu alcance

de discussão. Posteriormente, com o pós-positivismo jurídico, os princípios constitucionais adquiriram o status de norma jurídica,

traduzindo os valores abrigados no ordenamento jurídico, dando unidade ao sistema jurídico e condicionando a atividade

interpretativa, passando as Constituições a serem vistas como sistemas abertos de princípios e regras, agregando os valores das

sociedades em determinado tempo e lugar.

Partindo-se dos novos métodos de interpretação constitucional não se pode falar em legalidade estrita, verticalidade ou

supremacia do interesse público frente ao cidadão sem considerar a proporcionalidade que deve balizar as decisões administrativas,

visando atender ao interesse geral.

Mesmo que o texto constitucional brasileiro não faça referência expressa ao princípio da proporcionalidade, há

entendimento na doutrina brasileira (BONAVIDES, 2006, p. 396. FREITAS, 2002, p. 194-195) de que em se tratando de um

princípio instrumental destinado a orientar e controlar a aplicação e interpretação do Direito, assegurando a supremacia dos valores e

princípios fundamentais, tal não seja necessário, não prejudicando a sua aplicação, e mesmo não tendo sido formulado como norma

jurídica global, flui do espírito que anima em toda a sua extensão e profundidade o § 2º do artigo 5º da Constituição da República, o

qual abrange a parte não escrita ou não expressa dos direitos e garantias.

Por outro lado, a Lei Federal 9784 de 29.01.99 que regula o processo administrativo dispõe sobre a proporcionalidade que

deve balizar as decisões da Administração, visando a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos seus

fins.  Estabelece a referida lei no seu artigo 2º, par. único, inciso IV, que nos processos administrativos serão observados entre

outros os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior

àquelas estritamente necessárias, o que faz transparecer o sentido de uma relação menos vertical no trato entre Estado e cidadão.

A aplicação da proporcionalidade, elemento vinculante no Direito Público liga-se à finalidade concreta a ser buscada, não

bastando a simples menção a um determinado conceito ou prerrogativas, os quais devem ser analisados e demonstrados frente aos

casos colocados em exame, individualizando-os, para que se realize de forma mais abrangente  os valores considerados pelo

ordenamento jurídico e vivenciados pela sociedade.

            O conteúdo do princípio da proporcionalidade se desenvolverá assim em três níveis, segundo os critérios de:  adequação

(medida apropriada para atingir determinado fim), necessidade (nenhuma outra medida será menos restritiva), razoabilidade (as
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restrições impostas pela medida não devem ser desproporcionais ao objetivo buscado, ou seja, proporcionalidade estrito senso) .Os

requisitos da adequação e necessidade significam que o objetivo e meios a serem alcançados pelo legislador ou pela Administração,

possam ser admitidos como adequados, necessários e possuam utilidade, havendo entre eles um nexo de pertinência. A adequação

entre a situação gerada pelo poder público por meio do ato administrativo ou da lei e o estado no qual o fim almejado pode ser tido

como realizado, deve ser verificada diante do caso concreto. A necessidade significa que não existe outra medida menos onerosa

para o particular, verificadas todas as hipóteses pelo poder público, baseando-se (seja a Administração ou o legislador) em hipóteses

comprovadas (SCHOLLER, 1999, p. 98).

Observa-se, que além da legalidade, as decisões devem ser eficientes e razoáveis,
afastando desta forma a mera legalidade formal ou outros conceitos onde não se demonstre
uma correlação e utilidade diante de uma situação concreta, vez que uma escolha não razoável
ou ineficiente estaria viciada por transgredir os princípios fundamentais, lembrando que, o direito
encontra-se sempre em movimento (FREITAS, 2002, p. 252), no sentido de que todos os
conceitos que não se mostram de algum modo capazes de exprimir adequação valorativa e
emprestar unidade interna à ordem jurídica, têm-se mostrado sem utilidade:

 “A propósito, apesar de o citado Maurer sustentar que  a  eventual inoportunidade da
decisão do administrador não afetaria sua conformidade com o Direito, cuida de pôr em
destaque a exigência de escolha sem violação aos direitos fundamentais e aos princípios
gerais de Direito Administrativo, em cujo rol encontram-se os princípios da
proporcionalidade e da igualdade. Desta forma, uma escolha manifestamente não razoável
ou ineficiente estaria viciada, por transgredir, sistematicamente os princípios fundamentais.
Dito de outra maneira, a Administração Pública está sempre obrigada, pelo sistema, a
exercer a liberdade para encontrar a solução melhor e mais razoável. Em contrapartida,
nenhuma vinculação será tida como absoluta, porquanto o agente público não pratica
automática subsunção da lei ao caso, uma vez que se encontra subordinado à lei e ao
sistema jurídico.” 

Pode-se afirmar que toda norma possui um fim, um sentido que deve ser investigado, sendo em última análise, a própria

essência da norma. Então, a norma deve ser contextualizada de acordo com o desenvolvimento de uma dada sociedade e

instrumentalizada de acordo com estas mutações. Assim, adquire um conteúdo de razoabilidade e proporcionalidade que legitima o

sentido, devendo esta leitura se compatibilizar com as normas constitucionais. Alterações fáticas que transformem o contexto social

podem deslegitimar o sentido da norma, em virtude da mutação da base material que lhe emprestava sentido.

É de se questionar, portanto, se o conteúdo do princípio da supremacia do interesse público deve ser lido na atualidade da

mesma forma quando da sua construção? Conclui-se que não. O contexto material foi transformado e neste sentido não comporta

um conteúdo de proporcionalidade, mesmo porque há que se observar o texto constitucional, no sentido de que todas as normas

encontram-se relacionadas, bem como as interpretações que delas fazemos (FREITAS, 2002, p. 172), não possuindo existência

isolada.

Não é de difícil percepção que os princípios da supremacia do interesse público e da legalidade estritamente formal, bem

como outros conceitos incorporados ao Direito Administrativo que carregam resquícios de autoritarismos se encontram carentes de

base de legitimidade material, além de apresentar-se em confronto com as disposições constitucionais, contradição esta que decorre

das mudanças sociais e do novo eixo (PESSOA, 2003) que gravita este ramo do direito, ocasionando esta perda de legitimidade.

Deve ser lembrado que tendo em vista a supremacia da Constituição, todas as situações jurídicas devem guardar

conformidade com os seus princípios e preceitos, resultando da compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurídico

(SILVA, 1999, p. 45), devendo haver uma lógica que conduza a uma adequada interpretação jurídica, considerando o ordenamento

como um sistema de regras, princípios e valores.
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O processo de interpretação deve se compatibilizar com uma dada realidade histórica, vez que, uma leitura incompatível

com essa realidade, torna-se absolutamente inaplicável por não mais tornar-se adequada, o que por vezes é ignorado, em análises

dissociadas das situações postas em exame, “criando normas impossíveis” (MAGALHÃES, 2003):

 

“O processo de interpretação de texto requer do intérprete conhecimento de todo sistema constitucional,
sua interpretação diante de uma dada realidade histórica, assim como uma leitura do dispositivo legal
objeto de interpretação dentro de uma leitura sistemática do seu texto, inserida no ordenamento jurídico
infraconstitucional, e no ordenamento constitucional.

Uma série de princípios, preceitos e normas têm que ser de conhecimento do intérprete, assim como a
correta relação entre estas normas, especialmente no que se refere à hierarquia e os mecanismos de
superação dos possíveis antagonismos entre princípios.

[...]

De nada adianta a leitura de uma norma que venha a ser absolutamente inaplicável a uma realidade
histórica que não mais comporta aquela interpretação, o que ocorre, por vezes, com o doutrinador, que
em análises dissociadas de situações concretas, cria normas impossíveis. Entretanto o oposto não pode
ocorrer, que seria o intérprete responsável pela aplicação da norma ao caso concreto, deixar de dar o seu
correto direcionamento valorativo, oferecido pela Constituição e especialmente pela ideologia adotada,
fundamentando sua interpretação em valores outros que não os consagrados pela Constituição (entenda-
se Constituição como a sua interpretação construída democraticamente em um momento histórico).

 

A supremacia do interesse público, a legalidade estrita e o eixo gravitacional ato administrativo devem ceder lugar a novas

construções, dando-se ênfase a relação de equilíbrio que deve existir entre Administração e cidadão, à efetiva participação popular e

a interpretações que assegurem a concretização das normas constitucionais.

A relação de equilíbrio vem sendo construída à medida que foram incorporados os princípios constitucionais ao

ordenamento jurídico, bem como houve necessidade de novas respostas, em especial no que se refere aos direitos fundamentais, para

fins de compatilização das decisões com os casos concretos. Por sua vez a efetiva participação popular ainda é um ideal a ser

alcançado, pois influencia fortemente a transformação administrativa na direção de uma relação mais paritária.

Mas o que se observa é que a efetiva participação do cidadão diante do Estado-Administração, apesar de decorrer

diretamente do Estado Democrático de Direito, assume contornos tímidos, talvez pelo próprio conteúdo histórico de subordinação,

muito embora encontre previsão desde o artigo 1º da Constituição da República, ainda se estendendo a outros, a exemplo dos

artigos: 14 (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular); art. 29, XII (cooperação das associações representativas no planejamento

municipal), art. 194, VII (participação da sociedade e dos poderes públicos nas iniciativas referentes à seguridade social, mediante a

gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, empregados, aposentados e do Governo nos órgãos colegiados); art. 198,

III e 227 § 1º (participação da comunidade nas diretrizes do sistema de saúde); art. 204, II (assistência social), art. 205 e 206

(educação, estabelecendo igualmente como princípio básico a gestão democrática do ensino público), art. 225 (a defesa e a

preservação do meio ambiente como deveres conjuntos do Poder Público e da coletividade).

Não se deve esquecer, contudo, como acentua Marta Harnecker (2003) que: a) não há democracia se os dirigentes não

estão verdadeiramente dispostos a considerar as opiniões do povo, b) onde não haja a autonomia da sociedade civil; c) democracia

não se faz sem informação nem transparência administrativa, d) não há democracia sem politização e controle da gestão pela

população organizada.

 

4 Conclusão
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A participação popular é a grande medida da democracia, e esta, é um processo em constante aperfeiçoamento na busca de

um modelo adequado à realidade de cada povo. O Estado não é mais o soberano e o cidadão não é mais o súdito, a conscientização

dos novos valores e principalmente a necessidade de concretização constitucional tem se apresentado em todos os ramos do Direito,

e isto não difere no Direito Administrativo, onde, seja no direito brasileiro ou no direito comparado percebe-se uma tendência de

romper com a verticalidade, objetivando estabelecer uma relação de equilíbrio, mesmo porque as práticas e as necessidades sociais

se alteraram, havendo necessidade de legitimidade nas decisões estatais.

Neste contexto admitir-se a crise poderia sugerir a possibilidade de adequação do velho modelo de regime jurídico

administrativo aos novos tempos de constitucionalismo moderno. O termo crise pode fazer pensar num liame entre a situação

anterior e outra que pretende se estabelecer, mas ainda com certa insegurança, podendo fazer crer em algo passageiro e em

restabelecimentos de padrões, mas no caso do Direito Administrativo não há como restabelecer antigos padrões, senão estaria este

ramo do Direito, totalmente inadequado à realidade.

O Direito Administrativo assim como o seu regime jurídico se encontram em reconstrução, novos parâmetros estão sendo

estabelecidos, bem como padrões adequados à leitura constitucional e aos direitos fundamentais. O cidadão reclama uma resposta

condizente com sua realidade, equilibrada, sem sujeições e privilégios autoritários, porque isto não satisfaz ao real. O cidadão é

carecedor de uma atividade estatal legítima e não apenas legitimada, que não seja centrada em unilateralidade e coerções e

tampouco em formalismo jurídico, porque este não é capaz de abarcar qualquer necessidade social ou de assegurar igualdades ou

liberdades, porque a lei não é capaz de trazer em si a total complexidade das relações sociais.
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REGULAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS OBSERVAÇÕES

THE REGULATION IN BRAZIL: SOME OBSERVATIONS

José Carlos Buzanello

RESUMO
Esse artigo analisa o fenômeno recente da regulação no Brasil por órgãos técnicos, elaborado
fora do Poder Legislativo, e as características da implantação das agências reguladoras e suas
experiências. A regulação atende a uma demanda do novo modelo de gestão pública que
articula a política, a economia e o direito, num novo cenário do desenvolvimento do capitalismo
no Brasil. Decorre dos fenômenos contemporâneos, como a globalização, a crise fiscal do Estado
e o neoliberalismo. Nesse cenário, o Estado deixa de ser provedor para ser regulador em busca
de uma nova legitimação política, que se rearticula com a intervenção em alguns setores
estratégicos, visando garantir o controle e a segurança destas atividades, por meio das Agências
Reguladoras. A função normativa das agências foi uma forma que o Estado adotou para atender
as demandas crescentes da sociedade civil por serviços e ao amplo desenvolvimento econômico
do país, por uma regulação mais rápida, específica e técnica. Concebe-se, então, através das
Agências Reguladoras, um ponto de equilíbrio, posto que ao mesmo tempo em que satisfaz os
interesses da tríplice relação entre Administração Pública, agentes econômicos e consumidor
para melhorar a infra-estrutura e os serviços públicos. Dessa experiência da regulação ainda há
configurações institucionais críticas na defesa da concorrência e na proteção ao consumidor e ao
usuário, parte mais frágil da relação jurídica e, também, pouco estudada.
PALAVRAS-CHAVES: Regulação e gestão pública; Agências Reguladoras da infra-estrutura e
de serviços; Defesa da Concorrência e do Consumidor.

ABSTRACT
This article examines the recent phenomenon of regulation in Brazil by the technical bodies
outside the Legislative Branch, and the characteristics of the implementation of the regulatory
agencies and their experiences. The regulation meets the demand of the new public
management model that combines politics, economics and law, in a new scenario of the
capitalist development in Brazil. It follows from contemporary phenomena, such as globalization,
the State's fiscal crisis and what in Brazil is called “neoliberalism”. In this picture, the state
ceases to be the provider to be the regulator in search of a new political legitimacy, which
rearticulates with the intervention in some strategic sectors in order to ensure the security and
control of these activities through the Regulatory Agencies. The normative function of the
regulatory agencies was a way that the State has adopted to meet the growing demands from
civil society for services and, in face of the broad economic development of the country, for a
faster, more specific and more technical regulatory framework. It is conceived, then, through the
regulatory agencies, an equilibrium point, since it satisfies the interests of the triple relationship
between public administration, economic agents and consumers to improve the infrastructure
and the public services. From this experience of regulation there are still critical institutional
settings in the defense of business competition, and of consumer and user’s protection, who are
the most fragile part of this sort of legal relationship and scarcely studied. 
KEYWORDS: Regulation and public administration; Regulatory Agencies of infrastructure and
services; Defense of Competition and Consumer Protection.

INTRODUÇÃO

O fenômeno recente da regulação jurídica no Brasil por órgãos técnicos, fora do Poder Legislativo, será objeto desse artigo,

inclusive explorando algumas características do processo de criação das agências reguladoras e suas experiências. Conceituamos

Regulação, como a intervenção estatal em setores estratégicos econômicos ou de serviços, para normatizar, controlar e fiscalizar,

tendo em vista ao planejamento, sendo determinante para os setores público e privado, além de induzir comportamentos e restringir
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a liberdade dos agentes econômicos nos seus objetivos e instrumentos operacionais.

As questões que envolvem esse novo cenário político e jurídico da regulação vêm criando uma demanda crescente por

profissionais que atuam nas áreas de direito e de economia, com uma visão multidisciplinar de outras áreas de conhecimento. Esse

caráter eminentemente multidisciplinar envolve também a política, sociologia, economia, administração, contabilidade e engenharia.

É visível a mutação no estudo do direito público, principalmente no clássico “direito administrativo” de origem francesa, de onde

surge o contemporâneo “direito econômico”, que por sua vez, articula-se com o direito internacional, o direito penal econômico e

os direitos humanos econômicos.

Essa multidisciplinaridade é necessária porque o Estado-regulador e também o agente regulado (agente econômico)

precisam entender, além dos conceitos econômicos de regulação, a legislação aplicável e as características materiais dos setores

regulados. A atividade regulatória do Estado deve proporcionar acesso a um conhecimento mais aprofundado dos fundamentos

administrativos, jurídicos, econômicos e políticos de cada atividade regulada, além do funcionamento e estrutura das agências e

demais órgãos reguladores. Por exemplo, ambos precisam ter conhecimentos mais aprofundados a respeito do funcionamento de um

sistema hídrico para poder entender como ocorre a regulação do setor de energia elétrica, ou saber identificar as diferentes partes de

um sistema de tratamento de água e esgoto para poder acompanhar a regulação do setor de saneamento. Além disso, precisam

conhecer os métodos administrativos, financeiros e contábeis que as agências reguladoras utilizam para adquirir as informações

necessárias para implementar a regulação econômica.

A busca de uma regulação eficiente pode aumentar a probabilidade de sucesso da reforma da infra-estrutura, enfatizando o

seu papel na recuperação dos investimentos no setor. O governo federal está implementando o Programa de Fortalecimento da

Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),

com o objetivo de desenvolver ações com vistas a promover o fortalecimento dos mecanismos institucionais para a gestão em

regulação e melhoria da qualidade da regulação, a consolidação da autonomia decisória das Agências Reguladoras e o

aperfeiçoamento dos instrumentos de supervisão e de controle social. Entre elas, destaca-se o recente desenvolvimento da regulação

da infra-estrutura e da parceria público-privada. A relação entre defesa da concorrência, regulação e proteção ao consumidor em

setores de infra-estrutura e de serviços no Brasil não está completa e adequada em virtude da fragilidade do tomador de serviço

(usuário).

 

 

1.  FENÔMENO DA REGULAÇÃO: INTERAÇÃO ENTRE ESTADO, ECONOMIA E DIREITO

Para a melhor compreensão da nossa realidade, torna-se necessário entendermos alguns fenômenos contemporâneos, como

a globalização, a crise fiscal do Estado e o neoliberalismo. Desde que as empresas multinacionais representaram uma fração

importante da produção mundial, os diversos Estados nacionais foram “obrigados” a se ajustarem às suas exigências pela riqueza,

ao emprego e aos tributos que geram. Além disso, também há o fato da extrema mobilidade já que elas captam recursos financeiros

de grandes somas para investimentos na ordem mundial, através da produção em escala e do incentivo ao consumo, inclusive

financiado por elas mesmas. Desta forma, a globalização econômica significa o processo da internacionalização das empresas que,

tentam redefinir, a seu proveito, as regras do jogo político-econômico, antes impostas pelos Estados nacionais. Na economia

globalizada, as economias nacionais são decompostas e posteriormente rearticuladas no seio de um sistema de transações e de

processos que operam diretamente no nível internacional. A análise econômica passa da micro para a macro economia, das regras

da boa gestão da economia privada para o estabelecimento de políticas econômicas e a construção ou redefinição das instituições

nacionais. De uma parte, os Estados nacionais perdem toda a capacidade de influenciar as evoluções econômicas nacionais, ao

ponto de as instituições políticas internacionais cederem espaço às organizações econômicas tecidas pelas multinacionais. De outro
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lado, os estados submetidos a este novo modelo ficam fortemente dependentes de grupos econômicos, e, como resultado, temos a

homogeneização de produtos e culturas, o “Shopping Center Global”. Constantemente, alguns autores sublinham o caráter

irreversível dessa tendência “globalizante” das empresas internacionalizadas frente à impotência das políticas tradicionais dos

governos. Parece-nos que acaba a questão nacional e o compromisso político de identidade própria, contudo permanece a pergunta:

há uma solução econômica nacional num mundo economicamente globalizado?

As questões que se apresentam em nível global e a solução dos graves problemas que ameaçam a estabilidade no planeta

demandam uma nova forma de viver e de modelo político de Estado, de sociedade e de economia. Esses modelos conhecidos de

desenvolvimento não sustentado são responsáveis pela destruição dos ecossistemas e o clima na terra, por meio do incentivo ao

consumo além das potencialidades naturais. Na questão política, o Ocidente, no final do século XX, assistiu à queda do "socialismo

real", nos seus modelos europeus, finalizando uma cruel guerra econômica, na qual os Estados Unidos aparecem como vencedores,

com a falsa declaração do fim das ideologias. Assiste-se, então, ao êxito do projeto neoliberal e ao refluxo da proposta socialista e à

vitória da crença de que a economia não tenha finalidade social. Na America Latina, o neoliberalismo foi imposto de forma

violenta. Do modelo adotado no Peru, comandado por Fujimori, passando por Menen, na Argentina, chegamos ao modelo mais

sofisticado no Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que se sustentou na fragilidade do Congresso Nacional, nos

Tribunais Superiores e no monopólio dos meios de comunicação social. Houve muitas reações políticas e jurídicas, que fragilizaram

quase todos os governos da época, inclusive no Brasil, que redundou na eleição do Presidente Luis Inácio Lula da Silva com a

campanha eleitoral “contra as privatizações”. O mesmo processo de privatização aconteceu no âmbito dos Estados e Municípios.

Imensas batalhas jurídicas foram travadas em torno do programa de privatização,  onde diversos leilões foram marcados por

concessão de liminares questionando a constitucionalidade e legalidade das privatizações, com resultado favorável ao Governo

Fernando Henrique Cardoso.

Com a distância do tempo, podemos ver as diferenças básicas de modelos de Governo entre Fernando Henrique Cardoso e

de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010). O primeiro postulava uma política restritiva da participação do Estado na economia, que

impôs a revisão de gastos com pessoal, com os aparelhos de Estado em geral e com a Previdência Social, suscitando questões vistas

de maneira distinta pelo Governo Lula. De toda a sorte, está em curso um novo modelo de Estado de profunda modificação das

relações políticas, econômicas e jurídicas no país, independentemente, das posições políticas nacionais dominantes (liberal e social-

democrata). Como tema central de disputa política, sempre inclui a complexidade das relações que envolvem o direito e a economia,

através da intervenção do Estado no domínio econômico. Nesse sentido, a posição ideológica dos partidos dominantes (PT e PSDB)

e de seus candidatos expressa, em grande monta, perfil do Estado[2].

Os liberais partem de uma concepção de Estado mínimo em suas diferentes esferas, para, em seguida, proceder à análise

das competências organizacionais da Administração Pública Direta e Indireta, visando verificar se são superdimensionadas ou

superpostas, além de considerar as possibilidades de descentralização. Ao fechar-se em si, e não se preocupar com a complexidade

dos processos políticos e sociais, 6tal atitude foi rejeitada pela própria experiência econômica. A política de desenvolvimento

econômico precisou ser refreada devido ao aumento de problemas sociais situados na base da legitimação política do Estado. O

modelo liberal atribui extremo valor ao indivíduo e à propriedade, sendo que ambos foram relativizados pelo Estado Social.

Triunfara o liberalismo, não a democracia([3]). Para os liberais, a lei baseia-se na reta razão que reunia a “vontade nacional”. Com

o tempo, o culto da lei se foi restringindo ao culto à forma, em detrimento do conteúdo. “A lei contém todo o direito” é a expressão

máxima dessa concepção([4]).

A política está por todo lado. Desde a Administração Pública, por meio de agências que decidem a regulação técnica, que

se relaciona com a economia doméstica e seus agentes, aumentando a complexidade política e técnica no nível internacional até a

sociedade civil, aumentando a preocupação com o problema da captura política e econômica dos diretores das agências.
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Para os idealizadores da teoria da regulação, a teoria econômica liberal deve ser superada em alguns pontos, na medida em

que parte de suas análises e preposições apresentam falha na própria condução dos negócios privados, com a minoração dos

elementos políticos e jurídicos em detrimento da organização econômica e financeira (mercado). A teoria liberal, que trouxe a

história e a concepção da auto-regulação da economia,  torna-a uma teoria prescritiva e inoperante em termos de análise econômica.

A teoria da decisão administrativa pode ser dividida, não muito rigorosamente, em dois ramos: teoria prescritiva e teoria

descritiva, segundo Bazerman[5]. Na teoria prescritiva, adotada pelos liberais, desenvolvem-se modelos que levem apenas à

tomada de decisão ótima. Essa teoria se baseia no conceito de que os indivíduos tentam ser racionais em suas decisões, apesar do

ambiente de incerteza. Na teoria descritiva, ao contrário, as decisões realmente são tomadas, dentro das limitações de tempo,

informação e critérios existentes, avaliando os julgamentos pessoais que são afetados por vieses cognitivos e emocionais.

De qualquer forma, estamos em mudança do “velho Estado getulista”[6] de natureza liberal, para algo novo assemelhado

ao Estado Social, conformado pela teoria política como social-democracia. Como resultado imediato desse novo Estado

transmudado em social, principalmente no Governo Lula, de natureza distributiva e previdencial, ampliou-se o nível de cidadania,

elevou-se consideravelmente o nível de vida dos trabalhadores, abriram-se possibilidades de participação em algumas decisões das

políticas públicas, dando, na verdade, nova legitimação ao Estado.

A grande questão do “Estado Social” está em responder essas demandas sociais que agravam sensivelmente a crise fiscal

do Estado, com a perda da capacidade de investimento em infraestrutura e de serviços, devido aos altos encargos sociais. Esse

modelo de Estado torna-se grande na sua organização e “pesado” na burocracia administrativa, sem rapidez nas demandas cotidiana,

haja vista um processo de licença ou de outorga de serviço público. Faz dupla face: o Estado, na estrutura econômica, ao mesmo

tempo em que decide as questões estratégicas no planejamento público, também regula, financia, executa e controla direta ou

indiretamente seus programas. Nesse cenário, observam-se contradições e distanciamentos entre a esfera da decisão política sobre as

reformas e a execução pela Administração Pública. Apresenta-se, de imediato, o problema sério da eficiência da gestão pública, da

qualidade dos serviços públicos, como saúde, educação e segurança. Não há uma resposta administrativa pronta para esse problema,

mas sim muitas experiências bem sucedidas quanto ao perfil organizativo e a motivação funcional. A simples decisão política não

basta, pois esta não chega a ter a plena execução na ponta do sistema, ou seja, nos serviços públicos. Os problemas de gestão de

recursos humanos são recorrentes, vide o caso, da concessão da gratificação aos servidores do setor de infraestrutura de transporte

para cumprir metas das obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. Em outras palavras, paga-se

mais para fazer o mesmo, senão “não anda”.

São visíveis as preocupações governamentais com as questões relativas à legitimidade política e ao impacto de reformas

estatais, tanto sobre a Administração Pública, como sobre os cidadãos brasileiros e a manutenção da opção constitucional na

construção de um “verdadeiro Estado Social”. Esse Estado deve priorizar o desenvolvimento econômico, social, político e cultural, e

não apenas o direito do capital, que o Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) define como o direito ao

desenvolvimento dos povos[7]. O direito ao desenvolvimento no Brasil, por força constitucional, vincula a “Ordem Econômica” à

“Ordem Social”, compatibilizando o desenvolvimento das riquezas com a justiça social. Acresça-se que a produção de riquezas

funda-se no principio de desenvolvimento nacional e orienta-se sob o principio distributivo da ação interventiva do Estado na

ordem econômica.

A articulação entre defesa da concorrência, regulação e proteção ao consumidor constitui um dos principais desafios

constitucionais da economia brasileira.  Um dos grandes desafios do capitalismo moderno é conciliar o tempo acelerado da

economia com a prudência do direito. As duas áreas, que até a década de 1990 caminhavam cada uma num ritmo diferente, hoje se

abrem uma para a outra e tentam andar juntas por meio do direito econômico. A velocidade da economia capitalista dos “tempos

modernos” exige flexibilidade do direito, que se expressa por meio da Regulação e tentam lidar com as diferenças de pensamento:
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enquanto o Direito pensa em segurança jurídica, a economia pensa em progresso. A Administração, por meio do Agente Regulador,

também deve expressar essa rapidez técnica. A produção em escala e a previsibilidade de resultados são características das

economias modernas e a responsável por reduzir os custos das transações comerciais e incentivar os investimentos.

A segurança jurídica é a outra preocupação da economia e do mundo dos negócios. As empresas, inclusive, no seu

planejamento já fazem o juízo de “prevenção jurídica” ou “advocacia preventiva”. A segurança jurídica é um princípio

constitucional da idéia do Estado de Direito. O Poder Judiciário, mesmo quando tenta ser mais ágil, tem limitações, porque precisa

observar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório para as partes apresentarem seus argumentos. O juiz, para

proferir a sentença, tem de estudar a causa jurídica, além de conhecer administração, economia e finanças. Essa prevenção judicial

gasta tempo e dinheiro. Um dos assuntos recorrentes da discussão sobre os ritmos diferentes do direito e da economia foi a

morosidade do Judiciário, as suas possíveis causas e SUS conseqüências. O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira

Mendes, ressalta a necessidade de mudar a cultura jurisdicional da sociedade, que faz com que “tudo” seja discutido no Poder

Judiciário. Para ele, é preciso, sim, que o Judiciário seja acionado, mas é necessário que haja ferramentas para que ele se manifeste

apenas em casos exemplares e se busquem outras formas de composição de conflitos (arbitragem e mediação). Ressaltam-se as

novas ferramentas judiciais, como a súmula vinculante e a repercussão geral, que  permitem ao Supremo Tribunal Federal diminuir a

sua quantidade de processos.

 

 

2. CONTEXTO DA REGULAÇÃO NO BRASIL

A Administração Pública está passando por profundas transformações, seja organizativa, funcional e de resultados. Prima-

se hoje pelo modelo gerencial[8]. O mesmo se passa no direito Administrativo: o conceito de “direito ordenador” verticalizado

cede espaço para um “direito consensual” flexível que opera a disjuntiva de mediação impõe/compõe. 

A clara regulação governamental na economia é tema vital para a compreensão do real papel que cabe ao Estado na

economia, bem como para a própria fixação de estratégias empresariais para o ingresso em novos mercados de infra-estrutura:

inúmeros fracassos estão ligados a uma inadequada compreensão tomada pelas autoridades governamentais. A tendência marcante

do Governo Lula é de compreender de modo mais abrangente o papel do Estado, enquanto autoridade reguladora sobre a atividade

econômica ou do serviço público.

A relevância da regulação pode ser dimensionada a partir da análise das transformações por que vem passando o Estado e

os setores de infra-estrutura e de serviços brasileiros. Desde meados de 1995, o governo vem anunciando uma série de reformas

institucionais com o objetivo de incentivar o investimento privado em infra-estrutura. Surge, nas décadas de 1950 a 1960, a

necessidade da intervenção do Estado Brasileiro no âmbito econômico para melhor estruturar a atividade econômica a fim de

alavancar a produção em larga escala com redução de custos. O Estado, então, faz pesadas intervenções na ordem econômica, desde

o planejamento, a execução direta e o financiamento. Criam-se as empresas estatais que regulam o mercado, fabricam produtos,

definem preços sem concorrência, chegando ao ápice no regime militar ao final da década de 1970, permanecendo até a década de

1990.  Porém, com a ampliação do mercado nacional e o advento da “globalização econômica”, entra uma nova fase do

desenvolvimento do capitalismo: o da concorrência econômica com empresas estatais, que nesse momento não tinham esse perfil de

mercado, pois estavam desorganizadas financeiramente e atrasadas tecnologicamente. Por indução do Governo Collor, a economia

nacional começa a abrir-se para o mercado externo, já que, até então, estava quase sem concorrência por força dos cartéis. Esse

processo contínuo de abertura econômica, aliado às correntes políticas neoliberais dominantes em quase todo Ocidente e as

empresas estatais que não respondiam à demanda da sociedade, foi decisivo para o processo de desestatização e privatização.

Os governos de forma sucessiva vêm anunciando uma série de reformas cujo objetivo é incentivar a recuperação do
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investimento em infra-estrutura. A recuperação do investimento em infra-estrutura é condição necessária para o crescimento

sustentado da economia brasileira. Uma das conseqüências visíveis da crise das finanças públicas no Brasil ao longo das décadas de

1980 e 1990 foi a progressiva perda da capacidade do Estado de alocar recursos na expansão e manutenção da infra-estrutura. O

resultado desse processo foi uma crescente deterioração da qualidade destes serviços, a perda de investimentos de infra-estrutura,

com impactos indesejáveis na produtividade e na eficiência do sistema econômico. Desde meados de 1995, dentre muitas,

destacam-se as emendas constitucionais que flexibilizaram os monopólios estatais de telecomunicações, energia elétrica, petróleo e

gás natural, a aprovação da lei de concessões e o recente desenvolvimento da regulação da infra-estrutura.

Por um lado, os serviços de infra-estrutura provêem externalidades positivas para a atividade econômica, reduzem os

custos de produção e estimulam novos investimentos. Por outro lado, os estrangulamentos na oferta de energia, telecomunicações,

transportes e saneamento básico limitam consideravelmente as possibilidades de crescimento econômico, de expansão do emprego e

de atenuação da pobreza[9].

A eliminação dos gargalos acumulados desde a década de 1980 e a melhoria dos serviços requerem investimentos

elevados. Neste sentido, a participação do capital privado é desejável não só para prover fontes de financiamento oficiais pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como também para aumentar a eficiência do investimento, fortalecido

com o PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), no segundo Governo Lula.

O processo da desestatização é remoto e pode ser encontrado em três documentos legais: primeiro, foi o Programa

Nacional de Desburocratização do Presidente João Figueiredo, o Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que fixa como objetivos

reduzir a interferência do Governo na atividade do cidadão e do empresário, mediante a descentralização das decisões e da execução

e conter a criação indiscriminada de empresas públicas e recomendar a transferência do controle para o setor privado; segundo, foi o

Programa Federal de Desestatização do Presidente José Sarney, contido no Decreto 95.886, de 29 de março de 1988, que tem por

objetivo reduzir o deficit fiscal, de transferir ao setor privado atividades econômicas desempenhadas pelo Estado e estimular a

competitividade empresarial mediante a desregulamentação econômica; e por fim, o Programa Federal de Desregulamentação do

Presidente Fernando Collor, contido no Decreto 99.179, de 15 de março de 1990, que fazia parte do Programa Nacional de

Desburocratização.

Com a Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, cria-se o Programa Nacional de Desestatização com os mesmos objetivos

políticos: reduzir o tamanho do Estado Brasileiro reduzir o déficit fiscal, transferir ao setor privado atividades econômicas

desempenhadas pelo Estado e estimular a competitividade empresarial mediante a desregulamentação econômica. Ao final de 1992

até 1994, mais de oitenta empresas públicas foram privatizadas. No Governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 a 1998, foram

mais de vinte empresas, inclusive as de grande porte, como a Companhia Vale do Rio Doce, as do sistema Eletrobrás e Telebrás e

uma parte minoritária da Petrobrás.

No Governo Fernando Cardoso, chega ao ápice o fenômeno da desestatização e também surgem as primeiras Agências

Reguladoras. Ocorre a descentralização político-administrativa do poder estatal para alcançar os objetivos do “novo Estado forte e

musculoso”, como dizia a propaganda da época, a fim de cumprir efetivamente o papel de “Estado”, prover melhor os

consumidores dos serviços públicos. Para atender a esse objetivo, o Estado transfere a terceiros (agentes econômicos) o dever de

execução de determinada atividade econômica ou de serviços, fazendo surgir grandes grupos empresariais, financiados pelas

próprias agências estatais (BNDES), para explorar atividades que anteriormente eram executadas exclusivamente pelo Estado.

Atribui-se às Agências Reguladoras a criação de normas de condução aos envolvidos no processo de descentralização: a

Administração Pública, os agentes econômicos prestadores de serviços e os usuários-consumidores.

De outro lado, a regulação também é incentivada por fatores externos, provenientes do atual processo de globalização, que

influencia de maneira diferenciada os Estados e as ordens jurídicas que estes adotam. Neste contexto de globalização econômica, os
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Estados são “internacionalizados” por meio de integração formal ou informal com repercussão ambivalente para cada país, sendo

que os fatos de um Estado refletem-se sobre o conjunto de conceitos de outros, com repercussão prática na política, na economia e

no direito. Como ente soberano,  cada Estado define as áreas estratégicas para mais ou menos regulação, segundo as seguintes

variáveis: 1) delimitação do espaço da regulação e o período durante os quais é legitimo uma certa adequação entre seus conceitos

de base e os fenômenos econômico-financeiros envolvidos em infra-estrutura; 2) atribuição de importância das questões políticas e

sociais, que devem integrar a lógica da regulação econômica nacional e internacional.

Na experiência brasileira, tais fatores ora são invocados com o nome de Reformas no Estado, com destaque para as

privatizações de empresas estatais, concessões de serviços públicos e na criação de mecanismos de controle sobre essas atividades,

ora invocava-se a necessidade da eficiência dos serviços, na defesa do consumidor e aplicação de novas tecnologias.

 

3. AÇÃO REGULADORA NO BRASIL

Tínhamos, no passado, uma Administração Pública formal, baseada em princípios racional-burocráticos, os quais se

contrapunham ao patrimonialismo, ao clientelismo, ao nepotismo, vícios que ainda persistem e que precisam ser extirpados. Mas o

sistema introduzido, ao limitar-se a padrões hierárquicos rígidos e ao concentrar-se no controle dos processos e não dos resultados,

revelou-se lento e ineficiente para a magnitude e a complexidade dos desafios que o País passou a enfrentar diante da globalização

econômica. A situação agravou-se a partir do início da década de 1990, como resultado de reformas administrativas apressadas, as

quais desorganizaram centros decisórios importantes, afetaram a “memória administrativa”, a par de desmantelarem sistemas de

produção de informações vitais para o processo decisório governamental.

O Governo Fernando Henrique Cardoso apresenta ao Congresso Nacional a reforma administrativa, pela denominação de

“Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”[10]. Esse Plano define objetivos e estabelece diretrizes para a reforma da

administração pública brasileira e procura criar condições para a reconstrução da administração em bases modernas e racionais. O

“Plano Diretor” procurou dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que chamaria de “gerencial”, baseada em

conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao

cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições do Estado. Houve a reorganização das estruturas

da administração com ênfase na qualidade e na produtividade do serviço público, na profissionalização do servidor, que passaria a

perceber salários mais justos para todas as funções, como as de Regulação. Esta reorganização da máquina estatal tem sido adotada

com êxito em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento

Um dos aspectos centrais desse esforço foram o fortalecimento do Estado para que sejam, eficaz em sua ação reguladora e

a criação das agências, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que presta e as políticas de cunho

social. A responsabilização por resultados e a conseqüente autonomia de gestão inspiraram a formulação do “Plano Diretor”, com o

objetivo da transformação de Autarquias e de Fundações que exerçam atividades exclusivas do Estado, em agências autônomas,

com foco na modernização da gestão.

A Reforma do aparelho do Estado proposta no Governo Fernando Henrique Cardoso fazia algumas perguntas básicas às

entidades públicas: 1) Qual a missão desta entidade? 2) O Estado deve se encarregar dessa missão e das respectivas atividades

envolvidas? 3) Quais podem ser eliminadas? 4) Quais devem ser transferidas da União para os Estados-membros ou para os

Municípios? 5) E quais podem ser transferidas para o setor público não-estatal? 6) Ou então para o setor privado? Por outro lado,

dadas as novas funções, antes reguladoras que executoras, outras questões são postas: 1) Deve o Estado criar novas instituições? 2)

Quais? A resposta requeridas a estas perguntas deverá ser a menos ideológica e a mais pragmática possível. O que interessava é

obter um resultado ótimo apesar recursos escassos. Com base na resposta a estas perguntas, houve a proposta de extinção,
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privatização, publicização e descentralização de órgãos, e também de incorporação e criação de órgãos.

O Projeto das Agências Reguladoras desenvolveram em duas dimensões, segundo o “Plano Diretor”. Em primeiro lugar,

foram elaborados os instrumentos legais necessários à viabilização das transformações pretendidas e um levantamento, visando

superar os obstáculos na legislação e regulação existente. Em paralelo, aplicadas as novas abordagens em algumas autarquias

selecionadas, que se transformaram em laboratórios de experimentação.

O tema da regulação dos serviços públicos pode ser entendido, pelo seu caráter essencial, na medida em que se assegura à

população o exercício de direitos fundamentais, com acesso aos serviços de saneamento, energia elétrica, gás canalizado e

transportes devendo estes ter efetivo controle social. Nesse contexto, os indicadores de desempenho são ferramentas fundamentais

para um controle eficaz que possibilite, de forma direta, simples e intuitiva, a avaliação dos serviços prestados por entidades

públicas, proporcionando, assim, , maior transparência e permitindo, participação ativa e informada da sociedade na gestão de

serviços de seu interesse. Com o avanço do desenvolvimento econômico, ocorreu uma mudança radical no setor de infra-estrutura,

trazendo a retirada do Estado das prestações de serviços e o aparecimento das empresas privadas para concorrer com as públicas.

Com a decisão de privatizar empresas de telecomunicações, eletricidade e saneamento, além da quebra do monopólio de

exploração da Petrobrás, surgiu a necessidade de o Estado passar do papel de titular (dono) e gestor de empresas públicas ao de

regulador de mercados. No setor de energia elétrica, por exemplo, a privatização de companhias distribuidoras de eletricidade

resultou no surgimento de empresas privadas que detêm um mercado cativo de consumidores. Essas empresas precisam ser

reguladas, sob pena de as tarifas cobradas dos consumidores tornarem-se abusivas e a qualidade do serviço ficar abaixo do

desejável.

O mesmo se aplica às empresas de águas e saneamento e de energia elétrica, que detêm mercados cativos (onde há

monopólio natural na oferta do serviço), embora as concessionárias de energia elétrica já estejam sendo expostas à concorrência no

mercado, como a Petrobrás. Houve avanço considerável na oferta dos serviços telefônicos, contudo com tarifas mais altas que as

praticada no padrão internacional. Também os órgãos de defesa da concorrência (CADE) precisam adaptar-se às mudanças pelas

quais a economia brasileira vem passando, em especial à nova dinâmica de fusões e aquisições.

4. DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

O surgimento das Agências Reguladoras tem origem inglesa e iniciou-se em 1834, como órgãos autônomos. Logo em

seguida, em 1887, os Estados Unidos passaram a fazer grande uso de Agências “para regulação de atividades, imposição de deveres

na matéria e aplicação de sanções”. Na criação das agências reguladoras no Brasil, a partir de 1995, adota-se o modelo norte-

americano. Ocorre, contudo, que essa tendência já vinha de um passado mais distante, como o Programa Nacional de

Desburocratização, no Governo Figueiredo.

Houve o processo de flexibilização jurídica, quebrando monopólios públicos e a ampliação da desestatização,

privatizações, terceirizações e concessões. O processo político da desestatização conjugou-se com a criação das agências

reguladoras federais e de órgãos de defesa da concorrência, sob o argumento falso de que estas são o suficiente e o necessário para

garantir o equilíbrio de mercado e a efetividade prestação de serviços.  Passados quinze anos, temos como órgãos reguladores: ANP,

ANEEL, ANATEL, ANTT, ANTAQ, ANVISA, ANCINE, ANA, BANCO CENTRAL e o CADE. Desta forma, surgem os órgãos

reguladores ultrapassando o campo dos serviços privatizados. Essas agências disciplinam e controlam, além destes, serviços

públicos, tais como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e outros

tipos de atividades não necessariamente privadas.
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A Administração Pública, por meio das Agências Reguladoras, começa a operar não mais apenas pela metodologia de 

“Direção ou de Controle”, mas, sim, por competências, através da afirmação de competências técnicas especializadas. Conceberam

as agências com funções executivas e decisórias, porém, além destas, resta falar sobre a função normativa que lhes foi atribuída por

quase todas as leis que as organizaram. Essa função é o grande problema que envolve as agências reguladoras, posto estar em

conflito com um princípio constitucional, o da legalidade (art. 5º. II, CF), o qual prevê que "ninguém é obrigado a fazer ou a deixar

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" .

O verdadeiro problema é saber até onde as Agências Reguladoras podem regular algo sem estar, com isso, invadindo

competências próprias legislativas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os textos constitucionais brasileiros tradicionalmente

consagram como princípio fundamental o da tripartição do poder. Este encerra fórmula de contenção e disciplina o exercício do

poder estatal, como expressão funcional do princípio republicano. Quanto às atribuições constitucionais do Congresso Nacional, a

mais importante é a elaboração legislativa (art. 48, CF). Dentre as atribuições do Presidente da República está a competência

regulamentada no art. 84, IV, CF: “Compete privativamente ao Presidente da República: IV - sancionar, promulgar e fazer publicar

as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução". Regulamento, como se sabe, é ato administrativo

normativo, veiculado por decreto, expedido no exercício da função regulamentar, contendo disposições, dirigidas à Administração,

regulando (disciplinando) o modo de aplicação das leis administrativas, cuja execução lhe incumbe.

            Ao contrário do que pode supor essa disposição constitucional (art. 84, IV, CF), o preceito não tem o sentido de conceder

ampla faculdade, nem de outorgar competência irrestrita ao Presidente da República. A faculdade concedida visa apenas a traçar

regras dirigidas ao organismo administrativo, de modo a melhor assegurar a aplicação das leis administrativas. O pode regulamentar

ter sentido limitativo e não pode inovar no ordenamento jurídico.

É importante, fazer aqui um breve comentário acerca da diferença entre os termos “regulação” e “regulamentação”. Ambos

são muito parecidos. O primeiro, com sentido mais amplo, significa instituir regras autorizadas por lei tanto pelo Legislativo como

pelo Executivo ou ainda por qualquer órgão da Administração. Inclui até mesmo a regulamentação, que tem um sentido mais estrito,

qual seja o de, também, estabelecer regras, porém somente através do Poder Executivo. A regulação é elaborada pelo órgão

regulador com um perfil mais técnico e especializado, enquanto que a regulamentação provém do Poder Regulamentar exclusivo do

chefe do Poder Executivo para detalhar, especificar a lei, não inovando a ordem jurídica. Porém, o que ocorre é que este poder vem

sendo transferido quase que inteiramente, por lei, para as agências reguladoras, de forma que estas podem regulamentar a própria lei

que as instituiu. Assim, toda deliberação normativa procedente das agências reguladoras devem ter fundamento constitucional e

legal e não poderão ir contra os princípios jurídicos acolhidos no sistema jurídico brasileiro.

Pode-se dizer que o “fenômeno da regulação” ocorreu devido aos novos padrões de uma sociedade que exige maior

rapidez das funções clássicas de Estado de Administração, Legislação e Jurisdição, com normas mais específicas e técnicas. Assim,

como as agências foram o meio de aproximação – e melhor prestação de serviço – do Estado junto à sociedade, este teve que

aprofundar a sua atuação normativa. Desta forma, as normas antes apenas editadas pelo Poder Legislativo necessitaram tornar-se

mais técnicas e específicas e a forma como isso veio a ocorrer foi exatamente transferindo alguns “poderes normativos” para as

agências. Nota-se que o fato de o Poder Legislativo ter delegado algumas funções para as Agências Reguladoras constitui um

aprofundamento do desempenho normativo do Estado e “não constitui produção de regulamentos autônomos, pois todas as

competências devem ter base legal que conferem os respectivos poderes normativos.
Um dos problemas sérios no ambiente regulatório é a teoria da captura e a legitimidade das suas decisões. Há, na teoria

administrativa, mecanismos para tentar reduzir os riscos, delimitados no próprio marco regulatório. Limitações são as seguintes: 1)
não coincidência de mandatos dos diretores; 2) quarentena; 3) transparência; 4) previsão de estabelecimento de canais de
comunicação com a sociedade.

Na adoção obrigatória da transparência, é fundamental, a fim de afastar o risco de captura e dar legitimidade social às suas
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iniciativas. São imprescindíveis duas ações: primeira, a prática dos mecanismos transparentes na gestão da agência faz com que a

sociedade contemple, com seriedade, os processos de tomada de decisão, especialmente quando envolverem aumentos tarifários; a

outra, fixar uma política de afastar o risco de captura, que garanta que as ações do regulador sejam tomadas sem a interferência da

empresa interessadas.
Uma das variáveis da captura da agência está relacionada à assimetria de informações. Envolve duas dimensões: exógena e

endógena. Na dimensão exógena ou seleção adversa, o regulador não possui o mesmo nível de informações que o regulado em
relação à fatores exógenos que afetam a eficiência da concessionária. Já na dimensão endógena ou risco moral, somente o regulado
conhece o resultado de determinados movimentos endógenos, possibilitando a manipulação do esforço pelas concessionárias do
serviço, (obtendo vantagens na revisão dos contratos ou na estipulação de metas regulatórias).

Os riscos regulatórios fazem parte do processo de decisão das agências, como os grupos de pressão os rent-seeking.  Os
grupos de pressão visam promover o interesse comum de seus membros, enquanto os rent-seeking (ou rendas não-econômicas) são
toda atividade empreendida na disputa por rendas existentes na economia com o detrimento do bem-estar social. Nas práticas de
rent-seeking, são determinadas pela atuação da agência reguladora. Se idônea, nenhum dos grupos de interesse irá agir de forma a
buscar rendas não econômicas. Todavia, os encarregados pelas normas que orientam a atividade regulatória, quando os responsáveis
pelo controle e fiscalização da empresa podem estar sujeitos à cooptação por parte dos grupos de interesse e envolvidos em
atividade de rent-seeking.

 

 

5. ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA DA REGULAÇÃO INTERNACIONAL

Diante do desafio de construir a estrutura institucional dos setores regulados, recomenda-se a análise das experiências de

outros países. Desde logo, dois pontos merecem destaque: 1) a enorme diversidade das situações nacionais; 2) a compreensão de que

não há um modelo pronto e acabado, paradigma consolidado acerca do melhor modelo de relação entre autoridades de defesa da

concorrência e da regulação. A regulação, mesmo nas jurisdições mais maduras, é um tema relativamente novo e em construção.

Não se trata de transpor um ou outro modelo para o caso brasileiro, mas sim de avaliar as diferentes soluções dadas para o problema

da regulação, sopesando suas vantagens e desvantagens.

A competição nos mercados de infra-estrutura é uma experiência relativamente nova, mais visível em alguns setores e

países do que em outros. Telecomunicações, energia elétrica e gás natural são setores cujo potencial competitivo é considerado mais

elevado. Na telefonia celular, por exemplo, os custos de capital relativamente baixos, a competição na própria indústria e também

com a telefonia fixa freqüentemente resultam em tarifas mais baixas e melhores serviços. Nos serviços de telefonia de longa

distância, há competição nos Estados Unidos e na Coréia e previsão de abertura do mercado no Chile, no México e em Hong Kong.

Recentemente, inovações tecnológicas e regulatórias têm ampliado as possibilidades de competição na infra-estrutura, ao

mesmo tempo em que a percepção da ineficiência estatal na provisão desses serviços vem conduzindo à maior participação do setor

privado. Os exemplos se multiplicam em todo mundo e vão desde a privatização dos serviços públicos no Reino Unido, Chile,

México e Argentina até o aprofundamento da competição na energia elétrica e nas telecomunicações nos Estados Unidos, passando

pelo avanço das concessões dos serviços de infra-estrutura em quase todos os países em desenvolvimento.

Em geral, os processos de reestruturação da infra-estrutura exigem a desmontagem dos monopólios naturais. Os segmentos

potencialmente competitivos, nos quais as economias de escala não são relevantes, são separados dos demais, o que permite e

promove a entrada de novas empresas. Exemplos recentes foram: a separação da geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica, associada com a entrada dos produtores independentes de energia, na Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala e Filipinas; a

desmontagem vertical na indústria do gás natural na Argentina e na Hungria, que separou o transporte da distribuição; e a separação

entre telefonia celular e telefonia fixa nos serviços locais de telecomunicações.

Da análise dos fatos, a partir das diferentes experiências, é possível extrair conclusões válidas para os demais setores

regulados (energia elétrica, água, petróleo, transporte). Aliás, os países tendem a adotar modelos institucionais relativamente
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uniformes para articulação das agências regulatórias de diversos setores com as autoridades de defesa da concorrência. Nesse ponto,

para analisar os modelos institucionais de articulação entre agências setoriais e autoridades de defesa da concorrência (CADE, no

Brasil), desde uma perspectiva histórica concreta, toma-se como paradigma o setor de telecomunicações. Assim, por exemplo, os

Estados Unidos adotam um modelo de competências concorrentes tanto no setor de telecomunicações como no setor de energia

elétrica. Na Austrália, tanto a regulação do setor de telecomunicações, como a regulação do setor de energia ficam a cargo de uma

agência geral de defesa da concorrência. Na Inglaterra, também as relações entre os órgãos reguladores de diferentes setores e a

autoridade antitruste se dá de forma similar.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estado, por sua vez, como expressão maior do poder político e, com o processo de publicização do direito, faz-se

presente desde a micro-física da vida privada até a regulação do espaço público. O espaço público cedeu lugar para a representação

dos interesses particulares. Para Norberto Bobbio, "a doutrina democrática tinha imaginado um Estado sem corpos intermediários",

fundado na hipótese do indivíduo autônomo. “O que aconteceu nos Estados democráticos foi exatamente o oposto: os sujeitos

políticos tomaram cada vez mais os grupos, grandes organizações, associações, sindicatos, partidos das mais diversas ideologias, e

cada vez menos os indivíduos. Os grupos, e não os indivíduos, são os protagonistas da vida política numa sociedade

democrática"([11]).

Os serviços públicos em muitos países, antes das reformas, além de ineficientes eram considerados instrumentos de política

para brindar favores a partido no poder, havendo, com isso, muita corrupção. Uns defendiam a privatização como instrumento para

reduzir a corrupção e outros assinalavam que as características dos setores, a privatização e a regulação poderiam criar

oportunidades para a corrupção e pressão dos grupos de interesses. Isso aconteceu no Brasil, onde os grupos políticos e econômicos

apoderaram-se do processo de privatização das estatais financiados pelo BNDES, tornando-se bilionários rapidamente,

configurando no direito o chamado “enriquecimento ilícito ou sem causa”.

Os economistas liberais defendem a premissa que os bens e serviços podem ser mais bem providos pela iniciativa privada,

admitindo investimentos públicos em infra-estrutura e regulação para coibir os abusos de monopólios naturais (estradas, dutos, água

e esgoto e linhas de transmissão). O Estado nesse caso, pode ser o próprio provedor do serviço em virtude de não haver

possibilidade técnica de concorrência, mas que também fixe uma política de boa gestão e de modicidade tarifária.

O fenômeno da desestatização, da globalização, a fragilidade política dos Estados Nacionais e a força das empresas

multinacionais são o resultado desse novo arranjo do capitalismo. Tudo parece contraditório. Critica-se o Estado, mas a é ele que se

pede segurança nas relações negociais. À luz da teoria econômica, constata-se a necessidade da boa regulação, contudo há que se

considerar as falhas de mercado e o interesse em envolver novos investimentos no setor privado para a prestação dos serviços

públicos de forma eficiente. Nesse caso, todos ganham, pois, há lucro para o empresário e satisfação pelo usuário. Abolir a

regulação seria entrar em mercados com pouca concorrência e com usuários cativos.

A experiência da regulação no Brasil tem tido avanços em determinadas áreas e recuos em outras, como a ANATEL e

ANAC, respectivamente. De toda sorte, as agências reguladoras desempenham papel fundamental na economia brasileira, posto que

as mesmas, simplesmente por descentralizarem os serviços, possibilitam o acesso dos consumidores para tomar os servidos

oferecidos ou reclamar deles. Com a regulação, acredita-se que o Estado caminha para alcançar seu objetivo, qual seja, prestar, de

forma eficiente, os serviços oferecidos para a sociedade, sem, com isso,  abster-se do controle destas atividades prestadas por

terceiros, através de um regime de concessão.

Com o advento das Agências Reguladoras, garante-se o controle e a segurança de atividades estratégicas para que o Estado
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não perca seu direito de intervenção em alguns setores fundamental. Para atender os propósitos de sua criação, e devido ao amplo

desenvolvimento econômico, surgiu a necessidade da regulação técnica e específica, o que ocasionou a transferência para o

exercício de alguns “poderes normativos”. A transferência das atividades normativas, por lei, às Agências Reguladoras gerou

polêmica pelo fato de as mesmas ferirem o princípio da legalidade e a atribuição dos poderes constitucionais.

Desta forma, conclui-se que o Estado, através das Agências Reguladoras, chega a um ponto de equilíbrio, posto que, ao

mesmo tempo em que satisfaz seus interesses, proporciona melhor estrutura e serviços para a sociedade. Se assim não fosse, poderia,

ocorrer uma enorme recarga de atividades neste órgão, já que estas mesmas podem ser realizadas por entes privados que tenham

como objetivo o bem de toda a sociedade.

Das configurações institucionais entre proteção ao consumidor, regulação e defesa da concorrência, sugerimos uma

explicação mais atenta da defesa do consumidor, parte mais frágil da relação jurídica e pouco estudada. O Sistema Nacional de

Defesa do Consumidor não está preparado para acompanhar os processos regulatórios, bem como para defender os interesses dos

consumidores junto às agências reguladoras, promovendo, assim, maior equilíbrio entre os envolvidos no processo – consumidores e

setor regulado. Há necessidade continua de melhoria do processo regulatório exercido pelo governo federal e estadual e municipal,

principalmente quanto a qualidade da regulação de mercados e dos mecanismos de prestação de contas e de participação da

sociedade civil. No caso, há captura das Agências, pois se confunde o interesse público com o interesse privado, não sendo possível

atuar de forma imparcial, pois estas sucumbiram ao poder econômico dos regulados, passando a defender os interesses destes e não

mais o interesse público.
De forma recorrente surge a questão: os serviços públicos devem ser prestados pelo Estado ou pelo agente econômico

(concessionário, permissionário e autorizado)? A resposta deve ser a mais fácil possível: independe quem o presta se o mesmo é de
boa qualidade. A satisfação do cidadão é que define a natureza administrativa da prestação do serviço. A grosso modo, o cidadão
quer saber se o serviço funciona de forma eficiente e com modicidade tarifária. “Não quero saber a cor do gato, mas sim se o

mesmo caça o rato”, expressão cunhada por Deng Xiaoping, Ex-Presidente da China.
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SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: UMA
ABORDAGEM A PARTIR DOS APORTES TEÓRICOS DE JÜRGEN HABERMAS E DE PETER

HÄBERLE

BRAZILIAN DEMOCRATIC CONSTITUTIONALISM AND PUBLIC SERVICE: AN APPROACHING
SINCE THE THEORETICAL DEFINITIONS OF JÜRGEN HABERMAS AND PETER HÄBERLE

Rosana Helena Maas

RESUMO
Este trabalho abrange o estudo sobre os contornos do serviço público no constitucionalismo
democrático brasileiro. Pretende-se, assim, analisar o constitucionalismo democrático brasileiro
em face dos aportes teóricos de Jürgen Habermas, notadamente a sua abordagem crítica da
jurisprudência de valores alemã quando traz a teoria procedimentalista da Constituição, e de
Peter Häberle, no que se refere à tese da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”,
para, a partir disso, apresentar a atividade do serviço público com forma de concretização dos
valores contidos em nossa Constituição e os mecanismos de participação/controle social dos
serviços públicos. Tal estudo se encontra vinculado à Filosofia e ao Direito, principalmente ao
Direito Constitucional e ao Direito Administrativo. O problema atinente a essa matéria consiste,
portanto, em se a atividade do serviço público está concretizando os valores contidos em nossa
Carta Democrática e por meio de quais mecanismos, tanto em nível constitucional como
infraconstitucional, e se há possibilidade de ocorrer a participação/controle social do serviço
público neste contexto. Trabalha-se com a hipótese de que a atividade do serviço público, no
Estado Democrático de Direito, vem se preocupando em concretizar os valores contidos na
Constituição Federal, dando-lhes unidade de sentido e, também, dada a importância da
participação social frente ao constitucionalismo democrático brasileiro, traz diversos mecanismos
que possibilitem o maior controle/participação do serviço público. Ao trabalho se dá apreço tanto
por trazer pressupostos da teoria de Jürgen Habermas e de Peter Häberle, aportes teóricos que
servem de fonte inspiradora enquanto ideal adotado por nossa Constituição, bem como por
trazer à sociedade as responsabilidades da atividade do serviço público, sendo ela forma de
concretização dos valores de nossa Carta Democrática, além, de apresentar alguns mecanismos
de controle/participação social do serviço público.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalismo democrático brasileiro; Jürgen Habermas; Ordem de
valores; Participação/controle social; Peter Häberle; Serviço público.

ABSTRACT
This work includes the study of the contours of public service in the Brazilian democratic
constitutionalism. The aim is thus to analyze the Brazilian democratic constitutionalism in the
face of the theoretical contributions of Jürgen Habermas, particularly his critical approach to
German securities law when it brings the theory proceduralist the Constitution, and Peter
Häberle, with regard to the thesis of "open society of interpreters of the Constitution", to, as
appropriate, make the activity of public service with a form of realization of values enshrined in
our Constitution and the mechanisms of participation/social control of public services. Such study
is hitched to Philosophy and Law, especially to the Constitutional law and Administrative law.
The problem regarding this matter is that, however, if the activity of public service is really
materializing the values containing in our Democratic Letter, and throughout which mechanisms,
such as in constitutional or infraconstitutional level and if there is a possibility of occurring a
participation/social control of public service in this context. One may work with the possibility
that the activity of public services, at the Law Democratic State, are concerning concretizing
these values containing the Federal Constitution, giving them unit of sense, and also, due to the
importance of social participation facing the Brazilian Democratic Constitutionalism, bring several
mechanisms that make possible a greater public service control/participation. To this work we
have such consideration, not only for bringing presuppositions of Jürgen Habermas and Peter
Häberle theories, theoretical efforts which are ideal inspirations source, adopted by our
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Constitution, as well as to bring to society the responsibilities of activity of public services, being
themselves a way of concretization of our Democratic Letter values, presenting, besides, some
public service social participation/control mechanisms.
KEYWORDS: Brazilian Democratic Consttitutionalism; Jürgen Habermas; Values Rule; Social
Control/Participation; Peter Häberle; Public Service.

1 Introdução

 

O presente trabalho irá realizar um estudo sobre os contornos do serviço público no constitucionalismo democrático

brasileiro. Assim, o tema tem como foco central analisar, em face dos aportes teóricos de Jürgen Habermas, quando através de sua

teoria procedimentalista da Constituição aborda/critica a jurisprudência de valores alemã, que vem influenciar, ao entender a

Constituição como uma “ordem de valores”, juntamente com a teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” de Peter

Häberle, que destaca a importância da democratização da interpretação constitucional, ou seja, do alargamento do círculo de

intérpretes da Constituição, o constitucionalismo democrático brasileiro, para, a partir disso, apresentar a atividade do serviço

público com forma de concretização dos valores contidos em nossa Constituição e os mecanismos de participação/controle social

dos serviços públicos. Tal estudo se encontra vinculado à Filosofia e ao Direito, principalmente ao Direito Constitucional e ao

Direito Administrativo.

A questão principal que se coloca para o presente trabalho consiste, portanto, em se a atividade do serviço público está

concretizando os valores contidos em nossa Carta Democrática e por meio de quais mecanismos, tanto em nível constitucional como

infraconstitucional, e se há possibilidade de ocorrer a participação/controle social do serviço público neste contexto.

Trabalha-se com a hipótese de que a atividade do serviço público, no Estado Democrático de Direito, vem se preocupando

em concretizar os valores contidos na Constituição Federal, dando-lhes unidade de sentido e, também, dada a importância da

participação social frente ao constitucionalismo democrático brasileiro, traz diversos mecanismos que possibilitem o maior

controle/participação do serviço público.

O trabalho, dessa forma, parece encontrar justificativa tanto por trazer pressupostos da teoria de Jürgen Habermas, no que se

refere à abordagem crítica que realiza referente à jurisprudência de valores alemã, vindo assim, a abarcar o seu conteúdo, quando

apresenta a sua tese procedimentalista da Constituição, e de Peter Häberle, com a sua tese da “sociedade aberta de intérpretes da

Constituição”, aportes teóricos que servem de fonte inspiradora enquanto ideal adotado por nossa Constituição, no sentido de ser

compreendida como uma “ordem de valores”, sendo influenciada assim, pela jurisprudência de valores, e que exige para a sua

concretização o alargamento do círculo de intérpretes da Constituição, ou seja,  formas democráticas de participação social, bem

como por trazer à sociedade as responsabilidades da atividade do serviço público, sendo ela forma de concretização dos valores

contidos em nossa Carta Democrática, além, de mostrar alguns mecanismos que proporcionam o controle/participação social do

serviço público.

Assim, preliminarmente, (2) serão abarcados contornos sobre o constitucionalismo democrático brasileiro no que se refere à

Constituição como uma “ordem de valores”, com base na doutrina da jurisprudência de valores, abordada criticamente por Jünger

Habermas quando traz a sua teoria procedimentalista da Constituição, e a importância do alargamento do círculo de intérpretes da

Constituição, de formas democráticas de participação social, nos moldes sugeridos por Peter Häberle em sua tese da “sociedade

aberta de intérpretes da Constituição”; (3) após, traz-se a atividade do serviço público como forma de concretização dos valores da

Constituição democrática brasileira; e, (4) por fim, os mecanismos de participação/controle social serão expostos. Estes são os

temas que serão desenvolvidos nos pontos a seguir.

 

2 Constitucionalismo democrático brasileiro: a Constituição como uma “ordem de valores” e a importância de formas
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democráticas de participação social

 

A princípio, assevera-se que a nossa Constituição Democrática traz em seu corpo vários valores que devem ser respeitados

por todo o ordenamento jurídico, consistente em uma verdadeira “ordem de valores”, que vem lhe dar unidade de sentido. Além

disso, observa-se a concretização desta Constituição a partir da maior participação político-jurídica da sociedade na esfera pública,

transformando-se, assim, em uma verdadeira “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”.

Tais pressupostos do constitucionalismo democrático brasileiro são observados tanto por ter sofrido influência da

jurisprudência de valores alemã, que entende a Constituição como uma “ordem concreta de valores”, questão muito bem exposta

por Jürgen Habermas quando traz a lume a sua teoria procedimentalista da interpretação da Constituição, como pela teoria da

“sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” de Peter Häberle, ao defender o alargamento do círculo de intérpretes da

Constituição, trazendo a interpretação constitucional como sendo uma atividade de todos e não apenas de um grupo seleto, os

“órgãos oficiais”.

Assim sendo, passando-se a observar tais influências e usando de início os aportes teóricos de Habermas, afirma-se que o

autor defende uma visão procedimentalista da Constituição em face de uma visão substancialista da mesma. O filósofo alemão não

participa da ideia de observar a Constituição como sendo uma “ordem concreta de valores”, corrente que o Tribunal Constitucional

Alemão teria aderido, quando faz mão da jurisprudência de valores. Destarte, observemos nas palavras do filósofo[1]: “para o

Tribunal Constitucional Federal, a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha não constitui tanto um sistema de regras

estruturado através de princípios, mas uma ‘ordem concreta de valores’”.

Deve se ter presente que essa jurisprudência de valores além de colocar normas e valores no mesmo plano, entende a

Constituição como uma “ordem de valores”, valores esses que são tidos como universais e abstratos, sendo tarefa do Tribunal

Constitucional realizar estes valores.[2]
Habermas, de início, deixa claro que a crítica que realiza em face a essa jurisprudência de valores do Tribunal Constitucional

Alemão volta-se a “uma autocompreensão metodológica que se forma no tribunal, que equipara a orientação por princípios com a

comparação entre bens”.[3] Cumpre também dizer, aqui, que a crítica que o autor traça refere-se intimamente à realidade alemã,

pois a discussão dos constitucionalistas americanos em relação à legitimidade da jurisdição constitucional se nortearia mais sob uma

linha politológica do que metodológica do direito. [4]
A crítica que o filósofo tedesco faz a essa jurisprudência de valores consiste no fato de que a mesma vem equiparar normas e

valores ao mesmo plano. Entretanto, para o autor, normas e valores possuem distinções, estas, que se referem a quatro aspectos.

Observemo-las:

 
[...] normas e valores distinguem-se, em primeiro lugar, através de suas respectivas referências ao agir
obrigatório ou teleológico; em segundo lugar, através da codificação binária ou gradual de sua
prestação de validade; em terceiro lugar, através de sua obrigatoriedade absoluta ou relativa e, em
quarto lugar, através dos critérios aos quais o conjunto de sistemas de normas ou de valores deve
satisfazer. Por se distinguirem segundo essas qualidades lógicas, eles não podem ser aplicados da
mesma maneira. [5]

 

Ademais, Habermas assevera que a distinção terminológica travada entre normas e valores somente perde seu sentido nas

teorias que pretendem dar um cunho universal para esses valores. Teorias essas, que sob o pensamento pós-metafísico, tornam-se

indefensáveis, devido ao fato de que, as teorias de valores pós-metafísicas levam em consideração a particularidade dos valores,

vindo a afirmar que os mesmos surgem de tradições e de orientações axiológicas culturais consuetudinárias.[6]

Nesse diapasão, nas palavras de Leal[7], seria aqui que estaria “o ponto central da discussão que Habermas propõe com
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relação ao pensamento ‘substancialista’ em geral: a seu ver, não há valores absolutos e imutáveis, dados, especialmente em se

tratando de sociedade que não possuem tradições e valores históricos compartilhados”.

Assim sendo, dita-se que Habermas pretende com a sua proposta procedimentalista de interpretação da Constituição,

configurar um modelo de democracia constitucional, segundo Cittadino[8], “que não se fundamenta nem em valores

compartilhados, nem em conteúdos substantivos, mas em procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião e da

vontade e que exigem uma identidade política não mais ancorada em uma ‘nação de cultura’, mas sim em uma ‘nação de cidadãos’”.

Dessa forma, conforme Leal[9], seria devido a tal questão que Habermas observaria o processo comunicativo como um

projeto aberto, pois, segundo o mesmo
 
[...] quanto mais a moral se torna autônoma, mais ela pende para o reforço do âmbito privado. A
moralidade deve, portanto, vir e estar associada ao procedimento, e não ser algo que existe a per se,
aprioristicamente.
Para esta construção pressupõe-se, por sua vez, a participação de cidadãos (daí falar-se de uma nação
de cidadãos) capazes de produzir um agir comunicativo, entendido como um discurso orientado para o
entendimento, que assegura aos falantes participantes, no ato de comunicação, um mundo da vida
intersubjetivamente compartilhado, garantindo-se, assim, simultaneamente, um horizonte no seio do
qual todos possam referir-se a um só mundo objetivo.

 

O que fica claro a partir daqui, é que a compreensão dada a Constituição pela jurisprudência de valores não ganha mais

significado, pois, segundo Habermas[10], a Constituição não pode ser mais observada apenas como uma “ordem” que venha

regular primariamente a relação entre o Estado e os cidadãos, nem tampouco, como uma ordem jurídica global e concreta, destinada

a impor a priori para a sociedade uma determinada forma de vida. Mas sim, deve ser entendida como uma forma de determinar os

procedimentos políticos, onde os cidadãos possam realizar cooperativamente o projeto de produzir condições justas de vida. 

De tal modo, nas palavras de Leal[11], “rompe-se, pois, com a compreensão, posta pela jurisprudência de valores, de que a

Constituição traduz a autocompreensão ético-normativa de uma comunidade e de que as Cortes Constitucionais, porque vinculadas

a esta eticidade substantiva, têm a função primordial de aproximar as normas constitucionais da realidade histórica”.

Diante de tais premissas, Habermas aduz que o papel do Tribunal Constitucional consiste em assegurar, através da proteção

dos sistemas de direitos, tanto a autonomia privada como pública dos cidadãos.[12] Isso encera a concepção procedimentalista

habermasiana, que espera atribuir uma nova locução democrática a jurisdição constitucional em face da já antes vista, da

jurisprudência de valores. [13]

Posto isto, assevera-se que a jurisprudência de valores, pela sua concepção de Constituição e Tribunal Constitucional,

atrelando os mesmos à questão cultural e da realidade histórica de um povo, ao observar as normas constitucionais, guarda uma

aproximação com a teoria de Peter Häberle de “Constituição como cultura”. Deve-se ter em vista, contudo, que a jurisprudência de

valores trabalha com a questão de que a Constituição, como um produto cultural, possui valores universais e abstratos, o que não se

observa na teoria de Peter Häberle, que entende que a Constituição é um produto cultural, no sentido de que se haver alguma

alteração na realidade cultural de um povo, também haverá mudança na interpretação constitucional, pois o mesmo texto possui

diferentes conteúdos em cada cultura que venha a aparecer. Assim, tem-se que na “Constituição como cultura” os valores são

construídos cotidianamente. Diante de todo o asseverado, traz-se excerto da obra de Häberle[14], demonstrando tais aspectos em

sua teoria.

 
Constitución no significa única y exclusivamente ordenamiento jurídico para juristas, que éstos han de
interpretar siguiendo las viejas y también las más modernas reglas exegéticas de su arte, sino que
igualmente sirve de hilo conductor para todo ciudadano, lego en cuanto a la ciencia se refiere. La
Constitución no se limita sólo a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas
normativas, sino la expresión de un cierto grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación
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propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos.
 

Todavia, cumpre fazer nota que apesar da aproximação trazida entre a jurisprudência de valores e a teoria de “Constituição

como cultura” de Häberle, no que se refere à questão cultural, o filósofo não faz parte dos autores que são adeptos a essa forma de

compreender a Constituição e sua interpretação constitucional, pois, como acima mencionado, não compreende os valores como

algo abstrato, universal, mas sim, como valores que devem ser construídos cotidianamente. Assim, aplicação dos valores se dá

distintamente.

Em frente a tais considerações, passa-se a observar que, apesar de Habermas não reconhecer a legitimidade da

jurisprudência de valores alemã, esta veio, segundo Cittadino[15], a influenciar o constitucionalismo brasileiro. Assim sendo,

observa-se este aspecto da jurisprudência de valores em excerto da obra da autora, que vem mencionar, além disso, que o processo

de concretização da Constituição envolve necessariamente um alargamento do círculo de intérpretes da Constituição, fazendo porte,

aqui, para a teoria de “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” de Häberle. Veja-se:

 
A jurisprudência de valores alemã – que vai influenciar o constitucionalismo português e espanhol e,
por esta via, o brasileiro – equipara princípios e normas constitucionais a valores e, nesse sentido,
defende a idéia de que a Constituição, enquanto projeto, produz uma identidade e história comuns, e
também um compromisso com certos ideais compartilhados. Ao mesmo tempo, muitos dos autores que
integram tal corrente acreditam que a concretização da Constituição, enquanto consenso social sobre os
valores básicos compartilhados, depende não apenas de um Judiciário cuja função primordial é
estabelecer uma aproximação entre o direito e a realidade histórica, mas fundamentalmente de formas
democráticas de participação comunitária nos assuntos públicos. Em outras palavras, o processo de
concretização da Constituição envolve necessariamente um alargamento do círculo de intérpretes da
Constituição, na medida em que devem tomar parte do processo hermenêutico todas as forças políticas
da comunidade.

 

O que se nota com a autora, é que, para haver a concretização da Constituição, conforme ela é trazida pela jurisprudência de

valores, não basta somente um Judiciário que venha estabelecer uma aproximação entre o direito e realidade histórica, é preciso

também, que haja formas democráticas de participação comunitária nos assuntos públicos, ou seja, haja um alargamento do círculo

de intérpretes da Constituição.

Tal aspecto é apontado na teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” de Häberle, quando afirma que “no

processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estaduais, todas as potências públicas,

todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer um elemento cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da

Constituição”. [16]

Deste modo, não resta dúvida desta concepção de Häberle de “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” é que a

mesma se encontra associada a um processo de democratização da hermenêutica constitucional, e por tal questão, vem a exigir uma

cidadania ativa, que concretize ou realize a Constituição.[17]
Diante do todo referido, destaca-se que o constitucionalismo democrático brasileiro vem a ser influenciado por essas duas

correntes, tanto por observar o seu sistema de direitos constitucionais como uma “ordem de valores”, estes, os quais entende-se que

devem ser construídos cotidianamente, nos moldes sugeridos por Häberle em sua teoria da “Constituição como cultura”, e que

devem ser respeitados e nortear todo o ordenamento jurídico, como exige, para a sua concretização, um alargamento do círculo dos

intérpretes da Constituição, ou seja, formas democráticas que possibilitem a participação da sociedade na esfera pública, pois a

interpretação constitucional é uma atividade que diz respeito a todos.

E, assim sendo, após trazer estes aspectos teóricos sobre o constitucionalismo democrático brasileiro, passa-se a observar

alguns contornos referentes à atividade do serviço público como forma de concretizar os valores contidos em nossa Constituição
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democrática e os mecanismos que permitem a participação/controle social dos serviços públicos, trazendo se há a possibilidade de

ocorrer à mesma neste contexto.

 

3 A atividade do serviço público como forma de concretização dos valores da Constituição democrática brasileira

 

A nossa Carta Magna de 1988 inaugurou uma nova ordem constitucional, que erigiu os valores da democracia e da

soberania popular à condição de pilares do próprio Estado brasileiro.

Além disso, a Constituição democrática brasileira foi aquela que, pela primeira vez na história brasileira, define os objetivos

fundamentais do Estado, sendo que, dessa forma, orienta a compreensão e interpretação do ordenamento constitucional pelo critério

dos direitos fundamentais, onde a dignidade humana é traduzida como sendo o valor essencial. [18]
Nesse diapasão, assevera-se que o serviço público vem orientando a sua atividade em busca de concretizar os valores

calcados em nossa Carta Política, o que se observa ao trazer como seu fundamento último “a coesão social e geográfica de

determinado país e da dignidade dos seus cidadãos. Os serviços públicos constituem prestações sem as quais, em determinada

cultura, as pessoas se vêem desvestidas daquele mínimo que se requer para a viabilização adequada de suas vidas”. [19]

Outrossim, afirma-se que a prestação de serviços públicos em países como o Brasil, onde há grandes parcelas da população

que simplesmente não têm como suportar a tarifa que lhe é cobrada, por mais módica que esta seja, ao Estado são atribuídas

maiores responsabilidades constitucionais na prestação dos serviços públicos em relação a essas pessoas, atividades fundamentais

para a dignidade da pessoa humana e condicionantes de qualquer projeto de redução das desigualdades sociais (artigos 1º e 3º da

Constituição Federal de 1988). [20]

Além disso, menciona-se que as diferenças entre a abordagem administrativa nas Constituições Liberais e a hoje dada pelas

Constituições Democráticas, refere-se ao fato de que, naquelas, a atividade administrativa era enfocada nas suas relações com os

demais poderes e funções do Estado e em alguns aspectos de proteção de direitos individuais de liberdade; e, hoje, com a

promulgação da Constituição Democrática de Direito, a tudo isto se somam dispositivos constitucionais que lhe atribuem missões a

cumprir na persecução do bem-estar da coletividade, não apenas para garantir determinados espaços de inviolabilidade da liberdade

individual, mas também para assegurar o fornecimento e a prestação de certos bens essenciais à dignidade das pessoas. [21]

Ademais, a atividade do serviço público vem aparecendo como um instrumento de satisfação direta e imediata dos direitos

fundamentais. Assim é por se dizer que o serviço público existe porque os direitos fundamentais não podem deixar de ser

satisfeitos. Diante disso, é que se menciona que existe um vínculo de natureza direta e imediata entre o serviço público e a satisfação

de direitos fundamentais, afirmando-se que se esse vínculo não existir, será impossível reconhecer a existência de um serviço

público.[22]

Indo além do já exposto, dita-se com Leal[23], que ao falar de serviço público significa dizer que

 
todos os temas condizentes com a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa, ao desenvolvimento justo, livre e solidário da sociedade
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como os que dizem respeito à solução das
desigualdades regionais, à independência nacional, à prevalência dos direitos humanos, a
autodeterminação dos povos, à solução pacífica dos conflitos, todos estes e outros a eles conectados e
espargidos no texto da Carta Constitucional, podem e devem ser observados nas atividades de
prestação de serviços por parte do Poder Estatal.

           

            Assim sendo, observa-se que a atividade do serviço público apresenta-se como forma de concretizar os valores esculpidos em

nossa Carta Democrática, pois, como visto, possuí compromissos com todos os temas, valores esculpidos na mesma.

Posto isto, abarca-se os mecanismos que permitem a participação/controle social dos serviços públicos, trazendo se há a
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possibilidade de ocorrer a mesma neste contexto.

 

4 Participação/controle social do serviço público: alguns mecanismos

 

A participação/controle social do serviço público, em um Estado Democrático de Direito, aparece como termo fundamental,

pois, deve-se ter em vista, que, é pela via da participação político-jurídica, alargando o círculo de intérpretes da Constituição, nos

moldes sugeridos por Häberle, que se concretiza e se realiza a Constituição.

Diante disso, passa-se a trazer alguns mecanismos, tanto em nível constitucional como infraconstitucional, que permitem a

participação/controle social do serviço público.

Observa-se, assim, em nossa Carta Magna algumas previsões normativas a exemplos disso, como: o plebiscito (artigos 14,

inciso I; 49, inciso XV; 18, §§ 3º e 4º, todos da Constituição Federal e a Lei nº 9.709/98), o referendo (artigos 14, inciso II, e 49,

inciso XV, da Constituição Federal e a Lei nº 9.709/98) e a iniciativa popular (artigos 27, §4º; 29, XIII, e 61, caput, todos da

Constituição Federal). [24]
Além dessas previsões, a nossa Constituição pátria trouxe outras duas inovações controladoras, veja-se: o direito do

contribuinte de questionar a legitimidade das contas municipais (artigo 31, §3º); e, o direito do cidadão, ou de suas entidades

representativas, de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante as Cortes das Contas da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios (artigo 74, §2º). [25]

Também, tem-se a previsão constante no artigo 175 da Constituição Federal, ao ditar que “incumbe ao Poder Público, na

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”,

determinado, em seu parágrafo único, mais precisamente, no inciso II, que a lei reguladora desta matéria deverá dispor, dentre outras

coisas, dos direitos dos usuários. A lei que o parágrafo único cita é a Lei nº 8.987/95, que além de dispor sobre o regime de

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, regula a participação dos

usuários na execução da prestação de serviços públicos por concessionárias e permissionárias, fazendo valer aos mesmos os direitos

de certidão, petição, reclamação e sugestão. [26]

Nesse diapasão, na legislação infraconstitucional, observa-se, por exemplo: a Lei nº 8.987/95, já acima exposta; a Lei nº

9.427/96, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos

de energia elétrica, prevendo a exigência de audiência pública para a tomada de decisões que afetem consumidores e mesmo

agentes econômicos envolvidos, a ser convocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica; e, a Lei nº 9.472/97, que trata das

Telecomunicações, demandando consulta pública para o debate dos regulamentos que gestão tais serviços.[27]
Outrossim, destaca-se que além dessas previsões a participação/controle social do serviço público pode ocorrer pelo instituto

do amicus curiae, previsto, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, na Lei nº 9.868/99, que dispõe sobre o

processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, e na Lei nº

9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. [28]
Assim sendo, nota-se que todos estes mecanismos tornam-se grandes instrumentos de participação/controle social dos

serviços públicos. Além disso, assevera-se com Cittadino[29], que para o constitucionalismo democrático, o processo de

realização e concretização da Constituição depende da capacidade de controle da sociedade das omissões do poder público. E, são

justamente estes mecanismos que são destinados a controlar diretamente essas omissões, vindo a viabilizar a participação jurídico-

política da sociedade, garantindo o valor e a dignidade da pessoa humana.

Assim, cumpre dizer, por fim, que se observa tanto na legislação constitucional como na infraconstitucional que há

mecanismos que possibilitam a participação/controle social do serviço público, bastando, dessa forma, que a sociedade tome mãos
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dos mesmos para assegurarem os seus direitos. A sociedade precisa se tornar ciente que a sua participação nos assuntos públicos é

de extrema importância para uma “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, ela não deve reter o seu âmbito de atuação em

uma participação política representativa, ela deve sim, participar ativamente na formação da vontade geral do Estado.

 

5 Conclusão

 

Em face do todo ponderado, observa-se que o constitucionalismo democrático brasileiro vem sofrer influências da

jurisprudência de valores alemã, que traz a Constituição como sendo uma “ordem de valores”. Entretanto, entende-se que estes

valores, não podem ser tidos como universais e abstratos, conforme o paradigma da jurisprudência de valores, mas sim, devem ser

construídos cotidianamente, nos moldes sugeridos por Häberle, em sua teoria da “Constituição como cultura”.

Ademais, tem-se presente que não basta para haver a concretização da Constituição ela ser tida como uma “ordem de

valores” exige, também, um alargamento do círculo dos intérpretes da Constituição, conforme a teoria de “sociedade aberta dos

intérpretes da Constituição” de Häberle, ou seja, formas democráticas que possibilitem a participação da sociedade na esfera

pública.

E, é nesse sentido, que se observou os contornos do serviço público no constitucionalismo democrático brasileiro,

destacando-se a atividade do serviço público como forma de concretização desta “ordem de valores”, pois possui como fundamento

último a coesão social e geográfica de determinado país, prima pela dignidade dos seus cidadãos, é condicionante de qualquer

projeto de redução das desigualdades sociais, constitui instrumento de satisfação direta e imediata dos direitos fundamentais, além

de ser forma de concretização de tantos e outros temas, valores trazidos em nossa Carta Democrática.

Além disso, nota-se que há tanto em nível constitucional como infraconstitucional mecanismos que possibilitam a

participação/controle social do serviço público. Em nível constitucional observou-se o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular,

além da questão do direito do contribuinte de questionar a legitimidade das contas municipais e do direito do cidadão, ou de suas

entidades representativas, de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante as Cortes das Contas da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios. Além dessas previsões, tem-se a trazida pelo artigo 175 da Constituição Federal, regulado pela Lei nº

8.987/95, que cita a possibilidade da participação dos usuários na execução da prestação de serviços públicos por concessionárias e

permissionárias, fazendo valer aos mesmos os direitos de certidão, petição, reclamação e sugestão.

Na legislação infraconstitucional, coloca-se que se encontraram mecanismos da audiência pública na Lei nº 9.427/96

(Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL); da consulta popular na Lei nº 9.472/97 (Telecomunicações); e, do amicus curiae

na Lei nº 9.868/99 (Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade) e na Lei nº 9.882/99,

(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental).

Destaca-se que todos estes mecanismos ensejam em grandes instrumentos de participação/controle social dos serviços

públicos, bastando, assim, uma cidadania ativa, que não se limite a participação política representativa na esfera pública, mas utilize

estes mecanismos para resguardar os seus direitos.

Diante do todo asseverado, entende-se que tanto a questão principal foi resolvida como a hipótese confirmada, ao demonstrar

que o serviço público constitui forma de concretizar os valores contidos em nossa Carta Democrática e por abarcar alguns

mecanismos, tanto em nível constitucional como infraconstitucional, que possibilitam sim a participação/controle social do serviço

público.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DAS NOVAS
FORMAS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E O CONTROLE SOCIAL

INFORMATION TECHNOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION - NEW FORMS OF ADVERTISING OF
ADMINISTRATIVE ACTS AND SOCIAL CONTROL

Mariane Yuri Shiohara

RESUMO
As novas tecnologias da informação têm assumido papel fundamental dentro da perspectiva de
modernização da administração pública. A publicidade dos atos administrativos, antes restrita
aos diários oficiais impressos, ganha nova dinâmica a partir da edição eletrônica, o que vem
garantindo a diminuição de custos diretos e indiretos com a impressão e distribuição dos diários,
celeridade, facilitação do acesso à informação pelos cidadãos – transparência e a conseqüente
eficiência do serviço público. A crise de representatividade da democracia representativa deve
ser combatida pela participação popular, principalmente pelo exercício do controle social sobre os
atos administrativos, seja de maneira prévia, por meio da participação em audiências públicas,
seja de maneira posterior, por meio da utilização de mecanismos judiciais para nulidade de atos
ilegais ou lesivos ao patrimônio público, no contexto da democracia participativa.
PALAVRAS-CHAVES: Administração pública; tecnologia da informação; publicidade; controle
social.

ABSTRACT
The new information technologies have played key role within the perspective of modernization
of public administration. The publicity of administrative acts, previously restricted to printed
gazettes, gaining momentum from the electronic edition, which has secured a reduction of direct
and indirect costs related to printing and distribution of journals, expedition, facilitation of access
to information by citizens - transparency and the resulting efficiency of public service. The crisis
of representation of representative democracy must be fought by popular participation, especially
by exercising social control over administrative acts, either way in advance, through participation
in public hearings or so later, through the use of mechanisms court to invalidate acts illegal or
harmful to public property, in the context of participatory democracy.
KEYWORDS: Public administration; information technology ; publicity; social control.

1. INTRODUÇÃO

 

O Estado intervencionista, prestador direto de todos os serviços públicos mostrou-se ineficiente, obsoleto e

economicamente inviável. Diante dessa perspectiva desanimadora, concebeu-se o Estado neoliberal, onde a gestão estatal deve ser

norteada por regras técnicas similares a da atividade privada[1].

Para consecução de tais objetivos, a reforma do aparelho estatal visa transformar a administração pública burocrática em

uma administração pública gerencial, como previsto no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério

da Administração e Reforma do Estado – MARE -, aprovado em 21.09.1995, pela Câmara da Reforma do Estado, composta pelos

ministros da Administração e Reforma do Estado, do Trabalho, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, e pelo ministro chefe

do Estado-Maior das Forças Armadas.

Maria Sylvia Zanella di Pietro traduz essa reforma administrativa como uma mudança de ideologia:
 
Parece que o que muda é principalmente a ideologia, é a forma de conceber o Estado e a
Administração Pública. Não se quer mais o Estado prestador de serviços; quer-se o Estado que
estimula, que ajuda, que subsidia a iniciativa privada; quer-se a democratização da Administração
Pública pela participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação e de consulta e pela colaboração
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entre o público e o privado na realização das atividades administrativas do Estado; quer-se a
diminuição do tamanho do Estado para  que a atuação do particular ganhe espaço; quer-se a
flexibilização dos rígidos modos de atuação da Administração Pública, para permitir maior eficiência;
quer-se a parceria entre o público e o privado para substituir-se a Administração Pública dos atos
unilaterais, a Administração Pública autoritária, verticalizada, hierarquizada[2].
  

À similitude da existência do cliente para empresa privada, o cidadão receptor dos serviços públicos também deve receber

igual tratamento. O “cidadão-cliente” recebeu especial tratamento constitucional, sendo-lhe garantido formas de participação do

usuário na administração pública direta e indireta, em especial,

 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública” (art. 37, § 3º, I a III).
 

 Eficiência e publicidade passam a ser requisitos dos atos administrativos, aliado, claro, à legalidade, moralidade e

impessoalidade do agir estatal. E o “cliente” desse novo Estado gerencial deve exercer o controle dos atos.

O discurso corrente clama pela mudança de paradigma na administração pública: transparência, eficiência, racionalização

dos recursos e a participação social são os assuntos em pauta, razão pela qual a tecnologia da informação está cada vez mais

presente como fator diferencial da boa gestão.

 

 

2. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

            É impossível pensar a administração pública atual sem da tecnologia da informação. Foi-se o tempo da máquina de escrever.

Hoje, o delete apaga uma letra ou uma página inteira num só click e a impressão de várias cópias não depende mais da datilografia

em vias de carbono! Os arquivos e pastas cheias de papéis começam a dar espaço aos arquivos armazenados eletronicamente que

podem ser transferidos eletronicamente ao invés do fax. Note-se que todas essas inovações são ligadas ao uso do computador

enquanto substituto da máquina de escrever.

            Mas vamos seguir em frente. Como imaginar a transmissão e compartilhamento de dados e informações sem os softwares

utilizados na administração pública, seja nas licitações, compras, pagamentos, controle de fornecedores e pessoal, por exemplo?

E uma última suposição: como seria a administração pública sem a utilização da internet? As licitações públicas

certamente seriam mais morosas sem a possibilidade da utilização de sites oficiais para obtenção e verificação de certificados de

regularidade fiscal, com a seguridade social e com o fundo de garantia por tempo de serviço.

            O cenário da administração pública sem a utilização de tecnologias de informação torna-se obsoleto e impraticável. A

imprescindibilidade do armazenamento de dados, possibilitando a formação de cadastros informatizados e em rede, principalmente

nas áreas de saúde, educação, assistência social, assumem importância fundamental como instrumentos de planejamento e controle

processos decisórios e na análise de adequação de ações à demanda, possibilitando a criação de indicadores e avaliação do

cumprimento de objetivos[3].

A tecnologia da informação também caminha a passos largos para o avanço da área educacional. A Lei 12.056, de 13 de

outubro de 2009, que, ao acrescentar parágrafos ao art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional), fez constar a previsão da utilização do ensino a distância para capacitação dos profissionais do magistério[4],

o que, sem sombra de dúvidas, propiciará maior alcance desses profissionais nas mais longínquas cidades do país.
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E como não destacar o papel da governança eletrônica, que tem como propósito utilizar as tecnologias de informação e

comunicação na busca de transparência da gestão pública, no acesso à informação e seu grande potencial democrático.

Aliás, mais do que o aspecto de gerenciamento de dados, o viés a ser conferido à tecnologia da informação na

administração pública deve ser o da democracia, criando mecanismos que garantam ou facilitem o exercício do controle social sobre

os atos administrativos anteriormente disponíveis nos diários oficiais impressos ou acessíveis mediante o direito de petição.

O presente estudo pretende destacar dois pontos da tecnologia da informação aplicada à administração pública: as novas

formas de publicidade dos atos administrativos e a maior possibilidade do exercício do controle social.

 

 

3. DAS NOVAS FORMAS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

 

            O princípio da publicidade na administração pública tem como fundamento o dever de transparência do agir estatal. Celso

Antônio Bandeira de Mello relaciona o princípio da publicidade com a própria essência do Estado Democrático de Direito: se o

poder reside no povo, não pode haver ocultamento aos administrados dos assuntos que os interessam[5], como aconteceu no

lamentável episódio dos “atos secretos” editados pelo Senado e que vieram ao conhecimento nacional no ano de 2009.

A Constituição Brasileira não tolera a existência de “atos secretos” e determina que a administração pública direta e indireta

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá ao princípio da publicidade (CF,

art. 37, caput). Portanto, o poder Executivo, Legislativo e Judiciário tem o dever de dar publicidade a seus atos por meio dos

veículos legalmente instituídos, como requisito de eficácia a partir do qual começa a produzir seus efeitos externos.

Em verdade, os princípios constitucionais da administração pública não guardam entre si uma relação de hierarquia, mas

sim de complementaridade.  Por exemplo, o art. 37, XXI, da Constituição Federal, prevê que as contratações públicas, ressalvados

os casos especificados na legislação (princípio da legalidade), serão contratadas por meio de processo de licitação pública que

assegure igualdade de condições de todos os concorrentes (princípio da impessoalidade), atendidos os requisitos de publicação

prévia dos instrumentos convocatórios (princípio da publicidade), o que garante, inclusive, o controle social por meio de qualquer

cidadão, com a possibilidade, inclusive, de impugnação do edital de licitação, sempre em busca da eficiência e moralidade

administrativa.

O princípio da publicidade no aspecto de divulgação oficial dos atos da administração pública e demais poderes do Estado,

também acompanhou o processo de evolução das novas tecnologias da informação.

Inicialmente, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário davam publicidade a seus atos exclusivamente por meio dos

diários oficiais impressos, o que acabava por limitar o acesso as informações e dados ali veiculados.

Tome-se como exemplo a dificuldade de se pôr em circulação o diário oficial da Justiça, que deviam ser distribuídos a

todas as Comarcas dos Estados para que, a partir de então, tornassem públicos os despachos e decisões para o início do prazo de

publicação.

Além dos custos elevados de impressão e da logística de distribuição dos diários, principalmente em decorrência do tempo

que levariam para chegar a todas as comarcas, a Justiça Estadual do Paraná estabeleceu um prazo de carência de três (03) dias para

início da contagem dos prazos processuais[6].

Quanto à publicação dos atos oficiais do Poder Executivo em âmbito municipal, verificava-se, por muitas vezes, a

dificuldade de se eleger um órgão oficial de publicação com circulação diária, tendo-se em vista que, quando muito, havia um

jornal semanal de circulação local, o que retardava a prática de certos atos, como a entrada em vigência de leis e demais atos

normativos, a publicação dos avisos de licitação.
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O marco legal que possibilitou o início da “publicidade oficial digital”, ou seja, da veiculação de atos oficiais utilizando a

tecnologia da informação, notadamente, o meio eletrônico pela rede mundial de computadores, é a Medida Provisória 2.200, de 28

de junho de 2001, que institui a “Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e
das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras” (art. 1º).

Com a edição desse padrão nacional de disponibilização e certificação de documentos na forma eletrônica, os órgãos

públicos e poderes do Estado começaram a substituir os diários impressos pela circulação eletrônica de documentos e atos oficiais,

com as seguintes vantagens: a) diminuição de custos diretos e indiretos com a impressão e distribuição dos diários; b) celeridade; c)

facilitação do acesso à informação pelos cidadãos – transparência; d) maior eficiência do serviço público.

O Poder Executivo do Estado do Paraná, por meio do Decreto 1378, de 29/08/2007, adotou a edição e publicação do Diário

Oficial estadual em meio eletrônico, em substituição total ao Diário impresso, assinalando prazo a partir do qual a publicação seria

apenas realizada por meio eletrônico.

De igual forma, a Resolução 08/2008 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná instituiu o Diário da Justiça Eletrônico

(E-DJ) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais e administrativos do Poder Judiciário

do Estado do Paraná e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná também passou a publicar seu periódico “Atos Oficiais Do

Tribunal de Contas” exclusivamente pelo meio eletrônico (Resolução 13/2009).

Além de conferir publicidade em tempo real, as publicações eletrônicas dos atos oficiais acabam por formar bancos de

dados abertos à consulta pública 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que certamente contribui para uma maior transparência das

informações oficiais e, por conseqüência, a facilidade do exercício do controle social, tópico este que será adiante abordado.

A tecnologia da informação como forma de conferir maior efetividade ao princípio constitucional da publicidade vem

contribuindo para o processo de gestão pública.  Mais do que a mera publicidade dos atos, a publicação eletrônica homenageia o

princípio da eficiência, servindo como meio de fortalecimento das práticas democráticas.

 

 

4. TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE E INFORMAÇÃO COMO MATRIZES DO CONTROLE SOCIAL DOS ATOS

ADMINISTRATIVOS

 

            Durante a Assembléia do Milênio promovida pela Organização das Nações Unidas em setembro de 2000, Kofi Annan

apresentou uma pesquisa à ONU, na qual apontou que “dois terços dos cidadãos do mundo (incluindo os das democracias

ocidentais) não se consideram representados por seus governantes”[7].

             A democracia representativa, consubstanciada na eleição de um grupo de pessoas que tem o dever de defender e representar

os interesses da coletividade de eleitores, encontra-se maculada pela conduta de alguns representantes legitimamente eleitos, que,

por vezes, militam em prol de seus interesses particulares em detrimento do interesse geral da sociedade.

            Desse modo, a população tem se sentido “desrepresentada” na democracia representativa cuja participação popular é indireta,

periódica e formal, uma vez que, não raras vezes, o voto registrado nas urnas não se traduz na verdadeira representação municipal,

estadual ou federal a que o candidato eleito se propôs na sua campanha eleitoral.

            A nossa descrença e apatia quanto ao status quo político deve ser combatida a partir de atitudes proativas de harmonização

entre democracia representativa e a participativa, uma vez que a Constituição de 1998 preferiu declarar que "todo o poder emana do

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".

            É preciso combater a situação de apatia do cidadão que pensa e age com a mentalidade de que os problemas globais ou locais
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que influem diretamente na sua esfera de atuação devem ser resolvidos apenas pelo Estado, esquecendo-se da sua condição de ator

nesse cenário.

            Nesse sentido, o controle social “tem a finalidade de verificar se as decisões tomadas, no âmbito estatal, estão sendo

executadas conforme o que foi decidido e se as atividades estatais estão sendo realizadas de acordo com os parâmetros estabelecidos

pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais[8]”. Ouso afirmar, ainda, que o controle social pode ser exercido de maneira

prévia e concomitante à realização dos atos administrativos, assumindo uma nova tônica e funcionalidade, principalmente a partir da

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00) e do Estatuto da Cidade (Lei 10.251/01), conforme adiante se exporá.

            A crescente transparência conferida aos atos da administração pública aliada as novas tecnologias da informação, as

previsões constitucionais e legais de participação da população nas decisões, bem como o controle dos atos administrativos não

devem ser ignorados, uma vez que a participação do cidadão numa democracia representativa nos moldes adotados pela

Constituição de 1988, não se encerra pelo voto[9].

            Um novo espaço de representatividade deve ser construído na administração pública a partir da própria sociedade civil. O

espaço público deve ser ocupado por atores que anteriormente não tinham o direito de acompanhar, opinar, e principalmente, de

reivindicar ante a administração pública, mas que a partir deste momento tem como dever constitucional dar publicidade,

transparência e informação de seus atos e abrir instâncias de participação do cidadão.

 

 

4.1 DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CONTROLE PELO CIDADÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Se, por um lado, a população ainda não se conscientizou de sua força democrática  e determinante participação na

administração púbica, por outro, a legislação vigente já impõe o dever de chamar a população para acompanhar, fiscalizar e

participar na elaboração dos atos administrativos, sob pena do gestor incorrer em crime de responsabilidade e ato de improbidade

administrativa[10].

            A título meramente exemplificativo cita-se duas legislações que prevêem a participação popular na administração pública: o

Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00, com as modificações

introduzidas pela Lei Complementar 131/09).

 

4.1.1 O Estatuto da Cidade

 

            A Lei 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso

da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (art.

1º, parágrafo único).

            A legislação em análise é, sem dúvida, inovadora. Traz no bojo de suas diretrizes gerais o princípio democrático aplicado à

política urbana: “gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos

da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” (art. 2º,

II).

            Como desdobramento, guardou ainda, um capítulo específico para disciplinar a gestão democrática da cidade (arts. 43 a 45),

contemplando instrumentos específicos de participação da população: I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional,

estadual e municipal; II – debates, audiências e consultas públicas; III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis

nacional, estadual e municipal e  IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
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urbano (art. 43).

            Constitui-se, ainda, instrumento da política urbana, a gestão orçamentária participativa (art. 4º, III, f), consubstanciada na

realização, em âmbito municipal, na “realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual,

da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal”

(art. 44).

            Ou seja, as experiências bem sucedidas e voluntárias do orçamento participativo iniciadas no Rio Grande do Sul passam a ser

obrigatórias a partir do Estatuto da Cidade. A realização de audiência pública, consulta ou debate para discutir a proposta

orçamentária, do plano plurianual ou da lei de diretrizes orçamentárias torna-se pré-requisito para aprovação perante a Câmara

Municipal.

            Sem sombra de dúvidas o Estatuto da Cidade é um marco para a democracia e para o exercício do controle social. Nas lições

de Maria Paula Dallari Bucci,

 
A gestão democrática, como fórmula portadora da idéia não apenas do “governo do
povo” e “pelo povo”, mas também do governo da cidade “para o povo”, remete a uma
concepção ampliada de cada direito relacionado à vida urbana. De acordo com ela é que
se vislumbram o “direito à cidade” e “função social da cidade”, tal como dispõe a parte
final do art. 182 do texto constitucional, ao estabelecer como objetivos da política de
desenvolvimento urbano “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes[11]”.

             

Os instrumentos de participação popular no contexto da gestão democrática da cidade garantem uma nova instância de

controle prévio e concomitante à prática dos atos administrativos e legislativos, controle este que antes, só podia ser realizado pela

própria administração pública e pelo Poder Judiciário.

Agora, a participação do cidadão é condição obrigatória para aprovação do conjunto de leis orçamentárias do município,

aumentando o dever de publicidade da administração, que deve convidar a população a participar de audiências públicas, debates e

discussões, aumentando, por conseqüência, a transparência dos atos administrativos.

 

 

4.1.2 A Lei de Responsabilidade Fiscal

 

Receita e despesa pública nos remetem a idéia de planejamento para o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, a

Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/00 - estabelece normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal, que também pressupõe o dever de publicidade, transparência e participação popular.

A Lei 4.320/64 que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, já previa o dever de equilíbrio entre receita e despesa e todas as questões

correlatas, o orçamento e seus componentes e mecanismos de controle interno e externo.

Otimizando essa legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novos mecanismos de controle do equilíbrio das

finanças públicas e de transparência da gestão fiscal, tais como o limite de gastos com pessoal, a previsão da renúncia de receita e

os casos de compensação e também a transparência na gestão fiscal. A Lei 4.320/64, aliada a Lei de Responsabilidade Fiscal

constitui a “cartilha” para uma gestão fiscal planejada e transparente. São legislações que se complementam, num misto de institutos

clássicos e modernos, objetos da democracia representativa e participativa.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o ano de 2000, previu mecanismos de controle social das finanças públicas, por
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meio da realização de audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre (maio,

setembro e fevereiro) (§ 4º, art. 9º da LC 101/00).

O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal também elencou como instrumentos de transparência de gestão fiscal, os

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido

da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos, aos quais será dada ampla

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Nos casos mencionados, o controle social exercido é posterior a realização dos atos, como forma de demonstrar e avaliar o

cumprimento de metas ou dar ampla divulgação das finanças públicas. No entanto, se as metas não tiverem sido cumpridas? Restará

à administração adotar as medidas necessárias para retornar às finanças aos patamares legais, e, eventualmente, responsabilizar os

gestores responsáveis.

Acrescendo, então, à Lei de Responsabilidade Social, mecanismos prévios de controle social, a Lei Complementar

131/2009, tratou especificamente de mecanismos de transparência da gestão fiscal, que pressupõe ampla publicidade e informação,

acrescendo o parágrafo único ao art. 48 e o art. 48-A, in verbis:

 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo
de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela
Lei Complementar nº 131, de 2009).
 
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído
pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive
referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

 
A grande inovação da Lei Complementar 131/09 foi a obrigatoriedade de disponibilização em tempo real, de informações

sobre execução orçamentária e financeira. Em tempo real significa dizer a disponibilização de tais informações na rede mundial de

computadores, o que possibilita, além de tudo, a formação de banco de dados disponíveis para consulta a qualquer momento.

Ademais, é relevante relembrar que quanto ao procedimento licitatório, já há previsão na Lei 8.666/93, de controle social

dos editais e dos preços, sendo lícito a qualquer cidadão impugná-los[12]. Já as alterações realizadas pela Lei Complementar

131/09 prevê a legitimidade de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato para denunciar ao respectivo Tribunal de

Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas na Lei de Responsabilidade

Fiscal (Art. 73-A).

Por fim, a Lei Complementar 131/09 complementa o Estatuto da Cidade (art. 44), ao estabelecer a obrigatoriedade de

incentivar a população na participação de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de

diretrizes orçamentárias e orçamentos (art. 48, parágrafo único, inciso I).
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5. CONCLUSÕES

 

À medida que as tecnologias da informação são introduzidas no dia a dia da administração pública, nota-se sua

importância e imprescindibilidade como ferramentas na gestão e controle. A possibilidade de publicação na rede mundial de

computadores dos atos administrativos, sem a necessidade da circulação física do diário oficial impresso é apenas um dos exemplos

de otimização do princípio da publicidade e conseqüente aumento da transparência e possibilidade de controle institucional e social

sobre os atos praticados pela Administração. Mais do que um canal de informação, a tecnologia da informação deve servir como um

canal de comunicação.

A tecnologia da informação aliada às novas legislações que contemplam novas formas de controle social, incluindo o

controle prévio, garante as ferramentas para seu exercício. Agora, as autoridades administrativas são obrigadas a chamar, convidar,

convocar o cidadão por meio de ampla publicidade para a discussão do projeto de lei orçamentária, “como condição obrigatória para

sua aprovação pela Câmara Municipal” (art. 44 da Lei 10.251/01).

Abrem-se, por força de Lei, novos espaços obrigatórios para o exercício da democracia participativa, que repercute, por

conseqüência, na maior interação entre administração e o cidadão e deve servir como elemento transformador da realidade social,

possibilitando a construção de espaços de diálogos que suplantem o formalismo.

As decisões tomadas após ampla discussão sobre determinado assunto são qualitativamente muito superiores às que se

tomam por um pequeno grupo, muitas vezes influenciados por elementos externos e estranhos ao interesse público. Daí, a

importância da preparação política e do nível cultural da comunidade chamada a debater temas antes discutidos apenas por nossos

representantes eleitos por meio do voto.
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A CIDADE MODERNA E OS ENTRAVES À ACESSIBILIDADE E À INCLUSÃO SOCIAL DOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PELA FALTA DE PLANEJAMENTO

URBANO-AMBIENTAL ADEQUADO

LA CIUDAD MODERNA Y LAS BARRERAS DE ACCESO A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES POR FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANA-

AMBIENTAL ADECUADA

Letícia Gonçalves Dias Lima
Sergio Augustin

RESUMO
Com o crescimento populacional nas cidades, volta-se a preocupação com as pessoas portadoras
de necessidades especiais, na medida em que a locomoção delas passa a ser um problema de
planejamento urbano. Entretanto, as políticas públicas que volvem a acessibilidade demonstram
maior preocupação com o “chegar até os espaços públicos” ou com o “entrar nos espaços
públicos”, olvidando outro problema tão importante quanto, o “circular dentro dos espaços
públicos”. O problema da acessibilidade está na falta de planejamento urbano adequado, pois na
ausência deste resta inviabilizado que o portador de necessidades especiais desfrute com
dignidade dos direitos fundamentais adquiridos. A preocupação deve estar voltada a um
conjunto de ações que visem a garantia efetiva desses direitos, oportunizando às pessoas com
deficiências as mesmas condições de acessibilidade urbana encontradas pelas pessoas que
gozam de condições físicas plenas. As consequências de uma política urbana deficiente são
inúmeras e comprometem a mobilidade e acessibilidade urbana, além de gerar um desconforto
ambiental para a população.
PALAVRAS-CHAVES: direitos fundamentais; pessoas com deficiências; acessibilidade urbana;
planejamento urbano; inclusão social. 

RESUMEN
Con el crecimiento de la población en ciudades, surge la preocupación con personas con
discapacidad, en la medida en que su locomoción se convierte en un problema de la
planificación urbana. Sin embargo, las políticas públicas que giran en torno de la accesibilidad
confirman una mayor preocupación con el "llegar a los espacios públicos" o con "entrar en los
espacios públicos", olvidando otro problema tan importante como, el "circular dentro de los
espacios públicos". El problema de la accesibilidad es la falta de planificación urbana adecuada,
porque en ausencia de esta sigue siendo lo que impide la persona con necesidades especiales se
puede disfrutar con dignidad de los derechos fundamentales adquiridos. La preocupación debe
ser dirigida a un conjunto de acciones destinadas a la garantía efectiva de estos derechos,
proporcionando para las personas con discapacidad las mismas condiciones de accesibilidad
urbana encontradas por personas que disfrutan de condiciones físicas completas. Las
consecuencias de la política urbana deficiente son numerosas y comprometem la movilidad
urbana y la accesibilidad, más allá de generar un ambiente incómodo para la población.
PALAVRAS-CLAVE: derechos fundamentales; personas com discapacidad; accesibilidad urbana;
planificación urbana, inclusión social.

Introdução
 

Ao longo dos séculos, inúmeras disputas sociais marcaram a história mundial. Dentre a luta de classes, o esforço do ser

humano pela conquista e garantia de seus direitos merece destaque. Avanços significativos na defesa dos direitos do homem podem

ser visualizados, tais como os movimentos sociais e declarações universais. Entretanto, após a Carta de Virgínia, em 1776, com a

Declaração dos Direitos do Homem, anterior a Revolução Francesa (1789), ergue-se uma evidência contraditória entre os direitos

declarados e a efetivação dos mesmos, em especial, ao tratamento isonômico às pessoas com deficiências.
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Em 1971, tivemos a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental. Quatro anos mais tarde, em 1975, a Declaração dos

Direitos dos Deficientes Físicos. A partir de então, as pessoas possuidoras de alguma limitação física mais grave puderam ver seus

direitos “protegidos” pelo ordenamento jurídico internacional e nacional, ainda que de forma abstrata e genérica. Muitos avanços

podem ser visualizados nessa luta. Legislações dos mais diversos setores da sociedade buscaram contemplar, de alguma forma, sob

o discurso do paradigma da “inclusão social”, ações sociais que visem à equiparação de oportunidades (trabalho, concursos

públicos, educação, etc.).

Com o crescimento populacional nas cidades, a preocupação com os deficientes físicos parece ter aumentado, na medida

em que a locomoção dessas pessoas passou a ser um problema de planejamento urbano. Outro fato merecedor de inquietação,

embora não seja ele a abordagem aqui pretendida, é a assustadora formação do exército de mutilados em acidentes, principalmente

em decorrência do trabalho, que eleva consideravelmente o percentual de deficientes físicos existentes em todo o mundo. De acordo

com o censo IBGE realizado no ano de 2000[1], mais de 25 milhões de brasileiros têm algum tipo de limitação física funcional,

isto é, o equivalente à 14,5% da população do país. No período compreendido entre os anos de 2000 e 2002, o INSS registrou mais

de 43 mil aposentadorias por invalidez, decorrentes de acidentes de trabalho (infortúnios e doenças ocupacionais). Em 2004, foram

registrados, no mercado formal, 12.563 casos de trabalhadores com incapacidade permanente.[2]
Nesse contexto, existe, ou deveria existir, uma preocupação em adequar as cidades a esse novo cenário fatídico, a fim de

facilitar a locomoção das pessoas com deficiência, e trazê-las de volta ao convívio social, de forma digna. Planejar uma cidade de

forma a contemplar a acessibilidade plena dos deficientes físicos é, sem dúvida, promover qualidade de vida a essas pessoas. Trata-

se de uma questão de Direito Ambiental artificial (espaço urbano e equipamentos públicos) que merece a atuação conjunta da

sociedade: ao Poder Público compete a garantia de infra-estrutura acessível; à sociedade, no mínimo, o dever de solidariedade.

As políticas públicas que volvem a acessibilidade demonstram maior preocupação com o “chegar até os espaços

públicos” ou com o “entrar nos espaços públicos”, olvidando outro problema tão importante quanto, o “circular dentro dos espaços

públicos”. Sem esta preocupação, aquela acaba perdendo o seu propósito: a inclusão efetiva das pessoas com deficiências. Direitos

de ir e vir estão garantidos, a dificuldade é permanecer e conviver em alguns espaços.

Este estudo, depois de avaliar alguns conceitos acerca do tema, para melhor entendimento da questão, e após meditar

sobre a efetividade dos direitos fundamentais das pessoas com deficiências, analisa a efetividade do ordenamento jurídico brasileiro,

no plano da legislação urbanística, na garantia da acessibilidade e circulação plena, e consequente inclusão social, das pessoas

portadoras de necessidades especiais nos espaços públicos.

 

1. Apontamentos terminológicos e conceituais

 

Deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, deficientes, portadores de deficiência, pessoas com

deficiências, excepcionais, inválidos... Essas são algumas das expressões utilizadas quando nos referimos às pessoas que possuem

alguma anomalia física ou mental. Mas qual seria a terminologia correta e adequada?

Muitas delas, além de carregadas de um toque de negatividade, são insuficientes para conceituar o que de fato

representam essas pessoas.

Alguns autores entendam que o termo ‘deficiente’ não deve ser utilizado, pois pejorativo.  Deve ser evidenciada a

diferença, não a deficiência (Sandro Nahmias Melo, 2004, p. 43).

Luiz Alberto David Araújo (1994, p. 21) desaconselha o uso do termo ‘excepcionais’, por estar mais associado a pessoas

que apresentam problemas mentais:
 

Há uma tendência muito forte de se tratarem pessoas mentalmente doentes como sendo 'excepcionais'.
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Assim sendo, desaconselhável o uso do termo, especialmente porque a matéria deve ser tratada da
forma mais comum possível, pois o Direito precisa trabalhar com dados da realidade e esta indica que a
palavra 'excepcional' não tem grande aceitação para cuidar de deficiências físicas ou de deficiência de
metabolismo.
 

Os dispositivos internacionais e a legislação nacional se utilizam de variadas expressões, a começar dos títulos e

anunciados dos textos legais: Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971), Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente

(1975), Ato Internacional da Pessoa Deficiente (1981), Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência (1982), Lei n.

7.893/1989 (dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência), Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades

para as Pessoas com Deficiência (1993), Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) - ratificada pelo

Congresso Nacional em 09/07/2008, pelo decreto legislativo nº 186/2008 (sendo todos os seus artigos de aplicação imediata), etc.

Na Constituição Federal brasileira (artigos 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º, II e § 2º;

244), o constituinte preferiu a expressão ‘pessoas portadoras de deficiência’. No entanto, o termo também é criticado por alguns

autores, pela ideia de falta que lhe é conferido. Para Araújo (1994, p. 24), algumas deficiências, como a de pessoas superdotadas,

por exemplo, não conferem ao seu portador qualquer tipo de falta.

Para a escolha do substantivo correto, importa conhecermos o que caracteriza conceitualmente essas pessoas. Na

definição da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 1°:
 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial permanentes, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade, em bases iguais com as demais pessoas.
 

Entretanto, o item ‘e’ do preâmbulo da Convenção acolhe que deficiência é um conceito em evolução. O mesmo

dispositivo ainda refere que a deficiência, dentre outros aspectos, é determinada pelas barreiras apresentadas pelo ambiente que

obstaculizam a oportunidade de convívio igualitária com as demais pessoas e com a ativa interação em sociedade: “reconhecendo

que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras

atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais

pessoas”.

O artigo 1° da Convenção OIT n° 159 - Recomendação 159 - Convenção sobre Reabilitação Profissional e Emprego de

Pessoas Deficientes, datada em 20 de junho de 1983, revelou o seguinte entendimento: “para efeito desta Convenção, entende-se

por 'pessoas deficientes' todas as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo

fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada".

A Constituição Federal brasileira é omissa com relação ao conceito, mas o Decreto n. 914/93, em seu artigo 3º, considera

a pessoa ‘portadora de deficiência’, “aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou

função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão

considerado normal para o ser humano".

No pensar de Moacy de Oliveira, citado por Rubens Valtacides Alves (1992, p. 43), "no conteúdo do conceito legal de

deficientes figuram elementos de natureza moral (valorização da pessoa humana), social (sua integração ou reintegração no meio

por interesse da coletividade) e econômica (reabilitação para um desempenho produtivo)".

Corroborando com a visão social do conceito, Melo (2004, p. 53) aduz que "os portadores de deficiência: são pessoas

com certos níveis de limitação, física, mental ou sensorial, associados ou não, que demandam ações compensatórias por parte dos

próprios portadores, do Estado e da sociedade, capazes de reduzir ou eliminar tais limitações, viabilizando a integração social dos

mesmos".

Salutar a anotação de Araújo, ao observar que o que caracteriza e conceitua o “deficiente” não é a limitação física em si,
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mas o que esse percalço representa para quem possui uma deficiência, isto é, a avaliação advém da dificuldade de integração social

dessas pessoas na relação que conseguirão manter com os demais indivíduos da sociedade.

Neste contexto, presentes as indagações terminológicas e conceituais expostas, embora reconheçamos, também, que o

conceito ora analisado ainda enfrenta as vias da construção, o entendimento é que o termo, ou os termos mais apropriados, levando-

se em consideração os elementos ‘social’, ‘econômico’, ‘moral’, apresentados por alguns autores, são mesmo “portadores de

necessidades especiais” ou “pessoas com deficiência”. Pelo menos são os atualmente mais aceitos pela doutrina.

 

2. A efetivação dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência

 

Nos últimos tempos, tem-se falado muito em direitos fundamentais da pessoa humana. Mas, foi por meio de um contexto

histórico que eles foram definidos, ou seja, foi caracterizado por um duplo processo revolucionário: Revolução Francesa e

Revolução Industrial. A burguesia lutava para se tornar a classe hegemônica (luta de forças, de classes), mas, para isso, era

necessária a eliminação de uma série de outros direitos.

Nesse momento, a sociedade feudal era fechada, carente de uma concepção onde todos são iguais. Não existia a

separação entre o espaço privado e o público (diferente da sociedade grega). Na sociedade feudal (com os estados absolutistas) não

há essa separação, mas há o direito sobre a propriedade (senhores feudais) e a limitação dos direitos de ir e vir.
A burguesia partia do pressuposto que existia uma ameaça à liberdade, a saber, o Estado. Por esse motivo, ele (o Estado)

deveria ser retirado, uma vez que só era importante na medida em que tem o dever tão somente de garantir as liberdades públicas,
quando violadas. Nascem, assim, os direitos de primeira dimensão, que são direitos de agir e não de exigir do Estado uma prestação
de serviços. Para tanto, foram formulados os direitos que não são criados, nem instituídos, mas declarados como decorrentes da
natureza humana, ou seja, direitos individuais, quais sejam: liberdade, igualdade, propriedade, segurança, resistência a diversas
formas de opressão (Wolkmer, 2003, p. 07).                      

Para alguns indivíduos os direitos de primeira dimensão não precisavam se encontrar escritos, pois decorrentes da
natureza humana; para outros, não se podia abrir mão da própria natureza. Por isso, foram caracterizados como imprescritíveis,
devido à natureza imutável do ser humano, e, inalienáveis, uma vez que não se pode abrir mão da própria natureza. Outra
característica é a individualidade, por ser o homem entendido como ente perfeito e completo, mesmo quando considerado isolado.
Mas a principal peculiaridade é a universalidade desses direitos, que independe de regimes políticos, de cultura e assim por diante.

Já os direitos coletivos ou sociais, chamados direitos de segunda dimensão, foram caracterizados por uma contestação da

classe trabalhadora, sindicatos, movimentos socialistas. Não são direitos derivados da natureza humana, que pressupõe uma

sociabilidade humana, que se define e redefine historicamente, mas são direitos substantivos: direito ao trabalho, à previdência, à

moradia, à saúde, à educação, etc.; direitos culturais e econômicos, portanto. Requerem a intervenção do Estado, que deverá criar

condições efetivas para a garantia desses direitos, centralizando a dignidade da pessoa humana. Trata-se de uma prestação positiva

do Estado, que deverá aplicar seu empenho na redução das desigualdades sociais (SILVA, 2003, p. 284). Ainda assim, a

característica continua sendo a individualidade do homem (Wolkmer, 2003, p. 08).

Os direitos taxados como de terceira dimensão são aqueles metaindividuais, direitos coletivos (lato sensu), direitos de

solidariedade, que buscam a paz, o desenvolvimento, o ambiente saudável. São chamados “novos” direitos, cujo titular deixa de ser

o homem individual, eis que propõem a proteção de categoria ou grupos de pessoas: crianças e adolescentes, idosos, deficientes

físicos e mentais, minorias étnicas, religiosas e sexuais, consumidores, etc. (Wolkmer, 2003, p. 1112)

Há, ainda, os direitos de quarta dimensão (biotecnologia, bioética, engenharia genética) e os de quinta dimensão

(tecnologias da informação, ciberespaço, realidade virtual).

Embora a existência dessas duas últimas classificações (mais recentes), os direitos fundamentais, historicamente,

mostram-se em três planos: direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, e são concebidos no Título II da Constituição Federal

brasileira de 1988.
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Mas qual seria a função dos direitos fundamentais? Para José Joaquim Gomes Canotilho (2002, p. 140), uma delas seria

exatamente a não discriminação, a igualdade nos direitos.

Interessa a esta abordagem, os direitos sociais, isto é, os chamados direitos de segunda dimensão, justamente pelo seu

caráter coletivo, relativo às condições mínimas de vida do conjunto social: saúde, moradia, segurança, educação, lazer, trabalho, etc.

Por outro lado, também contemplam direitos de natureza mais específica, cuja tutela, segundo Guilherme Braga Peña de Moraes

(ano, p. 194), deve estar voltada a uma coletividade de direitos mais específicos, como é o caso dos direitos dos portadores de

deficiências. Nesse conjunto, a ótica dos direitos de terceira dimensão também contribui para com esta fala, na medida em que os

“novos” direitos visualizam a proteção coletiva de direitos, aglomerando, num todo, os direitos de categorias ou grupos de pessoas,

no caso em tela, o grupo de deficientes físicos.

Note-se que quando a discussão é a sadia qualidade de vida dos deficientes físicos, a questão deve ser abordada tanto sob

a análise do homem individual, do deficiente na sua individualidade (direitos de segunda dimensão), quanto sob a égide coletiva, na

sua transindividualidade, sob o contexto da solidariedade (direitos de terceira dimensão).

Os direitos sociais possuem íntima relação com o direito de igualdade e, por consequência deste, o direito de liberdade. O

que se vê, porém, é que aos deficientes não é dado o tratamento igualitário legalmente assegurado, tampouco conseguem eles

sentirem-se livres. Os direitos estão declarados, mas os obstáculos arquitetônicos existentes hoje no espaço urbano têm dificultado o

acesso do deficiente à educação, ao lazer, à saúde, ao convívio social, etc.

Para Antonio Enrique Perez Luño (2004, p. 183): “los derechos sociales tienem como principal objeto asegurar la

participación en la vida política, económica, cultural y social de las personas individuales, así como de los grupos en los que se

integran".

A liberdade na locomoção dos deficientes físicos, os direitos de ir e vir, de integração, convívio social, lazer, educação,

saúde, enfim, direitos fundamentais indiscutíveis, vão muito além da adaptação de veículos, de rampas que facilitam a entrada e

saída em espaços públicos, de cotas em concursos públicos, no mercado de trabalho em instituições privadas ou ingresso em

universidades. Outros fatores não menos relevantes precisam ser repensados e replanejados.

O problema da acessibilidade está na falta de planejamento urbano adequado, pois na ausência deste resta inviabilizado

que o portador de necessidades especiais desfrute com dignidade dos direitos fundamentais adquiridos. A preocupação deve estar

voltada a um conjunto de ações que visem a garantia efetiva desses direitos, oportunizando às pessoas com deficiências as mesmas

condições de acessibilidade urbana encontradas pelas pessoas que gozam de condições físicas plena.

Para Norberto Bobbio (1992, p. 67), devemos ter em mente que “teoria e prática percorrem duas estradas diversas e a

velocidades muito desiguais”. Para o autor, houve uma proliferação dos direitos do homem, mas muito mais se falou do que aquilo

que se conseguiu fazer “para que eles sejam reconhecidos e protegidos efetivamente”. Ainda há muito o que ser feito para que

possamos “transformar aspirações (nobres, mas vagas), exigências (justas, mas débeis), em direitos propriamente ditos (isto é, no

sentido em que os juristas falam de ‘direitos’)” – (p. 67).

Bobbio explica que a proliferação dos direitos do homem ocorreu de três modos, e um deles porque o homem deixou de

ser considerado genericamente, de forma abstrata, de homem enquanto homem, para ser visto sob o ângulo da “especificidade, ou

na concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc.” (p. 68).

Essa visão das especificidades do homem, mencionada por Bobbio, passa a exigir tratamento e proteção diferenciada, não

mais igualitária: “a mulher é diferente do homem; a criança, do adulto; o adulto, do velho; o sadio, do doente mental, do doente; o

doente temporário, do doente crônico; o doente crônico, do doente mental; o doente mental, dos outros doentes; os fisicamente

normais, dos deficientes, etc.” (p. 69).

Citando Locke (inspirador da Declaração de Direitos do Homem), todos os homens são iguais, e essa igualdade está no
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gozo da liberdade, e “nenhum indivíduo pode ter mais liberdade do que outro” (apud in Bobbio, 1992, p. 70). Entretanto, essa

igualdade universal não se enquadra nos direitos sociais e políticos, pois a igualdade do homem é genérica, e não específica.
Com relação aos direitos políticos e aos direitos sociais, existem diferenças de indivíduo para
indivíduo, ou melhor, de grupos de indivíduos para grupos de indivíduos, diferenças que são até agora
(e o são intrinsecamente) relevantes [...]. Só de modo genérico e retórico se pode afirmar que todos são
iguais com relação aos três direitos sociais (ao trabalho, à instrução e à saúde); ao contrário, é possível
dizer, realisticamente, que todos são iguais no gozo das liberdades negativas. Então é possível afirmar
aquela primeira igualdade porque, na atribuição dos direitos sociais, não se podem deixar de levar em
conta as diferenças específicas, que são relevantes para distinguir um indivíduo de outro, ou melhor,
um grupo de indivíduos de outro grupo [...]. Igualdade e diferença têm uma relevância diversa
conforme estejam em questão direitos de liberdade ou direitos sociais (p. 71).
 

Oportuna, também, outra colocação de Bobbio, ao entender que o reconhecimento dos direitos sociais desses novos

personagens (mulher, criança, idoso, doente, etc.) gera um problema muito difícil de ser resolvido, uma vez que a proteção desses

direitos “requer uma intervenção ativa do Estado”. Deste modo, “os direitos sociais exigem, para sua realização prática, ou seja, para

a passagem da declaração puramente verbal à proteção efetiva [...] a ampliação dos poderes do Estado” (p. 72).

Historicamente, as pessoas com deficiências têm sido marginalizadas de seus direitos fundamentais, embora teoricamente

reconhecidos. Como seres humanos, não têm recebido tratamento isonômico. Na sua especificidade, não têm alcançado assistência

diferenciada. O acesso à educação, ao lazer, ao convívio em sociedade, ao trabalho, à saúde, enfim, aos direitos sociais, tem sido

afrontado, barrado pela dificuldade encontrada na circulação dentro do espaço urbano. Não é por acaso que José Reinaldo de Lima

Lopes (2001, p. 103) diz que se os direitos sociais fossem mesmo direitos, “não seriam tirados com a facilidade como são”, e que

não passam de “privilégios, que se arranjam pelo sistema eleitoral”.  Impõe-se a atuação positiva do Poder Público, de modo a

adequar a cidade para uma melhor locomoção das pessoas portadoras de necessidades especiais.  
 
 

3. Mobilidade, acessibilidade e circulação

           

Percebe-se, nas discussões doutrinárias e mesmo na própria legislação acerca dos direitos das pessoas com deficiências,

que há a existência de uma confusão conceitual das expressões ‘mobilidade’, ‘acessibilidade’ e ‘circulação’. Os institutos são

tratados de forma genérica, como se tivessem o mesmo sentido na vida das pessoas portadoras de necessidades especiais. Talvez a

diferenciação represente mero preciosismo acadêmico para alguns, porém, considera-se importante esta distinção, como forma de

alcançar maior exatidão o entendimento das reais necessidades das pessoas com deficiência.

Pretende-se demonstrar que a imprecisão tem gerado problemas de efetivação dos direitos fundamentais das pessoas com

deficiência. O ordenamento jurídico interno tem legislado principalmente sobre as questões de mobilidade, mas a efetivação, que

resulta em acessibilidade, é bastante restrita. As políticas públicas nacionais desenvolvidas, hoje, estão voltadas principalmente para

a adaptação de veículos de transporte para pessoas com deficiência (privado e, principalmente público) e com o acesso aos prédios

públicos (entrada e saída), olvidando, governantes e parlamentares, os problemas de circulação enfrentados pela coletividade

portadora de necessidades especiais. Isto é, a questão é muito mais ampla.

Nesse sentido, estabelecer uma diferenciação é relevante na medida em que as distinções conceituais podem colaborar na

propositura de ações que assegurem, de forma eficiente, a acessibilidade universal para todos, incluindo as pessoas portadoras de

necessidades especiais.

De acordo com Eduardo Alcântara Vasconcellos, a mobilidade é tradicionalmente entendida como ato de se movimentar

de acordo com as condições físicas e econômicas, enquanto que a acessibilidade vai além do movimentar-se, pois importa chegar ao

destino desejado (2001, p. 40).
Para o autor:
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[...] o processo de reprodução requer mobilidade física para realizar as atividades. Ele também implica
a disponibilidade de meios de transporte, seja os meios não-motorizados e pessoais (a pé, de bicicleta),
seja os meios motorizados, públicos ou privados. Finalmente, implica a ligação física e temporal
adequada entre os meios de transporte e os destinos desejados. Portanto, o processo de reprodução é
uma combinação entre meios pessoais, o sistema de circulação e os destinos desejados. Isso requer uma
melhor compreensão das diferenças entre uma visão simplista da mobilidade pessoal e uma visão mais
abrangente da acessibilidade.
 

Merlin, citada por Marcos Timóteo Rodrigues de Sousa (2003, p. 32-33), explica a mobilidade em seus diferentes planos:

a. mobilidade residencial (circulação entre a moradia e outro local do espaço urbano - vontade de adaptar as características do local

às necessidades familiares); b. mobilidade ocasional (não obedece um período determinado – motivada por aspectos profissionais,

de lazer, visitação a parentes, etc.); c. mobilidade semanal (relacionada aos trabalhadores e estudantes que exercem atividades longe

de suas residências, cujos deslocamentos são semanais); d. mobilidade quotidiana (quase obrigatória - circuito diário entre o local

de moradia e os locais de trabalho e escola).

A preocupação com a mobilidade (espacial) está voltada, como se vê, aos meios de transportes, com a finalidade de levar

as pessoas de um lugar para outro. Ao passo que a acessibilidade pode ser entendida como “a mobilidade para satisfazer as

necessidades, ou seja, as condições para se alcançar o destino desejado e não simplesmente a facilidade de cruzar espaços”[3].
Nesse sentido, Vânia Barcelos Gouvêa Campos (2006, p. 23) diz que:

 
A mobilidade sustentável no contexto socioeconômico da área urbana pode ser vista através de ações
sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos transportes, visando proporcionar acesso aos bens
e serviços de uma forma eficiente para todos os habitantes, e assim, mantendo ou melhorando a
qualidade de vida da população atual sem prejudicar a geração futura. [...] De acordo com as
dimensões do desenvolvimento sustentável, pode-se considerar que a mobilidade dentro da visão da
sustentabilidade pode ser alcançada sob dois enfoques: um relacionado com a adequação da oferta de
transporte ao contexto socioeconômico e outro relacionado com a qualidade ambiental. No primeiro, se
enquadram medidas que associam o transporte ao desenvolvimento urbano e a equidade social em
relação aos deslocamentos; no segundo, se enquadram a tecnologia e o modo de transporte a ser
utilizado.
 

Entretanto, para Paula Santoro e José Carlos Vaz (2005, p. 31): “pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre

como organizar os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece, e

não apenas pensar os meios de transporte e trânsito.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência elenca, no artigo 3°, seus princípios. Dentre eles, a

‘acessibilidade’ (item ‘f’). O artigo 9° trata especificamente da questão, e atribui ao termo a ideia de autonomia.
 
A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar plenamente de todos
os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem
como a outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como na
rural. Estas medidas, que deverão incluir a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à
acessibilidade, deverão ser aplicadas, entre outras, a:
a. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas,
moradia, instalações médicas e local de trabalho; e
b. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de
emergência.
 

Para Adriana Romeiro de Almeida Prado (2006, p. 11), “o objetivo da acessibilidade é permitir um ganho de autonomia e

de mobilidade a um número maior de pessoas, até mesmo àquelas que tenham reduzido a sua mobilidade ou dificuldade em se

comunicar, para que usufruam os espaços com mais segurança, confiança e comodidade".
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O Ministério das Cidades, preocupado em promover a inclusão social mediante programas e ações destinados a

universalizar o acesso da população urbana à habitação diga, ao saneamento ambiental e à mobilidade (trânsito e transporte

público), desenvolveu o Plano Diretor Participativo – Guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Esse guia oferece um

conjunto de diretrizes e procedimentos para auxiliar prefeitos, prefeituras e cidadãos a construir democraticamente o Plano Diretor

de seu município. Além disso, o material aborda alguns temas relacionados à mobilidade e à acessibilidade, ainda que de forma

genérica. A acessibilidade é entendida como possibilidade de “um indivíduo se movimentar, locomover e atingir um destino

almejado, ‘dentro de suas capacidades individuais’, isto é, realizar qualquer movimentação ou deslocamento por seus próprios

meios, com total autonomia e em condições seguras, mesmo que para isso precise de aparelhos específicos”.

O Guia também considera a mobilidade das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade:
O acesso de pessoas com deficiência aos sistemas de transporte teve como imagem o acesso do usuário
de cadeiras de rodas e foi entendida como uma adaptação através de elevadores, aos diversos tipos de
veículos utilizados no Brasil. Essa visão impediu uma abordagem mais adequada do problema, porque,
nessa solução, são esquecidos todos os outros muitos tipos de deficiência. Trata-se de discutir a
mobilidade das pessoas com deficiência, pela cidade, nos vários modos possíveis de transporte e as
adequações necessárias nos vários espaços públicos, para garantir a circulação também dos idosos,
gestantes e crianças.
 

A Lei n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, define acessibilidade como sendo: “possibilidade e condição de alcance para

utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos

sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável – PNMUS, também elaborada pelo Ministério das Cidades, em

julho de 2004, entende que a acessibilidade “deve ser vista como parte de uma política de inclusão social, que promova a

equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania das pessoas com deficiência e idoso” (item 28).

Outra ação desenvolvida pelo Ministério das Cidades, em 2007, foi o Plano de Mobilidade Urbana – PLANMOB,

originalmente instituído pela Lei Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade – Regulamenta os artigos 182 e 183 da CF). O

PLANMOB é obrigatório para as cidades com população superior a 500 mil habitantes, fundamental para as cidades com mais de

100 mil habitantes, e importante para os demais municípios. Nele, não há diferenciação dos institutos: “a mobilidade urbana para a

construção de cidades sustentáveis será então produto de políticas que proporcionem o acesso amplo e democrático ao espaço

urbano, priorizem os modos coletivos e não motorizados de transporte, eliminem ou reduzam a segregação espacial, e contribuam

para a inclusão social favorecendo a sustentabilidade ambiental”.

 No conceito de Martha Dischiner (2002, p. 101), a acessibilidade indica “a criação de espaços ‘inclusivos’, e objetos

adaptados que possam ser utilizados por todos e cada um com suas diferenças, independentemente de habilidades físicas, idade, ou

condições sócio-econômicas”.

Leandro Cardoso e Ralfo Matos (2007, p. 04) enfatizam a confusão conceitual acerca dos termos mobilidade e

acessibilidade: “o amplo emprego do termo é fato gerador de confusões conceituais, as quais podem contribuir para a sua

descaracterização. Não raro, os termos acessibilidade e mobilidade, quando não considerados sinônimos, são motivo de dúvidas e

equívocos”.

Os autores, ao afirmarem que há consenso na definição do termo acessibilidade, esclarecem:
A acessibilidade urbana é condicionada pela interação entre o uso do solo e o transporte e se constitui
como um importante indicador de exclusão social, ao lado. Entre outros, da mobilidade, da habitação,
da educação e da renda. Nesse sentido, a acessibilidade, ao ser parte integrante e fundamental da
dinâmica e do funcionamento das cidades, passa a ser um elemento que contribui para a qualidade de
vida urbana, na medida em que facilita o acesso da população aos serviços e equipamentos urbanos,
além de viabilizar sua aproximação com as atividades econômicas (p. 12).
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No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o elemento coletivo da acessibilidade, nas palavras de Adriana Maria Soares

Cunha Torquato e Enilson Santos (2004, p. 1304): “a dotação da mobilidade pode ser resolvida no plano individual, enquanto que a

acessibilidade não se pode negar a pessoas e sim a coletivos”.

O termo circulação é utilizado como sinônimo de transitar, de livre trânsito, de ir e vir livremente, de deslocar-se em

determinado espaço. Este sim pode ser entendido como sinônimo de acessibilidade, uma vez que não se limita ao movimentar-se,

mas engloba a ideia de liberdade e autonomia dentre de determinado espaço, ainda que nos pareça o termo circulação um pouco

mais abrangente.

Na prática, mobilidade e acessibilidade caminham juntas, mas são termos distintos, e esta preocupação faz toda a

diferença na elaboração de políticas públicas de uso do solo e do espaço urbano, que devem contemplar a questão de forma plena,

na sua totalidade.
 
 
4. A necessidade de um planejamento urbano e de políticas públicas que promovam a efetiva inclusão social das pessoas
portadoras de necessidades especiais
           
                       

O ordenamento jurídico interno brasileiro contempla a proteção dos direitos das pessoas portadoras de necessidades

especiais por meio da Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

A Constituição Federal reprime a discriminação e assegura diversos direitos, tais como saúde, educação com atendimento

especializado, transporte, integração social, percentual de admissão em cargos públicos, formas especiais de inclusão no mercado de

trabalho, eliminação de barreiras arquitetônicas, acesso a prédios públicos, etc.

No plano infraconstitucional, alguns dispositivos merecem destaque. A Lei de Cotas (Lei n. 8.213/91), que estabelece um

percentual mínimo de vagas para pessoas com deficiências no quadro funcional de empresas privadas (2 a 5%), tem contribuído

muito para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. As empresas, que enfrentam um processo de adaptação frente à

obrigatoriedade da Lei, estão descobrindo diferentes e lucrativas formas de aproveitamento da mão-de-obra oferecida pelas pessoas

portadoras de necessidades especiais. A Lei n. 8.112/90 também dispõe sobre reserva de vagas, mas em serviço público (20% das

vagas de concursos públicos).

A Lei n. 7.853/89 disciplinou a proteção e integração social das pessoas com deficiência, definindo, inclusive, alguns

crimes, com o objetivo de inibir práticas discriminatórias. Dispõe acerca do sistema educacional, em todos os níveis, bem como da

formação de professores habilitados nas áreas do conhecimento relacionadas às pessoas com deficiência; sobre a saúde, com a

previsão de desenvolvimento de programas especiais; sobre o trabalho e a formação profissional, estabelecendo políticas de apoio

governamental e de manutenção de empregos; sobre a propositura de ação civil pública; e sobre as edificações, adotando medidas

de acesso a edifícios, logradouros, meios de transportes, funcionalidade de edificações e vias públicas, remoção de barreiras

arquitetônicas, etc.

Já a Lei n. 10.098/2000, conhecida como Estatuto da Acessibilidade, estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nas edificações públicas ou privadas, no

espaço público, logradouros e seu mobiliário, nas comunicações e sinalização, etc.

O art. 3° da Lei menciona, inclusive, a necessidade de planejamento, de modo a promover a acessibilidade: “o

planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e

executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O “Estatuto da Acessibilidade”, como visto anteriormente, traz a definição de acessibilidade. Além disso, conceitua, no

artigo 2°, o que são barreiras arquitetônicas e barreiras nas comunicações:
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II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento
e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e privados;
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão
ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não
de massa.
 

O objetivo das definições é demonstrar alternativas legais de tornar acessíveis os espaços de uso público.

O Estatuto também disciplina as edificações de edifícios públicos e de uso público, de sanitários adequados às

necessidades das pessoas com deficiências, além de regulamentar a acessibilidade aos sistemas de informação, comunicação,

radiodifusão sonora e utilização de linguagem de sinais.

A legislação brasileira, com relação às pessoas deficientes, é considerada uma das mais avançadas do mundo, colocando

o Brasil entre um dos cinco países mais inclusivos da América. A Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana –

SEMOB, por exemplo, desenvolveu, em 2006, o Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, a fim de que os Estados e

Municípios promovessem políticas que visem a facilitar o deslocamento das pessoas que possuem restrições de mobilidade, e não

apenas de deslocamento de veículos. Porém, muito ainda dever ser feito.

Com relação à legislação urbanística, o Código de Obras das Cidades regulamenta as normas de acessibilidade no interior

das edificações destinadas a centros comerciais, instituições financeiras, repartições públicas, atividades educacionais e outras

atividades institucionais.

De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável – PNMUS, com o advento da Lei 10.257/2001,

denominada Estatuto da Cidade, tornou-se obrigatória a instituição de planos diretores para as cidades com mais de 20 mil

habitantes e para aquelas integrantes de regiões metropolitanas, garantindo a gestão urbana participativa e a adoção de padrões de

produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e

econômica. O Estatuto da Cidade, em diversos artigos, reforça o transporte urbano como serviço público e afirma a competência da

União para o estabelecimento de diretrizes para o seu desenvolvimento; torna também obrigatória a instituição de Plano Diretor de

Transporte para as cidades com mais de 500 mil habitantes e para aquelas situadas em regiões metropolitanas, compatível ou

inserido no respectivo plano diretor urbano.

A elaboração de planos diretores de transporte compatíveis com as diretrizes da política urbana fixadas em planos de

desenvolvimento cria as condições para o planejamento integrado. De quebra, favorece, seguramente, o entendimento entre os atores

envolvidos na gestão e produção dos serviços, disciplinando suas ações para melhor garantir aos cidadãos o direito ao deslocamento

nas áreas urbanas. A inserção da sustentabilidade no conceito de mobilidade abre espaço para um novo enfoque sobre o tema e

suscita novas variáveis pertinentes. Dentre outras, a superação do planejamento que produz a necessidade de deslocamentos por

meio de modos motorizados; a primazia do atendimento à maioria da população; em decorrência, a priorização dos modos não-

motorizados e do transporte coletivo urbano.

Desde as construções das cidades antigas, o homem sentia necessidade de um planejamento. Isso pode ser perfeitamente

percebido nas civilizações incas. Nele, vários aspectos devem ser considerados: segurança, saneamento básico, transporte, etc. Uma

cidade mal planejada resulta em diversos problemas urbanos, entre eles, dificuldades de acessibilidade, e consequente lesão a

direitos de ir e vir.

De acordo com o Plano Diretor Participativo, “as conseqüências de uma política urbana deficiente e, de uma quase

ausência de medidas de planejamento urbano ordenando as atividades, de forma articulada, de uso do solo com as de transportes,

são inúmeras e comprometem a mobilidade e acessibilidade urbana, além de um desconforto ambiental para a população”.
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O mesmo instrumento, consoante a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, adotada pelo Ministério das

Cidades, estabelece como um de seus objetivos, a discussão da mobilidade urbana para que as cidades adotem as seguintes medidas:

(a) enfatizar o uso do transporte coletivo e não do transporte individual; (b) reduzir os congestionamentos na cidade; (c) diminuir a

poluição ambiental gerada pelos meios de transporte; (d) diminuir o número de acidentes de trânsito; (e) incentivar a utilização de

combustíveis não poluentes e renováveis; (f) orientar os investimentos públicos no setor de transportes; (g) orientar os

equipamentos, a distribuição de infra-estrutura de transportes, a circulação e distribuição de mercadorias e pessoas na cidade.

Dentre as diretrizes que devem ser observadas, está o proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de

mobilidade, a qualificação do espaço urbano, os equipamentos públicos com acessibilidade a todos os cidadãos, a construção de

espaços mais acessíveis (sem barreiras arquitetônicas), a estruturação da gestão local, o direito ao acesso universal, seguro,

equânime e democrático, a paz e educação para cidadania no trânsito como direito de todos.

De acordo com Ricardo Pereira Lira, “a Constituição de 1988 avançou muito e pela primeira vez a Cidade foi alcançada

ao patamar constitucional, prevendo-se que as cidades com mais de vinte mil habitantes tenham um plano diretor obrigatório,

aprovado pela Câmara municipal” (1997, p. 21).

A ação do poder público para garantir a mobilidade urbana sustentável deve considerar todo o espaço público. De acordo

com o instrumento, duas frentes de trabalho são necessárias para desenvolver e implementar esse conceito: a primeira frente é

intervir no espaço já construído; a segunda é adotar diretrizes e princípios da mobilidade urbana sustentável nas áreas de expansão

urbana. Os Planos Diretores, segundo o Guia para elaboração pelos municípios e cidadãos:
 
Tradicionalmente estabelecem diretrizes para a expansão/adequação do sistema viário e para o sistema
de transporte público, considerando apenas o deslocamento dos veículos e não das pessoas. A idéia é
trabalhar a mobilidade das pessoas, em substituição ao enfoque de planejar apenas o transporte e o
trânsito. Incorporar a mobilidade urbana no Plano Diretor é priorizar, no conjunto de políticas de
transporte e circulação, a mobilidade das pessoas e não dos veículos, o acesso amplo e democrático ao
espaço urbano e os meios não motorizados de transporte.

 
O espaço urbano é público e toda a pessoa, independente de sua condição social, econômica e física, deve ter acesso a ele

de forma igualitária. O espaço urbano deve ser projetado de acordo com os princípios do desenho universal[4] a fim de garantir a

eficiência do ambiente urbano, e que os deslocamentos ocorram de forma segura e com conforto ambiental.

São muitos os institutos legais, porém, falta-lhes efetividade, principalmente com relação às políticas a serem

desenvolvidas em nível de planejamento urbano.

 

Considerações finais

 

A diferença entre as pessoas precede a diversidade humana. Uns nascem altos, outros mais baixos; uns nascem com a cor

da pele branca, outros negra; uns mais afortunados, outros menos; uns gozando de saúde, outros nem tanto; uns nascem com duas

mãos, outros com uma, ou nenhuma... Enfim, as diferenças sempre continuarão a viver, e todas as pessoas têm seu valor. Nenhuma

forma de discriminação pode ser consentida. O que define uma sociedade inclusiva é o respeito à diversidade humana e a ações

sociais dispensadas a essas especificidades.

Foi com base em aspectos sociais que a Constituição Federal brasileira disciplinou o planejamento urbano. Contudo, num

planejamento urbano-ambiental é necessário que todos os grupos da sociedade sejam ouvidos, incluindo os portadores de

necessidades especiais. É preciso trabalhar, na gestão de políticas públicas, pela promoção de condições eficientes de inclusão

social, de modo a fazer com que as pessoas hoje marginalizadas sintam-se parte do desenvolvimento urbano-social e passem a

exercer efetivamente sua cidadania, afinal, parafraseando Maria José Garcia Werebe (1994, p. 54-55): “aceitar a própria diferença é
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um sinal de plenitude para os indivíduos tanto quanto para as civilizações. Por isso pode-se julgar o grau de desenvolvimento de

uma sociedade pela maneira pela qual aceita, julga e trata a diferença, a marginalidade”.

As legislações, de um modo geral, procuram contemplar o homem médio, tratando as diferenças tão somente nas

exceções da lei, de forma excepcional. Todavia, deve-se ter em mente a sociedade como um todo, na sua universalidade, de sorte a

atender a necessidade de todos os homens, num conjunto de ações. Ao legislar para a inclusão social, o homem deve sim ser tratado

nas suas especificidades, de forma a amenizar as dificuldades encontradas por pessoas especiais, e igualando direitos, efetivamente:

“es claro que el mito del hombre medio que preconizase Leonardo da Vinci es eso, un mito; no hay dos personas iguales y el

hombre medio no existe” (José Antonio Juncà Ubierna apud in Relatório Azul 2003, p. 218).

Não se discute que houve uma evolução nos mecanismos e políticas públicas criadas para a promoção da acessibilidade,

entretanto, são poucos os resultados práticos no dia-a-dia dos cidadãos, isto é, falta, às ações, efetividade, e o próprio Ministério das

Cidades reconhece isso. As alternativas para amenizar os problemas relacionados à exclusão social urbana já existem, e estão

positivadas, mas o poder público continua carente de vontade política para colocar em prática essas ações.

Hoje o problema é muito mais complexo. O número de pessoas com a mobilidade reduzida é gigantesco, e cresce a cada

dia. As dificuldades por elas encontradas vão muito além de meras adaptações em transportes públicos e privados. São detalhes que

passam despercebidos pela maioria, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência.

São pormenores que vão desde o tipo de maçaneta da porta, da altura de alguns mobiliários, até a falta de espaço adequado, amplo e

seguro.

De acordo com o Plano Diretor Participativo, “a mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e consequência do

desenvolvimento econômico-social, da expansão urbana e da distribuição espacial das atividades. Além disso, deve-se considerar a

íntima relação entre infra-estrutura, transporte motorizado e a questão ambiental”.

A falta de infra-estrutura adequada, desenvolvida por um bom planejamento urbano e regional, é fator determinante para

o fomento de cidades cada vez mais excludentes, e tem consequência direta nos aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento

urbano.

As barreiras arquitetônicas são muitas, a começar pela falta de acesso às calçadas, as ruas em paralelepípedos, as paradas

de ônibus mal adaptadas (ou nada adaptadas), a falta de alguém que lhes auxilie, a falta de transporte urbano apropriado, tudo isso

desencadeia um processo de isolamento da pessoa, que se sente desencorajada a enfrentar uma verdadeira batalha ao tentar sair de

casa. Diante das dificuldades encontradas, essas pessoas acabam ilhadas dentro da sua própria casa. Sem falar na falta de segurança.

Quando conseguem chegar até um determinado local, outro prélio é iniciado: conseguir se locomover com autonomia nos

espaços prediais internos.

Outro aspecto é a falta de investimento em educação. Educação em seu sentido amplo, educação no sentido de informar e

preparar as pessoas que gozam de capacidade física plena a se comportarem também de forma inclusiva, humana, participativa e

solidária. São poucas as pessoas que conhecem o cotidiano de uma pessoa que precisa de cuidados especiais, e essa ignorância

resulta em uma sociedade cruel, discriminatória em pequenas práticas, por elas despercebidas, mas cruciais nas vidas de pessoas que

dependem da solidariedade dos demais indivíduos para sobreviver com dignidade.

Um portador de necessidades especiais desamparado sofre a discriminação em todas as formas. Sua atividade laboral

reduzida não lhe favorece o sustento. O pouco percebido é consumido em medicamentos. Viver com o mínimo de dignidade custa

muito caro para as pessoas com deficiência, e a maioria é economicamente carente. As adequações não são promovidas pelo poder

público, de forma gratuita. Quais são os custos para uma pessoa com autonomia reduzida? Serão necessários medicamentos,

construções prediais internas e externas apropriadas (são diversos os utensílios e aparelhamentos necessários para a promoção da

segurança e bem-estar das pessoas com necessidades especiais, como, por exemplo, sensores para abertura de portas),
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acompanhante, motorista, segurança, automóvel adaptado, cadeiras com tecnologia avançada – no caso do cadeirante, etc. A

exclusão se dá pelo fator econômico (principal meio de exclusão), e começa pela falta de planejamento urbano inclusivo.

Uma inclusão social urbana das pessoas com necessidades especiais só será possível a partir da execução conjunta de

ações articuladas entre a União, os Estados e os Municípios, de modo a desenvolver a construção do direito à acessibilidade plena, a

partir de um planejamento urbano eficiente, de acesso universal, bem como da conscientização da necessidade do envolvimento da

sociedade nesse processo.
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A FUNÇÃO HUMANA DA PROPRIEDADE PRIVADA TERRITORIAL URBANA E O
DIREITO À MORADIA

THE HUMAN FUNCTION OF THE TERRITORIAL URBAN PROPERTY AND THE RIGHT TO THE
HOME

Francisco Luciano Lima Rodrigues
Kellery Dinarte

RESUMO
Este artigo jurídico trata de uma análise sobre o Direito à Propriedade Privada Territorial Urbana
sob o foco da pessoa humana e o direito à moradia. O que se busca é traçar características
atinentes ao ser humano que devem ser levados em consideração quanto a delimitação da
propriedade privada territorial urbana. Demonstra-se que além da função social, a propriedade
também terá outras funções que a revestem e a limitam, entre estas uma função humana.
PALAVRAS-CHAVES: Dignidade da Pessoa Humana- Propriedade Privada Imobiliária- Moradia-
Função Humana - Despatrimonialização. 

ABSTRACT
This juridical article treats of an analysis on the Right to the Territorial Urban Property under the
human person's focus and the right to the home. The one that she look for is to draw
concerning characteristics to the human being that you/they should be taken into account as the
delimitation of the territorial urban property. It is demonstrated that besides the social function,
the property will also have other functions that cover her and they limit her, enter these a
human function.
KEYWORDS: Dignity of the Human Person - Real estate Property - Home - Human Function -
Despatrimonialização.

INTRODUÇÃO

A dignidade da pessoa humana como fundamento adotado pelo Constituinte Federal de 1988 e
que desaguaria necessariamente em diversos princípios consagrados na mesma norma
disciplinadora vem se tornando tema recorrente e até mesmo comum nos meios acadêmicos. O
tema torna-se tortuoso quando nos deparamos com a dificuldade de definição do que seria uma
vida digna. Qual o alcance e o mínimo necessário para se alcançar uma vida com dignidade?
Qual o sentido de justiça social que poderíamos encampar no direito à propriedade privada?

A realidade social enfrentada pela população brasileira e divulgada cotidianamente nos
telejornais e informativos nos leva a duvidar se esse fundamento constitucional vem sendo
enfrentado pelo Poder Público e se efetivamente os direitos fundamentais estampadas na Carta
Magna encontram-se dotados de aplicabilidade plena. As informações são no sentido da
ausência de alguns medicamentos nas prateleiras das Secretarias de Saúde dos Estados, falta de
leitos em hospitais públicos, falta de vagas em escolas públicas, e, no campo da moradia, foco
do nosso estudo, milhares de pessoas vivendo nas ruas sem acesso a um lar.

Ao eleger a dignidade da pessoa humana como fundamento constitucional, o Estado Brasileiro se
comprometeu textualmente em empreender todos os esforços necessários para alcançar a
situação almejada pelos Direitos do Homem: garantir uma vida digna.

Em outro ponto, o Código Civil em vigor, especificamente no art. 1228 e seus parágrafos,
reforçam o sentido legislativo que deverão ser adotados pelo aplicador ou construtor do direito,
com o objetivo de demonstrar uma finalidade à propriedade, que além de econômica deverá ser
social. Existe nesse ponto verdadeira comunhão de idéias do texto constitucional com a norma
infra-constitucional, prevendo uma concepção à propriedade privada uma postura que além de
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meramente patrimonial, terá um contexto social, e mais além, humano.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo:

 

 A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma expressão de anseios, de
aspirações de propósitos. É a transformação de um ideário, é a conversão de anseios e
aspirações em regras impositivas. Em comandos. Em preceitos obrigatórios para todos os
órgãos: Órgãos do Poder e cidadãos. (MELLO, 2009, pág. 11)

 

Poderíamos extrair que vida digna ao homem, numa análise finalística, é buscar o alcance
primordial do Direito: A justiça.

Dentro de um condão jurídico-social, o presente trabalho visa traçar as linhas de discussão que
tenham como característico o direito à moradia e à propriedade privada imobiliária no alcance de
uma vida com dignidade. Demonstrar a crise existencial do direito no que tange a garantia de
moradia à população, principalmente a mais carente, reiterando o foco do cumprimento de uma
função humana/solidária, e não apenas social, em relação a propriedade privada. Pretendemos
contribuir com o conhecimento científico, discutindo a analisando o conceito com uma visão
voltada não exclusivamente a obtenção de patrimônio, mas com enfoque no ser humano e suas
necessidades básica na obtenção de uma vida digna.

 

1  A JUSTIÇA E A PROPRIEDADE PRIVADA

As pesquisas jurídicas em grande parte buscam os pontos de justificação de seus argumentos
num aspecto estritamente dogmático, esquecendo a essencialidade que deveria primar os
trabalhos de conhecimento.

Por vezes a discussão ontológica do direito fica em segundo plano e a produção científica
perpassa ao operador/aplicador prático como se na norma encontrássemos a resposta efetiva
pra tudo, sem a devida preocupação com a origem e o porquê da existência da regra posta.

Nesse aspecto, independente da definição essencial que se dê ao Direito, encontramos um
ponto de comunhão finalística que a grande maioria dos autores adota como sendo os objetivos
a serem alcançados pelo direito: A justiça.

Definir a justeza do direito ou dos atos praticados pelos homens tornou-se o grande dilema dos
seus pesquisadores, que se preocupam efetivamente com a finalidade a ser alcançada e não
somente com as informações inseridas nos textos normativos. Esses traduzem em grande parte
os anseios sociais, mas não são conclusivos das situações e quimeras alçadas pelos homens,
efetivos sujeitos de direito.

No âmbito da propriedade privada, a justiça será determinado sob diversos focos, e nesse
momento nos prendemos a dois aspectos: o respeito à propriedade e a utilidade ou função
adotada pelo proprietário.

O ponto inicial seria respeitar, como caminho da justiça, a utilização da propriedade com
finalidades nobres e um condão solidário. Os dois aspectos se auto-complementam e servirão
como base a uma pretensa justiça que deva ser sempre vocacionada ao ser humano.

Nesse diapasão, para a propriedade privada as funções que deverão ser encampadas são do
respeito ao ser humano e de uma utilidade prática ao homem e ao bem de todos, exortando por
completo, a propriedade que não busque atender essa finalidade precípua.
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    Na análise do filosófo David Hume. " A origem da justiça explica a da propriedade."[1]      
(HUME, 2000, pág. 531)

                       A propriedade como instrumento da justiça social, deverá servir ao homem e
não o seu contrário. O homem não pode se tornar escravo da busca desenfreada de bens e
posses.[2] A propriedade deverá ser objeto complementar dos anseios do homem, e como tal,
deverá ser vista sob a ótica de atendê-lo nas suas necessidades básicas, como mecanismo
jurídico de obter uma vida digna ou na análise finalística do direito, ter uma vida justa.

                       O principal sentido de justiça estaria encartado no que se entenderia por
solidarismo jurídico, com a conseqüente eliminação de uma profunda dívida social.[3]

                       Tal concepção encontra-se  encartada na Constituição Federal de 1988, seja no
preâmbulo Constitucional, quando se propaga uma a justiça com valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, seja ao se objetivar no artigo 3º. Da Carta
Magna Brasileira, que a República Federativa do Brasil buscará a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária. Esse três pontos serão fundamentais e complementarão o fundamento de
se garantir a dignidade da pessoa humana. [4]

                       Sílvia Regina De Assumpção Carbonari entende que: "A dignidade pode ser
entendida como a virtude, a honra, a consideração e a qualidade moral que, possuída por uma
pessoa, serve de base ao respeito em que é considerada e reside justamente na capacidade de
discernimento da vergonha, da humilhação que o ser humano possui e que o distingue dos
demais seres da natureza." (CARBONARI, 2007, pág. 30)

                       Viver bem é caminho necessário para se alcançar a justiça. Para o homem, uma
vida boa com justiça recai na busca incansável da satisfação de suas próprias necessidades. [5]

            A interpretação possível e que melhor atenda o ideal de justiça, é que a propriedade se
traduza na busca de uma função que atenda o melhor caminho ao ser humano. Não um
caminho que faça valer exclusivamente os ditames contidos nos textos postos, mas vá, além
disso. Um trilhar que busque uma riqueza de valores jurídicos, como norte à atividade dos
operadores do direito. Como menciona Newton de Oliveira Lima:

 

 " O justo como norteamento discursivo do direito é uma noção fundamental para o
esclarecimento da relevância dos valores no direito, pois deixa claro que os valores não são
"apêndices" da atividade jurídica e jurisdicional, são ao contrário os norteadores das ações do
operadores do Direito e dos fins jurídico-políticos visados pela comunidade" ( LIMA, 2009, pág.
180)

 

            Os norteamentos acima narrados deverão ser "enxargados" de valores nobres e úteis
com finalidades justas. No campo da propriedade, os valores a serem adotados deverão recair
no respeito à propriedade privada. Não um respeito indiscriminado, mas, um respeito que
visualize os valores de justiça do instituto em comunhão com as funções intrínsecas a ela
vinculadas e entre estes a uma servidão ao homem.

            Para John Rawls:

A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de
pensamento. Por mais elegante e conômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que
não seja verdadeira; da mesma maneira que as leis e instituições, por mais eficientes e bem
organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. (RAWLS, 2008,
pág. 4)
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            A propriedade que se abstenha de seguir esse norte estará eivada dos mais nobres
valores jurídicos adotados ao instituto e a finalidade do direito estará ameaçada.

2 A PROPRIEDADE PRIVADA E A CONVERGÊNCIA NECESSÁRIA COM OS DIREITOS HUMANOS.

            A idéia liberalista que perdurou ao longo dos séculos XVIII e XIX, trouxe a propriedade
privada sobre um prisma exclusivamente patrimonial, isolando-o de uma característica voltada
ao atendimento das necessidades humanas e aproximando-o de uma função de poder da coisa
pelo homem.

                       Em linhas atuais, o aspecto normativo que alterou esse enfoque foi a concepção
de proteção à propriedade que atenda a uma função social. Em traços gerais, uma visão que
apesar de nobre, restou vazia pela ausência de definição legislativa do que seria essa "função
social da propriedade".

                       Ficaria à margem do aplicador concreto da norma, em regra o juiz, definir no
caso específico judicializado, a ocorrência de descumprimento de uma pretensa função social e
na pior das hipóteses, estabelecer parâmetros genéricos de atendimento a uma normatização
urbanístico-ambiental em detrimento das reais necessidades sociais. Abre-se margem em face de
tal conceito indeterminado, de diversas interpretações e ativismos judiciais de toda ordem. 

                       Com o novo norte de constitucionalização dos direitos civis, se traçou o que
alguns doutrinadores chamaram de "despatrimonialização" * do Direito Privado. Nas palavras de
Daniel Sarmento:

" A despatrimonialização implica, isto sim, o reconhecimento de que os bens e direitos
patrimoniais não constituem fins em si mesmos, devendo ser tratados pela ordem jurídica como
meios para a realização da pessoa humana. Antes, prevalecia o ter sobre o ser, mas agora vai
operar-se uma inversão, e o ser converter-se-à no elemento mais importante do binômio".
(SARMENTO, 2008, pág. 91)

                      

                       Luiz Edson Fachin, complementa com o que ele chama de "repersonalização" do
Direito Privado, trazendo o núcleo essencial do patrimônio mínimo. [6]

                       Cresce sem dúvida uma nova linha valorativa do Direito Privado primando pelo
condão existencial do próprio Direito vocacionando a aplicação do Direito as pessoas envolvidas
na relação, com o devido respeito ao norte constitucional. [7]

                       Essa nova visão, trazida pelo incremento fundamental da dignidade da pessoa
humana leva a uma óptica distinta da pensada anteriormente em relação ao homem e suas
relações privadas. "Esta nova perspectiva provoca a necessidade de redefinição dos próprios
direitos patrimoniais e institutos que lhes são correlatos, como a propriedade, a posse e o
contrato, cuja tutela passará a sujeitar-se a novos condicionamentos, ligados a valores
extrapatrimoniais sediados na Constituição." ( SARMENTO, pág. 91, 2008)

                       Nessa mesma linha de pensamento, escreve Luiz Edson Fachin:

" Essa dicotomia vai gradativamente cedendo espaço. O conjunto das alterações começa a ser
operado a partir da Constituição; daí o que se entende por "constitucionalização", que significa o
processo pelo qual a Constituição vai gerar mudança que irá repercutir no Direito Civil.

Em outras palavras, menciona-se a funcionalização de certos institutos, como a função social da
propriedade, dos contratos e, mais tarde, da empresa. Reconhecem-se essas atividades como
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legítimas na economia em que elas se inserem, mas também sobre elas estipula-se um conjunto
de deveres inerentes ao seu próprio exercício." ( 2003, págs. 77/78)

 

                       Pensar a propriedade privada no novo norte Constitucional, passa sem dúvida,
numa análise do ser humano como centro do instituto, buscando a garantia de uma função não
apenas social, mas sobretudo humana e solidária. A propriedade privada passa a ser vista sob o
enfoque da serventia do bem ao ser humano.

                       No mesmo caminho do respeito e serventia da propriedade, cumpre ao homem
satisfazer suas necessidades na busca de uma vida com dignidade, recaindo no acesso à
moradia como trilho a ser perquirido. A comunhão desses objetivos, vida digna, moradia e ser
humano leva a conceber a propriedade privada como um meio necessário de atendimento a
todos esses preceitos. Viver de forma digna atende a garantia de uma moradia. A propriedade
territorial como corolário de justiça deve atender aos fundamentos constitucionais e nesse
ponto, funciona como mecanismo de acesso à moradia. Sintetizando, essa função é voltada para
o homem.

                       Não se busca o foco de atendimento exclusivo de uma dita função social da
propriedade consagrada no texto constitucional, mas ir além dessa. É questão de efetivar justiça
social. E justiça como um fim a ser alcançado pelo direito.

                       O Constituinte Brasileiro de 1988 ao eleger como fundamento constitucional a
dignidade da pessoa humana e como objetivos da República Federativa do Brasil a garantia de
uma vida livre, justa e solidária, preencheu de valores o texto posto e as regras nela contidas
lhe deverão obediência. Cabe ao aplicador do direito interpretar o dispositivo fundamental à luz
de uma finalidade própria do Direito, a obtenção da justiça.

                       Para Humberto Ávila: " A relação entre as normas constitucionais e os fins e
valores para cuja realização elas servem de instrumento não está concluída antes da
interpretação, nem incorporada ao texto constitucional antes da interpretação". (ÁVILA, 2009,
pág. 41)

                       Neste aspecto, qualquer interpretação que se pretenda dar a institutos,
princípios ou regras do direito deverá partir necessariamente da busca finalística que o direito
deve ter. Falar em propriedade privada e buscar sua interpretação em nosso texto constitucional,
partirá, para uma melhor compreensão, dum sentido de justiça e garantia ao ser humano de
uma vida com dignidade. 

 

         3- A FUNÇÃO HUMANA DA PROPRIEDADE PRIVADA TERRITORIAL

Falarmos na propriedade privada territorial seguirá uma ultrapassagem necessária das funções
do mesmo bem para o ser humano, no caso, efetivo sujeito de direito. Propaga-se o
entendimento de que a propriedade deve atender a uma função social. Tal argumento remonta
tranqüilo em razão da existência de previsão constitucional, vide arts. 5º., inciso XXIII, 170,
inciso III e 182, parágrafo 2º. Da Constituição Federal de 1988. Realizando-se uma
interpretação meramente gramatical dos dispositivos constitucionais mencionados, sem
preocupação com uma análise finalística do próprio texto, poder-se-ía inferir que a única
preocupação da função social a ser conferida à propriedade urbana seria o cumprimento de
exigências fundamentais de ordenação da cidade que estariam expressas num plano diretor.

Para a visão de André Ramos Tavares: " A imposição do cumprimento da função social da
propriedade introduziu uma nota na propriedade que pode não coincidir com o interesse de seu
proprietário, mas que é dada pela própria ordem jurídica e deve ser obedecida". (TAVARES,
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2007, pág. 612)

A função social em suma ficaria adstrito ao texto normativo, mas distante do mero capricho do
proprietário, ultrapassando-se assim a barreira liberal e indo a passos largos para uma função
socializada.

Sobre o assunto comenta Maria Elizabeth Moreira Fernandez (2001, pág. 178):

O conteúdo do direito de propriedade privada assume natureza complexa, sendo qualificado, por
via disso, como um direito fundamental de dupla face ou de duplo caráter. Com efeito, o direito
de propriedade privada assume no seu conteúdo constitucional uma vertente ou dimensão
objectivo-institucional ( derivada da função social que cada categoria de bens se encontra
obrigada a cumprir) e, simultaneamente, uma vertente subjectiva-institucional que integra o
conteúdo essencial deste direito. (FERNANDEZ, 2001, pág. 178)

 

Nesse condão a propriedade privada corresponderia não a faculdade de dispor plenamente dos
bens de que se é proprietário, mas também a utilidade privada ou ao interesse privado que
representaria para o seu titular.[8] 

 Resta saber se a finalidade do direito, a busca de uma justiça tida social, prevê como única
exigência da propriedade privada territorial o atendimento a normativos urbanísticos/ambientais,
esquecendo, noutro ponto, o cumprimento fundamental de nossa Constituição no sentido de
garantir ao cidadão uma vida com dignidade.

Tal dignidade como alhures comentado, nota-se numa visão garantista para o ser humano de
ter o mínimo existencial para a sobrevivência. Viver bem ou com justiça, passaria sem dúvida
numa visão de morar bem, ter uma vida com saúde, ver respeitado seus direitos, se
alfabetizar...

Para Pietro Perlingieri:

Em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social e ao pleno
desenvolvimento da pessoa, o conteúdo da função social assume um papelde tipo promocional,
no sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser
atuadas para garantir e promover os valores sobre os quais funda o ordenamento. E isso não se
realiza somente finalizando a disciplina dos limites a função social. Esta deve ser entendida não
como uma intervenção "em ódio" à propriedade privada, mas torna-se a "própria razão pela qual
o direito de propriedade foi atribuído a um determinado sujeito", um critério de ação para o
legislador, e um critério de individuação da normativa a ser aplicada para o interpréte chamado
a avaliar as situações conexas à realização de atos a atividades do titular. ( PERLINGIERI, 2007,
pág. 226)

 

Na mesma linha discorre Antônio Luís de Seabra apud M. Ahrens:

A propriedade é um direito pessoal primitivo e natural a todos os homens. É um direito absoluto
e primitivo , porque resulta imediatamente da natureza do homem , da necessidade, que elle
tem , de prover por um complexo de condições e meios, já materiaes , já intelectuaes e ao
diferentes fins nelle comprehendidos. Cada homem, como tál, pode por direito natural aspirar a
uma propriedade proporcionada as suas necessidades. Esta quantidade deve ser garantida a
cada um; de outro modo faltar-se-hia ao direito e a justiça. Demais, assim como o direito
resulta immediatamente da natureza do homem, e não depende de acto algum da vontade, de
nenhum contracto; da mesma forma a propriedade, em quanto a sua base,  não se funda
igualmente em acto algum particular, como a occupação, a especificação, o trabalho, o contracto
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ou convenção. ( SEABRA, 1850, pág. 37/38)

 

A propriedade privada não poderia ficar a mercê do alcance desses preceitos basilares ao
homem. A propriedade como mecanismo próximo de justiça, deve trabalhar enlaçado a esta na
busca da satisfação vinculativa do homem. Pensar numa propriedade que desatenda suas
finalidades, ou sejam estas espúrias e detrimentosas ao ser humanos, merecem o devido
enfoque restritivo, como se consideradas desatenciosas aos preceitos constitucionais. Seria um
plus da função social.

Em outras palavras o Estado deveria adotar uma visão solidarista. Nas palavras do autor
português do século XIX, Caeiro da Matta ( 1850, pág. 9):

 A lei da solidariedade é universal. A menor modificação mechanica na estructura de um corpo
infinitamente pequeno tem a sua repercussão no conjuncto das combinações mechanicas do
mundo. Em cada momento da nossa vida, qualquer estado do eu é a resultante dos inúmeros
movimentos do mundo que o cerca, de cada um dos estados da rida universal.

No mesmo sentido podemos notar a citação de Ihering[9], em sua obra " A finalidade do
direito", de que a sociedade não poderia tolerar e nunca deveria tolerar, uma propriedade que
tivesse uma faculdade absoluta de disposição.

E um desses enfoques necessários encontra-se presente no acesso à moradia. Ao estabelecer a
moradia como direito social, donde o Estado teria o dever de implementar esforços para seu
atendimento, criou-se uma "capa" de proteção ao individual para empreender mecanismo de
utilização da propriedade privada territorial urbana com objetivo de ascender à uma moradia.

Na leitura de José Maria de Aragão:

 

Abrigo contra a intempérie e, nessa condição, diretamente relacionada com a sobrevivência do
homem; fator de realização deste enquanto indivíduo, ao permitir-lhe o mínimo de privacidade
pessoal, elemento importante na organização social, como centro das atividades familiares, a
moradia tem sido incluída, por uma relevante corrente do pensamento jurídico, como um dos
"direitos sociais" sem cuja efetivação o direito se distancia dos seus fundamentos éticos- a busca
da equidade- e se deslegitima na percepção dos "excluídos. (ARAGÃO, 1999, pág. 33)

Morar revela-se como meio de inserção no sistema econômico-social que se basea na
propriedade privada[10]. É medida de se alcançar uma vida com dignidade.

O que podemos perceber é que a propriedade privada urbana, não servirá apenas como
mecanismo de atendimento exclusivo de uma função social que atenda a preceitos urbanísticos,
mas uma função que atenda, antes de tudo, uma utilidade ao homem.  É uma função humana
da propriedade. Ou uma função para o homem.

Na visão de Marcos Alcino de Azevedo Torres: " Os institutos jurídicos existem e sobrevivem se
e quando atendem aos interesses do homem e muito pouco adianta sua existência se não
resultarem em benefício para o homem." ( TORRES, 2008, pág. 221)

O ponto fulcral e crítico da presente idéia, reflete-se na medida em que temos propriedades que
desatendam por completo qualquer função proveitosa ao homem. Não se discutiria se tal
propriedade estivesse com seus tributos devidamente paga ou devidamente cercada, atendendo
a preceitos de urbanização e segurança. O que se discute é qual a utilização de uma
propriedade com fins meramente especulativos. Qual a efetiva valia ou função ao homem, num
contexto social, que tal propriedade teria? A ausência de destinação útil ao ser humano da
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propriedade geraria o mais grave descumprimento desta.

As idéias aqui lançadas poderiam ser perfeitamente encartadas num prisma filosófico, todavia,
vão mais além. As menções legislativas inseridas nos artigos 1228, parágrafo 1º., as disposições
acerca da aquisição da propriedade por usucapião e perda da propriedade pelo abandono
encartado no Código Civil de 2002 demonstram bem o sentimento do legislador no sentido de
preservar uma utilidade da propriedade ao ser humano.

Noutro ponto, fica clara a demonstração da preocupação legislativa com os aspectos finalísticos
ao qual a propriedade privada territorial ao se analisar o artigo 1128, § 4o. Do Código Civil de
2002, repassando ao Magistrado a possibilidade de analisar no caso concreto e diante de
eventual esbulho possessório, a ocorrência das finalidades sociais da propriedade diante de uma
concepção de utilização proveitosa do bem.

De certo, a menção legal sobre a possibilidade de aquisição de imóvel através da posse durante
certo lapso temporal, estando a pessoa de boa-fé e a perda da posse pela situação de
abandono, demonstram elementos comprobatórios da função que a propriedade terá.

Podemos também ressaltar no texto que trata da impenhorabilidade do bem de família, novo
momento de contemplação a adoção de uma função da propriedade privada territorial voltada
ao homem. Tal normativo preserva o imóvel do casal utilizado como residência e impede sua
perda pelas vias executivas ordinárias. Em outras palavras, a propriedade atenderá uma função
de moradia e o Estado protegerá essa função. E não se trata exclusivamente de uma função
social como sóis transparecer no texto constitucional, mas garantia de que o cidadão tenha uma
vida digna, mantendo o seu único lar.

No corpo do texto constitucional, a ordem disciplinadora de aquisição por usucapião inserida no
artigo 183 da CF de 1988, reflete com mais precisão o sentido acima. Ao se estabelecer que a
posse de imóvel urbano ou rural por certo lapso temporal para fins de moradia, garante o
domínio ao cidadão, o Constituinte põe a prova o sentido que a propriedade privada deve ter:
atender ao ser humano com uma função nobre. E nesse ponto foi mais adiante, ao mencionar
que uma das formas desse atendimento será no compromisso de garantir uma moradia.   

Numa análise finalística, se elege a moradia como uma das funções que devem ser atendidas ao
homem pela propriedade privada territorial urbana. E assim haveria de ser, pois desde os
primeiros tópicos do texto constitucional, ao se estabelecer como fundamento do Estado
Brasileiro, a dignidade da pessoa humana, todo o sentido que se der as funções a serem
cumpridas pela propriedade, nos deverão levar a busca desse fundamento. E como já
mencionado, viver com dignidade passa pela presença de uma lar.

Como textua Sérgio Iglesias Nunes de Souza ( 2009, pág. 131)

"Não se pode olvidar, ainda, que o direito à moradia, por se constituir em direito essencial do
ser humano, está protegido como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana
positivado no texto constitucional, como verdadeira conseqüência da Declaração Universal dos
Direitos do Humanos, proclamada pela Resolução 217-A, da Assembléia Geral das Nações
Unidas, em 10.12.1948. De fato, há que se conceber o direito à moradia como elemento
primacial do reconhecimento de sua dignidade enquanto pessoa, já que a questão da dignidade,
não obstante tratar-se de um valor espiritual e moral, também é instituto de proteção jurídica,
daí o direito à moradia estar intimamente relacionado a outros direitos, já que pelo fato de
morar sob um teto, em um local determinado, tem-se também direito a outros direitos, como o
direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, ao sigilo de correspondência de sua
residência, ao segredo doméstico, ao sossego, à educação, à saúde, pois não como admitir o
exercício de um direito sem o outro, porquanto são tão essenciais que se unem em um só
indivíduo, de forma que não se pode separa-los integralmente ou definitivamente. (SOUZA,
2009, pág. 131)
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A perfectibilização da propriedade privada territorial urbana ocorrerá no exato instante em que
suas funções forem atendidas. Não apenas uma tida função social com condões urbanísticos-
ambientais, mas sobretudo, uma função humana, atendendo a preceitos básicos ao ser humano,
entre estes a moradia.

 

CONCLUSÃO

A propriedade privada se apresenta como mecanismo necessário ao alcance de uma vida justa.
A justiça se encontra umbilicalmente ligada a idéia de aquisição de propriedade privada. A razão
dessa união se encontraria no próprio sentido que se dá a justiça: viver bem.

Esse viver bem ou ter uma vida boa, nas palavras de Paul Ricoeur[11], são finalidades que o
Direito deve buscar alcançar. Ao se estabelecer parâmetros finalísticos ao Estado, como a
dignidade da pessoa humana, criou-se verdadeiros valores jurídicos, estando a justiça como o
seu principal.  No campo da propriedade privada, não podemos olvidar o atendimento a esse
ideário Constitucional, que além de previsão moral, reveste-se de força no ordenamento
brasileiro, razão pelo qual é chamado de vetor axiológico do ordenamento jurídico pátrio.

Não seria suficiente a presença desse fundamento constitucional, exige-se eficácia em seu
cumprimento.

No que tange a propriedade privada territorial sua existência ocorrerá com a adoção de funções
que lhe serão intrínsecas e que terão por base o atendimento ao fundamento da dignidade da
pessoa humana. O próprio corpo normativo trouxe algumas dessas funções.

Como demonstrado, junto a propriedade privada territorial urbana podemos inferir a existência
de uma função tida por humana, voltada ao atendimento do ser humano. Não um atendimento
que se prenda exclusivamente a satisfação de uso e gozo do bem, mas uma vinculação e
indicativo ao proprietário de que aquela propriedade lhe deve serventia e ele deverá utilizá-lo de
forma útil.

Dentro dessa serventia a propriedade privada territorial urbana está a moradia. Morar é corolário
de uma vida digna e função da propriedade.
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A OCUPAÇÃO TERRITORIAL DAS CIDADES E OS DANOS AMBIENTAIS: O REFLEXO
DAS FAVELAS NO DIREITO E A COMPLEXIDADE DE SEU CONTROLE

THE LAND OCCUPATION OF CITIES AND ENVIRONMENTAL DAMAGE: THE REFLECTION OF THE
SLUMS IN THE LAW AND THE COMPLEXITY OF ITS CONTROL

Elisângela De Fátima Jarek
Patrícia Santos Précoma Pellanda

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo abordar a questão do crescimento desorganizado nos
grandes centros urbanos, o qual ocasiona o fenômeno conhecido por “favelização”, além das
complexidades no que se refere ao controle dos impactos ambientais gerados por este
fenômeno. Neste contexto são acentuadas questões envolvendo os direitos sociais, como a falta
de saneamento básico, moradia e educação e, por consequência, a ocupação de áreas que não
poderiam ser habitadas, a exemplo das áreas de preservação permanente, como áreas de
mananciais e encostas que, aliados ao crescimento desordenado das cidades, resultam em
catástrofes como enchentes e desmoronamentos. O reflexo disso, confirmado a partir de dados
estatísticos constantemente divulgados, é a falta de condições mínimas necessárias à efetividade
dos direitos sociais, atrelados à sadia qualidade de vida, previstos na Constituição Federal de
1988. Além disso, resulta em prejuízos ao meio ambiente, em decorrência dos impactos gerados
pelo acúmulo de lixo, pela falta de planejamento urbano, pela constante poluição do
ecossistema, dentre outros fatores que contribuem à degradação do meio ambiente,
potencialmente irreversível. Diante disso, conclui-se pelo papel imprescindível da administração
pública, de forma a realizar políticas públicas e planejamento urbanístico adequados, no intuito
de assegurar os direitos fundamentais definidos no texto constitucional, destacando-se o direito
à moradia digna e à sadia qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVES: Favelização das cidades. Degradação do meio ambiente. Direitos sociais.
Planejamento urbano.

ABSTRACT
The present study sought to address the disorganized growth in urban centers, which causes the
phenomenon known as "slum" in addition to complexities with regard to the control of
environmental impacts generated by this phenomenon. In this context are wide issues involving
social rights, such as lack of sanitation, housing and education and, consequently, the
occupation of areas that could not be inhabited, like the permanent preservation areas such as
watershed areas and slopes which, coupled with the uncontrolled growth of cities, resulting in
disasters such as floods and landslides. The reflex also confirmed from statistics released
constantly, is the lack of minimum conditions necessary for the effectiveness of social rights, tied
to a healthy quality of life, under the Constitution of 1988. Furthermore, results in damage to the
environment, due to the impacts generated by the accumulation of garbage, lack of urban
planning, the constant pollution of the ecosystem, among other factors that contribute to
environmental degradation, potentially irreversible. Thus, it appears essential for the role of
government in order to achieve public policy and urban planning appropriate in order to ensure
fundamental rights defined in the Constitution, especially the right to decent housing and
healthy quality of life.
KEYWORDS: Slum cities. Environmental degradation. Social rights. Urban planning.

1 INTRODUÇÃO
 

A Revolução Industrial intensificou a migração de pessoas para os grandes centros urbanos. Esta
parcela migratória da população estava em busca de melhorias e oportunidades, como emprego, lazer e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3222



qualidade de vida, influenciada pelos interesses econômicos e incentivados pelo novo modelo capitalista
de consumo.

Essa nova era industrial e de expansão demográfica das cidades trouxe como uma de suas
principais consequências a poluição, refletindo de forma negativa não só para o meio ambiente, mas
também para a saúde humana e a tão almejada qualidade de vida.

Para Adriana Gioda (2002) os acontecimentos resultantes da industrialização dividiram o povo em
duas classes econômicas: os que espoliavam e os que eram espoliados, no seguinte sentido:

 
A primeira classe acumulava economias e conhecimento, enquanto a segunda vivia no estado mais
precário possível. A segunda classe pela falta de recursos, utilizava desordenadamente as reservas
naturais, causando a degradação de áreas agricultáveis e de recursos hídricos e, com isso, aumentando
a pobreza (PORTUGAL, 2002). O modelo econômico atual está baseado na concentração–exclusão de
renda. Ambos os modelos econômicos afetam o meio ambiente. A pobreza pelo fato de só sobreviver
pelo uso predatório dos recursos naturais e os ricos pelos padrões de consumo insustentáveis (NEIVA,
2001). 
 

A presente pesquisa terá enfoque na classe de baixa renda, carente de recursos para sua própria
subsistência e destinada a pensar primeiro em como sobreviver, do que como preservar e poluir menos.
Trata-se de grande parcela da população mundial que por falta de alternativas ocupam pequenos pedaços
de terra em áreas urbanas, muitas vezes, decorrentes de invasões, na tentativa de melhora de vida nas
regiões centrais e mais desenvolvidas. Todavia, esse modelo de habitação traz inúmeros prejuízos, por
meio de impactos sociais à população que ali reside, desprovida de qualidade de vida, sáude e moradia
adequados, além de impactos ambientais que acabam por refletir em toda a sociedade.

O primeiro capítulo será dedicado a um breve relato sobre o surgimento das favelas e
comunidades de baixa renda, de acordo com a migração da população para a zona urbana, configurando
um rápido processo de urbanização das cidades, que pode ser denominado como “fenômeno da
favelização”.

Na sequência, faz-se a relação dos danos ambientais gerados pelas favelas com os direitos sociais,
a sadia qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. Direitos que devem ser observados de forma
harmônica, em razão da sua interdependência para que atinjam plena efetividade.

Para, ao final, através dos fundamentos trazidos pelo direito urbanístico ambiental, por meio do
planejamento urbano e das ações e políticas públicas que podem ser realizadas pelos próprios entes da
Federação, exemplificar atitudes que podem, ao menos, amenizar a atual realidade dessa grande parcela da
população. Certas atitudes podem resultar em soluções para a recomposição do meio ambiente, atualmente
degradado, bem como preservar as áreas verdes ainda existentes, no intuito de garantir o almejado meio
ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações que irão habitar o planeta.
 
 
2 O FENÔMENO DA FAVELIZAÇÃO
 

O crescimento econômico e a instalação de indústrias nos grandes centros urbanos contribuem
para a expansão das favelas, devido a jacente migração de pessoas em busca de melhores oportunidades e
condições de trabalho. Entretanto, a explosão demográfica junto ao crescimento da indústria nas áreas
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urbanas trouxeram inúmeros prejuízos, não somente para o meio ambiente como também para a saúde das
pessoas. Por isso, a urbanização das cidades pode ser entendida como “fenômeno de favelização”.

As primeiras favelas surgiram nas cidades do Rio de Janeiro após a Guerra de Canudos e em São
Paulo por volta da II Guerra Mundial. Entretanto, somente a partir dos anos 50 é que começaram a ser
mais visíveis, em razão da expansão do processo de industrialização-urbanização, quando passam a ser
reconhecidas como sinônimo de “problema”, em razão de vários fatores (RODRIGUES, 1988, p. 37-41).

O Código de Obras do Rio de Janeiro de 1937 - que permaneceu em vigor até 1976 - já revelava
em seu texto algumas características a respeito das favelas, demonstrando grande conhecimento sobre a
realidade acerca do tema (VALLADARES, 2005, p. 53), tais como:
 

a)      o conglomerado que formava a favela poderia ou não ter uma disposição ordenada, a construção
era precária e a aglomeração ilegal;

b)      as favelas crescem por extensão (por meio da construção de novas casas) ou por densificação
(através da ampliação das construções existentes);

c)      as favelas já funcionam como mercados imobiliários, tanto com o aluguel da construção quanto
com o aluguel do solo;

d)     o processo de favelização decorre não apenas da invasão de terrenos vazios, mas também em zonas
construídas, através da ocupação de interstícios, pátios, quintais ou jardins pertencentes a imóveis
já existentes.

 
O Programa de Habitação das Nações Unidas (UN-HABITAT) divulgou neste ano de 2010 que,

atualmente, a África Subsaariana é a região que concentra a maior população em favelas, onde 199,5
milhões ou 61,7% de sua população urbana vivem nessas áreas. Em seguida vem a região sul da Ásia, com
190,7 milhões (35%), Ásia do Leste com 189,6 milhões (28,2%), América Latina e o Caribe com 110,7
(23,5), Sudeste Asiático com 88,9 milhões (31%), Oeste Asiático com 35 milhões (24,6%), Norte da África
com 11,8 milhões (13,3%) e Oceania com 6 milhões (24,1%). Este programa da ONU estima, ainda, que
até 2020 serão 889 milhões de pessoas vivendo em favelas no mundo (UNIC-Rio, 2010).

De acordo com o estudo de caso de Leticia Marques Osorio (2007, p. 04) longe de ser um
problema da zona rural, devido à falta de terras disponíveis nas cidades, milhares de brasileiros vivem em
áreas urbanas, em casas feitas de papelão e latas (barracos), conhecidas por “favelas” ou ”vilas”. Outros
brasileiros de baixa renda vivem em cortiços e edifícios coletivos multi-familiares, onde as condições das
habitações são, muitas vezes, insalubres, e há falta de infraestrutura básica, por se tratarem de locais
instáveis e em fase de desintegração[1].

Segundo Arlete Moysés Rodrigues (1988, p. 37-41) ainda que as características dos barracos
pertencentes às favelas tenham sido alteradas ao longo do tempo, a principal característica desse tipo de
ocupação ainda permanece, qual seja a irregularidade da propriedade das terras. A maior parte das favelas
ocupa terras públicas, pertencentes a União, Estados ou Municípios, e, em geral, ocupam as “áreas verdes”
dos loteamentos, em razão da legislação que prevê uma porcentagem das glebas destinada a essas áreas.
Sendo assim, muitas vezes essas ocupações ocorrem em locais de maior declividade e mais insalubres, o
que justifica o fato de que as favelas estão localizadas nas “piores” terras, resultando em problemas como
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enchentes e desabamentos, expondo os moradores a riscos.
É possível afirmar que o fenômeno da favelização das cidades, como resultado da migração da

população rural para os grandes centros urbanos, caracterizou pela primeira vez na história mundial, uma
maior concentração de habitantes nas cidades do que no campo. E como consequência, o elevado
crescimento populacional concentrado nas cidades resulta em considerável aumento da demanda por
recursos e serviços.

A sétima edição da Pesquisa de Informações Municipais (Munic), divulgada pelo IBGE em 2008,
concluiu que o número de favelas é maior nos municípios mais populosos, confirmando-se a existência de
favelas em 33% dos municípios brasileiros, se considerados o total de 5.564 municípios, podendo essa
porcentagem variar de acordo com a seguinte análise:

 
(...) considerando-se aqueles entre 100 mil e 500 mil habitantes, o percentual chega a 84,7% e, dos 37
municípios com população acima de 500 mil habitantes, todos, exceto Cuiabá (MT), informaram a
existência de favelas. O percentual de municípios que declararam a existência de favelas é maior nas
regiões Norte e Nordeste (41%), enquanto a presença de loteamentos irregulares é mais informada nas
regiões Sul (62,4%) e Sudeste (59,0%). (IBGE, 2008)

 
O levantamento realizado pelo IBGE pode ser melhor compreendido a partir do gráfico abaixo, o

qual traz o percentual de municípios brasileiros com favelas ou moradias congêneres e demais
características, segundo as classes de tamanho da população dos municípios no ano de 2008:

 
 

 
A partir desses dados é possível afirmar que a migração de pessoas para grandes centros urbanos,

representando o crescimento demográfico dessas cidades de forma acelerada e sem qualquer planejamento,
além da expansão das favelas (comunidades de baixa renda) trouxe como principal consequência a
poluição, geradora de efeitos danosos ao meio ambiente. Tais impactos refletem diretamente na efetividade
dos direitos inerentes ao próprio homem, como será analisado no próximo capítulo.

 
 

3 O REFLEXO DOS DANOS AMBIENTAIS À DIGNIDADE HUMANA E AOS DIREITOS
SOCIAIS EM RAZÃO DAS FAVELAS
 

De acordo com Edson Ferreira de Carvalho (2006, p. 141-142) o ambiente está intrinsecamente
relacionado com os direitos à vida e à saúde, uma vez que, em termos biológicos, a dependência do
homem em relação ao ambiente é total, pois o ser humano não pode sobreviver mais do que quatro
minutos sem respirar, mais de uma semana sem beber água e mais de um mês sem se alimentar.

O homem, portanto, tem como matéria-prima para a sua sobrevivência os recursos naturais
retirados da natureza. Todavia, esses recursos vêm sendo removidos de maneira desregrada, compondo o
intenso processo de “urbanização” das cidades. Como consequência, surgem prejuízos a toda a sociedade,
através de impactos no âmbito econômico, ambiental e social, repercutindo nas atividades normais do
homem, a ponto de mudar o rumo de sua própria subsistência.

Em detrimento disso, é possível exemplificar algumas atividades desenvolvidas pelo homem que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3225



refletiram em modificações de caráter global, alterando o meio ambiente e as condições de seu habitat,
como por exemplo: a Represa da Pampulha, em Belo Horizonte/MG, que sofreu diversas alterações no
curso natural de sua finalidade[2]; e a Hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo/AM, que
atualmente é uma das maiores emissoras de gás metano, contribuindo de forma direta para o efeito estufa
e consequentemente às mudanças climáticas, além de outras perdas ambientais[3].

A indústria e a incessante ambição humana ao crescimento econômico incentivaram a migração
de diversas pessoas para as áreas urbanas, resultando na exploração de “áreas verdes” até então intocadas
ou, ainda, na degradação de áreas até então preservadas. A partir disso, é possível afirmar que a falta de
planejamento urbano, aliada a jacente migração de pessoas para os grandes centros, contribuiu à
proliferação de habitações ilegais, desprovidas de qualquer projeto e estudo de impacto, e, muitas vezes,
construídas em locais inadequados, em termos físicos e ambientais.

Estima-se que, atualmente, a população mundial é de mais de 6,8 bilhões de habitantes, sendo
quase três vezes superior ao nível sustentável avaliado. Essa população mundial consome cerca de 25%
mais recursos do que a Terra está produzindo[4], dado que demonstra o intenso crescimento demográfico
no mundo. Todavia, esse aumento demográfico traz consequências negativas ao meio ambiente e à
qualidade de vida humana, uma vez que há visível relação entre a degradação ambiental e o crescimento
populacional, como bem menciona Edson Ferreira de Carvalho (2006, 425):

 
O aumento de população incrementa a demanda por alimento, moradia, emprego, energia, o que, por
sua vez, aumenta a pressão sobre os ecossistemas e os recursos naturais; por outro lado o incremento
da produção aumenta a quantidade de resíduos que poluem o ambiente. (...) O aumento populacional
não provoca apenas maior demanda por bens de consumo, mas contribui para o gigantismo das
concentrações urbanas, aumenta a industrialização desordenada e estimula o aperfeiçoamento da
tecnologia para intensificar a exploração dos recursos naturais, resultando em maior poluição
ambiental. Assim, à medida que a população aumenta intensificam-se as interferências humanas sobre
os ecossistemas, as quais podem influenciar diretamente as condições de vida humana, afetando o
suprimento de água potável, de ar puro, de alimento saudável, aumentando a exposição à radiação
ultravioleta e a substâncias químicas perigosas. A degradação dos solos agrícolas, a extinção de
espécies e a mudança do clima são exemplos de problemas com potencial para ameaçar a existência e a
segurança das presentes e futuras gerações.

 
A preocupação com condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade para os

seres humanos teve início na Conferência de Estocolmo, em 1972, a qual deu origem à Declaração de
Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano. Esta declaração estabeleceu em seu Princípio 1º que:

 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de
bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes
e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a
discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são
condenadas e devem ser eliminadas.
 

Afirma-se que a Declaração de Estocolmo, embora não tenha declarado o direito humano ao
ambiente, estabeleceu o elo entre o meio ambiente e os direitos humanos civil e políticos, por meio da
liberdade, igualdade e dignidade, bem como os direitos econômicos, sociais e culturais, almejando a
adequada condição de vida e o bem-estar da pessoa humana (CARVALHO, 2006, p. 142).

Em 07 de setembro de 1992 o Brasil ratificou e aderiu à Convenção Americana sobre Direitos
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Humanos, também conhecida como “Pacto de San Jose da Costa Rica” assinada em novembro de 1969.
Esta convenção reconheceu de maneira expressa os direitos sociais, tais como o direito à vida e à
integridade social. Pouco depois, em 1996, o Brasil aderiu ao “Pacto de San Salvador” - Protocolo
adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e
culturais -, a qual reconheceu o direito à saúde, à alimentação, à educação e ao meio ambiente sadio[5].

Conforme já mencionado, as habitações ilegais construídas sem qualquer planejamento, como
ocorre com as conhecidas favelas, podem contribuir à degradação do meio ambiente, sendo estas
responsáveis por diversas espécies de poluição[6], como a poluição atmosférica, das águas, dos solos e a
decorrente do descarte de resíduos sólidos. Entretanto, os danos ambientais gerados por uma favela não
podem ser visualizados somente no espaço físico por ela compreendido, pois seus efeitos são mais
abrangentes, refletindo em toda a sociedade, através de alterações ambientais, como a poluição do ar, a
emissão de gases e as constantes mudanças climáticas atualmente vividas.

No que se refere às mudanças climáticas, cujo problema não vem recebendo a merecida atenção
pela maioria dos governos, o Brasil, assim como todo o mundo, também enfrenta essa preocupação, sendo
que toda a população brasileira já enfrenta as consequências dessas alterações no clima, através dos
desastres naturais que vêm ocorrendo com mais intensidade e frequência. Para Luiz Antonio Cândido,
membro do INPA, as mudanças climáticas e o consequente aquecimento global estão diretamente
associados à ação do homem, por isso podemos denominá-lo de “efeito antropogênico”. Neste sentido,
acrescenta Niro Higuchi, também membro do INPA, que se a lei brasileira fosse efetivamente cumprida
por toda a população, a emissão de gases de efeito estufa seria reduzida em 70%[7].

Sendo assim, os efeitos decorrentes dessas habitações abrangem tanto a esfera ambiental quanto a
esfera social, interferindo quantitativa e qualitativamente nos aspectos relativos à qualidade do meio
ambiente e da saúde humana. Neste sentido, destaca-se o caput do artigo 225 da Constituição Federal de
1988, determinando que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida devem ser
observados em conjunto com os direitos sociais, estes previstos no artigo 6º da Constituição Federal de
1988: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”.

Os direitos sociais, como desdobramento da perspectiva de um Estado Social de Direito, também
são chamados de direitos de segunda geração. Configuram-se como prestações positivas a serem
implementadas pelo Estado e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social,
buscando melhores e adequadas condições de vida, estando, ainda, consagrados como fundamentos da
República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988[8] (LENZA,
2010, p. 837-838).

Os danos ambientais, causados pela expansão das favelas nas cidades, decorrem da falta de
planejamento urbano e da inadequada fiscalização da administração pública, que por sua vez detém a
competência para legislar e garantir à sociedade os direitos sociais constitucionalmente previstos, que se
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garantidos contribuiriam à preservação do meio ambiente. Entretanto, a omissão do Poder Público e a
manutenção das ações humanas negativas, resultam na contínua e devastadora degradação do meio
ambiente, gerando efeitos maléficos a toda a sociedade, principalmnente por meio das mudanças climáticas
e da poluição. Atualmente, estes danos já são enfrentados por todo o mundo, a exemplo das enchentes e
temperaturas cada vez mais altas, dando início a prejuízos, inclusive na agricultura. Isto poderá impedir a
plantação e geração de mais alimentos e recursos naturais, imprescindíveis à sobrevivência do homem.

Diante do exposto, é possível afirmar que problemas que, à primeira vista, parecem ser apenas
locais, trazendo efeitos maléficos àquela específica parcela da população diretamente envolvida, podem
gerar danos muito mais abrangentes. Em suma, há a evolução de uma cadeia irresponsável de efeitos, que
tem origem no homem e consequência danosa a este mesmo homem.

 
 
4 POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO URBANO
 

Em 1997 o Brasil tornou-se a oitava economia do mundo, com uma taxa populacional urbana que
cresceu de 66% em 1980 para 81% em 2000. Entretanto, o crescimento ainda mais espetacular ocorreu
com as grandes aglomerações, desafiando qualquer planejamento, e acentuando a visibilidade dos
problemas sociais nas grandes cidades. Assim, em meados do século XX, houve o reconhecimento oficial
da existência das favelas pelos poderes públicos, por meio da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da
Cidade e do instrumento da usucapião urbana.  (VALLADARES, 2005, p. 119).

O Poder Público é detentor do poder/dever de implementar os direitos e garantias individuais
expressamente reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, tais como: educação, saúde, trabalho,
moradia e segurança, também reflete no direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e na sadia qualidade de vida. Atentando-se ao fato de que a responsabilidade pela conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais é de competência da União, dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Municípios, de forma suplementar[9].

Neste viés, a inércia destes entes políticos, no que se refere ao planejamento urbano, que embora
possuam istrumentos para impor limites à população prevenindo o crescimento desregrado das cidades e
disciplinando o uso e ocupação do solo a nível municipal, estadual e federal, acabam representando a falta
de controle do desenvolvimento urbano em um meio ambiente adequado. Esse panorâma desregrado e
desigual, atualmente é percebido por meio de fatores distintos, ante a ausência, por exemplo, de água
potável, saneamento básico, má condições de absorção das águas pluviais (gerando enchentes), coleta de
resíduos sólidos e escassez de áreas verdes - devido à ocupação ilegal das margens de rios e córregos,
além de áreas de preservação. 

Aproximadamente 12 milhões de famílias (25% da soma total dos núcleos familiares) no Brasil
(sobre)vivem com problemas de água e esgoto. Segundo Raquel, que apresentou um balanço na abertura
da VII Conferência das Cidades, realizada na Câmara dos Deputados e que tem como tema central
justamente os cinco anos do Estatuto da Cidade, o crescimento do “milagre brasileiro” dos anos 60 e 70 foi
baseado na exploração em núcleos urbanos da mão-de-obra dos trabalhadores que foram obrigados a
construir, de modo totalmente desordenado, os seus próprios tetos. Essas condições deram espaço para
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uma conjunção perversa: a construção de moradias precárias em áreas proibidas, muitas vezes de
preservação ambiental. “Esse foi o santo do milagre brasileiro. Não distribuiu renda e não se preocupou
com o futuro das cidades”. (SAMPAIO; CAMPOS, 2008)

Ressalte-se que o saneamento básico acaba sendo uma das preocupações mais relevantes, pois
engloba inúmeros fatores causadores da poluição, tendo em vista que, de acordo com a legislação
brasileira vigente - Lei nº 11.445/2007, o saneamento básico corresponde ao conjunto de serviços,
infraestrutura e instalações operacionais, abrangendo:

 
a)      abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;

b)      esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c)      limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do
lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d)     drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbanas.
 
No Brasil, a preocupação com o saneamento básico tornou-se explícita através do relatório

preliminar apresentado à Cúpula Mundial sobre o Desnevolvimento Sustentável - Rio+10, mostrando que,
dez anos após a realização da Rio 92, a poluição dos rios e mares ainda representavam sérios problemas
ao país. Estima-se que o litoral brasileiro recebe, por dia, mais de três mil toneladas de poluentes líquidos,
dejetos industriais e orgânicos. Além disso, calcula-se que o déficit de saneamento básico no país
corresponde a 65% das internações hospitalares (JANSEN, 2002) e que cinco entre dez milhões de
pessoas, sendo a maioria mulheres e crianças pobres, morrem anualmente em consequência da poluição da
água (CARVALHO, 2006, p. 145).

Em razão de todas essas características, desenvolvidas de forma acelerada através do fenômeno da
“favelização” das cidades, verifica-se a necessidade de se administrar a favela e seus habitantes, com
ênfase no planejamento urbano das cidades e aplicação dos direitos sociais e ambientais, através do
desenvolvimento de políticas públicas adequadas e eficazes.

Atualmente, o direito urbanístico, que tem por objeto precípuo a disciplina do uso do solo, visa o
desenvolvimento integrado das comunidades, deixando de consubstanciar-se no arranjo físico-territorial
das cidades, como antigamente. Trata-se de componente essencial para a proteção do meio ambiente, além
do desenvolvimento econômico-social, nacional, regional e, especialmente, local (MUKAI, 200, p. 115).

Nesse sentido, Victor Tavares de Moura (apud VALLADARES, 2005, p. 56) recomenda que para
a definição de ações públicas efetivas, é indispensável realizar um resenseamento detalhado das favelas.
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Este recenseamento tem por objetivo levantar informações e dados gerais e individuais a respeito dos
habitantes e de suas necessidades, podendo variar conforme a cultura, grau de escolaridade, renda familiar,
etc. O fato de que a favela é composta por diversidades e fatores sociais e ambientais que a diferenciam,
demonstra a importância da coleta prévia de informações específicas a esse respeito, no intuito de que
ações públicas sejam realizadas de forma eficaz, beneficiando não só a população das favelas, mas a
sociedade como um todo.

Os estudos do setor da arquitetura e urbanismo também demonstram essa preocupação,
delineando o planejamento urbano através da reflexão e das características determinantes de uma
localidade, no seguinte sentido:

 
A arquitetura urbana reconhece a especificidade e identidade de um território e seu contexto histórico
geográfico e baseia-se no seu conhecimento e valorização, numa relação estabelecida e definida com
ele. Fundamenta-se, não na aplicação de modelos gerais, mas no trabalho a partir de diferenças
significativas, transformando-se numa operação de reflexão, de reconhecimento e de reelaboração do
constitutivo de cada lugar, morfológica, funcional e ambientalmente. (MASCARÓ, 2004, p. 197)
 

Outro instrumento de relevante aplicação pelo Estado, objetivando a alteração da atual
desorganização urbana, é o chamado “processo de regularização fundiária”. Em virtude da competência do
Poder Público para aprovar as licenças ambientais e avaliações de seus impactos, necessários à
implementação de projetos de adaptação das favelas (OSORIO, 2007, p.15)[10].

Diante do exposto, verifica-se que os entes políticos que compõem a Federação Brasileira, são
constituídos pelo poder/dever de garantir à população os direitos constitucionalmente previstos, através da
implementação de políticas públicas e do adequado planejamento urbano. No entanto, ainda não é possível
afirmar a existência de uma atuação eficaz do Estado nessa seara, uma vez que a sociedade enfrenta
diversos problemas decorrentes de sua omissão. Sendo que os impactos gerados pela falta de infraestrutura
e do planejamento produzirão efeitos negativos com reflexos globais.
 
5 CONCLUSÃO
 

A pressão pela moradia e por melhores condições de vida, em razão do crescimento econômico
das áreas urbanas, em decorrência da industrialização e do atual modelo de consumo do homem, faz com
que inúmeras famílias de baixa renda, sem acesso ao mercado formal imobiliário, se submetam a
habitações ilegais e insalubres, que acabam sendo sua única alternativa. Ocupam áreas (públicas ou
particulares) abandonadas, áreas verdes intocadas ou resultantes da reserva legal de grandes glebas, ou até
mesmo, morros, encostas e margens de rios e córregos, dando origem às chamadas favelas, atualmente
também denominadas “comunidades” ou “vilas”.

Ou ainda, adquirem terrenos em loteamentos clandestinos, sem qualquer infraestrutura e
planejamento urbanos, sem transporte nem equipamentos públicos, e, muitas vezes em áreas de risco,
sujeitas a enchentes e deslizamentos. Essa ocupação, entretanto, é desprovida de qualquer registro
imobiliário, tratando-se de propriedades ilegais, frente à legislação brasileira vigente.

Moradia então passa a ser significado de propriedade, não importa sua condição, sua localização
ou sua forma, o que passa a ser considerado é de modo de utilização, o saneamento básico e a
infraestrutura necessária à subsistência e bem-estar da população, sendo a função social e ambiental
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fatores irrelevante para seus ocupantes.
O individuo que constitui moradia nessas comunidades, concentram sua forma de habitar no

simples fato de ter um pequeno espaço de terra para edificar sua “moradia”, deixando de observar as
normas de edificação e os princípios constitucionais existentes. A dificudade em se localizar propriedades
regulares e legalizadas em determinadas cidades, pode ser justificada por diversos fatores sociais, como a
falta de renda de seus moradores, a falta de educação (com grande número de pessoas analfabetas) e
oportunidades, dificultando o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Todos estes fatores
contribuem para um único resultado: a aquisição de uma propriedade, adquirida de forma ilegal e
irregular. 

Esse tipo de moradia (irregular e ilegal), acarreta problemas de grande monta, abrangendo danos
sociais e ambientais, caracterizados pelo “fenômeno da favelização” das cidades.

Os direitos sociais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a sadia qualidade de vida e a
dignidade da pessoa humana são direitos fundamentais umbilicalmente ligados, uma vez que dependem
um do outro para atingir sua plena efetividade. Portanto, para que o país possa preservar o meio ambiente,
garantindo a sadia qualidade de vida de sua população em respeito à dignidade da pessoa humana, é
necessário investimentos pelo Poder Público em infraestrutura, políticas públicas adequadas e
planejamento urbano. Afinal, para o ser humano ter atitudes que objetivem a preservação do meio
ambiente é imprescindível dar a ele os meios necessários, o incentivo e a conscientização para esse fim.
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orgânica no fundo dos lagos das usinas, onde a presença de oxigênio é nula ou muito pequena. Como não se dilui na água, esse
metano chega à superfície por meio de bolhas. Em reservatórios com grande profundidade, acima de 40 metros, o metano não
consegue subir à superfície. A pressão da água impede que a bolha de metano atinja a superfície. Lagos profundos em áreas
pequenas, e com grande potência energética, emitem pouco gases deste tipo. Este é o caso de Itaipu. Agora, lagos rasos, em áreas
extensas, e com pouca densidade de potência, como é o caso da hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, são grande poluidores
(MELO, 2002). Segundo o pesquisador  Efrem Ferreira do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (Inpa), Balbina é a única
hidrelétrica no Brasil onde a área de captação de água é menor do que o lago. O lago é maior do que a área de captação e por conta
disso produz pouca energia. Balbina tem a mesma área inundada de Tucuruí, por exemplo, mas produz apenas 250 megawatts,
Tucurui produz 8 gigawatts, cerca de trinta e duas vezes mais energia. (JHOSÉ, 2007)
[4] De acordo com o relatóro do World Population Balance (EUA).
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[5] O integral teor dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos mencionados podem ser encontrados em: http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/TOC.Port.htm
[6] De acordo com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou snaitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. (Artigo 2º, II,
Lei nº 6.938/1981).
[7] CÂNDIDO, Luiz Antônio; HIGUCHI, Niro. A Amazônia e o meio ambiente global (painel II). Manaus/AM, Conferência nacional sobre direito ambiental e a
questão da Amazônia, 4 a 7 de setembro de 2009.
[8] Art. 1°. CF/88. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade
da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
[9] Quanto à competência suplementar dos Municípios,  Pedro Lenza (2010, p. 368) nos ensina que o artigo 30, inciso II,  da CF/88, estabelece competir aos
Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. “No que couber” norteia a atuação municipal balizando-a dentro do interesse local. Observar
ainda que tal competência se aplica, também, às matérias do artigo 24, da CF/88, suplementando as normas gerais e específicas, juntamente com outras que digam
respeito ao peculiar interesse daquele localidade.
[10] Texto original: “The role of the State in land regularization processes is relevant once they have the jurisdiction to approve
environmental licenses and environmental impact assessments, which are necessary to implement many slum upgrading projects”.
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A PAISAGEM URBANA: REFERÊNCIA INTERPRETATIVA NA PERSPECTIVA DA TUTELA
DO DIREITO À CIDADE

PAESSAGIO URBANO: RIFERENZA INTERPRETATIVA NELLA PROSPECTTIVA DELLA TUTELA DEL
DIRITTO ALLA CITTÀ

Rosângela Lunardeli Cavallazzi
Vívian Alves De Assis

RESUMO
No presente artigo busca-se identificar signos da perspectiva do pluralismo jurídico no campo do
Direito Urbanístico, enfatizando o conceito de Paisagem Urbana como referência interpretativa
que em seu processo considera as demandas coletivas e os reflexos desta proposta na tutela do
direito à cidade como direito humano. Vislumbra ainda uma leitura crítica dos discursos jurídicos
a partir do reconhecimento da participação das vozes dos marginalizados, priorizando os
moradores de assentamentos precários, como forma de atender suas demandas urbanas. Neste
sentido, o conceito de Paisagem Urbana prioriza uma perspectiva diferenciada de legitimidade
democrática no processo interpretativo das normas urbanísticas.
PALAVRAS-CHAVES: Paisagem Urbana; Pluralismo Jurídico; Direito à Cidade

RIASSUNTO
In questo articulo cercheremo di individuare i segni della prospecttiva del pluralismo giurídico nel
campo del Diritto Urbanístico, sottolineando il concetto di Paesaggio Urbano come riferenza
interpretativa che nel processo ritiene le richieste collettive e i riflessi di questo approccio nella
tutela del diritto alla città come diritto umano. Intravvede inoltre una lettura critica dei discorsi
giurídici a partire, del riconoscimento della partecipazione delle voci dei marginalizati,
priorizzando gli abitanti di strutture precarie come forme di soddisfare le loro necessita urbane.
Inqueto senso, il concetto di Paesaggio Urbano priorizza uma prospecttiva diversa di legittimitá
democrática nel processo interpretativo delle norme urbanistiche.
PAROLE CHIAVE: Paesaggio Urbano; Pluralismo Jurídico; Diritto alla Città

 

1.      Base crítica-epistemológica

 

 
 

Reflexões epistemológicas contemporâneas[1] tendem a reconhecer a complexidade das relações sociais em

constante transformação através do surgimento crescente de perspectivas que sustentam a descontinuidade, a

imprevisibilidade e a fragmentação em contraste com a concepção moderna.

 A reflexão jurídica sobre o conceito do “senso comum teórico dos juristas” [2]como uma esfera simbólica

altamente padronizada, instituída e capitalizada a favor do modo de semiotização dominante é importante para a

compreensão do campo jurídico, especialmente na sua dimensão simbólica.

Cabe esclarecer o conteúdo da categoria analítica “senso comum teórico dos juristas”, produzida por Luis

Alberto Warat como conceito que serve como referência ao conhecimento constituído, designando “a montagem de

noções-representações – imagens - saberes, presentes nas práticas jurídicas, funcionando como um arsenal de

ideologias práticas”. Assim, o autor em questão compreende o senso comum teórico dos juristas como “um conjunto
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heterogêneo de hábitos semiológicos de referência.”[3]
O “senso comum teórico dos juristas” aqui compreendido como as “normas que disciplinam ideologicamente o

trabalho profissional dos juristas” [4], funciona como um pano de fundo, que condiciona o trabalho de juízes,

professores, advogados, defensores, promotores, doutrinadores e demais profissionais da área jurídica. [5]
A proposta pressupõe que ainda existe uma resistência a superação de obstáculos perpetuados pelo “senso

comum teórico dos juristas”[6] alicerçado em um saber pretensamente juridicista, a-histórico e despolitizado[7],
pautado pelo paradigma moderno, que apresenta seus reflexos negativos no processo de interpretação jurídica das

normas jurídicas e, mais especificamente, das normas urbanísticas.

O presente estudo parte, então, do reconhecimento de que na atividade de intérprete existem espaços

políticos, o que autoriza a busca de pilares hermenêuticos que abranjam a produção significativa dos sujeitos coletivos

que lutam pela tutela de seus direitos.

Neste contexto, o aporte do projeto do Pluralismo Jurídico Emancipatório[8] que pressupõe a aceitação de

uma cultura jurídica pluralista e democrática vinculada, necessariamente, aos critérios de uma nova legitimidade

calcada na ação transformadora de sujeitos políticos insurgente,[9] possibilitando o consenso sobre pilares

hermenêuticos inclusivos.

Ressalta-se, entretanto, que a teoria da pluralidade jurídica não se contrapõe ao direito estatal, se contrapõe a

tese do direito estatal que nega qualquer outro sistema de normas, que não o seu.[10]
Por outro lado, o pluralismo jurídico não é intrinsecamente contra-hegemônico, progressista e democrático, o

corte conservador do pluralismo, a contrario sensu, não permite a ascensão dos marginalizados, escamoteando e

limitando a sua participação.[11] Nesses termos, Carbonnier leciona que: " ... não existe um pluralismo jurídico, mas

vários fenômenos de pluralismo jurídico".[12]
A perspectiva do Pluralismo Jurídico Emancipatório possibilita a investigação de novas possibilidades à

introdução de referências interpretativas – como a Paisagem Urbana - que permitem uma leitura crítica do campo

jurídico.

Consideramos a hipótese segundo a qual os moradores dos assentamentos precários constituem um “novo

sujeito coletivo”, que dispensam qualquer recurso a uma força transcendente ou a uma abstração de um pacto social

típicas do pensamento moderno.

Na perspectiva da tutela de seus direitos, os moradores de assentamentos precários [13]se apresentam como

esclarecedora referência por vivenciarem em um espaço complexo, ambivalente, imprevisível, que permite a

consolidação de práticas sociais emancipatórias, configurando-se como objeto real a ser estudado neste período de

transição paradigmática.[14]
Os moradores dos assentamentos precários tem a sua disposição alguns vetores participativos, como o

Conselho Municipal de Políticas Urbanas do Rio de Janeiro, em que se busca a concretização da gestão democrática

das cidades. Nestas instâncias democrático-participativas pode se delimitar novos pilares sobre a Paisagem Urbana

como reflexo do direito à cidade e seu feixe de direitos.

Nesta perspectiva, é fundamental a reinvenção do conceito de legitimidade, diferente da análise tradicional

dos juristas que associam legitimidade e legalidade, ou privilegiam esta sobre aquela,[15] pois deve ser coerente a

uma cultura jurista pluralista, emancipatória, democrática e participativa.

Neste contexto, a paisagem urbana é apresentada inserida em um saber, pensamento ou discurso
crítico.[16] Embora estando ciente da impossibilidade de uma vinculação direta a uma suposta Teoria
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Crítica do Direito [17], pois os autores que adotam uma atitude crítica[18] desenvolvem, na realidade, um
corpo de idéias, que são produzidas a partir de diferentes marcos conceituais.

Portanto, não possuem o mesmo sistema de categorias, estabelecendo assim
“contralinguagens”[19], a partir de análises metalinguísticas adotadas como um recurso essencial para
superar as armadilhas no processo interpretativo jurídico. Deve-se, entretanto, destacar que o principal
ponto de encontro entre os adeptos desta “teoria” seria a crítica às teorias jurídicas hegemônicas,
principalmente o positivismo jurídico.[20]

O pensamento crítico como “contradiscurso” está comprometido com a obrigatoriedade de um
convencimento ético-legal-racional, do contrário, este pensamento se aproximaria ao irracionalismo[21],
realizando a mera substituição de dogmas.[22]

Desta forma, uma interpretação crítica da norma urbanística deve estar calcada na produção das formas no

espaço refletindo deliberações democrático-participativas que determinam consensos, possibilitando, assim, a tutela do

direito à cidade.

 

 

 

 

 

2.      Direito à Cidade: delimitação de sentido como direito humano

 

 

Na sociedade moderna capitalista, as cidades enfrentaram as exigências da economia industrial, marco da era

das reformas urbanas protagonizada pelos “planejadores sem planos”, principalmente médicos e engenheiros,

preocupados com a questão da higiene pública. Os problemas urbanos passaram a se confundir com os problemas

sociais e as reformas urbanas se tornaram reformas sociais. [23]
A crise do milagre econômico no final da década de 70 permite explicitar no debate sobre as questões urbanas

o argumento de que os problemas urbanos, principalmente a exclusão social, eram conseqüência da concentração de

renda, que está refletida na ocupação irregular e indiscriminada, no crescimento caótico e injusto da área urbana, sem

um desenvolvimento correspondente de sua capacidade produtiva. [24]
O Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que iniciou sua trajetória de luta nos anos 60,[25] se mobilizou

intensamente nos anos 70 e 80 reforçando a idéia da importância das lutas sociais para os destinos das cidades que

culminou na instituição do processo Constituinte em 87, em que técnicos e representantes de movimentos populares

se uniram para a formulação de uma Emenda Popular para a Reforma Urbana, propondo princípios e instrumentos

capazes de atender às demandas populares. [26] Alcançou-se então um consenso entorno da concepção de

planejamento participativo como forma de combate ao tecnocratismo.[27]
A proposta de Emenda Popular pela Reforma Urbana, que continha 200.000 assinaturas, contribuiu para a

incorporação do Capítulo da Política Urbana no texto constitucional. [28]
Este capítulo insere um princípio fundamental que é a Função Social da Propriedade e da Cidade. Neste

contexto, o Movimento pela Reforma Urbana luta pela garantia do direito à cidade a partir de três diretrizes básicas:
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1. “Direito à Cidade e a Cidadania, entendido como uma nova lógica que universalize o acesso a equipamentos e

serviços urbanos, a condições de vida digna e ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado e,

sobretudo, em uma dimensão política de participação ampla dos habitantes das cidades na condução de seus

destinos.”[29]
2. Gestão Democrática da Cidade entendida como forma de planejamento e atuação dos governos nas cidades

submetidos ao controle e participação social.

3. Função Social da Cidade e da Propriedade entendida como a prevalência do interesse comum sobre a propriedade,

o que implica o uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço urbano.

            Essa situação pode ser traduzida pela frustração dos programas de regularização fundiária na década de

90[30], pois para implementar os novos instrumentos trazidos pela Constituição permanecia como  paradigma jurídico

o liberal do Código Civil de 1916, inviável pela sua matriz lógico- formal e patrimonialista para a aplicação das

inovações trazidas pela Constituição

Neste contexto jurídico-político, o Fórum Nacional de Reforma Urbana considerava a aprovação do Estatuto da

Cidade como a conquista de um importante instrumento de política urbana que deveria ser apropriado pela população

organizada e pelas administrações locais para a realização da função social da propriedade e da cidade nos Municípios,

alterando o quadro de desigualdade, exclusão e segregação, além de contribuir na luta por sociedades justas,

democráticas e sustentáveis. [31]
O Estatuto da Cidade é um instrumento, um marco de fundação de uma efetiva reforma urbana no Brasil,

representando um grande avanço para a democratização do acesso a terra e a garantia do direito humano e universal

à moradia, que está no elenco dos direitos sociais na Constituição de 88, nos termos do seu art. 6º.[32]
            O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes para garantir a eficácia social da norma constitucional, tornando

o Plano Diretor a espinha-dorsal da regulação urbanística das cidades, estabelecendo sanções urbanísticas e tributárias

para os terrenos subutilizados e dispondo sobre instrumentos para a Regularização Fundiária como o usucapião

coletivo e a concessão de uso especial para moradia, direito de superfície, outorga onerosa.

            Uma das questões centrais tratadas no Estatuto da Cidade foi a Regularização Fundiária que passou por

profundas alterações com o ingresso de um novo paradigma para tratar do direito de propriedade, que passa a estar

subordinado à função social da propriedade privada e pública e, portanto, ao atendimento do interesse coletivo.

No plano internacional, a sociedade civil respondeu às demandas urbanas redigindo a Carta Mundial pelo

Direito à Cidade[33], aprovada no V Fórum Social Mundial em 2005, afirmando que o direito à cidade é reflexo da

dignidade humana e tem conteúdo indissociável dos demais direitos humanos.

            A Carta Mundial pelo Direito à Cidade constata em seu preâmbulo que as cidades não oferecem as condições e

oportunidades eqüitativas aos seus moradores, que, em sua maioria, estão limitadas total ou parcialmente ao

atendimento de suas necessidades básicas. A Carta supracitada chama atenção ainda a “tendência crescente tanto do

crescimento urbano quanto da pobreza nas cidades”.

            A partir desta reflexão histórica identificam-se os principais marcos políticos-institucionais do Direito

Urbanístico: a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade.[34] Ademais, deve-se ressaltar ainda o Código

Civil de 2002 e a criação do Ministério da Cidades[35], como signos do processo de consolidação desse recente campo

jurídico.

Na perspectiva de buscar possibilidades para a tutela ao direito à cidade, esta categoria deve ser percebida

como um direito humano que se fundamenta na dignidade do próprio homem “considerado em sua dignidade
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substancial de pessoa, diante da qual as especificações individuais e grupais são sempre secundárias.”[36]Assim, o

direito à cidade, inserido na categoria dos direitos humanos, deve ser compreendido a partir da complementaridade

necessária entre teoria e prática em sua avaliação. [37]

Por outro lado, ressaltam-se também os obstáculos para a tutela do direito à cidade no momento de transição

contemporâneo, que emergem da constatação de que os paradigmas vigentes ainda são decorrentes do conhecimento

produzido na modernidade e de que os conflitos revelam-se mais complexos, plurais e intersubjetivos, demandando

um tratamento diferenciado que é incompatível com os antigos paradigmas. Nesses termos surge a exigência de

produção de um novo sentido para o léxico político-jurídico que sirva de instrumental para abranger a realidade

complexa que se apresenta.

Nestes termos, a categoria direito à cidade[38] deve ser compreendida a partir da perspectiva de Lefebvre

como “O direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais.

Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” [39]. Acompanhando esta percepção o

direito à cidade deve ser delimitado de forma ampla o referido conceito:

 
“o direito à cidade, expressão do direito à dignidade humana, constitui o núcleo de um
sistema composto por um feixe de direitos incluindo o direito à moradia - implícita a
regularização fundiária -, à educação, ao trabalho, à saúde, aos serviços públicos - implícito
o saneamento -, ao lazer, à segurança, ao transporte público, a preservação do patrimônio
cultural, histórico e paisagístico, ao meio ambiente natural e construído equilibrado -
implícita a garantia do direito a cidades sustentáveis, como direito humano na categoria dos
interesses difusos”.[40]
 

Para que seja possível a efetiva tutela do direito à cidade, além da necessidade de uma legitimidade instituinte

no processo interpretativo das normas jurídicas, é fundamental a adoção da compreensão de uma noção mais ampla

de eficácia social da norma:

 
“A eficácia social da norma, norteada pelos critérios da incidência, da legitimidade e da
finalidade, corresponde, pois, à necessária aplicabilidade da norma jurídica pelos indivíduos
destinatários da mesma e, também, pela sua capacidade de garantir os direitos dos
cidadãos.” [41] (grifo nosso)
 

A presente proposta adota também o Direito urbanístico[42] como o campo referencial para análise, pois o

direito à cidade é o núcleo essencial de seu campo de atuação. A adoção do mesmo como referencial também se deve

a sua essência interdisciplinar, se configurando como espaço privilegiado de mediação entre Direito e Urbanismo.

Neste sentido a paisagem urbana, deve ser compreendida além da sua dimensão meramente visual para que a

sua dimensão essencialmente cultural[43], rica e plural seja percebida,  agregando meio ambiente natural e

construído. [44]
 

 

 

3. À guisa de conclusão: Paisagem Urbana como referência interpretativa

 

 

   A presente delimitação conceitual abrange a noção de espaço na categoria paisagem, agregando forma e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3238



conteúdo. Esta delimitação pode ser compreendida a partir da abordagem singular entre os conceitos de paisagem e

espaço elaborada por Milton Santos. Segundo o autor, paisagem se traduz nas formas produzidas pela relação homem

e natureza em diferentes momentos históricos[45], já o espaço “são estas formas mais a vida que as anima”.[46]
A paisagem urbana expressa todo o seu significado ao ganhar vida se tornando espaço - segundo a

conceituação de Milton Santos - ao materializar as tensões sociais e ao adquirir um conteúdo funcional que é atribuído

pelos atores sociais que participam da construção permanente da forma.

`           Na presente análise o termo urbano é fundamental. No pensamento lefebvriano o urbano aparece como o

local de evidenciação dos conflitos sociais, numa perspectiva política e politizante do termo. [47]Esta maneira de

reconhecer o urbano implica como em nossa proposta, para além da questão política compreender a questão a partir

da apropriação deste urbano pela sociedade também partir de sua forma, de seu espaço.[48]
Em síntese, destaca-se ainda a constituição de uma nova legitimidade interpretativa, que reflete na ampliação

da eficácia social das normas urbanísticas, pois a interpretação conservadora[49] das mesmas tem um papel

fundamental na consolidação da ilegalidade e no processo contínuo de segregação social na sociedade contemporânea.

Considera-se, assim, que o processo interpretativo é privilegiado na produção de novos sentidos para as normas

urbanísticas, balizado pelas práticas sociais instituintes[50] que constroem a paisagem urbana, principalmente os

assentamentos precários.

Na posição de referencial no processo interpretativo, a paisagem urbana pode ser considerada uma categoria

transdiciplinar[51], ao estabelecer o diálogo entre o campo do Urbanismo e do Direito, se coadunando a um projeto

teórico-político de pluralismo jurídico emancipatório.

            A construção teórico-prática proposta auxilia, portanto, na interface do Direito Urbanístico com a realidade

concreta, através da consolidação de pilares hermenêuticos que encaminhem no sentido do “direito à cidade

democrática, justa, eqüitativa e sustentável”.[52]

O presente estudo privilegia, como caso exemplar, os assentamentos precários que são
“caracterizados por irregularidade fundiária e urbanística, precariedade física, insalubridade, insegu-
rança e vulnerabilidade social”[53], os seus moradores e os seus vetores participativos, como por
exemplo o Conselho Municipal de Políticas Urbanas do Rio de Janeiro, que podem possibilitar a
concretização da gestão democrática das cidades.[54]

Nestas instâncias democrático-participativas estão presentes obstáculos e principalmente
possibilidades para a delimitação de novos pilares sobre a Paisagem Urbana que cristalizem critérios de
legitimidade na interpretação das normas, com base nas funções sociais da cidade[55] e na função
socioambiental da propriedade[56].  Desta forma, a interpretação da norma urbanística deve considerar a
produção e a vivência das formas no espaço, ou seja, a paisagem urbana.

            Neste panorama, a paisagem urbana é compreendida de modo que permita que no processo
de interpretação a adoção diretrizes que sirvam como chave de sentido interpretativa das normas
urbanísticas, com o propósito de tutelar o direito à cidade dos que Zygmund Bauman chamou de
“concidadãos indesejados.” [57]
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[6] Cabe esclarecer o conteúdo da categoria analítica “senso comum teórico dos juristas”,
produzida por Luis Alberto Warat como conceito que serve como referência ao conhecimento
constituído, designando “a montagem de noções-representações – imagens - saberes, presentes
nas práticas jurídicas, funcionando como um arsenal de ideologias práticas”. Assim, o autor em
questão compreende o senso comum teórico dos juristas como “um conjunto heterogêneo de
hábitos semiológicos de referência.” In: WARAT, L. A. Mitos e teorias na interpretação da
lei., p.19. Id., Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2004, p. 31.
[7] “Para uma melhor compreensão dos reflexos do senso comum teórico dos juristas sobre os profissionais do direito
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Homero. O senso comum teórico dos juristas que representa o eco das vozes das sereias institucionais, o seu canto
advém dos juristas que perpetuam o pensamento positivista hegemônico. Os juristas são ao mesmo tempo sereias e
marinheiros que se embriagam e são devorados em razão de seu próprio canto. O eco das sereias institucionais leva os
juristas a se atirarem ao mar, que acreditam ser calmo, com poucas ondas e ventos o que gera uma segurança, não
querem acordar deste sonho e reconhecer o mar revolto da imprecisão e incerteza.” In: ASSIS, Vivian Alves de. A
dimensão mítica da pureza metodológica em Kelsen: uma leitura a partir da proposta transurrealista de
Luis Alberto Warat. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito). Orientadora: Rosangela Lunardelli Cavallazzi.

[8] WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo, justiça e legitimidade de novos direitos.
Seqüência: estudos jurídicos e políticos. Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC.
Florianópolis: Fundação Boiteux, ano XXVII, nº 54, jul. de 2007, p. 95-103.
[9] No eixo referente ao Pluralismo Jurídico segundo o entendimento de Antônio Carlos Wolkmer: " a multiplicidade de
práticas existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser ou não
oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais."WOLKMER, Antônio Carlos.
Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 186.
[10] CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. A plasticidade na teoria contratual. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de
Direito, 1993.

[11] WOLKMER, Antônio Carlos, Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico, p. 191.
[12]CARBONNIER, J. “As Hipóteses Fundamentais da Sociologia Jurídica Teórica.” In: SOUTO,
Cláudio; FALCÃO, Joaquim (orgs.). Sociologia do Direito. São Paulo: Pioneira, 1980, p. 53.
[13]  A categoria de assentamentos precários inclui as favelas – nas quais os moradores se fixam
em uma terra que não lhes pertence – e o loteamento clandestino ou irregular, onde o morador
possui o lote, mas não observou os procedimentos da legislação. Segundo o senso geográfico do
IBGE (2000) identifica os maiores setores precários em números absolutos, conforme se
esperava, nas regiões mais populosas, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte. Do total de 66.251 setores censitários na região do Rio de Janeiro, 5.086 foram
considerados setores precários pelo IBGE.In:MARQUES, Eduardo (Coord.). Assentamentos
Precários no Brasil Urbano. Brasília: MCIDADES/CEM-CEBRAP, 2008, p. 41 -42.
[14] O momento de transição contemporâneo pode ser compreendido da seguinte forma: “(...) apesar da negação da
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modernidade como visão de mundo realizada contemporaneamente, não houve uma substituição por outra forma de
olhar, um novo quadro, uma nova realidade, permanece “uma certa abstratividade na negação”, em que nenhum
projeto se apresenta com a eficácia transformadora necessária para superar o paradigma moderno.” ASSIS, Vivian
Alves de. op. cit, p. 27.

[15] WOLKMER, Antonio Carlos, op. cit., jul. de 2007, p. 96.
[16] O saber crítico pressupõe que o conhecimento é historicamente produzido, o que impossibilita a sua neutralidade
e objetividade na produção científica pretendida pelos modernos. Cf. PLASTINO, C. A. Apresentação. In: PLASTINO, C.
A. (Org.). Crítica do direito e do Estado. Rio de Janeiro : Graal, 1984, p. 9.
[17] WARAT, L. A. Filosofia do direito: uma introdução crítica. In: WARAT, L. A.Epistemologia e ensino do direito:
o sonho acabou , p. 78-80.
[18] Ao se propor uma atitude crítica ao profissional inserido no campo jurídico cabe destacar os ensinamentos de
Marilena Chaui, que trata da referida atitude no campo da filosofia. Assim, deve ser compreendida a face positiva e
negativa ao se tratar da “crítica”. A face negativa implica uma necessária desconfiança ao estabelecido, já a face
positiva designa um questionamento do porque das coisas, das idéias e das situações. Cf CHAUI, Marilena. Convite à
Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2003, p. 18.
[19] WARAT, L. A., A Produção Crítica do Saber Jurídico. In: PLASTINO, Carlos Alberto (Org.). Crítica do direito e do
Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 18.
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preeminente do direito; considera a norma jurídica como um comando (teoria imperativista do direito); sustenta a
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obediência absoluta da lei. Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. São
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racionalismo jurídico e não a razão jurídica em si, que indica a sensatez no ato de conhecer.
[22] WARAT, L. A., A condição transmoderna do desencanto da cultura jurídica.In: WARAT, L. A., Epistemologia e
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[23] CARDOSO, Adauto Lucio; RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. “Plano Diretor e gestão
democrática da cidade”. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lúcio (org.).
Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade.
Rio de Janeiro: Ed. Renan, 2003, pp.104 e 105.
[24] A “tragédia urbana brasileira” tem suas raízes na história da construção da sociedade
brasileira, em especial na privatização da terra em 1850 e na emergência d trabalho livre.
MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana, 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Ed. Vozes, 2008, pp. 21-24.
[25] A luta do Movimento Nacional pela Reforma Urbana, composta por segmentos progressistas
da sociedade brasileira, inicia a sua luta nos anos 60 tendo como principal bandeira a Reforma
Agrária no campo. As suas reivindicações foram inviabilizadas com a ascensão do regime militar
e reapareceram nos anos 70 e 80 com a abertura política. In: SAULE JÚNIOR, Nelson et. al.,
Retratos sobre a atuação da sociedade pelo direito à cidade: diálogo entre Brasil e
França. São Paulo: Instituito Polis, 2006, p. 13.
[26] CARDOSO, Adauto Lucio; RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz, op. cit, p. 107.
[27] Ibid., pp. 106 e 107.
[28] GRAZIA, Grazia de. “Reforma urbana e Estatuto da Cidade”. In:, RIBEIRO, Luiz Cesar de
Queiroz; CARDOSO, Adauto Lúcio (org.), op. cit., p. 53.
[29] Ibid., p. 54.
[30] Ibid. Segundo o entendimento de juristas progressistas, os artigos 182 e 183 da Constituição
seriam auto-aplicáveis, porém este não foi o entendimento do Superior Tribunal Federal e de
setores conservadores que formaram o “Centrão” no Congresso durante os debates na
Constituinte, que atrelavam a aplicação da função social da propriedade e da cidade a uma Lei
Federal e ao Plano Diretor. GRAZIA, de Grazia. op. cit. p. 59.
[31] Vários setores sociais tentaram impedir a tramitação do Projeto de Lei do Estatuto da Cidade
adiando, assim, sua promulgação, entre eles: as entidades que representavam os proprietários
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[32] ALFONSIN, Betânia et. al. (coord.).Regularização da Terra e Moradia. O que é e como
implementar. Gráfica da Caixa, 2002,p. 95.
[33] Deve-se ressaltar que a elaboração da Carta Pelo Direito à Cidade foi iniciada no Fórum Social Mundial de 2001.

[34] Lei Federal 10.257/2001.
[35] Medida Provisória 103/2003
[36] COMPARATO, Fábio Konder. “ Fundamento dos Direitos Humanos”. In: BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha
(Coord. ). Direitos Humanos:Estudos em Homenagem ao professor Fábio Konder Comparato”. Editora
Podivm: Bahia, 2010, p. 20.

[37]Vicente de Paulo Barretto destaca esta vinculação ressaltando a importância dos argumentos
teóricos que “sempre impulsionaram a implementação histórica desta categoria. BARRETTO,
Vicente de Paulo. Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito insolúvel? In: BALDI, César
Augusto (Org.). Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro/RS: Renovar,
2004, p. 280.
[38] No plano nacional, podemos dizer que o direito à cidade se materializou através da
Constituição Federal, nos seus artigos 182 e 183 que tratam da Política Urbana, e da legislação
infraconstitucional com a Lei 10.257/01, o Estatuto da Cidade. Já no plano internacional, após
muitos anos de espera, finalmente no V Fórum Social Mundial, realizado em de 2005 na cidade
de Porto Alegre, foi assinada a Carta Mundial do Direito à Cidade pelos movimentos sociais e
organizações participantes.
[39] LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Editora Documentos, 1969, p.108.
[40] CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Tutela Constitucional do Direito à Cidade. Trabalho
apresentado no 10º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo, 03 de junho de 2005.
[41] CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. “Novas Fronteiras do Direito Urbanístico.” In: TEPEDINO,
Gustavo; FACHIN, L. E. (Org.). O Direito e o Tempo - Embates Jurídicos e Utopias
Contemporâneas - Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. RJ: Renovar,
2008, p. 691.
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contemporâneos. Com este pano de fundo epistemológico, a presente pesquisa pretende enfrentar o segundo desafio a
partir da compreensão do direito à cidade como instrumental teórico-metodológico do Direito Urbanístico. Ibid., p.
685.
[43]Segundo Cosgrove deve-se reconhecer que a paisagem é um produto social, a conseqüência da transformação da
natureza pela coletividade humana, nas palavras do autor: “Paisagem não é meramente o mundo que vemos, é a
construção, a composição do mundo. Paisagem é uma maneira de ver o mundo.”   COSGROVE, Denis. “A geografia
está em toda parte: Cultura e simbolismo nas paisagens humanas.” In:CORRÊA, Roberto Lobato & ROZENDAHL, Zeny
(orgs.). Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 1998, p.13.

[44] CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. “Novas Fronteiras do Direito Urbanístico”. In: TEPEDINO,
Gustavo; FACHIN, L. E. (Org.). O Direito e o Tempo - Embates Jurídicos e Utopias
Contemporâneas - Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. RJ: Renovar,
2008, p. 704.
[45] Segundo Milton Santos: a paisagem é um “resultado histórico acumulado”. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica
e tempo. Razão e emoção. 4 ed. São Paulo: Ed. USP, 2008, p. 109.
[46] Ibid., p. 103. Milton Santos difere, ainda, os dois conceitos, dizendo que a paisagem é trastemporal, juntando objetos passados
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produção do espaço cordial. Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3244
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transdisciplinaridade, quer dizer, a ultrapassagem das fronteiras actuais das disciplinas.Esta ultrapassagem não significa
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[56] Maurício Motta trata da função socioambiental da propriedade, contemplada nos arts. 225 e 170 da
Constituição Federal da seguinte forma: “(...) o proprietário do bem socioambiental, ou seja, daquele bem
essencial para a manutenção da vida das espécies, fica obrigado a um comportamento ativo, que envolve
defender, reparar e preservar o meio ambiente.” Cf MOTTA, Maurício. Função socioambiental da
propriedade: a compensação ambiental decorrente do princípio do usuário pagador na nova interpretação
do Supremo Tribunal Federal. In: MOTTA, Maurício (Coord.). Função Social do Direito Ambiental. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 22.
[57] BAUMAN, Zygmund. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999, p. 55.
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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL E INSTRUMENTOS AFINS NA
LEI N.º 11977/2009

REGULARIZATION OF URBAN LANDS AND RELATED INSTUMENTS AT LAW N.º 11977/2009

Maria AmÉlia Da Costa

RESUMO
A realidade urbana brasileira, caracterizada pela irregularidade e por grandes desigualdades
sociais, guarda problemas gravíssimos que afetam diretamente o exercício do direito à moradia.
Estas heranças de um passado marcado pela especulação de terras persistem até a atualidade,
consistindo verdadeiros desafios ao Estado brasileiro. Instaurada, pois, uma nova ordem jurídico-
urbanística com a Constituição da República em 1988, e com o marco teórico do Direito
Urbanístico, o Estatuto da Cidade, consolida-se a concepção de que a terra é um instrumento de
realização de justiça e que deve, portanto, cumprir sua função social. A Lei n.º 11.977/2009
veio, na mesma ordem ideológica da Constituição e do Estatuto da Cidade, apresentar novas
alternativas para a regularização fundiária da terra urbana, trazendo um novo instituto ao Direito
Urbanístico brasileiro, a legitimação da posse, e a possibilidade do processamento da usucapião
fora da esfera jurisdicional, na intenção de se obter uma regularização fundiária mais ágil,
influindo diretamente na promoção e na manutenção do direito de moradia exercido em áreas
irregulares, principalmente nas favelas. O trabalho tem como objetivo a análise da regularização
fundiária de interesse social e seus novos instrumentos, trazidos pela Lei n.° 11.977/2009.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Urbanístico; regularização fundiária; legitimação da posse;
usucapião.

ABSTRACT
Brazilian urban reality has irregular situations and social inequalities, which are serious issues
that results in consequences to the right of housing. These heritages of a past that is known by
land speculations are challenges to Brazilian State until nowadays. With a new order of urbanism
and laws in the Republic Constitution of 1988, and with the theoretical framework of the Urban
Law, the Cities Statute, the idea of land as a right instrument is ratified and must accomplish its
social function. The Law 11.977/2009, which follows the ideas of the Constitution and of the
Cities Statute, shows new alternatives to land regularization of urban land, bringing a new
institute to Brazilian Urban Law, the ownership legitimation, and the possibility to deal with
usucapio out of judicial sphere, with the intention to have a better regularization of urban land,
resulting in the right of housing in irregular areas, specially in ‘favelas’. This paper aims an
analysis of regularization of urban lands of social interest and its new instruments, showed by
the Law 11.977/2009. 

KEYWORDS: Urban Law; regularization of urban lands; ownership legitimation; usucapio.

 

INTRODUÇÃO

 

Experimenta-se uma realidade urbana marcada pela irregularidade e pelas desigualdades sociais.
Atualmente no Brasil, o espaço urbano da grande maioria das cidades é caracterizado pela
enorme quantidade de áreas que não possuem qualquer traço de conformidade com a legislação
urbanística, e até mesmo com as normas administrativas em geral[1]. Inserida neste quadro, a
questão da irregularidade fundiária é um problema que parece estar longe de ser resolvido,
tendo em vista que o ser humano não pode prescindir de se fixar na terra, principalmente para
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morar. No entanto, a moradia irregularmente exercida, além do fato de estar à margem da lei,
também não satisfaz os parâmetros de justiça quando se leva em conta que o direito de
moradia, garantido como direito fundamental pelo artigo 6.º da Constituição da República,
corresponde ao direito à moradia digna - a moradia que signifique espaço onde a pessoa exerce
sua vida privada e sua intimidade, onde vive com um padrão mínimo de saúde e bem estar, e
que deve estar resguardada de ameaças, tanto sob o ponto de vista jurídico quanto sob o ponto
de vista natural e de infra-estrutura.

A questão da irregularidade fundiária e das populações excluídas do mercado formal de terra é
identificada como um grande problema nas cidades brasileiras, e as normas urbanísticas
procuram, a cada vez mais, trazer normas mais eficientes para soluciona-la.

A Lei n.º 11.977, de 7 de julho de 2009, veio dispor sobre o programa Minha Casa, Minha Vida,
PMCMV, e apresentar novas possibilidades para a regularização fundiária da terra urbana, além
daquelas outrora instituídas pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001[2] e
pela Lei 11.481 de 31 de maio de 2007[3]. De acordo com a referida lei, a regularização
fundiária em áreas urbanas poderá ser promovida pela União, pelos Estados, pelos Municípios e
pelo Distrito Federal, bem como por aqueles que serão por isto beneficiados e demais
organizações civis que justifiquem este interesse - o de adotar medidas urbanísticas, ambientais
e sociais visando à regularização dos assentamentos irregulares e à titulação dos seus
ocupantes, a garantir o direito à moradia, ao meio ambiente, e ao pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade urbana (artigo 46 da Lei 11.977/09).

            A regularização fundiária é imprescindível para a garantia plena do direito à moradia,
ainda que em algumas áreas urbanas possa parecer que o exercício da posse irregular esteja
isento de ameaças pelas próprias características dos assentamentos, em especial, dos
denominados "favelas", tais como se apresentam na atualidade, em especial aquelas instaladas
há mais tempo, em que se observa uma consolidação maior do estado de posse. Mas, a
regularização envolve não apenas o aspecto que se pode chamar de segurança da posse
exercida, através da outorga de um título que faça daquela uma posse legítima, mas também
outros relacionados à qualidade do assentamento, de maneira que seja se saiba que o que é
regularizado possui um mínimo de infraestrutura exigida para uma posse digna, obviamente se
seguidos os parâmetros exigidos pela legislação.

            O presente trabalho tem por objetivo uma análise da regularização fundiária de
interesse social e seus novos instrumentos, e encontra-se dividido em quatro capítulos. O
primeiro capítulo trata do marco teórico do direito urbanístico, que é o Estatuto da Cidade,
fazendo uma breve síntese da conformação fundiária no Brasil e da mudança de paradigma
trazida pela Constituição da República de 1988 em relação à função social da propriedade, o que
terminou por influenciar diretamente este diploma, e toda a legislação urbanística que o tem por
base.

            No segundo capítulo apresenta-se a Lei n.º 11.977 de 7 de julho de 2009 e seus
propósitos, uma lei que trouxe a implementação de um programa de promoção de habitação
popular, unificou os procedimentos de regularização fundiária e trouxe um novo instrumento de
direito urbanístico, que é a legitimação de posse, e a possibilidade de um processo
desjudicializado de usucapião.

            No terceiro capítulo discorre-se sobre a regularização fundiária de interesse social, sobre
a legitimação da posse e sobre a usucapião processada perante o ofício de registro de imóveis,
e as possibilidades de influência positiva destes institutos na inserção da cidade informal na
regularidade.

            O quarto capítulo é destinado a questionamentos suscitados diante de algumas lacunas
da Lei n.º 11.977/2009, no que diz respeito à regularização fundiária, que podem constituir
óbices aos propósitos da lei, que pretende uma regularização fundiária mais ágil e eficiente.
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PRECEDENTES DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA NO BRASIL E MARCO TEÓRICO DO DIREITO
URBANÍSTICO

 

            A utilização do espaço urbano de forma racional e adequada vem há tempos recebendo
atenção por parte do direito, chegando a se formar um novo ramo, o Direito Urbanístico, para
tratar de problemas especificamente relacionados às cidades e suas funções, dentre elas, a
moradia. É a especificidade de objeto, de diretrizes, de princípios, de objetivos, de obrigações de
pessoas públicas e privadas, relacionada ao desenvolvimento das cidades sustentáveis e suas
funções - habitação, circulação, trabalho e lazer - que faz do direito urbanístico um ramo do
direito e não um sub-ramo do direito administrativo ou do direito ambiental.

A Constituição da República, sem dúvida, plantou a semente da normatização urbanística no
Brasil ao destinar um capítulo à política urbana[4], colocando como meta o desenvolvimento das
cidades e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Previstos neste capítulo da Constituição
estão o plano diretor como instrumento básico de política e desenvolvimento urbano, que
estabelece exigências fundamentais de ordenação da cidade no tocante ao uso da propriedade e
sua função social. Também são encontrados os mecanismos de sanção à propriedade urbana
não edificada, subutilizada ou não utilizada, reafirmando a função social da propriedade. Além
disso a Constituição previu uma nova forma de se adquirir propriedade por usucapião, que é a
usucapião especial urbana, individual, e também a usucapião coletiva. Por fim, reiterou a regra
que determina a prévia e justa indenização para a desapropriação de imóveis urbanos, já
consolidada em ordenamentos constitucionais anteriores. A Constituição, entretanto, ainda que
tomando a frente da instauração de uma nova ordem urbanística no Brasil, não foi suficiente
para implementá-la. Faltava uma norma unificadora, conforme salientou Nelson Saule Junior[5]:

 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, a defesa do direito urbanístico como ramo
próprio do direito público foi se consagrando com os processos políticos democráticos e
participativos em diversos Estados e Municípios brasileiros. Estes passaram a construir uma nova
ordem legal e urbana a partir das normas das Constituições e legislações estaduais, Leis
Orgânicas de Municípios, planos diretores e legislações urbanísticas municipais, disciplinadores
de política urbana, de planejamento regional e local, de política habitacional, de saneamento
ambiental, de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, de regularização e legalização de
áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda. Porém, faltava a base mestra do
conjunto das normas jurídicas que se traduz nas normas de direito urbanístico, exigida pelo
texto constitucional, que é a lei federal de desenvolvimento urbano.

 

 

 Assim, em 2001 surgiria o Estatuto da Cidade, o elemento legal que realizou a unificação da
política urbana e forneceu apoio à sua execução, num país caracterizado por cidades com
crescimento desordenado e intensas degradações ambientais.

            Na legislação brasileira, até 2001, leis esparsas cuidavam da matéria urbanística,
principalmente em relação a parcelamento do solo, mas não havia nenhuma norma específica
que unificasse o Direito Urbanístico, definindo seus princípios, propósitos e instrumentos,
atuando como norma geral. Em 10 de julho de 2001 surge no ordenamento jurídico brasileiro,
portanto, a Lei n.º 10.257, o Estatuto da Cidade, que veio a ser o marco teórico do Direito
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Urbanístico no Brasil, atuando como norma regulamentadora dos artigos 182 e 183 da
Constituição da República[6], dispositivos que tratam da política de desenvolvimento urbano no
corpo constitucional.

                        O Estatuto da Cidade enfatizou a existência de um direito próprio das cidades,
que, além de ter amparo constitucional, passa a ter instrumentos próprios relativos à questão
urbanística tal qual ela se apresenta no país, adequada à realidade de mau uso da terra urbana
que aqui ocorre, e não é por acaso que os princípios da função social da propriedade e da
cidade são os que mais refletem no seu conteúdo e são os que vão nortear a execução das
políticas urbanas. A ordem urbanística proposta pelo Estatuto vem a ser, com base nestes
princípios, mais democrática e justa, com grande incentivo, inclusive, de participação popular na
elaboração do plano diretor, destinando um capítulo à gestão democrática da cidade, e primando
sempre pela postura protetiva ao meio ambiente, natural e construído. Com base nestes
princípios é que, a partir do Estatuto da Cidade, se pretendeu modificar o cenário urbano
brasileiro, que durante toda a história do país, salvo raras exceções,  sempre foi marcado por
severas desigualdades.

            O desenvolvimento urbano no Brasil conta com precedentes históricos que levaram a
uma situação crítica no que diz respeito à distribuição de terras. O primeiro ponto importante a
ser considerado é a herança liberal que carrega a propriedade no Direito Brasileiro, de direito
fundamental intocável. Ainda que na história das Constituições do Brasil o aspecto social da
propriedade tenha sido destacado diversas vezes, na realidade muito pouco se fez a respeito,
justamente pela dificuldade de se romper o paradigma de "absoluto" que carrega este direito, e
mesmo porque nunca se teve interesse num real acesso a terra de maneira formal pelas
pessoas de renda mais baixa.

Marco Aurélio Bezerra de Melo[7] cita a Lei de Terras, Lei n.º 601 de 1850, como fator decisivo
para a composição do quadro fundiário no Brasil. Conforme diz o autor[8]:

 

O advento da lei de terras deixou marcas profundas na história brasileira, levando a travessia do
país do feudalismo ao capitalismo, com a substituição do regime escravocrata pelo assalariado,
tornando a terra mercadoria e constituindo uma nova classe social a quem é extremamente
difícil chegar, no campo ou na cidade, ao sonho burguês da propriedade formal: os
trabalhadores assalariados. Tivessem os objetivos da lei funcionalidade da propriedade
preponderado haveria, por conseguinte, distribuição eqüitativa do território brasileiro, mas como
já referimos anteriormente, aludindo a Raimundo Faoro, a malícia dos fatos acabou nos
afastando de uma justiça social no campo e, posteriormente, nas cidades.

 

 

            Essa característica, portanto, da terra como mercadoria e não como instrumento de
justiça social, uma vez que o homem depende dela para sobreviver, é observada não apenas no
espaço rural, em que fica a história fundiária do Brasil caracterizada pelos grandes latifúndios,
mas também na construção das cidades brasileiras. Segundo Ricardo Pereira Lira[9]:

 

[...] a ocupação do espaço urbano se faz marcada pelo déficit habitacional, pela deficiência de
qualidade dos serviços de infra-estrutura, pela ocupação predatória de áreas inadequadas, pelos
serviços de transporte deficientes, estressantes e poluentes, pela agressão frontal ao meio
ambiente natural e ao meio ambiente construído, pela deslegitimação da autoridade pública,
fomentando um sentimento generalizado de impunidade [...]
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            A confluência dos desinteresses em proporcionar à população de baixa renda um acesso
regular à terra gerou o que Ricardo Pereira Lira[10] chamou de "segregação residencial", que
consiste na fixação destas pessoas nas periferias, pela ausência de ações estatais nestes locais e
concentração destas mesmas ações em áreas onde residem as classes mais abastadas. Letícia
Marques Osório[11] ressalta que esta espécie de urbanização ocorreu em toda a América Latina,
e foi marcada por reformas urbanas caracterizadas por investimentos em obras de infra-
estrutura que expulsaram os pobres para a periferia como solução para higienizar os centros,
livrando-os de epidemias, e abrir espaços.

            Neste cenário surge a espécie de assentamento humano característico da periferia,
informal e precário, denominado "favela". Marco Aurélio Bezerra de Mello[12], a respeito da
ocupação destas áreas, diz que esta "ocorre sem a observância do modelo clássico burguês de
aquisição imobiliária (ex. compra e venda e sucessão hereditária), exatamente em razão do
processo de exclusão que a camada da população socialmente pobre e/ou trabalhadora sofreu
no curso da história fundiária brasileira." A favela, denominação esta típica da região sudeste,
que em outros locais do país também recebe o nome de mocambo ou palafita (em locais
alagados), guarda problemas muito maiores do que simplesmente a titulação dos espaços
ocupados. Diferentemente de outras formas de ocupação irregular, como os denominados
"loteamentos irregulares"[13], que assim o são por terem sido feitos sem a aprovação do Poder
Público, as favelas apresentam questões muito mais graves, impossíveis de serem solucionadas
através das normas destinadas a regularização dos outros loteamentos. Neste sentido, Augusto
Werneck[14] diz que as favelas:

 

[...] podem ser identificadas por um núcleo comum que representa uma ausência, sobretudo,
jurídica. Nada de "cidade informal" ou mundo "subnormal", o que há é uma fração do território
que constitui uma síntese urbana de desigualdade, verificável, como se disse, em um déficit de
prestação de serviços públicos e de cidadania, ou seja, o que não existe, ou existe a menos, na
favela, é o direito.

 

 

            Esta situação de "exclusão jurídica" guarda relação intrínseca com o problema da
irregularidade fundiária. O fato da ocupação nas favelas se dar de forma desordenada faz com
que o Estado fique ausente da vida das pessoas que ali habitam, não só em termos de
fornecimento de serviços, mas também de segurança.

            O Estatuto da Cidade, conforme parágrafo único de seu artigo 1.º, estabelece normas
de ordem pública e interesse social para regular o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Ao fazer
previsão, no artigo seguinte, as diretrizes gerais de política urbana, elenca, dentre várias, a
ordenação e controle do uso do solo urbano e a regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de
urbanização.

            É evidente, portanto, a preocupação do Estatuto da Cidade não apenas com a
organização urbanística e proteção ambiental, mas também com a questão da moradia exercida
na cidade, especialmente as em áreas onde o "morar" é exercido de maneira irregular e
insegura. Nem todos que ocupam o espaço urbano o fazem de forma regular, e o Estatuto
procurou trazer inúmeras alternativas para que este problema possa ser minimizado e para que
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à realidade da cidade regular possam ser integradas as pessoas que assim vivem,
proporcionando uma moradia justa e segura, pois, como assevera Liana Portilho Mattos[15]:

 

Já se afirmou que o Estatuto da Cidade trouxe novas oportunidades para a garantia do direito à
moradia, na medida em que suas normas foram feitas para o homem, especialmente aquele que
vive na cidade. Embora aparente o óbvio, sempre é bom lembrar que o fim daquela lei federal
não é a cidade em si. Numa amplificação necessária, o Estatuto da Cidade foi feito para o
homem que vive na cidade, visando à melhoria de suas condições de vida.

 

 

Dentre os diversos instrumentos de política urbana que prescreve, o Estatuto tratou das já
previstas na Constituição da República usucapião especial de imóvel urbano e usucapião coletivo.
A usucapião especial urbana é aquele através da qual se adquire a propriedade mediante o
decurso de tempo de cinco anos, com fins de favorecer aqueles que ocupam imóvel urbano com
fins de moradia própria e de sua família, devendo este imóvel ter área máxima de 250m². No
caso da área ter acima de 250m², mas ser ocupada por mais de uma pessoa sendo impossível a
identificação dos terrenos ocupados por cada uma delas, e também para fins de moradia, a área
poderá ser objeto de usucapião coletiva. As formas de usucapião com previsão, tanto no
Estatuto quanto na própria Constituição, sem sombra de dúvida, vieram para que esta figura
clássica do direito civil fosse utilizada como instrumento de regularização fundiária, uma vez que,
após declarada por sentença, regularizada estaria a situação de propriedade[16].

            Outro instrumento importantíssimo para a regularização fundiária, mas que não se
encontra disciplinado no texto do Estatuto da Cidade, por ter sido o texto correspondente
vetado, é a concessão especial de uso para fins de moradia. À ocasião do veto, as razões 
reconheceram a importância do instituto, dizendo que o Poder Executivo, sem demora,
submeteria ao Congresso Nacional um texto normativo que preenchesse as lacunas existentes e
sanasse as imprecisões apontadas (sobre as quais se baseava o veto). Isto foi feito mediante a
edição da Medida Provisória n.º 2.220 de 04 de setembro de 2001, que previu a concessão de
uso especial.

            A concessão, nos termos da MP n.º 2.220/2001, é direito subjetivo daqueles que, até a
data de 30 de junho de 2001 tenham completos cinco anos, ou mais, de posse ininterrupta e
sem oposição sobre um imóvel público, em área urbana, utilizado para sua moradia ou de sua
família, e que não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural.

            Guardadas as devidas diferenças entre a concessão de uso especial e a usucapião de
imóvel urbano, há semelhanças nos requisitos: o tempo de posse mansa e pacífica, de cinco
anos, a extensão deste imóvel, até 250m², a utilização destes para a moradia própria ou da
família, e não ter propriedade ou ser concessionário de nenhum outro imóvel urbano ou rural.
Guardando correspondência também com a usucapião "coletiva", a concessão de uso especial
também pode ser requerida pelas pessoas de baixa renda que, até a data de 30 de junho de
2001, possuíssem conjuntamente área de imóvel público superior a 250m², com os demais
requisitos da concessão individual. O instrumento, claramente reflete a preocupação com a
regularização fundiária em áreas onde a usucapião não seria permitida, uma vez que os bens
públicos são indisponíveis.

            O Estatuto traz diversos outros instrumentos que podem ser utilizados para a
regularização fundiária, especialmente para a criação de novas unidades de moradia. Um deles é
o direito de superfície, que pode ser interessante, por exemplo, quando houver a real
necessidade de se remover os moradores de um local para outro (medida que deve ser tomada
com extrema cautela, uma vez que pode desrespeitar gravemente os direitos humanos). Mas, no
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que tange à regularização fundiária de áreas já consolidadas, são estas duas espécies, a
usucapião, tanto a individual quanto a coletiva, e a concessão de uso (prevista na Medida
Provisória 2.220 e não no Estatuto), que possibilitariam a titulação pelos reais ocupantes, muito
embora, como ainda irá ser ressaltado mais adiante, de viabilidade duvidosa.

            O que merece ser dito, para a conclusão deste capítulo, é que o Estatuto da Cidade
acertou ao se preocupar com o tema da moradia urbana em assentamentos irregulares, visto ser
este um dos mais graves problemas urbanísticos existentes. Ainda que não tenha, e tão melhor
que assim tenha sido, esgotado a possibilidade de soluções para estas questões, o Estatuto,
enquanto marco teórico do Direito urbanístico, consolidou como imperativa a busca de soluções
para a irregularidade fundiária, tendo em vista a importância de sua correlação com o direito à
moradia.

 

 

PROPÓSITOS DA LEI N.º 11.977 DE 7 DE JULHO DE 2009

 

            A Lei n.º 11.977/09 instituiu o programa Minha Casa, Minha Vida, PMCMV, que tem por
finalidade a promoção tanto da moradia urbana quanto da moradia rural. O programa Minha
Casa, Minha Vida compreende o Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU e o Programa
Nacional de Habitação Rural -  PNHR, bem como a destinação de recursos financeiros da União
para o custeio da execução destes planos. Uma das propostas do programa é a criação de um
mercado habitacional de produção e aquisição de novas moradias para a faixa de população que
possui renda familiar de até dez salários mínimos, em qualquer município brasileiro, fazendo com
que estas pessoas tenham acesso a uma moradia digna, regular, em conformidade com padrões
urbanísticos satisfatórios.

            O programa, de certa forma, vem em cumprimento de um dos compromissos
estabelecidos pela Agenda Habitat II[17], que é o de financiamento de habitações e
assentamentos humanos, criando condições diferenciadas para a população de renda mais baixa
ter acesso ao mercado habitacional. A finalidade deste tipo de programa é a diminuição das
ocorrências de ocupação irregular, o acesso a imóveis para moradia digna e regular, aos
equipamentos urbanos, para que o exercício deste direito fundamental de morar seja
plenamente exercido e satisfeito. Com um acesso ao crédito diferenciado, procura-se evitar que
a população de baixa renda exerça ocupação em áreas irregulares e, muitas vezes, perigosas.

            A parte a implantação do programa, aLei n.º 11.977/09 também trouxe algumas
alterações para a Lei n.º 6015/73, Lei de Registros Públicos. As modificações instituem o sistema
de registro eletrônico para os registros públicos e a inserção dos registros existentes neste novo
sistema. Ademais, a Lei determina redução nas custas e emolumentos de atos cartoriais
relativos aos registros relativos aos empreendimentos no âmbito do PMCMV - desde o ato de
abertura de matrícula do imóvel, seguindo-se o registro de incorporação, parcelamento do solo,
averbação de construção, instituição de condomínio, registro de carta de habite-se e demais
atos - de maneira a não permitir que estas custas sejam obstáculo à regularização dos imóveis,
no que diz respeito à sua documentação. É sabido que a irregularidade nos registros dos imóveis
ocupados pela população de baixa renda, muitas vezes se dá pela razão de seu alto custo.

            Mas o ponto da Lei n.º 11.977/09 que o presente trabalho pretende abordar são as
suas propostas de medidas para promoção da regularização fundiária, mais especificamente das
chamadas áreas de interesse social.

            Como visto no capítulo anterior, a Constituição da República deu início, no Brasil, ao que
pode ser chamado de uma nova ordem urbanística, com propósitos de se ter uma cidade mais
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democrática e justa. Em seguida, a regulamentar os dispositivos constitucionais de política
urbana, veio o Estatuto da Cidade, unificando os procedimentos de ordenamento do espaço
urbano, e se consolidando como o verdadeiro marco teórico do direito urbanístico no país. No
entanto, desde seu surgimento, já era sabido que os instrumentos de política que apontava não
seriam suficientes para conter e solucionar os problemas das cidades brasileiras, dentre eles,
especificamente, o da regularização fundiária.

            Nos grandes centros urbanos, são numerosas as áreas ocupadas irregularmente por
população de baixa renda para fins de moradia, simplesmente por não encontrarem estas
pessoas outras alternativas para o exercício do direito fundamental de morar. Nota-se que os
passos que a legislação dá neste sentido, sempre são tímidos, se for se confrontar a
necessidade com as soluções apresentadas pela legislação, sendo, portanto, interessantes novas
propostas, que facilitem e agilizem o processo de regularização fundiária.

            Trouxe, assim, a Lei n.º 1.977/09, novas possibilidades para a solução do problema da
irregularidade fundiária, com vistas a tornar mais simples o procedimento de migração das áreas
irregulares para a "cidade formal", ou seja, inserir na regularidade o que está à sua margem. As
propostas são destinadas, especificamente às áreas em que, conforme os termos utilizados na
própria redação legal, haja interesse social ou interesse específico.

            Haverá interesse social nas áreas que sejam ocupadas por população de baixa renda,
em que é verificada não apenas a exclusão através da irregularidade fundiária, mas de toda
estrutura necessária não só a um padrão de moradia adequado e também a uma existência
digna dentro da cidade. Para isto, a lei determina que interesse social existe onde já há
requisitos para a aquisição por usucapião, quando os imóveis estiverem situados em zonas de
especial interesse social - ZEIS - e em áreas que os entes federativos declarem como tal,
conforme hipóteses descritas no inciso VII do artigo 47 da Lei n.º 11.977/09.

            Já a regularização fundiária de interesse específico (sendo este considerado quando das
hipóteses de não ocorrência do interesse social), geralmente irá se destinar a qualquer espécie
de ocupação irregular, não necessariamente exercida por população de baixa renda. Pela leitura
dos artigos 61 e 62, e seus parágrafos, a regularização fundiária de interesse específico é
destinada a todos os casos que não se enquadrem nas hipóteses definidas no inciso VII do
artigo 47.

            Como principal inovação, a lei traz o instituto da legitimação da posse para conferir
títulos de reconhecimento de posse dos bens imóveis localizados nestas áreas ocupadas
irregularmente, e também a usucapião "administrativa" ou "cartorária", que nada mais é do que
a possibilidade de se realizar o processo da usucapião perante o ofício de registro de imóveis e
não junto ao Poder Judiciário, numa tentativa de tornar mais simples e ágil esta forma de
aquisição da propriedade.

Procurou-se, com as propostas apresentadas, simplificar e unificar os procedimentos de
regularização fundiária, anteriormente previsto em diversas leis, inclusive na recente Lei n.º
11.481 de 31 de maio de 2007, que cuidou da regularização por interesse social em imóveis
pertencentes à União, cujas normas poderiam ser adotadas por outros entes federativos.

            Também apresenta o novo diploma legal um cuidado especial com as questões de meio
ambiente, assegurando que toda espécie de regularização fundiária seja feita na conformidade
com as normas ambientais vigentes, bem como submetidas às licenças cabíveis, quando
necessárias. Isto porque há inúmeros casos em que a regularização fundiária deve ocorrer em
áreas de preservação ambiental e, para isto, deve contar com licenças de órgãos ambientais
específicos para a implementação de toda infraestrutura básica, equipamentos urbanos, sistema
viário, etc.

            De maneira geral, a Lei n.º 11.977/09 segue a mesma linha ideológica do Estatuto da
Cidade, na busca por um meio ambiente urbano equilibrado e justo. A seguir, serão então
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apresentadas as mais importantes novidades trazidas por este diploma legal, no que tange à
regularização fundiária, seus limites e suas possibilidades, tendo em vista a tão complexa e única
conformação do espaço urbano brasileiro.

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECIAL - A LEGITIMAÇÃO DE POSSE E A
USUCAPIÃO

 

            Dentre as diversas maneiras pelas quais se pode afirmar a dignidade da pessoa
humana, Marco Aurélio Bezerra de Mello[18] sustenta que, pela leitura principiológica da
Constituição,  o título de propriedade de sua moradia é uma delas, seja pela aquisição através
do modelo clássico de venda e compra, seja pela aquisição originária de ocupação. Desta
maneira, é possível afirmar que a regularização fundiária é, sem dúvida, uma forma de
realização do princípio da dignidade humana, além de uma questão de justiça social.

            O acesso à terra de maneira formal, levando em consideração a concepção da
propriedade privada, é uma realidade distante para um grande número de pessoas. A forma
pela qual muitas pessoas ocupam o espaço urbano para morar é a posse irregularmente
exercida. Tendo em vista este fato, Nelson Saule Junior[19] afirma conviverem dois sistemas de
uso e apropriação do solo num mesmo território, sendo que um, atende aos padrões
urbanísticos e ambientais, daqueles que vivem na cidade formal, e o outro:

 

[...] não atende aos padrões urbanísticos e ambientais estabelecidos pelas legislações
urbanísticas e são constituídos de forma informal e irregular. São os assentamentos precários,
como as favelas, vilas, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais populares, onde vive a
população de baixa renda, gerando impactos negativos tanto no aspecto social como no meio
ambiente. Essas pessoas não tem a propriedade e sim a posse dessas áreas, sendo que muitas
dessas áreas são públicas.

 

 

            A exclusão fundiária vai muito além da simples relação entre homem e terra
determinada pelo direito, chamada "propriedade" e as maneiras de se adquiri-la e controlá-la.
Constitui verdadeiro problema de ordem social a ser resolvido através de medidas concretas e
eficazes que possam não apenas inserir estes grupos que se encontram fora da formalidade
fundiária no espaço urbano legalizado, mas também, e principalmente, resgatar sua dignidade
enquanto pessoas. O direito urbanístico, neste ponto, deve tratar como prioridade esta questão
e apresentar soluções viáveis e eficazes para o espaço urbano tal qual ele se apresenta.

            De certa forma, o que num primeiro momento se parece buscar com a regularização
fundiária é formalização da relação homem e terra, através de uma titulação. Mas, a
regularização fundiária, como se viu, vai além. Segundo Marco Aurélio Bezerra de Mello[20], é
possível serem encontradas duas percepções semânticas para o termo regularização fundiária, a
saber: uma é esta da regulamentação jurídica das posses com a conseqüente conversão em
propriedade (para o caso do bem estar registrado em nome um proprietário particular) ou em
outro direito real (no caso do imóvel integrar o patrimônio de pessoas jurídicas de direito
público), e a outra seria a implementação de obras de infraestrutura básica com a implantação
de equipamentos urbanos e comunitários. Nas palavras de Liana Portilho Mattos[21]:
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As políticas - e também os instrumentos - de regularização fundiária nascem com um imperativo
ético e jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana e têm por objetivo abranger duas
dimensões para que esse princípio seja de fato garantido a esses moradores da cidade: a de
urbanização efetiva (melhoria das condições de vida do assentamento, com a implantação ou
expansão de infraestrutura sanitária, elétrica, hidráulica, pavimentação e alargamento das ruas,
construção de áreas de lazer etc.) e a de titulação jurídica dos lotes (buscando promover a
segurança da posse dos moradores, não mais sujeitos ao temor da remoção abrupta).

 

 

            Não basta, portanto, apenas se resolver o problema da titulação. É necessário se ir
além, pois é necessária toda a infraestrutura urbana para tornar adequada a moradia neste
espaço. Neste ponto, a Lei n.º 11.977/2009 cumpre seu papel, afirmando, nos incisos do artigo
51, que o projeto de regularização fundiária deve trazer definição a respeito de toda a
infraestrutura necessária à melhoria da condição urbanística das áreas a serem regularizadas,
mas sem que isso possa obstar o ponto mais relevante da regularização, que é o de legalizar as
situações dos imóveis ocupados. Assim, o projeto de regularização fundiária não poderá consistir
condição para que sejam registradas as sentenças de usucapião e de concessão de uso especial
para fins de moradia, já que o que gera a aquisição destes direitos é o decurso do tempo. E
ainda, a própria lei permite que o Município autorize, no projeto, a redução do percentual de
áreas destinadas ao uso público (por mais que necessárias sejam), justamente pelo fato de nem
sempre ser possível a implementação de equipamentos urbanísticos ideais em áreas com
ocupações já consolidadas, conforme a letra do artigo 52.

            A legislação urbanística traz, desta forma, esta mudança de foco na sua normatização:
ao invés de impor um modelo a ser seguido, procura apresentar soluções para problemas já
existentes. É bem verdade que, com quase dez anos de Estatuto da Cidade, a exclusão fundiária
ainda é um grave problema da cidade no Brasil, não pela falta de normas a respeito, mas,
talvez, por ineficiência das mesmas, e também, pela dificuldade que se tem de se implementar,
na prática, a funcionalização social da propriedade.

            O apego à idéia de que moradia segura é apenas aquela exercida no imóvel sobre o
qual se tem um direito de propriedade ou outro direito real, é fator que dificulta a compreensão
de uma regularização fundiária lastreada apenas na segurança da posse pela própria posse e
não pela posse atrelada à propriedade. Não se chega assim, com a Lei n.º 11.977/2009, a
quebra do paradigma da propriedade, ainda que esta insira no ordenamento jurídico atual o
instituto da legitimação da posse. O faz, sem dúvida, mas com vistas à aquisição do direito de
propriedade, já que a legitimação nada mais é do que um degrau seguro em direção à
usucapião. Os dois institutos, que, ao fim, se interligam: a legitimação da posse e a usucapião
processada perante o Ofício de Registro de Imóveis, que vem sendo popularizada com a
expressão usucapião cartorária.

            A legitimação da posse da posse na Lei n.º 11.977/2009 tem característica diferente
daquilo que já foi, outrora, no Direito brasileiro. Chamou-se legitimação da posse um
instrumento previsto na Lei n.º 601/1850, mais conhecida como Lei de Terras, em que se
legitimava as posses sem oposição aos posseiros que estivessem cumprindo a função social da
posse em terras pertencentes à coroa.[22] A nova apresentação do instituto, no entanto, faz
referência a áreas de propriedade particular e não mais pública, tendo em vista ser inadmissível,
no ordenamento jurídico atual, a aquisição de bens públicos por usucapião, e estar a
legitimação, hoje, relacionada a esta forma de aquisição da propriedade.

            De acordo com a letra da Lei n.º 11.977/2009, inciso IV do artigo 47, a legitimação de
posse é ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel
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objeto de demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natureza da
posse. O procedimento para a obtenção de um título de legitimação de posse, é derivado de um
projeto de regularização fundiária de interesse social promovido pelo poder público, e não algo
que possa ser reivindicado por aquele que exerce a posse. Configura-se, pois, claramente, como
um instrumento de direito urbanístico, e não de contornos civis, em que o poder público toma
para si toda a responsabilidade de demarcação da área, identificação de seus proprietários e
confrontantes, e que resultará ao ocupante, num título de posse legítima.

            Numa breve exposição deste procedimento, vê-se que regularização fundiária poderá
ser proposta por quaisquer dos entes federativos, como preceitua o caput do artigo 50 da Lei
n.º 11.977/2009, bem como por seus beneficiários, individual ou coletivamente ou por
associações de vários gêneros que tenham interesse no desenvolvimento urbano e na própria
regularização, e constará em projeto que envolva toda a matéria relacionada a melhoria da
condição urbanística da área a ser regularizada, conforme os tópicos definidos nos incisos do
artigo 51 da Lei. Tal projeto terá início após a lavratura do auto de demarcação urbanística
baseado no levantamento da área a ser regularizada e na característica da ocupação (artigo 56).
O levantamento da área a ser regularizada resultará em planta descritiva da área, bem como da
planta de sobreposição do imóvel demarcado, já que a área onde é exercida a posse de cada
ocupante provavelmente não corresponderá exatamente à descrita na planta do imóvel tal como
está registrada no Registro de Imóveis.

            Este auto de demarcação urbanística será levado ao conhecimento do oficial do registro
de imóveis, para que este proceda com a busca para a identificação do proprietário da área a
ser regularizada e de matrículas ou transcrições que a tenham por objeto (artigo 58).

            Também nesta fase irá se cadastrar os ocupantes dos imóveis, identificando a espécie
de posse que exercem. Isto é uma questão importante, principalmente na regularização de
favelas, tendo em vista que muitos ocupantes exercem a posse em decorrência de um contrato
de locação celebrado com um outro ocupante, e, uma vez assim configurada a posse, esta não
seria uma posse ad usucapionem, não sendo possível o reconhecimento da usucapião em favor
de um locatário.

            Averbado o auto de demarcação urbanística é que o projeto previsto no artigo 51 será
elaborado e o parcelamento dele decorrente será submetido a registro, conforme aduz o caput
do artigo 58. Após este registro, o poder público concederá o título de legitimação de posse aos
ocupantes cadastrados, de acordo com o § 1.º do artigo 58.

            O título de legitimação só será conferido àquelas pessoas que não sejam foreiras,
concessionárias ou proprietárias de outro imóvel, tampouco já sejam beneficiadas por
legitimação de posse conferida anteriormente. Da mesma maneira, não será concedido título
àqueles que já tiverem sido beneficiados por legitimação de posse anterior, devendo-se sempre
lembrar do cunho social do instituto.

            O detentor de título de legitimação de posse, após cinco anos de seu registro, poderá
requerer, diretamente ao oficial do registro de imóveis, a conversão destes títulos em registros
de propriedade, prazo que configura a aquisição por usucapião, nos termos do artigo 183 da
Constituição da República, conforme disposição do artigo 60 da Lei n.º 11.977/2009. Inaugura-
se, neste dispositivo, a figura da usucapião "cartorária", tendo em vista que todo o trâmite de
identificação do proprietário da área, de demarcação, de citação dos confrontantes, necessário
um processo judicial, é adiantado pelo auto de demarcação urbanística, que fica a cargo do
poder público.

            Para o requerimento do registro da propriedade, o § 1.º do retrocitado artigo, exige
ainda, em seus incisos, as certidões do cartório distribuidor demonstrando a inexistência de
ações petitórias ou possessórias que tenham o imóvel em questão como objeto, a declaração de
que o requerente não tenha outro imóvel urbano ou rural, a declaração que o imóvel é utilizado
para sua moradia ou de sua família e a declaração de que não teve, anteriormente, reconhecido
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direito à usucapião de imóveis em área urbana.

            Há de se ressaltar que, como a Lei n.º 11.977/2009 se direciona à regularização
fundiária de interesse social, ficam dispensadas as custas e emolumentos para todos os registros
destas aquisições, de acordo com o que preceitua seu artigo 68.

            Ainda que se reconheça como inovadora a proposta da Lei n.° 11.977/2009, ainda é
cedo para se afirmar que a legitimação de posse e a usucapião cartorária possam constituir
institutos eficazes para a regularização fundiária em áreas urbanas. Alguns pontos importantes
quando se pensa em regularização fundiária de áreas de interesse social, como as favelas,
ficaram de fora da apreciação da lei, como as ocupações mediante contrato de locação e a
possibilidade da transmissão do título de legitimação da posse, que podem frustrar ou dificultar
a sua eficácia.

 

 

QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE E DA USUCAPIÃO NA LEI N.º
11.977 DE 7 DE JULHO DE 2009

 

            Foi clara a intenção da Lei n.º 11.977/2009 em simplificar os procedimentos para
aquisição da propriedade mediante usucapião nas áreas irregulares, definidas como áreas de
interesse social, áreas estas ocupadas por população de baixa renda, ao prever a
desjudicialização do processo de reconhecimento de aquisição de propriedade por usucapião nos
casos em que, anteriormente, se tenha um título de legitimação de posse conferido através de
um projeto de regularização fundiária. Antecipou-se, com o auto de demarcação urbanística,
todo trâmite burocrático de identificação dos titulares e das áreas ocupadas, de citação dos
confrontantes e confecção de plantas, colocando estas etapas na mão do poder público, num
processo de regularização fundiária. Embora tenha sido inovadora a postura da lei, muitos
questionamentos poderão surgir na ocasião da efetivação de uma regularização fundiária em
área de interesse social, dentre os quais alguns mais evidentes serão apontados a seguir.

            A primeira dúvida surge a respeito do próprio procedimento de demarcação urbanística
da área e identificação dos confrontantes. Não consiste tarefa fácil a demarcação de áreas com
identificação de possuidores em localidades com grande adensamento de áreas construídas. A
demora destes procedimentos, devido à complexidade que demandam, não acompanharia a
mudança, ocorrida diariamente na configuração destes terrenos sendo certa a possibilidade da
pessoa que estiver na posse do imóvel no momento em que a averbação do auto de
demarcação urbanística for feita não ser a mesma que consta no cadastro inicial como
possuidora daquela área. A solução para isto seria o recadastramento ou de transferência do
título de legitimação da posse? E como se dá esta transmissão? Houve omissão da lei neste
ponto.

            Interessante teria sido se, a Lei n.º 11.977/2009 tivesse instituído a legitimação da
posse como uma espécie de direito real, como fez a Lei n.º 11.481/2007 com a concessão de
uso especial para fins de moradia, pois haveria maior certeza em relação à natureza jurídica do
instituto e, consequentemente, à possibilidade de transferência deste título. Embora a intenção
da lei tenha sido a de fazer da legitimação da posse um instrumento de direito urbanístico, não
há como ignorar suas repercussões no âmbito civil, nas relações entre particulares.

            O outro questionamento importante é o relacionado às áreas irregulares em que a
moradia é exercida mediante contrato de locação. Marco Aurélio Bezerra de Mello[23], em sua
dissertação sobre a legitimação da posse, feita ainda na ocasião do projeto sobre este novo
instituto,  não deixou de considerar este fato. Ricardo Pereira Lira[24] também suscita esta
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questão, afirmando, inclusive, que na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, cerca de 30% das
moradias é objeto de locação. Sabe-se que a posse daquele que se encontra no bem por
intermédio de um contrato de locação não é posse hábil para a aquisição mediante usucapião.
Sendo assim, o locatário não teria direito ao título de legitimação, mas sim o locador. No
entanto, a lei restringe a legitimação de posse como um direito a ser concedido a quem não seja
concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Faria jus, portanto, a um
título de legitimação de posse, ainda que indireta (pois há, com a locação, o fenômeno do
desdobramento da posse), apenas aquele que não fosse concessionário, foreiro ou proprietário
de outro imóvel. E ainda, não poderia este locador pleitear a usucapião especial, por faltar-lhe o
requisito de não exercer moradia para si e sua família neste local, mas sim, o locatário. Restar-
lhe-ia apenas a possibilidade de usucapir mediante o modo extraordinário, não sendo afastada,
neste caso, a possibilidade do trâmite desjudicializado da usucapião.

            Para a regularização fundiária nas áreas ocupadas mediante contrato de locação,
portanto, haveria dificuldades em se implementar a legitimação de posse tal qual a Lei n.º
11.977/2009 a apresenta. Seu conteúdo de abrangência restou, assim, muito restrito. O que por
um lado, confirmando a legitimação da posse como um instrumento de direito urbanístico, é
interessante, uma vez que o propósito é de realização plena do direito à moradia adequada
mediante as titulações dos possuidores, por outro, o afastamento da sua configuração civil deixa
a desejar nas situações fáticas que, certamente, aparecerão, como a da locação e da
transmissão do título, podendo ter sido a proposta da lei muito mais eficiente, se tivesse outros
contornos.

 

 

CONCLUSÃO

 

            Após exposição da evolução do direito urbanístico no Brasil, e a identificação da questão
fundiária como uma das mais importantes para as cidades, tendo em vista sua relação com o
direito fundamental social de moradia, o presente trabalho procurou fazer uma análise dos
institutos da legitimação da posse e da usucapião "cartorária" trazidos pela Lei n.º 11.977/2009,
institutos estes que fazem parte de uma nova proposta de regularização fundiária prevista por
esta este diploma legal.

            Como visto no primeiro capítulo, a tradição jurídica brasileira sempre foi muito ligada ao
primado da propriedade, em detrimento do primado da posse. Apenas com a Constituição da
República de 1988 é que a função social da propriedade apareceu como direito fundamental ao
lado do próprio direito de propriedade, de maneira a não mais se admitir uma propriedade que
não cumpra com sua função social. Somado a isto, a Constituição da República traçou um novo
delineamento para o Direito Urbanístico, ao dedicar um capítulo à Política Urbana. Nesta ocasião,
a Constituição fez a previsão do plano diretor, da usucapião especial urbana, individual e
coletiva, e das medidas sancionadoras da propriedade que não cumpre com sua função social.

            Apenas em 2001 é que veio o verdadeiro marco teórico do Direito Urbanístico no Brasil,
o Estatuto da Cidade, que inaugurou uma nova ordem urbanística, e trouxe a unificação da
matéria, anteriormente constante apenas em leis esparsas, preocupado com a realização da
cidade para a pessoa humana, trazendo a gestão democrática da cidade e diversos instrumentos
de política urbana que influenciam diretamente na promoção e manutenção do direito à moradia
adequada.

            Não obstante o Estatuto da Cidade ser marco teórico do Direito Urbanístico, seus
instrumentos, com quase dez anos da sua edição, não se mostraram suficientes para atingir a
questão da exclusão e da irregularidade fundiária no espaço urbano brasileiro. As situações
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existentes, principalmente, nas favelas, clamam por legislações mais flexíveis e soluções mais
ágeis, que comportem maiores ações do poder público no tocante à regularização fundiária,
retirando a onerosidade do processo de aquisição da propriedade mediante a usucapião.

            No ano de 2009 surge então a Lei n.º 11.977, trazendo uma novas propostas de
regularização fundiária, dentre as quais a regularização fundiária de interesse social, que é
aquela destinada a áreas ocupadas por população de baixa renda, em que se verifica a
necessidade do poder público de atuar positivamente para promover a regularização.

            Neste ponto, acertou o novo diploma legal, uma vez que traz o instituto da legitimação
da posse, como resultado de uma atuação do poder público num projeto de regularização
fundiária. A legitimação de posse é, praticamente, a etapa final do processo de regularização,
sem ônus para o ocupante, e poderá ser convertida em título de propriedade, mediante a
usucapião tramitada perante o oficial do registro de imóveis, o que garante uma maior
celeridade em tal procedimento.

            Porém, como quase todo diploma legal, a Lei n.º 11.977/2009 deixou lacunas
importantes em relação à alguns problemas identificados na realidade das favelas brasileiras,
não disciplinando a transmissão do título de posse obtida por um ocupante a outro, e nem
prevendo outra alternativa de se adquirir este título de legitimação da posse senão a resultante
de um projeto de regularização fundiária. Ficou sem resposta também a situação da aquisição do
título de posse por aquele que tem apenas a posse indireta, por ser a direta exercida mediante
um contrato de locação. Como uma parcela muito grande das moradias nas favelas encontra-se
sob o regime de locação, vislumbram-se dificuldades na expedição do título de legitimação da
posse para estes possuidores.

            A parte os problemas, o diploma legal objeto deste estudo foi inovador. Inovador ao dar
uma importância maior à posse, mesmo pretendendo que com o título de legitimação da posse
futuramente o possuidor adquira a propriedade, por trazer uma maior responsabilidade ao poder
público no que diz respeito ao custeio de todos os procedimentos de levantamento topográfico
da área e, sem dúvida, ao fazer a previsão da possibilidade de tramitar em cartório o
procedimento para aquisição da propriedade mediante usucapião, desonerando, ao máximo, os
possuidores a quem, na maioria das vezes, restaria o alto custo destes procedimentos, inclusive
os de registro, que passam a ser gratuitos.

            Ainda que não tenha sido abordado este aspecto no corpo do trabalho, a lei em questão
abriu a possibilidade da desjudicialização do procedimento de usucapião, que é, aos olhos de
majoritária doutrina, uma ação declaratória, e que poderá beneficiar não apenas aqueles que se
encontrarem na situação da regularização fundiária de interesse social, mas a qualquer pessoa
que pretenda ter uma propriedade declarada por usucapião, seja de que espécie for.

            Otimistas são, portanto, as expectativas em relação à aplicação da Lei n.º 11.977/2009,
ainda que gravíssimos os problemas fundiários existentes, principalmente os das favelas.
Enquanto diploma legal, a lei cumpre seu papel, em perfeita consonância com o que é previsto
na Constituição da República, no Estatuto da Cidade e, principalmente, possibilitando atacar o
problema da regularização fundiária com maior eficiência, já que é uma questão primordial e
urgentíssima para as cidades brasileiras.
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A URBANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DO IPTU AMBIENTALMENTE ORIENTADO 

A SUSTAINABLE URBANIZATION THROUGH TAX AND URBAN LAND ENVIRONMENTALLY 
ORIENTED 

 

Fernanda Mazzochi 

Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi 
 
 

RESUMO 
As cidades concentram necessidades e realidades específicas que precisam ser envolvidas pelo 
Direito. Para a questão ambiental os Municípios podem utilizar as previsões constitucionais e 

infraconstitucionais que permitem o instrumento do IPTU com viés ecológico. Através desse 
imposto a Administração Pública pode induzir condutas que buscam a sustentabilidade, permitindo 
a cada cidadão contribuir para o bem estar de toda a sociedade. O imposto em questão pode se 

apresentar de três formas: preservacionista, repressivo ou progressivo no tempo. A proposta em 
destaque compreende o viés preservacionista. O trabalho contextualiza esses instrumentos e 

exemplifica com casos existentes para vislumbrar se este é um instrumento efetivo para a 
urbanização sustentável das cidades. 
PALAVRAS-CHAVES: urbanização sustentável; tributação ambiental; IPTU ambiental.  

 
 
ABSTRACT 

Cities concentrate specific needs and realities that need to be involved by law. For environmental 

issues the municipalities may use the constitutional and infra forecasts that allow the instrument 

of the property tax with ecological bias. Through this tax the government can induce behaviors 

that are pursuing sustainability, allowing each citizen to contribute to the welfare of the whole 

society. The tax in question may present itself in three ways: preservationist, repressive or 

progressive in time. The proposal highlights include preservationist bias. The paper contextualizes 

these instruments and exemplifies with existing cases to discern whether this is an effective 

instrument for sustainable urbanization of cities. 

KEYWORDS: sustainable urbanization; environmental taxation; urban property tax environment. 

 

 

Introdução 

  

A preocupação com o meio ambiente tem ocupado cada vez mais espaço nas discussões que 

envolvem políticas públicas. Um dos principais motivos da destruição do meio ambiente natural 

é a explosão populacional mundial que, após o século XIX, ultrapassou a marca de 1 bilhão de 

habitantes. A demanda habitacional foi proporcional, porém não houve planejamento urbanístico 

suficiente para conciliar com a preservação ambiental. 
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Assim, pode-se ter ideia do aumento da busca de espaço para moradia e o caos que a habitação 

desordenada tem causado ao meio ambiente. O desafio está em conciliar habitação digna e 

respeito ambiental. 

O presente trabalho busca demonstrar que o incentivo a condutas ecologicamente corretas é 

dever da Administração Pública, previsto na legislação constitucional e infraconstitucional. A 

tributação ambiental tem demonstrado ser uma ferramenta para a urbanização responsável. No 

caso aqui trabalhado, o Imposto Predial e Territorial Urbano é apresentado como um 

instrumento para induzir a população a comportamentos sustentáveis. 

O tema proposto é relevante na medida em que a consciência ambiental mostra-se essencial para 

o bem-estar coletivo e para garantir e existência humana no planeta. O crescimento desordenado 

das cidades tem devastado o meio ambiente e desafiado o direito ao meio ambiente equilibrado 

previsto na Constituição de 1988 - art. 225 e outros. 

O Direito Urbanístico entrelaçado ao Tributário e ao Ambiental, acompanhado de diversas 

outras ciências como a Economia, apresentam uma alternativa na busca de um efetivo 

 desenvolvimento acompanhado da sustentabilidade. Para tanto, a análise e o debate sobre o 

Direito Urbanístico Tributário Ambiental faz-se de forma saudável e necessária. 

                        A proposta é de um direito premial que reduza o valor do Imposto Predial e 

Territorial Urbano a ser pago por proprietários de imóveis que se preocupem com o meio 

ambiente. Em suma, é acreditando que a habitação urbana pode ser orientada através de 

estímulos econômicos que se apresenta o presente trabalho. 

                        Para tanto a pesquisa apresenta a legislação pertinente ao tema, detalhada pela 

melhor doutrina existente e a apresentação de municípios que adotam o IPTU com viés 

ambiental, visando demonstrar sua viabilidade, para que, ao final, possa ser elaborada a 

importância do tema. 

1. A tributação ambiental 

  

O meio ambiente é protegido pela Constituição Federal de 1988, mas através de uma breve 

análise da história do Brasil, desde o seu descobrimento, encontram-se sucessivas fases de 

exploração incansável da natureza. O interesse do colonizador era unicamente expropriar o 

máximo de riquezas naturais, sem qualquer preocupação ambiental. 

 Somente em 1934 com a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza e na 

Constituição Federal do mesmo ano é que a natureza adquiriu um valor simbólico e a tutela do 

direito. No mesmo ano foram criadas importantes legislações de proteção da natureza, na sua 

grande maioria ainda vigentes, como os Códigos Florestal, da Caça e Pesca, das Águas.  

 Nas décadas seguintes o interesse pelo tema avançou, mesmo que modestamente. Na década de 

70 a preocupação ambiental passou a se destacar, eis que o próprio Estado só receberia 
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investimentos estrangeiros mediante medidas preservacionistas, demonstrando a 

indissociabilidade entre o desenvolvimento e o preservacionismo. 

 A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente Humano, em 1972 (Conferência de 

Estocolmo) deu o respaldo internacional à questão ambiental e colocou o Brasil neste cenário. 

 Na década de 80, é então promulgada a lei que rege a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 

6938/81 que em seu artigo 3º, define meio ambiente como "o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas". 

Neste contexto surge a necessidade do desenvolvimento sustentável que é, basicamente, "aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas necessidades" (BRUNDTLAND, 1991. p. 46) e também precisa ser efetivado 

em consonância com os preceitos constitucionais que serão vistos a seguir. 

A política fiscal é forte instrumento estatal tanto para redistribuição de renda como para 

direcionar empreendimentos econômicos e sociais. E tem excelente respaldo constitucional 

reservando todo o título VI  para o tema "Tributação", mostrando-se como instrumento essencial 

não só de proteção, mas de efetivação de justiça social. 

Através dos mecanismos tributários é possível alcançar resultados em diversos segmentos de 

políticas públicas: reprimir inflação, evitar desemprego, proteger indústria nacional, promover 

aumento de densidade demográfica em determinada região, aquecer ou desaquecer a atividade 

econômica, bem como induzir a condutas ecologicamente corretas, entre outras. 

O Direito Premial apresenta-se como valioso instrumento do Estado para induzir 

comportamentos dos indivíduos no sentido de colaborarem na execução das políticas públicas 

ambientais. 

  

2. Função promocional do direito 

  

                        O Direito deve partir do pressuposto de que o homem é livre. Liberdade 

essencialmente reconhecida, inclusive no sentido kelseniano: 

[...] a liberdade que dentro da sociedade existe e é essencial para as relações normativas 

dos homens. Dizer que o homem, como parte da natureza, não é livre, significa que a sua 

conduta, considerada como fato natural, é, por força de uma lei da natureza, causada por 

outros fatos, isto é, tem de ser vista como efeito destes fatos e, portanto, como determinada 

por eles. Mas, por outro lado, dizer que o homem, como personalidade moral ou jurídica, é 

"livre" e, portanto, responsável, tem uma significação completamente diferente. Quando 

um homem é moral ou juridicamente responsabilizado pela sua conduta moral ou imoral, 

jurídica ou antijurídica, num sentido de aprovação ou desaprovação, isto é, quando a 
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conduta humana é interpretada, segundo uma lei moral ou jurídica, como ato meritório, 

como pecado ou como ato ilícito, e ao ato meritório, ao ato pecaminoso e ao ato antijurídico 

são respectivamente imputados um prêmio, um castigo ou uma consequência do ilícito (ou 

seja, uma pena em sentido amplo), esta imputação encontra o seu ponto terminal na 

conduta do homem interpretada como ato meritório, como pecado ou ilícito. (KELSEN, 

1998, p. 64-65) 

  

A visão coercitiva do direito é reducionista, considerando especialmente o direito penal, 

vinculando-o a uma função de polícia. A coação passa a ser entendida como um elemento 

próprio, mas não como essencial, eis que o Direito pode ser coercitivo, mas igualmente premial 

às condutas queridas pelo Estado. 

As sanções são "[...] medidas tendentes a assegurar a execução das regras de direito." 

(SEBASTIÃO, 2006, p. 31), logo, punindo o infrator - sanção negativa - e premiando aquele 

que, além de agir licitamente, o faz através de uma conduta mais desejável pelo ordenamento - 

sanção positiva ou premial. 

O Direito é essencial na consecução das condutas ecologicamente corretas, conforme explica 

Alexandre Altmann: 

  

Não podemos mais conceber um Direito exclusivamente repressor ou protetor: a função do 

Direito é maior e mais complexa. As demandas da sociedade contemporânea - para as quais o 

Direito deve oferecer respostas - assim exigem. E esta complexidade da função do Direito se 

acentua na exata medida da complexidade das demandas que dele exigem respostas. A questão 

ambiental é um dos expoentes destas demandas em nossos dias. Para dar respostas satisfatórias 

às demandas ambientais e alcançar a desejada preservação do meio ambiente, necessário se faz 

perceber essa dimensão ampliada do Direito, ultrapassar uma visão estreita e fechada. Nesse 

sentido, a função promocional do Direito desponta como uma alternativa viável para fazer frente 

às complexas demandas da sociedade atual. (ALTMANN, 2008, p. 22) 

  

A característica da função promocional do direito é a função fomentadora de condutas 

desejáveis, eis que promete uma vantagem ao mercado: "Aliás, a produtividade e respeito pelo 

meio ambiente já não são forçosamente objectivos contraditórios. Muitos são os industriais que 

dão conta cada vez mais de que a proteção do ambiente permite realizar economias e melhorar a 

competitividade." (BACHELET, 1997, p. 63) 

Norberto Bobbio (BOBBIO, 2007, p. 26) menciona as isenções tributárias como exemplo de 

sanção positiva, agindo inclusive como medida preventiva, eis que induzem o indivíduo a 

comportamentos economicamente vantajosos, tanto para a coletividade, como desejados pelo 

Estado. 
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Entre as formas de encorajamento para determinadas ações então o prêmio como resposta para 

uma boa ação e o incentivo como um expediente que visa essa boa ação. Enquanto que a pena e 

o desestímulo visam evitar condutas reprováveis, como leciona Terence Dornelles Trennepohl: 

No Brasil ganha força a tese da tributação ambiental, principalmente quando vista pela lente dos 

incentivos, pois quase todos os tributos podem ser utilizados com essa conotação positiva, dita 

premial. Entretanto, a maioria desses instrumentos ambientais tributários depende de iniciativas 

legislativas municipais e estaduais, notadamente na mobilização de parlamentares e autoridades 

executivas, além da sociedade civil, de forma a tornar a discussão participativa e democrática, 

sob pena de esvaziar o conteúdo deste novo filão tributário." (TRENNEPOHL, 2008, p. 82) 

O Estado é o único que pode oferecer prêmios, por isso essa função é frequente no Direito 

Público, como descreve Cristiane Derani: 

Mais uma vez, depara-se com a dupla dimensão reguladora do direito. As normas que integram o 

direito do desenvolvimento sustentável devem, por um lado, fomentar o desenvolvimento 

privado e o investimento em novas tecnologias, a fim de assegurar o movimento da atividade 

industrial, pressuposto da saúde do mercado. Por outro lado, em respeito aos princípios do 

Estado Social, que tem como máxima o bem comum dos membros da sociedade, devem as 

normas procurar apontar caminhos para direcionar este desenvolvimento tecnológico agindo de 

forma valorativa, procurando assegurar uma prática privada responsável para com a sociedade, 

equilibrando o exercício do poder legado pelo domínio de determinada tecnologia. (DERANI, 

2008, p. 168).  

  

O rompimento do paradigma da função punitiva do Direito é essencial. Como sujeito livre, o 

homem pratica atos que entende conveniente e é nesse ponto que a face premial do Direito 

Tributário Ambiental juntamente com o Direito Urbanístico, podem, e devem, propor condutas 

benéficas para ao final beneficiar os Municípios e o planeta. 

  

3. Característica extrafiscal do tributo ambiental 

  

Os tributos, quanto à finalidade, podem ser fiscais, parafiscais ou extrafiscais. São fiscais quando 

o objetivo de sua instituição for abastecer os cofres públicos, "sem que outros interesses - 

sociais, políticos ou econômicos - interfiram no direcionamento da atividade impositiva." 

(CARVALHO, 2008, p. 251). A parafiscalidade é caracterizada quando o sujeito ativo, além de 

arrecadar e fiscalizar o tributo, ainda tem disponibilidade dos valores arrecadados, para aplicar 

em atividades específicas. 

Sobre o tema, Roque Joaquim Volkweiss destaca: 
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Assim, quando a alíquota (do imposto ou do paraimposto) é fixada exclusivamente com fins 

arrecadatórios, visando, tão-somente, a cobrir necessidades financeiras públicas, diz-se que o 

imposto é de natureza ou finalidade fiscal, e, quando fixadas com o fim de atingir, também (além 

da simples arrecadação de recursos, eis que o tributo visa, fundamentalmente, à angariação de 

recursos financeiros ao Estado), fins outros, passa ela a ser de natureza ou finalidade também 

extrafiscal. O que é absolutamente certo, repita-se, é que a lei constitucional jamais pode 

autorizar o manejo de determinado imposto (ou paraimposto) com fins exclusivamente 

extrafiscais, porque o estaria utilizando com fins puramente punitivos, o que não é da natureza, 

nem da finalidade do tributo em geral, que visa contraprestacionar serviços públicos, e não à 

sanção de atos ilícitos. (VOLKWEISS, 2002, p. 46-47) 

  

Ressalta ainda o autor que as finalidades extrafiscais podem ser divididas em duas 

espécies: regular o mercado e adequar condutas sociais. 

A função fiscal não deixa de ser importante ao Direito Ambiental, pois com a arrecadação de 

receitas é que pode implementar ações protetivas ao ambiente, conforme apregoa o art. 225 da 

Constituição Federal. 

Porém, para a proposta do Tributário Ambiental interessa especialmente a extrafiscalidade do 

tributo. Essa é a característica da legislação de um tributo que persegue objetivos além dos 

arrecadatórios, visa prestigiar situações social, política ou economicamente valiosas. 

O comportamento indutor é considerado um sistema win-win.  Cesar Augusto Modena assim 

trata do assunto: 

Além de induzir o contribuinte a um comportamento voltado à preservação ambiental, a 

utilização de expediente de incentivos fiscais pode melhorar a imagem da administração pública, 

melhorando sua credibilidade e, por consequência, a governabilidade. (MODENA, 2009, p. 145) 

  

Os incentivos fiscais, uma das formas de tributação passiva, com características extrafiscais, têm 

sua importância traduzida nos dizeres do professor Carraza: 

  

Por meio de incentivos fiscais, a pessoa política tributante estimula os contribuintes a fazerem 

algo que a ordem jurídica considera conveniente, interessante ou oportuno (p. ex., instalar 

indústrias em região carente do País). Este objetivo é alcançado por intermédio da diminuição 

ou, até, da supressão da carga tributária. (CARRAZA, 1999, p. 514) 

  

A fusão entre o direito tributário e o direito ambiental vem demonstrando a função do direito 

tributário na implementação do equilíbrio ambiental, enumerando algumas possibilidades de 
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utilização do recurso da tributação, ou não, em benefício do meio ambiente. Na sua dissertação 

de mestrado, Almeida concluiu a importância da tributação ambiental: 

  

Pode-se concluir, então, que o tributo ambiental é um instrumento de intervenção na atividade 

econômica do qual o Estado pode se valer para a construção da sustentabilidade. Respeitar os 

limites na utilização dos recursos da natureza, de forma a viabilizar a continuidade do 

desenvolvimento racional, sem dúvida alguma, é a opção que resta para a sociedade que espera 

legar às gerações futuras uma condição de vida saudável. (ALMEIDA, 2003, p. 74) 

  

Os casos de tributação passiva ambiental têm demonstrado ser um interessante instrumento 

fomentador do desenvolvimento com preocupação à sustentabilidade. Podem ser citados o 

incentivo aos carros movidos a álcool, os bicombustíveis e mais recentemente o incentivo aos 

primeiros veículos movidos a biodiesel e ainda o IPI reduzido para produtos reciclados, os 

incentivos aos reflorestamentos, o ICMS ecológico, e o IPTU ambiental aqui abordado, entre 

outros. Cleucio dos Santos Nunes assim destaca os incentivos fiscais: 

  

A adoção de incentivos, em vez de majoração de tributos, poderá trazer resultados mais 

eficientes, visto que estimula o empreendedor a adquirir novas técnicas de preservação. 

Ninguém gosta de pagar tributos! Se o Estado abre mão de seu crédito, exigindo em 

contrapartida certos compromissos de preservação, estar-se-á diante de uma dupla vantagem: i) 

colaboração do Estado como corretor de externalidades negativas (Pigout); ii) maior eficiência 

na conscientização da necessidade de preservação do meio ambiente (princípio da cooperação). 

(NUNES, 2005, p. 163) 

  

Resta demonstrado o grande potencial a ser explorado pela tributação ambiental, na 

característica passiva, especialmente. 

  

4. O Direito Urbanístico, os Municípios e os Tributos Municipais 

  

A Constituição Federal, art. 225[1], prevê a preocupação ambiental como um direito e um dever 

fundamental de todos. A partir do mesmo texto legal os municípios passaram a ser relacionados 

como entes federados (ROCCO, 2004, p. 244). 
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União, Estados e Municípios são autônomos, conforme previsto na Carta Magna, no caput do 

seu artigo 18.[2] A competência para legislar sobre o meio ambiente é compartilhada também 

pelos Municípios, conforme preceitua o artigo 23: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

... 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. 

  

A Constituição pátria, no artigo 30 prevê as competências dos Municípios e, entre seus incisos 

estão no inciso III: "instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei" e no inciso VIII[3] que será citado, mais detalhadamente no item sobre o IPTU 

Ambiental do presente trabalho. 

A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 156 a competência tributária dos Municípios 

para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e Imposto de Transmissão de Propriedade Imobiliária (ITBI), da seguinte 

forma: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar. 

  

Os Municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, conforme o art. 41, III do Código 

Civil Brasileiro, portanto com capacidade civil para exercer direitos e contrair obrigações. 

É conjugando toda a legislação trazida, juntamente com a função social da propriedade, também 

prevista constitucionalmente, no artigo 182 § 2º[4], acrescido da Lei complementar 101/2002 

que é possível embasar a possibilidade de criação de um incentivo fiscal vinculado ao Imposto 

Predial e Territorial Urbano, através de alíquotas diferenciadas ou isenções com fins ambientais. 
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O Estatuto das Cidades (Lei. 10.257/01) também traz nortes para a instituição do IPTU com fins 

ambientais. Em seu art. 5º[5] prevê a possibilidade de penalização pelo uso indevido da área. 

Para o professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo, através do referido imposto: 

  

Pena de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana progressivo no tempo  em caso 

de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art.5º do Estatuto 

da Cidade, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º da Lei do Meio 

Ambiente Artificial (§ 4º, II do art 182 da CF e art. 7º do Estatuto da Cidade); (FIORILLO, 

2006, p. 6) 

  

  

O interesse social do imóvel também pode ser considerado para fins de tributos e tarifas, 

conforme previsto no artigo 47[6] da Lei 10.257/01. 

O papel do Município para a preservação ambiental é essencial. Esse é o ente federado mais 

próximo da realidade social e ambiental. As iniciativas municipais têm probabilidades maiores 

de retratar a realidade e alcançar os objetivos propostos, ou ainda se adaptar na busca dos 

resultados perquiridos. 

É possível, desta forma, implementar o princípio consagrado na Agenda 21 (importante 

documento resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, a Eco 92): "pensar globalmente e agir localmente". 

A preocupação dos Municípios com a habitação urbana é traduzida por Darcí Reali: 

  

O meio urbano atual, respeitadas as particularidades encontradas nos diferentes locais, guarda 

uma identidade semelhante na maioria das comunidades: a degradação ambiental, em maior ou 

menor grau [...] Crescem os problemas urbanos na proporção em que aumenta a população, 

somatizando os efeitos negativos ao ambiente.(REALI, 2006, p. 100-101) 

  

O crescimento populacional e o êxodo rural também influenciam na importância da 

sustentabilidade das cidades. Rogério Rocco destaca: 

  

As cidades brasileiras passaram a ocupar papel relevante na formação de um ideário de 

qualidade de vida desde as primeiras décadas do século XX, quando a matriz do 
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desenvolvimento nacional alternou do modelo agrário-exportados para o modelo urbano-

industrial. (ROCCO, 2004, p. 243) 

  

O urbanismo, derivando do latim urbis (cidade) surge no século XIX, segundo Rogério Gesta 

Leal, como arte de tornar as cidades belas e harmoniosas (LEAL, 1998, p. 56). Esse conceito 

evoluiu, abrangendo a inter-relação entre o homem e os espaços que habita. 

Para Adir Ubaldo Rech e Adivandro Rech, urbanismo "[...] designa o estudo organizado da 

ocupação humana sobre a Terra." (RECH, 2010, p. 37). No mesmo texto destacam os autores 

que as consequências da ocupação desordenada não se limitam a determinado local, mas são 

transfronteiriças, atingindo toda a Terra, com o efeito estufa e mudanças climáticas, para 

concluir: "[...] O meio ambiente só será preservado com ocupação sustentável, que se dá 

mediante normas urbanísticas cientificamente corretas." (RECH, 2010, p. 38) 

A essencialidade da convivência harmoniosa em sociedade é ressaltada por LEAL a partir do 

conceito de cidade,: 

Por isso, para nós, a idéia da cidade é um complexo interdisciplinar de arte e de ciência, cujo 

objeto constitui o estudo das possibilidades da cidade atual e da cidade do futuro,  para a solução 

dos problemas vitais que planteiam a convivência das grandes massas de população nela 

concentradas, com o fim de tornar possível essa convivência sem menoscabo da integridade 

física, espiritual e mental do ser humano. (LEAL, 1998, p. 56-57)   

  

Ao Direito Urbanístico, para Jorge Henrique de Oliveira Souza, cabem as normas de ordenação 

e ocupação das áreas urbanas, visando a qualidade de vida dos habitantes, em especial no que 

tange a moradia, circulação e lazer (SOUZA¹, p. 298). 

Conforme Rech "O caos criado nas nossas cidades, decorrente da ocupação desordenada, só 

pode ser evitado com planejamento, que tem como instrumento jurídico o direito urbanístico." 

(RECH, 2010, p. 81) 

A urbanização precisa estar inserida no desenvolvimento sustentável, já citado e que permite a 

sociedade atender as atuais necessidades com a responsabilidade de garantir que as gerações 

futuras também poderão atender as suas. (BRUNDTLAND, 1991, p. 46) Para a aqui denominada 

urbanização sustentável é preciso planejar e gerir as cidades com sustentabilidade. 

As regras de ocupação correta são essenciais à proteção ambiental e ao desenvolvimento 

sustentável. Para tanto a ocupação deve ser orientada e restrita onde for comprovada 

cientificamente a sua inviabilidade. (RECH, 2010, p. 32) 

Não há como observar o meio ambiente isoladamente pela característica transversal do tema, 

que pro proporciona e exige de diversas áreas do direito, como Vanêsca Buzelato Prestes aborda: 
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[...] sendo que meio ambiente não se restringe a uma política pública isolada, mas que precisa 

interferir e ser acolhida pelas mais variadas práticas. Deste contexto, decorrem as terminologias 

direito econômico ambiental, urbano ambiental, tributário ambiental, entre outros, refletindo o 

esforço de interpretação sistemática daqueles que perceberam a necessidade preemente de tratar 

o tema com a complexidade, sistematicidade e visão global que ele merece. (PRESTES, 2008, p. 

155) 

O Plano Diretor de cada município também é essencial ao planejamento urbano, afinal, 

conforme RECH: "[...] Ele tem que expressar ou significar um projeto de cidade e de município 

sustentável para as presentes e futuras gerações, vinculando todos os atos significativos da 

administração municipal, que dizem respeito à construção desse projeto."(RECH, 2010, p. 84) 

Após contextualizar o Direito Urbanístico entrelaçado ao Direito Tributário e ao Ambiental, será 

analisado o Imposto Predial e Territorial Urbano propriamente dito, apresentado especialmente 

na forma preservacionista. 

  

5. O IPTU Ambiental 

  

Os Municípios têm competência para instituir imposto sobre a propriedade. Os impostos são, 

resumidamente, tributos que têm como fato gerador um ato, um fato ou um negócio com 

relevância econômica. (ROCCO, 2004, p. 251). 

O Imposto Predial e Territorial Urbano incide, como o próprio nome traz, sobre imóveis 

urbanos. Sobre os imóveis rurais incide o Imposto Territorial Rural, de competência da União. O 

IPTU apresenta ainda diversas outras características. Entre elas, as trazidas por Rocco: 

  

[...] O imposto terá maior incidência se houver no imóvel algum prédio construído, mas não 

deixa de incidir sobre o terreno sem construção. Isto é, um prédio com cinco andares que possui 

várias residências terá incidência do IPTU em cada uma delas, sendo que se estivesse vazio 

incidiria simplesmente sobre o terreno. A base de cálculo do valor do imposto está associada ao 

valor do imóvel. Portanto, quanto mais valorizado - maior a incidência e vice-versa. (ROCCO, 

2004, p. 252) 

  

  

A lei complementar 101/2000 prevê que os Municípios têm a obrigação de instituir, cobrar e 

efetivamente arrecadar os tributos de sua competência. Para a instituição de uma alíquota 

diferenciada ou isenção é necessário cumprir o previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, 

propondo a compensação, sob pena de responsabilização do gestor. 
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O estudo prévio de como será feita a compensação é prudente, validando o incentivo fiscal e 

isentando de responsabilização o administrador. 

O Imposto Predial e Territorial Urbano Ambiental tem três classificações, conforme Daniel 

Barbosa Lima faria Correa Souza: 

  

a) IPTU Ambiental Preservacionista, em função da preservação ambiental 

b) IPTU Ambiental Repressivo, em função do impacto causado pelo imóvel 

c) IPTU Ambiental Progressivo no tempo, em função do não-cumprimento da função social da 

propriedade; (SOUZA, 2009, p. 6) 

  

  

A seguir serão apresentados individualmente, com ênfase no primeiro deles que contempla a 

função premial do direito. 

  

5.1 O IPTU Ambiental Preservacionista 

  

Esta forma de IPTU considera que a edificação ecologicamente correta cumpre a função social 

da propriedade, mesmo que privada. Não há de se falar em cobrança de imposto sobre 

propriedade que presta serviços à comunidade, oferecendo benefícios a toda a coletividade 

(ROCCO, 2004, p. 276) 

Há um espaço para o Município agir com certa discricionariedade: conforme destaca ROCCO: 

[...] enquanto com relação ao IPTU cada município deve estabelecer por legislação própria os 

benefícios relacionados à propriedade urbana e os critérios para sua requisição e concessão. 

(ROCCO, 2004, p. 276) 

 É o caso dos imóveis que cumprem sua função social e preservam o meio ambiente, resultando 

em melhor qualidade de vida para a população e para a natureza. O planejamento urbano é 

essencial para alcançar essa proposta. A tributação pelo IPTU é um instrumento à disposição dos 

Municípios para realizarem o previsto no artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

... 
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VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

  

O IPTU Ambiental Preservacionista, como forma de tributação ambiental passiva, através de 

isenções fiscais ou concessão de alíquotas diferenciadas (seletividade ambiental), visa incentivar 

comportamentos que possibilitem melhorar o meio ambiente, ou seja, visa orientar e fomentar 

condutas de não-preservação do meio ambiente natural. 

O presente tributo demonstra  a preocupação com a construção civil enquanto  mercado em 

expansão. Compreende em incentivar os contribuintes a construírem com preocupação 

ambiental, investindo inicialmente para colocar em prática construções que prevejam o 

armazenamento e reutilização de águas da chuva, instalação de energias renováveis, 

reaproveitamento de materiais e destinar área permeável além do mínimo legal. 

O Município deve incentivar essas iniciativas e a melhor forma é, em contrapartida econômica, 

diminuindo o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano a ser pago pelos contribuintes 

comprometidos com o meio ambiente. 

A modalidade aqui proposta é a que incentiva o particular de forma premial, reconhecendo a 

importância de cada proprietário agir de forma ecologicamente correta em seu patrimônio, 

fomentando a preservação ambiental e o equilíbrio ecológico, evitando o excesso de resíduos da 

construção civil inutilizado, a formação de áreas desérticas ou alagamentos e estimulando o bem 

estar social através de incentivos tributários. 

A redução tributária no presente caso proporcionará à sociedade a oportunidade de agir com 

responsabilidade ambiental, mesmo que para isso dispense, inicialmente, um valor maior para 

construir de forma sustentável, reaproveitar fontes naturais e manter áreas intocadas, mas na 

certeza de contar com o incentivo do poder público através da tributação municipal. É a 

legislação auxiliando para um futuro sustentável. 

O poder público dá efetividade à função socioambiental da propriedade prevista 

constitucionalmente e a população tem a oportunidade de participar ativamente de atividade 

protecionista. 

A função social da propriedade urbana pode ser alcançada pelo "IPTU Ambiental". A promoção 

do adequado aproveitamento da propriedade no viés indutor do tributo, apresentando 

contraponto a face punitiva prevista nos arts. 5º e ss da Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

e cumprindo o proposto no art 51 e ss do Plano Diretor deste município (Lei Complementar n.º 

290/07). 

É uma forma dos Municípios manifestaram sua preocupação ambiental enfrentando a 

problemática da diminuição de áreas permeáveis e das edificações despreocupadas com o meio 

ambiente, cumprindo a função do Estado de intervir no direito de propriedade, estimulando 

comportamentos ambientalmente adequados e compensando a limitação de uso de espaços 
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permeáveis, os investimentos em tecnologias limpas e outras formas sustentáveis na construção 

civil, mesmo que mais dispendiosas inicialmente. 

É importante trazer que a lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da Lei Complementar 

101/2000) exige a compensação aos cofres Públicos dos valores eventualmente renunciados. 

Para o caso do IPTU há previsão de crescimento anual e há previsão de crescimento de 30% do 

crédito habitacional pela Caixa Econômica Federal. O crescimento de novos contribuintes será 

significativo podendo responder por parte, ou até a totalidade do incentivo fiscal destacado, que 

irá depender do número de adesões 

Embora o objetivo maior do presente trabalho é abordar o IPTU preservacionista, cabe elencar 

outros dois vieses do mesmo imposto, para conhecimento. 

  

5.2 O IPTU Ambiental Repressivo 

  

Esta é a forma como o Município pode efetuar a proteção ao meio ambiente introduzindo 

majorações fiscais àqueles que não utilizarem seus imóveis causando gravames ao meio 

ambiente "[...] quer seja descuidando da flora, da fauna,das  belezas naturais, do equilíbrio 

ecológico ou do patrimônio histórico e artístico, ou ainda provocando a poluição do ar e das 

águas."(SOUZA, 2009, p. 9) 

Cabe destacar que tal iniciativa também é importante, porém está muito agregada ao princípio do 

poluidor-pagador, que muitas vezes age somente após o dano estar causado, impondo um 'valor' 

ao prejuízo no meio ambiente. 

Cabe ressaltar que sanção de ato ilícito, através de imposto é vedado pelo artigo 3º do Código 

Tributário Nacional: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

  

O CTN é norma infraconstitucional e o IPTU Repressivo é considerado legal em face da função 

extrafiscal do tributo, utilizada para impedir ou fomentar comportamentos dos contribuintes. 

A  norma constitucional também embasa a majoração do IPTU no artigo 182, § 4º: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
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... 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, 

sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

  

Assim, resta fundamentada a possibilidade de implementação do IPTU Ambiental Repressivo. 

  

5.3 O IPTU Progressivo no tempo 

  

Esta é a mais polêmica forma do Município utilizar gravames ficais como sanção aos 

contribuintes que não atentam a função social de suas propriedades. 

A progressividade em consequência do (mau) uso do imóvel é previsto constitucionalmente e 

assim leciona Leandro Paulsen: 

  

Progressividade. À luz da redação original da Constituição Federal, só se admitia a 

progressividade do IPTU para fins extrafiscais, forte na sua natureza real e na interpretação do 

art. 145§1º da CF (vide as notas respectivas). Entretanto, a contar da EC n.º 29, de 13 de 

setembro de 2000, passou a haver expressa autorização, na Constituição, para a progressividade 

em razão do valor do imóvel e para a variação de alíquotas segundo a localização e o uso do 

imóvel, conforme se pode ver do § 1º deste artigo 156. (PAULSEN, 2008, p. 400) 

  

Antes mesmo da referida EC 29/2000, o Supremo Tribunal Federal já havia sumulado (Súmula 

668[7]) a possibilidade da progressividade do IPTU para assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade. 

O Estatuto das Cidades também prevê a progressividade do IPTU em seu art. 7º[8] quando não 

houver o correto aproveitamento do solo, previsto em lei municipal. 
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Quando não há construção no terreno urbano é que remanesce e dúvida se cumpre a preservação 

ambiental ou se descumpre a função social da propriedade. 

  

6. Casos concretos 

            

Porto Alegre prevê a isenção do IPTU em áreas de interesse ambiental, devidamente declaradas 

pelo proprietário. É necessário declarar todo o imóvel ou apenas parte, junto à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, que procede a uma vistoria. Então é formalizado um Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA) que deve ser averbado do Registro de Imóveis. Em 

contrapartida, além da isenção o proprietário assume algumas responsabilidades, como traz o 

sítio da Prefeitura de Porto Alegre: 

  

Com a assinatura do Termo, o proprietário deverá manter e preservar integralmente os atributos 

descritos, comunicando à Smam possíveis atos de vandalismo no local ou qualquer intervenção 

que possa ocasionar prejuízo à área. Além disso, deverão ser colocadas placas informando que a 

propriedade particular é de interesse ambiental e toda intervenção na área deverá ser submetida à 

aprovação da Smam. (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2010) 

  

A previsão legal está na Lei Complementar Municipal nº 07/73, alterada pela LC nº 482/02 e 

regulamentada pelo Decreto nº 14.265, de 11 de agosto de 2003. O primeiro caso ocorreu em 

terras situadas no "Morro do Osso", atual Parque Natural do Morro do Osso. 

Cabe destacar que o principal instrumento de planejamento é o Plano Diretor, onde deveria estar 

a previsão deste incentivo fiscal, inclusive para fins orçamentários. Conforme desta Rech ao 

tratar da importância de constar no Plano Diretor da cidade o projeto que a sociedade deseja ver 

efetivado: "[...] quando ele decorre do cumprimento do Plano Diretor e estiver previsto no 

Orçamento Plurianual de Investimento, a sua execução passa a ser obrigatória." (RECH, 2010, p. 

83) 

Há previsão para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), conforme descreve 

Rocco: 

O IPTU ecológico de Porto Alegre surge no bojo da viabilização das RPPNs, que compõem a 

única categoria de unidades de conservação na qual a iniciativa de criação deve partir do 

particular. Todas as demais são criadas necessariamente pelo poder público. Nesse sentido, a 

intenção principal é estimular a criação de RPPNs no âmbito municipal, oferecendo o benefício 

da renúncia fiscal - qual seja a isenção da cobrança do IPTU. (ROCCO, 2004, p. 276) 
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O município gaúcho de São Leopoldo também prevê esse benefício fiscal, através do Código 

Municipal de Meio Ambiente e Zoneamento Ambiental, Lei Municipal n.º 6.463/2007[9], 

especialmente no artigo 536. Há redução da base de cálculo para o IPTU das áreas de Reserva 

Particular de Patrimônio Natural e Áreas de Preservação Permanente. (PREFEITURA DE SÃO 

LEOPOLDO, 2010) 

A prefeitura do município paulista de São Carlos prevê desconto de 1% a 2 % dependendo da 

testada e do número de árvores na calçada, bem como o desconto cumulativo de mais 1% ou 2% 

para imóveis residenciais com área permeável. A previsão legal está na Lei municipal n.º 

13.692/05. Há previsão sobre as árvores consideradas para o benefício: quaresmeira, oiti, 

melaleuca, ipê-amarelo, espirradeira, sabão-de-macaco, bem como fornece mudas dessas árvores 

aos interessados no horto municipal. (PREFEITURA DE SÃO CARLOS, 2010) 

A experiência neste município pode ser considerada bem sucedida, conforme traz a Revista 

Sustentabilidade, tanto que o município estuda a possibilidade de novos descontos no IPTU de 

residências que utilizem aquecimento solar, estoque de água pluvial e coleta seletiva de lixo: 

Desde 2007, a administração municipal concedeu R$130 mil em descontos no IPTU dentro do 

programa chamado IPTU Verde. 

... 

Os descontos são cumulativos, de forma que podem chegar a até 4% do valor pago anualmente 

pelo morador. Segundo a prefeitura, 2.500 contribuintes já foram beneficiados pelo projeto. São 

Carlos tem cerca de 218 mil habitantes (REVISTA SUSTENTABILIDADE, ago de 2009) 

  

Além dos citados, o município paulista de Ribeirão Pires concede descontos para as áreas 

preservadas da Mata Atlântica, até a isenção. Os descontos médios ficam em 60% 

(SANEAMENTO AMBIENTAL, 2003). 

O IPTU preservacionista considera que a propriedade ecologicamente correta oferece um 

benefício a toda a sociedade, sendo um contra senso a cobrança de impostos idênticos de 

proprietários que não têm qualquer preocupação ambiental com sua propriedade. 

  A construção de uma consciência preservacionista pode ser feita com a indução do poder 

público através do benefício fiscal aqui proposto. 

  

Considerações finais 
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O Direito, enquanto ciência dinâmica, precisa oferecer instrumentos para a preservação 

ambiental. O entrelaçamento do Direito Ambiental com o Direito Tributário e o Direito 

Urbanístico tem fomentado condutas ecologicamente corretas. 

Desmistificando a imagem punitiva do tributo, para uma interpretação premial, o tributo assume 

definitivamente sua competência como meio de estímulo a comportamento social 

ambientalmente necessário. 

A importância do incentivo fiscal no Imposto Predial e Territorial Urbano é que a Administração 

Pública Municipal ganha o apoio da sociedade. A tributação como forma de coibir também é 

admitida no ordenamento jurídico e igualmente reflete em mudanças comportamentais dos 

contribuintes, porém age na punindo na consequência, enquanto o incentivo evita o dano 

ambiental com estímulos a condutas preservacionistas. 

A tributação indutora encontra respaldo constitucional e nas diversas legislações esparsas. Pode-

se concluir que há formas eficazes de contribuir com a sustentabilidade das cidades através do 

incentivo fiscal às propriedades que respeitem o meio ambiente, evitando danos ambientais e 

visando o bem-estar de toda a sociedade. 

Cabe destacar a importância de estar previsto no Plano Diretor de cada cidade a preocupação 

ambiental eis que é o principal instrumento de planejamento, bem como atenção a Lei de 

Responsabilidade Fiscal sempre que for proposto algum tributo na forma passiva. Destaca-se 

que é possível, desde que observadas as reflexões ora apresentadas. 

A sociedade está se adaptando a ideia de mudança de comportamento em prol da 

sustentabilidade. Cabe ao pode público induzir comportamentos sociais ambientalmente 

orientados, construindo uma relação de respeito entre o homem e a natureza para a construção de 

cidades sustentáveis. 
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VOLKWEISS, Roque Joaquim. Direito Tributário Nacional. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2002. 

  

 

[1] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

[2] Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição. 

[3] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

[4] Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 

... 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

[5] Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da 

referida obrigação. 

[6] Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços 

públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. 

  

[7] É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 

29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento 

da função social da propriedade urbana. 

[8] Seção III 

Do IPTU progressivo no tempo 
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Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do 

art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o 

Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos. 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o 

caput do art. 5odesta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada 

a alíquota máxima de quinze por cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 

Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 

garantida a prerrogativa prevista no art. 8o. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que 

trata este artigo. 

  

[9] Art. 536. O Poder Público Municipal incentivará os proprietários de áreas de interesse 

ambiental a instituírem Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, localizadas em 

áreas urbanas ou rurais, conforme disposto na legislação vigente. 

... 

§ 2.º A considerar a predominância de zona urbana no município de São Leopoldo e a pressão 

antrópica sobre as Áreas de Preservação Permanente - APP's, a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural - RPPN, localizada na área urbana, poderá ter a redução do valor venal proporcional às 

Áreas de Preservação Permanente - APP´s - e Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, 

para fins de apuração de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 
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AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS COMO SUPENDÂNEO À FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE

INDUCING TAX RULES AS SUPPORT FOR THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY

Cristiano Tolentino Pires

RESUMO
A função social da propriedade, erigida pelo legislador constituinte à categoria de princípio, tem
papel de especial importância quando do estudo da ordenação do crescimento das cidades, já
que não se admite o uso egoísta de referido direito sem que lhe seja atribuído caráter
utilitarista. Para a concretização desse ditame constitucional, a legislação pátria dispõe de
mecanismos que possibilitam impingir ao proprietário a observância da conformação social do
seu imóvel urbano, o que se dá precipuamente através do Imposto sobre a Propriedade Predial
Territorial Urbana – IPTU – progressivo no tempo, cujas normas não objetivam a arrecadação de
tributos, mas especialmente pretendem induzir o comportamento do indivíduo ao qual elas se
destinam. Para analisar todo este contexto, o presente artigo faz um apanhado doutrinário
relativo ao tema, com apresentação de conceitos e conclusões. 
PALAVRAS-CHAVES: Normas Indutoras; Função Social da Propriedade; Imóvel Urbano

ABSTRACT
The social function of property, elevated by the constitutional legislator to the category of
principle, has an important special role regarding the study of the growth of the cities, as the
selfish use of that right is not acceptable unless it is given a utilitarian character. To achieve this
constitutional dictum, the Brazilian legislation provides mechanisms that allow the owner to
enforce compliance with the social shaping of his urban property, which is chiefly possible
through the Urban Territorial Property Tax - property tax - progressive in time, whose rules do
not aim at tax collection, but especially want to induce the behavior of the individual to whom
they are intended. To analyze this entire context, this article offers an overview on the doctrinal
issue, with presentation of concepts and conclusions.
KEYWORDS: Inducing Rules; Social Function of Property; Urban Property

1 INTRODUÇÃO

 

O artigo que ora se apresenta tem a intenção de abrir discussão acerca da utilização de
normas tributárias indutoras como instrumentos de adequação da propriedade urbana a um fim
social.

Para que o objetivo do trabalho seja atingido, necessário tecer algumas considerações
sobre as normas tributárias indutoras e extrafiscais, entendidas por alguns autores como
sinônimas, mas ora explanadas com nomenclaturas distintas, especialmente para destacar o
caráter incitador das primeiras. No seu estudo, será fácil constatar a natureza não arrecadatória,
na medida em que a atuação estatal centra-se na otimização do uso do solo urbano.

A seguir, será analisada a propriedade urbana e destacadas as disposições legais que
tratam de sua destinação utilitarista e coletiva para, enfim, identificar o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana progressivo no tempo, que juntamente com outras
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disposições do Estatuto da Cidade, têm o condão de compelir o proprietário de imóvel urbano,
sem utilização satisfatória, a fazer cumprir o ditame constitucional da função social da
propriedade.

 

 

2 NORMAS INDUTORAS E EXTRAFISCALIDADE

 

Há muito já se fala em normas indutoras no direito tributário que, ao lado da
extrafiscalidade, têm o condão de determinar condutas a serem adotadas pelo contribuinte, não
com o intuito primariamente arrecadatório, mas precipuamente indutor de comportamento.

Neste diapasão, importante se torna a análise conceitual de referidas normas, através da
qual podemos constar a existência ou não de diferenças entre cada uma delas, e as
conseqüências práticas para a questão tributária.

 

2.1  As normas indutoras na Teoria Geral do Direito Tributário

 

Não há como pretender o estudo das normas indutoras sem que se passe
necessariamente pelos ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri que em sua obra “Normas
Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica”, além de em textos esparsos por ele publicados,
fornece a exata medida conceitual do tema proposto. Daí porque pautar esta primeira parte do
estudo em suas considerações, por ser ele o autor contemporâneo que de forma mais acessível
e clara defende a nomenclatura “indutoras” conferida às normas tributárias que direcionam a um
comportamento desejado.

O emprego das normas tributárias indutoras há muito ocorre em território brasileiro,
mais especificamente desde 1906 quando, celebrado o Convênio de Taubaté entre São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi criada sobretaxa para proteção do preço do café. Também em
1941, pelo Decreto-Lei 3200, um adicional do imposto de renda foi criado para alavancar a
formação demográfica do Brasil, com ordens de até 15% aos solteiros ou viúvos sem filhos.
Trata-se de algumas das normas até então adotadas naquela época, comprovando-se que não
se trata de medida atual.  

Pois bem; o Estado atual depende precipuamente da arrecadação tributária para dar
dinamicidade à conjuntura social, visto ser esta a sua principal fonte de financiamento. O não
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intervencionismo do Estado Liberal do século XVIII cedeu lugar ao regime jurídico que tem seus
contornos tributários traçados no próprio texto constitucional, de forma a assegurar de um lado,
a arrecadação eficaz e, de outro, a lisura na sua atuação. Para tanto, a velha máxima de “tratar
os desiguais de forma desigual” precisou ser reformulada, pautando-se agora muito mais por
uma idéia de equivalência do que de estrita identidade de situações. Em matéria tributária, o
tratamento igual passou a ser concedido a pessoas que se encontram em situação equivalente, e
não em situações idênticas[1]. A Igualdade, erigida como princípio constitucional pelo legislador
de 1988, passa a ser entendida como equivalência de situações.

As normas indutoras servem de instrumento do Estado na intervenção sobre o Domínio
Econômico, desde que seja afastada a neutralidade, especialmente em área tributária, em que
tal característica é alçada como dogma a ser seguido. As disposições constitucionais, muito além
de permitirem um comportamento mais intervencionista do Estado, por vezes exigem essa
intervenção na ordem econômica e social, o que se dá através do caráter extrafiscal das normas
tributárias.

Grande parte da doutrina, seja ela tributarista ou publicista em geral, atribui esse
intervencionismo ao caráter extrafiscal da norma, haja vista que, muito além de arrecadar
tributos e gerar receitas, as normas também possuem um viés regulatório, comportamental, que
visa atingir sua finalidade por via reflexa. E não é um erro. De fato, o próprio Schoueri (2005)
discorre que a extrafiscalidade seria um gênero, do qual são espécies as normas indutoras,
caracterizando essas como extrafiscais em sentido estrito. Certamente por isso é que a doutrina
majoritária não concede espaço de destaque à terminologia “indutora”, já que resumem ambas
em nomenclatura única.

Porém, o autor em referência evidencia a sua preferência ao termo, especificando que a
função indutora da norma tributária deve merecer destaque no estudo do caráter extrafiscal da
norma.

 

A expressão “normas tributárias indutoras”, por outro lado, tem o firme propósito de não
deixar escapar a evidência de, conquanto se tratando de instrumentos a serviço do Estado
na intervenção por indução, não perderem tais normas a característica de serem elas, ao
mesmo tempo, relativas a tributos e portanto sujeitas a princípios e regras próprias do
campo tributário. (SCHOUERI, 2005, p. 34)

           

A tributação não mais se apresenta como uma concepção neutra e imparcial aos fins
sociais dispostos na Constituição, passando agora a assumir uma função de concretude das
finalidades propostas pelo Estado, através de seu viés indutor. Os efeitos não econômicos da
norma também devem ser considerados, por serem formas de compatibilização dos objetivos
dispostos pelo constituinte.
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As normas tributárias indutoras não se confundem, noutro lado, com as chamadas
normas de direção, visto que ao passo que com as primeiras é dado ao destinatário opção de
escolha entre a adoção de um comportamento ou não (e as conseqüências advindas desta
escolha), as diretivas implicam em um comportamento, cujo descumprimento tem o efeito de
ato ilícito. O desincentivo de um comportamento gerado pela indução é que possibilita atingir os
fins pretendidos, sem que haja necessariamente imposição legal despida de alternativas. Ou o
seu destinatário pratica a conduta ou queda-se inerte. Uma vez escolhido o caminho, deve-se
arcar com todas as conseqüências implícitas a ele, como no caso em que será estudado adiante
em que o proprietário, não observando a função social de sua propriedade, se condiciona ao
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo no tempo, como forma
de atuação do Município a desestimular o ócio imobiliário.  

Importante excetuar, porém, a existência de normas indutoras que tenham como
objetivo oculto a subtração da propriedade particular, o que está expressamente vedado pelo
princípio da proibição de efeito de confisco nos casos limites de absorção do bem ou da renda.
Cabe ao aplicador, na falta de indicação legal do quantitativo que configuraria referido efeito,
agir com razoabilidade de forma a encontrar seus limites, respeitando-se especialmente a livre
iniciativa e a propriedade privada. Através da utilização dos princípios constitucionais adiante
analisados, o legislador poderá restringir o exercício de algumas atividades, como o desuso
injustificado da propriedade pública, em favor de interesses de ordem pública que indiquem a
necessidade da adoção de determinadas políticas.

 

2.2  Definição de Extrafiscalidade à luz da Teoria Geral do Direito Tributário

 

 Os tributos apresentam funções que fogem às fiscais. Além de arrecadar recursos
financeiros para o Estado, eles são também utilizados como forma de intervenção no Domínio
Econômico, estimulando atividades ou desestimulando comportamentos ou consumo de
determinados bens, de forma a produzir os mais diversos efeitos na economia. É esta função
extrafiscal que interessa saber no presente estudo, haja vista que pode ser utilizada como
instrumento para a concretização de políticas sociais.

Os autores tributaristas traçam conceitos da extrafiscalidade, todos considerando a idéia
de que se trata, basicamente, de uma forma de intervenção estatal com fins diversos da simples
arrecadação de recursos financeiros.

Neste sentido, Carvalho (2003), em breve comentário, estuda os valores finalísticos
atribuídos à lei tributária pelo legislador. Para ele, determinados tributos vêm permeados de
providências que prestigiam situações válidas, sejam social, econômica ou politicamente
consideradas. “A essa forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos
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tributos, perseguindo objetivos alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de
extrafiscalidade.” (CARVALHO, 2003, p. 231). Referido autor cita exemplos como do ITR, em
que a cobrança incide de maneira mais onerosa em casos de imóveis com baixa produtividade,
além da legislação do Imposto de Renda, quando permite abatimentos de quantias
comprovadamente utilizadas com fincas ao interesse coletivo, tal como o reflorestamento.

Importante já salientar que a progressividade da alíquota do IPTU também figura como
exemplo primordial da extrafiscalidade, considerando-a, inclusive, como pertencente à espécie
de normas indutoras, então estudadas. Não tem como finalidade primordial a arrecadação de
valores, embora também o faça, mas especialmente pretende fazer cumprir o ditame
constitucional de cumprimento da função social da propriedade. Assim é que se pode afirmar
que o IPTU é usado como maneira de direcionar as atividades e comportamentos das pessoas,
através de estímulos ou desincentivos à sua atuação.

Aliás, o próprio Carvalho (2003) informa que os tributos têm, por vezes, inclinações
extrafiscais, não significando que tenham puramente referida função ou sejam exclusivamente
fiscais. Para ele, não há que se falar em pureza da entidade tributária, já que os dois objetivos,
fiscais e extrafiscais, convivem de modo harmônico no mesmo dispositivo, havendo apenas
predominância de um sobre o outro.

Amparado pela supremacia do interesse público sobre o do particular, o Estado torna-se
capaz de tributar com fins que não sejam meramente de arrecadação. É a formulação que
Gouvêa (2006) faz sobre o tema:

 

Revela-se, assim, outra faceta do corolário da supremacia do interesse público sobre o
interesse do particular, no Direito Tributário. O Estado tributa com vistas a auferir receitas, e
assim a supremacia do interesse público consubstancia o princípio da fiscalidade; quando se
apreciam objetivos outros, que se afastam da pura arrecadação, apresenta-se a
extrafiscalidade. (GOUVÊA, 2006, p. 43).

 

            Com a evolução do Estado social, tornou-se necessária a proteção efetiva dos direitos
de segunda e terceira geração, direitos individuais e coletivos que se viram concretizados
precipuamente pela instituição desses tributos finalísticos. É uma face diferente do Estado Fiscal,
que não se preocupa tão somente com a arrecadação dos tributos, como também em efetivar os
direitos e garantias individuais. Daí a pertinente afirmação de que “[...] extrafiscal é a norma
voltada à realização de valores constitucionais” (GOUVÊA, 2006, p. 47).

            Há que se fazer importante ressalva à utilização dos tributos extrafiscais, concernente à
sua imoderada utilização. É que os tributos, sejam eles quais forem, não podem afastar-se das
normas e princípios do sistema constitucional tributário. A extrafiscalidade somente tem sentido
se obedecidos os parâmetros constitucionais, como será visto abaixo.
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2.3  As normas indutoras e os Princípios da Constituição Econômica

 

Analisados preliminarmente os conceitos de normas indutoras e extrafiscais, cumpre
agora estabelecer resumida relação entre aquelas e parte dos princípios dispostos na
Constituição de 1988. Diga-se “parte” das disposições principiológicas porque a Constituição
brasileira é rica em princípios econômicos, não se resumindo tão somente às disposições do
Título VII. E como não há normas constitucionais irrelevantes juridicamente, válida é a análise
dessa categoria normativa.

Já no artigo 3º, II, a Constituição consagra o desenvolvimento nacional como princípio a
ser perseguido através da implementação de políticas de concessão de incentivos fiscais. A
extrafiscalidade configura-se aqui pela concretização dos objetivos constitucionais através da
legitimidade para a obtenção dos resultados pretendidos, seja igualando setores e regiões, ou
situações das mais diversas, equiparando ao máximo possível, o desenvolvimento do País como
um todo. Daí a consideração introdutória do trabalho de que a igualdade se reflete, atualmente,
em equivalência.

A redistribuição de rendas assume papel de importante instrumento de transferência
genérica de rendas daqueles que possuem mais para aqueles deficitários, sem que isso
signifique perda de segurança jurídica. A extrafiscalidade vê-se legitimada pelo caráter público
de sua destinação, na medida em que os interesses públicos e coletivos são atendidos a partir
da adoção de providências não só econômicas, como também políticas e sociais.

Conforme esclarece Schoueri (2005, p. 89) as normas indutoras “[...] estão sujeitas às
mesmas limitações e, simultaneamente, às mesmas metas comuns a qualquer outra forma de
atuação econômica estatal”, atentando para as principais balizas impostas pelo constituinte à
construção de referidos limites.

A soberania econômica deve ser vista como o primeiro balizador dos limites, na medida
em que, apesar de haver cooperação mútua entre os vários países, esta não pode implicar em
dependência do capital estrangeiro, mas ao contrário, autonomia do capital com vistas ao seu
crescimento nacional. Para tanto, normas indutoras que concedem incentivos à pesquisa e
criação de tecnologias adequadas ao país são aceitas e necessárias para a consecução destes
objetivos.

Paralelamente, a livre-concorrência se mostra como forma de incentivo ao mercado
interno através da adoção de políticas que incentivem o bem-estar da população e o
desenvolvimento social como um todo. Várias são as normas indutoras neste sentido, valendo
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citar aquelas que afastam o princípio da anterioridade e legalidade tributária para permitir a
alteração de alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – além, claro, da
proibição de tributos de caráter discriminatório das unidades da Federação, que favoreçam
determinados Estados ou Municípios em detrimento a outros.

Assim como a livre-concorrência, a liberdade no exercício da atividade econômica é
relevante quando do estudo de critérios norteadores da norma indutora, uma vez que sob o
pretexto de induzir comportamentos, não se admite que a norma tenha caráter discriminatório
de qualquer trabalho ou profissão. Ao contrário, deve pautar-se na busca do pleno emprego, nos
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e no tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte.

Também a propriedade privada deve ser instrumento de concretização da dignidade e da
justiça social, sendo que a sua existência necessariamente deve ser fomentada pelo Estado,
através de uma atuação positiva de incentivo. Por isso é que, se com a adoção de medidas
indutoras, o Estado ameaçar parte do patrimônio particular injustificadamente, a intervenção
pode ser objeto de contestação. O efeito da norma tributária indutora há de ser compatível com
o direito de propriedade disposto na Constituição. Este, por sua vez, encontra limitação pelo
princípio da Função Social da Propriedade, adiante analisado, cujos critérios estão dispostos no
artigo 182 da Carta Magna.    

Quanto à defesa do consumidor e do meio ambiente, no primeiro caso o caráter indutor
da norma é constatado quando, à partir do princípio da seletividade, o Executivo passa a
modificar as alíquotas tendo em vista a essencialidade de produto. No que toca ao meio
ambiente, são várias as normas indutoras aplicadas com vistas à sua proteção, dentre elas a
máxima do respeito ao meio ambiente quando da busca de justiça social e dignidade humana. O
princípio do poluidor-pagador, pelo qual há majoração dos tributos referentes às atividades de
maior potencial ofensivo ao meio ambiente, deixa claro que a proteção do ambiente não é
responsabilidade apenas do Poder Público, mas de toda a sociedade. As questões ambientais
implicam, igualmente, atuações positivas por parte do Estado, sejam mediante incentivos ou
desincentivos, inclusive fiscais.

Há, pois, atualmente, uma verdadeira convocação do contribuinte a participar
ativamente da luta pela preservação do ambiente ecologicamente equilibrado, o que se faz por
meio da implantação de incentivos fiscais.  

Assim, os princípios constitucionais, todos, formam uma teia de relações que objetiva a
aplicação correta e justa das disposições constantes no ordenamento jurídico.

 

2.4 Breves comentários sobre o uso da Extrafiscalidade para a implementação de
políticas públicas
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Já foi analisado em linhas anteriores que o tributo é instrumento hábil para
concretização de valores constitucionais, o que lhe concede caráter extrafiscal. Da mesma
maneira, é correto afirmar que as normas tributárias extrafiscais são efetivadoras de políticas
públicas que atingem os fins previstos na Constituição Federal, tornando-se importante
instrumento de viabilização social do ser humano.

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, traz disposições explícitas que propiciam a
implementação dos fins sociais através da adoção de normas extrafiscais, como quando veda a
concessão de isenções ou anistias de tributação progressiva aos proprietários que não adequam
os seus bens à função social da propriedade urbana. Somente com o cumprimento da obrigação
que lhe foi imposta pelo Município é que o proprietário deixará de pagar o IPTU progressivo.

Neste sentido é que será analisado o IPTU Progressivo no Tempo, como instrumento de
implementação de política urbana, objetivando a garantia de desenvolvimento urbano
sustentável. Daí a afirmação de Gomes e Gomes (2009, p. 50) de que a tributação extrafiscal,
como intervenção estatal no domínio econômico, é instrumento que serve às políticas públicas
específicas e direcionadas. O assunto será tratado pormenorizadamente em linhas posteriores.

 

 

3 A PROPRIEDADE URBANA E SUA FUNÇÃO SOCIAL

 

O direito de propriedade sempre foi foco de atenções em todos os ordenamentos
jurídicos, desde a época de sua concepção absoluta no período romano até a sua atual feição
funcional atribuída pela atual Carta Magna.

Em tempos antigos, especificamente quando da Declaração dos Direitos do Homem de
1789, a propriedade privada mantinha o caráter de direito absoluto e intocado, caracterizado
pelas expressões “sagrado” e “inviolável”. A propriedade fazia parte daqueles direitos naturais,
anteriores e acima de qualquer organização social, merecendo respeito pleno por parte do
Estado, ao qual caberia protegê-la. Porém, a mesma Declaração já trazia como limite deste
direito a desapropriação por necessidade pública, mediante indenização prévia.

Com a Revolução Francesa, a propriedade enquanto direito inviolável, absoluto e
individual tornou-se privativa das classes dominantes, conforme demonstra Camargos (2001),
quando traça um estudo sobre a evolução histórica da propriedade. Assim ele se pronuncia
sobre referido período:
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O liberalismo econômico que norteia o período pós-revolucionário leva, inevitavelmente, a
uma concepção de igualdade meramente formal. Portanto, somente poderiam usufruir da
propriedade privada aqueles que tivessem condições materiais para tanto. A propriedade
privada acaba, assim, por se assumir em um privilégio da burguesia. (CAMARGOS, 2001, p.
13)

 

Mais tarde, no início do século XX, com Leon Duguit e Josserand, citados por Camargos
(2001) a propriedade passou a ser vista como uma função social e suscetível a abusos de
direitos. A partir dos ensinamentos de ambos estudiosos, o direito de propriedade começou a
perder o caráter absoluto e individualista. O homem deveria desempenhar uma determinada
função social, com todas as suas atividades girando em favor de tal objetivo.

Com a desapropriação por necessidade e utilidade pública, o Estado pautou-se de
legitimidade para adentrar ao direito da propriedade particular em benefício da coletividade,
buscando interesses superiores aos interesses particulares.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1946 reconheceu o caráter supra-
individual da propriedade, condicionando seu uso ao bem-estar social. Em 1967 houve expressa
previsão constitucional da função social da propriedade, incluindo-a dentre os princípios
fundamentais da ordem econômica e social.

No que se refere especificamente à propriedade urbana, a Constituição de 1988 trata do
tema no seu Título VII, Capítulo II, quando expõe acerca “Da Ordem Econômica e Financeira”.
Com essa tratativa, o constituinte apresenta uma forma de efetivação da função social da
propriedade, de modo a atingir o objetivo da política de desenvolvimento das cidades, como
disposto no artigo 182, consubstanciado no ordenamento do pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantia do bem-estar dos seus habitantes.

Vale adiantar que propriedade urbana é aquela que se localiza na zona urbana do
Município. A definição do que seja zona urbana, por sua vez, aparece como parte integrante do
fato gerador do IPTU, conforme artigo 32 do Código Tributário Nacional – CTN. Para sua
caracterização, faz-se necessária a existência de, no mínimo, dois dos melhoramentos públicos
referidos no §1º do referido artigo 32. Ainda no §2º do mesmo artigo, resta a faculdade
concedida à lei municipal de considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à
indústria ou ao comércio.

Voltando ao artigo 182 da Constituição, o §1º explicita que o plano diretor é o
instrumento essencial para o desenvolvimento da política urbana, sendo no entanto obrigatório
apenas para as cidades com população superior a vinte mil habitantes. E esse mesmo plano
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diretor torna-se crucial para a determinação das condições para que a propriedade urbana
cumpra sua função social, já que referida propriedade deve atender às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas naquele.

Estabeleceu, ainda, no §4º a possibilidade do Município exigir do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, mediante circunstâncias ali estabelecidas,
seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação
compulsórios; imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e
desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.

Objetivando regulamentar a política urbana, foi aprovada em 10 de julho de 2001 a Lei
nº 10.257, então conhecida como Estatuto da Cidade, o que de certa forma viabilizou a
aplicação efetiva do preceito de função social da propriedade. Essa lei constitui instrumento hábil
de aplicação em todo território nacional, propiciando ação integrada entre todos os entes da
Federação e dando suporte para concretização do pleno desenvolvimento das funções sociais
das cidades por seus gestores.

O artigo 39 do Estatuto da Cidade pormenoriza o conceito constitucional de função
social, na medida em que determina que a propriedade deve atender às “[...] necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas”. Por outro lado, as sanções para o descumprimento da função social também estão
dispostas nos artigos 5º ao 8º do mesmo diploma legal. Assim, o conceito aberto de função
social da propriedade urbana disposto na Constituição deverá ser preenchido de acordo com as
peculiaridades de cada cidade a que o Estatuto se dirija.

Também o Código Civil trouxe à baila o conteúdo social da propriedade, especialmente
no artigo 1228, seja recomendando o exercício do direito de forma compatível com suas
finalidades econômicas e sociais, preservação do patrimônio público e meio ambiente, seja
proibindo o abuso no exercício do direito de propriedade ou mesmo pela sua perda mediante
desapropriação ou privação temporária.

Portanto, vários são os diplomas legais que dão suporte à exigência de que toda e
qualquer propriedade, inclusive urbana, atenda às funções sociais a ela inerentes, valendo citar
Clovis Beznos que, mencionando ensinamentos de José Afonso da Silva, escreve sobre o tema:

 

De qualquer sorte, seja qual for o caminho escolhido pelos Municípios, idealmente, a
urbanificação, no sentido que empresta ao termo José Afonso da Silva, deve atender às
funções urbanas elementares, que a doutrina costuma definir como a habitação, o trabalho,
o lazer e a circulação, e hoje também a sadia qualidade de vida, com respeito ao equilíbrio
ecológico do meio ambiente. (BEZNOS, 2006, p. 114)
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Quando o legislador, ao condicionar a propriedade à observância da função social, nos
dispositivos acima citados, além do artigo 5º, XXIII da Constituição, não pretendeu mitigar o
direito, mas apenas condicionar o seu exercício ao interesse coletivo. Nos dizeres de Carvalho
Filho (2005, p. 593), o que se pretende com a função social é “[...] erradicar algumas
deformidades existentes na sociedade, nas quais o interesse egoístico do indivíduo põe em risco
os interesses coletivos”. Apenas no caso de conflitos é que o Estado dará primazia aos
interesses sociais.

 

 

4 O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU

 

O imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU – é de
competência dos Municípios, conforme expressa previsão do artigo 156, inciso I da Constituição
Federal e artigo 32 do CTN. Mas nem sempre a competência foi municipal, já que na
Constituição de 1891 a competência era dos Estados. Já a Constituição de 1934 considerou-o
como dois impostos diferentes, o imposto predial (incidente sobre edificações) e o territorial
(incidente sobre terrenos), ambos de competência do Município. A bipartição do imposto foi
mantida na Constituição de 1937, atribuindo ao Estado o imposto sobre a propriedade territorial
(excetuando a urbana) e aos Municípios o imposto predial e o territorial urbano.

Atualmente, a divisão do imposto não mais merece questionamentos, já que com a
Constituição de 1946 procedeu-se a unificação, com competência atribuída aos Municípios.

Como todo tributo, o IPTU tem função eminentemente fiscal, já que objetiva a
arrecadação de recursos financeiros para os Municípios, o que não exclui, entretanto, a
possibilidade de ser utilizado com fins extrafiscais, como será visto abaixo quando da exposição
acerca da progressividade do mesmo.

A definição do que venha a ser o fato gerador desse imposto é apresentada também
pelo artigo 32 do CTN, sendo ali definido como a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou acessão física.

Quando estuda o fato gerador do IPTU, Coêlho (2003) é claro ao dispor que se configura
como sendo o direito de propriedade sobre bens imóveis situados em zona urbana. No seu
entendimento, não há que se falar em tributo de característica tipicamente real, justificando
suas idéias com os seguintes argumentos: primeiramente, a diferença entre imposto real e
pessoal não é jurídica; em segundo, quem paga o imposto é uma pessoa, e não a coisa; em
terceiro lugar, não há na legislação brasileira qualquer disposição que proíba o legislador de
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levar em conta a pessoa do proprietário; e por fim, o CTN declara que o IPTU é imposto sobre
patrimônio e este é categoria jurídica que denuncia o direito de propriedade, tributando o direito
do titular, ou seja, o direito de propriedade.  

Com relação à posse, o mesmo autor informa que apenas quando ela exterioriza a
propriedade é que será possível torná-la como núcleo do fato jurígeno criador da obrigação
tributária do IPTU. No caso do foro ou enfiteuse, esclarece que o legislador tributário os
considerou como tipo de propriedade. Acerca do tema, finaliza suas proposições com as
seguintes considerações:

 

A hipótese de incidência básica do IPTU, portanto, harmonizados a Constituição e o Código
Tributário Nacional, é o direito de propriedade sobre imóveis ou sua posse, como a
externalização do domínio ou o direito do enfiteuta sobre coisa alheia, por configurar uma
“quase-propriedade” (propriedade de fato ex vi lege).
Este é o núcleo da hipótese de incidência do IPTU, sua materialidade ou, noutro giro, seu
aspecto material. (COÊLHO, 2003, p. 355)

 

Atento à realidade brasileira, Harada (2002) defende uma interpretação da Constituição
não adstrita à concepção literal da propriedade, na medida em que acabaria violando a
capacidade contributiva, além de inviabilizar o lançamento, notificação e arrecadação do tributo,
pois nem todo adquirente de imóvel procede ao registro da escritura pública de aquisição junto
ao Cartório de Imóveis competente. Não é difícil imaginar os inúmeros casos em que a aquisição
de imóveis dá-se por meros recibos particulares ou mesmo transferências irregulares de direitos
hereditários havidos sobre o bem. Na sua concepção, o importante é que o imóvel faça parte da
disponibilidade econômica do contribuinte, de forma lícita ou ilícita (sem regularização formal). E
conclui:

 

Outrossim, o IPTU é imposto de natureza real, que grava a disponibilidade econômica do
imóvel, nunca o imóvel ou seu título aquisitivo. Por isso, o fato gerador definido no art. 32
do CTN dever ser entendido em consonância com legislação ordinária de cada Município
como o fato de alguém ser proprietário, titular de domínio útil ou possuidor de bem imóvel,
em 1º de janeiro de cada ano. Outrossim, nos termos do artigo 118 do CTN a validade,
invalidade, a nulidade ou a anulabilidade do título jurídico da propriedade é irrelevante para
o cumprimento da obrigação tributária, que nasce da ocorrência do fato gerador. (HARADA,
2002, p. 346).

 

Com uma “pá de cal” sobre o tema, Bernardes e Melo (2009) destacam a
desnecessidade da discussão sobre a classificação dos impostos em reais ou pessoais,
ressaltando que se trata de tese já ultrapassada na doutrina brasileira e estrangeira, em virtude
de equivocado raciocínio jurídico. Para ambos, “[...] as relações jurídicas têm sempre nos pólos
passivo e ativo, pessoas e, jamais, um objeto e uma pessoa.” (BERNARDES; MELO, 2009, p. 65)
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Importante destacar, em breves linhas, que as alíquotas do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana são aquelas fixadas pelo Município, sem limitações impostas pela
Constituição Federal ou pelo Código Tributário Nacional, sendo que a diferença de alíquotas será
tema de explanação quando do estudo da progressividade do IPTU.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, este definido por Machado
(2003, p. 366) como sendo “[...] aquele que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em
condições normais.”

O contribuinte vem disposto no artigo 34 do CTN como o proprietário do imóvel, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Por fim, o lançamento é feito de ofício,
sendo certo que as Prefeituras efetuam, anualmente, com base nos cadastros dos imóveis, o
lançamento do tributo, notificando os contribuintes para o pagamento no prazo estabelecido,
isso quando não concede isenção geral e irrestrita, cuja discussão sobre sua validade ou não
extrapola os limites deste artigo.

 

 

5 A CONCRETIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE À PARTIR DE NORMAS
TRIBUTÁRIAS INDUTORAS DO IPTU

 

            O Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo é uma importante norma
indutora colocada à disposição da municipalidade para materializar o preceito constitucional da
função social da propriedade urbana. Com a adoção de referido imposto, objetiva-se que as
cidades cresçam de forma ordenada, evitando o surgimento de grandes vazios urbanos em
contraponto à excessiva ocupação de áreas, normalmente em locais de péssima infra-estrutura.
O que tem ocorrido com grande freqüência nas cidades é a crescente especulação imobiliária
que vicia o crescimento sustentável. Tal constatação é nítida especialmente nos grandes centros,
que vêm determinada região atingir um crescimento inesperado sem que paralelamente cresçam
também os serviços básicos de estruturação de trânsito, lazer, áreas verdes, dentre outros. Por
isso é que o Estado deve dotar de infraestrutura aquelas áreas destinadas à expansão urbana,
evitando que os destinatários das normas indutoras em referência tenham a seu favor o
argumento da inércia estatal.

            Constata-se, assim, que a função social da propriedade urbana vê-se mitigada por
interesses imobiliários ilegítimos, aos quais o IPTU Progressivo pretende combater.

            Referido imposto tem bases constitucionais, aparecendo inicialmente no §1º do artigo
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156, quando possibilita a progressividade em razão do valor do imóvel, sua localização e
ocupação. No que toca à constitucionalidade da Emenda n.º 29/2000 que inseriu o parágrafo
primeiro no artigo em análise, discussões há a respeito, porém não serão traçadas
pormenorizadamente neste estudo por fugir alçada do mesmo[2].  

            Mas é especialmente no §4º do artigo 182 da CF/88 que o IPTU assume feições
claramente indutoras, ao facultar a aplicação progressiva de sua alíquota como forma de
determinar que o proprietário faça seu imóvel cumprir a função social. Pelo artigo supra citado,
se o proprietário de solo urbano não promover o seu adequado aproveitamento, o Poder Público
estará autorizado a executar, sucessivamente e nesta ordem, o parcelamento ou edificação
compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública.

            Também no Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257/01, o IPTU Progressivo no Tempo é
apresentado como instrumento de aplicação da política urbana. No artigo 4º e, principalmente
no artigo 7º, há disposições expressas neste sentido, autorizando a majoração progressiva da
alíquota pelo prazo de cinco anos como forma de induzir o proprietário a tomar providências que
visem dar maior conformidade social ao imóvel urbano. No entanto, Gomes e Gomes (2009)
fazem uma observação de todo pertinente, alertando para a necessidade do Plano Diretor do
Município estabelecer parâmetros de conteúdo concreto, conforme a realidade local, de forma a
evitar equívocos ou injustiças sob o pretexto de promoção da justiça social.

            Machado (2002, p. 252), discorrendo sobre a progressividade fiscal do IPTU, aquela
inserta pelo artigo 145, §1º e pela Emenda Constitucional 29/2000, abre parênteses para
comentar que a progressividade no tempo, ora em estudo, não se caracteriza como um
instrumento de justiça tributária, ao menos diretamente. Na sua concepção, trata-se de “[...]
instrumento da política de urbanização, embora sendo assim possa ser considerado um
instrumento indireto de justiça tributária”.    

            Em seu Curso, Coelho (2003) traz alguns pontos interessantes sobre a extrafiscalidade
do IPTU. Primeiro, defende que o fundamento da progressividade no tempo é a contrariedade
ao plano diretor e que pode ser exercida até a exaustão, em se tratando de proprietário que se
negue a dar conformação social à propriedade. Mais à frente, explicita que referido imposto não
tem caráter sancionatório, tratando-se de remoção de “[...] óbice às políticas de ordenação
urbana, mediante a utilização extrafiscal de um imposto, cujo fato gerador é a propriedade (fato
lícito)” (Coêlho, 2003, p. 357). Por fim, defende que o mau uso da propriedade é fato jurígeno
da progressividade, e não do IPTU propriamente dito. 

            Portanto, pode-se afirmar que o IPTU progressivo no tempo, enquanto norma indutora,
é forma eficaz de garantir a observância da função social da propriedade urbana, pautando-se
na idéia de que os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais, conforme já
defendido acima, o que faz com que o proprietário busque a correta adequação do seu imóvel
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com o plano diretor do Município, facultando a elevação da alíquota como forma de aprimorar o
aproveitamento satisfatório do imóvel.

 

 

6 CONCLUSÃO

 

            Apesar das muitas discussões atinentes ao uso social que se deve dar aos bens de
propriedade particular, o que se constata na atualidade é a utilização cada vez mais irracional e
egoísta dos imóveis, sob o pretexto de que a propriedade é garantia constitucional inviolável e
que sobre ela não pode haver intervenção estatal. Esta afirmação é de fácil comprovação
quando se tem contato direto com proprietários que vivem com a expectativa de que o seu
patrimônio não será atingido por ordem imperativa do Estado, independente da realidade na
qual se inserem.

            Isso porque são vários os imóveis urbanos que não apresentam qualquer destinação e
que, ainda assim, não são objetos de medidas coercitivas eficazes por parte do Município, que
tornariam o seu uso socialmente adequado. Nesta seara, o IPTU Progressivo no tempo se
apresenta como norma indutora capaz de gerar comportamentos pelos sujeitos passivos a ponto
de mudar o cenário municipal, transformando imóveis obsoletos em instrumentos de
concretização da função social.

            Aliás, quanto às normas indutoras, ressalto a posição de Luís Eduardo Schoueri que,
sabiamente, atribui nomenclatura diferenciada a esta espécie de normas extrafiscais. Neste
sentido, entendo que a denominação variada serve para destacar o caráter indutor da norma, de
forma a evidenciar uma de suas características e chamar a atenção para as várias possibilidades
de atuação do Estado em âmbito tributário, que não se restringem apenas na arrecadação do
tributo.

            Porém, saliento que a adoção de normas extrafiscais como um todo, apesar de legítima
pelo aplicador, deve respeitar os parâmetros impostos pelos princípios constitucionais da mais
variada amplitude, de forma que não se torne um meio de imposição de comportamentos pelo
seu destinatário contrários ao próprio ordenamento jurídico. A extrafiscalidade não é meio de
imposição de vontade política, mas forma de indução de condutas dispostas previamente na
legislação específica.

            Especificamente quanto à propriedade urbana, foi visto que medidas existem para
compelir o proprietário a fazer com que a mesma cumpra a sua função social, carecendo de
aplicação pelos governos municipais. E não há que se falar em falta de exigência legal de
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observância da função social da propriedade em cidades com população inferior a vinte mil
habitantes, já que a própria Constituição Federal de 1988, seja no inciso I ou no inciso VIII do
artigo 30, atribui ao Município, independente de seu tamanho, a prerrogativa de promover o
adequado uso do solo, para o que tem competência legislativa sobre assuntos de interesse local.

            Assim, pautados na sobreposição do interesse coletivo sobre o interesse individual, e
tendo em vista o caráter pluralista da propriedade urbana, devem os Municípios adequar-se às
leis em vigor para colocar em prática o princípio da função social da propriedade, sob pena de
responsabilização pela omissão.
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CIDADANIA, DEMOCRACIA E GESTÃO DAS CIDADES: UM DEBATE NECESSÁRIO.

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y GESTIÓN DE LAS CIUDADES: UN DEBATE NECESARIO

Denise Bittencourt Friedrich

RESUMO
O presente trabalho visou avaliar a relação entre a inclusão espacial, ou territorial urbana, e o
exercício da cidadania participativa, a ponto de proporcionar a inclusão social. Por conta disso,
analisou-se o conceito de cidadania, do qual se percebeu que as reivindicações por uma
cidadania ativa e participativa apresentaram-se como um forte instrumento de resistência ao
processo de globalização que, muitas vezes, passa por cima do bem comum e das
especificidades locais. Analisando o processo de urbanização brasileiro, percebeu-se que ele
ocorreu de forma muito veloz e agressiva, entre 1940 e 1980 o percentual de moradores no
meio urbano aumento de 31 para 67,6%, e a conseqüência disto foi uma super-valorização dos
lotes urbanos, tornando-o uma mercadoria cara e, por isso, inacessível para grande parte da
população urbana. A construção de uma cidadania, nestes moldes, foi deixada de lado. Visando
acelerar a ocupação das cidades por mão-de-obra barata, e, assim, contribuir para a
industrialização, o Estado abandonou o desenvolvimento das cidades a um movimento
desregrado e excludente. Diante deste contexto, o resultado foram cidades segregadas, que
expulsou os trabalhadores de baixa renda para lugares desprovidos de serviços públicos,
distante dos centros urbanos, onde a irregularidade/clandestinidade impera. Partindo do
pressuposto de que é necessário um espaço adequado par que o individuo possa exercer a
cidadania, conclui-se que para a construção de uma cidadania ampla e participativa, que
possibilite a emancipação do ser humana das amarras econômica, sociais e políticas, passa pela
discussão da relação existente entre a forma como o gestor organiza a cidade e a forma como
os habitantes se sentem (incluídos ou excluído), interessando-se pela participação na gestão de
tais centros urbanos. 
PALAVRAS-CHAVES: urbanização;cidadania;inclusão social.

RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre la inclusión espacial, o territorial
urbana, y de la ciudadanía, y esto debe ser entendido en un amplio y participativo para
proporcionar la integración social. Debido a esto, analizamos el concepto de ciudadanía, que
hace hincapié en que las demandas de la ciudadanía activa y participativa se presenta como un
poderoso instrumento de resistencia al proceso de globalización que no pasa por el bien común
y las especificidades locales y es este sentido de que debemos trabajar. Para analizar el proceso
de urbanización en Brasil, se percibe que él era muy rápido y agresivo, entre 1940 y 1980 el
porcentaje de residentes en las zonas urbanas aumentó del 31 al 67,6%, y la consecuencia de
esto fue una sobrevaloración de los lotes urbana, por lo que es una costosa y por lo tanto
inaccesibles para gran parte de la población urbana. La construcción de la ciudadanía, en este
padrón, fue abandonado, para acelerar la ocupación de las ciudades con mano de obra barata, y
así contribuir a la industrialización, el Estado abandonó el desarrollo de las ciudades a un
movimiento insubordinados y excluyentes. En este contexto, los resultados fueron ciudades
segregadas, que expulsó a los trabajadores de bajos ingresos a los lugares carentes de servicios
públicos, lejos de centros urbanos, donde la irregularidad y la ilegalidad reina. Suponiendo que
el espacio adecuado es necesario acompañar a la persona a ejercer la ciudadanía, se concluye
que para construir una ciudadanía integral y participativo, lo que permite la emancipación de las
ataduras del ser humano económicos, sociales y políticos, pasa a través de discusión sobre la
relación entre la forma en que el gerente organiza la ciudad y cómo la gente se siente (incluidos
o no incluidos), interesante por la participación en la gestión de estos centros urbanos.
PALAVRAS-CLAVE: Urbanización; ciudadanía; inclusión social.

INTRODUÇÃO
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         Cidadania é um tema que muito tem sido discutido. As discussões normalmente giram entorno do conceito, subdivisão, o

exercício, entre outras questões. Porém são escassos os estudos acerca da relação entre a cidade e a cidadania, tema essencial, pois

o espaço urbano pode colaborar para o exercício da cidadania participativa e, por conseguinte, gerar a inclusão não apenas na

esfera urbana, como em outros sistemas que com ela se relaciona. Diante desta carência, o presente estudo propõe-se a fazer alguns

apontamentos visando demonstrar o nexo de causalidade entre o contexto urbano e a construção e o exercício da cidadania. 

         A cidade desempenha papel fundamental na vida de seus habitantes, por isso a forma como o espaço urbano é organizado e

tratado pelos gestores públicos delatam o nível de inclusão daquela cidade.

            Desta forma, as discussões que envolvem questões referentes à cidadania não podem perder de vista o local onde é exercida,

devido ao fato de que o espaço urbano e cidadania são conceito que estão intimamente ligados, de forma que não podem ser

dissociados.

 

I-                   Conceito de cidadania.

         Segundo Liszt Vieira na última década do séc. XX viu-se “pipocar” uma variedade de estudos sobre o tema Cidadania. Ele

cita os estudos de Janoski acerca do tema o qual destaca três vertentes teóricas que se relacionam com o conceito de  cidadania, que

são elas: a teoria de Marshall quanto aos direitos de cidadania; a vertente de Tocqueville/Durkheim quanto a cultura cívica; a teoria

marxista/gramsciana quanto a sociedade civil.[1]
O conceito de cidadania varia de acordo com os diferentes contextos culturais. Dentre os vários conceitos apresentados pela

doutrina, destaca-se a concepção de T. H. Marshall pois foi quem propôs a primeira teoria sociológica de cidadania, ao desenvolver

os direitos e obrigações inerentes á condição de cidadão. Sua teoria tornou-se clássica, pois, com base na experiência inglesa,

generalizou a noção de cidadania e de seus elementos constitutivos. Para ele a cidadania é composta de direitos civis e políticos

(primeira geração) e de direitos sociais (segunda geração, que são). Os direitos civis foram conquistados no século XVIII, e são

exemplos a liberdade, a igualdade, direito de ir e vir, direito à vida, à segurança, etc. os direitos políticos foram conquistados no

século XIX e refere-se à liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical, participação política, sufrágio

universal, etc. Estes últimos podem ser chamados de direitos individuais exercidos coletivamente, para os primeiros usa-se apenas

direito individual.[2]
Os direitos sociais, econômicos ou de crédito, conquistados no século XX, são direitos de trabalho, saúde, educação,

aposentadoria, seguro-desemprego, ou seja, a direitos referentes a garantia de acesso aos meios de vida e bem-estar social.

Na segunda metade do século XX surgiram os direitos de terceira geração, cuja titularidade pertence a grupos humanos

como o povo, a nação, coletividade étnica ou a humanidade. São exemplos desta categoria de direitos os relativos ao meio

ambiente, consumidor, direitos da mulher, da criança, etc. Atualmente se fala em direitos de quarta geração que dizem respeito a

bioética. O objetivo de tais direitos é impedir a destruição da vida e regular a criação de novas formas de vida. [3]
Para a Teoria durkheimianas cidadania não se restringe àquela sancionada por lei, como defenderam os romanos. A principal

contribuição para o conceito de cidadania desta teoria é que se abriu espaço para o entendimento de que na esfera pública, grupos

voluntários, privados e sem fins lucrativos, pudessem formar a sociedade civil. [4]
   Os marxistas enfocaram a reconstituição da sociedade civil. Atualmente referência a sociedade civil, é sempre no sentido

de buscar proteção contra os abusos estatais ou do mercado.

O desenvolvimento da cidadania foi influenciado por diversos fatores sociais, políticos e religiosos. Referente a este último,

a religião exerceu um papel paradoxal no desenvolvimento do conceito de cidadania, pois serviu a favor e contra o

desenvolvimento da cidadania. Neste sentido a versão calvinista do protestantismo reforçou o individualismo e favoreceu a

cidadania dando ênfase à sociedade e não ao Estado, assim, Lutero reforça a obediência ao Estado. [5]
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A religião católica possui duas vertentes. Para uma, a religião católica contribui negativamente para a construção de um senso de

cidadania; para outra, a religião católica fortaleceu o espírito público e a cidadania. Um dos defensores da primeira vertente é

Hermet; na segunda vertente destaca-se o nome de  Richard Morse. Veja:
A tradição católica, por outro lado, teria traduzido fraco senso de identidade, ao contrário do
calvinismo com sua proliferação de seitas.  A igreja católica favoreceu as monarquias na luta contra o
Sacro-Império. E, do século XVI ao XVIII, apoiou as monarquias absolutas católicas para opor-se ao
progresso da Reforma protestante, contribuindo para a clivagem que iria mais tarde opor a cidadania
latina referida ao Estado à cidadania calvinista de costas para ele. O catolicismo, assim, reforçou o
Estado Central.
Já Richard Morse parece discordar: a tradição católica favoreceria o espírito publico e a cidadania, o
que poderia constituir uma ‘vantagem do atraso’. Contrapondo-se ao individualismo e ao
contratualismo da cultura anglo-saxã, na cultura ibérica predominaria o todo sobre o individuo, fruto
da visão tomista do Estado como promotor do bem comum. [6]

Também merece destaque a posição de Morse que aproxima-se da tradição cívica, na qual o Estado é o garantidor dos

direitos individuais. Conforme salienta Vieira, “a tradição cívica adota mais o ponto de vista do Estado que o do cidadão”[7].

As revoluções americanas (1776) e francesa (1789) foram o cenário para a emergência da cidadania moderna, onde, de certa

forma, houve um retorno ao ideal republicano. Porém a construção da cidadania moderna teve que enfrentar três problemas que a

diferencia da cidadania antiga, na qual nem todos eram cidadãos.

A primeira dificuldade refere-se a edificação do Estado, a separação das instituições políticas e da sociedade civil no interior

de territórios mais vastos e com população mais numerosa. O segundo diz respeito ao regime de governo, que, em muitos países,

experimentou o autoritarismo, fugindo do ideal democrático retomados pelo Renascimento e indispensável para o conceito de

cidadania da época.

 O terceiro problema enfrentado na retomada do conceito de cidadania dos gregos  liga-se a sociedade pagã, politeísta e

escrava da Antiguidade que não inseriu de forma ampla e geral todos os indivíduos, pelo contrario, era uma visão que excluída pois

para ser cidadão tinha que pertencer a uma cidade (polis), logo quem não pertencesse estaria excluído do exercício da participação e

outros direitos.

A cidadania moderna também enfrentou problemas que dizem respeito ao tamanho dos estados modernas, que dificulta o

exercício direto do poder pelo cidadão, fazendo com que haja um distanciamento entre o Estado e a sociedade civil. Como solução

para esta dificuldade surge o conceito de sufrágio universal, além de outras formas de representatividade como os sindicatos,

organizações não-governamentais, etc.

Outra dificuldade constatada refere-se ao conceito de homem e a sua natureza, pois demorou para que fosse reconhecida a

igualdade entre homens e mulheres, tendo em vista que ambos pertencem ao  gênero pessoa humana. Assim, apenas no século XX o

sufrágio se estende as mulheres.

Vieira[8] chama a atenção para uma dupla transformação que a cidadania moderna sofreu se comparada com a cidadania

antiga, pois segundo o autor, ela se ampliou e se estendeu ao conjunto dos membros de uma mesma nação; como também,

paradoxalmente, se estreitou, pois a decisão política foi transferida aos eleitos e representantes. Por conta desta segunda

característica que se busca mecanismo de participação direta dos cidadãos nas decisões políticas, exatamente com o intuito de

alargar o exercício da cidadania.

O conceito de cidadania também comporta uma análise relacionando-o com a nacionalidade. Desta relação decorrem duas

correntes. A primeira, mais conservadora, entende que a cidadania se restringe ao conceito de nacionalidade, assim exclui dos

benefícios da cidadania os imigrantes e os estrangeiros residentes no país. A segunda, numa visão mais progressista, entende que a

cidadania está fundada no contrato, e não na filiação. Assim, temos, no plano jurídico, duas posições: o jus soli, fundado num

direito mais aberto que facilitou a imigração e a aquisição da cidadania. Para esta corrente, é nacional de um país quem nele nasce.

A segunda posição é o jus sanguinis, segundo o qual a cidadania é privada dos nacionais e seus descendentes, mesmo nascidos no
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exterior.

Com o objetivo de desatrelar o conceito de cidadania a nacionalidade, Nuria Martins, leciona que esta visão é segregatória, pois

retoma aos gregos que defendiam uma cidadania ligada a cidade. A autora defende a substituição dessa idéia por uma cidadania

multicultural, pois esta “tende a integrar” e será construída “a partir de uma atitude de cooperação e solidariedade”[9]
Este novo conceito baseia-se no fato de que os problemas que afetam uma determinada nação são de responsabilidade de todo o

planeta. Exemplo disto são os desequilíbrios ambientais, que foram produzidos por todos os países, uns mais poluentes, outros

menos, mas todos possuem uma quota de participação e todos sofrem as conseqüências do desequilíbrio ambiental.

De acordo com Ruivo a globalização, que impõe um individualismo e destrói as relações interpessoais, também influencia nos

novos problemas enfrentados pela cidadania, pois a conseqüência apontada por tal  processo de globalização é:
por um lado, a idéia da morte da unidade geomorfológica do Estado e, por outro, a de que o político e
o social vêm cedendo espaço ao econômico. No discurso oficial dessa globalização, imperam deste
modo as noções de que a ordem econômica é a única ordem cientificamente legítima e de que o
conjunto das relações humanas revela da análise econômica.[10]

Neste contexto, a soberania individual, o interesse próprio, o direito de propriedade e o mercado auto-regulado predominam

sobre as demais esferas sociais. Este fato repercute na autonomia democrática que já não pode mais oferecer uma estrutura para a

ação coletiva. Desta forma, a ausência de autonomia no plano sócio-político acarreta a ausência de projeto coletivo, numa

sociedade que pode ser classificada como tribal, na qual o discurso político não articula a democracia representativa com a

liberdade e a dignidade; fato que legitimidade uma sociedade que produz enormes patamares de miséria e exclusão. [11]
Conseqüentemente, esta realidade acaba sufocando a cidadania ativa e as formas que a sociedade tem de se fazer ouvir e

participar no processo  de tomada de decisão, no qual o destino de uma enorme camada social é decidido sem sequer levar em conta

a opinião dos maiores afetados por tais decisões.

Diante deste contexto, no qual a cidadania ativa/participativa vem perdendo espaço para um individualismo globalizado,

Vieira propõe um ressurgimento da cidadania republicana, ao passo que nesta a visão cívica leva a caminhos de maior participação

política e “atribui papel central à inserção do indivíduo numa comunidade política”[12].

Um Estado livre só pode ser composto por indivíduos livres, e a liberdade individual é alcançada através da participação

ativa e direta dos cidadãos na administração e decisões estatais. Quem melhor que os destinatários das decisões políticas para

“dizer” o que lhes interessa, quais as necessidades que precisam ser atendidas com prioridade?

Criar mecanismo de participação direta e dar efetividade ao resultado deliberado pelos cidadãos tem apresentado-se como

umas das soluções vislumbradas para pôr limites ao patrimonialismo e ao indvidulalismo que assombra a política no Brasil. É uma

forma de os cidadãos exercerem a fiscalização de seus representantes vinculando suas decisões ao interesse comum da sociedade.

Mas a prática desta cidadania assume outras duas facetas: depende da reativação da esfera pública, pois é este o espaço

adequado para o agir coletivo da sociedade; e é essencial para a formação de uma “identidade política baseada em valores de

solidariedade, autonomia e reconhecimento da diferença”.[13]
         Segundo Janoski, para a revitalização do conceito de cidadania é necessário o desenvolvimento de uma teoria pertinente e bem

elaborada, que observe as seguintes metas: analisar os sistemas econômicos de vários países, para, através do comparativo, auxiliar

o desenvolvimento dos direitos, principalmente os direitos de participação; como uma teoria sobre cidadania tem o objetivo de 

organizar reivindicações de vários grupos, deve-se fazer possível a explicação de aspectos da sociedade civil e da organização

social;  como a cidadania presume a existência de uma sociedade civil, que está inserida  em redes e conexões entre pessoas e

grupos, deve dar oportunidade à compreensão do nexo de solidariedade que mantém o conjunto social. [14]
Desta forma, a cidadania ativa/participativa é um forte instrumento de resistência ao processo de globalização que passa por

cima do bem comum e das especificidades locais.
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II – Desenvolvimento das Cidades Brasileiras.

As cidades brasileiras, assim as cidades da América Latina, tiveram seu desenvolvimento marcado pelo desprezo do Poder

Público fato que, conseqüentemente, criou uma situação de irregularidade/clandestinidade na ocupação do solo, uma cidade

segmentada, excludente das camadas menos favorecidas, entre tantas outras perversidades.

Durante um longo período de tempo, o Brasil teve como principal atividade econômica a agricultura. A grande extensão

de terras, o clima adequado, mão-de-obra em abundância e barata, entre outros fatores, colaboraram para o desenvolvimento de

atividades dessa natureza. Porém, ainda com todos estes fatores a serviço da atividade rural, o Brasil transformou-se num país

urbano, mas este processo não foi gerado por necessidades reais da sociedade brasileira, mas sim, por interesses supra-nacionais,

que impuseram a necessidade de industrialização, como adiante analisar-se-á.

A partir da independência, em 1822, a produção café assumiu a predominância sobre as demais produções agrícolas,

tomando a posição do cultivo da cana-de-açucar no Nordeste, desviando a população desta região para o sudeste do país, em

cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Este fato também atraiu a atenção de imigrantes europeus que lá fixaram

residência.  Uma das conseqüências geradas por este crescimento da produção do café, foi o aumento dessas cidades, sem

fiscalização pública, o que demonstra, desde remota data, o desrespeitando os princípios urbanísticos já discutidos em cidades

européias naquela época.

É importante ter presente, para melhor compreensão deste processo urbanístico, que a criação urbana, da forma como está

colocada acima, trata-se tão somente da geração da cidade, sem a devida preocupação com questões ambientais, parcelamento do

solo adequado, função social da cidade e da propriedade.

Leal destaca que a produção do espaço urbano brasileiro possui duas fases, a primeira, antes dos anos 40, na qual as

políticas urbanas eram ditadas pelas funções administrativas dos estados brasileiros. A segunda fase pode ser observada após este

período e é regida pela lógica industrial, que ativou o processo de urbanização, e se desenvolve além do nível regional para fixar-se

em escala nacional.[15]
Os dados confirmam esta afirmativa, conforme se extrai da pesquisa realizada pelo IBEGE que demonstra que:

O século XX foi caracterizado, no Brasil, por um intenso processo de urbanização iniciado em
meados do século e fortalecido a partir de 1960. A parcela de população urbana passou de 31,2% em
1940 para 67,6% em 1980. A mudança de país predominantemente rural para urbano ganhou
velocidade no período 1960-1970, quando a relação se inverteu: dos 13.475.472 domicílios
recenseados no Brasil em 1960, pouco menos da metade (49%), se situavam nas áreas urbanas; em
1970, quando foram contados 18.086.336 domicílios, esse percentual já chegava a 58%. O século XX
foi caracterizado, no Brasil, por um intenso processo de urbanização iniciado em meados do século e
fortalecido a partir de 1960. A parcela de população urbana passou de 31,2% em 1940 para 67,6% em
1980. A mudança de país predominantemente rural para urbano ganhou velocidade no período 1960-
1970, quando a relação se inverteu: dos 13.475.472 domicílios recenseados no Brasil em 1960, pouco
menos da metade (49%), se situavam nas áreas urbanas; em 1970, quando foram contados 18.086.336
domicílios, esse percentual já chegava a 58%. [16]

A citação acima demonstra que o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma muito veloz e agressiva. Entre 1940 e

1980 o percentual de moradores no meio urbano aumento de 31 para 67,6%, e uma das conseqüências foi uma super-valorização 

dos lotes urbanos, tornando-os uma mercadoria cara e inacessível para grande parte da população urbana. A esta grande camada da

sociedade restou apenas os lugares mais distantes da cidade, sem infra-estrutura adequada para moradia, sem serviços públicos,

muitas vezes áreas de preservação ambiental, mas infelizmente a única opção que o mercado informal podia oferecer-lhes para fins

do exercício do direito à moradia.
o fenômeno da solução informal para os problemas de moradia assumiu as mais variadas tipologias
(favelas, cortiços, loteamentos irregulares e clandestinos, ocupação de áreas de risco, etc) e foi muito
intenso no Brasil na segunda metade do século XX, coincidindo com o período de maior
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industrialização e urbanização do País.[17]
 

Assim, a Revolução Industrial impulsionou o crescimento das cidades, pois esta passa a ser a grande produtora de riqueza,

abrigando as indústrias que absorvem os trabalhadores rurais, recém chegados no meio urbano. Esta transformação da sociedade

agrária em sociedade urbana introduziu o processo de urbanização, que apresenta os seguintes sintomas: “mecanização do trabalho,

a especialização das tarefas e a integração e organização racional das atividades.”[18]
Neste sentido, segundo Letícia Marques Osório, o processo de urbanização em toda a América Latina é acelerado por dois

fatores: a explosão demográfica e o êxodo rural. Este último de maiores dimensões e gerado pela ausência de políticas agrárias.

Desta forma, o crescimento da população urbana gera o aumento da demanda habitacional e de serviços referentes a esta demanda,

como, água potável, rede de esgoto adequada, iluminação pública, etc.[19]
Este processo migratório é incentivado por duas formas de pressão: uma é ditada pela cidade e refere-se à oferta de

empregos que o meio urbano oportuniza; a segunda, diz respeito às alterações pela qual a agricultura estava passando, tais como o

avanço tecnológico que dispensa um grande número de mão-de-obra, que busca sua sobrevivência nas cidades. Esta população

muito pobre não gerou, de imediato, a preocupação dos governantes em desenvolver políticas públicas para atender suas

necessidades, gerando exclusão espacial, que acarretou exclusão social.

Neste contexto, percebe-se a relação entre a exclusão social e a criação das cidades brasileiras. Fato prejudicial para a

solidificação da idéia de cidadania, ainda que seja na concepção grega, pois os imigrantes recém chegados na cidade sequer

sentiam-se cidadãos, pertencentes a estas cidades. Até mesmo porque o que lhes restou foram os lugares mais distantes do centro

urbano onde a degradação social não era vista.

Contribui para fortalecer esta realidade, do ponto de vista político, o fato de os países da América Latina serem ricos em

normas escritas e procedimentos democráticos, porém, trata-se de democracias  meramente formais, ao passo que se percebe a falta

de representatividade política das classes marginalizadas. Todo este cenário é herança de “uma tradição política autoritária, tais

como clientelismo, paternalismo, patrimonialismo, personalismo e troca de favores, que continuam sendo fatores relevantes da vida

política da região”.[20]
A fragilidade democrática dos países da América Latina proporciona a perda do poder democrático estatal, e, por

conseguinte, agrava a desigualdade social, tendo em vista que o Estado acaba sendo usada para  privilegiar as classes que detêm o

poder político do  países.

Na década de 1920 se instaurou grande debate sobre as mais diversas questões urbanísticas, fato que influenciou a

elaboração do plano diretor do Rio de Janeiro. Porém o crescimento urbano acelerado, e em cidades de grande porte, dificultou a

fiscalização do Estado, crescendo, assim, as formas habitacionais que vivem na clandestinidade/irregularidade. Porém tais

discussões ainda não encararam o urbanismo adequadamente, pois, o caminho perseguido foi o estético, mandando os pobres para

longe das cidades, o que gerou uma cidade artificial e dividida.[21]
Somente no final da década de 1980 que se começa, no Brasil, a pensar a urbanização de forma mais séria, na qual a cidade é

vista como um espaço para todos os cidadãos, o espaço onde os indivíduos passam a maior parte do tempo, onde exercem seus

direitos e lutam por melhores condições de vida. Por isso, a importância de uma cidadania participativa, na qual todos indivíduos

sejam chamados para as discussões sobre a construção do espaço por eles ocupados, numa perspectiva emancipatória. 

Neste cenário que, em 1988, a Constituição Federal foi promulgada. Nela terem-se os primeiros dispositivos legais em

âmbito nacional que recepcionam esta nova maneira de tratar as cidades. No capítulo II, artigos 182 e 183 daquele diploma legal,

estão dispostas as normas gerais sobre a Política Urbana, que trouxe, pela primeira vez, a função social da cidade e da propriedade

urbana entre outros dispositivos.
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Em 2001 foi publicada a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulou os artigos 182 e 183 da Constituição

Federal que também inovou em várias questões, dentre elas a Gestão Democrática da Cidade (Capítulo IV), demonstrando que a

cidades e a propriedade urbana são bens que fogem ao mero individualismo, e, por isso, merecem tratamento diferenciado daquele

que se tinha dado até então, pois estão regidos por princípios de natureza pública.

Todas as cidades, de todo o mundo, estão passando por uma profunda transformação. No centro desta transformação se fala

de uma revolução tecnológica, organizada em torno das tecnologias de informação. Baseando-se na nova infra-estrutura

tecnológica, o processo de globalização das economias e a comunicação transformam as formas de produzir, consumir, gestionar,

informar e pensar.[22]
A humanidade se encaminha para um mundo de urbanização generalizada, segundo Castells pelos

seguintes motivos: os dados indicam que a maioria da população habita as áreas urbanas, as áreas rurais
formaram parte do sistema de relações econômicas, políticas, culturais e de comunicação organizados a
partir dos centros urbanos. O processo de urbanização chegou a um grau tão elevado, que se cogita se
ainda existe um espaço urbano e outro rural, e por isso, se ainda é adequado falarmos em “cidade”, pois
tudo parece ser urbano. Tanto espaço urbano como rural estão interligados de tal maneira que a linha
divisora entre ambos é cada vez mais tênue.[23]

Interessante observar que, no Brasil, a mola propulsora do processo de urbanização foi a industrialização, gerando um

fenômeno denominado por Henry Lefebvre de “urbanização induzida”[24]. Na atualidade, segundo Castells e Borja, o que

incentiva a criação do fenômeno por eles denominado “megacidades” são os fluxos globais, dos quais se destaca os fluxos de

capital econômico. Não se fala mais em grandes cidades, mas em megacidades que não se caracterizam apenas por um grande

aglomerado de pessoas numa grande extensão geográfica, mas a sua principal característica é que em “su territorio concentran las

funciones superiores de dirección, producción y gestión del planeta, los centros de poder político; el control de los medios de

comunicación; la capacidad  simbólica de creación y difusión de los mensajes dominantes”. [25]
Infelizmente fica claro que ainda hoje o interesse econômico representa papel fundamental, senão o mais importante, na

criação e desenvolvimento das cidades. Por este motivo muitas vezes o lote urbano acaba se tornando uma mercadoria muita cara,

desprendida da sua função social e de seu caráter de fundamental para o exercício da cidadania.

 

III – A Importância das Cidades para o Exercício da Cidadania.

Utilizando-se dos conceitos da Teoria Sistêmica de Niklas Luhmann[26], cada cidade pode ser vista como um sistema

distinto, que se ligam por meio de fluxos de comunicações globais, e a medida que elas crescem ocorre uma diferenciação espacial

com o objetivo de agilizar/facilitar o exercício das suas atribuições. Este processo é paradoxal, pois, por um lado visa reduzir a

complexidade territorial/espacial; por outro gera o aumento da complexidade na medida em que o crescimento territorial cria

problemas ambientais, a segmentação espacial e a exclusão social de uma camada considerável da população.

Desta forma, é imposto à maioria da população urbana, obstáculos que a impedem de usufruir os benefícios que a cidade

oferece, como por exemplo, serviços públicos, lazer, etc. Significa que o fator determinante do direito à cidade são questões de

ordem econômica, políticas e sociais. O interesse público e a dignidade da pessoa humana são colocados em segundo plano. Assim,

as camadas menos favorecidas que ocupam o espaço urbano interessam apenas para trabalharem nas obras de melhoria e

manutenção das cidades e nas indústrias, desempenhando atividades que são revertidas em benefício das camadas privilegiadas.

Como afirma Santos, a localização dos indivíduos no espaço territorial é, em grande parte, ditado pela combinação entre

forças de mercado e decisões de governo. Esta última, muitas vezes aliada ao interesse econômico. A solução para esta segregação

espacial estaria na repartição espacial de bens e serviços públicos baseada no interesse público, através de um planejamento
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estratégico que leve em conta as especificidades locais e chame a população para o debate público institucionalizado.[27]
Mas na relação entre cidade e cidadãos existe um fator pouco mencionado: a forma como a cidade é construída demonstra a

forma como seus habitantes são tratados. Ou seja, o ser humano não mora apenas em sua casa. Mas ele habita ambientes mais

vasto, pois suas necessidades não podem ser supridas apenas pela casa onde moram. Ele precisa de serviços públicos, tais como,

escola, hospitais, áreas de lazer, transporte, emprego. Neste sentido Braga e Carvalho afirmam “a cidade pode ser compreendida

como a casa estendida do homem”.[28] E é na cidade, ambiente amplo, que o homem exerce sua cidadania, por isso:
Todos, portanto, devem cuidar da cidade como se cuida de sua própria casa, entre outras razões,
porque se vive mais na casa maior que na casa menor. A casa é o abrigo, a morada do indivíduo, a
cidade é a casa maior, o habitat do homem social, político, civilizado, culturalmente enriquecido, ou
seja, um aspecto cada vez mais presente no homem contemporâneo.[29]

Neste sentido, Roseta afirma que a idéia de cidadania ativa está diretamente ligada a idéia de cidade, pois as cidades são as

maiores causadoras dos problemas da atualidade e do futuro, como, por exemplo, os problemas ambientais. Estas questões,

segundo a autora, são planetárias, e por isso, são também locais. Ela chama a atenção para o fato de que grande parte da população

portuguesa vive em locais que estão sitiados numa área cinzenta, pois não são classificadas nem como urbanas nem como rurais,

são “qualquer coisa de intermédio, são qualquer coisa de suburbano, são qualquer coisa de semi-urbano, são qualquer coisa onde

até física e urbanisticamente faltam condições”[30], e diante deste contexto é colocada a pergunta: “como exercer uma cidadania

activa em semi-cidades ou em zonas que estão a caminho de vir a sê-lo, ou que as próprias pessoas nem sabem o que lhes falta para

verem a ser cidades completas”.[31]
Estes espaços semi-urbanos não possuem os instrumentos necessários para proporcionar aos seus habitantes o exercício de

uma cidadania ampla. A “casa maior”, assim como a “casa menor”, é inadequada para habitar e desenvolver as habilidades

humanas.

Não se pode conceber uma cidadania ampla dissociada da esfera territorial, pois é nesta esfera onde serão exercidos os

direitos, onde se travarão as batalhas por uma vida digna. Não se pode olhar para as áreas urbanas apenas como o lugar que a

grande maioria da população ocupa, mas este espaço deve ser visto como o centro das decisões que dizem respeito a toda a

população, seja ela urbana ou rural.  Por isso é o local no qual devem ser criados espaços de articulação e debate entre o poder

público e a sociedade civil na busca do consenso informado e consciente, e assim desenvolver uma cidadania política no seu sentido

mais amplo.

Ter uma casa adequada para moradia, com segurança na posse, um lugar agradável para voltar após uma longa jornada de

trabalho, lugar este onde os filhos são criados, a família co-habita e convive é o primeiro passo numa discussão acerca da

cidadania.

Talvez ainda mais importante que isto seja a forma como a cidade é vista por seus habitantes, pois é fundamental que todos

que nela habitam e trabalham a vejam como algo que lhes pertence, como um lugar que foi construído com a participação de todos,

mas este ideal só pode ser construído por meio de uma cidadania participativa.

A cidadania implica, além de direitos e deveres perante o Estado, direitos sociais. Ou seja, a cidadania implica a participação

ativa e responsável na esfera pública e na vida social. E é na cidade onde estes direitos sociais são exercidos. Mas, além disto, a

cidade deve ser reflexo desta participação.

 
A cidade deve ser, portanto, o lugar do exercício pleno da cidadania. Isso significa que, não só a
cidade deve proporcionar as condições para que o ser humano se desenvolva material e culturalmente,
mas que a própria cidade deve ser fruto do desejo e obra de todos os seus cidadãos. Assim, a política
de desenvolvimento urbano deve ser fruto desse exercício.[32]

 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 2001, recepcionou esta relação entre cidade e cidadania, pois determina que o
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planejamento e gestão das cidades sigam princípios tais como: com a função da cidade e da propriedade, a gestão democrática da

cidade, o direito à cidade sustentável, entre outros princípios.

Esta participação na construção das cidades deve orientar-se por uma razão comunicativa, fundada na linguagem, que busca

o consenso entre os cidadãos por meio do diálogo. Ao direito é reservada a tarefa de elaboração e regulamentação das normas que

orientam a busca do consenso. [33]
 

IV - Considerações Finais.

Diante das colocações expostas, pode-se afirmar que a construção do conceito de cidadania deve abranger a cidadania

política, ou como define Vieira, deve-se retomar o conceito de cidadania republicana[34]. Não se pode conceber uma sociedade

inerte, que não exerce seu direito/dever de participação direta nas questões públicas, as quais deve ser dirigida ao cidadão, seu

principal destinatário.

A relação entre a cidadania e espaço urbano é muito estreita. Por isso, o estudo da cidadania, passa pelo esforço em

compreender de que forma a cidade é vista por seus habitantes, pelo poder político e o mercado. Se, nesta relação, o mercado

predomina certamente a cidadania será muito limitada.

O desenvolvimento das cidades brasileiras foi marcado pela falta de políticas habitacionais serias, pelo crescimento

acelerado e desordenado, e pela supremacia do interesse econômico sobre o social. Diante deste quadro é possível compreender

porque o Brasil é um país marcado pelas limitações ao exercício da cidadania.

Os cidadãos brasileiros, na sua grande maioria, foram excluídos do exercício do direito de morar na cidade formal, fato que

contribui para a exclusão social. Devido ao fato de não se sentirem incluídos, e assim excluídos da cidadania[35], acabam

desenvolvendo desprezo pelas questões urbanas. O sentimento de pertencimento é muito frágil neste cenário.

Mas caminha-se na busca de solução destes problemas. A Constituição Federal de 1988 deu um novo enfoque para a visão

sobre as cidades, atribuindo às cidades uma função social por meio dos princípios da função social da cidade e da propriedade,

gestão democrática e desenvolvimento sustentável. Desta forma, o território urbano sai do âmbito do direito de propriedade,

regulado pelo direito privado e pelo interesse imobiliário, e passa a fazer parte do rol do direito público, no qual o bem comum se

sobrepõe ao interesse individual.

O Estatuto da Cidade regulamentou as tendências constitucionais, através de instrumentos que possibilitem a realização da

tão sonhada função social da cidade e da propriedade. Um dos mecanismos utilizados na concretização deste ideal é através dos

instrumentos de regularização fundiária. Tais instrumentos têm como objetivo adequar as ocupações irregulares/clandestina às leis

urbanas e normas ambientais que visam o desenvolvimento sustentável da cidade.

Uma cidade acolhedora de seus habilitantes, na qual todos têm direito a usufrui seus benefícios, ou seja, uma cidade que não

relegue aqueles que a escolheram a lugares distantes, inadequados para a moradia e irregulares/clandestino é um lugar ideal para a

construção e o exercício da cidadania.
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CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS FECHADOS: O DESAFIO DA PRIVATIZAÇÃO DO
ESPAÇO PúBLICO E DA GESTÃO URBANA

CONDOMINIOS: EL RETO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PúBLICO Y LA GESTIÓN
URBANA

Natalia Cardoso Marra

RESUMO
Cidades periféricas dos grandes conglomerados urbanos estão atraindo cada vez mais pessoas.
As famílias de baixa renda vivem na periferia devido ao baixo custo de vida nessas regiões,
famílias ricas optam por viver em condomínios horizontais fechados diante das promessas de
segurança, privacidade, tranqüilidade e proximidade com a natureza. Ocorre que respectivo
modelo de ocupação do uso do solo caracterizado como loteamento fechado não possui
regulamentação própria e tem gerado intensa discussão no meio jurídico quanto a sua
constitucionalidade. O exercício de controle de acesso a ruas, cuja natureza é de bem de uso
comum do povo, é controversa. A gestão urbana se vê comprometida diante da dificuldade de
intervenção nos condomínios horizontais e de conexão desses com o restante da cidade. Tanto
moradores de municípios onde é comum esse tipo de loteamento quanto a doutrina jurídica não
chegaram a um consenso quanto aos benefícios e malefícios proporcionados pela disseminação
desse modo de ocupação das áreas municipais. Este artigo busca esclarecer alguns eixos do
debate quanto a gestão urbana, a implantação de condomínios horizontais fechados, as normas
jurídicas e a Constituição Federal. 
PALAVRAS-CHAVES: condomínio; loteamento; concessão; permissão; bem público

RESUMEN
Ciudades alejadas de los grandes conglomerados urbanos están atrayendo cada vez más
personas. Las familias de bajos ingresos viven en la periferia debido al bajo costo de vida en
estas regiones, las familias ricas eligen vivir en condomínios amurallados de acuerdo con las
promesas de seguridad, privacidad, tranquilidad y cercanía a la naturaleza. Sucede que su
modelo de ocupación del uso de la tierra mezcla caracterizado como cerrado no tienen sus
propias regulaciones y ha generado un intenso debate en el entorno jurídico en cuanto a su
constitucionalidad. El ejercicio de control de acceso a la calle, cuya naturaleza es de un bien
para el uso común, es motivo de controversia. La gestión urbana se ve comprometida debido a
la dificultad de intervir en los condominios y de conectar esos con el resto de la ciudad. Tanto
los residentes de los municipios donde es común existir condomínio cercados como la doctrina
legal no llegaron a un consenso sobre las ventajas y desventajas que ofrece la difusión de esta
modalidad de ocupación de las áreas municipales. Este artículo pretende aclarar algunas hebras
de debate sobre la gestión urbana y el establecimiento de condomínios amurallados.
PALAVRAS-CLAVE: condomínio; mezcla; concesión; autorización; bien público

1 Introdução

A capital mineira, Belo Horizonte, não tem mais capacidade para se expandir horizontalmente e por
essa razão as cidades vizinhas a essa e que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH
- têm recebido grande contingente populacional.

Alguns municípios se tornaram cidades-dormitório e fornecem a mão de obra barata para trabalhar
na capital, recebem pessoas das classes mais baixas e possuem altos índices de criminalidade como
Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Ibirité.

Outras cidades, como Nova Lima, Brumadinho e Lagoa Santa, estão sendo procuradas pelas
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pessoas das classes sociais mais abastadas. As principais razões de atração desse determinado grupo de
consumidores são a possibilidade de viver em locais seguros, próximos à natureza e onde é possível ter
exclusividade no acesso às suas áreas comuns. Dessa forma o número de condomínios ou loteamentos
fechados tem aumentado bruscamente para atender à enorme demanda de moradias para as classes média e
alta da RMBH.

Enquanto famílias de baixa renda desejam viver cada vez mais próximas dos centros urbanos, com
a finalidade de economizar o dinheiro gasto com transporte, o movimento inverso é percebido pelas
famílias de classe alta que buscam a tranqüilidade da vida distante dos grandes centros.

Em decorrência do êxodo rural, da explosão demográfica, da formação de megalópoles e do anseio
de aquisição da casa própria, a crise habitacional provocou o surgimento de uma nova técnica de
construção e de um complexo jurídico cuja compreensão desafia os estudiosos (LOPES, 2008). O desafio
é que os condomínios fechados não são regulamentados e é controversa a definição quanto à interpretação
das normas que tratam de loteamentos, condomínios edilícios, e outras usadas como fundamento para
justificar a instalação de condomínios fechados.

Este trabalho visa ressaltar as controvérsias existentes quanto à implantação dos condomínios
fechados e a partir da análise dessas discordâncias analisar as dificuldades refletidas na gestão urbana.

Para a realização desse trabalho foram buscadas as normas referentes ao tema, bibliografia
pertinente assim como a opinião de arquitetos urbanistas, moradores de condomínios, moradores de
lugares próximos a condomínios e sites de discussão quanto à integração dos loteamentos fechados à
sociedade local. Após a análise do material encontrado sobre o assunto, foram feitas comparações quanto à
situação legal dos condomínios e a situação real dos municípios onde esses se encontram.

2 A gestão urbana como forma de minimização dos impactos da urbanização

 A gestão urbana deve zelar pela garantia do direito à cidade e ao cumprimento da função social da
cidade.

A degradação do meio ambiente urbano requer tanta atenção quanto à de qualquer tipo de recurso
natural, já que está diretamente ligada ao bem estar social.

Conforme a Constituição Federal de 1988, art. 182, todos os municípios com mais de 20.000
habitantes e que façam parte de uma Região Metropolitana devem ter o seu próprio Plano Diretor,
fundamental para a indicação dos pontos de desenvolvimento e de urbanização. Acompanhado de outras
leis (uso e ocupação do solo, zoneamento, limitações urbanísticas, etc) e da participação popular, o Plano
Diretor é peça fundamental para a implementação das políticas públicas de ordenação municipal e do
pleno atendimento da função social da cidade.  Respectiva função refere-se ao atendimento das
necessidades presentes e futuras mais o reconhecimento de condições capazes de desenvolver o município
e oferecer melhores condições de vida aos seus munícipes.

Às vezes a função social da cidade é confundida com a função social da propriedade ou entendida
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como parte dela. Ocorre que a primeira se refere às cidades como um todo, não somente ao exercício do
direito de propriedade e é a forma usada para que os municípios sejam capazes de atender aos seus
moradores e a toda a sociedade, representando bem a Federação e o Estado Democrático de Direito a que
faz parte, com a participação dos cidadãos.

A legislação brasileira ao dispor a favor da igualdade e do bem estar do povo, se faz inovadora. O
Estatuto da Cidade diz que a política urbana, como forma de assegurar as funções sociais do município,
deve garantir aos cidadãos o “direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. Mas o conceito permanece muito amplo, dando
margem a diferentes interpretações e reações.

Similar ao enunciado acima é o previsto no art. 225, da Constituição da República, capítulo do
meio ambiente, que afirma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Dessa forma pode-se dizer que a função social da cidade e a previsão constitucional quanto ao
meio ambiente desejam garantir boa qualidade de vida à sociedade no meio urbano no que tange à
natureza e à preservação de seus recursos. Desse modo não há como tratar de meio urbano sem tratar de
meio ambiente natural, já que ambos são necessários para a garantia de um alto padrão de qualidade de
vida para todos. O Plano Diretor de um município, assim como as leis que tratam do uso e da ocupação do
solo, deve observar as agressões e impactos causados à natureza e à manutenção de uma vizinhança
saudável. A função social da cidade somente é implementada quando efetuada junto à proteção do meio
ambiente, garantindo de fato e por completo o bem estar dos cidadãos.

A não observância das leis de uso e ocupação do solo e do código de posturas faz com que o
processo de urbanização ocorra de forma desordenada e desarticulada, o que gera inúmeros transtornos
ambientais e na vizinhança.

            Considera-se desordenada a ocupação e o uso do solo que não seguem as premissas legais, não
possuem meio de controle e orientação. São necessários estudos sobre os impactos ambientais e de
vizinhança antes que uma área seja urbanizada.

No Brasil, e em toda a América Latina, houve um processo intenso e rápido de urbanização de
modo que não foi possível à gestão urbana acompanhar o crescimento das cidades. Tem se demonstrado
que respectivo crescimento foi desordenado dando brechas à construção de casas sem saneamento básico,
energia elétrica, abastecimento de água, etc.

O problema habitacional é grave nas grandes cidades, tanto pela falta de moradia quanto pela
ausência de condições de moradia em algumas residências.

Diante das conurbações urbanas, hoje os limites entre municípios não correspondem mais com a
relevância e influência de cada um e dessa maneira a gestão urbana deve ser realizada a nível

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3319



metropolitano. Cabe aos Estados definir sobre a formação institucional de regiões em seu território a partir
da descentralização administrativa.

De acordo com o artigo 2o do Estatuto da Cidade a política urbana deve ser democrática e contar
com a participação popular. O mesmo artigo dispõe sobre a necessidade de cooperação entre os governos,
a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização para que sejam atendidos
os interesses sociais. A cooperação e a articulação interinstitucional são indispensáveis.

No caso de uma gestão municipal optar pela realização de uma política de formação de
condomínios fechados são necessárias a participação popular, a cooperação e a articulação
interinstitucional para validá-la, pois somente através desses instrumentos pode ser conhecida uma
alteração capaz de gerar tantos desconfortos na sociedade como a mencionada.  A não aceitação da
construção de muros em torno de condomínios é enfrentada em praticamente todas as cidades.

Em Rio Acima, por exemplo, cidade localizada na zona sul da RMBH, mesmo sendo o condomínio
Canto das Águas um importante meio de arrecadação e de geração de empregos, os moradores não o
consideram parte da cidade, mas algo a parte, distante, paralelo. Em Lagoa Santa, município localizado no
vetor norte da RMBH, alguns problemas estão sendo enfrentados pela construção de muros ao redor de
bairros da cidade. A população de um modo geral não aprova o ato, pois impede o acesso a algumas áreas
de lazer que anteriormente eram utilizadas por pessoas de baixa renda, non gratas nas proximidades dos
condomínios e pela dificuldade de mobilidade urbana gerada, já que algumas vias tiveram o acesso
inviabilizado o que faz com o que tráfego de veículos e pessoas seja obrigado a contornar os muros, o que
dificulta a acessibilidade a determinados locais na cidade.

A gestão urbana democrática e cooperativa evita a ocorrência de problemas como esses acima
descritos, ou pelo menos facilita a aproximação dos grupos que formam a sociedade.

Empreendimentos de condomínios fechados geram impactos tanto no meio ambiente quanto na
vizinhança. Dentre esses podemos citar a exclusão social, o incentivo ao preconceito de classes, a
degradação do meio ambiente, o distanciamento da administração municipal, dificuldade de mobilidade
urbana.

A degradação ambiental e a garantia de prestação dos serviços públicos dependem de fiscalização.
Os problemas nas relações sociais são mais difíceis de resolver, assim como os impactos na vizinhança, o
distanciamento da administração municipal devido ao isolamento das associações de moradores e outros
derivados da mobilidade e da variável interpretação jurídica quanto à inconstitucionalidade do fechamento
dos condomínios que isolam áreas públicas do alcance da sociedade local como um todo.

3 As cidades e os condomínios horizontais fechados

            Conforme Davis (2006) desde os anos 90 há uma tendência global de crescimento dos subúrbios
exclusivos e fechados na periferia das grandes cidades do Terceiro Mundo. Na China os condomínios
murados são reconhecidos como a evolução mais importante do planejamento e da concepção urbana
recente. A idéia de cidades muradas como sinônimo de segurança vem da antiguidade quando essas eram
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cercadas por enormes muros que impediam a entradas de inimigos, mas na atualidade essa idéia tem
ganho novos adeptos.

            Os subúrbios exclusivos são tidos como o lado utópico das cidades, distante da pobreza, da
violência, da sujeira e de tudo que há de indesejável em uma sociedade perfeita. Quem não gostaria de
viver um lugar assim? Simplesmente maravilhoso?

            Ocorre que as cidades são compostas por mais do que isso. Os próprios condomínios são mantidos
pelas empregadas domésticas, porteiros, jardineiros, mecânicos, eletricistas e bombeiros que vivem além
dos seus muros que os separam da vida real e indispensável para a manutenção dos lares fechados entre os
muros, temerosos de encarar a realidade imposta ao mundo. Não há exemplo melhor para demonstrar a
cultura individualista e não cooperativista do que o isolamento dos condomínios fechados.

Enquanto existem mansões em determinados bairros das cidades, a exclusão promovida pelas
normas urbanísticas e a desigualdade social oneram outras pessoas que se vêem obrigadas a viver em
favelas e loteamentos clandestinos correndo o risco de ocupar área de risco geológico ou serem expulsas
pelos reais proprietários dos imóveis ocupados.

Os altíssimos índices de déficit habitacional e de habitações precárias que representam o descaso
da administração pública frente ao direito fundamental e social da moradia não é o objeto de estudo desse
trabalho, mas convém ressaltá-los para que fique claro que a grande razão para o sucesso da construção de
condomínios fechados é a desigualdade social. Essa desigualdade é também tida como a razão para os
altos índices de violência, mortalidade infantil, analfabetização e desemprego.

Ermínia Maricato afirma que trabalhar para diminuir a desigualdade é a tarefa mais importante que
os planejadores podem ter nesse momento nas metrópoles do Brasil e do mundo (CASTRO;
WOJCIECHOWSKI, 2010).

Para Marcos Landa, Coordenador Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e
Conselheiro do Concidades e do Conedru, os condomínios fechados representam a segregação social, a
falta de solidariedade e a individualidade que a nossa sociedade tem enfrentado nos dias de hoje. A
expectativa de que problemas como a segurança pública será resolvida através do controle de acesso a
determinados grupos a certas partes das cidades é extremamente individualista e consiste em uma
incorporação hipócrita do que é público, pois a idéia de segurança através de condomínios fechados não
retrata a idéia de público, mas de privatização da segurança, da gestão urbana pública[1] e de bens
públicos. Segurança, educação, urbanização, moradia, somente poderão ser tratados de forma a satisfazer o
interesse comum, via administração pública envolvida com a participação da sociedade civil e outras
entidades privadas.
4 A controversa (in)constitucionalidade da implantação de condomínios fechados

Conforme a lei 6766/79 que trata do parcelamento urbano loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das

vias existentes. A infra-estrutura básica que deve ser oferecida nos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de
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escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e

domiciliar e vias de circulação. Pode o Poder Público competente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa non aedificandi

destinada a equipamentos urbanos.

No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de Município integrante de região metropolitana, o exame

e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as

áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter

sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência

do loteador.

Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços, livres e as

áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Iniciar

loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as

disposições da lei 6766/79 ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios constitui crime contra a

Administração Pública.

Segundo o art. 1o da lei 4591/64, podem as edificações ou conjunto de edificações, de um ou mais
pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não
residenciais, ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade,
propriedade autônoma sujeita às limitações desta lei.

O art. 7o deste mesmo dispositivo legal determina que o condomínio por unidades autônomas,
instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóveis, nele
constando: a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação bem como a fração ideal
sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade.
Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção,
a quota-parte que lhe couber em rateio.
            Os loteamentos fechados são uma tipologia que não possui tratamento legislativo federal próprio. A
lei 6766/79 costuma servir como referência para os loteamentos assim como a lei 4591/64, mas na verdade
nenhuma delas realmente corresponde a essa forma de ocupação e uso do solo urbano.  A falta de
legislação específica que regulamente os loteamentos fechados gera um desafio para a gestão urbana.

O condomínio fechado é gerenciado por uma associação de moradores, que presta serviços
diversos, como vigilância e limpeza, além de executar obras de manutenção ou de melhorias. A associação
se constitui formalmente com registro em cartório.

            Conforme Lopes (2008, p.67) os loteamentos fechados constituem uma modalidade de
parcelamento do solo urbano sem nenhum vínculo com a propriedade horizontal, ou condomínios edilícios
em geral. Os arts. 1331 e ss. do Código Civil Brasileiro tratam exclusivamente do condomínio edilício sem
mencionar nada quanto ao parcelamento do solo.

A criação de um loteamento não depende de uma relação condominial, os lotes são constituídos de
modo independente, sem relações de condomínio, conforme o parcelamento do solo disposto na lei
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6766/79. No loteamento fechado existe relação condominial, divisão de despesas gastas com segurança,
manutenção e outros além de convenção de condomínio. Essa relação condominial é similar à modalidade
de condomínio edilício, mas dela difere em diversos pontos, como por exemplo, o condomínio edilício
existe devido à sua forma física, o loteamento fechado não, este pode deixar de se constituir em
condomínio ou não, caso os condôminos assim desejem.

Condomínio para Lopes (2008) não deve ser confundido com loteamento, pois este possui regime
legal específico – lei 6766/79. O condomínio em sua forma tradicional já era regido pelo Código Civil de
1916, o condomínio edilício (propriedade horizontal) foi tratado na Lei 4591/64 e novamente
regulamentado pelo novo Código Civil. O loteamento fechado é figura anômala, que não se submete à
disciplina do condomínio tradicional ou do condomínio edilício, salvo quanto vinculado a construções e
desde que submetido ao regime especial da lei 4591/64 (tacitamente revogada pelos arts.1331 e ss do
Código Civil) (LOPES, 2008, p.68).

Resumindo, o condomínio tradicional se refere à co-propriedade, ou seja, consiste na pluralidade de
proprietários sobre um bem. O condomínio edilício é um novo direito real que se traduz em dois direitos
reais, a propriedade sobre a unidade autônoma e a fração ideal do terreno. O loteamento fechado é uma
forma de parcelamento do solo sujeita a legislação especial e a aprovação da Prefeitura Municipal
competente. O condomínio deitado é forma de condomínio edilício relacionada com as casas térreas ou
assobradadas ao lado de frações ideais (LOPES, 2008).

No caso do loteamento fechado cada titular é proprietário de um terreno e da sua própria casa,
cabendo ao titular decidir sobre cercá-la ou aliená-la, sem dissociar seu imóvel do conjunto condominial
ou apoderar-se das áreas comuns.

Não há previsão legal quanto à implantação de loteamentos fechados. As prefeituras municipais
podem legislar sobre a possibilidade de instituição dessa modalidade de parcelamento do solo urbano
mediante a outorga do uso das vias de circulação e praças por meio de concessão ou permissão.

Ocorre que há na doutrina divergência quanto à legalidade do procedimento de concessão e de
permissão de uso de bem público sem licitação e não é realizado processo licitatório pelas prefeituras
quando concedem a permissão ou a concessão de uso dos espaços públicos em loteamentos. Conforme
Eduardo Moreira Reis em palestra ministrada na OAB-MG no dia 29 de abril de 2010, a concessão e a
permissão de uso de bem público devem ser precedidas de licitação.

Essa solução encontrada pelas prefeituras municipais para regularizar o controle de acesso a alguns
bairros, como ocorreu no município de Lagoa Santa, na RMBH, é questionável frente a lei 8666/93. O art.

2o da referida norma versa que as permissões e concessões da Administração Pública, quando contratadas
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei,
entre as quais não há dispensa de licitação para a concessão ou permissão de uso para a implantação de
empreendimento quanto a condomínio fechado.

4.1 Bens públicos
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De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2005) são bens públicos todos os bens que
pertencem às pessoas de Direito Público. Esses bens podem ser destinado ao uso comum, ao uso especial
ou dominiais.

Os bens de uso comum são as ruas, praças, mares, estradas e outros bens destinados ao uso
indistinto de todos. Os bens de uso especial são afetados a um serviço ou estabelecimento público, como
as repartições públicas, museus, universidades e teatros abertos à visitação pública. Bens dominiais são os
próprios do Estado, como direito real (MELLO, 2005).

Os bens públicos podem ter preposição de afetação ou desafetação. Afetados são aqueles que
possuem uma determinada destinação, como de uso comum ou de uso especial. Os bens dominiais não são
afetados para qualquer destinação pública (MELLO, 2005).

A afetação ao uso comum pode provir de destino natural, como no caso das ruas, rios e mares, ou
por meio de lei e ato administrativo. A desafetação de um bem de uso comum ocorre quando esse é
convertido em de uso especial ou dominial. Para a desafetação é necessária lei ou ato administrativo que
esteja em conformidade com as normas jurídicas.

Os bens de uso comum devem fundamentalmente ser utilizados indistintamente por quaisquer
sujeitos, em concorrência igualitária e harmoniosa com os demais, assim como afirma Mello (2005). Dessa
maneira não é necessária autorização da administração pública para fazer uso do bem, mas devem ser
seguidas normas de uso do mesmo, por exemplo, as pessoas dirigem pelas ruas, porém seguem as leis de
trânsito. Em determinados casos esse uso pode ser oneroso e operar em encargos para os usuários,
contanto que para todos os usuários de modo igualitário.

Para a desafetação de um bem de uso comum de maneira que este se torne um bem de uso especial
é indispensável a manifestação prévia de concordância da administração responsável pelo mesmo. Essa
manifestação pode ser concretizada por uma autorização bem como por uma permissão de uso.

As hipóteses que abarcam esse tipo de desafetação são as seguintes: quando o uso de tais bens gera
incômodo, transtorno ou deixa o uso oneroso a terceiros, desde que esse fato se dê em situações
extraordinárias (exemplo: autorização de tráfego de veículo extremamente longo, lento e pesado por
rodovia); quando a utilização pretendida gerar impedimento à normal utilização do bem por terceiros
(exemplo: fechamento de avenida para manifestação pública); quando o uso de parte do bem ocorrer de
forma exclusiva e diversa da tradicional, desde que traga um benefício para a coletividade (exemplo:
instalação de banca de revista em calçada, colocação de mesas e cadeiras de bares em calçadas, mediante
permissão de uso de bem público); é necessária autorização de utilizar bem de uso comum quando a
utilização for anormal, distinta da destinação própria do bem, mas de acordo com as características físicas
do mesmo (exemplo: fechamento re rua para realização de evento esportivo) (MELLO, 2005).

Diante das hipóteses acima podemos concluir que dentre elas não se encontra a possibilidade de
desafetação de bem de uso comum do povo para o controle de acesso às ruas de loteamentos. Resta desse
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modo sem fundamentação no direito administrativo o argumento de que caso o município conceda a
permissão ou concessão de uso de bens públicos (as ruas internas de condomínios fechados) à associação
de moradores responsável pela administração de ditos condomínios este se encontra legalmente constituído
e pode fazer o controle de acesso a suas vias.

Para Hely Lopes Meirelles

‘Loteamentos especiais’ estão surgindo, principalmente nos arredores
das grandes cidades, visando a descongestionar as metrópoles. Para
esses loteamentos não há, ainda, legislação superior específica que
oriente a sua formação, mas nada impede que os Municípios editem
normas urbanísticas locais adequadas a essas urbanizações. E tais são
os denominados ‘loteamentos fechados’, ‘loteamentos integrados’,
‘loteamentos em condomínio’, com ingresso só permitido aos
moradores e pessoas por eles autorizadas e com equipamentos e
serviços urbanos próprios, para auto-suficiência da comunidade. Essas
modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se um regramento
legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas (que em tais
casos não são bens públicos de uso comum do povo) e os encargos de
segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos
equipamentos de uso coletivo dos moradores, que tanto podem ficar
com a Prefeitura como com os dirigentes do núcleo, mediante
convenção contratual e remuneração dos serviços por preço ou taxa,
conforme o caso. (2000, p.468/469).

Pelas observações de Meirelles é possível concluir que de fato os condomínios fechados têm um
relevante papel na maneira atual de ocupação e uso do solo, pois já foram incorporados por municípios,
por boa parte da sociedade e principalmente pelo mercado imobiliário. Falta a necessária regulamentação
dos loteamentos fechados para que uma gestão urbana eficiente e baseada na governança possa ser
desenvolvida.

4.2 Os bens públicos nos condomínios fechados

            O fator que causa maior discussão e controvérsia é a construção de muros ao redor dos
loteamentos e o controle de acesso de pessoas ao interior dos mesmos.

            O art. 22 da lei 6766/79 dispõe que no registro de loteamento no cartório de registros de imóveis as
vias, praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos passam a ser do município. Nesse aspecto surge
a controvérsia sobre os condomínios fechados serem legais ou não, afinal, as vias de acesso e demais áreas
não privativas deveriam ser acessíveis a todas as pessoas, moradoras ou não do condomínio, como em toda
área pública de uso comum do povo, pois todos são iguais perante a lei.
            Existem argumentos a favor e contra o assunto. A favor dos condomínios fechados podemos nos
fundamentar no fato de que determinados bens, ao passar a integrar o domínio público podem ter sua
destinação primitiva alterada. Como é papel do município legislar sobre a ordenação do solo e os
interesses locais, esse pode direcionar qual o melhor uso para as vias públicas presentes em loteamentos.
Além do mais, diante da ausência de regulamentação específica quanto ao assunto, sequer é necessária lei
que estabeleça a implantação dos condomínios fechados, basta a permissão ou a concessão de uso das vias
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públicas por ato administrativo. As ruas e praças, por exemplo, são bens de uso comum do povo caso lei
municipal determine desse modo, mas pode ser estabelecido pelo município que essas sejam bem de uso
especial passíveis de serem concedidas à utilização privada (SILVA FILHO, 1984).

Observa-se que nenhum dos argumentos acima trata do isolamento da área murada para o restante
da sociedade, mas apenas da possibilidade de concessão dos bens públicos para particulares. Não foi
tratada a infração constitucional quanto à violação da liberdade de ir e vir, que é o argumento que mais
promove discórdia ao se debater o tema posto em questão.

            Os argumentos contra a implantação de loteamentos fechados se baseiam no fato de que realmente
cabe ao município legislar a respeito da ordenação urbana, mas nenhuma lei ou atuação administrativa
municipal deve contrariar as leis federais ou a Constituição Federal. A administração local tem liberdade
para gerir a cidade desde que em conformidade com as determinações legais federais. Nenhuma das leis
que são usadas para fundamentar o fechamento de loteamentos regulamenta essa ação, nem a 6766/79 nem
a 4591/64. As leis e normas administrativas municipais que permitem a construção de muros ao redor de
condomínios e o controle de acesso a vias internas contrariam o princípio constitucional sobre a liberdade
de ir e vir e o princípio da isonomia, sem contar que ferem o planejamento urbano que depende da
integração dos loteamentos à cidade como um todo e não do seu isolamento, como cidade autônoma e
independente.

            Como existem controvérsias, o consumidor interessado em adquirir imóvel em condomínio fechado
deve ficar atento. Para se resguardarem de possível dano, os consumidores interessados em adquirir lotes
em loteamentos fechados devem verificar se no município onde se localizam os mesmos há lei que permita
a utilização privada das vias públicas internas, se existe ação contra o condomínio ou a associação que o
administra. Caso não haja regulamentação local quanto à possibilidade de implantação de condomínio
fechado o consumidor adquire um lote comum, sem os benefícios almejados na compra do lote em
condomínio onde o acesso de pessoas é restrito. Esse fato ocorre também quando o loteamento é murado
com controle de acesso de modo irregular, sem que tenha sido feito registro em cartório da forma correta,
ou seja, não há registro de loteamento fechado, por interesse da empresa loteadora ou dos próprios
moradores, pois desse modo as vias continuam como municipais e cabe ao município arcar com a
manutenção das mesmas, a iluminação pública, coleta de lixo e outros serviços. A falta de fiscalização nos
municípios promove a ocorrência de situações como essa.

            O município de Nova Lima, na zona sul da RMBH, privilegiado pelas belas paisagens, pelo clima
ameno e pela proximidade da capital, atrai muitas famílias de classe alta e é rodeado por condomínios
fechados. O art. 23 da Lei Orgânica de Nova Lima dispõe que é expressamente proibida a construção de
portarias, cancelas, guaritas; cercas ou similares nas vias públicas municipais que obstruam ou
prejudiquem, de qualquer forma, o livre trânsito nas mesmas, a que título for, considerando-se totalmente
ilegal a constituição das unidades residenciais ou condomínios fechados, com utilização de vias públicas.
O parágrafo único de respectivo artigo afirma que cabe ao Poder Executivo Municipal promover a
desconstituição de portarias, cancelas, guaritas ou similares ora existentes.
            No município em questão não há norma que permita a concessão ou a permissão do uso das vias
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públicas de forma privada, como há em Lagoa Santa. Desse modo, resta claro que os condomínios
fechados constituídos nesse município estão em desconformidade com a legislação local.

São várias as alegações usadas pela administração do município de Nova Lima e pelas
administrações de condomínios para fundamentar a legalidade (ou a possibilidade) para a instalação de
guaritas e construção de muros nos condomínios da região.

Alguns desses condomínios são também clubes, o que para a administração municipal novalimense
serve como justificativa para a construção de muros e controle de acesso.

O argumento inicialmente usado pelas associações de moradores para explicar a instalação de
guaritas nas ruas de acesso aos loteamentos era a segurança, serviço deficientemente prestado pelo Estado
e que por esse motivo poderia ser garantido por vias privadas, principalmente diante da relevância desse
serviço. O condomínio Ville da Montagna teve a portaria instalada porque possui duas entradas, uma antes
da fiscalização rodoviária e outra depois. Segundo a polícia as vias internas do loteamento eram utilizadas
como desvio da barreira policial e desse modo a portaria era importante para garantir a segurança interna
dos moradores e dos demais usuários da estrada, ameaçados por motoristas infratores que desviam da
fiscalização e ficam impunes.  

No tradicional bairro Ouro Velho, também localizado em Nova Lima, existem duas associações de
moradores, uma se diz condomínio, a outra não, adchama Associação Comunitária dos Moradores e
Amigos do Bairro Ouro Velho. A primeira é uma administradora de condomínios, a segunda é a original
associação dos moradores que vivem no local desde a década 70 e que não aceitam a transformação do
bairro em condomínio fechado.

Cancelas e guaritas já foram instaladas nas vias de entrada do bairro, mesmo a contragosto da
maioria dos moradores. Foram instaladas e desinstaladas portarias nos fundos desse bairro, por onde passa
uma via que liga o Ouro Velho a uma área mais popular da cidade, porém um movimento dos
trabalhadores que entram e saem por esse acesso apoiado na Associação Comunitária dos Amigos e
Moradores do Bairro Ouro Velho, conseguiu impedir que a prefeitura autorizasse a efetivação de uma ação
segregatória como a que tentavam realizar. Um ônibus de transporte coletivo atravessa o bairro e a
administração condominial deseja impedir o trânsito do ônibus pelas vias públicas internas do bairro. Além
do mais, os moradores desse bairro freqüentam livremente as vias e estabelecimentos dos bairros vizinhos,
sem sofrer qualquer tipo de segregação. O caso da instalação de cancelas constitui obstrução de via
pública e por essa razão pode se tornar caso de polícia, a Polícia Militar deve exercer a função de
desobstrução assim como o Município, conforme previsão da Lei Orgânica local.

 Taxas condominiais estão sendo cobradas, na justiça, dos moradores que não concordam com a
Transformação do bairro Ouro Velho em condomínio fechado. A alegação da cobrança de respectivas
taxas se baseia em enriquecimento ilícito dos moradores, pois estão se beneficiando da segurança
promovida pela guarita e outros serviços, mesmo que esses moradores nunca tenham aderido a nenhum
condomínio, em nenhuma assembléia geral. Lopes (2008, p.215) afirma que a introdução de inovações em
loteamentos, como a criação de regime condominial entre os moradores, requer a concordância da
unanimidade dos proprietários de lotes, já que não existindo condomínio edilício, não há obrigatoriamente,
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devido à forma estrutural do imóvel, a necessidade de instituição de condomínio, esse poderia ser
instituído a partir da vontade de todos os moradores.

Superior Tribunal de Justiça já definiu nalgumas jurisprudências quanto a casos similares ao de
Nova Lima quanto a condomínios falsos:

Dezembro/2009: AgRg no Ag 953621 Ministro João Otávio de Noronha –
Condomínio Vila Ângela – “Os proprietários de imóveis que não integram ou
não aderiram a associação de moradores não estão obrigados ao pagamento
compulsório de taxas condominiais ou de outras contribuições.”

Novembro/2008- Resp. 1.071.772 – Ministro Carlos Fernandes Mathias –
Associação do Condomínio de Serviços D`aldeia B – “As deliberações desses
condomínios atípicos não podem atingir quem delas não tomou parte. Vale
dizer: as obrigações assumidas pelos que espontaneamente se associaram para
ratear as despesas comuns não alcançam terceiros que a ela não aderiram.”
[2]

Atualmente, os loteamentos fechados de municípios como Nova Lima costumam ser construídos
fora do núcleo urbano, sem qualquer ligação com outros bairros da cidade e por isso não interferem
diretamente no trânsito local (como acontece em Lagoa Santa onde o desvio de trânsito gera antipatia nas
pessoas que vivem fora dos bairros murados) ou na vizinhança. O planejamento urbanístico, do meio
ambiente e a gestão do uso e da ocupação do solo são problematizados diante de situações como essa,
onde o município é composto por bolsões de ocupações urbanas, com prestação de serviços próprios,
controle de entrada e saída de pessoas, reduzidas possibilidades de acesso, etc. O isolamento da
modalidade de ocupação do solo tratada neste trabalho gera mais um desafio para a gestão urbano-
ambiental.

Um embasamento legal está sendo discutido com o intuito de se regulamentar os loteamentos

fechados. O substitutivo do projeto de lei no. 3057 de 2000[3] dispõe sobre o parcelamento do solo para

fins urbanos e sobre a regularização fundiária sustentável de áreas urbanas. Nesse projeto o art. 2o, inciso
XI, trata dos loteamentos fechados que para efeito dessa norma são chamados de condomínios urbanísticos
e conceituados como a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, às quais
correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias
de domínio privado e vedada a de logradouros públicos no interior do seu perímetro.

O disposto acima confirma o que prevê o art. 8o do substitutivo do projeto de lei no. 3057 de 2000.
Respectivo artigo determina que o percentual de áreas destinadas a uso público nos loteamentos, excluído
o sistema viário (que pode ser privado), deve corresponder a 15% e essa área de uso público deve se situar
na parte externa do perímetro no qual o acesso é controlado ou em outro local da região urbana.

A partir desse artigo fica garantida a existência de reserva para área destinada a uso público e fora
do terreno cercado, ou seja, de modo que todos realmente tenham acesso a esses locais de uso comum do
povo. Continua sendo limitado o acesso às vias internas dos condomínios urbanísticos, mas parte do
problema relacionado a esse modelo de ocupação fica resolvido com o advento desse projeto de lei, pois
pelo menos as áreas que devem ser de domínio público previstas na lei 6766/79 passam a ser realmente
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acessíveis a todos igualmente e o Poder Público passa a ter mais possibilidades de uso desses terrenos
sendo eles situados em local não restrito a determinado grupo de pessoas.

O art. 7o, inciso III, do projeto de lei 3057/2000 afirma que as vias de tráfego dos condomínios
urbanísticos (ainda que privadas) devem ser articuladas ao sistema viário público e que o loteamento deve
estar em harmonia com a topografia local. O mesmo inciso dispõe que é obrigação do condomínio garantir
o acesso público aos corpos d’água, às praias e às demais áreas de uso comum do povo. Esse artigo gera
um novo problema, pois se as vias internas podem ser privadas como os cidadãos terão livre acesso aos
corpos d’água, às praias e às demais áreas caracterizadas constitucionalmente como de uso comum do
povo?

A iniciativa para redação de um projeto de lei que regulamente a nova realidade das cidades é de
suma importância, pois os centros urbanos são dinâmicos, como a sociedade, e dependem de constante
atualização legal para que a expansão urbana ocorra ordenadamente e em conformidade com a legislação.
Acontece que o projeto em discussão na Câmara ainda não resolve as questões relacionadas aos
condomínios urbanísticos. Mais discussões devem ser realizadas até que uma norma condizente com a
realidade seja redigida, e em pouco tempo, pois a irregularidade urbana é um desafio à gestão urbana.

A participação popular deve ser requerida nesse processo de regulamentação dos loteamentos
fechados, afinal esses são parte do dia a dia de muitos cidadãos brasileiros que não possuem uma opinião
comum quanto à disseminação desses loteamentos. Representantes de administrações municipais devem
ser convidados também às discussões sobre os condomínios urbanísticos porque esses serão os
responsáveis pela gestão urbana e aprovação dos loteamentos nos seus territórios.

A realidade que está sendo observada nos municípios onde se proliferam os condomínios
horizontais fechados, ou urbanísticos, é o enclausuramento dos cidadãos da cidade que não segregam os
seus vizinhos, pois aqueles que desejam viver entre muros têm acesso livre na cidade, aqueles que prezam
a liberdade de ir vir e moram nos bairros sem guaritas e cancelas são impedidos de transitar pelas vias do
município ou de freqüentar áreas anteriormente usufruídas.
5 A gestão urbano-ambiental nos condomínios horizontais fechados

A gestão urbano-ambiental de uma região metropolitana deve visar o todo, ou seja, a relação entre
os municípios envolvidos. O crescimento das cidades deve ser vislumbrado em conjunto para serem
identificados os municípios que estão atraindo mais pessoas, o porquê dessa atração e qual o nível de
renda das pessoas que estão migrando para esses locais. As políticas públicas são muitas vezes baseadas
em dados como os acima mencionados e desse modo dependem de um estudo e de uma gestão articulada
e coordenada.

Conforme o Estatuto da Cidade, todos os municípios que pertençam a uma região metropolitana
devem possuir Plano Diretor. É importante que os Planos Diretores municipais não contradigam o
interesse regional comum para que o esforço de uma cidade não seja em vão devido a atos cometidos pela
administração de outro município.

Como exemplo que demonstra bem a necessidade de uma correlação lógica entre os Planos
Diretores municipais é a situação do trânsito na saída de Belo Horizonte para Nova Lima (localizada no
vetor sul da RMBH). A construção de inúmeros condomínios horizontais fechados e de prédios enormes
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na região de limite entre esses dois municípios fez com que o fluxo diário de veículos aumentasse
drasticamente em pouco tempo. A administração de Belo Horizonte ao autorizar a expansão do bairro
Belvedere (localizado bem saída para o vetor sul da RMBH) não vislumbrou o prejuízo causado às pessoas
de Nova Lima, Raposos, Rio Acima, que utilizam com freqüência, ou até diariamente, a via que liga esses
municípios ao centro da capital, passando pelo bairro Belvedere. Da mesma forma Nova Lima não teve o
aumento do número de condomínios planejado de forma que o fluxo de pessoas pela via que a liga ao
centro da capital ficou ainda mais intenso. A junção da falta de planejamento cooperativo entre esses dois
municípios ocasionou um caos no trânsito que pouco a pouco vem sendo trabalhado, mas de maneira lenta
em comparação com o crescimento do número de veículos que trafegam entre essas localidades
diariamente.

A gestão urbana é dificilmente operada de forma cooperativa. Nos condomínios fechados ocorre a
privatização da gestão urbana, pois esses não são implantados de forma integrada com ao restante da
cidade e ainda prestam privativamente alguns dos serviços de incumbência pública (segurança, coleta de
lixo, preservação de vias). Esse tipo de operação favorece a omissão do Poder Público no controle e
fiscalização de regiões que se “autogovernam”. A Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do
Bairro Ouro Velho em Nova Lima tem dificuldade de tratar com a Prefeitura do município problemas
relativos ao bairro, pois a Prefeitura reconhece o condomínio falsamente instituído no local e que seria
então o responsável para prestação de serviços. Dessa forma a organização do bairro e realização dos
anseios dos moradores e vizinhos ficam prejudicadas.

O jornal da associação acima mencionada reclama da falta de intervenção da administração
municipal nos problemas vividos pela comunidade novalimense, que não aceita a construção de
condomínios fechados nem a instalação de cancelas e guaritas obstruindo as vias públicas.

O que ocorre no município de Nova Lima, tratado nesse artigo, é um verdadeiro descumprimento
da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, ainda assim continuam sendo construídos, a olhos
vistos, condomínios fechados na cidade. Pode-se afirmar que a situação nesse local, e em outros, é de total
abandono das normas jurídicas, da legalidade e do Estado Democrático de Direito.

A distância mantida pelos loteamentos fechados dificulta a agregação e controle dos mesmos pela
sociedade que vive fora dos limites da área de acesso restrito e pelo Poder Público. O Estatuto da Cidade
abre as portas para uma maior participação popular na gestão das cidades, mas como manter e alimentar
modelos participativos se existem áreas dos municípios que são isoladas, onde o  acesso é restrito e parte
dos serviços administrados internamente.

As administrações municipais devem promover modelos de gestão baseados na governança e na
administração pública dialógica, cooperativos, articulados e que interajam bem com a realidade de cada
localidade.

Considerações Finais

            A desigualdade social em todo o Brasil é inquestionável, assim como os altos índices de
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urbanização e migração de pessoas para os grandes centros.

            Atualmente está na moda o mercado imobiliário investir na construção e administração de
condomínios fechados, modalidade de uso e ocupação do solo muito questionada e controversa. Problemas
de exclusão e segregação social são causados por essa modalidade de ocupação, assim como possíveis
desgastes ambientais e na vizinhança.

Os condomínios fechados atraem as classes mais altas da sociedade e por essa razão os
administradores públicos costumam aceitá-los nos limites de seus municípios, visando a agregação de
valor ao seu território.

As normas jurídicas são os instrumentos capazes de auxiliar as administrações municipais e
regionais a concretizar uma gestão urbana em harmonia com a realidade local. A cooperação
interinstitucional e a participação popular são incentivadas no Estatuto da Cidade e na Constituição. Às
administrações municipais cumpre trabalhar com as normas já previstas e aguardar a regulamentação de
novos modelos de uso e ocupação do solo para com eles lhe dar de forma constitucional e legal, mediante
a participação popular.

Resta o desafio de regulamentar os condomínios horizontais fechados, de modo a efetivar a
almejada função social da cidade sustentável com o objetivo de garantir um meio ambiente urbano
socialmente, economicamente e ambientalmente equilibrado.

A execução de políticas públicas de habitação baseadas na perspectiva individualista não resolve os
problemas sociais desencadeados por elas próprias. Os condomínios fechados podem parecer a solução dos
problemas das classes altas da sociedade, mas significam apenas ‘jogar a poeira pode debaixo do tapete’.

A aceitação dos condomínios fechados por parte da sociedade e do mercado imobiliário demonstra
um sério problema de busca privada pelo alcance de uma vida de qualidade, incapaz de ser atingida por
meio da concretização do interesse comum supostamente almejada pelas políticas públicas.

A propagação de condomínios horizontais fechados ou urbanísticos não deve ser incentivada e sim
questionada já que representa o reflexo do individualismo da sociedade.

A regulamentação desse modo de ocupação é necessária, pois é uma realidade. Não adianta proibir
a implantação desses loteamentos e simplesmente torná-los ilegais, aumentando os índices de
irregularidade do uso do solo urbano.

Ocorre que respectiva regulamentação deve se feita conforme as normas e princípios
constitucionais, o sistema federativo, as competências municipais quanto à urbanização, além do direito
social e fundamental à moradia. Devem ser levadas em conta a desigualdade social, a cidadania e o
interesse comum. O mais importante de tudo é não fortalecer os argumentos que favorecem o preconceito
entre classes, a criminalização da parcela mais pobre dos cidadãos, a segregação e a exclusão social.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REPERCUSSÕES URBANÍSTICAS DO TOMBAMENTO DE
BENS IMÓVEIS URBANOS

DES CONSIDÉRATIONS SUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL URBAIN AU BRÉSIL ET
SES RÉPERCUSSIONS URBANISTIQUES

Debora Sotto

RESUMO
O objeto deste artigo é a análise do tombamento de bens imóveis, conjuntos e sítios urbanos
culturalmente relevantes, por meio da revisão da legislação, doutrina e de alguns julgados
existentes acerca da matéria, com o objetivo de identificar as repercussões desse instituto
especificamente na seara do Direito Urbanístico. Partindo da definição e caracterização do
tombamento como instrumento de preservação cultural e de execução da política urbana, passa-
se à identificação das especificidades do tombamento de bem imóvel urbano e de suas
implicações na ordenação urbanística da cidade, com especial ênfase às restrições urbanísticas
impostas aos imóveis localizados na vizinhança do bem tombado.
PALAVRAS-CHAVES: Tombamento; Patrimônio cultural; Política urbana; Direito de construir. 

RESUME
L’objet de cet article est l’analyse de l’inventaire du patrimoine culturel urbain au Brésil avec
l’objective d’identifier ses répercussions au Droit de l’Urbanisme, par la révision de la législation,
doctrine et jurisprudence brésiliènnes. À partir de la définition et description de l’inventaire
comme un instrument de préservation culturelle aussi que d’aménagement et planification
urbaines, l’article enumère les specificités de l’inventaire du patrimoine culturel urbain aussi que
ses implications sur les differents aspects de la gestion des villes au Brésil, en abordant
spécialement les restrictions imposés aux immeubles voisins de batîments protegés, surtout en
ce qui concerne la conformation du droit de construire.
MOT-CLES: Inventaire; Patrimoine Culturel; Planification Urbaine; Droit de Construire.

1. INTRODUÇÃO

 

 

            Considerando que a preservação e proteção do patrimônio cultural, como elemento do desenvolvimento sustentável da

cidade, é um  componente obrigatório da política urbana, destina-se o presente trabalho à análise do tombamento de bens imóveis,

conjuntos e sítios urbanos culturalmente relevantes, por meio da revisão da legislação, doutrina e de alguns julgados existentes

acerca da matéria, com o objetivo de identificar as repercussões desse instituto especificamente na seara do Direito Urbanístico,

dando especial atenção às restrições urbanísticas impostas aos imóveis localizados no entorno, ou na vizinhança, do bem tombado.

 

 

2. O TOMBAMENTO DE BEM IMÓVEL URBANO

 

 

2.1. Tombamento. Noções gerais.

 

            Dispõe a Constituição da República, em seu artigo 216, §1o, que incumbe ao Poder Público, com a colaboração da

comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, definido pelo caput do mesmo artigo 216, como os bens de
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natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

             Entre esses bens materiais e imateriais portadores de valor cultural, a Constituição apontou, expressamente: as formas de

expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos,

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e, finalmente, os conjuntos urbanos e sítios de valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

            Dada a expressa referência constitucional ao valor cultural de elementos componentes da cidade - edificações, espaços,

conjuntos e sítios urbanos - deve o Poder Público, no que tange ao planejamento e execução da Política Urbana Brasileira, levar em

consideração também a preservação e proteção do patrimônio cultural. Em outras palavras, a atividade urbanística do Estado deverá

dar-se de maneira harmônica com a proteção e a promoção dos bens materiais e imateriais dotados de especial valor cultural

localizados na urbe.

            Para a proteção e promoção do patrimônio cultural, o Poder Público poderá servir-se dos instrumentos de acautelamento e

preservação enumerados exemplificativamente no §1o do artigo 216 da Constituição: inventários, registros, vigilância,

desapropriação e tombamento.

            Neste trabalho, nos ocuparemos apenas do tombamento; mais especificamente, do tombamento de bens imóveis, conjunto e

sítios urbanos culturalmente relevantes e suas repercussões no Direito Urbanístico, em especial as restrições urbanísticas impostas

aos imóveis localizados no entorno, ou na vizinhança, do bem tombado.

            Na sintética definição proposta por JOSÉ AFONSO DA SILVA[1], tombamento é “o ato do Poder Público que,

reconhecendo o valor (...) de um bem, mediante sua inscrição no Livro próprio, subordina-o a regime jurídico especial, que lhe

impõe vínculos de destinação, de imodificabilidade e de relativa inalienabilidade”. Como bem explicita CELSO ANTONIO

BANDEIRA DE MELLO[2], “em decorrência do tombamento os poderes inerentes ao titular do bem afetado ficam parcialmente

elididos, uma vez que poderá usar e gozar do bem, mas não poderá alterá-lo... além de ficar constituído no dever mantê-lo em boa

conservação(...)”.

            No que diz respeito à polêmica existente na doutrina brasileira acerca da natureza jurídica do tombamento – servidão,

limitação administrativa ao direito da propriedade, sacrifício de direito ou instituto sui generis -  questão esta cuja investigação

aprofundada extrapola os limites do estudo que propomos realizar neste trabalho, cumpre-nos esclarecer, desde logo, que adotamos

neste artigo a posição doutrinária defendida por JOSÉ AFONSO DA SILVA[3], no sentido de que o tombamento transforma os

bens, públicos ou privados, em “bens de interesse público”, conferindo-lhes, assim, um regime jurídico especial, caracterizado pela

imposição de restrições relativas à sua destinação, modificação e alienação, com o objetivo de controlar o uso ou a circulação

jurídica desses bens[4].

            Quanto à competência para legislar sobre a proteção ao patrimônio cultural – inclusive tombamento, dispõe o artigo 24,

inciso VII, da Constituição da República, que incumbe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a

matéria, cabendo aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

            No exercício dessa competência concorrente, a União Federal editou normas gerais sobre a proteção do patrimônio cultural,

válidas em todo o território nacional, por meio do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, recepcionado pela Constituição

da República de 1988 com o status de lei ordinária. 

            Em linhas gerais, o Decreto-Lei no 25/1937, ainda vigente, instituiu o órgão federal responsável pela proteção do patrimônio

cultural, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, traçou as diretrizes gerais do instituto jurídico do

tombamento, a serem seguidas por todos os demais entes federativos, bem como regulamentou o processo administrativo de

tombamento a ser observado no âmbito federal.
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            Dessa forma, Estados e Municípios brasileiros estruturaram seus próprios órgãos e sistemas de proteção e preservação

cultural por meio da edição de legislação própria, a partir dos parâmetros e diretrizes fixados pelo Decreto-Lei no 25/1937.

            No Estado de São Paulo, o órgão responsável pela pesquisa, identificação, proteção e valorização do patrimônio cultural

paulista, instituído pelo artigo 261 da Constituição Estadual e pela Lei Estadual no 10.247/1968, é o Conselho de Defesa do

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT, sendo o processo estadual de tombamento

regrado pelos artigos 134 a 149 do Decreto no 13.476, de 6.03.1979 e alterações posteriores.

            No Município de São Paulo, o órgão de preservação e proteção do patrimônio cultural paulistano, designado Conselho

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, foi instituído pela

Lei Municipal no 10.032, de 27.12.1985, que regrou, igualmente, o processo municipal de tombamento.

            Se a competência para legislar sobre a proteção e preservação do patrimônio cultural é concorrente, a competência material –

ou administrativa - de proteção dos documentos, obras e demais bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens

naturais notáveis e sítios arqueológicos, é comum aos entes federativos das três esferas de poder.

            Para os Municípios, o artigo 30, inciso IX fixou expressamente a competência para promover a proteção do patrimônio

histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual.

            Desse modo, no Estado Federal Brasileiro, cada ente político é competente para identificar, proteger e preservar os bens

culturais relevantes, segundo sua esfera de atuação, por intermédio de seus próprios órgãos de preservação e proteção. Não é,

portanto, incomum a situação de um mesmo bem cultural sofrer tombamentos por duas ou mesmo três entidades políticas

concomitantemente, com a sobreposição de diferentes graus de restrições.

            Importante observar que o tombamento é ato de natureza constitutiva, que “inova a situação jurídica dos bens tombados,

transforma sua posição jurídica e impõe a seus proprietários condutas jurídicas, ob rem, que antes não eram exigidas” [5],

traduzindo, assim “a qualidade intrínseca de determinada propriedade, que, além da sua simples existência material, retrata e

materializa um interesse público” [6], no caso, o relevante valor cultural.

            Assim, o tombamento deve resultar da constatação cabal do especial valor cultural do bem, fundada em critérios técnicos,

apurados por profissionais especializados a serviço do órgão de preservação, por meio do procedimento administrativo regrado pela

legislação própria do ente político competente, em contraditório e conferida ampla defesa a todos os interessados[7].    

            É por essa razão que o Professor ADILSON DE ABREU DALLARI[8] sustenta, a nosso ver acertadamente, que o

tombamento “se insere no campo próprio e típico do exercício da função administrativa, inerente ao Poder Executivo”, pois “só

pode emergir de um procedimento administrativo no qual fiquem perfeitamente delineados seus motivos determinantes e no qual o

proprietário do bem atingido possa se manifestar, seja para anuir, seja para contestar a qualidade atribuída à sua propriedade”,

ponderando, por fim que “isso seria impossível se o tombamento fosse feito por lei”.

            De fato, ainda que se possa cogitar, em tese, da formalização do tombamento pela via legislativa, é imperioso reconhecer que

o processo legislativo, por ser essencialmente voltado à produção de normas inaugurais do ordenamento jurídico, de feição genérica

e abstrata, não comporta a realização de todas as diligências técnicas necessárias à perfeita qualificação cultural do bem a ser

tombado, nem ao amplo conhecimento das contestações e impugnações que os interessados têm o direito de apresentar.

            Ademais, a  qualificação cultural do bem, condição que é da formação do patrimônio cultural, é questão de ordem

eminentemente técnica, e não política, devendo assim ser dirimida por meio do devido processo administrativo. Nesse sentido, a

manifestação de HELY LOPES MEIRELLES[9]: “a escolha dos bens a serem tombados não é nem deve ser discricionária, mas

fundada em parecer técnico, e a decisão administrativa sobre o assunto deverá admitir recurso para órgão ou autoridade superior, na

forma que a lei local estabelecer”.
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            Pondere-se, ainda, que a qualificação cultural do bem, como bem afirma MARCELO FIGUEIREDO[10], obriga a

autoridade competente a dar-lhe a proteção e amparo mínimos suficientes à sua preservação por meio da medida cabível, que poderá

ser, ou não, o tombamento.

            É por isso que se afirma que o ato administrativo de tombamento tem caráter discricionário, sujeito a juízos de

oportunidade, conveniência e razoabilidade, em que pese seus pressupostos – fáticos e procedimentais - sejam vinculados [11].

           

 

2.1. O Tombamento de imóveis urbanos. Peculiariedades.

 

            As ações de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro podem recair, como vimos, sobre bens imóveis urbanos,

individual ou coletivamente considerados, compreendendo, desde edificações e espaços destinados a manifestações artístico-

culturais (artigo 216, inciso IV), até conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,

paleontológico, ecológico e científico (artigo 216, inciso V).

            Assim, apesar dos artigos 182 e 183 da Constituição da República, balizadores da Política Urbana Brasileira, não tenham

tratado expressamente da proteção ao patrimônio cultural, a interpretação sistemática desses artigos com o conteúdo do artigo 216

do texto constitucional indica que a preservação e proteção do patrimônio cultural é um  componente obrigatório da política urbana.

            Isso significa, em outras palavras, que a atividade urbanística do Poder Público deve ser planejada e executada de maneira

harmônica com a proteção e a promoção do patrimônio cultural da urbe. Não é por outra razão que o artigo 30, inciso IX, da

Constituição da República conferiu ao Município, ente político responsável pela execução da política de desenvolvimento urbano, a

competência expressa para proteger o patrimônio cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

            A concepção de que a preservação do patrimônio cultural deve integrar o planejamento e execução da política urbana, como

elemento do desenvolvimento sustentável das cidades, consta, igualmente, da Agenda Habitat, documento aprovado por consenso

pelos países participantes da Segunda Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – Habitat II, entre eles, o

Brasil, na cidade de Istambul, Turquia, em 1996.

            A Agenda Habitat aponta expressamente a conservação e a recuperação da herança histórica e cultural como componentes

necessários do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos em um mundo em processo de urbanização. Não apenas

isso, enumera as ações a serem tomadas pelos Governos, nos níveis apropriados, incluindo as autoridades locais, para integrar os

objetivos do desenvolvimento sustentável à conservação e à recuperação do patrimônio cultural. Expressa, assim, a necessidade de

harmonizar a preservação cultural com os diversos aspectos da política urbana, em especial a promoção do direito à moradia,

preservação ambiental, construção, desenvolvimento econômico, transportes e mobilidade.

            Orientação da mesma natureza consta também da Agenda 21, documento aprovado pela Conferência das Nações Unidas

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. O Capítulo 7 da Agenda 21, dedicado à

Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Humanos, contém no item 7.20, letra “b”, expressa recomendação

às cidades para que busquem “melhorar o meio ambiente urbano promovendo a organização social e a consciência ambiental” por

meio, dentre outras medidas, “da proteção e/ou reabilitação de antigos prédios, locais históricos e outros elementos culturais”.

             Nesse sentido, o Estatuto das Cidades, lei federal editada em regulamentação aos artigos 182 e 183 da Constituição da

República, incluiu expressamente a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural entre as diretrizes da Política Urbana

Brasileira (artigo 2º, inciso XII), elegendo, ainda, o tombamento de imóveis e de mobiliário urbano como um dos instrumentos

jurídicos e políticos a serem utilizados na gestão sustentável das cidades (artigo 4º, inciso V, letra “d”).

            Conseqüência fundamental da inclusão da preservação do patrimônio cultural entre as diretrizes da Política Urbana Nacional
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é a necessária conciliação entre o planejamento urbanístico das cidades - a cargo, por força de norma constitucional, dos Municípios

- e as ações de proteção e preservação do patrimônio cultural incidentes sobre imóveis, conjuntos ou sítios urbanos, de competência

comum dos entes federativos das três esferas de poder.

            Em relação às ações de proteção do patrimônio cultural tendo por objeto bens imóveis urbanos, é possível, senão frequente,

que ocorra o que SONIA RABELLO[12] descreve como a “sobreposição de regras de interesse público, em função da proteção do

patrimônio cultural ou do planejamento urbano sobre o mesmo objeto – a cidade, ou parte dela”, fixando os órgãos federal ou

estadual de preservação “regras que se materializam em índices de uso e ocupação do solo, visando proteger o bem tombado ou seu

entorno”, o que torna necessário que se promova, nos dizeres da mesma autora, a “compatibilização da gestão dos interesses

públicos de preservação cultural e de planejamento urbano”.

            Para tanto, em cumprimento ao princípio urbanístico da coesão dinâmica, as ações de preservação cultural e de planejamento

urbano devem ser o mais coesas e integradas quanto for possível, de maneira pertinente e conexa ao Plano Diretor da cidade. Nas

palavras de DANIELA CAMPOS LIBÓRIO DI SARNO[13]:
 
“As atividades urbanísticas procuram interferir, modificar, salvaguardar, resgatar, restaurar a urbe com
a finalidade de melhorar a qualidade de vida local.
Assim, cada ação surge para atuar concretamente em certo espaço, tendo uma finalidade específica e
outra mais genérica. Por exemplo, a restauração de um bem tombado tem sua finalidade específica no
ato de restauração e em seu resultado, destacando seus elementos valorativos e a saúde de sua estrutura.
Este bem faz parte do contexto cultural de sua localidade, seja no aspecto histórico, seja no paisagístico
ou outro, e o estímulo à cultura local resulta em respeito e auto-estima dos cidadãos. É a finalidade
genérica.
Na medida em que a ação urbanística se resolver, ela terá mudado a realidade do objeto trabalhado (não
havia a rua, agora há; a igreja estava ruindo, agora está bela) e, portanto, as ações urbanísticas
posteriores terão de ser enfocadas segundo esta nova realidade.
O princípio da coesão dinâmica surge justamente para que as modificações feitas pelas interferências
urbanísticas sejam continuadas por ações que tenham pertinência e nexo com o contexto. As mesmas
prioridades, o mesmo enfoque deverá ser dado para as ações urbanísticas de um certo local em certo
tempo”.

 

            Realmente, como bem explica JOSÉ AFONSO DA SILVA[14], a coesão dinâmica denota que a eficácia das normas

urbanísticas decorre somente, ou especialmente, “de grupos complexos e coerentes de normas”, conferindo-lhe assim, também nas

palavras do autor, um sentido “transformacionista da realidade”.

            Do ponto de vista do proprietário do bem imóvel tombado, a “sobreposição de regras” de preservação cultural e

planejamento urbano significa a prevalência da norma mais restritiva, seja a norma municipal de planejamento, uso e ocupação do

solo, seja a norma posta pelo ato de tombamento federal, estadual ou municipal, prestigiando-se, assim, o interesse público de

preservação cultural sobre o interesse particular relativo à maximização do uso e gozo da propriedade imobiliária urbana.

            A imposição do regime jurídico especial do tombamento ao bem imóvel urbano não interfere, a princípio, com o uso

normal, ou “uso efetivo, inerente e atual”[15], da propriedade urbana, a ser definido caso a caso; por isso, via de regra, não obriga

o Poder Público à indenização. Entretanto, as hipóteses em que a indenização pelo tombamento é cabível são controversas entre

nossos doutrinadores, pois a conclusão depende do entendimento que se adote acerca da natureza jurídica do tombamento: limitação

administrativa, servidão administrativa, sacrifício de direito, instituição de “regime jurídico especial de interesse público” ou

instituto sui generis.

            É unânime o entendimento de que é cabível indenização nas hipóteses em que o tombamento impeça totalmente o uso normal

da propriedade, esvaziando o seu conteúdo econômico, por configurar, na prática, a ocorrência de típica desapropriação indireta do

bem pela Administração.

            Entretanto, quando as restrições impostas pelo tombamento acarretam a simples diminuição da utilização da propriedade,
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com conseqüente depreciação do valor econômico do bem, as opiniões jurídicas quanto ao cabimento de indenização se dividem.

            Autores como HELY LOPES MEIRELLES[16], CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO[17] e LUCIA VALLE

FIGUEIREDO[18] defendem ser devida a indenização, proporcional à perda experimentada, sempre que o tombamento acarretar

prejuízo econômico manifesto para o particular, que entendem pode se verificar mesmo na hipótese de simples diminuição da

utilização normal do bem. Consideram, por outro lado, incabível a indenização quando o tombamento recai sobre toda uma cidade,

ou sobre regiões inteiras da cidade, por considerar que, nesses casos, não há desvalorização dos imóveis, podendo haver até mesmo

valorização.

            Outros autores, como MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO[19], entendem que as restrições parciais ao direito de

propriedade decorrentes do tombamento não são indenizáveis, porque não impedem ao particular “o exercício dos direitos inerentes

ao domínio”.           Como pondera SONIA RABELLO[20], o valor da propriedade imobiliária urbana “decorre muito mais das

possibilidades e potencialidades gratuitas a ela atribuídas pela lei em vigor, e não incorporadas, ao menos juridicamente, ao

patrimônio do indivíduo, do que de fatores acrescidos por seu proprietário à propriedade”.

            Assim, segundo a autora, a imposição de índices urbanísticos mais restritivos pelo tombamento pode, efetivamente, diminuir

o valor econômico da propriedade imóvel, mas essa depreciação, por si só, não será indenizável se decorrer do simples afastamento

daquelas potencialidades ou possibilidades gratuitas que, na linguagem precisa da autora, são sim suprimíveis “em função de outro

interesse público superveniente”, no caso, a preservação e proteção do patrimônio cultural.

            No que diz respeito à propriedade imobiliária urbana, o principal efeito do tombamento é a imposição de restrições ao direito

de construir. Importante ponderar, nesse caso, que só se pode cogitar de “direito adquirido” à execução de um dado projeto edilício,

com a incorporação jurídica dos parâmetros urbanísticos ao patrimônio individual do proprietário, quando conferido o pertinente

alvará de execução de obra e, mesmo nessa hipótese, se ainda não houver sido concluída a obra, o posterior tombamento justifica a

revogação do alvará de execução, por relevante interesse público superveniente, fazendo jus o proprietário da obra a indenização

por perdas e danos em razão de expropriação de direito[21].

            Desse modo, quanto à determinação do direito a indenização, há que se analisar, no caso concreto, se o proprietário do

imóvel, anteriormente ao tombamento provisório[22], obteve a licença de construir com base nos índices urbanísticos anteriores à

restrição, verificando-se, ainda, se a licença estava válida no momento do tombamento e, por fim, se foi dado início à obra. O

mesmo raciocínio pode ser aplicado à licença para lotear o solo urbano.

            Do nosso ponto de vista, o simples protocolo de pedido de licença não tem o condão de afastar a incidência imediata das

normas do tombamento sobre o projeto apresentado, pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico[23]. Tão pouco gera

direito à indenização, salvo eventual compensação por perdas e danos, que se demonstre cabalmente terem ocorrido em razão da

demora injustificada da Administração na apreciação de pedido de licença, ao final, impassível de deferimento em razão de

superveniente tombamento.

            Quanto à simples perda de valor econômico do bem imóvel individualmente considerado, em razão de superveniente

tombamento, sem quaisquer repercussões sobre a validade de licenças de construir e lotear, em nossa opinião, não gera ao particular

direito a qualquer indenização.

            Como ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA[24], com fundamento no princípio da função social da propriedade, a

propriedade urbana, projeção que é da atividade humana sobre a terra, só passa a existir e a definir-se pela atuação das normas

urbanísticas, que não só determinam o direito de propriedade, por meio da qualificação urbanística dos terrenos, como também

fixam o conteúdo desse direito, apontando as faculdades do proprietário em relação à edificação.

            Assim, a imposição de parâmetros urbanísticos mais restritivos por meio do tombamento que não impeçam totalmente o uso

normal da propriedade não significa o sacrifício de direitos inerentes ao domínio, mas sim a re-conformação do conteúdo do próprio
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direito de propriedade, por meio da alteração das faculdades do proprietário para construir no imóvel tombado, incabível, portanto,

qualquer indenização[25].

            Importante apontar, por fim, que o Estatuto da Cidade, em seu artigo 35, dispôs que a lei municipal, fundada no Plano

Diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante

escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido

imóvel for considerado necessário para fins de preservação, por interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural[26].

            A transferência do direito de construir surge, nesse caso, como uma compensação ao proprietário do imóvel de interesse

público em razão de valor cultural, como forma de estímulo à sua preservação e proteção[27].

 

 

3. REPERCUSSÕES URBANÍSTICAS DO TOMBAMENTO DE IMÓVEL URBANO.

 

            O tombamento de bem imóvel urbano tem repercussão direta sobre os imóveis vizinhos, sejam eles públicos ou particulares,

nos termos prescritos pelo artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/1937 :
 

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem
nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto,
impondo-se neste caso a multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.

 

            O intuito do dispositivo legal é autorizar a imposição, pelo órgão de preservação cultural, de restrições urbanísticas aos

proprietários de imóveis vizinhos ao bem tombado, tais como diminuição de gabarito, fixação diferenciada de recuos, alteração

pontual dos usos permitidos, entre outros índices urbanísticos, com o objetivo de garantir a efetividade do tombamento.

            Com efeito, a tutela do valor cultural só é plena se as medidas de preservação e proteção abrangerem, também, o entorno, ou

vizinhança do bem imóvel tombado, impedindo que distorções no meio urbano adjacente possam prejudicar a visibilidade do bem

tombado. 

            Como bem define HELY LOPES MEIRELLES[28]:
 

 “o conceito de redução de visibilidade, para fins da Lei de Tombamento, é amplo, abrangendo não só
a retirada da vista da coisa tombada como a modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, a
diferença de estilo arquitetônico, e tudo o mais que contraste ou afronte a harmonia do conjunto,
tirando o valor histórico ou a beleza original da obra ou do sítio protegido”.
 

            No mesmo sentido é a manifestação de SONIA RABELLO[29], ao apontar que a finalidade do artigo 18 do Decreto-Lei nº

25/1937 é a proteção da ambiência do bem tombado, compreendida como a “harmonia e integração do bem tombado à sua

vizinhança, sem que exclua com isso a visibilidade literalmente dita”.

            Quanto à natureza jurídica das restrições de vizinhança veiculadas pelo artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/1937, as opiniões

jurídicas mostram-se divergentes. Para MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO[30], trata-se de típica servidão administrativa,

“que resulta automaticamente do tombamento e impõe aos proprietários dos prédios servientes obrigação negativa de não fazer

construção que impeça ou reduza a visibilidade da coisa tombada e de não colocar cartazes ou anúncios”.

            Já para SONIA RABELLO[31], “ainda que seja efeito decorrente do ato de tombamento, a tutela da vizinhança caracteriza-

se por limitar direitos de uso e gozo da propriedade vizinha, sem que com isso se caracterize como servidão administrativa”. Na

opinião da autora, com quem concordamos, as restrições urbanísticas impostas aos imóveis localizados no entorno do bem tombado

têm a natureza jurídica de limitações administrativas ao direito de propriedade.
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            Do ponto de vista do planejamento urbanístico da cidade, a principal implicação do estabelecimento da área envoltória de

tombamento é a sua necessária interferência com as normas legais de zoneamento, uso e ocupação do solo, fixadas pelo Município.

            Sob uma perspectiva estritamente normativa, há, no caso, a prevalência das normas urbanísticas “especiais”, veiculadas por

ato administrativo normativo, editado, normalmente na forma de Resolução, pelo órgão de proteção e preservação cultural do ente

político competente, sobre as normas urbanísticas “gerais”, veiculadas por leis em sentido estrito, editadas pelo Poder Legislativo

Municipal. A legislação municipal pode, eventualmente, prevalecer, se veicular norma mais restritiva que a Resolução de

Tombamento, mesmo critério utilizado para resolver eventuais conflitos entre normas administrativas de tombamento editadas para

a mesma área por entes políticos diversos.

            Já sob a perspectiva da ordenação da atividade urbanística, é essencial, em obediência ao princípio da coesão dinâmica, que

as restrições da área envoltória de tombamento integrem-se ao planejamento urbanístico da cidade. Deve haver, igualmente, a

coordenação das ações e procedimentos adotados pelos órgãos de preservação cultural com aqueles adotados pelos Municípios,

especialmente no que diz respeito ao licenciamento de obras e reformas e à fiscalização dos imóveis tombados.

            Quanto ao início do período de vigência das restrições de vizinhança, também não há posicionamento unânime na doutrina.

Para autores como MARIA COELI SIMÕES PIRES[32] e CARLOS AUGUSTO A. MACHADO[33], a averbação do

tombamento no Registro de Imóveis é condição para que os vizinhos sofram as restrições previstas na lei especial sobre o direito de

construir. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO[34] e SONIA RABELLO[35], por sua vez, consideram que as obrigações

dos vizinhos tornam-se exigíveis a partir do ato de publicação do tombamento, definitivo ou provisório, independendo, assim, da

transcrição no Registro de Imóveis.

            Cumpre, nesse ponto, esclarecer que o Decreto-lei nº 25/1937, em seu artigo 13, de fato prevê a transcrição do tombamento

no Registro de Imóveis, entretanto, mediante averbação ao lado da transcrição do domínio dos imóveis tombados, não dos imóveis

abrangidos pelas restrições de entorno. Frise-se que o tombamento, definitivo ou provisório, produz efeitos sobre os imóveis

tombados a partir da data da notificação do proprietário, conforme o artigo 9º do Decreto-lei nº 25/1937, servindo a averbação no

Registro de Imóveis apenas como condição para o exercício do direito de preferência, nessa ordem, pela União, Estados e

Municípios, na aquisição do imóvel tombado.

              Assim, o condicionamento, ou não, da vigência das restrições de vizinhança à averbação do tombamento no Registro de

Imóveis é questão que se relaciona, na verdade, com a forma da necessária notificação dos proprietários dos imóveis compreendidos

no entorno do imóvel tombado, sem a qual os mesmos não poderão ser atingidos pelas restrições urbanísticas do tombamento, sob

pena de violação dos princípios do devido processo legal e da publicidade dos atos administrativos.

             A gênese do problema encontra-se na redação do artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/1937, que não fixou critérios objetivos para

a delimitação da vizinhança, impossibilitando a identificação, a priori, dos bens imóveis a serem atingidos pelas restrições

urbanísticas do entorno do tombamento. A opção do legislador federal foi a de deixar ao encargo do órgão técnico a determinação

do entorno do tombamento e das restrições urbanísticas a serem impostas aos imóveis vizinhos para preservação e proteção da

ambiência do bem tombado, sem nada estabelecer quanto à forma da notificação dos interessados[36].

            A esse respeito, MARIA SILVIA ZANELLA DI PIETRO[37] considera que, para conciliar a observância do artigo 18 do

Decreto-Lei nº 25/1937 com o respeito à boa–fé de terceiros, seria necessária, além da determinação legal da área dentro da qual

qualquer construção ficaria dependendo de aprovação do órgão de preservação, também a imposição de averbação no Registro de

Imóveis da área onerada com a servidão, ou a notificação às Prefeituras interessadas para que não concedam licença para construir

agindo em desacordo com o órgão de preservação.

            Sob nosso ponto de vista, em que pese a respeitável opinião da Professora DI PIETRO, os meios necessários para a garantia

da visibilidade, ou da proteção da ambiência do imóvel tombado, não são determináveis a priori, pois dependem da análise técnica
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da vizinhança, a ser realizada, necessariamente, caso a caso.

            Nas palavras de MARIA COELI SIMÕES PIRES[38]:
 
“Não devemos restringir o conceito de visibilidade aos seus aspectos objetivos. Ela deverá ser
entendida do ponto de vista físico (distância, perspectiva, altura...), como, também, finalístico e
quantitativo (harmonia, integração e ambiência).
Daí porque a garantia da visibilidade não pode ser assegurada mediante mera estipulação de parâmetros
físicos. A ambiência deve ser considerada caso a caso, eis a razão pela qual o exame técnico preliminar
ao tombamento deve considerar o bem contextualizado. Isso permite a adequada definição de seu
entorno, a identificação do nível de relação do imóvel com os demais, a demarcação da área vizinha
sobre a qual incidirão restrições, bem assim a especificação dessas restrições”.
 

            Assim, o estabelecimento na lei de critérios objetivos uniformes para a determinação da vizinhança do bem tombado pode

mostrar-se inócua ou mesmo prejudicial à eficácia do tombamento como medida de preservação cultural, por não comportar a

necessária contextualização do imóvel tombado no meio ambiente urbano.

            Como sustenta SONIA RABELLO[39], a determinação do entorno do tombamento é matéria de discricionariedade

técnica, incumbindo ao órgão competente estabelecer  para cada tombamento, detalhada e motivadamente, os critérios de proteção

da visibilidade do bem tombado.

            Há que se concluir, portanto, que as obrigações dos vizinhos do imóvel tombado tornam-se exigíveis a partir da publicação,

seja da inscrição definitiva do tombamento, seja da notificação do proprietário, no tombamento provisório[40]. A vigência das

restrições de entorno, desse modo, independe da notificação pessoal dos vizinhos ou da transcrição do tombamento no Registro de

Imóveis.

            Tal não significa, entretanto, que não deva ser dada aos proprietários dos imóveis localizados na área envoltória a

oportunidade de participar do contraditório do procedimento administrativo do tombamento. Pelo contrário, tal participação não só

deve ser permitida, em homenagem ao devido processo legal, como também estimulada pela Administração, por meio da ampla

divulgação da abertura do processo de tombamento junto à sociedade.  

            Importante ponderar, como bem aponta SONIA RABELLO[41], que as “limitações impostas aos imóveis vizinhos de bens

tombados podem ser igualmente restritivas do ponto de vista econômico, como ao próprio bem tombado, sobretudo quando elas

obrigam a manutenção do gabarito daqueles bens”.

            Desse modo, ainda que as restrições de vizinhança, por sua generalidade, não confiram aos particulares, a princípio, qualquer

direito a indenização, é inegável que os proprietários dos imóveis localizados na área envoltória do bem tombado são partes

juridicamente interessadas no processo administrativo de tombamento, devendo ser-lhes franqueado, assim como aos proprietários

dos imóveis a serem tombados, amplo acesso aos estudos técnicos realizados, produção de provas, participação nas sessões públicas

dos órgãos de preservação, apresentação de razões de defesa e interposição de ao menos um recurso administrativo em face do ato

de tombamento, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e duplo grau de

jurisdição[42].

            Considerando, ainda, que o tombamento, por expressa disposição do Estatuto da Cidade, não é apenas um instrumento de

preservação cultural mas também, como vimos, um instrumento de política urbana, com grande repercussão sobre o entorno do bem

imóvel tombado, os processos administrativos de tombamento devem contemplar mecanismos de gestão democrática que permitam,

nos termos do inciso II do artigo 2º da Lei Federal nº 10.257/2001, a efetiva participação da população e de associações

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento dos processos de tombamento de

bens imóveis urbanos.

            Como bem observa MARIA PAULA DALLARI BUCCI[43]:
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 “A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia de que os instrumentos da
política urbana introduzidos, regulamentados ou sistematizados pelo Estatuto da Cidade (...) não serão
meras ferramentas a serviço de concepções tecnocráticas, mas, ao contrário, verdadeiros instrumentos
de promoção do direito à cidade para todos, sem exclusões”. 
 

            A esse respeito, é importante observar que a estruturação colegiada dos órgãos de preservação cultural, com a participação de

representantes de órgãos da Administração e da sociedade civil na votação e deliberação das Resoluções, já é uma das formas

possíveis de aplicação do princípio da gestão democrática das cidades no processo de tombamento.

            De fato, na esfera federal, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN[44], órgão colegiado competente para

examinar, apreciar e decidir questões relacionadas ao tombamento, é composto pelo Presidente do Instituto e representantes das

seguintes entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB; Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS/BRASIL;

Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

Ministério da Educação;  Ministério das Cidades; Ministério do Turismo; Instituto Brasileiro dos Museus - IBRAM; Associação

Brasileira de Antropologia - ABA; além de treze representantes da sociedade civil, com especial conhecimento nos campos de

atuação do IPHAN.

            No Estado de São Paulo, compõem o CONDEPHAAT[45] representantes das seguintes entidades: Secretaria da Cultura,

com cinco representantes, sendo um deles o Coordenador da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico e os demais indicados

pelo Secretário da Cultura; Secretaria do Meio Ambiente;  Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;  Secretaria da Justiça e da Defesa

da Cidadania; Secretaria de Economia e Planejamento; Procuradoria Geral do Estado; Universidades Estaduais - USP, UNICAMP e

UNESP, com um representante dos Departamentos de História, Geografia, História da Arquitetura ou equivalente e Departamento

de Antropologia ou Sociologia; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN;  Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil - Conselho Episcopal Regional Sul 1;  Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo e  Museu de

Arqueologia e Etnologia, da Universidade de São Paulo - USP.

            Por fim, no Município de São Paulo, compõem o CONPRESP[46] representantes das seguintes entidades: Secretaria

Municipal de Cultura; Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura; da Câmara Municipal de

Veradores, de preferência, o Presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de São Paulo; Secretaria dos Negócios

Jurídicos; Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano; Secretaria Municipal de Planejamento; Instituto de Arquitetos do

Brasil - seção de São Paulo; Ordem dos Advogados do Brasil - seção de São Paulo e Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - seção de São Paulo.

            Pela enumeração das entidades componentes dos órgãos de tombamento federal, paulista e paulistano, é possível depreender

que os três órgãos de preservação foram estruturados com o objetivo de equilibrar a presença de representantes da Administração e

da sociedade civil, estes últimos selecionados entre organizações representativas, idealmente, dos diferentes setores sociais

interessados.

            Entretanto, para pleno atendimento do princípio da gestão democrática da cidade, cremos ser também necessária a

incorporação, ao processo administrativo de tombamento, de mecanismos de consulta e de audiência pública, de modo a mobilizar a

comunidade do entorno do bem imóvel urbano a ser tombado, por seus habitantes, suas associações de bairro, e demais entidades

interessadas, envolvendo-os no debate a ser conduzido pelo órgão de preservação, de maneira a conciliar a opinião técnica aos

interesses e anseios da sociedade civil.

            Ressalte-se, a esse respeito, que a Lei Federal nº 9.784/1999 já disciplinou a realização de consultas e audiências públicas no

processo administrativo federal, facultando ao órgão competente, antes da decisão do pedido, abrir período de consulta pública para

manifestação de terceiros, quando a matéria do processo envolver assuntos de interesse geral e não houver prejuízo para a parte

interessada, como disposto no artigo 31, ou, diante da relevância da questão, realizar audiência pública para debates sobre a matéria
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do processo, como dispõe o artigo 32.

            Disposições similares foram editadas pelo Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual nº 10.177/1998, artigos 28 e

29[47], e pelo Município de São Paulo, por meio da Lei Municipal nº 14.141/2006, artigo 28[48].

            Todas as três leis têm aplicação subsidiária aos processos administrativos regulamentados por leis especiais, de modo que já

há suficiente fundamento legal para a realização de consultas e audiências públicas pelos órgãos de preservação cultural nos

procedimentos de tombamento que preencham, pela abrangência de suas possíveis repercussões urbanísticas, os requisitos de

“interesse geral” e “relevância”.

            E na inércia dos órgãos de preservação para utilização desses mecanismos de gestão democrática no processo de

tombamento, incumbe à sociedade civil provocá-los, socorrendo-se, diante de eventual negativa, dos meios legais cabíveis,

inclusive, se o caso, mediante a intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III da Constituição da

República.  

 

 

4. CONCLUSÕES

 

            Partindo dos pressupostos de que:

 

            1. A preservação e proteção do patrimônio cultural, como elemento do desenvolvimento sustentável da cidade, é um 

componente obrigatório da política urbana;

 

            2. A atividade urbanística do Poder Público deve ser planejada e executada de maneira harmônica com a proteção e a

promoção do patrimônio cultural da cidade;

 

            3. O tombamento de um bem imóvel urbano significa a submissão deste bem a um regime jurídico diferenciado, com a re-

conformação do conteúdo do próprio direito de propriedade, por meio da alteração dos parâmetros do direito de construir;

 

            Chegamos às seguintes conclusões:

 

            I. Em cumprimento ao princípio da coesão dinâmica, as ações de proteção e preservação do patrimônio cultural incidentes

sobre bens imóveis, conjuntos ou sírios urbanos e as ações de planejamento urbanístico devem ser o mais coesas e integradas quanto

for possível;

 

            II. Do ponto de vista do proprietário do bem imóvel tombado, a sobreposição de regras de preservação cultural e

planejamento significa a prevalência da norma mais restritiva;

 

            III. A perda de valor econômico do bem imóvel urbano em razão de tombamento, sem repercussões sobre a validade de

licenças de construir e lotear, não confere ao particular direito a nenhuma indenização;

 

            IV. A plena tutela do valor cultural exige que as medidas de preservação e proteção abranjam também a vizinhança do bem

imóvel tombado, impedindo que distorções no meio urbano adjacente possam prejudicar a sua visibilidade;

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3345



 

            V. As restrições urbanísticas impostas aos imóveis localizados na área envoltória de bem tombado, vigentes a partir da

publicação do ato administrativo de tombamento, têm a natureza jurídica de limitações administrativas ao direito de propriedade e

não geram direito a indenização;

 

            VI. As normas urbanísticas “especiais”, veiculadas pelo ato administrativo de tombamento, fixando parâmetros urbanísticos

diferenciados para os imóveis localizados na área envoltória do tombamento, prevalecem sobre as normas urbanísticas “gerais”,

veiculadas por leis em sentido estrito, editadas pelo Poder Legislativo Municipal, podendo a legislação municipal prevalecer se

veicular norma mais restritiva que a resolução de tombamento, mesmo critério utilizado para resolver eventuais conflitos entre

normas administrativas de tombamento editadas para a mesma área por entes políticos diversos;

 

            VII. Os meios necessários para a proteção da ambiência do imóvel tombado dependem da análise técnica da vizinhança, a

ser realizada caso a caso para a devida contextualização do imóvel tombado no meio ambiente urbano;

 

            VIII. Tanto os proprietários do imóvel objeto do tombamento, quanto os proprietários dos imóveis compreendidos na área

envoltória, são partes juridicamente interessadas no processo administrativo de tombamento, sendo-lhes assegurado direito ao

contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição;

 

            IX. Os processos administrativos de tombamento de bens imóveis urbanos devem contemplar mecanismos de gestão

democrática que permitam a efetiva participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da

comunidade na sua formulação, execução e acompanhamento das Resoluções de Tombamento; para tanto, não basta a estruturação

colegiada e paritária dos órgãos de preservação cultural, sendo necessária também a incorporação de consultas e audiências públicas

ao processo de tombamento.
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[27] Nesse sentido, MONTEIRO, Yara Darcy Police e SILVEIRA, Egle Monteiro da. Transferência do Direito de Construir . in  DALLARI, Adilson Abreu;
FERRAZ, Sérgio (coordenadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 2ª edição. São Paulo: Malheiros.  2006. p. 297.
[28] Direito de Construir , p. 155.
[29] O Estado na Preservação de Bens Culturais – O Tombamento , p. 122 e 123.
[30] Curso de Direito Administrativo, p. 139.
[31] O Estado na Preservação de Bens Culturais – O Tombamento , p. 127.
[32] Da proteção ao patrimônio cultural. 1ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 161.
[33] Tombamento – um instituto jurídico. In DALLARI, Adilson de Abreu; FIGUEIREDO, Lúcia Valle (organizadores). Temas de Direito Urbanístico, volume I.
1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 47.
[34] Obra citada, p. 140.
[35] Obra citada, p. 126.
[36] No Estado de São Paulo, o artigo 137 do Decreto nº 13.426, em sua redação original, fixava o entorno do tombamento como toda a área compreendida num raio
de 300 metros do bem tombado. A redação desse artigo foi alterada em 2003, pelo Decreto nº 48.137, passando a dispor que incumbe à Resolução de Tombamento
definir,  caso a caso, a área envoltória no entorno do bem imóvel tombado, sujeita a restrições de ocupação e de uso, quando estes se revelarem aptos a prejudicar a
qual idade ambiental do bem sob preservação. O parágrafo único acrescido pelo mesmo Decreto ao artigo 137 dispõe, por sua vez, que nenhuma obra poderá ser
executada dentro da área envoltória do bem tombado sem que o respectivo projeto seja previamente aprovado pelo CONDEPHAAT.  No Município de São Paulo, o
artigo 10º da Lei Municipal nº 10.032/1985 dispõe que o tombamento de qualquer bem cultural ou natural requer a caracterização de um espaço envoltório,
dimensionado caso a caso por estudos do corpo técnico de apoio, encaminhados simultaneamente com o processo de tombamento e aprovados pelo CONPRESP,
levando-se em conta a ambiência, visibilidade e harmonia.
[37] Obra citada, p. 140.
[38] Da proteção ao patrimônio cultural. p. 162.
[39] Obra citada, p. 123.
[40] Nesse sentido, RABELLO, Sonia. Obra citada, 126.
[41] Obra citada, p. 125.
[42] A esse respeito, citem-se as seguintes disposições do Regulamento do CONPRESP: “Art. 28 – Havendo solicitação de apresentação de projetos ou
esclarecimentos pelo interessado ou corpo técnico, em reunião do Conselho, o Plenário deliberará pela pertinência, agendando, se for o caso, a data, o horário, o local e
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o tempo da exposição” e “Art. 30 – Os interessados nos processos a cargo do Conpresp poderão, a qualquer tempo, consultá-los ou deles extrair  cópias na Secretaria
do Conselho ou com qualquer dos Conselheiros”.
[43] Gestão Democrática da Cidade. In DALLARI, Adilson de Abreu e FERRAZ, Sérgio (organizadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal
10.257/2001).  2ª edição. São Paulo: Malheiros,  2006. p. 337.
[44] Conforme o artigo 7º do Decreto nº 6.844/2009.
[45] Conforme o artigo 137 do Decreto Estadual nº 50.941/2006, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 53.571/2008.
[46] Conforme o artigo 3º da Lei Municipal nº 10.032/1985, com a redação dada pela Lei Municipal nº 10.236/1986.
[47] Artigo 28 - Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, autorizar consulta
pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.
§ 1º - A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo
para oferecimento de alegações escritas.
§ 2º - O comparecimento à consulta pública não confere, por si,  a condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da Administração resposta
fundamentada.
Artigo 29 - Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão,  poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do
processo.
[48] Art. 28. Previamente à decisão poderá ser realizada audiência pública para debates sobre matéria de interesse coletivo, sem prejuízo da participação dos
munícipes por outros meios legalmente reconhecidos. 
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DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO) AMBIENTAL-URBANÍSTICO
E SEU REGIME PROCEDIMENTAL NA CIDADE DE SÃO PAULO

DERECHO DE TANTEO (PREFERENCIA) AMBIENTAL-URBANO Y SU PROCEDIMIENTO EN LA
CIUDAD DE SAN PAULO

Paulo Santos De Almeida

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo a definição e a diferenciação entre direito de preempção
na esfera civil (Código Civil) e ambiental urbanística, estudar e descrever o procedimento do
regime previsto na Cidade de São Paulo para a garantia da preferência urbanística na alienação
de imóveis, segundo seu Plano Diretor e legislação específica e, por fim, estabelecer sua função
socioambiental, como instrumento de gestão da cidade sustentável quanto ao desenvolvimento
da política urbana. A metodologia utilizada para a pesquisa decorreu de análise e interpretação
direta de textos da doutrina e legislação jurídica nacional e da gestão ambiental de forma
dedutiva para apresentar resultados qualitativos quanto à sistemática procedimental adotada
pelo Município de São Paulo no exercício do direito de preempção determinado pelo Estatuto da
Cidade – Lei nº. 10.257/2001 (2001) e o seu Plano Diretor e Estratégico - Lei Municipal nº.
13.430/2002 (2002).
PALAVRAS-CHAVES: direito de preempção; direito de prelação; direito de preferência;
procedimentos; cidade de São Paulo; instrumento de gestão urbana.

RESUMEN
Lo artículo tiene por objeto definir y diferenciar lo derecho de tanteo en una planificación urbana
civil (Código Civil) y ambiental, el estudio y describir el procedimiento de los sistema de la
prioridad en la Ciudad de San Paulo por la seguridad de lo derecho de tanteo en la propiedad
urbana, de acuerdo con su Plan Director legislación específica y al final establecer su función
social y ambiental como una herramienta para la gestión sostenible de la ciudad en el desarrollo
de la política urbana. La metodología se desarrolló entre el análisis directo e interpretación de
textos de doctrina jurídica y la legislación nacional y la gestión ambiental como una deducción
para proporcionar resultados cualitativos en relación con la sistemática de procedimiento
adoptadas por la Ciudad de San Paulo en lo derecho de tanteo determinado por lo Estatuto del
Ciudad - Ley nº. 10.257/2001 (2001) y su Plan Director y Estratégico - Ley Municipal nº.
13.430/2002 (2002).
PALAVRAS-CLAVE: derecho de tanteo; derecho del prelación; procedimientos; ciudad de San
Paulo; instrumento de la gestión urbana.

Introdução
O direito de preempção, preferência ou prelação é um instrumento jurídico tradicional no direito

civil amparado na doutrina tradição romana. Era o que se denominava de pactum prothimiseos.
Idéia originaria de preferência dada a possível adquirente, bem como limitação do vendedor

(proprietário) em dispor do bem como o entender. Assim “direito de preempção”, “direito de preferência”
ou “direito de prelação”, ainda guardam o mesmo significado de anterioridade (prae) na compra (emptio) e
são sinônimos quando são tratados por via contratual ou legal.

A preempção ou preferência poderá ser contratual ou legal sempre buscando assegurar à
determinada pessoa (possível compradora) a antecipação de oportunidade do negócio.

Modernamente se pode considerar que o direito de preempção é instrumento de aperfeiçoamento
socioambiental com finalidades urbanísticas, como ocorre no Brasil com a previsão do art. 25 do Estatuto
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da Cidade e semelhantemente no direito comparado na Espanha, França, Alemanha e Itália (GASPARINI,
2002).

O Direito de preempção pode ser conceituado como o direito que assegura, a uma determinada
pessoa, a prioridade na compra de um determinado móvel ou imóvel a ser vendido pelo seu proprietário,
desde que sejam mantidas as condições semelhantes aquelas ofertadas por terceiro interessado conforme o
preço e condições ajustadas. De uma forma geral e direita, trata-se da precedência na aquisição do bem.

 1. O direito de preempção na sistemática da legislação civil.
O Código Civil/02 – L. 10.406/2002 – estabelece o direito de preempção nos artigos 513 a 520. A

manutenção do texto segundo o Código Civil de 1916 está muito distante da fácil compreensão, ainda mais
quando se espera da lei maior e melhor clareza para atender e permitir a todos os cidadãos sua
compreensão (LC 95/98).

"Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao
vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu
direito de prelação na compra, tanto por tanto."

No que concerne à relação entre do direito de preempção com a legislação privatista e a ambiental-
urbanistica, devemos considerar que pela regra da especialidade, há a subsidiariedade da legislação civil,
quando da necessidade de complementação da interpretação da legislação especial, nos termos do art. 4º §
1º, do Estatuto da Cidade (GASPARINI, 2002; HORBACH, 2004).

Diferentemente do que ocorre na legislação privatista (Direito Civil), no âmbito ambiental-urbano o
direito de preempção deve ser especificação em lei municipal específica, nos termos do Plano Diretor da
cidade, devendo respeitar um prazo e forma de vigência, bem como, respeitar rigidamente as
comunicações oficiais – notificação – onde os prazos para manifestação da Municipalidade se configuram
como o exercício desta limitação do direito de propriedade do munícipe. O município detém o controle,
através das comunicações da negociação pretendida possibilitando extrema vantagem para a prefeitura

Nos dois campos do direito ora considerado, seja no ambiental-urbano ou privado, a função do
direito de preempção é de limitação urbanística ao direito de propriedade. Em que pese a determinação do
art. 1228 do Código Civil[1] que estabelece o direito de propriedade permitindo ao proprietário o direito
de usar, gozar e fruir, não se nega a mitigação do aspecto absoluto da propriedade permissivos aos poderes
limitados de atos de domínio na alienação, nos termos ambientais (DINIZ, 2002).

Ainda que se pretenda a preservação da função socioambiental da propriedade, no campo do direito
ambiental-urbano observa-se o direito de preempção como instrumento funcional e tradicional do Direito,
com limitação dependente determinada por lei que vincula da livre vontade dos sujeitos submetidos à
legislação que o determina.

Contudo, é necessário considerar por outro lado  que a finalidade imbricada neste instrumento da
gestão da cidade visa evitar a especulação fundiária, principalmente nos grandes centros urbanos onde o
mercado imobiliário por vezes se aquece e prejudica o espírito de organização social previsto pelo Estatuto
da Cidade na concretização da sustentabilidade das cidades.

 2. Finalidades e natureza Jurídica do direito de preempção.
Como instrumento urbanístico de função socioambiental urbana para realização do

desenvolvimento urbano e efetividade da função social da propriedade, há sem qualquer dúvida a
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finalidade principológica e axiológica do equilíbrio e a justiça da prevalência dos direitos coletivos sobre
os individuais, caracterizando maior e melhor proteção da justiça na sociedade (GASPARINI, 2002). E
ainda, a organização e manutenção no sistema jurídico através de legislação geral prevista no Código Civil
e específica através do Estatuto da Cidade.

Desta forma, observa-se a premência do interesse público e social na definição e exigência legal do
direito de preempção estabelecido pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01, art. 26.

A natureza jurídica do direito de preempção é definida dentro do poder de polícia da administração
publica com limitação administrativa, imposição realizada sobre o direito de propriedade previsto por lei.
Contudo, trata-se de obrigação de direito pessoal (e não real) quanto à preferência a ser ofertada pelo
proprietário.

Exigência do titular do direito previsto pela lei. O titular do direito exige do sujeito passivo uma
determinada prestação (positiva ou negativa), resolvendo-se seu descumprimento por perdas e danos em
favor do credor. Com isso, mantém-se a faculdade do possível comprador na aquisição do imóvel.

Na finalidade de sustentabilidade da política urbana estabelecida pelos arts. 182 e 183 da
Constituição Federal (1988), o direito de preempção é instrumento de gestão urbana e deve atender aos
objetivos do Estatuto da Cidade (2001):

"Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade
no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos
geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
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utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de
influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do
Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes
segmentos sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a
valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação
do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e
unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social."

3. Fundamento Jurídico do direito de preempção no Estatuto da Cidade.
Segundo o previsto no Estatuto da Cidade, Lei nº. 10.257/2001 temos que o direito de preempção

confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação
onerosa entre particulares. Devendo ser baseado por lei municipal, amparada legislativamente no plano
diretor, delimitando as áreas em que incidirá o respectivo direito (art. 25 "caput" e § 1º). Importante
ressaltar que a lei deverá fixar prazo de vigência, que poderá ser inferior, mas nunca superior a cinco anos
e através de uma metodologia de revitalização e eficiência da garantia da liberdade dada ao proprietário,
renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência da lei que o instituiu, mantendo-
se independentemente ao número de alienação durante o período.
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O principal ponto de limitação da atuação do interesse do desenvolvimento urbano previsto pela lei
esta na indicação expressa e restritivamente para a incidência do direito de preempção a ser exercido pelo
Poder Público municipal, quando  necessitar de áreas de sua competência para regularização fundiária;
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária;
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de
outras áreas de interesse ambiental; proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico
(FIORILLO, 2005).

Importante ressaltar que apesar do veto que sofre o inciso IX do art. 26, ainda assim, persistiu uma
descrição que nos parece delicada, pois, ordenamento e direcionamento da expansão urbana é em linhas
gerais uma forma de atuação da administração publica municipal ampla. Deste modo, não se coaduna com
o espírito da lógica de restrição as necessidade estabelecidas na publicação do Estatuto da Cidade.

Como razão de veto (nº. 730, de 10 de julho de 2001), a Presidência da República sob proposta do
Ministério da Justiça, manifestou-se no sentido de que o  

"O art. 26, inciso IX, do projeto estabelece que o direito de preempção previsto no art. 25
poderá ser exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para "outras
finalidades de interesse social ou de utilidade pública, definidas no plano diretor.
Ora, o direito de preempção previsto no projeto consubstancia-se em instrumento
limitador do direito de propriedade e, como tal, deve ser posto à disposição do Município
tão-somente em hipóteses expressamente previstas em lei, de forma a proteger o cidadão
contra eventuais abusos do Poder Público.
No caso, como se observa, o inciso IX traz regra genérica e aberta que autoriza a
utilização do direito de preempção em casos a serem definidos no plano diretor. Essa
norma, portanto, contraria o interesse público de evitar a discricionariedade do Poder
Público em matéria de direito fundamental, como o da propriedade.”

Necessário considerar que há uma alternativa que merece muita atenção para se evitar a utilização
desproporcional do direito de preempção, visto que se trata de limitação do direito de propriedade do
cidadão, ainda que se respeite a proteção da função social da propriedade prevista constitucionalmente
(art. 5º, XXIII, CF/88). Neste sentido, a melhor garantia esta na adequada e precisa determinação do
direito de preempção através de lei própria e especifica, ao invés, de inclusão deste direito conferido ao
Poder Público mediante legislação esparsa com embasamento no plano diretor.

Tal argumentação é ressaltada pelo parágrafo único do art. 26, quando estabelece que a lei

municipal prevista no § 1o do art. 25 deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção
em uma ou mais das finalidades prevista.

Ademais, a qualidade de vida prevista como sustentável e sadia é objetivo da política ambiental
brasileira nos termos do art. 225, da Constituição Federal[2], ensejando o equilíbrio sustentável em função
também da legislação da política urbana. Neste sentido vale a menção apresentada por Rocha (s.d.)

"A propósito, tão logo foi editado, o Estatuto da Cidade recebeu críticas quanto a alguns
pontos do texto legal, reclamando maior apuro do mesmo, como, por exemplo, o fato de
constar no corpo da lei identificação de um regulamento quando, rigorosamente, tal é
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competência reservada constitucionalmente ao Executivo (artigo 84, IV). Além disso, a
norma regulamentar é hierarquicamente inferior e segue as balizas estabelecidas pela lei
formal.
A despeito de tais críticas, o Estatuto da Cidade representa valioso instrumento legal e
propicia não somente os mecanismos da política urbana prevista na Carta Política de
1988, mas oportuniza o exercício de comandos legais específicos, como, por exemplo, o
direito de preempção a ser exercido pelo Poder Público municipal."

 4. Fundamento Jurídico do direito de preempção no Plano Diretor e Estratégico do
Município de São Paulo.

Na cidade de São Paulo, o direito de preempção está previsto no atual Plano Diretor e Estratégico –
PDESP (Lei nº 13.430/2002),  que é o instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento
urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município e estabelece
como instrumento de gestão urbanística o exercício do direito de preempção para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, em conformidade ao disposto na Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade (art. 25 a 27). Esta norma é fundamental para o
desenvolvimento urbano-ambiental no Brasil (GASPARINI, 2002, HORBACH, 2004; FIORILLO, 2005).

Entre os artigos 204 a 208 se verifica no PDESP as condições de aplicabilidade e procedimento que
é disciplinado pelo Decreto Municipal nº 42.873, de 19 de fevereiro de 2003, regulamentado pelo Decreto
nº 45.752, de 04 de março de 2005.

Observa-se pelo teor da norma municipal, o Plano Diretor que o direito de preempção deverá ser
exercido considerando alguns requisitos essenciais. Primeiramente, a própria previsão no Plano Diretor da
possibilidade de utilização deste instrumento jurídico dentre as alternativas urbanísticas, ou seja, a sua
própria instituição e a disciplina substancial da preferência. Além desta previsão, mister se faz lei
municipal que delimite a área de incidência da preempção.

Neste sentido a Cidade de São Paulo incluiu na sua legislação de zoneamento e planejamento
estratégico regional as áreas afetadas para a incidência do direito de preempção definindo assim, a
incidência sobre propriedade imobiliária urbana e passível de alienação onerosa entre particulares.

Contudo a indicação das finalidades (contemplando todas as previstas pelo Estatuto da Cidade) foi
estabelecida pelo próprio Plano Diretor e Estratégico (art. 205, Lei Municipal 13430/2002).

 5. Procedimento do direito de preempção no Plano Diretor e Estratégico do Município de São
Paulo -  Decreto Municipal nº 42.873, de 19 de fevereiro de 2003.

O Decreto Municipal nº 42.873, de 19 de fevereiro de 2003, regulamenta o procedimento para o
exercício do direito de preempção pela Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos dos artigos 204 a
208 da Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002 (PDESP).

A primeira característica emblemática e lógica do sistema apresentado condiz com a iniciativa do
proprietário. Desta forma, este sujeito poderá alienar seu imóvel por iniciativa própria, ou,  em decorrência
do interesse de terceiro.

Assim, o proprietário de imóvel localizado em área delimitada pelo Plano Direito ou pela legislação
de planejamento regional (Lei Municipal nº. 13.885/2004) define os efeitos de incidência do direito de
preempção, que será notificado, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei que a delimitou, de
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que, em caso de alienação onerosa a terceiros, deverá oferecer o imóvel previamente à Prefeitura para que
esta o compre, se houver interesse (art. 1º, Dec. 42.873/03).

Contudo, para as áreas definidas e delimitadas para incidência do direito de preempção pelo Plano
Diretor Estratégico (art. 205, § 1º, Lei nº 13.430/02), a notificação será feita no prazo de 30 (trinta) dias. A
notificação aos proprietários será efetuada por meio de publicação no Diário Oficial do Município e por
via postal com aviso de recebimento.

Importante forma de administrar e controlar a exigência para o direito de preempção foi a
atribuição dada pela prefeitura às  subprefeituras em cujo território se localizar o imóvel para a efetivação
das providências decorrentes, incumbindo à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e à Secretaria
de Finanças e Desenvolvimento Econômico, no âmbito das respectivas competências, fornecerem-lhes as
informações e elementos pertinentes.

A iniciativa da legislação municipal, visto que não há previsão na legislação urbanística prevista
pelo Estatuto da Cidade, em publicar e externar a limitação criada pelo direito de preempção se apresenta
através da obrigação das Subprefeituras – responsáveis pelo desenvolvimento do procedimento -  na
averbação do referido direito de preempção na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis da
circunscrição imobiliária competente, no prazo de sessenta dias, observados os trinta dias da incidência do
direito (art. 1º, § 1º, Dec. 1º, Dec. 42.873/03), nas hipóteses que especificam, bem como, quando couber, o
cancelamento de averbação efetuada.

Desta forma, o procedimento se inicia quando o proprietário de imóvel sujeito ao direito de
preempção deve notificar a Prefeitura, na pessoa do Subprefeito da Subprefeitura competente,
manifestando sua intenção de vendê-lo, apresentando os documentos para as considerações administrativas
e econômicas sobre a aquisição como a proposta de compra do terceiro, da qual constará preço, condições
de pagamento e prazo de validade; declaração de endereço para recebimento de notificação e outras
comunicações que vincularão todos os prazos estabelecidos; certidão recente de inteiro teor da matrícula
do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente, que
deverá constar a restrição quanto ao direito de preempção; declaração de que não incidem quaisquer
encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória, demonstrando a
qualidade venal do bem.

Processada a intenção da alienação onerosa, visto que não se enquadram no direito de preempção
urbana outras modalidades de transmissão de imóvel, dar-se-á o encaminhamento às secretarias vinculadas
com parecer  e requerimento de verba para pagamento: à Secretaria do Governo Municipal, que solicitará
às Secretarias Municipais, de Finanças e Desenvolvimento Econômico, de Negócios Jurídicos, de
Planejamento Urbano e demais Secretarias pertinentes, o oferecimento de manifestação quanto aos
aspectos de disponibilidade de recursos financeiros, avaliação do imóvel, interesse e prioridade para a
concretização das diretrizes do Plano Diretor Estratégico. Observa-se que o prazo estabelecido para este
tramite inicial é determinado no máximo em cinco dias úteis, o  que na prática das atividades
administrativas paulistanas é de extrema dificuldade o cumprimento (art. 3º, Dec. 42.873/03).

Por ordem da notificação, a Prefeitura inicia o processamento para manifestar seu interesse na
aquisição do imóvel e o proprietário deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos
complementares perante a Procuradoria Geral do Município de São Paulo, efetivando a demonstração da
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qualidade do imóvel, como certidões do Cartório Distribuidor Cível, da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, da Comarca da Capital e dos Municípios onde o proprietário tenha tido sede ou domicílio nos
últimos dez anos, inclusive relativas a execuções fiscais; certidões do Distribuidor Geral de Protestos da
Comarca da Capital e do cartório correspondente nos Municípios onde tenha tido sede ou domicílio,
abrangendo o período de cinco anos; certidões negativas de débitos, expedidas pela Secretaria da Receita
Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional; Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; certidões negativas de tributos estaduais e municipais;
declaração de quitação das despesas de condomínio firmada pelo síndico e cópia dos documentos que
atestem essa qualidade, no caso de unidade condominial autônoma; cópias autenticadas dos atos
constitutivos da pessoa jurídica vendedora e comprovação dos poderes de representação para a prática do
ato; comprovante do pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos cinco últimos exercícios,
quando se tratar de imóvel rural de interesse para o desenvolvimento urbano; Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural, expedido pela Secretaria da Receita Federal ou INCRA - Instituto Nacional de Colonização;
e X - certidão expedida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, negativa de multas previstas no Código Florestal, quando se tratar de imóvel rural de interesse
para o desenvolvimento urbano.

Mister se faz a consideração sobre a exigência de documentação relativa à imóvel rural, visto que o
Plano Diretor estabeleceu a possibilidade de incidência do direito de preempção para imóveis urbanos (art.
204, PDESP), ainda que sobre o pretexto do desenvolvimento urbano. Entende-se por isso que há
confronto direto ao espírito do próprio Estatuto da Cidade  que regulamenta a política urbana no Brasil. O
conceito de desenvolvimento urbano é extensivo e demanda uma definição para a aplicação do direito de
preempção.

O pagamento a ser realizado na alienação pelo direito de preempção dever realizado por dinheiro,
atendendo ao preço certo do sistema negocial imobiliário. Neste sentido, há uma lacuna na legislação ao
não prever a possibilidade de contraproposta pelo Município. Desta forma, é compreensível que o
Município possa apresentá-la inclusive relacionada à forma de pagamento, que será em dinheiro.

Para isso, deve-se considerar que uma vez apresentada a proposta pelo proprietário o tempo é
considerado e se desfavorecê-lo novos prazos para a tramitação do negócio devem  estabelecido em
comum acordo, pois a mesma não poderá superar o prazo de trinta dias.

As despesas e os emolumentos cartorários correspondentes à lavratura da escritura pública de
aquisição do imóvel e ao respectivo registro no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária
competente serão pagos pela Prefeitura, conforme instruções da Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico em conjunto com a Secretaria dos Negócios Jurídicos (art. 8º, Dec.
42.873/03).

Neste sentido deve-se considerar que os valores das despesas e emolumentos e o procedimento
para a efetivação destes pagamentos decorrem do estabelecido pela legislação estadual de custas. E ainda,
há que se considerar que não liberdade de escolha quanto ao Registro da escritura do imóvel, pois está
atrelado à circunscrição pertinente.

Contudo, quanto ao tabelionato nos parece que a forma de escolha para a efetivação documental
deve decorrer de certame, a fim de se evitar qualquer favorecimento ou vicio nesta tramitação.
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Contudo, o proprietário é obrigado a assumir, por sua conta e risco, as despesas relativas às
providências de suas responsabilidades relacionadas, direta ou indiretamente, com a venda do imóvel,
como divulgação de venda.

Prosseguindo a alienação o imóvel adquirido pela Prefeitura será incorporação ao patrimônio
municipal pelo ato formal do registro, no respectivo Registro de Imóveis da circunscrição, nos termos da
legislação registraria.

Há duas formas de desistência por parte da Municipalidade: uma tácita e outra expressa. A primeira
se configura pelo decurso do prazo de trinta dias após a data de recebimento da notificação do proprietário
sem a manifestação expressa da Prefeitura. A segunda decorrerá por meio da manifestação da
Procuradoria Geral do Município de que não pretende exercer o direito de preempção.

Desta forma, fica o proprietário liberado para alienar onerosamente seu imóvel ao proponente
interessado, nas condições da proposta apresentada, sem prejuízo do direito de a Prefeitura vir a exercer a
preferência no caso de propostas futuras de aquisição onerosa, dentro do prazo legal de vigência do direito
de preempção. A aceitação por parte da Prefeitura, através de sua Procuradoria é sempre expressa.

No caso de desinteresse, expresso ou tácito, da Prefeitura na aquisição do imóvel, o processo
administrativo deverá ser restituído à Subprefeitura competente, que o manterá em custódia para
comprovação da concretização da alienação nas condições propostas à Prefeitura.

Mesmo com o desinteresse do imóvel pela prefeitura, ainda assim, o proprietário mantém a
obrigação da comprovação da finalização da alienação, de forma que "concretizada a venda a terceiro, o
proprietário fica obrigado a entregar na Subprefeitura competente cópia do instrumento particular ou
público de alienação do imóvel, no prazo de trinta dias após sua assinatura, sob pena de pagamento da
multa diária em valor equivalente a 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) do valor total da
alienação." (art. 9º,  Dec. 42.873/03).

A finalidade deste desencadeamento e obrigação do proprietário na demonstração à Prefeitura,
através da Subprefeitura, resguarda a certeza de que o imóvel atendeu as condições propostas, pois o não
cumprimento do negócio, nas condições oferecidas, enseja a nulidade do mesmo. Exceção apenas para
alienação em condições mais benéficas para o proprietário, como a condições de venda por valor superior
ao oferecido à Prefeitura.

Apresentado o interesse da Prefeitura e descumprida obrigação da alienação, surge a atuação
jurisdicional da Procuradoria Geral do Município que promoverá as medidas judiciais cabíveis para a
declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da proposta apresentada.
Assim, a adjudicação de imóvel que tenha sido alienado a terceiros apesar da manifestação do interesse da
Prefeitura em exercer o direito de preferência e a cobrança da multa diária em valor equivalente a 0,66%
(sessenta e seis centésimos por cento) do valor total da alienação.

E ainda, no caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, a Prefeitura poderá adquirir o
imóvel pelo valor da base de cálculo do imposto predial (IPTU), ou seja, o menor valor de referência
definido pela municipalidade.

Atrelada a obrigação do proprietário em garantir a preempção do Município de São Paulo, deve-se
verificar que o Estatuto da Cidade determina que o exercício deste direito vincula-o às finalidades
previstas e pré-determinadas nos art. 26, ou seja: regularização fundiária; execução de programas e
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projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento
da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de
lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental; proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Os desvios destas finalidades sujeitam os agentes públicos, e o próprio Prefeito a submissão da
pena da improbidade administrativa, como estabelece o Estatuto da Cidade:

"Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação
de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:
(...)
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o
disposto no art. 26 desta Lei.
(...)
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta
Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de
mercado.”

Vale ainda ressaltar que há a questão temporal para a utilização do bem incorporado pelo direito de
preempção análogo ao previsto para a desapropriação, de cinco anos, nos (art. 8º, § 4º, L. 10.257/01).

As mesmas condições de responsabilização do administrador público são aplicáveis quando da
aquisição, pelo direito de preempção, de imóvel com valor da proposta apresentada comprovadamente
superior a preço do mercado imobiliário.

A Lei Municipal de São Paulo nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, estabelece normas
complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras,
dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo
trata do direito de preempção em sua Parte II, ao definir os Planos Regionais Estratégicos das
Subprefeituras.

Neste sentido observasse a associações do direito de preempção com outros instrumentos de gestão
urbana, como os pertinentes à Concessão Urbanística.

Assim, o  Poder Executivo Municipal fica autorizado a delegar, mediante licitação, à empresa,
isoladamente, ou a conjunto de empresas, em consórcio, a realização de obras de urbanização ou de
reurbanização de região da Cidade, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, reconstrução e
incorporação de conjuntos de edificações para implementação de diretrizes do Plano Diretor Estratégico,
responsabilizando-a pelo pagamento e pela aquisição dos imóveis que forem necessários à realização das
obras concedidas do preço de imóvel no exercício do direito de nos termos do artigo 46 do Estatuto da
Cidade.

 6. Considerações Finais
De forma conclusiva, através deste estudo e análise observa-se a diferenciação do direito de

preempção no âmbito d legislação civil e ambiental urbanística, pois nesta última a imposição é legal e seu
procedimento atende ao regime previsto no Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01 e a sistemática prevista
pela legislação específica da Cidade de São Paulo segundo seu Plano Diretor e legislação específica (Lei
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13.430/02 e Dec. 42.873/2003).
Para a garantia da preferência urbanística na alienação de imóveis se estabelece sua função

socioambiental como instrumento de gestão da cidade sustentável como forma de cumprimento da função
social da propriedade no desenvolvimento urbano para melhoria da qualidade de vida.

O Município de São Paulo no exercício do direito de preempção determinado pelo Estatuto da Cidade –
Lei nº. 10.257/2001 e o seu Plano Diretor e Estratégico - Lei Municipal nº. 13.430/2002 e o Decreto nº
42.873/2003 regulamentador da limitação à livre disponibilidade do imóvel urbano condicionando o seu
direito individual em função do interesse público, coletivo e social nos ditames constitucionais evitando-se
a especulação imobiliária e interesses obscuros no desenvolvimento das cidades, especialmente no presente
estudo, a Cidade de São Paulo quanto à regularização fundiária e ordenamento e direcionamento da
expansão urbana na proteção ambiental.
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[1] Lei 10.406/2002,  art. 1.228: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de
prejudicar outrem. § 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública
ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. § 4º.O proprietário também pode ser privado
da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de
considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados
pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida
ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores."
[2] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do povo e essencial  à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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ADEQUADA E À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

DEMOCRATIC MANAGEMENT OF THE SPECIAL ZONES OF SOCIAL INTEREST IN FORTALEZA:
CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF REALIZATION OF THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING

AND PARTICIPATORY DEMOCRACY

Renata Catarina Costa Maia
Victor Manoel De Brito Fernandes Vieira

RESUMO
O presente estudo trata, dentro do complexo e globalizado contexto de segregação sócio-
espacial das cidades, do direito humano e fundamental à moradia e de determinados aspectos
da política urbana do Brasil e, em especial, do Município de Fortaleza, no Estado do Ceará. Por
isso, ele analisa os elementos de democracia participativa que permeiam toda a avançada
legislação urbanística brasileira, a qual, por força do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001), deve ser cumprida sempre sob um regime de gestão democrática, no qual Poder
Público e sociedade civil atuarão em parceria. A pesquisa faz, inicialmente, um diagnóstico dos
problemas das cidades brasileiras (particularmente Fortaleza), assim como discorre sobre o
direito à moradia adequada. Procede, em seguida, à análise da legislação urbanística
participativa, recaindo o foco sobre a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade e, com
mais ênfase, a Lei Complementar Municipal nº 62/2009, que instituiu o novo Plano Diretor
Participativo de Fortaleza (PDPFor). Destina, além disso, especial atenção àqueles que são os
mais democráticos e potencialmente transformadores dos instrumentos positivados na norma
municipal: as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Procura, por fim, elencar e explicar
quais são os principais obstáculos à devida efetivação de normas como o Estatuto da Cidade e o
PDPFor, bem como das políticas públicas de desenvolvimento urbano. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Moradia Adequada; Direito à Cidade; Zonas Especiais de
Interesse Social - ZEIS; Democracia Participativa.

ABSTRACT
This study deals mainly the fundamental and human right to housing and some aspects of the
urban policy of Fortaleza, analyzing the elements of participatory democracy that permeate
throughout the Brazilian advanced urban legislation, which, under the City Statute (Federal Law
No. 10.257/2001) should always be performed under a system of democratic management, in
which Government and civil society will act in partnership. We made an initial diagnosis of the
problems of Brazilian cities (particularly Fortaleza) and we talked about the right to adequate
housing. Then, we made the analysis of participatory urban legislation. Because of the object of
study, the legislative analysis fell mainly on the Complementary Municipal Law No. 62/2009,
which created the new Participatory Master Plan of Fortaleza (PDPFor), and on what is the most
democratic and potentially transforming of the instruments established in the municipal standard:
the ZEIS (Special Zones of Social Interest). We seek ultimately to list and explain what are the
main obstacles to the proper execution of standards as the City Statute and PDPFor and of
public policy for urban development.
KEYWORDS: Right to Adequate Housing; Right to the City; Special Zones of Social Interest;
Participatory Democracy.

Introdução
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O direito humano e fundamental à moradia adequada é pressuposto de efetivação da dignidade da pessoa humana - um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF/1988). Vincula-se a uma série de outros direitos e interpreta a
moradia como um conjunto de fatores heterogêneos que não devem ser tratados apenas sob o viés mercadológico, como muitas
vezes faz o setor empresarial imobiliário, mas como um elemento de política pública estatal de longo prazo.

Entretanto, diante de um processo histórico que, no Brasil, vem negando o acesso a terra aos segmentos sociais mais pobres e
permitindo a segregação sócio-espacial nas cidades, observamos que o direito humano à moradia adequada encontra variados
obstáculos à sua concretização. Ainda que a Carta Magna de 1988 tenha inserido, ineditamente, um Capítulo específico sobre a
Política Urbana (graças às reivindicações de movimentos populares e organizações não-governamentais); que, a partir de 2001, o
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001, também denominado, neste artigo, como EC) tenha instituído diretrizes para
ordenar o cumprimento da função social da cidade e que os planos diretores municipais, mormente a partir de 1988, tenham-se
tornado instrumentos legais mais participativos, o acesso à moradia adequada no Brasil esbarra na organização estrutural de um
Estado que, na prática, muitas vezes, ainda absolutiza o direito à propriedade e não estimula o real poder decisório da maioria da
população. Isso acontece não apenas na gestão da política urbana, mas nos mais diversos âmbitos políticos, embora nosso
ordenamento jurídico consagre diversos dispositivos demonstradores da centralidade do papel que exerce a participação popular na
condução dos instrumentos das políticas urbanas existentes em nossa República.

 As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), por exemplo, constantes de planos diretores de vários Municípios, dentre os quais
Fortaleza, constituem, ao lado de outros temas, objeto das reflexões contidas neste artigo. Em síntese, sua existência e conseqüente
aplicação conduz a uma flexibilização de determinadas normas jurídico-urbanísticas, para que áreas de favelas ou loteamentos
clandestinos, bem como terrenos não edificados ou imóveis subutilizados e inutilizados em áreas centrais obtenham regularização
fundiária e permitam a participação popular em tais processos de transformação social (FERREIRA; MOTISUKE, 2007).

Na prática, entretanto, por conta dos problemas causados pela descontinuidade das políticas públicas de Estado no Brasil e pela
pequena participação real das pessoas nos processos decisórios - ainda que municipais -, as ZEIS continuam a ser instrumentos de
difícil aplicação e de pequena verificação prática.

Em virtude da pouca produção doutrinária acerca do Plano Diretor Participativo de Fortaleza - PDPFor (instituído pela Lei
Complementar Municipal nº 62/2009) e, especificamente, sobre ZEIS e da dificuldade de implementação deste instrumento, além
do questionamento a respeito do efetivo poder decisório que apresenta a opinião popular, o presente artigo intenta compreender os
instrumentos de democracia participativa (institucionais e não-institucionais) que poderão ser utilizados quando da implementação
das Zonas Especiais de Interesse Social instituídas pelo PDPFor. Ele pretende, ainda, investigar de que forma tais instrumentos
podem ser redimensionados a fim de que as ZEIS sejam efetivadas e vinculadas a uma política integral de concretização do direito à
cidade.

Por isso, as pesquisas tecidas para este artigo tiveram como pressupostos teóricos o Neoconstitucionalismo e a Nova Hermenêutica
Constitucional, a Teoria dos Direitos Humanos, as Teorias Críticas do Direito, as Teorias Democráticas estudadas pela Ciência
Política, a Sociologia do Direito, o Direito Urbanístico e a Assessoria Jurídica Popular.

A metodologia utilizada para o estudo constituiu-se de pesquisas doutrinárias nas áreas elencadas acima, da análise de audiências
públicas para a votação do Plano Diretor de Fortaleza e da verificação de experiências de campo dos autores, que, por participarem
do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC) - grupo de extensão universitária da Universidade Federal do Ceará (UFC)
- atuaram, por meio de oficinas sobre o direito à cidade e ZEIS, em comunidades qualificadas como Zonas Especiais pelo PDPFor.
Dessa forma, diante de um contexto complexo, globalizado e excludente de desenvolvimento das cidades, a pesquisa visa a
contribuir para a análise de como os instrumentos de democracia participativa presentes nas ZEIS podem ser utilizados pelas
comunidades para que haja real participação popular e efetivação do direito à moradia adequada e do direito à cidade.

1) Do direito à moradia ao direito à cidade. Problemas urbanos no Brasil

Expresso está em nossa Carta Magna (art.6º) que a moradia[1] é direito fundamental de todos e todas garantido pelo Estado, mas
não qualquer moradia, como se pode depreender de uma hermenêutica constitucional sistemática, que faz incidir sobre qualquer
conceito a ideia insculpida no art. 1º, III, da Carta Cidadã, o qual fundamenta nossa República na dignidade da pessoa humana.

Podemos entender, então, que, de fato, o real direito social previsto na Constituição é o direito à moradia digna, representado, no
caso da moradia em zona urbana (e também em zona rural), não só pela prerrogativa de possuir um local para habitar, com infra-
estrutura básica (serviços de esgotamento sanitário, coleta seletiva de lixo, abastecimento de água potável e fornecimento de energia
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elétrica). Seu verdadeiro sentido, portanto, expande-se, abarcando questões mais abrangentes, tais como o direito do cidadão de
encontrar, próximos à sua casa, equipamentos urbanos de lazer, educação e saúde; o direito do cidadão de ir e vir, representado pela
facilidade de acesso ao transporte público e pela qualidade deste serviço; o direito à segurança jurídica da posse do lar, afastadas as
ameaças de despejos forçados; o direito a viver em uma vizinhança segura, em um ambiente pacífico; o direito a viver em uma
vizinhança cuja relação com o ambiente é sustentável; o direito do cidadão de poder conseguir emprego de qualidade em região
próxima à sua residência; o direito do cidadão a obter uma remuneração que lhe propicie possuir moradia digna sem o
comprometimento de seu orçamento; o direito fundamental do cidadão a ter respeitada, pelas políticas urbanas, a tradição cultural da
comunidade em que vive.

Logo, a uma visão simplista do direito à moradia contrapõem-se as ideias de política urbana integrada[2] e de direito à cidade[3], as
quais enxergam, na moradia, apenas um ponto compreendido em uma questão bem mais complexa, que é a do desenvolvimento
pleno das funções sociais da cidade, como garantia do bem-estar de seus habitantes.

Contudo, como a experiência urbana há mostrado nas últimas décadas, as cidades brasileiras ainda têm um longo caminho a trilhar
no que toca a permitir aos seus mais diversos moradores o gozo do direito à moradia e de outros direitos conexos, os quais,
conjuntamente, compõem o direito à cidade. Infelizmente, apesar da globalização econômica e tecnológica na qual o Brasil está
inserido, o atual panorama da urbanização nacional brasileira representa um desrespeito cotidiano a ampla gama de direitos e
garantias, beirando o caótico: proliferam os loteamentos clandestinos e as áreas em que a moradia é precária; o adensamento
demográfico é cada vez maior; o êxodo rural ainda ocorre, resultando na sobrecarga ininterrupta das estruturas urbanas; em razão da
desordem urbana, as zonas de proteção ambiental têm seus limites desrespeitados contumazmente por populações abastadas, de
baixa renda e até pelo próprio Poder Público; a legislação urbanística, em diversos casos, prioriza somente a "cidade formal",
excluindo a "cidade informal" das políticas de desenvolvimento; a concentração de renda campeia, o que conduz a uma
proporcional concentração da infra-estrutura urbana, a qual enseja os fenômenos de "favelização" e de "periferização" e faz que
nossas cidades sejam internacionalmente reconhecidas como das mais desiguais do mundo[4]; a incapacidade do mercado de
trabalho em absorver os grandes contingentes populacionais, mormente os oriundos de regiões rurais ou de urbanização incipiente,
ocasiona a disseminação do mercado de trabalho informal; o desemprego estrutural gera problemas sociais que, não raro, favorecem
o crescimento da criminalidade; a falta de infra-estrutura primária ocasiona insalubridade em determinadas regiões da cidade, o que
influi negativamente nas questões de saúde pública.

No caso particular da cidade de Fortaleza, no Ceará, a qual terá sua situação urbana analisada um pouco mais especificamente ao
longo deste estudo, são encontrados, em maior ou menor grau, todos os problemas acima elencados, com destaque para a grave
situação de êxodo rural que se configura no âmbito estadual, a qual acarreta, anualmente, a chegada à capital de dezenas de milhares
de novos habitantes oriundos diretamente do interior do Estado, em busca de melhores condições de vida. A maioria deste
contingente, no entanto, sem emprego formal e sem recursos para morar em áreas adequadas, dirige-se para zonas de ocupação
precárias e pouco equipadas, ocasionando, assim, a inflação dos bolsões periféricos.

2. O urbanismo e o direito urbanístico

Justamente para reverter a situação urbana de desrespeito aos mais básicos direitos, o Estado brasileiro dispõe de ampla legislação
urbanística e ambiental, que, se devidamente aplicada, conduzirá as cidades brasileiras a uma situação de equilíbrio ambiental,
harmonia sócio-espacial (referente à mitigação da concentração da infra-estrutura urbana) e garantia da dignidade da pessoa
humana, em toda a sua plenitude.

Tais normas passaram a surgir, em maior número, a partir da década de 1980, baseadas nos pressupostos de um urbanismo mais
"qualitativo" e menos "quantitativo". Este, o "urbanismo quantitativo", de caráter simplista, inspirado em ideias francesas, prioriza a
construção de obras de embelezamento da cidade (sobretudo nas regiões centrais); aquele, de influência inglesa, propõe o
ordenamento, o planejamento antecipado e a humanização da cidade, tomando por base, para a realização das políticas urbanas, os
aspectos demográficos, sociais e econômicos de toda a região, visando a realizar um planejamento o mais integrado e abrangente
possível (BARROS; CARNEIRO, 2006).

Estamos com Hely Lopes Meirelles (...) quando este diz que urbanismo é "o conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os
espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade" [grifo nosso] (MEIRELLES,
2006, p. 511). Normas urbanísticas mais antigas, como alguns planos diretores municipais anteriores à Constituição de 1988,
tratavam da cidade e das zonas rurais sob uma ótica individualista ou, no mínimo, não-universalista. Direcionavam investimentos e
obras de infra-estrutura para as regiões já valorizadas da cidade (valorizando-as ainda mais), relegando às regiões periféricas a
construção de conjuntos habitacionais precários, em regiões afastadas, de difícil acesso e com infra-estrutura deficiente, o que se
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coadunava com os objetivos de algumas autoridades e das elites econômicas, às quais interessava o processo de "higienização
social". Além disso, as medidas dos lotes e os índices de construção estabelecidos como mínimos por muitos dos antigos planos
diretores, para que as construções estivessem regulares, encontravam-se fora da realidade econômica e das possibilidades de
aquisição por parte da população de baixa renda, o que restringia o acesso à regularização de seus imóveis.

O novo texto constitucional, entretanto, alterou radicalmente os parâmetros a serem cumpridos pelas legislações urbanísticas de
todo o País e levou em conta a complexa realidade social do Brasil, ao estabelecer as diretrizes de uma nova Política Urbana,
orientada pelos arts. 182 e 183. A interpretação de tais dispositivos nos leva à conclusão de que os regulamentos posteriores à
promulgação da CF/88, invariavelmente, devem conter uma visão coletiva da cidade[5], intentando estabelecer uma reforma urbana
que gere um desenvolvimento sustentável (em harmonia com o ambiente e a natureza), universal (livre das desigualdades sócio-
espaciais que caracterizam nossas cidades, ou seja, realizando o desenvolvimento dos espaços como um todo, nas zonas urbana e
rural), redistributivo (voltado para ações que atendam, prioritariamente, às classes de baixa renda) e, acima de tudo, democrático
(baseado em políticas públicas de urbanização elaboradas, concretizadas e controladas pela população, nos moldes da democracia
participativa) (COSTA, 2010). 

Os mecanismos legais de que dispõe o ordenamento pátrio para alcançar tal desiderato constitucional, o desenvolvimento urbano,
estão plasmados, sobretudo, em três fontes principais: o próprio texto da Carta Magna; o Estatuto da Cidade - EC (Lei Federal nº
10.257/2001, que regulamentou os arts. 182 e 183 da CF) e os planos diretores municipais (como o Plano Diretor Participativo de
Fortaleza - PDPFor, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 62/2009). Além dessas fontes principais, existem outras, como
a Lei Federal nº 11.977/2009, que instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida (programa nacional de habitação) e que
regulamenta o processo de regularização fundiária de assentamentos urbanos. Também deve ser ressaltado que, após a entrada em
vigor do EC, foi criado, no ano de 2003, tendo por norte o referencial teórico do direito à cidade, o Ministério das Cidades, cuja
função precípua é "combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso
da população à moradia, ao saneamento e ao transporte", sendo que lhe compete "tratar da política de desenvolvimento urbano e das
políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito", conforme informa o texto virtual que apresenta
oficialmente o Ministério[6].

3. A importância do Município para o planejamento urbano

 

Com base no disposto em seus arts. 18, caput, e 23, IX, que evidenciam os princípios da autonomia, da repartição de competências
e da predominância do interesse, a Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 30, I e VIII, que compete aos Municípios "legislar
sobre assuntos de interesse local" e "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano".

A preeminência do ente municipal em tais questões se explica em virtude da predominância do interesse local e do fato de que a
presença do ente municipal é a mais perceptível no cotidiano dos cidadãos, de modo que é a fonte mais habilitada a diagnosticar os
problemas que ocorrem em sua zona urbana, podendo, mais rápida e eficientemente, propor normas específicas para regular
situações particulares, exclusivas de cada cidade. Cabe lembrar, entretanto, que a competência legislativa municipal é concorrente,
devendo a União estabelecer as diretrizes gerais da política urbana nacional, o que foi feito pelo Estatuto da Cidade, o qual ratificou
os ideais constitucionais da reforma urbana, bem como inovou o catálogo de princípios e de instrumentos urbanísticos utilizáveis
para o alcance da função social da cidade.

Assim, as normas urbanísticas municipais deverão acompanhar as normas gerais de direito urbanístico editadas pela União, bem
como as leis estaduais, no que suplementarem as leis federais. Dentre vários instrumentos legais que denotam o largo poder
conferido aos Municípios para que estes executem suas políticas urbanas, temos, por exemplo, o direito de preempção (arts. 25 a
27, do EC, e 239 a 241, do PDPFor), que faculta ao ente municipal o exercício da prerrogativa de possuir preferência na aquisição
de imóveis urbanos objetos de alienação onerosa entre particulares.

4. A gestão popular como fundamento da política urbana brasileira

A legislação urbanística brasileira está, essencialmente, calcada em ideais de justiça social, de humanização do espaço urbano e de
construção da cidadania coletiva por meio da participação ativa do povo nos processos de elaboração, aplicação e controle das
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políticas urbanas. A Constituição de 1988 considera, no parágrafo único de seu art. 1º, a democracia direta como fundamento da
República Federativa do Brasil, a qual tem por supedâneo a soberania popular. O Estatuto da Cidade (que, ao regulamentar dois
dispositivos da Constituição Federal, torna-se uma extensão desta) declara, expressamente, em seu art. 2º, II, que a gestão
democrática constitui diretriz geral da política urbana brasileira, sendo pressuposto do desenvolvimento urbano nacional desejado
pelo constituinte originário. Em suma, podemos dizer que as legislações urbanísticas municipais, estaduais e federais que não
consagrarem, em seu bojo, instrumentos de democracia participativa que propiciem de fato[7] o exercício da gestão democrática
dos planos urbanos estarão em flagrante conflito com a lei e com a Constituição Federal, podendo ser atacadas judicialmente por
meio de ações civis públicas, ações de descumprimento de preceito fundamental, mandados de injunção (em casos de omissão
legislativa municipal) e, até, ações de improbidade administrativa contra os governantes.

 

5. Principais instrumentos de democracia participativa previstos pelo ordenamento brasileiro

O Estatuto da Cidade afirma, como visto acima, que a política urbana brasileira está fundamentada na participação popular, que
deve ser exercida durante a formulação, a execução e o acompanhamento dos projetos de desenvolvimento urbano. Os instrumentos
que ensejam seu exercício são variados, estando elencados em diversas normas, editadas pelos variados entes federativos. A seguir,
destacaremos quais são os principais mecanismos de participação popular previstos na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no
Estatuto da Cidade (EC) e no Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), com enfoque específico sobre os instrumentos
democráticos relativos às Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) previstas na norma municipal. Serão, ainda, feitas
reminiscências à Lei Orgânica do Município de Fortaleza (LOMFor), a qual consagra variados meios que propiciam a gestão
popular de diversas políticas públicas.

Para fins deste estudo, dividimos os meios de democracia participativa em institucionais, quando positivados, e não-institucionais,
quando não constam de previsão expressa na legislação (o que, contudo, não lhes retira a juridicidade e a legitimidade).

5.1. Instrumentos institucionais de participação popular dispostos na Constituição Federal

 

A CF/88 estabeleceu, por meio de seu art. 1º, que a República Brasileira, constituída em Estado Democrático de Direito, funda-se
na soberania popular, segundo a qual todo o poder emana do povo[8], que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos da citada Carta (art. 1º, parágrafo único). A análise do texto permite que se afirme ser a democracia
brasileira semidireta, isto é, "democracia representativa com alguns institutos de participação direta do povo nas funções de
governo, institutos que, entre outros, integram a democracia participativa" (SILVA, 2009, p. 136).

Esses referidos institutos, que propiciam ao povo brasileiro o mais pleno exercício da cidadania e da educação política, encontram
previsão no art. 14, caput e incisos seguintes[9], consistindo em (I) plebiscito, (II) referendo e (III) iniciativa popular,
regulamentados pela Lei Federal nº 9.709/1998.

Segundo a Lei, no caput do art. 2º, combinado com o § 1º do mesmo artigo, plebiscito é a consulta formulada ao povo para que este
delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, sendo convocado com
anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, mediante votação, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.

Referendo é a consulta formulada ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional,
legislativa ou administrativa, sendo convocado posteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a
respectiva ratificação ou rejeição (art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 9.709/1998).

Já a iniciativa popular consiste na apresentação de Projeto de Lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Tal projeto
de lei tratará de uma matéria apenas, não se admitindo que seja recusado, a priori, em virtude de defeito meramente formal (art. 13,
§§1º e 2º da Lei nº 9.709/1998).

Tais institutos participativos constituem a reserva mínima de participação popular no processo democrático brasileiro, mas têm
apresentado, lamentavelmente, pouquíssima utilização prática, seja pelas dificuldades logísticas e financeiras do Poder Público, que
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opta por economizar recursos em vez de elaborar processos plebiscitários e referendários, locais ou nacionais, seja, por exemplo,
pelo rigor dos requisitos à propositura do Projeto de Lei por iniciativa popular, cujo cumprimento, sobretudo em relação ao número
mínimo de eleitores que assinarão o Projeto, é bastante difícil, em virtude da extensão de nosso território e do grande contingente
que forma o corpo eleitoral.

Outro obstáculo, talvez ainda maior, ao uso mais largo de tais instrumentos é a mentalidade arraigada, em muitos setores da
sociedade, segundo a qual "o povo não sabe votar" ou "caso determinada opção vença o plebiscito, haverá o caos, a desordem". Tais
argumentos são utilizados por aqueles que prezam por uma democracia elitista (no primeiro caso) ou que não desejam a realização
da consulta popular e, para tanto, utilizam-se do "argumento-catástrofe" (segundo caso). A fim de que esses preconceitos sejam
superados, deve ser garantida pelo Estado a liberdade de informação e escolha, de forma que o resultado da consulta seja legítimo
(BENEVIDES, 1998).

5.2. Instrumentos institucionais de participação popular dispostos no Estatuto da Cidade

 

A Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que regulamentou o Capítulo constitucional relativo à política urbana, estabelece
como diretriz geral da política de desenvolvimento urbano a gestão democrática dos projetos urbanísticos federais, estaduais e
municipais (art. 2º, II, c/c art. 43, I). A função desse modelo de gestão é diminuir o isolamento da Administração Pública e
aproximar suas políticas tanto quanto possível dos reais desejos da população por elas afetadas. Além disso, conforme nos mostra o
inciso III do art. 2º, a aproximação entre Estado e sociedade civil aparece também com o intuito de captar recursos da iniciativa
privada para a realização de obras de interesse social, onerando menos os cofres da administração pública. Exemplo claro de tal
intenção é a regulamentação das operações urbanas consorciadas (arts. 32 a 34 do EC), nas quais as ações de transformação da
estrutura urbanística são coordenadas pelo Poder Público municipal, com participação das partes interessadas nas melhorias de
infra-estrutura e/ou na regularização da área, tais quais proprietários, usuários permanentes e investidores privados. Tais ações
devem, também, buscar melhorias sociais e ambientais para a zona afetada.

No art. 4º, III, f e s, são apresentados instrumentos democráticos que deverão ser utilizados para o planejamento urbano municipal.
A alínea f cita a gestão orçamentária participativa, pela qual deverão os recursos para projetos de desenvolvimento urbano ser
objeto de discussão com a sociedade, durante o processo de elaboração da lei orçamentária anual. Esta orientação rumo à
transparência e à participação popular na gestão fiscal é também dada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000, com redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009), em seu art. 48, parágrafo único, I. No âmbito do Município de
Fortaleza, tal temática está prevista na Lei Orgânica municipal, nos seus arts. 5º, caput; 59, VI e 173, § 12, que viabilizam a
participação popular na elaboração, definição e acompanhamento do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Anual do Município. Já a citada alínea s apenas ratifica a CF/88 e a Lei Federal nº 9.709/1998, ao dispor que a política
urbana municipal poderá ser objeto de consulta, mediante referendo popular ou plebiscito.

O § 3º do art. 4º ainda estabelece que todos os instrumentos previstos no artigo mencionado deverão ser objeto de controle por parte
da sociedade, caso demandem despesas do Poder Público municipal. Em suma, de acordo com Oliveira (2005, p. 40), caso ocorra
dispêndio de recursos,

deve haver o controle social, com participação efetiva (não meramente formal) da sociedade, de movimentos e entidades da
sociedade civil. Por exemplo, nos mutirões, em que há grande inversão de recursos, a lei deve estabelecer a forma pela qual a
sociedade civil participa do controle das decisões. Quem será o contratante, a forma de pagamento, o momento do cumprimento das
obrigações, o controle das medições etc. Tudo deve ter o aval da coletividade.

Os mecanismos que possibilitam à população tomar parte nos projetos da Política Nacional de Reforma Urbana estão contidos,
principalmente, no Capítulo IV do Estatuto, denominado "Da Gestão Democrática da Cidade". O art. 43 estabelece, em seus incisos,
que deverão ser utilizados para a gestão democrática da cidade (I) órgãos colegiados de política urbana; (II) debates, audiências e
consultas públicas; (III) conferências sobre assuntos de interesse urbano e (IV) iniciativa popular de projeto de lei e de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano (respeitando-se o disposto na já mencionada Lei nº 9.709/1998).

Os órgãos colegiados que discutirão políticas urbanas nos níveis nacional, estadual e municipal devem, inclusive, em atenção ao
art. 45 do EC, ser formados significativamente pelos representantes leigos das diversas camadas e entidades da sociedade civil e
por pessoas com conhecimentos técnicos, bem como por membros do Poder Público. Os debates deverão estar abertos à população,
sendo que a divulgação e a discussão de questões de interesse urbano poderão ser feitas mediante conferências, também em nível
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nacional, estadual e municipal, nas quais serão ouvidas as opiniões de especialistas na matéria referida, que podem, por exemplo,
expor a experiência de outras cidades em relação ao assunto que é tema da conferência.

Um aspecto da gestão democrática que pode causar problemas de interpretação é saber qual será o real poder que a interferência
popular terá sobre as decisões da Administração Pública e qual será o grau de vinculação às decisões dos órgãos colegiados e das
consultas populares a que estará sujeito o Poder Público. Em suma, questionamos: qual o poder da opinião do povo? Entendemos,
com Regis Fernandes Oliveira (2005), que, conquanto deva o Poder Público dispor de uma determinada margem de
discricionariedade, de algum modo deve estar a vontade direta da população expressa nos atos da Administração, pois  o Estatuto é
norma cogente, gozando de eficácia imediata e de acatamento obrigatório por parte do Estado e da massa populacional. Portanto,
não pode a Administração Pública, sob quaisquer argumentos, renegar, em absoluto, a opinião popular, sem o que se estaria
atingindo frontalmente a soberania popular e o espírito de cidadania de todas as pessoas.

5.3. Instrumentos institucionais de participação popular dispostos no Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor)

 

Dispõe o art. 40 do Estatuto da Cidade: "O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana". Obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes e para aquelas que se encaixam nas
hipóteses do art. 41 do EC, recebeu da Constituição a incumbência de definir os requisitos que, se atendidos, configuram o
cumprimento da função social da propriedade urbana [10] (cf. art. 182, § 2º, CF/88). O Plano Diretor Participativo de Fortaleza,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 62, sancionada em 2009, recebeu a denominação "Participativo" em virtude da
diretriz estabelecida no § 4º do art. 40 do EC, o qual exige que os planos diretores sejam elaborados, implementados e fiscalizados
com participação da população. A cada dez anos, a lei que institui o plano deverá ser revista, sobretudo para a atualização de seus
índices técnicos. Ressalte-se, ainda, que o plano diretor deverá englobar todo o território do Município, isto é, suas zonas rurais e
urbanas, bem como as regiões de ocupação futura, para onde deverá ser orientado o crescimento urbano[11].

A lei que instituiu o PDPFor passou a ser elaborada a partir de 2005. A legislação anterior havia sido editada em 1992 e estava
desatualizada, com índices urbanísticos defasados. O processo de criação de um novo plano diretor prolongou-se por quatro anos,
tendo passado por diversas fases de elaboração com participação da sociedade civil: audiências públicas para eleição de delegados
territoriais; capacitação técnica desses delegados; debates preparatórios para o Congresso do Plano Diretor; realização do Congresso
do Plano Diretor, no qual foram apresentadas as propostas trazidas pelos representantes territoriais; audiências públicas para
discussão do texto do projeto de lei elaborado após o Congresso do Plano Diretor[12]. O texto final foi sancionado em 02 de
fevereiro de 2009[13].

Seguindo a diretriz geral imposta pelo Estatuto da Cidade, o PDPFor estabeleceu, em seu art. 3º, § 4º, a gestão democrática da
cidade.

É objetivo do Plano a construção de um sistema democrático e participativo de planejamento e gestão da cidade (art. 4º, II), o qual
se dará por meio da criação de diversos Conselhos Municipais[14] (em atendimento ao art. 43, I, do EC), com atribuições relativas
a determinadas matérias incluídas no Plano Diretor.

O Título IV do Plano Diretor cria o Sistema Municipal Integrado de Planejamento Urbano, Gestão e Participação Democrática e de
Desenvolvimento Sustentável, o qual será integrado por entidades do Poder Público, por diversos Fundos Municipais e pelos
Conselhos Municipais participativos (ver nota 16), bem como por outros vários, mencionados nos arts. 286 a 288, havendo
destaque para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDMU), de formação paritária entre Administração Pública e
sociedade civil, previsto no art. 290. O Capítulo III deste título estabelece os chamados "instrumentos de participação popular",
compostos por audiências, debates, consultas públicas, iniciativa popular de lei (proposta por 5% do eleitorado do Município), veto
popular, plebiscito, referendo e orçamento participativo, reproduzindo o já disposto na Lei Orgânica do Município.

Inova o Plano ao criar, em seus arts. 302 a 304, o Sistema de Informações Municipal (SIM), como meio de garantir à população o
devido acesso a autos e documentos e às informações de interesse particular ou coletivo, em especial àquelas relacionadas ao
processo de implementação, controle e avaliação do PDPFor. A liberdade de informação é condição sine qua non para o devido
exercício da democracia, direta ou representativa, de modo que andou bem o legislador municipal ao determinar a existência de um
sistema centralizado de informações ao cidadão.

O PDPFor estabelece, ainda, à semelhança do Estatuto da Cidade, a possibilidade de parcerias do Poder Público com a iniciativa
privada, de forma consorciada, de modo a viabilizar projetos de construção de habitação de interesse social.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3369



As matérias que tocam às Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS (conceito, categorias, formas de implementação, mecanismos
de gestão democrática) estão previstas nos arts. 123 a 138 e 264 a 277 do PDPFor e serão brevemente analisadas a seguir.

Como se pode ver, a norma maior do planejamento urbano e ambiental da capital cearense tem por escopo a construção de um
amplo sistema de desenvolvimento urbano integrado para a cidade, com esteio na gestão democrática, com vistas à concretização do
direito social à moradia digna e à cidade. Os termos "participação popular" e "gestão democrática" são usados em dezenas de
oportunidades no texto legal. O desafio que se coloca é a efetivação dos dispositivos de participação direta dos fortalezenses na
condução da política urbana municipal[15].

5.4. Zonas Especiais de Interesse Social e seus Conselhos Gestores. Plano Integrado de Regularização Fundiária

 

Zonas Especiais de Interesse Social, ou ZEIS, são instrumentos urbanísticos que surgem do zoneamento urbano, entendido este
como a "repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo sua precípua destinação de uso e ocupação do solo" (MEIRELLES,
2006, p. 552). Cada zona é uma área do Município, mais ou menos homogênea, com alguns detalhes que a especificam diante das
outras zonas estabelecidas, detalhes estes que induzirão sua classificação e sua destinação[16]. A política de ordenamento territorial
de Fortaleza, definida no Plano Diretor (arts. 57 a 164), estabelece a subdivisão da cidade em macrozonas (áreas de grande
extensão, que contam com parâmetros de urbanização mais genéricos) e zonas especiais (áreas de menor extensão territorial, cujos
parâmetros urbanísticos são bem mais específicos).

A primeira experiência brasileira com Zonas Especiais de Interesse Social ocorreu no Município de Recife, quando, em 1987, foi
aprovada a lei municipal que regulamentava o Projeto de Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS)[17],
antes mesmo, portanto, da promulgação da Constituição de 1988, a qual, ineditamente, previu um Capítulo sobre a Política Urbana.
No Município de Santo André, por exemplo, a aprovação de uma série de leis levou à criação, em 1991, das Áreas Especiais de
Interesse Social - AEIS (FEREIRA; MOTISUKE, 2007). No ano de 2001, o Estatuto da Cidade estabeleceu como um dos
instrumentos de política pública municipal as zonas especiais de interesse social (art. 4º, III, f, do EC).

A razão de ser do instrumento ZEIS é a flexibilização dos parâmetros urbanísticos de medidas de lotes e de índices de ocupação e
edificação do solo, de modo que se dê disciplina jurídica à situação irregular das populações de baixa renda, as quais, o mais das
vezes, vivem em terrenos ocupados, edificados em desatenção às normas urbanísticas. Diversas regulamentações de ordenamento
urbano não contemplam, até hoje, tal diferenciação de parâmetros, totalmente afastadas da ideia de que as zonas urbanas brasileiras
são ocupadas, em sua maioria, por pessoas que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos do cumprimento de
toda a legislação, a qual é elaborada pensando naqueles que podem pagar tal quantia. Assim, as ZEIS constituem profunda
reverência ao princípio da equidade, pois enxergam o descompasso entre "cidade formal" e "cidade informal" e as gritantes
desigualdades sociais que permeiam nossas cidades, viabilizando às camadas de baixa renda o acesso ao direito de possuir um lar
juridicamente regularizado. 

Existem três categorias distintas de ZEIS. As ZEIS do tipo 1 (ZEIS 1, arts. 126 a 128) "são compostas por assentamentos irregulares
com ocupação desordenada, em áreas públicas ou particulares, constituídos por populações de baixa renda, precários do ponto de
vista urbanístico e habitacional, destinados à regularização urbanística, fundiária e ambiental" (art. 126).

ZEIS 2 (arts. 129 a 131) são aquelas formadas por "loteamentos clandestinos ou irregulares e conjuntos habitacionais, públicos ou
privados, que estejam parcialmente urbanizados, ocupados por população de baixa renda, destinados à regularização fundiária e
urbanística" (art. 129).

Expresso está que é requisito para a caracterização da ZEIS a qualificação da população como sendo predominantemente de baixa
renda (art. 132, I). Outra exigência para a qualificação de um espaço como ZEIS é a de que a área irregularmente ocupada estivesse
consolidada até 13 de março de 2004, cinco anos antes da publicação do PDPFor no Diário Oficial do Município (cf. art. 132, II).

ZEIS 3 (arts. 133 a 139) são aquelas que contém "áreas dotadas de infraestrutura, com concentração de terrenos não edificados ou
imóveis subutilizados ou não utilizados, devendo ser destinadas à implementação de empreendimentos habitacionais de interesse
social, bem como aos demais usos válidos para a Zona [macrozona, no caso] onde estiverem localizadas, a partir da elaboração de
plano específico" (art. 133). São também denominadas "ZEIS de vazios urbanos".

A atenção especial devotada às ZEIS neste estudo deve-se ao fato de considerarmos tais Zonas Especiais o instrumento urbanístico
que, se posto em prática, produzirá os efeitos mais profundos no que concerne à efetivação do direito à habitação adequada. As
Zonas Especiais de Interesse Social, em virtude de seus parâmetros urbanísticos flexibilizados, têm a capacidade de receber projetos
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maciços de regularização fundiária (o que eliminaria a insegurança jurídica relativa à posse do imóvel) e recursos prioritários para
obras infraestruturantes. Deste modo, as ZEIS permitem a interação entre a concretude dos direitos fundamentais e a democracia
necessária à efetivação destes direitos. Possuem, ainda, um mecanismo de participação popular que corresponde, provavelmente, ao
mais vanguardista dentre aqueles previstos no PDPFor: o Conselho Gestor da ZEIS.

De acordo com o art. 268 do PDPFor, o Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social será composto por representantes
dos atuais moradores e do Município, que deverão participar de todas as etapas de elaboração, implementação e monitoramento do
plano integrado de regularização fundiária. As formas de funcionamento do Conselho, os modos de representação equitativa dos
moradores locais e dos representantes do Poder Público e as atribuições do Conselho Gestor serão definidas por Decreto
Municipal[18].

A função primordial do Conselho Gestor da ZEIS é acompanhar o desenvolvimento, a aplicação e a fiscalização do Plano Integrado
de Regularização Fundiária. Este plano, apresentado no art. 267 e detalhado no art. 270, conterá um conjunto de ações integradas
que visam ao desenvolvimento global da área, abrangendo aspectos urbanísticos, socioeconômicos, jurídicos, infraestruturais,
ambientais e de mobilidade e acessibilidade urbana, com objetivo de legalizar a posse da terra urbana, ocasionar melhorias ao
ambiente urbano da região em questão e incrementar a noção de cidadania da população local.

O Plano Integrado de Regularização Fundiária constitui a "lei orgânica" da ZEIS. Sempre seguindo a principiologia estabelecida
pelo próprio PDPFor, o plano integrado deverá conter, dentre outras informações, o diagnóstico físico da realidade local;
mapeamento das áreas de risco; caracterização socioeconômica da população; normatização especial de parcelamento, edificação,
uso e ocupação do solo; plano de urbanização; plano de regularização fundiária; plano de geração de trabalho e renda e plano de
participação comunitária e desenvolvimento social (art. 270).

O PDPFor inovou em matéria de ZEIS, estabelecendo que estas, atendendo ao Plano Integrado, funcionarão não só com objetivo de
regularizar e urbanizar, mas também como um espaço onde serão aplicadas experiências cujo intuito será o incremento da renda da
população (o art. 123 informa que nas ZEIS serão desenvolvidos programas de mercado popular) e o fortalecimento do sentimento
de comunidade (AGUIAR, 2010).

Outra importante função dos Comitês Gestores é avaliar todas as obras urbanas que envolverão as áreas definidas como ZEIS. Daí a
grande importância de que sejam regulamentados em curto espaço de tempo, assim como sejam criadas as leis específicas para cada
Zona Especial de Interesse Social, de modo que comunidades consideradas ZEIS não suportem ameaças de remoção em razão da
possibilidade de obras de impacto urbanístico significativo e possam discutir, com a participação dos habitantes, os rumos da Zona
Especial que habitam[19], tendo a fantástica oportunidade, assim, de exercer diretamente sua cidadania, experimentando os efeitos
de sua participação efetiva na vida política de sua localidade.

5.5. Instrumentos de democracia participativa não-institucionais

Além dos instrumentos institucionais de democracia participativa citados acima, há uma série de outros mecanismos que permitem a
organização e a mobilização populares para a efetivação de direitos. Embora não previstos de forma direta na legislação, isto é, não
institucionalizados, estes mecanismos são também jurídicos, pois surgem da fonte legítima de expressão do Direito: o povo, capaz
de criar novos direitos, bem como de dar novos significados e meios de concretização a direitos já estabelecidos.

O abismo existente entre o Direito e a sociedade, instituído, principalmente, pela prevalência de uma dogmática jurídica de cunho
"liberal-individualista-normativista" (STRECK, 1999, p.15) é um dos principais fatores que impulsionam a ascensão desses
instrumentos não-institucionais de democracia participativa. Em geral, eles partem do diagnóstico de que a democracia liberal tem
sido vendida pelo processo de globalização como sucesso institucional para, na verdade, sustentar apenas as elites e contrariar os
movimentos democráticos de base popular que se opõem ao atual modelo excludente de organização sócio-econômica mundial
(SAMPAIO, 2003).

Assim, diante de um Estado que, juridicamente, inova ao adotar os pressupostos da Nova Hermenêutica Constitucional, mas,
econômica e politicamente, condiciona o discurso do Direito a uma fetichização que tenta abstrair as normas de suas condições
histórico-materiais (STRECK, 1999), a sociedade tenta se movimentar pautando-se nos princípio daquela Nova Hermenêutica e na
necessidade de se efetivar o direito à democracia[20].

Dessa forma, surgem os movimentos sociais - atores políticos responsáveis por uma nova dimensão da democracia participativa
que, a partir de práticas voltadas à educação popular, ao pluralismo jurídico, à defesa dos direitos fundamentais, à emancipação
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humana e à auto-organização, atuam em parceria com grupos de extensão universitária, organizações não-governamentais e demais
instituições da sociedade civil, mediante a participação em seminários, debates, oficinas, marchas, fóruns, pesquisas, escolas
itinerantes e manifestações.

Essas atividades militantes - que buscam ser dialógicas, dinâmicas e sensíveis aos sofrimentos das classes mais excluídas da
participação política, sócio-econômica e cultural - reivindicam a concretude de direitos (muitas vezes através da pressão para que os
próprios instrumentos participativos institucionais sejam efetivados) e promovem a educação cidadã necessária à luta pelo exercício
da atividade democrática consciente.

No caso específico do processo de elaboração do PDPFor, o exercício dos meios não-institucionais de participação popular ocorreu
por meio de manifestações e reuniões organizadas por movimentos sociais, as quais incluíram, dentre outras: marcha promovida
pela população da comunidade Lagamar, já após o início da vigência do PDPFor, como estratégia para pressionar a Câmara
Municipal de Vereadores a aprovar lei que estabelecesse a ZEIS Lagamar[21]; oficinas sobre direitos fundamentais e ZEIS
realizadas em áreas regulamentadas como tais zonas; manifestações públicas em defesa do cumprimento das propostas do
PDPFor[22]; passeata de reivindicação contra a construção de um estaleiro na comunidade Serviluz, área de ZEIS do tipo 1 em
Fortaleza[23]. A proposta dos movimentos urbanos de Fortaleza é continuar as manifestações na perspectiva da formação política e
da mobilização populares a fim de que as Zonas Especiais sejam regulamentas e inseridas nos discussões mais amplas do direito à
cidade[24].

 

6. Obstáculos ao real exercício da democracia participativa nas Zonas Especiais de Interesse Social de Fortaleza

Ao destacarmos quais os instrumentos de democracia participativa presentes no PDPFor que concernem às Zonas Especiais de
Interesse Social, cumpre analisarmos até que ponto sua utilização pelos moradores de cada área se converte em real poder
decisório[25]. Para isso, utilizamos as verificações que fizemos ao acompanharmos audiências públicas nas quais foram debatidas
as emendas ao então projeto de Plano Diretor e ao realizarmos oficinas sobre Zonas Especiais de Interesse Social na comunidade do
Lagamar, a qual, embora apresentasse todas as características pertinentes a uma ZEIS, ainda não era, à época das oficinas,
considerada como tal pelo texto do PDPFor[26]. Assim, estabeleceremos, a partir de agora, os obstáculos ao real exercício da
democracia participativa nas Zonas Especiais de Interesse Social de Fortaleza.

6.1. O desrespeito do Poder Público às decisões das audiências para a votação do Plano Diretor

A primeira questão a ser analisada como entrave à efetividade dos mecanismos de democracia participativa do PDPFor[27],
precisou mobilizar-se[28] para a realização de uma marcha[29] que teve como objetivo exigir da Câmara Municipal a inclusão da
comunidade enquanto ZEIS. Após a manifestação, a comunidade conseguiu a inclusão no zoneamento especial de interesse social,
mas precisou realizar nova mobilização para a mudança do artigo 5º da lei da ZEIS proposta pela Prefeitura Municipal. O referido
artigo previa que o chefe do Poder Executivo ficava autorizado a instituir, por Decreto, exceção aos parâmetros urbanísticos da
ZEIS 1 da comunidade quando o interesse público justificasse, quando estivessem envolvidas ações de infra-estrutura urbana ou
ambiental ou quando se tratassem de projetos urbanos vinculados à Copa do Mundo de 2014. Mesmo com a modificação do
dispositivo, entretanto, a nova redação da lei da ZEIS do Lagamar evidencia que, nas deliberações do Conselho Gestor, a decisão
final compete ao Poder Público, em detrimento das opiniões dos moradores da área, algo que fere, indiscutivelmente, o poder
decisório da população e transforma o Conselho Gestor em órgão de caráter meramente consultivo. e das ZEIS se refere ao
desrespeito do Poder Público em relação ao que foi debatido nas audiências públicas de discussão do Plano Diretor. O principal
exemplo disso está em caso específico que envolveu a comunidade Lagamar. Essa comunidade, existente há quase sessenta anos em
Fortaleza e constituída por assentamentos irregulares, participou das audiências públicas do Plano Diretor por meio de diversos
representantes e debateu propostas. Após uma série de negociações que envolviam o pedido dos moradores para que a área fosse
incluída no zoneamento especial, o projeto do Plano Diretor foi emendado, de modo que passasse a constar do elenco de ZEIS 1 a
respectiva comunidade. Contudo, após algumas audiências públicas, o texto do projeto de lei, retornou ao que era antes - excluindo
o Lagamar da Zona Especial de Interesse Social, situação que surpreendeu a população da comunidade. Após protestos, o relator do
projeto garantiu aos representantes comunitários que, do texto final da lei, constaria o dispositivo misteriosamente retirado, o que
não foi cumprido. A comunidade do Lagamar, então, utilizando-se do disposto no artigo 125, §§ 1º e 2º do Plano Diretor
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6.2. Inexistência das leis específicas que complementarão o Plano Diretor de Fortaleza no que concerne à disciplina jurídica das
ZEIS

O Plano Diretor e, especificamente, as ZEIS carecem de instrumentos normativos (a maioria deles de iniciativa do Poder Executivo
Municipal) para que sejam efetivados. Entretanto, vários dos projetos de lei necessários a tal regulamentação ainda não foram
encaminhados à Câmara Municipal, mesmo que o prazo legal para o envio desses projetos já tenha sido esgotado[30].

As omissões legislativas que tocam à lei que define critérios de classificação dos empreendimentos e das atividades, privados ou
públicos, com destinação para a habitação de interesse social (HIS) e mercados populares que dependerão do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) para obter licenças ou autorizações de construção e estabelece parâmetros urbanísticos específicos (art.305, VI,
PDPFor); à lei que estabelece o valor da alíquota a ser aplicado no IPTU progressivo no tempo (art.305, VII, PDPFor) e à lei
específica que trata do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (art.305, VIII, PDPFor), por exemplo,  prejudicam
diretamente a aplicabilidade das ZEIS (que deveriam ser concretizadas de forma imediata por tratarem da realização de direitos
fundamentais - art.5º, § 1º, CF) porque deixam sem regulamentação as matérias objetos de deliberação dos Conselhos Gestores -
formados, dentre outros representantes, por moradores de cada zona especial. Isto afeta, de maneira frontal, por exemplo, as
discussões que tratam da normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo (art. 270, II, PDPFor) e do
plano de regularização fundiária (art. 240, IV, PDPFor).

A omissão legislativa que diz respeito ao Plano Integrado de Regularização Fundiária é, provavelmente, a que mais afeta a
consolidação da ZEIS, vez que nele estaria contida a previsão do modo segundo o qual os habitantes da Zona Especial exerceriam a
gestão democrática da ZEIS. A não existência do plano castra, assim, o direito de participação daqueles que deveriam ser os
principais beneficiários das normas de tal plano integrado, postergando, inclusive, a implementação das políticas de regularização
fundiária específicas. Entedemos que, se a inexistência da norma regulamentadora é causada por inércia da Administração Pública,
é cabível ação civil pública que defenda o direito da população a ter seu imóvel regularizado.

Além disso, a demora do Poder Público em editar regulamentos acerca dos aspectos técnicos das ZEIS aumenta a descrença da
própria população na democracia participativa, o que dificulta, por exemplo, a realização de oficinas que tentam trabalhar com as
comunidades os aspectos jurídicos das ZEIS, as necessidades específicas de cada uma delas e a importância da mobilização e da
participação popular em seus processos de implementação e gestão[31].

 

6.3 O desrespeito do Poder Público à própria essência das ZEIS

Outro obstáculo à concretização dos mecanismos de democracia participativa é o desrespeito do Poder Público à própria essência
das ZEIS, as quais não comportam a previsão de grandes obras em áreas destinadas à regularização fundiária de assentamentos
irregulares e clandestinos. Um dos exemplos disso ocorreu na comunidade Serviluz, que, mesmo sendo considerada ZEIS do tipo 1
pelo Plano Diretor, enfrentou a ameaça da construção de um estaleiro  na Praia do Titanzinho (localizada na comunidade). Esse
empreendimento - de grande impacto urbanístico e ambiental - foi apoiado pelo Governo do Estado do Ceará[32], embora
desrespeitasse o poder decisório do povo do Serviluz[33] e desvirtuasse um dos objetivos precípuos da ZEIS: a destinação à
comunidade de projetos de habitação de interesse social. O projeto, contudo, após intenso debate político que envolveu as esferas
governativas estaduais e municipais, foi arquivado, e o estaleiro será instalado em outro Município.

6.4. Dificuldade de publicização de informações referentes ao PDPFor e às ZEIS

Os poucos meios utilizados para a publicização de informações referentes ao Plano Diretor e às ZEIS são, de maneira geral, os
maiores obstáculos para que os instrumentos participativos - em especial os das zonas especiais - sejam compartilhados pelos
moradores de diferentes áreas e inseridos na discussão mais ampla da gestão democrática da cidade. Os sítios virtuais da Prefeitura
e da Câmara Municipais, por exemplo, contém uma cobertura deveras deficiente das questões que envolvem o PDPFor e as ZEIS e
carecem de dados  aprofundados a respeito de ambas as temáticas. A Fundação para o Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
(Habitafor), órgão competente para promover políticas públicas voltadas à eliminação do déficit habitacional e à dignidade humana
em Fortaleza, sequer apresenta endereço eletrônico (o qual, se houvesse, indubitavelmente facilitaria a veiculação de informações e
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documentos de conteúdo técnico relacionados à política urbana municipal)[34].

A dificuldade em encontrar informações relativas à política urbana em vários meios de comunicação, portanto, é um entrave para
que os moradores de cada ZEIS compreendam o real significado dos instrumentos nelas previstos, reivindiquem seus direitos em
caso de descumprimento de algum deles e tenham a chance de adaptar os mecanismos democráticos urbanísticos e ambientais das
ZEIS à sua realidade local.

O desrespeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos impede, ainda, que a sociedade fortalezense, de forma geral,
tome conhecimento das movimentações políticas que ocorrem na cidade e possa se articular mais facilmente - em movimentos
sociais ou em organizações não-governamentais, por exemplo - para pressionar o Poder Público e discutir como a efetivação das
ZEIS pode ser integrada às discussões mais amplas que envolvem toda a cidade (como a mobilidade urbana, a criminalização da
pobreza, a segurança pública e os impactos das obras da Copa do Mundo de 2014 na capital cearense).

Percebemos, também, que a dificuldade em publicizar as informações sobre a política urbana de Fortaleza, muitas vezes, aparenta
funcionar como uma deliberada estratégia do Poder Público para, em vez de avançar nos debates já realizados a fim de selecionar
propostas e encaminhar ações, repetir o que já foi discutido, situação que dificulta a implantação das ZEIS e faz a vontade da
comunidade aparecer apenas como "carta de boas intenções", não como real poder de decisão. Como lembra Borón (2008), o
encerramento em uma concepção "politicista" da democracia, como o que ocorre nessa estratégia de repetição dos debates, afasta a
população dos processos concretos que constroem a sociedade e da possibilidade de transformação inserida na própria ideia de
democracia.

6.5. Possível cooptação da comunidade por líderes locais e grupos econômicos

Há, ainda, um aspecto decisivo na análise dos mecanismos de democracia participativa presentes nas ZEIS: a existência de alguns
grupos, dentro das comunidades fortalezenses beneficiadas pelas zonas especiais, que, por terem vinculações político-partidárias
com líderes governamentais ou interesse econômico na área, por exemplo, passam a comandar os processos de implementação e
gestão das ZEIS sem discuti-los com todos os setores que integram a comunidade. Esse problema - exemplo clássico de cooptação -
é complexo porque os grupos responsáveis por este comportamento se revestem de falsa legitimidade e, dessa forma, podem causar
divisões entre a população ou aliená-la a ponto de se sustentar a partir da manutenção das condições de miséria em que vive a
comunidade. Ressalva-se, contudo, que o simples fato de existirem grupos político-partidários em organizações não-
governamentais, associações ou movimentos sociais locais, por exemplo, não significa, necessariamente, a cooptação dos moradores
locais. Esses grupos têm liberdade para existir (art.17, CF) e, dependendo de suas práticas, sua atuação pode provocar justamente
efeito inverso, contribuindo para a realização de uma democracia participativa e pluralista na comunidade.

 

6.6. Preocupação prioritária do Poder Público com políticas meramente distribuidoras de títulos de propriedade

Um último agravante ao processo de democracia participativa nas ZEIS é a preocupação excessiva do Poder Público apenas com a
política de distribuição de títulos de propriedade. Essa política não demanda grandes investimentos, mas pode trazer resultados
eleitorais para quem a aplica (DIAS, 2008, p.144). Na verdade, ela restringe o processo de regularização fundiária, pois, na maioria
das vezes, não articula esse processo à implementação de programas estruturais para as comunidades e não enfrenta o problema do
registro dos parcelamentos, que precisa ser flexibilizado sem que haja, contudo, desrespeito às condições de habitabilidade (DIAS,
2008, p.145).

Quando só a política de distribuição de títulos ocorre, a população é manipulada, tendo uma falsa idéia de democracia participativa.
Na prática, a mera regularização da situação jurídica da habitação não soluciona de todo os problemas locais por tratar-se apenas de
um processo que é parte das complexas medidas necessárias à regularização fundiária das ZEIS.

7. Conclusão
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Observamos que os instrumentos de democracia participativa previstos para as Zonas Especiais de Interesse Social constantes do
atual PDPFor reconhecem, juridicamente, a necessidade da ampla participação popular no planejamento urbano, fato que apresenta
notável relevância por transformar uma demanda social, de forma expressa, em disposição legal.

Entretanto, somente a regulamentação formal da democracia participativa não é o bastante. A participação popular tem poder
decisório efetivo apenas quando está, na prática, livre de falseamento de informações, arbitrariedades do Poder Público e cooptação
do povo por lideranças locais ou grupos econômicos.

O desafio está em construir os pressupostos educacionais e materiais necessários a uma democracia participativa realmente
autônoma, pois, em uma sociedade em que a solidariedade é abandonada diante da desigualdade econômica e política e da exaltação
de valores individualistas, as estruturas de representação coletiva dos cidadãos também estão em crise. Não pode haver real poder
decisório do povo nos instrumentos de democracia participativa previstos nas ZEIS e, arriscamo-nos a dizer, em quaisquer
mecanismos participativos, se não existir, juntamente a eles, uma educação cidadã voltada ao real significado da solidariedade, da
justiça e da liberdade (cf. art.1º, III, CF/88).

É aqui que reconhecemos, novamente, a importância dos movimentos sociais na abertura de caminhos não-institucionais - mas,
nem por isso, menos legítimos - de democracia participativa. No caso da busca por efetividade das ZEIS, o trabalho dos
movimentos sociais - com a organização de oficinas, seminários, marchas e manifestações - ocorre diariamente a partir do contato
direto com a realidade da população que não tem acesso à moradia adequada e que, por extensão, tem a sua dignidade humana
desrespeitada.

               Nossa atuação em um projeto de Assessoria Jurídica Popular nos levou a compreender que o Estado Brasileiro, embora
contemple muitas reivindicações dos movimentos populares e crie mecanismos institucionais de participação do povo - como os
citados neste estudo -, continua preso, em muitas circunstâncias, a uma política urbana setorizada, assistencialista e distante de uma
educação cidadã que elabore uma crítica àquela que é, historicamente, uma das grandes questões nacionais: a concentração
fundiária, que restringe o acesso a terra.

               Nessa perspectiva, trabalhar para que os instrumentos de gestão e implementação das ZEIS respeitem o que a população -
de forma consciente e não manipulada - escolhe para sua realidade é, antes de tudo, apoiar os espaços não-institucionais de
democracia participativa e pensar o Plano Diretor e as Zonas Especiais de Interesse Social a partir de concepções e metodologias
que viabilizem um desenvolvimento pautado na redução das desigualdades sociais, na política participativa e na economia
sustentável. É a partir do resgate da cidadania no espaço urbano, especialmente nos locais habitados por populações de baixa renda,
que as discussões e as decisões dos diversos tipos de ZEIS podem ser articuladas a uma gestão democrática da cidade e a uma
política urbana nacional que trate a moradia como condição de dignidade e como parte de um projeto estrutural do Estado no que diz
respeito ao acesso a terra e à efetivação dos direitos fundamentais.
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ao corpo eleitoral, à massa sufragante; o jurídico, segundo o qual 'povo' é o conjunto de pessoas vinculadas a um determinado
ordenamento jurídico estatal pela relação de cidadania, e o sociológico, que identifica 'povo' com 'nação', ou seja, considera 'povo' o
conjunto humano dotado de aspirações, valores e tradições comuns. Silva (2009, p. 136), por seu turno, assinala: "Povo são os
trabalhadores. Os titulares do poder dominante (político, econômico e social) não podem entrar no conceito de povo, pois, numa
democracia, teriam que ser simplesmente representantes do povo, isto é, os que exercem o poder em nome do povo". Dallari (2007,
p. 99-100), a nosso ver do modo mais acertado, assevera: "Deve-se compreender como povo o conjunto dos indivíduos que, através
de um momento jurídico, se unem para constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo de caráter permanente, participando
da formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano", de forma que se pode conceituar 'povo' como "conjunto dos
cidadãos do Estado".

[9] Os trechos iniciais do art. 14 da CF/88 originaram-se da emenda da participação popular, elaborada e proposta à Assembléia
Nacional Constituinte pelos constitucionalistas Paulo Bonavides e Paulo Lopo Saraiva. A proposta inicial de emenda contemplava o
veto popular, que acabou sendo suprimido pelo relator-geral do texto final, não constando, assim, da Carta Cidadã (Cf. SARAIVA,
2005, p. 686). A Lei Orgânica do Município de Fortaleza - LOMFor, estendendo o elenco de instrumentos de democracia
participativa positivados, faculta aos seus munícipes o exercício do veto popularLOMFor). (art. 5º,

[10] Quando da Assembléia Nacional Constituinte, na década de 1980, os movimentos sociais unidos na Frente pela Reforma
Urbana buscaram incluir no novo texto constitucional dispositivo que declarasse expressamente o que constituiria a função social da
propriedade urbana e os requisitos para que esta fosse cumprida, tal qual como foi feito em relação à função social da propriedade
rural. Não lograram, entretanto, êxito, devido à atuação de setores mais conservadores da dita Assembleia. Percebe-se, no caso, a
utilização de um conhecido meio protelatório de reformas: a remessa da regulamentação de determinadas matérias a uma lei
específica ainda por ser elaborada, cujo trâmite, por vezes, dura anos, restando a referida matéria sem a devida regulamentação.
Assim foi feito com os instrumentos de democracia participativa previstos no art. 14 da CF/88, regulamentados apenas dez anos
após a promulgação da Carta Magna, e com os dispositivos da Política Urbana (arts. 182 e 183), regulamentados somente após treze
anos, mas por uma lei federal que remeteu, novamente, a regulamentação de certos dispositivos a outras leis municipais específicas,
ainda por serem editadas. Situação ainda mais grave é a dos arts. 153, VII, e 18, § 4º, da Constituição Federal, os quais até hoje não
foram regulamentados.
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[11] "Padece de vício constitucional o plano diretor que se restringir apenas à zona urbana e de expansão urbana" (SAULE
JÚNIOR, 2002, p. 88).

[12] Os movimentos sociais de Fortaleza que acompanharam as audiências públicas de votação do Plano Diretor aglutinaram-se em
uma ampla frente autodenominada "Campo Popular", articulação que reuniu atores políticos não-institucionais como o Movimento
dos Conselhos Populares (MCP), a ONG Cearah Periferia, a Fundação Marcos de Bruin, o Escritório de Direitos Humanos e
Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA), a Federação dos Bairros e Favelas, a Central dos Movimentos Populares
(CMP) e a Rede Estadual de Assessoria Jurídica Universitária (REAJU).

[13] O texto final foi aprovado com algumas emendas (como a que inseriu o parágrafo único do art. 138) incluídas sem discussão em
audiência pública, em ilegal e indiscutível afronta ao princípio da construção participativa da Política Urbana e ao devido processo
legislativo.

[14] Prevê o PDPFor a criação do Conselho Municipal de Habitação Popular (articulação entre comunidades, sociedade civil
organizada, Poder Público, movimentos sociais e universidades, sendo promovida a capacitação periódica da população e,
especialmente, dos seus representantes, cf. art. 5º, XVIII e XIX c/c art. 6º, XII, XIV e XV); do Comitê Gestor das áreas de uso,
preservação e conservação da Biodiversidade (art. 14, III); de meios de gestão democrática do Fundo de Defesa do Meio Ambiente
- FUNDEMA (art. 26, III e IV); de fóruns de decisão para gerir o ordenamento pretendido para a Zona Especial do Projeto Orla, a
qual tem por função ordenar o uso e a ocupação dos terrenos localizados na orla marítima e promover melhorias socioambientais na
referida Zona (arts. 145 e 146, II); de meios de gestão participativa do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico
da cidade (art. 154, VI); de articulações entre agentes sociais e políticos, visando à agilização dos processos de regularização
fundiária (art. 253) e de planos de urbanização das áreas submetidas à usucapião coletiva, que contarão com a participação dos
moradores da área (art. 262).

[15] O Novo Plano Diretor de Fortaleza padece do mesmo problema de várias outras normas brasileiras: deixa a cargo da legislação
específica a tarefa de regulamentar a maior parte dos instrumentos de política urbana previstos em seu texto. Enquanto não houver a
regulamentação específica, não haverá a efetivação do Plano. Infelizmente, a experiência política nacional tem afirmado de forma
reiterada ser este um meio, na verdade, de postergar a regulamentação de certos trechos polêmicos de leis, sobre os quais não há
consenso, subsistindo um vácuo legal que nada mais faz que desprestigiar de modo irremediável a opinião expressada pelos
cidadãos que tomaram parte no longo processo participativo de elaboração do PDPFor. Segundo nossa pesquisa, mais de uma
dezena de leis específicas necessitam ser devidamente aprovadas para que, então, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental do Município de Fortaleza, possa alcançar efetividade e eficácia plenas (vide nota 12).

[16] As Zonas Especiais de Interesse Social são, conforme o art. 123 do PDPFor, "porções do território, de propriedade pública ou
privada, destinadas prioritariamente à regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa renda
existentes e consolidados e ao desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social e de mercado popular nas áreas não
edificadas, não utilizadas ou subutilizadas, estando sujeitas a critérios especiais de edificação, parcelamento, uso e ocupação do
solo". Seu objetivo é garantir e efetivar o cumprimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito à moradia digna, com
infraestrutura básica e segurança jurídica da posse.

[17] Segundo Aguiar, advogado em Recife - PE, em palestra proferida na cidade de Fortaleza, no mês de fevereiro de 2010, as
Zonas Especiais de Interesse Social foram idealizadas por movimentos sociais e associações de moradores recifenses como um
espaço de regulação urbana, cujo intuito inicial era regularizar a posse em centenas de áreas irregularmente ocupadas.

[18] O Decreto Municipal regulamentando os Conselhos Gestores não havia sido editado, conforme se constata a partir da leitura de
notícia publicada em jornal de grande circulação na capital cearense, disponível em:
<http://opovo.uol.com.br/opovo/politica/952623.html>. Acesso em: 10 fev. 2010.

[19] Em Fortaleza, por exemplo, até a data de 14/12/2009, nenhuma das ZEIS originalmente previstas no PDPFor havia sido
regulamentada, conforme informa notícia veiculada no endereço eletrônico disponível em:
<http://www.jornalopovo.com.br/opovo/fortaleza/937013.html >. Acesso em: 5 abr. 2010.

[20] "A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. Materialmente
possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas
pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia manipuladora, já do
hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a
informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito
humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual" (BONAVIDES, 2008, p. 571)

[21] Cf. notícia em <http://www.cutceara.org.br/imprime.asp?id=5639>. Acesso em: 4 abr. 2010.
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[22] Cf. notícia disponível em: <http://jangadeiroonline.com.br/fortaleza/manifestacao-no-centro-lembra-o-aniversario-do-
plano-diretor/>. Acesso em: 4 abr. 2010.

[23] Cf. notícia disponível em: <http://opovo.uol.com.br/cidades/965954.html>. Acesso em: 4 abr. 2010.

[24] "Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os
ataques daqueles que a eles se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma
por uma disposição ininterrupta para a luta" (IHERING, 2008, p. 27).

[25] É de fundamental importância que a população que se utiliza de tais mecanismos participativos consiga identificar claramente
que sua intervenção provocou efeitos, vinculando as ações do Poder Público de modo evidente. Dessa maneira, as pessoas
(mormente os habitantes das ZEIS, que dispõem de uma maior quantidade de meios de participação direta) terão fortalecido seu
espírito de cidadania ao perceberem que, de fato, podem interferir na política e transformar o espaço à sua volta participando
diretamente da realização das funções sociais da cidade.

[26] O acompanhamento das audiências públicas ocorreu em 2008 e a realização de oficinas, em 2008 e 2009, pois faziam parte das
atividades do grupo de trabalho em questão urbana do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária - NAJUC, do qual são membros
os autores.

[27] PDPFor: "Art 125: [...]. § 1º A iniciativa legislativa para o reconhecimento e instituição de novas ZEIS 1, 2 e 3 é do chefe do
Poder Executivo Municipal, condicionada ao atendimento dos critérios estabelecidos nesta seção, podendo também ser objeto de
iniciativa popular na forma da Lei Orgânica e legislação pertinente. § 2º A criação de novas ZEIS 1,2 e 3 poderá ainda ser proposta
por associações representativas dos vários segmentos da comunidade ou pelo proprietário da área, através de requerimento
encaminhado ao órgão municipal competente".

[28] Essa mobilização ocorreu através de oficinas realizadas nas ruas da comunidade e em espaços organizados - como associações
de moradores, grupos ligados à Igreja e entidades de apoio social - e de ações culturais que pautavam o direito fundamental à
moradia adequada, a participação popular e a luta pela ZEIS do Lagamar. Elas foram realizadas pelo Núcleo de Assessoria Jurídica
Comunitária, pelo Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) (da UFC), pelo Laboratório de Estudos da Consciência (LESC)
(também do curso de Psicologia da UFC), pelo Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar,
pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, pelo Movimento dos Conselhos Populares e pela Fundação Marcos de
Bruin nos meses de outubro a dezembro de 2009.

[29] Cf. notícia disponível em: <http://www.cutceara.org.br/imprime.asp?id=5639>. Acesso em: 4 abr. 2010.

[30] Vide notícia veiculada em sítio de jornal de grande circulação na capital cearense, disponível em:
<http://opovo.uol.com.br/opovo/politica/952623.html>. Acesso em: 4 abr. 2010.

[31] Oficinas com essas temáticas são realizadas por projetos de extensão, movimentos sociais e organizações não-governamentais,
como o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, o Centro de Assessoria Jurídica Comunitária, o Serviço de Assessoria Jurídica
Universitária, o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar e o Cearah Periferia.

[32] Exemplo do apoio do Governo Estadual à construção do estaleiro em Fortaleza pode ser visto em consulta ao endereço
eletrônico <http://opovo.uol.com.br/opovo/pagina2/947307.html>. Acesso em: 4 abr. 2010.

[33] A população do Serviluz contrária ao estaleiro organizou um seminário intitulado "O Serviluz que queremos", no dia 27 de
fevereiro de 2010, e duas audiências públicas de discussão sobre os impactos da obra (uma no dia 02 de março de 2010, na Câmara
Municipal, e outra no dia 04 de março de 2010, na Assembleia Legislativa) de discussão sobre os impactos da obra. Além disso, no
dia 26 de março de 2010, realizou, com o apoio do Comitê Popular da Copa do Mundo de 2014, uma manifestação intitulada "Pelo
povo, pela cidade: nem estaleiro, nem remoções".

[34] Ressalvamos, entretanto, que consta do PDPFor (arts. 302 a 304) disposição para a criação do Sistema de Informações
Municipal, cujo escopo é, justamente, suprir a deficiência nos serviços de fornecimento de informações oficiais, medida
incontestavelmente bem-vinda. 
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JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS URBANOS

JUDICIALIZATION OF THE URBAN CONFLICTS

Delton Ricardo Soares Meirelles
Fernanda Pontes Pimentel Fernandes

RESUMO
Diante da crescente importância das cidades na pós-modernidade, questiona-se o papel do
Judiciário para a resolução de conflitos locais. Este artigo analisa o processo de judicialização das
questões citadinas, verificando como o tema é enfrentado pelo sistema jurisdicional brasileiro.
Após revisão literária sobre o tema, com amparo em referenciais interdisciplinares, passa-se a
enfrentar as questões jurídicas relevantes, tais como o acesso à Justiça, a incompatibilidade do
atual sistema de juizados especiais cíveis e a utilização do processo coletivo. Para tanto, é
desenvolvido o tema da representatividade adequada, visto como essencial para a tutela
jurisdicional adequada para tal categoria de conflitos
PALAVRAS-CHAVES: JUDICIALIZAÇÃO. CONFLITOS DE VIZINHANÇA. CIDADES.

ABSTRACT
In view of the growing importance of the cities in postmodernity, the paper of the Judiciary one
for the local conflict resolution is questioned. This paper analyzes the process of judicialization of
the cities’ questions, seeing how the subject is faced by the Brazilian jurisdictional system. After
reviewing the literature on the subject, with interdisciplinary references, is set to face the
significant legal issues such as access to justice, the incompatibility of the current system of
small claim courts and class actions. For that, we developed the theme of adequate
representation, seen as essential for adequate judicial protection for this category of conflicts
KEYWORDS: JUDICIALIZATION. NEIGHBORHOOD CONFLICTS. CITIES.

 

INTRODUÇÃO
Uma das maiores críticas feitas ao Judiciário contemporâneo é seu déficit de legitimidade para a
administração dos litígios cotidianos[1]. Daí surge a seguinte questão: como assegurar uma justa
e efetiva tutela jurisdicional nos conflitos comunitários, diante de uma realidade cartorária cada
vez mais sufocada por litígios massificados, havendo a constante pressão pela eficiência
administrativa?

Para buscar alguma saída para este questionamento, este trabalho abordará o problema da
incorporação dos conflitos locais pelo Judiciário, enfocando-se o atual cenário das cidades e de
sua litigiosidade contida.

1. A ascensão política das comunidades
locais na contemporaneidade
Dentre várias questões derivadas da reflexão crítica sobre o papel do Direito e do Judiciário na
contemporaneidade, serão enfocados aqui alguns problemas referentes à capacidade das
instituições jurídicas de satisfazerem aos reclamos de uma nova estrutura, suficiente para
atender às necessidades de legitimidade democrática e efetividade qualificada.
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Esta reflexão parte da constatação da crise da modernidade e a revisão de modelos político-
jurídicos comunitários, violentamente sufocados pela ascensão do modelo centralizador estatal. A
metáfora utilizada por ANTÔNIO MANUEL HESPANHA sintetiza bem a transição traumática para
a modernidade:

O poder era, por natureza, repartido; e, numa sociedade bem governada, esta partilha natural
deveria traduzir-se na autonomia político-jurídica (iurisdictio) dos corpos sociais. A função da
cabeça (caput) não é, pois, a de destruir a autonomia de cada corpo social (partium corporis
operatio própria, o funcionamento próprio de cada uma das partes do corpo), mas por um lado,
a de representar externamente a unidade do corpo e, por outro, a de manter a harmonia entre
todos os seus membros, atribuindo a cada um aquilo que lhe é próprio (ius suum cuique
tribuendi); garantindo a cada qual o seu estatuto ("foro", "direito", "privilégio").

(...) cada corpo social, como cada órgão corporal, tem a sua própria função (officium), de modo
que a cada corpo deve ser conferida a autonomia necessária para que a possa desempenhar. A
esta ideia de autonomia funcional dos corpos anda ligada, como se vê, a ideia de autogoverno
que o pensamento jurídico medieval designou por iurisdictio e na qual englobou o poder de fazer
leis e estatutos (potestas lex ac statuta condendi), de constituir magistrados (potestas
magistratus constituendi) e, de um modo mais geral, julgar os conflitos (potestas ius dicendi) e
emitir comandos (potestas praeceptiva)[2].

 

Com isso, constata-se uma clara tensão entre a autonomia comunitária medieval e o poder
central moderno. A constituição dos Estados demandou o modelo de monopólio jurisdicional e de
produção do direito, reprimindo iniciativas locais que pudessem se opor ao soberano. Esta
oposição entre comunitário e nacional é presente na lição de OVÍDIO BAPTISTA, para quem

A destruição da comunidade medieval, uma das campanhas empreendidas com especial
determinação pelos filósofos a partir do século XVI, teve seu ponto de apoio no Direito e na
cada vez mais ampla e envolvente juridicização do nascente mundo moderno.

(...) Considere-se que o Direito, no modo como o concebe o pensamento moderno, pensado
como o predomínio da vontade de alguém sobre a vontade de outrem - o direito como relação
interpessoal de poder -, traz em si o germe do conflito, o sinal inconfundível do individualismo.

(...) Nosso Direito é um produto da modernidade. A concepção jurídica moderna opõe-se ao
comunitário.[3]

 

Com a crise do paradigma estatal moderno e consequente abalo de suas instituições, ressurgem
as localidades como novas instâncias políticas. Ainda que "comunidade" não tenha um conceito
uniforme[4], é possível identificar seu protagonismo nos debates sociológicos, políticos e
jurídicos na contemporaneidade. Especialmente nesta era de incertezas, adequadamente
apelidada de modernidade líquida por BAUMANN, "sentimos falta da comunidade porque
sentimos falta de segurança, qualidade fundamental para uma vida feliz, mas que o mundo que
habitamos é cada vez menos capaz de oferecer e mais relutante em prometer"[5].

Uma das palavras de ordem na atualidade, "pensar globalmente, agir localmente", inicialmente
uma das bandeiras dos movimentos ambientalistas, avançou pelas metodologias
multidisciplinares e hoje serve para referendar ações em diferenciados campos. T. H. MARSHALL,
p. ex., ao falar das consequências da cidadania construída no Estado moderno, entende que "as
instituições que eram de caráter nacional e especializado não poderiam pertencer tão
intimamente à vida dos grupos sociais que elas serviam como aquelas que eram locais ou de um
caráter geral"[6]. Paralelamente ao processo crescente de globalização, há uma forte tendência
de preservação das regionalidades e identidades comunitárias, como exteriorização de
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resistência legítima[7], já que "ainda é no âmbito da cidade que [é] possível visualizar, com
mais densidade e discernimento, as possibilidades de civilidade demandadas pelos indivíduos em
suas relações cotidianas"[8]. BAUMANN reforça esta ideia, afirmando que:

As duas tarefas que deveriam ser invocadas pela comunidade para enfrentar diretamente as
patologias da sociedade atomizada de hoje num campo de batalha verdadeiramente relevante
são a igualdade dos recursos necessários para transformar o destino dos indivíduos de jure em
indivíduos de facto, e um seguro coletivo contra incapacidades e infortúnios individuais.

 

Com isso, o direito volta-se para as cidades, locus primário de vários conflitos emergentes da
pós-modernidade. Não apenas as instituições jurídicas formais, mas principalmente os padrões
de legitimidade e cidadania são construídos a partir das expectativas locais, revigoradas com a
crise do Estado soberano moderno. Neste sentido, afirma LUIS ALBERTO WARAT

Todos os grandes problemas do tempo que está por vir, desde o deterioramento ambiental à
violência urbana, passando pela incapacidade de nos relacionarmos com a autonomia e as
variadas formas de adição ou de exploração, manifestam-se municipalmente, de modo local e
não global ou estatal, e sua solução exige iniciativas nestes contextos, iniciativas municipais,
lugares municipais para o exercício da justiça, da cidadania, dos Direitos Humanos e da
democracia radical[9].

 

A democracia contemporânea, cada vez mais liberta das limitações do modelo representativo
formal, depende da proliferação destes indivíduos de facto, atuantes e conscientes da
importância de exercer sua cidadania cada vez mais ativamente. E isto se revela necessário nas
instâncias locais, como mostra o estudo de ROBERT D. PUTNAM sobre comunidade e democracia
nos governos regionais nas cidades italianas a partir da década de 1970. Para que a
administração local seja eficiente, e para que suas instituições desenvolvam-se, urge estimular a
chamada "comunidade cívica", como alternativa ao modelo centralizador e hierárquico
tradicional:

Os sistemas de participação cívica, assim como as associações comunitárias, as sociedades
orfeônicas, as cooperativas, os clubes desportivos, os partidos de massas e similares (...)
representam uma intensa interação horizontal. Os sistemas de participação cívica são uma forma
essencial de capital social: quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade,
maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em benefício
mútuo.

(...) Um sistema vertical, por mais ramificado e por mais importante que seja para seus
membros, é incapaz de sustentar a confiança e a cooperação sociais. Os fluxos de informação
verticais costumam ser menos confiáveis que os fluxos horizontais[10]

 

Estes sistemas de participação cívica constituem a prova cabal da emergência da sociedade civil
como principal ator social, em substituição ao individualismo liberal e ao Welfare State. De fato,
a noção coletiva de direitos, fruto da concepção de um espaço público não-estatal, revela a
importância do chamado "terceiro setor" na construção de políticas públicas comunitárias, como
nas ações coletivas. Entretanto, tal fenômeno deve ser analisado cuidadosamente, conforme
adverte BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS:

o que está verdadeiramente em causa na "reemergência da sociedade civil" no discurso
dominante é um reajustamento estrutural das funções do Estado por via do qual o
intervencionismo social, inter-classista, típico do Estado-Providência, é parcialmente substituído
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por um intervencionismo bicéfalo, mais autoritário face ao operariado e a certos sectores das
classes médias (por exemplo, a pequena burguesia assalariada) e mais diligente no atendimento
das exigências macro-econômicas da acumulação de capital (sobretudo ao grande capital). É
inegável que a "reemergência" da sociedade civil" tem um núcleo genuíno que se traduz na
reafirmação dos valores do autogoverno, da expansão da subjectividade, do comunitarismo e da
organização autônoma dos interesses e dos modos de vida. Mas esse núcleo tende a ser omitido
no discurso dominante ou apenas subscrito na medida em que corresponde às exigências do
novo autoritarismo[11]

 

Com isso, torna-se importante analisar criticamente a pulverização de movimentos sociais. A
globalização e o crescente individualismo enfraquecem os laços citadinos, prejudicados pela
construção de novas identidades fundadas em aspectos extra ou trans-territoriais (movimentos
ambientalistas, defesa de minorias, consumidores etc.). E isto atende ao modelo flexível de
acumulação de capital, na medida em que fragmenta o espaço de luta local e segrega os bem-
sucedidos (cidadãos do mundo global) daqueles que permanecem dependentes da estrutura
local[12].

2. Cidades, democracia e judiciário
No que se refere ao direito e às instituições judiciárias, merece nota o interessante conceito
sociológico de "cultura jurídica" desenvolvido por LAWRENCE FRIEDMAN, para quem cada
sociedade desenvolve determinados padrões de expectativas a respeito do que se deve esperar
do Estado enquanto fonte do direito e das leis e de quais devem ser os padrões institucionais
assegurados pela regulamentação jurídica. Assim, em sociedades complexas e altamente
estratificadas, como a brasileira, existe uma compreensão diversificada sobre os registros legais,
podendo falar-se numa infinidade de subculturas jurídicas condicionadas pela posição social dos
grupos e pelos padrões de distribuição dos recursos materiais, educacionais e culturais[13]. Tal
ideia também é desenvolvida por MICHELE TARUFFO, quando identifica um "multiculturalismo
processual" em três níveis de diferenças: famílias jurídicas, ordenamentos jurídicos nacionais e
no interior de cada ordenamento jurídico nacional[14].

Assim, a legitimidade judicial passa pelo respeito às características locais, como forma de
resistência à imposição de valores universais, impostos pelas instâncias políticas superiores[15],
típicas do Estado moderno. Além disso, merece ser enfatizada a própria origem social dos
conflitos, os quais escapam muitas vezes das desavenças interindividuais e dos choques com a
ordem estatal centralizada e hierarquizada. ANTÔNIO MANUEL HESPANHA, com o auxílio das
ideias de BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, afirma que:

Os conflitos têm, geralmente, um carácter comunitário, não se reduzindo a uma questão
puramente privada. A comunidade mostra-se, de certo modo, empenhada nos diferendos entre
seus membros. Isto explica-se devido às fortes solidariedades decorrentes do teor
marcadamente fechado sobre si da vida destas comunidades. Além disso, a natureza tradicional
e imanente (isto é, não voluntarista e arbitrária) da ordem jurídica transforma qualquer conflito
sobre o direito numa questão que ultrapassa o nível meramente técnico e que põe em causa os
fundamentos (considerados indisponíveis) da vida social. (...)Esse carácter comunitário dos
conflitos explica ainda a intervenção activa do tribunal e da própria sociedade (...) na procura de
um equilíbrio entre os interesses conflituantes que permita resolver o litígio de forma
durável[16].

 

Novamente merecem maior destaque as palavras de MICHELE TARUFFO, para quem há um
multiculturalismo interno gerado pelas diferenças políticas, religiosas e culturais de cada região
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e, por razões óbvias, a "conseguenza della frammentazione e complessità della società evolute:
uma società complessa ha una cultura giuridica complessa"[17]. Por outro lado, o abandono da
concepção universal de um único sujeito de direito provoca mudanças na organização do
processo e nos órgãos julgadores[18].

Fato é que o direito e as instituições judiciárias devem se adaptar a esta nova realidade de
respeito e participação das comunidades locais nos processos decisórios[19], assegurando-se a
maior legitimidade democrática do Judiciário[20]. Com isso, torna-se importante descobrir
formas de se compatibilizar a jurisdição com as particularidades urbanas, isto é, analisar meios
efetivos de compatibilidade entre as cidades e o Judiciário. Como defendido por OVÍDIO
BAPTISTA, deve-se restituir

à jurisdição de primeiro grau legitimidade política que lhe dê condições de exercer as elevadas
atribuições que a ordem jurídica lhe confere. É claro que isto pressupõe, dentre outras muitas
condições, que comecemos a praticar um autêntico regime federativo. A busca de
descentralização administrativa, de modo a fortalecer a vida política das comunidades locais, tem
sido uma sugestão dos juristas e filósofos que têm tratado destas questões.[21]

 

No caso brasileiro, tal preocupação se revela mais importante, tendo em vista nossas
características peculiares de país-continente, cujo processo histórico e particularidades regionais,
aliadas à notável má distribuição de renda, forma uma sociedade extremamente heterogênea, o
que constantemente revela tensões entre o Judiciário formal e as pretensões comunitárias. Aqui,
o tema da judicialização das questões sociais e políticas ganhou forma com o processo de
democratização simbolizado pela promulgação da Constituição de 1988, a qual incorporou várias
reivindicações e valores de uma sociedade reprimida por vinte anos de regime de exceção.
Assim, não é à toa que o atual texto constitucional fala em respeito à cidadania (art. 1º, II) e ao
pluralismo político (art. 1º, III), além de prever mecanismos de participação democrática (art.
1º, §1º), mesmo porque o Estado Democrático, baseado na soberania popular, deve funcionar
de acordo com a vontade do povo.

Merece destaque a importância dada pela Constituição à descentralização política, permitindo
uma aproximação maior do Estado com os problemas locais. Para tanto, os municípios
adquiriram o status de ente federativo, uma inovação no conceito de federalismo (art. 29), a fim
de que haja um contato maior entre o gestor público e a cidadania. ROGÉRIO GESTA LEAL, p.
ex., ao trazer a ideia de Cidade Democrática de Direito[22], defende a construção de um "novo
paradigma societal: o de que as relações cotidianas, intersubjetivas e materiais dos homens,
hoje e desde a modernidade, se contarem com ambiente/espaço favorável, podem se maximizar
no sentido de otimização das potencialidades de vida digna dos seus atores"[23].
Consequentemente, "a cidade, neste particular, apresenta-se como a projeção da sociedade em
um espaço físico e simbólico, resultado de múltiplas relações e fenômenos, materiais e
imateriais, instituída e instituinte de significações e de funções sociais"[24].

Um dos grandes exemplos deste processo emancipatório dos municípios é o Plano Diretor,
previsto constitucionalmente como integrante da política de desenvolvimento urbano (art. 182,
§2º) e tido como "instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana" pelo
Estatuto da Cidade (art. 40 da Lei nº 10257/2001). Consensualmente é visto como instrumento
democrático para o planejamento das cidades, pois somente é legítimo com a participação
efetiva da comunidade por meio de representantes e diretamente pelas esferas públicas
(debates, audiências, consultas etc.), sob pena de vício de inconstitucionalidade.

Lamentavelmente, nossos municípios tradicionalmente conviveram com práticas centralizadoras e
coniventes aos interesses particulares de grupos, em prejuízo à expressão da participação
popular e do interesse coletivo[25].
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3. Judicialização das questões citadinas
Ainda que a Constituição não tenha inserido municipalizado o Judiciário, apesar dos debates
travados na Assembleia Constituinte, nem permitindo aos municípios legislar sobre normas de
direito processual (de competência exclusiva da União, conforme art. 22, I) e de procedimentos
em matéria processual (competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, conforme
o art. 24, XI); isto não exime as instituições judiciárias de ter sensibilidade na apreciação das
questões urbanas e locais.

Nesta perspectiva, destacam-se três tópicos: acesso físico aos tribunais; a legitimidade judicial
para os conflitos locais e a tutela coletiva do direito urbanístico.

Em primeiro lugar, a política administrativa dos tribunais deve se voltar à aproximação entre
instituições judiciárias e jurisdicionados, removendo-se concretamente o obstáculo físico de
Acesso à Justiça. LEONARDO GRECO, então, fala em barreiras geográficas, as quais "são
decorrentes da imensidão do território nacional e da impossibilidade de colocar pelo menos um
juiz ao alcance de qualquer cidadão. (...) Justiça distante significa, em muitos casos, ausência de
lei"[26].

A descentralização é cada vez mais presente na agenda do Judiciário brasileiro. Basta mencionar
a previsão de Câmaras regionais dos tribunais federais (uma das novidades da Reforma do
Judiciário pela Emenda Constitucional nº 45/2004[27]), os projetos de interiorização da Justiça
Federal e os fóruns regionais estaduais[28]. Ainda que sujeitas a críticas, tais políticas
demonstram um constante investimento judiciário para a expansão de seus órgãos.

Em segundo lugar, os conflitos locais podem ser judicializados pelo procedimento cível mais
informal: juizados especiais. Pela facilidade de acesso e pelas experiências de direito comparado,
estes seriam o caminho mais natural para absorver vários dos conflitos inerentes ao cotidiano
das cidades, pois costumam ser de pequeno valor financeiro.

Entretanto, verifica-se que os juizados especiais vêm se transformando em um verdadeiro balcão
de reclamações de consumidores, atendendo a um constante litígio de massa[29] em prejuízo de
decisões mais artesanais[30] (como os conflitos de vizinhança[31]).

A solução poderia ser encontrada na institucionalização de novos órgãos judiciários não
contaminados com a lógica mecânica e burocrática dos atuais juizados especiais. Defende-se a
criação de juizados leigos de conflitos de vizinhança, com um procedimento adequado a esta
categoria de litígios, integrado por julgadores escolhidos pela comunidade e gozando de maior
representatividade democrática[32].

Finalmente, o caminho mais amplo pode ser a jurisdição coletiva da ordem urbanística. Em texto
publicado em 1977 acerca da ação popular (bem antes da regulamentação da ação civil pública
e do Estatuto da Cidade), JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA já defendia a tutela jurisdicional de
questões urbanísticas:

Parece-nos digna de especial registro a serventia da ação popular em matéria edilícia, como
instrumento de proteção do interesse difuso na preservação da racionalidade do
desenvolvimento urbano. Licenças de construção, aprovações de projetos de loteamento,
licenças de demolição ou reforma de prédios ou monumentos de valor artístico ou histórico,
todos esses são atos que, irregularmente praticados pela autoridade administrativa, atentam
contra bens cuja salvaguarda interesse à coletividade e submetem-se à censura judicial pela
forma prevista na lei n. 4717.[33]

 

A partir da publicação da Lei 7347/85, a tutela coletiva das funções sociais da cidade
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enquadrava-se genericamente no conceito técnico de interesse difuso (cf. antiga redação do art.
1º, IV), já que "não há como identificar os sujeitos afetados pelas atividades e funções nas
cidades, os proprietários, moradores, trabalhadores, comerciantes, migrantes têm como
contingência habitar e usar um mesmo espaço territorial, a relação que se estabelece entre os
sujeitos é a cidade, que é um bem da vida difuso"[34]. Neste sentido, p. ex., a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, em acórdãos anteriores à Lei 10257/01, já entendia que "o
Município, em se tratando de Ação Civil Pública para obrigar o proprietário de imóvel a
regularizar parcelamento do solo, em face do modo clandestino como o mesmo ocorreu, sem ter
sido repelido pela fiscalização municipal, é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda" (1ª T. REsp 194732 / SP, j. un. 23/02/1999, rel. Min. José Delgado)[35].

Ressalte-se, entretanto, que as lesões à ordem urbanística não se limitariam apenas aos
conflitos difusos. Como acontece em vários casos, é possível que o ato viole tanto interesses
difusos como direitos individuais (como na concessão irregular de licenças pela prefeitura), os
quais podem ser protegidos por outros instrumentos (mandado de segurança, nunciação de obra
nova, indenização etc.).

Além da ação popular e da ação civil pública, pode ser também utilizado como instrumento de
proteção urbanístico o mandado de segurança coletivo[36], o qual é

um instrumento hábil para a proteção da chamada "ordem urbanística", seja porque a mesma,
conforme acima apontado, deve ser entendida como uma espécie de interesses difusos, seja
porque a Constituição Federal de 1988 conferiu legitimidade para que, dentre outros entes,
associações com pelo menos um ano de funcionamento promovam a sua impetração, sendo
certo, assim, que as associações que tenham por finalidade a defesa de qualquer matéria
urbanística devem ser aceitas como parte integrante do rol dos legitimados trazido pela Carta
Magna.[37]

 

O grande destaque, entretanto, veio com o art. 53 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001)[38],
que altera o art. 1º da Lei 7.347/1985, a fim de prever ação civil pública com tal objeto

Com isso, tornou-se possível a defesa da ordem urbanística, incluindo habitação (loteamentos
clandestinos ou irregulares[39], p. ex.), circulação (privatização de vias públicas por condomínios
fechados), trabalho (instalação de empreendimentos comerciais em áreas residenciais[40] e
[41]) e recreação (proteção de áreas livres e praças).

Ocorre que há uma falha considerável nesta regulamentação. O art. 5º da Lei 7347/85 inclui a
sociedade civil organizada como um dos entes legitimados para a propositura da ação civil
pública[42], desde que articulada em associações e obedecendo a critérios formais como a
constituição ânua e a pertinência temática, sem que haja expressamente a exigência da
adequada representatividade (como no direito norte-americano[43]). No caso da proteção dos
direitos urbanísticos, apesar de o Estatuto da Cidade tê-la incluída como direito a ser tutelado
pela ação civil pública, não há menção expressa desta questão no objeto das associações[44].

Verifica-se, pois, a omissão do legislador em assegurar a tutela urbanística à sociedade civil
organizada, apesar de ter elencado vários casos de interesses coletivos lato sensu, o que poderia
vir a prejudicá-la na sua atuação processual[45]. Uma interpretação mais literal poderia resultar
na ilegitimidade das associações para a tutela das questões urbanas, caso se opte pela
enumeração numerus clausus. Entretanto, certamente estamos diante de um caso que demanda
uma interpretação sistêmica e não literal, guardando-se coerência com o ideal, cada vez mais
influente, de contraditório participativo e acesso à Justiça. De fato, seria incongruente um
cenário jurídico altamente favorável à abertura procedimental, com uma interpretação limitadora
da legitimidade extraordinária da sociedade civil organizada em prol da defesa urbana.

Mesmo sem haver formalmente a exigência da representatividade adequada, este vem sendo o
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argumento utilizado pela jurisprudência para admitir a legitimidade da sociedade civil
organizada, para a propositura de ações civis públicas em defesa da ordem urbanística.

No Superior Tribunal de Justiça, há algumas decisões que, posto se referirem à tutela ambiental,
servem como parâmetro para justificar o tema da representatividade adequada. Neste sentido,
entendeu-se que "embora não constando expressamente em suas finalidades institucionais a
proteção ao meio ambiente, é a fundação de assistência aos pescadores legitimada a propor
ação civil pública para evitar a degradação do meio em que vive a comunidade por ela assistida"
(1ª S. AR 497⁄BA, j. un. 12/08/1998, rel. Min. Garcia Vieira). Em outro acórdão, julgou-se que
"a ação civil publica pode ser ajuizada tanto pelas associações exclusivamente constituídas para
a defesa do meio ambiente, quanto por aquelas que, formadas por moradores de bairro, visam
ao bem estar coletivo, incluída evidentemente nessa clausula a qualidade de vida"(2ª T. Resp
31.150⁄SP, j. un. 20/05/1996, rel. Min. Ari Pargendler). Em sentido semelhante, decidiu-se que
haveria "legitimidade ativa, para propor ação civil pública, de associação cujo um dos objetivos
estatutários é a proteção dos interesses dos moradores de bairro, encontrando-se abrangido
neste contexto a defesa ao meio ambiente saudável, a qualidade de vida" (2ª T. Resp. nº
332.879/SP, j. un. 17/12/2002, rel. Min. Eliana Calmon).[46]

Nos tribunais regionais também está presente este debate. Em 05/10/2004, a 6ª Câmara Cível
do TJ/RJ, no julgamento do processo nº 2003.001.35463, negou provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologara acordo entre o Município do
Rio de Janeiro e a associação de bairro, nos autos de ação civil pública referente à execução do
projeto de reformulação do Jardim de Alah (Leblon), o qual é bem público tombado pelo
patrimônio histórico municipal. O voto do relator, Des. Albano Mattos Correa, acolhe parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, julgando que "a diligente associação de moradores do Jardim de
Alah está atenta, e demonstrou que defende os interesses de sua comunidade quando
necessário".

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também admite a legitimidade das associações
comunitárias. Num caso incluído numa zona cinzenta entre os direitos ambiental e urbanístico, a
4ª Câmara Cível confirmou sentença monocrática que acolhera ação civil pública proposta pela
Associação Comunitária de Imbé, denunciando que um bar provoca ruídos incômodos,
perturbando o sossego e o bem-estar da vizinhança, aduzindo também ser o "Município de Imbé
complacente e conivente com a situação, pois concede indiscriminadamente licença para casas
noturnas em zona residencial, sem a devida adequação" (Apelação Cível nº 70006109938, j.
pmv 09/06/2004, rel. Des. João Carlos Branco Cardoso). Em outra questão interdisciplinar, uma
ação civil pública fora proposta pela mesma associação comunitária, visando "impedir o
funcionamento das danceterias/bares/boates Guadalacocoo e Galan, cujos prédios foram
construídos com autorização da Prefeitura Municipal de Imbé, mas contrariando normas técnicas
da ABNT, disposições do Código Estadual de Saúde", e "a condenação do Município a
condicionar a concessão de habite-se ou licenciamento à prévia e total observância da legislação
vinculada à construção", sendo ambos os pedidos acolhidos pelo tribunal (4ª Câmara Cível.
Apelação Cível nº 70005553177, j. un. 26/02/2003, rel. Des. Araken de Assis).

Em São Paulo, o requisito da representatividade adequada foi utilizado para não conhecimento
da ação civil pública proposta pela Associação Força Comunitária de Moradores do Jardim
Denise, objetivando o desfazimento de loteamento irregular (TJ/SP. 6ª Câmara de Direito
Privado. Agravo de Instrumento n. 284.511-4, j. un. 12/06/2003, rel. Des. Sebastião Carlos
Garcia). Já em Minas Gerais, numa ação civil pública em que se contestou a legitimidade da
Associação dos Moradores do Bairro Cariru para impedir a construção de prédios com mais de
dois pavimentos no aludido bairro, sob a alegação de que o presidente da associação não fora
autorizado pelos associados. O desembargador-relator Jarbas Ladeira decidiu pela
representatividade da associação, que detinha, dentre seus objetivos, a execução de planos
culturais no âmbito do bairro (TJ/MG. 2ª Câmara Cível. Agravo n° 1.0313.04.131422-7/006, j.
un. 21/02/2006). Em outro caso parecido com o decidido pelo TJ/RS, a associação Pro-Civitas
dos bairros São Luís e São José propôs ação civil pública demandando interrupção da poluição
sonora causada pelo Iate Tênis Clube. O juízo a quo extinguiu o processo, sob o fundamento de
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que "o objeto pretendido não seria compatível com aqueles antevistos na legislação, mas afeto
ao direito de vizinhança, cuja posição individual e autônoma inviabilizaria a própria dedução pela
via da ação civil pública". A 2ª Câmara Cível do TJ/MG anulou a sentença, julgando se tratar o
caso de autêntica tutela de direitos difusos, sendo que associação "tem como finalidade a
proteção do meio ambiente, da boa qualidade de vida e do patrimônio natural e paisagístico dos
bairros São Luís, São José e adjacências na região da Pampulha, com prazo indeterminado.
Assim, estando atendidas as exigências legais, tem-se que a autora está legitimada a propor
ação civil pública(...)" (Apelação Cível nº 1.0024.04.303734-0/001, j. un. 13/12/2005, rel. Des.
Brandão Teixeira).

Ainda em Minas Gerais, foi proposta ação civil pública pela Associação de Moradores do Bairro
Cariru, visando à paralisação de obras de construção civil no bairro de Ipatinga, sob o
fundamento de que "o Município de Ipatinga concedeu licenciamento para construção, nos
termos da Lei Municipal nº 419/73, deferindo alvarás de construção, autorizando a edificação de
sete prédios no bairro Cariru", alegando também que "o procedimento de licenciamento não
está adequado à Constituição Federal e ao Estatuto da Cidade, porquanto não respeitou o
projeto original de parcelamento, ocupação e uso do solo no referido bairro, assim como não
adequados ao urbanismo como direito garantido pela Constituição da República, além de não
respeitar a função social da propriedade urbana." Diante da flagrante ilegalidade, a 2ª Câmara
Cível cassou a decisão denegatória de liminar do juízo originário, afirmando que "frente à inércia
do Poder Público em providenciar a lei orgânica municipal, nada obsta que associações de
moradores possam sair em defesa de interesses difusos, afeitos a toda a comunidade, em
detrimento de projetos privados."(Apelação Cível nº 1.0024.05.754032-0/001, j. un. 09/08/2005,
rel. Des. Jarbas Ladeira).

Também na Justiça Federal vem sendo adotado o critério da representatividade adequada, para
conferir legitimidade às associações para a tutela das questões urbanísticas. Em 07/06/2006, a
6ª Turma do TRF/2ª Região julgou, nos autos do processo nº 2004.02.01.010149-5, o agravo de
instrumento nº130672, referente à concessão de liminar em ação cautelar, acessória à ação civil
pública proposta pela AMAVIR (associação de moradores e amigos do Vila Rica) em face da
União Federal, DNIT e município de Volta Redonda (processo nº 2001.51.04.001627-6). A ação
coletiva objetivava impedir a liberação do tráfego de veículos na rodovia do contorno, até a
comprovação da regularização do projeto relativo ao trecho em que foram constatados acidentes
rodoviários, bem como a realização de amplo estudo de risco sobre o empreendimento e o
transporte de cargas perigosas no local. Esta rodovia foi projetada para desviar cargas pesadas e
perigosas e, conforme constatações do IBAMA e da FEEMA, apresenta uma série de erros no
projeto, como o risco de acidentes com cargas perigosas, alterações de recursos hídricos,
desfiguração da paisagem, danos ao meio ambiente e aos moradores das áreas lindeiras.
Entenderam o juízo federal monocrático e o tribunal federal que "a legitimidade da Associação
agravada está no fato de a demanda versar sobre interesse de natureza difusa dos moradores
daquela comunidade, tendo em vista os riscos a que estariam submetidos caso inaugurada a via
pública em questão". Também entendeu o relator, des. Benedito Gonçalves, que "a relevância
do direito em discussão é de se sobrepor às questões de ordem formal como óbice ao
conhecimento do recurso, eis que é função precípua de qualquer associação de moradores é a
garantia da saúde e do bem estar dos membros da comunidade".

Esta jurisprudência demonstra como a tutela coletiva da ordem urbanística está presente no
cotidiano forense, ainda que com as dificuldades habituais do nosso sistema de tutela coletiva.
Aos poucos, o Judiciário é forçado a se manifestar nestes conflitos locais, especialmente pela
provocação das associações civis diretamente interessadas, ainda que se valendo do Ministério
Público. Como informa PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, "a experiência relata que várias
associações se limitam a apresentar denúncias diretamente ao Ministério Público, que, quando
entende cabível, promove individualmente a ação"[47]. No mesmo sentido LUIZ WERNECK
VIANNA e MARCELO BURGOS afirmam que:

Se as associações de moradores aparecem como autoras de um pequeno número de ações civis
públicas, de modo algum este dado pode ser tomado como falta de participação na defesa de
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interesses coletivos e difusos. (...) Os moradores e suas organizações são responsáveis por
40,9% das denúncias que suscitaram a abertura de procedimentos administrativos ou de
inquéritos por parte do Ministério Público[48].

 

Os cientistas políticos afirmam que "entre a sociedade e o Ministério Público, a relação não é
tanto de assimetria e dependência (...) e sim de interdependência, que, quanto mais se
consolida, mais legitima os novos papéis do Ministério Público e destitui de sentido a perspectiva
que os toma como polaridades, como instâncias contrapostas"[49]. Nesta perspectiva, a falha do
legislador em não autorizar às associações a celebrar termos de ajustamento de conduta, p. ex.,
pôde ser suprida pelo intercâmbio (na maioria das vezes informal) entre sociedade civil
organizada e Ministério Público[50]

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, verifica-se que os conflitos locais, muitas vezes represados por serem vistos
como de menor importância, tendem a ser cada vez incluídos na agenda jurídica. Com efeito, o
fortalecimento das redes comunitárias e o reconhecimento do multiculturalismo, fenômenos já
identificados pela Sociologia, demandam ao Direito maior sensibilidade na sua apreciação.

No caso brasileiro, é inegável que este debate ganhou força com o processo de
redemocratização do final do século passado, cujo marco normativo foi a Constituição de 1988.
Não foi à toa que temas como legitimidade judiciária e desenvolvimento das cidades foram
centrais nos debates constituintes.

Buscou-se, neste artigo, encontrar pontos comuns entre as duas temáticas. Certamente a
ampliação do acesso físico aos órgãos judiciários é a questão mais perceptível. Entretanto, o
desafio maior passa pela reconfiguração do sistema jurídico processual, seja na reflexão sobre a
legitimidade dos magistrados para os conflitos de vizinhança, seja pela ampliação da tutela
coletiva da ordem urbanística.

Conclui-se que tais problemas ainda dependem de maior amadurecimento, especialmente no
cotidiano forense. Apesar de diversos trabalhos que reconhecem teoricamente a necessidade de
adaptação do atual sistema à nova realidade, a atuação do Judiciário brasileiro ainda é tímida,
muitas vezes valendo-se de formalismos para se esquivar da tutela jurisdicional mais adequada
aos novos tempos.
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[1] Análise da legitimidade do Judiciário pode ser vista em MEIRELLES, Delton R. S. "Meios
alternativos de resolução de conflitos: justiça coexistencial ou eficiência administrativa?".

[2]        HESPANHA, Antônio Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio, p. 114-
115. No mesmo sentido, GROSSI, Paolo. Mitologias Jurídicas de Modernidade.

[3]        SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia, p. 304.

[4]        Como afirma ERIC HOBSBAWM, "a palavra 'comunidade' nunca foi utilizada de modo
mais indiscriminado e vazio do que nas décadas em que as comunidades no sentido sociológico
passaram a ser difíceis de encontrar na vida real" (apud BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a
busca por segurança no mundo atual, p. 20).

[5]        BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual, p. 127.

[6]        MARSHALL, T. H. Cidadania e classe social, p. 65.

[7]        Conforme MICHELE TARUFFO, "il numero crescente di società multietniche (o meglio: la
crescente sensibilità verso lê relaà multietniche presenti in molte società) è destinato ad avere
effetti rilevanti sulla cultura giuridica, anche nel contesto apparentemente uniforme della
globalizzazione del diritto. In um senso questo è uno degli effetti di um fenômeno più generale,
ossia della quase paradossale ma forte tendenza verso il localismo e il particolarismo che è
direttamente connessa com la globalizzazione."("Dimensioni transculturali della giustizia civile",
p. 1055), sem grifos no original.

[8]        LEAL, Rogério Gesta. Direito urbanístico: condições e possibilidades da Constituição do
Espaço Urbano, p. 61.
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183-184.

[11]       Pela Mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade, p. 124.

[12]       BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual.
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[14]       TARUFFO, Michelle. "Dimensioni transculturali della giustizia civile".

[15]       Neste sentido, "têm se revelado tão complexas as relações e interações sociais
contemporâneas, que é muito difícil crer na existência de um centro de decisão e de deliberação
política, econômica e social, mas pelo contrário, há vários centros e ambiências de debates
problemas e decisões" (LEAL, Rogério Gesta. Direito urbanístico: condições e possibilidades da
Constituição do Espaço Urbano, p. 68).

[16]       HESPANHA, Antônio Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio, p. 271-
272.

[17]       TARUFFO, Michelle. "Dimensioni transculturali della giustizia civile", p. 1054.

[18]       "L'idea tradizionale di um unico, uniforme e astratto 'soggetto di diritto' è sempre piú in
discussione in um mondo nel quale é molto cresciuta la sensibilità per le differenze reali e le
corrispondent discriminazioni.(...) La frammentazione del concetto di amministrazione della
giustizia viene portata ad um punto estremo dall'idea di um situated decision-making e
dall'enfasi con cui si mettono in evidenza i caratteri personali ed individuali delle parti, che
dovrebbero essere considerati como criteri dominanti per la risoluzione delle controversie" (op.
cit., p,. 1056). Assim, rompe-se a idéia tradicional de processo como ato de autoridade estatal,
como observa CALAMANDREI: "É vero che il diritto processuale è in sostanza uma técnica del
bem ragionare in giudizio; ma se qui la técnica è vigilata dallo Stato e imposta d'autorità (e per
questo le regole tecniche si transformano in norme giuridiche), cio accade perchè la meta finale
di questo procedimento técnico è l'adempimento dell'ufficio più solenne e più alto dello Stato, di
quell'ufficio con cui lo Stato assicura la vita pacifica della società: la giustizia, che è
fundamentum reipublicae" (Opere giuridiche, p. 626).

[19]       Numa perspectiva mais ampla, "o espaço do político e da cidade não é nem apenas
uma coisa isolada, nem apenas um sistema de coisas, senão uma realidade relacional: coisas e
relações juntas" (LEAL, Rogério Gesta, op. cit. p. 64).

[20]       Sobre o conceito de Judiciário democrático, vale lembrar das palavras de
CALAMANDREI: "la verità, che è poi il segreto per la saluezza dei regimi democratici, è um'altra:
che per far vivere uma democrazia non basta la ragione codificata nelle norme di una
costituzione democrática, ma occorre dietro di esse la vigile e operosa presenza del costume
democrático che voglia e sappia tradurla, giorno per giorno, in concreta ragionata e ragionevole
relata" (op. cit., p. 637). Com isso, exige-se nova configuração do direito processual
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que, não só alarga todas as faculdades de as partes atuarem no processo em favor dos seus
interesses, mas que impõe ao juiz o dever de abandonar a postura burocrática e meramente
receptícia, para ativamente envolver as partes num diálogo humano construtivo, em que o
julgador não se limite a ouvir e as partes não se limitem a falar sem saber se estão sendo
ouvidas, mas em que uns e outros, em comunicação de dupla via, construam juntos a solução
da causa" ("O princípio do contraditório", p. 544-545).
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brasileiro, já estão consagrados em sua Carta Política, necessitando, tão-somente, ser
exercitados no âmbito da cotidianeidade". (LEAL, Rogério Gesta. Op. cit., p. 47). Mais à frente, o
mesmo autor diz que "idealizar o espaço da cidade como instância de administração do público
significa, necessariamente, pensar as relações sociais, econômicas e de poder a partir de uma
nova concepção de Estado, de Sociedade e de Democracia, todas elas alavancadas pela ideia de
um pacto societal integrador e garantidor da dignidade da vida humana e do homem como
agente nuclear de uma rede de relações intersubjetivas e institucionais" (Ibidem, p. 73).

[23]       LEAL, Rogério Gesta.Op. cit., p. 03.

[24]       LEAL, Rogério Gesta.Op. cit., p. 34.
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[26]       GRECO, Leonardo. "O Acesso ao Direito e à Justiça", p. 11-12.

[27]       CRFB, art. 107, § 3º: "Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo". Frise-se a crítica de LEONARDO GRECO,
para quem essas medidas não dependeriam de reforma constitucional nem "aprimoram, por si
próprias, o acesso à Justiça, impondo gastos que poderiam ser evitados com a racionalização
dos serviços judiciários. Os modernos meios de transporte e comunicação, especialmente a
informática, cujo emprego pode ser bastante intensificado na administração da Justiça, podem
torná-la muito mais acessível aos cidadãos, sem necessidade de impor ao Estado o
deslocamento sistemático do juiz, muito menos a desagregação de um órgão fracionário de toda
a infra-estrutura da sua sede" ("A reforma do Poder Judiciário e o acesso à Justiça", p. 611).

[28]       CODJERJ, Art. 16,"c":"A criação de (...) fóruns regionais, nas comarcas de entrância
especial e de segunda entrância, será feita (...) por descentralização, quando o exigir expressiva
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sede da comarca, cuja distância em relação ao foro local torne onerosa ou dificulte a locomoção
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avesso à ideia, entendendo que a administração da pauta dos novos julgadores vai atrapalhar
sua rotina. Ademais, disse que os juízes leigos querem desfrutar do mesmo prestígio que os
togados. Segundo ele, numa festa da alta sociedade carioca, uma juíza leiga deu a entender que
era Magistrada, e os demais magistrados ficaram perguntando em qual concurso ela havia sido
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(FERRAZ, Leslie Shérida. "Relatório - pesquisa juizados especiais cíveis - Rio de Janeiro", p. 82-
83).
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[39]       É pacífica a jurisprudência do STJ admitindo o uso da ação civil pública em casos de
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23/08/2005, rel. Min. Eliana Calmon); e nº 131697/SP (2ª T., j. un. 07/04/2005, rel. Min. João
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urbano (2ª T. MC nº 4193/SP, j. un. 25/06/2002, rel. Min. Laurita Vaz).
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proposta ação civil pública para cessar a poluição sonora provocada por bar localizado em zona
urbana mista, comercial e residencial, em razão da perturbação perpetrada na vizinhança até
altas horas da madrugada. (2ª T., REsp nº 94307/MS, j. un. 05/04/2005, rel. Min. João Otávio
de Noronha).
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[42]       Quanto à participação civil, tem-se que a extensão da legitimidade extraordinária às
associações foi fruto de insistentes tentativas ao longo da primeira metade dos anos 1980, não
ocasionalmente coincidindo com o processo de redemocratização brasileira. Conforme a síntese
elaborada por ADA PELLEGRINI GRINOVER, em texto publicado em 1984, "Até pouco tempo
atrás, as iniciativas para a apresentação de novas idéias haviam se concentrado no sentido de
atribuir-se legitimação extraordinária às associações, para a defesa dos interesses coletivos.
Lembrem-se, dentre outras, a proposta de Sergio Ferraz, pela indicação 17/80, no sentindo de
acrescentar um parágrafo 3º ao art. 1º da Lei n. 1533, de 31 de dezembro de 1951, para
legitimar as associações de classe à impetração de mandado de segurança em favor dos direitos
de seus associados; a por nós formulada no Encontro Nacional de Processo Civil (outubro de
1980), e nele aprovada, preconizando a alteração do art. 6º do CPC, para conferir legitimação
extraordinária às associações, em defesa dos interesses da categoria; o Projeto de Lei nº
5521/1981, do deputado Célio Borja, em termos semelhantes; o parecer de Miguel Seabra
Fagundes, ampliando a proposta Sergio Ferraz, para também sugerir a alteração do art. 6º do
CPC; o Projeto de Lei nº 227/80, propondo alteração do art. 6º do CPC, e do art. 1º da Lei nº
4717, de 29.06.65, para atribuir legitimação às associações constituídas para a defesa do meio
ambiente etc" ("Novas tendências na tutela jurisdicional dos interesses difusos", p. 114-115).

[43]       GRINOVER, Ada Pellegrini. "Da class action for damages à ação de classe brasileira: os
requisitos de admissibilidade".

[44]       Lei nº 7347/1985, art. 5o, V, "b": "Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar (...) a associação que (...) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico".

[45]       Além disso, é bom frisar que a Lei nº 7347/85 exclui a possibilidade das associações
celebrarem termo de ajustamento de conduta (art. 5º, §6º) e de conduzir o inquérito civil
público (art. 8º, §1º). Com isso, há o monopólio negocial e investigatório nas mãos do poder
público (especialmente o Parquet), reflexo da estadania típica da tradição luso-brasileira
(conforme JOSÉ MURILO DE CARVALHO, "nosso Estado, apesar de incluir em sua ideologia
elementos incorporadores da tradição ibérica, não se cola à nação ou a qualquer tradição de
vida civil ativa. Não é um poder público garantidor dos direitos de todos, mas uma presa de
grupos econômicos e cidadãos que com ele tecem uma complexa rede clientelista de distribuição
particularista de bens públicos. A isso chamo de estadania"; em "Cidadania, estadania, apatia",
in Jornal do Brasil, 24/06/2001, p. 8), e que ajudam a compreender a primazia do Ministério
Público na propositura de ações civis públicas, como mostram as pesquisas de PAULO CEZAR
PINHEIRO CARNEIRO (Acesso à Justiça, p. 179) e do IUPERJ ("Revolução processual do direito
e democracia progressiva", p. 409).

[46]       Em sentido diverso, o mesmo TRF/2 afastou a legitimidade da associação de
moradores e amigos do Jardim Botânico, já que seu objetivo de manutenção e melhoria de
qualidade de vida no respectivo bairro, "buscando sustentar sua ocupação e desenvolvimento em
ritmo e grau compatíveis com suas características de zona residencial, não é suficiente para
deduzir pretensão envolvendo possível dano de natureza ambiental, em patrimônio da União
(Parque Lage), com agressão, outrossim, a patrimônio histórico e paisagístico". Com isso, houve
"ausência de representatividade adequada do grupamento substituído processualmente, pela
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, diante da não-ocorrência de
congruência entre o objeto pretendido e os fins estatutários da entidade civil, sendo
imprescindível o requisito da pertinência temática" (TRF/2. 3ª T. AC nº 159651, j. un.
30/11/2004, rel. Des. José Neiva).

[47]       CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça, p. 193.

[48]       VIANNA, Luiz Werneck e BURGOS, Marcelo. "Revolução processual do direito e
democracia progressiva", p. 437. Mais adiante, os autores analisam o caso específico da tutela
ambiental (a qual incluiria as questões urbanísticas), em que a participação da sociedade civil
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organizada limita-se à propositura de 6,1% das ações civis públicas: "a modesta participação
das associações de moradores e de ONGs ambientalistas necessita, por outro lado, ser
relativizada, uma vez que, como se viu, respondem por 55% das investigações em curso na
Promotoria de Meio Ambiente - o que permite estimar que, em pelo menos metade de suas
ações ambientalistas, o Ministério Público está representando aquelas entidades" (Ibidem, p.
468).

[49]       VIANNA, Luiz Werneck e BURGOS, Marcelo. "Revolução processual do direito e
democracia progressiva", p. 445.

[50]       Assim entende PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, dizendo que "os órgãos públicos
legitimados deveriam manter maior intercâmbio para troca de experiências, juntando esforços
para os fins colimados, bem como incentivar a formação de litisconsórcio com as associações, de
sorte que estas últimas possam, com o tempo, tornar-se mais preparadas para as demandas"
(Acesso à Justiça, p. 195).
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MOVER-SE NA CIDADE: A MOBILIDADE URBANA COMO ELEMENTO ESSENCIAL PARA
O DIREITO Á CIDADE

MOVERSE EN LA CIUDAD: LA MOBILIDAD URBANA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA EL
DERECHO A LA CIUDAD

Cintia De Freitas Melo

RESUMO
A iminente crise da mobilidade urbana é preocupação constante quando o tema é a cidade. O
número de carros particulares nas ruas não pára de crescer, como as consequencias
ocasionadas por eles, assim como congestionamentos, poluição e acidentes. Entendendo que a
cidade é um espaço essencialmente coletivo, deve-se pensar um meio de transporte que priorize
a locomoção em massa, bem como economia de espaço e de energia. O direitoà cidade engloba
meios de transporte acessíveis, de forma que só é possível ser/estar em comunidade quando se
tem acessibilidade, que deve ser justa, democrática e sustentável. O objetivo deste trabalho é
trabalhar o conceito da mobilidade urbana em harmonia com estes princípios.
PALAVRAS-CHAVES: mobilidade urbana; direito à cidade; transporte público; automóveis
particulares.

RESUMEN
La inminente crise de la mobilidad urbana es preocupación constante cuando el tema es la
ciudad. El número de coches particulares en las calles no para de crecer, como las
consecuencias ocasionadas por ellos, así como congestionamentos, poluición y accidentes.
Entendendo que la ciudad es un espacio esencialmente coletivo, deve-se pensar un medio de
transporte que privilegie la locomoción em masa, bien como economia de espacio y de energía.
El derecho a la ciudad de vivir en comunidad engloba medios de transporte accesiveis, de forma
que solo es posible ser/estar en comunidad cuando se tiene accesibilidad, que deve ser justa,
democractica y sustentável. el objectivo desta reseña es trabajar el concepto de la mobilidad
urbana en harmonia con estos princípios.
PALAVRAS-CLAVE: mobilidad urbana/ derecho a la ciudad; transporte coletivo; coches
particulares.

INTRODUÇÃO

 

A mobilidade urbana nas grandes metrópoles, como Belo Horizonte, enfrenta uma crise sem
precedentes, que atinge individualmente cada cidadão, alterando seu cotidiano, e a sociedade como um
todo. É no espaço urbano onde a maioria das relações humanas acontece atualmente. Portanto, é
fundamental que o acesso à cidade (que hoje se encontra condicionado ao tráfego de carros) aconteça de
forma democrática. No entanto, percebe-se que o uso indiscriminado dos meios de transporte privado
sobrecarrega o tráfego e se configura como forma de segregação geográfico-espacial, que, em certa
medida, acompanha a segregação sócio-econômica. Esta afirmativa é facilmente percebida a qualquer um
que circula pelas grandes cidades.

A cada dia, mais e mais pessoas vivem nas cidades, segundo relatório da ONU (UNFPA, 1997),
até 2030 a população urbana deverá chegar a quase 30 bilhões de pessoas, o que corresponde a 60% da
população mundial. Porém, para PAULA (2006), o capital tomou as cidades e tem feito com que esse
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espaço de sociabilidade, característico das cidades, venha sendo degenerado, passando a colocar a cidade
numa posição de simples objeto de consumo.

A primeira parte do trabalho apresenta os conceitos de direito á cidade e de mobilidade urbana, e
tem como eixo central o entendimento da cidade como o espaço da rua, ou seja, como espaço coletivo.
Nesse sentido, é necessário planejar a cidade para todos, priorizando meios de transporte públicos e meios
de transporte que causem menos impactos danosos à sociedade, como as bicicletas.

Adotou-se, principalmente, os entendimento de Henri Lefebvre e Janice Caiafa de que a cidade é
o espaço coletivo, onde vivencia-se a alteridade. O mundo da rua é o mundo do conflito e da conciliação.

“Trata-se de uma ocupação coletiva, da produção de espaços públicos. Parece-me que esse coletivo
urbano se caracteriza por possibilitar, de alguma fora, uma experiência com a alteridade. Nesse espaço coletivo
se dá a mistura propriamente urbana e em alguma medida uma dessegregação, mesmo que sempre provisória e
local. Cria-se um espaço de contágio com outros e estranhos onda há uma imprevisibilidade que o confinamento
familiar não permite, onde há mesmo ou pode haver uma criatividade maior dos processos subjetivos.” (grifos
no original)(CAIAFA, 2007. pp. 20-21)

        

 

Em seguida, apresentamos algumas alternativas de moderação do tráfego adotadas ou propostas
por planejadores, urbanistas e engenheiros por todo o mundo, como o pedágio urbano adotado em Londres
ou o rodízio de placas adotado em São Paulo. Contudo, optamos por não apontar qual seria a melhor
alternativa, mas apenas descrevê-las.

Por fim, concluiu-se o trabalho estabelecendo que a construção de um conceito de direito à
cidade só se faria completa se dentro dele estivesse implícito a idéia de uma mobilidade urbana justa e
sustentável, e, dialeticamente, só é possível construir uma idéia de mobilidade urbana justa e sustentável
se for sob a ótica do direito à cidade.

        

 

I) Cidade: o espaço da rua

 

O filósofo francês Henri Lefebvre (1901- 1991) entende o espaço urbano como um construto
social, ele resgata a idéia marxista de que o homem é sujeito de sua própria história. Nesse sentido, a
tensão entre o trabalho e o capital está presente no entendimento social do espaço. Ele nega o modelo
organicista de entender a cidade, trazendo à tona uma análise que considera as descontinuidades, e rupturas
históricas, sociais e espaciais da cidade, entendendo o urbano como um fenômeno social.
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O urbano é o lugar do homem, enquanto ser inserido na sociedade, e, como tal, é inerente ao
urbano o conflito e o enfrentamento e todas as díades que os acompanham.

A rua é o palco destes conflitos, palco onde as desigualdades e as exclusões se mostram. A tirania
do automóvel e a crise da mobilidade urbana são apresentadas como resultado de uma apropriação privada
do espaço público, em que o poder do capital ainda é a principal forma de controle. Prevendo a crise
instaurada hoje nas grandes cidades de todo o mundo, LEFEBVRE (2008, p. 27) já dizia:

 

“A favor da rua. Não se trata simplesmente de um lugar de passagem e de circulação. A invasão dos
automóveis e a pressão dessa indústria, isto é, do lobby do automóvel, fazem dele um objeto-piloto, do
estacionamento uma obsessão, da circulação um objetivo prioritário, destruidores de toda vida social e urbana.
Aproxima-se o dia em que será preciso limitar os direitos e poderes do automóvel, não sem dificuldades e
destruições. A rua? É o lugar (topia) do encontro, sem o qual não existem outros encontros (cafés, teatros, salas
diversas).”[1]

 

A rua é, portanto, o lugar da vida, os automóveis devem servir à vida e não serem os catalisadores
da morte das grandes cidades, muito bem simbolizados por JACOBS (2000) na imagem dos viadutos,
elevados, vias expressas e florestas de concreto.  Muito mais do que um espaço de aglutinação das
propriedades privadas, onde o espaço público é cumpre apenas o papel de separar os espaços privados, a
cidade é essencialmente o espaço coletivo.

Jacobs e Lefebvre convergem no que diz respeito à relação da cidade com a vida, o nível de
urbanidade de uma cidade é o nível de vitalidade desta mesma cidade. A cidade é dos e para os cidadãos.
Por isso, o planejamento urbano, a elaboração de políticas públicas e a normatização da cidade devem ser
feitas em consonância com os desejos e necessidades da sociedade civil, considerando com especial
atenção aqueles que são normalmente marginalizados, uma vez que a cidade é o espaço da construção da
cidadania.

 

 

II) Direito à cidade: um conceito em disputa

 

Este ponto inicia-se com a afirmação de que o direito à cidade é um conceito em disputa. Vários
são os fatores que caracterizam e explicam esta disputa.

Em primeiro lugar, a cidade é composta de vários atores sociais, políticos e econômicos, e todos
eles estão constantemente em busca de formas de apropriação do espaço que atendam a seus interesses.
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O exemplo clássico desta disputa são as limitações impostas pelo Poder Público ao direito de
propriedade, já outrora entendido como pleno e absoluto: desapropriação quando for necessário para
atender ao interesse coletivo, regras que impõem restrições ao direito de construir, direito de vizinhança, o
princípio constitucional da função social da propriedade. Em todos estes casos há uma tensão entre os
vários atores envolvidos: de um lado, o proprietário, que quer usar e gozar livremente de sua propriedade;
e, de outro, a coletividade com suas demandas específicas. Há ainda vários outros exemplos da disputa pelo
espaço urbano, mas iremos nos ater ao espaço da rua utilizado para locomoção das pessoas. Principalmente
aí, existe o conflito.

Outro ponto a que se refere o conflito mencionado é a não-existência de um conceito absoluto, o
conceito é muito aberto e está em constante modificação, sendo objeto de reflexão por intelectuais,
movimentos sociais, legisladores.

Foram selecionados dois conceitos de Direito à Cidade para análise e adoção, ainda que precária,
durante o curso deste trabalho. Neste ponto estes conceitos serão apresentados e apontadas suas
convergências e insuficiências.

O primeiro deles foi formulado durante o Fórum Social Mundial em 2001.[2], Logo, não possui
força normativa, e reflete, principalmente, a compreensão dos movimentos sociais, em especial dos
movimentos por reforma urbana e direitos humanos. O artigo I da Carta traz que:

 

ARTIGO I. DIREITO À CIDADE

 

1.                        Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade,
raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando a memória e identidade cultural em conformidade
com os princípios e normas que se estabelecem nesta carta.

2.                        A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos
os seus habitantes.

3.                        As Cidades em co-responsabilidade com as autoridades nacionais, se comprometem a
adotar medidas até o máximo de recursos que disponha, para conseguir progressivamente, por todos os meios
apropriados, inclusive em particular a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena efetividade dos
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais sem afetar seu conteúdo mínimo essencial.

4.                        Para os efeitos desta carta se denomina cidade toda vila, aldeia, capital, localidade,
subúrbio, município, povoado organizado institucionalmente como uma unidade local de governo de caráter
Municipal ou Metropolitano, tanto urbano, semi-rural ou rural.

5.                        Para os efeitos desta carta se considera cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de
forma permanente ou transitória as cidades.

 

O primeiro aspecto que chama atenção no conceito estabelecido pela Carta é que traz, no primeiro
ponto, uma definição singular dizendo que o direito à cidade é o de que todas as pessoas, sem
discriminação, devem ter direito a uma cidade. Ele se reflete muito mais ao direito à igualdade do que a
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formulação própria do direito à cidade. A igualdade é aspecto fundamental no direito à cidade, mas um não
se confunde com o outro, apenas se integram.

O segundo ponto traz uma afirmação interessante, do ponto de vista deste trabalho. A cidade é
coletiva. Se a cidade é coletiva ela deve ser pensada, precipuamente para a coletividade, reconhecendo a
inevitável diversidade de uma coletividade. Aplicando esta idéia a este trabalho, as formas de locomoção
na cidade devem ser pensadas para todos, reconhecendo suas particularidades e diversidades. Portanto, a
estrutura viária de uma cidade, por exemplo, deve priorizar os meios de transporte que causam menores
impactos negativos à sociedade, quais sejam: os que possuem maior capacidade (priorizando, desta forma,
o transporte coletivo em face do privado); os menos poluidores, como as bicicletas; os que priorizam a
acessibilidade aos deficientes físicos, possuindo rampas de acesso, elevadores, letreiros maiores para as
pessoas com deficiência visual, além de sinais sonoros, dentre outras adaptações que tornam facilitada a
acessibilidade e permitem um uso confortável e digno dos meios de transporte. Outros fatores essenciais à
mobilidade urbana também devem ser tratados como fatores de interesse coletivo, como os locais de
estacionamento, o planejamento da cidade descentralizando os serviços essenciais.

No ponto 4, outra crítica merece ser feita, pois retira da discussão o conceito de cidade. Porém,
para a construção de um conceito de direito à cidade faz-se mister entender as particularidades da cidade, o
que a constitue e a diferencia de outros fenômenos e espaços da construção da vida social, como o espaço
rural. O questionamento sobre o rural e o urbano é essencial para entender a necessidade de um direito à
cidade. São as particularidades da urbes que causam as externalidades que se pretende combater com a
garantia de um direito à cidade.

O segundo conceito que merecer ser analisado é o trazido pelo Estatuto da Cidade (Lei nº
10.257/2001), principal diploma legal brasileiro sobre Direito Urbanístico. O artigo 2º, inciso I traz a
seguinte diretriz:

 
“I-  garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbanizada, à moradia,

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para a presente e futuras gerações.”

 

Novamente, o direito à cidade é definido como o direito ao acesso a certos bens, como o transporte
e saneamento, e confundido com outros direitos sociais como o direito ao trabalho, ao lazer e à moradia. É
certo que todos estes fatores são constitutivos do direito à cidade, mas estabelecer uma lista de direitos que
devem ser observados para efetivação do direito à cidade ainda não satisfaz no que diz respeito a uma
conceituação adequada.

Como já foi dito o direito à cidade, para este trabalho, além de ser entendido segundo os dois
entendimentos apresentados acima, deve ser entendido como a possibilidade de acesso às três dimensões da
vida citadina, denominadas pelos gregos como a polis, a urbes e a civitas. Ou seja, um acesso à vida física,
social e política das cidades. Seja porque é possível se mover no espaço urbano e usufruir do que a cidade
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materialmente oferece, como andar pelas ruas, ou sentar-se no parque; seja por entender a cidade como o
espaço do encontro e do acontecimento, onde a vida social contemporânea floresce, bem como onde a
cultura e o conhecimento vem sendo prioritariamente produzido; seja pela possibilidade de participação na
gestão urbana.

Apesar deste entendimento ainda ser precário, e carecer de muita reflexão, que não se esgotaria no
espaço curto de um ano, ou deste relatório, será adotado.

 

III- Mobilidade Urbana

 

A mobilidade é o deslocamento das pessoas e agente econômicos quando preciso (AFFONSO,
2004). Interfere na mobilidade o papel dos agentes (se são ciclistas, motoristas, pedestres, usuários do
transporte coletivo); suas características (se são pobres, ricos, mulheres, homens, crianças, idosos,
estudantes, trabalhadores, brasileiros, turistas); as características geográficas do espaço urbano (como o
relevo, o traçado viário); e aspectos do planejamento de trânsito (como o preço das passagens de ônibus,
facilidade de estacionamento, sinalização adequada).

A mobilidade urbana é causa e efeito da urbanização das cidades. Se de um lado, os investimentos
são feitos de acordo com as características sociais e econômicas de uma determinada região, ou seja, o
aumento de vias ou o aumento de linhas de ônibus que atendem uma determinada área dependem do perfil
dela; por outro lado, a existência de uma infra-estrutura de transporte agrega valor ao solo, à imagem do
ocorrido com o condomínio Alphaville em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte: a
facilidade de ligação entre a região Centro-Sul (principal centralidade comercial e de negócios de Belo
Horizonte) possibilitada pela Av. Nossa Senhora do Carmo e pela BR-040 foram um dos fatores que
impulsionaram as vendas dos lotes deste condomínio. Ou, como contra-exemplo, muita das periferias da
cidade, apesar do elevado número de moradores, não possuem uma linha de ônibus que atenda
significativamente sua demanda, reiterando o caráter de marginalização imposto.

O projeto de lei federal 1687/2007, que se refere à política de mobilidade urbana define, no artigo
1º, a política de mobilidade urbana como “instrumento da política de desenvolvimento urbano que tratam
os arts. 21, inciso XX, e 182 da Constituição, e tem como objeto a interação dos deslocamentos de pessoas
e bens com a cidade.”

Esta definição confirma a hipótese de que o direito à cidade está intimamente vinculado ao
deslocamento de pessoas e bens. Para tanto, o projeto de lei apresenta, no decorrer do texto, diretrizes
norteadoras da política de mobilidade urbana, que, em certa medida coincidem com as diretrizes
apresentadas pela Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana.

A partir da leitura das diretrizes e princípios apontados nestes documentos podemos definir quatro
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eixos de preocupação quando o assunto é mobilidade:

1.            Preferência do transporte público ao privado
2.            Prioridade para os meios não-motorizados de locomoção
3.            Moderação do tráfego
4.            Integração entre o planejamento da mobilidade e o uso e ocupação do solo

urbano
5.            Acessibilidade universal

 

Ou, conforme CAMPOS e CORREIA (2010), para sintetizar:

 

“Conforme mencionado anteriormente, o conceito de mobilidade urbana sustentável busca incorporar
aos preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental à capacidade de se atender as necessidades da
sociedade de se deslocar livremente a fim de realizar as atividades desejadas, visando, em última análise, a
melhoria da qualidade de vida urbana desta e das futuras gerações (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).”

 

 

IV) A ditadura do automóvel

 

O automóvel, utilizado de forma privada é um meio de transporte excludente. Necessariamente,
quem não pode utilizar o automóvel de forma privada são aqueles muito jovens, muito pobres ou que
padecem de alguma deficiência física ou mental, atores sociais já tradicionalmente marginalizados.

Apesar disso, as cidades brasileiras, inclusive Belo Horizonte (local onde se desenvolveu este
estudo)se orientam para o carro (CAIAFA, 2007).

Pelo menos três conseqüências negativas do uso excessivo do automóvel privado podem ser
apontadas:

 

1- aumento das externalidades produzidas pelos automóveis: acidentes, congestionamentos,
poluição. (Ministério das Cidades). De acordo com o estudo Redução das Deseconomias Urbanas com a
Melhoria do Transporte Público (IPEA/ ANTP 1998), os gastos com os congestionamentos chegam a
ordem de 5 bilhões de reais por ano.
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2- ampliação da segregação espacial- pela impossibilidade de atendimento adequado dos sistemas
de transporte- e da exclusão socal- pela incapacidade de custeio do transporte pela parcela mais pobre da
população.(Ministérios das Cidades) Ainda de acordo com o estudo Redução das Deseconomias Urbanas
com a Melhoria do Transporte Público (IPEA/ANTP 1998), os congestionamentos exigem um excedente de
frota de veículos de transporte coletivo para o mesmo padrão de serviço, e, claro, como manda o mercado,
este custo é repassado ao consumidor final- o usuário do transporte coletivo.

 

3- consolidação de uma idéia de privatização das cidades, enfraquecendo uma

apropriação coletiva do espaço público – o que resulta na dificuldade de consolidar o direito à
cidade enquanto direito de todos. Para CAIAFA, (2007):

 

“Estacionar um automóvel numa cidade é dificultar ao pedestre e, às vezes, ao veículo coletivo, a
ocupação do espaço que deveria ser partilhado. A rigor a circulação no automóvel particular já configura

diretamente um uso privado do espaço público.”

 

O uso do automóvel particular, além de representar uma forma de privatização do espaço público,
cria ônus ao Poder Público, o custo do transporte individual, tanto o arcado pelos indivíduos quanto pelo
Poder Público são muito superiores aos custos do transporte coletivo, conforme dados da relatório geral da
mobilidade urbana (ANTP, 2008).

grafico custos sociais e individuais
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Apesar da diferença no custo, a preferência pelo automóvel privado é uma crescente. Vários
fatores foram identificados em conversas informais com usuários do transporte coletivo em Belo Horizonte
e de transporte individual, tais quais: o carro é um símbolo de status, tratado na sociedade brasileira como
uma forma de conquista pessoal; o transporte coletivo é mais suscetível à violência urbana; o ônibus
“demora a passar”; não há ônibus suficientes circulando de madrugada ou aos finais de semana.

Segundo pesquisa do DENATRAN, em abril de 2010, a frota total de veículos de Belo Horizonte
era de 1.253.773, o que representa 1,96 habitantes por veículo (cruzando os dados do IBGE, 2009 e
DENATRAN, 2010). Dentre este número apenas 12.439 são destinados ao transporte coletivo (ônibus e
microônibus), o que representa menos de 1% da frota.

Este quadro caracteriza a crise da mobilidade urbana que se aproxima. Para evitá-la muito vem
sendo pensado como forma de moderação do tráfego e estímulo tanto ao transporte público quanto às
formas não-motorizadas de transporte, abaixo caracterizadas.

 

V) Moderação do tráfego

 

Como já dito o automóvel ocupa hoje, nas cidades, papel de destaque, e para os brasileiros ele
representa status e é intimamente associado à idéia de independência pessoal. Para resolver este problema é
necessário pensar alternativas.

 

b.1) Segregação nas vias

 

Adoção de vias exclusivas para o transporte coletivo, em geral com pagamento antes do embarque,
o que acelera o serviço. É o chamado Bus Rapid Transit (BRT), que possui as seguintes características:

•                corredores exclusivos ou preferência para a circulação do transporte coletivo;
•                embarques e desembarques rápidos, através de plataformas elevadas no mesmo nível dos

veículos;
•                sistema de pré-pagamento de tarifa;
•                veículos de alta capacidade, modernos e com tecnologias mais limpas;
•                transferência entre rotas sem incidência de custo;
•                integração modal em estações e terminais;
•                programação e controle rigorosos da operação;
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•                sinalização e informação ao usuário.

 

 

Foi adotado em Bogotá, na Colômbia, e no Brasil, foi adotado em Curitiba (PR) e Uberlândia
(MG). Belo Horizonte estuda a viabilidade da implantação deste projeto antes da Copa do Mundo de 2014,
como forma de melhorar o acesso aos estádios, regiões hoteleiras e pontos turísticos. A adoção do BRT
aliviaria com certeza o trânsito belorizontino, mas não representaria um avanço no planejamento de
transportes, pois caso seja feito para atender apenas as demandas da Copa do Mundo continuaria
catalisando a segregação sócio-espacial.

 

 

b.2) Rodízio de placas

 

O rodízio de placas é uma restrição à circulação de veículos pelo número da placa. Ou seja, a cada
dia da semana, os veículos cujas placas terminam com o número X não podem circular nas vias. A idéia
pretendia diminuir o número de congestionamentos e emissão de gases poluentes. A longo prazo, é um
projeto que perde seus efeitos, muitas famílias com maior poder aquisitivo adquiriram outro veículo para
driblar as proibições impostas. Esta solução é adotada em São Paulo desde 2007.

 

b.3) Pedágio urbano ou taxa de congestionamento

 

Ao contrário do pedágio rodoviário, que acontece nas estradas, o motorista não paga para trafegar
em uma via específica, porém, paga para poder circular dentro de uma área preestabelecida. O pedágio
urbano descongestiona as áreas onde ele abrange, permitindo, inclusive, uma melhoria na qualidade do
transporte coletivo, que passa a ter menor tempo de viagem. A idéia por trás do pedágio urbano consiste
num amortecimento das diferenças sociais, ou seja, quem tem condições de usar o transporte privado paga
pelas externalidades geradas à coletividade, e esse pagamento serve para melhorar as condições do
transporte de quem não pode pagar pelo transporte privado. Em entrevista para a BBC Brasil, Derek
Turner, idealizador do pedágio urbano londrino, afirma:

 

“Quem paga trafega por ruas mais livres. Mas quem depende do transporte público também é
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beneficiado. E esse é um dos únicos mecanismos que faz isso. Ele traz benefícios para o transporte público e
também para o privado. Ele contribui para a inclusão social. Quem pode anda de carro e paga para melhorar o
transporte de que não pode pagar. Todo mundo sai ganhando.”[3]

 

 

O pedágio urbano ainda não foi implementado no Brasil, os exemplos que temos são de Londres e
Estocolmo, cidades de países desenvolvidos, cujos sistemas de transporte público têm uma realidade muito
diferente da brasileira, são mais modernos, seguros e confortáveis, o que gera dúvidas sobre a eficácia deste
projeto nas capitais brasileiras. Apesar de não haver uma previsão de quais efeitos teria o pedágio no
Brasil, há aqueles que o defendam, como o engenheiro civil e jornalista Roberto Scaringella[4], :

 

“A prefeitura tem um desafio ainda não suficientemente abordado: como administrar a escassez
crescente de espaço para circular. A solução tem de ser tecnicamente viável e socialmente o mais justa possível.
Hoje quem não tem veículo próprio e é usuário cativo de ônibus é penalizado pelo congestionamento provocado
pelo carro particular. É injusto. Quando existe uma escassez de um bem público, deve ser administrada a
cobrança pelo uso. É o caminho de maior justiça e viabilidade.” (SCARINGELLA, 2001)

 

 

b.4) Restrição de veículos de carga nas áreas congestionadas

 

Belo Horizonte já adota essa restrição, ela determina que veículos de carga, como caminhões e
carretas não podem circular em certas áreas mais congestionadas da cidade em horários de maior
circulação. Esses veículos ocupam grande espaço nas ruas e, usualmente são de trânsito mais lento.

 

a)            Ampliação do transporte coletivo

 

O histórico econômico do Brasil aponta para a preferência dada ao uso de meios de transporte
sobre rodas, tanto nas cidades quanto nas rodovias estaduais e federais. Existem poucas opções de
transporte sobre trilhos, tanto para escoamento de carga quanto para locomoção das pessoas. Belo
Horizonte tem apenas uma linha de metrô e nenhum projeto como os veículos leves sobre trilhos (VLT),
que seriam, por exemplo, os bondinhos. Os veículos sobre trilhos são menos poluentes, não estão sujeitos a
engarrafamento, sendo sempre possível estimar o tempo de duração da viagem, e impactam menos o
espaço urbano.
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C)          Estímulo ao uso de bicicleta

 

Apesar dos diversos grupos por todo país, como o Bicicletada, pressionarem para a adoção de
políticas de mobilidade que privilegiem a bicicleta como meio de transporte no país, pouco ainda é feito. O
Código de Trânsito Brasileiro impõe aos municípios e órgãos rodoviários a garantir a segurança da
circulação cicloviária, apesar disso, grande parte das cidades não conta com ciclovias ou faixas especiais
para bicicletas. A bicicleta pode ser usada tanto para o trabalho, quanto para o lazer. A bicicleta ainda é
vista por muita gente apenas para o lazer, deixando-a de fora do planejamento do trânsito. Acompanhando
o slogan da campanha dos defensores do uso de bicicleta, uma bicicleta significa um carro a menos nas
ruas.

Além de serem ecologicamente corretas, as bicicletas representam para muitas famílias de baixa
renda uma fonte de economia, pois o alto custo das passagens onera muito o rendimento familiar. Em Belo
Horizonte, a tarifa em julho de 2010 custa R$2,30[5] na maior parte das linhas. Uma pessoa que deixa de
usar o ônibus para ir e voltar do trabalho, 20 dias por mês (considerando que ela só necessita de uma
condução), deixa de gastar R$92,00, o referente a 18.15% do salário mínimo[6].

 

D)          Planejamento descentralizado
 

Outra maneira de minimizar os impactos da mobilidade, é torná-la menos essencial. Um
planejamento descentralizado, que permite o acesso AA serviços próximos aos locais onde as pessoas
moram, dispensando que se locomovam ao centro com freqüência, cria efeitos positivos à mobilidade
urbana. Claro que esta ação deve ser aliada a outras ações que melhorem a mobilidade para todos, pois as
pessoas devem poder se locomover pela cidade com segurança e qualidade quando queiram, não só quando
necessitam. Seja para o lazer, para o trabalho, para visitarem parentes e amigos, para visitas a pontos
turísticos, para comparecer aos centros políticos e participarem das instâncias de deliberação, o transporte
deve servir às pessoas, possibilitar a elas que se apropriem da cidade, o espaço da festa, da política, do
encontro e do confronto.

 
CONCLUSÃO

 

A partir da idéia já apresentada de que a cidade é um espaço de todos, de forma coletiva e não
determinada, conclui-se que o direito à cidade é um direito coletivo difuso, à semelhança do direito
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ambiental. Difuso porque não é possível determinar exatamente quem é a coletividade sujeita deste direito.
Nesse sentido, não se pode admitir para este conceito que a cidade seja entendida como um espaço
aglutinador de espaço privados, onde prevalecem os interesses individuais.

Apesar de que, como afirmado anteriormente, o conceito de direito à cidade é um conceito muito
amplo e em permanente disputa, ficou pacífico o entendimento de que os princípios de sustentabilidade e
justiça social são basilares na construção deste direito.

A mobilidade urbana é aspecto fundamental para garantia do direito à cidade, pois é a partir da
locomoção que se pode ter acesso aos diversos ambientes da cidade, além de ser necessário locomover-se
na cidade para exercer outros direitos sociais e individuais, como o direito ao trabalho e ao lazer. Logo, a
mobilidade urbana é integrante do direito à cidade. Como tal, ela só pode ser admitida se atender aos
princípios de sustentabilidade e justiça social.

Para a observância plena destes princípios o primeiro ponto a se fazer é combater a ditadura do
automóvel. Não se trata, contudo, de demonizar o automóvel individual, ele tem a sua função e é, em
muitos casos, essencial. O que se pretende, é combater a idéia de que a rua pode ser privatizada. Isso
significa que se o número excessivo de automóveis privados estão sendo prejudiciais à toda a coletividade
é necessário pensar formas de tornar o transporte público mais atraente, e de impor algumas restrições ao
transporte privado, seja por meio de limitações ao uso do automóvel, seja por meio da compensação das
externalidades causadas. Algumas das sugestões que vem sendo pensadas para solucionar este problema
foram apresentadas e brevemente caracterizadas no curso deste trabalho.

Somente através do acesso à cidade democrático, estendido a todos os cidadãos,
independentemente das condições sociais, econômicas, físicas, de gênero ou de raça, possibilitaremos uma
construção compartilhada das nossas cidades. E preciso que as pessoas possam estar onde queiram ou
precisem estar para que se sintam pertencidas e pertencentes a este projeto permanentemente inacabado que
é a construção da cidadania, que passa, sobretudo, pela construção de uma cidade justa para todos.
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[1] No texto original, o autor apresenta em seguida argumentos contra a rua, afirmando sua
influência marxista de construção dialética dos fenômenos. Porém, a leitura do texto indica
inclinação do autor ao argumento favorável à rua.

[2] Foi elaborado, durante o Fórum Social Mundial a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, de onde
retirou-se o conceito neste trabalho apresentado.

[3] http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2003/10/031013_pedagioamt.shtml

[4] Diretor Superintendente do Instituto Nacional de Segurança no Trânsito em 2001

[5] Informado pela BHTrans em agosto de 2010.

[6] O valor do salário mínimo em julho de 2010 é de R$507,00.
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MOVIMENTOS DE OCUPAÇÃO DE PRÉDIOS PúBLICOS NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO: DIVERSOS OLHARES SOBRE UM MESMO TEMA 

MOVEMENTS OF OCCUPATION OF PUBLIC BUILDINGS IN THE CENTRAL AREA OF RIO DE 
JANEIRO: DIFFERENT VIEWS 

 

Fernanda Andrade Almeida 
 
 

RESUMO 
O presente artigo faz um levantamento dos movimentos de ocupação de prédios públicos 
localizados na área central da cidade do Rio de Janeiro, bem como uma breve análise do tema a 

partir de diversos olhares. O trabalho procura analisar como os poderes Judiciário, Legislativo e 
Executivo – em âmbito federal e municipal – estão lidando com a questão dos movimentos de 
ocupação e, em especial, com as ocupações de prédios públicos. Trabalhar-se-á com a temática 

dos vazios urbanos, tendo em vista que os imóveis estudados estão localizados em áreas de infra-
estrutura privilegiada. Além da visão “oficial/estatal” da questão da moradia urbana, procuraremos 

verificar o discurso “não-oficial” (dos próprios moradores das ocupações) sobre o tema. 
PALAVRAS-CHAVES: movimentos de ocupação de prédios públicos; função social da 
propriedade; direito de propriedade; direito à moradia.  

 
 
ABSTRACT 

This paper is a survey on the occupation of public buildings by social movements in the downtown 

area of Rio de Janeiro and a brief analysis of various perspectives. The paper analyzes how the 

Three Powers Judicial, Legislative and Executive - at the federal and local levels - are dealing with 

the issue of the occupation of public buildings by social movements. We will cover the theme of 

urban voids, in order that the properties studied are located in areas of a good infrastructure. 

Beyond the "official / state" issue of the urban housing, seek to verify "unofficial" speeches (the 

residents themselves) on the subject. 

KEYWORDS: occupation of public buildings by social movements; social function of property; 

right to property; right to housing. 

 

 

Introdução 

  

Embora existam diversos estudos sobre os movimentos de ocupação no campo, não são muitos os 

trabalhos que têm como proposta trabalhar com o tema das ocupações urbanas. No caso mais específico dos 

movimentos de ocupação de prédios públicos em áreas centrais das grandes cidades, a escassez de estudos é 

ainda mais evidente. 

O conceito de imóvel público tem um conteúdo jurídico bem delimitado, o que faz com que os 

estudos sobre essa temática – que ficam restritos ao campo do Direito – rejeitem a idéia de uma função 

social aplicada a esse tipo de propriedade. Contudo, considerando-se que o direito à moradia é uma questão 
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política, e não apenas jurídica, a reflexão sobre a necessidade de submissão do imóvel público ao princípio 

da função social da propriedade deve englobar aspectos políticos e sociais. 

Dessa forma, a presente pesquisa é motivada pelo número reduzido de trabalhos sobre o tema e pelo 

caráter estritamente jurídico das discussões que versam sobre o direito à moradia e sobre a função social da 

propriedade. Parte-se aqui da percepção de que a “cidade legal” – ou seja, as diversas normas que dizem 

respeito à política urbana – não é capaz de dar conta de todos os problemas que surgem quando nos 

defrontamos com a “cidade ilegal”, ou seja, com os movimentos de ocupação de prédios públicos que 

constituem objeto desta análise. 

O presente trabalho tem como proposta fazer um estudo sobre as ocupações de prédios públicos em 

áreas centrais da Cidade do Rio de Janeiro, procurando enfocar o tratamento que vem sendo dado à questão 

por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A pesquisa será baseada em um estudo da 

Constituição da República, do Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/01), do Plano Diretor da cidade do Rio de 

Janeiro (Lei Complementar nº. 16, de 1992) e do Plano Diretor em estudo (Projeto de Lei Complementar nº. 

25/2001 e seus Substitutivos), com o intuito de proceder a uma comparação entre a “cidade ilegal” e a 

“cidade legal”. Além disso, importa analisar as Ações de Reintegração de Posse nas quais os movimentos de 

ocupação estudados figuram como réus. Em síntese, serão analisadas as propostas e os desafios do Estado 

Democrático de Direito – a partir dos seus três poderes – em relação ao tema. 

Entendemos que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário possuem propostas e estratégias 

distintas em relação ao tratamento a ser dado aos movimentos de ocupação de prédios públicos desocupados 

na área central da cidade do Rio de Janeiro. 

Ademais, ainda não existe um consenso acerca das soluções a serem tomadas dentro dos próprios 

poderes, o que se evidencia a partir dos seguintes aspectos: (1) as decisões judiciais são divergentes em 

relação à matéria; (2) na promoção de políticas públicas referentes ao tema não existe uma atuação conjunta 

entre o Poder Executivo Federal e o Poder Executivo Municipal; (3) a legislação pertinente é ampla e 

imprecisa. 

Não obstante os avanços efetuados pelo Estatuto da Cidade em matéria de política urbana, diversos 

obstáculos/impasses surgem na resolução dos conflitos relacionados às ocupações de prédios urbanos 

desocupados em áreas centrais de grandes cidades para fins de moradia. 

Além da visão “oficial/estatal” da questão da moradia urbana, procuraremos verificar o discurso 

“não-oficial” (dos próprios moradores das ocupações) sobre o tema. 

  

Do direito de propriedade ao direito à moradia 
  

Antes de entrarmos na análise dos movimentos de ocupação de prédios públicos na área central da 

cidade do Rio de janeiro, vamos abordar um ponto essencial para o debate proposto: a questão da recepção 

das idéias liberais no Brasil. Trata-se, em síntese, de um estudo sobre como conceitos liberais, elaborados 

em (e para) sociedades liberais, foram recepcionados em uma sociedade escravocrata como a nossa, o que 

nos proporciona uma compreensão de como se deu o processo de ajuste de idéias a interesses específicos. 

Neste sentido, é fundamental um estudo acerca da recepção do direito de propriedade em nossa 

cultura jurídica. Entendemos que esse ponto é fundamental para compreendermos as lutas pela 
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constitucionalização e efetivação do direito à moradia empreendidas, principalmente, a partir das duas 

últimas décadas do século XX. 

De fato, não há solução para o problema habitacional sem a interferência em aspectos fundamentais 

que embasam o poder na sociedade brasileira, como o patrimonialismo e a captação das rendas 

imobiliárias.[1] Sendo assim, um estudo sobre o direito de propriedade é de extrema relevância para o tema 

proposto. 

Ressalte-se, dessa forma, a problemática da influência de determinadas culturas jurídicas na 

construção de sistemas jurídicos de outros países. No caso específico do direito de propriedade houve uma 

transposição do direito europeu para o Brasil, mas essa assimilação não levou em consideração as nossas 

especificidades culturais, sociais, econômicas e políticas.[2] A formação do nosso sistema jurídico realizou-

se, e ainda realiza-se, a partir de regras jurídicas de importação, sem que exista uma preocupação em adaptar 

tais regras às peculiaridades nacionais. 

 Nesse sentido, podemos nos indagar sobre a demora na constitucionalização do direito à moradia, o que 

apenas foi feito em 2000, com a Emenda Constitucional nº. 26. Não obstante, o direito de propriedade já 

estava presente na Constituição da República desde a sua promulgação. 

Ainda que se argumente que a função social da propriedade também constava em nossa atual 

Constituição desde os seus primórdios, muitas vezes o assunto não recebe um tratamento adequado por parte 

dos juristas. É possível observarmos uma certa trivialidade no tratamento do tema, tendo em vista que, em 

muitos casos, parte-se da noção de que a função social já seria um pressuposto implícito na idéia de 

propriedade. Ora, tratar a função social da propriedade como uma coisa óbvia, longe de ser uma defesa desse 

princípio, constitui apenas uma justificativa para o não aprofundamento do debate sobre essa questão. 

Contudo, é relevante que a Constituição de 1988 tenha introduzido importantes inovações em relação à 

política urbana. 

O Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que existia desde o início da década de 1980, 

influenciou decisivamente nas disposições constitucionais. As exigências daquele Movimento, como o 

direito à cidade e o direito à terra, se traduziram nos conceitos de função social da cidade e função social da 

propriedade, que permitem a criação de mecanismos para garantir aqueles direitos.[3] 

O contexto da Constituinte de 1987/1988 permitiu a configuração das condições básicas para o 

ressurgimento da bandeira pela Reforma Urbana, defendida pela primeira vez no início dos anos 

60. Ressalte-se que as discussões que se deram durante a Constituinte fizeram com que o ano de 1989 fosse 

o ano da grande produção de projetos de lei com o objetivo de regulamentar o capítulo urbano da 

Constituição. Dessa forma, a Lei Federal 10.257/01 – o Estatuto da Cidade – expressaria o debate urbano 

acumulado nos últimos vinte anos, bem como grande parte dos princípios estabelecidos pelo Movimento da 

Reforma Urbana.[4] 

  

Estatuto da Cidade e Planejamento Urbano 
  

A Lei nº 10.257/01 – também conhecida como Estatuto da Cidade – tem como objetivo 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, além de estabelecer diretrizes gerais da política 

urbana. Podemos definir política urbana como o conjunto de elementos que objetivam uma ocupação mais 

organizada dos espaços habitáveis. 
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A referida Lei, no parágrafo único do seu art. 1º, adverte para a sua finalidade de estabelecer 

normas de ordem pública e interesse social para regular o “o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Logo adiante, no 

art. 2º, o Estatuto da Cidade especifica que a política urbana tem como objetivo “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. [grifos nossos] 

O desenvolvimento das funções sociais da cidade significa, em linhas gerais, a implementação de 

uma série de ações e programas que tenham como objetivo o incremento dos vários setores – educação, 

transporte, habitação, comércio, indústria, lazer, assistência médica – que compõem uma comunidade, com 

escopo de satisfazer demandas coletivas e individuais. 

Via de regra, os investimentos públicos municipais feitos nas capitais brasileiras são regressivos. 

“Eles alimentam o mercado imobiliário restrito e especulativo ao invés de ampliar as oportunidades de 

localização, condição, dentre outras, para a democratização do acesso à cidade”.[5] 

Por função social da propriedade urbana devemos compreender a adequação da propriedade à 

ordem urbanística estabelecida no plano diretor. Ressalte-se, ainda, o imperativo constitucional no sentido de 

que a propriedade cumpra a sua função social. “Tal como a palavra propriedade, a locução função social é 

uma daquelas cujo conteúdo é indeterminado, por si só, mas determinável em função de fatores que variam 

no tempo, no espaço, na cultura, e nas regras específicas aplicáveis”.[6][grifo no original] 

No art. 2º do Estatuto da Cidade diversas diretrizes gerais são apontadas com o fim de orientar a 

consecução da política urbana. Dentre elas, é interessante ressaltarmos algumas que poderíamos chamar de 

“diretrizes sociais”[7], tendo em vista que objetivam proporcionar algum tipo de benefício direto à 

coletividade ou admitir a participação da comunidade no processo de urbanização. O inciso I do referido 

artigo fala sobre o “direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações.” [grifo nosso] 

O direito à moradia, estabelecido em nossa Constituição, carece de efetividade. O Estatuto da 

Cidade foi um grande passo para a materialização do referido direito, tendo em vista que estabeleceu 

diretrizes para a adoção de políticas públicas que garantam o seu real exercício. Entretanto, é importante um 

estudo acerca da efetividade dos institutos presentes no Estatuto. Nesse sentido, a ocupação de prédios 

urbanos desocupados constitui um tema bastante rico, em razão das questões que propicia para o debate: 

direito de propriedade, função social da propriedade urbana, função social da cidade. A ocupação de imóveis 

públicos é ainda mais polêmica. Isso porque tais imóveis não são passiveis de desapropriação e usucapião. 

Ângela Penalva Santos[8] compreende que “o planejamento urbano atual utiliza a legislação 

urbanística como seu principal instrumento”. E acrescenta que, através dessa legislação, “o poder público 

estimula a ocupação de algumas áreas da cidade ao mesmo tempo que tenta estabelecer controles sobre a 

expansão em outras áreas – mas sem grande sucesso, considerando-se a contínua expansão da cidade ilegal.” 

Conforme vimos, o art. 2º do Estatuto da Cidade estabelece diretrizes para orientar a consecução da 

política urbana. É importante destacar, para os nossos propósitos, as diretrizes relativas ao solo urbano. 

O Estatuto da Cidade prevê a “ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos” (art. 2º, VI, a). Esse dispositivo engloba, por exemplo, a inércia do 

proprietário em atribuir utilidade ao imóvel. O Estatuto também estabelece a necessidade de se evitar “a 
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deterioração das áreas urbanizadas” (art. 2º, VI, f). Ademais, procura impedir o uso inadequado do solo 

“em relação à infra-estrutura urbana” (art. 2º, VI, c). [grifos nossos] 

No que tange à necessidade de adequação à infra-estrutura urbana, cumpre observar que, o que é 

considerado inadequado em uma cidade pode não sê-lo em outra. Isso porque as cidades – ou mesmo áreas 

dentro de uma mesma cidade – podem possuir infra-estruturas diferenciadas. A infra-estrutura da cidade 

compreende os serviços e equipamentos urbanos que podem ser oferecidos para os habitantes. 

Ainda dentro das diretrizes de política urbana previstas no art. 2º, podemos mencionar o inciso XVI, 

que tem caráter essencialmente social. Ele estabelece a “regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, 

uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais”. O dispositivo em tela, ao utilizar a expressão regularização fundiária, permite a conversão de 

situações meramente de fato – relacionadas à posse e ao uso de imóveis – em situações jurídicas. A 

urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda possibilita, por outro lado, a melhoria da infra-

estrutura urbana. [grifo nosso] 

Um outro ponto que merece destaque se refere à subutilização ou não utilização de imóvel 

urbano. Faz-se necessário, aqui, um estudo sobre o art. 5º do Estatuto da Cidade, que versa sobre 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Segundo o referido dispositivo, “Lei municipal 

específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os 

prazos para implementação da referida obrigação”. O parágrafo 1º do mesmo artigo considera subutilizado o 

imóvel “cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele 

decorrente”. É importante ressaltar que as áreas sujeitas a este artigo devem ser previamente fixadas no 

plano diretor do Município. 

A obrigatoriedade de parcelamento, edificação ou utilização são institutos que comprovam que a 

propriedade não é um direito absoluto, e deve estar adequada ao bem-estar social. Corroborando essa idéia, o 

art. 7º acrescenta que em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos no art. 5º, o 

Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

progressivo no tempo, “mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos”. 

 Por fim, conforme dispõe o art. 8º, “decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem 

que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município 

poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública”. A 

desapropriação urbanística presente no Estatuto da Cidade possui natureza sancionatória, tendo em vista que 

tem o caráter de punição ao proprietário que não observa as regras de política urbana da cidade. Essa 

modalidade de desapropriação também está presente no art. 182, § 4º, III da Constituição Federal.  

A Seção V do Estatuto da Cidade dispõe sobre usucapião especial de imóvel urbano. De acordo 

com o art. 9º, “aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, adquirir-lhe-à o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”. O art. 

10, por sua vez, especifica que “as áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3419



e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis 

de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural”. [grifos nossos] 

O usucapião especial de imóvel urbano é uma importante ferramenta de política urbana, tendo em 

vista que ele visa à regularização fundiária de imóveis situados na zona urbana, principalmente aqueles 

localizados em áreas ocupadas por população de baixa renda. Nesse sentido, ele também se configura como 

instrumento de justiça social. Corroborando essa idéia, o § 2º do art. 12 dispõe que, na propositura de ação 

de usucapião especial urbana, “o autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, 

inclusive perante o cartório de registro de imóveis”. 

O Projeto de Lei que se converteu no Estatuto da Cidade previa, na Seção VI (artigos 15 a 20), 

a concessão de uso especial para fins de moradia. Todavia, tais dispositivos foram vetados pelo Presidente 

da República, através da Mensagem nº 730, de 10 de julho de 2001.[9] 

Os dispositivos referentes à concessão de uso especial para fins de moradia eram bastante 

semelhantes àqueles relativos ao usucapião especial de imóvel urbano. A diferença residia na natureza do 

imóvel urbano que, no último caso, era privado e, no primeiro, público. Isso porque, para os imóveis 

públicos, não poderia ser adotado o usucapião especial urbano, pois a Constituição Federal proíbe que os 

imóveis públicos sejam adquiridos por usucapião (art. 183, § 3º). Contudo, ambos os institutos tinham como 

objetivo a regularização fundiária. O caput do art. 15 possuía a seguinte redação: 

  
Art. 15. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados situada em imóvel público, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso 

especial para fins de moradia em relação à referida área ou edificação, desde que não seja 

proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural. 

  

Já o art. 16 apresentava o seguinte direcionamento: 

  
Art. 16. Nas áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados situadas em 

imóvel público, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por 

cada possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma 
coletiva, desde que os possuidores não sejam concessionários de outro imóvel urbano ou 

rural. 

  

Os dispositivos acima, conforme dito, foram vetados pelo Presidente da 

República.[10] Posteriormente, foi editada a Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, que 

regulou o instituto da concessão de uso especial para fins de moradia de forma autônoma.[11] 

O capítulo I da referida MP trata da “concessão de uso especial”. O art. 1º, muito semelhante ao art. 

15 supramencionado, apresenta a seguinte redação: 

  
Art. 1

o
  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel 

público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o 

direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, 
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desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano 

ou rural. 

  

O art. 2º, por sua vez, possui um texto muito parecido com o art. 16, vetado do Estatuto da Cidade: 

  
  Art. 2

o
  Nos imóveis de que trata o art. 1

o
, com mais de duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, que, até 30 de junho de 2001, estavam ocupados por população de baixa renda 

para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível 
identificar os terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso especial para fins de 

moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam proprietários 

ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
  

Tendo em vista a proibição constitucional de usucapião de imóveis públicos, optou o legislador pelo 

instituto da concessão de uso especial, que não enseja alienação de bem público e, ao mesmo tempo, confere 

ao titular da posse um direito de caráter permanente de usar o imóvel como sua moradia ou de sua família. 

No art. 48 do Estatuto da Cidade, localizado no Capítulo V, que versa sobre as “disposições gerais”, 

encontramos a seguinte redação: 
  
Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos 

por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, os 
contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos: 
I – terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o 

disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil; 
II – constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos 

habitacionais. 
  

O direito à moradia está incluído entre os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição. Da 

mesma forma, conforme já foi visto, o art. 2º do Estatuto da Cidade estabelece, dentre as diretrizes gerais da 

política urbana, o direito a cidades sustentáveis, que engloba o direito à terra urbana e o direito à moradia. O 

direito à habitação – garantido constitucionalmente e através de Lei Federal –, porém, torna-se ineficaz sem 

a elaboração e implementação de programas e projetos habitacionais de interesse social. Isso porque a 

titularidade de direitos perde o sentido na ausência de mecanismos que possibilitem a sua efetiva 

reivindicação e implementação. O art. 48, portanto, tem o escopo de materializar o direito à habitação. Trata-

se de um instrumento fundamental de um sistema jurídico que pretenda não apenas proclamar direitos, mas 

também garanti-los. O dispositivo em tela abre a oportunidade para que o Poder Público se empenhe em 

amenizar os problemas habitacionais. 

O instrumento jurídico mencionado no art. 48 para celebrar os programas e projetos habitacionais é 

a “concessão de direito real de uso”, negócio jurídico de direito público do qual fazem parte o Poder Público 

e o administrado. A natureza, portanto, é de contrato administrativo. O instituto destina-se ao uso de 

qualquer tipo de bem, móvel ou imóvel. Contudo, o artigo em questão se refere apenas aos imóveis, falando, 

portanto, em “concessão de direito real de uso de imóveis públicos”. 

A concessão de direito real de uso tem como objetivo permitir que particular faça uso de área ou 

de edificação pública. O objeto é o mesmo da concessão de uso de bem público. A diferença reside em que, 

na primeira, o Poder Público outorga ao usuário direito real, enquanto nesta última se estabelece mera 

relação de direito pessoal. Na concessão de direito real de uso existe uma maior garantia para o 
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administrado, tendo em vista que a outorga possui um caráter de permanência maior do que na simples 

concessão de uso. 

A concessão de direito real de uso de imóveis públicos possui alguma semelhança com a concessão 

de uso especial para fins de moradia, disciplinada na Medida Provisória nº 2.220/01. Ambos se caracterizam 

como instrumentos de caráter urbanístico, que têm como objetivo promover estratégias de política urbana, 

em especial as relacionadas à política habitacional. Ademais, os dois institutos se destinam a possibilitar o 

uso de bem público imóvel por particulares. 

Contudo, existe uma diferença fundamental. A concessão de direito real de uso de imóveis públicos 

presente no art. 48 do Estatuto da Cidade tem natureza jurídica de contrato administrativo, enquanto a 

concessão de uso especial para fins de moradia não recebeu a mesma qualificação jurídica. Trata-se, neste 

último caso, de um ato administrativo vinculado. Isso significa que, desde que cumpridos os requisitos 

legais, a Administração Pública não pode se recusar a outorgar a concessão para moradia, que se configura 

como um direito subjetivo do ocupante. 

A concessão de uso especial estabelecida na Medida Provisória 2.220/01 depende do cumprimento 

de uma série de requisitos. O requisito temporal significa, por um lado, a posse ininterrupta por cinco anos e, 

por outro, o cumprimento das demais exigências até 30 de junho de 2001. Ressalte-se, porém, que a Medida 

Provisória em exame regula o § 1º do art. 183 da Constituição Federal, e este dispositivo não estabeleceu 

data limite para a concessão de uso especial. Sendo assim, nada impede que um novo diploma normativo 

regule a questão, sem o estabelecimento da data fixada na MP. Constituem-se, ainda, requisitos da concessão 

o limite de duzentos e cinqüenta metros quadrados (requisito territorial), a utilização do imóvel para fins de 

moradia (requisito finalístico) e que o possuidor não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de 

outro imóvel urbano ou rural (requisito patrimonial). 

Ressalte-se, ainda, a Medida Provisória nº 335, de 2006, posteriormente convertida na Lei nº 

11.481, de 31 de maio de 2007[12]. Dentre outras providencias, a referida Lei prevê medidas voltadas à 

regularização fundiária de interesse social em imóveis da União. 

As ocupações que constituem objeto da nossa análise estão localizadas em prédios da Companhia 

das Docas do Rio de Janeiro – Sociedade de Economia Mista vinculada ao Ministério dos Transportes –, do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Previdência 

Social – e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – Autarquia Federal vinculada 

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

A partir dos diversos institutos jurídicos mencionados brevemente acima – usucapião, 

desapropriação, concessão de uso – é possível refletirmos sobre as possibilidades de transferência, definitiva 

ou não, dos prédios ocupados para as famílias ocupantes. Além dessa análise jurídica, é importante 

verificarmos as providências que podem ser tomadas – ou que já estão sendo tomadas – no âmbito 

administrativo para a resolução do conflito. Ressalte-se que a ocupação de imóveis públicos, em razão dos 

motivos expostos, requer um tratamento bastante diferenciado em relação às ocupações de imóveis de 

propriedade de particulares. 

  

Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro: instrumento de Reforma Urbana? 
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O art. 39 do Estatuto da Cidade dispõe que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 

das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei”. A obrigatoriedade de 

plano diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes já estava prevista no art. 182, § 1º da 

Constituição Federal, e foi reafirmada na Lei nº 10.257/01. Nas duas legislações, o plano diretor aparece 

como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 

É interessante notar ainda que a correlação entre função social da propriedade urbana e plano 

diretor já estava presente em nível constitucional. O art. 182, § 2º estabelece que “a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor”. O dispositivo, de certa forma, complementa o preceito constitucional, expresso no art. 5º, 

XXIII, de que “a propriedade atenderá a sua função social”. 

No decorrer do século XX, o Rio de Janeiro foi objeto de quatro planos urbanísticos: os planos 

Agache (1930) e Doxiadis (1965), o Pub-Rio (1977) e o Plano Diretor Decenal (1992). Contudo, desde a 

segunda metade do século XIX, já existiram tentativas de ordenamento da cidade. Em 1875, um plano é 

elaborado pela Comissão de Melhoramentos, visando, sobretudo, preparar a cidade com a infra-estrutura 

necessária, em especial a de saneamento, para acompanhar o surto de desenvolvimento industrial.[13] 

  

O Rio de Janeiro, portanto, não sofreu conseqüências da falta de instrumentos de 

regulação urbanística, mas possivelmente do contrário. Estiveram ausentes, porém, 

instrumentos que não somente estabelecessem um processo de planejamento, mas 

regulassem as relações de apropriação do solo urbano. Na maior parte das vezes, a 

legislação agrupada nos códigos ou pulverizada em decretos limitou-se a referendar 

os caminhos espontâneos do crescimento da cidade e as tendências já existentes, 

além de concretizar as expectativas de grupos ligados ao setor da construção civil. 

Em sua maioria, decretos e códigos estabeleceram parâmetros de uso e ocupação que 

objetivaram a produção do espaço construído, constituindo normas de desenho 

urbano. A alteração das relações sociais e a melhoria das condições de acesso aos 

bens sociais pelos grupos de diferentes níveis de renda não se encontravam entre os 

motivos e objetivos dessas normas.[14] 

  

O Plano Diretor da Cidade do Rio de janeiro foi estabelecido pela Lei Complementar nº 16, de 04 

de junho de 1992.[15] Embora o Plano seja decenal, ou seja, foi elaborado para ser executado em dez anos, 

conforme está disposto em seu art. 2º, um novo Plano Diretor ainda não foi definitivamente estabelecido. O 

§ 3º do art. 40 do Estatuto da Cidade também estabelece que “a lei que instituir o plano diretor deverá ser 

revista, pelo menos, a cada dez anos”. 

A modificação no Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro iniciou-se com o Projeto de Lei 

Complementar nº 25/2001 (Mensagem nº 81/2001)[16], de autoria do Poder Executivo. A Resolução 

Plenária nº 1052, de 13 de dezembro de 2006, estabeleceu procedimentos especiais, prazos e prerrogativas 

em relação à tramitação do Projeto de lei Complementar nº 25/2001.[17] Atualmente, o Plano Diretor em 

estudo é o Substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei Complementar nº 25.[18] 
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Na proposta mais recente de um novo Plano para a Cidade do Rio de Janeiro – o Substitutivo nº 3 – 

temos a seguinte diretriz sobre o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios, sobre o IPTU 

progressivo e sobre a desapropriação urbanística sancionatória (artigos 53 a 57 do Projeto): tais dispositivos 

apenas se aplicam a imóveis localizados na “Macrozona de Ocupação Incentivada”. No Anexo III do Projeto 

de Lei – no qual são estabelecidas as diretrizes por Macrozona –, o item acerca da “Macrozona de Ocupação 

Incentivada” apresenta os seguintes objetivos, além de outros: 

  
Promover a revitalização urbana da Zona Portuária e dos bairros da Saúde, Gamboa e 

Santo Cristo, mediante: Renovação urbana, com investimentos em infra estrutura 
e produção de moradia; Requalificação dos espaços públicos, ampliação das áreas verdes e 

da arborização; Recuperação de imóveis com importância histórica, arquitetônica ou estética, 

do patrimônio arquitetônico e do patrimônio cultural; Estímulo à implantação de hotéis, 
lojas, escritórios, centros culturais e entretenimento; melhoria das condições de acesso 

rodoviário ao bairro do Caju. Estimular a reconversão de prédios ociosos, degradados, ou 

aqueles inadequados para os fins a que se destinavam originalmente, para novos usos e 

destinações. [grifos nossos][19] 

  

O “Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro”, dividido em planos estratégicos regionais, 

estabelece como objetivo para a Região Centro[20]: “ser o centro de referência histórico-cultural do país, 

consolidando as vocações de centro de negócios, centro de desenvolvimento de tecnologia e principal centro 

de telecomunicações da América Latina”. A partir desse objetivo principal, as seguintes estratégias são 

apontadas: (1) desenvolver ações para tornar a região o centro de referência histórico-cultural do país; (2) 

desenvolver ações para fortalecer a vocação de centro de negócios; (3) desenvolver ações que consolidem a 

vocação para centro de desenvolvimento e difusão tecnológica; (4) desenvolver ações para que a região se 

estabeleça como centro de telecomunicações da América Latina; (5) desenvolver ações para implantação de 

políticas habitacionais no centro; (6) desenvolver programas complementares visando a melhoria das 

condições de vida na região. 

No que se refere ao item 5, acerca do desenvolvimento de ações para a implantação de políticas 

habitacionais, encontramos a seguinte diretriz: 

  
Nas últimas décadas, a Região Centro tem enfrentado - em todos os seus bairros - um 

acentuado processo de esvaziamento populacional. Por ser a região mais antiga da cidade, 

além da que mais sofreu com as intervenções urbanas de grande porte, no início do século, as 
feições tipicamente habitacionais de alguns dos seus bairros foram drástica e 

sistematicamente alteradas ao longo do tempo, com as áreas habitadas atravessando um 

progressivo processo de degradação, ora pela falta de ações coibitivas do poder público, ora 
pela ocupação irregular de espaços vazios e de encostas de morros, dando origem a cortiços 

e favelas.Torna-se necessária, portanto, uma política que revitalize essas áreas 

degradadas, estimulando projetos destinados à criação de unidades habitacionais nos 

espaços vazios, prédios abandonados e edificações em ruínas. Já existem inúmeras ações 
neste sentido e com tal pensamento os cidadãos da Região formularam três objetivos 

específicos para que seja implementada, ainda mais, a quinta estratégia: 5.1- REVER A 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: 5.1.01 - Revisão do Plano Diretor (aplicar instrumentos do 
Estatuto da Cidade); 5.1.02 - Revisão e flexibilização da legislção urbanística e de proteção 

do patrimônio cultural, criando mecanismos de incentivo e fomento à política habitacional, 

em conjunto com as secretarias de Habitação e das Culturas; 5.1.03 - Diagnóstico da evasão 
do uso residencial e comercial, como orientador da revisão da legislação. 5.2 - FOMENTAR 

O USO RESIDENCIAL NA REGIÃO: 5.2.01 - Construção e/ou recuperação de imóveis 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3424

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/111%20-%20DIREITO%20E%20AMBIENTE%20URBANO/4788.html%23_ftn19
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/111%20-%20DIREITO%20E%20AMBIENTE%20URBANO/4788.html%23_ftn20
http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/?n0=1&n1=4&n2=6&rn0=4&rn1=6&est=1


para habitações para população de baixa renda (principalmente São Cristóvão e Santo 

Cristo); 5.2.02 - Ocupação de imóveis ociosos, públicos e privados, com uso 

habitacional (Programa Novas Alternativas da Secretaria Municipal de Habitação); 

5.2.03 - Implantação de equipamentos adequados ao novo uso proposto. 5.3- CONTROLAR 

A OCUPAÇÃO IRREGULAR: 5.3.01 - Criação de delimitadores físicos nas encostas (com 
fiscalização intensiva); 5.3.02 - Ampliação do programa "Pouso", nas áreas do Favela Bairro 

e Bairrinho, da Secretaria Municipal de Habitação; 5.3.03 - Projeto de educação urbana e 

conscientização ambiental em todos os bairros da Região; 5.3.04 - Regularização fundiária 

nas comunidades.[21][grifos nossos] 

  

Ressalte-se, ainda que, no item 6, consta como objetivo específico “promover uma política de 

integração social com acolhimento da população de rua”, mais especificamente, “identificar e integrar as 

propostas existentes na secretaria municipal de desenvolvimento social, voltadas para a reintegração social 

da população de rua”.[22] 

Por fim, ressalte-se que o Estatuto da Cidade garante a participação popular na elaboração do Plano 

Diretor.  O § 4º do art. 40 possui a seguinte redação: 

  
§ 4

o
 No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os 

Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
  

  

Para Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Adauto Lucio Cardoso[23], “devemos entender o Plano 

Diretor como gestão política da cidade”. Dessa forma, os autores estabelecem algumas condições e objetivos 

que devem nortear a elaboração do “Plano Diretor politizado”, como a “instituição de formas de participação 

da população organizada no processo de elaboração e de decisão sobre os planos, projetos, programas e 

orçamentos.” 

De acordo com Ribeiro e Cardoso, 

  
A elaboração de planos diretores deve ser encarada como uma forma de defesa do 

compromisso do poder público em assegurar um determinado nível de bem-estar coletivo. 
Partindo-se deste ponto de vista, torna-se um desafio a busca de um novo formato de 

planejamento que seja capaz de gerar intervenções governamentais que efetivamente 

promovam a melhoria das condições urbanas de vida, sobretudo para o conjunto dos 
trabalhadores.[24] 

  

A partir do que foi exposto acima, podemos concluir que a elaboração de um novo Plano Diretor 

para a cidade do Rio de Janeiro deve considerar a problemática das ocupações de prédios urbanos em áreas 

centrais da cidade para fins de moradia. 

  

A cidade do Rio de Janeiro e seus vazios urbanos 
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A concepção moderna de urbanismo relaciona-se não apenas com o embelezamento da cidade, mas 

também com a necessidade de promover o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem-

estar dos cidadãos. O crescimento acelerado das cidades brasileiras, particularmente nas últimas décadas do 

século passado, revela hoje a ineficiência dos instrumentos de planejamento urbano.[25]  

Milton Santos[26] – falando sobre a organização interna das cidades, ou sobre “a cidade caótica” – explica 

que todas as cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas, com diferenças de grau e de intensidade. 

Todas elas revelam enormes carências no que tange a questões como emprego, habitação, transportes, lazer, 

água, esgoto, educação e saúde. E, quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas. 

Na área central da Cidade do Rio de Janeiro podemos encontrar diversos vazios urbanos, não 

obstante o fato de tratar-se de um território com uma infra-estrutura privilegiada. 

De acordo com Nuno Portas, 
  
Vazio urbano é uma expressão com alguma ambigüidade: até porque a terra pode não estar 
literalmente vazia, mas encontrar-se simplesmente desvalorizada com potencialidade de 

reutilização para outros destinos, mais ou menos cheios... No sentido mais geral denota áreas 

encravadas na cidade consolidada, podendo fazer esquecer outros “vazios”, menos 
valorizáveis, os das periferias incompletas ou fragmentadas, cujo aproveitamento poderá ser 

decisivo para reurbanizar ou revitalizar essa cidade-outra.[27] 

  

Em pesquisa empreendida em diversas cidades latino-americanas, Nora Clichevsky[28] constatou 

que os vazios urbanos representam uma porcentagem significativa das áreas urbanizadas. Vazios que, 

segundo a autora, poderiam abrigar uma quantidade considerável da população que, atualmente, permanece 

sem o acesso à terra urbana. Ressalte-se que “para uma quantidade de terrenos sem utilização, o conjunto da 

sociedade tem que manter, a custos extremamente elevados, investimentos em infra-estrutura e serviços, 

assim como sua administração.” Isto significa que, enquanto grande quantidade de terra urbana provida de 

infra-estrutura permanece sem ocupação, uma quantidade considerável da população urbana pobre tem que 

produzir suas moradias em terras sem infra-estrutura. 

Os vazios urbanos podem pertencer a (1) agentes – legais e ilegais – que produzem a terra urbana; 

(2) pequenos proprietários que puderam comprar, mas não ocupar; (3) agentes que compraram objetivando a 

valorização; (4) proprietários agrícolas e (5) o Estado e outras instituições com suas políticas 

próprias.[29] [grifo nosso] 

  
Os vazios não só são encontrados nas áreas periféricas como também nas mais centrais 
ou intersticiais; (...) Em termos sócio-espaciais, a existência de vazios urbanos define, em 

parte, as formas de expansão urbana e os problemas conseqüentes derivados das baixas 

densidades que acarretam despesas maiores com instalação de infra-estrutura e, por outro 

lado, a existência de infra-estrutura instalada não utilizada, além dos problemas derivados do 
muito tempo gasto e das despesas com transporte. Expressa, portanto, iniqüidade e 

irracionalidade em termos sociais, em relação a apropriação privada dos lucros produzidos 

socialmente. Para uma quantidade de terrenos sem utilização, o conjunto da sociedade 

tem que manter, a custos extremamente elevados, investimentos em infra-estrutura e 

serviços, assim como sua administração. Isto significa que, enquanto grande 

quantidade de terra urbana - caracterizadas pela existência de infra-estrutura e 

equipamento - permanece sem ocupação, uma quantidade importante da população 

urbana pobre tem que produzir suas moradias em terras sem infra-estrutura, 

localizadas em áreas inadequadas para o desenvolvimento urbano (inundáveis, 
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próximas a vazadouros de lixo, etc.) agravando os processos de segregação sócio-

espacial.[30] [grifos nossos] 

  

Em estudo sobre a urbanização brasileira, Milton Santos[31] aborda o tema dos vazios urbanos, 

apontando os problemas que podem surgir com esse fenômeno. Podemos observar que Santos utiliza uma 

linha de raciocínio semelhante àquela utilizada por Nora Clichevsky: as incongruências entre, por um lado, a 

existência de vazios urbanos e, por outro, a periferização da população mais pobre. 
  
As cidades, e sobretudo as grandes, ocupam, de modo geral, vastas superfícies, entremeadas 

de vazios. Nessas cidades espraiadas, características de uma urbanização corporativa, há 
interdependência do que podemos chamar de categorias espaciais relevantes desta época: 

tamanho urbano, modelo rodoviário, carência de infra-estruturas, especulação fundiária e 

imobiliária, problemas de transporte, extroversão e periferização da população, gerando, 

graças às dimensões da pobreza e seu componente geográfico, um modelo específico de 
centro-periferia. Cada qual dessas realidades sustenta e alimenta as demais e o crescimento 

urbano, é, também, o crescimento sistêmico dessas características. As cidades são grandes 

porque há especulação e vice-versa; há especulação porque há vazios e vice-versa; porque há 
vazios as cidades são grandes. O modelo rodoviário urbano é fator de crescimento disperso e 

do espraiamento da cidade. Havendo especulação, há criação mercantil da escassez e o 

problema do acesso à terra e à habitação se acentua. Mas o déficit de residências também 
leva à especulação e os dois juntos conduzem à periferização da população mais pobre e, de 

novo, ao aumento do tamanho urbano. As carências em serviços alimentam a especulação, 

pela valorização diferencial das diversas frações do território urbano. A organização dos 

transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais pobres os que devem viver longe dos 
centros, não apenas porque devem pagar caro seus deslocamentos como porque os serviços e 

bens são mais dispendiosos nas periferias. E isso fortalece os centros em detrimentos das 

periferias, num verdadeiro círculo vicioso.”[32] 

  

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro[33] enfatiza o modelo de organização espacial em emergência nas 

nossas grandes cidades, “no qual a diferenciação das classes sociais é transformada em separações físicas e 

simbólicas que dificultam a sociabilidade, reforçam a fragmentação das identidades coletivas e inferiorizam 

certos segmentos sociais”. 

Para Ribeiro, “a segregação não é tão-somente a separação espacial. Ela implica não apenas a 

concentração de um segmento populacional em territórios bem delimitados, mas também a 

institucionalização da sua inferioridade e desclassificação, e da imobilidade social dos seus habitantes”.[34] 

Em suma, trata-se das incongruências entre, por um lado, a existência de vazios urbanos e, por 

outro, a periferização da população mais pobre. Essa temática aproxima-se do conceito de “metropolização 

da pobreza”, entendido como o “movimento de transferência da pobreza das áreas rurais para a periferia dos 

espaços metropolitanos, onde inexiste infra-estrutura urbanística e a terra é, por isso, barata”.[35] 

Embora dotados de uma infra-estrutura excepcional em relação às demais regiões da cidade, os 

centros metropolitanos vêm sofrendo um significativo esvaziamento. Simultaneamente, as periferias crescem 

extensivamente, pesando sobre as redes de infra-estrutura. Este é o caso, sobretudo, de São Paulo e do Rio 

de Janeiro.[36] 

O Município do Rio de Janeiro possui uma grande quantidade de imóveis desocupados ou 

subutilizados, mesmo em áreas bem servidas de infra-estrutura. Embora o tema dos vazios urbanos seja uma 

questão central na política urbana do nosso País, existe uma escassez de informações oficiais sobre o assunto 
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nas cidades brasileiras e, em particular, na cidade do Rio de Janeiro. Sobre esta última cidade, ressalte-se 

que, embora as áreas periféricas (Áreas de Planejamento 4 e 5) concentrem a maior parte dos imóveis vazios 

da cidade, nas áreas mais centrais é grande o número de lotes registrados nos cadastros municipais como 

territoriais, especialmente na Área de Planejamento 1.[37] Foi constatada, portanto, uma subutilização de 

imóveis nas áreas centrais (AP-1). 

  

Os movimentos de ocupação 

  

Em nosso estudo, identificamos três movimentos de ocupação de prédios públicos localizados na 

área central da cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente, e adotando a terminologia oficial utilizada 

pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) – autarquia vinculada à Secretaria Municipal de 

Urbanismo (SMU) –, e constante no Plano Diretor da capital fluminense, essas ocupações estão situadas na 

Região Administrativa I (Portuária) e Região Administrativa II (Centro). A primeira engloba os bairros Caju, 

Gamboa, Santo Cristo e Saúde. A segunda Região compreende apenas o Centro. Ambas as Regiões estão 

situadas na Área de Planejamento 1, que também abarca as seguintes Regiões Administrativas: Rio 

Comprido (III), São Cristóvão (VII), Ilha de Paquetá (XXI) e Santa Teresa (XXIII). 

Optou-se por um estudo em uma área com uma grande infra-estrutura, sobre a qual fosse possível 

um debate sobre o uso inadequado de imóveis urbanos. Mais especificamente, procuramos abordar a não 

utilização de prédios urbanos em áreas que contam com uma ampla estrutura de serviços, comércio, 

transporte, saneamento. 

Segue, em linhas gerais, as características desses movimentos: 

 Ocupação Chiquinha Gonzaga: Desde 24 de julho de 2004 ocupa um prédio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), localizado na Rua Barão de São Félix, nº 110 – Centro – 

Rio de Janeiro. Ação de Reintegração de Posse em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro, sob o nº 2004.51.01.015112-9. 

 Ocupação Zumbi dos Palmares: Ocupa, desde 26 de abril de 2005, um prédio do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), localizado na Av. Venezuela, nº 53 – Saúde – Rio de Janeiro. Ação de 

Reintegração de Posse em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o nº 

2005.51.01.007798-0. 

 Ocupação Quilombo das Guerreiras: Ocupa, desde 09 de outubro de 2006, um prédio da Companhia 

Docas do Rio de Janeiro, localizado na Av. Francisco Bicalho, nº 49 – Santo Cristo – Rio de Janeiro. 

Ação de Reintegração de Posse em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro, sob o nº 2006.001.131146-0. 

  

Podemos compreender o objeto de estudo da presente pesquisa a partir do tema dos vazios urbanos. 

Nos três movimentos analisados, os ocupantes alegam que os imóveis possuem um tempo de desocupação 

que varia de 10 a 25 anos. Ademais, argumentam que os mesmos possuem dívidas de IPTU. 

Em Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 2004.51.01.015112-9) em trâmite na 1ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a Central do Movimento Popular e o Movimento Chiquinha 

Gonzaga afirmam, acerca do prédio do INCRA ocupado na Rua Barão de São Félix, que “o imóvel se 
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encontrava vazio e abandonado há pelo menos 21 (vinte e um) anos, não cumprindo assim com a sua 

função social (...)”.
[38]

 [grifo no original] 

 Merece destaque ainda a questão da localização desses imóveis. Todos se situam em áreas com 

uma ampla infra-estrutura de transporte, serviços, saneamento, comércio. Dessa forma, é possível 

questionarmos se o dispositivo do Estatuto da Cidade que diz respeito à utilização adequada do imóvel 

urbano, especialmente em relação à infra-estrutura local, está sendo respeitado. 

É interessante notar que, não obstante a discussão que fizemos acima, acerca das diversas normas e 

institutos jurídicos – constantes, principalmente, no Estatuto da Cidade – que possibilitariam uma 

transferência – definitiva ou não – dos prédios ocupados para as famílias ocupantes, podemos perceber que a 

solução adotada no âmbito do Judiciário muitas vezes não leva em consideração essas normas. No caso do 

Movimento Chiquinha Gonzaga – que, como vimos, ocupa um prédio do INCRA –, por exemplo, está sendo 

discutida – no âmbito da própria autarquia – a possibilidade de doação do imóvel ocupado para as famílias 

que se encontram estabelecidas no local,[39] possibilidade essa que, em princípio, não estaria contemplada 

na legislação. Isso demonstra que o arcabouço legal nem sempre é utilizado, optando-se, muitas vezes, por 

uma solução “administrativa” para a questão. 

Nas ocupações de prédios urbanos desocupados para fins de moradia existentes na área central da 

cidade do Rio de Janeiro, podemos observar que não se trata de uma incursão espontânea. A partir dos dados 

obtidos nas ações de reintegração de posse nas quais os movimentos de ocupação figuram como réus, 

observamos que a entrada e fixação nos prédios é fruto de um cálculo pragmático de viabilidade. 

Ruben Kaztman[40], teorizando acerca dessa forma de apropriação de espaço, explica que nos 

movimentos mais articulados, observa-se uma “cuidadosa exploração prévia da disponibilidade e 

acessibilidade de distintos espaços na cidade”. E acrescenta, sobre esse assunto, que as atividades que 

antecedem a ocupação podem incluir desde a produção de esboços de um planejamento urbanístico do local 

escolhido até a distribuição das habitações em terrenos divididos e a determinação dos espaços para 

instalação dos serviços à comunidade. 
A ocupação de terras é parte integrante do processo de urbanização do País. Contudo, ressalte-se o aspecto 

organizacional que as ocupações foram adquirindo. Nos anos 80, parte das ocupações começa a se 

transformar: “de ocupações gradativas, resultado de ações individuais, para tornar-se um movimento de 

massas organizado, a partir da crise econômica que se inicia em 1979”.  Aparecem novos sujeitos, que 

passam a reivindicar direitos, como o direito à moradia. Passam também a rejeitando o conceito de invasão, 

pois entendem que têm o direito à ocupação da terra que está ociosa. Posteriormente, nos anos 90, essa 

atitude evolui para o “direito à cidade”, e as ocupações organizadas são feitas em áreas centrais, nos edifícios 

abandonados há muitos anos.[41] 

Podemos observar que a precariedade das condições dos imóveis[42] é um dos argumentos 

utilizados pelo INCRA, na Ação de Reintegração de Posse movida em face da Ocupação Chiquinha 

Gonzaga, para a imediata desocupação do imóvel: 

  
Considerando que o estado atual das instalações elétrica e hidráulica encontra-se de tal 

maneira insustentável, não sendo próprias à habitação humana, ainda acarretando perigo de 
vida àqueles que lá se encontram, principalmente das inúmeras crianças, que desconhecem 

da precariedade geral do imóvel, por sua ancianidade e pela existência de vários móveis 

quebrados com a exposição de pregos e diversos fragmentos perfurantes. Além do que é 
perceptível a fragilidade de portas dos antigos elevadores, existindo fossos expostos, assim 

como vidraria quebrada, sendo iminente a ocorrência de incêndio ou outro acidente grave, 
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em proporções inimagináveis, o que inclusive já foi alertado, ao grupo ocupante, por 

funcionários, que atestaram a ocupação, dos riscos a que se expõem.[43] 

  

Os ocupantes do imóvel, por sua vez, alegaram que já está em fase de elaboração um projeto 

arquitetônico de reforma do prédio, que envolve alunos, professores e arquitetos da UFF e da 

UFRJ.[44] Ressalte-se que, além do apoio de arquitetos, as ocupações contam com a ajuda de advogados – 

responsáveis pela assessoria jurídica – e outros voluntários. 

O inciso II do art. 2º do Estatuto da Cidade relaciona-se com a participação da sociedade civil. Aqui 

surge a idéia de “gestão democrática”, que se efetiva “por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. A gestão democrática afasta 

a idéia tradicional de gestão exclusiva pelo Poder Público. 

O Estatuto da Cidade estabeleceu algumas formas de garantir a participação das comunidades 

interessadas no processo de planejamento urbanístico. A idéia de gestão democrática da cidade está 

relacionada com a coordenação e o planejamento das atividades urbanísticas através de debates, consultas e 

audiências públicas, com a finalidade de harmonização dos interesses público e privado existentes na cidade. 

Dessa forma, o Poder Público pode atender os verdadeiros anseios das comunidades locais, administrando 

problemas e interesses urbanos. 

A gestão democrática da cidade ocorrerá, fundamentalmente, através da participação da população 

organizada como condição para a conquista de direitos e, de forma mais ampla, da cidadania.  Tornam-se 

necessárias, neste sentido, políticas públicas que incorporem os excluídos, bem como o fortalecimento dos 

sujeitos/ atores sociais e políticos como condição básica para a construção de uma nova ética urbana, 

contrária à concepção de cidade submetida à lógica do mercado que tem criado historicamente uma 

desigualdade crescente acompanhada de todas as formas de discriminação.[45] 

As ocupações que constituem objeto do nosso estudo têm um alto grau de organização e 

“politização”: possuem um Regimento Interno, deliberam antes da tomada de decisões, participam de fóruns 

e congressos com outros movimentos, fazem assembléias constantemente. A família que não cumprir o 

estabelecido pode, inclusive, ser expulsa da ocupação. 

Apenas a título de exemplo, mencionaremos a seguir alguns dispositivos do Regimento Interno da 

Ocupação Chiquinha Gonzaga: 

  
Regimento Interno da Ocupação Chiquinha Gonzaga: 1) um membro de cada família (maior 

de idade) deverá estar diariamente presente na ocupação; (...) 6) O movimento de ocupação 

organizará assembléias, reuniões e discussões para planejar com o conjunto dos ocupantes 
todos os passos da ocupação; 7) As famílias deverão se comprometer a trabalhar, contribuir 

com o coletivo e participar das assembléias sobre os assuntos relativos ao bom andamento do 

coletivo e do movimento; 8) Cada família se comprometerá a cumprir um determinado 

número de tarefas (variando de situação para situação) por dia para o coletivo; (...) 20) O 
descumprimento desse regulamento será passível de punição pelo coletivo.[46] 

  

Podemos compreender a situação descrita acima a partir da idéia de pertencimento teorizada por Ruben 

Kaztman. 
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Por um lado, a debilidade dos vínculos com o mercado de trabalho (que em muitas cidades 

coexiste com uma maior liberalização dos mercados imobiliários), ao reduzir o número de 
pobres urbanos que podem arcar com o pagamento de aluguéis, estimula odesenvolvimento 

de movimentos coletivos que procuram um local seguro e aceitável na cidade que os 

repele. Tais movimentos coletivos têm seu caráter instrumental vinculado à conquista da 
titularidade da habitação e da construção coletiva de um bairro. Às vezes surgem 

conseqüências virtuosas não antecipadas, no que diz respeito à acumulação do capital social 

local que se produz ao redor da dinâmica das organizações que se criam. Mas também 

existe um componente simbólico importante, posto que o desejo de empenhar-se em 

prol de uma construção coletiva de fontes alternativas de identidade, coesão e 

sentimentos de pertencimento deve operar como um dos motivadores que impulsiona a 

ocupação organizada de terrenos para habitação. Como disse Denis Merklen, „a 
habitação própria é o terreno da família, o território da sociabilidade primária, do encontro 

com os semelhantes, o lugar onde se situam as proteções que circundam o indivíduo e lhe 

permitem confrontar a saída a um mundo externo, experimentado como exterior à moradia‟. 
Nesse sentido, a experiência de participação em um empreendimento coletivo e a experiência 

da conquista de um espaço individual e comunal se fortalecem mutuamente.[47] [grifos 

nossos] 

  

É interessante contrastar essa deliberação sobre um “bem comum” – existente nos movimentos de 

ocupação – com a idéia de “gestão democrática”, presente no Estatuto da Cidade. No caso dos movimentos, 

a discussão/deliberação versa sobre um bem que, juridicamente, não pertence aos interlocutores do debate. 

Aqui se faz pertinente uma discussão acerca da democracia deliberativa. 

Essa temática também pode ser trabalhada a partir da noção de pluralismo jurídico. De acordo com 

Boaventura de Sousa Santos[48], “existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo espaço 

geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica”. 

Uma análise mais aprofundada sobre o tema poderá explorar, sobretudo, essa evidente contraposição entre 

uma “cidade ilegal”, representada pelos movimentos de ocupação, que, não obstante o fato de produzirem as 

suas próprias normas, não têm reconhecimento formal pelo Estado, e uma “cidade legal”, que diz respeito ao 

arcabouço jurídico estatal, em especial às normas que versam sobre política urbana. 

Nelson Saule Júnior[49] – em texto no qual aborda a questão de como garantir o cumprimento da 

função social da propriedade para a solução de conflitos ambientais urbanos, tendo em vista o aumento de 

casos de despejos forçados nas áreas urbanas onde estão situadas as favelas, os loteamentos populares, os 

cortiços, prédios abandonados e ocupados por grupos sociais, os espaços utilizados para moradia dos sem-

casa – trabalha com a noção de “cidade informal”[50] para caracterizar as diversas formas de ocupações 

ilegais. 

  
Considerações Finais 

  

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro identifica semelhanças entre a questão urbana nesta virada de 

milênio e no início do nosso período republicano. Segundo o autor, 

  

Hoje, como naquela época, com efeito, as elites olham assustadas para a cidade e 

identificam na sua suposta desordem a causa dos seus problemas sociais. Ontem, a 

crise sanitária era a conseqüência dessa desordem. Hoje, a violência. Nos dois 

momentos, a desordem emana dos espaços das camadas populares e de suas práticas. 

Ontem, os cortiços. Hoje, as favelas e as periferias pobres das metrópoles. Discursos 

piedosos ou críticos, progressistas ou liberais reeditam velhos e enferrujados mitos 
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intelectuais para explicar as razões da „crise urbana‟ e justificar soluções técnicas, 

nem sempre democráticas. (...) É o que encontramos no debate público que descreve 

as nossas cidades como partidas em segmentos marginais e integrados. Espaços 

populares são identificados como territórios da barbárie, onde estaria vigorando uma 

espécie de estado de natureza.[51] 

  

Em nosso estudo procuramos abordar uma das facetas da “crise urbana”, qual seja, a questão da 

moradia. Miguel Baldez[52], falando da essencialidade da questão da terra e das lutas empreendidas para 

conquistá-la, compreende que os embates, mesmo passando, eventualmente, por formatação jurídica, têm 

fundamentos essencialmente políticos. 

  

Os subalternizados, mesmo sem maior formulação crítica, têm a sensibilidade da 

exclusão, e sabem que à terra só terão acesso rompendo as cercas em torno dela 

construídas, uma visível e, por isso, suscetível de ser derrubada a golpes físicos, a 

outra, mais embaraçante e de teia imperceptível, duramente recoberta de normas, 

regras, juízes, liminares, policiais, jagunços etc, de bem mais difícil enfrentamento, 

pois não dispensa o trabalhador, além da necessidade de se organizar, como em 

Canudos e no Contestado, da ação jurídica no entremeio da ação política e do recurso 

a profissionais especializados e, se possível, comprometidos.[53] 

  

Maricato[54] adverte para a necessidade de um planejamento urbano que tenha como eixo a política 

fundiária para a habitação social. No caso mais específico das habitações em áreas centrais, tema do nosso 

trabalho, explica a autora: 

  

Os programas habitacionais em áreas centrais exigem linhas específicas de 

financiamento assim como legislação urbanística também específica. O governo 

municipal tem pouca influência na regulação do financiamento imobiliário, mas tem 

muita importância na regulação fundiária e imobiliária urbana. Por esse motivo, o 

município, embora instância menor dentre os diversos níveis de governo, tem um 

papel central na implementação dessa política já que, de acordo com a Constituição 

de 1988, cabe a ele a competência pelo uso e a ocupação do solo urbano, desde que 

não estejam envolvidos aspectos de preservação ambiental. No caso de programas 

urbanísticos em áreas centrais, esse papel é ainda mais relevante. Em síntese: 

empreender uma ação ampla, genérica e sistemática de recuperação das áreas centrais 

exige políticas de cunho nacional. Mas o município tem uma razoável margem de 

ação.[55] 

  

Em nosso País, bem como na maior parte dos países, a questão da moradia social se confunde com a 

questão da moradia em geral, pois se refere à maior parte da população. “O acesso ao mercado privado é tão 

restrito e as políticas sociais tão irrelevantes que à maioria da população sobram apenas as alternativas 

ilegais ou informais”.[56] 

No presente trabalho procuramos observar as diversas visões em torno da temática das ocupações 

de prédios públicos em áreas centrais da Cidade do Rio de Janeiro, procurando enfocar o tratamento que vem 

sendo dado à questão por parte do discurso oficial (Estado ou “cidade legal”) e do discurso não-oficial 

(movimentos de ocupação ou “cidade ilegal”). 
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Foi possível constatarmos que a distinção entre “cidade legal” e “cidade ilegal” não é tão evidente quanto 

parece à primeira vista. Dentro da “cidade legal”, nem sempre as propostas e estratégias são convergentes, e 

muitas vezes, opta-se por uma solução não contemplada em lei. E a “cidade ilegal”, por sua vez, utiliza em 

seu discurso argumentos e institutos jurídicos, como, por exemplo, a função social da propriedade. 
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[19] Disponível em: http://www.camara.rj.gov.br/vereador/comissoes/planodiretor/anexo3.doc?id=6356. Ver também o mapa com 

as Macrozonas: 
 http://www.camara.rj.gov.br/vereador/comissoes/planodiretor/anexo2.doc?id=6355. 
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[20] A Região Centro cobre uma área de 3.285 hectares, na qual residem 268.280 habitantes, segundo o Censo 2000. Sua 

densidade bruta de 81,7 habitantes por hectare é a sexta maior entre as 12 regiões do Plano Estratégico que compõem o Município 

do Rio de Janeiro. É formada por 14 bairros: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, 

Paquetá, Rio Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão e Saúde. A Região apresenta rica variedade morfológica, 

apresentando basicamente cinco áreas distintas. A primeira abrange os bairros do Caju, Gamboa, Santo Cristo, Saúde e parte do 
Centro. É formada pelo depósito de sedimentos carreados pelas correntes da Baía de Guanabara e por aterros artificiais, onde se 

estabeleceu a Zona Portuária. Suas áreas residenciais situam-se predominantemente nos pequenos morros que a limitam: da 

Providência, do Pinto e da Conceição. A segunda inclui os bairros de São Cristóvão, Mangueira e Benfica, sendo 

predominantemente plana, de baixa drenagem, com morros baixos e é limitada pelo Rio Maracanã e pela Avenida Brasil. A 

terceira área, composta pelos bairros do Catumbi, Rio Comprido e Santa Teresa, caracteriza-se por alta declividade e alta 

densidade de drenagem, destacando-se aí os rios Comprido e Papa-Couve, que nascem em Santa Teresa. É de suma importância 

para preservação do meio ambiente controlar a ocupação de suas encostas e promover o reflorestamento. A quarta área abrange os 

bairros do Estácio, Cidade Nova e parte do Centro. Era formada originalmente por terras cercadas por lagoas pantanosas e 

insalubres, que foram drenadas e aterradas para o crescimento da cidade. Um sistema eficiente de drenagem urbana, com a 

dragagem e manutenção constante do Canal do Mangue é de grande importância para prevenir as enchentes. A quinta área, a Ilha 

de Paquetá, é formada por praias e morros. Estes últimos foram formados por antigas ilhas que serviram de obstáculo aos 
sedimentos carreados para a Baía pelos rios que nela deságuam, principalmente os do Município de Magé. Esses sedimentos 

formaram as praias e a pequena faixa de solo entre as elevações. A atividade econômica da Região é composta por cerca de 21.800 

estabelecimentos, 87,8% dos quais são do segmento de comércio e serviços, empregando aproximadamente 327 mil pessoas. O 

volume de negócios gera R$ 1,8 bilhão de ICMS (US$ 1,6 bilhão), a maior arrecadação de todo o Município. A Região está 

classificada como de médio-alto desenvolvimento humano segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH=0,829), e ocupa 

a 7ª posição quando consideradas todas as 12 regiões do Plano Estratégico. Entre as dimensões que compõem o IDH, é a 6ª 

colocada em longevidade (IDH-L=0,782), 9ª em educação (IDH-E=0,918) e 7ª em renda (IDH-R=0,786). Os dados demográficos 

indicam que a população da Região decresceu à taxa de 13%, no período 1991/2000, o equivalente à perda de 35.415 moradores, a 

maior entre todas as regiões da cidade. Em alguns bairros essa perda foi muito elevada, como Mangueira (29%), Santo Cristo 

(28%) e Centro (25%). A Cidade Nova foi o bairro que mais perdeu população em termos relativos (48%), considerando-se tanto a 

Região como o Município. Estudos do Plano Estratégico indicaram que o fluxo migratório, com uma taxa estimada de 10% no 

período 1996/2000, foi o principal responsável pela perda de população da Região. Os bairros que mais sofreram perda pelo fluxo 
migratório foram Rio Comprido (21%), Saúde (20%), Santo Cristo (19%), Mangueira (13%) e Cidade Nova (11%). A Ilha de 

Paquetá recebeu um fluxo migratório positivo de cerca de 19%, no mesmo período.  
[21] http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/ 
[22] http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/ 
[23] RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lucio. “Plano Diretor e gestão democrática da cidade”. In: RIBEIRO, 

Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lucio (orgs). Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do 

Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Revan/FASE, 2003, pp. 110-112. 
[24] RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lucio. “Plano Diretor e gestão democrática da cidade”. In: RIBEIRO, 

Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lucio (orgs). Reforma urbana e gestão democrática: promessas e desafios do 

Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Revan/FASE, 2003, p. 108. 
[25] XAVIER, Hélia Nacif. “Gestão urbana das cidades brasileiras: impasses e alternativas”. In: OLIVEIRA, Lúcia 
Lippi. Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, pp. 282-295. 
[26] SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1994. 
[27] PORTAS, Nuno. “Do vazio ao Cheio”. In: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal de 

Urbanismo). Caderno de Urbanismo. Ano 1, nº 2 (Vazios Urbanos e o Planejamento das Cidades), 2000, s/p. Disponível 

em: http://www2.rio.rj.gov.br/paginas/noticias_caderno_ed2-6.htm. Acesso em: 03 de julho de 2008. 
[28] CLICHEVSKY, Nora. “Vazios Urbanos nas Cidades Latino-Americanas.” Trad. Alice Amaral dos Reis. In: Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal de Urbanismo). Caderno de Urbanismo. Ano 1, nº 2 (Vazios Urbanos e o 

Planejamento das Cidades), 2000, s/p. Disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/paginas/noticias_caderno_ed2-5.htm. Acesso em: 

03 de julho de 2008. 
[29] CLICHEVSKY, Nora. “Vazios Urbanos nas Cidades Latino-Americanas.” Trad. Alice Amaral dos Reis. In: Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal de Urbanismo). Caderno de Urbanismo. Ano 1, nº 2 (Vazios Urbanos e o 

Planejamento das Cidades), 2000. Disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/paginas/noticias_caderno_ed2-5.htm. Acesso em: 03 
de julho de 2008. 
[30] CLICHEVSKY, Nora. “Vazios Urbanos nas Cidades Latino-Americanas.” Trad. Alice Amaral dos Reis. In: Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal de Urbanismo). Caderno de Urbanismo. Ano 1, nº 2 (Vazios Urbanos e o 

Planejamento das Cidades), 2000, s/p. Disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/paginas/noticias_caderno_ed2-5.htm. Acesso em: 

03 de julho de 2008. 
[31] SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1994.  
[32] SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1994, pp. 95-96. 
[33] RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. “A cidade, as classes e a política: uma nova questão urbana brasileira?”. In: OLIVEIRA, 

Lúcia Lippi. Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 97. 
[34] RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. “A cidade, as classes e a política: uma nova questão urbana brasileira?”. In: OLIVEIRA, 

Lúcia Lippi. Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002, p. 99. 
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[35] SANTOS, Ângela Moulin S. Penalva. “Planejamento urbano: para quê e para quem?”. Revista de Direito da Cidade, v.1, n. 1, 
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O DIREITO DA CIDADE E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMO
INSTRUMENTOS DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR: O EXEMPLO DA CIDADE

DE BENTO GONÇALVES

LAW OF THE CITY AND MUNICIPAL TAX CODE AS INSTRUMENTS DELIVER THE MASTER PLAN:
THE EXAMPLE OF THE CITY OF BENTO GONÇALVES

Anderson Druck Da Costa
Cesar Augusto Modena

RESUMO
Este artigo aborda o problema da ocupação desordenada dos centros urbanos, demonstrando a
necessidade de um planejamento da ocupação por meio do plano diretor; propondo assim a
utilização do Direito Tributário como mecanismo de concretização do plano diretor para a
implementação de uma ocupação sustentável com a finalidade de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. 
PALAVRAS-CHAVES: plano diretor, planejamento, direito tributário ambiental

ABSTRACT
This article brings the problem of disorderly occupation of urban centers, demonstrating the
need for planning of the occupation through the master plan, thus proposing the use of the tax
law as a mechanism for implementing the master plan for the implementation of a sustainable
occupation with purpose of ecologically balanced environment.
KEYWORDS: master plan, planning, tax law

SUMÁRIO:.

Introdução; 1. O Direito da Cidade como Indutor da Organização dos Centros Urbanos; 2. Plano
Diretor, Direito da Cidade e Código Tributário Municipal; Considerações finais.
 

 
INTRODUÇÃO

 
A cidade é um fenômeno social, ligado a existência do homem com ser social que

necessita do convívio com os outros seres de sua própria espécie, em conformidade com os
ensinamentos de Franco a “fixação do homem à terra pode ser considerada como elemento
causador do surgimento das cidades. Ela decorreu da gradativa passagem da atividade coletora
para a agrícola, [...]” (FRANCO, 2009, p. 21)

 
Historicamente o homem busca a cidade por inúmeros fatores, como o convívio

com outros homens, pela segurança, facilidades em alimentação, divisão de tarefas com outros
homens e procriação da espécie; pois a cidade vira o centro das relações sociais e de
sobrevivência do indivíduo. Reforçando o argumento, as palavras de Adir Ubaldo Rech são claras
quando refere que “a cidade antropologicamente nasceu da necessidade de segurança e
convivência do homem” (RECH, 2007, p. 13).
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No contexto histórico, sempre que uma tecnologia nova é implementada no campo,
uma parcela de mão-de-obra deixa de ser necessária no setor primário, forçando estes
indivíduos a migrarem para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida.  Com
esse movimento migratório “apenas uma pequena parte foi aceita nas cidades regulares, na
medida em que a grande maioria foi engrossar os estabelecimentos irregulares” (FIORILLO,
2005, p. 787).

 
Nesta perspectiva, segundo Camargo, “a conseqüência natural foi um rápido

crescimento populacional das cidades, que não estavam fisicamente planejadas para o
acolhimento desse aumento populacional” (CAMARGO, 2008, p.17). Basta constatar-se que pela
primeira vez na história temos mais pessoas no mundo morando nas cidades que no campo,
quase 3,5 bilhões de pessoas (GUERREIRO, 2008, p.26). Esse explosivo crescimento
demográfico que impõem um ritmo de crescimento desordenado aos centros urbanos, ocorria
com os antigos cortiços, e ainda ocorre hoje, com as tão referidas favelas, produzindo uma
cidade insustentável, onde a princípio da dignidade da pessoa humana não é respeitado.

 
As cidades, do início do século XXI, forçam que os indivíduos menos favorecidos se

estabeleçam fora do definido perímetro urbano, ou fora das normas legais de ocupação,
empurrando uma massa de exilados para a clandestinidade. Adir Ubaldo Rech finaliza o
pensamento, afirmando ainda que as cidades cresçam de forma desordenada impondo a
“exclusão da grande maioria da população” (RECH, 2007, p. 20). Ainda nesta perspectiva:

 
“o processo de expansão urbana foi conduzido por interesses privados, e sem a eficiente
atuação do Poder Público ao longo desses anos, a especulação fez com que surgissem os
grandes vazios urbanos, além de provocar a expulsão da população mais carente para bairros
mais afastados ou para núcleos abandonados ou deteriorados pelo tempo” (CAMARGO, 2008,
p. 18).
 
Visualizando a questão aos olhos de Cezar A. O. Franco, percebe-se que o

município está sujeito a lógica capitalista de expansão, esta tem sua base construída por meio do
princípio da apropriação ilimitada dos recursos naturais e do crescimento ilimitado, (FRANCO,
2009, p. 26), por isso encontramos belos locais para os cidadãos mais abastados e o caos nas
regiões onde os excluídos são forçados a se fixar.
 

O contínuo aumento demográfico no mundo e o crescimento desordenado dos
centros urbanos têm gerado graves problemas estruturais. Fato comprovado por várias situações
que temos visto constantemente nas grandes metrópoles do mundo inteiro. Independente de ser
um país periférico ou um país central, casos como: a falta de mobilidade, os grandes
congestionamentos, a falta de áreas verdes, a baixa capacidade de infiltração dos solos, a
deficiência no saneamento básico, a falta de aparelhos públicos dos mais variados tipos, geram
uma considerável perda da qualidade de vida. Neste contexto:
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“No entorno da cidade criou-se a cidade excluída, e a cidade como um todo caminha para o
caos no trânsito, na segurança, no abastecimento de água, nos sistemas de esgoto pluvial e
cloacal, nas subabitações e ocupações desordenadas e inadequadas.” (RECH, 2007, p. 24)
 
No cenário caótico, rapidamente apresentado, destacam-se cidades como Curitiba

e Portland, em virtude da “implantação de um rigoroso e bem sucedido planejamento urbano,
resultado de um engajamento de moradores e governantes” (NAKAMURA, 2009, p. 35). Nestes
casos o elemento primordial na tomada de decisão é a qualidade de vida dos moradores,
tomando por base uma idéia de cidade sustentável. Na cidade americana a “principal base de
sustentação desse crescimento é o plano diretor” (NAKAMURA, 2009, p. 37) que veda a
expansão da cidade para as áreas rurais impedindo o crescimento desordenado e a perda da
qualidade de vida. Nestes casos fica claro que a “adoção de norma de Direito que define um
projeto de cidade para todos, é a proposição que deve ser priorizada para que o Estado possa
ser eficiente na concretização de políticas públicas” (RECH, 2007, p. 37).

 
Afirmando a necessidade de um projeto de cidade sustentável, devemos visualizar

que o ordenamento jurídico, por meio do Estatuto das Cidades, no âmbito nacional, e os Planos
Diretores em âmbito local, são instrumentos de política urbana em prol de um, mais ordenado,
desenvolvimento urbano. O denominado Estatuto das Cidades é bem claro ao estabelecer o
Plano Diretor como um dos mais importantes instrumentos da administração local destinado a
regular o meio ambiente artificial; sendo considerado a “agenda para a recepção de princípios do
desenvolvimento sustentável” (REALI, 2006, p.162)

 
Neste panorama atual demonstra-se a necessidade da efetivação dos Planos

Diretores das cidades brasileiras, como mecanismo de viabilização da implementação de
políticas ambientalmente sustentáveis[1], a fim de possibilitar um desenvolvimento/crescimento
ordenado dos centros urbanos, na busca de soluções à desordem presente, para a construção
de um meio ambiente urbano sadio.

 
Na perspectiva desta construção surge o Direito Tributário, por meio do Código

Tributário Municipal, como instrumento de implementação do Plano Diretor. Utilizando-se do
princípio da extrafiscalidade, o administrador e o legislador municipal têm em suas mãos a
possibilidade de traçar os caminhos para que o comportamento do contribuinte seja direcionado
para efetivação da política urbanística a fim de alcançar o bem comum; ou seja, o meio ambiente
urbano equilibrado esboçado no Plano Diretor.

 
 

1.                  O Direito da Cidade como Indutor da Organização dos Centros
Urbanos:

 
O local onde o homem tem as raízes de sua vida e convivência com outros homens

impõe o imperativo de ser ambientalmente equilibrado, surgindo a necessidade de organização
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ou reorganização dos centros urbanos a fim de estabelecer uma cidade sustentável, uma vez
que o “meio ambiente ecologicamente equilibrado, [...] envolve necessariamente a pessoa
humana com o local onde se vive” (FIORILLO, 2005, p. 790), fazendo-se presente o princípio da
dignidade humana, norte estabelecido pela Constituição da República em seu artigo 1º, IV.

 
Com o advento do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) a União produziu norma

de caráter geral que preza pelo desenvolvimento sustentável e o direito ao meio ambiente
artificial ecologicamente equilibrado; pois “ao ter como objetivo o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante algumas diretrizes gerais, criou a
garantia do direito a cidades sustentáveis.” (FIORILLO, 2005, 793).

 
Como ente federado autônomo a reestruturação a fim de possibilitar um

crescimento organizado e sustentável deve ter sua base solidificada pela própria municipalidade
por meio de seu Plano Diretor, fixando os instrumentos a serem utilizados na política urbana, já
que cabe a União apenas a produção de normas de caráter geral, como o fez com o Estatuto das
Cidades e aos Municípios a produção das normas particulares e de interesse local, como deve
ser o Plano Diretor, a fim de organizar o Município em conformidade com suas características
peculiares. Assim, temos no apontamento de Franco, os seguintes dizeres:
 

“Cabem à administração pública municipal a concretização e a realização das demanda públicas
da comunidade, seja dando execução a decisões e deliberações constantes nas leis, nos atos
normativos, e nos planos, orçamentos e políticas públicas, seja intervindo a fim de adequar,
reprimir ou permitir ações de interesse público ou particular reguladas em lei.” (FRANCO, 2009,
p. 56)
 
Neste caso, o meio ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida são demandas

públicas da comunidade; e necessário se faz que a administração municipal atue no sentido de
implementar tais políticas pautadas no plano diretor, pois é “possível e desejável que os
Municípios adotem instrumentos para uma gestão ecológica” (FRANCO, 2009, p. 98).

 
Como referido por Adir Ubaldo Rech “o plano diretor é o próprio projeto de cidade.

É um instrumento legal que visa a propiciar o desenvolvimento da cidade de forma planejada
com garantia das funções sociais e de crescimentos sustentável” (RECH, 2007, p. 171).
Encontra se neste documento jurídico os caminhos que a administração local e sua comunidade
visualizam como o futuro sustentável da cidade.

 
A Gestão ecológica das áreas municipais é assim direcionada à sustentabilidade da

expansão urbana, sendo o princípio do desenvolvimento sustentável no âmbito municipal
“intimamente relacionado ao cumprimento da função social da propriedade.” (REALI, 2006, p.
171), fazendo-se necessário visualizarmos que é incumbência do proprietário “exercitar os
poderes inerentes a seus direitos segundo uma finalidade social ou comunitária previamente
imposta pela ordem jurídica” (CAMARGO, 2008, p. 27), devendo esta ser estabelecida no Plano
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Diretor.
 
Com base nesta idéia, podemos fazer referência no plano diretor do município de

Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul (Lei Complementar n. 103, de 26 de outubro de 2006),
mais especificamente relativo ao artigo 1º, VII e VII. Nesse dispositivo preconiza que é objetivo
do documento garantir o bem estar do conjunto de seus munícipes e estabelecer as exigências a
serem atendidos pelas propriedades urbanas e rurais, situadas no território do Município, com
vistas ao cumprimento de sua função social.

 
A grande maioria da doutrina visualiza que o direito de propriedade garantido pela

constituição está atrelada a sua função social. Juliana Wernek de Camargo refere que a garantia
ao direito de propriedade não tem caráter absoluto, sendo condicionado ao cumprimento da
função social, de “uma utilidade pública para a qual essa propriedade está natural e previamente
vocacionada” (CAMARGO, 2008, p. 35). Isso permite à autora afirmar que a função social é um
importante instrumento político que pode ser direcionado para o desenvolvimento, percebendo
principalmente esta finalidade na construção de uma Cidade sustentável.

 
Não se tem dúvida que a propriedade é um direito humano individual protegido pela

constituição, mas é um direito que está “ligado de forma íntima ao princípio da dignidade da
pessoa humana” (FIORILLO, 2009, p. 81) que reflete no direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado por meio de estabelecido no Plano Diretor, uma vez que:

 
“Os planos diretores de desenvolvimento urbano, por disciplinarem as atividades compatíveis
nas diferentes realidades urbanas, por ordenarem o parcelamento do solo e as características
das glebas, por ordenarem o parcelamento do solo e as características das flebas, por
sinalizarem os rumos da expansão urbana, as áreas de preservação, a infra-estrutura e todos
os elementos essenciais à vida citadina, são os documentos que devem abrigar, em cada
município, o desejo de sustentabilidade para as atuais e futuras gerações, por meio de diretrizes
claras, que devem ser observadas nas demais ações relacionadas à preservação ambiental,
como o licenciamento das atividades, a fiscalização e a autuação das situações incompatíveis
com os objetivos traçados.” (REALI, 2006, p. 187).

 
Nesta perspectiva é que o plano diretor é o regramento municipal a estabelecer as

normas principais de organização da cidade pautadas pela sustentabilidade, e pela ocupação
racional do território do município, seja ele urbano ou rural. Neste caso se percebe a importância
do Plano Diretor em estabelecer as diretrizes organizacionais municipal de forma a estabelecer a
função sócio-ambiental da propriedade em conformidade com o desenvolvimento sustentável e
equilibrado do centro urbano.

 
Surge com o ordenamento constitucional a denominada “ordem urbanística”,

segundo o entendimento de Fiorillo, “as cidades, e não a propriedade em si mesmo
consideradas, é que tem natureza jurídica de bem ambiental” (FIORILLO, 2009, p. 76), e com o
fim de proteger este bem é imposta a limitação à propriedade em conformidade com as regras
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urbanísticas definidas no ordenamento municipal, pois “ao cidadão cabe o dever de contribuir
para esse desenvolvimento” (CAMARGO, 2008, p. 94).

 
A gestão do município pelo Plano Diretor, interferindo na propriedade privada, foi

possibilitada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIII, quando estabeleceu o
princípio da função social da propriedade. Pois fixou assim, condição legitimadoras para o
existência e exercício da propriedade pelo particular; qual seja, que esta cumpra com sua função
sócio-ambiental; que no que se refere ao âmbito municipal pode ser estabelecida por meio do
Plano Diretor, através de atribuição de norma que direcionem o exercício desta propriedade para
a implementação de uma cidade sustentável.

 
Não podemos deixar de fazer referência de que Celso Antonio Pacheco Fiorillo ao

mencionar importante apontamento de Hugo de Brito Machado (MACHADO in: FIORILLO, 2009,
p. 84) que afirma que a função social da propriedade é cumprida quando do atendimento das
exigências expressas no Plano Diretor, o que é igualmente referido por Darci Reali, segundo o
qual “Função social é a missão a ser cumprida pela propriedade urbana, representada pelos
fundamentos de desenvolvimento expressos no Plano Diretor, dentre os quais a promoção da
melhoria do meio ambiente para as atuais e futuras gerações, ou seja, a sustentabilidade do
desenvolvimento.” (REALI, 2006, p. 177).

 
Com o advento do Estatuto da Cidade, conforme entendimento de Juliana Wernek

de Camargo, vários instrumentos jurídicos foram disponibilizados para o Poder Público com a
finalidade de garantir a cidade sustentável, e “garantir, positiva ou negativamente, a consecução
das funções sociais da cidade na busca de melhor qualidade de vida de seus habitantes”
(CAMARGO, 2008, p.97).

 
Mas é importante referir que a Constituição Federal em seu artigo 182, §4º, já

previa os mecanismos disponibilizados no Estatuto das Cidades e que passaram a figurar
igualmente nos Planos Diretores. A referida norma estabelece os seguintes instrumentos: a)
parcelamento ou edificação compulsórios; b) impostos sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo; e c), desapropriação com pagamentos mediante título da dívida
pública. Cabe aqui fazer a transcrição do artigo constitucional:

 
“É facultado ao Poder Público municipal mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios;
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivamente, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.”
 
Com base no texto constitucional, conforme a pirâmide de Hans Kelsen,

visualizamos a norma de caráter nacional, ou seja, o referido artigo 182, parágrafo 4º, como
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importante instrumento de política urbana, juntamente com o artigo 4º do Estatuto das Cidades
(Lei n.º 10.257/2001). Também estão entre os mais importantes para nosso estudo: o
planejamento municipal por meio do plano diretor, e outras normas municipais, como os institutos
tributários e financeiros (aqui encontramos o IPTU, a Contribuição de Melhoria e incentivos e
benefícios fiscais e financeiros).

 
Importa ainda destacar, que o próprio Estatuto das Cidades estabelece e delimita

importantes institutos jurídicos de política ambiental urbana, sendo eles: o parcelamento,
edificação ou utilização compulsória de imóvel sub-utilizado, o IPTU progressivo no tempo como
sanção a sub-utilização, a desapropriação com pagamentos em Títulos no caso de sub-utilização
crônica, e o direito de preempção por parte da administração municipal de propriedade particular,
negociada entre os particulares em casos previstos em lei. 

 
Esses institutos podem ser efetivos para a política ambiental municipal. Pois podem

ser estabelecidas por meio do Código Tributário Municipal e pelo Plano Diretor, normas de
caráter tributário que estabelecem sanções positivas ou negativas aos munícipes, a fim de que os
mesmos cumpram com o projeto de cidade sustentável neles estabelecida. Induzindo assim, ao
exercício da função sócio-ambiental da propriedade.

 
Neste sentido, “a tributação pode servir de instrumento à realização dos direitos

fundamentais denominados de segunda e terceira dimensão” (BUFFON, 2009, p. 152). Pois, “o
fim último da tributação no Brasil [...] há que ser sempre a pessoa humana” (FIORILLO, 2009, p.
56), fundado no princípio da sua dignidade estabelecido como norte considerado em todo o
ordenamento jurídico.

 
Tal afirmação é associada ao princípio da extrafiscalidade do Direito Tributário, pois

se estabelece para o tributo uma função disciplinadora indireta do contribuinte. O tributo, por sua
vez, também tem caráter arrecadatório mitigado em favor do Estado, podendo direcionar a
atuação do particular em conformidade com o projeto de cidade estabelecido. Isso acontece, a
partir da imposição de maior carga tributária ou dando incentivos fiscais, reduzindo a mesma aos
particulares. Como exemplo, temos a possibilidade de instituição do IPTU progressivo no tempo
para propriedades que não atendam a situações específicas de ordem socioambiental, ou a
isenção da tributação por IPTU para imóveis ou propriedades com valor cultural e histórico
preservadas por particulares, que cumpram com sua função social.

 
Esta perspectiva é compartilhada por Buffon, já que se trata de uma proposta de

“ampliação do uso da tributação como meio direcionador de comportamentos potencialmente
úteis à realização dos direitos fundamentais. [...] não se pode negar, [...] as possibilidades de
uma ampla utilização da extrafiscalidade, com vistas a conferir máxima eficácia aos direitos
fundamentais..” (BUFFON, 2009, p. 163), no caso em tela o meio-ambiente equilibrado nos
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centros urbanos.
 
 

2.                  Plano Diretor, Direito da Cidade e Código Tributário Municipal.
 
A multidisciplinariedade do Direito Ambiental entrelaça-se com o Direito Tributário,

assim como o faz com outros ramos do direito, possibilitando que se vislumbre “na tributação um
instrumento de intervenção do Estado na economia, capaz de corrigir os custos sociais
produzidos pela degradação ambiental” (AMARAL, 2007, p. 31), no caso aqui discutindo, a
ocupação urbana.

 
Como forma de implementar o projeto de organização da cidade, com a ajuda de

institutos tributários, podemos dizer que a propriedade privada deve ser direcionada para o
cumprimento de sua função social. Tendo-se em conta, que grande parte dessa função social,
está delineada no Plano Diretor. Assim, também, no artigo 39 do Estatuto da Cidade, já que este
assegura: a “propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. É, assim, o mecanismo de progressividade
do imposto, uma forma de dirigir a atuação do particular no caminho indicado na norma
municipal.

 
Esta possibilidade tem base no princípio da extrafiscalidade que é o norte a ter o

legislador municipal, a fim de estabelecer nas normas tributárias o elemento diferenciador entre a
finalidade de arrecadação. Com efeito, a extrafiscalidade manifesta-se através da majoração da
carga tributária, com vistas a desestimular comportamentos que sejam contrários à maximização
da eficácia social dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais. Por outro lado, “a
extrafiscalidade se manifesta mediante a desoneração fiscal, desde que tenha os mesmos
objetivos visados pela exacerbação da exigência fiscal comentada.” (BUFFON, 2009, p. 155 e
156).

 
Em meio a os tributos de competência municipal estabelecidos pela Carta Magna,

em destaque encontra-se o IPTU, que pode perfeitamente ser utilizado como instrumento
direcionador da atuação do contribuinte, em conformidade com os desenvolvimento ordenado
das cidades. Podemos ainda citar a Contribuição de Melhoria e o ITR, pois mesmo que de
competência federal pode ser arrecadado e fiscalizado pela municipalidade. Por tal entendimento
anteriormente referido, “ao invés de apenas arrecadar tributos e aplicar os respectivos, o Estado
estimula ou desestimula comportamentos, visando a atingir os mesmos fins que tradicionalmente
buscava atingir tributando”. (BUFFON, 2009, p. 152).

 
É por isso que o artigo 182, §4º, inciso II, da Constituição federal se consagra como

um dos mais importantes mecanismos de gestão urbana, ao estabelecer a progressividade do
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IPTU. Conforme finalidade extrafiscal e não meramente arrecadatória, e como mecanismo de
compensação aplicado ao proprietário que não cumpre com a função social de sua propriedade,
o referido imposto se torna um instrumento de efetividade do direito ambiental. Com essa linha de
pensamento Fiorillo refere que “o artigo 7º do Estatuto da Cidade estabelece de forma clara um
verdadeiro tributo ambiental, ou seja, obrigação jurídica pecuniária decorrente da Lei nº.
10.257/2001” (FIORILLO, 2005, p. 801). O Referido autor ainda nos ensina que:

 
“O tributo, na hipótese ora comentada, tem como característica ser juridicamente instrumento
vinculado aos denominados institutos tributários e financeiros do Estatuto da Cidade (art. 4º, IV,
letra “a”, da Lei 10257/2001), obedecendo a critério nele definido, a saber, instrumento da
política urbana adaptada às necessidade de tutela do meio ambiente artificial.” (FIORILLO,
2005, p. 801).
 
O referido imposto é previsto na esfera constitucional e na esfera municipal.

Importa que se faz necessário ingressar na norma municipal, pois o projeto de cidade é
estabelecido pela lei local, devido a primazia do seu interesse. A norma federal e/ou
constitucional faculta ao município que imponha restrições a propriedade privada, bem como o
estabelecimento de majoração dos tributos de sua competência, para impor que o contribuinte
atue em conformidade com a determinação legal. É exigência, pois, que o Plano Diretor e o
Código Tributário Municipal prevejam tais institutos.

 
A tributação é importante elemento de implementação da política urbana e pode ser

visualizado novamente no projeto de cidade estabelecido no plano diretor do município de Bento
Gonçalves, quando estabelece que:

 
Art. 19 - O Sistema Tributário Municipal adotará medidas para restringir ou incentivar a
ocupação do solo urbano e rural, através de: I - redução ou isenção do IPTU e demais tributos
municipais; II - aumento de IPTU e demais tributos municipais. (Plano Diretor de Bento
Gonçalves – Lei Complementar n.º 103/2006)
 
Assim o Plano Diretor do referido município adota a faculdade disponibilizada pela

norma Constitucional e o Estatuto das Cidades, possibilitando a utilização do IPTU progressivo
no tempo, e igualmente prevendo a redução e isenção de IPTU em conformidade com os
interesses delineados no projeto de cidade sustentável planejado localmente.

 
Ao conceber tal instrumento, o Estatuto da cidade delineou a mecânica de

aplicação, estabelecendo um tramite para a aplicação da progressividade. Podemos verificar a
atuação municipal nos artigos 5º à 8º da Lei nº. 10257/2001.  A municipalidade inicialmente deve
notificar o munícipe determinando que parcele, edifique ou utilize o solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, estabelecendo o prazo para o cumprimento. Este prazo deve ser de
pelo menos um ano para apresentar um projeto e posteriormente de dois anos para iniciar as
obras, conforme o artigos 5º do Estatuto das Cidades. O Plano Diretor do Município de Bento
Gonçalves, adotou o tramite, com a seguinte redação:
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Art. 263 - Configurada a não utilização ou subutilização (pouca utilização) de gleba, lote ou
edificação, o Município, mediante notificação, concederá o prazo de 01 (um) ano, a contar da
notificação, para que o proprietário apresente projeto de utilização e a partir daí, 01 (um) ano
para que se iniciem as obras pertinentes. (Lei Complementar 103/2006)
 
Cabe advertir que o prazo de um ano para iniciar as obras estabelecidos pelo Plano

Diretor de Bento Gonçalves é ilegal na medida que fere o Estatuto das cidades, no que
estabelece o §4º do artigo 5º da Lei nº. 10257/2001, segundo o qual “os prazos a que se refere o
caput não poderão ser inferiores a [...] dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as
obras do empreendimento”.

 
Em caso de, o particular não cumprir o solicitado pela administração pública, será

dado o próximo passo do procedimento. A progressividade do IPTU no tempo em conformidade
com o artigo 7º do Estatuto das Cidades, visando a majoração da alíquota pelo prazo se cinco
anos consecutivos, [...] não excedendo o dobro do valor do ano anterior, e limitado ao máximo de
15% (quinze por cento). Pode a alíquota máxima ser mantida após decorridos os cinco anos de
progressividade até o cumprimento da obrigação estabelecida. Não podendo ser dada isenção
ou anistia a este proprietário omisso. O município de Bento Gonçalves igualmente estabeleceu
no Plano Diretor o referido mecanismo, da seguinte forma:

 
Art. 265 - No caso do não cumprimento das condições e dos prazos estabelecidos no art. 263,
ou não sendo cumpridas as etapas previstas, o Município procederá à aplicação do imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, mediante a majoração da
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.
§ 1° - A alíquota a ser aplicada de acordo com o caput do artigo, a cada ano, será de duas
vezes o valor da alíquota aplicada no ano anterior, ressalvado o teto de 5% (cinco por cento)
sobre o valor venal do imóvel.
§ 2° - É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de
que trata este artigo. (Lei Complementar 103/2006)
 
Parece que o legislador do município da serra gaúcha foi afável com o contribuinte

omisso, relativamente as suas obrigações sócio-ambientais quanto a destinação da propriedade
e sua função social, pois o legislador nacional, no Estatuto das Cidades estabeleceu que a
incidência de 15% (quinze por cento) sobre o valor venal não feriria o princípio do não confisco,
assim como o próprio código tributário municipal da referida cidade:

 
Art. 50 – Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na Legislação que
regulou o art. 5 da Lei Federal n. 10.257/2001, o Município poderá proceder na aplicação do
IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos
consecutivos.
§1° - O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será aquele fixado na lei específica a que
se refere o caput, ou na sua ausência, não excederá a duas vezes o valor referente ao ano
anterior, respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento).
§2° - Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o
Município poderá manter a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida
obrigação, garantida a prerrogativa prevista no arti 8 da Lei Federal n. 10.257/2001.
§3° - Fica vedada a concessão de isenção ou de anistia relativas à tributação progressiva de
que trata este artigo. (Lei Complementar 106/2006).
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Embora fique a dúvida de qual seja a alíquota máxima que o legislador do

Município de Bento Gonçalves queria ver aplicada, o certo é que existe uma limitação a
progressividade no plano diretor do município de 5% (cinco por cento), não sendo possível
aplicação maior que tal índice, em vista das garantias constitucionais dadas ao contribuinte.
Embasando nosso entendimento, fazendo referência ao Estatuto das cidades temos:

 
“Salienta-se que o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a
que se refere o caput do art. 5º do Estatuto da Cidade, portanto, lei municipal específica para
área incluída no plano diretor observando-se o limite imposto no § 1º, o lapso temporal
determinado no § 2º e a vedação constante no § 3º.” (FIORILLO, 2005, p. 802).
 
Importante comentário faz o Celso Antonio Fiorillo e Renata Marques Ferreira,

quando ao IPTU progressivo no tempo e sua mecânica, como anteriormente referido, que
transcrevemos:

 
“O tributo criado tem como finalidade, [...], ser destinado à viabilização real das funções sociais
da cidade em consonância com as necessidades vitais que asseguram a dignidade da pessoa
humana [...] e não, pura e simplesmente, ao Estado. Descumpridas as condições bem como
prazos previstos, na forma do caput do art. 5º do Estatuto, ou mesmo não cumpridas as etapas
previstas no §5º do art. 5º da Lei n. 10257/2001, o Município procederá à aplicação do tributo
ambiental, a saber, à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos
consecutivos.” (FIORILLO, 2005, p. 802).
 
Ainda no caso de o proprietário ficar inerte, após a notificação e a aplicação da

progressividade, pode a administração municipal, em conformidade com o Estatuto das Cidades,
§2º do artigo 5º, manter a cobrança da alíquota máxima do IPTU progressivo no tempo.  Pode,
ainda, em conformidade com o artigo 8º do mesmo instituto, proceder à desapropriação do
imóvel.

 
Do procedimento referido nas linhas anteriores, fica claro que o IPTU progressivo

no tempo é uma sanção imposta ao contribuinte pelo mau uso, em conformidade com a norma
municipal, que esta pessoa faz de sua propriedade urbana. Neste sentido:

 
 “Evidente o nítido caráter punitivo da progressividade no imposto em questão [...] q progressividade é
um e apenas um dos vários instrumentos que a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade colocam
à disposição do Poder Público municipal para sancionar o mau uso da propriedade. Pela literalidade da
Carta Maior, ademais, o IPTU progressivo só poderá ser imposto ao proprietário após a imposição de
pena de parcelamento ou edificação compulsórios” (FIORILLO, 2009, p. 95)

 
A Jurisprudência tem se manifestado em admitir a progressividade do IPTU, mesmo

antes da Emenda Constitucional n. 29, como exceção em situações de cumprimento da função
social da propriedade. Conclusão que podemos extrair do Acórdão n. 70023043714, da 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Neste caso, o desembargador relator
Irineu Mariani, posicionou-se no sentido de afirmar que “não se admite progressividade fiscal do
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IPTU antes da Emenda Constitucional n. 29 de 2000”. Existindo inclusive a Sumula 668 do
Superior Tribunal Federal fixando que “é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido,
antes da emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada
a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”.

 
Importante referencia se faz quanto ao estabelecido na Carta Magna,

posteriormente a EC n 29/2000 quando da alteração do artigo 156 da CF, ficando sua redação
nos seguintes termos: “compete aos Municípios instituir impostos sobre: I – propriedade predial
territorial urbana; [...] §1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182,
§4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: I – ser progressivo em razão do valor do
imóvel; e II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.”

 
A redação original do artigo 156 da Constituição Federal estabelecia que “o imposto

previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o
cumprimento da função Social da propriedade”. Ocorre que, conforme vimos, a própria Sumula
668 do STF, tal dispositivo possibilitava a progressividade do IPTU no tempo, desde que atrelado
ao cumprimento da Função sócio-ambiental da propriedade urbana que seria estabelecida no
Plano Diretor.

 
Sem sombra de dúvida o que o legislador detentor do poder constituinte ordinário

fez foi tentar autorizar que o município majore as alíquotas do referido imposto sem uma
finalidade diversa da arrecadatória, expurgando da redação original importante limite que se
refere ao relação da progressividade com a função extrafiscal direcionada a função social da
propriedade.

 
Devemos ter em mente que o termo “valor venal”, que é a base de cálculo do IPTU,

tem em sua essência o princípio da capacidade contributiva, em função do grau de valorização
do imóvel em conformidade com sua localização em áreas mais nobre e no estado de
conservação de suas construções; sendo discriminatório e ofensivo ao princípio do não confisco
e da equidade a incidência de progressividade do referido imposto em função da simples
localização do imóvel no município.

 
No caso de não visualizarmos trata-se de um imposto real, como adverte Fiorillo,

estaríamos entrando em aspectos ligados ao sujeito passivo da relação tributária, como já
referido pelo STF, neste sentido: 

 
“Não se considera no IPTU o conjunto de bens de determinada pessoa (o contribuinte). O
imposto é lançado independemntemente de o imóvel pertencer a pessoa física ou jurídica,
possua ou não essa pessoa ‘grande fortuna’ [...] o IPTU verdadeiramente é imposto real, sua
hipótese de incidência grava a propriedade, o bem, em si mesmo considerado. [...] imposto
sobre coisa, em princípio, exclui, por exemplo, a progressividade em atenção à pessoa, salvo
casos de aplicação extrafiscal.” (FIORILLO, 2009, p. 92)
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Neste caso, se aplicarmos a progressividade de forma a simplesmente onerar o

contribuinte, em função de suas condições pessoais, será infringindo o princípio do não
confisco e da igualdade estabelecidos em norma constitucional. Esta progressividade
facultativa do IPTU, estabelecida na emenda n. 29/2000, não pode ser utilizada ao bel prazer
do legislador municipal. No pensamento de Fiorillo, exige interpretação constitucional, pois
“no que se refere ao IPTU só pode ser aplicada com uma finalidade, qual seja, a de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade” (FIORILLO, 2009, p. 93); caso
contrário, é inviável sua utilização. Pois, com “relação ao IPTU, a única hipótese de
progressividade amparada pelo Texto Maior é aquela que sanciona a propriedade por não
cumprir sua função social e só” (FIORILLO, 2009, p. 94). Neste sentido ainda:

 
“É evidente que a Emenda n. 29/2000 é inconstitucional ao pretender impor tributação
progressiva ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Tal assertiva encontra
resguardo na simples análise e compreensão dos princípios constitucionais tributários, e ainda
ao se detectar que a emenda em questão afrontou garantia considerada como núcleo imutável
do Texto Constitucional, as chamadas cláusulas pétreas” (FIORILLO, 2009, p. 96)

 
Ofensa aos direitos e garantias individuais estabelecidos no artigo 60, parágrafo 4,

inciso IV, sendo do entendimento de Fiorillo que elas encontram-se espalhadas pelo texto maior,
já que refere que “a progressividade do IPTU é uma exceção imposta pelo poder constituinte
originário. Não cabendo ao poder constituinte derivado alterar o sistema adotado e imposto por
quem deveria fazê-lo e não o fez”. (FIORILLO, 2009, p. 98), neste caso ele refere que não pode
ser abolida a garantia de não existir progressividade para impostos reais, já que a exceção seria
apenas a apontada pelo constituinte relativo a progressividade no tempo pela função social.

 
A mesma visão de Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira é

compartilhada por José Eduardo Soares de Melo, quando refere-se ao IPTU nos seguintes
termos:

 
“a progressividade justifica-se no âmbito do desenvolvimento urbano, condicionando a prévia
edição de lei específica para área incluída em Plano Diretor, no contexto da função social da
propriedade (art. 5º, XXXIII, 170, II e 182, capt). Injustificável a progressividade do IPTU como
singelo procedimento fiscal, de cunho meramente arrecadatório, divorciado da política de
desenvolvimento” (MELO, 2003, p.36).
 
Neste contexto, torna-se possível a implementação do ITPU progressivo no tempo,

desde que estabelecido as normas pertinentes no Plano Diretor e no Código Tributário Municipal,
respeitando a devido processo legal por meio de um tramite regulado nos referidos dispositivos.
Tais procedimentos têm o objetivo de induzir o cidadão a dar um destino ao seu bem imóvel em
conformidade com a função social da propriedade, estabelecido no Plano Direitor.
 
 

Outro elemento de atuação da gestão municipal, a fim de visualizar a
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sustentabilidade da cidade, é a possibilidade da “existência da Zona Especial de Preservação
Cultural com isenção de IPTU, como instrumento destacado do direito ambiental tributário.”
(FIORILLO, 2005, p. 803). Nesta perspectiva o Plano Diretor do Município de Bento Gonçalves
trás a seguinte redação de seu dispositivo legal:

 
Art. 294 - Poderá o município autorizar operações urbanas consorciadas para preservar prédios
que mantenham “as características arquitetônicas predominantes”, conforme inventário existente
na data desta Lei.
Parágrafo único - Como contrapartida prevista neste artigo, fica autorizado o Município a
conceder desconto no IPTU do imóvel, num percentual de 30% (trinta por cento). (Lei
Complementar 103/2006 do Município de Bento Gonçalves/RS)
 
Esta forma de aplicação dos institutos tributários busca uma cidade sustentável, na

medida em que o município incentiva ao particular, a preservação do patrimônio histórico e
cultural do Município, valorizando a arquitetura histórica do município – no caso o da imigração
italiana. Isso por meio de diminuição da carga tributária, quando do direcionamento da atuação
do contribuinte em prol do bem social.

 
Outro exemplo extraído da Lei Complementar 103 do município de Bento

Gonçalves, relativo a aplicação dos tributos como forma de implementação do Plano Diretor,
refere-se a redução da carga tributária dos projetos ligados a empreendimento de habitações
populares, que transcrevemos:

 
Art. 96 - Sobre as Zonas Especiais de Interesse Social poderá o município instituir imposto
progressivo sobre a propriedade urbana, podendo o proprietário beneficiar-se dos incentivos
previstos em lei, no caso de realizar o empreendimento por conta própria ou pela iniciativa
privada. Parágrafo único - O Município poderá dar incentivos fiscais, a serem
regulamentados em lei específica, para incentivar e baratear o custo das habitações populares,
como: I – Redução de IPTU; III – Reduções fiscais para autorizações de serviços; (Lei
Complementar n. 103/2006 do Município de Bento Gonçalves/RS)

 

O projeto de cidade na capital nacional do vinho possibilita que os menos
afortunados sejam integrados a cidade, de forma de terem um local para morar e viver
dignamente. Nota-se que o incentivo fiscal possibilita que o empreendimento popular tenha uma
maior rentabilidade, estimulando que o investidor privado atue no segmento popular, traduzindo
numa cidade, sócio-ambientalmente, mais equilibrada.

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Como a cidade é o centro de convivência do homem, necessário se faz uma

intervenção urgente, a fim de curar nossas cidades das doenças que o desenvolvimento
desordenado causou, e chegamos a conclusão que um remédio é a implementação do Plano
Diretor por meio do instrumento mais forte disponível: o Direito Tributário, mais especificamente o
IPTU progressivo no tempo. Forte no sentido de sua eficácia jurídica.
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A utilização do IPTU, a fim de forçar a propriedade privada a efetivar a função social

da propriedade, é um dos maiores instrumentos de implementação do plano diretor para tornar o
meio ambiente artificial ecologicamente equilibrado, especialmente nos locais onde se
desenvolve a vida em sociedade, as cidades.
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O EMPREGO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS PREVISTOS NO ESTATUTO DA
CIDADE: A REDE DE AVALIAÇÃO DE PLANOS DIRETORES

EMPLOYMENT OF URBANISTIC INSTRUMENTS LAID DOWN BY THE STATUTE OF THE CITY:
NETWORK OF EVALUATION OF MASTER PLANS

Marcel Alexandre Lopes
Tatiana Monteiro Costa E Silva

RESUMO
Vários instrumentos do Estatuto da Cidade, devem superar limitações em sua aplicação pelos
municípios: falta de estrutura e articulação entre os órgãos de gerenciamento urbano e os
órgãos de planejamento; dificuldade em delimitar a incidência de determinados instrumentos. O
presente artigo pretende demonstrar a importância de instrumentos prévios que auxiliam e
subsidiam o planejamento urbano, principalmente neste momento de implementação dos planos
diretores tendo como base o desenho formulado pela “rede de avaliação dos planos diretores
participativos, que teve duas finalidades principais: constituir um banco de dados sobre os
planos diretores elaboradores e monitorar tais planos. 
PALAVRAS-CHAVES: plano diretor; instrumentos preventivos; planejamento urbano

ABSTRACT
Various instruments of the status of the city, overcoming limitations in their application by
municipalities: lack of structure and linkage between urban management and planning agencies;
difficulty in defining the incidence of certain instruments. This article aims to demonstrate the
importance of prior instruments that assist and subsidise the urban planning to implementation
of master plans having as base the drawing made by "network of participatory assessment of
master plans, which had two main purposes: constitute a database on the master plans and
monitor such plans.
KEYWORDS: strategic plan; preventive and urban; planning instruments

INTRODUÇÃO

 

Colima-se neste texto mostrar a dificuldade de implementação dos instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da

Cidade, norma federal que determina que toda propriedade urbana deve cumprir sua função social, especialmente por força de seu

caráter sancionatório.

Contudo, é sabido que a ausência de planejamento nos centros urbanos ocasiona o colapso da qualidade de vida, e os

instrumentos urbanísticos, objetivam proporcionar aos cidadãos o direito de ir e vir, a acessibilidade, a mobilidade, moradia, lazer e

cultura, enfim, o planejar da cidade para o amanhã. 

Grande parte dos municípios brasileiros estão passando por um processo de implementação dos planos diretores, que se

devem compatibilizar com as normas de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo. Eis a grande dificuldade encontrada pelos

técnicos e gestores municipais, dada a falta de estrutura e articulação entre os órgãos de gerenciamento urbano com as demais

secretarias, também faltam instrumentos de auxilio no planejamento urbano, como o levantamento aerofotogramétrico do

município, o Sistema Integrado de Informação – SIG; e os dados do perfil socioeconômico da cidade. São elementos de

planejamento que, na sua ausência, dificultam, na prática, a implementação dos instrumentos urbanísticos por meio de legislação

específica.

Daí a necessidade de observância das diretrizes destinadas a regular o planejamento urbano, mesmo que tais regras não se

mostrem populares, ou de fácil aplicabilidade, ou mesmo ainda que desatendam a interesses particulares.  
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Enuncia-se aqui a importância de instrumentos prévios que auxiliem e subsidiem o planejamento urbano, principalmente

neste momento de implementação dos planos diretores tendo como norte o trabalho do Ministério das Cidades, do Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano e da Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), por meio do desenho

“rede de avaliação dos planos diretores participativos”, que teve duas finalidades principais: constituir um banco de dados sobre os

planos diretores elaboradores no Brasil e monitorar tais planos. 

 

1. ESTATUTO DA CIDADE E PLANO DIRETOR

 

            A política urbana, para alguns doutrinadores, pode ser definida como ramo do conhecimento que discute e avalia - entre

outros temas, propostas de crescimento e desenvolvimento das cidades; políticas de regularização fundiária; políticas habitacionais;

desenvolvimento sustentável, especialmente para o poder público municipal, objetivando compreender as relações entre direito,

política e desenvolvimento urbano.

            O planejamento urbano abarca também a sustentabilidade de forma ampla, enfocando a questão econômica e social, além do

equilíbrio ambiental, assegurando o direito às cidades sustentáveis.[1]
            A cidade deve ser ordenada, pois o seu crescimento deve ser controlado e sustentável, tendo em vista a função social das

cidades, como bem disse Carlos Ari Sundfeld:

 
A cidade, como espaço onde a vida moderna se desenrola, tem suas funções sociais:
fornecer às pessoas moradia, trabalho, saúde, educação, cultura, lazer, transporte etc.
Mas, como o espaço da cidade é parcelado, sendo objeto de apropriação, tanto privada
(terrenos e edificações) como estatal (ruas, praças, equipamentos etc) suas funções têm
de ser cumpridas pelas partes, isto é, pelas propriedades urbanas. A política urbana tem,
portanto, a missão de viabilizar o pleno desenvolvimento das funções sociais do todo (a
cidade) e das partes (cada propriedade em particular).[2]     

 
O carro-chefe de toda a política urbana é o Plano Diretor Participativo, que deve contemplar as várias realidades e

vocações de cada município brasileiro, no âmbito do território municipal, não mais apenas o meio urbano, mas a totalidade do

território, inclusive a zona rural.[3]
Com isso o Plano Diretor revela-se um instrumento preventivo da política urbana, tendo como atribuição prever a

ocupação adequada da propriedade urbana, garantindo assim o cumprimento de sua função social.    

Esse processo democrático é um componente essencial para o pleno desenvolvimento dos centros urbanos, notadamente

para aqueles com mais de 20.000 habitantes, já que implica também na articulação de diversos sujeitos e interesses, fazendo com

que a participação tenha reflexos na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos, conforme estabelece a Lei Federal

n. 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade.

José Afonso da Silva delineia o papel do Estatuto da Cidade no ordenamento jurídico, especialmente voltado ao direito

urbanístico:
 
O Estatuto da Cidade, baixado pela Lei 10.257, de 10.7.2001, é que estabelece diretrizes
gerais da política urbana, ao regulamentar os arts. 182 e 183 da CF. Assume ele, assim,
as características de uma lei geral de direito urbanístico, talvez com certo casuísmo
exagerado. Assim mesmo, cumpre ele as funções supra-indicadas de uma lei geral, na
medida em que institui princípios de direito urbanístico, disciplina diversas figuras e
institutos do direito urbanístico, fornece instrumental a ser utilizado na ordenação dos
espaços urbanos, com observância da proteção ambiental, e a busca de solução para
problemas sociais graves, como a moradia, o saneamento, que o caos urbano faz incidir,
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de modo contundente, sobre as camadas carentes da população.[4] 
 

Desse modo, o Estatuto da Cidade vem desempenhando papel norteador de diretrizes urbanísticas, especialmente porque

regulamentou o Plano Diretor já constitucionalmente disposto nos artigos 182 e 183.  

Conforme Jacintho Câmara, o plano diretor obedece a contornos jurídicos bem definidos, trazendo traços constitutivos:
 

o plano diretor deve ser aprovado por lei municipal; o plano diretor é o instrumento
básico de política e de expansão urbana, o plano diretor é obrigatório para cidades com
mais de vinte mil habitantes; o plano diretor  é condição para impor obrigações ao
proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.[5]

 
O Plano Diretor[6] propicia o combate às desigualdades e à exclusão social, promovendo a qualidade de vida e do

ambiente. Pensar e planejar as cidades tem por escopo aproximar a urbanidade, valorizar a riqueza, a diversidade cultural e

ambiental, dando continuidade funcional e espacial a todas as cidades brasileiras.  

            Para potencializar os planos diretores participativos, impõe-se mais do que nunca a articulação entre o setor privado e o

público pela solidariedade social e pela sustentabilidade urbana ambiental.

            A prioridade do Plano Diretor é atender às necessidades essenciais da população marginalizada e excluída, que também

possui um papel importante nesse processo democrático-participativo de qualquer município brasileiro.

            Durante o processo de revisão e elaboração de alguns planos diretores, a falta de articulação e comunicação entre os órgãos

de gerenciamento urbano com os de planejamento, prejudicou, e muito, o resultado final, dada a ausência de informações técnicas e

operacionais de demandas específicas do setor, quanto a alguns posicionamentos.

            Assim, algumas questões ficaram relegadas a segundo plano, dada a inexistência de respostas, dados oficiais ou até mesmo

interesse do ente responsável, exemplificando as seguintes situações: quais são as áreas mais adensadas da cidade? Ou, quais são as

áreas estratégicas para a cidade do ponto de vista do setor imobiliário? Ou ainda, quais as dificuldades encontradas quando da

aprovação dos projetos urbanísticos potencial construtivo, gabarito, entorno de unidades de conservação municipais, aprovação de

projetos junto aos Conselhos Municipais...   

            A falta de articulação fez com que alguns municípios simplesmente instituíssem as mesmas diretrizes já contempladas no

Estatuto da Cidade em seus planos diretores, não inovando ou adotando procedimentos específicos para a implementação dos

instrumentos urbanísticos, notadamente aqueles que exigem a delimitação das áreas por meio de legislação específica.

            Sem sombra de dúvida, estas foram as falhas apontadas em muitos planos diretores que não conseguiram

implementar/efetivar as diretrizes, descumprindo assim, a sua “qualidade de ato-condição para a implementação dos referidos

instrumentos”.[7]
            Essa leitura técnica arquitetada aliada à leitura popular solucionaria dilemas enfrentados pelos municípios, principalmente os

de ordem operacional e regulamentador. 

Com base nestes problemas superficialmente levantados, foi criada no ano de 2007 a rede de planos diretores de âmbito

nacional, encabeçado pelo Observatório das Metrópoles composto por vários segmentos da sociedade:
 A rede total da pesquisa é composta não só pelos núcleos do Observatório, mas foi
ampliada para captar a diversidade das experiências em Planos Diretores no âmbito
nacional. A rede criada, nomeada Rede Planos Diretores, abrange 26 estados, e o distrito
federal, com mais de 300 pesquisadores envolvidos em todo território nacional,
especialistas na temática da política urbana e sua capilaridade regional e distribuição
territorial. Esta rede é composta por Universidades, Institutos de Pesquisa, ONGs,
Movimentos Populares, e representantes do Poder Público.[8]

             

            De qualquer forma, o Plano Diretor deve contextualizar a leitura popular e a leitura técnica, fixando premissas a serem
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executadas pelo Poder Público municipal, visando ordenar o pleno desenvolvimento das cidades, objetivando a segurança, o bem-

estar e o equilíbrio ambiental, conforme diretrizes constitucionais e o Estatuto da Cidade. 

 

1.1 Função social da propriedade urbana

 

A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências determinadas no Plano Diretor. Assim,

houve a relativização da propriedade no meio urbano, para o florescimento do urbanismo sustentável, com vistas à ordenação do

espaço e, consequentemente, para alcançar, em última análise, a qualidade de vida dos cidadãos da cidade.

A política urbana expressa no texto constitucional e reafirmada no Estatuto da Cidade, tem por objetivo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, de modo a evitar a utilização inadequada dos imóveis; a

proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em

relação à infraestrutura urbana; a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de

tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização

ou não utilização, a deterioração das áreas urbanizadas e, por fim, a poluição e a degradação ambiental. 

A função social da cidade tem como meta evitar a utilização inadequada, prejudicial a toda a coletividade, por isso o Poder

Público municipal deve redirecionar os recursos e a riqueza de forma mais justa, solidária e equitativa, combatendo as desigualdades

e a exclusão social. “Gize-se, também, que o texto constitucional fixa o conteúdo da função social a que deve estar adstrito o

exercício dos direitos relativos ao domínio, definindo seu conteúdo, exigindo o seu cumprimento e sancionando o seu

descumprimento”.[9]      

          A função social da propriedade urbana veio consagrada nos artigos 182 e 183 do texto constitucional de 1988, tendo como

ente principal ou realizador dessa política de inclusão o Poder Público municipal.

O direito urbanístico e, consequentemente, a função social da propriedade, sujeita-se aos mandamentos constitucionais, já

que “a disciplina urbanística da propriedade há de se sujeitar inteiramente aos princípios constitucionais consagradores da

propriedade individual com suas limitações, no que tange ao interesse social e à função social da propriedade”.[10]  

José Afonso da Silva qualifica o solo como urbano, dado o exercício das funções urbanísticas:
 

A Constituição, como acabamos de ver, acolheu a doutrina de que a propriedade urbana
é um típico conceito de direito urbanístico, na medida em que a este cabe qualificar os
bens urbanísticos e definir o seu regime jurídico. A qualificação  do solo como urbano,
porque destinado ao exercício das funções urbanísticas, dá a conotação essencial da
propriedade urbana.[11]
 

Continua o renomado autor, parafraseando o jurista espanhol Pedro Escribano Collado:
 

a função social da propriedade privada urbana repousa num pressuposto de primordial importância,
qual seja: o de que a atividade urbanística constitui uma função pública da Administração, que, em
conseqüência, ostenta poder de determinar a ordenação urbanística das cidades, implicando, nisso, a
iniciativa privada e os direitos patrimoniais dos particulares.[12]

 

Assim sendo, alguns instrumentos de planejamento urbanístico surgiram justamente para corrigir o descompasso da má

utilização do solo urbano, a exemplo do parcelamento, da edificação ou utilização compulsórios, do IPTU progressivo no tempo, da

desapropriação com pagamento em títulos, do direito de preempção etc.

Enfatiza-se aqui que tais instrumentos, ao atenderem a função social da propriedade devem considerar o aspecto

ambiental, pois
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na nova ordem jurídica, a função social e ambiental da propriedade além de permitir ao
proprietário, no exercício de seu direito, fazer tudo que não prejudique à coletividade e o
meio ambiente, também impõe comportamentos positivos para que a propriedade se
adéqüe à preservação do meio ambiente.[13]
 

Tais instrumentos devem compatibilizar-se com as normas de uso e ocupação do solo. No caso de afronta, devem se

adequar aos parâmetros e diretrizes estabelecidos no Estatuto da Cidade. 

Diante disso, adotando uma metodologia própria o Observatório das Metrópoles fez o levantamento de alguns planos

diretores para realmente saber se as diretrizes elencadas nos planos diretores estão atendendo a sua função social. O levantamento

adotou procedimentos metodológicos específicos:
 

A Pesquisa da Rede Planos Diretores é composta de duas etapas, a primeira focada na
análise técnico-científica dos planos diretores e a por fim a etapa de capacitação,
levando em conta os resultados iniciais da pesquisa.
A etapa de pesquisa prevê os seguintes produtos:
 (A) 526 relatórios municipais dos planos diretores pesquisados;
 (B) 26 relatórios dos estudos de caso;
 (C) 27 relatórios estaduais;
 (D) Realização de oficinas regionais para discussão da pesquisa, para fazer a avaliação
e  definição das estratégias de capacitação em cada Estado.

A)  RELATÓRIOS MUNICIPAIS
Para uma amostra de 526 Planos Diretores, a análise crítica foi centrada nas leis
aprovadas,  a partir das questões-chave:
•                Acesso a terra e instrumentos de gestão da valorização imobiliária;
•                Acesso aos serviços e equipamentos urbanos, com ênfase no acesso à
habitação, ao saneamento ambiental, ao transporte e à mobilidade e a questão ambiental;
•                Sistemas de gestão democrática e instrumentos de participação;
•                Gênero, etnia, raça e políticas afirmativas;
•                Grau de auto-aplicabilidade. 

 
 Os municípios foram selecionados, pelas coordenações estaduais, a partir dos seguintes
critérios:
1) Atendimento à distribuição por faixa populacional dos municípios constante no
projeto MCidades;
2) Dados oriundos do cruzamento produzido a partir dos investimentos do PAC com a
pesquisa CONFEA;
3) Demais informações consideradas relevantes pelas coordenações estaduais;
4) Leis aprovadas até 30 de junho de 2008.   

 
O Estatuto da Cidade prevê instrumentos urbanísticos de indução ao crescimento ordenado- o que fomentará a

concretização do cumprimento da função social da propriedade urbana. Vamos nos ater aos relatórios municipais e à questão da

autoaplicabilidade de referidos instrumentos.

 

2 . INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E SUA  AUTOAPLICABILIADE

 

Na busca de uma melhor compreensão dos instrumentos urbanísticos, inicialmente deve-se atentar para a definição de

instrumento, ou seja, o meio utilizado para chegar ao fim que se deseja. Observa-se que o termo “instrumento” designa de forma

ampla:
 

(...) todos os meios capazes de obter um resultado em qualquer campo da atividade humana, prático ou teórico. Dewey
diz: ‘Como termo geral, instrumento significa a relação meios-resultados como categoria fundamental para a
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interpretação das formas lógicas, enquanto operacional exprime as condições graças às quais a matéria: 1º se torna
apta a servir como meio e 2º efetivamente funciona como meio para transformação objetiva, que é o objetivo da
indagação’.[14]

 
Os instrumentos urbanísticos podem ser instrumentos jurídicos e políticos, com a  finalidade de revitalizar e restaurar o

equilíbrio urbano entre imóveis de uso particular e  público, para o cumprimento da função social da propriedade.

Para a incidência de alguns instrumentos contemplados no Estatuto da Cidade, há a necessidade de sua delimitação,

baseada nas diretrizes estabelecidas no plano diretor. Além da necessidade de delimitação espacial, outros requisitos são

necessários, como fixação de prazos de vigência, prazos para implementação da obrigação, condições etc., o que revela a

dificuldade inicial, já que demanda informação e conhecimento.

A essa dificuldade inicial associa-se o insuficiente aparato institucional, como bem observa Negreiros e Santos:
 
As dificuldades de aplicabilidade estão associadas ao insuficiente aparato institucional
de gestão urbana. De modo geral, o poder público local conta com uma incipiente
organização técnica para efetivar as regras urbanísticas estabelecidas, o que resulta na
dificuldade de entendimento dos objetivos do conjunto das normas urbanísticas, na
dificuldade de monitoramento do crescimento urbano de acordo com essas normas e na
debilidade em fiscalizar sua aplicação. Essa conjuntura de fatores,  a outros mais
perversos, provoca a existência de uma cidade irregular ou ilegal, tornando a norma
urbanística inócua a despeito de sua função de orientar a organização dos espaços
urbanos.    

   
Eis o grande obstáculo do planejamento e da implementação dos instrumentos instituídos no art. 4º do Estatuto da Cidade,

qual seja, a dificuldade de entendimento dos objetivos do conjunto das normas urbanísticas existentes, a par da ausência de

informações das reais demandas e necessidades da cidade, o que dificulta a organização técnica de definir as regras urbanísticas

para o presente e para o futuro.

Quando se cogita a dificuldade de implementar os instrumentos urbanísticos do Estatuto das Cidades, é no contexto de sua

autoaplicabilidade. A metodologia desenvolvida pelo Observatório das Cidades induz  a resposta quanto a utilização dos

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade como questões centrais nas mais diversas áreas como o plano diretor e a política de

habitação, saneamento ambiental, política de mobilidade e de transporte e de meio ambiente.  Assim, se questiona:

 
A utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade – em especial, (i) a
instituição de ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, inclusive em áreas vazias; (ii)
a demarcação de áreas dotadas de infra-estrutura, inclusive em centrais, para fins de
habitação popular; (iii) o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo
condizentes com os princípios da função social da propriedade; (iv) a outorga onerosa do
direito de construir; (v) o parcelamento compulsório e o IPTU progressivo – e sua
relação com a política de mobilidade e transportes definida no plano diretor, observando
a aplicação desses instrumentos em áreas definidas, seus objetivos e o estabelecimento
de prazos.[15]

 
Aí está o cerne da questão, pois a maioria dos municípios não possui os instrumentos prévios que subsidiam o

planejamento urbano de forma ordenada. 

 

 2.1 INSTRUMENTOS PRÉVIOS: LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMAÇÃO E PERFIL SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO 

 

O Poder Público precisa definir, via Plano Diretor, a forma como referidos instrumentos devem incidir, para tanto, a
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realização de procedimentos técnicos e administrativos prévios, conducentes à correta e eficaz escolha dos locais ou zonas de

incidência. 

O primeiro destes procedimentos consiste na criação e manutenção do Sistema Integrado de Informação Municipal,

composto por um conjunto de dados, métodos e usuários integrados, possibilitando o desenvolvimento de uma aplicação precisa e

capaz de coletar, armazenar e processar todas as informações relativas às diversas esferas e secretarias existentes na

municipalidade.   

Assim, como base de dados única, permanente, multifinalitária, deve ser alimentada com informações culturais, sociais,

econômicas, financeiras, tributárias, judiciais, educacionais, imobiliárias, patrimoniais, administrativas, geográficas, cartográficas,

ambientais e outras de relevante interesse para o município, inclusive sobre planos, programas e projetos que vêm sendo

desenvolvidos por cada secretaria.

Só com base nesses dados o município é pode identificar, com efetividade, as áreas que demandam intervenção. A

municipalidade que não detém essa importante ferramenta está em prejuízo, já que não detém dados imprescindíveis para o

levantamento do Plano Diretor e sua efetiva implementação.

Além do mais, a informação também deve ser disponibilizada à sociedade de modo geral, já que é um dos “elementos

essenciais no rumo a uma democracia participativa efetiva”,[16] como bem assegura Vanesca Buzelato Prestes. Continua a autora:

“os municípios, sendo o ente federado que interage com a população, na medida em que o povo vive e se relaciona nos mesmos,

têm maiores condições de fazer deste princípio práxis.”[17]
Outro instrumento prévio fundamental é o perfil socioeconômico da municipalidade, dada a sua natureza informativa sobre

dados relevantes do perfil da sociedade que integra o território do município.  

Serve como instrumento de pesquisa, planejamento e para a elaboração de planos, programas e projetos a serem realizados,

tanto na esfera privada, como na pública.

Os dados do perfil socioeconômico compreendem aspectos históricos, caracterização do território, aspectos demográficos,

aspectos econômicos, aspectos urbanos, aspectos sociais, infraestrutura e serviços, administradores municipais etc.

Essas informações garantem a identificação das regiões que mais crescem na cidade e demandam maior cautela em termos

de planejamento, bem como dados relativos à expedição de habite-se, alvarás e outras situações.

Com esses dados e com base na infraestrutura existente da localidade, o município pode analisar o aumento de potencial e

melhor delimitar as áreas de incidência dos instrumentos sancionatórios.

Por fim, há o levantamento aerofotogramétrico, ferramenta recente e precisa que mapeia a cidade por meio de fotos em alta

escala e com a digitalização dos dados levantados. Consiste no mapeamento da cidade, com base em fotografias aéreas do território

do município.    

Trata-se de uma ferramenta que torna eficaz o processo de gestão do município, incluindo a área urbana e rural. Atualiza

também o cadastro multifinalitário e o geoprocessamento, fazendo o reconhecimento do monitoramento e controle territorial,

permitindo o avanço em todas as áreas do município, principalmente para o planejamento urbano. Por meio do levantamento, podem

ser “identificados os mananciais, as áreas de preservação (...), planejar a elaboração de novas linhas de ônibus, ampliação de

escolas, recolhimento de lixo, e afins.”[18]   

 

CONCLUSÃO

 

O Plano Diretor não é uma regra que simplesmente pode ser copiada, já que demanda certas particularidades, para as quais

nem todos os municípios brasileiros estão preparados. A informação, com se vê, é elemento essencial e deve ser obtida pelos
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nominados “instrumentos prévios”, atividade que demanda não apenas tempo, mas também recursos.

Sem profissionais devidamente preparados, com visão abrangente da real necessidade e utilidade de cada um dos

instrumentos contemplados no Estatuto da Cidade, o Plano Diretor pode acabar se transformando em uma verdadeira arapuca, capaz

de comprometer o desenvolvimento e a qualidade de vida de determinada população.

Os dados técnicos e as demandas reais do município é que colocarão as diretrizes dos instrumentos urbanísticos auxiliados

pelas ferramentas prévias, determinando as áreas de incidência dos instrumentos tratados, sem afrontar as diretrizes do Estatuto da

Cidade, compatibilizando-as com as da lei de uso e ocupação do solo.

A constante revisão das normas urbanísticas é imprescindível para a gestão das cidades e o pleno ordenamento do solo

urbano, dadas a dinâmica e peculiaridades de cada município.   

Em que pese não estar disponível, no Observatório das Metrópoles o relatório conclusivo sobre o levantamento realizado

nos 27 relatórios estaduais, podemos prever a grande dificuldade encontrada pelos Municípios para elaboraram os planos diretores e

agora a sua efetiva implementação. 

Com a etapa de capacitação e com o diagnóstico realizado, talvez encontremos uma luz no fim do túnel para a efetivo

emprego dos instrumentos urbanísticos previstos no planos diretores de todo o Brasil.  
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O TRIBUNAL DE CONTAS E A NOVA ORDEM URBANÍSTICA

THE AUDIT COURT AND THE NEW URBAN ORDER

Edalgina Braulia De Carvalho Furtado De Mendonça

RESUMO
O presente artigo enfoca a possível contribuição dos Tribunais de Contas da União, dos Estados
e dos Municípios na avaliação das Políticas Públicas e na fiscalização do patrimônio ambiental e
urbanístico visando à concretização da garantia do direito a cidades sustentáveis previsto no
Estatuto da Cidade. Para o controle e o planejamento das políticas públicas é indispensável à
criação de instrumentos que possam resguardar o sistema democrático, ampliando sempre os
espaços públicos de efetivação da cidadania, tais como o plano plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e lei orçamentária anual, bem como o plano diretor. Todos levando a uma
convergência e compatibilização para o aporte de recursos financeiros visão integrada de
controle fundada no planejamento. Nesse contexto, o trabalho, que se apresenta, tem por
objetivo abordar o papel do Tribunal de Contas na tutela do patrimônio ambiental e urbanístico,
em face de alguns dos princípios básicos da Constituição brasileira enfocando de modo especial
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o tratamento por ela reservado ao
planejamento das políticas públicas ambientais e urbanísticas dentro do Estado Democrático de
Direito. Além disso, demonstrar a importância do controle do meio ambiente que também
poderá ser exercido pelos Tribunais de Contas dos Estados, bem como dos Municípios.
PALAVRAS-CHAVES: Tribunal de Contas; Nova Ordem Urbanística; Políticas Públicas;
Planejamento; Leis Orçamentárias; Plano Diretor; Direito Fundamental; Cidade sustentável.

ABSTRACT
This paper focuses on the possible contribution of the Courts of Audit, the states and
municipalities in the evaluation of public policies and in monitoring environmental and urban
heritage in order to achieve the guarantee of the right to sustainable cities under the City
Statute. For control and planning of public policies is essential to the creation of instruments that
can protect the democratic system, ever widening the public spaces for effective citizenship,
such as multi-annual plan, budget directives law and annual budget law, and the plan director.
All leading to a convergence and compatibility to the input of financial resources integrated view
of control based on planning. In this context, the work that presents itself, aims to address the
Court's role in the protection of environmental and urban heritage in the face of some of the
basics of the Brazilian Constitution focusing especially the Constitution of the Federative Republic
of Brazil and treatment by 1988 it reserved the planning of urban and environmental policies
within the Democratic State. Moreover, demonstrating the importance of environmental control
that can also be exercised by the Courts of Auditors of the States and Municipalities. 
KEYWORDS: Court of Auditors. New Urban Order. Public Policy. Planning. Budget Laws. Master
Plan. Fundamental Right. Sustainable city.

INTRODUÇÃO

O estudo pretende abordar a possibilidade de avaliação de políticas públicas visando o
aprimoramento e a otimização da atuação do Estado e dos Municípios, bem como do Tribunal de Contas
quanto às dimensões ambientais e urbanística da gestão pública enfocando a verificação das políticas
públicas e programas de governo à luz dos instrumentos de planejamento, quais sejam: plano diretor,
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.

Nesse contexto, o trabalho, que se apresenta, tem por objetivo abordar o papel do Tribunal de
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Contas na tutela do patrimônio ambiental e urbanístico, visando à concretização da garantia do direito a
cidades sustentáveis previsto no Estatuto da Cidade, em face de alguns dos princípios básicos da
Constituição brasileira enfocando de modo especial a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 e o tratamento por ela reservado ao planejamento das políticas públicas ambientais e urbanísticas
dentro do Estado Democrático de Direito.         

              Na abordagem realizada neste artigo, cabe destacar dentre os princípios que regem o direito
urbanístico e o direito ambiental, os princípios do desenvolvimento sustentável, bem como, o princípio da
função sócio ambiental da propriedade. Além disso, a presente pesquisa pretende demonstrar os desafios e
a importância do controle que também poderá ser exercido pelo Tribunal de Contas, órgão republicano,
bastião dos direitos fundamentais e da democracia.

              Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar a interdisciplinaridade e a nova postura que o Estado e a
sociedade deverão imprimir no sentido de formar parcerias em prol da concretização das políticas públicas
para implementação de cidades sustentáveis.

 DESENVOLVIMENTO

              A Corte de Contas, órgão republicano, nascido do sonho de uma sociedade fraterna, justa e
pautado na isonomia e no controle do gasto público, passa nos tempos atuais por uma crise de identidade.
Esse “desconhecido da República” precisa ser reinventado. O desafio de uma sociedade contemporânea
exige de um órgão de controle uma postura de vanguarda. Já está comprovado que o controle realizado a
posteriore é falho. A palavra de ordem é eficiência, e para que a Administração Pública atinja tal princípio
esculpido no art. 37 da Constituição da República, se faz necessário, a realização de um controle a priore e
concomitante.

              O Tribunal de Contas da União foi idealizado por Rui Barbosa, institucionalizado pela primeira
Constituição da República, em 1891, e criado pelo Decreto n.º 966-A. Desde sua instalação em 17 de
janeiro de 1893, a Corte de Contas precisou se reinventar por diversas vezes. 

              O desafio de uma Administração Pública do século XXI, pós revolução da informática, requer que
um órgão de controle, por excelência, também se reinvente e se aprimore.  Embora, muitas vezes o que se
observa na prática, é que o controle realizado ainda nos dias de hoje, está preso a uma visão liberal de
controle da legalidade no sentido estrito do positivismo da lei, que demonstrou-se falho, pois hoje o
paradigma é o da eficácia, eficiência, economicidade. Não basta a proposta mais vantajosa para a
Administração, hoje entende-se que o resultado da ação deve ser também avaliado com base nos critérios
elencados anteriormente. É mister considerar que houve também uma reinterpretação do conceito de
prestação de contas, de patrimônio público, meio ambiente, propriedade, etc.

              O Estado Democrático de Direito inaugurado pela Constituição da República de 1988, estabelece
que o controle do gasto público deve ser efetuado mediante a mensuração da eficácia, eficiência e
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economicidade. Os arts. 70 e 71 alargaram a competência desse sodalício. Para efeito desse estudo,
transcrevo ipis litteris o que prescreve o art. 70 da Constituição Federal:

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária

              É mister salientar que hoje o patrimônio público e o privado deve ser analisado também sob a
ótica urbanística e ambiental. Nesse contexto tanto na esfera pública quanto na privada a questão da
proteção do meio ambiente se faz conditio sine qua non para a verificação de uma administração pública
sustentável, no que tange a políticas públicas, planejamento e concretização de suas ações.

              Baracho Junior salienta que:

Abordar o meio ambiente como objeto do Direito é uma decorrência da transformação estrutural nas
funções do Estado e do Direito, modificações estas que se configuram, basicamente, a partir da
segunda metade do século XX. (BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 27).

Edésio Fernandes nos ensina que toda uma nova ordem jurídico-urbanística foi inaugurada com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, destaca também as novas leis federais definindo as bases
das políticas de saneamento, habitação, transporte, mobilidade, etc. Destaca ainda que a ordem jurídica
nacional tem sido aprimorada com a aprovação, dentre outras, das leis de consórcios públicos, parcerias
público-privadas, e organizações da sociedade civil de interesse público.          Nesse sentido, aduz:

Novas regras de articulação intergovernamental e de relações entre os setores estatal, privado,
comunitário têm sido progressivamente definidas. A busca de maior eficiência e racionalidade
administrativa, juntamente com a democratização da gestão pública, têm gradativamente criado as
bases de um novo patamar de governança sociopolítica. Trata-se de esforço coletivo que visa à
construção de uma nova ordem estatal: tudo o que é estatal é público, mas nem tudo que é público é
estatal. (FERNANDES, 2009, p. 38)                   

              A hermenêutica contemporânea trouxe a necessidade de se revisitar a instituição Tribunal de
Contas e o Controle, não adstrita apenas a órgãos e entidades públicas, mas ao terceiro setor, nova vertente
do desempenho das atividades e funções públicas

Ao discorrer sobre o arcabouço jurídico brasileiro, Edésio Fernandes leciona:

Toda uma nova ordem jurídico-urbanística foi inaugurada com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, gerando uma serie de experiências locais importantes ao longo da década de 1990. Muitos
Municípios aprovaram novas leis urbanísticas e ambientais, incluindo alguns planos diretores, e o
Brasil se tornou um interessante laboratório de planejamento e gestão urbana, com novas estratégias e
processos estabelecendo novas relações entre os setores estatal, privado, comunitários e voluntario no
que diz respeito ao controle do desenvolvimento urbano.

Ênfase especial foi colocada na qualidade desses novos processos decisórios da ordem urbanística
local, com a participação popular sendo encorajada de diversas formas, desde a definição de políticas
publicas em conferências das cidade à introdução do orçamento participativo.
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              A Constituição da República reservou capítulo especial para tratar da Política Urbana,
regulamentada nos arts. 182 e 183.

É imperioso destacar que a propriedade pública e privada deve cumprir sua função sócio
ambiental conforme preceitos dispostos nos artigos 5º, inciso XXIII, 160, inciso VI e 225 da Constituição
Federal, bem como do art. 1228, parágrafo único do Código Civil, Lei n. 10.406, de 10.01.02..

              A Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade,
regulamentou os arts. 182 e 183 da Constituição da República e estabelece normas de ordem pública e de
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

               O art. 2º do Estatuto da Cidade fixa como objetivo da política urbana ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. A implantação de uma política
urbana não pode mais ignorar a dimensão ambiental, social e econômica dos centros urbanos. A referida
lei garante ao cidadão o direito às cidades sustentáveis (art. 2º, inciso I) compreendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.

              Diogo de Figueiredo Moreira Neto no Encontro Luso-Brasileiro dos Tribunais de Contas,
realizado no Estoril, Portugal, proferiu a palestra intitulada “O Parlamento e a Sociedade como
Destinatários do Trabalho dos Tribunais de Contas, e logo no intróito, salientou:

É indiscutível que as grandes mudanças que revolucionaram a Política e o Direito no curso do século
XX tiveram a sociedade como sua grande protagonista, alumbrada pela Revolução das Comunicações,
conscientizada à custa das amargas experiências dos holocaustos de três guerras mundiais e das
decepções de outras tantas ideologias salvacionistas, e guindada a interlocutora das organizações
políticas policráticas emergentes do novo modelo do Estado Democrático de Direito.

Nesse novo contexto juspolítico, a percepção que se deve ter dos órgãos de controle, como, de resto, de
quaisquer outros órgãos que passem a exercer as modernas e complexas funções de controles
recíprocos das policracias contemporâneas, não será mais a que resultava de uma tradicional taxinomia
orgânico-funcional constitucionalmente adotada, porém, mais do que isso, a que parta de uma ampla
compreensão do que esses órgãos hoje representam como bastiões dos direitos fundamentais e da
democracia. (MOREIRA NETO, 2005, p.77)

              Moreira Neto ao discorrer sobre as mutações dos órgãos de contas ressalta que dentro deste novo
conceito de poder político trazido no Estado Democrático de Direito, a legitimidade, mais do que a
legalidade estrita o foi no passado recente, é a pedra de toque da juridicidade. Assim, releva salientar o
desenvolvimento de uma geral percepção de que a defesa da coisa pública nada mais é que a defesa do
próprio cidadão, como centro do sistema político. Nessa esteira de pensamento, grifa o autor:

Nessa evolução histórica, os órgãos de contas alcançaram indubitavelmente sua maturidade e máxima
prestância, deixando de ser apenas órgãos do Estado para serem também órgãos da sociedade no
Estado, pois a ela servem não apenas indiretamente, no exercício de suas funções de controle externo,
em auxílio da totalidade dos entes e dos órgãos conformadores do aparelho do Estado, como
diretamente à sociedade, por sua acrescida e nobre função de canal do controle social, o que os situa
como órgãos de vanguarda dos Estados policráticos e democráticos que adentram o século XXI.
(MOREIRA NETO, 2005, p.129-130)
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              Sachs (2002) estuda a questão do meio ambiente e sustentabilidade na gestão pública do meio
ambiente e das cidades. Na busca da renovação da teoria e das práticas de mudança social para concepção
de ecodesenvolvimento, o autor discute a contribuição do setor público e privado na preservação
ambiental, como é possível um desenvolvimento sustentável sob a ótica do binômio desenvolvimento e
meio ambiente. 

No livro ‘Ecodesenvolvimento Crescer sem destruir’, Sachs (2000) afirma que para tornar-se
operacional o conceito de ecodesenvolvimento, são necessárias três condições. Primeiro, um grande
conhecimento das culturas e dos ecossistemas, bem como daquilo que as diferentes culturas aprenderam
sobre os seus ecossistemas. É indispensável um programa extensivo de pesquisa em etno-ecologia, etno-
história. A segunda condição para um efetivo planejamento de ecodesenvolvimento consiste no
envolvimento dos cidadãos nesta atividade. O terceiro requisito do ecodesenvolvimento pertence ao
domínio institucional.

              Edésio Fernandes ao enfrentar a problemática trazida pela necessidade de inclusão de uma
Política Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável, trás á lume a seguinte lição:

O modelo de desenvolvimento socioeconômico que comandou a urbanização acelerada no Brasil
produziu cidades fortemente marcadas pela presença das chamadas `periferias´. Dezenas de milhões de
brasileiros não têm tido acesso ao solo urbano e à moradia senão através de processos e mecanismos
informais – e freqüentemente ilegais -, autoconstruindo um habitat precário, vulnerável e inseguro em
favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos clandestinos, cortiços, casas de
frente e fundo, bem como nas ocupações de áreas públicas, encostas, áreas de preservação, beiras de
reservatórios e rios. Resultante da combinação entre mercados de terras especulativos, sistemas
políticos clientelistas, práticas elitistas que afirmam os direitos individuais de propriedade sobre o
princípio constitucional da função socioambiental da propriedade e da cidade -, há muito o processo de
desenvolvimento urbano informal não é exceção, mas sim a regra de produção social do espaço urbano
no Brasil. Trata-se de fenômeno estruturante da ordem urbana brasileira, e como tal tem que ser
enfrentado, já que, em suas formas variadas, tal processo de acesso informa ao solo e à moradia tem
aumentado a cada dia nas cidades grandes, médias e também nas cidades pequenas. (FERNANDES,
2006)

              Jacoby Fernandes ao sustentar a criação de agencia reguladora para garantir a prestação de
serviço adequado de gestão de resíduos sólidos, como garantia do concessionário e do usuário, para que o
cidadão tenha ao seu alcance a possibilidade de efetivar o principio de proteção do meio ambiente,
inclusive podendo impugnar os atos administrativos e licitatórios que não preservem adequadamente a
tutela ambiental e o principio da preservação, de caráter universal. Em sua lição, salienta:

Quanto aos órgãos de controle da Administração Pública, entre eles e principalmente os Tribunais de
Contas, devem aferir a economicidade e a legalidade, mas principalmente a adequada proteção do meio
ambiente, visando também à efetivação dos princípios da preservação e eficiência. (FERNANDES,
2009, p.48).

              Baracho Júnior ao tratar da tutela ambiental, assim leciona:

As ações de controle, proteção e melhoria da qualidade ambiental têm como agente principal o Poder
Público que atua de maneira interventiva no âmbito das relações sociais e econômicas para alcançar
tais finalidades. (BARACHO JÚNIOR, 2008, p. 154).

              Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, com a ampliação da competência
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das Cortes de Contas e com a positivação dos direitos fundamentais a um bom governo, a moradia
adequada, a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a função sócio ambiental da
propriedade, bem como, da ordem urbanística com a criação de instrumentos específicos para a sua
proteção e efetivação, surge então, a necessidade de uma convergência no planejamento e controle das
políticas públicas materializadas nas leis orçamentárias (art. 165 e ss.) Plano Plurianual - PPA, Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA e no Plano Diretor para concretização de
cidades sustentáveis.

              Maria Paula Dallari Bucci ao abordar a decisão governamental como problema central da análise
de políticas públicas, que tem como centro a ação do governo central, afirma que “trata-se de abrir a caixa
preta do Estado, no que concerne aos processos jurídico-institucionais de construção e implementação das
decisões governamentais”. A autora elabora, então, o seguinte conceito:

Políticas públicas são arranjos institucionais complexos, expressos em estratégias ou programas de ação
governamental, que resultam de processos juridicamente regulados, visando adequar meios e fins.
(BUCCI, 2008, p.251)

              Bucci, ainda, ao tratar do conceito de políticas públicas, assim se manifesta:

Cuida-se, portanto, de buscar uma formulação jurídica mais adequada para impor ao Estado, na gestão
dos negócios internos, a efetivação das disposições constitucionais. (BUCCI, 2006,p.37)

               Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao abordar as políticas públicas como um complexo de atos
que conforma um processo administrativo, assim leciona:

Mas a mudança de paradigmas está em vias de se superar em seus resultados a partir de uma nova
categorização jurídica das políticas públicas como um complexo de processos, que, partindo da
formulação de atividades coerentes finalisticamente vinculadas, passam pelo planejamento,
orçamentação e chegam à execução dos cometimentos administrativos postos constitucionalmente a
cargo do Estado.

Com a definição desse complexo de processos administrativos encadeados, as fases políticas e
administrativas se tornam nítidas, sem perder sua unidade, de modo a permitir a clara incidência dos
controles adequados sobre cada uma delas, mas garantindo-se sempre o controle judicial, não importa
em que fase, sempre que houver direito subjetivo ameaçado ou violado. (MOREIRA NETTO, 2008, p.
58)

              Medauar ao discorrer sobre ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma vida urbana
digna, aduz:

Por cidades sustentáveis pode-se entender aquelas em que o desenvolvimento ocorre com ordenação,
sem caos e destruição, sem degradação, possibilitando uma vida urbana digna para todos.
(MEDAUAR, 2002, p. 18)

 

              Aqui se faz necessário um recorte, simplesmente, por questão didática, contudo, é imperioso
lembrar que a preocupação com a degradação ambiental e desenvolvimento se fez presente em 1968, na
primeira reunião de líderes mundiais, denominada Clube de Roma. Em 1972 foi realizada a Conferência
de Estocolmo, onde novamente o debate acerca do tema foi travado. O economista Ignacy Sachs cunhou o
termo eco-desenvolvimento. Mais tarde, foi constituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas uma
comissão de especialistas coordenada por Gro Harlem Brundtland, para elaborar estudos que culminou na
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edição do Relatório intitulado “nosso futuro comum” também conhecido como Relatório Brundtland, que
utilizou pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, abordando a necessidade do uso racional
dos recursos naturais e a garantia do direito de gerações presentes e futuras ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Várias reuniões, conferências, seminários, grupos de trabalho foram
realizados e criados, mas essa discussão permanece, e o grande desafio é traçar estratégias para
concretização desse direito às cidades sustentáveis.

A função ambiental da propriedade está prevista no parágrafo único do art. 1.228 do Código Civil,
nos seguintes termos:

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais e
de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna,
as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas.

              Toshio Mukai ao discorrer sobre o tema, assim se manifesta: “Eis aí a função social ambiental da
propriedade, que o plano diretor, de acordo com as diretrizes do Estatuto da Cidade, deverá tornar efetiva”.

              Mostra-se importante a discussão acerca do binômio desenvolvimento \ planejamento. Para tal
mister, trago à baila a fala de Sachs, que salienta a importância do Brasil superar o mau desenvolvimento
colocando-se na rota do desenvolvimento autêntico.

Isso não acontecerá a não ser pela mão invisível de um Estado enxuto mas atuante, que volte a planejar
para superar a miopia e a insensibilidade social do mercado, a “organizar a fantasia”  em base a um
projeto original de longo prazo para o Brasil já  teve no passado de que tanto carece atualmente.
(SACHS, 2009, p.492)

 

               No estudo do planejamento, não se deve olvidar que realizando uma leitura sistemática da
Constituição, percebe-se que está inserido dentre as competências da União (art. 21, XX da CF), instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes. As bases
do planejamento de desenvolvimento nacional, regional e setorial, bem como do planejamento de
desenvolvimento social e econômico e social, no âmbito federal, encontram-se nos arts. 21, IX; 48, IV e
174, §1º  da CF. No mesmo diapasão o art. 43 da CF estabelece que a União poderá articular sua ação em
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades
regionais. Os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, para
integrar a organização, planejamento e a execução de funções publicas de interesse comum (art.25§3º da
CF). É importante registrar que o art. 182 da Constituição reservou ao Poder Público Municipal o
planejamento da política urbana mediante o plano diretor, dentre outros instrumentos.

              O Estatuto da Cidade prevê dentre outras diretrizes da política urbana o planejamento urbanístico
(art. 2º, IV), com vistas ao desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influencia, de moda a evitar e corrigir
as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Medauar ao comentar
a importância do tema, lembra de inúmeros debates travados nas aulas de Direito Urbanístico do curso de
Pós Graduação da Faculdade de Direito da USP, acerca dos problemas relativos à falta de interesse na
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elaboração de planos urbanísticos, sobretudo o plano diretor, ou a falta de efetividade dos mesmos.

Alguns aspectos sempre foram ressaltados: a) a mentalidade retrógrada, existente em muitos
governantes, de nada aceitarem de gestões anteriores, consideradas a priori como inadequadas e
incompatíveis com uma “nova era” trazida pelo novo governo; b) a compulsão de querer deixar a “
marca” em tudo, até em planos diretores, ainda que seja a alteração de uma só palavra; c) a ausência da
participação da coletividade na formulação do plano diretor; nos casos em que a população foi
envolvida na elaboração do plano diretor, tornou-se mais difícil ao Chefe do Executivo ou vereadores a
conduta de ignorá-lo.(MEDAUAR, 2002, p. 19,20)

              Quanto ao plano diretor, Adilson Abreu Dallari destaca:

O plano diretor, que deve ser aprovado por lei e tem força de lei, está centrado na organização
conveniente dos espaços habitáveis, é o instrumento básico da política urbana municipal, deve ser
elaborado de maneira participativa e deve servir como instrumento de realização da função social da
propriedade. Ao organizar os epaços habitáveis em toda a área do Município (urbana e rural), deve ter,
sim, uma preocupação social, de justiça social, de realização do mandamento constitucional (art. 3º, III)
no sentido da erradicação da pobreza e da marginalidade e redução das desigualdades sociais e
regionais.

Um instrumento jurídico de atuação do governo local. O plano diretor é o instrumento pelo qual a
Administração Pública Municipal poderá determinar quando, como e onde edificar de maneira a melhor
satisfazer o interesse público, PR razões estéticas, funcionais, econômicas, sociais e ambientais, etc.
(DALLARI,2002, p.78)

              Claudiano Manoel de Albuquerque, Márcio Bastos Medeiros e Paulo Henrique Feijó da Silva,
autores do festejado “Gestão de Finanças Públicas: fundamentos e praticas de planejamento, orçamento e
administração financeira com responsabilidade fiscal”, ao discorrerem sobre os objetivos da política
orçamentária, registram:

Os autores deste livro entendem que qualquer política pública, num país nas condições em que hoje se
situa o Brasil, deve ter como objetivos fundamentais resolver os dois problemas que se encontram no
cerne de todos os demais problemas brasileiros: a baixa renda per capita e a elevada desigualdade
social.

Os objetivos da política orçamentária foram resumidos por Musgrave (1976, p. 25) em 1) assegurar
ajustamentos na alocação de recursos (função alocativa); 2) conseguir ajustamento na distribuição da
renda e da riqueza (função distributiva), e 3) garantir a estabilização econômica (função estabilizadora).
(ALBUQUERQUE, 2008, p. 194- 195)

Dentre os instrumentos de política urbana previstos nos incisos I, II e III do art. 4º do Estatuto da
Cidade, destaca-se a existência de planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social; do planejamento em diferentes âmbitos espaciais em nível nacional,
regional, estadual, metropolitano e municipal, e os diferentes aspectos que ele assume, incluindo o plano
diretor; o zoneamento ambiental; plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual; e outros
que estão dispostos em alíneas dentro do inciso III.

               Para efeito do presente estudo, merece destaque a presença do Plano Diretor, instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana municipal, devendo ser elaborado de maneira
participativa e servindo como instrumento de delineação e concretização da função social da propriedade.
O art. 40 §1º do Estatuto da Cidade assim dispõe:

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele
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contidas.

              Historicamente no Brasil, o orçamento público era meramente uma peça de ficção. Apesar de já
constar na Lei 4.320/64 a previsão de acompanhamento dos programas de governo, isso nunca ocorreu. A
Constituição da República estabeleceu obrigatoriedade do planejamento público mediante lei de iniciativa
do Executivo e com tramitação no Parlamento. Bruno ao discorrer sobre planejamento, aduz:

O planejamento esposado constitucionalmente visa, sobretudo, a partir da legitimidade da proposta de
candidatos e programas aprovados pela sociedade, no processo eleitoral, com meios oferecidos nas
diretrizes de confecção e elaboração orçamentária, a ações administrativas e realização de despesas
públicas que estejam em um único compasso e objetivo, qual seja, atender o interesse público. Fica
evidente a concepção de integração entre todo o processo relativo à atividade financeira do Estado, da
arrecadação, a liquidação da despesa, seu pagamento e que permite a verificação dos objetivos e metas
se alcançados ou não. (BRUNO, 2008, p.85)

              O Estatuto da Cidade prevê no §1º do art.40, a obrigatoriedade que o Plano Diretor integre o
processo de planejamento municipal. Assim, as diretrizes e prioridades contidas no Plano Diretor, devem
ser contempladas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual,
consoante o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 165 da Constituição da República.

              É bom lembrar que o Plano Diretor é uma lei, assim como as peças orçamentárias, portanto, trata-
se de norma cogente, e não meramente autorizativa e ou programática.

              Conforme registra Edésio Fernandes, o estudo da dimensão jurídica do processo de urbanização
tem sido negligenciado em grande medida. Assim, neste contexto alerta:

Somente uma compreensão mais ampla do papel do Direito no processo de urbanização poderia
contribuir para a promoção das reformas urbanas e jurídica há tanto esperadas, e tão necessárias no
Brasil, de tal forma que haja uma maior integração entre as ordens formal e informal, as cidades “legal”
e “ilegal”.

Da mesma forma, o conhecimento adequado da realidade urbana e a condição para a materialização
plena do “direito a cidade”, que é certamente um dos principais estágios no sentido da consolidação dos
direitos de cidadania, políticos e sócio-econômicos, no Brasil.(FERNANDES, 1998, p.11)

              Nelson Saule Júnior, ao discorrer acerca do tratamento constitucional do Plano Diretor como
instrumento da política urbana, destaca como um dos princípios norteadores do Plano Diretor o princípio
do desenvolvimento sustentável:

O desenvolvimento sustentável se configura como o princípio destinado a reconhecer o direito das
futuras gerações a um meio ambiente sadio. O principio do desenvolvimento sustentável fundamenta o
atendimento das necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a habilidade de as gerações
futuras atenderem suas próprias necessidades.

O princípio do desenvolvimento sustentável passou a ser um componente fundamental do
desenvolvimento urbano, pelo qual as pessoas são o centro das preocupações e têm o direito a uma vida
saudável e produtiva, em harmonia com a natureza, conforme dispõe o princípio I da Declaração do
Rio (Agenda 21). Esse componente, como requisito obrigatório, significa a vinculação do
desenvolvimento urbano, referido no caput do art. 182, com o direito ao meio ambiente estabelecido no
art. 225 da Constituição. O desenvolvimento urbano, como política pública, deve ter como
condicionante o direito ao meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, como garantia das
presentes e futuras gerações. (SAULE JÚNIOR, 1998, p.48 )

              A reflexão acerca da problemática do desenvolvimento urbano deve ser vista sob a ótica do
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principio do desenvolvimento sustentável, e o desafio da Administração Pública contemporânea é
justamente a convergência do planejamento das políticas públicas em âmbito nacional, regional,
metropolitano, municipal, tanto no aspecto econômico, social, financeiro, orçamentário, urbanístico e
ambiental.

A compreensão do desenvolvimento urbano deve ser extraída do significado do principio do
desenvolvimento sustentável e do direito ao desenvolvimento, previsto no sistema de proteção
internacional de direitos humanos e do meio ambiente, considerando os princípios das relações
internacionais que regem o Estado brasileiro, da prevalência dos direitos humanos e da cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, inc. II e IX da CF). (SAULE JÚNIOR, 1997,
p.63 )

              Neste sentido, Saule Junior leciona:

A política de desenvolvimento urbano deve ser destinada para promover o desenvolvimento
sustentável, de modo a atender as necessidades essenciais das gerações presentes e futuras. O
atendimento dessas necessidades significa compreender o desenvolvimento urbano como uma política
pública que torne efetivos os direitos humanos, de modo a garantir à pessoa humana uma qualidade de
vida digna. Para promover esse desenvolvimento são necessárias medidas e políticas formuladas e
implementadas com a participação popular, voltadas para a proteção do meio ambiente sadio, da
eliminação da pobreza, da redução das desigualdades sociais, da adoção de novos padrões de produção
e consumo sustentáveis.

As diretrizes gerais para a promoção da política urbana, preconizadas no art. 182, devem compreender
que o desenvolvimento urbano tem de estar associado a um processo de desenvolvimento que integre a
política agrária, a política ambiental e a política econômica e social nacional.(SAULE JÚNIOR, 1998,
p.48-50 )

              Edésio Fernandes ressalta que um dos desafios é o da instalação de um regime político-jurídico
integrado de accountability da administração pública que envolva a dimensão da responsabilidade política,
administrativa, fiscal, territorial de maneira articulada, traduzindo em instrumentos jurídicos e mecanismos
institucionais, procedimentos judiciais e processos de controle social que garantam sua efetiva
materialização. Nos alerta ainda, sobre a importância da definição de parâmetros e critérios para uma
avaliação dos programas em curso para que possa fundamentar as decisões sobre o futuro de uma política
pública. Aduz ainda:

A avaliação sistemática também racionaliza o controle público e permite a construção de um processo
de aprendizagem institucional, este último por meio de acúmulo de conhecimentos e experiências.

A legitimidade deste processo depende da criação de instâncias avaliativas com o envolvimento de
uma ampla gama de atores – Ministério Público, Defensores Públicos, Tribunal  de Contas, sociedade
organizada – para que seja evitada a instrumentalização política das mesmas e se assegure a
fiscalização publica contínua, para além da mera prestação de contas.

              Menelick de Carvalho Netto nos lembra que não podemos reduzir o público ao Estatal, Habermas
nos apresenta esse desafio da contemporaneidade: a privatização do público e a publicização do privado,
vemos isso claramente no tocante a mutação sofrida no conceito de propriedade. O patrimônio público não
pode ser visto como “sem dono” ou de um governante, de um coronel, como se dele pudesse se apropriar.
O patrimônio privado também tem que cumprir sua função sócio ambiental, não é por que é propriedade
particular que não deve cumprir esse postulado. A nossa sociedade moderna, fundada na igualdade e
liberdade, preconizada pelo Estado Democrático de Direito inaugurado na Constituição da República de
1988, tendo como pilares a informação e a participação.
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            Konrad Hesse nos ensina que o guardião da nossa constituição é o próprio cidadão. Portanto, urge
a necessidade de uma consciência de cidadania que vá além do futebol. Temos que ter orgulho de nossa
bandeira não apenas na Copa, nos jogos, no carnaval, orgulho não só de nossos jogadores, das nossas
praias e do nosso samba, mas de nosso povo, da nossa mistura, da nossa raça, da nossa pluralidade. E o
acesso a dignidade humana está assentado no direito fundamental do cidadão a uma moradia adequada, a
saúde, educação, ao trabalho, ao transporte, ao lazer, ao saneamento, aos serviços públicos de qualidade,
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, às cidades sustentáveis.

              Edésio Fernandes ao discorrer sobre a continuidade das políticas públicas como dever e como
direito, registra os problemas dessa descontinuidade progressiva:

A história da administração pública brasileira tem sido marcada pelo abandono sistemático,
descontinuidade progressiva ou ampla descaracterização de políticas públicas e planos de todos os tipos,
em todas as esferas governamentais, sobretudo quando há mudanças eleitorais. Como resultado, obras e
projetos em andamento são acelerados e inaugurados prematuramente para garantir o descerramento de
placas que celebrem os políticos envolvidos – mas sem que exista previsão de sua conclusão, e sem que
sejam formulados planos necessários para sua manutenção, manejo e / ou gestão. Planos de médio e
longo prazo são raramente traduzidos em projeções orçamentárias adequadas. Planos territoriais, planos
diretores, zoneamentos e leis de uso e ocupação do solo – que em princípio expressam uma visão de
longo prazo e requerem ações progressivas – são com freqüência profundamente alterados e distorcidos,
além de serem raramente integrados com outras políticas públicas e provisões orçamentárias.
(FERNANDES, 2009, p. 37)

              O debate acerca do planejamento e concretização das políticas públicas, nos leva a refletir que o
cidadão tem o direito fundamental a um bom governo, e para tanto é essencial que o princípio da
continuidade da Administração Pública seja aplicado. Sem mencionar a lei de improbidade administrativa,
a Lei n. 4.320/64 que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal também proíbe e prevê
sanções para descumprimento das normas ali estatuídas. A Lei n. 101/01, Lei de Responsabilidade Fiscal,
preconiza que a ação na gestão fiscal deve ser transparente e planejada, que previna riscos e corrija
desvios, vedando a descontinuidade de obras e projetos públicos. A Lei n. 10.028/01 traz em seu bojo
penalidades específicas para o gestor que cometer crimes na gestão fiscal.

              Nesse contexto, Edésio Fernandes nos alerta que:

A efetividade do direito à continuidade da políticas públicas está diretamente relacionada à construção
de um modelo de gestão pública transparente e responsivo, isto é que seja reflexivo e passível de
controle tanto no âmbito estatal quanto social. (FERNANDES, 2009, p. 42)

              Quanto aos Instrumentos Legais de Planejamento e execução Orçamentária, o § 1º do art. 1º da
Lei n. 101/00, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, preconiza que a responsabilidade na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, donde o controle social ocupa lugar central nessa discussão.

CONCLUSÃO

              No que tange ao controle efetuado pelos Tribunais de Contas o desafio está em concretizar
aprioristicamente um controle eficiente das políticas públicas evitando assim a sua judicialização. È
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sempre bom lembrar que conforme preconiza a Constituição de Estado de Minas Gerais, o cidadão tem o
direito a um governo honesto, contudo, também tem o dever de contribuir para sua efetivação, portanto o
controle das políticas públicas ambientais e urbanísticas não deve se limitar às instituições, mas também a
sociedade.

              Ressalta-se por fim, que a atuação dos Tribunais de Contas na gestão pública do meio ambiente
urbano e rural, tem por objetivo a contribuição que poderá advir do controle do plano diretor e das leis
orçamentárias no sentido de promover a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana.  Para tanto, é necessário uma análise dos instrumentos de política urbana
trazidos no Estatuto da Cidade, especialmente o plano diretor, visando a efetivação  e a garantia do cidadão
às cidades sustentáveis, que conforme conceituado no art. 2º, I  c/c art. 40, parágrafo único da Lei 10.257,
de 10 de julho de 2001. Registra-se por fim, que nenhum Tribunal de Contas do país trabalha com essa
perspectiva.

              Em apertada síntese, conclui-se a ineficácia e ineficiência acerca do precário, incipiente,
praticamente ausência de controle pelo Tribunal de Contas das políticas ambientais e urbanísticas
estabelecidas pelo Executivo e Legislativo, no sentido de verificar a sua adequabilidade com os planos e o
desenvolvimento sustentável.

              A instituição Tribunal de Contas necessita se reinventar, para que possa enfrentar os desafios da
nossa sociedade contemporânea, e ser não só um guardião do erário público, mas também um protetor dos
direitos fundamentais.

              Desta feita, a contribuição de controle do meio ambiente urbano e rural das cidades pelos
Tribunais de Contas pode iniciar com a realização de auditorias para a verificação do cumprimento das
políticas públicas e programas de governo que envolvam a proteção do meio ambiente, a urbanização das
cidades, aqui entendido como infra-estrutura, transporte, habitação, saneamento básico, saúde, educação,
etc., e ainda, aplicação de recursos alocados e o cumprimento da legislação ambiental e urbanística pelos
gestores e entes auditados. As Cortes de Contas têm competência para apontar a ineficiência e a ineficácia
das políticas públicas implantadas, recomendando sua modificação e otimização, visando efetivamente a
implementação de cidades sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de direito ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel de. et. al. Gestão de finanças públicas – fundamentos e praticas
de planejamento, orçamento e administração financeira com responsabilidade fiscal. Brasília: Editora
Gestão Política 2008, p.195.  

ALFONSIN, Betânia de Moraes; FERNANDES, Edésio.  Direito à moradia e segurança da posse no
Estatuto da Cidade. Princípios, bases e desafios de uma Política Nacional de Apoio a Regularização

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3473



Fundiária sustentável. Ed.Fórum. Belo Horizonte, 2006, p.310 - 311.

ALFONSIN, Betânia.  Direito à moradia e segurança da posse no Estatuto da Cidade: diretrizes,
instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Editora Forum, 2006.

ALONSO JÚNIOR, Alonso. Direito Fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2006.

ALMEIDA, Guadalupe M. Jungers Abid – O contraditório e a ampla defesa no procedimento
administrativo de fiscalização dos tribunais de contas – Boletim de Direito Administrativo – BDA –
abril 2001. Editora NDJ Ltda..

AZEVEDO. Plauto Faraco de.  Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13.ed. São Paulo: Malheiros,
2001.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania. Editora Saraiva. São Paulo: 1995.

BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente.
Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2000.

BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Proteção do meio ambiente na Constituição da
República. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p.154

BARBOSA. Ruy. Obras completas de Ruy Barbosa . Vol XII 1885, Tomo I - “Abolicionismo
“Ministério da Cultura, Fundação Casa de Ruy Barbosa. (Artigos do Jornal do Comércio.)

BARROSO, Luis Roberto. A proteção do meio ambiente na constituição brasileira. Cadernos de
Direito Constitucional e Ciência Política, n 1, out.,/dez. São Paulo, 1992.

BARROSO, Luis Roberto. Natureza jurídica e funções das agências reguladoras de serviços públicos.
Limites da fiscalização a ser desempenhada pelo tribunal de contas do estado – Boletim de Direito
Administrativo – BDA – junho 1999. São Paulo: Ed. NDJ Ltda., 1999.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2002.

BENJAMIN, Antonio Herman V A proteção das florestas brasileiras: ascensão e queda do código
florestal. São Paulo: Revista de Direito Ambiental n. 18, ano 5, abr.,/jun., 2000.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus.
1992.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3474



BOFF. Leonardo. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2004.

BONAVIDES, Paulo.  Teoria do Estado. 3ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros,1995.

BONAVIDES, Paulo.  Ciência política. 10ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense,1996.

BRUNO, Reinaldo Moreira.  Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamento Público Municipal. Curitiba:
Juruá, 2008, 300p.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas púbicas.  São Paulo: Saraiva, 2006, p. 37

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional.Coimbra: Coimbra Editora, 2000.

CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. 6ª ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006.

Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Anais: direito, advocacia e mudança.
Fortaleza: 1996, p. .

COSTA, Geraldo Magela; et. AL. Planejamento urbano no Brasil, trajetória, avanços e perspectivas.
 Belo Horizonte: C\ Arte, 2008.

COSTA, Nelson Nery.  Direito municipal brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006.

DALLARI, Adilson Abreu.  Estatuto da Cidade – comentários à Lei Federal 10.257/2001. São Paulo:
Malheiros Editores, 2002, p.78                                     

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
p.310.

FERNANDES, Edésio.  Law and urban change in Brazil. Vermont: Avebury Ashgate Publishing
Company, 1995.

FERNANDES, Edésio. Direito e urbanização no Brasil. In: FERNANDES, Edésio (coord.). Direito
urbanístico. 1.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.

FERNANDES, Edésio. Direito Urbanístico. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1998, p.11

FERNANDES, Edésio. Direito Urbanístico e política urbana no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Del Rey,
2001, p.19-20

FERNANDES, Edésio & RUGANI, Jurema (organizadores) - Cidade, memória e legislação:  a
preservação do patrimonio na perspectiva do Direito Urbanístico. Belo Horizonte, IAB, 2002.

FERNANDES, Edésio & ALFONSIN, Betânia (organizadores) - A lei e a ilegalidade na produção do
espaço urbano, Belo Horizonte, Del Rey, 2003.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3475



FERNANDES, Edésio & VALENCA, Marcio (organizadores). Brasil Urbano. Rio de Janeiro, Mauad,
2005.

FERNANDES, Edésio.  Política urbana na Constituição Federal de 1988 e além: implementando a
agenda da reforma urbana no Brasil. Fórum de Direito Ur\IKO,T7bano e Ambiental – FDUA. Belo
Horizonte, ano 7, n.42,  nov/dez. 2008, p.51.

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de contas do Brasil: jurisdição e competência. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2002.

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Alternativas jurídicas para a gestão de resíduos sólidos. Fórum de
Direito Urbano e Ambiental – FDUA. Belo Horizonte, ano 8, n.43,  jan/fev. 2009.

FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca (org.). Políticas
Públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: Fórum, 2008, 377p.

GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 2º ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2000.

MARANHÃO, Jarbas. Tribunal de Contas: natureza jurídica e posição entre os poderes. Brasília: Revista
de Informação Legislativa Senado Federal – abril a junho, 1990.

MEDAUAR, Odete. Estatuto da Cidade. São Paulo: Ed. RT, 2002, p.19,20

MILARÉ, Edis – Direito do ambiente. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; SOUZA, Alfredo José de Souza et al. O novo tribunal de
contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. Ed.Fórum. Belo Horizonte, 2005, p.77 - 130.

MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p.22.

NERY JÚNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2006.

PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico: plano diretor e o direito de propriedade.  São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de Graduação. Sistema
de Bibliotecas. Padrão PUC Minas de normalização: normas da ABNT para apresentação de projetos de
pesquisa. Belo Horizonte, 2009.Disponível em
http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_projetos.pdf. Acesso em: 20/12/09.

SACHS, Ignacy. Espaços, tempos e estratégicas do desenvolvimento. São Paulo: Vértice, 1986.

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, Marcel (org). Para pensar

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3476



o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993.

SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento crescer sem destruir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2000.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo trabalho: desenvolvimento humano, trabalho decente e o futuro
dos empreendedores de pequeno porte. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond,
2004.

SACHS, Ignacy. Brasil um século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São
Paulo: ed. Cortez, 2003.

SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Ordenamento
constitucional da política urbana. Aplicação e eficácia do plano diretor. Porto Alegre: Sérgio Antonio
Fabris Editor, 1997, p.63

SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.

SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

SILVA, Benedito Gonçalves da Sila.  Contabilidade Ambiental: sob a ótica da contabilidade
financeira. Curitiba, Juruá Editora, 2009.

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7ª ed. São Paulo:
Ed. Atlas, 2007.

SOUZA, Alfredo José de. Et al. Tribunal de contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2005.

VALLE, Vanice Regina Lírio. Os tribunais de contas e a construção da cidadania afeta à coisa
pública. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v. 62, n. 1, jan/mar 2007.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3477



OS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE TERRA

Andreza Aparecida Franco Câmara

RESUMO
O objeto deste artigo é o estudo do processo de regularização, analisando o contexto social e a
dinâmica de ocupação do solo, refletindo, ainda, sobre a segregação dos espaços urbanos
irregulares. Os problemas de um planejamento urbano justo e democrático, contribuindo no
atendimento de políticas urbanas que levem à gestão de um novo modelo de cidade. O fato de
que a qualidade do ambiente urbano é o resultado direto da infra-estrutura e dos equipamentos
públicos; a legislação é um dos principais “desenhistas” urbanos. Portanto, o presente estudo
tem o intuito de focalizar os parâmetros jurídico-institucionais que balizam as ações
governamentais e o uso do solo, questionando as conseqüências para os assentamentos urbanos
e a lógica do mercado imobiliário.
PALAVRAS-CHAVES: Planejamento; Regularização; Estatuto da Cidade 

RIASSUNTO
L'oggetto di questo lavoro è quello di studiare il processo di regolarizzazione, analizzando il
contesto sociale e le dinamiche di uso del suolo, riflettendo anche sulla segregazione degli spazi
urbani irregolari. I problemi di una pianificazione urbana equo e democratico, aiutando nella cura
delle politiche urbane che portano alla gestione di un modello di nuova città. Il fatto che la
quality dell'ambiente urbano è il risultato diretto delle infrastrutture e strutture pubbliche, la
legislazione è uno dei principali "designer" urbano. Pertanto, questo studio mira a focalizzare sui
parametri giuridici e istituzionali guida le azioni del governo e uso del territorio, mettendo in
discussione le conseguenze per gli insediamenti urbani e la logica del mercato immobiliare.
PAROLE CHIAVE: Progettazione; Regolarizzazione; Statuto del Comune

Introdução

 

            Os governos locais enfrentam diversas crises ao tentarem controlar e orientar os usos, o desenvolvimento e a expansão das
cidades agravou o problema quando o crescimento e o desenvolvimento das cidades são deixados ao encargo dos mercados
imobiliários, formal e informal, que visam, principalmente à especulação nas áreas nobres para atenderem diretamente os seus
interesses, maximizando os lucros e tornando o empreendimento rentável; além de satisfazer os interesses dos mais variados grupos
hegemônicos que compõem as cidades.

            O Estatuto da Cidade constitui um marco histórico para a política urbana, já que estabelece instrumentos de intervenção na
cidade e aboliu o modelo tradicional-tecnocrático, adotando mecanismos mais adequados ao atendimento das necessidades da
parcela da população que ocupa o espaço formal da cidade. O Estatuto da Cidade possui programas de regularização fundiária dos
assentamentos considerados irregulares ou clandestinos. O objetivo final é a democratização do acesso à moradia formal e ao solo
urbano.

            De acordo com a mens legis constitucional, o Estatuto da Cidade encontra a matriz de referência para o planejamento urbano.
O objetivo, portanto, é garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, estabelecendo normas de ordem
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar da
coletividade. Diante do exposto, parece correta a posição de Dallari ao defender que antes da Constituição Federal, o Plano Diretor
tinha uma função técnico-instrumental, visando à "racionalidade", à "economicidade" e à "eficiência" da Administração Pública. A
partir de 1988, esse instrumento passa a ser caracterizado por uma substancial alteração - quanto ao conteúdo, sua abrangência
engloba importantes diretrizes, dentre elas a definição de propriedade imobiliária[1].

            A obtenção das diretrizes traçadas no Estatuto da Cidade serão alcançadas quando os organismos locais intervierem na
estrutura urbana disposta na maioria das cidades, aplicando os instrumentos que estabelecem restrições à cruel ordem econômica
criada pelo mercado de terras, engendrando verdadeiros mecanismos de produção da exclusão e segregação social[2].
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            Sob esse prisma podem ser divididos os instrumentos que regem a política urbana contida no Estatuto em três categorias: os
instrumentos de natureza urbanística, visando normatizar as formas de uso e ocupação do solo; os instrumentos que visam à gestão
e à participação direta do cidadão; e os instrumentos que ampliam a regularização das posses urbanas. [3]

 

1. Os instrumentos de intervenção no uso e ocupação do solo previstos no Estatuto da Cidade

            Desde 1988, a política urbana iniciou um processo de transformações que culminaram com a vigência do Estatuto da Cidade
regulamentando instrumentos de combate à especulação imobiliária nas cidades brasileiras. O art. 4° do Estatuto enumera um elenco
de instrumentos jurídicos colocados à disposição dos agentes estatais locais para organizarem os espaços urbanos, atendendo a
função social da cidade e da propriedade, isto é, mecanismos que o Poder Público poderá contar para a intervenção urbanística,
atendendo os interesses dos grupos à margem da rígida legislação. Com a vigência do diploma urbano, as áreas consideradas vazias
ou subutilizadas situadas em regiões dotadas de infra-estrutura estarão sujeitas à edificação e parcelamento compulsórios, conforme
regem os arts. 5° e 6° da Lei federal n°. 10.257, de 2001. Caberá ao ente municipal determinar os critérios que definem as terras
ociosas ou subutilizadas, estabelecendo os prazos e as condições do aproveitamento dos terrenos pelos proprietários, fixando a lei o
mínimo um ano para o início do trâmite do projeto no órgão competente, dois anos contados da data da aprovação para a edificação.

            O descumprimento dos prazos e/ou condições impostas pelo poder local para a edificação ou utilização compulsória,
possibilitam à aplicação do IPTU progressivo no tempo, como prevê o art. 7°. O aumento progressivo da alíquota do imposto em
face da propriedade predial e territorial mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. Prevendo o §1° do
art. 7° do Estatuto que a alíquota de IPTU poderá dobrar a cada ano em relação ao exercício anterior, não excedendo o máximo de
quinze por cento do valor venal do imóvel, podendo o Município manter a alíquota máxima caso o proprietário não realize o
aproveitamento do terreno. Transcorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo, caso o proprietário não tenha cumprido a
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o ente municipal poderá desapropriar o imóvel pelo preço-base de cálculo do
IPTU, pagando ao proprietário com títulos da dívida pública, consoante ao art. 8° do Estatuto da Cidade.

            Os instrumentos como a edificação compulsória, o IPTU progressivo e a desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública podem ser espécies de intervenção efetiva no crescimento da cidade, gerando a ocupação das áreas com melhor infra-
estrutura, reduzindo a pressão pela urbanização das áreas irregulares. O Estatuto da Cidade pode ser considerado uma lei inovadora,
pois reúne um conjunto de instrumentos capazes de subsidiar investimentos na cidade por parte do Poder Público, conforme
veremos neste capítulo.

1.1. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: mecanismos de intervenção na propriedade urbana

            A política do desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal, conforme estabelece o art. 182, caput,
da Constituição da República de 1988, objetivando alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o
bem-estar de seus habitantes. Dentre outras disposições, prevê em seu § 4° a faculdade do poder local de exigir, nos termos da lei,
do proprietário do solo urbano de área incluída no Plano Diretor que se encontre não edificada, subutilizada ou não utilizada,
podendo ser aplicado sucessivamente o parcelamento ou edificação compulsórios, o imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo e, ainda, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública; promovendo o adequado
aproveitamento do solo.

            Sundfeld informa que anteriormente à edição do Estatuto da Cidade, a norma constitucional possibilitava ao ente municipal
competente notificar o proprietário de área urbana improdutiva para que o aproveitasse adequadamente. Caso o proprietário não
atendesse à determinação municipal, poderia o Município aplicar a sanção prevista nos incisos I ao III, do art. 182, § 4° da
Constituição Federal. Descumprindo a previsão constitucional, observa Sundfeld[4], que o pleno desenvolvimento da cidade não
seria alcançado, pois terrenos não utilizados poderiam ser utilizados para fins diversos daqueles idealizados pelo constituinte.

            Conforme previa a Constituição, as diretrizes gerais seriam especificadas por lei federal, com a edição do Estatuto da Cidade,
os procedimentos do parcelamento ou edificação compulsórios deverá ser realizado por lei elaborada pelo Município, prevendo os
prazos e condições para que o dono de imóvel urbano, que não esteja cumprindo a função social da propriedade, utilize-a
adequadamente. O art. 5° do Estatuto determina que, a área incluída deve ser especificada no Plano Diretor, impondo ao proprietário
uma obrigação positiva, após a notificação do Poder Público municipal, podendo o não atendimento da obrigação principal
acarretará a aplicação do IPTU progressivo no tempo, podendo culminar com a expropriação do bem. A respeito da obrigação de
fazer contida no art. 5°. [5]

            O legislador constituinte prevendo o ato administrativo de parcelar ou edificar o imóvel urbano que não esteja cumprindo
adequadamente sua utilização estipulou um escalonamento de instrumentos de intervenção na propriedade particular urbana.
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Condicionando formalmente o poder local a cumprir as determinações, condições e prazos previstos no Estatuto da Cidade, e
limitando a aplicação em área previamente definida no Plano Diretor.

            É imprescindível, portanto, o Plano Diretor na execução das medidas contidas no Estatuto da Cidade, porque na lei
definidora do uso do solo é que se encontra o fundamento básico do planejamento urbano, não podendo ser exigido do proprietário
do solo o atendimento da função social de área urbana, se a delimitação espacial não for realizada no Plano Diretor e na lei
municipal específica, considerando, nos termos dos arts. 41, III e 42, I, do Estatuto da Cidade o desenho da existência de infra-
estrutura e da demanda para a utilização, para a aplicação do parcelamento ou edificação compulsórios. GUIMARAENS destaca o
papel do Plano Diretor a partir da Constituição Federal de 1988, mencionando se tratar de um importante instrumento para o
planejamento da política urbana, atendendo à função social da propriedade e da cidade e considerando que a Lei Federal n°.
10.257/01 marca, além da regulamentação do Capítulo II, do Título VII, com a rubrica "DA POLÍTICA URBANA", uma
autonomia aos entes municipais ao agirem visando o interesse e ao planejamento local, incidindo "sobre os vazios urbanos com a
finalidade de fazê-los cumprir a função social da propriedade urbana" [6]. Prosseguindo a autora ao comentar sobre a importância
do art. 5°, do Estatuto da Cidade, neste dispositivo está inserido o conceito de que o planejamento urbano deve nortear as
indicações: o Município, através de lei específica deverá indicar áreas para o parcelamento, a edificação ou utilização compulsória.

            Desse modo, o referido artigo traz uma solução que impõe ao proprietário de solo urbano que não esteja atendendo à função
social da propriedade, em virtude da não utilização ou a subutilização desse espaço uma obrigação positiva, isto é, após a
notificação pelo Poder Público municipal o dominus de imóvel urbano tem a obrigação de utilizar adequadamente sua propriedade,
nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor e de leis específicas.

            A obrigação imposta pelo Poder Executivo Municipal trata-se de uma limitação administrativa ao uso da propriedade
urbana. O Plano Diretor e a(s) lei(s) municipal (is) é que definirão as áreas sujeitas à aplicação da sanção administrativa, pois ao
contrário, se o preceito contido no art. 5º do Estatuto não for delimitado pelas leis locais que criam uma nova regra de uso da
propriedade. Portanto, a indicação da área subtilizada que será aplicada ao parcelamento ou a edificação compulsória deve ser feita
pelo Plano Diretor que, atenderá exigências locais.

            O conceito de área subutilizada encontra-se previsto no art. 5°, § 1°, do Estatuto, considerando subutilizado o imóvel "cujo
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no Plano Diretor ou em legislação dele decorrente;". Face ao interesse local,
previsto no art. 30, da Constituição, o legislador federal atribuiu a definição da área subutilizada ao ente local, que determinará a
área atingida, os parâmetros para aferição da adequada utilização da propriedade, bem como o estabelecimento da obrigação a que o
dono do solo subutilizado estará sujeito pelo descumprimento da determinação municipal. Caberá às leis municipais específicas a
fixação das condições e dos prazos para implementação da obrigação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, uma
vez descumprida a limitação administrativa à propriedade urbana. Desse modo, as leis municipais encarregadas da execução dos
parâmetros estabelecidos pelo Estatuto e pelo Plano Diretor devem estar simetricamente ajustadas à lógica de planejamento urbano
de cada cidade, para serem atendidas as necessidades dos habitantes.

            As leis municipais que regulamentam o plano local sejam legítimas é preciso haver razoabilidade e proporcionalidade com o
Plano Diretor, pois ele é o parâmetro para a verificação do atendimento da regra da finalidade desta norma. Diante do exposto,
Sundfeld[7] considera que o conjunto normativo deve cotejar o interesse da coletividade, não sendo este, portanto, relativizado por
causa do descumprimento de obrigação instituídas por lei visando somente à pura satisfação de necessidades individuais egoístas
para o fim especulatório.

            Parece importante comentar sobre o veto do inciso II, do § 1°, do art. 5°, do Estatuto que trazia os parâmetros legais para a
subutilização de imóvel em desacordo com as normas urbanísticas ou ambientais. Nas razões do veto, em Mensagem de n°. 730, de
10 de julho de 2001, o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso observa:

"O inciso II do §°1 do art. 5° do Projeto equipara ao imóvel subutilizado aquele 'utilizado em desacordo com a legislação
urbanística ou ambiental'. Essa equiparação é inconstitucional, porquanto a Constituição penaliza somente o proprietário que
subutiliza o seu imóvel de forma a não atender ao interesse social, não abrangendo aquele que a seu imóvel deu uso ilegal, o qual
pode, ou não, estar sendo subutilizado.

Vale lembrar que, em se tratando de restrição a direito fundamental - direito de propriedade -, não é admissível a ampliação
legislativa para abarcar os indivíduos que não contemplados pela norma constitucional".

 

O fundamento para o veto presidencial argüi a violação à isonomia formal, uma vez que o Projeto do então Estatuto da Cidade
restringiu-se a um número de destinatários, beneficiando outros que, por vias ilegais, violem o objetivo da referida lei - a função
social da propriedade. O procedimento para a implementação do parcelamento, da edificação ou utilização compulsórios será regido
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pelos §§ 2° ao 5° do art. 5° e pelo art. 6° do Estatuto da Cidade. O proprietário, notificado pelo Poder Público Municipal deverá
cumprir a obrigação imposta pelo Plano Diretor e por leis municipais específicas, prevendo o § 2° do art. 5° a averbação da
notificação no cartório de registro de imóveis, seguindo a notificação o seguinte procedimento: a) o funcionário do órgão
competente do ente municipal deverá notificar o proprietário do imóvel considerado não utilizado ou subutilizado; em se tratando de
pessoa jurídica, a gerência ou a administração; b) a frustração da notificação pessoal por três vezes pelo Poder Público ensejará a
aplicação do inciso II, do § 3° do mesmo artigo, quando possibilitará a notificação por edital; c) o proprietário terá um ano, no
mínimo, contado a partir da notificação, para protocolar o projeto no órgão municipal competente e, dois anos, a partir da aprovação
do projeto pelo poder local, para iniciar as obras do empreendimento; d) em caso de transmissão por causa mortis ou ato inter vivos,
serão transferidas as obrigações previstas no art. 5°, sem interrupção dos prazos, quando a transferência se der após a data da
notificação.

Descumpridas as condições, prazos e etapas do procedimento contido no art. 5° e seus parágrafos, do Estatuto (parcelamento, da
edificação ou da utilização compulsórios), o Poder Público Municipal procederá a aplicação do imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana progressivo no tempo, conforme se verá na próxima seção.

 

1.2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo: instrumento tributário de implementação na política
urbana

 

            O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é um dos instrumentos de implementação da política de
desenvolvimento da cidade, além de constituir grande parte do conjunto das receitas próprias do Município. O IPTU é um tributo
que incide sobre a titularidade do solo urbano, sendo instituído e cobrado pelo ente municipal.

            Com a alteração do art. 156, § 1º da Constituição da República, trazida pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro
de 2000 que, possibilitou ao Poder Público ampliar sua capacidade de tributar a propriedade predial e territorial urbana, arrecadando
de acordo com a capacidade contributiva de cada indivíduo sujeito ao fato gerador do IPTU como mecanismo extrafiscal, impondo
um ônus tributário naquelas hipóteses em que a lei específica municipal determine um modo de uso ou ocupação do solo. A
tributação extrafiscal é exercida a partir do cumprimento do princípio da capacidade contributiva, como visto, o particular cede parte
de seus interesses tributários em prol do bem-estar coletivo, apresentando natureza social ou econômica diante da possibilidade de
se obterem os objetivos definidos pela norma constitucional a partir da fixação de recursos consoante a capacidade econômica do
sujeito.

            Com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, os recursos mínimos de  financiamento das ações e serviços públicos de saúde
sofreram grande modificação, destacadamente, aquela trazida pelo art. 3º, da referida Emenda que deu nova redação ao § 1º do art.
156 da Carta Cidadã de 1988, facultando ao Poder Público Municipal a instituição do IPTU progressivo em razão do valor do
imóvel, fixando alíquotas diferenciadas em razão da localização e do uso do imóvel. Com o aumento da alíquota em razão a
afetação da mais-valia por causa da subutilização ou não utilização do imóvel, sendo auferido uma maior receita tributária devido
ao aumento da base de cálculo do tributo.

            A progressividade tributária é o desdobramento do princípio da capacidade contributiva, estabelecendo uma progressão de
alíquota na medida em que o contribuinte demonstra uma maior capacidade contributiva. Consoante o art. 145, §1°, da Constituição
Federal "sempre que possível" os impostos deverão levar em conta a capacidade econômica do contribuinte, isto é, diante da
capacidade contributiva se estabelece uma condição operacional que tenha ou não o fisco de identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, analisando o valor venal do bem imóvel. A progressividade do IPTU
prevista nos arts. 145, § 1º e 156, § 1º, da Constituição é denominada de progressividade simples[8], adotando alíquotas variáveis e
proporcionais à base de cálculo do imposto.

            O Supremo Tribunal Federal[9], em muitos julgados anteriores à Emenda n°. 29, de 2000 entendia que a progressividade
IPTU seria temporal, portanto, uma espécie de penalização imposta ao proprietário do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, quando este negar-se a dar um adequado aproveitamento a seu imóvel, de acordo com o estabelecido no Plano
Diretor, encontrando seu fundamento jurídico no art. 182, § 4°. Lei federal que deveria definir a natureza, formas e procedimentos
dessa penalidade. A posição da Corte Suprema sobre os limites constitucionais à instituição, pelos Municípios do IPTU progressivo
é dada pela ementa oficial do acórdão desse julgado:

            O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a progressividade expressa no art. 156 § 1º encontra seu
condão na progressividade temporal prevista no art. 182 § 4º da Constituição; limitada pelas disposições contidas no referido art.
182 da norma constitucional[10]. O posicionamento do Supremo Tribunal quanto ao IPTU progressivo era no sentido de ser essa
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espécie tributária parafiscal, ou seja, elemento ensejador de um objetivo além do arrecadatório. Esta posição trazia como
conseqüência a incapacidade do IPTU de prover o erário público de recursos, idealizado pelo constituinte de 1988. Com a nova
redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000, em seu art. 3º, houve, portanto, a exclusão da condição de progressividade
condicionada ao estrito cumprimento da função social da propriedade privada. A progressividade do IPTU passou a ser de natureza
fiscal, devendo o Estado arrecadar de acordo com a capacidade contributiva daqueles subordinados, cabendo ao Município a
fixação de alíquotas progressivas na medida do valor dos imóveis. É possível, ainda, estabelecer alíquotas diferenciadas em razão da
localização do imóvel e do seu uso. Estimulando a ocupação de áreas não utilizadas ou subutilizadas, sem prejuízo da aplicação do
parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios.

            Com relação ao uso do imóvel, o Poder Público local poderá instituir alíquotas diferentes para, novamente, estimular ou
desestimular algum uso imobiliário em especial, atendendo o princípio constitucional da função social da propriedade privada, nos
termos do conceito trazido pelo art. 182, § 2º da Constituição. A ordenação da cidade expressa no Plano Diretor terá um importante
instrumento de intervenção da propriedade urbana - o IPTU progressivo - sem violar princípio da igualdade tributária.

            Com a vigência da Constituição e do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana foi redefinida em sua estrutura, abandonando
o clássico modelo civilista de direito absoluto e intangível, atendendo uma finalidade coletiva (a regularização fundiária em áreas de
interesse social) ao buscar sua função social, sem confiscar um direito individual. Considerando a lei das cidades em seu art. 7° a
previsão do IPTU progressivo no tempo como forma de intervenção no domínio particular que não atenda a finalidade maior - o
bem-estar coletivo. O novo instrumento tributário utilizado para o planejamento e o desenvolvimento urbano está condicionado ao
não cumprimento das condições e dos prazos contidos no art. 5º, caput, do Estatuto ou das etapas previstas no § 5º desse mesmo
dispositivo legal, coadunando-se ao conteúdo do art. 182, § 4º, da norma constitucional, determinando a possibilidade do IPTU
progressivo no tempo para fins da política urbana, aplicando-se sucessivamente ao parcelamento ou edificação compulsórios. Em
empreendimento de grande porte, a lei federal possibilita a previsão da conclusão das etapas do projeto, em caráter excepcional,
considerando o empreendimento quando aprovado o projeto como um todo, conforme prevê o art. 5º, § 5º do Estatuto; assim, o
descumprimento das fases do empreendimento de grande porte ensejará a majoração da alíquota do IPTU progressivo pelo prazo de
cinco anos consecutivos.

            A lei municipal específica irá prever a fixação do valor da alíquota a ser aplicado em cada ano, não excedendo duas vezes o
valor referente ao ano anterior, respeitando a alíquota máxima de quinze por cento, como reza o § 1º, do art. 7º, da referida lei
federal. O § 2º do mesmo artigo estipula a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar caso não seja atendida em cinco anos,
mantendo o Poder Executivo local a cobrança da alíquota máxima, até o cumprimento da obrigação referida, podendo ser aplicado
o instrumento da expropriação com pagamentos em títulos da dívida pública, resgatáveis em até dez anos, com prestações anuais
iguais e sucessivas.

            Vale lembrar que as hipóteses a que se referem os parágrafos do art. 7º do Estatuto confrontam-se com o comando contido no
art. 150, IV, da Constituição que veda ao Poder Público a utilização de tributo com natureza de confisco. Nesse sentido, admite-se o
confisco nas hipóteses criadas na Constituição Federal, art. 5º, XLVI, "b" que, trata da perda dos bens em matéria penal, sendo
regulada a matéria por lei federal, e o segundo caso previsto no art. 234 da CF quando autoriza a expropriação sem indenização, de
glebas onde foram encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Desse modo, o destino previsto pelo constituinte quando
regulou a matéria tributária admitiu o IPTU progressivo com natureza fiscal.             As isenções e anistias tributárias relativas à
matéria da tributação progressiva são vedadas por força do § 3º, do art. 7° do Estatuto da Cidade, sendo afastada a aplicação do art.
4º, IV, "c" que determina incentivos e benefícios fiscais como instrumentos da política urbana, apresentando caráter sancionatório.
Portanto, a lei federal tem por fito a implementação de uma política de desenvolvimento urbano efetiva, delegando ao poder local o
papel de ator fundamental para se obterem as diretrizes traçadas pelo constituinte de 1988.

 

1.3. A desapropriação como instrumento viabilizador da política nacional urbana

 

            O Estado, na atualidade, detém uma importante tarefa - atingir o bem-estar da coletividade -, submetendo os interesses
particulares a essa soma de vontades gerais, para a consecução deste fim maior. Contudo, o poder jurídico estatal não é circunscrito,
sofrendo várias limitações objetivando que os direitos dos cidadãos não sejam violado. Nesse sentido, nasce a proteção
constitucional no art. 5°, XXII, garantindo o direito de propriedade, condicionando o constituinte de 1988 ao cumprimento de uma
função social, no caso do imóvel urbano, definida por lei federal e pelo Plano Diretor, conforme determinação do mesmo art., XXIII
e art. 182, §2° da Constituição Federal.          Garantindo a propriedade como um direito fundamental, a lei maior assegura o
cumprimento da função social, fixando no inciso XXIV, do art. 5° o procedimento para a desapropriação por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, não sendo recepcionado pela norma
fundamental o preceito contido no art. 15 do Decreto-lei n°.  3.365, de 1941, que possibilitava ao expropriante, mediante alegação
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de urgência, depositar o preço estimado, conforme o §1º, "a", "b", "c" e "d". Excepcionalmente, a norma constitucional prevê
limitações ao direito de propriedade, contidas nos arts. 184 e 182, § 4º, II, e 243, todos da Constituição da República.

            No procedimento expropriatório serão garantidos o contraditório e ampla defesa, fixando o art. 37 da Constituição de 1988
princípios indispensáveis ao cumprimento do ato administrativo, como princípio da legalidade, princípio da impessoalidade,
princípio da oralidade, princípio da publicidade e princípio da moralidade administrativa. Assegura-se, assim, o controle dos
motivos do ato administrativo pelo Judiciário, que analisará a veracidade ou não do que argüiu o Poder Público para proceder à
intervenção expropriante na propriedade privada. Se inexistentes os motivos alegados, o ato deverá ser declarado nulo por desvio de
finalidade da administração na gestão do interesse público.

            O clássico direito de propriedade tratado pelo Código Civil de 1916, no art. 524, como as faculdades de usar, gozar e dispor
de seus bens, bem como o poder de reavê-los de quem quer que os possua injustamente, sofre limitações nas relações de direito
privado, como as impostas pelo direito de vizinhança pelo art. 554 e segs. do Código Civil histórico, e, também, as determinadas
pelas posturas municipais ou regulamentos administrativos, conforme estabelece o art. 572, in fine, do Código Civil de 1916. Além
das limitações contidas nas normas de direito privado ao direito de propriedade, encontram-se no texto constitucional outras que
devem coadunar-se com os ideais constitucionais, estabelecendo um regime de liberdade, igualitário e democrático; submetendo o
modelo previsto na lei ordinária ao atendimento da função social dessa mesma propriedade; reafirmando fim constitucional nos
princípios gerais da atividade econômica, contidos no art. 170, III e, na disciplina da política urbana, art. 182, § 2º do texto
constitucional.

            As regras constitucionais que fixam as hipóteses de expropriação urbana garantem expressamente uma reparação prévia e
justa em dinheiro, consoante ao art. 182, § 3º. Assegurando a lei maior outras formas de intervenção que buscam atender a função
social da propriedade, facultando ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir,
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, aplicando-se, sucessivamente, as sanções contidas no art. 182, § 4º: o parcelamento e edificação compulsórios, o 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento mediante títulos
da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

            O Decreto-lei 3.365, de 1941 - a lei geral de desapropriações - dispõe sobre o que considera casos de desapropriação por
utilidade pública no seu art. 5º letras de "a" a "p". As hipóteses de interesse social estão determinadas no art. 2º, incisos I a VIII, e
parágrafos 1º e 2º da Lei 4.132, de 1962. O Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 1964, no seu art. 18, elenca outras situações. A imissão
na posse initio litis de prédio urbano residencial vem prevista no Decreto-lei 1.075, de 1970, devendo adequá-lo à regra da justa e
prévia indenização em dinheiro.

            Com a vigência do Estatuto da Cidade, a expropriação passou a adquirir um caráter de sanção, aplicável ao proprietário que
não observe o preceito constitucional de ser atendida a função social do imóvel urbano, sem prejuízo da imposição do IPTU
progressivo pelo prazo de cinco anos consecutivos e do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios caso o imóvel não
esteja cumprindo adequadamente sua exigência fundamental. MELLO preconiza que a hipótese tratada - desapropriação com
pagamento em títulos da dívida pública - não apresenta aplicação, salvo por negligência do proprietário que, após a intervenção do
Poder Público Municipal, impondo outras sanções pelo descumprimento da função social do espaço urbano, continue inerte:
"Percebe-se que será muito difícil que ocorra hipótese ensejadora dessa desapropriação, pois não é de crer que o proprietário,
alertado pelas medidas prévias que têm de antecedê-la, ainda assim se mantenha inerte". [11]

            O Estatuto preceitua em seu art. 8° o procedimento de aplicação da desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública fixando um lapso temporal - "Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo (...) - e uma condição - "sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização - poderá o Município proceder à desapropriação
do imóvel. Desse modo, a desapropriação consiste em um dos instrumentos para o atendimento dos objetivos previstos no art. 2° do
Estatuto, sendo principais diretrizes o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, controlando o uso do solo urbano, evitando a retenção especulativa de áreas urbanas, resultando na subutilização ou não
utilização dos imóveis situados na cidade.

            Adequação do instrumento estatutário às metas previstas só será obtida com a existência do Plano Diretor, pois a
desconformidade à lei municipal, ao atendimento das normas de aproveitamento enseja a aplicação da desapropriação. Nas cidades
com menos de vinte mil habitantes, a eficácia do instrumento expropriatório depende de regulamentação por lei que estabelecerá as
regras prévias de edição do Plano Diretor. De outra parte, necessária se faz a edição de lei municipal específica, de caráter concreto
que determinará a instituição do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios para áreas subutilizadas ou não utilizadas,
conforme o caso. Enfim, concordamos com Mello quando refere que a hipótese dessa desapropriação para ocorrer depende do
proprietário não observar as medidas de intervenção anteriores, além da necessidade de ser fixado no Plano Diretor e em lei
específica a área subutilizada ou não utilizada sujeita à desapropriação, bem como as condições e prazos para a implementação da
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obrigação.

            O § 1° do referido art. 8° estipula o pagamento para os casos de desapropriação contidos no caput por títulos da dívida
pública, após a aprovação pelo Senado Federal resgatáveis no prazo de dez anos, em prestações anuais, sucessivas e iguais, sendo
assegurando o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. O § 2°, nos incisos I e II determina parâmetros
para que seja atingido o valor real da indenização em caso de desapropriação[12].

O pagamento de tributos não tem força liberatória dos títulos da dívida, devendo o ente municipal aproveitar o imóvel pelo prazo de
cinco anos no máximo, contados após a incorporação da área urbana ao patrimônio público. Prevê o § 5° duas formas de
aproveitamento do imóvel, por ação direta do Poder Público Municipal ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, sendo
observado o procedimento licitatório previsto em lei federal. Nesse sentido, observa Caetano que "a expropriação vem a resolver-se
numa conversão de valores patrimoniais: no patrimônio onde estavam os imóveis, a entidade expropriante põe o valor
pecuniário"[13], nesse caso um valor real pago a título da dívida pública. Duas indagações quanto ao procedimento de
desapropriação e a norma prevista no § 6°, do art. 8° do Estatuto; a primeira é quanto ao prazo que possuiria o novo adquirente para
proceder às providências objetivando cumprir a função social da propriedade.

            Contudo, não há vedação legal do licitante após o procedimento aceitar proposta do desapropriado e alienar o imóvel,
configurando além do abuso de direito mencionado pelo autor, má-fé no tráfego do ato administrativo.

 

1.4. A transferência do direito de construir no Estatuto da Cidade

 

            Desde a Antigüidade, as limitações ao direito de propriedade apresentaram diversas naturezas; as limitações determinadas
pelas divindades constituíram uma das primeiras formas de restrição quanto ao uso do solo. Os romanos cultuavam seus lares e as
terras onde os mortos eram enterrados ficavam isolados numa edificação afastada da casa principal e separada por vedações, não
podendo pessoas estranhas participarem ou presenciarem o culto familiar secreto. Na lei das XII Tábuas, verifica-se na tábua oitava
- De Jure Aedium et Agrorum - regra sobre um espaço vazio de dois pés e meio para servir de circulação, entre construções vizinhas
- ambitus e, em se tratando de campos vizinhos o espaço para acesso à circulação de carroças e outros equipamentos era de cinco
pés - o confinium; não sendo possível a aquisição através da posse ad usucapionem.

            Devido à pequena população urbana durante o período feudal, não havia regras disciplinando as construções nas cidades. A
população se concentrava nas fortificações centrais de pequeno tamanho, não havendo qualquer afastamento entre as construções,
predominando o sistema de vielas e becos. Os espaços abertos e descampados eram evitados para que as áreas fossem vigiadas,
evitando ataques de feudos inimigos. No direito bárbaro inexistiam regras de higiene, saneamento, construção de habitações.

            Com a formação dos Estados Nacionais, a Idade Moderna é marcada por grandes calamidades sanitárias ocorridas nos fins
da Idade Média, retomando ao problema das construções nas cidades que cresciam rapidamente. A partir do estudo apresentado por
Mazzarolli sobre a disciplina urbanística na França dos séculos XVI e XVII, Henrique II, através de Edito de 14 de maio de l554,
autoriza a construção de novas habitações ou a modificação em outras já existentes, permitindo o controle das novas construções e
visando impedir a apropriação pelos particulares do solo público.[14]

            Nas Ordenações aplicadas no Brasil colonial era possível identificar as primeiras normas sobre estética urbana. Entenda-se
que não chegava a lei a detalhar o gabarito mínimo e máximo dos prédios ou imposição de linhas arquitetônicas; a preocupação era
dirigida para a coletividade, havendo grande preocupação com casas semi-arruinadas ou em péssimo estado de conservação ou
ainda com construções que prejudicassem os direitos dos vizinhos. Assim, as limitações ao direito de construir estavam relacionadas
com os direitos dos vizinhos ou visavam proteger o interesse público. O interesse de terceiro estaria implícito toda vez que o rei
autorizasse o particular a realizar uma obra em local público. Um dado importante é o fato de que as Ordenações do Reino eram leis
gerais, sendo obrigação das autoridades locais, fixar outras restrições administrativas, conforme as características particulares de
cada cidade ou vila [15].

            Com o advento da Constituição Imperial, a competência sobre o governo municipal incumbia às Câmaras de cada cidade,
conforme o art. 167 da referida norma constitucional, cujas atribuições seriam fixadas em lei complementar. Em 19 de outubro de
1928, entra em vigor lei ordinária dando competência às Câmaras para tratar dos bens e obras dos Municípios, obrigando os
vereadores a prover através de posturas sobre alinhamento, limpeza, iluminação e desempachamento de ruas, cais e praças. Dentre
os deveres das Câmaras cabia a deliberação sobre a promoção e manutenção da tranqüilidade, segurança, saúde e comodidade de
seus habitantes e, sobre estes objetos, formarão suas posturas devendo estas ser amplamente divulgados por editais.[16]
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            Com a primeira Constituição republicana, os Municípios adquiriram o poder de legislar sobre matérias de interesse local.
Com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, dispôs-se sobre o direito de construir e suas limitações em uma codificação
pátria, conforme estabelecia o art. 572 do então Código Civil, sem prejuízo das normas contidas nos regulamentos administrativos.
Estando a disciplina do direito de construir ao encargo do interesse peculiar de cada Município. Deve-se ressaltar que o Código
Civil histórico não rompeu com a tradição de limitar o direito de construir, contudo impôs à Constituição republicana a competência
municipal, embora o Código Civil fosse genérico ao tratar da expressão "regulamentos administrativos".

             Na atual Constituição Federal, a utilização de imóvel urbano vem a ser tratada no título da Política Urbana, estabelecendo o
art. 182 da Constituição os contornos para o desenvolvimento urbano, através de diretrizes gerais fixadas pelo então Estatuto da
Cidade, em busca de atender a função social da cidade e da propriedade urbana. De acordo com art. 35 do Estatuto da Cidade, lei
municipal baseada no Plano Diretor poderá autorizar ao proprietário de área urbana, privada ou pública, exercer em outro local o
direito de construir, ou então, alienar o bem, mediante escritura pública. Essa transferência do direito de construir deve estar prevista
no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, sendo que o imóvel deve estar destinado para fins de implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, preservação do imóvel declarado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou
cultural ou servindo para programas regularização fundiária, visando à urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
ou de habitação de interesse social.

            Constata-se que para fins da política urbana desenhada pela Constituição e implementada pelos instrumentos estatutários,
apresenta o Plano Diretor o papel de materializar as diretrizes gerais traçadas para a expansão urbana da cidade no que tange,
principalmente, às regras definidas quanto ao planejamento e à utilização adequada do imóvel, declarados no art. 35 da lei federal
urbanística.

 

2. O Estatuto da Cidade e seus Instrumentos de Regularização Fundiária

                       

            A regularização fundiária vem ser tratada no Estatuto da Cidade de modo especial, pois o objetivo foi criar instrumentos que
solucionassem os diversos problemas existentes nas áreas já ocupadas e ainda não tituladas. A rigidez dos padrões instituídos pelas
normas que regem a urbanização em nossas cidades levam à criação de assentamentos irregulares, ilegais e clandestinos,
apresentando um novo perfil com o conjunto de diretrizes traçadas pelo Estatuto da Cidade que visa à regularização fundiária e à
urbanização, principalmente, de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante a criação de normas especiais de
urbanização, de uso e ocupação do solo, bem como de edificação, considerando a situação socioeconômica dos habitantes da
localidade as condições ambientais do espaço. A presença dessa idéia é defendida por Sundfeld, salientando que:

"Urbanismo e pobreza: suas relações oscilam entre o desprezo mútuo e o conflito. A impossibilidade de largas camadas da
população terem acesso à propriedade vem sendo tratada como um problema apenas econômico, sem solução específica no campo
urbanístico - como se a "ordem urbanística" somente fosse possível na abundância. Por óbvio, o mesmo urbanismo elitista que
ignora a pobreza é ignorado por ela. O solo urbano passa a ser objeto de ações clandestinas (invasão de imóveis públicos e de
espaços comuns, construções irregulares, ocupação de glebas não urbanizadas e de áreas protegidas) e de relações informais
(transações de "posses", instalação de serviços e equipamentos públicos em favelas etc.). O resultado é a anemia do direito
urbanístico, enredado na contradição entre cidade legal e cidade ilegal". [17]

                       

            A titularidade definitiva dos espaços ilegais ou irregulares vem sendo postergada pelos processos judiciais morosos e
intermináveis, fixando práticas burocráticas que dificultam o registro junto aos cartórios competentes. Na tentativa de resolver esse
grave problema, o legislador federal previu a regulamentação da usucapião urbana para regularizar posses em terrenos privados,
conforme regem os art. 9º ao art.12 do Estatuto da Cidade. A usucapião urbana encontra limitações de natureza material e temporal,
sua aplicação será destinada a imóveis que possuam até 250 metros quadrados, sendo a única moradia do ocupante do terreno
urbano, devendo permanecer no imóvel há mais de cinco anos, sem contestação por parte do proprietário legal. A usucapião urbana
pode ser concedida de forma coletiva, para um grupo de moradores que ocupa um mesmo terreno, conforme será explicado a
seguir.

 

2.1. A usucapião especial urbana - instrumento de desenvolvimento urbano
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            A Constituição Federal trouxe como preceito fundamental o reconhecimento da importância social da usucapião especial de
imóvel urbano como instrumento de política urbana assegurador do cumprimento da função social da cidade e da propriedade
urbana, adotando-o expressamente. A finalidade da usucapião era a promoção da paz social através do desenvolvimento da política
urbana.

            A solução encontrada para a viabilização da implementação do instituto da usucapião urbana foi à redução da dimensão da
área usucapível para duzentos e cinqüenta metros quadrados, fixando um prazo de cinco anos para a aquisição da propriedade,
independentemente de justo título e boa-fé, desde que o possuidor utilize o imóvel para morada própria ou de sua família,
acrescentando o constituinte alguns dispositivos de natureza processual.

            O texto constitucional tanto assegura o direito à moradia por intermédio da usucapião especial de imóvel urbano,
condicionando seu reconhecimento ao fato de o possuidor não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, vedando a
aquisição deste direito por mais de uma vez ao mesmo possuidor, evitando o abuso ou fraude; determinando que o título de domínio
seja conferido ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Autoriza-se a usucapião especial desde que
os possuidores utilizem de fato o imóvel para sua moradia. O direito à moradia, na forma expressamente assegurada no art. 183 da
Constituição Federal desde 1988 podia ser considerado um direito fundamental da pessoa humana implicitamente garantido nos
termos deste preceito constitucional em combinação com o disposto no § 2º do art. 5º do mesmo texto constitucional. Com o
advento da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2.000, o direito à moradia passou a integrar o rol dos direitos
sociais.

            O Estatuto da Cidade, disciplinando os instrumentos para o desenvolvimento e a implementação da política urbana,
estabelece no art. 9º a previsão da usucapião urbana, concedendo o direito à moradia ao herdeiro legítimo, estendendo a posse de
seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Erigindo ao status fundamental para a
regularização urbana a usucapião especial coletiva de imóvel urbano, em seu art. 10 fixando que áreas urbanas com mais de
duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

            A Constituição Federal instituiu uma nova modalidade de usucapião especial urbano tendo em vista garantir o direito
fundamental à moradia. Além da promoção da paz social, esta foi a razão fundamental que justificou a redução do prazo de
usucapião para apenas cinco anos e a conseqüente perda da propriedade pelo respectivo proprietário negligente ou omisso, que não
deu à sua propriedade a função social adequada. Portanto, o que a Constituição exige é que a área ocupada individualmente pelo
possuidor e sua família para moradia própria não tenha dimensão superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados, dimensão esta
considerada suficiente para o fim de moradia.

            O Estatuto quando tratou na seção V sobre a usucapião especial de imóvel urbano buscou viabilizar o direito fundamental à
moradia de quem já esteja ocupando área urbana (terreno ou edificação) com até duzentos e cinqüenta metros quadrados,
isoladamente ou em conjunto com outros possuidores, nesta última hipótese, formando um aglomerado de diversas habitações
precárias, usualmente, num ambiente de certa promiscuidade e insalubridade. Portanto, a aplicação e a interpretação do estatuída no
art. 10 deve considerar o objetivo do instituto, previsto pelo art. 183 da Constituição Federal.

            Ao permitir expressamente que a usucapião especial de imóvel urbano possa ser obtida coletivamente, o Estatuto da Cidade
nada mais fez do que adequar o mandamento constitucional do art. 183 à realidade brasileira de modo a assegurar a seus
beneficiários condições mais dignas de moradia, pois a usucapião especial coletiva nada mais significa que a mesma usucapião
especial urbana prevista no art. 183 da Constituição Federal, apenas reconhecida coletivamente, por solicitação dos interessados,
para viabilizar a reurbanização da área e, em conseqüência, possibilitar-lhes o desfrute de melhores de condições de moradia.

            O possuidor poderá, para fins de contagem de prazo exigido na forma da lei, acrescentar sua posse à de seu antecessor, desde
que ambas sejam contínuas. Para que seja declarada a usucapião especial coletiva se faz necessária a propositura da ação, sendo
observado o rito sumário, mediante sentença que deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Na sentença, o juiz
atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente de dimensão do terreno que cada um ocupe, exceto
naquelas hipóteses decorrentes de acordo escrito entre os condôminos, prevendo frações diferenciadas.

            O condomínio formado terá natureza especial, sendo indivisível, não sendo passível de extinção. O legislador federal
excepciona a proibição da extinção do condomínio especial por meio de deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços
dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. As deliberações quanto à
administração condominial serão tomadas por maioria de votos dos diretamente interessados presentes, tendo força obrigatória,
aplicando-se as decisões para o condôminos ausentes, mesmo que estes discordem dos resultados obtidos após as deliberações.

            O procedimento processual é regulado pelos arts. 11, 12, 13 e 14 do Estatuto, estabelecendo no art. 12, I ao III a legitimidade
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ad causum para a propositura da ação de usucapião especial urbana, sendo partes legítimas o possuidor, isoladamente ou em
litisconsórcio originário ou superveniente, os possuidores, em estado de composse e sendo admitida a figura do substituto
processual, por intermédio da associação de moradores da comunidade, devendo estar constituída regularmente, apresentando
personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados, sendo, também obrigatória a intervenção do
Ministério Público.

            A usucapião especial urbana poderá ser invocada em matéria de defesa, valendo a decisão que a reconhece como título
dominial, mesmo em se tratando da espécie coletiva.

 

3. Gestão Democrática Urbana: novo modelo instituído no Estatuto da Cidade

 

            O ordenamento jurídico brasileiro recentemente apresenta duas leis que inovam a situação dos Municípios, sendo elas a Lei
de Responsabilidade Fiscal e Estatuto da Cidade, prevendo a necessidade de realizarem audiência e consulta públicas para a
elaboração e discussão das leis orçamentárias. A valiosa, marcante e revolucionária novidade é advinda da positivação de uma das
modalidades de participação do cidadão na vida administrativa do ente local, admitindo a participação popular na administração
pública conforme destaca o preceito constitucional. Esta louvável realidade identificada diante do caos urbano que há muito foi
desenhado com o sofrimento de muitos cidadãos, poderá se transformar em importante instrumento de controle da atividade
administrativa, contribuindo para a conquista de administrações voltadas exclusivamente para o atendimento do interesse público.

            O Estado moderno nasce no século XV na França, Inglaterra e Espanha. No entanto, a sua efetivação com as características
atuais só vem a acontecer com a Revolução Francesa, que, unindo a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses,
rompendo com o velho regime despótico de favorecimento ao clero e à nobreza. No dizer de Bonavides "o primeiro Estado jurídico,
guardião das liberdades individuais alcançou a sua experimentação histórica na Revolução Francesa" [18], exatamente porque foi
plantada a semente do conhecemos hoje por Estado Democrático de Direito.

            O Estado brasileiro assume o princípio do Estado democrático de direito e garante a soberania popular como único meio de
legitimação do poder, prevendo o seu exercício diretamente pelo povo, conforme rege o art. 1°, § 1° da norma constitucional. Assim
como a consagração do Estado democrático de direito foi produto da luta da humanidade para derrotar o autoritarismo, a nossa
Constituição de 1988 também é produto de uma intensa mobilização popular contra o regime militar, que culminou com o
movimento das "diretas já" em 1984, garantindo dois anos depois a eleição de um Congresso Nacional com poderes constituintes,
que elaborou a "Constituição Cidadã", onde se encontra positivado o princípio constitucional da participação popular. Há nela várias
previsões de participação do cidadão na administração pública[19], mas uma em especial nos parece ser o fio condutor da assunção
da participação popular para a condição de princípio constitucional. É o contido no parágrafo único do art. 1º: "Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição".

            Ao afirmar que o povo "exerce diretamente o poder nos termos da constituição", não está ela contrapondo o exercício
representativo do poder com o exercício direto, mas, sim, entregando ao povo a possibilidade de se tornar membro efetivo do
controle social da administração pública, tal qual explicita Carrion, ao afirmar que "quando se fala em controle social da
administração pública, procura-se sugerir a idéia de um controle ao mesmo tempo político e social. Não apenas um controle de
legalidade, mas principalmente um controle de mérito, de eficácia, de conveniência e de oportunidade do ato administrativo"[20].

            Apesar de não utilizar o termo "participação" a Constituição, fala em democracia representativa e democracia direta, portanto
a participação popular é própria do Estado Democrático de Direito ali estabelecido, é, decorrência natural deste modelo de Estado,
que consagra, ainda, implícita ou explicitamente outras previsões de participação popular em diversos setores da vida pública. A
previsão está inserta no Título I, DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, não deixando nenhuma dúvida sobre a pretensão do
constituinte originário. A participação popular enquanto princípio constitucional é aquela participação do cidadão sem interesse
individual imediato, tendo como objetivo o interesse comum, ou seja, é o direito de participação política, de decidir junto, de
compartilhar a administração, opinar sobre as prioridades e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

            Não parece correto enquadrar como participação popular na administração, toda e qualquer forma de colaboração do
particular, tal como a prestação de serviços, como servidor ou concessionário, ou ainda as atividades compulsórias como o serviço
militar ou a justiça eleitoral. Ao falar da participação cidadã, no sentido de compartilhar as decisões políticas e administrativas, é o
direito garantido pela constituição que o cidadão tem de ser colhida a sua opinião, é o direito de participar da tomada de decisões,
sem vínculo jurídico com o Poder Público. Ela é, antes de tudo, uma questão política, pois depende do amadurecimento da
consciência da cidadania por parte da população e da vinculação do governante com os ideais democráticos e com a transparência
na gestão da coisa pública: é a prática da democracia participativa.
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            O termo democracia participa, bem como os conceitos formulados, são relativamente recentes, pois foram consolidados no
século XX, tendo surgido principalmente pelo desgaste das formas de democracia representativa, embora as suas raízes remontem
ao conceito de democracia direta clássica, praticada na Grécia antiga. A democracia participativa a que nos referimos não é aquela,
mas sim a decorrente do princípio da participação popular estabelecido na Constituição Federal, e na legislação infraconstitucional.
Esta democracia participativa se consolida na medida em que os cidadãos utilizem todas as possibilidades participativas expressas
no nosso ordenamento jurídico, e, através delas ampliem ainda mais o dever dos governantes de ouvir a sociedade e prestar contas
de suas gestões.

            A democracia participativa brasileira, garantida pelo principio da participação popular, prevê variadas formas de atuação do
cidadão na condução política e administrativa do Estado. Dentre elas destacamos a audiência pública, prevista constitucionalmente
no âmbito da participação legislativa e, em diversas normas infraconstitucionais. Audiência pública é um processo de participação
aberto à população, para que possa ser consultada sobre assunto de seu interesse e que participando ativamente da condução dos
assuntos públicos, venha a compartilhar da administração local com os agentes públicos.

            Constitui-se em instrumento de legitimação das decisões, através de um processo democrático real, em que, constantemente,
a comunidade se manifesta sobre a melhor forma de ser administrada, e controla a ação dos governantes. Esta modalidade
participativa possibilita ao cidadão a obtenção de informações e conhecimento das ações da administração, bem como a esta, a
possibilidade de avaliar a conveniência e intensidade das suas ações, na medida em que estará administrando de forma
compartilhada. É, na verdade, uma forma de efetivação dos princípios do Estado democrático de direito, pois o cidadão, ao
interagir com a administração, estará exercitando o poder.

            A audiência pública, como espécie do gênero participação popular, constitui-se em importante vertente de prática
democrática, tomada em sua plena concepção doutrinária, que é a possibilidade de acesso e exercício do poder. A audiência pública
se constitui em importante meio de obtenção de informações, que capacitam o cidadão para uma participação de resultados, seja
através da legitimação dos atos compartilhados com a administração, seja através de uma constante negociação democrática.

            Já em 1789 era reconhecido o direito da sociedade em receber prestação das contas dos agentes públicos, estando
expressamente no art. XV da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que "a sociedade tem o direito de exigir contas a
qualquer agente público da sua administração"[21].

            A Lei Complementar 101, de 2000 e a Lei 1.0257, de 2001, prevêem a realização de audiências públicas nos processos de
elaboração e discussão dos planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual, o que pode vir a concretizar
no âmbito municipal o princípio constitucional da participação popular. Pelo disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal o poder
executivo tem que ouvir a população no processo de elaboração daquelas leis ali especificadas, o que significa dizer que antes do
envio do projeto de lei para o legislativo há necessidade de audiência pública para que a sociedade seja ouvida, porque a
transparência e o controle popular na gestão fiscal é norma de caráter obrigatório. Assim, também, depois de enviados os projetos
de leis ao poder legislativo, novamente a sociedade tem que ser chamada a participar, desta vez no âmbito deste poder, para debater
com o parlamentar de como ele votará, se do modo decidido pela comunidade, ou conforme os seus interesses políticos e pessoais.

            No Estatuto da Cidade a exigência se repete, com a diferença de que a obrigatoriedade de ouvir a comunidade é expressa,
transformando-se em condição de validade para a aprovação das referidas leis pela Câmara Municipal. Não foi por mera
formalidade que o legislador inseriu a realização de audiência públicas no capítulo que trata da transparência na Lei Complementar
101, de 2000 e no de gestão democrática da cidade, na Lei 10.257, de 2001, mas, sim, porque o controle da gestão fiscal está
intimamente ligado ao tema da moralidade administrativa e da gestão democrática, MEDAUAR afirma que "certo é que, mais
efetivos se mostrassem os mecanismos de controle sobre a administração, menor seria o índice de corrupção"[22].

            É na cidade que o cidadão pode exercer plenamente a sua cidadania, no seu local de moradia é que poderá se iniciar um
grande processo de transformação, através da participação nas decisões que lhe afetam diretamente e da fiscalização das ações
administrativas dos governantes locais. Na medida em que avança e se consolida o nível de participação popular aumenta o grau de
compreensão dos moradores sobre o funcionamento da máquina administrativa, elevando a sua consciência cidadã e o seu
compromisso com as causas coletivas. É, pois, dever do bom administrador dar efetividade às garantias jurídicas de participação do
cidadão na vida administrativa do seu governo, pois se o princípio da legalidade é dever do agente público, com muito mais razão a
sua observância quando se trata do interesse público, e se este é indisponível, não está a decisão na esfera da discricionariedade do
agente, possibilitar ou não a participação, não se trata de uma faculdade e sim de um dever.

            O prefeito que não incentiva e não garante a participação popular na sua administração, pratica crime de responsabilidade
definido no art. 1º, XIV do Decreto-lei 201, porque está negando execução à lei, não só à lei, mas à própria constituição; incorre
ainda em crime de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei 8.429, de 1992, porque está atentando contra os princípios
da Administração Pública.
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            Sendo o princípio da participação popular garantia constitucional, e a audiência pública instrumento dessa participação, a sua
previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Estatuto da Cidade transforma a sua realização em condição de validade para o
processo legislativo que tenha por objeto os planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Ao analisar as
contas anuais, tanto do poder executivo como do legislativo, especialmente a análise dos procedimentos de transparência, deverão
os Tribunais de Contas exigir a comprovação de que a sociedade teve a oportunidade de ser ouvida, de que há no Município um real
incentivo à participação popular, e que as audiências públicas previstas nesta lei e no Estatuto da Cidade são efetivamente
realizadas. Devem exigir esta comprovação porque a participação popular é princípio constitucional e condição obrigatória nos
processos de elaboração e discussão das Leis Orçamentárias e planos, nulificando o processo que não observar minimamente o
dever de ouvir a sociedade. A não observância deste princípio vicia o processo de feitura da lei orçamentária, pois terá preterido
formalidade essencial, padecendo de mal incurável, pois se é certo que a participação popular é princípio constitucional, afronta-lo
enseja a invalidação de qualquer ato praticado sem a sua observância.[23]

            O Estatuto incorpora a idéia da participação direta e universal dos cidadãos nos processos decisórios da política urbana,
tornando obrigatória a participação popular na definição da política urbana, conforme arts. 43 a 45. Estão previstos instrumentos
como conferências e conselhos de política urbana nos âmbitos nacional, estadual e municipal, audiências e consultas públicas, além
da obrigatoriedade de implementação do Orçamento Participativo. Esses instrumentos devem ser utilizados pelos Municípios para
abrir espaço para os interesses dos cidadãos em momentos de tomada de decisão a respeito de intervenções sobre o território, e são
obrigatórios nos planos Diretores.

            No campo da ampliação do espaço da cidadania no processo de tomada de decisões sobre o destino urbanístico da cidade, o
Estatuto prevê o Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimentos que a lei municipal considerar como promotores de
mudanças significativas no perfil da região onde se instalar, arts. 36 a 38. O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá levar em
conta os efeitos positivos e negativos decorrentes dos grandes empreendimentos no que diz respeito à vida dos moradores das áreas
próximas ao possível empreendimento, e deverá obrigatoriamente garantir o acesso aos documentos e à consulta pública junto à
comunidade afetada.

            Para aplicar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto, o Poder Executivo do Município deverá obrigatoriamente
produzir um Plano Diretor, uma lei que deverá ser aprovada na Câmara, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana, arts. 39 a 42. O Plano Diretor é obrigatório para Municípios com mais de vinte mil habitantes, e sua função
principal é expressar os instrumentos por meio do qual o Município vai garantir o cumprimento da função social da cidade e da
propriedade urbanas e garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida e justiça social. Para
implementar um Plano Diretor, o Executivo deve mobilizar uma equipe técnica, que fará uma leitura da situação e dos conflitos
existentes. A partir dessa leitura, será possível definir quais são os instrumentos mais interessantes, bem como os critérios para sua
aplicação. Alguns dos instrumentos podem exigir que sejam feitas leis específicas para sua implementação.

            O Plano Diretor deverá contar necessariamente com a participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos econômicos e sociais, não apenas durante o processo de elaboração e votação, mas, sobretudo, na implementação e
gestão das suas diretrizes. Assim, mais do que um documento técnico, o plano é um espaço de debate dos cidadãos e de definição de
opções, conscientes e negociadas, por uma estratégia de intervenção no território. Após sua aprovação na Câmara, o Plano Diretor
precisa ser revisto periodicamente.

            O Estatuto da Cidade dá aos Municípios o poder de interferir sobre os processos de urbanização e sobre o mercado
imobiliário. Isso significa que a Prefeitura pode mexer com práticas e privilégios muito arraigados, principalmente no que se refere
aos maiores proprietários urbanos. Também as práticas clientelistas envolvendo a regularização fundiária podem ser combatidas.
Alguns setores provavelmente insistirão pela permanência desses privilégios. É fundamental que a Prefeitura envolva ativamente os
diferentes setores da sociedade nos debates dos instrumentos e do Plano Diretor. Apenas dessa maneira poderá ficar claro para todos
que em alguns casos é preciso que uma minoria abra mão de seus privilégios para que sejam garantidos os recursos territoriais e
materiais que permitirão um crescimento mais equilibrado da cidade.

            Os potenciais resultados da aplicação democrática dos instrumentos propostos no Estatuto da Cidade são muitos: a
democratização do mercado de terras; o adensamento das áreas mais centrais e melhor supridas de infra-estrutura, reduzindo
também a pressão pela ocupação das áreas mais longínquas e ambientalmente mais frágeis; a regularização dos imensos territórios
ilegais. Do ponto de vista político, os setores populares ganham muito, à medida que a urbanização adequada e legalizada dos
assentamentos mais pobres passa a ser vista como um direito, e deixa de ser objeto de barganha política com vereadores e o poder
Executivo. O Legislativo também ganha, pois a superação das práticas clientelísticas pode elevar o patamar da política praticada na
Câmara, em direção aos seus reais objetivos: a elaboração e aprovação das leis e o acompanhamento crítico da atuação do
Executivo.

            O Estatuto abre novas possibilidades de prática do planejamento e da gestão urbana, mas depende fundamentalmente de seu
uso eficaz no nível local. Mesmo havendo perdas pontuais para alguns dos grandes proprietários urbanos, a coletividade tem muito
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a ganhar com a democratização do planejamento e da gestão urbana que o Estatuto agora permite.

 

 

Conclusão

 

            Os instrumentos de regularização fundiária são instrumentos de controle quanto à disponibilidade de oferta de terras por via
da utilização compulsória das áreas vazias e subutilizadas. A participação popular reflete o ideal no planejamento urbano como
mecanismo de intervenção dos movimentos populares urbanos organizados com o devido apoio técnico dos especialistas visando à
reforma urbana.

A propriedade do solo não pode mais ser vista como um objeto de posse ou o capital isoladamente, mas um conjunto de relações
entre o proprietário e o direito de toda e qualquer pessoa poder possuir uma propriedade formal e legal. Cabe salientar que esta
dissertação tem por fim traçar pontos diferenciadores entre os direitos ao uso do solo cumprindo sua função social são fundamentais
ao bem-estar coletivo e individual, mas a propriedade vista apenas sob o fito especulatório, em uma ótica da acumulação, perde a
finalidade maior: a eqüidade em sua utilização pela comunidade, ocorrendo a distorção que consiste na valorização das áreas e o
enriquecimento do loteador que aposta na promessa da instalação de equipamentos e serviços públicos que expandira seu negócio.

            A questão principal do estudo desse quarto capítiulo é a relação entre o espaço urbano, o mercado imobiliário e a intervenção
jurídico-institucional, tratando do Estatuto da Cidade como um conjunto de regras operacionalizada com o objetivo de alcançar
resultados nos programas de regularização fundiária dos assentamentos considerados irregulares.

            Pode-se ver que a questão fundiária passa por políticas que devem colocar à disposição dos agentes locais instrumentos
eficazes e capazes de organizar espaços urbanos, funcionalizando o uso da cidade e da propriedade.
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[1] DALLARI, Adilson Abreu, et al. Estatuto da cidade - comentários à lei federal 10.257/2001. São Paulo: Malherios, 2002, p.p.
77-78. "(...) Entre todos esses instrumentos de planejamento, merece especial destaque o Plano Diretor, em função de uma radical
alteração de sua concepção, acarretada pela posição estratégica que lhe foi conferida pela Constituição Federal de 1988."

[2] SUNDFELD, Carlos Ari, et al. Desapropriação. Coleção Constituição de 1988 - Primeira Leitura, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1988, p. 52. "Convém não superestimar os efeitos imediatos do Estatuto, pois, ele em larga medida, é ainda um conjunto
normativo intermediário. É verdade de que várias de suas normas, dispensadas de qualquer complementação legislativa, são já
diretamente invocáveis pelos interessados como base do estabelecimento das relações jurídicas concretas; (...). De um lado, será
preciso que, por meio do Plano Diretor editado por lei (arts. 39-42), o Município formule o planejamento, tomando
necessariamente as seguintes decisões, relacionadas a vários dos instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da Cidade: a)
delimitar as áreas urbanas em relação às quais se poderá exigir o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (art. 5°,
caput, c/c o art. 42, I); b) fixar o coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos para fins de edificação (art. 28, § 2°); c) fixar
o coeficiente de aproveitamento máximo dos terrenos para fins de edificação (art. 28, § 3°); d) indicar as áreas em que o direito de
construir poderá ser exercido acima do coeficiente básico e até o limite do coeficiente máximo, mediante outorga onerosa (art. 23,
caput); e) indicar as áreas em que será permitida a alteração onerosa do uso do solo (art. 29). Além disso, o plano deverá fornecer
as bases para que leis específicas delimitem as áreas em que incidirá o direito de preempção (art. 25) e aquelas em que serão
realizadas operações consorciadas (art. 32); bem como para que a lei municipal autorize a transferência de construir (art. 35).

Depois, outras leis municpais deverão: a) relativamente ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios: impô-los aos
proprietários, fixando-lhes as condições e prazos (art. 5°, caput); b) relativamente ao IPTU progressivo: fixar sua alíquota (art. 7°,
§ 1°); c) relativamente ao direito de preempção: delimitar as áreas sobre as quais incidirá, indicando a destinação  que se
pretenda das aos imóveis eventualmente adquiridos ( arts. 25, § 1°, e 26, parágrafo único); d) relativamente à outorga onerosa do
direito de construir  e à alteração onerosa do uso do solo: estabelecer as condições para sua efetivação (art. 30); e) relativamente
às operações urbanas consorciadas: indicar a área envolvida, a intervenção pretendida e as alterações no regime do solo e da
construção (arts. 32-33), bem como autorizar a emissão de certificados de potencial adicional de construção (art. 34); f)
relativamente à transferência do direito de construir: autorizá-la, fixando-lhe as condições (art. 35); g) relativamente ao Estudo de
Impacto de Vizinhança: definir os casos em que será exigido (art. 36).

Demais disso, independemente de menção direta do Estatuto da Cidade, as várias medidas de ordenação e controle do uso do solo
(como o zoneamenter) e de disciplina das construções (como a fixação de alinhamentos, gabaritos, recuos), próprias do direito
urbanísitico, são veiculadas por lei. (...)".

[3] SUNDFELD, Carlos Ari, et al.. op. cit., p.p. 58-60. No escólio de Sundfeld: "O Estatuto da Cidade constitui a primeira
tentativa de resposta jurídica abrangente a esse impasse, por meio da instituição de um direito urbanísitco popular. Ele resulta da
adoção de duas orientações convergentes: por um lado, a transferência dos grupos marginalizados para dentro do mundo jus-
urbanísitco (pela criação de novos instrumentos para o acesso à propriedade formal, bem como de medidas para a regularização
fundiária urbana e para a regularização das urbanizações clandestinas) e, por outro, a adequação da ordem urbanísitica à
situação real da população, por meio de normas especiais de urbanização (ordem urbanísitca popular).

Para facilitar o acesso popular à propriedade formal, o Estatuto institui um instrumento até então ausente de nosso ordenamento: o
direito de superfície (arts. 21-24). Mas sua intervenção de maior profundidade ocorreu quanto aos mecanismos de regularização
fundiária, incluindo a disciplina do usucapião individual especial de imóvel urbano, que havia sido previsto no art. 183 da
Constituição (arts. 9° e 11-14), além da criação do usucapião coletivo especial de imóvel urbano (art. 10) e das concessões
individual e coletiva de uso especial para fins de moradia, que asseguram direitos subjetivos aos ocupantes de imóveis públicos,
mesmo os de uso comum (as disposições ma respeito, que constatavam dos arts. 15-20 do projeto lei aprovado pelo Congresso
Nacional e faram vetadas, acabaram sendo adotadas, embora com menor extensão, pela MP 2.220, de 4.9.2001).

A necessidade de uma ordem urbanística popular é afirmada diretamente pelo art. 2°, XIV, ao impor como diretriz "o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação" que levem em conta a situação
socioeconômica da população. A especialidade dessas normas tem um objetivo definido: permitir a "regularização fundiária e
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda". A mesma orientação parece estar implícita no inciso XV,
quando exige a "simplificação da legislação" com o fim de reduzir os custos da urbanização, ampliando a oferta de lotes e
unidades habitacionais.

A exigência de um ordenamento que conduza à regularização fundiária e urbanística das ocupações popularews existentes
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introduz um condicionante novo e transformador em nosso direito urbanístico. Até então a incompatibilidade entre as ocupações
populares e a ordem urbanística ideal tinha como conseqüência a ilegalidade daquelas (sendo a superação desse estado um dever
dos responsáveis pela irregularidade - isto é, dos próprios ocupantes). Com o Estatuto a equação se inverte: a legislação deve
servir não para impor um ideal de urbanismo, mas para construir um urbanismo a partir dos dados da vida real. Desse modo, o
descompasso entre a situação efetiva das ocupações populares e a regulação urbanística terá como conseqüência a ilegalidade
deste última, e não o contrário". (grifos nossos)

[4] SUNDFELD, Carlos Ari (1988). Op. Cit., p. 38. "Raciocínio diverso conduziria a verdadeiros absurdos. Inicialmente, nem só
os terrenos não edificados podem estar em situação de inadequado aproveitamento. (...) Assim, a exigência de 'adequada
utilização' é um ato através do qual o Município determina que o próprio titular da coisa a utiliza (parcelando, edificando,
habitando, alugando, vendendo etc.). Não atendido, pode o Poder Público, compulsoriamente, parcelar ou edificar em terreno
alheio, ressarcindo-se depois das despesas feitas. Se assim é, exigir-se que, para impor o imposto progressivo, e depois a
desapropriação, o Município antes parcele ou edifique compulsoriamente significa interditar-lhe a tributação e a expropriação.
Com efeito, se a edificação é feita, obtém-se a adequada utilização; nada mais há a apesar".

[5] LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de direito urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 167. "Já se viu que, no ordenamento
atual brasileiro, o não-uso é uma faculdade do dominus soli, constituindo esse fato um dos fatores que ensejam a prática
especulativa nos grandes centros urbanos. Em áreas previamente definidas em lei municipal, baseada em plano de uso do solo, o
não-uso pode deixar de ser uma faculdade desse dominus. (...) Trata-se da possibilidade da criação da propriedade urbanística
acompanhada de uma obrigação propter rem, consistente na obrigação de fazer (parcelar, edificar ou utilizar) sobre o solo, nos
termos da lei municipal, baseada em plano de uso do solo".

[6] GUIMARAENS, Maria Etelvina B. et. al. Estatuto da cidade e reforma urbana; novas perspectivas para as cidades brasileiras.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 124.

[7] SUNDFELD, Carlos Ari. op. cit., 94. O autor chama a atenção para a hipótese da ampliação do poder estatal ao aplicar a sanção
administrativa, conforme se transcreve: "Outra advertência necessária é quanto à amplitude da faculdade estatal de impor a
utilização compulsória do imóvel. Não nos parece aceitável, salvo em casos excepcionais, que o Poder Público indique ao
possuidor exatamente qual a utilização a ser dada, determinando, por hipótese, que se instale um açougue ou que se construa
prédio residencial de alto padrão. O meio mais adequado de impor a utilização é o estabelecimento de zonas de uso, onde haja a
previsão de usos (genéricos) possíveis, facultada ao administrado, dentre eles, a escolha daquele que melhor atenda a seu interesse
pessoal. A obrigação seriam então, de instalar estabelecimento comercial ou imóvel residencial".

[8] LEONETTI, Carlos Araújo. O IPTU e a função social do propriedade. Jornal Síntese, nº 21, Porto Alegre, 1998, p. 6.

[9] O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 153.771-0-MG (julgado pelo Plenário do STF em 20.11.1996, nove
votos a um, com acórdão publicado no DJU, Seção 1, em 05.09.1997 e na LEX-STF, v. 229, p.p. 177-219). "EMENTA: - IPTU.
Progressividade. - No sistema tributário nacional, o IPTU inequivocamente é um imposto real. Sob o império da atual
Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 145, § 1º, porque esse
imposto tem caráter real, que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte, quer
com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional (genérico) com arrimo no art. 156, § 1º (específico).

A interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que
alude o inciso II do § 4º do artigo 182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU com finalidade
extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1º.

Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no
artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal.

Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se inconstitucional o subitem 2.2.3. do setor II da Tabela III da Lei nº
5.641, de 22.12.1989, no Município de Belo Horizonte."

[10] MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 12ª ed., São Paulo : Malheiros, 1997, p.145. A síntese de MACHADO
expressa a posição divergente da doutrina majoritária brasileira: "Em face da Constituição Federal de 1988, voltou a reinar
divergência em torno da validade do IPTU progressivo. Em síntese, tem sido sustentado que o § 1º do art. 156 da vigente
Constituição, segundo o qual o IPTU 'poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade', não autoriza outra forma de progressividade para este imposto além da prevista pela própria
Constituição, em seu art. 182, § 4º, inciso II".

[11] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 712.
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[12] "Art. 8°. (...) § 2°. O valor real da indenização:

I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante em função de obras realizadas pelo Poder Público na área
onde o mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 2° do art. 5° desta Lei;

II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios."

[13] CAETANO, Marcello, apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 143.

[14] O Edito de dezembro de 1607, editado pelo rei de Henrique IV estabelece normas sobre a aprovação do plano de alinhamento,
não tendo mais a Administração Pública o poder discricionário de determinar o alinhamento particular de residência, devendo
conformar-se com os ditames previstos no plano geral. Posteriormente, o benefício foi estendido a todos aqueles que quiserem
erigir, retificar ou alargar novas construções.

[15] No Brasil Colônia tinham os vereadores atribuição de impor normas urbanísticas de acordo com as posturas de cada cidade. É
o que se pode deduzir das ordenações Filipinas (Livro 1, Título 66, §2º):

"Aos vereadores pertencem ter encargo de todo o regimento da terra e das obras do Conselho, e de tudo o que puderem saber, e
entender porque a terra e os moradores dela possam bem viver, e nisso hão de trabalhar."

A Carta Régia que determinou a criação da Capitania de São José do Rio Negro (3.3.1755) esclarece que a povoação que serviria
de capital "terá as casas dos moradores delineadas em linha reta, de sorte que ficassem largas a direitas." Caberia aos oficiais da
Câmara eleitos e seus sucessores velar para que as casas sejam fabricaras de maneira uniforme em seu aspecto exterior, a fim de
que a vila guardasse a formosura habitual".

[16] É interessante notar que durante todo o Império o Município era uma simples circunscrição administrativa que, apesar de gozar
de uma autonomia de fato, não tinham uma esfera própria de competência. Mesmo sendo a Constituição Imperial: omissa a este
respeito, por tradição no direito nacional, os Municípios sempre exercerem um poder de polícia sobre as questões edilícias.

[17] SUNDFELD, Carlos Ari, et. al. op. cit., p. 58. O autor acentua na página 60 da mesma obra que: "Essa solução certamente se
exporá à crítica segundo a qual é inútil - além de contraditório consigo mesmo - o ordenamento urbanístico que se destine a
juridicizar, sem mais, estados de fato. Mas o equívoco desse tipo de censura é evidente, pois ela confunde legalização com a
petrificação. O que fez o Estatuto foi impedir que, após qualificar como ilegais certas situações, o Poder Público simplesmente as
ignorasse. Com a legalização dos estados de fato, entra em pauta um novo tipo de dever estatal: o da atuação positiva para elevar
a qualidade urbanística das situações existentes. Em suma: abandona-se a pretensão - um pouco ingênua, um pouco cínica - de
construir um urbanismo ideal baseado apenas na produção normativa".

[18] BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 5.

[19] O art. 5º (dos direitos e garantias fundamentais), no inciso XIV assegura a todos o acesso à informação; nos incisos XXXIII e
XXXIV, garantem o direito de receber informações dos órgãos públicos e o direito de petição, materializando o princípio da
publicidade; garante também nos incisos LV e LXIX, o devido processo legal administrativo e o mandado de segurança contra
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública; no inciso LXXIII, garante ainda o controle da conduta dos agentes públicos
pelo cidadão através da Ação Popular, e para completar, no § 2º do mesmo artigo, afirma que além destas garantias, não se exclui
nenhuma outra decorrente dos princípios adotados pela carta, ou dos tratados internacionais em que o país seja parte, abrindo-se
portanto uma infinidade de oportunidades de participação na administração pública.

No art. 10, assegura a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão.

No art. 14, assegura a idéia da soberania popular e o voto direto e secreto de igual valor para todos, prevendo ainda o plebiscito, o
referendo e a iniciativa popular, instrumentos importantes da democracia participativa.

No âmbito municipal, o art. 29, XII, garante participação no planejamento e o art. 31, § 3º, garante a ampla fiscalização das contas.

Ao disciplinar os princípios que regem a administração pública o art. 37, § 3º, possibilita ainda a criação de outras formas de
participação do usuário na administração pública.

Há também a possibilidade da participação popular no processo legislativo, através de audiências públicas e reclamações contra atos
das autoridades, nas comissões das casas legislativas, previstas no art. 58, II e IV, bem como a participação diretamente na produção
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de leis, através da iniciativa popular prevista no art. 61, § 2º.

Possibilitando a atuação do cidadão enquanto fiscalizador da conduta do administrador, prevê o art. 74, § 2º, a possibilidade de
denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União.

Prevê ainda a participação de cidadãos no Conselho da República, conforme disposto no art. 89, VII, e a participação de entidades
de representação de classe na escolha do quinto constitucional para integrantes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais
Estaduais e do Distrito Federal, conforme disciplinado no art. 94.

Disciplina também a participação popular na gestão da atividade de administrar, tais como: dos produtores e trabalhadores rurais no
planejamento da política agrícola (art. 187); dos trabalhadores, empregadores e aposentados nas iniciativas relacionadas à
seguridade social (art. 194, VII); da comunidade em relação às ações e serviços de saúde (art. 198, III); da população através de
organizações representativas nas questões relacionadas à Assistência Social (art. 204, II); a gestão democrática do ensino público
(art. 206, VI); da colaboração da comunidade na proteção do patrimônio cultural (art. 216, § 1º); da coletividade na defesa e
preservação do meio ambiente (art. 225); de entidades não governamentais na proteção à assistencial integral à saúde da criança e
adolescente (art. 227, § 1º) e das comunidades indígenas, inclusive nos lucros, das atividades que aproveitem os recursos hídricos e
minerais das suas terras (art. 231, § 3º).

[20] CARRION, Eduardo Kroeff Machado. Apontamentos de direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.p.
83-84

[21] ALTAVILA, Jaime de. Origem dos direitos dos povos. 4ª ed., São Paulo: Edições Melhoramentos, 1964, p. 218.

[22] MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 441.

[23] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. op. cit., p. 772. "Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque
representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão da sua estrutura mestra".
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OS PRINCÍPIOS DO DIREITO URBANÍSTICO E AS DIRETRIZES GERAIS DO
ESTATUTO DA CIDADE COMO FERRAMENTAS DE UMA POLÍTICA URBANA

SUSTENTÁVEL

URBAN LAW PRINCIPLES AND GENERAL GUIDELINES OF THE STATUS OF THE CITY AS TOOLS
FOR A SUSTAINABLE URBAN POLICY

Andiara Flores
Queli Mewius Boch

RESUMO
O presente artigo reporta-se a uma análise dos Princípios do Direito Urbanístico, sejam eles
constitucionais, infraconstitucionais ou oriundos das Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade,
como ferramentas disponíveis e indispensáveis ao gestor público na construção de uma política
urbana sustentável, com cidades capazes de efetivamente cumprir suas funções sociais. O
objetivo da pesquisa é demonstrar que todos os princípios do direito urbanístico e as diretrizes
Gerais do Estatuto da Cidade, devem ser contemplados no Plano Diretor Municipal, principal
instrumento de planejamento e execução da política urbana, na intenção de evitar o crescimento
desordenado das cidades e proporcionar o desenvolvimento sustentável das mesmas.
PALAVRAS-CHAVES: Princípios. Direito Urbanístico. Estatuto da Cidade. Diretrizes Gerais.
Cidades Sustentáveis.

ABSTRACT
This Article refers to an analysis of Principles of Urban Law, whether constitutional, infra
constitutional or coming of General Guidelines of the City Statute, and tools available and
indispensable to public manager in construction of a sustainable urban policy, with cities able of
meeting their social functions effectively. The research objective is to demonstrate that all
principles of urban and the general guidelines of the city's status must be covered in Master
Plan, main planning tool and implementation of urban policy, in intention to avoid the
overcrowded cities and provide the sustainable development of them.
KEYWORDS: Principles. Urban Law. City Statute. General Guidelines. Sustainable Cities.

INTRODUÇÃO
 
Entre os diversos aspectos que preocupam a sociedade moderna está a questão do crescimento desordenado das cidades,

evidenciado não apenas nos grandes centros, mas também nas cidades interioranas, que já apresentam problemas de política urbana,

social e ambiental, surgindo assim questões como: o que podemos fazer para evitar o crescimento desordenado das cidades? O que

podemos esperar de nossos gestores públicos nessa ordem e quais são suas responsabilidades nesse sentido? Quais os instrumentos

capazes de planejar e executar uma política urbana sustentável? Quais os requisitos que devem ser observados por esses

instrumentos? Quais são as funções sociais que as cidades devem cumprir? É possível proporcionar o desenvolvimento e o

crescimento urbano, mantendo preservado o meio ambiente natural, histórico e cultural de uma cidade? 

Objetiva-se com esta pesquisa, demonstrar que todos os Princípios do Direito Urbanístico e as Diretrizes Gerais do

Estatuto da Cidade, devem ser contemplados no Plano Diretor Municipal, principal instrumento de planejamento e execução da

política urbana, na intenção de evitar o crescimento desordenado das cidades e proporcionar o desenvolvimento sustentável das

mesmas, sendo elas capazes de efetivamente cumprir suas funções sociais, assegurando cidadania e dignidade à pessoa humana.

O objeto de pesquisa escolhido se justifica pela atual necessidade de se implantar instrumentos normativos capazes de

planejar as cidades em prol do interesse público, construídas democraticamente, com efetiva participação popular da comunidade
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interessada, bem como para chamar a atenção dos administradores públicos da necessidade de implantar políticas públicas

integradas à gestão urbana, social e ambiental, que possibilitem qualidade de vida às presentes e às futuras gerações.

A pesquisa se apresentará em dois momentos distintos: primeiramente, se fará uma breve reflexão sobre os princípios

norteadores do direito urbanístico, destacando os de caráter constitucional e os infraconstitucionais; e, logo em seguida, serão

tratados os princípios urbanísticos oriundos das Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade, como indispensáveis para a construção de

cidades sustentáveis.

 
1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO URBANÍSTICO

 
O direito urbanístico trata-se de uma disciplina relativamente nova no ordenamento jurídico brasileiro, tendo como foco

de análise, pela maioria dos doutrinadores, a questão da sua autonomia como disciplina jurídica, estando, assim, seus princípios

ainda em formação, não sendo unânimes e firmemente delineados na doutrina jurídica. 

Sob este aspecto Regina Helena Costa[1] traz que “mesmo entre os autores estrangeiros, de países cuja legislação

urbanística é desenvolvida, poucos foram os que se aventuraram a apontar diretrizes principiológicas do direito urbanístico”.

Todavia, embora ainda o direito urbanístico seja uma disciplina em construção, não restam dúvidas, especialmente após o

advento do Estatuto da Cidade – Lei Federal que veio traçar Diretrizes Gerais e regulamentar a Política Urbana no Brasil - que já

existem alguns princípios urbanísticos norteadores da ocupação humana e predial das cidades, de forma que esta ocorra de forma

sustentável, capaz de assegurar cidadania e dignidade a pessoa humana, com atendimento às necessidades de habitação, trabalho,

lazer e comunidades organizadas, para as presentes e futuras gerações.    

O Direito Urbanístico no entendimento do professor Georges Louis Hage Humbert[2] tem como objeto:
O estudo das normas e princípios que visam ordenar as cidades, dedicando importante atenção e
concentrando especiais esforços aos direitos e limitações inerentes à propriedade urbana, sua regulação
e organização, indispensáveis diante do fenômeno da concentração urbana iniciada a partir das
revoluções burguesas e industriais ocorridas na Europa Ocidental e logo refletidas no Brasil.

 

Assim podemos afirmar que o direito urbanístico tem por objeto fundamental o interesse da boa urbanização. Na opinião

de Antônio Bezerra Baltar[3] seu objetivo é “a organização do espaço urbano visando ao bem-estar coletivo”. 

Logo o direito urbanístico surge como disciplina indispensável para a construção de uma cidade que permita, através de

sua política urbana, uma vida saudável e ecologicamente equilibrada aos seus habitantes e/ou visitantes.

Daí a importância do estudo dos Princípios do Direito Urbanístico, que irão nortear o gestor público na construção de

cidades sustentáveis, que atinjam suas funções sociais, conforme previsto nas Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade (Lei do Meio

Ambiente Artificial nº. 10.257/2001), especificadamente em seu art. 2º e dezesseis incisos, que elencam as principais diretrizes que

devem ser seguidas por uma cidade que tenha por fim cumprir sua função social.

Antes de passarmos a análise dos Princípios do Direito Urbanístico, propriamente ditos, importante fazermos referência,

de forma bem sucinta, ao que vêm a ser considerado “princípios” para a ciência jurídica, remetendo-se posteriormente à ordem

urbanística.

Para Paulo Bonavides[4] "é graças aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam a unidade de sentido e

auferem a valoração de sua ordem normativa".

Na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo[5] princípios são:
 
O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere
a tônica e lhe dá sentido harmônico.
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E, nas palavras de Eros Grau[6] assumindo o caráter de norma suprema, "a interpretação do direito deve ser dominada

pelas forças dos princípios, pois são eles que conferem coerência ao sistema".

Passando a análise dos princípios que norteiam a esfera urbanística, podemos afirmar que existem princípios de ordem

constitucional, de ordem infraconstitucional e outros resultantes das diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, que devem ser

observados e respeitados pelo gestor público quando da elaboração e execução do Plano Diretor Municipal, a fim de que possa

implementar uma política urbana sustentável, com cidades que cumpram suas funções sociais. Passamos a analisar cada um deles

separadamente:

 

1.1 Princípios Constitucionais do Direito Urbanístico
 

No Direito Urbanístico podemos vislumbrar a existência de Princípios Constitucionais "explícitos gerais", "explícitos

específicos" e os "implícitos" como reguladores da política urbana, conforme nos explica Humbert[7]:
Os "explícitos gerais" são, em regra, aplicáveis a todo ordenamento jurídico brasileiro, merecendo
destaque os princípios da dignidade da pessoa humana, o da igualdade e o da legalidade, da supremacia
do interesse público, da publicidade e da eficiência.
 
Já como Princípios "explícitos específicos" encontram-se o da função social da propriedade e da
função social das cidades. O primeiro integra o rol pétreo dos direitos fundamentais (art. 5º, XXIII), é
princípio que rege a ordem econômica (Art. 170, III) e, juntamente com a função social da cidade,
forma o núcleo central da política urbana (Art. 182).
 
E, como princípios constitucionais "específicos implícitos" informadores do Direito Urbanístico, temos
a gestão democrática da cidade, pautada pela indispensável e efetiva participação popular e o princípio
do planejamento urbano, que deve ser pautado pela legalidade, publicidade e eficiência, visando a
satisfação das carências da cidade, especialmente no que tange às suas necessidades básicas (lazer,
trabalho, moradia e circulação).

         

Nesse mesmo sentido, Grau[8] pontua que:
O nosso sistema constitucional é composto por (a) princípios explícitos, recolhidos no texto da
Constituição ou da lei; (b) princípios implícitos, inferidos da análise dos preceitos constitucionais ou de
uma lei; (c) e, por fim, pelos princípios gerais de direito, também implícitos.
 

Especificadamente quanto aos princípios explícitos gerais, quais sejam, os da dignidade da pessoa humana, da

igualdade, da legalidade, da supremacia do interesse público, da publicidade e da eficiência, destaca-se que estes são princípios

norteadores da administração pública e informadores de qualquer intervenção administrativa, devendo sempre, serem observados

pelo gestor público em toda e qualquer atividade, tratam-se de um dever-poder do gestor, obrigando-o não só visar, mas assegurar a

garantia das condições mínimas necessárias a uma vida digna dentro dos centros urbanos.

Em se tratando especificadamente dos Planos Urbanísticos, Fernando Alves Correia[9] nos traz que:
 Os princípios jurídicos fundamentais ou estruturais dos planos urbanísticos funcionam como limitação
à discricionariedade da atividade de planificação urbanística, incluindo entre eles:
 
a) princípio da legalidade: os planos urbanísticos estão sempre e necessariamente vinculados à lei;
 
b) princípio da hierarquia: as disposições de um plano urbanístico devem harmonizar-se com as
legislações de nível hierarquicamente superior;
 
c) princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso: as medidas do plano urbanístico que
estabelecem imposições ou proíbem determinadas alterações urbanísticas devem ser adequadas,
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necessárias e proporcionais ao fim público almejado;
 
d) princípio da igualdade: as disposições do plano urbanístico não podem ser arbitrárias e as medidas
que prescrevem um tratamento diferenciado dos proprietários do solo têm de basear-se em
fundamentos objetivos evidentes.       

 

Já quanto aos princípios identificados como explícitos específicos e específicos implícitos (princípio da função social da

propriedade, gestão democrática da cidade, planejamento urbano e função social das cidades), estes, embora também possuem a

legitimidade constitucional, serão tratados em tópico específico, uma vez terem sido recepcionados pelo Estatuto da Cidade e

constarem em suas Diretrizes Gerais expressamente, como indispensáveis à uma política urbana municipal sustentável.

Assim, os princípios acima elencados, em suma, integram o sistema de princípios constitucionais que informam o Direito

Urbanístico, tendo, no entanto, outros princípios de direito urbanístico de caráter infraconstitucional altamente relevante para a

sustentabilidade da política urbana, que da mesma forma merecem destaque e prestígio. 

 
1.2 Princípios Infraconstitucionais do Direito Urbanístico

 

O doutrinador José Afonso da Silva[10], um dos primeiros doutrinadores a falar de princípios na ordem urbanística,

enumera os mais conhecidos princípios do Direito Urbanístico, afirmando terem sido eles recepcionados pelo Estatuto da Cidade, no

seu art. 2º, que trata das Diretrizes Gerais, os quais passarão a ser analisados separadamente:

1.2.1 Princípio do Urbanismo como Função Pública

 

Este princípio, na lição de Silva[11] “fornece ao direito urbanístico sua característica de direito normativo pelo qual o

poder público atua no meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no interesse coletivo, sem prejuízo do princípio

da legalidade”.

Regina Helena Costa[12] afirma que:
O urbanismo como conjunto de medidas destinadas a organizar os espaços habitáveis, é, sem dúvida,
uma função pública, visto estar-se diante de um poder voltado para atendimento do interesse coletivo e
cujo exercício consubstancia-se num dever jurídico. 

 

Referido princípio enfatiza que o urbanismo é uma função pública, devendo regulamentar o interesse e o bem estar

coletivo, na intenção de assegurar a cidadania e a dignidade da pessoa humana, bem como proporcionar meios para que a cidade

cumpra sua função social, prevista nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, que deve ser cumprida através dos Planos Diretores

dos municípios.

Importante ressaltar que o Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social, ou seja, normas que

não podem ser moldadas pela vontade das partes e que não podem ser objeto de transação pelo poder público, nem por particulares.

Estas diretrizes previstas no Estatuto da Cidade devem ser rigorosamente observadas na elaboração do Plano Diretor Municipal,

assim como os meios para o seu efetivo cumprimento, sob pena de invalidade do Plano Diretor, bem como descumprimento de

preceitos fundamentais.

Neste sentido afirma Andreas Krell[13]:
O uso dos instrumentos urbanísticos por parte dos municípios que contrariam as diretrizes gerais da
política urbana poderá ser questionado por via judicial por representarem lesão à ordem urbanística.

        

E complementa:
As diretrizes gerais do art. 2º do Estatuto da Cidade como normas gerais e diretoras apontam o rumo da
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política urbana para todos os municípios, pois estão no ponto mais alto da escala normativa reguladora
da ordenação do espaço urbano, como normas supremas dessa matéria.
        

Assim, o Plano Diretor – um dos principais instrumentos da política urbana municipal - irá regulamentar o interesse

público de acordo com as peculiaridades locais de cada município, exercendo uma função pública sobre toda a sociedade, já que

suas normas são cogentes, de caráter imperativo.

 

1.2.2    Princípio da Conformação da Propriedade Urbana pelas normas de ordenação urbanística

 

Este princípio é conexo ao princípio analisado anteriormente, em suma, ele afirma que o direito urbanístico é o

instrumento que visa ordenar o uso da propriedade urbana ou rural, prevendo regras de ocupação, limitação ao direito de

propriedade, direito de construir, entre outros, através de instrumentos normativos como, por exemplo, plano diretor, lei do

parcelamento do solo, código de obras e posturas, lei orgânica, etc.

 

1.2.3    Princípio da Afetação da mais-valia ao custo da urbanificação

 

Este princípio no entendimento de Silva[14] prevê que “os proprietários dos terrenos devem satisfazer os gastos da

urbanificação, dentro dos limites do benefício dela decorrente para eles, como compensação pela melhoria das condições de

edificabilidade que dela deriva para seus lotes”.   

Este princípio prevê uma medida de compensação pelos particulares nos custos suportados pelo poder público no ato de

urbanificação, sendo, todavia, aplicada nos limites das melhorias e na valoração do imóvel.

Neste mesmo sentido estabelece a diretriz prevista no art. 2º, inciso XI do Estatuto da Cidade, que determina: “a

recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos”.

Assim esta diretriz incentiva o poder público municipal a instituir a cobrança de contribuição de melhoria, pela qual os

proprietários de imóveis valorizados em função de obras públicas devem pagar uma importância a ser calculada segundos critérios

predeterminados.

No entanto, o que se vê na prática da política urbana municipal, são os investimentos realizados e consequentemente os

imóveis valorizados e, a população, pagando somente a “valorização”, o que fere o princípio da afetação da mais-valia ao custo da

urbanificação, pois de fato o proprietário deveria pagar o total do valor agregado ao imóvel e não apenas a valorização, como

normalmente ocorre baseada única e exclusivamente no Código Tributário Nacional.

Importante destacar que a omissão dos municípios em não cobrar os valores destas obras de urbanificação, que valorizam

propriedades privadas, a custo subsidiado praticamente pelo poder público, pode ser objeto de ações populares do restante da

população que paga religiosamente seus tributos e não teve seu imóvel valorizado por obras de urbanificação.      

 

1.2.4    Princípio da Justa Distribuição dos benefícios e ônus derivados de atuação urbanística 

 

Este princípio visa impedir que em virtude do processo de urbanização, alguns obtenham vantagens e outros prejuízos. O

objetivo desse princípio é garantir uma distribuição eqüitativa de vantagens e de ônus no atendimento do interesse da população,

visando o bem comum coletivo, de forma que a urbanização seja solidária.

Este princípio está elencado como uma das Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade, mais precisamente no inciso IX do

art. 2º que assim prevê como diretriz: “a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização”. 
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Assim, a observância dessa diretriz do Estatuto da Cidade com força de princípio urbanístico pelo gestor público é

essencial para que não ocorram obras urbanísticas que não gerem benefícios para toda a coletividade, mas sim que valorizem

patrimônios particulares em detrimento do todo.

Estes são os princípios do direito urbanístico, de caráter infraconstitucional trabalhados pelo doutrinador José Afonso da

Silva[15], em sua obra “Direito Urbanístico Brasileiro” e seguidos pela maioria dos doutrinadores urbanísticos, a exemplo de

Toshio Mukai, Adir Ubaldo Rech e Adilson Abreu Dallari.

Todavia, analisando as Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade, contidas no art. 2º e seus dezesseis incisos, que

estabelecem as diretrizes gerais da política urbana brasileira, constata-se novos princípios, decorrentes das necessidades atuais de

nossas cidades, os quais devem ser obrigatoriamente observados nos Planos Diretores Municipais, sob pena de considerarem-se

ilegais os ordenamentos jurídicos urbanísticos, conforme passaremos a analisar, cada um deles, no próximo tópico da pesquisa.

 
2. AS DIRETRIZES GERAIS DO ESTATUTO DA CIDADE E SEUS PRINCÍPIOS
URBANÍSTICOS ORIUNDOS - INDISPENSÁVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE
CIDADES SUSTENTÁVEIS

 
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) traz em seu artigo 2º dezesseis (16) diretrizes gerais que devem nortear a política

urbana municipal, especialmente quando da elaboração e execução do Plano Diretor em cada município. Não cabe aqui

reproduzirmos todas as dezesseis diretrizes, bastando apenas mencionarmos algumas de maior relevância: a garantia aos direito a

cidades sustentáveis que cumpram suas funções sociais e sejam ecologicamente equilibradas para as presentes e futuras gerações, o

planejamento do desenvolvimento das cidades, a gestão democrática da cidade, a função social e ambiental das propriedades

urbanas e rurais, entre outras que se interagem entre si.

Essas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade contemplam princípios do direito urbanístico indispensáveis para a

efetivação de uma política urbana sustentável, conforme passamos a analisar:

 

2.1 Princípio da Função Social da Propriedade 

 

O direito de propriedade encontra-se estabelecido, como garantia fundamental, no artigo 5º, inciso XXII da Constituição

Federal de 1988, e, a restrição a ele imposta, no que se refere ao atendimento de sua função social está prevista no mesmo texto

constitucional, inciso XXIII. 

Importante lembrar que ao longo da história a propriedade foi concebida por diferentes civilizações, com diferentes

características políticas, econômicas e sociais. Num primeiro momento a propriedade era coletiva, após passou a ser individual,

estabelecendo um vínculo entre uma pessoa e um bem, com caráter absolutista da propriedade, pela qual o proprietário poderia dela

dispor da forma que melhor lhe conviesse.

Por conta do desenvolvimento do direito no sentido das suas finalidades sociais, os interesses difusos foram sendo

incorporados ao ordenamento jurídico, trazendo consigo a idéia de vínculos jurídicos coletivos, que se estabelecem entre pessoas

indeterminadas e bens de uso comum. Deste modo, gradativamente, ocorreu a transição da propriedade absoluta para a propriedade

atrelada a uma função social, bem como ocorreu a mudança do Estado Individualista para o Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, nos traz Antônio Maria Iserhard[16]:
A concepção tradicional de propriedade privada, construída pelo Direito Romano, consistente na
fórmula do jus utendi, jus fruendi e jus abuendi, em que o proprietário tinha o direito de usar, gozar e
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dispor da coisa da maneira mais absoluta, não mais se consoa com os tempos presente.
 

Assim, “a propriedade experimenta uma mudança paradigmática: de uma função individual para cumprir uma função

social”.[17]
O exercício do direito de propriedade passa a ser restringido pelo interesse social da coletividade, tendo o proprietário

particular que adequar-se às limitações que lhe são impostas, não podendo mais explorar sua propriedade de forma predatória e não

sustentável. 

Atualmente, em sintonia com o atual Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,

inciso, XXIII, consagra a função social da propriedade como princípio constitucional, sendo indispensável sua observância para

que o exercício do direito de propriedade tenha legitimidade.

Pode-se afirmar então, que a função social da propriedade tem por fim encarar a propriedade como uma riqueza que se

destina à produção de bens que satisfaçam as necessidades sociais, o bem comum, e não apenas interesses individuais, visando o

bem comum sem sacrifícios dos demais direitos fundamentais do homem.

A Constituição Federal de 1988 além de contemplar o princípio da função social da propriedade em seu artigo 5º, XXIII,

também elevou a função social da propriedade como “um dos princípios fundamentais da ordem econômica”, em seu artigo 170.  

Ainda, a Constituição Federal de 1988, trouxe pela primeira vez na história, a “função social da propriedade urbana”,

em seu artigo 182, § 2º que prevê: “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de

ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Tal exigência está respaldada na Lei Federal nº. 10257/2001, conhecida como

Estatuto da Cidade, que prevê em seu artigo 2º dezesseis (16) diretrizes gerais que obrigatoriamente devem estar contidas no plano

diretor de cada município e devem ser cumpridas a fim de que a cidade cumpra sua “função social”.

Assim, importante destacar que não há eficácia imediata desse dispositivo constitucional, pois ele está adstrito ao

estabelecimento de critérios no Plano Diretor dos Municípios, pois somente os municípios em que houver plano diretor e este

expressamente determinar os requisitos para que a propriedade urbana cumpra sua função social, é que se poderá ver efetivado esse

princípio fundamental do direito urbanístico.             

Assinala o jurista Espanhol Fernando Garrido Falla[18], "o princípio da função social da propriedade constitui o núcleo

central do Direito Urbanístico".

É ele quem vai permitir a instrumentalização e uma adequada ordenação da cidade, possibilitando a intervenção direta do

Estado na propriedade particular, desde que fundada na lei, sempre visando o interesse supremo da coletividade em detrimento do

particular, sendo, desta forma, o principal meio para solucionar os graves problemas que assolam as grandes cidades.

Já a “função social da propriedade rural” encontra previsão no artigo 186 da Constituição Federal, que a tem por

cumprida quando atende, entre outros requisitos, à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio

ambiente.

Quanto a essas previsões constitucionais em relação ao princípio da função social da propriedade, seja urbana ou rural,

destaca Antônio José de Mattos Netto[19] que:
A Constituição Federal de 1988 foi sábia ao inserir, entre os direitos individuais e coletivos, o da
propriedade, mas onerado com a função social (CF, art. 5º, XXIII). [ ] O direito de propriedade
somente é eticamente válido se cumprida sua função social”. E complementa: A propriedade privada
deve estar em harmonia com os princípios sociais pertinentes aos interesses difusos, exigindo assim,
não só o tradicional respeito aos interesses públicos.

 

Destaca José Roberto Marques[20] que “o exercício do direito de propriedade está limitado ao atendimento das normas

ambientais, pois só assim a função social poderá ser atendida”. 
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Desta forma, com o advento da Constituição Federal de 1988 e vasta legislação ambiental esparsa, afirmou-se a função

social e ambiental como elemento interno da propriedade, passando a ser constitucional o âmbito de incidência das relações civis

decorrentes deste direito. Passamos então a análise da função social e ambiental da propriedade, indispensáveis para uma política

urbana sustentável.   

 

2.2 Princípio da Função Socioambiental da propriedade 

 

A propriedade, entendida como direito fundamental do indivíduo, não é, contudo, entendida como direito de caráter

absoluto, ilimitado e intangível, podendo o proprietário dela dispor como bem entender, pelo contrário, seu uso deverá ocorrer de

forma a atender sua função socioambiental, condicionada ao bem-estar social, conforme disposto no art. 5º, incisos XXII e XXIII da

Constituição Federal de 1988.

Assim, desde a vigência da Constituição Federal de 1988 o direito de propriedade ganhou um novo conteúdo, que não só

o social, como analisado no tópico anterior, mas também o ambiental, estando o exercício do direito de propriedade limitado e

subordinado ao cumprimento de sua função socioambiental.

A propriedade que sempre foi vista sob a ótica individualista de seu uso absoluto, inclusive sobre os recursos naturais,

agora com a mudança de perfil, passando da esfera individual para a função social ambiental, sendo seu uso correspondente aos

interesses da coletividade, deverá ser compreendida pela proteção ambiental e pela busca da preservação de um bem comum a

todos. 

Considerada a função social e ambiental, esta autoriza até que se imponha ao proprietário comportamentos positivos, para

que a sua propriedade se ajuste concretamente à preservação do meio ambiente. Quanto a este aspecto segue análise de Eros

Grau[21]:
A admissão do princípio da função social e ambiental da propriedade tem como conseqüência básica
fazer com que a propriedade seja efetivamente exercida para beneficiar a coletividade e o meio
ambiente (aspecto positivo), não bastando apenas que não seja exercida em prejuízo de terceiros ou da
qualidade ambiental (aspecto negativo).

 

Segundo Anízio Pires Gavião Filho[22] a função ambiental da propriedade deve ser compreendida em sentido extensivo

para incluir tanto deveres negativos como positivos do proprietário, isso significando que “este não está apenas limitado a não

desenvolver atividades lesivas ao meio ambiente, como também está obrigado a adotar medidas positivas de proteção e

preservação do ambiente”.   

É com base nesse princípio que, segundo Édis Milaré[23], se tem sustentado, por exemplo, “a possibilidade de

imposição ao proprietário rural do dever de recomposição da vegetação em áreas de preservação permanente e reserva legal,

mesmo não tendo sido ele o responsável pelo desmatamento”. Assim basta a simples posição de proprietário ou possuidor da terra

para ser responsável por tal obrigação, que se prende ao titular do direito real. 

Assim, baseando-se nesse dispositivo constitucional só fica reconhecido o direito de propriedade quando cumprida sua

função social e ambiental, sob pena de impedimento ao livre exercício ou até perda desse direito. Pode-se citar, como exemplo,

dessa exigência constitucional, o primeiro caso registrado no Brasil de “desapropriação de terras por prática de crime ambiental”,

publicado no Diário Oficial em 20 de agosto deste ano, efetuado pela União na Fazenda Nova Alegria, localizada no município de

Felisburgo (MG), região do Vale do Jequitinhonha[24].

Como visto no recente caso, segundo a Constituição Federal, os donos de terras podem ter suas áreas desapropriadas caso

não cumpram a função social de prezar pela produtividade, pelo respeito ao meio ambiente, pelo bem-estar social e pela dignidade

da pessoa humana.
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Assim, o direito à propriedade e seu uso estão constitucionalmente condicionados à sua função social e ambiental, sendo

apenas reconhecido pela ordem jurídica como legítimo o seu uso, se cumprida essas prerrogativas. Desta forma verifica-se que o

direito constitucional à propriedade sofre restrição pela própria ordem constitucional, ou seja, a Constituição Federal assegura, e ao

mesmo tempo, restringe, diretamente o direito fundamental á propriedade.

Deste modo, para podermos falarmos em direito fundamental à propriedade, é necessário que ela cumpra sua função

socioambiental, ou seja, respeite a coletividade e o meio ambiente, do contrário, o exercício desse direito não será legítimo e sofrerá

restrição pela própria Constituição Federal, em face de descumprimento de requisito por ela exigido.

Da mesma forma, para podermos falar em sociedade ambientalmente sustentável, é preciso reconhecer a importância de

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em todas as suas formas de vida, para somente assim falarmos em direito de

propriedade. Registra-se, ainda, que poderá existir restrição ao direito fundamental à propriedade em detrimento de um direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Assim, relativamente no que diz respeito à questão urbana, Mukai[25] destaca que o “Estatuto da Cidade, considerando

a competência privativa do município, para legislar e atuar em matéria ambiental veio finalmente tornar obrigatório, com o plano

diretor, que os municípios atuem de fato e de direito sobre o assunto”. Logo, será através do instrumento do Plano Diretor que os

municípios poderão e deverão, de acordo com as diretrizes do Estatuto da Cidade, tornar efetiva a função social e ambiental das

propriedades.

 

2.3 Princípio da gestão democrática da cidade e efetiva participação popular

 

Este princípio encontra-se disposto expressamente no art. 2º, inciso II do Estatuto da Cidade (uma das diretrizes gerais)

determinando a participação democrática do povo na gestão dos municípios, na definição e alteração do Plano Diretor.

Esta diretriz retrata um modo renovado de tomada de decisões que afetem parcelas significativas da coletividade ou de

toda a coletividade. Esta chamada “gestão democrática” leva o governante a ouvir a população, a conhecer suas aspirações a fim de

que as políticas e decisões não sejam imperiais, mas sim possam retratar as necessidades coletivas.

Desta maneira, no entendimento de João Paulo Araújo[26] “o Plano Diretor é o reflexo do interesse público,

consubstanciado em uma ação conjunta do Poder Público, entes privados, sociedade civil (art. 29, XII da CF) e a comunidade”.

Isso significa que todas as normas urbanísticas que venham a ser definidas e/ou alteradas deve ser objeto de participação popular,

sob pena de nulidade, já que o projeto de construção da cidade não é somente do prefeito e sim de toda a comunidade.

No entanto, é imprescindível que este princípio da participação popular na gestão democrática da cidade, esteja sempre

acompanhado do princípio da informação, sem o qual será muito difícil termos uma efetiva participação, já que não terá como a

população discutir aquilo que não conhece. Nesse sentido se manifesta Araújo[27]:
No direito urbanístico, a participação popular no âmbito das decisões acerca dos planejamentos e
gestões urbanas, gera o direito à publicidade, já que todo indivíduo possui o direito de conhecer todos
os passos da administração municipal, devendo todas as diretrizes e metas estar nos documentos
publicados em órgãos representativos e no diário oficial ou em jornal de grande circulação em uma
dada localidade. Todas as decisões relatadas em ata, como é o caso das Audiências Públicas, devem ser
publicadas para que qualquer cidadão tenha conhecimento acerca da gestão participativa no urbanismo
de seu município.

 

Complementa o autor que o plano diretor revela bem esses dois princípios, em seu inciso VI do art. 52 do Estatuto da

Cidade revela a democracia participativa e a obrigatoriedade da publicação dos atos da Administração. Já o art. 40, § 4º, incisos I a

III da mesma lei, reforça esta assertiva ao determinar a garantia da participação dos cidadãos nos processos de elaboração,
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fiscalização e implementação do plano diretor.

Esse controle social ou participação dos cidadãos na criação, execução e fiscalização do plano diretor, ocorre nas

audiências públicas, nas quais os cidadãos têm a oportunidade de participarem, enumerando prioridades a serem planejadas e

executadas a partir das reais necessidades relatadas pelos indivíduos habitantes de uma determinada cidade.

Assim, ainda segundo Araújo[28], conforme análise do Estatuto da cidade, a gestão participativa representa:
Uma forma de controle da sociedade sobre à Administração Pública que é regida por leis e princípios
que a deixam à margem da democracia, diante do seu poder de polícia e hierárquico, sendo assim um
imperativo sobre os anseios dos administrados. Assim, o Estatuto da Cidade estabelece um confronto
com os objetivos do aparato legislativo da administração pública, dando possibilidades ao cidadão
comum frear as imposições do Poder Público.

 

Importante esclarecer que não é só na definição do Plano Diretor Urbanístico que se impõe o princípio da participação

popular através das audiências públicas, ele também é previsto, conforme previsto no artigo 2º, inciso XIII do Estatuto da Cidade,

nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente

natural ou construído, que afetem o conforto ou segurança da população, podendo citar como exemplos a construção de aeroportos,

presídios, casas noturnas, indústrias, entre outros empreendimentos potencialmente degradadores do meio ambiente.

 

2.4 Princípio do Planejamento Urbano

 

O planejamento urbano municipal ocorre por força de lei, de forma imperativa, sendo estritamente necessário para que

ocorra uma gestão administrativa da cidade, de forma sustentável.

Este princípio está elencado como uma das diretrizes do Estatuto da Cidade, art. 2º, inciso IV, que prevê o “Planejamento

do Desenvolvimento das Cidades, a fim de evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o

meio ambiente”.

Assim tal diretriz refere-se ao planejamento voltado para o desenvolvimento urbano como diretriz da política urbana,

tendo como intuito evitar novas distorções e corrigir as já existentes no crescimento urbano caótico da maioria das cidades

brasileiras e suas conseqüências negativas sobre o meio ambiente.

No entendimento de Elida Sá e Isa Brito[29] “o planejamento permite que a população tome conhecimento dos destinos

que os políticos desejam atribuir à cidade, participação nas decisões ou tendo oportunidade de se opor a elas, evitando-se o fato

consumado”.

Assim, o Plano Diretor pode ser entendido como o principal instrumento de planejamento urbano, pois é através dele que

o gestor poderá assegurar participação da população, através de audiências públicas, parcelamento do solo, necessidades de infra-

estrutura, de transporte, escolas, creches, espaços para lazer, atividades comerciais, industriais, entre outros que visem um

planejamento urbano sustentável.

Nesse sentido é o entendimento de Nelson Sale Júnior[30]:
A repartição de competências federativas para as questões urbanísticas delegou aos municípios a
missão de estabelecer planos para a sadia ordenação da cidade, sendo, portanto, o planejamento
municipal o principal responsável pela definição das metas visando o cumprimento das missões
constitucionais do município.

 

No entanto, o Plano Diretor não é o único instrumento de planejamento que os municípios dispõem para atingir seus

objetivos de sustentabilidade urbana, também podem ser considerados instrumentos de planejamento urbano o Plano Plurianual

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária (LOA), inclusive estando previsto no § 1º do artigo 40 do
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Estatuto da Cidade que o Plano Diretor deverá ter suas diretrizes e prioridades contidas no PPA, LDO e LOA.

Também prevê o Estatuto da Cidade em seu artigo 4º, inciso III, outros instrumentos de planejamento municipal, além

dos aqui já mencionados, quais sejam: as leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, gestão orçamentária

participativa, planos, programas e projetos setoriais e os planos de desenvolvimento econômico e social.

Saule Júnior[31] ainda sugere que o planejamento urbano deve pressupor quatro preceitos fundamentais: “considerar a

realidade local e asa necessidades da população; a participação popular direta; a linguagem simplificada e acessível a todos e um

sistema de informações sobre a vida da cidade”.

Deste modo fica evidenciado que o planejamento urbano é essencial para a sustentabilidade da gestão do ente estatal,

sendo um instrumento eficaz na previsão e prevenção de conseqüências desastrosas que podem afetar toda a política urbana

municipal.

 

2.5 Princípio da Função Social da Cidade

 

O princípio da Função social da cidade compreende as ações e medidas que garantam a construção de cidades

sustentáveis, nas quais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito a terra urbana, à moradia, ao saneamento

ambiental, a infra-estrutura urbana, ao lazer, ao transporte, aos serviços públicos e ao trabalho sejam contemplados.

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 182 colocou o princípio das funções sociais da cidade como constante da

política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, tendo por objetivo ordenar o desenvolvimento destas

funções sociais e o bem-estar de seus habitantes.

No entendimento de Silva[32], com as normas do art. 182 e 183 da CF/88, que regulamentam a política urbana “a

propriedade urbana passou a ser formada e condicionada pelo direito urbanístico a fim de cumprir sua função social específica,

realizar as chamadas funções urbanísticas de propiciar habitação, condições adequadas de trabalho, recreação e circulação

humana, realizar em suma, as funções sociais da cidade”.

Esse princípio também está expresso no artigo 2º, inciso I da Lei 10.257/2001, que prevê como “garantia de direito a

cidades sustentáveis o direito a terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para às presentes e futuras gerações”.

Assim, essas “garantias” passaram a se constituir num direito subjetivo dos cidadãos, cabendo ao poder público, leia-se

basicamente ao poder municipal, assegurar essas garantias. Todavia, deve-se prever que o cumprimento dessas garantias implicará

seguramente em despesas de grande vulto ao erário, sendo necessário, portanto, que tais políticas e/ou empreendimentos nesse

sentido sejam previstos nos instrumentos de planejamento municipal (PPA, LDO, e LOA), a fim de que não deixem de ser

cumpridos em razão de falta de previsão orçamentária.

Merece destaque a expressão “cidades sustentáveis”, onde se vê a necessidade de uma política de desenvolvimento que

leve em conta os limites ecológicos do planeta, utilizando adequadamente os recursos ambientais, no sentido de satisfazer as

necessidades da geração presente sem sacrifício das gerações futuras. 

Deste modo os municípios têm o grande desafio de enfrentar os problemas sociais/urbanos implementando uma gestão

baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável, compatibilizando as várias dimensões do desenvolvimento econômico,

social, político e ambiental. 

A cidade sustentável deve procurar promover um desenvolvimento compartilhado, que beneficie a cada membro da

sociedade, permitindo o desenvolvimento natural dos ecossistemas, a fim de não comprometer as condições de vida das gerações

futuras, ou seja, mais do que nunca está na hora dos municípios casarem a política pública urbana com a política pública ambiental.
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Assim, de acordo o entendimento do professor Adir Ubaldo Rech[33] com o Estatuto da Cidade o objetivo da política

urbana é ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. e estas funções sociais são decorrentes das necessidades sociais

constatadas em cada realidade, cada cidade, sejam necessidades culturais, econômicas, religiosas ou sociais, sendo assim esse

conceito de função social da cidade é muito mais abrangente do que mera condição de pobreza ou de necessidade material.

Saule Júnior[34] enfatiza que:
As funções sociais da cidade são interesses difusos, isto é, de toda a coletividade, cujos sujeitos são
indeterminados. Esse princípio busca garantir o “direito à cidade” a todos os habitantes e este direito
compreende os direitos inerentes às pessoas que vivem nas cidades de ter condições dignas de vida, de
exercitar plenamente a cidadania, de ampliar os direitos fundamentais, de participar da gestão da
cidade, de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável.
 

Ainda é importante enfatizar que este princípio da função social da cidade e/ou cidades sustentáveis encontra respaldo no

art. 225 da CF/88 que assegura a preservação do meio ambiente para às presentes e futuras gerações, sendo inclusive o princípio do

“desenvolvimento sustentável” admitido por Krell[35] como princípio constitucional na medida em que:
A qualidade de vida dos indivíduos adquiriu foros de instrumentalidade no art. 225 da CF, que
estabelece a importância  essencial do meio ambiente equilibrado à sadia qualidade de vida das pessoas
além do Poder Público e da coletividade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Este princípio da função social da cidade é uma diretriz geral da política urbana, considerado superior as demais normas

urbanísticas. Logo, qualquer norma de direito urbanístico que comprometa a sustentabilidade da cidade é passível de nulidade.

Ademais, frise-se, que as funções da cidade se desenvolverão de forma plena quando houver redução das desigualdades

sociais e melhoria da qualidade de vida urbana, garantindo maior bem-estar aos cidadãos, especialmente em razão da brusca

urbanização dos grandes centros que elevou os problemas sociais, que necessitam urgentemente de soluções a partir de um

desenvolvimento urbano includente.

Neste sentido cita-se a passagem de Raquel Rolnik[36]:
Esse preceito constitucional serve como referência para impedir medidas e ações dos agentes públicos e
privados que gerem situações de segregação e exclusão de grupos e comunidades carentes. Enquanto
essa população não tiver acesso à moradia, transporte público, saneamento, cultura, lazer, segurança,
educação, saúde, não haverá como postular a defesa de que a cidade esteja atendendo à sua função
social.

 

Assim, é de se observar que não haverá cidadania, tão pouco dignidade da pessoa humana, com as cidades desordenadas,

sem planejamento e com ocupações urbanas sem sustentabilidade social, ambiental e econômica, é preciso estabelecer uma política

urbana includente, com padrão ideal de qualidade de vida e que vise o bem-estar da coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Vários são os desafios dos gestores públicos na implantação de uma Política Urbana Sustentável em nossas cidades

brasileiras, as quais, incluindo grandes centros e pequenas cidades do interior, encontram-se de um lado com grandes concentrações

urbanas e de outro com pouquíssimos investimentos em infra-estrutura e em processos permanentes de planejamento urbano,

gerando cada vez mais o crescimento desordenado das cidades.

O atual modelo de urbanização encontrado na grande parte das cidades brasileiras traz o cenário de visível exclusão

social e econômica, bem como pouca ou nenhuma política pública direcionada à preservação do meio ambiente natural, histórico e

cultural do município, visando proporcionar cidadania e dignidade a pessoa humana, princípios máximos previstos na Constituição
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Federal de 1988.

Assim é evidente a necessidade de se implantar uma política urbana capaz de integrar gestão social, econômica e

ambiental, pois do contrário estaremos diante de um quadro de alto comprometimento da qualidade de vida das presentes e futuras

gerações em nossos centros urbanos.

Por essas razões, imprescindível que os gestores públicos ao planejar e executar a política urbana de sua cidade, através

do Plano Diretor Municipal, contemplem os Princípios do Direito Urbanístico e as Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade, como

ferramentas para que as cidades possam efetivamente cumprir suas funções sociais, sendo direcionados a aplicação dos

instrumentos de planejamento e de investimentos urbanos a todas as classes sociais, corrigindo e evitando o crescimento urbano

desordenado e excludente.

A Política urbana guiada nos Princípios do Direito Urbanístico, constitucionais e infraconstitucionais, bem com nas

Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade, poderá proporcionar mudanças no atual cenário das cidades brasileira, materializando esses

princípios em ações que garantam a todos o “direito à cidade sustentável”.
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PLANEJAMENTO URBANO E "CIDADE SUSTENTÁVEL": O PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE DO SUS E O PROJETO DE LEI Nº 3057/00.

URBAN PLANNING AND "HEALTHY CITIES": THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE FROM THE
BRAZILIAN HEALTYY CARE SYSTEM AND THE DRAFT LAW Nº 3057/00.

Isabel Teresa Pinto Coelho

RESUMO
O planejamento urbano das cidades é um tema que há muito ocupa os estudiosos, sejam eles
filósofos, médicos, arquitetos ou juristas. As preocupações sanitárias sempre ocuparam um papel
de destaque nas cidades. Tais preocupações objetivavam, e ainda objetivam, alcançar a saúde
dos cidadãos. Contudo, nenhum esforço será válido se a cidade também não estiver saudável.
Daí falar-se, atualmente, em “saúde das cidades”, que proporcionará, em consequência, a
“saúde nas cidades”. Por isso, o planejamento urbano das cidades tem relação direta com a
saúde de seus habitantes, seja para prevenir, seja para protegê-los de situações perigosas à
saúde pública. 
O presente artigo propõe-se a realizar uma análise do princípio da subsidiariedade do SUS e
relacioná-lo com o Projeto de Lei nº 3057/00. Após discorrer sobre suas inovações, tentar-se-á
responder, criticamente, à principal indagação aqui proposta: qual seja: a licença integrada e a
gestão municipal plena são verdadeiramente inovações no ordenamento jurídico brasileiro? 

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento Urbano – “Cidades Saudáveis” – Princípio da
Subsidiariedade – SUS – Projeto de Lei nº 3057/00 – Licença Ambiental Integrada – Gestão
Municipal Plena.

ABSTRACT
The urban planning of cities is a theme that has long occupied scholars, whether philosophers,
doctors, architects or lawyers. The health concerns have always occupied a prominent role in the
cities. Such concerns were aimed, and still aim, to achieve the health of citizens. However, no
effort will be valid if the city also is not healthy. Hence talking is currently in "health cities",
which will in consequence, the "health cities". Therefore, the urban planning of cities is directly
related to the health of its inhabitants, is to prevent, either to protect them from hazardous
situations to public health. 
This article proposes to undertake an analysis of the subsidiarity principle of SUS and relate it to
the Draft Law No. 3057/00. After discuss their innovations, will try to respond critically to the
main question proposed here, namely: the license fully integrated and municipal management
are truly innovative in the Brazilian legal? 

KEYWORDS: Urban Planning - “Healthy Cities” – Principle of Subsidiarity – SUS – Draft Law Nº
3057/00 - Integrated Environmental Permit - Full Municipal Management.

1. Introdução:
 
            Pretende-se fazer um breve estudo comparativo entre o princípio da subsidiariedade que
fundamenta o Pacto de Saúde (SUS) no Brasil e o Projeto de Lei nº 3057/00, que trata do parcelamento do
solo urbano e regularização fundiária.
            Esse projeto de Lei, que altera a antiga Lei de parcelamento do solo urbano (Lei nº 6769/79), traz
novos instrumentos urbanísticos, a fim de permitir uma regularização das ocupações informais de modo
menos burocrático.
            Urbanistas e Arquitetos o festejam, especialmente, quanto à descentralização de certas atividades
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para o ente municipal, tal como ocorre na execução de serviços de saúde, em razão do já mencionado
princípio da subsidiariedade. Aduzem que a previsão da concessão de licença integrada (urbanística e
ambiental) pelo ente municipal irá desburocratizar e acelerar em muito a regularização fundiária. Isso
porque, sustentam, haverá um dinamismo maior nos processos, tendo em vista que as secretarias
municipais são mais acessíveis aos cidadãos.
            Todavia, já se passaram mais de dez anos de tramitação do referido projeto e a licença integrada
continua sendo um sonho distante. Porém, a cidade não para, tampouco as ocupações informais. A cada
dia que passa tais cidadãos estão cada vez mais distantes da “cidade legal e saudável”.
            A questão que se põe é a seguinte: a licença integrada, bem como os municípios de gestão plena
são realmente inovações para o “mundo” jurídico? Quanto tempo mais vai ser preciso esperar para que,
finalmente, a lei seja votada e aprovada e tais instrumentos possam ser efetivamente aplicados? Será
realmente necessária mais uma lei? Ou o que falta é capacitação política dos cidadãos, para se
conscientizarem que podem e devem exigir atitudes daqueles que os representam, e boa vontade dos
governantes?
            São essas indagações que se pretende elucidar no presente estudo. Para tanto, será feita,
inicialmente, uma breve relação entre o planejamento urbano e as “cidades saudáveis”. Posteriormente,
serão vistas as diretrizes do SUS, bem como o princípio da subsidiariedade na saúde, pois, como antes
mencionado, o mesmo servirá de elo para o estudo do Projeto de Lei nº 3057/00. Com relação a este, serão
enumeradas as suas principais novidades, para só então entrar na temática proposta, qual seja: a licença
integrada e a gestão municipal plena são verdadeiramente inovações no ordenamento jurídico brasileiro?
 
 
2. Planejamento Urbano e a “Cidade Saudável”:
 
 

“A saúde e a qualidade de vida dos habitantes só estão asseguradas se
a cidade não estiver doente”
                                                           Jorge Gaspar

 
 
            Os estudos sobre a “saúde” dos cidadãos e da cidade não é uma novidade para aqueles que se
debruçam na tentativa de explicar o fenômeno urbano.

Aristóteles já relatava a preocupação com a saúde dos cidadãos e a sua relação com o ambiente que
os cercava. Por isso, a escolha do local onde seria fundada a cidade era meticulosa, tal como se pode
observar do seguinte trecho transcrito da sua obra “Política”[1]:
 

“O terreno sobre o qual a cidade será assentada deve ser inclinado, mas devemos ter em mente quatro
considerações. A primeira e mais essencial, o local deve ser salubre. Um declive que esteja defronte
para o leste, com ventos que sopram da direção do nascer do sol, proporciona um local salubre, melhor
que o sotavento do lado norte, se bem que este ofereça um estado atmosférico bom. A segunda é que
deve estar bem situado para desenvolver todas as atividades civis e militares. (...)” –(Grifos nossos)

 
            Aristóteles baseou-se, principalmente, nos escritos de Hipócrates que, muito embora não tivesse a
intenção de tratar do planejamento de cidades, por certo acabou estabelecendo uma relação entre a
localização das cidades como causa direta da saúde ou da doença de seus habitantes.[2]
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Vitrúvio, outro pensador antigo, também embasado em Hipócrates dizia:
 
“A escolha de um lugar salubre deve vir primeiro.(...) tal lugar será elevado, nem úmido e nem
exposto em excesso às geadas, seu clima não deve ser nem demasiado quente e nem demasiado frio,
mas temperado. Por outro lado, não deve haver pântanos nas suas imediações. Se a cidade encontra-se
sobre a costa, exposta ao sul ou ao oeste, não será salubre. Em resumo, ao fundar a cidades,  há de se
evitar os lugares onde os ventos quentes possam soprar sobre seus habitantes”.[3] (Grifos nossos)
 

Quanto ao planejamento das cidades, Vitrúvio advertia:
 
“se as ruas correm diretamente na direção dos ventos, suas constantes rajadas correm com ímpeto e [...]
varrem as ruas com grande violência. O alinhamento das casas, por conseguinte, deve ser orientado nas
direções opostas, às quais sopram os ventos, de modo que estes se choquem contra os ângulos dos
blocos e sua força se rompa e disperse.
(...)
Quando as ruas de uma cidade são paralelas, umas no comprimento e outras na largura, de modo que as
primeiras correm de leste a oeste e as outras de sul a norte, cortando a cidade no comprimento e na
largura sem nenhum obstáculo, de forma que nenhum dos ventos se depare com algum edifício que
possa obstruir seu curso [...] (tal cidade) será bem arejada e iluminada pelo sol, salubre e límpida. (...)
Esse tipo de traçado converte a cidade num excelente solário, pois tanto ao nascer como ao se pôr, o
sol ilumina as ruas que correm de leste a oeste e, ao meio-dia, as que vão de norte a sul”[4]

 
Modernamente, Jane Jacobs, na sua célebre obra “Morte e Vida de Grandes Cidades”, com o seu

modo irreverente de escrever, subverte os princípios tradicionais do planejamento urbano e introduz novos
princípios. O interessante é que Jacobs o faz pelo método da observação dos aspectos mais comuns e
cotidianos das cidades. Consegue extrair novas formulações para solucionar as questões urbanas
justamente porque considera as cidades como “um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e
sucesso, em termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento urbano
deveria aprender, elaborar e testar suas teorias”[5].

Percebe-se, então, que a idéia de cidade varia conforme a época e os autores. Entre os antigos a
fundação de uma cidade envolvia diversos rituais e tradições, o que, por certo, não acontece
modernamente. Porém, fato é que o objetivo continua sendo o mesmo, qual seja, um lugar salubre, que
possibilite a economia, gere serviços e permita a circulação livre de pessoas e coisas.
            As preocupações sanitárias sempre ocuparam um papel de destaque nas cidades. Tais preocupações
objetivavam, e ainda objetivam, alcançar a saúde dos cidadãos. Contudo, nenhum esforço será válido se a
cidade também não estiver saudável. Daí falar-se, atualmente, em “saúde das cidades”, que proporcionará,
em consequência, a “saúde nas cidades”.

Por isso, o planejamento urbano das cidades tem relação direta com a saúde de seus habitantes, seja
para prevenir, seja para protegê-los de situações perigosas à saúde pública.

Essa busca pela “cidade saudável” coincide com uma visão, de alguns urbanistas, da cidade como
um organismo vivo. Dessa forma, assim como os organismos humanos, a cidade também pode adquirir
doenças, bem como ser saudável, que é o que se almeja.[6]

A expressão “Cidades Saudáveis” surgiu pelo movimento lançado pela Organização Mundial de
Saúde, em 1988, em prol do asseguramento da salubridade nas cidades. Segundo Jorge Gaspar mais de
1.200 (hum mil e duzentas) cidades européias já aderiram ao movimento, constituindo uma verdadeira rede
internacional de cidades saudáveis.[7]

José Manuel Simões busca conceituar o que seriam “Cidades Saudáveis”:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3512



“(...) o conceito de Cidade Saudável sustenta-se em dois factos essenciais: i) o da própria evolução da
concepção de saúde, que vê seu foco deslocado do indivíduo para a sociedade, e do tratamento para
prevenção e promoção, donde resulta que a saúde em vez de ser considerada simplesmente como
oposição à doença, passa a ser percepcionada como um estado completo, ainda que relativo, de bem-
estar físico, psíquico e social; ii) o do reconhecimento da crescente importância da cidade nas
sociedades contemporâneas, e da sua abordagem como espaço colectivo onde múltiplos factores e
determinantes da saúde convergem e se inter-relacionam”.[8]

           
            Evidentemente, como já antes referido, a cidade saudável só pode ser atingida por meio de práticas
governamentais que garantam a saúde nas cidades e, por conseguinte, dos seus cidadãos. Por isso, é
extremamente relevante a elaboração e execução de Políticas Públicas de Saúde.
            Desnecessária, em razão do objeto de análise do presente trabalho, uma digressão história a respeito
das políticas públicas de saúde no Brasil. Importante, todavia, é ressaltar que a Carta de 1988 avançou
bastante ao prever a universalização dos serviços de saúde no art. 196, bem como com a criação do
Sistema único de Saúde (SUS), no art. 198, CR/88, posteriormente disciplinado pela Lei nº 8080/90.
            Por certo, a mera previsão constitucional e legal não é suficiente. É imprescindível a efetivação
desse direito essencial à sobrevivência humana e ao futuro das cidades. Contudo, também esse ponto de
efetivação do direito à saúde não será aqui tratado, já que a sua discussão beira o infinito, além de não
estar relacionado diretamente com o tema em espeque.
            Desta forma, passar-se-á à análise das diretrizes do SUS e, especialmente, do princípio da
subsidiariedade dos serviços de saúde, que é o que, de fato, tem pertinência com o tema em tela.
 

3. Diretrizes do Pacto dos Serviços de Saúde (SUS):

“It is my aspiration that health will finally be seen not as a blessing to
be wished for, but as a human right to be fought for”

Kofi Annan    

 

            A Constituição de 1988 disciplinou, no seu artigo 198, a implantação do Sistema Único de Saúde
(SUS) como forma de organização da prestação da saúde no Brasil.

 
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(…)” (grifos nossos)

 
            Por razões metodológicas não será abordado, no presente trabalho, o conceito de saúde, a sua
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incompletude em termos jurídicos, a discussão acerca da classificação do direito à saúde como um direito
humano fundamental ou não, tampouco a controvérsia a respeito das possibilidades e limites da decisão
judicial de prestação à saúde. Apesar de serem temas extremamente interessantes, o seu estudo iria desviar
em muito do objetivo aqui pretendido. Por isso, tais questões serão esmiuçadas quando da apresentação da
Dissertação.
            Por ora, o que se pretende é tão somente expor os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS), conferindo especial destaque para o princípio da subsidiariedade, e, nos tópicos a seguir,
correlacioná-lo com o projeto de lei de responsabilidade territorial.
            Primeiramente, deve-se esclarecer que, quando a Carta Maior estabelece no art. 196, que a “saúde
é um direito de todos e um dever do Estado”, sem, contudo, estabelecer qualquer hierarquia ou
enumeração taxativa, significa que Estado é entendido como todos os entes da Federação: os Estados-
Membros, Distrito Federal e Municípios.[9]
            Sueli Gandolfi Dallari[10] ao analisar o art. 23, II [11], CR/88, que trata da competência em
matéria sanitária conclui:

 
“A conclusão inevitável do exame da atribuição da competência em matéria
sanitária é que a Constituição Federal vigente não isentou qualquer esfera de
poder política da obrigação de proteger, defender e cuidar da saúde. Assim, a
saúde – “dever do Estado” (art. 196) – é responsabilidade da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.” (grifos nossos0

 
            Todavia, interessa-nos o enfoque da municipalização dos serviços de saúde e o princípio da
subsidiariedade. Para tanto, serão explicitadas as diretrizes e elencados os demais princípios que regem o
Sistema Único de Saúde (SUS), cuja estrutura e funcionamento está previsto na Lei nº 8080/90.
            As diretrizes constitucionais do SUS já foram acima elencadas, quando da transcrição de trecho do
artigo 198 da CR/88, a saber: a descentralização, a integralidade e o atendimento ao público.
            A descentralização das ações e serviços de saúde significa que não mais haveria a concentração
da prestação da saúde nos entes federais e estaduais. Ao contrário, ao prever a descentralização, o
constituinte de 1988 pretendeu redistribuir as atribuições entre as esferas de governo, com a possibilidade
de perda de poder da União e Estados Membros em prol dos Municípios.
            O objetivo era aproximar o cidadão necessitado da prestação de saúde do ente federado com
atribuição para tanto, racionalizando o serviço de saúde.  Assim, caberia aos Municípios a prestação direta
dos serviços aos usuários do SUS.
            A Lei 8080/90, nos artigos 16 e seguintes, define o que cabe a cada um dos entes federados,
prevendo, também, a descentralização da prestação de saúde para os Municípios (art. 17). Pela leitura dos
dispositivos legais, pode-se concluir que a União e os Estados agem supletivamente, ou seja, devem suprir
ausências dos Municípios. “Trata-se de decorrência do princípio da descentralização administrativa. (...) a
distribuição de competências promovida pela Constituição e pela Lei nº 8080/90 orienta-se pelas noções
de subsidiariedade e de municipalização” [12].
            O atendimento integral é previsto no art. 198, II, CR/88 e no art. 7º, II, Lei nº 8080/90 “como um
conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. (grifo nossos)
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            Percebe-se que a lei federal incluiu a expressão “curativos”. Por certo, não quis dizer mais que o
constituinte. Tal expressão, na Carta Maior, encontra-se implícita na primeira parte do dispositivo “com
prioridade para as atividades preventivas”. Ora, ao não mencionar as atividades curativas não significa
dizer que o constituinte teve a intenção de excluí-las do sistema de saúde. Até mesmo porque não faria
nenhum sentido garantir a integralidade dos serviços e ações de saúde se não fosse para incluir aquelas.
            Historicamente, no Brasil, os serviços de saúde foram voltados para as atividades preventivas: a
população não era objeto de intervenção sanitária. Os serviços curativos e individualizados de saúde eram
prestados para as camadas mais pobres da população de forma assistencial pelas entidades privadas de
saúde ou beneficentes. A assistência médica individual começou a se consolidar no país a partir dos anos
20, com o advento do previdencialismo.
 

“Até meados do século XIX, os problemas de higiene ficavam sob a responsabilidade das autoridades
locais que tomavam medidas contra a imundice das ruas e quintais. A assistência médica à população
pobre e indigente ficava sob a responsabilidade da iniciativa filantrópica de figuras de importância
econômica e social, e de instituições beneficentes, ligados à Igreja Católica, como a Santa Casa de
Misericórdia. A parcela restante da população se socorria dos médicos existentes (...)”[13]
 

            Portanto, o constituinte de 1988 inovou ao estender os serviços de saúde em sua integralidade, para
todos os cidadãos, independente de contribuição previdenciária[14], e para toda e qualquer enfermidade,
independentemente da raridade da doença ou de seu custo.
            Nos dizeres de Marlon Alberto Weichert “a integralidade implica, pois, no dever de serem
oferecidos serviços integrais à saúde, qualquer que seja a doença ou agravo. Vale dizer, o cidadão tem o
direito a tratamento para qualquer patologia, ainda que de extrema complexidade e de elevado custo. (...).
Não pode o Poder Público deixar de prestar adequado atendimento, ainda que se trate de mal raro. A
integralidade de atendimento compreende, ainda, a obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos
e correlatos, mesmo a pacientes não internados, na linha do vetor da prevenção estipulado no inciso II do
artigo 198. (...)”[15]
            Por fim, a participação da comunidade está relacionada com os mecanismos de controle pela
sociedade na formulação, gestão e execução das políticas de saúde. Trata-se de verdadeiro instrumento de
democracia participativa, com o objetivo de suprir as reais carências da população.
            O art. 7º, VIII, Lei nº 8080/90 traz a participação da comunidade como princípio do SUS. Porém,
foi a Lei nº 8142/90 que consagrou as duas instâncias, em cada nível de governo, de participação popular:
a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
            Além disso, a Lei nº 8142/90, no seu art. 4º, incisos I e III, prevê, respectivamente, a
obrigatoriedade da criação, por todos os integrantes do sistema, de um Fundo de Saúde e de um Plano de
Saúde. Para Weichert o Plano de Saúde deve compatibilizar as necessidades da política de saúde com os
recursos disponíveis, ou seja, “definir estratégias e prioridades na reserva do possível”.[16] Já, o Fundo
“tem por função impedir que se misturem os recursos da saúde com aqueles do caixa único do ente.”[17]
Ademais, “a existência do fundo de saúde é importante instrumento para o controle e a fiscalização da
aplicação dos recursos públicos da saúde, permitindo a verificação objetiva dos ingressos e dos dispêndios
realizados pela administração pública”.[18]
            Com relação aos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, muito embora a Lei nº 8080/90
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os elenque no seu art. 7º[19], a doutrina costuma incluir outros que estariam implícitos ao sistema[20], tais
como a preservação da autonomia das pessoas na defesa da integridade, o direito à informação, etc.

 Porém, como já referido antes, a fim de não estender em demasia o trabalho em espeque, e, para
finalizar o presente tópico, será tratado apenas o princípio da subsidiariedade.

 
3.1. O Princípio da Subsidiariedade na Saúde:
 

O princípio da subsidiariedade[21] está intimamente relacionado com a já mencionada diretriz da
descentralização, que remete para os entes locais as execuções das ações e serviços de saúde.

 
“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a)
ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede
de serviços de saúde
(...)” (grifos nossos)

 
Isso significa dizer que à União e aos Estados Membros caberão aquelas tarefas cuja execução

demandem uma área de atuação nacional ou regional, respectivamente. Isto é, atuarão de modo
subsidiário. Todavia, antes de qualquer coisa, os Municípios devem ser dotados de capacidade técnica e
financeira para a gestão local dos serviços de saúde.

Sobre o tema Weichert aduz:
 

“O SUS, ao combinar o princípio da descentralização com o da hierarquização, acaba por adotar
internamente, relativamente à execução dos serviços, o princípio da subsidiariedade, no sentido de
atribuir aos Estados e à União somente as tarefas que os Municípios e Estados, respectivamente,
não puderem executar satisfatoriamente, ou requeiram dimensão regional ou nacional.
(...)
Não podem a União e Estados, sem prestarem o devido apoio financeiro e técnico (novamente o
art. 30, inciso VII), repassar a qualquer custo a administração de serviços aos Municípios. Exige-
se deles que primeiro capacitem os gestores locais. Depois, que, em paralelo à transferência dos
serviços, mantenham constante avaliação e controle do seu desenvolvimento, não só para prestar
cooperação, como também para coibir eventuais práticas ilegais.”[22] (grifos nossos).
 

           
            Lenir Santos e Guido Ivan de Carvalho, na obra em conjunto “Sistema Único de Saúde: Comentários
à Lei Orgânica da Saúde” discorrem:
 

“A descentralização coloca o responsável pela ação perto do fato. Aquilo que o Município pode
fazer, o Estado ou a União não deve fazer. O mesmo princípio é válido para o Estado em relação à
União”[23] (grifos nossos)

           

            Ressalte-se, porém, que de nada adianta a previsão constitucional e legal da descentralização e
subsidiariedade se, na prática, os Municípios não forem dotados de capacidade técnica e recursos
financeiros pelos demais entes federativos. Não nos cabe, no presente trabalho, ingressar na questão da
efetiva transferência dos recursos obrigatórios da saúde, bem como das eventuais ”maquiagens”
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orçamentárias, ou, menos ainda, da questão do financiamento da saúde. Todos são temas muito
interessantes e instigantes, mas que serão aprofundados quando da Dissertação.
            Por ora, cabe-nos tão somente deixar reluzindo, novamente, que não basta a previsão legal, é
imprescindível a realização de atitudes concretas que efetivem a subsidiariedade, seja em relação aos
serviços de saúde, seja para concessão de licenças integradas.
            Como dito, a questão da subsidiariedade na execução da saúde pela União e Estados da Federação, com
a consequente prevalência da gestão municipal, servirá de “link” para tratar do PL nº 3057/00, que inova,
para alguns, no ordenamento brasileiro ao prever a possibilidade de concessão de licença urbano-
ambiental (integrada) pelos Municípios, tendo como parâmetro e fundamento o princípio da
subsidiariedade delineado na Lei do SUS.
            É sobre isso que se estudará a seguir.
 

4. Projeto de Lei nº3057/00 e suas inovações:

            A lei de parcelamento do solo urbano brasileira data do ano de 1979 (Lei nº 6766) e, há muito,
precisa ser revista. O Projeto de Lei nº 3057/00 altera a mencionada lei e propõe uma série de inovações
com o objetivo de instaurar uma nova política de ordenamento urbano, com vistas a torná-lo mais justo e
equilibrado.
 

“A lei de parcelamento do solo vigente desde 1979 precisa se adequar à nova ordem jurídico-
urbanística. (...). Essa lei contribui para que o cenário da informalidade não se transformasse,
dificultando ainda mais o acesso à terra legal, barata e urbanizada aos mais pobres, favorecendo a
desqualificação espacial e propiciando o agravamento do quadro de irregularidade fundiária no país. A
Lei Federal nº 6766/99 foi, sobretudo, pensada a partir da atividade econômica de parcelar o solo
urbano, produzindo lotes para o mercado formal”[24] (grifos nossos0

 
 
            O PL 3057/00, conhecido também como Lei de Responsabilidade Territorial, estabelece novos
instrumentos que permitem aos Municípios exercerem amplamente a sua competência constitucional de
implementação de políticas de desenvolvimento urbano, com a finalidade maior de superar o déficit
habitacional por meio da produção de lotes urbanizados para a população de baixa renda. Para tanto,
entende que é imperioso, também, a simplificação dos processos de licenciamentos urbano e ambiental,
como se verá adiante.
            Denise de Campos Gouvêa e Sandra Bernardes Ribeiro, ambas arquitetas e urbanistas, ao
comentarem o PL nº3057/00 discorrem:
 

“(...) o Projeto de Lei é um dos espaços políticos mais importantes, não só no processo de definição de
novas cidades, mas para a regularização fundiária e a transformação do espaço urbano em um ambiente
mais sustentável. (...). O PL nº 3057/00 sinaliza com muitas possibilidades de reverter o atual
quadro da informalidade por apresentar uma proposta que procura flexibilizar parâmetros
urbanísticos com o objetivo de tornar o lote popular mais barato. Além disso, possibilitará a
instituição de programas/projetos de regularização fundiária com regras claras e definidas.”[25] (grifos
nossos)
 

            Prosseguem ainda:
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“A Lei Federal nº 6766/79 foi, sobretudo, pensada a partir da atividade econômica de parcelar o solo
urbano, produzindo lotes para o mercado formal. (...) não possui os requisitos urbanísticos e ambientais
suficientes, no sentido de viabilizar a regularização fundiária do enorme passivo sócio-ambiental
existente no país. Essa Lei, ainda em vigor, não foi pensada a partir de uma visão sistêmica, na qual o
parcelamento do solo urbano estivesse diretamente interligado com os mecanismos de uso e ocupação
da cidade e de gestão democrática, de maneira a interagir na formação da cidade como um todo.
Sempre foi entendida como ato unilateral dos empreendedores ou proprietários de terra, que
parcelavam independente da função social de sua propriedade e do processo de construção coletiva da
cidade.”[26]
 

            O sítio do Ministério das Cidades fornece, resumidamente, as principais inovações e proposições do
projeto:
 

“•    Instituição do conceito de Gestão Plena, entendida como a condição do Município
que conta com o Plano Diretor Participativo à luz do Estatuto da Cidade, com órgãos
administrativos nas áreas de política urbana e ambiental e com conselhos municipais que
garantam a participação da sociedade na elaboração dessas políticas.
•    Integração dos licenciamentos urbanístico e ambiental. Instituição de um
capítulo específico sobre a regularização fundiária sustentável, estabelecendo
diretrizes e procedimentos gerais, inclusive quanto à regularização fundiária de interesse
social em APP, e remetendo à lei municipal a definição dos procedimentos de
licenciamento do plano de regularização fundiária.
 •    Instituição de novos instrumentos como a demarcação urbanística e a
legitimação de posse que possibilitam  agilizar os processos de regularização
fundiária.”[27] (grifos nossos)
 

           
            Pela leitura da Resolução Recomendada nº 74/09 do Ministério das Cidades[28], que recomendou a revisão da Lei nº

6766/79 mediante o PL nº 3057/200, percebe-se, nos seus “considerandos”, a preocupação na simplificação e integração dos

processos de licenciamento urbanístico e ambiental, a fim de torná-los mais rápidos e menos burocráticos, bem como a necessidade

de fortalecer a competência Municipal para legislar acerca de parcelamento do solo urbano.

           
“(...). A nova lei compreende e integra a dimensão urbanística-ambiental com a
patrimonial, de maneira que regularizar não seja nem só a legalização de domínios com
títulos de propriedade e nem apenas obras de urbanização, mas sim o conjunto de ações
que torne o habitat sustentável.”[29]
 

            A referida resolução identifica 05 (cinco) pontos essenciais da Lei nº 6768/79 que necessitam de revisão, a saber:

1) Infraestrutura Básica:  a resolução considera como infraestrutura básica o abastecimento de água potável, saneamento,

distribuição de energia elétrica, iluminação pública, drenagem das vias pluviais e tratamento da superfície das vias de circulação.

No tocante a este último instrumento básico de infraestrutura, caberá à lei municipal definir os tipos de tratamento de superfície das

vias de circulação adequados para as áreas do Município, de forma a garantir a mobilidade e acessibilidade dos cidadãos.

2) Parcelamento de Interesse Social: é o parcelamento do solo urbano destinado à produção de habitação social para famílias de

baixa renda. Caberá à lei municipal a caracterização das famílias de baixa renda que terão acesso aos lotes em tais parcelamentos,

assim como as condições de acesso e procedimentos. Os licenciamentos ambientais e urbanísticos de parcelamentos de interesse

social deverão ter seus prazos reduzidos pela metade, além da gratuidade do registro deste tipo de parcelamento.

3) Intervenção: O Município, em caso de parcelamento executado em desacordo com o projeto aprovado ou sem o respectivo

registro, deverá notificar o empreendedor para regularização em determinado prazo e nas condições estipuladas, sem prejuízo das
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sanções administrativas aplicáveis. Caso o empreendedor não seja localizado, deverá ser intimado por edital. Em caso de inércia do

Município, qualquer adquirente poderá solicitar a atuação do Ministério Público. Decorrido determinado prazo, sem qualquer

atuação do empreendedor, o Município ou o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente a decretação de intervenção,

pelo Poder Público, no empreendimento. Os adquirentes devem suspender os pagamentos ao empreendedor e passar a depositá-los

em conta poupança a ser aberta. O empreendedor poderá reassumir o parcelamento caso o interventor constate que o mesmo já se

encontra em conformidade com o projeto e prazos aprovados inicialmente.

4) Licenciamento:  A resolução traz os conceitos de autoridade licenciadora, licença integrada, licença urbanística, licença

ambiental e licença final. De forma resumida, a autoridade licenciadora será a responsável pelo parcelamento que se pretende

obter as licenças. A licença urbanística é o ato administrativo que estabelece exigências urbanísticas para o empreendedor realizar

no parcelamento. A licença ambiental, por sua vez, é o ato que contém exigências de natureza ambiental a serem cumpridas pelo

empreendedor. Portanto, a licença integrada será o ato que compreenderá, ao mesmo tempo, exigências urbanísticas e ambientais.

Somente serão possíveis em municípios com gestão plena, que serão vistos adiante. Licença final é o ato pelo qual o chefe do

executivo local declara que o empreendimento foi implantado e executado de forma regular. Tais questões serão melhor tratadas no

tópico seguinte, pois representam o ponto central do presente artigo.

5) Contratos:  a resolução disciplina os casos de rescisão pelo adquirente, detalhando as parcelas que poderão ser retidas pelo

empreendedor, a saber: o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas; juros moratórios das prestações pagas em

atraso; valores decorrentes do inadimplemento pelo adquirente relativos ao IPTU, cotas condominiais e tarifas vinculadas ao imóvel,

desde que irrecuperáveis pelo empreendedor; da corretagem, se paga pelo empreendedor e autorizada pelo adquirente.

            Como já mencionado, interessa-nos dois dos “novos instrumentos” trazidos neste Projeto de Lei, quais sejam, a Licença

Integrada e a Gestão Plena, que serão analisados no tópico a seguir.
           
 
5. Licença Integrada e Gestão Plena: Inovações?

 
            A Licença Integrada e a Gestão Plena estão previstos, respectivamente, no artigo 3º, incisos
XXII e XXV do PL nº 3057/00:
 

“Art. 3º- Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
(...)
XXIII – licença integrada: ato administrativo pelo qual a autoridade licenciadora estabelece as
condições e restrições de natureza urbanística e ambiental que devem ser obedecidas pelo
empreendedor para implantar, alterar, ampliar ou manter parcelamento do solo para fins urbanos e
para proceder à regularização fundiária;
(...)
XXV – gestão plena: condição do Município que reúna simultaneamente os seguintes requisitos:
a)      possua plano diretor, independentemente do número de habitantes, aprovado e atualizado

nos termos da Lei nº 10.257, de 2001;
b)      disponha de entes colegiados de controle social nas áreas de política urbana e ambiental de

caráter deliberativo, ou integre entes colegiados intermunicipais com as mesmas
características, assegurada, em qualquer caso, a participação paritária da sociedade civil;

c)       disponha de órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana e ambiental, ou integre
associações ou consórcios intermunicipais para o planejamento, a gestão e a fiscalização nas
referidas áreas, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

(...)” [30](grifos nossos)
 

 
            Vale destacar o conceito de autoridade licenciadora, para fins de concessão da licença
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integrada acima mencionada. O mesmo art. 3º explicita a definição no inciso XXII:
 

“Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
(...)
XXII – autoridade licenciadora: o Poder Executivo municipal responsável pela concessão da
licença integrada do parcelamento do solo para fins urbanos ou do plano de regularização
fundiária, observadas as disposições desta lei.
(...)” [31](grifos nossos)

 
 

O interessante, como já mencionado, é que os “legisladores urbanos”[32] criaram tais instrumentos
com base no princípio da subsidiariedade da saúde, que, por sua vez, foi utilizado pelos “legisladores de
saúde” para a elaboração do Pacto de Serviços de Saúde (SUS), já explicitado.
            Assim, ao utilizar-se do princípio da subsidiariedade na efetivação do direito à saúde, pretende o
legislador federal estabelecer, também na efetivação da ordem urbanística, a articulação entre as três
esferas de Governo, com a prevalência do ente municipal, já que, tal como na saúde, cuida-se do ente
federativo mais próximo das necessidades urbanísticas da cidade e dos cidadãos.
 

“O PL introduz um novo conceito de gestão urbana plena à semelhança do Sistema Único de
Saúde (SUS) diferenciando os entes locais, pois o processo municipalista não leva em conta a
dinâmica efetiva da produção do espaço, tratando igualmente municípios muito diferentes, como
São Paulo (SP) e Quixeramobim (CE). Assim, os municípios com gestão plena poderão adotar
parâmetros e procedimentos diferentes definidos nesse Projeto de Lei”.[33] (grifos nossos)
 

            Uma vez visto o quê o Projeto de Lei propõe como modificação, cabe-nos, agora, analisar a
legislação atualmente existente a respeito de licença ambiental e urbanística, bem assim a respectiva
autonomia municipal e esse respeito.

Pois bem. A Constituição de 1988 prevê a autonomia Municipal, bem como a competência
legislativa dos Municípios no art. 30.  Não nos cabe, no momento, uma digressão constitucional a respeito
do histórico da autonomia e das controvérsias a respeito dessa competência legislativa. Interessa-nos, para
o presente artigo, a competência constitucional municipal material e legislativa em questões
ambientais e urbanísticas, a saber:
 

“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e
de saneamento básico;
(…)” (grifos nossos)
 
 
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
(...)” (grifos nossos)
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“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.” (grifos nossos)
 
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (grifos nossos)

 
               
                Inicialmente, no que tange à competência urbanística municipal, note-se que a Constituição, em
1988, já elegia o plano diretor como o principal instrumento no desenvolvimento urbano. Posteriormente,
em 2001, sobreveio a Lei nº 10.257, que instituiu o denominado “Estatuto da Cidade”. A referida lei
trouxe diversos instrumentos que possibilitam a intervenção mais concreta do Poder Público no
desenvolvimento urbano.

Os Municípios, de acordo com o art. 58 da Lei 10.257/01, teriam o prazo de 05 (cinco) anos para
editarem ou adequarem seus planos diretores à lei federal. Tal prazo findou em 10 de outubro de 2006 e,
até a presente data, o Município do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país e futura sede de eventos
internacionais, ainda não consegui atualizar seu Plano Diretor.
            Do mesmo modo, Estado e Municípios tinham o prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigor do
Estatuto da Cidade, para fixarem, por lei, prazos para a expedição de diretrizes de empreendimentos
urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e termo de
verificação e conclusão de obras, tudo na forma do artigo 49 da Lei 10.257/01. Em caso de
descumprimento, vigoraria o prazo de 60 (sessenta dias), na forma do estabelecido no parágrafo único do
mesmo dispositivo legal.
            Ora, o artigo 182, CR/88 é cristalino quanto à competência municipal para fixar as diretrizes de
empreendimentos urbanísticos, o que inclui, por óbvio, a concessão de licença urbanística nos projetos
de interesse local. Sempre foram competentes para tanto e sempre o serão.

O ideal é que todo e qualquer Município fosse capacitado com os recursos técnicos necessários
para a concessão segura de tais licenças. Para tanto, não é preciso esperar que lei federal estabeleça
critérios que qualifiquem determinado Município como de gestão plena ou não. É uma questão de
razoabilidade e interesse político e social.

Com relação à competência municipal para concessão de licença ambiental, há que se
concordar que paira uma controvérsia. Porém, não justifica a necessidade de se esperar a edição de lei
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expressa nesse sentido, pois, como se verá, tal questão já é solucionada na prática.
Não há que se discutir que os Municípios têm o dever de proteger o seu meio ambiente de possíveis

danos. Isso a Constituição é expressa nos artigos 23 e 225, acima transcritos. Por certo, a concessão de
licença ambiental em empreendimentos urbanísticos de interesse local é uma das formas dos Municípios
concretizarem essa atuação.

Ocorre que a Lei nº 6938/81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, alterada em 1989,
ou seja, após a Constituição, não conferiu aos Municípios a competência para o licenciamento ambiental,
mas apenas aos Estados. Veja-se:

 
“Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradosefetiva e potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.   (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
18.07.89)
        § 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão
serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional
ou local de grande circulação.
        § 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de
que trata este artigo dependerá de homologação da SEMA. (*)Nota: Lei nº 7.804, de
18.07.89 - substituir Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA por Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
        § 3º O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo,
poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar
a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os
efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no
licenciamento concedido. (*)Nota: Lei nº 7.804, de 18.07.89 - substituir Secretaria
Especial do Meio Ambiente - SEMA por Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
        § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de
atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.
  Parágrafo incluído pela Lei nº 7.804, de 18.07.89” (grifos nossos)

                       
            Assim, de fato, quando se tratar de assunto de interesse local, não há competência municipal expressa para a concessão de

licença ambiental, o que, por certo, gera atrasos e confusões.

            Na prática, existem outros mecanismos que podem suprimir essa lacuna

Legislativa. O que muitos Estados fazem é a elaboração de Convênios para a delegação aos Municípios dessa atribuição em

assuntos de interesse local. Todavia, tal medida pressupõe a inexistência de competência municipal para o licenciamento ambiental,

o que não é correto, pois decorre de norma constitucional.

            Assim, para pôr fim a essa discussão, o CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, ou seja, órgão

federal, editou a Resolução nº 237/97 e previu a possibilidade de licenciamento ambiental municipal no caso de empreendimentos

de impacto ambiental local, a saber:
 
“Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe
forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio” (grifos nossos)

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3522

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm
file:///T:/HOMEPAGE/CCIVIL/Leis/L7804.htm


 
            Em suma, percebe-se que, de fato, juridicamente, tais alterações legislativas em nada inovam no
ordenamento. Ou seja, será realmente necessário todo esse “esforço” legislativo, que se arrasta há mais de
10 (dez) anos em Brasília. Ou será que bastaria que os entes municipais fossem EFETIVAMENTE dotados
de mecanismos de gestão, que já lhes são assegurados desde 1988, com a promulgação da Constituição da
República, e, posteriormente, em 2001, com a Lei nº10.257/01 (Estatuto da Cidade)?
            Frise-se que não se quer inutilizar por completo a reformulação da lei de parcelamento do solo. As
cidades clamam por medidas urgentes de urbanização, notadamente quanto à regularização fundiária de
assentamentos informais. São milhões de cidadãos excluídos da cidade formal e que são merecedores de
melhores condições de habitabilidade.
           

6. Conclusão:

            A ideia da desburocratização dos procedimentos de concessão de licenças urbanísticas e ambientais
é válida. Sempre é benéfica a desburocratização. Porém, isso não pode significar menor rigor na análise
das licenças, notadamente as ambientais.
            A transferência de certas responsabilidades ao Município, por um lado facilita a comunicação, isso
é fato. Porém, por outro lado, justamente pela proximidade, facilita também a corrupção.

Por certo, não é correto e nem se deve, a priori, presumir a desonestidade do administrador
público. Contudo, o histórico recente e constante de inúmeros atos de improbidade administrativa,
notadamente na gestão municipal da cidade do Rio de Janeiro (a cidade da música é prova factual), faz
com que o cidadão brasileiro tenha essa postura de desconfiança.

Porém, o que se pretendeu esclarecer neste estudo é que, juridicamente, já existem mecanismos
legais suficientes para proporcionar a tão mencionada autonomia municipal.

Infelizmente, também muito em razão de um passado recente de ditadura e supressão de direitos
fundamentais, é uma peculiaridade da cultura política brasileira a necessidade de leis expressas e
minuciosas sobre todos os assuntos.

 A questão que se põe é: o tempo de tramitação de uma lei federal que disponha tão detalhadamente
sobre tantas questões, tal como a que ora se comenta, ultrapassa a casa dos dez anos. Nesse interregno
muito deixou de ser realizado sob o argumento de lacuna legislativa, o que, conforme demonstrado, nunca
existiu.

Assim, de nada adiantará a publicação da nova lei de parcelamento, com todas essas minúcias e
“inovações”, se, mais uma vez, os municípios não forem dotados de estrutura para a realização dos
estudos necessários para a concessão das licenças urbanísticas e ambientais.

E mais: ao invés de esperar mais de dez anos por um dispositivo legal, melhor seria que os
administradores públicos municipais tivessem a boa vontade e o real desejo de se organizarem
administrativamente, com o apoio da população e dos demais entes federativos, para de fato concretizarem
os atos para os quais foram legitimados.

Enfim, se não houver real INTERESSE, CAPACITAÇÃO POLÍTICA DA POPULAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, mais uma lei será fadada ao “vácuo legislativo” brasileiro.
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POLUIÇÃO VISUAL : A INTERVENÇÃO PúBLICA A SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA
 ESTUDO DE CASO NA CIDADE TURÍSTICA DE GRAMADO (RS)

VISUAL POLLUTION: PUBLIC INTERVENTION IN THE SERVICE OF QUALITY OF LIFE - A CASE
STUDY IN THE TOURIST CITY OF GRAMADO (RS)

Ana Karina Zago
Mariana Melara Reis De Dorneles

RESUMO
O presente trabalho busca analisar os aspectos da poluição visual dando ênfase ao estudo de
caso na cidade de Gramado. A poluição visual, produto da atividade humana, dá-se de maneira
gradativa, fazendo com que a população se acostume com a desarmonia visual causada por este
efeito, o qual deve ser contido sob pena de haver um total detrimento dos grandes centros
urbanos, fazendo com que haja uma desvalorização das cidades além de causar sérios danos à
saúde da população. O Direito tem evoluído e encontrado mecanismos de resguardar a
sociedade prevendo formas de regulação da poluição visual. Em sincronia com a política de
desenvolvimento urbano, e visando a garantia do bem-estar aos habitantes, o Município de
Gramado, situado na Serra Gaúcha, implementou uma lei de despoluição visual a qual será
analisada apontando-se alguns dos seus benefícios ao meio ambiente urbano.
PALAVRAS-CHAVES: meio ambiente urbano, paisagem urbana, poluição visual.

ABSTRACT
This work seeks to analyze the aspects of visual pollution with an emphasis on case study in
Gramado. The visual pollution, product of human activity, takes place gradually, causing the
population to get used to the visual disharmony caused by this effect, which must be contained
lest there be a total expense of large urban centers, what causes a devaluation of the cities and
has caused serious damage to health. The law has evolved and found mechanisms to protect
society by providing ways to regulate visual pollution. In sync with the politics of urban
development, aiming at guaranteeing the well-being of the inhabitants, the city of Gramado,
located in the brazilian southern mountains, has implemented a law to clean up visual which will
be examined by pointing out some of its benefits to the environment urban.
KEYWORDS: urban enviroment, urban landscape, visual pollution. 

Sumário. Introdução. I. A paisagem urbana e a poluição visual. II. Destino Gramado e a evolução da utilização dos espaços

públicos. III. A iniciativa de regramento e os resultados. IV – Considerações Finais. V – Referências Bibliográficas.

 

Introdução

 

O meio ambiente urbano vem sendo degradado pela profusão de imagens e cores decorrentes da exposição de placas,

outodoors, faixas e marcas de produto. Os últimos movimentos internacionais e nacionais demonstram uma tendência à preocupação

com a cultura da preservação ambiental e, como parte dela, de melhoria da paisagem urbana, que é a abordagem do presente

trabalho.

Os sinais visuais estão por toda parte, independente do seu tamanho, grande, médio ou pequeno, com ou sem iluminação,

móvel ou imóvel, eles indicam a existência de códigos pré-estabelecidos pela sociedade, publicidade ou de estabelecimentos

comerciais de serviços. Entretanto, principalmente em locais turísticos, proliferam de forma indiscriminada.
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A chamada poluição visual que é produto da atividade humana, não afeta apenas a paisagem urbana mas também a saúde de

sua população[1], mas o Direito tem evoluído e encontrado mecanismos de resguardar a sociedade.

            Uma das formas de combate é através de limitações administrativas, que têm por fundamento a função social da propriedade,

a defesa do meio ambiente e do consumidor. A Lei nº 2667/2008, do Município de Gramado (RS) vem de encontro com as diretrizes

da Constituição Federal e de normas infra-constitucionais relativas ao tema, objetivando evitar maior degradação ambiental urbana e

recuperar a paisagem e estética da cidade.      

            O presente trabalho de pesquisa, sem qualquer intuito de esgotar o assunto, procura abordar a paisagem urbana e a poluição

visual e enumerar alguns dispositivos legais que tratam deste tema para que dessa forma estabeleça-se a importância do combate à

poluição visual para a obtenção e o desfrute da sadia qualidade de vida. Ainda será objeto de pesquisa o estudo de caso na cidade de

Gramado (RS), que com a efetivação da lei Nº. 2667/2008 obteve a despoluição progressiva da cidade.

                        Objetiva-se com a pesquisa, demonstrar a importância das políticas públicas ambientais efetivas em prol do meio

ambiente urbano sadio.

 

I. A paisagem urbana e a poluição visual

 

            O processo de urbanização e o modo como as cidades tomam forma é bastante complexo e diversificado. Cada centro urbano

começa a se desenvolver a partir de motivações específicas e é configurado por diversos elementos que, não só integram o cenário

urbano como o transformam. A paisagem urbana, segundo SILVA[2] é a roupagem com a qual a cidade se apresenta aos seus

habitantes.

A paisagem urbana, entendida como espaço aéreo bem como superfície externa observada no âmbito do meio ambiente

artificial, cultural e natural, implica a correta atuação do Estado democrático de direito em proveito do uso do referido espaço e

superfície, atendendo os fundamentos, bem como os objetivos impostos por nossa Constituição Federal; os interesses da ordem

econômica devem necessariamente guardar compatibilidade com os interesses dos habitantes das diferentes cidades no Brasil[3].

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Nº. 6.938/81, em seu artigo 3º, inciso III, define poluição como a degradação

da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da

população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições

estéticas ou sanitárias do meio ambiente; ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

A cidade é um ser vivo que respira por meio de seus parques e áreas verdes, pensa por intermédio de seus

Administradores, vive por meio de sua comunidade, por isso há nela um processo de transformação contínuo e permanente[4].

Portanto, sendo a cidade o local onde vivem os seres humanos, ela deve possuir fatores que propiciem o bem-estar físico, moral e

espiritual dos habitantes, razão pela qual é imprescindível que haja as exigências de policiamento que as Administrações julgarem

imprescindíveis para a segurança, a funcionalidade, a salubridade, o conforto e a estética se façam presentes[5], sendo que para

SILVA[6]
garantir o bem-estar de seus habitantes significa a adoção de políticas públicas que propiciem aos
cidadãos um ambiente ecologicamente equilibrado, tranqüilo e belo, um ambiente no qual a poluição
sonora e a poluição visual sejam controladas. (grifo nosso)

            Com a ampliação da utilização das mídias externas para dar maior ênfase no produto das empresas, surgiu um fenômeno que

posteriormente foi denominado como poluição visual. Tal tema ganha relevo, pois trata justamente dos efeitos da mídia externa no

meio ambiente artificial e seus efeitos à sociedade.
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Criou-se a cultura da propaganda e uma exacerbada tolerância a que esta se faça com pouco ou nenhum limite. Apesar dos

defensores e beneficiários deste tipo de publicidade julgar ser honesta sua atividade, não percebem o dano ambiental que por vezes

provocam.  A sociedade, por sua vez, está condicionada a aceitar essas invasões ao ambiente visual principalmente pelo seu

conservadorismo ou por não encontrar formas para reagir ou ainda por não perceber os malefícios que tais práticas podem acarretar a

sua qualidade de vida[7].

            Cada ser humano possui uma noção de estética própria, o que leva a níveis diferentes de valorização, sendo imprescindível a

preocupação com a poluição visual, que aparentemente inofensiva, pode causar danos estéticos, paisagísticos, culturais, afetar a

saúde, o turismo, a segurança no trânsito, dentre outros fatores importantes que propiciam ao homem uma vida digna, isto é, com

respeito para com seus semelhantes e para com o ambiente destinado a sua sobrevivência.

Dessa forma, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, FIORILO[8] define poluição visual como:
Qualquer alteração resultante de atividade que causem degradação da qualidade ambiental desses
espaços, vindo a prejudicar, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
bem como a criar condições adversas às atividades sociais e econômicas ou a afetar as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente.

             De acordo com referido autor[9] a poluição visual se caracteriza como ofensa à integridade psíquica das pessoas que

residem, circulam ou transitam numa cidade ou simplesmente a visitam porque viola o preceito que garante uma vida com qualidade.

Conforme SILVA[10]
a boa aparência das cidades surte efeitos psicológicos importantes sobre a população, equilibrando, pela
visão agradável e sugestiva de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida citadina
despeja sobre as pessoas que nela hão de viver, conviver e sobreviver.

 

            SIRVINSKAS[11] conceitua poluição visual como “a degradação ambiental resultante das atividades comerciais e sociais

que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da comunidade ou afetem as condições estéticas ou

sanitárias do meio ambiente”. E MEIRELLES[12] a conceitua poluição como “toda alteração das propriedades naturais do meio

ambiente, que pode advir de agentes de qualquer espécie, que venha a prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população,

da flora e de fauna”. Nos dizeres de MILARÉ[13]:

 
A poluição visual, como as outras formas de poluição, pode ser enquadrada na definição genérica de
poluição do art. 3º, III e alíneas, da Lei 6.938/81. O assunto ainda carece de tratamento legislativo
específico. No entanto, alguns Municípios vêm envidando esforços para disciplinar a matéria, como é o
caso de São Paulo que editou a Lei 12.215/96.

 

Diante desses conceitos resta evidente que a poluição visual não está restrita à estética urbana, sendo apenas um lado da sua

incidência. O outro lado representa o prejuízo à saúde[14], ao turismo, à economia, aos bens culturais, às vias de acesso e ao

escoamento de tráfego. Uma cidade mal conservada, um imóvel sem qualquer tipo de preservação acarreta dificuldades inenarráveis

no tocante à economia urna vez que constituem poluição visual. Não atraem a atenção, passam despercebidos e, conseqüentemente,

causam prejuízo ao proprietário. Uma bela paisagem não beneficia de modo geral à população apenas por resguardar a sadia

qualidade de vida, mas também objetiva ganhos e valorização patrimonial eis que um imóvel será valorizado pela sua localização

num meio paisagisticamente equilibrado e harmonioso[15].

De outra banda, o excesso de anúncios nas ruas pode causar danos ao turismo em razão de seu caráter apelativo. Nenhum

turista se regozija ao conhecer um local onde as ruas estão repletas de peças publicitárias, as quais atrapalham a vista do contorno

urbano. Os locais considerados históricos, turísticos, estão com aparência de abandonados, sem pintura, desgastados. Vê-se aí a
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importância de se manter a estética e o cuidado. Eis mais um entrave para o turismo e consequentemente para a economia, assim

como para a saúde:

É evidente que o excesso de cartazes e outros elementos de comunicação visual interfere nos padrões estéticos de uma

cidade. A falta de um controle eficaz permite que a profusão de letras e imagens acabe por dominar a cena urbana, escondendo

árvores e fachadas e parcialmente o próprio céu, constituindo um fator de stress[16].

Percebe-se, portanto que gradativamente o contorno da paisagem das cidades foi se alterando, atingindo proporções de

degradação do espaço urbano, ocasionando uma desorganização desse espaço. A cidade deve provocar surpresas e revelações, mas

de forma organizada até mesmo quando se pensa em paisagem como elemento que favorece uma atividade econômica.

A Lei nº. 10.257, de 10 de Julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que estabelece as diretrizes gerais da política pública, prevê

além da proteção, preservação e recuperação dos ambientes naturais, também os construídos, quais sejam, os patrimônios cultural,

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico (art. 2º XII), contemplando, portanto, as paisagens natural e urbana. Portanto, a

paisagem diz respeito a todos os componentes de uma sociedade devendo ser encarada como assunto de interesse comum e como tal

ser muito bem administrada.

 

II. Destino Gramado e a evolução da utilização dos espaços públicos.

 

O Município de Gramado está localizado na encosta inferior do nordeste do planalto sul-rio-grandense, a 825 (oitocentos e

vinte e cinco) metros do nível do mar. Com área de 237,019 km2 (duzentos e trinta e sete quilômetros e dezenove metros quadrados) 

possui uma população de 33.709 (trinta e três mil, setecentos e nove) habitantes e é considerado um município de médio porte.

Localizado na Região das Hortênsias, Gramado dista 115 km (cento e quinze quilômetros) da capital Porto Alegre, sendo que seus

acessos principais se dão através de duas rodovias estaduais: a RS 115 via Taquara e a RS 235 via Nova Petrópolis[17].

Pólo da imigração alemã e italiana, a cidade possui uma identidade cultural muito marcante. No início do século XX, em

razão de sua localização serrana, clima ameno e belezas naturais privilegiadas, era visitada por muitas pessoas que buscavam

recuperação às doenças respiratórias comuns na época como pneumonia e tuberculose, atraindo um fluxo significativo de pessoas

oriundas das grandes cidades do estado para a região por motivos de saúde, lazer e descanso[18]. O registro de marketing visual

desta época é insignificante.

            Atualmente, o diferencial paisagístico e as baixas temperaturas continuam sendo motivo de procura de visitação, aliado com

incrementos significativos no setor hoteleiro, pólo gastronômico e turismo de eventos, o que projetou Gramado como terceiro destino

turístico mais desejado do Brasil[19].

 Com uma economia voltada ao turismo (70% de sua receita é proveniente da atividade turística), a cidade recebe

anualmente cerca de 2,5 milhões de turistas[20]. Estes fatores proporcionaram uma demanda, principalmente nas últimas três

décadas, na instalação de uma infra-estrutura turística que comporte adequadamente a maciça visitação da cidade, que equivale a

uma população flutuante anual correspondente a oito vezes a população fixa. Contudo, esta estruturação tem como desafio a

preservação de uma identidade cultural muito peculiar.

De vital importância, portanto, um regramento relativo à poluição visual, tendo em vista seu malefício como fator de

devastação urbana, prejudicial à definição da imagem da cidade, comprometendo a identidade cultural e, em conseqüência disso, o

equilíbrio psíquico dos seus habitantes. A proliferação indiscriminada de outdoors ao longo das principais rodovias de acesso a

cidade, RS 115 e RS 235, bem como cartazes, placas, tabuletas, e formas diversas de propaganda são elementos que vinham

contribuindo para o prejuízo estético à paisagem urbana e rural do município. Soma-se o fato da interrupção constante da
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regeneração da paisagem florestal, pela prática de roçadas e podas necessárias para a visualização das placas.

 

III. A iniciativa de regramento e os resultados

 

Visando a política de desenvolvimento urbano, o artigo 182 da Constituição Federal estabeleceu, dentre seus objetivos, a

garantia do bem-estar aos habitantes, determinando aos Municípios a execução desses preceitos.

A Constituição ainda em seu artigo 170 garante a ordem econômica, desde que sejam observados os seguintes princípios:

utilização da propriedade privada (II), o cumprimento da função social da propriedade (III), o da livre concorrência (IV), o da defesa

do consumidor (V) e o da defesa do meio ambiente (inc. VI). Segundo FIORILLO[21]:
Esses preceitos estabelecem dois sistemas; um de liberdades (em relação à utilização da propriedade
privada, à livre concorrência e à livre iniciativa) e outro de limitações (em relação ao cumprimento da
função social da propriedade, à defesa do consumidor e à defesa do meio ambiente) quanto à utilização
da paisagem urbana. Somados à incumbência do Município de executar os objetivos da política urbana,
podem determinar um aparente conflito de direitos entre os dois sistemas, de modo que um
contraponha-se ao outro.

Para que haja uma solução em relação a esse dualismo, é necessária a aplicação do princípio constitucional do

desenvolvimento sustentável que tem por intuito preservar a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e de

suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras

gerações também tenham oportunidades de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. O desenvolvimento

sustentável é, segundo CANOTILHO[22], o agir “de forma a que os resultados da tua ação que usufrui os bens ambientais não

sejam destruidores destes bens por parte de outras pessoas da tua e das gerações futuras”.

RECH[23], ensina que “o direito à cidade sustentável, como diretriz do estatuto da Cidade, previsto no seu art. 2º, é, na

prática, o direito a uma certa ordem urbanística, passível de tutela judicial coletiva, não apenas contra as autoridades locais, como

também contra autoridades estaduais e federais”.

A Constituição Federal confere aos municípios a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local; promover no que

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e

promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. No artigo

24, a Carta Constitucional em seu inciso VII estabelece que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico, turístico e paisagístico.

O artigo 30 da Carta Magna relaciona as competências atribuídas aos municípios, entre as quais estão as de legislar sobre

assunto de interesse local, prestar serviços públicos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Cabe destacar que a Lei n.º 6.981/81, que

“dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”,

tem sido acatada como regulamento da Constituição Federal no campo do meio ambiente, detalhando a distribuição de competências

entre os entes da Federação.

Existe ainda a incidência da norma penal sobre condutas atentatórias à harmonia visual dos centros urbanos, com a

aplicação do art. 54 da Lei Nº. 9.605/98, ainda pouco utilizado no direito urbanístico. Há também regulamentação relativa à poluição

visual nos Códigos Eleitoral e de Trânsito, entre outras legislações esparsas, as quais não serão examinadas neste trabalho.

Portanto, independente da incipiente legislação positivada a nível federal e estadual, é lícito que os administradores dos

municípios lancem mão de mecanismos legais para tentar ordenar o espaço público das cidades que administram. Esta matéria pode

ser legislada a nível municipal uma vez que a adoção de normas de Direito, que definam um projeto de cidade não excludente e com
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normas justas de convivência, é fundamental para evitar o crescimento desordenado, a marginalidade social, o desequilíbrio

ambiental, melhorando a qualidade de vida e o próprio desenvolvimento sustentável. O ente federativo que tem a responsabilidade de

definir de forma científica o projeto de cidade é o município[24].

 

            Visando a sincronia com a política de desenvolvimento urbano, o Município de Gramado executou o Projeto de Revitalização

da Avenida Borges de Medeiros, principal avenida da cidade, retirando elementos que contribuíam para a poluição visual, tais como

os postes, cabos aéreos e promovendo a padronização de placas, constituindo prática que deve ser estendida gradativamente às

demais áreas do centro urbano. Destaca-se ainda que não há semáforos em Gramado, os quais foram, sem exceção, substituídos por

rótulas, asseando o visual a cidade.

Podemos citar um fato marcante ocorrido na cidade em estudo, veiculado há época na imprensa local e que foi o propulsor

da iniciativa de criação de uma legislação local especifica: a revolta da população após a instalação de uma grande rede de

supermercados, situado na principal avenida da cidade, que colocou sua placa publicitária na cobertura de suas dependências, em um

ponto de grande circulação e com visibilidade de diversos pontos das ruas principais da cidade. Este fato trouxe uma comoção na

população, que se viu agredida com a imagem, causando mal-estar geral e gerando denúncias junto à Prefeitura Municipal. A rede de

supermercados foi obrigada a retirar a placa do estabelecimento.

 
Há, sem dúvida, um limite para a intervenção do Poder Público na esfera de atividade do particular. O
comerciante e o prestador de serviço têm o direito de criar o seu próprio estilo, e a somatória de estilos
também é um fator de criação de uma identidade urbana. Mas é legitima a atuação estatal quando se
trata de impedir que, no exercício de tal liberdade, a visão do todo se deteriore ao ponto de

suprimir qualquer traço dessa desejada identidade [25]. (grifo nosso)

 

                        Foi criado então um Conselho específico para tratar dos debates e discussões em torno da proposta de lei, denominado

COMPRUG (Conselho Municipal de Propaganda e Publicidade de Gramado) que posteriormente passou a integrá-la. Antes da

redação definitiva, ocorreram 16 (dezesseis) audiências públicas com grande participação de entidades interessadas, como sindicatos,

clubes, associações, entre outras[26]. Quando a lei entrou em vigor, em maio de 2008 existiam 146 outdoors irregulares nas vias de

acesso do município que foram retirados. A maioria dos outdoors estavam instalados nas estradas de acesso a Gramado, "interferindo

na paisagem de quem busca a beleza natural da Serra Gaúcha e além disso gerando insegurança no trânsito, por desviar a atenção dos

motoristas"[27].

                        Mesmo assim, a Lei Municipal Nº. 2.667, conhecida como “Lei das Placas”, aprovada pela Câmara Municipal em 2008

e que regulamentou a publicidade ao ar livre, foi objeto de polêmica constante.

                        Nos primeiros quatro meses após a regulamentação, a prefeitura fiscalizou e notificou cerca de 800 (oitocentas)

empresas, das quais 550 (quinhentos e cinquenta) fizeram as adequações necessárias em seu estabelecimento. A lei concedeu um

prazo de 06 (seis) meses para os empresários e anunciantes se adequarem às novas normas. Findo o prazo, a prefeitura começou a

aplicar multas.

                        Após a vigência da lei, todos os pedidos publicitários são obrigatoriamente realizados mediante protocolo, dirigidos ao

Departamento de Propaganda e Publicidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Gramado, que

analisa o pedido e realiza o cadastro publicitário e posteriormente emite um alvará permitindo a ação promocional. Já foram liberados

cerca de 350 (trezentos e cinquenta) alvarás publicitários desde maio de 2008. Como se verifica, houve a conscientização da

população e do empresariado local quanto aos benefícios da despoluição visual, vindo de encontro com o posicionamento de

GENTIL[28]:
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Ë intuitivo que o excesso de apelos visuais costuma ser ditado pela ganância e pelo hábito de cada um
querer se sobrepor aos demais. Parece haver uma crença de que o tamanho da tabuleta é indicativo da
proporcional qualidade do estabelecimento ou do serviço prestado. ... Também se há de considerar que
uma certa padronização é democrática, pois permite que o pequeno empreendedor, sem recursos
financeiros para instalar um painel grande e sofisticado, possa concorrer em igualdade de condições com
outros de melhor poder aquisitivo.

 

                        A referida lei municipal, em seu artigo 2º (segundo) considera todos os engenhos, veículos ou formas de publicidade ou

propaganda utilizadas no Município de Gramado ou que dele se referem, entre outros, as placas, anúncios, letreiros e painéis (I); os

cartazes, panfletos, folhetos, galhardetes, emblemas, avisos, mostruários, removíveis ou não (II); o som (III); a imagem (IV); os

apelos visuais (V); a forma (VI); e o uso da Internet (VII). O referido dispositivo legal prevê ainda, em seu parágrafo primeiro que a

publicidade e propaganda ao ar livre compreende os processos e meios de divulgação visíveis, audíveis ou perceptíveis ao público,

utilizados em todo território municipal, de maneira externa; sejam de forma fixa ou móvel, em lugares de domínio público ou

privados, bem como em vias, logradouros públicos, faixas de domínio de rodovias estaduais, e estradas vicinais municipais. E no seu

parágrafo quarto considerada como publicidade ou propaganda ao ar livre em vias públicas, “aquelas utilizadas em servidões,

passagens, becos, ruas sem saída; sejam estas, de pedestres ou veículos”.

                        Visando dar sustentação à lei e conscientizar a população e empresariado local, a lei em comento ainda prevê

campanhas públicas e municipais (aspectos educacionais e promocionais). Também zoneou a área do Município dentro dos limites

urbanos e rurais, especificando cada zona publicitária (ZP) e o uso e tipo de publicidade permitidos. O zoneamento ficou assim

estipulado: ZP1 (área central comercial- turística); ZP2 (área residencial-comercial popular; núcleos rurais); ZP3 (área

predominantemente residencial); ZP4 (área comercial ao longo de eixo viário urbano); ZP5 (áreas paralelas aos eixos viários de

ligação as áreas rurais e estradas vicinais); ZP6 (áreas ao longo das faixas de domínio das rodovias estaduais - faixa de jurisdição do

DAER ou de concessionária); ZP7 (áreas paralelas as faixas de domínio das rodovias estaduais - faixa de jurisdição municipal); e

ZP8 (áreas verdes, de interesse paisagístico, de preservação permanente, públicas, e praças).

                        Restou estabelecido ainda que a Lei de Placas somente poderá ser alterada, no todo ou em parte, após ouvido o

COMPRUG, por iniciativa deste ou do Poder Executivo Municipal, sendo que as alterações em relação à lei ou a matéria a ela

pertinente somente serão procedidas por meio de novo projeto de lei, que altere exclusivamente o fim pretendido e que os detalhes da

Lei e as partes que tratam genericamente, bem como os casos omissos, deverão ser resolvidos e decididos pelo COMPRUG, que

como já mencionado, passou a integrar a lei no seu artigo 11º (décimo primeiro), sendo um conselho instituído pelo Poder Executivo

Municipal o qual mediante portaria nomeia os membros que constituirão o Conselho, o qual deve obrigatoriamente ser composto por

pessoas representativas da sociedade civil e de entidades representativas, com o objetivo de zelar e fiscalizar a lei, bem como o de

dar pareceres sobre o licenciamento dos engenhos publicitários.

 

            O COMPRUG é composto por no mínimo seis membros, sendo três representantes oriundos de Secretarias da Prefeitura

Municipal do Município de Gramado e de outros três representantes indicados pelas entidades locais constituídas e que tenham

afinidade e interesse direto com a matéria, sejam pelas questões ambientais, quanto pela política urbana, representando também o

setor imobiliário, o comércio, a indústria e o turismo, entre outras, sendo que seus pareceres são deliberativos. Casos omissos que

envolvam questões urbanísticas e ambientais são submetidos ao COMPRUG que em conjunto com Conselho do Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado – C-PDDI e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, assessoraram,

analisam e encontram a solução para os possíveis impactos, agressões, problemas ou dúvidas que se apresentem. O COMPRUG

também é responsável pela fiscalização das taxas recebidas pela Secretaria Municipal da Fazenda, verificando onde as mesmas serão
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aplicadas.

Quando os tipos, modelos, formas de veiculação de publicidade extrapolam o previsto em Lei, compete igualmente ao

COMPRUG emitir parecer, observando seus aspectos fundamentais previstos na lei municipal em comento. Prevê o art. 6º da Lei de

Placas que a normatização, colocação, aplicação e o uso de artefatos e modelos publicitários externos, eletrônicos, televisivos e

radiofônicos, abrangendo toda a área urbana e rural do Município de Gramado, quanto ao direito de uso de sua imagem dentro e fora

dos limites de sua territorialidade passa a ser regulamentada pela Lei de Placas, sendo que na decisão dos casos omissos, decididos

pelo COMPRUG, este deve sempre observar a defesa e comprometimento com a despoluição visual, a proteção ambiental, o

interesse público, o interesse turístico e o bem estar da comunidade. Para elucidar os termos apostos na Lei e auxiliar o COMPRUG

nas diretrizes a ser seguida, a Lei em glosa define no parágrafo primeiro do art. 6º (sexto) os seguintes termos:

I - Despoluição Visual 

a) A limpeza visual e a preservação do meio ambiente do município;
b) A diminuição da diversidade e da massificação publicitária pública, utilizando-se dos meios e formas
legais padronizadas;
c) O controle das alternativas, com o objetivo de reduzir modos, números e formas; 
d) A criação e aceitação se necessária, de novos meios e veículos de propaganda e publicidade,
considerando e prevalecendo sempre a harmonia, em detrimento a multiplicidade e do descontrole de
seus usos;
e) A valorização das publicidades padronizadas existentes;
f) O incentivo ao caráter informativo dos estabelecimentos, prevalecendo a identificação e qualificação
destes, sobrepondo-se ao cunho publicitário, descritivo e pormenorizado de seus serviços, produtos
comercializados e ofertados, promovendo sempre que possível, o uso do menor número de informações;
g) A utilização da igualdade de instrumentos, de dimensões mais reduzidas, permitidas para os
zoneamento de uso publicitário específicos, integrados a arquitetura e sem descaracterizá-la, visando a
despoluição visual;
h) O impedimento de qualquer tentativa de sobreposição de tipos de publicidade não prevista nesta lei,
mesmo que padronizadas e consagradas; tais como logotipías, marcas industriais, lay-outs de
identificação de estabelecimentos de empresas de qualquer gênero e ou de suas campanhas publicitárias,
devendo estas se adequarem a presente lei; 
i) A disponibilidade física do lugar a ser implantada bem como do campo visual possível. 

II - Proteção Ambiental 

a) O compromisso público da publicidade com a integração ambiental;
b) A sua integração ao cenário urbanístico, não se sobrepondo, a natureza, paisagem e arquitetura.
c) A busca, orientação e o aconselhamento dos órgãos ambientais e históricos municipais quando se
fizer necessário. 

III - Interesse Público 

a) A preservação e direito de uso da imagem institucional municipal;
b) A imagem do Município de Gramado, impedindo alternativas de divulgação que estejam em
desacordo com as características próprias do município e da presente lei;
c) A igualdade de oportunidades e permissão do uso publicitário à todos sem distinção, exceto as
diferenciações estabelecidas na presente lei; 
d) A não concessão de privilégios, nem exclusividade aos interesses de particulares ou de grupos,
associações, sindicatos, entidades de representação, clubes de serviço e de qualquer outro tipo e gênero,
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devendo estes, sujeitar-se as normas desta lei;
e) A coibição de toda e qualquer forma de veículos publicitários oportunistas, não comprometidos com
o espírito desta lei; 
f) O esforço de impedir padronagens diferentes das oficiais, se sobrepondo as normas locais; 
g) A facilidade de mecanismos de controle da lei disponibilizando a todo e qualquer cidadão,
possibilidade e capacidade de percepção ao desrespeito a norma, de modo que a população em geral
possa se aliar ao departamento fiscalizador municipal, ajudando-o, à denunciar as distorções e os abusos.

IV - Interesse Turístico 

a) A busca por uma identidade publicitária municipal própria, de forma a ser reconhecida como modelo
referencial nacional; 
b) A identidade publicitária em consonância com a importância e a identificação do Município de
Gramado, no cenário turístico;
c) A disciplina, organização, uniformidade, para obtenção da identidade almejada;
d) A sua aplicabilidade como atração turística;
e) O incentivo as alternativas de divulgação que estejam em acordo com as características próprias do
município e da presente lei;
f) A promoção de melhorias, tanto na utilização dos materiais empregados, quanto na elaboração e
produção artística dos artefatos;
g) A erradicação e proibição do uso de formas de propaganda e publicidade oportunistas, utilizadas de
maneira indiscriminada em qualquer lugar, aproveitando-se de locais de ocasião e/ou , de possibilidades
de arrematação destes espaços.

V - Bem-estar da comunidade

a) A melhoria de qualidade de vida.

 

            Percebe-se a peculiaridade da lei municipal gramadense quanto ao interesse turístico e o grande apelo comercial que têm o

nome da cidade.  O art. 3º da lei regula que “serão consideradas ofensivas ao interesse desta lei a utilização do nome e da imagem

de Gramado de forma diversa aos de situar, localizar, identificar e orientar geograficamente.” E, em seu parágrafo primeiro estipula

que os mapas municipais, parciais ou totais, associados a veículo publicitário, não poderão deturpar, dificultar, confundir ou alterar o

mapa oficial da cidade, sob pena de serem considerados ofensivos à lei. Portanto, no caso em comento, a Lei não só regulamenta a

publicidade ao ar livre como também regulamenta a utilização do nome da cidade, a qual, como já mencionado, é um dos pólos

turísticos mais visitados do país. 

            Ainda sobre a lei em comento, destaca-se que ficou estabelecido que no território municipal de Gramado, toda e qualquer

propaganda e publicidade, inclusive as existentes, independentemente do meio utilizado, só serão consideradas válidas, mediante a

obtenção do alvará de autorização publicitária, expedido pelo órgão responsável, sendo que cada vez que houver qualquer

modificação de local, de espaço, instalação ou de anunciante, ocorrida no veículo publicitário autorizado, implicará nova autorização.

E, que após a obtenção do alvará, resta isenta de licença de renovação e de outras taxas, por tempo indeterminado, os tipos de

publicidade definidos como Letreiros, Apelos Visuais, e os Modelos Padrões Municipais que respeitarem seus limites expressos em

lei, não se aplicando tal isenção ao Modelo Padrão Municipal 005 (outdoors), quando estes estiverem requerido e instalados nos

Zoneamentos Publicitários ZP-6 e ZP7, tendo seu alvará validade por período de 1 (um) ano.

            Destaca-se aqui que na busca de elementos atuais e visuais, efetuamos os trajetos das duas principais via de acesso da cidade e

constatamos que não sequer um outdoor instalado, o que comprova a eficiência da Lei. Todavia, constatamos que as cidades vizinhas,

Três Coroas e Nova Petrópolis, respectivamente, absorveram os impactos do dano ambiental, uma vez que estão repletas de outdoors
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em trechos próximos à divisa desses municípios com o de Gramado, ressaltando-se que referidos outdoors, na sua maioria, são de

empresas situadas na cidade de Gramado, que tolhidas de seu direito de anunciar, e visando expor sua marca e obter lucro,

procuraram a alternativa de poluir visualmente os municípios vizinhos.[29]
 

            A lei em comento prevê a possibilidade de suspensão do alvará independentemente da ocorrência de encerramento das

atividades ou da troca de local do estabelecimento ou da retirada do artefato. E, a verificação posterior de mudanças no artefato, em

desacordo com o estabelecido ou apresentado, sem a prévia autorização implicará na cassação imediata do alvará de licença da

publicidade e sua retirada à custa do proprietário ou locatário além das aplicações cabíveis. A falta de alvará em qualquer publicidade

que estiver sendo colocada ou implantada será de imediato interditada à custa do infrator.

            Previu ainda a lei que o licenciamento de qualquer engenho publicitário, além de atender ao trâmite legal previsto na lei, nos

casos de colocação, alteração, supressão, poda, corte, retirada ou transferência de vegetação, ou quando provoque danos ambientais à

população ou ao meio-ambiente, dependerá de aprovação da Secretaria do Meio Ambiente com parecer e, se necessário for a critério

desta, também do CONDEMA. 

            Outro aspecto interessante da lei é que esta determinou a necessidade do Poder Público Municipal providenciar licitação

pública para permissão de uso publicitário sobre equipamentos urbanos em seus modelos padrões estabelecidos, tais como: I - Placas

de indicação de ruas com sinalização turística complementar; II - Placas de transito sobre via pública destinada a orientação turística;

III - Termômetro-Relógios públicos; IV - Cabines telefônicas públicas; V - Cabines dos Largos Culturais; VI - Bancos de sentar

(descanso); VII - Lixeiras públicas para recolher dejetos de animais; VIII - Lixeiras públicas; e, IX - Placas de Aviso. Até placas de

venda de imóveis foram regulamentadas. Ou seja, a lei previu todos os tipos de material publicitário possíveis e imagináveis,

inclusive os elaborados pelo próprio ente público.

            E, para obtenção do licenciamento dos engenhos, é necessário requerimento padronizado, disponibilizado pelo ente municipal,

e cadastro junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que é a responsável pela fiscalização. O cadastro prevê a

apresentação do nome da empresa ou da pessoa física, número de inscrição no CNPJ ou CPF; cópia de alvará de licença para

estabelecimento; cópia de contrato social; e, prova de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN,

referente ao último exercício, para empresa sediadas no Município ou, para aquelas que prestem serviços, eventualmente no

Município. Empresas que se situam fora do município, devem apresentar documentação relativa à sua filial, sucursal ou agência no

município. Qualquer alteração contratual que importe na substituição da responsabilidade ou sede, filial ou agência, deverão se

comunicadas ao setor de registro no prazo de 30 (trinta) dias à contar do protocolo da referida alteração na Junta Comercial. Portanto,

a empresa ou interessado somente estará devidamente habilitada para requerer a autorização de exibição de publicidade, isto é, a

obtenção do alvará, após o efetivo cadastro específico.

            Analisando os requisitos para obtenção do alvará e o seu trâmite, constatamos que para a colocação e uso de publicidade no

território municipal, ou fora deste, quando utilizado o nome ou a imagem do Município de Gramado, a lei considera como são

requisitos indispensáveis a existência e/ou requisição de cadastro do interessado e a apresentação da documentação necessária

contendo: documento de propriedade do terreno ou da edificação (título); contrato de locação, adesão ou específico, do local onde

será utilizada ou apresentada a publicidade; autorização com firma reconhecida se a propriedade ou o local, onde será feita a

exposição pertencer a terceiros; a perfeita indicação do local onde será afixada, distribuída, veiculada ou exibida a publicidade ou

propaganda; e o protocolo de apresentação do projeto preliminar do artefato ou produção, com o respectivo pagamento da taxa para

análise.
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Em se tratando de publicidade e propaganda intitulada ao ar livre, exigir-se-á também: a) o projeto de placas, anúncios,

letreiros, painéis, apelos visuais, das formas em geral, contendo as dimensões, devidamente cotadas; a totalidade dos textos e

inscrições que a compõe; cores empregadas; o material utilizado na confecção; a estrutura; o suporte e, a forma de fixação com

disposição em relação a fachada do prédio ou terreno e a altura em relação, ao passeio e distância do meio fio, se for o caso; b)

projeto, do sistema de iluminação, acompanhado de memorial descritivo, se for o caso; c) fotografia, com indicação do local de

fixação do engenho publicitário; d) modelo ou arte final, de cartazes, panfletos, folhetos, galhardetes, emblemas, avisos,

mostruários; quando permitidos. e) gravação sonora e apresentação de texto das mensagens a serem divulgadas. A lei também prevê

a apresentação de outros documentos no caso de publicidade e propaganda por meio eletrônicos, e para o licenciamento especial,

mas não abordaremos esses tópicos neste trabalho. Constata-se novamente a proteção ao nome Gramado em razão de seu forte

apelo turístico e comercial.

            Com a leitura da lei verifica-se que a obtenção de alvará publicitário trata-se de legítimo processo de licenciamento, uma vez

que após a apresentação de toda a documentação exigida, a empresa ou interessado terá preenchido os requisitos necessários para

que seja avaliada a propaganda ou publicidade requerida, devendo obedecer às seguintes etapas: a) avaliação preliminar do artefato

ou da forma publicitária, efetuada pela Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Gramado; b) obtenção da anuência do

COMPRUG e, se necessário, dos demais Conselhos em conformidade ao que estabelecido no artigo 11 (onze) já comentado; c) para

publicidade ao ar livre deverá após a obtenção de Visto do projeto preliminar apresentado, obter a emissão de Licença de Instalação

Provisória; d) proceder, sendo o caso requerido, a Instalação Provisória do Artefato Publicitário, por parte dos interessados; e)

Solicitação de Vistoria, por parte dos interessados, dos artefatos que receberam Licença de Instalação Provisória e já procederam a

respectiva instalação provisória do artefato; f) Realização de Vistoria, efetuada pelo setor de fiscalização competente municipal, e

respectiva Aprovação, caso na averiguação “in loco”, o artefato instalado, conferir com o projeto apresentado e visado na avaliação

preliminar; g)  pagamento e obtenção do alvará publicitário (Autorização Publicitária).

            A lei considerou ainda uma característica peculiar de  Gramado, que são os inúmeros eventos que ocorrem na cidade e previu

o Licenciamento especial, onde para colocação e instalações de publicidade dos eventos municipais oficiais, justificado o interesse

público e promocional, deverão os promotores e ou patrocinadores dos eventos solicitar à obtenção do Licenciamento Especial,

sendo que em casos especiais, o Poder Público Municipal após ouvir o COMPRUG, poderá admitir publicidade e propaganda de

tipo, forma e dimensões diferentes às exigidas na lei quando necessário, temporariamente, para realização de eventos municipais

oficiais ou particulares, mediante Licenciamento Especial e com justificativa anexada, ao processo. Referidos Licenciamentos

Especiais, deverão ser requeridos no mínimo com 15 ( quinze) dias de antecedência à realização dos eventos.

            Portanto, o Município de Gramado, através da Lei Municipal Nº. 2.667, conhecida como “Lei das Placas”, instituiu um

regramento eficaz no combate à poluição visual, cuja autorização para publicidade ao ar livre passa por um licenciamento ambiental

para então ser ao final aprovada, reprovada ou determinado ajustes visando minimizar os impactos ambientais visuais.

 

IV. Considerações Finais

 

            Conforme já mencionado a aparência das cidades exerce efeitos psicológicos importantes sobre a população. A visão

agradável de um ambiente harmônico ajuda a equilibrar a influência neurótica que a vida cotidiana exerce sobre as pessoas.

            A cidade de Gramado, situada na Serra Gaúcha Riograndense constatou a necessidade de controle da poluição visual e

implementou políticas públicas no sentido de amenizar a poluição visual, estipulando inúmeras restrições à publicidade e propaganda,

o que lhe rendeu um aspecto limpo e saudável. Houve cuidado em regrar a publicidade ao ar livre tanto na zona urbana como rural, o
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que possibilitou uma limpeza visual não só da cidade como das vias de acesso à mesmas, que se encontram no perímetro do

município.

            Inobstante o sucesso da lei, constatou-se a migração da poluição visual antes existente no município de Gramado para as

cidades vizinhas, o que demonstra que mesmo no combate à poluição visual, há absorção dos impactos ambientais da lei nas cidades

vizinhas, abrindo-se uma discussão sobre a necessidade de uma ação em conjunto dos municípios ou da necessidade de uma espécie

de ingerência ecológica.
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A INTERFACE DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA:
DIREITOS EXCLUDENTES OU CONVERGENTES

L INTERFACE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DE LA CONCURRENCE: DROITS
EXCLUSIVES OU CONVERGENT

Charlene Maria Coradini De Avila Plaza
Nivaldo Dos Santos

RESUMO
O modelo econômico atual convive com o princípio da escassez, da produção centralizada, das
relações hierárquicas, da propriedade privada. Assim, o modelo contemporâneo tem sua
sustentação nos bens não escassos, na produção colaborativa, nas relações em rede, na
propriedade comum ou coletiva e na ascensão dos bens intangíveis. O presente artigo tem como
objetivo central análises sobre a complementaridade entre os direitos de propriedade intelectual
e os direitos de concorrência em especifico as patentes de invenção. Dessa forma, o trabalho
consiste na verificação da seguinte hipótese: Se os direitos de propriedade intelectual em
comunhão com os direitos de concorrência são de fato promotores do desenvolvimento do bem
estar social e até que ponto, esse bem estar social está atrelado a outros desenvolvimentos –
tecnológicos e econômicos igualmente amparados por lei.
PALAVRAS-CHAVES: propriedade intelectual; patentes; mercados; concorrência

RESUME
L'actuel modèle économique coexiste avec le principe de rareté, la production centralisée, les
relations hiérarchiques de la propriété privée. Le modèle contemporain a son support dans la
non-rares dans les relations de collaboration en réseau, la propriété commune ou collective et de
la hausse des actifs incorporels. Cet article était destiné à l'analyse de la complémentarité entre
les droits des droits de propriété intellectuelle et la concurrence dans les brevets spécifiques.
Ainsi, la prémisse de base de cette recherche est de vérifier l'hypothèse suivante: ‘Si les droits
de propriété intellectuelle dans la communion avec les lois sur la concurrence sont en fait à
encourager le développement de la protection sociale et dans quelle mesure, que la protection
sociale est liée d'autres développements - à la fois technologiques et économiques a également
appuyé par la loi’.
MOT-CLES: propriété intellectuelle; les brevets; les marchés; la concurrence

INTRODUÇÃO

 

            A interface entre os direitos de propriedade intelectual e o da concorrência dantes
objeto de controvérsias, nas últimas décadas observou-se relação de complementaridade
(entendendo aqui, o sentido de não harmonia) entre a constituição de direitos de exclusiva de
um lado, e a proteção da concorrência dos mercados, de outro. Não harmônicos, porque sempre
haverá tensões entre os institutos, v.g, pools de patentes, abuso de poder dominante decorrente
do exercício de direitos de propriedade intelectual, etc.

            Entretanto, esses direitos tornam-se complementares na medida em que promovem o
fomento a pesquisa e o desenvolvimento gerando inovação e, consequentemente, a
concorrência e o desenvolvimento econômico.
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            Nesse sentido, a propriedade intelectual foi erigida a principio constitucional pela Carta
Magna de 1988 em seu artigo 5°, inciso XXIX tendo como preceito finalistico o interesse social, o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, em outras palavras, a promoção da inovação
tecnológica e a disseminação do conhecimento pela sociedade através da pesquisa e seu
desenvolvimento.

Esse enunciado constitucional é reafirmado na lei 9.279/96 no artigo 2°, caput,
asseverando que os direitos de exclusiva deverão estar pautados nos interesses social,
tecnológico e econômico, revelando como pressuposto basilar para a proteção, o princípio
garantia da função social da propriedade intelectual como indutora do desenvolvimento
tecnológico e econômico do país.

            Na perspectiva do artigo, optamos por desenvolver análises sobre direito da propriedade
intelectual, em específico as patentes de invenções, traçando um paralelo com o direito da
concorrência para ao final, afirmar ou infirmar que os dois institutos perseguem a promoção do
bem estar social, ainda que por meios diversos.

Direcionou a pesquisa através de fontes documentais e outros meios disponíveis com o
objetivo de adequação e fornecimento das informações gerais necessárias para o
desenvolvimento do assunto proposto, partindo-se de uma metodologia dedutiva e analítica.

O estudo será desenvolvido baseado no estágio atual do conhecimento nessas áreas,
notadamente sua aplicabilidade à realidade brasileira.

Do ponto de vista de abordagem para obtenção das respostas utilizo estudo comparado
dos dados disponíveis na literatura especializada com intuitos de avaliar criticamente o quadro
teórico de referência e oferecer contribuições originais aos leitores.

 

1. REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA - DE SMITH A KEYNES

 

            A impermanência do mundo material vem de encontro com o conceito simplista de
mercado como sendo um local em que os indivíduos trocam suas mercadorias por valor ou
conjunto de ofertas e procuras de certo bem, postas em contato em determinado momento para
gerar a troca na base de um preço.

            No entanto, o mercado é um fato enquanto instituição social e, portanto, antes de mais
nada, existe, conforme apregoa Irti (1999, p.01), como também é uma necessidade social que é
existente para facilitar a troca de bens e serviços, isto é, existe para que se reduzam os custos
de se efetivarem operações de trocas, (COASE, 1988, p. 07).

            Ao longo das transformações que se operou no sistema capitalista, mencionamos como
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relevantes à globalização e o aumento da produtividade, o Estado é invocado a participar da
intricada rede econômica para regular as relações entre os agentes, bem como instrumentalizar
a inserção de mecanismos de salvaguardas que assegurassem as transações de bens e serviços.

            Adam Smith ao elevar o mercado como instituição difundiu a idéia que o mercado era
capaz de transformar o interesse individual em interesse social sendo desnecessária a
intervenção estatal na “mão invisível” do mercado. Em outras palavras, as pessoas insertas no
sistema de liberdade natural seriam capazes de regular o mecanismo de trocas sem a
intervenção do Estado.

Assim, desse pensamento, tem-se que, a livre iniciativa exige que o Estado não crie
impedimentos à atividade privada o que nos remonta a famosa frase emblemática do significado
da livre iniciativa sob o liberalismo nascente, “laissez-faire, laissez passer”. Dessa premissa se
justificaria o papel do Estado a limitar e garantir a ordem institucional e administrar a justiça.

            Ao defender a não intervenção do Estado nos mercados, Smith apregoa que “o contexto
mercantilista facilitava a indolência, a preguiça e a tendência de enganar o público, bem como,
proporciona elevadas taxas de juros em decorrência dos privilégios concedidos pelo Estado
incentivando os monopólios”. Acrescenta que essa situação levava os indivíduos à imprudência e
aos particularismos, alimentados pela justiça parcial e tendenciosa, defendida pelos mercadores
e fabricantes, para satisfazer a ambição do lucro. A riqueza gerada nesse tipo de relação era
individual e, a priori, não elevava a riqueza da nação, (MATTOS, 2005).

            A idéia da limitação do Estado se origina da constatação de que o poder tende a
corromper, e quanto maior o poder, maior é o risco de que ele seja voltado contra os mais
fracos, assim, laconicamente, uma teoria liberal é uma teoria sobre a distribuição do poder.

            Ainda mais ácido nas observações, Smith, afirmava que “não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nós esperamos obter o nosso jantar, mas sim do
fato deles cuidarem de seus próprios interesses[1]. Nós nos consignamos não no seu
humanismo, mas ao seu amor próprio”.

            Defendendo a liberdade do mercado interno e internacional, Smith se insurgia contra
toda restrição em uma época em que as preferências restritivas, privilégios e concessões de
monopólios pelo Estado eram comuns.

            Sendo assim, é de Smith que provem o compromisso com a livre concorrência como
principio de todas as sociedades capitalistas asseguradoras do melhor desempenho industrial
possível, (GALBRAITH, 1989, p. 64).

            Em oposição às idéias de Smith, Keynes afirma que “os interesses individuais não se
conciliam, de fato, com os sociais e que os problemas econômicos, sóciopolíticos decorrem do
risco, da incerteza e da ignorância”, (FERRRARI FILHO, 2005).
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            Neste sentido, Keynes desacreditava na convergência entre interesses individual e social
e em uma liberdade natural das atividades econômicas. A realidade demonstrava que não existe
um contrato conferindo direitos perpétuos a quem quer que seja, nem o mundo material é
governado pela Providência em favor do interesse particular e social.

            Defendia que os mercados livres geram conflitos de interesse e não conseguem
equacionar os intricados males da sociedade, seja do pleno emprego ou a distribuição da riqueza
e renda, além de que, a doutrina e a política do “laissez-faire” são inoportunas para o
questionamento e solução dos problemas econômicos e sociais.

            Apregoa Keynes que o sistema capitalista é intrinsecamente instável, marcado pelos
conflitos de desejos dos indivíduos e da sociedade, justificando a interferência do Estado.

Corroborando com esse entendimento, alguns mercados específicos dependem de uma
intervenção estatal para promover o desenvolvimento econômico e a proteção da livre iniciativa
(por uma estrutura concorrencial concentrada em poucos agentes denotando uma imperfeição
no mercado, por exemplo; ou ainda por assimetria de informações) – como é o caso da Lei
8884/94[2], que disciplinou o funcionamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE e da Secretaria de Direito Econômico – SDE.

Porém, isso não significa que o mercado, enquanto instituição e fato social de trocas de
bens e serviços é inexistente. Ao contrário, a intervenção é a prova de sua existência e serve
justamente para concretizá-la, reconhecendo a sua importante função social, (TIMM e
MACHADO, 2007, p.09).

Dessa forma, a livre concorrência no mercado não é tão livre e, nem pode ser, porque
não se trata de um direito ilimitado, e sim de um direito que pode e deve ser administrado pelo
Estado a fim de garantir a coletividade dos males que podem advir de sua auto-regulação.

A legislação brasileira ao garantir a tutela das iniciativas privadas, visa não somente
impedir a competição desmedida entre os concorrentes, mas também construir um mercado
baseado na concorrência como impulsionadora da melhoria da qualidade de produção tutelando,
nesse contexto, os interesses coletivos.

 

2. DE LÁ PARA CÁ – AS TRANSFORMAÇÕES DA NATUREZA ECONÔMICA DOS BENS E
SERVIÇOS E SUA PROTEÇÃO LEGAL NO SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

            No capitalismo contemporâneo, a natureza econômica dos bens e serviços se transforma
quantitativamente e qualitativamente de bens tangíveis para intangíveis revisitando e
reconfigurando a dinâmica dos mercados, o sistema de propriedade intelectual e as modalidades
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de apropriação social.

            Em função das especificidades dos diferentes tipos de capital intangível, da
heterogeneidade dos processos de produção e dos trabalhos envolvidos na produção desses
ativos[3], esses representam investimentos específicos que não têm utilizações múltiplas,
(SAUSSIER, YVRANDE-BILLON, 2007, p.18), o que explica seu caráter irreversível[4]. Ao
contrário de uma produção padronizada industrial e “fordista”, trata-se de uma lógica de
protótipo; e em última instância, é possível considerar que cada produto é único e se valoriza
como tal, (HERSCOVICI, 2008, p. 04).

            Contrariando as relações clássicas de mercado (demanda versus oferta), quanto mais
específico o ativo, quanto menos substituíveis mais monopolistas se torna o mercado.

            Dessa maneira, as especificidades econômicas do conhecimento, bem como da
informação dado seu caráter cumulativo como bem intangível se caracterizam pela não
exclusividade e não rivalidade.

            A não exclusividade significa que o agente que produz o conhecimento não tem
condições de controlar plenamente as modalidades de apropriação deste conhecimento e, por
sua vez, produz externalidades positivas que os diferentes agentes podem apropriar-se.

            A não rivalidade se explica pelo fato do conhecimento não ser destruído no ato do
consumo – o consumo de um indivíduo não implica que este bem não possa ser consumido por
outros indivíduos. Isso ressalta o caráter indivisível do consumo.

O modelo econômico atual convive com o princípio da escassez, da produção centralizada,
das relações hierárquicas, da propriedade privada. Esse modelo tem sua sustentação nos bens
não escassos, na produção colaborativa, nas relações em rede, na propriedade comum ou
coletiva e na ascensão dos bens intangíveis.

            Dessa maneira, os direitos de propriedade intelectual estão intrinsecamente relacionados
com as especificidades desses ativos. Tomemos como exemplo, as patentes de invenção que
segundo Barbosa, (2005, p. 12), considera como “sendo uma apropriação privada através da
construção jurídica de uma exclusividade artificial[5]”.

            De forma simplificada, a patente de invenção é o título concedido pelo Estado para a
proteção de uma invenção ou de um modelo de utilidade por um determinado período de
tempo.

            Importante considerar que a Lei de propriedade intelectual (Lei 9.279/96) não define o
que seja “invento”, apenas formulando em seu artigo 10 o que não é considerado como tal.

            Barbosa (2009, p. 263) nos diz que “Invento é uma solução técnica para um problema
técnico”. Essa a noção que deriva do texto constitucional. Invenção é a criação industrial maior,
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objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais
amplidão de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico, (...)
Possivelmente a falta de definição do que é invenção resulta da prática do exame de patentes,
na qual se indaga inicialmente a existência de novidade, sendo que a consideração da
existência, ou não, de um invento é sempre posterior; é uma questão que pode perfeitamente
restar sem resolver, se não é avaliada, primeiramente, a novidade, (BARBOSA, 2009, p.263).

            Dessa forma, uma patente de invenção é considerada como tal se contiver embutido em
seu contexto os requisitos de novidade, utilidade prática e industrial. Nesse raciocínio estão
excluídas das proteções via patentes pela legislação nacional, as meras descobertas.

            No entanto, vale lembrar que, até meados da década de 1980, os tribunais americanos
limitavam a “patenteabilidade” às invenções, ou seja, a aplicações práticas e definidas de certos
processos.

 Atualmente as modificações no conceito de utilidade e novidade (requisitos intrínsecos
das patentes de invenção), se traduzem, de fato, por uma redefinição de novos modais nas
fronteiras de direitos de exclusiva, ou seja, por uma ampliação do campo de aplicação dos
direitos de propriedade intelectual e por uma privatização dos scientific commons e do conjunto
dos bens patrimoniais. Em outros termos, processos relacionados ás combinações genéticas ou
algoritmos, dantes não protegidos por patentes, são objetos de proteção de direitos de
propriedade intelectual.

Assim, a dicotomia existente entre o público e o privado, entre conhecimento aberto e
fechado no âmbito da lei americana de propriedade intelectual foram diluídas. Hoje o que se tem
é que os direitos de propriedade intelectual são aplicáveis a processos definidos genericamente
e cujas aplicações não são previsíveis nem identificáveis, como se dá ao exemplo de códigos
genéticos e algoritmos.

Essa extensão do domínio da aplicabilidade dos direitos de propriedade intelectual conduz
as incertezas ligadas á valorização desses ativos intangíveis.

Hercosvici (2008, p. 03) nos diz que à medida que as aplicações tecnológicas de
determinado processo genérico não são identificáveis, ex ante, não é possível prever as receitas
que este ativo pode gerar. À medida que a produção de conhecimento é, por natureza,
altamente cumulativa, e que esta tendo uma fragmentação de direitos de propriedade intelectual
representariam uma atividade cuja valorização é particularmente aleatória. Assim, se a patente
que a firma A pode depositar depende do fato dela poder utilizar algoritmos detidos por B, C e
D, por exemplo, (HERCOSVICI, 2008, p. 03).

Estudos empíricos formulados por Lebas (2002, p. 252) mostram que desde a década de
1980 até o presente momento não há co-relação entre o número de patentes registradas e o
progresso técnico desenvolvido em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). Dos estudos, traduz que
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o aumento da taxa de crescimento de patentes registradas não corresponde ao aumento da
taxa de despesas em P&D, pressupondo que a ampliação dos direitos de propriedade intelectual
nem sempre são mecanismos dinamizadores para a inovação.

De acordo com Lebas, (2002, p. 254), o mecanismo das patentes não é concebido como
meio de se apropriar renda por meio do monopólio temporário relativa à inovação tecnológica,
tendo o segredo de negócios[6], como preferência à difusão da tecnologia. Além de que, a
apropriação de patentes e processos é preferível á de produtos, pois as empresas terão maior
poder de mercado, diminuindo, em conseqüência, a concorrência nesses nichos específicos.

Por sua vez, sustenta Coriat, (2002), que os direitos de propriedade intelectual ao ampliar
as concessões de patentes no sentido de atribuir a exclusiva de direitos a processos genéricos e
não simplesmente, as invenções, se traduzem em maior dependência bilateral e multilateral
permitindo o surgimento de assimetrias de informações: free-riding, seleção adversa e risco
moral, advindo assim, aumento dos custos de transação nos mercados, (WILLIAMSON, 2000, p.
601).

Nesse raciocínio, a princípio, os direitos de propriedade intelectual são aceitos como
mecanismos para incentivar a inovação, a partir do monopólio temporário conferido aos
inovadores, para divulgar e ampliar socialmente a inovação a um custo menor em termos de
produção.

Existem casos em que as patentes não são suficientes para garantir a exclusividade da
tecnologia no mercado, mas, ainda assim, podem ser utilizadas como ferramentas de
competitividade, pois são capazes de dificultar e atrasar o acesso dos concorrentes a novas
tecnologias, ou de aumentar os custos das tecnologias ditas rivais[7].

Por outro lado, existem mercados em que há flexibilidades (convenientes) em torno da
natureza dos direitos de propriedade intelectual. Menciono como exemplo, os bens e serviços
que circulam na economia digital dado seu caráter de bem público tornando esses direitos de
exclusiva impossível de ser aplicado em contexto tradicional, porque não conseguem, através
desse direito, manter a escassez necessária para sua valorização econômica.

Dessa forma, o uso mais eficiente dos mecanismos de apropriabilidade não está em se
evitar a cópia do ativo intelectual em si, e sim no compartilhamento desse conhecimento ou na
sua divulgação visando incentivar a cadeia de valor em que a empresa se insere.

Nesta perspectiva, tanto os produtos pirateados, como os adquiridos legalmente
constituiriam um meio de preservar a escassez de determinado conhecimento e de informação,
ou em outras palavras, conservar parcialmente o sistema clássico de proteção aos direitos de
exclusiva através da escassez e a diferenciação qualitativa entre o original e a “cópia”.

Segundo alguns autores (DARMON, RUFINI, TORRE, 2007), em certas condições,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3548



determinada taxa de pirataria pode ser “estratégia” desenvolvida pelos produtores de programas
proprietários[8].

 O mecanismo funcionaria da seguinte maneira: na medida em que os softwares[9] podem
ser assimilados a bens de experiência, a pirataria constituiria um meio de divulgar a qualidade
do programa e aumentar o seu preço, por exemplo, certos programas são disponibilizados
gratuitamente pelas firmas que o produzem, durante período limitado, caso do Microsoft Office.

Com a adoção desse procedimento as firmas estariam nada mais nada menos que criando
externalidades de redes para poder internalizá-las posteriormente. Com essa estratégia, as
externalidades criadas proporcionariam a divulgação qualitativa dos produtos, partindo da
apropriação ilegal ou gratuita, e não simplesmente, a partir do sistema de preços no mercado
concorrencial[10].

            Liebowitch (2005) nos diz que a eficiência deste mecanismo de incentivo, isto é, à
compra por parte dos agentes que a priori pirateiam o programa depende da diferenciação do
original da cópia. Quer dizer que a partir da diferenciação de determinado sistema de controle
há a eficiência, muito embora existam segmentos da economia digital que não se coadunam
com este tipo de situações, como por exemplo, as redes peer to peer[11].

A análise acima parte-se hipoteticamente, segundo Darmos, Rufini e Torre, (2007, p.02)
que os custos de monitoramento são negligenciáveis. Entretanto, Hercosvici, (2008, p.10) tendo
em vista a especificidade dos ativos e as incertezas da valorização, diz que é pouco provável que
esse custo de monitoramento seja negligenciáveis vez que esses ativos são específicos e os
custos de transação elevados, necessitando comparar esses custos com o lucro marginal ligado
a esta estratégia.

Finalmente, Stiglitz e Grossman (1976) alertam que esse modelo somente funcionará nos
mercados concorrenciais, cujas externalidades permitem divulgar a informação dos agentes
informados (aqueles que compram o programa) para os agentes não informados (aqueles que
não compram) existindo neste caso, um confronto com o paradoxo da eficiência dos mercados,
(STIGLITZ e GROSSMAN, 1976, p. 247 e 248).

Desse modo, se tem em Williamson, (2002, p.180) a análise de que o mercado não
representa, sistematicamente, a instância que minimiza esses custos de
transação[12], isto é, o mercado concorrencial não constitui um ótimo de Pareto[13], vez que
para cada tipo de ativo, em função de seu grau de especificidade, há uma modalidade de
regulação, que permite minimizar os custos de transação.

 

2.1              Propriedade Intelectual e Concorrência: Direitos que se complementam nos
mercados
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Alguns autores das doutrinas econômicas como Rosenberg apud Carvalho, (2005, p.267),
Fagundes, (2003, p.12) nos dizem que:

Tradicionalmente as políticas antitrustes de diversos países têm como base
normativa a teoria neoclássica dos mercados, apresentando como missão na
visão ortodoxa, evitar que as estratégias empresariais impeçam a livre ação de
forças de mercado. A argumentação em favor da implementação de políticas
antitruste tem como pilar fundamental a proposição de que a concorrência
concebida como um processo em que o funcionamento da “mão invisível” dos
mercados seria capaz de gerar o máximo e benefício para a coletividade, deve
ser protegido contra alguns efeitos colaterais oriundos do próprio impulso que a
movimenta. Sustenta-se que a busca por lucro por agentes privados pode, em
certas circunstâncias levar ao acumulo assimétrico de poder econômico,
tornando-os capazes de manipular condições de concorrência a seu favor. O
principal efeito dessa manipulação a ser evitado pelos órgãos de defesa da
concorrência seria então, a redução do grau de eficiência de Pareto e,
supostamente, dos níveis de bem estar social, por meio da fixação de preços
superiores aos respectivos custos marginais.

 

Tal mercado, como todos outros, é criado e regulado pela norma jurídica:

Assim é porque o mercado é uma instituição jurídica. Dizendo-o de modo mais preciso a exposição
de Natalino Irti é incisiva:

 O mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um locus
naturalis – mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas
institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam,
o limitam, o conformam; é um locus artificialis. O fato é que, a deixarmos a
economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis, ela
criaria grandes e permanentes males. ‘Por mais paradoxal que pareça – dizia
Karl Polanyi – não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que
tinham que ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-
regulável, mas também a própria organização da produção capitalista. O
mercado anota ainda, Irti, é uma ordem, no sentido de regularidade e
previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a
obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa
uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolverem
cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no
dinamismo do mercado. [14]

(Supremo Tribunal Federal, Adin nº. 3.512/DF voto condutor do acórdão,
Min. Eros Grau [15].

            Dessa forma, mercado como instituição jurídica deve cumprir sua função social
viabilizando a obtenção das necessidades da coletividade através de mecanismos facilitadores de
trocas. Nessa perspectiva, o mercado é considerado como viável as trocas daquilo que pela
especialização do trabalho, geram excedentes.

            Para tanto, o funcionamento do mercado depende de regras claras sobre atribuição da
propriedade, da livre iniciativa e da autonomia privada, pois quanto maior o grau de certeza da
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propriedade, maiores os investimentos dos agentes econômicos.

            Nesse sentido, a função social da concorrência, do contrato e da propriedade está
relacionada, em um sistema econômico capitalista, à operabilidade do mercado. Com efeito, se o
mercado joga importante papel na sociedade, quanto melhor o seu desempenho, maior a função
social do Direito, (TIMM e Machado, 2009, p. 12).

            Assim sendo, a propriedade intelectual apresenta suas vertentes positiva e negativa isto
é: positivamente quando a exclusividade na exploração dos direitos de propriedade intelectual se
volta para a eficiência dinâmica estimulando a concorrência pela inovação e negativamente,
quando esta exclusividade, mesmo que temporária, mitiga a concorrência estática criando
ineficiência alocativas que resultam em custos sociais.

Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel apud Barbosa (2005, p. 22) apregoam:

 

In principle, IPRs create market power by limiting static competition in order to
promote investments in dynamic competition. In competitive product and
innovation markets the awarding of IPRs rarely results in sufficient market
power to generate significant monopoly behavior. However, in some
circumstances a portfolio of patents could generate considerable market power
through patent-pooling agreements among horizontal competitors. In countries
that do not have a strong tradition of competition and innovation, strengthening
IPRs could markedly raise market power and invite its exercise.

 

Em específico as patentes ao permitir que o titular exclua terceiros de explorar o objeto
durante sua vigência, limita temporariamente o número de concorrentes a fazerem uso daquela
invenção. Barbosa, (2005, p.27), afirma que “os direitos exclusivos com que, a partir da
economia de mercado, se dotou a proteção das criações técnica, expressivas, e de imagem
empresarial, atuam na concorrência. Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a
titularidade de um dos objetos da propriedade intelectual dá exclusividade no uso de certos bens
imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar aquela oportunidade perante o
mercado, configurada pelo emprego privativo de tais bens. Assim, a exclusividade, neste
contexto, é de caráter concorrencial”.

 Assim o é pelo enunciado do artigo 42 da Lei 9.279/96 ao preceituar que:

“A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patentes e processo
ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. Como também o enunciado do artigo
5°, inciso XXIX da Constituição Federal cuja “a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporal para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
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Entretanto, mesmo limitando a concorrência estática pela proteção temporária conferida
pelo Estado, as patentes servem como instrumentos importantes para dinamizar e fomentar a
concorrência dinâmica através de investimentos em pesquisa de novas tecnologias. O que nos
importa dizer que, somente se justifica a proteção da exclusiva quando há incentivos ao
“desenvolvimento tecnológico e econômico para o país”, expressão que deve ser entendida como
a convergência dos incentivos à inovação e aos mecanismos da concorrência.

Corroborando com esse entendimento o relatório publicado pela Federal Trade
Commission[16] competente para a aplicação da Lei de defesa da concorrência nos Estados
Unidos destaca a complementaridade do direito de concorrência e os direitos de propriedade
intelectual afirmando:

The competition and patent are not inherently in conflict. Patent and anti-trust
law is actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation,
industry and competition. Patent Law plays an important role in the property
rights regime essential to a well- functioning competitive economy. For
example, firms may compete to obtain the property rights that patent convey.
Patent do not necessarily confer monopoly power on their holders, and most
business conduct with respect to patent does not unreasonably restrain or serve
to monopolize markets. Even when a patent does confer monopoly power, that
alone does not create an antitrust violation. Antitrust law recognizes that a
patent creation of monopoly power can be necessary to achieve a greater gain
for consumers. Analogously, the Supreme Court has recognized the importance
of competition to the patent baseline on which the patent system. Free
competition is the baseline on which the patent system’s incentive to creative
effort depends. By limiting the duration of a patent, the Patent Clause itself
reflects a balance between the need to encourage innovation and the avoidance
of monopolies which stifle competition without any concomitant advance in the
“Progress of Science and useful Arts”.

 

Barbosa, (2000, p. s/n) ao discorrer sobre o valor político e social das patentes de
invenção considera que em um sistema econômico de trocas algum tipo de propriedade da
tecnologia é inevitável e que a patente oferece melhor custo/benefício social. Explica que ao se
obter a patente, o titular identifica sua tecnologia e tem que revelar em termos tecnológicos e
mesmo empresariais, algo de seu conteúdo e das suas fronteiras. Como a patente é limitada ao
tempo, algum ganho sempre haverá para a sociedade, acelerando o progresso tecnológico.

A confusão entre o sistema de propriedade intelectual e a lei antitruste merece destaque
pelo comentário de Roger B. Andewelt, (1985, s/n):

A hostilidade que existia na divisão antitruste em relação à propriedade
intelectual parece ser produto de concepção errônea de que existia conflito
econômico inerente entre os objetivos das leis antitrustes e das leis que
protegem a propriedade intelectual. Essa falha era resultado de análises
econômicas incompletas, feitas da seguinte maneira: as leis antitrustes são
destinadas a manter competição sadia em nossa economia onde a propriedade
intelectual inibe a forma de competição: aquela que é feita através da cópia ou
do uso não autorizado da criação de outros.
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A consideração dessas duas premissas é de que a proteção à propriedade intelectual inibe
os objetivos da lei antitruste. Quando o problema é visto desta perspectiva, não é de se admirar
que os defensores da lei antitruste tenham tomado sistematicamente posições hostis à proteção
a propriedade intelectual.

No entanto, o problema com esta abordagem é que as premissas em que ela se baseia
estão mal formuladas e incompletas[17].

Barbosa, (2005, p.18), ao comentar sobre as posições hostis entre os dois institutos diz
que:

A jurisprudência, e prática relativa ao direito da concorrência, a múltipla
significação da palavra “monopólio”, conduziu em certos momentos, a
considerar os direitos de exclusiva, e em especial a patente como um conduto
especialmente daninho de abuso de poder econômico, conduzindo, dessa
maneira a posições e interpretações distintas entre a natureza dos direitos
exclusivos e os propósitos do direito antitruste (...) Assim, ao teor da
jurisprudência americana pertinente dos anos 50’e 60’, que emprestava
efetivamente um teor de monopólio econômico ao direito relativo às patentes, a
existência de tal direito era uma presunção de controle de mercado[18].

 

O autor ao fazer análises sobre a distinção entre os direitos de exclusiva e o direito
antitruste alerta que há muito se admite a exclusividade jurídica do uso e uma tecnologia, desde
que atendam os requisitos fulcrais, novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

Nesse raciocínio, o autor pondera que a exclusividade passa a haver – se o Direito o quis
em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim
um monopólio, num certo sentido. Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade
Intelectual - na patente, por exemplo – o monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre
um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas,
terceiros explorem a mesma oportunidade, (BARBOSA, 2005, p.20).

Percebe-se que a proteção à propriedade imaterial pode promover a concorrência
encorajando as empresas a competir através do desenvolvimento de tecnologias inovadoras
resultando-se em opções adicionais para o consumidor em produtos e serviços novos e melhores
com preços mais baixos. Caso existir antagonismos e desvios de finalidades desses institutos
deverão ser resolvidos de acordo com os princípios gerais de direito e os critérios dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

 

2.2 Breves considerações sobre os princípios constitucionais da liberdade econômica
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            Os princípios de livre concorrência e os da livre iniciativa, dentre outros são
fundamentos da ordem econômica constitucional.

            O capitalismo como regime da livre iniciativa desde a revolução Francesa de 1789
consagrou a liberdade de indústria e comércio através Lei de Chapelier[19] difusora da idéia de
propriedade livre e sagrada e da convenção com o estatuto de lei entre as partes.

            Insertos nos princípios constitucionais da livre concorrência e livre iniciativa como
fundamento da ordem econômica encontrar-se-á o vínculo existente entre as liberdades
individuais e desenvolvimento social e econômico como finalidade ou meio para esses propósitos
na sociedade.

 Amartya Sen, (2000, p. 10) vincula as liberdades individuais e o desenvolvimento social
econômico reforçando os primeiros como condição de possibilidade para o desenvolvimento. Ao
lado das ditas liberdades tradicionais – individuais, políticas e sociais, o autor engloba a liberdade
de mercado e diz que “ser genericamente contra os mercados seria quase tão estapafúrdio
quanto ser genericamente contra a conversa entre pessoas, (ainda que certas conversas sejam
claramente infames e causem problemas a terceiros ou até mesmo aos próprios interlocutores)”,
(AMARTYA SEN, 2000, p. 21). Para ele a liberdade de participar do intercâmbio econômico
representa um dos direitos básicos da vida em comunidade; como exemplo emblemático pode-
se citar o direito de acesso dos trabalhadores ao mercado de trabalho, visto que a garantia de
acesso dos trabalhadores a um mercado de trabalho aberto representa uma forma de libertação
do cativeiro e jugo econômico, (CALIENDO, 2009, p. 223).

            O princípio da livre iniciativa no artigo 170 da Constituição Federal estabelece a
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa assegurando a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica e, por sua vez o principio da livre concorrência encontra seus
fundamentos na existência do mercado não podendo ser exercido de modo absoluto e sim,
adstrito às circunstâncias de sua aplicação.

            Desse modo tem-se pelo principio a vinculação ao respeito à atividade privada, na
proteção pela liberdade de contratar e na autonomia da vontade. Nesse sentindo, a liberdade
contratual exige do Estado uma omissão, o laissez-faire, no sentido de não impedir à atividade
privada, respeitando os contratos vigentes entre particulares, vez que a mão invisível do
mercado se encarregaria de distribuir naturalmente os recursos e proveitos.

            Por outro ângulo encontra-se o principio da livre concorrência que limitam a liberdade
de iniciativa, a liberdade contratual e a autonomia privada, cujos pressupostos de “seleção e
eficácia” constituirão em critério qualitativo por meio da própria concorrência ou competição do
mercado.

 Desse critério qualitativo a própria competição no mercado seleciona os produtos e
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serviços eficientes fazendo com que haja a dinamização da inovação e em conseqüência, a
busca de processos orientados pela qualidade com a busca no desenvolvimento e
aperfeiçoamento em pesquisas. Assim, o lócus da seleção será o mercado e o agente
selecionador será o consumidor, vez que o que faz o homem buscar a eficiência é a concorrência
do mercado, não bastando o trabalho produtivo aplicado quantitativamente – é necessária a
qualidade de trabalho produtivo.

 

3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS DE CONCORRÊNCIA -
PROMOTORES DO BEM ESTAR SOCIAL?

           

As legislações de propriedade intelectual e a defesa da concorrência visam à promoção da
eficiência econômica por meios complementares e não excludentes através da comunhão de
escopos entre as leis n. 8.884/94 e n. 9.279/96 e a interpretação sistemática dos enunciados dos
artigos 5°, XXIX[20] e 173, § 4°[21] da nossa Carta Magna, bem como do artigo 7 da TRIP’s[22].
Entre os escopos estariam o objetivo social, tutelando o bem estar do consumidor, o objetivo
econômico visando à eficiência econômica, o objetivo político, tutelando as liberdades individuais
e estimulando o desenvolvimento em todos seus matizes, centrado principalmente na tutela da
dignidade humana, escopo fulcral da ordem econômica e pedra angular da Carta Magna[23].

Dessa forma, nos interessa como questão central no presente capítulo a verificação da
seguinte premissa: “Se os direitos de propriedade intelectual em comunhão com os direitos de
concorrência são de fato promotores do desenvolvimento do bem estar social e até que ponto,
esse bem estar social abarca outros desenvolvimentos – tecnológicos e econômicos igualmente
amparados ou tutelados pela lei maior”.

Assim, podemos dizer que toda propriedade como princípio da garantia fundamental
abarca o princípio da função social. Partindo desse pressuposto, seja a propriedade material ou
imaterial quando não cumprir seu fundamento primeiro, ou seja, atender o princípio da função
social, não poderá ser tutelado pelo ordenamento jurídico, restando inconstitucional.

A noção de propriedade antes visto como direito absoluto e individualista, se sujeita as
condicionantes ditadas em nome do interesse coletivo. Seu domínio restou adstrito a um “pacote
de interesses” cuja legitimidade decorreria da força cogente do ordenamento jurídico sob a
finalidade precípua de adequar-se aos paradigmas da sociedade pós capitalistas, vez que a ótica
do direito naturalista da apropriação, perfilhada por Smith, não guarda adequação necessária
aos ordenamentos jurídicos vigentes.

 A atual concepção de propriedade desancou o cenário Smithiano de direitos absolutos,
posições definidas e faculdades previamente asseguradas ao garantir a inseparabilidade entre a
propriedade privada e o exercício social como regra fundamental e, por conseqüência, abarcada
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no tecido constitucional e seus sucedâneos infraconstitucionais.

Assim o é, quando o direito de propriedade, que se assegura em toda sua plenitude, para
que possa o titular dispor da coisa livremente, fruindo-a a seu bel prazer ou alienando quando
lhe aprouver, sofre restrições advindas do respeito a direitos alheios ou fundados no próprio
interesse coletivo face dos princípios jurídicos que transforma a propriedade em função social[24].

(...) Somente em casos excepcionais permite o legislador seja esse núcleo rígido do direito
social superado e suprimido por outro principio, o da propriedade. O direito de propriedade, no
entanto, é limitado por sua função social. Limitações ao direito de propriedade cometida ao
legislador, que fica adstrito a critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, diante dos
propósitos das legislações de propriedade intelectual e antitruste, inexiste antinomia geradora de
inconstitucionalidade, porque, assim como a proteção da propriedade tem assento constitucional,
também o tem o livre exercício de qualquer atividade econômica[25].

Mas, o que vem a ser o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade segundo as
balizadas doutrinas[26]?

Em primeiro lugar, o razoável é o que decorre do senso normal de pessoas equilibradas e
respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida, (MELLO, 1989, p.
54).  Também pode ser a adequação de meios a fins, de uma forma lógica e funcionalmente
adequada.

A razoabilidade é a regra de menor interferência no status quo, com vistas a assegurar a
máxima segurança jurídica, e a mínima intervenção estatal no âmbito jurídico privado.

Barroso, (1998, p. 208), ao comentar sobre a razoabilidade no Direito Alemão argumenta
que:

Na decisão do Tribunal Alemão a presença de outro requisito qualificador da
razoabilidade – proporcionalidade, que é o da exigibilidade ou necessidade de
medida. Conhecido, também, como princípio da menor ingerência possível.
Consiste no imperativo de que os meios utilizados para atingimento dos fins
visados sejam os menos onerosos para o cidadão – chamada proibição do
excesso. Uma lei será inconstitucional, por infringência ao princípio da
proporcionalidade “se se puder constatar inequivocadamente, a existência de
outras medidas menos lesivas”.

           

            Há na doutrina alemã o princípio da proporcionalidade no sentido estrito. Cuida-se,
aqui, de uma verificação da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação entre os
danos causados e os resultados a serem obtidos.

            Nas doutrinas lusitanas e brasileiras – que se abeberam no conhecimento jurídico
produzido na Alemanha reproduz e endossa a tríplice caracterização do principio da
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proporcionalidade, comumente referida pelos autores alemães ao principio da razoabilidade.

            Em síntese, têm-se no principio como funções basilares: (i) A adequação, significando
que se exige nas medidas adotadas pelo Poder Público se mostre apta a atingir os objetivos
pretendidos; (ii) A necessidade ou exigibilidade da verificação da inexistência de meios menos
gravosos para o atingimento dos fins visados, e (iii) A proporcionalidade em sentido estrito, que
significa a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, constatando a justificável
interferência na esfera dos direitos dos cidadãos.

            No que se refere à proteção a propriedade intelectual o uso do principio da
proporcionalidade se faz presente na medida das limitações de direitos, vez que o Estado ao
conceder o privilégio temporário às criações, como no caso das patentes, exige a divulgação
social da tecnologia. Ou mesmo, permitindo a utilização do objeto de monopólio jurídico e não
de mercado, para a consecução de pesquisas tecnológicas baseadas no interesse constitucional
maior que é o “desenvolvimento tecnológico do país”.

Entretanto importante salientar que da Constituição Federal não derivam os direitos de
propriedade intelectual e sim, da lei ordinária, in casu Lei 9.279/96. A Constituição procura
ressalvar as necessidades e propósitos nacionais, em um campo considerado crucial para a
sociedade.

Barbosa, (2005, p. 25) apregoa que no contexto constitucional brasileiro:

 

Os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas,
nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde
mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais. Em dispositivo
específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais
direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística),
compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social.

 

Dessa forma, ao traçar seus objetivos maiores, a Constituição emoldura um tripé
necessário e equilibrado – interesse social, desenvolvimento tecnológico e o econômico.  Estes
objetivos deverão ser plenamente e igualmente satisfeitos, vez que, foge do parâmetro
constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento
econômico, ignore o desenvolvimento tecnológico do País ou o nível de vida de sua sociedade.

Figueira Barbosa, (1999, p.24) ao comentar sobre o aparente paradoxo entre o
“monopólio dessas criações” e o livre mercado, em específico, nas patentes de invenções diz
que:

O reconhecimento social da propriedade privada das invenções, sendo
temporariamente limitado, é sua própria negação. Concedido o privilégio, o
titular é desafiado a prosseguir gerando outras invenções, sob pena de vir a ser
ultrapassado pelos demais agentes econômicos. De fato, ao requerer a proteção
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patentária, é obrigatória a divulgação social do invento – descrição de novo
conhecimento técnico produtivo gerado – o que gera a superação de um
conhecimento pela sociedade, propiciando a todos os demais seguir adiante a
partir de um novo patamar – o novo cria as condições para a sua própria
obsolescência. A proteção temporal da invenção, conjugada à sua divulgação
social, nega a patente a condição de mero monopólio, tornando-a instrumento
do desenvolvimento socioeconômico e afirmando-a como expressão original da
tendência legislativa moderna de harmonizar a propriedade intelectual como
interesse público.

           

            Com efeito, a proteção à propriedade intelectual somente se justifica tendo como
“norte” o interesse social pelo fomento a pesquisa e quando promotora do desenvolvimento
econômico e tecnológico do país através do incremento e incentivo a inovação tecnológica e por
extensão a competitividade no âmbito da concorrência, capaz de permitir efeitos sociais positivos
na ordem econômica.

            Dessa perspectiva, a proteção dos direitos de exclusiva é visto como importante
elemento de atração de investimentos diretos estrangeiros e instrumentos de alavancagem de
desenvolvimento para os países que conseguem absorver esses incentivos.

A contrario sensu, a propriedade intelectual é absolutamente insuficiente se não estiver
articulada a políticas específicas de promoção a inovação, inclusive e, principalmente no
desenvolvimento científico e tecnológico para o aumento da competitividade, (PLAZA, 2007, p.
302), entendendo-se nesse contexto – a promoção à pesquisa e desenvolvimento[27] (P&D).

Sobre o assunto[28], o Brasil é um país sui generis quando analisado comparativamente a
outros países em desenvolvimento, como no caso Índia, China e Coréia do Sul no tocante a
legislação de propriedade intelectual. Mesmo existindo uma extensa ficha histórica de
ratificações de Tratados e Convenções relacionados ao tema (desde a Convenção de Paris de
1883), há disparidades em investimento em P&D.

            Muito embora fugindo ao escopo do presente artigo, interessante mencionar no que se
refere à questão de promoção e investimento P&D, nos idos anos de 2004, foi veiculado artigo
sob título “P&D: P é fácil e D difícil”, onde basicamente o texto relata o seguinte:

Do lado da P&D – a munição para as batalhas nos mercados internacionais –
temos desequilíbrio. A pesquisa é abundante e de qualidade respeitável. Mas o
desenvolvimento é lento e pouco. Gastamos o mesmo que a Coréia com os
fundos públicos que financiam a pesquisa. Mas gastamos uma pequena fração
do que gasta a Coréia na geração de tecnologia que migra para as linhas de
produção. A situação do agronegócio é bem melhor que na indústria. Mas
poderia ser bem melhor. No fundo, temos potencial enorme para transformar
“P” em “D”. Essa deverá ser nossa arma secreta para exportar competitividade.
“P” é mais fácil que “D”. Daí o fato de que muitos países fazem pesquisas e
poucos a convertem em resultados práticos. O aprendizado é lento e inclui
diálogos sempre penosos entre empresas e universidades (...) não se trata de
fazer coro com os pessimistas e niilistas que afirmam não haver tecnologia
brasileira. Há, é boa e tem servido ao Brasil. (...) o desafio é, de um lado,
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aumentar o ritmo de inovação tecnológica e, de outro, garantir que bons
choferes estão disponíveis para pilotar as novas tecnologias – sempre mais
complexas e vulneráveis[29].

 

 Tanto na área de gestão quanto na área política e industrial, o papel da propriedade
intelectual é elemento relevante para o incremento das inovações tecnológicas no âmbito
internacional e, principalmente no nacional. Nesse sentido, Barbosa (2000, s/n) confirma a
importância em definir os objetivos políticos, não somente no que concerne à tecnologia
nacional. Menciona como exemplo, a opção entre aumentar a capacidade nacional de criação ou
a capacidade de uso da tecnologia, alertando que “é um problema para qual a sensibilidade
brasileira ainda não acordou de todo”. Além de que, na maioria dos países em desenvolvimento, os

mecanismos destinados a controlar práticas comerciais restritivas, ou o uso indevido de propriedade intelectual, são

fracas ou inexistentes, como apregoa a UK IPRs Commission[30] “the regulation of IPRs to control anti-
competitive practices by rights holders should be given a high priority in the design of public
policy and institutional frameworks. In most developing countries, mechanisms aimed at
controlling restrictive business practices, or the misuse of IPRs, are weak or non-existent[31]”.

           

3.1 Qual o papel da proteção das patentes no desenvolvimento econômico de país
em desenvolvimento?

 

Muito embora o registro de patentes não se traduza, de forma direta, em vantagens
competitivas, é sem dúvida um bom indicador da capacidade de inovação de um país, e revela
potencialidades e oportunidades que poderão ser exploradas pelos detentores das patentes no
futuro.

            Neste sentido o sistema de patentes persegue um duplo contraditório objetivo: protege
os inventores em face às imitações e estimula a atividade inventiva por meio a disseminação de
informação tecnológica a sociedade.

Nos casos das patentes de invenção a temporalidade se faz presente conferindo ao titular
tempo de vantagem na concorrência e na utilização da tecnologia protegida, mas não se
confundindo com o mercado onde essa tecnologia é exercida. Basicamente pelo sistema de
exclusiva há um “toma lá dá cá”, isto é: o autor ao tornar seu invento público, se investe no
direito de impedir terceiros a exploração desse invento temporariamente.

            Em outras palavras, sendo os direitos de exclusividade da patente um direito temporário
conferido pelo Estado ao titular, o permite excluir terceiros a determinada tecnologia protegida.
Dessa noção, as patentes estão intimamente vinculadas à de invenção, consistindo em meio pela
qual se assegura ao titular a proteção, evitando a apropriação por terceiros do esforço alheio.
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Retira-se dessa noção o fundamento ao direito do inventor através da justiça contratual – o
inventor revela o conteúdo de sua invenção beneficiando a sociedade com o progresso técnico e
esta, em contrapartida, lhe outorga o direito à exploração com exclusividade por tempo limitado.

            O que se tem é um circulo virtuoso onde o pesquisador ao recuperar o investimento
realizado é impelido e estimulado a realizar novas pesquisas e, por derradeiro incentiva outros a
fazer o mesmo investimento em inovações. Logicamente que, essa proteção somente se justifica
tendo como premissa a melhoria ou benefícios que trará para a sociedade, pois mais que um
direito do inventor, é um direito da sociedade.

            Assim, a invenção gera um título que possibilita a exclusividade, a qual gera lucro, que
permite o investimento em pesquisa e desenvolvimento que geram novas invenções. Por
derradeiro, a aplicação industrial dessas invenções e sua comercialização geram desenvolvimento
industrial, o que gera desenvolvimento econômico e por fim, o bem estar social.

            Desse modo, concede-se a exclusividade temporária do invento no intuito de promover
o progresso tecnológico, econômico e social.

            Pimentel e Barral (2007) apregoam que os direitos de propriedade intelectual abarcam
duas tutelas conferidas pelo Estado ao titular da invenção: o direito da titularidade e o direito da
exclusividade. A titularidade significando a proteção jurídica ao titular da propriedade com
propósitos de recuperação dos investimentos em P&D. A exclusividade comporta proteção
econômica concedida “artificialmente”, como no caso das patentes de invenção que garante
posição lícita de privilégio nos mercados.

            Salientamos, que essa proteção dita “artificial” para as concessões do direito de
exclusividade é válida na medida em que é “exceção a regra”, ou melhor, é uma exceção á
garantia fundamental de acesso ao conhecimento, vez que o domínio público é um direito
natural da sociedade. Nesse raciocínio, os direitos de exclusiva devem estar sujeito a certos
requisitos e exercida no tempo legalmente estabelecido.

            Seguindo esse entendimento, Barbosa, (2006) indica que a propriedade intelectual não
deriva de direito natural, bem como é inexistente na ausência de exclusividade artificial. A
proteção dos ditos direitos de exclusiva é formatada nos moldes do sistema capitalista e da
necessidade de criação de solução com duplo objetivo: (i) estimular a criação intelectual, ou
seja, as inovações; (ii) e garantir a apropriação temporária no âmbito dos mercados.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

           

            Ao final do presente artigo, apresentamos de forma geral algumas reflexões a cerca da
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interseção entre os direitos de propriedade intelectual e o direito da concorrência. Tendo em
vista a complexidade das discussões propostas, os autores não pretenderam discorrer
exaustivamente as propostas formuladas e sim, suscitar aos leitores como “primeiro passo” para
o aprofundamento e quiçá para novas pesquisas sobre a importância crucial desses institutos no
Brasil e principalmente em decorrência de um fator central para a competitividade no mercado
nas searas nacional e internacional: a inovação tecnológica.

            Desta maneira, justifica-se a aplicação das falhas de mercado (market failure) aos
direitos de propriedade intelectual como forma de explicar a sua concepção. Por meio da
outorga estatal que beneficia o titular da invenção, o Estado intervém na livre concorrência, com
o objetivo de corrigir as falhas de mercado.

 Essa titularidade de direitos implica outorga de exclusividade que, no curso da atividade
econômica, deverá compensar ex post os investimentos realizados e redução do risco assumido
ex ante com a pesquisa aplicada para a feitura de novos produtos, não significando que essa
proteção seja nociva á concorrência entre tecnologias. Significa que a exclusividade vem operar
como recompensa pela contribuição dada a sociedade, além de frear a concorrência desleal.
Representativa de um monopólio jurídico e não de mercado, conforme mencionei, a
exclusividade recai sobre o meio de se explorar o mercado sem impedir que, por outras soluções
técnicas diversas, terceiros explorem a mesma atividade.

            Assim, torna-se equívoco presumir que há conflitos entre monopólio de direitos de
propriedade intelectual e a livre concorrência.

            A linha de raciocínio adotada buscou demonstrar a inexistência de contradição entre as
leis antitruste e a propriedade intelectual, mas antes fundamentos de incentivo a P&D no intuito
de gerar inovações que atendam ao bem estar da sociedade, isto é, ao objetivo constitucional
maior – a função social, mesmo que estes institutos sigam caminhos diversos.

            Dessa concepção, o direito de propriedade intelectual objetiva a concessão de incentivos
para que os agentes econômicos empreguem esforços e recursos em pesquisa e
desenvolvimento. E, por sua vez, o direito da concorrência, vem a fortalecer tal objetivo, vez que
as empresas terão incentivos para investir em inovação para atuarem nos mercados
concorrenciais.

            Finalmente, tendo finalidades comuns, esses institutos refletem a abordagem
atualmente disseminada, de que a proteção de direitos de propriedade intelectual e a política de
concorrência não são conflitantes e sim, complementares.
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[1] Agir em favor de seu próprio interesse não significa necessariamente egoísmo. Ora, não há, mesmo se se tiver em
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conta a discussão psicanalítica sobre a essência (egoísta) humana, nada de errado do indivíduo cuidar de seu próprio
interesse, sendo tarefa por demais hercúlea fazer com que pessoas autointeressadas se tornem altruísta. Ademais,
quando o padeiro acorda de madrugada e produz o pão que nós consumimos no café da manhã, o que o move não é
o nosso bem estar (dos consumidores), mas sim o dele, padeiro, de vender mais e mais pães, TRATENBERG, Maurício.
“A contribuição de Freud para o esclarecimento do espaço político”. In Revista Espaço Acadêmico, Ano II, Abril/2003,
disponível no site http://www.espacoacademico.com.br/023/23mt_220979.htm citado por Timm e Machado (2007,
p.05). Como alerta Amartya Sen, esta confusão entre agir em seu próprio interesse e descurar da ética é uma das
grandes injustiças que se fez ao longo da história com o pensamento de Adam Smith, que era como todos sabem
professor de ética na Escócia. Smith, como qualquer bom economista, jamais defendeu que os indivíduos devam se
comportar de qualquer maneira no mercado. Sabe-se que quanto maior a confiança entre as pessoas, melhor o
ambiente para o desenvolvimento das relações econômicas. SEN, Amartya. “Sobre Ética e Economia”. 3ª impressão,
São Paulo, Companhia das Letras, 2002 apud Timm e Machado, 2007, p. 05.

[2] A Lei nº. 8.884/1994, também conhecida como Lei Antitruste, foi aprovada no ordenamento
brasileiro como forma de melhorar a atuação do Estado frente às práticas de mercado, com uma
política de maior proteção à concorrência e ao consumidor. Seguindo os moldes da norma
constitucional a lei vem suprir a carência de regulamento da concorrência no Brasil, visando
regular e coibir abusos do poder econômico e favorecendo o livre comércio. A Constituição
Federal brasileira em seu art. 170, IV expõe a concorrência como um dos princípios da ordem
econômica, e no art. 173, §4º declara que é permitido ao Estado intervir na liberdade de
atuação dos indivíduos sempre que suas ações correspondam a um risco para a livre
concorrência no mercado.

[3] Williamson, (2002, p.185), estabelece relação entre as particularidades do trabalho e as
especificidades dos ativos e dos bens e serviços produzidos, por oposição, o trabalho não
específico se caracteriza pelo fato de poder ser utilizado em vários processos produtivos sem
custos adicionais.

[4] Os custos irreversíveis se relacionam diretamente com o financiamento da pesquisa e da
produção da informação e de conhecimento, e são irrecuperáveis, por natureza.

[5] Segundo Barbosa, (2005, p. 12), Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma característica específica
dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são
colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão. Ou
seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade.

[6] A proteção de conhecimento de determinada tecnologia, em alguns casos, através do segredo
industrial é vantajosa em comparação com o seu patenteamento porque se leva em
consideração o grau de facilidade com que os concorrentes podem copiar a tecnologia e o tempo
durante a qual ela continua proporcionando retorno financeiro para a empresa que o detem. Na
verdade, as patentes ao garantir a exploração exclusiva por tempo determinado, às vezes, é
preterida e preferida pelas empresas ao eleger a proteção através dos segredos, vez que pode
ser explorado até que a tecnologia seja copiada pelos concorrentes, cuja longevidade, (se
protegida com os devidos cuidados) pode ir além dos 20 anos previstos da proteção exclusiva
das patentes. No que concerne a confidencialidade da tecnologia, os documentos de patentes
são de acesso público, requisito legal para sua concessão. Os segredos industriais a contrario
sensu permite “esconder” o que esta sendo feito no âmbito da empresa. Logicamente que
haverá riscos nesta opção. Terceiros poderão descobrir a tecnologia protegida por segredos
perdendo a empresa a exclusividade. Outro senão, é que deve existir política contratual
diferenciada no que se referem aos recursos humanos que tem acesso as informações
consideradas sigilosas.

 

[7] A Hitachi é uma empresa que utiliza bem essa estratégia. Ela busca conhecer a complexidade
do que se cria e a facilidade com que essas invenções podem ser copiadas. A empresa procura
identificar linhas tecnológicas estratégicas e desenvolver produtos que, uma vez lançados, tenha
proteção por meio de patentes que sejam capazes de garantir a ela uma participação de
mercado dominante. Estes produtos não apresentam, necessariamente, grande complexidade
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tecnológica e poderiam ser copiados pela concorrência. No entanto, a rede de patentes que a
empresa cria ao redor de cada linha temática faz com que seus rivais tenham dificuldades
significativas ao tentar desenvolver tecnologias similares. Essas patentes tendem a gerar um
aumento no custo das tecnologias rivais, pois aos concorrentes restam três alternativas:
contornar tecnologicamente a proteção e desenvolver novas soluções, licenciar as tecnologias
em questão, ou tentar medidas judiciais que permitam o uso das tecnologias, (MATTIOLI e
TOMA, 2008, p. 06).

 

[8] A semelhança que pode ser feito ás redes peer to peer e os bens culturais.

[9] O software é um dos bens que se enquadra na definição de bem intangível. A escassez do software, depois que o
bem se tornou rentável, foi provocada de maneira artificial pelos modelos de licença, fato que ocasionou níveis de
restrição de acesso aos códigos. Ao recuperarmos a natureza do bem, pela aplicação de licenças livres, o software
retoma seu pleno potencial na economia dos bens intangíveis.

[10] Por exemplo, o Google Android, sistema operacional para celulares e smartphones, tem
código aberto, permitindo que qualquer pessoa desenvolva novas funcionalidades, aperfeiçoe as
existentes, e as utilize em seus aparelhos. O Android não contribui diretamente para o
faturamento da empresa, mas o seu objetivo é proporcionar ao usuário uma melhor experiência
ao acessar seu e-mail, fazer buscas ou compras através do celular. Da mesma forma, a Google
lançou seu próprio navegador de Internet, o Chrome, com a promessa de tornar mais rápida,
segura e simples a visualização de páginas na internet. Conseqüentemente, deve aumentar o
número de cliques em propagandas — essa sim, a importante fonte de receita da empresa uma
vez que os anúncios on-line ainda representam 98% do faturamento. O objetivo da Google,
neste caso, é aumentar de forma sistêmica a cadeia de valor em que atua, e não ganhar
diretamente com os produtos que desenvolve, (MATTIOLI e TOMA, p.08).

[11] O termo é utilizado em diferentes tecnologias que adotam um modelo conceitual Peer-to-
Peer (em Portugal, conhecido como par-a-par), tal como o protocolo NNTP (para Usenet News),
SMTP (para envio de mensagens eletrônicas - e-mail), e sistemas de troca de mensagens
instantâneas (ICQ, MSN). Porém, o termo tornou-se popular com o surgimento de aplicações de
compartilhamento de arquivo, em outras palavras, programas que possibilitam a distribuição de
arquivos em rede, permitindo o acesso de qualquer usuário dessa rede a este recurso. Outros
tipos de recursos podem ser compartilhados em redes Par-a-Par, tal como capacidade de
processamento de máquinas, espaço de armazenamento de arquivos, serviços de programas
(software, em inglês) - analogamente aos Web Services, entre outros. ( Wikipédia)

[12] Na definição de Sztajn, custos de transação são aqueles custos em que se incorre, que de alguma forma oneram
a operação, mesmo quando não representados por dispêndios financeiros feitos pelos agentes, mas que decorrem do
conjunto de medidas tomadas para realizar uma transação. SZTAJN, Rachel. Externalidades e custos de transação: a
redistribuição de direitos no Código Civil de 2002. In ÁVILA, Humberto (org.). Fundamentos do Estado Moderno:
estudos em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. Malheiros, São Paulo, 2005, p. 320.

[13] Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível melhorar a
situação, ou, mais genericamente, a utilidade de um agente, sem degradar a situação ou
utilidade de qualquer outro agente econômico. Existem 3 condições que necessitam de ser
preenchidas para que uma economia possa ser considerada Pareto Eficiente: Eficiência nas
trocas - o que é produzido numa economia é distribuído de forma eficiente pelos agentes
económicos, possibilitando que não sejam necessárias mais trocas entre indivíduos, isto é a taxa
marginal de substituição é mesma para todos os indivíduos;
Eficiência na produção - quando é possível produzir mais de um tipo de bens sem reduzir a
produção de outros, isto é, quando a economia se encontra sobre a sua curva de possibilidade
de produção; Eficiência no mix de produtos - os bens produzidos numa economia devem refletir
as preferências dos agentes econômicos dessa economia. A taxa marginal de substituição deve
ser igual à taxa marginal de transformação. Um sistema de preços de concorrência perfeita
permite satisfazer esta condição. Numa estrutura ou modelo econômico podem coexistir diversos
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ótimos de Pareto. Um ótimo de Pareto não tem necessariamente um aspecto socialmente
benéfico ou aceitável. Por exemplo, a concentração de rendimento ou recursos num único
agente pode ser ótima no sentido de Pareto, (ver Wikipédia).

[14] (Supremo Tribunal Federal, Adin nº. 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau.

[15] Essa preciosa intuição da natureza construtiva do mercado, devida a Irti, se encontra na
coluna dorsal da importante tese doutoral de Martha Torres-Schaub, Essai sur la Construction
Juridique de la Catégorie de Marché, LGDJ. Paris, 2002.

[16] US. FEDERAL TRADE COMMISSION. To promove innovation; the proper balance of
competition and patent law and policy, 2003, p. 3.3. No mesmo sentido em documento mais
recente de 2007 US DEPARTMENT OF JUSTICE E US FEDERAL TRADE COMMISSION. Antitrust
enforcement and intellectual property rights: promtoing innovation and competition, 2007, p. 1-
6.

[17] A tensão que aparentemente existe entre os dois campos decorre do mau emprego – do
ponto de vista do direito antitruste – do termo monopólio no contexto da aplicação da legislação
da propriedade intelectual e dos mal-entendidos decorrentes da utilização inapropriada,
(ROSENBERG, 2008), BRANCHER, Paulo (COORD.); GILBERTO, André Marques; ROSENBERG,
Bárbara.

[18] A patent, (…) although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima
facie evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)”The
Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright,
or business acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his
empire into the next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "Once a company
had acquired monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own
inventions primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than
primarily to protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F.
Supp. 983, 1007 (D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982).

[19] Adotada depois do Décret d’Allarde de 2 e 17 de março de 1791. Esse decreto tinha por
objetivo estabelecer a liberdade profissional pela aplicação do seguinte princípio: “Il sera libre à
tout personne de faire tel négoce ou déxercer telle profession, art ou metier qu’elle trouve
bom”, quer dizer, “toda pessoa será livre para fazer qualquer negócio ou exercer uma profissão,
arte ou atividade que desejar”. Determinava o artigo 4 que: “Si, contre lês principes de la liberte
et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, art ou métiers, prenaient
des déliberations, ou faiseient entre eux des convetions tendant à náccorder qu’à un prix
déterminé les secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites déliberations et
conventions, accompagnées ou non su serment, son déclarées inconstitutionnelles, attentatoires
à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme, et de nul effet ; les corps administratif et
municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs, qui les auront
provoquées, rédiggés ou présidées chacun en cinq cent livres d’amende, et suspendus pendant
un an de l’exercice de tous droits de citoyen, actif, et de l’entrée dans toutes les assemblées
primaires’.

[20] Art. 5, XXIX-A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

[21] Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei:

§ 4°-A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
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[22] Art.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir
para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de
produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a
um equilíbrio entre direitos e obrigações.

[23] Neste contexto a importância do estudo constitucional das competências a luz da limitação
dos poderes políticos. Pois se, de um lado, agentes públicos eventualmente excederem os limites
constitucionais e legais de suas competências, de outro lado, a atuação aquém dessas
competências pode implicar em omissão. No caso de constrição de liberdades este aspecto
conceitual fica tradicionalmente ligado aos direitos de defesa perante o Estado (o direito de
defesa seria um Abwehrrecht- direito de defesa). Vide Canotilho, 1997, p. 1243 e ss.

[24] Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segunda Câmara Cível. Apelação Cível n.
2001.001.14417. Desembargadora Elizabete Filizzola. Julgado em 27 de novembro de 2001.

[25] Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Décima sétima Câmara Cível. Apelação Cível n.
2002.001.22099. Desembargador Edson Vasconcelos. Julgado em 12 de fevereiro de 2003.

[26] Principio da razoabilidade ou a lógica do razoável enseja a aplicação das normas jurídicas segundo princípios de
razoabilidade, ou seja, elegendo a solução mais razoável para o problema jurídico concreto, dentro das circunstâncias
sociais, econômicas, culturais e políticas que envolvem a questão, sem se afastar dos parâmetros legais. Luís Ricasens
Siches afirma não ser tarefa de o legislador determinar o modo como a lei deverá ser interpretada, que, no fundo, é o
que se pretende, por exemplo, com as súmulas vinculantes, constituídas em normas que, ao fixarem o sentido da lei,
acabam engessando a jurisprudência: "O legislador poderá ordenar, através de suas normas gerais, a conduta que
considere justa, conveniente e oportuna. Até aí pode estender-se seu poder. Entretanto, essencial e necessariamente
está fora do poder do legislador decidir e regular aquilo que jamais se poderá incluir no conceito de legislação: regular
o método de interpretação das normas gerais que ele produz. Às vezes, porém, os legisladores, embriagados de
petulância, sonham com o impossível" ( Introducción al estudio del derecho - Editorial Porrúa, México, 1981, p. 240).
Luís Recasens Siches, para mostrar a ligação entre o movimento em favor da codificação no século XIX e os regimes
políticos absolutos, recorda que também Justiniano proibira que seus códigos fossem interpretados, exigência expressa
em algumas de suas Constituições, que declaravam que a obra legislativa desse imperador era perfeita, razão pela
qual a função do julgador haveria de ficar limitada a simplesmente revelar a "norma" contida no "texto", em atividade
praticamente mecânica ( Nueva filosofia de la interpretación del derecho , 1980, Editorial Porrúa, México, p. 190).

 

 

[27] As críticas mais consistentes relativas à Lei de propriedade intelectual brasileira fundam-se
no fato do Brasil adequar-se aos níveis de proteção a PI exigidos pela Comunidade
Internacional, antes de possuir base forte na indústria para se efetuar investimentos em
produção em tecnologia, (ANDRADE, RIBEIRO, 2008, p. 15).

[28]The majority of patent filings are from residents of industrialized countries and there is a strong relationship
between the volume of patent filings and the level of GDP and investment in research and development. China, Japan
and the United States of America (US) are the top three ranked countries in terms of GDP and R&D. In 2007, about
59.2% of world patent filings were filed in these three countries alone. The substantial increase in filings by the
residents of China and the Republic of Korea over the past few years has reduced the gap between these two
countries on the one hand and Japan and the US on the other. In 2007, China and the Republic of Korea had more
resident applications per GDP or R&D expenditure than the US. Similarly, the large industrialized countries accounted
for the vast majority of total patent grants. The patent offices of Japan, the Republic of Korea and the US granted
around 58.3% of total patents worldwide and the residents of these three countries received 63.4% of the world total.
Patents are frequently used for protecting intellectual property rights outside domestic markets. In 2007, non-resident
applicants received 43.9% of world patent grants and this ratio has been in excess of 40% over the past decade. From
the list of the top 20 patent offices, the share of non-residents in total patent grants varied from more than 95% in
Malaysia, Mexico and Hong Kong (SAR, China) to below 13% in the Democratic People’s Republic of Korea and Japan.
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS, 2009.

[29] CASTRO, Cláudio de Mora. Revista Veja. Edição Especial. São Paulo: Abril, 2004, p.82.

[30] Para consulta, vide: Vide http://www.iprcommission.org/.  
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[31] David Vivas-Eugui apud  Barbosa (2005, p.09), Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the
Free Trade Area of the Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International Affairs
Programme (QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Geneva.
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A NATUREZA HETERÔNOMA DA AUTONOMIA CONTRATUAL NO CONTEXTO DA
ECONOMIA E DOS MERCADOS

HETERONOMOUS NATURE OF CONTRACTUAL AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE ECONOMY
AND THE MARKETS

Ivan Guimarães Pompeu
Renata Guimarães Pompeu

RESUMO

O estudo jurídico do contrato sempre impôs a compreensão do fenômeno da autonomia privada,
tradicionalmente descrito como poder jurídico de auto-regramento ou auto-regulação.
Inicialmente atrelada à manifestação de vontade entre as partes a autonomia negocial era
relacionada exclusivamente à escolha livre destas diante das categorias normativas. Em razão
deste pressuposto imaginava-se o exercício desta autonomia, em âmbito jurídico, como algo
desprovido de qualquer caráter heterônomo, pois somente assim se caracterizaria o contrato
como expressão pura da vontade no nobre espaço do Direito Privado. A proposta aqui é
exatamente afirmar e demonstrar a evidente natureza heterônoma da autonomia, pois assim
esta sequer exisitiria. Os elementos heterônomos que influenciam a autonomia negocial podem
ser compreendidos e ilustrados a partir do estudo desta no contexto da economia e dos
mercados que são fenômenos sociais e culturais inseparáveis do processo obrigaçional que
constitui o contrato. 

PALAVRAS-CHAVES: CONTRATO, ECONOMIA, MERCADO, AUTONOMIA PRIVADA,
AUTONOMIA DA VONTADE, HETERONOMIA.

ABSTRACT
The study of the legal contract ever imposed in understanding the phenomenon of autonomy,
traditionally described as a power of self-regulation. Initially linked to the expression of intent
between the parties in negotiating, autonomy was related exclusively to free choice in the face
of these normative categories. Because of this assumption, the exercise of autonomy in the legal
sense as imagined as something devoid of any character heteronomous, because only then the
contract would be characterized as pure expression of will in the noble area of Private Law. The
proposal here is just to affirm and demonstrate the obvious nature heteronomous of the
autonomy. Heteronomous elements that influence the negotiating autonomy can be understood
and illustrated from the study of this in the context of the economy and markets that are
inseparable from social and cultural phenomena of the process called contract.
KEYWORDS: CONTRACT, ECONOMY, MARKET, AUTONOMY, HETERONOMY

 

1. INTRODUÇÃO
 

 

Todo trabalho científico tem um ponto de partida o qual se costuma nominar tema ou problema. Aqui a proposta de

investigação surgiu da percepção da natureza heterônoma que compõe e constitui a autonomia privada contratual. O problema se

configurou ao se colocar em xeque essa afirmativa, bem como diante da hipótese de que tal natureza se confirmaria, em especial,

quando contextualizada a noção de autonomia entre os mercados e a própria Economia.
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Já foi afirmada a impossibilidade do estudo do Direito alheio à Economia e a articulação dos dois se torna mais

obrigatória quando se trata dos contratos e desse poder jurídico que os dá forma ao revestir as operações de mercado (POMPEU,

2010, p. 402). A autonomia privada ou numa linguagem contratual específica, a autonomia negocial, somente é exercida e realizada

em consideração a relações de custo e benefício e de constante troca que a Economia regula e o mercado, como fato social e

instituição, ordena ao facilitar a circulação de riquezas [1].

 

O ajustamento de condutas por meio do contrato no mercado e para o mercado parece ser um exemplo adequado para

ilustrar a heteronomia que compõe o exercício da autonomia negocial, ainda mais se considerada esta como um fenômeno de

recepção normativa[2], bem como quando confrotanda esta com a lógica deôntica pela qual o Direito se estrutura. Não se pode

imaginar a autonomia como algo alheio ou imune aos elementos de heteronomia da cultura (e do Direito), mas sim que estes

elementos, quase invisíveis, mas extremamente influentes compõem o que de mais substancial existe na autonomia.

 

A noção de contrato imaginada aqui consiste na relação discursiva, mais precisamente dialógica, entre sujeitos de direito,

que, num espaço social e certamente econômico, definem condutas ajustáveis. Esses comportamentos deverão se adequar às normas

jurídicas de probição, obrigatoriedade, e especificamente aquelas de natureza facultativa, que permitem à autonomia contratual ser

este poder jurídico de dimensões moldáveis. Todavia, e este é o tema central do presente texto, todo esse processo obrigacional em

curso, notadamente de aspecto patrimonial, será fortemente influenciado por padrões e valores culturais, raciocícios temporais,

preconceitos, tendências, medidas exclusivamente contábeis, obrigatoriedades fiscais, enfim tudo aquilo que existe em caráter

colateral à liberdade de se negociar.

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A NOÇÃO DE CONTRATO[2]

 

Almeja-se aqui tecer alguns comentários essenciais sobre o fenômeno obrigacional desenvolvido pelo contrato. Como já se

comentou, é costume em sede de teoria geral dos contratos, afirmar o seu estudo a patir do modelo clássico de contrato, que é

exatamente aquele que pressupõe o seu conteúdo negociado de maneira autônoma entre as partes. Todavia, como o propósito do

estudo é demonstrar a forte influência heterônoma no processod de formação, execução e conclusão contratual o seu modelo clássico

deve servir apenas como inspiração inicial para que se possa então romper com a noção tradicional e firmá-la em contexto científico

outro. Acredita-se que para tanto seria conveniente resgatar a teoria de Clovis do Couto e Silva da obrigação como processo e

discuti-la em relação ao contrato e à autonomia negocial.

 

O que se pretende aqui é afirmar e firmar a noção de contrato como vínculo jurídico mutável, numa construção de

responsabilidades mútuas entre as partes. Pressupor a obrigação em uma lógica do processo (e não em uma lógica exclusivamente

estrutural) significa admitir a existência de um fluxo da relação jurídica que, no contrato, tem início desde as negociações

preliminares até o seu conteúdo de eficácia pós-contratual.

 

O contrato vislumbrado como uma constelação de obrigações interdependentes e como um ajuste de condutas entre partes

interindependentes é pressuposto necessário para que se compreenda o desdobramento da autonomia privada e do seu conformador

chamado de boa-fé objetiva. Todavia, para tanto, se deve desde já destacar uma oposição à teoria da obrigação como processo. A

discordância reside em afirmar que o conjunto de atos praticados pelas partes não pode ser resumido apenas a um único fim ou ao

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3572



caminho para atingir a satisfação do credor.

 

Ou, para que se registre tal afirmativa talvez seja necessário relembrar e destacar que numa constelação de relações

obrigacionais as partes assumem papeis simultâneos e sequenciais de credores e devedores. Por exemplo, numa compra e venda: o

comprador é credor do bem e devedor do preço; em sentido contrário, o vendedor é credor do preço e devedor do bem. E ambos são

credores do direito de quitação, na qualidade de devedores das referidas obrigações. Então dizer que a obrigação tem

exclusivamente o fim de satisfazer o credor, poder-se-ia ser interpretado como credor qualquer uma das partes em relação aos

direitos que lhe cabem em relação ao vínculo jurídico.

 

Assim, verifica-se que dizer que os atos de uma obrigação tendem a um único fim pode conduzir a determinados equívocos

conceituais e de interpretação. Talvez seja melhor afirmar que a obrigação se realiza num vínculo de complementaridade que tende

à realização de determinadas conseqüências pretendidas pelas partes.

 

Neste sentido não haveria problema em se afirmar que os interesses dos contratantes são antagônicos, desde que sejam

conciliáveis e que ambos pratiquem condutas construtivas para o melhor desdobramento daquelas obrigações. O fato das partes

apresentarem interesses diversos não significa que estes sejam impossíveis de se ajustar, mas apenas que são diferentes. O que se

quer concluir é a pluralidade de conseqüências que o contrato, compreendido como unidade complexa que se realiza em dimensão

processual, pretende tornar patente.

 

3. AUTONOMIA DA VONTADE, AUTONOMIA PRIVADA E HETERONOMIA
 

 

A autonomia privada será aqui definida sob a égide do próprio conceito de autonomia, bem como em face da diferença

conceitual, para alguns, em relação ao que se denominou de autonomia da vontade, mais uma vez justificando a opção por aquele

termo.

 

Em princípio, destacam-se os fundamentos que sustentaram, por muito tempo, a idéia de autonomia da vontade, em que

se identificava uma forte conexão do princípio com o conceito de propriedade e de liberdade, esta compreendida como auto-

suficiência. As influências das idéias liberais no contexto da autonomia da vontade elegeram esta última à condição de dogma, pois

a vontade era considerada o núcleo expressivo da liberdade dos indivíduos, devendo ser preservada na sua forma mais natural.

 

O conceito de autonomia apresenta uma natureza verdadeiramente complexa, sofrendo ascendências culturais em

qualquer época. As alterações do princípio da autonomia revelam sua natureza mutável, especialmente se considerado o impacto dos

períodos históricos, bem como a influência das heranças conceituais de cada investigador do tema. “Não se pode entender o

conceito de autonomia com uma natureza única ao longo do tempo e através dos teóricos que se dedicaram a reflexões sobre o

assunto. A autonomia a que se refere Aristóteles não é a mesma do pensamento kantiano ou marxiano e muito menos das atuais

teorias do agir comunicativo. Apesar das diferenças – às vezes como equivalente de liberdade, outras como de autogoverno ou

soberania e ainda outras como de liberdade, vontade individualidade, independência e auto – suficiência -, não resta dúvida que a

noção da autonomia tem desempenhado papel importante na filosofia moral aplicada e nas filosofias normativas em geral.”

(GUSTIN, 1999, p. 34).

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3573



 

Ana Prata, discutindo o conceito de autonomia privada, faz a ressalva de que “(...) pode-se, pois, dizer, em conclusão,

que a noção de autonomia privada não é atemporal, nem imutável”. (PRATA, 1982, p. 9).

 

É razoável dizer que ambos os conceitos derivam do núcleo comum que é a autonomia o qual parte de um limite necessário

que é a própria alteridade. “A idéia de autonomia é paradoxal. Só há autonomia frente a outros seres humanos; sozinho ninguém é

autônomo. Autonomia pressupõe socialidade, intersubjetividade. Exige, portanto, perspectiva relacional.” (NAVES, 2003, f. 83). A

noção de autonomia é fracionada para que se perceba diversos contextos em que ela se desenvolve e suas particularidades, além de

se poder visualizar de forma mais consistente suas alterações culturais em épocas diversas. Entretanto, autonomia é autonomia. “A

autonomia, aqui reafirmada como necessidade primordial do homem ocidental contemporâneo, deve ser considerada num sentido

interativo e dialógico, por isso, também de natureza social e transcultural, que supera a concepção restrita e individualizante da

doutrina liberal do mundo moderno e que rompe com a visão tradicional da tensão irremediável e da disjunção ente as esferas

pública e privada. A autonomia reconceituada nesse sentido e obtida através de formas discursivas e auto-reflexivas passa a

vislumbrar um privado que se realiza no público, este último construído a partir de uma concepção de cidadania ativa e de sociedade

civil que se expande além das fronteiras locais.” (GUSTIN, 1999, p. 210).

 

A preferência pela expressão autonomia privada se dá, pois o princípio pretende ilustrar um novo significado frente ao

contexto individualista e patrimonialista que tanto influenciou a autonomia da vontade. Para muitos sequer se cogitaria da expressão

autonomia privada, pois ela refletiria uma nova forma da autonomia da vontade. A autonomia privada transpareceria apenas uma

interpretação mais atualizada da autonomia da vontade.

 

Todavia, e consoante se demarcará através do tratamento ao conceito de autonomia, o presente trabalho pretendeu evitar

a noção de auto-suficiência que o dogma da vontade já carregou, optando por empregar o conceito de autonomia privada. A ligação

inequívoca do conceito de autonomia da vontade com o de propriedade já foi ressaltada por muitos daqueles que o investigaram no

contexto do Estado Liberal e de toda a sua política estrutural. Um dos propósitos inequívocos da sociedade liberal era a efetiva

promoção do comércio entre os indivíduos, o que trouxe também como ascendência sobre o conceito de autonomia a noção de

capacidade negocial, posto esta se ligar estreitamente à relação entre proprietários.

 

O liberalismo econômico e as idéias individualistas influenciaram sobremaneira a concepção de autonomia a qual era

compreendida como a possibilidade absoluta de auto-regramento dos interesses particulares, de forma a permitir o livre comércio

em toda a sua plenitude. A noção liberalista de autonomia é marcada, desta forma, por uma natureza voluntarista, cujo foco é a

vontade compreendida em si mesma, numa manifestação auto-suficiente. Classificada como princípio de direito privado, a

autonomia da vontade pretendia legitimar uma esfera de liberdade ao indivíduo para que o mesmo pudesse promover atos jurídicos

em toda a sua amplitude.

O peso dado à livre manifestação da vontade, compreendida como uma forma de se garantir a liberdade trouxe a orientação

de que o indivíduo deveria apenas submeter-se ao fruto do seu próprio querer, pois somente este seria soberano. A linha

demarcatória da liberdade e da moralidade residiria nessa orientação e no governo dos indivíduos pela própria vontade.

 

O Estado Liberal influenciou fundamentalmente essa noção individualista da autonomia da vontade, através de políticas

liberais que privilegiavam a menor atuação estatal possível, bem como demarcavam expressa linha divisória entre o âmbito público
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e o privado.

 

Apesar das relações sociais necessárias e intrínsecas, as mesmas revelavam-se dicotomicamente compreendidas diante da

existência de uma esfera privada de atuação. Esse era o contexto priorizado pela noção de autonomia da vontade e, através desse

pensamento liberal, a vontade em si mesma ganha peso especial para possibilitar o pleno desenvolvimento do direito de propriedade.

A crença burguesa residia na idéia de que essa igualdade de posições entre aqueles que declaravam livremente a sua vontade, tendo

como alicerce o exercício da autonomia, permitiria plena e legítima circulação de riquezas em prol da verdadeira justiça.

 

A concepção de autonomia de vontade é propriamente uma conseqüência do Estado Liberal e, por vezes, comparada à

filosofia de Immanuel Kant sobre a noção de autonomia moral [7]. Em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes afirma que

“Autonomia é (...) o fundamento da dignidade da natureza humana”. (KANT, 2005, p. 79).

 

A comparação com a reflexão kantiana talvez resida na ênfase dada a um tipo de vontade que se distingue por não estar

simplesmente “submetida à lei, mas sim submetida de tal maneira que tem que ser considerada também como legisladora ela

mesma, e exactamente por isso e só então submetida à lei (de que ela pode olhar como autora)” (KANT, 2005, p. 72).

 

O descompasso filosófico da autonomia liberal ou, em cotejo, da construção kantiana, reside em considerar como ato

autônomo apenas aquele realizado por vontade sem a interferência de qualquer aspecto heterônomo, como tendências, inclinações,

expectativas, etc.

 

Max Scheler, citado por Ferrater Mora, se opõe a esta concepção afirmando que a autonomia somente poderá existir

articulada à heteronomia. Existem atos que se realizam mais por vontade do que por dever e outros que são praticados mais por

obrigação do que por exercício plenamente livre de um poder ou faculdade. Assim como se dá, por exemplo, nos contratos

negociais e naqueles denominados de adesão. “Para Scheler, la persona tiene autonomia como suporte y realizador de valores, pero

esta autonomia se encentra dentro de uma “comunidad de valores”, por lo que es de alguna manera heterónoma.” (MORA, 1994, p.

277).

 

O exercício da liberdade de contratar como desdobramento da autonomia privada jamais estará livre de constrangimentos

ou influências heterônomas, mas apenas representará um ajuste de conduta com as contingências ou riscos inerentes ao processo.

 

Ocorre que o caráter absoluto da vontade ainda não parece ter sido superado e no Estado Social encontrará uma evidente

fronteira através dos direitos sociais defendidos e promovidos na atuação estatal. O que hoje se verifica é uma conduta protetora

estatal preocupada em realizar um contexto de igualdade diferente daquele de natureza meramente formal invocado pelo

liberalismo. O Estado Social se propõe a promover uma política transformadora da idéia preconizada pela autonomia da vontade

conformando esta com novas previsões legislativas, preocupadas com interação entre a esfera pública e a privada, em que se

predomine o bem-comum.

 

Entretanto, o equívoco da concepção social de autonomia privada (nas relações negociais) parece ser a tentativa de revide

sobre o individualismo burguês com a promoção do solidarismo. Classificar de moralmente egoísta o exercício da liberdade de

contratar no Estado Liberal levou à prática de uma conduta, em especial no plano de aplicação da norma, que representa apenas a
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outra face da moeda: uma espécie de altruísmo [8] jurídico. Individualismo e solidarismo são expressões de um mesmo núcleo, pois

ambos se afastam da melhor justiça comutativa.

 

O desafio do Estado Democrático de Direito é romper com o solidarismo hoje praticado, em que se promulga como ilusória

providencia de redução das desigualdades a prevalência do interesse social (cujo eufemismo ou a sofisticação filosófica é o bem-

comum) sobre os interesses particulares.

 

Enzo Roppo, em sua obra sobre contratos, alerta que este também era o lema do Estado Fascista na Itália de 1942, quando

do início da vigência do Código Civil naquele país. Já em 1933 se afirmava que “(...) a loucura do individualismo e do liberalismo

de ora em diante não tem mais espaço no direito alemão” (Hans Frank), e que a esta deve substituir-se a rígida subordinação da

liberdade e da iniciativa autônoma do indivíduo às exigências e aos interesses da comunidade nacional (a comunidade dos alemães e

da raça ariana), e aos seus desígnios de potencia e de domínio. (...) o contrato não pode ser expressão da liberdade do indivíduo e

meio para satisfação dos seus interesses particulares, mas deve constituir instrumento para a realização do “bem comum” da nação

alemã; e aos juízes do Reich era confiada a tarefa de valorar – com amplíssima margem de discricionariedade – se cada contrato era

conforme a um tal “bem comum” (...).” (ROPPO, 1988, p.55).

 

Em princípio pode-se parecer excessivo exagero comparar o Estado Social em que hoje se vive com a política fascista de

outrora. Porém, deve ser feito o alerta, pois parece cada vez mais presente a interpretação da função social do contrato como suporte

para práticas como aquelas descritas pelo autor italiano conforme se evidencia por meio das decisões a seguir transcritas.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA.

IMPLANTE DE MARCA-PASSO. DEFERIMENTO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

NECESSIDADE DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO PROVIMENTO. ART. 273 DO CPC. 1. Os planos ou seguros de saúde estão

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de

serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. 2. O objeto do litígio é o reconhecimento

da cobertura pretendida, a fim de que a parte agravada possa efetuar o tratamento cirúrgico, sendo que a necessidade decorreu de

indicação médica, diante das condições do recorrido, acometido por doenças cardíacas. 3. Procedimento médico cirúrgico necessário

para que o autor tenha qualidade de vida e retome a sua jornada normal de atividades, havendo risco de morte, lesão esta irreparável

que deve ser obstada. 4. No caso em exame, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida,

consubstanciado no risco de lesão grave e verossimilhança do direito alegado, não se podendo afastar o direito do recorrido de

discutir acerca da abrangência do seguro contratado, o que atenta ao princípio da função social do contrato. 5. Tutela que visa à

proteção da vida, bem jurídico maior a ser garantido, atendimento ao princípio da dignidade humana.” [9]

 

O que se constata nas situações transcritas é a superação da autonomia para negociar, em atendimento a uma suposta

violação da dignidade humana, de pessoas que puderam decidir sobre um ajuste de condutas que melhor lhes atendia. Todavia,

impôs-se a uma das partes custear tratamento não contratado, sem qualquer alusão às consequências sociais e econômicas de

decisões como esta. Por certo o custo (aumento) dos planos de saúde será suportado por todos, para que se possa dar cumprimento a

decisões deste tipo, bem como estas podem até mesmo gerar a não operabilidade da atividade.

 

Arnold Wald, citando palestra proferida pela Ministra Ellen Gracie, quando presidia o Supremo Tribunal Federal, destacou

o afastamento da aplicação da norma e da análise econômica do direito. Melhor dizendo, da separação, muitas vezes existente, entre

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3576



a jurisprudência e a ponderação dos efeitos sócio-econômicos dela decorrentes. “(...) no âmbito do Poder Judiciário, temos, por

vezes, a impressão de que a preocupação com resultados também é tomada como questão marginal, à qual não se deve dar relevo

excessivo. Por isso, a consideração com a eficácia do serviço é relegada a plano secundário. Eficiência e economicidade não têm

sido preocupações daqueles que têm o comando e podem influenciar as decisões políticas de organização do Poder Judiciário. Creio

que isso se dá por um motivo muito simples: a nossa formação acadêmica, exclusivamente jurídica, nos afasta e faz com que

tangenciemos essas preocupações. (...) Há, realmente, a necessidade de que saibamos exatamente qual será a repercussão econômica

de uma determinada decisão judicial.” (WALD, 2008, p. 90-91)

 

O conceito de autonomia sofreu algumas influências nucleares, mas jamais perdeu a sua relevância para a ciência jurídica.

O ato de soberania individual legitimada pela autonomia privada, facultando a escolha das próprias condutas, é algo realmente

fundamental para o direito. O que se quer sugerir consiste na concepção e no exercício da autonomia privada num contexto

essencialmente dialógico. A autonomia, assim como a própria liberdade são conceitos que residem no núcleo da alteridade para se

realizarem. Em que pese o exercício autônomo de escolha das próprias condutas, essa opção somente pode ser feita diante do outro

e em consideração ao outro, pois caso contrário, seria inadmissível.

 

O tema aqui proposto assenta-se nas noções de risco e oportunidade que pertencem ao contrato como operação

econômica que é, bem como na convicção de que o conteúdo desta forma jurídica negocial é obedecido não por se tornar lei entre as

partes, mas sim por ter sido por elas escolhido.

 

As reflexões têm suas hipóteses fundamentadas na lógica deôntica que estrutura o Direito ao fixar condutas obrigatórias,

proibidas e facultaivas e permitidas. O contrato se articula por todas elas, em especial pelas duas últimas. A autonomia privada

representa o poder, faculdade que impulsiona a formulação do conteúdo do contrato, o qual se torna “obrigatório” por ter sido fruto

da opção e da ponderação dentre as possibilidades verificadas.

 

A autonomia privada que nasceu sob a excelência da vontade, estreitamente vinculada à idéia de propriedade, hoje já não

comporta (nem poderia) os valores liberais, nem também se contenta com a perspectiva pretendida pelo Estado Social. O conceito

de autonomia privada jamais pode prescindir da auto-reflexão para o seu exercício, mas esta deve ser realizada frente àquele com

quem se propõe a comprometer.

 

3.1. AUTONOMIA PRIVADA NOS CONTRATOS

 

Para se falar em autonomia privada deve-se deixar clara a sua natureza principiológica pressupondo a possibilidade de se

auto-regulamentar recepcionando assim as normas previstas pelo ordenamento. O exercício da vontade em situações patrimoniais e

existenciais significa um espaço de liberdade para os sujeitos de direito escolherem ou não determinadas normas. O que se chama de

fenômeno de recepção de normas não altera o seu fundamento de liberdade, pois no âmbito dos contratos essa escolha se realiza

entre categorias jurídicas proibidas (exemplo do objeto ilícito), obrigatórias (capacidade do agente) e facultativas (elementos

acidentais) e permitidas (forma livre dos contratos). Receber as normas que compõem essa constelação denominada ordenamento

jurídico é um efetivo exercício de liberdade e somente não seria caso se acreditasse na autonomia sem sua natrueza heterônoma.
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Além disso, e talvez seja esse um ponto nevrálgico para toda a discussão relacionada à autonomia privada, é oportuno

esclarecer a compreensão do que seja liberdade. É necessário firmar um conceito de liberdade, bem como esclarecer em que consiste

esse poder de se auto-regular promovendo condutas que recepcionam as normas do ordenamento vigente.

 

Para pensar a liberdade é necessário não negligenciar que ela sempre se realiza em meio a inúmeras limitações, deveres,

obrigações, imposições. Ou nas palavras de Simmel citado por Jessé Souza “(...) a liberdade não pode ser pensada, enfaticamente

como algo absoluto. Antes de tudo não podemos pensá-la como ausência de constrangimentos, mas apenas, como permuta de

contingências.” (SOUZA, 2005, p. 11).O exercício da autonomia privada como uma liberdade deve ter como pressuposto a completa

ausência de um caráter absoluto, bem como de uma concepção de auto-suficiência. Neste sentido, deve ser afastada a concepção

liberal e social de autonomia privada, pois ambas equivocadamente acreditam que a autonomia consistiria no exercício da vontade

livre de qualquer constrangimento.

 

Na concepção liberal este deveria ser o contexto protegido – ausência de vícios do consentimento e manifestação de

vontade exercida por iguais e livres - e caso assim não fosse o ato jurídico deveria ser declarado invalido. E no Estado Social,

mantendo o mesmo equívoco, pressupõe-se que nas situações onde a liberdade não pode ser assim explicitada, quando, por

exemplo, isso se dê em razão da vulnerabilidade de um dos sujeitos, devem existir sanções ou proteções externas de controle e

limitação ao querer dos agentes.

 

O que se entende, ao contrário da noção absoluta de liberdade, é o exercício dessa faculdade diante das heteronomias que a

compõem e lhe fazem resistência. Isso significa dizer que não é possível a realização da liberdade, e aqui, da autonomia privada,

sem a influência dos deveres, das necessidades e das limitações existentes. A autonomia, assim, somente se realiza em um ambiente

de heteronomias. Desconsiderar isso é desconhecer a própria noção de liberdade. O que se espera então do Estado Democrático de

Direito é o reconhecimento da autonomia em meio às heteronomias. E naquelas situações em que a heteronomia tenha mais

influência, ou seja, os sujeitos de direito atuem mais por necessidade, por imposições do que por autonomia o Estado possa dedicar

proteção especial, aí sim diante de uma real vulnerabilidade da parte.

 

E este é o contexto onde se espera o desenvolvimento da mencionada relação processual do contrato. A autonomia privada

nos contratos revela por certo o desdobramento de liberdades, como a escolha de contratar ou não, com quem contratar, e, de forma

geral, quais normas a serem recepcionadas. E essas liberdades sempre se desdobrarão entre constrangimentos e complexidades, pois

caso contrário não seriam liberdades.

 

A noção de autonomia privada não pode ser compreendida como algo absoluto e que sofre limitação externa, mas sim

como um poder que se exerce entre outros autores do processo de construção social, e em razão disso, deve ser moldado (ou até,

caso se preferir, sofrer limitações internas) com pressuposto para a realização de um existir dialógico.

 

3.2. AUTONOMIA NEGOCIAL E OS CONTRATOS
 

E é neste contexto que se deve abordar então a autonomia negocial, pois esta pretende explicitar a autonomia privada entre

os negócios jurídicos, mais especificamente entre os contratos. A autonomia negocial reflete a liberdade existente no exercício  em a

escolha pelas categorias jurídicas que compõem o conteúdo eficacial dos contratos.
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E neste contexto é impossível não imaginar os contratos como instrumento promotor de criculção de riquezas e

organização de utilidades no cotnexto econômico dos mercados. Eles efetivamente expressam o desenvolvimento da ordem

econômica, da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, conforme sugere o art. 170 da Constituição da República. “A

liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou a liberdade de empresa e a liberdade do contrato.” (SILVA,

2009, p. 706). O contrato traduz um meio legítimo para a expressão da autonomia negocial.

 

Porém não parece razoável crer que a autonomia negocial se resumiria à operação econômica a qual o contrato serve de

vestimenta jurídica. A noção de contrato parece trazer consigo um aspecto mutildimensional que organiza um conceito jurídico, uma

operação econômica, assim como a sua existência diante de um direito dos contratos. (ROPPO, 2009, p. 7).

 

Igualmente não seria possível reduzir o princípio contido na regra do citado art. 170 à realização da autonomia negocial,

pois a livre iniciativa pressupõe um panorama muito mais complexo do que os atos especificados pela autonomia negocial. “A

autonomia negocial qualifica actos jurídicos individualizados, enquanto a liberdade de iniciativa econômica diz respeito a uma

actividade que se desenvolve numa série de actos e de operações (...) uns de natureza material, outros de natureza jurídica, e entre

estes também actos de autonomia negocial.” (PRATA, 1988, p. 1999).

 

O contrato concretiza a articulação de condutas, de situações jurídicas, de interesses econômicos, de expectativas pessoais,

tenha sido o seu conteúdo negociável ou até mesmo nas situações de contrato de conteúdo aderido [10]. Nestas útlimas o que se

nota é a intensa presença de elemetos heterônomos que resistem ou retringem as categorias jurídicas permitidas ou facultativas e

trazem à escolha e recepção da outra parte conteúdo previamente fixado. Diferentemente, nos contratos negociáveis o processo de

formação ocorre em condições de mais autonomia, cujas condutas se realizam mais por escolha do que por necessidades. Quando o

conteúdo do contrato for do tipo aderido, e como já se mencionou em que as necessidades ou inclinações são significativas, a tutela

estatal se justifica em razão do menor grau de autonomia da parte cujo poder negocial se fragiliza.

 

Nos contratos em que o poder negocial seja semelhante, paritário ou que o processo de formação do ajuste de condutas seja

negociável constata-se maior grau de autonomia e menor interferência heterônoma. Aqui então a intervenção estatal se dá em menor

proporção, pois as liberdades para contratar mantêm certa simetria.

 

A autonomia negocial movimenta então todo o processo de formação, execução e conclusão do contratual, desde as

embrionárias especulações mentais sobre eficiência econômica, utilidades das operações, até a extinção do vínculo jurídico que unia

as partes. Quando se fala em autonomia negocial tem-se em mente um processo complexo de previsões e antecipações que fazem

parte de qualquer tomada de decisão. As estratégias negociais serão encampadas pelo contrato como manifestação jurídica

permitindo a organização das trocas que se fazem no mercado.

4. AUTONOMIA NEGOCIAL, ECONOMIA E MERCADOS
 

“O mercado (...) é uma estrutura de formação de valores, mas também de significados, com os quais os indivíduos

buscam atender a seus interesses específicos. O mercado atende às trocas relacionais e, implicitamente, envolve a própria noção de

comunidade. Sem mercado não há trocas, e sem trocas, a economia não se desenvolve (...).” (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 15). O

mecado organiza uma complexa teia relacional de trocas econômicas articuladas e organizadas juridicamente pal figura do contrato.
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Em termos econômicos o contrato vai revelar uma articulação da natureza patrimonial e utilitária que lhe antecede. Nos

processos relacionais de caráter econômico alguns valores são essenciais para a tomada de decisão, como por exemplo, os custos, os

benefícios, as utilidades, a eficência, o prazo, o ônus, dentre outros. Quando se pretende realizar uma operação contratual se imagina

de antemão como serão estas equações de forma que se alcance um aumento de riqueza.

 

Ocorre que aumentar riqueza inclui também elementos de natureza existencial que exercem influência sobre o processo

de tomada de decisão ilustrado pelo contrato. A noção de riqueza nos processos contratuais de ajuste de condutas passa também

pelos raciocínios de aumento de bem-estar individual, de felicidade, de tranquilidade, de segurança, de padrões de bens de

consumo. Este parece ser o terreno “invisível” da heteronomia, pois muitos dos valores elencados são conduzidos por regras e

modelos culturais de determinadas épocas do que propriamente por raciocínios autônomos de preferências e construções de

identidades pessoais.

 

É sabido que a Economia articula modelos em antecipação de determinados comportamentos culturais de forma a prever

resultados mais ou menos vantajosos. Costuma-se afirmar que os agentes econômicos são racionais e respondem a certos e

determinados estímulos de maneira aproximadamente esperada. Porém, apesar da presença e necessidade dos modelos econômicos

eles não podem estar alheios aos raciocínios de ordem existencial, bem como olvidar do que se dá ênfase neste trabalho que são os

elementos de heteronomia. Já foi dito que a autonomia somente se molda com sua natureza heterônoma como fundamento,

exatemente porque no exercício da liberdade e aqui da liberdade negocial não é possível descartar das decisões as tendências,

inclinações, obrigações, modelos que se impõem e alteram o chamado comportamento racional.

 

Não se quer dizer que existam decisões irracionais, mas sim comportamentos de racionalidade mais ou menos limitada,

dividida essa em vários gradientes, em que se encontra mais ou menor grau de autonomia e heteronomia. No processo de formação

do contrato, que é exatamente o momento mais intenso de todas essas deliberações econômicas, tanto se faz presente o exercício da

autonomia negocial, bem como da heteronomia cultural, ambas articuladoras da estruturação recepcionada das categorias jurídicas

mais convenientes para os seus autores.

 

“A mais relevante função dos mercados, instituição própria do capitalismo, de acordo do Stzajn, é ordenar a troca

econômica de forma a, ao facilitar a circulação de riqueza a partir de uma dada e prévia atribuição de propriedade, tornar o sistema

mais eficiente.” (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 15). O direito, e aqui por meio da figura do contrato, disciplina os mercados ao

juridicizar relações econômicas de troca. E estas operações de troca serão impulsionadas tanto em caráter objetivo, quando se dá o

nome de comportamento racional do agente econômico, bem como em caráter subjetivo, quando elementos heterônomos interferem

nos momentos de juste de condutas que recebem valor jurídico por meio do contrato.

 

“A qualificação duma operação como operação econômica, assim, não pode ser excluída pela circunstância de quem a

leva a caso ser movido, subjectivamente, por impulsos e finalidades de ordem ideal, pelo simples fato de esta não poder identificar-

se com o apuramento da vontade ou esperança subjetiva de fazer um bom negócio, com a relevância de uma intenção subjetiva de

natureza especulativa.” (ROPPO, 2009, p.13). A relação contratual de troca não deixa de ser econômica em razão da interferência

de aspectos heterônomos da autonomia negocial. Ao contrário, o cenário econômico dos mercados é o que melhor ilustra que a

autonomia de compõe e se exerce junto com uma gama de valores heterônomos sócio-culturais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Com as limitações próprias de um trabalho científico desta natureza pretendeu-se apenas dar relevo a noção heterônoma

de autonomia, notadamente a autonomia contratual, que se realiza como recurso disciplinador de uma operação econômica no

mercado e para o mercado. Compreender a heteronomia como composição da autonomia muito facilitaria para se compreender os

modernos modelos de contrato. Ocorre que estes são estudados e imaginados alheios ao contexto econômico e em lembrança a um

modelo liberal e ilumimista. Não somente o modelo de contrato deve ser repensado, bem como o moderno conceito de autonomia

privada, já que ainda investigado sob uma noção equivocada de liberdade.

 

Se a liberdade for pensada sem a noção de limite e sem os traços heterônomos que a colorem se terá a sensação de

“morte” do contrato. Os processos econômicos de troca por mais que se tenha tentado prevê-los periodicamente revelam que outras

condutas além das racionais lhe compõem. O atividade de tomada de decisão que resulta no ajuste jurídico de condutas nominado

contrato sempre terá na sua formação a autonomia exercida entre as normas e a heteronomia invisível que se alimenta de valores

subjetivos.

 

A autonomia contratual assim representa efetivo fenômeno de recepção normativa que se instaura a partir de raciocínios

econômicos que não são exclusivamente utilitários, mas também de maximização de valores existenciais. O fato do mercado como

instituição capitalista, mas antes de tudo como fato social de relações negociais, ser o seu palco não retira do contrato a

possibilidade de regular condutas cujos pressupostos muitas vezes foram prioritariamente existenciais. A realidade econômica do

contrato se ajusta então entre elementos de ordem objetiva e subjetiva juridicizados pelo Direito.
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A ORDEM ECONÔMICA BRASILEIRA COMO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO ATRAVÉS DAS POLÍTICAS

PÚBLICAS

BRAZILIAN ECONOMIC ORDER AS LEGAL BASIS FOR THE PROMOTION OF SOCIOECONOMIC
DEVELOPMENT THROUGH PUBLIC POLICY

Ana Luisa Celino Coutinho
Jailton Macena De Araújo

RESUMO
A ordem constitucional brasileira é conformada de maneira a conciliar interesses econômicos e a
necessidade de promoção da justiça social voltadas para a realização dos fins do Estado
brasileiro, desse modo se proporciona através da exigência de realização das políticas públicas a
concretização dos preceitos fundamentais do Estado. Diante disso são avaliados os meios pelos
quais o Estado se propõe a realizar o preceito isonômico a nível constitucional, através das ações
afirmativas direcionadas para a efetivação do desenvolvimento socioeconômico em respeito aos
direitos sociais, como meio eficazes para a erradicação da pobreza e marginalização, bem assim
para a redução das desigualdades regionais e sociais, objetivos constitucionais da República
brasileira. 
PALAVRAS-CHAVES: Princípios da ordem econômica; Políticas Públicas; Desenvolvimento;
Justiça Social.

ABSTRACT
The Brazilian constitutional order is conformed so as to reconcile economic interests and the
need to promote social justice aimed at achieving the purposes of the Brazilian state, thus it
provides by requiring implementation of public policies to achieve the fundamental precepts of
the state. Considering this is evaluated the means by which the State intends to carry out the
precept isonomic the constitutional level, through affirmative action directed towards the
realization of socioeconomic development in respect of social rights, as effective means for
eradicating poverty and marginalization, and thus help to reduce regional inequalities and social
constitutional objectives of the Brazilian Republic.
KEYWORDS: Principles of economic order; Public Policy, Development, Social Justice.

Introdução

A análise do Direito sob a ótica da economia exige que sejam considerados fatores jurídicos que
influenciam diretamente a situação socioeconômica dos cidadãos, no sentido de se justificarem a
implementação das políticas econômicas que devem considerar a situação de grande parte da população
brasileira, revertendo o quadro de miséria cotidianamente denunciado nos meios de comunicação de
massa.

A ponderação acerca de determinados aspectos da realização socioeconômica em prol da justiça
social liga-se, fundamentalmente, ao reconhecimento de igualização dos sujeitos sociais enquanto resposta
positiva às determinações insertas na ordem econômica com o intuito de favorecer o desenvolvimento
humano. Desse modo, essa temática aponta-se como questão pontual perante a máxima carga de eficácia
que deve deter as normas constitucionais, segundo as ações concretas voltadas à eficácia dos direitos
fundamentais nas políticas econômicas e sociais do Estado.
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Depreende-se do determinado no texto constitucional, no artigo 170, o qual regula a ordem
econômica brasileira, que os princípios econômicos do Estado brasileiro adotam como pressuposto o fato
de que os ditames da justiça social devem ser aptos a favorecer a existência digna.

Então, para concretizar a existência com dignidade, necessário se faz que para todos seja
garantida igualdade de oportunidades. Com esse objetivo, existem as ações afirmativas – ações positivas
do Estado a fim de que a isonomia seja concretamente implementada por intermédio, particularmente de
políticas públicas.

A compreensão do que são políticas públicas e, principalmente, da responsabilidade social do
Estado para o fomento do desenvolvimento socioeconômico serão temas imprescindíveis para que se
aprecie a necessidade premente de realização dos direitos sociais e econômicos, como conditio sine qua
non para a realização dos objetivos da República Federativa do Brasil de 1988, motivo pelo qual o
presente texto pretende levantar essas discussões na interface direito e economia.

 

1 Breves comentários acerca do conteúdo jurídico dos princípios da ordem econômica brasileira

Cabe inicialmente observar que há entre as regras e princípios divisão qualitativa, constituída por
uma diferenciação de caráter lógico, baseada na distinção quanto aos graus de generalidade, abstração ou
de fundamentalidade.

Em sua teoria principiológica, Alexy (2002, p. 76) realiza a distinção entre princípios e regras,
afirmando que estas se esgotam em si mesmas, na medida em que descrevem o que se deve (se pode) ou
não fazer em determinadas situações. Já os princípios são constitutivos da ordem jurídica que revelam os
valores e critérios que orientam e compreendem a aplicação das regras nas situações concretas.

Desse modo, se pode afirmar que todo o ordenamento jurídico é composto por regras e princípios
que orientam a aplicação, interpretação e produção das normas jurídicas nas mais diversas searas do
direito, o que ocorre também com a ordem econômica brasileira.

Os princípios têm maior grau de abstração e generalidade do que as regras, por sua colocação
destacada do ordenamento jurídico; são formulados de maneira vaga e indeterminada, constituindo espaços
livres para a complementação e desenvolvimento do sistema normativo (AVELAR, 2009, p. 51).

Para o positivismo jurídico, os princípios do direito são aqueles que estão presentes, de modo
implícito, no sistema positivo e nele podem ser encontrados, são os postulados lógicos que inspiram o
legislador na explicitação da lei, na sua aplicação pelo judiciário e pelo administrador público
(MENDONÇA, 2009, p. 122) e para o suprimento das lacunas legais.

A respeito da compreensão evolutiva dos princípios, Medauar (2010, p. 105) assevera:

Menos duvidosa parece hoje a afirmação do caráter normativo dos princípios. Durante muito tempo
predominou, quanto aos princípios, a visão de sua natureza programática ou a visão de que só
expressavam uma tendência.  Mesmo se deu com os direitos fundamentais, vistos sob este prisma,
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necessitando de intermediação da lei (que muitas vezes não se editava) para obter efetividade. Quanto a
estes, a Constituição de 1988, no art. 5º, § 1º, determina a aplicação imediata das normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais. [...] seria o caso de afirmar: se vários direitos e garantias são
vistos, simultaneamente como princípios, a estes se estende o dispositivo, tendo aplicação imediata.

 

Para Secco (2009, p. 299), os princípios gerais do direito são conceituados como a “essencialidade
do direito”, de onde são retirados os “postulados que servirão de suporte à regulamentação da sociedade
sob o aspecto jurídico, fixando os padrões e orientando os preceitos que serão traduzidos pela legislação”.
Na mesma esteira, Reale (2001, p. 286) destaca que os princípios gerais de direito “condicionam e
orientam a compreensão do ordenamento jurídico”, cobrindo tanto o “campo da pesquisa pura do Direito
quanto o de sua atualização prática”.

Como bem observa Ferraz Junior (2008, p. 280), os princípios jurídicos são fontes do direito e se
colocam de maneira tão difusa dentro dos inúmeros sistemas jurídicos e ramos do direito que é difícil a
sua especificação. Entretanto, as suas características são comuns e faz com que cresça a sua força
persuasiva, tornando-os responsáveis pela imperatividade total do sistema.

Nessa perspectiva de construção jurídica se pode afirmar que tem importância tal compreensão
axiológica dos princípios jurídicos, notadamente na esfera econômica do direito, de sorte a vislumbrar ante
a aplicação das normas jurídicas a necessidade de conformação das normas que orientam a ordem
econômica com os preceitos fundamentais que requerem o respeito ao ser humano.

Conforme descrito no caput do artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, a ordem econômica brasileira é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tendo como fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Em seus incisos, o artigo 170 enumera como sendo princípios constitucionais da ordem
econômica brasileira: a soberania, a propriedade privada e a sua função social, a livre concorrência, a
defesa do consumidor e do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca pelo
pleno emprego e o tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas de conformidade com
a lei brasileira e com sede no país.

Mencionados princípios constitucionais abarcam em sua égide elementos puramente econômicos e
elementos de ordem social que visam proteger, ante a realidade de busca incessante pelo lucro,
instrumentos que possam assegurar uma ordem econômica justa e solidária (art. 3º, I, CF/1988).

Em decorrência de tal raciocínio é que o texto constitucional da ordem econômica concebeu os
seus princípios, que isoladamente considerados, poderiam até ser vistos como contraditórios entre si,
destinados a conviverem harmonicamente, dentro de uma ordem econômica utópica, que nos remete ao
conceito de desenvolvimento (RISTER, 2007, p. 302).

Em razão do exposto se pode afirmar que embora haja a impressão de que a ordem econômica
alberga princípios contraditórios, eles convivem harmonicamente no intuito de se alcançar o
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desenvolvimento. Transformar uma economia capitalista relativamente imatura, em um sistema
socioeconômico moderno, avançado e que privilegie os direitos da pessoa humana, razão pela qual se
exige que sejam disponibilizados instrumentos adequados de transformação social a cargo, principalmente,
do Poder Público (TOLEDO, 2004, p. 259).

Portanto, quando se eleva a princípio constitucional a soberania nacional (art. 170, I, CF/1988),
esta deve ser considerada como corolário do Poder do Estado, ensejando seu fortalecimento e
reestruturação para tornar efetivo o desenvolvimento, tanto com a redução das desigualdades internas,
como também, pelo fortalecimento do Estado brasileiro no âmbito internacional (BERCOVICI, 2003, p.
567).

É importante observar que a soberania nacional tanto é um dos fundamentos da República,
constante do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, quanto princípio informador da ordem econômica
brasileira, o que denota a importância da atuação estatal como elo entre a realização dos desejos sociais e a
efetivação de uma ordem econômica que promova o desenvolvimento.

Outro princípio elementar para a compreensão da ordem econômica brasileira, nos moldes
consagrados pela Constituição Federal de 1988, é a propriedade privada (art. 170, II, CF/1988), cuja
previsão constitucional dá respaldo à premissa da livre iniciativa fundamento da ordem econômica e do
modo capitalista de produção. Entretanto, de maneira a se realizar o objetivo maior de assegurar a todos a
existência digna, é o direito à propriedade privada condicionado ao cumprimento da sua função social (art.
170, III, CF/1988), isto é, à satisfação do interesse coletivo, consagrando, na seara constitucional, a
relativização da propriedade (SILVA, 2001, p. 274).

A livre concorrência é também princípio constitucional da ordem econômica (art. 170, IV,
CF/1988), significando a possibilidade de os agentes econômicos poderem atuar sem embaraços
juridicamente justificáveis, em um determinado mercado, visando à produção, à circulação e ao consumo
de bens e serviços (AVELAR, 2009, p. 194).

Como bem observa Silva (2001, p. 773), para que haja o respeito à garantia ofertada
constitucionalmente de liberdade de concorrência, o que deve ser rechaçado é o abuso do poder
econômico, que se manifesta, essencialmente pela eliminação da concorrência, ou pelo abuso arbitrário
dos lucros (art. 173, § 4º, CF/1988). Por isso mesmo, estão elencados na lei e na própria constituição
meios pelos quais se protege a livre concorrência contra a tendência capitalista avassaladora de
concentração das riquezas.

A defesa do consumidor (art. 170, V, CF/1988), prevista também no artigo 5º, inciso XXXII, da
Carta Constitucional, assegura, na ordem econômica brasileira, especial proteção a este direito
fundamental, o que legitima a possibilidade de se tomarem medidas que cumpram a proteção prevista à
situação de hipossuficiência do consumidor ante as inúmeras violações perpetradas pelo abuso do poder
econômico.
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O inciso VI, do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, prevê, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42 de 2003, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação.

A mencionada proteção erige a princípio da ordem econômica brasileira a preocupação
constitucional de que haja no âmbito do desenvolvimento econômico a inquietação com as questões
ambientais, sendo, portanto, meio efetivo para que se preserve o direito ao meio ambiente conforme
explicitado no artigo 225 da Constituição Federal.

A menção ao crescimento econômico oportuniza a discussão a respeito do próximo princípio da
ordem econômica brasileira, que é a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII,
CF/1988).

A redução das desigualdades corresponde também a um dos objetivos da República Federativa do
Brasil (art. 3º, III, CF/1988), que apenas pode ser alcançado com a distribuição equitativa das riquezas
pela implementação de política pública.

Este princípio revela a preocupação do Estado com o fomento do desenvolvimento
socioeconômico, que apenas pode ser vislumbrado com a preocupação social que deve atravessar o
desenvolvimento econômico do Estado e do capital privado brasileiro.

Nesta senda, deve-se ressaltar que o Estado deve propiciar condições para que sua população, em
todas as regiões do país, tenha acesso a bens básicos como educação, alimentação, integridade moral e
física, corroborando, portanto, um regime democrático, que promove a emancipação dos seus cidadãos.

A essa evidência, prima-se pelo fortalecimento da sociedade através da garantia de instrumentos
de participação e controle sociais, de modo a estimular a inserção das mais diversas classes como sujeitos
participantes e capazes de influir nas decisões políticas, isto como uma legítima alternativa na construção
da verdadeira democracia.

Na sociedade brasileira, o acesso a bens e oportunidades de um modo geral e a bens e oportunidades
educacionais em particular está associado, dentre outros fatores, à renda, família, geografia, educação,
cor e etnia. [...]. Assim é que no Norte e Nordeste o acesso a tais oportunidades varia inclementemente
[...]. E em todo o território brasileiro a posição relativa dentro de cada camada de renda ou classe
profissional obedece também a diferenças [...], sendo tais diferenças, por sua vez, critério decisivo no
acesso às oportunidades educacionais dentro de suas fronteiras. O ciclo vicioso se aperfeiçoa e
completa: vivendo na mesma região, abraçando a mesma profissão e ocupando a mesma camada de
renda, aqueles em algum ponto do diapasão [...] têm menos acesso aos bens e oportunidades
educacionais do que aqueles noutro espectro [socioeconômico] [...]. É assim imperativo que se leve em
consideração no debate sobre ação afirmativa ou, talvez mais acuradamente, no debate sobre como
implodir a cota de facto já existente, o fenômeno da sistêmica desigualdade na distribuição de
oportunidades e bens educacionais em função da cor e da etnia. (BARROZO, 2004, p. 135-136)

line-height: 150%"> 

Especificamente, o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais deve ser visualizado
como um dos principais instrumentos, indispensáveis e essenciais, para a consecução de outro objetivo e
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princípio constitucional, qual seja, a erradicação da pobreza (art. 5º, III, CF/1988), como corolário para a
autodeterminação da pessoa humana, em todas as suas formas e perspectivas.

É também princípio da ordem econômica brasileira a busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII,
CF/1988), cuja inclusão neste rol, se coaduna ao fundamento da ordem econômica de valorização do
trabalho humano, isto porque, ao se exigir que haja respeito à condição de trabalhador, se exige, em
contrapartida, que sejam assegurados os direitos sócio-laborais de proteção e garantia do cidadão no seu
trabalho.

Nessa esteira, a ordem econômica brasileira erige como seu fundamento (art. 1º, IV, CF/1988) e
fundamento da própria ordem econômica brasileira (art. 170, caput, CF/1988) a valorização do trabalho
humano, o que impede, pela simples condição de ser trabalhador, que se aviltem as condições do trabalho,
e se possibilite a inclusão sócio-laboral pelo exercício do direito ao desenvolvimento (CECATO, 2008, p.
5).

A elevação do princípio da busca do pleno emprego a seara constitucional nada mais é do que o
reforço da conformação do Estado Brasileiro aos primados do bem estar e da justiça social, que revelam
que na ordem econômica e na produção do capital deve ser garantida a plenitude do emprego, com acesso
ao mercado de trabalho, garantia dos direitos trabalhistas, igualdade de oportunidades para homens e
mulheres, entre outros direitos sociais.

É princípio constitucional também, inscrito no inciso IX do artigo 170, o tratamento favorecido
para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no país. Essa proteção nada mais é do que a garantia de incentivos à produção de pequeno
porte, tendo em vista as exigências do capital e do poderio econômico das grandes empresas que poderiam,
caso não houvesse tal preocupação constitucional, levar a impossibilidade de crescimento econômico
àqueles que desejam, dentro de possibilidades mais reduzidas de investimento, proporcionar o crescimento
econômico do país.

O princípio em comento se conforma à proteção delineada no preceito de redução das
desigualdades regionais e sociais, isto porque, à medida que se protegem os pequenos produtores, se
possibilita que haja o crescimento econômico de regiões afastadas dos grandes centros de produção e,
assim, se permite também o desenvolvimento socioeconômico com respeito aos ditames da justiça social
apregoados na Constituição Federal de 1988, regionalmente.

Os princípios elencados nos incisos do artigo 170 da Constituição Federal de 1988 servem de
parâmetro para a interpretação da ordem econômica constitucional e fixam o arcabouço normativo sobre o
qual os objetivos da República devem ser buscados. São, portanto, preceitos fundamentais que detém todas
as características da congruência, coerência e sistematicidade, necessárias para a compreensão do
fenômeno jurídico.

Dessa construção jurídica do legislador Constituinte, composta de princípios constitucionais, se
fundam bases que devem ser obedecidas em toda a esfera jurídico-econômica posta, de forma a direcionar
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a aplicação, interpretação e construção do direito econômico, permitindo, portanto, que se mantenham as
qualidades de coerência e congruência da economia brasileira com o ordenamento jurídico.

Nessa medida, sob o escopo de se concretizar mudanças profundas na realidade social brasileira, o
desenvolvimento foi colocado como um dos fins, ainda que utópico, da República Federativa do Brasil
(RISTER, 2007, p. 218).

A construção em conjunto dos objetivos da República com os princípios da ordem econômica
brasileira congrega valores indispensáveis, bem como reflete a necessidade de inserção do cidadão comum
na economia, cuja “[...] possibilidade de realização pressupõe uma autêntica transformação social (GRAU,
2006, p. 137)” que apenas é possível diante de uma construção principiológica que dê força máxima às
normas (princípios) da Constituição Federal (HESSE, 1991).

Portanto, os objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e
solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades regionais e sociais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação são também princípios jurídicos, ligados a ordem
econômica, que são de realização necessária, para que se efetive de maneira plena a cidadania e o
despertar do sentimento de dignidade da pessoa humana.

 

2 A atuação estatal conforme os princípios da ordem econômica: análise teórica das ações
afirmativas e políticas públicas para a efetivação dos direitos socioeconômicos

A respeito da construção principiológica construída pela ordem econômica brasileira delineada na
Constituição Federal de 1988, se pode questionar os efeitos práticos para a construção da sociedade livre,
justa e solidária, desejada e objetivada no artigo 3º.

Como dito anteriormente, a construção conjunta dos objetivos da República e dos princípios da
ordem econômica para a existência digna é ainda uma utopia que se põe distante de realização, muito
embora, na seara dos direitos fundamentais, se tenha dado ênfase ao princípio da isonomia, ao restar
previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 1988, que “todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

A injustiça social consiste em colocar obstáculos contra o desenvolvimento; logo, fazer justiça
social deverá consistir em eliminar esses obstáculos, ou seja, fazer com que cada um possa usufruir da
liberdade que lhe pode ser consentida pela liberdade material (que é constituída em possibilidades),
entendendo por liberdade aquela esfera na qual não se é colocado obstáculo, em suma, a esfera do não-
impedimento do desenvolvimento de cada pessoa humana (BOBBIO, 1984, p. 118-119).

Em virtude do Estado de Bem Estar Social, é imposta a obrigação de formular estratégias
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políticas de desenvolvimento socioeconômico aos poderes públicos, com vistas à implementação dos
direitos sociais, de modo a garantir também a esses direitos maior eficácia jurídica possível, como norma
de direitos fundamentais que são (POMPEU, 2005, p. 54). Nesse sentido, a assistência aos desamparados
constitui direito social, assegurado no artigo 6º, e é ainda corroborado nos artigos 194 e 203, ao se tratar
da obrigação do Poder Público de prestar assistência social àqueles que dela necessitarem.

Sendo assim, o mínimo de igualdade é necessária para a realização do desenvolvimento
socioeconômico, político e cultural do povo (POMPEU, 2005, p. 22), porquanto, é necessária a garantia do
mínimo de direitos capazes de satisfazer as prerrogativas mínimas previstas no texto constitucional,
principalmente, e nos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos[1].

Desta forma é que se legítima a atuação estatal na busca da maior justiça social, com a garantia
de uma igualdade razoável (NUNES, 2003, p. 33-34) entre as pessoas e as classes sociais. Posto que não
se pode manter em voga princípios imanentes do neoliberalismo, em detrimento da efetivação dos direitos
socioeconômicos, onde as liberdades civis e políticas estariam em primazia ante as liberdades
socioeconômicas (que proporcionam igualdade de oportunidades para todos).

Desse modo, a desigualdade de tratamento àquele economicamente vulnerável em função da
desigualdade econômica existente, deve e mantém relação e compatibilidade com os princípios
constitucionais consagrados na ordem econômica brasileira.

Assim, para que se possam reduzir as desigualdades regionais e sociais (princípio da ordem
econômica), para que finalmente seja erradicada a pobreza e a marginalização (outro objetivo
constitucional) se faz necessária uma postura do Estado voltada para o amparo e para o incentivo do
desenvolvimento socioeconômico dos cidadãos mais vulneráveis.

[...] por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de
desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o
sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que,
exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todas
sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimentosas para os atingidos. (MELLO, 2006,
p. 18)

 

As discriminações positivas ou ações afirmativas apenas são compatíveis com a cláusula de
isonomia quando se estabelece o vínculo lógico entre o elemento peculiar que torna o cidadão pobre apto a
ser beneficiário da política pública de enfrentamento da pobreza.

A ação afirmativa é um dos instrumentos possibilitadores da superação do problema do não cidadão,
daquele que não participa política e democraticamente como lhe é na letra da lei fundamental
assegurado, porque não se lhe reconhecem os meios efetivos para se igualar com os demais. Cidadania
não combina com desigualdades. República não combina com preconceito. Democracia não combina
com discriminação. Nesse cenário sócio-político e econômico, não seria verdadeiramente democrática
a leitura superficial e preconceituosa da Constituição, nem seria verdadeiramente cidadão o leitor que
lhe buscasse a alma, apregoando o discurso fácil dos igualados superiormente em nossa história pelas
mãos calejadas dos discriminados (ROCHA, 1996, p. 99).
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As ações afirmativas podem apontar importantes instrumentos para a inclusão daqueles sujeitos
sociais (consumidores, trabalhadores, empresas de pequeno porte, pobres), cuja proteção a ordem
econômica brasileira tem como fundamento, através de medidas especiais para o alcance da isonomia não
apenas formal, mas também material ou substantiva.

Constituindo, consoante Avelar (2009, p. 109), instrumentos umbilicalmente ligados à tentativa de
efetivação concreta do princípio da igualdade material, é através das ações afirmativas que os
marginalizados socioeconomicamente têm o reconhecimento da “tutela positiva do Estado”,
finalisticamente direcionada para a correção das situações históricas de desigualdade e violação.

Como exposto por Mello (2003, p. 17), “É preciso buscar-se a ação afirmativa. Já que a
neutralidade estatal mostrou-se [...] um grande fracasso [...]”, é necessário fomentar o acesso aos inúmeros
bens sociais indispensáveis a construção da igualdade objetivada e proclamada no texto constitucional.

A justiça social como consagrada na prática constitucional americana (e importada para o Brasil)
evoluiu da “aceitação da discriminação afirmativa como ação reparadora específica de efeitos específicos
de discriminação maligna sobre grupos ou indivíduos específicos, para a feição atual da afirmative action”
(BARROZO, 2004, p. 113).

Não há dúvidas de que, para se possibilitar condições para a efetivação da justiça social é
necessária a atuação positiva (intervenção[2]) do Estado na ordem econômica, seja definindo a partir dos
critérios de consumo das populações de baixa renda, ou ainda, delimitando os níveis de pobreza e extrema
pobreza, de modo a se direcionarem as políticas públicas de maneira mais efetiva (ROCHA, 2008, p. 17).

A discriminação positiva para a superação da pobreza e para o desenvolvimento dos sujeitos
vulneráveis economicamente tem amparo constitucional e é, portanto, razoável, ou seja, as ações
afirmativas produzem a igualização das oportunidades, por meio da efetivação dos direitos sociais que
acabam por constituir a garantia maior de promoção de bem estar aos cidadãos, para a consecução da
existência digna, conforme firmado na ordem econômica brasileira (LIMA, 2006, p. 50).

O que se pretende, ao se afirmar da necessidade de uma política de universalização das ações
afirmativas e das políticas públicas, é erigir em bases sólidas o preceito isonômico que objetiva impedir
favoritismos ou perseguições, ou seja, atuar de modo a suprir carências fundadas numa diferenciação
compatível com os valores sociais aceitos no texto constitucional (MELLO, 1990).

Não há razão para que, numa sociedade livre, o governo não garanta a todos proteção contra sérias
privações sob a forma de uma renda mínima garantida, ou um nível abaixo do qual ninguém precise
descer. Participar desse seguro contra o extremo infortúnio pode ser de interesse de todos; ou pode-se
considerar que todos têm claro dever moral de assistir, no âmbito da comunidade organizada, os que
não podem se manter. Na medida em que uma tal renda mínima uniforme é oferecida, à margem do
mercado, a todos que, por qualquer razão, são incapazes de obter no mercado uma manutenção
adequada, isso não implica necessariamente uma restrição da liberdade, ou conflito com o estado de
direito (HAYEK, 1985, 108-109).
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Programas sociais que visam construir uma igualdade econômica, por exemplo, através da
transferência de renda, não são “vantagens”, são, na realidade, apenas uma tentativa de equiparação entre
os sujeitos, de modo a fazer com que todos tenham acesso à realização dos princípios constitucionais de
erradicação da pobreza e de garantia do desenvolvimento humano.

Diminuir a pobreza e a desigualdade, para se atingir o desenvolvimento econômico, deve ser
resultado de uma política redistributiva, combinando investimentos no crescimento econômico (política
industrial agressiva e competitiva) com políticas sociais sólidas, em especial em matéria de educação e de
saúde, além de uma reforma fiscal sensível, combinada com o apoio aos setores sociais mais
desfavorecidos (SALAMA; DESTREMAU, 1999, p. 44).

Paladino (2008, p. 219) observa que a política pública é a conduta comissiva ou omissiva da
Administração Pública, cujo escopo é realizar metas constitucionais, bem como a sua avaliação e controle,
sendo, pois, a implementação pelo Estado de planos de governo, mediante programas e também de ações
voltadas aos interesses dos cidadãos, visando atender setores específicos da sociedade.

As políticas públicas a serem desenvolvidas pelos diferentes níveis de governo devem se pautar
pelos fundamentos econômicos (valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, com o fim de
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social) e princípios (soberania nacional;
propriedade privada e sua função social; livre concorrência; defesa do consumidor e do meio ambiente;
redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte nacionais) delineados na Carta Constitucional. Ou seja, todas as ações do
Estado ou da sociedade brasileira devem ser desenvolvidas de forma soberana e cidadã, respeitando a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e respeitando o
pluralismo político, a fim de alcançar a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e desenvolvida,
sem pobreza e marginalização e com reduzida margem de desigualdade regional e social, sem
discriminação de qualquer ordem.

Por expressa determinação legal, o Estado tem ampla responsabilidade na área social; portanto,
pode e deve direcionar recursos financeiros para os investimentos que possibilitam a consecução da
igualdade material entre os cidadãos. A liberdade como desenvolvimento é corolário dessa construção de
igualdade de oportunidades (SEN, 2002, p. 178).

O Estado brasileiro possui um nível de desigualdade profunda e por isso é premente a necessidade
de criação de programas sociais para suprir as carências das pessoas mais necessitadas do amparo social
do Estado. Paralela a essa condição, são indispensáveis as discussões acerca de projetos cuja pretensão seja
reduzir os índices de desigualdade e pobreza, para que se possam adequar à realidade (FIGUEIREDO,
2006, p. 25).

O intuito da implementação de políticas públicas é o de compensar, pela ação do Estado (e em
algumas situações pela ação da sociedade[3]) as desigualdades advindas do acesso diferenciado aos
recursos econômicos, que desconsidera as especificidades dos setores tidos como minoritários social e
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economicamente (LIMA JUNIOR, 2001, p. 132).

É evidente que para a efetivação dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais e
econômicos, se exijam grandes investimentos em gastos sociais, por um setor público amplo, com um
mercado submetido a regras em que o Estado intervenha, corrigindo suas distorções e garantindo um
mínimo de igualdade entre os homens (BEDIN, 2002, p. 102).

Nessa esteira, Morand-Deviller (2010a, p. 38) revela que a reflexão atual a respeito da
organização do Estado não pode deixar de considerar os fenômenos econômicos (mundialização,
globalização), nem muito menos os problemas daí advindos (ampliação das desigualdades regionais,
recrudescimento dos quadros de pobreza e miséria, exclusão intelectual, cultural e tecnológica). Logo, a
obrigação constitucional do Estado é assegurar a efetivação da justiça social e da igualdade
socioeconômica, que apenas podem ser realizadas coma implementação de políticas sociais que lidem com
o problema da exclusão, através da idéia de igualdade de oportunidades.

Liberdade, igualdade e cidadania são princípios fundantes da emancipação social que se pretende
com a atuação do Estado de Bem Estar Social (CARVALHO, 2005, p. 96). A liberdade é, pois, a regra
máxima da concepção de desenvolvimento da sociedade e base fundante da democracia e da plena
realização dos direitos humanos (SILVA, 1998, p. 230).

A ordem econômica idealizada, em que da realidade são abstraídas as imperfeições, conforma todo o
espectro de políticas públicas voltadas à persecução do desenvolvimento. Nesse contexto, destaca-se a
importância do planejamento econômico, freqüentemente desvalorizado no país, associado no passado
como necessariamente vinculado às economias socialistas. Não obstante, fica difícil atingir qualquer
meta, simples que seja, sem qualquer planejamento que trace os caminhos até ela, de modo a dotar o
processo de algum sentido de praticidade e de racionalidade (RISTER, 2007, 526).

 

O Estado moderno passa da função de mero produtor do direito, com a função de harmonizar
conflitos, para a função de instrumento de implementação de políticas públicas, atuando, por certo, no
campo econômico, desempenhando a atribuição de compensar as deficiências socioeconômicas deixadas
pelo mercado (GRAU, 2005, p. 19).

Chaui (2007, p. 223) destaca que as políticas sociais do Estado apenas são bem sucedidas, como
instrumento de combate aos custos sociais (acentuação das desigualdades na distribuição de renda,
supressão de liberdades sociais que acabam por influenciar na supressão de liberdades políticas) quando,
do ponto de vista administrativo, se conseguem alcançar eficientemente o bem maior que deve ser
efetivado (a justiça social), isto com o direcionamento razoável dos custos orçamentários.

Para que se efetive a justiça social o Estado tem gastos que não deixam de ter importância para a
seara jurídico-economica, entretanto, tais custos não justificam a sua omissão, tendo em vista que a justiça
social tem maior valor quando da ponderação entre justiça social e orçamento público. Desse modo, a
aplicação de verbas públicas, a alocação de recursos dos entes federais exige do cidadão uma atenção
maior, quando da formulação dos textos normativos e sua aplicação (FORGIONI, 2006, p. 428) e exige
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também do Estado o direcionamento conforme os objetivos constitucionais para a promoção do
desenvolvimento.

Os critérios eleitos para a inclusão das políticas de promoção de direitos sociais, como se
perceberá, são adequados a condição de hipossuficiência que caracteriza as relações do pobre
marginalizado diante dos problemas socioeconômicos do Estado brasileiro.

Desse modo, é expressamente demonstrável o vínculo entre as ações desenvolvidas pelo Estado
para a realização dos direitos sociais (seja com a distribuição de renda, seja com a prestação de medidas
assistenciais etc.) com os princípios e interesses acolhidos constitucionalmente (MELLO, 2006, p. 42).

Impõe-se, nessa concepção, o atingimento de metas, através de ações estrategicamente planejadas
para consegui-las. Para Bucci (2006, p. 41), as políticas públicas[4] são programas de ação estatal
direcionadas para a coordenação de recursos disponíveis do Estado, com a finalidade de desempenharem
ações politicamente determinadas, seriam, portanto, metas conscientes, definidas pelo Estado, segundo as
necessidades mais prementes da sociedade.

As políticas públicas são constituídas para a persecução do interesse público e são necessárias
enquanto existirem pessoas cuja dignidade não possa ser assegurada por esforços e recursos próprios,
necessariamente, para que seja efetiva a supremacia do interesse público sobre o privado, cuja
concretização compete, indubitavelmente, ao Estado (FERRARI, 2010).

Conforme ressalta Morand-Deviller (2010b, p. 53), a concepção de organização do Estado abarca,
em suas inúmeras formas de atuar, a concepção política de serviço público (e aí se incluem as políticas
públicas), que toma essencialmente uma acepção “republicana solidarista”, cuja finalidade é democrática,
devendo responder não apenas às necessidades do cidadão, mas também aos direitos humanos (incluindo aí
os socioeconômicos).

A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, foi elevado a nível constitucional o princípio da
eficiência, cujo objetivo foi conferir aos cidadãos destinatários dos mais diversos serviços públicos a
satisfação da prestação destas obrigações estatais. À sociedade cabia unicamente o descontentamento e
impotência para lutar contra a deficiente prestação estatal (CARVALHO FILHO, 2010, p. 31).

São evidentes os exemplos de “ineficiência administrativa” da atuação Estatal:

Não há dúvida de que o Estado é omisso no cumprimento de vários de seus deveres genéricos: há
carências nos setores da educação, saúde, segurança, habitação, emprego, meio ambiente, proteção à
maternidade e à infância, previdência social, enfim em todos os direitos sociais (CARVALHO FILHO,
2010, p. 615).

 

Embora seja difícil configurar a responsabilização do Estado ante a ausência de políticas públicas
e, consequentemente, a imputação de responsabilidade objetiva quando do descumprimento dessas
obrigações quando gerem prejuízos ao cidadão, é imprescindível à implementação dessas políticas de
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modo eficiente, eficaz e efetivo, para contornar a situação extrema em que se encontra parcela
considerável da população brasileira.

Para os neoliberais, conforme explicita Nunes (2003, p. 39), deve imperar o “mistério smithiano”
da “mão invisível”, segundo o entendimento de que o mecanismo de mercado se encarregaria de realizar a
concordância admirável do interesse e da justiça, tornando indissociáveis a liberdade, a eficiência
econômica e a equidade social[5] (que, nesse contexto, em nada se assemelha ao que se entende como
justiça social).

Ao Estado cabe aproximar as técnicas das ciências sociais aplicadas, originárias da ciência
política, ramificadas na economia e nos estudos da administração pública, para aproximar o problema da
pobreza, que se visa reparar, do processo decisório governamental, sempre apontando para a análise
jurídica necessária, com o escopo de tornar mais eficiente e racionalizada a sua atuação (BUCCI, 2009).

No que se refere à operacionalização das políticas públicas antipobreza, é indispensável que o
princípio da eficiência seja observado nesse sentido, concentrando esforços, recursos e políticas com
objetivos claros e bem definidos ao que se propõe.

Chaui (2007, p. 312-313) compreende o Estado como principal parceiro econômico, dentro da
acepção de Estado de Bem Estar Social, de modo a indicar, como sendo uma de suas principais funções, a
qualidade de definidor de políticas públicas e sociais, e de mediador e regulador das forças do mercado,
de maneira a conduzir progressivamente a sociedade ao desenvolvimento.

O Estado deve ter como meta permanente a proteção, promoção e realização concreta de uma
vida com dignidade para todos, indicando não apenas uma abstenção (não violação), mas num sentido
positivo de promover o pleno desenvolvimento da pessoa humana (SARLET, 2007, p. 113).

Evidencia-se de maneira clara a importância social, jurídica e econômica da implementação das
políticas públicas de inserção social e para o combate às mazelas que afligem considerável parcela da
população brasileira.

 

3 A ordem econômica brasileira como fundamento jurídico para a promoção do desenvolvimento
socioeconômico através das políticas públicas

Os Estados em desenvolvimento, que alcançaram sua soberania até o final do século XIX,
passaram a possuir, a partir das primeiras décadas do século XX e mantém até hoje, um inegável perfil
intervencionista, com ênfase diferenciada nas searas econômica e social. Obviamente, sempre interessou
mais ao Estado a esfera econômica, sendo relegada a um plano inferior os problemas sociais enfrentados
pela maioria da população.

Como reflexo do surgimento, no século XX, dos direitos fundamentais prestacionais – direitos que
dependem de uma atuação positiva do Estado – passa a existir a imperativa necessidade de que se forneça
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à população condições materiais básicas, com o fim de que se atinjam os objetivos socioeconômicos,
proporcionando, outrossim, a prerrogativa de que se possa exigir do Estado o seu fomento (POMPEU,
2005, p. 31).

Por esse prisma, pode-se reiterar a afirmativa de que a submissão do poder estatal à hierarquia da
lei apenas foi possível de ser conseguida com a estruturação do “Estado de bem estar social”, cujo modelo
é originário das transformações revolucionárias implementadas no século XX, especialmente, que
passaram a atribuir ao Estado responsabilidades no sentido de promover o desenvolvimento econômico e
social (RABENHORST, 2001, p. 37).

É importante frisar que, para os pobres em condição de vulnerabilidade, combater a pobreza, do
ponto de vista unicamente da renda, depende essencialmente da implementação de políticas públicas
compensatórias por parte do Poder Público, entretanto, isto não é suficiente.

As políticas públicas não devem visualizar os seus beneficiários como simples e inativos
receptores, é imprescindível que se gere a perspectiva de empoderamento da pessoa humana (ROMANO
et al., 2002, p. 6), para que se forneçam condições para que os recursos econômicos, sociais, culturais
ofertados possam ser utilizados com responsabilidade como instrumento emancipatório, que promova o
desenvolvimento como liberdade (SEN, 2002, p. 173).

Como ressalva Moreira Neto (2008, p. 55), além da necessidade de cumprimento dos objetivos
legais, deve o conceito de políticas públicas estar correlacionado a uma expressão jurídica pós-moderna,
que dê primazia aos direitos humanos socioeconômicos, contribuindo eficazmente para a sua efetivação.

Tal direcionamento de políticas públicas vai de encontro ao que apregoam os neoliberais, que
sugerem uma idéia de direitos sociais como pressuposto dos direitos civis e políticos uma mera retórica,
que deve desaparecer. Deve-se dar lugar à concessão privada da prestação desses direitos, regulados pelo
mercado (seriam mercadorias, cujo acesso apenas seria possível àqueles dotados de poder aquisitivo para
adquiri-la).

Em sentido inverso, Nunes (2003, p. 118) defende que:

É preciso rejeitar a lógica neoliberal, que deixa de fora da análise social da realidade o poder, as
relações de poder e as estruturas do poder, e sustenta que tudo aquilo de que a humanidade precisa é um
mercado livre, que o resto vem por si. Ao contrário: o mercado (e as suas leis “naturais”,
aprioristicamente capazes de resolver todos os problemas da humanidade) é precisamente um dos
mecanismos fundamentais da estrutura de direitos e poderes que se admite ser necessário modificar.

 

O Estado evoluiu de uma concepção apenas liberal para uma concepção sócio-liberal, já que é
expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 que se deve garantir um sistema de direitos
fundamentais dos administrados[6] (MOREIRA NETO, 2008, p. 57).

A liberdade fática de todas as pessoas e que representa a construção dos direitos fundamentais,
não encontra por si só a sua realização, mas depende notadamente das atividades estatais. O que representa
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uma necessidade das pessoas em se realizarem a partir de uma atuação do Estado, seja para garantir o seu
alimento, seja ainda para a possibilidade de ter acesso à saúde ou à educação (SCAFF, 2005, p. 151),
obviamente, para aqueles que se encontram em situação de marginalização ou exclusão social.

Reconhece-se a vocação de unidade e sistema entre os direitos civis e políticos, cujo
fortalecimento e triunfo faz imprescindível a sua conjunção. Esta conjunção de valores das diversas
gerações reaviva e realiza, em síntese, o valor moral, espiritual e jurídico, cuja substância compõe a alma
da democracia e dos direitos do homem, que é a dignidade da pessoa humana.

É curial que não se olvide que, para que a efetivação dos direitos humanos e a democracia, os
direitos civis e políticos devem vir acompanhados dos direitos econômicos, sociais e culturais que são de
igual importância, não existindo, pois, primazia de uns sobre os outros, ou seja, a garantia dos direitos
humanos corresponde também ao desenvolvimento econômico e social, que é um dos primordiais fins do
Estado de Bem Estar Social.

O constitucionalismo moderno deixa de transparecer apenas o foco do Estado, passando a vigorar
como um regime jurídico mais pessoalizado (com fulcro na concretização, em todos os segmentos do
Estado, da dignidade da pessoa humana, o “Estado é um instrumento a serviço da humanidade”), onde o
bem estar das pessoas passa a ser objetivo primordial (FARIA, 2009).

Nessa medida, pondera-se que a eliminação das restrições (liberdade formal) não é suficiente para
que se alcance a liberdade material que proporciona iguais condições de acesso ao desenvolvimento por
todos (CARLYLE, 1982, p. 261). Ao Estado cabe o papel de regulador, com a atribuição de fazer um
diagnóstico social das condições econômicas, através de um regime interventivo, com o objetivo de
conformar a ordem econômica aos ditames da justiça social (CARVALHO FILHO, 2010, p. 992).

Embora seja inegável a contradição existente nesses interesses, o contexto histórico do
intervencionismo nacional nas relações socioeconômicas reflete, por menor que seja, o reconhecimento por
parte do poder público do conflito de interesses existente entre as várias esferas sociais (em especial os
detentores do capital e aqueles desprovidos de recursos) como algo constante que precisa ser transformado
por uma ação comprometida com os fins do Estado brasileiro (SILVA, 1998, p. 217).

Ainda não se conseguiu firmar as instituições políticas e econômicas em bases que espelhem a
realidade social e, sobretudo, as aspirações do cidadão brasileiro, entretanto, a evolução do
constitucionalismo e da ideologia do Estado está direcionada para esse desiderato (TOLEDO, 2004, 119) e,
com certeza, o rol de princípios constitucionais da ordem econômica brasileira reflete esta preocupação.

A massa da população que está inserida na pobreza, em geral, “[...] constituído de massas não-
educadas – sabe que está sofrendo, mas não sabe por quê [...]” (CHRISTENSON et al., 1974, p. 128). É
possível afirmar que as pessoas pobres lutam contra a condição de pobreza imediatamente visível, mas não
chegam a ter consciência das raízes ou da gênese dessa situação de penúria à qual sucumbem e que se
mantêm em um ponto que permanece inalcançável para eles – compete ao Estado atuar para transformar
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esta realidade, o que é encarado como a única possibilidade real de se efetivar a justiça (CHAUI, 2007, p.
63-64).

É indiscutível que os Estados que mais têm avançado na melhoria das condições de vida de sua
população são aqueles que adotam não apenas a liberdade de iniciativa, corolário do liberalismo, mas
também aqueles que, conjuntamente, desempenham um papel de redistribuidor da riqueza nacional, o que
é indispensável. O que não é compreensível é que haja contradição entre a liberdade de iniciativa e a
justiça social a ponto de que um princípio negue o exercício do outro (TOLEDO, 2004, p. 171).

O Estado deixa de lado a questão puramente de política econômica, neoliberal e passa a se
preocupar com a questão social e com a cidadania em um sentido evolutivo, e que será aprofundado a
partir da compreensão efetivamente positiva de realização dos direitos sociais.

A problemática social continua sendo o grande desafio do Estado brasileiro, isto porque a
gravidade da situação é herdada de muitas décadas, que remetem ao populismo e ao militarismo que
vigorou na República brasileira, fazendo com que, a despeito do crescimento da economia braseira e do
fortalecimento do poder estatal, a massa dos mais vulneráveis socialmente padecesse (IANNI, 2004, p.
105).

Nesse sentido, coloca Carvalho (2005, p. 105), os programas de alívio da pobreza e
marginalização devem estar associados a medidas que viabilizem a sua superação, em especial políticas
estruturais amplas que possibilitem o crescimento econômico acompanhado da efetivação da justiça social,
direcionadas, em longo prazo, para a eliminação da pobreza e marginalização, o resgate da dignidade e
dos direitos de cidadania de todos os brasileiros.

Permitir que a pessoa humana reaja positivamente ao que lhe é ofertado, como base da política
econômica, significa prepará-la para atuar como agente econômico, por isso se afirma que o
desenvolvimento socioeconômico do Estado é essencial para qualificação do seu povo (TOLEDO, 2004, p.
296-297). Justamente, é neste sentido que está consagrada a justiça social no texto constitucional
brasileiro.

Não se pode permitir que a condição de pobreza se torne grilhão das pessoas pobres e que a
expressão “Pobre não tem vez. Tem só quando vai por candidato no lugar. Depois mais nada[7]” se torne
o emblema do Estado que se quer construir livre, justo, solidário e com garantia da dignidade da pessoa
humana.

Na realidade, a ausência de prestação pública (pelo Estado) dos direitos sociais se revela como
uma privação manifesta da liberdade econômica que se traduz em ausência de desenvolvimento, a
concessão de liberdades civis ou políticas é inútil àqueles que não dispõem de recursos econômicos
suficientes para fazer uso dessa liberdade. Retiram-se apenas as interferências legais, mas são mantidas as
interferências reais que obstam a verdadeira liberdade (BERLIN, 2009, p. 219).

A essa evidência, o Estado passa a ser, de um lado, parceiro econômico do capital (preocupado
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com os aspectos econômicos, orçamentários e financeiros – investindo em empresas estatais, planejando e
regulamentando a economia) e, de outro, provedor do bem estar social ou, em especial, dos direitos
econômicos e sociais, ampliando a esfera pública (CHAUI, 2007, p. 313).

Tal posicionamento é acatado por Christenson  et al. (1974, p. 219) quando afirma o seguinte:

As nações menos desenvolvidas são caracterizadas como não tendo as mínimas condições políticas,
econômicas e sociais, que são pré-requisitos da democracia. Faltam-lhes [...] comunicações adequadas
e alfabetização para tornar possível a discussão política e significativa a escolha política [...] e bem-
estar econômico suficiente para atenuar conflito e criar uma classe média estabilizadora.

 

Dessas políticas socioeconômicas, são dependentes uma gama enorme de pessoas, que vivem em
condições de pobreza estrutural[8] que incluem, em função dos baixos rendimentos decorrentes da
concentração de renda (na base da – ou não atingidos pela – distribuição de renda praticada livremente
pelo mercado), inclusive aqueles que participam normalmente do mercado de trabalho de maneira informal
(ROCHA, 2008, p. 132).

Os direitos sociais não se implementam por si só; não são resultado espontâneo do exercício dos
cidadãos, dependem do Estado para sua efetivação e, uma vez que a globalização econômica e o
neoliberalismo obstam cada vez mais a sua concretização, fazem com que eles pereçam, recrudescendo,
conseqüentemente, o quadro de exclusão social (FARIA, 1999, p. 276).

É clara a lição de Piovesan (2001, p. 1) no sentido de que a indiscutível indivisibilidade dos
direitos humanos, em especial quando se trata da sindicabilidade, exigibilidade e necessidade de garantia
dos direitos sociais, porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para observância dos
direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa, ou seja, quando um deles é violado, os demais
também o são[9].

O desenvolvimento socioeconômico, possibilitado através de uma via democrática, apenas pode
acontecer quando o “bolo” possa ser melhor repartido, na exigência de redistribuição da renda[10]
(CHAUI, 2007, p. 257).

Portanto, devem ser contundentes as ações dos vetores sociais no sentido de promover a
redistribuição dos frutos do desenvolvimento, para que se consiga a justiça social, e se implemente uma
democracia (econômica) e que possa reforçar a desconcentração de renda e possibilitar a saída das pessoas
do estado de pobreza, onde a redistribuição deve ser elevada à condição de princípio chave para a saída do
círculo de pobreza (RISTER, 2007, p. 239).

Deve-se incluir na agenda política a necessidade de superar o atraso social, que impede
obviamente a consolidação da democracia (CARVALHO, 2005, p. 100), posto que cabe ao Estado, não
apenas exercer o seu papel econômico e suas funções reguladoras, mas também deve ser responsável por
prover as políticas econômicas e sociais.
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Os direitos sociais são direitos de inserção, cuja conformação está intimamente vocacionada ao
fim da exclusão social, em especial daqueles sujeitos economicamente mais débeis, através da “justiça
compensatória, distributiva e niveladora”, cuja promoção exige do Estado políticas educacionais, serviços
sociais e a promoção do direito ao trabalho (FARIA, 1999, p. 273).

Tais medidas se justificam porque efetivamente existe um tratamento diferenciado, discriminante
do pobre, que é vítima de preconceitos, estereótipos e estigmas sociais, sendo a eles despendido um
tratamento de descaso, negação de acesso à justiça e de indiferença ante os seus anseios mais legítimos, o
que configura obviamente exclusão moral, que se impregna nos modos de gerir políticas, serviços sociais
e modos de governar (ZENAIDE, 2001, p. 42).

Entretanto, não é apenas nesse sentido que a justiça social deve ser realizada. O
constitucionalismo brasileiro, fundado na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, exige que
tais fundamentos sejam implementados para a promoção do desenvolvimento, dando ênfase à integração
das classes sociais e à atenuação da miséria de modo que se propicie de maneira definitiva a concretização
do sentimento de dignidade.

 

Considerações finais

A implementação de programas sociais voltados para o desenvolvimento, seja nos aspectos
econômico ou social, nada mais é do que o Estado cumprindo o seu papel constitucional, tornando efetivos
aqueles programas insculpidos nas normas sociais, que se coadunam, obviamente, com os diversos
dispositivos constitucionais de promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais (em especial os
preceitos elencados no artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

Deve-se priorizar o atendimento aos mais vulneráveis social e economicamente, garantindo
eficiência, tanto de medidas assistenciais, que apenas amenizam os efeitos mais sórdidos da pobreza, bem
como, e em especial, aquelas políticas que têm o potencial de, em longo prazo, romper de maneira
definitiva o ciclo de pobreza em que se encontra parcela significativa da população brasileira.

Exige-se, pois, também na função de promotor do desenvolvimento social, que se cumpram as
exigências e as diretrizes lançadas no artigo 3º da Constituição, sendo imperiosa uma atuação condizente
com o que determina os ditames da justiça social.

Pode-se depreender que as políticas públicas que propiciam o desenvolvimento, pelos ditames da
justiça social, devem respeitar o que se impõe da própria ordem econômica constitucional, devendo
observar a valorização do trabalho, existência digna e efetividade dos direitos sociais, de modo a se
ressaltar como resultado de tais práticas a quebra real da condição de privação e vulnerabilidade por que
passam cerca de 30 milhões de indivíduos no Brasil.

Em virtude da forte carga de eficácia normativa dos preceitos constitucionais, em especial
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daqueles insculpidos na ordem econômica brasileira, essa necessidade de efetivação da justiça social deve
ser implementada de maneira contínua e perene, para que os objetivos constitucionais da República se
realizem de maneira concreta e imediata e não apenas para o futuro distante.
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[1] A Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, em seu parágrafo 5º, afirma que todos “os
direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve
tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma
ênfase”.

[2] Cabe esclarecer que para Grau (2005, p. 147), “intervenção” e “atuação” tem sentidos distintos dentro
da compreensão da ordem econômica.  Aquela significa uma atuação mais especifica do Estado dentro da
atividade econômica em sentido estrito; enquanto esta revela uma atividade estatal dentro atividade
econômica em sentido amplo, por considerar, além de atividades puramente econômicas, aquelas que se
referem à globalidade do sistema, inclusive social e pública.

[3] É salutar, embora não seja o objetivo deste trabalho, ressaltar a importância do envolvimento
comunitário no desenvolvimento de políticas públicas no sentido de ampliação da cidadania (com
benefícios para o Estado representados pela diminuição de custos e com a melhoria dos resultados
obtidos).

[4] Políticas públicas “são as diretrizes, estratégias, prioridades e ações que constituem as metas
perseguidas pelos órgãos públicos, em resposta às demandas políticas, sociais e econômicas e para atender
aos anseios oriundos das coletividades”. As políticas públicas são ações estatais exercidas pela
Administração Pública, diretamente ou por meio de delegatários, visando à concretização dos direitos
sociais (CARVALHO FILHO, 2008, p. 110-111).

[5] Observa Nunes (2003, p. 39) que na perspectiva da filosofia social, o neoliberalismo exclui da esfera
da responsabilidade do Estado às questões atinentes à justiça social, negando, por isso, qualquer
legitimidade às políticas de redistribuição do rendimento, consideradas ineficientes, mas que sem dúvida
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são consideradas vocacionadas ao objetivo de reduzir as desigualdades de riqueza e de rendimento, na
busca de mais equidade, de mais justiça social, de mais igualdade efetiva entre as pessoas. Lembra ainda
que com as políticas neoliberais, levadas a cabo em países desenvolvidos, refletiram em um enorme
alargamento do fosso entre ricos e pobres e o conseqüente aumento do numero destes.

[6] Cabe lembrar que a idéia de administrado foi substituída pela idéia de cidadão (MELLO, 1990, p. 300).

[7] Depoimento de pessoa comum do povo citado por Verena Martinez Alier e Armando Boito Jr. na obra
“Enxada e voto”.

[8] Como observa Milton Santos (2000, p. 67), a pobreza não é um problema dos pobres como se pode
imaginar, a pobreza na proporção que atinge todos os Estados do globo e na quantidade de pessoas que
penaliza é um problema cuja solução exige uma ação estrutural.

[9] Interessante notar que Bielefeldt (2000, p. 123) traz a compreensão de que para que houvesse uma
hierarquização entre direitos civis e políticos, acima dos direitos econômicos e sociais, apenas seria
compreensível e aceitável se a sociedade tivesse atingido determinado nível de desenvolvimento
econômico que possibilitasse satisfazer as necessidades materiais básicas sem detrimento de qualquer
outro direito civil e político ou socioeconômico. Caso contrário, uma noção discriminatória entraria em
voga, em especial, em desfavor daqueles que não têm condições de por seus próprios recursos ter acesso
aos bens sociais.

[10] Observando o que propõe Rawls, a redistribuição deve garantir a aquisição de bens primários
indispensáveis à pessoa humana, mas de modo a não impedir a busca pelo pleno emprego.
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A POLÍTICA ECONÔMICA INICIADA DURANTE OS GOVERNOS ITAMAR FRANCO E
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O FORTALECIMENTO

DO ESTADO E PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA

ECONOMIC POLICY INITIATED DURING ITAMAR FRANCO AND FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
AND THEIR CONTRIBUTION TO THE STRENGTHENING OF STATE AND FOR THE ERADICATION

OF POVERTY

Carlos Augusto De Oliveira Diniz

RESUMO
O presente artigo visa demonstrar o quanto a reforma econômica implantada durante os
governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso foi fundamental para uma reestruturação
a principio do Estado brasileiro, e num segundo momento crucial para a criação de condições
para que o Brasil pudesse investir de maneira direta em políticas públicas para a redução da
pobreza, diga-se de passagem um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Nesta
reforma priorizou-se os itens considerados imprescindíveis para se fazer entender. Dentre elas
destacamos, o que é o Estado, a reforma, o ajuste orçamentário promovido, e por último o
Plano Real. Trata-se a referida reforma fora da ótica partidária, pois entende-se que durante
anos a reforma economica implantada não é um projeto de governo mas sim de Estado. 
PALAVRAS-CHAVES: Estado. Reforma econômica. Plano Real. Redução da pobreza. Avanço
econômico. Distribuição de renda. 

ABSTRACT
This article aims to demonstrate how economic reform implemented during the government of
Itamar Franco and Fernando Henrique Cardoso was instrumental in beginning a restructuring of
the Brazilian state and a second crucial moment for the creation of conditions for which Brazil
could invest in a direct way in public policies for poverty reduction, say, in passing one of the
objectives of the Federative Republic of Brazil. In this reform gave priority to the items
considered essential to make themselves understood. Among them we highlight what is the
state, reform, the budget adjustment promoted, and finally the Real Plan. This is such a reform
out of partisan perspective, because we understand that for years the economic reform
implemented is not a government project but of the state. 
KEYWORDS: State. Economic reform. Real Plan. Poverty reduction. Economic advancement.
Income distribution.

1. O Estado segundo Bobbio

 
Inicialmente recorreu-se a Norberto Bobbio na busca de uma definição para Estado, pois este

pensador entende que tal definição está relacionada aos problemas derivados da dificuldade de se analisar
as relações existentes entre Estado e sociedade e depois captar seus efeitos sobre a realidade interna.

Ademais, o autor busca trazer uma abordagem sobre os problemas implícitos no processo de
desenvolvimento do Estado do ponto de vista da dificuldade de coexistência do Estado de direito com o
conteúdo do Estado social (BOBBIO, 2004, p. 401)

 
Os direitos fundamentais representam a tradicional tutela das liberdades burguesas: liberdade pessoal,
política e econômica. Constituem um dique contra a intervenção do Estado. Pelo contrário, os direitos
sociais representam direitos de participação no poder político e na distribuição da riqueza social
produzida. A forma do Estado oscila, assim entre a liberdade e a participação [...]
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Para o autor essa oscilação entre Estado de direito e Estado social não poderá produzir a integração
entre ambos no âmbito Constitucional, mas apenas no legislativo e administrativo. Isto se deve ao seu
entendimento de que os direitos fundamentas representam uma garantia que deverá ser exercida por todos
independente de provocação, já os direitos sociais são como o autor diz “imprevisíveis” devendo ser
atendidos quando aflorarem no contexto social, e geralmente são exigidos pela população mais carente
(BOBBIO,2004, p. 401) “Se os direitos fundamentais  são a garantia de uma sociedade burguesa
separada do Estado, os direitos sociais, pelo contrário, representam a via por onde a sociedade entra no
Estado, modificando-lhe a estrutura formal”.

Segundo o autor o Estado sofreu uma mudança fundamental a partir da segunda metade do século
XIX quando ocorreu uma integração gradual entre Estado político e sociedade que gerou alterações na
forma jurídica do Estado. E sistematiza a estrutura estatal em quatro frentes (BOBBIO, 2004, p. 401)

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais com a aplicação da lei
geral-abstrata por parte de juízes independentes. 2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de
concorrência no mercado, reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade. 3) Estrutura social do
sistema jurídico: a questão social e as políticas reformistas de integração da classe trabalhadora. 4)
Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder (F. Neumann,  1973).
 

Essa transformação representou um verdadeiro alinhamento do Capital que modificou claramente a
noção de livre concorrência de mercado tendo reflexo direto na estrutura material do Estado de direito
(BOBBIO, 2004, p. 401)

 
Na Alemanha, por exemplo, este momento de transformação se verificou depois dos anos 70, sendo
favorecido por algumas tendências: a) introdução de tecnologia avançada; a preferência dada às
grandes empresas; a formação planificada de ‘capital humano’; a afirmação de um nacionalismo
econômico como ideologia de desenvolvimento; b) a legislação liberal dos anos 70 – o novo direito
industrial, bancário, comercial, acionário e da Bolsa -, que criou para tal desenvolvimento um quadro
institucional considerado vantajoso pelos representantes dos bancos e das empresas (H.U. Wehler,
1974).
 

Dessa forma, além da Alemanha pode-se constatar em muitos outros países a formação de grandes
concentrações apoiadas por bancos, mesmo sem existir a presença direta destes. Nascia uma nova forma
de capital (BOBBIO, 2004, p. 402)

 
A tendência estava já esboçada: as formas separadas de capital industrial, comercial e bancário se
uniram na forma do capital financeiro, que foi a realidade histórica em que se revelou o capitalismo
organizado. De um ponto de vista marxista, esta mudança profunda é que levou à formação do capital
social conjunto (Gesamtkapital), que consiste na concentração do capital industrial e na subsunção por
este capital comercial, com o fim de reduzir os tempos de circulação em que permanece fixo,
improdutivamente, o valor que tem de ser realizado.
 

Este capital financeiro foi capaz de influenciar frontalmente na política interna dos países. Até
certo ponto isso é compreensível, tendo em vista que estes países optaram pelo modo de produção
capitalista sendo natural que tais paises se ajustem as mudanças ocorridas neste modo de produção.

Dessa maneira, Bobbio entende que a relação Estado-economia foi alterada e agora a política não
pode mais ser alheia ao mercado, pois, este se tornou fundamental para que o Estado articule e satisfaça
seus interesses (BOBBIO, 2004, p. 402)
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O paradigma mudou: a política econômica do Estado interfere agora diretamente, não só através de
medidas protecionistas em relação ao capital monopólico, mas também das manobras monetárias do
Banco Central e, pouco a pouco, mediante a criação de condições infra-estruturais favoráveis à
valorização do capital industrial. De um ponto de vista teórico, isto implica a passagem da economia
política à análise e crítica da política econômica do Estado.
 

E dentro deste novo cenário não é difícil chegar-se a conclusões como a de Arend Lijphart
(LIJPHART, 2003, p. 265)

Os bancos centrais são instituições governamentais de importância-chave e que, comparados com
outros órgãos importantes do governo, costumam ser negligenciados pela ciência política. Nas
descrições dos sistemas políticos democráticos, tanto de um único país como em estudos
comparativos, os cientistas políticos invariavelmente abordam o executivo. A legislatura, os partidos
políticos, as eleições, e muitas vezes os grupos de interesse, os sistemas de tribunais, o processo de
emenda constitucional, as relações entre governo central e não-central –, mas quase nunca o modo de
operação e o poder do banco central. Quando são fortes e independentes, os bancos centrais
desempenham um papel essencial no processo político. Por exemplo, Robert B. Reich (1997: 80),
secretário do Trabalho da primeira administração Clinton, aponta, não o presidente Clinton, mas sim
Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve Board, como ‘o homem mais importante do
mundo’[...]       

 
E talvez esteja aí a grande contribuição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) ao Brasil, pois, foi

um dos poucos que vislumbrou que somente uma reforma econômica poderia fundar as bases de uma
economia sólida para que hoje sejam gerados recursos para investimento social. Reforma que fizesse com
que o Estado olhasse o mercado não como inimigo, mas como potencial aliado.

Logo, viu-se a necessidade de recapitalizar o Estado para que existam recursos necessários e
suficientes a atender aos anseios sociais. Este Estado em busca de recapitalizar-se é chamado pelo autor
de “Estado fiscal” (BOBBIO, 2004, p. 404)

 
E Forsthoff vê no Estado fiscal a possibilidade de uma síntese entre Estado de direito e Estado social;
fica, de fato, inalterada a estrutura de posse e, ao mesmo tempo, realiza-se uma redistribuição da
renda capaz de resolver as múltiplas manifestações das instâncias sociais. Por este caminho, a ciência
das finanças culminará numa teoria da propriedade pública. As finanças públicas começarão assim a
adquirir um papel central na análise do Estado, uma vez que nelas se sintetiza a relação do ‘político’
com a sociedade civil (‘todo problema social é um problema financeiro’ escrevia Goldscheid no
início deste século). A sociologia das finanças se impõe efetivamente, como a abordagem que pode
indagar a dependência do Estado das estruturas sociais. (grifo nosso).
 

Dessa forma o Estado que buscar e conseguir essa síntese terá sob controle os investimentos
sociais. O autor ainda chama a atenção para a necessidade de estruturar a economia para que sejam
gerados os recursos necessários a garantia dos direitos sociais (BOBBIO, 2004, p. 404).

 
O debate sobre o Estado fiscal nos começos deste século reflete as transformações operadas na
estrutura material e social do Estado de direito. Reconhece-se assim a necessidade da ‘recapitalização’
do Estado para prover as satisfações das exigências sociais, e se discute a possibilidade da
transformação do livre jogo concorrencial das forças de mercado (J. Schumpeter, 1918).
 

O outro foco do presente trabalho é o fato de que a reforma econômica tirou o país que estava em
vias de caos preservando assim os direitos individuais, pois no caos o homem retorna a sua forma mais
irracional, primitiva e com isso deixa de respeitar os limites impostos pela vida social e busca apenas a
sobrevivência.
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1.1. O Estado de Hobbes

 
Outra definição de Estado é a de Thomas Hobbes em sua memorável obra “o Leviatã”. Para

Hobbes Deus criou e governa o mundo, o homem por sua vez, buscou imitar o criador e criou um homem
artificial. Este ser artificial foi dado o nome de Estado, este foi criado com o objetivo de garantir
longevidade ao ser humano (HOBBES, 2001, p. 15)

 
A arte vai mais longe ainda, imitando a criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o
Homem. Porque, pela arte, é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado, ou Cidade (em latim
Civitas), que nada mais é senão um homem artificial, de maior estatura e força do que o homem
natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. No Estado, a soberania é uma alma artificial, pois dá
vida e movimento a todo o corpo; os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas
artificiais; a recompensa e o castigo (pelos quais, ligados ao trono da soberania, juntas e membros são
levados a cumprir seu dever) são os nervos, que executam a mesma função no corpo natural; a riqueza
e a prosperidade de todos os membros individuais constituem a força; Salus Populi (a segurança do
povo) é seu objetivo; os conselheiros , por meio dos quais todas as coisas necessárias lhe são
sugeridas, são a memória; a justiça e as leis, razão e vontade artificiais; a concórdia é a saúde; a
sedição é a doença; a guerra civil é a morte.
 

Mais a frente em sua obra Hobbes faz mais uma explanação em torno do que seria este
“Leviatã/Estado” e vai mais além, agora o autor divide o Estado conforme a maneira como o poder
soberano foi adquirido (HOBBES, 2001, p. 130-131)

 
A única forma de constituir um poder comum, capaz de defender a comunidade das invasões dos
estrangeiros e das injúrias dos próprios comuneiros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente
para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver
satisfeitos, é conferir toda a força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, como
representante deles próprios, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos
que aquele que os representa pratica ou vier a realizar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança
comuns. Todos devem submeter suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua
decisão. Isso é mais do que consentimento ou concórdia, pois resume-se numa verdadeira unidade de
todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de
modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: “Cedo e transfiro meu direito de governar a
mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de que transfiras a ele
teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações”. Feito isso, à multidão assim unida
numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. Esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes
– com toda reverência – daquele deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e
defesa. (...) O poder Soberano pode ser adquirido de duas maneiras. Uma delas é a força natural,
quando um homem obriga seus filhos a se submeterem, e estes a submeterem seus descendentes, a sua
autoridade, na medida em que é capaz de destruí-los em caso de recusa. Ou quando um homem
sujeita, por meio da guerra, seus inimigos à sua vontade, concedendo-lhes a vida com essa condição.
A outra maneira é quando os homens concordam entre si em se submeterem a um homem, ou a uma
assembléia de homens, voluntariamente, com a esperança de serem protegidos por ele contra tudo.
Este último pode ser chamado um Estado Político, ou um Estado por instituição. Ao primeiro pode
chamar-se um Estado por aquisição.
 

Antecipando-nos ao desenvolvimento do presente trabalho pode-se dizer que a grave inflação
enfrentada pelo Brasil na década de 90 estava provocando no país a sedição. E conforme ensina Hobbes a
sedição é doença para o corpo do Leviatã/Estado brasileiro; e como se sabe uma doença se não for tratada
de maneira eficaz pode evoluir e provocar a morte do corpo, que segundo Hobbes seria a guerra civil.

Dando seguimento no pensamento de Hobbes, chega-se a constatação de que essa estrutura de
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Estado/Leviatã desenvolvida pelo autor esta diretamente relacionada a liberdade ou seja, o Estado é
formado pela liberdade individual de cada um (HOBBES, 2001, p. 101)

 
Conforme significado próprio da palavra, por liberdade entende-se a ausência de impedimentos
externos, que muitas vezes tiram parte do poder de cada um tem de fazer o que quer, mas não podem
proibir a que use o poder que lhe resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem. Lei natural
– Lex naturales – é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a
um homem fazer tudo o que possa destruir  sua vida, privá-lo dos meios necessários para preservá-los
ou omitir aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Porque os que têm tratado desse
assunto costumam confundir jus e Lex, o direito e a lei, é necessário distingui-los um do outro. O
direito consiste na liberdade de fazer ou omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a uma dessas
duas coisas. De sorte que a lei e o direito se distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as quais
são incompatíveis quando se referem à mesma matéria.
 

Hoje a sociedade por mais evoluída que pareça quando posta em frente a uma situação/condição de
caos pode perfeitamente retornar a condição natural do homem, que segundo Hobbes é a guerra de todos
contra todos, e tal condição não é segura para o ser humano, e por isso o autor prega que o homem tem que
lutar pela paz e preservá-la (HOBBES, 2001, p. 101)
 

Dado que condição do homem – conforme foi declarado no capítulo anterior – é uma condição de
guerra de todos contra todos, sendo neste caso CAD um governado por sua própria razão, não
havendo nada de que possa lançar mão, que não possa lhe servir de ajuda para a preservação de sua
vida contra seus inimigos, segue-se que em tal condição todo homem tem direito a todas as coisas,
incluindo os corpos dos outros.  Ora, enquanto perdurar esse direito de cada homem a todas as coisas
não poderá haver para nenhum homem – por mais forte e sábio que seja – a segurança de viver todo o
tempo que geralmente a natureza permite aos homens viver. É um preceito ou regra geral da razão, que
todo homem deve se esforçar pela paz, na medida em que tenha uma esperança de consegui-la. Se não
conseguir, pode procurar  e usar toda a ajuda e vantagens da guerra. A primeira parte desta regra
encerra a lei primeira e fundamental de natureza, que é procurar a paz, e segui-la.
 

Após as definições de Hobbes cabe esclarecer que a reforma econômica da “era FHC” fortaleceu a
paz social, diminuiu a sedição e conseqüentemente evitou um fim trágico para o Estado/Leviatã brasileiro,
que seria segundo Hobbes, o agravamento da sedição com desfecho na guerra civil o que seria a morte do
Estado.
 
1.2. A reforma do Estado

 
Mas o que seria isso? Recorremos aos ensinamentos do economista e professor Luiz Carlos Bresser

Pereira, um dos homens mais importantes do governo FHC, pois, foi o responsável pelo Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) neste período. Dessa maneira, trazida uma definição
possível para Estado se faz necessário demonstrar a essência, o eixo central sobre o qual circulará o
presente trabalho.

Bresser enumera três pontos onde se pode notar êxitos na reforma, são o aspecto institucional,
cultural e de gestão (PEREIRA, 1998, p. 11)

 
Três anos e meio depois de iniciada, a Reforma Gerencial da administração pública realizada no
governo Fernando Henrique Cardoso pode ser hoje considerada um projeto bem-sucedido. As
principais mudanças institucionais previstas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
foram aprovadas: a reforma constitucional que ficaria chamada de “reforma administrativa” foi
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aprovada praticamente na forma proposta pelo governo, as organizações sociais e as agências
executivas foram definidas legalmente, alterações substanciais  na lei regulando o regime de trabalho
dos servidores públicos foram introduzidas eliminando privilégios e distorções, os contratos de gestão
e o conceito de indicadores de desempenho foram claramente definidos, e uma nova política de
recursos humanos foi colocada em prática com ênfase no fortalecimento do núcleo estratégico do
Estado. Por outro lado, uma estratégia gerencial de administração – a gestão pela qualidade total – foi
adotada e passou a ser consistentemente aplicada na Administração Pública Federal. Finalmente, o
apoio recebido pela reforma junto à alta administração pública revelou uma clara mudança de uma
cultura burocrática para uma cultura gerencial. Houve, assim, êxito nos três planos da reforma: no
institucional, no cultural e no da gestão. Naturalmente, em especial nesta última dimensão, a reforma
está apenas começando, sua implantação demorará anos, mas as bases sólidas foram lançadas.
 

Esta reforma foi gerencial na busca de transformar uma maneira de administrar o Estado que
Bresser chama de patrimonialista, altamente carregada de burocracia por uma forma pautada, sobretudo,
na busca incansável pela eficiência, conforme expõe Marcelo Alexandrino (ALEXANDRINO, 2004, p. 66)

A partir da década de 90, tem-se observado, no Brasil, uma significativa mudança de mentalidade, ao
menos por parte dos detentores do poder político e de importantes autores, sobretudo nas áreas
econômica e jurídica, no que concerne às relações entre o Estado, especialmente a Administração
Pública, e os diversos setores da sociedade. Essa alteração de paradigmas, de um modo geral
caracteriza-se pela adoção de fórmulas tendentes a reduzir o tamanho da máquina administrativa no
intuito de, com isso, aumentar sua eficiência nas áreas em que se considere realmente imprescindível a
atuação do Estado. Esse novo modelo de administração, que tem sido denominado administração
gerencial, para ser implantado, necessitou, e ainda necessita, de inúmeras alterações em nossa
Constituição, assim como a edição de leis e atos infralegais. A justificativa para a implantação dessas
reformas é o que se convencionou chamar de “Crise do Estado”, o qual seria incapaz de realizar os
necessários investimentos e desempenhar eficientemente todas as atribuições originalmente previstas
na Constituição de 1988.
 

Mas há que se perguntar! Para que a tal eficiência? A resposta o professor Bresser informa. Ela
está intimamente ligada a importância da eficiência para garantir investimentos na área social (PEREIRA,
1998, p. 12)

Durante três anos e meio, ajudado por uma equipe de excelentes assessores, dotados de interesse pelas
idéias novas, vontade de inovar e espírito público, dediquei-me, com o apoio do presidente, a
desenvolver os princípios e criar as instituições que possibilitarão a implantação da Reforma Gerencial
na administração pública brasileira, abrindo perspectivas para que o país conte com um Estado que
disponha de maior capacidade de garantir os direitos sociais porque mais eficiente;
 

Bresser foi o ministro escolhido por FHC para chefiar o Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE). E durante essa gestão produziu-se o documento básico dessa reforma
gerencial que foi o “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”. As ações previstas no referido
plano podem ser, segundo os ensinamentos de Marcelo Alexandrino, assim sintetizadas
(ALEXANDRINO, 2004, p. 69)

 
1) flexibilização das relações jurídicas funcionais entre a Administração e seus agentes públicos:
abolição da exigência de regime jurídico único (o que possibilitou, na esfera federal, a contratação de
empregados públicos, regidos pela CLT, pela Administração Direta, autarquias e fundações públicas
federais), flexibilização estabilidade de servidores estatutários, redução de direitos e vantagens legais
dos servidores públicos etc.; 2) possibilidade de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e
financeira dos órgãos da Administração Direta, mediante a celebração de contratos de gestão; 3)
previsão de ampliação da autonomia administrativa de autarquias e fundações públicas, que podem ser
qualificadas como agência executiva mediante celebração de contrato de gestão com o respectivo
ministério supervisor, para o fim de cumprir objetivos e metas com este acertados; 4) parcerias com
pessoas jurídicas privadas, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração, para a prestação de
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serviços de utilidade pública e assistenciais, visando à futura transferência ao setor privado dessas
atividades, com estímulo (repasse de recursos públicos) e fiscalização do Estado (celebração de
contratos de gestão, possibilidade de desqualificação etc.); 5) previsão de um estatuto próprio para as
empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas,
integrantes da Administração Indireta, que poderá prever, entre outras coisas, regras mais flexíveis
para licitações e contratações; 6) alteração na forma de criação das entidades da Administração
Indireta, que passa a ser feita diretamente por lei específica apenas nos casos das autarquias e por ato
próprio do Poder Executivo no caso das demais entidades, após autorização em lei específica; 7)
Reestruturação de algumas carreiras entendidas como típicas de Estado e instituição de remuneração
por subsídio, em parcela única; 8) acréscimo, ao caput do art. 37 da Constituição, do princípio da
eficiência, que passa a ser princípio expresso, informador de toda a atividade administrativa; 9)
estabelecimento de um teto constitucional único para a remuneração dos servidores públicos e para os
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos públicos.
Este limite aplica-se, inclusive aos proventos de aposentadoria, sejam ou não acumulados com outros
proventos ou com remuneração.
 

A reforma gerencial é uma reforma no aparelho estatal. Pois o que não se tinha era uma gestão que
propiciasse um gasto necessário, consciente, e que gerasse resultados diretos. A reforma representa o que
Bresser chamou de segunda onda de reformas. A primeira onda de reformas segundo o autor foram as
reformas econômicas promovidas em economias em crise. Sem a reforma das instituições percebeu-se que
a reforma econômica mostrava-se inviável, a segunda onda de reformas fixaria as bases para o êxito desta.

Neste sentido uma peculiaridade do governo de FHC foi o fato de que realmente se propôs uma
reforma que mudasse as bases da administração (PEREIRA, 1998, p. 25)

 
Reformas rotineiras supunham uma realidade rotineira. Quando, no Brasil, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso decidiu pela Reforma Gerencial, ele rompeu com o falso reformismo das reformas
rotineiras, e deu um passo à frente, a partir do pressuposto de que a melhor maneira de completar a
Reforma Burocrática é implantar as instituições da administração pública gerencial. Esta é a estratégia
de avançar mesmo que todas as condições para o avanço não tenham sido satisfeitas, a partir do
pressuposto de que no processo de avanço não tenham sido satisfeitas, a partir do pressuposto de que
no processo de avanço essas condições acabarão sendo razoavelmente atendidas.
 

Para Bresser a reforma gerencial possui três dimensões, a institucional, já especificada, uma
cultural pautada na mudança de valores burocráticos para os gerenciais, e a dimensão gestão que busca
colocar em prática as idéias gerenciais em busca de oferecer ao cidadão um serviço de melhor qualidade a
um custo menor (PEREIRA, 1998, p. 31)

 
A reforma do Estado, além de reforma administrativa, envolve também, no plano diretamente fiscal, a
reconstituição da poupança pública e a reforma da previdência social, e, no plano político, as reformas
políticas visando dar mais governabilidade aos governos por meio da constituição de maiorias
políticas mais sólidas. Tais, reformas, e particularmente a Reforma Gerencial, partem do pressuposto
de que um grande número de áreas, particularmente na social e científica, o Estado pode ser eficiente,
desde de que use instituições e estratégias gerenciais, e utilize organizações públicas não-estatais para
executar os serviços por ele apoiados, recusando assim, o pressuposto neoliberal da ineficiência
intrínseca e generalizada do Estado.
 

Constituindo assim uma alternativa a proposta neoliberal de afastar o Estado do mercado, aqui o
Estado age por meio de suas agências executivas. Buscando a desburocratização, a eficiência, e a
intervenção efetiva do Estado.

As sociedades democráticas contemporâneas devem ter a concepção de que é preciso que o Estado
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intervenha sim no mercado, mas de maneira que proporcione o bem destas sociedades. Por isso Bresser ao
se referir as sociedades diz (PEREIRA, 1998, p. 32)

 
Sabem que o Estado, e os governos que o dirigem, não está isento de cometer suas próprias falhas,
mas não aceitam a tese neoconservadora de que as falhas do mercado, embora existentes, são sempre
menos graves do que as falhas do Estado, e preferem correr esse risco a ficar na total dependência das
forças do mercado. Este último é um excelente mecanismo de alocação de recursos, mas distribui mal
a renda. Dada a existência, no capitalismo contemporâneo, de uma oferta de mão-de-obra não-
especializada muito maior do que a demanda, os salários dos trabalhadores não-qualificados tendem a
ser muito baixos. Sem as transferências que o Estado realiza para os setores sociais mais pobres, com
os gastos em educação, saúde, previdência e assistência social, a concentração de renda seria ainda
maior do que já é.
 

Daí o que se pode chamar de “a questão chave” do presente trabalho, que, diga-se de passagem,
foi disposta de maneira exaustiva, que é dotar o Estado de condições de suprir as falhas do mercado, para
que use este como fonte de seus recursos. Dessa maneira Bresser diz (PEREIRA, 1998, p. 33)

Em outras palavras, a reforma do Estado tem como objetivos tornar o Estado mais governável e com
maior capacidade de governança, de forma a não apenas garantir a propriedade e os contratos, como
querem os neoliberais, mas também complementar o mercado na tarefa de coordenar a economia e
promover uma distribuição de renda mais justa. As reformas indiscriminadamente chamadas
neoliberais – o ajuste fiscal, a privatização, a liberalização comercial, a desregulação, a reforma da
administração pública – são, na verdade, quando bem-sucedidas, reformas que fortalecem o Estado ao
invés de enfraquecê-lo, devolvendo-lhe a governança democrática. Serão neoliberais se visarem ao
Estado mínimo; adicionalmente conservadoras, se levarem a uma maior concentração de renda, serão,
entretanto, progressistas se reconstruírem o Estado, recuperando sua capacidade de realizar poupança
pública e de gestão, de forma a viabilizar a implementação de políticas econômicas e, principalmente,
sociais, orientadas para a afirmação dos direitos de cidadania.
 

Até agora se buscou definir o que foi e qual foi o objetivo da reforma gerencial é fundamental
demonstrar a maneira concreta onde se deram as mudanças promovidas pela referida reforma, demonstrar
principalmente os campos de concentração dessas modificações. Tais mudanças Bresser qualifica como
sendo os projetos que estavam  dispostos no “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”
(PEREIRA, 1998, p. 205-206)

 
Apenas no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, entre 1995 e 1998, estavam
listados os seguintes projetos prioritários, todos seguindo as diretrizes definidas no Plano Diretor:
reforma da Constituição no capítulo da administração pública, a elaboração de projetos de leis
complementares à reforma constitucional, programa de reestruturação e qualidade nos ministérios,
programa de organizações sociais, programa de agências executivas, sistema de contabilidade
gerencial, sistema de informações gerenciais da administração pública, fortalecimento do núcleo
estratégico por meio de políticas de carreiras, reformulação do sistema de remuneração dos cargos em
comissão do Governo Federal, plano nacional de capacitação, programa de redução dos custos de
pessoal e eliminação de privilégios, principalmente os contidos na lei do Regime Jurídico único,
revisão e desburocratização da lei de licitações, aperfeiçoamento do sistema de serviços gerais do
Governo Federal, estabelecimento da rede do governo (intranet do Governo Federal), integração dos
sistemas administrativos informatizados do Governo Federal, projeto de lei sobre processo
administrativo, fortalecimento da internet como canal de comunicação do governo com os cidadãos,
reestruturação e qualidade interna do MARE.
 

Nestas mudanças na legislação pode-se constatar de maneira concreta o que foi a reforma do
Estado. Toda essa gama de mudanças é que possibilitou que hoje o Estado possa intervir de maneira
efetiva no mercado e também tenha uma administração mais eficiente. E é isso que propicia a capitação e
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administração de recursos de maneira a garantir os investimentos para a área social.
Ademais, outro aspecto importante é o fato de que essa reforma promovida evitou que o Brasil

entrasse em caos. Impedindo esse caos a reforma garantiu e efetividade dos direitos e fundamentais, pois,
no caos os homens se transformam em seres irracionais em busca apenas de sua sobrevivência, não há
efetividade do ordenamento jurídico.

Portanto pode-se dizer que a reforma do Estado durante a era FHC se deu no campo administrativo
de maneira direta, e de maneira indireta ou conseqüentemente na maneira de conduzir a economia
nacional.
 

2. A ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA

 

2.1. Primeira Análise e a Constatação dos Problemas Estruturais

 

Importante frisar que após a nomeação de FHC, o presidente Itamar Franco lhe dera “carta
branca” para que tentasse resolver os problemas da economia brasileira, que não eram poucos. Após
assumir, FHC começou a buscar “cérebros” que o ajudassem em sua missão.

O primeiro contato de FHC foi feito com Pedro Sampaio Malan, ainda em Nova York. Malan era
o negociador da dívida externa, era o representante brasileiro no Banco Mundial.

Feita a proposta, Malan aceitou o convite com uma condição. Malan passaria, a princípio, uma
semana por mês em Brasília, paralelamente manteria sua posição de negociador da dívida externa
brasileira e de representante do Brasil no Banco Mundial. A condição foi aceita.

No Brasil, foram importantes na organização da equipe econômica, José Serra e Sérgio Motta.
De início foi convidado Clóvis Carvalho. Vieram também três economistas que participaram da formação
do PSDB, são eles, Edmar Bacha, Winston Fritsch, e Gustavo Franco.

E foi com essa reduzida equipe que FHC iniciou os trabalhos visando a solucionar a grave crise
econômica. Ressalte-se mais uma vez a fragilidade do momento político em que se encontrava o país:
Itamar havia assumido a presidência interinamente em 02/10/1992, a posse se daria após a renúncia de
Fernando Collor de Mello, e FHC já era o quarto ministro da fazenda em sete meses. Quanto à primeira
análise de situação econômica, FHC relata (CARDOSO, 2006, p. 141-142)

 
Na área econômica, o governo patinava num vaivém inconseqüente. A inflação poderia ultrapassar, se
anualizada nos momentos de pico, os 3.000% ao ano. [...]. O orçamento se constituía em uma peça de
ficção. As contas do BC e do Tesouro se misturavam e delas ninguém sabia grande coisa. O BB e as
demais instituições financeiras públicas ou privadas viviam do floating, isto é, de apropriarem-se das
sobras inflacionárias. Não obstante, a inflação dava a muita gente (mas não a grande massa de
brasileiros pobres) a ilusão da abundância. Os diferentes tipos de depósitos que tinham direito a
correção monetária rendiam esperança. Os bancos oficiais emprestavam e não sabiam se ganhavam ou
perdiam, o que pouco importava, já que a inflação gerava resultados fictícios nos balanços. Os estados
contratavam dívidas impagáveis junto a seus bancos para financiar déficits crescentes. Enfim,
governava-se às cegas e na desordem. O congresso imperava na ilusão econômica: para prometer
acima do que podia entregar bastava aumentar um pouco a taxa de inflação esperada e gerar no
Orçamento bilhões em recursos inexistentes, como se os parlamentares fossem, para lembrar o
romance de André Gide, moedeiros falsos. A cada tantos meses recalculavam-se os excedentes de
arrecadação. O tesouro, por seu lado, dava de ombros: um simples atraso de alguns pagamentos (até
mesmo salários) e a inflação corroia o valor real dos desembolsos, poupando-lhe recursos. Ao final do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3615



ano tudo dava aparentemente certo.
 

Já havia sido feitas várias tentativas de solucionar o problema da inflação (CARDOSO, 2006, p.
142-143)

 
As várias tentativas para deter a inflação nos governos Sarney (1985-1990) e Collor (1990-1992)
haviam deixado um travo amargo nos economistas. No povo, o pavor de novos congelamentos de
salários ou do confisco de depósitos e poupanças. Apesar disso, também se espraiava a sensação de
que não seria possível continuar do jeito que estava. O único plano do qual o público e os políticos
tinham saudades era o Cruzado. É certo que o Cruzado terminou em moratória e na volta da inflação.
Pelo menos, no entanto, legara a boa lembrança do gosto de expansão do consumo e de melhores
salários durante um certo período. Essa é a dificuldade política para lidar com a economia. O Cruzado
ruíra, entre outras razões, porque o governo não teve força para impor maior disciplina fiscal e porque,
na partida, concedeu um aumento real de salários. Uma medida que produziu sensação de desafogo e
prosperidade – e até mesmo crescimento econômico – causou também o recrudescimento da inflação.
Depois da tentativa frustrada de volta ao paraíso com o Plano Bresser (junho de 1987) e das peripécias
do Plano Verão (janeiro de 1989), veio a catástrofe do Plano Collor (março de 1990). A prefixação
dos preços, os congelamentos temporários, as mudanças de índices perpassaram vários desses planos e
geraram incontáveis demandas judiciais, dando margem a parte do que se chamou de “esqueletos” do
setor público, ou seja, dívidas existentes, ou bombas-relógios de débitos em pleno curso de estourar,
mas não incluídas formalmente na contabilidade pública. Diante da algaravia dos economistas, das
alterações súbitas das leis, enfim, das incertezas que se seguiram aos vários planos salvadores,
explicam-se a desconfiança do povo, o ceticismo dos economistas envolvidos nas experiências
anteriores de estabilização e a urgência em tomar alguma providência que aliviasse a situação.

 
Há quem defenda ainda que o sucesso da política econômica de FHC se deveu não somente a

competência e muito trabalho, mas também as experiência fracassadas anteriormentes que embosra fossem
prejudicados, aos brasileiros deixaram muitas lições, o que evitou que os plano real tomasse caminhos
semelhantes.

Para FHC havia quatro frentes de batalha para que se pudesse chegar à tão sonhada estabilidade
econômica. A primeira seria ajustar o orçamento do ano de 1993. bem como estabelecer um equilíbrio
orçamentário no ano de 1994. Era preciso que o governo demonstrasse um empenho em cortar gastos e
aumentar a arrecadação.

A segunda frente era a questão dos Estados que deviam valores vultuosos à União e que não
estavam pagando com a regularidade necessária. Além disso, impedir que o calote generalizado dentro do
setor público viesse a se repetir no futuro, isso atrapalharia seriamente a retomada da credibilidade do
governo.

A terceira frente dizia respeito à renegociação da dívida externa e ao retorno do Brasil ao
mercado financeiro internacional com a suspensão da moratória. Uma renegociação que fosse satisfatória
também seria fundamental para que a sociedade recuperasse a confiança no país. Frise-se que tais atitudes
nem sempre são bem vistas, e fáceis de se realizarem, na maioria das vezes geram desgaste político.

A quarta frente, não menos importante, é a relativa a necessidade de privatizar as estatais como
maneira de promover o ajuste fiscal. Com certeza essa foi a frente que mais protestos e desgaste político
tenha gerado a FHC. Mas foi um preço político que ele pagaria, haja vista a extrema necessidade das
privatizações para o ajuste fiscal.

Dessa forma, sem avanços significativos nessas quatro frentes, a reforma monetária e o combate
à inflação seriam impossíveis de alcançar sucesso. Dentro da equipe, após muita conversa, chegou-se a um
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roteiro para a implantação da reforma monetária.
Basicamente havia etapas a se percorrer. Na primeira delas deveria haver um realinhamento de

preços que prepararia a economia para a derrubada da inflação, com um detalhe importante isso deveria
ser feito sem o antigo método do congelamento de preços e salários, sem o desrespeito dos contratos, haja
vista, o insucesso anterior de tais medidas (CARDOSO, 2006, p.146)

 
Como “alinhar preços”, se eles variavam a cada dia? Seria preciso mostrar a população que era o
dinheiro nacional que variava, e não o custo objetivo da produção ou o ganho com ela. A maneira
mais simples de ver isso seria transcrever tudo em dólares, mas este procedimento traria vários
inconvenientes. Daí a decisão de utilizar como termo de comparação uma moeda estável inventada por
nós, a Unidade Real de Valor (URV), que seria um substituto do dólar como ponto de referência. A
população já se acostumara, por  exemplo, a pagar impostos com o que se chamava de Unidade Fiscal
de Referência (Ufir), que atualizava o valor dos impostos e de alguns contratos diante do desgaste da
moeda. Pretendíamos deixar claro que uma moeda – o cruzeiro real de então - estava doente, e que a
outra era sã, estável. Dito assim pode parecer simples. Custou, porém, muita discussão técnica e
cuidado jurídico para que a idéia inicial tomasse forma concreta.

 
Iniciados os trabalhos, três semanas após assumir o ministério, FHC apresentou o programa de

combate à inflação, iniciado com o Programa de Ação Imediata - PAI. O texto iniciava-se da seguinte
maneira (PAI, 2007, p. 1):

 
Somente quatro países no mundo tiveram inflação superior a 1.000 por cento em 1992: a Rússia, a
Ucrânia, o Zaire e o Brasil. A diferença é que nos outros três países a superinflação é o resultado de
uma economia destroçada. No Brasil, não. Apesar de combatida pela longa recessão, a economia
brasileira continua vigorosa, como demonstram o crescimento das exportações, o aumento da
produtividade da indústria, a expansão da fronteira agrícola e a retomada do crescimento do PIB nos
últimos meses.

 
O PAI tinha boas lições trazidas pelo plano cruzado, uma delas era não ter boa técnica; era

preciso buscar apoio social, apoio no congresso e na mídia para que fossem propostas medidas
impopulares. Impopulares porque, em resumo, tinham as seguintes bases (PAI, 2007, p. 1-2) “I) corte e
maior eficiência de gastos; II) recuperação da receita tributária; III) fim da inadimplência de Estados e
Municípios […]com a União; IV) controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais; V) saneamento dos
bancos federais; VI) privatização”.

Além disso, uma coisa havia ficado bem clara, essa equipe não usaria a famosa política de
choques, era eficiente em curtíssimo prazo, mas não tardariam a aparecer os efeitos da inflação. Difícil
não era acabar com os efeitos da inflação via choque, difícil era segurar a inflação a níveis baixos. Daí
frisa-se a importância das quatro frentes de batalha que prepararia o terreno para a reforma monetária.
Dentre estas frentes destacaremos apenas uma, o ajuste orçamentário, por entendermos ser crucial.

 
2.2. O Ajuste Orçamentário

 
De início o governo precisava de um corte de 6 (seis) bilhões de dólares do orçamento corrente

em 1993. Além disso, (CARDOSO, 2006, p. 150) “Pedimos ao Senado que aprovasse projeto de lei
votado na Câmara, que limitava o gasto com pessoal nos estados e municípios a 60% da receita”.

Tudo caminhava para a disciplina fiscal, era o primeiro passo, era o alicerce, embora se soubesse
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que o ajuste fiscal e a redução no gasto público não eram por si só a solução do problema (CARDOSO,
2006, p. 150-151)

 
A inflação, sabíamos, não baixaria apenas com austeridade fiscal. O antigo hábito de aceitar como
normal a desvalorização da moeda mantinha firmes as expectativas inflacionárias. Havia que redefinir
as políticas monetária e cambial. A indexação generalizada garantia que a elevação de um dos preços
da economia contagiaria automaticamente os demais. Os entraves estruturais requeriam reformas ( a
tributária, a previdenciária, etc.) que se pensava empreender quando da revisão constitucional,
prevista, como vimos, para começar em outubro de 1993.  Conhecíamos o diagnostico e sabíamos o
que deveria ser feito.Faltava convencer o país sobre o caminho. Embora cada segmento da sociedade
estivesse, em termos gerais, de acordo com o rumo, ao longo da marcha cada um deles poderia ter
interesses contrariados ou pelo menos assim imaginar. As expectativas favoráveis criadas com a boa
acolhida da minha nomeação iam sendo corroídas com o tempo. Os interesses reais e os ideológicos
afetados pelos rumos definidos no PAI começaram a mover-se contra nós. A impaciência, como se
verá adiante, se refletia na mídia. E, quem sabe, o próprio Presidente pudesse ter outros coelhos na
cartola para atender as aflições do povo.   O nervosismo dos meios políticos e da mídia era
inversamente proporcional á difícil carpintaria requerida para alcançar os objetivos que pretendíamos.
A ponte entre os anseios da população e os períodos de tempo necessários para o controle radical á
inflação tinha de ser construída pelo ministro e por seus partidários. Muito discurso, muitas
entrevistas, muitas explicações pelo radio e pela TV. Nessa tarefa a competência verbal e a seriedade
dos técnicos ajudam bastante, porque em geral eles são mais ouvidos do que os políticos.

 
Em 13 de junho de 1993, a equipe pôde ver aprovada uma nova lei orçamentária com o almejado

corte de gastos de seis bilhões de dólares. Vencida essa batalha agora seria preciso programar o orçamento
de 1994.

Então o caminho foi pensar em algo que pudesse destinar às mãos da União, recursos que
aumentassem a margem de manobra do governo. O caminho encontrado foi o  FSE (o fundo social de
emergência). Em síntese, o FSE tinha o objetivo de obter a liberação da utilização de 20% das receitas
constitucionalmente vinculadas a despesas com educação e seguridade social, e daquelas transferidas
automaticamente a Estados e Municípios.

Com a liberação desses recursos o governo poderia dispor deles  para a necessária amortização de
dívidas e investimentos sociais.O governo para ver esse Fundo aprovado teve que esclarecer a sociedade
de que sem essa desvinculação de receita o governo  poderia movimentar livremente menos de 15% do
total do orçamento. Esse era o montante de que dispunha o governo para investimentos. O FSE foi
aprovado com pequenas emendas e foi prorrogado sucessivas vezes com nomes diferentes.  

Um dos membros da equipe que mais se dedicou à questão do ajuste orçamentário foi o
secretário de política externa do Banco Central, Gustavo Franco. A princípio Gustavo não estava
conseguindo executar a localização e fechamento dos ralos de recursos públicos. Então era preciso ter a
ajuda de alguém que tivesse um grande conhecimento do orçamento da União.

Dessa forma, FHC conseguiu alguém altamente conhecedor do orçamento para ajudar Gustavo
Franco, era Aurélio Nono, homem que passara anos circulando pelos bastidores do orçamento, sabia
perfeitamente onde estavam os ralos do dinheiro público (FIÚZA, 2006, p. 88)

 
O primeiro mapa da mina para estancar a sangria do Tesouro estava claro: eram as vinculações
orçamentárias, isto é, o dinheiro que já nascia carimbado. A maior parte dos recursos da União já
tinha dono antes de sair do caixa. Muitos desses recursos, inclusive, sequer passavam pelo caixa – iam
da arrecadação diretamente para o beneficiário. Com as pistas fornecidas por Nono, Gustavo Franco e
Murilo Portugal iniciaram um trabalho de chinês para desarmar os “gatos” do orçamento. Iam mexer
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em vespeiros, como os fundos da Marinha Mercante, Infraero e fundos das Forças Armadas, todos
com canais exclusivos entre a coleta das taxas e suas contas bancárias. Um dinheiro sempre garantido,
intacto, imune aos apertos das finanças nacionais. Partiram então para extirpar os “quistos auto-
suficientes”, como passaram a chamar esse dinheiro público nominal ao portador.

 
Além disso, Gustavo Franco solicitou dos técnicos da Secretaria de Política Econômica os

números gerais do orçamento brasileiro. O resultado foi desanimador; foi aí que se viu o quanto a situação
era desesperadora (FIÚZA, 2006, p. 89-90)

 
Não existia um orçamento brasileiro, mas uma Família Adams de orçamentos. O da Previdência, o da
União, o do Tesouro, o das estatais, o do BNDES, os dos fundos constitucionais, Banco do Nordeste,
Banco da Amazônia, cada um com sua contabilidade própria (sem contar as ressalvas, lacunas,
asteriscos e outras licenças poéticas). De qualquer forma, era preciso inventariar receitas e despesas,
eliminar sobreposições e chegar a um resultado único – afinal, era tudo o mesmo jogo. Só faltou
explicar isso ao adversário. O primeiro levantamento da equipe parecia visão de bêbedo – o rombo
tinha dois tamanhos diferentes. O valor das dívidas somadas (emissões de moeda e títulos) finalmente
aparecera, mas não batia com o valor do déficit orçamentário (receita menos despesas). A diferença
ficava na singela casa dos 30 bilhões de dólares. Winston e Gustavo disseram que aquilo não era
possível, que o prejuízo tinha que bater com a dívida. Dinheiro não cai do céu, nem some no éter.
Mandaram a equipe refazer as contas. O segundo resultado foi mais exótico. Os técnicos suspeitaram
que os números da dívida não estivessem corretos, e por isso o déficit estivesse aparecendo muito
acima dela. Ampliaram a checagem e descobriram que, de fato, a dívida total emitida era bem maior
do que tinham encontrado antes.  Tão maior que a diferença dos 30 bilhões tinha se mantido, só que
para o outro lado. Refizeram os cálculos diversas vezes, de diversas formas, e só um elemento
permanecia coerente: as contas não batiam nunca. Abatidos, o secretário e seu adjunto foram dar a
notícia ao ministro. Ele quis saber se o rombo encontrado era maior do que o previsto, mas os
auxiliares responderam que  problema era mais grave: o rombo era impossível de ser calculado.
Aquilo significava que a economia brasileira não estava apenas no vermelho. Estava a
clandestinidade.

 
O cenário era calamitoso, cite-se como exemplo o Conselho Monetário Nacional (CMN), o órgão

que tinha sob seu comando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, o CMN tinha o poder de decisão sobre o crédito público
nacional (FIÚZA, 2006, p. 100-101)

 
Na sala cheia de mais uma reunião ecumênica do CMN, no dia 29 de junho de 93, o ministro
Fernando Henrique Cardoso sentou-se a cabeceira da mesa armado. Ninguém notou, pois a arma era
uma folha de papel. Ele abriu a reunião e deixou o dedo descansando no gatilho, para aperta-lo na
hora certa. (...) o ministro da Fazenda puxou o gatilho. Pôs sobre a mesa a proposta de resolução mais
singela da história. Ela determinava que a Lei do Colarinho Branco passava a valer exatamente
conforme o que estava disposto na Lei do Colarinho Branco. (...). Fernando Henrique leu a proposta, e
os engavetadores logo desconfiaram de tanta obviedade. Começaram a se manifestar, mas foram
cortados pelo ministro com a decretação de uma regra instantânea: - Não serão aceitos pedidos de
vistas. Antes que alguma contestação tomasse corpo, colocou em votação a matéria que cassava a
‘excepcionalidade’ do colarinho branco para os bancos públicos - e encerrou-a, sem pausa para
respiração: Os que não tem nada a opor permaneçam como estão. Aprovado. A sala do CMN nunca
estivera tão silenciosa. A confraria parecia sentir que os tempos estavam mudando.

 
  Veja-se em que situação o caos e a falta de comando pode levar um país. O caso citado acima

demonstra que dentro do Estado existem verdadeiros nichos de privilégio que permitem inclusive o
absurdo de que a sociedade, signatária do contrato social, escolha que leis terão validade ou não.

    
3. O Plano Real
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Para que se possa entender o Plano Real é fundamental que se entenda a inflação que vivia o

Brasil antes do plano. Tratava-se de uma inflação diferente das demais, era uma inflação inercial. Mas o
que vem a ser inflação inercial? Muitos entendiam, de maneira errada, que a inflação inercial era o simples
reajuste dos preços em 100% da inflação passada.

O que de fato não deixa de ter sua razão, porém não é somente isso, pois nesse caso teríamos
uma inflação estável e não inercial, uma vez que o valor da inflação anterior era apenas repassado aos
preços atuais, ou seja, a taxa de inflação tenderia a ser a mesma sempre. Basta que se recorde do que é a
lei da inércia: o que está em movimento tende a permanecer em movimento, e o que está parado, tende a
permanecer parado. No caso da inflação pode-se dizer que: o que está em crescimento tende a permanecer
em crescimento.

A diferença entre a inflação estável e a inflação inercial é que na segunda ocorrem os repasses de
100% da inflação passada adicionada de alguns pontos percentuais a mais. Isso ocorre principalmente
porque a inflação em si é uma forma de proteção que a economia tem, é uma proteção contra os prejuízos,
porém quando a economia tem problemas crônicos essa proteção vira um verdadeiro “salve-se quem
puder”.

É esta a alma da inflação inercial. O processo é simples, os setores da economia reajustam seus
preços com a integralidade da inflação passada, porém determinado setor, seja qual for, ao fazer o reajuste
acrescenta a inflação passada um, dois, três... pontos percentuais acima da inflação passada.

Percebendo isso os demais setores para “não ficarem para trás” também reajustam seus preços da
mesma forma. E dessa forma, cada reajuste será maior que o anterior, e não como ocorreria numa inflação
estável. Portanto o crescimento inflacionário toma um caminho não de explosão, mas firme e constante.
Essa era a inflação que predominava no Brasil e na América Latina.

No caso brasileiro acrescente-se o excesso de dinheiro no mercado e a indisciplina fiscal do
Estado. Sem se falar no aspecto psicológico da inflação que mal acostuma a sociedade, pois a princípio era
uma forma de se proteger de possíveis prejuízos, mas com o passar do tempo incorpora o reajuste à cultura
do povo.

Estudada em apertada síntese a inflação brasileira, partir-se-á agora para o Plano Real, e
buscaremos mostrá-lo não pela ótica da economia, mas sim da ciência política, ou seja, a sua importância
para salvar o Estado pela economia.

O Plano Real foi sem dúvida alguma o salvador da economia e da moeda brasileira. Moeda que
resgatou a auto-estima de toda uma nação. Pode-se dizer que o Real tenha sido um grande propulsor de
unidade nacional.

Para que se entenda o que representou o Plano Real para o Estado brasileiro é preciso que se
vislumbre que a moeda de um país é uma das maiores formas de demonstrar poder, haja vista que a moeda
representa a solidez de uma economia. Moeda forte representa uma economia forte e conseqüentemente
um Estado forte.

Ademais, fundamental para uma estabilidade política é uma estabilidade econômica. Frise-se que
sem uma economia estruturada o Estado fica sem os recursos necessários para investir em saúde, educação,
infra-estrutura para a geração de empregos, enfim sem uma economia com porte, o governo não é capaz
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de propiciar o básico de cidadania a sua população. Daí a necessidade de uma robustez econômica para a
estabilidade do Estado.

As sociedades são mais sensíveis a uma economia que não dá resultados do que a uma política
apática e carregada de crises. Dessa maneira sem sombra de dúvida moeda forte é sinônimo de poder; para
o Estado e também para o cidadão (ROSSETTI, 2002, p. 25)

 
Cabe também observar que essa forma de poder facultada pela posse da moeda não é, em si e
necessariamente, nociva; pode até levar a atitudes edificantes. De um modo ou de outro, servindo aos
mais variados fins, o que se deseja assinalar é o fato de a moeda também atuar como instrumento de
poder. A detenção do poder econômico que a ela se relaciona pode, como lembramos, fundamentar o
poder político. E é inegável que os indivíduos ou grupos que detêm esses poderes podem influir nos
próprios rumos do desenvolvimento político, social, e econômico. Associa-se, assim, à posse da
moeda uma forma bem nítida de poder. Seja este nocivo ou edificante. Ou talvez até mantido em
posição de neutralidade moral.

 
A equipe formada em torno do ministro FHC era formada por Edmar Bacha, Pérsio Arida, André

Lara Resende, Pedro Malan, Winston Fritsch e Gustavo Franco. Alguns desses membros eram profundos
estudiosos das economias, seus problemas e soluções.

Estudaram sobre a inflação alemã durante governo de Adolf Hitler, conforme relata Guilherme
Fiuza. A situação era grave e então Hitler chamou o presidente do Banco Central alemão, Hjalmar
Schacht, para que buscasse uma solução para a grave crise.

Na Alemanha a crise era tamanha que se chegou ao absurdo de se descartar a moeda de algumas
negociações, eram feitas negociações salariais nas quais a base eram quilos de batatas. Era como se a
moeda não tivesse cabeça, racionalidade, ou seja, valor.

Então Hjalmar pensou o seguinte se havia uma moeda sem cabeça, ele criaria uma cabeça sem
moeda. Seria uma unidade de valor que pudesse representar um valor cotado em batatas, em ouro, em
dólar. A essa unidade de valor deu-se o nome de rentenmark, e foi sendo introduzida lentamente na
economia alemã. O rentenmark funcionava como um filtro purificador da moeda.

Quando os valores astronômicos eram convertidos em rentenmark se transformavam em uma
nova e forte moeda, e assim se fez até a regeneração da moeda alemã. Aqui está a idéia semelhante à do
Plano Real. Mas era preciso saber como aplicar isso ao caso brasileiro. As discussões da equipe eram
focadas em buscar uma solução para a crise brasileira.

E nessas discussões, a equipe econômica tinha estabelecido um consenso, não fariam mais
remendos na economia, iam partir para o tudo ou nada. Após uma das reuniões quem ficou encarregado de
redigir o texto básico da reforma monetária foi André Lara Resende. E nesse processo de criação é que
pode-se dizer que pensou-se de maneira semelhante à idéia de Hjalmar na Alemanha.

Porém, quando desenvolvia essa teoria André, sempre emperrava nas dificuldades operacionais
de duas moedas convivendo juntas no mesmo mercado. Mas André não sofria sozinho, compartilhava suas
aflições com Edmar Bacha, e seria este quem lhe daria a idéia para a grande tacada (PRADO, 2005, p.
171)

 
André conta que um belo dia entrou na sala de Bacha para mais uma daquelas conversas sobre a
moeda indexada e os problemas operacionais que poderiam surgir, quando o professor de barba branca
deu a sugestão: “Faz uma moeda virtual para funcionar como unidade de conta, porque assim, se não
precisar ser emitida, se evitam todas as complicações de ordem operacional”. (...). Ou seja, para
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contornar os problemas operacionais que a circulação simultânea de duas moedas fatalmente
provocaria, ele propôs a criação de algo não palpável, sem cara e sem cheiro. Algo invisível. A moeda
virtual funcionaria como referência para facilitar o desaparecimento da memória inflacionária. Seria
uma espécie de escudo, imune aos efeitos da inflação que continuariam contaminando a moeda velha,
ainda em curso, mas teria a função de unidade de conta. Ou seja, preços, salários e contratos poderiam
estar denominados na moeda virtual, embora ela existisse apenas como uma entidade subjetiva, na
forma de um grande indexador.

 
Então, após muito trabalho intelectual André apresentou uma proposta de reforma monetária nos

moldes do que havia sido feito na Alemanha, mas aqui o rentenmark se chamaria NUR (Nova Unidade de
Referência). Antes de levar a proposta ao presidente Itamar Franco, o ministro FHC fez uma alteração
terminológica de NUR para URV (Unidade Real de Valor) (PRADO, 2005, p. 174)

No dia 7 de dezembro de 1993, Fernando Henrique encaminhou ao presidente Itamar Franco a
proposta de emenda constitucional para a criação do FSE. Na mesma mensagem, anunciou a criação
de um “indexador contemporâneo a partir de 1º de março de 1994, que seria chamado não de NUR,
como havia indicado André em sua versão, mas de URV – Unidade Real de Valor, denominação que
saiu da cabeça do ministro Fernando Henrique. Ele aproveitou a palavra “unidade” que estava sempre
na mesa de reuniões da equipe e que era associada a idéia de unidade de conta. Aproveitou também o
termo “real” que já estava sendo usado na denominação da moeda vigente, o cruzeiro real. E, puxando
as raízes cravadas lá atrás, na leitura de Karl Marx, pensou na palavra valor, em associação com o
conceito de “mais-valia” elaborado pelo pensador alemão.

 
A URV seria introduzida paralelamente ao Cruzeiro Real e seria a demonstração clara para a

sociedade de que havia, em meio à tempestade inflacionária que corroia a moeda nacional, uma ilha em
plena bonança, era a URV.

Antes da entrada em vigor da URV, a equipe econômica sabia dos problemas que poderiam
ocorrer e já faziam consultas a advogados para saber qual seria o caminho a ser tomado na condução da
reforma monetária, pois se temia que após a conversão iriam jorrar ações judiciais querendo a correção
monetária. Só que isso seria transportar para a nova moeda toda a inflação que se pretendia deixar no
passado, com a moeda velha.

Essas consultas foram importantes para que a equipe econômica entendesse e encontrasse um
caminho, o caminho era uma nova moeda, pois só não haveria problema jurídico com a questão da
correção monetária, se houvesse uma mudança de moeda. E isso já havia sido informado por Luiz Carlos
Bresser Pereira a FHC, experiência adquirida depois do “plano Bresser”, no qual não foi criada uma nova
moeda, e o governo se viu obrigado a ressarcir as perdas (PRADO, 2005, p. 82-83)

 
Bresser demorou horas explicando a FHC o plano de estabilização que lançara no seu período como
ministro da Fazenda, em 1987. Contou o que os economistas Yoshiaki Nakano e Chico Lopes tinham
feito para viabilizar a queda da inflação, por meio da introdução de uma tablita que representou os
aumentos de preços em um grande vetor, a semelhança do que tinha acontecido com o Plano Cruzado
um ano antes. Isso amparado em um congelamento de preços. A moeda sofreu corte de três zeros para
facilitar o manuseio, mas não trocou de nome. Do ponto de vista jurídico, foi o maior problema que o
Plano Bresser deixou de herança para os governos futuros. Há um entendimento legal já firmado de
que qualquer tipo de mecanismo que subtraia parte da inflação dos índices de preços usados para
corrigir o valor da moeda pode ser contestado na Justiça, a menos que a moeda mude de nome, o seja,
que haja alteração no padrão monetário. O ponto viria a ser discutido exaustivamente durante a fase de
moldagem da URV, a unidade de conta que antecedeu o real.

 
O entendimento é simples, é preciso mudar de moeda porque não existe a correção monetária

quando se muda de moeda e sim quando se muda de índice. Ou seja, não existe correção monetária de
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moeda para moeda e sim de índice para índice. Essa regra seria expressa no artigo 38 da lei nº 8.880/94,
que instituiu a URV.

Dessa forma, a URV foi introduzida em 1º de março de 1994. Além de unidade de conta, a URV
seria um importante aliado psicológico no combate à inflação, pois como foi dito anteriormente, além de
todos os problemas conjunturais, ainda havia o fator cultural da inflação; a inflação era algo que a
sociedade havia incorporado ao seu cotidiano.

Na contra-mão da cultura inflacionária, a URV mostrava à sociedade que havia algo que podia
existir sem inflação, pois se olhava o Cruzeiro Real contaminado pela inflação e pela desvalorização diária
e paralelamente se via a URV resistindo tranqüilamente a toda aquela turbulência. Era como se a URV
fosse uma zona de segurança, em plena guerra.

Na data de seu lançamento, a URV partiu valendo CR$ 647,50 (seiscentos e quarenta e sete
cruzeiros reais e cinqüenta centavos), chegou-se a esse valor fazendo-se uma média na qual foram
utilizados três índices de preços, que demonstravam pesquisas feitas na economia, eram o IGP-M, o IPCA,
e o IPC da Fipe. Foi feita essa média porque o valor de partida da URV não podia ser aleatório, era
preciso que o valor representasse a conjuntura econômica do momento.

Depois de colocar a URV em vigência, a equipe econômica se via em meio a mais uma decisão
que seria crucial para o deslinde do Plano Real: qual seria o tempo de duração da URV? Em quanto tempo
seria lançada a nova moeda? Além disso, como funcionaria a indexação ao dólar.

A idéia inicial seria manter uma espécie de paridade que flutuaria dentro de uma banda com um
piso e um teto. Todas as vezes que o dólar ultrapassasse o piso ou o teto, o Banco Central interviria
comprando ou vendendo dólares conforme o caso. Além disso, essa banda teria vigência de alguns meses e
depois poderia ser modificada pelo Banco Central, deslocando a banda, alargando, estreitando conforme a
necessidade. De início pensou-se num piso fixado em 0,85 centavos de dólar e o teto fixado em 1,15 dólar.

Isso era mistura de câmbio fixo com câmbio flutuante, pois o dólar podia flutuar desde que não
extrapolasse o piso e o teto. Era a forma que a equipe econômica havia encontrado para manter a URV
valorizada, cotada em certa paridade com o dólar.

O mês de julho estava chegando e cada dia que passava, a tensão e expectativa do país em torno
do lançamento da nova moeda ia aumentando. Afinal seria a data esperada para que, enfim, a inflação
tomasse um golpe fatal que livraria a sociedade brasileira da escravidão que esta lhe havia imposto.

No dia 28/06/1994, Malan, presidente do Banco Central, informou o Ministro da Fazenda de que
o valor final da URV seria de CR$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinqüenta cruzeiros reais). E Gustavo
Franco informou também que decidira abrir o câmbio em R$ 0,95 (noventa e cinco centavos de Real), para
depois trazer para R$ 0,93 (noventa e três centavos de Real), para a partir daí deixar o câmbio flutuar
dentro da banda programada.

Na véspera do lançamento do Real o Presidente Itamar Franco fez um pronunciamento (PRADO,
2005, p. 295-296)

Na manhã de 30 de junho de 1994, o presidente Itamar Franco reuniu os presidentes do Congresso
Nacional e da Câmara dos Deputados, os líderes do governo e todos os ministros no Palácio do
Planalto para anunciar o pacote de medidas legais, que no dia seguinte, 1º de julho, introduziria a nova
moeda no país. Seu pronunciamento durante a reunião foi transmitido ao vivo pelas emissoras de TV.
Nele, o presidente procurou desvincular o plano de estabilização do processo eleitoral, destacou a
oportunidade que se apresentava para o país mudar o curso da história – “a moeda é o mais concreto
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dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da
História se relacionam com as crises políticas e com as crises morais” – e fez uma advertência à classe
empresarial, deixando claro que o governo não permitiria que “interesses particulares, nem sempre
legítimos, se sobreponham aos superiores direitos da coletividade”. Sacramentava-se, finalmente, a
terceira e mais importante etapa do plano de estabilização, aquela que dependia de algo absolutamente
subjetivo e impossível de antecipar: a aceitação da nova moeda pela sociedade brasileira.Isso envolvia
todos, os trabalhadores, os empresários, os operadores do setor financeiro, os executivos de bancos, os
políticos, os formadores de opinião, os investidores estrangeiros, os governos dos demais países, o
chamado sistema financeiro internacional, os organismos multilaterais, enfim. Não era pouco o que
estava em jogo.

 
Enfim chegou o dia 1º do julho de 1994 e, o Real estava entrando em circulação. Nesta etapa foi

fundamental o papel da sociedade para evitar o abuso nos preços na hora de conversão da URV para o
Real. A sociedade não se furtou de seu papel e assumiu de maneira aguerrida a responsabilidade de
fiscalizar ao lado do governo os abusos existentes.

O Plano Real posto em prática gerou três efeitos imediatos. Primeiramente, a queda da inflação
conforme relata Brigitte Hersant (LEONI, 1997, p. 340) “a inflação, que era de 40% em junho, caiu para
5% em setembro”.

O fato de o Brasil ter controlado a inflação fazendo com que permanecesse dentro de um patamar
aceitável, qual seja, um dígito ao ano, foi fundamental para o início da reestruturação do Estado.

No fronte legal o governo se apoiaria principalmente na lei 8.880, de 27/05/1994 que dispunha
sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, que instituiu a Unidade
Real de Valor - URV. Tal lei foi importante, pois dava legalidade ao Plano Real.

Nesta lei ficou estipulado o valor de partida da URV, qual seja, CR$ 647,50 (seiscentos e
quarenta e sete cruzeiros reais e cinqüenta centavos). Além disso, ficava estipulado que a URV teria poder
liberatório, mas não teria curso, pois não era uma moeda concreta era uma unidade de referência.

A Lei também deixava nas mãos do Banco Central a fixação da paridade entre o Cruzeiro Real e
a Unidade Real de Valor tomando por base a perda do poder aquisitivo daquele frente a URV. Também
dispunha que seria proibido o reajuste vinculado a variação cambial exceto nos casos expressos em lei,
pois se isso ocorresse, a indexação seria generalizada e a inflação teria novo fôlego.

O poder Executivo ainda poderia pedir explicações aos setores que aumentassem os preços em
Cruzeiros Reais para que na hora da conversão para a URV, esta iniciasse contaminada pela inflação. Em
linhas gerais esses são os principais pontos que a lei tratava.

O Plano Real era o desfecho de muito trabalho. O Plano Real foi um marco histórico porque
entraria em circulação e baixaria a taxa de inflação a níveis aceitáveis. Hoje o Real tem 16 anos de vida,
tempo muito além do que os céticos previam para sua duração.

Portanto, FHC e sua equipe ousaram e obtiveram sucesso. Sofreram muitas críticas, mas hoje já
se começa a reconhecer o trabalho desempenhado desde o ministério da Fazenda até o fim do segundo
mandato como Presidente da República, em 2002.

 
4. Brasil, o futuro chegou! Os resultados da “era FHC”
 

Algumas pontuações se fazem necessárias neste tópico. Não podemos deixar de dizer que nenhum
processo que envolva a reforma de um Estado é capaz de gerar resultados a curto prazo, salvo raras
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exceções. No Brasil isso não é diferente, evidentemente que as bases para o atual momento do país foram
fundadas durante o governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

Não se tem a pretensão de com essa afirmação desabonar o atual governo, muito pelo contrário,
deve-se ressaltar que este governo foi crucial para o desfecho da reforma econômica feita anteriormente,
haja vista a manutenção das estruturas econômicas, a maestria com que conduziu a economia, e
principalmente a compentência ímpar para promover a tranferência de renda via projetos sociais.

Mas afinal quais são os frutos colhidos hoje? Temos muitos. E iremos citálos via matérias que
tiveram destaque. Como a de Wellton Máximo (MÁXIMO, 2010)

O Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) concluíram hoje (22) o acordo que permitirá a
ampliação da capacidade de empréstimos do fundo em até US$ 10 bilhões. O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o diretor-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, assinaram hoje termo de compromisso que
aumenta o aporte financeiro do país ao FMI. Com a transação, o país oficialmente vira credor do fundo
pela primeira vez na história.

 
Frise-se que pela primeira vez na história deste país o Brasil conseguiu pertencer a seleto grupo de nações que são

credores do Fundo Monetário Internacional. Outro demonstrativo foi a questão das reservas e da dívida externa, outrora denominada

de “impagavel” (NAKAGAWA, 2008)
 

Pela primeira vez, o Brasil tem em suas reservas internacionais dinheiro suficiente para quitar toda a
dívida externa - pública e privada. O cálculo é do Banco Central e consta de um relatório divulgado
nesta quinta-feira, 21, pela instituição, ressaltando a evolução recente dos indicadores de
sustentabilidade externa do País. De acordo com o documento, a projeção do BC indica que em janeiro
as reservas internacionais superaram a dívida externa em US$ 4 bilhões. Isso não significa, contudo,
que o País vá quitar sua dívida, tampouco a das empresas, mas esta condição melhora a credibilidade
do Brasil no exterior. […] No documento intitulado “Indicadores de Sustentabilidade xterna do Brasil,
Evolução Recente”, o BC lembra que a posiçãodevedora do Brasil era de US$ 165,2 bilhões ao final de
2003. Ao longo dos últimos quatro anos, o fortalecimento das reservas internacionais e o programa de
recompra da dívida externa e de antecipação de pagamentos resultou na redução desse montante.
Apenas no ano passado, as reservas internacionais creceram 110% e chegaram a US$ 180,3 bilhões no
final de dezembro.
 

Importante frisar novamente que tais resultados são resultados de uma reforma economica iniciada em meados da década

de 90 e que estão gerando redultados hoje. Cumpre destacar ainda que um outro legado trazido pela “era FHC”, qual seja, a retidada

de milhões de brasileiros da condição de pobreza, conforme demonstram os dados do IPEA (Instituto de Política Econômica

Aplicada). Senão vejamos (IPEA, 2010, p. 3)
 
Dimensão e evolução da pobreza no regime de estabilidade monetária: Entre 1995 e 2008, 12,8
milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (rendimento médio domiciliar per capta de
até meio salário mínimo mensal), permitindo que a taxa nacional dessa categoria de pobreza caísse
33,6%, passando de 43,4% para 28,8%. No caso da taxade pobreza extrema (rendimento médio
domiciliar per capta de até um quarto de salário mínimo mensal), observa-se um contingente de 13,1
milhões de brasileiros a superar essa condição, o que possibilitou reduzir em 49,8% a taxa nacional
dessa categoria de pobreza de 20,9%, em 1995, para 10,5%, em 2008.
 

Tal dado é tão importante que merece ser ratificado. “Foi dito que nos últimos anos 13 milhões de pessoas saíram da

condição de pobreza extrema”. Não se busca com isso demonstrar qual governo foi melhor, o que fez a reforma, ou o que soube

com excelência conduzi-lá num segundo momento.

O que defato pretende-se é deixar claro que o Estado brasileiro estava a beira do caos, e que a reforma economica

implantada durante a gestão Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e ratificada durante e gestão Luiz Inácio Lula da Silva, foi
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fundamental para que hoje o país tenha uma melhor imagem no exterior e consiga diminuir a pobreza e a desigualdade de seus

cidadãos. Não se esta falando de projeto de governo, mas de um projeto de Estado que deu certo.

Outro tópico importante a ser tratado neste item é a forma serena, com que o Brasil passou pela crise econômica

internacional iniciada em 2008 e que assolou grandeparte dos países capitalistas. Inicialmente cumpre citar o que segue (DINIZ,

2007, p. 96) “Importante frisar que as reformas introduzidas pela “era FHC” não deixam o Brasil imune a crises econômicas, pois

o legado de FHC é ter deixado estruturas que darão poder para que o Estado supere tais crises”.

De fato nenhum país está imune a crises, porém, se o Estado tem uma forte estrutura econômica poderá enfrentá-las com

mais facilidade. Neste aspecto a previsão do autor citado acima viria a se confirmar, pois pouco depois o mundo entraria em uma

grave crise econômica que atingiria a todos os países, mas o Brasil passaria por esse período com muita competência, e serenidade,

graças a robustez econômica adquirida pelo país. Senão vejamos (www.dilma13.com.br – Acesso em 19 de Julho de 2010)

Uma das grandes mudanças trazidas pelo governo Lula foi a redução do risco frente às crises
internacionais. O Brasil encarava um roteiro dramático na década de 1990 e começo dos anos 2000:
iniciava-se a crise, os dólares fugiam do país, o real se desvalorizava, aumentava a inflação, subiam as
taxas de juros e a economia afundava em desemprego, cortes de gastos públicos e aumento da dívida
pública. A crise financeira internacional, iniciada em setembro de 2008, foi enfrentada com novas
armas. Os resultados foram bem diferentes, com o Brasil sendo o primeiro país a ser recuperar dos
efeitos que ainda são sentidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Nova receita usada pelo
governo Lula: Zerou impostos federais de eletrodomésticos, material de construção e baixou os tributos
para compra de carros e motocicletas. A intenção foi segurar o consumo. Cortes na taxa básica de juros
e a colocou no menor nível (8,75% ao ano) da História. Foi criado o Minha Casa, Minha Vida,
programa para construção de 1 milhão de casas próprias. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) recebeu R$ 100 bilhões para garantir os investimentos das empresas
brasileiras. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal foram na contramão das instituições
privadas e registraram aumento recorde de empréstimos. O Brasil pôde se manter com suas próprias
pernas, sem pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI). No ano passado, o país até
emprestou US$ 10 bilhões ao FMI para ajudar outras economias em dificuldade. Tudo graças às
reservas internacionais acumuladas a partir de 2003. Como se vê, o Brasil se tornou um país preparado
para enfrentar crises. Um cenário bem diferente daquele que vivemos entre 1995 a 2002, quando a
única solução diante de uma crise era buscar a ajuda do FMI. Foi assim em 1997 (crise da Ásia), 1998
(calote da Rússia), 1999 (desvalorização do Real), 2001 (racionamento de energia, 11 de Setembro nos
EUA e crise na Argentina) e 2002 (fraudes contábeis de grandes empresas nos EUA).

         Tal informação foi retirada do site de uma candidata a presidente. Chama a atenção a forma agressiva com que o

Brasil atuou para combater a crise internacional iniciada em 2008. Ocorre que as medidas adotadas pelo país somente foram

eficazes porque o Estado tinha condições para implantar ações que foram completamente contrárias ao momento recessivo.

Em sentido contrário a colocação da candidata Dilma a jornalista e professora Suely Caldas defende que o mérito do atual

governo foi seguir o caminho trilhado anteriormente (CALDAS, 2010, p. 11)
A cotação do presidente Lula está em alta na Europa. Escolhido o “Homem do Ano” pelos jornais Le
Monde (francês) e El País (espanhol), o inglês Financial Times (FT) listou-o entre as 50
personalidades que moldaram a primeira década do século 21. Ao justificar a sua escolha, o jornal
britânico tratou de dividir o sucesso de Lula com seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Sobre
sua popularidade, destaca: ‘O que faz os brasileiros amarem Lula é a baixa inflação’ – herança do
Plano Real da era FHC. E lembra que, quando oposição, Lula criticou duramente as ações da política
econômica do antecessor, ‘mas foi esperto o suficiente para mantê-las’.
 

            Também, contrário a Ministra Chefe da Casas Civil o economista Maílson da Nóbrega é também, faz pontuações

interessantes sobre o governo Lula (NÓBREGA, 2010, p. 96)
Lula e o PT conseguiram, mediante a desconstrução sistemática das realizações de outros governos,
convencer a maioria de que o Brasil teria começado em 2003. Nunca antes. É um grande tento, que
requereu doses elevadas de desfaçatez. Recentemente, na falta de energia no Sul e Sudeste, a
preocupação não foi explicar, mas mostrar que o apagão de Lula era melhor que o de FHC.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3626

http://www.dilma13.com.br/


 
 

Ideologias políticas a parte, é importante ressaltar que é comum no momento de crise que os paises retraiam os

investimentos e aumentem impostos, porém, no Brasil as condições em que o país se encontrava foram fundamentais para o

enfrentamento do problema. Enfrentamento que somente foi possível devido as condições geradas pela política econômica

implantada durante os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

  

5. Considerações finais
 

Buscou-se demonstrar com o presente trabalho que a mgração de mais de 12 milhões de pessoas da pobreza absoluta,
conforme dados do IPEA, foi possível graças a uma economia forte o bastante para gerar recursos que pudessem ser investidos em
prol de políticas públicas como o bolsa família, dentre outras, que foram fundamentais para que houvesse essa evidente mobilidade
social.

Jamais se pretendeu fazer uma análise de projetos de governo, ou de gestão entre o atual governo e os anteriores.
Pretendeu-se sim focar o fato de que a a política econômica iniciada em meados da década de 90 extrapolou um mero plano de
governo e passou a ser um projeto de Estado.

Destaque-se ainda a importância de tais reformas para que o “povo brasileiro” se tornasse uma nação, principalmente
durante o grande desfecho da reforma que foi o plano real, que sem dúvida contribuiu sobremaneira para melhorar a auto estima do
brasileiro, que hoje tem orgulho de sua moeda, que hoje é forte.

Neste sentido podemos, com orgulho, hoje vislumbrar que os últimos 16 anos foram providenciais para que o Brasil
deixasse de ser o “pais do futuro” e passasse de fato a viver no presente uma condição nitidamente melhor que no passado. Hoje o
Brasil conta com respeito internacional e principalmente com o respeito de sua população que tem sentido de maneira latente as
melhoras da economia.

  
6. Referências Bibliográficas
 
ALEXANDRINO, Marcelo. Paulo, Vicente. Direito Adiministrativo. 6ª ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2004.
 
BERCHIELLI, Francisco O. Economia monetária. São Paulo: Saraiva, 2003.
 
BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado II: o assalto das privatizações continua. São Paulo: Editora
fundação Perseu de abramo, 2003.
 
BOBBIO, Norberto, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino; Dicionário de Política; trad. Carmem C.
Varriale et. al.; coord. trad. João Ferreira; rev. Geral João Ferreira e Luiz Guerreiro Pinto Caçais. Brasília:
Editora Universidade de Brasília, 12ª ed. Vol. 1. 2004.
 
BRASIL. Lei. nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de 27 maio de 1994. Diário Oficial da União, 28 maio.
1994.
 
BRUNA, Sérgio Varella. Agências reguladoras: poder normativo, consulta pública, revisão judicial. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
 
CALDAS, Suely. ‘FT’: mérito de Lula é continuar FHC. Jornal O Estado de São Paulo – Caderno de
Economia – Domingo – 03/01/2010
 
CARDOSO, Fernando Henrique. A arte da política: a história que vivi. Rio de Janeiro: Ed. Civilização
Brasileira, 2006.
 
CARMO, Edgar Cândido do ; JEFFERSON, Mariano (Orgs.). Economia internacional. São Paulo:
Saraiva, 2006.
 
DA NÓBREGA, Maílson. O PT mudou o Brasil? Ou foi o contrário? Revista Veja. Edição 2148 - Ano

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3627



43 - Número 3 - 20/01/2010.
 
DINIZ, Carlos Augusto de Oliveira. A Reforma Econômica da era Fernando Henrique Cardoso e sua
Importância para o Estado Brasileiro. Trabalho de conclusão do Curso de Direito. Orientador: Profº.
Msc. Isael José Santana. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Unidade Universitária de
Paranaíba-MS, [s.n.] 2007.
 
FILGUEIRAS, Luiz Antonio Mattos. História do plano real: fundamentos, impactos e contradições. 3.ed.
São Paulo: Boitempo editorial, 2000.
 
FIÚZA, Guilherme. 3.000 dias no bünker: um plano na cabeça e um país na mão. Rio de Janeiro:: Ed. Record, 2006.
 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição federal de 1988. 9.ed. São Paulo: Editora
Malheiros, 2003.
 
HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução Pietro
Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001.
 
HOLANDA, Francisco Uribam Xavier de. Do liberalismo ao neoliberalismo: o itinerário de uma
cosmovisão impenitente. 3.ed. Porto Alegre: EDPUCRS, 2004.
 
HUNT, E. K. História do pensamento econômico. Tradução José Ricardo Brandão Azevedo. 7.ed. Rio de
Janeiro: Campus, 1981.
 
IPEA-Instituto de Política Econômica Aplicada. Comunicado nº 58: Dimensão, evolução e projeção da pobreza por região e por
estado no Brasil. 13 de Julho de 2010.
 
LEONI, Brigitte Hersant. Fernando Henrique Cardoso: o Brasil do possível. Tradução Dora Rocha. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira S/A, 1997.
 
LIJPHART, Arend. Modelos de Democracia: Desempenho e padrões de governo em 36 países. Tradução de Roberto Franco. Rio
de Janeiro:Civilização Brasileira, 2003.
 
MÁXIMO, Wellton. Brasil conclui acordo e vira credor do FMI pela primeira vez.
www.jbonline.terra.com.br/pextra - Acesso em 16/07/2010.
 
MONTEIRO, Jorge Viana. As regras do jogo: o plano real, 1997 – 2000. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2002.
 
MONTESQUIEU, Charles. Do espírito das leis. Tradução Jean Melville. São Paulo: Editora Martin
Claret, 2002.
 
MOURA, Alkimar R. Paeg e Real: dois planos que mudaram a economia brasileira. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2007.
 
NAKAGAWA, Fernando. Pela 1ª vez, Brasil tem dinheiro para pagar toda a dívida externa.
www.estadao.com.br/economia - Acesso em 16/07/2010.
 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A aceleração da inflação inercial. Disponível em: <http://
www.bresserpereira.org.br> Acesso em: 17 ago. 2007.
 
______. A inflação decifrada. Disponível em: <http:// www.bresserpereira.org.br> Acesso em: 17 ago.
2007.
 
______. A inflação inercial e a curva de phillips. Disponível em: <http:// www.bresserpereira.org.br>

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3628

http://www.jbonline.terra.com.br/pextra
http://www.estadao.com.br/economia


Acesso em: 17 ago. 2007.
 
______. Crise econômica e reforma do estado no Brasil: para uma nova interpretação da América Latina. Tradução de Ricardo
Ribeiro e Martha Jalkauska. São Paulo: Editora 34, 1996.
 
______. O plano real em 1993 e 1994. Disponível em: <http:// www.bresserpereira.org.br> Acesso em:
17 ago. 2007.
 
______. O sistema econômico brasileiro. Disponível em: <http:// www.bresserpereira.org.br> Acesso em:
17 ago. 2007.
 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a Cidadania: A reforma Gerencial Brasileira
na Perspectiva Internacional. 1.ed. São Paulo : Ed. 34; Brasília : ENAP, 1998.  
 
PRADO, Maria Clara R. M. do. A real historia do real. Rio de Janeiro: Ed. Record,  2005.
 
PROGRAMA de ação imediata . Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br> Acesso em: 17 ago. 2007.
 
ROSSETTI, José Paschoal ; LOPES, João do Carmo. Economia Monetária. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques.  Do contrato social: ou princípios do direito político. Tradução Pietro
Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2003.
 
SMITH, Adam. Riqueza das nações. Introdução e supervisão: Maxim Behar. Tradução Norberto de Paula
Lima. 6.ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1986.
 
http://www.dilma13.com.br/paginas/o-brasil-mudou/como-o-brasil-superou-a-crise-internacional - Como
o Brasil Superou a Crise Internacional – Acesso em 19/07/2010.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3629

http://www.dilma13.com.br/paginas/o-brasil-mudou/como-o-brasil-superou-a-crise-internacional


ABUSO DO PODER DE COMPRA E DESAFIOS PARA POLÍTICA ANTITRUSTE NO BRASIL

ABUSE OF PURCHASING POWER AND CLHALLENGES OF ANTITRUST IN BRAZIL

Leonardo José Peixoto Leal

RESUMO
A importância da pesquisa sobre o tema “Abuso do poder de compra e desafios da política
antitruste no Brasil” é peculiar sendo sua abordagem necessária. O presente estudo trata do
sistema brasileiro de defesa da concorrência e sua atuação perante o abuso do poder de
compra. Trata-se de tema significativo no atual cenário da defesa da concorrência no Brasil que
passa por uma verdadeira crise no tocante a esta matéria cada vez mais presente nos processos
administrativos de antitruste no país. Primeiramente faz-se uma abordagem da defesa da
concorrência e sua fundamentação no modelo capitalista liberal; em seguida é feito um estudo
do sistema brasileiro de defesa da concorrência e sua atuação; posteriormente destaca-se o
problema do abuso do poder de mercado e do poder de compra. Ao final, avalia-se a postura do
SBDC em relação a esse poder de compra e a possibilidade de utilização da Teoria do Poder
Compensatório. Conclui-se que urge na política antitruste brasileira um maior debate acerca
dessa questão que demanda uma resposta efetiva, eficiente e definitiva do Estado regulador. 
PALAVRAS-CHAVES: Concorrência;Poder de Mercado;Poder de Compra

ABSTRACT
The importance of the research about the “Abuse of purchasing power and challenges of
antitrust in Brazil" is peculiar and its approach is necessary. This study is going to examine the
Brazilian system of antitrust and its performance before the Health Insurance Market. This
subject is expressive in the actual situation of antitrust in Brazil, which is living a real crisis in this
sector, responsible for the most of the administrative processes of antitrust in the country. At
first, its necessary to talk about the antitrust and its reasoning in the liberal capitalist model;
after that is done a study of the Brazilian system of antitrust and its performance. In the end, it
evaluates the attitude of SBDC about this market and the possibility of utilization of Theory of
the Compesatory Strength. We conclude that its necessary, in the Brazilian antitrust policy, a
bigger discussion about this sector in particular that demands an effective, efficient and final
answer by the government. 
KEYWORDS: Competition;Market Power;Purchasing Power

Introdução

A defesa da concorrência visa o ideário da concorrência perfeita, ou seja, que, nas relações de
mercado, nenhum dos indivíduos detenha poder suficiente (poder de mercado) para alterar ou determinar,
a seu critério, os elementos dessas relações, como preço, produção, criação de barreiras a entrada de novos
concorrentes ou quaisquer medidas, com o intuito de diminuir ou eliminar a concorrência, ou seja,
objetiva-se que existam consumidores e produtores em quantidades equivalentes, agindo de forma
independente.

Tal instituto surgiu após a definição do posicionamento do Estado e da adoção dessa posição, pelo
legislador constituinte, de interventor e regulador da economia, sem, no entanto, existir a participação do
Estado de maneira direta, ao menos não como uma regra.
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Nesse sentido, a defesa da concorrência tem o intuito de evitar concentrações indevidas,
injustificadas ou desreguladas de um poder de mercado. No entanto, existem exceções, inclusive legais,
como o direito de exploração, em caráter exclusivo, por tempo determinado, de um dado bem patenteado;
mercados em que se justificam o monopólio natural, como de exploração de petróleo e distribuição de
energia elétrica; ou ainda, devendo suprimir uma questão eventualmente não observada pelo agente
regulador estatal.

Além disso, visa tal sistema impedir a prática de condutas anticompetitivas, as chamadas infrações à
ordem econômica, como o cartel, que se caracteriza pela conduta concertada (combinada) entre
concorrentes que falseiam a concorrência ao produzirem no mesmo ritmo, aplicarem o mesmo preço,
combinando licitações, dentre outras possibilidades.

Na primeira parte deste trabalho procurar-se-á estabelecer os principais pontos da relação entre
mercados e concorrência, aprofundando o debate acerca das possíveis falhas de mercado; após apresenta-
se a questão do poder de mercado e suas conseqüências; em seguida analisa-se o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência e sua peculiar estrutura decorrente da Lei 8.884 de 11 de junho de 1994; adiante
estuda-se o poder de compra, seus efeitos na economia e o tratamento dado a esta temática pelo SBDC,
discute-se ainda a teoria do poder compensatório e sua eventual aplicação.

Trata-se de temática estreitamente ligada aos interesses sociais em voga, que tem o viso final de
produzir uma melhoria na qualidade de vida de toda a população, com a valorização da eficiência nos
mercados e a conseqüente melhora da economia.

1.  Mercado e Concorrência

A idéia de mercado, embora remonte às tribos primitivas e à prática de escambos, passando pelo
comércio dos povos antigos e da idade média, no mercantilismo, até às complexas relações empresariais
de hoje em dia, tem direta ligação com o capitalismo e o pensamento econômico liberal, base da idéia de
defesa da concorrência pelo Estado e deste trabalho. Tal doutrina tem origem no trabalho de Adam Smith,
“A Riqueza das Nações”, no qual o autor estabelece o pensamento de que a riqueza das nações está
diretamente relacionada à conduta dos indivíduos que as compõem, pois estes, movidos tão somente por
interesses próprios, findam por contribuir com o crescimento e desenvolvimento da nação.

Só o trabalho produtivo, aquele que produz um excedente de valor, em relação ao custo de sua
produção, é capaz de contribuir para o aumento da riqueza e bem-estar da nação, tais fatores podem ser
medidos pela renda anual per capta de seus cidadãos, trabalhadores produtivos.

Nesse sentido, as necessidades individuais devem ser satisfeitas por esforço próprio, constituindo
uma rede de trocas de interesses e de excedentes, e não por benevolência, como deixa claro Adam Smith
(1983, p.50):

O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil  esperar esta ajuda simplesmente da
benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer, se conseguir interessar a seu favor a auto-estima dos
outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhes ou dar-lhes aquilo de que ele precisa. É isto o que faz toda pessoa
que propõe um negócio a outra.  Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer – esse é o significado de
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qualquer oferta desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços que necessitamos. Não é da
benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu
próprio interesse: Dirigimo-nos não à sua humanidade mas à sua auto-estima, e nunca lhes falamos das nossas próprias
necessidades, mas das vantagens que advirão para eles.  Ninguém, a não ser o mendigo, sujeita-se a depender sobretudo da
benevolência dos semelhantes.

Com base nisso, o autor defende a não interferência no mercado, ou seja, o próprio mercado, com
sua “mão invisível” e leis próprias, levaria os indivíduos a buscar seu bem estar e, por conta disso, gerar o
bem-estar coletivo, tendo, por consequência, o desenvolvimento e a riqueza da nação.

No entanto, embora o pensamento de Adam Smith seja a base inicial da teoria econômica atual, a
ausência total do Estado, chamado laissez-faire, mostrou-se ineficiente, sobretudo no sentido de garantir o
desenvolvimento econômico das nações. Verifica-se que o modelo capitalista de produção pode sofrer
distorções e falhas em alguns mercados, como a ocorrência de monopólios e cartéis, práticas
anticoncorrenciais, que causam uma concentração inadequada de renda e uma ineficiência do mercado. O
bom funcionamento do mercado depende de forma direta da existência de um sistema de concorrência
eficaz, capaz de inibir práticas nocivas à economia.

Com o desenvolvimento da teoria de Adam Smith, tem-se como papel do Estado a função de regular
a economia, justamente no sentido de evitar e reprimir distorções que comprometam a liberdade de
transação entre os indivíduos, ou seja, o Estado deve criar Leis e mecanismos que garantam o ambiente
mais próximo da concorrência perfeita e do mercado livre.

Pode-se conceituar mercado como um organismo artificial, voltado a regular a economia, construído
a partir de uma decisão política, uma escolha do Estado. Tal escolha é, portanto, o ponto nodal para
definição de mercado, na Ciência Jurídica, notadamente no sentido das regras, legislações e princípios
aplicáveis às relações econômicas em determinado país.  Para Daniel Goldberg (2006, p.28), pode-se
definir mercado como:

Do ponto de vista da teoria do direito, o mercado pode ser visto como um conjunto de instituições jurídicas que possibilitam que
os consumidores,  ainda que individual,  somem suas preferências para ‘comunicar’ aos produtores, qual a quantidade (e qualidade)
de determinado bem ou serviço a sociedade demanda. Por outras palavras, o mercado pode ser concebido com um mecanismo não-
lingüistico” de coordenação.  Em um mercado perfeitamente competitivo, a oferta e a procura interagem até que, em equilíbrio, a
quantidade ofertada de determinado bem ou serviço seja exatamente a quantidade de que a sociedade ‘precisa’, ao menor preço
possível.

 Mercado é um conjunto de trocas de preferências e excedentes, podendo as relações desenvolvidas
nesse mercado definirem vários fatores como preço, produção, oferta, publicidade, qualidade dos serviços
e produtos ofertados, sendo essa a concepção de auto-regulação do mercado, origem do pensamento
econômico liberal.

Nesse sentido, a eficiência do mercado depende de forma direta dessas escolhas e decisões, ou seja,
de como se dá o comportamento dos indivíduos que atuam no mercado, inclusive o Estado. A intervenção
do Estado pode ser direta ou indireta. A primeira, caracterizada pela adoção da atividade empresarial, por
parte do próprio Estado, por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mista em um sistema
de concorrência com os particulares ou no exercício de um monopólio, iniciativa rechaçada pelo
pensamento econômico liberal. E a segunda, por intermédio de planos econômicos, fiscalização e
regulação do mercado, medida preponderante nos Estados ocidentais, a partir do século XX. (FONSECA,
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1998)

Robert Kuttner (1998, p. 35) sustenta que os mercados são um poderoso instrumento de decisão
direta da população, os consumidores e destinatários finais dos bens e serviços oferecidos.

No coração do sistema de mercado está o mecanismo de preços. Os preços indicam quanto ‘valem’ milhões de bens e serviços
individuais para vendedores e compradores voluntários. Assim, os preços funcionam para alocar eficientemente os recursos
econômicos: eles sinalizam aos vendedores o que produzir; aos consumidores,  o que comprar;  aos capitalistas, onde investir.
[...]
A genialidade da formação de preços no mercado é sua maleabilidade. Conforme se ajustam a mudanças nos custos e nas
preferências, os preços podem subir e descer instantaneamente e estar continuamente em mudança. Assim, os mercados podem
reinvidicar a concretização e a expressão da liberdade de escolha, bem como a alocação eficiente de recursos que são escassos. Os
mercados representam o processo descentralizado e atomizado de tomada de decisão.

Nessa sistemática, o mercado pode existir dentro de um sistema de concorrência perfeita ou
imperfeita, conforme afirma João Bosco Leopoldino da Fonseca (1995, p.3):

A concorrência pode definir-se como perfeita  ou imperfeita . A concorrência perfeita  pressupõe uma absoluta igualdade de todos
os integrantes do mercado, ou seja,  pressupõe que todos os concorrentes são equivalentes a um átomo (atomicidade) e que a saída
individual de um deles do mercado não afete a formação do preço dos bens.
[...]
A concorrência imperfeita  se caracteriza pelo rompimento ou mau funcionamento dos elementos que identificam a primeira. Em
lugar de atomicidade, existe molecularidade, em que existe heterogeneidade dos sujeitos que atuam no mercado. (destaques do
original)

Evidencia-se, portanto, que o mercado, esse sistema de trocas e interesses individuais, como único
limitador da economia nem sempre será plenamente eficiente e garantidor da liberdade e satisfação dos
participantes das relações, devido a possibilidade de existência de concorrências imperfeitas que dão
ensejo às chamadas falhas de mercado, objeto do próximo ponto deste trabalho.

1.1.         Falhas de mercado

Se o mercado não for eficiente poderá sofrer as conseqüências de externalidades como, por exemplo,
a dominação por apenas um fornecedor, logo podendo este praticar os preços e condições que desejar, sem
limitação por outros concorrentes.

Outra hipótese de externalidades seriam concorrentes diretos em determinado mercado que, visando
maximizar seus lucros, combinam preços praticados no mercado, eliminando, assim, a concorrência e
gerando um ambiente próximo do dominado por um só fornecedor (monopolista).

Além dos exemplos acima, várias são as possibilidades de ocorrências que podem, de algum modo,
modificar ou prejudicar o ambiente concorrencial, comprometendo assim a eficiência do mercado e
mitigando a possibilidade de auto-regulação, ou mesmo o funcionamento da “mão invisível”, nos termos
da teoria de Adam Smith.

Conforme adverte Vanessa Borati (2006, p. 67-68), a chamada concorrência perfeita, na qual
nenhum dos componentes de mercado dispõe de poder suficiente (poder de mercado) para, sozinho ou em
grupo, influenciar, de maneira fundamental, nas decisões dos agentes do mercado, resta mais para plano do
idealismo teórico do que o real. Na verdade, em regra, dificilmente um mercado chegará ou se manterá,
por conta própria, na configuração de concorrência perfeita

Os mercados, conforme visto, compreendem conjuntos de compradores e vendedores. Ocorre que os
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diferentes mercados podem possuir estruturas de demanda e oferta distintas sendo que cada uma possui
uma dinâmica concorrencial particular: concorrência perfeita, concorrência imperfeita ou
monopolística, oligopólio e monopólio.
[...]
Obviamente, o modelo de concorrência perfeita constitui-se em uma abstração teórica, sendo que
dificilmente podemos caracterizar um mercado como sendo inteiramente de concorrência perfeita.

No início do século passado, primeiro apogeu do sistema capitalista de produção em massa, como se
conhece hoje, também ocorreu, coincidentemente, uma de suas maiores crises (crash da bolsa de Nova
York em 1929), ocasionada, em parte, pela ausência de atuação estatal e a crença desmedida no poder
auto-regulatório do mercado. Isso gerou, muitas vezes, elevadas concentrações e grandes lucros,
associados à exploração do trabalho humano e aumento elevado dos preços, em desfavor dos
consumidores, além disso, especuladores financeiros contribuíram para desestabilização da bolsa. Falhas
de mercado, como essas, findam por causar mal-estar social e malefícios ao desenvolvimento econômico,
privilegiando alguns poucos, em detrimento dos demais conforme destaca Robert Reich (2008, p. 19-20):

Nas primeiras décadas do século XX, o capitalismo parecia na iminência de alcançar triunfo espantoso.
Porém, suas conseqüências sociais – miséria urbana, salários de fome, longas jornadas nas fábricas,
mão-de-obra infantil, agravamento da desigualdade, decadência ou abandono das pequenas cidades –
atormentavam muita gente. A democracia parecia incapaz de enfrentar o desafio. O porte e a
importância econômica das empresas gigantescas tornavam-se economicamente poderosas e, assim,
quase imunes a quaisquer demandas do público em relação a elas.
[...]
O público estava perplexo; o poder irresponsável das grandes empresas parecia incompatível com a
democracia. A questão se tornou tema político muito explorada durante décadas.

Diante da dificuldade real em se configurar um ambiente de concorrência perfeita, sendo certo que
tal condição se adequa muito mais a um modelo de teoria econômica que de realidade, resta analisar as
outras formas de organização da concorrência nos mercados. Basicamente, conforme afirma Vanessa
Borati (2006, p. 68-69), classificam-se em três, sendo a primeira concorrência perfeita:

A segunda estrutura de mercado é denominada concorrência imperfeita (concorrência monopolística).
Nesse modelo existe um grande número de pequenas empresas, sendo que cada uma delas oferta um
produto com algum grau de diferenciação (a qual pode ser objetiva, subjetiva e geográfica), mas que
no entanto tem substitutos próximos.
[...]
A terceira estrutura de mercado é o oligopólio. Nessa estrutura há poucas empresas que controlam a
maior parcela do mercado. Esse reduzido número de ofertantes fabrica produtos que são considerados
pelos consumidores substitutos próximos entre si.
[...]
A quarta e última estrutura de mercado é aquela em que existe apenas um vendedor de determinado
produto – o monopólio. Um setor definido como monopólio possui uma única empresa responsável
pela produção de um produto, que, segundo o ponto de vista do consumidor, não tem substitutos
próximos.

Diante disso, a possibilidade de substituição do produto ofertado por outros tidos como próximos
(substitutos próximos), como são exemplos a manteiga e a margarina, a gasolina e o álcool nos carros
bicombustíveis, o achocolatado e o ovomaltine, podem, também, ser fundamentais para atingir-se um
ambiente próximo de concorrência perfeita. Num mercado em estrutura monopolística, existem produtos
próximos, e as falhas de mercado ficam sujeitas a outros fatores, como combinações e ausências de
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informações. Num mercado oligopolístico, a concorrência entre fornecedores é reduzida, logo, a
possibilidade de falhas é maior, mas ainda há fácil substitutividade dos produtos. Já no mercado em que
ocorre monopólio efetivo, tem-se como consequência certa a ocorrência de falhas, caso não haja uma
intervenção estatal, uma vez que, além de não ter substitutos próximos, o produto é ofertado por um só
fornecedor.

No entanto, a existência de um, poucos ou vários concorrentes, bem como o fato de haver ou não
substitutos próximos daquele produto, para o público interessado (consumidores), não são os únicos fatores
tendentes a criar falhas nos mercados. Rachel Sztajn (2004, p. 62) destaca que a informação assimétrica
entre concorrentes pode ser tão ou mais prejudicial que os fatores acima narrados:

Outro fator que cria falhas de mercado é a informação desigual assimétrica, entre agentes. O sistema de
produção em massa provoca disparidade entre produtores e consumidores nos mercados. Por isso,
controles do estado sobre o funcionamento dos mercados são necessários, porque os produtores, se
tiverem poder para controlar a produção, restringindo a oferta de bens e serviços nos mercados, limitam
o exercício da autonomia privada.

Outra condição que facilita a ocorrência de falhas de mercado são as chamadas “barreiras à
entrada”, que correspondem à dificuldade de outros concorrentes ingressarem em determinado mercado,
podendo tais dificuldades serem das mais variadas ordens como a pequena demanda, necessidade de
grandes investimentos, necessidade de conhecimentos técnicos muito específicos, limitações estatais,
dentre outros. Um exemplo de mercado em que há fortes barreiras à entrada seria o mercado financeiro,
barreiras essas criadas, muitas vezes, pelo próprio estado para impedir atuação irresponsável nesse delicado
setor.

Assim, as falhas de mercado podem decorrer de diferentes fatores, tanto naturais e espontâneos,
quanto decorrentes de condutas maliciosas de indivíduos que atuam no mercado. Cabe ao Estado
permanecer atento, no sentido de evitar ou repelir práticas que gerem tais falhas. Em caso de
inevitabilidade, como um monopólio natural, cujo exemplo seria o mercado de distribuição de energia
elétrica, ou ainda, um mercado de fortes barreiras à entrada como o financeiro ou o de telefonia, cabe ao
Estado regular as relações para atenuar os efeitos dessas condições. Logo, como afirma Vanessa Borati
(2006, p. 73), a atuação do estado na economia é fundamental para impedir ou atenuar as falhas de
mercado já que este, por conta própria, é incapaz de realizar sozinho tal tarefa: 

Como visto, na economia capitalista descentralizada os preços de mercado refletem tanto a escassez
relativa dos bens econômicos como os desejos dos consumidores. No entanto, existem falhas de
mercado, como externalidades, informação imperfeita, bens público, poder de monopólio e etc., que
fazem com que essa máxima não seja sempre verdadeira e que, na ocorrência delas, os preços não
sejam suficientes para sinalizar o mercado.

Isso não quer dizer, todavia, que o Estado deve eliminar completamente os riscos do mercado,
protegendo todos os fornecedores, consumidores, trabalhadores e demais indivíduos que nele atuem, até
porque tal objetivo seria impossível. Os mercados, quaisquer que sejam, conforme adverte Rachel Sztajn
(2004, p. 65), sempre apresentarão riscos, a própria existência de concorrência é um risco para os
concorrentes, a habilidade dos indivíduos é que determinará aquele que alcançará, dentro dessa
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concorrência o melhor resultado.

Ir ao mercado tem custos. É que incerteza, demora, distância são fatores considerados na decisão dos
agentes econômicos. A organização de empresas visa a reduzir custos sempre que a definição inicial
dos direitos de produzir efeitos sobre a operacional do sistema econômico.
Mercados, isoladamente, não bastam para atender as necessidades do trafico mercantil, porque
depender de mercados para adquirir bens, insumos necessários a produção, é arriscado. A assunção do
risco econômico e o profissionalismo do agente são centrais a organização empresarial.

Logo, a posição do Estado na economia e sua opção de intervenção no domínio econômico são fundamentais para

compreender política de defesa da concorrência, bem como as políticas públicas de intervenção na economia como um todo,

implementadas por este país.

2. Poder de Mercado

Como visto, os mercados correspondem a sistemas de trocas de excedentes e interesses entre os agentes econômicos, que

podem figurar como fornecedores de bens e serviços, consumidores desses bens e trabalhadores que desenvolvem a atividade

necessária para a produção. Nesse sentido, torna-se necessária a existência de concorrência entre esses agentes, para que uns possam

limitar a atuação de outros, evitando, assim, eventuais abusos ou distorções no mercado.

O Estado, por sua vez, pode exercer uma atuação direta na economia, explorando, por conta própria, determinada atividade

econômica, por meio de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, por exemplo, ou, tão somente, atuar de maneira

indireta, por meio da regulação, legislação, exercício da jurisdição, desempenhando, portanto, uma função regulatória e

fiscalizadora dos mercados em geral.

Vinculou-se durante muito tempo, com base na teoria econômica neoclássica, o poder de mercado ao preço. Ou seja, teria

poder de mercado qualquer indivíduo que pudesse determinar ou modificar, sozinho, os preços praticados. Tal definição é

comentada por Calixto Salomão Filho (2007, p. 92), que, inclusive, aponta como falha por ser simplista:

Segundo a teoria neoclássica a principal forma de definição de poder de mercado está na faculdade
(poder) de aumentar os preços através da redução da oferta de bem ou serviço. A tal ponto que –
retomando o que foi dito na introdução deste capítulo – o poder de mercado vem definido como poder
de aumentar os preços.
Segundo os neoclássicos, a possibilidade de aumentar preços, mais do que uma manifestação, é uma
conseqüência necessária da existência de poder no mercado. Aumentar preços é o comportamento
racional dos agentes, cuja importância no mercado é grande a ponto de influenciar o preço através de
uma diminuição de produção.
[...]
Essa, na verdade, é uma definição bastante simplista do poder de mercado, cujo único objetivo é
ressaltar o problema relevante para o direito antitruste na perspectiva neoclássica.

Nesse sentido, Calixto Salomão Filho (2007, p. 94) defende que uma melhor definição de poder de mercado deve abranger

não só a capacidade do agente de influenciar no preço, mas sim, em relação a sua ingerência em todos os aspectos do mercado.

Deve-se concluir, então, que a definição teoricamente mais correta de poder de mercado não é a
possibilidade de aumentar os preços, mas sim a possibilidade de escolher entre essas diferentes
alternativas: grande participação no mercado e menor lucratividade ou pequena participação e maior
lucratividade. Essa forma de definir poder de mercado é, de resto, a única capaz de explicar as
situações de monopsônio e oligopsônio.Nesses casos, o poder dos agentes consiste exatamente na
possibilidade de reduzir o preço através da redução de suas aquisições, o que, visto da perspectiva dos
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adquirentes, implica exatamente a alternativa acima definida.

Uma das mais comuns distorções dos mercados é o abuso do chamado poder de mercado exercido por um ou por alguns dos

concorrentes. Em mercados onde há um monopólio, o poder de mercado advém da própria estrutura em que ele se está organizado.

Em outros, nos quais é restrita a presença de concorrentes (há barreiras à entrada), pode-se também verificar a concentração de

poder junto a poucos fornecedores.

A concentração de poder decorre, ainda, da compra de um concorrente por outro ou pela união de concorrentes. Por exemplo,

se em determinado mercado três grandes empresas dominam a exploração de um produto, no momento em que duas delas se

fundirem, terão a potencialidade de serem mais fortes que a terceira ainda isolada, gerando assim um aumento do poder de mercado

e diminuição de concorrência. Caso o exemplo se limitasse a dois fornecedores, piores ainda poderiam ser os efeitos decorrentes

dessa fusão. Ter-se-ia, de fato, a produção de um monopólio.

O poder de mercado pode originar-se de outras práticas infrativas como o próprio cartel, falseamento da concorrência pelos

agentes, prática de preços predatórios visando eliminar a concorrência e, consequentemente, dominar o respectivo mercado.

Há ainda a possibilidade de, em alguns mercados, a concentração de poder ocorrer de maneira natural, devido à habilidade de

um concorrente ou ao elevado nível de conhecimento e recursos financeiros. Todavia, mesmo nessas hipóteses, a concentração

deixa o setor especialmente suscetível aos abusos dos agentes detentores desse poder, uma vez que inexiste limitação pela

concorrência, o que pode causar um aumento dos preços, diminuição da oferta, aumento arbitrário dos lucros, exploração dos

consumidores e da mão-de-obra, dentre outras possibilidades, nos termos da legislação antitruste vigente e da ordem econômica

constitucional.

3. Defesa da concorrência no Brasil e Lei 8.884/94 – Per si e Regra de razão

No Brasil, tem-se o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que age com base na Lei 8.884
de 11 de junho de 1994. Referia lei, além de instituir determinar a competência dos órgão que compõem o
sistema prevê práticas abusivas à ordem econômica, bem como sanções aplicáveis.

Entretanto, importa destacar que, diversamente do que ocorre com o Código Penal, por exemplo, a
Lei antitruste não pode adotar um conceito de tipificação da conduta, não havendo, portanto, nenhuma
conduta de ilegalidade per si, tendo adotado o legislador a chamada “regra de razão”. Ou seja, é necessário
que, no caso concreto, avalie-se e identifique-se o dano gerado ao mercado, não se tratando de simples
verificação de nexo causal ou de culpabilidade, mas sim, do caso em si. Pode, inclusive, haver condutas
não previstas na lei mas que sejam gravosas ao mercado, à livre concorrência ou aos princípio norteadores
da ordem econômica constitucional (FONSECA, 1995).

Sobre a questão afirmam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2006, p. 357):

O fato de que nem sempre as fusões,  as práticas empresariais que restringem a concorrência, ou a existência de uma empresa
dominante  são socialmente indesejáveis, sob a ótica do excedente total, é um dos fatores que torna tão complicada a aplicação das
políticas de defesa concorrência. Quando o impacto líquido de uma iniciativa empresarial sobre o bem-estar social não é
conhecido a priori, a legislação recomenda que esta seja tratada de forma flexível,  e que uma decisão sobre sua aprovação só seja
tomada após uma análise do seu impacto sobre o bem-estar social. Diz-se que, nesse caso, a defesa da concorrência é feita usando
a regra de razão: a operação é aprovada se o benefício líquido, para a sociedade, for positivo, e reprovada caso contrário.
(destaques do original)
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Como exemplo da regra de razão, tem-se, dentre as práticas vedadas, o monopólio ou oligopólio, que
consiste no domínio do mercado por uma só empresa ou por um grupo de empresas, sendo certo que tal
situação é prejudicial aos consumidores e ao funcionamento do mercado. Entretanto, podem ocorrer
situações que justifiquem tal prática, como a necessidade do monopólio natural, em alguns mercados, a
exemplo do que ocorre com o de petróleo ou energia elétrica, bem como por conta de exceções legais,
como na exploração, em caráter exclusivo, concedida em caráter temporário pela concessão de patente.
(PINHEIRO; SADDI, 2005)

A Lei 8.884/94, em seu art. 20, estabelece que a dominação de mercado relevante de produtos ou serviços constitui infração à

ordem econômica. O inciso II se refere à dominação de mercado, decorrente de concentrações de mercado, enquanto que o inciso

IV se dirige aos mercados em que a concentração de poder se dá de maneira natural, havendo o acréscimo da expressão “exercer de

forma abusiva posição dominante”.

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que
tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
[...]
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
[...]
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

Tais conclusões são confirmadas diante da simples leitura do parágrafo primeiro do mesmo art. 20,
ora em análise: “§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência
de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II”
(dominar mercado relevante de serviços).

Logo, o simples poder de mercado adquirido por processo natural não é punível pela lei antitruste, o
que se afasta é a possibilidade de exercício abusivo dessa posição, que, por sua vez, gera ineficiência aos
mercados. O legislador traz, ainda, a definição de posição dominante nos parágrafos 2º e 3º, da Lei
8.884/94:

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante,
como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.
 § 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla
20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia

Além disso, as condutas potencialmente geradoras de concentrações de poder de mercado, como
cartel, preço predatório, restrição vertical, são todas punidas pela lei antitruste e pela autoridade de defesa
da concorrência, tendo ainda o SBDC forte atuação na repressão a atos de concentração, com possibilidade
de causar um aumento do poder de mercado. Vanessa Borati (2006, p.70-71) destaca os potenciais
problemas decorrentes de concentrações de mercado.

Por outro lado, concentrações econômicas podem restringir a concorrência e gerar danos ao mercado
por aumentar o poder de mercado das empresas que se concentram. Isso porque a concentração de
empresa reduz o número de empresas que atuam no mercado (concorrência efetiva). Esse aumento do
poder de monopólio pode ser prejudicial ao mercado caso possibilite o abuspo desse poder e não seja
contrabalançado por ganhos de eficiência econômica. Portanto, não é possível, inicialmente, saber se
uma concentração econômica afetará positiva ou negativamente o bem estar econômico.

Diante dessa realidade, evidencia-se a necessidade de atuação estatal efetiva, tanto no sentido de
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impedir concentrações de poder de mercado de maneira indevida, como por infrações à ordem econômica
ou aquisições, fusões e incorporações de empresas; quanto em relação aos mercados “naturalmente
dominados”, de exercer um maior controle para evitar o abuso decorrente desse poder. Referida questão
será aprofundada a seguir.

3.1. Necessidade de intervenção estatal

Sendo certo que somente os mercados organizados sob a estrutura de concorrência perfeita não
estariam suscetíveis às falhas decorrentes do exercício abusivo de poder de mercado, todos os mercados
estruturados como concorrência imperfeita necessitam ser delimitados e organizados, no sentido de se
buscar o ambiente o mais próximo possível do ideal (concorrência perfeita), garantindo, assim, a eficiência
econômica e o bem estar, princípios fundamentais da defesa da concorrência.

Além disso, conforme já apontado, a concorrência perfeita se enquadra muito mais como teoria
econômica que realidade própria, denota-se que, praticamente, todos os mercados, com maior ou menor
intensidade, demandam de uma certa limitação, conforme afirma Martin Krause (2006, p. 30):

Para a economia neoclássica, portanto, todo mercado que não apresente as condições de concorrência
perfeita é imperfeito, fracassa em alcançar o ótimo de pareto. Como veremos, ademais, não somente é
assumido esse fracasso, como também a possibilidade de que o Estado possa melhorar essa situação,
aproximando-a ao ótimo, e esse seria induvidosamente o objetivo do ‘ditador benevolente’. Não
obstante, o argumento de Hayek se estende com muito maior dureza ainda à informação disponível e
obtenível por parte desse soberano. Este foi um dos argumentos básicos no debate sobre a possibilidade
da planificação socialista apresentado por Mises e Hayek[1]. (Traduziu-se) (destaques do original)

Essa limitação somente deve ser exercida pelo Estado, quando não é feita pelo próprio mercado, nos
termos da teoria de Adam Smith[2]. Cabe ao Estado estabelecer as regras e limitações de atuação dos
indivíduos na economia, garantindo, assim, o bem estar de toda sociedade, em detrimento do exclusivo
bem estar individual. Essa intervenção estatal se percebe de várias maneiras, como legislação protetiva das
relações de trabalho e emprego, legislação de proteção dos consumidores, legislação protetiva de inventos,
marcas, patentes e desenhos industriais e, mais especificamente, o sistema de defesa da concorrência – lei
antitruste, e estrutura regulatória de certos mercados que fornecem serviços essenciais em estruturas
imperfeitas.

É o Estado, portanto, que delimita as regras da economia, ou seja, conduz o “jogo” e, além disso,
funciona como um árbitro fiscalizador do cumprimento de suas normas. Rachel Sztajn (2005, p. 51)
destaca que, inclusive, os mercados somente serão eficientes se houver efetiva atuação estatal:

Sem normas, legais ou institucionais, mercados não serão eficientes, não atenderão aos interesses dos
agentes econômicos, demonstrando que a noção da Adam Smith dá ‘mão invisível’ baseada no
egoísmo das pessoas que, por si, ajustaria a oferta à demanda estava equivocada. Regulação é
instrumento legal para ordenar mercados, manifestada por via reguladora das atividades econômicas.
Desde a organização das formas de produção e distribuição dos bens e serviços até às relações de
consumo, todas as etapas da ‘cadeia produtiva’ são objetos de normas que representam intervenção do
Estado no domínio econômico sem assumir o papel de produtor.

Para além da regulação, toda intervenção do Estado na economia deve ser voltada para a eficiência

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3639



econômica. Sem dúvidas, referida intervenção é mais que uma possibilidade, uma verdadeira necessidade,
condição absoluta para que se atinja o desenvolvimento econômico, conforme aponta Rachel Sztajn (2005,
p. 58-59):

Para que agentes econômicos decidam produzir e sobre o que produzir, devem-se assegurar a
existência e o desenvolvimento de mercados; a liberdade de iniciativa econômica é corolário da
liberdade de mercados, liberdade de oferecer a própria força de trabalho, bens de produção e recursos
financeiros em mercados. Certos que mercados não devem ser subtraídos do controle do Estado, do
poder coercitivo que as normas jurídicas têm.
[...]
Por exemplo, as normas que disciplinam ações anticoncorrenciais, abuso de poder econômico, abuso
de poder em mercado relevante, dever de informar, responsabilizar pela informação falsa, punição por
oferecer produtos objetos de contrafração são todas normas de produção legislativa.

Não se discute mais, portanto, se o Estado deve ou não intervir na economia, mesmo o mais liberal
dos teóricos econômicos, na atualidade, é forçado a reconhecer que a intervenção do Estado, na economia,
é importante e necessária. Deve-se, assim, discutir os critérios dessa intervenção, ou seja, como proceder o
ente estatal para intervir de modo a promover eficiência nos mercados e consequente desenvolvimento
econômico. Esse é o principal desafio dos Estados atualmente

4. Poder de compra

A teoria econômica preocupou-se, ao longo dos anos, com o estudo do poder de mercado exercido
pelos fornecedores e produtores de bens e serviços de consumo, logo, o estudo de eventual poder, exercido
por compradores, permaneceu por muito tempo desconsiderado, sendo, até hoje, pouco debatido. No
mesmo caminho foi o desenvolvimento do direito antitruste e da intervenção do estado na economia, quase
sempre voltada ao controle dos agentes fornecedores e de seus eventuais abusos de poder.

Tal realidade fez com que, inclusive, a denominação poder de mercado se tornasse um sinônimo de
poder exercido por fornecedores, sem que, sequer fosse cogitado um poder de mercado fornecido pelo
lado da demanda, ou seja, de consumidores de bens e serviços.

No entanto, há a possibilidade de poder de mercado ser exercido por compradores. Tal realidade
passou a ser mais discutida, a partir do surgimento das grandes redes varejistas de alimentos. A estrutura
de supermercados e hipermercados deixou claro que nem sempre os compradores são consumidores
individuais e sem poder de barganha coletiva, junto aos fornecedores. Muitas vezes, inclusive, o poder de
barganha ou poder de mercado destes é bem mais elevado que o poder de seus fornecedores primários,
muitos dos quais dependentes da aquisição desses “super compradores”.

Nesse sentido, Daniel Goldberg (2006, p. 141) destaca que o poder de mercado pode ser exercido
pelo lado dos compradores, ou seja, um “poder de mercado às avessas”. Esse fenômeno passou a ser
denominado de poder de compra.

Pode-se dizer então que poder de compra está associado a prerrogativa que agentes econômicos
possuem de, exercendo sua posição dominante, alterar preços e quantidades de insumos ofertados por
seus fornecedores. Trata-se de poder de mercado detido por compradores. E como tal é questão de
grau.
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Diante da associação feita entre poder de mercado e poder exercido por fornecedores, poder de
compra é, portanto, uma subespécie de poder de mercado, uma prerrogativa exercida não por fornecedores
mas pelos consumidores de bens e serviços. Além das grandes cadeias varejistas, outro exemplo de poder
de compra seria o mercado de hotéis e sua relação com as agências de viagens. Estas intermediam as
hospedagens com consumidores finais e levam grandes grupos para os hotéis, dispondo assim, a agência
de viagens, em relação aos hotéis, de elevado poder de compra, conseguindo uma série de “benefícios”,
em decorrência disso: como a depreciação do valor das tarifas, a possibilidade de pacotes diferenciados
com quartos mais cheios, dentre outras possibilidades decorrentes do efeito desse poder. Daniel Goldberg
(2006, p. 24) conceitua o poder de compra como:

A segunda razão decorre da percepção de que, ao final e ao cabo, ‘poder de compra’ nada mais seria do
que ‘poder de mercado’, ainda que detido por agentes do lado da demanda ao invés do lado da oferta.
Nesse sentido a análise econômica e jurídica do exercício do poder de compra seria a ‘imagem no
espelho’ da tradicional análise do poder de mercado (entendido como o poder exercido pelos
vendedores de um ou mais produtos). Com efeito, se é verdade que o poder de compra nada mais é do
que forma de manifestação do poder de mercado, também é fato que, ainda hoje, a teoria econômica e
a teoria jurídica apresentam impressionantes limitações na compreensão do fenômeno.

Um exemplo claro de abuso de poder de compra é o mercado de saúde suplementar. As operadoras
de saúde, ao intermediarem o fornecimento de serviços médicos, trazem consigo uma grande carta de
clientes e usuários, gozando de elevado poder de compra junto aos profissionais médicos, o que, por sua
vez, causa uma série de reflexos nesse setor da economia. Assim, verifica-se que o poder de compra se
encontra cada vez mais presente nos mercados como um todo.

4.1. Efeitos na economia

 Os efeitos do poder de compra nos mercados, já que, em verdade se trata de um poder de mercado
invertido, podem ser tão prejudiciais, quando não piores diante da ausência de atuação efetiva estatal, que
as já conhecidas falhas originadas do poder exercido por fornecedores. Primeiro, porque, nesses casos,
também haverá a possibilidade de ocorrência natural de poder de compra, na qual punível é o abuso desse
poder. Da mesma forma, esse poder pode ser derivado de um ato de concentração, como a fusão de dois
grandes consumidores, duas redes varejistas, por exemplo, ou ainda, por conta de infrações à ordem
econômica como as acima apontadas. Daniel Goldberg (2006, p. 141) destaca os possíveis problemas
decorrentes do elevado poder de compra:

Compradores com elevado poder de mercado poderão deprimir substancialmente preços e quantidades
contratados com seus fornecedores. Por outro lado, firmas com reduzido poder de mercado como
compradoras não terão a capacidade de determinar preços ou quantidade dos insumos que adquirem.

No Brasil, a observância e o cuidado com o poder de compra passa, ainda, por um processo inicial de
discussão. É, portanto, tema relativamente novo para o sistema antitruste nacional, no entanto, alguns
países já enfrentaram os problemas decorrentes do exercício abusivo de poder de compra que, nos termos
da Lei 8.884/94, podem caracterizar uma infração à ordem econômica. Manifesta-se como uma restrição
de compradores a seus fornecedores, afetando preço, demanda, produção, e estoque. Acerca dessa questão,
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afirma Daniel Goldberg (2006, p. 245-246):

O caso Toy’R’Us, já discutido neste trabalho, demonstra como grandes varejistas podem influenciar a
conduta de seus fornecedores para distorcer a competição em seus próprios mercados. Vale lembrar,
naquele caso o maior varejista de brinquedos americanos forçou seus fornecedores a venderem pacotes
diferenciados para seus concorrentes, a fim de impossibilitar a competição direta via preços na revenda
dos produtos. Usualmente, a influência na conduta de fornecedores, concorrentes no mercado à
montante (art. 21, III) se dá a partir de ameaças de recusa de compra e boicotes.
Em todos esses casos, o poder de compra se manifesta mediante imposição de restrições verticais que
acabam resultando em distorção de preços, quantidades e qualidade dos produtos ofertados.

Nesse sentido, a autoridade de defesa da concorrência deve estar atenta a distorções e falhas de
mercado, causadas por exercício abusivo de poder de compra, principalmente por conta da falta de
tradição no tratamento desses efeitos. Pois, como já dito, desde a origem do SBDC e da própria defesa
antitruste, a principal questão tratada foi o poder de mercado dos fornecedores, enquanto que o poder de
compra restou, em verdade, negligenciado.

5. Negligência do SBDC

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC vem, de há muito, negligenciando uma
atuação mais efetiva em relação ao fenômeno do poder de compra. Isso, conforme destaca Daniel
Goldberg (2006, p. 23-24) tem várias explicações, dentre as quais, a principal está relacionada à carência
de estudo da questão e até mesmo de sua pouca interferência, quando da criação das primeiras normas
antitruste.

Há, aparentemente, pelo menos duas razões pelas quais o poder de compra recebeu no passado
reduzida atenção. A primeira delas parece ser histórica. O direito antitruste se consolida, na Europa
continental e no mundo anglo-saxão (em especial estados Unidos e Canadá), em período que antecede
o fenômeno do surgimento das grandes cadeia varejistas, já no pós-guerra. Como afirma DOBSON, a
preocupação predominante quando do desenvolvimento do direito antitruste referia-se à tendência de
concentração de grandes grupos manufatureiros. O surgimento de grandes grupos de distribuição e
revenda de produtos farmacêuticos, livros, alimentos, produtos financeiros, material de escritório,
brinquedos, e, obviamente, supermercados e hipermercados com tremenda escala, era ainda seara de
especulação até a década de 1950.

Há, ainda, um problema pontual, em relação à atuação do SBDC, por conta de abusos de poder de
compra. Se é possível considerar que o poder de compra seria como um poder de mercado invertido,
gerando, portanto, os mesmo problemas já tão conhecidos e debatidos pela autoridade antitruste, isso não
corresponde a seus reais efeitos.

Na prática, é possível que os efeitos de um elevado poder de compra sejam diferenciados do de
poder de mercado, exercido por fornecedores. Isso porque, muitas vezes, os agentes que detêm elevado
poder de compra se relacionam, ainda, com os consumidores individuais, intermediando a relação destes
com os fornecedores primários, como é exemplo o mercado de hotéis em relação a agências de turismo; o
mercado de grandes cadeias varejistas de distribuição de alimentos; e o próprio mercado de saúde
suplementar.

Não pode a autoridade antitruste, nesses casos, limitar a análise dos mercados na relação de compra
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em que há exercício de poder, pois, fatalmente, uma intervenção estatal, nessa cadeia de fornecimento,
gerará efeitos junto aos consumidores finais. Sobre a questão da necessária abordagem diferenciada, assim
destaca Daniel Goldberg (2006, p. 139):

Trata-se, portanto, de poder de mercado exercido a partir do lado da oferta.
Da mesma forma, os casos que ilustram a aplicação em concreto da política de concorrência em
diferentes jurisdições raramente dizem respeito ao poder de mercado exercido por compradores de
determinado bem e serviço.
[...]
O desprezo da teoria da demanda tem, como já dissemos, não só explicações históricas mas também
técnicas. No campo da economia, a literatura tradicional sempre tratou o poder de compra como uma
imagem no espelho do poder de mercado exercido por ofertantes.

Além disso, constatada a existência de, pelo menos, dois “poderes de mercado”, um exercido pelos
fornecedores (poder de mercado no sentido original ou poder de venda), outro pelos compradores (poder
de compra), torna-se possível cogitar a possibilidade de uma compensação, ou seja, uma anulação de um
eventual poder de mercado ou poder de compra por outro.

A chamada teoria do poder compensatório tem origem no pensamento de John Kenneth Galbraith.
Em sua obra “American Capitalism: the concept of Coutervailing Power”, de 1954, o autor defende que,
em determinados mercados, a concentração de poder (poder de compra ou poder de venda) poderia
compensar eventuais falhas, como um monopólio ou monopsônio, sendo benéfico à sociedade sua
existência. Ou seja, haveria, nesses mercados, uma espécie de auto-regulação da economia, com o
equilíbrio natural da interação dos agentes, conforme defende Galbraith (1954, p. 01):

Nós estamos preocupados com o mais velho dos problemas econômicos - o da atenuação ou regulação do poder de mercado.
Antigamente, duas soluções foram reconhecidos para o problema do poder econômico. Um deles é a concorrência. Os outros -
sempre supondo que a anarquia e a exploração não são soluções - é a regulação pelo Estado. Eu defendo que existe uma terceira
solução de substancial, e talvez central, a importância em nosso tempo. Essa é a neutralização de uma posição de poder por outra.
(Traduziu-se)[3]

Referida teoria, todavia, não recebeu grande crédito na doutrina antitruste, chegando a ser encarada
como inaplicável e taxada de romântica. Entretanto, vislumbra-se, no pensamento de Galbraith, uma
primeira preocupação com o poder de compra e seus efeitos nas relações de mercado. Na prática, todavia,
não se vislumbra nem uma compensação nem uma punição efetiva em relação ao abuso do poder de
compra.

5.1. Posicionamento SDE e CADE

A Secretaria de Direito Econômico – SDE tem entendimento contrário à aplicação da teoria do poder
compensatório, no mercado de saúde suplementar, por vislumbrar que eventual criação de barganha
coletiva, por intermédio de fixação de honorários, em tabelas ou outras imposições de conduta uniforme,
seja pelo próprio Estado regulador, seja pelos médicos organizados em cooperativas e associações, ao
revés, prejudicará mais ainda o mercado. E conclui, em parecer originado de consulta do CADE, em
relação ao Projeto de Lei – PL 39/2007, que promove uma série de mudanças no panorama desse setor
(2008, on line):

Se há a constatação de que as operadoras vêm abusando de seu poder de mercado face à falta do poder de barganha dos
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prestadores de serviço, a saída apropriada jamais seria a fixação dos preços dos honorários médicos em tabelas editadas pelo órgão
regulador. Isto seria solucionar o problema com a completa eliminação da negociação e também da concorrência tanto entre os
prestadores de serviços médicos, que teriam seus incentivos reduzidos na busca pelo aperfeiçoamento da prestação de seus serviços
com vista a alcançar uma melhor remuneração, quanto das operadoras na busca por credenciar profissionais mais capazes em seu
quadro de credenciados.

Em casos submetidos à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, em que se
discute a prática de infração à ordem econômica, por parte de médicos que adotam medidas no sentido de
aumentar sua remuneração ou de negociação coletiva de preços, a postura da SDE tem sido no sentido de
condenar por infração. Entende ser conduta gravosa à ordem econômica (cartel), prejudicando a livre
concorrência e impedindo a negociação individual.

Além disso, não se vislumbra, nos pareceres da SDE, nos processos administrativos a seguir
analisados, qualquer remissão à tese do poder compensatório ou discussão acerca da viabilidade, ou não,
da sua aplicação. Nesse sentido, foram os pareceres da SDE, nos casos COOPANEST-PE[4] e
COOPANEST-BA[5]. No caso COOPANEST-CE, não foi diferente a posição, havendo o parecer
invocado, inclusive, precedentes judiciais do CADE, como se pode observar em trecho abaixo transcrito:

E mais, em decisão recente do Plenário do CADE, ocorrida em 26-06-2002, no PA nº 08012.004372/2000-70 onde foi julgada
conduta idêntica praticada pela Cooperativa de Otorrinolaringologia do Ceará - COOLECE, culminando com a condenação da
representada,  cuja ementa foi publicada no DOU de 26-07-2002, assim entendeu o Conselheiro-Relator Ronaldo Porto Macedo
Júnior:
‘Saliente-se que a imposição do uso de tabelas de preços constitui prática prejudicial à livre concorrência e à livre iniciativa, uma
vez que busca uniformizar os preços dos procedimentos médicos de modo a eliminar as negociações individuais, desconsiderando,
dessa forma, as peculiaridades de cada contrato de prestação de serviços médicos.’ 
Diante do exposto, e considerada jurisprudência desta Autarquia consolidada em julgamentos semelhantes relativos ao mesmo setor
econômico, voto pela condenação da Cooperativa de Otorrinolaringologia do Ceará
[...]
Pelo exposto e, restando configurada prática de conduta anticoncorrecial por parte da representada,  uma vez que limita, falseia ou
de qualquer forma prejudica a livre concorrência ou a livre iniciativa e exerce de forma abusiva posição dominante ao influenciar
a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes, conduta esta prevista no art.  20, incisos I e IV c/c art.
21, inciso II da Lei nº 8.884/94, sugere-se que sejam os autos remetidos ao CADE pra julgamento, nos termos do art.  39 do
mesmo dispositivo legal.

Neste caso, o voto do conselheiro relator[6] Luiz Alberto Esteves Escaloppe, foi no mesmo sentido
do parecer da secretaria, entretanto, o entendimento majoritário[7] do tribunal foi em sentido diverso,
havendo, inclusive, sinais de uma pequena abertura à possibilidade de discussão acerca da tese do poder
compensatório, como se denota do trecho do voto do conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado:

O mercado de prestação de serviços médicos é um mercado extremamente pulverizado e os médicos não possuem individualmente
qualquer poder de negociação junto aos planos de saúde. Na atual configuração do mercado de prestação de serviços médicos, os
planos de saúde são os principais, senão únicos, compradores destes serviços, já que fazem a intermediação entre médicos e
clientes.  Dessa forma, detêm um alto poder de negociação com os médicos e atuam no sentido de aviltar a remuneração
desses profissionais. Sendo assim, entendo ser legítima a constituição de cooperativas como a COOPANEST-CE para que
possam melhor negociar a remuneração dos serviços médicos.  (Grifou-se)
[...]
Não prejudica a concorrência por dois motivos:  (i) os médicos possuem liberdade para se associarem ou não à cooperativa, (ii) os
médicos, mesmo associados, podem prestar serviços diretamente às operadoras de planos de saúde e com elas contratarem, se
assim desejarem, estipulando livremente o preço de seus serviços.
Não consigo vislumbrar, também, como a conduta da Representada poderia levar ao domínio do mercado relevante já que as
operadoras podem contratar diretamente os profissionais, mesmo os associados, porque não há cláusula de exclusividade no
Estatuto da Cooperativa.
Uma conduta legítima e amparada pela Constituição não pode ser considerada cartel. A associação profissional, prevista no artigo 8
da Constituição Federal, pode e deve promover os interesses de sua categoria. A negociação conjunta dos médicos por meio da
Cooperativa não é pratica de cartel, senão poderíamos chegar ao absurdo de considerar cartel a negociação de salários por meio
das centrais sindicais.
[...]
Diante do acima exposto, entendo que:
1- a Representada não praticou infração à ordem econômica e, portanto, isento-a de penalidades;
2- há elementos nos autos que indicam que a CIEFAS coordena a negociação das empresas filiadas com os médicos, o que pode
configurar ilícito previsto no artigo 21 da Lei 8.884/1994, recomendo, portanto, que a SDE instaure averiguação preliminar para
verificar tal prática.

Observa-se, portanto, uma ausência de coesão nos órgãos do sistema em relação ao tratamento da
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matéria na prática. Tal inconsistência além de trazer prejuízos gera uma certa insegurança nos mercados,
além de favorecer e incentivar o exercício abusivo do poder de compra diante da expectativa de
impunidade, além dos benefícios diretos decorrentes da conduta.

Conclusões

O Estado deve interferir na economia, mas não de maneira direta pela exploração de atividade
econômica por entes estatais. A posição do Estado deve ser de gestor, de definidor das regras de atuação
dos agentes, bem como de fiscalizador do cumprimento das mesmas. Referida atuação se dá, basicamente,
de duas formas: por intermédio do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, em todos os
mercados e em mercados específicos que precisam de um acompanhamento mais efetivo, pela regulação
realizada por agências reguladoras estatais.

O sistema brasileiro de defesa da concorrência é órgão essencial ao bom funcionamento dos
mercados, e consequente desenvolvimento da economia. Durante este trabalho procurou-se demonstrar a
sua direta relação com o pensamento econômico liberal e a ordem econômica vigente na Constituição de
1988. Cumpre aos órgãos de referido sistema um papel importante na manutenção do desenvolvimento
econômico.

A autoridade antitruste não pode se afastar da economia, seu ramo de atuação, sendo, por isso
mesmo, indispensável à aplicação dos preceitos e teorias da corrente de análise econômica do direito ou
Law&Economics, conforme apontado no primeiro capítulo deste trabalho. Mais ainda, especificamente em
relação à lei antitruste – Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, torna-se fundamental a observância da
ilegalidade, segundo a ótica da regra de razão, em todos os casos, inclusive os cartéis, sob pena de se
afastar da busca pela eficiência econômica e se prender, de maneira demasiada, ao formalismo jurídico e
ao legalismo.

Poder de mercado não corresponde apenas ao poder exercido por fornecedores de bens e serviços,
podendo, também, revelar-se como um poder de compra, ou seja, um poder exercido pelos compradores
de bens e serviços. A origem do poder de mercado pode ser diversa, de natural à provocada por atos de
concentração ou outras condutas, que caracterizam infrações à ordem econômica, não sendo a existência
de poder de mercado ou poder de compra, por si só, puníveis pela autoridade antitruste.

Os abusos de poder de mercado ou do poder de compra devem ser rechaçados pelo SBDC, seguindo
a lógica da regra de razão e não da ilegalidade per si, nos termos da lei 8.884/94. No mercado de saúde
suplementar, observa-se que as operadoras exercem um forte poder de compra, em relação aos serviços
médicos e hospitalares o que, em se caracterizando a presença de abusos, pode e deve ser punibilizado.

Importa destacar, mais uma vez, que a análise de eventual poder compensatório vem sendo
desprestigiada na instrução dos procedimentos administrativos. Acredita-se que a busca por elementos
mais concretos, para avaliação da possibilidade de ocorrência dessa compensação, contribuirá,
significativamente, na melhoria da atuação do SBDC em relação a esse setor.
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O presente trabalho não pretendeu, e certamente não conseguiu, esgotar o tema tratado. Todavia, há
aqui um claro direcionamento, no sentido de se chegar a uma conclusão sobre a questão: há espaço para
tese do poder compensatório, na defesa da concorrência? E mais ainda: Como combater o abuso do poder
de compra que pode ter características diferentes do tradicional e já conhecido poder de mercado?

Acredita-se que muitos elementos apontam para essa viabilidade, ou seja, a teoria do poder
compensatório é aplicável na defesa da concorrência e, certamente, agregando os elementos da tese a
outros fatores comuns às análises feitas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, utilizando-se o
poder compensatório mais uma ferramenta e não um meio isolado, ter-se-á um tratamento mais adequado
aos mercados e voltado à busca pela eficiência econômica.
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[1] “Para la economia neoclasica, entonces, todo mercado que no presente las condiciones de la competência perfecta es
imperfecto, fracasa em alcançar el optimo de pareto. Como veremos, ademas, no solo se asume ese fracaso Del mercado sino que
se asume le possibilitad de que el Estado pueda mejorar esa situación acercandolá al óptimo y ese seria indefectivelmente el
objetivo Del ‘dectador benevolente’. No obstante, el argumento de Hayek si extiende y con mucha mayor dureza aún a la
informacion disponible y obtenible por parte de esse soberano. Este fue uno dês los argumentos básicos en el debate sobre la
possibilitad de La planificación socialista presentado por Mises y Hayek.”
[2] Auto regulação pela mão invisível do Estado.
[3]“We are concerned here with the oldest of economic problems – that of the mitigation or regulation of economic power. Anciently, two solutions have been
recognized to the problem of economic power. One is competition. The other – always assuming that anarchy and exploitation are not solutions – is regulation by
state. I have argued that there is a third mitigant of substantial, and perhaps central, importance in our time. That is the neutralization of one position of power by
another.”
[4] Por todo o exposto, por entender que restou configurada infração à ordem econômica, consubstanciada nos artigos 20, incisos I, II e IV e 21, incisos II,  X e
XXIV, sugere-se a remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE para julgamento, conforme preceituam o artigo 39 da Lei 8.884/94 e
o artigo 27 do Regulamento das Competências da SDE, aprovado pela Portaria nº 849/2000, do Ministério da Justiça, com recomendação de condenação da
Coopanest-PE, com aplicação das pensas previstas nos arts. 23 e 24, todos da Lei nº 8.884/94.  Processo nº 08012.008060/2004-35
[5] Processo nº  08012.007041/2001-33
 
[6] “Certamente não se nega a legítima possibilidade de a, no caso, cooperativa, representar os seus membros em negociações com as empresas de planos de saúde.
Porém, configura-se atentatória à livre concorrência que o faça por meio da imposição de conduta uniforme concernente em negociações conduzidas por ela própria, e
adoção de valores e índices de reajuste únicos para todas as contratações.
Decerto ao substituir compulsoriamente o médico das negociações dos honorários com as operadoras de planos de saúde, a representada buscou impor um padrão
único, absolutamente uniforme, sem procurar nuances que se adequassem às peculiaridades de cada contratação. A adoção de tabela fixa de honorários incidentes sobre
os serviços dos anestesiologistas cooperados é medida típica que apenas confere poder a quem as elabora, para controlar o mercado ao arrepio das forças reguladoras

da oferta e da demanda.” (Trecho voto Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe Processo nº: 08012.0036.64/2001-92 COOPANEST-CE)
[7] O Plenário, por maioria,  entendeu que a Representada não praticou infração à ordem econômica, determinado o arquivamento do presente Processo Administrativo.
Vencidos os Conselheiros Luiz Alberto Esteves Scaloppe e Ricardo Villas Bôas Cueva,  que consideraram a Representada como incursa nas condutas elencadas no art.
20, incisos I e II,  c.c. art.  21, inciso II,  da Lei n.° 8.884/94.  (nº do Processo: 08012.0036.64/2001-92)
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 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: ANÁLISE DO PLANO DE 
AÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA A PARTIR DO DIREITO COMO INTEGRIDADE 

PUBLIC POLICIES AND NEGLECTED DISEASES: THE BRAZILIAN PLAN OF ACTION FOR SCIENCE 
AND TECHNOLOGY UNDER THE LAW OF INTEGRITY 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar o planejamento e a implantação de políticas públicas em áreas 
estratégicas, abordando, especificamente, a atuação estatal com relação às “doenças 

negligenciadas”. Esta categoria de doenças, segundo a organização dos “Médicos sem Fronteira”, 
é responsável por milhões de óbitos em várias regiões do mundo, principalmente em países 
subdesenvolvidos. A origem do problema vem sendo atribuída pela falta de interesse da indústria 

farmacêutica e pela ausência de políticas públicas específicas. Para identificar o panorama 
brasileiro, utiliza-se como referencial o “Plano de Ação do Ministério da Ciência e Tecnologia”, que 

contém toda a programação das políticas desenvolvidas na área de insumos à saúde. A partir 
deste contexto, objetiva-se uma abordagem crítica de tais políticas, por meio da noção de 
Integridade no Direito desenvolvida por Ronald Dworkin (2003). Ao final do artigo, sustenta-se 

que as políticas sejam pautadas por princípios constitucionais, conforme propõe o autor para todas 
as ações estatais em nome da comunidade brasileira. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito como integridade; Plano de ação; Ministério da Ciência e 

Tecnologia; Políticas Públicas;Doenças Negligenciadas. 
 
 

ABSTRACT 

This essay intends to analyse the planning and implementation of public policies in strategic areas, 

taking into account the state intervention in the domain of public health as far as neglected 

diseases are concerned. This specific type of diseases, according to “Medecins Sans Frontières”, 

causes the death of millions around the world, mainly in developing countries. The source of this 

problem is attributed to the lack of interest of pharmaceutical industries as well as the absence of 

proper public intervention. Methodologically, the unit of analysis is the Brazilian Plan of Action, 

implemented by the Ministry of Science and Technology. This plan contains an elaborated strategy 

for public intervention in the field of health products. In this context, a critical approach of this 

strategy is developed, taking into consideration the theory of law as integrity. Finally, it is 

conclusive to assert that public policies must be validated in accordance with constitutional 

principles shared by the Brazilian personified community. 

KEYWORDS: Law as integrity; Plan of Action; Science and Technology Ministry; Public Policies; 

Neglected Diseases. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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O estudo de que resulta o presente artigo tem por objeto a análise da pesquisa e da produção de 

medicamentos relacionados às doenças tropicais, classificadas pela OMS como "doenças 

negligenciadas". Estas consistem em doenças cujos afetados são populações carentes de países 

em desenvolvimento. Nesse contexto, são doenças negligenciadas a doença de Chagas, a 

leishmaniose, a dengue, a doença do sono entre outras. A denominação "negligenciada" é de se 

explicar, entre outros fatores, pela falta de interesse da indústria farmacêutica privada em 

pesquisar e fornecer medicamentos de baixo retorno financeiro, e principalmente, pela ausência 

de uma ação estatal que estabeleça as políticas e a regulação necessária para transformar essa 

realidade. Esta categoria de doenças, de acordo com estudos desenvolvidos por organizações 

como a FIOCRUZ e os "Médicos sem fronteiras" (MSF), é responsável por um grande número 

de mortes ocorridas ao longo dos anos, principalmente, em países não desenvolvidos. Objetiva-

se, portanto, identificar os possíveis entraves ao desenvolvimento da pesquisa e da produção dos 

medicamentos no Brasil e analisar, por meio de uma racionalidade jurídica, como o poder 

público tem se comportado perante este cenário. Esta análise terá como fundamento a Teoria do 

Direito como Integridade desenvolvida por Ronald Dworkin (2003). 

O marco institucional deste trabalho é o plano de ação (2007-2010) do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, por meio do qual se pretende identificar a preocupação estatal no que diz respeito às 

políticas desenvolvidas em prol das doenças negligenciadas. O referido plano constitui uma 

iniciativa governamental voltada para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica do 

país, por meio de ações integradas entre os agentes estatais, a comunidade científica e a 

população em geral. Para tanto, são estipulados investimentos e incentivos governamentais, que 

tentam aliar desenvolvimento científico-tecnológico com o exercício de direitos fundamentais, 

entre eles, o direito à saúde. 

Trata-se, na verdade, de uma questão de política pública, na medida em que o Estado seleciona 

algumas áreas para prestar devida regulação, alocando recursos e executando procedimentos que 

possibilitem a satisfação de um bem-estar coletivo. Em um primeiro momento, as políticas 

governamentais podem parecer objeto exclusivo de análises socioeconômicas, segundo critérios 

de eficiência e organização. Uma abordagem jurídica do tema, sob esse paradigma, seria 

marcada apenas pela exigência dos procedimentos legais referentes à atuação pública. 

Entretanto, este estudo se preocupa, sobretudo, com uma consciência moral no que diz respeito 

ao conteúdo e à aplicação do direito. Os atos estatais que representam a manifestação dos 

direitos de uma comunidade, seja por meio de leis, políticas, seja por meio de decisões judiciais, 

devem, constantemente, buscar sua fundamentação nos valores consagrados por esta mesma 

comunidade (princípios), adquirindo função de reguladores do sistema jurídico-político em 

questão. 

Ao adentrar na esfera das doenças negligenciadas, o Plano de Ação, que se manifesta por meio 

de política pública, deve então pautar-se por princípios que fundamentem a sua aplicação. Tendo 

em vista essa idéia, será necessária a investigação das ações efetivas e dos resultados que 

forneçam um panorama atual da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação na área de insumos 

para a saúde no Brasil, especificamente com relação às doenças negligenciadas. A partir deste 

diagnóstico, verificar-se-á uma possível correspondência entre as ações políticas desenvolvidas e 

a Integridade proposta por Dworkin (2003). Em caso negativo, discutir-se-á a melhor maneira 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3649



possível de se realizar uma política baseada na Integridade do Direito e que seja capaz de 

alcançar os benefícios aferidos pela Administração. 

  

2 O DIREITO COMO INTEGRIDADE 

  

Dworkin (2003) construiu seu legado teórico propondo uma nova racionalidade para o estudo do 

direito. Em sua obra, O Império do direito, o autor realiza uma reconstrução dos conceitos 

relacionados ao conteúdo, ao fundamento e à aplicação do direito, dedicando-se a encontrar 

parâmetros para resolver os casos mais difíceis da prática jurídica. Primeiramente, o autor 

ressalta que a verdadeira discussão sobre o direito deve partir do reconhecimento de uma 

divergência teórica com relação ao mesmo. Tal preocupação advém do fato de que, advogados, 

juízes e outros estudiosos do direito parecem ignorar a divergência do campo teórico, 

restringindo as várias questões jurídicas ao campo empírico. Dessa forma, o direito é tratado 

como simples questão de fato. Este ponto de vista leva ao entendimento de que as decisões 

judiciais e as convenções dos poderes competentes de uma determinada sociedade formariam de 

forma plena os direitos desta, e que caberia aos advogados, com sua linguagem treinada e suas 

informações privilegiadas, desvendá-los. Contudo, a existência de embates jurídicos 

extremamente difíceis de serem resolvidos demonstra a incapacidade do direito como simples 

questão de fato em oferecer uma resposta satisfatória. Isto porque, em alguns casos não existe 

qualquer regulação legislativa ou jurisprudencial prévia sobre a situação em questão, ou, ainda 

que exista tal regulação, no caso concreto esta se torna inapropriada.[1] 

Com o intuito de resolver essas lacunas, surgem algumas teorias, as quais Dworkin (2003) 

denomina Teorias Semânticas do Direito. Estas voltam o foco da discussão para o que deve ser 

feito em caso de inexistência ou inadequação de regulação sobre um fato de direito. Em 

princípio, as teorias semânticas se distinguem essencialmente entre seguir fielmente decisões, 

normas, ou outros precedentes legais, e julgar conforme a razão e o maior benefício possível, 

ainda que o texto legal ou a jurisprudência tenham de ser sacrificados. Dworkin (2003) expõe 

que a evolução destas teorias fez surgir algumas correntes marcantes na filosofia do Direito, 

quais sejam, o convencionalismo e o pragmatismo. Segundo o autor, ambas as teorias não 

resolvem satisfatoriamente as questões de justiça e segurança jurídica com que lida o direito e, 

além disso, acabam por reforçar os problemas a serem originariamente resolvidos com as 

respectivas construções teóricas. Para o convencionalismo, sempre que se colocar uma situação 

jurídica, há de se recorrer às convenções de uma sociedade. Inexistindo a convenção, cabe ao 

juiz julgar discricionariamente, rompendo, pois, com a almejada objetividade jurisdicional. Já o 

pragmatismo, segundo Dworkin (2003), acaba por ignorar qualquer tipo de precedente ou 

convenção, desde que haja um valor que represente um maior bem-estar social ou a análise 

subjetiva das circunstâncias fáticas e morais pelo juiz conduza ao que ele entenda como sendo a 

melhor decisão. 

Em uma decisão, a melhor alternativa pode não ser aquela que atinge um número maior de 

pessoas ou que distribui o direito de maneira mais equânime. Deve o juiz oferecer a resposta 

adequada para quem possui o direito, ainda que o titular corresponda a uma minoria, baseando-
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se não só em uma subsunção lógica, mas utilizando-se do filtro da moral institucionalizada na 

comunidade em questão. 

Este estudo não visa a explorar todos os pontos da teoria dworkiniana sobre o direito. Entretanto, 

será de fundamental importância a construção de um raciocínio jurídico-teórico pautado pela 

Integridade, a fim de que se possa alcançar a fundamentação das proposições jurídicas que aqui 

surgirem. 

A partir das noções iniciais apresentadas, pode-se identificar alguns dos aspectos fundamentais 

da Teoria de Dworkin (2003). De acordo com sua obra, as discussões sobre o direito mais 

complexas ocorrem pela falta de preocupação com a divergência teórica que permeia o ambiente 

jurídico. Ciente dessa questão, o autor trabalha o próprio conceito de direito, marcado pela noção 

de que este, além de se caracterizar como um fato institucionalizado, passa pelo crivo da moral 

de uma comunidade a fim de que seja fundamentado. 

Para Dworkin (2003), a forma de manifestação desse fundamento moral seria a Integridade. 

Esta, por sua vez, consistiria num princípio norteador das ações dos juízes, determinando que 

tais ações se apresentem de maneira mais coerente possível com os demais princípios 

reguladores do sistema jurídico e político de uma sociedade. Entretanto, esta coerência não se 

resume apenas em decisões ou atos que correspondam ao histórico de ações anteriores. Deve, 

sobretudo, existir de modo mais amplo, considerando os princípios não explícitos em norma, 

mas que resguardam direitos de cada indivíduo ou grupo social de uma comunidade. O autor 

considera que tais princípios adviriam da personificação dos valores morais dessa mesma 

comunidade. Ademais, os princípios de justiça, equidade e devido processo legal constituiriam 

as ferramentas essenciais para a identificação do princípio regulador do direito e para aplicação 

deste ao caso concreto. Assim, pode-se construir de forma mais fiel a resposta para as questões 

sobre o verdadeiro titular do direito. Nesse sentido, Dworkin define as três categorias acima 

citadas: 

  

A justiça, como dissemos, diz respeito ao resultado correto do sistema político: a distribuição 

correta de bens, oportunidades e outros recursos. A equidade é uma questão da estrutura correta 

para esse sistema, a estrutura que distribui a influência sobre as decisões políticas de maneira 

adequada. O devido processo legal adjetivo é uma questão dos procedimentos corretos para a 

aplicação de regras e regulamentos que o sistema produziu. (DWORKIN, 2003, p. 483). 

  

Nota-se que a concepção proposta pelo autor com relação a estes princípios se aplica a todas as 

formas de ação estatal, ainda que, na obra que caracteriza o marco teórico do presente estudo, 

seja dada uma atenção especial à atividade específica dos juízes. 

No que diz respeito à noção de direito proposta por Dworkin (2003), entende-se que este 

constituiria uma prática interpretativa, sendo que, dentre as várias formas de interpretação 

existente, aquela que melhor trabalharia o conteúdo do direito seria a interpretação criativa e 

construtiva. Nela, o intérprete buscará impor um propósito a sua interpretação, realizando-a da 
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melhor maneira possível segundo as limitações do próprio objeto em análise, seja quanto à sua 

forma seja quanto ao seu conteúdo histórico. O desafio do intérprete do Direito está, portanto, 

entre construir a melhor interpretação para a situação com a qual se depara e respeitar os 

paradigmas de direito oriundos de diversos fatores de unificação social. 

Outra questão proposta pelo autor no que diz respeito à integridade é a distinção entre os 

princípios que compõem a integridade política, sendo esta um ideal político autônomo. O 

primeiro deles, o princípio legislativo, diz respeito à adequação moral do conjunto de leis de 

uma comunidade com o sistema coerente de princípios que a regulam. O segundo trata do 

princípio jurisdicional, no qual se verifica se a aplicação das leis e da jurisprudência é coerente 

com o sistema no qual estão inseridas. Neste estudo, a integridade será analisada com base na 

atuação do executivo por meio de políticas e intervenções públicas, verificando se estas 

correspondem aos ideais firmados pelo conjunto de princípios identificados por Dworkin (2003). 

Ao estabelecer a devida relação entre o estudo presente e a Teoria de Dworkin, algumas 

indagações se fazem presentes. O plano de ação, ao sair da esfera de planejamento e se 

concretizar como política pública, deve prestar assistência especial para o desenvolvimento da 

estrutura necessária em prol das doenças negligenciadas? A distribuição de recursos estaria de 

acordo com os ideais de justiça, equidade e devido processo legal propostos por Dworkin 

(2003)? Com relação à proteção das patentes de medicamentos, até que ponto a proteção deste 

instituto serve de impulso para o desenvolvimento científico tecnológico? Não estaria tal 

proteção estabelecendo uma limitação econômica indevida para um direito fundamental? 

Antes que seja possível explorar cada um desses questionamentos, é necessário apresentar os 

objetivos traçados pelo plano de ação e, em seguida, como tais objetivos tem se transformado em 

políticas estatais, principalmente com relação às doenças negligenciadas. 

  

  

  

  

3 OS MOTIVOS DE UM PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

  

O Ministério da Ciência e Tecnologia, no exercício da função que lhe incumbe, preparou, nos 

últimos anos, uma série de ações coordenadas, baseadas nos indicadores socioeconômicos do 

país, no tocante às áreas de pesquisa e desenvolvimento (P & D). O desafio do programa se 

encontra na tentativa de aliar as ações de incentivo e investimento na área de ciência, tecnologia 

e inovação (C, T & I) com a realização de benefícios econômicos em proveito da sociedade. 

Para tanto, o governo utilizou-se de uma forma de articulação entre as políticas de C, T & I e o 

meio empresarial. Seria necessário, dessa maneira, estimular a competitividade, fornecer 
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incentivos fiscais e créditos para investimento, disponibilizar apoio técnico, enfim, fornecer todo 

o aparato econômico-institucional a fim de se obter desenvolvimento científico e tecnológico. 

Foram estabelecidas, nesse sentido, algumas prioridades e linhas de ação que definem o âmbito 

de atuação do governo, quais sejam: Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de C, T & I; 

Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas; Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em 

Áreas Estratégicas; Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social. 

A atuação do governo na expansão do sistema nacional de C, T & I se caracteriza, também, pela 

aplicação de investimentos, formação de recursos humanos especializados, aumento da produção 

científica e proteção das patentes. Aliada a todos esses, encontra-se a clara intenção 

governamental de estimular a pesquisa no âmbito empresarial. 

Os indicadores sobre P & D durante as últimas décadas demonstram a necessidade dos países em 

desenvolvimento em estabelecer um programa nacional de incentivo a C, T & I.  Kumariah 

Balasubramaniam (2002), ao tratar sobre as políticas de inovação envolvendo a produção de 

medicamentos, alerta para a porcentagem da contribuição das regiões da América Latina, África 

e parte da Ásia, no que diz respeito a P & D (em geral). Com relação ao total mundial, essa 

contribuição estava em torno de 6% até o final da década de 90. Já o número de engenheiros e 

cientistas na área de P & D era, no Brasil, em torno de 165 por milhão de habitantes. Este 

número era de 3.016 na Alemanha, e 5.677, no Japão. Em países mais pobres, como Jamaica e 

Ruanda, o número não ultrapassava o valor de 15 profissionais por milhão. O problema é que a 

falta de pesquisas desenvolvidas em países pobres concentra toda uma diversidade de patentes 

na posse de grandes empresas multinacionais, o que não se reproduz de modo diferenciado no 

tocante aos medicamentos relativos às doenças negligenciadas. Não é de se espantar que nos 

países de menor produção científica e de menor desenvolvimento surjam e proliferem as 

principais zonas endêmicas.[2] 

No caso do Brasil, o plano de ação constituiu uma importante ferramenta de política relacionada 

à Pesquisa e Desenvolvimento de forma geral, uma vez que as metas traçadas com relação ao 

vulto dos investimentos e a porcentagem do PIB investida já se encontrava próxima ou a 

caminho de ser alcançada em 2009. Segundo dados do próprio Ministério de Ciência e 

Tecnologia, a quantidade de investimentos ao final de 2008 ultrapassou 40 milhões e a 

porcentagem do PIB investido já correspondia a 1,48%. No que diz respeito à consolidação 

institucional do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, destaca-se a 

regulamentação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, 

conforme a lei 11.540/07. Em relação ao número total de bolsas de pesquisa oferecidas 

anualmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), tem-

se o número 68.406 bolsas (outubro/2008), tanto no país quanto no exterior. Esse número 

caracteriza aumento de 8% (63.058) com relação a 2007. Já em 2009, o número total de bolsas 

implementadas pelo CNPq foi de 74.213 (até maio), considerando-se país e exterior, incluindo-

se, aqui, as bolsas pagas com recursos dos fundos setoriais. A meta para 2010 é de 105.000 

bolsas ofertadas pelo CNPq e 65.000, pela CAPES. Esta implementação de bolsas passou por 

uma aplicação de recursos de mais de dois milhões de reais. Quanto à porcentagem de produção 

científica em relação ao total mundial, o Brasil passou de 2 para 2,12%. 
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Outra preocupação contida no planejamento brasileiro é a de consolidar o sistema nacional de C, 

T & I com base no desenvolvimento da inovação tecnológica nas empresas. Trata-se de uma 

estratégia econômica, baseada no exemplo de países bem sucedidos no âmbito da produção 

científica mundial, tanto em relação a produtos de mercado quanto em relação a conhecimento 

científico. Em 2008, foram despendidos no Brasil R$ 864,1 milhões em 50 projetos de P, D & I 

e capacitação tecnológica de médias e grandes empresas. Foram feitas ainda parcerias de 

investimentos com vários estados onde a distribuição de recursos por área se deu da seguinte 

forma: 51% em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 16% em bens de capital, 10% 

em biotecnologia, 18% em outras áreas, e 5% para fármacos e medicamentos. Observa-se, aqui, 

que o setor que recebeu mais recursos na ação de desenvolvimento da inovação tecnológica nas 

empresas foi o de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo o de menor interesse, o de 

fármacos e medicamentos. 

Considerando os dados até aqui expostos, poder-se-ia pensar que uma solução para a questão das 

doenças negligenciadas se resume a uma regulação econômica correta por parte do Estado, 

distribuindo melhor os recursos e agindo como indutor das relações de mercado envolvendo 

inovação e desenvolvimento tecnológico. Provavelmente, isso atingiria, ainda que indiretamente, 

o desenvolvimento da indústria de fármacos e, conseguintemente, as doenças negligenciadas.  

Dessa forma, o estudo mais apropriado para a questão seria marcado por um viés estritamente 

econômico, desconsiderando questionamentos jurídicos relevantes para se auxiliar na resolução 

de decisões de política pública. Entretanto, a questão é mais complexa do que parece, e deve ser 

observada de perto por parte do direito. 

Por se tratar de doenças cujos maiores afetados constituem indivíduos de baixa renda, o mercado 

farmacêutico para esse setor específico se mostra pouco atrativo, mesmo em países que 

respeitam os acordos referentes à propriedade industrial. Trata-se de uma falha de mercado de 

lógica simples: se não há retorno financeiro, não há interesse no investimento em pesquisa e 

desenvolvimento para novos fármacos. 

Nesse contexto, o governo, por meio de financiamento público, se apresenta como a única 

solução para aprimorar o mercado. Nota-se, contudo, que tal proposta esbarra em limitações 

econômicas e institucionais acentuadas principalmente em países africanos e latino-americanos. 

Além disso, de acordo com entidades que pesquisam e alertam sobre as doenças negligenciadas, 

como a DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative), a atuação do Estado deve ir além do 

investimento, passando pela formação de um corpo profissional de pesquisadores especializados 

e, principalmente, por uma política de acesso a medicamentos por parte dos necessitados, tendo 

como prioridade as doenças tropicais. O fornecimento de medicamentos pelo governo torna-se, 

portanto, uma ação essencial para países de pouca infra-estrutura industrial farmacêutica. No 

entanto, ao fornecer ou produzir, por contra própria, tais medicamentos, o Estado pode acabar 

por violar alguns direitos referentes à propriedade intelectual. Nesse ponto, faz-se necessária 

uma reflexão sobre até que ponto se estende a atuação do governo na produção e fornecimento 

destes fármacos, tendo em vista o latente conflito de objetivos. 

Para intensificar a idéia de falha de mercado, basta analisar a atuação governamental no que 

concerne à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas.  Neste sentido, a 

produção de fármacos e as doenças negligenciadas parecem não corresponder a uma das 
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prioridades governamentais. Isto porque, como demonstrado anteriormente, os investimentos 

voltados para esta área específica são bem menores do que o despendido em outros setores 

estratégicos escolhidos pelo MCT. Ainda quando focada a área de desenvolvimento de 

fármacos, a maior parte desses investimentos gira em torno de apenas três doenças, quais sejam, 

AIDS, malária e tuberculose. Percebe-se que a AIDS não é uma doença tida como 

negligenciada, ao passo que malária e tuberculose atingem não só países de extrema pobreza, 

mas também alguns indivíduos de países centrais, dado o aumento da circulação de pessoas no 

mundo hoje em dia. Nota-se que enfermidades, como a Doença de Chagas, que, segundo notícia 

publicada no portal da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ainda é uma das principais causas de 

morte por doenças infecto-parasitárias em zonas endêmicas[3], e a leishmaniose, que elevou o 

número de vítimas da doença em Minas em 72% no ano de 2009[4], não se encontram como 

prioridades das políticas governamentais. Mesmo assim, o Brasil está entre os países que mais 

investem neste segmento, por meio do MCT em parceria com entidades como a própria Fiocruz. 

Em setembro de 2009, o Ministério da Saúde anunciou uma parceria entre o poder público e uma 

entidade privada para a produção de vacinas no Brasil. Trata-se de uma colaboração de 

investimentos entre o governo brasileiro e a empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline 

(GSK), para o desenvolvimento de vacinas contra dengue, febre amarela, entre outras doenças. 

Tal parceria constitui uma importante iniciativa estatal em favor de doenças que afetam a saúde 

no Brasil, podendo constituir uma alternativa conciliatória para o conflito de interesses público e 

privado, com o fim de corrigir a falha de mercado referente às doenças negligenciadas. 

As parcerias público-privadas no Brasil constituem uma modalidade de concessão de Serviço 

Público, na qual o Estado se responsabiliza pela contraprestação financeira, enquanto o ente 

privado executa a obra ou serviço em questão. Aplicar a idéia deste instituto no desenvolvimento 

de medicamentos para as doenças negligenciadas mostra-se, em princípio, uma boa proposta. O 

desenvolvimento de novos tratamentos e de novas curas, nesses termos, possibilitaria a compra 

mais barata por parte do governo, sem deixar de beneficiar o parceiro privado, que obteria os 

proventos de sua descoberta. 

É evidente que a análise da eficácia da utilização de tais parcerias com vistas à produção de 

medicamentos necessita de maiores reflexões e pesquisas sobre a questão. Entretanto, não é o 

que se propõe neste artigo. O estudo presente se volta, essencialmente, para além de uma 

discussão de viabilidade ou eficiência econômica. De fato, o que se pretende alcançar, é a 

realização de uma análise jurídico-filosófica em torno das políticas estatais e dos direitos 

relativos às doenças negligenciadas. 

  

  

4  O PLANO DE AÇÃO E O DIREITO COMO INTEGRIDADE 

  

Com o propósito de direcionar o estudo em voga para um enfoque jurídico proposto por 

Dworkin, alguns pontos que envolvem a aplicação e fundamentação das políticas previstas no 
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Plano de Ação devem ser tratados e racionalizados, segundo a lógica da "Teoria do Direito como 

Integridade". 

Primeiramente, com relação à definição de áreas estratégicas de atuação, entende-se que este 

tipo de ação é perfeitamente possível segundo a teoria de Dworkin (2003). Deve-se atentar para 

o fato de que cada área escolhida resguarda um direito constitucional. O artigo 3º, inciso II da 

Constituição estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a garantia 

do Desenvolvimento Nacional. O art. 6º determina a proteção dos direitos sociais, entre eles o 

direito à saúde e de assistência aos necessitados. A preocupação com a preservação desses 

direitos decorre de uma análise prévia e consolidada das prioridades fundamentais de uma 

sociedade, institucionalizadas pelas transformações político-sociais. Ocorre que, ainda que haja 

uma orientação das políticas, prevista nos textos constitucional e legal, o agente executivo possui 

uma parcela de autonomia na distribuição de seus esforços. Dessa forma, ainda que compelido a 

investir em certo direito, como a saúde, por exemplo, o agente estatal pode resolver por 

incentivar igualmente a pesquisa para medicamentos de todas as doenças, equitativamente, sem, 

no entanto, realizar focos de ação em doenças tropicais. A relevante questão que se coloca está, 

portanto, em entender a melhor forma de escolha, por parte do executivo, em relação às políticas 

públicas necessárias ao implemento de direitos sociais. 

Destarte, faz-se necessário analisar a distribuição de recursos e esforços estatais contidos no 

plano de ação. Neste tocante, é possível realizar uma reflexão sobre as políticas estatais sob 

diferentes critérios. No primeiro deles, a alocação de investimentos, as parcerias firmadas e 

outros incentivos realizados pelo governo seriam objeto de escolhas políticas aleatórias. Dessa 

forma, o modo pelo qual ocorreria a concentração de esforços estatais, entre as inúmeras 

possibilidades a serem atendidas, não sofreria nenhum tipo de restrição. Poder-se-ia admitir o 

investimento maciço em tecnologia nuclear, ou ainda em cosméticos rejuvenescedores para a 

pele, ou qualquer outra forma de manifestação de política pública. No entanto, é fácil perceber 

que este critério se esgota de qualquer racionalidade ou consciência sobre as reais necessidades 

da população e, portanto, não cumpre com um dos objetivos que fundamentam a intervenção do 

estado nas relações sociais: a institucionalização de uma moralidade política por meio de 

princípios do Estado Democrático de Direito. 

Sob outro viés, poderíamos analisar a questão das políticas públicas por meio de uma 

racionalidade econômica, segundo a qual a concentração de incentivos por parte do governo 

deve obedecer a um critério de beneficiamento do maior número possível de pessoas. O critério 

econômico é, sem dúvida, um importante instrumento de racionalização das escolhas 

governamentais, expressas por políticas públicas. No entanto, não se mostra suficientemente 

capaz de suprir os dilemas morais com que lida o direito. A ciência econômica possibilita ao 

indivíduo, em qualquer situação, lidar com as escolhas (trade-offs) que se originam da interação 

com o meio em que vive. Ao realizar sua escolha, o indivíduo sacrifica uma possibilidade em 

detrimento de outra. Dessa forma, age conforme melhor lhe parece, segundo critérios eleitos por 

ele próprio. O raciocínio econômico aplicado ao direito se aproxima muito da idéia de 

pragmatismo, embora este se apresente mais na divergência sobre como devem decidir os juízes. 

Tal aproximação decorre do fato de ambos estarem preocupados com uma análise pró-futuro da 

utilidade e das conseqüências da decisão. Contudo, admitir que o Estado, no papel de produtor 
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de políticas públicas, adote uma instrumentalidade baseada na relação custo-benefício, gera 

alguns inconvenientes para o direito. 

Ao criar uma lei, proferir uma decisão judicial ou, até mesmo, programar uma política pública, o 

agente estatal não pode basear-se em argumentos pragmáticos para escolher a melhor alternativa, 

pois estes podem confundir-se com as convicções do agente sobre o que é certo e o que é melhor 

em sua autocentrada visão de mundo. Ora, o problema de tal situação é que, ao incutir tal 

subjetividade em uma decisão estatal, esta passa a absorver todas as imperfeições e preconceitos 

de que goza cada indivíduo que age em nome do Estado. Nesse contexto, um governante poderia 

incentivar uma destruição de áreas ambientais em prol de um desenvolvimento industrial ou 

urbano. A visão pragmática não leva em consideração que a comunidade como um todo deve 

estar protegida pelo conjunto coerente de princípios e por escolhas morais intersubjetivamente 

validadas e compartilhadas. 

É a partir desta idéia que Dworkin propõe o Direito como Integridade. O juiz, ao decidir sobre 

um caso, deve selecionar quais são os princípios que se relacionam com a situação em questão. 

A partir de então, deverá identificar aquele que melhor atende aos anseios da comunidade 

personificada, ainda que contrarie a sua visão individual e subjetiva sobre o que é moralmente 

relevante. A mesma lógica das decisões judiciais deve ser aplicada na atividade legislativa e 

executiva, a qual se dedica a presente análise. Dessa forma, o agente estatal, na formulação de 

políticas públicas, é regulado não só pelas imposições normativas previstas em lei e na 

Constituição Federal, mas também pela moral institucionalizada de sua comunidade. Esta 

mesma moral, por se manifestar por meio da defesa de direitos de cada indivíduo ou grupo social 

específico, é a que oferece de forma mais plena a proteção dos direitos coletivos e dos ideais de 

liberdade e igualdade. 

  

5 POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

  

A partir da noção de Integridade, percebe-se que as doenças negligenciadas deveriam ser 

tratadas com maior consideração por parte do poder público. Vale ressaltar que os outros 

objetivos traçados no plano de ação também devem ser concretizados por meio de políticas 

públicas, uma vez considerada a possibilidade de reconduzir, a direitos individuais, os diferentes 

procedimentos de inovação e desenvolvimento tecnológico. Sob uma análise primária, entende-

se que tais direitos compreenderiam, entre outros valores, a melhoria das condições de vida dos 

indivíduos. Ocorre, entretanto, que a correlação entre direito e política neste caso é um tanto 

quanto abstrata, assim como os benefícios aferidos por tais políticas os quais só se concretizarão 

no longo prazo. Diferente é a relação entre política e direito à saúde. Neste viés, a política se 

apresenta como o meio mais propício para a concretização do direito social em questão.   

A situação degradante em que se encontram os indivíduos e os grupos sociais afetados exige 

uma prestação mais rápida e afirmativa por parte do Estado. Quando se fala em direito à saúde, 

não se pode aguardar o desenvolvimento industrial farmacêutico baseado nas relações de 
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mercado, porque este, conquanto relevante, falha na prestação objetiva de serviços e de 

medicamentos aos mais necessitados. 

Embora haja uma preocupação governamental crescente em incrementar a produção de fármacos 

e incentivar a inovação nas empresas, os investimentos e parcerias firmadas não apresentaram, à 

primeira vista, uma melhora significativa na produção e na distribuição de fármacos para as 

doenças negligenciadas. O uso de fórmulas vagas e imprecisas na elaboração das políticas 

traçadas pelo Plano de Ação revela a ausência de estratégias para o setor das doenças 

negligenciadas. Essa abertura na formulação da linguagem política do plano acaba por 

comprometer a adesão do setor privado na consecução de uma importante questão de princípio 

para a saúde brasileira. O foco em doenças não tão negligenciadas, como tuberculose e malária, 

expõe uma adesão do setor público ao que mercado privado já incorpora porque financeira e 

economicamente mais atraente. Considerando o direito como Integridade, afirma-se que o fato 

de tais políticas públicas, expressas no plano de ação, não estarem bem configuradas, coloca em 

xeque a legitimidade do instrumento legislativo. Toda política pública, para sua efetivação 

legítima, necessita ser reconduzida a um princípio constitucionalmente adequado. O conjunto de 

princípios que caracteriza a moral da comunidade brasileira demanda uma atuação política 

minimamente voltada para a higidez sanitária de zonas endêmicas e a produção de 

medicamentos para doenças negligenciadas, como doença de Chagas, leishmaniose, dengue etc.. 

É óbvio que a mais adequada política pública, nesse caso, leva em consideração os direitos de 

patente e, valendo-se do privilégio legal concedido aos inventores, direciona o mercado privado 

a produzir medicamentos para populações pobres. Num verdadeiro processo de construção de 

políticas públicas, é fundamental se recorrer aos princípios de incentivo à inovação e de acesso 

aos medicamentos, tendo em conta as condições espaciais e as necessidades específicas da 

população brasileira. 

Por fim, analisando as políticas implementadas com base nos três fatores componentes da 

Integridade para Dworkin (2003), tem-se a seguinte configuração: não é alcançada a justiça, pois 

o resultado da distribuição de bens e oportunidades ainda é marcado por problema de aumento 

de mortes e escassez de medicamentos. Quanto à equidade, verifica-se que a estrutura de 

mercado hoje existente não possibilita um resultado correto, uma vez que predomina o 

raciocínio econômico de produção com base no maior ganho possível, inutilizando o 

comportamento contra-estratégico do governante na formulação de políticas sociais e práticas de 

intervenção por indução. Sob o prisma do Direito como Integridade, não se pode admitir que 

direitos individuais e coletivos tão importantes sejam analisados sob a lógica do 

economicamente possível.  Quanto ao devido processo legal, entende-se que os procedimentos 

necessários para a concretização dos valores compartilhados pela comunidade poderiam ser 

ampliados para além da aplicação de recursos, parcerias e incentivos. É preciso uma atuação 

conjunta das esferas de poder, por meio do exercício da jurisdição, da legislação ou de políticas 

governamentais, baseadas nos ideais institucionalizados pela comunidade, a fim de que os 

direitos individuais mais negligenciados possam, então, ser levados a sério. 
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6 CONCLUSÃO 

  

O plano de ação do Ministério da Ciência e Tecnologia constitui medida de ação do governo 

federal em prol da consolidação do setor de P & D no país. Ao longo dos anos, vultosos 

investimentos foram realizados para a consolidação do sistema de P & D no Brasil, mas sem o 

devido foco nas doenças tropicais. Faltam dados concretos que demonstrem um real 

comprometimento do Estado em facilitar o acesso aos medicamentos desta categoria de doenças, 

uma vez que os tratamentos já existentes se encontram, em sua maior parte, patenteados por 

grandes laboratórios. Nota-se, também, que grande parte das doenças negligenciadas ainda 

necessita da descoberta de novos tratamentos. 

Soma-se às preocupações anteriores o fato de não ter sido utilizado nenhum instituto da lei 

9.279/96 que permitiria o licenciamento obrigatório das patentes de medicamentos para doenças 

negligenciadas. Talvez a não realização dessa alternativa ocorra por conta do temor a possíveis 

represálias internacionais. Enquanto isso, sociedades e institutos relacionados à pesquisa de 

medicamentos dessa categoria lutam pelo acesso aos princípios e fórmulas básicas dos 

medicamentos patenteados. Neste contexto, torna-se primordial a formação de uma sensibilidade 

jurídica pautada pela Integridade para perceber os casos nos quais o direito deve se sobrepujar às 

razões econômicas. 

A proposta deste estudo está em incutir uma lógica de ação afirmativa também nas políticas 

relativas à saúde. Assim como as cotas visam à concretização do direito à educação por parte de 

grupos discriminados e não beneficiados pelas políticas comuns de acesso ao ensino, devem ser 

estabelecidos mecanismos especiais de proteção do direito à saúde, expresso pelo descaso com 

as doenças negligenciadas. Estes mecanismos dizem respeito, sobretudo, a políticas que 

privilegiem a aplicação de recursos em áreas de desenvolvimento de tecnologias e de compostos 

químicos para a saúde e, assim, desenvolvam os medicamentos necessários. 

Conclui-se, portanto, que, uma política baseada nos princípios que compõem o ordenamento 

jurídico brasileiro e formam a moral personificada de toda comunidade é aquela que promove o 

efetivo desenvolvimento e fornecimento dos medicamentos em questão por parte do Estado, pois 

só assim, o direito à saúde e à vida de cada indivíduo será coletivamente concretizado. Neste 

sentido, aliado ao desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional, e da consolidação e 

expansão do setor de pesquisa e desenvolvimento, deve-se aplicar a lei de patentes no que 

couber, principalmente valendo-se do licenciamento compulsório. Dessa forma, a proteção das 

patentes ocorreria segundo suas próprias finalidades para com a sociedade, e no respeito de seus 

limites institucionais. Ademais, é estritamente necessário que as políticas de saúde atuem 

voltadas para o combate às doenças negligenciadas. Trata-se, na verdade, de cumprir a 

finalidade básica da utilização das políticas públicas: utilizar o aparelho estatal para atender as 

necessidades mais urgentes da sociedade, necessidades estas que devem ser reconduzidas a 

questões de princípio. 
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[1] Dworkin alerta que ao aceitar o direito como simples questão de fato restringe-se a discussão 

jurídica conflituosa para a descoberta de qual dos lados está ou não com o direito encontrado na 

lei ou decisão. A divergência teórica seria, dessa forma, aplicar sempre a lei ou precedente, ou 

ignorá-los quando for conveniente. 

[2]  Entidades como a World Health Organization disponibilizam dados que demonstram tal 

afirmação, como no caso da dengue:  http://www.wpro.who.int/health_topics/dengue/ 

[3]Fonte: 

http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=5119&query=simple&search_by_auth

orname=all&search_by_field=tax&search_by_headline=false&search_by_keywords=any&searc

h_by_priority=all&search_by_section=all&search_by_state=all&search_text_options=all&sid=

116&text=chagas 

[4] Fonte: 

http://wwo.uai.com.br/UAI/html/sessao_2/2009/01/16/em_noticia_interna,id_sessao=2&id_noti

cia=95641/em_noticia_interna.shtml 
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DA DESTINAÇÃO DOS ROYALTIES DA ATIVIDADE MINERÁRIA

OF THE DESTINATION OF ROYALTIES OF THE MINING ACTIVITY

Rodrigo De Castro Lucas

RESUMO
A Constituição de 1988 assegura à União Federal a propriedade sobre os recursos minerais,
conferindo, lado outro, aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração
direta da própria União, participação no resultado dessa exploração ou correspondente
compensação financeira. A aplicação desses recursos deve ter por norte o alcance dos objetivos
fundamentais preconizados pelo próprio Texto Constitucional, dentre eles a garantia do
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e
regionais, enfim, a implementação da justiça social, preocupando-se, ainda, com a manutenção
do desenvolvimento econômico, mesmo quando exauridos os recursos minerais cuja exploração
impõe o pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Econômica (CFEM). Para tanto,
imperativa a criação de fundos públicos de destinação, que funcionem como verdadeiras
reservas, a serem utilizadas quando exauridos os recursos minerais não-renováveis, ou em
momentos de recessão econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Bens públicos; Mineração; Royalties; Destinação; Fundos públicos;
Objetivos constitucionais fundamentais; Desenvolvimento; Justiça Social.

ABSTRACT
The 1988 Constitution ensures the Federal Government ownership of mineral resources,
checking, hand second, the Federal District, municipalities and organs of the direct
administration of the Union, participation in the outcome of such holding or financial
compensation. The application of these resources must have the fundamental goals envisaged by
the constitutional text, among them the guarantee of national development, eradicating poverty
and reducing social and regional inequalities, finally, the implementation of social justice,
worrying, yet with maintaining the economic development, even when exhausted mineral
resources whose exploitation determine payment of Compensation for Economic Exploitation
(CFEM). For this purpose, the creation of compelling public funds for allocation, which function
as true reserves, to be used when the depleted non-renewable mineral resources, or in times of
economic recession.
KEYWORDS: Public goods; Mining; Royalties; Destination; Public funds; Fundamental
constitutional goals; Development; Social Justice.

 

1 INTRODUÇÃO

 

Não obstante a pluralidade de ideologias políticas que a Constituição Federal de 1988 traz
consigo (SOUZA, 2002) pode-se afirmar ser propagadora de objetivos fundamentais como
justiça social, igualdade material, solidariedade, desenvolvimento, erradicação da pobreza e
redução das desigualdades sociais, que buscam preconizar a implantação do Estado Democrático
de Direito.

 

Para a consecução dos objetivos fundamentais o Estado necessita exercer sua atividade
financeira, visando o atendimento das necessidades públicas, preocupando-se, inicialmente, com
a obtenção de receitas, e, ato contínuo, programando os gastos públicos que devem focar-se na
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implementação de medidas que visem alcançar os objetivos fundamentais da nossa Carta
Magna.

 

Dentre as receitas que o Estado aufere, destacam-se, além das receitas derivadas (tributárias)
as chamadas receitas originárias, que, como a definição esclarece, originam-se do próprio
patrimônio do Estado, destacando-se, dentre outras, os preços públicos, as compensações
financeiras, e as demais receitas auferidas pelo Estado em regime de direito privado (p. ex.
aluguéis de prédios públicos).

 

Relativamente às receitas derivadas, existem as compensações financeiras previstas no § 1º do
art. 20 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, que eu seu art. 6º estabeleceu a criação da Compensação Financeira pela Exploração
Econômica (CFEM) pela exploração de recursos minerais, de até 3% do faturamento líquido
obtido com a venda do mineral, calculados nos termos da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990.

 

Frise-se que o exercício da atividade mineradora tem significado, para diversos municípios do
Estado de Minas Gerais, considerável abastecimento dos cofres públicos e expansão dessas
cidades, contudo, o presente estudo visa compreender esse crescimento sob a seguinte
perspectiva: trata-se de crescimento meramente quantitativo ou verdadeiro desenvolvimento?
Crescimento passível ou não de persistir mesmo após exauridas as reservas naturais desses
recursos?

Para a resposta às essas indagações analisaremos a importância da correta destinação dos
recursos auferidos pelas municipalidades a título de compensação financeira (planejamento
coordenado dos municípios no exercício de sua atividade financeira), tendo como marco teórico
o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pelo Prof. Washington Peluso Albino de
Souza na clássica obra Primeiras Linhas de Direito Econômico.

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), apresentados na 4ª edição das
Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira, a indústria da mineração está presente
em mais de 1.500 municípios brasileiros, sendo que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
desses municípios é invariavelmente superior ao dos demais municípios situados no mesmo
Estado, nos quais não é exercida a atividade mineradora.

 

A título exemplificativo, o estudo do IBRAM revela que no Estado de Minas Gerais, cujo IDH em
2008 foi de 0,766 calculado para a unidade federativa como um todo, nos municípios mineiros
de Itabira e Nova Lima, nos quais há expressiva atividade minerária, o IDH, respectivamente, foi
de 0,798 e 0,821.

 

Revela também a 4ª edição do Sistema de Informações e Análises da Economia Mineral
Brasileira organizado pelo IBRAM, que o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro,
e em 2008 produziu 370 milhões de toneladas, o correspondente a 17% de todo o minério de
ferro produzido no mundo (2,2 bilhões de toneladas), e que somente a sociedade empresária
Vale detém 79% da produção do minério de ferro no mercado brasileiro, e ainda que "as
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reservas medidas e indicadas de Minério de Ferro no Brasil alcançam 33 bilhões de toneladas,
situando o País em quinto lugar em relação às reservas mundiais de 370 bilhões de toneladas"
(IBRAM - Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira - 4ª edição, p. 10).

 

Feitas as contas, seguindo o critério meramente aritmético, e considerando o volume extraído no
ano de 2008 (2,2 bilhões de toneladas), é possível afirmar que as reservas atuais (33 bilhões de
toneladas de minério de ferro) permitirão a exploração desse tipo de minério por mais uma
década e meia, ou seja, por 15 anos.

 

Ressalte-se que essa singela análise não leva em consideração a previsão de crescimento das
empreendedoras do setor de mineração de ferro. Isso porque a previsão da Vale, revelada pelo
mesmo estudo do IBRAM, é que até 2012 a produção atinja a meta de 400 milhões de
toneladas, e a produção nacional de 636 milhões de toneladas de minério de ferro, abreviando
ainda mais o ciclo de exploração desse mineral, caso não descobertas novas jazidas.

 

A justificativa do presente trabalho, decorre também da experiência histórica dos municípios
situados no Estado de Minas Gerais durante os ciclos de exploração do ouro e do diamante, vez
que a ausência de planejamento estatal para esses setores implicou na repentina queda da
qualidade de vida em municípios tais como Sabará, Ouro Preto, Serro e Diamantina, tão logo
exauridos esses recursos minerais.

 

Recentemente, ao discutir-se a implantação de novo marco regulatório para o setor petrolífero,
com o estabelecimento de novos critérios para a distribuição dos royalties do petróleo, nos quais
a partilha dessas receitas englobaria todos os municípios brasileiros e não apenas os produtores,
a emenda proposta pelo deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) fez emergir o desespero de
diversos prefeitos fluminenses, além de lágrimas do próprio governador do Estado do Rio de
Janeiro.

 

Ora, lamentavelmente o destempero demonstrado por políticos na discussão das novas regras
para distribuição dos royalties do petróleo revelou a total ausência de planejamento estatal
desses municípios fluminenses produtores de petróleo, que, apesar de abastados, não se
preocuparam em implementar uma política pública voltada ao desenvolvimento, capaz de
assegurar a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos mesmo com o esgotamento dos
recursos, ou modificação dos critérios de distribuição da compensação paga pela exploração do
petróleo, como está a acontecer.   

 

Portanto, considerando-se o fato de tratar-se de receitas que, pela sua ausência, podem,
repentinamente acarretar bruscas mudanças na qualidade de vida de diversos munícipes, é
imprescindível também o debate acerca da destinação dos royalties da mineração como forma
de atendimento dos objetivos fundamentais da ordem econômica e financeira, assegurando a
todos existência digna, segundo os ditames de justiça social (art. 170 da CF/88).
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2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE MINERAÇÃO SOB A ÓTICA
DOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS   

 

            O Texto Constitucional, além de conferir a propriedade dos recursos minerais à União
Federal, também assegura a participação do Distrito Federal, Estados, Municípios e órgãos da
administração direta federal, no resultado da exploração ou compensação financeira por essa
exploração.

 

            Com efeito, nos termos do art. 20, IX, da Constituição Federal, a União é a titular da
propriedade dos recursos minerais, inclusive os do subsolo, cumprindo destacar que a legislação
brasileira, trata, como distintas, a propriedade do solo e dos recursos minerais nele encontrados,
conforme caput do art. 176.

 

            O citado art. 176 do Texto Constitucional vigente, estabelece que:

 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração e
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da
lavra.

 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se
refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão
da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e
que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

 

            A exploração desses bens públicos dominicais, por terceiros, é possível mediante
autorização ou concessão do Poder Público, entretanto, além do pagamento do respectivo preço
público para a obtenção da correspondente autorização/concessão de exploração, é obrigação
do autorizatário/concessionário, também o pagamento dos royalties, como forma de
compensação financeira.

 

            Epistemologicamente, a origem da palavra royalties remonta ao termo royal, ou seja,
relativo à realeza (do rei), significando, pois, uma forma de remuneração da nobreza pela
exploração de recursos em suas terras. Trata-se, como visto, de primitiva modalidade de
pagamento de direitos sobre a exploração de recursos em terras alheias, sendo que
hodiernamente, como demonstrado na legislação brasileira, o pagamento desses direitos dá-se
sob a rubrica de compensação financeira pela exploração mineral (CFEM), e são pagos conforme
abaixo detalhado.     
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2.1. Dos critérios para cálculo e pagamento dos royalties

 

Em se tratando da exploração de recurso mineral, o pagamento da compensação financeira foi
regulamentado pela Lei nº 7.990/89, que em seu art. 6º determina:

 

Art. 6º A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de
aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento
líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de
beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.

 

A seu turno, a Lei Federal nº 8.001/90, em seu art. 2º, buscando definir os critérios de
apuração, cálculo e distribuição da compensação financeira (CFEM), determinou:

Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação financeira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990,
de 28 de dezembro de 1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas,
excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de
transporte e as de seguros.

§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:

I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% (três por cento);

II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o
disposto no inciso IV deste artigo;

III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois
décimos por cento);

IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, e 0,2% (dois
décimos por cento) nas demais hipóteses de extração.

§ 2º A distribuição da compensação financeira referida no caput deste artigo será feita da
seguinte forma:

I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;

II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;

II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no

8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor
mineral;

III - 10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem integralmente
repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, que destinará 2% (dois por
cento) desta cota-parte à proteção mineral em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.  

 

  Como verificado, compete aos municípios, nos quais exercida a atividade de exploração de
minério de ferro, a compensação financeira correspondente a 65% da CFEM paga por aqueles
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que exercem a atividade de mineração, calculada à alíquota de 2% do faturamento líquido
obtido com a venda do minério pelas sociedades empresárias detentoras de autorização de
lavra.

 

Assim, as receitas auferidas a esse título pelos municípios constituem receitas originárias, cuja
natureza jurídica é "compensatória" afastando-se, portanto, do conceito de tributo. Logo, com a
definição da natureza jurídica da compensação financeira pela exploração do minério (royalties
do minério), e o consequente fato de tratar-se de verba de caráter indenizatório, há que se
ressaltar a impossibilidade da classificação dessas receitas como receitas correntes, e via de
conseqüência a impossibilidade de sua inclusão no orçamento público para custeio das chamadas
despesas públicas correntes, o que é bastante corriqueiro nos municípios, e revela a ausência de
planejamento.

 

 

2.2 Os royalties segundo a jurisprudência

 

Em recente manifestação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)[1], pacificou o entendimento
relativo à natureza jurídica dos royalties, limitando, portanto, a aplicação desses recursos. Ao
analisar o pedido do município sergipano de Santa Luzia do Itanhi, o STJ adotou posicionamento
no sentido da impossibilidade de tratar como orçamentárias, as receitas auferidas com a
compensação pela exploração dos recursos minerais. Confira-se abaixo excerto do acórdão
proferido:

Para demonstrar grave lesão à ordem e à economia públicas, sustenta que 'irá deixar de receber
todo mês, da ANP, recursos preciosos e vitais à sua subsistência, sobre os quais ostenta legítimo
direito'. Apenas para se ter uma idéia da repercussão da ausência desses recursos no orçamento
municipal, basta atentar para os dados referentes ao mês de abril deste ano. De toda a receita
orçamentária (R$ 1.920.377,56) do Município Requerente, quase 27% (R$ 517.320,47) foi
representado pelos royalties repassados pela ANP por orça (sic) de decisão judicial suspensa (fl.
5). Além disso, 'a administração municipal vem realizando obras de infra-estrutura que sem os
recursos dos royalties seriam de impossível execução. Dentre elas, a implantação da rede
de abastecimento de água de comunidades da zona rural, pavimentação de vias e
construção e reforma de equipamentos públicos destinados ao bem-estar da
população. Todas essas obras já foram objeto de empenho global e restarão
seriamente ameaçadas caso os recursos dos royalties deixem de ser repassados ao
Município Requerente (fls.5-6).   

Como se pode verificar, as importâncias devidas a título de royalties são incertas, flutuando
diante de vários fatores de risco previstos em lei e da quantidade de municípios com igual
direito. Assim, não se assemelham a uma receita orçamentária, devidamente aprovada pelo
Poder Legislativo, e não podem ser tratadas como tal pela administração do município, havendo
incerteza até mesmo sobre qual será o resultado final da demanda.

Com isso, diversamente do que pretende o ora requerente, não se pode vincular os postulados
royalties, deferidos em medida urgente e temporária, a despesas diárias e certas do Município, o
que afasta a possibilidade de grave lesão à economia pública. (grifos no original)

 

No caso acima detalhado, verifica-se que 27% das receitas auferidas pelo município de Santa
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Luzia do Itanhi/SE no mês de abril de 2008 corresponderam ao recebimento dos royalties, e que
legalmente é vedada a vinculação desses recursos às despesas correntes do município. Qual,
portanto, a destinação correta desses recursos? A resposta a essa indagação, passa,
inicialmente, pelo correto exercício da atividade financeira e econômica pelos municípios.

 

2.3 Aspectos da atividade financeira e econômica aplicáveis à mineração

 

Segundo a doutrina (TORRES, 2006), o exercício da atividade financeira é essencialmente
instrumental, contudo, limitado pelos valores e princípios jurídicos:

 

Característica importantíssima da atividade financeira é a de ser puramente instrumental. Obter
recursos e realizar gastos não é um fim em si mesmo. O Estado não tem o objetivo de
enriquecer ou de aumentar o seu patrimônio. Arrecada para atingir certos objetivos de índole
política, econômica ou administrativa.

Apesar de instrumental, a atividade financeira não é neutra frente aos valores e princípios
jurídicos, senão que a eles se vincula fortemente. A liberdade necessita das finanças do Estado
para que possa se afirmar, ao mesmo tempo em que limita o exercício da atividade financeira. A
justiça na sociedade moderna passa pela fiscalidade e pela redistribuição de rendas. (TORRES,
2006, p. 5).

 

Cumpre, portanto aos municípios, uma vez pacificada a natureza jurídica dos royalties,
preocupar-se, no exercício de sua atividade econômica e financeira, na realização de gastos que
minimizem os impactos das atividades de exploração dos recursos minerais, balizado pela
constante preocupação em promover o verdadeiro desenvolvimento de suas populações locais.

 

Não se justifica, portanto, o discurso no sentido de que por não se tratarem de receitas
tributárias, os royalties podem ser aplicados segundo livre conveniência e escolha do
administrador público. Em que pese não serem tratadas as compensações financeiras como
receitas vinculadas, não se pode visualizar, por ocasião do exercício da atividade financeira ou
definição da política econômica, a inexistência de parâmetros para sua aplicação, tampouco a
plena liberalidade do agente político no emprego desses recursos.

 

Como bem asseverado por Ricardo Lobo Torres "apesar de instrumental, a atividade financeira
não é neutra frente aos valores e princípios jurídicos, senão que a eles se vincula fortemente"
(TORRES, 2006, p. 5). Quais, portanto, esses valores e princípios que devem nortear o emprego
desses recursos?

 

Washington Peluso Albino de Souza acrescenta ao debate suas considerações:

 

Partindo do ponto de que a ideologia presente à Constituição representa o seu 'valor' político
fundamental, vamos tê-la como 'conteúdo político' da 'norma jurídica' e, no caso presente, da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3668



'norma constitucional'. Sendo jurídica, a Constituição é, portanto, um diploma de 'objetivos
políticos' condicionados ao objetivo final do 'justo'.  (SOUZA, 2002, p. 33)       

 

Os objetivos políticos constantes da Constituição Federal, destarte, devem nortear o exercício da
atividade financeira de forma que o objetivo final "justo" seja atendido. Por objetivo final justo,
compreende-se aquele pautado pela preocupação constante na realização da justiça social, pela
perseguição incansável de uma sociedade livre, justa e solidária, também pela garantia do
desenvolvimento nacional sustentável e pela erradicação da pobreza e redução das
desigualdades, conforme o art. 3º da Constituição Federal de 1988.

 

Justiça social, nas palavras de Eros Roberto Grau possui o seguinte alcance:

 

Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal,
do produto econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à
repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém
macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição
ética, passando a consubstanciar exigência de qualquer política econômica capitalista. (GRAU,
2005, p. 224) 

 

Novamente valiosas as considerações de Washington Peluso Albino de Souza sobre justiça
social:

 

Tomando a Carta de 1988 verificamos que o sentido central do tema está localizado no caput do
art. 170, ao assegurar 'a todos existência digna conforme os ditames da justiça social', como
finalidade da própria ordem econômica.

Sendo este o objetivo visado em termos do Instituto da Repartição, torna-se necessário salientar
que nele são fundamentados os elementos da 'justiça distributiva', como acima foi dito.

Resta, portanto, localizar os elementos a serem acionados pelas medidas de política econômica
para garantir a concretização dessas referências ideológicas.

Dentre eles devem ser citados:

a) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º ,
III);

b) Valorização do trabalho em relação à livre iniciativa (art. 170, caput);

c) Propriedade privada em relação à função social da propriedade (art. 170, II e III);

d) A livre concorrência em relação à defesa do consumidor (art. 170, IV e V) e a repressão ao
abuso do poder econômico (art. 173, parágr. 4º);

e) Além disso, pode ser também aqui incluída a redução das desigualdades regionais e sociais
(art. 170, VII). (SOUZA, 1992, p. 345)
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Como visto, definida a natureza jurídica da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM), e restando afastada qualquer necessidade de vinculação aos
impostos (tributos não-vinculados), via de conseqüência foi superada a vedação constitucional
(princípio da não-vinculação), que no art. 167, IV, da CF/88, proíbe a vinculação de receita de
impostos a órgão, fundo ou despesa. 

 

Dessa forma, a destinação das receitas auferidas a título de CFEM, pautada pelos princípios
constitucionais acima declinados e preocupada com a efetivação da justiça social, pode (e deve),
vincular-se a fundo público gerido pelos municípios destinatários da CFEM.

 

2.4 Fundos Públicos destinados à manutenção do desenvolvimento

 

Com efeito, a experiência demonstra e comprova, corroborada pelos dados estatísticos
apresentados na 4ª edição das "Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira"
elaborada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que nos municípios nos quais
exercidas a atividade mineradora o IDH é superior àquele dos municípios nos quais não existe
extração mineral.

 

Considerando, contudo, que os recursos minerais não são perenes, ou mesmo a possibilidade de
que inovações tecnológicas tornem desinteressante a exploração desses recursos, ou ainda a
possibilidade de decisões políticas por questões de ordem ambiental vedar a continuidade da
exploração dos recursos minerais, tanto o exercício da atividade financeira quanto a definição da
política econômica devem preocupar-se com a manutenção da qualidade de vida dos munícipes
mesmo depois de encerrada ou exaurida a possibilidade de extração mineral.

 

Para tanto, e obediente aos objetivos fundamentais e princípios gerais norteadores da atividade
econômica, a destinação dos recursos auferidos com os royalties deve ter por norte a
preocupação na efetivação da justiça social.

 

Ultrapassar injustiças na distribuição do produto econômico correspondente à compensação pelo
exercício da atividade de exploração de recursos minerais, significa, invariavelmente, e,
sobretudo, preocupação com a manutenção do desenvolvimento econômico das regiões que
convivem com a extração mineral, e não mero crescimento econômico quantitativo.

 

Trabalhando o conceito de desenvolvimento, o Prof. Washington Albino assevera que:

 

Obviamente havemos de tomar o 'desenvolvimento' em sua natureza de 'fato social',
considerando a sua marca 'histórica' como inevitavelmente concretizadas pelo Direito, sem o que
perderia qualquer sentido de realidade. Figura, portanto, como 'conteúdo da norma jurídica'.

Para melhor situarmos o seu tratamento como tal, recorreremos à sua conceituação científica,
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quando as teorias a respeito o apresentam fundamentado no sentido dinâmico de modificação
do 'status quo', na direção de configurações diferentes das atuais. A partir desse ponto, faz-se
necessária a diferença entre o seu conceito e o de 'crescimento', podendo ambos incluir-se, sem
qualquer confusão, na idéia de 'progresso'. O dado referencial, diferenciador, pode ser tomado,
portanto, como a idéia de 'equilíbrio', a ele prendendo-se a de 'desequilíbrio. No 'crescimento',
tem-se o 'equilíbrio' das relações entre os componentes do todo, podendo haver o seu aumento
quantitativo ou qualitativo, porém, mantidas as proporções dessas relações. No
'desenvolvimento', rompe-se tal equilíbrio, dá-se o 'desequilíbrio', modificam-se as proporções no
sentido positivo. Se tal se verificasse em sentido negativo, teríamos o retrocesso, a recessão,
embora também como forma de 'desequilíbrio', pois igualmente rompido o 'status quo ante'.
(SOUZA, 2005, p. 399).

 

Relativamente à preocupação demonstrada no presente artigo, novamente valiosos os
ensinamentos de Washington Albino, ao propor a idéia do desenvolvimento sustentável, cujo
modelo encaixa-se perfeitamente ao setor de mineração. Confira-se:

 

A idéia de sustentabilidade, por seu turno, trouxe o conceito às considerações jurídicas do
compromisso das gerações atuais com as gerações futuras, envolvendo a ação do homem com a
natureza.

Uma das mais expressivas variantes nesse sentido toma corpo no tratamento jurídico do 'meio
ambiente', como é considerada a 'natureza', em toda a sua plenitude, ou seja, com os elementos
que a compõem.

Trata-se de limitar a ação do homem para a preservação dessa natureza, da qual também ele é
componente, e cuja exploração desordenada, já de há muito foi definida por Ratzel como
'atividade de rapina' dos recursos naturais, pelas atuais gerações. (SOUZA, 2005, p. 406).

Recomendável, pois, atuação efetiva e planejada dos municípios impactados pela atividade de
mineração e a criação de fundo público financeiro, administrado pelos próprios municípios, que
possibilite a manutenção do desenvolvimento, ou mesmo que, em momentos de recessão
econômica, como por exemplo em razão de queda nas exportações do minério de ferro, ou
ainda no caso de desinteresse na exploração desses recursos em razão de alguma inovação
tecnológica, os impactos desses reveses sejam absorvidos pelas receitas constantes do fundo.

 

Segundo a Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, o conceito de fundo
público especial é aquele constante de seus arts. 71 e 74, conforme abaixo transcrito:

 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de
aplicação. 

 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle,
prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do
Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3671



Regis Fernandes de Oliveira, assevera que, "Quanto aos tipos, o vocábulo fundo tem dois
significados em direito financeiro: a) vinculação de receitas para aplicação em determinada
finalidade e; b) reserva de recursos para distribuição a pessoas jurídicas determinadas"
(OLIVEIRA, 2006, p. 274). Com relação à finalidade dos fundos, pontua Oliveira:

O fato de nos encontramos em uma federação significa que existem diversidades regionais. Há
regiões de maior potencial de riqueza, outras com vocação turística, de preservação ambiental
etc. Para sobrevivência do Estado Federal, devem ser absorvidas tais tipicidades e
providenciadas a distribuição adequada de recursos, para que exista harmonia e cada qual siga
sua tendência natural ou opcional de crescimento. O Fundos são, neste sentido, forte
instrumento de política financeira, e destinam-se a remanejar recursos de regiões mais fortes
para as mais fracas, propiciando desenvolvimento sustentado ou buscar recursos para
financiamento de empresas que possam estabelecer-se em zonas de fraca procura. Com tais
providências, há racional distribuição de riquezas, para manutenção do crescimento uniforme do
País, atendidas as peculiaridades regionais. (OLIVEIRA, 2006, p. 279)  

 

Verifica-se, portanto, diante da inaplicabilidade da restrição contida no art. 167, IV, da
Constituição Federal aos recursos auferidos a título de Compensação Financeira pela Exploração
Mineral (CFEM), nos moldes das Leis 7.990/89 e 8.001/90, a possibilidade de criação de fundo
público comprometido com o financiamento de atividades voltadas à realização de políticas
públicas que possibilitem a manutenção da qualidade de vida, mesmo que findo o ciclo
econômico da atividade de mineração, seja qual for a justificativa para esse encerramento.

 

A definição de um critério racional para a aplicação ou reserva das riquezas acumuladas com a
CFEM deve entrar na ordem do dia dos municípios, de tal sorte que tenham estabelecidos
critérios objetivos voltados à manutenção do crescimento uniforme e constante desses
municípios.

 

Nesse sentido, cumpre destacar a doutrina de Giovani Clark (2001) que demonstra a importância
do papel dos Municípios no exercício de suas competências como forma de garantia do
desenvolvimento:

 

Pela Constituição Federal, os poderes para o Município intervir no domínio econômico são
acanhados. Apesar disso, temos um campo fértil de ações possíveis, bastando apenas despirmo-
nos de nosso conservadorismo jurídico e interpretamos o Texto Constitucional de forma lógica.

Em análise mais detida da Carta Magna de 1988, percebemos que o legislador constituinte
buscou a quebra da eterna centralização de poderes nas mãos da União, distribuindo-os entre os
Estados-membros e os Municípios. Objetivou, assim, a democratização das relações entre eles e
a racionalização e coordenação de suas políticas públicas em prol da sociedade. Então, qualquer
interpretação constitucional deve ser criativa para atender ao norteamento 'descentralizador'dos
constituintes.

Quanto, ainda, à competência do Município no domínio econômico, não podemos nos limitar à
análise das competências constitucionais da União, Estados-membros e Municípios. É importante,
também, tratarmos o tema de forma integrada com a Constituição Econômica de 1988, já que
ela, implicitamente, ainda impõe comandos de competência, quando estipula o poder/dever do
Estado (Comuna) em sua efetivação, determinando a sua intervenção na vida econômica para tal
fim, Analisando-a, ficará, ainda mais límpida com a competência do Município para agir na vida
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econômica. (CLARK, 2001, p. 102).

 

Contudo, e apesar da força normativa dos princípios constitucionais (DWORKIN, 2008), e não
obstante os comandos constitucionais que possibilitam ao Município a intervenção direta na
realidade econômica dos munícipes para efetivação dos objetivos fundamentais (art. 3º da
CF/88), os poderes Executivo e Legislativo municipais pecam pela equivocada destinação dos
recursos auferidos a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais,
olvidando os óbices constitucionais e legais além do posicionamento jurisprudencial
demonstrado, que proíbe que as entradas desses recursos nos cofres públicos sejam tratadas
como receitas correntes (art. 11 da Lei nº 4.320/64) destinadas ao custeio de despesas
classificáveis como correntes.

 

Assim, questiona-se: Se a própria Constituição Federal reconhece a criação de uma sociedade
livre, justa e solidária, comprometida com o desenvolvimento nacional e com a redução das
desigualdades sociais e regionais como desafios a serem ultrapassados para a implementação de
um Estado verdadeiramente social, como não preocupar-se com a situação econômica e
financeira daqueles municípios nos quais exaurida a possibilidade de extração mineral?

 

A hipótese que foi levantada no presente estudo é a de que o fortalecimento do Estado Social
(preocupado com a implementação de políticas públicas supletivas à exploração de recursos
minerais) depende do respeito à força normativa da Constituição (HESSE, 1991) de molde a se
criar, urgentemente, reservas financeiras destinadas à manutenção do desenvolvimento dos
municípios que não mais sejam destinatários das compensações financeiras, devidas pela
exploração dos recursos minerais em seus territórios.

 

Fábio Konder Comparato, demonstrando ampla preocupação com a "capacidade crescente do
homem interferir na biosfera" (COMPARATO, 2007), e em perfeita sintonia com o conceito de
desenvolvimento sustentável já apresentado por Washington Albino nesse trabalho, leciona:

 

O formidável avanço do saber tecnológico não apenas revolucionou a forma como o homem
exerce seu poder sobre a natureza e a sociedade, como também abalou profundamente o
sistema de valores éticos do mundo antigo. Rompidos os laços com os valores do passado, o ser
humano modela hoje o mundo à sua imagem e semelhança - para o bem e para o mal.
Verdadeira encruzilhada histórica, este princípio de século XXI nos coloca, pois, uma questão
crucial: o que faremos com nossa capacidade crescente de interferir na biosfera e na evolução
do gênero humano - saberemos enfim reunir os povos num convívio harmônico e solidário,
capaz de assegurar nossa sobrevivência, ou sucumbiremos à dominação destruidora de uma
minoria rica, poderosa e irresponsável? (COMPARATO, 2007, p. 7).

 

            Como visto, e sem entrar no debate sobre o critério de justiça da Lei nº 8.001/90 que
determina o pagamento de meros 2% do faturamento líquido na venda do minério de ferro, ao
passo que os royalties pela exploração do petróleo variam de 5% a 10% sobre o valor de sua
produção, pertine a preocupação sobre o futuro dos municípios afetados pela constante
exploração das reservas minerais situadas em seus territórios, não só pelo fato do impacto
ambiental ser infinitamente superior ao impacto pela exploração de outros recursos (v.g.
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petróleo), mas principalmente pelo fato de que as empresas que exploram essa atividade
estarem entre as maiores empresas mundiais, com forte concentração de riquezas.

 

 

3 CONCLUSÃO

 

            O presente estudo objetivou demonstrar que diversos dos municípios brasileiros,
notadamente aqueles situados no Estado de Minas Gerais, possuem grande dependência
econômica de recursos repassados pelas empresas exploradoras da atividade de mineração,
particularmente, oriundos da compensação pela extração do minério de ferro.

 

            Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), comprovam que o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nesses municípios é consideravelmente superior ao
dos municípios nos quais não é exercida a atividade de mineração.

 

É preocupante que o rápido abastecimento dos cofres municipais, com recursos que por sua
natureza deveriam destinar-se exclusivamente à recomposição dos impactos econômicos,
financeiros e ambientais decorrentes da atividade de mineração e a implantação de políticas
públicas que venham suprir a ausência da atividade econômica de exploração mineral, crie
comportamento dissociado daqueles preconizados pelos arts. 3º e 170 da Constituição Federal
de 1988.

 

A justificativa, pois, do presente artigo, é a apresentação da possibilidade jurídica de criação de
fundos públicos de destinação, administrados pelos próprios municípios, aos quais sejam
direcionados os recursos de compensação financeira, que visem, em um primeiro momento,
coibir a malversação dos recursos públicos, e, em momento seguinte, possibilite o
desenvolvimento de uma cultura de programação dos gastos públicos, permitindo, destarte, que
mesmo com o término da atividade de mineração, os municípios sejam auto-sustentáveis,
preocupados com o bem-estar das gerações vindouras, enfim, com a construção do
desenvolvimento presente e futuro.
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DECRESCIMENTO SUSTENTÁVEL: UM NOVO CONCEITO PARA PENSAR ECONOMIA E
MEIO AMBIENTE

DECRESCIMIENTO SUSTENIBLE: UN NUEVO CONCEPTO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA
ECONOMIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Carol Proner
Ceres Fernanda Corrêa

RESUMO
Desde os primórdios do capitalismo foi observado que esse modelo de produção poderia
acarretar benefícios e conseqüências negativas. Desde os anos setenta, com o capitalismo
contemporâneo, o modelo de produção vigente foi compreendido como ambientalmente
insustentável e se iniciou o estudo sobre a necessidade do decrescimento. As complexidades do
século XXI, em parte são relacionadas em conciliar as questões econômicas aos direitos
humanos e desenvolvimento, e o meio ambiente se inclui nesse cenário. A alternativa mais
acertada seria o decrescimento sustentável não somente para os países centrais, como para os
países periféricos, já que o meio ambiente tem seus limites, o homem necessita encontrar um
modelo de produção compatível com a limitação de recursos ambientais e que ao mesmo tempo
promova o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental. 
PALAVRAS-CHAVES: Decrescimento; Economia; Meio Ambiente; Desenvolvimento Sustentável.

RESUMEN
Desde lo principio del capitalismo se señaló que este modelo de producción podría ter como
efectos beneficios y consecuencias negativas. Desde los años setenta, con el capitalismo
contemporáneo, lo modelo de producción actual es percibida como ambientalmente insostenibles
y comenzó el estudio sobre la necesidad de disminuir. Las complejidades del siglo, son, en parte,
de conciliar los aspectos económicos a los derechos humanos y el desarrollo y el medio
ambiente se incluye en este contexto. Una alternativa más viable sería el decrecimiento
sostenible, no sólo para los países centrales, como para los países periféricos, ya que el medio
ambiente tiene sus límites, el hombre necesita encontrar un modelo de producción compatible
con la limitación de los recursos del medio ambiente y al mismo tiempo promover el desarrollo
socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente.
PALAVRAS-CLAVE: Decrecimiento; Economía; Medio Ambiente; Desarrollo Sostenible.

  

INTRODUÇÃO

 

 

O projeto da modernidade encontrou diversos entraves para seu progresso, o principal deles foi o capitalismo e suas repercussões. O
sistema capitalista desde o início trouxe consigo inúmeras consequências negativas e indesejadas.

Hodiernamente, na pós-modernidade, o crescimento econômico desequilibrado e suas mazelas, que se alastraram principalmente
nos países mais pobres, aumentando a injustiça social.

 Esse reflexo negativo pode ser percebido mais intensamente há mais de trinta anos na questão ambiental. A crise ambiental ocorreu
devido aos modelos insustentáveis de desenvolvimento econômico.

Devido a todos esses fatores, surgiu na Europa uma teoria radical, o modelo de decrescimento, que se aplica aos países centrais que
atingiram uma marca satisfatória de desenvolvimento econômico e que segundo seus teóricos não é possível a continuidade de
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desenvolvimento se utilizado de recurso limitados  que se não forem racionalmente utilizados acabarão em breve.

Ainda que o discurso seja plausível, é difícil que seja aplicado aos países em vias de desenvolvimento, como o Brasil, pois isso
implicaria uma desigualdade social ainda maior, e uma nova forma de controle por parte dos países centrais e desenvolvidos.

Há nesse caso, um choque entre o direito fundamental de desenvolvimento dos países contra o direito fundamental a preservação
ambiental, direitos esses que através de tratados internacionais foram incorporados pela maioria dos países.

Nesse contexto, de recursos limitados e meio ambiente debilitado, há que sopesar, no caso da América latina e Brasil, um
desenvolvimento que satisfaça a necessidade de crescimento econômico e desenvolvimento social, sem afetar, ou afetando
minimamente o meio ambiente.      

 

1 CONCEITUAÇÃO DE DECRESCIMENTO

 

Desde a idade média, especialmente nos países centrais, o mundo estava caminhando para um sistema comercial de trocas. Esse
sistema evoluiu para o que hoje se considera o sistema capitalista que está difundido globalmente.  

Segundo Fernand BRAUDEL, do século XV para o XVIII, a população mundial aumenta e devido a esse aumento é maior a
produção e as trocas, surgem mais aldeias e as pessoas se deslocam cada vez mais de um local a outro. (BRAUDEL, 1995 p. 21)

De acordo com Boaventura de Souza SANTOS o projeto sócio-cultural da modernidade, por volta do século XVI até o final do
século XVIII, acontece concomitantemente ao surgimento do capitalismo, que tem como momento auge de seu surgimento o século
XIX, como modelo de produção da Europa, que teve a onda inicial de industrialização. Historicamente o capitalismo consiste nas
"relações de produção que instaura entre o capital e trabalho e são elas que determinam a emergência e a generalização de um
sistema de trocas caracterizamente capitalista."  (SANTOS, 1994 p. 78)

A modernidade se relaciona intimamente aos progressos do capitalismo nos países, de acordo com Boaventura de Souza SANTOS,
o capitalismo pode ser distinguido em três fases distintas, nos países centrais. O primeiro período, que cobre quase todo o século
XIX é o do capitalismo liberal, o segundo período, chamado de capitalismo organizado, é referente ao final do século XIX é
chamado de capitalismo organizado, se desenvolve no período entre as guerras e após segunda guerra mundial. O inicio do terceiro
período é a partir do final da década de 1970, pode ser chamado de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista de estado, o
autor o considera provisoriamente como capitalismo desorganizado. (SANTOS, 1994 p. 79)

O inicio do capitalismo nos moldes atuais coincide com o surgimento do direito ambiental. Ou seja, ocorre ao mesmo tempo em que
os modelos de produção foram considerados prejudiciais ao meio ambiente.

Desde o século XIX, com o advindo conforme do "capitalismo liberal surge uma grande contradição do projeto da modernidade,
que consiste na contradição entre a solidariedade e a identidade, entre justiça e a autonomia, entre a igualdade e a liberdade, isso leva
ao que o autor considera uma desigualdade e déficit de cumprimento, constituem os pilares da regulação e da emancipação, há uma
ambiguidade, na emancipação do projeto da modernidade devido a esse capitalismo liberal. Nessa fase se inicia a industrialização e
o surgimento das cidades industriais. (SANTOS, 1994 pp. 80-81)    

O segundo período, busca distinguir aquilo que não é possível nos projetos da modernidade ser atingido numa sociedade capitalista. 
Há o processo de concentração e exclusão, tanto na regulação quanto na emancipação, o principio do mercado se expande. Nessa
fase o capital industrial se concentra e centraliza e os cartéis se expandem, aumenta a luta por controle dos mercados e das matérias
primas, aumenta-se o tamanho da produção e da evolução constante da tecnologia. Ao mesmo tempo ocorre uma rematerialização
social e política, que consiste n aumento do sufrágio universal, cidadão livre e igual, o que tem como consequência um
fortalecimento das classes médias. (SANTOS, 1994 pp. 83-84)    

Essas transformações ocorridas no segundo período faz o que é considerado para a modernidade, uma oposição irreconciliável entre
a alta cultura e a cultura de massas e na recusa do contexto social bem evidenciada na arquitetura modernista da megapolis. Esse
período é marcado pela burocracia estatal, que afasta o cidadão de seus diretos e da emergência de uma ciência dogmática jurídica e
formalista, do positivismo de Hans Kelsen. (SANTOS, 1994 pp. 85-86)

De acordo com Boaventura de Souza SANTOS, atualmente, o capitalismo vigente é o capitalismo desorganizado, que se inicia nos
anos setenta. É desorganizado, na medida em que o processo de desestruturação é uma nova forma de organização, em termos de
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dicotomia, a distinção entre o pilar da regulação e da emancipação.   Para a regulação, as mudanças são intensas e vertiginosas, no
tocante ao curto espaço de tempo em que ocorreram. O principio do mercado, adquiriu força, e ultrapassou do econômico e buscou
colonizar tanto o principio de Estado e o princípio da comunidade, processo levado ao extremo pelas crenças neoliberais.
(SANTOS, 1994 p. 87)

O capitalismo que se pautou inicialmente em um sistema de trocas tornou-se um sistema extremamente complexo, que envolve
contratos e relações internacionais. Suas fases representam as diversas possibilidades de acordo com os momentos históricos.

Atualmente, no plano econômico, teve como conseqüências, o crescimento explosivo do mercado mundial (as empresas
multinacionais); conflitos entre capital e trabalho são enfraquecidos, no tocante a precariedade da relação salarial, se comparados
com o capitalismo liberal. Nesse viés surgem novos movimentos sociais com exigências pós-materialistas como a ecologia.
 (SANTOS, 1994 p. 88)  

Os impactos de todas essas transformações são enormes no principio de estado, devido a isso, o estado nacional perdeu
parcialmente a vontade política para continuar a regular as esferas da produção e da reprodução social, dessa forma a
transnacionalização da economia e o capital político que ela remete, convertem o Estado para uma unidade de analise parcialmente
obsoleta, tanto nos países centrais como nos países periféricos.  Assim, essas transformações apontam para uma desregulação global,
da vida econômica, social e política. Por consequência as sociedades capitalistas parecem bloqueadas e condenadas a viver do
excesso das promessas fracassadas da modernidade.  (SANTOS, 1994 p. 89)

Segundo Boaventura de Souza SANTOS, a modernização científico-tecnológica e neoliberal espalha a sua crise, e suas
conseqüências inevitáveis, o crescimento incessante e recíproco da concentração de riqueza e da exclusão social globalmente e a
devastação ecológica e com ela a destruição da qualidade e mesmo da sustentabilidade da vida no planeta.  Com todas essas
evidencias é imperativo uma solução radical e nova para tantos impasses, o surgimento de um novo paradigma (pós-moderno), de
um conhecimento prudente para uma vida decente. (SANTOS, 1994 p. 91)

No tocante ao paradigma pós-moderno, se opondo radicalmente a crescimento, surgiu uma teoria chamada de decrescimento, que
tenta se pautar no oposto do capitalismo e crescimento econômico desmedido, para uma diminuição nos padrões de consumo
excessivos e consequentes prejuízos ambientais irreparáveis.[1]

Segundo Serge LATOUCHE, decrescimento é um termo político com implicações teóricas, tem como meta o abandono da noção
de crescimento ilimitado, que se pauta na busca do lucro daqueles que detém o capital. (LATOUCHE, 2009 p. 4)

Ainda que decrescimento para o autor não signifique crescimento negativo, pois isso geraria conseqüências negativas na vida em
sociedade, como o desemprego e tudo aquilo que se considera indispensável para conseguir a almejada qualidade de vida. Porém se
o crescimento continuar constante é essa lógica de insuficiência que regerá o futuro.  (LATOUCHE, 2009 p. 5)

Nesse contexto o decrescimento surge como uma critica radical ao crescimento constante que se utiliza de recursos naturais muitas
vezes não renováveis.  É uma proposta necessária para viabilizar novamente o debate sobre o totalitarismo economicista,
desenvolvimentista e progressista. (LATOUCHE, 2009 p. 6)

A noção de decrescimento apesar de estar em voga nos debates econômicos, políticos e sociais, esse não é um conceito tão novo e
pode ser aplicado, por exemplo, ao modelo socialista. Foi reformulado devido à sociedade de consumo e suas ciências técnicas e
progresso.  (LATOUCHE, 2009 pp. 12-13)

Para Serge LATOUCHE, essa noção de Decrescimento, se iniciou nos anos setenta, com o autor romeno, Nicholas Georgescu-
Roegen, que considerava que a economia deveria ser bioeconomia, ou seja, uma ciência econômica preocupada com a preservação
ambiental. E caracterizou a impossibilidade em um mundo finito de um crescimento infinito.  (LATOUCHE, 2009 pp. 14-15)

De acordo com Clóvis Cavalcanti, a economia não pode ser compreendida como um sistema separado da natureza, já que não é
possível a atividade humana sem água, fotossíntese ou ação microbiana no solo.  (CAVALCANTI, 2003 p. 18)

Apesar do ideal de reversão de valores para uma sociedade mais ecológica, o autor Boaventura de Souza SANTOS, já identificou
essas complexidades, na questão de identificação da sociedade, que apesar do aumento do vinculo com a natureza ter aumentado, e
ter despertado uma identidade ecológica transnacional, é difícil pensar em um modelo de sociedade que não seja produtivista, e que
o sistema mundial que não se polarize cada vez mais em um centro hegemônico pós-produtivista e hiperconsumista e que não haja
uma periferia pré-produtivista e subconsumista. (SANTOS, 1994 p. 129) 

Serge LATOUCHE considera que ainda que tentem deslocar o decrescimento para o campo do desenvolvimento sustentável, que é
um termo amplo, ao que tudo indica, parece ser uma tentativa de marketing das grandes empresas, ao se utilizar do slogan de
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desenvolvimento sustentável. (LATOUCHE, 2009 p. 7)

Assim, para o autor o desenvolvimento não é nem duradouro, nem sustentável é um conceito etnocêntrico e etnocidário, atua na
sedução, com a agressividade da colonização e do imperialismo. Desenvolvimento é uma palavra tóxica não importa acompanhado
de qual adjetivo. (LATOUCHE, 2009 pp. 8-9)

De acordo com Serge LATOUCHE, é mantida pela ideologia dominante uma confusão entre desenvolvimento e crescimento, que
devem ser distinguidas como evolução que se aplica a uma realidade precisa. (LATOUCHE, 2009 p. 11)

O conceito de decrescimento é viável para os países centrais e desenvolvidos, ou seja, é uma teoria que surgiu a Europa e se aplica a
ela. Não é justo que os países que já usufruíram do desenvolvimento industrial e tecnológico e agora são países centrais e
desenvolvidos exijam que os países periféricos em vias de desenvolvimento, como o Brasil e os países que compõem a América
Latina, apliquem o decrescimento. 

O desenvolvimento econômico[2] necessário, para que a classe excluída da sociedade possa atingir cada vez mais os bens de
consumo, fomentar o emprego e assim promover a dignidade humana.

Esse desenvolvimento econômico é necessário e urgente na América Latina, a solução para mantê-lo constante com o menor
impacto possível ao meio ambiente é o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas. É desejável continuar o
desenvolvimento econômico com menor impacto possível ao meio ambiente, viabilizando o desenvolvimento não só econômico,
como social.

 

2 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO VERSUS CRISE AMBIENTAL

 

O direito ao Desenvolvimento é um direito fundamental dos seres humanos e dos Estados, ele se relaciona intimamente ao
desenvolvimento humano e diminuição da pobreza, um dos grandes desafios da pós-modernidade.

Segundo Allain PELLET, o direito do desenvolvimento se fez imperativo devido aos novos fatos econômicos que acabaram por
iniciar uma revolução no direito. Esse novo direito cria normas novas e os instrumentos para uma nova ordem econômica
internacional.  (PELLET, et al., 1999 p. 895)

O direito fundamental ao desenvolvimento é vislumbrado no plano internacional, inicialmente no preâmbulo da Carta das Nações
Unidas de 1948[3], quando foi afirmada a necessidade de "promover o progresso econômico e social de todos os povos". E
especialmente na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986[4] e, posteriormente confirmado na
Conferência de Viena sobre Direitos Humanos de 1993.[5] Na Declaração de 1986, o Desenvolvimento foi compreendido como um
direito humano inalienável.

Augusto Cançado TRINDADE faz a distinção entre direito internacional do desenvolvimento e direito ao desenvolvimento. O
primeiro se compõe por alguns direitos como: direito à autodeterminação econômica, soberania, soberania permanente sobre a
riqueza e os recursos naturais, princípios do tratamento não recíproco e preferencial para os países em desenvolvimento, entre
outros, ele surge como um sistema normativo com intuito de regular as relações entre Estados juridicamente semelhantes, porém
economicamente dispares. Já o segundo o Direito ao Desenvolvimento, é um direito humano proclamado na declaração de 1986,
que inspirado em algumas disposições de direitos humanos como a Declaração Universal de 1948 e os Pactos de Direitos Humanos
das Nações Unidas[6]. (TRINDADE, 1993 pp. 175-176)

Os direitos humanos estão disseminados em tratados internacionais e constituições difundidas globalmente. Esses direitos nascem
como um reflexo à industrialização, e ao desenvolvimento econômico que acarretaram alguma consequência negativa na qualidade
de vida do homem.  (DUARTE, 2003 p. 82)

Existem direitos humanos de primeira, segunda e terceira geração[7]. Os direitos humanos de terceira geração somente foram
concebidos após o fim da segunda guerra mundial, com o progresso da sociedade e da globalização. São marcados pela
coletividade, como o direito do consumidor, e algumas vezes pela indefinição, como é o caso do direito ao meio ambiente.
Recentemente é vislumbrada a possibilidade dos direitos humanos de quarta geração como uma consequência da globalização.
(DUARTE, 2003 p. 83)

De acordo com TRINDADE, o direito ao desenvolvimento, conforme a Declaração de 1986, tem como sujeito, os seres humanos e
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os povos, que estão capacitados a desfrutar do desenvolvimento econômico, social, cultural, político. Assim como as
responsabilidades decorrentes desse direito recaem sobre os seres humanos individualmente e coletivamente enquanto
povos. (TRINDADE, 1993 p. 174)   

Dessa forma, o direito ao desenvolvimento é um direito humano de terceira geração e de titularidade coletiva, pois pertence a todos
os Estados. Atualmente, esse desenvolvimento se pauta no progresso tecnológico.

De acordo com LEIS, o progresso tecnológico é um eixo fundamental e permanente da evolução social, porém não é o único. Essa
evolução primeiramente teve inicio com a revolução agrícola, posteriormente industrial e atualmente tecnológica. (LEIS, 1999 p.
43)

Ao mesmo tempo em que os seres humanos e os povos necessitam do desenvolvimento, eles possuem a mesma precisão de ter um
meio ambiente saudável, que pode ser considerado um direito humano material já que não está positivado em nenhum tratado, mas é
necessário para realizar o direito humano à vida e à saúde.

Conforme Joaquim Herrera Flores, "os desenvolvimentos econômicos, sociais, culturais e técnicos do mundo contemporâneo se
movem no sentido da complexidade e não facilitam as coisas para o pensamento crítico." (FLORES, 2009 p. 63)

A complexidade nesse caso é no sentido de haver uma colisão entre o direito humano ao desenvolvimento e Direito Humano ao
Meio Ambiente Saudável[8], que se relaciona ao conceito de decrescimento, pautado na diminuição da produção e no direito
humano ao meio ambiente saudável. O direito fundamental ao meio ambiente saudável é superior ao direito ao desenvolvimento de
alguns países? 

De acordo com TRINDADE deve haver uma conformação entre os modelos de desenvolvimento com os padrões internacionais de
direitos humanos, necessitam serem consideradas as dificuldades sócio-econômicas entre países e povos, especialmente nos países
em vias de desenvolvimento e também as questões que envolvem preservação ambiental.  (TRINDADE, 1993 p. 178)   

Porém, essa concepção de desenvolvimento sob a perspectiva neoliberal encontra-se ultrapassada se observada à teoria crítica de
direitos humanos, de acordo com Joaquim Herrera Flores, que afirma com relação às questões ambientais que "não vivemos em
sociedade de risco, ao contrário, vivemos em sociedades postas em risco pelo contexto sócio - econômico da globalização
neoliberal." Assim, para o autor não estamos no entorno, somos o entorno. E devido aos seres humanos possuírem certos direitos
humanos não devem se conformar, como se esses direitos fossem estáticos em todas as culturas e sociedades.[9] (FLORES, 2009 pp.
210-211)

Ainda que o direito ao desenvolvimento seja um direito humano, esse desenvolvimento não pode contrariar os preceitos de proteção
ambiental. A solução aparente que foi encontrada para esse conflito de normas foi o desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar
meio ambiente e desenvolvimento da maneira mais adequada.

 

3 DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AO DECRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

 

Foi nos anos setenta que teve inicio o aumento mundial da preocupação com as questões ambientais. Dessa forma, surgiu o direito
ambiental internacional que tem como marco inicial a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em
Estocolmo, no ano de 1972[10]. Nessa Conferência foram discutidos inúmeros assuntos, porém não se chegou a um consenso do
que seria o Desenvolvimento sustentável. 

Posteriormente em 1987, com o relatório de Brundtland[11], a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente,
declarou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo: "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades".  (BRUNDLAND, 1988)

Conforme TRINDADE, o relatório de Bruntland é enfático ao decidir que para que haja desenvolvimento sustentável é imperativo a
erradicação da pobreza generalizada ou extrema e a escolha de estilos de vida com menor consumo e com maior harmonia com os
meios ecológicos limitados do mundo, para que isso ocorra é necessário priorizar as necessidades dos pobres, já que pobreza,
injustiça e degradação ambiental têm relação um com os outros. Assim, desenvolvimento e proteção ambiental são conexos e
indissociáveis já que são assuntos de interesse comum da humanidade.  (TRINDADE, 1993 p. 171)   

De acordo com Franz Josef BRUSEKE, a noção de desenvolvimento sustentável, de acordo com o relatório de Bruntland, parte de
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uma visão complicada dos problemas sócio-econômicos e ecológicos mundiais, faz uma relação entre economia, tecnologia,
sociedade e política e indica também uma postura ética. Dentre as metas internacionais a serem tomadas que foram apontadas pelo
relatório, a ONU deve criar e tornar efetivo um programa de desenvolvimento sustentável.   (BRUSEKE, 2003 p. 33)

O desenvolvimento sustentável é uma teoria arriscada, pois é pautada no antropocentrismo, como se o homem pudesse ser
proprietário do meio ambiente. O decrescimento surge como seu extremo, uma teoria ecocentrista, que se pauta na distância do
homem e natureza para sua preservação.

De acordo com BRUSEKE, a criação de uma nova teoria sobre desenvolvimento, deve considerar a situação atual, para uma
reconstrução de alternativas teóricas e práticas do desenvolvimento. A modernização não acompanhada da intervenção do Estado
racional e das correlações partindo da sociedade civil acaba por desestruturar a composição social, a economia territorial, e seu
contexto ecológico. Devido a esses fatores é imperativa uma perspectiva multidimensional, que englobe economia, ecologia e
política conjugadamente como inicio para uma teoria de desenvolvimento sustentável.  (BRUSEKE, 2003 p. 37)

Para o autor Antônio Augusto Cançado TRINDADE, é necessário o equilíbrio, já que os direitos humanos e a proteção do meio
ambiente, com os temas do desenvolvimento humano são as grandes prioridades da agenda internacional. (TRINDADE, 1993 p. 23)

Conforme Félix GUATTARI, o planeta está vivendo um momento de inúmeras mudanças técnico-científicas, que por consequência
desencadeiam fenômenos de desequilíbrios ecológicos que se não forem impedidos podem ameaçar toda forma de vida. Ao mesmo
tempo de tais preocupações, os modos de vida humanos tanto individuais como coletivos progridem no sentido de uma constante
deterioração. (GUATTARI, 2006 p. 7)    

De acordo com Clóvis CAVALCANTI, atualmente o mundo, apesar de reconhecer a necessidade do desenvolvimento sustentável,
caminha para trajetos que desafiam qualquer noção de sustentabilidade.  (CAVALCANTI, 2003 p. 19)

Conforme CAVALCANTI, uma vez que o crescimento econômico medido com uso do PIB (produto interno bruto), não reflete
desenvolvimento social. O PIB global cresceu 56% em termos reais, porém o emprego cresceu apenas 28% (PNUD, 1993). Essas
estatísticas demonstram a impotência do desenvolvimento em atender as necessidades sociais mínimas. (CAVALCANTI, 2003 p.
19)

Na América Latina, a situação socioeconômica é mais drástica de acordo com dados da CEPAL[12] a pobreza da América Latina
estagnou no período de 1999-2002, e diminuiu em 2003. Porém, a desigualdade social que é avaliada com o critério da distribuição
de renda, só aumentou na última década. Entre os anos 1990 e 2002, a concentração de riqueza aumentou em 60% dos países da
região.

Os graus de pobreza e miséria de alguns países são alarmantes, como no caso de Honduras, Nicarágua e Bolívia, que no ano de
2002 chegaram a marca de 45%, 35% e 34% da população.

Conforme os relatórios da CEPAL, os números de pobreza da América Latina no ano de 2003 atingiram praticamente a metade da
população, ou seja, de 180 milhões de habitantes, 80 milhões estão em condição de miséria. A fome abrange 11% da população, de
acordo com índices da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Conforme fontes da IPEA[13], o Brasil está em 9º lugar quanto à renda per capita do mundo. Mesmo com alta renda per capita, o
país ocupa o 25º lugar dentre os países mais pobres. (IPEA). Os 50% mais pobres do país possuem juntos o mesmo montante em
riqueza que os 1% mais ricos no país. É propriedade de 1% proprietários 46% das terras cultiváveis. As pessoas que não possuem
nenhuma educação ganham até 15 vezes menos que aqueles com maior graduação. Estão à margem da extrema pobreza 4,2 milhões
de jovens, desse grupo 67% não concluíram a educação básica. Os mais excluídos são os jovens afro-descendentes, representando
um percentual de 73% de analfabetos (IPEA).

Recentemente as principais tendências socioeconômicas causam conseqüências drásticas que afetam o meio ambiente e a qualidade
de vida do ser humano. As tendências socioeconômicas de: aumento de população; urbanização e industrialização; mudança no
aproveitamento e uso da terra e seus recursos e globalização da economia com a tecnologia e as comunicações geram como
consequências a: pobreza e escassez de recursos naturais; mudanças climáticas globais e desflorestamento; desertificação, perda de
biodiversidade e perda de diversidade cultural; contaminação e/ou degradação de ar, água, terras e mares. (LEIS, 1999 p. 25) 

Não há como negar a relação causa efeito de algumas tendências e conseqüências e de como isso afeta o meio ambiente. Todos
esses fatores econômicos reunidos e suas conseqüências levam a uma crise de insustentabilidade ecológica e social
mundial. (CAVALCANTI, 2003 p. 20)

Hodiernamente, a economia, enquanto ciência encontra no meio ambiente um campo externo de seu objeto de conhecimento, assim
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a racionalidade econômica não se reocupa com os potenciais ecológicos, e todas as limitações da economia atual levam a
necessidade de construir um novo paradigma produtivo.  (LEFF, 2001 p. 160)  

Conforme LATOUCHE, o crescimento econômico excessivo choca-se com os limites da finitude da biosfera, já que a regeneração
ambiental não acompanha a demanda do homem, que transforma os recursos ambientais em resíduos muito
rapidamente. (LATOUCHE, 2009 p. 27)   

Porém, segundo o autor, o cerne da questão não está apenas na crítica ao capitalismo e à economia, é necessário questionar toda a
sociedade de crescimento, incluindo nela o capitalismo. O decrescimento deve atingir a acumulação do capital, do capitalismo, da
exploração e da predação. Além, de enfraquecer a rapidez da acumulação é preciso examinar o conceito para inverter o processo
destrutivo. Assim, essa teoria do decrescimento seria uma superação da modernidade e do modelo capitalista para chegar a uma
ecoeconomia. (LATOUCHE, 2009 pp. 127-129) 

GUATTARI é categórico ao afirmar que não haverá adequada resposta à crise ecológica se não for à escala global e com o requisito
que se faça uma verdadeira revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e
imateriais. (GUATTARI, 2006 p. 9)

O decrescimento sustentável, com sustentabilidade socioambiental, seria uma alternativa intermediária, onde o homem seria parte
integrante da natureza e, portanto, poderia se desenvolver e produzir com os mínimos impactos de maneira sustentável. 

Corroborando com a tese do decrescimento sustentável, nesse contexto, a máxima produtividade utilizando os recursos disponíveis
poderia criar uma forma de transição para uma sociedade sustentável, porém, não seria a solução final para a crise ambiental.
(CAPRA, 2005 p. 251)

Como todos os regimes modernos foram regulados no produtivismo, com o crescimento econômico produção como base
fundamental do seu sistema de governo, é preciso uma medida radical pautada em revolução cultural pautada no político. O
decrescimento é um projeto de construção política.  (LATOUCHE, 2009 p. 40) 

São vários os fatores que devem ser considerados para uma tese de decrescimento sustentável plausível a realidade atual,
especialmente nos países periféricos. Deve-se considerar as tendências e conseqüências econômicas, sociais e ambientais de
maneira conjunta, formando um projeto de construção política.

Segundo LATOUCHE, esse projeto de construção política deve se pautar em um circulo virtuoso, que se compõe de oito medidas:
reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar.  (LATOUCHE, 2009 p. 42)

Essas medidas socioambientais devem ser adotadas por todos os segmentos da sociedade, inclusive pelo governo enquanto estrutura
burocrática. Com todas essas alternativas é possível vislumbrar no decrescimento sustentável, até mesmo nos países periféricos,
uma solução plausível para a crise ambiental. O decrescimento sustentável pode ser aplicado aos países em vias de
desenvolvimento, como o Brasil, pois a mudança radical no ideal de desenvolvimento é iminente e urgente.

 

CONCLUSÕES

 

O sistema capitalista teve início aproximadamente no mesmo momento que a modernidade. Inicialmente a modernidade desde o seu
projeto, teve inúmeros obstáculos para sua realização, o mais drástico é o capitalismo e as suas sequelas nos mais diversos setores.

São os países periféricos, na pós-modernidade, que foram os mais atingidos pelas conseqüências negativas do crescimento
econômico desordenado. Essas conseqüências repercutem causando um crescimento na desigualdade social.

No que tange a questão ambiental, essas conseqüências negativas são percebidas mais constantemente desde os anos setenta, quando
foi realizada a primeira conferência mundial sobre o assunto. Essa crise ambiental é atribuída especialmente a fatores econômicos
de produção e desenvolvimento e acumulação, aos modelos produtivos ambientalmente insustentáveis.  

O Direito ao Desenvolvimento foi consagrado no plano internacional devido, principalmente, à Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986, que estipulou o desenvolvimento como um direito humano.

Da mesma forma, ainda que não esteja positivado, o meio ambiente saudável é compreendido como um direito humano, pois sem
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um meio ambiente saudável não se realiza o direito à vida e à saúde.

Com a reunião desses dois direitos humanos e da necessidade de que um seja complementar ao outro, foi estipulado à noção de
desenvolvimento sustentável, que foi conceituada no relatório de Brundtland, no ano de 1987.

Porém essa teoria se tornou insuficiente uma vez que o padrão de desenvolvimento continuo é incompatível a um meio ambiente de
recursos finitos. Assim, teve início na Europa uma teoria radical, chamada de decrescimento, idealizada antes mesmo que o
desenvolvimento sustentável ser positivado. O decrescimento se aplica plenamente aos países centrais que chegaram a um nível de
desenvolvimento econômico e social.  

Essa teoria é necessária e revolucionária, porém é arriscada no que tange sua aplicação nos países em vias de desenvolvimento,
como toda a América Latina, pois imediatamente acabaria criando uma maior desigualdade social, e controle de desenvolvimento
pelos países centrais e desenvolvidos.

Para que essa teoria se aplique aos países periféricos, em vias de desenvolvimento é necessário que se desenvolva o decrescimento
sustentável, que visa com mínimos recursos e diminuição da produção para fins de acumulação, promover o desenvolvimento
social, preservando o meio ambiente para a presente e futuras gerações, já que os recursos ambientais são limitados e precisam ser
utilizados racionalmente.

 

REFERÊNCIAS

 

BRAUDEL, Fernand. 1995. Civilização material, economia e capitalismo séculos XV-XVII. [trad.] Telma Costa. São Paulo :
Martins Fontes, 1995. Vol. I.

 

BRUNDLAND, Gro Harlen. 1988. Nosso Futuro Comum. Relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU.
Rio de Janeiro : Fundação Getúlio Vargas, 1988.

 

BRUSEKE, Franz Josef. 2003. O Problema do Desenvolvimento Sustentável. [A. do livro] Clóvis (org.) CAVALCANTI.
Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo : Cortez, 2003.

 

CAPRA, Fritjof. 2005. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. [trad.] Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo :
Cultrix, 2005.

 

CAVALCANTI, Clóvis. 2003. Breve Introdução à Economia da Sustentabilidade. [A. do livro] Clóvis.(org.) CAVALCANTI.
Desenvolvimento e Natureza: Estudos para uma sociedade sustentável. 4°. Recife : Fundação Joaquim Nabuco, 2003.

 

DUARTE, Marise Costa de Souza. 2003. Meio Ambiente Sadio: direito fundamental em crise. Curitiba : Juruá, 2003.

 

FLORES, Joaquim Herrera. 2009. A (re)invenção dos Direitos Humanos. [trad.] Carlos Roberto Diogo Garcia, Antônio Henrique
Graciano Suxberger e Jefferson Aparecido Dias. Florianópolis : Fundação Boiteux, 2009.

 

GUATTARI, Félix. 2006. As três Ecologias. 17°. Campinas : Papirus, 2006.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3684



 

GUERRA, Sidney. 2006. Direito Internacional Ambiental. Rio deJaneiro : Maria Augusta Delgado , 2006.

 

LATOUCHE, Serge. 2009. Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. [trad.] Claudia. BERLINER. São Paulo : Martins Fontes,
2009.

 

LEFF, Enrique. 2001. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. [trad.] Lúcia Mathilde Endlich Orth.
Petrópolis : Vozes, 2001.

 

LEIS, Héctor Ricardo. 1999. A modernidade insustentável: as criticas do ambientalismo à sociedade contemporânea. Petrópolis :
Vozes, 1999.

 

PELLET, Alain, DINH, Nguyen Quoc e DAILLIER, Patrick. 1999. Direito Internacional Público. Lisboa : Fundação Calouste
Gulbenkian, 1999.

 

SANTOS, Boaventura de Souza. 1994. Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós- Modernidade. 7°. Porto : Afrontamenteo,
1994.

 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. 1993. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo Dos Sistemas de Proteção
Internacional. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris, 1993.

 

 

 

 

 

 

[1]Decrescimento é uma teoria que teve inicio nos países centrais europeus, resta uma dúvida se esse conceito aplicado aos países periféricos como o Brasil, não iria
agravar ainda mais a situação de injustiça social e desigualdade econômica. Poderia se converter em uma nova forma de colonização dos países centrais que poderiam
regular a produção dos países em vias de desenvolvimento causando inúmeros prejuízos de ordem social e econômica. 

[2]A necessidade de desenvolvimento dos países já era vislumbrada desde 1969, na Convenção Americana de Direitos Humanos estipulada no "Pacto de San José da
Costa Rica" no Capítulo III, Artigo 26, com seguinte teor: "Desenvolvimento progressivo. Os Estados Membros comprometem-se a adotar as providências, tanto no
âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que
decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo
Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. (grifo nosso)."

[3] A Carta das Nações Unidas foi assinada em 1945, na cidade de São Francisco, no seu preâmbulo define que os Povos das Nações Unidas, "promover o progresso
social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla" e continua, e para tal fim, "promover o progresso econômico e social de todos os povos".

[4]Essa declaração da ONU, de 1986, possui um preâmbulo e dez artigos e disciplina o desenvolvimento como direito humano no artigo 1°com seguinte teor: "O
direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do
desenvolvimento econômico, social, cultural e político,  a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser
plenamente realizados".
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[5]A Declaração de Viena, proveniente da II Conferência ocorrida em Viena no ano de 1993, teve como escopo o desenvolvimento humano e suas resoluções nesse
sentido. A declaração faz menção ao progresso, da seguinte maneira: "estabelecer as condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito pelas obrigações
decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional, de promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de
liberdade, de praticar a tolerância e a sã convivência e de empregar os mecanismos internacionais para promover o progresso econômico e social de todos os povos".
O seu programa de ação conta com dispositivos o segundo item assegura o direito ao desenvolvimento dos povos da seguinte forma: "Todos os povos têm direito à
autodeterminação. Por força desse direito, escolhem livremente o seu sistema político e prosseguem o seu desenvolvimento econômico, social e cultural".  No décimo
e décimo primeiro itens do programa de ação indicam o homem como beneficiário do desenvolvimento da seguinte forma: 10.A Conferência Mundial sobre Direitos do
Homem reafirma o direito ao desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e
parte integrante dos Direitos do homem fundamentais. Conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central
de desenvolvimento. Enquanto o desenvolvimento facilita o gozo de todos os Direitos do homem, a falta de desenvolvimento não pode ser invocada para justificar a
limitação de direitos do homem internacionalmente reconhecidos. Os Estados deverão cooperar entre si para assegurar o desenvolvimento e eliminar os entraves que
lhe sejam colocados.  A comunidade internacional deverá promover uma cooperação internacional efetiva com vista à efetivação do direito ao desenvolvimento e à
eliminação de entraves ao desenvolvimento. O progresso duradouro no cumprimento do direito ao desenvolvimento requer políticas de desenvolvimento efetivas a nível
nacional, bem como relações econômicas equitativas e um ambiente econômico favorável a nível internacional. 11. O direito ao desenvolvimento deverá ser exercido
de modo a satisfazer, de forma equitativa, as necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e vindouras. A Conferência Mundial sobre Direitos
do Homem reconhece que a descarga ilícita de substâncias e resíduos tóxicos e perigosos representa potencialmente uma ameaça séria aos Direitos do homem à vida
e à saúde".

 

[7] Inicialmente os direitos humanos que foram conquistados são os de primeira geração que são os de liberdade, civis e políticos, fazem parte das conquistas obtidas
no Estado Liberal. Os próximos direitos humanos a serem conquistados, são os sociais culturais e econômicos, que são considerados direitos individuais, de segunda
geração, estes direitos vieram com o Estado Social. (DUARTE, 2003 p. 83) Alguns autores, como Paulo Bonavides, consideram que existem direitos até de quinta
geração.

 

[9]No tocante ao tema ambiental é necessário observar algumas considerações inflexivas/ambientais feitas por FLORES, como: 1)não importa a quantidade de vidas
em um ecossistema, todas devem ser preservadas; 2)A vida aumenta a capacidade de auto-sustentarar um sistema composto de vida; 3) Qualidade e quantidade são
sinônimas de diversidade e com diversidade ambiental mais a vida se mantém e reproduz; 4) O ser humano é parte da natureza em toda sua complexidade; 5) A ação
humana deve viabilizar a construção e não destruição do meio ambiente; 6) é necessária compreensão e prevenção das consequências da interação entre cultura e meio
ambiente; 7) as características de um mundo se inserem em sua história e política. (FLORES, 2009 pp. 210-211)

[10]A Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente, resultou em vinte e seis princípios basilares do Direito Ambiental, além de propor a criação do programa
PNUMA (United Nations Environment Programme) que tem sede no Quênia, e é a instituição da ONU voltada completamente as matérias ambientais.

[11]O Relatório de Bruntland, documento que também é chamado de "Nosso Futuro Comum" foi criado pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento,  e teve esse nome, pois quem liderou esses estudos pela comissão foi a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland.

[12] A sigla CEPAL significa Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, essa comissão foi instituída no ano de 1948 pelo Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas com intuito de instigar a cooperação econômica entre os seus membros.

[13] IPEA é o instituto de pesquisa econômica aplicada do governo brasileiro.
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DIREITO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM DA RELAÇÃO ENTRE ECONO-MIA E
ECOLOGIA A PARTIR DA ANÁLISE DA ADIN 3.540-1/ DISTRITO FEDERAL

ENVIRONMENTAL LAW: AN APPROACH TO THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOLOGY AND
ECONO-MIA FROM THE ANALYSIS OF ADIN 3540-1 / FEDERAL DISTRICT

Fernanda Martinotto
Renato Luís Bordin De Azeredo

RESUMO
O presente estudo tem por objeto a análise do Acórdão proferido na ADIN 3.540-1 Distrito
Federal, que trata da relação entre economia e ecologia. Apresenta o meio ambiente e a
economia como sendo ao mesmo tempo um di-reito e um dever fundamental do cidadão e do
Estado brasileiro, através de uma visão sistêmica. Afirma que o objeto da economia e da
ecologia é o mesmo, ou seja, a natureza, apontando que a relação entre economia e ecologia
deve ser tomada sempre levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por fim aponta que os bens ecológicos passam a ter valor econômico em razão da escassez que
passam a ter com o agigantamento do sistema econô-mico.
PALAVRAS-CHAVES: Economia. Ecologia. Direito Fundamental. Valor econômico.

ABSTRACT
This study focuses on the analysis of Judgement in Federal District ADIN 3540-1, which
addresses the relationship between economy and ecology. Presents the environment and the
economy as both a right and a fundamental duty of the citizen and the Brazilian State, through a
systemic view. Affirms that the object of economy and ecology is the same, ie, nature, pointing
out that the rela-tionship between economy and ecology must be taken when considering the
principle of human dignity. Finally indicates that the ecological goods are replaced by economic
value because of the shortages that are replaced with the aggrandizement of the economic
system.
KEYWORDS: Ecology. Fundamental Right. Economic value.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
O final do milênio tem sido marcado por uma série de transformações da humanidade,

agitando conceitos enraizados, negando princípios, questionando valores e as próprias instituições.
No campo econômico, destaca-se a substituição de um modelo fordista por estruturas mais

flexíveis de produção, com a implementação tecnológica contínua a partir da evolução da informática, das
telecomunicações, da biotecnologia a da utilização de novos materiais.

Paralelamente, cresce o individualismo , os conflitos sociais, raciais, éticos e religiosos; o
mundo globalizado é, na verdade, um mundo dividido.

Se bem analisados, todos esses problemas relacionam-se de alguma maneira com a questão
ambiental, devendo ser entendidos como problemas sistêmicos, interligados e interdependentes, que
integram uma mesma e grave crise – a crise de percepção porque passa toda a humanidade.[1]

 
 

MEIO AMBIENTE E ECONOMIA: DIREITO E DEVER FUNDAMENTAL
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Tradicionalmente, a teoria econômica não aborda de maneira adequada as relações existentes
entre o sistema econômico, concebido como um conjunto de instituições e atividades destinadas a alocar
eficientemente recursos escassos ao processo de produção de bens e serviços, e o sistema ecológico,
formado por ecossistemas variados e uma complexa rede de interligações entre os seres vivos e o meio
ambiente que habitam.[2] Enfocando exclusivamente os mecanismos de funcionamento de mercado, a
análise econômica tende a somente considerar os bens em seus momentos de produção e consumo,
ignorando e excluindo do campo econômico os reflexos da prospecção dos bens naturais, bem como os
impactos ambientais dos resíduos oriundos de sua transformação.[3]

Na verdade, a partir de uma visão sistêmica, os mecanismos econômicos desenvolvem-se em
estreita interação com o meio ambiente. Assim, o sistema econômico atua como intermediário entre, de um
lado, o meio ambiente e, de outro, o próprio meio ambiente. Isso porque a atividade econômica consiste
fundamentalmente, em retirar da natureza os elementos que mais tarde a ela deverão retornar sob as mais
diversas formas.

 
Cristiane Derani[4] assim aborda a relação economia/ecologia:
 

O antagonismo gerado entre economia e ecologia que especificamente hoje é possível de ser
identificado pode ser formulado do seguinte: ecologia está assentada numa descrição de tempo e
espaço, e os processos de transformação da matéria-prima são exercidos sobre um conjunto finito. A
economia, ou melhor, o modo de produção moderno, não leva em consideração tempo e espaço,
tomando os recursos naturais como infinitos e inesgotáveis, justificando a necessidade de um contínuo
crescimento, que se revela por uma geração constante de valor-início e finalidade de toda a produção.

 
 
Como se observa, o objeto da economia e da ecologia é o mesmo, ou seja, a natureza.

Ademais, a relação entre economia e ecologia deve ser tomada sempre levando em consideração o que a
autora nomina como “princípio-essência” que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim se
reporta a ele: 
 

Pelo exposto sobre os princípios expostos no artigo 170 da constituição Federal, deve-se
depreender que o princípio da dignidade humana é a essência, a razão das normas da
ordem econômica, entendendo-se este princípio como aquilo que a inspira e a conduz.
Deve-se diferenciá-lo do que textualmente é chamado pelo mesmo artigo 170 de
princípios. Estes, elencados nos incisos, não têm o poder norteador, constituidor, de uma
base ética da ordem econômica. Eles desempenham um papel de suporte para a
organização da atividade econômica, esboçam um determinado perfil da ordem
econômica, moldando sua estrutura (princípio-base). Aqui, o sentido de princípio
coincide com o de preceito, uma regra de proceder. Do contrário, quando se trata do
princípio da dignidade humana, está se referindo a valores essenciais que orientam toda
prática social (princípio-essência).
Traduzindo, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve
desenvolver-se tendo como fundamento último a dignidade humana. O valor em questão coloca-se
como indiscutível, é um valor que inspira o sistema jurídico como um todo, é a essência axiológica da
norma. De forma mais poética, Domenico Farias transmite este pensamento caracterizando o princípio
da dignidade humana como a alma da norma constitucional. Neste sentido, Bonavides, expressa a
importância da presença do princípio da dignidade humana. Diz ele: “A dignidade humana é a ‘raiz da
árvore’ desta ordem jurídica”. Ignorando-a durante a prática econômica, retira-se a essência das
normas constitucionais formadoras da ordem econômica, que se mantêm apenas como um símbolo, um
fetiche, esvaziado de seu sentido material.
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Na mesma linha do pensamento exposto, traz-se a colação a lição de Fábio Nusdeo[5], para

demonstrar a relação entre economia e ecologia, de modo a dar os devidos contornos à matéria que será
objeto de análise na jurisprudência citada. Ademais, como se verá adiante, o que está em jogo são direitos
fundamentais de mesma envergadura. Assim se manifesta o autor citado:

 
- ECONOMIA E ECOLOGIA
 
O sistema econômico não pode mais ser visto como um sistema aberto, tal como
tradicionalmente considerado, isto é, onde se torna irrelevante o conhecimento da
origem e destino dos materiais e energia nele utilizados e dele extraídos. Até o séc. XIX
havia um sistema produtivo de proporções reduzidas, o meio ambiente natural se
recompunha. Durante o século XX o desmesurado crescimento do sistema econômico
passou a não permitir mais esta recuperação. Outra importante constatação é a de que os
bens não são consumidos, transformam-se. A reciclagem não é praticada, salvo onde o
fator custo seja preponderante. A energia utilizada no processo produtivo transforma-se
em calor e estará aquecendo a atmosfera, ou a própria água efluente o que causará novas
alterações de caráter meteorológico. Passa-se de um sistema aberto para um sistema
fechado.
...
Nesta nova e necessária perspectiva a constante renovação ou substituição de bens, tanto
de produção quanto de consumo, cederia passo à reedição, embora paradoxal, das
normas de vida e da máxima de antanho: guardar, poupar e conservar.
...
Na economia da espaçonave não mais o PIB a ser maximizado, mas sim a satisfação dos
indivíduos – variável estoque – a ser mantida em um determinado nível com um mínimo
de fluxo de bens.
 

 
Percebe-se, pois, que a interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, nos faz concluir que os princípios

expostos no art. 170 – Ordem Econômica – e aqueles explicitados no art. 225 – meio ambiente – estão em um mesmo patamar de
importância.

Os direitos humanos fundamentais tiveram origem da fusão de várias fontes dentre as quais podemos citar as

tradições de diversas regiões, os pensamentos filosóficos, jurídicos e religiosos.

Essas idéias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade de “limitação e controle de abusos de

poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade

como regentes do estado moderno e contemporâneo.”[6]

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais significa a maior garantia destes direitos, possibilitando a

qualquer indivíduo o direito de exigir sua tutela perante o Judiciário. Trata-se da concretização da democracia.

Afonso Arinos de Mello Franco afirma que

Não se pode separar o reconhecimento dos direitos individuais da verdadeira democracia. Com efeito,
a idéia democrática não pode ser desvinculada das suas origens cristãs e dos princípios que o
Cristianismo legou à cultura política humana: o valor transcendente da criatura, a limitação do poder
pelo Direito e a limitação do Direito pela justiça. Sem respeito à pessoa humana não há justiça e sem
justiça não há direito[7].

 
Para João Passos Martins Neto, “direito fundamental é o poder conferido pela norma jurídica para que o titular do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3689



direito o exerça de acordo com as leis, invocando a proteção do Estado quando algum obstáculo se apresente ao gozo e
reconhecimento desse direito.”[8]

Assim, pode-se dizer que para que um direito possa ser considerado fundamental, é necessário que o ordenamento
jurídico no qual se insere o direito o contemple com um status especial que o faz mais importante que os demais direitos.
 

Isso ocorre através da elevação daqueles à condição de direitos subjetivos dotados, a um só tempo, de uma situação normativa
preferencial e de uma proteção maior que a normalmente conferida aos restantes dos direitos, com o que se lhes proporciona um
relevo singular no sistema jurídico.[9]

 
Dado o seu valor e proteção no ordenamento jurídico podemos identificar os direitos fundamentais como “direitos

subjetivos pétreos”. Não porque fundamental seja sinônimo de pétreo, mas porque “ambos estão, um para o outro, numa relação
essencial e determinante, de modo tal que somente serão verdadeiramente fundamentais aqueles direitos subjetivos imunizados
contra o constituinte reformador por obra de uma cláusula pétrea.”[10]

Portanto, para ser considerado um direito fundamental, o bem que é objeto de atribuição possui uma virtude rara: são
bens considerados extremamente valiosos, sendo considerados bens vitais, indispensáveis e essenciais para o ser humano.

Destarte, embora por força de concepções locais e legais dominantes em um determinado período da história, os
direitos fundamentais “são pressupostos jurídicos elementares da existência digna de um ser humano.”[11]
 

Isso equivale a afirmar que, sem eles,  ou na eventualidade de sua supressão, é lícito supor que “a pessoa humana não se realiza,
não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive.” Eles exprimem o juízo alimentado pelo constituinte originário quanto aos bens
jurídicos sem os quais não se pode passar sob pena de comprometimento daquele valor supremo. Daí a razão de constituírem eles,
os direitos verdadeiramente fundamentais, conteúdos materiais de normas constitucionais imunes ao poder de emenda do
constituinte derivado.[12]
 

 
Os direitos fundamentais, portanto, colocam-se como uma das previsões absolutamente necessárias a todas as

Constituições, no sentido de consagrar o respeito á dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o pleno
desenvolvimento da personalidade humana.

     No tocante a matéria contextual, conta-se com um grande grupo de princípios que permitem dar a estrutura teórica

necessária para justificar a proteção do patrimônio genético como direito fundamental.

O art. 1º da Constituição Federal, ao tratar da dignidade da pessoa humana nos dá a impressão de absolutividade.  A
razão dessa impressão se deve ao fato da dignidade da pessoa humana ser tratada em parte como regra e em parte como princípio.
 

Para o princípio da dignidade da pessoa humana, existe um amplo grupo de condições de precedência, nas quais existe um alto
grau de segurança, acerca de que, sob elas,  o princípio da dignidade da pessoa precede aos princípios opostos.  Mas o caráter de
regra da norma da dignidade da pessoa se mostra no Direito, nos casos em que essa norma é relevante, não se perguntando se
precede ou não outras normas, senão, tão somente, se é violada ou não. Todavia, em vista da imprecisão da norma,  existe um
amplo espectro de respostas possíveis a essa pergunta. Manifestamente, não se pode dar uma resposta geral, mas levar em conta o
caso concreto. É preciso ponderação.[13]
 

 
Pode-se dizer, portanto, que a dignidade humana é estritamente vinculada aos direitos fundamentais, constituindo-se

em um dos postulados nos quais se assenta o direito constitucional contemporâneo. Assim, “apenas quando (e se) o ser humano
viesse e pudesse renunciar à sua condição é que se poderia cogitar da absoluta desnecessidade de qualquer preocupação com a
temática ora versada”.[14]
 

Assim, quando se fala – no nosso sentir equivocadamente – em direito à dignidade, se está,  em verdade, a considerar o direito a
reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade, podendo inclusive falar-se de um
direito a uma existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir aos direitos fundamentais relativos à
dignidade da pessoa.[15]
 
 

Neste contexto, a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, mas de todo ordenamento
jurídico, razão pela qual se caracteriza como princípio constitucional de maior hierarquia valorativa.

 
Neste sentido, diz-se que, para a preservação da dignidade da pessoa humana, torna-se indispensável não tratar as pessoas de tal
modo que se lhe torne impossível representar a contingência de seu próprio corpo como momento de sua própria, autônoma
responsável individualidade.[16]
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Portanto, a dignidade da pessoa humana é, em última análise, o núcleo de todo e qualquer direito fundamental,

encontrando-se imune de qualquer restrição.
 

O princípio da dignidade da pessoa humana serve como importante elemento de proteção dos direitos contra medidas restritivas.
Todavia, cabe relembrar que o princípio da dignidade humana também serve como justificativa para a imposição de restrições a
direitos fundamentais , acabando, neste sentido, por atuar como elemento limitador destes.[17]
 

 
Assim, o expresso reconhecimento da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental e norteador traduz a

pretensão constitucional de torná-lo um parâmetro de harmonia entre os diversos dispositivos constitucionais, obrigando o intérprete
a buscar a concordância entre eles.

A dignidade da pessoa humana fornece ao intérprete linha valorativa fundamental à correta aplicação da norma e à
justa solução do caso concreto.

Correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é o objetivo máximo a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade,
na medida em que se concretiza através dos direitos fundamentais, fazendo com que a pessoa humana passa a ser concebida como o
centro do universo jurídico e prioridade do direito.

Necessários destacar, ainda, a relação entre a proteção, direito e dever de preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e da economia, aqui tratada como o desenvolvimento sustentável.

O art. 23, VI, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

A definição jurídica de meio ambiente adotada pela Constituição Federal foi absorvida da Lei Federal nº 6.938/81,

que implementou a Política Nacional do Meio Ambiente. “Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e intervenções

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.[18]

No entendimento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo ficou evidente que a definição jurídica de meio ambiente está

circunscrita à tutela da vida em todas as suas formas, ou seja, o direito ambiental se ocupa da defesa jurídica da vida no plano

constitucional. O direito à vida, em todas as suas formas, deve ser ecologicamente[19] equilibrado, ou seja, o direito à vida está

relacionado com o meio, com o espaço onde se vive.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado envolve a para a pessoa humana, que é a destinatária do direito

constitucional, um conjunto de condições morais, psicológicas, culturais e mesmo materiais que vincula uma ou mais pessoas, o que

autoriza no entendimento de que, no plano constitucional, a definição de meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito á

tutela da pessoa humana, de outros organismos e do local onde vivemos.[20]

Pela primeira vez na história, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi garantido não só para às

presentes como às futuras gerações. Assim a tutela jurídica do meio ambiente não apenas em tempo médio entre o nascimento de um

pai e o nascimento de seu descendente (dentro da estrutura jurídica fundamentada na dignidade da pessoa humana. Ela deve ser

vista como uma concepção não simplista, de forma reta, como uma linha de descendência direta, mas ocupada por indivíduos de

uma mesma espécie, que tem uma mesma origem.[21]

Quando o art. 225 da Constituição Federal determina que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser

preservado para as presentes e futuras gerações impõe o princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, de que se estabeleça um

quadro orientador da tutela objetivando evitar provocados contra o meio ambiente. “Quer dizer, as atuações devem ser consideradas

de maneira antecipada e dar-se prioridade àquelas que evitem, reduzam, corrijam ou eliminem a possibilidade de causarem

alterações na qualidade do meio ambiente”.[22]

O desenvolvimento sustentável seria, então, aquele que atenda às necessidades das presentes gerações sem

comprometer as futuras gerações de atenderem suas próprias necessidades. Assim, a atuação do profissional que pesquisa o genoma
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humano é limitada pelo dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético para as presentes e futuras gerações.

DIREITO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM ECONÔMICA
 
Problemas ambientais, que não são nenhuma novidade, têm exercido um significativo papel nas decisões empresariais

nas últimas cinco a seis décadas. O mundo torna-se mais consciente a respeito do ambiente natural RR mais sensibilizado com as
conseqüências de um dano ecológico.

As pessoas têm mudado seus padrões de consumo para incorporar a responsabilidade ambiental em suas decisões no
mercado. Os governos reagem de maneira semelhante, aprovando leis e estabelecimento de redes de monitoramento de poluição
para proteger os ecossistemas. Grandes empresas acrescentam preocupações ambientais às listas de prioridade de seus negócios.

À medida que a sociedade mudou no século XXI, ela agora enfrenta um importante desafio: proteger e preservar os
recursos do planeta e continuar se desenvolvendo economicamente. Um importante objetivo é entender a relação crítica entre a
atividade econômica e a natureza e usar esse conhecimento para tomar decisões melhores e mais inteligentes.

 
É claro que sempre haverá trade-offs – exatamente o que a teoria econômica prevê. Entendemos que
não podemos esperar por um ar perfeitamente limpo para respirar ou uma água completamente pura
para consumir, mas também não podemos continuar o desenvolvimento econômico sem nos
preocuparmos com o futuro. Mas há solução, mesmo que dependa de um grande compromisso.
Primeiro, temos que decidir qual nível de qualidade ambiental aceitável e então fazermos as
adequações apropriadas ao comportamento do mercado para sustentar essa qualidade, à medida que
continuamos a nos desenvolver como sociedade.[23]
 

 
 
Crescimento econômico é definido como um aumento real do Produto Interno Bruto. Embora crescimento econômico

seja um resultado favorável, há implicações de longo prazo. Encontrar um equilíbrio apropriado entre crescimento econômico e
preservação dos recursos naturais é a essência do objetivo conhecido como desenvolvimento sustentável que luta para que a gestão
de recursos do planeta garanta sua qualidade e abundância no longo prazo.[24]

Conforme se extrai dos pensamentos expostos, os bens ecológicos passam a ter valor econômico em razão da
escassez que passam a ter com o agigantamento do sistema econômico.

A solução é dar uma lógica econômica ao bem ambiental inserindo-o no mercado, pois os
mecanismos de poder de polícia e a criminalização de condutas mostraram-se insuficientes, por si sós,
para a solução do problema.

Pela ação do mercado, os preços aplicados aos bens ambientais tornarão mais caro o seu uso,
com a conseqüência de sua menor utilização preservando o meio ambiente ou o desenvolvimento de
tecnologias poupadora dos mesmos, o que converge para o mesmo objetivo.
Nusdeo vê na contribuição de melhoria um tributo capaz de capturar as externalidades negativas,
amoldando-se ao princípio do poluidor pagador[25].

Demonstra, de forma insofismável, a necessidade da interação das ciências em razão das implicações mútuas. Não há

como falar em direito ambiental sem falar em economia, e vice-versa.

Para ele há duas posições a respeito da questão ambiental frente ao desenvolvimento econômico, uma otimista, no

sentido de que o desenvolvimento tecnológico poderá dar solução aos problemas ambientais, outra pessimista, entendendo que o

processo de desenvolvimento deva ser radicalmente freado para podermos ter condições futuras de existência na terra. No entanto,

não há, insofismavelmente, provas de que uma tendência deva prevalecer sobre a outra.

Já, na obra de Porto-Gonçalves[26] verificamos que a posição do autor é por uma mudança de racionalidade,

passando de uma racionalidade capitalista-econômica, para uma racionalidade ambiental. Isto pressupõe, necessariamente, um

retorno da economia às suas origens, conforme se observa da seguinte passagem:

Assim, há uma diferença radical entre a geração de nossos avós e a nossa, essencial do
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ponto de vista ético-político. Afinal, pode-se dizer que as gerações passadas não sabiam
dos efeitos, estufa e outros, de seus atos. O mesmo não se pode dizer da nossa geração.
Isso significa que é de uma outra racionalidade que carecemos, que, por tudo que
analisamos até aqui, necessariamente deverá ser uma racionalidade ambiental que, como
tal, deve estar fundada em outraz matrizes de racionalidade e, sobretudo, deve devolver
a economia às suas origens, inclusive etimológica, enquanto modo de administrar a casa,
a morada, o oikos (Eco+nomos) e, assim, deixar de ser conduzida pela lógica mercantil.
 

O autor vai além, ao demonstrar a contradição entre capitalismo e democracia, quando refere que o entrecruzamento

de grupos poderosos com as decisões políticas que devem visar o interesse público e sua capacidade de agir junto ao Poder

Judiciário contratando bons advogados, cujos custos são transferidos para os preços, e de influenciar os meios de comunicação de

massas têm trazido sérias implicações para a democracia. Estes grandes grupos acabam influenciando no destino do planeta.

Neste sentido, entende que é preciso romper com um falso consenso que vem sendo construído entre a acumulação de

capital, que tende para o ilimitado, e a problemática ambiental que sempre requer que consideremos as condições naturais e seus

limites.

Diga-se de passagem que, o grande sustentáculo do capitalismo, conforme acentuado, é o controle dos
meios de propaganda, tão bem trabalhado na obra de  Noam Chomsky, “Para Entender o Poder”, da
editora Bertrand.

Uma prova da demonstração de poder destes grandes grupos é a não subscrição do Protocolo de Kyoto pelos Estados
Unidos, seguramente por pressão que sofrera em razão da matriz energética centrada em combustíveis fósseis.                       

É nesse contexto que se insere a problemática da questão ecológico-ambiental que passaremos
a analisar agora sob a ótica do Supremo Tribunal Federal.

 
 
ANÁILISE DE CASO: ADIN 3.540-1  Distrito Federal

 
 
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral da República,

onde argüiu a inconstitucionalidade do artigo 4º “caput” e § 1º a 7º, da Lei 4.771, de 15/09/1965 (Código
Florestal) na redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/2001.

A Procuradoria Geral da República entendeu que houve violação ao disposto no artigo 225,
§1º, inciso III, da CF por tornar possível a supressão de área de preservação permanente mediante
autorização administrativa do órgão ambiental, quando, em verdade, os legisladores constituintes
determinaram que tal supressão somente pudesse ocorrer por meio de lei formal.

A liminar foi deferida monocraticamente pelo Presidente da Corte. Todavia, foi negado
referendo pelo pleno do STF à decisão que deferiu o pedido de medida cautelar, restaurando-se, desse
modo, em sua plenitude, a eficácia e aplicabilidade do diploma legislativo ora impugnado.

O presente acórdão trata da colisão entre direitos fundamentais. De um lado o direito ao meio
ambiente, de outro, o direito à livre iniciativa e ao desenvolvimento.

O direito ao meio ambiente enquadra-se dentre os direitos de terceira geração ou dimensão. É
uma incumbência do Estado, mas também de toda a coletividade a preservação e defesa em benefício das
presentes e futuras gerações.

Uma preocupação presente no acórdão é a evitabilidade de possíveis conflitos intergeracionais
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade. Tanto a atividade econômica, prevista nos artigos 3,
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II e 170, VI  como o meio ambiente, artigo 225, possuem a qualidade de direitos fundamentais.
Quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, há que se adotar uma
solução que não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos
fundamentais: o direito à preservação  do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade
das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações.

A solução de colisão entre direitos fundamentais não é dada utilizando-se as formas
convencionais de solução entre regras jurídicas.  Deve partir de uma concordância prática, de forma que
irá preponderar um princípio sobre outro, mas sem anulá-lo, mantendo o seu núcleo.

O princípio do desenvolvimento sustentável pressupõe um equilíbrio entre o princípio do meio
ambiente e do desenvolvimento. Além de estar impregnado de caráter eminentemente constitucional,
encontra suporte em compromissos internacionais assumidos pelo Estado.

A unidade da Constituição deve ser obtida de forma a que se possa preservar ao máximo os
princípios implícitos ou explícitos dela decorrentes. O meio ambiente é qualificado como bem de uso
comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações.

O que se discutiu na presente ação foi a possibilidade de retirada de vegetação em área de
preservação permanente, sem a necessidade de edição de lei para tanto. Sustentou o eminente Consultor
Jurídico do Ministério do meio ambiente que a lei que autoriza a supressão de vegetação em área de
preservação permanente é o próprio Código Florestal nos artigos 3º § 1º e 4º.  A necessidade de reserva de
lei prevista no disposto artigo 225, parágrafo 1º, inciso III, diz respeito a supressão ou alteração de área de
preservação permanente, e não a supressão de vegetação nestas áreas.

O dispositivo que dá sustentação ao ingresso da presente ação é o art. 225, §1º, III, que assim
dispõe:

 
“Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
......................................
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

 
O direito ao meio ambiente qualifica-se como direito metaindividual, de terceira geração ou de

novíssima dimensão, materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos, genericamente, de modo
difuso, a todos os integrantes dos agrupamentos sociais, consagram o princípio da solidariedade e
constituem, por isso mesmo, ao lado dos direitos de quarta geração ( como o direito ao desenvolvimento e
a paz), um momento importante no processo de expansão e reconhecimento dos direitos humanos,
qualificados estes, enquanto valores fundamentais indisponíveis, como prerrogativas impregnadas de uma
natureza essencialmente inexaurível.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ultrapassa os limites territoriais de um
dado Estado. O que acontece no Estado vizinho reflete diretamente no meu território e vice-versa.
Portanto, o meio ambiente é um elemento de interesse global.  Daí decorre o princípio da solidariedade.
Aqui estamos a falar da necessariedade da solidariedade. Há uma necessariedade em razão de que
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acontecimentos em outros locais me atingirão. De forma que a solidariedade, ou parte de uma
benevolência de um Estado para outro, ou de necessária participação em razão de ser também atingido
pelos efeitos deletérios causados por uma degradação ambiental.

O que se visa a proteger na tutela do meio ambiente é a proteção da qualidade de vida dos
cidadãos. Aqui agregasse o fato de que devem ser protegidos para as presentes e futuras gerações. Umas
das questões que sobressai desta afirmação é para quantas gerações? Matéria de controvertida resposta.
Não podemos olvidar que a proteção do meio ambiente para as futuras gerações não pode inviabilizar a
existência das gerações presentes. Há que se compatibilizar a preservação futura com a manutenção das
presentes gerações.            Para Paulo Affonso Leme Machado[27], o Código Florestal não fala de EPIA,
mas à Constituição Federal deve incidir sobre todo o ordenamento jurídico. Neste sentido, estando
disciplinado no artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, deve ser exigido sempre que a atividade
desejada  puder causar significativa degradação ambiental.

Para o autor “A supressão de uma APP deve ser verdadeiramente uma exceção. Não pode ser
facilitada, pois ela é essencial para a vida. Por isso, não tenho dúvida em reafirmar que o EPIA, de acordo
com a Constituição Federal e com a lógica jurídica,  é indispensável para qualquer eliminação de APP.”.

A atividade econômica tem que se compatibilizar com os princípios  destinados a tornar efetiva
a proteção ao meio ambiente.
No caso sob exame, a conclusão foi no sentido da possibilidade da autorização, licença ou permissão da
execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente
protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente
estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais
territórios, a instituição de regime jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III ).

O artigo 182 e parágrafo, da constituição Federal, ao tratar da função social da propriedade
urbana não faz referência expressa ao meio ambiente. Não devemos olvidar, entretanto, que o conceito de
meio ambiente é abrangente a ponto de englobar o ambiente urbano ou meio ambiente artificial, para
usarmos uma expressão de José Afonso da Silva[28].
O que se debate na presente ação é o alcance do disposto no inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 225, da
Constituição Federal.  Para a União, o alcance do dispositivo não tem a elasticidade que o Ministério
Público Federal quis dar. A necessidade de reserva legal diz respeito a supressão ou alteração espaços
territoriais e seus componentes. Não se dirige a possibilidade de supressão de vegetação nestas áreas, sob
pena de esvaziar a ação administrativa.
O direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo,
dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder deferido, não
ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente,
atribuído à própria coletividade social.
O Acórdão refere expressamente, que a aplicação da medida provisória atacada, durante a sua  vigência
não trouxe os efeitos lesivos e predatórios ao patrimônio ambiental, inclusive tendo sido permitida a
manifestação de vários  órgãos como amicus curie.
No voto do Relator, resta clara a interpretação que é dada ao disposto no inciso III, do parágrafo 1º, do
artigo 225, da Constituição Federal, no sentido de que a necessidade de reserva legal dirige-se a supressão

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3695



e alteração de espaços territoriais especialmente protegidos. Portanto, não há impedimento para a
supressão de vegetação, o que é autorizado pelo texto normativo atacado.
 Neste sentido, quando se tratar de execução de obras ou de serviços a serem realizados em tais espaços
territoriais, cumpre reconhecer que, observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente
estabelecidas em lei, tornar-se-á lícito ao Poder Público – qualquer que seja o nível em que se posicione
na estrutura federativa, autorizar, licenciar ou permitir a realização de tais atividades no âmbito dos
espaços territoriais especialmente protegidos.
Vislumbrou-se, a partir da decisão cautelar, a ocorrência de periculum in mora inverso, pois tal medida
implica na paralisação de atividades econômicas, obras de saneamento básico, dentre outros serviços,
conforme informação da União.
O Relator registra em seu voto a existência de um permanente estado de tensão entre o imperativo de
desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II), de um lado, e a necessidade de preservação da integridade do
meio ambiente (CF. 225), de outro.
A solução será dada, caso a caso, através da ponderação concreta, harmonizando-os e impedindo que se
aniquilem reciprocamente. O vetor interpretativo, segundo o Relator,  para o justo e perfeito equilíbrio
entre as exigências da economia e as da ecologia, é o princípio do desenvolvimento sustentável, formulado
nas conferências internacionais.
O Ministro Nelson Jobim, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, quem havia deferido a liminar,
manifestou-se no sentido de acompanhar o Relator, tendo em vista que, com os argumentos expendidos,
restou claro que as alterações e a supressão referidas no inciso III do § 1º do artigo 225 dizem respeito à
própria constituição do espaço geográfico, abrangido pela área de preservação.
Houve dois votos contrários, com argumentos no sentido da impossibilidade de supressão de vegetação em
área de preservação permanente com robustos argumentos.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Diante dos problemas ambientais que temos enfrentado, decorrentes do exaurimento dos recursos naturais
e da emissão de gases que aumentam o efeito estufa elevando a temperatura mundial, fato incontroverso
no meio científico, a solução dada ao caso não parece que tenha sido a mais adequada.
A supressão de vegetação em áreas de preservação permanente a critério da administração, apresenta-se
como uma forma temerária para a solução das questões ambientais, dado os interesses que podem
influenciar as decisões de governo, suscetíveis da pressão de grandes grupos econômicos.
O meio ambiente, em especial as áreas de preservação permanente, deveriam, necessariamente, gozar de
uma maior estabilidade como forma de melhor concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana.
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DIREITO À MORADIA E A (IM)PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA: UMA
ANÁLISE DE SUAS DIFERENTES PERCEPÇÕES 

RIGHT TO HOUSING AND THE UNSEIZABILITY: AN ANALYSIS OF THEIR DIFFERENT
PERCEPTIONS

Micheli Mayumi Iwasaki
Pedro Ribeiro Giamberardino

RESUMO
Este ensaio expôs o conflito jurídico entre o direito humano à moradia e as garantias de crédito
exigidas pelo mercado imobiliário. Essa tensão aponta uma disputa desigual, marcado, de um
lado, por milhares de pessoas inseridas no grande déficit habitacional que sempre assolou o
país, e, de outro, pelo próprio mercado e instituições financeiras cada vez mais fortalecidos ao
menos sob o ponto de vista econômico. As pessoas que almejam obter um lar, no limite de suas
possibilidades, recorrem aos contratos de locação e de compra e venda, tendo-se que se ajustar
aos requisitos do mercado formal. Diante disso, muitas pessoas em solidariedade à alguém que
se encontra na iminência de formalizar um contrato para sua moradia, prestam o seu próprio
patrimônio em garantia, o que faz do crédito uma operação evidentemente mais segura aos
investidores e mais vulnerável sob o ponto de vista do mínimo essencial para garantia da
dignidade humana. A partir do reconhecimento expresso do direito à moradia como direito
social, somado ao conceito de impenhorabilidade do bem de família previsto para assegurar um
mínimo vital a todos, evidencia-se notória tensão no campo jurídico quanto às exceções legais à
impenhorabilidade do bem de família. Assim, analisou-se as diferentes percepções sobre o
conceito de “bem de família” e a prioridade atribuída a cada parte, especialmente segundo
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, confrontando-as de
acordo com as reflexões teóricas que analisam a relação entre direito e economia, enquanto
ponto crucial para delimitação do presente debate, expondo, de um lado, os fundamentos dos
defensores de uma política de mercado mais liberal, que defende uma maior segurança do
mercado, bem como o ponto de vista crítico em que se defende garantias que assegurem um
mínimo vital a população, sobretudo em sociedades com profunda desigualdade social como a
brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Direito humano à moradia; Impenhorabilidade; Mercado

ABSTRACT
This article exposed the legal conflict between the human right to housing and credit guarantees
required by real estate market. This tension points to an unequal contest, marked on the one
hand, for thousands of people engaged in the large housing deficit that has always plagued the
country, and, secondly, by the market and financial institutions increasingly fortified at least from
the point of view economical. People who wish to obtain a home, within their means, sign
contracts of lease and sale or to rent somewhere to live. Therefore, many people in solidarity
with someone who is on the verge of concluding a contract for their home, pay your own
property as warrant, making it obviously safer for investors and most vulnerable from the point
of view the minimum essential to guarantee human dignity. From the explicit recognition of the
right to housing as a social right, along with the concept of family unseizability well planned to
ensure a minimum subsistence to all, substantial tension is evident in the legal field as to the
legal exceptions to the immunity from seizure of a family’s house. Thus, we analyzed the
different perceptions about the concept of "family’s house" and the priority given to each party,
particularly in the jurisprudence of the Supreme Court and the Superior Court. After that, analyze
the jurisprudence with the relationship between law and economics, while key point for the
delimitation of this subject, confronting on one hand, the pleas of the advocates of a more
liberal market policy, who advocates greater market security as well as the critical point of view
that defends guarantees that ensure a minimum subsistence population, especially in societies
with deep social inequality as the brazilian.
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1.      Introdução

O século XX marcou a história do Brasil como o período em que se passou de uma população predominantemente rural

para uma população maciçamente urbana. Em 1920, dados apontam que 10,7% da população brasileira vivia no meio urbano; na

década de 70 esse número passou a ser de 55,9%; em 2000 chegou a 81,2% da população vivendo em áreas urbanas.
[1]

            Como não poderia ser diferente, dada a estrutura sócio econômica em que o país se funda, a ocupação urbana foi distribuída

de forma extremamente desigual, a qual, diante da apropriação da habitação pelo mercado, sem a necessária correspondência na

inserção da população pela economia, trouxeram consigo várias conseqüências.

            Por um lado, tornou o número de moradias irregulares exponencialmente crescente ao longo do processo de urbanização; e,

de outro, o mercado imobiliário se tornou diretamente vinculado aos aluguéis e dependente da oferta de crédito com os demais

instrumentos jurídicos que o garantissem.

            Sem pretensão de adentrar às matérias de cunho urbanístico, sob pena de desvio metodológico, vale salientar a importância

da matéria inclusive para demonstrar a dimensão que ela representa ao ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo nos últimos anos.

Afinal, houve um considerável aquecimento no mercado de um modo geral e no imobiliário em especial, principalmente a partir de

grandes construtoras que viabilizaram suas vendas precipuamente pela oferta de crédito, fazendo com que paradoxalmente ao

mesmo tempo que fosse viabilizado com maior facilidade a compra da casa própria, fez também com que os preços dos imóveis

subissem significativamente.

            Diante disso, busca-se analisar dentro deste contexto econômico, social e geográfico brasileiro, a discussão referente a

impenhorabilidade do bem de família, que dialoga diretamente - além do direito constitucional, civil e urbanístico - com a relação

entre direito e  economia.

            Por isso, em um primeiro momento, tratou-se sobre o direito à moradia e como ele foi reconhecido juridicamente, bem como

os requisitos para sua eficácia, que depreendem uma análise de seu próprio conceito.

Feito isso, e, confrontando-se a essencialidade do direito à moradia com a necessidade de garantias ao sistema financeiro,

enquanto principal instrumento para sua operacionalização, analisou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

especialmente quando decidiu pela possibilidade de penhora sobre o bem do fiador, deixando de aplicar, também neste caso,

juntamente com as demais hipóteses previstas na lei, o benefício da Lei nº 8.009/1990 que garante a impenhorabilidade sobre o bem

de família[2].

Diante disso, confrontou-se a conceituação de bem de família realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sem

divergir do mencionado julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, possui aplicações da Lei nº 8.009/1990 de forma muito

mais apegada a sua materialidade, tanto é que decide por aplicar a impenhorabilidade do bem de família de forma bastante diversa e

muito mais garantista aos consumidores, aplicando-a de forma teleológica e renunciando inclusive ao conceito legal que estipula o

bem de família no artigo 4º da mencionada Lei como “(...) um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para

moradia permanente”.

Com as diferentes percepções sobre o direito à moradia, depreendidos também da jurisprudência das Cortes Superiores,

antes da conclusão do trabalho foram confrontadas as principais percepções da teoria econômica, jurídica e política, para refletir

sobre a relação entre direito e economia no caso presente, cuja conclusão, ao final, salientou a importância da leitura da matéria em

prol de uma dimensão existencial preponderante sobre a patrimonial, sobretudo pela realidade social e econômica brasileira.
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2.      Direito à moradia: um direito justicializável?

Apesar do direito à moradia não ser um assunto recente para o direito, cumpre ainda abordá-lo com interrogações,

especialmente quanto a sua normatividade e eficácia.

Primeiramente porque, embora haja uma evidente distinção entre o direito de propriedade e o direito à moradia, comumente

se correlaciona ou prepondera um sobre o outro dentro do mesmo debate, quando, na verdade, tais distinções devem ser observadas

com bastante cautela.

O direito de propriedade se refere aos poderes de usar, gozar, dispor e fruir da coisa passível de aferição econômica no

mercado. O direito à moradia, por sua vez, tem lugar na sua dimensão existencial, uma vez que serve de abrigo para proteção do ser

humano contra as intempéries da natureza e lhe dá condições mínimas de vida, sobrevivência e dignidade.

Não obstante isso, ainda que a Constituição Federal da República somente tenha incluído expressamente o direito à

moradia, por Emenda Constitucional, no ano 2000, não significa que a tutela ao direito à moradia era relegada à inexistência. Até

mesmo porque, a Constituição Federal nunca esgotou os direitos fundamentais em seu texto, reconhecendo também “outros

decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados, ou dos Tratados internacionais em que a República Federativa do

Brasil seja parte”
[3]

.

Por outro lado, o direito à moradia surgiu na forma positivada, pela primeira vez, na Declaração Universal dos Direitos

Humanos de 1948, no art. XXV, o qual mesmo sem possuir caráter jurídico propriamente dito, já dispunha acerca de um padrão de

vida adequado capaz de assegurar ao indivíduo e a sua família, saúde e bem estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados

médicos e os serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou

outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle[4].
A partir disso, o cuidado na distinção entre o direito de propriedade e o direito à moradia tem como principal fundamento a

segurança jurídica da posse e não a propriedade em si. Além disso, outros direitos dela decorrem e constituem o denominado
“direito à cidade”, cuja definição e abrangência estão longe de um entendimento pacífico.

Parte-se em relação ao direito à cidade, entretanto, do conceito que compreende o amplo acesso aos direitos inerentes à
condição humana que estas cidades disponibilizam. Assim, políticas públicas de transporte, lazer, acesso à educação, à cultura, à
saúde, à segurança, ao saneamento, dentre outras, revelam que são direitos assegurados e inter-relacionados, visto que o “direito à
moradia” trata de um subcomponente do “direito à cidade”, sendo ambas insertas no conceito de direito fundamental.

Após a Declaração Universal de 1948, o direito à moradia que até então era flagrantemente carente de proteção jurídica,
começa a ser debatido com cada vez maior intensidade. Tanto é que os Pactos surgidos após a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, mais especificamente o “Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” e o “Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos”, ambos celebrados em 1966, visaram complementar tais matérias, dotando-as de juridicidade com a
ampliação do sentido e alcance do direito à moradia[5], atribuindo-lhe uma série de direitos e prerrogativas que, como todo direito
humano, são interdependentes, interrelacionados e inseparáveis[6].

Desta forma, o art. 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, datado de 1966 e
posteriormente recepcionado pelo Brasil estabelece:

“Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado
para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a
uma melhoria continua de suas condições de vida”.

 
            Assim, o Estado brasileiro assumiu como principal obrigação a realização de políticas públicas de inserção social

que visem efetivar o direito à cidade consoante as necessidades humanas, independentemente de seu texto constitucional, conferindo
também importância essencial da cooperação internacional, fundada no livre consentimento dos países, fortalecendo a idéia de
globalidade e universalidade dos direitos.

Nesse sentido, consoante ao que dispõe a opinião[7] da Comissão de Assentamentos humanos e a estratégia mundial para
moradia, existem componentes que necessitam ser assegurados ao direito de moradia para que ele seja pleno e efetivo, dentre eles: a
segurança jurídica da posse; disponibilidade dos serviços, materiais, benefícios e infra-estrutura; custos financeiros que não
sacrifiquem a sustentabilidade da família; habitabilidade; acessibilidade; privacidade adequada; localização adequada e adequação
cultural das famílias que ora residem.

Com esses mesmos fundamentos, a Comissão da ONU para Direitos Econômicos Sociais e Culturais, por meio do § 8º. do
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Comentário Geral nº. 4, definiu os seguintes elementos, ainda que não taxativos, para o atendimento do direito à moradia:

 

a) Segurança jurídica da posse, independentemente de sua natureza e origem, incluindo um conjunto

de garantias legais e judiciais contra despejos forçados.

 

b) Disponibilidade de infra-estrututura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição

dos titulares do direito (acesso à água potável, energia para o preparo da alimentação, iluminação,

saneamento básico, etc.).

 

c) As despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a satisfação de outras

necessidades básicas.

 

d) A moradia deve oferecer condições efetivas de habitação, notadamente assegurando a segurança

física aos seus ocupantes.

 

e) Acesso em condições razoáveis à moradia, especialmente para os portadores de deficiência.

 

f) Localização que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, educação e outros serviços sociais

essenciais.

 

g) A moradia e o modo de sua construção devem respeitar e expressar a identidade e diversidade

cultural da população.[8]
 

Conforme salientado por Ingo Wolfgang Sarlet, todo o rol de direitos e garantias fundamentais expressos no Título II, sem

prejuízo de outros decorrentes de outros princípios e tratados internacionais, tem sua condição de eficácia e cláusula de abertura

vinculada à dignidade humana.[9]
Assim, se for possível afirmar que existe um núcleo de direitos mínimos, de caráter universal, o direito à moradia

consequentemente nele se inclui, por mais plural que seja seu conteúdo, podendo ser abrangido em uma comunidade nômade,

tradicional, miserável, entre tantas outras, posto que sempre e à todos há um local ou artifício que deve lhe servir de guarida

enquanto um mínimo vital para sua dignidade.

A hermenêutica constitucional define o seu conteúdo a partir do Estado Democrático de Direito contemporâneo,

consentâneo aos demais direitos fundamentais como à vida, alimentação, saúde, privacidade e intimidade, meio ambiente e

propriedade, independentemente da sua expressão positivada no ordenamento jurídico ser desacompanhada de qualquer

adjetivo[10], o que, por sinal, jamais mereceu – tal como qualquer outro direito fundamental – interpretação restritiva de seu

conteúdo.

Com base em todos esses pressupostos, houve, em 2000, o reconhecimento expresso do direito à moradia na Constituição

brasileira, regulamentado no ano subseqüente pelo Estatuto da Cidade. Por isso, o direito à moradia deve ser compreendido como

um direito fundamental do ponto de vista material, especialmente quando, sem embargo a sua histórica proteção, é estabelecido por

Lei Federal prevista constitucionalmente.

Segundo SAULE JUNIOR
[11]

:
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“Com o Estatuto da Cidade, ocorre um profundo impacto no Direito à Cidade, que deixa de ser um
direito reconhecido somente no campo da política e passa a ser um direito reconhecido no campo
jurídico. Com o Estatuto da Cidade o Direito à Cidade se transformou num novo direito fundamental no
ordenamento brasileiro, integrando a categoria dos direitos coletivos e difusos”.

 

Ainda assim, apesar de todas as tentativas de garantias estabelecidas, trata-se de um direito de difícil mensuração pelo

Direito, o que se revela, dentre outros aspectos, no tema que se pretende enfrentar que é a impenhorabilidade do bem de família.

 

3.      Jurisprudência do STF: os bens de família são impenhoráveis?

Apesar das mudanças conceituais ocorridas no direito, sobretudo a partir da reivindicação dos direitos sociais, sucedidos

pelos demais direitos coletivos e difusos, guarnece em toda a teoria do direito o espectro ideológico da propriedade individual e de

um modelo econômico patrimonialista.

Evidentemente que tais concepções patrimonialistas são confrontantes, muitas vezes, aos direitos sociais, ainda que estes

sirvam também como verdadeiros sustentáculos do próprio modelo econômico vigente.

Tanto é que, detendo-se no direito à moradia, verifica-se um aumento progressivo na pretensão de aquisição de casas

próprias, alimentada quase que exclusivamente pelo mercado financeiro, a partir de concessões de crédito. Diante disso é necessário

para o seu funcionamento que haja uma legislação consumerista efetiva, bem como mecanismos de proteção aos mais vulneráveis,

ainda que em curto prazo sejam aparentemente obstáculos ao mercado.

 Entretanto, sendo a concessão de crédito o principal instrumento para a movimentação do mercado e crescimento da

economia, cuja população, seja por mudança drástica na sua condição econômica a partir do desemprego ou despesas inesperadas,

seja por um super endividamento decorrente de uma oferta de crédito excessiva aliado a uma falta de planejamento orçamentário,

acaba se deparando com a impossibilidade de adimplir todas as obrigações assumidas.

Justamente por isso que as instituições financeiras de um modo geral, cientes da situação econômica fragilizada da

população, que, por outro lado, possui a necessidade de satisfação de desejos pessoais muitas vezes justos, como aquisição da casa

própria, buscam salvaguardar o crédito concedido a partir de garantias.

Tais situações de inadimplência, como diversas outras, inclusive com políticas decorrentes de verdadeiros déficits sociais,

são transferidas e consequentemente suportadas pelo Poder Judiciário, desaguando conflitos jurídicos que decorrem da relação entre

o Direito e a Economia, quando não, eminentemente políticos.

Exemplo marcante da relação entre direito e economia consiste na exceção imposta pela jurisprudência à

impenhorabilidade do bem de família, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não alcança os bens dos fiadores, ainda que os

mesmos estejam insertos nas mesmas condições daqueles a quem a impenhorabilidade foi garantida, quais sejam: tratar-se de

imóvel destinado à residência familiar, em valor que não seja exorbitante.

            O referido entendimento se aplica desde fevereiro de 2006, quando o órgão colegiado pleno do Supremo Tribunal Federal

julgou recurso extraordinário sobre as conseqüências jurídicas decorrentes da inclusão do direito social à moradia no texto

constitucional, por meio da Emenda Constitucional nº. 26 de 15.02.2000, em contraposição à penhorabilidade, ou não, de bem

imóvel que atende a condição de bem de família do fiador, ementada nos seguintes termos[12]:
“EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução.
Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de
família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF.
Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso
extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato
de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei
nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República (RE 407688,
Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033
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EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-
147)”

 

 

A questão ora analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal estava situada na constitucionalidade do dispositivo

normativo infraconstitucional que prevê a exceção à impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação.

A partir disso, objetiva-se analisar as diferentes concepções de bens jurídicos delineados sobre o tema, sobretudo diante de

decisões correlatas de tamanha relevância à sociedade brasileira que resguardam a necessidade de refletir sobre os discursos que se

apresentam à sociedade.

A maioria do Plenário, composta pelo Ministro Relator Cezar Peluso e pelos demais Ministros Joaquim Barbosa, Gilmar

Mendes, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim, votaram pela constitucionalidade do dispositivo legal

sobre a garantia, restando vencidos os Ministros Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello.

A tese predominante e os discursos apresentados como um todo, revelam, na sua essência, concepções diversas sobre o

conteúdo do direito humano à moradia.

Isso porque a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal não tratava da efetividade do direito à moradia na sua

dimensão positiva, ou seja, por ação comissiva do Poder Público, mas, tão somente, no seu aspecto negativo ou defensivo, definido

na limitação do Estado diante da iniciativa privada e o seu poder-dever de proteger a dignidade da pessoa humana, direta ou

indiretamente.

Dessa forma, a tensão entre o mercado, representado neste caso principalmente pelo sistema financeiro e imobiliário, em

contraposição ao direito existencial do fiador à sua própria moradia e de sua família, representam os principais dilemas enfrentado

pelo julgado e ora analisado neste trabalho, em que o Supremo Tribunal Federal julgou que o Estado, sobretudo pelo Poder

Judiciário, não teria poderes para aplicar a impenhorabilidade do bem de família sobre os bens dos fiadores, preservando-se de

forma muito mais eficaz, assim, os interesses creditórios a partir de uma preservação maior das garantias que lhe foram oferecidas.

 
4.      Jurisprudência do STJ: O que são bens de família(s)?

Confrontando o conceito de bem de família entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, pode-se

verificar que este último, apesar de não divergir do entendimento do primeiro, tende a conceber a impenhorabilidade do bem de

família segundo uma visão mais ampliativa dos direitos humanos e fundamentais, em sentido eminentemente teleológico.

Conforme o entendimento consolidado, define-se que o conteúdo do bem de família segundo o Superior Tribunal de

Justiça alcança não somente o imóvel em que vive a própria pessoa, mas também os seus familiares, demonstrando em sua

fundamentação o aspecto teleológico e aberto conferido à norma.

Nas palavras do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro[13], em um de seus julgados, afirma expressamente que:
“A Lei nº 8.009/90, o art. 1º precisa ser interpretada consoante o sentido social do texto. Estabelece
limitação à regra draconiana de o patrimônio do devedor responder por suas obrigações patrimoniais.
O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantido-lhes o lugar para morar. Família, no
contexto, significa instituição social de pessoas que se agrupam, normalmente por laços de casamento,
união estável, ou descendência. Não se olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil, ou
natural. Compreende ainda a família substitutiva. Nessa linha, conservada a teleologia da norma, o
solteiro deve receber o mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E mais. 
Também o viúvo, ainda que seus descendentes hajam constituído outras famílias, e como, normalmente
acontece, passam a residir em outras casas. "Data venia", a Lei nº 8.009/90 não está dirigida a número
de pessoas. Ao contrário - à pessoa. Solteira, casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa.  O
sentido social da norma busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, "data venia", põe
sobre a mesa a exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a interpretação teleológica para
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prevalecer a insuficiente interpretação literal”.
 

 

            Nesses termos, o critério da extensão ou não da impenhorabilidade do bem de família para o Superior Tribunal de Justiça,

consiste na própria teleologia da lei, passível de extensão a todas as hipóteses, tão plurais quanto a própria quantidade de formações

familiares, desde que estejam amparadas na finalidade da norma em proteger um lar, enquanto salvaguarda do direito fundamental à

moradia.

            Basta analisar a decisão do Ministro Francisco Falcão[14], ao afirmar que:
“O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de
afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a
renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a
própria manutenção da entidade familiar”.
 

            A seguir, concluiu o mesmo Ministro que:
“(...) é necessário esclarecer que o espírito da Lei nº 8.009/90 é a proteção da família, visando
resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do
conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora”.
 

Portanto, em vez de analisar o conteúdo econômico por trás dos contratos de locação, preponderando-os em razão dos

demais direitos em jogo, tal como realizado pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça define um conceito

muito mais favorável à judicialização das relações jurídicas existenciais.

 

 

5.      A exceção legal à impenhorabilidade do bem de família

Contemporaneamente, cada vez se faz mais desnecessário pontuar, como se binômio fosse, o direito e os interesses

públicos e privados. Ambos coexistem, dentro de uma mesma dimensão jurídica que logicamente lhe tutela, em seus devidos

aspectos e circunstâncias.

O Direito Privado contemporâneo tem como escopo a sua constitucionalização, e, conseqüentemente, a repersonalização

das relações jurídicas interprivadas, na qual se busca que o sujeito e sua dimensão existencial preponderam sobre o patrimônio

quando apreendido em um sentido apenas econômico.

Com isto é possível apreender uma nova condição da pessoa e a intangibilidade dos bens que lhe servem para garantia da

sua própria subsistência, conforme leciona Luiz Edson Fachin[15]:
“A análise do tema tal como propomos, nem de longe subscreve a equivocada perspectiva
economicista aplicada ao Direito. O assunto, pois, não deve ser captado na ótica do mercado,
deslocando a primazia para a valorização da pessoa e não bens em si mesmos. A defesa de um
patrimônio mínimo denota o caráter instrumental (meio) da esfera patrimonial em relação à pessoa
(fim)”.

 

Desse modo, o bem de família estaria contido nessa esfera de patrimônio mínimo necessário à manutenção de condições de

sustento físico e psíquico do sujeito, em especial a sua própria moradia. A penhorabilidade do bem de família do fiador foi

positivada no artigo 3º, inciso VII da Lei 8.009/90, sendo uma exceção legal à regra, que merece adequação na sua interpretação em

conformidade com a fase de constitucionalização do Direito Civil.

Sobre o tema, defende-se posição semelhante Luis Roberto Barroso[16]:
“A fase atual é marcada pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde
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passa a atuar como filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito civil. É nesse ambiente que se dá a
virada axiológica do direito civil, tanto pela vinda de normas de direito civil para a Constituição como,
sobretudo, pela ida da Constituição para a interpretação do direito civil, impondo um novo conjunto de
valores e princípios [...]”.

 

Neste ínterim, com a decisão do Supremo Tribunal Federal ora vergastada, fica claramente evidenciada a preponderância dos

interesses econômicos dos credores, sobrepujando os valores existenciais da dignidade da pessoa humana, eis que, contraria toda a

corrente que defende a necessidade de assegurar um patrimônio mínimo, salvaguardando um núcleo indispensável de direitos,

dentre os quais o direito à moradia.

Esta visão, por certo, decorre de uma interpretação que reafirma o mesmo paradigma patrimonialista e formalista, indiferente à

realidade sobre na qual se insere[17]. Em verdade, trata-se de uma profunda contradição à própria legislação em espécie, afinal, ao

interpretar um instrumento normativo que teve por escopo, justamente, preservar o direito à moradia de pessoas com dívidas, a

partir da salvaguarda do bem de família, determinou-se que tal dispositivo só se aplicaria ao devedor e não àquele fiador que se

dispôs a prestar garantia.

Para sustentar tal tese, poder-se-ia dizer que o fiador, pelo simples fato de não ter gozado de proteções expressas na lei, não tem a

necessidade de ter um bem que se destine ao mínimo existencial de sua família, tal como tem os devedores, motivo pelo qual não

são abarcados pela mesma proteção.

No precedente jurisprudencial em tela, a opção tomada pela maioria dos ministros do STF, funda-se nas conseqüências que

o mercado imobiliário poderia vir a sofrer e quantifica o interesse, teoricamente com cálculo superior, que caracteriza um

proclamado utilitarismo, em especial econômico, da referida decisão.

Nesse sentido, extrai-se do voto de seu Ministro Relator Cezar Peluso[18]:

“Não admira, portanto, que, no registro e na modelação concreta do mesmo direito
social, se preordene a norma subalterna tutelar, mediante estímulo do acesso à
habitação arrendada – para usar os termos da Constituição lusitana –, o direito de
moradia de uma ampla classe de pessoas (interessadas na locação), em dano de
outra de menor espectro (a dos fiadores proprietários de um só bem imóvel,
enquanto bem de família, os quais não são obrigados a prestar fiança). Castrar essa
técnica legislativa, que não pré-exclui ações estatais concorrentes doutra ordem,
romperia equilíbrio do mercado, despertando exigência sistemática de garantias
mais custosas para as locações residenciais, com conseqüente desfalque do campo
de abrangência do próprio direito constitucional à moradia”.

 

Por outro lado, neste mesmo precedente jurisprudencial, o Ministro Eros Grau é bastante contundente ao atribuir ao relator,

Ministro Cezar Peluso, uma tomada de decisão a partir dos interesses do mercado, seja o financeiro e/ou o imobiliário.

Na definição do próprio Eros Grau, o mercado é definido como lugar onde ocorrem as relações de troca, princípio de

organização social de um projeto político e instituição jurídica, ou seja, é institucionalizado e conformado pelo direito posto e pelo

Estado moderno. Desse modo, tem como função determinar segurança e certezas jurídicas pela instalação da institucionalização, o

que permite prever comportamento e os cálculos econômicos.[19]
É sabido que a diferença entre o Direito Econômico e a análise econômica do Direito (AED) tem suas variantes

evidenciadas na separação entre o método e o seu objeto. Pois bem, dada as circunstâncias da matéria apreciado no Supremo

Tribunal Federal, quanto a (im)penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação, cabem aqui trazer algumas

considerações a partir da primeira, ou seja, buscar a sua compreensão a partir do seu instrumental econômico.

Na teoria política é de certa forma recorrente a associação entre o utilitarismo e a análise econômica do direito, uma vez

que primeira tem por premissa a maximização da felicidade, e, a segunda, na concepção de Richard Posner, o aumento da riqueza.
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O próprio Richard Posner, enquanto principal autor que iniciou as discussões relativas a teoria econômica do direito,

entretanto, ressalva que embora a confusão seja recorrente, por vezes atribuída por outros autores a ele próprio, há uma autonomia

relativa entre elas, na qual a análise econômica do direito pode oferecer uma base mais sólida para formulação de uma teoria

normativa do direito.[20]
De maneira geral, a confusão entre ambas se dá pela compreensão de que as terminologias felicidade, visada pelo princípio

da utilidade e bem estar, usada pelos economistas, sejam sinônimas. Segundo Posner[21]:
“Sin embargo, conviene tener presente que incluso concebida como utilitarismo aplicado, la economía
es un campo de actividad intelectual distinto del utilitarismo filosófico, ya que ella tiene um
vocabulario técnico, teoremas, metodología, etc., que tal vez sean desconocidos para el filósofo
utilitarista, del mismo modo que un físico podría no tener conocimientos de ingeniería eléctrica. La
historia del utilitarismo y de la economía en la teoría del Derecho deja esto en claro”.

 

Em suma, o movimento que caracteriza a análise econômica do direito tem como pressuposto a compreensão das

instituições e realidade jurídicas pela aplicação da Economia, especificamente das categorias e instrumentos teóricos da teoria

microeconômica neoclássica e do ramo da Economia do bem estar[22].

Para sua operacionalização e ponderação das possibilidades e critérios de justiça, que serão aplicáveis no fenômeno

jurídico, sem que se recorra a mera intuição, adotam-se juízos de diagnósticos e de prognoses que permitem a avaliação do caso a

partir de uma leitura mais ampla, social, política, econômica e institucional.

Ao analisar o mesmo acórdão problematizado neste trabalho, Gustavo Binenbojm e André Rodrigues Cyrino[23]
defendem que a ratio do legislador infraconstitucional levou em consideração os seguintes elementos sobre o mercado de

habitações:
“De fato, em seu diagnóstico sobre o mercado de habitações, o legislador parece ter verificado: (I) a
existência de um grande número de pessoas com enorme dificuldade para encontrar um fiador
proprietário de mais de um imóvel; (II) a existência de um grande número de pessoas que não tem
condições de pagar por outra espécie de garantia mais onerosa, como, v.g., a fiança bancária, sem
prejuízo do próprio sustento e respectiva família. Cabe ressaltar que a fiança, ao tempo da decisão do
STF, era o instrumento de garantia de cerca de 89% dos 6,2 milhões de contratos de locação de
imóveis urbanos existentes no Brasil.
Em seu prognóstico sobre o mercado de habitações, o legislador parece ter concluído que o direito à
moradia de um grande contingente de brasileiros seria fatalmente inviabilizado (ou seriamente
dificultado) pela impenhorabilidade do imóvel único do fiador, (I) seja porque menos imóveis seriam
oferecidos no mercado de locações (maior risco, menor a oferta); (II) seja em virtude da oneração do
preço dos aluguéis decorrente do incremento do risco do inadimplemento (maior o risco, maior o
aluguel)”.

 

Em seguida, os mesmos autores argumentam no sentido de que o fiador presumivelmente tem ciência dos riscos de seu ato

voluntário e a propriedade desse único bem imóvel teria ainda a possibilidade de exercer sua função social ao servir de “garantia

eficiente e menos onerosa” nos contratos de locação, sendo um incentivo ao aumento da oferta e uma forma de diminuição dos

preços dos alugueres[24].

É evidente que a análise econômica do direito de Posner está estreitamente ligada com a economia livre de mercado e sua

contribuição teórica está ligada a sua aplicabilidade em matérias de responsabilidade civil, contratos e direito penal.

Segundo Campbell[25], as suas semelhanças com a teoria da justiça de Nozick são a defesa do libertarianismo capitalista,

da propriedade privada, bem como do livre comércio, sem qualquer interferência do poder estatal. A divergência entre eles está na

fundamentação dos direitos morais, posto que para Nozick eles precedem à vida do sujeito, enquanto, para Posner, reporta-se ao

argumento utilitarista da necessidade de sua positivação, ainda que o conteúdo de ambos seja o mesmo.

O direito à moradia compõe uma dimensão existencial do sujeito, cuja tutela está fundada na constitucionalização do
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Direito Privado. O mercado não pode ser determinante na condução, concretização e proteção de direitos sociais que foram

contemplados pela Constituição, ainda que àquele vincule a racionalidade do direito com a previsibilidade e calculabilidade dos

comportamentos humanos.

Nos termos expostos por Eros Grau[26]:
“O modo de produção social capitalista, que elege como ratio fundamentalis do ordenamento político o
lucro, coloca o direito positivo a seu serviço; é isso que explica a estruturação do direito posto pelo
estado moderno. Ele existe fundamentalmente – desejo deixar este ponto bem vincado – para permitir a
fluência da circulação mercantil, para tentar “domesticar” os determinismos econômicos. Porta em si a
pretensão de dominar a realidade e expõe marcante contradição, que pode ser enunciada nos seguintes
termos: o capitalismo [leia-se: o Terceiro Estado, a burguesia] necessita da ordem, mas a detesta,
procurando a qualquer custo exorcizá-la. Dizendo-o de outro modo: o mercado exige, para satisfação
do seu interesse, o afastamento ou a redução de qualquer entrave social, político ou moral ao processo
de acumulação de capital. Reclama atuação estatal para garantir a fluência de suas relações, porém, ao
mesmo tempo, exige que essa atuação seja mínima”.

 

Aliás, a própria oscilação do capitalismo e dos interesses do mercado reproduz uma revitalização da noção de justiça

econômica a partir dos liberais que se encontram mais na prática política do que entre os teóricos políticos e econômicos.

A descrença na economia de mercado livremente competitiva e a presença discursiva da justiça distributiva nas

democracias do século XX, assim como a justiça comutativa que visa a defesa do consumidor e dos contratos abusivos, todas elas

absolutamente insertas e adequadas a realidade de uma cultura mercadológica, são características comuns e que consolidam o seu

ressurgimento.

Segundo C. B. Macpherson[27], o futuro provável da justiça econômica seja o seu próprio desaparecimento, uma vez que

a justiça distributiva e comutativa tende a serem descartadas ou desaparecerem frente à economia de capital empresarial de massa e

globalizado. A única possibilidade de alguma sobrevida do conceito estaria presente nos país do “Terceiro Mundo”, em termos de

justiça distributiva, pelo mérito ou pela necessidade, e comutativa perante as condições das relações de troca injustas impostas pelo

mercado internacional oligopolista.

Ao que parece, ao se priorizar o mercado imobiliário e a liquidação do crédito do locador, em detrimento do bem de família

do fiador, sob a justificativa de que a garantia composta pela fiança diminui o custo da locação e consolida maior acesso ao direito à

moradia de outros locatários, apresenta-se um paradoxo insolúvel. O utilitarismo da decisão traduz certa preferência por um

determinado segmento, incapaz de promover maior felicidade ou utilidade geral.

Há um evidente recorte de classe que se divide em dois momentos: o proprietário locador, investidor, que faz do acesso a

um direito social a exploração de uma atividade econômica em detrimento do locatário, que precisa de um abrigo; e do fiador que,

ao prestar garantia, perde o único bem que lhe pertence, que ficará sob a dependência de provável outro contrato de locação que

possa servir à sua moradia. Frise-se, por sinal, que ao locatário não há exceção à impenhorabilidade do bem família, mas, tão

somente, ao fiador, que conduz a uma situação de desigualdade pelo desproporcional ônus deste.

Acesso à moradia digna e adequada, que garanta estabilidade a autonomia do sujeito, não se traduz somente em

propriedade. Aliás, não se trata evidentemente de fazer uma mera defesa do direito de propriedade do fiador, mas sim, de que lhe

fosse garantido o direito à moradia.

Ainda que grande parte da sociedade dependa do contrato de locação, há que se repensar o sistema habitacional e o seu

déficit, sobretudo com a grande oferta de crédito oferecida nos últimos anos, afinal, os altos valores de aluguel, bem como o

endividamento exacerbado tendem a comprometer a renda familiar e também afetar a consecução de outros direitos fundamentais,

como a educação, saúde, alimentação, cultura, entre tantos outros.

Conforme afirmado pelo Ministro Eros Grau, o mercado tende a se conformar e se adaptar a novas condições estabelecidas

pela lei. Em última análise, não sendo o investimento imobiliário tão seguro, intuitivamente presume-se que a especulação poderia
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diminuir, e, conseqüentemente, maior número de pessoas poderia ter acesso à moradia de forma mais estável, com maior autonomia

financeira e dignidade em todos os sentidos.

Nesse sentido, Orlando Gomes e Antunes Varela[28] já haviam destacado a necessidade de se compatibilizar a realidade

social, econômica e política da sociedade brasileira com a norma vigente a ser eventualmente aplicada, afinal, a conexão entre

aquelas não se dá por simples relação de causa e efeito. Conseqüentemente, pode-se concluir que seja inadmissível a simplificação

de que o Direito é um subproduto da Economia.

 

 

6.      Conclusão

            A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, ora analisada neste trabalho, com divergências conceituais ao Superior

Tribunal de Justiça, concomitantemente com os posicionamentos especialmente em relação as diferenças sugeridas pela análise

econômica do direito, bem como pela relação entre direito e economia, permite-se obter uma visão quanto as diferentes percepções

entre a própria comunidade jurídica quanto ao sentido e alcance da impenhorabilidade do bem de família.

            Face ao exposto, analisou-se os julgados tanto sob um ponto de vista jurídico, qual seja de interpretação possível das normas

constitucionais e infraconstitucionais balizadas na presente discussão, contando, também, com a fundamentação dos Ministros para

justificar as suas convicções sobre a matéria, para, ao final, debater aspectos entre Direito e Economia especificamente.

            Restou claro que a prevalência dos agentes imobiliários e financeiros, tutelados pela jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, veio a analisar o instituto da impenhorabilidade como um óbice ao mercado financeiro, em vez de um garantidor de

recursos mínimos à dignidade humana.

            Por certo que as exceções, tal como bens imobiliários em valores excessivos e manobras jurídicas de má fé, devem contar

com mecanismos jurídicos (já existentes) para serem coibidos, o que, além de não guardar relação direta com a impenhorabilidade

do bem de família, também não vem a causar nenhuma tormenta nas relações contratuais relativas às locações ou compra e venda

de bens, que, diga-se de passagem, tem sido bastante aquecidas nos últimos anos.

            Por outro lado, denota-se que contrariamente ao que fora postulado pelo Supremo Tribunal Federal, a impenhorabilidade do

bem de família não deve ser analisado sob o aspecto econômico, mas sim existencial, enquanto referencial para garantia e

preservação da dignidade humana, igualmente existente em um direito básico como a moradia.
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EXISTE UM CONCEITO JURÍDICO DE DESENVOLVIMENTO? NOTAS DA PROPOSTA DE
UMA TEORIA JURÍDICA DE DESENVOLVIMENTO PLURIDIMENSIONAL

CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA 

THERE IS A LEGAL CONCEPCT OF DEVELOPMENT? NOTES THE PROPOSAL OF A LEGAL THEORY
THE MULTIPLE DIMENSION OF DEVELOPMENT CONSTITUTIONALLY ADEQUATE.

Leonardo Alves Correa

RESUMO
A despeito da importância do desenvolvimento como uma categoria científica das Ciências
Econômicas, ao jurista cabe analisar o processo de juridicização do desenvolvimento. Nesse
sentido, a investigação do reconhecimento do desenvolvimento como um fenômeno jurídico, a
partir do constitucionalismo social do século XX se tornou imprescindível. No que se refere
especificamente à Constituição de 1988, o desenvolvimento é alçado como um dos objetivos da
República A partir de revisão bibliográfica pertinente, seguiram-se as análises das principais
contribuições dos autores do Direito Econômico para a construção dos alicerces conceituais do
fenômeno jurídico do desenvolvimento. O modelo jurídico de desenvolvimento
constitucionalmente adequado é também analisado como aquele composto por três dimensões
normativas interdependentes: uma de natureza sócio-econômica (art. 170 da Constituição) - o
desenvolvimento não pode ser confundido com o simples crescimento da produção de riqueza
social (natureza quantitativa), isto é, o desenvolvimento (natureza qualitativa) impõe uma
mudança estrutural das relações econômicas de uma comunidade; a segunda que apregoa ser o
modelo jurídico de desenvolvimento formado por uma dimensão normativa ambiental (art. 225
da Constituição), ou seja, urge que a expansão do modo de produção capitalista esteja
condicionada aos limites físicos e biológicos do Planeta. Finalmente, uma dimensão cultural (art.
215 e 216 da Constituição), isto é, aquela que demanda que o desenvolvimento econômico-
social-sustentável deve reconhecer os direitos territoriais das comunidades tradicionais, bem
como as outras formas de organização e de produção econômica. Nessa linha de pensamento, a
conclusão é que o modelo jurídico de desenvolvimento possui uma natureza normativa
pluridimensional.
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento. Crescimento econômico. Desenvolvimento sustentável.
Direitos territoriais. Antropologia econômica. Modelo jurídico de desenvolvimento
constitucionalmente adequado. Direito Econômico.Development. Economic development.
Sustainable development. Territorial rights. Economic anthropology. Legal model of constitutional
development. Economy Law

ABSTRACT
Despite the importance of development as a scientific category of Economics, it is the task of the
jurist to review the process of juridicization of the development. Therefore, a review of
development recognized as a legal phenomenon became critical within the context of the social
constitutionalism of the 20th century. The 1988 Constitution (Article 3, II) places development as
one of the objectives of the Republic. Following a revision of the pertinent literature, the main
works by Economy Law researchers were carefully reviewed and used so as to build the
conceptual foundations of development as a legal phenomenon. The legal model of proper
development constitutionally proposed in the Brazilian Constitution and comprising three
intertwined normative dimensions is also analyzed: the first dimension, having a social-economic
nature (Article 170), states that the development shall not be mistaken for the plain growth of
social wealth production (quantitative nature). This means that the development (qualitative
nature) imposes a structural change of the economic relations within a community. The second
dimension has the legal model of development as comprising a normative environmental nature
(Article 225), that is, it demands that the capitalist production be consistent with the physical
and biological limitations of the Earth. Finally, a cultural dimension (Articles 215 and 216)
determines that a sustainable social-economic development must acknowledge the territorial
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rights of the traditional communities, as well as the other forms of organization and economic
production. The conclusion is therefore that the legal model of development has a
multidimensional normative nature. 
KEYWORDS: Development. Economic development. Sustainable development. Territorial rights.
Economic anthropology. Legal model of constitutional development. Economy Law

1 - INTRODUÇÃO

 

A idéia-força[1] do progresso/desenvolvimento constitui uma invenção da Modernidade, na medida em que internaliza

uma pretensão totalizante, uniformizadora e racionalista. Todavia, este verdadeiro Eldorado Perdido possui como uma das

principais características uma ambigüidade estrutural. Senão vejamos:

Invadem-se países, dizimam-se povos e comunidades tradicionais, promove-se a anarquia do mercado, fragilizam-se os

direitos trabalhistas, desrespeitam-se os direitos fundamentais: tudo em nome de uma excêntrica necessidade imperativa de se

promover o desenvolvimento. Não sabemos ao certo o significado deste conceito cinzento, mas dúvida não há de que devemos

persegui-lo ininterruptamente. Afinal, qual animal racional negaria nossa “necessidade natural” de ir ao encalço do progresso da

humanidade?

Por outro lado, o desenvolvimento simboliza a crença na mobilidade social e na alteração do status quo, elementos

essências na consolidação e expansão do novo modo de reprodução social surgido na Europa, a partir dos séculos XIII e XIV.

No âmbito do Direito, o desenvolvimento constitui um fenômeno jurídico típico do constitucionalismo social do século

XX. É bem verdade, contudo, que a gênese da concepção atual do discurso desenvolvimentista pode ser encontrada em tempos

remotos, a partir das noções de “bem-estar geral”, “justiça social”, dentre outras.

No que se refere ao Direito Econômico em especial, o desenvolvimento representa um ponto fulcral na estrutura da própria

disciplina. Trata-se de uma viga fundamental na qual esse ramo do Direito se consolidou e se organizou no decorrer dos anos. Não é

possível estudar o Direito Econômico, sem debruçarmos algumas horas de estudo sobre o fenômeno jurídico do desenvolvimento.

            De fato, a preocupação sobre a temática não é nova. O I Seminário de Professores de Direito Econômico, realizado pela

Fundação Brasileira de Direito Econômico, no ano de 1977, reuniu a plêiade da disciplina com o objetivo de discutir a importância

do Direito Econômico na formação dos juristas. Sob a batuta Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Fundação Brasileira

de Direito Econômico (FBDE) conseguiu a proeza de reunir mestres da envergadura de Washington Peluso Albino de Souza, o

desbravador primeiro, bem como Eros Roberto Grau, Fábio Nusdeo, Alberto Venâncio Filho, Geraldo de Camargo Vidigal,

Modesto Carvalhosa, Esteban Cottely, dentre outros.

Do histórico encontro resultou a famosa Carta do Caraça, documento assinado pelos participantes do evento que

proclamava, logo em seu item primeiro, o seguinte princípio: “Os Imperativos éticos dos ideais do Desenvolvimento Nacional e do

Bem Estar Social reclamam o ensino do Direito Econômico nas Faculdades de Direito.” (SOUZA, 1977, p. 223).

Aos mais apressados, tais divagações poderiam ser consideradas peças histórias a serem enquadradas como o objeto de

estudo de um historiador e nunca de um jurista. Afinal, diriam os “mais modernos” - ou menos jurássicos - que a discussão sobre o

desenvolvimento nacional teria sido superada pela mitigação da noção de soberania dos Estados Nacionais e pela expansão da livre

movimentação de capitais - não de pessoas - alcançadas após o final da guerra fria. Durante os vinte anos compreendidos entre o

final da década de 80 e o término da primeira década do século XXI, essa foi a ideologia que imperou no Direito Econômico. Tão

nobre disciplina se viu reduzida aos estudos da concorrência. Não é possível concordar com o débil recorte acadêmico acima

referido.  

Sejamos francos: a fantasia, apregoada nos últimos vinte anos, de que a instituição de um mercado livre seria capaz de

promover o bem da coletividade chegou ao fim. A crise financeira de 2008 comprovou a importância da renovação dos
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instrumentos de controle do mercado pela sociedade. As contradições e os ímpetos autofágicos do sistema capitalista impõem a

retomada das discussões sobre a instituição de um modo de produção de riqueza domesticado pelo Estado e sociedade civil.

 Estamos diante do “fim do fim da história”, pois diferente do que pensava Francis Fukuyama (1992), o fim do socialismo

real descortinou as possibilidades de pensarmos a sociedade e o Estado para além do código binário reducionista do simples:

capitalismo ou comunismo. O feixe de possibilidades históricas foi restituído ao mundo concreto das relações humanas, após um

breve rapto pelos neoliberais reguladores.

Todavia, o “dia seguinte” da orgia mercadológica ainda é um recheado de incertezas. Para um primeiro grupo, estaríamos

diante da oportunidade de retorno ao Estado como agente central na promoção do desenvolvimento nacional. Para outros, as

múltiplas crises do inicio do novo milênio (crise financeira, ambiental, ética etc.) inspiram a necessidade de reformulação do atual

modelo de produção e consumo.  Para um terceiro grupo, a renovação de um modo de reprodução social emancipador depende da

desconstrução das ideias-forças da modernidade, dentre elas, a própria noção de desenvolvimento.

Todavia, a despeito das inúmeras contribuições da sociologia e da economia, ao Direito cabe a discussão sobre

desenvolvimento como um fenômeno jurídico. Eis nossa empreitada.

Nesse sentido, o objeto de estudo do presente trabalho consiste em discutir a contribuição da doutrina nacional de Direito

Econômico para a construção de um modelo jurídico de desenvolvimento constitucionalmente adequado.  Não é nosso objetivo

apresentar um conceito fechado e estático de desenvolvimento, mas avaliar como este fenômeno jurídico foi regulamentado pela

Constituição e como a doutrina jus-econômica maneja tal legado da Modernidade.

A hipótese que norteia nossa pesquisa é a de que o desenvolvimento - como um fenômeno jurídico - constitui um modelo

jurídico de desenvolvimento pluridimensional, isto é, formado pela interação indissociável de três dimensões normativas-

constitucionais: a socioeconômica, a ambiental e a cultural. Nosso objetivo é analisar cada uma dessas dimensões normativas.

 

2 - Da dimensão sócio-econômica do modelo jurídico de desenvolvimento à luz do Direito Econômico

 

A resposta ao questionamento sobre o sentido do desenvolvimento recebe da Economia diversas interpretações. Dentre as

diversas concepções, o desenvolvimento pode ser concebido como: sinônimo de crescimento (SMITH, 1981); etapa linear e

evolucionista de modernização (ROSTOW, 1971); expansão das liberdades individuais (SEN, 2000); como complexo processo de

alteração das estruturas sociais e econômicas (FURTADO; 1966).

Apesar das contribuições das interpretações economicistas, o processo de juridicização do desenvolvimento, isto é, a definição do

desenvolvimento como fenômeno jurídico - e não apenas sociológico ou econômico - impõe a necessidade de um debate sobre a

construção de um modelo jurídico de desenvolvimento. 

Em “Primeiras Linhas do Direito Econômico”, Washington Peluso Albino de Souza diferencia a noção de crescimento e o

conceito de desenvolvimento. No primeiro caso, há uma situação de equilíbrio econômico manifestado, em regra, nas figuras da

estagnação ou do crescimento. Obviamente, inexiste, em tal contexto, a caracterização da ideologia desenvolvimentista. (SOUZA,

2005, p. 419).

Diferente é o caso do desenvolvimento, pois neste fenômeno há uma “quebra do equilíbrio” (SOUZA, 2005, p. 419), isto é,

uma ruptura dinâmica capaz de provocar alteração na estrutura dos fatores econômicos e sociais de um país. Em outras palavras:

um desequilíbrio positivo.

No ‘desenvolvimento’, rompe-se tal ‘equilíbrio’, dá-se o ‘desequilíbrio’, modificam-se as proporções no sentido positivo.

Se tal se verificasse em sentido negativo, teríamos o retrocesso, a recessão, embora também como forma de ‘desequilíbrio’, pois

igualmente rompido estaria o status quo ante (SOUZA, 2005, p. 399).
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Neste sentido, a política econômica, entendida como objeto do Direito Econômico, assume uma função primordial na

concretização do desenvolvimento, pois materializa instrumentos jurídicos capazes de auxiliar na execução de um Plano de

Desenvolvimento. São exemplos de políticas econômicas que atuam como mecanismos jurídicos desenvolvimentistas: política fiscal

(isenção de um tributo ao setor gerador de emprego), destinação de recursos públicos aos programas de pesquisa e inovação

tecnológica, criação de empresa pública com a finalidade de atuação em área estratégica etc.

No que se refere ao agente promotor do desenvolvimento, o jurista mineiro entende que o Estado cumpre um papel

fundamental, seja atuando diretamente no domínio econômico, seja criando condições para a ação do particular como agente

econômico. (SOUZA, 2005, p. 420).

Influenciado, em grande medida, pelas trilhas inicialmente desbravadas por Washington Albino de Souza, Eros Roberto

Grau (1978)[2] se propõe a fornecer sua leitura sobre o desenvolvimento.

No clássico “Planejamento Econômico e Regra Jurídica” (1978), Eros Roberto Grau empreende um aprofundado e

complexo estudo sobre a evolução, natureza e objetivo do planejamento econômico, sob a ótica jurídica. No entendimento de Grau,

o planejamento, no sistema capitalista, pode ser conceituado como constituindo um método racional de intervenção do Estado no

processo econômico.

Na obra “Elementos do Direito Econômico” (1981), entretanto, Eros Roberto Grau apresenta sua proposta de delimitação

conceitual de desenvolvimento no Direito Econômico. Aponta o jurista paulista a diferença entre crescimento econômico e

desenvolvimento. O primeiro, de natureza apenas quantitativa; o segundo, diferentemente, possui uma natureza qualitativa, pois

pressupõe um salto no processo de mobilidade e mudança social.

Na mesma linha de pensamento é o pensamento de Fábio Konder Comparato. No clássico e ainda indispensável texto “O

indispensável Direito Econômico” afirma o autor:

            No ocidente, o desenvolvimento deixava de ser o produto aleatório do livre jogo das forças do mercado, para constituir-se

em objetivo fundamental do Estado. Em outras palavras, abandonava a área dos agentes privados, para fixar-se em competência do

Poder Público: ao regime de concorrência, segundo a conhecida fórmula de Sauvy, sucedia a concorrência de regimes

(COMPARATO, 1965, p. 17).

Na obra “A afirmação histórica dos direitos humanos” encontramos uma definição ainda mais refinada, na medida em que

o autor considera o desenvolvimento como um “processo de longo prazo, induzido por políticas publicas ou programas de ação

governamental em três campos interligados: econômico, social e político.” (COMPARATO, 2008, p. 399)

Comparato (2008) propõe, então, um “desenvolvimento integral” estruturado, a partir do tripé econômico-social-político.

Ademais, torna-se clara em sua proposta, a preocupação com a imprescindível participação popular como fonte legitimadora das

políticas públicas desenvolvimentistas. 

Por fim, Gilberto Bercovici propõe uma interessante diferenciação entre crescimento modernizante e desenvolvimento.

Para o autor, o desenvolvimento como um fenômeno histórico e específico de cada Estado. Refuta, assim, qualquer pretensão linear

e evolucionista presente na visão de etapas de modernização de Rostow (1971), pois para o autor o “desenvolvimento e o

subdesenvolvimento são processos simultâneos, que se condicionam e interagem mutuamente, cuja expressão geográfica concreta se

revela na dicotomia da CEPAL entre centro e periferia.” (BERCOVICI, 2005, p. 42;52)

Incorporando a herança doutrinária dos pioneiros, Bercovici (2005) afirma que a consolidação do processo de

desenvolvimento dependerá, essencialmente, das transformações nas estruturas econômicas e sociais. Em sentido contrário, um

processo de crescimento econômico desprovido da alteração estrutural consiste em um fenômeno denominado modernização.

A identificação, portanto, da elevação das taxas de crescimento econômico (mensurável, em regra, pelo resultado do

Produto Interno Bruto) não se traduz, necessariamente, em alterações estruturais da ordem econômica e social. Podemos vislumbrar,
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portanto, crescimento sem desenvolvimento. A análise da disparidade entre aumento da taxa de crescimento econômico e a elevação

dos índices de desigualdade social, na década de 70 do século XX no Brasil, constitui um exemplo inquestionável da importância - e

atualidade - da diferenciação entre crescimento modernizante e desenvolvimento nos termos propostos pelo jurista paulista. 

Poderíamos concluir, portanto, que um dos pilares da estrutura do modelo jurídico do desenvolvimento é sua dimensão

sócio-econômica. A opção jurídico-política da Constituição de 1988 pelo desenvolvimento - e não pelo crescimento -, como

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil não é mero jogo de palavras.

O pacto social compromissário da Constituição de 1988 extermina qualquer pretensão liberal no sentido de considerar o

desenvolvimento como um simples reflexo quantitativo (aumento do PIB), pois o crescimento econômico, isoladamente

considerado, é incapaz de garantir a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais

(art. 3º, III), a universalização da saúde (art. 196), a assistência social (art. 203), a promoção da educação (art. 205), o respeito à

diversidade cultural (art. 215) e a democratização dos meios de comunicação (art. 220).  Assim sendo, o texto constitucional de

1988 adota um modelo de economia social de mercado, impondo uma ação estatal no domínio socioeconômico.

O modelo jurídico de desenvolvimento - como síntese normativa do processo de alteração das estruturas sociais e

econômicas - atua como um robusto parâmetro na elaboração de políticas econômicas.  Isto significa, em outras palavras, que a

simples elevação da taxa de acumulação de riqueza (crescimento) não constitui um parâmetro constitucionalmente adequado para a

formulação de políticas econômicas. Definir, atualmente, o crescimento econômico como padrão de política econômica é possível

em uma única situação: a promulgação de uma nova Constituição nos moldes da Carta de 1824 ou 1891.

Eis os pilares fundamentais da dimensão sócio-econômica do modelo jurídico de desenvolvimento: Estado democrático

como promotor do desenvolvimento, planejamento econômico-social participativo e processo de mudança estrutural no âmbito

social e econômico.

 

3 - Da dimensão ambiental do modelo jurídico de desenvolvimento na perspectiva do Direito Econômico

 

Adotamos para este trabalho a premissa segundo a qual toda a discussão sobre a “sustentabilidade” ou o “desenvolvimento

sustentável” representa uma disputa social pela preservação ou imposição de uma determinada ordem social. E, deve-se

compreender “ordem social” em seu sentido amplo, contemplando inclusive - mas, não exclusivamente - o modo de produção,

circulação, distribuição e consumo de bens e serviços de uma sociedade.

Não estamos aqui desconsiderando a importância central da introdução da ética ambiental na recondução do debate sobre o

modelo jurídico de desenvolvimento. Entretanto, não podemos negligenciar outros elementos - em especial, o econômico - na

delimitação do debate sobre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento. Afinal, a infra-estrutura econômica pode não ter

a capacidade de condicionar toda a complexidade e dinamicidade do tecido e das relações sociais. Acreditamos, entretanto, que a

base econômica é responsável por influenciar, decisivamente, o modo de constituição e interação de determinadas relações entre os

seres humanos.

Neste contexto, não há duvida de que o debate sobre a relação entre a preservação ambiental e o desenvolvimento - e suas

respectivas adjetivações: desenvolvimento sustentável, sustentado, sócio-ambiental, ecológico etc. - necessita ser analisado

criticamente, a partir da influência que a variável econômica exerce no discurso de uma suposta necessidade de tomada de uma

“consciência ecológica universal pela humanidade”. Dito desta forma, a crise ambiental pode parecer de responsabilidade exclusiva

de um fantasioso sujeito universal, desprovido de nacionalidade e de classe social, com o que não podemos concordar, pois a crise

ambiental atual relaciona-se, diretamente, com a divisão internacional do trabalho e com o atual modelo desigual de distribuição de

riqueza. 
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Na seara do Direito, a discussão sobre o processo de inserção da variável ambiental no discurso desenvolvimentista carece

de uma mais acurada análise dos elementos políticos e sociais que determinaram a institucionalização do desenvolvimento

sustentável.

            A harmonização entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, identificada expressamente no texto do

artigo 14 da Declaração de Estocolmo de 1972, representou o primeiro passo do processo de institucionalização, no plano

internacional, da internalização da variável ambiental no modo de produção capitalista. Assim, o capitalismo - sem afastar sua

lógica de expansão e acumulação permanente - passa a promover um discurso contundente de proteção e preservação do meio

ambiente; até porque, não nos esqueçamos, que os recursos ambientais são elementos condicionantes da própria reprodução

material do sistema econômico. A Declaração de Estocolmo de 1972 constituiu, portanto, o marco inicial no processo de

metamorfose do capitalismo predatório para o capitalismo verde.

Essa concepção acima exposta permite-nos compreender que o discurso de preservação ambiental deve ser entendido

como um discurso político e não puramente técnico. Assim, a inserção da “variável ambiental” no debate sobre a questão do

desenvolvimento, não é algo dado a priori, pois o “desenvolvimento sustentável” é, em si, um objeto de disputa pela

preservação/imposição de uma determinada ordem social-econômica, isto é, uma visão e um projeto de sociedade. Diferentes

projetos de sociedade - a princípio, todos potencialmente legítimos em uma sociedade complexa e democrática - influenciam a

formulação, elaboração e execução de políticas públicas de natureza econômico-ambiental.

Um exemplo pode ser esclarecedor: na formulação de uma política econômico-ambiental de biocombustível a assimetria

desproporcional entre o latifundiário e o agricultor familiar se traduz na diferença das linhas de crédito direcionadas ao agronegócio

e à mini-destilaria de produção de agroenergia. Eis um caso típico no qual a “política econômica verde” de produção de

“combustíveis ecológicos” pode servir a dois projetos diferentes de “desenvolvimento sustentável”.   

A Constituição da República de 1988 inovou na normatização sobre o meio ambiente. Todavia, o duplo tratamento

constitucional - meio ambiente como direito fundamental das presentes e futuras gerações (artigo 225) e meio ambiente como

princípio da ordem econômica constitucional (art. 170, X) - pode aventar o grave risco de interpretações estanques sobre a

dicotomia ambiente/economia. Nada mais equivocado.

Derani (2001) demonstra a existência de uma indissociabilidade entre as normas de Direito Ambiental e Direito Econômico, visto

que “o que os distingue é uma diferença de perspectiva adotada pela abordagem dos diferentes textos normativos.” O elo normativo

capaz de unir as percepções jurídicas distintas seria o imperativo constitucional da garantia da qualidade de vida. Ambas as

abordagem buscam, ao fim e ao cabo, a concretização de uma existência digna, seja por meio da disciplina de uma ordem

econômica mais justa, seja pela regulamentação da relação homem-natureza em um plano mais geral (DERANI, 2001b, p. 80). Nas

palavras de Petter (2008), é “falso o dilema do antagonismo entre desenvolvimento e meio ambiente, na medida em que, sendo fonte

de recursos para o outro, devem harmonizar-se.” (PETTER, 2008, p. 274).

Defender a indissociabilidade, no plano normativo, entre a preservação do meio ambiente e a garantia de uma ordem

econômica justa e solidária é dizer muito em poucas palavras, vez que a Constituição optou por uma unidade indivisível entre os

planos econômico e ambiental. Em outras palavras, podemos afirmar que a Constituição reconhece a impossibilidade de se garantir

a qualidade de vida pela metade.

Este ponto é essencial na construção do nosso argumento, pois veda qualquer pretensão de cisão entre a economia - em sua

concepção mais ampla, incluindo seu sentido original de “regras da casa” (oikos = casa e nomos = costume, regra) -  e meio

ambiente. Ora, se ambos - no plano normativo, repetimos - fundem em uma só unidade, não há espaço para a sopeamento entre o

progresso econômico ou a preservação ambiental. O raciocínio é por demais simples: não se pode escolher entre dois elementos que

formam uma unidade.
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Em termos do estudo sobre o modelo jurídico de desenvolvimento, a dimensão ambiental e a dimensão do desenvolvimento

formam um único bloco normativo-constitucional, sendo que, ao fragmentá-los, descaracterizamos o desenvolvimento como um

fenômeno jurídico.

Se concordarmos que a Constituição adotou o “desenvolvimento sustentável” - e entendemos que tal assertiva pode ser

considerada como constitucionalmente adequada -, é forçoso também reconhecer que o sentido do desenvolvimento sustentável -

entendido aqui como um modelo de produção e reprodução social - estará sempre em disputa pelos diferentes atores sociais. O

desenvolvimento sustentável significa, ao fim, preservação de determinada ordem social em nossa sociedade. Qualquer pretensão de

um discurso totalizante - a humanidade com a missão de salvar o planeta - deve ser analisada criticamente e posta à prova em um

processo de deliberação democrática.

A dimensão ambiental do modelo jurídico de desenvolvimento, portanto, estará presente, caso sejam observados: a) um

ambiente ecologicamente equilibrado; b) a garantia da participação popular na elaboração e execução de políticas econômico-

ambientais delimitadoras do sentido de “desenvolvimento sustentável”.

 

4 - Da dimensão cultural do modelo jurídico de desenvolvimento: diálogos entre a Antropologia Econômica e o Direito

Econômico

 

O discurso da afirmação do desenvolvimento como uma extraordinária conquista da humanidade deve ser analisado com

certa cautela, uma vez que o DNA do desenvolvimento/progresso carrega também as contradições da Modernidade.

O processo de formação do Estado Nacional produziu o mito da homogeneidade (BRITO, 2008, p. 59), no qual a

sociedade é percebida como um bloco monolítico etnicamente homogêneo.  Em Hobbes, a clássica imagem do monstro do Leviatã

estampado na capa da 1º edição da obra, representa a construção social do significado de comunidade política: um corpo formado

por súditos minúsculos e iguais. No corpus do Leviatã não há espaço para a plurietnicidade, mas apenas um monismo nacional

idealizado.

O Moderno Estado Nacional forja uma unidade abstrata que não encontra correspondência na complexa diversidade

cultural que brota do “chão da vida”. A construção do Estado Nacional, entretanto, não nasce de um amplo processo democrático,

mas de uma imposição unilateral castradora da singularidade do Outro. No lugar do diálogo, espadas e baionetas promoveram

extermínios étnicos dos nativos da América Ibérica, da América do Norte, dos Judeus, e mais recentemente, das minorias no

Camboja, Kosovo, Ruanda e Dahfur.         A modernização se tornou um processo de arquitetação da ocidentalização do mundo, isto

é, eleger como arquétipo moderno o sujeito solipsista e dotado de uma inabalável racionalidade instrumental capaz de explicar,

dominar e manipular a natureza e as relações sociais. Todavia, a ideia-força do progresso fundamentada na racionalidade

instrumental, não logra êxito na consolidação de um projeto social de emancipação do indivíduo, conforme bem ficou demonstrado

pelos estudos da primeira geração da Teoria Crítica, em especial, a obra Fragmentos Filosóficos, de Adorno e Horkheimer.  (1985).

A Modernidade busca inventar um novo mundo fragmentado, ou melhor, uma visão de mundo fracionada em pólos

antagônicos: moderno/arcaico; sujeito-racional/sujeito-selvagem; saber científico/saber tradicional. Nesta visão dicotômica e

simplificadora da realidade, as diferenças e particularidades do Outro são submetidas ao avassalador processo de homogeneização

social.

Não há saída. Em um contexto de uma sociedade complexa e multicultural, o conceito posto e a priori de desenvolvimento

deve ceder espaço ao processo dialético, no qual a tese do progresso ininterrupto da coletividade deve ser permanentemente negada

pela antítese da conservação da identidade do Outro. O resultado deste conflito contínuo não é a apresentação de um novo conceito

de progresso pronto e acabado, mas a reinvenção constante da categoria desenvolvimento.
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Um modelo jurídico de desenvolvimento constitucionalmente orientado deve reconhecer os direitos territoriais dos povos e

das comunidades tradicionais. Isso significa que o desenvolvimento, no plano normativo, deve incorporar uma dimensão cultural.

Torna-se necessária, portanto, reconhecimento da existência de múltiplas formas de organização econômica em uma sociedade

plural e multicultural. Neste sentido, entendemos ser viável e necessária uma aproximação interdisciplinar entre Antropologia

Econômica e Direito Econômico.

 É lugar-comum associar o desenvolvimento ao crescimento da industrialização, às grandes obras de infra-estrutura, à

expansão da oferta de bens de consumo duráveis etc. Assim, uma sociedade desenvolvida é comumente concebida como aquela

capaz de viabilizar o acesso e a universalização ao consumo de bens e serviços de qualidade. Posteriormente, o desenvolvimento

recebeu a adjetivação de sustentável, sendo este considerado como um modo de produção menos agressivo e lesivo ao meio

ambiente.

A visão de desenvolvimento delineada acima não é de todo equivocada, mas é uma concepção incompleta sobre este

complexo fenômeno. Defenderemos, sustentados pelos estudos da Antropologia Econômica, que coexistem, ao lado dos padrões

dominantes de organização econômica, formas e modos de produção, circulação, distribuição e consumo próprios de povos ou

comunidades tradicionais ou rurais. Godelier (1971, p. 143) define assim a Antropologia Econômica: “A antropologia econômica

apresenta-se como um ramo da antropologia que trata do funcionamento e da evolução dos sistemas econômicos das sociedades

primitivas e rurais.” (GODELIER, 1971, p. 143).

Ao invocarmos a Antropologia Econômica pretendemos, em última instância, chamar a atenção para a diversidade de

formas de produção de bens em uma sociedade multicultural. Todavia, seria um equívoco idealizar o objeto da Antropologia

Econômica como algo estanque ou analisá-la de forma caricatural.

De fato, a Antropologia Econômica não pode ser classificada como um dos ramos da Antropologia de maior notoriedade.

Para Mello (2005), um dos motivos deste ostracismo epistemológico se deve ao fato de os economistas concentrarem seus esforços

na analise dos povos “civilizados”. Ademais, nas sociedades tradicionais, vários institutos das economias capitalistas de escala

simplesmente não existem ou se estruturam de forma absolutamente distinta, tais como a moeda, propriedade, o salário, lucro etc.

(MELLO, 2005, p. 349).

 Entendemos que outra razão para o afastamento entre economistas e antropólogos, seja em razão do incômodo propiciado

por um dos princípios fundamentais da Antropologia Econômica: o resgate da ideia de que a atividade econômica não é algo

isolado ou desatado das demais relações sociais. Em tempos da sacralização do mercado como um sistema natural e auto-regulável,

talvez, a ”grande transformação” atual fosse recuperar os grandiosos ensinamentos de Polanyi. 

O rápido esboço dos sistemas econômicos e dos mercados, tomados em separado, mostra que ate nossa época os mercados

nada mais eram do que acessórios da vida econômica. Como regra, o sistema econômico era absorvido pelo sistema social e,

qualquer que fosse o princípio de comportamento predominante na economia, a presença do padrão de mercado sempre era

compatível com ele. O princípio da permuta ou troca subjacente a esse padrão não revelava qualquer tendência de expandir-se às

expensas do resto da economia. Mesmo quando os mercados se desenvolveram muito, como ocorreu sob o sistema mercantil, eles

tiveram que lutar sob o controle de uma administração centralizada que patrocinava a autarquia tanto no ambiente doméstico do

campesinato como em relação à vida nacional. De fato, as regulamentações e os mercados cresceram juntos. O mercado auto-

regulável era desconhecido e a emergência da idéia de auto-regulação se constituiu uma inversão completa da tendência de

desenvolvimento. Assim, somente à luz desses fato é que podem ser inteiramente compreendidos s extraordinários pressupostos

subjacentes à economia de mercado. (POLANYI, 2000, p. 89)

A produção, circulação, distribuição e o consumo encontram significações específicas em cada comunidade. A própria

ideia de necessidade - centro da lógica do pensamento liberal - é absolutamente reformulada pela Antropologia Econômica, na
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medida em que, segundo Mello (2005) “é a necessidade de consumo que determina a produção e a jornada de trabalho; ao passo

que, nas economias de mercado, é a produção que determina o consumo e as necessidades de consumo.” (MELLO, 2005, p. 351).

Em suma, a Antropologia Econômica e o Direito Econômico possuem um fértil campo de diálogo interdisciplinar, na

medida em que resgatam a idéia da coexistência de diferentes formas de organização econômica em nosso sistema social.  O

imperativo da consideração pela relevância da diversidade da cultural gera, invariavelmente, a obrigação de admitir a diversidade de

padrões de organização da economia. Reconhecer a diversidade cultural é também reconhecer a diversidade econômica.

Por outro lado, o reconhecimento da coexistência de múltiplas formas de organização econômica possui fundamento

constitucional no artigo 215 e 216 da Constituição da República. Ora, o sistema econômico dos povos tradicionais não constitui um

elemento natural e apartado das relações sociais; ao contrário, a “atividade econômica” é um elemento formador da identidade

cultural de tais comunidades. Assim, as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver dos povos que coexistem no Brasil

são considerados patrimônio cultural brasileiro, nos termos do artigo 216 da Constituição.

Ao Estado cabe a missão de proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros

grupos participantes do processo civilizatório nacional (art. 215, § 1º CR). No Brasil, temos múltiplas formas de organização

econômica e cultural, no campo ou na cidade, que devem integrar as políticas públicas de desenvolvimento e merecem um novo

olhar e profunda pesquisa pelos cultores do Direito.

Eis o grande desafio posto ao Direito Econômico: como promover a transformação do corpus social e, ao mesmo tempo,

garantir a identidade e especificidade do Outro?

A concepção de mundo fragmentado da Modernidade torna o obstáculo ainda mais dificultoso. A racionalidade dualista do homem

moderno, devida à divisão da sociedade em pólos antagônicos e excludentes, conduz a humanidade ao processo de bifurcação:

desenvolvido versus subdesenvolvido ou moderno versus arcaico.

Obviamente, não estamos a negar a inexistência de diferentes padrões de qualidade de vida entre países centrais e

periféricos, ou entre as elites econômicas dos países pobres e a massa de cidadãos em situação de subcidadania. O fato -  e o

deixemos esclarecido - é que, sob o argumento da mudança e transformação social, a identidade e as manifestações culturais de

grupos minoritários são consideradas “práticas arcaicas” da sociedade. 

A identificação de uma “sociedade complexa” associa-se ao estágio mais avançado da organização social, enquanto a

“sociedade primitiva” diz respeito ao grau rudimentar do processo de progresso social. O evolucionismo social, portanto, surge

como um espectro que ronda o atual debate sobre o desenvolvimentismo.

Em suma, a garantia da qualidade de vida da população rural ou tradicional não depende, necessariamente, da repetição do

modelo industrialista e urbano dos países centrais ou do “outro país sulista” dentro do Brasil. É possível garantir um padrão digno

de vida, o aumento de eficiência da unidade de produção, uma diminuição do custo de produção e o aumento da renda, a partir de

elaboração e execução de políticas econômicas específicas. Isso não quer dizer, por outro lado, que tais populações estejam

proibidas de seguir seu próprio caminho e repetir o modelo de industrialização dos grandes centros urbanos. Contudo, alertamos que

esta dicotomia (arcaico x moderno, pobreza x riqueza) não é um fenômeno encontrado apenas no campo, mas também nas cidades,

inclusive de forma acentuada nas nações em desenvolvimento.

Um modelo jurídico de desenvolvimento constitucionalmente adequado deve reconhecer que a construção conceitual de

desenvolvimento é fruto de diferentes concepções de vida. Um desenvolvimento democrático não será concebido, a partir da visão

técnica de um burocrata ou - com menos razão - por meio da anarquia do mercado. A concepção de um desenvolvimento nacional

(art. 3º, III) é fruto, portanto, de um amplo processo democrático no qual os diversos projetos de sociedade (rurais, urbanos,

indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc.) sejam devidamente contemplados.

Souza (2005) já perceberá a necessidade de conceber o desenvolvimento como um fenômeno aberto, democrático e
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multicultural. Ao analisar a situação dos povos e das comunidades tradicionais, face ao imperativo desenvolvimentista, afirma que:

 

Para estes, o “Direito ao Desenvolvimento”, visto que é uma potencialidade, inclui a possibilidade de manterem-se e

viverem na sua própria cultura, conservando-a no “equilíbrio”, na “estagnação”, no “crescimento”, ou, ao contrário, adotar

modificações que caracterizem o “desenvolvimento”. Trata-se de um direito potestativo que juridicamente não pode ser imposto,

sob pena de ferir a sua natureza de Direito Humano. Do mesmo modo, a quaisquer outros, vivendo em padrões de vida mais ou

menos “civilizados”, o mesmo princípio de aplica, respeitando-se a sua opção pelo desenvolvimento ou não. (SOUZA, 2005, p.

401)

A posição de Souza (2005) é merecedora de destaque, no que se refere ao tema desenvolvimento e diversidade cultural. O

jurista mineiro, ao adotar uma visão do desenvolvimento como opção de um povo e não como um imperativo estatal ou do mercado,

resgata o potencial democrático, reformador, emancipacionista e libertador de um Direito Econômico fundamentado nos princípios

do artigo 170.

Derani (2001a) também se mostrou atenta ao problema da relação entre diversidade cultural e desenvolvimento, na medida em que

“o respeito à diversidade e a identidade das pessoas e povos é fundamental para o desenvolvimento, isto é, para a conquista da

universalização da felicidade. Políticas ambientais e de desenvolvimento têm de, ao mesmo tempo, considerar a diversidade e a

universalidade, para projeções de outras relações sociais.” Sobre o tema, a autora paulista internaliza, na construção jurídica do

conceito de desenvolvimento, aspectos espaciais e temporais:

A definição do desenvolvimento, no que concerne ao relacionamento do homem com o seu meio, comporta aspectos

espaciais e temporais. Especialmente, o desenvolvimento deve atender às diversidades locais e à extensão dos efeitos de ações

praticadas; Temporalmente, o desenvolvimento visa sobretudo à manutenção das bases de reprodução da vida e à construção de um

vinculo tradicional, a partir da atividade que é reproduzida, criando laços de efetividade entre o homem e seu meio, fazendo da

sociedade e do ambiente um prolongamento de seu ser. (DERANI, 2001a, p. 82).

Assim, o problema da tensão entre universalização do desenvolvimento versus as particularidades culturais de cada

comunidade deve ser resolvido de forma democrática e a partir de um amplo debate entre os diretamente afetados. Aos povos

tradicionais e comunidades rurais devem ser garantidos os mecanismos de participação e deliberação sobre o projeto de

desenvolvimento nacional.

A Constituição não adotou um único conteúdo jurídico de desenvolvimento previamente definido e sim uma diversidade de

desenvolvimentos que se concretizam, a partir do reconhecimento da particularidade e do projeto individual/coletivo de cada

cidadão ou comunidade. Isso quer dizer, em outras palavras, que a não adoção de um parâmetro de desenvolvimento industrial-

urbano por uma comunidade já representa, em si, um modelo de desenvolvimento legítimo, ou seja, a opção do não-

desenvolvimento convencional por uma comunidade rural ou tradicional já constitui, no plano normativo, um desenvolvimento

constitucionalmente orientado. 

 

5 - Conclusão

 

O desenvolvimento constitui uma das categorias edificadores da Modernidade. As noções de progresso, mobilidade social,

crença no avanço tecnológico e autonomia individual formam um conjunto de idéias-forças que se sustentam vigorosamente, a

despeito de um surrado projeto de Modernidade.

A partir do constitucionalismo social, o desenvolvimento se transformou em um fenômeno jurídico. A positivação do

desenvolvimento no ordenamento jurídico não foi o sinônimo da orquestração de elites econômicas nacionais e internacionais.
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Tratou-se da institucionalização, em muitos casos, da esperança de construção de um mundo mais digno, solidário e com um

melhor nível de justiça social.

É verdade que a idéia-força do desenvolvimento foi - e ainda o é - invocada como um instrumento de dominação e

opressão de determinadas classes sociais e setores do Estado.  Neste contexto, o desenvolvimento torna-se o principal fundamento

para discursos de abertura dos mercados nacionais de forma indiscriminada, a privatização das estatais, instalação de grandes

projetos de infra-estrutura, sem a participação popular etc.

A natureza contrafática do Direito assume uma especial função no debate sobre o tema. O desenvolvimento não constitui

um conceito vazio ou uma lousa em branco a ser preenchida, conforme a livre vontade de forças políticas efêmeras. O dirigismo

constitucional impõe a vinculação do desenvolvimento aos fundamentos normativos da Constituição Econômica. Entendemos que se

faz necessária a reafirmação de um modelo jurídico de desenvolvimento como parâmetro constitucional das políticas econômicas. 

Mas, afinal, qual seria o conteúdo desse modelo normativo-constitucional de desenvolvimento capaz de vincular projetos e

políticas públicas, inclusive as políticas econômicas? 

A resposta segura ao questionamento feito não é tarefa das mais simples. As trilhas abertas pelos doutrinadores do Direito

Econômico se mostraram como caminhos metodológicos relativamente seguros para se proceder a esta empreitada.

Segundo nossa proposta, o modelo jurídico de desenvolvimento constitucionalmente adequado é também analisado como

aquele composto por três dimensões normativas interdependentes: uma de natureza sócio-econômica (art. 170 da Constituição) - o

desenvolvimento não pode ser confundido com o simples crescimento da produção de riqueza social (natureza quantitativa), isto é,

o desenvolvimento (natureza qualitativa) impõe uma mudança estrutural das relações econômicas de uma comunidade; a segunda

que apregoa ser o modelo jurídico de desenvolvimento formado por uma dimensão normativa ambiental (art. 225 da Constituição),

ou seja, urge que a expansão do modo de produção capitalista esteja condicionada aos limites físicos e biológicos do Planeta.

Finalmente, uma dimensão cultural (art. 215 e 216 da Constituição), isto é, aquela que demanda que o desenvolvimento econômico-

social-sustentável deve reconhecer os direitos territoriais das comunidades tradicionais, bem como as outras formas de organização

e de produção econômica. Nessa linha de pensamento, a conclusão é que o modelo jurídico de desenvolvimento possui uma

natureza normativa pluridimensional.

Como bem recorda o atual professor de Direito Econômico da Universidade Federal de Minas Gerais, Giovani Clark, o

genocídio no século XXI não se apresenta apenas por intermédio de guerras, mas pela elaboração e execução de políticas

econômicas dos Estados e entidades internacionais. A proposta de um modelo jurídico de desenvolvimento pluridimensional

consiste, assim, em um renovado conceito apto a desconstruir o risco de promoção de um verdadeiro genocídio econômico (Clark,

2008) por meio de políticas econômicas liberais-reguladoras.  
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FUNDOS SOBERANOS DE RIQUEZA: O PRÉ-SAL, O FUNDO SOCIAL BRASILEIRO E AS 
BOAS PRÁTICAS DO GAPP 

 

SOVEREIGN WEALTH FUNDS: THE PRE-SALT, THE BRAZILIAN SOCIAL FUND AND THE BEST 

PRACTICES OF GAPP. 

 

Lucila Gabriel de Almeida 
 

“(...) é necessário que a riqueza do petróleo seja transformado em ativo cujo o usufruto 

possa ser estendido no tempo, mesmo depois que o petróleo tenha se esgotado.” 

Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 5.940/2009  

 
 

RESUMO 
A descoberta de vastas reservas de petróleo na plataforma continental brasileira, denominada pré-
sal, elevará o país a um novo patamar no mercado energético mundial, tornando-o um dos 
maiores produtores e exportadores desta commodity. Muito embora a exploração de um 
abundante recurso natural impulsione fortemente o crescimento econômico do país, não se faz a 
mesma relação causal com o desenvolvimento, evidência ressaltada nas teorias que atentam 
sobre a maldição do petróleo. Para evitar os possíveis efeitos negativos, os Fundos Soberanos de 
Riqueza (FSRs) aparecem como a alternativa jurídico-institucional mais adotada por países 
produtores e exportadores, o que ensejou na edição do Generally Accepted Principles and Practice 
(GAPP) para regular as boas práticas destes institutos. O Brasil, não diferentemente, propôs a 
criação do Fundo Social, um FSR que gerirá as receitas públicas advindas das atividades 
petrolíferas. Nada obstante a opção institucional, a eficácia do Fundo Social depende do arranjo 
jurídico proposto, o qual deve condizer com as finalidades pretendidas. 
PALAVRAS-CHAVES: Fundo Soberano de Riqueza (FSR); GAPP; Princípios de Santiago; Petróleo; 
e Fundo Social. 
 
 
ABSTRACT 

The discovery of a huge oil reserve in the Brazilian continental platform, called Pré-sal, will raise 

the country to a new level in the world energetic market, turning Brazil in one of the biggest oil 

producer and exporter. Although the exploration of abundant natural resource favors the 

economic growth, does not exist the same causal relation with the development, fact proved by 

the theories that describe the oil curse. Avoiding the possible of negative effects, the Sovereign 

Wealth Funds (SWFs) are appearing as institutional alternative more adopted for producers and 

exporters countries, reason of the edition of Generally Accepted Principles and Practice (GAPP) to 

regulate the good practices of these institutes. The Brazil, not differently, proposed the creation of 

the Social Fund, a SWF that will manage the State oil revenue. Nonetheless the institutional 

option, the Social Fund results depend of the proposed legal arrangement, which should be 

related with the pretended finalities.      

KEYWORDS: Sovereign Wealth Funds (SWFs); GAPP; Santiago Principles; Oil; and Social Fund. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, o fenômeno da globalização do mercado e da financeirização da economia 

mundial fomentaram um livre e intenso fluxo de capital financeiro internacional
1
. A inclinação dos 

investimentos por operações em mercados com garantia de liquidez tornou a acumulação de reservas uma 

necessidade para os Estados, principalmente os que enfrentaram crises cambiais no passado
2
. Em resposta às 

exigências, o surgimento dos Fundos Soberanos de Riqueza (FSRs)
3
 ilustrou, com clareza, a alternativa 

jurídico-institucional escolhida para proteger os países das instabilidades econômico-financeiras. Com isso, 

o Estado, além de regulador, adquiriu status de investidor institucional. 

Muito embora as variedades de capitalismo
4
 dos países, este século vivenciou a constituição de um 

número significativo de FSRs. Dos 48 listados no GAO (U.S. Government Accountability Office), 28 foram 

criados nesta última década e, destes, 11 surgiram em 2009
5
. Somando a esta extensa lista de FSRs, o Fundo 

Soberano do Brasil (FSB) foi criado pela Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008. Apesar da acertada 

opção institucional, o curto tempo desde sua criação e a tímida transferência de recursos voluntárias
6
 

limitaram a repercussão do FSB no cenário internacional. 

Além da multiplicação em quantidade, outro dado atrai a atenção para esta espécie de fundo: o 

vultoso volume em ativos. Atualmente, o montante de capital negociado pelos FSRs é estimado em, 

aproximadamente, 4 trilhões de dólares
7
. Apenas estimado, porque a ausência de transparência contábil 

                                                           

1 FARIA, José Eduardo, O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. 

2 BELLO, T. S. . Um fundo soberano brasileiro: é o momento?. Indicadores Econômicos FEE, v. 35, p. 151-

158, 2008 

3 A terminologia Fundos Soberanos de Riqueza, utilizada no presente artigo, corresponde a tradução ipsis 

litteris do termo  Sovereign Weath Funds (SWFs), amplamente aceito na literatura internacional.  

4 HALL, Peter e SOSKICE, David. Introduction, em HALL, Peter e SOSKICE, David, Varieties of 

Capitalism – The Institutional Foundations of Comparative Advantage, New York, Oxford Press, 2001.  

5 Monk, Ashby H. B., Sovereignty in the Era of Global Capitalism: The Rise of Sovereign Wealth Funds 

and the Power of Finance, SSRN, Oxford, abr. 2010. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1587327>. 

Acesso em: 05 de julho de 2010. 

6 A organização dos Fundos Públicos variam conforme a transferência de receitas, podendo ser repasses 

automáticos e obrigatórios, estabelecidos por lei, ou voluntários, dependendo de aprovação orçamentária. 

Sobre o tema, ver CONTI, José Mauricio, Federalismo Fiscal e Fundos de Participações, São Paulo: 

Editora Juarez de Oliveira, 2001. 

7 Dado extraído do SWF Institute, equivalente a junho de 2010. Disponível em 

<http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/> . Acesso em: 05 de julho de 2010. 
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impede uma mensuração exata de valores. Além disso, em pesquisa publicada pelo Morgan Stanley, prever-

se que, em 2015, os FSRs administrarão o montante de 15 trilhões de dólares
8
.  

Decorrente desse crescimento abrupto em quantidade e poder dos FSRs, teóricos suscitam 

preocupações sobre as controversas faces dos investimentos de tais fundos quando alocados no sistema 

financeiro de países estrangeiros. Visto por um lado, a nova fonte de investimento provê liquides para o 

mercado, reduzindo o juros a longo prazo. Entretanto, a outra face parece temerária quando interesses não 

financeiros podem interferir nas decisões dos investimentos
9
. Este bifrontismo dos FSRs suporta opiniões 

opostas, umas clamando por barreiras regulatórias e outras ressaltando os benefícios da liberalização
10

. Entre 

estas, vozes moderadas alegam que os reais interesses de cada FSR são identificáveis a partir da mensuração 

do grau de transparência e o mínimo de institucionalização de sua estrutura e atividade. Este consenso é 

acertadamente evidenciado pelo GAPP (Generally Accepted Principles and Practices) ou, também 

denominado, Princípios de Santiago, o qual enumera os princípios e as práticas gerais aceitáveis aos FSRs
11

.  

Em meio a este debate, tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei que pretende criar um novo 

FSR no Brasil, denominado de Fundo Social, ao qual será transferido todas as receitas arrecadadas pela 

União provenientes da produção de petróleo doméstico. O Projeto de Lei nº 5.940, juntamente com outros 

três projetos de lei
12

 protocolados em 2009, faz parte da proposta apresentada pelo Poder Executivo para 

alterar o marco regulatório do setor petrolífero brasileiro nas áreas do Pré-sal. A recente descoberta de 

                                                           

8 Asset Backed Insecurity, The Economist, 17 Jan. 2008, p. 78-80. 

9 Sobre as duas faces dos FSRs, ver GILSON, Ronald J. e MILHAUPT, Curtis J., Sovereign Wealth Funds 

And Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Mercantilism, fev. 2008, Sanford University 

Law and Economics, Working Paper n. 335, Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1095023>. Acesso 

em: 11 de junho de 2010. 

10 Sobre as opiniões opostas a respeito das faces do FSRs, ver GILSON, Ronald J. e MILHAUPT, Curtis, 

op. cit. 9, e EPSTEIN, Richard A. e ROSE, Amanda, The Regulation of Sovereign Wealth Funds: The 

Virtues of Going Slow, University of Chicago Law Review, Disponível em: 

<http://ssrn.com/abstract=1394370). Acesso em: 11 de junho de 2010.   

11 BACKER, Larry Catá, Sovereign Wealth Funds as Regulatory Chameleons: The Norwegian Sovereign 

Wealth Funds and Public Global Governance Through Private Global Investment, maio 2009, Georgetown 

Journal of International Law, Vol. 41, No. 2, 2009. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1398835>. 

Acesso em: 05 de julho de 2010. 

12 Os citados projetos de lei são os PL 5.938, o PL 5.939 e o PL 5.941. Entre estas reformas institucionais 

relevantes para a produção de petróleo e gás natural nas áreas do pré-sal, estão: (i) a aprovação do contrato 

de partilha; (ii) a possibilidade de celebrar o contrato de cessão onerosa com a Petrobrás; (iii) a definição da 

Petrobrás como operadora única dos blocos; (iv) a criação de uma empresa pública, denominada 

provisoriamente de Petro-sal, a qual será integrante de um consórcio junto a Petrobrás; e (v) redefinição de 

competências da ANP (Agência Nacional de Petróleo) e do CNPE (Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas) como atores da intervenção indireta no setor.  
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grande acumulação de petróleo leve e gás natural nos 149 mil quilômetros quadrados da chamada província 

do Pré-sal, localizado na Bacia de Santos, eleva a estimativa das reservas brasileiras para 90 bilhões de barris 

de petróleo, um salto quantitativo que, antes, somava 13 bilhões de barris de petróleo
13

. Além de impulsionar 

o Brasil a um novo patamar no mercado mundial energético, o uso do vultuoso excedente proveniente das 

receitas de produção cria a chance de um efetivo desenvolvimento para o país. Entretanto, a alternativa 

jurídico-institucional de transferir tal excedente arrecadado pela União para o Fundo Social torna qualquer 

concretização de benefícios depender da estrutura proposta deste Fundo.  

O presente trabalho pretende abordar o tema dos FSRs e do Fundo Social em três partes. Precedente à 

análise do Projeto de Lei per se, os objetivos da primeira parte são remontar a literatura sobre o conceito de 

FSRs, as razões de sua constituição e as problemáticas faces de seus investimentos. Em seguida, propõem-se 

a descrever o processo de criação do GAPP, os propósitos na prescrição de boas práticas e sua relevância ao 

direito. Após a elucidação genérica do conteúdo sobre FSRs, a segunda parte intenta-se a estudar as 

peculiaridades do Projeto de Lei nº 5.940/2009, a fim de identificar as causas que levaram a proposição do 

projeto, os objetivos pretendidos com a atuação do Fundo Social e os elementos que o caracteriza como um 

FSR. Por fim, a terceira parte pretende conformar o desenho jurídico-institucional proposto pelo governo 

brasileiro com as práticas prescritas pelo GAPP, ressaltando as contradições legislativas do Projeto de Lei. 

 

2. Os Fundos Soberanos de Riqueza: o que são e para que servem?  

Os FSRs, durante a última década, passaram de opacos investidores institucionais, misturados aos 

milhares que compram e vendem ativos no sistema financeiro, para intrigantes instituições que atraem a 

atenção da imprensa, do mercado e dos acadêmicos. São diversos os motivos que dirigiram o foco da 

atenção aos FSRs. Entre estes, o abrupto crescimento da quantidade de fundos que se enquadram nesta 

espécie e do montante de ativos administrados pelos mesmos. Soma-se a estes fatores a curiosa 

peculiaridade dos FSRs serem pool de ativos controlados por Estado-nações.       

Proporcional ao crescimento do número de FSRs, a diversidade entre eles torna complexa a tarefa de 

conceituação deste fundo. Observa-se, na literatura,  a formação de um consenso na classificação adotada 

por relevantes instituições domésticos e internacionais.  Para o US Tresury Department, FSRs são veículos 

de investimentos governamentais que aplicam suas verbas em ativos estrangeiros e são geridos 

separadamente do orçamento geral
14

. Em semelhante linha, o International Working Group of Sovereign 

Wealth Funds (IWG), coordenado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), estabelece como elementos 

                                                           

13 Apesar da impossibilidade de precisar a real capacidade das reservas do Pré-sal, apenas com os volumes 

potenciais anunciados das áreas de Tupi, Iara, Guará e Jubarte, já se tem um volume de óleo capaz de mais 

do que dobrar a reserva brasileira. 

14 KIMMITT, Robert, Public Footprints in Private Markets, Foreign Affairs, jan. e fev. de 2008.   
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chaves da definição de um FSR: (i) o exercício do controle por algum Estado; (ii) a estratégia de 

investimento em ativos estrangeiros; e (iii) a restrição dos propósitos e objetivos aos fins financeiros e 

macroeconômicos do país
1516

.  

Dentre esses três elementos caracterizadores dos FSRs, os propósitos financeiros e macroeconômicos 

merecem destaque, porque estes divergem profundamente de um fundo para outro, de um país para outro. 

ALLEN & CARUANA
17

,  em um esforço de abstração, distinguem os variados objetivos dos FSRs em cinco 

espécies, sendo estas: (i) fundos de estabilização, que pretendem isolar a economia doméstica das instáveis 

variações dos preços de commodities; (ii) fundos de poupança para gerações futuras, que objetivam 

converter ativos de endowments não-renováveis, como o petróleo, em um portfólio de ativos mais 

heterogêneo; (iii) fundos de reserva de investimento, que promovem aplicações financeiras das reservas 

monetárias doméstica para a obtenção de uma rentabilidade;  (iv) fundos de desenvolvimento, que 

tipicamente investem em projetos socioeconômicos ou de políticas industriais que promovam o crescimento 

do potencial produtivo do país; e, por fim, (iv) fundos de reserva de pensão, que investem as contribuições 

originários dos pensionistas.                

 O mais comum dos FSRs são aqueles cuja receita advém da exploração de recursos naturais não-

renováveis. Dos 50 FSRs registrados no ranking do SWF Institute, 33 foram constituídos em decorrência da 

exploração de endowments não-renováveis e, destes, 29 são vinculados às receitas da extração de Petróleo
18

. 

Neste caso especifico, o propósito da constituição do FSR é facilmente identificável. Decorre do interesse 

em mitigar os efeitos da doença holandesa
19

, manter a estabilização monetária e poupar ativos para gerações 

futuras, quando esgotadas as riquezas. 

                                                           

15 IWG, Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practices, Out. 2008, Disponível em: 

<http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf>. Acessado em: 11 de junho de 2010. 

16 Ressalta-se que, para os propósitos do presente trabalho, será adotado esta definição do FSR por ser a 

mesma empregada pelos Princípios de Santiago. 

17 ALLEN, Mark e CARUANA, Jaime, Sovereign Wealth Funds – A Worker Agenda, International 

Monetary Fund, Fev. 2008, Disponível em: <http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf> . 

Acessado em: 06 de julho de 2010. 

18 Op. cit., nota 7. 

19 A “Doença Holandesa” é um processo que pode ocorrer em um determinado país que descubra grandes 

reserva de recursos naturais não-renováveis e os explore. A entrada de capital estrangeiro, em razão da 

exportação destes recurso, gera uma valorização cambial da moeda doméstica, o que torna as importações 

mais atrativas para o consumidor interno e o produto nacional menos competitivos no cenário internacional. 

A conseqüência destes efeitos é a desindustrialização em massa dos setor produtivo nacional, o que tornará a 

economia dependente do endowment natural esgotável. Sobre o tema, ver EBRAHIM-ZADEH, Christine, 

Dutch Disease: Too Much Wealth Managed Unwisely, Finance & Development, mar. 2003, Disponivel em: 

<http://www.imf.org./external/pubs/ft/fandd/2003/03/ebra.htm>. Acessado em: 11 de julho de 2010.   

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FGV - Escola de Direito de São Paulo

3729



Apesar dos inúmeros estudos que identificam os propósitos macroeconômicos e financeiros dos 

FSRs, recentemente, a estreita orientação econômica destes investimentos estão sendo questionadas por 

teóricos, principalmente, de Estados receptores dos ativos. Eis que se deu início às suspeitas do bifrontismo 

dos FSRs.   

  

2.1. O binfrontismo dos investimentos dos Fundos Soberanos de Riqueza: a face privada versus a 

face política 

Como Jano, o potencial bifrontismo dos FSRs intriga teóricos e ameaça o livro fluxo deste ativos 

entre sistemas financeiros. A prevalência da face privada na orientação dos investimentos, antes 

inquestionável, é contestada pelos que alegam o recente aparecimento da face política. Ou seja, não apenas a 

racionalidade econômica estaria sendo critério na formulação da política de investimento dos FSRs, mas 

também objetivos obscuros que ameaçam à segurança nacional dos países receptores
20

.     

Apesar da existência de FSRs desde meados do século passado
21

, as preocupações quanto aos seus 

propósitos ganharam repercussão na atualidade devido ao rápido crescimento e a alteração da estratégia dos 

investimentos. O que antes se restringia à aquisição de ativos conservadores, como títulos de dívidas 

públicas e, em especial, do Tesouro Americano, passou a diversificar em investimentos de elevado risco e 

alto retorno, como a compra de ações em companhias abertas. O resultado foi um boom na lucratividade, 

entretanto, seguida por um boom de indagações aos propósitos dos FSRs.  

Entre os investimentos suscitadas como suspeitos, o FSR dos Emirados Árabes, ADIA - Abu Dhabi 

Investment Authority
22

, em 2007, adquiriu 4,9% das ações ordinárias do Citibank, tornando-se um dos 

maiores acionistas do banco
23

. Ainda no mercado financeiro, estima-se que a soma dos investimentos dos 

FSRs em bancos americanos e europeus, como o Citigroup, Morgan Stanley e Merril Lynch, atingiram o 

montante de 60 bilhões de dólares apenas nos segundo semestre de 2007
24

. No mesmo ano, a China 

Investment Corporation, comprou quase 10% dos ativos da companhia Balckstone e, não suficiente, propôs 

                                                           

20 Os investimentos do FSR Abu Dhabi Investment Authority na AMD suscitou preocupações quanto a 

possibilidade de espionagem insdustrial. Sobre o tema, ver CLARK, Don e WRAY, Richard, AMD’s 

infusion from Emirate May Be Only Respite, Wall Street J., 17 nov. 2007, no A3.  

21 O primeiro FSR foi constituídos pelo Kuwait em 1953, nominado de Kuwait Investment Authority, o qual 

geri atualmente um montante de 202 bilhões de dólares em ativos.   

22 ADIA - Abu Dhabi Investment Authority – é o maior FSR do mundo, gerindo um capital de 

aproximadamente 600 bilhões de dólares. 

23 Ver Abu Dhabi Buys Stakes, Will Overseas Funds be a Juggernaut?, Wall St. J. 1 dez. 2007, no A11.  

24 PISTO, Katharina, Global Network Finance: Understanding East-West Linkage between Sovereign 

Wealth Funds and Private Banks, Working Paper, jan. 2008. 
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a aquisição de 16,5% das ações ordinárias da 3Com
25

. Ainda, na União Européia, o FSR da Russia, o 

Russia’s Gazprom, também sofreu fortes acusações de realizar investimentos politicamente estratégicos em 

companhias exploradoras de gás natural do oeste europeu
26

. 

Atualmente, nos Estados Unidos, já vigora uma regulação protecionista sob a justificativa da 

proteção à segurança nacional, o que limita significativamente a atuação dos FSRs. Além dos diversos 

regimes estatutários que restringem sumariamente a tomada do controle de companhias em setores 

estratégicas americanas, como companhias aéreas e industrias de energia nuclear
27

, os investimentos 

estrangeiros ainda sofrem a interferência do Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos 

(CFIUS – Committee on Foreign Investment in the United States). De acordo com o The Foreign Investment 

and National Security Act (FINSA), de 2007
28

, qualquer entidade estrangeira que pretenda adquirir o 

controle de empresas engajadas em comércios interestaduais deverá submeter a proposta ao CFIUS, que 

elaborará um relatório sobre os riscos à segurança nacional. Mesmo que o parecer seja favorável ao 

investimento, sendo a entidade investidora controlada por algum governo estrangeiro, como é o caso dos 

FSRs, é requerido mais 45 dias para investigações mais criteriosas
29

. Independente da decisão final da 

CFIUS ter concluído pela possibilidade do investimento, o Presidente americano ainda possui o poder-dever 

de pronunciar-se, tendo a liberalidade de vetar ou anuir a aplicação.                

Apesar desse extenso protocolo, teóricos ainda defendem a criação de outros instrumentos 

regulatórios que restrinjam ainda mais a atuação dos FSRs. Como exemplo, GILSON & MILHAUPT
30

 

sugerem a retirada do poder de voto das ações ordinárias enquanto estiverem sob a gestão de um FSR. 

Entretanto, no sentido diametralmente oposto, EPSTEIN & ROSE
31

 julgam que as alegações sobre o 

                                                           

25 FLYNN, Laurie J. e BRADSHER, Keith, 3Com Agrees to a Private Buyout for $2.2 Billion, N.Y. Times, 

29 set. 2007, no C2. 

26 TRAYNOR, Ian, Sovereign Wealth Funds Likened to Gazprom as Brussels Call for Rules: Comissions 

Asks SWFs for Greater Openess: Fears of Growing Wealth Wielded for Political Aims, Guardian (Londres), 

28. Fev. 2008.   

27 Federal Aviation Act, de 1958, § 101, Pub L No 85-726, 72 Stat 731, 737-38; e Atomic Energy Act, de 

1954, § 103 (d), Pub L No 83-703, 68. 

28  The Foreign Investment and National Security Act, de 2007, § 3, Pub L No 110-49, 737-38 Stat 246, 

252. 

29 Departamento do Tesouro Americano, Regulations Pertaining to Mergers, Acquisitions, and Takeovers 

by foreign Pension, 73 Fed Reg 21861, 21862 (2008).  

30 GILSON & MILHAUPT, op. cit. 9. 

31 EPSTEINT & ROSE, op. cit. 10. 
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bifrontismo dos FSRs são infundadas, não passando de meras suposições, e rejeitam qualquer tipo de 

regulação diferenciada. Entre o dois extremos, eis que surgiu uma alternativa moderada: o GAPP. 

 

2.2. O GAPP, Generally Accepted Principles and Practices, ou Princípios de Santiago         

Entre sugestões regulatórias protecionistas ou liberais, a voz da cautela bracejou. Em outubro de 

2007, os Ministros da Fazenda do G-7 anunciaram que a melhor alternativa jurídico-institucional seria a 

promulgação de um código voluntário internacional, versando sobre as melhores práticas dos FSRs, o qual 

ficaria sobre a responsabilidade do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
32

. O principal objetivo seria abordar os temas da estrutura 

institucional, do risco de gestão, da transparência e da responsabilidade dos FSRs. 

A primeira resposta do FMI ao G-7 foi a convocação dos países que possuíam FSRs para um diálogo 

sobre as práticas por eles exercidas e particulares pontos de vista, ocorrido em novembro de 2007
33

. Em 

outra reunião, também convocada pelo FMI, esta realizada em abril de 2008, foi constituído o International 

Working Group of Sovereign Wealh Funds (IWG), representado por 26 membros
34

 do FMI responsáveis por 

elaborar um documento oficial sobre as boas práticas aceitáveis aos FSRs.  

Cumprindo com as obrigações a ele atribuídas, os trabalhos do IWG culminaram na apresentação do 

documento denominado Generally Accepted Principles and Practices (GAPP), ou Princípios de Santiago, o 

qual prescreve a apropriada governança e responsabilidade dos FSRs, como também, as suas pertinentes 

políticas de investimento. As disposições do GAPP são relevante para a  proteção de dois atores 

interessados: tanto dos Estados receptores dos investimentos, preocupados com a manutenção da segurança 

nacional, como dos Estados fundadores de FSRs, os quais desejam que tais fundos sirvam estritamente às 

suas finalidades originárias. Vinculado às escolhas iniciais do G-7, o GAPP se auto-conceitua como um 

código que descreve os princípios e as práticas aceitáveis de natureza voluntária
35

. Traduzindo à linguagem 

jurídica, o GAPP se trata de uma soft law. 

                                                           

32 Departamento do Tesouro Americano, Statement of G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors, 

19 oct. 2007. Disponível em: <http://treas.gov/press/releases/hp625.htm>. Acessado em: 11 de julho de 

2010.   

33 FMI, IMF Convenes First Annual Roundtable of Sovereign Asset and Reserve Managers, 16 nov. 2007, Disponível em: 

<http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2007/pr07267.htm>. Acessado em: 11 de julho de 2010. 

34 FMI, International Working Group of Sovereign Wealth Funds Is Established to Facilitate Work on Voluntary Principles, 1 maio 

2008, Disponível em: <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr0897.htm>. Acessado em: 11 de julho de 2010. Os países 

membros do IWG são: Austrália, Azerbaijan, Barein, Bostwana, Canadá, Chile, China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, 

Irã, Irlanda, Coréia do Sul, Guiné Equatorial, Kuwait, Líbia, México, Nova Zelândia, Noruega, Qatar, Rússia, Singapura, Trindade e 

Tobago e Timor-Leste. Os observadores permanentes são Arábia Saudita, Omã, Vietnã,  OCDE e Banco Mundial. 

35 IWG, op. cit. 15, no capítulo sobre Objetivos e Propostas dos Princípios de Santiago.  
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Apesar da discussão em torno da expressão soft law abranger profundas reflexões sobre a concepção 

de direito, a qual ultrapassa os limites do presente trabalho, a classificação do GAPP como tal merece 

fundamentação. SALEM
36

, traduzindo o conceito genérico usual de Salmon
37

, descreve soft law como 

regras cujo o valor normativo será limitado, seja porque os instrumentos que as contêm não seriam 

juridicamente obrigatórios, seja porque as disposições em causa, ainda que figurando em um instrumento 

constringente, não criariam obrigações de direito positivo, ou não criariam senão obrigações pouco 

constringentes. Continuando o autor em um esforço de classificação mais especifica, inclui ao gênero soft 

law a espécie que denominou de quase-direito. Entre estes, como uma sub-espécies, inclui os instrumentos 

produzidos pelas organizações internacionais. Eis onde se enquadra o GAPP.  

Elaborado pelo FMI e pela OECD, o GAPP é um instrumento não obrigatório, ou seja, que não cria 

obrigação jurídica aos Estados, não estrutura a sociedade ou não estabelece as regras do jogo. Estas são, 

resumidamente, as razões para chamá-lo de quase-direito. Muito embora a ausência de enforcement, o 

GAPP positiva um código de condutas aceitáveis que, impreterivelmente, induz os diferentes Estados e 

instituições a levar em conta as suas proposições na elaboração de um regime regulatório ou na simples 

tomada de decisão
38

. Diante deste reconhecimento da relevância da sotf law pelo direito internacional, é 

conclusivo que a prescrição de boas práticas dos FSRs pelo GAPP não apenas pode, como deve ser 

considerada como um guia regulatório para um Estado que pretenda constituir um novo FSR, como o Brasil. 

 

3. O Projeto de Lei do Fundos Social brasileiro: o pré-sal e as razões de sua constituição. 

O cenário internacional é bastante promissor aos países produtores de petróleo e gás natural. Estima-

se que a demanda se manterá permanente, as reservas estão decrescendo e, nestas condições, o crescimento 

do valor da commodity é a conseqüência lógica da lei do mercado. Representando o recurso natural mais 

consumido pela matriz energética mundial, a substância preta viscosa adquiriu o status de ouro negro das 

nações. 

Desde a década de 50, o Brasil está inserido ao seleto rol de produtores de petróleo e gás natural. 

Durante a trajetória percorrida, o setor petrolífero brasileiro nunca assumiu uma postura relevante no cenário 

internacional, posto que suas limitadas reservas naturais e elevado consumo do mercado interno nunca lhe 

                                                           
36 SALEM, Hikmat Nesser, Fontes e Normas do Direito Internacional: um estudo sobre a soft law. São Paulo: Atlas, 2005. 

37 A citação é retirada do livro SALMON, J. Dictionnaire de droit international public. Bruxelas: Bruylant/AUF, 2001.   

38 FARIA, José Eduardo, op. cit. Nota 1.  
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proporcionaram status de grande exportador
39

. Entretanto, no âmbito nacional, as circunstâncias são 

diferentes. Estima-se que a contribuição do setor petrolífero ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro se 

mantém progressiva desde as primeiras extrações. Nos anos 60, a média de participação era de 2,44%, 

enquanto, no ano de 2004, o petróleo representou a vultosa parcela de 8,11% do PIB nacional
40

. 

Apesar da tímida, porém crescente, participação do Brasil no cobiçado mercado internacional de 

comercialização de petróleo, esse quadro tende a mudar abruptamente. A recente descoberta de vastas 

reservas de petróleo e gás natural na camada denominada pré-sal promete inserir o Brasil no privilegiado 

ranking dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Em uma área de 149 mil quilômetros quadrados de 

extensão na plataforma continental, à aproximadamente 150 mil quilômetros da costa e abaixo de uma 

profunda camada de água e sal, estima-se a existência de 70 bilhões de barris de petróleo
41

, uma riqueza que 

entusiasma até os mais pessimistas.  

As atividades de extração e comercialização do petróleo e do gás natural geram  o crescimento 

econômico de um país, mensurado pelo PIB doméstico. No entanto, as evidências empíricas questionam se a 

mesma causalidade existe na relação entre a exploração deste endowment natural não-renovável com o 

desenvolvimento do país. Para muitos, é intrigante o complexo paradoxo que, dos doze países que figuram 

na prestigiada lista dos membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
42

, seis se 

enquadram, concomitantemente, no ranking de países com o IDH médio-baixo ou baixo
43

. Os dados 

representam não apenas um indício de que a mera produção de petróleo não é suficiente para promover o 

desenvolvimento, mas também sugerem que a abundância deste endowment pode ser considerada uma 

dádiva ou uma maldição. 

                                                           

39 Conforme os dados da U.S. Energy Information Administration, em 2008, o Brasil ocupou o 42ª lugar no 

ranking da rede de exportações (net exports) de petróleo, índice calculado pelo total de petróleo produzido 

menos o total de petróleo consumido pelo país.     

40 ARAGÃO, Amanda Pereira, MACHADO, Giovani e SCHAEFFER, Roberto, Estimativa da 

Contribuição do Setor Petróleo ao PIB Brasileiro: 1995 a 2004, trabalho cientifico apresentado no 3ª 

Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás.   

41 BOLETIM INFOPETRO, Ano 9, n
o
 04, julho/agosto de 2008, p. 9. Juliana Sardinha e Helder Pinto Jr. 

42 Integrantes da OPEP: Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador, Arábia Saudita, Emirados 

Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Qatar.    

43 Os países Integrantes da OPEP que apresentam um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

reportado em 2009, são: (i) Nigéria, 158ª lugar; (ii) Angola, 143ª lugar; (iii) Argélia, 104ª lugar; (iv) Irã, 88ª 

lugar; e (v) Equador, 80ª lugar. O (vi) Iraque não foi incluído aos relatórios mais recentes, apesar de ser 

membro da Organização das Nações Unidas (ONU).  Entretanto, pelo relatório publicado em 2000, o último 

o qual estava listado, o Iraque ocupava o 126ª lugar.  
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Na tentativa de descrever as causas do pífio desempenho dos países cuja produção de petróleo 

representa uma parcela significativa da economia, KARL
44

, em pesquisa sugestivamente intitulada The 

Paradoxy of Plenty: the Oil Booms and Petro-States, identificou que, apesar das diferenças dos Estados e 

das formas de governo, existe nestes um padrão de decisões políticas. A expressiva exportação do produto 

natural gera, naturalmente, um largo inflow de moeda estrangeira no mercado doméstico, causando uma 

valorização cambial da moeda nacional. Além disso, a desproporcional confiança das despesas públicas em 

petro-dollars, divisas originárias da exportação de petróleo que, em regra, são dólares, e a manutenção 

destes recursos no sistema financeiro provocam problemas sócio-econômicos devastadores. Como exemplo 

das indesejáveis conseqüências cita-se a desindustrialização de outro setores exportadores, conhecida como 

doença-holandesa
45

, a defasagem de capacitação da população e um constante aumento de desigualdades 

sociais.  

Diante dessas experiência passadas, a inserção na economia brasileira de recursos provenientes da 

exploração e produção de petróleo e gás natural do pré-sal merece cautela. O Grupo de Petróleo e Gás do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), coordenado por  Antônio Barros de 

Castro, divulgou a estimativa que, em 2030, apenas a exportação de petróleo representará 5,6% do PIB 

brasileiro
46

, uma expressiva parcela da economia. A possibilidade destes petro-dollars causarem efeitos 

sócio-econômicos negativos é razoável, ao ponto de considerá-la temerária.  

Em conseqüência aos riscos previstos, alternativas foram propostas na expectativa de evitar esta 

inundação de moeda estrangeira na economia nacional e, com isso, mitigar os efeitos da doença holandesa. 

O próprio BNDES divulgou notas sugerindo, como alternativa econômica, a exploração gradual das reservas 

do pré-sal
47

. Por sua vez, extraído de experiências positivas de outros países exportadores de petróleo, como 

a Noruega, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita,  teóricos também sugeriram a criação de um FSR para 

retirar o excedente de moeda estrangeira do mercado financeiro nacional e investi-lo em ativos fora do 

país
48

. Em 2009, um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo deixa clara o 

vinculo da alternativa jurídico-institucional escolhida pelo governo federal a essa segunda sugestão. 

                                                           

44 KARL, Terry Lynn, 1997. The Paradoxy of Plenty: Oil Boom and Petro-States. Berkeley, Los Angeles e 

Londres: California University Press. 

45 Sobre o conceito de doença holandesa, op. cit. nota 19. 

46 Jornal Folha de São Paulo, edição de 11 de setembro de 2008, sob título: BNDES defende exploração gradual do Pré-sal. 

Disponivel em: <http://www.sindipetrosp.org.br/?q=node/407>. Acessado em: 05 de junho de 2010. 

47 op. cit. 

48 HAUSMANN, Ricardo, In Search of the Chains that hold Brazil Back, 2008, Disponível em: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=133826#>. Acesso em: 05 de junho de 2010. Ver também entrevista do 

autor à Revista Veja, Edição nº 2.075, de 27 de agosto de 2008, nas páginas amarelas. 
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O Projeto de Lei 5.940
49

, apresentado na Câmara dos Deputados em 1º de setembro de 2009, prevê a 

criação do Fundo Social para receber a transferência das receitas da União proveniente da produção de 

petróleo e gás natural da região do pré-sal. De acordo com seus dispositivos, constituirão recursos do Fundo 

Social: (i) a parcela do valor de bônus de assinatura e dos royalties
50

 que cabem a União e que lhe forem 

destinado pelos contratos de partilha de produção; (ii) a receita advinda da comercialização de petróleo, gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União
51

; (iv) os resultados das aplicações financeiras do 

próprio fundo; e (v) outros repasses destinados voluntariamente
52

. Isto significa que, se aprovado o projeto 

do lei assim como está, os citados recursos destinados à União serão transferidos obrigatoriamente para o 

Fundo Social e sua utilização estará estritamente vinculada aos objetivos prescritos no texto, o que 

representa uma alteração profunda do status quo.  

                                                           
49 Para fins de esclarecimento metodológico, o presente trabalho optou por estudar o texto do Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, 

em sua forma originária, conforme apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, devido o texto encontrar-se ainda 

em fase de votação. Atualmente, o PL5.940 retornou a Câmera dos Deputados para votação, depois de ser aprovado pelo 

mesmo órgão e sofrer alteração pelo Senado Federal. Em decorrência do recesso parlamentar, está previsto para ser votado no 

segundo semestre do ano de 2010. Dados Disponíveis em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447936>. 

Acessado em: 13de julho de 2010. Ver também Projeto de Lei Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, em sua redação originária. 

Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/686066.pdf>. Acessado em: 05 de junho de 2010.  

50 O instituto das participações governamentais encontra-se constitucionalizado no § 1º do art. 20 da Constituição Federal, que 

diz o seguinte: “§ 1º – É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da 

administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 

zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”. Inseridos ao gênero das contribuições 

governamentais estão os bônus de assinatura e os royalties.  As definições de ambos os institutos são trazidos  pelo Decreto nº 

2.705/98.  Estabelece este, em seu artigo 9º, que “o bônus de assinatura, previsto no inciso I do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, 

corresponderá ao montante ofertado pelo licitante vencedor na proposta para obtenção da concessão de petróleo ou gás 

natural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no edital da licitação”, e, em seu art. 11, diz que os royalties 

“constituem compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e gás natural”. Não 

obstante as definições já prescritas na legislação, o PL nº 9.538, o qual dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de 

gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, reitera os conceitos, adaptando-os à 

previsão do contrato de partilha.  

51 Com aprovação do Projeto de Lei nº 5.938/2009, o qual  dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, o excedente em óleo será repartido entre a União e o 

contratante. Conforme definição do próprio projeto de lei, corresponde a “parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante 

da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties e, quando exigível, à 

participação especial”. Com isso, as receitas geradas por esta parcela da produção devida à União é a que será transferida para o 

Fundo Social, conforme dispõe o Projeto de Lei nº 5.940, ora sob estudo. 

52 Estas disposições correspondem ao art. 3º, inciso I ao V, do Projeto de Lei nº 5.940/2009.  
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Embora, atualmente, a parcela dos royalties destinados à União, subtraída a parte destinada aos 

órgãos específicos, seja ínfima
53

, estima-se que a parte destinada à União, referente a partilha do óleo 

excedente com o contratante, seja suficiente para concentrar nas mãos do governo central a capacidade de 

gerir os riscos de uma instabilidade econômica. Explicitamente, isto é o que espera o Poder Executivo na 

redação do Projeto de Lei do Fundo Social. O texto da pretensa lei estabelece como objetivos deste fundo: (i) 

constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas auferidas pela União; (ii) mitigar as 

flutuações de renda e de preços na economia nacional, decorrentes das variações de renda gerada pelas 

atividades de produção e exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis; e (iii) oferecer fonte 

regular de recursos para o desenvolvimento de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de 

desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental
54

. 

Reforçando a finalidade do Fundo Social, a exposição de motivos do mesmo projeto de lei reitera e 

complementa a finalidade do fundo: (i) controlar o impacto cambial das operações relativas ao setor 

petrolífero; e (ii) evitar os efeitos inflacionários decorrente do excesso de recursos disponíveis sobre a 

capacidade de investimento e de produção da economia em determinado período
55

.      

  Apesar de que não houve a menção explicita ao termo soberano em nenhum trecho do Projeto de 

Lei ou da Exposição de Motivos, é inegável que o Fundo Social é sim um FSR. 

 

3.1.O Fundo Social: a alternativa jurídico-institucional de um Fundo Soberano de Riqueza 

Reiterando o que foi antes elucidado por este artigo, a conceituação de um FSR é um árduo exercício 

devido a diversidade de fundos que se auto-denominam soberanos. Muito embora a variedade, o FMI 

abstraiu três elementos essenciais para classificar um fundo como um FSR: (i) ser controlado por algum 

Estado; (ii) ter investimentos restritos a fins financeiros e macroeconômicos do país; e (iii) possuir 

estratégias de investimento que incluam a aplicação em ativos estrangeiros
56

. Sem muitos esforços, é 

conclusivo que o Fundo Social proposto corresponde, perfeitamente, à manifestação destes três critérios.  

3.1.1. O exercício do controle pelo Estado 

                                                           
53 Da repartição dos royalties arrecadados pela produção de petróleo e gás natural off shore, ou seja, nas plataformas 

continentais, deduzidas as parcelas destinadas aos seus órgãos especiais, a União recebe como receita a porcentagem variável 

entre 10% e 7,5% do total arrecadado. Esta variação depende se a alíquota do royalty for de 5% (Lei 7.990/89 e Decreto 01/91) 

ou superior a 5% (Lei 9.478/97 e Decreto 2.705/98).      

54 Estas disposições correspondem ao art. 2º, inciso I ao III, do Projeto de Lei nº 5.940/2009. 

55 Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 5.940/2009, E.M.I..nº 119 – MF/MME/MP/MDIC/CCIVIL, de 31 de agosto de 2009, 

Assinada por Guido Mantega (Ministro da Fazenda), Edson Lobão (Ministro de Minas e Energia), Paulo Bernardo Silva (Ministro 

do Planejamento), Miguel Jorge (Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Dilma Rousseff (Ministra da 

Casa Civil). 

56 Op. cit. nota 15.  
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Quanto ao primeiro elemento, o Fundo Social corresponde a um fundo de natureza contábil e 

financeira, vinculado à Presidência da República
57

, e que pode adquirir ativos no Brasil ou no exterior 

diretamente pelo Ministério da Fazenda
58

. Pelo Projeto de Lei nº 5.940/2009, pode-se inferir que o Fundo 

Social é um Fundo Público Financeiro, ou seja, uma reserva de receita pública para aplicação determinada 

em lei
59

. A definição disposta por CRETELLA JUNIOR
60

 é perfeitamente aplicável ao caso: “fundo, ou 

melhor, fundo público, é a reserva em dinheiro, ou o patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou 

ações, afetado pelo Estado a determinado fim”. Manifesta o autor, ainda, que os fundos têm uma quase-

personalidade jurídica; são dotados de autonomia para a gestão dos ativos que lhe são destinados, e têm 

capacidade processual própria. Assim, o Fundo Social será, como IWG denomina, um pool de ativos sem 

identidade jurídica própria
61

.  

A possibilidade jurídica de criação de um fundo público financeiro como o Fundo Social está 

prevista na Constituição Federal, art. 165, no § 9º do inciso II, a qual remete a lei complementar o 

estabelecimento de normas sobre o seu funcionamento. Não tendo sido editada a referida lei complementar, 

prevalece, por recepção, o disposto na Lei nº 4.320
62

, de 17 de março de 1964, a qual estatui as normas 

gerais de direito financeiro
63

.  

Para não ficar restrito às limitações legais de um fundo público de investimento, o Projeto de Lei nº 

5.940/2009, ainda enquanto projeto, acrescenta a possibilidade da União transferir os recursos do Fundo 

Social para um fundo de investimento específico, o qual terá a mesma União como única cotista
64

. Muito 

embora os teóricos do direito usem da mesma terminologia – fundo – para a denominação do fundo público 

financeiro e do fundo de investimento, FREITAS
65

 ressalta que correspondem à institutos jurídicos 

completamente diferentes. O próprio texto de criação do Fundo Social esclarece esta tangente divergência, 

                                                           
57 Previsto no art. 1º do Projeto de Lei nº 5.940/2009. 

58 Previsto no art. 7º do Projeto de Lei nº 5.940/2009. 

59 Conceito de Fundo financeiro dado por MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiros, 10 ed., São Paulo: Malheiros. 

60 CRETELLA JUNIOR, José, Comentários a Constituição Brasileira de 1988, v. 7, Ed. Forense Universitária. 

61 Op. cit. nota 15. 

62 A Lei 4.320/64 dispõe, em seu art. 71, que: “Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 

63 CONTE, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação, São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2001.  

64 Projeto de Lei nº 5.940, art. 9º: “A União, com recursos do FS, poderá participar, como cotista único, de fundo de 

investimento especifico”.  

65 FREITAS, Ricardo Santos, Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento, São Paulo: Ed. Quarter Latin, 2006. 
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prescrevendo que “o fundo de investimento especifico terá natureza privada, patrimônio próprio separado do 

patrimônio do cotista e do administrador, sujeitando-se a direitos e obrigações próprias”
66

. Neste ímpeto, o 

fundo de investimento específico, tratado no Projeto de Lei, corresponde ao instituto jurídico trazido pela Lei 

das S.A., ou seja, uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação 

em ativos financeiros e administrado por pessoa jurídica autorizadas pela CVM para o exercício 

profissional de administração de carteira. Como o próprio conceito já antecipa, pela previsão da Lei nº 

10.303, de 31 de outubro de 2001
67

, os fundos de investimento são regulados e fiscalizados pela Comissão 

de Valores Mobiliários, a qual editou a Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004
68

, que dispõe sobre 

as normas gerais que regem a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 

informações do fundo.   

A constituição do fundo de investimento, conforme previsto pelo projeto do Fundo Social, é restrito a 

uma instituição financeira federal
69

, a qual deverá figurar como administradora. Esta deve aprovar o seu 

regulamento, contendo, dentre outras, informações sobre a espécie de fundo, o seu prazo de duração, a 

política de investimento, de divulgação de informações e de administração de riscos, o público alvo e a 

distribuição dos resultados
70

. Além das disposições da Instrução CVM nº  409/2004, o administrador do 

fundo de investimento também deve observar as regras de conduta da Instrução CVM nº 306/1999, a qual 

prevê, dentre outros, (i) os deveres de diligência e lealdade; (ii) o dever de verificar a adequação da política 

de investimento ao tipo de investidor; e (iii) o dever de informar, sob o principio do disclosure que norteia o 

funcionamento do mercado de valores mobiliários
71

.    

Analisando ambas as formas de aplicação das receitas previstas pelo Projeto de Lei nº 5.940/2009 - 

através de um fundo financeiro público ou de um fundo de investimento - conclui-se que as duas satisfazem 

o primeiro requisito de qualificação de um FSR – ser controlado por um Estado. Na primeira forma possível, 

a aquisição de ativos decorre do próprio Fundo Social, um fundo financeiro público, cuja a totalidade de 

receitas são provenientes da União e que não possui identidade legal separada do ente federal. Não obstante, 

na segunda forma, o investimento é feito através de um Fundo de Investimento Específico, um fundo cujo 

                                                           
66 Projeto de Lei nº 5.940, caput do art. 9º. 

67 Previsão do art. 2º, inciso V, e art. 8º, inciso I. 

68 Posteriormente alteradas pelas Instruções da CVM sob nº 411/2004, 413/2004, 450/2007 e 456/2007.            

69 Constante no Projeto de Lei nº 5.940, art. 9º, parágrafo único. 

70 Instrução da CVM nº 409/2004, art. 3º e art. 41. Ver Também, EIZIRIK, Nelson, GAAL, Ariádna, PARENTE, Flávia, HENRIQUE, 

Marcus de Freitas, Mercado de Capitais: Regime Jurídico, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Ed Renovar, 2008. 

71 EIZIRIK, Nelson, GAAL, Ariádna, PARENTE, Flávia, HENRIQUE, Marcus de Freitas, op. cit.  
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único cotista é a própria União e que possui como administrar apenas instituições financeiras federais, ou 

seja, bancos em que a União é o acionista controlador
72

 ou o único proprietário
73

.  

3.1.2. Objetivos Financeiros e Macroeconômicos 

A estreita vinculação das políticas de investimento aos objetivos financeiros e macroeconômicos do 

país decorre da já mencionada aflição dos FSRs servirem a fins políticos, colocando em risco os países 

receptores das aplicações e os países proprietários do próprio fundo. Se um dos objetivos de um FSR é a 

gestão de uma poupança pública, espera-se que as aplicações desta receita objetivem o aumento e a 

manutenção da reserva de ativos, caso contrário, seria desfavorável aos próprios cidadãos e teria a sua 

capacidade de controle macroeconômico reduzida. Para o IWG, um fundo controlado por um Estado que não 

tenha como compromisso este segundo requisito não merece ser incluído no rol dos FSRs, podendo os 

Estados receptores destes investimentos restringirem suas aplicações em ativos nacionais. 

O Projeto de Lei nº 5.940/2009 deixa claro a política de investimento do Fundo Social, não restando 

duvidas quanto as suas finalidades financeiras e macroeconômicas. Estabelece que a política de investimento 

tem por objetivo buscar a rentabilidade, a segurança e a liquidez de suas aplicações e assegurar sua 

sustentabilidade financeira para que os recursos resgatados sejam aplicado em projetos e programas nas 

áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 

sustentabilidade ambiental
74

.    

Vinculado a tal política de investimento, o projeto de lei prevê a criação do Comitê de Gestão 

Financeira do Fundo Social (CGFFS), o qual será nomeado por ato do Poder Executivo
75

 e competente para 

definir os limites gerais dos investimentos, como: (i) a rentabilidade mínima esperada; (ii) o tipo e o nível de 

risco que poderão ser assumidos na realização dos investimentos; (iii) os percentuais, mínimo e máximo, de 

recursos a serem investidos no país; (iv) os percentuais, mínimo e máximo, a serem investidos no exterior; 

(v) a capitalização mínima a ser atingida antes de qualquer transferência para a realização de projetos 

sociais, previstos na próprio projeto de lei; e (vi) o montante a ser resgatado do Fundo Social, assegurada sua 

sustentabilidade financeira
76

. Observa-se, pelo projeto de lei, que o desenho da política de investimento 

                                                           
72 No caso do administrador ser o Banco do Brasil. Atualmente, com a criação do Fundo Soberano do Brasil, o atual governo 

optou por integralizar a totalidade de seus ativos ao fundo de investimento denominado Fundo Fiscal de Investimento e 

Estabilização (FFIE), cujo União é cotista único e o administrador é o Banco do Brasil.  

73 No caso do administrador ser a Caixa Econômica Fednteral.  

74 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 4º.  

75 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 5º, caput, e § 1º.  

76 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 6º, inciso I ao VII.  
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deverá ser estritamente vinculada aos objetivos macroeconômicos do próprio Fundo Social
77

, entre os quais 

se destaca a mitigação da flutuação de renda e de preços na economia nacional decorrente das variações na 

renda gerada pelas atividades de produção e exploração de petróleo. Não apenas vinculado aos objetivos do 

Fundo Social, mas para exercer sua finalidade de forma eficaz, infere-se, também, que a política de 

investimento deverá ser vinculada às políticas macroeconômicas nacionais sobre política monetária, política 

financeira, política de exportação e muitas outras.   

Quanto ao montante resgatado do Fundo Social, ressalvado sua sustentabilidade financeira, a parcela 

será aplicada aos projetos sociais. Ressalta-se que, retirado o ativo do Fundo Social, não compete ao FSR a 

utilização daquela receita no âmbito nacional, saindo da esfera de uma política financeira para entrar na 

esfera de políticas públicas. Por isso, não cabe neste artigo tratar dos dispositivos que regulam essa matéria.           

A mera transcrição das políticas de investimentos expressamente prevista no projeto de lei basta para 

relacionar os propósitos do Fundo Social com objetivos estritamente financeiros e macroeconômicos, 

ensejando na conclusão de que o segundo elemento caracterizador de um FSR também está consubstanciado. 

3.1.3. Investimentos em ativos estrangeiros   

O terceiro elemento – a exigência de incluir as políticas de investimento a aquisição de ativos 

estrangeiros -  é acrescido como elemento caracterizador de um FSR por um único e simples motivo:  um 

fundo controlado por um Estado e com o objetivo de investir em ativos financeiros domésticos, em regra, 

não afetaria além de que a economia local, não causando exacerbadas preocupações internacionais quanto a 

sua natureza ou quanto suas políticas internas. Um FSR, sendo uma instituição com atuação internacional, 

repercute no sistema financeiro global, requisitando maior atenção às suas decisões. 

Especificamente quanto ao projeto do Fundo Social no Brasil, pelos objetivos de criação do fundo, 

infere-se que este terá que adquirir ativos no exterior. Para se controlar o impacto cambial ou evitar os 

efeitos inflacionários decorrentes do excesso de recursos estrangeiro
78

 através de um fundo, cabe unicamente 

a este retirar o excedente de recursos na economia nacional. Mesmo assim, o Projeto de Lei nº 5.940/2009 

optou por explicitar a pretensão de investir em ativos estrangeiro. Quando a aplicação decorrer diretamente 

do Fundo Social
79

, que é um fundo financeiro público, deve-se respeitar os percentuais mínimos e máximos 

de recursos a serem investidos no exterior
80

, estabelecidos pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo 

Social – CGFFS. Por sua vez, quando os recursos do Fundo Social forem transferidos para um fundo de 

                                                           
77 Op. cit. nota 54 e 55  

78 Op. cit. nota 55.  

79 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 7º. 

80 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 6º, inciso V. 
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investimento específico, dispõe o texto que este terá como finalidade promover a aplicações em ativos no 

Brasil e no exterior
81

.    

 Caracterizado que os três elementos conceituais de um FSR é evidenciado na análise do Fundo Social, 

pode-se afirmar que, apesar de não declarado abertamente pelo Poder Executivo na elaboração do projeto de 

lei ou na exposição de motivos, o projeto de lei nº 5.940/2009 objetiva a criação de um FSR, ou, aliás, mais 

um, considerando que em 2008 foi constituído o Fundo Soberano do Brasil (FSB). Entretanto, espera-se que 

o tamanho e repercussão do Fundo Social seja expressivamente maior, já que suas receitas decorrerão da 

promissora atividade de exploração de petróleo e  serão transferidas de forma obrigatória, o que não ocorre 

com o FSB, o qual recebe recursos de forma voluntária. 

Sendo o Fundo Social um FSR e sendo as boas práticas dos FSRs prescritas no GAPP, produzido pelas 

organizações internacionais FMI e OCDE, pertinente seria comparar os dispositivos da soft law com as 

disposições propostas pelo atual governo, a fim de identificar se há contradições. 

   

4. O Fundo Social: contradições ao GAPP -  Generally Accepted Principles and Practice 

A alternativa jurídico-institucional de constituir um código de boas práticas dos FSRs se originou, 

preliminarmente, de uma reunião do seleto grupo do G-7, mas as ações posteriores decorreram de amplo 

apoio internacional. Estão incluídos na lista 23 países membros do IWG
82

; 6 permanentes observadores, 

dentre os quais 3 são Estados e 3 são organizações internacionais
83

; e 10 membros que se fizeram presentes 

durante as reuniões que ensejaram na elaboração do GAPP
84

. Nada mais que uma soft law, o propósito na 

prescrição de princípios é identificar a estrutura mais apropriada de governança para que os FSRs tragam 

benefícios econômicos e financeiros aos países que o constituem, os países receptores e o sistema financeiro 

internacional
85

. 

Se os princípios e práticas gerais dos FSRs foram redigidos a partir das experiências de países já 

possuidores desta espécie de fundo e preocupados conjuntamente em garantir que um FSR não seja utilizado 

para outros fins que não os financeiros e econômicos que justificaram sua criação, analisar o conteúdo 

substancial do princípios do GAPP torna-se não apenas válido, mas também um exercício de precaução. 

                                                           
81 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 10, § 2º. 

82 Austrália, Azerbaijan, Barein, Bostwana, Canadá, Chile, China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Irã, Irlanda, Coréia do 

Sul, Guiné Equatorial, Kuwait, Líbia, México, Nova Zelândia, Noruega, Qatar, Rússia, Singapura, Trindade e Tobago e Timor-Leste. 

83 Omã, Arábia Saudita, Vietnã, OCDE e Banco Mundial.  

84 África do Sul, Alemanha, Brasil, Espanha, França, Índia, Inglaterra, Itália, Japão e Comissão Européia.       

85 Anexo II do GAPP, op. cit. nota 15.  
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Precaução esta fundamental quando se trata de comparar estes princípios com dispositivos de um projeto de 

lei prestes a ser aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro
86

.  

  O conteúdo do GAPP, ou também denominado Princípios de Santiago, foi disposto em 24 

princípios, os quais foram divididos em três importantes grupos: (i) estrutura legal, objetivos e coordenação 

com políticas macroeconômicas; (ii) estrutura institucional e de governança; e (iii) estrutura de investimento 

e gestão do risco. O objetivo desta terceira parte do artigo é comparar os dispositivos do GAPP com o que 

dispõe o Projeto de Lei nº 5.940/2009, com a finalidade de identificar, essencialmente, as contradições do 

projeto do Fundo Social com as boas práticas internacionais dos FSRs.  

Preliminarmente, ressalta-se duas observações de cunho metodológico. Primeiramente, serão 

iluminados durante a pesquisa apenas as contradições, excluindo convergências, para que não se estenda 

demasiadamente o artigo por áreas não tão relevantes para o recorte proposto. Segundo, os Princípios de 

Santiago não possuem conteúdo vinculativo, apenas sugestivo de boas práticas. Portanto, a confrontação 

desse com o Projeto de Lei do Fundo Social sintetiza um trabalho meramente comparativo, ou seja, que não 

pretende concluir se o GAPP corresponde efetivamente às melhores práticas ou não.     

   

4.1.Estrutura legal e objetivos dos FSRs e a sua coordenação com políticas macroeconômicas. 

Dentre os princípios que tratam da estrutura legal dos FSRs, objetivos da sua constituição e 

coordenação com políticas macroeconômicas, estão as mais aberrantes contradições que o Poder Executivo 

incorreu na elaboração do Fundo Social quando comparado ao GAPP.   

Conforme estabelecido no GAPP 1.1, a estrutura legal do FSR deve assegurar a validade legal do 

próprio FSR e de suas transações
87

. O projeto de lei nº 5.940/2009 deixa implícito a estrutura legal do 

próprio Fundo Social, que, pelo o que foi já mencionado, é um fundo público financeiro. Por sua vez, 

também esclarece a estrutura legal do Fundo de Investimento Específico, o qual poderá receber receitas do 

Fundo Social, que é um fundo de investimento regulado pela e fiscalizado pela CVM. No ordenamento 

jurídico pátrio, ambas as estruturas legais são válidas. Entretanto, esta conclusão não pode se estender às 

formas de transferências de recursos previstas pelo projeto de lei. 

O Projeto de Lei nº 5.940/2009 prevê, em seu art. 7
o
, que o Fundo Social, a critério do Comitê de 

Gestão Financeira do Fundo – CGFFS, poderá, diretamente pelo Ministério da Fazenda, adquirir ativos no 

Brasil ou no exterior, respeitados os limites da política de investimento. Ocorre que, sendo o Fundo Social 

um fundo público de investimento, está legalmente previsto na Constituição Federal, art. 165, no § 9º do 

inciso II, e regulado, por recepção, pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que trata das normas gerais do 

                                                           
86 Sobre a fase de votação do Projeto de Lei nº 5.940/2009, op. cit. nota 49.  

87 “GAPP 1.1. Subprinciple. The legal framework for the SWF should ensure legal soundness of the SWF and its transaction”.  
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direito financeiro. Por força do art. 72 desta lei
88

, toda e qualquer aplicação das receitas dos fundos públicos 

financeiros, incluído assim o Fundo Social, está vinculada à lei orçamentária da União, ou seja, requer 

previsão orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional
8990

. Apesar de confuso o sentido que se pretendeu 

dar ao art. 7º do Fundo Social, é preciso esclarecer que nem o CGFFS nem o Ministério da Fazenda possuem 

competência para transferir recursos de um fundo público financeiro para adquirir qualquer ativo no Brasil 

ou no exterior, caso contrário, seria uma afronta ao princípio da universalidade, presente no direito 

financeiro e previsto no § 5º do art. 165, da CF. 

Além da disposição do art. 7º do Projeto de Lei nº 5.940/2009 , outro artigo do incorre em similar 

erro. O art. 9º prevê que a União, com recursos do Fundo Social, poderá participar como cotista único de 

um fundo de investimento e, em conseqüência, estabelece em sue art. 10, § 1º, que a integralização das cotas 

do Fundo Social em um fundo de investimento será autorizada em ato do Poder Executivo. Sendo o art. 72 

da Lei nº 4.320/64 aplicável a toda e qualquer possibilidade de movimentação de recurso públicos, a 

utilização das receitas do Fundo Social para a integralização das cotas em fundo de investimento não foge à 

regra. Qualquer aplicação requer aprovação nas Leis Orçamentárias, não sendo valido um ato do Poder 

Executivo consolidar, per se, a transferência de recursos. 

Assim sendo, o Projeto de Lei nº 5.940/2009 é coerente quanto à estrutura legal do Fundo Social, 

mas peca em prescrever como as transferências de receitas oriundas do FSR ocorreriam validamente, 

merecendo que o conteúdo do Fundo Social seja revisto. 

Continuando a análise dos dispositivos prescritos na primeira parte do GAPP, o Princípio 3 também 

causa estranheza quando comparado às disposições do projeto do Fundo Social. Este estabelece que onde as 

atividades do FSRs tiverem significantes e diretas implicações macroeconômicas domésticas, estas 

atividades devem ser coordenadas juntamente com as autoridades domesticas monetárias e fiscais, para 

assegurar consistência a toda política macroeconômica
91

. A prescrição do princípio demonstra uma forte 

preocupação do GAPP com os Estados que constituíram FSRs com fins macroeconômicos, sugerindo que os 

gestores do fundo sejam os mesmos entes competentes para definir a política macroeconômica do país, 

evitando decisões contraditórias.         

                                                           
89 A Lei 4.320/64 dispõe, em seu art. 72, que: “A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á 

através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais”. 

90 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro, 2ª Ed. São Paulo: Ed. Revistas dos Tribunais, 2007. 

91 Existem três leis orçamentárias, todas de iniciativas do Poder Executivo: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a de Orçamento Anual. Ver art. 165, § 9º, incisos I e II, da Constituição Federal.   

92 “GAPP 3. Principle. Where the SWF’s activities have significant direct domestic macroeconomics implications, those activities 

should be closely coordinated with the domestic fiscal and monetary authorities, so as to ensure consistency with overall 

macroeconomic policies”    
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Que os objetivos do Fundo Social são estreitamente vinculados a fins macroeconômicos, não resta 

duvida, como já foi reiteradamente mencionado neste artigo
92

. No entanto, não existe nenhum dispositivo no 

Projeto de Lei nº 5.940/2009 que assevera que as atividades do Fundo Social serão coordenadas pelas 

autoridades monetárias e financeiras do Estado.  

 Apesar da exposição de motivos do Projeto de Lei nº 5.940/2009 mencionar que a gestão financeira 

do Fundo Social deverá ser executada pelo Comitê Gestor e contar com a participação do Ministério a 

Fazenda, Ministério do Planejamento e do Banco Central
93

, os dispositivos do projeto de lei em nada 

garantem essa relação de forma concreta. Restringe-se a dispor que o comitê de Gestão do Fundo Social – 

CGFFS, responsável por definir a política de investimento do Fundo Social, terá sua composição 

estabelecida em ato do Poder Executivo
94

, ou seja, um Decreto a ser sancionado pelo Presidente da 

República. Neste sentido, o presidente tem poder discricionário para compor o CGFFS e indicar qualquer 

pessoa que aceite exercer a função
95

.  

Semelhantemente, sendo as receitas do Fundo Social transferidas a um fundo de investimento, a 

administração dos ativos recaíra sobre a instituição financeira federal administradora, a qual terá plena 

autonomia, desde que respeitadas as políticas de investimentos determinantes em seu regulamento.  

As peculiaridades do Projeto de Lei nº 5.940/2009, ensejam a conclusão que o Ministério da 

Fazendo, o Ministério do Planejamento ou Banco Central, conforme o desenho jurídico-institucional 

proposto, não possuem nenhuma autoridade sobre a utilização dos recursos do Fundo Social, mesmo que 

suas finalidades sejam macroeconômicas. Ou seja, as preposições são completamente desconformes com o 

princípio 3 do  GAPP.   

Por fim, resta mencionar uma terceira contradição que ainda reporta à primeira parte dos Princípios 

de Santiago. O GAPP 5 estabelece que o as informações estatísticas relevantes dos FSRs devem ser 

reportadas no prazos baseado pelo Estado ou de outra forma requerida, para a sua inclusão aos dados 

macroeconômicos
96

. Estes deveriam apurar o desempenho dos fundos com a periodicidade que permita a 

utilização dos dados na política macroeconômica do país. 

                                                           
93  No item 3.1. e 3.1.2. deste artigo. 

94  Op. cit. nota 55. 

95  Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 5º, § 1º. 

96  Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 5º, § 2º. 

97  “GAPP 5. Principle. The relevant statistical data pertaining to the SWF should be reported on a timely basis to the owner, or 

as otherwise required, for inclusion where appropriate in macroeconomic data sets”  
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O Projeto de Lei nº 5.940/2009 estabelece que o as demonstrações contábeis e os resultados das 

aplicações do Fundo Social serão elaborados e apurados semestralmente
97

. Em regras, as decisões das 

políticas macroeconômicas nacionais são moldadas a partir dados apurados mês a mês, a exemplo da 

variação do Produto Interno Bruto, dos Índices Inflação, da Balança Comercial, entre outros, os quais 

servem de base para decisões governamentais, como a variação da taxa SELIC . Se o Fundo Social é um 

instrumento de estabilização econômica, pertinente que os resultados de suas aplicações financeiras sejam 

contabilizados de forma mais freqüente. 

   No mais, caso as receitas do Fundo Social sejam transferidos a um fundo de investimento, o seu 

regulamento é que deverá prever a política de divulgação de informações do fundo
98

, a qual será 

determinada pelo instituição financeira federal administradora, sobre seu critério.   

Da primeira parte estrutural do GAPP, extraem-se três princípios que destoam aberratamento do 

desenho jurídico-institucional proposto pelo Projeto de Lei nº 5.940/2009. Apesar de que o presente trabalho 

não pretende definir o melhor desenho legal, é cediço que o conteúdo das contradições merecem atenção 

redobrada do legislador na ocasião da aprovação do Fundo Social.       

 

4.2.Estrutura Institucional e de Governança dos FSRs 

A segunda parte do GAPP objetiva estabelecer a estrutura institucional e de Governança do FSR para 

assegurar, em geral, a independência do administrador e a sua responsabilidade pelas operações financeiras 

executadas. 

Como anteriormente esclarecido, o Fundo Social, atuando diretamente, apenas poderá adquirir ativos 

sob a condição de previsão orçamentária, o que afastaria a existência da figura do administrador gestor dos 

recursos. O Congresso Nacional será quem deliberará sobre as aplicações financeiras do Fundo Social. No 

entanto, o fundo de investimento especifico, o qual poderá receber ativos do fundo social, este sim possui 

um administrador.  

A CVM, autarquia federal competente para regulamentar e fiscalizar todos os fundos de 

investimentos, ao editar a Instrução CVM nº 409/2004, optou por deliberar sobre diversos temas, como o 

processo de constituição de um fundo de investimento, o conteúdo que deverá conter no regulamento, os 

direitos e deveres dos administradores, a divulgação de informações e resultado, a sua liquidação, entre 

outros. Esta extensa previsão regulamentar, satisfatoriamente, cobre todos as proposições do GAPP 

referentes à segunda parte, não culminando em nenhuma contradição. Neste ímpeto, resta a análise da ultima 

parte do GAPP.            

                                                           
98  Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 13º, caput. 

99  Instrução CVM nº 409/2004, art. 41, § 2º. 
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4.3.Estrutura de Investimento e Gestão do Risco 

Na última e terceira parte do GAPP, o IWG procura estabelecer um vinculo indissolúvel da política 

de investimento dos FSRs e do risco de gestão de sua riqueza com os interesse do Estado que o constituiu. 

Dispõe o GAPP 18 que a política de investimento dos FSRs deve ser clara e consistente com seus objetivos 

definidos, ricos tolerados e estratégia de investimentos, conforme estabelecido pelo Estado ou por órgãos 

governamentais, e ser regido por princípios prudentes para a gestão da carteira
99

.     

Por força do Projeto de Lei nº 5.940/2009, a política e investimento do Fundo Social será 

previamente definida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social – CGFFS, composto por ato do 

Poder Executivo. Dentre o conteúdo a ser determinado, estão inclusos (i) os percentuais mínimos e máximos 

de ativos a serem adquiridos; a (ii) o tipo e o nível de risco que poderão ser assumidos na realização dos 

investimentos; (iii) a rentabilidade mínima esperada; e (iv) a capitalização mínima esperada antes de 

qualquer resgate
100

. Portanto, sendo o investimento oriundo diretamente do Fundo Social, a aplicação deverá 

respeitar a política de investimento editada pelo CGFSS
101

.  

Nada obstante, optando pela transferência dos recursos do Fundo Social ao fundo de investimento 

especifico, cuja União é cotista única, estabelece o art. 11, do Projeto de Lei nº 5.940/2009, que o estatuto do 

fundo de investimento definirá as políticas de aplicações; critérios e níveis de rentabilidade e de risco; e 

regras de supervisão prudencial de investimento. O que a lei chama de estatuto nada mais é do que o 

regulamento do fundo de investimento, previsto no art. 41 da Instrução CVM nº 409/2004, o qual deve ser 

elaborado pelo seu administrador e aprovado concomitantemente à constituição do fundo.  

Apesar de estabelecer o conteúdo do estatuto/regulamento do fundo de investimento específico, o 

que seria desnecessário diante da extensa regulação da CVM, o Projeto de Lei do Fundo Social em nada 

sujeita a política de investimento desenhada pela CGFFS à política de investimento reproduzida no 

regulamento do fundo de investimento. Com isso, existe uma forte possibilidade da receita do Fundo Social, 

quando transferido ao fundo de investimento especifico, perca sua finalidade macroeconômica para o país.   

O que se extrai de mais sério às contradições do GAPP com as disposições do Projeto de Lei nº 

5.940/2009 é que, como o CGFFS não é vinculado obrigatoriamente às autoridades competentes para 

estabelecer a política macroeconômica nacional, existe a possibilidade das políticas de investimentos do 

Fundo Social sair desconforme com a política macroeconômica do país. Além disso, como a política de 

                                                           
100 “GAPP 18. Principle. The SWF’s investment policy should be clear and consistent with its defined objectives, risk tolerance, 

and investment strategy, as set by the owner or the governing body(ies), and be based on sound portfolio management 

principles”.   

101 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 6º, inciso II ao VII. 

102 Projeto de Lei nº 5.940/2009, art. 7º. 
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investimento do Fundo Social não é vinculada a política de investimento estabelecida no regulamento do 

fundo de investimento especifico, existe uma outra possibilidade de desconformidade. Estas lacunas 

poderiam, desastrosamente, restringir, ou até mesmo eliminar, qualquer finalidade macroeconômica do 

Fundo Social, o principal objetivo de sua constituição.    

 

5. Conclusão 

Defronte as exigências de um sistema financeiro global voraz por mercados que proporcionem um 

alto retorno de seus investimentos com o menor risco, a adoção de alternativas jurídico-institucionais pelo 

Estado de controle macroeconômico nacional se torna não apenas uma opção, mas um requisito para a 

sobrevivência. Entre as alternativas, a constituição de um FSR vem se mostrando eficaz na manutenção do 

equilíbrio, tanto que a vultuosa criação destes, na última década, representa uma evidência empírica.        

O Brasil, com o pré-sal, inicia uma fase sublime de sua história, que, sem devaneios, promete 

impulsionar o país ao tão desejado desenvolvimento. Desenvolvimento que não corresponde ao mero 

crescimento, mas à efetiva ampliação das capacidades humanas. Muito embora a euforia, é lúcido que a 

mera extração do ouro negro em nada garante este desenvolvimento. 

A proposta de lei do FSR brasileiro, o Fundo Social, é um sinal, da inserção ao discurso político da 

lógica de que o excedente gerado pela exploração e produção de petróleo merece cautela quando usado, 

principalmente quando o desejo é que o recurso natural se torne uma benesse, não uma maldição.  No 

entanto, assim como a mera extração do petróleo não propicia o desenvolvimento, a mera criação do FSR 

também não garante a estabilidade econômica. Os dispositivos do Fundo Social – estrutura jurídica, 

objetivos macroeconômicos, políticas de investimento – devem ser condizentes aos propósitos de sua 

criação, caso contrário, cria-se um lacuna para o desvio de finalidades.  

O uso de excedente do petróleo para outros objetivos, que não os previstos pelo Fundo Social, reflete um 

risco ao Brasil de sofrer os paradoxos da abundância. Resta saber ao qual 
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GLOBALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR: PERSPECTIVAS PARA O
DESENVOLVIMENTO E A FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO 

GLOBALIZATION AND QUALIFICATION OF WORKER: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND
TRAINING OF HUMAN CAPITAL

MÔnica Mota Tassigny
Renata Albuquerque Lima

RESUMO
Este artigo debate o processo da globalização da economia, analisando algumas de suas
consequências para a formação de capital humano, bem como implicações sobre os direitos dos
trabalhadores. As mudanças tecnológicas, advindas da globalização, acarretam alterações no
processo de qualificação/desqualificação da força de trabalho, contribuindo para o desemprego
estrutural. No âmbito da qualificação, surge uma flexibilização por agregação de novas tarefas
(multi-habilitações) e um novo perfil de qualificação: a polivalência. Todavia, embora aponte
para uma maior necessidade de educação geral, essa nova realidade do trabalho e da
qualificação não é geral, pois ocorre no espaço de relações de exclusão e de exploração da força
de trabalho. Opõe-se a essa última noção, a proposta de formação do cidadão produtivo, tendo
como base a integração do Ensino Médio à Educação Técnica de Nível Médio como possibilidade
de garantir o direito ao trabalho ao jovem cidadão brasileiro, ao mesmo tempo, que gera as
condições de competitividade, pelas perspectivas de formação de Capital Humano.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização; Trabalho; Capital Humano; Ensino Médio Integrado.

ABSTRACT
This article discusses the process of economic globalization, examining some of its consequences
for human capital formation, and implications for workers' rights. Technological changes,
resulting from globalization, alterations in the process of qualification / disqualification of the
workforce, contributing to structural unemployment. As part of the qualification, there is a
flexible aggregation of new tasks (multi-skills) and a new skills profile: versatility. However,
while pointing to the greater need for general education, this new reality of work and
qualification is not general, as occurs in the space of relations of exclusion and exploitation of
the workforce. Opposed to the latter notion, the proposed formation of the productive citizen,
based on the integration of High School Education Technical High School as a possibility to
guarantee the right to work the young Brazilian citizen, while generating the competitive, by
training perspevas Human Capital.
KEYWORDS: Globalization; Work; Human Capital; Integrated School.

INTRODUÇÃO
 

A conjuntura econômica internacional se desenvolve em um contexto de crises e de desemprego
em vários países. É a antítese da era de prosperidade vivida nas primeiras décadas do pós II Guerra e a
expressão do esgotamento do padrão de acumulação de capital proveniente deste período. Configura-se
uma situação crítica, caracterizada por taxas de crescimento econômico declinantes e elevados níveis de
desemprego, em quase todo o mundo, no qual predomina a economia de mercado.

Trata-se de um processo em curso, comandado pelas grandes empresas que procuram abrir
mercados para sua produção e, ao mesmo tempo, recuperar as taxas de lucro, reduzindo seus custos pelo
aumento da exploração dos trabalhadores, via redução de salários, aumento das jornadas de trabalho e
eliminação dos direitos trabalhistas, atacando as conquistas sindicais obtidas na “Era de Ouro” do sistema
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chamado de Estado de Bem-Estar Social. De fato, a globalização tem representado o aumento do
desemprego, a precarização dos contratos de trabalho, a informalidade, dentre outros ataques aos direitos
dos trabalhadores.

Nesse contexto, as empresas estão exigindo a chamada flexibilização de funções. Esse processo trouxe a possibilidade de

redução dos níveis de divisão e de fragmentação do trabalho, de um lado, possibilitando a intercambialidade de funções, favorecendo

a polivalência, como novo perfil de qualificação da força de trabalho, exigindo-se novas necessidades educacionais. Contudo,

convivem, no mesmo cenário, o trabalhador tradicional, fruto do processo de industrialização de bases tayloristas/fordistas, com

salários e níveis educacionais baixos, com uma nova categoria de trabalhadores, que desfrutam de salários razoáveis, sendo-lhes

exigidos níveis educacionais mais elevados e alta qualificação para o manejo de tecnologias na produção.

O presente estudo, resultado de pesquisa bibliográfica e documental, aponta que neste cenário da globalização no Brasil,

existe a necessidade de investimentos urgentes na formação de capital humano, aqui chamado de cidadão produtivo.   Trata-se de

ações formativas para o jovem trabalhador brasileiro como um projeto de desenvolvimento social capaz de ampliação dos processos

e espaços educativos e de socialização crescente de conhecimentos integrados: de formação geral aliado aos conhecimentos

profissionalizantes, através de uma proposta do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, capaz de

integrar novos entendimentos para a relação Educação e o Trabalho, bem como apontar para positivas perspectivas de formação de

Capital Humano, como direito do jovem cidadão brasileiro.

 

1 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO E O TRABALHO

 

Desde o começo dos anos de 1980, os programas de estabilização macroeconômica e de ajuste
estrutural impostos pelos Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial aos países em
desenvolvimento (como condição para renegociação da dívida externa) têm levado centenas de milhões de
pessoas ao desemprego e empobrecimento.

Abertura de mercados ao comércio internacional, migração de capitais, uniformização e expansão tecnológica, tudo isso,

capitaneado por uma acelerada expansão dos meios de comunicação, parecem ser forças incontroláveis na vida dos cidadãos no

mundo inteiro. É a globalização em seu sentido mais amplo, cujos reflexos se fazem sentir nos aspectos mais diversos de nossas

vidas.

Para Alexandre Mussoi Moreira (2002), não há uma definição única para esse fenômeno que seja aceita por todos, mas a

idéia de globalização é tão antiga quanto a humanidade. Iniciou-se com as guerras de conquistas (persas e romanos, na Antigüidade;

bárbaros e maometanos, na Idade Média); burgueses e nobres no início do capitalismo e hoje continua com a luta pelo domínio dos

mercados.

Desse modo, podemos entender o processo econômico contemporâneo como sendo um fenômeno que ocorre em escala

global e que ultrapassa fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de

espaço-tempo, tornando o mundo mais interconectado.

Uma ideologia sem ideais e com poucas idéias que não a do lucro a qualquer custo; uma onda que se propaga sob o

título de “globalização” e de “neoliberalismo”, a dominar comportamentos estatais e a propor modelos de governos e de atuações

governamentais e sociais muito pouco afeitas e quase nada asseguradoras dos direitos, cujas conquistas se fizeram ao longo do

último século.

 
O conceito de globalismo vem se conformando somente na fase mais recente do desenvolvimento do capitalismo (particularmente
nas duas últimas décadas), associado (como idéia) à hipótese de emergência de um novo patamar de ordenamento da vida social,
institucionalmente articulado em plano supranacional,  em que o centro das atenções se volta para a constituição de uma realidade
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(relações, processos, estruturas) não mais simplesmente determinada (como no passado) pela exploração e/ou difusão
horizontal/centrífuga de ações econômicas, políticas e culturais entre nações (sob o impulso e a primazia daquelas hegemônicas) -
internacionalização - mas configurada por meio de uma dinâmica progressivamente transversal/centrípeta de efetividade social,
plasmada em plano concretamente transnacional/global de materialidade. (MELLO, 1999, p.197-198).

 

Nem a globalização, nem o neoliberalismo têm algo de novo. A globalização é o mesmo imperialismo que desde os

romanos intentam as sociedades dotadas de maior poder de inserção e domínio sobre os outros, dos quais se pretendem aproveitar

para o próprio e exclusivo benefício. Concordando que o processo de globalização não é de origem recente, encontramos a

afirmação de Chiavenato (1998, p. 7-8):
 
No século XVI, quando mais fortemente os europeus se relacionaram com a Ásia e a África, não
apenas trocaram mercadorias, mas introduziram, com seus produtos, idéias, hábitos e conceitos que
eles representavam. Da mesma forma - talvez com maior intensidade - levaram para os seus países
mercadorias que influenciaram a cultura e o comportamento pessoal. Com isso, ‘contrabandearam’
idéias e conceitos que formaram e deformaram usos e costumes.
 
 
 

 Já para a autora Regina Maria A. Fonseca Gadelha (1997, p. 51),
 
Globalização é um nome com o qual se procura dar nova roupagem a velhos processos estruturais da
expansão do Capitalismo em escala mundial. Esse fato se acha bem analisado, sobretudo após a
dissecação feita pelo economista alemão Rudolf Hilferding, em sua obra “O capital financeiro”,
demonstrando a necessidade que tem o sistema capitalista de se expandir e ocupar cada vez mais largos
espaços geográficos e econômicos, dentro do processo por ele denominado de ‘Imperialismo’.
 
 
 

Na mesma direção, estão ainda as explicações de Roberto Amaral (2001, p. 37), para quem a globalização possui uma

denominação nova para uma prática bastante antiga, senão vejamos, a seguir:
 
A globalização poderia ser definida como um processo histórico que não é nem novo nem
exclusivamente ocidental; desenvolvendo-se desde sempre, vem progredindo, século após século, por
meio de viagens, comércio, migração, difusão de influências culturais e disseminação de
conhecimentos (envolvendo por exemplo a ciência e a tecnologia). Nem sequer é puramente ocidental.
Se no final do último século seu movimento seguia a rota do Ocidente para o resto do mundo, no
começo do segundo milênio era a Europa que recebia a ciência e a tecnologia de chineses e a
matemática árabe e indiana. Entre um pólo e outro, nos séculos XV e XVI, as grandes navegações
foram notável esforço de império comercial, político e cultural.

Conforme Passos (2002), a globalização pode ser entendida, de forma grosseira, como o processo de integração

intensiva das economias nacionais, marcado pela ampliação do sistema internacional de trocas e por uma profunda movimentação

de capitais. Como conseqüência desse fenômeno chamado globalização, encontramos o agravamento das desigualdades sociais entre

as Nações, no plano internacional, e no plano interno, um aprofundamento das desigualdades regionais. Para isso, devem ser

implementadas medidas que, ao lado daquelas que buscam estabilidade econômica, permitam a redução desses abismos, como

alternativa ética e de viabilidade da vida em sociedade.

Com a globalização econômica, visualizamos a expansão do trabalho criativo, informatizado e tecnologicamente refinado

e, ao mesmo tempo, crescem os serviços repetitivos, manuais e desqualificados. Isso sem contar que mais trabalho informatizado

também pode significar menos postos de trabalho, como também, mais integração à produção internacional pode significar menor

integração política (guerra fiscal, rivalidade entre blocos econômicos, reativação de nacionalismos etc.). Assim, a globalização

despolitiza a sociedade mundial por meio de novas estratégias de politização. Substitui a política exclusivista dos Estados Nacionais

pela política alargada da sociedade mundial.
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Globalização significa transgressão, remoção de fronteiras, e, portanto, representa uma ameaça para
aquele Estado-nação que vigia quase neuroticamente suas fronteiras. Anthony Giddens definiu
globalização como a ‘intensificação das relações mundiais que ligam localidades distantes, de tal
maneira que os acontecimentos locais são moldados por eventos que são a muitos quilômetros de
distância e vice-versa’. A comunicação global ocorre tanto por meio de linguagens naturais (na maioria
das vezes através de meios eletrônicos) como por códigos especiais (são os casos, sobretudo, do
dinheiro e do direito) (HABERMAS, 1995, p. 98).

 

Assim, entre as diversas características da globalização, podemos citar: acirramento da competitividade internacional;

desemprego estrutural; encolhimento do Estado; política das privatizações; internacionalização dos capitais; filosofia neoliberal;

abertura comercial; unidade mundial política, econômica, social, cultural; especulação financeira internacional; formação de blocos

econômicos; novas necessidades de formação de Capital Humano[1] (PAIVA, 2001) e flexibilização dos direitos do trabalhador.

2 MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A GLOBALIZAÇÃO
 

As relações entre capitalismo, trabalho e educação têm sido objeto de estudo de diversos analistas. Questiona-se se a

força produtiva tem se tornado descartável, se os atuais avanços tecnológicos têm dado nova qualificação para os trabalhadores;

indaga-se se o trabalho diminuiu de importância na vida das pessoas, se o trabalho vem exigindo um perfil de escolaridade mais

complexo ou se apenas um perfil polivalente e por fim, se as novas formas de organização do trabalho, baseadas nos avanços

tecnológicos têm permitido um alargamento da base de conhecimentos dos trabalhadores ( SAVIANI; SANFELICE; LOMBARDI,

2002).

Entre as questões mais importantes da atualidade encontra-se a tentativa de caracterização do curso do capitalismo neste

início de século. A angústia vivida por grandes contingentes de jovens egressos do Ensino Médio e de trabalhadores, praticamente no

mundo todo, vem da constatação da degradação acelerada das condições de vida: “(...) ressurgimento e permanência do desemprego,

precariedade das condições de existência, destruição da proteção social, ressurgimento da fome (...)” (CHESNAIS, 1996, p.7).

Na economia e na produção, vários estudos apontam para mudanças no mundo do trabalho, grosso modo denominadas de

“reestruturação produtiva”, ocorridas a partir do incremento de novo patamar tecnológico à produção: incorporação de processos de

automação / robótica, por exemplo, ou de base microeletrônica incorporada ao processo de trabalho. Tudo isso com a finalidade de

as Nações se manterem competitivas no ambiente globalizado, pois, caso contrário, não terão condições de acompanharem a evolução

econômica e social dos países em constante crescimento.

Neste contexto, surgem novas necessidades de qualificação do trabalhador, condição da competitividade imposta pela

globalização da economia que, aliada à substituição dos trabalhadores por máquinas, causa uma das piores consequências do

processo global: o desemprego estrutural.

Mas o que é, na verdade, o significado de desemprego estrutural? Para respondermos a essa
indagação, devemos relacionar o fato à sua causalidade. Verificamos, na contemporaneidade, a existência
de grande massa de desempregados, como resultado da modernização tecnológica de indústrias e
empresas, havendo, por conseguinte, uma mudança no perfil de produção e dos trabalhadores de diversos
setores.  

O outro lado deste fenômeno, refere-se ao direito ao trabalho e sua proteção contra o “fantasma
do desemprego” como garantia contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1984, p. 20),
mais precisamente no artigo XXIII, que está assim expresso:

 
Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de
trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e
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satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo homem tem
direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses.

 

O direito ao trabalho, portanto, é direito fundamental também protegido por nossa Constituição Federal de 1988, em seu

artigo 1o., no inciso IV, onde estão regulados os valores sociais do trabalho como um dos Princípios Fundamentais de nossa

República Brasileira, bem como, no seu artigo 170, caput, que trata dos princípios gerais da atividade econômica, conforme vemos

a seguir:
Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
VIII - busca do pleno emprego.

 
O Direito do Trabalho é um ramo do Direito que está sofrendo constantemente as influências, tanto da economia quanto

da questão social vivida, na contemporaneidade, por nosso país num ambiente globalizado, como assim se refere o professor José

Augusto Rodrigues Pinto (1997, p.24): “o Direito do Trabalho é fruto da interação do fato econômico com a questão social, tendo

formado sua substância com os fios entrelaçados desses dois tecidos”

Nestes termos, nada mais oportuno do que a defesa do direito ao trabalho, garantia comprometida pela globalização com

o crescimento extraordinário do desemprego, motivado por duas causas básicas: o progressivo declínio das taxas de crescimento

econômico, aliado ao desenvolvimento tecnológico, com aplicação condicionada pelas relações de produção características do

sistema capitalista.

O problema não é apenas social, mas sobretudo econômico. Revela a crescente ineficiência capitalista na utilização dos

recursos colocados à disposição da humanidade pelo progresso das forças produtivas. Nesta direção, cresce a importância da luta em

defesa do emprego, pela redução da jornada de trabalho e pela qualificação do jovem trabalhador brasileiro.

Quando falamos acerca da influência que a globalização exerce sobre o Direito do Trabalho,
também ouvimos falar sobre o efeito da flexibilização das relações trabalhistas, pela qual, cada vez mais,
os direitos dos trabalhadores estão sendo postergados, como forma de uma incessante busca pelo lucro e
pelas conquistas dos mercados de trabalho Vejamos novamente a opinião de Rodolfo Pamplona Filho
(2002, p. 94):

O modo de influir da globalização sobre o Direito do Trabalho se exibe numa figura nascida dentro
dele, até agora conhecida como flexibilização, que já o está pressionando no sentido da revisão de seus
fundamentos, até então alicerçados em preceitos estruturais (princípios) concebidos para a máxima
tutela do trabalhador, hoje um valor extremamente aviltado pelo domínio da automação. Isto porque a
Flexibilização se caracteriza como um impulso universal de abrandamento do caráter tutelar do
hipossuficiente econômico, típico do Direito do Trabalho, realizando-se no sentido de transferir para os
próprios interessados em mantê-las a disciplina das relações de trabalho subordinado, nos planos
coletivo e individual de interesse dos respectivos sujeitos. A agressão da economia globalizada ao
emprego força o Direito do Trabalho a deslocar o eixo de sua estrutura em seus ramos internos mais
importantes: no Individual, afrouxando a rígida disciplina tutelar do trabalhador, exercida, por meio da
norma estatal, em nome do princípio nuclear da proteção, o que importa em passar à responsabilidade
dos próprios atores das relações de trabalho a negociação de suas condições; no Sindical e Coletivo,
impondo a mudança da postura tradicionalmente reivindicativa das representações sindicais para outra,
negociadora dos interesses das categorias, na posição, inclusive, de recipiendário da função normativa
estatal.
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Outro fenômeno importante trazido pela globalização referente ao Direito do Trabalho é que, cada vez mais, o mercado

está selecionando trabalhadores com elevada escolaridade, havendo maior exigência do nível intelectual e da formação profissional,

caindo, por conseguinte, a taxa de emprego para os analfabetos, semi-analfabetos e pessoas com baixa escolaridade. Desse modo,

podemos verificar que está aumentando a procura pela mão-de-obra qualificada, porém, em contrapartida, os salários estão sendo

reduzidos assustadoramente, características essas contrárias ao período anterior à intensificação da globalização da economia e dos

mercados, consoante a observação de José Francisco Siqueira Neto (1999, p. 242), que faz uma análise sobre como funcionava o

trabalho nessa época:
 
No antigo sistema, o trabalho era rotineiro, repetitivo e controlado por um rígido comando hierárquico.
Dessa forma, cabia ao trabalhador cumprir cegamente as tarefas encomendadas pelos seus superiores.
Nesse ambiente, a qualificação ou escolaridade do empregado não tinha muita importância, uma vez
que os conhecimentos exigidos eram, de maneira geral, limitados e o trabalho era realizado
isoladamente, desprezando solenemente as etapas anteriores e posteriores à sua realização.  As bases do
direito do trabalho emergente desse padrão de industrialização – fundamentalmente nos países de
industrialização avançada e de democracia consolidada –, eram: a) trabalho fixo, unidirecional e de
longa duração; b) jornada plena; c) contratação coletiva por setores e centralizada (da cadeia produtiva
para a empresa); d) poucas formas de contratação; e) fortes restrições aos despedimentos; f)
remuneração fixa; g) formação profissional específica mas pouco exigente quanto ao aperfeiçoamento e
atualização.
 

A globalização da crise trabalhista elevou o número de desemprego a níveis estonteantes, além
da criação de postos de trabalho se concentrarem quase que exclusivamente nas atividades de baixa
produtividade, impedindo, portanto, uma melhor participação dos salários. Com a utilização de altas
tecnologias, verificamos o alto índice de demissões, haja vista a prescindibilidade da mão-de-obra
operária, que sofre pelos impactos da Modernidade, conforme leciona Roberto Amaral (2001, p. 50), nos
seguintes termos:

Em nome da competitividade internacional, adotamos modelos de produção que exigem tecnologias
intensivas de capital e excludentes de mão-de-obra. E assim, via endividamento, exportamos capital e
emprego para o primeiro mundo.  E construímos o desemprego. Segundo dados da OIT, o desemprego
aberto (ou seja, aquele que não considera o desemprego oculto pelo trabalho precário, pelo lumpenato e
pela indigência) só fez crescer em nosso Continente, de 1990 a 2000. Nesses dez anos ele cresceu, na
Argentina, de 7,5 para 15,4%; no Brasil, de 4,3 para 7,1%; no Chile, de 7,4 para 9,4%; na Colômbia,
de 10,5 para 20,4%; no Uruguai, de 9,2 para 12% e na Venezuela, de 11,0 para 14,6%.

 
Por fim, constatamos a precarização dos contratos de trabalho (tempo parcial, tempo

determinado), o aumento das jornadas de trabalho, a rotatividade, a informalidade, a redução dos salários e
a deterioração das condições de trabalho são outras tantas formas de ataque aos trabalhadores.

[...] a) criação dentro dos blocos econômicos de um imenso exército de reserva; b) a alta rotatividade
da mão-de-obra nos empregos e nas regiões; o alto número de migrações internas dentro destes
blocos; a existência de um proletariado altamente qualificado inclusive com nível universitário); c) o
crescimento do desemprego e subemprego, em virtude de que a automação, e o imenso excedente de
trabalho farão com que grande parte da população encontre modos ‘alternativos’ de ganhar a vida.
(DINIZ, 1999, p.205).

 

A solução para o desemprego não pode advir da propalada redução dos direitos trabalhistas, nem pelas diversas formas

flexíveis de contratação, pois estas “soluções” não reduzirão em nada o número cada vez maior de desempregados no Brasil. Pelo

contrário, o que se faz necessário para a garantia do direito fundamental ao pleno emprego é o direito à qualificação profissional

como perspectiva de competitividade da economia brasileira, a efetividade de uma liberdade sindical, conforme preceitua a
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Organização Internacional do Trabalho - OIT; uma negociação coletiva de trabalho em todos os níveis; a proteção do direito de

greve a todos os trabalhadores, respeitados os trabalhos de caráter essencial; o desenvolvimento ou fomento ao emprego; uma

efetiva justiça trabalhista, mostrando-se ágil na sua prestação jurisdicional; elaboração de leis eficazes e que visem primordialmente

à proteção do trabalhador, dentre outras tantas medidas eficientes que objetivem a proteção fundamental do direito do trabalho.

 

3 CONTEXTOS PRODUTIVOS E A RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO

 

Na sociedade industrial, o mundo da produção tinha como paradigma a organização de unidades fabris que concentravam

grande número de trabalhadores, distribuídos em uma estrutura vertical e, altamente hierarquizada, cuja finalidade era produzir em

larga escala, para atender demandas relativamente homogêneas de mercado, segundo as possibilidades de aplicação da eletro-

mecânica ao processo produtivo.

Essa base taylorista-fordista do processo produtivo, exigia dos trabalhadores, o cumprimento rigoroso de normas

operatórias segundo a prescrição de tarefas exigindo-se disciplina na sua realização. (KUENZER, 1992).

Nessa perspectiva, era suficiente alguma escolarização, breve curso de qualificação profissional e muito mais experiência

prática no próprio local de trabalho de forma que, demandava alguma formação que combinasse o desenvolvimento de habilidades

psicofísicas e de algumas condutas, com algum conhecimento, apenas o necessário para o exercício da profissão.

Compreender os movimentos e os passos necessários a cada operação, memorizá-los e repeti-los em determinada

seqüência demandavam uma pedagogia que objetivasse a uniformidade de respostas para procedimentos padronizados (KUENZER,

1992).

No Brasil, urge esclarecer que a sociedade tecnizada surge quando a sociedade de base taylorista-fordista ainda não se

esgotou totalmente, contudo, a introdução da microeleterônica na produção, a partir dos anos 90, constitui-se um fato constatável em

vários setores da vida produtiva (indústrias automobilística, de tecidos etc.) e tem acarretado conseqüências importantes para o

movimento de desqualificação e qualificação da força de trabalho ou quanto às exigências educacionais, conforme as explicações que

se seguem.

A mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica no processo de produção, passa a exigir o

desenvolvimento de certas habilidades cognitivas e comportamentais tais como: capacidade de análise, síntese, rapidez de respostas,

criatividade diante de situações inesperadas, interpretação e uso de diferentes linguagens, capacidade para trabalhar em grupos etc.

As atuais demandas do processo de valorização do capital, dentro desse novo paradigma produtivo, que alguns estudiosos

do mundo do trabalho denominam de “toyotismo” (método de inspiração japonesa), passou a demandar uma educação de

trabalhadores de novo tipo, para adequação aos métodos flexíveis de organização da produção e da gestão do trabalho[2].

Com a aplicação da microeletrônica, os equipamentos tornam-se mais “flexíveis” e abriram a possibilidade de serem

programados para diversas finalidades, o que oportuniza atender à crescente diversificação do mercado no mundo contemporâneo.

Nesse contexto, a parcela de trabalhadores que tem acesso à programação de máquinas, precisa apresentar-se com maior

escolarização/qualificação. Entretanto, no mesmo cenário, encontram-se também, trabalhadores reduzidos às funções elementares de

simples preparação ou de vigilância dos equipamentos, exigindo-se igualmente baixa escolaridade no cumprimento de trabalho

repetitivo e fragmentado.

A essa base produtiva correspondem processos de trabalho flexíveis, bem como passou a exigir a flexibilização de

funções. Esse processo de flexibilização (trabalho e funções), trouxe a possibilidade de redução dos níveis de divisão e de

fragmentação do trabalho, pois possibilita a intercambialidade de funções, favorecendo a polivalência, como novo perfil de

qualificação da força de trabalho[3], exigindo-se novas necessidades educacionais, pois cada vez mais, em virtude da globalização
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da economia, o trabalhador, além de suas atuais ocupações, deve acumular outras funções para se mostrar útil e necessário nesse

atual mercado competitivo.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que esse cenário produtivo globalizado passou a demandar: posse de escolaridade

básica, compreensão global de um conjunto de tarefas e elevação da capacidade de abstração e na seleção e no trato de informações.

Todavia, nem todos que manejam as novas tecnologias tiveram o conteúdo do trabalho flexibilizado. Muitos ficaram

reduzidos à simples execução de tarefas como observar alarmes, ligar/desligar máquinas etc.

Numa formação econômica-social, como a brasileira, caracterizada por um processo de desenvolvimento capitalista

desigual, em que a globalização tenta minar e desrespeitar os direitos trabalhistas, conforme já comentamos anteriormente, convivem,

no mesmo cenário, o trabalhador tradicional, fruto do processo de industrialização de bases tayloristas/fordistas, com salários e

níveis educacionais baixos, instabilidade no emprego, precarização das relações de trabalho e desempenho de funções

desqualificadas, com um pólo reduzido de um novo tipo de trabalhador. Esses desfrutam de salários e deles são exigidos níveis

educacionais mais elevados, alta qualificação para o manejo de tecnologias na produção, desfrutando de relativa estabilidade no

emprego, em que a qualificação é algo imprescindível, necessitando, para se mostrarem aptos a trabalharem nesse mercado

competitivo, do exercício de várias funções, ou a chamada polivalência.

Quanto ao processo de educação/qualificação, se é verdade que dentro da nova base técnica da organização do processo

produtivo, encontram-se elementos novos que apontam para a recuperação do controle do saber na produção, a polivalência exigida

do trabalhador tem sido, simplesmente, trabalho mais variado, e não tem, obrigatoriamente, significado maior intelectualização do

trabalho. É suficiente, para ser um trabalhador flexível e polivalente, o recurso aos conhecimentos empíricos disponíveis no ambiente

de trabalho, permanecendo o conhecimento tecnológico ou o emprego da ciência na produção como algo que lhe é exterior,

inacessível e estranho.

A polivalência, assim, tem se apoiado no uso superficial de conhecimentos e de informações, somente os necessários para

utilização ou programação de máquinas e equipamentos. Nesses termos, a unitariedade do pensar e do fazer, como base alardeada

pelos princípios do “toyotismo”, como base produtiva da “sociedade tecnizada” não tem conseguido superar o caráter de

superficialidade e fragmentação do conhecimento no processo de trabalho, embora possa se constatar uma ampliação das exigências

de educação/ qualificação do trabalhador para lidar com diferentes instrumentos técnico-científicos na produção.

A construção de um saber polivalente, entretanto, depende de educação, mas sem que seja necessária uma grande

revolução na escola. Na verdade, o trabalhador polivalente se faz no trabalho, demandando sim, certa exigência de elevação do nível

de escolaridade. Embora a educação e a qualificação para a polivalência representem um avanço frente às formas taylorizadas e

fordistas, apresenta apenas um avanço relativo, pois o conhecimento tecnológico produzido e empregado nos processos de trabalho,

ainda permanece como monopólio do industrial, do empresário (do capital).

Contrapõe-se ao “Saber Polivalente”, a construção compartilhada, coletiva, do “Saber para o Cidadão Produtivo”. Esse

último pressupõe uma revolução da Educação Básica, sobretudo, do Ensino Médio e da Educação Profissional. Diante do ambiente

globalizado, há a necessidade da formação do cidadão produtivo se inserir dentro de um projeto de desenvolvimento social de

ampliação dos processos de formação de Capital Humano, implicando a aumento dos espaços educativos e de socialização crescente

de conhecimentos unitários: de formação geral integrados aos conhecimentos do ensino profissional (RAMOS, 2004)

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

As atuais demandas da globalização da economia, da tecnologia, do trabalho e da educação, obrigam um repensar

coletivo, sobre as perspectivas de formação de jovens trabalhadores.
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De um lado as pressões de mercado exigem novas competências para o trabalhador e, de certa forma essas são

estratégicas para o desenvolvimento sócio-econômico dos Estados. Do mesmo modo, a necessidade de diminuição das desigualdades

regionais, a demanda de capacitação e de educação tecnológica da população, a exigência de elevação do nível de escolaridade e de

inclusão social. Não há dúvidas: estamos à frente de desafios de titãs!

Mas o quê fazer neste contexto globalizado? Em primeiro lugar, consultar a base legal para o Ensino Médio e para a

Educação Profissional, poderá indicar caminhos profícuos na consolidação de uma sólida proposta de formação. A Lei de Diretrizes

e Bases da Educação (9.394/96) define como fim da Educação Básica: “ (...) desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos anteriores (...).

Contudo, o quesito preparação para a progressão no trabalho, ainda carece de fundamentos, sejam legais, sejam de

compreensão da própria identidade do processo produtivo. Num primeiro momento, a reflexão sobre a exigência de articulação entre

educação e formação para o trabalho[4] demanda, desde o princípio, a integração de esforços entre gestores de diversas instâncias

(Secretarias: Educação, Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, Conselhos), além do envolvimento de vários técnicos, de

diversos níveis, na construção de uma proposta formativa que contemple múltiplas necessidades econômicas, culturais, sociais e que

assegure a garantia de acesso ao trabalho do jovem cidadão brasileiro.

Tudo isso irá demandar nova e ampla compreensão sobre a necessidade de formação de Capital Humano como demanda

urgente a ser contemplada nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Sócio-Econômico dos Estados, segundo vocações e

possibilidades potenciais de oferta de emprego/trabalho. Por outro lado, a necessidade do entendimento de que uma proposta de

formação desta natureza não pode ficar atrelada somente às exigências imediatas e altamente fluidas, mutáveis do mercado de

trabalho.

Nessa direção, propõe-se a elaboração coletiva de nova identidade para o Ensino Médio como etapa privilegiada para a

integração de princípios de qualificação para o trabalho como etapa obrigatória da Educação Básica. Por essa via, a formação básica

do jovem trabalhador poderá acompanhar a atual mutabilidade do mercado de trabalho. A Integração do Ensino Médio à Educação

Profissional Técnica de Nível Médio deverá, portanto, ser a base da qualificação do trabalhador com possibilidades diversas de

formação de Capital Humano, assegurando, as condições de competitividade e ainda, a legitimação do preceito constitucional de

direito à preparação pra o trabalho.
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MITO DA IRRESPONSABILIDADE COLETIVA: COMPLEXO DE FEBO, INFANTILIZAÇÃO
DO ESTADO E CRISE ECONôMICA

MITO DE LA IRRESPONSABILIDAD COLECTIVA: COMPLEJO FEBO, INFANTILIZACIÓN DEL
ESTADO Y LA CRISIS ECONÓMICA

Caleb Salomão Pereira

RESUMO
O discurso que minimaliza o Estado, inclusive em suas funções regulatórias, é orientado por um
minimalismo ético que promove o laissez faire livre de responsabilidade. Quando o Estado se
submete a um discurso liberal baseado no fundamentalismo de mercado, é certo, como a
Humanidade já assistiu, que graves crises se farão sentir. Assim como Febo, que leva à
desgraça o seu filho Faetonte por ser incapaz de fixar limites à sua conduta, permitindo-lhe
guiar seu carro impróprio para um infante, também o Estado tem sido omisso na questão
regulatória e, por isso, tem sido também ele o culpado por diversos males que assolam seus
cidadãos. O Estado deve ser fiel à sua natureza e jamais renunciar ao direito que lhe foi dado de
fixar limites às condutas de risco.
PALAVRAS-CHAVES: Mitos; Responsabilidade; Estado; Regulação; Fundamentalismo de
mercado.

RESUMEN
El discurso que reduzcan al mínimo el Estado, incluyendo sus funciones de reglamentación, se
guía por una ética minimalista que promueve el laissez faire sin responsabilidad. Cuando el
Estado se somete a un discurso liberal basado en el fundamentalismo de mercado, es cierto,
como la humanidad ha visto, que una crisis grave se hará sentir. Al igual que Febo, que
conduce a la desgracia de su hijo Faetón por no poder poner límites a su conducta, lo que le
permite conducir su coche inapropriado para un niño. También el Estado ha estado ausente en
la edición de reglamentación y, por tanto él también ha sido acusado de diversos males que
aquejan a sus ciudadanos. El Estado debe ser fiel a su naturaleza y nunca renunciar al derecho
que le ha de fijar límites a las conductas de riesgo.
PALAVRAS-CLAVE: Mitos; Responsabilidad; Estado; Reglamento; Fundamentalismo de
mercado

Introdução

                       

              A humanidade jamais deixou de dialogar com mitos[1]. Desde a Antiguidade tem eles
servido como instrumentos de compreensão do mundo e seus fenômenos, permitindo ao
Homem entrar em sua subjetividade e dela extrair ensinamentos que conduzem a percepções
transformadoras de si, do outro e de seu entorno. Todas as civilizações antigas foram prolíficas
na organização de suas relações a partir de mitos, sendo que muitos deles atravessam os
tempos a alcançam nossos dias com forte apelo analógico-reflexivo.

              Um dos mais belos mitos a tratar de valores como responsabilidade e omissão no
dever de fixar condutas envolve os personagens Febo e Faetonte, pai e filho, imortal e mortal,
protagonistas de uma narrativa que comove pelos sentimentos que marcam os envolvidos,  pelos
equívocos provocados pelo afeto mútuo e  pelo desejo de agradar, e também pelo triste
desfecho, que aponta para os riscos do exercício irresponsável do poder paterno. Febo falha na
sua obrigação de evitar os excessos de Faetonte, causando-lhe enorme desgraça e promovendo
verdadeira crise no Olimpo, impondo aos deuses a necessidade de, em assembléia, decidirem
por uma forma cruel de solucionar problema criado por pai e filho e que, ao final, custaria a
vida deste.
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            Este artigo se servirá do mito de Febo e Faetonte para ilustrar a necessidade de se
realçar a responsabilidade do agir do Estado como determinante da segurança de seus cidadãos.
Por inserir o tema no âmbito do Direito Constitucional, especialmente em sua vertente dirigente,
responsabilidade, aqui, terá o sentido que lhe confere Klaus Günther quando trata da
responsabilização na sociedade civil (PÜSCHEL, 2009, p. 2), no qual assim se expressa:

 

Quem assume o poder de governo em um Estado democrático constitucional é responsável
perante o povo pelo exercício desse poder em conformidade com a Constituição, e não em
detrimento do povo. Pais são responsáveis não apenas por sua própria saúde, mas também pela
de seus filhos.

 

            Günther situa, assim, o conceito de responsabilidade numa conjuntura cuja pluralidade
contempla regras e instituições que estabelecem e organizam "a distribuição de
responsabilidades entre o Estado e a sociedade, bem como entre os cidadãos" (2009. p. 2),
realçando os riscos de uma irresponsabilidade organizada capaz de se opor ao princípio da
responsabilidade, "que atribui à geração presente o dever de zelar pela sobrevivência das
gerações seguintes" (2009, p. 2).

            Sob a ótica do Direito Constitucional, e sobretudo num contexto de um
constitucionalismo dirigente, que busca determinar condutas capazes de assegurar o bem-estar
da coletividade, é inegável a obrigação do Estado de exercer o seu poder-dever para,
ultrapassando o credo liberalista de prestação negativa, organizar um conjunto de normas
capazes de submeter outros poderes, inclusive aquela soberania oculta que se infiltra nas
estruturas do próprio Estado, e proteger a sociedade dos excessos que a História registra.

            Por essa via se apresentará, ao longo do texto, reflexões que envolvem o conflito
permanente entre o Estado e sua institucionalidade e as forças políticas que, orientadas por uma
razão econômica liberal e por um fundamentalismo de mercado, teimam em retirar do Estado a
sua capacidade normativo-regulatória como forma de formatar o ambiente jurídico-político,
tornando-o amigável a práticas que privilegiam grupos exclusivistas em detrimento da maioria
expressiva da população que, supostamente, estaria abrigada na institucionalidade de um Estado
Democrático Constitucional.

            As recentes crises econômico-financeiras, com destaque para a crise de 2008-2009,
revelam a deliberada infantilização do Estado como meio de promoção de interesses de minorias
encasteladas no topo das instituições mantidas pelo poder econômico e pelo poder político. Num
contexto de globalização econômica e mundialização de formas de organização estatal e
socioeconômica, as crises surgidas em Estados que sucumbem aos apelos do fundamentalismo
de mercado rapidamente contagiam outros países, inclusive porque também estes não ousaram
usar o Estado para constituir limites à ação de grupos de interesses que colonizam o
pensamento político contemporâneo com dogmas que, desde o século XVIII, tem se mostrado
ineptos para a promoção dos interesses coletivos.

            A pretensão do artigo é, partindo de uso analógico do mito de Febo e Faetonte, suscitar
a reflexão sobre a responsabilidade como um valor constituinte das relações entre pessoas e
seus pares, entre pessoas e Estados e entre estes e as instituições que o compõe. A retórica que
visa a promoção do Estado minimalista está certamente orientada por um minimalismo ético e
exclusivista, e acentua o discurso que a razão econômica liberal propaga como forma de
legitimar seu secular laissez faire que, decorridos séculos, continua exibindo sua face nefasta
quando exercido sem as amarras que só o Estado pode criar.

            Numa era em que a inovação tecnológica acelera os processos de globalização, ao
mesmo tempo que retira dos Estados sua clássica soberania, refletir sobre a responsabilidade
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estatal de prover meios de proteção da sua coletividade, em respeito ao modelo constitucional
adotado, é tarefa que se mostra inteiramente necessária, até mesmo para a consolidação da
proposta democrática que o Estado Constitucional contemporâneo apresenta.

 

1            Febo e Faetonte: a tragédia do infante, a irresponsabilidade do adulto e sua 
dimensão simbólica na realidade jurídico-política estatal

 

              Dotada de eloqüente simbologia, a tradição mitológica ocidental, se desempenhou a
função instrumental de explicar o universo pelos homens aos homens, e se constituiu "pistas
para as potencialidades espirituais da vida humana" (CAMPBELL e MOYERS, 1990, p. 6), também
serviu para, nesse papel, sedimentar as percepções mais caras à humanidade num processo
civilizacional que daria ao Ocidente as múltiplas faces hoje exibidas por suas sociedades.

              À tradição mitológica hebraica os europeus conferiram, ao menos sob o ponto de vista
teológico e por razões que a História e a Antropologia talvez expliquem, um status superior
àquele dado a outras mitologias que influenciaram sua constituição civilizacional, a exemplo da
mitologia greco-romana. Isso, todavia, não afasta o reconhecimento de que as matrizes teórico-
racionais da filosofia jurídico-política, que fundaram a tradição jurídica ocidental[2], têm sua
principal origem nas ricas imagens do pensamento filosófico grego, com destaque em
Aristóteles, cujas idéias invadiram as reflexões dos pensadores cristãos, já orientados pelos
valores greco-judaico-cristãos. Os romanos, para não esquecer nossa específica tradição jurídica,
também se deixaram envolver pelo pensamento grego desenvolvido por Aristóteles (VILLEY,
2003, p.53), ele próprio nutrido pela rica galeria de mitos surgidos em seu próprio cadinho
cultural.

              O caminho que nos trouxe à cimeira jurídico-política em que hoje pensamos nos
encontrar teve início no mythos: sem aqueles relatos fantásticos que se misturavam e
orientavam a existência dos gregos certamente eles não teriam chegado ao logos. A
mundividência mitológica daquela civilização foi, deve-se reconhecer, essencial para que,
organizando seu pensamento e posicionando-se perante o universo, o Homem formulasse
indagações que abririam a passagem do mythos ao logos (KAUFMANN, 2007, p. 32), permitindo
iniciar a trajetória constituinte da referida tradição e desenvolver o homo sapiens e e suas
características racionais, origem da conhecida jactância da espécie.

              Daquele rico universo mitológico extrair-se-á um relato ilustrativo capaz de funcionar
como uma aparentemente erudita introdução ao argumento principal sobre o conveniente
infantilismo que acomete determinadas instituições jurídico-políticas e sociais contemporâneas.
Trata-se da comovente história de Faetonte, filho do deus Febo, o Sol, também nominado
Apolo, e da ninfa Climene.

              Vítima de bulliyng[3] por seus colegas de escola que duvidavam do fato de ser ele
filho de um deus, Faetonte, menino impetuoso, com o perdão da redundância, exige de sua mãe
uma prova de sua origem divina. Climene, sensibilizada pelo sofrimento do filho, manda-o à terra
onde mora o Sol para que pergunte ao próprio se o reconhece como filho. Diante do pai,
Faetonte repete a exigência que fizera à sua mãe.

              Febo, compreendendo a angústia do rebento, confirma o vínculo entre ambos e, como
que a ratificar sua paternidade e seu amor pelo filho, diz-lhe que peça o que quiser, pois sua
vontade será satisfeita. Nesse instante, agindo de modo inconsequente tal e qual seu filho, Febo
não mensurava os nefastos resultados de seus atos. Emocionados pelo encontro, o infantilismo
emocional de um impõe-se à pretensa maturidade do outro.

              Faetonte pede, então, que Febo lhe permita dirigir, por um dia, o carro do Sol que, em
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seu percurso celestial, ilumina e aquece a Terra.  Nesse instante, Febo percebe o risco criado
pela conjunção de sua permissividade com a impetuosidade infanto-juvenil de seu filho e tenta
dissuadi-lo, reconhecendo inclusive que se expressara de maneira indevida, pois aquele era o
único pedido que deveria negar ao próprio filho.  Febo   pondera sobre as habilidades e a força
exigida, inexistentes na juventude de Faetonte, para executar tamanha tarefa, atribuída a ele
próprio, o deus Apolo, a nenhum outro deus, nem a Júpiter, e jamais a um mortal. Teria
afirmado: "Em tua ignorância, aspiras a fazer o que nem os próprios deuses fazem" ao explicar-
lhe as dificuldades de conduzir o carro do Sol, advertindo-o: "Cuidado, meu filho, para que eu
não seja o doador de um presente fatal. Desiste de teu pedido enquanto é tempo. Queres uma
prova de que és fruto de meu sangue? Dou-te uma prova em meus temores por ti." (BULFINCH,
1999, p. 53).

              Entretanto, diante da insistência de Faetonte e da palavra que dera, calou-se e
encaminhou o filho ao magnífico carro. Advertindo seu filho e orientando-o sobre a forma de
conduzir o carro e os corcéis, Febo assiste ao jovem saindo em direção à própria morte.
Realizando os temores divinos, ao iniciar a viagem logo o infante se encontra com as
dificuldades de condução sublinhadas por seu pai. E "desejou jamais ter tocado os cavalos
paternos, jamais ter sabido sua origem, jamais ter insistido em seu pedido". Sua
irresponsabilidade, somada à de seu pai, dera início a uma tragédia cósmica. A narrativa de
Thomas Bulfinch (1999, p. 55, 56), preservada na tradução, é primorosa:

 

"... as rédeas lhe caíram das mãos. Sentindo-as soltas em suas costas, os cavalos avançaram e,
sem restrições, penetraram em regiões desconhecidas do céu, entre as estrelas, arrastando o
carro em lugares sem estrada, ora a grande altura, ora quase junto da Terra. A Lua viu, com
assombro, o carro de seu irmão correndo abaixo do seu próprio. As nuvens começaram a
esfumaçar e os cumes das montanhas a se incendiar; os campos tornaram ressequidos de calor,
as plantas murcharam, as árvores queimavam-se com seus ramos copados, as colheitas estavam
em chamas! (...) Faetonte contemplou o mundo em chamas e sentiu o calor intolerável. O ar que
respirava era como o de uma fornalha, cheio de cinza, e a fumaça estava negra como breu.
Avançou sem saber para onde. Então, acredita-se, o povo da Etiópia tornou-se negro pelo fato
de o sangue ser forçado a subir tão subitamente à superfície, e formou-se, pela seca, o deserto
líbico, nas condições em que permanece até hoje."

             

              A crise olímpica e universal instalada demanda a intervenção de Júpiter, que,
invocando o testemunho de todos os deuses, até mesmo o de Febo, demonstra que "tudo
estaria perdido, a não ser que fosse aplicado um remédio urgente" e os convence da
necessidade de intervenção. Que se dá quando ele, trovejando, lança um raio incandescente
contra o condutor do carro, arrancando-o "ao mesmo tempo, do seu lugar e da existência." O
relato mitológico diz que Faetonte, com os cabelos em chamas, caiu de cabeça para baixo, como
uma estrela cadente que marca o céu com seu brilho. Febo vaticinara ao dizer para o querido
filho: "Não é a honra, mas a destruição que procuras."          

              Daquela nefasta conjunção (a impetuosidade de Faetonte com a permissividade de
Febo), que submeteu a ambos, pai e filho, aos desejos irresponsáveis de um infante em crise, a
humanidade tem feito derivar inúmeras lições, uma vez que o relato mitológico busca traduzir o
ethos de uma dada comunidade, o que faz fixando determinados conceitos que vincaram a face
ética e moral do Ocidente.

              O Estado e seu verbo, o Direito, não ficam alheios à alegoria que remete à
responsabilidade esquecida, especialmente quando se considera que este último tem se prestado
a emoldurar certo discurso prescritivo que, a depender do seu conteúdo, pode repetir, ou não, a
tragédia de Febo e seu filho em dimensões sociais, inclusive globalizadas. Febo, tivesse antevisto
a desgraça que se abateria sobre seu rebento, talvez tivesse usado sua autoridade de pai e deus
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para determinar outra conduta a Faetonte, regulando suas possibilidades comportamentais.
Contudo, cedendo aos impetuosos apelos de seu filho, a autoridade e o senso de
responsabilidade do deus se converteram em expressão de inconseqüência: negando-se a
exercer seu papel de autoridade - paterna e divina -, Febo levou seu filho a um triste fim.

              As organizações estatais contemporâneas, orientadas pela matriz democrático-
constitucional que fundaram o Estado Liberal de Direito, têm apresentado um padrão
comportamental jurídico-político que enfatiza condutas próprias da fase liberal representativas
de sua infância política. Nesse sentido, dir-se-á que o Estado contemporâneo porta-se como
Febo diante de Faetonte, submisso aos apelos inconseqüentes de um infante, quando se
posiciona em face dos riscos que as sociedades complexas apresentam fazendo uso de modelos
analítico-constitucionais próprios das sociedades de outrora, quando outra realidade sociopolítica
demanda distinta moldura normativa.

              Com efeito, qual um Febo curvado pelos infantis apelos de Faetonte, o Estado
contemporâneo tem se infantilizado pelo apego ao ideal do constitucionalismo liberal que
privilegia unicamente os ditos direitos fundamentais de primeira dimensão, hipostasiando
determinados direitos cujos sujeitos estão difusamente postos na sociedade e originando, no seio
social, a certeza de que a omissão estatal diante de demandas próprias de nossa era tende a
constituir um ambiente de crescente risco social. A opção jurídico-política ancorada na visão
infantil das relações entre poder político e sociedade tem lançado a sociedade internacional
numa espiral de risco que aponta para realidades nada alvissareiras, exceto para aqueles que,
postados nos minaretes das cidades em crise, servem-se do minimalismo ético-jurídico do
Estado e fazem ressoar um discurso infantilizado, no sentido acima adotado, que desconsidera a
inegável alteração nos termos da equação do poder.

              A comunicação que se estabelece entre pai e filho - entre o vulnerável e o seu
responsável - se mostra deteriorada na medida em que um não cumpre sua função em face do
outro, permitindo que se estabeleça uma relação marca pela ausência de responsabilidade e que
culmina na desgraça para ambos os atores da relação. Considerando o Estado e suas complexas
relações com a sociedade, extrai-se que as múltiplas e biunívocas estruturas de
responsabilidades vêm sendo esquecidas, sobretudo quando se propõe a minimalização do
Estado por meio da redução das possibilidades dos fins e do esvaziamento ético dos valores que
orientam a institucionalidade oficial.

 

2            Vetor Ético da Teleologia e da Axiologia do Estado: a Infantilização do
Estado e seus os riscos

 

              A fim de viabilizar razoável argumentação analógica dos ensinamentos extraíveis do
mito rememorado no capítulo anterior, é imperativo que sejam feitas breves considerações sobre
específicos aspectos históricos e sociopolíticos determinantes da teleologia e da axiologia que
delineiam o perfil do Estado Constitucional, este que hoje se consolida nas mais diversas nações
ocidentais.

              Para falar do gerúndio sociopolítico sob a ótica do Estado, é inevitável, para o escopo
de contextualização necessária, voltar a determinado passado dessa entidade política para que
se possa refletir sobre suas causas e objetivos. E nesse olhar por sobre os ombros exsurge com
vigor a figura de Thomas Hobbes e seu Leviatã, autor e personagem que redesenharam a noção
de poder político e a necessidade de sua organização e atuação com o objetivo de conferir
status mínimo de ordem capaz submeter as paixões humanas a critérios lógico-políticos de
maior abrangência e interesse social, constituindo uma instância na qual os homens se
encontrariam consensualmente para fins de auto-organização e, assim, de proteção contra a
barbárie.
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              Com objetividade Thomas Hobbes desautoriza a equiparação da comunidade de
homens com o modo de coexistência das abelhas ou das formigas com os seus pares, para o
que ele elenca seis argumentos para distinguir a natureza humana da natureza dessas criaturas
(2005, p. 102). Eis um deles:

 

Quinto, as criaturas irracionais são capazes de distinguir entre injúria e dano, e portanto basta
que estejam insatisfeitas para nunca se ofenderem com os seus semelhantes; ao passo que o
homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeito se sente, pois é neste caso que tende
mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações dos que governam o Estado.

 

              Nessa passagem o autor também sublinha sua compreensão da natureza humana e
aponta para uma tendência, de certos grupos sociais humanos, demasiadamente humanos, à
apropriação dos meios de exercício do poder para fins exclusivistas. É bem verdade que, em
sucessão a Hobbes, certos pensadores dariam origem a determinadas interpretações da gênese
do Estado que, a considerar seus postulados teóricos, alguns hegemônicos ao longo da história,
equipararam os homens efetivamente àquelas criaturas, esquecendo-se da lição do velho,
ousado e assertivo filósofo. A argúcia de Hobbes sobre a psicologia e a antropologia, com o
perdão do anacronismo, dos homens de seu tempo foram, decerto, o Leitmotiv de sua reflexão
mais profunda e que o levou à concepção do Leviatã. Considere-se a seguinte observação (2005,
p. 100):

 

Pois as leis da natureza, como justiça, equidade, modéstia, piedade, e, em resumo, fazer aos
outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder
capaz de as levar a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos
fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. (Grifos
inexistentes no original)

 

              Em Hobbes, tem-se, portanto, a explicitação teórica da necessidade de um ente
político cuja gênese derivaria do reconhecimento dos riscos a que se exporia a sociedade política
se nenhum poder superior aos demais que a compõem fosse dado a existir como forma,
justamente, de constituir anteparos à atuação destemperada de determinados grupos de poder.
 Trata-se, no dizer de Norberto Bobbio (1991, p. 2) de uma pura construção do intelecto,
voltada para a busca do consenso recíproco de indivíduos singulares, originariamente livres e
iguais. Numa acertada crítica, Bonavides (2008, p. 37) sublinha que, nas teorias de Hobbes e
seus intérpretes, o Homem perdia a liberdade, mas ganhava, em troca, a certeza da
conservação. Esse, aliás, é um pacto cujas características apontam para os fins do Estado como
entidade intelectualmente concebida pelas sociedades.

              Se tomarmos por razoável as concepções teóricas de Hobbes e de seus intérpretes, a
exemplo do saudoso jusfilósofo italiano, o conseqüente lógico é a indagação sobre a natural
raison d'être do Estado, considerando-se a sua interrelação com a sociedade, e também sobre
sua efetividade para a realização das promessas emancipatórias que naturalmente surgiram nos
movimentos necessários à sua estruturação sociohistórica. E ao refletirmos sobre papel e
atuação do Estado estaremos, também com inúmeros outros autores, a exemplo do mesmo
Bobbio, especulando sobre o princípio da legitimação política que, no Estado, se obtém pelo
consenso (1991, p. 2).

              Ocorreu que, tendo sido esse consenso construído sob orientação de interesses
exclusivistas de caráter econômico e marcadamente oligárquico, o mundo assistiu ao que Francis
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Fukuyama, quase num mea culpa, nomina dimensões perdidas da estatidade (2005, p. 20).
Sendo o Estado uma entidade que se origina e se projeta sobre a universalidade de uma
sociedade, o sentido da estatalidade obtém mais legitimação quanto menos exclusivista for a sua
atuação e quanto mais abrangentes forem suas políticas concebidas e executadas como funções
estatais.  

              À evidência que a força da capacidade institucional de um Estado oscilará de acordo
com as opções político-ideológicas de suas lideranças hegemônicas. É dizer: a teleologia das
instituições de um Estado conferirá força às funções estatais de acordo com a orientação
axiológica das forças políticas internas, ainda que influenciadas por forças externas ou mesmo
parcialmente determinadas por circunstâncias econômicas internacionais. Os fins do Estado são,
sempre, determinados pelos valores de suas lideranças, o que implica reconhecer que os
grandes debates entre os diferentes tipos de Estado são pautados por opções construídas a
partir da ética da política hegemônica em determinados momentos da gestão das instituições
estatais.

              A funcionalidade estatal, ou por outra, a estatalidade hegemônica, é determinada pela
ética de quem exerce o direcionamento das políticas funcionais de um Estado. Quando o Banco
Mundial, por exemplo, em seu World Development Report, divide as funções do Estado nas
categorias mínima, intermediária e máxima e referencia as atividades do Estado de modo a
indicar que a atividade redistributiva econômica não é essencial; ou ainda, quando reconhece
que a defesa da sociedade e a lei e a ordem são funções essenciais, esta instituição está
orientada pela história dos Estados, pelas demandas das sociedades,  mas também se orienta
axiologicamente a partir da ética constitutiva da personalidade dos seus executivos. Esse modelo
intelectivo-operacional é replicado, a partir de estratégias político-econômicas, em todos os
Estados que mantém relação de vassalagem com aquela instituição financeira internacional.

              A proposta deste artigo não é, como não poderia ser, discutir as funções institucionais
do Estado como um todo. Como já anunciado linhas atrás, o exercício intelectual proposto se
limitará a identificar, criticamente, como as opções políticas estatais, mormente quanto
exclusivistas,  podem produzir uma estatalidade nefasta ao ponto de significar a destruição do
tecido social e a falência da própria dimensão institucional protetiva e promotora do Estado.

              É sabido que o radicalismo do laissez faire oitocentista levou às reações desastrosas do
absolutismo estatal à moda comunista. Sabe-se igualmente que, com o soçobrar das propostas
socialistas ao longo do século XX, as instituições financeiras internacionais, a exemplo do Fundo
Monetário Internacional e o Banco Mundial, "enfatizaram uma série de medidas que visavam a
reduzir o grau de intervenção estatal nas atividades econômicas" (FUKUYAMA, 2005,  p. 19)[4].
Os efeitos das políticas fiscais, sociais e monetárias abrigadas sob a alcunha de "Consenso de
Washington" - impostas aos países em desenvolvimento - foram devastadores para as
sociedades dessas nações, do que fazem prova inúmeros estudos que apontam para o aumento
da desigualdade social e dos índices de violência.

              Antes mesmo do referido "Consenso", contudo, estudiosos identificavam um padrão de
funcionalidade estatal determinado por interesses refratários a políticas desenvolvimentistas
voltadas para o cumprimento daquelas promessas emancipatórias que permitiram ao Homem,
sem envergonhar-se, abrir mão de sua liberdade. O tema do desenvolvimento econômico é, sem
dúvida, seara fértil para a identificação das opções finalísticas e valorativas dos Estados
contemporâneos, na medida que as metodologias indutoras e aferidoras do crescimento
econômico permitem reconhecer a ética da estatalidade imposta por minorias às populações
nacionais. Considere-se, verbi gratia, a reflexão de Celso Furtado (2003, p. 103):

 

O ponto de partida do estudo do desenvolvimento deveria ser não a taxa de investimento, ou a
relação produto-capital, ou a dimensão do mercado, mas o horizonte de aspirações da
coletividade em questão, considerada não abstratamente mas como um conjunto de grupos ou

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3765



estratos com perfil definido. O desenvolvimento é a transformação do conjunto das estruturas
de uma sociedade em função de objetivos que se propõe alcançar essa sociedade.

 

              Sem restrições maiores, contudo, a métrica das teorias econômicas hegemônicas no
Estado contemporâneo vem sendo determinada por valores e objetivos que desconsideram o
horizonte de aspirações da coletividade, os quais institucionalizam uma estatalidade cuja ética
exclusivista elide a implementação de políticas capazes de conferir, ao Estado e suas instituições
e políticas, um perfil demófilo e, assim, fiel àquele pacto social teorizado por Hobbes e
fortalecido por outros filósofos da política. A axiologia do Estado e sua teleologia vão determinar,
desse modo, uma institucionalidade oficial que, antes de prestigiar a gênese  dessa entidade
política, vai valorizar os interesses de grupos que, assenhoreados de privilégios políticos e
econômicos, capturam e submetem a estatalidade oficial, reduzindo-a uma estrutura incapaz de
fazer frente às formas de expressão de poder que submetem a sociedade a políticas que
desconsideram os interesses da maioria da população, uma vez que são promotoras de
interesses de minorias.

              O minimalismo estatal foi, assim, a resultante de um minimalismo ético determinado
por interesses econômicos, a partir do qual a teleologia das instituições do Estado excluía
políticas abrangentes no campo da educação, saúde, saneamento, infraestrutura e segurança,
num evidenciar que a axiologia liberal ressuscitada pretendia reservar áreas sensíveis da
atividade política estatal a empreendedores privados, num processo de criação de mercados por
decorrência da redução da funcionalidade estatal. A orientação axiológica do "Consenso de
Washington" desconsiderou os interesses das populações dos países-alvo das suas políticas, o
que determinou uma finalidade das políticas estatais desconectada das necessidades e interesses
daquelas populações.

              A retórica contemporânea do que se nomina neoliberalismo parece resgatar o ideário
de "confinar o Estado-Providência nos marcos de um Estado mínimo" (BOSI, 2010, p. 379),
numa elaboração teórica que por vezes sugere olvidar os males que a era  dos extremos causou
à humanidade. Prolifera-se nesse cenário o risco de que, subvertidos os valores e os fins do
Estado - compreendidos como aquelas promessas mediante as quais o Homem teria admitido a
perda parcial de sua liberdade em troca de regulação justa e democrática, passe a funcionar
como imperativo ético-político a ideologia de grupos exclusivistas compromissados com
interesses não demófilos e apresentada como a única via possível para que o Estado
contemporâneo cumpra sua missão, encapsulada numa institucionalidade hegemonicamente
privada e minimamente estatal, ou seja, a missão do Estado passa a ser sua autoimolação no
altar do poder econômico. E este passa a ser o sacerdote da nova estatidade, metamorfoseando
a axiologia e a teleologia estatais segundo uma razão econômica orientada por um minimalismo
ético, no qual imperam os vetores de um utilitarismo degradado cujos resultados tornam
vulneráveis as sociedades e aumentam o risco em seu interior.

              No sentido dessa hipostasia dos fins e valores de um Estado compromissado com as
garantias oferecidas em troca da liberdade dos Homens, reconhece-se a simetria
comportamental entre o mito de Febo, e sua infantilização diante de Faetonte, e o Estado
minimizado em suas funções orientado por uma ética minimalista de uma sociedade que se
ancora em conceitos de um liberalismo político exacerbado que teima em reeditar-se tanto
quanto insiste em gerar e ao mesmo tempo negar seus malefícios para todas as sociedades que
a ele sucumbem.

              Infantilizado o Estado, sua atuação pífia expõe a sociedade a riscos e prejuízos, numa
analogia com o mito de Febo e Faetonte: aquele que, tendo assumido compromissos com
ordem, proteção e garantias como condição de sua própria existência, liquefaz-se em retórica e
normas liberalistas que se constituem, no tempo, em práticas liberticidas para as sociedades e
garantidoras de direitos de grupos exclusivistas dotados de poder econômico e político, sendo,
por isso mesmo, capazes de conformar a opinião pública e manipular a opinião política visando à
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naturalização de omissões estatais que, se atendem a interesses de grupos, denotam profundo
desprezo pelo pacto original e pelos interesses cuja abrangência permite que sejam qualificados
como democráticos.

 

2.1         O Estado agindo como se Febo fosse: o estreitamento ético da
institucionalidade estatal determinado pela razão econômica liberal contra o
Constitucionalismo Dirigente

 

              Inegável é que o Estado desejado pela razão jurídico-política hegemônica, de perfil
econômico-liberal, é uma entidade débil, submetida a imperativos éticos dos grupos de poder
que capturam, por diversas formas, os canais de institucionalização do poder político. Nesse
sentido histórico, aqueles que aceitaram ceder autonomia e liberdade para receber proteção (o
povo constitucional) foram seduzidos - desde Sieyès - a  admitir a substituição de sua voz pela
de representantes de grupos exclusivistas que, qual Faetonte, desde sempre passaram a exigir
do Estado o exercício do laissez faire, comportando-se contemporaneamente como se a
sociedade ainda vivesse nos setecentos, momento em que o Absolutismo, favorável ao clero e à
nobreza, e seus malefícios exigia, sim, um anteparo normativo de caráter absenteísta e que,
uma vez constituído, foi levianamente administrado por aqueles mesmos grupos que hoje o
reivindicam, ao ponto de fazerem o século XX retroceder a uma era de miséria e de  abusos do
homem pelo homem, negando as promessas Iluministas ratificadas pela Modernidade.

              O Homem que se desenvolve a partir dos conflitos entre os três Estados, para usar
didaticamente a nomenclatura francesa, vai produzir uma antropologia marcada por seus
interesses, definidos a partir de suas habilidades e perspectivas. Estas definiram-no como homo
faber et mercator, aquele que lutava ferozmente pelo centro da arena existencial e cuja vocação
fundamental à subjugação do Outro e ao domínio da Natureza somente seria plenamente
exercida se fossem tornados lassos os freios que o próprio Estado prometera criar.

Tendo seu perfil se transformado em homo oeconomicus, o Homem Moderno desenvolve
especial zelo pela constituição de lei e ordem voltados para a garantia do exercício daquelas
habilidades, donde deriva a centralidade da Economia no pensamento ocidental.

              O fetiche político em que se converteu a Economia e os estudos de suas dimensões
micro e macro constitui eloqüente meio para a demonstração dos esforços de promoção do
absenteísmo estatal atrelados a uma retórica que nos remete à irresponsável infantilização vivida
por Febo diante do apelo de seu rebento. Decorrente de uma razão política utilitarista e de um
individualismo de vocação solipsista, surge uma razão econômica que, para atingir suas metas,
pugna pela submissão da razão política e da razão jurídica aos seus ditames inspirados por
grupos representativos de interesses exclusivistas e que não se prendem aos interesses das
populações atrás referidas por Celso Furtado.

              Esta razão econômica foi elaborada por teoremas supostamente científicos cuja
pretensão sempre foi a de legitimar a liberdade, presente na retórica de todos e ausente na
existência da maioria, considerada como aquele conceito de oposição ao Estado Absolutista. A
teorização dessa razão imporia ao Homem a reificação dos valores e da própria existência como
decorrência de sua própria lógica interna, ancorada nos interesses da mercantilização como
forma de multiplicação da riqueza.

              Admite-se, portanto, o reconhecimento de que, para poder minimizar a
institucionalidade estatal, mesmo aquela de perfil exclusivamente regulatório, a razão econômica
precisou servir-se de um grupo de valores orientados por uma moral que alguns autores
nominam Moral Moderna, compreendida como "um sistema pós-iluminista de normas e valores,
tal como se formou desde o século XVII em partes da Europa e então se expandiu..."
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(KESSELRING, 2007, p. 137), e que - caracterizada por um solipsismo filosófico-político
determinante de ideologias da subjetividade incapazes de considerar os fatos além do imediato
cronológico e do explícito moral - vai flexibilizar a compreensão da teleologia e da axiologia da
institucionalidade estatal, submetendo o Estado a uma ética econômico-utilitarista que prepara o
campo sociopolítico para uma (des)regulação normativo-estatal permissiva de determinadas
condutas parasitárias[5] que promovem a desagregação da vida comunitária (PEREIRA, 2009, p.
4.104).

              Efeito dessa ética permissiva - de feições individualista, utilitarista, mercantilista e
contratualista, radicalizadas por um solipsismo que ignora a alteridade - é a naturalização de
fenômenos socioeconômicos que a teoria política e econômica identifica como externalização dos
custos, que Kesselring (2007, p. 138) define como "exploração de pessoas ou seres vivos que
não pertencem ao seu próprio grupo". Este autor reconhece a existência das estratégias para
uma sociedade externalizar custos, que podem ser repassados para o exterior (seja para grupos
ou sociedades vizinhas ou geograficamente longínquas), para gerações futuras e para seres
vivos não humanos, e também para outras espécies biológicas.

              A ética que sustenta as práticas - corporativas, sociais e estatais - do que se denomina
externalização dos custos recebe da razão econômica seus principais estímulos e fundamentos,
uma vez que o desenvolvimento econômico vai ser erigido, a partir dos pressupostos teóricos
dessa razão, à condição de bússola de todas as práticas institucionais, convertendo-se na
retórica hegemônica dos tempos atuais. E, nesse contexto, desenvolvimento econômico se faz
com o laissez faire próprio do liberalismo, cenário no qual ao Estado são impostas restrições de
escopo e de valores.

              Ralf Dahrendorf, mencionando discurso de Shimon Peres, então ministro das Relações
Exteriores de Israel, no qual afirma que a próxima era será baseada no modelo de políticas
nacionais retirado do mundo dos valores econômicos, "cujo princípio fundamental é a exploração
do conhecimento visando à maximização dos lucros", pergunta-se (1997, p. 147):

...depois da política a economia? Estaremos ingressando numa era na qual os motivos
econômicos dominam a ação política? Será os avanços econômicos conseguirão resolver os
problemas com os quais a política tradicional foi incapaz de lidar? Estaremos testemunhando a
abdicação dos políticos profissionais em favor dos executivos e dos professores de Economia? E
talvez, até mesmo a abdicação da Europa, das liberdades civis e da democracia, em favor da
Ásia, da eficiência e do autoritarismo?

 

              O sociólogo alemão refletia sobre a economização do mundo da vida, no qual a Política
e o Direito, segundo os mais empedernidos teóricos liberais, serviria unicamente para promover
a maximização da eficácia da razão econômica. Cita com alguma surpresa que o então
presidente Nelson Mandela estava convicto de que se, e apenas se, as promessas econômicas
da nova África do Sul puderem ser cumpridas, a unidade nacional e a democracia política
conseguirão se manter; relembra a expectativa de Shimon Peres de que o crescimento
econômico irá pôr fim ao terrorismo  e ao fundamentalismo; destaca também que, na Irlanda do
Norte, chegam a afirmar: "Deem-lhes empregos e eles largarão seus rifles." (1997, p. 147). O
pensamento hegemônico identificado por Dahrendorf estava orientado por aquela Moral Moderna
da qual derivou a razão econômica, cujas crenças passaram a orientar as institucionalidades
políticas, causando verdadeira desidratação do conteúdo axiológico e ético do agir estatal.

              O próprio Ralf Dahrendorf prepara a crítica necessária quando afirma que "o mundo
dos valores econômicos apresenta-se como um mundo que talvez seja eficiente, mas que
certamente não é livre nem democrático". E  a diagnose do saudoso pensador tedesco é
contundente (1997, p. 158):
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Não há - e isso para usar termos bem suaves - qualquer garantia de que uma economia calcada
em interesses econômicos possa sustentar instituições democráticas e sociedades livres. A cada
estágio do desenvolvimento econômico, o risco de autoritarismo é tão grande - senão maior -
quanto as perspectivas de democracia. E o que terá isso a nos dizer sobre as relações entre a
economia e a política? Será a primazia da política um objetivo desejável, tanto quanto um fato
histórico? A política para os políticos, por assim dizer? Ou será que existem relações mais sutis
entre os direitos e os suprimentos, a liberdade e a eficiência, a política e a economia?

 

              O argumento que interessa ao presente trabalho e que está contido no pensamento
do autor conecta-se com idéia de que, dentre as forças que operam no interior das sociedades,
aquela que maior empenho tem feito para infantilizar o Estado ao ponto de esvaziar sua
teleologia axiologicamente orientada para o cumprimento daquele contrato histórico é aquela
representada pelos agentes da razão econômica de feições liberais.

              As críticas que a institucionalidade estatal tem recebido desde que o Estado Social
apresentou suas fissuras revelam um impulso, identificado nas teorias ditas neoliberais, de
submeter o Estado a interesses que, quando prevalentes, segundo a história, beneficiam as
minorias e excluem as maiorias das vantagens que o Estado prometeu criar. A tensão surgida
nos conflitos de interesses que eclodiram no interior da estatalidade, exibidores da pluralidade
de interesses próprios das sociedades complexas, é identificável no Direito, sobretudo o
Constitucional, que vem sendo produzido no húmus civilizacional da cultura ocidental.

              Por isso se afirmar que um anteparo àquele esvaziamento das funções estatais que
deveriam ser orientadas para o cumprimento das promessas da Modernidade, aquele conjunto
de apelos que convenceram os Homens a aceitar a "forma de poder que enobrece a obediência"
(BURDEAU, 2005, p. XI), foi o surgimento das Constituições Sociais e Econômicas, especialmente
aquelas dotadas de caráter dirigente[6].

              J. J. Gomes Canotilho, citando Martin Kriele, relembra que as constituições
democráticas são uma encarnação de experiências históricas racionais (2001, p. 42), conceito
que certamente inspirou o jurista lusitano a desenvolver a idéia de constituição dirigente para
responder às indagações: o que deve (e pode) uma constituição ordenar aos órgãos legiferantes
e o que deve (como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, de forma regular, adequada
e oportuna, as imposições constitucionais (2001, p. 11). Ao vincular o seu conceito de
"constituição dirigente", assim como a "teoria da constituição constitucionalmente adequada", à
experiência histórica racional, Canotilho permite que se afirme, conforme relembra Nelson
Camata Moreira (2010, p. 83) que, como projeto de nação, "o constitucionalismo dirigente
aparece direcionado para o futuro, para a transformação do status quo". No mesmo sentido de
Kriele e Canotilho, Moreira reconhece que a "realidade histórico-factual fundamenta a
necessidade (ainda!) de uma constituição dirigente" (2010, p. 97), numa reafirmação de que
sociedades que apresentam perfil socioeconômico como a brasileira não podem prescindir de um
texto constitucional capaz de determinar o conteúdo axiológico e a orientação teleológica da
institucionalidade estatal, sob inspiração do horizonte de aspirações da coletividade.

              Contudo, em que pesem o nítido caráter dirigente da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com sua expressão semântica composta de normas-regra e
normas-princípios prenhe de princípios que permitem a construção de uma hermenêutica
jurídico-constitucional conectada com princípios morais, assiste-se a uma renitente proposta de
debilitação do Estado inclusive em suas funções elementares, que tem origem naquele pacto que
permitiu a criação desta entidade política.

              Uma Constituição que se projeta sobre as sociedades mais de duzentos anos após o
marco constitucionalista francês deve se apresentar como resultante de avaliações históricas,
inclusive com o objetivo de viabilizar sua própria materialização legitimadora, conforme destaca
Adriano Pedra (2005, p. 327) quando afirma que "um Estado democrático legitima-se a partir da
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maneira pela qual ele trata as pessoas que vivem em seu território".

              Com efeito, o texto constitucional contemporâneo, que busca legitimar-se,  não pode
tolerar a contradição cada vez maior entre o sistema normatizado e a realidade social (PEDRA,
2005, p. 327), devendo a institucionalidade estatal promover a concretização e a interpretação
da Constituição de modo a assegurar o cumprimento de suas cláusulas em procedimentos
alinhados com a natureza do Estado e suas promessas constitutivas.

              É angustiante perceber que, numa era em que deveria demonstrar maturidade
institucional, o Estado se veja infantilizado ao ceder a apelos liberais que os últimos séculos
desautorizam, quer sob o aspecto socioeconômico, quer sob o aspecto ético e moral. Os efeitos
dos radicalismos ideológicos que marcaram a política universal nos últimos dois séculos parecem
que não foram suficientemente compreendidos, já que se insiste num deles com tão intensa
propaganda que seu principal efeito é despertar o seu oposto.

              É de fácil percepção, no interior dos Estados contemporâneos que se permitem agir tal
qual Febo diante de Faetonte, os efeitos nefastos da infantilização da institucionalidade estatal
sobre as relações de responsabilização, sobretudo na esfera da interação entre sociedades e
poder econômico. Há uma interminável lista de áreas de interesse vital para as sociedades
complexas cujos pífios arranjos normativos desfavorecem as aspirações da coletividade em
franco favorecimento das aspirações de diminutos grupos detentores de poder político e
econômico, que parecem pretender exercê-los sem qualquer noção de responsabilização, mas
apenas na submissão das relações sociais e institucionais aos seus interesses imediatos, quase
sempre divorciados dos interesses da coletividade.

              Considere-se a questão ambiental e lá se perceberá absoluta leniência do Estado com
os abusos do capitalismo irresponsável, fato que hoje se traduz em ameaça nãos mais à
qualidade de vida na Terra, mas em ameaça à própria sobrevivência do Homem. Ao se
considerar as relações de consumo outro não há de ser o diagnóstico: os consumidores são
massivamente e atomisticamente desrespeitados, enquanto produtores e prestadores de serviços
enriquecem sem qualquer preocupação com os reiteradamente demonstrados vícios do produto
e dos serviços, tudo sob o olhar complacente do Estado. Na área da comunicação assiste-se a
uma concentração cada vez maior dos canais de rádio, televisão e, agora, internet, constituindo
elevado risco de uma standarização valorizadora de interesses das mesmas minorias que exigem
irrestrita respeito ao que se denomina um tipo especial de liberdade de expressão. Veja-se, verbi
gratia, o caso da propaganda infantil:  embora sujeito de uma teia jurídica que promete protegê-
la em sua vulnerabilidade psíquica, a criança tem sido alvo de intensa propaganda infantil,
implementada tanto com o objetivo de enredar os pais ou responsáveis pelo desejo de consumo
despertado na criança, quanto com o escopo de seduzir corações e mentes para cultura do
consumo inconseqüente. Os agentes do poder econômico, perseguindo seus objetivos de
maximização do consumo, se esquecem da observação sublinhada por Igor Britto (2009, p.116):

 

Ao afastá-la (a criança) dos negócios jurídicos, o Direito almeja protegê-la, impedindo que sua
vontade seja manipulada pela contraparte e que a manifestação de seus desejos não se dê
contra os seus reais interesses. Isso não pode indicar, e não indica, que o menor de 16 anos
não possui vontades e que seus desejos e interesses devem ser ignorados, mas exatamente o
contrário, que os seus interesses verdadeiros devem ser protegidos contra a sua condição de
falta de discernimento e maturidade, suficiente para conduzir sua vida civil de forma autônoma.

             

              Se despertam indignação as omissões do Estado em face dos abusos contra o meio
ambiente, diante do exercício irresponsável do dever de informar e da exposição das crianças a
práticas publicitárias desrespeitosas da sua condição de vulneráveis que a própria Constituição
reconhece, soa ainda mais estarrecedor o intempestivo e devastador laissez faire imposto pelas
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instituições financeiras privadas à ordem econômica internacional e, por conseqüência, aos
países tributários dessa mesma ordem.

 

3            Caso eloqüente: a irresponsável desregulação do mercado financeiro norte-
americano e suas conseqüências num cenário de globalização

 

              Os registros mais contundentes da práxis político-econômica que desconsidera aquele
pacto original (que propunha a defesa dos interesses da coletividade) e também as proposições
emancipatórias da Constituição dirigente, são identificados no ponto de intersecção entre a
Política (como espaço definidor do Direito) e a Economia. No ponto de contato entre a razão
econômica e a razão jurídica, mesmo essa de natureza constitucional-dirigista, vê-se uma
inclemente propensão desta primeira a submeter a segunda. Essa submissão deriva de e conduz
à constituição de um status normativo que impõe a irresponsabilidade do próprio Estado em
suas relações com determinados grupos de poder socioeconômico, e destes com o restante da
sociedade.

              Com o objetivo de conduzir a reflexão sobre o mito da responsabilidade no âmbito das
relações sociedade-estado, é lícito considerar a razão econômica liberal como uma das principais
fontes, senão a principal, de atos marcados por irresponsabilidades institucionais, no mundo
ocidental e naqueles já ocidentalizados em sua práxis jurídico-política. E com esse objetivo se
revelam úteis algumas considerações sobre a tempestade financeira que, em 2008-2009,
derivada institucional da crise dos anos noventa, fez tremer as bases do capitalismo financeiro-
liberal, cuja hegemonia tem sido, a partir dali, erodida por meio da comprovação de sua
letalidade e da sua capacidade de fazer Estados inteiros desenvolver o complexo de Febo.

              O animus dos teóricos e políticos tributários do capitalismo liberal de cariz norte-
americano - certamente o que mais êxito alcançou nas últimas décadas, em que pese os efeitos
colaterais que atingiram todo o mundo - se exacerbou quando as teses que vieram a ser
indexadas no Consenso de Washington, que vinham se fortalecendo desde os anos sessenta,
foram consideradas vitoriosas com o fim da Guerra Fria. A palavra-fetiche para os teóricos
liberais que alimentavam o ideário políticos dos Estados Unidos, e de outros países que
aceitavam ser seus meros satélites, era desregulação, ou seja, minimalismo estatal, intervenção
mínima do Estado na economia, num discurso que emulava aquela retórica liberal dos
revolucionários franceses, há mais de duzentos anos, quando a burguesia teorizava formas de
enfraquecer o Estado exatamente porque este era identificado com o clero e nobreza e não com
os interesses burgueses.

              Referindo-se aos anos noventa, Joseph Stiglitz (2003, p. 40) afirmou que "os EUA
tinham um sistema regulador ultrapassado, que não acompanhara as mudanças tecnológicas
que estavam transformando a economia." O ganhador do prêmio Nobel de Economia,
conhecedor das entranhas daqueles capitalismo, uma vez que serviu ao governo Bill Clinton
como assessor econômico e também ao Banco Mundial, afirmou que o país ficara "preso no
mantra da desregulamentação, impensadamente virando do avesso a regulamentação." O
pensamento econômico-liberal norte-americano mais responsável sempre advertiu quanto aos
riscos de um comportamento irresponsável por parte do Estado em benefício de setores
econômicos fortes, ao ponto de o próprio Stiglitz reconhecer (2003, p. 40) que, não por
coincidência, a origem de muitos dos problemas dos exuberantes anos noventa "pode ser
encontrada em setores que haviam sido recentemente desregulamentados - eletricidade,
telecomunicações e finanças."

              As críticas formuladas à desregulamentação econômica antes, durante e depois da
crise econômica dos anos noventa, relacionada às empresas de tecnologia e também de
finanças, apontam para duas razões principais: a perda de vista do papel equilibrado do Governo
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e crescimento a baixo custo, dois dogmas da economia liberal. É Stiglitz (2003, p. 41) quem
afirma que, por doze anos, nos governos Reagan e Bush, a política econômica nacional foi
formulada por ideólogos do mercado livre, conservadores que queriam "limitar o papel do
governo (exceto quando se tratava de subsídios ou proteção às empresas, tais como aço,
alumínio, agronegócios e companhia de aviação)." A radicalização do discurso liberal iria propor
um minimalismo estatal capaz até de transferir o sistema de seguridade social para o setor
privado.

              Conforme sublinhado pelo próprio Stiglitz (2003, p. 42), "por trás disso estava uma
crença nos mercados sem restrições", numa derivação da distorcida crença de Adam Smith na
capacidade "regulatória" da mão invisível de conduzir à eficiência econômica. A retórica
econômica liberal propunha a fé cega numa instituição semi-invisível nominada mercado,
sensível a qualquer conduta do Estado que não seja omissiva, ou por outra, a qualquer
prestação estatal que não seja absenteísta. Conseqüente lógico dessa retórica foi a exigência, na
economia interna dos EUA e também, pela via da globalização, dos demais países que orbitam
na esfera de poder e influência norte-americana, de uma ausência máxima de regulamentação
da economia pelo Estado, com vistas a assegurar plena liberdade aos mercados.

              Já naqueles anos noventa os analistas mais críticos perceberam o ativismo anti-
regulação de um determinado setor, o bancário, inclusive por vislumbrar ganhos potenciais numa
atuação livre de peias estatais, ainda que de alto risco e baseada numa ilimitada
irresponsabilidade institucional. Stiglitz (2003, p. 161) reconheceu, já em 2003, que, nos
frenéticos anos 90, muitas pessoas no mundo dos negócios e das finanças se entusiasmaram
fazendo dinheiro e rebaixaram os padrões éticos ao correr atrás de ganhos, mas em setor
nenhum isso foi mais surpreendente do que no mundo dos bancos. Esse economista afirmaria
com contundência que o que mais o preocupava era o efeito que a transformação do setor
bancário americano teve sobre o funcionamento geral da economia.

              Identificando involuntariamente o que seria a principal causa da crise de 2008-2009,
Stiglitz aborda o fato de que, tradicionalmente, nos Estados Unidos havia duas espécies de
bancos - os bancos de investimento, que investiam títulos e ações, e os bancos comerciais, que
emprestavam o dinheiro que neles havia sido depositado. Num movimento que se identifica com
a denúncia de irresponsabilidade institucional contida neste trabalho, a qual remete ao mito de
Febo e Faetonte, nos anos 90, ainda segundo Stiglitz (2003, p. 162), aprovou-se uma legislação
que permitia fusões entre esses dois tipos de bancos, formando conglomerados financeiros. Esse
movimento de desregulamentação, aqui referido como exemplo, aponta para o surto de
irresponsabilidade que as instituições estatais sofrem, geralmente sob pressão de pequenos
grupos políticos dotados de notável poder econômico ou de acesso a meios de comunicação, e
que expõem toda a sociedade a riscos os mais diversos.

              Nouriel Roubini e Stephen Mihm, analisando os fundamentos da economia das crises,
sublinham o fator subjetivo  - ganância dos executivos de Wall Street, displicência dos acionistas
- da crise de 2008-2009, sem descuidar do fato de que "reguladores poderiam ter tomado
atitudes para resolver os problemas" (2010, p. 41). Roubini e Mihm reconhecem que a crise se
deu numa época de fundamentalismo de livre mercado (2010, p. 42):

 

Os reguladores e supervisores dos Estados Unidos - não apenas do Federal Reserve, mas
também das outras dezenas de autoridades federais e estaduais - estavam dormindo no ponto,
inconscientes ou fazendo de conta que não percebiam as fraudes generalizadas praticadas pelas
instituições financeiras... Muitos desses reguladores encorajavam ativamente esses tipos de
"inovações" financeiras que iriam se tornar os catalisadores da crise.... A isso tudo se somavam
títulos de crédito cada vez mais esotéricos, com valor derivado de ativos "tóxicos".

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3772



              Esses catalisadores da crise - hipotecas limitadas somente ao pagamento de juros
regulares, sem amortização do principal; empréstimos com amortização negativa; taxas de juros
variáveis; hipotecas com opção de pagamentos mensais variáveis etc. -  eram os instrumentos
inovadores criados pelos executivos financeiros unicamente para maximizar os próprios ganhos e
os ganhos de suas instituições, em detrimento dos interesses da coletividade.

              A febre de inovação financeira que levou à bancarrota o sistema financeiro norte-
americano, e que revelou um enorme problema ético no trato das questões que, embora
privadas, tem enorme repercussão pública, foi viabilizada pelos apelos do lobby das instituições
financeiras junto às instituições públicas norte-americanas, tendo terminado por submeter o
Estado e sua capacidade regulatória. A evasão regulatória foi a principal causa da tempestade
financeira de que se trata, pois a corrida aos ativos depositados nos bancos desencadeada pelos
primeiros sinais da crise se agravaram pela demonstração do que o Estado não fiscalizava, não
regulava e que estavam todos submetidos aos efeitos do fundamentalismo de mercado acima
referido.

              A crise econômico-financeira não limitaria seus efeitos à sociedade norte-americana,
uma vez que a interligação dos sistemas econômicos promovida pelas práticas caracterizadoras
do fenômeno denominado globalização permitiria sua expansão e o contágio de outros países.
Roubini e Mihm afirmam que a crise se espalhou da China ao Japão, da Irlanda à Islândia,
demonstrando que ninguém estava imune à crise (2010, p. 47). As promessas da globalização
podem ser sintetizadas na imposição da liberalização do comércio como capaz de trazer
prosperidade sem precedentes para todos (STIGLITZ, 2003, p. 223), o que incluía a minimização
do papel do governo mediante a privatização de empresas de prosperidade estatal e a
eliminação de regulações e intervenções governamentais na economia (STIGLITZ,
2003, p. 245). Esse modelo de governança pública orientado pela razão econômica liberal, que
foi exportado para todos os continentes por meio do fenômeno da globalização, tornou todos os
países permeáveis aos efeitos da crise econômica de 2008-2009, tendo sido preservados da
agudização de seus efeitos apenas aqueles países que tinham se negado, nos últimos anos, a
adotar os remédios econômicos administrados pelas instituições financeiras internacionais, todas
constituídas sob o credo liberal e desregulamentação da economia.

              No ápice da crise, o desespero dominou os mais empedernidos liberais, que, sem fazer
seu necessário mea culpa, passaram a negar seu dogmatismo econômico e invocaram
assistência de ninguém menos do que o próprio demonizado Estado. Nesse contexto, "os textos
dos economistas que passaram muitos anos na obscuridade" tornaram relevantes, tanto para
explicar a crise quanto para debelá-la (ROUBINI, 2010, p. 47):

             

John Maynard Keynes voltou a ficar em voga, assim como Joseph Schumpeter, Hyman Minsky,
Irving Fisher e até Karl Marx. A súbita redescoberta desses autores foi importante e reveladora:
todos haviam deixado sua marca ao analisarem como o capitalismo podia entrar em colapso
durante uma crise.

 

              Deve-se registrar que nenhum desses autores está ao lado dos fundamentalistas de
mercado e todos eles repudiam a idéia de um Estado mínimo, incapaz de limitar o poder
econômico. Ao contrário, os teóricos chamados a explicar os fundamentos da crise e a socorrer
o mercado em pleno liquefação da riqueza norte-americana e das crenças nas instituições
financeiras e públicas, são pensadores que consideram imperativa a institucionalidade oficial
como meio de regular as atividades econômicas, inclusive com o fim de evitar que as mesmas
abusem da sociedade.

              O discurso (neo)liberal contemporâneo sobre Estado e Economia, que pugna pela
desregulamentação extremada das atividades econômicas, traz em suas entrelinhas uma
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apologia ao mercado, uma crítica virulenta à institucionalidade estatal e uma ode à
irresponsabilidade dos agentes políticos e econômicos. Após o seu êxito, o resultado tem sido as
crises - como ocorreu no fim do século XVIII, após décadas de laissez faire, e no começo do
século, com a reação de outro radicalismo, o socialismo científico - que assolam o mundo, de
cujos efeitos devastadores apenas uns poucos se protegem, uma vez que as práticas políticas
(neo)liberais, de antes da crise, retiraram do Estado a sua capacidade de prover proteção às
maiorias desprivilegiadas.

             

Conclusão

             

              O Estado contemporâneo, em determinadas e relevantes questões, sugere estar
acometido do que se nomina complexo de Febo, identificado na  insistência de submeter-se a
pulsões de  caráter politicamente infantis, assim entendidos aqueles orientados por dísticos
normativos surgidos em sua infância político-constitucional, ou seja, quando sua configuração de
Estado Moderno ganhava os contornos setecentistas e a liberdade individual do homo faber et
mercator precisava se opor a uma institucionalidade oficial que privilegiava unicamente clero e
nobreza. A burguesia formulou o discurso que, naquele momento, era útil para sua ascensão e
para o enfraquecimento do Estado Absolutista.

              Esse discurso, mantido até hoje pela retórica (neo)liberal, pugna por um Estado que, a
se implementar a dogmática econômico-liberal, de tão débil, não consiga sequer constituir
limites ao abusos de outros poderes que colonizam o Estado e a sociedade. No contexto
histórico e jurídico-político, limitar o poder converteu-se no principal objetivo do
constitucionalismo clássico, movimento político considerado como a "técnica da liberdade". Com
efeito, conforme Bobbio, Matteucci e Pasquino (1993), o constitucionalismo é a "técnica jurídica
pela qual é assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo
tempo, coloca o Estado em condições de não os violar."  À evidência que o poder em questão é
mesmo o poder do Leviatã, aquela alegoria hobbesiana que designou o Estado.

              Ocorre que, se no contexto do constitucionalismo liberal, o poder do Estado era de
fato a maior, senão a única, ameaça daquela classe que organizada a retórica libertária, a
contemporaneidade vive com outras ameaças, muitas delas oriundas de instituições
perfeitamente identificadas com aquelas ajudaram a derrubar a Bastilha. Se o Estado for levado
a um estado de debilidade, conforme exigem os arautos fundamentalistas do mercado, quem
imporá limites às práticas que, em todos ambientes marcados por esse fundamentalismo,
submetem as sociedades ao opróbrio?

              Febo levou Faetonte à morte, o que se deu por ação de Júpiter, conforme visto linhas
atrás, e como decorrência de um ato omissivo de enorme irresponsabilidade. O apelo do filho
infantilizou o pai, ocasionando uma desgraça mundial que só a força do Olimpo poderia fazer
cessar. Tivesse Febo exercido a responsabilidade que sua figura paterna demandava, é provável
que Faetonte não tivesse recebido tão triste.

              No mundo da vida, no qual os mitos tem utilidade para decodificação, compreensão e
reflexão sobre os fatos que nos constituem, deve-se perceber que as atribuições do Estado - em
qualquer de suas formas - incluem o zelo responsável pelos interesses e condições de vida da
coletividade. Ao longo da história, a cada vez em que Estado agiu de modo semelhante ao de
Febo a Humanidade vergou sob o peso de calamidades as mais diversas, o que torna imperativo
que seja considerada a obrigação do Estado de negar ouvido ao discurso (neo)liberal de
minimalismo estatal e, rejeitando o minimalismo ético que essa proposta encerra, exercer o seu
papel de agente limitador de qualquer poder que abuse das sociedades.

              O exemplo da crise internacional derivada da desregulamentação financeira, levada a
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efeito para atender os interesses exclusivistas de grupos empresariais criativos na arte de
enganar seus clientes com inovadores instrumentos financeiros, tem particular eloqüência para
ilustrar o quanto pode ser nociva a debilidade estatal e negativa do Estado de agir
responsavelmente, numa relação de conformidade com os ditames jurídico-constitucionais.

              No caso, nações inteiras, de diferentes continentes, tiveram suas populações expostas
a insuportáveis perdas materiais e morais justamente porque o Estado que foi constituído para
lhes prestar proteção omitiu-se e, negando o exercício responsável de sua institucionalidade,
atendeu aos apelos infantis por uma desregulamentação infatilóide, vinculada ao discurso da
liberdade absoluta dos mercados e à crença numa mão invisível que nada tem de invisível.

              Hecatombes institucionais como esta, de natureza financeira, ambiental, nuclear ou de
qualquer outra, tem seu lugar garantido nos desvãos da desregulamentação irresponsável e
apresentam elevadíssimo custo para as sociedades. É para impedir que as populações sofram
com os reflexos do abuso da liberdade, especialmente do poder econômico, que o Estado
contemporâneo não deve se omitir de sua responsabilidade, aquela imaginada por Thomas
Hobbes no seu contexto de guerras civis, também desejada pela burguesia histórica no século
XVIII e exigida hoje pelas sociedades que, tendo se associado para fortalecer o Estado, deste
exigem estruturas fortes capazes de gerar proteção, e não uma debilidade omissiva que
terminará por elevar os riscos e os danos sociais.
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[1] Houaiss apresenta algumas acepções para o vocábulo mito.  Umas destas descreve-o como
"relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob forma
simbólica, as forças natureza e os aspectos gerais das condição humana". Também o apresenta
como "relato simbólico, passado de geração em geração, que narra e explica a origem de
determinado fenômeno, ser vivo, acidente geográfico, instituição, costume social etc." Essa
primeira acepção é a que está sendo usada neste texto. Cfe. Dicionário Eletrônico Houaiss.
Editora Objetiva, 2002.

[2] Harold Berman (2006, p. 18) disserta sobre o surgimento, a evolução e a crise dessa
tradição, afirmando que as feições da sociedade e do direito contemporâneos foram colmatadas
no curso histórico que a fundou.

 

[3] Bulliyng é expressão de língua inglesa aplicada ao comportamento...

[4] Francis Fukuyama lembra que esse pacote foi denominado "Consenso de Washington" por
seus criadores e de "neoliberalismo" por seus detratores na América Latina (2005, p. 19). O
consenso, aqui, foi do tipo exclusivista, elaborado por grupos econômicos encastelados nas
referidas instituições internacionais e pelo governo dos Estados Unidos. Não tendo participado do
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tal consenso, é natural que as vítimas das políticas econômicas e fiscais derivadas da axiologia e
teleologia estatais nele determinadas formulassem críticas, especialmente quando se assistiu aos
efeitos dessas políticas.

[5] Thomas Kesselring, derivando pensamento de outros autores, cita três tipos de conduta
parasitária. O primeiro refere a exploração dos próprios parceiros de cooperação com, por
exemplo, a quebra de promessa para vantagem própria: "Na troca cooperativa, renunciamos
reciprocamente ao parasitismo, em primeiro lugar quando de outro modo temos sanções a
temer. Se as sanções são raras bem como improváveis, então cresce o estímulo para o
parasitismo, e este se expande." O segundo refere a exploração da própria coletividade; seus
protagonistas esgotam os bens materiais coletivos [recursos naturais, v.g.] e se esquecem do
senso de coletividade, segundo o qual "os interesses particulares somados são uma coisa, um
bem comum (common) é outra. O terceiro tipo atribui consideração ao princípio de igualdade
àqueles que ocupam o mesmo ambiente estreito, explicitando completa desconsideração pelos
externos. "Para a exploração de pessoas ou seres vivos que não pertencem ao seu próprio
grupo, há hoje um conceito corrente: a externalização dos custos." (2007, p. 137, 138).

 

[6] Ainda se ouve, em um ou outro espaço acadêmico, não apenas críticas à teoria de Canotilho,
o que se deve levar em conta quando qualificadas, mas também a informação de que o próprio
autor teria declarado que "a constituição dirigente está morta".  Tal afirmação demanda, como o
próprio autor reconhece, contextualização e relativização. Eros Grau dedicou um apêndice,
constante de sua obra Ordem Econômica na Constituição de 1988 (São Paulo: Malheiros,
2007), ao esclarecimento dessa falsa polêmica, concluindo, com o autor, que "as constituições
dirigentes existirão enquanto forem historicamente necessárias", pois sociedades em
desenvolvimento, a caminho de estabilização socioeconômica e sujeita aos empuxos da
economia que insiste em submeter a política, demorarão a amadurecer se sua normatização
superior ficar sujeita a interesses oscilantes e descompromissados com o desenvolvimento pleno
de sua população.
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RESUMO
RESUMO: O artigo intenta apreciar as possíveis políticas aplicáveis para o disciplinamento
econômico-jurídico próprio do processo integracionista do Mercosul no que respeita ao livre
comércio. Discute, assim, a complementaridade de duas políticas, a saber: a defesa comercial,
implicando legislação antidumping, de salvaguardas e de direitos compensatórios para os
subsídios; bem como, a política de livre concorrência, segundo legislação antitrust. Justifica,
tanto a criação de normas de Direito Internacional Econômico disciplinadoras do livre comércio
exterior, mormente, nos atuais tempos de globalização; quanto defende o Direito Econômico
Concorrencial voltado para a disciplina do mercado interno, porém, integrado em economia
internacional. Analisa, por fim, a interação entre a norma de defesa comercial e da livre
concorrência, nos contextos do Mercosul e da Organização Mundial do Comércio – OMC. Como
método de abordagem, tem-se o método indutivo e, como método de procedimento, o histórico-
comparativo.
PALAVRAS-CHAVES: Comércio Exterior, livre concorrência e defesa comercial, Direito
Econômico e Direito Internacional Econômico, Economia Internacional.

RESUMEN
Resumen: El artículo intenta apreciar las posibles políticas aplicables para la disciplina
económico-jurídica propia del proceso integracionista del Mercosur en lo que respecta al libre
comercio. Discute, así, la complementación de las dos políticas a saber: la defensa comercial,
implicando legislación antidumping, de salvaguardas y de derechos compensatorios para los
subsidios; bien como, la política de libre competencia, según legislación anti-trust. Justifica,
tanto la creación de normas de Derecho Internacional Económico que disciplinan el libre
comercio exterior, principalmente en los actuales tiempos de globalización; cuanto defiende el
Derecho Económico de la Competencia vuelto para la disciplina del mercado interno, aún
integrado en economía internacional. Hace el análisis, por fin, de la interacción entre la norma
de defensa comercial e la norma de la libre competencia, en los contextos del Mercosur y de la
Organización Mundial del Comercio – OMC. Como método de abordaje, se tiene el método
inductivo y, como método de procedimiento, el histórico-comparativo
PALAVRAS-CLAVE: Comercio Exterior, libre competencia y defensa comercial, Derecho
Económico y Derecho Internacional Económico, Economía Internacional.

1 Aspectos econômico-jurídicos do Direito Concorrencial e da Defesa Comercial;

 

            Um dos principais objetivos das políticas integracionistas é a de livre circulação de bens e serviços em ambiente

concorrencial, no qual se disponham oportunidades de forma eqüitativa segundo critérios de eficiência econômica alocativa e

distributiva dos escassos meios econômicos, ainda, conforme resultados que levem ao desenvolvimento econômico-social da região

integrada. Para tanto, intenta-se corrigir as possíveis falhas do sistema de relações econômico-sociais: o mercado.

            O dumping, os subsídios e as praticas anticoncorrenciais, como falhas de mercado, verificadas no comércio interno dos

países e no âmbito internacional, atentam contra a liberdade de comércio seja na esfera internacional - em termos de liberdade de

circulação de bens - seja no âmbito interno - no que concerne à livre concorrência. É condenável, portanto, por sinalizar,
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equivocadamente, aos agentes econômicos nacionais e internacionais quanto ao correto emprego dos fatores produtivos, causando

prejuízo, no ambiente interno, em virtude da inevitável desestabilização da oferta competitiva em detrimento da concentração

econômica e do exercício ineficiente do poder econômico.

            Paradoxalmente, a liberdade, própria do exercício da democracia econômica, em tempos neoliberais, tem de ser tutelada; vez

que constantes as falhas de mercado, por institutos próprios do estágio de integração e, muito especialmente, pela jurisprudência de

Tribunal Supranacional ou pela condução administrativo-legislativa adequada à criação de ambiente econômico harmônico intra-

bloco de forma a, obtida a estabilidade interna, serem propiciadas as necessárias condições para o desenvolvimento do comércio

internacional saudável.

            O fenômeno social do comércio é único, apesar de ser possível apreciá-lo sob dois aspectos - interno e externo; sendo de

notar, no atual estágio das relações internacionais, a intrínseca ligação e a recíproca influência entre os mercados internos que

apontam para a unificação, em escala internacional, resultando na conseqüente interação entre as políticas de defesa comercial e as

legislações internas de controle da concorrência. Na medida em que proliferam legislações combativas dos cartéis e das

concentrações abusivas, assim como, coibidoras de delitos contra a Ordem Econômica, intensificam-se as possibilidades de

manutenção, ou mesmo, criação de ambiente competitivo e concorrencial dentro de cada país. Conseqüência natural da economia de

mercado interna sadia, em cada Estado, partícipe das relações comerciais internacionais, é a estruturação de comércio internacional,

também, concorrencial e competitivo que elimine o atuar desleal (desvio de comércio).

            Se o comércio é necessário e apresenta benefícios para as relações internacionais, deve ser estimulada a sua criação em

condições de liberdade para os agentes que, por sua vez, ao extrapolarem suas possibilidades devem ser cooptados ou persuadidos a

proceder competitiva, leal e concorrencialmente em detrimento de qualquer meio outro que leve ao desvio de comércio. A respeito,

lembre-se Adam Smith, o autor de Glasgow, fazendo apologia do livre comércio e de suas vantagens em relação ao mantenimento

de normas restricionistas ou de utilização de recursos de forma ineficiente, acrescenta que o efeito imediato das restrições às

importações é diminuir a renda do país impedindo o rápido aumento do capital da sociedade que, de outra forma, em curso

espontâneo do comércio internacional propiciaria, tanto ao capital como a atividade encontrarem seus empregos naturais[1].

            Tem evoluído o debate em torno da defesa da concorrência interna, quanto a ser condenável per se o monopólio ou não. Em

verdade, a moderna teoria de competition police acredita que o monopólio, desde que eficiente, é recomendável sendo intolerável o

domínio de mercado que ocasione a prática de efeitos anticoncorrenciais – aumento abusivo de preços, discriminação de mercados,

criação de barreiras à entrada de novos potenciais concorrentes, etc. No comércio internacional, destacam-se as multinacionais com

poder econômico capaz de suplantar, até mesmo, o poder político de certos Estados, o que faz necessária a adoção de critérios

internacionais de comércio, em especial, concernentes ao dumping, impedindo que estruturas monopolizadas de mercado perpetuem

a destruição das indústrias domésticas.

            Embora a condição de monopolista não seja exigência inafastável para a caracterização do dumping; é necessário considerar

que o praticante desta deslealdade comercial tem que ter controle tal, no mercado de origem, que lhe possibilite a discriminação de

mercados e o impedimento da circunvenção ou arbitragem comercial, bem como, a imposição de distintos preços no (s) mercado (s)

doméstico (s) importador (s). Portanto, é evidente que, ao menos no mercado de origem, existem barreiras que impossibilitam a

entrada de novos concorrentes, a demanda é severamente elástica e, portanto, suscetível de variação rápida em relação a qualquer

imposição de suba nos preços internos e este mercado incorre

em algum grau de imperfeição quanto à sua estrutura[2].

            Na estrutura de mercado de monopólio puro, uma única empresa atua, com grande influência na formação dos preços,

ofertando produto sem substitutos próximos e satisfatórios, bem como, utilizando expedientes extra-preço para salvaguardar sua

imagem e posição no mercado. Na estrutura monopolística, é impossível o ingresso de novos concorrentes, que, entrando, levariam
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à extinção do monopólio.

            A estipulação de preços em monopólio é limitada pela concorrência indireta de possíveis bens substitutos, pela intenção dos

consumidores em pagar para adquirir bens e serviços - demanda - e pela ameaça de concorrência potencial em função dos lucros de

monopólio. Wonacott e Wonnacott ensinam que há quatro situações básicas que determinam a existência de um único fornecedor: o

controle de dado insumo ou de técnica, o monopólio legal, o monopólio natural e o monopólio por coalizão. Conclusão inafastável

quanto à ineficiência em monopólio é que, neste, a produção é menor do que em concorrência perfeita, os recursos, dessa forma, são

equivocadamente alocados e, portanto, não se verifica condição de eficiência econômica nessa situação imperfeita de mercado;

assim, o monopolista vende uma produção menor do que a produção perfeitamente competitiva, e a um preço maior[3].

            A Curva de Demanda do monopólio é a mesma curva de demanda do mercado, que, com exceção do bem de Giffen –

inferior, tem inclinação negativa, tanto quanto a curva de Custo Marginal - CCMg. Dado determinado preço para venda do produto,

em mercado monopolístico, a Receita Marginal - RMg, sempre, ser-lhe-á menor em proporção que é definida pela elasticidade-

preço da demanda – (e). Na Figura 1, verifica-se que, na medida em que a Receita total - RT - aumenta, a RMg decresce até atingir

o valor zero - ponto de máxima da RT. No caso do monopólio em curto prazo, no ponto em que RMg = CMg, tem-se fixada a

quantidade ótima maximizadora de mercado - (s). Sendo este ponto - (s) - representativo de valor inferior ao que poderia ser pago

pelos consumidores - curva de demanda D - o preço praticado, no mercado em que é negociada a quantidade - (q) - será - (p) -

maior que - (c) -, onde (p) é o Preço e (c) é o CMg, refletido, o primeiro, na curva de demanda, conforme visto, na Figura 2.

            Nas Figuras 3 e 4, são apresentadas duas possíveis variações no mercado monopolístico. Uma variação, nos custos, verificada

na Figura 3 de CMg para CMg’ pode levar à possibilidade de diminuição de preços com o aumento da produção de q para q’

incrementando a receita total - RT - Figura 3 - até o seu ponto de máxima quando Rmg = 0 –

Figura 1.
RELAÇÃO DEMANDA-RECEITA           EQUILÍBRIO EM CURTO PRAZO SOB
MARGINAL E RECEITA TOTAL                        MONOPÓLIO
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                        q   q’               Quantidade                            q’ q                             Quantidade
                        Figura 3                                                         Figura 4
 
            Já, na Figura 4, observa-se que, em função da mudança da Curva de demanda de D para D’, não se alterou o preço - (p) –

pois; com a maior inelasticidade da Curva de demanda, o consumidor tornou-se menos sensível ao produto ocorrendo diminuição

das quantidades do bem em todos os níveis de preço, operando-se no ponto que maximiza a receita total - RT - conforme visto

antes da mudança. É de se observar, no entanto, que na análise apresentada estão sendo os custos considerados constantes; assim, se

não o forem, dada determinada alteração na curva de demanda, ocorrerá, conseqüentemente, alteração nos preços de monopólio,

pois, em diversos níveis de produção, são verificados respectivos custos totais, médios e marginais distintos.

            Os monopolistas atuarão, no mercado, até o ponto em que a elasticidade da curva de demanda[4] - (e) - seja unitária, pois, a

partir deste ponto, a Rmg é negativa – Figura 1. As vendas serão expandidas tanto quanto possível para a RT ser maximizada em

relação ao Custo Total - CT e estacionarão na quantidade ótima inerente àquela em que a venda de mais uma unidade incremente o

CT mais do que a RT. Assim, diminuindo os custos totais, diminuem os preços e aumenta a produção Figura 3 e, se a demanda

diminui, constantes os custos, permanece o preço antes praticado uma vez que se consegue maximizar resultados no novo ponto de

igualdade entre RMg e CMg, embora, com quantidades de venda menores em função da alteração do gosto do consumidor. O

mesmo não ocorre se os custos forem, como de fato, no mundo real, são, variáveis; quando, então, o preço de monopólio ótimo

mudará.

            O monopólio acarreta, segundo visto, conseqüências diversas em termos econômico-sociais. Representa nível de produção

menor do que aquele praticado em concorrência perfeita, forçando o excedente de consumidores a adquirir produtos substitutos a

preços mais caros do que seriam adquiridos em condições normais de mercado levando, por fim, ao desperdício social. Calixto S.

Filho ensina que três conseqüências surgem a partir do exercício do poder de monopólio: a perda da utilidade dos produtos

monopolizados em função da impossibilidade do consumo, o destino dos recursos amealhados no monopólio que gera o desperdício

social e o desestímulo à melhoria[5].

            Outra estrutura incompatível com o mercado de concorrência perfeita como corolário da livre circulação de bens é a

concorrência monopolística. Trata-se de estrutura ou organização de mercado que pressupõe grande número de empresas atuando

com produtos similares - substitutivos, diferenciados ou protegidos por patentes; na qual, geralmente, o mercado é disputado através

de expedientes, outros, que não somente o de preço; tais como, a prestação de serviços exclusivos e de facilidades ao cliente,

expedientes promocionais e o próprio registro de marcas e patentes, ainda destacando-se a facilidade de entrada de novos

concorrentes no mercado.

            Entre os anos vinte e trinta, verificou-se, no mundo acadêmico, reação quanto à análise extremista entre os modelos puros de

concorrência perfeita e de monopólio puro, tendo destaque os trabalhos de Joan Robinson[6] e Edward Chamberlin[7] a respeito. Em

função de existirem bens substitutos para grande parte dos bens monopolizados e não existirem muitos bens totalmente homogêneos

entre os produtores em concorrência perfeita passou-se a pensar em situações intermédias.

            A curva de demanda, pois, de uma empresa atuando em concorrência monopolística fica a meio termo entre as formas puras

de estruturas de mercado citadas apresentando-se, assim, mais elástica que a curva com que se depara a empresa monopolística não

chegando, porém, à perfeita elasticidade da curva de demanda do mercado de concorrência perfeita.

            Segundo C. E Ferguson, os aspectos do bem-estar social da concorrência monopolística são ambíguos[8], uma vez que, em

termos sociais, as firmas produzem menos do que seria o ótimo em concorrência perfeita e mais do que o fariam em monopólio.

            Uma terceira estrutura de mercado pode ser lembrada. Trata-se do Oligopólio como sendo aquela forma de organização

estrutural em que pequeno número de empresas atua de forma sensível aos consumidores, oferecendo produtos padronizados -
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homogêneos ou não, assim como, influenciando ou não na formação dos preços de forma agressiva conforme o estabelecimento de

conluios e cartéis, recorrendo à concorrência extra-preço, principalmente, quando da ocorrência de diferenciação do produto. No

oligopólio existem obstáculos para a entrada de novas firmas.

            Trata-se de posicionamento intermediário aos anteriormente estudados em que é de grande interesse observar o

comportamento dos poucos produtores que, se não agindo como únicos donos do mercado - monopólio - também, não chegam a

atuar em verdadeira concorrência, quer perfeita ou monopolística. A questão toma tonalidade mais forte quando abordada a atuação

de referidos produtores em conjunto e de forma interdependente. O problema do duopólio pode ser abordado de forma clássica, em

que, com exceção da apreciação de Chamberlin, o pressuposto básico é o de ação interdependente, porém, livre, dos empresários,

conforme A. A. Cournot, F. Y. Edgeworth, Harold Hotelling, o próprio E. H. Chamberlin, Paul Sweezy, John Von Neumann e

Oskar Morgenstern ou, ainda, consoante as soluções de mercado que consideram a ação conjunta dos produtores.

            Uma das formas que os empresários encontram de atuar em conjunto no mercado é a cartelização, principalmente, fixando

preços e dividindo referido mercado de forma a limitar a concorrência. Em relação à maximização dos lucros, intenta-se a maior

diferença possível entre as receitas totais e o somatório dos custos totais, de forma a ser praticado o preço de monopólio; por outro

lado, em relação à divisão de mercado, é possível referir a duas formas: a concorrência extra-preço e a estipulação de quotas.

            A cartelização dos mercados tem sido uma das maiores preocupações do Direito Econômico enquanto instrumento jurídico

próprio para a estipulação das regras para definição da ação estatal no disciplinamento das relações econômicas. Os cartéis

distorcem as intenções de mercado, levando a abusos do poder econômico injustifícáveis frente ao sacrifício social.

            Em que pese o tipo de estrutura comercial, distinta daquela de concorrência perfeita, na qual o agente passivo do dumping

atue, e, respectivamente, na qual se encontre o mercado doméstico para a verificação do dumping, é inevitável deixar de constatar a

prática da discriminação de preços nos distintos mercados. Werter Faria lembra Prieur para explicar que a prática da discriminação

de preços implica em:
 

1.        aplicar tratamento desigual a pessoas que se encontrem em situação comparável;
2.        aplicar a pessoas que se acham em situações diferentes tratamento desigual que não se justifica por essa diferença;
3.        aplicar tratamento igual a pessoas que não se encontram em situações comparáveis.[9]

 

            Logo, a discriminação comercial ocorre cada vez que os preços e os custos não variam de modo concomitante. Uma

diferença de preço sem diferença de custo constitui discriminação, assim como, uma diferença de custo sem diferença de preço de

venda.

            Se casos existem, em que a prática monopolística seja aconselhável, como verificável em alguns monopólios estatais, ou,

mesmo privados, nos quais a grande quantidade de capitais exigida e os altos custos justificam as dificuldades de entrada no

mercado de novos concorrentes, grande preocupação resta ao Estado em determinar expedientes antitruste para lidar com a

concentração abusiva do poder econômico. A partir dos anos trinta, com a verificação da inoperância da mão invisível smithiana na

resolução dos problemas de mercado e em razão do Estado Intervencionista, delineou-se aparato jurídico delimitado pelo chamado

Direito Econômico, que, dentre outras situações, preocupou-se em ordenar a atividade econômica de forma a evitar a concentração

monopolística tendente a prejudicar o processo econômico.

            Desejando-se o mercado competitivo, operado por agentes concorrentes e leais, e constatadas as dificuldades para tanto,

próprias de falhas de mercado, necessária torna-se, em tempos globalizados e neoliberais, a elaboração normativo-institucional

adequada para a regulação, seja em instância interna como externa. Urge, pois, a elaboração normativa regulatória mantenedora das

condições concorrenciais internas – Lei Antitruste - e externas – Lei de Defesa Comercial.

            Não se desconhece que, segundo a ótica teórico-normatizada e tradicionalmente adotada, efetivamente, difere, o tratamento

dispensado à defesa comercial externa, com relação à proteção da concorrência interna quando da busca do amplo objetivo da

eficiência econômica alcançável, tanto interna como externamente, nos diversos países. Dada Legislação de Defesa Comercial,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3783



voltada para a eliminação da prática do dumping, difere da Lei Antitruste ou de proteção da concorrência quanto aos seguintes

aspectos: 1. Sujeito: o Antidumping trata da relação comercial entre empresas pertencentes a Estados distintos, enquanto as Normas

de Proteção da Concorrência verificam o exercício abusivo de poder econômico ou a incursão em práticas per se condemnation -

conforme a legislação - que ocorram em determinado mercado interno ou integrado; 2. Natureza da legislação: enquanto, a Norma

Antidumping visa a proteção do comércio internacional, a Lei Antitruste protege a concorrência interna; 3. Objeto: a Lei

Antidumping é aplicada sobre operações que envolvem comércio exterior, especificamente, importação, pelo país em que a

investigação ocorre, enquanto as Leis Protetivas da Concorrência são aplicadas às operações de compra e venda de mercadorias e

serviços no interior do mercado considerado.

            Para questão de justiça à moderna Teoria Econômica, deve ser lembrado que o conceito de concorrência perfeita flexibilizou-

se no sentido da busca da concorrência efetiva ou, o que se conhece por workable competition. Trata-se de regras do jogo, e não de

dogmas insuperáveis, dentro de visão eficientista que defende, primeiramente, os resultados em detrimento da estrutura; dessa

forma, para a análise do fenômeno econômico do comércio, seja interno ou internacional, devem valer as máximas econômicas

universais.

            Entende-se que, a circulação comercial tem suas determinantes econômicas nas leis de mercado que atuam tanto interna

como externamente; portanto, em instância teórica, considerada a situação ideal de equilíbrio estático, em mercado de livre

concorrência, aberto às investidas de agentes externos, globalizado e desimpedido de barreiras; a partir do equilíbrio econômico

externo pode ser alcançado patamar de preços internamente competitivos e vice-versa.

            Destarte, podem ser tratados - senão conjuntamente, no mesmo texto legal, através de legislações interativas - os problemas

econômico-comerciais surgidos entre, ou envolvendo os agentes internos e externos nas suas relações enquanto atuantes no

comércio internacional ou no ambiente mercadológico interno[10]. A interação entre a Política de Comércio Internacional e sua

defesa e a Política de Concorrência, deve implicar, o tratamento normativo ou analítico-interpretativo unívoco, a partir das máximas

econômicas, excluída a apreciação política ou descompromissada com postura justa tal como, v.g., segundo a Análise Econômica do

Direito - LaE e o Princípio da Eficiência Econômico-Social - PEES.

            Deve, portanto, ser superada qualquer divergência de objetivos entre a Política de Defesa Comercial e a Política de

Concorrência. Enquanto o antidumping se ocupa das principais regras para proteção dos competidores - indústria doméstica -

quanto às práticas de comércio desleal, a regra de concorrência protege a própria competição concorrencial. Em se tratando de

legislar sobre dado fato econômico - comércio - não se pode, entretanto, politicamente, defender, ora a indústria interna em atitude

xenófoba, ora a competição interna. Em um mundo globalizado, no qual os países são agrupados, cada vez mais, em processos de

integração, a eficiência deve coordenar e orientar a tomada de decisão econômica favorecendo a concorrência e os concorrentes,

sejam nacionais ou não.

            A justificação das regras antidumping só pode ocorrer através do estudo de sua racionalidade econômica no que diz respeito à

normatização de situações distorcivas da concorrência; tais como, as verificáveis no caso da discriminação de preços, das vendas

abaixo do custo e do dumping predatório, propriamente dito; desconsiderando-se o uso meramente político e protecionista de

dispositivos legais, que, antes de propiciarem o uso eficiente dos escassos recursos, desviam o comércio causando nefastas

conseqüências depressivas em função da íntima proximidade dos mercados globalizados. Os efeitos anticompetitivos do

antidumping são verificáveis a partir de sua utilização imoral na proteção de mercados internos ineficientes ocasionando, por

conseqüência, a discriminação entre os agentes econômicos, a retração no comércio pela ameaça de investigações e a contrariedade

ao princípio da livre negociação quando da estipulação de compromissos de preços, dentre outros inconvenientes.

            Na economia moderna não se podem engessar os movimentos dos agentes econômicos através do Direito retrógrado,

inflexível e despreparado para apaziguar os anseios sociais dinâmicos. A história econômica demonstra que, de forma geral, o
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dumping esporádico, ocasional, não prejudica o bem-estar do país importador; enquanto o dumping predatório é raro na história do

comércio internacional, em virtude dos altos custos para mantê-lo, para expulsar os competidores e afastar potenciais entrantes.

Portanto, a partir da existência de Legislação Antitruste eficiente, flexível e perpetuadora da situação de concorrência perfeita, em

que é possível o acesso de novos entrantes no mercado doméstico afetado, v.g., pelo dumping predatório, torna-se inadequada a

manutenção do abuso de poder econômico de caráter monopólico obtido pela prática desleal. Embora, em primeiro momento, o

praticante do dumping tenha algum sucesso, com o passar do tempo, através do mercado devidamente regulado por norma Antitruste

eficiente, serão impedidos os preços anticoncorrenciais em virtude não só da ação regulatória, como também, em função da entrada

de novos competidores atraídos pelos possíveis altos preços praticados após a conquista do mercado considerado pelo estrategista

praticante do dumping.

            Tanto as leis concorrenciais internas quanto as voltadas para o comércio externo e inerentes à discriminação de preços

devem, ser tratadas de forma unívoca; sob pena de se contradizerem ou dobrarem esforços. Ambas as legislações têm o mesmo

escopo: maximizar o bem-estar econômico promovendo a eficiência na alocação de recursos e condenando a prática de preços

predatórios. As políticas de concorrência e de mantenimento da competitividade internacional, antes de serem excludentes ou

incompatíveis, são complementares e visionam a eficiência. De certa forma, possível incompatibilidade entre uma e outra depende

da orientação política adotada pelos governos e instituições, de tempos em tempos, abandonando os ditames de uma regra

internacional e igualitária para resolver seus casuísmos conjunturais. Nesse sentido, pode ser dito que Direito é política e que as leis

são criadas conforme a vontade dirigida em dado momento para a consecução de certos fins definidos como prioritários pela classe

dominante.

            A ausência de regras bem definidas para a manutenção de condições concorrenciais internas, nos diversos países, pode

ocasionar ambiente interno mercadológico imperfeito que propicie a prática do dumping, restando, desta forma, limitado o comércio

e impedidos os recursos de serem eficientemente alocados. Resultado final para a economia dos países envolvidos pela prática

desleal do dumping é a não plenitude no exercício dos direitos econômicos por parte dos legítimos titulares.

            Uma análise comparativa entre as legislações Antidumping e Antitrust deve ser feita no sentido de ser detectada se a estrutura

institucional e normativa de cada país propicia o livre comércio ou, pelo contrário, levanta óbices ocasionando o desvio de

comércio. A atribuição de direitos internos deve zelar pelo uso eficiente dos escassos recursos propiciando a realização da atividade

econômica de forma a ocorrer interação entre as economias externas e a otimização em escala mundial. O mercado é, neste objetivo,

principal indicador para a ordenação da atividade econômica, competindo aos governos a atividade regulatória própria para a

correção das chamadas falhas de mercado em nível interno ou externo. Desta forma, v. g. coíbe-se tanto o exercício abusivo do

poder de monopólio interno, como a prática do dumping pela discriminação de preços por parte de detentor de poder econômico no

ambiente internacional.

            Em função da discricionariedade que resta aos órgãos governamentais para a aplicação da lei Antidumping, deve ser

incentivada a utilização de standards, inclusive, a partir de pressupostos econômico-jurídicos - como oferecido pela LaE -

apropriados para a obtenção da maior transparência e eficácia na apreciação da conduta dos agentes econômicos, seja no mercado

interno ou externo.

            No intuito de uma proposta de interação entre as políticas de Concorrência e de Defesa do Comércio Internacional eficaz, por

parte dos governos, devem ser lembrados os seguintes tópicos: 1. Adoção, ao nível de políticas externas, de programas de reforma e

regulamentação que estabeleçam objetivos claros e estrutura para implementação; 2. revisão sistemática dos regulamentos

assegurando que sejam compatíveis, eficiente e eficazmente, com seus objetivos; 3. segurança de que regulamentos e processos

regulatórios sejam transparentes, não discriminatórios e eficientemente aplicados; 4. revisão e reforço quando necessário das

finalidades, efetividade e eficácia da política concorrencial; 5. aplicação de regulamentos de reforma econômica para todos os
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setores, estimulando a concorrência e eliminação das exceções como melhor modo de servir ao interesse público; 6. eliminação de

barreiras regulatórias desnecessárias ao comércio e investimentos pelo incremento de acordos e fortalecimento de princípios

internacionais e 7. identificação de importantes ligações com outros objetivos políticos e desenvolvimento de políticas para alcançar

objetivos comuns entre a concorrência e o livre comércio em áreas como: saúde, proteção do consumidor, etc.

            Pelo que se expõe, existe perspectiva promissora de interação entre a Política de Defesa da Concorrência e de Defesa

Comercial Internacional. Desde 1923, com os estudos de Jacob Viner, se intenta o estudo do Antidumping do ponto de vista da

eficiência econômica, verificando o impacto de suas regras na perspectiva do país importador e tratando-o conforme sua influência

na competitividade interna. Além do mais, especifica-se a preocupação com a manutenção de um fair trade que visiona a utilização

de regras próprias para a manutenção de comércio em que preponderem vantagens comparativas naturais, tais como: disponibilidade

de recursos naturais, clima favorável, avanços tecnológicos, trabalhadores bem treinados, difusão de processos produtivos mais

eficientes e menos onerosos, etc, em detrimento da utilização de vantagens artificialmente criadas.

            A moderna doutrina norte-americana trata do tema[11] de forma a obter uma real aproximação entre a Microeconomia,

própria da análise Antitrust, e o Comércio Internacional. Edwin A. Vermulst lembra que, na economia mundial globalizada, sendo

cada vez mais difícil separar o comércio interno do externo, até mesmo, em função da ação das grandes multinacionais, torna-se

ineficiente separar a Política de Defesa Comercial e o Antitrust; ou, ainda, torna-se, paulatinamente, ineficiente o uso deste último:
 
as leis de competição doméstica, há pouco tempo, tornaram-se adequadas ferramentas para lidar com comportamentos
anticompetitivos internacionais; enquanto que, as leis ligadas ao comércio internacional, originalmente destinadas para
lidar com certas formas de comportamento anticompetitivo internacional, são ineficientes e, freqüentemente contra-
producentes, sendo, lentamente,  substituídas. (em inglês no original)[12]
 

 

            Verificando a influência do dumping sobre a concorrência interna, Werter Faria, citando Cabanellas, lembra que o desvio ou

desvirtuamento do comércio ocasionado pelo dumping leva a mutações nas condições concorrenciais, tanto no mercado de produção

doméstica importador como no exportador. De fato, a discriminação de preços praticada pode levar à uma falsa indicação dos níveis

de produção e de consumo nos mercados afetados ferindo a atividade das empresas pertencentes aos mercados envolvidos e os

níveis de concorrência, principalmente, afetando a atividade produtiva do país importador. Conforme Guilherme Cabanellas:
 
O vendedor que coloca os seus produtos a um preço ex-fábrica menor no estrangeiro que em seu próprio país, goza
necessariamente de uma situação de predomínio ou de imperfeição competitiva no seu mercado local. Esta situação é
tal, que o desvio de sua exportação não se produz a preço de dumping, na direção da demanda interna, que, por
hipótese, está disposta a pagar um preço mais alto que o vigente no exterior, pois, o vendedor visa lucrar com os altos
preços vigentes no mercado local, que se veriam afetados, no caso de somar-se a oferta dirigida para o exterior a este
mercado.
Em condições de concorrência perfeita, o desvio da produção exportadora, em condições de dumping, em direção ao
mercado local, deslocaria seus produtores marginais, sem ocasionar uma diminuição significativa no preço interno pelo
qual vende o produtor que tenha deixado de exportar com dumping[13].
 

            Explica, ainda, que se distinguem claramente as investigações a respeito do dumping, em esfera de legislação internacional, e

a averiguação quanto aos efeitos da mesma operação sobre as condições de mercado, internamente considerado. Em verdade, o

dumping como forma de discriminação de preços entre o mercado interno e o externo, mantida pela existência de barreiras ao

comércio entre os dois mercados que impedem o expediente da arbitragem, não pressupõe, necessariamente, abuso do poder

econômico - v. g., tem-se o caso do dumping esporádico. De outro lado, o dumping predatório atenta, decisivamente, contra a

concorrência, fazendo urgir a aplicação de corretivos que - v.g., no caso brasileiro, quando envolvendo operações de importação a

preços de dumping oriundas de países signatários da OMC, devem ser definidos segundo as normas de Defesa Comercial vigentes;

enquanto que, no caso das demais operações de importação com preços de dumping, devem ser decididos à luz da Lei 8.884/94 de

Defesa da Concorrência.

            Ex positis, defende-se que, seja através da Norma Antidumping, seja através do Antitrust, o comportamento desleal deve ser
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desestimulado, segundo seja perseguido nível de comercialização eficiente e próprio do PEES, ainda, sob as determinantes jurídico-

teóricas da LaE em esfera de interpretação das normas e tomada de decisão. Fato é que a prática deve ser desestimulada pela norma

cujo último desiderato deve ter a concorrência eficiente no nível de mercado interno, porém, globalizado, e, portanto, contestado

internacionalmente.

            Em que pese o ideal de mercado em concorrência perfeita e a possibilidade das economias hodiernas atuarem em situação

imperfeita de mercado impondo a necessidade da tutela da livre concorrência, seja em função do exercício abusivo do poder

econômico, em nível interno e externo ou de prática anticoncorrencial per se interna, compete averiguar sobre o tratamento dado à

questão da discriminação de preços e ao preço predatório; segundo perspectivas da Legislação de Livre Concorrência e de Defesa

Comercial no Direito da Integração do Mercosul.

 

2 A livre concorrência e a defesa comercial no Direito da Integração do Mercosul

 

            Evidente é, pois, a necessidade de intensificar os procedimentos de aproximação das legislações próprias da Defesa da

Concorrência com as determinações do GATT/OMC, mormente, quando os atos submetidos àquelas afetam o comércio

internacional; ainda que pese o fato da Legislação Antitrust ser, tradicionalmente, adequada para a defesa da concorrência enquanto

a Trade Law ocupe-se, basicamente, da defesa do produtor interno atuando no ambiente internacional. Efetivamente, as duas

legislações se ocupam da real necessidade de promover a eficiência e não acobertar processos produtivos internos defasados,

segundo métodos protecionistas de uma estrutura não competitiva nos moldes internacionais. Devem, assim, ser coibidas iniciativas

unilaterais de imposição comercial em relação a terceiros países sendo, de outra forma, incentivada a coordenação bilateral,

multilateral e regional do comércio segundo ditames da Lei Internacional de Comércio, própria do GATT/OMC, legitimada pelo

voto igualitário de seus participantes. A partir da criação de ambiente competitivo interno nos diversos países e da aceitação de

sistema de regras próprias para a defesa da concorrência e competitividade interna, adotado de forma a não criar barreiras à entrada

de potenciais competidores externos, pode ser verificado um competitive-behavior capaz de elidir as distorções verificáveis no

comércio internacional[14]; da mesma forma que, em decorrência da adoção de regras internacionais de defesa comercial, deve ser

inibido o comportamento desleal. Exemplificativamente, através da eliminação das barreiras protecionistas do país exportador a

preços de dumping, seria possível a prática do expediente da arbitragem tornando o esquema de dumping ineficiente mediante o uso

de uma Legislação Concorrencial efetiva; ou, conforme explica Vermulst, o movimento livre de mercadorias normalmente evita o

componente discriminatório de preços do dumping (em inglês no original). Defende-se, assim, a necessidade de racionalização da

legislação antidumping em quatro pontos básicos: 1. a equalização do tratamento da discriminação de preços pelas leis antitrust e

antidumping; 2. a padronização dos métodos de averiguação do custo em ambas as legislações, 3. o alinhamento dos preços para

fins de determinação do dano ou ameaça de dano e 4. a consideração, em sede de legislação antidumping, de objetivos

concorrenciais ou competitivos[15].

            F. M. Scherer lembra que, tanto a Política de Concorrência, quanto as Normas Internacionais de Defesa Comercial, intentam

aniquilar a discriminação de preços; entretanto, não raras as vezes, entram em conflito. Chama a atenção, nesse sentido, que, na UE,

após período de transição, em que foi incentivada a Política de Defesa Comercial Externa, em função da impossibilidade da

arbitragem comercial e da atitude abusiva da parte de determinados agentes econômicos, foi necessário voltar a tratar o assunto sob

a égide da Lei Antitrust[16].

            Apesar das dificuldades, a aproximação efetiva entre as normas ligadas à livre concorrência e à defesa comercial é inevitável.

Lembre-se o afirmado na Secretaria Permanente do SELA em relação ao assunto: O caminho ideal é eliminar o regime antidumping

e tratar o tema da fixação desleal de preços por parte das firmas estrangeiras dentro da esfera de ação das políticas de
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concorrência (em espanhol no original) [17].

            No mesmo documento prega-se a busca de situação competitiva internacional que leve à contestabilidade[18] dos mercados

como estágio mais avançado em relação à concorrência interna, na medida em que se indique a integração econômica caracterizada

pela harmonização das várias políticas domésticas e pelo vencimento das barreiras ao comércio e das assimetrias entre os diversos

países:

            Como corolário da Política Econômica de Integração, a livre circulação de bens e mercadorias pretende o mercado de livre

concorrência no qual imperem princípios tais como: 1. da economicidade, 2. da eficiência econômica, 3. da obtenção de economias

de escala e 4. da obtenção de melhor posição na relação custo/benefício própria de mercados integrados, livres de barreiras e

abertos. No Direito da Integração, a condição de norma integracionista não é cogente e sim persuasiva da vontade do Estado Parte

que deve harmonizar sua legislação com os ditames consensuais obtidos na integração econômica. Resulta, pois, com grande

importância, a disposição normativa do Estado-Parte como fundamentante na consecução de normas comuns, ou na aplicação

subsidiária da Norma Nacional, quando da falta de norma supranacional ou de disposição textual nesta última.

            O Direito, no Mercosul, refere ao Direito da Integração como ramo do Direito Internacional Econômico,[19] Quanto à sua

disposição normativa sobre a livre concorrência, verifica-se que, além de dispositivos comuns; tanto a Argentina quanto o Brasil,

apresentam legislação pertinente. A livre concorrência, no Mercosul, é resultado de Política Comercial Conjunta, cuja tendência

segue o contexto mundial de globalização através da ampliação dos espaços econômicos, de uma nova perspectiva industrial

diferente da adotada durante o período de substituição de importações e com ênfase à concentração para a obtenção de economias

de escala. Pretende a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos através de Programa de Liberação Comercial, prevendo

desagravo nas tarifas alfandegárias e eliminação das restrições não alfandegárias ou medidas de efeito equivalente, excepcionando-

se, temporariamente, alguns produtos, ainda, harmonizando medidas macroeconômicas, instituindo a TEC e adotando acordos

setoriais em relação aos fatores de produção.

            Nos Estados-Partes, a livre concorrência é meta constitucionalizada como corolário de liberdade econômica, e, da mesma

forma, é tratada nas legislações internas infraconstitucionais, como é o caso do Brasil e da Argentina ou no âmbito do Tratado de

Assunção e da legislação do Conselho do Mercado Comum - CMC, do Grupo Mercado Comum - GMC e da Comissão de

Comércio do Mercosul - CCM de forma a ser alcançada a sua harmonização garantindo o livre mercado competitivo, ainda, defeso

contra a ação desleal de terceiros países, inclusive, quando partilhando alguma forma ou etapa do processo integracionista. Erige-

se, pois, sistema harmônico de Defesa da Concorrência aplicável no âmbito do mercado integrado, eliminando-se a aplicação das

medidas de defesa comercial entre os novos parceiros e, ato contínuo, estipula-se política comum de defesa do mercado unificado

em relação a terceiros países. Nesse diapasão, além do Protocolo de Fortaleza, devem ser lembradas normas como a Decisão do

GMC 04/04, que trata sobre a cooperação entre as autoridades de defesa da concorrência dos Estados Partes do Mercosul para

aplicação de suas leis nacionais de concorrência; bem como, a Decisão 15/06, que trata da cooperação entre autoridades de defesa

da concorrência dos Estados Partes do Mercosul para o controle de concentrações econômicas de âmbito regional.

            Prevendo a criação de um Mercado Comum, em seu art. 1o, o Tratado de Assunção – TA - vislumbra o desiderato da livre

circulação de bens, serviços e fatores de produção, mediante políticas de eliminação de direitos aduaneiros e restrições não

alfandegárias à circulação de mercadorias, bem como, de outras medidas equivalentes. Como Acordo-Marco que é, determina as

principais diretivas para a criação desse Mercado Comum objetivando a inserção mais agressiva dos Estados-Partes, através de um

bloco regional comercial, no contexto de globalização mundial; além de propiciar economias de escala, ganhos de produtividade,

competitividade e eficiência. Especificamente, em seu artigo 4o, prevê que os Estados-Partes coordenem suas políticas nacionais

com o desiderato de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial.

            Órgão voltado para o tratamento da livre concorrência, no Mercosul, é a Comissão de Comércio do Mercosul - CCM, cujas
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atribuições envolvem, dentre outras, verificar a aplicação de instrumentos de políticas comerciais intra-Mercosul e para com

terceiros países, de maneira a assegurar condições eqüitativas de concorrência entre os agentes econômicos[20], inclusive, com fins

de detectar as medidas, no âmbito de políticas públicas, que possam distorcer as condições de competitividade intra-Mercosul.

            Em decorrência do TA, e das Decisões n.° 13/93, 3/94, 5/94, 7/94. 9/94 e 10/94, determinou-se, no âmbito, da CCM, pela

Decisão CMC 20/94, a criação de um Comitê Técnico encarregado do tratamento do tema das Políticas Públicas que Distorcem a

Competitividade[21]. No trabalho de dito Comitê - que tomou o n.° 5, CT5 - determinou-se a elaboração de proposta relativa às

medidas compatíveis e incompatíveis com o funcionamento da União Aduaneira, com critérios de eficiência econômica e com os

objetivos globais do Mercosul; levando ainda em conta, as disposições do GATT/94. Dessa forma, foram aprovadas as pautas

básicas sobre a defesa da concorrência no Mercosul, de modo a possibilitar ação coordenada dos Estados Partes para coibir as

práticas contrárias à livre concorrência[22]. Dentre as referidas pautas básicas, ficou assentada a necessidade de criação de um

Estatuto de Defesa da Concorrência do Mercosul, ainda, determinando-se procedimento provisório para a decisão de casos de

violação da livre concorrência no âmbito do Mercosul. Possibilitada restou, então, ao Estado-Parte que se considerasse prejudicado

pleitear junto à CCM, determinação para que, o Estado-Parte, em cuja jurisdição se localizasse o suposto praticante da violação à

livre concorrência, apurasse o fato segundo sua própria legislação interna. Não resolvida satisfatoriamente a questão, ficou

estipulada, então, a possibilidade da parte prejudicada recorrer ao procedimento de solução de controvérsias previsto no Protocolo

de Brasília[23].

            Tal qual o art. 54 da Lei de Defesa da Concorrência Brasileira, instituiu-se, na Decisão n.° 21/94, o acompanhamento

preventivo das concentrações econômicas das quais resultasse uma participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do

mercado relevante e que pudessem produzir efeitos anticoncorrenciais em todo ou em parte do Mercosul[24].

            Na busca dos objetivos de livre mercado do TA, alternaram-se disposições legislativas no âmbito da livre concorrência e da

defesa comercial no Mercosul. Sendo, a Política de Defesa da Concorrência, imperativa em um mercado comum, deve ser lembrado

que, até a efetivação deste, condições mercadológicas causadoras de problemas no livre comércio entre países pertencentes ao

mesmo urgem adequado tratamento. A solução para tais problemas que, possivelmente, ocorressem, no período de transição para a

consecução do mercado comum, foi prevista. Em função, pois, do art. 13, do TA; do art. 10, da Decisão n.° 4/91; do CMC; da

Decisão n.° 03/92 – que aprovou o Procedimento de reclamações e consultas sobre práticas desleais de comércio aplicáveis

durante o período de transição e da Decisão n.° 07/93, aprovando o Regulamento relativo à defesa contra as importações que

sejam objeto de dumping ou de subsídios provenientes de países não-membros do Mercosul, determinou-se a prorrogação da

vigência do Procedimento de intercâmbio informativo para o caso de investigações de dumping por importações provenientes de

algum dos países integrantes do Mercosul estipulado pela Resolução n.° 63/93, até a aprovação do Estatuto Comum da Defesa da

Concorrência. Esse procedimento estipulado na Resolução n.° 63/93 foi, por sua vez, alterado pela Diretriz n.° 05/95 da CCM, que,

manteve os ritos nacionais na investigação, determinando a imediata comunicação pelo ONA ao Governo do País questionado em

sua conduta ou de seus nacionais; não impedindo, ainda, medidas preliminares para reparar prejuízo causado por dumping.

            Em termos de consolidação de uma legislação comum que se ocupasse da defesa da concorrência entre países do Mercosul

foi, por fim, em 17 de dezembro de 1996, assinado o Protocolo de Fortaleza, Decisão n.º 18/96, visando assegurar condições

adequadas de concorrência aos Estados Partes em função da consolidação da União Aduaneira. Portanto, para a manutenção do livre

acesso ao mercado e à distribuição equilibrada dos benefícios do processo de integração, estipulou-se a regulamentação da

liberdade! Interessante observar que, ainda vigente, a Legislação Mercosulina de Defesa da Concorrência busca coibir atos

praticados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, ou outras entidades que produzam efeitos ou que afetem a

concorrência do Mercosul; inclusive quanto às empresas que exercem monopólio estatal desde que não regular segundo a lei[25].

Dessa forma, ações anticoncorrenciais praticadas no interior dos Estados Partes por seus nacionais ou domiciliados, e que se
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restrinjam ao território de dito Estado Parte passam a ser coibidas, segundo a sua legislação interna.

            O art. 4o do Protocolo de Fortaleza, responsabilizando objetivamente os infratores considera infrações todos os atos que,

isolada ou concertadamente tenham por objeto ou efeito eliminar, restringir, falsear ou distorcer a concorrência ou o acesso ao

mercado ou que constituam abuso de posição dominante no mercado relevante de bens ou serviços no âmbito do Mercosul e que

afetem o comércio entre os Estados Partes, sem, contudo, incriminar o domínio de mercado resultante da eficiência.

            Adiante, em seu art. 6o, o Protocolo enumera, exemplificativamente, algumas condutas reprováveis, tais como: discriminação

de mercados, acordos de preços, prática de cartel, manipulação de mercados e preços. Portanto, práticas próprias do exercício do

poder de monopólio, da discriminação de preços ou da imposição de preços predatórios, típicas do Antidumping são reparáveis à luz

da legislação Antitrust mercosulina.

            O capítulo III do referido Protocolo prevê, por sua vez, em prazo de dois anos, a elaboração de normas comuns para o

controle preventivo de atos e contratos que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência, inclusive aqueles inerentes à

concentração.

            Quanto ao procedimento estipulado para apuração de infração à livre concorrência e aplicação de sanções, estipula, o

Capítulo V, que o ONA inicia o processo de ofício ou mediante representação fundamentada comunicando ao CDC que, analisando

preliminarmente, determina, segundo seu entendimento, a abertura de investigação ou, de outra forma, o arquivamento ad

referendum da CCM. Também necessário se faz o referendum da CCM para o caso de aplicação de medidas preventivas conforme

art. 13 do mesmo Protocolo de Fortaleza.

            O critério de determinação da parte apuradora ou investigadora de infração à livre concorrência determina, como

responsável, o ONA no qual esteja domiciliada a parte denunciada. Terminados os trabalhos de investigação, deve ser encaminhado

parecer para ser acatado ou não pelo CDC que, ad referendum da CCM, determina as práticas infrativas e estabelece as respectivas

sanções e outras medidas cabíveis; por fim, à CCM, através de diretiva, pronunciar sobre o caso.

            Em não havendo consenso, na CCM, quanto à decisão a ser tomada, encaminha-se o feito para o GMC, que se pronuncia

através de Resolução.

            Na falta de consenso no GMC, proceder-se-á a utilização do Protocolo para Solução de Controvérsias – Protocolo de Brasília

– uma vez que não se dispõe, ainda, de um Tribunal Supranacional para emitir sentenças e formar jurisprudência a respeito.

            Previsto, também, está, no Protocolo de Defesa da Concorrência – art. 22 e seguintes - o compromisso de cessação que deve

conter, necessariamente, as obrigações do denunciado de cessar a prática em prazo estabelecido, o valor da multa diária e a

obrigação de fornecer informes periódicos sobre sua atuação no mercado.

            Como sanções, além de multa diária pelo não cumprimento do compromisso de cessação, punem-se, violações do estipulado

no Protocolo de Fortaleza, com multas, proibição de participação em licitações públicas, ou mesmo, de contratação com instituições

financeiras públicas ou, segundo recomendação ao Estado-Parte, através da não concessão de incentivos ou facilidades no

pagamento de obrigações tributárias.

            Resta, ainda, aduzir que o CT n°. 5[26] - realizou reuniões de trabalho para a elaboração do Regulamento do Protocolo de

Defesa da Concorrência,[27] e que, em função da Decisão n°. 28/00[28], definiu-se que o bom funcionamento do Mercado Comum

exige o tratamento inter-relacionado dos aspectos relativos à defesa comercial intrazona e a defesa da concorrência. Assim sendo,

culminou-se, através da Decisão n°. 64/00[29] pela adoção de regulamento comum para disciplinar o processo de investigação e

aplicação de medidas antidumping e direitos compensatórios no comércio intrazona.

            Por fim, através das decisões[30] CMC 13 e 14 de 2002, definitivamente, passou-se a adotar, no âmbito do Mercosul, a

aplicação dos acordos Antidumping e sobre subsídios e medidas compensatórias da OMC; bem como, a Decisão[31] CMC 22/2002

determinou sobre a defesa comercial intra-zona; enquanto, a Decisão 07/2004 tratou sobre as disposições transitórias do
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regulamento relativo à aplicação de medidas de salvaguarda às importações provenientes de países não membros do Mercosul.

 

3 O comércio internacional livre: o Mercosul compatibilizado com o sistema da OMC

 

            O General Agreement on Tariffs and Trade - GATT é tratado multilateral surgido em 1947, justamente, como iniciativa, no

pós-guerra, voltada para o incremento do comércio internacional de bens e harmonização de práticas comerciais, envolvendo, hoje,

mais de oitenta e cinco por cento do comércio mundial.

            Os objetivos precípuos de sua criação estiveram relacionados com o desenvolvimento do comércio internacional, a melhoria

do padrão de vida das populações, a busca do pleno emprego, a utilização eficiente dos recursos mundiais e o aumento do nível de

renda dos diversos povos envolvidos, dentre outros. No intuito de propiciar a liberdade de trânsito de mercadorias estabeleceu

máximas de valoração, aboliu práticas restritivas como estabelecimento de quotas, fixação de tributos, encargos, emolumentos e

formalidades por parte das autoridades governamentais que não se justificavam em um ambiente de competitividade internacional

como o almejado. Em 1994, com a criação da OMC, o GATT/47 foi substituído pelo GATT/94.

            Corolário da política de livre comércio do GATT/94 - se verifica na Cláusula da Nação mais Favorecida - MFN - pela qual,

nenhuma benesse concedida a um país será negada aos demais associados – art. 1°, que preconiza, textualmente, de fato, que

qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade concedida por uma Parte contratante a um produto originário de outro País ou

destinado a ele, será concedida imediata e incondicionalmente a todo produto similar originário dos territórios de todas as demais

Partes contratantes ou a elas destinado.

            O art. 1º do TA, bem como o art. 1º do Anexo I ao TA - Programa de Liberação Comercial determinam política de livre

circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os Estados-Partes, determinando, o primeiro, a eliminação de direitos

alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente, e o

segundo, prazo para fim da fase transitória e estabelecimento definitivo da união aduaneira[32].

            Todos os gravames - entendidos conforme o art. 2º letra a do Anexo I; ou seja, (...) os

direitos aduaneiros e quaisquer outras medidas de efeito equivalente, sejam de caráter fiscal, monetário, cambial ou de qualquer

natureza, que incidam sobre o comércio exterior - devem, pois, ser eliminados com vistas à total integração comercial em um

primeiro momento. Listas de exceções, entretanto, foram estabelecidas entre os países do Mercosul e diversas têm sido as

negociações com vistas a romper com os obstáculos que surgem no decorrer do processo integracionista e, por fim, implementar o

programa de Liberação Comercial e a desagravação dos diversos itens listados.

            Um dos objetivos primordiais do Mercosul é a eliminação dos entraves ao comércio intrazona e, para tanto, implementam-se

as medidas necessárias para eliminar as barreiras tarifárias e não-tarifárias; além de consolidar a União Aduaneira pela instituição

da TEC e da legislação aduaneira comum.

            Obviamente, existem limites à livre circulação de mercadorias, também, no Mercosul, tais como: regimes de exceção,

cláusula de salvaguarda e estabelecimento de regime comum de origem.[33] As exceções ao alinhamento tarifário, quando de uma

integração, devem existir para proteção das indústrias despreparadas que buscam, assim, em algum prazo, a devida eficiência

competitiva. O art. 6º do Anexo I ao TA previa, originalmente, a elaboração de Listas de Exceção para que os Estados-Partes

pudessem amenizar os efeitos das reduções tarifárias pactuadas para a integração.

            Os regimes de exceção, precipuamente, referem ao tratamento tarifário que deve ser dado aos produtos advindos de zonas

francas, zonas de processamento de exportações e de territórios aduaneiros especiais localizados no território aduaneiro dos

Estados-Partes. Segundo o art. 1º da Decisão n.° 08/94, sobre esses produtos recaem tratamento igual ao dado àqueles provenientes

de terceiros países evitando, assim, possível triangulação. Da mesma forma, é possível a aplicação de direitos antidumping e
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medidas de salvaguardas, caso seja possível o enquadramento do caso à Legislação da OMC conforme a Decisão n.° 08/94.

            São exceções ao regime de livre circulação, também, as inerentes ao art. 2º, alínea a fines do Anexo
I do TA, que permite adoção de medidas em virtude das situações previstas no art. 50 do Tratado de
Montevidéu, de 1980, referentes à proteção da saúde, da moral, do meio ambiente, e dos interesses
político-econômicos do Estado.
            A cláusula de salvaguarda é dispositivo legal pelo qual é permitida a suspensão das importações de
mercadorias que acarretem prejuízos à indústria local ou que, tendo suspendido as entradas no país,
acabem afetando, positivamente, a pressão negativa do saldo comercial na balança de pagamentos.
            As exceções citadas são expedientes temporários e restricionistas do comércio, na medida em que a entrada de produtos

importados cause ou ameace causar danos à economia interna de determinado país contratante que, pode, assim, rompendo,

temporariamente, um compromisso com terceiros, enfrentar circunstância nova, que cause ou ameace causar danos graves à sua

economia.

            Em que pese o afirmado, O Mercosul alinha suas diretivas a respeito com as do GATT/94, especificamente quanto ao

estipulado no art. XIX - Medidas de emergência com relação à importação de produtos particulares.

            O regime comum de origem, por sua vez, trata de equalizar os critérios de apreciação para determinar a origem ou

nacionalidade dos produtos que circulam em uma zona de livre comércio. Como apenas os produtos originários do território

mercosulino têm privilégios tarifários, limita-se a livre circulação de produtos de origem diversa mediante a imposição de direitos

tarifários conforme a TEC[34].

            Existe todo um esforço na elaboração legislativa do Mercosul no sentido de eliminação das divergências encontradas nas

diversas normas dos Estados-Partes do Mercosul quanto às barreiras de cunho protecionista,[35] que, abusivamente, retardam o

processo natural de equilíbrio comercial[36].

            Por fim, conforme o art. XXIV do GATT/94, o que se conhece por regionalismo aberto está permitido de forma que as zonas

de livre comércio, as uniões aduaneiras e os mercados comuns são aceitos perante essa legislação internacional; destarte, o TA não é

incompatível com a Cláusula da Nação mais Favorecida- MFN - do GATT/94, na medida em que, é etapa a ser conquistada, a

regionalização, dentro de uma perspectiva maior de integração mundial.

            Ana Cristina P. Pereira[37] trata o assunto, com propriedade, asseverando que o art. XXIV do GATT/94 estabelece uma

exceção que permite às partes contratantes de escapar, de pleno direito, da aplicação do art. 1° do GATT/94.

            Outra lembrança oportuna é que, envolvendo países em desenvolvimento, compete a notificação do TA ao GATT em virtude

da Cláusula de Habilitação, que prevê a análise do Tratado pelo Comitê de Comércio de Desenvolvimento, órgão pertencente ao

GATT/94 que reparará a legalidade e propriedade das benesses comerciais entre os Peds.

            Portanto, não é incompatível com o Sistema Mundial a estruturação regional própria do Mercosul, mormente, se considerado

este último como etapa necessária para a realização de um grande projeto de unificação global dos mercados regionais.

 

Conclusões

            A existência de real e irrestrita circulação de mercadorias e serviços implica a necessidade de harmonizar políticas que,

gradualmente, eliminem as disparidades legais e os entraves reais obstaculizadores do livre mercado tanto regional como

mundialmente.

            Em esforço regional, a união aduaneira através de processo de eliminação das restrições pautais e quantitativas à circulação

de mercadorias dentro do espaço econômico integrado caracteriza estágio na harmonização da política econômica internacional,

justificável segundo os ditames da especialização do trabalho e das vantagens comparativas do comércio. A aproximação dos
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mercados internos e a adoção de pauta aduaneira comum frente a terceiros países acarretam; como conseqüência, a perda, por parte

dos Estados integrados, do poder de decisão sobre os direitos aduaneiros aplicados às mercadorias que entrem no País; assim como,

aumenta a dependência entre os mesmos pela especialização e pela divisão do trabalho.

            Constatado que a melhor forma para o desenvolvimento das economias dos diversos países passa pela trilha do comércio

internacional promissor e forte, na medida em que se abandonam os radicalismos do isolacionismo, resta identificar em que grau de

liberdade deve operar a economia mundial. A liberdade de comércio plena leva à máxima especialização dos fatores produtivos, não

se esquecendo que, se é desejável o ambiente de concorrência perfeita, segundo a visão hodierna econômico-jurídica, situações de

concorrência imperfeita, tais como: o monopólio, a ocorrência monopolística e o oligopólio, podem ser aceitos – Workable

competition. De fato, em busca da economia de escala, as empresas procuram ampliar suas linhas de produção aumentando seu

poder econômico e eliminando a concorrência, assim como, muito comum se torna a concentração de empresas – vertical e

horizontalmente – com vistas à obtenção de maior grau de eficiência.

            No presente tempo, a liberdade dos agentes econômicos é possível a partir da implementação de ambiente econômico-social

normatizado; no qual, a solução de conflitos se verifique segundo tomada de decisão racional, que, considerando todas as variáveis

envolvidas, alcance, como ideal de justiça, o equilíbrio próprio de situação ótima - eficiente - para os envolvidos e para aqueles que

possam suportar quaisquer externalidades, por ventura, existentes em função da opção de justiça adotada. Expressão da liberdade

econômica é, também, a manifestação da Liberdade Fundamental de Circulação de Mercadorias, intrinsecamente situada nas

estruturas conceituais do Direito da Integração e do Direito Comunitário. Trata-se de objetivo precípuo do Mercosul a abolição dos

entraves internos à liberdade de circulação econômica, em todo o território integrado objetivando a concorrência sadia e eficiente.

            Reconhece-se que, nem a isolada aplicação de uma Política Concorrencial nem a difusão de uma Política de Defesa

Comercial internacional isolada do contexto interno, são suficientes para assegurar a contestabilidade de um mercado e a eficiência

econômica global. Ambas as políticas reforçam-se mutuamente eliminando obstáculos ao livre comércio, promovendo ambiente

competitivo e acesso aos mercados em condições de igualdade de oportunidades. A grande conclusão, então, é que a feitura e

aplicação da Política Antidumping para o comércio internacional não pode ser indiferente aos princípios da Norma Antitruste,

conforme à Política Concorrencial Interna, que, também, não pode deixar, a seu turno, de considerar os aspectos internacionais do

comércio.

 

            O comércio, como fenômeno único, tanto no espaço interno como internacional, não pode restar indiferente às máximas da

Teoria Econômica, sob pena de ser verificado o nefasto desvio de comércio. Destarte, os diversos países devem zelar pela interação

das políticas de defesa comercial e de manutenção de ambiente concorrencial interno, protegendo-se a competição no nível dos

nacionais, ainda que, inseridos em ambiente internacional, segundo contestação dos mercados internos. Dessa forma atingem-se

padrões de eficiência superiores aos mantidos por barreiras protecionistas e práticas inadequadas de comércio, sejam alocativas, de

avanço tecnológico, de melhoria dos processos produtivos, etc.

            Nesse sentido, a LaE pode ser instrumental próprio do sistema de mercado, cujas verdades e dogmas são irrefutáveis como

princípios definidores de justiça econômica aplicável ao ambiente institucional desse mercado e conducente da atividade regulatória

dos governos quando da apreciação da atividade econômica interna ou externa, ainda, zelando-se pelo interesse público e pelo

Princípio da Eficiência Econômico Social - PEES. Economicamente, tem-se a aplicação de máximas microeconômicas às

circunstâncias do comércio internacional; mormente, como se defende através da aplicação das premissas da LaE à Política de

Defesa Comercial; bem como à legislação antitrust.
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O PACTO FEDERATIVO E A ATUAL CRISE ECONÔMICO-ENERGÉTICA NO BRASIL

THE COVENANT FEDERAL AND CURRENT ECONOMY AND ENERGY CRISIS IN BRAZIL

Danilo Santos Ferraz

RESUMO
O princípio federativo é a maior engenhosidade político-administrativa já construída pelo homem,
no sentido de proporcionar a descentralização do poder sem desmerecer a necessidade de uma
união com bases sólidas. Tendo como berço o pacto político-jurídico assentado nos Estados
Unidos da América do Norte, em fins do século XVIII, a Federação se caracteriza especialmente
pela existência de comunidades políticas parciais autônomas (estados-membros, repúblicas,
províncias, cantões, länders, etc.), mas não soberanas, haja vista apenas o Estado Federal ser
detentor desta prerrogativa política. Ademais, visualiza-se neste tipo de Estado uma participação
na formação da vontade nacional dos seus entes, ponto que, ao lado da autonomia plena,
diferencia as Federações dos centralizados países de formação unitária. A ideia fora disseminada,
e muitos países, geralmente de grandes dimensões territoriais, adaptaram o modelo para seu
seio (Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, México, Venezuela, ex-URSS, etc.),
cada um com suas peculiaridades. O Brasil inovou ao possuir um ente federado de terceiro grau,
o Município, sofrendo, por isso mesmo, críticas de parte da doutrina pátria. Entes federados por
excelência, os Estados-membros brasileiros participam na íntegra dos princípios básicos da
Federação, haja vista possuírem plena autonomia (política, administrativa e financeira) e
representantes diretos no Legislativo Federal (Senado), conquistando espaço considerável na
repartição constitucional de competências e bens. Quanto a esta, sói importante confirmar a
premência da União, no sentido de privilegiar a unidade e integridade nacionais, afirmando a
Constituição Federal que as principais possibilidades administrativas e legislativas pertencem ao
ente totalizante, União, ao passo que o patrimônio federal avulta-se naquela distribuição, donde
se destaca o petróleo e o gás natural encontrados em nosso território, sempre de domínio
federal. Entretanto, a entrega de parcelas do produto da exploração destes hidrocarbonetos é
constitucional, balizas repassadas ao legislador federal. Surge, hodiernamente, uma verdadeira
crise política, econômica e energética no País, haja vista a problemática da distribuição dos
lucros da camada pré-sal, recente descoberta em subsolo brasileiro que, apesar de ter a
possibilidade de elevar o Brasil ao patamar das grandes potências petrolíferas, traz, em seu
bojo, uma crise sem precedentes no pacto federativo, eis que este bem da União está na linha
de frente de uma tentativa legislativa de estender isonomicamente os lucros a todos os entes
federados, fugindo à regra atual de proporcionalidade, afetando sobremaneira algumas unidades
federadas. 
PALAVRAS-CHAVES: Federação, Estados-membros, autonomia, repartição, bens, pré-sal,
crise.

ABSTRACT
The federal principle is the highest political and administrative ingenuity ever constructed by
man, in order to provide for decentralization of power without detracting from the need for a
union with solid foundations. Taking the political pact as cradle-seated legal in the United States
of America in the late eighteenth century, the Federation is characterized especially by the
existence of autonomous political communities partial (member states, republics, provinces,
cantons, länders, etc..), but not sovereign, considering only the Federal Government being the
holder of this political prerogative. Moreover, we visualized this kind of state involvement in the
formation of the national will of their loved point that, beside the full autonomy, differentiates
the Federations of countries centralized training unit. The idea was widespread, and many
countries, usually large territorial adapted the model to her bosom (Argentina, Australia, Brazil,
Canada, India, Mexico, Venezuela, former USSR, etc..), Each with its peculiarities. Brazil has
innovated to have a federal entity, third degree, the city is suffering, therefore, critical part of
the doctrine homeland. Federal entities par excellence, the Member States participating in the
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Brazilian full of the basic principles of the Federation, considering having full autonomy (political,
administrative and financial) and direct representatives in the Federal Legislative (Senate),
gaining considerable influence in the constitutional distribution of powers and goods. Concerning
this, it usually important to confirm the urgency of the Union in order to focus on national unity
and integrity, saying the Federal Constitution that the main administrative and legislative
possibilities belong to the entity totalizing Union, while the federal heritage looms large is that
distribution, which we emphasize oil and natural gas found in our territory, where the federal
domain. However, delivery of portions of the proceeds from the exploitation of these
hydrocarbons is constitutional, the legislature passed federal beacons. Surge, today's a real
political crisis, economy and energy in the country, considering the problem of the profits of pre-
salt, recently discovered in the basement that Brazil, despite having the opportunity to raise
Brazil to the level of the great powers Oil brings in its wake, an unprecedented crisis in the
federal agreement, and behold, this Union is in the forefront of a legislative attempt to extend
isonomy profits to all federal entities, avoiding the current rule of proportionality, affecting
exceedingly few states.
KEYWORDS: Federacy, States, autonomy, distribution, goods, pre-salt, crisis.

INTRODUÇÃO

 

                        O Estado Federal, inaugurado em 1787, a partir da decisão das treze ex-colônias britânicas da América do Norte de se

unirem, política e juridicamente, marcou para sempre a história da ciência política mundial. Assim, com o aparecimento dos Estados

Unidos da América, consagrava-se a ideia de se governar o todo pelas partes, descentralizando-se o poder estatal, ao se reconhecer

a plena autonomia (política, administrativa e financeira) dos integrantes do pacto federativo – que se pretendeu indissolúvel – e a

participação na formação da vontade nacional dos mesmos, a partir de uma Casa legislativa específica, sediada na Capital Federal,

e capaz de criar leis nacionais (Senado) juntamente com a Câmara dos Deputados.

                        Foi inevitável reconhecer que o modelo prosperara. De fato, a primeira Federação surgida transformou-se

rapidamente em uma grande potência, influenciando outros Estados a seguirem tal forma. Era uma grande invenção, apoiada nas

sementes helênicas lançadas pelas antigas Confederações, mas de laços menos tênues, haja vista vedar-se a secessão, castigada com

a Intervenção Federal, existir apenas uma soberania – a do Estado Federal -, estando os demais entes munidos de forte autonomia,

tendo, inclusive, Cartas próprias, além de possuírem representantes legislativos capacitados a participar da inovação do direito

federal. Desta forma, países de todos os continentes seguiram a receita, com peculiaridades próprias, a exemplos da federações da

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Canadá, Índia, México, Suíça, ex-URSS, Venezuela e, claro, o Brasil. Nosso país,

inclusive, inovou ao elevar o status dos seus entes locais (Municípios) de entes de terceiro grau (dependentes e atrelados aos

Estados-membros) a entidade federada, com competências (legislativas e administrativas) constitucionais bem definidas, em que

pese crítica de parte da doutrina pátria.

                        Entretanto, é pacífico que os entes regionais (Estados-membros, Províncias, Cantões, Repúblicas, Landers) são os

entes federados por excelência, pois são entes de segundo grau (juntos formam a União) e respeitam, na íntegra, os princípios

básicos da Federação, quais sejam, plena autonomia e participação na criação de leis federais. No caso brasileiro, receberam,

ademais, competências e bens diretamente da Constituição Federal. Esta repartição constitucional delineou-se pela primazia do todo

(União) em detrimento das partes (Estados), numa vã tentativa de se fortalecer a unidade e integridade nacionais. Assim, a

quantidade de competências e bens federais avultou-se profundamente com o passar dos anos e das Constituições, ficando os entes

regionais num papel meramente coadjuvante neste processo.
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                        Restou definido pelo legislador constituinte originário que qualquer bem encontrado no subsolo pátrio pertenceria à

União. Assim se procede, v. g., com os hidrocarbonetos mais destacados (petróleo e gás natural) da camada do pós-sal. Mas os

entes federados produtores têm direito à participação no produto da lavra destes bens, além de compensação no caso de eventual

prejuízo decorrente da exploração. Tudo isso balizado pelo cânon da proporcionalidade. É o que reza o artigo 20, §1º da Carta

Magna de 1988, sem olvidar da legislação federal específica que fora prevista. Destarte, União, Estados e Municípios repartem os

lucros desta exploração, de acordo com suas participações, havendo percentagens definidas pela legislação infraconstitucional.

                        A regra de divisão dos lucros permanece intocável, até a descoberta da camada do pré-sal, em meados de 2007. Esta

camada geológica, a mais de 4.000 metros de profundidade, detém enorme quantidade de petróleo bruto e límpido, significando um

possível salto na produção brasileira, que possivelmente dobrará em alguns anos. Nasce, também, uma nova discussão: as leis atuais

de exploração e participação das camadas de pós-sal também se aplicam a esta nova camada? Poderia a União legislar no sentido de

modificar tal participação, utilizando-se da solidariedade aplicada à atual proporcionalidade, no intuito de melhorar a participação

dos Estados e Municípios mais pobres, tudo para tentar reduzir as desigualdades sociais e regionais, como manda o terceiro artigo

da Constituição? Isso se aplicaria a todo e qualquer petróleo prospectado, incluindo as bacias antigas? Sendo um bem da União, aos

Estados nada restaria a fazer, apenas aceitar os desígnios federais? A Constituição permitiria isso? São perguntas que se

avolumaram no cenário político-econômico brasileiro recente e que precisam de respostas seguras.

 

 

 

O Estado Federal

A pluralidade de Estados é, sem dúvida, marco característico de uma Federação. Entretanto, com a constituição da

aliança indissolúvel, Estados, na acepção original da palavra, não mais subsistem, mas sim, um único Estado e suas respectivas

entidades federadas, autônomas e de direito público interno. A conseqüência do pacto firmado é o aparecimento de uma pessoa

jurídica de direito internacional, soberana, encarnada no Estado Federal, apresentada pela Constituição Federal. Esse entrelaçamento

sério e duradouro, entre países, foi, sem dúvida, fruto da grande engenhosidade da cultura político-jurídica estadunidense, nos fins

do século XVIII, influenciando inúmeros pensadores ao redor do globo, a exemplo do “Águia de Haia” Rui Barbosa, já no

crepúsculo do século XIX. Por se tratar de ficção jurídica, o Estado Federal necessita da União, com seus órgãos, pessoas e

atributos, para se fazer presente nos planos interno e externo, agindo soberanamente. 

Destarte, Gettel, lembrado por Meirelles Teixeira, enfatiza que “o traço distintivo de um sistema federal não é a

extensão dos poderes exercidos pelas subdivisões (circunscrições territoriais autônomas), mas o seu estatuto legal e a fonte de sua

autoridade” [1].

Os Estados Federais podem, então, ser definidos, tomando emprestadas as sábias palavras de Oswaldo Trigueiro,

“como Estados compostos, oriundos de presumido pacto federativo, através do qual se uniram entidades políticas anteriormente

dispersas” [2]. A partir desta forma de Estado, os países se juntariam e renunciariam às suas antigas soberanias, em favor da união,

recebendo, em troca, autonomia plena (auto-organização, inclusive) e participação na formação das leis nacionais, além de
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competências constitucionais administrativas e legislativas, sendo o pacto indissolúvel, protegido pelo mecanismo excepcional e

temporário de supressão da autonomia dos Estados-membros (Intervenção Federal), vigiados por uma corte suprema de justiça,

autorizada, inclusive, a controlar a constitucionalidade de suas leis.

Numa federação, as leis são obedecidas por todos os cidadãos, individualmente, executadas por meio de sua

burocracia e obrigatória, sob pena de sanção de tribunais próprios. Isto se repete para os Estados-membros. A União seria um super

Estado-membro ou Staatenstaat, feliz expressão cunhada por Hauriou, sendo diferenciado pelo simples fato de poder,

constitucionalmente, atuar soberanamente em todo o território nacional – representando a Federação no plano interno, e

emprestando seus órgãos e pessoas para o Estado Federal agir internacionalmente.

Há uma verdadeira tensão dialética envolvendo os diversos ordenamentos internos numa Federação. E essa tensão

deve ser domesticada a partir da Constituição, com repartição de competências e rendas, aliada às vedações de natureza federativa e

mecanismos de restabelecimento da normalidade constitucional, a exemplo da supracitada Intervenção. O jurista espanhol Manuel

García-Pelayo, investigando o princípio federativo, fala da unidade dialética de duas tendências contraditórias: a tendência à

unidade e a tendência à diversidade, pela permanência no Estado Federal desses dois momentos contraditórios – a coesão e o

particularismo -, os quais dependem de uma série de fatores extraconstitucionais de índole natural, econômica e social. Lapidar,

assim, sua lição, para quem esta forma de Estado:          

se nos aparece como la unidad dialéctica de dos tendências contradictorias: la tendência a la unidad
y la tendência a la diversidad. Por conseguiente, el contenido y las posibilidades de esta síntesis van
a depender de la intensidad de cada una de dichas tendências. [3]

A unidade e a diversidade se entrelaçam mesmo, sendo, aquela, responsável pela integridade da nação, pela

civilização compacta, e esta, pela repartição equânime de poder, harmonizando as relações institucionais e garantindo a ordenação

política do Estado. É neste ponto que se encontra a distinção básica entre os Estados Unitário e Federal, como traz a lume, mais uma

vez, Biscaretti di Ruffia:

se podrá distinguir um Estado unitario de outro complejo, según que el ordenamiento jurídico estatal
se presente simple em su estructura o bien como resultado de la íntima unión de muchos
ordenamientos jurídicos estatales, originando los llamados Estados de Estados (cuya forma moderna
está constituida por el Estado Federal). Y es evidente que tal contraposición conviene no solo al
elemento gobierno (que se manifesta diferentemente em las dos hipótesis), sino también los restantes
elementos del pueblo y del território (llamados, en el segundo caso, a formar parte, al mismo tiempo,
de más ordenamientos estatales). [4]

Não se pode olvidar a tendência, quase unânime, da utilização do modelo bicameral para a estrutura e

funcionamento do Legislativo federal, consistente na existência de duas Casas equivalentes e formadoras da função legiferante do

Estado, a saber, uma Câmara Baixa, composta pelos representantes diretos da população (deputados, geralmente), e uma Câmara

Alta, composta por representantes dos Estados-membros (senadores), caracterizando as diversas federações pelo mundo, havendo

pouquíssimas exceções[5]. Tendo em vista a paridade federativa, a quantidade de senadores é a mesma por Estado-membro,

independente da sua população, ao contrário da representação popular da Câmara Baixa, embasada sempre pelo sistema

proporcional.

Justifica-se o modelo bicameral pela necessidade de legitimação do pacto federativo, possibilitando aos Estados-

membros participarem ativamente das decisões fundamentais da Federação, com seus representantes diretos lotados numa Casa

legislativa própria, que, ao lado dos representantes populares, inovam o Direito e fiscalizam a administração, sem prejuízo das suas
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funções atípicas (jurisdicional e administrativa). Representa, pelo menos em tese, uma melhoria da técnica legislativa e um

aprimoramento na feitura das normas, mais amadurecidas e revisadas, muito embora denote mais gastos de manutenção, aliada à

morosidade do processo legislativo. Cabe ressalvar que o sistema bicameral é tendência apenas no plano federal, haja vista serem

seus Estados-membros, unicamerais, a exemplo das Assembléias Legislativas Estaduais, no Brasil.

Ao analisar o federalismo adotado no México, Jorge Sayeg observa, como mais uma conseqüência desse regime,

impõe-se seguidamente, aos Governadores estaduais, a obrigação de publicar e fazer cumprir as leis federais, dada a estreita

colaboração que deve existir entre os Estados e a União, por mais que cada uma destas esferas de poder tenha sua própria

competência, instituindo, por isso mesmo, a exigência de que os atos públicos, registros e procedimentos judiciais celebrados em

uma entidade federativa devem ter fé e pleno crédito em todo o território nacional, pois, do contrário, os regimes estaduais teriam

uma autonomia incompatível com a unidade política que se atribui a todo Estado. Impõe-se, assim, aos poderes da União, com a

mesma força, a obrigação de proteger os Estados-membros contra qualquer invasão ou violência externa ou intestina[6].   

Observando-se as formas de Estado ao redor do mundo, nota-se, de início, que a forma federativa de Estado não

encontrou terreno fértil na Europa, marcada pelo feudalismo e absolutismo medievais, consolidando, contemporaneamente, em

Estados democráticos – mas, unitários -, de necessária linhagem centralizadora (França, Romênia, Bulgária, Hungria, Inglaterra,

Portugal, Holanda, etc.), existindo, no máximo, formas unitárias com alguma repartição regional (Itália e Espanha). As poucas

federações no Velho Mundo apareceram devido a conveniências históricas (Suíça - 1848), além de pressões étnicas (ex-Iugoslávia),

de impotência diante das dimensões continentais de seu território (ex-URSS), à reconstrução após duas grandes guerras (República

Federal Alemã), de respeito às idéias kelsenianas de admiração ao princípio federativo (Áustria - 1920), finalmente, com as remotas

federações de Liechtenstein e Luxemburgo, na Europa Central.

Na América do Norte do século XVIII, dominada pela necessidade, oportunidade, criatividade e juventude, com

seus arroubos de mudanças a todo custo, implantou-se a federação como erva pseudo-daninha, fertilizando, assim, os terrenos

recém-libertos, e extrapolando seus limites por todo o Continente (EUA, Canadá, México, Venezuela, Brasil e Argentina), e para

longínquas terras além-mar: Austrália, Índia (Constituição Federal de 1949) e África do Sul. Ainda, o antigo Reino Unitário da

Bélgica, constituído em 1831, passou oficialmente a ser uma Monarquia Federal, com a histórica Emenda Constitucional de 1993,

modificando profundamente o país, consagrando um federalismo assimétrico a partir da Comunidade e das Regiões, sem olvidar a

própria União Européia, que inaugura um Estado Comunitário com algumas feições indiscutivelmente federais.

Os autores do clássico Federalista, já citados, seguidos pelos compatriotas Marshall, Story e Webster, sustentavam

ser a Constituição de 1787 obra popular, e não dos Estados, considerando ser o povo americano unidade política encarnada na

União, que reservou para si o exercício dos poderes da soberania, após outorga do povo da União, fruto de um direito dos Estados.

O político e intelectual lendário Thomas Jefferson, seguido por Calhoun, inclusive nos adjetivos, entendia que os

Estados outrora confederados não haviam renunciado às suas respectivas soberanias em favor da União, mas antes as conservaram

empregando-as em benefício da comunhão. Ainda Calhoun, ombreado, aqui, por Waitz e Tocqueville, supunham que a soberania

originária encontrava-se nos Estados-membros, que dela se desfaziam parcialmente, havendo, por conseguinte, repartição de

soberania e grande autonomia estadual, ocorrendo justaposição, e não superposição de atribuições.

Assumindo doutrina intermediária, Jackson pugnava pela transferência de soberanias supra, reconhecendo que os

Estados perderiam as prerrogativas do modelo confederativo quando da ratificação final da Constituição Federal em 1789,
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mantendo, entretanto poderes constitucionais limitados.

Os eloqüentes tratadistas Borel, Le Fur e Zorn, mais tarde, encontraram na participação na formação da vontade

nacional, o traço característico de qualquer federação. Jellinek definiu o Estado Federal como ente soberano composto pela fusão de

diversos Estados não-soberanos, mas que contribuem decisivamente, com suas manifestações particulares, para a formação de uma

vontade coletiva, nacional (União). Foi seguido por Laband, mas que identificou uma hierarquia na relação entre a Federação e os

Estados-membros, onde estes, apresentados como partes constitutivas, como simples distritos geográficos, seriam subordinados ao

jus imperii direto e imediato do Estado Federal. Ademais, como corpos administrativos próprios, que detém e exercem, em

qualidade de intermediários, o supracitado imperium, segundo as normas impostas pela União e sob sua vigilância.

Para Mouskhelli, numa Federação há vários Estados (membros), mas a soberania é una, exclusiva, do Estado

Federal. Aqueles são autônomos e destacados em relação às demais coletividades inferiores. É o Estado que se caracteriza por uma

descentralização especial e de grau mais elevado (política e administrativa), composta por coletividades diferenciadas das outras,

dominadas pela União, mas possuidoras de autonomia constitucional e participação na formação da vontade nacional. Durand

reconhecia na descentralização decorrente diretamente da Constituição, e não de leis ordinárias, a principal inovação do Estado

Federal, garantindo-se órgãos próprios às coletividades-membro e poderes próprios, figurando competências exclusivas, afastando a

competência facultativa ou o controle do poder central. K. C. Wheare, por fim, entendia não haver padrão único de Estado Federal,

variando de acordo com as características históricas, físicas, econômicas e políticas de cada país[7].

 

2.1 As origens [8]

A Federação, como forma de Estado garantidora de descentralização político-administrativa que é, pressupõe,

inexoravelmente, uma autonomia central e algumas autonomias parciais, englobadas pela soberania do todo, que é o próprio Estado

Federal. Nesse diapasão, o todo e suas partes celebram um pacto de coexistência, que se pretende harmônico e indissolúvel,

sustentado pela repartição constitucional de suas competências e rendas, alicerce-mor do princípio federativo – eis o mote para se

compreender o Estado Federal. É fruto de evolução histórica dos pactos antigos entre cidades-estados, unidos inicialmente em

frágeis ligas e confederações temporárias, até a genialidade criativa dos founding fathers[9] em 1787, nascendo o Estado Federal na

América (Estados Unidos da América do Norte) e servindo de modelo para dezenas de países, entre eles a República Federativa do

Brasil, desde 1889.

Os gregos foram, de fato, embrionários nesta construção, onde soerguia-se o foedus ou foederis, aliança entre

algumas cidades buscando-se maior fortalecimento - mas ali se vislumbrava modelo diverso da federação, a confederação[10], sua

precursora, onde, há rigor, não se formava Estado novo, mas sim, aliavam-se Estados  (cidades-estados), que não perdiam esse

qualidade, continuando independentes e soberanos, fomentando interesses meramente econômicos ou bélicos, sempre

temporariamente ou de duração incerta, admitindo-se, inclusive, a secessão.

As Confederações são formadas a partir de um Tratado, que organiza os países envolvidos, não podendo obrigá-los

a permanecer pactuados, por envolver soberanias. Estes, por interesses bélicos, econômicos ou culturais, resolvem se aliar, para

proteção e fortalecimento de seus interesses, muitas vezes durando o pacto até a superação de seus problemas, ou o atingimento de

suas pretensões. Ainda, a sua atuação não se dá de forma direta em relação à população, passando sempre pelo crivo das soberanias

parciais.
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Era a Confederação, por conseguinte, ligação jurídica frágil, pois, seus órgãos centrais, carecendo de uma

autoridade própria e respeitando a absoluta independência dos Estados associados, não representam qualitativamente outra coisa

senão a soma de seus componentes políticos, sendo, por isso, obrigados a suportar a dinâmica dos interesses dos Estados, sem a

poder controlar, e refletir as contradições que deveriam, ao invés, superar. Por isso, no sistema confederativo, onde os Estados, não

reconhecendo qualquer poder superior, mantêm toda a sua soberania, as pressões centrífugas, expressas pelos interesses particulares

dos Estados, tendem a prevalecer sobre as centrípetas, expressas pelos órgãos confederativos. A existência de um poder superior ao

dos Estados, autônomo, mas de tal modo limitado que garanta a independência dos mesmos, é, pois, o critério que distingue a

federação das outras formas de associação entre Estados, nas quais, indistintamente, os fatores da divisão política tendem a

prevalecer sobre os da unidade[11].

Resquícios desta formação pôde se observar na milenar Confederação Helvética, hoje Federação Suíça[12], com a

razoável autonomia dos seus cantões, e após a Independência Americana, em 04 de julho de 1776, que criou a Confederação dos

Estados Americanos, ratificada por um Tratado em 1781 (Artigos de Confederação), sobrevivendo, no total, por onze anos apenas.

Inclusive o Brasil, no século XIX, foi palco da tentativa frustrada de se implantar a Confederação do Equador, um movimento

separatista liderado pelo emblemático Frei Caneca, conclamando algumas Províncias nordestinas a se afastarem definitivamente do

jugo jovem e decadente do Império brasileiro.

Entretanto, a idéia vencedora na América do Norte, em 1787, reclamava a criação de um novo Estado, fruto da

união política de vários países soberanos, que abdicariam desse poder internacional em favor do novo Estado que se pretendia criar,

recebendo, em troca, pomposa autonomia refletida em competências legislativas e administrativas agigantadas, muito embora

remanescentes, haja vista caráter sintético da Constituição de 1787.                                    

As treze ex-colônias, soberanas há pouco mais de uma década, foram convocadas para uma mudança de alguns

artigos do Tratado. Doze estiveram presentes, eis que o representante de Rhode Island não comparecera. Superado o problema

inicial, o que se viu em Filadélfia foi verdadeiro golpe branco, intelectual e oportunista, convencendo a fusão de todos a formar um

só Estado. Para não assustar os representantes ali presentes, o argumento vencedor falava em dualidade de soberanias, entre o

Estado Federal e os Estados-membros, farsa desmentida décadas mais tarde pela doutrina juspublicista. Juristas brasileiros,

inclusive, repetiam tal dualidade no começo do século XIX, a exemplo do então Ministro do Supremo Tribunal Federal e experiente

comentador da nossa primeira Constituição Republicana Federal, João Barbalho U. Cavalcanti, para quem, numa federação, o

cidadão estaria sujeito a duas normas soberanas, provenientes da União e dos Estados[13]. E entre essas duas normas não haveria

hierarquia, haja vista paridade federativa (União e Estados seriam soberanos, nos termos da Constituição Federal) e, também,

atuarem em diferentes campos materiais, ou seja, a realidade federal e a realidade estadual, respectivamente. Interessante notar que,

hodiernamente, basta substituir a expressão soberania por “autonomia”, e a idéia ainda se aplica.

Outrossim, surgiam os Estados Unidos da América do Norte, e nascia, talvez, a idéia mais engenhosa do cérebro

constitucional moderno, a Federação, com nítida influência helênica, aprimorada e mais adaptada às vicissitudes encontradas após a

Revolução Americana, superando as concepções meramente confederais e servindo como modelo de Estado para os mais diversos

países, em especial os de dimensão continental.
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2.2 Características

Muitas são as implicações advindas da estrutura federativa de Estado. Características as mais diversas, ora

prevalecendo algumas, ora soerguendo-se outras. Entretanto, algumas marcas parecem uma tendência. Vale à pena, nesse contexto,

transcrever a arguta observação de Raul Machado Horta, para quem “a construção normativa do Estado Federal pressupõe a adoção

de determinados princípios, técnicas e de instrumentos operacionais que podemos condensar na seguinte relação, recolhendo os

subsídios da contribuição doutrinária e da organização constitucional dominante do federalismo:

- a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes indissociáveis, a Federação ou União, e os

Estados-Membros;

- a repartição de competências entre a Federação e os Estados-Membros;

- o poder de auto-organização constitucional dos Estados-Membros, atribuindo-lhes autonomia constitucional;

- a intervenção federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo, em casos constitucionalmente

definidos;

- a Câmara dos Estados, como órgão do Poder Legislativo Federal, para permitir a participação do Estado-Membro

na formação da legislação federal;

- a titularidade dos Estados-Membros, através de suas Assembléias Legislativas, em número qualificado, para

propor emenda à Constituição Federal;

- a criação de um novo Estado ou modificação territorial de Estado existente dependendo da aquiescência da

população do Estado afetado;

- a existência, no Poder Judiciário Federal, de um Supremo Tribunal ou Corte Suprema, para interpretar e proteger a

Constituição Federal, e dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados e outras pessoas jurídicas de direito público

interno”[14].

E o supracitado autor arremata, reconhecendo que esses requisitos não são encontrados homogeneamente em todos

os Estados Federais, sendo a lista integramente atendida em alguns casos, e parcialmente em outros, com ênfase em determinados

requisitos e diluição de outros[15].            

Acrescenta-se, ainda, parte da doutrina publicista hodierna, a distribuição do ingresso fiscal entre a União e os

Estados federados como característica das federações e marco da constituição fiscal[16], supedâneo da autonomia financeira dos

entes, incluindo-se, no caso brasileiro, os municípios. O bicameralismo como peça característica dos Estados Federais, onde existe

uma Casa que representa os Estados-Membros, para participarem da formação da vontade nacional, e outra, para representar o

povo. Todas as federações adotam o sistema bicameral, surgido nos EUA, apenas existindo duas minúsculas federações na Europa

Central que não aprovam suas normas através de duas Casas Legislativas, que são Luxemburgo e Liechstenstein, que são

unicamerais, conforme retromencionado.

No caso brasileiro, o Poder Legislativo, com suas funções típicas (criar normas obrigatórias e fiscalizar a
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Administração) e atípicas (jurisdicionais e administrativas) é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de uma Câmara

Alta (Senado) e uma Câmara Baixa (Câmara dos Deputados), e que devem convergir para uma só vontade, aprimorando a técnica

legislativa e democratizando o sistema, muito embora torne o processo legislativo moroso, e dispendioso para os cofres públicos

manter duas instituições desta envergadura.  É uma verdadeira garantia da forma federativa de Estado; prova disso é que não é só

bicameral o Congresso do Estado federal, mas também, imitando-lhe o “modelo”, possuem duas câmaras os Parlamentos

(Legislatures) da grande maioria dos Estados-membros das federações pelo mundo. Até mesmo a Itália, um “Estado Regional”, é

bicameral, demonstrando a disseminação desta característica.

Por sua vez, o festejado publicista Bryce, enfim, arrematou:

O que caracteriza o Estado federal é justamente o fato de, sôbre (sic) um mesmo território e sôbre
(sic) as mesmas pessoas, se exercer, harmônica   e simultâneamente (sic), a ação política de dois
governos distintos, o federal e o estadual. [17]

A particularidade característica do modelo federativo, no entanto, reside na distribuição do conjunto de

competências entre os órgãos centrais do Estado Federal e os dos Estados federados, que estabeleceria um equilíbrio na relação

dualística, onde nem os Estados estariam entregues simplesmente às decisões dos órgãos centrais, nem poderem dirigir por si,

livremente, a sua própria vida estadual, haja vista faltar-lhes soberania.[18]

A descentralização é uma repartição de poderes de decisão, entre o governo central e os governos parciais,

possuindo estes relativa independência em face daqueles, tomando livremente suas decisões, comportamento que implica autonomia

administrativa e, sobretudo, financeira[19]. A descentralização aqui considerada, é processo político, mais intenso que a mera

descentralização administrativa (desconcentração), haja vista criação de poderes parciais, política e juridicamente abalizados pela

Lei Maior, única superior hierárquica, com competências constitucionais próprias.

Destarte, a descentralização política distingue-se da administrativa, não apenas pelo tipo diferente de funções

exercidas, mas também pelo “título” que caracteriza o seu fundamento. A descentralização política expressa uma idéia de direito

autônomo, enquanto na descentralização administrativa específica temos um fenômeno de derivação dos poderes administrativos

que, por sua vez, derivam do aparelho político-administrativo do Estado, isto é, do Estado-pessoa. A descentralização política,

porém, não coincide com o federalismo. Um Estado federal é, certamente, politicamente descentralizado, mas há Estados

descentralizados que não são federais, a exemplo da Itália. Somente quando a descentralização assume os caracteres da

descentralização política podemos começar a falar de federalismo, ou, a nível menor, de uma real autonomia política das entidades

territoriais[20]. Kelsen relativizou a dicotomia centralização/descentralização, afirmando que os “Estados históricos, isto é, as

ordens jurídicas positivas dos Estados singulares, nem são completamente centralizadas nem completamente descentralizadas; são

sempre parcialmente centralizadas e, correlativamente, parcialmente descentralizadas, aproximando-se ora mais de um ora mais do

outro tipo ideal” [21], como todo e qualquer fenômeno jurídico desnudado de absolutismo.

A descentralização exsurge como mola propulsora da federação, assaz a política, garantidora da autonomia e das

liberdades parciais e locais. Vale, nesse diapasão, transcrever a explanação dissecada por Meirelles Teixeira:

“a) A descentralização política permite ajustar as diferenças geográficas, políticas e culturais ao exercício do poder

político, tomando em consideração, na realização das tarefas do governo, todos esses fatores de diversificação;

b) A descentralização política permite a uniformidade na solução dos problemas gerais e, ao mesmo tempo,
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diversidade da autonomia nos problemas regionais e locais;

c) A descentralização, satisfazendo os sentimentos de autonomia e regionalismo – e estes são legítimos, quando

bem compreendidos e praticados -, produz equilíbrio político, afastando os perigos de atrito, pela exacerbação de tais sentimentos,

quando não se permite sua legítima expansão. Ainda neste ponto, a história brasileira nos oferece exemplos bem ilustrativos;

d) A descentralização permite, assim, a unidade através da diversidade, o exemplo frisante disso vamos encontrar

na Suíça e na União Soviética, especialmente nesta, onde se reúnem, sob a forma federal, povos de raça, língua e cultura mui

diversas;

e) A descentralização corresponde ao princípio democrático de identidade “povo-governo”, pois as leis locais,

sobre assuntos locais, são elaboradas pelos mesmos cidadãos que deverão obedecê-las, e o governo local resulta diretamente, e

apenas, da vontade dos cidadãos a ele submetidos. E por isso, todavia, os autores observam, que os regimes ditatoriais, destrutivos

da liberdade, começam sempre por suprimir as liberdades locais;

f) A descentralização alivia o governo central de muitas tarefas e responsabilidades menores, descongestionando-os,

diminuindo a burocracia, reduzindo o custo dos governos, ao mesmo tempo em que o torna mais eficiente e responsável, tanto no

centro como na periferia;

g) As liberdades locais, o governo local autônomo, constituem escola de civismo, pois interessam o cidadão em

problemas que lhe estão próximos, que são seus. Educando-o para a democracia, desperta mais interesse pela coisa pública, coloca

sob sua direta fiscalização e solução, os problemas locais, formando, destarte, verdadeiros estadistas e fazendo nascer e desenvolver

um sentimento coletivo de responsabilidade e de interesse pelo Bem Comum;

h) A descentralização política assume, portanto, verdadeira função educativa, ao mesmo tempo em que,

politicamente, reduz ao mínimo os perigos de arbítrio e despotismo governamental, produzindo estabilidade e regularidade na

administração e na direção política do Estado.” [22]

A Federação desenvolve-se, assim, com pelo menos dois entes plenamente autônomos, decorrência lógica da

descentralização político-administrativa que lhe distancia dos países unitários, garantindo estes, no máximo, auto-administração às

suas circunscrições. A autonomia dos entes federados resulta de uma vontade constituinte, limitada apenas pelos princípios

constitucionais, legitimadores, v. g., da Intervenção Federal, quando de sua afronta. Não existe hierarquia nesta relação, mas sim,

coordenação e cooperação, haja vista representarem, equânimamente, o ente soberano que é o Estado Federal. A descentralização

político-administrativa que se opera visa a facilitar as atuações públicas, aproximando as autoridades das respectivas comunidades,

efetivando as propostas constitucionais e habilitando a população a se interessar mais pelos temas de sua alçada, garantindo poderes

e atribuições proporcionais aos seus desígnios.

2.3 Princípios básicos

A doutrina publicística francesa, encabeçada por Burdeau[23] e Prélot, apontara dois princípios básicos e

fundamentais para o Estado Federal, quais sejam, a autonomia plena dos seus entes e a participação dos mesmos na formação da

vontade nacional, isto é, na normatização federal, sendo esta efetivada numa Casa legislativa representativa das partes (Senado, no

caso brasileiro). Para serem reconhecidos materialmente como entes da federação, faz-se mister que os mesmos atendam aos dois
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princípios em comento, sem exceções,

A autonomia plena, configurada na tríplice capacidade de se governar e se organizar politicamente (autonomia

política), de gerenciar suas próprias atividades públicas (autonomia administrativa) e de planejar e aplicar suas rendas (autonomia

financeira), aparece como um paradigma para a realidade federal, imprescindível na descentralização que se pretende. E, para

participar da formação da vontade nacional, ou seja, criar leis de aplicabilidade em todo o território nacional, é preciso ter prepostos

próprios em uma das Casas Legislativas federais, de igual representatividade. É aquilo que Lavagna chama de “situazione di

independenza relativa”[24], haja vista limitação de índole constitucional.

As regras da participação e a da autonomia são processos que se inserem na ampla moldura da Federação,

envolvidos pelas garantias e pela certeza do ordenamento constitucional superior – a Constituição Federal, cimento de todo o

sistema federativo.[25]

                   Unificar interesses convergentes é o mote favorito do princípio federativo, que pressupõe um pacto entre Estados, que

renunciam às suas soberanias em troca de autonomias, pacto este solidificado numa Constituição, que irá concretizar uma

descentralização político-administrativa, com necessária repartição constitucional de competências, para as entidades políticas

plenamente autônomas e participantes da formação da legislação nacional. Isto se realiza num contexto de paridade jurídica entre os

entes integrantes e de indissolubilidade obrigatória, havendo o mecanismo excepcional e temporário de supressão da autonomia

regional (intervenção federal), nos casos de tentativa de desrespeito ao pacto firmado originariamente.

Sendo instituto da Ciência Política, e não jurídica, muito embora possa ser albergado por esta, o federalismo é tema

universal, com características as mais diversas, algumas peculiares a algumas nações, mas ausentes em outras, dependendo da

realidade de cada país e da vontade política de seu povo. Há uma verdadeira flexibilidade em suas características ao redor do

mundo. Entretanto, possuir um governo central e aliado a governos parciais, dotados de autonomia e participação legislativa federal,

cristalizados em uma Lei Fundamental, criadora do Estado Federal (único soberano), parece ser uma tônica. Outros temas

soerguem-se importantes, a exemplo de intervenção federal nos entes que desrespeitarem a indissolubilidade da união, e a existência

de uma corte suprema que unifique a Justiça nacional.

                     Sempre que duas ordens governativas coexistem em planos distintos, mas num mesmo território, animadas e vitalizadas

por princípios de estreita coordenação, com independência na promoção de fins específicos, aí temos o princípio federal em toda

sua latitude e veracidade, dualidade esta que se pretende vertical, e coordenada sob a égide da Constituição Federal, preservando

cada esfera a natureza própria que lhe pertence, assinalando a essência das entidades federativas.[26] 

                     Dividir, repartir, descentralizar, são verbos que se imiscuem na prática federativa, pressupondo um “não-egoísmo” na

organização político-administrativa do Estado, longe do depósito exclusivo de poderes e competências nas mãos de uma só

entidade, qual seja, o governo central, centralizador das atenções e inimigo da fraternidade e solidariedade políticas. A forma

federativa de Estado chamou a atenção da doutrina constitucional clássica, inclusive dos franceses. Tocqueville, em visita à América

do Norte que durou nove meses, em 1831, enxergava vantagens no modelo federativo e afirmara que “la Unión es libre y feliz como

una nación pequeña; gloriosa y fuerte como una grande” [27].                     

                       

                     Expandido o campo teórico inaugurado por Kelsen, o jurista Stern relembra o compromisso com os princípios
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federativos, enfeixados na autonomia e participação dos entes federados (der kompromiβ als Gestaltung selement des

bundesstaatlichen Prinzips)[28].

                     O princípio federativo coaduna-se com o Estado liberal, mormente se garanta descentralização político-administrativa

às partes integrantes, imbricando, conseqüentemente, numa maior autonomia e liberdade de atuação. Ademais, não há como não

relacionar tal princípio à Democracia, haja vista o efetivo poder de autodeterminação dos entes federados, que, nos dizeres de Juan

Ferrando Badia, “entre los derechos democráticos de todo pueblo se encuentra el derecho a la autodeterminación, que es un

derecho colectivo democrático.”[29]Assim, a federação exsurge como um mecanismo de salvaguarda das liberdades e garantias

fundamentais, indispensáveis para ordenamentos entrelaçados. Esse processo de federalização é uma constante, que não pode deixar

de reconhecer a divisão de poderes e tarefas constitucionalmente assegurada.

 

2.4 A repartição constitucional de bens e competências

         A verdadeira “razão de ser” do modelo federativo de Estado é a repartição de bens e competências. De fato, a maior

conseqüência da elevação de um ente ao patamar de “ente federativo” é a existência de competências (exclusivas ou cumulativas)

enumeradas na Constituição e de bens definidos. Reconhecido como ponto nuclear e essencial do Estado Federal, mais preciso vetor

de constatação do nível de federação alcançado pelo país, aparece como necessidade umbilical à idéia descentralizadora, em

especial no plano jurídico, permitindo uma divisão constitucional de tarefas, autênticos poderes-deveres, de acordo com o interesse

apresentado. No mínimo, dois níveis de poder atuam simultaneamente, incidindo suas atuações no mesmo espaço, mas em planos

diferenciados, demarcados pela Lei Maior.

Historicamente, são reconhecidas quatro técnicas de repartição constitucional de competências. A primeira técnica,

clássica, desenvolvida pelos Estados Unidos e seguida pela maioria das federações, inclusive a nossa, enumera as competência da

União e deixa aos Estados o excedente (remanescente, reservado ou residual). A segunda, usada apenas pelos canadenses, inverte a

situação, privilegiando os entes parciais (Províncias) em detrimento do governo federal. A terceira, típica de Constituições

analíticas, resolve enumerar as competências de todos os entes, para evitar dúvidas ou privilégios, a exemplo da Índia e Venezuela.

Por fim, os alemães aperfeiçoaram o modelo americano, partindo da concepção clássica da primeira técnica, admitindo

competências comuns e concorrentes, haja vista interesses igualitários. Há, ainda, autores que reportam à técnica escalonada,

desenvolvida pelos austríacos.

É inolvidável a importância do respeito à repartição de bens e competências, para se evitar usurpações de qualquer

ordem ou sob qualquer pretexto, preservando-se, assim, o pacto federativo e a integridade das ordens jurídicas sobrepostas.

 

2.5 A crise do modelo federativo. O caso brasileiro.

A tendência hodierna à centralização do poder é, sem dúvida, a grande responsável pela crise do Estado federal. Os

excessos, nesse sentido, que vão dos Estados Unidos à Austrália, “justificar-se-iam” pela proteção à unidade e coerência nacionais,

além da efetivação uniforme dos direitos humanos. De fato, aquela “tensão dialética”, já esmiuçada, acerca da unidade e da

diversidade nas federações, pende, infelizmente, para o governo central, com pouquíssimas exceções[30]. O que se vê, na prática, é
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o Estado Federal com características unitárias, postando a União em condição hegemônica, mitigando a efetiva participação dos

outros entes federados. Essa tendência centrípeta adveio da superação do ideário liberal, a partir do welfare-state de Roosevelt,

consignando uma política de intervencionismo estatal nas mais variadas matérias, chamando de “políticas públicas” temas outrora

abarcados pela iniciativa privada, a exemplo das melhorias de infra-estrutura das cidades.

Assim, os Estados passaram a ter mais interesses a proteger e, conseqüentemente, necessitavam de mais

competências e rendas para tal mister. Daí a centralização “constitucional” como resposta. Ademais, o fortalecimento do sistema

presidencialista de governo, com as inúmeras atribuições constitucionais do Presidente da República, denota uma predileção ao

governo federal em detrimento dos governos regionais e locais.

O Brasil não fugiu à regra. Pior, justificou-a. Nesse diapasão, “o federalismo brasileiro pôs o máximo de

centralização vertical na competência da União e de centralização horizontal nos poderes do presidente da República. Ali,

verticalmente, com sacrifício ostensivo dos Estados-Membros; aqui, horizontalmente, com holocausto do Legislativo, cujas

prerrogativas e funções ficaram bastante abaladas e abatidas” [31].

A artificialidade na criação da federação brasileira, em fins do século XIX, teve seu preço. Inspirada no modelo

norte-americano, ignorara o passado unitário e centralizador do País, recorrendo ao mesmo critério de repartição de competências

por lá adotado, deixando de assegurar a integração entre as unidades federadas e o equilíbrio entre as rendas e os encargos. [32] O

problema é que os estadunidenses experimentaram a passagem convincente de uma confederação de Estados independentes, para

um Estado Federal, após se unirem as colônias para afastar a antiga metrópole dali. Mesmo Ruy Barbosa, mentor do referido

traslado, reconhecia a incongruência da situação, citado por Luís Roberto Barroso, in verbis:

 

Não somos uma federação de povos, até ontem separados e reunidos de ontem para hoje. Pelo
contrário, é da União que partimos (...). Grassa, por aí, um apetite desordenado e doentio de
federalismo, cuja expansão sem corretivo seria a perversão e a ruína da reforma federativa (...). Ontem
de Federação não tínhamos nada. Hoje não há Federação que nos baste. [33]

 

As federações brasileiras seguintes passaram – e passam - por crises estruturais, pois “aquilo que nasce torto, nunca

se endireita”, oportuno jargão popularesco, motivo dos vários tipos de federalismo encarnados pelas nossas Constituições. Forçoso

reconhecer que as circunstâncias da época e as dimensões absurdas do nosso território não permitiram outra escolha, que não a

forma federativa de Estado. O problema restara na importação artificial de um modelo estrutural que funcionou sobre alicerces

diversos, em contexto histórico diferenciado, favorável ao pacto indissolúvel e defensor da União, sem detrimento das realidades

parciais.

Autores de escol[34] defendem a criação, no caso brasileiro, de mais uma entidade autônoma, a partir das Regiões,

definidas no País, atualmente, apenas no plano geográfico. Por conseguinte, elevando-se as regiões ao patamar de entidades

federadas, haveria uma verdadeira conquista histórica e social no Brasil, terra de dimensões continentais e, apesar de identidade

nacional, de inúmeras diferenciações culturais e políticas ao longo das regiões, sem olvidar das desigualdades econômicas e sociais

existentes, que poderiam ser compensadas com o fortalecimento constitucional das supracitadas regiões.

É preciso repensar alguns institutos do federalismo brasileiro. Nesse diapasão, é salutar a lição de Bonavides, ao

afirmar que
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o federalismo contemporâneo se condenará, porém, ao desaparecimento, caso teime em ignorar a
natureza de certos fins que unicamente o Estado congrega meios e capacidade para promovê-los.[35]
(grifos nossos)

                     Os “certos fins” colocados em questão não podem ser outros, senão a efetivação dos direitos fundamentais, da limitação

do Estado frente à Sociedade; mas uma limitação que não impeça este mesmo Estado de atuar, de usar seus mecanismos e

competências para salvaguardar os fins sociais do poder.

Apesar de toda esta crise apontada, constata-se que, sob alguns dos arranjos federativos, atualmente se encontram

2/3 da população mundial: federações, arranjos federais, confederações, arranjos federais assimétricos, ligas e federalismo

foral.[36]

 

2.6 A recente crise econômico-energética na Federação brasileira

A exploração e distribuição dos lucros advindos do petróleo e gás natural foram, no Brasil, destacados na organização

político-administrativa da nossa República Federativa, quando a Constituição trata da repartição constitucional de bens, há um

comando no sentido de que qualquer bem encontrado no subsolo da plataforma continental brasileira é de domínio da União, que é

responsável pela exploração do mesmo, contando com a participação dos Estados e Municípios produtores – que serão aquinhoados

por isso -, além da compensação financeira para aqueles entes prejudicados com a extração.  Destarte, aduz o inciso V do artigo 20

da Lex Magna que são bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Ademais, o §1°

traz o seguinte teor: “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da

administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou

zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”.

De tal sorte, há uma profícua legislação infraconstitucional que trata da matéria, regulamentando o comando

constitucional, sempre atento à proporcionalidade. Assim,  Constituição Federal de 1988:

Lei 2004/53 = criou a “Petróleo Brasileiro S/A” (Petrobrás S/A), durante o Governo de Getúlio Vargas, monopolizando o

setor petrolífero em favor da União;

Lei 7.990/89 = institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus

respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva;

 
Lei 9478/97 = dispõe sobre a Política Energética Nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,

instituindo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), uma autarquia federal em regime especial (agência reguladora), para controlar as

atividades de exploração, produção, refino e transporte do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, aliada aos estudos

e recomendações promovidos pelo Conselho Nacional de Política Energética;

 

Lei 12.114/09 = instituiu o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e alterou alguns dispositivos da lei do

petróleo (Lei 9718/97).
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Eis o regime de partilha atual dos royaltes do petróleo (art. 49, Lei 9478/97):
União: 40%
Estados produtores: 22,5%
Municípios produtores: 22,5%
Municípios afetados com a exploração: 7,5%
Estados e Municípios não-produtores: 7,5%

 

O atual projeto de lei sobre o novo regime de partilha aprovado na Câmara dos Deputados (Emenda Ibsen

Pinheiro):

 
                        União: 40%
                        Estados: 30%
                        Municípios: 30%
 

                        Pela nova legislação – caso aprovada – passaremos a não ter mais distinção entre Estados e Municípios produtores e

não-produtores, todos recebendo a mesma quantia, causando um verdadeiro pandemônio econômico para os poucos entes

produtores e abastecendo os cofres da maioria que nada produz. E mais, albergaria, também, o petróleo que já se extrai há décadas,

da camada do pós-sal.

 

                        O principal argumento daqueles que defendem a nova legislação é no sentido de se aplicar o princípio constitucional

da solidariedade, não apenas o da proporcionalidade, propiciando que as unidades da Federação mais pobres possam desfrutar de

toda essa riqueza encontrada, chegando a efetividade do objetivo fundamental da redução das desigualdades sociais e regionais

(artigo 3º, CF). Ademais, o bem é da União, e esta deveria reparti-lo isonomicamente a todos os componentes da Federação.

 

                        As alterações legislativas sugeridas ferem de morte o pacto federativo, haja vista prejudicar uma minoria - dois

Estados-membros (Rio de Janeiro e Espírito Santo) e alguns poucos Municípios (Campos, Macaé, etc.). Não foi esse o ideal

delineado pelo espírito da Constituição. Não se pode querer reparar desigualdades causando estragos aos que foram agraciados

legitimamente pela Carta Magna. Todo o aparelhamento, produção, trabalho, desafios, impactos, etc., daqueles que produzem não

pode ser esquecido. É salutar que haja um repensar no tocante à (re)distribuição dos royaltes do petróleo brasileiro; mas isto deve

ser feito de forma responsável, sem prejudicar os entes públicos que são detentores do direito à participação proporcional. A ideia

vencedora será aquela que coadunar o merecimento das entidades produtoras e/ou prejudicadas com a prospeção, e os interesses dos

demais entes que também fazem jus a uma proporcional participação. Em outras palavras, há exageros em ambas as posições:

equiparar é injusto; mas a atual legislação aquinhoa de menos a grande maioria dos entes da nossa sofrida Federação.
 

               

CONCLUSÃO

                        A Federação é, como visto, forma de Estado recentemente introduzida no cenário político mundial, sendo

caracterizada pela pujante descentralização político-administrativa, permitindo aos seus componentes (pessoas jurídicas de direito

público interno) participação nas decisões mais importantes do país, através de uma Casa Legislativa federal, aliada à grande

autonomia recebida diretamente da Constituição. Outras características marcantes também podem ser encontradas, a exemplo da

proibição da secessão (pacto indissolúvel garantido pela Intervenção Federal), da existência de um Tribunal Federal supremo,
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                        Soergue-se, neste contexto, a repartição constitucional de bens e competências, garantindo-se aos entes federados

administrarem e legislarem em matérias específicas, além de possuírem bens definidos. Assim, visualiza-se a organização político-

administrativa da Federação, que, no caso brasileiro, sempre demonstrara nítida premência da União, no trato das matérias a serem

legisladas e/ou administradas. Ademais, a própria discriminação de bens reforça o caráter unitário encontrado em nossa Lex Magna,

onde se depreende a força integradora e unificadora sempre presentes em nossos modelos de federalismo, desde o fim da

monarquia.

                        Nesse diapasão, restou definido que qualquer riqueza encontrada no subsolo de nossa plataforma continental

pertenceria à União – destacando-se os hidrocarbonetos fluidos, a exemplo do petróleo e do gás natural, encontrados há algum

tempo da chamada “camada pós-sal”, o que levou à criação da Petrobrás S/A e de uma política energética no País. O lucro federal é

repartido com os Estados e Municípios produtores, proporcionalmente, além de compensações financeiras para aqueles prejudicados

com a extração. A própria Constituição garante isso, em seu artigo 20, §1º, delegando, ainda, ao legislador infraconstitucional, a

organização desta divisão. As balizas constitucionais foram, assim, plantadas.

                        Entretanto, recentemente fora encontrado petróleo em excelente estado de conservação, na famigerada “camada do

pré-sal”, a milhares de metros mar adentro, numa quantidade nunca antes vista, capaz de tornar o Brasil potência petrolífera em

alguns anos. Os Estados não-produtores passaram a exigir maiores participações. Afinal, não seria um bem da União? Esta não teria

o direito/dever de dividir tamanha riqueza com todos os entes federados, inclusive os Municípios, de forma equânime? A legislação

referente ao petróleo antigo (do pós-sal) serviria para o novo hidrocarboneto descoberto? Dessa forma, o Congresso Nacional

recebeu proposta legislativa no sentido de modificar toda distribuição dos lucros, de todo petróleo prospectado no País, numa vã

tentativa de reduzir desigualdades sociais e regionais. Com isso, os Estados e Municípios produtores seriam os grandes

prejudicados. Seria constitucional mudar assim as regras do jogo? A resposta parece negativa.

                        Não se pratica solidariedade constitucional prejudicando entidades. Os Estados e Municípios produtores não são

culpados da sorte de terem em seus territórios – debaixo deles - tanta riqueza. É certo que o bem é da União, mas esta é uma ficção

político-jurídica. O que temos ali, faticamente, são Estados e Municípios. A única parte do País que não é um ou outro é o Distrito

Federal. Seria injusto privilegiar os Estados e Municípios não produtores em detrimento daqueles que sofrem todas as vicissitudes

de tal exploração. A atual distribuição é, entretanto, mesquinha com o restante do Brasil. Defende-se, aqui, uma legislação que

respeite a proporcionalidade, sendo justa ao aquinhoar os produtores e compensar os prejudicados, mas que permita uma razoável

democratização destas riquezas, construindo um país mais uniforme e menos segmentado.
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O PLANEJAMENTO ESTATAL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO
EQUILIBRADO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE

STATE PLANNING AS A TOOL FOR DEVELOPMENT AND BALANCED INSTITUTIONALIZATION
METROPOLITAN REGION OF BELO HORIZONTE

Anna Carolina Gomes Dos Reis
Giovani Clark

RESUMO
O tema região Metropolitana tem cada vez mais sido alvo de estudo, debate e crítica tanto no
meio acadêmico quando pelos gestores públicos. Enfrentar a questão metropolitana com seus
desafios e sua institucionalização, pela ótica do Direito, é nosso principal objetivo. O presente
artigo pretende apresentar o tratamento jurídico dado a questão, sobretudo no que diz respeito
ao Planejamento, mecanismo que entendemos ser a mola propulsora para efetivação dos
objetivos e finalidades da Constituição Brasileira de 1988. Trataremos do planejamento e a
institucionalização da região metropolitana de Belo Horizonte, localizada no Estado de Minas
Gerais, Brasil, considerada uma das maiores e mais “desenvolvidas” metrópole do Brasil. Sob a
ótica da Constituição e dos princípios da ordem Econômica (artigo 170 e seguintes da Carta
Magna de 1988), o Planejamento é descrito como ação do Estado no domínio econômico para
promover a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais, políticos, econômicos e tantos
outros descritos na nossa Carta Maior. Esta ação, pautada na construção participada, via
intervenção combinada e/ou intervenção contratual, é fundamental para a promoção do
desenvolvimento equilibrado da região Metropolitana de Belo Horizonte, historicamente marcada
por um processo de exclusão socioeconômica em face da priorização de políticas voltadas para
satisfação de interesses do poder econômico privado em detrimento da dita região Metropolitana
e das suas populações.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA; PLANEJAMENTO
ESTATAL; REGIÃO METROPOLITANA; DESENVOLVIMENTO 

ABSTRACT
The theme of the metropolitan area has increasingly been the target of study, debate and
criticism both in academia as by public administrators. Addressing the issue metropolitan with its
challenges and its institutionalization, through the eyes of law is our main goal. This article aims
to present the legal treatment of the issue, particularly with regard to planning, a mechanism
that we believe to be the driving force to accomplish the goals and purposes of the 1988
Brazilian Constitution. We will handle the planning and the institutionalization of the metropolitan
region of Belo Horizonte, located in Minas Gerais, Brazil, considered one of the largest and most
'developed' city in Brazil. From the viewpoint of the Constitution and the principles of economic
order (Article 170 and following of the Magna Carta of 1988), Planning is described as state
action in the economic domain to promote human dignity, social rights, political, economic and
many others described in our Charter Staff. This action, based on the construction subsidiary,
via the combined intervention and / or action of contract, is crucial to promote balanced
development of the metropolitan area of Belo Horizonte, historically marked by a process of
socio-economic exclusion in the face of the prioritization of policies aimed at satisfying interests
of private economic power at the expense of that metropolitan area and its people. 
KEYWORDS: KEY WORDS: CONSTITUTIONAL ECONOMY; STATE PLANNING; METROPOLITAN
AREA; DEVELOPMENT 

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo faz brevemente uma leitura sobre o Instituto do Planejamento, técnica de
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intervenção, tomando como parâmetro a institucionalização da região metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) e a determinação constitucional de se efetuar um planejamento adequado para aquele tipo de
espaço territorial e social, conforme a “ideologia constitucionalmente adotada”, expressão adotada pelo
Professor Washington Peluso Albino de Souza (2005, p. 28), a fim de enfrentar as suas dificuldades
múltiplas.

 
Compreender a importância de adoções de técnicas de intervenção do Estado na gestão

metropolitana no contexto atual é fundamental, haja vista que são nestes locais onde se encontram 36% da
população brasileira, ou seja, 70,6 milhões de habitantes concentradas em 15 regiões metropolitanas
(IBGE, 2009). No caso especifico da região metropolitana de Belo Horizonte, nela se encontra 25% da
população do Estado de Minas Gerais, digo, 5,3 milhões de habitantes.

 
No próprio Plano Mineiro de Desenvolvimento, criado pela Lei Estadual n. 15.032/2004 e atualizado pela Lei 17.007/2007,

há o reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelo governo Estadual e pela sociedade na adoção de políticas eficazes em face

do crescimento urbano acelerado nas últimas décadas e da consolidação dos espaços cornubados e complexos. 

 

É inegável que nas Metrópoles são onde se encontram a constituição, o crescimento e o movimento
significativo das atividades econômicas e sociais brasileiras. Contudo também é certo que esta
concentração dos meios de produção, circulação, emprego, tem gerado profundas discrepâncias entre os
municípios, dos Estados-Membros e dentro das próprias regiões metropolitanas, resultando em
maximização das desigualdades regionais e sociais.

Temos, portando, um processo e um quadro urbanístico totalmente contraditório, de um lado têm-
se a produção de riqueza, a priorização de investimentos públicos e privados; de outro a perda da
qualidade de vida, a dilatação da pobreza e a concentração de renda.

 
Diante desta realidade, ao Estado não cabe alternativa senão planejar, ou seja, deve-se se buscar a

ação do Estado a fim de permitir a revisão dos efeitos perversos da acumulação de riquezas e das políticas
neoliberais reguladoras excludentes. Atendendo assim aos objetivos do Estado Democrático de Direito,
bem com o exercício dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição brasileira de 1988.

 
Este artigo é composto de quatro capítulos, a saber: o primeiro contextualiza o tema apontando

alguns aspectos históricos da formação da metrópole Belo Horizonte, da institucionalização e de seu
processo de gestão. Faz ainda uma apresentação do tema (região metropolitana) na Constituição do Estado
de Minas Gerais de 1989, uma breve análise da Lei Complementar Estadual n.º  88/2006, das Leis
Complementares Estaduais n. 89/2009 e n. 107/99 e da Lei mineira n. 15.032/2004 (cria o plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado), bem como o Decreto Estadual de n. 44.602/2007, que juntas integram os
principais instrumentos normativos do Estado de Minas Gerais do assunto e têm como objetivo regular a
criação, o planejamento e a gestão das regiões Metropolitanas do citado Estado, em especial da região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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No segundo capítulo, apresentamos uma análise da correlação entre Planejamento Estatal e a região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), no que diz respeito à existência destes planejamentos na
história da gestão destas regiões e as incoerências do sistema de gestão metropolitana voltados à realização
de suas políticas públicas e a sua imposição constitucional.

 
Em seguida, no capítulo três, versa-se sobre tratamento jurídico do planejamento em face da

Constituição de 1988, principalmente a partir da Ordem Econômica e Financeira (art. 170 a 192),
oferecendo ainda alguns elementos da realidade, demonstrando assim a importância de uma efetiva ação
do Estado, mediante a técnica de planejar.

 
Por fim, adentramos ao quarto capítulo no qual abordamos objetivamente as formas de intervenções

planejadas consideradas adequados a realidade das metrópoles, que favorecerão o almejado
desenvolvimento socioeconômico, a efetivação dos direitos fundamentais e dos objetivos da Federação
brasileira positivados na Constituição de 1988.

 
Apoiamos nossos estudos e pesquisas nas obras dos cultores do Direito Econômico,

especificamente dos Professores Washington Peluso Albino de Souza e Giovani Clark, sem desprezar
outros autores, já que nossa abordagem pretende versar o planejamento estatal da região metropolitana, no
caso de Belo Horizonte, pela ótica de sua criação institucional e legal com vistas ao desenvolvimento
econômico e social, de forma circunscrita ao referida ramo da Ciência do Direito.
 

1 - ASPECTOS GERAIS DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

 

A região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi institucionalizada pela primeira vez, através da Lei Complementar

Federal, nº14/1973. Contudo a interação entre a capital Mineira e os municípios limítrofes já era plenamente visível desde a década

de 40. E veio se sedimentar nas décadas de 50 a 60, com o início do processo de industrialização mineira e o “boom” demográfico

da região Metropolitana de Belo Horizonte, onde neste período passou de 500 mil habitantes para 1,5 milhão (MENDONÇA, 2003,

p. 36).

 

Apesar da necessidade da criação da região metropolitana, que já se fazia presente na vida dos munícipes, dado o grau de

interação dos primeiros municípios a integrarem a metrópole, o processo já nasceu contraditório e excludente.

 

Desde o início houve nítida preferência de investimentos na cidade de Belo Horizonte, sob a justificativa dela ser o centro

da metrópole e, por sua vez, deveria ser o centro das atividades econômicas, das decisões políticas, dos serviços públicos e da

fixação de infra-estrutura.

 

Não bastasse, dentro da própria cidade de Belo Horizonte, esta discrepância era talvez mais visível, com a criação das

periferias e dos famosos conjuntos habitacionais, construídos conforme a vontade do capital imobiliário, sob as justificativas de

receber a população vinda do interior, diminuir a concentração populacional e de reduzir os índices de desemprego em áreas da

cidade.
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O Estado, por medida de conveniência, a fim de propiciar o desenvolvimento do capitalismo e não bloquear o livre

funcionamento do mercado, adotou uma postura quase que paralisante diante das reais necessidades socioeconômicas da metrópole.

 

No final da década de 80, tem como resultado as periferias e cidades periféricas a Belo Horizonte com elevado número de

construções legais e ilegais, segregação residencial, ausência de urbanização compatível, inexistência de saneamento básico,

destruição ecológica, e ainda, serviços públicos precários ou inexistentes em alguns espaços urbanos.

 

Na década de 90, diante da herança de desigualdades sociais articuladas com as políticas neoliberais de regulação, do

enfraquecimento do Estado, da sobreposição e do fortalecimento do mercado, ou seja, dos donos do poder econômico, a região

metropolitana de Belo Horizonte se tornou densamente vulnerável e os seus bairros periféricos foram os mais precarizados fazendo

com que o desemprego, a violência e a favelização se tornassem “irreversíveis”.

 
... a dinâmica socioeconômica da RMBH, foi alterada dramaticamente nos anos de 1990, seja pelo
processo de privatização das empresas estatais, pela maior abertura comercial, pela crise fiscal do
setor público, pelos programas de estabilização, valorização cambial entre 1994 e 1999, pelas elevadas
taxas de juros e, conseqüentemente baixo crescimento econômico. (...) As áreas mais atingidas
socialmente foram os vetores oeste (região mais industrializada) e norte (onde prevalecem cidades-
dormitórios), os quais apresentaram expressivo crescimento do desemprego, da informalidade e da
criminalidade. (MENDONÇA E GODINHO, 2009, p.06)
 
 

A centralização da metrópole à cidade de Belo Horizonte, também contribuiu sobremaneira para concentração de renda,

aumento da desigualdade social, em relação à moradia, educação, saúde, ou seja, uma violência aos direitos fundamentais do

cidadão ditados pela Constituição de 1988.               

 

Percebe-se  na caótica formação da metrópole belo Horizontina, o Estado mineiro se mostrou impotente para administrá-la

e atender os anseios dos “cidadãos metropolitanos”. Ocorre ainda a incapacidade do Estado de promover o planejamento a luz dos

princípios Constitucionais, que possa garantir o desenvolvimento integrado da região metropolitana (art. 25, parágrafo terceiro da

Constituição da República do Brasil).

A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, alterada pela Emenda Constitucional de n. 65/2004, versou,

logicamente, sobre a região metropolitana dentro dos parâmetros da Constituição de 1988, fixando o que considera região

metropolitana, exigindo o planejamento integrado, estabelecendo a estrutura institucional da mesma e definindo interesse comum.

Vejamos:

 
    Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjunto de Municípios limítrofes que apresentam a
ocorrência ou a tendência ie continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas,
que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e
gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.
Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:
I             - uma Assembleia Metropolitana;
II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
II - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico
executivo;
IV- um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V            —um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
 
Art. 43 - Considera-se função pública de interesse comum
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atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Municipal
isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos nutra
Municípios integrantes da região metropolitana.
§1° - A gestão de função pública de interesse comum será
unificada.  ANGHER (2009, p.67)
 

Obviamente a Região Metropolitana de Belo Horizonte é gerida pelo Estado de Minas Gerais, que por sua vez tratou de

manter a RMBH e ampliar o número de Municípios integrantes, através da Lei Complementar Estadual n.º 89/2006 que deixou a

referida metrópole com a estrutura atual de 34 municípios integrantes. 

 

Ademais a Lei Complementar mineira n. 88/2006, versa sobre o planejamento e a gestão da RMBH ficando a cargo da

Assembléia Metropolitana, do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e da Agência de Desenvolvimento

Metropolitano a referida e complexa missão.

 

A participação dos Municípios se dá principalmente no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento, mas devemos atentar

ao fato, que embora a estrutura da RMBH, seja de 34 municípios, o artigo 5º da referida Lei Complementar n. 88/2006, prevê a

participação direta de apenas 6(seis) municípios, sendo que Belo Horizonte, Contagem e Betim, devem obrigatoriamente participar

do conselho, restando apenas 3(três) vagas a ser disputada entre os outros 31 Municípios.

 

A lei Complementar de Minas Gerais n. 88/2006, tem como objetivo principal o planejamento integrado das várias áreas

de interesse como: saúde, educação, meio ambiente, saneamento básico, desenvolvimento sócio econômico e realização de

programas e projetos. Certamente têm-se aqui uma incoerência, como promover um planejamento integrado de 34 municípios, se,

em tese, 28 municípios são excluídos do processo deliberativo.

 

A referida Lei Estadual prevê ainda a criação de uma agência de desenvolvimento metropolitano de caráter técnico e

executivo. Esta agência foi criada mediante Lei Complementar mineira de n. 107 de janeiro de 2009, para fins de, segundo artigo 1ª

da referida lei: “planejamento, assessoramento e regulação urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e apoio à execução de funções públicas de interesse comum, com autonomia

administrativa e financeira” (MINAS GERAIS, 2010, p. 101).

 

Até a presente data a única medida tomada para implementar a Agência foi à nomeação dos cargos diretivos e seus

respectivos salários. Nada foi realizado qualquer ato no que tange a realização técnica do planejamento metropolitano.

 

Frisamos que em toda a história de existência da metrópole, vários órgãos foram criados para atender as finalidades da

criação da RMBH, contudo todos acabaram por serem extintos perante a completa inatividade destes órgãos, a prestação de ações

insuficientes ou por serem incapazes de planejar e executar suas funções.

 

Remando as palavras utilizadas pelo Professor Giovani Clark no livro “Questões Polêmicas de Direito Econômico”

(SOUZA E CLARK, 2008, p. 47), no capítulo o “fetiche das leis”, no âmbito da região metropolitana temos o “fetiche dos órgãos,”

criam-se órgãos ao sabor da conveniência estatal e do poder econômico privado, bem como põe sobre aqueles todas as expectativas

de planejamento, normatização e realização de projetos. E como um lance de mágica, apenas com a criação de órgãos, os problemas

da região metropolitana seriam resolvidos.
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O desafio de planejar a metrópole é reconhecido na Lei mineira n. 15.032/2004, o chamado Plano Mineiro de

Desenvolvimento, mas os objetivos deste planejar não são nada animadores. Segundo consta na página 44 do referido documento, é

considerado um dos principais objetivos do “planejamento metropolitano” “fortalecer a cidade-pólo e promover o seu

desenvolvimento”. Mais uma vez, em um círculo vicioso, a idéia de priorização de políticas públicas sobre a cidade pólo predomina

(a capital).

 

A metrópole Belo Horizonte apesar de ter encontrado, do ano 2000 (ANDRADE, 2009, p.18) em diante, uma pequena

estabilidade quanto à densidade populacional, ainda esbarra com sérios problemas de desenvolvimento econômico e social desigual,

em virtude da ausência de planejamento e da inexistência da consciência metropolitana.

 

            Desde a formação da RMBH, o que se percebe é a adoção de medidas de política econômica com resultados limitados,

concentradores e elitista construindo uma sumária exclusão da maioria dos municípios do processo deliberativo e dos frutos

daquelas.

 

A dificuldade de pensar a região metropolitana com um “todo” e não como um apenas da capital, e ainda, como a

institucionalização da subserviência de alguns municípios à cidade-pólo favoreceram a consolidação de um sistema violador de

direito básicos do homem previstos no artigo 5º ao 7º da nossa Constituição.

 

 

2        - PLANEJAMENTO ESTATAL E A REGIÃO METROPOLITANA

 

 

Ao discorrer sobre o tema “metrópole”, no caso específico da Metrópole de Belo Horizonte, é inevitável falar sobre o

instituto do planejamento na Constituição de 1988, como imprescindíveis a realização do nosso desenvolvimento social e

econômico.

Apesar de ser amplamente fixado pela Constituição de 1988 como pressupostos para se atingir seus objetivos

constitucionais, o Planejamento é freqüentemente desprezados pelos governantes e pela própria Ciência do Direito.

 

Planejamento é definido por SOUZA (2005, p. 376), como “ato político para efetivar a  intervenção do Estado no domínio

Econômico”.  Ensina o mestre Washington Peluso Albino Segundo Souza:

 
(...) Planejamento (...) constitui-se o “o ato de planejar” e prende-se essencialmente a idéia de
racionalizar o emprego de meios disponíveis para deles retirar os efeitos mais favoráveis. Seu
conceito está intimamente ligado no sentido do que seja econômico, visto como este traduz o intuito
de obter maior vantagem do emprego de meios escasso, para sua consecução. ( SOUZA, 2005, p.
 372)
 

Ainda sobre o Planejamento, o Prof. Eros Roberto Grau escreve:

 
O planejamento consiste na aplicação de técnicas de previsão e pressuposição da ação coordenada do
Estado como um todo, no intuito de realizar fins previamente definidos da forma mais completa e
rápida possível. Em suma, é uma atividade-meio para o alcance de objetivos estatais, o que se
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expressa documentalmente em um 'plano', o qual contempla as metas e os meios de ação, sendo um
método de intervenção nas atividades econômicas com vistas à sua ordenação para melhor
funcionamento da ordem social.(GRAU, 1978, p. 25)

 

O “problema” de planejar a metrópole de forma integrada é histórico, a começar pela sua Instituição em 1973, mediante a

Lei Complementar Federal, n.º 14, que na forma tipicamente brasileira, impôs, a nível nacional, a formação de metrópoles  sem

considerar a realidade socioeconômica e o nível de integração de cada região.

 

No caso da região Belo Horizonte, apesar de grande parte dos municípios terem um grau de interação acentuado, teve

também um exemplo de distorção que foi a inclusão na época da cidade de Caeté como município integrante da metrópole, cujo

motivo foi o simples fato desta ser a cidade onde residiram dois ex-governadores do Estado de Minas Gerais: João Pinheiro e Israel

Pinheiro. De fato, a cidade de Caeté não tinha o perfil para ser incluída na RMBH, mas seria interessante ter “status” de pertencer a

metrópole.

 

Ainda hoje, temos distorções, o exemplo é a inclusão dos Municípios de Nova União (cidade 100% rural), Baldim, Rio

Manso, cujo graus de interação são considerados “muito baixo” e as condições sociais “ ruim”, segundo dados do Observatório das

Metrópoles, colhidos em 2004 (ANDRADE, 2009, p.31). É neste quadro incoerente, que se encontra a região metropolitana de Belo

Horizonte e a tarefa de planejar passa a ser difícil e necessária na mesma medida.

 

Criada sob a égide do período militar de 1964 a 1985, o planejamento inicial das regiões metropolitanas brasileiras foi

marcado pela mera regulação do espaço territorial em atendimento ao capital imobiliário e a indústria do consumo, sem considerar o

impacto social a ser causado posteriormente, ou seja, a segregação residencial e a estratificação social.

 

A ação estatal neste mesmo período fortaleceu e evidenciou os efeitos da regulamentação e ficou mais evidente no âmbito

da Região Metropolitana de Belo Horizonte e as demais regiões, dada a alta densidade demográfica, a centralização de

investimentos e um planejamento sócio econômico perverso. Posteriormente, embora desvalorizado pela ideologia neoliberal

reguladora dos anos 90, o ato de planejar passou a se tornar, no século XXI, um importante meio capaz de promoção do

desenvolvimento integrado da Metrópole.

 

Aqui devemos relevar a importância do planejamento como pressuposto de eficácia para qualquer plano, que é a peça

técnica do planejamento. Ao planejar, a metrópole mapeia-se a realidade social e econômica e traçam-se metas e objetivos que

favorecerão o desenvolvimento da região.

 

A falta de um planejamento ou seu desvirtuamento traz uma série de prejuízos para sociedade, uma vez que o instrumento

realizador dos direitos fundamentais se transforma em mecanismo de favorecimento às elites políticas e econômicas.

 

Ademais, no planejamento da região Metropolitana, os Municípios integrantes terão que ter a possibilidade de diminuir as

suas desigualdades e promover relações produtivas e sociais solidárias entre aqueles buscando o desenvolvimento equilibrado e não

apenas o crescimento modernizante.

 
Quando não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no sistema produtivo, não se está diante
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de um processo de desenvolvi-mento, mas da simples modernização. Com a modernização, mantém-se
o subdesenvolvimento, agravando a concentração de renda. Ocorre assimilação do progresso técnico
das sociedades desenvolvidas, mas limitada ao estilo de vida e aos padrões de consumo de uma
minoria privlegiada. Embora possa haver taxas elevadas de crescimento economico e aumentos de
produtividade, a modernização não contribui para melhorar as condições de vida da maioria da
população.
O crescimento sem desenvolvimento, como já foi dito, é aquele que ocorre com a modernização, sem
qualquer transformação nas estrutuas económicas e sociais (...) (BERCOCIVI , 2005,  p. 53)

 
 

Por outro lado, em vista das experiências de planejamento Metropolitano feitas até então, é imperioso, a busca de novas

possibilidades de integração real dos Municípios, de forma a garantir os meios de intervenção que possam garantir a efetivação dos

direitos fundamentais, na medida em que os problemas Metropolitanos dever ser enfrentados em conjunto e não na individualidade

de cada Município ou de determinado setor público ou privado.

 

Desde a instituição da região Metropolitana, os poderes legislativo, executivo e judiciário brasileiro deveriam empreender

esforços para promover um planejamento integrado dos municípios, mediante um modelo de organização administrativa, que

propicie um real desenvolvimento e não do mencionado crescimento modernizante. Contudo, as tentativas ou as ações dos

governantes têm se mostrado ineficazes para solução dos problemas metropolitanos em nações em desenvolvimento ou

subdesenvolvidas como a nossa.

 

“Os países subdesenvolvidos não são totalmente ricos nem totalmente pobres,
assim como não se apresentam tampouco como países homogeneamente modernos
ou atrasados. Há sempre, no contexto do subdesenvolvimento, uma oposição ou
tensão entre um pólo rico e um pólo pobre, um setor moderno e um setor arcaico.
Mais do que isso: essa tensão ou oposição é crescente e tende, deixadas as forças
sociais ao livre jogo de seus interesses próprios, a se agudizar com o processo de
concentração de renda. O subdesenvolvimento é um estado dinâmico de
desequilíbrio econômico e de desarticulação social. Não parece haver dúvida de
que a dinâmica dessa dissociação coletiva foi gerada pela industrialização. O setor
industrial, nas economias subdesenvolvidas, não surgiu endogenamente, dentro do
tecido social, com a natural maturação de seus elementos criadores, vale dizer a
acumulação do saber científico, a tecnologia e o surgimento de uma nova classe
empresarial. A indústria foi introduzida de fora e permaneceu como elemento
artificial  no organismo social, uma espécie de prótese invasora. Esse estado
dinâmico de desequilíbrio econômico e de desarticulação social provoca, no campo
político, uma instabilidade e desarmonia constantes, tornando inoperáveis os
mecanismos clássicos de funcionamento do Estado liberal, como o processo
eleitoral para a escolha dos governantes, a separação de poderes e o respeito aos
direitos individuais. Nessas condições, é óbvio que a exigência preliminar de
superação dos problemas políticos passa pelo estabelecimento de um processo de
desenvolvimento, que implica a conjugação do crescimento econômico auto-
sustentado com a progressiva eliminação das desigualdades sociais. Um processo
dessa natureza não é natural, mas voluntário e programado. Ele somente se
desencadeia com a instauração de uma política nacional a longo prazo, abrangendo
todos os setores da vida social.” (COMPARATO, 1989, p. 103-104).

 

 

3 - O PLANEJAMENTO E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
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Com a promulgação da Constituição de 1988, nasce à tarefa árdua dos Governantes e da sociedade em planejar a

Metrópole em consonância com os comandos normativos para um Estado Democrático de Direito. De um lado temos a realidade da

Economia de Mercado, voltada para ampliar lucros e o consumo, bem como flexibilizar direito sociais. De outro lado, deve-se

atender os anseios sociais, promover os direitos fundamentais do homem, investir em infra-estrutura, qualificar os serviços públicos,

conter “a urbanização da pobreza” e os incontáveis processos de exclusão social, que na Metrópole de Belo Horizonte se tornou

mais evidente.

 

Frisamos, que embora possuímos alguns comandos normativos ideologicamente capitalistas, estes encontram profundas

limitações ao se deparar com uma Constituição pluralista. Adotamos a economia mercado, mitigado pela ação estatal em prol do

bem estar social e, consequentemente da distribuição social dos frutos do processo produtivo, assim sendo o mercado não pode

impedir o desenvolvimento nacional, um dos objetivos da República Brasileira (art. 3, II da Constituição brasileira).

 

O Estado Democrático de Direito, é um Estado garantidor de direitos, ou melhor, dos direitos fundamentais descritos

inclusive nos fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político (artigo 1º da CR/88).

 

A plenitude do gozo de acesso a direitos permitirá a satisfação dos objetivos da nossa República, que tem previsão no

artigo 3º da Carta Magna do Brasil. A Constituição Econômica, positivada nos artigos 170 a 192 da Constituição de 1988, traça e

define basicamente as políticas econômicas públicas e privadas implementadora de direitos e objetivos constitucionais.

 

A presença de temas econômicos, quer esparsos em artigos isolados por todo o texto das Constituições, quer localizados em um de

seus “títulos” ou “capítulos”, vem sendo denominada “Constituição Econômica”.

Significa, portanto, que o assunto econômico assume sentido jurídico, ou se “juridiciza”, em grau constitucional.

Decorre desse fato a sua institucionalização pela integração na “Ordem Jurídica”, configurando a “Ordem Jurídico-Econômica”

(SOUZA, 2005, p. 209).

 

 

Em diversos  comandos da Lei Máxima de 1988 encontramos o Instituto do Planejamento como instrumento mediador

capaz de, harmonizando os interesses sociais com a ideologia constitucionalmente adotada, promover o “bem de todos” e “reduzir

as desigualdades sociais”, consagrados como objetivos da República Federativa do Brasil no artigo 3º da Constituição brasileira e

nos princípios fundamentais da ordem econômica (art. 170 da Constituição do Brasil).

 

O Planejamento é imposto pela Constituição de 1988 à União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios

determinado que a elaboração e execução de suas políticas públicas sejam precedidas dos planos. Não é por outro motivo que os art.

165 a 169 da Carta Magna brasileira fixa a atuação racional, coordenada e planejada estatal, baseada na participação popular, ao

definir as políticas socioeconômicas, impondo assim aprovação e o cumprimento da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes

Orçamentária e da Lei Orçamentária.

 

A Carta Política nacional, ainda, impõe, art. 174, que o Estado atuará como agente normativo e regulador da atividade
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econômica e exercerá, dentre outras missões, a de planejamento, sendo ele determinante ao setor público e indicativo ao privado. A

lei ainda estabelecerá diretrizes e bases para o desenvolvimento nacional equilibrado, devendo o mesmo incorporar e

compatibilizar  os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Novamente, a nossa Lei Maior determina a ação planejada

estatal.

Ademais a Constituição de 1988 impõe aos municípios com mais de 20 mil habitantes a aprovação do Plano Diretor, art.

182, Caput e seus parágrafos primeiro e segundo, objetivando o desenvolvimento das cidades e a adequada expansão, e por que não

dizer, reestruturação dos espaços urbanos, inclusive das cidades sediadas nas metrópoles. Também foi fixada uma política agrícola

planejada (art. 187, Caput da Constituição brasileira), de forma participativa, preocupada com a infra-estrutura do setor e a função

social da propriedade rural.

 

Em outros comandos constitucionais a preocupação e a imposição do planejamento, enquanto norma jurídica vinculante e

racionalizadora das ações estatais, são encontradas. Todavia, em virtude do objeto do artigo e da limitação de pagina para o mesmo

não se faz prudente ampliar o tratamento do tópico.

 

Contudo, não podemos deixar de mencionar, quanto às regiões metropolitanas, o nosso Texto Constitucional é expresso em

relação às aquelas ao fixar a competência dos Estados-Membros para instituir, organizar, planejar e executar as funções públicas de

interesse comum (art. 25, parágrafo terceiro). Tal comando impõe a aqueles a difícil e complexa missão de reverter o caótico quadro

espacial, ambiental, socioeconômico existentes nas regiões metropolitanas brasileiras.

 

            É dever do Estado-Membro, enquanto gestor da Metrópole e ente da Federação, promover este planejamento que harmonize

interesse de toda a metrópole e não apenas da cidade pólo ou cidades ricas. É o planejamento que vai “disciplinar e adequar as

políticas econômicas” e sociais em busca do desenvolvimento.
 
O desenvolvimento faz parte da ideologia constitucional da Carta Magna de 1988: tanto é assim que
encontramos a sua consagração nos artigos 174, §1º, 182 e 192 da CF, entre outros. Dessa forma, um
dos instrumentos fundamentais para se atingir o desenvolvimento é o planejamento enquanto técnica
do Estado para intervir do domínio econômico (...).(CLARK, 2001,p. 197-198)

 

 

            A metrópole de Belo Horizonte apresenta resultados expressando o que é não ter planejamento, dos 34 municípios, apenas a

cidade pólo, Belo Horizonte, tem condição social “ Muito Boa”; 7 Municípios têm condição social “Boa”; 18 Municípios têm

condição social “ média” e 7 Municípios têm condição social “Ruim”. ((ANDRADE, 2009, p. 33).

 

 

           

4 - O PLANEJAMENTO COMBINADO COMO FORMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ECONÔMICO DA METRÓPOLE

 

 

            Retomando a definição de planejamento, como ato de intervenção do Estado no domínio econômico e social, cumpre sugerir

qual seria o melhor tipo ou tipos de planejamento a ser adotada pelo Estado-Membro, enquanto gestor da metrópole.
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Segundo Giovani Clark, existem quatro formas de intervenção estatal, a saber: Orientadora, Dirigida, Combinada e

Contratual. Salientaremos apenas as duas últimas formas de intervenção, por serem mais pertinentes aos objetivos que se pretende

neste breve trabalho. Expõe o Professor Clark:

 

De acordo com a política econômica optada, a intervenção pode ser
orientadora, dirigida, combinada, contratual (SOUZA, 1980). Na intervenção
orientadora, o Estado intervém na economia orientando os agentes privados
para atuarem, de determinada forma, no intuito de alcançarem determinados
objetivos. Não existe nesse tipo de ação econômica estatal qualquer espécie de
comando normativo coator ou proibitivo, mas ao contrário, incitações e
seduções ao particular para agir de determinada maneira, oferecendo prêmios,
concessões de imóveis, isenções e incentivos tributários, avais, etc.
Na intervenção dirigida, a ação do Estado é imperiosa. Diferentemente da
primeira, o Estado determina, coage os particulares e os atores econômicos
estatais a se comportarem de determinada maneira, sob pena de sanções. A
norma proíbe ou impõe uma ação ou omissão. Os exemplos mais claros desse
tipo de intervenção são os planos econômicos dos nazistas, na Alemanha, dos
fascistas na Itália, dos comunistas na antiga União Soviética e o Plano
Marshall para reconstruir a economia de mercado dos países europeus,
destruída pela Segunda Guerra Mundial.
Na Intervenção “combinada”, ou “concertada”, o ranço autoritário das normas
de política econômica é deixado de lado. Nessa modalidade de intervenção, o
Estado, juntamente com os particulares – sejam empresários, trabalhadores,
consumidores, profissionais liberais, ambientalistas – por intermédio de suas
entidades representativas, trocam informações e dados econômicos;
estabelecem metas, objetivos, comportamentos conjuntos ou individuais, bem
como estabelecem/executam as medidas de políticas econômicas.
A intervenção “combinada” vem sendo utilizada em alguns Estados
soberanos, como Portugal e França, que, através de fóruns, instâncias e
conselhos, ajustam consensualmente medidas intervencionistas. Podemos
encontrá-la configurada em um “plano” ou até mesmo numa medida de
intervenção setorial – no turismo, por exemplo. Não é raro, inclusive, o Estado
transferir para entidades ou organizações profissionais, o poder de estabelecer
normas para o setor, como aconteceu na França, no setor agrícola. (SAVY,
1977).
No Brasil, através dos conselhos ou câmaras setoriais, presenciamos a
intervenção combinada, principalmente setorial. Todavia, a modalidade
combinada está evoluindo para a intervenção contratual, sobretudo nas nações
européias.
Na intervenção contratual, posteriormente à combinação, particulares e Estado
celebram acordos e contratos para a sua concretização. Nesse caso, os
particulares, juntamente com o Estado, atuam de forma direcionada para
alcançarem os objetivos da intervenção, animados por um pacto que oferece
aos primeiros, vantagens fiscais, subvenções, crédito, facilidades nas
transações internacionais, obtendo, o segundo, a realização das políticas
econômicas voltadas para o bem-estar social.
Atualmente, os Estados vêm adotando as intervenções orientadora, combinada
e contratual, dando-se preferência para as duas últimas. Deixa-se de lado a
intervenção dirigista, por ser unilateral, impositiva e pouco compatível com a
economia de mercado (CLARK, 2001, p. 31-32) 
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            A intervenção Combinada (logicamente vista como planejamento elaborado e executado) é realizada em decorrência do

“consenso” de interesses estatais, privados e sociais, que juntos, em face dos problemas e necessidades/desejos, definem metas e

prioridades a serem cumpridas. Nesta forma de intervenção todos são responsáveis pela efetividade das medidas. A dita modalidade

de intervenção faz com que o Planejamento sócio econômico se torne mais condizente a realidade e as carências da região

metropolitana, além de perseguir o cumprimento dos comandos constitucionais.

 

            O autoritarismo estatal é deixado de lado e permite que o Planejamento deixe de ser instrumento de uma elite econômica e

passe de fato, a concretizar os direitos básicos de todo cidadão como: a vida, saúde, alimentação, trabalho e os demais direitos que

são definidos na Constituição. Isso quando todos os segmentos sociais dela participarem da elaboração, execução e fiscalização do

plano como sua roupagem jurídica vinculativa, digo, enquanto lei.

 

            A finalidade de manter e de tratar das regiões Metropolitanas no Texto Constitucional brasileira objetiva, dentre outras

coisas, reduzir as desigualdades e promover um “desenvolvimento metropolitano” e não apenas perpetuar  o crescimento

modernizante nacional, onde a concentração de renda e a exclusão perduram, mas são aliadas à evolução tecnológica e a

implantação de uma sociedade consumista de massa.
 

Para melhor situarmos o seu tratamento como tal, recorreremos à sua conceituação científica, quando as teorias a respeito o
apresentam fundamentado no sentido dinâmico de modificação do status quo, na direção de configurações diferentes das atuais. A
partir desse ponto, faz-se necessária a diferença entre o seu conceito e o de “crescimento”, podendo ambos incluir-se, sem
qualquer confusão, na idéia de “progresso”. O dado referencial, diferenciador, pode ser tomado, portanto, como a idéia de
“equilíbrio”, a ele prendendo-se a de “desequilíbrio”. No “crescimento”, tem-se o “equilíbrio” das relações entre os componentes
do todo, podendo haver o seu aumento quantitativo ou qualitativo, porém mantidas as proporções dessas relações. No
“desenvolvimento”, rompe-se tal “equilíbrio”, dá-se o “desequilíbrio”, modificam-se as proporções no sentido positivo. Se tal se
verificasse em sentido negativo, teríamos o retrocesso,  a recessão, embora também como forma de “desequilíbrio”, pois igualmente
rompido estaria o status quo ante  (SOUZA, 2005, p. 399).

 

 

            No caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujo pólo é a capital, é “natural” que esta receba investimentos tanto do

setor privado, quanto público, uma vez que conta com o maior número de habitantes e maior movimento migratório. Entretanto, tal

fato não pode representar o esquecimento dos municípios que cercam o entorno da cidade pólo, ou o estabelecimento de uma

relação de subserviência entre a capital e os demais municípios.

 

            Quando existe a descentralização de investimentos públicos e a sua distribuição justa, há conseqüentemente descentralização

de pessoas e dos investimentos do setor privado, que por sua vez favorece a prestação do serviço público de qualidade e o bem estar

social. Um dos papeis do planejamento será este.

 

            A partir da intervenção combinada, podemos evoluir para a intervenção contratual, onde existe a realização de contratos/

convênios entre Estado e particulares (empresariado, consumidores, trabalhadores, ambientalistas) garantindo-se por parte do Estado

obras, incentivos fiscais ou sociais, empréstimos subsidiados em troca de certos comportamentos/ações dos particulares (empresas,

cooperativas, sindicatos, movimentos sociais), que permitem a concretização do que foi “pactuado” no planejamento entre as partes,

digo, a efetivação de políticas sociais e econômicas. Logicamente, todos os segmentos comprometidos com essas espécies de

intervenção terão metas a serem cumpridas e resultados auferidos, inclusive pelos referidos particulares.

 

O planejamento, dentro do modelo de Estado Democrático de Direito, deve permitir “na máxima medida possível” a
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construção participada que vai desde a captação dos interesses dos agentes econômicos, cidadãos e da sociedade à sua execução,

com vistas a uma maior inclusão de todos os municípios integrantes da metrópole Belo Horizontina e de suas populações.

 

Alias, as regiões metropolitanas do Brasil e de todo mundo são um dos desafios da contemporaneidade, já que nelas estão

inseridas múltiplas tendências e modos de vida, gerando complexidades e paralelamente a garantia do direito a diversidade, um dos

pilares do Estado Democrático de Direito. Assim com impõe aos homens a busca e a implantação de novas tecnologias para

solucionar problemas como: da mobilidade e do transito urbano, do volume de lixo, da segurança pública, da poluição sonora e

atmosférica, das velhas e novas epidemias, etc.

 

As experiências até então, mostraram que as estratégias de planejamento seguidas para as regiões metropolitanas brasileiras

acabaram por alavancar um processo de metropolização excludente e acentuação das diferenças locais e regionais, fundados na

segregação social e econômica e no surgimento de problemas múltiplos de difícil resolução.

 

A ausência de uma técnica de planejamento adequada, a necessidade de atender prioritariamente ao poder econômico

privado e o modelo neoliberal regulador de Estado, tem resultado em dificuldades ao longo da história, inclusive na atualidade, para

o planejamento ajustado e equilibrado das regiões Metropolitanas.

 

Analisando a metrópole de Belo Horizonte e os órgãos criados pelo Estado de Minas Gerais e os resultados do

“desplanejamento metropolitano”, observou-se que o conselho deliberativo desta região é composto por representantes de apenas 8

das 34 cidades que compõe a referida metrópole.

 

Coincidentemente, dessas 8 cidades, a saber: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia, Nova Lima, Pedro Leopoldo,

Jaboticatuba, exceto esta última, todas são cidades com os melhores índices de desenvolvimento social e econômico e concentram

grande parte das políticas públicas investidas na região.

 

As intervenções combinada e contratual, na medida em que possibilita a participação de todos os membros da sociedade,

agentes públicos, privados e sociedade civil, pode propiciar o desenvolvimento da região metropolitana e não apenas o crescimento

modernizante.

 

Além disso, a realização do desenvolvimento, na sua máxima plenitude, requer o que o Professro Washington Peluso

Albino de Souza denominou de “estratégia de política econômica do desenvolvimento” (SOUZA, 2005, p. 393). Tal estratégia nada

mais é do que o Planejamento, onde primeiro define-se a realidade a partir de pesquisas e outros elementos após, a meta a ser

atingida e os meios considerados eficazes para transformar esta realidade.

 

O desenvolvimento é considerado pela Declaração do Direito ao Desenvolvimento (Resolução das Nações Unidas

n.41/128, de 4/12/1986), como “direito inalienável, em virtude do qual as pessoas e os povos são chamados a participar, “em

contribuir” e desfrutar do desenvolvimento econômico, social e político.”

 

Portanto, planejar para desenvolver, é a meta principal dos Estados Membros enquanto gestores das metrópoles no Brasil.

Assim sendo, planejar não se resume a adoção de metas, na forma autoritária ou estabelecida por um ou alguns municípios. É o
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reconhecimento de que a Metrópole é um todo e deve ser analisada como tal, realizando a interação de Municípios autônomos com

realidades distintas.

 

5 - CONCLUSÃO

 

As questões debatidas neste trabalho demonstram a importância do planejamento e logicamente da intervenção Estatal no

Domínio Econômico e social para reduzir as desigualdades, eliminar a pobreza, distribuir as riquezas produzidas no processo

produtivo e estabelecer ações que favoreçam o pleno desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte.

 

Existem estudiosos do tema que afirma ser a criação das regiões metropolitanas um grande erro em face da grande

dificuldade de gerir estas regiões e equilibrar interesses de todos. Contudo, é inegável que a interação dos Municípios das regiões

metropolitanas passam pelo Planejamento e intervenção combinada e/ou contratual, bem como pela formação urgente de uma

consciência metropolitana e não “apenas uma consciência de município integrante da região metropolitana”

 

O presente trabalho comprova que a região metropolitana de Belo Horizonte é um exemplo de “ausência de planejamento”

e de desigualdades locais. As intervenções combinada e/ou contratual se mostram adequadas com os princípios do nosso Estado

Democrático de Direito, seja porque permite a participação dos indivíduos e da sociedade e possibilita objetivamente transformar a

realidade caótica metropolitana.

 

Somente um planejamento legítimo, democrático e real instrumentalizará o principal objetivo de qualquer planejamento

Estatal, ou seja, de efetivação dos direitos fundamentais, a garantia do bem estar social e do desenvolvimento socioeconômico, no

caso especifico, da região metropolitana de Belo Horizonte.
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O PODER DAS TRANSNACIONAIS NO NEOLIBERALISMO E A SOLIDARIEDADE DOS
AGENTES ECONÔMICOS COMO BASE DO DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE DA

TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA FORD DO RIO GRANDE DO SUL PARA A BAHIA À LUZ
DO CÓDIGO DE CONDUTA PARA AS TRANSNACIONAIS DA OCDE

THE POWER OF THE TRANSNATIONAL NEOLIBERALISM AND SOLIDARITY OF AGENTS AS
BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: ANALYSIS OF TRANSFER OF THE FORD COMPANY OF

RIO GRANDE DO SUL TO BAHIA IN THE LIGHT OF THE CODE OF CONDUCT FOR
TRANSNATIONAL OECD

Luís Alexandre Carta Winter
Roseli De FÁtima Bialeski

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de investigar de modo analítico e crítico, o papel das
transnacionais como instrumento de desenvolvimento em termos gerais, pensando-se dentro de
uma exteriorização da globalização econômica como realização do neoliberalismo e, mais
especificamente, o episódio que envolveu a transferência da montadora Ford do Rio Grande do
Sul para a Bahia, fazendo-se de tal ação, um cotejamento com o Código de Conduta para as
Transnacionais da OCDE. A resultante desta abordagem é construída nas considerações finais
onde se ressalta a necessidade do Estado ser eficiente na melhoria da qualidade dos serviços
públicos e da realização dos direitos sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-Chaves: Transnacionais; Neoliberalismo, Direito econômico;
Código de Conduta para as Transnacionais.

ABSTRACT
The present study aims to investigate analytical and critical manner, the role of transnational as
an instrument of development in General, thinking within a externalization of economic
globalization as realization of neoliberalism and, more specifically, the episode involving the
transfer of automaker Ford of Rio Grande do Sul to Bahia, making sure such action, an
comparison with the code of conduct for Transnational OECD. The resulting from this approach is
built in the final considerations which emphasizes the necessity of the State to be effective in
improving the quality of public services and social rights.
KEYWORDS: Keywords: Transnational; neoliberalism, economic law; Code of conduct for
Transnational.

1 Contextualização
 

Após a segunda guerra mundial, a sociedade mundial obteve um significativo avanço tecnológico,
ocorrendo um aumento na economia e nas atividades industriais, uma vez que a tecnologia aumentou a
capacidade de produção das indústrias. Este avanço tecnológico contribuiu significativamente para a
realização do capitalismo global e a expansão das transnacionais nos países subdesenvolvidos.

O extraordinário avanço da tecnologia contribuiu para a internacionalização do sistema capitalista.
Com o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos longos da era industrial, a sociedade industrial
tradicional dá lugar a uma sociedade globalizada, multifacetada, na qual o mercado passa a ser global e o
capital circula livremente.
            Neste contexto, é necessário apontar estes extremos para tentar compreender a organização
econômica de uma sociedade no capitalismo global.
            Verifica-se que o processo de globalização econômica, sustentado pela política neoliberal, facilita a
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entrada das transnacionais no Brasil, pois o governo brasileiro, na década de 90, alterou a sua legislação
quanto aos investimentos estrangeiros no Brasil para facilitar a entrada das transnacionais no país, com o
objetivo de que estas contribuam para o desenvolvimento nacional. 
            O regime do investimento direto estrangeiro foi profundamente alterado para facilitar a relação
entre o Estado e as transnacionais, ocorrendo uma desregulamentação das leis para atender os interesses do
mercado global. E, com a política de incentivos às transnacionais, estas mudam a sua estratégia de
investimento e competitividade, deixando de buscar investimentos nos mercados locais para expandir a sua
atuação no mercado global.  No entanto, não se pode deixar de observar que essas empresas se instalam
nos países subdesenvolvidos para aumentar a sua competitividade no mercado global.

Assim, diante da expansão das transnacionais e do poder que essas exercem nos países
subdesenvolvidos, a ONU, em 1972, criou uma comissão para estabelecer um código de conduta para as
empresas transnacionais, sendo que referido projeto ainda não foi aprovado. Em 1976, a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE estabeleceu as diretrizes para as multinacionais,
com o objetivo de que as transnacionais assumam um compromisso social com os países nos quais
executam as suas atividades.

Neste aspecto, o presente estudo tem por enfoque, num primeiro momento, analisar a política
neoliberal de incentivo às transnacionais, demonstrando os objetivos que levam a empresa transnacional a
realizar investimentos nos países subdesenvolvidos, bem como o seu poder perante o Estado e, num
segundo momento, tecerá algumas considerações sobre as condutas das transnacionais nos países em que
atuam e a importância da solidariedade dos agentes econômicos no processo de desenvolvimento.
 
2. Considerações Sobre o Neoliberalismo
 
2.1 A Globalização Econômica como realização do neoliberalismo
 

A globalização contribui para o avanço tecnológico, mas, por outro lado, é responsável pelos
problemas planetários, pois de um lado estão os avanços tecnológicos, a riqueza, os privilégios, o

consumismo e, de outro, tem-se a pobreza, a opressão, a marginalização social e a injustiça.
[1]

 No entanto,
enquanto os aspectos positivos da globalização são distribuídos de maneira desigual, para os detentores do
capital, os aspectos negativos da globalização são distribuídos democraticamente.
            Conforme José Henrique de Farias, os principais pontos desta mudança são: revolução tecnológica,
interdependência global das sociedades econômicas e políticas, fortalecimento das políticas de
privatização, diminuição da ação social do Estado, aumento da competitividade e da concorrência global,

etc.
[2]

O processo da globalização econômica significa  que,
 
hoje, o processo produtivo sofre a intervenção de vários agentes econômicos a uma escala mundial. A
produção de muitos bens se realiza numa rede de empresas a nível internacional, em que cada empresa
exerce uma tarefa, contribuindo para a fabricação de determinado produto. Esse tipo de processo
produtivo caracteriza a sociedade pós-industrial, globalizada, na qual ocorre a integração do capitalismo,

[3]
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tornando-se o mercado uma aldeia global.  
 

Com o avanço da globalização ocorre uma expansão generalizada do mercado em todas as regiões
do mundo, resultando, por consequência, o aumento do poder das transnacionais, que passam a controlar o
capitalismo global.   

Para os neoliberais o mercado global é capaz de resolver os problemas do mundo, mas o que se

verifica é o aumento das desigualdades entre os países, pois “as diferenças locais são aprofundadas”.
[4]

Milton Santos afirma que
 

Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na
verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores
hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania

verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado.
[5]

 
Ellen Woods afirma que a globalização econômica compromete ainda mais a desigualdade social,

os problemas sociais que os países subdesenvolvidos enfrentam. Com a globalização as grandes
corporações, as transnacionais, dirigem a política econômica nos países em que atuam, facilitando, assim,
a acumulação de capital, a especulação financeira, a desregulamentação do mercado em prol de seus
interesses.[6]
 
 
2.2 Abertura do Mercado ao Capital global

 
O conjunto de políticas econômicas adotadas pelo modelo neoliberal enfatiza um papel menor para

o Estado, deixando ao livre jogo do mercado o desenvolvimento da economia e a inserção do Estado na
economia global, com a abertura no mercado interno aos investidores estrangeiros.

Os neoliberais criticam a excessiva intervenção do Estado na economia, a economia voltada para o

mercado interno e o déficit público sem controle.
[7]

 Para eles o mercado deve assumir um papel dominante
no desenvolvimento da sociedade, incumbindo ao Estado subsidiar os  interesses do mercado econômico,
devendo prevalecer uma economia de mercado aberta.
Segundo Leonel Mazzali,
 

O neoliberalismo fortalecido com o colapso do consenso keynesiano aponta para o Estado, afirmando o
caráter perverso e ineficaz de sua intervenção. Trata-se de uma concepção teórica que procura demonstrar
a economia de mercado competitivo como a maneira mais eficiente de resolver os problemas de qualquer

economia.
[8]

 
 

A desregulamentação do mercado aparece como companheira inseparável da globalização
econômica. A estratégia de globalização do capital empreendida pelos países desenvolvidos,
fundamentalmente pelos Estados Unidos, contribuiu para a desregulamentação do mercado nos países
menos desenvolvidos. Estes assumem o compromisso de não impedir o desenvolvimento das
transnacionais em seus territórios, garantindo a livre circulação de mercadorias e a máxima
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competitividade de tais empresas em seu país.
 
2.3 Supremacia dos Valores do Mercado
 
            A doutrina neoliberal reclama por um Estado eficiente, rápido, que não prejudique os interesses
econômicos em jogo. Deve-se dar maior atenção às necessidades da economia, deixando em segundo
plano as questões ligadas aos problemas sociais, como a desigualdade social, educação e saúde de boa
qualidade.   

Na globalização econômica neoliberal o Estado passa a ser refém das grandes corporações. A
política adotada pelo Estado subsidia os interesses das grandes empresas, esquecendo de dar atenção a
interesses extra-empresariais, especialmente da classe trabalhadora e daqueles que mais necessitam dos

serviços sociais do Estado. 
[9]

 
No cenário atual, a grande preocupação dos países em desenvolvimento é a construção de uma

economia eficiente, produtiva e competitiva a nível global. E, na visão neoliberal, um sistema econômico
eficiente é capaz de crescer sustentavelmente, propiciando aos indivíduos meios para a geração de
riquezas, para a aquisição de bens, pois por meio do mercado, da livre iniciativa, cada indivíduo tem
condições de conquistar os bens e serviços de que necessita, sem a intervenção do Estado.

A política do mercado econômico global despreza a ética, não dando valor às políticas sociais de
inclusão social. Segundo Plauto Faraco de Azevedo, “tudo é pensado a curto prazo, como se o caminho
histórico só tivesse uma via, na busca do ganho imediato, no menor tempo possível, ainda que às expensas

da dignidade e solidariedade humanas”.
[10]

O objetivo principal de qualquer empresa é obter lucro para os seus sócios. Desse modo, a empresa
que promove programas de incentivos a seus funcionários, como melhoria de salários e ambiente de
trabalho, treinamento para deficientes entre outros, acaba comprometendo a sua eficiência e concorrência
no mercado. Isso faz com que essas empresas acabem adotando uma política de redução de gastos, para se

tornarem mais competitivas no mercado.
[11]

Neste contexto, a empresa que não segue o processo produtivo das demais empresas acaba
fracassando, estando sujeita à falência. A competitividade no mercado econômico limita a autonomia das
empresas “deixando pouco espaço para as boas (ou más) intenções na condução da empresa”. O processo
competitivo faz com que as empresas sejam mais eficientes, mas, por outro lado, impede que os agentes

econômicos atuem de acordo com as suas intenções e princípios.
[12]

 
2.4 Redução do Papel do Estado: Privatização dos Serviços Públicos
 
            Desde a década de 1970, alguns doutrinadores criticam o papel do Estado na economia, sustentando
a redução do Estado a qualquer preço. Esses doutrinadores argumentam que “todo e qualquer serviço que
as autoridades públicas podem proporcionar ou são indesejáveis ou podem ser fornecidos pelo “mercado”

de maneira melhor, mais eficiente e mais barata”.
[13]
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Atualmente, percebe-se no discurso neoliberal uma maior preocupação com a eficiência do Estado
do que com a sua legitimidade referente à prestação dos serviços públicos. Com o objetivo de reduzir os
déficits fiscais, no início dos anos 90, a maioria dos governos dos países latino-americanos adotou
políticas de ajuste fiscal, sendo alcançado, em parte, pela redução do papel do Estado no tocante à
prestação de serviços públicos e o incentivo ao mercado na alocação de recursos.

A política neoliberal defende a necessidade de reformar o papel do Estado no campo social. O
Estado deve fornecer assistência apenas aos mais necessitados, através de concessão de benefícios
mínimos, pois entendem que “os benefícios assistenciais tendem a acomodar o trabalhador à sua condição

de carente, desestimulando a procura por trabalho ou melhor salário”.
[14]

 
Neste contexto, defende-se o afastamento do Estado do campo social. Os serviços referentes à

proteção social devem ser de responsabilidade do mercado, da família e da sociedade. Propõe-se a
redução do Estado, as privatizações dos serviços sociais básicos, como saúde, educação e previdência,
considerando que todos os indivíduos têm condições de pagar pelo seu consumo. O livre jogo das forças
do mercado deve comandar a política de desenvolvimento social.

Na proposta neoliberal os cidadãos devem ser livres para atuar em prol de seus interesses, cada
indivíduo deverá se preocupar com seu próprio bem-estar. O Estado deverá permitir que as forças do
mercado comandem o desenvolvimento de toda a sociedade. A política adotada pelo Estado subsidia os
interesses das grandes empresas, esquecendo de dar atenção a interesses extra-empresariais, especialmente

da classe trabalhadora e daqueles que mais necessitam dos serviços sociais do Estado. 
[15]

 
No entanto, questiona-se se seria viável entregar à iniciativa privada a execução dos serviços

públicos, tendo em vista que o mercado se restringe ao resultado econômico, predominando a
racionalidade privada.  Para muitos doutrinadores, em nome do princípio da eficiência, ocorre o desmonte
do Estado. Mas, por outro lado, a política neoliberal, que sustenta a globalização econômica, destrói os
direitos sociais e trabalhistas, não investe nos serviços sociais, causando um sentimento de insegurança
para muitas pessoas, principalmente, para os indivíduos de baixa renda que não dispõe de recursos para
pagar por serviços que deveriam ser fornecidos pelo Estado, como educação e saúde de boa

qualidade.
[16]

   
Segundo José Carlos de Magalhães, “não se pode dizer também que, no estágio de

desenvolvimento da atividade empresarial moderna, tenha a empresa um objetivo público, derivado de sua

responsabilidade social para com a comunidade nacional ou internacional”
[17]

 
3. O Poder das Transnacionais na Globalização Econômica
 
            Atualmente, na globalização neoliberal o poder político dos Estados cede espaço ao poder
econômico das Transnacionais. Em alguns Estados as empresas transnacionais exercem um poder superior
ao do próprio Estado, principalmente aquelas empresas que contribuem de forma significativa para o PIB
do Estado em que atuam. Segundo Paulo Fernandes, essas empresas têm sede nos países desenvolvidos,
como Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc, e
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entretecem relacões  com um número razoável de empresas espalhadas por todo o mundo que, por sua
vez, são responsáveis igualmente por grande parte do PIB de cada Estado, mesmo daqueles Estados mais
pequenos no quadro geral apresentado. Essas empresas têm não só o seu próprio poder, como exercem
certo poder sobre um número elevado de outras empresas que, por sua vez, exercem igual poder junto dos

respectivos Estados.
[18]

 
            O capital de algumas transnacionais é maior do que o PIB (produto interno bruto) de muitos países.
Por isso, hoje, verifica-se uma verdadeira batalha entre o Estado e o poder econômico das transnacionais,
que exercem grande influência nas questões políticas, sociais e econômicas daquele.

Perante todo esse cenário, os Estados precisam negociar com as empresas assuntos de interesses
sociais e econômicos. Afirma Anthony Giddens que
 
            As firmas de negócios, especialmente as corporações multinacionais, podem controlar imenso poder

econômico, e ter a capacidade de influenciar sistemas políticos em seus países-base e em outros lugares.
As maiores companhias multinacionais da atualidade têm orçamentos maiores do que os de todas as

nações com poucas exceções.
[19]

  
 
            Conforme José Carlos de Magalhães, “a empresa multinacional, quer isoladamente, quer como
oligopólio mundial, tem sua base de poder na expressão econômica do conglomerado por ela organizado e
sua flexibildade de atuação.”[20]

Os Estados menos desenvolvidos possuem um conjunto de mecanismos políticos e jurídicos
inadequados para enfrentar os problemas decorrentes da globalização. Afirma Eric Hobsbawm que

 
esses mecanismos estão efetivamente confinados no interior das fronteiras dos Estados nacionais, cujo
número está em crescimento e se defrontam com um mundo global que está fora do seu alcance
operacional. (…) Eles se defrontam e competem com uma economia mundial que opera efetivamente por
meio de instâncias bem distintas, para as quais considerações de legitimidade política e de comunidade de
interesses não são aplicáveis - as empresas transnacionais. Essas empresas contornam a política na
medida das possibilidades, que são muitas.[21]    
 

            As empresas Transnacionais pressionam os Estados em que atuam e “se esforçam ao máximo para
viver fora do alcance das leis e dos impostos do Estado, o que limita fortemente a capacidade dos

governos, mesmo os mais poderosos, de controlar as economias nacionais”.
[22]

            Na verdade, as transnacionais se beneficiam do direito com o objetivo de eliminar a concorrência,
como acontece com a lei brasileira de defesa da concorrência, que considera a eficiência como critério
para legitimar o poder dos agentes econômicos, favorecendo as grandes corporações.

No Brasil a eficiência tem sido aplicada para regulamentar o poder econômico de um agente no
mercado, pois ela serve de fundamento para justificar o domínio de mercado por um agente econômico. A
Lei de defesa da concorrência considera lícita a conquista de mercado por meio da eficiência da empresa,
ou seja, se a empresa provar que conquistou o domínio de mercado por ser mais eficiente, esse domínio é
lícito. É o que dispõe o artigo 20, parágrafo 1°, da referida lei: “A conquista de mercado resultante de
processo natural fundado na maior eficiência do agente econômico em relação a seus competidores não

caracteriza o ilícito previsto no inciso II”.
[23]
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De fato, em uma sociedade globalizada o poder dos Estados precisa coexistir com o poder das
transnacionais, pois estas são os agentes dominantes do capitalismo global, mas para expandir suas
atividades no mercado precisam exercer o seu poder econômico perante o Estado, na busca de obter
incentivos deste para expandir os seus negócios e obter cada vez mais lucros.
 
4. Análise da transferência da empresa Ford do Estado do Rio Grande do Sul para Bahia e as
Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE
 
4.1 Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE
 

Em trabalho publicado anteriormente em conjunto com o Prof. Marcos Wachowicz, sustentou-se que “por conta da

influência econômica e política exercida pelas empresas transnacionais em economias de muitos países e nas relações econômicas

internacionais, a comunidade internacional começou a desenvolver uma série de recomendações voluntárias para regular suas

condutas nos países em que elas atuam”.[24]
É fato que a ONU tem demonstrado grande preocupação com as condutas das empresas transnacionais a partir de 1972, quando

os países periféricos presenciaram “a participação decisiva da empresa ITT na queda de Allende no Chile”.[25]
Diante da expansão do poder econômico e político das transnacionais, em 1974, a ONU criou a

Comissão das Sociedades Transnacionais, que tinha por objetivo criar um Código de Conduta para as
empresas as transnacionais, com a finalidade de estabelecer uma responsabilidade social para estas
empresas.[26]

Em 1976, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE estabeleceu as Diretrizes para
Empresas Multinacionais. Sendo a última atualização feita em 2000, para incluir nas recomendações a
preocupação com o meio ambiente.

Os principais objetivos das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais consistem em
“assegurar que as atividades destas empresas estejam em harmonia com as políticas governamentais, de
modo a fortalecer as bases de uma confiança mútua entre as empresas e as sociedades nas quais elas
realizam operações, ajudar a melhorar o clima para investimentos estrangeiros e contribuir para um
desenvolvimento sustentável produzido pelas empresas multinacionais”.[27]
            De acordo como as diretrizes da OCDE, as empresas transnacionais devem contribuir para o
desenvolvimento sustentável, respeitar os direitos humanos, estimular a geração de capacidade local, criar
oportunidades de emprego, não devem aceitar isenções sobre: normas ambientais, de saúde, segurança e
higiene, trabalhistas, fiscais e outras regulamentações.
Sobre isto, na ocasião salientou-se que

o que envolve a comunidade internacional em regular as atividades das empresas transnacionais não se
refere ao aumento cada vez crescente dos seus lucros porque essas empresas precisam fazer o que é de
sua própria natureza: ter lucro. Mas a questão central é verificar se para atingir tais lucros as empresas
transnacionais violam normas de direitos humanos, se há exploração de trabalhadores, se existe trabalho
infantil, violação de normas ambientais etc. E se constatado que as empresas transnacionais violam regras
internacionais para atingir lucros, que elas sejam, portanto, responsabilizadas por suas condutas no plano
internacional.[28]

 
Ressalte-se que as Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais não são de observância

obrigatórias para as empresas. Para serem respeitadas os governos dos Estados devem cobrar de tais
empresas uma conduta empresarial responsável e de acordo com os princípios fundamentais do Estado.
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Vale lembrar que as empresas transnacionais não possuem várias nacionalidades[29]. A empresa
matriz pertence ao Estado no qual foi constituída e cada subsidiária é uma entidade juridicamente formada
em um país que lhe confere nacionalidade, devendo obedecer às leis deste país. Assim, cabe ao Estado
orientar e exigir que as transnacionais que operam em seu território tenham uma conduta compatível com
os valores do Estado.
 
 

4.2 Transferência da Ford do Estado do Rio Grande do Sul para Bahia à Luz das Linhas Diretrizes
para Empresas Multinacionais da OCDE
 

A Ford firmou um contrato, em março de 1998, com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
No entanto, o contrato foi rompido pela Transnacional em 1999, quando o Governo Olívio Dutra
demonstrou interesse em discutir alguns pontos do contrato.[30]

Entre março e abril de 1999, ocorreram as negociações entre o governo Olívio Dutra e a Ford do
Brasil. Depois de receber a proposta do governo do Rio Grande do Sul, os diretores da Ford suspendem as
negociações, pois recebem um convite mais atrativo do Governo da Bahia.[31]

Em maio de 1999, diretores da Ford reuniram-se, em Salvador, para discutir com as autoridades
baianas a possibilidade de instalação da Ford naquele Estado.[32]

Pelo rompimento do contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, a empresa Ford foi condenada
judicialmente em primeiro grau “a restituir R$ 127,8 milhões ao governo do Rio Grande do Sul, a serem
corrigidos desde 1998, por conta do rompimento do contrato firmado com o Estado para a instalação de
uma unidade industrial no município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, em abril de
1999”.[33]

A transferência da Ford do Estado do Rio Grande do Sul para Bahia demonstra claramente que as
condutas das empresas são pautadas pelo lucro. Assim, no Brasil o Estado que oferecer melhores
incentivos fiscais terá a instalação da transnacional em seu território. 

Embora as diretrizes da OCDE recomendem que as transnacionais não recebam isenções fiscais, na
prática o que se verifica é o aumento de incentivos por parte dos Estados, os quais disputam a instalação
das transnacionais, ocorrendo uma guerra fiscal entre os Estados federados. Foi o que aconteceu com a
instalação da empresa Ford, que a princípio pretendia desenvolver a sua atividade no Rio Grande do Sul,
mas devido à proposta de incentivos mais benéfica do Estado da Bahia, rompeu com o contrato
estabelecido com o Estado do Rio Grande do Sul e instalou-se no Município de Camaçari, Bahia.
            Osvaldo Biz afirma que “a insistência da Ford em procurar um Estado que quisesse recebê-la, após
o rompimento com o Governo do Rio Grande do Sul, desde que fosse generoso na concessão de incentivos
fiscais, denota que o processo de Globalização está sob a articulação das multinacionais”.[34]
            Os países reduziram as limitações e restrições impostas às transnacionais. Na grande maioria dos
Estados as proibições do investimento estrangeiro desapareceram. Os governos iniciaram profundas
reformas de seu regime sobre investimentos estrangeiros para contemplar a participação das transnacionais

em seus territórios.
[35]

                   
            Conforme Patrícia Luíza Kegel e Mohamed Amal,

 
atualmente, com a configuração global, são os Estados que entraram num processo de competição para a
atração do IDE. A virada neste processo é resultado de uma dupla evolução. De um lado, os governos, a
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partir de meados dos anos 1980, lançaram uma grande reforma de suas normas e leis sobre o IDE. Por
outro lado, as empresas procederam a alterações na sua estratégia de investimento, de busca de mercados

locais ou regionais, para tipo de estratégia global de investimentos.
[36]

     
           
            Alguns doutrinadores criticam a atuação das transnacionais nos países subdesenvolvidos,
sustentando que elas apenas retiram os recursos desses países, como mão-de-obra barata, matéria prima,
isenção de impostos etc, e são transferidas para outros países quando as vantagens oferecidas por estes
forem mais atrativas.

De acordo com Zygmunt BAUMAN, a empresa pertence apenas aos acionistas,
 
Cabe a eles, portanto, mover a companhia para onde quer que percebam ou prevejam uma chance de
dividendos mais elevados, deixando a todos os demais – presos como são a localidade – a tarefa de

lamber as feridas, de consertar o dano e se livrar do lixo.
[37]

 
As organizações à escala internacional são criadas com o intuito único de obter lucros fabulosos

provenientes da exploração de mão-de-obra barata nos países subdesenvolvidos.
A política do mercado econômico global despreza a ética, não dando valor às políticas sociais de

inclusão social. Segundo Plauto Faraco de Azevedo, “tudo é pensado a curto prazo, como se o caminho
histórico só tivesse uma via, na busca do ganho imediato, no menor tempo possível, ainda que às expensas

da dignidade e solidariedade humanas”.
[38]

  
Milton Santos afirma que “a política agora é feita no mercado. Só que este mercado global não

existe como ator, mas como uma ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais, que não tem

preocupações éticas, nem finalísticas”.
[39]

Segundo Bauman, hoje, a companhia pertence apenas aos acionistas, “às pessoas que nela investem
– não aos seus empregados, fornecedores ou à localidade em que se situa”, uma vez que os trabalhadores

não tem voz ativa, poder de decisão, perante os investidores.
[40]

 
Os cenários de imprevisibilidade em que as decisões da companhia são tomadas produzem

incertezas e inseguranças nos trabalhadores. Esta insegurança é gerada pelo fato de que hoje a vida e o
futuro do trabalhador dependem de decisões econômicas tomada apenas pelos investidores da organização,

uma vez que os trabalhadores não têm poder de decisão perante a companhia.
[41]

Os trabalhadores das empresas transnacionais que são contratados na comunidade local, por
motivos pessoais, não podem facilmente acompanhar a companhia quando ela e transferida para outro
local, ao passo que os acionistas têm mobilidade, não estão presos na localidade, podendo investir na

companhia independente da distância geográfica.
[42]

            A política neoliberal está voltada à produção de consumidores em vez de cidadãos. A democracia é
admissível desde que não interfira no controle da atividade econômica nas grandes das empresas,
comprometendo, desta forma, a construção de uma sociedade democrática.

Neste sentido, explica Juarez Varallo Pont que
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O capital depende, para sua competitividade, eficácia e lucratividade, de consumidores. De tal forma que
no planejamento e na preparação do deslocamento do capital, a presença de força de trabalho é apenas
uma consideração secundaria, o que implica na drástica redução do “poder de pressão” de uma força de
trabalho local sobre o capital, em questões como condições de emprego e disponibilidade de postos de

trabalho.
[43]

 
Viviane Forrester sustenta que as empresas não têm por objetivo a solidariedade, a caridade. Por

isso não pode se esperar que elas assumam um compromisso com o desenvolvimento.[44]
            Desse modo, o regime do investimento direto estrangeiro foi profundamente alterado para facilitar
a relação entre o Estado e as transnacionais, ocorrendo uma desregulamentação das leis para atender os
interesses do mercado global. E, com a política de incentivos às transnacionais, estas mudam a sua
estratégia de investimento e competitividade, deixando de buscar investimentos nos mercados locais para
expandir a sua atuação no mercado global. 
 
5.  A Solidariedade dos Agentes Econômicos como base do Desenvolvimento

 
Na globalização econômica a política de desenvolvimento deixa de ter apenas o Estado como

responsável pelo desenvolvimento. Adota-se, a partir de 1980. uma nova política de desenvolvimento que
consiste na abertura do mercado ao investimento externo.

Segundo Amartya Sen, a eficiência do mercado exerce um papel fundamental no processo de
desenvolvimento. O crescimento econômico do país pode aumentar o desenvolvimento, mas este também
depende de outros fatores, como a prestação de serviços públicos de qualidade. Assim, não se pode deixar
de lado a importância do papel do Estado na regulação do mercado e na prestação dos serviços públicos

para garantir um nível de vida melhor para os cidadãos.
[45]

Conforme Claus Offe, as organizações governamentais não são direcionadas pela meta da
rentabilidade das empresas privadas. Então, não se pode estabelecer para o governo o mesmo sentido de
eficiência e de efetividade das empresas privadas, pois o governo estabelece metas, mas o processo para
alcançar tais metas é determinado de acordo com as prioridades de cada momento. Assim, torna-se difícil
comparar a eficiência do governo do governo com a eficiência de uma empresa privada. No entanto, a
política neoliberal exige do governo a busca pela eficiência a qualquer custo, sem levar em consideração
que o governo não alcança as suas metas pela racionalidade do mercado, ou seja, segundo critérios de

acumulação e relações de mercado.
[46]

No Brasil, a partir dos anos 90, a política econômica tem incentivado a concentração econômica,
com a abertura do país às empresas estrangeiras. Essa política acaba favorecendo a concentração dos
mercados ou a cooperação entre empresas para executar serviços básicos. No entanto, essa política não
aplica a essas empresas o direito antitruste, comprometendo a concorrência justa entre os agentes
econômicos, pois a concentração econômica resulta na concentração de renda e no aumento dos problemas
sociais. [47]

Celso Furtado menciona que atualmente “reúnem-se economistas de muitos países para trocar
experiências e refletir sobre os graves problemas que afligem o mundo em desenvolvimento face ao
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modelo neoliberal imposto pelo processo de globalização”. 
[48]

 Pois com a globalização as economias dos
países subdesenvolvidos estão sofrendo pressões para desregular os seus mercados. No caso do Brasil, é
preciso que o país reduza o processo de concentração de renda e exclusão social, uma vez que os
desajustamentos causados pela exclusão social provocam tensões sociais que podem levar o país à
ingovernabilidade. Desta forma, a busca de novos modelos de desenvolvimento não são de caráter

essencialmente econômico, os novos desafios devem ocorrer também no plano social.
[49]

Celso Furtado apresenta duas estratégias para o desenvolvimento: uma industrialização que lhe dê
acesso às tecnologias de ponta e a reforma agrária, visto que o “desenvolvimento não é apenas um
processo de aumento de produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso a
formação sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da coletividade”
[50]

. 
Neste sentido, para que ocorra desenvolvimento econômico o Brasil precisa implantar uma política

social, aumentar os investimentos públicos, principalmente nas regiões que mais precisam do governo
federal.

Para Celso Furtado
 
o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está
longe de ser condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando
o projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se
metamofoseia em desenvolvimento. [...] No caso brasileiro, há que se enfrentar o problema que
condiciona tudo o mais: a recessão. É consensual a afirmação de que a crise que o Brasil enfrenta tem
causas múltiplas e complexas, mas talvez nenhuma seja de tanto peso como o descontrole por parte de

sucessivos governos, das alavancas econômico-financeiras.
[51]

 
Para que ocorra desenvolvimento é necessário reduzir a desigualdade social do país, dar

oportunidade a todos, melhorar a qualidade dos serviços públicos. “O desenvolvimento requer que se
removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligencia dos serviços públicos e intolerância ou

interferência excessiva de Estados repressivos.”
[52]

Ocorre desenvolvimento econômico quando as estruturas econômicas, políticas e sociais de um
país passam por um processo de transformação, aumentando a qualidade de vida de seus cidadãos. Todo
desenvolvimento necessita de uma transformação econômica, política e social. O desenvolvimento deve
ser um processo global e deve repercutir diretamente no crescimento do padrão de vida da população.
Assim, não é correto afirmar que pode ocorrer apenas desenvolvimento econômico ou apenas social, pois

todo desenvolvimento, seja econômico reflete no nível de vida da população. 
[53]

Diante disso, entende-se que para ter desenvolvimento o Estado precisa ser eficiente na melhoria da
qualidade dos serviços públicos, da realização dos direitos sociais.

Conforme Emerson Gabardo,
 

A compatibilidade entre o chamado Estado Eficiente e o Estado Social é uma decorrência necessária do
constitucionalismo social imposto pela Constituição Federal de 1988. Ademais, independentemente de
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qualquer exigência político-normativa, o princípio da eficiência é inerente à própria estrutura do Estado

Interventor, devido à sua perene necessidade de legitimação.
[54]

 
No entanto, essa eficiência não deve ser pautada pela racionalidade econômica como querem os

neoliberalistas que o Estado seja eficiente a qualquer custo e para que isso ocorra os gastos sociais devam
ser reduzidos e os serviços públicos privatizados.

Assim, verifica-se que no Brasil ainda não se tem um equilíbrio entre os agentes econômicos,
sendo fundamental a regulação econômica para se atingir um equilíbrio entre as relações econômicas. E o
objetivo principal da regulação econômica dever ser a preservação dos valores da ordem econômica
previstos pela Constituição que são: a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a busca da
justiça social. Neste sentido, deve existir uma harmonização entre os referidos valores constitucionais, pois
o desenvolvimento se realiza com uma justa distribuição de riquezas que entre os indivíduos da sociedade,
aumentando a sua qualidade de vida.
 
6. Considerações Finais

 
Pode-se tranquilamente afirmar que os avanços tecnológicos representam um aumento de riqueza,

mas seus benefícios, produto da evolução tecnológica, não se distribuem de forma igualitária. A mudança
tecnológica provoca uma acumulação de desigualdades em escala mundial, mas também gera maiores
desigualdades no interior dos estados nacionais.

Com a globalização surge o mercado global e com ela a expansão das transnacionais, a
concorrência, o consumo de larga escala, a volatilidade do capital financeiro, etc. Todas essas novas
realidades exigem do Estado um certo dinamismo para estabelecer as regras do mercado.

Atualmente, verifica-se uma economia globalizada baseada em empresas transnacionais, que
emanam o seu poder nos quatro cantos do mundo. E, em uma sociedade globalizada, o poder dos Estados
precisa coexistir com o poder das transnacionais, pois estas são os agentes dominantes do capitalismo
global, mas para expandir suas atividades no mercado precisam exercer o seu poder econômico perante o
Estado, na busca de obter incentivos deste para expandir os seus negócios e obter cada vez mais lucros.

Na globalização econômica a política de desenvolvimento deixa de ter apenas o Estado como
responsável pelo desenvolvimento. Adota-se, a partir de 1980(no Brasil só depois de 1992), uma nova
política de desenvolvimento que consiste na abertura do mercado ao investimento externo.

Para que o Brasil retire vantagens econômicas com a globalização não é suficiente que  possua
boas empresas transnacionais, é necessário que os governos criem ambientes adequados de
competitividade internacional e políticas pública para integrar os indivíduos que estão à margem do
capitalismo. Neste sentido, é preciso que o país faça alianças econômicas com países desenvolvidos, mas
com o objetivo de negociar seus interesses econômicos e sociais, e não de adotar uma política
submissa.                          

Diante disso, entende-se que para ter desenvolvimento o Estado precisa ser eficiente na melhoria da
qualidade dos serviços públicos, da realização dos direitos sociais. No entanto, essa eficiência não deve ser
pautada pela racionalidade econômica como querem os neoliberalistas que o Estado seja eficiente a
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qualquer custo e para que isso ocorra os gastos sociais devam ser reduzidos e os serviços públicos
privatizados.
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O PROGRAMA DE LENIÊNCIA BRASILEIRO E O EUROPEU: APONTAMENTOS PARA UM
ESTUDO COMPARATIVO

ES PROGRAMMES DE CLÉMENCE AU BRÉSIL ET DANS L'UNION EUROPÉENNE : REPèRES POUR
UNE ÉTUDE COMPARATIVE

Rabah Belaidi
Thallyta Ranyelle De Fátima Borges

RESUMO
Comumente considerado em vários sistemas jurídicos como a mais grave lesão à concorrência, o
cartel passou tradicionalmente a ser combatido por procedimentos clássicos (fases investigativas
e repressivas conduzidas pelas autoridades de concorrência). Em especial a partir da segunda
metade do século XIX, o direito comunitário europeu e o direito brasileiro desenvolveram, à
imagem do direito norte americano, programas de leniência visando a suprir as insuficiências
das formas clássicas de luta contra os cartéis e aumentar a eficácia da livre concorrência. O
presente artigo visa apresentar, numa perspectiva comparada, a introdução e o funcionamento
do Programa de Leniência no Brasil e na Comunidade Européia, com o intuito de apontar
semelhanças e diferenças e de contribuir para o processo de melhora constante que deve sofrer
um Programa de Leniência. 
PALAVRAS-CHAVES: Concorrência; Leniência; Direito Comparado; Comunidade Européia;
Brasil.

RESUME
Communément considéré par de nombreux systèmes juridiques comme étant la plus grave
infraction à la concurrence, le cartel était jusqu’alors combattu de manière classique après des
phases d’investigation et de sanction, conduites par les autorités de la concurrence. Depuis les
années 90 et 2000, le droit communautaire européen et le droit brésilien ont developpé, à
l’image du droit nord américain, des programmes de clémence visant à combler les insufisances
des instruments classiques de lutte contre les cartel set á améliorer la concurrence. Le présent
article décrit, à partir d’une perspective comparée, l’introduction et le fonctionnement des
programmes de clémence communautaire et brésilien et a pour objectif l’analyse des similitudes
et des différences afin d’apporter une contribution aux pratiques de clémence. 

MOT-CLES: Concurrence; Clémence; Droit Comparé; Communauté Européenne; Brésil.

1. Introdução

Tradicionalmente tido como sendo a infração mais grave a ordem econômica e a livre concorrência, os acordos ilícitos

entre empresas, os cartéis, são reprimidos em diversos sistemas jurídicos. No Brasil, eles são alvo do Sistema Brasileiro de Defesa

da Concorrência, que concentra seus esforços no combate a este tipo de conduta anticompetitiva, considerando-a como prioridade

absoluta. Em direito comunitário, são igualmente considerados como um dos objetivos principais do executivo, e especificamente da

Direção Geral da Concorrência.

Tendo em vista os efeitos da formação de um cartel, relacionados à redução da oferta de bens e serviços e à redução da
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pressão concorrencial, com a consequente exclusão de parcela da população do mercado de consumo, diminuição das ofertas de

emprego, da renda e do crescimento econômico, e ainda desestímulo aos investimentos em pesquisas e inovações tecnológicas,

observou-se a necessidade do uso do Acordo de Leniência como um meio efetivo de melhorar o combate aos cartéis (condutas

anticoncorrenciais) e puni-los.

Inseridos recentemente no âmbito do direito da concorrência brasileiro e comunitário europeu, os acordos de leniência

intentam ser um instrumento eficaz na política de luta contra os cartéis; e constata-se que esse objetivo tem sido alcançado.

Com origem na América do Norte, o direito da concorrência, ou do antitruste, como é frequentemente denominado,

objetiva a construção ou manutenção de um ambiente concorrencial saudável. Com outras palavras, pode-se dizer que o ambiente

saudável a que nos referimos associa-se intimamente à idéia de concorrência perfeita, ou seja, àquele espaço em que os

consumidores têm liberdade para tomar suas decisões de consumo, já que os preços são próximos aos custos marginais e a

quantidade de produtos oferecidos é máxima. Sobre esse tema, transcrevemos:

[...]  O antitruste é um ramo do direito que procura disciplinar as relações de mercado entre os agentes econômicos
visando o estabelecimento de um ambiente de livre concorrência cujos destinatários finais são os consumidores.

[…] costuma-se considerar que o direito da concorrência corresponde a um conjunto de regras relacionadas ao
combate de acordos que restringem a concorrência, o abuso de posição dominantes e as tentativas de fechamento de mercado por
meio de concentrações empresariais.  (DOMINGUES; GABAN, 2009, p. 89)

É importante ressalvar, entretanto, que as regras para regular a conduta dos agentes econômicos não são novas. Ocorre

que é a partir do final do século XIX, período marcado pelo liberalismo econômico, que tem-se o ponto de partida para

compreender o contexto no qual se inserem os acordos de leniência.

O Canadá é tido como pioneiro do direito da concorrência, em razão da edição do Act for the prevention and suppression

of combinations formed in restraint of trade. Todavia, é o Sherman Act, primeira lei antitruste norte-americana, editada em 1890, o

diploma legal antitruste mais significativo, que influenciou outros países quando da elaboração de suas legislações antitruste, dentre

eles, o Brasil.

Nessa senda, em 1978, os acordos de leniência foram introduzidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Por

meio desses acordos, os infratores que confessassem a prática ilícita antes das investigações pela agência governamental eram

beneficiados com o perdão judicial no âmbito criminal. A experiência não obteve muito êxito devido principalmente ao grau de

incerteza quanto à concessão da imunidade criminal, tendo em vista que o governo americano possuía o livre arbítrio para decidir

acerca da referida concessão.

Para que se chegasse ao modelo atual de leniência, diversas alterações foram feitas. Nos Estados Unidos (EUA), o

Programa de Leniência Corporativa ou Amnesty Program foi revisto em 1993, com a consolidação de critérios para concessão de

benefícios. O resultado foi a efetiva utilização dos acordos de leniência pelos agentes privados. “[...] O número de denúncias

multiplicou para mais de 20 por ano naquele país, e até o momento as multas aplicadas já ultrapassaram US$ 1 bilhão”.

(DOMINGUES; GABAN, 2009, p. 282). Sobre o Amnesty Program, convém mencionar:
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Referido programa funda-se em outras formas de abordagem da investigação e punição aos cartéis, em comparação à
sua primeira versão: i)  a concessão imediata de leniência caso não haja conhecimento de investigação prévia; ii) a possibilidade de
concessão de leniência mesmo após o início do processo investigatório; e iii) quando da assinatura do acordo, todos os executivos,
diretores e funcionários que participam da cooperação ficam protegidos de futuros processos criminais.

Foi implementado, neste mesmo período,  pelo Departamento de Justiça dos EUA, um programa de leniência para
pessoas físicas,  que se apresentem individual e espontaneamente, isto é, sem fazer parte da delação decidida institucionalmente por
alguma empresa. (GABAN, 2007, p. 37-38)

Como o presente artigo objetiva utilizar-se de um estudo comparado, e enfatize-se, não meramente descritivo, entre a

Comunidade Européia (CE) e o Brasil no tocante ao acordo de leniência, cumpre-nos abordar a introdução do programa de leniência

nessas regiões antes de analisar as condições de aplicação dos programas de clemência e, por fim, o regime jurídico destes. 

1.1 Introdução do Programa de Clemência
1
 na Comunidade Européia

Desde sua criação, o direito comunitário europeu adotou uma política e um direito da concorrência com objetivos claros.

Assim, o próprio Tratado que instituiu a União Européia (Tratado de Maastricht), hoje reformado pelo Tratado de Lisboa, dá a

seguinte redação ao artigo 2º do Tratado que instituiu a Comunidade Econômica Européia:

Artigo 2º - A Comunidade tem como missão, através da criação de um mercado comum e de uma União Económica
[sic] e Monetária e da aplicação das políticas ou acções comuns a que se referem os artigos 3o e 3o-A, promover, em toda a
Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das actividades económicas [sic], um crescimento sustentável e não
inflacionista que respeite o ambiente, um alto grau de convergência dos comportamentos das economias, um elevado nível de
emprego e de protecção social, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão económica [sic] e  social e a solidariedade

entre os Estados-membros
2
. (UNIÃO EUROPÉIA, Tratado da União

Européia, de  29 de julho de 1992)

Nesse sentido, já havia a previsão de que para que fossem alcançados os fins enunciados no artigo supra transcrito, a

ação da CE deveria implicar num regime que garantisse que a concorrência não fosse falseada no mercado interno, e também no

reforço da capacidade concorrencial da indústria da Comunidade, bem como no desenvolvimento tecnológico, orientando-se sempre

pelo princípio de uma economia de mercado aberto e de livre concorrência.

No Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, também se denota, em sua parte I, título I (Definições e

objetivos da União), artigo I-3º, que:

[…] a União empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento econômico
equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno
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emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e de melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o

progresso científico e tecnológico
3
. (UNIÃO EUROPÉIA, Tratado que

 estabelece uma Constituição para a Europa, de 16.12.2004)

Da mesma maneira, a versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia consagra em seus artigos

101 e 102 (ex-artigos 81 e 82 do Tratado da Comunidade Européia, respectivamente), constantes da parte III, título VII (“as regras

comuns relativas à concorrência, à fiscalidade e à aproximação das legislações”), a proibição aos cartéis, nos termos do parágrafo

primeiro do artigo 101
4
.

Como se pode verificar, o combate aos cartéis sempre foi uma prioridade do executivo da União Européia. Nos últimos

dez anos, essa luta intensificou-se em razão da adoção da Agenda de Lisboa, visando estimular o crescimento econômico e a oferta

de empregos, com o intuito de fazer da Europa a economia mais competitiva e dinâmica do mundo.

A Comissão Européia procurou vários procedimentos para evitar a formação de cartéis e combater os já existentes. Sua

política consistiu, por um lado, no aumento considerável do valor das multas e, por outro, no reforço aos poderes da direção geral da

concorrência, entidade administrativa da comissão encarregada da luta contra as infrações à concorrência.

É nesse contexto que, inspirada pela experiência norte americana de 1978, se deu a introdução do programa de clemência

na CE, em 1996, tendo sido elaborado pela Comissão
5
 numa comunicação, em 18 de julho daquele ano, sobre as imunidades de

multas e a redução do valor delas nos assuntos de acordos ilícitos
6
. Da mesma forma que nos EUA, o programa também não obteve

sucesso, sendo que, somente de sua reformulação para adotar legislação assemelhada ao modelo americano de 1993, é que foi

possível observar resultados tidos como mais satisfatórios.

As alterações no Programa de Clemência Europeu vieram em 2002 e em 2006. Neste último caso, com a publicação da

“Comunicação da Comissão Relativa à Imunidade em Matéria de Coimas e à Redução do Seu Montante nos Processos Relativos a

Cartéis”
7
. As reformas vieram reforçar a eficácia do sistema, enfatizando a transparência dos critérios aplicáveis. Os acordos de

clemência também foram, portanto, um instrumento lançado nesses últimos anos pela Comissão Européia a fim de combater o

fenômeno da cartelização.

1.2 Introdução do Programa de Leniência no Brasil

No Brasil, o Programa de Leniência foi introduzido em 21 de dezembro de 2000, através da Lei n. 10.149, que modificou

a Lei n. 8.884/94 (Lei de Defesa da Concorrência), acrescentando-lhe, dentre outros, os artigos 35-B e 35-C. Esses artigos prevêem

a possibilidade de celebração de acordo de leniência, os benefícios advindos de tal acordo, bem como os requisitos para obtenção

desses benefícios.

A portaria MJ n. 4, de 5 de janeiro de 2006, dedica capítulo ao Programa de Leniência, estabelecendo que este visa
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informar e orientar permanentemente as empresas e os cidadãos em geral acerca dos arts. 35-B e 35-C da Lei de Defesa da

Concorrência; conscientizar os órgãos públicos a respeito da importância do Acordo de Leniência como instrumento de repressão às

infrações contra a ordem econômica; e assistir, apoiar, orientar e incentivar os proponentes à celebração do Acordo de Leniência.

Concomitantemente à introdução do Programa de Leniência, observava-se uma mudança de postura das autoridades

antitruste. Conscientes de que os acordos concorrenciais ilegais eram responsáveis por graves lesões à economia e ao consumidor, as

autoridades antitruste passaram a dar prioridade à investigação desses acordos, em detrimento de outras análises anticoncorrenciais

inofensivas. Hodiernamente, a Secretaria de Direito Econômico, órgão competente para negociar e firmar o Acordo de Leniência,

entende que o cartel é a mais grave lesão à concorrência, concentrando seus esforços no combate a esse tipo de conduta

anticompetitiva.

A mudança de posicionamento das autoridades antitruste, com a reformulação da política do Sistema Brasileiro de

Defesa da Concorrência, tornou possível:

[...]  através da reinterpretação do critério de faturamento para notificação de operações, [a] criação de procedimentos
sumários de análise concorrencial, acordos entre os órgãos do SBDC para padronizar e evitar análise duplicada, e [o]
redirecionamento de recursos financeiros, pessoal e tempo para investigações de práticas anticoncorrenciais. (ACORDOS DE
LENIÊNCIA, 2008)

Na mesma época, convênios eram assinados com o intuito de maximizar os resultados bem-sucedidos de punições a

cartéis. Assim ganhava força os convênios com os Ministérios Públicos e com a Polícia Federal, por meio dos quais se permite a

estes órgãos se envolverem diretamente na investigação de práticas criminais, por meio, por exemplo, de escutas telefônicas. Do

mesmo modo, eram criados instrumentos investigatórios para as autoridades antitrustes, e reforçados os já existentes. A Lei n.

10.149, por exemplo, outorgou à SDE poderes para promover a busca e apreensão em empresas suspeitas de prática de infrações

concorrenciais8.

O primeiro candidato ao Programa de Leniência apresentou-se em 2003 à SDE. Tratava-se do cartel das empresas de

serviços de vigilância do Rio Grande do Sul, ou, como é conhecido, “cartel dos vigilantes”, cujo objetivo era fraudar licitações

públicas. O alvo era principalmente as licitações organizadas pela Superintendência Regional da Receita Federal no Rio Grande do

Sul e pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Um dos membros do “cartel dos vigilantes” apresentou-se à SDE para delatar o cartel e cooperar com as autoridades.

Objetivando obter a imunidade total das multas administrativas e das sanções criminais, o beneficiário apresentou provas diretas das

fraudes às licitações, incluindo testemunhos de empregados e documentos trocados entre os integrantes do cartel. O CADE

reconheceu que o beneficiário cumpriu com as condições impostas no Acordo e não lhe foi imposta nenhuma sanção na esfera

administrativa, tendo havido também a extinção automática da punibilidade no âmbito criminal.

O que se constata, pois, é que tanto a Comunidade Européia quanto o Brasil utilizam-se dos acordos de leniência como

meio para desvendar cartéis e puni-los, objetivando a preservação dos princípios da livre concorrência, baseada num mercado

aberto, e da defesa do consumidor. Em ambos os casos, os acordos têm-se mostrado eficazes, considerando especialmente a

dificuldade em se provar a existência de um cartel e os efeitos negativos dessa conduta para o mercado.
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Os acordos de leniência, ademais, tem sido eficazes para detectar, desestabilizar e pôr termo aos cartéis, nomeadamente

os cartéis secretos. Devido à sua própria natureza, esses cartéis são extremamente difíceis de detectar e investigar sem a cooperação

de uma das empresas que deles participem.

Cabe examinar, portanto, quais são as condições de aplicação dos programas de leniência junto aos dois ordenamentos

jurídicos.

2. As condições de aplicação dos programas de leniência

Elementos chaves do sucesso dos programas, as condições permitem tornar atrativa ou não a leniência por parte das

empresas. Essas condições jurídicas postas pelos legisladores e/ou as autoridades da concorrência, chamadas, dentre outros nomes,

de remuneração pelos economistas, são determinantes para o regime do programa. É necessário entender, portanto, os efeitos

anticoncorrenciais do conceito de cartel (2.1) para determinar a sua ilicitude (2.2).

2.1 Cartel e seus efeitos anticoncorrenciais

Pode-se conceituar cartel como sendo um acordo anticoncorrencial, explícito ou tácito, entre concorrentes do mesmo

mercado, visando fixar preços comuns, estabelecer restrições de produção ou cotas, ou partir ou dividir mercados, com a divisão do

território, controlar a oferta, fraudar licitações, dentre outros. Envolvem parte substancial do mercado relevante, na busca incessante

pelo aumento do lucro e dos preços para níveis mais próximos dos de monopólio.

Alguns fatores estruturais podem favorecer a formação de cartéis. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica

(CADE), órgão que, juntamente com a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico

(SEAE), formam o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), editou a resolução n. 20, de 09 de junho de 1999, a qual

apresenta alguns dos referidos fatores estruturais, tais quais “alto grau de concentração do mercado, existência de barreiras à

entrada de novos competidores, homogeneidade de produtos e de custos, e condições estáveis de custos e de demanda”. (BRASIL,

Resolução n. 20, de 09.06.1999).

Utilizando-nos do anexo I da resolução supracitada, podemos dizer ainda que os cartéis consubstanciam-se em práticas

restritivas horizontais, que objetivam reduzir ou eliminar a concorrência do mercado, aumentando o poder de mercado ou criando

condições aptas a exercê-lo com facilidade.

Mostra-se evidente a necessidade de combate aos cartéis. Todavia, convém reiterar os motivos que levam a essa

necessidade. A incompatibilidade dessa conduta anticoncorrencial com a tendência mundial de defesa da livre concorrência e do

consumidor, princípios previstos em nossa Constituição, em seu artigo 170, se justifica, portanto, por razões econômicas e

consumeristas. Certamente, os acordos proibidos entre empresas prejudicam os consumidores, que terão que arcar com um preço
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não concorrencial.

A priori, destacamos que a existência de um cartel provoca uma transferência indevida de renda do consumidor para o

fornecedor. A redução da oferta de bens e serviços e a redução da pressão concorrencial geram a exclusão de parcela da população

do mercado de consumo; de forma que a ineficiência alocativa
9
 resulta em diminuição das ofertas de emprego e, consequentemente,

da renda, reduzindo, da mesma forma, o crescimento econômico.

Ademais, os cartéis desestimulam os investimentos em pesquisas e inovações tecnológicas, reduzindo, por conseguinte, a

melhoria na qualidade dos produtos ofertados e serviços prestados.

Em apartada síntese, podemos dizer que os efeitos dos cartéis são bem conhecidos e, em longo prazo, são nocivos por

desencadearem a existência de entidades industriais não rentáveis, com a diminuição dos ganhos de produtividade e dos

investimentos tecnológicos. A imposição de preços duramente mais elevados lesiona não só o consumidor, mas todo o mercado,

além de suscitar uma perda de competitividade, que termina por ameaçar as possibilidades de empregos estáveis.

Outro ponto relevante a ser abordado diz respeito à prova da existência de um cartel. É neste ponto que se constata uma

das maiores dificuldades e um dos melhores motivos para a celebração de um Acordo de Leniência, do ponto de vista da autoridade

antitruste. A dificuldade está inicialmente no fato de que a simples verificação da existência de preços semelhantes num

determinado mercado não leva necessariamente à conclusão de que tenha havido a formação de um cartel. O paralelismo de preço,

como é comumente chamado, pode significar tanto um mercado de concorrência perfeita, quanto a conduta do cartel.

Geralmente considerados como a pior infração às regras de livre concorrência, os cartéis apresentam características que

dificultam seu combate. Baseados na regra e na cultura do sigilo (as empresas não hesitam em elaborar acordos ilícitos em lugares

considerados como seguros, tal como Vaduz, capital da Lichtenstein), provar um cartel se torna uma tarefa difícil para as autoridades

antitruste.

A formação de um cartel pode ser comprovada por meio de provas diretas ou indiretas, não havendo, em tese, hierarquia

entre elas. As primeiras, em geral, são constituídas por cópia do acordo por escrito, atas de reuniões, memorandos, circulares,

testemunho de pessoas que porventura tenham participado da reunião na qual se chegou ao acordo ou que foi convidada para

participar do cartel etc. Esse tipo de prova é mais difícil de obter, já que as empresas conhecem a ilicitude de suas condutas. As

provas indiretas, de outro lado, constituem “uma combinação de indícios que podem levar a autoridade à conclusão de que houve

acordo expresso entre concorrentes”
10

.

Conforme parecer da SDE no Processo Administrativo nº. 08000.015337/97-48 (Cartel do Aço), “nos países em que o

exercício da atividade antitruste alcança maior desenvolvimento, a identificação de cartéis em geral decorre da utilização de provas

indiretas” 11. Graig Conrath, citado no referido parecer, ensina que a prova indireta é mais útil quando só há uma explicação para o

fato, ou seja, quando a única explicação lógica para a conduta é que os competidores discutiram e concordaram com o aumento do

preço (CONRATH, 1998:10-11). Ruy Santacruz ensina que a prova indireta do cartel é válida somente se o reajuste de preço

investigado não apresentar lógica econômica (SANTACRUZ, 2003:417). Portanto, para a análise desse tipo de prova, é essencial

que se observe o que se convencionou chamar de plus factors, ou seja, as circunstâncias que só podem ser entendidas como

justificáveis economicamente quando se imagina a existência de acordo entre concorrentes.
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Diante das questões que até então foram apresentadas, é que se coloca a importância da temática do Programa de

Leniência. Em razão da dificuldade de se provar a formação de um cartel, utilizar-se das informações obtidas por meio de um autor

de infração à ordem econômica (desde que não seja o líder) é um caminho facilitador para que as condenações por formação de

cartéis aumentem. Nesse sentido, acredita-se que a sociedade aceita abrir mão da punição do membro que toma a iniciativa de

denunciar o cartel do qual faz parte em prol da extinção deste cartel e da punição dos demais participantes. Nesse sentido, citamos:

[…] a Lei n. 8.884/94 reconhece que é do interesse dos consumidores brasileiros conceder benefícios àquele
participante de cartel que queira pôr um fim na conduta e cooperar de forma plena e ampla com as autoridades de defesa da
concorrência de modo a permitir a condenação dos demais participantes do cartel. O interesse dos cidadãos de ver encerrados e
punidos os cartéis supera o interesse de sancionar uma única empresa ou indivíduo que possibilitou a identificação,
desmantelamento e punição de todo o cartel. (CARTILHA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009, p. 17)

2.2 O Cartel e a questão da ilicitude

A eficácia plena da proteção concorrencial dá-se com a aplicação simultânea dos sistemas estrutural e comportamental
12

.

Essa relação entre o controle de estruturas e o controle dos comportamentos também pode ser observada no tocante aos cartéis,

considerando a dificuldade em se saber qual o tratamento mais adequado e eficiente, não havendo ainda opinião pacífica sobre o

tema.

A Europa, seguindo a tradição germânica, analisa os acordos de cartel como estruturas, sendo tal método bastante

questionado, em razão especialmente da aparente impossibilidade do controle de todos esses acordos. O mesmo questionamento

existe no Brasil, sendo que:

[…] há um ponto de convergência entre o controle das estruturas e o dos comportamentos, já que um ajuda a
compreender o raciocínio necessário para a aplicação do outro. A análise das estruturas geralmente tem ligação com as regras de
razoabilidade econômica, enquanto o controle das condutas surgiu por meio das regras per se. […] (DOMINGUES; GABAN,
2009, p. 112)

Assim, no Brasil, na análise de cartéis, costuma-se presumir a existência de poder econômico e a ausência da

possibilidade de análise de excludentes de antijuridicidade. Dessa forma, nos casos de cartel, embora a Resolução nº 20 afirme que

deve ser aplicada a regra da razão, o CADE vem considerando-os como ilícitos per se: uma vez demonstrada sua ocorrência,

caracteriza-se o ilícito.

Do atual posicionamento do CADE, destoa o Dr. Denis Alves13, para o qual a prova de existência do acordo não deve ser

suficiente para a condenação, posto que deve-se analisar a geração de possíveis eficiências e ponderá-las em relação aos efeitos

anticoncorrenciais observados, isto é, o acordo tem que poder produzir efeitos nocivos à ordem econômica. Faz também a ressalva

de que, nos cartéis clássicos (hardcore cartels), os prejuízos ao mercado têm sido presumidos, devido à sua nocividade reconhecida.

Assim Denis defende:
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Trata-se de uma presunção relativa , ou seja, aquela que admite prova em contrário. Cartéis clássicos são os casos em que

há fixação de preços, restrição de quantidades, divisão de mercados e cartelização em licitações (bid-rigging). Note-se que todo

cartel é um acordo entre concorrentes, mas nem todos consideram qualquer acordo entre concorrentes um cartel. (GUIMARÃES,

2004:29).

De forma a aclarar esse debate acerca do melhor tratamento a ser dado aos cartéis, convém destacar que no direito

antitruste, duas regras foram sistematizadas para analisar os casos concretos e aplicar o direito. São elas: a regra per se e a regra da

razão. Pela primeira, conforme dissemos, configuradas certas práticas, caracterizado está o ilícito, sem necessidade de investigação

profunda. De outro lado, pela regra da razão, apenas são ilegais as práticas que restringem a concorrência de forma não razoável. É

preciso, pois, que haja uma justificativa razoável para restringir o livre comércio.

Além das regras supra mencionadas, há a possibilidade de isenções quando ocorre a legitimação de certa conduta

antitruste
14

. Sobre essas condutas, isentas, não há sanção a ser imposta.

Dessa maneira, enquanto a legislação brasileira ainda prevê a aplicação da regra da razão e o CADE, adequando-se à

realidade fática, vem adotando a regra per se; o sistema antitruste europeu faz uso da metodologia das isenções. Com outras

palavras, embora haja a previsão expressa do artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia (ex-artigo 81 do

TCU) no sentido de considerar nulas todas as práticas que possam ser prejudiciais ao comércio dos Estados-membros, esse artigo

considera que:

Artigo 101(ex-artigo 81.º TCE)

1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de
associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e
que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno [...]

3. As disposições no nº 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:

– a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas,

– a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas, e

– a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas, que contribuam para melhorar a produção ou a
distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico ou econômico, contanto que aos utilizadores se reserve uma parte
equitativa do lucro daí resultante, e que:

a) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses
objetivos;

b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos

produtos em causa. (UNIÃO EUROPÉIA, Tratado

que estabelece uma Constituição para a Europa, de 16.12.2004) (grifo nosso)

Do posicionamento da CE, assemelha-se o que defende o já citado Dr. Denis Alves Guimarães, renomado advogado de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3854

http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001


São Paulo. Parece, aliás, razoável entender que nem todo acordo entre concorrentes tem o condão de produzir efeitos nocivos à

concorrência.

Explique-se que, na Comissão Européia, acordos como os de fixação de preço ou divisão de mercado qualificam-se

como infrações per se, entretanto, por meio de pedido de exceção, tais acordos podem ser considerados “exceções de ‘interesse

público’”. Para tanto, as empresas devem demonstrar que o acordo “melhora a produção e a distribuição dos produtos ou serviços

em questão e/ou promove progresso técnico, econômico. Por consequência os consumidores devem obter significativos benefícios”.

(DOMINGUES; GABAN, 2009, p. 210-211).

Ainda que a opção pela regra per se justifique-se em razão da baixa probabilidade de que uma prática resulte em efeitos

positivos à sociedade e do fato de a prática demonstrar a existência de efeitos, ao contrário, reconhecidamente negativos àquela,

pode-se dizer que para um outro momento, de maior consolidação das normas concorrenciais brasileiras e efetividade no combate às

práticas anticompetitivas, já que todo o sistema de defesa da concorrência brasileiro ainda é muito recente e o país ainda está se

abrindo para a economia de mercado, se comparado aos EUA, por exemplo, enfim, para outro momento, é perfeitamente possível

imaginar a utilização concomitante da metodologia de isenções também no Brasil.

Uma vez postas e esclarecidas as condições, cabe explanar acerca do regime jurídico dos programas de leniência.

3. O regime jurídico dos programas de leniência

Os procedimentos necessários à abertura de uma negociação constituem exigências sem as quais não pode haver leniência

(3.1). Uma vez reunidos esses requisitos, diferentes conseqüências (3.2) são desencadeadas, delas o regime jurídico ainda está farto

de questionamentos.

3.1 As exigências

Como dissemos, o Programa de Leniência foi introduzido no Brasil em 2000, e a SDE é o órgão competente para

negociar e firmar o Acordo de Leniência, sendo que o CADE, quando do julgamento, observará se foram preenchidos todos os

requisitos (termos e condições previstos no acordo) para concessão dos benefícios. Se isso for observado, aplica-se a imunidade

total ou parcial concedida pela SDE e extingue-se automaticamente a punibilidade na esfera criminal.

A Lei de Defesa da Concorrência brasileira determina que, para habilitação ao Programa de Leniência, sejam observados

os seguintes requisitos, previstos no rol de incisos do §2º do art. 35-B, da Lei n. 8.884/94: a) o proponente (empresa ou pessoa

física) deve ser o primeiro a se apresentar à SDE e a admitir sua participação na prática denunciada; b) o proponente deve cessar seu

envolvimento na prática denunciada; c) o proponente não pode ser o líder da prática denunciada; d) o proponente deve concordar

em cooperar plenamente com a investigação; e) a cooperação deve resultar na identificação dos outros membros do cartel, bem
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como na obtenção de provas que demonstrem a prática denunciada; f) no momento da propositura do acordo, a SDE não pode

dispor de provas suficientes para assegurar a condenação do proponente.

Importante citar que se uma empresa se habilita para leniência, todos os seus funcionários que admitirem seu

envolvimento no cartel irão receber o benefício da leniência da mesma forma que a empresa, com a condição de assinarem o Acordo

de Leniência juntamente com ela e colaborarem com a SDE durante as investigações. Por outro lado, caso a empresa não queira se

candidatar ao Programa de Leniência, seu funcionário pode fazê-lo individualmente, caso em que a proteção não se estende à

empresa (CARTILHA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009, p. 20).

Quanto à política de clemência européia, a “Comunicação da Comissão Relativa à Imunidade em Matéria de Penas e à

Redução do Seu Montante nos Processos Relativos a Cartéis” 
15

, que reformulou o Programa de Leniência Europeu, estabelece os

requisitos para a outorga da imunidade total por parte da Comissão. Assim como no Brasil, a empresa deve ser a primeira a fornecer

informações e elementos de prova que permitam à Comissão, em sua opinião, “efetuar inspeção direcionada visando o alegado

cartel; ou determinar a existência de uma infração legal concorrencial” (ACORDOS DE LENIÊNCIA, 2008).

Da mesma maneira como ocorre no Brasil quanto à SDE, a Comissão Européia não pode dispor de elementos de prova

suficientes da existência de uma infração quando do requerimento. E, se no Brasil, o proponente deve cooperar plenamente com a

investigação, de outra forma não é na CE. Nesta, também é claro que para outorga dos benefícios, deve haver: a) cooperação plena e

permanente; b) cessamento do envolvimento na prática denunciada; c) abstenção de destruir, falsificar ou dissimular evidências do

cartel.

Quanto ao encerramento da participação no cartel, no âmbito brasileiro, a SDE pode requerer ao proponente que aja de

forma a não permitir a identificação da ciência da SDE sobre o cartel pelos outros membros, para possibilitar maiores chances de

obter provas. Essa condição também é válida no âmbito europeu, já que o proponente deve abster-se de divulgar sua intenção de

pleitear a imunidade, com o mesmo objetivo do caso brasileiro. Inclusive, a exigência do proponente imediatamente pôr termo à

participação no cartel pode ser relativizada nos casos em que a Comissão Européia considerar que a integridade das inspeções

ficaria comprometida.

Ainda sobre a política de clemência européia, destacamos que:

[…] A empresa deve fornecer declaração com descrição pormenorizada do alegado cartel, incluindo (i) seus
objetivos, atividades e funcionamento, (ii) produto ou serviço em causa e seu âmbito geográfico, (iii) duração do cartel, (iv)
estimativa de volumes do mercado afetado e (v) informações sobre datas,  locais, conteúdo e participantes em contato e explicações
sobre os elementos de prova apresentados. Deve a declaração conter ainda nomes/endereços do requerente e co-autores, tanto no
que tange às empresas envolvidas quanto aos indivíduos.

Da mesma forma, a empresa deve fornecer elementos de prova referentes ao alegado cartel que estejam na posse ou
à disposição do requerente no momento da apresentação da aplicação (ACORDOS DE LENIÊNCIA, 2008).

Com efeito, a concessão dos benefícios oferecidos pelo programa de clemência europeu depende de cooperação plena,

permanente e expedita do proponente ao longo de todo o processo. A essa exigência, associa-se a necessidade de cooperação

sincera. O proponente deve fornecer informações precisas, não enganosas e completas.
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Diante do quadro traçado, observa-se uma identidade entre os sistemas europeu e brasileiro quanto aos requisitos para

concessão dos benefícios àquele membro do cartel que resolve denunciá-lo. Em ambos os casos, também é possível verificar um

limitador da leniência: o problema relativo à proibição de que o acordo seja celebrado com o agente que desempenhou o papel de

líder do cartel. A SDE e o CADE têm demonstrado uma tendência em acompanhar a orientação da Comissão Européia,

estabelecendo que, nos casos em que houver mais de um líder, não há líder. Criticando esse posicionamento, Ricardo Inglez de

Souza aduz:

[...]  Essa parece ser a interpretação de conveniência, que serve apenas para gerar mais uma zona cinzenta na prática
brasileira. Melhor seria a legislação não ter incluído esse limitador. A realidade brasileira não parece poder se dar ao luxo de
escolher quem será o leniente. Ademais,  se por um lado ter o líder como leniente pode parecer errado por imunizar o idealizador
da má conduta, por outro não há ninguém melhor do que o líder para apontar as provas necessárias à condenação da prática. Além
disso,  criaria mais um fator de desconfiança para a formação de um cartel. (SOUZA, 2008, p. 14)

Consoante se pode observar, embora seja possível verificar alguns problemas concernentes aos requisitos para concessão

dos benefícios ao leniente, em especial devido à incerteza quanto a definição de alguns termos relevantes, tal qual “cooperação

plena”, associada à imperiosa necessidade de critérios objetivos e claros para referida concessão dos benefícios, tem-se que os

sistemas europeu e brasileiro estão buscando melhorar o Programa de Leniência a cada dia, seja por meio dos relatórios da

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio de projetos de lei (no caso brasileiro, cite-se o

Projeto de Lei n. 5.877/2005 e substitutivo), estudos comparados etc. O que se busca, acima de tudo, é a preservação de um

ambiente concorrencial saudável.

3.2 As conseqüências

As conseqüências esperadas pelas empresas que colaboram com a identificação de um cartel, conforme os requisitos dos

programas, consistem no benefício de uma imunidade (3.2.1), cujo o conteúdo e os contornos merecem ser estudado. No entanto, as

empresas preocupam-se sempre quanto a certa insegurança jurídica relativa às sanções de naturezas diversas (3.2.2).

3.2.1 As imunidades

O Programa de Leniência, no caso brasileiro, pode conceder imunidade administrativa total ou parcial às empresas e

pessoas físicas, a depender de a SDE ter ou não conhecimento prévio da conduta anticoncorrencial. Se a SDE desconhecia a

existência do cartel, o beneficiário pode ter direito à imunidade total. Entretanto, se a SDE estava ciente da existência do mesmo, a

penalidade pode ser reduzida de um a dois terços, de acordo com a efetividade da cooperação e da boa-fé da parte no cumprimento

do acordo de leniência. A própria SDE declarará, no acordo de leniência, se tinha conhecimento prévio da conduta.

Acerca da possibilidade de dúvida sobre a ciência ou não da SDE com relação à existência de um cartel, citamos:
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A SDE considerará ter conhecimento prévio da existência de um cartel quando, no momento inicial da apresentação
de proposta do Acordo de Leniência, existir processo administrativo lato sensu  para investigar a conduta, tal como descrita pelo
proponente. Note-se que isso não requer que o processo seja público.

[…] No caso de dúvida sobre a possibilidade de se habilitar ao Programa, esclarecimentos podem ser solicitados
juntos à SDE em termos hipotéticos. No entanto, tais esclarecimentos não serão considerados uma proposta de Acordo de

Leniência e não garantem uma senha (“marker”), i.e. a proteção da posição do interessado na fila para o Programa. (CARTILHA
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009, p. 27-30)

Assim, a proteção conferida pelo Acordo de Leniência abrange dirigentes e administradores da empresa beneficiária na

esfera administrativa e na criminal, com a condição de que essas pessoas físicas assinem o Acordo em conjunto com a empresa e

cumpram os requisitos dispostos em lei.

A observância dos requisitos extingue automaticamente a punibilidade do beneficiário quanto aos crimes previstos na Lei

de Crimes contra a Ordem Econômica (Lei n. 8.137/90) - previsão no art. 35-C da Lei n. 8.884/94. Ademais, pode haver extinção

total ou parcial das penalidades administrativas originalmente aplicáveis pela prática de cartel.

Ainda que não seja requisito previsto na Lei de Defesa da Concorrência, se houver anuência da parte, a SDE pode

convidar o MPF ou o MPE para atuar como interveniente-anuente do acordo. Como contribuição à garantia do sucesso do Programa,

é preciso destacar que até hoje nenhum beneficiário do Acordo de Leniência enfrentou processo criminal pela prática denunciada.

Isto porque o Ministério Público reconhece o Programa como importante pilar no Programa de Combate a Cartéis.

De outro lado, a política de clemência européia recompensa as empresas que denunciam os cartéis dos quais tiverem

participado, concedendo-lhes imunidade total ou redução do montante das multas que lhes seriam aplicadas. Nesse contexto, se

preenchidos os requisitos previstos na Comunicação da Comissão Européia, relativa à imunidade em matéria de coimas e à redução

do seu montante nos processos relativos a cartéis, conceder-se-á imunidade total.

Se, todavia, a empresa requerente da imunidade não for a primeira a requerê-la, há a possibilidade de redução do

montante da multa a ser aplicada. Assim, somente a primeira empresa terá direito à imunidade total, as demais terão direito à

redução do valor das multas, no percentual de 30 a 50% para a primeira empresa, 20 a 30% para a segunda e até 20% para as

subsequentes. Para tanto, o proponente deve apresentar elementos de prova que acrescentem significativo valor àqueles que a

Comissão já possui, devendo ainda preencher as demais condições para a concessão dos benefícios, cite-se, por exemplo, a

cooperação plena e o encerramento da participação no cartel.

Diferentemente do que ocorre na CE, o Programa de Leniência brasileiro somente beneficia o primeiro a firmar o Acordo

de Leniência. O interessado que não se habilita ao Programa com relação a um caso sob investigação, mas que tenha informações

sobre outro cartel, pode obter todos os benefícios com relação a esse outro cartel e redução de um terço da pena que lhe seria

aplicável com relação à primeira infração, desde que preencha os requisitos do Programa de Leniência. É a chamada “Leniência

plus”.

Por mais que seja difícil estabelecer uma comparação entre a CE e o Brasil no que diz respeito àquele que requer

imunidade, mas não é o primeiro a se candidatar, já que a CE somente aplica sanções de caráter administrativo aos cartéis, enquanto
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no Brasil estes são ilícitos civis, penais e também administrativos, podemos dizer que o intuito é incentivar os participantes de

cartéis a denunciar. Todavia, parece-nos mais eficaz o sistema brasileiro, por incentivar empresas e pessoas investigadas a

celebrarem acordos de leniência com relação a todos os seus mercados de atuação, criando ainda uma espécie de “corrida” para ver

quem pactuará primeiro com a SDE o acordo de leniência.

No âmbito dos acordos de leniência celebrados no Brasil, algumas questões ganham realce justamente por serem

problemáticas. A primeira delas refere-se à incerteza, tanto quanto à confidencialidade das informações passadas em fase de

negociação (principalmente em caso de desistência do propenso beneficiário), como quanto ao conceito de cooperação plena, já que

embora a SDE celebre o acordo de leniência, é o CADE quem verificará o cumprimento dos requisitos para concessão dos

benefícios.

Denota-se, pois, no Brasil que a identidade do beneficiário é mantida confidencial com relação ao público em geral do

curso da investigação até o julgamento. Quanto aos outros investigados no processo, eles podem ter acesso aos documentos

relevantes dos autos, sendo que a SDE pode conceder tratamento confidencial a extratos do processo para proteger informações

comercialmente sensíveis do beneficiário.

Apesar de ter sido minimizado com a edição da Portaria n. 4/2006, fato que ainda preocupa é a possibilidade de uso dos

documentos apresentados tanto na esfera administrativa, quanto na judicial. Quando se pensa em cartéis internacionais, o problema

é ainda maior, tendo em vista que documentos juntados aos autos em determinado país poderiam expor indivíduos à persecução

criminal em outros países. Por outro lado, na Comunidade Européia, as regras quanto à confidencialidade parecem ser mais claras.

Assim, temos que:

[...]  o acesso a declarações da empresa (que podem constituir prova decisiva em ações relacionadas) depende das
garantias dadas pelos demais "réus" do processo no sentido de não copiar, mecânica ou eletronicamente, qualquer informação
incluída na declaração e zelar para que as informações sejam utilizadas exclusivamente para efeitos de processos judiciais ou
administrativos com vista à aplicação das regras da concorrência da comunidade em processo administrativo conexo. A pena para
a quebra das garantias seria o entendimento de que a empresa faltou com o dever de cooperação (não lhe sendo outorgado,  desta
forma, o benefício da leniência, ao final) ou, ainda, sob pena de aumento da pena aplicada à empresa responsável por meio de
revisão administrativa da decisão. (ACORDOS DE LENIÊNCIA, 2008)

Outra questão problemática no Brasil refere-se ao fato de a leniência não poder ser celebrada com o agente que

desempenhou o papel de líder ou que tenha estado à frente da conduta ilegal. Na Europa, não há vedação expressa ao benefício da

leniência por parte do líder do cartel. Entretanto, neste ponto, observa-se uma tendência brasileira de seguir a mesma orientação

interpretativa que a Comissão Européia no sentido de que, nos casos em que houver mais de um líder, não há líder.

Além disso, a exigência de confissão por parte do proponente do acordo de leniência brasileiro também se revela um

problema, problema este inexiste na Europa, em razão de não haver o requisito da confissão.

No caso brasileiro, há ainda um problema relacionado à barreira cultural, que não se observa na CE. O empresariado

brasileiro tem um histórico de proteção estatal e cooperação entre concorrentes, dificultando o processo de denúncia, já que a

delação de alguém é fato incomum.
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Devemos dizer ainda sobre o fato de o programa de leniência não impedir que terceiros prejudicados pela conduta ilícita,

objeto da leniência, acionem judicialmente o leniente para cobrar o ressarcimento de danos eventualmente sofridos. Embora não

seja um problema local, já que tais ações não são comuns, é um problema cuja solução deve ser buscada.

Ricardo Inglez de Sousa (2008, p. 17-18) aponta ainda outro problema, referente à possibilidade de celebração do

compromisso de cessação de prática (TCC) em casos de cartel. Afirma que, embora não seja um problema em si, os agentes

econômicos racionais, buscando sempre a forma mais eficiente de eliminar contingência, optam pelo TCC ao invés do acordo de

leniência. Assim, enquanto este exige assunção de culpa e plena colaboração, o TCC, em princípio, não exige.

Há ainda que se falar na fragilidade da proteção dada ao leniente na esfera criminal, em especial pela incerteza acerca da

constitucionalidade do art. 35-C, em razão das discussões doutrinárias. Na tentativa de amenizar esse problema, nenhum leniente foi

objeto de denúncia por parte do Ministério Público, que tem assinado o acordo em conjunto com a SDE. Isso sem contar o risco de

vida aos que denunciam.

São inúmeros os problemas existentes quando o assunto é direito da concorrência, especialmente se relacionado ao

combate aos cartéis, e ainda mais se se tratar do Brasil. Não é que a Lei n. 8.884/94 e a prática do antitruste no Brasil, em geral,

deixem a desejar em relação a outras jurisdições internacionais; no entanto, é fundamental a continuidade da evolução institucional

que se tem verificado desde a Lei antitruste. No plano infra-legal, muito se tem feito, mas a necessidade de alterações legais mais

contundentes se torna cada vez mais evidente, daí a importância de um estado comparado entre os programas de leniência do Brasil

e da Comunidade Européia, pois este diálogo proporciona a identificação de alternativas para problemas comuns e isolados, bem

como permite a maior compreensão do instituto da leniência e a construção do melhor caminho para combater os cartéis.

3.2.2 Sanções administrativas, penais e cíveis

1.  
1.  

No Brasil, os cartéis são combatidos administrativamente pelos órgãos do SBDC, sendo alvo ainda de investigações e

punições nos âmbito civil e criminal.

No que se refere à persecução administrativa, os cartéis podem ser sancionados nos termos do art. 23 da Lei n. 8.884/94.

Com outras palavras, o CADE pode impor multa às empresas de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto, excluídos os

impostos, no ano anterior ao início do processo, não podendo nunca ser inferior à vantagem auferida, quando quantificável. Os

administradores responsáveis pela infração podem ser multados em valor variável entre dez e cinquenta por cento do valor da multa

aplicável à empresa. Em se tratando de outras pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, assim como associações de

entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial,

a multa será de R$ 6 mil a R$ 6 milhões. As multas em caso de reincidência são dobradas.

A prática de cartel também configura crime. Neste âmbito, a prática é punível com multa ou prisão de dois a cinco anos

em regime de reclusão, conforme se denota do artigo 4º da Lei n. 8.137/90. A pena prevista pode ser agravada de um terço até a

metade pelas seguintes circunstâncias: a) se ocasionar grave dano à coletividade; b) se o crime for cometido por servidor público no

exercício de suas funções ou c) se o crime for praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida
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ou à saúde. O Ministério Público é o órgão responsável pela persecução criminal.

Por fim, quanto à persecução civil, a Lei n. 8.884/94 prevê que consumidores podem ingressar em juízo, diretamente ou

por meio de associações, Ministérios Públicos e PROCONs, para obter indenização por perdas e danos sofridos pela prática de

cartel. Embora ainda não seja realidade no Brasil, a existência da previsão já indica a gravidade que o cartel representa como lesão à

concorrência.

Já na Comunidade Européia, não há persecução criminal ou cível em matéria de cartel, posto cuidar-se de órgão

supranacional, no qual a referida persecução fica a cargo das autoridades nacionais. Nesse sentido, aqueles que pactuam um Acordo

de Clemência podem ser beneficiados, conforme exporemos, com a imunidade administrativa total ou redução das multas

aplicáveis.

Nesse contexto, as sanções contra cartéis exercem papel fundamental, conforme salientado pelo Cartel Report de 2000

(OCDE, 1998, p. 13), tendo caráter pedagógico, com a por finalidade precípua de impedir a propagação de condutas

anticoncorrenciais. Daí a tendência que se observa em aumentar sensivelmente o valor das multas aplicadas tanto no Brasil, quanto

na CE.

4. Considerações Finais

Conscientes da importância do combate aos cartéis para a preservação dos princípios constitucionais da ordem

econômica, com destaque para a livre concorrência e a defesa do consumidor, bem como dos efeitos benéficos de um estudo

comparado na temática da concorrência, intentamos com o presente artigo abordar aspectos históricos relacionados à introdução do

Programa de Leniência, desde sua origem à sua inserção na Comunidade Européia e no Brasil; aspectos gerais da formação de um

cartel; e, por fim, uma análise comparada do funcionamento do Programa de Leniência brasileiro e europeu.

Da análise comparada, foi possível constatar que a perseguição aos cartéis tem se intensificado na última década, tanto no

Brasil, quanto na Comunidade Européia, tornando válido o posicionamento da SDE no sentido de que o cartel, sendo a mais grave

lesão à concorrência, deve ser o centro dos esforços dos órgãos do sistema brasileiro de defesa da concorrência.

Vale dizer que o cartel objetiva elevar os preços ao consumidor, por meio da redução da concorrência, aproximando os

lucros daqueles obtidos em uma situação de monopólio. Tem, portanto, efeito direto sobre o bem-estar econômico, gerando redução

das inovações tecnológicas, perda de empregos estáveis, redução do crescimento econômico, dentre outros efeitos nocivos. É nesse

contexto que ganham realce os Programas de Leniência.

Tanto a Comissão Européia, quanto a SDE consideram que é do interesse dos consumidores conceder tratamento

favorável àqueles que cooperem para o desvendamento e para a punição a cartéis, se preenchidos os requisitos previstos nos

ordenamentos jurídicos. Considera-se que para os cidadãos, o interesse em detectar e proibir tais práticas anticompetitivas supera

aquele em sancionar a empresa ou indivíduo que possibilitou a identificação, desmanche e punição do cartel.

Nesse sentido, enquanto na Comunidade Européia, o Programa de Clemência obteve resultados consideravelmente

positivos a partir da reformulação proporcionada pela comunicação de 2006; no Brasil, o Programa foi introduzido em 2000, por

meio da Lei n. 10.149, e desde então, vem ganhando força e obtendo resultados extraordinários no combate aos cartéis.
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Apresentando semelhanças quanto aos requisitos para concessão dos benefícios ao leniente, identidade quanto aos

objetivos perseguidos com o Programa de Leniência, e diferenças pontuais quanto ao regime, imunidades e sanções, e quanto à

forma de análise dos cartéis, foi possível observar que, independentemente de sua localização, os cartéis costumam gerar efeitos

nocivos e, diante da dificuldade em provar sua existência, é preciso o diálogo dos sistemas jurídicos mundiais em prol de uma

solução para o problema em comum, ou seja, como identificar e punir eficazmente cartéis?

Tanto o Brasil, quanto a Comunidade Européia tem avançado no sentido de aperfeiçoar as negociações e a implantação

dos acordos de leniência, considerando que estes têm-se mostrado um instrumento eficaz no combate aos cartéis. Dessa busca pela

manutenção do ambiente concorrencial saudável, é que verifica-se a tendência em aumentar o valor das multas impostas a título de

sanção administrativa.

Nessa senda, esperamos que o presente artigo possa contribuir para o processo de melhora constante pelo qual deve

passar os instrumentos de combate aos cartéis, dentre os quais o Programa de Leniência. Ressaltamos que as experiências positivas

observadas no Brasil e na Comunidade Européia devem ser mantidas, e deve-se buscar corrigir os erros existentes, observando as

falhas e inspirando-se no que efetivamente deu certo em outros lugares, já que, em verdade, estamos lidando com um mercado

globalizado, onde o prejuízo à concorrência e aos consumidores brasileiros, por exemplo, repercute negativamente em diversos

outros mercados, que não o brasileiro.
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O REGIME OBRIGATÓRIO DA SEPARAÇÃO DE BENS E O CAPITALISMO HUMANISTA

THE OBLIGATORY REGIMEN OF THE SEPARATE PROPERTY AND THE CAPITALISM HUMANIST 

Leandro Reinaldo Da Cunha
Terezinha De Oliveira Domingos

RESUMO
O presente trabalho tem por escopo a análise dos efeitos patrimoniais do casamento, mais
especificamente o regime da separação obrigatória de bens, objetivando uma visão crítica do
instituto, com base na distinção entre a figura do protecionismo e a proposição do Capitalismo
Humanista, com atenção ao disposto no artigo 1641 do Código Civil atrelado ao artigo 170 da
Constituição Federal, buscando uma perfeita compreensão desse regime de bens imposto a
alguns.
PALAVRAS-CHAVES: REGIME DE BENS DO CASAMENTO; REGIME OBRIGATÓRIO;
CAPITALISMO HUMANISTA.

ABSTRACT
This work pursuit the analysis of the patrimonial effect of the marriage, more specifically the
marriage system, objectifying a critical vision of the institute, on the basis of the distinction
between the figure of the protectionism and the proposal of the Capitalism Humanist, paying
attention to article 1641 of the Civil Code next to article 170 of the Federal Constitution, seeking
a full understanding of marriage system imposed on some.
KEYWORDS: MARRIAGE SYSTEM; MANDATORY SYSTEM; HUMANIST CAPITALISM.

1 - INTRODUÇÃO

Um dos elementos mais essenciais da constituição da sociedade ocidental como conhecemos é a

família, a qual ganha contornos de absoluta importância no texto da Constituição Federal de 1988, vez que o artigo

226, caput) propugna ser ela a base da sociedade, tendo especial proteção do Estado.

A mesma Constituição Federal que assevera em seu preâmbulo ter por objetivo o estabelecimento

de um Estado Democrático de Direito, baseado, entre outras coisas, em uma sociedade fraterna que tem no

exercício dos “direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e

a justiça como valores supremos”.

Sendo a família um dos pilares elementares da sociedade brasileira, faz-se mister ressaltar que ela

decorre no mais das vezes do casamento ou da união estável, que são as formas mais ordinárias de estabelecimento

de sociedade familiar.

O casamento durante muito tempo gozou da condição de ícone da família, com o status de único

elemento ensejador da sua constituição, sendo reconhecida somente a “família ungida pelos sagrados laços do

matrimônio”[1], sendo relegado a condição de situação de menor importância para este fim a figura do concubinato

ou da união estável.

Evidente que a constituição da família, no atual direito pátrio, está mais atrelada à figura da filiação

do que a do casamento ou da união estável, vez que o parentesco está vinculado mais a tal conceito do que a

aqueles.
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Muitos conceitos de família podem ser encontrados na doutrina, dos pensamentos mais amplos aos

mais restritivos[2], fato que se vislumbra também numa análise do direito posto, vez que no Código Civil existem

momentos em que o legislador restringe a figura de quem pode ser considerado família (como quando trata da figura

do poder familiar que vincula apenas a pais e filhos menores não emancipados – artigo1630 do Código Civil), sendo

que noutros gera uma dilatação considerável (inserindo até mesmo empregados domésticos na concepção do termo

família, conforme se vislumbra no artigo1412 do Código Civil ao falar do direito real sobre coisa alheia denominado

uso).

De qualquer sorte, não se pode negar a importância para a estruturação da sociedade as

modalidades de comunhão de vidas que a legislação propõe, como o casamento e a união estável.

Evidente que esta comunhão de vidas esta absolutamente vinculada a conseqüências de natureza

pessoal, como também a elementos de ordem patrimonial, sendo possível, de uma maneira superficial, sustentar que

naquele momento se trabalha com o conceito dos efeitos pessoais do casamento/união estável (deveres do

casamento), enquanto neste a atenção se volta ao regime de bens do casamento.

Há a imposição legal de que todo e qualquer casamento esteja vinculado a um regime de bens que

irá regê-lo no que concerne ao seu aspecto patrimonial, “vez que não existe casamento sem um regime patrimonial

de bens” [3]. Tal regime de bens tem por escopo estabelecer as normas e diretrizes básicas de funcionamento

daquele casamento quanto aos bens existentes ou amealhados, bem como aos débitos dos cônjuges, na constância

daquele casamento.

Tal imposição de cunho patrimonial tem respaldo na sociedade de acúmulo de bens em que

vivemos, que tem no capitalismo seu sustentáculo, sendo certo que a essência deste está, entre outros elementos,

na garantia e proteção da propriedade, diretriz essência de uma sociedade capitalista[4], a qual tem total respaldo

em nossa legislação, tanto na Constituição Federal como no Código Civil, bem como nas demais legislações

esparsas.

É exatamente a discussão em torno do tema propriedade que faz com que haja a imposição de um

regime de bens a todo e qualquer casamento, ainda que não haja a escolha por parte dos nubentes. Ressalta-se

que, como o escopo de presente trabalho é a atenção ao regime de bens em si, não se fará a discussão quanto as

distinções entre casamento e união estável, sendo certo que será utilizada a expressão casamento, sendo certo que

as idéias aqui desenvolvidas aplicam-se a união estável naquilo que for pertinente.

A legislação procura oferecer proteção àqueles que entende merecedores de uma atenção especial,

por apresentarem alguma necessidade extraordinária em decorrência de sua condição (seja ela financeira, de

conhecimento ou mesmo intelectual). Tal situação se vislumbra quando o legislador buscar impor a algumas pessoas

a vinculação a um regime de bens quando do casamento, sem a oportunidade de escolha.

Tal idéia se coaduna perfeitamente com os preceitos do Capitalismo Humanista, tendo em vista que

busca entender a sociedade em que vivemos sob o prisma da fraternidade com a concessão a todos de condições

mínimas de uma vida digna, ante uma distribuição minimamente adequada de riquezas, em atenção aos preceitos

elementares de garantia da concretização multidimensional dos direitos humanos no capitalismo, com vista à

satisfatividade dignidade da pessoa humana, e que apenas se efetivará ante a validação da “supremacia dos valores
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da justiça, seja no contexto doméstico, seja no internacional. Justiça que será, por sua vez, a força geradora da paz

num mundo cooperativo e solidário”
[5]

.

O preceito básico está em conferir ao capitalismo uma visão cristã, sob a perspectiva de Jesus

Cristo como um filósofo que postulou sempre a idéia de que os cidadãos devem tratar-se uns aos outros, como

irmãos. Não se trata de uma visão religiosa, mas sim naquilo que se pode denominar de humanismo cristão[6].

O Capitalismo Humanista pressupõe:

 

(..) um humanismo cristão com uma proposta de fraternidade entre os homens,
que se compreende no amor fraterno, que, segundo a professora Hannah
Arendt, é o amor ao próximo sob a premissa de que “este amor ama os outros

como a si próprio”
[7]

.

 

Pensando a característica eminentemente capitalista que envolve o regime de bens do casamento

não se pode olvidar de analisá-la segundo a perspectiva mais adequada do capitalismo, que é o Capitalismo

Humanista.

Hoje se faz preponderante a conscientização da sociedade em seu espectro mais amplo de que o

Capitalismo Humanista não se revela como uma mera tendência, mas caracteriza-se como uma realidade atual e

indissociável da vida em sociedade no mundo moderno, sendo a visão que impera na atualidade nos bancos de uma

das maiores universidades brasileiras, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Conforme o seu maior expoente, Ricardo Hasson Sayeg, o Capitalismo Humanista é uma visão

fraternal do direito, com viés absolutamente inclusivo[8], buscando a aplicação do direito com a perfeita atenção aos

princípios da humanidade e, ato contínuo, da dignidade geral da pessoal humana, conforme insculpido no texto

constitucional.

 

2 – DO REGIME DE BENS

O casamento tem por condão gerar uma ampla gama de modificações na vida das pessoas que se

decidem pela vinculação a esta instituição, influenciando em questões de cunho absolutamente pessoal, bem como

em aspectos eminentemente patrimonial, sendo esta segunda hipótese o escopo do presente trabalho.

Como já asseverado, não se pode vislumbrar a existência de um casamento desprovido de regime

de bens, vez que como o casamento gera uma comunhão de vidas entre os cônjuges, tal união atinge também a

esfera patrimonial de cada qual, fazendo, portanto, surgir uma ”união plena de vida e patrimônio”[9].

O grau de comunhão patrimonial decorrente do casamento está intimamente vinculada à escolha do

regime de bens, considerando-se que será exatamente este regime de bens que terá por função trazer as regras e

diretrizes básicas de funcionamento daquele matrimonio no que concerne ao seu aspecto patrimonial.
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Podemos sustentar que o regime de bens é, nos termos da professora Débora Vanessa Caús

Brandão: (...) o estatuto que rege patrimonialmente os cônjuges e as relações destes perante terceiros, desde a

celebração do casamento até sua dissolução
[10]

.

Ante ao seu caráter patrimonial, a lei confere, neste ponto, uma folga ao princípio de normas

impositivas que regem o direito de família, trazendo à tona a possibilidade que os nubentes, valendo-se do princípio

da autonomia das vontades, venham a escolher livremente os parâmetros patrimoniais norteadores do casamento

entabulado. A regra é a plena liberdade àqueles que irão se casar para entabularem as regras que entenderem mais

convenientes, sem limitação à autonomia das vontades[11].

Em que pese toda esta liberdade aparentemente conferida pelo legislador pátrio aos nubentes, tal

discricionariedade encontrará restrições em hipóteses especificamente indicadas em que ele entendeu tratar-se

aquele nubente de pessoa carecedora de proteção especial, como se trabalhará a seguir.

Havendo por parte dos nubentes o interesse da escolha de qualquer regime de bens que não seja o

da comunhão parcial ou o estabelecimento de qualquer regra de cunho patrimonial e caso não seja hipótese da

imposição de regime obrigatório, haverá de utilizar-se do pacto antenupcial para este fim.

O pacto antenupcial é documento escrito, lavrado por escritura pública e que há de ser registrado

perante o registro de imóveis para obter eficácia erga omnes, com o objetivo de estabelecer qualquer coisa diversa

do previsto no regime legal, sendo seu único obstáculo as normas de ordem pública[12].

Neste sentido, Caetano Lagrasta Neto pondera ser possível a inserção de uma vasta gama de

elementos no pacto antenupcial, sustentando o quanto segue

 

(...) o pacto antenupcial poderá conter disposições sobre os bens, regras de
convivência própria e da prole (onde irão estudar, qual a religião etc) além de
previsões sobre a nova configuração da família: a mulher quer trabalha fora e a
divisão das tarefas do lar; quem irá buscar ou levar os filhos à escola; finais de
semana à conta daquele que não estuda; respeito aos horários de estudo
daquele que freqüenta cursos regulares ou de aperfeiçoamento; transparência
nos empreendimentos e aplicações; constituição de pecúlio visando a
aposentadoria ou pensionamento futuro; contabilidade do lar; destino dos bens
adquiridos na constância do relacionamento, em caso de dissolução ou
separação; demonstração mensal da disponibilidade e dos gastos com a prole,
na hipótese de ambos trabalharem, ou de gastos com a prole e com o cônjuge
ou companheiro (sic) que permanece exclusivamente dedicado aos afazeres

domésticos etc.[13].

 

Particularmente, é possível se entender que o pacto antenupcial não pode gozar da amplitude

pretendida por Caetano Lagrasta Neto, ante a natureza essencialmente patrimonial do pacto, vez que é instrumento

destinado a este fim, e não a questões de ordem pessoal ou obrigacional.
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Importante, no quanto tange ao regime de bens, a apreciação da eventual necessidade de

autorização do outro cônjuge para a prática de determinados atos na constância do casamento, o que se

convencionou denominar de outorga uxória, nos termos descritos no artigo 1647 do Código Civil.

Com o fulcro de garantir uma proteção ao instituto da família como um todo, o legislador entendeu

por bem determinar que certos atos só possam ser realizados com a devida vênia ou autorização do outro cônjuge

enquanto casados, estando isentos de tal imposição os que tenham se casado com o regime da separação absoluta

de bens

São atos que dependem da vênia conjugal aqueles que envolverem bens imóveis (1647 I e II),

oferecimento de aval ou fiança (1647, III) e realizar doações de bens comuns ou que possam vir a integrar futura

meação (1647, IV). Quanto a este tema, ganha alguma relevância a discussão vinculada a alienação de bens

imóveis, vez que segundo sustenta boa parte da doutrina, haveria a obrigatoriedade da outorga uxória mesmo

quando da alienação de bens imóveis particulares. Tal tema voltará a ser analisado posteriormente, quando da

apreciação do regime obrigatório e suas conseqüências.

Contudo alguma controvérsia se estabelece no que concerne a questão da alienação de bens

imóveis.

Fato é que a lei veda a aposição em pacto antenupcial de convenção ou cláusula que contravenha

disposição absoluta de lei (artigo 1655 Código Civil), podendo se questionar a possibilidade ou não da previsão de

cláusula que dispense o cônjuge da outorga uxória de forma plena ou parcial. Paulo Luiz Netto Lôbo, ao tratar do

tema, assevera, de forma exemplificativa, que serão nulas:

 

(a) A cláusula que estipular o início da eficácia do regime de bens do casamento
a partir de determinado tempo, após o casamento, uma vez que a lei determina
que começa a vigorar desde a data do casamento; (b) a cláusula que impedir a
qualquer dos cônjuges a administração dos bens particulares; (C) a cláusula
que impedir ao cônjuge reivindicar o imóvel alienado sem seu consentimento;
(d) a cláusula que subordinar a administração de todos os bens comuns a
apenas um dos cônjuges; (e) a cláusula que dispensar o cônjuge da autorização
do outro para prestar fiança; (f) a cláusula que autorizar a venda ou doação

unilateral dos bens comuns, sem autorização do outro cônjuge
[14]

.

 

 

3 – DOS REGIMES DE BENS EM ESPÉCIE

 

O legislador pátrio ao tratar da questão dos regimes de bens assevera que os nubentes gozarão de

liberdade para estabelecer livremente os preceitos patrimoniais norteadores do casamento, trazendo quatro

modalidades de regimes de bens já previamente configurados no corpo do Código Civil.
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Neste labor conceitual, estabeleceu-se como modalidades os regimes da comunhão parcial de bens,

da comunhão universal de bens, da participação final nos aquestos e, finalmente, da separação de bens, sendo este

último o que será objeto de análise no presente trabalho. De qualquer sorte, imprescindível a aferição, ainda que

bastante superficial, dos preceitos básicos fundamentadores dos outros regimes de bens.

No regime da comunhão parcial de bens tem-se, nos termos do artigo 1658 e seguintes do Código

Civil, que cada cônjuge conservará para si, com exclusividade, os bens que possuía antes de contrair o matrimônio,

vindo a participar da comunhão aqueles bens que vierem a ser adquiridos a título oneroso na constância deste

casamento.

Percebe-se neste regime, que atualmente é a regra geral (aquele que será utilizado caso os

nubentes não realizem a escolha de nenhum outro regime de bens pelo meio adequado, nem tampouco lhes seja

imposto o regime obrigatório) a presença do princípio da comunicabilidade.

Por este princípio, os bens que forem amealhados na constância do casamento pertencerão de

forma igualitária a ambos os cônjuges, independentemente de quem deles tiver efetivado o ato de aquisição do bem,

em decorrência do preceito básico de que o casamento traz consigo uma união plena de vidas.

Importante se ressaltar que nem todos os bens que tenham sido efetivamente adquiridos na vigência

do casamento passarão a fazer parte do patrimônio comum do casal, conforme assevera de forma expressa o artigo

1659 do Código Civil.

Neste sentido, estão excluídos da comunicabilidade patrimonial, entre outros, os bens que venham a

integrar o patrimônio de um dos cônjuges em decorrência de doações, sucessão ou os bens sub-rogados (1659, I),

havendo de se ressaltar que estes últimos são aqueles adquiridos em substituição aos já existentes, bem como os

bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão (1659, V) e os proventos do trabalho (1659, VI).

Por outro lado, o legislador entendeu por bem incluir na comunhão decorrente deste regime os bens

que forma adquiridos na constância do casamento por título oneroso ainda que em nome de apenas um dos

cônjuges (1660, I), os decorrentes de fato eventual (1660, II), as doações, heranças e legados feitos em favor de

ambos (1660, III), as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge (1660, IV) e os frutos de bens comuns ou

particulares (1660, V). Cada um destes temas será objeto de análise mais aprofundada posteriormente, quando da

apreciação do regime obrigatório.

O segundo regime de bens estabelecido pelo legislador é o regime da comunhão universal de bens,

previsto no artigo 1667 e seguintes do Código Civil, segundo o qual a comunhão de vidas será plena e irrestrita,

gerando a comunicabilidade plena do patrimônio. Neste regime, que na vigência do Código Civil de 1916, até o

advento da lei 6515/77, foi a regra geral, a comunicabilidade abrange além dos bens adquiridos na constância do

casamento (seja a título oneroso ou gratuito), também haverá a comunicabilidade dos bens existentes anteriormente

ao casamento.

Ainda que se assuma a comunicabilidade patrimonial plena, o legislador trouxe algumas exclusões,

como os bens adquiridos com cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar (1668, I), os bens

gravados de fideicomisso e os direitos do herdeiro fideicomissário (1668, II), as dívidas anteriores ao casamento,
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salvo quando reverterem em proveito comum do casal ou aquelas adquiridas em razão da realização do casamento

(1668, III), as doações antenupciais feita entre os cônjuges com cláusula de incomunicabilidade (1668, IV) e os bens

de uso pessoal, livros e os proventos e instrumentos de trabalho (1669 V).

Evidencia-se aqui, e é importante que se ressalte, que não prevalece a idéia comumente veiculada

de que o regime da comunhão universal de bens gera a existência de um conjunto patrimonial único no casamento

(bens comuns dos cônjuges), vez que mesmo neste regime podem existir bens incomunicáveis, os quais formarão o

patrimônio pessoal de cada um dos cônjuges.

De tal sorte, não há como prosperar o entendimento consignado por Maria Berenice Dias

 

Pela comunhão universal de bens forma-se um único conjunto. Todo o
acervo patrimonial, tanto o preexistente ao casamento pertencente a qualquer
dos cônjuges, como tudo o que for adquirido durante a sua vigência, compõe
uma só universalidade patrimonial, a ser dividida igualmente entre os cônjuges,

no fim do casamento
[15]

 (grifos do autor)

 

A seguir o legislador traz a figura do regime da participação final nos aquestos, disposto nos artigos

1672 e seguintes do Código Civil, sendo este um regime que foi inserido no nosso ordenamento jurídico pelo Código

Civil de 2002 e que goza de pouca incidência prática, ante as nuances técnicas que o envolve.

Nesta hipótese vislumbra-se uma modalidade de regime patrimonial de natureza eminentemente

contábil, por meio do qual enquanto vigente o casamento prevalece uma idéia de separação de bens (período em

que cada qual possui patrimônio próprio), havendo, por fim, quando de sua dissolução, uma aferição do patrimônio

amealhado durante o casamento e a sua divisão[16].

Finalmente, surge o regime da separação de bens, o qual será aferido de forma específica no

capítulo que segue.

 

4 – DO REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS

 

Uma das formas que o legislador estabelece quanto ao regime de bens é denominado de regime da

separação de bens, o qual tem por princípio básico a inexistência da comunicabilidade patrimonial.

Todavia, tal regime apresenta variáveis que podem vir a afrontar este princípio básico, ante suas

modalidades. O texto legal vigente prevê a possibilidade da existência do regime da separação de bens convencional

e o regime da separação obrigatória de bens.

Na sua primeira modalidade, o regime da separação de bens decorre da escolha por parte dos

nubentes do referido regime-tipo por meio da elaboração de um pacto antenupcial, revelando uma discricionariedade

daqueles que buscam o matrimonio.
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Mediante tal opção, os nubentes farão a opção pela manutenção, cada qual, de seu patrimônio

individual, não havendo a participação do outro cônjuge em sua esfera patrimonial, cumprindo a cada um dos

cônjuges a administração dos bens que lhes pertence, bem como poderá livremente exercer os atos que entender

pertinentes quanto a tais bens.

Fato preponderante de se notar é que neste regime de bens não há a imposição da outorga uxória

para que os cônjuges pratiquem os atos descritos no artigo 1647 do Código Civil, vez que o legislador assevera que

está livre desta imposição aqueles que estiverem casados segundo o regime da separação absoluta.

Todavia, na segunda modalidade deste regime de bens que se vislumbra a existência de uma

situação absolutamente delicada para a sua prefeita compreensão. O legislador determinou a imposição do regime

de separação de bens, de forma impositiva, para as pessoas descritas no artigo 1641 do Código Civil, com o objetivo

de oferecer uma proteção àqueles que o se entendeu em condições de risco na eventualidade da ocorrência de um

casamento.

À guisa de garantir a dignidade da pessoa humana e proteção de um grupo determinado que o

legislador considerou hipossuficiente, defendendo uma visão humanista, há a imposição do regime de separação de

bens a quem vier a se casar com ofensa às causas suspensivas (artigo 1523 do Código Civil), os maiores de 60

(sessenta anos) e aqueles que se casaram ante a autorização judicial.

Todavia, quando se trata do regime da separação obrigatória de bens, imprescindível a apreciação

do conteúdo da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que determina: “No regime de separação legal de bens,

comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”

Mesmo a referida Súmula tendo sido publicada anteriormente ao advento da atual legislação civil,

sustenta-se que ela continua perfeitamente aplicável, além de ser dotada de relevância técnica e social indiscutível.

Com isso, é mister ressaltar que a Sumula 377 do STF não transformou em um regime da comunhão

parcial de bens, com diz, entre outros, Maria Berenice Dias, que assevera que “não se pode olvidar que a Súmula

377 acabou por alterar esse regime para o da comunhão parcial de bens.”
[17]

Não se pode, de forma alguma, admitir este pensamento, vez que o regime da comunhão parcial de

bens traz em seu corpo outros elementos que geram a comunicabilidade que vão alem da mera comunhão dos bens

adquiridos a título oneroso na constância do casamento.

No regime da comunhão parcial de bens o legislador determina que, nos termos do artigo 1660 do

Código Civil, a titularidade do direito de propriedade será de ambos os cônjuges, independentemente de quem tenha

adquirido o bem, não só dos bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento.

A comunicabilidade patrimonial, no regime da comunhão parcial de bens, estende-se também aos

bens frutos de fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior (artigo 1660, II do Código

Civil), bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges (artigo 1660, III do Código

Civil), as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge (artigo 1660, IV do Código Civil) e os frutos dos bens

comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de
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cessar a comunhão (artigo 1660, V).

De tal sorte, pode-se asseverar que há uma clara e evidente distinção entre o regime da comunhão

parcial de bens e o regime da separação legal ou obrigatória de bens, ante a maior amplitude daquele em relação a

este.

Evidencia-se, portanto, que no regime da separação obrigatória, não haverá a comunicabilidade dos

benefícios decorrentes de fato eventual ou benfeitorias realizadas em bens particulares ou frutos de bens

particulares, benefícios que atingem aqueles que têm seu matrimonio regido pela comunhão parcial de bens.

Não há, desta forma, como se sustentar que haveria hodiernamente, em razão da Súmula 377 do

Supremo Tribunal Federal, a identidade entre os regimes da comunhão parcial de bens e separação obrigatória de

bens.

Bastante relevante se consignar que o estatuto das famílias extingue o regime da separação

obrigatória, “cujos resultados mostraram-se pífios”[18].

Algum questionamento pode ser apresentado quanto a aplicatividade da Súmula 377 do Supremo

Tribunal Federal, ante ao fato de que o posicionamento sumulado é anterior a entrada em vigência do atual Código

Civil. Paulo Luiz Lôbo Netto, neste sentido, pontua que “permanece aplicável a Súmula 377 do Supremo Tribunal

Federal”[19] sepultando qualquer celeuma que pudesse estabelecer.

 

5 – O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS SOB A PERSPECTIVA DO

CAPITALISMO HUMANISTA

Sempre que se pensa no Capitalismo Humanista corre-se o risco de que os positivistas aleguem que

se trata de populismo ou paternalismo, sendo certo que são coisas que não se confundem. O humanismo cristão não

se revela como nenhuma sorte de paternalismo[20], mas sim uma visão do capitalismo, que é uma realidade de

toda a nossa sociedade sob um viés fraternal, considerando que cada um de nós é irmão do outro, numa visão

fraterna.

A fraternidade parte do pressuposto de todos somos iguais, irmãos, e tal visão não se sustenta sob o

prisma apenas teleológico ou cristão, mas também, mas também por termos a mesma origem cósmica[21] pois

todos temos origem na mesma massa de partículas que deu origem ao Big Bang.

Partindo-se de tal pressuposto, a atuação do ser humano em sociedade há de estar atrelada ao um

preceito básico, a fraternidade, a qual é lembrada até mesmo no preâmbulo da Constituição Federal, dando

sustentação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste diapasão, buscando atender aos preceitos supra mencionados, a jurisprudência, já de longa

data, vem dando atenção aos critérios da fraternidade, corroborando o sentido do Capitalismo Humanista.

A Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em sessão plenária ocorrida em 03 de abril

de 1964, entendeu que o regime da separação de bens não atendia ao objetivo primordial da justiça. Antes da sua

edição, o risco de que o regime obrigatório pudesse causar mais prejuízos do que benefícios, vez que ensejava a
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real possibilidade de um enriquecimento sem causa, sob a pretensão de proteger um hipossuficiente, situação que

efetivamente não ocorria.

Débora Vanessa Caús Brandão, ao discorrer sobre a perda de força da imposição de um regime

obrigatório pontifica que o Supremo Tribunal Federal abrandou o rigor de tal previsão, vez que inicialmente a

incomunicabilidade era total e esta foi reduzida, com a Súmula 377 objetivando “não sufragar o enriquecimento sem

causa”[22]. Complementa, ainda, afirmando que a referida Súmula tem origem  nos vários casos de imigrantes

italianos que casaram-se, em seu país de origem, pelo regime da separação de bens.

Com a aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, a qual, conforme ressaltado

anteriormente, não transformou o regime da separação obrigatória em comunhão parcial de bens percebe-se que

prevalecerá a idéia de conferir a cada qual o que lhe é de direito, pondo fim à absoluta afronta aos princípios

constitucionais da fraternidade, lá albergado no princípio da dignidade da pessoa humana.

A visão fraternal que sustenta o Capitalismo Humanista já permeia nossa sociedade jurídica de longa

data, sendo certo que o capitalismo como sistema de organização econômica e social prevalece já de longa data,

sempre esteve adstrito a busca da proteção daquele que necessita do Estado mais do que outros, sendo o

Capitalismo Humanista apenas a construção teórica que revela de forma patente um conceito socialmente conhecido.

Todavia a aplicação da Súmula não pode ir além daquilo que ela efetivamente confere. Dilatar a

amplitude da Súmula além dos limites anteriormente apresentados também configuraria um abuso. Não é porque se

propugna uma visão Capitalista Humanista que se admitirá interpretação equivocada do conteúdo sumulado com o

fim de se obter um benefício indevido.

O Capitalismo Humanista propugna um pensamento fraternal, não buscando nenhuma sorte de

assistencialismo ou paternalismo, posicionamento rejeitado pela teoria capitalista humanista.

 

Portanto, se, de um lado, não se admite paternalismo e populismo, de outro
também não se admitem pretextos infundados de reserva do possível para
negar-se à concretização multidimensional dos direitos humanos. Id est, há uma
ponderação lógica dos direitos humanos a serem concretizados para a
satisfação da dignidade de todos e do planeta, em face da necessária
acomodação[23]

 

A vida em sociedade sem a plena inclusão, enaltecendo a busca do lucro de forma selvagem em

detrimento de todo e qualquer outro conceito principiológico que norteiam a estrutura social posta (baseada na

dignidade da pessoa humana e igualdade) afrontam os ditames mais elementares de uma comunhão de almas.

A distribuição mais justa dos bens de mercado possibilita que as pessoas tenham uma vida melhor,

e dessa maneira, a paz social emerge, a sociedade se fortalece e o sistema como um todo funciona de forma mais

eficaz. Uma melhor distribuição das riquezas, permitindo que todos tenham condições de efetivamente fazer parte da

sociedade tem como condão permitir a congregação dos interesses essenciais de uma sociedade justa.
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Neste sentido, em uma vertente micro, vemos que a perfeita aplicação do regime da separação

obrigatória de bens permite que preceitos elementares sejam efetivados, e por meio de uma atuação de espectro

restrito se é capaz de, aos poucos, se construir uma sociedade mais justa e digna para todos os cidadãos, fundada

nos preceitos do Capitalismo Humanista.

 

 

6 - CONCLUSÃO

Do todo que se expos, evidencia-se que a previsão contida no Código Civil, com relação ao regime

da separação obrigatória de bens atrelado ao disposto na Súmula 377 está em perfeita consonância com a

Constituição Federal e com a visão do Capitalismo Humanista.

O capitalismo puro e simples, em sua vertente mais nefasta em qeu cada qual busca seu beneficio

próprios, relegando o interesse da coletividade a uma condição marginal não tem mais espaço em nossa sociedade.

O casamento é visto por muitos como uma forma de obtenção da felicidade e esta felicidade só é

plena quando o cidadão tem aquilo que entende por seu e não vê a sociedade sendo vítima de nenhum tipo de

usurpação. A partilha do patrimônio adquirido a titulo oneroso na constância do casamento é imprescindível, ainda

que no regime da separação obrigatória, vez que assim não se dá azo ao implemento do enriquecimento sem causa.

Tal posicionamento já sumulado se mostra como um corolário do Capitalismo Humanista, que desde

1964 norteia a questão patrimonial vinculada ao casamento ao qual se impõe o regime obrigatório, corroborando que

tal forma de visualizar o capitalismo não é algo novo, ainda que tenha sido objeto de maior atenção e obtendo maior

relevância nos últimos anos.

A comunicabilidade do patrimônio adquirido a título oneroso na constância do casamento ainda que

nas hipóteses de aplicação do regime obrigatório, ainda que não tenha a amplitude que goza o regime da comunhão

parcial de bens, é dotado de alguma comunicabilidade, não estando adstrito a uma visão tão sectária quanto a do

regime da separação de bens.

Se ambos os cônjuges participaram da constituição do patrimônio adquirido durante a vigência da

sociedade conjugal, por meio da contribuição direta (ajudando efetivamente com a oferta de dinheiro para a

aquisição do bem) ou indireta (sem a participação com valores monetários, mas praticando atos que permitem que o

outro cônjuge possa dispor do patrimônio a fim da aquisição de bens) é de se entender que cabe aos dois a

titularidade destas coisas.

Pensar na aplicação do regime da separação obrigatória de bens sem a aplicação da Súmula 377

além de ser uma afronta aos mais diversos princípios que norteiam nosso ordenamento, constituiria uma ofensa aos

corolários do Capitalismo Humanista, condição com a qual não se pode filiar.
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O SISTEMA DE GOVERNANÇA CORPORATVA

THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

Brenda Gerken Almada De Abreu Gonçalves

RESUMO
O sistema de governança corporativa tem por objetivo principal a recuperação e a garantia de
credibilidade da empresa para com os investidores, acionistas, empregados, fornecedores e
clientes da companhia. 

Através da adoção das boas práticas de governança corporativa, distribuídas em diferentes
segmentos de mercado, as companhias se desenvolvem e se tornam mais fortes e competitivas
perante o mercado de capitais de todo o mundo. 

Diante da relevância do tema, o presente trabalho acadêmico objetiva analisar o instituto da
governança corporativa, verificando seu conceito, origem, fundamento teórico e legal, bem como
os níveis de governança corporativa existentes e aplicados no mercado acionário brasileiro e a
revisão dos segmentos de mercado instituídos pela BM&F Bovespa. 

PALAVRAS-CHAVES: Governança Corporativa, Mercado Acionário, Transparência, Justiça,
Ética, Segurança, Níveis, Segmentos de Mercado

ABSTRACT
The corporate governance aims to recover and guarantee the corporation credibility with the
investors, shareholders, employees, providers and with the company clients. 

By adopting the best practices of corporate governance, allotted on different market segments,
the corporation develops and became stronger and more competitive in the stock market all over
the world. 

Thus, this article aims to analyze the institute of the corporate governance, checking the term
conception, origination, theoretical and legal foundations, the levels of corporate governance
applied on the brazilian stock market and the review of the market segments established by
BM&F Bovespa. 

KEYWORDS: Corporate Governance, Stock Market, Transparency, Justice, Ethics, Security,
Levels, Market Segments

INRODUÇÃO

O mercado de capitais brasileiro se desenvolveu em uma conjuntura não muito boa, isto
é, durante anos, houve incentivos escassos e passageiros, por governos permeados pela
corrupção e legislando pra satisfazer os interesses de certos grupos, como as companhias
caracterizadas pelo poder familiar (VALADARES, apud CAMARGO, 2007, p.102).

Entretanto, por volta da década de 90, com o início das privatizações, a conjuntura
brasileira começou a mudar, tendo, o Estado, deixado a posição pura e simples de agente
econômico (CAMARGO, 2007, p.102-103) e passado a se preocupar com o seu papel de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3880



regulação.

O papel regulador do Estado também envolve o incentivo aos agentes econômicos, à
adoção de condutas que visem à prestação de informações de melhor qualidade, com a
finalidade de evitar abusos e fraudes que coloquem em risco o próprio capitalismo.

Tais condutas, denominadas de práticas de governança corporativa, estão intimamente
relacionadas ao crescimento econômico, se apresentando como fator diferencial para atrair
investimentos e criar valor em um ambiente de negócios competitivo, principalmente por estar
baseado em princípios que remetem à credibilidade e confiança, como transparência, justiça,
prestação de contas, cumprimento das leis e ética

Através da adoção de boas práticas de governança corporativa, as companhias se
desenvolvem e se tornam mais fortes e competitivas perante o mercado de capitais de todo o
mundo.

É nesse contexto que se faz pertinente uma reflexão sobre o instituto, sua origem,
fundamentação teórica e fundamento legal, bem como sobre os níveis diferenciados de
governança instituídos pela BM&F Bovespa e sua aplicação no mercado acionário brasileiro.

 

1- ORIGEM

Embora tenha sua origem na economia anglo-saxônica em meados do século XX, foi
notadamente nos anos 90 que o instituto da governança corporativa ganhou força, em razão da
ocorrência de grandes escândalos financeiros envolvendo várias corporações norte-americanas,
que causaram sérios prejuízos ao mercado.

SIQUEIRA et al (2006, p.2) ensinam que:

 

O conceito de governança corporativa tem se intensificado e adquirido maior importância a partir da década de

90. Essa intensificação deve-se, principalmente, à mudanças como a abertura de mercado, a maior dificuldade

de obtenção de financiamento e o aumento da competitividade, que trouxeram a necessidade de acesso das

empresas ao mercado de capitais. Além disso, escândalos como os que envolveram as empresas Parmalat,

Enron e World Com, tanto no Brasil  como nos Estados Unidos favoreceram o destaque do assunto.

 

 

A ocorrência dos referidos escândalos nos Estados Unidos, que em razão de sua magnitude colocaram em risco o próprio
capitalismo, levou os políticos norte-americanos à criação e aprovação de uma lei extremamente
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severa (Lei Sarbanes-Oxley), que tornou obrigatória a adoção de boas práticas no mundo
corporativo, tais como a prestação responsável de contas, a transparência e o senso de justiça.

Ressalte-se que a crise de confiança ocorrida nos Estados Unidos teve proporção
tamanha, que acabou por gerar a reflexão por parte dos profissionais do mercado de capitais e
dos órgãos reguladores do mundo inteiro sobre a importância das boas práticas no mundo
corporativo.

Isso permitiu que a sociedade em geral passasse a observar a importância do tema, e,
com isso, adotasse novos paradigmas para a gestão de empresas, buscando a implantação de
mecanismos mais eficientes em prol do cumprimento dos principais objetivos da empresa.

A partir de então, e principalmente em razão do sucesso das novas práticas de gestão, a
aceitação do instituto tem crescido de forma consistente, razão pela qual se impõe o estudo
aprofundado dos seus elementos.

 

2- DEFINIÇÃO

 

Apesar de ainda não existir uma definição universal para o instituto, ANDRADE, et al
(2004, p.23) elenca algumas “expressões-chaves ligadas aos princípios, aos modelos, às
práticas, aos mecanismos de regulação e aos propósitos da governança corporativa”, que são
comuns à grande parte dos diferentes conceitos.

São elas:

direitos dos acionistas (shareholders), direitos de outras partes interessadas (stakeholders), conflitos de agência,

sistema de relações, sistema de valores, sistema de governo, estrutura de poder, estrutura de regulação,

padrões de comportamento”. (ANDRADE, et al, 2004:23)

 

Cada autor ou organização enfatiza uma ou mais expressões-chaves ao atribuir um
conceito à governança corporativa, dependendo da abrangência que se pretende alcançar e do
ponto de vista que se parte.

Independentemente do conceito utilizado, segundo ensinamentos de SLOMSKI, et al
(2008, p.38), fato é que as empresas adeptas à governança corporativa apóiam suas atitudes
para com os fornecedores, investidores, clientes e sociedade em geral, em princípios como
transparência, justiça, prestação de contas, cumprimento das leis e ética, para que seja
transmitida maior segurança ao mercado e, desta forma, sejam alcançados os principais
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objetivos da empresa.

É que, as práticas de governança corporativa valorizam a gestão volvida para o
gerenciamento de interesses, redução dos riscos internos e externos e para a conquista da
confiança dos investidores e da sociedade de forma geral, visando sempre a ampliação das
bases estratégicas da criação de valores.

Assim, a governança corporativa pode ser entendida como o sistema pelo qual diretores
e proprietários, através de mecanismos específicos de gestão e monitoramento, buscam alargar
o bom desempenho da empresa, e, consequentemente, aumentar o seu valor e a sua riqueza.

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define o instituto como:

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os

relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselhos de administração, diretoria, auditoria independente e

conselho fiscal. As boas práticas de Governança Corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade,

facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. (IBGC, 2004).

 

Por outro lado, para a Comissão de Valores Mobiliários governança corporativa é:

o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as

partes envolvidas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das

práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve, principalmente transparência,

equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas [...]. (CVM, 2002:1)

 

Desta forma, pode se concluir que a governança corporativa encontra sua essência na criação de mecanismos específicos de incentivo e controle para

garantir que as decisões internas sejam continuamente tomadas em observância aos interesses da empresa, bem como da sociedade de forma geral.

 

3- FUNDAMENTO TEÓRICO

 

Impossível compreender todos os aspectos da governança corporativa sem entender suas fundamentações teóricas, isto é, as razões pelas

quais tornou importante a sua aplicação no mercado acionário, quais sejam os conflitos de agência e a assimetria de informações.

 

3.1 Conflitos de agência

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3883



 

Antigamente, as empresas eram administradas por seus proprietários-fundadores e por seus descendentes, que muitas vezes, por falta de

conhecimento, preparo e competência profissional, levavam a companhia à ruína.

O advento da globalização, que tornou o mercado cada vez mais competitivo, complexo, dinâmico e inconstante, somado às péssimas

administrações familiares, levou à contratação de profissionais experientes em administração para a condução dos negócios da família, com o objetivo

de aumentar o seu lucro e, consequentemente, os rendimentos dos acionistas.

Desse modo, as modernas corporações são marcadas pela separação entre a propriedade e o controle administrativo das empresas.

Com a referida separação foi solucionada a questão das administrações incompetentes, mas surgiu o problema dos conflitos de interesses

entre os gestores e proprietários da companhia, denominados de conflitos de agência.

É que, os administradores e/ou proprietários passaram a buscar os seus interesses, à revelia dos interesses e até mesmo da prosperidade

da própria companhia.

Na lição de ROZO (2003, p.26),

 

 A teoria da agência trata de problemas resultantes dos conflitos de interesse que emergem numa relação de
contrato, formal ou informal, quando as partes contratantes possuem informação assimétrica ou há presença de
interesse. O principal objetivo dessa teoria é explicar como as partes contratantes efetuam seus contratos de
forma a minimizar os custos associados aos problemas de informação assimétrica e incerteza. A teoria da
agência também ressalta a existência do mercado e de mecanismos institucionais capazes de completar os
contratos para reduzir aqueles problemas.

        Os conflitos mencionados na teoria da agência ocorrem, predominantemente, em companhias de países em 

que há dispersão das ações, como nos Estados Unidos e Inglaterra.

        Já no Brasil, os referidos conflitos normalmente ocorrem entre o grupo de controle e os acionistas minoritários,

 conforme demonstra SILVEIRA (2005, p.42):

A alta concentração da propriedade (posse de ações) e do controle (tomada de decisão) 

das companhias, aliada à baixa proteção legal dos acionistas, faz com que o principal 

conflito de agência no país se dê entre acionistas controladores e minoritários, e não 

entre acionistas e gestores, como nos países anglo-saxões com estrutura de propriedade 

pulverizada.  

 

 

Assim, os conflitos de agência constituem um grande desafio para a governança corporativa não só no Brasil, mas em todo o mundo.
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3.2 Assimetria de informações

 

Conforme SLOMSKI et al (2008, p.46), compreende-se por assimetria informacional a situação através da qual os gestores dispõem de

informação privilegiada a respeito das perspectivas as empresas, e os investidores e o mercado ficam sem essa prerrogativa devido à sua ausência na

gestão das empresas das quais são proprietários ou interessados.

A deficiência na troca de informações entre empreendedores e investidores, muitas vezes até mesmo inviabiliza o financiamento de

projetos altamente produtivos.

Conclui-se, pois, que a assimetria informacional poderá ser solucionada através de um bom sistema de governança corporativa, mais

precisamente com a contratação de uma auditoria externa, conforme sugestão da BM&F Bovespa, fazendo com que as informações divulgadas ao

mercado sejam transparentes e fiéis ao que elas realmente correspondem.

 

4- FUNDAMENTO LEGAL

 

No Brasil, o fundamento legal do instituto é trazido pelo artigo 116, parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, que dispõe, in verbis:

 O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua

função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela

trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

 

Sobre o assunto, discorre RIBEIRO (2007, p.133):

 

Tratando-se de uma análise jurídica do tema da governança corporativa, não se pode deixar de observar que a

prática pregada pelos defensores desse sistema de gestão, apesar de progressista e digna de louvor,  nada mais

preconiza do que está estampado no referido artigo (116, parágrafo único da LSA).

 

Apesar de existirem diversos outros dispositivos legais que dispõem sobre variadas práticas de governança corporativa, o artigo 116,

parágrafo único da Lei n. 6.404/76 se mostra como a base legal do instituto por ser um mandamento genérico ao acionista controlador, que, consoante

o caput do artigo 116 da referida Lei, é a pessoa jurídica ou natural, ou, ainda, o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle

comum, que usa seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Desta forma, quem detiver o controle efetivo da Companhia, deverá agir de modo a cumprir o objeto social da companhia bem como a

função social da mesma, além de ser imperiosa a compatibilização dos interesses dos acionistas com os interesses dos clientes, fornecedores, governo,
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empregados e da comunidade de forma geral.

 

5- NÍVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL

 

A governança corporativa tem crescido de forma consistente não só no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo RIBEIRO (2007, p.56), o

instituto já afeta o cotidiano de diversas companhias nacionais,  e, desse modo, já começa a produzir efeitos no mundo jurídico.

Uma das principais iniciativas do mercado brasileiro para o desenvolvimento da governança corporativa foi o lançamento, pela Bolsa de

Valores de São Paulo (BM&F Bovespa),  do primeiro Código Brasileiro de Governança Corporativa, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Governança

Corporativa.

O referido Código foi lançado em 6 de maio de 2000, e, apesar de não ser obrigatório o seu cumprimento, recomenda uma série de boas

práticas de governança corporativa que, uma vez observadas, proporcionam grandes benefícios para as empresas, eis que transmitem confiabilidade ao

mercado como um todo.

Posteriormente, em 29 de março de 2001, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução n. 2.829, que lançou Níveis Diferenciados

de Governança Corporativa sugeridos pela BM&F Bovespa, com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação que estimule,  ao mesmo

tempo, o interesse dos investidores e a valorização das companhias.

Os mencionados níveis sugeridos pela BM&F Bovespa são segmentos diferenciados de mercado, que qualificam as empresas conforme as

suas práticas de governança corporativa.

Segundo ANDRADE et al (2004, p.296),

O ponto-chave exigido para a listagem das empresas nesses segmentos diferenciados de mercado

é a maior proteção e, como decorrência esperada, a maior presença do investidor minoritário no mercado. Maior

número de investidores, em princípio, é condição necessária para maior liquidez e para os círculos virtuosos

que, a partir de um mercado de capitais de alta liquidez, trarão benefícios para os próprios investidores, para as

empresas e para a economia como um todo. Além desta condição necessária, outras se impõem, como

transparência, prestação responsável de contas, equanimidade no tratamento dos acionistas, regras claras e

enforcement das condições contratadas.

 

Desta forma, impõe-se a breve análise das características de cada um dos níveis retro mencionados.

 

5.1 Nível 1
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As empresas listadas nesse segmento oferecem aos seus investidores, melhorias nas práticas de governança corporativa relacionadas

principalmente à transparência e à dispersão, com divulgação de maior volume de informações e de melhor qualidade, o que facilita o

acompanhamento de sua performance.

Ressalte-se que a adesão das Companhias ao Nível 1, é formalizada por meio de contrato – Contrato de Adoção de Práticas

Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1 – que implica a observância ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa

Nível 1[1].

Exemplos de empresas que encontram-se atualmente no Nível 1 de governança corporativa são a Usiminas SA, Vale SA, Gerdau SA,

Banco Bradesco SA, entre outras.

 

5.2 Nível 2

 

Para aderir ao Nível 2 de governança corporativa, também deve haver a assinatura de um contrato entre a companhia, seus

controladores, administradores e a BM&F Bovespa.

Assinando o referido contrato, as empresas se comprometem a cumprir as regras aplicáveis ao Nível 1, bem como um vasto conjunto de

práticas de governança relativas aos direitos societários dos acionistas minoritários, como o Tag along, submetendo-se ao Regulamento de Práticas

Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2[2].

Além disso, consoante ANDRADE et al (2004, p.298), as empresas listadas no Nível 2 de governança deverão conceder direito de voto ao

detentores de ações preferenciais,  para matérias de alta relevância corporativa, e aderirão à Câmara de Arbitragem do Mercado para a solução de

eventuais conflitos.

 Esclarece-se que a principal diferença do Nível 2 para o Novo Mercado, que será explicitado adiante, é justamente a possibilidade de as

empresas do Nível 2 terem ações preferenciais na sua estrutura de capital das companhias.

Exemplos de companhias listadas no Nível 2 de governança corporativa são a Gol Linhas Aéreas, TAM, Banco Sofisa, Uol, Net, entre

outras.

 

5.3 Novo Mercado

 

O Novo Mercado é o segmento especial de negociação de valores mobiliários, disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Novo

Mercado, também elaborado pela BM&F Bovespa[3].

Ao aderir ao Novo Mercado, as empresas estarão obrigadas às práticas de governança listadas para o Nível 2, acrescidos, conforme

ANDRADE et al (2004, p.298), dos seguintes:
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Apenas ações ordinárias: A empresa deve ter e emitir exclusivamente ações ordinárias, tendo todos

os acionistas direito a voto.

Tag along: Em caso de venda do controle acionário, o comprador estenderá a oferta de compra a

todos os demais acionistas, assegurando-lhes o mesmo tratamento dado ao grupo controlador.

 

Acrescente-se que inexiste restrição quanto ao setor de atuação ou ao porte das companhias para a adesão ao Novo Mercado. Todavia,

para serem admitidas neste segmento, as companhias, seus administradores e acionistas controladores deverão assinar um contrato com a BM&F

Bovespa, submetendo-se às chamadas "boas práticas de governança corporativa", que são bem mais exigentes do que aquelas presentes na

legislação brasileira e, ainda, à fiscalização efetiva quanto ao cumprimento das chamadas boas práticas.

 Tais regras, consolidadas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, ampliam os direitos dos acionistas, melhoram a qualidade das

informações usualmente prestadas pelas companhias, bem como a dispersão acionária e, ao determinar a resolução dos conflitos societários por meio

de uma Câmara de Arbitragem, oferecem aos investidores a segurança de uma alternativa mais ágil e especializada.

Verifica-se, pois, que a principal inovação do Novo Mercado é a exigência de que o capital social da companhia seja composto somente

por ações ordinárias, ou seja, são negociadas apenas ações com direito a voto, o que permite ao investidor ter uma presença mais ativa nas

deliberações da empresa.

Através da adesão ao segmento Novo Mercado as companhias oferecem mais garantias aos investidores, mediante elevados padrões de

governança corporativa e maior grau de transparência, além de beneficiarem a si próprias e fortalecer o mercado de capitais.

O próprio Regulamento de Listagem do Novo Mercado (2009, p.12) lista os benefícios trazidos para os investidores, para as empresas,

para o mercado e até mesmo para o Brasil:

 

Investidores

• Maior precisão na precificação das ações.

• Melhora no processo de acompanhamento e fiscalização.

• Maior segurança quanto aos seus direitos societários.

• Redução de risco.

 

Empresas

• Melhora da imagem institucional.

• Maior demanda por suas ações.

• Valorização das ações.

• Menor custo de capital.

 

Mercado acionário

• Aumento de liquidez.
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• Aumento de emissões.

• Canalização da poupança na capitalização das empresas.

 

Brasil

• Empresas mais fortes e competitivas.

• Dinamização da economia.

Alguns exemplos de companhias listadas no novo mercado são a Natura, Renner, Magnesita,

Embraer, Banco do Brasil, Localiza, GVT, entre outras

        Assim, não restam dúvidas de que as empresas só têm a ganhar com a adesão às práticas de governança 

corporativa, notadamente no segmento do Novo Mercado.

        Ressalte-se, por derradeiro, que as regras impostas pelos regulamentos dos  referidos segmentos de 

mercado estão em constante modificação, para que não se torne inócuo o instituto da governança 

corporativa no Brasil, trazendo uma segurança ainda maior para os investidores.

 

6- BOVESPA MAIS

Em razão do grande sucesso dos níveis mencionados no capítulo anterior, a Bovespa providenciou a ampliação dos segmentos de

mercado, a fim de propiciar alternativas para o ingresso de novas companhias abertas no mercado acionário.

Para tanto,  lançou o BOVESPA MAIS, cuja sigla significa Mercado de Ações para Ingresso de SA`s. 

Conforme informações obtidas no próprio site da BM&F Bovespa[4],

 O BOVESPA MAIS é o segmento de listagem do mercado de balcão organizado 

administrado pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), 

idealizado para tornar o mercado acionário brasileiro acessível a um número maior

de empresas, em especial, àquelas particularmente atrativas aos investidores que 

buscam investimentos de médio e longo prazos e cuja preocupação com o retorno 

potencial  sobrepõe-se à necessidade de liquidez imediata. 

As empresas candidatas ao BOVESPA MAIS são aquelas que desejam ingressar no 

mercado de capitais de forma gradativa, ou seja, que acreditam na ampliação gradual 

da base acionária como o caminho mais adequado à sua realidade, destacando-se as 

de pequeno e médio portes, que buscam crescer utilizando o mercado acionário como 

importante fonte de recursos.
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No BOVESPA MAIS, os investidores encontrarão companhias com firme propósito e 

compromisso de se desenvolver no mercado, o que é refletido:

Na adoção de elevados padrões de governança corporativa;

Na busca da liquidez de suas ações; e

Na postura pró-ativa para a conquista de investidores. 

 

 

O objetivo desse “novo” segmento de mercado é possibilitar a entrada gradual de empresas no mercado acionário, para que estas

consigam financiar seu crescimento e sustentabilidade, visando sempre à busca pela transparência, ampliação da base de acionistas e uma maior

liquidez perante o mercado.

A expectativa da Bovespa é que as referidas empresas não só entrem no mercado de capitais, mas tenham perspectivas de aderirem ao

segmento Novo Mercado.

 Todas as regras de listagem do BOVESPA MAIS são compatíveis com as do Novo Mercado.

As empresas que se listam no BOVESPA MAIS, apesar de não ser obrigatório,  tendem a migrar naturalmente para o Novo Mercado à

medida que diversifiquem sua base acionária.

 

Ressalte-se que assim como os segmentos tratados no capítulo anterior, para aderir ao índice BOVESPA MAIS, as empresas devem se

submeter ao Regulamento de Listagem do BOVESPA MAIS[5], se comprometendo a cumprir todos os requisitos de listagem do segmento, além de

adotar a arbitragem como meio de solução de eventuais conflitos societários.

Estas são informações contidas no Regulamento de Listagem do BOVESPA MAIS[6]:

 

O ingresso no BOVESPAMAIS

Para fazer parte do BOVESPA MAIS, a empresa deve obter o registro de companhia aberta

na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para negociação de ações em mercado de 

balcão organizado. É necessário também o registro de listagem no BOVESPA MAIS, 

concedido pela diretoria geral da Bolsa após as seguintes etapas: 

• Análise prévia e parecer favorável da Comissão de Listagem da Bolsa:

• quanto à viabilidade do registro da empresa candidata; Análise de aspectos formais em 

relação à documentação; e 

• Assinatura do Contrato de Participação no BOVESPA MAIS.

Análise prévia e a Comissão de Listagem

A Comissão de Listagem é formada, em sua maioria, por membros externos à Bolsa, todos 

com reconhecida experiência e contribuição ao mercado acionário. 
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O objetivo da Comissão é manter a imagem positiva do segmento, avaliando aspectos 

gerais da companhia, não cabendo a análise do desempenho dos negócios e tampouco 

suas perspectivas de crescimento. O parecer favorável não é uma recomendação de 

investimento.

A decisão final quanto à concessão da listagem é de responsabilidade da BM&FBOVESPA.

 

 Desta forma, verifica-se que o BOVESPA MAIS configura mais um passo na busca incessante da evolução do mercado de capitais brasileiro, tendo

como principal propósito preparar e educar as empresas para uma futura abertura de capital (IPO) e adesão ao Novo Mercado.

 

7- A REVISÃO DOS NÍVEIS

Periodicamente, a Bovespa faz revisões nos níveis de governança corporativa por ela criados. A última reforma dos regulamentos dos

segmentos ocorreu em 2006, e fez com que o Nível 1 ficasse muito próximo da atual regulamentação brasileira, principalmente após a edição das Leis

11.638/07 e 11.941/09, que alteraram a Lei 6.404/76, deixando de existir  diferenciação significativa.

Conforme dados obtidos no site da Bovespa[7], atualmente, a Câmara Consultiva, instituída pela própria Bovespa como órgão auxiliar de

trabalhos de revisão de níveis, elaborou novas propostas de revisão das regras dos segmentos de governança corporativa da Bolsa de Valores,

estando à frente deste importante trabalho.

As referidas propostas serão submetidas às companhias integrantes desses segmentos de listagem, em audiência restrita e, caso

aprovadas, as mudanças deverão ser implementadas pelas empresas até a Assembléia Geral Ordinária de 2012.

Uma das principais recomendações da Câmara Consultiva é a ampliação do direito de tag along dos detentores de ações preferenciais de
companhias que estejam no Nível 2 de governança corporativa, obrigando que o comprador do grupo de controle ofereça a ele 100% do valor pago por
ação do controle.

 Assim, as regras impostas pelos regulamentos dos segmentos estão em constante modificação, para que não se torne inócuo o instituto

da governança corporativa no Brasil, trazendo uma segurança ainda maior para os investidores.

 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O sistema de governança corporativa tem por escopo a recuperação e a garantia de credibilidade para com os investidores, empregados,

fornecedores e clientes das companhias.

Para alcançar os objetivos traçados pela governança corporativa e consequentemente cumprir a sua função social, as empresas devem

agir pautadas por princípios básicos como o da transparência, informação, equidade e prestação de contas, buscando sempre a promoção de uma

estrutura eficiente de incentivos e de responsabilidades para que a empresa seja próspera e justa na distribuição de riquezas.

Ademais, é importante lembrar que a governança não termina com a simples adesão ao sistema, já que diversas práticas não previstas

precisam ser adotadas ou aprimoradas, antes sendo uma jornada, muitas vezes árdua, na busca da implantação de princípios éticos.
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No Brasil, como forma de estimular a adoção do sistema, foram criados segmentos diferenciados de mercado, que qualificam as empresas

conforme as suas práticas de governança corporativa.

A aplicação dos referidos segmentos pelas empresas têm permitido um ótimo resultado pelas mesmas, haja vista que transmite maior

segurança e confiabilidade aos investidores e à sociedade em geral.

Além disso, mais do que simplesmente estimular as companhias brasileiras, a governança corporativa é primordial para a obtenção dos

recursos essenciais ao desenvolvimento das mesmas, o que, por consequência, leva ao crescimento do nosso mercado interno e ao fortalecimento do

capitalismo brasileiro.

Desta forma, verificando-se que a governança corporativa deixou o mundo apenas acadêmico e ganhou o total interesse dos agentes de

mercado, não restam dúvidas da necessidade de implantação das boas práticas de governança corporativa pelas companhias brasileiras, até mesmo

para a sua própria “sobrevivência”.
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QUANTO À LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

LIMITATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONSUMER PROTECTION TO
PUBLIC SERVICES

Guilherme Carvalho E Sousa

RESUMO
O artigo procura analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos serviços
públicos, demonstrando ser possível a aplicação desta legislação apenas àqueles serviços
considerados uti singuli, além de defender a atuação das agências reguladoras como forma de
defesa dos direitos dos consumidores. Finalmente, verificou-se o avanço jurisprudencial sobre o
tema, concluindo que a submissão dos serviços públicos ao CDC não pode ser irrestrita,
garantindo-se a segurança nas relações contratuais e os direitos dos próprios consumidores.
PALAVRAS-CHAVES: RESUMO: O artigo procura analisar a incidência do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) aos serviços públicos, demonstrando ser possível a aplicação desta legislação
apenas àqueles serviços considerados uti singuli, além de defender a atuação das agências
reguladoras como forma de defesa dos direitos dos consumidores. Finalmente, verificou-se o
avanço jurisprudencial sobre o tema, concluindo que a submissão dos serviços públicos ao CDC
não pode ser irrestrita, garantindo-se a segurança nas relações contratuais e os direitos dos
próprios consumidores. Palavras-Chave: Código de Defesa do Consumidor. Serviço Público.
Agências Reguladoras. Limites. 

ABSTRACT
The paper analyzes the impact of the Code of Consumer Protection to public services, proved to
be possible to implement this legislation only those services considered uti singuli, and defend
the actions of regulatory agencies as a means of protecting the rights of consumers. Finally,
there was the advance-law on the subject, concluding that the submission of public services to
the CDC can not be unrestricted, ensuring the security of contractual relations and rights of
consumers.
KEYWORDS: ABSTRACT: The paper analyzes the impact of the Code of Consumer Protection to
public services, proved to be possible to implement this legislation only those services
considered uti singuli, and defend the actions of regulatory agencies as a means of protecting
the rights of consumers. Finally, there was the advance-law on the subject, concluding that the
submission of public services to the CDC can not be unrestricted, ensuring the security of
contractual relations and rights of consumers. Keywords: Code of Consumer Protection. Public
Service. Regulatory Agencies. Limits 

 
1 INTRODUÇÃO
 

Atualmente, é praticamente inegável a incidência da legislação consumerista – em especial o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) - aos serviços públicos. A quase unanimidade da doutrina já
reconhece ser possível a aplicação. A jurisprudência segue o mesmo caminho.

Todavia, em não raros casos, deparamo-nos com a aplicação desenfreada de normas contidas no
CDC a todo e qualquer tipo de serviço público, sob a alegação de se tratar de “relação de consumo”,
desvirtuando a finalidade do código protetivo dos direitos do consumidor.

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a incidência do Código de Defesa do
Consumidor nos serviços públicos, com o escopo de definir em quais casos é possível a aplicação da
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legislação consumerista e em quais casos ela não será aplicada.
Para tanto, iniciaremos com uma breve digressão sobre a conceituação de serviço público,

passando pela sua classificação, esta tão somente a fim de demonstrar em quais tipos de serviços públicos
virá a incidir o CDC.

Logo após, abordaremos, também, o papel das agências reguladoras, como forma de demonstrar
que, na maior parte dos casos, são elas que realizam as funções de fiscalização da correta prestação dos
serviços públicos, sobrepondo-se, portanto, às normas do CDC.

Por fim, faremos uma sintética abordagem do comportamento jurisprudencial sobre o tema,
inclusive mencionando como têm se comportado os tribunais do país, em especial o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), na solução dos casos que lhes são apontados.
 
2 SERVIÇO PÚBLICO: problemática na definição do conceito
 

O conceito de serviço público não é lugar comum na doutrina e na jurisprudência. As
divergências sempre existiram e tendem sempre a aumentar, quanto mais com a ampliação das atividades
atualmente abordadas como tais.

Varia – e sempre variou – de acordo com o próprio conceito de Estado. “Por essa razão as
definições do instituto seriam tão variantes. No tempo e no espaço, tais aspectos (subjetivo, formal e
material) também sofreriam alterações, ajustando-se às necessidades e peculiaridades de cada povo, em
cada momento histórico”.[3]

Na verdade, a noção não chegou até agora a ser satisfeita. Há intensa dificuldade em se chegar a
um consenso sobre seu preciso significado. Modifica-se, como acima mencionado, em conformidade com
o tempo.

 
La nozione del servizio pubblico che è venuta finora a delinearsi, almeno in riferimento ai casi di
servizi pubblici che si è detto di voler qui considerare prioritariamente, si è caratterizzata
progressivamente come prestazione de utilità al pubblico, offerte sul mercato, secondo criteri strutturali
e funzionali di imprenditorialità almeno tendenziale o anche solo potenziale.[4]

 

Para o mestre Meirelles[5], “o conceito de serviço público flutua ao sabor das necessidades e
contingências políticas, econômicas, sociais e culturais de cada comunidade, em cada momento histórico,
como bem acentuam os modernos publicistas”.

Chevallier[6] por seu turno, traz preciosa lição sobre a importância do conceito de serviço
público, realçando a sua permanência na sociedade desde outros tempos, pois, para ele, “o conceito de
serviço público inclui na esfera de funções coletivas, ou seja, as atividades apoiadas pela comunidade,
ecoando os temas do bem comum, de interesse público ou de utilidade pública. É um conceito que tem
raízes antigas e parece ser inerente à organização das sociedades modernas”.  

Interessante notar que Silva[7] considera que “o serviço público é, pois, o que realiza o Estado
quer o indivíduo precise ou tenha interesse nele, ou não. Portanto, são atos das autoridades públicas
visando satisfazerem a necessidade coletiva”.

Ferreira[8] esclarece, com clareza, que “o serviço público é bastante diferente dos serviços
comuns prestados pelas empresas privadas ou pelos prestadores autônomos, vez que está subordinado ao
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interesse coletivo, transcendendo, portanto, o mero interesse individual de cada cidadão”.
Pelas palavras da doutrinadora, já se pode visualizar que há profunda diferença entre os serviços

públicos e os serviços em geral, prestados pelas empresas privadas, sob o manto de uma relação jurídica
de direito privado – estes sim, situados sob o campo de atuação do CDC.

O importante a mencionar é que o serviço público está relacionado com a aptidão para realizar
certos valores fundamentais que são assumidos pelo Poder Público, sendo que, para se saber se
determinada tarefa é ou não serviço público, é necessário saber qual a concepção política dominante e qual
o papel do Estado.

É justamente por conta disso que se diz que o conceito de serviço público não é algo estanque,
paralisado no tempo, imutável. Muito ao contrário, ele se transforma com a alteração do papel assumido
pelo Estado (mais ou menos interveniente), e, por que não dizer, com a alteração da própria sociedade,
como já assinalado logo acima.

De outra banda, Maljar[9] possui uma concepção mais restritiva sobre o conceito de serviço
público, salientando que a noção encontra sua frente jurídica de justificação na publicatio, por meio da
qual o Estado suprime determinada atividade do regime de liberdade de mercado, assumindo a titularidade
da competência da mesma, com o fim de controlá-la.

Para Laubadère[10] o serviço público seria toda atividade de uma coletividade pública visando a
satisfazer um objetivo de interesse geral, de toda a sociedade.

Rivero[11] possui uma conceituação bem simplista, pois, para ele, “o serviço público é uma forma
de atividade administrativa em que uma pessoa pública assume a satisfação de uma necessidade de
interesse geral”.

Fleiner[12] entende que o serviço público é o conjunto de pessoas e meios que são constituídos
tecnicamente em uma unidade e destinados a servir permanentemente a um fim público específico.

Di Pietro[13] confere um conceito exemplar, ao mencionar que serviço público seria “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados,
com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público”.

Mello já possui um conceito um pouco diferenciado, pois, para ele o regime de prestação do
serviço público deve ser somente o regime de direito público.

 
Como toda e qualquer noção jurídica, esta – serviço público – só tem préstimos e utilidade se
corresponder a um dado sistema de princípios e regras; isto é, a um regime, a uma disciplina peculiar
daí que só merece ser designado como serviço público aquele concernente à prestação de atividade e
comodidade material fruível diretamente pelo administrado, desde que tal prestação se conforme a um
determinado e específico regime: o regime de direito público.[14]

Percebe-se, portanto, que, para Mello[15], somente se pode falar em serviço público se a
prestação desse mesmo serviço se conformar a um regime de direito público. Daí surge a seguinte
indagação: como fazer incidir a aplicação de uma norma de direito privado (código de defesa do
consumidor) em um regime de direito público?

Essa indagação faz-se pertinente, na medida em que a aplicação do CDC deve ser a mais restrita
possível. Os serviços públicos, ainda que não prestados sob um regime de direito totalmente público –
como faz crer Mello[16] – são-no por meio de um regime ao menos parcialmente público.
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Por outro lado, a noção de serviço público também sofre profundas influências pela evolução das
tecnologias, bem como em razão das relações entre as pessoas, físicas e jurídicas, públicas e privadas e
com o próprio Estado, ensejando um natural aperfeiçoamento e causando um impacto expressivo nas
exigências sociais de qualidade de vida em nível global, vertentes, em última análise, do fenômeno a
que se resolveu denominar de globalização.[17]
 

As conceituações são bem diferenciadas. Chevallier[18] afirma que:
 

[...] o serviço público é um termo polissêmico, que abrange pelo menos três significados essenciais,
entre os quais os deslocamentos recíprocos (glissements) são constantes. O serviço público é, ao
mesmo tempo, uma entidade social (engloba diversas atividades e estruturas sujeitas às autoridades
públicas); uma noção jurídica (acarreta a aplicação de regras de direito específicas e derrogatórias do
direito comum); um operador ideológico (em tese comanda a gestão pública e a finalidade à qual são
atados os agentes públicos, constituindo o princípio do qual depende a legitimidade das suas ações). O
vocábulo serviço público evoca, portanto, três tipos de significado (institucional, jurídico e ideológico),
que se influenciam e se alimentam mutuamente de forma permanente.
 

Em suma, pode-se dizer que a prestação de serviços públicos visa atender as necessidades da
população, sempre pautadas em regras de direito público, o que não faz afastar a incidência de regras de
direito privado, pois um regime não é excludente de outro.

 
A prestação de serviços públicos é atividade positiva da Administração que visa ao atendimento, em
concreto, de determinadas necessidades ou utilidades que a sociedade atribui ao Estado, por meio da
Constituição ou de lei, desenvolvido segundo normas e controles de direito público. [19]
 

Pode-se perceber que, por mais que exista uma tentativa de formação de um conceito de serviço
público, impossível se faz a sua precisa definição. Ele varia no tempo, e sofre, principalmente, alterações
segundo os modelos de Estado adotado.

Estabelecer, hermeticamente, se a prestação de serviços públicos sofre ou não influências de
regras de direito privado (no caso, o Código de Defesa do Consumidor, e em que dimensões), tendo em
vista ser o seu regime, sumamente, de direito público, é tema tormentoso, com o qual nos ocuparemos no
tópico seguinte. 
 
3 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

 
Após toda a problemática na conceituação de serviço público – e ainda que não haja consenso

doutrinário quanto à sua classificação -, importante delimitar quais serviços públicos estão sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor.

Há uma primeira corrente que entende não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor à
prestação de serviços públicos, sustentando, sinteticamente, que a prestação de serviços públicos se faz
segundo normas de Direito Público, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor trata,
prioritariamente, de normas de direito privado, sendo inviável, portanto, a incidência de um sobre o outro.

Importante mencionar que essa corrente já não encontra expressiva força na atualidade, pois,
como se verá mais à frente, os tribunais já têm reconhecido, de forma maciça, a aplicação do CDC na

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3897



prestação de serviços públicos, ainda que, na maior parte dos casos, com algumas limitações.
Além do mais, como acima já fora salientado, já não mais existe uma separação estanque entre o

“Direito Público” e o “Direito Privado”, tamanha a publicização do direito privado e a privatização do
direito público.

Já nos fins da década de 80, com a onda de privatizações, de retorno ao liberalismo econômico,
através do crescente fenômeno da globalização dos mercados, a idéia de democracia política vai cedendo
espaço à democracia de mercado. O conceito de usuário arrefece diante da idéia de consumidor. Sendo
assim, hoje a idéia de consumidor de serviço público já é aceita na doutrina.

 
A aplicação do Direito do Consumidor aos serviços públicos é uma decorrência fundamental do
movimento de liberalização econômica da década de 80 e seguintes. Apenas a um serviço público
liberalizado, sujeito à lógica econômica da concorrência, haver-se-ia de cogitar da aplicação, em maior
ou menor escala, do direito comum de proteção aos consumidores.[20]

 
Portanto, a idéia de aplicação de direitos dos consumidores aos serviços públicos era quase que

naturalmente inexistente, na medida em que havia a exclusividade na prestação dos serviços públicos,
sendo, portanto, atividades excluídas do regime de mercado.

Essa primeira corrente defendia a total inaplicabilidade do direito do consumidor aos serviços
públicos, mas perdeu sua razão de ser diante da forte onda de privatizações e de liberalização dos
mercados ocorridas no final do Século XX, que modificou o conceito de usuário de serviço público,
atribuindo-lhe um sentido clientelista bem mais profundo, sob a perspectiva, inclusive, da ótica da
responsabilidade, pautada no princípio da transparência.

Outra parte da doutrina entende que não há limitação na incidência do Código de Defesa do
Consumidor aos serviços públicos, sendo aplicado a todo e qualquer serviço público, de forma invariável,
posição com a qual não concordamos, como adiante demonstraremos.

Essa terceira corrente, que defende a aplicação irrestrita da legislação consumerista aos serviços
públicos, e que ainda encontra amparo em doutrina e jurisprudência reservadas (embora já não mais com a
mesma intensidade de outrora), é que merece ser repensada por alguns tribunais, de forma a garantir maior
segurança jurídica.

Todavia, uma terceira corrente - à qual nos filiamos – defende a idéia de que somente os serviços
públicos prestados mediante remuneração podem ser enquadrados nas relações de consumo.

Os serviços públicos, todavia, que se enquadram nas relações de consumo são somente aqueles
prestados individualmente ao usuário-consumidor, seja o fornecimento do produto em si, ou de um
serviço de qualquer natureza, mas sempre mediante remuneração. [21]

 
E quais serviços públicos são prestados mediante remuneração? Acreditamos serem somente os

serviços públicos industriais e comerciais, eis que os serviços públicos prestados sobre outras formas
(como, por exemplo, os serviços diplomáticos) não ostentam as características necessárias à definição de
uma relação de consumo.

 
Os serviços públicos de que trata o Código de Proteção e Defesa do Consumidor serão somente
aqueles denominados de comerciais e industriais, ou seja, aqueles cuja prestação importe em atividade
produtiva secundária ou terciária, e cujo funcionamento é permitido graças à quitação de taxas pelo
usuário-consumidor, ou mesmo, e mais frequentemente, por tarifas individualizadas que caracterizam
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cada vez mais a particularidade dessa prestação, tais como as de correios, transportes, fornecimento de
água e energia elétrica.[22]

 

No mesmo sentido, podemos dizer que somente os serviços uti singuli são sujeitos à incidência do
Código de Defesa do Consumidor, pois “havendo divisibilidade e individualização, é possível falar em
inadimplência do usuário e, consequentemente, em interrupção na prestação desse serviço”.[23]

Esse o ponto principal a que se destina o presente trabalho, é dizer, a tentativa de construir um
critério objetivo para fazer incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos,
limitando, portanto, a incidência desregrada. 

A ampliação demasiada do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos pode
ocasionar um efeito negativo ao próprio consumidor, além do que não é toda prestação de serviço público
que pode ser vista como uma relação de consumo, em que há tipicamente um fornecedor e um
consumidor, na exata extensão do texto legal.

 
[...] Parece-me que estender o âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor para além
das relações jurídicas existentes em que há uma remuneração pelo serviço é uma ampliação indevida,
tanto do ponto de vista da técnica de interpretação do formal texto legal quanto do ponto de vista de
uma hermenêutica preocupada com os fins e efetividade da maior proteção do consumidor. Ademais,
entendo que ao lado do risco da redução do caráter protetivo que reside na interpretação extensiva, na
medida em que normas no Código de Defesa do Consumidor não se demonstram adequadas a regular
relações jurídicas estranhas ao mercado de consumo, como o imaginado pelo legislador, a interpretação
criadora e integradora pode se ver tentada a mitigar os princípios do Código de Defesa do Consumidor
em prejuízo do consumidor.[24]

 

Precisas as lições de Lopes[25]:
 

Como fornecedor, o Estado é um entre outros no mercado não age como autoridade, ainda que certas
regras de direito privado sejam derrogadas. Nestes termos, está prestando um serviço cuja fruição,
remuneração e prestação podem ser feitas uti singuli. Está, pois, em relações de consumo; não se está
tratando aqui de relações de cidadania, como tipicamente é o caso dos serviços prestados uti universi.
Alguns serviços públicos, chamados próprios, não são de relação de consumo; segurança, justiça, mas
também, a meu ver, saúde, educação e vários outros que compõem a chamada cidadania social.

 

Como se percebe, a grande maioria da doutrina entende que somente os serviços públicos
comerciais e industriais podem sofrer a incidência do Código de Defesa do Consumidor. E há grande
vantagem e conveniência, pois

 
[...] ao se restringir o Código ao âmbito das relações jurídicas remuneradas mediante tarifa ou preço
público, estamos no âmbito das relações jurídicas de direito privado, ao passo que se entendemos que a
remuneração pode ser feita mediante taxa, já ingressamos no âmbito do direito público e saímos do
âmbito de uma relação contratual de consumo. [26]
 

Todavia, há aqueles que entendem que a remuneração dos serviços públicos não é critério
essencial para a aplicação da legislação consumerista, na medida em que, na realidade, todos os serviços
públicos são remunerados, mesmo aqueles prestados de forma uti universi, quando remunerados por meio
de impostos, o que transmuda, de forma desnecessária – e até impraticável – a relação de consumo para
uma relação essencialmente de direito público.
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Ora, os serviços públicos são custeados por impostos (CF, art. 151, § 5° e Lei 4.320/64) em geral,
taxas, tarifas e, ainda, por meios alternativos, acessórios ou complementares e com eles não se
confunde o exercício do poder de polícia ou a atividade regulatória do Estado, nas quais o Estado age
com uso da supremacia sobre o particular; nem se confunde a prestação de serviços públicos com a
exploração direta da atividade econômica, na qual o Estado se insere num segmento reservado à
iniciativa privada e, portanto, se submetendo às mesmas regras e princípios que orientam a atividade
econômica privada (CF, art. 170, V, e 173, § 1º). Não há, pois, serviço público gratuito. Ao equiparar o
usuário ao consumidor, o código não exigiu remuneração específica do serviço.             A polêmica
quanto ao destinatário final do serviço público - a indústria e o comércio – também não deve proceder,
posto que tanto o indivíduo como aquele que usa o serviço público como insumo na cadeia produtiva
são considerados, sem exceção, usuários de serviços públicos, e, como tais, credores de sua prestação
eficiente. [27]

 

Mas como se percebe, essa posição é totalmente minoritária, na medida em que os serviços
públicos remunerados por meio de impostos não guardam a peculiaridade da divisibilidade e
especificidade, o que permite a identificação do usuário.      

Portanto, a uma primeira vista, parece-nos que, quanto a um critério doutrinário, em que pesem
as divergências existentes, com todas as suas fundamentações, conseguimos identificar, de forma clara,
quais os serviços públicos podem sofrer incidência do CDC.

 
4 O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

 
Um outro aspecto extremamente interessante, que merece ser ressaltado, diz respeito ao papel das

agências reguladoras no direito dos consumidores. E por que falamos nesse assunto?
Ora, entender que o CDC pode ser aplicado a toda e qualquer prestação de serviço público é

anular o papel das agências reguladoras, proporcionando-lhes um verdadeiro vazio de atuação. Na verdade,
as agências reguladoras possuem funções próprias, que vão ao encontro dos objetivos do CDC – defender
o consumidor -, mas que somente podem por elas ser desenvolvidas.

Priorizar a interferência do CDC, indistintamente, na prestação dos serviços públicos tende a
acarretar o enfraquecimento das agências reguladoras, eliminando seu campo de atuação.

Como se vê, é imprescindível que as agências reguladoras efetivamente tenham a independência
necessária, tanto do Poder Executivo quanto dos interesses privados das prestadoras de serviços
públicos, para garantirem ao consumidor o direito de manifestar-se politicamente, a igualdade de
direitos, os direitos políticos, os direitos de participação, o direito de vocalização, o direito à
informação constante sobre a gestão destas agências reguladoras, de tal modo que ele possa ver
garantido o seu direito básico, o seu direito trivial.[28]

 

Esse, aliás, é um fortíssimo motivo para que se possa limitar a incidência do CDC nas prestações
de serviços públicos que não sejam comerciais e industriais – segundo a classificação que se pretendeu
estabelecer.

Inegavelmente, a privatização de boa parcela dos serviços públicos, antes inerentes,
exclusivamente, ao Estado, proporcionou o crescimento do papel de atuação das agências reguladoras,
permitindo, inclusive, uma modificação no conceito de usuário.

 
As agências regulatórias destinam-se, também, a realizar o equilíbrio dos contratos de serviço, pois sua
atuação se dá no sentido de monitorar o processo de renegociação contratual entre os prestadores do
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serviço e os usuários do mesmo, agindo, nesse contexto, como um terceiro imparcial que regula a
relação de consumo do serviço público com a clara intenção de reequilibrar os interesses opostos,
aumentando, assim, a função do Estado nos setores regulados.[29]

 
Hoje é cada vez mais freqüente a fiscalização dos serviços públicos prestados, o que se faz no

dever da transparência. As agências reguladoras exercem papel preponderante de fiscalização, conferindo
maior segurança aos administrados (consumidores), e lhes permitindo uma representação política, ainda
que tímida, de atuação perante essas entidades.

 
Regulatory accountability is particularly important when clear legislative mandates are hard to identify
and when the divergent interests of various groups of consumers are producers have to be balanced.
Accountability matters all the more when there are fundamental disagreements about the purposes of
regulation – whether, for instance, economic efficiency should be the sole aim of utilities regulators or
whether social objectives should be taken on board.[30]  

 

Rossi[31] leciona, com maestria singular, os primórdios da evolução das agências reguladoras,
salientando a idéia de que estas nasceram diante de uma nova concepção de Estado, menos
intervencionista na economia, o que se deu pelas modificações no sistema de produção, aceleração e
desenvolvimento tecnológico, globalização da economia, dentre outros fatores.

A inserção da concorrência na prestação dos serviços públicos fez com que o Direito do
Consumidor passasse a ser “[...] um dos pilares da disciplina jurídica do mercado, mais especificamente da
relação entre o pólo consumidor e o pólo produtor”.[32]

Já não mais se fala, unicamente, em usuário de serviço público, mas sim em consumidor de
serviço público. A influência anglo-saxônica ao direito romano-germânico ganhou novos ares. Há uma
profunda mudança paradigmática no conceito de destinatário do serviço público, na medida em que, como
usuário, os direitos desse destinatário são, demasiadamente, reduzidos, ao passo que, como consumidores,
amplia-se o rol de direitos.

 
A mudança de foco – do interesse público titularizado e definido pelo Estado para os interesses dos
cidadãos – é extremamente relevante, pois dita toda a transformação nos vetores e pressupostos da
regulação. Ela está refletida na singela mudança que faz o indivíduo passar de usuário de serviço
público para consumidor de serviço público, uma passagem que não tem características meramente
semânticas, e sim reflete uma relevante modificação de enfoque. Enquanto o plexo de direitos do
usuário é reduzido, a posição de consumidor dá ao indivíduo um status jurídico-protetivo bastante
maior.[33]
 

Todavia, não é pelo fato de ter havido modificação no conceito de usuário – provocado, até
mesmo, pela intensificação do papel das agências reguladoras -, que toda e qualquer prestação de serviço
público está sujeita às regras do CDC. 

Por conta disso, é importante mencionar que, ainda no que diz respeito aos serviços comerciais e
industriais, nos quais seja possível a identificação do usuário (consumidor), não em todos os casos se pode
falar em incidência do CDC.

É claro que as agências possuem um papel de relevante importância na fiscalização da prestação
dos serviços públicos, sobremaneira dos serviços cuja execução não é diretamente prestada pelo Poder
Público, através de seus órgãos e entidades.
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Além disso – e por mais que a dicotomia não seja tão válida na atualidade – as agências
reguladoras atuam segundo normas essencialmente de direito público, por mais que sofram influências de
normas de direito privado, ao passo que a fiscalização segundo as regras do CDC é, prioritariamente,
seguida por normas de direito privado, ainda que haja influencia de normas de direito público.

A inserção desse tópico no presente trabalho teve, exatamente, por propósito tentar demonstrar
que, em alguns casos, não há falar em incidência do CDC a determinadas especificidades na prestação de
serviços públicos, pois se devem respeitar os campos de atuação das agências reguladoras.  

 

5 O COMPORTAMENTO JURISPRUDENCIAL
 

O que cumpre analisar de forma específica nesse tópico é, justamente, como tem se comportado a
jurisprudência quanto à aplicação do CDC aos serviços públicos. Já percebemos, ainda no intróito do
presente trabalho, que é praticamente inegável a utilização desse codex à prestação dos serviços públicos.

O ponto mais central enfrentado pela jurisprudência quanto à utilização do CDC aos serviços
públicos diz respeito à interrupção do fornecimento dos serviços em face à inadimplência dos usuários.

O Código de Defesa do Consumidor[34], em seu art. 22, preconiza que os fornecedores de
serviços públicos (mediante órgãos públicos ou empresas, concessionárias, permissionárias etc.) são
obrigados a fornecerem serviços contínuos. No entanto, a Lei Federal 8.987/95[35] elencou em seu texto
expressas hipóteses de interrupção desses mesmos serviços, cuidando, mais precisamente, do problema do
inadimplemento do usuário.

Travaram-se, na jurisprudência, severos debates sobre a impossibilidade de interrupção de
serviços públicos essenciais aos consumidores, diante da nítida previsão contida no CDC, apesar de, desde
outros tempos, a jurisprudência já se manifestar no sentido de ser possível a suspensão/interrupção dos
serviços públicos pela ausência de pagamento dos usuários, conforme se infere do seguinte arresto:

 
Serviço Público – Fornecimento de água – Suspensão de fornecimento – Débito do usuário – Taxa de
água e esgotos – Natureza jurídica – Preço público – Serviço de água – É legítima a suspensão do
fornecimento de água por falta de pagamento da conta apresentada pela companhia de saneamento, de
acordo com a lei que a criou.[36]
 

Sem muitos prolongamentos, até mesmo porque não é o fim a que se propõe o presente trabalho,
a questão foi mais ou menos pacificada no sentido de permitir a interrupção do serviço dito essencial,
diante do inadimplemento do usuário, afastando a incidência desmesurada do CDC, e se atendo aos
critérios da razoabilidade e aos princípios gerais do direito, sobremaneira a boa-fé e a vedação do
enriquecimento sem causa.

A idéia de hipossuficiência prevista no CDC não engloba consumidores inadimplentes. Além do
mais, a gratuidade não se presume. Portanto, a interrupção no fornecimento do serviço não configura
violação ao art. 22 do CDC, e “nem poderia, pois tal matéria, regulada por normas especiais, tem em vista
os interesses público e coletivo envolvidos, que extrapolam o interesse particular do usuário”.[37]

Nesse sentido, o STJ decidiu que:
 

[...] o princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo art. 22 do CDC deve ser
obtemperado, ante a exegese do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 que prevê a possibilidade de
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interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o
usuário, considerado o interesse da coletividade. Precedentes”.[38]

 

No mesmo sentido, o Ministro Teori Albino Zawaski[39] com fundamentos diferenciados, mas
com a mesma idéia, salientou que:

 
[...] tem-se, assim, que a continuidade do serviço público assegurada pelo art. 22 do CDC não constitui
princípio absoluto, mas garantia limitada pelas disposições da Lei 8.987/95, que, em nome justamente
da preservação da continuidade e da qualidade da prestação dos serviços ao conjunto dos usuários,
permite, em hipóteses entre as quais o inadimplemento, a suspensão no seu fornecimento.

 
Especificamente nesse caso (possibilidade de interrupção no fornecimento de serviço essencial

diante da inadimplência do usuário), já se pôde apreender um significativo avanço jurisprudencial,
mitigando a incidência do CDC, de forma a aplicar as suas regras mais criteriosamente, uma vez que “ao
se considerar a continuidade dos serviços como uma assertiva inabalável, chega-se a que todo e qualquer
usuário esteja autorizado a não mais arcar com as suas obrigações junto ao fornecedor, ainda que disponha
de obrigações de fazê-lo”.[40]

Recentemente, a Ministra Eliana Calmon[41] confirmou, mais profundamente, a tese de
possibilidade de interrupção no fornecimento de serviço essencial, ao afirmar que apesar de não se admitir
a suspensão no fornecimento de energia elétrica em hospitais inadimplentes, diante da supremacia do
interesse da coletividade, é possível a aludida suspensão, quando se tratar de hospital particular, que
funciona como empresa, com a finalidade de auferir lucros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça parece já chancelar a tese de que o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável quando se está diante de típicas relações de direito privado, como a que
ocorre nos serviços remunerados mediante taxas ou preços públicos. É o que se deduz dos seguintes
julgados.

 
Tratando-se de serviços remunerados por tarifas ou preços públicos, as relações entre o Poder Público e
os usuários são de Direito Privado, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, ao identificarem-
se os usuários como consumidores, na dicção do art. 2º o CDC.[42]

 

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que as
normas do CDC não se excluem perante as normas que regulam as concessões e permissões (lei
8.987/95). O Tribunal entende que “Não existe incompatibilidade entre o sistema de regulação dos
serviços públicos de titularidade do estado prestados de forma indireta e o de proteção e defesa do
consumidor, havendo, ao contrário, perfeita harmonia entre ambos”.[43]

Para o STJ, não se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor a todo e qualquer serviço
público, mas, tão somente, quando se está diante de uma relação de consumo.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PERITO. AUXILIAR DO JUÍZO. ORÇAMENTO DE
HONORÁRIOS. ART. 40, CDC. NÃO-APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. PODER DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO
PROTELATÓRIO. MULTA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
DESACOLHIDO.
I - A atividade do perito nos processos judiciais encontra disciplina específica, na qualidade de auxiliar
do juízo, nos arts. 139, 145 a 147, 420 a 439, CPC, em cujas disposições se concentram os direitos e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3903



deveres do profissional nomeado pelo juiz e osprocedimentos de realização da prova pericial.
II - A figura do perito mostra-se inerente à prestação jurisdicional, no âmbito da qual não se travam
relações de consumo.
III - A jurisdição não se inclui no mercado de consumo, já que não integra a sucessão de etapas ligadas
aos bens, desde sua produção até a utilização final. Pondo-se de outro lado, situa-se a jurisdição entre
os serviços públicos próprios do Estado, vale dizer, indelegáveis, inerentes à supremacia do interesse
comum e à soberania.
IV - Diferentemente, o consumo faz parte das relações econômicas, é conceito da Economia protegido
pelo Direito, que resguarda os interesses da coletividade ao assumir a acentuada presença da figura do
consumidor, bem como sua posição hipossuficiente, na sociedade industrial.
V - Não se examina em sede de recurso especial ofensa às normas constitucionais.
VI - A dessemelhança entre as situações descritas no acórdão impugnado e no aresto paradigma não
inaugura a via do recurso especial pela alínea c do art. 105, III, da Constituição. [44]
 

É claro para o Tribunal que a aplicação do CDC aos serviços públicos deve se dá diante de nítida
relação de consumo, o que demonstra um avanço, não permitindo que haja submissão sem parâmetros,
garantindo-se maior segurança aos fornecedores de serviços e aos próprios usuários.

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Após a leitura de todo o acervo doutrinário e jurisprudencial acima esboçado, percebemos que a

formulação de um conceito preciso sobre serviço público é tarefa dificultosa, na medida em que varia no
tempo e com a intensidade de intervenção estatal na sociedade, além de outros fatores.

Mas, mesmo diante da inexistência de um conceito preciso, é assente na doutrina uma
classificação mínima, a qual se demonstra de relevante importância para o objeto a que nos propusemos
definir no presente trabalho, precisamente a limitação de incidência do CDC aos serviços públicos.

Portanto, podemos constatar que nem todos os serviços públicos estão sujeitos à legislação
consumerista, mas somente os serviços que possam ser remunerados, que permitam a identificação do
usuário, os serviços uti singuli.

Diante disso, constatamos que deve haver limites para a incidência do CDC nos serviços públicos,
não só porque tal legislação tenha sua aplicação restrita a alguns tipos de serviços, mas também pelo fato
de que a proteção dos consumidores é feita tanto pela sua aplicação, como também pelo papel
desempenhado pelas agências reguladoras.

Verificamos, por fim, após análise jurisprudencial, que, mesmo em se tratando de serviços nos
quais possa ser aplicado o CDC (uti singuli), os tribunais, em especial o Superior Tribunal de Justiça, têm
avançado no tema, restringindo a aplicação do CDC somente aos casos em que haja estrita relação de
consumo.

Esse, então, foi o propósito do presente trabalho, é dizer, demonstrar que a incidência do CDC nos
serviços públicos deve ser limitada, de forma a garantir não só maior segurança nos contratos firmados,
como também a permanência de existência da legislação que regula as concessões e permissões e,
prioritariamente, a manutenção dos interesses dos próprios consumidores, principais destinatários dos
serviços públicos.
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INDUSTRY AND THE BRAZILIAN STOCK MARKET: AN ANALYSIS FROM THE LEGAL PERSPECTIVE 
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RESUMO 
A cooperação institucional no ambiente regulatório mostra-se, hoje, fundamental para que 

determinados setores econômicos minimizem custos e otimizem suas atividades. No âmbito da 
indústria do petróleo e gás natural, com a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), e do mercado de capitais, representado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), tal cooperação é de significativa importância, sobretudo devido ao papel da 
indústria petrolífera para a economia brasileira e sua expressiva representatividade na bolsa de 

valores. Pensando nisso, e valendo-se da regulação econômica como instrumento primordial que 
permita tal fim, o presente trabalho propõe um modelo jurídico de cooperação entre os dois 
órgãos reguladores em questão, a ANP e a CVM. Para tanto, a pesquisa valeu-se de análise 

bibliográfica, com ênfase na doutrina e legislação em matéria de direito constitucional, 
empresarial, econômico e administrativo, partindo da exposição de um panorama do regime 
jurídico do mercado de capitais, como forma de subsidiar as problemáticas e propostas 

apresentadas. Dessa maneira, e tendo como premissas princípios característicos à regulação 
econômica, como o interesse público e privado e o desenvolvimento econômico, o trabalho busca 
propor modelos que tenham como escopo principal alcançar tais objetivos. 

PALAVRAS-CHAVES: Regulação Econômica; Indústria do Petróleo e Gás Natural; Mercado de 
Capitais. 
 

 
ABSTRACT 

The institutional cooperation in the regulatory environment appears to be today, for certain key 

economic sectors to minimize costs and optimize their activities. Within the oil and natural gas 

industry, with the interaction of the Oil, Natural Gas and Biofuels National Agency (ANP), and the 

stock market, represented by the Securities Commission (CVM), such cooperation is of significant 

importance, particularly because of the role of the oil industry for the Brazilian economy and their 

significant representation in the stock market. Taking that into consideration and making use of 

the economic regulation as a primary instrument that allows that end, this paper proposes a 

model of legal cooperation between the two regulatory agencies concerned, the ANP and the CVM. 

To this end, the research drew on bibliographic analysis, with emphasis on doctrine and legislation 

on constitutional law, business, economic and administrative building on the exposure of a 

panorama of the legal regime of the stock market as a way of subsidizing the problem and 

proposals presented. Thus, taking as principles characteristic of economic regulation, such as 

public and private interest and economic development, the study attempts to propose models that 

have as main aim to achieve these elements. 

KEYWORDS: Economic Regulation; Oil and Gas Industry; Stock Market. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Emenda Constitucional n°. 9, de 9 de novembro de 1995, ao alterar o § 1º do artigo 177, permitiu que a 

atividade petrolífera (exploração, produção, refino, distribuição etc.) fosse exercida por agentes privados[1]. 

Tal alteração é conhecida como flexibilização ou quebra do monopólio estatal do petróleo. Dessa maneira, a 

partir da flexibilização do monopólio e posterior criação da Lei Federal n°. 9.478, de 6 de agosto de 1997 

(Lei do Petróleo) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, houve uma inserção 

considerável de empresas privadas no setor petrolífero nacional. 

Muitas destas empresas, como forma de obter investimentos para suas atividades, abriram o seu capital para 

o mercado de valores mobiliários[2], onde os investidores aplicam suas poupanças com o intuito de obter 

uma parcela na participação da empresa e posterior lucro. Esse também foi o caso da Petróleo Brasileiro 

S.A., a Petrobras, maior companhia petrolífera do Brasil e que possui expressivo número de ações 

negociadas em bolsa de valores. 

Atualmente, a representatividade das ações negociadas na BM&FBovespa relativas à indústria do petróleo e 

gás correspondem a algo em torno de 20%[3] do volume negociado.Tal porcentagem traduz a repercussão da 

indústria do petróleo no mercado de capitais nacional. 

Em muitos casos a relação entre a indústria do petróleo e gás natural e o mercado de capitais mostra-se 

conflituosa, principalmente no que diz respeito ao regime de informações. E são conflitos como esse que 

serão discutidos no decorrer do trabalho. 

A primeira premissa deste trabalho será a de que é a informação a principal ferramenta utilizada por aqueles 

que atuam no mercado de capitais. E por ser tão importante, merece estudo e regulação, em particular, a 

informação relacionada ao setor petrolífero, de complexidade e tecnicidade que dificulta a compreensão de 

seus institutos para os não iniciados. 

 O segundo ponto reside justamente nas falhas na forma em que essa informação é regulada, em particular 

devido à existência de dois órgãos reguladores, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que trabalham com a informação, cada um em 

seu segmente econômico. E será a partir dos problemas encontrados na regulação de informação na indústria 

do petróleo, e de como ela repercute no mercado de capitais, que se buscará soluções jurídicas para os 

mesmos. 

A opção por se discutir a problemática relativa ao tratamento dado à informação na indústria do petróleo, e 

de que como essa informação repercute no mercado, foi resultado da observação de problemas pontuais e 

recorrentes, em particular relacionados à quais os limites de competência dos órgãos reguladores do mercado 

de capitais (CVM) e da indústria do petróleo e gás natural (ANP) no que diz respeito ao 

tratamento/regulação da informação relativa à indústria petrolífera. 

No decorrer do trabalho diversas vezes será utilizada a expressão "indústria do petróleo e gás natural", 

"indústria petrolífera" ou apenas "indústria do petróleo". Que fique claro que tal expressão engloba todas as 

atividades relativas ao petróleo, gás natural e biocombustíveis (pesquisa, lavra, distribuição, refino, 

transporte etc.). 
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Com relação à estrutura do trabalho, para que se possa discutir o tratamento e a importância dados à 

informação sob a óptica do mercado de capitais, será exposto um breve panorama técnico-jurídico de tal 

setor econômico. A complexidade e dinâmica do mercado de valores mobiliários tornam imprescindíveis 

que uma análise de seus principais institutos jurídicos seja feita, para que a partir dela se possa visualizar 

soluções para as problemáticas encontradas. 

Por fim, como último tópico, analisar-se-á o tratamento dado à informação pela Comissão de Valores 

Mobiliários e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e como se poderia melhor 

regular, controlar e fiscalizar essa informação, de forma a possibilitar maior eficiência para o mercado. 

  

2 REGIME JURÍDICO E REGULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

  

A premissa básica deste capítulo é trazer uma introdução acerca do regime jurídico do mercado de capitais, 

de forma a subsidiar as discussões posteriores, quando do enfrentamento das problemáticas jurídicas 

relacionada à indústria do petróleo e gás natural. No entanto, devido às restrições metodológicas e 

estruturais, não se pretende aqui realizar exame minucioso sobre tal temática, mas apenas traçar um 

panorama suficiente para o objetivo à que este trabalho se propõe. 

Dessa maneira, os tópicos que serão tratados versarão sobre: aspectos gerais das sociedades anônimas e do 

mercado de capitais; considerações sobre a Comissão de Valores Mobiliários; e, por fim, a regulação do 

mercado de capitais, eficiência e desenvolvimento econômico. 

  

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS SOCIEDADES ANÔNIMAS E O MERCADO DE CAPITAIS 

  

As sociedades anônimas, companhias anônimas, sociedades por ações, ou simplesmente S.A., constituem o 

principal elemento fomentador do mercado de capitais. Na verdade, o mercado de capitais existe devido às 

sociedades anônimas, tendo em vista que a principal razão de ser do primeiro é capitalizar a segunda. No 

entanto, a repercussão e significância que o mercado de capitais possui hoje tornou a relação entre ele e as 

sociedades anônimas praticamente simbiótica, onde um passa a depender do outro. Com isso, o 

funcionamento eficiente do mercado e a confiança em suas operações constituem elementos imprescindíveis 

para a própria sobrevivência das S.A.[4]. 

Ao mesmo tempo, destaca-se a importância das sociedades anônimas para a própria economia do país. 

Sendo submetidas a um regime jurídico específico, a sua criação estava atrelada a toda uma perspectiva de 

desenvolvimento econômico, desvinculando-se da natureza meramente contratual das empresas de outrora 

para uma perspectiva institucional. E para que essa perspectiva desenvolvimentista mostre-se válida, seria 

necessário um mercado de capitais seguro e eficiente. 

Com relação ao regime jurídico das sociedades anônimas, atualmente a Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 

1976 (Lei das S.A.), constitui o principal marco legal, tendo sofrido alterações substanciais principalmente 

pela Lei nº. 10.303, de 31 de outubro de 2001. Apesar de não trazer uma conceituação direta, o art. 1º da Lei 

das S.A. traça as premissas básicas do que vem a ser uma sociedade anônima: uma companhia ou sociedade 

será anônima quando tiver seu capital dividido em ações, e a responsabilidade dos acionistas está limitada ao 

preço das ações subscritas ou adquiridas[5]. A Lei das S.A., em conjunto com a Lei nº. 6.385, de 7 de 
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dezembro de 1976 (Lei do Mercado de Valores Mobiliários), forma o sistema jurídico básico do mercado de 

capitais nacional. 

Ponto fundamental diz respeito ao fato da companhia ser de capital fechado ou aberto. Basicamente, sendo 

os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação no mercado, a sociedade será considerada de 

capital aberto[6], caso contrário, será de capital fechado. A companhia de capital aberto possui seus valores 

mobiliários registrados na Comissão de Valores Mobiliários, e por possuir a participação de investidores e 

interesse social (a nosso ver, verdadeiro interesse público), prescinde de uma maior fiscalização do ente 

regulador do mercado de capitais. Para a proposta do presente trabalho, serão objeto de estudo apenas as 

sociedades anônimas de capital aberto, que representam a quase totalidade das sociedades anônimas 

existentes e traduzem a real razão de ser do mercado de capitais. 

No que diz respeito à sua natureza jurídica, as S.A. são pessoas jurídicas de direito privado, tendo por base a 

conceituação determinada no art. 44, inciso II, da Lei nº. 10.406, de 16 de janeiro de 2002 (Lei do Novo 

Código Civil)[7]. No entanto, identificamos considerável parcela pública nas sociedades anônimas, em 

particular no caso das sociedades anônimas de capital aberto, conforme mencionado anteriormente. Tal 

pensamento justifica-se devido ao caráter institucional das S.A.; ao interesse social em sua criação; em sua 

importância para o desenvolvimento econômico do país; e na existência de um órgão regulando significativa 

parcela de suas atividades, no caso, a Comissão de Valores Mobiliários, que, como órgão da Administração 

Pública, possui o interesse público como norteador de suas atribuições. 

A relação das sociedades anônimas com o regime jurídico público estreita-se quando elas também estão 

inseridas no contexto das sociedades de economia mista, de caráter híbrido, público-privado. Esse é o caso 

da Petróleo Brasileiro S.A., uma sociedade de economia mista mas também uma sociedade anônima. Essa 

relação pode repercutir significativamente no âmbito do mercado de capitais, em especial quando a natureza 

das atividades desenvolvidas pela empresa possui um conteúdo público predominante ou de verdadeiro 

interesse nacional, o caso das atividades do setor petrolífero. 

Como características básicas das sociedades anônimas podem-se citar o fato de que o capital social será 

dividido em partes, denominadas ações; a responsabilidade dos acionistas está limitada ao preço das ações 

subscritas ou adquiridas; a livre negociação das ações por parte do sócio, não repercutindo na estrutura da 

sociedade a entrada ou saída de qualquer acionista (na verdade, o caráter do "anonimato" dos acionistas 

traduz a própria natureza das sociedades anônimas, ou seja, pouco importa quem detém a quota ou ação, mas 

sim a existência e o conteúdo econômico que esta possui); e, por fim, a capitalização da companhia através 

de oferta pública de seus valores mobiliários, somente possibilitada às sociedades de capital aberto[8]. 

Retomando a discussão entre as S.A. e o mercado de capitais, é preciso consolidar a função, a razão de ser 

deste último, para justificar a atuação da primeira. Em linhas gerais, do ponto de vista econômico, o papel 

essencial do mercado de capitais é permitir às empresas, mediante a oferta pública de seus valores 

mobiliários, a captação de recursos não exigíveis para o financiamento de seus projetos de investimento ou 

atividades essenciais, ou mesmo para alongar o prazo de suas dívidas[9]. Contrapondo-se à função do 

empréstimo, o capital auferido pela sociedade anônima por intermédio da emissão de valores mobiliários não 

precisa ser devolvido aos investidores (com exceção das debêntures e valores mobiliários análogos, os quais 

não serão objeto de estudo). Em contrapartida, do lado dos investidores o que ocorre é uma remuneração 

pela companhia para aqueles que detém valores mobiliários, sob a forma de dividendos, no caso da S.A. 

apresentar lucros em suas demonstrações financeiras[10]. 

Em síntese, a função principal do mercado de capitais é a de capitalizar as sociedades anônimas emissoras de 

valores imobiliários, sem o ônus decorrente de um empréstimo, mas havendo contraprestação para aqueles 

que adquirem suas quotas, no caso, os investidores. 
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2.2 A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: ASPECTOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS 

  

Criada em 1976 pela Lei nº. 6.385, a Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica, integrante 

da Administração Indireta e vinculada aos quadros do Ministério da Fazenda[11]. Com base na moderna 

teoria regulatória, pode-se afirmar que a CVM enquadra-se no conceito de agência reguladora, entendida 

como autarquia sob regime especial, tendo em vista que ela possui autonomia administrativa e financeira, 

independência política, estabilidade do mandato de seus dirigentes e regula setor específico do mercado, no 

caso, o mercado de valores mobiliários[12]. 

A feição de agência reguladora atribuída à CVM é de fundamental importância no atual modelo regulatório 

adotado pelo Brasil. Isso porque tal natureza garante autonomia da agência frente aos interesses públicos e 

privados. Dessa maneira, as ações da CVM visam o funcionamento eficiente do mercado, inibindo condutas 

ilícitas e harmonizando os interesses do Estado, dos agentes econômicos e dos consumidores/investidores. 

Tendo em vista que o âmbito de atuação da CVM diz respeito ao mercado de capitais, o conceito de valor 

mobiliário é fator determinante, funcionando como critério balizador da atuação da referida agência. Como 

mencionado em linhas pretéritas, apesar de o conceito de valor mobiliário partir de definição legal, o 

ordenamento jurídico brasileiro, por influência da doutrina norte-americana, passou a adotar uma definição 

abrangente para o mesmo. Dessa maneira, o instrumental teórico utilizado na determinação de valor 

mobiliário é de significativa importância para a delimitação da competência da Comissão de Valores 

Mobiliários. 

O artigo 1º da Lei nº. 6.385/76 prescreve o conteúdo a ser disciplinado e fiscalizado pela CVM, qual seja: 

emissão, distribuição, negociação, intermediação, administração de carteiras, custódia, auditoria das 

companhias abertas, serviços de consultor e analista de valores mobiliários, organização e funcionamento 

das operações das bolsas de valores e das de mercadorias e futuros[13]. 

Em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, o art. 4º da Lei do Mercado de Capitais descreve os fins a 

serem alcançados pela Comissão de Valores Mobiliários, destacando: o funcionamento eficiente do mercado 

de capitais; a proteção dos investidores; coibir condutas abusivas no mercado, ou que criem condições 

artificiais no preço de valores mobiliários; o regime de divulgação de informações, entre outras[14]. 

Destacam-se, e ainda tendo por base a teoria regulatória atual que permeia o modelo regulador adotado pelo 

Estado brasileiro, as funções normativa, fiscalizadora e repressiva/preventiva da Comissão de Valores 

Mobiliários. A competência normativa, além de derivar da própria natureza autárquica de regime especial, 

conforme explanado, advém de previsão legal explicita, que determina a possibilidade de emitir normas 

voltadas para o mercado de capitais[15]. Em certo aspecto, do ponto de vista legal, não vislumbramos 

nenhum óbice para a atuação da CVM na regulação de um setor econômico específico, como o de petróleo e 

gás natural, no que diz respeito aos seus valores mobiliários, política de divulgação de informações, etc. 

Entretanto, devido à questões práticas e de possíveis conflitos de competência, o ideal seria uma atuação 

conjunta com os demais órgão reguladores, quando se mostrar necessária uma regulação dirigida a 

determinado setor econômico. Tal discussão será retomada adiante, no tópico referente ao regime de 

divulgação de informações e a sua repercussão da indústria do petróleo e gás natural. 

Com relação à sua função fiscalizadora, também prevista em lei[16], destacam-se as seguintes prerrogativas: 

examinar registros contábeis, livros e documentos de companhias, auditores, fundos etc.; intimar as pessoas 

arroladas para a prestação de informações; requisitar informações a outros órgãos públicos; determinar a 

republicação de demonstrações financeiras, relatórios e outras informações; investigar atos ilegais, com a 

possibilidade de aplicação de penalidades[17]. 
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A competência repressiva/preventiva é das mais relevantes dentre as atribuições da Comissão de Valores 

Mobiliários. Isso porque é ela que irá evitar possíveis eventos danosos para o mercado de capitais, empresas 

e investidores, como no caso de condutas contrárias a política de divulgação de informação, ou do uso de 

informações privilegiadas por terceiros. Dessa maneira, as atribuições da CVM vão desde a suspensão de 

negociação de valores mobiliários na bolsa, até a possibilidade de divulgar informação de uma dada 

companhia que julgue pertinente para o mercado[18]. 

Para além da previsão legal de regulação, as atribuições da CVM devem se pautar em diretrizes e princípios 

que visem a eficiência do mercado e a segurança dos que nele atuam. É com base em tal premissa que se 

justificarão as proposições apresentadas adiante, quando do enfrentamento das problemáticas relacionadas à 

indústria do petróleo e gás natural. 

  

2.3 REGULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS: EFICIÊNCIA, INTERESSE PÚBLICO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  

Encerrando a discussão de caráter teórico, propõe-se agora uma breve análise sobre a regulação do mercado 

de capitais. A pertinência de tal análise justifica-se devido à necessidade de se buscar mecanismos que 

tornem o mercado mais eficiente do ponto de vista econômico. Além disso, deve-se preservar e garantir a 

segurança daqueles que operam no mercado, em particular dos investidores, enxergados sob a óptica de 

sujeitos de uma relação de consumo. Para tanto, deve-se traçar os objetivos da regulação do mercado de 

capitais para, a partir deles, desenvolver instrumentos que possibilitem alcançar tais objetivos. 

Inicialmente, cabe aqui discutir o atual conceito de "regulação", que será o adotado neste trabalho.  Tendo 

como ponto de partida o atual modelo econômico-político de Estado regulador, a regulação compreende o 

conjunto de regras dirigidas a determinado mercado, funcionando como elemento harmonizador dos 

interesses do Estado, dos agentes econômicos e dos consumidores, com o objetivo de conciliar a liberdade 

de iniciativa com o interesse público. Como maneira de concretizar seus objetivos, existe a possibilidade de 

determinados órgãos (agências reguladoras) criarem normas voltadas para um mercado específico (petróleo, 

mercado de capitais, energia elétrica, telecomunicações etc.), bem como desenvolver atividade de 

fiscalização e punir administrativamente condutas reputadas ilícitas[19]. 

Do ponto de vista da sua justificação, a regulação do mercado de capitais (e também de outros setores da 

economia) pauta-se por dois interesses: o econômico e o público. O primeiro diz respeito aos interesses 

privados (empresas e investidores), onde se buscará uma regulação eficiente para que o mercado torne-se 

atrativo para investimentos, seguro e dinâmico, possibilitando a inserção de novas companhias e de 

acionistas. O interesse público reside no fato de que o mercado de capitais promove o desenvolvimento 

econômico de um país, além de buscar a proteção dos consumidores que ali operam, sendo por intermédio da 

regulação que se garantem tais interesses de caráter coletivo. 

Partindo dessa diferenciação entre interesse econômico e interesse público, podem-se traçar objetivos a 

serem buscados pela regulação para cada um dos interesses. Sendo assim, com relação ao interesse público, 

os objetivos da regulação do mercado de capitais são: a proteção dos investidores; a eficiência do mercado; a 

concepção e manutenção de instituições seguras e que promovam a concorrência; evitar a concentração e o 

abuso de poder econômico; impedir a criação de situações de conflitos de interesses[20]. 

Do ponto de vista do interesse econômico, a regulação do mercado de valores mobiliários objetiva: buscar 

mecanismos para tornar mais eficiente a determinação dos preços dos valores mobiliários (quanto mais 

rápida a reação, mais eficiente a formação dos preços e, por conseguinte, o mercado); procura, também, 
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eficiência na alocação dos recursos, de maneira que os investidores, com base nas informações disponíveis, 

apliquem seu capital nas empresas com maior produtividade e rentabilidade; por fim, mitigar os custos de 

transação, que são aqueles observados na realização dos negócios (p.ex.: a busca de informações por parte 

dos investidores acerca dos ativos da empresa, suas atividades atuais etc.)[21]. 

Ainda, com relação a oferta de informações para os investidores, de forma a permitir uma otimização ou 

eficiência na formação de preços, merece destaque a chamada "regulação informacional"[22], que seria 

aquela responsável por garantir o máximo de informações ao investidores, em quantidade e qualidade 

suficientes para que ele tome decisões racionais e monitore o risco de seus investimentos. A questão da 

regulação da informação merece destaque na medida em que será alvo de análise quando da discussão do 

fato relevante na indústria do petróleo. 

Retoma-se agora a importância do mercado de capitais para o desenvolvimento econômico[23]. Conforme 

apontado em linhas anteriores, atualmente a importância das sociedades anônimas para a economia elevou-as 

a verdadeiras instituições, mitigando o caráter privado. Em conjunto com o mercado de valores mobiliários, 

as sociedades anônimas formam um verdadeiro ciclo onde o resultado é o desenvolvimento do país. É por 

intermédio da capitalização de uma companhia que se possibilita um plano de desenvolvimento, gerando 

empregos diretos e indiretos, circulação de bens e serviços, arrecadação de tributos etc.[24]. 

Dessa maneira, ao nosso sentir, o principal interesse público por trás da regulação do mercado de capitais se 

justifica na sua importância para a política desenvolvimentista do país, servindo como instrumento 

concretizador de um dos objetivos da República[25]. 

  

3 COOPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS PARA A REGULAÇÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS 

  

Inicialmente, vejamos um comunicado da Petrobras para seus investidores, acerca da divulgação de 

determinada informação: 

  

Rio de Janeiro, 10 de março de 2010 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em resposta ao Ofício CVM 

GEA-2/Nº 120/2010, sobre notícia divulgada ontem sob o título "Petrobras informa nova descoberta no pré-

sal da Bacia de Santos" esclarece que comunicou à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) a presença de hidrocarbonetos encontrada no poço 1-BRSA-594-SPS, no bloco BM-

S-9, ao norte do Plano de Avaliação de Guará, na Bacia de Santos. 

  

A Companhia esclarece que os contratos de concessão de blocos exploratórios firmados com a ANP 

determinam que qualquer indício de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos, dentro da área de 

concessão, seja notificado à ANP, em caráter exclusivo e por escrito, através do operador. Essa exigência 

consta dos contratos-padrão da agência reguladora e é obrigação para todas as empresas concessionárias que 

operam no Brasil. 
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Neste contexto, o consórcio formado pela Petrobras (45% - Operadora), a britânica BG (30%) e a espanhola 

Repsol (25%) notificou a ANP no dia 09 de março, a presença de hidrocarbonetos. A notificação trata-se 

apenas de um procedimento normativo estabelecido pela ANP. 

  

A notificação em questão não contem conteúdo representativo de descoberta. A informação de que foi 

encontrado indício de hidrocarbonetos, tomada isoladamente, não tem valor significativo para os negócios da 

Companhia, em função da imprecisão sobre os resultados, ainda pendentes de serem alcançados e, por isso, 

não gera impacto sobre as negociações com valores mobiliários da Petrobras. Por conseqüência, não 

demanda divulgação por Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante. 

  

Embora seja um dado positivo, não é conclusivo. A empresa continua o trabalho exploratório, avaliando o 

poço com a sonda West Polaris para coletar mais dados e evidências. A informação será conclusiva quando 

associado com novos estudos e dados coletados durante os testes e, neste caso, serão amplamente divulgados 

pela Companhia, à Comissão de Valores Mobiliários, aos órgãos reguladores e aos demais públicos de 

interesse.[26] 

  

No excerto colacionado é possível observar a problemática existente com relação à qual órgão regulador 

deve-se prestar as informações, se à ANP ou se à CVM. A empresa posiciona-se no sentido de obrigação na 

prestação de informações para o órgão regulador da indústria do petróleo e gás natural, na tentativa de se 

eximir da obrigação de comunicar à CVM e ao mercado as novas descobertas, justificando que a informação 

ainda não é conclusiva e, portanto, prescinde de divulgação por fato relevante. Resta aí o conflito com 

relação à qual órgão regulador deve-se prestar informações, donde, acaso não sendo resolvido, tal conflito 

pode resultar em consideráveis prejuízos para o mercado. 

Como forma de resolver situações como a apontada acima, e fechando o ciclo relativo às problemáticas 

discutidas no presente trabalho, será proposto um regime de cooperação entre a Comissão de Valores 

Mobiliários e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A premissa justificadora para 

tal modelo de cooperação é tornar mais eficiente e funcional o sistema de fiscalização e regulação do 

mercado de capitais, no que diz respeito às atividades da indústria do petróleo e gás, garantindo uma maior 

proteção para os agentes que operam no mercado. Em particular, buscam-se mecanismos para a proteção do 

investidor de pequeno e médio porte, ou dos acionistas minoritários, que, justamente por prescindirem de 

amplos conhecimentos acerca do funcionamento do mercado, por vezes sofrem consideráveis prejuízos 

econômicos. 

Ao mesmo tempo, destaca-se o princípio do interesse público como norteador das atribuições dos dois 

órgãos reguladores, a CVM e a ANP. Conforme mencionado anteriormente, o mercado de capitais, para 

além do caráter econômico-privado, constitui mecanismo propulsor do desenvolvimento econômico 

nacional. Sendo assim, é de se deduzir que o bom funcionamento do mercado, ou melhor, o funcionamento 

eficiente do mercado financeiro passa a ser verdadeiro interesse público, daí a necessidade dos entes 

reguladores buscarem políticas para alcançar tal fim. 

O presente tópico analisará o regime de informações obedecido pela Agência Nacional do Petróleo, tentando 

enxergar matizes que justifiquem uma política de cooperação no gerenciamento dessas informações, pautada 

em interesses públicos e econômicos; em seguida, serão propostas algumas considerações acerca dos 

convênios administrativos e discutida a política de convênios desenvolvida pela Comissão de Valores 

Mobiliários; ao final, será proposto um modelo de cooperação institucional entre a CVM e a ANP, como 
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forma de fortalecer o regime de proteção dos investidores e das empresas contra práticas não eqüitativas no 

mercado de valores mobiliários. 

  

3.1 A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS E O REGIME 

DE INFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

  

A ANP, como ente regulador do setor petrolífero, está em contato direto com as informações provenientes de 

tal atividade econômica, seja por ser algo inerente ao seu funcionamento, seja por conta de determinações 

legais. A Lei do Petróleo (Lei nº. 9.478/97), ao prever as atribuições legais da ANP, já destaca a 

responsabilidade da agência em gerenciar as informações provenientes da indústria do petróleo e gás 

natural[27]. 

Merece atenção o Decreto 2.455, de 14 de janeiro 1998, que implanta a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis. Além de reiterar as atribuições legais da ANP no que diz respeito à fiscalização e 

gerenciamento das informações proveniente da indústria do petróleo, traz em seu Anexo I, art. 3º, uma série 

de princípios que devem nortear as atividades da agência, que, em certo aspecto, se relacionam com a 

segurança do mercado e a proteção da economia, merecendo atenção a prevenção de conflitos entre os 

agentes econômicos, o Estado e o consumidor; regulação com base na transparência; e a criação de um 

ambiente favorável à incentivos para a indústria do petróleo e gás natural[28]. 

Numa interpretação sistêmica, em conjunto com o que propugna as diretrizes do mercado de capitais e da 

proteção das empresas e investidores, é perfeitamente possível enxergar que é do interesse da agência, ou 

melhor, é princípio norteador das atividades da ANP a busca de um mercado eficiente no que diz respeito às 

atividades realizadas no seio da indústria do petróleo. 

Apesar das operações relativas ao mercado de capitais não constituírem operações de caráter técnico, quando 

enxergado sob a óptica da indústria petrolífera - principal objeto de regulação da ANP -, representam 

relevante aspecto desse setor, merecendo atenção do órgão regulador. Já foi demonstrado em linhas 

anteriores que um mau gerenciamento de informações junto ao mercado pode repercutir significativamente 

nos negócios de uma empresa. Sendo a Agência Nacional do Petróleo fiscalizadora do segmento de petróleo 

e gás, bem como detentora de praticamente todas as informações do setor, conforme disposição legal, 

espera-se que o tratamento dado à essas informações seja condizente com os princípios norteadores das 

políticas de divulgação de informação junto ao mercado. 

Assim, as próprias normas que regem a ANP já destacam a responsabilidade do ente regulador de fiscalizar 

as informações provenientes da indústria do petróleo. Da mesma maneira, é do interesse da agência a 

proteção do mercado e da economia nacionais, tendo em vista que um abalo econômico no setor petrolífero 

ocasionaria prejuízos tanto para as empresas que ali atuam e seus investidores, como também para a própria 

ANP e para o país. Daí a necessidade de se criar mecanismos de cooperação que visem a proteção das 

empresas, dos investidores e do mercado. 

  

3.2 CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS: CONSIDERAÇÕES INICIAIS E UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO 

DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
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Partindo do aforismo jurídico de que o nomen juris não classifica a natureza jurídica do instituto, o termo 

"convênio administrativo" será aqui utilizado para especificar um instituto administrativo que sirva como 

instrumento de cooperação entre entes administrativos diversos, na busca de resultados ou consecução de 

interesses comuns[29]. Além disso, a opção por tal nomenclatura também é a adotada pela CVM em acordos 

similares, conforme se verá a seguir. 

Primeiro, cabe destacar que o referido instituto não possui legislação específica que o regulamente, sendo 

que o próprio acordo celebrado entre os entes administrativos servirá como lei. No entanto, partindo do 

conteúdo do princípio da legalidade administrativa, onde somente é possibilitado à Administração Pública 

fazer aquilo que a lei permite[30], observa-se que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos), serve como marco legal para a regulação do convênio administrativo[31]. 

O convênio administrativo a ser celebrado entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis e a Comissão de Valores Mobiliários terá como objetivo o intercâmbio de informações 

relativas às sociedades anônimas ligadas ao setor de petróleo e gás natural, funcionando como instrumento 

regulador e fiscalizador do conteúdo econômico e financeiro das referidas sociedades. 

Em posterior pesquisa junto à CVM, descobriu-se que o órgão administrativo possui diversos convênios 

administrativos, firmados com diferentes órgãos públicos e privados[32]. Merece atenção os convênios 

firmados com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), duas agências reguladores que possuem significativa participação no mercado de capitais 

nacional. Os convênios pactuados entre estes órgãos e a Comissão de Valores Mobiliários visam justamente 

o intercâmbio de informações, com o escopo de fiscalização e regulação dos mercados de telecomunicações 

e energia elétrica. E serão tais convênios que servirão de substrato para um possível modelo de cooperação 

institucional entre a CVM e a ANP. 

Por fim, cabe destacar que, no caso da CVM, a possibilidade de celebração de convênios, tanto no âmbito 

nacional quanto internacional, está positivada na Lei nº. 6.385/76, servindo como mais uma garantia legal 

para os órgãos reguladores quando na celebração de tal acordo[33]. 

  

3.3 MODELO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS E A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

  

Para melhor elucidar como o modelo de cooperação funcionará, imaginemos o seguinte exemplo de como se 

dá o trânsito de informações na indústria do petróleo: 1. inicialmente, uma empresa petrolífera descobre 

algum fato que possa se enquadrar como relevante, conforme já explicado (como a descoberta de uma nova 

bacia de petróleo); 2. em seguida, a empresa repassa tal informação à ANP, que, por ser o órgão regulador 

responsável por fiscalizar as atividades da indústria do petróleo, acaba por ter acesso à tal informação. 

Agora, deparamo-nos com as seguintes hipóteses: a) a empresa petrolífera pode repassar tal informação para 

a CVM, para a bolsa e para seus acionistas, por meio da comunicação de fato relevante, onde a posterior 

comunicação de informação por parte da ANP não ocasionaria nenhum prejuízo ao mercado; b) a ANP 

poderia noticiar tal fato na mídia, sem o devido preparo e organização (informar primeiro à imprensa, e 

somente algumas horas depois informar à bolsa de valores, por exemplo), podendo ocasionar uma oscilação 

no mercado, resultando em prejuízos para as empresas e seus investidores, e, conexamente, para a economia. 

Com base no exemplo acima descrito, o modelo de cooperação funcionaria da seguinte maneira: 
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i - a empresa petrolífera, ao realizar uma nova descoberta considerada como fato relevante, teria o dever de 

comunicar tanto à ANP, quanto à CVM, à bolsa e seus investidores, conforme já prescreve a Lei das S.A. e a 

Instrução Normativa da CVM nº. 358/2002; 

ii - caso isso não ocorra e a empresa somente noticie a ANP, a agência se comprometeria a comunicar o fato 

para a CVM, averiguando se ela já possui tal informação, e na hipótese de a CVM não possuir a informação, 

estaria obrigada a apurar junto à empresa responsável se tal informação é procedente. Somente após todos os 

órgãos estarem a par da informação é que lhes seria facultado noticiar o fato relevante junto à mídia, desde 

que, obviamente, o mercado estivesse devidamente protegido contra possíveis oscilações; 

iii - se porventura houver a possibilidade de uma empresa, ao descobrir determinado fato, noticiar somente à 

CVM sobre o mesmo, ocorreria o contrário do sugerido acima, onde seria a CVM que entraria em contato 

com a ANP para averiguar se a agência está a par do fato relevante, e informando-a, caso a ANP não esteja 

devidamente informada, cabendo à ANP a obrigação de averiguar a veracidade e relevância de tal 

informação junto à empresa responsável. 

Para que tal modelo funcione, seria necessária a criação de um termo de cooperação entre os entes 

reguladores, para que o mesmo possua existência no plano jurídico. Tal termo de cooperação, in casu, o 

convênio administrativo descrito anteriormente, (que seria, então, entre a CVM e a ANP), depois de firmado, 

serviria como marco normativo para a obrigatoriedade no intercâmbio de informações. 

No caso da Agência Nacional do Petróleo, poder-se-ia criar um tópico específico sobre a existência do 

convênio administrativo nos editais de licitações e nos possíveis contratos a serem firmados juntos com as 

empresas interessadas, de maneira a informar às companhias aberta que atuam no mercado petrolífero a 

quais órgãos elas estão obrigadas a divulgar informações relevantes. 

Ao nosso sentir, tal medida, para a CVM, seria extremamente benéfica, tendo em vista as suas atribuições 

legais em proteger o mercado e os que ali operam. Para a ANP, seria mais um mecanismo de obtenção de 

informação. E para os investidores, mais uma garantia de segurança na dinâmica de divulgação informações 

que existe no mercado de ações. 

Destacam-se agora, e tendo por base os convênios firmados entre a CVM e a ANATEL[34], e a CVM e a 

ANEEL[35], quais cláusulas deveriam ser previstos num provável convênio administrativo firmado entre os 

órgãos reguladores do mercado de capitais e da indústria petrolífera. Os tópicos a seguir serviriam como 

cláusulas de observância obrigatória pela CVM e pela ANP quando na celebração do convênio 

administrativo. Vejamos: 

  

"Cláusulas de observância obrigatória em Convênio firmado entre a CVM e a ANP 

  

Art. 1º Para o que se propõe o presente Convênio, as partes celebrantes devem concordar com as seguintes 

cláusulas: 

  

I - O fornecimento, a pedido ou espontaneamente, de elementos, dados e informações disponíveis que 

possam ser de interesse mútuo, tais como: 

a) dados estatísticos; 
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b) demonstrações financeiras (balanço patrimonial, demonstrações de resultados, demonstrações de usos e 

fontes de alterações do patrimônio líquido das empresas); 

c) resultados de estudos e pesquisas que as partes, unilateralmente, vierem a realizar ou que obtiverem 

acesso por qualquer outro meio; 

d) informações relativas à constatação de indícios de infração à legislação societária da concessão de 

atividades relativas à indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, ou à apuração de irregularidades 

no mercado de valores mobiliários, detectados em decorrência de suas atividades específicas; 

e) informações necessárias às análises de alterações societárias e de emissões de títulos e valores mobiliários 

pelas companhias abertas, bem como sobre as garantias que dão lastro às emissões; 

f) informações necessárias às análises das infrações contra a ordem econômica, bem como as que 

configurem abuso do exercício do poder de mercado pelas companhias aberta; 

g) pareceres jurídicos e notas técnicas. 

  

II - A observância rigorosa, no que diz respeito ao fornecimento de informações e dados pelas partes, no 

determinado na legislação pertinente, à exemplo da Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da Lei nº. 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais normas infralegais relativas à divulgação de informações. 

  

II - A obrigatoriedade de que cada uma das partes remeterá à outra, como forma de assegurar a continua 

troca de informações e a cooperação entre os órgãos, as diretrizes, normas, regulamentos, resoluções, 

deliberações, procedimentos ou quaisquer outros instrumentos deliberativos afetos à sua respectiva 

atividade." 

  

            Os tópicos propostos são apenas indicativos para garantir um mínimo de previsibilidade no objeto do 

convênio. O convênio inclusive poderia ser formulado prevendo a atuação conjunta da BM&FBovespa. 

O que se deve ter em mente são os princípios norteadores da regulação do mercado de capitais e perspectiva 

econômico-desenvolvimentista a ele imputada. Medidas com esta são as que proporcionam segurança e 

eficiência para a atração de investidores e transformação do país num pólo de investimentos para o setor de 

petróleo e gás. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

De certa maneira, foi pensando nos investidores, em particular, nos pequenos e médios investidores, que se 

buscaram mecanismos que proporcionassem maior segurança e eficiência no mercado. Sem desmerecer a 

importância das sociedades anônimas como instrumentos de desenvolvimento para o país, são eles, os 

investidores, que estão no lado mais frágil da dinâmica do mercado de capitais. Desprovido de informações 
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confiáveis, muitas vezes tornam-se alvo, por inexperiência ou por fraude, de verdadeiros abalos financeiros, 

resultantes de um mau processo de divulgação de informações. 

Apesar do mercado de capitais ser um mercado de risco (e isso deve estar claro para todos os que nele 

atuam), os mecanismos regulatórios servem justamente para minimizar tal risco, tornando-o mais seguro 

para a aplicação de capital. E nada mais justo para aqueles que aplicam sua poupança em determinado setor 

econômico que estejam salvaguardados por regras que preservem um mínimo de segurança em seus 

investimentos. 

Para nós, a informação, enxergada como ferramenta para os operadores do mercado, é, talvez, o instituto que 

mais necessite de regulação por parte dos órgãos responsáveis. As premissas e propostas levantadas por esta 

monografia buscaram solucionar problemas setoriais, no caso, relacionados à indústria do petróleo e gás.  

A perspectiva adotada pelo trabalho como justificadora para a regulação do mercado de capitais (e, por 

consequência, dos modelos propostos), qual seja, a eficiência do mercado, o interesse público e o 

desenvolvimento econômico, possui verdadeiro conteúdo principiológico, servindo como elemento 

norteador de futuras discussões envolvendo a indústria do petróleo e gás natural e o mercado de valores 

mobiliários. 

Tendo em vista que a relação entre os referidos setores econômicos é praticamente simbiótica, para que o 

país atinja maturidade mercadológica e econômica em ambos será preciso um pensamento que conjugue os 

interesses de todos àqueles envolvidos, assim como na criação de institutos sólidos e seguros, para que o 

mercado de capitais petrolífero brasileiro torne-se atrativo para o investimento externo. E são medidas como 

essa que darão efetividade ao objetivo desenvolvimentista, conforme preceituado na Constituição. 
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[1] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. "Art. 177. Constituem monopólio da 

União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
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III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos 

incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 

produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás 

natural de qualquer origem; 

V - omissis 

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas 

nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei." (Grifos acrescidos). 

[2] Atualmente, podemos citar as seguintes empresas petrolíferas que possuem valores mobiliários 

negociados na bolsa: Petróleo Brasileiro S.A., OGX Petróleo e Gás Participações S.A., VALE S.A., OSX 

Brasil S.A., Braskem S.A., Lark S.A. Máquinas e Equipamentos, Brasil Ecodiesel S.A., Elekeiroz S.A., 

Novamarlim Participações S.A., Novarmarlim Petróleo S.A., Refinaria de Petróleos Manguinhos S.A., 

Pronor Petroquímica S.A., Quattor Petroquímica S.A., Ultrapar Participações S.A., Unipar - União de 

Indústrias Petroquímicas S.A.. Disponível na Internet: www.bmfbovespa.com.br. Acesso em: 12 de julho de 

2010. 

[3] Resumo Mensal de Negociação - Petróleo Brasileiro S.A.; Disponível na Internet: 

http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaNegociacoes.asp?strTipoResumo=RES_NEGOCIACOES

&strSocEmissora=PETR&strDtReferencia=03/2010&strIdioma=P&intCodNivel=1&intCodCtrl=100. No 

período entre abril de 2009 e março de 2010, o setor de petróleo e gás respondeu por 20,08% do volume de 

capital negociado na BM&FBovespa. Acesso em: 12 de julho de 2010. 

[4] PAPINI, Roberto. Sociedade Anônima e Mercado de Valores Mobiliários. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 29-30. 

[5] BRASIL. Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. "Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o 

capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão 

das ações subscritas ou adquiridas." 

[6] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art. 22 Considera-se aberta a companhia cujos 

valores mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão." 

[7] BRASIL. Lei nº. 10.406, de 16 de janeiro de 2002. "Art. 44 São pessoas jurídicas de direito privado: 

I - omissis; 

II - as sociedades." (Grifos acrescidos). 

[8] PAPINI, Roberto. Ob. cit, p. 42-43. 

[9] EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas; PARENTE, Flávia. Mercado 

de Capitais - Regime Jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 8. 

[10] EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas; PARENTE, Flávia. Ob. cit., p. 

8. 

[11] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art. 5º É instituída a Comissão de Valores 

Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com 
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personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e 

orçamentária." A atual condição de agência reguladora atribuída à CVM somente foi normatizada pela Lei 

nº. 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, que alterou o artigo 5º citado acima. Na sua feição anterior, o artigo 

5º descrevia a CVM apenas como "entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda". 

[12] FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. São Paulo: Forense, 2006, p. 150. 

[13] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art. 1º Serão disciplinadas e fiscalizadas de 

acordo com esta Lei as seguintes atividades: 

I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; 

II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 

III - a negociação e intermediação no mercado de derivativos; 

IV - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores; 

V - a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros; 

VI - a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; 

VII - a auditoria das companhias abertas; 

VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários." 

[14] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art . 4º O Conselho Monetário Nacional e a 

Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: 

I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários; 

II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as 

aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados 

nacionais; 

III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão; 

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra: 

a) emissões irregulares de valores mobiliários; 

b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores 

de carteira de valores mobiliários. 

c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. 

V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado; 
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VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias 

que os tenham emitido; 

VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários; 

VIII - assegurar a observância no mercado, das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional." 

[15] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976.  "Art. 8º Compete à Comissão de Valores 

Mobiliários: 

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias 

expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações;" 

[16] Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976.  "Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

I - omissis 

II - omissis 

III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o 

Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos 

valores nele negociados;" 

[17] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, 

observado o disposto no § 2
o
 do art. 15, poderá: 

I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e 

arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores 

independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo 

mínimo de cinco anos: 

a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários (Art. 15); 

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de 

atos ilegais, das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle 

comum; 

c) dos fundos e sociedades de investimento; 

d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (Arts. 23 e 24); 

e) dos auditores independentes; 

f) dos consultores e analistas de valores mobiliários; 

g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser 

apurada nos termos do inciso V deste artigo, para efeito de verificação de ocorrência de atos ilegais ou 

práticas não eqüitativas; 

II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de 

multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11; 
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III - requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública; 

IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações 

financeiras, relatórios ou informações divulgadas; 

V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, 

membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais 

participantes do mercado; 

VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou penal." 

[18] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art 9º (...): 

§ 1
o
  Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: 

I - suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores; 

II - suspender ou cancelar os registros de que trata esta Lei; 

III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do 

mercado; 

IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar 

prejudiciais ao seu funcionamento regular." 

[19] Nas palavras de Yazbek: "[...] a expressão regulação engloba atividades estatais que vão da criação de 

normas, passando pela sua implementação por meio de determinados atos administrativos e pela fiscalização 

do seu cumprimento, até a punição dos infratores. O regulador exerce um poder normativo, um poder 

executivo e um poder 'parajudicial'". YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais, 

2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 184. 

[20] EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas; PARENTE, Flávia. Ob. cit., p. 

18. 

[21] EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas; PARENTE, Flávia. Ob. cit., p. 

20. 

[22] PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. São Paulo: 

Campus/Elsevier, 2005, p. 450. 

[23] Cabe mencionar que ao se falar em "desenvolvimento econômico" ou simplesmente "desenvolvimento", 

não se exclui o conteúdo social, muito pelo contrário. Na verdade o "econômico" e o "social" são duas 

facetas de uma mesma moeda. 

[24] Citando Nóbrega e outros: "Os investimentos e a forma como são realizados estão, portanto, na raiz do 

processo de desenvolvimento econômico e social. A poupança, que viabiliza os investimentos, é outro 

componente essencial do processo. E a eficiência na utilização da poupança é crucial, pois ela determina o 

custo do investimento. A melhor conjugação de todos esses fatores gera o círculo virtuoso do 

desenvolvimento, que permite à sociedade desfrutar de níveis crescentes de bem-estar e de redução da 

pobreza." NÓBREGA, Maílson; LOYOLA, Gustavo; GUEDES FILHO, Ernesto Moreira; PASQUAL, 

Denise de. O Mercado de Capitais: Sua Importância para o Desenvolvimento e os Entraves com que se 
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Defronta no Brasil. Disponível na Internet: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-

bmfbovespa/download/relatorio2.pdf. Acesso em: 12 de julho de 2010. 

[25] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. "Art. 3º Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - omissis; 

II - garantir o desenvolvimento nacional;" (Grifos acrescidos). 

[26] PETROBRAS - RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES. Esclarecimento sobre indícios de 

hidrocarbonetos no BM-S-9. Disponível na Internet: 

http://www2.petrobras.com.br/ri/port/Comunicados/verComunicados.asp?id=4154&ano=2010. Acesso em: 

12 de julho de 2010. 

[27] BRASIL. Lei nº. 9.478, de 6 de agosto de 1997. "Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do 

gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

(...) 

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as 

atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis (...); 

VIII - omissis 

XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades reguladas da 

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; 

XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de petróleo e gás natural 

transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua divulgação". (Grifos acrescidos). 

[28] BRASIL. Decreto nº. 2.455, de 14 de janeiro de 1998. "Art. 3º. Na execução de suas atividades, a 

ANP observará os seguintes princípios: 

I - omissis 

II - prevenção de potenciais conflitos por meio de ações e canais de comunicação que estabeleçam adequado 

relacionamento com agentes econômicos do setor de petróleo, demais órgãos do governo e a sociedade; 

III - omissis 

IV - regulação pautada na livre concorrência, na objetividade, na praticidade, na transparência, na ausência 

de duplicidade, na consistência e no atendimento das necessidades dos consumidores e usuários; 

V - omissis 

VI - fiscalização exercida no sentido da educação e orientação dos agentes econômicos do setor, bem como 

da prevenção e repressão de condutas violadoras da legislação pertinente, das disposições estabelecidas nos 

contratos e nas autorizações; 
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VII - criação de ambiente que incentive investimentos na indústria do petróleo e nos segmentos de 

distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível". 

[29] Dessa maneira, distanciamo-nos da idéia de convênio conforme prevista no artigo 241 da Constituição 

Federal: "Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 

de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos." (Grifos acrescidos). 

[30] MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 98. 

[31] BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. "Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no 

que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 

entidades da Administração." (Grifos acrescidos). 

[32] Ver www.cvm.org.br, link "Dados e publicações CVM", "Convênios". 

[33] BRASIL. Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. "Art 10. A Comissão de Valores Mobiliários 

poderá celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território 

nacional, observadas as normas da legislação em vigor. 

Art. 10-A. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros 

países, ou com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para 

apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País e no exterior." 

[34] Disponível na Internet: http://www.cvm.gov.br/port/convenios/Conv%C3%AAnio_Anatel.pdf. 

[35] Disponível na Internet: http://www.cvm.gov.br/port/convenios/ANEEL_002-2006.pdf. 
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SERVIÇO PÚBLICO VS. ATIVIDADE ECONÔMICA NO CONTEXTO DA GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

PUBLIC UTILITY VS. ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONTEXT OF POWER GENERATION

Lucas Noura De Moraes Rêgo Guimarães

RESUMO
O setor elétrico brasileiro, a partir do início da década de 90, passou por reformas estruturais e
legais, as quais continham em seu bojo a receita neoliberal da época consistente em
privatizações, desestatizações, estímulo à concorrência e regulação onde esta não se mostrava
possível. Desta forma, novas instituições governamentais foram criadas, tais como a ANEEL, e
novos agentes surgiram no setor, como o produtor independente e o autoprodutor de energia
elétrica. Passou-se de um ambiente onde se tinha muito clara a separação entre o que era
serviço público e o que era atividade econômica para um contexto onde essa distinção se
dissipou. Hoje se verifica, no âmbito da regulação setorial, um complicado entrelaçamento de
normas de direito público com normas de direito privado, caracterizando um regime jurídico
especial ainda em aperfeiçoamento. Nesse sentido, avulta em importância o papel do Estado
como planejador, fiscalizador e regulador da prestação desse serviço público, de forma a realizar
as necessidades sociais básicas, dentre as quais se inclui o acesso à energia elétrica.
PALAVRAS-CHAVES: SERVIÇO PÚBLICO; ATIVIDADE ECONÔMICA; GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

ABSTRACT
The Brazilian energy sector, since de beginning of the 90s, has passed through structural and
legal reforms, which contained in their scope the neoliberal recipe, in other words, privatization,
de-estatization, competition encouragement and regulation, where the latter was not possible.
Thus, new governmental institutions, such as ANEEL, were created, and new agents arose in the
sector, such as the independent power producer and the power self producer. It passed from an
environment in which it was very clear what was public utility and what was economic activity to
a context where that distinction has dissipated. It is verified today a complicated intertwining of
public law and private law rules, characterizing a system still being refined. Accordingly, looms
large in importance the State role as planner, supervisor and regulator of the public utility
delivery, in order to perform the basic social needs, among which it is included the energy
access.
KEYWORDS: PUBLIC UTILITY; ECONOMIC ACTIVITY; POWER GENERATION

1. Introdução
O intuito do presente trabalho consiste em analisar os regimes de exploração de energia elétrica à

luz da Constituição Federal de 1988. Parece-nos que atualmente, e em especial no setor elétrico, não existe
mais razão para a clássica dicotomia entre serviço público e atividade econômica, ao menos como
instrumento de caracterização do regime jurídico aplicável – se de direito público ou de direito privado.
Com a evolução da prestação do serviço público e desenvolvimento da sociedade, tornou-se claro que a

distinção servia mais para afirmar a existência de um direito administrativo
[1]

, bem como para encher de
atribuições o judiciário administrativo francês. Antes, havia uma necessidade de deitar as raízes da
competência do Conselho de Estado, com a conseqüente aplicação de um regime jurídico diferente daquele
assistido pelas regras de direito civil. Hoje, contudo, a separação entre serviço público e atividade
econômica, até mesmo para fins de fixação de um regime jurídico estanque – ao invés de um regime
jurídico híbrido, conforme defenderemos – nos soa vazia e sem sentido.
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Tal afirmação, todavia, não diminui o papel do Estado, ainda mais em decorrência do que dispõe
os arts. 3º e 170 da Constituição Federal, notadamente no que se referem ao desenvolvimento nacional,
redução das desigualdades e justiça social. Assim, a falência da dicotomia entre serviço público e atividade
econômica não pode, pelo menos no atual estágio de desenvolvimento em que o Brasil se encontra,
significar o afastamento total do Estado no que diz respeito à realização de necessidades coletivas. E nem o
faz, pois o art. 21 deixa claro que a titularidade dos serviços ali arrolados é da União.

O esvaziamento da distinção é bastante visível em áreas-chave do desenvolvimento nacional,
donde se destaca o setor elétrico. Neste setor, juntamente com o de telefonia, portos, estradas e rodovias,
gás, há um interesse econômico bastante acentuado, seja por parte dos entes privados – que buscam a
obtenção do lucro, como contrapartida à prestação de um serviço público –, seja pelo próprio Poder
Público – que, por meio do instrumento da concessão, se desincumbirá de prestar diretamente serviços
públicos, o que em alguns casos pode ser, no nosso País, dispendioso.

Neste artigo, as figuras do setor elétrico que serão estudadas serão a do autoprodutor de energia
elétrica e do produtor independente de energia elétrica – PIE. Estas duas categorias notadamente atuam no
Ambiente de Contratação Livre – ACL do setor elétrico, onde, embora presente a regulação da ANEEL,
inserem-se num contexto de competição, livre iniciativa e ausência de monopólios, tal qual ocorre na
geração de energia elétrica. Não serão analisadas as figuras do transmissor e do distribuidor de energia
elétrica, os quais, embora também atuem no ACL, desempenham papel fundamental no Ambiente de
Contratação Regulada – ACR, bem como possuem tarifas reguladas e funcionam como monopólios
naturais, o que demandaria uma abertura na análise que escapa ao objeto deste estudo.

Para nos aproximarmos corretamente do objeto deste estudo – autoprodução de energia elétrica e
PIE – faz-se necessário apreender os conceitos que serão aqui trabalhados. Assim, inicialmente nos
debruçaremos sobre as origens do direito administrativo e do papel do Estado como realizador do bem-
estar social, o que nos leva ao direito francês tal como colocado por León Duguit e Gastón Jèze. Importa-
nos verificar até que ponto a justificativa para a distinção entre serviço público e atividade econômica –
fixação da competência administrativa – ainda serve, se é que alguma vez serviu, ao direito brasileiro.
Neste tópico, será importante analisar os critérios de distinção utilizados, contrapondo as teorias objetiva e
subjetiva daqueles que integraram a Escola do Serviço Público.

Numa segunda parte do artigo, e com o intuito de ter-se um contraponto à doutrina francesa do
serviço público, estudaremos o direito norte-americano. Escolhemos o direito-americano, e não outra
tradição jurídica, porque há freqüentes afirmações de vários juristas brasileiros que apontam o nosso
arranjo regulatório atual como derivado do sistema norte-americano das regulatory agencies. Assim,
importa verificar, primeiro, se há, de fato, uma cultura de serviço público naquele país, para, somente
depois, apontar as funções das regulatory agencies norte-americanas.

Apenas assim, de posse destas duas tradições, será possível entender o surgimento do serviço
público no Brasil, sua confrontação com as atividades econômicas, e o percurso da dicotomia até nossa
Constituição e as Leis atinentes ao assunto que a seguiram. Por fim, analisaremos as três figuras acima
mencionadas, à luz do conhecimento adquirido.

 
2. Serviço público no direito francês
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            2.1 O Acórdão Blanco e a fixação de competência do tribunal administrativo francês
O Acórdão Blanco, de 8 de fevereiro de 1873, marcou historicamente a jurisdição competente

para julgar casos envolvendo serviços públicos. No caso, reconheceu-se que competia à jurisdição
administrativa o julgamento de uma ação de danos movida pelo pai de uma menina que sofreu um

acidente com um vagão de uma fábrica de fumo regulada pelo Estado francês
[2]

. A importância da
decisão recai não apenas sobre a definição da jurisdição administrativa, como também sobre o conteúdo do
direito administrativo.

Antes do Acórdão Blanco, adotava-se a distinção entre “Estado-devedor” e “Estado-pessoa

civil”
[3]

 para a definição de competência administrativa e judiciária no que se refere aos atos praticados
pelo Estado. Ocorre que por trás desta distinção temos a noção de ato administrativo, a qual se divide em
atos de império e atos de gestão. Desta forma, eram estes dois últimos conceitos que precisavam ser
definidos, de forma a dotar a competência jurisdicional administrativa de solidez e objetividade, fazendo
frente, então, aos constantes reclames do poder político quanto à relação direta que existiria entre
esvaziamento do Estado e sua melhor atuação.

Conforme nos relata Stéphane Braconnier, a doutrina da época via os atos de império como
aqueles em que o poder público exercia seu poder de comando sobre a sociedade, trazendo, por
conseguinte, a jurisdição administrativa. Por outro lado, os atos de gestão eram aqueles em que o Estado

administrava seu patrimônio, assim como o faz uma pessoa civil, atraindo, então, a jurisdição judicial
[4]

.
A mesma autora tece a seguinte crítica à distinção, como critério de repartição de competências:

“A verdade é que esta distinção, ao mesmo tempo sedutora e coerente com a
concepção que tínhamos na época no âmbito da intervenção do Estado, revelou-se, na
prática, muito sutil e, portanto, não operacional. Acima de tudo, ela apresentava um
grande problema ao não se pronunciar sobre o lugar da gestão dos serviços públicos
nessa summa divisio e acabava não oferecendo ao juiz administrativo o critério

simples de competência a que ele aspirava”
[5]

.
De fato, o critério de fixação de competência baseado na separação entre atos de império e atos de

gestão nada diz a respeito de em qual categoria devam os serviços públicos se enquadrar. É perfeitamente
possível classificar um serviço público como manifestação do poder de comando do Estado – ideia que
será desenvolvida por Jèze na sua teoria subjetiva –, ou como manifestação do povo ou de algum “direito
natural”, onde o Estado apenas fará a gestão do serviço. Devemos adiantar já aqui uma importante
conclusão, uma espécie de dica tirada da falha nesta distinção: a resposta para fixar definitiva e claramente
a competência jurisdicional administrativa, bem como para conceituar serviço público, não guardaria
relação única com o Estado ou os atos que dele emanam. Consoante apontaremos, embora a presença do
Estado seja importante, ela não se constitui em requisito único para que possamos “rotular” uma atividade
de serviço público. É transpondo para a realidade atual que tal conclusão faz ainda mais sentido, face à
complexidade e dinamicidade da sociedade.

O Comissário David, integrante do Tribunal de Conflitos, que apreciou o conflito de competência,
enfraqueceu a distinção entre atos do Estado ao defender a ideia de que a competência do juiz
administrativo se justificava pela noção de serviço público. Vemos que não há uma evolução de ideias,
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mas sim uma ruptura. Para o Comissário David, não importa a natureza do ato do Estado, importa o Estado
estar presente na prestação da atividade. Em outras palavras, o Estado está presente – e, por conseqüência,
aplicação da jurisdição administrativa – não apenas quando este pratica atos de império, mas sim também
quando pratica atos de gestão, assegurando o funcionamento dos serviços públicos, tal qual era a fábrica
de fumo regulamentada pelo Estado. Conforme aduz Stéphane Braconnier, “o Tribunal de Conflitos
recorre (...) ao serviço público para revelar a presença do poder público, levado à jurisdição administrativa

por meio do direito administrativo”
[6]

.
Entendemos que o Acórdão Blanco atende muito mais à necessidade de dar solução prática ao

conflito de competências entre as jurisdições francesas do que presta uma contribuição clara e relevante
quanto ao que venha a ser serviço público. Embora fique claro que é a existência do serviço público que
vai trazer a aplicação do direito administrativo e da competência do juiz administrativo, não esclarece
critérios para identificar quando teremos serviço público. O que há, na verdade, é uma radicalização do
papel do Estado – até compreensível, tendo em vista a necessidade de afirmação do tribunal administrativo
–, que rompe com os ideias liberais e afirma que onde está o Estado está o serviço público e a competência
administrativa.

Com relação à competência administrativa, Francis-Paul Benoit afirma, citado por Mônica Spezia
Justen, “que em matéria contratual, o critério de serviço público não solucionava os problemas de
competência, pois continuavam sob a jurisdição comum os contratos concluídos sob o regime do direito

civil”
[7]

.
As conclusões do Comissário David incorrem no mesmo erro que apontamos acima quanto ao uso

da distinção entre atos de império e atos de gestão como critério para delimitação da competência
administrativa: escapam à ideia de que apenas a presença do Estado não é suficiente para dizer que
determinada atividade é serviço público. Embora tal interpretação não tenha atrapalhado a realização do
fim a que se prestaram as palavras do Comissário David, hoje não podemos nos vendar da mesma forma.
Sem dúvida alguma, hoje o Estado – direta ou indiretamente –, em diversos países, desempenha atividades
que notadamente não são serviços públicos, ou que são, porém juntamente com o desempenho de uma
atividade econômica.
 
            2.2 A teoria objetiva de Duguit

León Duguit direcionou seus pensamentos para uma visão de cunho mais sociológico a respeito
do que venha a ser serviço público e o papel do Estado na sua consecução, abandonando o aspecto
instrumental-processualístico dado à ideia de serviço público pelo Comissário David no Acórdão Blanco.
É rejeitada a ideia de atos de império e atos de gestão, pois, para Duguit, “o Estado não é (...) um poder
que comanda uma soberania; ele é uma cooperação de serviços públicos organizados e controlados pelos

governantes”
[8]

. Para Duguit, portanto, o Estado serve ao povo; nunca o contrário.
Ademais, o papel maior do Estado era a satisfação das necessidades comuns de todos os homens.

Vale lembrar que a satisfação destas necessidades, contudo, deveria ser atingida num ambiente em que
fossem preservadas as liberdades dos homens, de forma a permitir que estes desenvolvessem livremente
suas atividades.
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Para este autor, serviço público “é toda atividade cuja realização deva ser regulada, assegurada e
controlada pelos governantes, porque a realização dessa atividade é indispensável à realização e o
desenvolvimento da interdependência social e, por sua natureza, apenas pode ser completamente

assegurada por meio da intervenção da força governante”
[9]

. Embora a conceituação seja amplíssima, o
ponto principal desta definição reside na motivação para a atuação do Estado, o que, conforme irá concluir
Duguit, legitima sua ação: assegurar o desenvolvimento da sociedade.

Em outros termos, é serviço público tudo aquilo que o Estado lança mão para assegurar o
desenvolvimento da sociedade. Aqui, mais do que em qualquer outra definição, serviço público é “servir
ao público”. Ao mesmo tempo, o serviço público é o que limita os poderes dos governantes. Portanto, se
determinada ação do Estado não teve por motivação a interdependência social – para usar um termo do

próprio Duguit – sua ação é ilegítima
[10]

. Sua teoria, portanto, é finalista e objetiva, pois vê o serviço
público como uma finalidade a ser perseguida (servir ao público) e coloca no centro do tema não o Estado,
mas sim a sociedade, para o qual o serviço será prestado (ao invés de enfocar quem presta o serviço).

Stéphane Braconnier analisou o espaço deixado entre o Acórdão Blanco e a teoria objetiva de
Duguit ao relatar que a ideia de serviço público enquanto “pedra angular” do direito administrativo não é o
ponto de partida para se pensar a competência jurisdicional administrativa. O ponto de partida reside,

conforme afirmaria Duguit, nas necessidades da sociedade
[11]

. Desta forma, não é a presença do Estado
que define o que é serviço público e, por conseqüência, atrai a jurisdição administrativa, conforme
colocado pelo Comissário David, mas sim a existência de um serviço público designado pela sociedade
que reclama a atuação do Estado, cujo foro de solução de conflitos será o administrativo.

Ao aduzir que é a sociedade quem irá determinar quais serão os serviços públicos – já que são
suas necessidades que devem ser atendidas pelo Estado –, Duguit furta-se à necessidade de dar uma
resposta à pergunta: quais são os serviços públicos? Serviços públicos seriam, portanto, o que a sociedade,
ouvidas suas próprias necessidades, dissesse aos governantes que é serviço público. Da mesma forma, o
que é serviço público num dado momento, pode não sê-lo posteriormente. Há uma grande dose de
variabilidade quanto ao que é serviço público, o que se alinha, de certo modo, à sociedade atual, face à

velocidade e dinamicidade das relações verificadas
[12]

. Outra conseqüência da teoria objetiva aponta para
um afastamento de qualquer distinção entre o que pode e o que não pode ser prestado pelo Estado e pelos
particulares. Nada haveria – a não ser a manifestação de vontade da sociedade – que indicasse que
determinado serviço deve ser prestado por um particular exclusivamente. Se a sociedade reclamasse a
prestação deste serviço, o Estado teria a obrigação, enquanto ente destinado a realizar as necessidades do
homem, de prestá-lo.

Outro aspecto relevante percebido por Duguit diz respeito à ausência de relação entre aumento do
número de serviços públicos e aumento do poder do Estado. Em suas palavras:

“... o aumento dos serviços públicos não significa, necessariamente, num poder maior
do Estado justamente porque o Estado não é uma potência. Dizer que um serviço se
torna ou deveria se tornar um serviço público significa que esse serviço será
organizado pelos governantes e funcionará sob seus controles. Mas isso não significa
necessariamente que os agentes encarregados e os patrimônios afetados estarão sob a
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dependência direta e imediata dos governantes. Ao contrário, o aumento dos serviços

públicos implica numa descentralização cada vez maior desses serviços”
[13]

.
Conquanto o Estado garanta as liberdades do indivíduo, donde se inclui a liberdade de iniciativa e

para empreender, a afirmação de Duguit nos parece acertada. Entendemos que a noção de atuação do
Estado trazida pelo autor é amplíssima, envolvendo não apenas a prestação direta do serviço, mas também
a gestão, a coordenação e a prestação indireta. O próprio autor coloca que esta é uma tendência do direito
moderno (de sua época), que vem a rechaçar de vez a crença no poder soberano – e centralizador – do
Estado.

Todavia, impossível não perceber um problema de diálogo entre sociedade e Estado na teoria
objetiva de Duguit; ou seja, Duguit não se debruça sobre o passo que é, ao mesmo tempo, seguinte à
manifestação de vontade da sociedade e anterior à própria realização do serviço. O grande problema de
sua teoria, que será objeto de crítica por parte de Jèze precisamente neste aspecto, está na não proposição
de um mecanismo que assegurasse com que as necessidades da sociedade – serviços públicos – sejam

constatadas e realizadas pelo Estado
[14]

. Entendemos, também, que a teoria de Duguit demanda uma
sociedade engajada politicamente, ciente de suas necessidades e carências, bem como, do outro lado,
governantes dispostos a ouvir e executar, cientes de que ocupam tais cargos para atender à sociedade,
unicamente.    

2.3 A teoria subjetiva de Gastón Jèze
Gastón Jèze, por sua vez, partindo da teoria objetiva de Duguit, desenhou uma teoria que tinha

por base a intenção dos governantes no tocante ao que fosse e ao que não fosse serviço público. Para
referido autor:

“o serviço público é um procedimento técnico – e não o único – com o qual se
satisfazem as necessidades de interesse geral. Dizer que, em determinado caso, existe
serviço público, significa que os agentes têm a possibilidade de usar procedimentos de
direito público, de valer-se de teorias e regras especiais, ou seja, de recorrer a um

regime jurídico especial”
[15]

.
Embora Jèze reconhecesse que o conceito de serviço público variava no tempo, diverge de Duguit

quando afirma que se fala de serviços públicos em determinada época apenas quando as autoridades de
um país decidem satisfazer as necessidades coletivas. Jèze é taxativo: “a intenção dos governantes é a

única coisa que deve ser considerada”
[16]

. Ao que nos soa tal afirmação, para Jèze, ainda que o ponto de
partida para a aferição ou criação de um serviço público se localize nas necessidades da coletividade,
estas, em última instância, se submetem às intenções dos governantes. Em síntese, os governantes é que
dizem o que é e o que não é serviço público, a despeito das necessidades da sociedade.

Este ponto de vista mereceu críticas por parte de Duguit, para quem, conforme vimos, serviço
público seria algo que se constate no bojo da sociedade, e não algo criado pelo poder dos governantes.
Para Duguit, Jèze estaria se esquecendo que o fato de uma lei existir e dizer que é, não torna o fato por ela
disposto real. Em resposta, Jèze afirmará o seguinte:

“Duguit incorre numa confusão (...) entre o ponto de vista da técnica jurídica e o
ponto de vista sociológico. Como ele, estou convencido de que o direito é uma ciência
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sociológica. Tudo o que ele disser a este respeito é completamente correto. Mas este é
o lado político, social, do direito. Existem, de outro lado, as regras que, em país e
momentos determinados, devem ser aplicadas pelos tribunais. Estes necessitam de um
critério preciso para dizer se, em determinado caso, os agentes públicos estão
autorizados para empregar os procedimentos de direito público, se há serviço público

propriamente dito”
[17]

.
Não podemos deixar de dar razão à crítica colocada por Jèze a respeito do pensamento de Duguit.

Conforme discorremos acima, faltou à Duguit operacionalizar seu ponto de vista sociológico; faltou
juridicidade. Esta juridicidade é traduzida por Jèze como sendo a intenção dos governantes. Para aferir
esta intenção, o autor afirma que não há um critério único, mas sim um conjunto de circunstâncias
verificadas caso a caso que permitem identificar a presença de um serviço público e, consequentemente,
atrair o regime de direito público. Desta forma, Jèze elenca alguns: poder de impor taxas, criação de um
monopólio de exploração, a origem do estabelecimento prestador do serviço, dentre outras. Por outro lado,
elenca algumas características que, embora presentes, não permitem, seguramente, concluir pela existência
de um serviço público: ato de autoridade pública na fundação do estabelecimento; nomeação, pelo
governo, de administradores; necessidade de aprovação administrativa dos atos emanados pelo
estabelecimento; sujeição à controle fiscal e contábil de um tribunal de contas.

Vemos que há um grande casuísmo na teoria subjetiva de Jèze. Tal casuísmo, num contexto em
que se torna necessário averiguar a intenção dos governantes, é inevitável. Adentra-se em questões
subjetivas e particulares de cada membro do Poder Legislativo, as quais nem sempre refletem as
necessidades da coletividade. Aliás, existe hoje uma grande corrente de estudos, denominada Escolha

Pública
[18]

, que vê os governantes, à semelhança de administradores de empresas e consumidores, como
maximizadores de benefícios próprios. Nada indicaria que uma pessoa, uma vez ocupando um cargo
público, não buscasse realizar suas próprias necessidades. Trata-se de uma visão “não romântica” da
democracia.

Ao deslocar a atenção do tema para a intenção dos governantes, reconhece-se que Jèze buscava
dar mais segurança ao tribunal administrativo e demais aplicadores do direito. Contudo, esta visão é
simplista, pois esvazia a própria ideia de serviço público, ou seja, de servir ao público. Rompe-se com a
necessária vinculação que deve existir, a nosso ver, entre o que o povo demanda e o que os governantes
reconhecem como passível de ser atendido. Há, em Jèze, uma submissão do conceito à vontade estatal, a

qual se choca com a teoria de Duguit
[19]

. Outro efeito da teoria subjetiva de Jèze, contrastando-a com a
de Duguit, diz respeito à legitimidade do Estado, limitada, segundo este último, pelo “agir em
conformidade” às necessidades da coletividade. Aplicada esta ideia à teoria subjetiva de Jèze, o Estado se
auto-imporia limites, não se submetendo a vontade alguma, pois serviço público seria o que o próprio
Estado dissesse que é serviço público.

 
2.4 Proposta de análise conjunta da teoria objetiva de Duguit e da teoria subjetiva de Jèze

Muito embora seja possível ver as doutrinas de Duguit e Jèze como conflitantes ou incompatíveis,
acreditamos que há espaço para uma compatibilização das ideias dos dois autores, buscando uma
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conciliação sociológico-jurídica. A intenção neste tópico é a de apreender com precisão os conceitos aqui
apresentados, pegando o melhor de cada autor e trazendo-o, mais à frente, para a realidade brasileira.
Saber o que é compatível nas duas doutrinas nos prepara melhor para pensar o próprio arranjo brasileiro
de serviços públicos, o qual, sabidamente sofreu influências do modelo francês.

Contrariamente a Jèze, acreditamos que o serviço público não é algo que se cria pela vontade dos
governantes. Antes, reflete a necessidade da coletividade. Assim, o papel dos governantes, neste aspecto,
resume-se a constatar uma vontade social e dar juridicidade a ela, por meio do processo legislativo. A
nosso ver, nossas instituições não são entes auto-governáveis e suficientes por si próprias. Derivam da
vontade do povo; neste sentido, existem na exata medida em que atendem às necessidades da coletividade.

Entendemos que a matriz sociológica aventada por Duguit é a que melhor se coaduna com a
razão de ser da sociedade e das nossas instituições. O homem coopera com outro homem para realizar
junto o que não consegue fazer sozinho; para isso, cria instituições para coordenar essa cooperação. Daí
decorre a própria função do Estado, que é a de servir ao povo, e não o contrário. Parece-nos que esta ideia
de Estado encontra-se presente na maioria dos autores que escrevem sobre o tema, vez que sempre
reconhecem a indispensável presença do Estado como característica de um serviço público – ainda que não
seja o único requisito.

Contudo, já apontamos a insuficiência da teoria objetiva de Duguit no que diz respeito ao modo
de dar vazão e execução a estas necessidades da coletividade que devem ser atendidas pelo Estado. Neste
ponto, valemo-nos da teoria subjetiva de Jèze, que a interpretamos da seguinte forma.

Embora precisemos, de fato, de um conceito de serviço público que possa ser operado por nossos
juristas e aplicado pelos nossos juízes, este não pode derivar inicialmente de uma “vontade do legislador”.
Não há nada que indique que um legislador saiba mais acerca das reais necessidades da sociedade, aquelas
que devem ser atendidas pelo Poder Público. Ora, sendo a própria razão de ser de nossas instituições –
compostas, algumas, por nossos legisladores – o atendimento às necessidades coletivas, não pode o
fundamento para a realização destas demandas recair em algo separado da sociedade. Muito pelo contrário,
deve derivar diretamente dela.

Assim, reconhecemos o papel “operacionalizador” que desempenha os governantes no que toca à
conceituação dos serviços públicos, dando a estes um sentido jurídico e palpável; porém, apenas na exata
medida em que dita operacionalização busca realizar diretamente as necessidades da coletividade. No
momento em que há um descolamento entre o que busca a sociedade e o que a lei diz, a noção de serviço
público se perde em subjetivismos e simplificações. O juiz, quando do julgamento das leis que regulam
serviços públicos, deverá, então, analisar se há aderência entre o que dispôs a lei e o que a sociedade
anseia.

A partir do momento em que operacionalizamos juridicamente a noção sociológica de serviço
público, preenchemos o vazio que antes havia entre serviço público e regime de direito público. Se serviço
público é “servir ao público” – consoante Duguit – e se é o Estado, por meio de seus governantes –
conforme Jèze –, que deve, em aderência aos anseios da sociedade, constatar o serviço público, então está
feita a ligação necessária para trazer a lume o regime de direito público. Todavia, resta-nos o problema de
saber como se dá, em termos práticos, este diálogo entre sociedade e governantes, bem como quão capaz
são nossas instituições de realizar as necessidades da população. Foge ao escopo do trabalho uma análise
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exaustiva destes meios, que podem incluir audiências públicas, associações representativas de interesses de
classe, conselhos de consumidores, dentre outros. É de se reconhecer, ademais, que a própria Constituição
é instrumento de realização da vontade popular, a qual deve ser obedecida por nossos legisladores. Desta
forma, nossa análise, de cunho mais humilde, se limitará aos termos da Constituição.  

Nesta linha, precisamos apreender os motivos dos arts. 21, 173 e 175, da Constituição Federal.
Precisamos averiguar se, no momento da Constituinte, a sociedade foi ouvida sobre suas necessidades; se,
quando a Constituição estatui que aqueles serviços dos incisos do art. 21 são de titularidade da União e
devem ser prestados pelo Poder Público (art. 175), está fazendo referência às necessidades da coletividade
brasileira. Se assim for, nos parece que o Brasil deu um passo à frente da doutrina francesa do século
passado, criando um vínculo entre (i) vontade social e realização desta pelo Poder Público, cuja atuação

deve ser pautada pelo disposto na nossa Carta Magna
[20]

, e (ii) serviço público e regime de direito
público.

Ocorre que existem circunstâncias atuais, ausentes no direito francês de Duguit e Jèze, que devem
ser sopesadas por nós. Dentre elas, podemos elencar as idas-e-vindas entre estatização e privatização, bem
como a complexidade da sociedade e multiplicidade de interesses, as quais dificultam nosso trabalho de
averiguar o conceito de serviço público e sua distinção das atividades econômicas – se é que ainda
podemos falar em distinção. Em outras palavras, resta-nos verificar se ainda é possível aplicar a

conciliação entre teoria subjetiva e teoria objetiva aqui tentada
[21]

 aos casos atuais do direito brasileiro,
em especial no que se refere aos produtores independentes e autoprodutores de energia elétrica. Ainda
numa análise superficial e talvez precipitada, nos parece que o Brasil superou o problema, presente nos
debates franceses, acerca do que é e do que não é serviço público. Tal eliminação foi obtida por meio da
positivação, na Constituição Federal, dos serviços públicos. O problema estaria, portanto, em verificar qual
o regime aplicável – se de direito privado ou público – às atividades do Estado.   

Porém, antes de adentrarmos no direito brasileiro, convém discorrermos sobre o direito norte-
americano, importante fonte de nosso direito administrativo, em especial no tocante às agências
reguladoras.
 
3. Direito administrativo inglês e norte-americano

O direito administrativo francês está para o serviço público assim como o direito administrativo
norte-americano está para a regulação (regulation). Tal se dá porque, embora as autoridades públicas
norte-americanas reconheçam que há serviços vitais para o desenvolvimento do País, defendem,
tradicionalmente, o liberalismo e a não-estatização. O instituto da regulation foi e é o instrumento
amplamente usado pelo governo norte-americano para realizar as necessidades coletivas, sem, contudo,
prestar o serviço diretamente. Antes, contudo, cabe-nos verificar como surgiu o próprio direito
administrativo no sistema do common law, notadamente na Inglaterra.

As palavras de Frank J. Goodnow deixam claro o problema do jurista inglês e norte-americano
em atribuir sentido ao direito administrativo:

“Neste país [EUA] e na Inglaterra, onde nenhuma tentativa séria foi feita para
classificar a lei em relação ao seu destinatário, o termo direito administrativo é quase
inútil. Enquanto nós falamos com propriedade de administração como indicativo de
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uma função governamental, e de administração como uma organização executiva, mal
há um advogado britânico ou norte-americano que reconheceria a existência de um
corpo de leis chamado direito administrativo. (...) A falha britânica e norte-americana
em reconhecer um direito administrativo se deve não à inexistência nestes países deste
corpo de leis, mas sim da conhecida falha de juristas e legisladores ingleses de

classificar a lei”
[22]

.
John Francis Garner também ressaltou a dificuldade de se estabelecer um conceito de direito

administrativo. Afirmava estar “lidando com regras, as quais nem todas são regras em sentido estrito, cujo
objeto é a conduta geral dos negócios do governo, dentro dos amplos princípios assentados pelos políticos.
É provavelmente impossível aproximar-se mais do que isso de uma definição precisa de direito
administrativo”. No capítulo introdutório de sua obra, informava ao leitor lidar “com vários tipos de
agências governamentais, tanto centrais quanto locais, com o intercâmbio de ideias e controle entre estes
várias agências, e a relação entre tais agências e o público em geral ou o cidadão tomado em particular. Se
preocupará com a preservação da ordem, o bem-estar do cidadão e os direitos do indivíduo em face do

governo, e também o mecanismo pelo qual tais direitos são preservados”
[23]

. Jean Rivero, comentando o
surgimento do direito administrativo na Inglaterra, clarificou o dilema enfrentado à época por aqueles
resistentes a aceitar o direito administrativo: ou surgiria um “novo despotismo”, segundo o qual a
Administração não se sujeitaria ao direito, tendo em vista a vontade de submetê-la ao direito comum, ou
desenvolver-se-ia um “direito especial”, com regras próprias, que conviveria pacificamente com o direito

privado comum e teria em seu bojo alguns limites destinados à respeitar a liberdade individual
[24]

.
Garner reconhece que o papel do Estado não pode ficar restrito à manutenção da ordem e

proteção dos seus cidadãos contra ameaças externas, tal como pregado pela doutrina liberal ortodoxa no
início do século XX. O Estado deveria também se preocupar com o bem-estar dos indivíduos. Garner, não
se furtando às concepções do Estado moderno e reconhecendo o crescente número de atribuições do
governo, analisa as public corporations, “geralmente organizadas de uma maneira similar às tradicionais
companhias de comércio de direito privado, e são particularmente arranjadas para dar conta de indústrias
nacionalizadas, tais como a de suprimento de gás ou eletricidade ou desenvolvimento de energia atômica
(...); ainda, outras public corporations são incumbidas de supervisionar algumas atividades governamentais
em particular, tais como a Federal Trade Comission e a Interstate Commerce Comission norte-

americana”
[25]

.
Em razão da ideia de rule of law, segundo a qual todos devem se sujeitar de forma igual às leis

de um país, havia grande preocupação em controlar a ação e poder do governo sobre os cidadãos
[26]

. Esta
preocupação foi, em grande medida, o objeto do direito administrativo inglês e norte-americano; a própria
regulation deriva daí e situa-se no limite de onde o Estado pode exercer seu poder sem interferir nas

liberdades individuais
[27]

. E em cima desta base de ideias nasce as public corporations. Garner aduz que
as autoridades governamentais foram sendo criadas especificamente para a regulação de um determinado

serviço; existiam tantas public corporations quantas fossem as tarefas administrativas
[28]

. Fica clara que a
razão de ser das public corporations consiste em administrar a empresa privada para a realização do
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interesse público. Suas características principais eram: (i) personalidade jurídica própria; (ii) âmbito

limitado, por lei, de funções; e (iii) independência do governo central
[29]

. Garner classifica as public
corporations em quatro campos: (i) corporações que gerenciavam grandes serviços de utilidade pública
(“as indústrias nacionalizadas”), tais como eletricidade, gás, transporte terrestre e aéreo, energia atômica;
(ii) entes de gestão administrativa de serviços públicos, concebidos para controlar algumas instituições
que, embora não de cunho comercial, atuavam em campo especializado e tinham alguma importância, tais
como Regional Health Authority e National Ports Council; (iii) entes reguladores, que cuidavam de
regular políticas sociais específicas e estavam mais próximas do governo central, tais como The
Hairdressing Council, The White Fish Authority e National Radiological Protection Board, dentre muitos

outros; e (iv) agências de aconselhamento e conciliação
[30]

.
Com relação a regimes jurídicos, Goodnow reconhecia a necessidade de um direito diferente de

um direito privado para o governo, ainda quando este se comportasse como um ente privado, tal como o
fazia quando operava ferrovias ou realizava o serviço postal. A justificativa para este “regime diferente” –
de direito público – estava no fato de que o governo, ao entregar uma correspondência ou transportar

alimentos de um lugar para outro, não visava o lucro, mas sim o bem-estar da comunidade
[31]

. Todavia,
era nesta constante aproximação do Estado com a sociedade que residia o medo da arbitrariedade

administrativa em detrimento das liberdades individuais
[32]

.
Por fim, cabe ressaltar o entendimento de Bernard Schwartz, para quem a diferença entre os

sistemas administrativos francês e inglês-norte-americano estava na forma de ler o princípio da separação
de poderes:

“No sistema anglo-americano, a doutrina da separação de poderes se tornou, na
verdade, uma doutrina de especialização de poderes. Cada braço do governo exercita o
tipo de poder que lhe foi conferido – legislativo, executivo ou judicial – livre de
interferência dos outros braços. (...) A teoria constitucional francesa, por outro lado,
foi influenciada pela memória da constante obstrução do braço executivo pelo
Parlements – a corte de apelação do common-law no Ancient Régime. Certo ou errado,
sentia-se que eles direcionavam esforços rumo a reformas administrativas necessárias

à conservação de seus próprios privilégios e prerrogativas”
[33]

.
Não havia espaço, em razão das ideias do rule of law e da noção de especialização dada ao

princípio da separação de poderes, para uma jurisdição administrativa, tal como havia na França.
Com relação às agências reguladoras, principal importação nossa do direito norte-americano,

surgem num contexto fático diferente do nosso. Enquanto nós temos um início da prestação dos serviços
públicos marcado pela presença do Estado, atuando de forma direta (durante os anos 40 até os 70) –
tradição esta que foi se alterando na década de 90 –, os Estados Unidos possuem entidades regulatórias
concebidas como solução intermediária entre o campo das liberdades individuais – que deve ser respeitado
pelo Estado, em razão de suas premissas liberais – e a necessidade de o Estado cuidar do bem-estar da
coletividade, se imiscuindo em funções outras que não a mera proteção contra ameaças externas. Dentro
da noção de liberdade individual inclui-se, obviamente, a liberdade de iniciativa, de empreender, o que
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nos leva a assertiva de que serviço público (public utilities) dizia respeito, à semelhança do direito francês,
ao interesse coletivo na prestação daquela atividade. Contudo, contrariamente ao direito francês, tal
conclusão não implicava a aplicação de um regime de direito público; o Estado, por meio das regulatory
agencies, regulava um serviço deixado à liberdade de iniciativa, estimulando a competição.  

 
4. Breves apontamentos acerca do serviço público no direito brasileiro

É comum vermos nos textos brasileiros sobre serviço público uma constante menção ao fato de
que sofremos influências dos Direitos francês e norte-americano. Embora não haja no direito
administrativo norte-americano a noção de serviço público da forma como existe no Brasil – conforme
herdado pelo direito francês –, é notório que a concepção e funcionamento de nossas agências reguladoras

tiveram por base as regulatory agencies estadunidenses
[34]

. Ocorre que as regulatory agencies norte-
americanas não lidavam com serviços públicos antes prestados pelo Estado, em regime de direito público;
lá, tradicionalmente os serviços socialmente relevantes são prestados por particulares. Assim, há, no Brasil,
uma adaptação da função das agências reguladoras, pois, aqui, estas se prestam a regular estritamente
serviços públicos. Vemos, portanto, um acomodamento das doutrinas francesas e norte-americanas.

Conforme aduz Almiro Couto e Silva:
“O conceito de serviço público, no Brasil, segue, em suas grandes linhas, a noção
clássica francesa, designando, por conseqüência, aquele serviço que é prestado por
órgão estatal, visando fim de utilidade pública, ou executado por particular, mas, neste
caso, sempre por delegação do Estado. Em outras palavras, para qualificação de um
serviço como público, a par do interesse geral a que se destina a satisfazer, é

indispensável a existência de um vínculo orgânico entre ele e o Estado”
[35]

.
O requisito da presença do Estado, ainda que não como prestador direto do serviço, portanto,

configura-se como indispensável à correta atribuição de um serviço como público. Todavia, devemos
voltar um pouco nos estudos brasileiros sobre o tema para verificar como se deu a influência do direito
francês nos nossos autores. De acordo com José Cretella Júnior, o primeiro autor a dedicar um estudo

sistematizado ao serviço público foi o engenheiro Aarão Reis, em 1936
[36]

. Devemos analisar, entretanto,
por ser um dos primeiros a, de fato, fornecer contribuição considerável ao tema, as ideias de Ruy Cirne
Lima, para quem “serviço público é todo serviço existencial relativamente à sociedade ou, pelo menos,
assim havido num momento dado, que, por isso mesmo, tem de ser prestado aos componentes daquela,

direta ou indiretamente, pelo Estado ou outra pessoa administrativa”
[37]

. É bastante nítida a influência
francesa, principalmente de Duguit, no pensamento do referido autor. Fala ele em “serviço existencial
relativamente à sociedade”, primando pela teoria objetiva; fala “num momento dado”, reconhecendo a
variabilidade das necessidades da coletividade. Ademais, a presença do Estado na prestação do serviço,
ainda que indiretamente, é fundamental ao conceito.

A fim de demonstrar a importância dos serviços públicos, Ruy Cirne Lima aponta as garantias
contra agentes públicos, próprias de um regime de direito público, as quais denotariam o rigor que se
deveria ter na consecução de tais serviços à coletividade. A própria noção de existencial, para o autor,
entrelaça-se com as ideias de utilidade pública e essencialidade.
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Há, no início do pensamento doutrinário brasileiro, influência das ideias francesas sobre o que seja
serviço público. Modernamente, Eros Grau filia-se à análise dos serviços públicos com um viés social.
Vislumbramos uma linha que começa em Duguit, passa por Ruy Cirne Lima e chega à Eros Roberto Grau,
linha esta a qual nos filiamos. Com relação a este último autor, afirma que “serviço público é atividade

indispensável à consecução da coesão social (...); é a sua vinculação ao interesse social”
[38]

. A razão
principal para mantermo-nos firmes a este entendimento reside nos arts. 3º e 170 da Constituição Federal,
que falam ser objetivo fundamental do Brasil a garantia ao desenvolvimento nacional, bem como a
realização da justiça social. Entendemos que é por esta razão que o art. 21 indicou ser de titularidade da
União os serviços ali arrolados. Embora ela possa delegar sua prestação, é ela a responsável, em última
instância, pela adequada prestação do serviço. Devemos ainda conviver com uma regulação de serviços
públicos prestados por entes que, embora privados, submetem-se à regulação estatal. E mesmo assim, em
determinados setores, tal como o de energia elétrica, onde as disparidades são grandes, o Estado intervém
de forma ainda mais incisiva, impondo políticas públicas de universalização de cima para baixo. Ademais,
a titularidade dos serviços públicos deve, por isso, permanecer com o Estado, vez que é este o ente que
possui o dever de realizar os objetivos constitucionais. Na linguagem de Eros Grau:

“Daí por que a preservação dos vínculos sociais e a promoção da coesão social pelo
Estado assumem enorme relevância no Brasil, a ele incumbindo a responsabilidade
pela provisão, à sociedade, como serviço público, de todas as parcelas da atividade
econômica em sentido amplo que sejam tidas como indispensáveis à realização e ao

desenvolvimento da coesão e da interdependência social”
[39]

.
Demonstrado este ponto, e para manter aderência ao escopo deste trabalho, furtamo-nos à análise

detida das constituições anteriores à de 1988
[40]

 e debruçamo-nos ao que diz a moderna doutrina
brasileira acerca do assunto. Assumindo que “a Constituição encerra todos os elementos e critérios que
permitem a identificação de quais atividades empreendidas pelo Estado consubstanciam serviço

público”
[41]

, importa-nos analisar, em especial, os arts. 21, inciso XII, 173 e 175, pois apenas a análise
conjunta destes dispositivos nos permitirá verificar se há, positivamente, uma conceituação de serviço
público, se há uma delimitação de quais serviços são considerados públicos e, também, se há uma
separação entre estes e atividade econômica.

O art. 21, inciso XII, da Carta Magna afirma que “compete à União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão” os serviços ali arrolados, dentre os quais se encontra “os
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água” (alínea “b”).
O art. 175, por sua vez, aduz que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. O art. 173, por
sua vez, informa que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”. Podemos concluir, de
plano, que nossa Constituição afirma que o Estado prestará tanto serviço público quanto atuará na
exploração de atividade econômica; há, assim, algum grau de separação entre as duas “atividades”, ainda
que sob o ponto de vista formal. Esta separação, contudo, deve levar em conta que o art. 175, que fala
especificamente em serviços públicos, está inserido em capítulo da Constituição que trata da ordem
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econômica. Assim, serviços públicos são atividades econômicas que, pela sua importância à realização das
necessidades coletivas, adquirem o status de serviço público, reclamando a presença estatal, ainda que

apenas como titular do serviço (art. 21)
[42]

.
Uma análise precipitada poderia levar a outra conclusão: a de que uma interpretação conjunta dos

arts. 21 e 175 autoriza a ideia de que seriam serviços públicos aqueles colocados no art. 21, já que
incumbiria ao Poder Público a prestação de serviços públicos. Ocorre que no art. 21 fala-se em
autorização, concessão e permissão, enquanto no art. 175 fala-se em concessão e permissão. Desta forma,
uma conclusão possível é a de que, na verdade, tal correlação direta não pode ser feita, pois a intenção da
Constituição teria sido a de indicar que os serviços prestados mediante autorização do Estado não seriam
serviços públicos. Este tema foi analisado por Dinorá Adelaide Musetti Grotti, que, escorada por Maria
Sylvia Zanella di Pietro, entendeu que a autorização seria dada ao particular para o seu exclusivo interesse.
Assim, enquanto uma atividade pode ser caracterizada como serviço público (atendimento a necessidades
coletivas), o que atrairia os institutos da concessão e da permissão, esta mesma atividade não seria serviço

público quando a “outorga” viesse por meio de autorização à particular
[43]

. O art. 21, então, não trataria
apenas de serviços públicos, mas também de atividade econômica (serviços que seriam públicos, no que
tange à titularidade por parte do Estado, mas, por serem fornecidos por particular mediante autorização,

não o são)
[44]

.
Em síntese, o entendimento acima colocado nos permite afirmar que há serviços que, embora de

titularidade da União
[45]

, podem ser prestados por entes privados, em regime de exploração de atividade
econômica. Esta conclusão, a nosso ver, se coaduna com a realidade atual, onde a dicotomia rígida entre

serviço público e atividade econômica se mostra cada vez mais fraca e despropositada
[46]

, ainda que para
fins de aplicação dos regimes de direito público, ora num momento, ou de direito privado, em outro. Desta
forma, e tendo em vista o conceito de serviço público acima colocado, que possui em seu bojo a
titularidade estatal e o atendimento a uma necessidade coletiva, vemos ser possível a prestação de um
serviço público em regime privado. Em outras palavras, ser o regime privado não desqualifica o serviço
como público, se estamos diante de serviço que, pelo art. 21, é de titularidade do Estado e se este serviço
atende a uma necessidade coletiva. O que há, na verdade, é um regime especial, em que vemos não uma
ampla abertura do mercado – a despeito da exploração do serviço por conta e risco do ente privado
delegado – mas sim um grau de regulação muitas vezes elevado. Nas palavras de Almiro Couto e Silva:

“Os serviços públicos fragmentaram-se, assumindo diversas formas, muitas das quais
reclamam tratamento jurídico especial, ora mais severo, ora mais brando, ora com um
peso maior de normas de direito público, ora com um peso maior de normas de direito
privado. Existem modalidades desses serviços cujo modo de prestação ideal é a que
resulta da livre concorrência num mercado que é, em princípio, aberto, mas que pode
e deve sofrer, sempre que necessário ou conveniente, intervenções do Estado, para

afeiçoá-lo ao interesse público”
[47]

.  
O regime especial de que fala o autor acima citado diz respeito ao fato de as agências reguladoras,

em especial, serem dotadas de variados instrumentos de regulação, fiscalização e sanção que são aplicados
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sobre os entes privados que, mediante autorização, prestam um serviço público em regime com

características de regime privado, onde se vê liberdade de iniciativa, concorrência, assunção de risco
[48]

.
A prestação de um daqueles serviços do art. 21, apenas por ser realizada num ambiente de livre
concorrência, não implica em deixar de ser serviço público, uma vez estarmos diante de serviço de
titularidade estatal, que atende a necessidade coletiva. Ademais, fica claro que a simples presença do

Estado nada informa se estamos diante de um serviço público ou uma atividade econômica
[49]

. Vemos
que, ao defender que o regime aplicável nada diz sobre ser um serviço público ou uma atividade
econômica, nos distanciamos do entendimento de Dinorá Grotti. Nossa interpretação para o fato de a
Constituição ter colocado apenas “concessão” e “permissão” no art. 175, não fazendo constar
“autorização”, é a de que estes três regimes de exploração apenas indicam o grau de interferência do
Estado na prestação do serviço público (que é atividade econômica em sentido amplo). Não é porque
“autorização” não se encontra no art. 175 que os serviços do art. 21 prestados pelo privado mediante
autorização não serão serviços públicos. Apenas indica que o Estado interferirá menos na regulação e
fiscalização deste serviço.

De forma conclusiva, podemos afirmar que nossa Constituição Federal deu um passo não dado
pela doutrina e legislação constitucional francesas, no sentido de “amarrar” a existência de um serviço
público à existência de um vínculo orgânico com o Estado. Desta forma, se há a presença do Estado, ainda
que no nível regulatório, e se atende à necessidade coletiva, temos serviço público, mas não no sentido
francês, de atrair o regime de direito público. Aliás, da doutrina francesa o que nos sobra é apenas a tese
do atendimento a necessidade coletiva. Serviço público, portanto, é uma atividade – sem dúvida,
econômica – cuja titularidade da prestação recai sobre o Estado, destinada a atender a uma necessidade
coletiva, em regime jurídico especial, ou seja, regime que possui traços de direito público e traços de
direito privado, sendo a intensidade destes traços variáveis conforme o serviço.

Agora que temos uma análise coerente e possível dos arts. 21, 173 e 175, da Constituição,
podemos adentrar especificamente no setor elétrico, com o fim de analisar em concreto as figuras do
autoprodutor e do produtor independente de energia elétrica.
 
5. Geração de energia elétrica

Antes de adentrarmos especificamente no tópico, devemos assentar que, dentro do setor elétrico, é
serviço público aquela atividade que consiste em levar energia elétrica às residências das pessoas, ou seja,
suprir uma necessidade coletiva básica, essencial, o que culmina, por conseguinte, em realizar o
desenvolvimento nacional e demais objetivos colocados pelo constituinte. Esta ideia apenas é aplicação
prática da teoria objetiva de Duguit e das noções de coesão social e necessidades coletivas acima
apresentadas.

Hoje, afirma-se que existem três regimes de exploração de energia elétrica: de serviço púbico, de
autoprodução e de produção independente de energia elétrica – PIE. Ocorre que vemos atualmente, na
verdade, uma confusão entre os três regimes. Antes, justificava-se a distinção porque o Governo Federal,
nalguns casos, concedia o serviço público de geração de energia elétrica, e noutros apenas autorizava um
ente privado a gerar energia, para consumo próprio. Conforme veremos, o que se vê nos dias atuais é o
fim da concessão do serviço público de geração de energia elétrica, com o consequente crescimento das
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concessões de uso do bem público. Na configuração atual, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por
determinação do Ministério de Minas e Energia, realiza leilão onde quem vence o certame celebra com o
Poder Concedente o contrato de concessão de uso do bem público (para aqueles casos em que se tem
grandes quantidades de energia a ser gerada). Parte da energia é vendida às distribuidoras (Ambiente de
Contratação Regulada), e parte dela é vendida no Ambiente de Contratação Livre. Ainda, os próprios
PIE`s e autoprodutores por vezes vendem energia às distribuidoras, por vezes consomem a própria energia
que geram, por vezes comercializam-na no ACL. As fronteiras de separação dos regimes praticamente
desapareceram. Entendemos que o grande dispositivo legal que dissolveu a distinção entre serviço público
e atividade econômica, no setor elétrico, é o art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, o qual afirma
que “passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados”. Antes da Lei, um concessionário de serviço público de geração de energia
elétrica possuía contrato com um distribuidor de energia elétrica. O art. 10 da Lei nº 9.648/98 trouxe regra
transitória a respeito dos montantes de energia já contratados, obrigando os geradores a reduzirem estes
montantes contratados gradualmente ao longo de certo período de tempo (1998 a 2002), até que não
houvesse mais energia contratada, passando a ser, de fato, livre, a comercialização da energia gerada. E tal
regra se aplica a todos os geradores, inclusive os concessionários de serviço público.   

Vale apontar que, conforme o art. 2º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998, “as atividades de
geração e de comercialização de energia elétrica, inclusive sua importação e exportação, deverão ser
exercidas em caráter competitivo, assegurado aos agentes econômicos interessados livre acesso aos
sistemas de transmissão e distribuição, mediante o pagamento dos encargos correspondentes e nas
condições gerais estabelecidas pela ANEEL”. Desta forma, estamos diante de exploração de atividade
econômica, que, tendo em vista a titularidade da União na exploração do serviço de energia elétrica (art.
21, inciso XXI, alínea “b”), bem como a necessidade de o Estado – e não o privado – realizar os objetivos
fundamentais da República de desenvolvimento nacional (art. 3º) e justiça social (art. 170) – necessidades
coletivas –, é serviço público, sofrendo, em variável grau, regulação pelo Poder Público.
 

5.1 Produtor independente de energia elétrica

A figura do produtor independente de energia elétrica – PIE é importada dos Estados Unidos
[50]

e, conforme o art. 11 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, é “a pessoa jurídica ou empresas reunidas em
consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica
destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco”. O PIE, conforme
veremos, ora presta serviço público, ora explora atividade econômica. Curioso que, ora o faz mediante

concessão, ora por meio de autorização
[51]

. Em ambos os casos, o faz “por sua conta e risco”, atuando em
regime de competição e, por outro lado, sofrendo regulação da ANEEL. Há um misto de características
que caracterizam justamente o “regime jurídico especial” apontado acima.

O art. 5º da Lei nº 9.074/95 afirma que é objeto de concessão, mediante licitação, “o
aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW, destinados à produção
independente de energia elétrica”. Fica claro que o critério “potência” é o que define se um
aproveitamento hidrelétrico sob o regime de produção independente será concedido ou autorizado.
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Todavia, perguntamos: é esse mesmo critério que define se estaremos diante de serviço público ou de
atividade econômica? Existem PIEs que, embora concedidos, exploram atividade econômica (em sentido
estrito), ou, pelo contrário, que, sendo autorizados, prestam serviço público?

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 dispôs em seu art. 26 que compete ao Poder
Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar “o aproveitamento de potencial
hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção

independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica
[52]

” (inciso I) e
“o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 (mil) kW e igual ou inferior a
50.000 (cinquenta mil) kW, destinado à produção independente ou autoprodução, independentemente de
ter ou não características de pequena central hidrelétrica” (inciso VI). O quadro legal, interpretadas as duas
Leis, é este: para aproveitamentos hidrelétricos de 1 MW a 30 MW, com características de pequena central
hidrelétrica – PCH, a ANEEL autoriza; para aproveitamentos de 1 MW a 50 MW, sendo ou não PCH, a
ANEEL também autoriza; para aproveitamentos acima de 50 MW, a contrario sensu, haverá licitação para

concessão
[53]

. As perguntas acima colocadas subsistem. Soma-se a elas a seguinte: quando o PIE,
autorizado pela ANEEL, celebra contrato de compra e venda de energia elétrica com uma distribuidora –
esta, sem dúvida, prestadora de serviço público por excelência – realiza serviço público ou atividade
econômica em sentido estrito? Parece-nos que realiza serviço público, pois realiza serviço de titularidade
estatal e atende a necessidade coletiva. Embora seja a distribuidora quem, de fato, entrega o bem essencial
à sociedade, nenhuma utilidade teria a distribuidora caso não houvesse energia gerada e transmitida. Por
esta razão, entendemos não haver sentido em separar a cadeia de produção elétrica, para fins de aferição
da existência, no caso concreto, de serviço público. Mais uma vez, se se atende a uma necessidade
coletiva, é serviço público. Ser um ente privado autorizado apenas indica um menor grau de regulação
estatal, já que, quanto maior a potência do empreendimento, mais importante ele é para a realização do
desenvolvimento nacional, ou seja, maior o interesse do Estado, o que atrai uma maior regulação e
fiscalização. A prestação não passou de serviço público para atividade econômica em sentido estrito.

Todavia, quando um PIE comercializa sua energia no ACL, não realiza serviço público, mas sim
atividade econômica em sentido estrito. A energia comercializada – vendida a uma indústria que é
consumidor livre, por exemplo – não vai para as residências dos integrantes da sociedade. Embora preste
um serviço de titularidade estatal, não atende a uma necessidade coletiva. Todavia, é de se notar que este
PIE sofre regulação da ANEEL, em algum grau, bem como deve enviar seus contratos de compra e venda
de energia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, órgão privado responsável pela operação

comercial da energia
[54]

.
Especificamente à concessão, o art. 13 da Lei nº 9.074/95 aduz que “o aproveitamento de

potencial hidráulico, para fins de produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de uso
de bem público, na forma desta Lei”. Assim, o Poder Concedente concede o uso da água do rio – mediante
pagamento de um encargo –, e não o serviço público em si. De acordo com Marçal Justen Filho “a
concessão de uso de bem público consiste na atribuição temporária a um particular do direito de uso e

fruição exclusivos de certos bens públicos”
[55]

. Ora, sendo o bem público, seu uso apenas pode ser feito
por meio de autorização (como gênero, cuja espécie é a concessão de uso de bem público) da União.
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Como o bem a ser usado (água dos rios) pode vir a ser transformado em outro bem de necessidade

coletiva, pode-se, conforme o caso, estar diante de serviço público
[56]

.
A título de conclusão, para o PIE, há casos em que este atende a uma necessidade coletiva, e há

casos em que não o faz. Naquele presta serviço público; neste não. Contudo, o regime jurídico aplicável é
misto, pois há sujeição à livre iniciativa e assunção de riscos, ao passo que a ANEEL regula a prestação
do serviço, ainda quando diante de exploração de atividade econômica – não se pode esquecer que a
União é o titular do serviço e do bem (rios). Desimportante, portanto, saber qual o regime de exploração –
se autorização, concessão ou concessão de uso do bem público. Importa verificar, na verdade, a destinação
da energia e o grau de interesse do Estado naquele empreendimento hidrelétrico, o que impõe uma maior
ou menor regulação sobre o ente privado prestador do serviço público.
 

5.2 Autoprodutor de energia elétrica
O autoprodutor de energia elétrica, como próprio nome sugere, produz energia elétrica para seu

próprio consumo. Esta figura é especialmente importante para as empresas ditas “eletrointensivas”, tais
como as de alumínio, cujo custo de aquisição de energia elétrica chega a representar até 35% do custo do
produto final, tendo em vista a enorme quantidade de energia necessária no processo de fabricação do
bem. De forma a reduzir custos, a empresa pode, geralmente próximo à fábrica, instalar uma usina

elétrica
[57]

.
Pelo art. 3º do Decreto nº 2.003/96, dependem de concessão de uso do bem público, mediante

licitação, o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 10.000 kW, por autoprodutor. E,
pelo art. 4º, depende de autorização para aproveitamento de potencial hidráulico quando a potência por
superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 10.000 kW, e para implantação de usina termelétrica quando a
potência for superior a 5.000 kW. Por fim, conforme já afirmamos, compete ao Poder Concedente,
diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar “o aproveitamento de potencial hidráulico de
potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção independente ou
autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica” (inciso I) e “o aproveitamento
de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 (mil) kW e igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil)
kW, destinado à produção independente ou autoprodução, independentemente de ter ou não características
de pequena central hidrelétrica” (inciso VI).

Aqui, o Estado dispõe de um serviço cuja titularidade é sua, em favor de um ente privado que não
atenderá a uma necessidade coletiva, mas sim a processo produtivo de sua própria empresa. Neste caso,
não estamos diante de serviço público.

Outra vertente da questão se apresenta pelo art. 26, inciso IV, da Lei nº 9.427/96, quando afirma
competir à ANEEL autorizar “a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus
excedentes de energia elétrica”.  O art. 28 do Decreto nº 2.003/96, em capítulo que trata das disposições
relativas aos autoprodutores, fala ser possível, “mediante prévia autorização do órgão regulador e
fiscalizador do poder concedente, a compra, por concessionário ou permissionário de serviço público de
distribuição, do excedente da energia produzida”. Obviamente que “autorização” aqui não é um regime de
exploração; é, na verdade, uma anuência da ANEEL para que o autoprodutor comercialize seus
excedentes, ou seja, aquela parcela da energia gerada que não foi consumida. O que podemos afirmar do
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autoprodutor que recebe uma autorização da ANEEL (potência abaixo de 30 MW) e comercializa seus
excedentes para uma distribuidora de energia elétrica, prestadora de serviço público por natureza? Estaria
ele prestando um serviço público? Neste caso, entendemos que sim; contudo, é de se notar que seria
prestador de serviço público apenas com relação à parcela da energia gerada que é vendida à distribuidora,
pois, o restante, fica com ele, para consumo próprio. Teríamos, então, a hipótese de um ente que ora presta
serviço público, ora exerce atividade econômica. Aqui, mais do que antes, o regime de exploração em nada
ajuda a identificar se diante de serviço público ou atividade econômica, visto ser possível ter-se as duas
coisas num único ente.

6. Conclusões
Pelos exemplos das figuras do setor elétrico acima colocadas, vemos que a dicotomia entre

serviço público e atividade econômica inexiste, para fins de identificação e aplicação de determinado
regime jurídico. A razão principal para o fim da distinção reside na constância com que características de
direito público e de direito privado se fundem, bem como no modelo regulatório brasileiro, o qual pugna
por regulação de serviços cuja titularidade na prestação é da União. Desta forma, o conceito do que seja
serviço público não pode mais se debruçar sobre a análise dos regimes, para fins de sua definição. Tal se
justificava no início do direito administrativo francês, pela necessidade do Conselho de Estado de firmar
suas competências.

Para a complexidade da sociedade atual, afirmamos que serviço público é aquela atividade
econômica que interessa ao Estado. E interessa ao Estado por ser ele o maior responsável por realizar as
necessidades da coletividade. Assim, se a Constituição fala em desenvolvimento nacional, redução das
desigualdades, justiça social, está passando uma mensagem única e exclusivamente para o Estado, e não
para o ente privado. Para a consecução destes fins, o Estado dispõe de amplo aparato institucional e legal,
podendo inclusive decidir que para a realização de determinado fim, se afastará da prestação da atividade,
deixando-a a cargo de um ente privado, que será regulado por ele.

É esta a ideia por trás do serviço público de energia elétrica. Trata-se de um bem essencial, seja
no nível mais básico, quando a energia chega às residências, seja num segundo nível – insumo para
empresas produzirem bens. Ademais, é nítida a dependência dos objetivos da República ao satisfatório
abastecimento energético. Um país sem energia não cresce, não se desenvolve. O papel do Estado neste
setor é fundamental; daí a necessária regulação do setor elétrico, não deixando um bem tão essencial às
oscilações das “forças do mercado”.

No segmento de geração de energia elétrica, apenas o autoprodutor que consome a energia que
gera e o PIE que vende energia no ACL não são prestadores de serviço público. De resto, como a energia
se presta a atendimento de necessidade coletiva, há serviço público. Neste contexto, o regime de
exploração apenas é indicativo do maior ou menor grau de interesse do Estado na prestação do serviço, o
que implicará uma maior ou menor regulação. Assim, não é porque um serviço é prestado por meio de
autorização que estamos diante de uma atividade econômica em sentido estrito e sujeita apenas ao regime
de direito privado. Não há, no Brasil, pelas razões apontadas, total desregulação do segmento de geração
de energia elétrica. Mais correto é falar em regime jurídico especial.

Afastamos a relação que alguma parte da doutrina aponta entre regimes de exploração e serviço
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público ou atividade econômica. Ademais, a prestação de tudo o que consta do art. 21 é de
responsabilidade do Estado. Isto não leva a que tudo arrolado ali é serviço público. Deve haver mais um
elemento, que é o atendimento a necessidade coletiva.

O Estado moderno, embora tenha, em alguns casos, se afastado no que tange à prestação de
serviços públicos, tendo em vista diversas circunstâncias sociais, políticas e ideológicas, se aproxima
destas por meio da regulação, fiscalização e planejamento. Quando não explora o serviço, o Estado realiza

as necessidades coletivas por meio destas três ações. Neste sentido
[58]

, fala-se em serviço público. Ainda
que se entenda que todas as prestações materiais sejam atividade econômica em sentido amplo, se há
atendimento a necessidades coletivas, deve haver a presença do Estado, ainda que por meio da regulação,
fiscalização e planejamento; e, assim, há serviço público.

Por todo o exposto, entendemos que, no Brasil, ainda existem necessidades coletivas a serem
atendidas e, por força do art. 21 da Constituição, tais necessidades devem ser realizadas pelo Estado.
Mesmo que hoje em dia se verifique um movimento cada vez mais intenso de afastamento do Estado na
prestação de atividades, há uma presente regulação destas atividades, justificadas pela existência destas
necessidades coletivas, pelas desigualdades regionais, pelo objetivo de desenvolvimento nacional e justiça
social. Ainda que haja uma concomitância de regimes em determinados serviços – como, por exemplo, os
geradores de energia elétrica, que, embora compitam entre si num ambiente de livre iniciativa, são
regulados e fiscalizados pela ANEEL –, ainda que se vejam todas as prestações como atividades
econômicas, isso não afasta o papel do Estado como instituição criada pelo povo para realizar as
necessidades do povo, mesmo por meio da regulação e fiscalização.
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concessionários de uso do bem público, vendem energia elétrica ora às distribuidoras, ora a consumidores livres, ora a outros
geradores – de forma que estes possam honrar seus contratos, mesmo quando geram abaixo do esperado. O bem (água, rios) é da
União, assim como a titularidade do serviço; assim, se há atendimento a necessidade coletiva, estaremos diante de serviço público.
Mais uma vez, o instrumento mediante o qual se prestará serviço público apenas indica o grau de regulação da ANEEL.
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empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso
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 No sentido da teoria objetiva de Duguit, que fala em interdependência social e legitimação do Estado por meio do atendimento
a esta interdependência; no sentido de Ruy Cirne Lima, quando fala em serviço existencial relativamente à sociedade; no sentido de
Eros Grau, quando fala em coesão social. Devemos lembrar, conforme já afirmamos acima, que acreditamos que o Estado existe
para a sociedade, e nunca o contrário.
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A "ESCOLA" COMO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA MANTENEDORA DE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

THE "SCHOOL" WITCH ENTERPRISE ESTABLISHMENT OF PROVIDER COMPANY

Lúcio Marcos Bom Conselho

RESUMO
Diante do cenário educacional no Brasil, especialmente, a rede privada de ensino, tornou-se
necessário entender o que é a empresa e o que é a escola. Muito se têm falado sobre a
educação estar se transformando em atividade empresarial. Cada vez mais as instituições da
rede particular de ensino estão se profissionalizando e tratando a educação com objetivos
empresariais. 

Entender a natureza jurídica das escolas e destacá-las das sociedades mantenedoras é
fundamental para poder gerir o negócio com eficiência, mas sem perder o foco institucional do
empreendimento, a educação. 

O presente trabalho se presta a analisar os institutos jurídicos do direito empresarial e do direito
educacional para comprovar que a “escola”, apesar de não ter personalidade jurídica própria,
pode ser desmembrada da sociedade que a mantêm. Uma vez verificado ser a “escola” o
estabelecimento da sociedade empresária mantenedora, possível se torna conceituá-lo como
uma universalidade de fato, constituída pela existência de bens corpóreos e incorpóreos que
permitem o exercício da atividade-fim da sociedade, sendo possível negociá-la separadamente
de sua mantenedora. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO EMPRESARIAL;DIREITO EDUCACIONAL;INSTITUIÇÕES DE
ENSINO MÉDIO;INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR;ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL;ESTABELECIMENTO DE ENSINO;ESCOLA;UNIVERSALIDADE DE
FATO;MANTENEDORA;SOCIEDADE;PROPRIEDADE INTELECTUAL;BENS CORPÓREOS E
INCORPÓREOS

ABSTRACT
Especially considering the private schools, is necessary to know what is the enterprise and what
is the school, in the educational scenery of Brazil. The education is becoming to a enterprise
activity. Actually, the private schools are so much more professional and are looking the
education as a enterprise objective. Understand the school’s juridical nature and of provider
company is fundamental to deal the business efficiently, but we cannot to lose that the
undertaking focus is the education. 
This work intends to analyse the juridical institutes of business law and of the educational law in
order to probe that the “school”, despite it has no own juridical personality, can be separated of
the provider company. 
Once verified be the “school” the establishment of provider company, is possible to show it as
one universality of fact, composed by the being of physical e unphysical properties that permits
to exercise the activity that is the objective of the corporation, being possible to deal it
separately of its provider company. 
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 1 INTRODUÇÃO

 

Tanto nas Instituições de Ensino Médio - IE's, quanto nas Instituições de Ensino Superior - IES's,
verificamos nos últimos anos uma forte profissionalização da atividade-fim, educação, e aumento
dos grupos de investidores, empresas, que apostam em um segmento de atividade muito
disputado, alta concorrência travada entre mantenedoras cada vez mais robustas e
societariamente organizadas para apurar o máximo de lucro da atividade.

Elevar investimentos, diminuir inadimplência, melhorar a qualidade estrutural, tecnológica e
humana das escolas, são algumas das estratégias administrativas e educacionais para se
destacar no ramo da atividade educacional.

Imprescindível, portanto, entender as relações jurídicas e educacionais no ambiente educacional.
Separar o ensino dos negócios jurídicos realizados para o exercício da atividade fim da
mantenedora.

Desta forma, o tema proposto busca resposta à seguinte indagação: Considerando o atual
cenário da rede particular de ensino e das sociedades empresárias, mantenedoras de suas
instituições de ensino: a "escola" tem natureza jurídica de estabelecimento empresarial?
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2 DESENVOLVIMENTO
 

 

•2.1        Considerações Iniciais

 

Inicialmente, esclarecemos que ao se abordar o estabelecimento de uma sociedade
mantenedora de instituição de ensino, considerar-se-á a educação escolar, nos seus níveis de
educação básica e educação superior.

Desta forma, ao usar a expressão "escola", como sendo o estabelecimento de ensino, não o
faremos necessariamente definindo qual o nível de educação escolar. Em sendo necessário
especificaremos o nível entre educação básica ou educação superior.

A escola é conceituada pelo dicionário de língua portuguesa como uma "casa ou estabelecimento
em que se ministra ensino de ciências, letras ou artes" (MICHAELIS, 1998 - 2007).

Neste contexto, a escola é o estabelecimento empresarial de sua sociedade mantenedora,
instituição de ensino, de educação básica ou superior.

O estabelecimento empresarial não é somente o prédio ou imóvel onde funciona a instituição de
ensino, mas todos os demais bens que vão de alguma forma auxiliar, facilitar, ou proporcionar
meios para o funcionamento da escola, proporcionando o exercício da atividade fim de sua
mantenedora, a educação.

Vale esclarecer ainda que os elementos de uma sociedade empresária (empresa - empresário -
estabelecimento) estão vinculados entre si, como explica Eduardo Goulart Pimenta: Não existe
atividade (empresa) sem um sujeito de direito (empresário) que a pratique em seu próprio nome
e se valha, para isso, de um conjunto de bens por ele organizado (estabelecimento).
(RODRIGUES (coord.), 2004, p. 98).

Complementando o conceito, Fábio Ulhoa Coelho nos fornece sua explicação: Trata-se de
elemento indissociável à empresa. Não existe como dar início à exploração de qualquer atividade
empresarial, sem a organização de um estabelecimento. (COELHO, 2002, p. 96).

Além disto, temos que destacar a importância dos professores e de seu capital intelectual, do
material didático, da biblioteca, dos computadores, dos meios de comunicação, e da rede de
relacionamentos sociais entre os docentes, discentes, apoiadores e comunidade em geral.

Para entender a atividade empresarial voltada para a educação, vale recorrermos à Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 - CR/88, ordenamento máximo de nosso País, que
previu o exercício da atividade educacional tanto pela iniciativa pública quanto pela privada,
garantindo-a a todos os brasileiros:

 

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 209. O ensino é
livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais
da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público" (BRASIL,
1988).
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A educação é um direito de todos, atividade que será exercida pela iniciativa pública e privada,
quanto à última, desde que atendidas algumas condicionantes legais e administrativas, em
especial quanto à educação superior, pois a atividade será supervisionada pelo Ministério da
Educação - MEC. Na educação básica, a educação é supervisionada pela Secretaria de Estado de
Educação - SEE.

 

•2.2        O Estabelecimento Empresarial

 

Quando a escola passa a ser considerada como o estabelecimento empresarial de sua sociedade
mantenedora, passamos a perceber que a escola poderá ser objeto de relações jurídicas próprias
envolvendo alguns de seus bens, como o sistema didático/pedagógico de ensino, o material
didático, o desenvolvimento e pesquisa científica, a propriedade intelectual e os sistemas
informatizados (portais institucionais).

Os bens incorpóreos da "escola", como por exemplo, a marca, poderia ser cedida a título
oneroso ou gratuito a outra instituição de ensino, bem como a escola poderia arrendar a sua
estrutura física para outras instituições de ensino, como no caso das Instituições de Ensino
Superior que cedem sua estrutura física para a aplicação de avaliações presenciais de cursos à
distância.

Os exemplos acima citados caracterizam a escola como sendo o estabelecimento empresarial da
mantenedora, sociedade empresária, sendo o estabelecimento uma universalidade de fato,
constituída pela existência de bens corpóreos e incorpóreos que permitem o exercício da
atividade-fim da sociedade, educação.

Para a doutrina jurídica educacional, o estabelecimento educacional abrange muito mais do que
os bens corpóreos que o compõem, mas também o capital intelectual.

Célio Luiz Muller Martin fornece uma explanação mais precisa do tema:

 

Esse "complexo de bens organizado" impõe o conjunto de instrumentos utilizado para o exercício
da atividade escolhida, aí incluídos: o prédio, as instalações, equipamentos, veículos,
computadores, livros da biblioteca, objetos de uso comum. Entretanto, há um grupo de bens
incorpóreos que compõem também o estabelecimento educacional, e nem sempre são relevados:
a metodologia de ensino, o nome e a marca da instituição, seu conceito no mercado. (MARTIN,
2007, p. 166).

 

A doutrina jurídica empresarial majoritária "entende-o como uma universalidade de fato"
(GUSMÃO, 2008, p.166), e "para fins de alienação, o estabelecimento é considerado um bem
móvel" (GUSMÃO, 2008, p.165).

Conceito que o artigo 90, do código civil, bem definiu: "Constitui universalidade de fato a
pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária"
(BRASIL, 2002).

O Autor Fábio Ulhoa Coelho vai além:
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(...) o desenvolvimento do comércio eletrônico, via Internet, importou a criação do
estabelecimento virtual, que o consumidor ou adquirente de produtos ou serviços acessa
exclusivamente, por via de transmissão e recepção eletrônica de dados. (COELHO, 2002, p. 96).

 

Desta forma, podemos entender que o estabelecimento de ensino, a "escola", é o
estabelecimento empresarial da sociedade empresária, mantenedora da instituição de ensino,
sendo, inclusive, passível de alienação como um todo, independentemente, de alienação da
sociedade mantenedora.

 

•2.3        Da doutrina Empresarial

 

O estabelecimento empresarial já é um instituto conhecido do direito empresarial e há muito
tempo utilizado pelos administradores de empresas em operações de alienação, fusão ou cisão
de sociedades.

Fábio Ulhoa Coelho destaca a importância deste instituto do direito empresarial:

 

Ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é,
enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no
mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado. (...) Isto porque, ao
comprar o estabelecimento já organizado, o empresário paga não apenas os bens nele
integrados, mas a organização, um "serviço" que o mercado valoriza. As perspectivas de
lucratividade da empresa abrigada no estabelecimento compõem, por outro lado, importante
elemento de sua avaliação, ou seja, é algo por que também se paga. (COELHO apud
RODRIGUES (coord.), 2004, p. 100).

 

O direito de empresa tratado em livro próprio do Código Civil Brasileiro, revela a singularidade
do estabelecimento, conferindo ao mesmo, autonomia para figurar em negócios jurídicos
translativos: "art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios
jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza." (BRASIL,
2002).

 

 Rodrigues nos explica a alienação desses bens de forma unitária:

 

os elementos constitutivos desta universalidade (sejam móveis, imóveis ou imateriais) podem
ser reivindicados ou transferidos em separado ou em conjunto, quando então opera-se o
chamado trespasse (ou transpasse), que nada mais é do que o nome comumente dado à
alienação de um estabelecimento. (RODRIGUES (coord.), 2004, p. 100).

 

Vislumbramos assim a possibilidade de se separar o estabelecimento da sociedade mantenedora,
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valendo explicitar os elementos do estabelecimento, os quais podemos distinguir em dois
grandes grupos: bens corpóreos e bens incorpóreos.

Os bens corpóreos seriam os bens materiais, palpáveis, visíveis, tais como: o prédio ou imóvel
onde a empresa funciona, as mesas, os computadores, os livros e equipamentos, os veículos,
dentre outros.

Já os bens incorpóreos são aqueles bens que não são representados materialmente, geralmente
são intangíveis, dentre os quais destacamos: o nome empresarial, a marca, a propriedade
intelectual, o aviamento e a clientela do estabelecimento empresarial ou mesmo do
estabelecimento educacional.

O nome empresarial é o nome pelo qual a sociedade é identificada, diferenciada de outras,
estando o seu nome protegido tanto pela Constituição da República Federativa do Brasil - CR/88,
quanto pelo Código Civil Brasileiro, senão vejamos:

 

Artigo 5º, inciso XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988).

 

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as
respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do
respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se
registrado na forma da lei especial. (BRASIL, 2002).

 

E Rodrigues afirma que "O título do estabelecimento, na medida que denomina o
estabelecimento empresarial, obviamente compõe o acervo imaterial integrante da
universalidade aqui tratada". (RODRIGUES, 2004, p.111)

A propriedade industrial das sociedades também é um elemento do estabelecimento,
destacando-se dentre ela, as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e tecnologia,
também conhecida por "know-how", bem como a marca, sinal distintivo de determinado
produto, serviço ou mercadoria.

No tocante à propriedade intelectual, destacamos a produção de materiais impressos, textos,
produções intelectuais, bem como a criação de softwares institucionais ou páginas na internet.

Ainda quanto à propriedade imaterial, temos como exemplos de elementos do estabelecimento,
o aviamento e a clientela. O aviamento é a organização empreendida pelo empresário na
organização da empresa, inclusive, constituindo-se em potencial de lucratividade da atividade. Já
a clientela são as pessoas que habitualmente usufruem dos serviços prestados pelo empresário,
sendo elemento importante do estabelecimento, devendo ser levado em conta nas operações
envolvendo a cessão do estabelecimento.

E porque não mencionar o ponto empresarial como elemento do estabelecimento. Trata-se, pois,
do local onde o empresário exerce sua atividade e passa a atrair clientela àquele espaço físico. O
local onde a sociedade funcionou durante anos, também valoriza o estabelecimento e ainda que
a nova legislação tenha excluído o direito à indenização pelo local, chamado como fundo de
comércio, alguns direitos decorrem do ponto comercial. Exemplo disto ocorre no contrato de
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locação comercial, também chamada de locação não residencial, no qual o empresário é o titular
do ponto, e o locador é o titular do imóvel. No caso de imóvel locado, a renovação compulsória
da locação é um direito a ser conferido ao inquilino.

O artigo 1.149, do Código Civil Brasileiro, ainda preceitua que os créditos referentes ao
estabelecimento poderão ser cedidos como elemento do estabelecimento, produzindo efeito em
relação aos respectivos devedores, senão vejamos:

 

A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos
respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará
exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. (BRASIL, 2002).

 

Novamente Eduardo Goulart Pimenta nos fornece explicação sobre o tema:

 

Assim os créditos dos quais seja titular o alienante de estabelecimento empresarial transferem-se
automaticamente (ou seja, independe de previsão neste sentido no contrato de trespasse) ao
adquirente desta universalidade. (PIMENTA, 2004, p. 114).

 

Portanto, os elementos do estabelecimento empresarial possuem valor econômico e apesar de
não terem personalidade jurídica própria, podem ser vendidos em conjunto ou isoladamente.

A doutrina majoritária do direito empresarial define o estabelecimento empresarial como sendo
uma universalidade de fato, constituída pela existência dos seus bens corpóreos e incorpóreos
que permitem o exercício de sua atividade-fim, podendo ser alienado de forma única, como um
todo, ou ter seus elementos negociados de forma individualizada.

Quando falamos em alienação do estabelecimento como um todo, nos referimos à figura do
trespasse, tratando-se de negócio jurídico envolvendo a universalidade dos bens
caracterizadores do estabelecimento, por preço determinado.

Para eficácia do trespasse contra terceiros, a legislação (artigo 1.144, do Código Civil Brasileiro)
condiciona a validade do negócio jurídico à averbação do contrato à margem do órgão
responsável pelo Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais do
Estados, exigindo, ainda, posterior publicação do trespasse na Imprensa Oficial.

Importante esclarecer que o artigo 1.145, do Código Civil, condicionou ainda a validade do
trespasse à existência de bens para quitação ou negociação de eventuais dívidas existência para
com os credores do alienante, posto que se ao alienante não restarem bens suficientes para
solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de
todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a
partir de sua notificação.

Assim, caso este requisito legal não seja atendido, o negócio jurídico poderá ser anulado, por
não adequação do negócio à forma prescrita em lei.

 

•2.4        Dos Elementos do Estabelecimento de Ensino
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Uma vez identificados os elementos do estabelecimento empresarial, passamos a identificar os
elementos peculiares do estabelecimento de ensino. Em outras palavras, passamos a analisar a
universalidade de fato, constituída pela existência de bens corpóreos e incorpóreos que
permitem o exercício da atividade educacional.

Os bens corpóreos dos estabelecimentos de ensino seriam os bens materiais, tais como o prédio
ou imóvel onde a escola funciona, as salas de aula propriamente ditas, com as carteiras, os
computadores da instituição de ensino, os livros da biblioteca, os veículos escolares, dentre
outros.

Já os bens incorpóreos da instituição de ensino seriam: o nome da escola, a marca, sua
propriedade intelectual, o aviamento da escola, bem como a clientela (pais e alunos) do
estabelecimento educacional.

O nome da escola é o nome pelo qual a instituição de ensino é identificada e diferenciada de
outras, registrada perante os órgãos de educação, seja na rede estadual ou federal de ensino,
respectivamente, Secretaria Estadual de Educação e Ministério da Educação. A proteção ao nome
empresarial continua sendo prevista na Constituição da República Federativa do Brasil - CR/88 e
no Código Civil Brasileiro.

A marca da Instituição de Ensino também constituirá importante sinal distintivo dos seus
serviços educacionais, passando a ser um relevante patrimônio da escola, posto que representa
a tradição e competência da escola.

No tocante à propriedade intelectual da instituição de ensino, destacamos a produção de textos,
pesquisas científicas, produções intelectuais, elaboração de exercícios, apostilas, matrizes e
desenhos pedagógicos, bem como a criação de softwares educacionais ou sistemas
informatizados de educação, como as plataformas de ensino à distância.

Ainda quanto à propriedade imaterial, assim como nas empresas de modo geral, temos como
elementos do estabelecimento, o aviamento e a clientela da instituição de ensino. Vale lembrar
que o aviamento é a organização empreendida na organização da atividade-fim. Na escola, a
organização pedagógica, o apoio aos docentes, a presença de diretoria diferenciada de ensino e
diretoria financeira, demonstra a organização e capacidade educacional e empresarial da escola,
constituindo-se, o aviamento, em potencial de lucratividade da atividade educacional.

Já a clientela da instituição de ensino reflete elemento importante do estabelecimento, posto
que os pais e alunos irão indicar e até mesmo validar o trabalho institucional feito pela escola.
Uma escola que tem como egressos, duas ou três gerações familiares, que freqüentaram e
testemunharam a competência daquela instituição de ensino, terá uma projeção de nova
clientela que poderá ser levada em conta nas operações envolvendo a cessão do
estabelecimento de ensino.

Quanto ao ponto empresarial, caso a escola funcione em um imóvel locado, a renovação
compulsória da locação é uma direito a ser conferido ao inquilino, desde que atendidos os
requisitos da Lei Federal 8.245/91 (contrato escrito e por prazo determinado; prazo mínimo do
contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos seja de cinco anos;
exploração, pelo locatário, da mesma atividade pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos).

No tocante à locação não residencial para estabelecimentos de ensino, a lei do inquilinato (Lei
Federal 8.245/91), em seu artigo 53, garantiu direitos especiais ao locatário instituição de ensino
tão importantes, que vale a pena transcrevê-los:

 

Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos,
estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público,
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bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser
rescindido. I - nas hipóteses do art. 9º; II - se o proprietário, promissário comprador ou
promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que
haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário,
pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em
aumento mínimo de cinqüenta por cento da área útil. (BRASIL, 2002).

 

Assim completa o artigo 9º da Lei Federal 8.245/91:

 

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da
prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e
demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder
Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no
imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. (BRASIL, 2002).

 

Desta forma, quanto ao ponto empresarial do estabelecimento de ensino, além do direito à
renovatória, garantido às empresas em geral, o locatário tem o direito de não ter seu contrato
rescindido, a não ser nos casos de término do prazo locatício, mútuo acordo entre as partes,
quebra contratual, no caso de reformas determinadas pelo Poder Público, ou, ainda, na hipótese
de demolição, edificação ou reforma que resulte no aumento de 50% (cinqüenta por cento) da
área útil do imóvel locado.

Portanto, vislumbramos que nas instituições de ensino, os elementos do estabelecimento
educacional também possuem valor econômico e apesar de não terem personalidade jurídica
própria, como anteriormente explicado, podem ser alienados de forma conjunta ou separados.

Quando falamos em alienação do estabelecimento educacional, como um todo, falamos na
citada figura do trespasse, sendo um negócio jurídico que envolve a universalidade dos bens
caracterizadores do estabelecimento educacional, por preço determinado. De outra forma,
vislumbramos a viabilidade de se negociar a escola, alienando o estabelecimento de ensino de
uma sociedade mantenedora para outra sociedade mantenedora que manterá a escola,
preservando os elementos do estabelecimento de ensino.

Para eficácia contra terceiros do trespasse da escola, vale esclarecer que devemos obedecer a
legislação relativa à matéria, da mesma forma que nas demais atividades empresariais (artigo
1.144, do Código Civil Brasileiro), devendo o contrato ser averbado no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais do Estados, bem como perante a Secretaria
de Estado de Educação ou junto ao próprio Ministério da Educação, conforme seja o ensino
básico ou superior. Posteriormente, necessário se faz a publicação do trespasse na Imprensa
Oficial.

Como nas demais atividades empresariais, fica a ressalva constante no artigo 1.145, do Código
Civil, quanto à necessidade de se manter bens suficientes para quitação de eventuais dívidas do
alienante, ou na ausência de bens, a eficácia da alienação do estabelecimento dependerá do
consentimento de todos os credores.

 

•2.5        O Estabelecimento de Ensino e o MEC
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O próprio Ministério da Educação previu a possibilidade de alienação, ou transferência da
instituição de ensino superior para outra mantenedora, criando procedimento próprio para
alterar, perante aquele órgão, a autorização concedida.

Após o dia 24/02/2010, os novos processos de alteração da mantenedora de instituição de
ensino deverão ser solicitados no Sistema e-mec do Ministério da Educação, por meio da
funcionalidade "Transferência de Mantença". O processo deverá ser requisitado pelo
representante legal da mantenedora cedente.

A alteração da mantença de qualquer instituição de educação superior deve ser submetida ao
Ministério da Educação, sendo que o novo mantenedor deve apresentar uma lista de
documentos referidos no art. 15, inciso I, do Decreto 5.773/06:

 

a) atos constitutivos, devidamente registrados no órgão competente, que atestem sua existência
e capacidade jurídica, na forma da legislação civil; b) comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; c) comprovante de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, quando for o caso; d) certidões de
regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; e) certidões de
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
f) demonstração de patrimônio para manter a instituição; g) para as entidades sem fins
lucrativos, demonstração de aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da instituição
mantida; não remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios a seus instituidores,
dirigentes, sócios, conselheiros, ou equivalentes e, em caso de encerramento de suas atividades,
destinação de seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao Poder Público, promovendo,
se necessário, a alteração transestatutária correspondente; e h) para as entidades com fins
lucrativos, apresentação de demonstrações financeiras atestadas por profissionais competentes;
(BRASIL, 2002).

 

Em que pese haver discussões judiciais quanto à constitucionalidade da exigência de certidões
de regularidade fiscal como pré-requisito para alterar a mantenedora de instituição de ensino
superior, discussão que não abordaremos por não ser o foco do presente trabalho, a legislação
atual exige que o novo mantenedor apresente os documentos referidos no acima, além do
instrumento jurídico que deu base à transferência de mantença.

A legislação ainda prevê que o pedido de transferência de mantença tramitará na forma de
aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento da instituição de ensino superior,
sujeitando-se a deliberação específica da Secretaria de Ensino Superior - SESu, órgão
descentralizado do Ministério da Educação. 

Há algumas particularidades e ressalvas no procedimento de trespasse do estabelecimento de
ensino superior, pois a legislação educacional veda a transferência de cursos ou programas entre
mantenedoras e não admite a transferência de mantença em favor de mantenedora que,
diretamente ou por qualquer entidade mantida, tenha recebido penalidades, em matéria de
educação superior, perante o sistema federal de ensino, nos últimos cinco anos. 

A Secretaria de Ensino Superior - SESu poderá solicitar ainda a apresentação de documentos que
informem sobre as condições econômicas da entidade que cede a mantença, no intuito de
preservar a atividade educacional e o interesse dos estudantes.

No tocante ao Sistema Estadual de Educação, o qual engloba o ensino básico (ensino infantil e
fundamental) e as escolas particulares de educação, o Estado de Minas Gerais prevê que toda
escola particular deve, obrigatoriamente, informar mudanças contratuais e societárias à
Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG, nos casos de transferência da administração para
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outra empresa, alteração no contrato social (mudança de nome ou de sócio) e no
desmembramento da sociedade com a saída de um ou mais sócios ou a entrada de novos
parceiros.

Para haver a mudança de entidade mantenedora de estabelecimento privado de ensino no
estado de Minas Gerais, o representante legal da entidade mantenedora deve, no prazo máximo
de 30 dias a partir de sua efetivação, fazer um comunicado com a exposição de motivos a uma
unidade de atendimento da Secretaria de Estado de Educação à qual a escola esteja
subordinada, apresentando a documentação formal da transferência e comprovando a
capacidade econômico-financeira e técnica da entidade sucessora, bem como da idoneidade
moral dos novos dirigentes.

Após a comunicação formal perante a SEE/MG, caberá à Secretaria a expedição de ato de
registro e divulgação da mudança ou alteração de entidade mantenedora, por meio de
publicação na imprensa oficial.

Desta forma, até mesmo pela previsão de procedimento administrativo próprio para
transferência de mantenedora, perante os órgãos autorizadores da atividade educacional pela
iniciativa privada, verificamos ser plausível a transferência da escola, como um todo, por meio
do trespasse do estabelecimento de ensino.

 

3 CONCLUSÃO
 

Entende-se que a "escola" é considerada pelo ordenamento jurídico pátrio como o
estabelecimento de sua sociedade mantenedora, sendo passível de ser objeto de relações
jurídicas próprias, envolvendo seus elementos, bens corpóreos ou incorpóreos, mas que
consistem na base para o desenvolvimento de sua missão institucional, a educação.

Assim, como citado, possível a cessão de seu sistema pedagógico de ensino a outras instituições
de ensino, mediante contratos de parceria para fornecimento de material didático; locação ou
arrendamento de sua estrutura física para outras instituições de ensino; parcerias institucionais e
pesquisas científicas, com contratos de transferência de tecnologia; cessão do nome da
instituição de ensino, por meio de contratos de cessão e uso de marca.

Uma vez identificados os bens corpóreos e incorpóreos da instituição de ensino, vislumbra-se a
possibilidade dos mesmos serem objetos de negociações, sem que isto importe em alteração do
negócio de sua mantenedora.

Não obstante à realização de negócios jurídicos independentes, negociando-se seus bens de
forma individual, verificamos ser possível o trespasse, transferindo o domínio da universalidade
de fato, do próprio estabelecimento empresarial, da "escola", como um todo, composto pela
totalidade de seus bens corpóreos e incorpóreos, em uma única operação.

Pesquisas demonstram a potencialidade deste segmento de atividade e o aumento das
operações societárias envolvendo transferências de instituições de ensino, "escola", a outras
sociedades mantenedoras.

Uma vez verificado não haver maiores empecilhos pelos órgãos oficiais de educação na cessão
do estabelecimento de ensino para outras mantenedoras, a operação se torna viável e cada vez
mais corriqueira na rede particular de ensino, seja no ensino médio, como no ensino superior.
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RESUMO 
O presente trabalho traz uma análise sucinta da evolução, bem como do conceito de cidadania, 
tema este não só debatido no mundo acadêmico, mas também nos discursos políticos e nos mais 

diversificados manifestos populares. Analisa-se, por conseguinte, o estudo acerca da cidadania, 
desenvolvido por T. H. Marshall e a crise do Estado Liberal com o surgimento do Estado 
Democrático de Direito, assegurador do pluralismo político e garantidor da proteção jurídica ao 

cidadão.Ainda, analisa a peculiar evolução dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil. Nesse 
sentido, tem como principal linha argumentativa o direito Social à educação, elemento primordial 

da cidadania e da transformação social, assegurados nos objetivos da República Federativa do 
Brasil. 
PALAVRAS-CHAVES: cidadania; educação; direitos sociais 

 

RIASSUNTO 

Il presente lavoro presenta un’analise sintetica dell’evoluzione e del concetto di cittadinanza, 

argomento che discosso non soltanto nel mondo accademico, ma anche nei discorsi politici e nei 

più diversi manifesti popolare. Analizziamo quindi lo studio sulla cittadinanza, sviluppato da T. H. 

Marshall e la crisi dello Stato Liberale con la nascita dello Stato Democratico di Diritto, assecuro del 

pluralismo politico e garante della tutela giuridica al cittadino. Anche, analizza l'evoluzione 

peculiare dei diritti civili, politici e sociali in Brasile. In questo senso, ha come argomento principale 

il diritto sociale all'educazione, parte essenziale della cittadinanza e della trasformazione sociale, 

condizione che gli obiettivi della Repubblica Federativa del Brasile. 

PAROLE CHIAVE: cittadinanza; educazione; Diritti Sociale 

 

 

Introdução: 

  

Desde a última década do século XX assistimos em todo mundo a uma multiplicação dos estudos 

sobre o tema da cidadania. Hoje cidadania é uma palavra muito utilizada, a escutamos nos discursos 

políticos, nas manifestações populares, na televisão e nos jornais. Entretanto, será que todos conhecem o 

verdadeiro significado e a real abrangência da cidadania? 
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A história universal da cidadania é a história da caminhada dos seres humanos para afirmarem sua 

dignidade e os direitos inerentes a todas as pessoas. Nesse sentido, a cidadania deve ser compreendida como 

um elemento da nossa vida em sociedade. 

No Brasil a redemocratização e a Constituição Federal 1988 constituem importantes conquistas, 

uma vez que tem sido comum a busca da sociedade pela efetivação dos direitos sociais, em especial a 

educação. 

Em comum: educação e cidadania devem ser elementos dinâmicos, dotados de ação e, ainda mais, 

de participação. 

Participar pressupõe transformação. Transformação da realidade social. 

Sem liberdade, igualdade e solidariedade não há educação ou cidadania e, neste ponto, há de se 

asseverar que se deve ter por conta a amplitude de tais conceitos. 

É o que nos propomos no presente artigo: tratar de cidadania, educação e participação como 

elementos indispensáveis ao Estado Democrático e Social de Direito que pretendemos afirmar. 

  

1 – Cidadania: conceito e evolução histórica: 

  

O conceito de cidadania que temos hoje não é o mesmo dos seus primórdios e das inúmeras 

variações que ocorreu ao longo do tempo. Desta forma, faz-se necessário conhecer a sua perspectiva 

histórica e avaliar o seu real significado, haja vista que a cidadania encontra-se em permanente construção. 

A origem do conceito político de cidadania ocorreu na Grécia de Platão e Aristóteles, onde eram 

considerados cidadãos todos aqueles que pertencessem a polis, e que estivessem em condições de opinar 

sobre os rumos da sociedade. 

Aristóteles ao explicar sobre o conceito de cidadão estabelece que “sua qualidade verdadeiramente, 

é o direito de voto nas assembléias e de participação no exercício do poder público em sua pátria.”[1] 

Para tanto, o homem deveria ser completamente livre, ou seja, que não precisasse trabalhar para o 

seu sustento. Exigência esta que limitava ainda mais o número de efetivos cidadãos, posto que excluíam os 

homens, comerciantes e artesãos; as mulheres; os escravos e os estrangeiros. 

A idéia de cidadania como capacidade para exercer direitos políticos e civis, baseado entre os que 

possuíam essa qualidade e os que não possuíam, também existia em Roma; onde o exercício da cidadania só 
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era realizado pelos homens livres, todavia, dentre estes havia algumas restrições, como o que aconteciam 

com os plebeus, que apesar de serem considerados homens livres, não eram tidos como cidadãos. 

Como dito inicialmente, o atual conceito de cidadania é bem diferente do que tínhamos na Grécia e 

em Roma. O que se tem hoje é fruto do Estado Moderno, oriundo das Revoluções Inglesa, Americana e, 

principalmente, Francesa. 

Com a Revolução Inglesa têm-se o surgimento do indivíduo como sujeito de direitos políticos, 

formando a idéia de individualismo; e a proteção da propriedade privada, por ser esta a forma de emancipar-

se e de ter direito. A Revolução Americana ratifica a propriedade privada, no sentido de ter direitos. 

Por fim, a Revolução Francesa traz a idéia dos direitos fundamentais, isto é, o ser humano já 

nascendo com direitos, não dependendo do Estado em que vive para concedê-los. 

Nesse sentido, os direitos da cidadania não são exclusivos de determinado grupo social, qualquer 

cidadão os tem, não sendo admissível a criação de obstáculo que tenham por fundamento bases étnicas, 

culturais, religiosas, de gênero ou de nacionalidade. 

A origem do conceito de cidadão que se deu durante a Revolução Francesa é decorrência da 

demonstração da igualdade de todos. Não havia mais pobres e plebeus, livres e escravos: havia apenas 

cidadãos e o cidadão é dependente do Estado, que estabelece regras para a aquisição da cidadania, 

delimitando os seus direitos e a condições para gozá-lo, fixando, inclusive, as hipóteses de sua perda. 

Nessa ótica de delimitações jurídicas para a expressão e condução da cidadania levada a cabo pelo 

Estado, a cidadania é uma invenção do Estado, por meio da qual o cidadão passa a ser moldado e controlado. 

Não há dúvidas que o atual conceito de cidadania abrange diversas dimensões, que não se vinculam 

somente ao aspecto nacional. 

Contudo, filiando-se à teoria de Hannah Arendt, explorada por Celso Lafer[2], na concepção de que 

a cidadania é, em princípio, o direito a ter direitos, a liberdade que se filia à cidadania não é apenas a que 

permite gozar certos direitos, mas sim aquela de ser co-participante do governo. 

Em que pese, portanto, o inegável avanço ao tema conferido por sua clássica obra “Cidadania, 

Classe Social e Status”, Thomas H. Marshall ao conceber a relação vertical da cidadania, uma vez que a 

considera com um status de concessão estatal, não há como se desprezar a relação do indivíduo com os 

demais membros da sociedade, gerando a necessidade de se conceber um conceito horizontalizado. 

O próprio Thomas H. Marshall esclarece que “por status social, então, entendemos a posição geral 

de um indivíduo com relação aos outros membros da sociedade ou de algum setor dela.”[3] 
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Marshall destaca, ainda, em seus trabalhos, para que a igualdade no exercício dos direitos seja 

alcançada, devem-se ter instrumentos que a promova e a efetive. Tem-se, então, a necessidade da existência 

de instituições públicas que tenham por escopo a promoção e salvaguarda da cidadania, na forma de 

um modus operandi baseado na impessoalidade e no domínio da lei. 

Neste contexto, a função do Estado é de extrema importância, tendo em vista que os direitos de 

cidadania só podem existir quando o Estado valida as normas de cidadania e adota medidas para implantá-

las. 

Assim, os direitos de cidadania devem ser universais, promulgados por lei e garantidos a todos. 

Mesmo que pessoas e coletividade tenham os seus próprios imperativos morais, costumes ou direitos 

específicos, estes só poderão ser tidos como direito de cidadania se forem universalmente aplicados e 

garantidos pelo Estado. 

A formalização destes direitos pode ser observada, por exemplo, no Preâmbulo da Declaração 

universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 ao dispor que: “Considerando que a liberdade, a justiça e a 

paz no mundo tem por base o reconhecimento da dignidade intrínseca e dos direitos iguais e inalienáveis de 

todos os membros da família humana”. 

De igual maneira, o Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 declara: 

“Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não nascem do fato de ser nacional de determinado 

Estado, mas sim, tem como fundamento os atributos da pessoa humana”. 

  

2 - O Estudo da Cidadania Desenvolvido por Marshall 

  

A cidadania tem assumido historicamente inúmeras formas, adaptando-se aos diferentes contextos 

culturais. O conceito de cidadania, enquanto direito a ter direitos, tem-se prestado a diversas interpretações. 

Não há dúvidas que a concepção mais influente da cidadania moderna foi à desenvolvida por 

T.H.Marshall, quando da sua conferência “Cidadania e Classe Social”, apresentada no final da década de 

quarenta que, analisando o caso britânico e sem pretensão de universalidade, generalizou a noção de 

cidadania e de seus elementos constitutivos, com direitos e obrigações inerentes à condição de cidadão. 

De acordo com o estudo desenvolvido por Marshall à noção de cidadania está relacionada com a 

noção de direitos. Para tanto, com base em uma perspectiva histórica, divide o conceito de cidadania em três 

partes, ou elementos. Sendo eles o civil, político e o social[4]; que sendo confundidos durante a idade média, 
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distanciam-se a partir da formação do estado liberal, podendo atribuir-se períodos de formação 

independentes de cada um deles, mas não deixando de ter certo entrelaçamento. 

Estes elementos correspondem a três tipos básicos de direitos do cidadão, quais sejam: direitos 

civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis e políticos fazem parte da primeira dimensão, ao 

passo que, os direitos sociais compõem o direito de segunda dimensão. 

A cidadania, portanto, inicialmente é declarada pelo resultado da aquisição dos direitos civis, que 

correspondem aos direitos individuais de liberdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, direito à opinião, 

expressão, pensamento e crença e o direito à justiça. São os direitos que embasam a concepção liberal 

clássica. O autor associa sua consolidação no século XVIII. 

A participação no exercício do poder político, entendida como direito do cidadão, é o centro do 

segundo elemento político do conceito de cidadania, que foi alcançado no século XIX. Referem-se à 

liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical, à participação política e eleitoral, ao 

sufrágio universal etc. 

Desta forma, o direito de participar nos processos políticos de decisão de assuntos de natureza 

pública, quer seja como representante ou representado, incorpora uma dimensão a mais à cidadania. Podem 

ser denominados, também, de direitos individuais exercidos coletivamente e incorporam-se à tradição 

liberal. 

Com as lutas dos movimentos operários e sindicais no final do século XX, de acordo com Marshall, 

foram conquistados os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, econômicos ou de crédito. 

Trata-se, na verdade, de ir além da liberdade individual e da liberdade política. Este elemento 

refere-se ao direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, à participação na herança social e a 

condições de vida compatíveis com os padrões que prevalecem na sociedade como minimamente dignos. 

Tem-se, também, a consolidação desses próprios direitos em termos constitucionais, doutrinário e 

jurisprudenciais, que foram efetivamente reconhecidos e reclamados por setores organizados da sociedade 

contemporânea. 

Por fim, observa-se que para Marshall os direitos são concedidos pelo Estado, sendo prescindível as 

lutas de classe. O conceito de cidadania vai sendo reconstruído por meio da retomada do princípio da 

igualdade, uma vez que a cidadania provoca alterações no padrão da desigualdade social. 

Sintetizando o acima desenvolvido, na elaboração de sua tese sobre a evolução da cidadania na 

Inglaterra, os direitos civis asseguram as liberdades individuais; os direitos políticos, aqueles que garantem a 

participação dos cidadãos no exercício do poder político; e os direitos sociais, aqueles que asseguram o 

acesso a um mínimo de bem-estar material. Garantidos os direitos civis, o próximo passo seria a luta por 

direitos políticos e, consequentemente, a conquista dos direitos sociais. 
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A instauração das liberdades civis se configura como um fenômeno essencial e necessário à 

reprodução do capitalismo. A filosofia crítica marxista questiona sobremaneira tal afirmação, uma vez que 

corresponderia a dizer que o homem deve ser livre para poder vender a sua força de trabalho e aceitar por 

meio do contrato ser submisso à classe dominante. A participação do povo no poder político e o acesso do 

povo ao bem-estar material seriam ideais que poderiam ou não se concretizar. Desse modo, a noção de 

cidadania remete à situação de inclusão e de pertencimento dos cidadãos à comunidade política. 

Brian Turner e Engin Isin em sua renomada obra Handbook of Citinzenship Studies, mais 

contemporânea que a obra de Marshall, enquadra os chamados direitos sociais e de participação no que é 

denominado de Direitos de oportunidade que se consubstanciam nas diversas formas de educação, desde a 

pré-escola até a formação universitária. Direitos de oportunidade na medida em que devem promover a 

igualdade, a chamada igualdade a partir do mesmo ponto de partida. É a igualdade aristotélica. 

Só se pode concluir que indivíduos são diferentes se chegarem a lugares diferentes partindo do 

mesmo ponto de partida. 

Tais direitos de oportunidade, requisito essencial da cidadania, são multidimensionais, uma vez que 

devem ser analisados de forma ampla e irrestrita. 

Cabe citar que o referido manual é evidente crítica ao conceito estático de Marshall e traça um 

extenso rol de dimensões da cidadania, acrescentando que podem se enquadrar em três dimensões 

fundamentais: extensão (regras e normas de inclusão e exclusão), conteúdo (direitos e responsabilidades) e 

profundidade (profunda ou superficial), que estão constantemente sendo redefinidas e reconfiguradas. 

Assim, a cidadania não pode se enclausurar no mundo acadêmico, de artigos e livros, mas deve 

apontar as injustiças sociais e apresentar-se à esfera pública. 

A cidadania deve pressupor direitos e obrigações. Não é mera concessão estatal e também não é 

simples conjunto de deveres. É o estar politicamente comprometido. 

A reconfiguração é imprescindível diante da sociedade plúrima que se apresenta, o Estado soberano 

não é mais o único lugar para a cidadania, a nacionalidade não é mais requisito essencial, porque o mundo 

globalizado pressupõe interpenetração dos povos. A tecnologia deve combinar Estado e cidadania. Os sexos, 

o meio ambiente, nada mais é estático. 

O cidadão autônomo deve ser um participante ativo e envolvido na sociedade. 

Para concluir a extensão da cidadania, Geraldo Ataliba[5], ainda acrescenta: 

A cidadania corresponde, portanto um feixe de privilégios, decorrentes da condição de 

titularidade da coisa pública. Desses, os mais conspícuos, estão na imunidade jurídica aos 
excessos estatais, no direito à resistência aos abusos, na prerrogativa de responsabilizar os 

agentes excessivos e no direito à tutela jurisdicional contra os mesmos. 
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Verifica-se, portanto, que o conceito de Geraldo Ataliba está ligado à característica de co-

governante e co-responsável anteriormente citado e traz uma consideração que não se pode deixar passar 

sem comentários: é elemento essencial da cidadania e forma legítima de participação o direito de 

resistência[6]. 

Não carece de maiores considerações a observação de Gianpaolo Poggio Smanio[7]: 

A cidadania deve ser concebida como um direito, como já vimos, um direito fundamental, 

mas que também implique em intersubjetividade entre os cidadãos, de forma que exista 

dever de solidariedade entre os cidadãos. A cidadania, além de participativa, deve ser ativa, 
na busca da construção de uma sociedade mais livre e igualitária, através da solidariedade. 

  

3 - A Construção da Cidadania Brasileira 

  

Teoricamente, a referência básica no estudo da cidadania é T.H.Marshall que ao analisar o caso 

inglês, cunhou o conceito associando ao desenrolar da conhecida seqüência histórica no desenvolvimento 

dos direitos. 

Como visto, inicia-se com os direitos civis implantados durante o século XVIII; uma vez 

assegurados estes o passo seguinte foi a conquista dos direitos políticos já no século XIX e que 

consolidados, seguiu-se a implantação dos direitos sociais agora no século XX, durante a social-democracia. 

No caso brasileiro, em particular, essa seqüência não foi observada. Os direitos civis e os direitos 

políticos foram implantados conjuntamente por meio da Constituição de 1824. Destaca-se, entretanto, que 

tendo em vista o instituto da escravidão, esses direitos civis eram extremamente restritos. 

Ao passo que, os direitos políticos por existirem sem o prévio desenvolvimento de direitos civis, da 

convicção única da liberdade individual e dos limites do poder do Estado, redundam num exercício falho da 

cidadania política. 

Na situação brasileira destaca-se ainda, o fato de que os direitos sociais, os últimos a serem 

adquiridos na escala desenvolvida por Marshall, implantaram-se antes dos direitos políticos, sendo 

introduzidos em um período de ditadura, no Estado Novo. 

Os direitos no Brasil, de uma maneira geral, foram implantados mais por iniciativa do Estado do 

que da própria sociedade; o que acarreta em uma certa “precariedade” da cidadania no Brasil, precariedade 

esta assentada no desenvolvimento frágil dos direitos civis, base para colocação dos direitos políticos. 
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O processo histórico atípico que aconteceu no Brasil, traz algumas conseqüências para o 

desenvolvimento da democracia com bem alerta José Murilo de Carvalho[8], há um excesso de importância 

dado ao Poder Executivo, tornando o governo o ramo mais importante do poder, resultando em uma política 

de negociações. O que desprestigia o Poder Legislativo. 

  

4 - A Crise do Estado Liberal e o Surgimento do Estado Democrático de Direito 

  

O Estado Democrático de Direito é fruto de um processo que se iniciou por meio do Estado Liberal 

que, perpassando pelo Estado Social de Direito e que, legitimado transforma-se em Estado Democrático de 

Direito. 

Desta forma, a partir da segunda metade do século XX surge o Estado Democrático de Direito, que 

tem por escopo a busca da realização do bem estar social sob a égide de uma lei justa e que assegure uma 

maior participação do povo, no processo político decisório. 

O primeiro passo para a construção do Estado Democrático de Direito é observado com a queda da 

Monarquia Absolutista, que deu lugar a Monarquia Constitucional, fato ocorrido no século XVIII. Quando 

se origina o Estado de Direito ou Liberal, que tem no seu bojo os direitos de primeira dimensão, que como 

visto, são os relativos à liberdade. 

Contudo, principalmente após a Revolução Industrial, o Estado Liberal entra em crise, uma vez que 

não é mais capaz de garantir as necessidades sociais de acordo com as políticas adotadas, servindo, então, 

como fundamento para a criação do Estado Social de Direito. Com este, nascem também os direitos de 

segunda dimensão, que englobam os direitos sociais, econômicos e culturais. 

Vale ressaltar, entretanto, que embora tenha por finalidade o bem estar social, o Estado Social de 

Direito não renuncia ao primado da lei (concepção obtida com o Estado Liberal), desta forma, os direitos de 

segunda dimensão não excluem os direitos de liberdade e propriedade, ambos da primeira dimensão. 

Em sua obra Bobbio destaca que a implementação dos direitos de segunda dimensão foi duramente 

combatida pelos jusnaturalistas, por entenderem que o direito tinha apenas um único fundamento, isto é, a 

natureza. Sendo, desta forma, os direitos naturais imutáveis, absolutos e universais, os quais não podem ser 

modificados nem adicionados a outro. 

Nesse sentido, é de se destacar o entendimento de Noberto Bobbio: 

vale a pena recordar que, historicamente, a ilusão do fundamento absoluto de alguns direitos 
estabelecidos foi um obstáculo à introdução de novos direitos, total ou parcialmente 

incompatíveis com aqueles. Basta pensar nos empecilhos colocados ao progresso da 
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legislação social pela teoria jusnaturalista do fundamento absoluto da propriedade: a oposição 

quase secular contra a introdução dos direitos sociais foi feita em nome do fundamento 
absoluto dos direitos de liberdade. O fundamento absoluto não é apenas uma ilusão; em 

alguns casos, é também um pretexto para defender posições conservadoras.[9] 

  

Por fim, para que se alcançasse ao Estado Democrático de Direito foi necessário à democratização 

do Estado Social de Direito, que no caso do Brasil, pode-se citar como melhor exemplo, a Constituição 

Federal de 1988. 

A Constituição pátria, ao disseminar em todos os seus títulos e capítulos direitos e garantias de 

regras e princípios com forte conteúdo social, atinge o patamar de reguladora e garantidora da cidadania 

social. 

Deste modo, pelo exposto verifica-se que o Estado de Direito está para os direitos de primeira 

dimensão e o Estado Social de Direito está para os direitos de segunda dimensão. Ao passo que, o Estado 

Democrático de Direito está para todas as dimensões de direitos que ainda possam surgir. 

Razão pelo qual, o Estado Democrático tem por obrigação assegurar o princípio do pluralismo 

político, criando mecanismos para que o ordenamento jurídico conheça e assegure todos os valores sociais, 

transformando-os em direitos, o que a sociedade entenda como merecedor da proteção jurídica. 

Destaca-se, por fim, que corolário ao Estado Democrático de Direito, observa-se o aumento dos 

bens susceptíveis a proteção jurisdicional. Haja vista que, ao mesmo tempo em que ampliaram-se os direitos 

sociais, através de luta e conquistas, passou-se a exigir do estado maior intervenção na garantia dos mesmos, 

seja através do Poderes Legislativo ou Executivo. 

  

5 - A Educação: Direito Social e transformador da sociedade 

O verbo educar, do qual deriva o substantivo educação advém de duas palavras 

distintas: educere e educare e que combinadas levam à conclusão de que o educar é dependente de 

transformações que tomam em conta o interno e o externo, ou seja, o ambiente produz efeitos nas mudanças 

ocorridas no indivíduo, mas é este essencialmente que deve possibilitar tais alterações. 

Educação, portanto, é transformação e apresenta-se sobretudo sob o caráter político, que Maria 

Garcia conceitua como a tomada de consciência da cidadania[10]. 

Nas palavras de Émile Durkheim[11]: 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram 

ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo 
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número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu 

conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente se destina. 

Somente acrescentemos um aparte: Nem sempre não se encontrar preparado para a vida social é 

característica exclusiva das crianças. Em assim sendo, a educação, em nosso sentir, é tarefa a todo e qualquer 

ser humano, que nunca se encontrará totalmente apto a todas as situações da vida. 

Alçados à categoria de fundamentais, o direito à educação e a cidadania somente se efetivam no 

Estado Democrático e Social de Direito Brasileiro se prestarem aos objetivos da República, tais como a 

redução das desigualdades sociais e a busca por uma sociedade livre, justa e solidária. 

A discussão acerca da fundamentalidade da educação antecede, por óbvio, à da cidadania, na 

medida em que a educação também deve anteceder à cidadania. 

Quanto aos antigos[12]., vale citar que Sócrates afastou a idéia individualista do conhecimento e 

passou a entendê-lo de forma mais democrática, ou seja, o conhecimento, obtido através da conversa e da 

reflexão, é universal e objetiva o desenvolvimento da capacidade de pensar, porém, a educação, conceito 

mais amplo, é atividade individual, relacionada ao “conhecer a si mesmo”. 

Para Platão, todavia, o homem que adquire o conhecimento jamais voltará ao estado anterior da 

ignorância. Porém, na concepção de Platão, o conhecimento é algo lento e doloroso, que se concretizará 

através da força de cada um em conhecer a verdade. A educação não é um direito, mas uma fórmula para se 

alcançar a felicidade do indivíduo e o bem-estar do Estado. 

Aristóteles, por sua vez, alicerçou a idéia de Platão. A finalidade da educação é a felicidade, onde se 

assenta a Justiça, já que esta não existe sem o bem-estar. Alerta, ainda, aos governantes acerca da 

necessidade de zelar pela legislação educacional. Porém, excluía os escravos da educação, já que estes não 

poderiam ser cidadãos. 

A educação contemporânea, porém, passa a ser vista como o fator preponderante do 

desenvolvimento humano e social. 

Na oportunidade, vale a transcrição das palavras de Paulo Freire[13]: 

Para se obter a libertação dos homens, é preciso uma educação humanizadora, 

essencialmente problematizadora, em que “ninguém educa ninguém, como tampouco 
ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo”. Assim, essa concepção de educação baseia-se no diálogo, superando-se a 

contradição entre educador-educando, e ambos tonam-se “sujeitos do processo em que 
crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem. Em que, para ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas”. 

Irrepreensíveis as palavras de Renato di Dio, abaixo transcritas, acerca do direito à 

educação[14]: 
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O direito-dever da educação não é de caráter facultativo, mas de natureza imperativa. De um 

lado, o indivíduo pode exigir que o Estado o eduque. De outro, o Estado pode exigir que o 
indivíduo seja educado. Assim como o direito à educação é corolário do direito à vida, da 

mesma forma a educação é irrenunciável tanto quanto o é a vida. É crime tentar suicidar-se. 

Deixar de educar-se é um suicídio moral. E isso porque, sem desenvolver suas 
potencialidades, o ser humano impede a eclosão de sua vida em toda a plenitude. Sem 

aprimorar suas virtualidades espirituais, o indivíduo sufoca em si o que tem de mais elevado, 

matando o que tem de humano para subsistir apenas como animal. Continua como ser vivo, 

conservando o gênero, mas perece como homem, eliminando a diferença específica. 

Assevere-se que a questão da educação foi também tratada por Pontes de Miranda [15], a qual 

discorre que a própria estatização do ensino[16] constitui um progresso para a efetivação do direito à 

educação, consistente em direito subjetivo público ao lado do direito à subsistência, ao trabalho, à assistência 

e ao ideal, pontas da estrela que representa o Estado socialista. Todavia, não há que se confundir a existência 

de escolas públicas com o direito à educação. Acrescenta, outrossim, que se é função do Estado promover a 

igualdade, é preciso que se promova a igualdade intelectual. É a chamada por Pontes de Miranda de “Escola 

Única”. 

Mais uma vez se apresenta a similitude entre educação e cidadania, bem assim a sua 

complementariedade. Ambos não existem sem igualdade. 

Nas palavras de José Murilo de Carvalho[17] (2006, p. 11), corroborando com a idéia de que a 

educação é indispensável para a formação da cidadania: 

Trata-se da educação popular. Ela é definida como direito social mas tem sido historicamente 

um pré-requisito para a expansão dos outros direitos. Nos países em que a cidadania se 

desenvolveu com rapidez, inclusive na Inglaterra, por uma razão ou outra a educação popular 
foi introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de sus direitos e se 

organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido sempre um 

dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política. 

Assim, imprescindível mencionar mais uma vez a obra de Thomas H. Marshall, Cidadania, Classe 

Social e Status, em especial o Capítulo III, considerado por estudiosos como a sua grande obra de sociologia, 

oportunidade em que o citado autor analisa a colaboração de Alfred Marshall. 

Alfred Marshall foi reconhecido como economista e, embora Thomas H. Marshall esclareça que 

acentuadamente seguiu caminho diverso do traçado por Adam Smith e John Stuart Mill, ele é conhecido por 

defender o liberalismo e não-intervencionismo estatal[18]. Seguiu caminho diverso na medida em que seu 

idealismo fez com que a economia, como ciência, se aproximasse da política, abordando o problema da 

igualdade social sob o ângulo do custo econômico e buscou alternativas para que se adequasse ao emprego 

político. 

Esclarece Alfred Marshall que sua teoria não é socialista, uma vez que ainda que a base esteja 

fincada na igualdade social, preserva os elementos essenciais do mercado livre. A intervenção estatal seria 

compulsória em um único ponto: educação. 
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Assinala Thomas H. Marshall[19]: 

O Estado teria de fazer algum uso de sua força de coerção, caso seus ideais devessem ser 
realizados. Deve obrigar crianças a freqüentarem a escola porque o ignorante não pode 

apreciar e, portanto, escolher livremente as boas coisas que diferenciam a vida de 

cavalheiros daquela das classes operárias. 

(...) 

Marshall (Alfred) aceitava como certo e adequado um raio amplo de desigualdade 

quantitativa ou econômica, mas condenava a diferenciação ou desigualdade qualitativa entre 

o homem que era „por ocupação, ao menos, um cavalheiro‟ e o indivíduo que não o fosse. 

Assim, embora considerada dissociada da análise social, o desenvolvimento do conceito de 

cidadania de Thomas Marshall e sua clássica divisão de elementos civil, político e social, posteriormente 

também enquadrado em direitos, os seus estudos acerca de Alfred Marshall esclarecem a irrenunciabilidade 

da educação e a obrigatoriedade de o Estado assegurá-la. 

Aliás, Décio Saez[20] em seus estudos de cidadania discute com propriedade a teoria moderna de 

Marshall: 

Curiosamente, o aspecto mais forte do texto de Marshall não é a sua definição de cidadania. 

Tal definição é quase unanimemente considerada bastante vaga e, mesmo, obscura. 

Cidadania, segundo Marshall, é a participação integral do indivíduo na comunidade política; 
tal participação se manifestando, por exemplo, como lealdade ao padrão de civilização aí 

vigente e à sua herança social, e como acesso ao bem-estar e à segurança materiais aí 

alcançados. O problema está em que Marshall não se preocupa em rastrear todas as 
implicações teóricas dessa definição sintética - e, no limite, bastante simples - de cidadania. 

Na verdade, o que lhe interessa é chegar rapidamente à caracterização dos diferentes modos 

pelos quais pode teoricamente se concretizar (se concretizou historicamente) essa 

participação de todos os indivíduos na comunidade política. Esses diferentes modos 
corporificam diferentes tipos de prerrogativas – os chamados direitos - que o Estado 

reconhece a todos os indivíduos; prerrogativas a que correspondem correlatamente 

obrigações para com o Estado: isto é, os chamados deveres. Marshall nos propõe, assim, 
uma classificação dos direitos individuais que equivale na prática a um quadro de 

indicadores concretos da cidadania. Essa classificação se estabelece segundo o critério, mais 

implícito que explícito, da esfera da atividade social onde o Estado reconhece prerrogativas 
a todos os indivíduos: a esfera da produção e do trabalho; a esfera da atividade política; e a 

esfera do consumo. Da utilização implícita desse critério, temperada com a observação 

histórica, resulta a conhecida classificação marshalliana dos direitos. 

  

CONCLUSÃO 

No presente artigo, podemos reconhecer que o princípio da cidadania, que ainda se encontra 

fortemente enlaçado a um manancial liberal, choca-se com a ordem constitucional instituída no Brasil após a 

promulgação da Constituição de 1988. 
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Com Marshall, estabeleceu-se uma análise sobre o percurso seguido pela cidadania, iniciando com 

o elemento social no século XIX, seguindo por sua consolidação na Europa Central, no século XX, 

constatando-se, por fim, que no Brasil a cidadania social consolidada ainda se figura como tarefa a ser 

realizada. 

A cidadania política que permite o embate parlamentar acaba por enfraquecer as formas de 

reivindicação social, uma vez que admite direitos que são unicamente baseados em fatos e experiências, mas 

não obtém eficácia, e muitas vezes a própria atividade governamental executiva impede a estabilidade dos 

direitos sociais. 

Assim, quando tratamos de educação para a cidadania cabe esclarecer que o artigo 205 da 

Constituição de 1988, inaugurando uma seção sob seu nome “da Educação”, esclarece que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

O Ministro Carlos Britto[21], em sua obra “Teoria da Constituição”, faz uma interessante 

comparação entre Deus e a Constituição, afirmando que tal como a Constituição (leia-se como Poder 

Constituinte Originário), Deus tudo pode, menos deixar de tudo poder. Ou seja, Deus tudo pode, mas não 

pode morrer. 

Nesta lógica, a Constituição não pode deixar de estabelecer as necessidades de seu povo, de definir 

a sua identidade dentro do macro sistema, pois se assim o fizer, deixará de ser uma Constituição. 

É assim, que encerramos o presente artigo com trecho histórico do Discurso de Ulysses Guimarães 

quando da promulgação da Constituição de 1988, batizada por ele de Constituição Cidadã[22]: 

A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou 

restaurando a Federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão 
quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer 

quando descansa. Num país de 30 milhões 401 analfabetos, afrontosos 25% da população, 

cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto. 

A educação e a cidadania, portanto, se completam e se traduzem nas mesmas consequências: 

desenvolvimento e emancipação. 
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[17] CARVALHO, José Murilo de. Op. cit, p. 11. 

[18] In: www.cofecon.org.br/index.php?Itemid=114&id=960&option=com_content&task=view. 

Acessado em: 20 de maio de 2009. 

[19] MARSHALL, Thomas H op. cit., p. 60-61. 

[20] SAES, Décio Azevedo M. Cidadania e capitalismo: uma abordagem teórica. In Estudos Avançados. Disponível em: 

http://www.iea.usp.br/iea/saescidadania.pdf. Acesso em 20 de maio de 2009. 

  

[21]BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro : Forense , 2003 

[22] http://www.cnts.org.br/geral/Arquivo/Constitui%C3%A7%C3%A3o%20faz%2020%20anos%20e%20ainda%20precisa%20r
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A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO ACESSO AO CONHECIMENTO NA
SOCIEDADE INFORMACIONAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS PROTEGIDAS EM

BIBLIOTECAS DIGITAIS

LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN Y AL CONOCIMIENTO EN LA
SOCIEDAD INFORMACIONAL: OBRAS PROTEGIDAS DISPONIBLE EN BIBLIOTECAS DIGITALES

Ana Manuela 
Celito De Bona

RESUMO
A revolução tecnológica afetou todas as searas sociais, destacando-se o cenário educacional, que
visualiza nos novos aparatos tecnológicos, em especial os decorrentes dos computadores e da
Internet, a solução para a dificuldade de acesso ao conhecimento, antes restrito a determinados
grupos, seja pelo alto custo das obras, seja em decorrência das mesmas encontrarem-se
distantes dos pesquisadores. Tendo em vista que as bibliotecas tradicionais não mais atendem
aos anseios da comunidade, nascem as bibliotecas digitais, importante instrumento de
democratização de acesso à informação, visto disponibilizarem on line conteúdos e materiais,
facilitando as pesquisas e a aquisição de conhecimento em um ambiente confiável e que permite
uma nova sistemática de trabalho e oportunidades. Apesar dos benefícios propiciados, novas
preocupações surgem no cenário bibliotecário virtual em decorrência das limitações impostas
pela atual lei de direitos autorais que inviabiliza a disponibilização de uma gama imensa de
obras. Neste contexto, o presente estudo visa analisar se, diante desse novo cenário
tecnológico, a proteção autoral, da forma como se encontra regulamentada, atende aos
objetivos da propriedade intelectual, que busca promover a ciência, a cultura e as artes,
estabelecendo, simultaneamente, um triplo equilíbrio entre os direitos dos criadores, dos
empreendedores, tais como os editores, os órgãos de radiodifusão, os produtores de
fonogramas, etc., e os interesses do público.
PALAVRAS-CHAVES: direitos da personalidade; direito à educação; direito autoral; colisão
entre direitos fundamentais. 

RESUMEN
La revolución tecnológica ha afectado a todos los cultivos sociales, destacando la escena
educativa, que ve en los dispositivos tecnológicos nuevos, en particular las derivadas de las
computadoras e Internet, la solución a la dificultad de acceso al conocimiento, que antes
estaban limitados a ciertos grupos, ya sea el alto costo de la construcción es el resultado de
estas se encuentran distantes de los investigadores. En este ámbito, y dado que las bibliotecas
tradicionales ya no satisfacen las aspiraciones de la comunidad, nacido bibliotecas digitales, un
importante instrumento de democratización del acceso a la información, en cuanto a los
contenidos disponibles en línea y materiales, facilitando la investigación y adquisición de
conocimientos en un ambiente confiable y permite un nuevo sistema de trabajo y oportunidades.
A pesar de los beneficios propiciados, nuevas preocupaciones surgen en el escenario virtual
bibliotecario debido a las limitaciones impuestas por la ley de derechos de autor que impide la
disponibilidad de una amplia gama de obras. En este contexto, este estudio tiene por objeto
examinar si, antes de que la protección de este nuevo escenario tecnológico la protecion autoral,
cómo se regula, cumple con los objetivos de la propiedad intelectual, que busca promover la
ciencia, la cultura y las artes, que se establece tanto un triple equilibrio entre los derechos de los
creadores, los empresarios, como los editores, radiodifusores, productores de fonogramas, etc. y
los intereses del público.
PALAVRAS-CLAVE: derechos de la personalidad; derecho a la educación; derechos de autor;
la colisión de derechos fundamentales.

INTRODUÇÃO:
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A educação está intimamente ligada ao nascimento da sociedade, sendo o caminho trilhado por cada indivíduo que

almeja alcançar a igualdade de oportunidades e se diferenciar em decorrência de seus méritos. É por meio do conhecimento que o

ser humano se desenvolve em todas as suas dimensões: o singulus, o civis e o socius.

A idade moderna prestigia o conhecimento, sobretudo o científico, que representou a chave para a emancipação dos

indivíduos e das nações. Conhecer o mundo corespondia desvelar suas leis de modo que a humanidade pudesse dele se apropriar,

dominar e assumir as rédeas da história.

Durante os dois séculos que perdurou a Sociedade Industrial, marcada pelo desafio da eficiência, ou seja, pela otimização

do uso do tempo, tem-se que o acesso às obras, inquestionavelmente, propulsoras do saber, era quase impossível, primeiro porque

sobre elas recaía o monopólio eclesiástico, após, porque, além de seres escritas em latim e terem o conteúdo controlado pelos

detentores do poder, eram escassas e caras, fatos impossibilitavam a maioria da população conhecer os assuntos ali tratados.

O fim da Segunda Guerra Mundial anuncia o nascimento de uma nova sociedade, denominada informacional, que

apresenta como característica marcante a transição do paradigma baseada em recurso físico para o construído em razão da

informação e do conhecimento.

O aumento da comunicação entre os povos, a difusão das chamadas “novas tecnologias” e as profundas mudanças
econômicas, tornaram esse bem imaterial elemento central do processo produtivo, sendo ele responsável pela criação do novo, pela
transformação, circulação que permeia todas as esferas da vida do indivíduo, seja nos aspecto econômica, social, político, cultural,

educacional ou ético.

As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), dentre as quais se destaca a internet, além de acelerar a
globalização, conduziram e conduzem os indivíduos e os Estados ao estabelecimento de relações complexas, mantidas, na maioria
das vezes, através do meio digital.

Nessa dimensão, em que o conhecimento experimenta novas formas de edição, armazenamento, distribuição e

recuperação de conteúdos, surgem as bibliotecas digitais, que proporcionam a uma multiplicidade de pessoas compartilharem

simultaneamente conhecimentos gerados e utilizados na sociedade, oferecendo o estímulo para constante aprendizagem e mudança.

Apesar da importância que esse instrumento adquiriu no cenário educacional, resultado do grande contingente que atinge,

a lei de direitos autorais, da forma como vem sendo interpretada, engessa-o, vez que proíbe a divulgação de obras que ainda não se

encontram em domínio público, sob o fundamento da ilicitude de cópias desautorizadas, sem considerar a finalidade a qual se

destina – educacional, bem como se a divulgação abrange somente a visualização das obras sem a possibilidade de impressão das

mesmas.

Refletir sobre o impacto dos direitos autorais nas bibliotecas digitais, importante instrumento utilizado no processo

educacional, será o principal objetivo deste estudo que, desenvolvido a partir de fatos, dados técnicos e aspectos jurídicos, procurará

fornecer o panorama atual, enfrentando a principal questão que envolve a celeuma: a possibilidade do direito autoral inviabilizar a

disposição de obras protegidas nas bibliotecas digitais, cuja finalidade é essencialmente educacional.
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1.                  DIREITO À EDUCAÇÃO E O ACESSO AO CONHECIMENTO

 

O direito à educação encontra-se disciplinado tanto na esfera pública, como na privada, sendo considerado direito

fundamental e da personalidade, vez que é indispensável à pessoa e à sua formação pelo simples fato dela existir e pertencer ao

gênero humano.

Seguindo a tendência naturalista, Eduardo Bittar, em sua obra Direito e Ensino Jurídico, afirma que o direito à educação

detém características dos direitos da personalidade, visto que se trata de um direito natural, imanente, absoluto, oponível erga

omnes, inalienável, impenhorável, imprescritível, irrenunciável [...] não sujeito aos caprichos do Estado ou à vontade do legislador,

encontrando-se intimamente ligada à própria estrutura e constituição humana[1].

Por essa concepção, a educação é um direito que nasce com a pessoa e perdura por toda vida, repercutindo diretamente na

formação do seu caráter, nos valores e na qualidade de vida, também lhe sendo atribuído o crédito de ser a responsável pela

capacitação do indivíduo, que deixa de ser um mero observador, para se transformar em ator da experiência social, ponto de partida

para a interpretação dos acontecimentos históricos, culturais, religiosos. Afinal, nenhum ser é tão desprovido de inteligência, que

não possa colaborar com as instituições e com a sociedade a qual pertence.

A igualdade, reconhecida e proclamada como direito fundamental nas sociedades democráticas, não se baseia na
equivalência psicológica dos indivíduos, mas sim, na uniformidade política, graças à qual lhes devem ser dadas oportunidades
correspondentes de desenvolvimento e participação social. Representa, assim, um dos pilares na construção da dignidade[2] e da
cidadania, sendo certo que esta experiência somente ocorrerá em condições apropriadas, se a sociedade possibilitar o
desenvolvimento de capacidades, a fim de habilitar seus membros à maior participação possível nos atos e instituições em que
transcorra sua vida.

Sucupira esclarece que a vida somente estará efetivamente protegida quando se garantir à dignidade, plenitude,

produtividade e felicidade, atributos alcançados através da educação. Em assim o sendo, preservar a vida desprovida de condições

para que o indivíduo desenvolva e atualize suas potencialidades seria uma claudicação moral.

Manter o indivíduo vivo sem lhe garantir a possibilidade de realizar seus anseios seria o mesmo que assegurar uma

expectativa de antemão frustrada, visto que o direito a vida, mais que a preservação biológica, estende-se aos valores psicológicos,

sociais, políticos e morais, que, sem o mínimo de educação, não chegarão a existir para a pessoa.[3]

Na órbita coletiva, onde o saber não é considerado apenas direito do indivíduo, mas necessidade social, tem-se que o

homem somente se sentirá inserido no mundo global e dinâmico como o que se vive atualmente, quando ele se educar, cultivar sua

inteligência no sentido de formar novos hábitos, pensar e alargar os termos criados pela ciência, participar da formação da

sociedade, desenvolvendo o máximo de suas possibilidades, utilizando-se de todos os recursos possíveis da informação livre.

A busca pelo conhecimento e por respostas, ou seja, o desenvolvimento intelectual é o caminho que deve ser percorrido

para se alcançar a evolução, que nada mais significa senão a superação de uma situação anterior, que torna o homem mais livre,

mais senhor das coisas e dos fatos.

Dessa arte, o conhecimento não transforma apenas o indivíduo, mas reflete na comunidade na qual ele se encontra
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inserido. O desenvolvimento das nações caminha ao lado da efetivação do direito à educação, sendo que um país somente terá

significativo avanço se elevar os níveis de instrução.

A consciência hoje alcançada demonstra que o homem será o que dele se fizer através da educação escolar. Por sua vez, a

sociedade democrática somente subsistirá e se consolidará se possuir um sistema educacional capaz de inculcar o espírito de

objetividade, de tolerância, de investigação, de ciência, de confiança e de amor ao homem, aliado à aceitação e utilização do novo,

trazido a todo instante pela ciência.[4]

Ora, é a sociedade que está interessada na formação do cidadão, nos membros do seu corpo complexo e plural em que se

transformou. Quando o Estado assegura a todos o direito à educação, não visa apenas ao direito individual de cada um, mas a

condição para o funcionamento da coletividade, por meio do preparo do indivíduo, que ao desenvolver suas funções, propiciará

benefícios para a empresa e, consequentemente, para o país.

Em sendo assim, compete ao sistema educativo despertar, igualmente em todos, o espírito crítico e possibilitar o acesso às

novas tecnologias de informação e comunicação com o intuito de qualificar por completo o indivíduo, preparando-o para se

beneficiar da enorme quantidade de conhecimento que o rodeia, aplicando-os em seu cotidiano.

Sobre o caráter social do direito educacional, Anísio Teixeira afirma ser este um direito de todos, visto que não

representa um processo de especialização de alguns para certas funções, mas a formação de cada um e de todos para a sua

contribuição à sociedade integrada e nacional, que se está constituindo com a modificação do tipo de trabalho e do tipo de relações

humanas. Afirmar a educação como um direito é formal e expressamente reconhecê-lo como um interesse público, a ser promovido

pela lei.[5]

A função fica bem clara através da simples leitura do parágrafo 2º[6], do artigo 1º, da Lei n.º 9394/96, que expressamente

vincula a educação escolar ao mundo laboral e a prática social, levando Souza a afirmar que a norma tem sabor de modernidade na

medida em que objetiva a formação concomitante do cidadão e do trabalhador, certamente nas regras da democracia e da economia

produtiva.[7]

Resta evidenciado o papel relevante que ela exerce no processo de desenvolvimento e progresso dos estados: mais do que

uma exigência contemporânea ligada aos processos produtivos e de inserção profissional, é determinante para o exercício da

cidadania e condição indispensável à participação nos espaços políticos e sociais. Isso porque, o indivíduo que não recebeu o

mínimo de educação não tem condições de exercer qualquer direito a ele assegurado.

Assim, junto com outros direitos de igual importância, ela integra o mínimo existencial, que possibilita uma vida digna e

participativa das decisões estatais.

Tal é a sua importância que Ricardo Lobo Torres corretamente afirma que sem o mínimo necessário à existência, a

sobrevivência do homem é praticamente impossível, desaparecendo também as condições iniciais da liberdade[8].

O respeito à dignidade humana e às condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo,

denominado por Celso Antônio Pacheco Fiorillo como o piso normativo mínimo, que alberga as condições sem as quais o homem

não pode viver dignamente.

Encontram-se elas elencadas no art. 6º da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos sociais à educação, saúde,
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trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.[9]

Ana Paula de Barcellos, ao analisar o princípio da dignidade humana, esclarece que sua eficácia jurídica comporta várias

modalidades em faixas diferentes de sua extensão, sendo possível reconhecer no seu núcleo aquelas que dizem respeito às condições

materiais de sua existência, isto é, a exigibilidade da prestação em si diante do Poder Judiciário. Em suma, essa fração nuclear é o

mínimo existencial à qual se deve reconhecer a eficácia jurídica positiva ou simétrica, sendo que para além desse limite, ingressa-se

em um terreno no qual se desenvolvem outras modalidades de eficácia jurídica.[10]

Identificando isoladamente os efeitos máximos de cada componente desse mínimo existencial nas disposições

constitucionais que tratam da dignidade humana de forma específica, a Autora afirma que em consonância com um consenso lógico

e com a própria sistemática da Constituição Federal de 1988, uma proposta de concretização desses efeitos exigíveis judicialmente

deve incluir: (I) ensino fundamental gratuito; (II) prestações de saúde preventiva e (III) assistência aos desamparados.[11]

Ainda sobre a dignidade, importante é a colocação de Ingo Sarlet ao afirmar ser ela é inerente ao homem, vindo a norma

apenas reconhecê-la. Esclarece que em decorrência dessa consideração, muitos autores concluem que não há um “direito” à

dignidade, mas sim o direito ao seu respeito e promoção. Nesse sentido, inobstante a violação das normas que visam assegurar a

condição digna, o indivíduo não se torna indigno[12], visto ter assegurado os mecanismos para coibir ou fazer cessar a ofensa a esse

bem essencial.  

Ainda que se adote a teoria positivista, o fato é que o direito à educação compõe o rol mínimo da dignidade, reconhecida

em todas as sociedades democráticas como princípio fundante da ordem jurídica, representando importante conquista dos direitos da

personalidade e condição sine qua non para o exercício da cidadania.

Sobre essa, é importante recordar o estudo de Thomas Humphrey Marshall, nominado “Cidadania, Classe Social e

Status”[13], que, apesar de se ajustar as especificidades britânicas, tornou-se referência teórica para as sociedades contemporâneas,

inclusive a brasileira, cuja produção é bastante influenciada por seu trabalho.

Para melhor entender o que seja cidadania, o autor a divide em três elementos: o civil, o político e o social, cujo

desenvolvimento destaca-se em séculos diferentes, respectivamente, o século XVIII, para os direitos civis; o século XIX, para os

direitos políticos e o século XX, para os direitos sociais[14].

Sobre as três faces da cidadania, esclarece que
 
o elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual - liberdade de ir e vir,
liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o
direito à justiça. Este último difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos
em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que
as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça.
Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como um
membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal
organismo. As instituições correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo local.
O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e
segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado
de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com
ele são o sistema educacional e os serviços sociais.[15]

 

Ao considerar a educação um direito social, Marshall a concebe como um pré-requisito para o exercício adequado dos

demais, necessária à liberdade civil e garantidora da cidadania[16], motivo pelo qual a instrução se torna obrigação do Estado, que

deve proporcionar ao indivíduo condições de se autogovernar como ente dotado de liberdade e capaz de participar de uma sociedade

de pessoas livres.
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O progresso da humanidade sempre contou com a contribuição dos indivíduos, porém o lado social do direito em estudo

defende a institucionalização do ensino, assegurando a todos a liberdade de desenvolver suas capacidades, para que o aporte seja

frequente e sistemático.

Em assim sendo, a escola pública representa o instrumento de integração, coesão e transformação, não cabendo, por isso,

ao estado apenas promover e difundir a educação formal, mas por ela responsabilizar-se, visto que seu funcionamento e perpetuação

dela depende[17]. 

A educação proporcionada a todos pelo estado, portanto, não visa ao direito de cada um, mas a conveniência de preparar

o indivíduo para se tornar membro da sociedade, com igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de suas aptidões e

talentos.

A partir da educação comum e una é que os alunos irão se diversificar para conquistar, pelo mérito, sua posição social em

uma comunidade, formatar novos conceitos e, em consequência, projetar essa sociedade no cenário mundial.  

Rousseau, em sua obra clássica “Emílio ou da Educação”, reconhece a importância desse bem, não apenas de dever do

estado, mas de toda sociedade, ao afirmar que “nascemos fracos, precisamos de força; nascemos estúpidos, precisamos de juízo.

Tudo o que não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação"[18]. Trata-se do homem que recebe o

mínimo para efetivar sua dignidade e compreender sua importância no processo evolutivo das nações.

Ao refletir sobre a educação, Hannah Arendt, afirma que ela está entre as atividades mais elementares e necessárias da

sociedade, jamais permanecendo imutável, mas se renovando continuamente através do nascimento de novos seres humanos.

Mais a frente, a Autora defende a existência de dois tipos de obrigação dos adultos em relação às crianças: uma que recai

sobre a família, responsável pelo “bem-estar vital” de seus filhos e outra ao encargo da escola, a quem cabe o “livre

desenvolvimento de qualidades e talentos pessoais”. Ressalta a importância da educação ao afirmar que ela
 
[...] é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade
por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação vinda dos novos e
dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não
expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas
mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez
disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum.[19]

 

Portanto, para que o indivíduo seja introduzido no mundo, para que ele construa valores e exerça conscientemente seus

direitos, especialmente os políticos, necessário se faz que a educação se desenvolva na esfera pública, na qual o educando deve ser

gradativamente inserido no mundo pré-existente, preservando-o ou reconstruindo-o.

A educação representa, ainda, requisito essencial na luta pela redução das desigualdades e eliminação das diferenças

discriminatórias, o que possibilita uma aproximação pacífica entre os povos de diferentes nacionalidades.

José Celso de Mello Filho pontua que o conceito de educação:
 
[…] é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação objetiva propiciar a
formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do
educando. O processo educacional tem por meta: a) qualificar o educando para o trabalho; b) prepará-
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lo para o exercício consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das formas de realização
concreta do ideal democrático.[20]

 
E o professor José Afonso da Silva acrescenta que ela é um dos "[...] indicadores do conteúdo normativo eficaz da

dignidade da pessoa humana"[21], afinal, não há outro caminho que leve a dignificação do ser humano senão a educação, meio pelo

qual se constrói o indivíduo e o insere na sociedade.

Entretanto, ainda que o considere um direito natural, em oposição ao reconhecido, demonstra-se indispensável a sua

integração no ordenamento jurídico nacional, com status de personalíssimo, pois assim impactará substancialmente no cotidiano dos

indivíduos, ainda que nem sempre suas implicações e consequências sejam conscientes.

 

 
1.1   Reconhecimento do Direito à Educação

 

A luta pela inclusão da obrigação de educar como norma cogente, coercitiva e de ordem pública ganha força com o apoio

de importantes doutrinadores, como San Tiago Dantas (1955), Esther de Figueiredo Ferraz (1969), Renato Alberto Theodoro Di Dio

(1970-1981) e Lourival Vilanova (1982-1983), que almejavam garantir o acesso à educação e, sistematizar e consolidar o conjunto

de normas educacionais.[22] Isso porque, é histórico o descaso do poder público com a prestação educacional, ora não a oferecendo,

ora a oferecendo inadequadamente, fatos que aqueceram as discussões sobre o assunto da década de 80, culminando com a inclusão

contundente da matéria na Constituição Federal de 1988, que a consagrou como direito fundamental e lhe dedicou atenção mais

condizente com a sua importância de principal veículo disponibilizado aos social e economicamente marginalizados para modificar

a realidade na qual se encontram e obter meios para participar integralmente da comunidade na qual estão inseridos.
 
[...] ela é o pilar do país, tanto que “guarda a responsabilidade de formar um cidadão ético e capaz de
cultuar a moralidade a fim de preservar e garantir a manutenção dos direitos fundamentais prescritos na
Carta Magna.” [23]

 

Tem-se, em resumo, que no campo constitucional, a matéria é regulada no Capítulo III, do Título VIII, intitulado Da

Educação, da Cultura e do Desporto, com dez artigos dedicados à educação (arts. 205 a 214), sendo que o art. 205 define a educação

como direito de todos e dever do Estado, para depois, nos artigos subsequentes, restringi-la à educação escolarizada.

Também outras disposições constitucionais estabelecem princípios, garantias, responsabilidade do poder público no caso

do não oferecimento do ensino fundamental obrigatório e gratuito, ditam padrões de organização dos sistemas federal, estadual e

municipal e dos níveis de ensino, procedem às indicações para o currículo e, discriminam e distribuem recursos financeiros.

Mesmo sem proceder a um exame analítico das normas constitucionais que regulamentam o tema[24], é possível se

extrair, do sistema que elas formam, duas conclusões: que o objetivo geral do constituinte é de que ela seja prestada da forma mais

abrangente e completa possível e, que se estabeleceu regras e subprincípios específicos, ordenados sob a forma de metas

prioritárias. Assim, em ordem estão as seguintes prestações:
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I – atendimento em creches e pré-escolas às crianças até 6 (seis) anos;[25]

II – o direito à educação fundamental, incluindo material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à

saúde[26];

III – a oferta de ensino noturno, em princípio o fundamental[27].

Ademais, encontram-se, sobre o mesmo assunto, referências esparsas no texto, tanto na Carta propriamente dita, quando

no Ato das Disposições Transitórias, dos direitos e deveres da família, da criança, do adolescente e do idoso; do uso de recursos

públicos no combate ao analfabetismo, dos serviços nacionais de aprendizagem, entre outros.

 

 

1.2 O Direito à Educação como essência à Aquisição e Disseminação do Conhecimento na Sociedade Informacional

 

O saber e o poder, no paradigma sócio cultural moderno, estão intimamente ligados, visto que o conhecimento assume o

papel central de elemento regulador, deixando de ser um fim em si mesmo para se tornar recurso indispensável no processo de

entendimento e dominação da natureza e da sociedade.

No contexto de inovações informáticas, biotecnológicas, telecomunicativas e microeletrônicas, o processo educacional,

além de viabilizar a formação integral do educando, deve ser condizente com o novo paradigma, não se reduzindo mais a

transmissão de conhecimento memorizado, desprovido de elementos de compreensão, interpretação e resolução de problemas, mas

comprometido em formar seres críticos e participativos, facilmente inseridos no mercado profissional.

Dessa forma, as necessidades atuais e o novo perfil do aluno exige flexibilidade, agilidade, alternativas de formação

adequadas às expectativas de rápida inserção num sistema produtivo em constante mudança, ocasionando a ruptura com padrões e

modelos rígidos e, em muitos casos, indiferenciados de educação.

Igualmente implica em mudanças no perfil de formação, qualificando-a no tocante ao domínio de conhecimento, na

capacidade de aplicá-los criativamente na solução de problemas concretos, no desenvolvimento de espírito de liderança e

polivalência funcional, bem como, na maior adaptabilidade à mudança tecnológica, de informação e comunicação.
[28]

Dewey considera a educação como algo que deve ser reexaminado, revisto, reorganizado e reconstruído, para que esteja

em constante mudança e se desenvolva junto com o indivíduo, sempre revendo suas experiências
[29]

.

Objetivando ampliar o acesso à educação em nível superior, adere-se ao modelo educacional à distância, que se unindo à
tecnologia buscou recuperar uma modalidade de ensino que ajudasse a resolver problemas de demanda, espaço, tempo, qualidade,
eficiência e eficácia.

Nesse novo contexto, o processo de ensino e aprendizagem agora proposto, fomenta a incorporação das tecnologias de

informação e comunicação (TICs) às técnicas de educação, promovendo a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução
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de novos conceitos e práticas nas escolas brasileiras através da utilização de multimeios, como televisão, rádio, fax, telefone,

computador, internet no processo de aprendizagem.

Castells prega que a tecnologia de informação está para este novo contexto como as novas fontes de energia estavam para

"as sucessivas revoluções industriais, da máquina a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e à energia nuclear"
[30]

.

Nessa nova realidade que se apresenta, o modelo tradicional de ensino, onde o educador possui “todo” o conhecimento,
que deve ser absorvido pelos alunos sem qualquer questionamento, precisa ser revisto, vez que, partindo do pressuposto que os mais
variados conteúdos encontram-se à disposição dos alunos, precipuamente na grande rede, se faz necessário desenvolver o espírito
pesquisador e questionador, reconstrutor e reinventor do paradigma que nos guia, o que propiciará o desenvolvendo das
potencialidades e capacidade de pensar, de todos os envolvidos nesse processo educacional. Drucker afirma que o professor passa a
ser cada vez mais supervisor e mentor, aproximando-se dos mestres da era medieval, que não mais simplesmente transmite a

matéria em si, mas ajuda, orienta, incentiva e serve de exemplo.
[31]

Os avanços dos meios de comunicação e da tecnologia, portanto, ocasionaram uma revolução no cenário educacional, haja
vista que, além de propiciar diferentes fontes de conhecimento para os alunos presenciais, a modalidade à distância possibilitou o
acesso a cursos de formação de pessoas que, em situação de ensino presencial, não possuíam condições de frequentar uma
universidade, quer pelo custo, quer pela dificuldade de acesso aos grandes centros (pela distância, tempo, transporte, etc.).

A transformação do sistema educacional reclama a adaptação do professor, que deve utilizar materiais didáticos que

incluam multimídias, softwares educacionais, vídeos educativos e a internet, que passa a fazer parte do mundo acadêmico como

importante elemento de pesquisa, até substitutiva das bibliotecas físicas, fato que introduz novas formas de se produzir

conhecimento e cultura, decorrente das informações advindas de todo o mundo e disponíveis a qualquer pessoa através de um

simples acesso e consulta.

Entender os novos procedimentos de aquisição e construção do conhecimento é fundamental para a inserção das
tecnologias da comunicação e informação nos processos de ensino-aprendizagem e melhoria do sistema educacional, pois a escola
conectada passa a ser mais um elemento vital desta rede. Pierre Lèvy sustenta que a navegação no ciberespaço corresponde a um
olhar consciente sobre a interioridade caótica, o ronronar incansável, as banais futilidades e as fulgurações planetárias da
inteligência coletiva. Nessa realidade, o acesso ao processo intelectual do todo, informa o de cada parte, indivíduo ou grupo, e

alimenta em troca o do conjunto. Passa-se então da inteligência coletiva para o coletivo inteligente.
[32]

A utilização das tecnologias da informação e comunicação no processo educativo não se limita ao aperfeiçoamento do

sistema, mas exige uma profunda transformação e, consequentemente, implantação de políticas educacionais coerentes com as

transformações da sociedade.

Na visão de Nóvoa é digno de atenção que as mudanças no processo educacional devam ocorrer, vez que os mecanismos

utilizados já não atendem mais as necessidades de aprendizagem do homem moderno, caracterizadas pela independência na busca

de informações e construção do conhecimento, imposta pelas rápidas mudanças socioculturais e tecnológicas a que está

submetido.
[33]

Assim, a disponibilização de obras no meio digital, cujo alcance é indiscutivelmente maior que no meio físico, deve ser

vista e regulamentada não como óbice ao acesso ao conhecimento, nem tampouco como desrespeito aos direitos autorais, mas sim,

como tentativa de ampliar a obtenção de informação, seja ela atual ou antiga.

Eis o que busca os preceitos constitucionais: oferecer, ao maior número de pessoas, educação escolar, de qualidade, vez

que este é o principal meio de aquisição de conhecimento, formação da personalidade, com a transmissão de valores, sentimentos,
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expectativas de comportamentos comuns. É a própria socialização do indivíduo e elemento propulsor das transformações sociais.

É através da implementação do acesso à educação, agora no contexto da sociedade informacional, onde as fontes de

pesquisas se encontram cada vez mais disponíveis, que se concretiza a dignidade da pessoa humana e, numa visão mais global, é ela

quem permite construir uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo fundamental da República brasileira.

 

 

2.                  A BIBLIOTECA DIGITAL COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO À EFETIVAÇÃO DO ACESSO À
INFORMAÇÃO E DO DIREITO À EDUCAÇÃO

 

A utilização de recursos tecnológicos relacionados à produção, processamento, difusão e exploração da informação

diminuíram as dificuldades encontradas no que tange ao acesso e uso do conhecimento, hoje disponível nas redes eletrônicas,

significando que a Sociedade Informacional alterou as tradicionais práticas, criando novos conceitos, advindos de metodologias

interativas e colaborativas mediadas por um computador, o que agregou benefícios não somente à seara educacional, mas à todas as

esferas da vida do indivíduo, que tiveram os problemas relacionados à demanda, espaço, tempo, qualidade, eficiência e eficácia,

minimizados pelas fontes digitalmente disponíveis.

O acesso adequado às informações, mais do que em qualquer outro momento histórico, mostra-se essencial para o

desenvolvimento econômico e social, especialmente para apoiar a prática profissional e o campo de políticas públicas, cujos

processos decisórios referentes à planificação, formulação e aplicação necessitam de bom direcionamento, pautado em dados

fidedignos.

Os pesquisadores e dirigentes, neste particular, foram imensamente beneficiados pelo surgimento das bibliotecas digitais,
responsáveis pela disponibilização on line de resultados de pesquisas científicas, validadas pela seriedade da instituição
disponibilizadora, contribuindo para o enfraquecimento das barreiras de distribuição e disseminação, que limitava o acesso e o uso
da informação científica gerada localmente.

Assim, mantém-se o objetivo da biblioteca, qual seja, espaço armazenador de informações para consulta, porém

transforma-se a sua forma de busca, agora realizada no ambiente virtual, dinâmico e de mais fácil acesso.

Surge, então, um novo patamar para esse sistema, cuja referência limitava-se a busca bibliográfica em base de dados

isolados e textos em papel, ampliada para o mundo digital, que passa a disponibilizar textos completos, imagens em movimento,

som, estabelecendo como regra a interoperabilidade entre fontes de informações heterogêneas e globalmente distribuídas.[34] 

Os pressupostos apresentados permite ressaltar que a potencialização da biblioteca digital tem como objetivo básico

construir um repositório organizado de dados que auxiliem os usuários em suas diversas atividades de ordem informacional, bem

como oferecer apoio pedagógico à realização de atividades acadêmicas.

Sucintamente, tem-se que as bibliotecas digitais:

• são provedoras de informação e responsáveis pela sua transmissão eletrônica em rede, possibilitando o acesso a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 3995



infinitas fontes de dados e conhecimento digitalizados.

• possuem características peculiares, aptas a melhorar o uso das tecnologias da informação e comunicação, agregando

valores aos serviços oferecidos: possibilita o usuário ter acesso a um número grande de serviços, é responsável direta pela

disponibilização dos objetos digitais, e pela otimização dos serviços de comunicação.

• possibilitam novas formas de texto, com diferentes características; novos tipos de documentos além de textos

impressos e digitais, sons e imagens visuais.

• revolucionam os meios de acesso, distribuição e armazenamento de informações, contribuindo para o desenvolvimento

do ensino, provendo a qualquer hora aos usuários, informações acessadas de qualquer lugar.

Destaca-se que o número de bibliotecas digitais, bem como a sua utilização como fonte de pesquisa, aumenta

velozmente, revelando importância dessa ferramenta na construção do conhecimento.

Estudos recentes apontam que se o acesso aos textos acadêmicos fosse aberto, os benefícios não seriam apenas do

pesquisador, que contaria com acesso fácil e gratuito ou a baixo custo, às pesquisas, mas também dos autores que atingiriam maior

impacto sobre a comunidade científica. Resultado confirmado pelas pesquisas de Tim Brandy, que com base nos índices de citação

do conservador Institute for Scientific Information (ISI), quer em publicações anteriores, quer concomitante ao Acesso Aberto,

diagnosticou efeito favorável às publicações de acesso aberto, sendo que em certas áreas as diferenças de impacto ultrapassaram

1000%. Em áreas onde há notória resistência ao uso de bases digitais de acesso aberto, como a Antropologia, a Sociologia, a

História, as Letras e a Linguística, a diferença de impacto está entre 852% e 1.236%[35].

A par da realidade, os Estados, preocupados com os direitos fundamentais como a educação e cultura, estabelecem planos

estratégicos à implementação e desenvolvimento da tecnologia digital na Sociedade Informacional, por meio dos denominados

livros verdes (green papers), que apesar de apresentar mais dúvidas do que soluções, tem o mérito de destacar a nova complexidade

do problema e a necessidade de se resolver as dificuldades apontadas de maneira mais equilibrada entre os interesses envolvidos.  

Não só no Brasil, mas em diversos outros países, o plano organizativo estampado nos livros verdes apresentam-se na

forma normativa de efetiva participação da sociedade, visando evitar a tensão entre direitos subjetivos, interesses individuais e

coletivos no desenvolvimento da Sociedade Informacional.

Indubitável que se deve buscar o equilíbrio entre os exercícios desses direitos e a necessidade de acesso à informação,

para se compreender os novos paradigmas advindos do modelo social em que se vive hoje.

Esse foi o objetivo revelado na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS, sigla World Summit for

Information Society), evento promovido para a União Internacional de Telecomunicações – UIT, agência especializada da ONU

para esse setor, realizado em Genbera, em janeiro de 2004.
A declaração final da WSIS, denominada Declaração do Milênio, expressando as aspirações da maioria
dos representantes dos 176 países que participaram, marca o posicionamento em prol de um mundo de
acesso a todos os benefícios da tecnologia digital, como o enfrentamento atual dos desequilíbrios
sociais, políticos e culturais que ainda prevalecem em dois terços da humanidade.[36]
 

Em muitos pontos, essa declaração lembra a Universal dos Direitos do Homem, de 1945, pois reuniu diversos pontos

controvertidos e relevantes de visões distintas do progresso social e tecnologia para a construção da Sociedade Informacional[37].

O correto é que o novo modelo emergente, longe de representar a derrocada ou desrespeito à propriedade privada do
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indivíduo, visa conciliar interesses privados e públicos, não permitindo, de um lado, que os direitos autorais se sobreponham em

detrimento de outros direitos também fundamentais, como o de acesso à informação e à educação, e de outro, preservando os

interesses dos detentores dos direitos patrimoniais do autor daqueles que visam ilicitamente se beneficiar economicamente da

criação.

 

 
3.                  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DIREITO AUTORAL: O TRATAMENTO DAS OBRAS PROTEGIDAS
NA BIBLIOTECA DIGITAL

 

Refletindo comparativamente sobre a regulamentação do direito industrial, seja de índole interna, seja de internacional,

com o desafio jurídico imposto pela Revolução Tecnológica, tem-se o êxito dos ordenamentos jurídicos dos séculos passados, visto

conseguir compatibilizar os interesses econômicos, tecnológicos e sociais.

Todavia, agora é preciso vencer uma nova empreitada: regulamentar eficientemente a Sociedade Informacional,
equalizando a gama de interesses, sem deixar de preservar a livre iniciativa da atividade econômica e o aperfeiçoamento do
conhecimento humano.

 

Nesse momento histórico, em que o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação ocasiona uma

fertilidade de conflitos pessoais e coletivos, os fatos do “mudo real” atropelam o jurídico, exigindo soluções não mais encontradas

na interpretação literal e isolada dos dispositivos legais, mas na harmonização de preceitos de diversos ramos do direito. Por isso,

tem-se que a propriedade, inclusive a intelectual, deve ser exercida de modo a satisfazer a sua missão social e possibilitar o livre

acesso à informação.

O raciocínio que se deve ter é que vivemos numa sociedade na qual o conhecimento é gerador e distribuidor de riquezas,
representando o insumo mais valorizado. A mente humana deixa de ser apenas o elemento tomador de decisões para ser fator direto
de produção, valorizando-se o trabalhador criativo e protegendo a produção intelectual. O conhecimento e não mais o controle
direto dos meios de produção é que gera riqueza na sociedade pós industrial: quanto mais disseminada for a informação, maior a
probabilidade dela gerar conhecimento, bem como quanto maiores as barreiras impostas ao seu acesso, maior o nível de exclusão.

Aperfeiçoar a comunicação é trabalhar em prol da verdadeira liberdade, positiva e prática que leva a sociedade a

percorrer e explorar o globo, unindo saberes oriundos dos mais variados lugares e, a partir deles, construir novos objetos que

propiciará o desenvolvimento das nações.

A informação, portanto, tem que ser chegar ao maior número de indivíduos, mas como controlar essa circulação?

Como a forma comum de materialização é a escrita, ela gera automaticamente os direitos autorais, cuja validade é

praticamente ad eternum, mais especificamente, a proteção perdura por 70 anos a partir do ano subsequente à morte do autor.

Em consonância com a legislação atual, não é possível utilizar essas obras para criar coisas novas, pois elas estão

submetidas a exclusividade de autor, esquecendo-se que mesmo para a criação destas, o conhecimento não advém do nada, havendo

uma retroalimentação, elemento central do processo de produção, cujo repositório comum é o domínio público. 
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A informação contida em acervos inacessíveis perde seu valor pela falta de circulação, diminuindo a eficiência de um

sistema social baseado no conhecimento. Assim, o uso criativo das novas potencialidades de pesquisas, tornadas possíveis pela

digitalização, pode permitir novas descobertas acadêmicas. O benefício marginal do acervo digital será maior para os pesquisadores

sem acesso direto às grandes bibliotecas ou que não moram em grandes cidades, permitindo uma geração direta de maior

conhecimento pela maior circulação de informação.

O acesso aos acervos eletrônicos de pesquisa é uma solução tecnologicamente superior ao acesso físico direto aos livros.

A maioria das bibliotecas e seus usuários se beneficiarão desse serviço, sem contanto deixar de existir a proteção autoral, que

melhor pode ser disciplinada pelo Estado, ao ponderar o interesse na manutenção do espaço comum, compreendido no patrimônio

cultural, matéria-prima do saber e do conhecimento, mas que até agora tem se mantido inerte, preso ao discurso maximista de

proteção.
 
A propriedade intelectual, uma vez digitalizada e disponibilizada pela rede mundial de computadores,
ensejou reações conflitantes sobre a possibilidade de sua tutela no ciberespaço: a primeira corrente
cogitava o desaparecimento do instituto do direito autoral em virtude da liberdade de acesso e uso da
informação no ciberespaço, e a segunda, ao contrário, reafirma fortemente a defesa dos direitos
exclusivos do autor e dos que são a ele conexos no ambiente digital.[38]

 

Superada esta discussão inicial, por meio da conclusão de ser possível o controle no ambiente
virtual, restou clara a necessidade de se introduzir mudanças nos fundamentos jurídicos dos direitos
autorais, harmonizando-o com os anseios da nova sociedade que almeja o livre acesso às informações
introduzidas na internet, sendo que quanto maior o número de fontes, melhor para o usuário, que muitas
vezes utiliza a rede como único meio de pesquisa.

Nos termos propostos, quanto mais difundida a informação, maior a probabilidade dela se
converter em conhecimento útil, do contrário, a informação guardada, inacessível, teria seu valor
degradado quase que instantaneamente.[39] Para ganho de eficácia é fundamental não somente a criação,
mas a promoção e circulação das informações armazenadas, afinal, um livro esquecido em uma estante
qualquer não responde a um problema suscitado em uma sala de aula, ou não acrescenta algo novo a um
pesquisador. O acesso é tão fundamental, quanto a própria informação, que deve ser disponibilizada
digitalmente.

Nesse contexto, a proteção dos direitos autorais converge para um único ponto: os limites do
Estado[40] para regulamentar e proteger essa propriedade intelectual da Sociedade Informacional. Tem ele
o dever de salvaguardar o direito coletivo à educação e à cultura e o consequente acesso à informação, em
detrimento do interesse particular, visto que a disseminação de conteúdos constantes em obras protegidas
conduz ao saber, à cultura, à educação, à inserção profissional, enfim, à cidadania plena e construção da
dignidade.

Eis o interesse público justificador das limitações autorais, que, por outro lado, não pode
representar um ônus excessivo aos titulares de direitos exclusivos, impossibilitando-os de aferirem
vantagem econômica da exploração de suas criações, consequentemente, desestimulando novas produções.
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Depara-se então com o conflito de direitos fundamentais, renovando a importância dos princípios
constitucionais garantidores dos direitos sociais em detrimento do individual, no caso tem-se instalado o
conflito entre o direito privado do autor com o direito educacional e ao livre acesso ao conhecimento, que
tem no mundo virtual o cenário ideal para a difusão do pensamento.

Até porque, tomando como exemplo o Brasil, ingressar no ensino superior já representa uma
tarefa árdua e dispendiosa, ter acesso a livros então é quase impossível para a grande maioria, pois as
bibliotecas possuem números restritos de exemplares que na grande maioria não atende ao alunado, o que
leva estes a recorrem às literaturas disponíveis na internet.

Diante do novo cenário e para que o ciberespaço tenha valor jurídico não somente como fato
tecnológico, mas também como ferramenta indispensável ao acesso ao conhecimento e efetivação do
direito à educação, será necessário refletir e redefinir os direitos e liberdades nesse ambiente, considerando
que os benefícios das novas tecnologias buscam atingir o maior número de pessoas, que na maioria das
vezes não teria acesso a uma obra exteriorizada em um meio físico.

O que se busca, em verdade, é um equilíbrio, que otimize a produção intelectual, redundando no
fomento de novas criações pelo lado dos autores, e no desenvolvimento social, de outra ponta, por meio de
acesso à essas obras.

No instante em que as bibliotecas digitais despontam como importante ferramenta de
disseminação de informações, seja por meio de obras antigas, raras e já caídas em domínio público, seja
por meio de invenções literárias atuais e recém-descobertas, novos métodos desafiam a interpretação da
legislação autoral existente, quando não a construção de um novo Direito Autoral.

 
Cuanto mayor es la información generada por uma sociedad, mayor es la necessidad de convertila en
conocimiento. Lo que de verdad importa no es acumular información, sino ser capaces d interpretala,
de aprenderla. [...] 
No basta com universalizar la información. És preciso universalizar el conociminto. Y el verdadero
conocimiento deriva de la capacidad de someter toda la información recebida a un filtro de crítica
individual. Esse sentido crítico solo puede ser producto de la educación y cimentarse sobre nuestra
conciencia como ciudada-nos libres en un mundo cuyas reglas de convivencia estén presididas por los
valores universales de la democracia, la justicia, la igualdad de oportunidades y el respeto de los
derechos fundamentales de la persona.[41]  

 

Ao conectar as novas tecnologias com a educação, o acesso às obras através do meio digital se
mostra primeira necessidade para a formação de um estudante crítico, questionador, transformador, que
não pode ser punido por buscar absorver conhecimentos. 

A interpretação das normas autorais condizente com os ditames da Sociedade Informacional se
daria por meio de uma visão mais ampla de suas limitações, possibilitando o melhor acesso da maior
parcela da população. Desse modo, não ficaria ele adstrito à simples ideia de propriedade, mas vinculado à
função social de levar informação, conhecimento, cultura e educação a uma coletividade, composta por um
número incontável de pessoas que todos os dias acessa a internet sedentos pelo saber.
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A visão estreitamente patrimonialista nessa seara representa um retrocesso jurídico social, que
esbarra nos princípios que regem nosso sistema, razão pela qual se busca uma nova densidade para a
aplicação do direito autoral na internet, que compatibilize os vários interesses envolvidos. 

Importante esclarecer que não se prega aqui o desrespeito às normas autorais, quanto mais a
liberdade ampla e irrestrita dos copistas, o que se busca alertar é o fato de que, além dos direitos do autor
e do editor, tem-se o direito dos educandos e pesquisadores à informação e à educação, consubstanciada
no acesso à literatura fidedigna sobre os assuntos analisados na academia.

Quando se confronta o direito privado do criador com um de maior magnitude como à educação
é necessário considerar outro grupo de interesse que, por ser fundamental, merece ser melhor ponderado,
visto que a cultura e a educação é um bem comum.   

A aplicação de regras que privilegiem, de forma exclusiva, uma das partes, colide com princípios
legais básicos, por isso objetiva-se buscar a proporcionalidade entre o interesse coletivo à difusão da
cultura e acesso livre ao conhecimento e o direito privado daquele que tanto investiu, financeira e
intelectualmente, em sua criação. 

A título exemplificativo, hoje, o alto valor cobrado por download de artigos científicos
publicados em revistas renomadas como as da Reuters, inviabiliza o acesso ao conteúdo ali publicado,
acarretando restrição ao acesso ao conhecimento e à informação. Objetivando minimizar essa
consequência nefasta, o Brasil adotou uma iniciativa inédita: subsidiar o acesso à informação científica às
universidades públicas, bem como oferecer, às instituições particulares, o acesso a esses periódicos com
custos mais baixos. A medida, apesar de louvável, é paliativa e não resolve o problema por se restringir
aos artigos científicos e não às obras protegidas e alcançar apenas as universidades. 

Importante ressaltar mais uma vez a ausência de finalidade comercial da conduta, compatível
com ditames legais, bem como o fato das bibliotecas digitais, como as bibliotecas tradicionais, apenas
emprestarem as obras aos seus alunos, sendo estas protegidas de cópias ou impressão, além do que: a
queda considerável nos custos de produção e transmissão da informação também merece destaque em caso
de se estabelecer um montante aceitável a se pagar.   

Diante de uma rápida mudança das tecnologias de produção, editoração e veiculação da
informação e tendo em vista que as normas existentes não atendem mais à realidade, a I Conferência
Nacional de Cultura, realizada no ano de 2005, em suas resoluções finais, propôs à sociedade brasileira
debater sobre a necessidade de uma postura mais ativa do Estado, de modo a promover o acesso ao
conhecimento e demais políticas públicas no que tange aos Direitos Autorais. Em sequência, em dezembro
de 2007, o Ministério da Cultura lançou o Fórum Nacional de Direito Autoral, visando analisar a atual
legislação e o papel do Estado na área de subsídios à formulação de uma nova política autoral.

Ao longo de dois anos foram promovidas mais de oitenta reuniões, oito seminários com diversos
segmentos envolvidos. Autores, artistas, editoras, gravadoras, usuários, consumidores, entre outros, foram
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convidados a dialogar com o Estado, expondo críticas e sugestões, com o objetivo de determinar o marco
legal regulatório dos direitos autorais.

Em 2009, com a conclusão do Fórum, iniciou-se o processo de elaboração da proposta de revisão
da Lei de Direitos Autorais, apresentada pelo Ministério da Cultura ao público no III Congresso de Direito
de Autor e Interesse Púbico, realizado em São Paulo, nos dias 09 e 10 de novembro de 2009, com o apoio
do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

As mudanças apresentadas para a revisão da Lei de Direitos Autorais brasileira seguem os
princípios definidos pelas Convenções de Berna e de Roma, no âmbito da ONU, e pelo acordo TRIPS
(Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) da OMC, dos quais o Brasil
é signatário, sendo sugeridas novas situações em que se pode fazer uso das criações protegidas sem a
necessidade de pedir autorização ou de pagar qualquer retribuição.

Tais hipóteses atendem a regra dos três passos, previstas nos acordos internacionais que dispõe
ser líticas a conduta: apenas casos especiais; quando não afetar a exploração normal da obra, e; nos casos
em que não  causam prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

Das alterações expostas, extrai-se a intenção de trazer a educação e o acesso ao conhecimento
para a reforma, visto que a lei autoral atual não menciona o assunto, a não ser de forma muito tímida,
quando fala da possibilidade de cópia de trechos de obras.[42]

O evento dedicou-se à análise das propostas de revisão da Lei de Direitos Autorais,
complementando a construção de um anteprojeto de lei, recém apresentado à sociedade e que representa
um importante passo na retomada da presença estatal nas formulações de políticas para se adequar a
proteção dos autores às necessidades sociais no contexto de ambiente digital e convergência tecnológica.
As propostas, bastante amplas, foram apresentadas para debates em painéis, que contou com o comentário
de doutrinadores autoralistas.

No que tangem às limitações ao direito autoral, aspecto que gera muitos conflitos face aos
diversos interesses envolvidos, buscou-se ampliar o dispositivo e dotá-lo de maior abertura e clareza para
facilitar a interpretação e garantir o equilíbrio público e privado, além de sugerir a adoção de um rol
exemplificativo, ao invés de taxativo, o que possibilitaria a abertura do dispositivo legal e a sua necessária
adequação à nova realidade social, sempre em acordo com a regra dos três passos, estabelecida na
Convenção de Berna.

Entre as sugestões de utilização de obra protegida sem a necessidade de autorização prévia do
autor destaca os seguintes casos:

 
a)       a reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de qualquer obra, sem

finalidade comercial, desde que realizada por bibliotecas, arquivos, museus, cinematecas e demais
instituições museológicas, na medida justificada para atender aos seus fins;
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b)       a comunicação e a colocação à disposição do público de obras intelectuais que integrem coleções
ou acervos de bibliotecas, arquivos, museus centros de documentação, cinematecas e demais
instituições museológicas, para fins de pesquisa, investigação ou estudo, por qualquer meio ou
processo, no interior de suas instalações ou por meio de suas redes fechadas de informática;

c)       em outros casos especiais de reprodução, distribuição e comunicação ao publico de obras
protegidas para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso criativo,
quando feitos na medida justificada para o fim a se atingir e sem prejudicar a exploração normal
das obras reproduzidas nem causas um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

 

A iniciativa é louvável e não deixa de ser um avanço, entretanto a possibilidade de bibliotecas,
arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas disponibilizar
obras protegidas por qualquer meio ou processo, no interior de suas instalações ou por meio de suas redes
fechadas de informática, sem a previsão de disponibilização externa ou por meio de redes entre bibliotecas,
inclusive as pertencentes a mesma instituição, porem de campus diversos não conduz à efetivação do
acesso ao conhecimento, que certamente contribuiria, em muito, para o melhoramento do processo
educacional, desenvolvimento de pesquisas.

É evidente que não se busca descumprir os compromissos internacionais e nem causar prejuízo
injustificado aos autores, através de concessão de isenções ou limitações irrestritas, o que deve ser bem
sobrepesado são os parâmetros estabelecidos naquilo que diz respeito ao direito à informação e à educação
em favor do bem comum.  

Em assim sendo, o direito autoral deve ser o instrumento legal adequado para a nova realidade
tecnológica, na qual a informação e o conhecimento devem circular livremente para o benefício da
humanidade. Deve ele ser responsável pela promoção de políticas públicas com vistas ao fortalecimento da
criação e do surgimento de novos bens culturais. Nesse sentido, deve conciliar as dimensões pública e
privada, harmonizando-as.

Durante muito tempo a proteção autoral voltou-se apenas para a sua dimensão privada, impondo o
exclusivo do criador, o direito privado deste sobre sua obra, esquecendo-se que, desde o nascimento a obra
é criada para um diálogo, para a comunicação entre o artista e seu público, afinal o autor não escreve
apenas para a sua leitura, mas para um público com o qual quer estabelecer comunicação.

Nesse sentido, e considerando ser a sociedade do século XXI formada por seres atemporais, que
buscam conhecimento em obras intelectuais tanto dos séculos XVIII, XIX, XX como as produzidas e
disponibilizadas no presente momento, o direito de autor tem sim que ser mantido, mas não defendendo a
clausura da obra intelectual, que impede ou dificulta pública.

É preciso se ter claro que o direito autoral na sociedade da informação deve ser um instrumento
de desenvolvimento que venha ampliar políticas públicas de difusão da cultura, promovendo a educação e
o conhecimento, visto que é exatamente acesso ao bem intelectual que fará com que ele seja percebido e
identificado paulatinamente como um bem cultural, portador de valores e disseminador de conhecimentos,
que conduzirão a avanços sociais.
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4.                   CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Os avanços das tecnologias de informação e comunicação revolucionaram a sociedade
contemporânea criando novos padrões, moldando comportamentos, redirecionado a economia e
impulsionando, definitivamente, a globalização.

Assim, na Era do Conhecimento, em que a informação é considerada o bem mais precioso,
essencial e valioso, indispensável ao desenvolvimento das nações e do mundo, a propriedade intelectual,
em especial, o direito autoral, destaca-se, acarretando relevantes discussões.

As mudanças no processamento, difusão e exploração de conteúdos, facilitadas pelas tecnologias
digitais, permitem o rápido acesso, transmissão e reprodução de tudo o que é disponibilizado na grande
rede. Entretanto, inúmeras barreiras continuam impedindo os pesquisadores e a população em geral de ter
livre acesso ao conhecimento.

É certo que as informações precisam ser identificadas, acessadas e assimiladas e, para que isso
efetivamente ocorra, há a necessidade de sua organização e disseminação, função sempre desempenhada
por bibliotecas e livrarias. Todavia, será que essas entidades físicas, que, em sua maior parte, são
responsáveis apenas por acervos físicos, mostram-se suficientes para atender a demanda que busca o
acesso ao conhecimento? A realidade demonstra que não, visto que o conhecimento, cada vez mais, é
buscado no ambiente virtual, sem barreiras, sem paredes, sem limitação horária de acesso.

A demanda não é apenas pela localização da informação, mas estudantes e pesquisadores
precisam de um organismo dinâmico que lhes ofereçam a facilidade em obtê-las, aliado à segurança de
fonte. Nesse contexto, as bibliotecas devem expandir sua atuação para que possam se integrar melhor no
processo de ensino e aprendizagem.

Essas considerações permitem ressaltar que a potencialização das bibliotecas digitais tem como
objetivo básico tornar acessível a informação, transformando-a em conhecimento, ao mesmo tempo em
que propicia a mediação simultânea de conteúdos, o que torna possível pesquisadores de diferentes estados
desenvolverem estudos juntos ainda que espacialmente distantes.

A partir dessas reflexões, o presente estudo buscou demonstrar o quão inadequada é a legislação
autoral brasileira frente à Sociedade Informacional, em que as barreiras geográficas podem ser vencidas
com um simples click, na rede mundial de computadores, o que reforça as lacunas legais frente às
tecnologias digitais que criam novas possibilidade de acesso às obras.

Sendo este o pressuposto considerado, traz-se à baila a necessidade de uma legislação que respeite e estimule o direito de

autor, ao mesmo tempo em que reconheça os usos justos da sociedade, o que não ocorre atualmente, pois a excessiva restrição à

utilização de obras para fins privado ou educacionais impostas pela lei vigente inviabiliza a efetivação desses direitos sociais de

inconteste importância. Uma legislação que harmonize essas diversas faces pode contribuir para que a sociedade tenha acesso ao
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conhecimento, garantindo remuneração para os autores.  

Para minimizar as controvérsias, a modernização da lei autoral brasileira, proposta pelo Governo Federal, concebe um

novo ordenamento jurídico motivado pela efetivação dos direitos sociais à educação e ao acesso à informação, bem como pela

necessidade de garantir condições justas para que o seu principal beneficiário – o autor – possa exercer o seu direito e por ele ser

remunerado com justiça.

O novo texto traz um dispositivo que incentiva os autores e as editoras a disponibilizarem suas obras para reprodução por

serviços reprográficos comerciais, como as copiadoras das universidades, bem como fornecê-las digitalmente, criando para tanto a

exigência de que haja o licenciamento das obras com a garantia de pagamento de uma retribuição a autores e editores.

Assim, espera-se que o projeto de lei em discussão, ao alterar a regulamentação autoral, paute-se no pressuposto de que o

acesso ao conhecimento representa a matéria-prima da qual são derivados novos conhecimentos e criadas novas obras, razão pela

qual há a necessidade da intervenção estatal em prol do interesse coletivo.

Ainda que não represente o caminho ideal para responder às novas situações criadas pelo ambiente digital, o texto

resultante da revisão proposta representa a iniciativa de harmonização de direitos, contribuindo para que a sociedade tenha acesso

aos bens culturais, garantida remuneração para os autores.

Por fim, mais uma vez esclarece-se que não se prega aqui o desrespeito aos diretos autorais, nem se faz apologia ao seu

enfraquecimento, mas busca-se uma nova densidade que equilibre o interesse privado e o coletivo, garantindo um maior acesso as

informações, para que a sociedade, a partir dele, possa colher os benefícios do conhecimento e da cultura compartilhados.

Em última análise, o projeto de lei em discussão, buscam garantir que todos tenham acesso à informação que efetivará o

direito à educação, compartilhando conhecimentos de forma a facilitar a inovação e a participação para benefício de toda a

sociedade.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO BULLYING

A LIABILITY FOR BULLYING

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti
Taís Nader Marta

RESUMO
O bullying é uma prática que afronta a dignidade humana de suas vítimas e, consequentemente,
afronta o princípio da integral proteção do menor, ante a discriminação, violência, crueldade e
opressão a ele inerentes. Dessa forma, o bullying é ensejador do dano moral indenizável, sendo
a escola civilmente responsável pelo dano moral decorrente do bullying cometido em suas
dependências ou em áreas de sua responsabilidade (sem exclusão da responsabilidade civil dos
pais dos bullies, oriunda da incapacidade civil dos menores de idade). Nesse sentido, o bullying
homofóbico é igualmente ensejador de dano moral indenizável, visto que é uma espécie do
gênero bullying, assim como pela arbitrariedade da homofobia, que afinal constitui um
preconceito. A mudança de cenário que começa a ocorrer no Brasil no que tange ao respeito às
diferenças é algo muito positivo, mas ainda é pouco, pois é necessário se consiga a plena
educação inclusiva já que não podemos aceitar que crianças sejam discriminadas na própria
escola.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Bullying; Dignidade humana; Integral proteção do menor;
Dano moral. 

ABSTRACT
Bullying is a practice that violates the human dignity of its victims and, consequently, violates
the principle of total protection of the under-age person because of the discrimination, the
violence, the cruelty and the oppression it causes. So, bullying configures the concept of
punishable moral damage [punitive damages], having the school civil responsibility for the moral
damages generated by the bullying perpetrated in its properties or in areas of its responsibility
(without the exclusion of the civil responsibility of the parents of the bullies, generated by the
civil incapacity of the under-age persons). By the same reason, the homophobic bullying equally
generates de punishable moral damage because it is a modality of bullying as well as for the
irrationality of the homophobia, which is, after all, a form of prejudice. The change of scenery
that starts to occur in Brazil in regard to respect for differences is something very positive, but
is still low, it is necessary to get the full inclusive education, we can not accept that children are
being discriminated against at school.
KEYWORDS: Education; Bullying; Human dignity; Total protection of the under-age person;
Moral damage.

 

1 NOÇÕES CONSTITUCIONAIS PRELIMINARES À CORRETA COMPREENSÃO DO TEMA

 

1.1       O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

 

A República Federativa do Brasil em seu art. 1º, inciso III, estabelece como objetivo fundamental à dignidade da pessoa

humana, tal princípio enseja outros princípios como o da igualdade, liberdade, não-discriminação, não exclusão, dentre outros.  E aí

passamos a refletir com a seguinte indagação: Será possível ser feliz sem dignidade?

A dignidade humana constitucionalmente consagrada garante a todos o direito à felicidade[1], na medida em que a

realidade empírica demonstra que a própria existência humana destina-se a evitar o sofrimento e a buscar aquilo que acreditamos
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que nos trará a felicidade.

Parafraseando Luiz Alberto David Araujo[2], a própria noção de contrato social implica na compreensão de que este pacto

coletivo só é aceito pelas pessoas em geral por acreditarem que a vida em sociedade, com todos os seus ônus e benefícios, propiciará

maiores condições de se alcançar a felicidade do que se vivessem isoladamente.

Pietro de Jesús Lora Alarcón[3] pondera que: “[...] as finalidades do direito e do Estado podem sintetizar-se em uma só: a

proteção integral da vida do ser humano, sua felicidade”. Disso depreende-se que, para o atingimento da felicidade, a pessoa carece

do resguardo estatal de sua dignidade, conferindo-lhe igualdade de condições, em todos os aspectos da vida cotidiana.

No mesmo sentido assevera Francisco Gomes de Matos:

 
[...] filósofos de todos os tempos colocaram a felicidade como a aspiração dominante do
ser humano, que a procura cada qual a sua maneira. A felicidade, sendo a grande
referência à vida, é, nesse sentido, a motivação maior ao trabalho, direcionando passos,
caminhos, relacionamentos e metas. O homem- pensamento, o homem-emoção e o
homem-ação ganham integridade no ser feliz.[4]

 

Ademais, na consagrada lição de Kant[5], o ser humano é um fim em si mesmo e não pode ser instrumentalizado como

meio para a consecução de outros fins por outras pessoas, tendo em vista que o ser humano possui dignidade por força de sua

humanidade, sendo que somente as coisas podem ter um preço/valor patrimonial a si atribuído.

Nesse sentido, afirma Ingo W. Sarlet[6], esta fórmula-objeto de matriz kantiana (proibitiva de

instrumentalizações/coisificações de determinadas pessoas humanas por outras), apesar de não informar o que a dignidade garante

positivamente às pessoas, certamente já ajuda a análise jurídica do tema por fornecer uma fórmula genérica apta a apurar violações

da dignidade da pessoa humana nos casos concretos, que apurarão se a pessoa humana concretamente considerada foi reconhecida

como sujeito de direitos pelo Estado.

 Assim, a proteção especial do ser humano em relação aos demais seres vivos é justificada pelo fato do ser humano

diferenciar-se positivamente daqueles, o que lhe garante o reconhecimento de uma maior dignidade daquela reconhecida aos demais

seres vivos.

Todavia, é absolutamente irrelevante saber quais seriam estas características específicas que diferenciam o ser humano dos

demais seres vivos (embora a doutrina majoritária pareça seguir a concepção kantiana, positivada no art. 1o da Declaração Universal

dos Direitos Humanos da ONU, ao dizer que o ser humano se diferencia dos demais seres vivos por força de sua racionalidade –

por agir conforme a razão, a autonomia da vontade e a liberdade e não necessariamente em função de seus puros instintos): afinal,

qualquer um sabe diferenciar um ser humano de outro animal.

 Deste modo o princípio da dignidade da pessoa humana garante a todos o mesmo respeito e a mesma dignidade pelo

simples fato de serem pessoas humanas, sendo absolutamente irrelevantes quaisquer condições externas nesse contexto.

Destarte, os princípios da igualdade e da proporcionalidade devem ser os nortes utilizados quando da decisão sobre qual

dignidade humana deve prevalecer no caso de confronto direto que as lides concretas podem trazer ao juiz. Isto porque um dos

critérios para que a discriminação constitucionalmente válida é a existência de um motivo lógico-racional que justifique a

discriminação pretendida em face do critério desigualador erigido (aspecto material da isonomia), o que visa evitar a

desproporcionalidade da restrição a todo e qualquer direito[7]. Como se vê, a questão remete ao aspecto material da isonomia, que
é o único critério válido que pode ser usado para se relativizar a dignidade de uns em relação à de outros, tendo em vista que a
arbitrariedade de tratamento não é só vedada pela isonomia, mas também pela dignidade da pessoa humana. Afinal, não há como se
cogitar de uma vida digna quando a pessoa é discriminada negativamente de forma arbitrária (preconceituosa).

De valor supremo, o princípio da dignidade da pessoa humana consolida a força dos direitos fundamentais e a proteção
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do homem desde o direito à vida. Este princípio não se encontra apenas entre os direitos fundamentais, inseridos no extenso rol do

Art. 5º da Constituição Federal de 1988, mas é ideal perseguido em todas as disposições constitucionais, pois o objetivo do

constituinte foi de considerá-lo, não somente como um direito fundamental do ser humano, mas expressá-lo como um dos

fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o Art. 1º, inc. III da Constituição Federal de 1988.

Tal princípio é a pedra de toque de todo sistema jurídico constitucional, não podendo ser infringido por quem quer que

seja, principalmente pelo Poder Público, que tem a obrigação precípua de proteger e fazer cumprir os ditames da Constituição

Federal vigente.

 

 

1.2       O Princípio da integral proteção ao menor e do melhor interesse da criança

 

O princípio da integral proteção ao menor encontra-se bem definido pelo art. 227 da CF/1988, in verbis:

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
ao respeito, à liberdade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 

O conceito que chama maior atenção no dispositivo constitucional é a atribuição de absoluta prioridade à criança e ao

adolescente, o que significa que não há prioridade maior que aquela que vise proteger integralmente o menor, colocando-o a salvo

de qualquer forma de violência negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão – o que significa a

obrigação da família, da sociedade e do Estado colocar a criança e o adolescente a salvo do bullying, tema sobre o qual se discorre

adiante.

Já o princípio do melhor interesse da criança foi incorporado por nosso ordenamento jurídico,
através do Decreto n.º 99.710/90, da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança de 1989, sendo,
portanto um princípio em vigor no nosso sistema jurídico, através do § 2º, do Art. 5º da Constituição
Federal, que prescreve “[...] os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados ou tratados internacionais em que a República do
Brasil é parte”.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989 teve como precedente a Declaração dos Direitos das

Crianças de 1959, na qual se considera que toda criança, pela sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e

cuidados especiais, inclusa a correspondente proteção legal, e insta aos pais, às organizações particulares, autoridades locais e

governos nacionais para que reconheçam os direitos das crianças e lutem por conseguir a realização com medidas legislativas ou de

qualquer outra índole. O objetivo é que as crianças e os adolescentes possam ter uma infância feliz e gozar, dos direitos e liberdades

que lhes correspondem.

As Convenções contêm regras de procedimento flexíveis e adaptáveis as mais distintas realidades, projetando políticas

legislativas a serem adotadas pelos Estados-Partes. Estes têm a obrigação de não só respeitar como de garantir o livre exercício dos

direitos reconhecidos nas Convenções. Toda essa normativa internacional deve ser observada pelos poderes públicos na hora de

programar as ações relacionadas às crianças, em especial aqueles instrumentos que foram ratificados por nosso país.

Ao ratificar a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, o Brasil incorporou, em caráter definitivo, o princípio do

melhor interesse da criança em seu sistema jurídico e, sobretudo, vem representando um guia importante para a modificação das

legislações internas no que concerne à proteção da infância [8]
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A criança e o adolescente possuem Direitos Fundamentais Especiais, esses direitos são uma derivação dos Direitos

Fundamentais da Constituição, destinados à garantia das necessidades específicas da criança ou do adolescente, como o direito à

vida, saúde, liberdade, dignidade, respeito.

 

 

2          A ESCOLA E O RESPEITO À DIVERSIDADE

 
A escola é um ambiente destinado ao aprendizado de crianças e adolescentes, no qual estes devem receber ensinamentos

técnicos destinados a lhes fornecer cultura sobre os conceitos básicos das diversas disciplinas do programa letivo. Mas a escola não
se resume a lições de português, matemática, história, geografia, biologia, física, química e quaisquer outras disciplinas constantes
do currículo escolar. O respeito à igualdade e, ao mesmo tempo, à diversidade existente entre os seres e os grupos humanos é
indispensável para assegurar a igualdade sem extinguir as barreiras, respeitando-se as diferenças.

 A escola precisa ser inclusiva e ensinar crianças e adolescentes a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, a respeitar
os limites inerentes à vida social.

A palavra inclusão tem dois significados distintos na educação: um quando possibilitamos iguais oportunidades de
aprendizado, e outro quando se pensa no conceito de educação inclusiva:

 
Na inclusão, é a escola que se modifica e passa a se adaptar às necessidades de cada aluno ... Incluir
requer pensar sempre em novas estratégias. É um processo dinâmico, no qual acontecem erros e
acertos, e não uma fórmula engessada que a escola impõe aos alunos, mandando embora quem não se
adapta a ela.[9]

 
 Isso ocorre, pois a escola é por excelência, um ambiente destinado à convivência com o outro, com aquele que é diferente

de si, criado com base em valores distintos, possuidor de características distintas da nossa.
A inclusão se inspira sob novos princípios: a celebração de diferenças, o direito de pertencer, a valorização da

diversidade humana, a solidariedade humanitária, igual importância das minorias e cidadania,[10] além da pluralidade.

Disse Hannah Arendt que “a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é,

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir”[11].

O preconceito na escola deve ser combatido, pois cada pessoa é um pacote indivisível de talentos e de limitações

combinados em proporções variáveis em função das oportunidades que a vida traz desde a concepção. Jovens, adultos e idosos são

mais ou menos talentosos, ou limitados, dependendo dos recursos que o meio ambiente oferece[12].

No Brasil Pontes de Miranda, ao comentar a Constituição de 1946, já alertava que a educação é um direito de todos e que

ninguém pode ser excluído dela:

 
A educação somente pode ser considerada direito de todos se há escolas em número suficiente e se
ninguém é excluído delas, portanto se há direito público subjetivo à educação e o Estado pode e tem de
entregar a prestação educacional. Fora daí, é iludir o povo com artigos de Constituição ou de leis.[13]
(grifos no original)

 

Como desenvolver a tolerância? Como fazer com que crianças aprendam a conviver com as diferenças para se tornarem

adultos menos preconceituosos?

Será que as pessoas discriminam sempre por opção e consciência ou muitas das vezes o fazem por desconhecimento e por

não saberem como agir diante do diferente?

A resposta a essas questões podem ser dadas pela educação inclusiva, que, partindo-se do entendimento de Luiz Alberto

David de Araujo,[14] será apresentada como um mecanismo eficaz para a formação de pessoas tolerantes e que respeitem as

diferenças, desde que quando crianças possam ter vivido e convivido com as diferenças. 
 Ou seja, a escola é por excelência o ambiente destinado à pluralidade, à diversidade, ao convívio com o diferente, um
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local que se destina a ensinar crianças e jovens em desenvolvimento psíquico que nenhuma pessoa é igual em todos os aspectos e
que, portanto, devem respeitar o próximo para que possam respeitar a si mesmos.

Abrir espaço para esse tipo de discussão e convivência é essencial para a formação de sujeitos conscientes, críticos,
questionadores e sensíveis à diversidade. Para um desenvolvimento completo do ser humano é necessário que a escola reflita
solidariedade e tolerância, pois a diferença compõe justamente a base necessária da educação.

Essa é a finalidade da escola e disso não se tem a menor dúvida. Ocorre que, lamentavelmente, ela acaba sendo palco de
flagrantes desrespeitos à honra e à dignidade de diversas crianças e adolescentes por força da arrogância e prepotência de outras,
que se dão o direito de agredir física e principalmente psicologicamente a outras, geralmente aquelas mais tímidas e introvertidas. É
o fenômeno do bullying, sobre o qual se passa a discorrer.
 
 
2          O BULLYING
 

O bullying é uma das mais cruéis manifestações da violência escolar, pela qual o agressor vai paulatinamente destruindo a
auto-estima do agredido mediante uma série de ofensas e humilhações públicas perante os outros colegas de classe e perante a
escola.

Por não existir uma palavra na língua portuguesa capaz de expressar todas as situações de bullying possíveis, o quadro, a
seguir, relaciona algumas ações que podem estar presentes: colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar,
fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir,
bater, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences.[15]

 Seja mediante a atribuição de apelidos pejorativos, através de exposições da vítima ao ridículo perante os demais alunos,
pela destruição ou apropriação de materiais escolares da vítima ou quaisquer outras atitudes desrespeitosas à dignidade desta, o
agressor parece sentir enorme prazer e/ou satisfação ao impiedosamente humilhar a vítima.

Nas palavras de Gabriel Chalita[16]:
 

O bullying é a negação da amizade, do cuidado, do respeito. O agente agressor
impiedosamente expõe o agredido às piores humilhações. Dos apelidos perversos às
atitudes covardes de quem tem mais força física ou mais poder. O agredido dificilmente
encontra coragem para se defender e permite que se fechem as cortinas. E quantos há
que, com as cortinas fechadas, dão cabo à própria história. Não são poucos os relatos
recentes de alunos que desistem de viver e que, antes disso, decidem se vingar da
instituição que permitiu que as cortinas lhes fossem fechadas.

 
            De acordo com Luiz Flávio Gomes:
 

Bullying, por seu turno, no âmbito escolar, significa a ação dos estudantes que se
colocam em posição de superioridade a outro estudante para lhe agredir, de forma
reiterada, verbal, física ou psicologicamente.
Trata-se de prática vislumbrada no âmbito infantil ou juvenil, ou seja, entre crianças e
adolescentes estudantes que se comportam reiteradamente dessa maneira diante de
outras crianças ou adolescentes, também estudantes, que são expostos a situações
constrangedoras, quando não a agressões físicas.[17]

 
Dificilmente haverá alguém que não tenha presenciado as mais diversas formas de perseguições perpetradas por alunos

populares e/ou de personalidade forte contra alunos tímidos e/ou introvertidos, normalmente aqueles mais isolados e de poucos
amigos. Contudo, o grande problema do bullying é a inacreditável aceitação em relação a tais xingamentos e ofensas, tidos como
“normais” entre crianças e adolescentes, no máximo tidos como brincadeiras de mau gosto, sem se atentar para as graves seqüelas
psicológicas provocadas contra as vítimas.

Ao que parece, pais e educadores tendem a pensar que a vítima deveria aprender por conta própria a lidar com essas
situações, como se fosse obrigação da mesma superar essas verdadeiras agressões psicológicas com naturalidade e como se isso
fosse extremamente fácil. Mas essa postura acrítica ignora o profundo sofrimento subjetivo causado às vítimas por tal postura
agressiva, que caracteriza verdadeira afronta à honra e à dignidade das mesmas, um verdadeiro assédio moral contra tais jovens
pessoas.

Ou seja, não cabe confundir o bullying com as brincadeiras de mau gosto tidas como “naturais” a crianças e adolescentes.
Brincadeira é tudo aquilo que diverte sem causar sofrimento. Nesse sentido, humilhações e ofensas jamais poderão ser tidas como
meras brincadeiras inofensivas, ainda que de mau gosto.

Nesse sentido, para se ter uma noção mais precisa sobre o fenômeno do bullying, socorremo-nos novamente da lição de
Gabriel Chalita[18], segundo o qual:
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A palavra bullying é um verbo derivado do adjetivo inglês bully, que significa valentão,
tirano. É o termo que designa o hábito de usar a superioridade física para
intimidar, tiranizar, amedrontar e humilhar outra pessoa. A terminologia é adotada
por educadores de vários países, para definir o uso de apelidos maldosos e toda forma de
atos desumanos empregados para atemorizar, excluir, humilhar, desprezar, ignorar e
perseguir os outros.
 
O fenômeno bullying não escolhe classe social ou econômica, escola pública ou privada,
ensino fundamental ou médio, área rural ou urbana. Está presente em grupos de crianças
e de jovens, em escolas de países e culturas diferentes.
Sem equivalência na língua portuguesa, adotamos, no Brasil, o termo inglês bullying
(...). Muitos pesquisadores definem o fenômeno bullying como violência moral (uma
adaptação do francês assédio moral).
(...)
Na escola, quem nunca foi ‘zoado’ ou ‘zoou’ alguém? Risadinhas, piadinhas, fofocas,
apelidos. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, testemunhamos essas
brincadeiras de mau gosto, ou fomos autores ou vítimas. Contudo, essa rotina de
xingamentos e ofensas, considerada normal por muitos pais, alunos e até educadores,
está longe de ser inocente. O bullying é um comportamento ofensivo, aviltante,
humilhante, que desmoraliza de maneira repetida, com ataques violentos, cruéis e
maliciosos, sejam físicos, sejam psicológicos.
(...)
O mundo das crianças e dos jovens não é tão risonho quanto se pensa. A escola pode,
sim, tornar-se um lugar constrangedor. Sob a roupagem de brincadeira de mau gosto, o
fenômeno bullying invade silenciosamente os espaços escolares, furtando de crianças e
jovens a possibilidade de sonhar. As experiências de dor, de angústia e de humilhação,
vivdas solitariamente, deixam cicatrizes e podem trazer graves conseqüências para os
adultos que essas crianças serão.
 
Bom humor e brincadeiras são comuns na infância e na juventude e devem estar
presentes em nossas vidas, mas a linha divisória entre as atitudes dessa natureza e o
bullying por vezes é tênue. Um costume infeliz, ao ser ignorado e desvalorizado, torna-
se um hábito desastroso. Obstar esse hábito exige conhecimento do fenômeno e do
perfil dos personagens envolvidos. Mas a mudança principia com o profundo
desejo e esforço ético revelados na ação de acolher sonhos, angústias e medos para
proteger e transformar, amorosa e corajosamente, tantas vidas e reescrever um
novo final para essa história.

 
           

Daí a necessidade de discussões e debates nos quais seja possível contextualizar a educação e fazer a partir dela, vínculos

com a realidade social na qual ele foi estruturado, “[...] o ensino inclusivo ajudaria a mesclar, a agregar, a entender por convívio e

afeto”.[19] É necessário que a educação promova o respeito às diferenças e evite a ocorrência das diversas formas de bullying.
 
 
2.2       As formas de bullying

 
O bullying pode ser direto ou indireto[20]. Segundo Gabriel Chalita[21]:

 
O bullying direto é mais comum entre agressores meninos. As atitudes mais freqüentes
identificadas nessa modalidade são os xingamentos, tapas, empurrões, murros, chutes e
apelidos ofensivos repetidos.
[...]
O bullying indireto é a forma mais comum entre o sexo feminino e crianças menores.
Caracteriza-se basicamente por ações que levam a vítima ao isolamento social. As
estratégias utilizadas são difamações, boatos cruéis, intrigas e fofocas, rumores
degradantes sobre a vítima e familiares, entre outros. Os meios de comunicação
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costumam ser eficazes na prática do bullying indireto, pois propagam, com rapidez e
dimensões incalculáveis, comentários cruéis e maliciosos sobre pessoas públicas. A
perversidade virtual é conhecida como cyberbullying e realiza-se por meio de
mensagens de correio eletrônico, torpedos, blogs, fotoblogs e sites de relacionamento,
sempre anonimamente.

 
 
2.3       Os Personagens do Bullying
 

Dentro do fenômeno do bullying temos os agressores, as vítimas, os espectadores e as vítimas-agressores. De acordo com
Gabriel Chalita[22]:
 

Os agressores, normalmente, são alunos populares, que precisam de uma platéia para
agir. Reconhecidos como valentões que oprimem e ameaçam suas vítimas por motivos
banais, apenas para impor sua autoridade. Sentem-se realizados e reconhecidos com o
feito. Mantêm um grupo em torno de si, com o qual dividem a responsabilidade e por
quem se sentem apoiados e fortalecidos. Aqueles que gravitam ao redor do líder ou
líderes também são considerados agressores.
[...]
Os bullies, sem motivação aparente, sistematicamente humilham e intimidam suas
vítimas, podendo insultar ou acusar, depredar e destruir pertences pessoais, espalhar
rumores negativos, depreciar, ameaçar, obrigando a seguir ordens, simular ocorrência
para colocar a vítima em situação constrangedora com alguma autoridade, depreciar a
família da vítima com comentários maldosos (particularmente a mãe), isolar, chantagear,
ameaçar, fazer grafitagem depreciativa, usar tecnologias da informática para praticar o
cyberbullying, criando páginas falsas na internet sobre a vítima. A desmoralização
excessiva somada ao desequilíbrio de poder são características essenciais que fazem das
vítimas reféns do medo.
[...]
As vítimas ou alvos do bullying são personagens escolhidos, sem motivo aparente, para
sofrer ameaças, humilhações, intimidações. O comportamento, os hábitos, a maneira de
se vestir, a falta de habilidade em algum esporte, a deficiência física ou aparência fora
do padrão de beleza imposto pelo grupo, o sotaque, a gagueira, a raça podem ser
motivos para a escolha de uma vítima.
Normalmente, os alvos dessa ação que violenta a alma são pouco sociáveis, inseguros,
retraídos e de baixa auto-estima, características suficientes para roubar-lhes o desejo e a
esperança de pertencer ao grupo. Muitas vezes não pedem ajuda, pois crêem que são
merecedores desse sofrimento ou têm medo da retaliação. A dor e a angústia são
prolongadas, e até incentivadas, pela falta de intervenção dos adultos. Prejudicados,
sofrem as conseqüências de ações desumanas sem reagir. São vítimas silenciosas que
não dispõem de recursos, habilidades ou status para fazer cessar ou impedir os atos
danosos contra si mesmos. Sofrem calados e buscam cada vez mais o isolamento.
[...]
Os espectadores ou testemunhas são a grande maioria dos estudantes, que assiste à
dinâmica da violência e aprende a conviver com ela ou a, simplesmente, escapar dela.
São igualmente personagens desse pesadelo. Não interferem, não participam, mas
também não acolhem a dor do outro, não defendem nem denunciam. Há estudos que
comprovam que quando há intromissão de outras pessoas, que se manifestam em defesa
das vítimas, os casos de intimidação se reduzem drasticamente.
[...] Temos ainda os últimos personagens dessa tragédia. São as vítimas-agressores, que
sofrem e, ao mesmo tempo, cometem atos violentos com outros. Jamais tiveram a
oportunidade de aprender o sentido ético nas relações: ‘Não faça para o outro o que não
deseja para você’.
 

Cite-se, ainda, que estudos relativos ao tema, realizados pela ABRAPIA (Associação Brasileira Multiprofissional de
Proteção à Infância e à Adolescência), demonstram que 40,5% dos alunos entre 5ª e 8ª série estão envolvidos em atos agressivos de
bullying[23], o que torna o fato altamente corriqueiro e, senão notório (e atualmente é notória a prática do bullying nas escolas),
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configura-se como tema sobre o qual as escolas têm a obrigação de conhecer e combater, donde sua omissão na prevenção e
repressão ao bullying configura inequívoca negligência ou mesmo dolo eventual, dependendo do caso concreto.
 
 
 3         O DANO MORAL INDENIZÁVEL E O BULLYING.
 

Como bem ponderou Luiz Flávio Gomes, o bullying

 
não se trata de assunto que possa ser solucionado só com a intervenção do judiciário (da
Justiça). Estamos diante de um problema social muito grave, que está a requerer a
intervenção de muitos profissionais (solução multidisciplinar). E talvez também aqui a
mediação possa dar uma enorme contribuição, buscando uma solução para cada
problema com a intervenção de todas as pessoas envolvidas: os protagonistas do bullying
(agressor e agredido), os pais, os professores, diretores da escola, funcionários etc. [24]
 

Ocorre que, cabe ao Judiciário interferir para que se resgate princípios basilares não só do direito, mas da condição

humana. Assim, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 não há mais nenhuma controvérsia acerca da possibilidade

jurídica da concessão de indenização pelo dano moral puro, ou seja, aquele causado apenas à honra e à dignidade da pessoa, sem

nenhuma conotação patrimonial (o dano não-patrimonial).

Na definição de Antonio Jeová Santos[25]:
 

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo.
Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.
[...]
O dano moral é aquele que no mais íntimo de seu ser, padece quem tenha sido magoado
em suas afeições legítimas, traduzidas em dores e padecimentos pessoais.
[...]
A existência do dano moral exige a alteração no bem-estar psicofísico. Modificação
capaz de gerar angústia, menoscabo espiritual, perturbação anímica e algum detrimento
que não tem ênfase no patrimônio. Daí, o dano moral.
 

Destaque-se, ainda, a correta afirmação da jurisprudência no sentido de que não é qualquer dissabor cotidiano ou mero
percalço rotineiro que gera o dano moral (ao menos o dano moral indenizável). “O que se quer afirmar é que existe um mínimo de
incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever de convivência social, sobretudo nas grandes cidades, em que os
problemas fazem com que todos estejam mal-humorados, há um dever geral de suportá-los”, donde “O mero incômodo, o
desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em
razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações”[26].

Como não há polêmica sobre o aspecto conceitual do tema (havendo apenas discussões sobre se determinados casos
concretos ensejam danos morais indenizáveis e sobre o valor da indenização), não há motivo para se estender mais sobre o mesmo.
Todavia, cabe destacar que o bullying não pode ser tido como “mero dissabor”, visto que se trata de uma agressão profunda à honra,
à dignidade e à auto-estima das crianças e adolescentes que dele são vítimas.
 
 
4.         A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO BULLYING
 
4.1       Da escola
 

Conforme mencionado, a escola é o ambiente da diversidade, da pluralidade, o local destinado a ensinar crianças e
adolescentes a conviver em sociedade, a respeitar o próximo, a respeitar os limites inerentes à vida social, e não apenas um local de
ensino técnico de disciplinas necessárias à aprovação no vestibular. Assim, há o dever da escola em garantir que nenhum aluno seja
objeto de humilhações e desrespeitos de qualquer natureza.

Devem os educadores laborarem como árbitros nos conflitos entre os estudantes, garantindo que haja respeito a todos os
alunos, especialmente aqueles mais tímidos, retraídos e inseguros, visto que estes são os alunos mais vulneráveis ao bullying e,
portanto, mais propensos ao profundo sofrimento subjetivo causado por esta desumana conduta dos bullies (agressores). Ocorre
que, muitas vezes, os professores, devido ao excesso de trabalho e sua má-remuneração, não prestam a devida atenção às agressões
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psicológicas cometidas pelos agressores contra as vítimas. Os diretores/orientadores, por sua vez, acabam muitas vezes cometendo o
erro de confundir o bullying com meras brincadeiras de mau gosto tidas como “normais” a crianças e adolescentes e, assim, acabam
minimizando o ocorrido, o que acaba por legitimar as agressões psicológicas cometidas pelos bullies, devido à sensação de
impunidade que esta omissão gera a estes.      

Mas a escola tem uma obrigação muito maior do que a de mera fornecedora de ensino técnico de disciplinas necessárias
para aprovação no vestibular. A escola tem a obrigação de garantir que nenhum aluno seja desrespeitado de qualquer forma por
qualquer pessoa. Assim, tem ela a obrigação de fiscalizar, através de seus prepostos (professores, vigias etc) se nenhum aluno está
sendo humilhado ou agredido por outros alunos, uma obrigação de vigilância contra tais atos de humilhação e agressão física e/ou
psicológica e uma obrigação de repressão a tais atos.

Essa obrigação decorre do princípio da integral proteção da criança e do adolescente, tal como positivado artigo 227 da
Constituição Federal que, como visto, estabelece como dever da sociedade (logo, também da escola) assegurar que a criança e o
adolescente sejam respeitados e sejam colocados a salvo de toda forma de discriminação, violência, crueldade e opressão. Pois bem:
discriminação, violência, crueldade e opressão são decorrências do bullying, que, como visto, é um “comportamento ofensivo,
aviltante, humilhante, que desmoraliza de maneira repetida, com ataques violentos, cruéis e maliciosos, sejam físicos, sejam
psicológicos”[27]. Nesse sentido, não há dúvida de que o bullying gera o dano moral indenizável, na medida em que caracteriza
afronta grave à honra e à dignidade da criança ou do adolescente. O bullying afronta a dignidade humana da vítima na medida em
que se caracteriza como uma ferramenta que a instrumentaliza para a consecução de um fim desumano e arbitrário do agressor, qual
seja: a sua satisfação pessoal, o seu prazer com o sofrimento da vítima, em atitude caracterizadora de verdadeira patologia social (o
prazer na humilhação do outro).

Assim, na medida em que não toma atitudes preventivas e especialmente repressivas contra o bullying do qual sabe ou
deveria ter ciência por seu dever de cuidado para com as crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, a escola é civilmente
responsável pelos danos morais sofridos pelas vítimas do bullying.

Nesse sentido uma decisão pioneira condenou uma instituição de ensino a indenizar moralmente uma criança pelos abalos
psicológicos decorrentes de violência escolar praticada por outros alunos, tendo em vista a ofensa ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana:

 
ABALOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR -
BULLYING - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA. (...) Na
espécie, restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu agressões físicas e verbais
de alguns colegas de turma que iam muito além de pequenos atritos entre crianças
daquela idade, no interior do estabelecimento réu, durante todo o ano letivo de 2005. É
certo que tais agressões, por si só, configuram dano moral cuja responsabilidade de
indenização seria do Colégio em razão de sua responsabilidade objetiva. Com efeito, o
Colégio réu tomou algumas medidas na tentativa de contornar a situação, contudo, tais
providências foram inócuas para solucionar o problema, tendo em vista que as agressões
se perpetuaram pelo ano letivo. Talvez porque o estabelecimento de ensino apelado
não atentou para o papel da escola como instrumento de inclusão social, sobretudo
no caso de crianças tidas como ‘diferentes’. Nesse ponto, vale registrar que o ingresso
no mundo adulto requer a apropriação de conhecimentos socialmente produzidos. A
interiorização de tais conhecimentos e experiências vividas se processa, primeiro, no
interior da família e do grupo em que este indivíduo se insere, e, depois, em instituições
como a escola. No dizer de Helder Baruffi, “Neste processo de socialização ou de
inserção do indivíduo na sociedade, a educação tem papel estratégico, principalmente na
construção da cidadania.
(TJ-DFT - Ap. Civ. 2006.03.1.008331-2 - Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior - Julg. em 7-
8-2008).[28]
 

Não se pretende dizer que a escola seja a única responsável civilmente pelo bullying cometido pelos bullies. As famílias
destes seguramente o são, ante a incapacidade civil dos menores de idade, isso não se discute. Quer-se chamar a atenção para o fato
de que a escola é igualmente responsável pela proteção do menor quando este está sob seus cuidados.
 
4.2       Dos pais
 

O ingresso no mundo adulto requer a apropriação de conhecimentos socialmente produzidos. Para tanto, sabe-se que a

natureza humana não é espontaneamente generosa, respeitosa e solidária. Virtudes como essas devem ser rotineiramente aprendidas

e exercitadas. A interiorização de tais conhecimentos e experiências vividas se processa, em primeiro lugar, no interior da família e

do grupo em que este indivíduo se insere. Neste sentido, cabe aos pais e responsáveis zelar pela condução de princípios básicos, eis
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que, neste processo de socialização ou de inserção do indivíduo na sociedade, a educação tem papel estratégico, principalmente na

construção da cidadania. É no seio familiar que são construídos os primeiros conceitos de moralidade, civilismo e ética. Neste

sentido, compete aos pais a responsabilidade pelos abusos e atitudes violentas praticadas pelos seus filhos[29].
Assim, o Tribunal de Justiça de Rondônia condenou os pais de um grupo de alunos que, utilizando de um ambiente virtual,

agrediram moralmente um professor:
 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMUNIDADE VIRTUAL DO ORKUT -
MENSAGENS DEPRECIATIVAS A PROFESSOR - RESPONSABILIDADE DOS
PAIS. Os danos morais causados por divulgação, em comunidade virtual – orkut – de
mensagens depreciativas, denegrindo a imagem de professor – identificado por nome –,
mediante linguagem chula e de baixo calão, e com ameaças de depredação a seu
patrimônio, devem ser ressarcidos. Incumbe aos pais, por dever legal de vigilância, a
responsabilidade pelos ilícitos cometidos por filhos incapazes sob sua guarda.
(TJ-RO – Acórdão COAD 126721 - Ap. Civ. 100.007.2006.011349-2 – Rel. Convocado
Juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa – Public. em 19-9-2008)
 

Em seu voto, o relator fez as seguintes considerações:
 

A meu ver, tais condutas ultrapassam, em muito, o que pode ser considerado
brincadeira, pois não é a pretexto de brincadeira que se justifica ofender a honra
alheia ou se ameaça depredar o patrimônio alheio. Caso não saibam os apelantes, a
brincadeira, quando ocorre, tem o consentimento e a empatia das partes envolvidas, e
não foi assim que os fatos se deram. Quanto à função punitiva da reparação, esta se
dirige diretamente aos pais, que têm o dever de vigilância e educação, de forma que
o cumprimento de medida socioeducativa pelos filhos não tem o condão de, por si só,
afastá-la. Saliento que o dever de vigilância é uma incumbência legal dos pais,
enquanto responsáveis pelos filhos. Trata-se de um dever legal objetivo do qual não
pode o responsável se escusar, ao argumento de ser impossível a vigilância do filho
por vinte e quatro horas ao dia. Noutras palavras, o argumento trazido pelos apelantes
é por demais frágil e não afasta os consectários do descumprimento do dever legal.
Quanto à repercussão dos comentários lesivos, é fato notório que as comunidades
virtuais do orkut têm ampla divulgação aos cadastrados via internet, não sendo crível que
os dados ali postados tenham-se restringido aos vinte e nove membros participantes do
grupo. Portanto, não há como afastar a responsabilidade dos apelantes, sendo devida a
reparação pelos danos deflagrados. (grifos nossos)
 
 

Outro julgado que envolve a responsabilidade dos pais é noticiada pelo site do Instituto Brasileiro de Direito de Família.

No caso em tela, uma mãe foi condenada por cyberbullying praticado por filho adolescente[30]:
 
 
A prática de bullying é ato ilícito, respondendo o ofensor pela prática ilegal. Com base
nesse entendimento, a 6ª Câmara Cível manteve decisão do 1º grau no sentido de
condenar a mãe de um menor de idade que criou página na internet com a finalidade de
ofender colega de classe. Por conta da atitude do filho, ela terá de pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 5 mil, corrigidos monetariamente.
O autor ajuizou ação de indenização na Comarca de Carazinho alegando que fotos suas
foram copiadas e alteradas, dando origem a um fotolog (espécie de diário fotográfico)
criado em seu nome e hospedado na página do provedor de internet Terra Networks
Brasil S.A.. Na página, foram postadas mensagens levianas e ofensivas, nas quais ele era
chamado de veado, p..., filho da p.. e corno. Além disso, foram feitas montagens
fotográficas nas quais o autor aparece ora com chifres, ora com o rosto ligado a um
corpo de mulher.
Segundo ele, após muita insistência e denúncias por mais de um mês, o provedor
cancelou o fotolog. Na sequência, o autor começou a receber e-mails com conteúdo
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ofensivo, razão pela qual providenciou registro de ocorrência policial e ingressou com
ação cautelar para que o provedor fornecesse dados sobre a identidade do proprietário do
computador de onde as mensagens foram postadas, chegando ao nome da mãe de um
colega de classe.
Os fatos ocorreram enquanto o autor ainda era adolescente e, segundo ele, foram muito
prejudiciais, havendo necessidade de recorrer a auxílio psicológico. Por essas razões,
sustentou que a mãe do criador da página deveria ser responsabilizada já que as
mensagens partiram de seu computador, bem como o provedor, por permitir a
divulgação do fotolog.
No 1º Grau, a Juíza de Direito Taís Culau de Barros, da 1ª Vara Cível de Carazinho,
condenou a mãe ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5 mil e
descartou a responsabilidade por parte do provedor de internet. "Os fatos são claros: em
face da ausência de limites que acomete muitos jovens nos dias de hoje, vide os
inúmeros casos de bullying e inclusive atrocidades cometidas por adolescentes que vem
a público, o filho da ré, e quem sabe outros amigos, resolveram ofender, achincalhar, e
quiçá, fazer com que o autor se sentisse bobo perante a comunidade de Carazinho", diz a
sentença.[31]

 
A palavra educação refere-se aos processos de formação escolar, dentro e fora dos estabelecimentos de ensino, e não tem

conceito restrito à educação escolar que se dá unicamente nos estabelecimentos de ensino. Daí, a falar-se, em diversos tipos de

educação e diversos processos de formação que se dão não apenas nos estabelecimentos de ensino como também em outras

ambiências culturais como a família, razão pela qual em ocorrendo o bullying os pais também poderão ser responsabilizados e é o

que começa a se verificar no Brasil[32].
 
 
4.3       O Bullying Homofóbico
 

A homofobia é uma das grandes patologias sociais da contemporaneidade. Superado o clima de discriminação social
institucionalizada contra negros e mulheres (embora ainda exista seguramente um preconceito velado contra tais grupos), a
discriminação contra homossexuais ainda é forte na sociedade, especialmente por parte de fundamentalistas religiosos que desejam
que suas crenças dogmáticas sejam tidas como verdades absolutas por todos, mesmo aqueles que não professam a mesma fé
religiosa.

 Profundos preconceitos contra homossexuais, pautados por concepções arbitrárias que colocam o homossexual como
supostamente inferior ao heterossexual, geram a situação de discriminação contra todo e qualquer cidadão não-heterossexual.

Nesse sentido, vale destacar que a homofobia é aqui entendida como a situação de preconceito e/ou discriminação contra os
não-heterossexuais[33] (preconceito entendido como juízo de valor negativo e arbitrário, por desprovido de comprovação
empírico-científica e fundamentação lógico-racional que lhe justifique[34], e discriminação entendida como a materialização do
preconceito, a efetiva negação de um direito ou a efetiva agressão a uma pessoa por conta do preconceito respectivo).

O bullying homofóbico caracteriza-se pelas ofensas e agressões perpetradas contra outras crianças e adolescentes por conta
da homossexualidade (ou suposta homossexualidade) delas. Nesse caso as agressões físicas são lamentavelmente mais freqüentes,
embora concomitantes com as ofensas psicológicas (mediante xingamentos e conceitos pejorativos atinentes à homossexualidade), o
que ocorre ante a verdadeira fobia que muitas pessoas possuem em relação a homossexuais, o que faz com que acabem cometendo
diversas agressões contra os mesmos.

Mas um grande problema atinente à homofobia na escola refere-se ao fato de que muitos educadores têm, eles próprios,
diversos preconceitos contra homossexuais (muitas vezes por suas concepções religiosas), donde os alunos que começam a se
descobrir homossexuais acabam não sendo protegidos pela escola pelo fato dos prepostos desta descabidamente considerarem a
homossexualidade dos alunos como algo indigno e passível de repressão/correção.

Contudo, nada há que justifique a omissão da escola na proteção dos alunos que se descobrem como homossexuais. Com
efeito, o preconceito homofóbico é flagrantemente inconstitucional por afronta ao artigo 3o, inciso IV, da Constituição Federal, que
afinal apregoa que é objetivo do Estado Brasileiro a promoção do bem de todos (o que evidentemente inclui os cidadãos e os
menores homossexuais), vedadas discriminações (arbitrárias) de qualquer natureza, no que evidentemente se inclui a discriminação
por orientação sexual[35] (que não deixa de ser uma forma de discriminação por sexo, pois se Paulo é discriminado ao se
relacionar amorosamente com Pedro, mas Maria não é discriminada ao se relacionar amorosamente com Pedro, então fica claro que
Paulo está sendo discriminado por seu sexo biológico nessa situação concreta).

Assim, como espécie do gênero bullying, o bullying homofóbico deve ser reprimido pela escola, por ser ele uma conduta
que afronta a dignidade e a honra dos alunos não-heterossexuais (já que todo aquele que não se identifica ou não é identificado
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como heterossexual sofre a discriminação homofóbica). Alias, a escola deve não apenas reprimir o bullying, mas igualmente
preveni-lo de todas as formas possíveis, através de palestras de conscientização dos menores, que visem incutir nos mesmos os
valores de respeito ao próximo e da tolerância à diversidade, à pluralidade, assim como mediante forte e atenta fiscalização que vise
identificar o bullying para imediatamente reprimi-lo, com advertências e suspensões dos bullies como forma de punição pedagógica
(concomitante à pedagogia positiva do ensino do respeito à diversidade humana).

Por fim, especificamente sobre o bullying homofóbico, as palestras de conscientização devem incluir a conscientização de
que a homossexualidade não é doença, desvio psicológico, perversão nem nada do gênero, consoante o posicionamento oficial da
Organização Mundial de Saúde (na Classificação Internacional de Doenças n.º 10/1993) e do nosso Conselho Federal de Psicologia
(Resolução n.º 01/99); de que o cidadão homossexual/não-heterossexual é tão digno, tão valioso, tão monogâmico e tão normal
quanto o cidadão heterossexual, visto que a realidade empírica demonstra a enormidade de cidadãos homossexuais que mantém uma
vida digna, de acordo com os valores sociais da fidelidade e da monogamia, assim como a enormidade de cidadãos heterossexuais
que desrespeitam tais valores (como comprova a história do concubinato adulterino, perpetrado exclusivamente em relações
heteroafetivas, ante o descabido não-reconhecimento do casamento civil homoafetivo[36]).

 Com esta afirmação não se quer menosprezar a heterossexualidade, apenas demonstrar que a realidade empírica demonstra
que a orientação sexual da pessoa não significa absolutamente nada em termos de caráter e monogamia da pessoa – ou seja, da
mesma forma que não se generaliza a conduta de alguns heterossexuais promíscuos/pedófilos a toda a heterossexualidade, não se
deve generalizar a conduta de alguns homossexuais promíscuos/pedófilos a toda a homossexualidade, sob pena de hipocrisia, ou
seja, de aplicação de dois pesos e duas medidas à mesma situação (generalização da conduta de uma parcela à totalidade das
pessoas, o que evidentemente é descabido em qualquer hipótese).
 
 
5          CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O bullying é uma conduta desumana, arbitrária e intolerável, causadora de profundo sofrimento subjetivo nas suas vítimas.
 Afronta ele o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF/88), na medida em que se caracteriza como

uma ferramenta que instrumentaliza a vítima para a consecução de um fim desumano e arbitrário do agressor, qual seja: a sua
satisfação pessoal, o seu prazer com o sofrimento da vítima, em atitude caracterizadora de verdadeira patologia social (o prazer na
humilhação do outro).

Isso implica em evidente afronta ao princípio da integral proteção da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88), tendo
em vista que a discriminação, a violência, a crueldade e a opressão inerentes ao bullying são evidentemente incompatíveis com a
noção de integral proteção das vítimas desta prática verdadeiramente desumana.

Dessa forma, o bullying caracteriza dano moral indenizável, sendo a escola civilmente responsável por este dano moral
quando ele é cometido dentro de suas dependências ou de áreas de sua responsabilidade (o que obviamente não exclui a
responsabilidade civil dos pais dos bullies, ante a incapacidade civil dos menores de idade).

No mesmo sentido, o bullying homofóbico, como espécie do gênero bullying, enseja a responsabilidade civil pelos danos
morais respectivos, ante a arbitrariedade da homofobia – que, afinal, decorre de um preconceito, ou seja, de um arbitrário juízo de
valor negativo, ante a orientação sexual da pessoa ser absolutamente irrelevante para fins de apuração do caráter das pessoas.

As pessoas não podem ser privadas do convívio com a diferença e devem conviver num ambiente de naturalidade com a

diversidade. A educação é decisiva para fornecer elementos de construção do pensamento humano e, por conseguinte pela

capacidade de autodeterminação.

Infelizmente a discriminação e o preconceito estão presentes em nosso cotidiano (até mais do que conseguimos perceber),

mas devem ser combatidos e existem aparatos na legislação brasileira (tanto constitucional quanto infraconstitucional) para que se

busque uma tutela jurisdicional quando de uma situação discriminatória e o mesmo deve incidir quando essas questões acontecem

em ambientes relacionados à educação.

Vinte e dois anos se passaram desde a promulgação da nossa “Constituição Cidadã” e podemos notar uma pequena evolução

no cenário brasileiro, onde a aceitação de minorias e grupos vulneráveis começa a ser uma necessidade de preocupação não só de

um pequeno grupo, mas do Estado como um todo. Temos algumas decisões dos tribunais brasileiros que corrobaram esse

entendimento, mas ainda há muito a ser feito e o combate ao bullying deve ser intensificado.

A educação deve ser vista como um processo de renovação e efetivação da sociedade inclusiva. Isso é necessário por ser
um atributo da pessoa humana, o direito à felicidade e respeito à diversidade.
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[1] Na lição de GIRARDI, Viviane. Famílias Contemporâneas, Filiação e Afeto: a possibilidade jurídica da adoção por homossexuais. 1. ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2005, pp. 92-93 e 99:

 
[...]  como ensina Guilherme Calmon Nogueira da Gama ao falar das novas posturas do direito contemporâneo de família:  ‘Cuida-se de adotar posturas que
sejam coerentes com o significado da própria existência do homem na Terra, elucidando os mistérios e segredos da pessoa humana e do meio que a circunda,
tentando atingir o bem existencial mais desejado: o bem-estar social ou, mais individualmente, a felicidade’.
 
Com os auspícios da família contemporânea de característica plural, fundada na plena igualdade entre os membros, diárquica quanto à sua direção, ao
contrário do modelo anterior que tinha na figura do pai e marido o chefe absoluto da sociedade conjugal, e eudemonista porque seus membros possuem um
direito moral à felicidade, surge um novo personagem com voz e fala nesse cenário, qual seja: o filho, a criança, o adolescente, a pessoa ainda em
desenvolvimento. (grifos nossos)

 
[2] ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 74.
 
[3] ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição Federal de 1988. São Paulo:
Método, 2004, p. 318.
[4] MATOS, Francisco Gomes de. Fator QF – quociente de felicidade: ciclo de felicidade no trabalho. São Paulo: Makron
Books, 1997, p. 7.
 
[5] KANT, Immanuel.  Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos . Tradução: Leopoldo Holzbach. 1. ed. São Paulo: Martin Claret, 2002, pp. 58-
59.
 
[6] SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In:
SARLET, Ingo Wolfgang (org.), Dimensões de Dignidade: Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, pp.
33-34. No original:
 

Como ponto de partida nesta empreitada, inclusive por se tratar daquilo que pode ser até mesmo considerado como um elemento nuclear da dignidade , vale
citar a fórmula desenvolvida por Günter Durig, na Alemanha, para quem (na esteira da concepção kantiana) a dignidade da pessoa humana poderia ser
considerada atingida sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada a objeto, a mero instrumento, tratada como uma coisa , em outras
palavras, sempre que a pessoa venha a ser descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos . Como bem consignou Michel Sachs, tal fórmula de
proteção parte de uma definição da dignidade considerando seu âmbito de proteção, traduzindo uma opção por uma perspectiva que prefere
determinar este âmbito de proteção a partir de suas violações no caso concreto. Esta concepção, muito embora largamente (mas não exclusivamente)
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acolhida e adotada também – ao menos em expressivo número de decisões – pelo Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, por evidente não poderá
oferecer uma solução global para o problema, já que não define previamente o que deve ser protegido, mas permite a verificação, à luz das
circunstâncias do caso concreto, da existência de uma efetiva violação da dignidade da pessoa humana, fornecendo, ao menos, um caminho a ser
trilhado, de tal sorte que, ao longo do tempo, doutrina e jurisprudência encarregaram-se de identificar uma série de posições que integram a noção de
dignidade da pessoa humana e que, portanto, reclamam a proteção pela ordem jurídica.  (grifos e destaques nossos).

 
[7] Esta parece ser a posição de SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, pp. 133-4, quando afirma que:
 

Assim, considerando que também o princípio isonômico (no sentido de tratar os desiguais de forma desigual) é, por sua vez, corolário direto da dignidade,
forçoso admitir – pena de restarem sem solução boa parte dos casos concretos – que a própria dignidade individual acaba, ao menos de acordo com o que
admite parte da doutrina constitucional contemporânea, por admitir certa relativização, desde que justificada pela necessidade de proteção da dignidade de
terceiros, especialmente quando se trata de resguardar a dignidade de todos os integrantes de uma determinada comunidade. (grifo nosso).

[8]    SILVA, Tânia Pereira da (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001,
p. 7.

 
[9]       PERRI, Adriana. Aprendendo a Aprender. Sentidos , São Paulo, v. 4, n. 24, p. 22-29, ago./set. 2004.
 
[10]      SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 3 ed. Rio de Janeiro: WVA, 1997, p. 17.
[11]   ARENDT, Hannah. A condição humana . 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.16.
 
[12]  WERNECK, Claudia. Aqui está o melhor da raça humana! Artigo publicado no Jornal do Brasil em setembro de 2000. Disponível em:

http://www.escoladegente.org.br/mypublish3/VisualizarPublicacao.asp?CodigoDaPublicacao=111&visualizar=1&CodigoDoTemplate=1. Acesso: 18/08/2008.
 
[13]    PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960 v. 6, p. 210.
 
[14]    Luiz Alberto David Araujo enfatiza a concepção de igualdade nas escolas afirmando que: A criança e o adolescente tem o

direito de ser incluído socialmente. Não se quer mais a criança e o adolescente segregados, em escolas próprias, onde o convívio
será sempre o mesmo. É preciso pensar-se em uma escola inclusiva, onde as crianças brinquem juntas e convivam, sem
preconceitos ou quaisquer discriminações (ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da pessoa portadora de
deficiência e os obstáculos para efetivação da inclusão social: tentativa de diagnostico do período 1988-2003. In:
Constitucionalizando Direito. 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Fernando Facury Scaff (Org). Rio de janeiro:
2003,  p. 422).

 
[15] ABRAPIA.    Programa de redução do comportamento agressivo entre estudantes. Disponível em:   http://www.bullying.com.br/BConceituacao21.htm.

Acesso: 24/06/2010.
[16]  CHALITA, Gabriel. Pedagogia da Amizade. Bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. 1. ed. São Paulo: Gente, 2008, p. 14.
 
[17] GOMES, Luiz Flávio Bullying: a Violência que Bulina a Juventude. Editora Magister - Porto Alegre. Data de inserção: 30/06/2010.  Disponível em:

www.editoramagister.com/doutrina_ler.php?id=762. Data de acesso: 05/07/2010.
[18] Ibidem, p. 81-82 e 85. Sem destaques no original.
[19]      RAGAZZI, José Luiz; ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. Revista do Advogado, São Paulo, v.

27, n. 95, p. 43-44, dez. 2007.
 
[20]    É de bom alvitre colocar que a discriminação também tem duas formas de se manifestar, quais sejam: direta e indireta. A

discriminação direta pressupõe um tratamento desigual, fundado em razões proibidas. Já a discriminação indireta se dá a partir
de um tratamento formalmente igual, mas que produzirá efeito diverso sobre determinados grupos.

 
[21] Ibidem, pp. 82-83. Grifos nossos.
[22] Ibidem, pp. 86-89. Grifos nossos.
[23] Cf. informado em http://www.bullying.com.br/BBibliograf23.htm (acesso em 20/08/2009), site este que relata a origem dos estudos (ao menos oficiais) sobre o
bullying.
[24] GOMES, Luiz Flávio Bullying: a Violência que Bulina a Juventude. Editora Magister - Porto Alegre. Data de inserção: 30/06/2010.  Disponível em:
www.editoramagister.com/doutrina_ler.php?id=762. Data de acesso: 05/07/2010.
 
[25] SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 94-95 e 97.
 
[26] Ibidem, p. 113.
[27]  CHALITA, Gabriel. Pedagogia da Amizade. Bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. 1. ed. São Paulo: Gente, 2008, p. 82.
[28] Sobre a responsabilidade da escola, destaca-se, ainda, outro julgado, agora do Tribunal de Justiça de São Paulo:
 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. O Município é responsável por danos sofridos por aluno,
decorrentes de mau comportamento de outro aluno, durante o período de aulas de escola municipal. O
descaso com que atendido o autor quando procurou receber tratamento para sua filha se constitui em
dano moral que deve ser indenizado.
(TJ-SP – Ap. 7109185000 – Rel. Des. Barreto Fonseca – Julg. em 11-8-2008).

 
[29] GUIMARÃES, Janaína Rosa. Violência escolar e o fenômeno 'bullying'. A responsabilidade social diante do comportamento agressivo entre estudantes. In:
Revista Jus Vigilantibus. Disponível em: http://jusvi.com/artigos/41126. Acesso: 03/07/2010.
[30] Disponível em:  http://www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=3688. Acesso: 06/06/2010.
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[31]  Inconformados autor é ré recorreram da decisão. Segundo a relatora do acórdão no TJ, Desembargadora Liége Puricelli Pires,
não há qualquer ilicitude por parte do provedor, que demonstrou zelo e agilidade. Quanto ao dano moral, o entendimento da
Desembargadora é de que o filho menor da ré ofendeu os chamados direitos de personalidade do autor, como à imagem e à honra.
Resta incontroversa a ilicitude praticada pelo descendente da demandada ante a prática de bullying, haja vista compreender a
intenção de desestabilizar psicologicamente o ofendido, o qual resulta em abalo acima do razoável, observa a Desembargadora
Liége em seu voto. Não obstante, ao tempo das ofensas o filho da ré era menor de idade e estava sob a guarda e orientação da
matriarca, a qual é responsável pelos atos do descendente." O voto ressalta que aos pais incumbe o dever de guarda, orientação e
zelo pelos filhos menores de idade, respondendo civilmente pelos ilícitos praticados, uma vez ser inerente ao pátrio poder, conforme
artigo 932 do Código Civil. Incontroversa a ofensa aos chamados direitos de personalidade do autor, como à imagem e à honra,
restando, ao responsável, o dever de indenizar o ofendido pelo dano moral causado, o qual, no caso, tem natureza presumível (in re
ipsa).
 
[32] Recentemente o juiz Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, condenou um estudante de 7ª série a indenizar a sua colega de classe em
R$ 8 mil pela prática de bullying. O magistrado julgou razoável o valor arbitrado. Foi cauteloso na sua fixação, para não estimular a propositura de ações por
discussões ou brigas de escola. Para ele, o ambiente escolar, "tradicionalmente alegre, prazeroso e liberal",  não pode se tornar um "rigoroso internato,  onde crianças e
adolescentes devem pensar e ter a prudência de um adulto antes de brincar, ou mesmo brigar com seus colegas", ponderou.  A estudante relatou que, em pouco tempo
de convivência escolar, o menino já começou a lhe colocar apelidos e fazer insinuações. Declarou que as "incursões inconvenientes" passaram a ser mais freqüentes
com o passar do tempo. Disse que ela e seus pais chegaram a conversar na escola, mas não obtiveram resultados satisfatórios.  Além de indenização por danos morais,
a estudante requereu a prestação, pela escola, de uma orientação pedagógica ao adolescente.  Para o magistrado, não se deve impor ao colégio a orientação pedagógica
de aluno. "O exercício do poder familiar,  do qual decorre a obrigação de educar, segundo o artigo 1.634, inciso I, do Código Civil, é atribuição dos pais ou tutores",
ressaltou.   O representante do colégio declarou que todas as medidas consideradas pedagogicamente essenciais foram providenciadas.   Os responsáveis pelo estudante
afirmaram que há uma "conotação exagerada e fantasiosa" à relação existente entre os menores. Salientaram que brincadeiras entre adolescentes não podem ser
confundidas com a prática do bullying. Afirmaram que o menor,  após o ajuizamento da ação, começou a ser chamado de "réu" e "processado",  com a pior conotação
possível.  O magistrado salientou que a discussão envolvendo o bullying é peculiar e nova no âmbito judicial, com poucos litígios no Judiciário. Considerou que a
prática é "sintoma inerente ao próprio desenvolvimento e amadurecimento da sociedade pós-moderna".  De acordo com todo o conjunto de provas, o juiz considerou
comprovada a existência do bullying. "O dano moral decorreu diretamente das atitudes inconvenientes do menor estudante, no intento de desprestigiar a estudante no
ambiente colegial,  com potencialidade de alcançar até mesmo o ambiente extra-colegial", observou.  Analisando as atitudes do estudante, o juiz destacou que, apesar de
ser uma criança/adolescente e estar na fase de formação física e moral, há um limite que não deve ser excedido. Para ele, as atitudes do estudante "parecem não ter
limite", considerando que, mesmo após ser repreendido na escola, prosseguiu em suas atitudes inconvenientes com a estudante e com outras. "As brincadeiras de mau
gosto do estudante, se assim podemos chamar, geraram problemas à colega e, consequentemente, seus pais devem ser responsabilizados, nos termos da lei civil",
concluiu.  O magistrado ainda avaliou que as conseqüências de se trazer uma questão escolar para a Justiça, envolvendo menores de idade, podem não ser boas. "Em
primeiro lugar,  expõe os próprios adolescentes a situações potencialmente constrangedoras e desnecessárias em sua idade. Em segundo lugar,  enseja o efeito nefasto
apontado pelos pais do menor,  concernente à alcunha de "réu" e "processado" com que vem convivendo o adolescente', preveniu. Fonte TJMG. Disponível em:
http://www.ibdfam.org.br/?noticias&noticia=3574. Acesso 06/07/2010.
 
[33] Por vezes, críticos da militância que pleiteia o reconhecimento do direito de homossexuais aduzem que o termo homofobia seria tecnicamente equivocado, na
medida em que fobia designaria pavor/aversão de homossexuais, o que nem sempre seria o caso. Independentemente da origem etmológica da palavra, esta claramente
evoluiu para significar, atualmente, preconceito e/ou discriminação contra os não-heterossexuais, que, aliás, sempre esteve presente no pavor e/ou na aversão da
origem etmológica. De qualquer forma, este é o significado que se dá, no presente artigo, à homofobia: preconceito ou discriminação contra os não-heterossexuais.
Ademais,  também entendendo que o sexismo (logo, o machismo) é a causa remota da homofobia. (RIOS, Roger Raupp. O conceito de homofobia na perspectiva dos
direitos humanos e no contexto dos estudos sobre preconceito e discriminação. In: RIOS, Roger Raupp (org.). Em defesa dos direitos sexuais. 1. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2006, pp. 119-122, afirma que a homofobia, além de se caracterizar como “aversão fóbica”, acabou também sendo alvo de condenação do
heterossexismo, “um sistema onde a heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política,  econômica e jurídica, não importa se de modo explícito ou
implícito” , sendo que, nesse sentido, “A relação umbilical entre sexismo e homofobia é um elemento importantíssimo para perceber a homofobia como derivação do
heterossexismo”, na medida em que “A homofobia revela-se como contraface do sexismo e da superioridade masculina, na medida em que a homossexualidade põe
em perigo a estabilidade do binarismo das identidades sexuais e de gênero, estruturadas pela polaridade masculino/feminino”).
 
[34] Como se vê, adota-se aqui o mesmo sentido de preconceito adotado por Roger Raupp Rios, segundo o qual “ao termo preconceito é aqui atribuído um sentido
negativo, como ‘juízo não fundamentado”. (RIOS, Roger Raupp, O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual: A Homossexualidade no
Direito Brasileiro e Norte-Americano . 1 ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais:  2002, p. 26, em nota de rodapé).
 
[35] A orientação sexual refere-se ao sexo que atrai a pessoa de forma erótico-afetiva, definido as pessoas em homossexuais,
heterossexuais ou bissexuais. Assim, a expressão orientação sexual significa o sexo biológico ao qual o sentimento erótico-afetivo
da pessoa está direcionado. Trata-se da atração erótico-afetiva que se sente por pessoas do mesmo sexo (homossexualidade),
pessoas de sexo diverso (heterossexualidade) ou de ambos os sexos (bissexualidade). Portanto, atualmente a homossexualidade
caracteriza-se pelo amor romântico que se sente por pessoas do mesmo sexo, a heterossexualidade pelo amor romântico que se sente
por pessoas de sexo diverso e a bissexualidade pelo amor romântico que se sente por pessoas de ambos os sexos. O que distingue
homo, hétero e bissexualidade é o objeto de desejo erótico-afetivo: no primeiro caso, pessoas do mesmo sexo; no segundo, pessoas
de sexo diverso; e, no terceiro, pessoas de ambos os sexos. Orientação sexual não abarca a pedofilia como por vezes
inacreditavelmente se fala, pois a pedofilia é uma prática sexual específica que independe da orientação sexual. A expressão
orientação sexual envolve o sexo biológico que constitui o objeto do sentimento erótico-afetivo das pessoas, independentemente da
idade das mesmas, ao passo que a pedofilia é uma prática sexual específica que independe da orientação sexual (pode ser praticada
por homo, hétero ou bissexuais), praticada entre um adulto e um(a) menor de idade, prática esta moralmente condenada ao longo
dos últimos séculos (embora largamente difundida no passado, a partir da puberdade das pessoas). Logo, prática sexual não se
confunde com orientação sexual. Um mínimo de bom-senso leva a tal conclusão. Aponte-se, ainda, que a orientação sexual
independe de “opção” da pessoa, pois a realidade empírica já demonstrou que um ato de vontade é incapaz de alterar a orientação
sexual da pessoa, sendo assim tecnicamente incorreta a expressão opção sexual. Ainda que a ciência médica não saiba definir o que
forma a sexualidade, aduzindo se tratar de fatores bio-psico-sociais, ponto pacífico na seara científica é aquele segundo o qual a
pessoa não escolhe ser homo, hétero ou bissexual, simplesmente descobrindo-se de uma forma ou de outra. O que pode ocorrer é a
pessoa reprimir sua verdadeira orientação sexual (normalmente, homossexuais e bissexuais) para exteriorizarem uma outra (a
heterossexual) por conta do preconceito social que sofre por conta de sua verdadeira orientação sexual. Mas neste caso não temos
uma “mudança” de orientação sexual, mas mera repressão da verdadeira orientação sexual da pessoa, donde se pode concluir que
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“opção” há apenas na exteriorização ou não de sua orientação sexual, não na definição da mesma. Por fim, orientação sexual não é
passível de “ensino”, de aprendizado nem nada do gênero, como inacreditável interpretação literal do termo “orientação” faz
algumas pessoas pensar. Isso resta igualmente comprovado pelas inúmeras pesquisas psico-sociais que já demonstraram que a
criação de um menor por um casal homoafetivo não aumenta a possibilidade do mesmo “se tornar” homossexual – mesmo porque a
orientação sexual não se escolhe nem se ensina, apenas se descobre.
[36] Para verificação da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos, por força da interpretação extensiva ou da
analogia, como decorrência dos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do princípio instrumental da proporcionalidade (entre outros), assim como
dos princípios instrumentais da unidade, da máxima efetividade e da concordância prática das normas constitucionais e dos princípio instrumental da interpretação
conforme a Constituição , ante a ausência de motivação lógico-racional que justifique a discriminação inerente à negação de tais regimes jurídicos aos casais
homoafetivos, o que gera conflito da interpretação restritiva de tais regimes jurídicos com os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da
proporcionalidade (assim como pela interpretação teleológica dos dispositivos legais respectivos a tais regimes jurídicos, que demonstra que os mesmos protegem a
família, que, por sua vez, é formada pelo amor familiar, que é o amor que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura,
concepção esta de família que é decorrente tanto da interpretação teleológica dos artigos 1.511 e 1.723 do Código Civil  quanto pela compreensão sociológica
contemporânea da família, tida sob o enfoque eudemonista,  a saber, aquele que vê na família o local destinado à consecução da felicidade de seus membros),
remetemos  a VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti.  MANUAL DA HOMOAFETIVIDADE. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil,  da União Estável e da
Adoção por Casais Homoafetivos. 1. ed. São Paulo: Método, 2008, que trata pormenorizadamente destes temas, que ultrapassam os limites do presente artigo.
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A TRANSDISCIPLINARIDADE E A TRANSVERSALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTOS
EFETIVOS NA CONSTRUÇÃO DE SABERES PARA A VIDA: A EXPERIÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS

LA TRANSDISCIPLINARIDADE Y LA TRANSVERSALIZACIÓN COMO INSTRUMENTOS EFECTIVOS
EM LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SABERES PARA LA VIDA: LA EXPERIENCIA DE LA INTENDENCIA

DE NOVO HAMBURGO/RS

Edson Luis Kossmann
Jeanine Cristiane Benkenstein

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar de que forma a transdisciplinaridade, como
alternativa de modelo educacional, propicia a efetiva concretizacão de saberes, formando
pessoas críticas, preparadas e educadas para a vida. Num primeiro momento, discorrer sobre a
escola como agencia de socialização, promovendo uma educação emancipatória para a
construção e o exercício da cidadania. Em seguida citar a forma de ensino adotada pelas
instituições e pelos órgãos governamentais - uma educação disciplinar-profissionalizante – que
pretende tão somente preparar o indivíduo-aluno para o mercado de trabalho, tornando-o nessa
esteira, um indivíduo-produtor-consumidor numa visão meramente de mercado, de consumo.
Nesse contexto, analisar a adoção da transdisciplinaridade como alternativa para a construção
de uma política educacional de emancipação cidadã, na busca do sentido da vida e da
humanidade, através de relações entre as diversas disciplinas e na busca de um conhecimento
transdisciplinar e integrado. Por fim, transcorrer a experiência do Município de Novo
Hamburgo/RS, com a implementação do programa de Educação Fiscal denominado ‘Imposto é
assunto de escola’, que propiciou efetivamente não só a transversalização dos saberes, com a
adequação de todas as matérias do currículo escolar, foi além: permitiu o agregamento de
saberes relacionados à cidadania, o empoderamento social e a solidariedade fiscal.
PALAVRAS-CHAVES: Educação Transdisciplinar; Direito; Cidadania

RESUMEN
El presente articulo, tiene por objetivo hacer una análisis de que forma a transdisciplinaridad,
como una alternativa del modelo educacional, puede efectivar la concretización de saberes,
formando personas criticas, preparadas y educadas para la vida. En primer, hablar sobre la
escuela como una agencia de socialización, promocionando una educación emancipadora para la
construcción y lo ejercicio ciudadania. En seguida citar la forma del enseño adoptada
instituciones y por los gobiernos – una educación disciplinar- profesional – que pretende
solamente preparar el individuo-alumno para el mercado de trabajo, tornando-o así 
Un individuo-productor-consumidor en una visión meramente del mercado, del consumo. En ese
contexto hacer una análisis da adopción de la transdisciplinaridad como una alternativa para la
construcción de una política educacional de emancipación ciudadana, buscando el sentido de la
vida y de la humanidad, atreves de relaciones entre las diversas disciplinas y en busca de un
conocimiento transdisciplinar y integrado. Por ultimo, hablar sobre la experiencia de la
intendencia de Novo Hamburgo/RS, con la implementación del programa de Educación Fiscal
denominado ‘Imposto é asunto de escuela’, que propicio efectivamente no solamente la
transversalización de los saberes, como la adecuación de todas las clases del currículo escolar y
fue mas adelante: permitió el agrega miento de los saberes relacionados a la ciudadanía, el
empoderamiento social e la solidaridad fiscal. 

PALAVRAS-CLAVE: Educación Transdisciplinar; Derecho; Ciudadanía

INTRODUÇÃO
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            A Sociedade Ocidental Moderna, embora complexa e globalizada vive num in(determinado) ritmo
frenético, em que as mudanças ocorrem de forma tão rápida e fugaz, que expressões como verdade,
certeza, solidez, segurança, estabilidade, valor, etc., perdem ou mudam de sentido de forma extremamente
imprevisível e inimaginável.
 

 Nesta velocidade, mudanças e a insegurança passaram a fazer parte da vida do homem de tal forma
que se tornaram necessárias e foram ‘nornalizadas’ com o passar dos anos. O ‘moderno modo de pensar’
não permite perder tempo com análises complexas do todo, do que é global, do que é planetário. É
necessário fragmentar, compartimentar, disciplinar, dividir para se chegar à especialização da parte,
esquecendo com isso que a parte, sozinha, não existe sem o todo.  
 
            Embora seja o resultado das escolhas feitas pelo homem, esta efêmera forma de vida, parece,
muitas vezes, fugir de seu controle e alcance, controlando-o. Por outro lado, o campo de opções de ações e
escolhas, parece já estar pré-definido e eivado de imutabilidade pela própria sociedade e pelo meio em que
vive, produzido pelo sistema posto, pelas políticas que são planejadas e implantadas pelos órgãos que tem
essa função e responsabilidade.
 
            Pois é através deste ‘moderno’ modo de raciocinar, sentir e organizar que a sociedade vem se
desenvolvendo como ‘seres humanos’. O sistema social e educacional tem suas bases calcadas no

cartesianismo
[1]

 - fragmentação, descontextualização, simplificação, redução, objetivismo e dualismo -
que conformou o modo de pensar dos homens nos últimos quatro séculos. As estruturas e normas da
educação por longos anos têm se apoiado nos princípios cartesianos de ‘preparação para a vida’
exclusivamente para o que é objetivo e racional, desconsiderando a dimensão da vida como um todo,
integrada a cotidianidade: a emoção, o sentimento, a intuição, a sensibilidade.
 
            No entanto não se pretende - nem possível seria - negar a disciplinaridade que a sociedade
aprofundou os conhecimentos específicos propiciando condições ao desenvolvimento das ciências e do
progresso tecnológico que hoje se utiliza. Mas em observação ao rumo que esta mesma sociedade vem
sendo conduzida, associada ao míope modo de pensar disciplinador, desprivilegiou-se completo, o aspecto
humano.
 

Tanto é assim que na história da humanidade muitos fenômenos mostram-se exemplos desastrosos
da utilização da maneira exclusiva de métodos educacionais voltados ao específico, ao individual, que
desencadearam em lutas e guerras de raças e culturas distintas; na falta de uma consciência responsável na
preservação do planeta, e tantas outras, como a utilização da bomba atômica, o genocídio de Auschwitz e
mais recentemente o ‘11 de setembro’.

 
Na modernidade, a identidade do homem é construída a partir das profissões estabelecidas. A

identidade dos jovens é formatada nas parcelas do conhecimento com uma cultura, linguagem e leituras
pertinentes a tais parcelas e não estimula abertura e diálogos entre as diversas profissões.
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            Com a insistência neste modelo de educação disciplinar, tem-se também uma especialização
disciplinar, ou seja, especialistas que estão preocupados apenas com a especialidade de sua disciplina, sem

uma preocupação transdiciplinar e contextual. Como nos adverte Morin
[2]

, ‘um especialista que somente é
especialista é um perigo para o mundo e para a humanidade’. Os alunos, neste contexto, são reféns dessa
estrutura disciplinar de educação, saem com as cabeças “bem cheias” de uma variedade de informações,
justapostas, sem saber articulá-las com vistas a terem cabeças “bem feitas”.
 

Na vida cotidiana, os problemas tem que ser resolvidos com um pensar transdisciplinar, mas as
questões do conhecimento escolar tendem a seguir um raciocínio cartesiano de objetividade, linearidade e
descontextualização.

 
A escola, o sistema educacional, o ambiente está preocupado em preparar mais “um” para o

mercado de trabalho, tornando-o potencial consumidor, fazendo com que a roda do mundo mercadológico
gire, produza e avance. De maneira frenética, como se toda a vida do ser humano estivesse resumida à
necessidade de produzir e de consumir, propicia a ‘seleção natural’ que o mercado faz; como se o homem
não nascesse em condições de desigualdades que precisam ser respeitadas e orientadas de forma distinta,
complexa, ampla e transdiciplinar; como se a vida ficasse adstrita a simplificação, a fragmentação e a
disciplinaridade imposta pelo sistema. A vida, pelo contrário é transdisciplinar, e a “escola para o
mercado” é disciplinar.

 
É neste contexto que a transdisciplinaridade e a transversalização dos saberes ganha força e

concede sentido à vida em toda sua contextualização: no ensinar, no aprender e no viver democrático,
respeitando todos os saberes, reconhecendo os direitos de todo o ser humano, independente das verdades
que defende, da religião que profetize, na opção sexual, da cultura que se desenvolva, ou da raça que
tenha; Todos devem poder conviver e contribuir, respeitando e sendo respeitado pelas diferenças
individuais e grupais que possuam. Diferenças que aprofundam e enriquecem o desenvolvimento da
humanidade.
 
 
1. A EDUCAÇÃO COMO VÍNCULO EMANCIPATÓRIO PARA A CONSTRUÇÃO E O EXERCÍCIO
DA CIDADANIA
 

“Educador e educando são dois homens, são dois, entre os homens; é o tempo daquela companhia
amadurecida e forte que liga aqueles que vivem a mesma experiência do mundo, que encontram o
chamado de atenção do ser em cada instante do seu caminho; e o tempo no qual se trabalha juntos,
lado a lado, por um destino que reúne a todos” – Luigi Giussani, 2000.

 
O que é ser cidadão nos dias atuais? Qual o papel da educação na sua construção? De que forma

ela é exercida?
[3]

 Questionamentos que constantemente têm sido enfrentados à luz de um modelo de
educação que não prepara cidadãos capazes a serem partícipes das transformações da sociedade.
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Costa, nesse sentido, pontua que “para o sujeito emergir é necessário que haja a transformação do
indivíduo em ator inserido nas relações sociais. O sujeito e o ator tornam-se noções inseparáveis na

construção de uma efetiva cidadania dentro do paradigma democrático da modernidade”. 
[4]

 
A educação, sendo assim, “enriquece os valores culturais, sociais e morais de uma sociedade, e é a

partir desses valores que a sociedade encontrará sua identidade e sua dignidade. A educação básica

constitui-se no alicerce de construção e exercício da cidadania em qualquer sociedade”.
[5]

 
Sarmiento, colhido por Schwartzman, preceitua que
 

educar para a cidadania é elevar o nível espiritual e econômico das pessoas, assegurando assim o
desenvolvimento de uma nação livre e soberana. Para ele a educação de massas era um caminho para a
evolução da sociedade, pois é um sistema abrangente que toma forma no berço, ou seja, na creche,
continua na escola primária e é finalizada pela leitura, o que engloba toda a existência do ser humano.
[6]

 
Para Costa, cada ser humano, “desde criança até o adulto, deve satisfazer suas necessidades básicas

de aprendizagem como leitura, escrita, expressão oral, cálculos e interpretação”. 
[7]

 
A educação básica, dessa forma, é “mais do que uma finalidade em si mesma”, é a “base para a

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre qual a cidadania emerge
[8]

. Sem que haja
um desenvolvimento individual, através da educação, a participação efetiva no contexto social estará
comprometida. Somente com a igualização deste desenvolvimento pessoal é que poderemos pensar o

coletivo, construir a cidadania.
[9]

 
Edgar Morin, em suas sábias palavras preleciona:
                                             

Um dos principais objetivos da educação é ensinar valores. E esses são incorporados pela criança deste
muito cedo. É preciso mostrar a ela como compreender a si mesma para que possa compreender os
outros e a humanidade em geral. Os jovens tem de conhecer as particularidades do ser humano e o
papel dele na era planetária que vivemos. Por isso a educação ainda não está fazenda sua parte. O
sistema educativo não incorpora essas discussões e, pior, fragmenta a realidade, simplifica o complexo,

separa o que é inseparável, ignora a multiplicidade e a diversidade.
[10]

 
Nesse contexto, a escola torna-se agencia de socialização política e tem papel fundamental na

estruturação de atitudes e comportamentos entre crianças e jovens. Conhecimentos e informações,
confiança interpessoal, reciprocidade, cooperação, e interesses coletivos são importantes valores trazidos
pelo Capital Social os quais podem ser ampliados e transmitidos no cotidiano da juventude por meio da

educação escolar.
[11]
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A escola é a primeira agência formal de socialização em que, estando vinculada a uma estrutura
curricular, oferece determinados conhecimentos, hábitos e ações que “podem reforçar atitudes e

comportamentos ou provocar uma modificação no sentido de ressocializar o indivíduo”.
[12]

Aliás, também devem ser inseridos nessa aprendizagem além dos conhecimentos, valores e atitudes. É
necessário para o ser humano conviver dignamente em comunidade, claro que a amplitude dessa
aprendizagem e sua maneira de aplicação, variam de acordo com a cultura adotada, ou seja, ela pode

sofrer variações em cada país em que é empregada.
[13]

 
Para Schmidt, a escola pode realizar por um lado, a transmissão intencional de atitudes políticas e

sociais de forma sistêmica, por meio de conhecimentos vinculados ao contexto político e democrático,
discutidos e trabalhados em sala de aula; por outro vértice, a transmissão não intencional, por meio de
relações entre colegas, professores, funcionários da escola e a comunidade como um todo. Através de
determinado método escolar pode-se transmitir valores contidos nos principais conceitos democráticos.
[14]

 
Como proposta estratégica e alternativa presente entre os defensores da socialização, Silveira refere

três relevantes ações a serem desenvolvidas em sala de aula: a noção de engajamento cívico, o

voluntariado e a participação no contexto escolar.
[15]

 

A noção de engajamento cívico passa antes, pelo desenvolvimento da cidadania
[16]

 ou
competência cívica. São componentes chaves deste “a transmissão de conhecimentos, a internalização de

valores como virtude, obrigação, e a predisposição de habilidades para o bem comum da sociedade”. 
[17]

Na concepção de Campbell, este engajamento nas escolas poderia ocorrer através do serviço comunitário,
de conhecimentos curriculares e pelo desenvolvimento de habilidades cívicas visando a atuação dos jovens
em esfera fora da escola.

 
Os indivíduos em sociedade democrática devem possuir níveis relativamente elevados de competência
cívica, o que inclui conhecimentos sobre o funcionamento dos sistemas políticos e a atuação de seus

representantes, as habilidades cívicas e as percepções de influência e de eficácia política.
[18]

 
Nesse contexto, os indivíduos devem apoiar valores como tolerância política, apoio as liberdades

políticas, confiança institucional e interpessoal: fatores essenciais aos governos democráticos.
 
A escola pode contribuir para o engajamento cívico na concepção de Campbell, de três maneiras:

a primeira direciona a educação cívica para os conhecimentos políticos, onde durante as aulas devem
ser transmitidas questões sobre o funcionamento das instituições políticas aos futuros eleitores. Assim,
os alunos, entendendo as particularidades das instituições poderiam atuar e participar mais dos
processos políticos. A segunda, visa estimular um discurso voltado para uma política consensual,
tolerante e de respeito aos direitos humanos. E a terceira privilegia nas aulas e nas atividades escolares
discussões relacionadas à resolução de problemas e as estratégias de ação nas comunidades mais

próximas dos alunos, enfatizando o serviço comunitário voluntariado.
[19]
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Ao promover trabalhos desta natureza, a escola torna-se geradora de sentimentos de confiança,

cooperação e civismo entre os alunos.  Alicerces fundamentais da efetiva participação em sociedade.
 
Como segunda premissa, o fortalecimento do trabalho voluntário, principalmente naqueles que

expressam a cultura popular e a vida cotidiana das escolas, da comunidade e da juventude, cujas as
condições de vida oferecem maior índice de vulnerabilidade, tem estado presente na formulação de

políticas públicas que visam combater a exclusão sócio-econômica. 
[20]

 Para Vilela, “a educação é a área
propícia para o desenvolvimento do trabalho voluntario escolar, apresentando-se como a melhor forma de

combater o círculo de dependência, imobilismo e passividade política entre os jovens”.
[21]

 
O conceito de voluntariado educativo vem sendo utilizado para definir a aplicação do voluntariado no
ambiente escolar. Dessa forma, o voluntariado educativo complementa o trabalho do professor em sala
de aula, com elementos que enriquecem o tratamento de temas transversais e o uso da metodologia de
projetos. A preocupação fundamental deste tipo de voluntariado não é centrada na prestação de serviço
feita pelo aluno, mas sim na formação dessa criança e jovem, tanto pelo desempenho de sua atividade

voluntária quanto pelo desenvolvimento articulado dos saberes escolares.
[22]

 
Esta proposta capacita crianças e jovens como “protagonistas das ações e não como destinatários,

apostando num trabalho em que todos podem realizar ações construtivas na sociedade, independentemente
da idade ou da condição sócio-econômica”.

 
Nesse sentido, o voluntariado educativo pode ser visto como forma de participação democrática e

transformadora da realidade, capaz de superar o ativismo meramente assistencialista ou compensatório

presente nas políticas públicas.
[23]

Portanto remete a uma nova concepção das políticas públicas
direcionadas a infância e a juventude, sendo protagonizadas compartilhadamente, pelo conjunto de atores
institucionais, sociais e governamentais, e não exclusivamente pelo Estado. Com isso, atingir não apenas

determinados setores e grupos, mas diferentes grupos e jovens de toda a comunidade.
[24]

 
Nesse contexto, Paulo Freire ressalta que “a educação brasileira tem sido domesticadora e não tem

conduzido à participação nem ao questionamento das estruturas”.
[25]

 Dessa forma, imperiosa a analise do
ambiente escolar como instrumento propriciador da participação.

 
Por fim, a participação no contexto escolar, é modo determinante para consolidar a efetiva

participação no espaço público.
 

A escola pode ser vista como um sistema de recursos e padrões de comportamento capaz de constituir
uma matriz de atitudes e de orientações políticas definidas pelos padrões de atividades lá
desenvolvidas. O ambiente escolar fornece importantes ferramentas sobre o tipo de cultura política que

se forma entre os jovens e indica se está constituído ou não uma cultura participativa.
[26]
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Sob esta perspectiva, o contexto escolar pode apresentar relevante tarefa na constituição de valores

e aprendizagens dos jovens. Para Brunner,
 
O contexto é o conjunto de condições mais gerais que marcam a orientação básica de uma sociedade,
por meio de um sistema político, de organização e funcionamento de sua economia e idéias, crenças e

valores predominantes na cultura.
[27]

 
Sob este aspecto, é pertinente uma educação que abra espaço para a discussão, mapeando

significados com a realidade do cotidiano escolar da juventude.
[28]

 Para Higgins, torna-se relevante
enfatizar que, embora o comportamento apresentado pelos jovens no contexto escolar indique uma cultura
política de pouca participação, de pouco espaço para discussão e de um ambiente estruturalmente defasado
em termos financeiros, a educação é considerada a melhor área para o governo gerar capital social.

 
Sendo assim, Valdivieso citado por Silveira, tem sugerido que por meio de uma educação cidadã,

pode-se estimular o capital social e a participação:
 

La educación ciudadana, es una actividad educacional o de capacitación que tiene por finalidad
fomentar El despliegue de ciudadanos con competencias para integrarse en sus comunidades y ordenes

socio-económicos y participar activamente en el regimen político democrático. 
[29]

 
            Nessa esteira, Silveira leciona que este tipo de educação traz uma série de propósitos como:
estimular a capacidade de discernimento dos cidadãos nas esferas públicas, econômica e social; e cultivar
competências cognitivas, procedimentais e associativas nas pessoas, para que sejam protagonistas em suas

relações sociais, com o Estado e o Mercado.
[30]

Tais assertivas indicam o fortalecimento da cidadania, que através da educação cidadã, aspira à
participação política, à vida democrática e a autonomia dos indivíduos.
 

A expressão educar para a cidadania apresenta uma inquietude, que traduz-se de forma diferenciada
sobre a necessidade de intervir significativamente nos processos de socialização dos pequenos e dos
jovens para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades de perceber, compreender, interpretar e
atuar na sociedade. Não é suficiente nascer em uma sociedade democrática para atuar como seres de

pleno direito na mesma. 
[31]

 
            No entanto, para que realmente se efetive esta aprendizagem no contexto escolar, mister é a
“presença de uma metodologia fundamentada no paradigma construtivista, pois o conhecimento deve ser

adquirido simultaneamente com a prática intelectual”.
[32]

 Assim, “busca-se a reflexão e a ação, com uma
didática que visa promover uma orientação política, que possa, efetivamente servir de apoio para o cidadão
intervir e atuar na sociedade”. Para Valdivieso,
 

Para se entender bem as dimensões centrais de um problema político (polity, policy y politics), primeiro
consiste em preparar uma determinada demanda cidadã em relação com um tema importante para a
comunidade local (município), e trabalhar sobre a base de uma planificação didática que inclua uma
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fase de informação em grupo, outra fase na administração local (municipalidade) em razão de
determinado tema de seu interesse; outra fase de analise grupal, de elaboração de proposta e de
consulta a técnicos (representantes do Estado, das empresas, de organizações da sociedade civil, enfim,
técnicos em relação ao tema de interesse), fase de votação, e finalmente a apresentação da proposta às

autoridades municipais. 
[33]

 
O objetivo do autor, com este tipo de didática é “compreender a complexidade dos problemas que

ocorrem no cotidiano das pessoas como forma de motivá-los a superar as dificuldades locais”.
[34]

 Ao
tratar da superação dos problemas sociais, “as dinâmicas abordadas nesta discussão tem como foco a
realização de atividades educacionais voltadas para a cultura dos grupos”, demandando, num primeiro
momento, a “relação teoria e prática” e, em segundo, “a concepção de que o conhecimento não pode ser

isolado dos interesses e normas dos valores locais”. 
[35]

 
Estas lições, portanto, vão de encontro da perspectiva de Paulo freire na qual “defende uma postura

crítica em relação à realidade, ao propor que a educação representa tanto uma luta por significado quanto

uma luta em torno das relações de poder”. 
[36]

 
A educação, o poder e a política tem expressão fundamental no processo de alfabetização, pois é nela
que ocorre a produção de significados, desejos, linguagens e valores. No entanto, a necessidade de um
comprometimento apaixonado por parte dos educadores em tomar o político mais pedagógico, isto é,
transformar a reflexão em ação crítica.

 
Na concepção de Gramsci, na primeira metade do século XX, há a necessidade de dotar a educação

de um significado ideológico e politizador. Segundo este autor,
 

Caberia aos novos intelectuais buscar a consciência política nas classes oprimidas, objetivando a luta
coletiva, em que deveria ouvir o novo e sistematizar um conhecimento baseado na cultura e nas
reivindicações da população. Portanto, este intelectual estaria engajado na transformação da sociedade,

tendo como pano de fundo a alfabetização.
[37]

 
Paulo Freire, sob idêntico viés, assevera que se vincula “a tradição de uma alfabetização crítica ao

depositar na figura do professor o possível questionar das estruturas e do status quo”. Adverte, no entanto,
que “não dá pra dizer que a educação crie cidadania de que quer que seja. Mas sem a educação é difícil
construir a cidadania. Esta se cria com uma presença ativa, crítica, decidida, de todos nós com relação à

coisa pública”.
[38]

 
A educação, para o autor, não se restringe a técnicas pedagógicas para a aferição de conhecimentos,

e sim um projeto social que visa, precipuamente, intensificar a possibilidade humana de redesenhar sua
realidade.

 
Passa-se a seguir com o estudo da evolução desta educação como alternativa para a superação dos

conflitos por ela propostos.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4035



 
 
2. A SOCIEDADE HEGEMÔNICA E A BUSCA DE ALTERNATIVAS PARA SUA SUPERAÇÃO: DA
EDUCAÇÃO DISCIPLINAR À TRANSDISCIPLINARIDADE.
 

Em uma análise da pós-modernidade, Zygmunt Bauman, fala do que chama de “Modernidade

Líqüida
[39]

”.  Para o autor, havia uma modernidade sólida que deixou de existir, e em seu lugar surge a
modernidade líquida. A sólida seria a que tem início com as transformações clássicas e o advento de um
conjunto estável de valores e modos de vida cultural e político. Agora, na modernidade líquida, tudo é
volátil, as relações humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto, familiar, de casais, de grupos de

amigos, de afinidades políticas e assim por diante, perdem consistência e estabilidade
[40]

.

Nesta nova modernidade, continua o autor, o que vigora é a ascensão de um objetivo individual, em
declínio dessas instituições, analogamente, sólidas e tradicionalistas. A modernidade fluida produziu uma
profunda mudança na condição humana com tendência de desenvolvimento nos conceitos básicos da
emancipação, individualidade, tempo/espaço, trabalho e a comunidade. Não há mais limites, e a
modernidade é um esforço contínuo, rápido e irrefreável para alcançar a tudo que está ao alcance da

mão
[41]

.

 
Assim sendo, a sociedade não se comporta como produtora, em que os indivíduos tendem a

consumir apenas o necessário às suas necessidades básicas da vida; a vida é organizada em torno do
consumo; a pessoa orienta-se por desejos e quereres ilimitados. Esse comportamento torna o homem não
um indivíduo humano e solidário e sim um indivíduo egocêntrico, individualista e solitário, que vive uma
cultura que é colocada como hegemônica e imutável, e em razão disto, disciplinarmente - tanto no sentido

da fragmentação da parte como no sentido da obediência ao sistema - o homem deve adaptar-se a ela
[42]

.
 
            A liquidez denunciada por Bauman não se verifica apenas no consumo daqueles bens que poderiam
ser classificados como supérfluos ou de luxo, mas sim, naqueles bens e serviços mais essenciais à vida do
indivíduo/cidadão, na saúde, na alimentação, no transporte, como na educação, que é objeto deste artigo.
 

            Nesse sentido também Basarab Nicolescu
[43]

, em pertinente crítica à noção liberal de indivíduo
como ‘consumidor’, não se equivale ao conceito de ‘pessoa’, ente maior que deveria estar no centro de
qualquer sociedade dita civilizada.
 
            O entendimento de qualidade aplicado à educação remete a uma visão relacionada à elevação de
competitividade na medida em que entende o conhecimento como instrumento determinante do processo
de capacitação essencial para competir no mercado, estabelecendo intrinsecamente, relação entre
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competitividade e educação
[44]

.
 

Outra visão relaciona a qualidade com o compromisso da educação no sentido de contribuir para a
formação político-ideológica do indivíduo/cidadão, porém, sem dúvida, na sua formação majoritária, para
um conformismo e manutenção do “status quo” social-político-econômico vigente.
 
            Assim, a formação disciplinar, especializada, fragmentada e racional da modernidade, faz com que
o homem se torne um ser egocentricamente fechado em si, nos seus objetivos individualistas, um solitário,
sem espaço para a responsabilidade e solidariedade com o outro, com o todo, com a vida, com o planeta,
etc. Nesse sentido, preleciona Morin: 
 

“Nestas condições, as mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões naturais para
contextualizar os saberes, do mesmo modo que para integrá-los em seus conjuntos naturais. O
enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade (cada qual
tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), assim como ao enfraquecimento da

solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos com seus concidadãos)”
[45]

           
            Em crítica à especialização, Edgar Morin refere que esta retira o objeto de seu contexto, desfazendo
os laços que o relacionam com o seu meio e
 

introduz o objeto no setor conceptual abstrato que é o da disciplina compartimentada, cujas fronteiras
fragmentam arbitrariamente a sistemiticidade (relação da parte com o todo) e a multidimensionalidade
dos fenômenos; conduz à abstração matemática que opera de si própria uma cisão com o concreto,
privilegiando tudo que é calculável e passível de ser formalizado. Assim, a economia, por exemplo,
que é a ciência social matematicamente mais avançada, é também a ciência social humanamente mais
atrasada, já que se abstraiu das condições sociais, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas

inseparáveis das atividades econômicas.
[46]

 
           

Paradoxalmente, o último século produziu grandes avanços em todas as áreas do conhecimento
científico e tecnológico. Porém, conforme Morin, produziu-se também uma nova cegueira para os
problemas globais, fundamentais e complexos, acarretando inúmeros erros e ilusões, especialmente por
parte dos cientistas, técnicos e especialistas.

 

            Desta feita, necessária é a conceituação e o estudo do termo Transdisciplinaridade. Cconforme

Roque Theophilo
[47]

, o termo surgiu em 1970, quando Jean Piaget, durante um congresso de
interdisciplinaridade, afirmou que aquela etapa deveria ser sucedida por outra, a transdisciplinaridade.
Porém, seu surgimento também se deve a influência dos trabalhos de Edgar Morin e Eric Jantsch, que
passaram a defender a necessidade de transgressão das fronteiras das disciplinas acadêmicas.
 
            Embora o termo possa ser relativamente novo, a atitude transdisciplinar acompanha o homem
desde a sua origem. A natureza sempre se comportou de forma transdisciplinar; o homem, como produto
desta natureza, traz em sua formação estrutural, o modo de inserir-se e evoluir no ambiente peculiarmente
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constituído por ‘essa conjuntura cósmica e planetária’ de que nos fala Edgar Morin.
[48]

 
            Assim, o prefixo “trans” remete ao que está entre, através e além das disciplinas, e ainda, supera,
vai além destas. Rompe com a dicotomia sujeito/objeto e apresenta diferentes níveis de percepção,  aos
quais correspondem diferentes níveis de realidade, propondo uma alternância em três níveis da razão

sensível, razão experiencial e razão prática
[49]

.
 
            Considerada como paradigma emergente, a transdisciplinaridade, propõe transcender o universo
fechado da ciência e trazer à tona a multiplicidade dos modos de conhecimento, assim como o
reconhecimento da multiplicidade de indivíduos produtores de todos estes novos e velhos modos de
conhecimento. Sendo assim, surge a necessidade de reafirmação dos valores de cada sujeito como portador

e produtor legítimo de conhecimento
[50]

.
 
Neste contexto, a transdisciplinaridade chama a atenção para a potencialização de tendências

heterogêneas, seja no campo das subjetividades, ou no da produção de conhecimento, abrindo áreas de
tensão com as tendências homogeneizantes.

 

Conforme Basarab Nicolescu
[51]

, a pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de
uma única e mesma disciplina efetuada por diversas disciplinas ao mesmo tempo. O conhecimento do
objeto em sua própria disciplina é aprofundado mediante uma fecunda contribuição mulidisciplinar. A
pesquisa multidisciplinar adiciona um algo mais à disciplina em questão, mas esse “algo mais” está a
serviço exclusivamente daquela própria disciplina. Em outras palavras, o procedimento multidisciplinar
ultrapassa os limites de uma disciplina, mas sua finalidade permanece restrita ao quadro da pesquisa
disciplinar em questão.

 
A interdisciplinaridade tem uma ambição diferente daquela da multidisciplinaridade. Ela diz

respeito à transferência dos métodos de uma disciplina para outra. Pode-se distinguir três graus de
interdisciplinaridade:

a) um grau de aplicação: a transferência dos métodos da física nuclear para a medicina, por exemplo,
leva à descoberta de novas formas de tratamento do câncer;
b) um grau epistemológico: a transferência dos métodos da lógica formal para o domínio do direito,
por exemplo, dá origem a interessantes análises na epistemologia do direito;
c) um grau de criação de novas disciplinas: a transferência dos métodos da matemática para o estudo
dos fenômenos meteorológicos ou da bolsa, por exemplo, gerou a teoria do caos. Assim como a
pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade ultrapassa igualmente os limites das disciplinas, porém sua

finalidade também continua inscrita na pesquisa disciplinar.
[52]

 
Já a transdisciplinaridade, conforme indica o prefixo “trans”, envolve aquilo que está ao mesmo

tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda e qualquer disciplina. Sua
finalidade é a compreensão do mundo atual, para a qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.
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Sob outro viés, Basarab
[53]

 preleciona sobre a questão de existir alguma coisa entre e através das
disciplinas e além de toda e qualquer disciplina, já que do ponto de vista do pensamento clássico não
existe nada, absolutamente nada, o espaço em questão é vazio, completamente vazio:

Na presença de vários níveis de Realidade, o espaço entre as disciplinas e além das disciplinas está
cheio, assim como o vácuo quântico está cheio de potencialidades: da partícula quântica às galáxias, do
quark aos elementos pesados que condicionam o aparecimento da vida no Universo. A estrutura
descontínua dos níveis de Realidade determina a estrutura descontínua do espaço transdisciplinar, que
por sua vez explica por que a pesquisa transdisciplinar é radicalmente distinta da pesquisa disciplinar,
mesmo quando totalmente complementar. A pesquisa Disciplinar diz respeito, na melhor das hipóteses,
a um único e mesmo nível de Realidade; além do mais, na maioria dos casos, refere-se a apenas um
fragmento de nível de Realidade. Por outro lado, a transdisciplinaridade diz respeito a dinâmica
engendrada pela de diversos níveis de Realidade ao mesmo tempo. A descoberta dessa dinâmica passa
necessariamente pelo conhecimento disciplinar. Embora não se trata de uma nova disciplina ou de uma
superdisciplina, a transdisciplinaridade é nutrida pela pesquisa disciplinar, ou seja, a pesquisa
disciplinar é esclarecida de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar. Nesse sentido,
a pesquisa disciplinar e transdisciplinar não são antagônicas, mas complementares.  A disciplinaridade,
a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são as quatro flechas de um
único e mesmo arco: o do conhecimento.

Nesse sentido, Akiko Santos
[54]

 diz que a transdisciplinaridade é uma nova abordagem científica e
cultural, uma nova forma de ver e entender a natureza, a vida e a humanidade. Ela busca a unidade do
conhecimento para encontrar um sentido para a existência do Universo, da vida e da espécie humana. Se a
ciência moderna significou uma mudança radical no modo de pensar dos homens medievais, a
transdisciplinaridade, hoje, sugere a superação da mentalidade fragmentária, incentivando conexões e

criando uma visão contextualizada do conhecimento, da vida e do mundo
[55]

.

 
            A transdisciplinaridade ao pretender centralizar a vida nas discussões planetárias, propõe uma
mudança no sistema de referência e se apóia em três exigências: os vários níveis de realidade; a lógica do
Terceiro Incluído; e a complexidade dos fenômenos:

 
1 - Vários níveis de realidade. A disciplinaridade vem se mostrando insuficiente devido à
compartimentação e fragmentação do conhecimento. Conforme já vimos, na moderna forma de pensar,
cada parte é estudada como se fosse única e independente do todo, como se não dependesse do todo par
ser parte dele e como se o todo fosse apenas a simples soma dessas partes desconexas e fragmentadas e
descontextualizadas. Há a pretensão do estudo independente da unidade em abandono total da
complexidade, do todo. A simples soma desses estudos especializados não diz o que é homem. O
homem não é simplesmente a soma das partes estudadas pelas disciplinas singulares. A articulação é
que faz a diferença e isso inexiste como foco central na estrutura disciplinar. A transdisciplinaridade
pretende a construção de um conceito multidimensional, considerando vários níveis de realidade. A
vida existe com o todo e não simplesmente como a soma das partes.
2 - Lógica do Terceiro Incluído. As questões complexos não se resolvem com a lógica da conjunção e
disjunção, da inclusão e da exclusão, do “falso” e do “verdadeiro”. Deve se considerar a lógica da
complementaridade dos opostos. Esta lógica não pretende abolir a lógica aristotélica do “sim” e do
“não”. Apenas não mais se considera a existência de somente dois termos e, sim, três; um terceiro que é
o Terceiro Incluído. A lógica do Terceiro Incluído permite cruzamento de diferentes olhares,
construindo-se um sistema coerente e sempre aberto, o que permite compreender, principalmente, os
fenômenos sociais e políticos. A lógica dual da conjunção e disjunção, da inclusão e exclusão, dá azo
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ao fundamentalismo, ao racismo e ao cientificismo, pretendendo separar o “bem” do “mal”. A
transdisciplinaridade transgride as fronteiras epistemológicas de cada ciência disciplinar e constrói um
novo conhecimento integrado e interdependente, em função da humanidade.
3 - Complexidade dos fenômenos. A vida se manifesta na complexidade das relações que são estudadas
separadamente pelas diversas ciências (exatas, biológicas e humanas). A interdependência é um
princípio  que sustenta a vida nesse planeta. Negar a interdependência entre Ciência e Cultura significa
negar o sujeito, desvanecendo o sentido da vida. A  transdisciplinaridade é a dissolução dos discursos

homogeneizantes na ciência e na cultura
[56]

.
 
            Porém, a observação destas três exigências necessárias à transdisciplinaridade só se tornam
possíveis com a constante e permanente prática do rigor, da tolerância e da abertura. Com o rigor pratica-
se a constante busca da compreensão de todos os dados presentes em uma situação baseada no
conhecimento vivo interior e exteriormente; com a abertura aceita-se a ocorrência do imprevisível e do
desconhecido. A abertura implica na recusa dos dogmas e dos sistemas fechados de pensamento e busca o
eterno questionamento e aceita as respostas como temporárias e não necessariamente definitivas; com a
tolerância, por sua vez, o diálogo entre os diferentes saberes, as diferentes culturas, as diferentes teorias e

os diferentes modos individuais de ser. 
[57]

 
            Por isso, entende-se que a transdisciplinaridade pode significar uma alternativa concreta à
fragmentação excludente e ao individualismo egocêntrico; ao cientificismo tecnológico meramente
racional e compartimentado, à descontextualização da realidade da vida na busca da solução da parte; na
visão local, imediata e pontual, que acaba tendo conseqüências nefastas incalculáveis para o futuro, para a
totalidade, para o planeta e para a espécie humana.
 
3. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS: A EFETIVA
CONCRETIZAÇÃO DA TRANSDISCINARIDADE/TRANSVERSALIDADE DOS SABERES.
 

O programa de Educação Fiscal do município de Novo Hamburgo poderia passar despercebido se
os efeitos de sua constituição não tivessem alcançado toda a sociedade local.

 

Na medida em que se estabelece o tema da fiscalidade como algo tão ‘meu e seu’
[58]

, necessária é
a integração, a formação de uma rede de saberes acerca dos conceitos que envolvem a tributação, com
todas as disciplinas do currículo escolar. A este ‘tear’ de matérias e conceitos, como ‘nós’ de um bordado
perfeitamente tramados, denomina-se transdisciplinaridade ou transversalidade.

 
A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma
reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso,
busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade, que tantas vezes aparece

fragmentada pelos meios de que dispomos para conhecê-la e não porque o seja em si mesma.
[59]

           
“Com a interdisciplinaridade questiona-se essa segmentação dos diferentes campos de

conhecimento”. Buscam-se, desta feita, os prováveis pontos de convergência entre as várias áreas e a sua
abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas. Nesse contexto, ocorre
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uma aproximação dos fenômenos sociais e naturais, “que são normalmente complexos e irredutíveis ao
conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. As interconexões que

acontecem nas disciplinas são causa e efeito da interdisciplinaridade”. 
[60]

            Para Garcia, existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e
diversificada. Em razão disto, alguns deles foram inseridos nos parâmetros curriculares nacionais, que os
denomina Temas Transversais e os caracteriza como temas que
 

"tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas
famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em
busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação a
intervenção no âmbito social mais amplo quanto a atuação pessoal. São questões urgentes que
interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam
transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e

aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. 
[61]

 
Na concepção da autora, “estes temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da

realidade, destinando-se também a um intervir na realidade para transformá-la”. Por outro lado, uma de
suas características é que abrem espaço para saberes extra-escolares. “Na verdade, os temas
transversais/transdisciplinares prestam-se de modo muito especial para levar à prática a concepção de

formação integral da pessoa”.
[62]

 
            Atribui-se a transversalidade a qualidade de meio adequado para o tratamento destes temas.
Portanto, “eles não devem constituir uma disciplina, mas permear toda a prática educativa. Exigem um

trabalho sistemático, contínuo, abrangente e integrado no decorrer de toda a educação”.
[63]

 Na verdade estes temas sempre estão presentes, pois se não o estiverem explicitamente estarão
implicitamente. Tomemos como exemplo a ética. Não falar de aspectos éticos, em muitos casos, é uma
omissão que por si só representa uma postura. Não apenas por palavras, mas por ações, a escola sempre
fornece aos alunos uma formação (quem sabe uma deformação?) ética. Podemos dizer o mesmo com
relação ao meio ambiente; o próprio tratamento dado ao ambiente escolar caracteriza a visão das

pessoas que ali trabalham e pode ser parte importante na formação dos alunos sobre essa questão. 
[64]

Já que os temas transversais não constituem uma disciplina, seus objetivos e conteúdos devem estar
inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Sendo assim, vão sendo trabalhados em

uma e em outra, de diferentes modos.
[65]

Interdisciplinaridade e transversalidade/transdisciplinaridade alimentam-se mutuamente, pois para
trabalhar os temas transversais adequadamente não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. Um
modo particularmente eficiente de se elaborar os programas de ensino é fazer dos temas transversais
um eixo unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas. Todas se voltam para eles como para

um centro, estruturando os seus próprios conteúdos sob o prisma dos temas transversais.
[66]
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Para a autora, as disciplinas passam, então, a girar sobre esse eixo. Comparativamente as leis da
Física, “um fenômeno similar se observa com o disco de Newton: neste, a mistura das cores recupera a luz
branca”. A total interação entre as disciplinas faz com que se possa recuperar adequadamente a realidade,

superando a fragmentação e tendo a visão do todo.
[67]

 
Os temas transversais não tem como objetivo desbancar os conteúdos previamente fixados no

currículo escolar. São, portanto, comuns a todas as áreas e disciplinas. Desde o princípio, institui-se que
esses temas não são um adendo ao currículo, mas sim algumas dimensões em torno da quais se deve
articular o currículo. Para levar adiante a transversalidade, é preciso ir construindo uma nova cultura

acadêmica. O fato é que a transversalidade é um desafio muito importante.
[68]

 
Os temas transversais, isto é, a transversalidade, remete inexoravelmente a complexidade e a

globalização do currículo. De fato, a tese da globalização não é nova, mas agora nos é apresentada com
outros matizes, pois não só os conhecimentos se globalizam, mas também as dimensões ético-morais e
uma maneira diferente de conceber a função de um novo paradigma, chamado paradigma sistêmico ou
global, ecológico, complexo este que já está começando a afirmar-se em todos os ramos do saber e da
cultura, como necessidade e como reação diante da insuficiências do paradigma mecanicista ou analítico,

cartesiano, simplificador, o qual, durante séculos, vem dominando a cultura.
[69]

 
            Essa situação reforça que o desenho dos temas transversais está na possibilidade, histórica, de fazer
frente à concepção compartimentada do saber que caracterizou a escola dos últimos anos, e em “fazer
educação”, formar indivíduos autônomos e críticos, com um critério moral próprio e capaz de fazer frente

aos problemas apresentados hoje pela humanidade.
[70]

 
Isso acontece porque, como muitos profissionais do ensino admitem, a transversalidade é uma

opção ideológica que induz a novas propostas metodológicas, a medida que ajuda a dimensionar todo o
processo em função dos aspectos que a comunidade educativa considera relevantes para a formação das
novas gerações.

 
A educação para a cidadania requer, portanto, que questões sociais sejam apresentadas para a

aprendizagem e a reflexão dos alunos.
 

Imbuídas destes conceitos como vértices a engendrarem aspirações capazes de grandes
transformações na realidade de cada cidadão, a Secretaria da Educação e da Fazenda gaúchas, criaram o
programa ‘Educação Fiscal: aprendendo a ser cidadão’, na qual se busca atingir o número máximo
possível de municípios gaúchos, nas esferas da educação pública e particular.

 
Para tanto, este programa conta com material de apoio, cuidadosamente confeccionado para
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abranger todos os conceitos e informações, necessários à preparação dos ‘disseminadores da cidadania’.
Proporciona, aos professores ‘inquietos’, curso de capacitação de gestores de educação fiscal, que ocorre
diretamente na Secretaria da Fazenda gaúcha, pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual, e na modalidade
de Educação a Distancia (EAD).

 
Ocorre que, diferentemente dos demais municípios – a cidade de Novo Hamburgo/RS, não ficou

restrita apenas a preparação e ao conteúdo ministrado pela administração gaúcha, foi além: transformou a
sala de aula num ‘espaço privilegiado’ de ‘amplo debate e diálogo’; suscitou a participação de pais no
agregamento dos conteúdos, respondendo questionários e auxiliando na confecção dos saberes peculiares
‘aos de casa’; envolveu a sociedade civil organizada como a Associação da Classe Média (ACLAME), da
Associação do Comércio e da Industria (ACI); do Sistema FECOMERCIO/RS ( Federação do comercio do
Rio Grande do Sul, que abrange o sistema SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)  e 
SESC (Serviço Social do Comércio); e do Sistema FIERGS (Federação das Industrias do RS) - CIERGS
(Centro das Industrias do RS), SESI (Serviço Social da Industria), e SENAI (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial).

 
Inquietos ao se depararem com as manchetes jornalísticas acerca de questões como a carga

tributária, reforma tributária, isenções privilegiadas, guerra fiscal, desvio de recursos, finalidade dos
impostos, etc., alguns professores desta cidade reuniram-se com o objetivo de compreenderem, em
primeiro lugar, todos aquelas denominações e, em segundo, compartilhá-las com seus alunos em sala de
aula. A partir desta atitude buscaram apoio estrutural e institucional para criarem o Programa “Imposto é
assunto de escola”.

 
Acreditou-se que a ação do professor (ou especialista) deveria estar calcada na transdiciplinaridade

ou interdisciplinaridade. Portanto, as cartilhas de orientação pedagógica – sobre o programa - puderam ser
utilizadas indistintamente pôr diferentes professores das diversas séries, incluindo o assunto “tributação” e

‘fiscalidade’ em suas respectivas aulas.
[71]

 
Os professores da área de Comunicação e Expressão (línguas e artes), pôr exemplo, puderam

escolher textos pertinentes ao assunto, literários ou não, para discussão, dramatização e redação individual
e/ou coletiva. O importante é que o aluno tenha oportunidade de se expressar, falando ou escrevendo,

ouvindo ou lendo, para praticar.
[72]

 
Os professores de História, Geografia, Estudos Sociais, Moral e Civismo puderam pesquisar com

os alunos a origem do homem, das sociedades e dos tributos, a relação do homem com o meio ambiente e

com o semelhante, sua evolução do individual para um comportamento social.
[73]

 
Os professores de Ciências, Matemática, Física e Química puderam, pôr exemplo, explorar dados,

conceitos, em seus problemas e experimentos, colocando os alunos a raciocinar, desde cedo, em função de
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uma ótica mais participativa, com a finalidade de ajudá-los a adquirir uma consciência tributária.
[74]

 
Com o programa, não se pretendeu indicar um caminho ao professor ou como ele deveria agir para

alcançar o fim que desejado - a formação de uma consciência social de direitos e deveres, para o exercício
da cidadania – e sim apenas ajudá-lo a atingir o fim desejado, propondo-lhe formas de ação e,
principalmente, de reflexão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

É necessário pensar a superação da lógica de uma verdade estabelecida; de uma lógica disciplinar
cartesiana; de uma auto-realização correta e independente. A sociedade que passa por grandes
transformações de forma muito rápida, parece estar resgatando a complexidade e a transdisciplinaridade.

 
O mundo está cada vez mais globalizado e planetário, com as evoluções da ciência, da tecnologia e

da cibernética, que trazem consigo todos os benefícios, no entanto, porém, as mazelas também.
 
Nessa mesma esteira,  a educação e os diversos sistemas sociais, biológicos e ecológicos não

podem mais serem pensados de forma fragmentada, compartimentalizada, disciplinar, e sim, de forma
complexa e transdiciplinar, numa completa relação da parte com o todo e do todo com a parte, tendo plena
consciência que sem a parte o todo não existe e sem o todo a parte também não existe.
 

            Conforme Nicolescu
[75]

 ‘este processo de babelização não pode continuar sem colocar em perigo
nossa própria existência, pois faz com que qualquer líder se torne, queira ou não, cada vez mais
incompetente. Um dos maiores desafios de nossa época - os de ordem ética -  exigem competências cada
vez maiores’.

 
Uma nova forma de pensar parece estar surgindo nos últimos anos, na busca de uma alternativa

para a superação da dicotomia cartesiana, do certo/errado, do bem/mal, do feio/belo, do preto/branco, do
dentro/fora. É necessário trabalhar com a perspectiva de unir os saberes na busca de soluções mais
adequadas às questões atuais da educação, da saúde, da economia, e de todas as demais áreas e
disciplinas. Tem-se que superar a ótica dos conhecimentos preferenciais do saber fragmentado e
especializado em detrimento da complexidade, do todo. A nova forma de pensar tem que entender a
necessidade da cooperação, da busca do desenvolvimento sustentável e da complexidade da vida.
 
             Quando se fala de transdisciplinaridade ou transversalidade de saberes, esta-se colocando em
evidência uma visão emergente, uma nova atitude perante o saber, um novo modo de ser. Aceitar a atitude
transdisciplinar é estar aberto à infinita criatividade, procurando cultivar a lucidez, a prudência e a
ousadia, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do ser humano,
com a visão da complexidade, do todo, do planetário, do homem como indivíduo/sociedade/espécie de
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forma inseparável e interdependente, como ensina Morin.
 

A transdisciplinaridade pretende a construção de uma vida plena, completa, respeitando a unidade e
a complexidade da vida em todos os sentidos, em todas as matérias, em todas as disciplinas; pretende um
viver pleno, solidário e democrático de todo o indivíduo, de toda a sociedade e de toda a espécie humana.
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A TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

THE JURISDICTIONAL GUARDIANSHIP OF THE FUNDAMETAL RIGHT TO EDUCATION

Adriano Aranão
Mauricio Gonçalves Saliba

RESUMO
O presente artigo tem por objeto o estudo da tutela jurisdicional do direito social fundamental à
educação, notadamente sob seu viés material, transformador e concretizador do Estado
Democrático de Direito. Trata do papel que a educação desenvolve na vida do indivíduo e da
sociedade e de que como a sua negação, explícita, ou o que é muito pior, velada serve como
poderoso instrumento de perpetuação da ideologia da classe dominante. Paradoxalmente,
pretende demonstrar que é a educação poderoso instrumento de libertação dos oprimidos e
marginalizados, funcionando como a mola propulsora para a formação do homem e de uma
sociedade mais igualitária e humana. Analisa a educação como direito natural e humano,
alocando-a entre os de segunda geração e, ao mesmo tempo, como pressuposto para a
concretização dos demais direitos fundamentais. Apresenta os contornos constitucionais e legais
do direito à educação, sob os prismas formal e material. Ao final, novamente realça o caráter
transformador da educação, destacando-a como instrumento de concretização da dignidade
humana e da cidadania plena. 
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Constituição Federal; Direito fundamental; Dignidade humana;
Cidadania.

ABSTRACT
This article has the objective of studying the jurisdictional guardianship of the fundamental social
right of education, mainly its material, transforming and materializing tendency of the
Constitutional Democracy. It concerns the role that education plays in the life of an individual
and of the society and how its denial, be it explicit, or even worse, when watched over serves as
a powerful instrument of perpetuation of the ideology of the dominant class. Paradoxally, its
intent is to demonstrate that education is a powerful liberation instrument of the oppressed and
the marginal, working as a propeller for the formation of man and of a more equal and human
society. It takes education as a natural and human right, placing it as of those of the second
generation and, at the same time, as supposedly necessary for the performance of the other
fundamental rights. It presents the constitutional and legal outlines of the right of education
under the formal and material aspects. Lastly, it brings out again the transforming character of
education, highlighting it as an instrument of materialization of the human dignity and of the full
citizenship.
KEYWORDS: Education, Federal Constitution, Fundamental Right, Human Dignity, Citizenship. 

INTRODUÇÃO

 

Para se compreender a importância da tutela jurisdicional do direito à educação é necessário

refletir acerca do papel que a educação desempenha na vida do indivíduo e da sociedade.

Na busca incessante do lucro, a política neoliberal e globalizada subvaloriza o humano. O

indivíduo não é mais visto como sujeito de direitos, mas como mero objeto posto a serviço do poder econômico.

Opera-se verdadeira desumanização[1] do mundo. Abandonam-se os “condenados da terra”[2], os excluídos, à sua

própria e malfadada sorte.
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Fábio Konder Comparato[3], confrontando as atrocidades perpetradas durante Gulag soviético e o

Lager nazista com as vivenciadas hodiernamente, acentua que, na atualidade, “[...] a transformação das pessoas em

coisas realizou-se de modo menos espetacular, mas não menos trágico, com o desenvolvimento do sistema

capitalista de produção.”

A negação explícita ou, o que é muito pior, velada do direito à educação é um dos mais poderosos

instrumentos utilizados pela classe dominante na busca da perpetuação da sua ideologia de mercado, fulminando

qualquer possibilidade de transformação da realidade.

Sob este aspecto, Pedro Demo[4] enfatiza que

[...] um dos traços mais marcantes desta mazela histórica está na ‘política do pobre para o
pobre’, visível na escola pública básica para os carentes, enquanto os ricos têm escola
particular, na prática a única que permite atingir universidades públicas gratuitas; visível na
creche comunitária para a periferia, que convive com recursos humanos e financeiros de
segunda categoria, chamados ironicamente de ‘alternativos’, enquanto no centro há ofertas
mais sólidas.

 

Tal panorama é incompatível com o Estado Democrático de Direito, posto que aí a dignidade da

pessoa humana assume papel central na sua concretização. Fábio Konder Comparato[5] lembra que

[...] a concepção kantiana da dignidade da pessoa como um fim em si leva à condenação
de muitas outras práticas de aviltamento da pessoa à condição de coisa, além da clássica
escravidão, tais como o engano de outrem mediante falsas promessas, ou atentados
cometidos contra os bens alheios.

O princípio da dignidade humana pressupõe também a igualdade entre os homens, que, por isso,

merecem isonômico respeito à sua condição e iguais oportunidades de realizar a sua felicidade. O Estado não é um

fim em si mesmo, mas instrumento à disposição da realização da humanidade de cada indivíduo que o integra.

Em países periféricos e de modernidade tardia como o Brasil, caracterizado pela enorme

desigualdade econômica e social, ganha especial relevo a função do Estado de proporcionar aos menos favorecidos

as oportunidades de realização do humano. Neste mister, a educação apresenta destacada importância.

Assim é que a educação construtora do verdadeiro Estado Democrático de
Direito, instituído[6] e constituído[7] pela Constituição Federal de 1988, deve alicerçar-se na
“ética universal do ser humano”[8], concretizando a dignidade humana e viabilizando o exercício
da cidadania plena.

Ocorre que democracia pressupõe conhecimento e, como acentua Norberto Bobbio[9], é “o poder

em público”. Destarte,

O poder autocrático dificulta o conhecimento da sociedade; o poder democrático, ao
contrário, enquanto exercido pelo conjunto dos indivíduos aos quais uma das principais
regras do regime democrático atribui o direito de participar direta ou indiretamente da
tomada de decisões coletivas, o exige. O cidadão deve ‘saber’, ou pelo menos deve ser
colocado em condição de saber. Ainda que com uma certa ênfase, atribuiu-se à ciência
política, no momento do seu nascimento, em um momento de entusiasmo iluminista, que
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hoje em parte se apagou, até mesmo a tarefa da ‘educação para a cidadania’.

Pedro Demo ressalta que a classe hegemônica “[...] não teme o pobre que tem fome, porque,

como regra, basta enganá-lo com cestas básicas e outras cantilenas da solidariedade. O sistema teme o pobre que

saber pensar; porque vai atrás de seus direitos.”[10]

É portanto sob este enfoque, o da educação material, transformadora e construtora do Estado

Democrático de Direito, realizadora da dignidade humana e da cidadania plena, que se analisará a tutela jurisdicional

do direito  fundamental à educação.

 

1 O DIREITO À EDUCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 

Etimologicamente, a palavra educação origina-se dos termos latinos educare e educere. O educare

compreende “[...] um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano em

geral, visando sua melhor integração individual e moral.”[11] De outro lado, o educere representa o processo em

que o “[...] mais importante é a capacidade interior do educando, cujo desenvolvimento somente será decisivo se

houver um dinamismo interno.”[12]

Esta aparente contradição etimológica acerca do conteúdo da educação revela a não menos

aparente dicotomia entre nativismo e empirismo. Para os nativistas o ser humano possui possibilidades inatas e a

função do educador é apenas a de facilitar a sua exteriorização. Já o empirismo apregoa que o conhecimento é fruto

dos estímulos e experiências aos quais o homem é submetido.

A este respeito, Jean Piaget[13] ressalta o caráter híbrido da educação e acentua a importância

da atuação tanto dos

[...] fatores de hereditariedade e de adaptação biológicas, dos quais depende a evolução
do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos elementares, e dos fatores de
transmissão ou de interação sociais, que intervêm desde o berço e desempenham um
papel de progressiva importância, durante todo o crescimento, na constituição dos
comportamentos e da vida mental.

Hirmínia Diniz[14] destaca que

O mecanismo básico do cérebro se dá por meio de impulsos nervosos, que passam de
um neurônio a outro, por pontes chamadas sinapses. [...] Desse modo, essa situação
compreendida pela estimulação e conseqüente resposta é responsável pela criação de
‘janelas de oportunidades’, ou seja, cada experiência, vivida em cada período do
desenvolvimento da criança, realiza conexões entre as células nervosas que cria as
condições favoráveis para o surgimento de determinadas capacidades observadas nos
adultos.

 

Fábio Konder Comparato[15] também acentua que

A descoberta da estrutura do DNA (ácido desoxirribonucléico) por Watson e Crick, em
1953, revelou que cada um de nós carrega um patrimônio genético próprio e, salvo no
caso de gêmeos homozigóticos, um patrimônio genético único. Sucede que a esse

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4051



primeiro molde da personalidade individual deve ainda ser acrescida, como fator de
diferenciação, a influência conjugada do meio orgânico, do meio social e do próprio
indivíduo sobre si próprio.

E arremata enfatizando que

A biologia contemporânea veio, aliás, demonstrar que a modelação do complexo cerebral
do homem produz-se sobretudo após o nascimento e representa um produto do meio
social.

O homem é, na verdade, um misto de potencialidades e fragilidades, a serem, paradoxalmente,

contidas, preservadas e desenvolvidas. Edgar Morin[16] entende que “[...] a animalidade e a humanidade

constituem, juntas, nossa condição humana” e enfatiza que a hominização do ser humano se opera pela educação,

sendo que o “[...] homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse plenamente da cultura,

seria um primata do mais baixo nível.”

O indivíduo é produto da interação entre indivíduos e “[...] as interações entre indivíduos produzem

a sociedade, que testemunha o surgimento da cultura, e que retroage sobre os indivíduos pela cultura”[17].

Diante desta indissociável relação indivíduo/sociedade, Edgar Morin[18] afirma que

Não se pode tornar o indivíduo absoluto e fazer dele o fim supremo desse circuito;
tampouco se pode fazê-lo com a sociedade ou a espécie. No nível antropológico, a
sociedade vive para o indivíduo, o qual vive para a sociedade; a sociedade e o indivíduo
vivem para a espécie, que vive para o indivíduo e para a sociedade. Cada um desses
termos é ao mesmo tempo meio e fim: é a cultura e a sociedade que garantem a
realização dos indivíduos e são as interações entre indivíduos que permitem a perpetuação
da cultura e a auto-organização da sociedade. [...] todo desenvolvimento verdadeiramente
humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações
comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana.

Notadamente sob o império do Estado Democrático de Direito, em que recebe especial relevo o

princípio da dignidade humana e a cidadania plena, a educação se apresenta como poderoso instrumento de

transformação e inclusão social e, conseqüentemente, como pressuposto para o exercício dos demais direitos

fundamentais que, por seu turno, constituem verdadeiras “[...] garantia e instrumento do princípio democrático da

autodeterminação do povo por intermédio de cada indivíduo.”[19]

O homem é uma criatura finita e inacabada, mas, ao mesmo tempo, inventivo e progressivo[20].
E é através das lentes da educação que se torna capaz de refletir criticamente e de entender a si mesmo, ao

próximo e ao mundo, tornando-se sujeito consciente do seu ser e estar no mundo, integrando-se ao grupo social do

qual faz parte.

Otifried Höffe[21] reconhece a importância da educação na formação do indivíduo e da sociedade

e assevera que o homem “[...] sem prejuízos dos seus múltiplos limites e barreiras – é capaz de um agir que vem do

conhecimento e da vontade e que, neste sentido, é livre”. Em seguida, acentua o papel da educação na

estabilização das instituições sociais, servindo como um “corretivo” dos instintos humanos.

Paulo Mekserras[22], referindo-se aos pensamentos e críticas de Karl Marx à sociedade

capitalista, entende que a classe dominante procura, através da educação escolar, impor à classe trabalhadora os

seus valores e idéias, apresentando-os como a única visão correta da sociedade. E, em seguida, arremata que para
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Marx,

A educação é de classe e, nesse sentido, a escolaridade para a classe trabalhadora tem
dois objetivos: preparar a consciência do indivíduo para perceber apenas a visão de
mundo da classe empresarial como correta, isto é, transmissão de ideologia; preparar o
indivíduo para o trabalho, fazendo com que aprenda o necessário e suficiente para lidar
com seus instrumentos de trabalho, disciplinando e treinando o corpo/mente do jovem da
classe trabalhadora para que possa desempenhar adequadamente suas tarefas no
trabalho.

No mesmo sentido, Paulo Freire assevera que “[...] o discurso da globalização que fala da ética

esconde, porém, que a sua é a ética do mercado e não a ética universal do ser humano, pela qual devemos lutar

bravamente se optamos, na verdade, por um mundo de gente.”

Evidentemente não deve ser este o escopo da educação. Não deve visar apenas transmitir

conhecimento ao indivíduo, mas também prepará-lo para o inclusivo convívio social. Sob este aspecto, Muniz[23]
acentua que não se trata apenas do preparo técnico, mas também da transmissão de valores morais, pois “A

educação engloba a instrução, mas é muito mais ampla. Sua finalidade é tornar os homens mais íntegros, a fim de

que possam usar da técnica que receberam com sabedoria, aplicando-a disciplinadamente”. Assim a concebeu o

constituinte de 1988 ao determinar que deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”[24]

Se de um lado, como propõe Karl Marx, a educação escolar é utilizada como
ardiloso instrumento de perpetuação da ideologia da classe dominante, paradoxalmente também
é capaz de atuar como o mais poderoso instrumento de libertação dos oprimidos e
marginalizados. Entretanto, Pedro Demo[25] lembra que “[...] no confronto da desigualdade
social, somente pode haver mudança importante e sobretudo radical, a partir dos desiguais;
ninguém faz a emancipação do outro, por que seria estratégia de desmobilização.”

Destarte, é de se reconhecer que “[...] a educação é a mola propulsora para a formação do

homem e, ipso facto, de uma sociedade mais igualitária e humana.”[26] É a educação o instrumento adequado para

a compreensão das diferenças próprias da natureza humana e para a superação das desigualdades, discriminações

e marginalizações de todas as ordens.

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

O direito à educação encontra-se previsto como direito social no art. 6º da Constituição Federal de

1988[27]. Já nos artigos 205 ao 214 da Magna Carga, o legislador apresentou os contornos constitucionais do

direito à educação.

É irrefutável que os direitos sociais, dentre os quais se alinha o direito à educação, apresentam-se

como verdadeiros direitos fundamentais destinados a assegurar o exercício dos demais direitos e a concretizar o

sistema de liberdades, através da “[...] eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades

das pessoas de exercer preponderantemente sua condição de agente”, gerando a “capacidade”[28] necessária para

o efetivo exercício das liberdades públicas. 

Roberto Alexy[29] entende que a liberdade jurídica só encontra sentido na liberdade fática ou real,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4053



ou seja, de nada adianta estabelecer um direito se não são asseguradas as condições materiais para o seu

exercício. Portanto, o verdadeiro Estado Democrático de Direito deve garantir, a todos quantos não as tenham por si

mesmos, as condições materiais imprescindíveis para a efetivação dos direitos constitucional e legalmente

assegurados, notadamente em países periféricos e de modernidade tardia. Deve propiciar a todos o mínimo

existencial. “Sem isso, os direitos fundamentais serão letra morta, pois se configurarão em liberdades jurídicas, sem

possibilidade fática de exercício por grande parte da sociedade.”[30]

Todavia, não são todos os dispositivos constitucionais que versam sobre a educação que integram

o núcleo de fundamentalidade deste direito. Vladimir Brega Filho[31] afirma que os “[...] os direitos fundamentais

seriam os interesses jurídicos previstos na Constituição que o Estado deve respeitar e proporcionar a todas as

pessoas. É o mínimo necessário para a existência da vida humana”, incluindo aí os direitos “[...] individuais, políticos,

sociais e de solidariedade.”

 Neste ponto, Sarlet[32] entende que apenas os artigos 205 ao 208 compõem a “[...] essência do

direito fundamental à educação, compartilhando, portanto, a sua fundamentalidade material e formal.”

O direito fundamental à educação deve ser analisado sob seu aspecto formal, ou seja, como

direito constitucionalmente garantido e, especialmente, do ponto de vista material, caracterizado pela consecução dos

seus fins para a concretização do Estado Democrático de Direito, instituído e constituído pela Constituição Federal

de 1988.

O art. 205 estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, proporcionando o “pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Enfatizando o caráter universal do direito à educação, o art. 205 da Magna Carta o atribui a

“todos”, ou seja, homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e negros, sem qualquer preconceito de origem,

raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação, posto que todos são iguais perante a lei[33].

Entre outras, a lei nº 8.069/1990 (ECA) assegura, em seu art. 53[34], o direito à educação da

criança e do adolescente.  A lei nº 11.741/2003 (Estatuto do idoso), em seu art. 20[35], também o garante ao idoso.

De outro lado, cabe ao Estado e à família, com a colaboração da sociedade, o dever de prestá-lo.

A presença da família e da sociedade no pólo passivo do direito à educação demonstra que a educação não deve

ser confundida com a mera instrução técnica, mas que deve também englobar tudo quanto necessário para a

completa formação ética do indivíduo.

Paulo Freire[36] entende que

“[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o
que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se
se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à
formação moral do educado. Educar é substantivamente formar.”

O art. 206 elenca os princípios que devem nortear o direito à educação, destacando a igualdade

de condições para o acesso – corolário do princípio geral da isonomia[37], o pluralismo de idéias e concepções

pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas, a gratuidade do ensino público, a valorização dos
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profissionais do ensino, a gestão democrática do ensino público e a garantia de padrão de qualidade.

O art. 207 estabelece a autonomia universitária na seara didático-científica, administrativa,

financeira e patrimonial.

Por fim, o art. 208 consubstancia as regras para o cumprimento do dever educacional do Estado.

Estabelece a gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental, inclusive para aqueles que não o tiveram na idade

apropriada - aos adultos; a progressiva universalização do ensino médio gratuito; o atendimento especializado aos

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; o atendimento em creche e pré-escola para

as crianças de zero a seis anos; acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo o mérito de cada um; a

obrigatoriedade de oferta de ensino noturno regular; e, a garantia de acesso ao ensino fundamental através de

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Na legislação infraconstitucional o direito à educação é reiteradamente invocado e garantido, pelo

menos no plano formal. Dentre outras, cite-se a lei nº 8.078/1990 (CDC) que estabelece, em seu art. 6º, II, ser direito

do consumidor a “educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a

liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”; e a lei nº 9.503/1997 (CTB) que, em seu art. 74, estatui que

“a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional

de Trânsito” e, em seu art. 76, que a educação para o trânsito deverá ser promovida da pré-escola ao ensino

superior, devendo inclusive integrar o currículo das “escolas de formação para o magistério e treinamento de

professores e multiplicadores”.

Se, do ponto de vista formal, o direito à educação está amplamente assegurado pela Constituição

e pela legislação ordinária, a questão que se põe é se a mesma situação é verificada no plano material.

Sob o viés material, a Constituição Federal determina, em seu art. 205, que a educação deve

garantir o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para

o trabalho.”

Além destes objetivos específicos ditados pelo art. 205 da Lei Maior, a educação também deve

instrumentar a satisfação dos objetivos fundamentais[38] da República Federativa do Brasil, ou seja, a construção

de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento nacional, erradique a pobreza e a

marginalização, reduza as desigualdades sociais e regionais e promova o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Ainda no plano constitucional, a educação deve servir à realização da dignidade da pessoa

humana[39], elemento central, coordenador e integrador de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Vladimir Brega

Filho[40] acentua que o princípio da dignidade humana, eleito fundamento do Estado Democrático de Direito

brasileiro, “[...] deve informar a interpretação de todos os dispositivos constitucionais.“ Vida humana digna é ter o

alimento necessário para o seu sustento e de sua família, é ter liberdade, vestuário, moradia, segurança, saúde,

educação, trabalho etc. É ver os seus direitos respeitados, é participar da riqueza nacional, é a inserção do indivíduo

na sociedade. É ter possibilidade real de escolher.

A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, preconiza, em seu

art. 2º, que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
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cidadania e sua qualificação para o trabalho. Especificamente no art. 27, I, determina que, no currículo da educação

básica, haja difusão de valores fundamentais aos direitos e deveres dos cidadãos.

Verifica-se que a educação, no Estado Democrático de Direito, deve propiciar dignidade humana e

cidadania plena, estando a serviço da realização do indivíduo.

O homem só é verdadeiramente livre se for capaz de conhecer e conceber projeto próprio. De

nada adianta a liberdade jurídica se não há liberdade material.  

As polêmicas discussões acerca da reserva do possível, que inegavelmente constitui importante

tema, deixam à margem a relevante problemática da qualidade do ensino e sua capacidade de nivelar as

oportunidades e de transformar a realidade.

Tome-se como exemplo o programa de progressão continuada, que instituiu a aprovação

automática no ensino fundamental e que é difundido com efusividade pelo Governo, notadamente por ter reduzido de

43,9%, em 1996, para 25,7%, em 2006, a defasagem na correlação idade/série[41].  Não há questionamentos

acerca do nível de aprendizagem e compreensão crítica do discente, fator que efetivamente representa o caráter

transformador da educação.

Enquanto isto, os dados do Enem 2007 revelam que dentre as 50 melhores escolas de ensino

médio do Brasil apenas sete são da rede pública e, ainda assim, são escolas técnicas e que exigem “vestibulinho”

para ingresso.[42]

Ainda na seara dos gastos públicos com educação, é de se ressaltar que os valores despendidos

com aquisições de computadores para as escolas da rede pública não tem produzido os efeitos esperados em razão

da não capacitação dos docentes para o trabalho pedagógico com o equipamento. Camila Antunes[43], em

comentário de pesquisa que analisou as notas dos estudantes nas três últimas edições do Saeb, prova aplicada pelo

Ministério da Educação e Cultura para aferir a qualidade do ensino básico, acentua que “[...] os estudantes que usam

o computador na escolas estão seis meses atrasados nas matérias em relação aos que não têm acesso ao

equipamento”. A resposta para esta questão talvez esteja nas palavras de uma jovem estudante de 11 anos: “Vou

poder brincar no site da Barbie e jogar games na escola.”

De outro lado, os dados do censo 2002/2003 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística[44]
revelam que aqueles que têm 11 ou mais anos de estudos apresentam renda mensal média 500% maior do que

aqueles que possuem apenas 1 ano de estudo.

Enquanto isto, dados do Departamento Penitenciário Nacional[45] revelam que 69,27% dos

condenados inclusos no Sistema Penitenciário possuem no máximo o ensino fundamental incompleto e que os

detentores de diploma de curso superior representam apenas 0,44% do total.

Verifica-se assim que, como já acentuado por T.A. Marshall, o direito à educação é pressuposto

para a realização dos demais direitos fundamentais.

O futuro não é determinado. Não se pode aceitar, como quer a ideologia da classe dominante, que

as condições de miserabilidade em que vivem milhares de brasileiros e brasileiras são inexoráveis. O amanhã é uma

possibilidade e não uma realidade[46].  E esta possibilidade pode ser diferente, pode ser melhor através da

educação.
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Paulo Freire[47] acentua que a

 [...] educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do
conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou apreendidos implica tanto o
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e
contraditória, não poderia ser a educação só uma ou só a outra dessas coisas. Nem
apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante.

A educação não pode ser uma “[...] prática imobilizadora e ocultadora de verdades”[48], deve ser

crítica e propiciar o conhecer integral. Não pode apenas formar mão-de-obra qualificada para o atendimento das

necessidades das grandes empresas do capitalismo neoglobalizado, mas formar trabalhadores conscientes da

importância do seu labor para a concretização da dignidade humana, a sua e a do outro. A educação não deve ser

instrumento de diferenciação, mas de aproximação e de respeito às diferenças.  Enfim, a educação apresenta-se um

dos mais eficazes meios de realização da dignidade humana e da cidadania plena.

 

3 A TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO

 

Diante de todo este panorama, é inegável a importância da efetivação do direito à educação.

Ocorre que o Poder Executivo nem sempre cumpre com o seu dever constitucional de garantir a todos o acesso ao

direito à educação. Por vezes, faltam vagas nos assentos escolares. Em outros casos, a qualidade do ensino

oferecido não se aproxima do desejado e, destarte, não é capaz de abrir e nivelar as janelas de oportunidades.

Destarte, assiste razão a Manoel Gonçalves Ferreira Filho[49] quando assevera que “[...] na

vivência prática dos direitos fundamentais, é o Poder Executivo, ou melhor, o administrador público que tem o papel

de vilão”, fazendo surgir a necessidade da tutela jurisdicional do direito à educação.

Inúmeros são os obstáculos que se erguem à prestação jurisdicional efetiva do direito à educação.

Tais obstáculos precisam – e devem - ser superados pelo magistrado, pois, como lembra Luiz Guilherme

Marinoni[50],

Se o juiz não tem apenas a função de resolver litígios, porém a de zelar pela idoneidade
da prestação jurisdicional, sem poder resignar-se a aplicar a técnica processual que possa
conduzir a uma tutela jurisdicional inefetiva, é certo dizer que o seu dever não se resume
a uma mera resposta jurisdicional, pois exige a prestação de uma tutela jurisdicional
efetiva.

Em outro escrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona que

Dar tutela a um direito nada mais é do que lhe outorgar proteção. A discussão em torno
do significado da tutela jurisdicional obriga uma ruptura com a idéia de que a função
jurisdicional é cumprida com a edição da sentença, exigindo que, para a compreensão do
significado de prestação jurisdicional, caminhe-se um pouco além.

A primeira destas barreiras versa sobre a natureza jurídica do direito fundamental à educação e,

consequentemente, da possibilidade e extensão da tutela jurisdicional.

 Ingo Wolfgang Sarlet[51] entende que os dispositivos constitucionais sobre o direito à educação
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constituem normas constitucionais de eficácia limitadas e por isso, insuficientes, por si só, para o reconhecimento de

um direito subjetivo, necessitando de atuação do legislador ordinário para que se torne plenamente eficaz.

De outro lado, Regina Maria Fonseca Diniz assevera que

O direito à educação é mais do que um direito social de segunda dimensão: é um direito
fundamental de primeira grandeza e da personalidade, inserido no direito à vida no seu
sentido integral, isto é, como meio necessário a uma perfeita e sólida formação do homem
e  pelo papel decisivo que ele exerce na preservação da coesão social e, portanto, nos
termos do § 1º do art. 5º da CF/88, é norma constitucional de aplicabilidade imediata.

Por seu turno, José Afonso da Silva[52], ao tratar das normas constitucionais programáticas,

leciona que “[...] não estão referidos neste tópico nem o direito à educação, nem o direito à saúde, porque em

ambos os casos a norma institui um dever correlato de um sujeito determinado: o Estado – que, por isso, tem

obrigação de satisfazer aquele direito.”

Da mesma forma, o Ministro do STF Eros Roberto Grau entende que “As normas constitucionais

programáticas, sobretudo – repita-se - as atributivas de direitos sociais e econômicos, devem ser entendidas como

diretamente aplicáveis e imediatamente vinculantes do Legislativo, Executivo e Judiciário.”

Por fim, também o Ministro do STF Celso de Mello já decidiu que  

Se a norma do art. 205 da CF estatuí para o Estado um dever jurídico de prestação, de
conteúdo positivo, logicamente que a ele corresponde um direito correlato, que só pode
ser o direito subjetivo público de prestação. Vale dizer, ficou reconhecida a possibilidade
de uma norma programática gerar um direito público subjetivo.

Destarte, alinham-se as melhores doutrina e jurisprudência no sentido da viabilidade da tutela

jurisdicional do direito fundamental à educação, independentemente da existência ou não de norma infra-

constitucional que o delineie.  Aliás, tal discussão torna-se desnecessária na medida em que o pedido se fundar

numa das inúmeras leis que atribuem o direito à educação ao cidadão, v.g., na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação ou no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outra barreira a ser transposta é a sempre invocada relação – e pretensa oposição – entre a

teoria da tripartição dos Poderes e o controle judicial das políticas públicas ou, como preferem alguns, a politização

da justiça.

O princípio da tripartição dos Poderes não é obstáculo à ação do Poder Judiciário em face das

negações dos demais Poderes na concretização dos direitos fundamentais. De outro lado, também não autoriza a

intromissão daquele na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo.

O escopo último do princípio da tripartição dos Poderes é a tutela da liberdade e a realização da

dignidade da pessoa humana, não podendo ser invocado para barrar ações que visem superar as negações do

Estado – uno e harmônico – à concretização dos direitos fundamentais. Assim é que Luiz Guilherme Marinoni

preconiza que “[...] os direitos fundamentais devem ser protegidos ou tutelados pelo Estado e, por isso, não é apenas

o legislador que lhes deve proteção.”

Nesse sentido, também Flávio Dino de Castro e Costa propugna que

O princípio da tripartição dos Poderes tem uma matriz histórica que o vincula intimamente
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a uma finalidade, qual seja: a tutela da liberdade. Mas para o seu alcance não se cogitou
(nem se cogita) da necessidade de separação rígida entre os Poderes estatais – tese que
pertence exclusivamente ao campo dos mitos. [...] Não existe incompatibilidade
principiológica entre o exercício do controle jurisdicional sobre a atuação dos demais
Poderes e a postulação inscrita no art. 2º da Constituição.

Aliás, segundo Roberto Alexy, a teoria dos direitos fundamentais se sobrepõe à maioria

parlamentar. Há, segundo o autor, três formas de contemplar a relação entre direitos fundamentais e democracia: (i)

uma ingênua, (ii) outra idealista e (iii) uma última realista.

 A ingênua acredita que não há conflito entre os direitos fundamentais e a democracia. A idealista,

apesar de reconhecer a possibilidade de conflitos, acredita que a maioria parlamentar não teria qualquer interesse

em defender posições que violassem os direitos fundamentais. Por fim, a realista entende que os direitos

fundamentais podem ser democráticos e anti-democráticos, na medida em que podem negar decisões da maioria

parlamentar que lhes afrontem.

No pacto social os indivíduos não abrem mão – e nem mesmo podem abrir - dos seus direitos

humanos inalienáveis e imprescritíveis. Não se vive hoje mais o Estado Legislativo de Chiovenda, no qual a

Jurisdição era mero instrumento da vontade concreta da lei. Aliás, sobre a crise de legitimidade do Poder Legislativo,

lembra Luiz Guilherme Marinoni,

Atualmente, porém, a lei não é nem mais a expressão de uma vontade política, uma vez
que determinados membros do Parlamento sequer conhecem as suas próprias vontades.
Nessa linha, a vontade da lei seria, na verdade, uma ‘ausência de vontade’ – o que
poderia, a partir de um outro ângulo, representar uma vontade. Mas a ausência de
vontade é certamente a presença da vontade de um outro, vale dizer, a presença da
vontade de alguém que está por trás do Parlamento. O que se quer dizer é que a lei do
Estado Contemporâneo está muito mais perto de constituir a vontade dos lobbys e dos
grupos de pressão do que representar a vontade uniforme do Parlamento ou expressar a
vontade do poder político que legitimamente o domina.

Vive-se hoje num Estado Constitucional, no qual a lei passa a se subordinar aos princípios

constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais, deixando de ser a tarefa do jurista a de mero “boca da lei”.

Essa transformação confere maior responsabilidade ao jurista, na medida em que lhe confere a

tarefa de construção – e não de simples revelação – do Direito, conferindo-lhe maior dignidade e responsabilidade,

já que dele se espera uma atividade essencial para dar efetividade aos planos da Constituição, ou seja, aos projetos

do Estado e às aspirações da sociedade[53].

Destarte, as omissões e/ou desvios daqueles que exercem os Poderes Executivo e Legislativo, na

elaboração e efetivação de políticas públicas para a concretização dos direitos fundamentais, não podem ficar sem

afastados do constitucional controle jurisdicional.

Entretanto, também não pode o juiz se sobrepor a sua vontade à expressão legítima da vontade

popular exarada por meio dos seus representantes eleitos. Por isso, quando da afirmação da inadequação entre a lei

e o direito fundamental, o Juiz deverá apresentar argumentação adequada e capaz de demonstrar a

incompatibilidade[54].

No mesmo sentido, a discricionariedade dos atos administrativos é aventada como obstáculo ao
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controle judicial de políticas públicas. Todavia, bem se sabe que a discricionariedade não se constitui em

possibilidade de livre e desenfreada ação por parte do administrador público.

No âmbito da discricionariedade conferida pela lei, explicita ou implicitamente, ao administrador

público, não pode este desviar-se do interesse público a ser concretizado. A conveniência e oportunidade do ato

administrativo “não autoriza nem legitima medidas arbitrárias, caprichosas, inquisitórias ou opressivas, o que

corresponde à afirmativa de Nunes Leal: ‘Se a Administração, no uso do seu poder discricionário, não atende ao fim

legal, a que está obrigada, entende-se que abusou do poder.”[55]

No exercício do necessário controle da discricionariedade administrativa, o Juiz pode se valer de

técnicas jurídicas diversas, tais como “a teoria dos motivos determinantes, o desvio de finalidade, o principio da

proporcionalidade e o da razoabilidade.”[56]

De qualquer modo, ao prestar a tutela jurisdicional do direito social ao indivíduo, o magistrado

deve observar a razoabilidade dos argumentos apresentados pela administração pública para a sua não efetivação,

mas jamais sobrepor a sua razão à do administrador, se esta for plausível. Pode ocorrer, por exemplo, que a outorga

de um direito ao indivíduo isolado traga grande prejuízo, em razão da vultosa quantia necessária à sua

implementação, a toda uma política pública voltada para a satisfação das necessidades da população em geral,

provocando discriminações arbitrárias sobre quem receberá a utilidade concreta e quem não a receberá.

Destarte, duas atitudes são imprescindíveis: (i) a obediência às regras procedimentais, viabilizando

a argumentação da administração pública e a produção das provas que a sustentam; (b) confronto da consistência

de tais argumentos com a da fundamentação judicial.

Aliás, como acentua Flávio Dino de Castro e Costa[57],

O Judiciário não é uma agência subalterna em relação aos demais ramos do Estado,
porém isso não significa que seja superior – no sentido de possuir, de modo legítimo, ‘a
última palavra’ sobre as políticas públicas. A aceitação aos ‘convites’ multicitados não pode
ocorrer de modo atabalhoado, imotivado e autoritário, com o juiz pondo em primeiro plano
preconceitos de índole ‘aristocrática’ contra o mundo da política.

Outra barreira a ser superada é a imposta pela teoria da reserva do possível, que argumenta a

vinculação entre a efetivação das políticas públicas de inclusão social e escassez dos recursos financeiros do

Estado.

Não se pode negar que a finitude dos recursos financeiros seja um limite real à implementação das

políticas públicas prestacionais de direitos sociais. Entretanto, notadamente em países de modernidade tardia e de

tão desigual distribuição de renda como o Brasil,

Os aspectos orçamentários relativos aos direitos prestacionais não devem ser mitificados,
transformados em ‘esfera sagrada’, pois não é assim quando o Judiciário declara a
inconstitucionalidade de tributos e frusta parcelas expressivas das receitas públicas, em
favor – do ponto de vista imediato – de setores socialmente mais fortes. Com efeito, em
tais casos nunca se cogitou de o Judiciário decidir de outro modo em nome da reserva do
possível.[58]

Além disto, a arrecadação tributária brasileira aproxima-se dos 40% do Produto Interno Bruto e,

por isso, como lembra Regina Maria Fonseca Muniz, “a educação não é gratuita, mas, sim, uma contrapartida dos

impostos pagos pelos cidadãos.”
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Nesse sentido, após reconhecer a limitação imposta pela disponibilidade financeira do Estado e a

impossibilidade lógica de se exigir que providencie imediatamente a efetivação de todos os direitos sociais

demandados pelos indivíduos, Fábio Konder Comparato[59] aduz que “toda política pública, enquanto programa de

ação governamental financiado com recursos públicos, deve concretizar-se nas modalidades de orçamento previstos

no art. 165 da Constituição, quais seja, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.”

Assim é que, por exemplo, pode e deve o juiz verificar o estrito cumprimento da lei orçamentária,

evitando os remanejamentos de recursos para outras finalidades, bem como exigir a previsão na lei orçamentária dos

recursos necessários para a progressiva efetivação dos direitos sociais.

Como visto, não são poucas e fáceis as barreiras a serem transportadas para a efetiva tutela

jurisdicional do direito social fundamental à educação. Entretanto, não pode o magistrado quedar-se inerte diante das

mazelas sociais que se apresentam ao seu prudente julgamento. Não pode ser mero “boca da lei”. Ao contrário, deve

mostrar-se irresignado com as injustas e injustificáveis negações  dos direitos sociais e, no exercício da sua

importante missão jurisdicional, contribuir para a construção do verdadeiro Estado Democrático de Direito brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Como visto, o direito fundamental social à educação constitui pré-requisito para a concretização

dos demais direitos fundamentais, posto que sem ela tornam-se vazios de conteúdo.

No plano formal, o direito à educação encontra cediça previsão constitucional e infraconstitucional.

Apesar de importantes, discussões acerca da fundamentalidade do direito à educação já parecem superadas. Como

acentua Norberto Bobbio, está chegada a hora de cessar as discussões acerca das gerações de direitos e de iniciar

as suas concretizações.

Nesse sentido, no plano material a educação ainda está longe de produzir os seus fins

constitucionais, quais sejam o de realizar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho, propiciando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que

garanta o desenvolvimento nacional, erradique a pobreza e a marginalização, reduza as desigualdades sociais e

regionais e promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas

de discriminação. Enfim, a realização da dignidade humana e da cidadania plena.

É chegada a hora de todos os cidadãos brasileiros exigirem dos governantes não só a

universalização da prestação educacional, mas especialmente que esta efetivamente se revista da qualidade

necessária para a produção dos seus efeitos transformadores e concretizadores do Estado Democrático de Direito.

O mero cumprimento dos percentuais constitucionais a serem despendidos na educação, sem que

haja efetiva aferição da qualidade do ensinado e do apreendido, pode encobrir ardilosa e velada estratégia de

dominação. E a educação não deve servir de instrumento para a perpetuação da ideologia da classe dominante, não

deve estar a serviço da política de mercado, mas sim ter na realização da dignidade humana o seu escopo.

Neste contexto, apresenta-se relevante a missão do juiz de prestar a devida e necessária tutela

jurisdicional do direito social fundamental à educação.
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Inúmeros obstáculos se erguerão e, sob mutifacetados e ardilosos argumentos, vozes clamaram a

sua decisão de inconstitucional. Entretanto, o julgador, ciente da importância da sua decisão, não há de se intimidar

e, ao contrário, realizará a esperada justiça, contribuindo com a transformação da realidade nacional e com a

concretização da democracia brasileira.

Aliás, lembra Pedro Demo que a classe hegemônica  “[...] não teme o pobre que tem fome, porque,

como regra, basta enganá-lo com cestas básicas e outras cantilenas da solidariedade. O sistema teme o pobre que

saber pensar; porque vai atrás de seus direitos”.

Assim é que, finalizando, mister se faz destacar que a concretização dos ideais democráticos que

inspiraram os Constituintes de 1988 – notadamente o respeito à dignidade da pessoa humana e à cidadania – passa

necessariamente pela efetivação material do direito à educação, quer pelo Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário.
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COMPETÊNCIA CONCORRENTE EDUCACIONAL

COMPETENCIA CONCURRENTE EN LA EDUCACIÓN

Magno Federici Gomes

RESUMO
Por meio da jurisdição, estabelece-se a competência, que delimita o poder ou a atribuição das
autoridades, em virtude da matéria envolvida, considerando-se o território onde a decisão deva
ser proferida. A Constituição da República de 1988 (CR/88) desejou o estabelecimento de um
pacto federativo cooperativo e integrador, para conceder autonomia às entidades federadas,
acercando a Administração Pública dos cidadãos, em suas regiões e localidades. No âmbito
educacional brasileiro, a repartição de competências materiais demonstra atribuições
concorrentes e descentralizadoras, objetivando uma cooperação recíproca entre os entes
federados, cada qual em sua área específica de execução. Existe, ainda, uma compatibilização
entre competências privativas e comuns, para nortear as políticas públicas educacionais. Assim,
a União só pode atuar de forma ampla, em conformidade com a finalidade estratégica nacional e
os princípios constitucionais da educação. Por sua vez, os órgãos periféricos da federação podem
e devem se organizar internamente, mediante a aprovação de leis e a expedição de atos
administrativos, desde que o façam para atingir suas localidades, no âmbito de suas
competências. Destaca-se que todas as entidades federadas devem estar integradas e devem
funcionar em regime de colaboração, impedindo a separação dos sistemas de ensino, eventuais
privilégios, dependências institucionais e dispêndio de recursos econômicos. Este artigo é
teórico-documental, mais precisamente jurídico-propositivo. Pode-se concluir que os comandos
constitucionais que determinam a avaliação de qualidade pela Administração Pública (arts. 206,
inciso VII, 209, inciso II, e 211, § 1º, CR/88) possuem eficácia plena, ou seja, não estão sujeitos
à restrição ou à regulamentação por outras normas infraconstitucionais, para serem aplicados.
Como conseqüência do grande investimento e da evolução do sistema nacional de avaliação da
educação superior, a realidade demonstra, sem sombra de dúvida, as melhores condições do
Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em avaliar as Instituições de Ensino Superior (IES), privadas
e públicas, federais, estaduais ou municipais. Dessa forma, faz-se necessária a modificação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96 (LDB), por meio do Projeto de Lei de
Reforma Universitária, em trâmite no Congresso Nacional brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO CONSTITUCIONAL; DIREITO EDUCACIONAL; COMPETÊNCIA
EM MATÉRIA EDUCACIONAL; SISTEMAS DE ENSINO; ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ENTES
FEDERADOS.

RESUMEN
A través de la jurisdicción, se establece la competencia, que delimita el poder o la atribución de
las autoridades, en función de la materia, considerándose el territorio donde una decisión deba
ser tomada. La Constitución de la República de 1988 (CR/88) deseó el establecimiento de un
pacto federativo cooperativo e integrador, para conceder autonomía a las entidades federadas,
acercando la Administración Pública de los ciudadanos, en sus regiones y sitios. En el ámbito
educacional brasileño, la división de competencias materiales demuestra atribuciones
concurrentes y descentralizadoras, con el objetivo de crear una cooperación recíproca entre los
entes federados, cada cual en su área específica de ejecución. Existe, aún, la compatibilidad
entre las competencias privativas y comunes, para ejecutar las políticas públicas educacionales.
De ese modo, el Poder Central solamente puede actuar de forma amplia, en conformidad con la
finalidad estratégica nacional y los principios constitucionales de la educación. A su vez, los
órganos periféricos de la federación pueden y deben organizarse internamente, mediante la
aprobación de leyes y la expedición de actos administrativos, aunque lo hagan para alcanzar sus
localidades, en el ámbito de sus competencias. Se destaca que todas las entidades federadas
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deben estar integradas y deben funcionar en régimen de colaboración, obstando la separación
de los sistemas de enseñanza, eventuales privilegios, instituciones dependientes y gastos
públicos extraordinarios. Este trabajo es teórico-documental, más exactamente jurídico-
propositivo. Se puede concluir que los comandos constitucionales que determinan la evaluación
de calidad por la Administración Pública (artículos 206, inciso VII, 209, inciso II, e 211, § 1º,
CR/88) detienen eficacia plena, o sea, no está sujetos a cualquier restricción o regulación por
otras normas infraconstitucionales, para que sean aplicados. Como consecuencia de las
inversiones y del gran desarrollo del sistema nacional de evaluación de la enseñanza superior, la
realidad comprueba, sin duda, las mejores condiciones del Ministerio de la Educación (MEC), del
Consejo Nacional de Educación (CNE), de la Comisión Nacional de Evaluación de la Enseñanza
Superior (CONAES) y del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales Anísio
Teixeira (INEP) en evaluar las Instituciones de Enseñanza Superior (IES), privadas y públicas,
federales, estaduales y municipales. De esa forma, es necesaria la modificación de la Ley de
Directrices y Bases de la Educación – Ley nº 9.394/96 (LDB), a través del Proyecto de Ley de
Reforma Universitaria, en trámite en el Congreso Nacional brasileño.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHO CONSTITUCIONAL; DERECHO EDUCACIONAL; COMPETENCIA
EN CUESTIONES EDUCACIONALES; SISTEMAS DE ENSEÑANZA; ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE
LOS ENTES FEDERADOS.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Competência em matéria educacional, na CR/88 – 3. Regulamentação
infraconstitucional – 4. Competência legislativa educacional – 5. Sistemas de ensino – 6. Competências e
atribuições específicas na LDB – 7. Considerações finais – 8. Referências bibliográficas.

 

1. INTRODUÇÃO

 

A palavra jurisdição deriva do latim jurisdictio. É formada das expressões jus dicere ou juris dictio, sendo modo de

administrar a justiça, mediante um paradigma democrático inserido pela Constituição da República de 1988 (CR/88). Em sentido

amplo, “jurisdição quer significar todo poder ou autoridade conferida à pessoa, em virtude da qual pode conhecer de certos

negócios públicos e os resolver”[1]. Assim, trata-se de um poder que define a “medida das atividades funcionais da pessoa, seja

juiz ou autoridade de outra espécie”[2]. Com isso, jurisdição é o poder dever do Estado em dizer o direito, solucionando os

conflitos de interesses e resolvendo questões de interesse público, prévia provocação e manifestação dos interessados na construção

da decisão final.

Por meio da jurisdição, estabelece-se a competência, que delimita o poder ou a atribuição[3] das autoridades, em virtude

da matéria envolvida, considerando-se o território onde a decisão deva ser proferida. De maneira que Silva (1998a) explicita que

jurisdição é o gênero que aparece primeiramente, outorgando o poder à autoridade, enquanto a competência é espécie e pressuposto

da jurisdição, restringindo a atribuição da última. Nesse sentido, “competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade,

ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões”[4]. Ademais, “competências são as diversas modalidades de poder

de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções”[5].

Para Ranieri (2000), no Estado Federal brasileiro, as regras que estabelecem as competências públicas envolvem diversos poderes e

entes federados, para cumprir com suas responsabilidades, na maneira apresentada pela CR/88[6]. Dessa forma, a competência

pública é questão fundamental, pois se vincula à criação de:

 
um governo compatível com as exigências e necessidades da União, além de influir diretamente no
equilíbrio do pacto federativo, determinando o grau de tensão entre o poder central e as unidades
periféricas, no que diz respeito a descentralização e controle (aspectos fundamentais na área da
educação em face das disposições da Lei nº 9.394/96)[7].

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4066



Assim, estabelece-se uma relação inversamente proporcional entre as competências dos poderes central e dos periféricos.

Quanto maior as atribuições da Administração Pública central, maior o nível de centralização, e, por conseqüência, menor parcela

de poder caberá aos Poderes Públicos locais. Contrariamente, quando maior a descentralização, o ente central possuirá menor

parcela de competência, reservando-se aos órgãos periféricos maiores atribuições. Com isso, “a idéia subjacente é permitir que os

dois níveis de estatalidade, o central e os periféricos, funcionem autônoma e concomitantemente”[8].

Segundo Silva (1995), a CR/88 emprega um sistema complexo de repartição de competências, para alcançar o equilíbrio

federativo. Emprega uma técnica que busca, primeiramente, a enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22 CR/88), concedendo

poderes remanescentes aos Estados e Distrito Federal (art. 25, § 1º, CR/88) e, ainda, indica atribuições aos Municípios (art. 30

CR/88). Além disso e sem prejuízo da reserva de campos específicos (privativos, mas nem sempre exclusivos), compatibiliza a

possibilidade de delegação (art. 22, parágrafo único, CR/88), de áreas comuns com admissão de ações paralelas de todos os entes

federados (art. 23 CR/88) e de segmentos concorrentes entre a União e Estados membros (como, por exemplo, a competência da

União para instituir políticas gerais, diretrizes gerais e normas gerais – arts. 21, incisos XIX, XX, XXI, 22, incisos IX, XXI, XXIV

e 24, § 1º, CR/88), enquanto atribui aos Estados e, às vezes, aos Municípios, competência suplementar (art. 30, inciso II, CR/88).

Resulta, então, a classificação de competência quanto à extensão, ou seja, quando existe a possibilidade de um ou mais

órgãos sugerirem a aprovação de leis (proposta de normatividade)[9]. Distingue-se em:

 
(a) exclusiva, quando é atribuída a uma entidade com exclusão das demais (art. 21); (b) privativa,
quando enumerada como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de delegação e de
competência suplementar (art. 22 e seu parágrafo único, e art. 23 e seus parágrafos); a diferença entre a
exclusiva e privativa está nisso, aquela não admite suplementariedade nem delegação; (c) comum,
cumulativa ou paralela, reputadas expressões sinônimas, que significa a faculdade de legislar ou
praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de igualdade, consistindo, pois, num
campo de atuação comum às várias entidades, sem que o exercício de uma venha a excluir a
competência de outra, que pode assim ser exercida cumulativamente (art. 23); (d) concorrente, cujo
conceito compreende dois elementos: (d.1) possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou
matéria por mais de uma entidade federativa; (d.2) primazia da União no que tange à fixação de
normas gerais (art. 23 e seus parágrafos); (e) suplementar, que é correlativa da competência
concorrente, e significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou
normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas (art. 23, §§ 1º a 4º)[10].

 

A competência concorrente (art. 24 CR/88) pode apresentar problemas de interpretação, posto que as normas indicam

parâmetros de acumulação ou não. Desse modo, a técnica cumulativa autoriza que as entidades federadas disciplinem, ilimitada e

normativamente, determinadas matérias, condicionando tal atividade à abstenção do ente central. Não obstante, a técnica não-

cumulativa assegura à entidade central competência uniformizadora de certa matéria, permitindo, simultaneamente, aos demais

entes federados, atribuição suplementar, para adequar diretrizes, bases e fundamentos da referida uniformização à sua idiossincrasia.

Ranieri (2000) leciona que a maior parcela de competência do Governo Federal, aumenta a tendência compensatória de se elevar as

competências concorrentes dos Estados membros, Distrito Federal e Municípios. De maneira que se trata de técnica compatível com

o sistema federativo, já que, sem prejuízo do ordenamento nacional, abre-se a possibilidade de respeito e de adaptação às

características locais, ante o princípio de subsidiariedade. Nesse sentido:

 
Cogita-se, na formulação do princípio de subsidiariedade, do equilíbrio entre o poder central e o poder
local. A idéia concretiza-se na compreensão da absorção da substância local e da vitalidade local pelo
poder central. O poder local deve dispor de condições que crie situações para a formação do cidadão e
do Município. A repartição de competências vincula-se à compreensão do princípio de subsidiariedade,
pelo que o Estado deve transferir ou delegar às coletividades os poderes que têm a capacidade de
exercer[11].
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Ainda, para Ranieri (2000), o sistema estabelecido pela CR/88, para se fixar as atribuições, contribui para a centralização

das competências concorrentes, “apontando para um federalismo cooperativo mais preocupado com a colaboração dos entes

federados do que com a sua separação e independência recíprocas”[12]. Com isso, a coordenação de políticas públicas é

extremamente importante, tanto quanto a uniformização de interesses, para que o federalismo cooperativo possa separar questões

locais das matérias que são inerentes a todos os órgãos periféricos, recebendo a qualidade nacional de norma geral e principiológica.

A repartição de competências, em níveis genéricos, entre a União e os Estados membros, inclusive Distrito Federal, comprova a

conexão entre o princípio da subsidiariedade e o federalismo cooperativo.

Portanto, a CR/88 desejou o estabelecimento de um pacto federativo cooperativo e integrador, para conceder autonomia às

entidades federadas, acercando a Administração Pública dos cidadãos, em suas regiões e localidades.

 

2. COMPETÊNCIA EM MATÉRIA EDUCACIONAL, NA CR/88

 

No âmbito educacional brasileiro, a repartição de competências materiais demonstra atribuições concorrentes e

descentralizadoras, objetivando uma cooperação recíproca entre os entes federados, cada qual em sua área específica de execução,

principalmente no oferecimento da educação básica. Existe uma compatibilização entre competências privativas e comuns, para

nortear as políticas públicas educacionais. Assim, a União aparece, em nível hierarquicamente superior, na edição de normas gerais

educacionais, em todos os níveis, tendo atuação coordenadora, supletiva e redistributiva em todo o sistema nacional. No ensino

superior, o Governo Federal atua com prevalência relativa nos níveis de competência, obrigações e gestão de todo o sistema.

Conforme Ranieri (2000), nos dispositivos constitucionais relativos à educação é clara a determinação de estabelecimento

de um Estado Social, segundo o qual se reconhece a existência de desigualdades e fornecem-se meios para sua solução. Com isso, o

art. 205 CR/88 define responsabilidade comum às pessoas jurídicas de direito público interno brasileiras, o que é respaldado pelo art.

208, caput, CR/88.

O art. 211 e seus §§, CR/88, como norma de princípio programático, endereçada ao Poder Público, estabelece as

competências materiais, entre cada esfera governamental:

 
Art. 211 CR/88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma
a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular (BRASIL, 1988).

 

Ranieri (2000) explicita que o ponto de partida é a competência comum[13], para, a partir de tal atribuição, indicar-se a

atuação prioritária, não exclusiva, dos entes federados, com relação aos níveis de ensino, ressalvada a União, que deverá organizar

os sistemas educacionais de forma colaborativa, com base na regulamentação estatuída pelos arts. 8º a 11, da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação brasileira – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). O regime de colaboração é salientado no art. 211,

§ 4º, CR/88, com o fim de garantir a universalização do ensino fundamental obrigatório (art. 208, inciso I, CR/88)[14].

De maneira que as competências das entidades federadas podem ser explicitadas como se segue, no que tangem à educação

formal:
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Cabe à União, exclusivamente, “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de

desenvolvimento econômico e social” (BRASIL, 1988, art. 21, inciso IX). Ademais, a União intervirá nos Estados e Distrito

Federal, para assegurar o cumprimento do princípio constitucional de aplicação do mínimo exigido da receita de impostos estaduais,

inclusive de transferências tributárias, na manutenção e no desenvolvimento do ensino (art. 34, inciso VII, alínea “e”, CR/88).

Organizará, ainda e em regime de colaboração, os sistemas de ensino, financiando as instituições de educação públicas federais e

exercendo, “em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos” outros entes federados

(BRASIL, 1988, art. 211 e seu § 1º). Além disso, “aplicará, anualmente, nunca menos de” 18% (dezoito por cento) “da receita

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (BRASIL,

1988, art. 212). Por fim, garantirá o padrão mínimo de qualidade (art. 206, inciso VII, CR/88), em todos os níveis e categorias

administrativas, procedendo à autorização e avaliação qualitativa na iniciativa privada (art. 209, inciso II, CR/88).

 

3. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

 

Por sua vez, o Governo Federal coordenará a política nacional educacional, articulando os sistemas de ensino e os

respectivos níveis básico e superior, conforme arts. 8º e 9º LDB. De forma que o art. 8º LDB regulamentou os §§ 2º e 3º, do art. 211

CR/88, e autorizou a União a coordenar as entidades federativas que poderão fornecer educações básica e superior, desde que os

Estados, inclusive o Distrito Federal, atuem, prioritariamente, nos ensinos fundamental e médio e os Municípios no fundamental e

na educação infantil, do mesmo modo. Como a CR/88 não previu atuação prioritária do Governo Federal, constata-se, por sua parte,

a necessidade de emissão de políticas públicas redistributivas e supletivas em todos os níveis de ensino, sem prejuízo da atenção a

ser dispensada à educação superior, ante a omissão constitucional quanto à participação dos Estados membros e Municípios no

fornecimento da mesma. Portanto e com referência ao ensino superior, a atuação da União é residual, já que tal atribuição não

aparece como função primordial das demais entidades federadas, e supletiva, porque, por força do art. 211, § 1º, CR/88, deve-se

somar ao sistema educacional como um todo, para aperfeiçoá-lo e ampliá-lo, suprindo eventuais faltas, apesar de não se estimular a

oferta deste nível de ensino pelos Estados e Municípios, a teor do art. 16 LDB[15].

Cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios a execução dos planos nacional e estadual de educação, tendo em vista o

dever constante nos arts. 205 CR/88, 10 e 11 LDB. Ademais, deverão aplicar, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), “no

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do

ensino” (BRASIL, 1988, art. 212). Finalmente, assegurarão o padrão mínimo de qualidade (art. 206, inciso VII, CR/88), procedendo

à autorização e à avaliação de qualidade no âmbito de seus sistemas de ensino, inclusive do segmento particular (art. 209, inciso II,

CR/88).

Ressalta-se que o ensino ambiental[16] é atribuição de todos os entes federados, em todos os níveis, por não constar na

seção específica da educação, nos termos do art. 225, § 1º, inciso VI, CR/88.

 

4. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EDUCACIONAL

 

Nesse contexto, surge o primeiro problema relacionado com a competência legislativa educacional, repartida entre os entes

federados. O dilema diz respeito à manutenção das autonomias normativas regionais, porque existe uma confusão no Congresso

Nacional sobre “as atribuições de editar a lei de diretrizes e bases, as normas gerais de educação e a lei federal ordinária, ante sua

dupla qualidade de legislativo nacional e legislativo federal”[17]. Apesar da notória distinção entre tais comandos normativos, “o
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fato de emanarem do mesmo órgão legislativo e o de originarem-se por processos semelhantes dificultam o seu discernimento, com

prejuízo para os Estados, que acabam por não exercer competências legislativas próprias”[18], deixando sem regulamentação seus

sistemas de ensino. Portanto, o problema acaba por se tornar mais grave, à medida que a diferença, em razão da matéria, entre a lei

de diretrizes e bases e as normas gerais de educação é quase imperceptível, pois ambas são genéricas e vigem em todo o território

nacional. Assim, Ranieri (2000) explica que de tal distinção, surge a competência suplementar dos Estados e Distrito Federal, para

legislar, atendendo às próprias peculiaridades (art. 24, §§ 1º, 2º e 3º, CR/88). Para solucionar tal dilema, é preciso explicitar as

competências legislativas dos entes federados.

Como já mencionado anteriormente, o Governo Federal possui função supletiva e residual em suas responsabilidades para

com a educação. Contrariamente, no plano legislativo indicam-se, expressamente, suas atribuições. Nesse sentido, “compete

privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 1988, art. 22, inciso XXIV), enquanto

também compete aos Estados membros, incluído o Distrito Federal, “legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e

desporto” (BRASIL, 1988, art. 24, inciso IX).

Conforme os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do art. 24 CR/88 e no que toca à legislação concorrente, a atribuição da União é limitada ao

estabelecimento de normas gerais, o que não exclui a competência suplementar dos Estados membros. De maneira que se não existir

lei federal sobre tais normas, os Estados exercerão a competência legislativa plena, a fim de atender suas peculiaridades. Caso

venha a ser editada lei federal posterior sobre normas gerais, a lei estadual terá a sua eficácia suspensa, no que lhe for oposto. Desse

modo, a competência legislativa dos Estados e Municípios é remanescente e, por tal motivo, restrita. Reitera-se, então, que à União

cabe editar normas gerais educacionais, enquanto aos Estados compete a proposta de normas suplementares. Na hipótese de

inexistência de normas gerais, os últimos detêm capacidade legislativa plena, na qualidade de competência supletiva[19], até a

superveniência de lei federal, que suspenderá a eficácia da estadual, no que lhe for incompatível.

Por sua vez, o § 1º, do art. 25 CR/88, reserva aos Estados membros e ao Distrito Federal as competências não proibidas

pela CR/88, entre elas a possibilidade de aprovar normas suplementares e peculiares ao seu sistema educacional. Da mesma forma,

os Municípios podem “legislar sobre assuntos de interesse local” (BRASIL, 1988, art. 30, inciso I), baixando “normas

complementares para o seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996, art. 11, inciso III). Inexiste possibilidade de suplementação de

legislação federal e estadual pela municipal, em questões inerentes à educação (art. 30, inciso II, CR/88), já que a competência

concorrente do art. 24, caput, CR/88, somente cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal[20]. Em resumo:

 
O âmbito da legislação federal é estabelecido pelos amplos e vagos encargos que podem decorrer de
ações supletivas e redistributivas; os seus limites, pelas competências estaduais e municipais, na forma
compatibilizada pela opção federativa, sendo este o aspecto fundamental a ser ressaltado. É dizer, nem
as normas gerais nem a lei de diretrizes e bases podem invadir a esfera própria das demais pessoas
políticas, nem versar sobre matéria alheia aos encargos atribuídos à União, sob pena de incompetência
absoluta. Outra não é a conclusão que se extrai de nosso sistema constitucional e do conceito jurídico
de “competência pública” [...][21].

 

Dessa maneira, a aplicabilidade e a interpretação das normas nacionais, que tratam de matérias genéricas, por parte dos

entes federados, não deriva de qualquer parâmetro hierárquico, mas do próprio regime federativo e das normas constantes na CR/88.

Assim, não há hierarquia entre normas gerais de educação, LDB e normas suplementares dos Estados. O que existe,

verdadeiramente, é uma eficaz coordenação do interesse nacional, em aplicação efetiva da repartição de competências[22].

Na lição de Silva (1995), o princípio que orienta a repartição de competências entre as entidades federadas é o chamado de

predominância do interesse. Por tal princípio, caberão à União as questões de predominante interesse nacional ou geral, aos Estados

membros e Distrito Federal as matérias de predominante interesse regional e aos Municípios os assuntos de predominante interesse

local. Portanto, mesmo diante de uma previsão legislativa em matéria de educação, diferenciam-se normas supletivas de gerais e,
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ambas, da lei de diretrizes e bases, por meio de um critério de exclusão, qual seja, aufere-se se a norma especializa e individualiza

questões peculiares, indicando, ainda, a extensão territorial da sua aplicabilidade. Caso o faça, será norma suplementar, específica e,

conseqüentemente, de competência estadual. Em sentido oposto, na hipótese de não especializar a matéria, mas fixar fundamentos e

princípios, acabará por receber tratamento generalizador, de fundo nacional, o que é inerente às normas gerais e à lei de diretrizes e

bases.

Dito isso, torna-se necessário distinguir a lei de diretrizes e bases das normas gerais de educação. A matéria relacionada

com as diretrizes e bases é mais exata, na medida em que seu conteúdo vincula-se aos princípios, fundamentos/motivos, estrutura

organizacional e parâmetros de exeqüibilidade da educação escolar, não sendo uma simples análise sobre a generalidade da norma.

Desse modo, “o vocábulo `diretriz´ tem o sentido de `opção de mérito´”[23] e, na área educacional, relaciona-se com a

“promoção do indivíduo como pessoa, cidadão e trabalhador”, “cuja execução requer condições de exeqüibilidade (órgãos,

autoridades, meios de concretização)”[24], cumprindo os preceitos do art. 3º CR/88, os princípios educacionais (arts. 206, incisos I

e IV, 208, inciso VI e 211 CR/88) e constituindo uma “base”, propriamente dita, segundo a mesma autora (2000). Além disso, é

fundamento do sistema brasileiro “a indicação da preeminência do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação

como órgãos definidores das políticas públicas para os diversos graus de ensino (cf. Lei nº 9.131, de 24.11.95 [...])”[25].

Por força do art. 22, inciso XXIV, CR/88, a LDB, Lei nº 9.394/96, é nacional, regula todos os sistemas de ensino e, “por

ser norma fundamental, diretriz, não tem a natureza de legislação exaustiva”[26]. Em sentido equivalente, “o Congresso Nacional

dá as diretrizes e bases da educação nacional. Não pode fazer legislação exaustiva. Se o faz, infringe a Constituição de 1967. A

legislação estadual é que há de ir no sentido do que se lhe traçou”[27]. De forma mais explicativa:

 
A legislação concorrente da União sobre as matérias indicadas supra se limitará a estabelecer normas
gerais. Nisso a Constituição foi, às vezes, redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como
privativo da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto, no art. 24, IX,
combinado com o § 1º, declarar caber-lhe legislar sobre normas gerais de educação. Não há nisso
incoerência, como pode parecer. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e sobre normas
gerais de educação somam, no fundo, a mesma coisa. A tradição arrastou os educadores da Constituinte
a manter a regra que vem de 1946, que dava competência à União para legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional, mas também não poderiam deixar de incluir na competência comum legislar
sobre educação, situação em que a União só tem poderes para fixar normas gerais. Tudo somado, dá na
mesma, com um dispositivo a mais sem necessidade. [...] nos termos do § 2º do art. 24, a competência
da União para legislar sobre normas gerais não exclui (na verdade até pressupõe) a competência
suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga aí), e isso abrange não
apenas as normas gerais referidas no § 1º desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada,
mas também as normas gerais indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a
característica da legislação principiológica (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de
competências federativas, consiste em sua correlação com competência suplementar (complementar e
supletiva) dos Estados.
Tanto isso é uma técnica de repartição de competência federativa que os §§ 3º e 4º complementam sua
normatividade, estabelecendo, em primeiro lugar, que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, e, em segundo
lugar, que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no
que lhe for contrária. Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal superveniente não revoga a
lei estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta apenas perde sua aplicabilidade, por ficar com
sua eficácia suspensa. Quer dizer, também, sendo revogada a lei federal pura e simplesmente, a lei
estadual recobra sua eficácia e passa outra vez a incidir[28].

 

O simples fato de constar no art. 22, inciso XXIV, CR/88, a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases

educacionais, não exclui a atribuição estadual para normalizar, de modo suplementar, a matéria, nos termos do § 2º, art. 24 CR/88,

pois ao ente central cabe editar apenas normas gerais (art. 24, § 1º, CR/88), enquanto entidades estaduais, em caráter suplementar,
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podem legislar normas específicas, para atenderem suas particularidades. A natureza principiológica, diretiva, geral ou basilar da

matéria “será disciplinada genericamente pela União e suplementada pelos Estados”, havendo “pontos que não serão objeto de

tratamento uniforme no âmbito nacional, por atenderem a interesses predominantemente estaduais ou locais”[29], ou seja,

peculiares. Por isso, não existe hierarquia entre as leis educacionais brasileiras, demonstrando a vigência plena dos comandos

constitucionais que instituem a repartição de competências por colaboração recíproca, segundo o art. 211 CR/88.

Com isso, Ranieri (2000) pensa que, na prática e com referência à educação, não haverá aplicação do parágrafo único, do

art. 22 CR/88[30], a favor dos Estados, pois a União não possui “competência privativa plena, mas, tão-somente, a competência

concorrente, limitada”[31], contingenciamento também verificado na organização dos sistemas de ensino brasileiros e nos

comandos do art. 214 CR/88 e do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 10.172/01. Portanto, a mesma doutrinadora

(2000) apresenta dois casos de aplicação errada da LDB, por parte do Governo Federal, em detrimento da autonomia dos Estados

membros. O primeiro, o episódio da determinação do Ministério da Educação (MEC), por meio de sua Secretaria de Educação

Superior (SESu), de se avaliar o curso de Direito da USP, ante o art. 46 LDB e o Ofício Circular nº 040/98 – Gab/SESu/MEC. O

equívoco consistia na desatenção sobre os arts. 9º, inciso IX, 16, ambos LDB, e 209, inciso II, CR/88, já que a União somente pode

avaliar cursos de Instituições de Ensino Superior (IES) de seu sistema de ensino, isto é, instituições federais e particulares. A

avaliação do curso de Direito da USP deveria ser feita pelo Estado de São Paulo e pela própria USP, sob pena de dispêndio

reiterado de recursos públicos estaduais, ressalvada a cooperação entre os sistemas, se assim o quiserem, nos termos do art. 9º,

inciso VIII, LDB. O segundo, a composição dos colegiados das universidades públicas estaduais, tendo em vista a proporção

determinada pelo parágrafo único, do art. 56 LDB, em oposição aos arts. 207 CR/88 (norma coercitiva e de eficácia plena) e 254,

inciso II, Constituição Estadual de São Paulo, já que se trata de questão de interesse peculiar do mencionado ente federado,

“protegida pela vertente administrativa da autonomia universitária” e o dispositivo da LDB “não tem conteúdo diretivo

basilar”[32].

Não obstante, só assiste razão à Ranieri (2000[33]) no primeiro exemplo, sendo indispensável uma modificação na LDB,

a fim de inserir no sistema federal de ensino todas as instituições de ensino superior, inclusive as estaduais e municipais[34]. Com

relação à citada segunda hipótese, entende-se que a autonomia universitária, apesar de deter conteúdo auto-aplicável, não incide

sobre a gestão democrática do ensino público, também prevista na CR/88, em seu art. 206, inciso VI. A proporção indicada no

parágrafo único, do art. 56 LDB, é sim norma principiológica e basilar, dirigindo e outorgando aplicabilidade ao referido princípio

constitucional da gestão democrática, em qualquer categoria administrativa. Agora, se os estatutos universitários das universidades

públicas paulistas não respeitam a diretriz da LDB, os mesmos devem se adequar, de modo a congregar segmentos da comunidade

regional, local e institucional, sem prejuízo da ocupação de 70% (setenta por cento) dos assentos nos respectivos órgãos colegiados

e comissões, garantida aos docentes.

Cabe salientar que esta parte deste artigo demonstrou uma pretensão do constituinte em determinar a composição e a

cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, “mediante técnicas de competências concorrentes e redefinição

de competências comuns”[35], para evitar o excesso de atribuições do ente central, ainda que suas competências sejam demasiado

amplas e abrangentes.

 

5. SISTEMAS DE ENSINO

 

Segundo Silva (1998b), sistema advém do grego systema, apresentando “sentido de reunião, método, juntura” e

exprimindo “o conjunto de regras e princípios sobre uma matéria, tendo relações entre si, formando um corpo de doutrinas e

contribuindo para a realização de um fim. É o regime, a que se subordinam as coisas”[36]. Com isso, “todo conjunto de regras, que
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se devem aplicar na ordenação de certos fatos, integrantes de certa matéria, constitui um sistema”[37].

Em sentido equivalente, sistema é:

 
um conjunto de elementos em interacção, organizado em totalidade, que reage às interacções de tal
forma que, quer ao nível dos elementos constitutivos quer ao nível do conjunto, aparecem fenómenos e
qualidades novas não reconduzíveis aos elementos isolados ou à sua simples soma[38].

 

Assim, “um sistema, portanto, racionaliza e organiza vários elementos que operam em sinergia para alcançar determinado

objetivo, conferindo-lhes unidade”[39]. Ranieri (2000) acredita que, em matéria educacional, o sistema é composto pelo conjunto

de instituições, com seus elementos materiais e pessoais, e pelo ordenamento jurídico federal e estadual, o que se denomina sistema

de ensino ou sistema de educação.

De fato, verifica-se a participação efetiva da Administração Pública, por meio predominante das normas de competência

acima declinadas e dos atos administrativos normativos, inclusive dos Conselhos de Educação, na organização dos elementos

materiais ou não, atrelados à educação, formando um conjunto sistêmico, também chamado de sistema de ensino.

Em conseqüência do conceito supracitado, Ferraz (1976) sintetiza seus componentes[40], empregando a filosofia

aristotélico-tomista: - os recursos, pessoas e objetos, como a matéria que compõe o sistema; - o ordenamento jurídico que atribui

forma ao sistema, compreendendo-se as leis e os atos administrativos normativos; - o órgão da Administração Pública, para

outorgar organização ao sistema; e, - os valores éticos, políticos, econômicos, religiosos e pedagógicos sobre os quais se estrutura o

mesmo sistema. Conclui que o ordenamento brasileiro, seja constitucional ou infraconstitucional, utiliza a expressão sistema de

educação para descrever a estrutura organizada pela União (sistema federal de ensino) e pelos outros entes federados (sistemas

estaduais e locais), para suprir as suas demandas educacionais.

Com efeito, a organização brasileira dos sistemas de ensino deriva da estrutura político-administrativa da República

Federativa do Brasil, a teor do art. 18, caput, CR/88, “aplicando-se-lhe por simetria o princípio federativo da descentralização

normativa e executiva”[41].

De maneira que a atuação da União, em matéria de princípios e condutas gerais, não poderá retirar as atribuições

específicas dos Estados e Municípios (organizar e gerir os seus sistemas de ensino, conforme art. 211 CR/88), na qualidade de

entidades autônomas (não por delegação), para atenderem às suas peculiaridades regionais e locais, respectivamente. Tudo isso sob

pena de não se formar um sistema nacional de ensino e de enfraquecer a própria Federação brasileira, baseada na descentralização

política e administrativa na educação, a exemplo do que ocorre com a competência legislativa suplementar. Cabe destacar que as

decisões e ações dos entes políticos periféricos não podem conflitar com as diretrizes e bases instituídas pela entidade central, tendo

em vista a sua qualidade de legislação federal principiológica, o que não impede a premente atividade dos primeiros.

Ranieri (2000) pensa que o tema da existência de um sistema nacional de ensino está atrelado aos objetivos do Estado e

não à partilha do poder e, mediante a análise de seu conceito de sistema, declara parecer evidente que o mesmo se constitui “pelos

sistemas federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, de natureza antes sociológica que legal, mas de expressão

constitucional”[42]. Assim, prossegue explicitando que o sistema nacional seria um “sistema independente”, desejando, a partir do

ordenamento jurídico educacional editado por todas as pessoas políticas brasileiras, “concatenar os objetivos nacionais por

intermédio de análise das relações que ali surgem e se produzem, e cuja expressão se torna mais evidente em razão da previsão do

Plano Nacional de Educação”[43], previsto no art. 214 CR/88.

Conseqüentemente, inexiste subordinação entre os sistemas educacionais brasileiros, pois houve uma divisão das

competências constitucionais na matéria em questão, ressalvada a hipótese de a União legislar, com finalidade organizacional e para

a nação, sobre diretrizes e normas gerais da educação. Portanto, o referido sistema nacional não é superior, hierarquicamente, aos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4073



outros, mas se orienta pela CR/88, LDB e PNE, isto é, toda e qualquer política pública deverá respeitar os princípios e o

planejamento nacional instituído por tais normas.

Sem embargo, a LDB regulamentou em nível basilar o art. 211 CR/88, estabelecendo a composição de todos os sistemas

de ensino. Desse modo e como apresentado anteriormente, o sistema federal educacional é formado pelas instituições de ensino, de

qualquer nível, providas financeiramente pela União, pelas IES criadas e mantidas pelo setor privado e pelos órgãos educacionais

federais (art. 16 LDB). Por sua vez, os sistemas de educação dos Estados membros são compostos por todas as instituições de

ensino, mantidas, respectivamente, pelas Administrações Públicas estaduais e pelo Distrito Federal, pelas IES financiadas pelos

Municípios, pelas instituições de ensino fundamental e médio do segmento particular e pelos órgãos de educação estaduais e do

Distrito Federal (art. 17 LDB). Já os sistemas municipais compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação

infantil, mantidas pelas Administrações Públicas municipais, pelas instituições de educação infantil originadas e sustentadas pela

iniciativa privada e pelos órgãos de ensino municipais (art. 18 LDB). Ressalta-se a viabilidade, já mencionada, de inserção dos

Municípios no sistema educacional dos Estados membros ou, ainda, de composição conjunta de um sistema único de educação

básica (parágrafo único, art. 11 LDB).

Em resumo, a União só pode atuar de forma ampla, em conformidade com a finalidade estratégica nacional e os princípios

constitucionais educacionais. Por outro lado, os órgãos periféricos da federação podem e devem se organizar internamente,

mediante a aprovação de leis e a expedição de atos administrativos (em sentido amplo e não apenas os normativos), desde que o

façam para atingir suas localidades, no âmbito de suas competências. Além disso, todas as entidades federadas devem estar

integradas e devem funcionar em regime de cooperação, impedindo a separação dos sistemas de ensino, eventuais privilégios,

dependências institucionais e dispêndio de recursos econômicos.

 

6. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS NA LDB

 

Como salientado e em reforço às normas constitucionais (arts. 22, inciso XXIV; 24, inciso IX e 211, § 1º, CR/88), os arts.

8º e 9º LDB determinam que a União é competente para coordenar a política nacional educacional, mediante articulação entre os

distintos níveis e sistemas, exercitando funções normativas de maneira redistributiva e supletiva aos demais entes federados.

Os incisos do art. 9º LDB apresentam os encargos específicos da referida coordenação política e estabelecem o sistema

federal, demonstrando a necessária articulação entre os diferentes níveis e sistemas de ensino, em conformidade com as metas e

objetivos estabelecidos no PNE (art. 214 CR/88 e Lei nº 10.172/01), de forma a integrar o Poder Público em todas as suas esferas

administrativas. Com relação às funções normativas, os atos do Governo Federal serão aplicáveis a todas as instâncias educacionais,

quando se tratarem de normas gerais. Por outro lado, quando explicitarem diretrizes e bases em atos administrativos normativos,

somente incidirão sobre o sistema federal de ensino[44]. As citadas funções redistributiva e supletiva de assistência técnica e

financeira aos demais entes federados visam a todos os sistemas de ensino (art. 211, § 1º, CR/88), assegurando o padrão mínimo de

qualidade e a equalização de oportunidades educacionais, para evitar uma amplitude indeterminada a esta atribuição específica. Em

qualquer caso, os limites contidos no ordenamento jurídico brasileiro devem ser respeitados.

Ao MEC cabe o exercício das competências inerentes ao Poder Público Federal em questões educacionais. Desse modo e

segundo o art. 6º Lei nº 4.024/61, cuja redação atual foi outorgada pelo art. 1º Lei nº 9.131/95, o MEC formula e avalia a política

nacional de educação[45], garantindo a qualidade do ensino, mediante o auxílio do Conselho Nacional de Educação (CNE) (arts.

6º, § 1º, Lei nº 4.024/61 e 9º, § 1º, Lei nº 9.394/96).

O § 2º, do art. 9º LDB, prevê o fornecimento livre de informações relativas à educação brasileira, de modo a subsidiar a

política nacional de mesma natureza, articulando e coordenando os distintos níveis e sistemas de ensino. A efetivação do comando
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legal ficou a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada

ao MEC, instituída pela Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997. Além de coletar, analisar e publicar os dados sobre educação, o

INEP também coordena a avaliação dos cursos de graduação e estabelece parâmetros, critérios e instrumentos aos exames de acesso

ao ensino superior, respeitando sempre a autonomia universitária.

Já o § 3º, do art. 9º LDB, permite a delegação das competências da União aos Estados membros, com a finalidade de se

“autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os

estabelecimentos do seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996, art. 9º, inciso IX). Assim, se o ente federado estadual ou distrital

possuir, em seu sistema, IES (art. 10, inciso IV, LDB), ele também poderá avaliar cursos do sistema federal, mediante delegação do

Governo Central.

Para Ranieri (2000), por meio do mencionado art. 9º, § 3º, LDB, deveria-se vincular as IES privadas aos sistemas de

avaliação estaduais, nos quais se inserem suas sedes, sob a justificativa de que a “formulação de uma política de ensino e de

aperfeiçoamento de pessoal, coerente e eficaz, pelos Estados, não se faz sem o controle do conjunto dos fatores que interferem em

seus sistemas de ensino”[46]. Em continuação, a autora (2000) afirma que a organização federativa do Brasil não autoriza a

inserção das IES particulares no sistema educacional federal e, muito menos, a excessiva competência normativa do Governo

Federal, já que a autonomia político-administrativa dos entes federados está positivada no art. 18 CR/88 e porque o art. 209, inciso

II, CR/88 não definiu qual nível de governo providenciaria a avaliação de qualidade nas IES privadas. Com isso, a organização

política brasileira exigiria da União a legislação genérica e nunca a normatização regional e peculiar, aplicável às IES particulares,

localizadas nos territórios dos Estados membros, fomentando o regime de colaboração entre as entidades federadas.

Não obstante, cabe discordar, parcialmente, da supramencionada argumentação. É sabido que a União é competente para estabelecer

normas gerais, diretrizes e bases da educação nacional, nos termos dos arts. 22, inciso XXIV, 24, inciso IX, §§ 1º a 4º, todos da

CR/88. A avaliação da qualidade do ensino nas IES tem natureza de norma principiológica e, portanto, geral, logo é da competência

do Governo Federal. Decorre do princípio educacional da garantia do padrão de qualidade (arts. 206, inciso VII, 209, inciso II, e

211, § 1º, CR/88), normas constitucionais de eficácia plena[47], ou seja, preceptivas auto-exequíveis[48]. Além disso, passados

11 anos de vigência da LDB, aprovada a Lei nº 10.861/04 e após grande investimento e evolução do sistema nacional de avaliação

da educação superior, a realidade comprova, inequivocamente, as melhores condições da União em avaliar as IES, públicas e

privadas.

De maneira que seria conveniente, por questões orçamentárias e de manutenção do padrão de qualidade, em tais instituições, que

todas estivessem submetidas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), evitando eventual

descentralização e confusão nesta questão basilar. Sugere-se, então, uma alteração da LDB, em seu inciso IV, do art. 10, para que o

mesmo passe a ter a seguinte redação: “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar

e avaliar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, ressalvados os cursos das instituições de educação superior”. Como

consequência, também haveria a necessidade de adaptação dos arts. 9º, inciso VIII, e 16, inciso II, LDB, para, respectivamente:

“Art. 9º. A União incumbir-se-á de: VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior;” e “Art.

16. O sistema federal de ensino compreende: II – todas as instituições de educação superior”. Coloca-se de manifesto que essa

sugestão não violaria o art. 18 CR/88, ante a natureza diretiva dos critérios e procedimentos de avaliação do ensino superior.

Aos Estados membros foram estabelecidas as competências enunciadas no art. 10 LDB. Segundo Ranieri (2000[49]), o

art. 18 CR/88 demonstra consonância com os incisos I, IV e V, do mencionado art. 10 LDB, enquanto os demais encargos são

respaldados pelos arts. 211 e 214 CR/88.

O art. 11 LDB, antes citado, determina que os Municípios somente possam atuar na educação superior quando cumprirem

com os comandos constitucionais pertinentes, isto é, pleno fornecimento do ensino fundamental e da educação infantil (art. 211, §
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2º, CR/88), bem como emprego de parcela superior aos 25% da receita resultante dos impostos (art. 212 CR/88). Assim:

 
A LDB, nesse passo, acentua o papel dos Municípios em relação à educação básica, confirmando a
tendência notada no moderno federalismo de se atribuir necessidades básicas da população à menor
esfera de governo, dentro de um modelo de colaboração entre os entes federados, conforme dispõe o
princípio da subsidiariedade; o que não permite o descomprometimento da União, ou mesmo dos
Estados, como se depreende do artigo 211 da Constituição Federal, e do artigo 75 da LDB, que
determinam o exercício da ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados de modo a corrigir,
progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino[50].

 

Como se pode verificar, todas as entidades federadas possuem a atribuição de organizar, manter e desenvolver os órgãos e

instituições oficiais de seus sistemas educacionais, segundo determinações do art. 212 CR/88.

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pode-se concluir que as normas constitucionais educacionais classificam-se, quanto à aplicabilidade, de diversas formas.

Todavia, os comandos constitucionais que determinam a avaliação de qualidade pela Administração Pública (arts. 206, inciso VII,

209, inciso II, e 211, § 1º, CR/88) possuem eficácia plena, ou seja, não estão sujeitos à restrição ou à regulamentação por outras

normas infraconstitucionais, para serem aplicados.

A previsão plural das competências das entidades federadas na LDB, mediante atuação harmônica entre tais entes, não se

efetivou, pois o poder genérico de coordenação das políticas públicas nacionais acabou por concentrar atribuições na União. Aos

demais membros da federação sobraram as funções normativas e organizativas, inerentes à administração de seus sistemas de

ensino, em suas peculiaridades e localidades, desde que cumpram integralmente a LDB e o PNE.

Nesse contexto, os processos periódicos de avaliação de IES, cursos superiores e discentes, insertos no sistema federal de

ensino, ficaram a cargo da União, por meio de seu MEC e respectivos órgãos de assessoramento, entre eles a Câmara de Educação

Superior (CES) do CNE, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e o INEP, para se estabelecer as

prioridades e garantir a melhoria da qualidade do ensino, utilizando-se das informações e dados fornecidos por todas as instituições

e órgãos educacionais. Ocorre que as normas gerais foram exaustivamente detalhadas na legislação federal, outorgando amplas

competências regulamentares à União e, indiretamente, ao MEC e ao CNE, o que ensejou a ineficácia das regras descentralizadoras.

Portanto, essa situação induz a um grande controle sobre a expansão da educação superior, especialmente no segmento particular,

pois, no público, a União e os Estados membros atuam livremente, ante a organização federativa prevista na CR/88.

Sem embargo, com a aprovação da Lei nº 10.861/04, a avaliação da educação superior adquiriu caráter sistêmico,

conjugando situações, instrumentos avaliativos distintos e informações, em apenas uma análise globalizada, pela primeira vez

positivada em lei federal. Instituiu-se, então, a avaliação a cargo do INEP, segundo diretrizes da CONAES, o que garante a

integração das políticas públicas, do processo avaliativo e dos resultados conseguidos nos procedimentos regulatórios, para que a

educação superior brasileira atinja elevados padrões de qualidade. Tais elementos vêm se refletindo nas discussões sobre o Projeto

de Lei de Reforma Universitária[51].

Dessa forma, os resultados, obtidos no SINAES, serão aplicados aos atos autorizativos de regulação de IES (Decreto nº

5.773/06), para assegurar a expansão qualitativa de matrículas na educação superior, fortalecendo um sistema de avaliação

unificado, consolidado e compatível com a realidade brasileira. Como conseqüência do grande investimento e da evolução do

sistema nacional de avaliação da educação superior, a realidade demonstra, sem sombra de dúvida, as melhores condições do MEC,

do CNE, da CONAES e do INEP em avaliar as IES, privadas e públicas, federais, estaduais ou municipais. Seria conveniente, em

função de questões orçamentárias e de manutenção do padrão de qualidade, em tais instituições, que todas estivessem submetidas ao
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SINAES, evitando a descentralização e a confusão nesta questão basilar. Entende-se que a avaliação qualitativa da educação

superior é norma principiológica e geral, cabendo à União sua iniciativa (arts. 22, inciso XXIV, 24, inciso IX, §§ 1º a 4º, todos da

CR/88) e regulamentação. Deriva, ainda, do princípio educacional da garantia do padrão de qualidade, em conformidade com os

arts. 206, inciso VII, 209, inciso II, e 211, § 1º, CR/88, que são normas constitucionais preceptivas auto-exequíveis. Como o Projeto

de Lei de Reforma Universitária ainda está no Congresso Nacional, sugere-se uma modificação na LDB, para que, em seu inciso

IV, do art. 10, passe a constar: “IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os estabelecimentos do seu sistema de

ensino, ressalvados os cursos das instituições de educação superior”. Como consequência, também haveria a necessidade de

adaptação dos arts. 9º, inciso VIII, e 16, inciso II, LDB, para, respectivamente: “Art. 9º. A União incumbir-se-á de: VIII - assegurar

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior;” e “Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: II –

todas as instituições de educação superior”.

Finalmente, salienta-se que, nesta hipótese, não haveria qualquer violação ao princípio constitucional federativo (art. 18

CR/88), tendo em vista a índole diretiva dos critérios e procedimentos de avaliação do ensino superior.
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[48] Cabe salientar a classificação portuguesa de normas preceptivas,  normas programáticas, normas auto-exequíveis e normas hetero-exequíveis, que acaba por
conduzir à trilogia de normas constitucionais: 1. preceptivas auto-exequíveis, preceptivas hetero-exequíveis e programáticas (sempre hetero-exequíveis), prevista por
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: constituição e inconstitucionalidade.  3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. tomo II,  p. 243-250. No mesmo
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sentido, GOUVEIA, Jorge Bacelar.  Manual de direito constitucional: introdução, parte geral, parte especial. Coimbra: Edições Almedina, 2005a. vol. I, p. 708-712.
Miranda (1996) apresenta a semelhança entre as classificações brasileira e portuguesa quando menciona: “Ora, verifica-se com relativa facilidade que as normas de
eficácia plena de José Afonso da Silva correspondem às normas exequíveis de que acabámos de falar, as normas declaratórias de princípios institucionais e
organizatórios correspondem grosso modo  às normas preceptivas não exequíveis e as normas declaratórias de princípios programáticos às normas programáticas. Só as
normas de eficácia contida ficarão à margem, embora pareçam reconduzir-se ainda a normas preceptivas” (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional – ob.
cit., 1996, p. 249).
[49] RANIERI,  Nina Beatriz. Educação superior, direito e estado  – ob. cit., 2000, p. 150.
[50] RANIERI,  Nina Beatriz. Educação superior, direito e estado  – ob. cit., 2000, p. 151.
[51] Em conformidade com BRASIL. Ministério da Educação. Ministério da Fazenda. Ministério da Previdência e Assistência Social. Ministério da Ciência e
Tecnologia. Projeto de Lei de Reforma Universitária. In:  BRASIL. Ministério da Educação. Ministério da Fazenda. Ministério da Previdência e Assistência Social.
Ministério da Ciência e Tecnologia. E.M.I nº 015/MEC/MF/MP/MCT. Brasília: MEC; MF; MP; MCT, 2006. 23p. Disponível em:
<http://www.sintufsc.ufsc.br/noticias_2006/0619_reforma.pdf>. Acesso em: 02/07/2008.
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DIREITO E EDUCAÇÃO: A ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 500.171-7/GO

LAW AND EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF UNIVERSITY AUTONOMY IN THE
TRIAL OF EXTRAORDINARY APPEAL Nº 500.171-7/GO

Mariana Barbosa Cirne

RESUMO
Este artigo pretende analisar qual é o sentido do princípio da autonomia universitária, inserido
no artigo 207 da Constituição Federal Brasileira. Inicialmente, este trabalho demonstrará várias
construções de sentido, sobre o princípio da autonomia universitária. Não havendo consenso
sobre o tema, este trabalho pretende usar a análise de discurso de Carlo Ginzburg para
desvendar em um julgamento do pleno do Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário nº
500.171-7/GO), para mostrar uma compreensão ocultada nos discursos dos ministros sobre a
universidade, em sua autonomia. Apesar de a discussão do recurso extraordinário tratar sobre a
gratuidade de ensino, espera-se indicar nas falas a atuação de memórias e compreensões sobre
uma universidade, em sua relação com a sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: autonomia universitária; discurso; compreensão; princípio.

ABSTRACT
This article will analyze what is the meaning of the principle of university autonomy, which
appears in the article 207 of the Brazilian Constitution. Initially, this article shows various
constructions of meaning, on the principle of university autonomy. After, because there are not a
consensus about this subject, this paper plans to use discourse analysis, by Carlo Ginzburg, to
unveil a trial of the Brazilian Supreme Court (extraordinary appeal Nº 500.171-7/GO), to show an
understanding hidden in the speeches of ministers about the university in its autonomy. Although
the discussion of the extraordinary appeal case on the gratuity of education, is expected to
indicate the performance in the speeches of memories and understandings about a university in
its relationship with society.
KEYWORDS: university autonomy; speech; understanding; principle.

 

INTRODUÇÃO

         Afinal, o que é autonomia universitária?

Resume-se a aquilo que está escrito no artigo 207 da Constituição Federal de 1988?  É o que os
livros de doutrina explicam, ao lerem esse dispositivo? É o que o Supremo Tribunal Federal entende sobre
esse princípio? Qual é o seu sentido?

É exatamente essa curiosidade quanto ao conteúdo do princípio da autonomia universidade que
incentiva a realização do presente estudo. Mas, para aqueles que entendem que este trabalho busca achar
uma resposta para tais questionamentos, eis aqui o primeiro engano. Não se almeja tanto. O que se
pretende neste estudo é na verdade problematizar ainda mais a sua definição. Apresentar que a questão da
autonomia universitária é um tema em aberto, que está tendo o seu conceito construído na história
constitucional brasileira, com avanços e retrocessos.

Por isso, inicia-se este artigo com uma visão ampla do que pode se entender pela autonomia
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universitária, passando-se por uma construção histórica, constitucional e legal no Brasil. Mas, notando que
não existe um meio de encontrar uma resposta única para o princípio, busca-se no capítulo seguinte tentar
desvendar os contornos hoje dados ao instituto em suas interpretações.

   Como material interessante para essa empreitada, escolhe-se neste trabalho o julgamento do
recurso extraordinário nº 500.171-7/GO, que depois deu origem à súmula vinculante nº 12: “A cobrança
de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”
[1], como objeto de estudo. Então, por meio da discussão sobre a gratuidade do ensino, almeja-se
descortinas alguns dos sentidos possíveis visíveis – e ocultados - sobre autonomia universitária nas falas
dos ministros.

Para tal tarefa, elege-se como caminho a análise do discurso, a ser trabalhada no capítulo 2 deste
artigo, como mecanismo hábil a descortinar sentidos nas falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, pretende-se reconstruir aqui uma história,
ocultada nos sinais e rastros, do julgamento eleito para o estudo.

Por fim, no terceiro e último capítulo, adentra-se nas discussões no julgamento do RE nº 500171-
7/GO para mostrar as divergências e as memórias presentes na discussão plenária, a serem encontradas nas
falas. Nas entrelinhas dos debates espera-se apresentar uma noção de universidade, em sua autonomia,
ocultada nos discursos.

O que se espera aqui não é resolver o ponto chave deste trabalho: o que é autonomia universitária,
mas sim verificar se as discussões travadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal podem ajudar a
descortinar alguns sentidos para esse princípio.  

Convida-se, então, o leitor ao primeiro capítulo, para começar o estudo pelo trabalho de uma ideia
de autonomia universitária.

 

 

1. A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

Desde o nascimento[2] da universidade, na Idade Média (LE GOFF, 2002, p. 563), em decorrência dos anseios do
Estado e da Igreja, já existem registros sobre certa preocupação com a liberdade institucional para a produção do conhecimento
acadêmico no ensino superior. Tal inquietação foi reproduzida pelo mundo, como, por exemplo, na Itália[3] (LOUREIRO),

Portugal[4] (LINHARES) e França[5] (CONDORCET, 2008).
No Brasil, a preocupação não foi diferente. Segundo dados históricos, o desafio do ensino superior começou em 1808,

com a transferência da Coroa Portuguesa[6] (RANGEL, 2007, p. 20).
Inicialmente, neste primeiro momento, o ensino na educação superior detinha um caráter puramente instrumental para a

formação de profissionais, no intuito de preencher as lacunas de profissionais no Brasil (ALMEIDA, 1989). Contudo, tal pretensão
foi de maneira paulatina transformada em um ideal de um ensino livre e de melhor qualidade, pautado no desenvolvimento do aluno
e do conhecimento. Nasceu aqui, segundo Nina Ranieri e Mônica Linhares, a ideia de autonomia universitária[7] (2005).

Em 1988, na qualidade de princípio, a autonomia universitária ganhou proteção constitucional no Brasil, ao ser incluída
no artigo 207:

 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4082



e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Apesar de delimitar a existência de três autonomias (didático-científica; administrativa e de gestão financeira e
patrimonial) os conteúdos de tais conceitos pouco foram desenvolvidos.

Após a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases tentou delimitar melhor tais institutos, mas, diante do conteúdo
fluído da educação, novamente deixou enorme margem para a autodefinição da universidade. Quanto à autonomia, apenas dois
artigos[8] (53 e 54) foram inseridos para estabelecer, sem prejuízo de outras, algumas de suas competências. No entanto,
permaneceu a lacuna sobre qual o sentido do princípio da autonomia universitária, restringindo-se a lei a estabelecer de maneira
exemplificativa as competências e os princípios que regem o ensino superior.

O princípio da autonomia universitária na esfera da educação foi entendido sob diversas perspectivas. Anísio
TEIXEIRA[9], por exemplo, o defendia como forma de transformar a universidade em um centro de estudos da cultura e do
homem brasileiro e das pesquisas para a descoberta e avanço do conhecimento humano (1989, p. 111), bem como um meio de
racionalizar os serviços de ensino, aproveitando-se melhor o seu recuso humano e material (1989, p. 108). Darcy RIBEIRO[10] o
definiu como mecanismo que garante a democracia, o respeito à limitação do conhecimento e catalisador da militância (1991). João
CALMON[11], então, trouxe o princípio para a seara constitucional, para garantir o diálogo dentro da comunidade acadêmica
(1993).

Sob outra ótica, Edivaldo Boa Ventura afirma que em um parecer do Conselho Federal de
Educação, Newton Sucupira examinou após a inclusão do princípio na constituição, os limites da
autonomia universitária, para concluir que “A idéia de autonomia universitária, como poder de
autodeterminar-se, de dirigir suas atividades e seus destinos, está ligada à universidade desde as suas
remotas origens e tem-se mantido, ao longo de sua história, até os nossos dias, como uma exigência
permanente que emana da própria natureza da instituição universitária. No seu processo de formação, a
universidade surge como vontade de liberdade. A gênese da universidade medieval pode ser caracterizada
como uma luta, por vezes dramática, para afirmar sua autonomia”. Logo, para o autor, o princípio se insere
na ideia de autodeterminação da política pública.

Mas, nenhum ponto final ao tema foi definido, portanto, resta mais uma vez em aberto o conceito do princípio, o que
merecerá maiores estudos aqui.   
 

 

2. A ANÁLISE DOS DISCURSOS
Interessante para esse trabalho, que pretende desvendar alguns dos possíveis sentidos do princípio da autonomia

universitária, podem ser os discursos e os silêncios produzidos sobre o tema. Então, para tal tarefa, não se pretende aqui contar a
história da universidade de forma linear. Não. Parece a esse estudo mais interessante procurar esse sentido em discursos produzidos
sobre o tema. 

Para essa tarefa, um campo fértil a essa proposta parece o Supremo Tribunal Federal, em seus julgamentos sobre o tema.
Há aqui uma construção de narrativas que podem nos ajudar a construir uma noção de sentido para a autonomia universitária e nos
ajudar a melhor compreender o seu sentido. Mas, identificado o material a ser estudado (os julgamentos do STF sobre autonomia
universitária), a pergunta que se segue será a seguinte: como será possível fazer esse estudo?

Sem a pretensão de trazer uma resposta segura e definitiva, e portanto ingênua,  para a forma de estudo dos discursos, 
parece-nos que Carlo Ginzburg pode nos ajudar nesta tarefa. Partindo dos ensinamentos de Morelli[12], o autor prega a noção de
um novo paradigma, o chamado paradigma indiciário.

Partindo da experiência do chamado “método Morelli”, Carlo Ginzburg convida o seu leitor para olhar não só os
elementos mais vistosos nos discursos. Ao contrário. O autor incita-nos a jogar luz nos aspectos ocultos ou esquecidos de quem lê.

Utilizando o exemplo das análises das pinturas, realizada por Morelli, Carlo Ginzburg explica que:
(...) é preciso não se basear, como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto mais
facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para o céu dos personagens de Perugino, o sorriso
dos de Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é necessário examinar os pormenores mais
negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia: os
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lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés. (GINZBURG, 1989, p.144)
   

Em seguida, para que se entenda a sua proposta, Carlo Ginzburg explica o quanto o método Morelli funciona, como os
romances policias de Sherlock Homes, escritos por Conan Doyle, ao se buscar a solução do caso nos detalhes. Mesmo Freud
reconhece a influência de Morelli na técnica da psicanálise médica [13]. Do diálogo entre os três, pode-se encontrar “pistas: mais
precisamente, sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de Sherlock Homes), signos (no caso de Morelli).” E essa analogia,
explica-se porque os três são médicos. Eis aqui a semiótica médica (GINZBURG, 1989, p.150)   

Trazendo a experiência dos caçadores, que buscam seguir os rastros, Carlo Ginzburg faz uma pausa, para trabalhar a
forma usual de verificar o futuro (por meio da advinhação) e o passado (por meio da decifração) na cultura mesopotâmica. Depois,
retoma a semiótica para explicar que o paradigma indiciário se encontra no passado, no presente e no futuro, mas independente de
em qual dos três tempos, aqui novamente se antevê o caçador, que verifica as suas pistas. 

Em seguida, explica que com a exclusão da intervenção divina, as diversas categorias (profissionais), dentre elas se
destacam aqui os médicos e os historiadores, passaram a trabalhar no “território do saber conjetural” (GINZBURG, 1989, p.155). 

Então, pode-se intuir que os discursos podem ser extremamente importantes e reveladores para desvendar sentidos
ocultos em suas falas, que representam aqui os rastros a serem seguidos. 

Partindo dos debates travados no Supremo Tribunal Federal, parece possível a identificação de um discurso sobre o tema,
para descortinar o horizonte atual de sentidos sobre o princípio (ROSENFELD, 2003, p. 10). Para tanto, prega-se aqui a aceitação
do caráter normativo dos princípios (DWORKIN, 2002), como elementos essenciais para a tomada de uma posição interpretativa
mais coerente (DWORKIN, 2005, p. 45; p. 238) quanto ao princípio da autonomia universitária, para além do convencionalismo e
do pragmatismo (DWORKIN, 2007, p. 272), como um projeto de história constitucional em construção (DWORKIN, 2005, p. 238).

Ora, a identidade constitucional sempre pode ser reconstruída e reinterpretada (ROSENFELD, 2003, p. 18), mas precisa
ser entendida como algo complexo, fragmentado, parcial e incompleto (ROSENFELD, 2003, p. 23).  Essa construção,
inegavelmente, perpassa pelos julgamentos da Corte Suprema (ROSENFELD, 2003, p. 19). Por isso, passa-se ao estudo dos
discursos no julgamento eleito.
 

 

3. O CASO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 500.171-7/GO

O direito e a educação possuem uma relação muito próxima. Isso pode ser especialmente
observado no julgamento escolhido para análise no presente artigo: o recurso extraordinário nº 500.171-
7/GO. Aqui, o cerne da discussão é a possibilidade de cobrança de taxa de matrícula em universidades
federais. Como pano de fundo, nas entrelinhas, os discursos entremostram os contornos de um princípio
constitucional, o da autonomia universitária, na visão dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Como se apresentará aqui, não se discute apena um princípio, ou até mesmo a gratuidade do
ensino, mas sim a relação entre a sociedade a e universidade. A análise permite notar os olhos do Poder
Judiciário quanto aos limites de atuação da universidade, em uma construção de sentido da relação entre
direito e educação. Para esse intento, inicia-se este estudo apresentando o contexto do julgamento, com os
fundamentos legais e constitucionais essenciais para a sua compreensão.

 

 

3.1. Os fundamentos legais e constitucionais do recurso

O caso eleito para análise, como já anunciado, trata sobre a possibilidade de cobrança de taxa
matrícula para programa de incentivo à permanência de alunos carentes na universidade. Nos termos do
relatório do recurso, a taxa de matrícula em discussão foi instituída para um objetivo diferente do próprio
custeio da universidade. Nos termos da resolução da UFGO, e conforme referido no relatório do recurso
extraordinário, os recursos seriam destinados a um programa de assistência para alunos de “baixa condição
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sócio-econômica-cultural”.

Então, para entender melhor o caso em análise, parece essencial saber também que os
fundamentos do recurso da UFGO são os seguintes artigos da Constituição Federal: 205, 206, I, 208, VII e
212, § 2º. O conteúdo de tais dispositivos é o seguinte:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...)

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei,
que: (...)

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio
financeiro do Poder Público.

Mas, pode-se notar que o cerne da discussão no STF é a gratuidade do ensino universitário e o
princípio da igualdade de acesso universitário. Logo, a discussão acaba centrando-se no artigo 206, I
(igualdade de acesso e permanência) e IV (gratuidade do ensino), da Constituição Federal, que também
parecem centrais para entender o objeto do recurso.  

Segundo a universidade federal de Goiás seu recurso merece provimento, pois a sociedade deve
contribuir para que se concretize a gratuidade do ensino. Aliás, segundo a instituição, a gratuidade deve se
restringir ao ensino fundamental, caso interpretada a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases.
Mas, não bastasse isso, o artigo 206, I, da Constituição Federal não deve ser interpretado de maneira
isolada, mas sim em conjunto com os demais dispositivos sobre educação.

Em seguida, o ministério público opinou pelo desprovimento do recurso. O recurso teve sua
repercussão geral reconhecida no julgamento do RE nº 567.801/MG, da relatoria do Ministro Menezes de
Direito. Essas são as linhas mestras do recurso, mas há ainda alguns outros dados interessantes a serem
conhecidos.

Em primeiro lugar, apesar do artigo 206 garantir a gratuidade, há grande discussão na
doutrina[14], o que se reflete nos julgamentos, sobre a possibilidade de cobrança de mensalidade nas
universidades como forma de custeio. Falando sobre o assunto, Paulo de Sena Martins sintetiza como
argumentos favoráveis a essa proposta os seguintes pontos: a) a União aplica a maior parte de seus
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recursos orçamentários destinados à educação no ensino superior. Tal situação representaria uma distorção
quanto às prioridades; b) a clientela do ensino superior público seria composta preponderantemente pelas
camadas sociais mais privilegiadas; c) a cobrança no 3.º grau liberaria recursos atualmente alocados nas
universidades para o ensino fundamental; d) as mensalidades cobradas no ensino superior público
custeariam (ao menos parte significativa) das atividades da universidade; e) a experiência internacional
mostra que outros países adotaram como estratégia a cobrança do ensino superior, a partir de um
diagnóstico concordante com os postulados acima. (MARTINS, 1997). Mas, o próprio autor desconstrói
em seguida esses argumentos, esmiuçando os pretensos problemas orçamentários da união e a pretensa
experiência internacional sobre o tema.  

Mas, ao mesmo tempo em que enfrenta a questão orçamentária, o autor joga luz em um fator que
parece dominar a ideia de universidade: o predomínio de camada privilegiada economicamente como
beneficiária do ensino nas universidades federais. Contudo, logo em seguida o próprio autor desconstrói
esse argumento, ao explicar que “no depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que
investigou a crise na universidade brasileira (1991-92), o então presidente do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras - CRUB, professor Eduardo Coelho, revelou, apoiado em pesquisa realizada na
universidade de São Paulo (USP) - que em média 50% dos estudantes das instituições públicas são
egressos das escolas públicas de 1.º e 2.º graus.” (MARTINS, 1997- grifo nosso)  

Outra pesquisa, realizada pelo Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e Comunicatórios,
em 1994, expressa que no universo de 38 (trinta e oito) universidades federais mostrou-se que 49% dos
estudantes possuem uma renda, por pessoa da família, entre um e dois salários-mínimos. E fora estes, 25%
têm como renda apenas um salário mínimo. Isto é, a composição sócio-econômica do alunado chega perto
de 3/4 de estudantes carentes. (MARTINS, 1997)

Logo, para se pensar na universidade pública e gratuita, em primeiro lugar devem ser desmentidos
alguns mitos como o da insuficiência de recursos (o que daria ensejo a cobrança de mensalidades) e o da
sua elitização (há estudos que comprovam o acesso de grande número de alunos carentes ou de escolas
públicas). 

Mas, parece essencialmente importante notar que no princípio do artigo 206, I, não se garante
apenas o acesso às universidades, mas também a permanência nas instituições. E aqui parece existir outro
problema pouco estudado, e que é central no julgamento do RE 500171-7/GO, que passa inegavelmente
pelo estudo da gratuidade.

Segundo o Censo realizado pelo INEP em 2008, um dos maiores desafios impostos ao Plano
Nacional de Educação é diminuir o número de evasão universitária. Segundo o estudo, em 2008, dos
alunos que ingressam na universidade federal, só 67% concluíram o curso universitário, sendo uma das
possíveis causas da evasão a inviabilidade de auto-sustento. 

Ciente dos problemas de permanência de alunos carentes, algumas universidades, como são
exemplo a UFGO e a UFMG, instituíram uma taxa de matrícula que é totalmente revertida em benefício
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daqueles que não detém condição de se manter durante o período universitário. Para que se tenha uma
noção do tamanho de tal política pública, em 2007, só na UFMG, foram assistidos 5.058 alunos da
universidade.[15] Portanto, parece importante deixar claro o escopo das taxas que foram o objeto do
julgamento a ser analisado em seguida. 
 

 

3.2. Os votos dos Ministros Lewandowski e Menezes de Direito. Os argumentos que
entendem a taxa como vedação de acesso às universidades.    

Como já foi dito, o cerne da discussão aqui é a constitucionalidade da cobrança de taxa de
matrícula em universidades. No caso do recurso extraordinário nº 500171/GO, o relator foi o Ministro
Ricardo Lewandowski e a universidade escolhida como paradigma foi a Universidade Federal de Goiás –
UFGO, que aparece na qualidade de recorrente.

Após um breve histórico, em seu voto, o Ministro Lewandowski se pauta em citações de Luís
Roberto Barroso para concordar que os artigos da constituição devem ser analisados de maneira
sistemática, mas, segundo ele, de tal procedimento a conclusão aqui seria contrária ao pretendido direito da
universidade. Em seguida, o relator se vale das lições de Norberto Bobbio para afirmar que os direitos
fundamentais são direitos históricos, decorrentes de certas circunstâncias.  

Diante da deixa histórica, o relator enquadra o direito à educação, como de segunda geração,
decorrente das pressões da Revolução Industrial, em um contexto em que o Estado se torna pró-ativo. Nas
palavras do Ministro, a educação visa “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” [16].

Em seguida, com a ajuda de José Afonso da Silva, prega o dever do Estado custear o sistema de
ensino público prevista no artigo 208 da Constituição Federal. Logo, não se poderia dizer que o ensino é
obrigatório apenas quanto ao ensino médio, aplicando-se o mesmo raciocínio à gratuidade. Segundo o
relator:

A rigor, o disposto no art. 208, longe de consubstanciar uma limitação à educação
gratuita, em verdade assinala ao Estado a obrigação de manter uma estrutura
institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou não recursos financeiros, o
acesso ao ensino superior, em seus vários níveis, da graduação à pós-graduação,
ministrado em estabelecimentos oficiais, tendo como única limitação a sua
competência intelectual.[17]

Ora, segundo o Ministro Lewandowski, o artigo 206, I, é um princípio que não encontra qualquer
limitação. Segundo o seu voto, cabe ao Poder Público, desde a pré-escola, proporcionar “aos alunos
carentes, condições de igualização, para que possam concorrer com os abastados em igualdade de
situação[18]”. É preciso colocar em prática uma justiça proporcional e distributiva, a se realizar por meio
de políticas públicas.

O óbice visualizado pelo Ministro à instituição de taxa é o de que “as universidades públicas,
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integralmente mantidas pelo Estado, criem obstáculos de natureza financeira para o acesso dos estudantes
aos cursos que ministram, ainda que de pequena expressão econômica, a pretexto de subsidiar alunos
carentes, como ocorre no caso dos autos.” A taxa para assistência de alunos carentes seria, então, um
mecanismo de restrição de acesso às universidades.

Interessante que em sua fundamentação, o Ministro Lewandowski utiliza a fala do Ministro
Joaquim Barbosa no julgamento da ADI nº 2.643-7/RN[19], em que se discute a cobrança de taxa de
matrícula para vestibular:

“(...) exigência como a cobrança de taxa têm o efeito devastador de promover uma
verdadeira triagem social, baseada na renda. E o que temos ao cabo de tudo isso?
Um ensino superior elitizado, acessível predominantemente, pelo menos nos cursos
de maior prestígio, pelas classes sociais detentoras de maior poder aquisitivo, que
ainda por cima não pagam um único centavo por esse ensino.”     

Mas, como se pode verificar neste excerto da decisão, o arrazoado do Ministro Joaquim Barbosa é
exatamente no sentido contrário ao da fundamentação deste caso[20]. Há aqui uma crítica à cobrança de
taxa de inscrição de vestibular, que tornaria o acesso restrito a quem pudesse pagar essa taxa. Já aqui, o
raciocínio é o inverso: paga-se uma taxa de matrícula no intuito de ajudar aqueles alunos que não detém
condições de cursar a universidade, sem a ajuda de uma bolsa. Quem é carente, não paga quantia alguma.

Apesar disso, continua o Ministro com sua fundamentação, escorada no custeio da educação,
prevista no artigo 70, V, VI e VIII, da Lei 9.394/94, quando faz alusão ao custeio de todos os níveis de
educação.

E então, finalmente chega o Ministro relator à autonomia universitária para firmar que:

Não se argumente, por outro lado, como fazem alguns, com a autonomia
administrativa, financeira e patrimonial que a Carta Magna, no art. 207, assegura às
universidades, ao lado da autonomia didático-científica. É que, como corretamente
afirmou o Ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento da citada ADI 2.643-7/RN,
“quando a Constituição fala de autonomia (...) é preciso distinguir entre autonomia
para gerir seus próprios recursos, autonomia de gestão, e autonomia para defini-
los.”    

No entanto, não parece fácil compreender qual o sentido conferido pelo Ministro relator por tal
trecho de seu voto. Por isso, faz-se aqui uma remissão àquilo que foi decidido na ADI 2643/RN, pois
naquela oportunidade, o relator disse que a autonomia não quer dizer “que as Universidades estão acima
da lei. Esta autonomia realiza-se, justamente, com a observância das leis.” E interessante, faz em seguida
remissão a dois julgamentos que se pautam em lições sobre a autonomia universitária anteriores a sua
inserção na Constituição Federal de 1988. Eis portanto uma memória de um julgamento que trabalha com
o princípio, como se constitucional não fosse. 

O Ministro Menezes de Direito votou em seguida. Como motivos para acompanhar o relator,
afirmou que “quem trabalha na área de educação sabe perfeitamente bem que de tempos em tempos
procura-se impor a possibilidade de cobrança de taxas nas universidades públicas. E a alegação é
sempre aquela da carência de recursos do Estado para a manutenção de um ensino de qualidade” [21].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4088



Ora, mas desde o princípio se sabe que a taxa em discussão pretende ser uma forma de assistência ao
aluno de baixa renda, para garantir a sua permanência na instituição, e não uma forma de custear a
universidade.  

Em seguida, afirmou o Ministro Menezes de Direito que a questão em discussão é jurídica
(cabimento da cobrança de taxa) “que é superior à questão histórica ou à questão doutrinária sobre o
direito à educação como dever do Estado, como posto na Constituição da República”[22] Mas, o Ministro
não enxerga como superar o princípio da gratuidade. Segundo ele, “se se quer fazer a cobrança de taxas
de matrícula nas universidades oficiais, que se mude a Constituição e que se autorize expressamente a
cobrança de taxas nos estabelecimentos oficiais.” [23] Em suma, caso não ocorra uma reforma no texto
constitucional, a cobrança de taxa não seria cabível. Dentro da universidade, parece vigorar o princípio da
legalidade estrita e mais uma vez se pergunta: então, para que serve a autonomia universitária?

Segundo o Ministro Menezes de Direito, não existe “nenhuma possibilidade de nós autorizarmos
a cobrança de taxa de matrícula, que é uma vedação de acesso, porque há pessoas que não podem pagar
essa taxa” (...). Mas a questão que novamente se impõe aqui é que a discutida taxa pretende exatamente
auxiliar aqueles que não possuem condição de se manter no curso e não restringir o acesso. Então, os dois
primeiros votos demonstram uma memória da taxa de inscrição de vestibular (como se fossem idênticas),
atuando na discussão, bem como uma compreensão da taxa para alunos carentes como um impedimento de
acesso à universidade.

   

3.3. O início da divergência. Os votos da Ministra Carmem Lúcia e do Ministro
Eros Grau

A Ministra Cármen Lúcia, então, explica que concorda plenamente com todas as razões até aqui
lançadas pelo relator, mas para chega a uma conclusão em sentido contrário à dele, escorada nas mesmas
razões.

A ministra lança no plenário, de maneira transparente, a sua experiência como docente da
Universidade Federal de Minas Gerais quanto à taxa objeto da discussão. Segundo a Ministra “em 1929, o
primeiro Reitor, Mendes Pimentel, estabeleceu exatamente o que se chamou de taxa, na verdade um preço,
para que as pessoas que pudessem ter acesso à educação superior tivessem acesso a algumas bolsas que
foram dadas a partir de então”.[24] Após explicar o mecanismo dessas taxas, a Ministra asseverou que tal
recurso “não entra na universidade; ele é destinado exclusivamente a isso”. Logo, não feriria a gratuidade.
  

Então, além dos princípios enumerados pelo Relator, a Ministra Cármen Lúcia  propôs uma
leitura constitucional conforme o princípio da solidariedade, inserto no artigo 206 da Constituição Federal,
que fala do incentivo da sociedade à universidade. Ora, a Ministra enfatizou que “quem não pode pagar
fica isento e que a cobrança dessas taxas é exatamente para garantir a universalidade.” [25]

Para tratar da solidariedade, a Ministra Cármen Lúcia explicou que não vê incompatibilidade
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entre os princípios postos na Constituição Federal. Como explicado na tribuna, caso não existisse a taxa
pelo menos 5.000 (cinco mil) pessoas “não teriam acesso a permanecer, não entrar, mas a permanecer, e,
inclusive, a poder realmente depois, em igualdade de condições, ter acesso às oportunidades na vida
profissional (...)”.

Em seguida, o Ministro Eros Grau acompanhou a divergência, e como não se tratava de controle
difuso, quis endossar que se analisavam aqui situações de fato. Em seguida, a Ministra Cármen Lúcia fez
novo aparte para explicar que em cada universidade “não se paga a mesma quantia, mas na medida da
possibilidade de cada um em várias dessas universidades”.[26] Em outras palavras, a universidade é quem
conhece o seu contexto. O Ministro Eros Grau explicou que a situação em discussão é uma relação de
comunhão de escopo, em que o benefício de um é o benefício do outro. Disse:

Estou diante de uma contribuição fundada na solidariedade, visando à permanência
do aluno na Universidade, o que é inteiramente compatível com o art. 206, inciso I.
Fundada no texto desse inciso I do art. 206 e desdobrada, essa contribuição, no bojo
da relação de comunhão de escopo, regra contida no art. 205 da Constituição,
segundo a qual a educação “....será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade...”[27]    

    Mais uma vez insistiu “aqui apreciamos situação de fato nas quais o produto da contribuição de
matrícula custeia a permanência de alunos carentes da Universidade” [28] Em outras palavras, o que
aparece em discussão aqui travada é não só a gratuidade, mas também a autodeterminação da política
pública universitária, uma de suas possibilidades de sua atuação autônoma. Mas, em seguida, se
demonstrará que esse argumento se esconde nas afirmações de inviabilidade de limitação de um princípio.

 

 

3.4. Os debates no plenário. O medo da autodeterminação universitária

Em seguida, o Ministro Carlos Ayres explicou que no plenário existiam duas correntes de opinião
bem delineadas. Como razões para acompanhar o relator, o Ministro disse que o artigo 206, IV é vetor
interpretativo do artigo 208, e mais uma vez tentou pontuar o cerne da discussão em julgamento: “a
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

No entanto, outra vez remeteu a questão ao julgamento da taxa de vestibular, quando afirmou que
“muitos deixam de fazer o vestibular, uma vez que matricular e, por conseqüência fazer o vestibular
porque não tiveram condições de superar a barreira material da cobrança, da chamada taxa.” Bem se vê
que mais de uma vez a taxa para assistência foi equiparada à de inscrição para o vestibular.

Na tentativa de esclarecer o equívoco, a Ministra Cármen Lúcia fez novo aparte para esclarecer
que “É que essas taxas não são cobradas. Aliás, o Supremo já se manifestou sobre aqueles que não podem
pagar. Só para chamar atenção.” [29] Em outras palavras, pediu que se notassem as diferenças entre a
inscrição de  vestibular e a taxa de assistência.
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Mais uma vez a confusão não foi desfeita (entre a taxa de inscrição no vestibular e a taxa de
assistência para a permanência na universidade), e então a solução encontrada pelo relator foi agrupar
qualquer tipo de taxa. Disse o relator: “Cada situação é diferente. Na verdade, eu englobei os vários
argumentos Alguns destinam as taxas a estudantes carentes.” E a pergunta que fica é: será que dá para
englobar esses argumentos? Pode-se dar o mesmo tratamento para institutos com finalidades tão distintas?

Segundo o relator sim, pois “essas despesas com alunos carentes destinadas a bolsas, transportes,
alimentação já estão contempladas nesses 18%”. Logo, tais custos já estariam inclusos nas receitas
provenientes de impostos. Mas, na sua fala seguinte, o ministro relator demonstra a sua maior preocupação
com a Instituição da taxa. Não é com a universalidade do ensino ou com os alunos carentes que há tensão.
O medo é o chamado arbítrio das universidades:

Quero manifestar a minha preocupação de que o Supremo Tribunal Federal, na medida em que permita,
com base no princípio da solidariedade ou qualquer outro, que as centenas de universidades federais e
públicas existentes no Brasil, estaduais e até municipais, estabeleçam, com base num critério ad hoc,
quer dizer, discricionariamente, quiça até arbitrariamente, em cada caso, quem é que deve pagar as
matrículas, ou eventualmente enfim, outra exação que seja cobrada dos estudantes. Isso me parece
introduziria, no sistema de ensino, sobretudo no ensino público, o mais absoluto caos” [30]
 

O problema está em conferir essa abertura de escolha às universidades.
Em outro trecho, mesmo que acompanhando a divergência a favor da taxa, o Ministro Gilmar Mendes também ressalta o

mesmo discurso: o medo de conferir esse poder à universidade. Afirma inicialmente que a universidade brasileira é altamente
excludente, o que daria ensejo a rediscutir o ensino gratuito. Caso esta fosse a posição vencedora, o Ministro afirma que “teríamos
que estabelecer lindes, limites.” Mais uma vez, ao término de sua fala, reafirma que “fôssemos nós não vencidos, mas vencedores,
certamente essa nossa sentença talvez merecesse algo de aditivo, porque há outros limites que precisariam ser observador.

 Aqui se verifica uma das razões para a não adesão à constitucionalidade da taxa: o medo de um arbítrio universitário,
sem limites. A universidade se apresenta como um espaço público dessarazoado, a que não se deve permitir abertura, sob pena de se
instalar o caos. E então, mais uma vez a pergunta nos persegue: para que serve a autonomia universitária?

Pautado em sua experiência pessoal, o Ministro Eros Grau tentou desconstruir esse argumento, ao
afirmar que “no caso da universidade Federal de Minas Gerais, eu sei perfeitamente que só paga quem
pode. E mais: eu sei perfeitamente que isso é destinado ao custeio de alunos carentes, que seguramente
não receberiam da Universidade esse custeio por conta de ação própria da Universidade ”.[31] Mesmo
assim, pautado na ideia do princípio da universalidade, o Ministro Carlos Britto acompanhou o relator. 

O que chama atenção é uma prévia desconfiança quanto à lisura da atuação universitária. Ora, se
este não for o ponto de partida, pode-se tornar sem qualquer sentido a autonomia universitária, afinal, para
que serviria o princípio sem uma abertura? Mas, diferentemente desse passo inicial, a universidade passa
por um descrédito tamanho, que outro argumento utilizado para desprover o seu recurso foram os
inúmeros novos processos que surgiriam da permanência da taxa, nos casos de negativa indevida a alunos
carentes. 

O Ministro Cezar Peluso mais uma vez trouxe a discussão para o custeio da universidade ao
afirmar que “o que está por trás do pensamento divergente é interpretação que supõe uma carência
financeira do Estado para aplicar, nas universidades públicas, os recursos que a Constituição lhe impõe”.
[32] Para o Ministro, “tanto a inscrição no vestibular, como a matrícula são requisitos necessários de
exercício do direito de acesso á gratuidade do ensino”[33]. E como razão para decidir, ele entendeu
também que isso levaria ao aumento de demandas ao judiciário.
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O Ministro Celso de Mello acompanhou a divergência, pautado na idéia de que buscamos uma
“sociedade aberta, tolerante, solidária e fraterna.” Mesmo diante de uma última tentativa de rediscutir o
tema, intentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, a vedação à taxa
permaneceu majoritária, colocando-se, assim, uma visão não só da gratuidade do ensino superior, mas
também entremostrando uma compreensão da universidade, em sua autonomia, e sua relação de descrédito
com a sociedade, representada aqui nas falas dos ministros.   

 

CONCLUSÃO

Apesar do julgamento eleito para análise tratar sobre a gratuidade do ensino, em suas entrelinhas,
espera-se que o leitor tenha conseguido vislumbrar outros elementos, para além do texto constitucional. 
Em primeiro lugar, uma memória de um outro julgamento que tratava sobre a isenção de taxa de inscrição
de vestibular, que aqui aparece como elemento equiparado à assistência de alunos carentes na
universidade.

Outro interessante elemento identificado nos discursos é um descrédito das universidades, como
instituições hábeis a propor seus parâmetros de acesso e permanência em suas instituições. A descrença é
tanta que em certos momentos do julgamento, chega-se a tentar colocar as discussões nas experiências
pessoais dos ministros.

Esses traços ocultados nos discursos parecem viabilizar uma reflexão sobre o princípio da
autonomia universitária, que está inserido no texto constitucional, mas que permanece em seu sentido
aberto. Mas, mais do que pretender defini-lo, o que se mostra extremamente problemático, o que se
pretende aqui é propor um ponto de partida para a sua leitura. Acreditar nas universidades.

Sabe-se que a definição de limites, dentro de sua autonomia, pode – e com certeza será – muito
problemática. Não se nega que existirão inúmeros abusos e excessos, por parte da instituição. Mas, isso
não pode significar um descrédito para a sua autodefinição. Para a sua autonomia.

Melhor do que achar uma definição, espera-se que o princípio possa começar a sua leitura com
crença de que sua aplicação pode ser bem sucedida. Essa é a reflexão pretendida neste trabalho.        
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século XIII, chamado por ele de “o século das universidades”, tais instituições surgiram (LE GOFF, 2002).   
[3] Maria Amélia Loureiro narra que, na universidade de Bolonha, o Imperador Fernando Barbarossa concedeu proteção à autonomia universitária para proteger os
alunos e os mestres,  face às ingerências da Comuna no ensino superior (LOUREIRO, Sd,  p. 39).
[4] A universidade de Coimbra foi inicialmente fundada em Lisboa, por ato do Rei Dom Dinis, em 1288, com a concessão da bula pelo Papa Nicolau IV, e, desde o
princípio, vindicou a sua autonomia diante do confronto entre os alunos e a população urbana, o que gerou a sua transferência para Coimbra (LINHARES, 2005, p.
38).  
[5] Sobre o dever da sociedade promover uma educação pública, gratuita,  universal e independente, no sistema francês, em 1791, em razão dos ideários da Revolução
Francesa,  Condorcet,  deputado da Assembléia Nacional e membro do Comitê de Instrução Pública da França, defendia um sistema de ensino que colocasse fim à
dependência por desconhecimento, e que a instrução pública era necessária às mudanças que o tempo iria trazer. Vide CONDORCET, 2008. 
[6] Para um desenvolvimento histórico do ensino superior no Brasil, iniciada com a transferência da Coroa Portuguesa, Cf. RANGEL, 2007, p. 20-28.

[7] Nina Ranieri explica que a autonomia universitária foi inicialmente consagrada pela Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, mas, suprimida pela Reforma Carlos
Maximiliano (1915). Em seguida,  houve um período de grande controle ideológico da produção universitária. Em 1930, renasce a preocupação com a educação,
incluída como direito de todos na Constituição de 1934 e conferida a competência de suas diretrizes à União. No Estado Novo, em 1937, o tema da educação, e sua
renovação, foram abafados.  A Constituição de 1946 reinicia as lutas ideológicas sobre a educação, mas, com lento desenvolvimento. Em 1961 é aprovada uma Lei de
Diretrizes e Bases (Lei n.° 4.024). De 1969 a 1974 houve um crescimento do ensino superior sem mínimas condições de funcionamento, com ênfase para o ensino
privado.  O novo desafio, portanto, desde 1988, era a qualidade do ensino. (RANIERI, 2005). Em outro interessante traçado histórico sobre a universidade brasileira,
Mônica Linhares afirma que já no Decreto n.° 7.247, de 1879 havia expressa menção à liberdade de ensino para o ensino superior. Contudo, a autonomia quanto à
universidade só teria se dado em 1920, com o Decreto n.° 14.343, que instituiu a Universidade do Rio de Janeiro (LINHARES, 2005, p. 96).   
[8] Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras , as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso,
do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos
conforme dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.
Parágrafo único. Para garantir  a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
orçamentários disponíveis,  sobre:
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
II - ampliação e diminuição de vagas;
III - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.
 
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização e financiamento pelo Poder Público,  assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. 
§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários,  atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos
disponíveis;
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes;
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo
respectivo Poder mantenedor;
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento;
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;
VII - efetuar transferências,  quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
[9] O autor participou de todo o desenvolvimento do conceito de ensino no Brasil e enfrentou o desafio de desenhar as bases estruturais para a construção de uma
universidade. Dialogou sobre o tema desde a década de 1930. Em 1976, já descrevia a mudança no papel da Universidade, pautada outrora na pura competência do
professor, para a inclusão aluno na construção do conhecimento, em uma interação dentro do sistema. Sintetiza essa mudança de paradigma assim: “emergimos de
uma fase de endoutrinação e imposição para uma corajosa participação da criança em sua própria educação.”  (TEIXEIRA, 1976, p. 233).
[10] Darcy Ribeiro foi um importante interlocutor da reforma universitária, inclusive dos debates da constituinte. Em razão da queda do governo João Goulart,  em
1964, ao qual esteve vinculado, esteve asilado em diversos países da América Latina (Uruguai, Venezuela, Chile, Peru), onde trabalhou como especialista em reforma
universitária e amadureceu o seu núcleo de idéias sobre universidade a ser implementadas na Universidade de Brasília. Desenvolveu estudos sobre a universidade, para
entendê-la como espaço democrático, o que requer a coexistência de opiniões divergentes, o respeito à capacidade intelectual,  além de uma posição militante
(compromisso com os problemas de desenvolvimento nacional). Cf. RIBEIRO, 1991, p. 144.
[11] Atuante nos debates da constituinte sobre a educação, e protagonista na definição do conteúdo constitucional sobre as universidades, João Calmon defendia uma
universidade “impulsionadora e propulsora do pensamento nacional” (CALMON, 1974).
[12] O autor explica que Morreli revolucionou a história da arte, ao publicar na Zeitschrift für bildende uma série de artigos sobre a pintura italiana que propunham
um novo método para a atribuição dos quadros antigos. Pregava que não se enfocasse nas características mais vistosas dos quadros mas sim nos pormenores, como
seriam exemplos orelhas, unhas, etc. Cf. GINZBURG, 1989.
[13] Segundo Ginzburg, Morelli significou para Freud “a proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados
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reveladores”.  (1989, p. 149)  
[14] Há quem entenda que a questão foi resolvida com o artigo 206, IV, da CF. Nesse sentido, BOA VENTURA, 1993.

[15] Disponível em: http://www.ufmg.br/diversa/15/index.php?option=com_content&view=article &id=7&Itemid=7. Acesso em 15.8.2010.

[16] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[17] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[18] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[19] Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em que o Governador do Rio Grande do Norte pretendia declarar inconstitucional a lei nº 7.983/01, que conferia
isenção do pagamento da taxa de inscrição de vestibular da universidade estadual do Rio Grande do Norte, por aumentar despesa não prevista na LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias. O parecer do PGR pugnou pela inconstitucionalidade da norma,  por se ferir o princípio da autonomia universitária, mas teve seu pedido
julgado improcedente, apenas havendo divergência por parte do Ministro Marco Aurélio.    
[20] Note-se que o Ministro Joaquim Barbosa se insurge neste julgamento contra a cobrança da taxa de inscrição, pois isso seria um funil ao ensino superior, que já
se encontra elitizado. Na verdade, o Ministro Joaquim Barbosa revolta-se com a disparidade que a gratuidade pode causar.  Veja-se o seguinte trecho: “E o que temos
a cabo de tudo isso? Um ensino público superior elitizado, acessível  predominantemente, pelo menos nos cursos de maior prestígio,  pelas classes sociais detentoras
de maior poder aquisitivo, qua ainda por cima não pagam um centavo por esse ensino!” 
[21] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[22] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[23] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[24] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[25] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[26] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[27] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[28] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.
 
[29] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[30] RE 510.378/MG, Voto do Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. em 13.08.2008)

[31] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.

[32] Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557455 Acesso em 18.07.2010.
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DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA EXPANSÃO DO ACESSO AO
ENSINO SUPERIOR E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIMITE DA RESERVA DO

POSSÍVEL.

FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION: AN ANALYSIS OF EXPANDING ACCESS TO HIGHER
EDUCATION AND APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF POSSIBLE RESERVATION LIMIT

Katherinne De Macêdo Maciel Mihaliuc
Roberta Teles Bezerra

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar a adequação da expansão do acesso ao ensino superior sem
que se considere o preenchimento subjetivo dos requisitos, por parte dos candidatos
ingressantes, e sem que o Estado aplique o princípio da reserva do possível. Esta análise busca o
diferencial entre o acesso ao ensino e o acesso à educação de forma eficaz e igualitária como
garante a Constituição Federal Brasileira de 1988, identificando a possibilidade do
desencadeamento de diminuição de eficácia de outros direitos igualmente protegidos, como o
direito à vida e o direito de acesso à justiça. O trabalho aborda o Direito à educação, em nível
superior, como direito social, questionando o seu caráter de direito fundamental. A pesquisa
realizada utilizou-se da técnica de pesquisa a bibliográfica e documental.
PALAVRAS-CHAVES: EFICÁCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO; EXPANSÃO DO ENSINO
SUPERIOR; RESERVA DO POSSÍVEL

ABSTRACT
The objective of this paper is to examine the adequacy of expanding access to higher education
without considering the filling subjective requirements, on the part of candidates freshmen, and
without application, by the State, of the limits of the possible reservation's principle. This analysis
looks for the differential between the access to education and access to education effectively
and egalitarian as guaranteed by the Brazilian Federal Constitution of 1988, identifying the
possibility of triggering of diminishing effectiveness of other rights also protected, as the right to
life and the right of access to justice. The work covers the right to education at higher level, as
social law, questioning his character of fundamental right. The survey used the technique of
bibliographic and documentary research.
KEYWORDS: EFFECTIVENESS OF THE RIGHT TO EDUCATION; EXPANSION OF HIGHER
EDUCATION; LIMITS OF THE POSSIBLE

INTRODUÇÃO

Os direitos sociais sucedem os chamados direitos da liberdade no texto constitucional, mas não revelam nem maior nem
menor importância em relação a estes últimos, pois são apenas dimensões diferentes dos mesmos fundamentos básicos de todos
direitos fundamentais, a saber: liberdade, igualdade e fraternidade.

Para Bonavides, o lema revolucionário do Século XVIII revelou, nos três princípios cardeais, todo o conteúdo possível
dos direitos fundamentais. O autor considera o lema como prenúncio da seqüência histórica da gradativa institucionalização desses
direitos:

[...] descoberta a fórmula de generalização e universalização, restava doravante seguir os caminhos que
consentisse inserir na ordem jurídica positiva de cada ordenamento político os direitos e conteúdos
materiais referentes àqueles postulados. Os direitos fundamentais passaram na ordem constitucional a
manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e
qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade
material e concreta, em substituição da universalidade abstrata e, de certo modo, metafísica daqueles
direitos, contida no jusnaturalismo do Século XVIII. [1]

Por isto, os valores histórico, social, político e ideológico contidos no preâmbulo reforçam a interpretação dos direitos e
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garantias fundamentais, estabelecidos como destinação do Estado Democrático, sendo, portanto, a própria razão de ser do Estado.

Os direitos da liberdade são os direitos civis e políticos, denominados de direitos de primeira geração, dos quais os
indivíduos são titulares absolutos.

Os direitos de primeira geração, ou da primeira dimensão[2], como no melhor dizer de Guerra Filho, mostram-se como
faculdades ou atributos da pessoa e apresentam como característica mais acentuada o alto teor de subjetividade. São direitos
suscetíveis de oposição ante o Estado, formalmente consolidados e universalmente legitimados como referencial de Constituição
digna[3].

A educação, como direito social, pertence à segunda dimensão dos direitos fundamentais e, assim como os culturais,
econômicos e os direitos coletivos, apareceram contemporaneamente ao princípio da igualdade e dele não podem se afastar, pois
“fazê-lo equivaleria a desmembrá-lo da razão de ser que os ampara e estimula” [4].

Entretanto, José Eduardo de Faria adverte para o fato de a inspiração no princípio da igualdade [5] não fazer configurar
os direitos sociais como direito de igualdade. São, na verdade, “um direito das preferências e das desigualdades, ou seja, um direito
discriminatório e com propósitos compensatórios” [6]. Por isto se dizer que os direitos da segunda dimensão congregam em si o
Princípio da Justiça Social.

O referido autor ensina que os direitos sociais foram formulados em direção aos cidadãos tomados em grupos e não de
forma isolada e a igualdade que se pretende atingir é a igualdade entre os segmentos da sociedade. Por isto, caracterizam-se por
outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde e educação.

Os direitos sociais tiveram, primeiramente, caráter puramente ideológico, constituindo-se objeto de especulação da
filosofia e da política, somente tendo sido declarados formalmente nas constituições marxistas e no constitucionalismo da social-
democracia.[7].

A declaração solene, contudo, não asseguraria a eficácia de tais direitos, cuja natureza reclama prestações materiais do
Estado, sem as quais restam inviabilizados. “Não são direitos contra o Estado, mas sim direitos através do Estado”[8]. Em razão
disto foram remetidos, durante certo tempo, à categoria das normas programáticas, pois não contavam com elementos de garantia
para sua concretização[9].

O caráter social assumido pelos direitos fundamentais obrigou - e ainda obriga - a permanente atuação positiva do
Estado, sendo requisito da sua efetividade, o real acesso a todos [10]. Por esta razão Díaz [11] propõe a utilização da expressão
“direitos de igualdade” ou “direitos prestacionais” por considerar inadequada a expressão “direitos sociais”. Nesta oportunidade,
vale utilizar a denominação “direito de participar do bem-estar social”[12].

Direitos sociais ou direitos fundamentais a prestações podem ser divididos em dois grupos: os direitos a prestações
jurídicas - à autonomia universitária, à imprensa livre, ao funcionalismo público - e o direito a prestações materiais. Estes são os
direitos às prestações em sentido estrito ou os direitos sociais por excelência (habitação, intervenção policial, habitação, saúde,
educação, trabalho)[13].

Paulo Bonavides[14] aponta para o fim da fase de crise de observância e execução dos direitos reduzidos aos próprios
enunciados, inclusive no Brasil, em virtude da formulação do preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, previsto
no §1º do inciso LXXVIII, do art. 5º, da Carta Magna.

Com a garantia constitucional de aplicabilidade imediata, os direitos sociais, culturais e econômicos passaram a não
depender exclusivamente da vontade do legislador para a sua concretização, estando o Estado obrigado a disponibilizar os meios e
os recursos necessários para a efetivação destes direitos, através de políticas públicas objetivas.

Inaugurou-se, no Brasil, a fase de justiciabilidade dos direitos fundamentais, marcando a superação definitiva da
concepção que fazia as normas dependerem de leis para se tornarem aplicáveis.[15]

A indisponibilidade dos direitos poderia, a partir de então, ser reclamada na Justiça, pois passava também pelo judiciário,
como parte do tripé que equilibra os poderes do Estado, o controle da administração pública e o controle do processo legislativo,
ambos objetos de estudo detalhado de Germana de Oliveira Morais.[16]

Entretanto, a própria garantia de ter a ameaça de direito analisada pelo judiciário padece de efetiva concretização, sendo
oportuna a necessidade apontada por Guerra Filho, de analisar a dimensão processual dos direitos fundamentais:
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[...] quando se haverá de enfrentar problemas como o do controle de constitucionalidade e o do ‘acesso
à justiça’, o ‘direito aos direitos’, que se faz através de instrumentos como habeas corpus, o mandado
de segurança, individual e coletivo, o [...] mandado de injunção, o [...] habeas data, a ação popular, a
assistência judiciária gratuita, bem como através das instituições responsáveis pelas chamadas ‘funções
essenciais da justiça’ e, de modo especial, pelo órgão máximo de exercício da jurisdição
constitucional, estrutura que em nosso sistema jurídico adquiriu, por força de lei, o Supremo Tribunal
Federal. [17]

Os instrumentos garantidores da efetiva concretização dos direitos fundamentais viriam como grande contribuição.
Todavia, não teriam o condão de analisar a problemática proposta, principalmente em razão do seu caráter hipotético. Mas a
hipoteticidade do problema não descarta a sua iminência, e por isto faz-se necessária a utilização de meios para resolvê-lo a partir
de soluções outras que antevejam o problema. A iminência pede medidas preventivas, devendo o judiciário exercer função
importantíssima, quando for oportuno.

O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL

O homem, como um ser cultural, precisa da educação para compreender melhor as coisas e os fatos sobrevindos do
cenário social. O acesso efetivo à educação é condição de cidadania e é condição de vida – vida em sentido amplo.

A compreensão da própria existência e a utilização da linguagem são distintivos alcançados pelo acesso à educação,
capazes de permitir ao ser humano ultrapassar a limitação da sua existência a partir, simplesmente, da sua percepção individual
sobre as coisas.

A própria condição de ser social o compele a ter uma formação mínima, albergadora de valores morais e sociais, bem
como de noções basilares de direitos e de deveres, princípios de justiça, regras de convivência e de ética.

O acesso à educação não somente se presta a criar condições para o trabalho. Mas isto não deve ser desconsiderado: a
alimentação, a moradia, a saúde, o lazer, a segurança são itens, em uma sociedade capitalista, adquiridos somente com o fruto do
trabalho; e a plena cidadania não se concebe igualmente sem a consideração ao princípio da dignidade da pessoa humana, também
viabilizado por estas condições.

O direito à educação está entre os direitos sociais, positivados no Brasil desde a Constituição de 1934, mas, a espelho dos
demais direitos de segunda dimensão, guardou em si, durante longos anos, a volatilidade da ineficácia.

A dependência da eficácia por meio de ações estatais relegou a educação, durante certo tempo, à condição de norma
programática. As políticas públicas voltadas à educação não se faziam urgentes, pois poderiam ir de encontro às políticas de
dominação econômica, implementadas ao longo da história do Brasil.

O efetivo acesso à educação formaria um ser humano crítico, questionador, apto ao pleno exercício da cidadania, pronto
para a oponibilidade perante o Estado, em condições de pugnar pelos direitos prometidos, mas nunca garantidos.

Para Bonavides, os direitos sociais são a base teórica e positiva da modalidade de Estado Social adotada no Brasil.
Segundo o autor, estes, “sem retrocesso, têm sido consagrados pela evolução do constitucionalismo brasileiro durante os últimos
cinqüenta anos”[18].

Muitas políticas educacionais têm sido implementadas ao longo dos anos. Mas o ponto de questionamento é se o simples
acesso às escolas é garantia de real acesso à educação.

O acesso às escolas, às faculdades e a grande expectativa gerada em torno deste crescimento, apto a ser o fator decisivo
para impulsionar o avanço econômico e social, parece mais um novo tipo de embuste.

A educação tem proteção especial, posto que é direito fundamental, nos arts. 6º e 205 da Constituição. Direito de todos e
dever do Estado e da família, a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, requisito para o exercício da cidadania e para a qualificação essencial ao desempenho laboral.

Para garantir o direito estabelecido, a Constituição o vinculou à receita do Estado e definiu, no art.212, o percentual a
viabilizar a realização deste fim. Todavia a destinação obrigatória de parte do orçamento à manutenção e desenvolvimento do
ensino, não é a garantia da sua efetividade.
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Interroga-se, conseqüentemente, se a destinação compulsória de tal percentual de recursos garantiria a concretização do
direito à educação a todos, de acordo com os princípios dispostos no art. 206 da CF/88: igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e
de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; gestão democrática do
ensino público, na forma da lei; garantia de padrão de qualidade[19].

Os princípios da educação e o próprio direito à educação, por estarem positivados, devem ser garantidos pelo ente estatal,
e a sua não prestação efetiva é oponível perante o Estado, pois é direito público subjetivo. Não se reclama o mero acesso, mas o
direito à educação dentro dos princípios a ela inerentes.

A não efetividade dos direitos fundamentais e, em especial do direito à educação, embora tenha dotação orçamentária
preestabelecida pelo poder constituinte originário, deve-se a razões de natureza política, e não a falhas no processo de evolução de
tais direitos.

A crise política, que pode ser a crise da função Executiva do Poder do Estado, a crise constitucional ou a crise
constituinte, ou ainda as três juntas, contribuem para a desmoralização política da sociedade e os direitos fundamentais são
sacrificados. A organização constitucional padece nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por não conseguir estabilizar as
formas democráticas de Sociedade, assoladas por problemas sociais, econômicos e financeiros[20].

Mesmo após a Constituição de 1988, significante parte da população continua sem exercer os direitos civis e sociais, seja
pela inviabilidade de acesso, seja pela não realização das expectativas produzidas pelo falso acesso ou pelo acesso incompleto. “Os
números da moratória social são alarmantes. A corrupção e a dominação privada do Estado soltam gases venenosos sobre a única

modalidade de direitos que parecem avançados, os direitos políticos” 
[21]

.

No ensino superior, e no ensino jurídico, por exemplo, estes princípios não têm sido atendidos na sua essência. O acesso é
indubitável [22], mas este não é suficiente para garantir a formação efetiva do futuro profissional do direito, cuja atividade
profissional deverá desenvolver essencialmente junto à função jurisdicional do Estado, fazendo parte de seu próprio corpo de
magistrados e nas demais funções são essenciais à justiça.

A política neoliberal adotada agravou as dificuldades de acesso aos direitos essenciais não só à dignidade do ser humano,
mas à vida. Os direitos passaram neste contexto à categoria de “bens”, objetos com valor atribuído pelo sistema de mercado. O
Estado estabelece o direito à educação, à saúde, à segurança, em sua Constituição, mas as políticas de garantia de acesso só os
garantem em parte. Se estes bens forem realmente aspirados pelos membros da sociedade, e se forem imprescindíveis, deverá se
pagar por eles, porquanto estes serviços não são prestados pelo Estado com a qualidade e a regularidade necessárias.

A EFETIVAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: QUALIDADE E QUANTIDADE

A expansão do ensino superior aumentou os problemas da qualidade já existentes neste nível de ensino, agravados pelo
ingresso de um contingente gigantesco de alunos com problemas de formação, acrescendo a responsabilidade das instituições de
ensino superior e lhe impondo missão a extrapolar a sua competência.

Os princípios basilares da Educação Nacional devem ser reanalisados sob o prisma do ensino superior, pois, na maior
parte, tem figurado apenas como normas programáticas. A facilitação do acesso ao ensino não basta. Os princípios falam em
permanência e em qualidade.

Uma análise superficial às estatísticas como as fornecidas no site do INEP/MEC, por exemplo, faz perceber a
desproporcionalidade entre o número de inscritos e matriculados e número de egressos. A problemática da permanência ainda
padece de solução e por ela também passa a qualidade, especialmente nas faculdades privadas, pois a contraprestação pecuniária do
serviço de ensino torna, ou pelo menos deveria tornar, o aluno mais exigente (este ponto também é crítico, pois a contraprestação
pecuniária do ensino pode corromper-se e ser entendida como “compra do diploma”).

O estímulo constante do aluno ainda é fator de permanência. Grande parte dos abandonos na graduação refere-se ao
desânimo, principalmente por o curso escolhido não corresponder às expectativas, ou ainda, por não ser possível acompanhar o nível
do curso, retomando o problema da qualidade dos egressos do ensino médio: deficiência na leitura, escrita, compreensão e
interpretação de textos.

Este último problema tem sido menos verificado, pois tendo que se adaptar a realidade, os professores se vêem obrigados
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a nivelar pelo médio as turmas, especialmente nas escolas privadas, caso contrário o “negócio” restaria inviabilizado. Daí o
comentário de Warat quando afirma que nos estabelecimentos privados, somente de se transmite o saber que dá lucro.[23]

A predominância de faculdades privadas, como conseqüência da redução de investimentos nas instituições públicas,
pode deixar a educação ser guiada somente pelas regras do mercado. As regras impostas pelo capital comprometem, inclusive, a
autonomia do professor. O aluno é o cliente do ensino e a ele deve ser aplicada a regra inescrupulosa do consumidor segundo a qual
o cliente tem sempre razão.

Em função da transformação das escolas em “produtos” Warat destaca a necessidade de “acabar com as escolas que nos
escolarizam, instrumentando-nos no irrelevante, fazendo-nos fugir da realidade, tentando formar-nos para o obsoleto, evitando
preparar-nos para o novo. Finalmente, castigando a imaginação criadora e a independência da alma”.[24] Para o autor:

Ao longo da modernidade, os estudiantes(sic) mais que humanizados, foram escolarizados,
conseguindo, assim, confundir processo com conteúdo, obtenção do diploma com educação, diploma
com competência, fluência comunicacional com capacidade de dizer algo novo. A imaginação do
estudante é escolarizada de tal maneira que o levam a confundir vida comunitária com assistência
social, segurança com proteção policial, trabalho produtivo com competência desleal. A própria
academia é confundida com a administração escolar. [...]. Temos, então, um processo de escolarização
que é opressivo, alienante, desumanizante. É preciso atender a formas e fórmulas educativas que não
escolarizem, que nos ajudem a apreender para a autonomia, inserindo os processos de humanização
pedagógica em outra instituições que não sejam a escolar, instituições que não escolarizem, que não
nos permitam seguir digerindo a falácia de que a escola se identifica com a formação do homem.[25]

Assim, se o aluno não é bem sucedido nos seus estudos, a culpa recai sobre o professor e sobre a instituição, por não
terem sido bons o suficiente, mesmo quando o problema teve início a partir de outros fatores. Neste ponto reforça-se a ideia dos
cursos superiores, especialmente os privados, como os vilões da formação educacional, desprezando-se o princípio da educação
como dever do Estado e da família.

Exigir-se-á do o bacharel em Direito, novamente tomado como exemplo, a plena capacidade de ler, compreender,
interpretar e elaborar os textos, e a aptidão para desenvolver pesquisas. O profissional deverá, ainda, ser dotado de espírito crítico e
raciocínio lógico.

Estas habilidades devem ter seu desenvolvimento iniciado nos níveis fundamental e médio, competindo ao nível superior
apenas aperfeiçoá-las, de acordo com o curso e com as competências necessárias a cada formação. Entretanto isto não ocorre.

Pesquisa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) mostra que, em 1995, a média nacional para o
exame de português nos alunos do 3º ano do ensino médio era de 290 pontos. Em 2003, este valor caiu para 267, média compatível
com a de alunos de 8ª série do ensino fundamental.

No ano de 2001, a taxa de distorção idade-série nos alunos da 8ª série do ensino fundamental era de 46% (INEP/MEC).

Os índices acima foram apontados por Maurício Garcia[26], na época, Vice-Reitor da Universidade Anhembi Morumbi.
No seu artigo, criticou a política do MEC em prol do Programa Nacional de Pós-Graduação, especialmente de doutorado, em
detrimento de vergonhosos índices do ensino fundamental e médio, e conclui, com base nos números acima apontados, que os
alunos ingressam na faculdade com uma defasagem de 3 anos em termos de conhecimentos e metade dos alunos da 8ª série já
deveria estar no ensino médio.

Voltando ao ensino superior, deve-se repisar o sério comprometimento do seu aspecto estrutural. Aos poucos está sendo
afastada a universalidade proporcionada pelas tradicionais Universidades.

Ficarão apenas na história os grupos e as personalidades que despontaram destes espaços cuja grandeza abriga o ensino, a
pesquisa, a cultura, o trabalho e o lazer, as ações sociais, e cria em torno de si uma legítima comunidade, em que a existência gira
em torno da educação e em prol da formação cultural do homem.

O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E O LIMITE DA RESERVA DO
POSSÍVEL

O modelo governamental vigente vem prognosticando para as Instituições de Ensino Superior, de categoria
administrativa pública, uma política de redução nos investimentos. A política de redução visa a possibilidade de maiores gastos com
a educação nos níveis fundamental e médio para buscar garantir, inclusive o previsto na Lei n. 11.114 de 16 de maio de 2005, que
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alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao estabelecer a obrigatoriedade da matrícula no ensino fundamental aos
seis anos de idade.

Passa a ser objeto de dúvida se o direito fundamental à educação englobaria, necessariamente, o direito à educação em
nível superior.

Pela postura aventada pelo Poder Executivo, dever-se-ia responder imediatamente que não, a educação superior não é
direito fundamental, pois se assim o fosse, revestir-se-ia de todos os instrumentos de garantia inerentes aos direitos sociais. Neste
caso, não poderia o governo se desincumbir.

Entretanto o Texto Maior estabelece, no art. 208, inciso V: “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.

Considerando que permanece a dúvida sobre o acesso ao ensino superior como direito subjetivo público da mesma forma
que, indubitavelmente, o é o ensino fundamental, revela-se mais uma indagação: Teria o Estado que prover vagas a todos os
interessados, garantindo a igualdade de condições para o acesso e a permanência?

Sarlet, ao apresentar problemática similar, ocorrida na Alemanha, na década de 70, apontou para posicionamento
ponderativo do Tribunal Federal Constitucional daquele país, o qual em decisão salomônica decidiu que os direitos a prestações não
se restringem ao existente – direito a vagas nas escolas – mas o direito a vagas no âmbito do ensino superior ficará condicionado ao
limite da reserva do possível. Cabe destacar: a decisão de compreender o acesso às instituições de ensino superior foi proferida
“com base na constatação de que a liberdade fundamental de escolha da profissão não teria valor algum caso não existissem as
condições fáticas para a fruição”[27].

A Corte de Karlsruhe reconhecendo que, a partir da criação de instituições de ensino pelo Estado, de
modo especial em setores onde o Poder Público exerce um monopólio e onde a participação em
prestações estatais constitui pressuposto para a efetiva fruição de direitos fundamentais, a garantia de
escolha de profissão, combinada com o princípio geral da igualdade e com o postulado do Estado
Social, garante um direito de acesso ao ensino superior de sua escolha a todos os que preencherem os
requisitos subjetivos para tanto.[28] (Grifou-se).

O “limite da reserva do possível”, a “garantia de acesso segundo a capacidade de cada um” e o “acesso ao ensino superior
a todos os que preencherem os requisitos subjetivos” são expressões inadmissíveis no ensino fundamental. Diante da inexistência de
vagas, impedindo o direito de acesso ao ensino fundamental público e gratuito, Barroso aventa a possibilidade de “condenação do
Poder Público, numa demanda de natureza cominatória - a construção de uma escola ou a matrícula em escola particular às expensas
do poder público - ou o pagamento de uma indenização pela omissão”[29].

A doutrina alemã majoritária não adotou o mesmo posicionamento, tendo se posicionado no sentido de que mesmo diante
do monopólio estatal o ensino superior não integra o âmbito do ensino estatal obrigatório, entendendo este como um direito
fundamental derivado, relativo, cuja garantia se daria na medida das instituições de das vagas existentes.[30]

A posição adotada pela Corte alemã considerou dois fatores não existentes na realidade brasileira: não existe no Brasil a
garantia constitucional de escolha de profissão, nem tampouco o ensino superior é monopólio do Poder Público.

A Reserva do Possível ou o Mínimo Existencial ainda é tratado por diversos autores, além dos já citados Ingo W. Sarlet,
Ana Paula Barcellos e Luis Roberto Barroso: Ricardo Lobo Torres[31], Flávio Galdino[32] (2005, p. 391) e Andreas Krell[33],
com destaque para este último pela alta criticidade contida no seu texto quando considera que condicionar a concretização dos
direitos sociais à situação econômica do Estado significa reduzir a sua eficácia a nada, o à zero, em suas próprias palavras, pois
relativiza o seu caráter universal.

O Direito alemão, constantemente referenciado pela doutrina nacional, divergiu sobre o assunto. Sarlet cita as
experiências portuguesa e espanhola sobre o assunto, cuja tendência segue para a postura adotada pela doutrina alemã. O
entendimento da maioria seria também a melhor interpretação para a realidade brasileira, ou seja: reconhece-se o direito subjetivo de
acesso ao ensino superior e a incumbência do Estado de poder atuar nesta seara, competência decorrente do dever do Estado de
garantir o acesso à educação, mas a ação estatal será restrita “em virtude do limite da reserva do possível e da necessária ponderação
por parte dos poderes públicos quanto ao modo de realizar o direito”[34].

Nas políticas educacionais nacionais falta a ponderação no momento de realizar o direito e na contextualização com os
outros direitos fundamentais e com os valores do próprio sistema educacional. Não é verificada a possibilidade de os Projetos
propostos pelas Instituições serem concretizados, não é feita a análise do quantitativo de professores com titulação para suportar a
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referida expansão, as condições sócio-geográficas do local não são averiguadas e não se aferem mais, sequer, as potencialidades dos
candidatos, pois o ingresso é quase universal. [35]

A interpretação literal e isolada do Art. 208, V, leva o exegeta a crer que o Estado deve garantir o acesso aos níveis mais
elevados do ensino necessariamente pela abertura do número de vagas, não se respeitando os limites do próprio contexto da
educação no âmbito constitucional que obriga a garantia de padrão de qualidade e os limites da coexistência com outros direitos
fundamentais.

Sendo oportunas as lições de Warat quando afirma que o pensamento jurídico não pode abandonar a ideia de que existem

certos deveres de legalidade nos processos decisórios com exigência de justificação ético-racional.
[36]

Disto resulta a necessidade de se verificar os princípios da interpretação constitucional, os quais devem ser aplicados
simultaneamente, como forma de maximizar os efeitos do Texto Maior.

CONCLUSÃO

O caráter coletivo assumido pelos direitos fundamentais obriga a firme atuação do Estado. É requisito da efetividade
destes direitos que o acesso seja real e alcance todo cidadão. Mas o equilíbrio entre os direitos também é necessário e deve ser visto
como uma forma de controle, pois como explicado por Rawls, os princípios são necessários à regulação social e devem partir de
uma concepção pública de justiça.

Os processos e as políticas de expansão da educação e a reconhecida expansão quantitativa não vieram acompanhados de
políticas qualitativas, diminuindo o verdadeiro acesso a este direito social, na medida em que demanda do Estado uma ação capaz de
combinar planejamento adequado e diligente implementação das políticas públicas.

Não menosprezando os esforços levados a efeito pelo Estado em prol da educação, na ordem constitucional vigente, e
dentro da delimitação traçada pelos princípios da interpretação constitucional, não seria admitida a dotação da máxima efetividade a
um direito fundamental, se este puder resultar em prejuízo a outro direito também constitucionalmente protegido.

Em outro estudo, com ênfase no problema político-ideológico dos cursos jurídicos, frisou-se a necessidade de
ponderação dos direitos fundamentais à educação e ao acesso à justiça, como meio de ajustar e tornar proporcionais os seus
respectivos graus de eficácia no momento da concretização.

A colisão ora cogitada, embora ainda não verificada no caso concreto, é facilmente percebida: A falta de qualidade nos
cursos jurídicos pode resultar em má formação do profissional do direito e esta desqualificação, por seu turno, pode diminuir o grau
de efetividade do princípio fundamental de acesso à justiça, principalmente quando o acesso à justiça necessita da via jurisdicional.

Embora se considere o aspecto do ensino jurídico, o pressuposto apresentado estende-se a todos os níveis do sistema
educacional e a todos os cursos superiores. As contrapartidas da educação, sejam elas boas ou não, repercutirão em aspectos de
cunho social. O médico mal formado poderá mitigar o direito à vida e à incolumidade física como conseqüência do seu déficit de
formação. Aquele que não tiver uma boa formação na educação fundamental não poderá exercer plenamente a cidadania.

A ordem estabelecida pela Constituição de 1988 e a instituição de um Estado Democrático de Direito impulsionaram
transformações consideráveis na legislação educacional. As mudanças foram positivas e decorreram da premente necessidade de
adequação ao crescimento da demanda social e ao desenvolvimento econômico. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
regulamentou as normas constitucionais e marcou o processo de democratização do ensino, especialmente do ensino superior. A
educação passou a ser vista como pressuposto maior para atingir objetivo constitucional de diminuição das desigualdades sociais.

Somente a declaração dos direitos sociais não asseguraria a eficácia de tais direitos. Reclamar-se-iam prestações
materiais do Estado e a disponibilização de meios e recursos necessários para a efetivação desses direitos, através de políticas
públicas objetivas, atentas à coerência dos valores constitucionalmente protegidos.

As políticas iniciadas a partir de então, inspiradas em preceitos neoliberais, facilitaram a ampliação da exploração de
diversos serviços pela iniciativa privada. A política educacional imposta incentivou a expansão do ensino médio e esta pressionou a
ampliação do acesso ao ensino superior.

A pressão da demanda egressa do nível médio forçou a criação de novas vagas pelo setor privado, necessidade fortificada
também pela queda nos investimentos públicos na educação superior, motivo de degeneração das universidades públicas.
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Deflagrou-se, em todo o país, um aumento no número de cursos, principalmente cursos menos onerosos, como os ligados
às ciências sociais e às ciências administrativas, e o revés disto foi uma queda na qualidade do ensino.

A expansão e exploração das instituições de ensino como resultado da liberdade da iniciativa privada e da prerrogativa de
explorar o ensino, não desobriga o Estado de conter o ímpeto dos empreendimentos quando estes puderem comprometer a estrutura
democrática, e tal obrigação é reforçada quando se trata de educação.

O direito à educação está positivado na Constituição brasileira desde 1934, mas guardou em si o peso da ineficácia: O
efetivo acesso à educação, a formação de um cidadão questionador, apto a pugnar pelos seus direitos e a apresentá-los em oposição
ao Estado poderiam inviabilizar a dominação econômica implementada ao longo da história do Brasil. Cria-se a expectativa de se
saber se a má qualidade do ensino hodiernamente ofertado não seria conseqüência dessas mesmas políticas de dominação.

Mesmo em era de justiciabilidade dos direitos fundamentais a maioria da população continua sem exercer os direitos civis
e sociais: verifica-se inviabilidade de acesso, pela não realização das expectativas produzidas pelo falso acesso, e a inacessibilidade
completa.

A política neoliberal adotada agravou as dificuldades de acesso aos direitos essenciais, não só à dignidade do ser humano,
mas à vida. Os direitos passaram neste contexto à categoria de “bens”, objetos com valor atribuído pelo sistema de mercado. A
Constituição de 1988 prevê o direito à educação, mas as políticas de garantia de acesso implementadas pelo Estado só os garante em
parte. Se este bem for realmente aspirado pelo membro da sociedade, deverá se pagar por ele. O Estado não promove a oferta com a
qualidade e a regularidade necessárias.

Neste ponto é oportuno retomar a conclusão parcial sobre o direito à educação superior como direito fundamental e a
crença de que o direito de acesso ao ensino superior é subjetivo e o Estado tem o dever de operacionalizar este acesso, inclusive
dentro do disposto no art. 208, V da Carta Maior. O dever do Estado, entretanto, no que pertine aos níveis mais elevados do ensino,
e, portanto, inclui-se aqui o ensino médio, deriva do dever prestacional de prover a educação, mas não se cinge a este, na medida em
que está limitado pela reserva do possível, limitação esta inaplicável ao ensino fundamental.

Daí a compreensão de que o Direito à Educação somente é direito fundamental social, apto a demandar do Estado
providências inescusáveis, o ensino fundamental, tendo o próprio legislador ordinário deixado margem para esta interpretação
quando, no parágrafo primeiro do art. 208, onde define seus deveres, ressaltou: “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
subjetivo público”, complementando a ideia do primeiro inciso do mesmo artigo que diz: obrigatório e gratuito é o ensino
fundamental.

 Não se pretende com tal discussão propor um retrocesso aos tempos durante os quais os cursos superiores somente se
destinavam à elite. Pretende-se fomentar a crítica em torno da qual se pode pontuar: há um problema de qualidade em todos os
níveis da educação nacional e este problema interliga-se a uma expansão que desconsidera o “limite da reserva do possível” e o
“acesso ao ensino superior a todos os que preencherem os requisitos subjetivos”.
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA: DO DIREITO SOCIAL AOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS

EDUCAZIONE CORPORATE: IL DIRITTO SOCIALE ALLA INTERESSI TRANSINDIVIDUALE

Adalberto SimÃo Filho
Cristiane Bassi Jacob

RESUMO
Resumo 

O presente artigo tem por escopo apresentar estudo intitulado “Educação Corporativa: Do Direito Social aos
Interesses Transindividuais”, tema de grande relevância na contemporaneidade tendo em vista seus
aspectos multidisciplinares que envolvem coletividades. A educação é direito de todos e dever do Estado,
propiciando cidadania, no entanto, frente à deficiência do Estado no atendimento da promoção do direito
social à educação as empresas vêm contribuindo com essa atividade educando e formando os stakeholders
no afã de desenvolver as pessoas e as organizações para que obtenham melhores resultados empresariais. A
premissa anunciada é da aprendizagem organizacional, somando experiências, gerindo e socializando o
conhecimento com base no aprender fazendo e refletindo. A educação corporativa é de interesse
transindividual por vincular a coletividade de pessoas envolvidas na cadeia produtiva de uma organização e
como atividade de administração estratégica permite que as empresas atendam sua função social e
naturalmente tenham maior vantagem competitiva sustentável. O complexo processo de globalização tem
exigido das pessoas e das organizações melhor preparo e conhecimento, assim, demonstra-se a
proeminência do tema proposto frente ao contexto hodierno. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chaves 1. Educação Corporativa; 2. Direito Social; 3. Interesse
Transindividual; 4. Cidadania 

RIASSUNTO
Riassunto 
Questo articolo mira a presentare uno studio intitolato "Corporate Education: Il diritto di interessi sociali
transindividuale" tema di grande rilevanza in contemporanea in vista dei suoi aspetti multidisciplinari
comunità circostanti. Istruzione è un diritto e un dovere dello Stato, fornendo alla cittadinanza, però, rispetto
al deficit di incontro di promozione dello Stato dei diritto sociali per imprese education hanno contribuito a
questa attività educativa e di formazione stakeholders in un tentativo per sviluppare le persone e alle
organizzazioni di ottenere migliori risultati di business. La premessa è annunciato l'apprendimento
organizzativo, l'aggiunta di esperienze, di socializzazione e di gestione della conoscenza basati su learning by
doing e di riflessione. La formazione aziendale è di interesse transindividuale collegando la comunità di
persone coinvolte nella catena di produzione di una organizzazione e come attività di management strategico
enables companies meet per i suoi sociale and naturally have more vantaggio competitivo sostenibile. Il
complesso processo di globalizzazione ha richiesto di individui e organizzazioni una migliore preparazione e
conoscenza, così, dimostra l'importanza del soggetto al di fuori del contesto di oggi. 

PAROLE CHIAVE: Parole chiave 1. Educazione Corporate; 2. Diritto sociale; 3. Interessi transindividuale; 4.
Cittadinanza 

Introdução

O presente artigo tem como objetivo o estudo associado dos institutos da educação executiva, do direito social à educação e dos interesses

transindividuais como construção social do conhecimento no contexto de globalização atual.

Faz-se importante atribuirmos a significância da educação nas empresas na contemporaneidade identificando os desafios frente à sua

dimensão social e organizacional.

A temática proposta vem ao encontro de uma sociedade globalizada em que a aprendizagem de resultados direcionada à andragogia faz-se
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necessária para a competitividade das organizações modernas, na busca de vantagem competitiva.

As grandes transformações sociais e econômicas oferecem oportunidades de negócios para as empresas, contudo, o preparo das pessoas e

das organizações é fundamental para o alto desempenho.

Atualmente a gama de informações que temos é muito grande, assim, o conhecimento por si só não basta mais, sendo preciso saber

aplicá-lo e a geração de resultados é o significado de competência.

O aprendizado nas empresas, por meio da andragogia, busca criar ativos, notadamente, de natureza intangível; sendo que o novo modelo

empresarial passa a ser focado em competências, vinculando a aprendizagem às necessidades organizacionais.

A tendência crescente é pela busca de implementação de cultura empresarial que investe em recursos humanos e conseqüentemente nos

objetivos do negócio. Pode-se dizer, destarte, que o direcionamento para a força de trabalho de alto desempenho depende de investimento na

aprendizagem organizacional, na gestão de competências, na inteligência empresarial e na educação corporativa criando um ambiente de confiança

mútua.

Questiona-se, com isso, em que medida a educação corporativa pode ser considerada interesse transindividual. Justifica-se este trabalho

em razão da implementação de práticas educacionais nas empresas, que almejam a aprendizagem por meio da educação corporativa podendo

abranger todos os stakeholders, permeando, desta forma, interesses transindividuais.

Uma das fórmulas para o sucesso dos negócios tem sido a prática da educação corporativa como estratégia global, agregando valor aos

resultados organizacionais. Relevante este ensaio posto que muitas empresas modernas têm desenvolvido práticas educacionais, seja em nível

nacional ou internacional, em razão da obsolescência do conhecimento e da necessidade de foco nas competências humanas.

 

 

1.             Fundamentação Teórica

 

1.1.       Da Educação

Educação pode ser definida como uma atividade realizada ou iniciada por um ou mais agentes que tem por objetivo efetuar mudanças no

conhecimento, habilidades e atitudes dos indivíduos, grupos ou comunidades. O termo destaca o educador, o agente de mudança que apresenta

estímulos e reforço para a aprendizagem e cria atividades para induzir a mudança. Já o termo aprendizagem é o processo pelo qual a mudança

comportamental, o conhecimento, a habilidade e as atitudes são adquiridas. [1]
A Declaração Universal dos Direitos do Homem preconiza em seu artigo 26 que toda pessoa tem direito à educação, que deve ser gratuita,

pelo menos no que concerne à elementar e fundamental e obrigatória. Ainda quanto à educação, assevera Douglas Predo Mateus:
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 26 de dezembro de 1996, em seu artigo
2º, define educação como: “dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana”, tendo por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O art. 1º, explicita que “a educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.[2]

 

Anisio Teixeira pondera:
O direito à educação faz-se um direito de todos, porque a educação já não é mais um processo de especialização de
alguns para certas funções na sociedade, mas a formação de cada um de nós e de todos para sua contribuição à
sociedade integrada e nacional, que se está constituindo com a modificação do trabalho e do tipo de relações humanas. 
[3]

 

Para John Locke a estrada que leva à construção da “sociedade racionalmente iluminada” sugere um processo de educação, não limitado a

transmissão de conhecimento, mas a formação da cidadania.[4] Assim sendo, como direito fundamental a educação é algo primordial, sendo

necessária ao desenvolvimento humano e à emancipação para a cidadania.
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1.2.       Da Educação como Direito Social

Nossa Carta Constitucional de 1988 institui um novo modelo de constitucionalismo, após um período de regime militar, em resposta aos

anseios sociais trazendo direitos fundamentais sociais, fase em que surge a idéia do “mínimo existencial”.

O título II da Constituição Federal que trata dos direitos e garantias fundamentais, em seu artigo 6º prevê: “São direitos sociais a

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção á maternidade e á infância, a assistência aos desamparados (...)”.

O artigo 205 do mesmo diploma legal estabelece acerca do direito a educação, prevendo que é assegurado a todos e dever do Estado e que

deve ser “incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho”.

José Afonso da Silva considera os direitos sociais como prestações positivas estatais, “enunciadas em normas constitucionais, que

possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”.[5] Nesse

sentido, podemos dizer que o direito à educação, expressão do direito social, é tido como direito fundamental do indivíduo, consagrado pela

Constituição Federal de 1988 e prestação devida pelo Estado.

No mesmo sentido Marcelo Novelino assevera:
O atendimento aos direitos sociais exige prestações positivas dos poderes públicos, razão pela qual são denominados
direitos de promoção ou direitos prestacionais. A sua implementação é feita mediante políticas públicas concretizadoras
de determinadas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a
garantir uma existência humana digna. [6]

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho pondera:
Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir –
como é típico das liberdades públicas de modo geral – mas sim poderes de exigir. São direitos “de crédito”. Há, sem
dúvida, direitos sociais que são antes poderes de agir. É o caso do direito ao lazer. Mas assim mesmo quando a eles se
referem, as Constituições tendem a encará-los pelo prisma do dever do Estado, portanto, como poderes de exigir
prestação concreta por parte deste. O sujeito passivo desses direitos é o Estado. É este posto como o responsável pelo
atendimento aos direitos sociais. [7]

 

Luis Roberto Barroso entende que a nossa Constituição Federal é composta de três categorias de normas, a saber: i) normas

constitucionais de organização; ii) normas constitucionais definidoras de direitos e iii) normas constitucionais programáticas. No presente estudo

nossas atenções se voltam às normas programáticas, que são aquelas que indicam os fins sociais a serem seguidos pelo Estado com a melhoria das

condições econômicas, sociais e políticas, tendo em vista a concretização e cumprimento dos objetivos previstos na Constituição. [8]
Konrad Hesse ensina: “A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa

mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas.” [9] Diz-se que a consolidação dos

direitos sociais deriva de valores e princípios da Constituição Federativa do Brasil, constituindo garantia de dignidade humana; de igualdade social;

de liberdade real e solidariedade.

Andreas Joachim Krell comenta acerca dos direitos sociais:
Muitos autores e juízes não aceitam, até hoje, uma obrigação do Estado de prover diretamente uma prestação a cada
pessoa necessitada de alguma atividade de atendimento médico, ensino, de moradia ou alimentação. Nem a doutrina
nem a jurisprudência têm percebido o alcance das normas constitucionais programáticas sobre direitos sociais, nem lhe
dado aplicação adequada como princípios-condição da justiça social. A negação de qualquer tipo de obrigação a ser
cumprida na base dos direitos fundamentais sociais tem como conseqüência a renúncia de reconhecê-los como
verdadeiros direitos. (...) Em geral, está crescendo o grupo daqueles que consideram os princípios constitucionais e as
normas sobre direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em caso de
omissões institucionais. [10]

 

O direito à educação é considerado direito subjetivo público[11], que no entendimento de Vicente Ráo são direitos que, em razão de sua
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essencialidade aos homens, de forma individual ou coletiva, não podem ser denegados pelo sistema político, tendo em vista seu reconhecimento

pelos princípios fundamentais da ordem jurídica interna e externa, proclamados e disciplinados por atos internacionais, por preceitos constitucionais

e pelas normas comuns. [12] Ocorre, porém, que os direitos sociais são erigidos em normas de eficácia limitada, desta forma, o direito à educação é

norma de natureza programática, apontando para os fins a serem atingidos, submetidos à reserva do possível, ou seja, sua implementação está sujeita

às condições econômicas e financeiras Estatal. [13]
Frente a limitação e escassez dos recursos econômicos e financeiros do Estado para atendimento da demanda social relacionada à

educação, identifica-se, assim, a necessidade de colaboração da sociedade, particularmente da iniciativa privada, no processo educativo das pessoas

vinculadas a uma organização empresarial, a fim de que as pessoas possam se formar, expandir e ampliar o exercício da sua cidadania, por meio da

qualificação para o trabalho.

O direito à educação como direito social [14] deve ser efetivamente prestado pelo Estado, propiciando aos cidadãos o atendimento ao

princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima efetividade, bem como o princípio do Estado Democrático de Direito.

 

1.3.       Da Educação Corporativa

O homem não nasce pronto, necessita de todas as etapas da vida para se formar. É nesse sentido que diz-se que a educação é um processo,

algo que não deve cessar nunca, posto que o conhecimento nunca se esgota, seja no âmbito pessoal como profissional.

A globalização, as grandes transformações sociais e a velocidade da informação são fenômenos atuais que fazem com que o quotidiano do

ser humano se torne mais atribulado, em razão do excesso das informações e do escasso tempo hábil para assimilá-las. Os profissionais e os clientes

tornaram-se mais exigentes, em razão deste fatio a qualidade total na atividade empresarial é uma constante, assim, mister se faz a direção e o

desenvolvimento profissional, visando a melhoria da performance individual e organizacional.

Frente a tal assertiva, pode-se definir educação corporativa como uma prática coordenada de gestão de pessoas e de gestão do

conhecimento tendo como orientação a estratégia de longo prazo de uma organização. Assevera-se que educação executiva é mais do que

treinamento empresarial ou qualificação de mão-de-obra, pois articula coerentemente as competências[15] individuais e organizacionais no

contexto mais amplo da empresa. Com isso, os programas educacionais estão intrinsecamente relacionadas ao processo de inovação nas empresas e

ao aumento da competitividade de seus produtos (bens ou serviços). [16]
Pode-se dizer que há uma cultura de aprendizagem contínua vinculada às metas empresariais, por meio de desenhos de programas

educacionais do tático ao estratégico, que identifiquem as competências críticas, delineando o compromisso da empresa com a cidadania

empresarial, ultrapassando a idéia retrógrada dos centros de treinamento e desenvolvimento – T&D que trabalham questões técnicas e pontuais.

Marisa Éboli, referência no tema educação corporativa em nosso país, assevera que a sociedade do conhecimento, também denominada

de Nova Economia coloca desafios para o processo de desenvolvimento inclusivo. A mesma autora continua dizendo que as novas ferramentas

tecnológicas facilitam o acesso ao saber, especialmente se há a conjunção de esforços do governo e da sociedade no sentido de reduzir a exclusão

digital. A velocidade de superação do conhecimento e os grandes desafios apresentados colocam em xeque hábitos, formas de pensar e de agir

daqueles que não utilizam treinamentos para utilizar a tecnologia, sucateando seres humanos. [17]
A metáfora do iceberg quanto ao valor de mercado da empresa demonstra que o capital financeiro é o que muitas vezes aparece e que as

pessoas vêem, no entanto, o que está submerso e tem maior profundidade é o capital humano – valor intangível - este que deve ser estimulado e

valorizado pelos gestores a fim de que a organização tenha mais qualidade nos produtos/serviços, bem como melhores resultados. Assim sendo, os

programas de desenvolvimento devem ter foco no ser humano, com vistas ao conhecimento, habilidades e comportamento.

Comparando-se os panoramas de paradigmas temos que na era industrial o foco era no capital financeiro e que na era do conhecimento o

capital humano e intelectual deve ser o foco das instituições.

Almeja-se com práticas educacionais nas empresas minimizar eventuais lacunas de conhecimento, estimulando os envolvidos

(stakeholders) a eliminar inconsistências quanto sua capacidade de aprender/fazer, demonstrando o que a empresa deseja que aprendam/façam,
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fortalecendo, o comprometimento dos envolvidos.

A gestão de pessoas por meio das práticas educacionais nas instituições tem o condão de propiciar maior eficiência nos processos, a fim

de que a competência da equipe leve à maior eficácia do capital humano e conseqüentemente gere maior efetividade nos resultados, aumentando as

vendas.[18]
A educação nas empresas prepara para a participação, contribuindo na reflexão para o desenvolvimento de expectativas realistas tanto no

âmbito pessoal como organizacional. Representa desta forma, um manancial de possibilidades aos stakeholders, que tem seu capital humano

valorizado, possibilitando, uma mudança de paradigma no meio empresarial de que as empresas somente devem vislumbrar lucro, posto que a

cidadania deve romper barreiras e libertar o cidadão para a construção de uma realidade mais justa e voltada à coletividade.

Bernardo Kliksberg leciona:
Atualmente, na América Latina, todos os olhares estão postos na educação. A educação deixou de ser um aspecto
marginal da realidade. Está no centro do cenário histórico e político da América Latina, tanto em termos de expectativa
da opinião pública quanto em termos de decisão... A educação sempre teve legitimidade moral... A educação tem
legitimidade política, obviamente... Mas existe atualmente uma oportunidade histórica. A educação tem atualmente
legitimidade macroeconômica, e isso se agrega às outras legitimidades, e, em um mundo tão pragmático como o que
nos tocou no final do século XX, isso tem peso. [19]

 

Significa dizer que a educação corporativa tem atualmente legitimidade macroeconômica, uma vez que implica diretamente no

desenvolvimento econômico e na competitividade de um país. Nesse sentido Marisa Éboli contribui com a idéia de que no futuro as empresas é que

darão o tom do sistema educacional nos próximos tempos, frente às implicações da educação executiva. [20] A mesma autora conclui:
Muitas empresas, por meio de seus sistemas de educação corporativa, estão desempenhando um papel fundamental
nesse sentido, favorecendo o processo de formação de um novo perfil de trabalhador, capaz de refletir criticamente
sobre a realidade organizacional, contruí-la e modificá-la. E, o que é mais importante: ao adquirir essa nova
mentalidade e atitude, a mudança de perfil não se restringe apenas ao mundo corporativo, uma vez que leva os
trabalhadores a assumir posturas críticas e saudáveis na construção do mundo a seu redor, responsabilizando-se por ele.
[21]

 

A educação é um tema de interesse coletivo, inclusive corporativo, sendo pauta de discussões das instituições empenhadas em aumentar a

competitividade e os resultados empresariais. Bem se sabe que na atual conjuntura a base geradora da riqueza das nações é constituída por sua

organização social e conhecimento criador. [22]
Um dos enfoques das práticas educacionais nas empresas e da aprendizagem contínua é o incentivo à busca pelo equilíbrio entre a vida

profissional e pessoal dos colaboradores, visando seu bem estar, estimulando a inteligência coletiva do sistema organizacional, criando, até mesmo,

condições de atratividade e permanência dos empregados. [23]
Autores como Rogério da Costa defendem que as inteligências individuais somente funcionam no âmbito de uma inteligência coletiva em

razão do fato de a individualidade fazer sentido dentro de um sistema mais complexo que ela. [24]
Heitor José Pereira citando Senge explica que por meio da aprendizagem contínua a empresa exercita sua competência e inteligência

coletiva para responder ao seu ambiente interno e externo. [25]
A idéia da educação corporativa permeia o investimento em pessoas nas empresas baseado e alinhado no pensamento estratégico para

qualificar os envolvidos, revertendo em desempenhos eficazes e com valores diferenciados, a fim de gerar melhores resultados organizacionais,

fundamentada na gestão e na retenção do conhecimento.

 

2. Dos Interesses

A palavra interesse é plurívoca, ou seja, possui ligação em mais de um ramo do conhecimento, conotação social, política ou jurídica.

Podemos falar em interesse público, interesse social, interesse geral, sendo que todos se referem a interesses metaindividuais - aqueles que

transcendem ao indivíduo, considerando a coletividade. Nesse sentido temos Emilio Betti comenta: “Le nozioni correnti di ‘interessi’ sono
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approssimative e imprecise: difetti, questi, che in ge-nerale hanno radice nella erronea impostazione del concetto in termine psicologici, anzichè in

termini normativi”.[26]
De acordo com o dicionário Aurélio interesse pode ser definido como lucro material ou pecuniário; parte ou participação que alguém tem

em alguma coisa; vantagem, proveito, benefício e por fim pretensão, que se baseia ou pode basear-se em direito. [27]
Pode ser entendida como pretensão de uma vantagem; participação em algo por conveniência, proveito, vontade, desejo, sendo a relação

com o bem que vai satisfazer sua necessidade. [28]
Interesse é, em linhas gerais, tudo aquilo que reflete uma necessidade, seja de que ordem for inerente a uma pessoa (física, jurídica ou

moral), precedendo o direito, uma vez que reflete no mundo dos fatos, dos acontecimentos e não diretamente no mundo jurídico.[29]
A necessidade, entretanto, não precisa ser real, bastando “a valoração interna do que é indispensável ao titular

do interesse, para a satisfação de necessidades primárias (inerentes ao homem e seu desenvolvimento psíquico, físico e
moral) e secundárias (econômicas).[30]

O interesse pode ser entendido como a relação de reciprocidade entre um indivíduo e um objeto que corresponde a uma determinada

necessidade daquele. De acordo com Ricardo Rodrigues Gama interesse é reivindicação que se baseia em direito, lucro material ou pecuniário,

vantagem, proveito. Parte que alguém tem de alguma coisa. [31]
Rodolfo de Camargo Mancuso citando Henri Capitant define interesse como “um avantage d’ordre pecuniarire ou moral. No mesmo

sentido citando E. Couture: “Aspiración legitima de orden pecuniário o moral que representa para uma persona la existência de uma situación

jurídica o la realización de determinada conducta”.[32]
Na opinião de Rodolfo de Camargo Mancuso esse conceito nuclear parece válido tanto para os interesses no mundo fático como para os

interesses no mundo jurídico: o interesse interliga uma pessoa a um bem da vida, em virtude de um determinado valor que esse bem possa

representar para aquela pessoa. A nota comum é sempre a busca de uma situação de vantagem, que faz insurgir um interesse na posse ou fruição

daquela situação.[33] O mesmo autor continua pontuando a diferença entre interesse lato sensu e o jurídico reside no conteúdo axiológico, sendo

amplo e variável o primeiro, situados no plano fático, ao passo que o jurídico tem seu conteúdo valorativo prefixado na lei. [34]
André Vervais pontifica que os interesses lato sensu brotam espontaneamente da realidade, sendo derivados da vida, constituídos

independentemente de valoração ético-normativa. [35] Rodolfo de Camargo Mancuso pontua quanto ao interesse em sua acepção laica:
Esses interesses “simples”, “de fato”, “meros interesses” caracterizam-se, pois, basicamente: a) pela impossibilidade
de projeção além do campo psicológico do indivíduo, no sentido e que não são exigíveis, nem fazem derivar certos
comportamentos de terceiros; b) pela introjeção de seus efeitos, visto eu caberá sempre ao próprio indivíduo fruir da
eventual obtenção da vantagem desejada ou suportar os ônus da tentativa frustrada; c) pela postura de “indiferença que
eles suscitam perante o Estado, bem como em face de terceiros, visto que o exercício de tais interesses não é defeso,
nem fomentado. [36]

 
Por fim vale ressaltar que a idéia de interesse é distinta da idéia de direito, uma vez que aquele tem sentido mais amplo que este. Bem se

sabe que nem todo interesse recebe proteção jurídica no sentido de exigir do Estado seu cumprimento, ao passo que quando se trata de direito, cabe

ao Estado sua prestação positiva, em razão da tutela prevista no ordenamento jurídico pátrio.

 

2.1. Do Interesse Jurídico

Humberto Theodoro Júnior dá a noção de interesse, baseando-se nos ensinamentos de Carnelutti, como sendo a posição favorável para a

satisfação de uma necessidade, afirma ainda que pretensão é a exigência de uma parte de subordinação de um interesse alheio a um interesse

próprio.[37]
Luis Recanséns Siches preleciona que há interesses que merecem proteção ao passo que existem interesses não protegidos juridicamente.

[38]
Inácio de Carvalho Neto salienta:

A diferença entre os interesses lato sensu e o interesse jurídico está em que o conteúdo axiológico daqueles primeiros é
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amplo e variável, na medida em que sua valoração é deixada ao livre arbítrio dos sujeitos, ao passo que o interesse
jurídico, por definição tem seu conteúdo valorativo já prefixado na norma. [39]

No escólio de Kazuo Watanabe temos:
Os termos "interesses" e "direitos" foram utilizados como sinônimos, certo é que, a partir do momento em que passam a
ser amparados pelo direito, os "interesses" assumem o mesmo status de "direitos", desaparecendo qualquer razão prática,

e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação ontológica entre eles. [40]
Raphael Duarte da Silva questiona e pondera acerca das terminologias direito e interesse:

Por questão terminológica, qual seria a melhor expressão? Direitos ou interesses? Essas expressões são claramente
trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, incisos I, II e III ao dizer em
“interesses ou direitos” difusos, coletivos e individuais homogêneos. Pela dita Lei consumerista, tais expressões
possuem o aspecto de sinônimas, mas na concepção clássica de direito subjetivo, o termo “interesse” é tudo aquilo que
se reflete uma necessidade inerente a uma pessoa, assumindo este o status de “direitos” somente quando passam a ser
tutelados juridicamente pelo sistema.[41]

 
Enrico Tulio Liebman distingue direito e interesse, a saber:

Bisogna a questo proposito distinguere appunto tra diritti ed interessi La figura giuridica soggettiva che trova nella
legge la protezione piu piena e quella dei diritto soggettivo, che ricorre quando l'interesse dei soggetto e riconosciuto
come esclusivamente proprio dei suo titolare ed li come tale direttamente garantito dalla norma giuridica Si há invece
un interesse legittimo quando I'interes se di un sogetto determinato trova portezione nella legge solo indirettamente
perche si trova a coincidere com un interesse generale che la legge intende tutelare, disciplinando l'esercizio dei
potere dell'organo ammnistrutivo, e claro che in questo caso l'o.sservanza della norma che tutela l'interesse generale
viene a soddisfare di rifles.so l'interesse de! singolo soggetto.[42]

 
A todo direito subjetivo corresponde um interesse, contudo o inverso não é verdadeiro. Nem sempre o interesse é tutelado pelo

direito.[43] De tal modo, pode-se dizer que o interesse representa o estado anterior à formação do direito.

Diferencia-se o direito subjetivo público do interesse em razão daquele ter a essência de dever jurídico, o que
pode ser objeto de exigência por parte do sujeito legítimo em razão da sua normatividade, ou seja, há poder de ação, ao
passo que quanto ao interesse, por outro turno, o sujeito não pode fazer valer por meio de ação judicial, pelo fato de
inexistir regramento jurídico nesse sentido.

 

2.2. Dos Interesses Individuais

O interesse individual pode ser entendido como aquele que não ultrapassa a esfera de cada indivíduo. [44] Rodolfo de Camargo Mancuso

salienta em relação aos interesses individuais: Não vemos outra forma de conceber o que seja o interesse individual, senão utilizando o critério do

“elemento predominante”, a que já nos referimos: é individual o interesse cuja fruição se esgota no circulo de atuação de seu destinatário. Se o

interesse é bem exercido, só o indivíduo disso se beneficia; em caso contrário, só ele suporta os encargos. [45]
 

2.3. Dos Interesses Transindividuais

Os interesses transindividuais são igualmente chamados de interesses coletivos lato sensu, compartilhados por grupos, classes ou

categoriais de pessoas. A transindividualidade se caracteriza pelo fato dos grupos de pessoas compartilharem os mesmos interesses, superando a

esfera do privado e pessoal, com alto viés altruísta.

Hugo Nigro Mazzilli defende que dentre as expressões transindividuais e metaindividuais a primeira, como neologismo é preferível tendo

em vista sua formação do prefixo e do radical de origem latina, ao passo que a segunda, como hidribismo é formada de prefixo grego e radical

latino. O mesmo autor salienta ainda, que a doutrina e a jurisprudência têm utilizado tais expressões indistintamente referindo-se a interesses

coletivos em sentido lato. [46]
O Código de Defesa do Consumidor no Título III, Capítulo I, art. 81 dispõe acerca das três categorias de interesses transindividuais ou

coletivos lato sensu, a saber: a) interesses ou direitos difusos; b) interesses ou direitos coletivos e c) interesses ou direitos individuais homogêneos.
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2.3.1. Dos Interesses Coletivos

Ao verificarmos a história da humanidade podemos dizer que primeiramente tínhamos como referência o indivíduo e o Estado, sendo que

este era o detentor do poder. Com o enfraquecimento estatal surgem os “corpos intermediários”, denominados por Montesquieu, que nada mais

eram do que os feudos (divisão do poder do Estado); as corporações (início do capital e trabalho); a igreja (poder político). Percebe-se que com o

passar do tempo o Estado perde parte do seu poder, deixando de ser soberano em razão dos corpos intermediários.

Bem se sabe que o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: em um primeiro momento, surgem os direitos de

liberdade, com a limitação do poder estatal em relação ao indivíduo; em um segundo momento são implementados os direitos políticos, permitindo

uma maior participação no poder político e os direitos sociais, previstos em uma terceira fase alargando conceitos como o bem-estar e a igualdade.

[47]
É nesse contexto que surge o corporativismo, representado pelos anseios dos indivíduos de participar do processo político-econômico,

acompanhado da consciência do coletivo.

Cremos que o processo de formação de interesses coletivos é constante e inevitável. Rodolfo de Camargo Mancuso ensina que há uma

revolução cíclica dos interesses, que vem evoluindo alternando os primados do “coletivo” e do “individual”. [48]
A noção de interesse coletivo vai além do entendimento de soma de interesses individuais, uma vez que o que se faz individualmente,

pode muitas vezes ser realizado coletivamente, assim, a essência do interesse é individual, como é o caso dos direitos individuais homogêneos.

Uma situação é o exercício coletivo de interesses coletivos, em contrapartida existem interesses individuais exercidos coletivamente, desta

feita, não há que se confundir a essência do interesse com sua forma de exercício.

Hugo Nigro Mazilli preconiza que “em sentido lato, ou seja, de maneira mais abrangente, a expressão interesses coletivos refere-se a

interesses transindividuais, de grupos, classes ou categorias de pessoas.”[49]
O artigo 81, parágrafo único, II, do CDC, traz em seu bojo os interesses coletivos ou seja, interesses transindividuais indivisíveis de um

grupo determinado ou determinável de pessoas, reunidas por uma relação jurídica básica comum. [50]
Interesse coletivo é, assim, a razão entre um ser humano e um bem apreciadas as suas necessidades em relação às necessidades do grupo

social, sendo exercidas comunitariamente, decorrendo de um vínculo que une a todos. [51]
Henrique Lopes Dornelas ensina: “Nos interesses coletivos, tem-se um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por uma relação

jurídica-base instituída entre as mesmas ou com a parte contrária.” [52]
Francesco Santoro–Passarelli ensina que o interesse coletivo:

“é o de uma pluralidade de pessoas por bem idôneo apto a satisfazer uma necessidade comum. Não é a soma dos
interesses individuais, mas a sua combinação. É indivisível, pois se satisfaz não por muitos bens, aptos a satisfazerem
necessidades individuais, mas por um único bem apto a satisfazer a necessidade da coletividade. [53]

 

Rodolfo de Camargo Mancuso preleciona que quando os interesses individuais se desvanecem fazendo surgir uma nova realidade, a dos

interesses coletivos, que faz crer a existência de um ideal coletivo e uma alma coletiva. [54] Nesse sentido salienta:
Pensar e sentir coletivamente é relegar a plano secundário o interesse imediato, egoísta, para com os olhos postos num
ideal amplo e generoso, empenhar esforços comuns com vistas à consecução desse desiderato. É possível e até
provável que os frutos desse esforço recaiam também sobre os que dele participaram; mas, dada a amplitude do fim
perseguido, terceiros poderão eventualmente ser beneficiados. Quando um grupo luta por melhores condições de
segurança no trabalho, são todos os trabalhadores, como categoria, que disso poderão beneficiar-se. [55]

 

Uma característica dos interesses coletivos é a organização, a capacidade de se estruturar, não havendo um número mínimo de pessoas

vinculadas, no entanto, imperiosa se faz a determinação do grupo, ou que no mínimo seja determinável.

Péricles Prade pontifica:
Os interesses coletivos, sob a mira formal, são os pertinentes aos fins institucionais de determinada associação,
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corporação ou grupo intermediário, decorrendo necessariamente de um prévio vínculo jurídico que une os associados,
sujeitando-se a regime jurídico próprio. [56]

 

Os interesses coletivos estão atrelados aos direitos de terceira geração, em razão da titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são

concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas da coletividade, dos grupos. [57]
 

2.3.2. Dos Interesses Difusos

Interesses difusos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor são interesses ou direitos “transindividuais”, de natureza

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. [58]
Pondera Fernando Cesar Bolque: “Os interesses difusos dizem respeito a interesses fundamentais da vida em sociedade, tão

fundamentais quanto indissociáveis da própria vida, como o ar; a água, a liberdade, o consumo entre outros.”[59]
Ricardo Rodrigues Gama define interesse difuso como sendo o interesse comum de pessoas não ligadas por vínculos jurídicos, ou seja,

questões que interessam a todos de forma indeterminada. [60]
Hugo Nigro Mazilli conceitua como sendo um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, compartilhados por

pessoas indetermináveis que se encontram unidas por circunstâncias de fato conexas. [61]
Desta feita, entende-se que o interesse difuso é aquele comum ligado a pessoas sem qualquer vínculo jurídico, ou seja, questões que

interessam a todos de forma indeterminada, como exemplo a saúde e o meio ambiente. [62] São características dos interesses difusos a

transindividualidade; a indivisibilidade; a indisponibilidade; a indeterminabilidade dos titulares e a ligação por circunstâncias de fato. [63]
O interesse coletivo assemelha-se ao interesse difuso quanto à sua indivisibilidade, no entanto, diferenciam-se no tocante à origem da

lesão e abrangência, posto que o primeiro diz respeito a grupo, classe ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas pela mesma

relação jurídica base e o segundo supõe titular indetermináveis, ligados por uma circunstância de fato.

 

2.3.3. Dos Interesses Individuais Homogêneos

De acordo com o que dispõe o artigo 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, interesses individuais homogêneos

são aqueles entendidos os decorrentes de origem comum.

O interesse individual homogêneo é vinculado a uma pessoa, podendo existir várias pessoas com o mesmo interesse, nesta hipótese, é

possível que a solução para o impasse seja partilhada por todos, ou seja, há possibilidade de divisão do direito.

Mazzili afirma que os “[...] interesses individuais homogêneos são aqueles de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou

determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, normalmente oriundos das mesmas circunstâncias de fato” [64]
Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina:
 

Nessa linha de raciocínio, chega-se à conclusão de que em sede de direitos individuais homogêneos existe uma questão
coletiva comum a todos os membros da classe e que se sobrepõe a eventuais questões individuais. Eis aí a pedra de
toque, ou seja, a dita homogeneidade advém desta questão comum prevalente, que se torna então uma questão social, e,
por conseguinte, indisponível. O direito individual homogêneo é, portanto, um direito subjetivo, na medida em que
pode ser invocado e tutelado, através da dedução em juízo de uma pretensão. [65]
 

Os titulares dos interesses individuais homogêneos são identificáveis, seu objeto é passível de divisão e atribuído a cada indivíduo

conforme o que lhe caiba. [66]
A fim de facilitar o entendimento, segue tabela comparativa acerca dos institutos dos interesses coletivos, difusos e individuais

homogêneos:

 

INTERESSES OBJETO ORIGEM TITULARIDADE
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Coletivos

 

Indivisível Ligados pela mesma relação

jurídica

Determinados ou

Determináveis

Difusos

 

Indivisível Ligados por situação de fato Indetermináveis

Individuais

Homogêneos

Divisível Origem Comum Determinados ou

Determináveis

 

3. Da Educação Corporativa como Interesse Transindividual

Como sabido a educação é direito fundamental principalmente em um Estado Democrático de Direito, em razão de permitir o

desenvolvimento humano e propiciar a inclusão social por meio da emancipação oriunda da efetiva cidadania.

Marisa Éboli citando Aranha, no tocante ao processo de educação, pondera: “(...) educação diz respeito à influência intencional e

sistemática sobre o ser humano, com propósito de formá-lo e desenvolvê-lo em uma sociedade, a fim de conservar e transmitir a existência coletiva.

Além de manter viva a memória de um povo, dando condições para sua sobrevivência.” [67]
Notadamente, quanto à educação corporativa, esta visa o ensinar e o aprender dentro das empresas, fazendo com que a informação gere

conhecimento. Há uma troca contínua de ensinamentos, a aprendizagem[68] organizacional é estimulada, ou seja, existe um processo designado

andragogia, que nada mais é do que a ciência ou a arte de educar adultos.

Listam-se os principais objetivos da educação corporativa, a saber:
a)             difusão da concepção de que o capital intelectual é fator de diferenciação das empresas;
b)            despertar nos talentos a vocação para a aprendizagem;
c)             incentivar o auto-desenvolvimento, a motivação e retenção dos melhores talentos na instituição. [69]

 

Os ganhos pessoais com as práticas educacionais nas instituições ampliam a visão e percepção de mundo pautada no autoconhecimento,

nos processos cognitivos e emocionais, bem como no preparo para novos desafios, proporcionando emancipação e cidadania. [70]
Na medida em que o sujeito se torna apto a fazer suas escolhas com autonomia, como ator social modifica a sociedade ao seu entorno,

permitindo que seu ambiente de trabalho, sua família e seu contexto social se tornem melhores, posto que o conhecimento liberta e faz com que as

pessoas participem mais ativamente do processo civilizatório.

Nesse sentido, a educação corporativa pode e deve ser entendida como de interesse transindividual, mais precisamente como interesse

coletivo, posto que há uma indeterminação relativa dos titulares, ou seja, os sujeitos são determinados ou determináveis, uma vez que estes são os

stakeholders e a ligação entre estes sujeitos decorre de uma relação jurídica base, ou seja, a ligação institucional.

A educação corporativa como interesse coletivo tem seu objeto indivisível, não podendo ser satisfeito somente por um sujeito, estando a

coletividade sempre vinculada, assim, no que tange à sua natureza são insuscetíveis de apropriação individual, tendo em vista que os treinamentos e

desenvolvimento de pessoas se dá sempre coletivamente para prestigiar a gestão do conhecimento.

Os processos de educação executiva buscam elevar o conhecimento dos stakeholders, na medida em que estes passam a compreender a

realidade em que estão inseridos, tendo condições de modificá-la. A aprendizagem passa a ser uma rotina na instituição, e tal realidade tende a se

estender aos lares dos “educandos” e seu convívio social, funcionando, destarte, como alavanca para a gestão social do conhecimento, propiciando a

salvaguarda dos interesses desta coletividade que passa a ser esclarecida.

Trata-se de mecanismo de inclusão, contemplando o público interno (sócios/acionistas e empregados) e o público externo (fornecedores,

clientes, comunidade). No tocante à cidadania, a educação corporativa proporciona seu exercício individual e coletivo, bem como a obtenção de

sinergia entre programas educacionais e projetos sociais, envolvendo a coletividade. Com isso, vislumbra-se a formação de atores sociais dentro e

fora da empresa, além, de implementar na empresa um centro de agregação de resultados sustentáveis. [71]
Outro fator importante a ser destacado diz respeito às práticas educacionais virtuais, que faz com que a aprendizagem institucional seja
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flexível e sem fronteiras, podendo abarcar todos os envolvidos na cadeia produtiva. As atividades de educação corporativas virtuais permitem que

todos os stakeholders, independemente de onde estejam possa participar, alinhando as competências dos empregados/colaboradores às reais

necessidades do mercado, em uma prática enriquecedora para todas as partes.

Conclui-se que a conjuntura atual busca a superação da eficiência individual para promoção da eficiência coletiva, dando nova

significação à educação no trabalho. Assim, a educação continuada se apresenta como mecanismo estratégico ao desenvolvimento de pessoas e

organizações para potencializar competências coletivas.

 

4. Das Considerações Finais

A educação é um processo para a formação da cidadania e como direito fundamental faz-se imperiosa ao desenvolvimento humano e sua

emancipação.

O direito à educação traduz-se em normas constitucionais de natureza programática, não sendo, pois, auto-aplicáveis, submetidos à

reserva do possível, ou seja, sua implementação está sujeita às condições econômicas e financeiras do Estado.

A educação é chave mestra para o desenvolvimento das pessoas, das instituições e do Estado, no entanto, frente à insuficiência estatal em

proporcionar a todos os cidadãos tal direito, em respeito aos preceitos constitucionais vigentes, empresas buscam participar ativamente no sentido de

estimular a busca constante pela formação profissional e educação dos envolvidos na cadeia produtiva; cooperando com o ente estatal a fim de

propiciar educação aos stakeholders.

As pessoas são essenciais para o sucesso das organizações contemporâneas, portanto, cabe aos gestores das instituições buscarem

construir mecanismos para a integração harmônica entre aprendizagem e a estratégia dos negócios, por meio de pessoas e com as pessoas.

Entende-se que a educação continuada nas instituições, com vistas a melhores resultados, é uma exigência do panorama contemporâneo

altamente competitivo dirigido para a sobrevivência das empresas.

O conceito de educação corporativa sustenta a idéia de investimento na educação das pessoas que fazem parte do contexto empresarial,

tendo como objetivo qualificar os stakeholders, comprometer e orientar os empregados para o alcance dos objetivos e metas empresariais,

fomentando um ambiente de trabalho favorável à mudança e à inovação.

Tal instituto torna propício que a aprendizagem, como processo pelo qual o sujeito adquire conhecimento e competência, culmine no

desempenho, que nada mais é do que a manifestação do que foi assimilado pelo “educando”, possibilitando o crescimento pessoal e organizacional.

Com melhor desenvolvimento pessoal e profissional o indivíduo torna-se capaz de trabalhar em níveis de complexidade cada vez mais

elevados, aumentando as potencialidades das pessoas, permitindo, assim, maior crescimento para as instituições e sociedade como um todo.

No que tange ao termo interesse, em razão de ser plurívoco, neste trabalho abordamos o interesse jurídico individual e os transindividuais

como os coletivos, os difusos e os individuais homogêneos.

Demonstrou-se que a educação corporativa se traduz em um interesse transindividual coletivo, pelo simples fato de abranger coletividade

ligada pela mesma relação jurídica, ou seja, a existência de uma instituição que implementa a seus stakeholders praticas educacionais. O interesse

coletivo que advém da educação corporativa aos stakeholders delimita-se no grupo de pessoas determinado ou determináveis, implicando

positivamente em toda a coletividade, especialmente ao seu entorno.

A educação nas empresas revaloriza o capital humano, sendo determinante para o crescimento econômico e social. Eis o viés coletivo,

posto que a relação educação-trabalho proporciona ao sujeito desenvolvimento pessoal e profissional, propagando seus efeitos na sociedade.

Resta evidente que, diferentemente do direito à educação que não pode ser denegado pelo Estado ao cidadão, as práticas de educação

continuada nas empresas não são direitos passíveis de imposição, uma vez que são benefícios estendidos os envolvidos para o aprimoramento

pessoal e profissional com enfoque organizacional, tendo caráter de interesse e não direito.

As práticas de educação nas empresas enriquecem a todos os envolvidos. No caso do empregado, este se qualifica; já o fornecedor terá

condições de desenvolver um produto/serviço mais adequado ao consumidor (no caso quem oferece a educação corporativa), o cliente/consumidor

terá mais habilidade em entender como funciona o produto/serviço oferecido e a coletividade, de forma ampla, ganha com a melhoria das pessoas e
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a qualidade de vida social.

Desta feita, conclui-se que a educação corporativa auxilia na construção de culturas organizacionais voltadas à aprendizagem e ao

desenvolvimento pessoal contínuos, funcionando como mecanismo que propaga melhor desempenho das pessoas nas empresas, implicando em uma

sociedade mais consciente e responsável agregando valor à instituição.
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EDUCAÇÃO JURÍDICA E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

LEGAL EDUCATION AND SIGNIFICANT LEARNING

Beatriz De Castro Rosa
Rosendo Freitas De Amorim

RESUMO
O reconhecimento acadêmico de uma Instituição de Ensino Superior decorre da utilização de
práticas inovadoras no processo ensino-aprendizagem. Dentro desse contexto, percebe-se
claramente a necessidade de inovação por parte dos Cursos de Direito, para atender às
expectativas institucionais, de continuar oferecendo a sociedade um curso superior de qualidade,
adequado ao perfil profissional exigido pelo mercado e pelo Ministério da Educação (MEC). O
destaque em relação aos demais bacharelados será conseqüência da implementação de novas
perspectivas pedagógicas, que, na realidade, constituem grande desafio para os Assessores
Pedagógicos e Coordenadores de Cursos de Direito. A realização de discussões e reflexões sobre
as práticas pedagógicas e os instrumentos de avaliação são condições indispensáveis ao
processo educativo. Os gestores e professores não devem somente se questionar quanto aos
trabalhos empreendidos, mas principalmente repensar cotidianamente sua atividade educativa,
cujo objetivo central deve ser a aprendizagem significativa. 
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO JURÍDICA; APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA;
METODOLOGIAS 

ABSTRACT
The academic recognition of an Institution of Superior Education elapses of the use of practical
innovators in the teach-learning process. Inside of this context, the necessity of innovation on
the part of the Courses of Right is perceived clearly, to take care of to the institutionally
expectations, to continue offering to the society a superior course of quality, adjusted to the
professional profile demanded by the market and the Ministry of Education (MEC). The
prominence in relation to excessively courses for lawyers will be consequence of the
implementation of new pedagogical perspectives that, in the reality, constitute great challenge
for the Pedagogical and Coordinating Assessors of Courses of Right. The accomplishment of
quarrels and practical reflections on pedagogical and the instruments of evaluation are
indispensable conditions to the educative process. The managers and professors do not have to
only question themselves how much to the undertaken works, but mainly to rethink daily its
educative activity, whose central objective must be the significant learning.
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; SIGNIFICANT LEARNING; METHODOLOGIES

Introdução

O ensino jurídico brasileiro tem registrado um crescimento exponencial na última década
(2000-2010). Segundo dados do Ministério da Educação (MEC) existem mais de 1000 cursos de
Direito no Brasil, para uma população de 190 milhões de habitantes. Os Estados Unidos da
América têm pouco mais de 200 faculdades de Direito para uma população em torno de 300
milhões de habitantes.

Há diversas tentativas para justificar essa explosão dos cursos de Direito no Brasil. Dentre
elas destaca-se o discurso de democratização do ensino superior brasileiro. Entretanto, um
pressuposto que merece atenção reside no fato de que esse crescimento desordenado dos
cursos de Direito ocorreu basicamente no setor do ensino superior privado.
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A princípio não deveria haver reservas quanto ao fato da expansão do ensino jurídico ter
se desenvolvido no âmbito do setor privado da educação superior. Contudo, esse aumento
vertiginoso das escolas de Direito tem revelado muitos problemas, podendo se destacar a baixa
qualidade do ensino como aquele que mais tem chamado a atenção dos especialistas em
educação superior.

O presente trabalho tem a pretensão de contribuir para a melhoria da Educação Jurídica,
defendendo alguns pressupostos, dos quais dois podem ser destacados: a necessidade urgente
de que os cursos de Direito invistam em formação didático-pedagógica para o seu quadro
docente e a aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as quais podem constituir
numa estratégia metodológica de grande valor para assegurar a efetividade do processo de
ensino e aprendizagem no campo da Educação Jurídica.   

 

1 Educação Jurídica e Aprendizagem Significativa

Uma discussão intensa entre os gestores dos cursos de Direito emana do processo
educativo, referente às metodologias e métodos de ensino-aprendizagem, cuja concepção é a de
conseguir que as pessoas aprendam alguma coisa e, a partir daí, modifiquem seu
comportamento (BORDENAVE: 1997).

Tem sido notória a expansão quantitativa das Instituições de Ensino Superior em Direito.
Contudo, à medida que crescem o número de faculdades de Direito do País, percebe-se certo
descaso quanto à qualidade da Educação Jurídica, resultando em prejuízo à formação dos
acadêmicos. Luckesi (1995: p.80) destaca que:

 
Essa transformação indevida de qualidade em quantidade impossibilita ao
professor diagnosticar a real situação do aluno e, consequentemente, ao aluno
de tomar consciência de sua situação em termos de aprendizagem. Fatos esses
que dificultam o avanço do aluno, uma vez que não estão sendo utilizados
instrumentos para que ele possa progredir na apropriação ativa dos
conhecimentos. E isso significa, por sua.·vez, uma atitude antidemocrática em
questões de ensino. 

 

Ademais é perceptível que os referidos acadêmicos ingressam no curso superior com
evidentes dificuldades de aprendizagem, consequência do processo de ensino implementado na
Educação Básica (Ensino Médio e Fundamental), que, até então, tinha por objetivo a simples
aprovação do aluno no vestibular e não o desenvolvimento de aprendizagem uma significativa.
[1]

As deficiências de leitura e interpretação dos discentes, requisitos imprescindíveis ao
adequado acompanhamento nos cursos de Direito, constituem graves problemas a serem
enfrentados. A formação jurídica exige dos estudantes dos cursos de Direito muita leitura e
interpretação legal, porquanto, atualmente, o mercado de trabalho disponível aos operadores do
Direito não absorve mais os profissionais meramente técnicos, repetidores dos Códigos e Leis.
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O Ministério da Educação tem se mostrado sensível a situação e sinaliza a necessidade de
reestruturação do processo de ensino-aprendizagem, pela aplicação do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) totalmente reformulado, com a inclusão dos seguintes eixos cognitivos
(MEC, on line):

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e
fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas
espanhola e inglesa.

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias
áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de
processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações
artísticas.

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar,
interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar
decisões e enfrentar situações problema.

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para
construir argumentação consistente.

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na
escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade,
respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

 

Observa-se, portanto, que a premissa da educação fundamental exige, em tese, a
valorização da aprendizagem significativa. Assim sendo, será oportunizado aos estudantes o
desenvolvimento da reflexão, da criticidade, que o auxiliará no seu direito de participação na
vida do Estado, por meio de suas escolhas, seja através do voto, da expressão da liberdade de
pensamento, da fiscalização dos governantes, do acesso à Justiça. Nas palavras de Paulo Freire
(1979: p.67), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção”.

Seguindo a mesma orientação e, com o objetivo de promover a melhoria na qualidade do
ensino superior, foi criado, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o
qual, por meio da avaliação das instituições, dos cursos oferecidos e, sobretudo, do desempenho
dos estudantes, confere as Instituições de Ensino Superior o apoio necessário para aprimorem
seus cursos, bem como o suporte para os órgãos governamentais quando da aplicação de
políticas públicas.

A avaliação do desempenho dos estudantes de ensino superior é realizada, por sua vez,
através do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Participam do exame os
alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados, que realizam uma prova de formação
geral e outra formação específica. O objetivo do referido exame é avaliação do desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências.

O que se pode observar das últimas avaliações, é a inserção de questões interpretativas, as
quais pretendem avaliar a capacidade de argumentação dos acadêmicos, bem como seus
conhecimentos sobre cultura geral e não somente aspectos meramente técnicos do Direito.
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Assim sendo, é notório que a educação deve ter a perspectiva de transcender o
simplesmente doutrinar, como ocorre no modelo tradicional de ensino, no qual o aluno
simplesmente recebia as informações prontas e tinha como única tarefa repeti-las na íntegra, a
denominada Pedagogia da Transmissão (BORDENAVE, 1997):

A Pedagogia da Transmissão parte da premissa de que as idéias e
conhecimentos são os pontos mais importantes da educação e, como
conseqüência, a experiência fundamental que o aluno deve viver para alcançar
seus objetivos é a de receber o que o professor ou livro lhe oferecem. O aluno
é considerado como uma “página em branco”, onde novas idéias e
conhecimentos de origem exógena serão imprimidos.

 

Por sua vez, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tem participação ativa no
processo de credenciamento e reconhecimento e renovação do reconhecimento dos Cursos de
Direito, haja vista à sua manifestação preliminar de sua Comissão de Ensino Jurídico, também
tem modificado sua forma de avaliar. O Exame da Ordem, realizado pelo bacharel em Direito
após término do Curso, com a finalidade de credenciá-lo ao exercício da profissão de advogado,
é outro fator que serve como parâmetro para avaliação da qualidade das Instituições de Ensino
Superior, na medida em que as provas aplicadas têm por objetivo selecionar os profissionais
satisfatoriamente preparados ao exercício da profissão.

A preocupação com a prática educacional envolve, além do processo de ensino, os
instrumentos de avaliação da qualidade do ensino oferecido pelas IES.  Assim, não se possível
pensar que se ensinou até o momento que antecedeu à avaliação.

Como esclarece Iocohama (2004), ensina-se também quando se avalia. Ensina-se ética, a
pensar, a ordenar o pensamento, a confirmar o ensinamento anterior e também para a vida. A
avaliação, portanto, não é mero ato de se atribuir uma nota. No contexto de aprendizagem
significativa a avaliação tem relevante papel. Júlio César F. dos Santos destaca (2009) que a
avaliação neste contexto ocorre no próprio processo de trabalho dos alunos, no dia-a-dia da sala
de aula, no momento das discussões coletivas, da realização de tarefas em grupos ou
individuais.

Nunca antes se destacou tanto a função instrumentalizante da Educação como nos dias
atuais. Este é um momento de inovação na Educação Jurídica, como destaca Castanho (2000:
p.76):

Inovação é a ação de mudar. Alterar as coisas, pela introdução de algo novo.
Não se deve confundi-la com invenção (criação de algo que não existia) ou com
descoberta (ato de encontrar o que existia e não era conhecido). A inovação
consiste na aplicação de conhecimentos já existentes (...). Inovar consiste em
introduzir novos modos de atuar em face de práticas pedagógicas que aparecem
como inadequadas ou ineficazes.

 

Diante das novas exigências, os gestores da Educação Jurídica, que são também docentes,
trabalham para adequar suas instituições a nova realidade, incorporando novas metodologias de
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aprendizagem para a Educação Jurídica, com a proposta de miscigenar teoria e prática jurídica,
conferindo-lhe significado, como dispõe Pedro Demo:

A competência profissional precisa nutrir-se das duas, porque das duas advém o
ímpeto de mudança. Toda teoria deve confrontar-se com a prática, porque na
prática toda teoria é outra. E toda a prática precisa voltar à teoria para poder se
renovar (2008, p.45).

 

Conforme dispõe ASSIS e CASTANHO (2006) “Na verdade ser professor é reconhecer a
existência da práxis (teoria praticante – prática teorizante). Em sua atuação, não há nada mais
inovador do que repensar a própria ação, se compreendermos que inovar, é um processo
constante de reconstrução”. Para tanto, “é preciso repensar a prática realizando um processo
dialético transformador e, acima de tudo, original (DEMO, 1997).

Assim, é evidente a adequação do processo de ensino-aprendizagem, sobretudo, com a
inclusão de novas estratégias de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas têm por objetivo
estreitar a relação professor-aluno, facilitando a integração de todos ao possibilitar uma relação
sem hierarquia, interligando a teoria e prática, demonstrando a importância da construção
conjunta do conhecimento, promovendo, assim, a aprendizagem significativa. Em síntese, esta
estratégia é centrada no estudante, que deixa o papel de mero receptor e assume o de agente e
principal responsável por sua aprendizagem.

 

As práticas metodológicas citadas anteriormente proporcionam aos discentes maior
envolvimento com o curso escolhido, possibilitando-os, assim, profissionais melhor gabaritados
ao exercício da profissão.

 
É notória, portanto, a necessidade de uma reestruturação dos modelos educacionais vigentes, já que

as bases perceptivas e cognitivas da ação inteligente ainda são teorias pouco utilizadas pelos educadores,
no que concerne ao papel atribuído aos critérios racionais de pensamento e de intervenção na atualidade.
Para isso as Instituições de Ensino Superior tem incentivado a formação de seus docentes para aplicação
das metodologias ativas de ensino/aprendizagem. Já dizia Paulo Freire (2001, p.12):

 

Se os seres humanos fossem puramente determinados e não seres “programados para
aprender” não haveria porque na prática educativa, apelarmos para a capacidade crítica
do educando. Não havia porque falar em educação para decisão, para libertação.

Para Léa das Graças Camargos Anastasiou (2004) é imprescindível desafiar a organização
tradicional institucional. A ação docente deve-se tirar proveito das experiências vividas (contexto
social), utilizando-as no processo de ensino-aprendizagem ao propor problema, novos
conhecimentos e situações sincronizados com a vida real. O ensino-aprendizagem na graduação
deve:

Trabalhar os condicionantes atuais de cada profissão em estreita relação com
projetos que podem fechar ou abrir horizontes, integrando cada vez mais o
todo da sociedade. Aprimorar continuamente o corpo docente, visando à
integração continua e crescente dos formandos no contexto social e político.
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Uma das estratégias de aprendizagem que pode ser utilizada nos cursos de direito é o
Estudo Dirigido, metodologia definida como “o ato de estudar sob a orientação e diretividade do
professor, visando sanar dificuldades específicas” (Anastasiou, 2004). O objetivo da metodologia
é capacitação dos acadêmicos a desenvolver estratégias para tentar solucionar os problemas
apresentados.

A metodologia ativa de ensino é fundamentada em ideais educacionais construtivistas,
concepção que valoriza a construção do conhecimento individual, através de atividades em
grupo. De acordo com Ghirardi (2009, p.13) o método participativo de ensino tira o aluno da
zona de conforto dele, pois se exige dele um desempenho danado, pois somente será possível
se houver a participação pensada de maneira global.

Para a aplicabilidade da metodologia apresentada, sugere-se que o professor realize
pesquisa para a formação de banco de questões do Exame da Ordem, ENADE e de diversos
Concursos Públicos, além de questões abrangendo situações que integram o cotidiano do
profissional da área. Posteriormente, deve-se escolher um rol de questões, de acordo com o
conteúdo ministrado pelo docente em sala de aula.

A dinâmica da atividade consistiu na realização de atividade grupal, inicialmente, realizadas
em dois encontros, delimitando-se as datas, juntamente com os alunos, que opinaram por ser
nos sábados anteriores a cada nota parcial (NP), na qual se propôs a resolução de questões e
situações problemas, a partir do material preparado.

Através da resolução de questões objetivas, como as do Exame da Ordem ou de concursos
e, as discursivas/interpretativas, com a análise de casos práticos, é possível oportunizar a
discussão sobre os assuntos ministrados, permitindo ao aluno o aprofundamento dos conteúdos
não dominados do programa e a reflexão quanto ao próprio entendimento do aluno sobre os
temas tratados. Ensina Júlio César F. dos Santos (2009, on line):

A promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo
dinâmico, no qual o aluno é levado em conta, com todos os seus saberes e
interconexões mentais. A verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno (re)
constrói o conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai
possibilitá-lo agir e reagir diante da realidade.

 

Para a aplicabilidade dos exercícios, considerou-se a diversidade de conteúdos abordados
nas avaliações, essenciais a um bom profissional da área jurídica, e que, a discussão dos
conteúdos apresenta-se como um meio eficaz para a fixação e aprofundamento dos conteúdos
ministrados em sala de aula, tendo em vista que permite ao acadêmico domínio de conceitos
jurídicos relevantes, além de incentivá-lo ao estudo constante. Ensina Portilho que (2006):

Para que a aprendizagem aconteça, é importante que o professor auxilie o
aluno a ativar a sua atenção, lembrando que a manutenção dela depende do
próprio êxito da aprendizagem. Uma aprendizagem significativa pede que o
sujeito que quer aprender processe ativamente e de forma relevante, o material
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de aprendizagem. Desta forma, ao apresentar materiais interessantes na sua
forma e conteúdo e selecionando as informações mais relevantes, o professor
estará atraindo a atenção dos alunos, ativando neles a motivação, requisito
para a atenção

 

Quanto aos casos práticos, diretamente integrados a realidade do acadêmico, percebe-se que a
problematização das questões dentro do grupo de estudo, oportuniza a apresentação de diferentes soluções,
a reflexão sobre o direito, o aprendizado significativo, tendo em vista o aprofundamento da discussão dos
alunos sobre os temas da questão, pois cada aluno ao expressar suas opiniões, capacita-se para analisar
criticamente o caso exposto. Conforme Zabala (2002: p.80):

O objeto de estudo no ensino é na realidade: a compreensão da realidade para
intervir nela e transformá-la;
O professor e alunos devem suscitar dúvidas e curiosidades para a leitura da
realidade;
A realidade, sua compreensão e a atuação nela são complexas;
As disciplinas, áreas de conhecimento, apesar de suas carências, são
instrumentos básicos de que dispomos para compreender a realidade.

Desta forma, ensina Perrenoud (1999) “Ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar. É
formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, participa
da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”.

Assim, sugere-se que a nossa forma de questionar seja trabalhada durante as aulas ou nos
grupos de estudo, como: aplicação de exercícios, casos práticos, etc. Estes exemplos de
questões proporcionam ao aluno conhecer inclusive a linguagem que será adotada pelo
professor-avaliador. Assim sendo, o momento avaliativo não será uma surpresa desagradável,
tanto os docentes, quanto para os nossos alunos (IOCOHAMA, 2004).

A utilização desta metodologia ativa pretende o aumento da capacidade argumentativa dos
futuros profissionais do direito, que, ao se deparar com o caso prático, irá interpretar a situação
fática, adequando-a ao contexto jurídico e, após a sua análise, apresentará sua resposta ao caso
concreto. Perrenoud dispõe sobre o papel do educador:

Em conclusão, eu diria que se a universidade é, potencialmente, o melhor
lugar para formar os professores para a prática reflexiva e a participação
crítica, ela deve, para realizar esse potencial e provar sua competência, evitar
toda arrogância e se dispor a trabalhar com os atores em campo. Em
contrapartida, os ministérios, as associações, as comissões escolares, os
estabelecimentos escolares e outros poderes organizadores deveriam esforçar-
se, por seu lado, para abrir e manter um diálogo que não negue as diferenças!
(1999: p.18)
 

Porém, a concretização destas novas metodologias, requer também a formação dos
professores.  Nos dias atuais, a orientação pedagógica recomenda:

Que o professor substitua os pontos finais de sua aula por pontos de
interrogação, de preferência pontuando tais questionamentos a partir de
elementos concretos, encontrados na vida e no campo de ação do futuro
profissional que ali está iniciando sua formação. Para tanto, não basta que
o professor “domine o conteúdo e saiba transmiti-lo”, é também
imprescindível que ele reflita – de preferência com seus pares e, de vez
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em quando, por que não, com seus alunos – acerca das dimensões acima
assinaladas sem, entretanto, incidir num problema que tem se constatado
na nossa realidade: tentando modernizar suas técnicas didáticas, há
professores que maquilam procedimentos. Neste caso, mudanças são
realizadas sem terem sido precedidas de fundamentação teórica que as
justifiquem, ocasionando com isso conseqüências nefastas, muitas vezes
irreversíveis. (Fischer: 2009) .

 
 

Ademais, destaca-se a urgente necessidade de adequação do modelo educacional superior,
caso o interesse da IES seja o reconhecimento acadêmico, decorrente da demanda do mercado
profissional:

 
Desse ponto de vista, a realidade atual oferece um vasto caleidoscópio,
inclusive no interior de um só país. Enquanto algumas universidades estão
muito próximas de um modelo centrado sobre a prática reflexiva e a
participação crítica no coração das ciências da educação, outras lhe são
antípodas. Seria um erro, portanto, simplificar o quadro. De fato, todos os
dilemas e todas as contradições do ensino superior se refratam na questão do
papel das universidades na formação dos professores. (Perrenoud, 1999).

 

Trata-se de uma nova visão da Educação Jurídica, que ultrapassa a Pedagogia e alcança o
Direito. Este, de fato é o momento ideal para refletir, discutir e contribuir para os novos rumos
da Educação Jurídica, grande desafio aos Assessores Pedagógicos e Coordenadores de Cursos
de Direito.

O professor tem de se adaptar, é injustificável que a ausência de disciplinas referentes à
Didática do Ensino Superior nos cursos bacharelados possa ser utilizada como argumento para
que o educador prive seus educandos da utilização de metodologias ativas da aprendizagem.

Assim, o discente não assume a mera posição de receptor de conteúdos, mas sim de
produtor de conteúdos, pois ele também produz o que aprende. Respeita-se as demandas do
aluno, o professor analisa quanto o aluno é capaz de produzir e estimula apenas o suficiente,
não se fala naquele tradicionalismo de cumprir regras programáticas sem respeitar as limitações
do educando. Realiza-se uma orientação pessoal para cada aluno. A esse respeito, Lowman
(2004, p 57), afirma que “tanto os professores como os alunos serão geralmente tratados pelos
outros como esperam ser tratados. Pesquisas sobre percepções interpessoais e comportamento
têm demonstrado claramente um efeito interativo, atitudes pessoais tendem a produzir atitudes
recíprocas em outros”.

O docente escuta, estimula a curiosidade e fornece as ferramentas necessárias para que o
aluno aprenda. Trata-se uma relação bilateral na qual uma das partes, o professor, organiza
situações e guia o raciocínio do aluno, ao passo que aluno valida e confronta as informações
obtidas e para concluir o processo a docente revalida e institucionaliza o conhecimento.
Portanto, tem-se que aqui o responsável pelo processo de aprendizagem é o próprio aluno,
sendo o docente um facilitador do processo de ensino-aprendizagem.
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Objetivo central do ensino jurídico deve ser a utilização de metodologias que oportunizem a
aprendizagem significativa, que se relacione com o universo de conhecimentos do aluno e lhe
possibilite "formular problemas" sobre seu aprendizado, além de lhe permitir refletir sobre
questões de natureza social, ética, profissional, agindo com responsabilidade no processo de
aprendizagem, possibilitando-lhe transferir o conhecimento para situações da vida e seja
provocado a modificar comportamentos ou sua própria personalidade (ABREU e MASETTO,
1990).
 

Conclusão
 

Contraditoriamente, a Educação Jurídica brasileira tem registrado avanços significativos na
última década, pois por mais paradoxal que possa parecer foi justamente o crescimento
exponencial dos cursos de Direito no Brasil que contribuiu para dar visibilidade e, talvez,
aprofundar problemas históricos que perseguiram o ensino jurídico no país, dos quais podemos
destacar dois: primeiro, a formação jurídica acontece precipuamente por intermédio do
bacharelado, modalidade acadêmica que não contempla nenhum tipo de conhecimento voltado
ao magistério e a docência; segundo, parte significativa dos professores dos cursos de Direito
têm sido historicamente integrados à atividade do ensino por conta de sua expertise profissional
como operador do Direito (magistrados, defensores, promotores, etc.), fato que nem sempre
garante um bom desempenho da docência.

O fenômeno do aumento do número de escolas de Direito e a conseqüente avalanche de
bacharéis em Direito lançados aos milhares semestralmente no “mercado” de trabalho tem
servido para revelar as fragilidades de um crescimento incessante do número de matrículas nos
cursos Direito que parece ser insustentável. A dimensão mais dramática dessa realidade emerge
do bordão toado em todos os rincões da pátria amada, consubstanciado na expressão “crise do
ensino jurídico”.  

O sintoma mais contundente dessa crise do ensino revela-se tanto nos pífios resultados dos
exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), quanto na sobra de vagas em concursos
públicos para cargos jurídicos, a despeito dos milhares de pretendentes.

Na esteira da crise do ensino jurídico, marcada pelo aumento da quantidade de escolas de
Direito em detrimento da qualidade assistimos a um clamor pela melhoria do processo ensino-
aprendizagem. Registra-se uma quase obsessão pela qualidade do ensino por parte dos atores
envolvidos no processo educacional: gestores, docentes, discentes, pais, MEC e OAB.

Pode-se observar, indubitavelmente, que o crescimento dos cursos de pós-graduação
strictu senso (Mestrados e Doutorados) tanto tem contribuído para o desenvolvimento de uma
cultura acadêmica, principalmente o interesse pela pesquisa, como para uma melhoria da
qualidade da Educação Jurídica.

Os professores de Direito que tiveram a oportunidade de cursar um mestrado foram, de
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um modo geral, contemplados com disciplinas que possibilitaram elaborar uma reflexão crítica
sobre suas práticas docentes, bem como tiveram acesso aos saberes docentes que não
receberam durante a graduação (bacharelado).

Além disso, as instituições de ensino superior comprometidas com a melhoria da qualidade
do ensino jurídico criaram assessorias pedagógicas com o objetivo de dar suporte e
acompanhamento pedagógico ao seu corpo docente. Os desafios à melhoria da qualidade da
educação jurídica estão postos, mas as respostas também. Entretanto, o primeiro degrau a ser
escalado diz respeito à valorização dos saberes docentes.

Assim, conclui-se que a aprendizagem significativa apresenta-se como eficaz instrumento
para a concretização das reformas que são imprescindíveis ao avanço do ensino jurídico, pois
desta forma será possível a integração entre teoria e prática. O modelo de aprendizagem
adequado a realidade atual não é o modelo tradicional, a “Pedagogia da Transmissão”. A
promoção da aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico, no qual o aluno é
considerado, com todos os seus saberes e interconexões mentais.

Finalmente, o objetivo fundamental da ação educativa deve ser o desenvolvimento integral
do acadêmico, de sua capacidade de pensar e raciocinar, pois o profissional do direito esperado
pelo mercado é aquele que apresenta como diferencial sua formação acadêmica fundada na
aprendizagem significativa.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  UMA ANÁLISE

EDUCATION FOR THE CITIZENSHIP  AN ANALYSIS 

Julia Maurmann Ximenes
Nivea Adriana Da Silva Orso 

RESUMO
O presente artigo versa sobre educação e cidadania à luz do amplo conceito proposto por T.H.
Marshall, quando comparado ao formato atual da realidade democrática. A reflexão utiliza dados
obtidos por meio de pesquisa empírica envolvendo jovens de dezessete anos, aptos ao exercício
voluntário do voto. Ressalta-se que o conceito de cidadania na percepção desses jovens é
aquele que se vincula a um mínimo de direitos políticos, deixando para segundo plano os
aspectos civis e sociais. Esse entendimento se justifica, em parte, à restrição feita pela própria
doutrina jurídica brasileira. Nessa perspectiva é que se permite questionar o papel da educação
como forma de conscientizar o indivíduo no que diz respeito à capacidade de se reconhecer
como cidadão, não apenas no conceito jurídico-normativo, mas em toda a amplitude outrora
tratada por Marshall.
PALAVRAS-CHAVES: Direito e Educação; Cidadania; Direitos Políticos; Democracia

ABSTRACT
The present article concerns education and citizenship through the broad definition proposed by
T.H.Marshall, when leading with the actual stage of democratic reality. The remark uses data
obtained in empirical research with seventeen year old youngsters, capable to volunteer exercise
of voting. Important to mention that the definition to citizenship by these youngsters is linked to
the minimal political rights, leaving outside the civil and social right dimensions. This
understanding is justified, in a way, to the restriction made by the own judical brazilian doctrine.
Therefore, the role of education in the awareness of individuals is made, in order to be
recognized not only as a citizen, in the judicial-normative definition, but also in the broad
perception proposed by Marshall.
KEYWORDS: law and education; citizenship; political rights; democracy

INTRODUÇÃO

 

Com a promulgação do texto constitucional de 1988 muito se discutiu sobre o conceito de
cidadania. Após quase 25 anos, ainda restam inúmeras inquietações no tocante à concretização
da apregoada "Constituição Cidadã" no contexto do Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, uma problemática visível no Brasil de hoje é o conceito de cidadania. Isto porque
historicamente a cidadania brasileira foi invertida: começamos pelos direitos sociais "concedidos"
pelo Estado a um grupo específico durante a era Vargas[i], enquanto os direitos políticos e civis
foram reduzidos. A expansão dos direitos políticos também surge em um período ditatorial, como
estratégia política, e hoje muitos direitos civis, a base da sequência histórica trabalhada por
T.H.Marshall (1967) continuam inacessíveis à maioria da população (CARVALHO, 2004).

Considerando que a cidadania é fundamentalmente um método de inclusão social, podemos
utilizar a obra de Marshall para "estranhar" as condições históricas nas quais se desenvolveram
os direitos no Brasil, seja em relação a sua sequência, seja na postura das elites ao lidar com as
desigualdades e com universalização dos direitos (SOUKI, 2006).

O objeto do presente artigo é refletir sobre as limitações da previsão normativo-legal do conceito
de cidadania, sem conexão com valores democráticos. O problema levantado é: em que medida
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a educação formal tem contribuído para a construção da cidadania no contexto do Estado
Democrático de Direito?  Para responder essa pergunta-problema traçaremos uma reflexão
inicial sobre os conceitos de democracia e cidadania. Em seguida trabalharemos com a
importância da educação para a cidadania, para então relacionar este marco teórico com a
coleta de dados efetuada em duas escolas do Distrito Federal, uma pública e outra privada,
dentre alunos do 3º ano do Ensino Médio com 17 anos, consequentemente aptos a exercer a
cidadania no seu aspecto político ainda este ano (2010).[ii]

Assim, nossa hipótese é de que a definição restrita para a cidadania concedida pelo Direito tem
contribuído para a dissociação entre cidadania e inclusão social, limitando demasiadamente a
compreensão do conceito. Por isso, o objetivo deste artigo é problematizar o conceito de
cidadania, e refletir sobre a possível relação entre este, a educação e a democracia.
Procuraremos demonstrar que a educação formal necessita atualizar suas práticas pedagógicas
para se tornar um importante mecanismo de construção da cidadania e consolidação
democrática no Brasil, permitindo a concretização da cidadania nas práticas cotidianas da
sociedade.

 

•1.      DEMOCRACIA E CIDADANIA

 

O art. 1º da Constituição Federal traz os fundamentos que norteiam a República Federativa do
Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito, e destaca dentre eles a cidadania.

A concepção de Estado Democrático de Direito acarreta controvérsias que se baseiam na forma
de se ver a questão da liberdade na busca pela legitimidade do poder: no "Estado de Direito" a
liberdade é negativa, de defesa ou de distanciamento do Estado; no Estado Democrático, a
liberdade é positiva, pois representa o exercício democrático do poder, que o legitima. Portanto,
o elemento democrático cunhado na expressão não se restringe ao voto, ao exercício dos
direitos políticos como aparentemente possa transparecer. O que se propõe é uma nova forma
de interpretar as funções do Estado e do próprio conceito de democracia.

O pressuposto originário desta análise é a fragilidade dos mecanismos de controle da ação
administrativa: a cidadania não se esgota na escolha dos candidatos. O Estado não é ente
isolado no quadro social: ele age e interage mediante a atuação social, a atuação popular, a
atuação de grupos, etc.. Estes novos mecanismos públicos ou privados ("público" não é
sinônimo ou monopólio de "estatal") de encaminhamento de reclamações, queixas, soluções,
sugestões é que caracteriza o Estado Democrático de Direito.

Ademais, é de se destacar o dilema entre democracia participativa e democracia representativa.
A democracia representativa se enquadra no modelo liberal de Estado, em que se enfatiza o
procedimentalismo como método de constituição de governos. Já a democracia participativa, ou
"inclusiva", representa a reflexão sobre este mesmo procedimentalismo como prática social:
"uma tentativa de ampliação da gramática social e de incorporação de novos atores ou de novos
temas à política" (SANTOS; AVRITZER, 2002). 

A democracia participativa trouxe à tona questões relacionadas ao problema da qualidade da
democracia, a análise da democracia como substância, e não como forma. O que a
democratização fez foi, ao inserir novos atores na cena política, instaurar uma disputa pelo
significado da democracia e pela constituição de uma nova gramática social (SANTOS;
AVRITZER, 2002, p. 54).

Desta forma, o aumento por si só de participação, não significa necessariamente emancipação,
pois é preciso adequar esta participação à tentativa de recriação das formas do político: "um
espaço público real porque construído universalmente, portanto aquele no qual a crítica e o
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dissenso organizado dos excluídos pode se instalar na demanda de direitos" (PAOLI, 2002, p.
403). É preciso concretizar o direito de participar na pluralidade das demandas de cidadania.[iii]
Trata-se de uma nova visão da própria significação de cidadania e participação, a noção de
"atitude".

 

Ao negar o individualismo como ponto de partida, o pensamento comunitário encadeia uma idéia
do Direito que sugere atitude. A abordagem particularista possibilita o entendimento de que um
compromisso agudo com a justiça e os direitos tem que orientar o esforço pela preservação da
comunidade que lhes dá vida. E isso ocorre porque nenhuma moralidade pode existir sem que
haja homens e mulheres que a compartilhem, de onde resulta que nenhum direito é real sem
que exista uma coletividade que o valorize e sustente. (SCHMIDT, 2004, p. 287).

 

O peculiar processo histórico da política brasileira possibilita a percepção de uma sociedade
carente de mentalidade cívica e de cultura política democrática. Urge, portanto, assegurar a uma
maioria da população que não "participa", a possibilidade de conquistar uma democracia de
cidadãos.

Contudo, verifica-se que o conceito de cidadania na doutrina nacional está relacionado aos
direitos políticos, o que resulta no estreitamento do instituto, uma vez que os direitos civis e
sociais não integram essa visão. Portanto, inicialmente, pode-se questionar se a cidadania como
fundamento previsto na Carta Magna não deveria ser conceituada com uma amplitude alargada,
considerando a definição de Estado Democrático de Direito apontado anteriormente.

Em pesquisa sobre o conceito jurídico tradicional da expressão "cidadania" abordado pela
doutrina jurídica, Regina Lúcia Teixeira Mendes (2007) encontrou uma redução do conceito ao
exercício restrito dos direitos políticos.

 

[...] o campo jurídico conceitua cidadania, desprovendo o instituto de seu conteúdo de direitos
civis, relativos às liberdades públicas, assim como de seu conteúdo de direitos sociais.
Curiosamente, a única categoria de direitos de cidadania que conseguiu entre nós ser
efetivamente universalizada foram os direitos políticos, ainda que tenham sido transformados em
deveres.

 

Na história das Constituições Brasileiras, Pimenta Bueno (1958, p. 458) informa que o artigo 90
da Constituição do Império falava em cidadão ativo para diferenciar do cidadão em geral, que,
então se confundia com o nacional (arts. 6º e 7º). O cidadão ativo era o titular dos direitos
políticos que a referida Constituição também concebia em sentido estrito (art. 91).

A Constituição de 1937 começou a distinção que as de 1967/1969 completaram, abrindo
capítulos separados para a nacionalidade (arts. 140 e 141) e para os direitos políticos (arts. 142
a 148).

Atualmente, não se deve confundir nacionalidade e cidadania, pois nacionalidade é o vínculo ao
território estatal por nascimento ou naturalização, enquanto a cidadania é atributo político
decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação
política, quando analisando a sua dimensão política.

De acordo com o levantamento realizado na doutrina jurídica brasileira, especialmente a de
Direito Constitucional, relativa à conceituação de cidadania, constatou-se que ser cidadão é ser
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titular de direitos políticos.

O cidadão é o indivíduo titular dos direitos políticos de votar e ser votado, e nacionalidade, por
ser um conceito mais amplo do que cidadania, é pressuposto desta, uma vez que só o titular da
nacionalidade brasileira pode ser cidadão (SILVA, 2008, p. 346).

Segundo Alexandre de Moraes, direitos políticos "são direitos públicos subjetivos que investem o
indivíduo no status activae civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de
participação nos negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania"
(2006, p. 210).

De igual forma, o entendimento exarado por Celso Ribeiro Bastos. Para esse doutrinador,
"cidadão é o nacional na fruição dos seus direitos cívicos" (2002, p. 456).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2008, p. 115-116), ao alertar que a expressão "cidadão" não
pode ser utilizada para designar todo e qualquer nacional, define que a cidadania (em sentido
estrito) é o status de nacional acrescido de direitos políticos (stricto sensu), isto é, poder
participar do processo governamental, sobretudo pelo voto, motivo pelo qual a nacionalidade, no
direito brasileiro, é apenas condição necessária mas não suficiente da cidadania.

 Desse modo, o conceito de cidadania abordado pela doutrina é em sentido estrito. Ocorre que o
termo "cidadania", como fundamento do Estado Democrático de Direito permite ampliar seu
espectro.

Com o intuito de buscar um conceito em sentido amplo, baseado na idéia de universalidade,
resgata-se o conceito de cidadania formulado por T. H. Marshall. Importante salientar, contudo,
que o seu conceito de cidadania está associado ao desenrolar da sequência histórica no
desenvolvimento de direitos na Inglaterra até o fim do século XIX.

Neste sentido, o conceito de cidadania pode ser dividido em três partes: o elemento civil, político
e o social. Esclarece ainda que: "nos velhos tempos, esses três direitos estavam fundidos num
só. Os direitos se confundiam porque as instituições estavam almagamadas", e que, "a evolução
de cidadania envolveu um processo duplo, de fusão e de separação. A fusão foi geográfica e a
separação funcional" (MARSHALL, 2002, p. 10).

O elemento civil é composto por direitos necessários à garantia do direito à liberdade, ou seja,
toma por base uma atitude negativa advinda do Estado opressor. O elemento político é o direito
de participar do exercício do poder político. O elemento social, por fim, corresponde a tudo que
está inserido no mínimo de bem estar econômico.[iv]

Note-se que o processo de concretização da cidadania no Brasil não passou por uma fase social
fortemente definida, ou seja, não foi efetivamente algo conquistado pelo povo, mas algo
concedido pelo Estado. O século XX adotou o critério de cidadania ligado ao direito político mais
por uma questão conectada à sociedade capitalista do que propriamente ao desejo em efetivar o
exercício político da população. Marshall defende que os direitos políticos, por serem privilégios
de uma classe econômica limitada (Marshall, p.16), "não conferia apenas um direito, mas
reconhecia uma capacidade, dentre elas a capacidade em adquirir propriedade".

Desse modo, a cidadania para Marshall é um "status concedido àqueles que são membros
integrais de uma comunidade" (Marshall, p.24), ligados por um fator comum, pois o direito à
participação política é um patrimônio comum.

Contudo, no Brasil os direitos sociais foram "concedidos" a uma parcela específica da sociedade
("cidadania regulada"):
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[...] a legislação trabalhista que entrou em vigor na década de trinta não apenas excluía a
maioria da população dos direitos sociais implementados no período, mas estabelecia uma
hierarquia entre as ocupações/profissões reguladas, instituindo diferenças de acesso aos direitos
segundo o status de cada uma. Numa palavra, este processo de expansão de direitos significou
que os direitos sociais não foram estabelecidos segundo princípios universalistas, o que motivou
a formação de fortes identidades coletivas associadas à filiação sindical, tornando difícil a
articulação de um discurso coerente em defesa de uma perspectiva universalista sobre os
direitos de cidadania, dado que tal perspectiva não encontrava respaldo entre os trabalhadores.
(OLIVEIRA, 2001, p. 6).

 

Nesse sentido, o desafio da cidadania brasileira consiste em compreender o conceito como
"patrimônio comum", a internalização de valores que viabilizem uma transformação na
orientação das ações ou atitudes dos atores em suas práticas cotidianas (OLIVEIRA, 2001).

 

•2.      CIDADANIA E EDUCAÇÃO

 

Considerando as reflexões sobre democracia e cidadania, passaremos a discorrer sobre o papel
da educação para a cidadania. A nossa hipótese é de que a restrita compreensão do conceito de
cidadania dificulta a consolidação democrática brasileira.

O significado do termo "educação" inclui o processo de desenvolvimento da capacidade física,
intelectual e moral do ser humano, visando à sua melhor integração individual e social. Significa
também os conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal processo, ou o cabedal científico e
os métodos empregados na obtenção de tais resultados.

A educação, como definiu o legislador ordinário logo no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), Lei n. 9.394/96, abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

 

[...] o conhecimento intelectual é um dos pressupostos na formação do cidadão, mas a formação
da cidadania extrapola o domínio do saber intelectual: práticas pedagógicas destituídas de
sentido e de valor levam a um saber fragmentado e alienante.(CRUANHES, 2000, p. 82)

 

Assim, impossível a construção de um Estado Democrático de Direito sem a participação pró-
ativa de seus cidadãos, educados sob os pilares de seus direitos e deveres.

A educação é posta na Constituição como uma atividade prioritária do Estado, pela qual se pode
promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Em virtude disso, "quanto mais abrangente e completa for a
prestação de educação pelo Poder Público, melhor terá se realizado a vontade constitucional"
(BARCELLOS, 2008, p. 200).

Cláudio Pereira de Souza Neto (2006, p. 253) entende que as pessoas somente cooperam em
um contexto democrático, deliberando acerca do bem comum, quando são tratadas tanto pelo
Estado quanto por seus pares, como "dignas de igual respeito e sem a vigência de determinadas
condições sociais, sem o que não há a garantia de que tal cooperação, de fato, venha a
ocorrer".
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Torna-se imperioso também que a educação coloque o homem em diálogo constante com o
outro e preparado para o exercício da cidadania. No entanto, para que este diálogo seja possível
duas condições são necessárias: que as palavras não sejam ocas e que ninguém seja excluído
ou posto à margem da vida nacional. Conforme os ensinamentos de Paulo Freire (2009), uma
educação como prática da liberdade só poderá se realizar plenamente numa sociedade onde
existem as condições econômicas, sociais e políticas de uma existência em liberdade. 

Importante destacar, contudo, que a questão da relação das classes sociais com a concretização
do conceito de cidadania não será abordada nesta pesquisa. O objetivo é a investigação da
cidadania na visão dos estudantes do ensino médio, ou seja, daqueles aptos, facultativamente,
ao alistamento eleitoral, e a possibilidade de aprimorar a construção deste conceito com
incentivos educacionais.[v]

No Estado Democrático de Direito que se pretende edificar no Brasil, o exercício dos direitos
políticos, considerados a base do princípio republicano, demanda a participação no processo
político, assegurando-se o sufrágio universal; o voto periódico, livre e direto, secreto e igual; a
autonomia de organização do sistema partidário e a igualdade de oportunidade dos partidos (art.
14 da Constituição da República).

 

Na seara do direito, vige uma idéia de "cidadania fossilizada", sendo o conceito de cidadania
compreendido unicamente por meio de uma visão mitigada da idéia de status, que corresponde
à titularidade, por parte dos indivíduos, de direitos e obrigações formalmente instituídos por
declarações de direitos e/ou de textos constitucionais/legais. Conforme preconizado pela
dogmática jurídica, influenciada pelo pensamento kantiano, reconhece-se como cidadão todo
indivíduo apto ao exercício de direitos políticos - ao menos o de votar - assim, promovendo-se a
igualdade de todos perante a lei (isonomia formal) e garantindo-se uma pretensa universalidade
do alcance dos direitos em regimes de sufrágio universal. (BELLO, 2008, p. 181).

 

 

Assim, é preciso resgatar as dimensões política e social no reconhecimento e efetivação dos
direitos, especialmente os sociais. Considerando que "a natureza formal dos direitos jurídico-
constitucionais coloca dificuldades para o tratamento da dimensão ético-moral da cidadania"
(OLIVEIRA, 2001, p. 33), não se pode olvidar que a cidadania demanda mudanças nos
processos pedagógicos de forma a reabilitar a compreensão da "cidadania inclusiva" a partir do
reconhecimento da identidade, da inclusão social, da inclusão do "outro", da solidariedade,
iluminando o caráter culturalmente contextualizado da vida social.

Habermas (1997) destaca que é preciso não somente criar direitos, mas também uma linguagem
que permita à comunidade entender-se enquanto associação voluntária dos membros do
direito.[vi] A educação para a cidadania será o pressuposto da construção de uma sociedade
mais democrática e pluralista (BASILE, 2010).

 

Portanto, é imprescindível observar e analisar a natureza dos direitos de cidadania e o modo
como se distribui o poder numa determinada sociedade, de maneira a ficarem claros os
processos de reconhecimento e utilização política dos direitos sociais. Isto é, com base nas
relações de poder e nas correlações de forças existentes em determinados contextos, o
problema a ser enfrentado é o das condições políticas e sociais que se tem e se deve criar -
para além do âmbito jurídico, pois o direito não fará isso per si - para viabilizar os direitos
sociais, afinal não basta a sua proclamação normativa (legitimidade na legalidade) para que lhes
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sejam garantidas efetividade e universalidade concretas. (BELLO, 2008, p. 201).

 

Neste sentido, a tríade de dimensões utilizada por Marshall poderá contribuir para que o conceito
de cidadania seja ampliado no contexto de concretização do Estado Democrático Brasileiro,
ultrapassando as declarações normativo-legais que o ordenamento jurídico já conquistou, mas
que ainda necessitam de materialização.

 

Percebemos que as possibilidades de construção efetiva da cidadania, diante do tempo e do
espaço privilegiados da educação escolar, estão decorrendo muito mais de uma política
educacional concreta a ser desenvolvida em cada sistema de ensino e dentro das próprias
escolas do que do impacto da legislação. Concebemos a escola como a instituição que se
constrói social e historicamente, tendo como questão primordial as práticas cotidianas.
(CRUANHES, p. 106).

 

Para refletir sobre estas questões teóricas na realidade, apresentaremos os resultados de uma
pesquisa feita no âmbito do grupo de pesquisa Democracia, Direitos Fundamentais e Cidadania
(DDFC) em Brasília/DF.

 

•3.             A COMPREENSÃO DE CIDADANIA - pesquisa empírica

 

As informações descritas resultam de um trabalho de pesquisa realizado em duas escolas de
Brasília cujo critério de escolha foi a nota obtida no ENEM

[vii]
 por estas instituições, no ano de

2008.

Embora os resultados tenham sido analisados como um todo, optou-se por pesquisar uma
escola pública (Centro Educacional SETOR OESTE)

[viii]
 e uma escola particular (Centro

Educacional SIGMA)
[ix]

 na intenção de apurar se existem diferenças e dentre essas quais são as
mais relevantes quanto ao assunto aqui abordado, no caso a percepção desses jovens em
relação ao conceito de cidadania.   

Para obtenção dos dados utilizou-se o método empírico no qual, por meio de um formulário, os
estudantes selecionaram respostas em questões alternativas e de múltiplas escolhas.  Além das
questões, no final do formulário o aluno poderia inserir algum comentário pessoal, e alguns
serão abordados nesta análise.

De acordo com a finalidade desta pesquisa, as perguntas foram selecionadas em razão da
necessidade de se relacionar o entendimento que o jovem possui hoje a respeito de cidadania,
comparado ao conceito proposto por Marshall. Nesse sentido, foram elaboradas questões que
envolvessem situações diárias, mas sempre as relacionando aos aspectos civis, sociais e políticos
outrora tratados pelo autor.  Que tipo de conceito de cidadania está sendo disseminado na
formação dos jovens? Questões como essa foram abordadas ao longo desse trabalho cuja
intenção também foi revelar o quanto o jovem se identifica como cidadão nas situações comuns
que envolvem sua rotina.

O universo pesquisado contemplou 548 (quinhentos e quarenta e oito) jovens com 17
(dezessete) anos e tal escolha se deu fundamentalmente em razão de eles possuírem a
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capacidade não obrigatória de participarem do processo eleitoral. Buscou-se com esse limite
temporal tentar descobrir o quanto o estudante, já legitimado a atuar nesse evento democrático,
encontra-se preparado para exercer o papel de eleitor, com base nos conhecimentos que possui
acerca da cidadania.   

O formulário foi dividido em três partes: a primeira de identificação do participante, permitindo
reflexões sobre o perfil do aluno; a segunda sobre o conceito de cidadania, com perguntas
dicotômicas - SIM/NÃO; e a terceira com múltiplas escolhas a respeito do que é considerado ou
não cidadania em face da atuação do Estado (definição de políticas públicas), aqui contemplando
os direitos civis, políticos e sociais.

Abordaremos abaixo algumas reflexões decorrentes dos dados e sua relação com a problemática
apresentada neste trabalho - a relação entre educação e cidadania no contexto do Estado
Democrático de Direito. Pretendemos abordar questões e explorar alguns paradoxos suscitados
na análise dos resultados, sem a pretensão de apresentar soluções para o "déficit de cidadania"
(OLIVEIRA, 1996).[x]

 

•1.1  PERFIL DO ALUNO

 

Quanto às questões de identificação do participante, houve a tentativa de se traçar um perfil ao
qual fosse possível atribuir um fator diretivo na escolha de respostas, de modo a interpretá-las
de acordo com as condições e possibilidades que são oferecidas aos jovens no dia-a-dia.[xi]

Assim, destacamos o uso da internet, pois se constatou que 97,44% (noventa e sete vírgula
quarenta e quatro por cento) dos pesquisados têm acesso a essa tecnologia. Entretanto, essa
acessibilidade, que não chega a ser surpreendente nos dias de hoje, não foi relevante a ponto
de poder-se relacionar tal situação ao exercício de cidadania. O item cujo enunciado "ser
cidadão é ter a possibilidade de participar de comunidades virtuais/blogs", longe de ser uma
escolha unânime, foi o tópico menos "votado", com 32,48% (trinta e dois vírgula quarenta e oito
por cento) de escolha dentre os itens apresentados.

A participação em projetos sociais ou voluntários também é um tópico que traz muitas reflexões.
Primeiramente, podem-se associar tais respostas a outro quesito que é o relacionado ao
trabalho, neste 89,96% (oitenta e nove vírgula noventa e seis por cento) afirma não exercer
qualquer atividade remunerada. Essa informação vai ao encontro do número de estudantes que
declaram raramente ou nunca participarem de atividades envolvendo projetos sociais, sendo
estes 72,62% (setenta e dois vírgula sessenta e dois por cento) dos pesquisados.  A participação
em projetos de tal monta poderia implicar em um amadurecimento maior por parte do jovem,
fugindo da "fragmentação política" e se aproximando da dimensão mais social de cidadania.

 

•1.2  AFERIÇÃO DE RESPOSTAS COGNOSCITÍVAS NO ÂMBITO DA CIDADANIA

 

Você sabe conceituar cidadania? Em relação a esse questionamento, a maior parte dos jovens
respondeu positivamente, 81,02% (oitenta e um vírgula dois centésimos percentuais). Algumas
opiniões registradas são interessantes para a nossa análise, como: "Meu conceito de cidadania
pode não ser verbalizado ou escrito, mas é interiorizado pela educação que me foi dada."

[xii]
.

O que podemos entender por esse conceito "interiorizado" de cidadania? O termo cidadania, que
por vezes é erroneamente utilizado, revela-se como se fosse um conceito basilar e inerente a
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todo homem que vive em sociedade. De certa forma, é tratado como se não precisasse de uma
definição e cada um o interpretasse ao seu próprio modo. Essa situação pode ter amparo na
indefinição e no desconhecimento por parte da população do que vem a ser cidadania. A falta de
interesse na busca de informação e a utilização inapropriada de sua nomenclatura acabam por
gerar incertezas com relação ao que a cidadania efetivamente representa. A compreensão
normativo-legal parece contribuir para este distanciamento ao restringir o conceito de cidadania
ao exercício dos direitos políticos, quando na verdade seria necessário inseri-lo nas práticas
sociais.

Quando associada a determinado evento social, no qual se define o que vem a ser uma atitude
cidadã, demonstrando, por exemplo, um ato de benevolência para com o próximo, reduz-se,
nesse prisma, a cidadania a um fenômeno comportamental.

Em relação ao comentário seguinte: "O conceito de cidadania é relativo, considerando as
sociedades. Logo, na sociedade brasileira, alguns presos (que cometeram crimes menores ou
estão em liberdade provisória) são considerados cidadãos, outros não."

[xiii]

O fato de o aluno apontar a relatividade do que vem a ser cidadania está em consonância com o
que se busca demonstrar quanto à sua abrangência. A cidadania não está restrita a um campo
de atuação, nem mesmo ao cumprimento de determinadas condições. Irá afetar cada indivíduo,
de modo distinto, e em várias etapas da vida. O que irá determinar o grau de importância e
representatividade que a cidadania terá para o indivíduo é a sua maneira de relacionar-se com o
Estado e com a sociedade, principalmente quando se remete à idéia de "atitude" anteriormente
apontada.

Na pergunta seguinte, onde se questiona se o aluno se considera cidadão, 95,07% (noventa e
cinco vírgula sete centésimos percentuais) dos pesquisados se consideram dessa forma,
percentual que demonstra, à primeira vista, uma avaliação positiva.

Contudo, retornando à correlação de questões, o tópico que se fez relevante para apreciação é a
contradição existente em relação a 16,89% (dezesseis vírgula oitenta e nove por cento) dos
alunos, que ao mesmo tempo em que se declararam como cidadãos afirmaram não saber o
conceito de cidadania. Essa situação talvez tenha fundamento no que se tratou anteriormente a
respeito do que seja a "interiorização" do conceito de cidadania nas práticas sociais.

Outra análise interessante é verificar que dentre os 95,07% (noventa e cinco vírgula sete
centésimos percentuais) dos alunos que se consideram cidadãos, apenas 24,57% (vinte e quatro
vírgula cinquenta e sete por cento) deles participam sempre/freqüentemente de projetos sociais
ou voluntários. De outro lado, dos 4,56% (quatro vírgula cinqüenta e seis por cento) que
afirmam não considerarem-se cidadãos, 24% (vinte e quatro por cento) deles participam de
atividades relacionadas aos projetos mencionados.  

Outro percentual interessante: 62,96% (sessenta e dois vírgula noventa e seis por cento) dos
alunos afirmaram que a cidadania estaria ligada ao pagamento de impostos e, levando-se em
conta que é por meio do pagamento de impostos que se tem a manutenção das condições que
possibilitam ao cidadão usufruir de seus direitos, observa-se que esse tema necessita ser mais
trabalhado junto aos jovens, embora essa seja uma matéria de ampla divulgação.

O pagamento de impostos está intimamente relacionado ao exercício da cidadania, pois a
redistribuição dos valores arrecadados pelo Estado por meio de serviços como saúde, cultura e
educação tem sua matriz na contribuição econômica repassada de forma compulsória pela
sociedade. Conforme apontamos anteriormente, o exercício da cidadania para a efetivação dos
direitos sociais não tem sido bem compreendido, e uma possível explicação é justamente a
inversão na afirmação da cidadania na história brasileira.

Dentre o universo dos alunos entrevistados, 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por
cento) afirmam saber conceituar cidadania, se consideram cidadãos e têm ciência de que o
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pagamento de impostos está relacionado ao tema ora debatido.

   Na visão de Marshall, a cidadania se apresenta como conquistas durante o processo histórico
por ele analisado. Trazendo esta perspectiva para o Brasil, parece que apesar das previsões
normativo-legais, a sociedade brasileira ainda vê o Estado como mero provedor, excluindo-se do
processo de reivindicação, da deliberação inerente à democracia.

 

A inversão da sequência dos direitos reforçou entre nós a supremacia do Estado. Se há algo
importante a fazer em termos de consolidação democrática, é reforçar a organização da
sociedade para dar embasamento social ao político, isto é, para democratizar o poder. A
organização da sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser
feita contra o Estado clientelista, corporativo, colonizado. (CARVALHO, 2004, p. 227). 

 

Há importantes aspectos a serem abordados quanto às respostas obtidas a respeito do
estrangeiro ser ou não considerado um cidadão. Preliminarmente, vale ressaltar que as escolas
tiveram opiniões opostas, tendo os alunos do SIGMA, 60,80% (sessenta vírgula oitenta por
cento) afirmado que o estrangeiro não é cidadão, ao passo que na escola SETOR OESTE,
66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) dos alunos afirmou positivamente.

Em comentários que dizem respeito à relação existente entre estrangeiro e cidadão, alguns
alunos registraram respostas com diferentes abordagens, como: "se além dos estudos, também
se interessar por política, ética e social brasileira, sim." 

[xiv]
 ou "O estrangeiro passa a ser

cidadão brasileiro ao retirar a certidão de cidadania, mas ele é cidadão de seu país de
origem."

[xv]
, e ainda, "dependendo do tempo de estadia".

[xvi]

Nesses breves comentários, pode-se inferir que os alunos entendem que se o estrangeiro vier de
alguma forma a participar das atividades que são inerentes aos cidadãos brasileiros, se vier a se
naturalizar ou, ainda, se permanecer no país por determinado limite de tempo poderá ser
considerado um cidadão, conectando cidadania à nacionalidade.

Esses registros reforçam a idéia de que existe uma compreensão, mesmo que superficial, por
parte desses jovens acerca de situações que possibilitam a modificação do status do indivíduo à
medida que é ou não considerado um cidadão, mesmo que não seja nacional, abrigando ainda a
percepção de que essa condição de cidadania não é imutável.  

No caso das crianças, 75% (setenta e cinco por cento) dos alunos as consideram como cidadãs.
Aqui, tal como ocorreu no tópico a respeito dos estrangeiros, surgiu dúvida e mais de 2% (dois
por cento) dos alunos optaram por deixar a questão sem resposta. Agora, partindo para a
análise que a questão suscita, vale ressaltar a opinião deixada por um dos alunos

[xvii]
 ao afirmar

que: "as crianças são criadas desde cedo para se tornarem cidadãs, portanto, essas crianças
seriam um tipo de pré-projeto". 

Depreende-se do comentário feito pelo aluno que a pessoa não é cidadã naturalmente, não é
algo inerente ao homem ser um cidadão, mas é uma condição que vai adquirindo ao longo de
sua existência. A criança, segundo entendimento do aluno, deve ser preparada, ensinada para se
tornar cidadã, pois do contrário não irá adquirir esse status.

Vale conferir o resultado do cruzamento de dados relacionados a saber conceituar cidadania e a
criança como cidadã. Nessa situação, dos 81,02% (oitenta e um vírgula dois centésimos
percentuais) dos que afirmam saber o conceito de cidadania, 75% (setenta e cinco por cento)
consideram a criança como cidadã. 
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Seguindo-se à análise, 81,20% (oitenta e um vírgula vinte por cento) dos alunos consideram o
preso um cidadão. Dentre as observações firmadas, dois alunos em particular deixaram suas
opiniões em relação a esse quesito. Em um dos comentários afirma-se que: "alguns presos são
cidadãos e que isso independe da condição de estar preso, mas que é algo relacionado à
sociedade em que ele se encontra."

[xviii]
. O que se pode inferir é que a sociedade em que vive é

que irá determinar, a partir de seu ordenamento, se mantém ou não as condições de cidadania
ao indivíduo, mesmo que ele tenha restrições em relação a sua liberdade. Ressalta-se que
dentre os jovens que afirmam saber conceituar cidadania 82,88% (oitenta e dois vírgula oitenta
e oito por cento) considera o preso como cidadão.

Ao serem indagados se o mendigo é cidadão, um número expressivo, ou seja, 88,32% (oitenta e
oito vírgula trinta e dois por cento) dos alunos pesquisados responderam de forma afirmativa. 

Pode-se fazer uma relação entre os alunos que sempre ou freqüentemente realizam algum tipo
de projeto voluntário ou social com os que sabem conceituar cidadania e com os que
consideram o mendigo como cidadão. Nessa situação, 23,87% (vinte e três vírgula oitenta e sete
por cento) dos que se julgam conhecedores do conceito de cidadania e participam de projetos
com as características já mencionadas, consideram os mendigos como se cidadãos fossem. Em
contrapartida, dentre os que sabem conceituar cidadania, mas não participam dos projetos
sociais, 73,42% (setenta e três vírgula quarenta e dois por cento) consideram o mendigo como
cidadão.

Segundo a observação feita por um dos jovens "o mendigo só é assim considerado caso ele não
infrinja nenhuma lei, possua identidade, mesmo não pagando impostos, já que a sua condição
não permite isso."

[xix]

Por essa afirmativa, pode-se depreender que o jovem mencionado percebe o mendigo como um
cidadão, desde que respeite os deveres impostos pela cidadania e que tenha identificação,
aduzindo, inclusive, que se faz necessário isentar tal indivíduo do ônus de arcar com o
pagamento de impostos. Assim, se reitera a percepção de que a cidadania não necessariamente
é acessível a todos, ela pode ou não ser atribuída a um indivíduo. Esta abordagem retoma a
crítica apontada anteriormente a ausência de justiça e solidariedade na compreensão de
cidadania no Brasil.[xx]

Com o mesmo expressivo percentual de resposta positiva atribuído aos mendigos, 89,23%
(oitenta e nove vírgula vinte e três por cento) dos alunos afirmam que também o índio é
cidadão. 

Cumpre ressaltar que o tratamento diferenciado que por vezes é atribuído aos índios não serve
como permissivo para que obtenham vantagens não proporcionadas ao "cidadão comum".
Respeitadas as tradições e costumes, no que couber, serão oferecidas as mesmas observâncias
quanto aos deveres e direitos impostos à sociedade como um todo.

Nessa perspectiva, dentre as questões acima analisadas, pode-se traçar um paralelo para
verificar o percentual de jovens que sabem conceituar cidadania, que se consideram cidadãos,
bem como afirmam serem cidadãos o estrangeiro, a criança, o preso, o mendigo e o índio. Como
resultado dessas combinações, 266 (duzentos e sessenta e seis) alunos, ou seja, 48,54%
(quarenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) dos jovens considera todos esses
elementos como parte daquilo que se entende por cidadania.

Quando do resultado parcial, podemos apontar uma inferência importante e positiva - a
ampliação do conceito de cidadania no tocante à "inclusão do outro", ou seja, de pertencimento
a uma comunidade. Esta compreensão pode ser considerada positiva justamente à luz dos
valores que se colocam como cruciais na educação para cidadania neste trabalho, ainda que
outros aspectos relacionados à justiça e solidariedade também tenham sido apontados.
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•1.3  AS MÚLTIPLAS ESCOLHAS A RESPEITO DO QUE É CONSIDERADO OU NÃO
CIDADANIA EM FACE DA ATIVIDADE ESTATAL.

 

Nas questões de múltiplas escolhas optou-se por concentrar, para cada quesito, itens que
tratassem de assuntos relacionados a um mesmo tema, com o fim de se observar quais opções
estão mais relacionadas à cidadania, segundo a opinião dos jovens. Os blocos de escolhas
envolvem a temática política, civil e social, relacionando direitos e deveres às situações que os
envolvem diariamente.  

Dentre as opções relacionadas à atuação no âmbito político, a opção na qual se afirmava que
ser cidadão é ter a possibilidade de votar foi a que teve um percentual mais significativo, com
94,53% (noventa e quatro vírgula cinqüenta e três por cento) de respostas nesse sentido, na
linha do conceito normativo-legal de cidadania.

 Seguindo-se a essa escolha, ser candidato foi considerado por 44,89% (quarenta e quatro
vírgula oitenta e novo por cento) dos alunos como sendo uma possibilidade de exercer a
cidadania, bem como trabalhar nos locais de votação (ser mesário) e ingressar em partido
político, que detiveram, respectivamente, 38,50% (trinta e oito vírgula cinqüenta por cento) e
35,22% (trinta e cinco vírgula vinte e dois por cento) das marcações.

Faz-se um registro importante a respeito da observação de um aluno
[xxi]

, segundo o qual, no
item agora tratado deveria ter sido acrescentada uma opção de não votar como possibilidade de
se exercer a cidadania.

Vale ressaltar que "não votar" não é opção que se encontre de forma expressa no ordenamento
jurídico, no entanto, essa vontade pode ser implementada no momento em que o eleitor
comparece à urna e opta por votar em branco ou pelo voto nulo. O voto é obrigatório, no
entanto, permite-se que esse direito/dever não seja exercido frente a determinadas
circunstâncias impeditivas. O fato de o eleitor estar em trânsito ou em local diferente de onde se
localize a zona eleitoral na qual está inscrito permite que este se abstenha de votar, mediante
prévia justificativa.

Vale registrar que 95,54% (noventa e cinco vírgula cinqüenta e quatro por cento) dos jovens
que afirmam saberem conceituar cidadania e que se consideram cidadãos concordam também
que ser cidadão é ter a possibilidade de votar. No que tange a ser candidato, esse percentual
caiu para 45,54% (quarenta e cinco vírgula cinqüenta e quatro por cento), enquanto a
possibilidade de trabalhar nos locais de votação (ser mesário) atingiu 38,97% (trinta e oito
vírgula noventa e sete por cento); e, por último, ingressar em partido político que obteve
35,45% (trinta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) das marcações.

Tal demonstrativo comprova como é natural no entender desses jovens a relação existente entre
direitos políticos, mais precisamente o voto, e o exercício da cidadania, mesmo quando em
comparação a outros quesitos relacionados à política, tendo em vista estarmos considerando a
dimensão política da cidadania. Assim, as organizações político-partidárias e a própria
organização do sufrágio são valorizados como instrumentos para o exercício da cidadania, ainda
que muitos consigam conectar a cidadania com direitos sociais, como apontaremos em seguida.

No âmbito dos direitos e deveres sociais, a opção de cidadania relacionada à possibilidade de
conservar o patrimônio público obteve 89,78% (oitenta e nove vírgula setenta e oito por cento)
de aceitação por parte dos pesquisados. Respeitar vagas prioritárias (idosos, deficientes) somou
75% (setenta e cinco por cento). Com percentuais mais baixos, as opções atravessar a faixa de
pedestre e pagar meia-entrada em eventos culturais, detiveram, respectivamente, 55,84%
(cinqüenta e cinco vírgula oitenta e quatro por cento) e 26,82% (vinte e seis vírgula oitenta e
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dois por cento) das escolhas.

Pode-se inferir que a idéia de cidadania está distanciada de questões relacionadas à cultura e ao
lazer, pois as respostas dadas parecem direcionar a compreensão que o jovem possui a respeito
da cidadania a algo imbuído apenas de deveres e obrigações.

Em análise conjunta das escolhas, há uma percepção de que essa idéia de cidadania é
permeada de situações que acabam por se mostrarem impositivas. Talvez, nesse sentido, o
conceito de cidadania seja interpretado pelo aluno mais como um dever do que como um
direito. Isso pode vir a explicar, em parte, os poucos itens escolhidos que relacionam a cidadania
ao entretenimento e a cultura, por exemplo.

Em um tópico seguinte, cujo título "ser cidadão é ter", a resposta com maior percentual 90,15%
(noventa vírgula quinze por cento) foi relacionada à educação (da educação infantil ao ensino
médio).

Seguindo-se a essa opção, entenderam 75,36% (setenta e cinco vírgula trinta e seis por cento)
dos alunos que ter direito a transporte público é ser cidadão.

Na seqüência, 69,89% (sessenta e nove vírgula oitenta e nove por cento) dos alunos optaram
pela vacinação pública. Com valores mais próximos restaram os postos de emprego e os
programas de moradia com, respectivamente, 58,94% (cinqüenta e oito vírgula noventa e
quatro por cento) e 54,38% (cinquenta e quatro vírgula trinta e oito por cento).

Vale ressaltar o expressivo percentual de escolha dos alunos pelo quesito educação frente às
demais opções apresentadas. Quanto a ter transporte público, 83,02% (oitenta e três vírgula
dois centésimos percentuais) dos alunos do SIGMA relacionam esse quesito a ser cidadão,
enquanto no SETOR OESTE esse número cai para 64,29% (sessenta e quatro vírgula vinte e
nove por cento).  

No tocante aos programas de moradia, o SIGMA apresentou um índice de 58,95% (cinqüenta e
oito vírgula noventa e cinco por cento) com relação a essa escolha, mas no Setor Oeste apenas
47,77% (quarenta e sete vírgula setenta e sete por cento) concluiu que havia uma relação entre
o fato de ser cidadão e a participação em programas de moradia, distanciando o conceito de
cidadania da efetivação dos direitos sociais. Aqui mais uma vez retomamos algumas reflexões
teóricas: a inversão no processo histórico da afirmação da cidadania no Brasil aponta para uma
compreensão de concessão dos direitos sociais pelo Estado e distanciamento por parte do
indivíduo quando a possibilidade de demandar estes direitos. Ainda que compreendam a
importância do direito político, este não está atrelado a demandas coletivas por intermédio do
exercício deste direito.

Outra opção cujo resultado foi expressivo relacionou a possibilidade de ser cidadão e ter
documentos pessoais, com 95,62% (noventa e cinco vírgula sessenta e dois por cento) das
escolhas.  Este resultado pode ser interpretado também à luz da relação entre cidadão e Estado
- ainda que as pessoas saibam que estão legalmente habilitadas aos seus direitos, não valorizam
o seu exercício associativo, a democracia participativa.

 

A despeito de entendermos melhor as nossas ambigüidades e sabermos que elas fazem parte da
nossa cultura política, os dados aqui apresentados apontam a necessidade urgente de reverter
tendências. É claro que não basta assegurar formalmente os direitos. Haja vista o caso dos
direitos políticos: assegurados de forma irrestrita para todos os brasileiros, eles são pouco
reconhecidos e pouco acionados. É necessário que a população conheça, reconheça e possa
usufruir dos seus direitos. Mesmo que não consigamos atingir altas taxas de participação política
e social, é preciso acabar com o descrédito da população em relação às instituições capazes de
assegurar as diversas dimensões da sua cidadania. É necessário, sobretudo, que cada pessoa
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deseje e consiga transformar-se em um cidadão.(PANDOLFI, 1999, p. 58)

 

Desta feita, apesar de um universo restrito de pesquisa, os dados apontam para importantes e
urgentes reflexões sobre a relação entre educação e cidadania no âmbito dos jovens que iniciam
o exercício de seus direitos políticos, com o objetivo de consolidar a democracia participativa no
Brasil.

 

CONCLUSÃO

 

O objetivo deste trabalho era comprovar uma hipótese - a necessidade de novas propostas
pedagógicas que permitam a compreensão da cidadania além da esfera normativo-legal. Por
intermédio da aplicação de formulários a jovens de 17 anos de duas escolas em Brasília, o grupo
de pesquisa buscou refletir sobre como esses jovens, aptos a participar das eleições em 2010,
percebem a cidadania.

Nesse sentido, várias contradições e paradoxos foram constatadas no tocante à compreensão do
jovem sobre o significado de cidadania, refletindo a abordagem teórica que defende uma
dificuldade em universalizar o respeito aos direitos (básicos) de cidadania nas práticas cotidianas.
As ações na esfera normativo-legal são insuficientes para atacar o problema de forma adequada
em uma sociedade carente de cultura política, cuja história aponta uma total inversão da
construção do conceito de cidadania de Marshall.

Para os jovens pesquisados, por vezes, a idéia de ser um cidadão parece "distante", pois em
meio a comparações feitas a partir de suas escolhas, vislumbrou-se determinada dúvida ou
indefinição à medida que o aluno tentava se identificar como cidadão. Tal afirmativa restou
comprovada principalmente nos momentos em que o aluno se deparava com questões acerca de
situações e dificuldades que lhe são inerentes pelo simples fato de viverem em sociedade. 

Essa perspectiva pode ser corroborada pelo registro deixado por um dos alunos
[xxii]

 que se
considera um cidadão, assim como considera a criança, o preso, o mendigo e o índio, mas que,
no entanto, não sabe definir cidadania e não acha que pagar impostos relaciona-se a esse
exercício. Confirma o hábito de ler nove a doze livros anualmente e raramente participa de
projetos sociais ou voluntários. Desse modo, após responder todo o questionário, indaga a seu
modo: "O que eh ser cidadão?".

Portanto, para a concretização da democracia participativa e inclusiva, é preciso assumir
diariamente a condição de cidadão do Estado, titular do poder soberano, perante os órgãos
públicos, privados e os demais cidadãos. A concretização do Estado Democrático de Direito
demanda uma educação para a cidadania nas suas três dimensões, civil, política e social.

Os dados da pesquisa apontam para a necessidade de articulação entre direitos e valores ou
identidades, a despeito de que em determinados momentos o jovem consiga visualizar seus
direitos, como no caso da identificação pessoal. Contudo, ao comparar com as políticas públicas
de efetivação dos direitos sociais constitucionalmente assegurados, a "fragmentação política" é
notória, o que permite a continuidade da exclusão social. Diante dos paradoxos nas respostas,
como pode esse jovem realmente exercer a cidadania? Como ele poderá saber que além de
votar poderá exigir dos eleitos a efetivação de direitos sociais por intermédio de políticas
públicas? Como ele poderá respeitar o "outro" nas suas práticas cotidianas?

Essas questões são ilustrativas dos temas que deverão permear uma educação para a cidadania
comprometida com a democracia participativa e inclusiva que é o pressuposto do Estado
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Democrático de Direito.
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ANEXO - FORMULÁRIO

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

 

1.    Gênero:
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Masculino  
Feminino  

 

2.    Data de nascimento:

   

 

3.    Série do ensino médio que cursa atualmente:

3ª série  

 

 

4.      Onde você mora?

Bairro  
Cidade  

 

5.    Você tem o hábito de ler jornais:

a) diariamente  
b) semanalmente  
c) mensalmente  
d) não  

 

6.    Você tem o hábito de assistir  telejornal:

a) sempre  
b) frequentemente  
c) raramente  

 

7.    Quantos livros você lê por ano?

a) 1-3  
b) 4-8  
c) 9-12  
d) mais de 13  
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8.    Tem acesso à internet?

a) sim (residencial)  
b) sim (em outros lugares)  
c) não  

 

 

9.   Você participa de algum projeto social ou voluntário?

a) sempre  
b) frequentemente  
c) raramente  
d) nunca  

 

 

10. Trabalha?

a) sim  
b) não  

 

 

Profissão dos Pais ou responsáveis
Pai/responsável  
Mãe/responsável  

 

Nível de escolaridade
 Não

estudou

Fundamental

(1ºgrau)

Completo ou

Incompleto

Médio

(2º grau

Técnico)

Completo

Incompleto

Superior

Completo

ou

incompleto

Pós-graduação

Completo

ou

incompleto

Pai/resp      
Mãe/resp      

Assinale com um X uma das alternativas abaixo:
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1 - Você sabe conceituar cidadania?

a) sim  
b) não  

 

2 - Você se considera cidadão?

a) sim  
b) não  

 

3 - Você considera que cidadania está ligada ao pagamento de impostos?

a) sim  
b) não  

 

4 - Um estrangeiro que está no Brasil há alguns meses para estudo é cidadão?

a) sim  
b) não  

 

5 - As crianças são cidadãs?

a) sim  
b) não  

 

6 - Os presos são cidadãos?

a) sim  
b) não  

 

7 - O mendigo é cidadão?

a) sim  
b) não  

 

8   - O índio é cidadão?

a) sim  
b) não  
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Nos itens abaixo, marque as opções com as quais concordar.

 

09 - Ser cidadão é ter a possibilidade de:

a) Trabalhar nos locais de votação
(ser mesário)

 

b) Ser candidato  
c) Votar  
d) Ingressar em partido político  

 

 

10 - Ser cidadão é ter a possibilidade de:

a) Atravessar na faixa de pedestre  
b) Respeitar vagas prioritárias
(idosos, deficientes)

 

c) Conservar o patrimônio público  
d) Pagar meia-entrada em eventos
culturais

 

 

 

11 - Ser cidadão é ter:

a) Vacinação pública  
b) Programas de moradia  
c) Educação (educação infantil ao
ensino médio)

 

d) Postos de Emprego  
e) Transporte público  

 

12 - Ser cidadão é ter a possibilidade de:

a) Ter documentos pessoais  
b) Escolher religião  
c) Assistir a programas culturais  
d) Participar de comunidades
virtuais/blogs

 

 

 

Se você teve alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário a respeito deste questionário, por
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favor, utilize o espaço abaixo:

 

 

 

 

[i] Wanderley Guilherme do Santos utiliza a expressão "cidadania regulada" para esclarecer esta
inversão histórica - os direitos sociais foram reconhecidos pelo Estado no período de Getúlio
Vargas apenas aos trabalhadores urbanos com carteira assinada, cuja profissão era reconhecida
oficialmente pelo Estado. O contexto era de ausência de direitos políticos e civis, o que se
repetiu durante a ditadura Médici, quando os direitos sociais foram ampliados aos trabalhadores
rurais. (SOUKI, 2006)

[ii] A pesquisa empírica foi efetuada no âmbito do projeto de pesquisa do grupo Democracia,
Direitos Fundamentais, e Cidadania - DDFC, junto ao Instituto Brasiliense de Direito Público -
IDP, cujos integrantes são responsáveis pelo levantamento dos dados aqui abordados. O anexo
deste trabalho reproduz o formulário aplicado.

[iii] A filosofia política do comunitarismo aponta a importância da percepção de esfera pública
para uma democracia, e neste sentido destaca a fragmentação política como a ausência do
cidadão nos projetos comuns de uma determinada sociedade, uma "alienação'. "Quanto mais
fragmentado um eleitorado democrático nesse sentido, tanto mais serão suas energias políticas
transferidas para a promoção de agrupamentos parciais e tanto menos possível será mobilizar
maiorias democráticas ao redor de programas compreendidos em comum (TAYLOR, 2000, p.
299)

[iv] José Murilo de Carvalho (2002) ainda relaciona estas três dimensões com três correntes do
pensamento político ocidental: a primeira a vertente liberal (liberdades negativas); a segunda do
republicanismo clássico, onde a preocupação com o bem coletivo é a virtude cívica; e a terceira
com a visão comunitária de cidadania, o sentimento de pertencimento a uma comunidade
política. Para o autor, a visão de Marshall sobre a cidadania pode ser vista como uma
combinação das três correntes. A nossa abordagem também incluirá elementos das três
correntes políticas.

[v] "Portanto, a nossa questão social - a exclusão - requer o posicionamento de diferentes
atores da sociedade, inaugura novas formas de sociabilidade, define o campo estratégico de
lutas, constrói novos sujeitos e novas subjetividades, demanda o desenvolvimento de novos
saberes e tecnologias disciplinares, produz novas estratégias de reconstrução da ordem política
e de enquadramento das demandas sociais e aponta no sentido de processos de transformação
das estruturas institucionais estatais" (FLEURY, 2005, 464)

[vi] Habermas trata da questão sob a ótica da participação procedimentalista, mas que de certa
forma contribui para a abordagem aqui tratada. "O código do direito não deixa outra escolha: os
direitos de comunicação e de participação têm que ser formulados numa linguagem que permite
aos sujeitos autônomos do direito escolher se e como vão fazer uso deles. Complete aos
destinatários decidir se eles, enquanto autores, vão empregar sua vontade livre, se vão passar
por uma mudança de perspectivas que os faça sair do círculo dos próprios interesses e passar
para o entendimento sobre normas capazes de receber o assentimento geral, se vão ou não
fazer uso público de sua liberdade comunicativa" (1997, p. 167).

[vii] O ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) foi instituído pela Portaria Ministerial MEC n.º
438, de 28 de maio de 1998 e, conforme preceitua o art. 2º, a prova tem como objetivo "avaliar
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as competências e as habilidades desenvolvidas pelos examinandos ao longo do ensino
fundamental e médio, imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da
cidadania, tendo como base a matriz de competências especialmente definida para o exame".
Brasil. INEP. Legislação. Disponível em:
<http://www.inep.gov.br/basica/enem/legislacao/p438_280598.htm>. Acesso em 06 Ago. 2010.

[viii] Brasil. Centro Educacional Setor Oeste. Disponível em:
<http://www.ceso.oi.com.br/ceso.html>. Acesso em 6 Ago. 2010.

[ix] Brasil. Centro Educacional SIGMA. Disponível em: < http://www.sigma.g12.br/>. Acesso em
6 Ago. 2010.

[x] Para o autor a experiência de cidadania deve contemplar o respeito aos direitos usualmente
atribuídos ao cidadão e também promover um equilíbrio adequado entre os princípios de justiça
e solidariedade no tratamento da questão.

[xi] Saliente-se que a análise das respostas referiu-se, de um modo geral, ao universo de todos
os pesquisados e apenas se fez a distinção entre as duas escolas quando algum tópico assim o
exigiu ou quando as respostas foram díspares o suficiente a ponto de terem suscitado novos
questionamentos.

[xii] Comentário aluno ficha 38 (SIGMA).

[xiii] Comentário aluno ficha 19 (SIGMA). 

[xiv] Comentário aluno ficha 30 (SIGMA).

[xv] Comentário aluno ficha 168 (SIGMA).

[xvi] Comentário aluno ficha 267 (SIGMA).

[xvii] Comentário aluno ficha 30 (SIGMA).

[xviii] Comentário aluno ficha 30 (SIGMA).

[xix] Comentário aluno ficha 354 (SIGMA).

[xx] Dulce Pandolfi (1999, p. 54) aponta que "Além da dificuldade de expressar seus direitos, a
precariedade da nossa cidadania parece transformar os direitos em um bem escasso, em algo
que só pode ser alcançado mediante determinadas condições. Podem, inclusive, tornar-se objeto
de disputa entre pessoas consideradas merecedoras e não-merecedoras dos direitos. É como se
os benefícios recebidos pelos não-merecedores representassem uma privação ou um ônus para
os demais membros da comunidade. Sendo assim, contra as pessoas ou grupos sociais
considerados beneficiários indevidos, justificam-se medidas restritivas para reduzir os benefícios,
ou seja, para reduzir os direitos".

[xxi] Comentário aluno ficha 227 (SIGMA).

[xxii] Comentário aluno ficha 458 (Setor Oeste).
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EM BUSCA DA LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL: A ÊNFASE NA EDUCAÇÃO PARA A
EFETIVIDADE DE UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

IN SEARCH OF RELIGIOUS FREEDOM IN BRAZIL: EMPHASIS ON EDUCATION FOR THE
EFFECTIVENESS OF A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT 

Daniel Mendes Ribeiro
Nara Pereira Carvalho

RESUMO
Talvez não haja tarefa mais árdua para o Direito do que a de definir e implementar os
chamados Direitos Humanos. Pedra de toque da Modernidade, a possibilidade de garantias
fundamentais para todos os indivíduos, calcadas na compreensão de que todos são livres e
iguais, frequentemente esbarra nas dificuldades de sua vivência e entendimento em uma
sociedade bastante desigual, culturalmente complexa e multifacetada como a brasileira. Um
desses direitos consiste na Liberdade Religiosa, que tem sido objeto de bastante controvérsia
acerca do seu alcance e significado, não só no Brasil, mas em grande parte do Mundo Ocidental.
Nesse contexto, para uma vivência efetiva dos direitos humanos, o processo educativo tem
papel de enorme destaque: contribui para o desenvolvimento da empatia e do respeito pelas
escolhas alheias, ao mesmo tempo em que forma cidadãos autônomos – conhecedores dos seus
direitos, críticos, e com postura socialmente ativa. No caso da Liberdade Religiosa, num cenário
em que a cultura ocidental é fortemente alicerçada na religiosidade (destacadamente a cristã),
defende-se que o assunto receba tratamento específico nas escolas. Para tanto, o lócus
adequado parece consistir na disciplina de Ensino Religioso, agora entendida como área do
conhecimento própria e integrante de um currículo escolar que busca a formação integral da
pessoa. No Estado Democrático de Direito secular, a educação deve contemplar discussões
acerca da religiosidade, colocando-se em evidência os valores éticos intersubjetivos que norteiam
as escolhas pela religião (ou pela não-religião), bem como o papel do discurso religioso no
processo argumentativo na esfera pública.
PALAVRAS-CHAVES: Liberdade Religiosa; Ensino Religioso; Direitos Humanos; Educação.

ABSTRACT
Maybe there isn’t a harder task for the Law than the one to define and implement the so-called
Human Rights. A Keystone to Modernity, the possibility of fundamental guarantees for all the
individuals, based on a comprehension of universal freedom and equality, frequently shocks
against difficulties posed by its experience and understanding in a society that is very iniquitous,
culturally complex and multifaceted, like the Brazilian. One of those rights is Religious Freedom,
which has been the object of much controversy concerning its reach and significations, not only
in Brazil, but in most of the Western World. In this context, for an effective personal experience
of the Human Rights, the educational process has a role of enormous relevance: it contributes
for the development of empathy and the respect for the choices of others, at the same time that
it shapes autonomous citizens – knowledgeable about their rights, critical thinkers, and with a
socially active posture. In the case of Religious Freedom, in a scenario where western culture is
strongly founded in religiousness (most notably in Christian), it is argued that the subject should
receive specific treatment in schools. For such, the adequate locus seems to be within the
subject of Religious Education, now understood as a proper area of knowledge, which integrates
an educational curriculum that seeks the integral edification of the person. In a secular state of
law, education should contemplate discussions about religiousness, putting into evidence
intersubjective ethical values that guide the choice for religion (or alternatively for non-religion),
as well as the role of the religious discourse in the argumentative process in the public sphere.
KEYWORDS: RELIGIOUS FREEDOM; RELIGIOUS EDUCATION; HUMAN RIGHTS; EDUCATION.

1            INTRODUÇÃO
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   Nestes primeiros anos do século XXI, expressões como cidadania e direitos humanos são
exaustivamente anunciadas em demandas populares. Em nome da “dignidade da pessoa humana”, por
exemplo, apregoa-se que direitos devem ser garantidos pelo Estado e, simultaneamente, respeitados pela
população em geral.

   Numa primeira análise, poder-se-ia afirmar que os direitos humanos são obviedades nos países
ocidentais – vez que construídos ao longo da história humana e enfatizados a partir da Revolu l;ão
Francesa e, sobretudo, do pós Segunda Guerra. Eles, inclusive, confeririam à “pessoa humana” uma
condição tão privilegiada, que têm servido de inspiração à defesa dos direitos dos animais[1].

              Contudo, apesar das constantes enunciações, observa-se que, no Brasil, pouco se conhece acerca
dos direitos humanos, o que vai de encontro ao projeto de construção de um Estado Democrático de
Direito.

              Nesse contexto, um direito humano que tem se mostrado de conhecimento e compreensão
bastante controversa consiste na Liberdade Religiosa. Apesar de afirmada em documentos de grande
repercussão internacional (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 – item 10;
Constituição dos Estados Unidos da América, Primeira Emenda de 1791; Declaração Universal dos
Direitos do Homem, de 1948 – art. 18º), o exercício dessa garantia tem ganhado grande notoriedade,
sobretudo nos últimos anos. A publicação da charge em jornal dinamarquês de 2006, na qual se satirizava
o profeta Maomé, evidenciou o quanto pode ser tenso o exercício da liberdade de expressão face às opções
religiosas. Da mesma maneira, o caloroso debate (ainda em desdobramento) acerca da proibição do uso do
véu islâmico pelas mulheres muçulmanas na França tem colocado a liberdade religiosa em evidência na
Europa. Simultaneamente, na Suíça, após realização de plebiscito, proibiu-se a construção de minaretes,
em 2009; ao passo que, no Canadá, tem se aventado sobre a proibição, em nível nacional, do uso do niqab
pelas mulheres muçulmanas.

   No Brasil, especificamente, a liberdade religiosa ganha contornos bastante específicos. Apesar do
característico sincretismo cultural, historicamente, teve-se uma relação intrínseca entre Governo e
Catolicismo – religião oficial por quase três séculos (da colônia até o início da República, em 1890[2]).
Tal processo histórico consiste em uma das justificativas para a constatação de que a vivência religiosa no
país está bastante envolta por pré-conceitos e desconfianças. Além, verifica-se um cenário público
impregnado por uma moral religiosa (sobretudo cristã) que aparece não raramente nos discursos de
maneira obscura (e até inconsciente).

   Nesse contexto, mais do que uma cultura meramente fraseológica que a todo o momento
propugna por cidadania e inclusão social, devem-se buscar projetos e ações para uma vivência efetiva dos
direitos humanos. Para tanto, o processo educativo tem função fundamental para que se formem cidadãos
autônomos: conhecedores dos seus direitos, críticos, e com postura socialmente ativa.
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   Assim, busca-se neste trabalho abordar o problema da efetivação dos direitos humanos, com
ênfase na liberdade religiosa. Formular-se-á, então, uma proposta de redefinição da atual disciplina,
existente nos currículos brasileiros, de Ensino Religioso, como instrumento para fomentar-se na sociedade
brasileira o Direito Fundamental à Liberdade Religiosa.

 

 

 

2.           A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

 
              Os subsídios para a compreensão atual que o Ocidente parece ter acerca dos direitos humanos
talvez sejam tão antigos quanto a convivência entre pessoas.  Na civilização greco-romana, por exemplo,
liberdade e igualdade já eram noções enfatizadas. Contudo, a construção de princípios éticos sob a
epígrafe direitos do homem/direitos humanos, de tendência universalizadora, dá-se, sobretudo, a partir da
segunda metade do século XVIII.
              Na Declaração da Independência norte-americana, de 1776, por muitos considerada uma
proclamação duradoura dos direitos humanos[3], tem-se:
 

Consideramos estas verdades autoevidentes: que todos os homens são criados
iguais, dotados pelo seu Criador de certos Direitos inalienáveis, que entre estes
estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade[4]. [Destacou-se]

 

   Treze anos depois, a Assembleia Nacional da França aprovou a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, que, por sua vez, destaca:

Considerando que a ignorância, a negligência ou o menosprezo dos direitos do
homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção governamental,
resolveram apresentar numa declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e
sagrados do homem[5].

   A publicação do documento à época ensejou, não só na França, inúmeras controvérsias acerca
dos direitos fundamentais e seu caráter universal – tratava-se de “uma nova era de liberdade baseada na
razão ou o início de uma queda implacável rumo à anarquia e à violência?”[6].

   Não obstante o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” ter se propalado por várias partes do
mundo, a afirmação da existência dos direitos humanos foi insuficiente para conter a “Fase do Terror” nos
anos seguintes da Revolução Francesa, muito menos os horrores perpetrados nas Primeira e Segunda
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Guerras Mundiais. Porém, se tais direitos são “autoevidentes”, como sustentou Jefferson, por que foram
tão fortemente desrespeitados?

O barbarismo perpetrado na Segunda Guerra Mundial, com quase sessenta milhões de mortos,
evidenciou a necessidade de se reafirmarem os direitos humanos[7]. Nesse cenário, foi publicada a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948, cujo preâmbulo destaca que “o
desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos têm resultado em atos bárbaros que ofenderam a
consciência da humanidade”[8]. Trata-se de um compromisso de diversos países para se garantir e
fomentar os direitos humanos, valores indispensáveis para a concepção de “humanidade”.

   Assim, num contexto em que se busca ter consciência da diversidade histórico-cultural das
pessoas, os direitos humanos enfatizam a necessidade de se concretizar, local e globalmente, os valores
construídos como essenciais para se ter uma vivência humana digna.

 
O grande desafio que se põe hoje na Modernidade é o de encontrar pessoas que
possam agir globalmente. Assim, revigora-se a noção de comunidade, em nível
mundial, cujos membros são capazes de legislarem sobre si mesmos,
democraticamente. Essa meta só é alcançada por interlocutores capazes de ação
(inclusive por meios discursivos), que possam entender-se mutuamente e se
criticarem[9].

             

              Para tanto, indispensável abandonar-se a anacrônica noção de autonomia como autossuficiência e
atomismo, para entendê-la como construção histórica “num sentido interativo e dialógico, por isso de
natureza social e transcultural”[10]. Afinal, só se é livre quando todos também o são! Deve-se buscar um
medium transcultural, que permita harmonizar e aceitar as diferenças culturais, sem se renunciar aos
conteúdos mínimos de Direitos Humanos[11].

 

3.           DIREITOS HUMANOS AUTOEVIDENTES? AUTONOMIA E EMPATIA

 

              Em geral, qualificam-se facilmente situações como desumanas: presídios superlotados, prática de
tortura, trabalho escravo, trabalho infantil... Todas, repudiadas em razão de um processo histórico, no qual
são (re)construídos valores éticos indispensáveis para a concepção da pessoa humana. Mas, por que são de
fácil identificação, autoevidentes?

              Em trabalho sobre o tema, a historiadora Lynn Hunt destaca:
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Os direitos humanos são difíceis de determinar porque sua definição, e na verdade
a sua própria existência, depende tanto das emoções quanto da razão. A
reivindicação de autoevidência se baseia em última análise num apelo emocional:
ela é convincente se ressoa dentro de cada indivíduo. Além disso, temos muita
certeza de que um direito humano está em questão quando nos sentimos
horrorizados pela sua violação[12]. [Destacou-se]

 

              A ideia de direitos humanos seria, então, sustentada por um conjunto de pressuposições sobre a
autonomia, segundo a qual as pessoas passam a ser vistas como indivíduos separados e aptos a efetuarem
um julgamento moral independente. Têm-se a capacidade de raciocinar e a independência de decidir por si
só[13].

   No mesmo sentido, Charles Taylor destaca a importância da autonomia:

 
Falar de direitos humanos universais, naturais, é conectar o respeito pela vida e
integridade humanas à noção de autonomia. É conceber as pessoas como
colaboradores ativos no estabelecimento e garantia do respeito que lhes cabe [...]. A
autonomia é agora central[14]. [Destacou-se]

             

              Assim, na linha de raciocínio de Lynn Hunt, a efetividade dos direitos humanos envolve
necessariamente a autonomia e a empatia (capacidade pela qual a pessoa tem vontade ativa de se
identificar com os outros). Essas, por sua vez, não dispensam a noção de igualdade: “[t]odo mundo teria
direitos somente se todo mundo pudesse ser visto, de modo essencial, como semelhante”[15].

 
A autonomia e a empatia são práticas culturais e não apenas ideias, e portanto
são incorporadas de forma bastante literal, isto é, têm dimensões tanto físicas como
emocionais. A autonomia individual depende de uma percepção crescente da
separação e do caráter sagrado dos corpos humanos: o seu corpo é seu, e o meu
corpo é meu, e devemos ambos respeitar as fronteiras entre os corpos um do outro.
A empatia depende do reconhecimento de que outros sentem e pensam como
fazemos, de que nossos sentimentos interiores são semelhantes de um modo
essencial. Para ser autônoma, uma pessoa tem de estar legitimamente separada e
protegida na sua separação; mas, para fazer com que os direitos acompanhem
essa separação corporal, a individualidade de uma pessoa deve ser apreciada
de forma mais emocional. Os direitos humanos dependem tanto do domínio de si
mesmo como do reconhecimento de que todos os outros são igualmente senhores
de si[16]. [Destacou-se]
 

              Nesse processo de reconhecer-se no outro e, ao mesmo tempo, afirmar a própria autonomia, a
mídia exerce papel relevante. Jornal, rádio, cinema, televisão, internet... O acesso a outras realidades
possíveis da vivência pessoal facilita o sentir empatia por outrem, que não faz parte do meu núcleo de
convivência direta (família, amigos, colegas, vizinhos, etc.). Passa-se a perceber que a nacionalidade, a
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cultura, a cor da pele, o sexo, a opção religiosa não são argumentos consistentes para que uma pessoa
humana seja agredida, desrespeitada. Justamente por sermos pessoas, temos a possibilidade de fazer
escolhas diferentes, que merecem ser respeitadas pela sociedade em geral.

              Destaque-se, também, o papel dos romances, que, há séculos, sensibilizam o leitor a se identificar
com os seus personagens, muitas vezes fictícios e com os quais nunca terá contato direto. No Brasil,
especificamente, milhares de pessoas acompanham o desenrolar da história, apresentada durante meses,
nas novelas televisivas – capazes de despertarem sentimentos profundos de alegria, tristeza e indignação.
Aquele outro, mesmo que imaginário, me constitui!

             
A história dos direitos humanos mostra que os direitos são afinal mais bem
defendidos pelos sentimentos, convicções e ações de multidões de indivíduos, que
exigem respostas correspondentes ao seu senso íntimo de afronta [...]. As
declarações – em 1776, 1789 e 1948 – providenciaram uma pedra de toque para os
direitos da humanidade, recorrendo ao senso do que “não é mais aceitável” e
ajudando, por sua vez, a tornar as violações ainda mais inadmissíveis. O processo
tinha e tem em si uma inegável circularidade: conhecemos o significado dos
direitos humanos porque nos afligimos quando são violados. As verdades dos
direitos humanos talvez sejam paradoxais nesse sentido, mas apesar disso
ainda são autoevidentes[17]. [Destacou-se]

 

   Dessa maneira, pela empatia, a pessoa é capaz de reconhecer os direitos humanos. No entanto,
quando se está diante de um direito humano específico, é comum haver estudos e teorizações sobre qual
seria o melhor conteúdo a ser considerado. É o que se tem com a liberdade religiosa.

 

 

 

4            EXCURSO SOBRE A LIBERDADE RELIGIOSA

 

              O conteúdo que se atribui à Liberdade Religiosa hoje é resultado de um processo de construção
de ideias em torno do exercício da religiosidade individual. Tem-se em vista que a sociedade é marcada
pelo pluralismo, na qual a ausência de uma moral religiosa imposta conclama a pessoa a tomar para si a
tarefa de decidir, autonomamente, sobre a sua própria vivência religiosa.

              Na França pós-revolucionária, a Declaração dos Direitos do Homem atribuía um papel reduzido à
religiosidade do indivíduo: ele era livre para ter suas próprias convicções religiosas e filosóficas, mas não
para manifestá-las no espaço público. Nesse sentido, a Liberdade Religiosa confundia-se com a Liberdade
de Pensamento, uma garantia da pessoa contra a intromissão do Estado em sua vida privada.
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              Essa concepção de Liberdade Religiosa vincula-se a peculiaridades que marcaram o processo
revolucionário francês. Em primeiro lugar, havia um forte sentimento anticlericalista, que desejava acabar
com o poder da Igreja no país. O Iluminismo Radical, na busca da rejeição da autoridade e da afirmação
da liberdade, acabou, muitas vezes, por engendrar intolerância religiosa e “hostilidade à Religião”[18].
Além disso, foi dada uma grande ênfase à ideia de que a vivência religiosa era um exercício individual
que se daria estritamente na esfera privada – onde o Estado não poderia se intrometer.

              Por outro lado, o próprio surgimento da Liberdade Religiosa propiciou um avanço no valor
universal dos Direitos Humanos. Se a fonte da legitimidade de uma dada escolha religiosa não é mais
divina ou o Estado, só é possível justificar o direito de professar uma determinada fé através do
reconhecimento recíproco da escolhas individuais. Não há como se falar em direitos humanos individuais
se o sujeito de direito não os pretender universais. Nesse sentido, destaque-se a conclusão de Condorcet:

Ou nenhum indivíduo na humanidade tem direitos verdadeiros, ou todos têm
os mesmos; e quem vota contra o direito do outro, qualquer que seja a sua
religião, cor ou sexo, abjurou a partir desse momento os seus próprios
direitos[19].
 

              Tem-se, assim, configurado o eixo da concepção moderna de Liberdade Religiosa. Contudo, à
época, ainda havia um forte atrelamento a concepções e problemas típicos do Ancien Régime, como as
guerras religiosas que infestaram a Europa após a Reforma Protestante, as quais enfatizavam a
desvinculação do Estado a questões religiosas, e não a afirmação da autonomia pessoal.

              Um exemplo das limitações dessa ideia inicial da Liberdade Religiosa pode ser encontrado nos
escritos de John Locke, em seu opúsculo Epistola de Tolerantia. Nela, Locke repugna qualquer forma de
imposição religiosa. Entretanto, o seu maior argumento não jaz no pluralismo confessional, e sim num
argumento tipicamente iluminista, qual seja, a religião deve passar pelo entendimento e fé humanos; nunca
ser uma imposição do Estado:

 
O cuidado das almas não pode pertencer ao magistrado civil, porque todo
o seu poder reside na coação. Mas, como a religião verdadeira e salutar
consiste na fé interior da alma, sem a qual nada vale diante de Deus, a
natureza do entendimento humano é de tal ordem que não se pode ser
constrangido por nenhuma força exterior[20]. [Destacou-se]

             

              A Igreja, segundo Locke, é uma “sociedade livre e voluntária”, distinta do Estado. Deve portar-se
como pessoa particular e “nenhuma tem direito sobre a outra, ainda que o magistrado civil faça parte de
uma delas”[21]. No entanto, Locke impõe restrições à Liberdade. Primeiramente, quando determinado
exercício de religiosidade puser em risco bens civis ou atentar contra sociedade civil e bons costumes[22].
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Igualmente, é curiosa a restrição ao ateísmo, para quem “os que negam a existência de Deus não devem,
de maneira alguma, tolerar-se”[23].

              Embora um marco na defesa da Liberdade Religiosa, as ideias de Locke servem para ilustrar a
peculiaridade do exercício dessa liberdade na esfera pública. O autor teme o desmoronamento da
sociedade caso fosse permitido o ateísmo e afirma que qualquer crença deve respeitar os bons costumes.

              Contudo, hodiernamente, não há como se falar em Liberdade Religiosa se essa opção não puder
ser manifestada livremente, seja na esfera privada, seja na pública[24]. O exercício da religiosidade inclui
a expressão pública de sua opção: ritos coletivos, uso de símbolos/indumentária, proselitismo, etc.

              Desse modo, entende-se por liberdade religiosa o direito a ter, mudar ou não ter religião, e,
simultaneamente, de manifestar a opção de vida religiosa nas esferas pública e privada[25].

              Assim, se a liberdade religiosa ganha essa dimensão pública, fica difícil sustentar a posição de
que o Estado deva se manter inerte ou indiferente ao fenômeno religioso. De fato, o poder público passa a
ser visto como agente de fomento da liberdade religiosa. Sem se vincular a uma religião em específico, o
Estado deve garantir o direito à livre construção de templos, o direito ao ensino religioso, o direito à
guarda de feriados religiosos, o direito às exéquias segundo a própria religião[26].
              Só uma concepção de Liberdade Religiosa que abarque a sua dimensão pública e na qual o Estado
não esteja indiferente ao fenômeno religioso pode garantir que a opção religiosa possibilite a
autorrealização da pessoa, no seu sentido mais amplo.
 
 
 

5            A IMPRESCINDIBILIDADE DA EDUCAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

 

   Para uma vivência efetiva dos direitos humanos, o sentir empatia é indispensável. Todavia, como
possibilitar que as pessoas reconheçam a importância da convivência social, em que o outro é livre para
fazer escolhas, dentro de um limite ético, e as suas decisões devam ser respeitadas?

   Antes, é preciso que a população seja, de fato, autora e destinatária das normas que as rege
(autonomia, então, em referência ao seu sentido etimológico: auto-nomos). O Direito, por conseguinte, não
pode circunscrever-se às academias e aos tribunais. Deve ser conhecido pelos cidadãos – construtores do
ordenamento jurídico.

 
O cidadão, além de eleitor, é contribuinte, é proprietário, é consumidor, pode ser
formador de opinião, pode ser líder em alguma área da vida em sociedade. Nestas
condições, o cidadão tem espaço de sobra para se confrontar com o Direito posto e,
seguramente, condição de acesso àqueles que o formulam e ou modificam,
interpretam e ou aplicam, ou pensam e teorizam a seu respeito, à semelhança do
que ele faz como cidadão, nos limites de sua atuação[27].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4162

file:///C:/Users/Nara/Desktop/CONPEDI/Em%20Busca%20da%20Liberdade%20Religiosa%20no%20Brasil.doc#_ftn23
file:///C:/Users/Nara/Desktop/CONPEDI/Em%20Busca%20da%20Liberdade%20Religiosa%20no%20Brasil.doc#_ftn24
file:///C:/Users/Nara/Desktop/CONPEDI/Em%20Busca%20da%20Liberdade%20Religiosa%20no%20Brasil.doc#_ftn25
file:///C:/Users/Nara/Desktop/CONPEDI/Em%20Busca%20da%20Liberdade%20Religiosa%20no%20Brasil.doc#_ftn26
file:///C:/Users/Nara/Desktop/CONPEDI/Em%20Busca%20da%20Liberdade%20Religiosa%20no%20Brasil.doc#_ftn27


             

              Para tanto, o processo educativo exerce papel precípuo. Deve voltar-se, em todos os graus (pré-
escola, ensinos fundamental, médio e técnico, graduação e pós-graduação), à formação democrática de
cidadãos[28], aptos a participarem, de modo crítico, da vida pública. Deve, igualmente, embasar-se na
busca do desenvolvimento da competência cognitiva das pessoas, capazes de se entenderem mutuamente e
se criticarem. O foco consiste, assim, na emancipação da pessoa e no incremento de sua autonomia[29] —
a ponto de os membros de uma dada comunidade serem capazes de legislarem sobre si mesmos,
democraticamente.

 
Sendo a autonomia uma construção social e histórica, e não um elemento inato, é
no processo educativo que as suas bases são traçadas. Este não se deve primar
apenas por um viés “conteudístico”. Pelo contrário, deve possibilitar a criação de
competências cognitivas em que o educando tenha consciência de seus atos em
nível global e local: identidade e transcendência comunitária caminham juntas
permanentemente na busca por cidadãos globais.

 

              No tocante à educação em direitos humanos nas escolas, não se tem, no país, preparação
específica dos professores para transmitirem o conteúdo em salas de aula. Tal deficiência precisa ser
superada, na medida em que a formação de cidadãos passa, necessariamente, pelo conhecimento e
desenvolvimento da aptidão de exercerem seus direitos nos âmbitos público e privado.

              Quanto ao aspecto religioso, especificamente, é comum a existência, nos currículos escolares, da
disciplina Ensino Religioso. No caso das escolas públicas, a oferta é obrigatória no ensino fundamental.
Nesse contexto, cabe indagar se tal disciplina coaduna-se com a imprescindibilidade de uma educação
voltada para o desenvolvimento da autonomia do indivíduo, dada a sua estrita relação com o direito
humano de liberdade religiosa.

 

 

 

6            O ENSINO RELIGIOSO E A LIBERDADE RELIGIOSA NO BRASIL: INTERSEÇÕES
POSSÍVEIS

 

6.1  O Ensino Religioso como Área do Conhecimento
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   O Ensino Religioso é, ainda hoje, visto com certa desconfiança no Brasil. A noção do senso
comum é a de que a disciplina consistia em um ensino de religião – espaço e tempo postos a serviço do
proselitismo e da catequese.

              Durante o período da colonização até o fim do Império (período que se confunde com a vigência
do regime do Padroado no Brasil), o Ensino Religioso foi, de fato, um espaço para catequização e
doutrinamento dos alunos nos dogmas e valores do catolicismo, religião oficial do país à época.

   No Brasil-Colônia, em certa medida, a própria ideia de instrução e educação, bastante precária,
confundia-se com o ensinamento da doutrina da Igreja Católica. É o que se pode inferir da leitura do
Alvará Régio expedido em 30 de setembro de 1770:

 
[N]as escolas de ler e escrever [...] se ensine aos meninos por impressos e
manuscritos de diferente natureza, especialmente pelo Catecismo pequeno do Bispo
de Montpellier, Carlos Joaquim Colbert, mandado traduzir pelo Arcebispo de
Évora, para instrução de seus diocesanos para que por ele vão aprendendo os
Princípios da Religião, em que os mestres os devem instruir com especial cuidado
e preferência a outro qualquer estudo[30].

 

   Foi essa a concepção que, em grande parte, chegou até o início da República: um ensino religioso
que se confundia com a catequese católica. Assim, com a Constituição de 1891, tentou-se uma ruptura
radical com o modelo vigente. Buscando a afirmação de um Estado que, pela primeira vez era
caracterizado como laico, o Ensino Religioso foi banido das escolas públicas, por dispositivo
constitucional:

 
Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à
propriedade, nos termos seguintes:
§ 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
 

   A partir de então, seguiu-se um longo debate, durante todo o século XX, sobre a pertinência do
Ensino Religioso nas escolas públicas, e qual seria a feição que deveria ter. É interessante notar que,
dentre os defensores e detratores da disciplina nas escolas pública, houve o predomínio da ideia de que o
Ensino Religioso consistia em meio para a prática de proselitismo. Assim, embora não houvesse consenso
acerca da adequabilidade de um ensino religioso proselitista na escola pública, os posicionamentos
convergiam no sentido de o Ensino Religioso ter caráter confessional e proselitista.

   Na Constituição de 1988, o Ensino Religioso é tratado em dispositivo específico. O artigo 210,
parágrafo primeiro destaca que “[o] ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental”.
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   Diante da diretiva constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor (Lei nº
9.394/1996) determina, em seu artigo 33 (que teve sua redação alterada pela Lei nº 9.475/1997):

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas
de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do
Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
 

   Essa é, portanto, a configuração que o Ensino Religioso possui hoje nas escolas públicas no
Brasil. Um ensino que se constitui como parte integrante da formação básica do cidadão, mas que é de
matrícula facultativa; um ensino que não é proselitista, mas que não é, tampouco, uma disciplina normal
do currículo escolar.

   Entretanto, não se mostra mais adequado o entendimento do Ensino Religioso como um “pária”
do sistema educacional. Superado o proselitismo, é preciso pensar alternativas que se coadunem com um
projeto pedagógico, no qual o Ensino Religioso se integre com as demais áreas do conhecimento, seguindo
as mesmas diretrizes, normas e princípios das demais disciplinas que compõem o currículo escolar.

   Dessa maneira, para se constituir verdadeiramente em “ensino”, a disciplina deve ser
transformada em espécie de saber escolar que auxilie na formação completa do aluno, enquanto cidadão.
Para Anísia de Paulo Figueiredo, o Ensino Religioso nas escolas deve ter como objetivo ajudar o aluno a:

 
- compreender as razões de ser ou não ser religioso, de participar ou não de uma
religião, de ser indiferente à religião ou religiões, ou mesmo ser ateu;
- ter a garantia da liberdade em poder manifestar-se como tal, neste ou naquele
grupo, desta ou daquela forma, nas mais diversificadas culturas, expressões e
situações, tanto estando dentro como fora das denominações religiosas, mas
apropriando-se do direito em transformar o conhecimento das questões religiosas
em saber escolar;
- aprender a reconhecer, como atitude de respeito e sensibilidade investigativa, os
sentimentos e as manifestações humanas nas diversificadas formas de seu
relacionamento com o sagrado;
- aprender a conviver com o diferente das mais variadas culturas, etnias,
concepções religiosas e filosóficas;
- contar com as necessárias habilidades e competências de profissionais que
valorizam, respeitam e sabem acompanhar o desenvolvimento dos sentimentos de
cada um(a), entre os quais os que alimentam a sensibilidade religiosa como
especificidade da condição humana, independentemente de religião, inserido no
grupo religioso, quando for o caso, ou indiferente a religiões ou religião;
- encontrar outras possibilidades mais, entre as quais, a de saber apropriar-se de
elementos que permitam a decodificação das linguagens religiosas que perpassam,
oportunamente, conteúdos das demais áreas do conhecimento; e das linguagens
religiosas que procedem de fora da escola, advindas das mais diversificadas
situações ou vivências, para incorporá-las aos assuntos de interesse e serem
transformados em saber escolar, a partir da compreensão de seus significados,
possíveis de serem transformados em elementos de informação e de formação para
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vida[31].
 

   Assim, para além dos preconceitos presentes no imaginário da sociedade brasileira, o Ensino
Religioso pode ser considerado como uma área do conhecimento como as demais, com objetivos próprios
e com contribuição relevante à formação do aluno, mesmo dentro do contexto de uma escola pública
laica[32].

   É preciso superar, inclusive, o contexto que marcou a inclusão dessa disciplina na atual
Constituição da República, pois:

 
Um dispositivo na Lei Maior para o ensino religioso, a fim de garanti-lo na
condição de disciplina, e ainda facultativa para o aluno, reflete a mentalidade
secular de algo atrelado à religião, religiões ou a uma religião, ou denominações
religiosas de forma mais ampla, ao invés de mantê-la de forma adequada no
conjunto curricular, como componente normal do projeto político-pedagógico da
escola, como qualquer outra disciplina. Denota uma concepção de insegurança
quanto à sua validade, ou não, como parte de uma educação considerada integral,
nos termos da própria Constituição Federal, ao referir-se ao “pleno
desenvolvimento da pessoa” (art. 205)[33].
 

   Assim, tomando o Ensino Religioso como área do conhecimento, é possível estipular metas e
diretrizes para um incremento da sua qualidade. Cursos específicos para a formação de educadores,
construção de grades curriculares diferenciadas, de acordo com contextos regionais e culturais, através do
diálogo entre educadores e representantes de denominações religiosas, são algumas das propostas para
transformar a disciplina em verdadeiro “ensino”, e acabar com preconceitos existentes quanto à sua
natureza.

   Essa orientação é congruente com as normas e regulamentações acerca do ensino básico do país.
O Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 04/98[34], que apresenta os fundamentos teóricos para a
definição e operacionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, define tais
diretrizes como:

 
[O] conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e
procedimentos na Educação Básica, [...] que orientarão as escolas brasileiras dos
sistemas de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na
avaliação de suas propostas pedagógicas.
 

   A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/98, institui essas diretrizes curriculares a
que se refere o parecer, e, estipula que:

 
I – As escolas deverão estabelecer, como norteadores de suas ações pedagógicas:
a) os Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade, e do
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Respeito ao Bem Comum;
b) os Princípios Políticos dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da
Criticidade e do respeito à Ordem Democrática;
c) os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da Diversidade de
Manifestações Culturais.
 
 

   É nessa configuração pedagógica que se insere o Ensino Religioso como parte integrante da
formação do indivíduo. Deve, desse modo, objetivar o fomento da autonomia, do espírito crítico e de uma
consciência cidadã acerca do papel da religião no Estado Democrático de Direito – dando-lhe instrumentos
para que possa expressar a sua religiosidade e compreender as manifestações religiosas da vida social.

   Nesse sentido, o Ensino Religioso contribuiria para uma educação ético-moral, no sentido em que
visaria à formação do indivíduo, pautada por valores republicanos de liberdade, solidariedade e tolerância,
no que tange à vivência do fenômeno religioso.

   A partir de então, indaga-se se é adequado que as escolas públicas tenham como objetivo formar
pessoas morais – uma área da formação da criança cuja direção foi tradicionalmente entendida como
prerrogativa dos pais – e, segundo, se o ensino da Liberdade Religiosa, como direito humano fundamental,
poderia ter lugar na disciplina de Ensino Religioso.

 

 

6.2.        Do Ensino Religioso à Liberdade Religiosa: A Educação Moral no Estado Democrático de
Direito

 

   Uma das marcas distintivas da pessoa humana, em relação a outros seres, é a propensão a
construir sistemas morais altamente complexos, que informam a vivência da pessoa na alteridade. A moral
indica prescrições normativas que estabelecem normas de conduta e formas de se reagir à ação do outro,
com conteúdos que sejam racionalmente críveis e, portanto, aptas à argumentação[35].

   Com o advento da Modernidade, passou-se a uma situação em que convive – ou que ao menos
deva conviver – uma série de sistemas morais diversos num mesmo contexto social, sem que haja mais,
como antes, uma hierarquia entre esses sistemas. O discurso moral deixa, então, de ter um valor intrínseco,
relacionado à autoridade do emissor ou da origem dos valores que propaga, e passa a ter um valor
discursivo. Ou seja, o discurso moral só faz sentido como prescrição cognitiva, que possa ser apropriado
intersubjetivamente e debatido pelos interlocutores envolvidos na argumentação moral.

   Sem que haja uma hierarquia entre os sistemas morais, adotar uma determinada concepção passa
a ser uma escolha livre do indivíduo – conclusão que parece óbvia, mas que possui um pano de fundo
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bastante complexo.

   A formação moral da pessoa dá-se, essencialmente, durante a infância e adolescência. São fases
da vida em que ela está desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Assim, enquanto não possuem grau de
discernimento para fazerem, por si só, escolhas ponderadas, é necessário que se atribua a função de educar
a alguém que seja considerado capaz, de fato e de direito.

   Por uma questão histórica, na qual a educação do indivíduo dava-se estritamente no núcleo
familiar, e também por uma questão prática, para não se ter um grande número de pessoas diretamente
responsável pela educação de um indivíduo, a prerrogativa de educar a criança e o adolescente cabe a seus
pais (ou, em casos bastante específicos, aos tutores). No ordenamento jurídico brasileiro, a competência
dos pais de dirigir a criação e a educação dos filhos menores está prevista no artigo 1630 do Código Civil.

   Nesse contexto, no exercício do poder familiar, os pais, muitas vezes, e até mesmo
inconscientemente, tentam incutir as suas próprias convicções e noções morais aos filhos. Contudo, essa
“prerrogativa” dos pais de doutrinar e incutir padrões morais na criança e no adolescente encontra limites.
O mais relevante é exatamente o limite imposto pelo direito das crianças e dos adolescentes. Esses não são
mais considerados “propriedade” dos pais, como outrora, e têm direito a fazer escolhas autônomas quanto
a formas de se comportar, atividades que desejam fazer e valores que pretendem adotar como importantes
para a sua própria vivência. O respeito à autonomia da criança e do adolescente é uma das principais
orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro (Lei nº 8.060/1990):

 
Art. 16 O direito à liberdade (da criança e do adolescente) compreende os seguintes
aspectos:
I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as
restrições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se
V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI – participar da vida política, na forma da lei;
VII – buscar refúgio, auxílio e orientação.
 

   No tocante à educação, tem-se, concomitantemente, a aplicação de dois princípios: o direito a
uma educação efetiva (que se coadune com os exercícios de seus direitos, visando à sua formação integral
como membro de uma comunidade de pessoas livres e iguais), e o respeito às convicções religiosas e
filosóficas dos pais na educação dos filhos.

   Todavia, é bastante delicado saber acerca dos limites da autoridade paterna. A respeito da
Convenção Europeia sobre Direitos Humanos aplicados à condição dos menores, tem-se que:

 
[A]s convicções [dos pais] que devem ser levadas em consideração [quanto ao
respeito que se deva ter no contexto da educação infantil] são interpretadas de
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maneira restrita para incluir apenas aquelas visões que possuam um certo nível de
cogência, seriedade, coesão e importância. Ao se determinar se esses critérios
foram satisfeitos em um caso particular, o fardo de provar tal fato é dos pais, que
devem demonstrar que a sua crença é parte de um processo de pensamento sério e
coerente[36].
 

   Apesar da complexidade do problema, a solução mais adequada parece consistir no
estabelecimento de um mínimo ético vinculado à formação básica de todo e qualquer indivíduo em um
Estado Democrático de Direito. Tal mínimo estaria vinculado, justamente, aos valores ético-jurídicos e, a
esses, os pais não poderiam impedir ou negar que a criança e o adolescente tenham acesso.

   Se os valores incorporados ao Direito – na forma de direitos humanos, por exemplo – são aqueles
que são compartilhados por toda uma comunidade política, é sensato que se espere que todo o cidadão
deva, ao menos, conhecer e entender esses valores fundantes do ordenamento. Isso porque só se tem a
vivência plena de regras e direitos na sociedade se a pessoa for, ao mesmo tempo, autor e destinatário da
norma – uma escolha autônoma da pessoa.

   Dessa maneira, nota-se que é possível uma espécie de educação moral nas escolas públicas, no
que tange a valores compartilhados pela comunidade política, incorporados ao próprio ordenamento
jurídico, dentre os quais destaca-se, para os objetivos deste estudo, a Liberdade Religiosa.

   Já se discutiu sobre o que vem a ser, hoje, no contexto do Estado Democrático de Direito, a
Liberdade Religiosa, a sua importância e a sua configuração como direito humano fundamental. Tal
relevância exigiria, inclusive, o seu ensino no rol da formação do aluno nos direitos humanos.

              Nesse contexto, o que se propõe aqui é que haja a integração do ensino da Liberdade Religiosa
dentro da disciplina do Ensino Religioso, tida como área do conhecimenho, conforme discutido supra.
Entende-se que seria bastante adequada essa integração. Isso porque, considerando a particularidade da
experiência religiosa, que envolve, ao mesmo tempo, a epifania individual do contato com o suprassensível
e a manifestação dessas crenças na esfera pública, não há como se esperar uma vivência completa do
fenômeno religioso se a pessoa desconhece qual é o lugar, em uma sociedade democrática e plural, do
discurso religioso e das suas manifestações. Logo, o ensino religioso, nos moldes propostos, pressupõe um
cenário de convivência inter-religiosa, de posicionamento autônomo da pessoa ante o fenômeno religioso,
o que só é possível através do fomento ao direito à Liberdade Religiosa.

   Por conseguinte, se, como mencionado no subitem anterior, a Ética da Autonomia deva nortear as
ações pedagógicas das escolas, em todas as áreas do conhecimento, o único Ensino Religioso possível,
dentro desse modelo, é o que fomente a Liberdade Religiosa. De outro modo, a Liberdade Religiosa só
pode ser verdadeiramente ensinada se inserida em um debate maior acerca do que é religião, de quais as
razões de ser ou não ser religioso, das diferentes formas do ser humano se relacionar com o sagrado e das
formas assumidas pelo discurso religioso na esfera pública.

   Dessa maneira, por mais importante que seja contextualizar a Liberdade Religiosa como um
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direito humano, a sua compreensão adequada só se torna possível se combinada com uma focalização que
perpasse todos os aspectos do Ensino Religioso, visto, aqui, como fundamental para uma formação
completa do cidadão.

 

 

 

7.           CONCLUSÃO

 

              O surgimento dos Direitos Humanos representa um passo importante do homem rumo à
emancipação. E esse foi – e ainda é – o projeto da modernidade: a criação de uma sociedade baseada na
ideia de que todos são sujeitos de direito, criadores e destinatários do ordenamento jurídico. Nesse
contexto, a condição de possuidor de direitos individuais depende necessariamente da possibilidade de
reconhecer universalmente esses direitos.

              Não há como se falar em reconhecimento universal se não há o conhecimento do que os direitos
humanos representam. O conhecimento do sujeito acerca de seus direitos é um processo, de modo que a
própria vivência social permite o desenvolvimento da empatia – elemento imprescindível para que haja o
reconhecimento do outro como igual. Contudo, é principalmente a educação que desperta o sentimento
empático. O projeto da modernidade, portanto, deve vir acompanhado de uma formação da pessoa para a
vida cidadã, exatamente aquela que está apta para exercer seus direitos e reconhecer no outro também um
sujeito de direitos.

              A liberdade religiosa encontra-se inserida nesse cenário, mas apresenta desafios particulares:
fomentar a tolerância e a convivência entre visões de mundo muitas vezes antagônicas e tentar identificar
a legitimidade do discurso religioso no Estado Secular.

              O Ensino Religioso, concebido inicialmente como espaço para o proselitismo e catequização do
aluno, passa a ser reinterpretado a partir da sua imbricação necessária com a liberdade religiosa. Tal
ensino deve ter como objetivo uma educação moral da pessoa, buscando construir valores éticos, para que
o indivíduo possa relacionar-se adequadamente com o fenômeno religioso em uma sociedade plural e
culturalmente complexa.
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INTERVENÇÃO ESTATAL, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO: A
PROBLEMÁTICA DO ENSINO PRIVATIZADO  ASPECTOS JURÍDICOS E

PEDAGÓGICOS

STATE INTERVENTION, DISTANCE EDUCACION AND CITIZIEN FORMATION: A PROBLEM OF
PRIVATE EDUCATION - EDUCATIONAL AND LEGAL ASPECTS

Carla Bonomo
Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino

RESUMO
Tangidos pelos processos ora vivenciados, emerge a Educação a distância, fomentada pelas
revoluções tecnológicas, pela universalização do acesso, redução dos custos e ampliação do
ensino privado. No Brasil, em termos de Direito positivo, a EAD é apenas um embrião no sistema
normativo, portanto devem-se desenvolver estudos, com conseqüentes alterações e
regulamentações legislativas, no intuito de assegurar os objetivos de tal modalidade de ensino,
tais como: a democratização do acesso, redução de custos, entre outros, todavia sem deixar de
se preocupar com questões relativas a função social da Educação, qual seja: a qualidade de
ensino e a formação do cidadão. Portanto o objetivo geral do presente estudo é analisar a
situação atual da EAD, demonstrando seus inconvenientes e possíveis soluções, no ideal de
compreender que a EAD, mais que uma mera oportunidade para os entes privados
(marcantilização do ensino), deve-se buscar uma Educação voltada à autonomia, na intenção de
que o sujeito alcance um bom desenvolvimento cognitivo, outrossim tornando-se um cidadão
pleno, capaz de por meio de um processo indutivo adaptar os conhecimentos adquiridos nas
diversas situações contemporâneas.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Educação à distância; Globalização; Formação; Ensino Privado.

ABSTRACT
Referring by the processes now lived, emerge the distance education, fermented by the
technological revolutions, by the access universality, the reduction of the cost and expansion of
private education. In the Brazil, in terms of the positive Law, the EAD is just an embryo in the
normative system, so studies must be developed, with consequence alterations and legislatives
rules, with the intention of assure the aims of this modality of teach, as: the democratization of
the access, the reduction of the cost, for instance, without omit the preoccupation with questions
about the social function of the Education, it is: the teach quality and the citizen formation. So,
the general aim of this study is to analyze the present situation of the EAD, demonstrating its
mistakes and possible solutions, to understand that the EAD, more than just an opportunity for
private entities (commodification of education), must look for an Education with aims to the
autonomy, with the intention that the subject has a good cognitive development, became a
citizen able to, by a inductive process, adapt the knowledge acquired in the several
contemporary situations.
KEYWORDS: Education; Distance Education; Globalization; Formation; Private Education.

INTRODUÇÃO
 

Não restam dúvidas quanto a importância da Educação na formação do cidadão e da sociedade, com base

nisto o presente estudo buscará demonstrar aspectos relativos a Educação a distância no mundo globalizado.

O enfoque da pesquisa será da seguinte forma, sob a análise doutrinária e legislativa, buscar-se-á utilizar do

método lógico dedutivo, também utilizar-se-á do método lógico indutivo a fim de analisar estatísticas acerca da

Educação a distância, bem como casos práticos e os seus efeitos nas políticas educacionais.

Para isso, será importante demonstrar aspectos relativos a globalização, esta que é um fenômeno complexo e
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multifacetário, ou seja, abrange todos os eixos da sociedade, portanto influência a Educação.

Com o advento das tecnologias, novas propostas didáticas são disponibilizadas à sociedade, políticas de

universalização do acesso e de redução de custos são postas, surgindo o paradoxo de como balizar a idéia de

universalização do acesso, redução de custos com a questão da melhoria da qualidade na formação, neste ponto cabe

a discussão acerca da privatização do ensino e como os entes privados veem terreno fértil na Educação a Distância.

Transferem-se essas novas demandas à Educação, consequentemente ao Estado, ficando as instituições

educacionais incumbidas da formação de um novo tipo de trabalhador e de cidadão. Às Escolas são disponibilizadas

também, as novas tecnologias, para que elas sejam utilizadas em prol do ensino e da aprendizagem. É com a utilização

desses recursos tecnológicos que a EAD fomenta sua expansão.

Ademais, faz-se necessário que a própria Educação seja (re) pensada no intuito de se adaptar a nova

realidade, utilizando-se das novas propostas e tecnologias em prol do desenvolvimento educacional. Uma das

propostas existentes é a da Educação a distância, que é fomentada pela revolução tecnológica e pela expansão do

ensino privado, bem como pela ampla necessidade de universalização do acesso e redução dos custos.

São vários os fatores que proporcionam o nascimento e a propagação desta modalidade de ensino, podendo-

se destacar algumas perspectivas, tais como: culturais de Educação permanente, sócio-políticas, econômicas,

pedagógicas e tecnológicas.

Além destas perspectivas a EAD, surge com algumas intençõe, dentre elas a de: democratizar o acesso a

Educação; propiciar um aprendizado autônomo e ligado a experiência; instaurar um ensino inovador e de qualidade;

fomentar a Educação permanente e reduzir os custos, que é a lógica na qual está inserida a sociedade de mercados.

O impasse gira em torno de como balizar esta crescente onde, que principalmente os entes privados veem

terreno fértil, mas por contrapartida respeitar a formação do cidadão? Quais são as vantagens e desvantagens? Há

soluções para os problemas alcançados?

Por ser a Educação um dos pilares básico da sociedade que o presente estudo vem a tona no intuito de

colaborar para a melhoria e aprofundamento sobre o tema.
 
1 GLOBALIZAÇÃO
 

Corolário ao advento das tecnologias ocorre maior integração entre os Estados. Tal processo evolutivo de

integração e interdependência é conhecido como globalização. “A globalização se manifesta como um fenômeno

mundial, com múltiplos efeitos locais. Está associada a uma brutal expansão dos mercados internacionais, que vem

abrindo e ampliando fronteiras desde o século XVI, porém intensificando-se nas últimas décadas do século XX” (AOKI,

2006, p. 40).

Para Gama e Castro

O termo “globalização” [...] é muito utilizado para descrever a crescente
interdependência real entre economias e sociedades. Com a globalização,
teríamos um mundo plenamente integrado e sem fronteiras, no qual o
próprio conceito de nação seria abolido. Os países deveriam eliminar
entraves aos capitais e produtos externos. Novas tecnologias e métodos
gerenciais promoveriam, por si sós, o aumento geral da produtividade, o
bem-estar dos indivíduos e a redução das disparidades entre os países
(2006, p. 69).
 

São características, da globalização, o grande volume de trocas comerciais, financeiras e informações, a

expansão das empresas transnacionais, a explosão do comércio internacional, a internacionalização da produção, o
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aumento do fluxo de capitais e a uniformização de alguns valores e costumes.

Segundo Capella

La mundialización desigual de las relaciones sociales es una globalización
multifacética – económica, de los flujos de bienes y comunicacional, al
menos – que crea relaciones de interdependencia entre las distintas
poblaciones del planeta y reorganiza el tiempo y la distancia en la vida
social. (1999, p. 239) 

[1]

 
De acordo com Castellar e Maestro, a globalização é multifacetaria, pois

além de ter interferido na economia [...] também influiu na estrutura
política e cultural dos países. No aspecto político, modificou a
representação desses países nas decisões de âmbito mundial; no aspecto
cultural, as transformações afetaram a forma de interagir da população
com a entrada de novos hábitos e costumes. Essa interação entre
elementos econômicos, políticos e culturais, que permanecem em constante
mudança, é chamada globalização (2002, p. 11).
 

Há autores que afirmam ser apenas novo nome do imperialismo, outros afirmam o seu início com a expansão

marítimo-comercial nos séculos XV e XVI. Este termo é atualmente designado pela imprensa como o atual processo de

integração de economias em escala planetária (RODRIGUE, 2006, p. 324).

Atualmente, a reversão ao processo da globalização torna-se praticamente impossível, isso porque com as

novas tecnologias e o atual esquema dos fluxos financeiros e de informações, os países não conseguem impor

controles efetivos sob a entrada e saída de capitais, cultura e informação.

Com as tecnologias disponíveis vê-se, hodiernamente, uma sociedade global em detrimento às sociedades

nacionais. A economia ganha igualmente, contornos planetários, com a uniformização do sistema capitalista

multipolarizado, impregnado de experimentos socialistas.

Expandem-se as fronteiras, com isso aumenta o fluxo global de pessoas, capitais e informação. Os hábitos

das pessoas são alterados radicalmente e “[...] mudaram no sentido de levá-las a terem comportamentos cada vez

mais parecidos em todo o mundo [...]” (STRAZZACAPPA; MONTANARI, 2003, p. 11).

Nas palavras de Souza, “convencionou-se chamar de ‘sociedade de consumo’ à que vive o mundo atual, e

consagrou-se a expressão ‘consumeirismo’ para caracterizar o seu estilo de vida, no ‘capitalismo maduro’ (2005, p.

575)”.

Uma das causas desse consumismo exacerbado é o fato de gerar conseqüências em âmbito social, um

exemplo é a questão dos adolescentes infratores. De acordo com levantamento realizado com 600 jovens atendidos em

2007 pelo Projeto Murialdo de Londrina – Pr, a maioria dos jovens cometem atos inflacionais para consumir produtos

da moda
[2]

.

As culturas nacionais e locais são ditadas por meio de padrões mundiais de comportamento e vivência, as

pessoas são cada vez mais expostas a intensa propaganda, onde a indústria cultural visa estimular o consumo,

manipulando os desejos no intuito que os artigos da moda sejam adquiridos de maneira desenfreada, trocando

constantemente os produtos antigos que se tornam obsoletos.

Pondera Santos que

[...] atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes
mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do entendimento do
consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede à produção dos
bens e dos serviços. Então, na cadeia causal, a chamada autonomia da
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produção cede lugar ao despotismo do consumo. Daí, o império da
informação e da publicidade [...] (2007, p. 48).
 

Por óbice que a homogeneização das culturas e sociedades, influenciam diretamente na Educação. É comum

a mercantilização do ensino, proliferam-se as faculdades privadas, muitas vezes preocupando-se apenas com o viés

financeiro/mercadológico. Vive-se num momento onde o ensino é pautado pelos valores econômicos, sedo mais

freqüentes os efeitos da globalização nas políticas educacionais.

 
1.1 A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
 

Sabe-se que a globalização afeta toda a sociedade e a Educação não está imune a tal processo. Assim, este

fenômeno, afeta as políticas educacionais, pelo fato de que cada vez mais o ensino é privatizado. Ademais, com o

advento das tecnologias, surgem novas ferramentas e propostas didáticas, novas formas de aprendizagem são postas

a disposição (v.g. Educação a distância)[3]. As políticas são voltadas para a universalização de acesso e à redução de

custos. Desta forma, tem-se a seguinte indagação: como balizar a questão da universalização de acesso, redução de

custos sem perder a qualidade na formação do cidadão?

Conforme ensinamento de Oliveira

O dinamismo, caracterizado também pela crescente evolução da
informação e da tecnologia, provoca profundas mudanças no mundo do
trabalho e no âmbito da Educação. São perplexidades e desafios que
exigem a produção de novos conhecimentos e, além disso, uma busca de
proposições educacionais que atendam às necessidades dos novos tempos
e cenários (2003, p. 33).
 

Novos paradigmas surgem, com a globalização, os desafios são incalculáveis, por isso as atitudes devem ser

tomadas com base nos valores éticos e sociais que orientam a humanidade, assim as políticas educacionais, devem

utilizar-se das novas opções na busca pela solução dos problemas sociais, ambientais, culturais e principalmente

educacionais e os educadores, de acordo com Oliveira, vêem-se moralmente obrigados a rever o seu

[...] ofício e papel nesse processo que considera a Educação uma
mercadoria, submetida à lógica empresarial, ao conformismo, ao
individualismo, à competição, à indiferença, à exclusão, para dar lugar à
construção coletiva, à participação popular, à leitura crítica, à abordagem
transdiciplinar, aos problemas encontrados no cotidiano, à ação-reflexão-
ação (2003, p. 22).
 

A globalização, faz com que os paradigmas sejam re-configurados, afetam-se os valores, modificam-se as

formas de agir e pensar relativo as instituições e a sociedade.

A sociedade é homogeinizada por modelos de uma ideologia dominante e

a Educação de massas e os currículos da escola de massas estão
estritamente ligados aos modelos emergentes de sociedade e de Educação
que se tornam relativamente padronizados em nível mundial. Estes modelos
padronizados criaram efeitos culturais homogeinizantes que minam o
impacto de fatores nacionais e locais ao determinarem a composição do
currículo (KAMENS; BENAVOT, apud DALE, 2004, p. 423).
 

A sociedade global, direta ou indiretamente, designam aos Estados novas propostas, este que “por sua vez,

transfere esses desafios às instituições escolares, atribuindo às mesmas, ainda que sem todas as condições ideais

necessárias, o papel de formação de um novo tipo de trabalhador e de homem, que atenda as expectativas e
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necessidades da sociedade contemporânea” (COSTA; BORGES, 2001, p. 26).

Às instituições de ensino e aos educadores, é atribuído o papel de formação do tipo ideal de trabalhador,

assim a Escola enquanto integrante/integralizador do todo social, insere-se de modo a receber influências e a

influenciar.

De acordo com Delors

[...] no decurso do período considerado e sob a pressão do progresso
técnico e da modernização, a procura de Educação com fins econômicos
não parou de crescer na maior parte dos países. As comparações
internacionais realçam a importância do capital humano e, portanto, do
investimento educativo para a produtividade. A relação entre o ritmo do
progresso técnico e a qualidade de intervenção humana torna-se, então,
cada vez mais evidente, assim como a necessidade de formar agentes
econômicos aptos a utilizar as novas tecnologias e que revelem um
comportamento inovador. Requerem-se novas aptidões e os sistemas
educativos devem dar resposta a esta necessidade, não só assegurando os
anos de escolarização ou de formação profissional estritamente necessários,
mas formando cientistas, inovadores e quadros técnicos de alto nível.
(2006, p. 71)
 

No mundo Neoliberal globalizado, visam-se três objetivos básicos: dos quais: a) a formação de mão-de-obra,

para a pesquisa acadêmica voltada às necessidades do mercado; b) as instituições de ensino como

fomentadora/reprodutora da ideologia dominante; e c) também a escola como consumidora de produtos oriundos da

tecnologia cultural e da informática.

A título de exemplo, o MEC, distribuiu no ano de 2009, o montante de 103 milhões de livros didáticos, o que

o torna o maior consumidor de livros didáticos do mundo
[4]

. Outro exemplo, relativo a informática, é o programa

Paraná Digital do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado e da Educação, ao final da

implantação do Programa serão mais de 40 mil terminais em funcionamento
[5]

.

É relevante considerar que, ao se transformar, transformando a escola em
consumidora dos produtos da indústria cultural e da informática, o Estado
neoliberal atende, em primeira instância, aos interesses do capital,
tornando-se consumidor, portanto, em fonte de geração de lucros. (COSTA,
2001, p. 29)
 

A sociedade globalizada, gira em torno de uma lógica de mercado, a qual acaba por determinar a atuação

estatal, as instituições educacionais por sua vez, como instituições sociais, estão inseridas nesse processo globalizante,

o que acarreta novas demandas bem mais complexas.

Isso causa influência direta nas políticas educacionais, ora pautadas nos interesses

econômicos/mercadológicos (autorização para funcionamento de várias instituições privadas), ora buscando legitimar e

regularizar situações problemáticas (a implementação de cursos a distância para dar formação docente a profissionais

que trabalham como Professor, sem curso superior, apenas com o magistério, exemplo Plataforma Freire).

Portanto, novas demandas e condicionantes, são propostas nas políticas educacionais. São novas tecnologias,

novos métodos, assim resta estudar como se pode utilizar das tecnologias em prol da Educação.

Pois, no mundo moderno é inevitável deparar-se com a tecnologia, ela paira sobre todas as relações sociais,

então a Educação enquanto base da sociedade deve fazer uso desses novos fatores em seu benefício. Ainda mais,

sabendo-se da pressão sobre a Educação, para adequar-se aos novos desígnios, oriundos do desejo de inserção no

mundo moderno.
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Na sociedade, tida como de informação, requer que os avanços incorporem a Educação, pois “estes avanços

ao serem incorporados pelo campo educacional geram novos espaços de conhecimento, seja pela mudança no papel

do professor e do aluno no processo ensino-aprendizagem” (COSTA, 2001, p. 24).

Conforme Oliveira
Esse processo revela que, ao mesmo tempo em que há um alargamento tecnológico, ele não
exige tecnicistas; ao contrário, reivindica uma formação abrangente que permita ampliar as
diferentes maneiras de interagir com a pluralidade dos diferentes mundos que hoje se
entrecruzam, de lê-la, reconhecê-la e interpretá-la. Dessa forma, o que está em jogo é a
criação de novas maneiras de (re) educar as pessoas, para lidar não exatamente com o
aparato tecnológico, mas com as informações advindas desse novo tipo de saber ou
propiciadas por ele. (2003, p. 33)
 

A utilização da tecnologia abre um leque, de opções e propostas, fazendo-se necessário que elas sejam

utilizadas em prol da Educação. O governo do Estado do Paraná, com políticas extremamente voltadas ao uso da

tecnologia na área educacional com programas como: Paraná Digital
[6]

, TV Paulo Freire
[7]

, TV Mutimídia
[8]

 e Projeto

Eureka
[9]

. Inúmeros outros exemplos poder-se-ia citar, relativo ao uso da tecnologia em prol da Educação, são

inúmeras instituições ministrando cursos a distância, seja cursos de graduação, pós-graduação e extensão.

Neste contexto global e tecnológico, faz-se necessário (re) pensar a própria Educação, seja pela forma de

produzir, adquirir, transmitir e estocar conhecimento deve-se ter como preocupação preponderante a questão da

formação, buscando o pensar, ativando as capacidades cognitivas no intuito de conseguir formar seres autônomos com

capacidades críticas, na busca por produções de conhecimentos que reafirmem as noções de ética e de solidariedade.

Por contra partida, mecanismos devem ser criados no sentido de regulamentar, ou melhor, positivar normas

que traduzem os anseios relativos a real formação do cidadão conforme preceitua o artigo 205 et seq da Constituição

Federal.

Nesse contexto atual, surge a EAD como uma proposta, esta que interessa a todos, seja para o Estado, pois

ela possibilita a expansão universitária em todo território nacional, às universidades públicas que expandem os serviços

prestados sem a necessidade de construções, às instituições privadas pelo fato de possível redução de custos,

também, a EAD, torna-se interessante a indústria da informática. De certa forma surge como meio democratizador do

acesso, principalmente às pessoas residentes em locais distantes dos grandes centros.
 
2 FATORES PROPORCIONANTES AO NASCIMENTO E PROPAGAÇÃO DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
 

Frutos de uma verdadeira revolução tecnológica, corolário as pressões na busca da universalização do

acesso, surge a Educação a Distância.

Trata-se de uma modalidade de ensino na qual o processo de ensino/aprendizagem pauta-se na utilização

de meios e tecnologias de informação e comunicação, onde as atividades são exercidas em lugares distintos.

De acordo com o art. 1º do Decreto nº 5.622, de 19.112.2005

[...] considera-se Educação a distância a modalidade educacional que busca
superar limitações de espaço e tempo com a aplicação pedagógica de
meios e tecnologias da informação e da comunicação e que, sem excluir
atividades presenciais, organiza-se segundo metodologia, gestão e
avaliação peculiares. (BRASIL, 2005, p. 45)
 

Para Oliveira

Esse contexto indica a necessidade de (re) pensar a Educação, passando
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pelas formas de produzir, adquirir, transmitir e estocar o conhecimento, em
que a formação se torne preponderante. Nessa formação deve ser
incentivado o pensar e ativada a capacidade crítica, os quais, garantindo a
produção do conhecimento, reafirmem as noções de ética e de
solidariedade. (2003, p. 33 e 34)
 

Barreiras de espaço e tempo são quebradas, sendo ambas os principais desafios e trunfos da proliferação das

EAD. Os limites geográficos são ultrapassados, o que torna uma gama de informações acessíveis, promovendo

autonomia aos aprendizes, sendo o estudo principalmente caracterizado como método flexível e independente.

Não é a EAD, apenas uma espécie de modismo tecnológico, devido ao fato de ela existir a décadas, porém

nas últimas três décadas ocorreu o seu maior crescimento e desenvolvimento.

Muitos são os fatores para o nascimento e propagação da Educação a distância, as circunstâncias

econômicas, sociais e políticas, são algumas circunstâncias que se inter-relacionam proporcionando a propagação de

tal modalidade de ensino

Um fator é a perspectiva cultura de Educação permanente, pois no mundo hodierno, faz-se desenrolar a

necessidade da proliferação do ensino, atualmente não basta que no período escolar seja dedicado ao ensino, faz-se

necessário que a Educação e o aprendizado torne-se um ciclo vicioso. Apenas as estruturas formais da Educação não

dão respostas as constantes e evolutivas necessidades de adaptações progressivas que o mundo exige, assim surge a

Educação a distância que visa colaborar com tais necessidades.

A título de exemplo, o Governo do Estado do Paraná, por meio da plataforma Moodle oferece cursos de

capacitação permanente aos seus professores da Educação Básica, por meio do GTR – Grupo de Trabalhos e Rede.

Há também a perspectiva sócio-política, porque cada vez mais ocorre o aumento da demanda social pela

Educação, o que provoca o aumento e massificação das aulas convencionais, estas que por sua vez não conseguem

acompanhar a explosão demográfica, principalmente no ensino superior.

De acordo com Areto

Los centros convencionales de educación no disponían de infraestructura
suficiente para hacer frente a este reto que posibilitase satisfacer los
justificados anhelos de democratización de los estúdios reservados hasta
entonces a classes más acomodadas, acercándolo a los más, y propiciando
así La igualación de oportunidades. (grifo do autor) (1996, p. 24 e 25)

[10]

 
Ademais, luta-se pela justiça social e pela efetivação dos direitos constitucionais relativos a Educação (art. 6º,

205 et seq da CF), na busca da universalização do acesso a todas as modalidades de ensino.

Outro fator que corrobora - e surge como determinante - são as pessoas que devido alguma limitação, como

por exemplo a geográfica, não têm acesso a Educação, que muitas vezes, as instituições de melhores qualidades

centralizam-se nos grandes centros urbanos, assim a Educação a distância propicia esse acesso.

Como um fator preponderante, surge as perspectivas econômicas, na qual a sociedade esta inserida. Além do

fato da Educação a distância ser economicamente mais viável, com a universalização do acesso, mais pessoas têm

oportunidades de angariar conhecimentos, outrossim contribuindo para o aumento da rentabilidade, pois o ensino esta

intimamente ligado a condição financeira.

A título de exemplo, em pesquisa realizada com os alunos ingressantes na quinta série do Ensino

Fundamental da Escola Estadual “Dr. Leopoldino Loureiro Ferreira” em Cambé - Paraná, observou-se que 95%

(noventa por cento) das famílias que matricularam seus filhos para o ano de 2009 (dois mil e nove), que possuem
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renda familiar até 1 (um) salário mínimo, os pais/responsáveis não possuem o Ensino Fundamental completo o que

demonstra a correlação entre renda familiar e nível de estudo.

Quanto as perspectivas pedagógicas, pode-se elencar: a) a necessidade de flexibilizar a rigidez da formação

convencional, diversificando e ampliando as possibilidades de cursos e estudos, ampliando os campos do saber de

acordo com a realidade de cada região. b) a ineficiência do sistema tradicional de acompanhar as novas demandas,

assim as inovações são uma boa opção para adequar o ensino aos novos tempos e exigências sociais. c) o avanço em

termos das ciências da Educação e da Psicologia, que possibilitam novas formas de aprendizagem que dispensam a

presença, para que ocorra o aprendizado. d) a busca por sistemas de ensino inovadores, muitas vezes a Educação

tradicional é insuficiente e/ou inadequada, assim novos métodos e condicionantes são necessários para o

desenvolvimento cognitivo.

Tem-se também as perspectivas tecnológica, pois é juntamente com o desenvolvimento das tecnologias que

a Educação a distância ganha espaço, assim as transformações tecnológicas

[...] permiten reducir la distancia que define a estos estúdios. Los recursos
tecnológicos posibilitan mediante La metodologia adecuada suplir, e incluso
superar, La educación presencial, mediante una utilización de los médios de
comunicación audiovisual e informáticos imbricados dentro de una acción

multimdia. (ARETO, 1996, p. 24 e 25)
[11]

 
O fenômeno dos avanços tecnológicos no campo comunicacional e da informática, enriquecem os

instrumentos disponíveis para apoio ao aprendizado, assim os alunos, por meio de estudos independentes mediados a

distância, pode aprender de forma satisfatória, assim como os alunos do ensino regular.

 
2.2 CONTEXTO HISTÓRICO
 

A Educação a distância, é conhecida desde a pelo menos dois séculos atráz, todavia apenas nas últimas

décadas é que ela passa a ser passível de considerações pedagógicas.

No Brasil, a EAD conheceu diferentes etapas evolutivas, ocorridas também em outros países, desde o curso

por correspondência, passando pela transmissão radiofônica e televisiva, pela utilização da informática e do telefone,

até os atuais processos de utilização conjugada dos meios – a telemática e a multimídia – juntamente com materiais

impressos. A EAD tornou-se mais significativa a partir da década de 1970, com a oferta de programas de telEducação,

e, neste novo século, o país busca formas alternativas concretas para, ao lado do sistema convencional, garantir que a

Educação seja direito de todos e facilitar uma inovação cultural em toda a sociedade, visando diminuir as

desigualdades sociais. (OLIVEIRA, 2003, p. 35)

Três poderiam ser consideras as gerações da Educação a distância: a) A primeira, baseada no ensino por

correspondência, nesta modalidade, tem-se como pioneiro no Brasil o Instituto Monitor, em seguida o Instituto

Universal Brasileiro; b) A segunda, pautada na telEducação/telecurso, por meio dos programas radiofônicos e

televisivos, destaca-se o Telescola de Portugal e o Projeto Minerva no Brasil; c) A terceira, caracterizado por ambientes

interativos, com o advento da Internet, pode-se disponibilizar as informações para que em momentos diferentes as

pessoas pudessem ter a sua disposição tal material, em nível local, poder-se-ia citar: a Unopar Virtual, o sistema

Blackboard, utilizado pela Faculdade Pitágoras – Campus Metropolitana, Nuclead no Cento Universitário Filadélfia, todas

de Londrina – Pr e atualmente essa expansão vem ocorrendo nas Universidades Públicas, como exemplo é a UAB

(Universidade Aberta do Brasil).
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No Brasil, surge a EAD, como espécie de compromisso nacional, haja vista que a LDB (Lei 9.394/96) em seu

artigo 80 dispõe como atribuição do Poder público “incentivar o desenvolvimento de programas de ensino à distância,

em todos os níveis e modalidades, e de Educação continuada”. Ademais, Decretos e portarias direcionados

específicamente já foram aprovados, no intuito de regulamentar a EAD, além de se ter criado uma Secretaria de

Educação a Distância (Seed) no Ministério da Educação, está que conta com programas, banco de dados e outras

atividades orientadas na definição de uma política nacional de EAD.

Outrossim, a questão da EAD no âmbito nacional trata-se de algo recente e ainda carente de estudo, mas

que existem legislações a respeito do tema.
 
2.3 CONTEXTO NORMATIVO E LEGISLATIVO
 

Com o forte crescimento do ensino superior ocorrido na segunda metade da década de 1990, sob pequena

regulamentação, ocorre um impressionante aumento da EAD.

Nas palavras de Fragale Filho

Vista com desconfiança, tratada como uma forma supletiva ou
complementar de ensino presencial, ela foi quase sempre ignorada nas
preocupações legislativas relativas à regulamentação da Educação no Brasil.
No entanto, com o surgimento de novas tecnologias, rompem-se as
barreiras que tornam sua ampliação possível, proporcionando um aumento
de oferta sem precedentes e introduzindo sua regulamentação na agenda
legislativa. (2003, p. 13)

 
Entretanto várias questões ganham dimensões, tais como: o que regulamentar, como distinguir a EAD e o

ensino presencial, como proceder na idéia de definir e avaliar as práticas? Foram (e são) desafios para a política

pública educacional, especialmente no que tange a normatização.

Na intenção de contextualizar a EAD no contexto normativo e legislativo, a tabela abaixo, organizada de

forma cronológica, elaborada com base na obra constituída a partir da reunião de dispositivos legais e normativos,

sistematicamente organizados pela FUNADESP, especialmente destinada a área da EAD pela ótica do marco regulatório

do Poder Público brasileiro (BRASIL, 2005, p. 27 a 83).

LEIS, DECRETOS, RESOLUÇÕES E PORTARIAS
Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996

Estabelece as Diretrizes e bases da Educação Nacional, dispõe sobre a EAD,
em: art. 32, §4º; art. 43, IV; art. 47, §3º; art. 80, §1º, §2º, §3º, §4º, I, II,
III; art. 87, §3º, I, II, III

Portaria MEC nº 2288, de
15 de março de 1996

Dispõe sobre a revalidação e reconhecimento de diplomas de doutorado e
mestrado obtidos através de cursos semi-presenciais ou a distância oferecidos
por instituições estrangeiras.

Resolução CES-CNE nº 1,
de 26 de fevereiro de
1997

Fixa condições para validade de diplomas de cursos de graduação e de pós-
graduação em níveis de mestrado e doutorado, oferecidos por instituições
estrangeiras, no Brasil, nas modalidades semi-presenciais ou a distância.

Decreto nº 2.494, de 10
de fevereiro de 1998

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá
outras providências.

Portaria MEC nº 301, de 7
de abril de 1998

Estabelece normas de credenciamento de instituições para a oferta de cursos
de graduação e de Educação profissional tecnológica a distância.

Decreto nº 2.561, de 27
de abril de 1998

Altera a redação dos arts. 11 e 12 do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro
de 19998, que regulamenta o disposto no art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Lei nº 10.172, de 9 de
janeiro de 2001

Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.

Resolução CES-CNE nº 1,
de 3 de abril de 2001

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação.

Portaria MEC nº 2.253, de
18 de outubro de 2001

Autoriza a inclusão de disciplinas não presenciais em cursos superiores
reconhecidos
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Portaria MEC nº 3.021, de
21 de novembro de 2001

Autoriza solicitações de credenciamento para funcionamento de cursos de
graduação a distância, de licenciatura de formação de professores para
ensino básico.

Portaria MEC nº 4.059, de
10 de dezembro de 2004

Autoriza a inclusão de disciplinas não presenciais em cursos superiores
reconhecidos

Portaria MEC nº 4.361, de
29 de dezembro de 2004

Dispõe que os processos de credenciamento de IES, além de outros
processos afins, deverão ser protocolizados por meio do SAPIens – MEC

Portaria MEC nº 2.201, de
22 de junho de 2005

Dispõe sobre os processos de credenciamento e autorização para oferta de
cursos superiores a distância pelas instituições públicas de Educação superior
pré-selecionadas para participar dos programas de formação de professores a
distância fomentados pelo MEC

Decreto nº 5.622, de 19
de dezembro de 2005

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da Educação nacional.

Decreto nº 5.773, de 9 de
maio de 2006

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de
instituições de Educação superior e cursos superiores de graduação e
seqüências no sistema federal de ensino.

Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro de 2007

Altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio
de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino.

 
As bases legais para a EAD no ordenamento jurídico pátrio, foram estabelecidas pela LDB, que fora

regulamentado por meio do Decreto nº 5.622/2005, este que revogou o Decreto nº 2.494/1998 e o Decreto nº

2.561/1998, quanto a normatização foi definida na Portaria Ministerial nº 4.361/2004, revogando a Portaria Ministerial

nº 301/1998.

As normas a respeito de pós graduação lato e stricto sensu, foram estabelecidas pela Resolução nº 1 – CNE.

A Educação básica na modalidade a distância, encontra-se normatizada pelo Decreto nº 5.622/05, no art. 30,

in verbs

Art. 30.  As instituições credenciadas para a oferta de Educação a distância
poderão solicitar autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos
sistemas de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e médio a
distância, conforme § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996,
exclusivamente para:
I - a complementação de aprendizagem; ou
II - em situações emergenciais.
Parágrafo único.  A oferta de Educação básica nos termos do caput
contemplará a situação de cidadãos que:
I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino
presencial;
II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços
especializados de atendimento;
III - se encontram no exterior, por qualquer motivo;
IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de
atendimento escolar presencial;
V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso,
incluindo missões localizadas em regiões de fronteira; ou
VI - estejam em situação de cárcere.
 

Quanto a oferta do Ensino Fundamental à jovens e adultos, Ensino Médio e Educação Profissional de nível

técnico, a competência é delegada aos entes federados contidos no art. 8º da LDB, estes que promoveram, às

instituições no âmbito de suas respectivas atribuições, atos de credenciamento.

Outrossim, tratando-se do nível de Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, encaminhar-se-á, as

propostas, ao órgão do sistema municipal ou estadual que for responsável pelo credenciamento de instituições e
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autorização de cursos, salvo tratando-se de instituição vinculada ao sistema federal, que será o órgão competente o

Ministério da Educação.

Tratando-se de cursos de graduação e profissional em nível técnico, o órgão responsável pelo

credenciamento é o Ministério da Educação, portanto as instituições interessadas devem credenciar-se, solicitando a

autorização de funcionamento dos cursos os quais pretenda oferecer.

O Decreto nº 5.622/05 e a Resolução nº 01/2001 da CES-CNE, disciplina a possibilidade de oferta de cursos

de mestrado, doutorados e especialização na modalidade EAD, contendo uma série de requisitos, tais como: ser

oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim pela união (art. 24 do Decreto nº 5.622/05, o art.

11 da Resolução nº 01/2001 também estabelece tal requisito), obedecer as exigências de autorização, reconhecimento

e renovação de reconhecimento estabelecidos no Decreto supra-citado. Também é exigido que as provas sejam

presenciais, bem como a defesa da monografia ou trabalho de conclusão de curso.

As políticas públicas foram construídas em três momentos distintos, quais sejam: um inicialmente dedicado

ao credenciamento da instituição, depois preocupou-se na elaboração de uma definição a EAD, e por último relativo à

análise do conteúdo ofertado na modalidade EAD com as suas áreas específicas., assim Fragale Filho (2003, P. 22) traz

algumas questões se encontram em aberto, a saber:

1) No que tange ao Credenciamento: a) Qual o conteúdo e o alcance da prática do credenciamento?; b)

Qual é o conceito de sede no âmbito da EAD?; e c) Como compatibilizar a autonomia universitária com esse

procedimento?.

2) No Eixo da Concepção: a) Como operar novos modelos a partir de uma gestão acadêmica em que o

conceito de organização temporal é tradicionalmente tão arraigado?; b) Como impedir que os núcleos e secretarias de

EAD das instituições de ensino não transformem em guetos?; c) Como superar o modo de organização taylorista do

trabalho dos cursos presenciais para outro modelo de gestão radicalmente diferente?

3) Relativo ao conteúdo: a) Os conceitos de disciplina e currículo, adotados de forma quase natural e, ao

mesmo tempo, tão pouco crítica, são adequados? b) Por que e como quantificar a possibilidade de uma oferta parcial

na modalidade: percentual de disciplinas, de carga horária?; e c) Como contar a carga horária e a produtividade de

docentes e discnetes, ou seja, como quantifica-las e qualifica-las?

São questões de extrema importância, na formulação da maneira adequada, das políticas públicas para EAD.

A legislação “indica que os dispositivos legais pertinentes efetuam alusões a programas e cursos sem apresentar uma

distinção consistente entre eles e que, no trato legal da EAD, há uma amalgamação entre forma, modalidade e

processo de ensino” (FRAGALE FILHO, 2003, p. 23). Destarte, faz-se necessário que os conceitos sejam bem definidos

no intuito de se criar um paradigma legal quanto a questão da EAD, mesmo sabendo que tal prescrição legislativa não

abrangerá todas as hipóteses e todas as dificuldades, entretanto contribuirá de maneira peculiar para responder

algumas controvérsias, tais como: de que maneira balizar a questão da oferta de cursos por instituições que possuem

autonomia constitucionalmente garantida, ou até mesmo aquelas as quais a legislação nacional não abarca?

A título de exemplo, a American World University, oferta de forma EAD cursos de graduação e pós-graduação

(lato e strictu sensu) em Direito. O conteúdo atende formalmente todas as exigências da Portaria 1.886/94 para os

cursos jurídicos presenciais no país. O curso é sediado em Iowa, nos Estados Unidos, entretanto os conteúdos e o

corpo docente é todo brasileiro, oferece as matérias fundamentais como: Introdução ao Estudo de Direito, Sociologia,

Filosofia, Economia e Ciência Política, também as profissionais: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito

Administrativo, Direito Comercial, Direito Internacional, Direito Tributário, Direito do Trabalho, Direito Processual Civil e
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Penal, além de conteúdos de Ética e Organização jurídica, também conta com a realização de estágio prático jurídico

supervisionado e monografia final, tudo voltado ao público brasileiro.

Parece haver um diálogo com a correspondente norte-americana, cuja sede
seria em Mississipi (Estados Unidos), pois essa última informa oferecer
cursos de graduação em Direito em diversos países, inclusive o Brasil, com
ênfase em Direito Internacional, em Direito Comunitário Europeu ou, ainda,
no Direito das nações individualmente consideras. Faz, portanto, sentido
que a American World University insista que ela não ministra aulas
presenciais nem emite diplomas por aqui, não estando, portanto, instalada
(e nem desejando se instalar) no Brasil. Ora, tudo isso acarreta a oferta de
um curso jurídico não-presencial de graduação [...] sem que o poder
público possa realizar qualquer ação de supervisão, dialoga diretamente
com as exigências formuladas no território nacional para a validade de todo
e qualquer curso de Direito (FRAGALE FILHO, 2003, p. 24).
 

Tal respeito com a regulamentação nacional, dá-se ao fato da necessidade de revalidar o diploma expedido

no exterior pela instituição estrangeira, sendo exigência do art. 48, §2º da LDB. A Resolução CNE-CES 1, de 28 de

janeiro de 2002 – que fora proposta no Parecer CNE-CES 1.299/2001 – exigindo, em seu art. 6º, para fins de

revalidação, a aferição dos seguintes aspectos: “I – afinidade de área entre o curso realizado no exterior e os

oferecidos pela universidade revalidante; II – qualificação conferida pelo título e adequação da documentação que o

acompanha; III – correspondência do curso realizado no exterior com o que é oferecido no Brasil”.

Nas palavras de Fragale Filho

Trata-se de um problema complexo, proporcionado pelos claros avanços da
tecnologia, que, de forma semelhante, ressurge, no campo nacional,
quando a supervisão pública da EAD vê-se confrontada com a autonomia
universitária, objeto de norma constitucional que assegura livre gestão
funcional e administrativa por parte das instituições. Ora, há aqui um claro
problema legal, na medida em que a autonomia encontra-se assegurada
em sede constitucional e as preocupações expressas pelo legislador em
relação a quem se encontra credenciado para a oferta da EAD estão
inscritas na legislação ordinária. (2003, p. 25)
 

Outra questão é o fato da possibilidade, segundo a Portaria 2.253/2001, de oferta de até 20% da carga

horária dos cursos de graduação reconhecidos, em modalidade não-presencial. Assim, resta a dúvida de como balizar a

questão da qualidade e das perspectivas propostas pelo Projeto Político Pedagógico dos cursos de graduação? Qual

impacto causaria se disciplinas de formação fundamental ou profissional, do curso de Direito, ou até mesmo o estágio

profissional, fosse ministrado na categoria não-presencial?

O crescimento da EAD gera, sem dúvidas, inúmeras e interessantes
perspectivas para a democratização e a universalização do ensino.
Entretanto, como modifica os parâmetros de espaço e tempo do ensino
presencial, além de seus arraigados hábitos escolares, surgem questões e
impasses cujos reflexos são sentidos na legislação. Se modificações
legislativas – sejam elas efetuadas no bojo de uma ampla reforma ou de
um simples reajuste conceitual – podem e serão, por certo, bem-vindas,
não nos iludamos pensando que elas serão suficientes para superar as
desconfianças e os medos e para mudar as práticas pedagógicas. Embora
uma voluntariosa legislação possa ser indutora de efetivas e concretas
políticas públicas, não será capaz de mudar corações e mentes
docentes.(FRAGALE FILHO, 2003, p. 26)
 

Portanto, aspectos relativos a normatização e a legalização da EAD, apenas é um embrião no sistema
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normativo pátrio, devendo desenvolver-se no intuito de garantir a democratização de acesso, atingindo os objetivos,

todavia não deixando de se preocupar com questões relativas a função social da Educação, qual seja a qualidade de

ensino e formação do cidadão.
 
3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO
 

Poder-se-ia citar cinco objetivos que devem ser primordiais do Ensino a Distância, para uma educação de

qualidade, quais sejam: a) democratizar o acesso a Educação; b) propiciar um aprendizado autônomo e ligado a

experiência; c) instaurar um ensino inovador e de qualidade; d) fomentar a educação permanente; e e) reduzir os

custos.

Vem a Educação a distância como aliado a democratização do acesso, pois ela possibilita que maior número

de vagas sejam disponibilizadas, atende uma população estudantil que estão geograficamente excluídas, dar nova

oportunidade aos que não tiveram condições, disponibilizar essa novo mecanismo, no intuito de igualar as

oportunidades educativas, permite também que os alunos sigam seus estudos sem os requisitos de espaço, assistência

e tempo, propiciados no sistema tradicional de ensino, por fim garante a permanência dos estudantes em seu meio

cultural e natural, evitando o êxodo.

O sistema de Educação a distância faz com que os alunos capacitem-se em aprender a aprender as técnicas,

na busca pela autonomia relativa a tempo, estilo, ritmo e métodos de aprendizagens, o que permite a conscientização

das capacidades e possibilidades da sua auto-formação, assim os estudante tomam atitudes e valores, que os fazem

interessar-se pelos mecanismos que possibilitem seu aprendizado.

O sujeito é convertido em sujeito ativo em sua formação, tornando-se o Professor como uma espécie de guia

e orientador, na busca de superar as deficiências do sistema presencial tradicional.

A aprendizagem é pautada na experiência e no contato com a vida social e laboral. Também fomenta a

independência, aumenta a capacidade para pensar, trabalhar e decidir por si mesmo, trazendo satisfações pessoais

pelos esforços.

É notório o fato de que os alunos de ensino a distância, desempenham as atribuições tão bem quanto os

alunos do ensino regular, de acordo com Aretio

Se há probado que los estudiantes a distancia se desempeñam tan bien
como los outro y em algunos casos aun mejor (Childs, 1965: 81; García
Aretio, 1987b). La enseñanza a distancia se convierte em um sistema
didáctico justificativo por si mismo, no um mero sucedâneo de la ensñanza
directa (Sarramona, 1981: 155) (1996, p. 60).

[12]

 
Portanto, são pretensões desse sistema de ensino: a) diversificar e ampliar ofertas de estudos regulares e

não regulares; b) implementar um sistema educativo inovador, surgindo em muitos casos como instrumento válido

para estimular a inovação educativa, fazendo-se repensar as idéias e ideais convencionais sobre Educação; c) instaurar

e estimular o ensino fora da sala de aula, em caso, no trabalho e em centros especializados, assim disponibilizando

outras alternativas para o aprendizado; d) suprir e/ou superar a Educação tradicional (presencial), utilizando-se das

tecnologias e dos avanços tecnológicos.

Na sociedade atual ocorre o aumento crescente da demanda de atividades que o aperfeiçoamento

profissional é necessário, bem como a reciclagem, a Educação permanente, muitas vezes os centros convencionais não

consegue acompanhar e/ou satisfazer tais necessidades, assim a Educação a distância objetiva:

a) satisfazer a crescente demanda e aspirações dos diversos grupos sociais, respeitando a organização das
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atividades de extensão cultural no intuito de crescer educacional e socialmente, respondendo a série de problemas que

ensino convencional não conseguir suprir a demanda;

b) disponibilizar alternativas que desarrolhem a capacidade ao trabalho, possibilitando o desenvolvimento

cognitivo de acordo as necessidades individuais ou da comunidade;

c) propiciar instrumentos adequados para o aperfeiçoamento profissional, a formação permanente e a

promoção cultural de todas as pessoas, proporcionando conhecimentos em outras áreas, ou aprofundando e reciclando

o conhecimento.

Com a sociedade globalizada e com o Neoliberalismo, este objetivo é o primordial, principalmente tratando-se

do âmbito privado. Assim, enquanto para os agentes públicos o objetivo primordial é a universalização do acesso, os

agentes privados vêem grandes vantagens na Educação a distância relativo a diminuição de custos, todavia deve-se

balizar tal questão com a necessidade e clamor social pela formação de qualidade na formação do cidadão, respeitando

os preceitos constitucionais relativos a Educação.

É no bojo do desenvolvimento tecnológico, com uma maior oportunidade de acesso aos produtos

tecnológicos e o desenvolvimento de novos paradigmas educacionais que a EAD ganha espaço. É constante o

crescimento e proliferação de Faculdades que a ofertam, cada vez mais cursos são implantados nesta modalidade,

devido ao fato de que com as inovações tecnológicas criam-se novas formas de contratos sociais que muitas vezes

dispensa-se a presença física.

Ademais, segundo Rover o

sistema exige maior rapidez e eficiência em todos os processos e a
televisão, o fax, o computador, as redes são momentos dessa exigência.
Surgem novos conceitos como interatividade e computação ubíqua. A
comunicação não segue por uma via apenas, mas todas as partes
envolvidas participam, de qualquer lugar a qualquer hora.
Permanentemente conectados. (In: FRAGALE FILHO, 2003, p. 47)

 
O computador como mediador, torna-se um grande aliado à sociedade hodierna. Imóvel a frente de um

computador com apenas um tocar no mouse é possível ultrapassar fronteiras antes intransponíveis, assim a noção

tradicional de tempo e espaço são redimensionadas e de acordo com Negroponte, “essa mudança do mundo dos

átomos para o mundo dos bits é irrevogável e ocorre num ritmo exponencial. De fato, atualmente a informática não

tem mais nada a ver com computadores. Tem a ver com a vida das pessoas”. (2001, p. 12)

Todas essas tecnologias que são disponibilizadas à sociedade atual, permitem que grandes quantidades de

informações levem o cérebro a ter maior agilidade, sendo necessário aprender como lidar com tais novidades no

intuito de não prejudicar na capacidade de decisão e imaginação (DAMÁSIO apud FRAGALE FILHO, 2003, p. 46).

Todavia, segundo Rover

este não é o maior desafio. A dificuldade maior é superar um sistema
educacional criado para produzir operários para a economia da Revolução
Industrial. Os objetivos da escola devem ser mudar, ensinar a raciocinar e
a aprender, em conformidade com a nova economia, mais ligada à criação,
transmissão e ao processamento de informações e idéias, num contexto
global. (2003, p. 46)
 

Busca-se por uma Educação autônoma, onde os sujeitos tornam-se seres pensantes capazes de raciocinar,

capazes de desenvolver sua estrutura cognitiva a modo de se utilizar dela no intuito de aplicar conceitos aprendidos

em todas as situações cotidianas.
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Até mesmo porque, ajudar a pessoa “[...] a pensar bem, assim como a pensar por si mesma, é necessário

não só por razões de utilidade social, mas porque [...]” o próprio sujeito “[...] tem o direito de receber isto” (LIPMAN,

1995, p. 11).

A busca pela autonomia do sujeito dá-se principalmente pelo fato de que a sociedade cada vez mais

necessita de sujeitos capazes de aprender a aprender, pois, segundo Rover, 

hoje a ênfase está no aprender a aprender. Aprender já é uma atividade
realizada durante a vida inteira, ocorrendo predominantemente fora das
instituições formais de ensino [...] viveremos imersos num ambiente
computacional, participaremos da comunidade de aprendizagem. Para tanto
precisaremos estar comprometidos com a construção dos conhecimentos,
socializando-os. (Grifo do autor) (2003, p. 47)
 

Os conteúdos devem ser organizados de acordo com o ideal de cidadão que a sociedade necessita e quer.

Assim, o ensino surge com a função social “[...] de formar para compreender a realidade e intervir nela, o que implica

ter de ensinar para a complexidade” (ZABALA, 2002, p. 43).

Não basta ter informação para se ter conhecimento, faz-se necessário ter capacidade de por um processo

indutivo absolvê-las e relacioná-las com a realidade, pelo processo dedutivo, adequando os conteúdos compreendidos

e aplicando-os a fatos concretos.

É preciso a capacidade de analisar e relacionar essas informações, sem a
qual falta o conhecimento crítico do mundo. Por outro lado, a quantidade
de informação multiplicou-se, mas a capacidade do ser humano assimilá-las
continua a mesma. A oferta excessiva de informações gera a não-
comunicação. (ROVER, 2003, p. 47)
 

Esse novo modelo de Educação deve estar comprometido com o pluralismo de idéias, deve oferecer

oportunidades diversas na busca do conhecimento, fazem-se necessários educadores e educandos comprometidos.

A Educação a distância deve dar-se de maneira que os sujeitos envolvidos sejam capazes de atuar

colaborativamente, ou seja, buscar no trabalho o aprendizado. As pessoas devem contribuir, de acordo com a

capacidade e individualidade dos sujeitos, na formação de uma verdadeira inteligência coletiva, dinamizando a

aprendizagem, ademais

As novas tecnologias da informação e comunicação trouxeram para a área
da Educação novas e poderosas ferramentas que facilitam e enriquecem os
processos de ensino e de aprendizagem, ferramentas que, mais do que
quaisquer outras, democratizam o acesso à informação, permitindo obter
milhões de dados, analisá-los, confrontá-los com o professor aprofundando,
desta forma, a sua investigação. (TORRES, 1996, p. 33 e 34)
 

Atualmente tanto as instituições de ensino presenciais, como as a distância, devem transformar-se em

lugares de orientação à curiosidade, “da observação, da experimentação e do crescimento dos alunos, para que eles

próprios se capacitem como eternos aprendizes” (MOTTA, 2000, p. 3 – 5).

Devido ao desenvolvimento tecnológico, o mercado, exige uma formação continuada, assim cabe a Educação

a responsabilidade pela integração social do indivíduo, pois a escolarização permanente

Torna-se uma exigência do mercado de trabalho, que impõe como padrão de qualidade profissional a

escolaridade elevada, complementada com especializações técnicas e outras experiências na sociedade produtiva.

A Educação a distância mediada por computador revela-se, a cada dia, uma
perspectiva de crescimento das práticas profissionais. Nos últimos cinco
anos, a universidade tem trabalhado com essa questão, no sentido de
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buscar uma redefinição do conceito de ensino a distância – polêmico,
desgastado e sem avaliação que comprove sua eficácia do ponto de vista
da formação. Vez por outra, porém, encontramos informações que
mostram pontos positivos na formação de habilidades técnicas nessa forma
de ensino.(SOARES, 2000, p. 224).
 

Às universidades resta o compromisso com a qualidade de ensino e também a responsabilidade social da

própria prática pedagógica, muitas vezes importa destacar que em muitas áreas não importa apenas o diploma, faz-se

necessário o conhecimento.

Quanto as vantagens, poder-se-ia citar quatro características, quais sejam: abertura, flexibilidade, eficácia,

formação permanente e custos.

Relativo a abertura: a) elimina ou reduz ao máximo as barreiras e os requisitos de acesso ao curso ou nível

de estudos; b) diversifica e amplia a oferta dos cursos; c) pode atender uma numerosa população, mesmo que esteja

dispersa geograficamente; e d) oferece uma oportunidade de formação adaptada às exigências atuais aos que não

puderam iniciar ou concluir sua formação.

Quanto a Flexibilidade: a) permite seguir os estudos sem os rígidos requisitos de espaço (onde estudar?),

assistência e tempo (quando estudar?) e ritmo (em qual velocidade aprender?); b) proporciona uma eficaz combinação

de estudo e trabalho; c) garante a permanência do estudante em seu próprio meio laboral, cultural e familiar; e d)

transmite-se o treinamento fora do contexto das quatro paredes da aula.

No que tange a eficácia: a) converte ao estudante o centro do processo de aprendizagem e no sujeito ativo

de sua formação; b) o processo desarrola-se no mesmo contexto de trabalho no qual se trabalha. Trata-se de uma

formação teórico-prática ligada a experiência e em contato imediato com a atividade de trabalho e sociedade que

pretende melhorar; c) pretende uma alta qualidade da formação multimídia ao poder alocar o fornecimento dos

conteúdos de estudo aos melhores especialistas em cada matéria; e d) mantém –se uma comunicação bidirecional

freqüente como garantia de uma aprendizagem dinâmica e inovadora.

Sobre a formação permanente e pessoal: a) satisfação da crescente demanda e aspirações dos mais diversos

grupos, respeito a organização das atividades formativas regulares e não regulares; b) ao potencializar a iniciativa

pessoal, o aluno adquire atitudes, interesses, valores e hábitos educativos positivos; e c) possibilita desenvolver

alternativas para capacitar para o trabalho, ao lazer e a própria superação cultural.

E quanto aos aspectos econômicos: a) reduz a carência dos sistemas presenciais de formação; b) pouparia os

custos relacionados com o deslocamento, para o abandono de postos de trabalhos, etc; e c) o alto custo de

investimento inicial e a produção de materiais por este tipo de informação, poderá ser compensado com a economia de

escala (cf. ARETIO, 1998, p. 62 e 63).

Alguns inconvenientes podem ser oferecidos pelo sistema de Educação a distância, cabe neste momento,

com base em Aretio (1998, p. 64 e 65), citar os que os críticos desta modalidade de ensino freqüentemente abordam,

em seguida sugerindo algumas soluções:

a) Na modalidade a distância a interação/socialização professor aluno torna-se difícil, ou praticamente nula,

pois são raras a ocasião de interação  pessoal entre professor e aluno, embora isso não prejudique o ensino, ademais

poderia amenizar tal situação ocorrendo a interação entre os alunos e os tutores que estão em cada tele-sala;

b) Existem algumas dificuldade no âmbito afetivo e nos valores, formação e troca de atitudes dos estudantes,

há por exemplo algumas pessoas com dificuldade psicomotoras, onde não conseguem expressar-se por escrito, apesar

de que não se obsta esquecer o poder da televisão, a título de exemplo, a manipulação que ela causa nas opiniões da
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massa, assim poder-se-ia utilizar esse poder de sedução da TV em prol da Educação;

c) A relação pedagógica professor e aluno vê-se prejudicada, além do feed back não ser na hora, também

dificulta quanto a erros de entendimento e compreensão da matéria e coisas do tipo. Tal dificuldade pode ser suprida,

por meio de blogs e fóruns;

d) Dúvida-se da capacidade das aulas por meio da TV em conseguir fazer os alunos adquirir os

conhecimentos e não apenas dar instruções ou transferir o conteúdo, a solução seria em despertar os discentes a

aprender a aprender, internalizar neles o auto-aprendizado, autocontrole e automotição;

e) Ocorre a homogeneidade dos materiais, assim todos aprendem o mesmo, por um único modelo, pois não

há muito o diálogo aluno-docente, assim os materiais são muito abertos, a solução seria realizar pesquisa e análise

sobre a aceitação do material e se for o caso, regionalizar os materiais de acordo com cada realidade;

f) Exceto nos casos das avaliações que são presenciais, os trabalhos podem não ser do próprio aluno ou até

mesmo ser plágio, todavia isto também ocorre nos cursos presenciais, a solução seriam os professores atentarem-se

quanto a originalidade dos trabalhos, utilizando-se dos mecanismos disponíveis para tanto e punindo rigorosamente os

infratores.

Assim como no ensino presencial na Educação a distância existem alguns problemas, entretanto o ideal é

que se positive determinadas condições no intuito que tais inconvenientes sejam sanados/amenizados e que de fato a

preocupação seja com o desenvolvimento cognitivo e não apenas uma simples leitura econômica/mercadológica, seja

feita sobre a Educação a Distância.

 

CONCLUSÃO
 

Frutos dos processos sociais vivenciados, surge o fenômeno da globalização, esta entendida como um

resultado de toda uma evolução histórica da humanidade e que atualmente com o advento das tecnologias, a

globalização é fomentada, transformando ainda mais as relações sociais.

A Educação como parte e meio da sociedade não fica imune a este fenômeno, assim a homogeneização das

culturas e sociedades, influenciam de forma significativa nas políticas educacionais e no próprio processo de ensino

aprendizagem.

É devido a essa influência causada pela globalização que levam o ensino a ser pautado pela lógica

mercadológica, o que acaba afetando as políticas educacionais.

Além da influência econômica despojada sob a Educação, novas tecnologias são postas a disposição, como é

o caso da Educação a distância, que principalmente com as privatizações do ensino, veem terreno fértil nesta

modalidade de ensino.

Três objetivos são buscados no mundo Neoliberal globalizado, quais sejam: a) a formação de mão de obra,

para a pesquisa acadêmica voltada às necessidades do mercado; b) as instituições de ensino como

fomentadora/reprodutora da ideologia dominante; c) e também a Educação como consumidora de produtos oriundos

da tecnologia cultural e da informática.

Essa sociedade globalizada influência diretamente nas políticas educacionais, onde muitas vezes as decisões

são pautadas em interesses econômicos, noutras busca-se legitimar e regularizar a questão da falta de formação

superior dos docentes, principalmente da Educação básica (ensino fundamental - seres iniciais).

Assim devem-se buscar propostas no intuito de utilizar os efeitos da globalização e das tecnologias em prol
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da Educação. Trata-se de um fenômeno que ocorre em todo o mundo, dentre as principais medidas é a Educação a

distância, esta que surge como o principal meio de busca pela democratização do acesso a Educação, principalmente

para aquelas pessoas que sofrem processo de exclusão social, devido a falta de oportunidade e/ou acesso, por contra

partida sendo uma ótima oportunidade para as empresas privadas de expansão dos seus sistemas de ensino.

A Educação a distância é fruto das revoluções tecnológicas, fomentada pela universalização do acesso e

redução dos custos.

Entre os fatores que proporcionam o seu nascimento e propagação estão: a) Educação permanente:

atualmente não adianta aprender apenas no período escolar, faz-se necessário o aprendizado constante e a EAD

colabora para isso; b) perspectivas sócio-políticas: aumentam-se as demandas sociais por Educação e as aulas

convencionais não conseguem ampliar de forma satisfatória a quantidade de vagas. Além da questão da

universalização do acesso que é uma das cobranças da sociedade; c) questões econômicas: a Educação a distância

além de ser mais viável financeiramente, oportuniza um maior número de pessoas de estudar, o que colabora para

uma maior rentabilidade profissional e/ou financeira; d) perspectivas pedagógicas: necessidade da Educação

acompanhar as tecnologias, flexibilizando o sistema convencional, assim adequando-o as novas exigências hodiernas.

Com a evolução da Educação e da Psicologia, novas formas de aprendizagem são propostas, que dispensa de certa

forma a relação pessoal. Ademais, buscam-se sistemas e métodos de ensinos inovadores que visam o bom

desenvolvimento cognitivo; e) as novas tecnologias: as novas tecnologias abrangem todo o meio social e com a

Educação não seria diferente.

O germe da EAD remonta a pelo menos dois séculos atrás, entretanto nas últimas décadas com a

globalização fomentada pelas novas tecnologias que origina seu apogeu.

Em termos nacionais, no Brasil, aspectos relativos a normatização e legalização da EAD é apenas um embrião

no sistema jurídico, portanto deve ocorrer uma intervenção estatal neste sentido, no intuito de garantir a

democratização do acesso, atingindo os seus objetivos, outrossim sem deixar de se preocupar com questões relativas a

função social da Educação, qual seja; a qualidade de ensino e a formação do cidadão.

Para isso a EAD deve, e é propicia a isso, buscar uma Educação voltada à autonomia, na idéia de desenvolver

o pensamento dos sujeitos, desenvolvendo sua estrutura cognitiva a modo de se utilizar dela no intuito de aplicar

conceitos apreendidos nas situações cotidianas, ou seja, por meio do processo indutivo o sujeito com a capacidade

cognitiva bem desenvolvida, adapta aquele conhecimento adquirido e aplica-o a diversas situações cotidianas.

Também o enfoque da Educação deve ser o de utilizar técnicas a levar o aluno a aprender a aprender,

organizando os conteúdos de acordo com os ideais da sociedade, com a função social de formar o cidadão para

compreender a realidade na qual vivem e intervir nela ensinando-os, outrossim para as complexidades.
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cria relações de interdependência entre as populações dos planetas, além de reorganizar o tempo e a distância da vida social” (tradução nossa).
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mínimos e cometem atos infracionais como furto, roubo e tráfico de drogas porque querem comprar aquele tênis, boné ou roupa de marca e freqüentar os
mesmos lugares que os outros jovens [...]” (2008, p. 3)
 
[3] A título de exemplo a Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – PR no intuito de solucionar uma das dificuldades das dependências,
tendo em vista que algumas disciplinas não constam na grade curricular e há alunos com dependências nela, estabeleceu a possibilidade de oferta de tais
disciplinas via Plataforma Moodle (a distância), com provas presenciais.
[4] Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11299.

[5] Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_Digital.

[6] Programa que leva a todas as escolas públicas do Estado do Paraná sala de computação e Internet.

[7] Uma televisão com programação toda voltada para a Educação.

[8] Programa que leva a todas as salas de aula do Paraná uma TV de 29 polegadas com entra para Pen Drive.
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[9] Programa que disponibiliza aulas de curso pré-vestibular pela Internet.
 

[10] “A Educação dos centros convencionais, não têm infra-estrutura suficiente para fazer face a esse desafio que o
torna possível para satisfazer os anseios da democratização dos estudos até então reservado às classes mais ricas,
mais próximas do máximo, e assim a igualando as oportunidades.” (tradução nossa)
[11] “Permitem reduzir a distância que define esses estudos. Os recursos tecnológicos possibilitam, mediante a metodologia adequada, suprir e inclusive
superar, a Educação presencial, mediante a utilização dos méis audiovisuais e da informática interligados dentre de uma ação multimídia” (tradução
nossa).
[12] “Esta provado que os estudantes a distância desempenham tão bem quanto aos outros, em alguns casos são
melhores (Childs, 1965: 81; García Aretio, 1987b). O ensino a distância torna-se um sistema didático que se justifica
por si só e não um mero sucessor do ensino tradicional” (tradução nossa).
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O BULLYING COMO ATO INFRACIONAL: PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LUZ DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

BULLYING AS INFRACTION: PREVENTION AND REPRESSION IN THE LIGHT OF THE CHILD AND
ADOLESCENT STATUTE

Grasiele Augusta Ferreira Nascimento
Maria Aparecida Alkimin

RESUMO
O fenômeno bullying é caracterizado pela prática de ações e comportamentos violentos no
âmbito escolar, englobando agressões físicas e psicológicas, assédios e ações desrespeitosas
praticados por um agressor (bully). Os pais e as instituições de ensino, públicas ou privadas,
responderão civilmente pelos danos materiais e morais ocasionados à vítima pelo aluno agressor.
O agressor, por sua vez, será responsabilizado nos termos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, tratando-se de criança serão aplicadas medidas de proteção e, no caso do
adolescente, cometerá ato infracional, sendo-lhe aplicadas as medidas socioeducativas.
PALAVRAS-CHAVES: bullying – violência escolar – ato infracional

ABSTRACT
The bullying phenomenon is characterized by actions and violent behaviors in schools,
encompassing physical and psychological aggressions, harassment and disrespectful actions
committed by an offender (bully). Parents and educational institutions, public or private, will
respond civilly for material and moral damages caused to the victim by the student offender. The
attacker, in turn, be liable in accordance to the Child and Adolescent Statute, in the case of child
protection measures will be implemented and, if the adolescent, commits an infraction and shall
be applied to socio-educational measures.
KEYWORDS: bullying – school violence – infraction

 

 

 

 

Introdução

 

            A escola é o ambiente propício para a formação do cidadão. O acesso à escola e à
educação corresponde a um direito social e a uma garantia individual de todo cidadão, servindo
como espaço de convivência e interação entre crianças e adolescentes, transmissão de saberes,
conhecimentos e experiências, preparação para a vida profissional e social e, principalmente,
como complemento da família na formação dos valores humanos, elementares para a formação
do bom cidadão.

            Entretanto, a escola também representa ambiente onde são praticadas violências contra
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a pessoa, sejam físicas ou morais, denominadas de bullying, e que contamina o convívio nas
escolas, trazendo às vítimas sérios danos psíquicos, podendo chegar ao extremo que é o
suicídio.

            Visando uma abordagem sistêmica do assunto, o presente artigo busca conceituar e
definir o papel da escola na formação do jovem, devendo corresponder a um ambiente sadio e
equilibrado, livre de violências que possam afetar valores supremos como a dignidade e a
personalidade da pessoa humana.

            Sem dúvida, o bullying, considerado ato de violência contra a pessoa, caracteriza-se
como ato infracional, devidamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, situando-se
os infratores na zona do conflito com a lei, sendo a eles aplicadas as medidas socieducativas.

            Sem prejuízo das medidas socioeducativas que têm o caráter repressivo, tratando-se de
conduta antijurídica e ilícita, o bullying invade a seara da responsabilidade civil dos pais e da
escola, respondendo por danos morais e materiais ocasionados à vítima.

            Por fim, será abordado no presente trabalho os mecanismos para prevenção do bullying,
haja vista que a prevenção é a melhor maneira de eliminá-lo das escolas.

 

 

1.       Escola: ambiente de formação e de socialização

 

            Escola é o espaço físico e comunitário onde se exerce um direito e uma garantia
individual e coletiva que é a educação, e esta, por sua vez, significa transmissão e absorção de
saberes, transmissão de valores, formação humana, intelectual, profissional e, principalmente,
socialização para uma vida harmônica e solidária.

            Sob o enfoque jurídico, o acesso à escola significa exercício do direito à educação,
constituindo dever do Estado a facilitação e adoção de políticas públicas que permitam o acesso
de todos à escola e à educação. (CF, art. 205). A educação constitui objetivo do Estado
Democrático de Direito, sendo certo que só se constrói uma sociedade justa, fraterna e solidária
permitindo a todos o acesso à educação, a qual tem como pilar a escola.

            Segundo Emilie Durkheim apenas o Estado (cérebro social) se revela como instituição
capaz de conduzir a educação e o sistema de ensino na sociedade contemporânea que,
impulsionada pela globalização, impôs uma nova realidade pedagógica, no processo ensino-
aprendizagem. (apud, MEKSENAS, 1992, p.40)
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            Paulo Meksenas com muita clareza coloca que:

 

Na prática, a vinculação entre Estado e educação se dá através da escola, pois
é por meio desta instituição que o Estado consegue exercer controle efetivo
sobre os indivíduos. A escola, através de suas normas e conteúdos, inculca nos
indivíduos valores sociais desta dada sociedade. A supervisão sobre essas
normas e conteúdos é encargo do Estado, que atinge a escola através do
Ministério e das secretarias de Educação. (1992, p. 40)

 

            Tomando-se por base o binômio educação-escola, podemos afirmar que a educação
representa técnica social e a escola como o local privilegiado onde a educação se efetiva, sendo
a escola, assim, a instituição onde uma técnica social se manifesta; e, “segundo Mannheim, as
técnicas sociais são todos os métodos de influenciar o comportamento humano, de maneira que
este se enquadre nos padrões vigentes da interação e organização sociais.”.(MEKSENAS, 1992,
p. 45)

            Educação, portanto, significa “a ação exercida pelas gerações maduras, sobre as
gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social, com a intenção de
socializá-las.” (LENHARD, 1985, p. 7)       

            Sem dúvida, a escola é o início do caminho que levará a um desenvolvimento humano
mais harmonioso, corrobora no combate à pobreza, exclusão social, marginalização, intolerâncias
e opressões, contribui sobremaneira para a formação do ser humano, pois é o espaço onde
todos pensam, refletem, conversam e transmitem e adquirem experiências e conhecimentos.

            A escola constitui espaço que deve integrar o dia-a-dia da criança e do adolescente,
seres em peculiar condição de desenvolvimento físico, mental e moral, nela eles buscam
reproduzir sonhos, criar utopias, estabelecer vivências, esperanças e expectativas para o futuro,
aceitam e encaram desafios, mitigam valores, tomam atitudes, enfim, exercem aquilo que é
inerente a todo cidadão, ou seja, a cidadania.[1]

            Segundo o paradigma da sociologia da educação traçado por Emílie Durkheim, a escola
e a educação são fatores elementares para a socialização do individuo, sendo impossível a
convivência em sociedade sem educação:

 

(...)As gerações adultas, já socializadas e por isso já integradas à sociedade,
exercem uma ação sobre as gerações mais jovens, procurando não apenas
desenvolver o potencial da criança, mas, sobretudo, torná-la ser social através
da inculcação dos valores sociais estabelecidos na sociedade. (MEKSENAS,
1992, p. 37)

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISAL - Centro Universitario Salesiano de São Paulo

4198



 

            Com a massificação da sociedade capitalista, aumento  do convívio grupal imposto pela
sociedade da telemática e da robótica, surgiu, na mesma ordem, a massificação das escolas, e é
certo que essa massificação tornou latente a manifestação das desigualdades sociais,
econômicas e culturais, surgindo, assim, conflitos de classes, gerações, enfim, hodiernamente, a
escola embora se apresente como espaço de formação e socialização, não menos verdadeiro
produz e reproduz violências-verbais, físicas, discriminatórias, intimidatórias,etc-, inclusive, as
mesmas violências que acontecem na sociedade externa-praticadas por gangues- estão sendo
reproduzidas nos espaços fechados da escola, tornando-se em muitos casos uma violência
institucionalizada.

            A violência escolar, que assola escolas públicas e particulares, recebe, modernamente, a
denominação de bullying -violência moral ou física praticada de forma reiterada e sistemática no
ambiente escolar, causando desordem emocional, desequilíbrio, doenças psicossomáticas,
exclusão do ambiente escolar,etc-. Esse tipo de violência na escola pode ser fruto de
personalidade perversa do autor do bullying, assim como pode estar associada a mudança de
valores e rompimento do paradigma tradicional de educação e formação escolar, ao mundo
contemporâneo onde se vivencia o conflito entre a cultura escolar tradicional e a cultura juvenil
contemporânea, que está implantando novos valores, rebeldia às regras institucionalizadas,
gerando tensões nas relações entre professor-aluno e entre alunos.

            A violência escolar (bullying) é uma realidade presente tanto nas escolas públicas como
na escola particular e, segundo dados, é mais freqüente nas escolas públicas. Nesse sentido,
como bem adverte Candido Alberto Gomes  et al:

 

Nas escolas públicas, em particular as tensões surgem não só do embate entre
professores e alunos e entre alunos, mas também resultam de conflitos
exógenos na escola, isto é, lutas de gangues. A violência da sociedade se
introduz nos estabelecimentos, acrescentando ou amplificando os conflitos que
nela existem potencial ou manifestamente.(2006, p.30)

 

           

            Sem dúvidas, vários fatores internos e externos contribuem para a violência escolar e a
mudança do paradigma do cotidiano escolar, dentre eles, a crise de valores e a nova cultura
jovial , a influência da mídia e da sociedade de informações nos comportamentos e atitudes dos
jovens, a gradativa perda da autoridade docente, a desagregação familiar que é refletiva no
ambiente escolar e, por fim, a própria omissão do Estado em estabelecer políticas públicas anti-
violência escolar torna esse quadro grave, que compromete a qualidade da escola enquanto
espaço democrático para formação e socialização e de pleno exercício da cidadania.
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2.       Direito fundamental à educação e a um ambiente escolar sadio e equilibrado

 

          A educação é um dos principais direitos assegurados às crianças e aos adolescentes no atual ordenamento

jurídico brasileiro . 

            Entende-se por educação, nas palavras de Orlando Soares (1995, p.658-659):

 

a influência intencional e sistemática sobre o ser juvenil, com o propósito de
formá-lo e desenvolvê-lo. Em sentido amplo, consiste na ação genérica de uma
sociedade sobre as gerações jovens, com fim de conservar e transmitir a
existência coletiva. 
Tecnicamente, educação é o processo de desenvolvimento da capacidade
física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua
melhor integração individual e social.
 
 

            A Constituição Federal de 1988 representou significativo avanço em relação à proteção educacional das crianças e dos

adolescentes, em relação às cartas que a precederam. 

            A Constituição de 1824, da época do Império, apenas garantia a instrução primária e
gratuita a todos os cidadãos (art. 179, inc. 32). A Constituição de 1934 incluiu a educação como
direito de todos, sob a responsabilidade da família e dos poderes públicos (art. 149). A
Constituição de 1937 determinava a obrigatoriedade do ensino primário gratuito.  As
Constituições de 1946 e de 1967 declaravam que educação é direito de todos e será dada no lar
e na escola. A EC n. 1, de 1969, pela primeira vez empregou a expressão “é direito de todos e
dever do Estado”, com referência à educação (art. 176, caput), inspirada no princípio da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humanas.

             Elevando a educação ao nível dos direitos fundamentais, a Constituição Federal de 1988
estabelece:

 
Art. 205.  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
 
 

            A atual Constituição estendeu a responsabilidade pela educação à família e à sociedade, as quais, juntamente com o

Estado, deverão promovê-la e incentivá-la, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania

e sua qualificação para o trabalho.
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                  O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegurou o Direito à
Educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, estabelecendo:

 

Art. 53.  A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II-         direito de ser respeitado por seus educadores;

III-      direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;

IV-      direito de organização e participação em entidades estudantis;

V-        acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único.  É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

 

            A educação mencionada no artigo acima citado abrange o acolhimento em creches e
pré-escolas (zero a seis anos de idade); o ensino fundamental (1º ao 9º ano); ensino médio (1ª
a 3ª série) e educação superior.

            Além da educação formal oferecida, a escola também é responsável por garantir um
ambiente escolar sadio e equilibrado, em que as diferenças sejam respeitadas entre alunos,
professores e demais funcionários.  Apenas através de um ambiente de respeito e equilíbrio, o
desenvolvimento integral da criança e do adolescente poderá ser assegurado.

     

3.       A criança e o adolescente em conflito com a lei

 

         O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/90) estabelece uma denominação e
diferenciação técnica entre criança e adolescente, ao dispor no seu art. 2º. que: “Considera-se
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade.

         De acordo com a Convenção Internacional sobre direitos criança de 20/11/89, em seu
artigo 1º.: “considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade,
a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada
antes.”
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            A nova ordem jurídica implantada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei
8069/90), aboliu com o estado de objeto de direitos -imposto pela ordem jurídica traçada pelo
antigo Código de Menores -para implantar um sistema de direitos e deveres em torno da criança
e do adolescente, passando, então, ao reconhecimento da condição de sujeitos de direitos
fundamentais e universalmente reconhecidos inerentes à pessoa humana, bem como direitos
voltados para o exercício da cidadania e de responsabilidade social.

        

3.1. Criança e adolescente e a sua peculiar condição de pessoa em
desenvolvimento

 

            A Constituição Federal de 1988, pautada no pilar do Estado Democrático de Direito, o
qual tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, em seu art. 227 visou um
sistema especial de proteção à criança e ao adolescente, calcado nos valores delineados pela
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, reconhecendo sua peculiar condição de ser em
desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, declarando que:

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

 

            Absorvendo os princípios insertos na CF, atinentes ao sistema especial de proteção aos
direitos fundamentais da criança e do adolescente, denominado Doutrina da Proteção
Integral[2], de forma não diferente o ECA, através dos artigos 3º., 4º. e 5º. buscou detalhar a
Doutrina da Proteção Integral, ratificou a absoluta prioridade e de acordo com o melhor
interesse com que devem ser tratadas crianças e adolescentes, seres em desenvolvimento (art.
6º.,ECA), estabelecendo primazia no atendimento de qualquer esfera de interesse: judicial,
extrajudicial, familiar, social,etc.

            De acordo com o sistema de garantias especiais à criança e ao adolescente, traçadas
pelo ECA, com respaldo na Constituição Federal, além do direito fundamental e social à
educação, estão  também protegidos aqueles direitos inerentes a dignidade e personalidade,
“sendo dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (art. 18 do
ECA).

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISAL - Centro Universitario Salesiano de São Paulo

4202



            A proteção aos direitos da personalidade está expressa no art. 17 do ECA, ao
mencionar: “inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias,
crenças, dos  espaços e objetos pessoais”

            Entretanto, a condição de sujeitos de direito também abrange, segundo o ECA, a
condição de sujeitos de deveres, tratando-se a condição de sujeito de direitos uma via de mão
dupla, ou seja, possuem um sistema especial de garantias aos direitos individuais  e 
fundamentais, conforme acima mencionado, sendo dever do Estado, família e sociedade a
proteção integral a esses direitos.

            Por outro lado, na outra mão, a criança e o adolescente têm o dever jurídico e legal de
respeitar direitos e garantias fundamentais de outrem, atentar à dignidade humana do próximo,
não deve lesar bem material ou moral alheio sob pena de cometer ato ilícito, e, caso pratique
ato ilícito, responderá pela prática desse ato, considerado, à luz do ECA como ato infracional e
sujeito às medidas socioeducativas, nos moldes do Direito Penal Juvenil, que trata da
responsabilidade penal por ato infracional.

            Tema atual e relevante diz respeito à violência nas escolas, que pode ser praticada por
criança ou adolescente, todavia, mais frequentemente são praticadas por adolescentes que estão
na fase de aceitação no grupo, descoberta da identidade, auto-afirmação, emoções
exacerbadas, alguns reproduzem violências domésticas, etc, ou por manifesta personalidade
agressiva, cujas violências vêm sendo denominadas de bullying e assumem os contornos de ato
infracional, posto que se caracterizam como atos criminosos e que violam a dignidade e os
direitos da personalidade da vítima que pode ser o professor (bullying ascendente) ou, como é
mais corriqueiro, os colegas de classe ou outros alunos da escola.

 

3.2.  Violências e crimes cometidos por adolescentes: ato infracional    

 

            A premissa de que criança e adolescente não cometem crime e não são
responsabilizados à luz do Código Penal, é verdadeira; a aplicação das sanções previstas no
Código Penal tem como pressuposto elementar a imputabilidade penal, que tem início a partir
dos 18 anos de idade.

            Criança e adolescente que praticam violências enquadradas no conceito de crime ou
contravenção penal cometem, de acordo com o ECA (Lei n. 8069/90), ato infracional que,
segundo o art. 103 do ECA, ficará caracterizado quando for praticada pelo adolescente conduta
definida como crime ou contravenção.
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            Os adolescentes têm como garantia especial e individual a inimputabilidade penal (artigo
228, CF e art. 104 do ECA), enquanto a criança (0 a 12 anos), pelo sistema de proteção integral,
além de ser inimputável, goza do benefício da “irresponsabilidade da infância (art. 2º ECA),
sendo a elas, crianças,  aplicadas medidas de proteção (art.101 do ECA), enquanto aos
adolescentes serão enquadrados no sistema de responsabilidade juvenil, sendo-lhes aplicado o
sistema repressivo previsto pelo ECA(medidas socioeducativas).

            Portanto, inimputabilidade não se confunde com irresponsabilidade. Inimputabilidade
não afasta a existência da prática de um fato definido como crime, todavia, por condição
pessoal, e.g., menoridade do autor, não poderá haver imposição da sanção criminal, entretanto,
permanece a responsabilidade pela conduta ilícita, donde surge o dever de arcar com as
conseqüências do ato infracional.

            Todavia, segundo o sistema de proteção integral contemplado pelo legislador
constituinte (art. 227,CF) e legislador ordinário (ECA, Lei n.8069/90), ao adolescente infrator
deve ser destinada a chamada “Tutela Especial da Liberdade”, como por exemplo a
excepcionalidade e brevidade na privação da liberdade, conforme está previsto no inciso V, do
parág. 3º. do art. 227 da CF, sob pena de lesar direitos e garantias individuais e fundamentais,
bem como a dignidade humana dessas pessoas, consideradas seres em desenvolvimento.       

            Como bem adverte Martha de Toledo Machado:

No centro do sistema de proteção especial da liberdade de crianças e
adolescentes, instituído pela Constituição de 1988, está o tratamento
diferenciado a ser dado ao crime por eles praticado; ou seja, está a idéia de
excluí-los do sistema de sancionamento que é aplicado aos adultos. Por outras
palavras, no cerne do sistema especial de proteção está a não-incidência de
pena criminal para crianças e adolescentes.(2003, p. 233).

 

            O crime praticado por criança e adolescente não se insere no campo do direito penal, a
conduta por eles praticada tem sua especificidade, está inserido no sistema de proteção especial
e de tutela da liberdade, não afastando, dessa feita, a adoção de um tratamento repressivo por
parte do Estado, visando a preservação da paz social, inclusive, de privação de liberdade, só que
dentro de parâmetros especiais (art. 227, parág. 3º.,CF).

            Quando a criança ou o adolescente viola o ordenamento jurídico, afirmamos que está
em conflito com a lei ou que praticou um ato infracional. Sem dúvida, uma violência perpetrada
na escola pode anunciar que o autor da violência está em conflito com a lei ou, conforme o ato
praticado, caracterizar uma infração disciplinar às regras instituídas pela organização escolar, o
que demandaria, em tese, tratamento diferenciado, ou seja, não aplicabilidade do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

            Tratando-se de violação às regras impostas pela organização escolar, no próprio
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regimento escolar ou noutro instrumento normativo, estão previstas sanções ao autor da
infração; não caracterizando, necessariamente, um ato infracional ou conflito com a lei.

            Todavia, se o ato de violência estiver enquadrado em fato definido como crime ou
contravenção penal (art. 103 do ECA), estar-se-á diante do ato infracional. Na verdade, cabe ao
Código Penal tipificar os atos de natureza infracional, sendo certo que o sistema recursal a ser
aplicado em processos envolvendo ato infracional será aquele previsto no ECA (art. 198).

            O ato infracional é cometido por adolescentes, gerando punição através da aplicação
das medidas socioeducativas (ECA, arts.112/125), tratando-se de criança serão aplicadas
medidas de proteção. (ECA, art. 101).

 

3.3. O bullying como ato infracional

 

            O ato infracional somente será considerado bullying se for praticado de forma reiterada
e intencional, ou seja, exige uma atitude sistemática por parte do autor, logo, todo bullying
caracteriza ato infracional, todavia, nem todo ato infracional caracterizará bullying. Para
caracterização do ato infracional basta um ato único, isolado, devendo apenas estar capitulado
em lei, tendo-se em conta o princípio da reserva legal.

            Quantos aos efeitos jurídicos, o bullying, como dito, caracteriza um ato ilícito, posto que
atinge em cheio a dignidade e a personalidade da vítima, ensejando a responsabilidade na
esfera cível e criminal.

            Na esfera cível invade a seara do dano moral e da responsabilidade civil, respondendo
os pais pelos atos dos filhos (art. 932, I,CC), conforme será abordado noutra oportunidade.

            Na esfera criminal caracterizará ato infracional, sendo aplicado o mecanismo repressivo
previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando promover a paz social e a
ressocialização do menor infrator.

            O bullying caracteriza ato infracional porque se manifesta através de agressão física ou
verbal, agressão essa que recebe tipificação no Código Penal ou na Lei de Contravenção Penal,
quais sejam: injúria, calúnia, difamação, furto, ameaça, preconceito, lesão corporal, etc.

      Como bem adverte Lélio Braga Calhau, o bullying

 

estimula a delinqüência e induz a outras formas de violência explícita,
produzindo, em larga escala, cidadãos estressados, deprimidos,com baixa auto-
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estima, capacidade de auto-aceitação e resistência à frustração, reduzida
capacidade de auto-afirmação e de auto-expressão, além de propiciar o
desenvolvimento de sintomalogia de estresse, de doenças psicossomáticas, de
transtornos mentais e de psicopatologias graves.(CALHAU, 2009, p.17)

 

            Na verdade, não será todo autor de bullying considerado delinquente juvenil,
entretanto, há pesquisas e estudos no sentido de que os autores do bullying (bullies) terem
mais probabilidade de enveredar para o mundo da criminalidade e da delinqüência (SILVA, 2010,
p.154-155).

            O bullying pode partir de criança ou jovem que pertence a família estruturada, daquele
jovem que nunca delinqüiu, assim como pode ser praticado por jovens que estão iniciando na
delinquência juvenil, originária, na maioria das vezes, da miséria, desagregação familiar,
concentração de renda, etc.(PEREIRA, 2008, p. 931)

                  Segundo Tânia da Silva Pereira,

Parte considerável da família brasileira foi enfraquecida e desestruturada pela
pauperização, pela violência, pelo tráfico de drogas, pelo alcoolismo, pela
prostituição e pelo desprezo aos valores morais, resultando no abandono dos
filhos. (PEREIRA, 2008, p. 932)

 

            Uma revisão dos padrões criminais na população geral de jovens indica que o
comportamento delinqüente tornou-se uma ocorrência comum durante a adolescência. Esta
constatação parece indicar a existência de uma íntima relação entre desenvolvimento do
adolescente e comportamentos delinqüentes.”( PEREIRA, 2008, p. 932)

            A vítima do bullying merece proteção especial, face ao princípio da dignidade humana,
entretanto, devemos ponderar que o autor do bullying também merece atenção especial, pois se
trata de pessoa em pleno desenvolvimento (físico e mental), muitas vezes pertencente a uma
família desestruturada, havendo deficiência na proteção por parte da família, do Estado e da
sociedade, em manifesta violação à ordem Constitucional (art. 227) e ao próprio ECA (arts. 3º. e
4º.).

 

4.             Violência nas escolas: o fenômeno bullying

 

            A palavra bullying, de origem inglesa, é utilizada para caracterizar ações e
comportamentos violentos no âmbito escolar, englobando agressões físicas e psicológicas,
assédios e ações desrespeitosas praticados por um agressor (bully).
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            O bullying se manifesta por meio de ofensas individuais e pode ser praticado por ações
simples, como chacotas e piadas, ou violência física, como o abuso sexual. (HIRIGOYEN, 2002:
85).

            Nas palavras de Ana Beatriz Barbosa Silva, o “bullying pode ser considerado o retrato da
violência e da covardia estampadas diariamente no templo do conhecimento e do futuro de
nossos jovens:  a escola”. (2010, p.22)

 

 4.1. Formas de manifestação do bullying

 

            O bullying pode se manifestar de forma direta ou indireta, podendo ser verbal, físico e
material, psicológico e moral, sexual e até mesmo virtual. (SILVA, 2010, p. 23-24).

            A agressão verbal se caracteriza por insultos, ofensas, gozações, piadas, apelidos
pejorativos; a agressão física ocorre através de chutes, tapas, empurrões, espancamentos,
beliscões, ou outras atitudes, como jogar objetos contra a vítima, destruir ou furtar seus
pertences.

            No plano psicológico ou moral, o agressor irrita, ridiculariza, humilha, ignora, isola a
vítima dos demais colegas, faz circular bilhetes ofensivos ou ameaçadores, chantageia, discrimina
ou persegue a vítima. 

            Sob o aspecto sexual, a agressão pode ser caracterizada por abusos, violências,
assédios ou insinuações maliciosas.

            A agressão virtual, também conhecida como ciberbyllying, é realizada através dos
recursos tecnológicos modernos, como Orkut, e-mail, facebook, twitter, torpedos, blogs, entre
outros.  Trata-se de uma forma de agressão em que os agressores utilizam falsos nomes ou
apelidos, facilitando a concretização de suas ações pelo anonimato.

            Embora o bullying possa ser caracterizado por uma forma apenas, é muito comum que
o agressor utilize inúmeras formas ao mesmo tempo, objetivando aniquilar a vítima, que passa a
ficar sob o “domínio” do agressor e a sofrer conseqüências psíquicas e comportamentais, como
transtorno do pânico; transtornos psicossomáticos, como cefaléia, cansaço crônico, dificuldades
de concentração, gastrite; fobia escolar; depressão; anorexia e bulimia; entre outros.

           

   4.2. Sujeito ativo e sujeito passivo
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            O sujeito ativo do bullying, considerado como agressor ou bully, pode ser o aluno e o
professor.

            Considerando que o objeto do presente estudo é a caracterização do bullying como ato
infracional à base do Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizaremos como referência o aluno
agressor.

      Desta forma, entenderemos como sujeito ativo o aluno, do sexo feminino ou do sexo
masculino, que agir sozinho ou em grupo em detrimento de sua vítima.

 

Possuem em sua personalidade traços de desrespeito e maldade e, na maioria
das vezes, essas características estão associadas a um perigoso poder de
liderança que, em geral, é obtido ou legitimado através da força física ou de
intenso assédio psicológico.  Pode agir sozinho ou em grupo.  Quando ele está
acompanhado de seus “seguidores”, seu poder de “destruição” ganha reforço
exponencial, o que amplia seu território de ação e sua capacidade de produzir
mais e novas vítimas. (SILVA: 2010, p. 43)

 

 

            O sujeito passivo do bullying poderá ser o aluno, colega da escola, ou mesmo o
professor.

            Ana Beatriz Barbosa Silva (2010, p. 37) caracteriza a vítima, sujeito passivo, de três
formas:

 

-  vítimas típicas – são alunos normalmente mais frágeis fisicamente, tímidos ou que
apresentam alguma característica que a diferencie do grupo: obesidade, altura, manchas no
rosto, deficiência, orientação sexual, condição socioeconômica, roupas diferentes, entre outras. 
Demonstram insegurança, submissão, ansiedade, dificuldade de se expressar, passividade;

 

- vítimas provocadoras – são alunos que provocam os colegas, mas que não conseguem
responder aos revides de forma satisfatória.  Normalmente são hiperativos e imaturos;

 

- vítimas agressoras – são alunos que sofrem as agressões e as reproduzem em outros
colegas mais frágeis como forma de compensação.
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5.       Responsabilidade do infrator frente ao ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente)

 

            Conforme asseverado em linhas anteriores, o menor deixou de ser objeto do processo e
passou a ser sujeito do processo, e, por conseqüência, passou a ser sujeito de direitos e
obrigações, sempre observando a condição especial de pessoa em desenvolvimento, logo, aquele
adolescente que cometer bullying e se este se enquadrar em fato definido como crime ou
contravenção penal, praticará ato infracional.

            Nesse caso serão aplicadas ao adolescente em conflito com a lei as medidas
socioeducativas; tratando-se de criança em conflito com a lei serão aplicadas as medidas de
proteção, cujas medidas de proteção, a bem da verdade, não têm o caráter punitivo, e sim
protetivo, ao passo que as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator constituem
mecanismos repressivos adotados pelo Estado, através do ECA, visando coibir a disseminação da
violência, buscando a ressocialização, a preservação de seus direito e garantias fundamentais, e,
também, a busca da paz social.

            Ao contrário da medida de proteção, a aplicação de medida socioeducativa tem
conteúdo mais severo, depende de representação do membro do Ministério Público e, tal como
os parâmetros definidos pelo Código Penal e Código de Processo Penal, só pode ser aplicada
diante de uma conduta típica (definida como crime ou contravenção), antijurídica e culpável.

            Tratando-se de criança, deve ser acionado o Conselho Tutelar, órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, que compõe o executivo municipal, formado e encarregado pela
sociedade de zelas pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do ECA),
cujas atribuições estão previstas no art. 136 do ECA, dentre elas a aplicação de medidas de
proteção à criança infratora, bem como medidas pertinentes aos pais, previstas no art. 129 do
ECA.

            Pondera-se que o Conselho Tutelar não tem como função a aplicação de sanção
punitiva (PEREIRA, 2008, p. 1047), visa atender crianças e adolescentes que estejam em conflito
com a lei e que tenham direito e garantias fundamentais violados.             

            No caso do adolescente, deverá ser lavrado o boletim de ocorrência, devendo ser
comunicada a autoridade judiciária, bem como o Conselho Tutelar, sendo da competência e
responsabilidade da autoridade policial fazer a comunicação à autoridade judiciária (Juízo da
Infância e da Juventude).

 

5.1. Medidas de repressão previstas no ECA
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            O ECA tem natureza sancionadora e repressiva, prevê aquilo que a doutrina tem
chamado de Direito Penal Juvenil, sendo que através das medidas  socioeducativas  revela a
atuação Estatal na adoção de medidas punitivas, com fito repressivo, além do caráter
pedagógico e retributivo, visto que limita a liberdade do adolescente infrator, impondo sanções
ao infrator, com conteúdo aflitivo, tal como o conteúdo na norma penal prevista no Código
Penal, posto que priva de liberdade ou restringe direitos.

            Entretanto, muito embora a sanção aplicada ao adolescente autor de crime tenha
natureza repressiva-imposição Estatal-, o grau da repressão é mais tênue, mais brando em
relação àquela aplicada quando o crime é cometido por adulto.

            A natureza jurídica da sanção imposta ao adolescente que pratica violência/bullying, ou
seja, fato definido como crime ou contravenção penal, segundo Martha de Toledo Machado
(2003, p. 239) “guarda boa semelhança com a pena criminal, embora com ela não se confunda.”

            Nesse sentido a medida socioeducativa de privação de liberdade tem o caráter “aflitivo”,
tal como a sanção penal de privação da liberdade para os crimes previstos e apenados pelo
Código Penal.

            Outrossim, a sanção imposta ao infrator tem também a natureza retributiva, ou seja,
atingirá um bem jurídico do autor do ilícito, visando puni-lo pel conduta antijurídica, daí o caráter
retributivo.

            Objetivo das medidas socioeducativas é a diminuição da violência e delinqüência juvenil
e ressocialização do jovem, enfim, tem também a natureza pedagógica, nesse sentido são as
normas insertas no Estatuto da Criança e do Adolescente, pois visam a ressocialização do
adolescente infrator.

 

5.1.1. Medidas de proteção e medidas socioeducativas ao autor do bullying

 

            Como dito anteriormente, as medidas de proteção não têm caráter repressivo, e sim
protetivo, sendo aplicadas no caso de abandono por parte da família e da carência, ou quando
se encontrarem em situação de risco ou comportamento anti-social, como é o caso de uma
criança praticante do bullying na escola.

            O ECA no art. 98 trata das medidas gerais de proteção, aplicáveis no caso de abandono
e carência, situação de risco (prostituição, drogas), autor ou vítima de violência e no art. 101 o
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ECA trata das medidas específicas de proteção, as quais visam o desenvolvimento social e
familiar da criança em situação de risco pessoal e social, e são aplicadas visando promover o
desenvolvimento social e educacional da criança.  A competência para aplicação das medidas de
proteção previstas no art. 101 do ECA é do Conselho Tutelar (art. 136), exceto aquela prevista
no inciso VIII (colocação em família substituta), cuja competência é da autoridade judiciária
(Juízo da Infância e da Juventude).

            Tratando-se de ato de violência praticada por adolescente, em especial, o bullying, uma
vez enquadrado no conceito de crime ou contravenção penal, portanto, tipificado como ato
infracional, terá cabimento uma das seguintes medidas socioeducativas:

 

-Advertência (art. 112, I, do ECA): é aplicada pelo juiz da infância e da juventude, sendo
assinada pelo adolescente em audiência solene. Essa medida também é aplicável aos pais do
adolescente (art. 129, I, do ECA);

 

-Obrigação de reparar o dano (art. 116 do ECA): nesse caso o bullying pode se manifestar
através de um dano a um bem material alheio; havendo permissão legal para exigir do
adolescente infrator a prestação de serviços comunitários, por exemplo, na sociedade, na igreja,
em hospitais,etc visando receber uma retribuição para restituir o bem danificado ou perdido.
Deve-se atentar, todavia, à vedação legal do trabalho do adolescente menor de 16 anos, bem
como à exploração do trabalho infanto-juvenil;

 

-Prestação de serviços à comunidade (art. 117 do ECA): trata-de de um trabalho de
conscientização da importância do respeito pelo próximo e ao mesmo tempo de consciência
social através da ajuda ao próximo. Não pode exceder de 6 meses e a jornada não pode passar
de 8 horas, sem prejuízo da escola e do trabalho;

 

-Liberdade Assistida (art. 118 do ECA): nessa medida, o adolescente é mantido no seio da
família, entretanto, recebe acompanhamento, aconselhamento e auxílio através de um
orientador designado (art. 119 do ECA), que deve apresentar relatório, inserir o adolescente em
programa de profissionalização,etc. Tem duração mínima de 6 meses, todavia, se houver
reincidência na prática do bullying a medida poderá ser prorrogada, revogada ou substituída por
outra a pedido do representante do Ministério Público (art. 118, parág. 2º. do ECA);
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-Semiliberdade (art. 120 do ECA): o adolescente tem sua liberdade vigiada, pois deve ficar
em estabelecimento (abrigo, casa de custódia,etc), e certo que por determinação judicial,
podendo sair durante o dia para ir à escola, trabalho, etc, devendo retornar para pernoitar;

 

-Internação (art. 122 do ECA): trata-se de medida mais severa, pois caracteriza restrição a
direito fundamental que é a liberdade de ir e vir. Através dessa medida, o adolescente ficará
afastado, temporariamente, do convívio familiar e social para ficar internado em instituição,
atualmente denominada Fundação Casa, sob a vigilância e responsabilidade estatal (art. 125 do
ECA).

 

            Para a aplicação dessa medida repressiva, elementar o devido processo legal, com as
garantias do contraditório e ampla defesa, cuja internação só deverá ocorrer no caso da autoria
e materialidade devidamente comprovadas, atentando-se aos requisitos da excepcionalidade e
brevidade para a medida de internção (período de 3 anos).

 

5.2. Medidas aplicáveis aos pais

 

            Sem dúvida, deve-se primar pela manutenção da criança e do adolescente no seio da
família, dada a importância da família na formação, orientação e acompanhamento da criança e
do adolescente, devendo o Conselho Tutelar orientar os pais, desenvolver programa oficial ou
comunitário de proteção à família, e, se necessário for, aplicar as medidas previstas no art. 129,
I a VII, do ECA, visando a permanência dos pais com os filhos.

            As medidas de perda da guarda, destituição da tutela e suspensão do poder familiar,
são da competência exclusiva do juiz da Vara da Infância e da Juventude.       

           

6.             Responsabilidade civil dos pais e da escola

 

            Além das medidas previstas ao infrator frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), este também ficará responsável pela reparação dos prejuízos causados à vítima no
âmbito civil.  Assim sendo, a vítima do bullying poderá ingressar com medida judicial própria
objetivando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.
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            Sendo os alunos infratores menores de 18 (dezoito) anos de idade, os pais ficarão
incumbidos da reparação civil à vítima. Neste sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que
não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali
referidos.

           

            Compete aos pais dos filhos menores, como detentores do poder familiar, zelar pela sua
formação moral e educação para a cidadania, para que possam conviver em grupo com base nos
princípios morais e de civilidade, respeitando as diferenças e os direitos dos demais colegas e
professores na escola e em todos os demais ambientes sociais.  Para tanto, deverão os pais
acompanhar o comportamento dos filhos a fim de evitar danos ou prejuízos a terceiros, sob
pena de responder pela reparação civil do prejuízo ocasionado pelo ato de violência na escola
(bullying).

            Para os filhos relativamente incapazes, assim considerados os adolescentes entre 16
(dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade, a responsabilidade pela reparação civil será solidária,
podendo a vítima ingressar com a medida judicial cabível em face dos pais e do agressor.

            A escola também poderá ser responsabilizada pela reparação civil à vítima.

            A escola, pública ou privada, deve assegurar às crianças e aos adolescentes um
ambiente de formação seguro e equilibrado, devendo, para tanto, adotar medidas de prevenção
e fiscalização da prática de bullying entre os alunos.

                Ocorrendo, porém, o ato ilícito (bullying), caberá ao Estado, no caso de escola
pública, ou à instituição de ensino particular, o dever de indenizar a vítima pelos danos materiais
e morais por ela sofridos.  Aplica-se, em ambos os casos, a responsabilidade civil objetiva,
cabendo ao Estado ou à instituição de ensino particular responder pelos danos causados a
terceiros por ato de seus agentes ou educandos, sem a necessidade da prova de sua culpa.
Desta forma, basta a conduta ilícita (bullying) por parte de um aluno, por exemplo, e a
ocorrência do dano físico e/ou psíquico causado ao colega, para gerar o dever de indenizar.

            É importante esclarecer que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 942 do Código
Civil, tratando-se de bullying cometido por incapaz, os pais poderão responder solidariamente
com o Estado ou com a instituição de ensino particular.  Da mesma forma, tratando-se de
bullying cometido por aluno maior de 18 anos, este responderá pelos atos que praticou, sem
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afastar a responsabilidade solidária do Estado ou da instituição de ensino particular, conforme o
caso.

 

7. Prevenção do bullying

 

            A prevenção é melhor que a repressão, sendo que a prevenção do bullying não está
ligada diretamente à sua repressão, mas à existência de políticas sociais, campanhas,
participação de todos os segmentos da sociedade e, principalmente, um trabalho articulado
entre escola, família, igreja, comunidade, entidades públicas e privadas, Poder Judiciário,
Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim, todos engajados num “plano de ação” anti-bullying.

            Para se prevenir o bullying na escola, antes de qualquer coisa, deve-se reconhecer a
escola como ambiente de convivência em grupo, respeito às regras, desenvolvimento do senso
ético, onde se ensina e aprende cidadania, enfim, um espaço de educação e socialização, com
vistas para a formação técnica, profissional e humana.

            Como bem esclarece Lélio Braga Calhau:

 

No bullying escolar há necessidade de se dialogar com a direção da escola e
promover a capacitação dos funcionários e professores para lidar com o
problema. Buscar o máximo possível manter um diálogo aberto e franco com
todos os envolvidos, com o intuito de se procurar uma solução que seja aceita
pelo grupo e que seja internalizada e duradoura para aquele ambiente escolar.
A escola deve manter supervisão constante das atividades dos alunos,
orientando-os no caminho do respeito e tolerância com as outras pessoas.
(2009, p.99-100).

 

            A violência nas escolas e a prática do bullying, seja pessoal ou através do cyberbullying,
é uma realidade nas escolas, devendo haver uma conscientização por parte de docentes,
funcionários e discentes para identificação desses fenômenos de violência contra a pessoa, bem
como um trabalho de orientação, acompanhamento e soluções viáveis para o problema.

            Nesse sentido, o município de São Paulo promulgou a Lei n. 14957/09 que dispõe sobre
a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto
pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica do município de São Paulo.
Todavia, tal iniciativa deve ser extensiva a todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, para o
ensino básico, fundamental e técnico-profissionalizante, com a intervenção do Ministério da
Educação e demais órgãos estatais envolvidos direta e indiretamente com a educação e
formação de jovens, fiscalizando a iniciativa das escolas, lançando fooders e cartazes, além de
campanhas, palestras e seminários acerca do tema bullying.
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            Entretanto, a prevenção não depende apenas da atuação das escolas, depende da
participação ativa da família com a participação e integração dos pais ou representantes legais
em reuniões periódicas nas escolas, sociedade, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho
Tutelar, ONGs, enfim, todos os seguimentos sociais, além da participação de profissionais das
áreas jurídicas, sociais, psicologia, educação,etc, todos voltados para programas preventivos
para o combate ao bullying, através de discussão com alunos e corpo técnico-pedagógico sobre
conflitos e violência escolar, buscando a participação democrática dos alunos na adoção de
medidas antibullying.

            Uma das maneiras mais eficazes de se combater a violência na escola é a educação
baseada em valores humanos, e nesse sentido, deve compor como prioridade o projeto
pedagógico das instituições de ensino, pois são os valores humanos que dão alicerce aos
relacionamentos interpessoais baseados no respeito e consideração ao próximo, são eles, valores
humanos, que

 

dignificam a conduta humana e ampliam a capacidade de percepção do ser
como consciência luminosa que tem no pensamento e nos sentimentos sua
manifestação palpável e aferível. Eles unifcam e libertam as pessoas da
pequenez do individualismo, enaltecem a condição humana e dissolvem
preconceitos e diferenças.(MARTINELLI, 1999, p.17).

 

            Enfim, o combate e a prevenção ao bullying é dever do Estado e, portanto, devem ser
criadas políticas públicas para implementação do programa de prevenção ao bullying.

 

Conclusão

 

            Trata-se o bullying de violência onipresente nas escolas, sendo praticado de maneira
declarada, insidiosa, pessoalmente ou “on line”, contaminando o meio ambiente escolar,
constituindo-se em atentado à dignidade e à personalidade da pessoa, vítima do bullying.

            Muitas vezes, o próprio agressor (bully) exterioriza conflitos internos ocasionados pela
desagregação familiar, violência sofrida, miséria, exclusão social, enfim, utiliza do bullying como
instrumento para seus conflitos internos, transformando-se em criança ou adolescente violento,
vítima das condições de vida que lhe foram impostas.

            Nesse sentido, a vítima merece atenção especial e cuidados, entretanto, o agressor,
principalmente por se tratar de criança e adolescente, ser em peculiar condição de
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desenvolvimento físico e mental, também merece tratamento especial.

            Assim, é dever de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem se
conscientizarem dessa problemática que é o bullying para que, deparando-se com uma situação
envolvendo bullying, possam fazer o papel de mediadores e conciliadores, buscando resolver da
melhor maneira para as partes envolvidas; buscando a proteção integral à criança e ao
adolescente.

            Para que se busque uma solução pacífica para o caso de bullying na escola, deve existir
um trabalho participativo e integrativo da família, sociedade, Conselho Tutelar, Poder Judiciário e
Ministério Público, sempre visando a prevenção da violência nas escolas, a fim de que medidas
repressivas previstas no ECA sejam aplicadas em casos extremos, quando se aferir manifesto
estado de conflito com a lei.
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[1] “A cidadania credencia o cidadão a atuar na vida efetiva do Estado como partícipe da
sociedade política. O cidadão passa a ser pessoa integrada na vida estatal. A cidadania
transforma o individuo em elemento integrante do Estado, na medida em que o legitima como
sujeito político, reconhecendo o exercício de direitos em face do Estado.” (SIQUEIRA JÚNIOR;
OLIVEIRA, 2009, p. 243).

[2] De acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 20/11/1989, “os direitos
inerentes a todas as crianças e adolescentes possuem características específicas, devido à
peculiar condição de pessoas em vias de desenvolvimento em que se encontram, e que as
políticas básicas voltadas para a juventude devem agir de forma integrada entre a família, a
sociedade e o Estado.” (PEREIRA, 2008, p. 22)
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O DIREITO EDUCACIONAL E AS IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DA VIOLÊNCIA NA
ESCOLA PARA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

THE EDUCATION LAW AND THE IMPLICATIONS OF INCREASED VIOLENCE IN SCHOOL ON THE
RIGHTS OF PERSONALITY

Andrea Carla Moraes Pereira Lago
Cássio Marcelo Mochi

RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de abordar um problema cada vez mais freqüente na
educação, que é a violência no ambiente escolar. A escola manifesta-se como um ambiente que
recebe influências diretas das condições sociais de todos os seus atores, no entanto, não pode
ser um espaço de acomodação, mas sim de transformação de cidadãos. O problema não está
tão e somente nas questões pertinentes a violência propriamente dita, mas quais as formas
jurídicas e medidas preventivas, que pode a escola construir no seu espaço de transformação,
para lidar com este problema, uma vez que, ela trabalha com um dos bens mais valiosos da
sociedade: pessoas, que depositam nesta instituição, a responsabilidade de construir caráter e
valores, juntamente com a sociedade e a família. Sendo assim, tão importante quanto conhecer
os caminhos jurídicos e saber construir e lidar com novas posturas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Educacional, Violência Escolar, Direitos da Personalidade

ABSTRACT
This article aims to address an increasingly frequent problem in education, which is violence in
schools. The school is manifested as an environment that receives direct influences of social
conditions for all actors, however, can not be an accommodation space, but the transformation
of citizens. The problem is not so and only on issues relevant to violence itself, but what are the
legal forms and preventive measures that can build the school in its area of transformation, to
deal with this problem, since it works with one of society's most valuable assets: people, who
place in this institution, the responsibility to build character and values, along with society and
family. Therefore, as important as knowing the law and know how to build roads and deal with
new pedagogies.
KEYWORDS: Educational Law, School Violence, Rights of Personality

1. O QUE É EDUCAÇÃO?

 

Não é possível falar de ensino, gestão, fiscalização, sem antes realizar uma abordagem, ainda que de
forma sintética, de um conceito fundamental para a existência, a transformação e a continuidade do conhecimento,
que é a educação. Antes de conhecer os órgãos fiscalizadores é necessário saber o que se pretende fiscalizar, e no
caso especifico desta análise, esta não se situa nas condições materiais, mas no que antecede esta própria existência,
em outras palavras, buscar uma compreensão acerca da educação e que modelo de educação se pretende adotar. A
proposta é realizar uma análise do conceito de educação nos três períodos da história, a saber: o mundo clássico, o
mundo medieval e o mundo moderno.

Segundo Maria Helena da Rocha Pereira, na Grécia Antiga inicialmente o ensino assumia a função de
instrução militar, pois a defesa da pólis seria garantida por esta arte. Com o estabelecimento do aparato administrativo
necessário para o harmonioso funcionamento da pólis, o mundo grego entende ser imprescindível que este mesmo

guerreiro, tenha “um sistema de desenvolvimento harmônico das faculdades”
[1]

, pois é preciso prepará-lo para
assumir cargos onde o uso da força não se faz necessário, mas sim a articulação do logos  e suas relações com a
finalidade do bom funcionamento de todos os elementos que constituíam a vida na pólis.

Para Aristóteles o homem é um “animal político” e sua finalidade é a vida harmoniosa na pólis, sendo
assim, o grego, mais especificamente aquele filho de pai e mãe grega, tinha que se preparar para assumir os mais
diversos cargos que a pólis iria lhes apresentar, tais como
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participar do Conselho dos Quinhentos, que elaborava as leis para Assembléia, recebia as
embaixadas, dirigia a celebração do culto [...], ou da Assembléia, com amplos poderes
legislativos, judiciais e executivos, e sobre a política externa; dos tribunais; ou ainda ser

eleito para as magistraturas, como a de estratego ou arconte
[2]

.

Sendo assim, as atividades a serem exercidas por um grego, exigiam uma formação muito mais ampla do
que somente à arte da guerra, o conhecimento da estratégia, precisava ser aliado ao conhecimento necessário ao
exercício de suas atividades com os cidadãos, com o estrangeiro e mesmo com os escravos. A educação no sentido
amplo de sua existência na vida coletiva.

A educação no mundo grego não surge por acaso, e nem como resultado do fim ou início de um único
período, mas como uma conquista que ocorre durante num certo tempo, pois inicialmente, temos apenas o ensino da

ginástica
[3]

, tarefa esta de incumbência do mestre de educação física (paidotribhv), a seguir o mestre que ensina a
tocar cítara (xitqaisthv), pois este era um instrumento essencial para participar dos cantos dos grandes poetas, depois
teremos o mestre para o ensino da arte de ler e escrever (grammatisthv), todos eles citados em vários momentos da
cultura grega.

Contudo, a educação não se restringia somente a estas disciplinas, pois um cidadão grego precisa de
outro componente essencial na sua formação, é o convívio ocasional com os demais membros da pólis, entre os quais,
os grandes debates na ágora, os longos diálogos, que parecem se iniciar do nada, da análise das coisas fúteis da vida,
e que acaba por ser conduzido a um tema relevante do dia a dia do homem grego, tal qual nos diz Sócrates, ou seja:
o que é a justiça? O que é o belo? O que é o amor? O que são as leis? O que é o conhecimento? O que é a amizade?
. Quase todos terminados num discurso aporético, onde o mais importante parece-nos não ser o fato de ter
encontrado uma resposta verdadeira e absoluta, senão o prazer de compartilhar o conhecimento, melhor dizendo, a
educação que formou o cidadão grego. É pela sutileza, consistência, pelo logos do diálogo, que se mede a formação
do homem grego.

A educação projetada pelo mundo grego, em outras palavras, a Paidéia[4], tinha por telos a formação do
homem na sua totalidade, e a preocupação com a sua participação na vida da polis.

Na idade média a educação sofre as transformações decorrentes do poderio desenvolvido pela Igreja
Católica, pois

durante os séculos V e VI, o sistema público de educação desapareceu. Isso proporcionou à
Igreja uma oportunidade única de capturar a sociedade cristã total por suas raízes. Tinha a
chance não só de dominar a educação com mãos de ferro como recriar todo o processo,
conteúdo e objetivo dentro de um contexto cristão.[5]

A educação e seu desenvolvimento ficam restritos aos monges, e sábios da Igreja Católica, que a
conduziam como um instrumento de revelação, e necessário a evangelização. Neste sentido, “os monges eram
transmissores de cultura, não criadores”[6]. O monastério, as Igrejas e alguns poucos locais, de acesso restrito ao
clero a uma pequena parte da nobreza, eram os locais aonde poderia desenvolver algumas discussões, mas sempre
sob o crivo da Igreja. Mas existiam outros fatores intrínsecos, pois ”além disso, o elemento cristão impregnava não
apenas a palavra escrita, mas todos os demais aspectos da cultura. A idéia de arte secular praticamente desapareceu,
junto com a educação secular”[7].

Contudo, temos outro período ímpar na história da humanidade, e que muito contribui para delinear a
educação que será estabelecida no final da modernidade, permanecendo grande parte deste legado, até os dias atuais.
Este período é o Renascimento, mais especificamente o Renascimento Italiano. O Renascimento caracteriza-se

principalmente pelo que Jacob Burckhardt
[8]

 chamou de reflorescimento da antiguidade, e foi composto por elementos
das mais variadas ordens, ou seja, político, social, cultural, antropológico, entre outros, mas que não podem ser
separados. No entanto, este reflorescimento surge mesmo antes do período renascentista propriamente dito, e seu

precursor mais importante é Dante Alighieri (1265-1321) que “projetou a antiguidade para a cultura nacional”
[9]

. Ele

vai desenvolver “uma realeza centrada no homem”
[10]

, provocando uma profunda cisão com os medievalistas de sua
época, que defendiam uma realeza “centrada na idéia de Deus-homem”[11].
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A educação desenvolvida e apresentada pelos humanistas procurava tratar o homem enquanto homem,
tinha uma tendência a “cultivar em todos os seus aspectos a personalidade humana, os físicos não menos que os

intelectuais, os estéticos não menos que os religiosos”
[12]

, era uma educação formal e integral, uma vez que
procurava educar o homem como um todo. Os humanistas romperam uma barreira importante, pois permitiram o
acesso das mulheres à cultura, com condições e métodos aplicados a ambos os sexos, a ponto de existir “uma

verdadeira co-educação”
[13]

.

As características da Educação Clássica Grega e do Renascimento Italiano é que ambas traziam um ideal
libertário, sonhavam com a liberdade, almejavam e viam possibilidade de buscá-la, e esta forma era a educação. No
mundo grego, a educação ao mesmo tempo em que possibilitava ao homem a sua inserção dentro das atividades da
pólis, também permitia o livre pensar e questionar, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a possibilidade de
repensar a própria formação do pensamento grego, exemplo desta atividade, pode ser buscada no sofista Antifonte de
Atenas, que “formulou a antinomia entre a lei natural (phýsys) e a lei humana (nómos) e proclamou a igualdade entre

bárbaros e gregos”
[14]

, quando sabemos que o mundo grego praticava o escravagismo, resultante das guerras e
como forma do vencido resgatar o seu débito sobre o vencedor. Se a educação era a forma de inserção no mundo
grego, sendo um instrumento da pólis, e o cidadão era ensinado de que o fim máximo, o télos era a pólis, inúmeros
foram os gregos que buscavam alternativas para romper esta ordem, e questionar o próprio sistema, como o fez
Sócrates, sendo inclusive condenado à morte, mas em nenhum momento teve o cerceamento do direito de expressar
as suas opiniões. A modernidade nos apresenta uma nova forma de ser da educação, cujos reflexos incidirão
diretamente no século XX.

                   O século XX é marcado pelos reflexos da “depressão de 1873-1886 e a dificuldade agrária da década de
1870 aumentaram permanentemente a tensão”[15], culminando, entre outros fatores, com a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), a Revolução Russa de 1917, e posteriormente a Grande Depressão Americana, com a queda da bolsa de
Nova York em 1929.

                   Mas os fundamentos econômicos que mudaram significativamente a edificação social antecedem a estas
épocas. Segundo Acácia Zeneida Kuenzer o racionalismo adentrou ao mundo do trabalho, e de forma direta na
educação, “a partir do século XVIII para institucionalizar-se definitivamente no fim do século XIX e início do século
XX”[16], a mudança na forma de produção, interferiu diretamente no modelo educacional capaz de atender às
expectativas do capitalismo, se antes do advento da Revolução Industrial o comércio primariamente uma relação de
necessidades eminentes, não mais o será a partir deste momento histórico, pois foi necessário encontrar novas formas
racionais de execução e “organização do trabalho, isto só foi possível com o surgimento de novas relações de
produção, que determinaram o abandono violento do sistema artesanal pela introdução da máquina no processo
produtivo”[17].

                   Na construção destas teorias, destaca-se Adam Smith (1723-1790) com a obra Investigação Sobre a
Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, desenvolve a teoria do valor-trabalho, e nos “mostra que a riqueza de
uma nação depende fundamentalmente do aumento da produtividade do trabalho, que decorre do grau crescente de
especialização determinado pela complexificação da divisão do trabalho”[18], é a fragmentação do homem. Educação
é a educação para o trabalho produtivo, não como essência, a construção do conhecimento que propicia o deleite da
própria existência humana.

                   A educação do mundo clássico, e posteriormente do Renascimento Italiano que buscava a construção de
um conhecimento universal, considerando a universalidade como aquela contida dentro dos limites da Europa,
principalmente no século XIX e XX, será substituída pela educação destinada à produção, e sendo assim, como
resultante de um processo necessário ao cumprimento do modelo capitalista, temos a fragmentação do conhecimento.
Educar assume a função pragmática de educar para o trabalho, e, portanto, “mais do que a natureza, é a própria
divisão do trabalho a maior responsável pelas diferenças entre as capacidades naturais dos homens; essa diversificação
de talentos se desenvolve através da educação”[19]. Na teoria desenvolvida por Adam Smith, que o liberalismo
aceitará como um de seus referenciais, é que a divisão do trabalho, coordenada pela educação contribui de forma
significativa para o aumento da produtividade, e como conseqüência, propiciará à nação que melhor dominar este
processo, uma riqueza compatível com a sua capacidade de assimilação da fragmentação do ser homem e do
conhecimento.

                   Administrar o capital e o incremento das riquezas resultantes de sua circulação implica em administrar
também o processo educacional capaz de propiciar as formas adequadas para o seu desenvolvimento, e a própria
sobrevivência do capitalismo. É um processo que isola o trabalhador e a sociedade da participação coletiva, porque “a
administração deverá responsabilizar-se pelo planejamento das tarefas a partir do conhecimento profundo do processo
produtivo, cabendo ao operário apenas a execução segundo instruções superiores”[20]. O processo embora seja
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racional kantiano, através das sutilezas resultantes de um véu que encobre a verdade, tal qual uma nuvem que se
adensa diante dos olhos de uma população menos esclarecida, na realidade, enquanto aumenta a capacidade
produtiva do trabalhador, ao poucos suprimes outras categorias pertinentes à sua própria existência, e principalmente,
na realização de sua própria essência.

                   Um dos ícones de percepção deste processo e que o aplicará com êxito Frederick Taylor (1856-1915),
conhecido como o pai da administração científica, “institucionaliza definitivamente a heterogestão[21] como
fundamento básico da organização capitalista do trabalho, tirando do trabalhador a possibilidade de pensá-lo, criá-lo,
controlá-lo”[22]. Esta teoria se explica pelo estabelecimento de tarefas específicas para trabalhadores, também
treinados, ou educados, para o desenvolvimento de habilidades específicas, aumentando assim a produtividade e
diminuindo a possibilidade de erros durante a sua execução, portanto, “o operário, cada vez mais expropriado do
saber sobre o trabalho, desempenha funções cada vez menos qualificadas e sub-remuneradas”[23].

                   De Frederick Taylor a Henry Ford, a base da teoria manteve a sua semelhança, o incremento do segundo,
se deu através de uma linha contínua de produção, associada a salários motivadores. Para Acácia Zeneida Kuenzer, o
resultado destas séries de mudanças no trabalho e a sua forma de produção, terminaram por exigir a formação de
outro tipo de homem, “em função do novo tipo de produção racionalizada surgiu a necessidade de um novo tipo de
homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos de produção”[24].

                   A educação neste sentido transforma-se num discurso ideológico do Estado, capaz de garantir ao
capitalismo o fornecimento constante de mão-de-obra suficiente para manter o equilíbrio entre a oferta e a procura.
Na análise de outra vertente deste processo, para Karl Polanyi, quando, por exemplo, inúmeros foram os momentos
históricos, em que o Estado não pode se manifestar de forma diferente às forças que levaram a sua construção, em
outras palavras, o liberalismo e o capitalismo. Os momentos que antecederam à crise de 1929, a Inglaterra, um Estado
já bem estabelecido em equilibrado em suas relações com o cidadão, pois mantinha sob a égide do interesse
capitalista, uma série de políticas públicas de assistência a uma classe marginalizada da sociedade, teve que tomar
medidas politicamente inadequadas, mas economicamente corretas para aquele momento, pois na década de 1920,

os partidos preocupados com a segurança da moeda protestavam tanto contra os déficits orçamentários ameaçadores
como contra as políticas do dinheiro barato, opondo-se, assim, tanto à ‘inflação do tesouro’ quanto à ‘inflação do crédito’
ou, em termos mais práticos, denunciando encargos sociais e os altos salários, os sindicatos profissionais e os partidos
trabalhistas.[25]

                   Expõe Karl Polanyi que certas ações já não seriam um direito facultativo do Estado, mas estariam
entregues às relações de mercado. E num mundo que já adentrava a um processo de globalização, isolar-se
economicamente, seria o mesmo que retroceder política, histórica e economicamente, portanto, já na década de 1920,
quando o governo inglês teve que tomar medidas mais drásticas, com cortes em diversas áreas de sua ação, o
posicionamento adotado fora o seguinte: “quer fossem os salários ou os serviços sociais que tivessem que ser
cortados, as conseqüências de não cortá-los eram determinadas inexoravelmente pelo mecanismo de mercado”[26].

                   O Estado do século XX, já cooptado pelo capitalismo e sua forma de produção que fragmentou o homem,
que nos conduziu a um processo de globalização irreversível, compreendeu que simplesmente explorar as forças físicas
dos homens, já não seriam mais suficientes e tão pouco lucrativas. E necessário ir além deste simples processo de
exploração desenvolvido pela Revolução Industrial, sendo assim,

Os capitalistas compreenderam então que, em vez de limitar a explorar a força de trabalho muscular dos trabalhadores,
privando-os de qualquer iniciativa e mantendo-os enclausurados nas compartimentações estritas do taylorismo e do
fordismo, podiam multiplicar seu lucro explorando-lhes a imaginação, os dotes organizativos, a capacidade de
cooperação, todas as virtualidade da inteligência. Foi com este fim que desenvolveram a tecnologia eletrônica e os
computadores e que remodelaram os sistemas de administração de empresas.[27]

                   Que a educação é um elemento essencial e imprescindível para formação do homem, é afirmação que o
mundo grego já tinha exposto de forma extensiva, como o faz Platão na obra República, Teeteto; Aristóteles, também
o faz, tanto na obra Metafísica,  e também na Política. Mas o mundo contemporâneo traz junto de si, entre outras
crises, uma outra que permeia o nosso trabalho, que é a crise da educação, sendo assim, István Mészáros se
posiciona desta forma:

A educação que poderia ser uma alavanca essencial para a mudança, tornou-se um instrumento daqueles estigmas da
sociedade capitalismo: ‘fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em expansão do
sistema capitalista, mas também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes. Em
outras palavras, torna-se uma peça do processo de acumulação de capital e de estabelecimento de um consenso que
torna possível a reprodução do injusto sistema de classes. Em lugar de instrumentos da emancipação humana, agora é
mecanismo de perpetuação e reprodução deste sistema.[28]
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                   A questão essencial e a crítica a ser estabelecida, não é a do trabalho como o grande responsável por um
possível desvirtuamento do conceito e da prática da educação, como agente de construção e transformação; mas sim
a apropriação ideológica de uma classe com poder de decisão e acesso a recursos próprios, que é uma minoria
significativa, sobre uma classe de participação indireta, que representa uma maioria quantitativamente elevada, mas
que possui poder de decisão apenas no momento de votar. E nada além deste momento. E o pior, por não ter uma
sólida formação educacional, são mais influenciados por discursos ideológicos, dos chamados “salvadores da pátria”,
conforme nos ensina Lênio Luiz Streck[29].

                   No caso específico da educação brasileira, Antônio Ermírio de Moraes após refletir sobre a manchete de
uma revista estrangeira, que dizia o seguinte: Educação: riqueza das nações; expressa a sua indignação e ao mesmo a
sua crença no papel importante reservado à educação, pois “esse foi o título da reportagem de capa do último número
da revista The Economist. A tese é simples: a capacidade do seu povo constitui o capital mais valioso de uma
sociedade”[30]. A sua obra expressa indignação com a situação de nossa educação, mas ao mesmo tempo certa
esperança na tomada de um fanal seguro e que nos conduza em direção a uma justiça social.

                   Mesmo que as análises sejam deslocadas do campo conceitual, para o campo da aplicação econômica, o
panorama não se apresenta nos extremos, se comparados, por exemplo, com os Estados Unidos da América, os gastos
públicos com educação foram da ordem de 5,9% do Produto Interno Bruto, enquanto, no mesmo ano, o Brasil investiu
4,1%[31]. A projeção realizada por Antônio Ermírio de Moraes, ao analisar a reportagem da revista The Econmist, nos
diz que

a capacidade de investimento dos países tem pouco a ver com o sucesso educacional. Os estudantes americanos
dispõem de recursos três vezes maiores que os dos coreanos e, no entanto, o seu desempenho é muito inferior. O modo
de investir conta mais do que o montante.[32]

                   Sendo assim, não temos como negar a indissociabilidade entre educação e mundo do trabalho, no
entanto, não se pode perder a perspectiva da educação voltada à formação humanística, ainda que tenhamos que
tratar as questões tecnológicas no seu campo de formação.

                   Numa análise preliminar podemos inferir que a educação na sua essência, ainda que necessária ao mundo
do trabalho continua sendo elitista, pois por motivos diversos, não permite o acesso de uma imensa camada da
população, principalmente aos bancos acadêmicos, onde estão os grandes centros de pesquisas e desenvolvimento de
tecnologia. Dados publicados pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), relatam que de
1990 a 2002 o número de estudantes no Ensino Superior aumentou em 126%, mas se tal índice se apresenta como
um crescimento considerável, a análise não pode ser universalizada, pois,

Mesmo com esse aumento de vagas, o acesso ainda é bem restrito. No Brasil, de cada cem pessoas com 18 a 24 anos
de idade, apenas 9 estão matriculadas no ensino superior. No Chile, esse índice é mais que o dobro, e, na Argentina, é
quatro vezes maior, isso para citar apenas nossos vizinhos latino-americanos. Além de baixo, o índice de atendimento
brasileiro é desigual entre as regiões do País. Enquanto no Sul 12,8% dos jovens freqüentam a universidade, no
Nordeste a taxa é de 5%.[33]

                   Sendo assim, podemos concluir que ainda nem foi possível suprir uma possível demanda de mercado, se
analisarmos sob a perspectiva de educação enquanto meio de consumo, mas os dados continuam não sendo
animadores, quando analisamos a categoria qualidade de ensino,

Outro ponto que preocupa a sociedade brasileira em relação à educação superior é a sua qualidade. O Exame Nacional
de Cursos de 2003, apesar de suas restrições como uma avaliação educacional, mostrou que dos 5.897 cursos
participantes do teste, nenhum obteve média acima de 80, numa escala de zero a 100, e apenas 1,5% obteve entre 60 e
80 pontos.[34]

                   Os dados foram obtidos através dos relatórios fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP)[35]. Não se pode confundir educação, com qualquer tipo de educação. A máxima
popular de que “é melhor isso do que nada”, não pode prevalecer numa análise científica acadêmica, e tão pouco,
quando se procura compreender o que é educação.

                   Finalizando, e já se aproximando de um problema mais próximo de nossa realidade, que é a educação em
nosso país, Antônio Ermírio de Moraes observa que:

No Brasil, todos conhecem o melancólico desempenho de nosso sistema educacional. É de fazer dó. Às portas do terceiro
milênio, apenas 3% concluem o primeiro grau em oito anos. A maioria leva dez, onze ou doze anos para completar esse
ciclo, sendo que 45% abandonam a escola no meio do caminho.[36]

                   Se países como Coréia do Sul, Hong Kong, Japão, e outros, conseguiram romper o paradigma,
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associando educação com qualidade e trabalho, o mesmo não pode dizer dos países subdesenvolvidos, ou ainda, em
desenvolvimento.

 

1.1 A finalidade da educação na Constituição de 1988

 

Há duas vertentes de análise sobre a importância da educação e a Constituição Federal de 1988. A
primeira é aquela cuja interpretação é sistêmica e exegética, que será a primeira proposta de análise. A Constituição
Federal de 1988 estabelece no artigo 23 algumas competências comuns, ou seja, que devem ser compartilhadas entre
a União, os Estados e os Municípios, e no inciso V, determina que é competência comum “proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação e à ciência”, sendo assim, proporcionar não significa necessariamente uma realização
imediata. No tocante à legislação, o artigo 24 determina algumas competências concorrentes, entre as quais, no inciso
IX, legislar sobre “educação, cultura, ensino e desporto”.

Nenhum dos dois artigos expõe a importância da educação. No entanto, o legislador constituinte no artigo
205 determina que

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.

Neste sentido, a educação é apresentada como um direito com correspondência de deveres, ao mesmo
tempo em que destaca o pleno desenvolvimento da pessoa, sem deixar de relacionar a necessidade de sua
qualificação para o trabalho. O problema não se encontra no estabelecimento deste direito, mas nas condições reais
de sua aplicabilidade, pois

ao enunciar alguns desses direitos (e.g., saúde e educação), a nossa Carta Política afirma que eles constituem ‘direito de
todos e dever do Estado’ –, a primeira e radical indagação que suscitam esses novos direitos é saber como torná-los
efetivos sem sacrificar os valores liberais, a cuja luz devem ser mínimas quaisquer intervenção na vida dos
cidadãos.[37]

É o princípio da reserva do possível, ou seja, embora o Estado reconheça a legalidade e legitimidade
destes direitos, alega nem sempre poder realizar estes direito na sua plenitude, e quando o faz, não provê a estrutura
necessária para o desenvolvimento de uma educação com qualidade. No entanto, tal princípio não pode ser aplicado
no caso da educação, pois no artigo 208 o legislador constituinte assim determina:

o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria; II – progressiva universalização do ensino médio gratuito.

Portanto, o Estado, dentro das determinações do artigo 208, deve disponibilizar o acesso a educação
básica, sendo a mesma obrigatória, mas o mesmo não acontece com a educação no ensino médio, aonde, embora
destaque a universalização e gratuidade do mesmo, não obriga os pais ou responsáveis, ao encaminhamento do
jovem.

Ainda no artigo 208, inciso VII, parágrafo 1º, determina o legislador que “o acesso ao ensino obrigatório
e gratuito é direito público subjetivo, em outras palavras, é um direito objetivo colocado à disposição de um sujeito de
direito, que no presente caso, são os cidadãos. Leciona Luis Roberto Barroso, que o legislador constituinte, ao inserir
este direito como direito público subjetivo, “com isto evita que a autoridade pública se furte ao dever que lhe é
imposto, atribuindo ao comando constitucional, indevidamente, caráter programático e, pois, insuscetível de ensejar a
exigibilidade de prestação positiva”[38].

A Constituição Federal de 1988 insere a educação como um dos sustentáculos para a construção de uma
sociedade mais justa, mas o Estado ainda não percebeu que educação sem qualidade, produz distorções sociais tão
graves quanto a sua ausência, Antônio Ermírio de Moraes, com fundamentos em dados levantados pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano de 2005, expõe que,

Quanto à qualidade do ensino, o quadro é desalentador. Quando se examina o domínio da linguagem, cerca de 55% os
alunos da 4ª série estão nos estágios críticos ou muito crítico por apresentarem deficiências de leitura e de interpretação
de texto simples. No campo da matemática, o problema é mais grave: 57% dos alunos da 8ª série e, pasmem, 69% dos
alunos da 3ª série do ensino médio também estão com enormes deficiências em função da enfermidade curricular.[39]

É este perfil de aluno que termina por chegar ao ensino superior, principalmente o ensino superior
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privado, onde as barreiras de seleção não se apresentam tão rigorosas, prevalecendo, como é próprio do mundo
liberal, a lei da oferta e da procura.

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)[40],  demonstra que a nossa
educação vai mal, e que nem a estrutura mínima, garantida pela Constituição Federal, o governo tem procurado
aplicar, falta infra-estrutura, embora os governos afirmem que sobram vagas nas escola, aponta o excessivo aumento
de alunos em Sala de Aula, no caso do Estado de São Paulo, o salto é de 20 para 30 alunos por Sala de Aula. O
relatório ainda esclarece que os

pobres vão menos à escola. Falta educação profissional. Apenas metade dos alunos brasileiros conclui o ensino
fundamental e 67% finalizam o ensino médio. Constatações como estas expõem problemas crescentes de uma triste
realidade da educação brasileira: nossos estudantes não permanecem na escola nem o período mínimo sugerido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para os países em
desenvolvimento.[41]

As garantias constitucionais não foram suficientes para que o Brasil desenvolvesse uma educação com
qualidade, e as desigualdades sociais acentuam-se ano após ano,

os dados do ensino médio também reforçam o que o CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) já tem
como uma de suas metas, a eqüidade. Há uma lacuna enorme entre ricos e pobres também no ensino médio. Em 2006,
a proporção de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio era de 24,9% entre os 20% mais pobres, e de 76,3%
entre os 20% mais ricos, registrando uma desigualdade de 51,4 pontos percentuais.[42]

Sendo assim, embora a Constituição Federal de 1988 tenha declarado a sua preocupação com a educação,
a realidade tem se mostrado mais pragmática e quantitativa, deixando de lado as questões referentes à qualidade, e a
reconstrução de nossa realidade social.

 

 

2. EDUCAÇÃO E DIREITO EDUCACIONAL: PARÂMETROS DE ANÁLISE

 

A proposta é realizar uma análise da educação e do direito educacional a partir da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira (LDB)[43], que amparada na Constituição Federal de 1988, específica o campo de ação
da educação e das demais normas que a regulam.

O legislador constitucional de 1988 determinou ser a educação um dos direitos sociais, conforme consta
no artigo 6º. Assim como trouxe para a competência privativa da união legislar sobre diretrizes e bases da educação
nacional, como consta na redação do artigo 22. Reforça a importância da educação, quando o artigo 23 , inciso V,
afirma ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação e à ciência”.

Mais específico ainda é o artigo 205 que assim determina:

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Portanto, a responsabilidade pela educação não sem encontra apenas no âmbito do Estado, mas da
família e da sociedade como um todo. Neste sentido, a Escola representa apenas um dos componentes que irão
constituir a educação como um todo. A perspectiva constitucional não é de uma educação qualquer, a ser oferecida
pelo Estado, através do ensino, mas sim de uma educação com garantia de padrão de qualidade, como determina o
artigo 206, inciso VII.

Ressaltando a importância da educação dada pela Constituição Federal de 1988, temos ainda o artigo
227, cujo teor normativo é o seguinte:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
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Novamente se manifesta a preocupação do legislador em estabelecer um papel de fundamental
importância à educação, estendendo a sua responsabilidade para o Estado enquanto ente jurídico, a família e a
sociedade, no entanto, apresenta-se um princípio cujo conteúdo não pode se esgotar no campo normativo positivista,
que é a dignidade, principalmente, porque a ausência desta, implica necessariamente na existência de formas de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, todos estes, fatores que contribuíram de forma
significativa para compor a violência no âmbito escolar, sendo alimentado também, por fatores intrínsecos à própria
função da escola.

No papel a ser desempenhado pela Escola, cujo ensino será nominado de ensino escolar, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional[44] estabelece parâmetros iniciais e gerais para a compreensão, de como
deverá ser o ambiente escolar, que será um dos elementos que compõe o processo formativo do aluno. O artigo 1º
tem a seguinte redação:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

O processo formativo não é um processo cristalizado, mas está em constante consonância com as
necessidades da sociedade, sem deixar de pautar a sua essência pelo conjunto de valores morais, éticos e da própria
dignidade da pessoa humana, construídos a partir de um processo histórico. Neste mesmo artigo 1º, fica definido o
papel do ensino escolar e finalidade da existência desta Lei:

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social.

Na ordem mundial liberal e capitalista, coadunada com um processo de globalização cada vez mais
irreversível, o mundo do trabalho extrapola o trabalho necessário ao processo da simples transformação da natureza,
ou da matéria prima nela contida, pelo homem que possui habilidades desenvolvidas através de sua relação com o
mundo. O mundo do trabalho nesta nova visão mundial, é o trabalho qualificado, sendo assim, uma das funções da
educação é qualificar o trabalhador para desenvolver suas habilidades. O próprio sistema gera uma contradição, pois,
“ao valorizar o trabalho qualificado, o novo modelo econômico expõe a fragilidade do trabalho não qualificado, cujo
custo se torna muito alto para sua manutenção nas organizações, gerando uma demanda decrescente”[45], sendo
assim, ao mesmo tempo que se produz uma inclusão ao mundo do trabalho, também se reconhece a existência de
uma exclusão.

A LDB associa a educação escolar com a necessidade de uma prática social. Sendo assim, equivoca-se o
pensamento do senso comum, quando afirma que na prática a teoria é outra. Se isto de fato ocorre é porque existe
uma dissociação entre a construção teórica e o desenvolvimento desta teoria na prática social. A teoria não é uma
construção dissociada da prática, conforme leciona João Luiz Gasparin, a construção do conhecimento é um movimento
dialético contínuo, sendo “a existência social dos homens que gera o conhecimento”[46]. Não se trata de adequar a
prática à teoria, mas sim de demonstrar que se a teoria não conseguiu reproduzir na prática o que se propunha a
construir, é porque existiu uma ruptura de natureza humana e/ou material.

O direito à educação encontra-se garantido na Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março
de 1824, que assim determinava:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a
segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte:

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos.

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes.

Portanto, não se apresenta como algo inovador, resultante de uma modernidade que de forma
instantânea se apresentou em nosso ordenamento jurídico. Nas Constituições e/ou Cartas Magnas de 1891, 1934,
1937, 1946, 1967 e finalmente a de 1988, demonstra-se uma preocupação com a educação, ainda que seja apenas no
campo da formalidade[47].

No entanto, a origem e a busca de uma autonomia do Direito Educacional só irá ocorrer, segundo nos
ensina Nelson Joaquim, quando em termos efetivos “as discussões sobre autonomia e sistematização do Direito
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Educacional têm origem no 1º Seminário de Direito Educacional realizado sob os auspícios da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), em outubro de 1977”[48].

Por se tratar de um dos segmentos específicos do campo de atuação do direito, propõe Nelson Joaquim
um conceito, ainda a ser aperfeiçoado, sobre o Direito Educacional, que é

O conjunto normas, princípios, institutos juspedagógicos, procedimentos e regulamentos, que orientam e disciplinam as
relações entre alunos e/ou responsáveis, professores, administradores educacionais, diretores de escolas, gestores
educacionais, estabelecimentos de ensino e o poder público, enquanto envolvidos diretamente ou indiretamente no
processo de ensino-aprendizagem, bem como investiga as interfaces com outros ramos da ciência jurídica e do
conhecimento.[49]

O Direito Educacional não pode se limitar apenas na realização da Teoria Coativista do Direito, pois o
processo ensino-aprendizagem em toda a sua extensão pedagógica, não trabalha com matéria, coisas, e tão pouco
coercitividade pela simples existência de força normativa, mas antes de tudo, é preciso reconhecer que procura
compreender o mundo jurídico que pertence ou não, à formação do ser humano. Trata-se de um bem, que após o
direito à vida, e os direitos humanos, deve ser tutelado por uma sociedade que se fundamenta na dignidade da
pessoa, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação, conforme determina o artigo 3º na Constituição Federal de 1988.

Na perspectiva de uma leitura crítica da Constituição Federal de 1988, em conjunção com a necessidade
de uma sociedade complexa, em que o conhecimento e a sua aplicação inserem-se como um valor que constitui os
direitos da personalidade do homem, é possível inferir que

O direito à educação é um direito fundamental e prioritário, devendo ser focado não somente no aspecto quantitativo,
ou seja, na existência de vagas em número suficiente nas escolas, mas, também, no aspecto qualitativo, qual seja, com
escolas equipadas, professores bem remunerados e currículos adequados.[50]

Sendo assim, o Direito Educacional não orbita apenas sobre o que já está posto, com as questões fáticas,
mas também, e principalmente, com a compreensão de que a educação é mais complexa do que meramente a
existência normativa, pois compõem-se de elementos exranormativos, que se encontram em ligação direta com outras
áreas do conhecimento, como a pedagogia e seus processos de ensino-aprendizagem, a psicologia educacional e sua
relação aluno-mundo, com a filosofia da educação e suas reflexões sobre o homem e seu pertencimento, a sociologia e
sua leitura do fenômeno social, com a área da saúde e seus conhecimentos sobre as capacidades cognitivas do ser
humano, entre outras ciências.

As questões do Direito Educacional não se situam apenas no campo do ser, mas antes de tudo, na busca
de meios jurídicos para garantir que o poderia ser, será realizado na sua plenitude, ainda que idealista, pois o
processo ensino-aprendizagem não existe sem a perspectiva desta visão, ou seja, da busca da realização de um ideal,
embora possa reconhecer que barreiras de diversas ordens, possam dificultar e retardar o início da formação
educacional de uma sociedade. Aceitar de forma passiva esta contingência é situar-se na zona de conforto do
determinismo imutável.

Sendo assim, a questão da violência na Escola não se resolve simplesmente com a aplicação, ou ainda,
com a criação de normas pertinentes ao processo educacional, mas a partir da compreensão de como o Direito
Educacional pode colaborar para o encaminhamento da solução de tais problemas. É necessário compreender que “os
direitos sociais, dentre os quais a educação, são objetos de análise e discussão do mundo civilizado, inclusive com a
inserção e previsão de dispositivos correlatados em muitas constituições contemporâneas”[51], pois neste sentido, é
possibilitar uma prática dialética entre direito, educação, direito à educação e os direitos da personalidade.

 

 

3. DIREITO EDUCACIONAL E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

No mundo grego a educação era compreendida como um instrumento essencial, para estar inserido na
cultura grega. Culto e educado éramos gregos, os demais eram tratados como bárbaros. Ser grego era estar imerso na
cultura grega[52].

Na medievalidade a educação fora utilizada como instrumento de poder e controle, dentro do projeto
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cristão de construção do homem. Representando principalmente por Santo Agostinho, quando na obra De Magistro
“leciona que Deus é o verdadeiro mestre que ensina dentro de nossa alma”[53]. Mas este mestre que dirige em
direção ao conhecimento verdadeiro, é necessariamente o Deus cristão, e o caminho só poderá ser percorrido pelos
convertidos ao cristianismo. A educação não é um direito, mas antes uma forma de progresso da própria alma
humana, sob as diretrizes da Igreja.

Na modernidade marcada inicialmente pelas obras de Francis Bacon, Novun Organum; e por Renè
Descartes, a educação e o conhecimento permitirão ao homem dominar a natureza, portanto, “o homem, ministro e
intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente,
sobre a ordem da natureza; não sabe nem pode mais”[54]. Ao pesquisar e conhecer a natureza o homem pode
dominá-la, mas não fazer natureza.

Na linha de pensamento desenvolvida por John Locke, “o papel do educador, para Locke, é formar o
caráter livre no indivíduo, guiado e iluminado por um reto juízo”,[55] defendendo os primórdios de um liberalismo que
será acentuado pela Revolução Francesa, em consonância com a Revolução Industrial.

Com Jean-Jacques Rousseau, autor da idéia do “bom selvagem”, ou do contratualismo, onde a vida
selvagem era marcada pela pureza dos atos dos homens, ao passo que a vida em sociedade desperta neste homem, a
condição de precariedade de sua existência contingente, de forma mais enfática, a corrupção, no entanto, na obra
Emílio ou Da Educação, propõe que “a única forma de o homem conquistar o seu direito de liberdade e o de
igualdades perdidos”[56] é através da educação.

Com Immanuel Kant, a educação está associada com a idéia da construção de uma moral máxima,
conforme expressa na obra Tratado sobre a Pedagogia. A educação “segundo Kant, ela deve ser o caminho para a
perfeição ideal da natureza humana”[57]. Associando a educação como um dos instrumentos necessários ao
conhecimento da razão pura.

Embora a filosofia e posteriormente a filosofia da educação, não tenha abordado a educação como um
direito positivo do homem, mas sim, sobretudo, como um direito natural. Leciona Regina Maria Fonseca Diniz[58], que
o direito a educação foi conquistado depois de um longo caminho percorrido através da história. A questão a ser
analisada é se o direito à educação pode ser considerado um direito social, ou um direito da personalidade.

O problema se apresenta da seguinte forma: se a educação é um direito da personalidade, e o indivíduo
tem liberdade para escolher, dentro do campo da licitude, o que realmente expressa a vontade sobre a construção de
sua personalidade, pode então recusar receber uma educação adequada, capaz de contribuir para a realização das
suas potencialidades. Neste caso, ao optar pela omissão, o indivíduo escolhe e determina o seu futuro, mas
compromete a construção coletiva, pois num futuro próximo, precisará do auxílio do Estado, para diminuir e amenizar
as diferenças sociais e outras, em relação a outros cidadãos.

            Outra vertente defende ser a educação um direito social, portanto, a sua não concretização, depois do Estado
disponibilizar os meios reais e adequados, fere o princípio da construção social coletiva, pois compromete a existência
do todo.

            No entanto, enquanto direitos da personalidade, pode o cidadão exigir o seu cumprimento a qualquer
momento, pois neste caso, incorreria em ilicitude e reparação imediata, pois o que afeta a personalidade, não pode ser
reparado dentro da reserva do possível, mas do que imediatamente se necessita para a possibilidade da manifestação
plena da personalidade. Contudo, ao inserir a mesma dentro dos direitos sociais, depois de cumpridas as exigências
mínimas previstas pela Constituição Republicana de 1988, sendo assim, retornamos ao campo da reserva do

financeiramente possível, nas palavras de Inocêncio Mártires Coelho
[59]

.

            Para Regina Maria Fonseca Muniz
[60]

, depois de expor os direitos da personalidade e sua relação com a
educação, expressando inclusive, que a educação é um direito à vida, pois a vida, se completa através de várias
dimensões, e entre elas, principalmente num mundo competitivo como o atual, a educação possibilita o aumento e a
concretização de parte desta dimensão. Continuando a desenvolver a linha de raciocínio da autora citada, “o direito à
educação é considerado pela maioria dos doutrinadores apenas como direito social. Assim o é, pois, até recentemente,
essa proteção era só garantida no âmbito do direito público como direito fundamental, de segunda dimensão. Nosso
Código Civil não o regeu como direito da personalidade.

            Para a continuidade de sua reflexão, Maria Regina Fonseca Muniz, recorre ao Código Civil, com fulcro no artigo
1634, onde afirma que “compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores”; no inciso I “dirigir-lhes a criação e
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educação”. Tal passagem, dogmática positivista, nos remete à Constituição Republicana de 1988, que também, em
primeira ordem, determina: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm
o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

            Na continuidade da exposição de suas razões para a consideração do direito à educação como um direito
social, o entendimento doutrinário é de que

de fato, o direito à educação, quando violado, poderá causar danos irreversíveis ao homem, à sua família e à
sociedade como um todo. O Código Civil prescreve no artio 159 que todo aquele que violar direito ou causar prejuízo a
outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, deve reparar o dano, além de conferir ao titular

do direito omitido ou oferecido de irresponsável a reparação civil, por constituir ato ilícito.
[61]

            Neste sentido, nos parece que com relação ao sujeito de direito, que tenha o acesso à educação negado,
encontre amparo legal e positivado, para garantir o efetivo cumprimento de seu direito. Mas a Constituição Republicana
de 1988, antecipa-se a possibilidade do dano já causado, quando no artigo 5, inciso XXXV, afirma que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo uma cláusula de proteção geral e de
garantia de direitos mínimos, aplicada por interpretação extensiva a qualquer direito, que esteja em evidência de ser
violado.

            Ainda com fulcro na Constituição Republicana, o artigo 205 assim determina:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.

            Nelson Joaquim ao comentar esta passagem da Constituição Republicana, nos ensina que, portanto, os três
objetivos básicos definidos para a educação são: a) pleno desenvolvimento da pessoa; b) preparo da pessoa para o
exercício da cidadania; c) qualificação da pessoa para o mercado de trabalho. Esses objetivos definidos pela educação
estão diretamente relacionados aos fundamentos do Estado brasileiro, contidos nos incisos do art. 1º: a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo

político.
[62]

            Estabelece a Constituição Republica que a educação é “direito de todos e dever do Estado”, sendo assim, fica
explícito que o cidadão tem para si o direito subjetivo e o Estado o dever subjetivo, dividindo a responsabilidade com a
sociedade.

            No entanto, no artigo 208 e incisos, o Estado afirma ser responsável por garantir e prover de forma universal,
progressiva e gratuita o ensino fundamental e médio a todos os cidadãos, respeitados os princípios constitucionais.
Garantir o acesso ao nível fundamental e médio não significa necessariamente, na existência de um ensino com

qualidade, os próprios indicadores do governo federal demonstram esta discrepância
[63]

. Conforme nos ensina
Raymundo Faoro, Caio Prado Junior, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Freire, no conjunto de suas obras, o Brasil
parece sempre um gigante adormecido, mas que nunca acorda de seus sonhos ou pesadelos. Neste sentido, as
interpretações dos dados transparecem mais uma preocupação estatístico-quantitativo, do que com a qualidade real da
educação.

            Mesmo sendo, na vertente analisada, a educação um direito social, contrariando outros entendimentos sobre a
obrigação do Estado em cumprir ou não estes direitos, o Superior Tribunal Federal, assim se manifestou:

Localidade: Brasil

Autoridade: Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma  

Título: RE 594018 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO   

Data: 23/06/2009  

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES.
UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL.
DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um
direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício.
Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração
importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que "[a] educação infantil, por qualificar-
se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente
discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas,
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revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas
hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais
inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem
em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de
estatura constitucional". Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

            Nesta manifestação jurídica do Supremo Tribunal Federal, ficam evidentes dois posicionamentos pacíficos, e
cujas fundamentações teóricas já fora expostas em momento anterior no presente trabalho; o primeiro é de que a
educação é compreendida como um direito fundamental e indisponível dos indivíduos, sendo assim, nem mesmo o
Estado pode tangenciar ou ameaçar o cerceamento deste direito, pois neste caso, o ordenamento jurídico prevê
instrumentos de tutela, capaz de efetivamente determinar o cumprimento, não de uma norma programática, ou ainda,
a inserção destes direitos na chamada reserva do financeiramente possível, pois neste caso, conforme expõe e
determinada o Supremo Tribunal Federal, a falta de planejamento, vontade política e mesmo inabilidade na aplicação
de verbas públicas, não pode comprometer o desenvolvimento de uma criança, ou mesmo adulto.

            Expostas estas considerações, a questão que se apresenta como fundo de análise de nossa pesquisa se
constitui nos seguintes questionamentos: a) se o direito à educação for um direito da personalidade, o cidadão pode
se negar a receber uma educação adequada, e nenhuma punição pode o Estado lhe impor, como também, nenhuma
exclusão de eventuais políticas públicas de erradicação, ou diminuição das desigualdades, é a vontade do sujeito que
se manifesta; b) se for um direito social, ao qual o Estado tem o dever de cumprir, como realizar a construção de um
projeto educacional voltado para as necessidades do cidadão, se este também não está disposto a receber esta
educação?

            Nas duas situações expostas entram em conflitos direitos e vontades, porque de uma forma ou de outra, não
existe convergência, mas as seqüelas se apresentam à sociedade como uma marca profunda, e que pode levar ao
acentuamento das diferenças sociais e econômicas.

            No entanto, o problema não se reflete apenas nesta questão, pois existe outra preocupação não tão nova,
mas o crescimento dos índice preocupam a sociedade, e o Direito Educacional: é a questão da violência nas escolas e
suas possíveis conseqüência nos Direitos da Personalidade.

 

 

4. A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, O DIREITO EDUCACIONAL E SUAS INFLUÊNCIAS NO DIREITO DA
PERSONALIDADE

 

Para compreender o papel a ser desenvolvido pela Escola é necessário definir conceitos que permite nos
situar diante da proposta apresentada em nosso trabalho. Nos ensina José Carlos Libâneo que

Educação é um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento onilateral da personalidade, envolvendo a
formação de qualidades humanas – físicas, morais, intelectuais, estéticas – tendo em vista a orientação da atividade
humana na sua relação com o meio social, num determinado contexto de relações sociais.[64]

Portanto, a educação não se manifesta apenas em uma esfera da natureza humana, que é a tomada de
consciência do conhecimento e sua relação com realidade histórica que se apresenta ao aluno. A educação é um
conceito que afeta a construção e formação da personalidade como um todo.

A construção da educação como um todo, inseparável, uníssono, necessita de uma instrução, e esta “se
refere à formação intelectual, formação e desenvolvimento das capacidades cognitivas mediante o domínio de certo
nível de conhecimentos sistematizados”[65].

Outro elemento importante constitui o arcabouço conceitual sobre educação, que é o ensino, e este
“corresponde a ações, meios e condições para a realização da instrução; contém, pois, a instrução”[66].

Expostos os conceitos iniciais e necessários a compreensão sobre a educação e parte dos elementos que a
compõe, é preciso expor qual é o papel a ser desenvolvido pela educação escolar, uma vez que esta é também um
dos componentes do processo educacional. Leciona José Carlos Libâneo que “a educação escolar constitui-se num
sistema de instrução e ensino com propósitos intencionais, práticas sistematizadas e alto grau de organização, ligado
intimamente com as demais práticas sociais”[67]. A escola não é um espaço isolado, uma ilha isolada e imune às
influências de todas as ordens, que compõe a sociedade, seus conflitos, seus anseios e suas esperanças.
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Na perspectiva histórico-cultural, Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) no conjunto de sua obra
reconhece o papel fundamental da escola na vida e formação da criança, pois

a escola propicia às crianças um conhecimento sistemático sobre aspectos que nao estão associados ao seu campo de
visão ou vivência direta (como no caso dos conceitos espontâneos). Possibilita que o indivíduo tenha acesso ao
conhecimento científico construído e acumulado pela humanidade.[68]

A escola é o espaço não apenas de tomada de consciência e construção de conhecimento, mas também
de relações sociais, através de um processo dialético, que possibilita aos seus alunos, professores e funcionários,
interagir com realidades diversas, assim como também sofrer influências diretas e indiretas, dos problemas que afetam
a própria existência humana.

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB), assim determina:

Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

[...]

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;

O termo incumbência recebe aqui na LDB a conotação de obrigação, de dever, tendo como ponto de
partida a elaboração e execução da sua proposta pedagógica. Para Moaci Alves Carneiro, “o binômio
autonomia/proposta pedagógica constitui o único elemento capaz de conferir, a cada escola, a condição de laboratório
vivo de aprendizagem referida a contextos concretos de vida”[69].

O inciso VI, do artigo 12 confere a Escola responsabilidade que insere na ordem dos direitos da
personalidade, que poderão ser influenciados, e mesmo influenciar, a existência e continuidade de um fenômeno que
cada vez mais, preocupa a Escola e a sociedade: a violência na Escola. Neste sentido, “a organização escolar se
explicita em uma malha funcional que se prende, também, à cultura do entorno, à realidade circundante, sem o que
não haverá aprendizagem viva, efetiva e afetiva”[70], portanto, tem a Escola a responsabilidade educacional e mesmo
jurídica, que procurar e desenvolver meios capaz de permitir compreender e enfrentar uma realidade cada vez mais
evidente, e violenta.

Assim como a Constituição Federal de 1988 invoca a importância da família e da sociedade no processo
de construção de uma vida mais harmoniosa, onde as desigualdades podem ser superadas a partir de méritos e não
através da exclusão, a LDB também reconhece a importância desta participação. É na efetiva interação entre escola-
família-sociedade que será possível a busca de processos de mediação para a solução destes conflitos, e a proposta
pedagógica deve inserir a necessidade desta participação, pois “é aqui que ganha relevância presença da família e da
sociedade na vida escola. Presença cada vez mais valorizada para resolver problemas do escolar e do
extraescolar”[71].

A violência é um fenômeno da sociedade que caminha para a construção de um termo quase que
sacramental, como se as teorias de Thomas Hobbes realmente se concretizassem em nossos dias. Não existe mais
espaço para o “bom selvagem” de Jean-Jacques Rosseau, muito menos para o ideal aristotélico de homem virtuoso,
honrado. No ambiente escolar esta violência se manifesta nos dias atuais, entre outras formas de violência, nominada
como bullying que é uma

Palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo consciente e deliberado de maltratar uma
outra pessoa e colocá-la sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, utilizado pela
literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre o problema da violência escolar.[72]

O espaço escolar é de responsabilidade da escola tanto no aspecto pedagógico, quanto das
conseqüências resultantes de sua ação. Neste aspecto o inciso VI do artigo 12, deixa explícito que a Escola deve
promover meios de integração entre escola-família-sociedade. Mas é preciso ressaltar que

o bullying escolar não é um problema de responsabilidade exclusiva da escola. Na verdade, requer investimentos, ações
estratégicas e programações continuadas, envolvendo os sistemas de ensino, a comunidade escolar, as famílias e setores
das áreas de saúde e de segurança pública.[73]

A violência na escola afeta parte da construção formativa da personalidade, entrando em conflito com os
direitos da personalidade. Inúmeros são os conceitos apresentados sobre os direitos da personalidade, mas para
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Adriano De Cupis, “todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à personalidade, poderiam chamar-
se de ‘direitos da personalidade’”[74], abrindo-se assim um horizonte amplo para este conceito, no entanto,

existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade
completamente irrealizada, privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os
outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a

dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal.[75]

São os direitos mínimos sem os quais os homens não realizariam nem a sua existência jurídica, quanto
mais à ontológica que requer a sua tutela. Na busca de um conceito que permita encontrar um ponto comum entre as
diversas correntes, Wanderlei de Paula Barreto nos diz que, “a pessoa vale porque é, e é com a finalidade de valer, de
ter o seu valor como ser humano reconhecido por todos e também pela ordem legal”[76], sendo assim, ao garantir os
direitos da personalidade o direito realiza parte de sua própria essência, que é um conhecimento criado e desenvolvido
pelo homem, com a finalidade de aplacar as injustiças e garantir antecipadamente, que outras não possam ser
cometidas. Parafraseando Pontes de Miranda, se o homem é o sujeito fático da relação jurídica, esta só existe porque
a priori, existe uma pessoa, no campo dos direitos da personalidade, 

a pessoa é, pois, o sujeito, o titular dos direitos da personalidade; a personalidade é o
fundamento ético, é a fonte, é a síntese de todas as inúmeras irradiações, da pletora de
emanações possíveis dos direitos da personalidade (direito à vida, à liberdade, à honra,

etc).[77]

Estabelece-se assim, a quem o direito de personalidade deve tutelar, e para quem a sua existência é
essencial e toda a sua razão de ser. Os direitos de personalidade procura expor a sua teoria e as formas de tutela, do
elemento mais intrínseco à própria natureza da pessoa humana.

A formação escolar é um dos elementos indispensáveis para a construção da personalidade, pois além de
apresentar e possibilitar a construção do conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade é um espaço de
convívio social, onde o processo dialético da própria existência humana se apresenta para o outro. Sendo assim, a
violência na escola é um obstáculo concreto contra a formação desta personalidade. A escola não é a única
responsável pela violência, mas é o espaço por excelência para discutir as origens e causas desta violência. Ensina-nos
Isabel Fernandez que “muitas instituições sociais alojam a violência porque produzem sistemas de convivência que a
permitam, a ignorem ou a potencializem; ademais, toda instituição parece gerar como produto inevitável certo abuso
de poder”[78], e a escola não é um espaço diferente, que não possibilite este abuso de poder.

Entre o ideal projetado por uma perspectiva de construção de um homem consciente de suas
potencialidades e responsabilidades para consigo mesmo, e para com a sociedade, e a realização concreta deste ideal,
existe a própria complexidade da natureza humana, além de condições de formação dos atores que constituem o
processo educacional escolar, sendo assim, é necessário compreender que

a violência entre estudantes é um fenômeno muito complexo e que cresce no contexto da convivência social, cuja
organização e normas comuns geram processos que costumam fugir do controle consciente e racional da própria
instituição e de seus gestores.[79]

O direito educacional não deve agir somente pos factum, mas pode e deve agir de forma preventiva, a
observância não apenas da existência técnica  de uma proposta pedagógica, que contenha estratégias e ações para a
prevenção e enfrentamento deste problemas, mas fazendo cumprir o conteúdo desta proposta.

Neste sentido, a LDB no artigo 12 assim determina:

VI - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica.

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual
permitido em lei.

Sendo assim, as responsabilidades pedagógicas e jurídicas da Escola ficam delineadas o suficiente, para
que o não cumprimento de medidas preventivas possa ensejar a ofensa aos direitos da personalidade da comunidade
escolar. Ainda que a seguinte justificativa seja apresenta: “não é fácil, apesar do que se pretende estar consciente do
que acontece em todos os âmbitos da convivência escolar, mas um dos sistemas que mais fogem ao controle dos
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professores é aquele que os estudantes constituem entre si”[80], tem a Escola uma parcela de responsabilidade,
quando não tomou ciência da existência de tais fatos, tomando as medidas pedagógicas previstas em sua proposta, ou
ainda, esgotada estas possibilidades, não dê ao caso o encaminhamento necessário, conforme exposto nos incisos VI,
VII e VIII.

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

            A violência escolar já não é mais um fenômeno social isolado, esporádico, pois se incorporou como um fato
diário em várias Escolas. Não é resultante somente do desenvolvimento da atividade pedagógica em si, mas um
fenômeno que extrapola os próprios limites geográficos da Escola.

            Sendo assim, se faz necessário que a Escola possa compreender melhor, não somente o fenômeno em si, mas
como tratar juridicamente tal fato, pois ao omitir-se desta função, pode responder no âmbito do direito educacional,
pelas conseqüências geradas pelo mesmo.

            É necessário não só conhecer as conseqüências jurídicas de tal omissão e responsabilidade, mas também
assumir uma postura pedagógica para, na medida do possível, antever o fenômeno e assim, tomar as medidas
pedagógicas necessárias para a sua prevenção. E quando do acontecimento do fenômeno conhecer as possíveis
conseqüências e reflexos jurídicos.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO DE LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) COMO DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO INCLUSIVE EDUCATION AND THE TEACHING OF BRAZILIAN
SIGN LANGUAGE (LIBRAS) AS A COMPULSORY DISCIPLINE

AndrÉ Ricardo Carvalho
Cristiane Tereza Costa

RESUMO
Este artigo procura fazer uma reflexão acerca da educação inclusiva, com especial atenção para
a realidade de alunos surdos. No desenvolvimento do trabalho, serão abordados, inicialmente, o
conceito de educação e seu poder ideológico. Depois, demonstrar-se-á que o direito à educação
inclusiva tem alicerce em declarações internacionais e, internamente, na atual Carta Política
brasileira e em leis ordinárias. Tratar-se-á também da edição de recentes leis infraconstitucionais
pátrias que estabelecem, dentre outras medidas, a inclusão obrigatória do ensino de Libras no
currículo escolar e a criação de cursos superiores para a formação de professores e de
intérpretes de Libras, atendendo a um antigo anseio de se instituir o bilinguismo no ensino de
alunos com surdez. Por fim, será feita uma análise crítica dessas políticas públicas de inclusão
social, à guisa de demonstrar que, para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva,
é preciso reformular o currículo para ofertar o ensino de Libras a toda a comunidade. Para isso,
será indispensável realizar um diálogo com Hannah Arendt e com seu conceito de espaço
público.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO À EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS; BILINGUISMO E SURDEZ; CURRÍCULO.

ABSTRACT
This article seeks to propose a speculation about inclusive education, with special attention to
the reality of deaf students. In developing of this work, it will be addressed, initially, the concept
of education and its ideological power. Then it will demonstrate that the right to inclusive
education is based on international declarations and, internally, on the present Brazilian
Constitution and ordinary laws. It will deal with recent ordinary laws that establish, among other
procedures, the compulsory inclusion of Brazilian Sign Language (Libras) as a discipline in the
school curriculum and the creation of courses to form Libras teachers and interpreters, obeying
an old yearning for institutionalization of the bilingualism in the education of students with
deafness. Finally, there will be a critical analysis of these public policies for social inclusion, by
way of showing that, to build a truly inclusive school, we must redesign the curriculum to offer
the teaching of Brazilian Sign Language (Libras) to the entire community. In order to do that, it
will be essential to carry out a dialogue with Hannah Arendt and her conception of public space.
KEYWORDS: RIGHT TO EDUCATION; INCLUSIVE EDUCATION; BRAZILIAN SIGN LANGUAGE;
BILINGUALISM AND DEAFNESS; CURRICULUM.

INTRODUÇÃO

 

              A importância da educação para a construção de uma sociedade mais justa, há muito, tem sido propagada pelos quatro

cantos do globo. O consenso é tal que a defesa do direito à educação já virou um clichê, refletindo-se no fato de que praticamente

não se encontra país cujas leis deixem de prever o acesso de seus nacionais à educação.

              No Brasil, dentre o rol de direitos fundamentais previstos na vigente Constituição Federal, promulgada em 1988, encontra-

se explicitamente citado o direito à educação, cujos objetivos devem ser a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa humana,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205).
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              O mesmo texto afirma que a educação é direito de todos, sem exceção, revelando-se, ainda, dever do Estado e da família, os

quais devem contar com a colaboração da sociedade. Apesar de tamanha importância atribuída à educação e de tantos sujeitos

atrelados, de alguma forma, à tarefa de colaborar com a garantia desse direito, a meta do legislador constituinte ainda é um sonho

distante, sobretudo para aqueles que têm amargurado uma exclusão social histórica.

              Essa é a situação das pessoas com surdez, não obstante a Língua Brasileira de Sinais – Libras ter sido reconhecida como

língua oficial da comunidade surda em âmbito nacional (Lei nº 10.436/2002) e de o ensino de referida língua ter sido inserida como

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério (Decreto nº 5.626/2005).

              Sem dúvida, as recentes inovações legislativas representam um importante passo no processo de inclusão social. No entanto,

as pessoas surdas continuam sendo alijadas da participação efetiva no espaço público, especialmente no âmbito escolar, porque

ainda se vêem privadas de modificações pedagógicas que lhes possibilite uma interação concreta com os demais integrantes da

sociedade.

              As inconsistências dessa educação ficam claras em termos curriculares, haja vista as ambiguidades apresentadas pelas

políticas escolares quando propõem medidas homogeneizantes, esquivando-se de aceitarem a educação como um processo em que o

efetivo exercício da alteridade apresenta-se como indispensável à prática da diferença.

 

1 Definição do termo “educação”

 

              Por não ser unívoco, o termo educação recebe, via de regra, muitas definições, as quais podem variar, por sua vez, no tempo

e no espaço, tendo em vista que os anseios e valores das sociedades se modificam no curso da história e conforme as circunstâncias

do local em que o agrupamento está inserido.

              Etimologicamente, a palavra “educação” vem do latim ducere, equivalente a conduzir. Esse verbo dá origem a outros dois,

que apresentam certa semelhança entre si: educare (alimentar, nutrir, amamentar, cuidar) e educere (tirar para fora de, conduzir

para, modificar um estado). Desses dois últimos verbos é que decorre o termo educatio, que significa a ação de criar.

              O termo educare dava a idéia de um processo de desenvolvimento geral do ser humano, abrangendo tanto sua capacidade

física, quanto intelectual e moral. Já o verbo educere compreendia um certo cultivo do espírito, a partir das características inerentes

ao próprio indivíduo.

              Nesse sentido, a educação teria por objetivo não apenas preparar o indivíduo para o desempenho de algum ofício ou

profissão, mas inseri-lo completamente na sociedade da época, de forma que ele pudesse exercer uma verdadeira cidadania.

Essa noção levou os gregos a conceber um ideal de educação, a Paidéia, por meio da qual se buscava a formação integral do

homem, abrangendo corpo e espírito. Tratava-se de uma compreensão mais antropológica da educação, consciente da natureza

racional e transformadora do ser humano.

              Essa nuance humanista fica mais clara em Aristóteles, para quem a educação, superior até mesmo à lei, deve ter por objetivo

ajudar o ser humano na busca pela virtude. Daí a exortação que, em A Política, tal filósofo faz ao legislador, chamando a atenção

deste para a necessidade de se dispensar tratamento especial à educação, pois somente por meio dela o cidadão poderia desenvolver

todas as suas faculdades mentais, espirituais e físicas.

Diferentemente, os educadores romanos se debruçavam mais sobre questões de ordem prática. Os principais objetivos da educação

em Roma eram: a propagação da língua (latim), pois os cidadãos romanos tinham que dominá-la; a manutenção das tradições, em

especial o culto aos ancestrais e aos deuses; e a preparação para a guerra (MUNIZ, 2002, p. XX).

              Em outras palavras, a educação era utilizada como instrumento para a expansão e a penetração da língua, da cultura e das

instituições romanas, sobretudo o Direito, engrandecendo o Império. Atribuía-se exclusivamente ao Estado a responsabilidade de
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formar os jovens, ensinando-lhes a cultura e as habilidades bélicas indispensáveis para auxiliar o Império Romano a fazer novas

colônias.

              Dando um salto histórico, encontram-se relevantes contribuições de pensadores contemporâneos, acrescentando elementos

para a compreensão do significado da educação.

              O sociólogo Émile Durkheim, por exemplo, via, na educação, um agente de transformação social. Por isso, em sua visão, os

educadores tinham papel importantíssimo, ao influenciarem o comportamento individual dos alunos e, por conseguinte, da

sociedade. Foi ele quem primeiro definiu o conceito de educação escolar moderna. Pertence a Durkheim a seguinte definição:

 
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a
vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos,
intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política no seu conjunto e o meio especial ao qual está
particularmente destinada (2001, p. 52).

 

              Para John Dewey (1859-1952), filósofo e pedagogo norte-americano, nitidamente influenciado pelas lições de Durkheim, é

preciso pensar a escola em consonância com os valores éticos que se queira desenvolver no seio da comunidade, vale dizer, deve-se

educar para o tipo de sociedade que se pretende estabelecer.

              Assim, é função da escola permitir que os alunos vivenciem, em seu cotidiano, todos os comportamentos capazes de

promover a vida social. O ambiente escolar se tornará um ambiente fértil para o surgimento de novos e melhores atributos, como a

democracia e o desenvolvimento social, que surgirão naquela sociedade.

 

2 Educação e ideologia

 

              Embora defendida por muitos como a panacéia para todos os males da humanidade, a educação tanto pode ser construída

sobre valores que apontem para o respeito, para a aceitação do outro, para a busca da justiça, quanto também pode ser utilizada

como instrumento de dominação e fortalecimento de regimes totalitários, conforme se infere de episódios recentes da história da

humanidade.

              Basta lembrar os horrores da Segunda Guerra Mundial e as estratégias utilizadas pelos nazistas para gravar no coração e na

mente dos alemães a devoção incondicional ao Führer. Com uma propaganda agressiva e impregnada de ódio, tendo por

estrategista Joseph Goebbels, a ideologia nazista grassou por toda a sociedade alemã, sendo veiculada em todos os meios de

comunicação de massa e através das diversas manifestações artísticas (teatro, cinema, literatura, artes etc.).

              Nesse contexto, a educação foi peça-chave para a consecução dos objetivos do Partido Nazista. Nas escolas, crianças e

adolescentes foram ensinados a ter orgulho de pertencer à raça superior (ariana) e a obedecer ao Führer, cujas políticas eram

descritas como panacéia para todos os problemas alemães.

              Por isso, os proclamadores de uma educação isenta e neutra disseminam, na verdade, uma falácia. Da história colhem-se

evidências de que as mais diversas ideologias se valeram e ainda se valem do processo educativo para impor seus valores e

convencer a sociedade de que suas idéias são boas.

              Louis Althusser, escrevendo sobre os aparelhos ideológicos do Estado, apresenta-os como aqueles instrumentos que, sob a

forma de instituições distintas e especializadas, a elite dominante utiliza para reproduzir os seus valores de dominação e para

justificar uma realidade excludente dos mais fracos. Ao lado da igreja, da família, dos sindicatos e do sistema jurídico, apenas para

citar alguns, atribui-se relevante papel à escola na consecução dos objetivos da classe dominante.

              O sistema econômico capitalista, segundo o pensador acima citado, para ser mantido, necessita ser reproduzido, o que tem

ocorrido, cada vez mais, fora do processo produtivo, por meio do sistema escolar capitalista e por outras instâncias e instituições
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(ALTHUSSER, 2001, p. 57-58):

 
Ora, o que se aprende na escola? É possível chegar-se a um ponto mais ou menos
avançado nos estudos, porém de qualquer maneira aprende-se a ler, escrever e contar, ou
seja, algumas técnicas, e outras coisas também inclusive elementos [...] de “cultura
científica” ou “literária” diretamente utilizáveis nos diferentes postos da produção (uma
instrução para operários, uma outra para os técnicos,uma terceira para os engenheiros,
uma ultima para os quadros superiores, etc...). Aprende-se o khow-how.

 

              Obviamente, não é exclusivamente da escola a tarefa de ensinar saberes práticos, que servem para domesticar o aluno e

prepará-lo para ser mais um figurão a consolidar o domínio capitalista. Entretanto, pertence à escola uma das posições mais

relevantes dentro dessa realidade, devido ao longo tempo em que as crianças permanecem nas instituições de ensino.

              Assim, a concentração dos aparelhos ideológicos de Estado nas mãos da elite burguesa permite a ela reproduzir e

materializar sua lógica de dominação excludente e desigual, com destaque para escola.

              De forma complementar a essa visão, Eduardo C. B. Bittar postula pela desmistificação daquela idéia romântica de que tudo

o que se relaciona com educação diz respeito a desenvolvimento e melhoria. Ao contrário, a educação como treinamento

(Ausbildung) não é o mesmo que educação como formação (Bildung). Assim, dadas as circunstâncias, esta última concepção pode

conter a primeira, utilizando-a no seu caminho de concretização; mas ambas podem também se distanciar diametralmente.

              Esse distanciamento ocorre quando o processo de treinamento é dirigido com vistas a atrofiar dados importantes da

personalidade humana, ou intentem o fortalecimento do coletivo para sufocar a autonomia individual.

 
Se a educação pode ser responsável por forjar consciências e moldá-las conforme conveniências
políticas, também a educação passa a ser responsável politicamente pelos resultados que se tem na
articulação da vida social. Aqui se torna, ainda uma vez, de fundamental importância distinguir
educação como formação e educação como treinamento. Por isso, [...] a educação pode ser opressiva e
forjadora da consciência opressora, bastando que seja vista como treinamento. (BITTAR, 2007, p. 313-
314)

 

              Isso não passou despercebido pelos idealizadores da Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em 10 de

dezembro de 1948, na Assembléia Geral das Nações Unidas, tanto que, conscientes do fato de que a educação não é neutra no que

tange a valores, fizeram constar do art. 26 da referida Carta que o direito à educação deveria perseguir três objetivos específicos:

 
(1) pleno desenvolvimento da personalidade humana e fortalecimento do respeito aos direitos do ser
humano e às liberdades fundamentais; (2) promoção da compreensão, da tolerância e da amizade entre
todas as nações e a todos os grupos raciais e religiosos; e (3) incentivo às atividades da ONU para a
manutenção da paz. (CLAUDE, 2005, p. 38-39)

 

              Significa dizer que, mais do que transmitir saberes, a educação deve incentivar a capacidade crítica e de reflexão,

fornecendo ao indivíduo a capacidade de conhecer, respeitar e ajudar o outro, com suas diferenças e limitações.

              Se a educação está sempre e invariavelmente impregnada de alguma ideologia, então, em um Estado Democrático de

Direito, fundado em premissas como a dignidade da pessoa humana, a educação deve estar atrelada a preparar o indivíduo para o

exercício da cidadania, esquivando-se de ser aprisionada em uma dimensão exclusivamente instrumental, como mera técnica.

              De acordo com o sociólogo francês Edgar Morin (2004, p. 65),

 
[…] a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana,
ensinar a viver) e ensinar como tornar cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua
solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o enraizamento de sua
identidade nacional.
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              Poder-se-ia enumerar as contribuições de outros grandes pensadores e pedagogos. Contudo, o mais importante para este

trabalho é mostrar que a educação hodierna deve estar alicerçada em uma prática política e dialógica, com a finalidade não apenas

de transmitir e ampliar a cultura, mas estender a cidadania a todos, promovendo a inclusão social dos marginalizados. Para isso, é

indispensável que tal anseio encontre guarida na legislação.

 

3 O direito à educação na Constituição Federal de 1988

 

              No Texto Constitucional pátrio, o direito à educação começa a ser desenhado já no Título II, a cuidar dos direitos e garantias

fundamentais. Nesse contexto, o art. 6º, componente daquela temática, proclama-o como direito fundamental de natureza social,

sem, contudo, delimitar seu conteúdo ou alcance, o que é feito mais à frente, a partir do art. 205, localizado topograficamente no

Capítulo III do Título VIII.

              Apesar da redação sintética do art. 6º, o qualificativo “social” que acompanha os direitos ali arrolados – dentre eles, o direito

à educação – traz uma carga semântica especial, dotando-os de uma eficácia que não pode deixar de ser percebida. Assim, o poder

constituinte garantiu ao direito à educação uma proteção que vai além dos interesses individuais.

              Essa nuance fica mais clara quando o artigo 205 da Constituição Federal afirma que a educação é direito de todos e dever do

Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, a seu

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

              O constitucionalista José Afonso da Silva aduz que o artigo em referência estabelece três objetivos básicos para a educação,

a saber: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

              O mesmo autor defende que a concretização desses anseios constitucionais

 
[...] só se realizará num sistema educacional democrático, em que a organização da educação formal
(via escola) concretize o direito ao ensino, informado por princípios com eles coerentes, que,
realmente, foram acolhidos pela Constituição, tais são: universalidade (ensino para todos), igualdade,
liberdade, pluralismo, gratuidade do ensino público, valorização dos respectivos profissionais, gestão
democrática da escola e padrão de qualidade, princípios esses que foram acolhidos no art. 206 da
Constituição [...] Vale dizer: todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, assim
como a família. (SILVA, 2000, p. 814)

 

              A dicção constitucional do direito à educação torna-o de tal forma amplo que tal direito ultrapassa a mera proteção à

educação formal e à qualificação para o trabalho, pois anseia promover, de um lado, o desenvolvimento integral da pessoa humana e

dar-lhe condições plenas de exercer a cidadania, e, de outro, contribuir com a evolução da própria sociedade.

              Diante dessa dupla função, os estudiosos da nossa Carta Magna não têm dúvida de que referido diploma legal erige o direito

à educação ao status de direito fundamental de natureza social, e, por isso, dotado de efeitos especialmente relevantes no

ordenamento jurídico brasileiro.

              Ademais, o fato de ser o direito à educação um direito fundamental impõe sejam tecidas algumas linhas para que se possa

minimamente compreender a importância dos direitos fundamentais para a Teoria da Constituição e do Estado.

              Perseguindo esse intuito, é preciso entender que os direitos fundamentais são normas que verdadeiramente definem um

Estado Constitucional de Direito, estabelecendo vínculos não apenas formais, mas, sobretudo, materiais aos poderes públicos

constituídos (Executivo Legislativo e Judiciário).

              Não obstante as dificuldades de se apontar para uma definição precisa dos direitos fundamentais, Alexandre de Moraes

(2003, p. 46-47) adota o conceito dado pela UNESCO em 1978:

 
[...] considera-os por um lado uma proteção de maneira institucionalizada dos direitos da pessoa
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humana contra os excessos do poder cometidos pelos órgãos do Estado, e por outro, regras para se
estabelecer condições humanas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.

 

              Também a concepção de André Ramos Tavares merece ser transcrita. Para ele, direitos fundamentais apresentam-se como

(TAVARES, 2002, p. 8):

 
[...] prerrogativas que a norma positivada atribui à pessoa quanto a sua vida, liberdade, igualdade,
participação no contexto político, social, público ou as prerrogativas que se reportem a qualquer outro
aspecto que afete seu desenvolvimento integral como pessoa, ou que digam respeito às condições de
dignidade humana, inclusive quanto aos direitos difusos, e que se constituem todas elas uma imposição
de respeito exigível relativamente aos demais integrantes da comunidade, bem como, e principalmente,
ao Poder Público, assegurada ainda a possibilidade de se acionar instrumentos eficazes na conservação
ou reparação desses direitos em caso de sua ameaça ou infração efetiva.

 

              São, portanto, regras que devem ser respeitadas por todos – inclusive pelos poderes estatais constituídos –, em prol de todos

os membros do grupo social. O Estado, sem dúvida, figura no pólo passivo dos direitos fundamentais, mas não está sozinho: todos

são obrigados a respeitá-los (FERREIRA FILHO, 2000, p. 103).

              A vinculação de particulares e do Poder Público à observância e respeito dos direitos fundamentais alicerça a possibilidade

de estes serem exigidos perante o Poder Judiciário. É o que se denomina de justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Por

isso, sempre que o direito à educação estiver sob ameaça, real ou potencial, os seus titulares têm a prerrogativa de pleitear ao

Estado-juiz a concessão de provimento que lhes assegure a cessação do obstáculo que transgride, de alguma forma, seu direito.

              Não bastasse, o direito à educação, mais do que um direito fundamental, tem sido compreendido hoje como um dos alicerces

do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, por sua vez, ao lado da cidadania, foi explicitamente arrolado pela

Constituição Federal como fundamento da República brasileira, conforme se lê no art. 1º, incisos II e III.

              Acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, assim escreve Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 60), renomado jurista:

 
[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
além de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da própria existência
e da vida em comunhão dos demais seres humanos.

 

              É preciso perceber que a configuração do direito à educação no Brasil é reflexo (embora não fiel) da afirmação da educação

como um direito humano no contexto internacional, na medida em que boa parte das políticas públicas que recentemente o país tem

implementado nessa área somente teve início a partir da pressão mundial e da mobilização da sociedade influenciada pelas

conferências, fóruns, reuniões de cúpulas etc. (MONTEIRO, 2003).

              Antes mesmo da promulgação da nossa atual Carta Magna, várias declarações de direitos já apresentavam a educação como

requisito indispensável para uma vida digna, tais como a Declaração Americana dos Direito e Deveres do Homem (1948) e o Pacto

Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (1966).

              O primeiro diploma preceitua, em seu art. 12, que “toda pessoa tem direito à educação [...] direito a que, por meio dessa

educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna [...]”. O segundo prescreve, no art. 13, que os

Estados-partes “[...] concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e no sentido

de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.”

              Esse desenho do direito à educação – como um direito fundamental de natureza social e, ao mesmo tempo, componente do

conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana – torna-o vetor de orientação de políticas públicas, de modo que o Estado

brasileiro não poderá se eximir de garanti-lo a toda a sociedade, inclusive às pessoas com deficiência.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4243



 

4 O direito à educação inclusiva: fundamentos constitucionais e legais

 

              Como demonstrado acima, se a finalidade da lei é garantir o direito à educação a todos os integrantes do corpo social,

permitindo-lhes uma vida digna e a capacidade de exercer a cidadania, não há motivo para esse direito fundamental deixe de

alcançar as pessoas portadoras de deficiência, sejam quais forem suas limitações.

              Nesse sentido, o art. 206 da Constituição determina que as políticas públicas educacionais observem a necessidade de

viabilizar igualdade de condições de acesso e permanência na escola:

 
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
[...]
VII - garantia de padrão de qualidade;
[...]

 

              A busca por promover essa igualdade no âmbito escolar, garantindo a todos os alunos, com deficiência ou não, condições

concretas de usufruírem de um direito que, embora dever do Estado, deve contar com a cooperação de toda a sociedade (conforme

art. 205 da Constituição Federal de 1988),  tem reflexos no art. 208 do mesmo diploma maior:

 
Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino; (grifo nosso)
 

              A diretriz constitucional é bastante clara: deve-se permitir que portadores de necessidades especiais, sempre que possível,

sejam educados na rede regular de ensino, isto é, em contato com os demais alunos.

              O motivo para tanto é que, dessa relação com o outro, nasce a compreensão de igualdade em meio às diferenças, ensina-se a

respeitar e a ajudar, gera-se o ânimo de solidariedade.

              Essa visão encontra respaldo também na “Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das

Necessidades Educativas” (igualmente conhecida como Declaração de Salamanca), documento elaborado por ocasião da

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca, na Espanha, de 07 a 10 de junho de 1994.

Trata-se de uma resolução das Nações Unidas adotada em Assembléia Geral, considerada mundialmente um dos mais importantes

marcos para a educação inclusiva.

              No referido documento, os representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais, em assembléia, firmam um

compromisso amplo relacionado à promoção da educação para todos e, dentre outras coisas, à adoção de procedimentos-padrões

pelos Estados para a equalização de oportunidades para pessoas portadoras de deficiências. Cuidando de questões atinentes, por

exemplo, à acessibilidade e à qualidade de ensino, referida Declaração sustentou que escolas regulares – com uma orientação

inclusiva – são o meio mais eficaz de combate às atitudes discriminatórias, capaz de criar comunidades acolhedoras, de erigir uma

sociedade inclusiva e de garantir educação a todos.

              O dispositivo da Carta Magna acima citado e o compromisso constante da Declaração de Salamanca serviram de baliza

para a edição, no Brasil, de normas que regulamentassem e explicitassem os comando constitucional, tornando concreta a filosofia

de inclusão escolar.

              Em busca disso, a Lei nº 9.394/1996, chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), norteando todo o
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sistema educacional do país, dispõe sobre a Educação Especial nos arts. 58 a 60, cujos termos são estes:

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais.
§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela da educação especial.
§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns
de ensino regular.
§ 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a
seis anos, durante a educação infantil.
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender as
necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos
nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo
nível de ensino regular.
 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das
instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo único - O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento
aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independente do
apoio às instituições previstas neste artigo.

 

              É bem verdade que, de acordo com os estudiosos do tema, o uso da expressão “educação especial” revela uma atecnia do

legislador, pois criou-se a impressão inicial de que se tratava daquele modelo segregacionista de separar as crianças com deficiência

das ditas normais.

              Contudo, da leitura dos dispositivos, infere-se indubitavelmente que o Poder Público, bem como a iniciativa privada, na

oferta dos serviços de educação, deve garantir que as pessoas com deficiência recebam educação preferencialmente no ensino

regular, salvo se (e somente se), em virtude das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes

comuns de ensino. Apenas nesse caso é que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados,

vale dizer, em separado dos outros alunos.

              De acordo com Luiz Alberto David de Araújo (2003, p. 52):

 
Igualdade, direito à educação, ensino inclusivo são expressões que devem estar juntas, exigindo do
professor e da escola o desenvolvimento de habilidades próprias para propiciar, dentro da sala de aula
e no convívio escolar, oportunidade para todos, portadores ou não. Aliás, permitir que as pessoas não
portadoras de deficiência se relacionem com as pessoas portadoras de deficiência fará com que aquelas
desenvolvam seu espírito de solidariedade, busquem uma comunicação mais rica e mais motivada,
engrandecendo a todos, reflexo de uma postura democrática.

 

              O atendimento educacional especializado deve ser realizado em todos os níveis de ensino, envidando-se esforços para que

o seja na rede regular, por ser o ambiente escolar mais adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com seus pares de

mesma idade cronológica e para a estimulação de todo o tipo de interação que possa beneficiar seu desenvolvimento cognitivo,

motor e afetivo.

              E, a fim de que seja viável essa integração entre todos, abrangendo tanto alunos com alguma deficiência quanto os

classificados como normais, a lei determina sejam adotados os instrumentos que se fizerem necessários para a consecução desse
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objetivo, tais como currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. Essa orientação harmoniza-se com

a própria Constituição da República, cujo art. 208, inciso III, faz alusão a atendimento educacional especializado às pessoas com

deficiência, e jamais a educação especial, como se alguns já não pudessem mais ser contemplados no ensino regular.

              O atendimento educacional especializado, por sua vez, traduz-se em uma modalidade transversal de educação escolar que

permeia todos os níveis, etapas e modalidades de educação, definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços

educacionais, orientando e colaborando com a educação regular comum, em benefício de todos os alunos.

              É preciso, pois, extirpar a compreensão de “atendimento especializado” como sinônimo de escolarização em classes

especiais (comumente chamada de educação especial), conceito que se impregnou, por longo período, às práticas pedagógicas

dirigidas a alunos com deficiência, fundadas na premissa errônea e excludente de que os alunos com deficiência não eram capazes

de aprender.

              A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), em seu art. 21, inserido no Título V, mais

precisamente dentro do Capítulo I, que trata da composição dos níveis escolares, dispõe que a educação escolar é composta pela

educação básica e superior, sendo naquela compreendida a educação infantil, a fundamental e a média. Não há qualquer referência à

educação especial; essa expressão só é encontrada no Capítulo V da lei, entre os arts. 58 e 60, e não como nível escolar, mas para

indicar aquela modalidade melhor designada de atendimento educacional especializado, já explicado.

 

5 A inclusão do ensino de Libras no currículo escolar

 

              Após séculos relegada à quase completa exclusão social e um longo período de lutas em prol dos direitos das pessoas com

deficiência auditiva, a comunidade surda do país viu, com a publicação da Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, formada

de apenas cinco artigos, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras como língua oficial e meio legal de comunicação

e expressão da pessoa surda.

              Aludido diploma atribuiu ao Poder Público em geral – ou seja, aos Executivos, Legislativos e Judiciários das esferas

municipais, estaduais e federais –, e às empresas concessionárias de serviços públicos a obrigação de garantir formas

institucionalizadas de apoio ao uso e à difusão dessa língua. Determinou-se, também, conforme consta do art. 4º, a inclusão do

ensino de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de Educação Especial, de Fonoaudiologia e do Magistério.

              Referida norma veio atender a um clamor antigo dos profissionais que atuam com o processo de aprendizagem voltada aos

surdos, instituindo um enfoque bilíngüe na educação dessas pessoas. O bilinguismo, em termos gerais, pode ser definido como a

coexistência de duas línguas num país ou o uso de duas línguas por um falante ou grupo de pessoas (HOUAISS, 2003).

              Em outras palavras, bilinguismo não é um método de educação, definindo-se, ao contrário, pelo fato de um indivíduo ser

usuário de duas línguas. Em essência, pensando-se nas práticas pedagógicas relacionadas aos alunos com surdez, educação com

bilingüismo não é uma nova proposta educacional em si mesma, mas uma proposta de educação na qual o bilinguismo atua como

uma possibilidade de integração do indivíduo ao meio sociocultural em que ele se insere (FERNANDES, 1998, p. 14).

              Assim, a abordagem bilíngue aponta para a necessidade de os surdos aprenderem duas línguas: a língua de sinais, como

primeira e principal, e a do grupo majoritário ouvinte, como segunda (no caso do Brasil, trata-se da Língua Brasileira de Sinais –

Libras e da Língua Portuguesa, respectivamente).

 
O bilingüismo tem como meta educacional viabilizar a presença de duas línguas no contexto escolar do
aluno surdo. Entende-se que, ao valorizar e tornar acessível o uso da língua natural dos surdos, essa
vivência oportunizará que ele construa uma auto-imagem positiva e, ao mesmo tempo, se desenvolva
cognitiva e lingüisticamente, o que trará repercussões importantes na sua formação enquanto pessoa.
Também, o domínio da língua de sinais facilitará o aprendizado da língua dos ouvintes, como segunda
língua (TARTUCI, 2001, p. 34 apud LACERDA, 2007, p. 259).
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              Entretanto, a Lei Federal n° 10.436/2002 apenas foi regulamentada recentemente, por meio do Decreto nº 5.626/2005, que

estabelece prazos e percentuais mínimos para a inclusão de Libras na estrutura curricular desses cursos:

 
Art. 9º A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio que oferecem cursos de
formação para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação superior que oferecem
cursos de Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina
curricular, nos seguintes prazos e percentuais mínimos:
I - até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição;
II - até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição;
III - até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e
IV - dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição.
Parágrafo único.  O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos
cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente
para as demais licenciaturas.

 

              Pelo comando da norma, a inclusão do ensino de Libras como disciplina curricular obrigatória será feita paulatinamente, ao

longo de dez anos, iniciando-se pelos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras até atingir todas as demais

licenciaturas, processo que deverá ser concluído até 22 de dezembro de 2015. Trata-se de uma política pública com a qual se

objetiva instrumentalizar professores com o arcabouço mínimo necessário à realização de melhorias no relacionamento entre

professor ouvinte e aluno surdo.

              Embora se conceda um prazo relativamente longo para que as instituições de ensino se adaptem às diretrizes constantes do

decreto, o objetivo é tornar possível a inclusão social do surdo, por meio daquele instrumento que, embora não único, é dos

melhores para isso: a educação.

              Há, ainda, outras ações estabelecidas pelo diploma regulamentador, com vistas à inclusão escolar dos surdos. Encontram-se,

por exemplo, as seguintes determinações:

 

• a obrigatoriedade de os sistemas e as instituições de ensino de educação básica e as de educação superior incluírem o

professor de Libras em seu quadro de magistério, a partir de um ano da publicação do Decreto (art. 7º, §2º);

• a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na

educação superior (arts. 4º e 5º), sendo que, para ministrar aulas nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio

e na educação superior, o docente deverá ter sido capacitado em curso de graduação de licenciatura plena em Letras-

Libras, ou em Letras-Libras/Língua Portuguesa como segunda língua (art. 4º, caput);

• a prioridade de ingresso das pessoas surdas nos cursos de formação de docentes para o ensino de Libras;

• a criação de cursos de graduação para a formação de tradutores-intérpretes de Libras/Português e Português/Libras (art.

11, III);

• a contratação de intérprete de Libras para atuar em sala de aula, com vistas à tradução simultânea (art. 14, III, “b”);

• a instituição de exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras/Língua Portuguesa, para que professores

da educação básica, bilíngües, possam exercer a função de tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa (art. 14,

§2º);

• a oferta da modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, aos alunos surdos ou com deficiência auditiva,

preferencialmente em turno distinto ao da escolarização (art. 16, caput).

 

              Para cumprir as diretrizes encontradas nos referidos diplomas legislativos, em algumas entidades componentes da nossa

federação, é possível observar o acolhimento da filosofia de inclusão do surdo, por meio de iniciativas concretas, embora
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incipientes.

              Em Foz do Iguaçu (PR), por exemplo, há o Projeto de Lei Ordinária nº 13/2010, que propõe a obrigatoriedade da inclusão

da Língua Brasileira de Sinais – Libras no currículo escolar no âmbito daquele município. O art. 3º desse projeto prevê o seguinte:

 
Art. 3º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no artigo anterior, o
Sistema Municipal de Educação de Foz do Iguaçu deverá:
[...]
IV - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, alunos,
funcionários, gestores e familiares, inclusive por meio de oferta de cursos;

 

              Entretanto, tal como a lei federal e o decreto que o regulamenta, o município citado apenas prevê, por ora, a necessidade de

fomentar o ensino de Libras entre ouvintes. Não se estabelece a obrigatoriedade de as escolas da rede municipal de Foz do Iguaçu

(PR) incluírem o ensino dessa língua como componente curricular do ensino regular, a fim de ofertá-lo a todos os alunos, surdos e

ouvintes.

 

6 O currículo escolar: espaço de modificações necessárias

 

              Apesar das inovações acima comentadas, uma análise dos diplomas legais que instituem a Libras como língua oficial dos

surdos no Brasil não pode ser feita sem um olhar crítico. Não se pretende dizer que o bilingüismo não seja ferramenta indispensável

para uma concreta inclusão social dessa comunidade.

              Não há dúvida de que a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, bem assim o poder político que ela entrega àqueles

que a dominam, são fundamentais para a construção de processos cognitivos e para o estabelecimento de relações sociais

(LACERDA, 2007, p. 258).

              Todavia, em que pese a legislação em comento oficializar políticas públicas de inclusão social e educacional do surdo, fica

evidente que ainda estão extremamente vinculadas a um modelo de educação propagadora dos padrões dominantes, descuidando-se

da necessidade de se operar uma verdadeira “revolução” no modo como a sociedade vê os surdos.

              Ao tecer breves comentários sobre as imposições encontradas no referido decreto, Monique Franco (2009, p. 17) escreve:

 
Se, por um lado, podem representar um esforço na luta do processo de inclusão educacional e social
desse segmento minoritário linguístico, podem revelar, também, elementos ainda vinculados a uma
educação assimilacionista dos padrões dominantes, distante do efetivo exercício da alteridade
necessária à prática da diferença, já que sua prática se distancia dos discursos propalados. Pior, podem
indicar a expressão de uma política inclusiva homogeneizante e, portanto, distante dos pressupostos
inerentes a uma prática política comprometida com a liberdade e autonomia dos sujeitos [...].

 

              É equivocado pensar que a atuação do professor bilíngüe e do intérprete de língua de sinais, em sala de aula, soluciona o

problema da inclusão do surdo. Sem dúvida, a presença desse profissional auxilia enormemente no processo de aprendizagem, mas

ainda resta prejudicado o contato com o outro, isto é, com o colega de classe, com o inspetor de alunos, com o atendente da

lanchonete etc.

              Essa realidade leva-nos a aceitar a importância da reflexão sobre a realidade curricular de nossas escolas, vale dizer, sobre o

que deve ou não ser ensinado e quais disciplinas são necessárias para uma escola e, sobretudo, para uma sociedade que pretendem

ser inclusivas.

              O currículo deve ser, portanto, o instrumento inicial pelo qual se busca ampliar o espaço político-social dentro da escola,

produzindo reflexos diretos no meio social, em virtude de ser a escola o canal de produção e criação de significados.

 
A tradição crítica em educação nos ensinou que o currículo produz formas particulares de
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conhecimento e de saber, que o currículo produz dolorosas divisões sociais, identidades divididas,
classes sociais antagônicas. As perspectivas mais recentes ampliam essa visão: o currículo também
produz e organiza identidades culturais, de gênero, identidades raciais, sexuais... Dessa perspectiva, o
currículo não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimentos. O
currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos
tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz. (SILVA, 2001, p. 27)

 

              Diante de tal importância atribuída às questões curriculares, é preciso permitir que, no âmbito de um Estado Democrático de

Direito, os diferentes grupos sociais tenham voz e vez para opinar e contribuir, a fim de se repensar democraticamente os

referenciais que servem para determinar a inclusão de certos saberes e de certos indivíduos. Assim, todos os indivíduos da

comunidade na qual está inserida a escola devem ter o direito de participar das discussões envolvendo a construção do currículo.

 
A obtenção da igualdade depende de uma modificação substancial do currículo existente. Não haverá
‘justiça curricular’, para usar uma expressão de Robert Connell, se o canon curricular não for
modificado para refletir as formas pelas quais a diferença é produzida por relações sociais de
assimetria. (SILVA, 1999, p. 90)

 

              A abertura democrática nas discussões sobre as bases da educação mostram-se especialmente relevantes no Brasil, país cuja

identidade nacional foi forjada, no decorrer do processo de formação do Estado Nacional, como estratégia de organização,

homogeneização e controle da sociedade civil.

              A essa perspectiva acrescente-se, também, o fato de que o surgimento do Estado brasileiro – semelhantemente a outros da

América Latina – não é oriundo de um processo histórico marcado pela apropriação e aclamação da noção de nacionalidade pela

maioria da população, e sim por uma pequena porção dominante, cujos ideais e interesses serviram de baliza para a definição e

conformação das diretrizes da educação que passou a ser oferecida às minorias que compõem o Brasil.

              Daí porque o currículo é o espaço de concentração e de desdobramento das lutas em torno dos diferentes significados sobre

o social e o político (SILVA, 2001, p. 10). Explicitando melhor, o currículo escolar, historicamente, tem sido o locus no qual se

concretiza o domínio do mais forte sobre o mais fraco, da classe dominante sobre os marginalizados, mas pode ser também o espaço

da contestação, do nascedouro de um projeto social dirigido contra o tradicionalismo, em prol de uma educação verdadeiramente

inclusiva; pode ser o espaço em que grupos sociais relegados à periferia decisória, entre eles os surdos, comecem a fazer parte

ativamente das políticas públicas de relevância em nosso país.

              Nesse sentido, sem negar importância à abordagem bilíngüe na educação de surdos, tal como instituída pela Lei nº

10.436/2002 e pelo decreto que a regulamentou, as ações de inclusão de surdos devem ir além de oferecer a eles a formação

educacional completa em sua própria língua (Libras), com a oportunidade de dominarem também, como segunda opção, a Língua

Portuguesa.

              Acerca do assunto, é digno de nota o posicionamento crítico de Carlos Skliar, a partir de cujos escritos se conclui pela

imprescindibilidade de a educação bilíngüe transcender o mero domínio da língua de sinais e da língua oficial do país, mostrando-se

imperioso o reconhecimento político do surdo como integrante da sociedade civil e da surdez como diferença a ser respeitada.

              Exige-se, então, seja permitida uma real e concreta participação política desse indivíduo, com vistas ao questionamento da

subjugação dos surdos pelos ouvintes (“ouvintismo”), quer dizer, no enfrentamento da dominação ideológica que se reflete na

imposição lingüística e cultural e na difusão da idéia do surdo e sua comunidade como inferiores.

 
[...] a educação bilíngüe para surdos é algo mais do que o domínio, em algum nível, de duas línguas. Se
a tendência contemporânea é fugir – intencional e/ou ingenuamente – de toda discussão que exceda o
plano estrito das línguas na educação de surdos, corre-se o risco de transformar a proposta bilíngüe em
mais um dispositivo pedagógico “especial”, em mais uma grande narrativa educacional, em mais uma
utopia a ser rapidamente abandonada. Em síntese: a educação bilíngüe pode-se transformar numa “neo-
metodologia” colonialista, positivista, a-histórica e despolitizada. (SKLIAR, 1999, p. 07)
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              O autor também aborda a prática da liberdade em sentido político e como isso se dá no âmbito da educação de surdos:

 
Discutir a educação bilíngüe numa dimensão política assume um duplo valor: o “político” como
construção histórica, cultural e social, e o “político” entendido como as relações de poder e
conhecimento que atravessam e delimitam a proposta e o processo educacional. (SKLIAR, 1999, p. 07)

 

              Neste ponto, seria impossível deixar de invocar o pensamento de Hannah Arendt que muito contribuiu para a discussão

acerca do espaço público e sua relação com a política e o agir humano.

              Para a referida autora, o espaço público deve ser compreendido como o lugar dos assuntos comuns, caracterizado pela

pluralidade humana e no qual o homem pode alcançar a liberdade por meio do diálogo. Mas essa liberdade, em Arendt, é

necessariamente política, pois não se trata de um agir despreocupado; ao contrário, essa liberdade é aquela que impele a sociedade

para uma ação transformadora, a fim de repensar o mundo e construir projetos para a humanidade.

              Tal contexto confere importância à ação dos sujeitos livres e singulares no espaço público plural. No pensamento da

filósofa em comento, a pluralidade é parte constitutiva do ser humano, porquanto a convivência entre iguais, sendo cada um singular

em si mesmo, é que dá sentido à vida humana.

              Por isso, para se permitir que o surdo tenha participação política na sociedade e no debate sobre a educação, mostra-se não

apenas viável, mas, sobretudo, imperiosa a difusão da cultura surda a ouvintes, com destaque especial à língua. E a escola

apresenta-se como um dos campos mais apropriados para esse empreendimento sócio-cultural, que tem de ter início por meio da

oferta do ensino da língua de sinais aos colegas de classe.

              Se a criação de um espaço público nos moldes pensados por Hannah Arendt, aplicado especificamente à discussão do

conteúdo ensinado no ambiente escolar, necessita ser integrado pela pluralidade de sujeitos, dentre eles representantes das culturas

ouvinte e surda, então é indispensável que se viabilize interações entre os diversos grupos sociais, contatos que permitirão que o

outro se expresse e seja compreendido.

              Não basta, portanto, a presença de professores e intérpretes de Libras no dia-a-dia escolar dos surdos; o processo de

aprendizagem tem, nas interações com o outro, um de seus arcabouços fundamentais. O educando com deficiência – seja ela

criança, jovem ou adulto – sente a necessidade de se relacionar não apenas com aqueles que têm a mesma limitação.

Pesquisas desenvolvidas por Vygotsky (2003) fazem menção ao relevante papel das interações sociais para o desenvolvimento

humano, com destaque para a importância das atividades sociais e culturais no ensino de crianças com alguma deficiência.

              Assim, o ensino de Libras deveria ser franqueado a toda a comunidade, desde os docentes, passando pelos funcionários

administrativos da instituição de ensino, até os alunos ouvintes. Já não se trata mais de propor uma melhor formação para

professores e intérpretes de Libras, mas, sim, de conceber uma educação amplamente inclusiva, calcada em valores para se preparar

toda a sociedade ao acolhimento dos surdos.

 

7 Conclusões

 

              As recentes inovações no ordenamento jurídico brasileiro, determinando – dentre outras medidas – a inclusão do ensino de

Língua Brasileira de Sinais – Libras no currículo escolar voltado para estudantes com surdez e a criação de cursos superiores para

formação de professores e intérpretes dessa língua, são ferramentas iniciais  importantes na busca pela concretização do direito à

educação inclusiva, alicerçado na Constituição Federal brasileira e na legislação infraconstitucional que a regulamenta.

              Todavia, o avanço no ordenamento jurídico ainda não é suficiente para fazer da inclusão um sonho minimamente realizável.

A inserção do surdo na rede regular de ensino demanda a mudança de postura e de valores nas ações governamentais e não-
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governamentais. A fim de se promover uma educação para todos, é insuficiente a criação de uma proposta pedagógica bilíngue

dirigida apenas para o grupo minoritário; urge que se criem condições reais para o contato entre os diferentes, pois a verdadeira

inclusão escolar e social implica, necessariamente, a convivência entre todos os alunos – com ou sem deficiência –, salvo apenas e

tão-somente aqueles que, pela natureza de suas limitações, não possam participar desse ambiente.

              Sendo assim, o ensino de Libras deve ser pensado como componente curricular obrigatório não só na educação de pessoas

com deficiência auditiva, mas também dos chamados “normais”, permitindo a estes conhecer a cultura surda. A sociedade como um

todo deve ser envolvida nesse trabalho de construção do ambiente inclusivo, a começar pela escola. Do contrário, a segregação

perdurará.

              O currículo escolar é, portanto, o espaço primeiro no qual devem ser realizadas modificações drásticas, mas imprescindíveis,

com o objetivo de, ao viabilizar interações sociais pelo acesso à língua e à cultura do outro, criar-se um espaço público

verdadeiramente arendtiano, vale dizer, que seja capaz de congregar o maior número possível de sujeitos livres e singulares,

capacitando-os para o debate político, o qual abrange, inclusive, questões relacionadas à educação.

              Dessarte, franquear o ensino de Libras a toda a comunidade, projeto que deve iniciar-se pela educação regular, é o meio

mais adequado não só de garantir o direito à educação inclusiva de surdos conforme previsto na legislação pátria, mas também de

inseri-los como sujeitos atuantes politicamente em nossa sociedade.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA E O DIREITO À ALIMENTAÇÃO COMO
COMPONENTES DO "DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES

PESSOAIS": UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA JUSTIÇA

THE RIGHT TO BASIC EDUCATION AND FREE MEALS AS PART OF THE "RIGHT TO PERSONAL
SKILLS DEVELOPMENT": AN ANALYSIS BASED ON THE THEORY OF JUSTICE

Fernanda Andrade Almeida

RESUMO
Temos como objetivo principal, no presente estudo, a defesa da existência de um “direito ao
desenvolvimento das capacidades pessoais”, que, embora apareça em nossa Constituição
Federal, conforme veremos, não possui efetividade em nosso País. Nosso trabalho está dividido
em duas partes. A primeira delas trabalha com a problemática da não efetivação do “direito ao
desenvolvimento das capacidades pessoais”, em especial na infância, em razão da não
concretização de diversos direitos que constam em nossa Constituição, principalmente o direito à
alimentação e o direito à educação básica. Entendemos que tais direitos encontram-se
intimamente vinculados, tendo em vista que a ausência de uma alimentação adequada na
infância tem direta influência na capacidade de aprendizagem da criança. Utilizaremos, aqui,
sobretudo, os estudos feitos por Amartya Sen. Na segunda parte, veremos como este problema
pode influenciar na questão meritória, tendo em vista que alguns indivíduos se encontram, desde
o nascimento – ou mesmo antes dele, levando-se em consideração que o período pré-natal
exige uma atenção especial –, em evidente desvantagem em relação a outros. Adotaremos,
neste segundo ponto, duas perspectivas: a liberal-igualitária – representada aqui por John Rawls
– e a comunitarista, com ênfase na teoria de Michael Walzer.
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Educação; Direito à Alimentação; Direito ao desenvolvimento
das capacidades pessoais; Teoria da Justiça; Mérito; Amartya Sen; John Rawls; Michael Walzer.

ABSTRACT
Our main goal in this study, the defense of the existence of a "right to personal skills
development," which, though it appears in our Constitution, is not being carried out in our
country. This project is divided into two parts; the first is with the problem of the right to
personal skills development not being implemented - especially in childhood. This is not because
of the non-implementation of various rights contained in our Constitution, especially the right to
free meals and the right to basic education. We believe that such rights are intimately linked,
given that the lack of adequate nutrition in childhood has a direct influence on learning ability of
children. We will also use the studies of Amartya Sen. In the second part, we'll see how this
problem can influence the meritorious issue, given that some individuals have since birth a
distinct disadvantage compared to others – if we consider that the prenatal period requires
special attention. In this second point, we will adopt two perspectives: the liberal-egalitarian -
represented by John Rawls - and a communitarian, emphasizing by the theory of Michael Walzer.
KEYWORDS: Right to Education; Right to Free Meals; Right to personal skills development;
Theory of Justice; Merits; Amartya Sen; John Rawls; Michael Walzer.

           Introdução
 

O tema da justiça distributiva constitui um dos assuntos mais polêmicos da Filosofia Política. Isso porque, ao

tentar estabelecer critérios justos – mérito, livre intercâmbio, necessidade, dentre outros – para a distribuição dos

recursos disponíveis na sociedade, acaba por lidar com questões éticas extremamente delicadas e opiniões bastante

contraditórias.

Temos como objetivo principal, no presente estudo, a defesa da existência de um “direito ao
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desenvolvimento das capacidades pessoais”, que, embora apareça em nossa Constituição Federal, conforme veremos,

não possui efetividade em nosso País.
Nosso trabalho está dividido em duas partes. A primeira delas trabalha com a problemática da não efetivação

do “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais”, em especial na infância, em razão da não concretização de
diversos direitos que constam em nossa Constituição, principalmente o direito à alimentação e o direito à educação
básica. Entendemos que tais direitos encontram-se intimamente vinculados, tendo em vista que a ausência de uma
alimentação adequada na infância tem direta influência na capacidade de aprendizagem da criança. Utilizaremos, aqui,
sobretudo, os estudos feitos por Amartya Sen. Na segunda parte, veremos como este problema pode influenciar na
questão meritória, tendo em vista que alguns indivíduos se encontram, desde o nascimento – ou mesmo antes dele,
levando-se em consideração que o período pré-natal exige uma atenção especial –, em evidente desvantagem em
relação a outros. Adotaremos, neste segundo ponto, duas perspectivas: a liberal-igualitária – representada aqui por
John Rawls – e a comunitarista, com ênfase na teoria de Michael Walzer.

Quando falamos de um “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais” estamos nos referindo a um

“direito de vir-a-ser”. Trata-se de um direito conexo ao direito à vida, mas não apenas como o direito de estar vivo,

de respirar, de acordar e de dormir. Inclui também o direito a uma vida digna, enquanto o direito de comer e beber

de forma adequada e de se vestir, por exemplo. Mas vai além disso. Engloba, ainda, o direito de elaborar planos de

vida e de fazer escolhas.

A expressão “capacidades pessoais” diz respeito ao desenvolvimento pleno dos indivíduos, do ponto de vista

mental e biológico. Entendemos que este desenvolvimento, que ocorre de maneira mais intensa na infância, influencia

na capacidade futura dos indivíduos de executar projetos de vida e atingir realizações pessoais.

É claro que não é possível vislumbrarmos a plena realização de todos os projetos de vida de qualquer

indivíduo. Isso porque, no decorrer da vida, somos acometidos por diversas contingências. Todavia, acreditamos que

aqueles que não têm o seu “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais” efetivado – não tendo, por

exemplo, uma alimentação adequada na infância – possuem menos chances de escolher seus planos de vida, o que

faz com que eles sejam menos livres do que os demais indivíduos. E, se algumas pessoas são menos livre do que

outras, não podemos falar em igualdade.

O tema está intimamente relacionado com a questão da pobreza e da desigualdade social (e também

regional) em nosso País. Ademais, tem conexão direta com a temática do direito à alimentação e do direito à

educação, em especial nos primeiros anos de vida, ou seja, na infância.

A pobreza e a desigualdade social no Brasil são duas faces da mesma moeda, conforme se pode deduzir da

passagem abaixo, retirada de um estudo empírico acerca do tema:

 

Nossa hipótese central, presente em estudos anteriores, é que, em primeiro
lugar, o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres. Em
segundo lugar, acreditamos que os elevados níveis de pobreza que afligem a
sociedade encontram seu principal determinante na estrutura da desigualdade
brasileira — uma perversa desigualdade na distribuição da renda e das
oportunidades de inclusão econômica e social. Procuramos, ainda, demonstrar a
viabilidade econômica do combate à pobreza e justificar a importância, no atual
contexto econômico e institucional brasileiro, de estabelecer estratégias que
não descartem a via do crescimento econômico mas que enfatizem,
sobretudo, o papel de políticas redistributivas que enfrentem a
desigualdade. Em conclusão, e de acordo com o diagnóstico proposto ao
longo do texto, destacamos a necessidade de as políticas públicas de combate à
pobreza concederem prioridade à redução da desigualdade.[1]  [grifos
nossos][2]

 

Nesse sentido, podemos compreender que “o problema da fome no Brasil não se deve à pouca

disponibilidade global de alimentos, mas sim à pobreza de grande parte da população”.[3]
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A conclusão de que a pobreza em nosso País tem como conseqüência principal não a escassez de recursos,

mas a má distribuição de renda[4], torna fundamental o estudo de tópicos relacionados à Teoria da Justiça, em

especial questões sobre políticas de redistribuição de renda.

Contudo, devemos advertir que o tema ora proposto é, na realidade, um tema marginal dentro da produção

jurídica brasileira. As reflexões sobre justiça, desigualdade social e políticas de redistribuição de renda não constituem

objetos de estudo recorrentes no mundo jurídico. Essa lacuna assume maior gravidade se levarmos em consideração a

enorme desigualdade acima mencionada.

Em princípio, poderíamos pensar que se trata de um paradoxo de difícil compreensão. Contudo, um mero

estudo histórico sobre a formação liberal (não igualitária) dos juristas nacionais – associado à percepção da ótica

privatista que impera, ainda hoje, de maneira geral, nos cursos de Direito do Brasil – pode nos fornecer os motivos

para tal ausência.

O problema fica mais evidente ainda se lembrarmos que a nossa Constituição Federal, ironicamente (ou não),

estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III).[5] A clássica discussão sobre a aplicabilidade dos direitos

sociais (ou direitos “prestacionais”) e a defesa da existência de “normas programáticas” oferecem o pano de fundo e a

justificativa para a total indiferença a conteúdos normativos como o mencionado acima.

 

1. O “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais”

 
São diversos os dispositivos constitucionais que, de algum forma, denotam o compromisso do ordenamento

jurídico pátrio com “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais”. Em primeiro lugar, a Constituição
estabelece “a dignidade da pessoa humana” como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III,
CRFB/88). Ademais, constitui como um dos objetivos fundamentais do nosso País, como já mencionado, “erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III, CRFB/88).

O art. 6º da Constituição – que está incluído no rol dos direitos fundamentais (Título II da CRFB/88) –
estabelece como direitos sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.

Ressalte-se a inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010, que acrescentou no art. 6º a
referência ao direito social à alimentação. A Constituição já possuía um conjunto de normas de proteção ao direito à
alimentação (Por exemplo: art. 227; art. 7º, IV; art. 208, VII).[6] Todavia, a inscrição deste direito no art. 6º conferiu
um caráter de fundamentalidade ao mesmo.

Acreditamos que a referência, no artigo 6º, ao direito à educação e à saúde, e, principalmente, a menção ao
direito à alimentação e à proteção à maternidade e à infância, traduzem, de forma explícita, o compromisso
constitucional com o “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais”.

Nesse mesmo sentido, o artigo 227 estabelece:
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança e do adolescente [...]. [grifos nossos]
 

Podemos perceber que o dispositivo acima mencionado reforça a importância de uma atenção especial ao
desenvolvimento das capacidades pessoais das crianças, através de uma proteção prioritária ao direito à vida, à saúde
e à alimentação. Ressalte-se a ênfase dada ao papel do Estado nesse sentido.

No que diz respeito ao direito à educação, destaque-se que a Constituição estabelece que “a educação,

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação

para o trabalho” (art. 205, CRFB/88). [grifo nosso]

O art. 206, I, por sua vez, enfatiza que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I -

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” [...]. O art. 208, VII acrescenta que “o dever

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: VII - atendimento ao educando, em todas as

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte,

alimentação e assistência à saúde”. [grifo nosso]

Por fim, acrescente-se que a Constituição Federal estabelece em seu art. 203 que “a assistência social será

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por

objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças

e adolescentes carentes; [...]” [grifos nossos].

Esta breve passagem por alguns dispositivos da Constituição Federal de 1988 demonstra que a nossa ordem

constitucional está, em tese, comprometida com o pleno desenvolvimento das capacidades pessoais. A preocupação

com a alimentação, a infância, a maternidade e a educação básica são evidentes nos artigos citados.

Todavia, a falta de efetivação dos direitos acima não representa tão-somente uma ofensa aos preceitos

constitucionais. Ela denota, ainda, problemas éticos, relacionados com a questão da justiça distributiva e com um dos

principais princípios distributivos: o mérito.

O depoimento de Eliane Azevedo – médica, geneticista e bioeticista – nos possibilita um exame inicial da

questão:
 

A realidade das desigualdades sociais no Brasil permite essa amplitude de
reflexão por sabermos que, por um lado, temos uma elite economicamente
capaz de custear aprimoramentos mentais resultantes de sofisticados avanços
biotecnológicos, e por outro lado, também temos, e em maioria, pessoas
que, vitimadas pela desnutrição desde os primeiros anos de vida,
sequer conseguem um desenvolvimento neuro-mental correspondente
às informações genéticas que possuem. Após o nascimento, a parte
mais nobre do projeto genético ainda está em execução: o cérebro. Na
ausência de alimentação adequada, a criança fica a meio caminho do
que deveria ser. Os genes, por melhores que sejam, dependem de
interações com o ambiente apropriado para assegurar suas
manifestações. Não existem genes capazes de promover
desenvolvimento saudável na ausência de alimentação adequada. O
ambiente de pobreza funciona como inibidor de potencialidades
genéticas, condenando as pessoas a um sub-desenvolvimento biológico.
Assim, a pobreza retira o mais fundamental dos direitos: o direito ao
desenvolvimento das potencialidades biológicas e mentais que cada um
traz consigo. Isto é, o direito de vir-a-ser após o nascimento.[7] [grifo nosso]

 
 

Na passagem acima fica evidente como as condições sociais de vida – estabelecidas pela “loteria natural” –

influenciam no desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos.
Mariza Abreu, explicando a diferença entre “desnutrição” e “fome”, correlaciona este último elemento com a

questão da dificuldade de aprendizagem na infância:
 

Desnutrição grave é aquela que atinge as crianças no início da vida – do
período pré-natal aos dois anos de idade –, provocando sérias lesões no
sistema nervoso. Nesses casos, a maioria das crianças morre e, quando
sobreviventes, raramente chegam a ingressar na escola. Quando ocorre em
graus menores ou incide após os dois anos de vida, trata-se de uma

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4257



desnutrição leve, que não interfere no sistema nervoso e não provoca lesões
irreversíveis que impossibilitem a aprendizagem. Nesses casos, o organismo
sacrifica seu crescimento para manter o equilíbrio metabólico do corpo. Ao
tentar identificar os efeitos da desnutrição sobre a aprendizagem, enfrenta-se
um impasse metodológico, pois não é possível analisar esses efeitos isolando a
desnutrição da realidade socioeconômica que a determina. Decorrente da
pobreza, a desnutrição faz parte de um “complexo de doença social”,
onde a ela se somam precárias condições de habitação, saneamento
básico e saúde, além dos baixos índices de escolarização dos pais. [...]
Se não há comprovação da interferência da desnutrição no desenvolvimento
cognitivo, sabe-se que a fome interfere na aprendizagem. Enquanto a
desnutrição grave provoca lesões no sistema nervoso, a fome é, ao
contrário, uma situação transitória, ou potencialmente transitória, que
não provoca lesões irreversíveis, mas que dificulta a realização de
qualquer atividade do ser humano. (...) É a chamada “fome do dia”,
com a qual é tão difícil aprender quanto com frio ou com vontade de se
dirigir ao banheiro.[8] [grifo nosso]

 

A autora explica que a merenda escolar deve ser considerada como algo natural – uma refeição para manter

a criança alimentada enquanto está na escola –, o que de fato ocorre em diversos outros países, onde a merenda não

tem o objetivo de combater a desnutrição. No Brasil, contudo, ela assume uma dimensão social, em razão da situação

de pobreza e miséria de significativos contingentes da população. Muitas crianças vão à escola em jejum e, para

muitos alunos das escolas brasileiras, a merenda é a sua única refeição diária.[9]

Além de influenciar na capacidade de aprendizagem, a falta de alimentação – ou de uma alimentação

adequada – tem influência no desenvolvimento físico das crianças.

 

A insuficiência da alimentação e outras condições impróprias para a saúde,
associadas ao baixíssimo poder aquisitivo de grande parte da população
brasileira, manifestam-se em indicadores antropométricos de desnutrição. O
crescimento e a manutenção das dimensões corporais exigem a
presença de condições ótimas, principalmente quanto à ingestão e
utilização biológica de calorias e proteínas. Assim, os indicadores
antropométricos constituem uma maneira bastante sensível de detectar casos
de desnutrição.[10] [grifo nosso]

 
A noção de “complexo de doença social”, enfatizada por Abreu[11], demonstra que a desnutrição não deve

ser considerada apenas no aspecto da alimentação, mas também a partir de outros fatores que se relacionam com
precárias condições de vida. Neste mesmo sentido, Hoffmann destaca que:

 
Uma criança pode ter problemas graves de desnutrição, mesmo que tenha
acesso a uma alimentação abundante e variada, se tiver, por exemplo,
freqüentes diarréias causadas pelo consumo de água contaminada. É claro que
um bom estado nutricional não depende apenas da segurança
alimentar, mas também do acesso a outras condições para uma vida
saudável como moradia, abastecimento de água, condições sanitárias,
acesso a serviços de saúde, educação etc.[12] [grifo nosso]

 

A partir dos relatos acima, podemos refletir acerca das diferenças de possibilidades de realização de planos

de vida entre uma criança que não teve uma alimentação adequada durante a infância e uma outra que teve o

privilégio de nascer e crescer em um ambiente social que permitia um desenvolvimento adequado. Poderíamos dizer

que as duas seriam igualmente livres?

Segundo Amartya Sen, em sua obra Desigualdade Reexaminada[13], a posição de uma pessoa num
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ordenamento social pode ser julgada por duas perspectivas diferentes: (1) a realização de fato conseguida, e (2) a

liberdade para realizar. “A realização liga-se ao que conseguimos fazer ou alcançar, e a liberdade, à oportunidade real

que temos para fazer ou alcançar aquilo que valorizamos”. E acrescenta: “a desigualdade pode ser vista em termos de

realizações e liberdades, e elas não necessitam coincidir”.[14]

Quando Sen[15] fala sobre a idéia de capacidade para realizar funcionamentos[16], ele explica que ela

“representa as várias combinações de funcionamento (estados e ações) que uma pessoa pode realizar”, sendo,

portanto, “um conjunto de vetores de funcionamentos, refletindo a liberdade da pessoa para levar um tipo de vida ou

outro”. O “conjunto capacitário”, segundo o economista, “reflete, no espaço de funcionamentos, a liberdade da pessoa

para escolher dentre vidas possíveis”.

Na obra, o autor dá enorme importância à dimensão da escolha. Ou seja, ele concentra a sua análise na

“liberdade para realizar”, e não propriamente na realização de fato conseguida.[17] De acordo com Sen[18], “se

estamos interessados na liberdade de escolha, então temos de considerar as escolhas que uma pessoa de fato tem, e

necessitamos pressupor que os mesmos resultados seriam obtidos levando-se em conta os recursos sobre os quais

essa pessoa tem controle”. [grifos no original]

É possível percebermos como a liberdade – mais especificamente a liberdade de escolha – tem conexão

direta com a questão da igualdade na obra de Sen:
 
[...] a liberdade de escolha pode de fato ter importância direta para a qualidade
de vida e bem-estar de uma pessoa. (...) Agir livremente e ser capaz de
escolher são, nesta concepção, diretamente conducentes ao bem-estar, não
somente porque mais liberdade torna disponível um número maior de
alternativas. [...] É de fato possível representar os funcionamentos de tal modo
que eles já reflitam as alternativas disponíveis e, portanto, as escolhas
desfrutadas. Por exemplo, “jejuar” como um funcionamento não é apenas
passar fome; é escolher passar fome quando se têm outras opções. No
exame do bem-estar realizado de uma pessoa que passa fome, é de interesse
direto saber se ela está jejuando ou simplesmente não tem os meios para obter
comida suficiente. Similarmente, escolher um estilo de vida não significa
exatamente o mesmo que ter esse estilo de vida sem importar como foi
escolhido, e o bem-estar de alguém depende de como o seu estilo de vida veio
a emergir.[19] [grifos no original]

 

Ao valorizar a dimensão da escolha, Amartya Sen nos permite uma reflexão sobre indivíduos que sequer têm

a possibilidade de escolher uma trajetória de vida a seguir. Tomemos como exemplo uma pessoa, como a descrita

acima, que não tem respeitado o seu direito ao “desenvolvimento das capacidades pessoais”. Tendo em vista que sua

capacidade física e cerebral fica abaixo da normal, o indivíduo fica impedido de escolher a forma de vida que gostaria

de levar, em razão da impossibilidade (ou ao menos dificuldade) de obter êxito na esfera educacional e,

posteriormente, no mercado de trabalho. Na ausência da possibilidade de escolha, não podemos dizer que essa pessoa

seja livre. É neste ponto que a igualdade e a liberdade se correlacionam.[20] O exemplo da fome e da malária,

utilizado pelo autor, expressa muito bem o problema exposto:

 

[...] a idéia de escolha contrafactual – o que alguém teria escolhido se
tivesse escolha – é relevante para sua liberdade. [...] Se as pessoas de fato
desejam uma vida sem fome ou malária, a eliminação destas enfermidades
através de uma política pública aumenta sim sua “liberdade de escolher viver
como o desejam”. [...] É aí precisamente que o papel da escolha contrafactual
se torna relevante, central até. Alguém dá valor à vida sem malária, deseja uma
tal vida, e a teria escolhido, se lhe fosse dada a escolha. Ser capaz de viver 
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do modo que atribuiríamos valor, desejaríamos e escolheríamos é uma
contribuição para a liberdade de alguém (não somente para a realização do seu
bem-estar ou realização da sua condição de agente, embora também seja
isso)”[21] [grifos no original]

 

Destaque-se que, em outra obra, Sen demonstra como os desfavorecidos da sociedade ajustam as suas

“escolhas” às reais possibilidades que lhes são apresentadas. Ou seja, “escolhem” dentro de um reduzido leque de

opções que a sociedade lhes oferece.

 

Os fracassados e os oprimidos acabam por perder a coragem de desejar coisas
que outros, mais favoravelmente tratados pela sociedade, desejam
confiantemente. A ausência de desejo por coisas além dos meios de que uma
pessoa dispõe pode refletir não uma valoração deficiente por parte dela, mas
apenas uma ausência de esperança, e o medo da inevitável frustração. O
fracassado enfrenta as desigualdades sociais ajustando seus desejos às
suas possibilidades.[22] [grifo nosso]

 

Mas, suponhamos que, em um determinado momento, fosse dada a oportunidade para este indivíduo que

não teve efetivado o seu “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais” de ter uma renda (ou uma

oportunidade de estudo ou trabalho) idêntica a de um outro indivíduo que teve efetivado o seu direito desde o

nascimento. Poderíamos dizer que, de acordo com Sen, agora ambos seriam iguais? A passagem abaixo parece

esclarecer um pouco esta questão:

 
Os seres humanos diferem uns dos outros de muitos modos distintos. Diferimos quanto a
características externas e circunstanciais. Começamos a vida com diferentes dotações de
riqueza e responsabilidade herdadas. Vivemos em ambientes naturais diferentes – alguns
mais hostis do que outros. As sociedades e comunidades às quais pertencemos oferecem
oportunidades bastante diferentes quanto ao que podemos ou não podemos fazer. Os
fatores epidemiológicos da região em que vivemos podem afetar profundamente nossa saúde
e bem estar. Mas além dessas diferenças nos ambientes natural e social e nas características
externas, também diferimos em nossas características pessoais (p. ex., idade, sexo, aptidões
físicas e mentais). E estas são importantes para avaliar a desigualdade. Por exemplo,
rendas iguais podem ainda deixar bastante desiguais nosso potencial de fazer o
que podemos valorizar fazer. Uma pessoa incapacitada não pode realizar
funcionamentos do modo que uma pessoa com o “corpo hábil” pode, ainda que
ambas tenham exatamente a mesma renda.[23] [grifo nosso]

 

Acreditamos que, de acordo com o economista, ainda que em dado momento da vida as duas pessoas

tivessem as suas rendas igualadas (o “subnutrido” e o “nutrido”), isso não necessariamente significaria que elas seriam

iguais. Isso porque, aquele que não teve efetivado os seus direitos básicos, em especial o direito à alimentação,

provavelmente não teria o mesmo desenvolvimento físico e cerebral (o mesmo “corpo hábil”, nos termos de Sen).

Conforme fica claro em outra passagem, reproduzida abaixo, trata-se de um problema de “conversão”, ou seja, da

questão de saber se este indivíduo é capaz de converter os seus recursos (rendas, bens primários) em liberdades.

 

Mas deve ser reconhecido ao mesmo tempo que igualar a propriedade de
recursos ou parcelas de bens primários não necessariamente iguala as
liberdades substantivas usufruídas por pessoas diferentes, já que pode haver
variações significativas na conversão de recursos e bens primários em
liberdades. Os problemas de conversão podem envolver algumas questões
sociais extremamente complexas, especialmente quando as realizações em
questão são influenciadas por intrincadas relações e interações intragrupais.
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Mas, como discutimos anteriormente, as variações na conversão podem também
surgir de simples diferenças físicas. Por exemplo [...], que uma pessoa pobre
esteja livre da subnutrição depende não somente de seus recursos e bens
primários (p. ex., através da influência da renda sobre a capacidade para
comprar comida), mas também de suas taxas metabólicas, sexo, gravidez,
ambiente climático, exposição a doenças parasíticas, e assim por diante. De
duas pessoas com rendas idênticas e outros bens primários e recursos (como
caracterizados nas estruturas ralwsiana e dworkiana), uma pode estar
inteiramente livre para evitar a subnutrição, e a outra, de nenhum modo livre
para realizar isso.[24] [grifo no original]
 
 

Para concluir esta seção, vejamos brevemente como o economista trabalha com a questão da pobreza.

Segundo Sen,

 

[...] é possível defender a concepção de pobreza como uma deficiência
de capacidades básicas para alcançar certos níveis minimamente
aceitáveis. Os funcionamentos relevantes para esta análise podem variar
desde os físicos elementares como estar bem nutrido, adequadamente vestido e
abrigado, evitar doenças que podem ser prevenidas etc., até realizações sociais
mais complexas tais como tomar parte na vida da comunidade, ser capaz de
aparecer em público sem envergonhar-se, e assim por diante. Estes são
funcionamentos bem “gerais”, mas [...] a forma específica que suas realizações
podem assumir tende a variar de sociedade para sociedade.[25] [grifo nosso]

 

Podemos perceber que o autor trabalha novamente com a idéia de “capacidade para realizar

funcionamentos”. Em sua obra, não são tão relevantes os conceitos de “renda alta” ou “renda baixa”, mas novamente

a idéia de “conversão”.

 

Talvez o ponto mais importante a observar é que a adequação dos meios
econômicos não pode ser julgada independentemente das possibilidades reais
de “conversão” de rendas e recursos em capacidades para realizar
funcionamentos. [...] Se queremos identificar a pobreza em termos de renda,
não pode ser adequado considerar apenas as rendas (quer dizer, se a renda é
genericamente baixa ou alta), independentemente da capacidade para realizar
funcionamentos deriváveis dessas rendas. A adequação da renda para evitar a
pobreza varia parametricamente com as características pessoais e
circunstanciais.[26] [grifo no original][27]

 

Um outro conceito trabalhado pelo autor é o de “inadequação”. Tal conceito está conectado ao de

“capacidades”. Dessa forma, a pobreza está associada à noção de “inadequação para gerar capacidades”.

 

No espaço de rendas, o conceito relevante de pobreza tem de ser a
inadequação (para gerar capacidades minimamente aceitáveis), em vez de um
nível baixo (independentemente das características pessoais). Uma “linha de
pobreza” que ignora completamente as características individuais não consegue
fazer justiça às nossas verdadeiras preocupações sobre o básico na pobreza, a
insuficiência de capacidade devida a meios econômicos inadequados.
Seguidamente será sensato agrupar os indivíduos em categorias particulares
(relacionadas com classe, sexo, grupo ocupacional, status do emprego, e assim
por diante). Se escolhemos expressar a pobreza no espaço de rendas, então as
rendas requeridas terão de ser ligadas às exigências causais das capacidades
mínimas. Esta questão está relacionada com o fato de que o interesse primário
na análise da pobreza diz respeito à capacidade para realizar funcionamentos, e
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não aos funcionamentos realizados. O exemplo, discutido anteriormente, da
pessoa que, tendo menos, jejua porque assim escolhe, como oposto ao da que
tem de passar fome, devido à falta de meios, é relevante aqui. Ambas podem
terminar passando fome e deixar de estar adequadamente nutridas, mas a
pessoa sem os meios – e, portanto, sem a capacidade de estar adequadamente
nutrida – é pobre de um modo que a pessoa que jejua não o é. Desta forma, o
foco de atenção da análise da pobreza tem de ser a capacidade, como oposta à
realização (mesmo que algumas vezes possamos usar a informação sobre a
realização para procurar conjeturar a capacidade desfrutada por uma
pessoa).[28] [grifos no original]

 

O ambiente de pobreza, como vimos, funciona como um inibidor das capacidades pessoais, tendo em vista

que diversos problemas que podem acometer um indivíduo – como a desnutrição, a ingestão de água contaminada, a

maior vulnerabilidade a doenças parasitárias etc – decorrem desta situação social, arbitrariamente estabelecida pela

“loteria natural”. A falta de efetividade de diversos direitos constitucionais reforça essa situação.

Em tais condições, não podemos dizer que o indivíduo é livre para escolher a vida que gostaria de levar. Isso

vale tanto para escolhas “básicas” (“comer” ou “não comer”? “estar livre da malária” ou “não estar livre da malária”?)

como para escolhas mais “complexas” (“estudar” ou “trabalhar”? “estudar Medicina” ou “estudar Direito”?). E, ainda

que alguma política pública destinada a equiparar as rendas dos indivíduos fosse adotada posteriormente, o mesmo

“pacote de bens primários” não garantiria que todos os indivíduos seriam iguais. Isso porque, nem todos conseguiriam

realizar a conversão de seus recursos em liberdades, tendo em vista que o desenvolvimento deficitário de muitas

pessoas durante a infância teria influência em suas capacidades de conversão.

Esse debate, acerca da defasagem no desenvolvimento físico e cerebral normal causada pela desigualdade

de renda, nos conduz a uma outra questão, extremamente relevante dentro da Teoria da Justiça: o mérito enquanto

critério distributivo.

A partir dos dados apresentados acima, e dos temas debatidos, é possível acreditarmos que o sucesso

educacional/profissional seja decorrente apenas do mérito individual?
 
 

2. Uma nova questão para um mesmo problema

 

O tema da defasagem na aprendizagem, causada pela pobreza e desigualdade social, nos conduz a uma

outra questão, que é uma conseqüência direta da primeira. Em termos bem simples, poderíamos perguntar o seguinte:

se algumas crianças se encontram em grande desvantagem em relação a outras crianças no momento de “largada” da

“corrida educacional/profissional”, os resultados obtidos por estas últimas poderiam ser considerados meritórios?

Analisaremos, brevemente, as respostas que seriam dadas a esta questão pelas perspectivas liberal-igualitária e

comunitarista.

 

 

2.1. John Rawls: “loteria natural” e mérito

 

Não obstante o nosso entendimento de que a obra principal de John Rawls seja Uma teoria da justiça

(2000), as informações que utilizaremos neste trabalho também serão retiradas da obra Justiça como equidade: uma

reformulação (2003). Isso porque – como o próprio nome da obra já deixa claro – nesta última Rawls procura
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responder às criticas feitas a sua Teoria, reformulando ou explicando conceitos anteriormente apresentados.

É importante ressaltar que, devido à extensão e complexidade da obra de Rawls, torna-se impossível uma

análise de todos os aspectos que envolveriam o caso em questão, razão pela qual iremos nos limitar a alguns pontos

da teoria desenvolvida pelo autor.

Inicialmente, é necessário apresentarmos os dois princípios de justiça defendidos por Rawls:

 

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente
adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo
esquema de liberdades para todos; e (b) as desigualdades sociais e
econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar
vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de
igualdade eqüitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de
beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o
princípio da diferença).[29]  [grifo nosso]

 
 

Na Teoria formulada por Rawls, o primeiro princípio tem precedência sobre o segundo e, no segundo

princípio, a igualdade eqüitativa de oportunidades tem precedência sobre o princípio da diferença. Isso significa que,

ao aplicarmos um princípio, partimos do pressuposto de que os princípios anteriores já foram plenamente satisfeitos.

Em primeiro lugar, analisaremos a primeira parte do segundo princípio, ou seja, a igualdade eqüitativa de

oportunidades. E aqui se torna necessário que entendamos como Rawls conceitua esse princípio.

 

Trata-se de uma noção difícil e não totalmente clara; talvez sua função possa
ser inferida das razões pelas quais ela é introduzida: para corrigir os defeitos da
igualdade formal de oportunidades – carreiras abertas a talentos – no sistema
da chamada liberdade natural. Para tanto, diz-se que a igualdade
eqüitativa de oportunidades exige não só que cargos públicos e
posições sociais estejam abertos no sentido formal, mas que todos
tenham uma chance eqüitativa de ter acesso a eles. Para especificar a
idéia de chance eqüitativa dizemos: supondo que haja uma distribuição de dons
naturais, aqueles que têm o mesmo nível de talento e habilidade e a mesma
disposição para usar esses dons deveriam ter as mesmas perspectivas de
sucesso, independentemente de sua classe social de origem, a classe em que
nasceram e se desenvolveram até a idade da razão. Em todos os âmbitos da
sociedade deve haver praticamente as mesmas perspectivas de cultura
e realização para aqueles com motivação e dotes similares.[30] [grifos
nosso]

 

É claro que, conforme dissemos acima, se algumas crianças “largam na frente” na “corrida

educacional/profissional”, é difícil vislumbramos um respeito ao princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades.

Podemos observar que, para Rawls, em todos os âmbitos da sociedade deve haver as mesmas perspectivas de cultura

e realização para aquelas pessoas dotadas de dotes similares. Contudo, em razão da desigualdade social existente no

Brasil, nem todas as pessoas tem a capacidade de alcançar o mesmo nível de cultura e realização.

Ressalte-se, ainda, que, no caso brasileiro, as desigualdades regionais também são relevantes nesta

“corrida”. Muitas cidades brasileiras não contam com museus, centros culturais, bibliotecas etc. Ademais, estudos

demonstram grandes disparidades regionais em relação à desnutrição crônica.[31]

Segundo Rawls[32], a teoria da justiça como equidade trata das desigualdades de perspectivas de vida dos

cidadãos, considerando que essas perspectivas são afetadas por três tipos de contingências: (a) sua classe social de

origem: “a classe em que nasceram e se desenvolveram antes de atingir a maturidade”; (b) seus talentos naturais; e
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“as oportunidades que têm de desenvolver esses talentos em função de sua classe social de origem”; (c) “sua boa ou

má sorte ao longo da vida”, por exemplo, como são afetados por acidentes e doenças.

Um indivíduo que vive em situação de pobreza seria afetado por estas três contingências. Em primeiro lugar,

por nascer em uma classe social mais baixa. Ademais, por não poder desenvolver seus talentos em função de sua

classe social de origem. Por fim, pela possibilidade de ser afetado por uma série de doenças que atingem, em geral, as

camadas mais pobres da população. 

Rawls[33] considera ainda como as três contingências mencionadas afetam “o conteúdo dos fins últimos das

pessoas, bem como o vigor e a confiança com que procuram realizá-los”.

 

Avaliamos nossas perspectivas de vida segundo nosso lugar na sociedade e
formulamos nossos objetivos à luz dos meios e oportunidades de que podemos
esperar dispor de forma realista. Assim, o fato de sermos esperançosos e
otimistas em relação ao nosso futuro, ou resignados e apáticos, depende tanto
de desigualdades associadas à nossa posição social como dos princípios públicos
de justiça que a sociedade não apenas professa mas, de modo mais ou menos
efetivo, usa para regular as instituições da justiça de fundo. [...] Além disso,
talentos naturais de vários tipos (inteligência inata e aptidões naturais)
não são qualidades naturais fixas e constantes. São meramente
recursos potenciais, e sua fruição só se torna possível dentro de
condições sociais; quando realizados, esses talentos adotam apenas uma ou
poucas das muitas formas possíveis. Aptidões educadas e treinadas são sempre
uma seleção, e uma pequena seleção, ademais, de uma ampla gama de
possibilidades. Entre os fatores que afetam sua realização estão atitudes sociais
de estimulo e apoio, e instituições voltadas para seu treinamento e uso precoce.
Não só nossa concepção de nós mesmos e nossos objetivos e ambições, mas
também nossas aptidões e talentos realizados refletem nossa história
pessoal, nossas oportunidades e posição social, e a influência da boa ou
má sorte.[34] [grifos nossos]

 
Podemos perceber que Rawls reconhece a importância das condições sociais para o desenvolvimento dos

talentos pessoais. A partir dessa afirmação, podemos refletir sobre a impossibilidade que alguns indivíduos têm de

desenvolver aptidões, em razão da falta de efetivação do seu “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais”.

Para entendermos melhor essa idéia veremos como Rawls lida com as noções de talentos naturais e mérito.

 

A distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que pessoas
nasçam em alguma posição particular na sociedade. Esses são simplesmente
fatos naturais. O que é justo ou injusto é o modo como as instituições lidam
com esses fatos. [...] Os dois princípios são um modo eqüitativo de se enfrentar
a arbitrariedade da fortuna; e embora sem duvida sejam imperfeitas em outros
aspectos, as instituições que satisfazem esses princípios são justas. [...] Não
merecemos nosso lugar na distribuição de dotes inatos, assim como
não merecemos nosso lugar inicial de partida na sociedade. Também é
problemática a questão de saber se merecemos o caráter superior que
nos possibilita fazer o esforço de cultivar nossas habilidades; pois esse
caráter depende em grande parte de circunstâncias familiares e sociais
felizes no início da vida, às quais não podemos alegar que temos
direito. A noção de mérito não se aplica aqui.[35] [grifo nosso]

 

Se, de acordo com Rawls, não merecemos nosso lugar inicial de partida na sociedade[36], podemos concluir

que o filósofo entende que aqueles que, pela “loteria natural” nasceram em uma situação desprivilegiada, não

“merecem” tal condição. Perceba-se que o autor compreende que o próprio esforço depende de circunstâncias
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familiares e sociais no início da vida. Esta afirmação é coerente com o que dissemos acima, sobre a necessidade de

condições sociais favoráveis para o pleno desenvolvimento das crianças e, conseqüentemente, para o grau de

liberdade de escolha que estas terão na vida adulta.

 Algumas palavras sobre o mérito também se fazem necessárias. De acordo com Rawls[37], a justiça como

equidade reconhece pelo menos três idéias que são consideradas idéias de mérito moral. Primeiramente, a idéia de

mérito moral em sentido estrito, ou seja, “o valor moral do caráter de uma pessoa como um todo (e das várias

virtudes de uma pessoa) de acordo com uma doutrina moral abrangente; assim como o valor moral de determinadas

ações”; em segundo lugar, “a idéia de expectativas legítimas (e a idéia de direitos a ela associada), que é o outro lado

do princípio de eqüidade”; em terceiro lugar, “a idéia de merecimento especificada por um esquema de normas

públicas elaborado para atingir certos propósitos”. O primeiro sentido não pode ser incorporado a uma concepção

política de justiça, devido ao fato do pluralismo razoável. A justiça como equidade utiliza apenas a segunda e terceira

idéias de mérito.

Logo no inicio da Teoria da Justiça Rawls já demonstra que rejeita e idéia de mérito. Essa atitude estaria

relacionada com a opinião do autor sobre a influência das contingências sociais.

 

Dentro dos limites permitidos pelas organizações básicas, a distribuição das
frações é decidida pelo resultado da loteria da natureza; e, de uma
perspectiva ética, esse resultado é arbitrário. Não há mais motivos para
permitir que a distribuição de renda e riqueza obedeça à distribuição de dotes
naturais do que para aceitar que ela se acomode à causalidade histórica ou
social. [...] A extensão do desenvolvimento e da função das capacidades
naturais é afetada por todos os tipos de condições sociais e atitudes de
classe. Mesmo a disposição de fazer um esforço, de tentar, e de ser
assim merecedor, no sentido comum do termo, em si mesma depende
de circunstâncias sociais e familiares felizes. Na prática, é impossível
assegurar oportunidades iguais de realização e de cultura para os que
receberam dotes semelhantes, e portanto talvez se prefira adotar um princípio
que reconheça esse fato e também mitigue os efeitos arbitrários da própria
loteria natural.[38] [grifos nossos]

 

Ao tratar das expectativas legítimas e do mérito moral, John Rawls reforça esse entendimento. Aqui ele

explica, de maneira mais clara, porque não admite a idéia de mérito em sua Teoria.

 

[...] nenhum dos preceitos da justiça tem como objetivo recompensar a virtude.
A maior remuneração obtida por talentos naturais raros, por exemplo, deve
cobrir os custos de especialização e estimular os esforços de aprendizado, assim
como dirigir a habilidade para onde ela favoreça da melhor forma o interesse
comum. As partes distributivas resultantes não se correlacionam com a virtude,
uma vez que, de um ponto de vista moral, a dotação inicial de bens
naturais e as contingências de seu crescimento e desenvolvimento nos
primeiros anos de vida são arbitrárias. Intuitivamente, o preceito que
parece melhor se aproximar da recompensa do mérito moral é aquele que
determina a distribuição de acordo com o esforço, ou melhor dizendo, com o
esforço consciencioso. Mais uma vez, entretanto, parece claro que o
esforço que uma pessoa está disposta a fazer é influenciado por suas
habilidades e talentos naturais, e pelas alternativas de que ele dispõe.
Em circunstâncias iguais, parece haver maior probabilidade de que os mais bem
dotados se esforcem conscienciosamente, e parece não haver um modo de não
levar em conta a sua maior sorte. A idéia de recompensar o mérito é
impraticável.[39] [grifos nossos]
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Podemos concluir, a partir das passagens mencionadas, que Rawls não aceita uma noção de mérito em razão

de talentos naturais. Isso porque, tanto a atribuição de dotes naturais quanto as possibilidades de seu

desenvolvimento são totalmente arbitrárias.

No caso mais específico do nosso estudo, entendemos que o filósofo não admitiria como meritórios os

resultados (educacionais ou profissionais, por exemplo) obtidos por uma pessoa que teve o seu “direito ao

desenvolvimento das capacidades pessoais” efetivado quando esta estivesse em concorrência com uma outra pessoa

que não teve a mesma “sorte”.

Não temos aqui a pretensão de esgotar o tema discutido. O nosso objetivo era apenas levantar algumas

questões trabalhadas por John Rawls em sua Teoria da Justiça e na Justiça como eqüidade. Um estudo mais completo

dependeria da análise de diversos outros conceitos rawlsianos.

 

 

2.2. Os comunitaristas: Michael Walzer e as esferas da justiça

 

Ao contrário de John Rawls, que defende uma ética de caráter deontológico, os comunitaristas apostam em

uma concepção teleológica de ética. Apesar das divergências entre os teóricos do comunitarismo, podemos afirmar que

eles têm em comum a ênfase nos valores da comunidade e a crítica às teses universalistas.[40]

Michael Walzer procura criticar os pressupostos epistemológicos do liberalismo, embora não rejeite

completamente os ideais políticos do Iluminismo, ao tentar integrar o aspecto político do liberalismo no que concerne

aos direitos e ao pluralismo.[41]

Os comunitaristas afirmam que os filósofos como Rawls andam em busca da coisa errada, “de princípios

universais que sirvam de solução para problemas universais”. No caso, para o problema da natureza da melhor forma

de associação política.[42]

 

Contudo, a verdade é que semelhante problema só existe na cabeça dos
filósofos. Os problemas importantes surgem no interior de associações políticas.
As soluções para eles devem ser encontradas  pela utilização dos recursos
fornecidos pelas práticas e tradições de consulta, que são fundamentais para as
associações.[43]

 

Em sua obra Esferas da Justiça, Walzer defende esse ponto de vista. Segundo o autor, o filósofo político é

olhado como alguém que se isolou da comunidade política para buscar resposta para questões mais profundas sobre a

associação política e a estrutura mais apropriada para a comunidade (para todas as comunidades). “O filosofo é um

marginal. Contudo, os que estão por dentro, os membros do sistema de governo, colocam questões diferentes”, que

envolvem o significado e o objetivo de uma determinada associação (desta associação, da nossa comunidade). E,

segundo Walzer, as respostas a estas questões serão tantas quanto as comunidades existentes.[44] 

Após essas explicações mais gerais sobre os comunitaristas, veremos agora como a questão específica do

mérito é analisada por Michael Walzer. Para isso, utilizaremos os estudos feitos pelo autor em Esferas da Justiça.

Ao trabalhar com o tema da justiça distributiva, Walzer[45] se recusa a aceitar as declarações feitas em

nome de qualquer critério distributivo, por entender que nenhum desses critérios seria compatível com a diversidade

de bens sociais. Ele ressalta, todavia, que existem três princípios distributivos que são defendidos com freqüência, por

supostamente atenderem às exigências do principio ilimitado: livre intercâmbio, mérito e necessidade.
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No que diz respeito ao mérito, Walzer[46] explica que, assim com o livre intercâmbio, parece que ele é tanto

ilimitado quanto pluralista. O autor imagina um órgão neutro, distribuindo recompensas e castigos, sensível a todas as

formas de mérito. “Não haveria bem predominante. Nunca se distribuiria nenhum x sem que se levasse em conta seu

significado social, pois, sem atenção ao que é x, é conceitualmente impossível dizer que x é merecido”. E acrescenta:

“Todos os grupos receberiam sua devida recompensa”. Contudo, fica difícil imaginar como isso funcionaria na prática.

Walzer aponta algumas dificuldades práticas que surgiriam ao utilizar-se o mérito como critério de justiça.

Segundo o autor, o “mérito requer uma ligação bem íntima entre determinados bens e determinadas pessoas, ao

passo que a justiça somente de vez em quando requer vinculo desse tipo”. Ademais, “o mérito não tem a urgência da

necessidade, e não envolve a posse (ter e consumir) da mesma maneira”. Acrescente-se ainda o fato de que, em

muitas esferas, os indivíduos não tomam suas decisões por questões de mérito.[47] E finaliza:

 

Mesmo que tivéssemos de atribuir a distribuição de amor, influência, cargos,
obras de arte etc. a alguns árbitros onipotentes do mérito, como os
escolheríamos? Como alguém mereceria tal situação? Só Deus, que sabe dos
segredos ocultos no coração do homem, seria capaz de fazer as distribuições
necessárias. Se os seres humanos tivessem de fazê-las, o mecanismo
distributivo seria logo expropriado por algum grupo de aristocratas (assim eles
se denominariam) com uma noção fixa do que é melhor e de quem é mais
merecedor, e insensível às diversas excelências dos concidadãos. E o mérito
deixaria de ser critério pluralista; nós nos veríamos face a um novo conjunto
(de um tipo antigo) de tiranos. [...] O mérito é reivindicação forte, mas requer
juízos difíceis; e só em condições especialíssimas produz distribuições
específicas.[48]

 

Para os nossos propósitos, não importa tanto a opinião de Michael Walzer sobre o mérito como critério

distributivo, mas sim a sua defesa da autonomia das esferas distributivas.

Para explicar sua teoria, Walzer[49] parte do estudo dos conceitos de predomínio e monopólio. Segundo o

autor, a maioria das sociedades se organizaria da seguinte forma: “um bem ou um conjunto de bens predomina e

determina o valor em todas as esferas da distribuição. E esse bem ou conjunto de bens costuma ser monopolizado,

seu valor mantido pela forca e pela coesão de seus proprietários”.

Para Walzer[50], um bem seria predominante “se os indivíduos que o possuem, por tê-lo, podem comandar

uma vasta série de outros bens”, e é monopolizado “sempre que apenas uma pessoa, monarca no mundo dos valores

– ou um grupo, oligarcas – o mantém com êxito contra todos os rivais”. A relação entre predomínio e monopólio

funcionaria da seguinte forma:

 
Tudo que é bom passa às mãos daqueles que têm o que há de melhor. Basta possuir o
melhor para que o resto venha a reboque. Ou, para trocar de metáfora, o bem predominante
é convertido em outro bem, em muitos outros, segundo o que quase sempre parece um
processo natural, mas é, na verdade, mágico, uma espécie de alquimia social.[51]

 

Vários grupos concorreriam uns contra os outros com a pretensão de monopolizar um bem predominante.

Em cada momento a vitória pertenceria a um deles, não havendo vitória final. De acordo com Walzer[52], isso não

significa que as reivindicações de cada grupo estejam erradas, nem que os princípios utilizados não tenham valor

como critérios de distribuição. “Os princípios quase sempre estão corretos, dentro dos limites de determinada esfera”.

Essa idéia é fundamental para compreendermos a teoria defendida pelo autor.

Michael Walzer critica o fato de se tratar o monopólio, e não o predomínio, como questão central da justiça
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distributiva.

 
Quero argumentar que devemos nos concentrar na redução do predomínio – e não, nem
principalmente, na quebra ou na restrição do monopólio. Devemos analisar o que significaria
estreitar o âmbito dentro do qual determinados bens são conversíveis e defender a
autonomia das esferas distributivas. [...] Os filósofos costumam criticar (ou justificar) os
monopólios existentes ou emergentes de riqueza, poder e educação. Ou criticam (ou
justificam) determinadas conversões – de riqueza em educação ou de cargo em riqueza. E
tudo isso, quase sempre, em nome de algum sistema distributivo radicalmente simplificado.
A crítica do predomínio insinua, pelo contrário, um modo de reformular e, então, viver com a
verdadeira complexidade das distribuições.[53]

 

E acrescenta:

 

Imaginemos agora uma sociedade na qual os diversos bens sociais sejam
monopolizados [...] mas na qual nenhum bem em especial seja geralmente
conversível. [...] Essa é uma sociedade igualitária complexa. Embora haja
muitas desigualdades pequenas, a desigualdade não será multiplicada pelo
processo de conversão. Nem será a soma de diversos bens, pois a autonomia
das distribuições terá a tendência de produzir uma diversidade de monopólios
locais, pertencentes a grupos diversos.[54]

 

Sendo a igualdade uma relação complexa de pessoas, mediadas por bens, requer uma diversidade de

critérios distributivos, que seja capaz de expressar a diversidade de bens sociais. Os bens sociais têm as suas próprias

esferas de atuação, onde exercem suas influências de forma legítima.[55]

 

Converter um bem em outro, quando não há ligação intrínseca entre os dois, é
invadir a esfera apropriadamente governada por outro grupo. O monopólio não
é inadequado dentro das esferas. Não há nada de errado, por exemplo, no
domínio que as pessoas persuasivas e prestativas exercem sobre o poder
político. Mas é tirânico o uso do poder político para ter acesso a outros bens.
[...] O regime da igualdade complexa é o contrário da tirania. Define um
conjunto de relações de modo que torne impossível o predomínio. Em termos
formais, a igualdade complexa significa que a situação de nenhum cidadão em
uma esfera ou com relação a um bem social pode definir sua situação em
qualquer outra esfera, com relação a qualquer outro bem.[56]

 

Vejamos agora como Michael Walzer lidaria com a questão do mérito no caso aqui estudado, acerca do

contraste entre a não efetivação do “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais” de muitos indivíduos e da

efetivação deste mesmo direito de outros indivíduos.

O relato de Rodolfo Hoffmann acerca do tema da “segurança alimentar” pode nos ajudar a pensar sobre a

questão:

 
Considera-se que há segurança alimentar para uma população se todas as
pessoas dessa população têm, permanentemente, acesso a alimentos suficientes
para uma vida ativa e saudável. Nas economias mercantis, em geral, e
particularmente na economia brasileira, o acesso diário aos alimentos depende,
essencialmente, de a pessoa ter poder aquisitivo, isto é, dispor de renda para
comprar os alimentos. Uma parcela substancial da população brasileira tem
rendimentos tão baixos que a coloca, obviamente, em uma situação de
insegurança alimentar.[57] [grifos no original]
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Observe-se que a segurança alimentar depende de um poder aquisitivo. Se, como vimos no tópico anterior, a

alimentação influencia na capacidade de aprendizagem e crescimento das crianças – e, posteriormente, em sua

liberdade para fazer planos de vida – como um comunitarista como Walzer visualizaria este caso? Poderíamos falar em

mérito?

Entendemos que, para Walzer, a situação de “concorrência” entre duas pessoas que nasceram em condições

sociais totalmente distintas não seria justa. Isso porque, seguindo o raciocínio do autor, teríamos uma intromissão da

esfera econômica em outras esferas. Aqueles que teriam condições de converter o seu poder aquisitivo (poder

econômico) em uma alimentação adequada – e em outros direitos básicos – poderiam dominar outras esferas, como a

esfera educacional/profissional. Neste caso, estaríamos diante de uma dominação ilegítima e tirânica.

 

 

Considerações finais

 

O tema em estudo permite uma série de indagações sobre talentos naturais, esforço e contingências. Para

ilustrar a questão, pensemos, por exemplo, no domínio de um instrumento musical. Poderíamos atribuir tal domínio ao

talento, ou seja, a um dom natural que algumas pessoas possuiriam e outras não. Mas poderíamos pensar também

sob o aspecto do esforço: horas de treino possibilitaram a criação de um “gênio da música”. Poderíamos, por fim,

atribuir este domínio às contingências, em um sentido bem amplo, tal qual o utilizado por John Rawls. Para esta

última hipótese são relevantes, além do talento (dotes naturais), os seguintes aspectos, dentre outros: o fato de uma

pessoa ter nascido em uma família com dinheiro suficiente para comprar o instrumento musical e financiar aulas de

música, o fato de o indivíduo ter nascido em uma cidade na qual existem escolas de música, a situação de saúde física

e mental que permita que ele desenvolva/aprimore suas habilidades, o acaso, a boa ou a má sorte. Qual desses três

fatores teria maior relevância para a formação de um bom músico?
Acreditamos que, na realidade desigual existente no Brasil, a resposta mais acertada para esta questão seria

o terceiro fator, ou seja, as contingências. O talento – dentro do conceito maior de contingências – passa a ser apenas
um elemento, dentre muitos outros, tendo em vista que o seu desenvolvimento/aprimoramento depende de uma série
de circunstâncias que fogem totalmente do controle do indivíduo.

  A característica da desigualdade – “intensa” e “estável”[58] – existente no Brasil reforça a tese de que o

fato de alguém conseguir nascer, crescer, e desenvolver habilidades em nosso País é uma questão de sorte, e não

propriamente de talento e esforço.

Entendemos que a obra de Amartya Sen é extremamente relevante para este debate ao se concentrar na

dimensão da escolha.[59] É interessante como o autor trabalha com as noções de liberdade e igualdade, não como

conceitos antagônicos, mas como termos que se completam. A desigualdade, portanto, estaria relacionada com a

ausência de algumas liberdades básicas.

 

Quando avaliamos, ao redor do mundo, as desigualdades na capacidade de
escapar de doenças que não são inevitáveis, ou da fome que pode ser evitada,
ou da morte prematura, não estamos examinando apenas diferenças no bem-
estar, mas também nas liberdades básicas que valorizamos e apreciamos. Esse
ponto de vista é importante. E tal como acontece, os dados disponíveis com
respeito à efetivação de doenças, fome e mortalidade na infância nos dizem
muito sobre a presença e a ausência de algumas liberdades básicas centrais.
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Dada a motivação subjacente à análise da desigualdade, é importante não
esquecer esta perspectiva momentosa.[60] [grifos no original]

 
Tratando especificamente de economias em desenvolvimento, Sen destaca que:

 
No contexto de alguns tipos de análise do bem-estar, p. ex., lidando com a
pobreza extrema em economias em desenvolvimento, podemos conseguir
avançar bastante com um número relativamente pequeno de funcionamentos
centralmente importantes (e as capacidades básicas correspondentes, p. ex., a
capacidade para estar bem nutrido e bem abrigado, a capacidade de estar livre
de doenças evitáveis e morte prematura, e assim por diante). Em outros
contextos, incluindo problemas mais gerais de desenvolvimento econômico, a
lista pode ter de ser muito mais longa e muito mais diversificada.[61]

 

Para o nosso tema específico, importa saber até que ponto uma pessoa que não teve o seu “direito ao

desenvolvimento das capacidades pessoais” pode ser livre. Em que medida ela seria livre, por exemplo, para ser

formar em Medicina, ou em Direito? Para pensarmos em liberdades mais “básicas”, em que medida ela seria livre para

escolher não passar fome ou não contrair doenças parasitárias?

A partir da idéia de escolha contrafactual (o que escolheríamos se tivéssemos a oportunidade de escolher),

podemos compreender como a não efetivação do “direito ao desenvolvimento das capacidades pessoais” constitui uma

ofensa à liberdade individual – em especial, à liberdade de escolha – e, ao mesmo tempo, contribui para a

desigualdade social, ao tornar alguns indivíduos mais “capacitados” do que outros.

Entendemos que a falta de efetividade do direito à educação básica – associada à falta de uma alimentação

adequada na infância – constitui uma ofensa não só ao princípio da isonomia (ao tornar algumas pessoas “menos

iguais” do que outras), mas também ao direito à liberdade, na medida em que alguns indivíduos ficam impedidos de

fazer escolhas e realizar projetos de vida.
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econômica, além de diversas crises políticas, econômicas e internacionais. É imperativo reduzir a desigualdade tanto
por razões morais, como por motivações relativas à implementação de políticas eficazes para erradicar a pobreza. A
tradição brasileira, contudo, tem reforçado a via única do crescimento econômico, sem gerar, como vimos, resultados
satisfatórios no que diz respeito à redução da pobreza. É óbvio que reconhecemos a importância crucial de estimular
políticas de crescimento para alimentar a dinâmica econômica e social do país. No entanto, para erradicar a pobreza no
Brasil é necessário definir uma estratégia que confira prioridade à redução da desigualdade. (PAES DE BARROS et alli,
2000, p. 141) [grifos nossos]
[59] Na opinião de Roberto Gargarella, Sen teria buscado uma medida objetiva entre concepções objetivistas e
subjetivistas: “Hoje em dia, parece haver certo consenso na idéia de que, assim como as propostas de “bem-estar”
defendiam uma medida igualitária “subjetiva” demais, a medida proposta por Rawls corre o risco de ser “objetiva”
demais. Daí que tenha sentido essa busca iniciada por Sen, voltada a encontrar um ponto intermediário entre posições
“objetivistas” e “subjetivistas”. De qualquer maneira, cabe acrescentar que a proposta de Sen parece estar ainda – e
apesar do tempo que passou desde as primeiras formulações de sua proposta – em um estágio relativamente pouco
desenvolvido. Isso pode ser devido, entre outras razões, ao fato de a medida “intermediária” que ele oferece estar
sujeita, ainda, a ambigüidades que ele mesmo reconhece, e que não parecem simples de resolver”. (GARGARELLA,
2001, p. 76) 
[60] SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. Rio de
Janeiro: Record, 2001, p. 118.
[61] SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. Rio de
Janeiro: Record, 2001, p. 84.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO PELO VIÉS CONSTITUCIONAL

THE RIGHT TO EDUCATION BY THE CONSTITUTIONAL BIAS

Leila Regina Diogo Gonçalves Medina
Reinéro Antonio Lérias

RESUMO
Este artigo analisa o direito à educação sob a perspectiva constitucional, como direito
fundamental social, notadamente, quanto às conseqüências relativas às dimensões, eficácia e
efetividade, singularmente conferidos a tal direito pelos dispositivos constitucionais e de sua
proeminência em face do teor axiológico e normativo que lhe são subjacentes os quais
encontram-se plasmados à Lei Fundamental, condicionando e vinculando a atuação do Poder
Público na realização do projeto educacional proposto, como caminho necessário à concretização
dos ideais democráticos almejados pela Lei Maior.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; direito fundamental; direito social; dimensões; eficácia;
efetividade e projeto educacional constitucional.

ABSTRACT
This article analyzes the right to the education under the constitutional perspective, as a basic
social right , notedly, about the consequences on the dimensions, efficacy and effectiveness,
singularly conferred to such right for the constitutional provisions and of its proeminence in face
of the axiological and normative content behind it wich are molded to the Basic Law,
conditioning and tying the performance of the Public Power in the accomplishment of the
educational project proposed , as a necessary way of achieving the democratic ideals pursued by
the Major Law.
KEYWORDS: Education; Basic Right; Social Right; dimensions; efficacy; effectiveness and
constitutional educational project.

Considerações iniciais

 

            Seja nas sociedades mais rudimentares e primitivas como nas modernas, a educação constituiu necessidade essencial do ser

humano, pois através dela o indivíduo torna-se capaz de prover a subsistência própria e a familiar, além de ela lhe conferir os

mecanismos de interpretação e compreensão dos signos culturais e normas sociais indispensáveis ao convívio social. Por outro lado,

a educação contribui para a formação da personalidade da pessoa humana, preparando-a para o trabalho e para o exercício da

cidadania, ou seja, para se tornar um cidadão crítico da estrutura social, autônomo, sujeito de sua própria transformação e livre.

            Na sociedade atual, marcada pelo sistema de produção capitalista e globalizado, estar à margem do direito à educação ou

mesmo estar sujeito a uma educação deficiente significa estar fadado à exclusão e à marginalização.

A Carta Política Brasileira imbuída nos mais elevados valores da dignidade humana e da justiça social, sensível a este

fato erigiu o direito à educação à categoria de direito fundamental social, dada sua importância na formação do ser humano como

pessoa e como cidadão.

            É certo que os valores constitucionalmente apregoados espraiaram-se por todos os ramos e institutos jurídicos, vinculando os

poderes estatais constituídos, na realização dos ideais e objetivos previsto na Lei Maior, possibilitando e reclamando uma atuação

estatal imediata e ampla na realização dos direitos fundamentais e sociais preconizados.

            O direito à educação, pela sua importância na inclusão social e no desenvolvimento do ser humano, conta com especial

proteção Estatal, ensejando a prestação de uma educação integral, universal e de qualidade, vindicando uma atuação estratégica e

ampla dos Poderes constituídos para a consecução do projeto educacional idealizado.
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1. Educação em breve abordagem histórico-filosófica

 

            O reconhecimento da importância da educação não é uma questão recente, já nos tempos antigos a educação era tida como

essencial à formação humana, “[..] sem a qual o homem não conseguiria viver nem sobreviver e, portanto, anterior ao Estado,

natural, inerente à própria natureza do homem.”
[1]

 E, pela sua importância, é um processo que merece ser avaliado diante da

evolução histórica e social do ser humano, pois “[...] o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida

humana [...]”, mesmo porque a “[...] história da educação está essencialmente condicionada pela transformação dos valores válidos

para cada sociedade.”
[2]

            A educação no período antigo e mesmo no período clássico grego obedecia à divisão das classes, realizava-se observando as

diferentes posições e tarefas sociais, com intuito claramente reprodutor do sistema de divisão existente.
[3]

 Para as classes dos

governantes, a educação possuía um caráter diferenciado e era ministrada em separado, sendo que aos trabalhadores braçais, como

os agricultores, a educação consistia num processo voltado para a realização de um trabalho, na maioria das vezes já desenvolvido

pelo grupo familiar. As classes excluídas não recebiam qualquer tipo de ensinamento ou treinamento, somente se beneficiavam do

processo de aculturação que se dava das classes mais elevadas para as menos favorecidas.
[4]

            É com os sofistas que a paidéia, “[...] no sentido de uma idéia (sic) e de uma teoria consciente da educação, entra no mundo e

recebe um fundamento racional.”
[5]

, inicialmente voltada para a reflexão sobre os problemas da vida social, como denota Jaeguer

(2003) “Foi das necessidades mais profundas da vida do Estado que nasceu a idéia de educação, a qual reconheceu no saber a nova

e poderosa força espiritual daquele tempo para a formação de homens, e a pôs a serviço dessa tarefa.”
[6]

            Na sociedade romana, mesmo com forte influência grega, a educação “[...] consistia em desenvolver no cidadão aptidões e

virtudes, como a coragem, a prudência, a honestidade e a seriedade [...]”. Seu objetivo principal era a educação do vir bônus (o bom

cidadão)
[7]

, era formar o ser humano com todos os predicados para que pudesse viver bem em sociedade e ser considerado um

cidadão da polis.

            A idade média foi marcada por inúmeros retrocessos civilizatórios tanto na questão social quanto na questão cultural, por

isso a denominação de séculos obscuros, pois fortemente marcada pelo retorno a condições de vida de tipo arcaico, migrações de

povos, conflitos de etnias e pelos excessos cometidos pelo clero, o qual, juntamente com um rei, exercia o poder.
[8]

 No entanto,

conta dessa fase a formação da Europa cristã e a gestação dos pré-requisitos do homem moderno,
[9]

 que foi forjado nas

contradições desse período histórico.

Notadamente, foi a partir da era moderna que a educação se instituiu na cultura jurídico-social do ocidente como direito

inerente ao ser humano, reclamando dos Estados sua prestação, e como reverso da mesma moeda, foi se racionalizando, passando a

ser idealizada como processo instrutivo e disciplinar, tendente a munir o indivíduo do aparato técnico para servir ao mercado e

como instrumento de emancipação.

            Como vetor da modernidade, o Iluminismo representa uma evidente intenção de rompimento com tudo o que é irreal,

buscando a certeza inerente às coisas naturais. Como representante desta fase e por sua importância o estudo da educação como

direito humano, cita-se a contribuição de Rousseau.

            De fundo pedagógico e político, o pensamento de Rousseau reflete uma forma avançada e singular de se conceber a
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educação. Pregava Rousseau que a origem principal dos vícios humanos é o homem mal governado. Para ele, “A fonte principal dos

abusos é de natureza política e pedagógica, pois a política e a educação são os dois elos mais determinantes da ‘longa cadeia de que

é formada a ordem social’”, afirma “[...] ‘quanto um indivíduo pode ser diferente de um outro, pela força da educação’.”, sendo esta

um fenômeno de força.
[10]

            Kant também contribui para o estudo da educação em seus trabalhos sobre pedagogia, muito embora suas análises tenham se

pautado, em grande parte, ao estudo da filosofia, Kant ocupou-se uma única vez de pedagogia de maneira explícita ao preconizar

que “O homem só pode tornar-se verdadeiro homem mediante a educação, e ele é tal como ela o faz, [...], e, já neste estágio do

desenvolvimento do pensamento humano, avaliou a responsabilidade dos dirigentes do poder na sua prestação, quando ressaltou

que “É extremamente penoso para o filósofo e para o filantropo constatar como os poderosos na maioria das vezes só pensam em si

próprios e não tomam parte no importante experimento sobre a educação para fazer a humanidade aproximar-se da sua perfeição.”

(A pedagogia, introdução)”
[11]

            A fase contemporânea da história encontra-se marcada pela revolução social, luta de classes com fundo ideológico, cujo

marco inicial é retratado pela Revolução Francesa. Nessa fase do desenvolvimento do pensamento humano, desvela-se o que antes

era apenas sublimado, o caráter ideológico e político da educação e da própria pedagogia.

            Esse processo de ideologização da educação contribui para esclarecer a relação complexa, ambígua e tensional, dismórfica e

dialética entre a educação e a sociedade e entre escola e sociedade, e conforme aponta Cambi (1999) “Foi trazida à luz a estreita

dependência de toda teorização pedagógica, de todo projeto educativo, de todo o sistema escolar de um tipo de sociedade, de seus

fins e seus modelos de valores e de ação social, decantados e difundidos justamente através da pedagogia.”
[12] (Grifo no original)

            Pontua-se, como representante dessa forma conceber a educação, a doutrina de Paulo Freire a qual, com forte característica

política e libertária, ressalta a necessidade do educando em, reconhecendo sua condição de oprimido (conscientização), agir

deliberadamente na transformação dessa realidade (práxis), numa atitude emancipadora. Tomada por esta perspectiva, a educação é

um processo de formação do indivíduo por ele próprio realizado, e se de um lado serve para o seu aperfeiçoamento individual,

desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, de outro a sua descoberta como sujeito potencial de uma mudança possível.

            Sob a perspectiva freireana, é inegável o caráter ético da educação, à medida em que ele dirige sua pedagogia ao oprimido,

ao analfabeto e ao indivíduo culturalmente marginalizado, para os quais a educação reflexiva e consciente tem um importante papel

de desvelamento da realidade, de reconhecimento de sua negação existencial.
[13]

            Em síntese, Freire prega uma pedagogia do direito à educação
[14]

, mas não de qualquer educação, senão daquela que

realmente esteja comprometida com o desenvolvimento integral e humanizador do educando, pois “[...] é através da cultura, no seu

amplo conceito antropológico, que os seres humanos se humanizam.”
[15]

 (Grifos da autora)

            Apesar de a modernidade ser um projeto inacabado, segudo Habermas 
[16]

, já se fala em pós-modernidade como um

movimento que se expressa “[...] na busca generalizada de maior igualdade de oportunidades e de mercados, e no maior anseio de

democracia e justiça social.”
[17]

 A pós-modernidade teve origem, segundo Coelho (2007), quando se acrescentou ao domínio da

tecnologia o domínio da informação
[18]

, e, apresenta-se com uma postura emblemática, ora apegando-se aos ideais modernos

como premissas a serem superadas, ora  negando-os.

            Sem dúvida, a globalização, dentre os sintomas da pós-modernidade é o que mais influencia a processo educativo. Como um

legado da modernidade, a globalização representa um intercâmbio mundial de relações travadas, principalmente, em face da
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competição pelo domínio do capital, sendo o planeta concebido como um potencial consumidor da hegemonia das grandes

potências econômicas, as quais acabam por ditar formas de vida, de cultura, de política, de comportamentos, num evidente processo

de homogenização das sociedades internacionais.

            Este processo tem acarretado a estandartização mundial da cultura, “[...] segundo os critérios de quem detém a maior parcela

do poder na sociedade pelo domínio da informação, da ciência e da tecnologia”, o que faz com que o poder se concentre “[...] nas

mãos de quem domina o saber, que hoje se identifica com o crescente domínio da tecnologia e da informação.”
[19]

Portanto, a pós-modernidade traz alguns desafios básicos aos Estados, dentre outros, a equalização do consumo e

produção com a preservação da natureza e dos recursos naturais, inserção do ser humano na sociedade da informação como forma

de resgate de sua cidadania e dignidade e o fortalecimento da democracia participativa.

            A educação na pós-modernidade assume, portanto, um caráter essencial para a vida do indivíduo, de forma que o estimule a

atuar em seu próprio processo educativo com consciência crítica, auxiliando-o a compreender os espaços públicos e privados para

que a eles tenha acesso e assim desfrute de suas oportunidades como sujeito individual e ou coletivo, respeitando as diferenças e

meio ambiente em que vive.

            Outrossim a tendência atual, e pós-moderna, de acordo como nova ordem global, é um mercado de trabalho cada vez mais

exigente às habilidades profissionais da mão obra, exige-se cada vez mais das aptidões intelectuais que propiciam o conhecimento

técnico e tecnológico para a inserção da pessoa no mercado e alcançar um padrão de vida elevado
[20]

 e dignificante.

            Aliás, não há que se falar em dignidade humana sem que a pessoa tenha acesso à educação, pois, conforme assevera H.

Scholler, “[...] a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada ‘quando for possível uma existência que permita a plena

fruição dos direitos fundamentais, de modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da personalidade’.”
[21]

Portanto estar à margem desse direito ou mesmo tendo uma educação sem qualidade é um fator que gera exclusão social,

uma vez que tal direito está estritamente ligado ao direito de liberdade, que se traduz em capacidade humana de emancipação e

autodeterminação, diante das questões da vida social e no exercício da cidadania.

 

2. O direito à educação como direito fundamental social

 

2.1. Notas introdutórias

 

            O direito à educação possui uma dimensão universal, sendo assim reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos do

Homem ”
[22]

, e, como conseqüência da manifestação da comunidade internacional, “[...] os diplomas constitucionais brasileiros

posteriores a tal documento passaram a dar ênfase à universalização do direito à educação, culminando com a Constituição de 1988,

que, então, a consagra como direito público subjetivo.”
[23]

 (Grifos da autora).

            Assim a Carta Constitucional sob essa estatui no artigo 1°, que a República Brasileira, constituindo em Estado Democrático

de Direito, encontra-se assentada nos princípios fundamentais, da cidadania, da dignidade humana dos valores sociais do trabalho e

da livre iniciativa, elencando, de forma pormenorizada, os Direitos e Garantias Fundamentais (no Título II), constando deste tópico,

os direitos e deveres individuais e coletivos (capítulo 1, artigo 5°) e os Direitos Sociais (capítulo 2, artigo 6°), sendo que esta última

norma prescreve serem direitos sociais, dentre outros, a educação.

            Extrai-se, portanto, do texto constitucional que a finalidade principal do Estado Brasileiro como Democrático de Direito é

extirpar toda a forma de discriminação, marginalização, enfim, fulminar com toda a forma de exclusão social e com as causas
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determinantes desta, como a exploração, o analfabetismo, o desemprego, a pobreza, não sendo difícil a constatação que a educação é

um instrumento vital para que esses objetivos sejam alcançados, daí sua fundamentalidade.

 

2.2. Os direitos sociais como categoria de direitos fundamentais

 

            O art. 6° da Carta Política Brasileira, ao tratar dos diretos sociais inclui expressamente o direito à educação no rol de tais

direitos. No entanto é necessário perquirir, parafrasendo José Eduardo Faria (2005), qual a natureza de tal direito, e, o que mais

interessa nesse estudo, qual foi o sentido que a Constituição quis lhe imprimir.
[24]

            Embora a discussão doutrinária e jurisprudencial atual se situe na questão da efetivação dos direitos sociais, pois, conforme já

se disse na atualidade o cerne da questão atinente aos direitos fundamentais não consiste tanto em justificá-los, mas em protegê-

los
[25]

, não se pode olvidar da importância de se travar, ainda que de forma breve e sintética, algumas considerações quanto à

importância e a posição do direito à educação, como direito social, no quadro dos direitos fundamentais e na própria Constituição,

especialmente quando confrontados com situações de ordem fáticas adversas, como a escassez de recursos necessários à sua

concretização.

            Impõe-se, assim, à guisa de preliminar, a necessidade de enfrentamento da discussão quanto à fundamentalidade dos direitos

sociais, já que o direito à educação compõe o rol dessa categoria jurídica.

            Segundo teoriza Hesse (2004), os direitos fundamentais são “[...] aqueles direitos que o direito vigente qualifica como tais” e

que almejam “Criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana [...]”.
[26]

 Mas não é só

isso. Alexy vai além em sua reflexão, para ele “[...] o que importa verdadeiramente não é a simples indicação da norma

constitucional, mas a possibilidade de ser-lhe aplicável uma argumentação jusfundamental”, para tanto, o que identifica outras duas

condições adicionais para caracterizar a fundamentalidade de um direito do homem, a primeira se relaciona à possibilidade de o

interesse ou carência ser protegido e fomentado pelo direito, a segunda reside na circunstância de que o “[...] interesse ou a carência

seja tão fundamental que a necessidade de seu respeito, sua proteção ou seu fomento se deixe fundamentar pelo direito.”
[27]

            Amparado na temática dinâmica dos direitos fundamentais, revelada pelo estudo de seu processo histórico de afirmação,

convencionou-se se referir aos direitos fundamentais em gerações de direitos* ou dimensões de direitos. Imbuídos nessa inclinação,

defendem alguns juristas que os direitos fundamentais se apresentam como direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e até

quinta gerações. Outra parcela da doutrina defende a impropriedade dessa expressão geração de direitos
[28], advogando pela

denominação dimensões de direitos.

Adotando essa orientação, o direito à educação integra os denominados direitos de segunda dimensão (ou geração),

também denominados de direitos econômicos, sociais e culturais. Tais direitos surgiram do impacto deletério da Revolução

Industrial nas massas populares da Europa do século XIX, “[...] caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a

prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades formais

abstratas para as liberdades materiais concretas [...]”.
[29]

 Teoriza Bonavides (2004), que os direitos sociais “[...] Nasceram

abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-lo da razão de ser que os

ampara e estimula”,
[30]

 valendo “[...] como pressupostos do gozo dos direitos individuais, na medida em que criam condições

materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real [...]”, proporcionando, assim, “[...] condição mais favorável com o
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exercício efetivo da liberdade.”
[31]

Nesta vertente, não são direitos contra o Estado, mas direitos que só podem ser exercidos por meio do Estado,

necessitando, para a sua eficácia e efetivação, da intervenção do Estado em seu favor, ou ainda, “[...] seriam direitos a receber

prestações de serviços públicos pela sociedade e/ou pelo Estado, no sentido de conferirem igualdade concreta de oportunidade a

todos os membros do grupo social.”
[32]

Diante desta explanação fácil situar o direito à educação no rol dos direitos de segunda dimensão. Todavia alguns doutrinadores

brasileiros afirmam que o direito em comento integraria os direitos fundamentais de primeira dimensão*, estando entrelaçado ao

direito à vida e à liberdade.
[33]

Não obstante os posicionamentos acima transcritos, firma-se aqui o entendimento que o direito à educação é um direito

fundamental de segunda dimensão, com cariz social, tendo em vista que visa assegurar a realização e promoção dos direitos

individuais, ou seja, das liberdades públicas, gozando, portanto, de igual estatura constitucional que os direitos de primeira

dimensão, em face do seu caráter essencial ao ser humano e diante da complementaridade e indivisibilidade com que se revestem os

direitos humanos.

 

2.3 Dimensões subjetiva e objetiva do direito fundamental social à educação

 

            A dupla dimensão dos direitos fundamentais implica que o âmbito de proteção de tais direitos não se restrinja à esfera

individual, como direitos reforçados que conferem ao particular o poder de exigir do Estado a fruição dos bens protegidos pelo

direito fundamental, mas compreende também “[...] uma ordem objetiva de valores que legitima a ordem jurídico-constitucional do

Estado, que condiciona constitutivamente a atuação dos poderes constituídos e que irradia uma força expansiva a todos os ramos do

direito.”
[34]

            Decorrente da superação da concepção liberal burguesa dos direitos fundamentais como direitos de defesa, a dimensão

objetiva dos direitos fundamentais encontra-se atualmente difundida doutrinariamente, representando, antes de tudo, uma ideia de

complemento, expansão ou mesmo desenvolvimento dos direitos fundamentais.
[35]

 Todavia, o conteúdo desta dimensão e seu

alcance carecem de consenso na doutrina e jurisprudência, “[...] coincidindo, pelo menos, na sua tradução em deveres de

conformação institucional e de organização e procedimento, bem como em deveres de prestações que impendem objectivamente

sobre o Estado”.
[36]

            O estudo da dimensão objetiva dos direitos fundamentais perpassa uma reflexão sobre três formas de conceber esses direitos,

melhor dizendo, três teorias orientadas pela insurgência à concepção liberal tradicional de direitos fundamentais
[37]

, a saber, como

garantias institucionais, como uma ordem de valores e teoria social.
[38]

            Segundo a teoria institucional, os direitos fundamentais são considerados garantias institucionais, enquanto complexos

normativos, fáticos e até metafísicos, protegidos constitucionalmente, e, “[...] por esse fato, o legislador teria de respeitar e o Estado

teria de garantir [...]”,
[39]

 como são, por exemplo, o reconhecimento da autonomia privada, o casamento, a propriedade, a

imprensa, a herança, a família, o contrato, entre outras.

            A corrente que defende os direitos fundamentais como uma ordem de valores, destaca, nas palavras de Sarmento (2003), que

“[...] o mais essencial numa constituição são os valores fundamentais em que esta se apoia, e a principal fonte desses valores
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encontra-se nos direitos fundamentais”, e sendo assim, “À medida que os direitos fundamentais proclamam um sistema de valores

sobre o qual repousa a unidade da ordem jurídica, já será possível postular a irradiação dos seus efeitos sobre todo esse

ordenamento.”
[40]

            A teoria social dos direitos fundamentais preconiza um “[...] reforço extensivo dos direitos de defesa, no sentido de um

alargamento qualitativo do objecto e âmbito de proteção dos direitos fundamentais”, resultante da posição estatal como Estado

social e democrático. Preconiza uma releitura dos direitos fundamentais, não mais tido como direitos de defesa, ou seja, da

liberdade perante o Estado, mas também liberdade através do Estado, representando o reconhecimento dos direitos sociais, como

uma reinterpretação social dos tradicionais direitos de liberdade.
[41]

 (Grifos no original)

            Assim os direitos fundamentais apresentam, além da sua função de defesa, igualmente a função de fomento da liberdade,

pois são concebidos como encargos sociais jurídico-constitucionalmente vinculativos, o que significa que os direitos fundamentais

“[...] representam decisões constitucionais jurídico-objetivas de valor que são válidas em todos os domínios da ordem jurídica e que

dão directivas à legislação, à administração e à jurisprudência.”
[42]

            Ínsita `a dimensão objetiva dos direitos fundamentais encontra-se aquilo que Andrade (2001) chamou de eficácia externa ou

eficácia irradiante destes direitos. Por essa teoria, de certa forma ligada à teoria dos valores, os direitos fundamentais, como ordem

objetiva ou sistema de valores, possuem uma “[...] força conformadora, potencialmente expansiva a toda ordem jurídica [...]”
[43]

apta a reger a administração, o legislador e o poder judicial, com base em seus preceitos e diretivas de atuação, sendo certo também

que esse efeito externo extrapola a relação vertical estabelecida entre indivíduo-Estado para se espraiar nas relações horizontais

entre particulares.
[44]

            O efeito da irradiação manifestada pela perspectiva objetiva dos direitos fundamentais não se restringe aos contornos acima

expostos, alcança, igualmente, a seara da organização e ao procedimento das atividades públicas.
[45]

 Isso implica imposição de

existência de normas procedimentais e de organização de tal forma comprometidas com os direitos fundamentais, aptas a conferir

efetividade a esses direitos ou que se proceda a ponderação dos valores fundamentais em questão.

            Se a dimensão objetiva dos direitos fundamentais sociais condiciona os poderes estatais à concretização dos direitos

fundamentais sociais, os quais consistem no núcleo axiológico da Constituição, não é menos verdade que a perspectiva subjetiva dos

direitos fundamentais sociais vincula, especificamente, a atividade judiciária na efetivação destes direitos, conferindo-lhes

acionabilidade e/ou judiciabilidade por excelência.

            Necessário destacar de forma preliminar que os direitos subjetivos não se limitam aos clássicos direitos de defesa de raiz

liberal e burguesa, não obstante a nota da subjetividade seja mais acentuada nesta modalidade de direitos.
[46]

            Segundo a lição de Kelsen, “A essência do direito subjetivo, que é mais do que simples reflexo de um dever jurídico, reside

em que uma norma confere a um indivíduo o poder jurídico de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento de um dever

jurídico.”
[47]

 Esse conceito conduz à noção de que “O direito subjetivo individual é feito valer através do direito de ação, pelo

qual aquele que tem interesse (substancial) provoca o órgão jurisdicional do Estado (Poder Judiciário) para obter uma sentença e se

necessário sua execução forçada, contra outra parte que lhe deve (uma prestação, uma ação ou uma omissão).”
[48]

            Alexy (2003) atribui aos direitos fundamentais sociais esse atributo, conferindo a estes todos os efeitos dos direitos

fundamentais de defesa, inclusive o de ser um direito subjetivo, pelo simples fato de serem reconhecidos constitucionalmente como

[49]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná

4282



fundamentais ao ser humano, ou seja, pela proeminência do interesse por eles tutelado.

            Convém pontuar que, por todos os vieses que se examina, o sentido de direito subjetivo parece estar ligado à possibilidade de

exigir judicialmente um direito conferido por um ordenamento jurídico.

            Assim, quando se fala em direito subjetivo se tem em mente “[...] a possibilidade que tem o seu titular (considerado como tal

a pessoa individual ou ente coletivo a quem é atribuído) de fazer valer judicialmente os poderes, as liberdades ou mesmo o direito à

ação ou às ações negativas ou positivas que lhe foram outorgadas pela norma consagradora do direito fundamental em

questão.”
[50]

            Essa dimensão subjetivista assume, nas palavras de Novais, um caráter complementar à dimensão objetiva, pois se dirige à

exigibilidade de concretização no plano individual.
[51]

Muito embora o ponto nuclear de um direito subjetivo radicar na sua acionabilidade, esta não pode consumir toda a

dimensão subjetiva de um direito fundamental, pois, conforme denota Olsen (2008) “A exigibilidade não é condição de existência do

direito, ele não existe porque é exigível. Ele existe, razão pela qual deve ser exigível”
[52]

, ou ainda, como bem destaca Andrade, é

na “[...] possibilidade de o particular se autodeterminar numa área juridicamente tutelada, desde logo, pela imposição ao Estado dos

correspondentes deveres de observância, no mínimo, do dever geral de abstenção ou respeito.”, que reside a perspectiva subjetivista

dos direitos fundamentais.
[53]

            Essa constatação tem implicações no que diz respeito aos direitos fundamentais sociais em que o direito assume um caráter

prestacional, ultrapassando a mera abstenção de intervenção Estatal na esfera da liberdade particular. Essa inversão, decorrente da

força dirigente e determinante dos direitos a prestações (direitos econômicos, sociais e culturais), faz com que o objeto da pretensão

jurídica dos direitos subjetivos mova-se de uma pretensão de omissão dos poderes públicos, para uma proibição de omissão, ou

seja, um direito de exigir do Estado uma prestação no sentido de assegurar a realização dos direitos fundamentais assegurados.
[54]

(Grifos no original)

            Canotilho (2003) abordando a dimensão subjetiva dos direitos sociais (em cujo rol ele insere o direito à educação), defende a

natureza subjetivista dessa categoria de direitos independentemente da sua justicialidade e exequibilidade imediatas, conferindo a

eles “[...] a mesma dignidade subjetiva dos direitos liberdades e garantias.”
[55]

            Alguns doutrinadores ainda são reticentes quanto ao caráter subjetivista dos direitos fundamentais sociais, mesmo sendo a

minoria, atualmente*. Todavia, esse posicionamento encontra-se em evidente contradição com os preceitos constitucionais, pois o

caráter de direitos subjetivos atribuídos aos direitos fundamentais (incluindo-se também os sociais), foi reforçado pela expressa

disposição neste sentido constante do art. 5°, § 1°, combinado com a garantia ínsita no art. 5°, XXXV, ambos da Constituição

brasileira, o que será analisado com mais acuidade ao se analisar a questão da efetividade dos direitos fundamentais sociais.

Outra questão reincidente com relação ao estudo dos direitos fundamentais como direitos subjetivos é relativa à sua

titularização, já que à primeira vista pode parecer que direitos sociais seriam, como a própria denominação expressa, direitos de

titularidade coletiva.

            Há quem defenda que os direitos sociais são de titularidade coletiva e não direitos de titularidade individual, como argumento

para negar-lhes a condição de direitos subjetivos, aptos a serem exigidos através de demandas judiciais.
[56]

            A respeito, Sarlet (2009) assevera que “[...] nem a distinção entre direitos individuais e sociais, nem mesmo a inserção de

ambos os grupos de direitos em duas distintas (embora complementares e conexas) dimensões ou gerações [...] foi em si pautada

pelo critério da titularidade individual ou coletiva dos direitos civis e políticos em relação aos direitos sociais.” Tanto os direitos
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sociais como os direitos individuais originaram-se de reivindicações “[...] gestados no âmbito de movimentos sociais – como

direitos assegurados por força mesmo da dignidade de cada pessoa individualmente considerada.”
[57]

            Portanto, os direitos sociais, a exemplo dos direitos individuais (direitos civis e políticos) são tuteláveis individualmente, pois

se referem à pessoa individualmente como portadora de dignidade, porém tal condição não afasta uma dimensão coletiva dos

direitos sociais ou a possibilidade de os direitos sociais constituírem em direitos coletivos ou até difusos, mas refuta-se o

posicionamento de que por serem designados sociais tais direitos são tutelados, exclusivamente, de forma coletiva.
[58]

            Colocando-se essa discussão no âmbito do direito à educação, fácil constar que o direito à educação trata-se de um direito

fundamental social, integrando a segunda dimensão dos direitos fundamentais, situação essa que claramente já vinha sendo

evidenciada pela história constitucional brasileira, e que de forma ainda mais ampla e completa foi expressa na Constituição de

1988, não obstante já ter sido albergado com a recepção de declarações internacionais de direitos e tratados constitucionais pelo

Estado brasileiro.

            Analisando o núcleo normativo constitucional, no qual se insere o direito à educação, percebe-se que além de constar

expressamente tal direito, no art. 6° da Constituição brasileira, como um direito social, este dispositivo legal integra a categoria dos

direitos fundamentais, inserido no título II da Lei Maior, que cuida dos direitos e garantias fundamentais.

            No entanto, o direito à educação também foi objeto de normatização constitucional ao se tratar da Ordem Social, nos artigos

205 a 214 (capítulo III). Essa análise dogmática não deve ser desassociada da perspectiva objetiva do direito fundamental social em

questão.

            Refletindo ainda sobre o complexo normativo em tela, verifica-se que o legislador distribuiu o direito à educação por

diversas categorias normativas, ora delimitando expressamente seu conteúdo, ora delineando normas organizatórias e

procedimentais e metas a serem alcançadas, impondo por vezes deveres ao Estado e a particulares ou até mesmo protegendo como

garantia institucional.

            Entretanto são os artigos 205 a 208 que vão sedimentar o caráter subjetivo, por excelência, do direito à educação. O artigo

205, ao estabelecer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que deverá promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, apresenta uma feição programática e também impositiva, não se constituindo, por si só um direito

subjetivo, mas delineia com traços bem definidos a educação que se quer alcançar.
[59]

 O artigo 206, por sua vez, traz diversos

princípios a serem observados quanto à educação a ser oferecida.
[60]

            Ainda nas palavras de Sarlet (2009), “Bastariam estes exemplos para se rechaçar a tese de que o direito fundamental à

educação, ao menos na condição de direito de defesa, não assumisse a feição de direito subjetivo.”
[61]

 Todavia, o artigo 208, em

seus incisos preconiza uma série de direitos e garantias aos cidadãos no que diz respeito à forma e extensão da educação a ser

prestada, atraindo, por outro lado, o dever estatal (expresso nesse sentido) de realizar a mencionada prestação. Não é só.

            Não bastasse a garantia expressa no inciso I, do artigo 208 da Constituição brasileira, de que o ensino fundamental é

obrigatório e gratuito, inclusive para aquelas pessoas que a ele não tiveram acesso em idade própria, o § 1° do art. 208, traz uma

“[...] inequívoca declaração de que o acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo”
[62]

 e que o seu não fornecimento ou

fornecimento irregular pelo poder público acarreta a responsabilização da autoridade competente.

            Nítida foi a intenção do legislador em imprimir ao direito à educação o caráter de subjetivo, nos moldes que foi preconizado

no artigo 208 e seus incisos, notadamente pelo preceito constante do § 1° do artigo 208 da Constituição brasileira, não se olvidando

do caráter preceptivo das demais normas constantes do conjunto normativo que erige o direito à educação a status fundamental,
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posto que são autênticas normas jurídicas, e, mesmo sem qualquer ato concretizador, estão aptas a produzir efeito.

 

2.4 Eficácia e efetividade das normas consagradoras do direito à educação como direito social

 

            O estudo da eficácia e efetividade das normas que consagram o direito à educação (como direito fundamental social que é) se

relaciona com a análise da materialização desta categoria normativa, levando-se em conta que há, entre a norma e realidade, uma

constante e necessária tensão, e, pela observância das condições reais (naturais, técnicas, econômicas e sociais) é que a sua

pretensão de eficácia jurídica se realizará.
[63]

Imbuído desse direcionamento é que se passa a analisar os conceitos, eficácia e de efetividade das disposições

jusfundamentais, sendo certo que, embora entrelaçados, tais conceitos não se confundem, aliás eles mantém uma íntima ligação com

a questão da força normativa da Constituição.
[64]

Inicialmente cumpre estabelecer uma distinção, a exemplo de Sarlet (2009), entre eficácia social da norma, que

compreende sua real obediência e aplicação no plano dos fatos (sentido esse relacionado à efetividade da norma) e a sua eficácia

jurídica, que diz respeito à “[...] qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as

situações, relações e comportamentos nela indicados [...]”.
[65]

 Por essa leitura, a eficácia refere-se aos atributos da “[...]

aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica” a um determinado caso

concreto.
[66]

            A eficácia de uma norma traz como pressuposto sua vigência (estar ela vigorando em determinando ordenamento), sua

aplicabilidade, e consiste na sua aptidão para a produção de efeitos, “[...] para a irradiação das consequências que lhe são próprias

[...]”, ou seja, a eficácia jurídica de uma norma “[...] designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, os seus efeitos

típicos, [...]”.
[67]

 (Grifo no original)

Por outro lado, a efetividade, conforme salienta Barroso (2006), significa “[...] a realização do Direito, o desempenho

concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação,

tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser realidade social.”
[68]

 (Grifos no original)

            Trazendo a discussão para a seara constitucional, fixa-se assim o posicionamento de que todo preceito Constitucional é

dotado de certo grau de eficácia jurídica e aplicabilidade, ou mais especificamente, “[...] todas as normas consagradoras de direitos

fundamentais são dotadas de eficácia e, em certa medida, diretamente aplicáveis já ao nível da Constituição e independentemente

de intermediação legislativa.”
[69]

 (Grifos no original)

            Para além dessa dedução, que decorre do simples fato da imperatividade potencializadora das normas de direitos

fundamentais, à medida que, como adverte Biscaretti di Ruffia, a Constituição “[...] deve encontrar em si mesma a própria tutela e

garantia”
[70]

, o artigo 5º, § 1º da Constituição brasileira, para espancar quaisquer dúvidas, dispõe que as normas definidoras dos

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, sendo crucial destacar, quanto ao alcance dessa norma, que a Constituição

brasileira não estabelece distinção entre os direitos de defesa e os direitos sociais, para fins de incidência da norma do mencionado

artigo, mesmo porque paira sobre o ordenamento constitucional brasileiro a concepção materialmente aberta dos direitos

fundamentais (artigo 5º, § 2º), o que reforça ainda mais a aplicabilidade direta e imediata de todas as categorias de direitos

fundamentais,  inclusive daqueles não constantes expressamente no catálogo constitucional.
[71]
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            A aplicabilidade imediata e direta dos direitos fundamentais não oferece maiores indagações no respeitante aos direitos de

defesa, já que estes, em regra, reclamam uma abstenção por parte do Estado, a maior dificuldade reside nos direitos prestacionais

sociais, os quais impõem uma atuação positiva por parte do Estado para a sua concretização.
[72]

            Neste contexto o direito à educação demanda aplicabilidade não apenas por existir no catálogo constitucional uma norma que

assim o dispõe, mas, antes de tudo (e mesmo que ela não existisse), pela imprescindibilidade de que se reveste a materialização do

direito em questão para a dignificação da pessoa humana, como pressuposto de justiça social.

            O constituinte pátrio atento a todas essas questões, muito bem colocou o direito à educação no âmbito normativo

constitucional, pois além de mencionar expressamente ser esse direito um direito social e integrante dos direitos fundamentais,

conforme já se expôs em linhas anteriores, o dispôs delineando bem seus objetivos (artigo 206), fixando os postulados sobre os

quais deveria ser erigido, sempre tendo como norte a dignidade humana e o princípio democrático (artigo 205), determinando-lhe o

grau de imperatividade desejável e necessária à sua plena e ampla aplicabilidade (artigo 208 combinado com o artigo 5º, § 1º),

portanto, a sua potencial eficácia e efetividade no ordenamento jurídico brasileiro.

 

3. A Constituição brasileira e o seu projeto educacional

 

            A educação constituiu o instrumento para a viabilização concreta das liberdades públicas, da igualdade fática, de inclusão

social, compreendendo um importante (e por que não dizer efetivo) instrumento de justiça social. Por essas razões, e por tantas

outras declinadas neste trabalho, a prestação da educação consiste em dever atribuído ao Estado, que dele deve se desincumbir com

a colaboração de toda a sociedade e da família, devendo para a sua prestação serem observados os princípios que lhe são

determinados pela Lei Maior, não se olvidando que a atividade estatal, no campo educacional, deve pautar-se numa atuação

conforme os direitos, princípios e diretrizes constantes do projeto educacional almejado pela Lei Fundamental.

 

3.1 Educação Universal, Gratuita e de Qualidade

 

            O núcleo normativo constitucional relativo ao direito fundamental social à educação consta de dez artigos, onde são

delineados, sistemática e pormenorizadamente, todos os direitos e garantias que compõem o direito fundamental social à educação,

traçando igualmente o projeto educacional a ser seguido pelo Estado e pela sociedade brasileira. Esse dispositivo prescreve que a

educação a ser ofertada deverá ser universalmente prestada pelo Estado, a todos quantos dela necessitarem, sem qualquer

discriminação, sendo essa regra complementada pelo preceito do artigo 208, I, que dispõe que a ela fazem jus até mesmo àquelas

pessoas que não tiveram o acesso a tal direito em idade própria.

            Dispõe também o artigo 205, que a educação deve garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, ou nas palavras de Piaget

“[...] o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição dos conhecimentos, bem como dos valores morais que

correspondam ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual”.
[73]

 Esse desenvolvimento compreende os aspectos

intelectuais e morais, de forma a lhes conferir autonomia e consciência social e política, capacitando ao exercício da cidadania e, em

última análise, da própria democracia, pois esta (democracia) tem na cidadania a sua base.
[74]

A educação deve ainda visar ao preparo profissional do cidadão. Essa singular proteção se faz necessária diante da

complexa situação social engendrada pelo modelo econômico atual, capitalista global, já prenunciado desde o início do século

passado. Como bem observa Christovam Buarque (2008), o avanço técnico exige uma revolução educacional, pois “Daqui para

frente, o capital é o conhecimento e o conhecimento é capital. Sem ele não haverá crescimento pleno e o crescimento possível não
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será pleno se não servir para ampliar o patrimônio cultural.”
[75]

Delineados o sentido e o alcance da educação a ser prestada, numa perspectiva multidimensional, a Constituição traz

alguns dos princípios norteadores desse direito fundamental.

O primeiro a ser mencionado é o princípio da universalidade. Por este princípio a educação deve ser concebida como um

processo integral, democrático*, plural e interdisciplinar, ou seja, ela deve ser oferecida de forma universal (com qualidade também

universal)
[76]

, sem distinção, assegurando o acesso, a permanência e a efetiva formação.

O princípio da universalidade abrange outros princípios esculpidos no artigo 206 da Constituição. São eles: a igualdade

de condições para o acesso e permanência na escola (inciso I); liberdadade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,

a arte e o saber (inciso II); o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a coexistência de instituições públicas e privadas de

ensino (III); e gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (inciso IV).

Colorário do princípio da liberdade, a igualdade invocada no inciso I (artigo 206) não se refere apenas à igualdade formal,

mas requer a igualdade material e fática. Isso implica além do tratamento isonômico em processos seletivos para o ingresso e

convivência escolar, também a necessidade de se fornecer ao educando condições materiais para que ele possa exercer essa

igualdade, como por exemplo, o fornecimento de material didático, transporte, alimentação, assistência financeira àqueles que sua

contribuição à renda familiar é imprescindível ao sustento familiar, assistência à saúde,
[77]

 pois sem essas mínimas condições, o

cidadão, se ingressar na escola, nela não permanece.

A liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento a arte e o saber, constante do inciso II, do artigo 206, se

relaciona tanto à liberdade do professor de exercer o seu mister e de utilizá-lo, de acordo com seu conhecimento técnico, de modo a

ensinar, bem como, a livre iniciativa do educando em apreender.

            Constituem princípios determinantes do direito à educação o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e a

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A liberdade de ensinar também alcança a prerrogativa na escolha do

método e/ou técnica pedagógica a ser aplicada na educação (vinculada a um núcleo comum de conteúdos), que devem ser

observados com o respeito das diversidades culturais e regionais, e dentro de um sistema de observância à dignidade do educando e

aos princípios morais da sociedade.

            Procurou o legislador, com esse postulado, amparar o direito ao pluralismo enriquecedor das experiências culturais e sociais,

tão necessário nos dias de hoje, sendo a tolerância um pressuposto que também deve ser aprendida e exercida.
[78]

Muito embora a educação seja um dever do Estado, este não obsta que entidades privadas possam prestá-la, desde que o

prestador “[...] obedeça às normas gerais de educação nacional e se submeta a (sic) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder

Público (artigo 213, caput, e incisos I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)”.
[79]

Compreende também aspecto da universalização da educação a garantia de gratuidade do ensino público em

estabelecimentos oficiais. Essa gratuidade se refere tanto ao ensino fundamental quanto ao médio, sendo que, quanto a este último a

gratuidade deverá ser paulatinamente alcançada.

Todos esses princípios na verdade constituem substrato para a universalização da educação, a qual para ser universal

deve ser acessível a todos quantos dela necessitarem, respeitando as diferenças sociais, culturais e regionais, para que o educando

nela se insira e se situe, sob pena de ser um processo surreal e distante do educando, e por isso impossível de ser realizada por ele e

para ele.

Outro aspecto importante consiste na obrigatoriedade do ensino fundamental (modalidade da educação básica)* o qual
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compreende nove anos de instrução (tendo início aos seis anos de idade). Esse caráter cogente de sua prestação se dirige tanto ao

Estado, que deverá fornecê-la aos cidadãos indistintamente, quanto aos particulares, que estarão sujeitos a responsabilização, já que

a sociedade deverá lhes submeter a educação de seus filhos.*

A obrigatoriedade sob sua dupla perspectiva almeja atingir a universalização do ensino, pois “[...] tão importante quanto

para o cidadão que está sendo educado é a educação para a sociedade, que necessita de pessoas esclarecidas, de cidadãos capazes de

exercer a sua cidadania.”
[80]

            O direito à educação alcança ainda aqueles que não tiveram acesso ao ensino em época própria, devendo, para tanto, ser

disponibilizado a todos que estejam em tal situação, de forma compatível com o tempo disponível do educando e ainda, por meio de

processos pedagógicos condizentes com essas peculiaridades.

            A gratuidade do ensino fundamental constitui outro postulado do direito à educação. Ela não deve servir de pretexto para a

má qualidade da prestação do ensino como serviço, e muito menos para a desvalorização de profissional que nele atua, ao contrário,

o apoio técnico, a atualização constante e a remuneração condigna são garantias que devem ser dadas ao educador e aos

profissionais que atuam nesse ramo, medidas essas que, por certo, contribuirão para a elevação da qualidade do ensino ministrado.

            Neste contexto, a responsabilidade estatal pela gratuidade no ensino se estende àquelas situações em que a oferta não

consegue atender a procura, ou de outra forma, em que o Estado não dispõe de vagas suficientes nos estabelecimentos oficiais para

atender a demanda dos cidadãos no fornecimento da educação em seu nível básico, conforme o disposto no § 1º do artigo 213 da

Lei Maior, que estabelece que “Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei” (artigo 213), sendo que os recursos mencionados poderão ser

destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, para aqueles que demonstrem insuficiência de recursos, quando

houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado

a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade (§1º do artigo 213 da Constituição brasileira).

            Outra questão relevante relacionada com o princípio da gratuidade do ensino se refere ao comando constitucional de

progressiva universalização do ensino médio, constante do inciso II, do artigo 208 da Constituição Federal.

            O ensino médio integra a educação básica*, representando sua etapa final, com duração mínima de três anos conforme

preceituam os artigos 21 e 35 da Lei nº 9.394/1996 e consiste garantia estatal sua progressiva universalização. A progressividade a

que se refere a Lei Maior não está condiciona às condições econômicas do educando, “[...] mas no sentido de que, aos poucos,

depois de atendido o ensino fundamental obrigatório, o Estado passará a aumentar a oferta do ensino médio, e portanto gratuito, bem

como passará a exigir a obrigatoriedade do seu curso.”
[81]

            O ensino médio é de crucial importância ao desenvolvimento intelectual do educando, pois [...] tem por finalidade a

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento

dos estudos pelo acesso à educação superior; [...]”.
[82]

 Por isso há que se refletir sobre a possibilidade de inserção da

obrigatoriedade do ensino médio e profissionalizante em nosso sistema educacional, tendo em vista que, se de um lado servirá de

instrumento para o educando angariar uma colocação profissional mais especializada e melhor remunerada e assim seguir em sua

vida acadêmica, de outro, se presta como instrumento de qualificação profissional e inclusão social em face dos avanços da

informatização e robótica nos setores sociais, notadamente no campo profissional.

Resta tecermos algumas considerações sobre um princípio determinante do direito à educação, consistente na garantia da

qualidade do ensino (inciso VII, do artigo 206 da Constituição brasileira), necessário para a concretização do projeto educacional

brasileiro.
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A educação, para atingir sua finalidade no âmbito pessoal, precisa ser equalizadora de oportunidades, e assim o será se

for prestada com qualidade de forma indistinta. Deve proporcionar ao educando uma real e efetiva possibilidade de mobilidade

social e de integração na ordem social
[83]

, não apenas o certificado de conclusão de uma fase de escolaridade.

            A mencionada autora pontua o sentido da educação de qualidade nos dias atuais:

 
[...] a qualidade pode ser entendida de formas muito diferentes conforme o momento histórico, o
ambiente cultural, o contexto social, os valores e as crenças dos diversos grupos humanos. [...] há
também o reconhecimento de que uma educação de qualidade é um direito de todos, em qualquer parte
do mundo. Ou seja, faz parte dos direitos humanos fundamentais, sendo hoje uma condição para o
desenvolvimento pleno das pessoas em sociedades cada vez mais complexas e em um mundo cada vez
mais interligado.[84]

 

Atenta a essa carência, a Constituição brasileira prevê (artigo 214, III) a necessidade de estabelecimento de uma

avaliação da melhoria da qualidade de ensino, a ser realizada periodicamente em todos os níveis de ensino, como forma de se aferir

a qualidade da educação prestada, inclusive aquela ofertada pela iniciativa privada. Não é só. Outras medidas foram tomadas

visando a qualidade do ensino público.

            Criou-se, a partir da Emenda Constitucional 14/1996, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

(FUNDEF) e a Valorização dos Profissionais da Educação (§ 1º do artigo 5º da Emenda Constitucional 14/1996, o qual deu nova

redação ao artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), determinando que os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios destinassem pelo menos 15% dos recursos advindos de impostos próprios e de transferências de impostos na

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, dispondo que tais recursos deveriam, em cada ente federativo, ser

distribuídos proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental (§ 2º do artigo 5º da Emenda

Constitucional 14/1996, que deu nova redação ao artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

            Consta da Constituição (artigo 212), a determinação para que a União aplique, anualmente, nunca menos de dezoito por

cento; e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, pelo menos vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, na

manutenção e desenvolvimento do ensino.

Dispôs ainda a mencionada emenda que, nos dez primeiros anos da sua promulgação, pelo menos sessenta por cento dos

recursos fossem destinados ao desenvolvimento do ensino fundamental, visando a assegurar a universalização de seu atendimento e

a remuneração condigna do magistério (artigo 5º, da Emenda Constitucional 14/1996).
[85]

 Estabeleceu-se também a obrigação da

União em aplicar, na erradicação do analfabetismo, pelo menos trinta por cento dos recursos previstos no artigo 212
[86]

 (§ 6º do

artigo 5º da Emenda Constitucional 14/1996).

            A Emenda Constitucional 53/2005, transformou o fundo criado pelo § 1º do artigo 5º da Emenda Constitucional 14/1996

(FUNDEF) para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB.
[87]

            Destarte, o inciso III do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê, de acordo como as diretrizes

traçadas pelo artigo 208 da Constituição brasileira, na regulamentação da organização para a futura lei do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação, o tão esperado piso salarial ao profissional da educação
[88]

 (alíneas de a a e, inciso III do artigo 60

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

            Vedou-se a utilização dos recursos provenientes do salário educação para fins de complementação da União aos recursos do

Fundo (inciso V, do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), liberando esses recursos para a utilização em

outros programas relacionados à implementação da educação básica, bem como determinou que a vinculação de recursos à
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manutenção e desenvolvimento do ensino deverá suportar, no máximo, trinta por cento da complementação realizada pela

União.
[89]

            E ainda, considerando os valores estabelecidos a título de vinculação mínima devida pela União, determinou a

responsabilização do ente público competente em caso de sua não observância (inciso XI, do artigo 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias).

            Ademais, a Constituição visou a desvinculação aos recursos decorrentes do (atual) FUNDEB dos programas suplementares

de alimentação e assistência à saúde, os quais serão financiados com contribuições provenientes de outros recursos orçamentários

(artigo 212, § 4º), visando, com isso, maior disponibilização dos recursos para serem aplicados no ensino, propriamente dito e em

sua melhoria.

Estritamente ligados a essas normas encontram-se os comandos dos incisos V e VIII, ambos do artigo 206 da

Constituição brasileira, os quais estabelecem, respectivamente, o dever de valorização dos profissionais da educação escolar,

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes

públicas, e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal.

            Visando ainda a qualidade na prestação da educação a Constituição brasileira garante um padrão de qualidade (artigo 206),

buscando materializar esse preceito na determinação de que até dez por cento da complementação da União, prevista no inciso V

do caput deste artigo, poderá ser distribuída para programas destinados para a melhoria da qualidade da educação, observadas as

garantias do artigo 208 da Constituição (inciso VI, artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Houve também a

preocupação da definição do padrão de qualidade no ensino, sendo que atualmente encontra-se estabelecido no § 1º do artigo 60 Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é que deverão assegurar,

no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo de

qualidade.
[90]

          Exsurge dessa sistemática, que a atividade jurisdicional deve voltar-se para o cumprimento dos objetivos

Constitucionais de concretização dos direitos e garantias fundamentais, o que significa estar mais aberto e atento aos reclames dos

cidadãos na concretização dos direitos e garantias estatuídos no Catálogo Constitucional, e, como uma via de mão dupla, conforme

menciona Streck, capacitado a “[...] controlar a falta de qualidade das prestações dos serviços básicos e exigir a implementação de

políticas sociais eficientes [...]” de forma a garantir que as decisões da Administração Pública não se distanciem da “[...]

‘programaticidade principiológica’ da constituição.”
[91]

            Desta forma, a Constituição, repisa-se, além de delinear o sentido e alcance do direito à educação como direito fundamental

social, traçou de modo claro e exato a própria educação a ser prestada aos cidadãos brasileiros, retirando qualquer nota de

discricionariedade administrativa nesse terreno, estabelecendo, inclusive dotação orçamentária própria, em termos claros e precisos,

vinculada à sua implementação. Não deixando assim qualquer margem de discricionariedade à administração pública e como bem

observa Lima (2003) abrindo com isso um espaço “[...] para que o cidadão venha a exigir do Estado o cumprimento do dever

assumido pelo Contrato Constitucional firmado e para o qual toda a sociedade contribuiu.”
[92]

Trata-se de projeto educacional arrojado e que a ele subjaz, frise-se, o entrelaçamento de razões de ordem

antropológicas, éticas e jurídicas, as quais lhe servem de substrato, e, por tais razões não pode admitir que seja corroído por

questões tangenciais de cunho ideologicamente contrários aos que foram proclamados pela Constituição de 1988, sob pena de se

comprometer um outro projeto idealizado pela sociedade brasileira, o da democracia plena.

 

Considerações finais
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A educação por sua importância na formação da personalidade humana é meio de inclusão social e pressuposto para a

realização do projeto democrático de matriz constitucional e como tal apresenta-se como uma dimensão de direito fundamental, ou

seja, um direito de segunda geração, e por isso social, devendo ser prestado pelo Estado como forma de realização dos valores

constitucionais previstos.

            A dimensão objetiva do direito à educação, sujeita o Estado e de toda a sociedade aos valores e princípios delineados no

projeto educacional de índole constitucional, de forma que aquele deve nortear suas ações, funções e políticas visando a

materialização dos anseios constitucionais, não lhe sendo autorizado distanciar-se das tarefas e metas fixadas pela Lei.

            Além disso, a dimensão subjetiva do direito à educação, lhe confere o caráter de  sindicabilidade, prerrogativa que se estende

a este direito como um todo, sendo que, quanto ao ensino fundamental, visando dirimir qualquer dúvida a respeito, a Constituição

brasileira assim dispôs expressamente no artigo 208, § 1º, ser um direito público subjetivo.

A sociedade brasileira, atenta a essa realidade, além de reconhecer ao direito à educação sua merecida fundamentalidade,

também confere-lhe o caráter de plena aplicabilidade diante do comando do artigo 5º, § 1º da Constituição Federal. Essa garantia

atribuiu ao direito à educação, como direito fundamental social, plena eficácia e efetividade, de modo a torná-lo uma realidade no

território brasileiro, conferindo às normas constantes do núcleo normativo, que o compõem, um cunho eminentemente preceptivo e

imperativo, passíveis de ser invocadas e aplicadas de forma imediata.

            Com efeito, o projeto educacional delineado na Constituição brasileira de 1988, reclama a universalidade, qualidade e

gratuidade de sua prestação, na modalidade de educação básica, garantia essa que deverá ser progressivamente estendida ao ensino

médio por este constituir, de igual forma, essencial ao desenvolvimento integral do ser humano, à sua qualificação para o trabalho e

a seu preparo para o exercício da cidadania.

            Por tal razão, o projeto educacional constitucional fixa diretrizes relativas às destinações de recursos, fontes de

financiamentos e margem de investimento, subtraindo toda a discricionariedade da administração pública nesta seara, atrelando o

Estado ao cumprimento dos objetivos constitucionais de justiça social, liberdade e inclusão social que subjazem ao projeto

educacional de índole constitucional.

            Desta forma, a educação prevista na Constituição de 1988, como direito fundamental social, é condicionada pelos objetivos,

valores e princípios constitucionalmente plasmados e também condiciona a atuação estatal e seus diversos setores, reclamando

destes, uma atuação interativa e atenta aos valores constitucionais, aos quais devem pautar suas ações e atividades de forma a

viabilizar a proteção e concretização do direito à educação, para que este seja prestado de acordo com os ideais democráticos, a

todos os cidadãos, não importando sua idade ou sua condição social.
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OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NA RELAÇÃO EDUCACIONAL

RIGHTS OF PERSONALITY IN RELATION EDUCATIONAL

Ivan Dias Da Motta
Marcio Fernando CandÉo Dos Santos

RESUMO
Duas áreas do conhecimento se apresentam na busca comum de respostas. Por um lado o
Direito e de outro lado a Educação, em comum para análise e discussão os direitos da
personalidade, o qual se apresenta como um importante instrumento nos dois campos do
conhecimento. Seria a Educação um direito fundamental, ou da personalidade? Ou carrega ela
ambas as qualidades? No presente trabalho é defendido como um direito fundamental e da
personalidade, sendo assim tem várias implicações na vida das pessoas já que passa a ser um
direito que deve ser garantido pelo Estado à todos. Nessa relação entre outros se apresentam
como fundamental três pessoas: Estado, escola e aluno. Entre esses três se estabelece uma
relação onde a Educação passa a ser o foco da discussão junto com os direitos que decorrem da
pessoa, aqueles inatos. Nem todos os conflitos surgidos dessa relação têm respostas imediatas e
únicas, pois essa relação ainda suscita muito estudo, em especial definições científicas por parte
da doutrina com aplicação pelos Tribunais.
PALAVRAS-CHAVES: personalidade; educação; relação educacional; direito fundamental.

ABSTRACT
Two areas of knowledge are in the common search for answers. on one hand the law and also
Education, in common for analysis and discussion of personal rights, which presents itself as an
important tool in both fields of knowledge. Education would be a fundamental right or
personality? Or she carries both qualities? In the present work is advocated as a fundamental
right and personality, and thus has several implications on people's lives as it becomes a right
that must be guaranteed by the State to all. In this respect among others are presented as
three key people: state, school and student. Among these three it establishes a relationship
where education becomes the focus of discussion with the person's rights under those innate.
Not all disputes of this relationship is unique and immediate responses, as this relationship still
requires much study, particularly scientific definitions by applying the doctrine by the Courts.
KEYWORDS: personality; education; educational relationship; fundamental right.

 

1.                  INTRODUÇÃO

 

Os operadores do Direito foram sempre criticados por manter uma posição conservadorista
diante dos avanços sociais, políticos e tecnológicos da sociedade. Prima-se por manter leis
editadas há décadas, sem muitas vezes questionar a sua verdadeira aplicabilidade no meio
social.

Embora essa posição marcada pelo Direito, ou melhor, seus operadores, lentamente foram
ocorrendo transformações no mundo jurídico que permitiu o crescimento de algumas áreas
especificas, e, logicamente uma evolução das normas existentes, ou até mesmo a criação de
novas leis que dessem respaldo aos anseios da sociedade.

Essa cultura dos operadores do Direito marcada pelo conservadorismo não permitiu uma
aproximação dessa área do conhecimento com as demais nos tempos atuais, e muito pouco foi
construído junto, razão pela qual a sociologia, a educação, a psicologia foram complementar
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seus estudos no campo do direito.

Não sendo interessante para área jurídica essa invasão, em temas específicos do campo jurídico,
começaram a surgir novas parcerias com o fito de buscar respostas conjuntas.

Assim, duas grandes áreas do conhecimento fundem-se para buscarem possíveis respostas às
suas indagações. De um lado tem-se o Direito e de outro a Educação.

No presente trabalho tem-se por um lado a busca de uma aproximação dos chamados Direitos
da Personalidade e a relação com a Educação.

Pode-se afirmar que os Direitos da Personalidade ainda se traduzem num estudo recente do
direito, se comparado com essa arte milenar, em especial a outros institutos que são estudados
há séculos. Mais recente se trata da aproximação com a Educação, em especial se
considerarmos que o ensino somente teve um salto quantitativo e qualitativo a partir da
Constituição Republicana de 1988.

A discussão parte da Educação com um Direito Fundamental e ao mesmo tempo um Direito da
Personalidade, já que proporciona ao cidadão um crescimento intelectual, social, político, e
contribui para a humanização do homem.

Dentro de uma concepção doutrinária os Direitos da Personalidade são classificados em uma
divisão tripartida envolvendo os aspectos físicos, psicológicos e morais da pessoa.

Esses aspectos podem ser vistos a partir de uma relação do particular como o próprio particular,
ou deste com o Estado, em especial quando do surgimento de conflitos. Nessa concepção ao
analisar esses elementos para a relação educacional, notadamente tem-se três figuras
fundamentais: Aluno, Escola e o Estado.

É sabido que toda a estrutura educacional é regulada pelo Estado, e mesmo o particular para
entrar nesse mercado necessita da permissão, com limite de tempo e sob avaliações constantes,
as quais podem infruir diretamente na autorização de funcionamento da escola privada, inclusive
com a cassação da permissão.

Por ser tratar de matérias novas em discussão muitos aspectos necessitam de respostas, ou ao
menos uma linha de formação para estruturação de garantias para as partes envolvidas.

Evidente, que em se tratando de direitos da personalidade parte-se necessariamente dos alunos
para com a escola, e o Estado. Porém, questionamentos vão se formando ao longo da relação,
inclusive muitos ainda sem respostas definitivas, talvez seja pela ausência de um sistema
educacional no Brasil.

Ao considerar-se a Educação como um direito fundamental e da personalidade se coloca como
um instrumento importante para a construção da dignidade do homem. Todavia há uma série de
problemas que ainda envolvem a Educação, e que ainda não se tem respostas tais como: o
acesso do aluno a todos os níveis de ensino de forma gratuita na rede pública, ou custeados
pelo Estado na rede privada de ensino, pela ausência de estrutura; responsabilidade civil do
Estado ou das escolas privadas em danos ocorridos no interior de suas instalações, ou com
participação de seu corpo de funcionários.

Essas questões passam por uma reflexão do que sejam os direitos da personalidade, do que seja
a Educação, bem como o tratamento dispensado pela legislação civil, constitucional e doutrinária
dos dessas importantes áreas do conhecimento que ao longo do trabalho proposto serão
respondidas.

2.                  DIREITOS DA PERSONALIDADE
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2.1. Conceitos

A conceituação do que seja direitos da personalidade é importante para apreciação da matéria, e
deslinde final desses direitos nas relações educacionais. Assim, como é também importante a
própria relação da Educação com esses direitos.

Os direitos da personalidade há anos são discutidos pela doutrina, todavia, não resta dúvida que
nas últimas décadas, e, em especial com a vigência do Novo Código Civil Brasileiro assumiram
posição de destaque no contexto do direito. Essa posição em especial se aflorou em razão das
mutações sociais, culturais, políticas, filosóficas da sociedade que têm por objetivo encontrar o
verdadeiro sentido da “pessoa” para o direito.

Na história dos direitos da personalidade nota-se que em cada período se tinha uma
conceituação determinada para a tutela desses direitos. Foi assim na Grécia, em Roma, na Idade
Média, chegando aos tempos atuais, quando então em especial nosso direito pátrio passou a
expressar com ênfase a importância desses direitos para um ordenamento jurídico.

As definições prestadas pelos doutrinadores são muitas, porém a essência está relacionada à
garantia de direitos elementares da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana é foco do
tema, que dá todo um embasamento teórico-jurídico para abordagem dos direitos da
personalidade.

Pontes de Miranda, fazendo uma abordagem sobre o tema definiu os direitos da personalidade
como sendo “todos os direitos necessários à realização da personalidade, à sua inserção nas
relações jurídicas”.[1] Pela definição não há um limite para esses direitos, tão pouco pode se
falar em rol taxativo, ante a contagem infinita de direitos que podem compor a personalidade.

Já Carlos Alberto Bittar, em profundo estudo sobre o tema apresentou a conceituação desses
direitos distinguindo duas categorias apontadas pelas correntes filosóficas, uma versão
apresentada pelos positivistas, e outra a dos naturalistas.[2]

Abordando a corrente positivista, a qual encontra vários adeptos Bittar afirma:

Configuram direitos subjetivos, que, para os autores positivistas (como De Cupis e Tobeñas),
têm função especial em relação à personalidade, constituindo o minimum necessário e
imprescindível ao seu conteúdo. Constituem direito cuja a ausência torna a personalidade um
suscetibilidade completamente irrealizável, sem valor concreto: todos os outros direitos
subjetivos perderiam o interesse para o individuo e a pessoa não existiria como tal.  São, pois,
direitos “essenciais” que forma a medula da personalidade.[3]

Os positivistas discorrem que na sua maioria os direitos da personalidade são inatos. Existem
ainda aqueles direitos que são revelados e por isso passam a integrar a essencialidade da
pessoa, porém, somente são direitos da personalidade aqueles que efetivamente são
reconhecidos pelo Estado, lhes dando força jurídica. Por conseqüência o direito positivo é que
delimita os direitos da personalidade.[4]

Por outro lado, no tocante a posição naturalista dos direitos da personalidade, Bittar assenta:

“Já os naturalistas (como Limongi França) salientam que os direitos da personalidade
correspondem as faculdades exercidas normalmente pelo homem. São direitos que se relacionam
com atributos inerentes à condição da pessoa humana”.[5]

Embora haja uma discordância parcial de ambas as correntes filosóficas, existem elementos
definidores que os aproximam, convergindo a sua essência para um caminho comum. Natural
que na corrente positivista aceite como direitos da personalidade aqueles reconhecidos pelo
direito positivado pelo Estado, e não poderia ser diferente, pois senão haveria o risco de
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questionar a própria existência dessa corrente.

Carlos Alberto Bittar se posiciona na corrente naturalista, compreendendo como direitos inatos,
todavia contando com a proteção própria do Estado, bem como seu reconhecimento em algum
plano, vejamos:

Situamo-nos entre os naturalistas. Entendemos que os direitos da personalidade constituem
direitos inatos – como a maioria dos escritores ora atesta, cabendo ao Estado apenas reconhecê-
los e sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível constitucional ou em nível
de legislação ordinária, e dotando os de proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a
que se volte a saber: contra o arbítrio do poder público ou as incursões de particulares.[6]

Não se tira dos direitos da personalidade a essência do ser humano, sendo esta
vinculada diretamente a própria existência da pessoa humana, enquanto a sua personalidade.
Ora, a posição adotada pelo doutrinador acima citado é clara quanto ao reconhecimento dos
direitos da personalidade enquanto direitos inatos. Em face disso o dever do Estado em oferecer
a devida proteção a estes novos direitos, com o fito de buscar uma solução para o conflito
quando este existir e tiver como fator preponderante a análise de um direito da personalidade.

Na condição de naturalista Bittar, rebate a posição central do Estado como “único definidor e
identificador dos direitos”.[7] Seu entendimento passa pela compreensão do Estado em
“reconhecer os direitos que a consciência popular e o direito natural mostram”.[8]

Acompanhando a doutrina majoritária, Silvio Romero Beltrão justificando a identificação como
direitos inatos afirma: “volta-se à circunstância de se tratar de direitos essenciais, naturais à
pessoa humana que remetem a sua existência ao mesmo momento e ao mesmo fato da
existência da própria pessoa.”[9]

Sejam os positivistas ou os naturalistas, há uma concordância que os direitos da personalidade
são aqueles ínsitos a própria pessoa, que a dignificam a sua existência, que demonstram o
caráter humano do homem, que preservam os atributos próprios de cada pessoa.

Assim, enquanto direito subjetivo, os direitos da personalidade garantem ao homem o pleno
exercício de suas manifestações próprias, sejam elas espirituais ou físicas.

 

2.2.  Características dos Direitos da Personalidade

 

Os direitos da personalidade possuem características próprias, algumas resultam da lei, ou por
esta é ao mesmo tempo fragilizada para atender a sua função maior que é a proteção da pessoa
humana, tendo como princípio básico a dignidade da pessoa, com amplo respaldo na
Constituição Republicana de 1988.

Os direitos da personalidade possuem atributos próprios, ainda que haja algumas posições
divergentes na doutrina acerca das características, adota-se como principais atributos dos desses
direitos: a) direitos privados; b) inatos; c) vitalícios; d) absolutos; e)extrapatrimoniais; f)
indisponíveis (intransmissíveis e irrenunciáveis); g) imprescritíveis.[10]

No enquadramento da categoria de direitos privados, Eneas Garcia afirma serem os direitos da
personalidade “subjetivos privados”.[11]Todavia existe uma extensa relação no direito público,
em especial a proteção que é dada aos direitos da personalidade na esfera constitucional.
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Nesse aspecto muitos dos direitos fundamentais são ao mesmo tempo também considerados da
personalidade. Não é diferente na esfera penal, eminentemente sobre a proteção do poder
estatal, que detem o jus puniedi, aqui importante destacar as sanções aplicadas a lesão a um
direito da personalidade.

Embora essa correlação existente entre direitos fundamentais e da personalidade, pode-se
afirmar que a regra de reciprocidade nem sempre é correlata, ou seja, que necessariamente
decorra de um direito fundamental um direito da personalidade, e assim também o inverso.

Importante ressaltar que embora se tenha uma proteção comum desses direitos seja na esfera
pública como na privada, a tutela desses direitos é dada por instrumentos de ordem privada.

As concessões de liminares pelos juízes impedem por muitas vezes a concretização do fato
ofensivo, lesionador do direito da pessoa. Normalmente pode se impedir a consumação do fato
por meio de medidas cautelares, ou tutelas antecipadas, ambos os instrumentos previstos no
CPC.

Justificando a forma privada dos direitos personalíssimos, Santos Cifuentes enuncia três
condições da natureza privada desses direitos:

a) son derechos  propios de las personas por el solo hecho de ser personas y como tales. Tienen
la particularidad de que la persona que es titular  no puede dejar de conservarlos, mientras que,
por ejemplo, El derecho de propiedad o los créditos pueden abandonarse, aceptar su completa
violacion o no querer conservarlos; b) van destinados sobre todo, a asergurar el goce del próprio
ser, físico y espiritual, y c) es una envoltura proteccional gente a los particulares. Aunque su
respeto se imponga al Estado, a diferencia de los derechos humanos no son atribuídos a la
persona por sus relaciones de comunidad y de organización, sino de coordinación,
predominando ele sentido de libertad sobre ele de función.[12]

Evidencia-se o caráter privado dos direitos da personalidade, cabendo ao Estado o poder de
impor que esses direitos sejam efetivados.

Também os direitos da personalidade se caracterizam como direitos inatos,  estes já foram
objetos de tratativa anteriormente na conceituação dos direitos da personalidade, todavia
ressalta-se o posicionamento de Gustavo Tepedino:

À vista de tais considerações, parece possível considerar os chamados direitos da personalidade
como inatos unicamente pelo fato de nascerem juntamente com a pessoa humana, segundo a
disciplina do direito positivo, despidos assim de qualquer conotação jusnaturalista. Nesse
diapasão, todos os direitos inatos são direitos da personalidade, embora nem todos os direitos
inatos são direitos da personalidade sejam inatos (ex., o direito moral do autor, cuja a existência
pressupõe a criação intelectual).[13]

É de se notar que os direitos da personalidade acompanham a pessoa desde seu nascedouro, e
a seguem durante toda a vida. Evidencia-se consoante a doutrina que o direito positivo os
regulamenta no mundo jurídico, permitindo assim sua plena aplicabilidade.

A vitaliciedade é outra característica dos direitos da personalidade que irá acompanhar a pessoa
por toda a sua vida, não faltando em nenhum instante da vida, é o que afirma Santos Cifuentes
“no pueden faltar en ningún instante de la vida humana, porque a la par de su inmersión
jurídica son derechos inescindibles de la persona. Imposible concebirla em algún momento de su
respiro sin vida, honor o liberdade.”[14]

Embora os direitos da personalidade estejam atrelados a existência da própria pessoa, e em tese
eles deixem de existir com a morte, essa tese já vem sendo refutada pela doutrina, admitindo-se
a proteção dos direitos da personalidade post mortem, do qual tem direito as pessoas mais
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próximas do falecido para defesa de direitos que venham a sofrer qualquer perturbação a
personalidade do morto.

Os direitos da personalidade são absolutos, pois são dirigidos a todas as pessoas, com oposição
erga omnes, sujeitando todas as pessoas que tem o dever de respeitar a posição jurídica do
titular.[15]

Segundo Silvio Romero Beltrão “os direitos da personalidade, apesar de serem considerados
absolutos, sofrem limitações em seu exercício”,[16]esses limites podem ser intrínsecos e
extrínsecos:

Será intrínseco, quando demarcado pela própria lei que estabelece o seu conteúdo, como uma
pré-delimitação do domínio de aplicação do respectivo direito. Será extrínseco, quando resultar
da conjugação com outras situações protegidas, tendo em vista que os interesses protegidos
pelo direito da personalidade podem conflitar com outros direitos e poderes protegidos na ordem
jurídica.[17]

Dessa forma, o caráter absoluto dos direitos da personalidade não pode implicar no uso
arbitrário pelo seu titular, pois existem outros iguais direitos que carecem de proteção, e por
essa razão há que se verificarem os interesses e fins sociais a que a ordem jurídica se propõe.

Outra característica é encartada por Eneas Garcia afirmando que “os direitos da personalidade
são direitos extrapatrimoniais. Tendo em vista a natureza do objeto, não são apreciáveis
economicamente. Não é possível estipular preço para as faculdades humanas, que são de valor
inestimável.”[18]

No presente caso não há como quantificar economicamente os direitos da personalidade, por
essas razões esse afastamento desses direitos da monetarização.

Todavia surge a questão acerca das indenizações por danos materiais e morais reclamadas
perante a justiça, porém esse pleito indenizatório não retira o caráter de extrapatrimonialidade.

Gustavo Tependino  retrata que “a extrapatrimonialidade consistiria na insuscetibilidade de uma
avaliação econômica destes direitos, ainda que a sua lesão gere reflexos econômicos.”[19]

A questão já foi assentada pela doutrina acerca da possibilidade para demandar por indenização
por danos materiais e morais decorrentes da ofensa aos direitos da personalidade, todavia, isto
não retira a característica extrapatrimonial desses direitos.

Os direitos da personalidade também são direitos indisponíveis, “pois há uma margem limitada
de atuação da vontade do titular em relação aos referidos direitos.”[20]

A indisponibilidade dos direitos da personalidade retira a vontade absoluta do seu titular de
dispor conforme seus interesses, provocando com isso a extinção desse direito pessoal.

Abordando o assunto Carlos Alberto Bitar leciona:

Com efeito, esses direito são dotados de caracteres especiais, para uma proteção eficaz à
pessoa humana, em função de possuírem, como objeto, os bens mais elevados da pessoa
humana. Por isso é que o ordenamento jurídico não pode consentir que deles se despoje o
titular, emprestando-lhes caráter essencial. Daí, são ,de início, direitos intransmissíveis e
indispensáveis, restringindo-se à pessoa do titular e manifestando-se desde o nascimento
(Código Civil art. 2º).[21]

Ante a característica da indisponibilidade surge outras características, defendidas por Eneas
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Garcia, como a intransmissibilidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade.[22]

As características da intransmissibilidade e irrenunciabilidade veio gravada em nosso
ordenamento jurídico no seu artigo 11 do Código Civil,[23] e assim estão ligados diretamente aos
direitos da personalidade, sendo impossível dissociar da pessoa.

Silvio Romero Beltrão, estudioso do assunto alega que o:

“...caráter instransmissível dos direitos da personalidade determina que eles não podem ser
objeto de cessão e até mesmo de sucessão, por ser um direito que expressa a personalidade da
própria pessoa do seu titular e que impede a sua aquisição por um terceiro por via da
transmissão.”[24]

Quanto ao aspecto irrenunciável leciona:

(...)São irrenunciáveis, pois a pessoa não pode abdicar de seu direitos da personalidade, mesmo
que não os exercite por longo tempo, uma vez que ele é inseparável da personalidade humana.
Contudo, apesar de o direito da personalidade não ser renunciável, o seu exercício pode se
restringido em alguns casos, sem que haja a perda do direito, e restabelecido a qualquer
tempo.[25]

Por fim, os direitos da personalidade são imprescritíveis, assim não há prazo para extinção do
direito, e tão pouco há prazo para sua fruição. Dessa forma, podem ser reclamados os direitos
da personalidade há qualquer tempo, sem restrição.

Compreender as características dos direitos da personalidade se faz necessário, pois a
constatação desse direito se fará importante para apreciação dos mesmos no campo
educacional.

 

2.3. Classificações dos Direitos da Personalidade

 

Na busca da aproximação dos direitos da personalidade com a Educação, é de suma importância
o conhecimento de quais são esse direitos. Obviamente não há como listar a todos, porém todos
decorrem de uma linha comum, sendo difícil a nominação das diversas espécies.

Nesse ponto a doutrina ainda diverge em vários aspectos quanto a classificação, todavia é
salutar para uma melhor compreensão e desenvolvimento de forma cientifica.

Não obstante a divergência, a doutrina tradicional divide os direitos da personalidade em duas
linhas: direito geral de personalidade e direitos de personalidade tipificados. Sobre essa divisão
esclarece Elimar Szaniawki:

(...)em direito geral de personalidade, quando esta categoria jurídica é visualizada como
consistente de modo unitário, atípico, como um único direito que emana da personalidade
humana. E em direitos de personalidade tipificados, que originam a partir do fracionamento da
categoria em múltiplos tipos de acordo com os atributos da personalidade.[26]

Nos direitos de personalidade tipificados há o fracionamento dos mesmos, e se dividem em
diversos direitos que decorrem da personalidade humana, consoante às manifestações ou
atributos da personalidade.[27]

Indiferente é para o presente estudo seja um único direito ou diversos, pois a essência ainda
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continua a vir do homem enquanto ser humano, e ainda se classifique todos os seus atributos
em único, este será a razão da proteção jurídica.

Em razão da divisão clássica dos ramos do direito há ainda uma subdivisão dos direitos
tipificados em: direitos de personalidade públicos e direitos de personalidade privados,
acrescentando-se ainda por alguns um terceiro ramo dos direitos de personalidade sociais.

Quanto aos direitos de personalidade públicos são definidos por Elimar como “aqueles direitos
inerentes a pessoa humana previstos e tutelados pela Declaração Universal dos Direitos Homem
e do Cidadão e demais convenções internacionais.”[28]

Nota-se que nesses nos direitos públicos busca-se a defesa do individuo contra os atos
praticados pelo Estado. Ao contrário dos direitos privados nos quais se dá a proteção do
individuo contra as agressões do particular. Por fim, os ditos direitos sociais que decorrem da
evolução de certos direitos humanos de categoria social e econômica, tais como o direito a
saúde, ao trabalho, a informação etc.[29]

Já neste contexto verifica-se a Educação, segundo posição atestada pela própria Constituição
Republicana de 1988, visto que faz referência a um direito social.

Enéas Costa Garcia ao abordar o assunto sobre a classificação dos direitos de personalidade
afirma:

De início sobressai a importância da integridade física do ser humano. A
par desta, é lembrada a proteção do aspecto psíquico da personalidade e,
um terceiro momento, invoca-se o aspecto moral.
Com algumas variações quanto à terminologia e uma maior ou menor
especificação quanto ao rol dos direitos, as classificações geralmente
tomam em consideração estas três órbitas pelas quais se espraia a
personalidade humana: o aspecto físico, psicológico e moral. [30]

Também Carlos Alberto Bittar seguindo na mesma linha de raciocínio apresenta sua classificação
dos direitos da personalidade, enquanto bens jurídicos em:

a)físicos, como: a vida, o corpo (próprio e alheio); as partes do corpo; o físico: a efígie (ou
imagem); a voz; o cadáver; a locomoção; b) psíquicos, como: as liberdade (de expressão; de
culto ou de credo); a higidez psíquica; a intimidade; os segredos (pessoais e profissionais); e c)
morais, como: o nome (e outros elementos de identificação); a reputação (ou a boa fama); a
dignidade pessoal; o direito moral de autor ( ou de inventor);  o sepulcro; as lembranças de
família e outros.[31]

Nota-se que essas divisões tendem as seguir algumas características comuns. Adriano de Cupis
também em sua obra procede a seguinte classificação: I – direito à vida e à integridade física; II
– direito sobre as partes destacadas do corpo e o direito sobre o cadáver; III – direito à
liberdade; IV – direito ao resguardo (direito à honra, ao resguardo e ao segredo); V – direito à
identidade pessoal (direito ao nome, ao título ao sinal pessoal); VI – direito moral de autor.[32]

Com pequenas variações outras posições surgem na doutrina acerca da classificação desses
direitos, algumas elencando novas subdivisões desses grupos, mais específicos, porém em regra
não fogem a separação inicialmente tripartida da personalidade humana, ou seja, o aspecto
físico, psicológico e moral.

Ressalta-se que a divisão tripartida, ainda que se trata do gênero, e que delas decorrem
diversas espécies, esses três elementos físico, psicológico e moral estão intrinsecamente ligados
à Educação.
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A vida escolar do aluno em boa parte se resume a trabalhar esses elementos para o seu pleno
desenvolvimento intelectual, social, político etc. Razão pela qual o Direito busca dar respostas
aos conflitos que vão surgindo nesse campo de estudo.

 

3.                  EDUCAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

3.1. Conceito de Educação

 

Definir um conceito para educação leva a compreensão do quanto é vasto o tema, e ainda as
suas diversas concepções, assim o fator preponderante está sempre ligado a um período
histórico. Nelson Joaquim, em sua obra retrata essa dificuldade de conceituação:

A dificuldade inicial para conceituar educação deve-se ao fato da existência de diferentes
acepções de educação no processo histórico. Resultado, também, dos diferentes modos de
conhecer, tais como vulgar, teológico, filosófico, histórico e, ainda, pelas ciências como a
psicologia, biologia, sociologia, antropologia, direito, política etc.[33]

O referido doutrinador coloca a história da humanidade como fator preponderante para as
diversas concepções de educação. Num primeiro momento coloca como uma “necessidade de
vida, vinculada aos valores morais, religiosos e aos costumes”.[34] Já num segundo momento
afirma a educação como “possibilidade de desenvolvimento da pessoa, direito do cidadão e
direito social fundamental para o exercício da cidadania.”[35]

Em qualquer plano que se busque definir educação, o que nota-se é a sua ligação direta com a
pessoa, certamente é um instrumento de interferência que está direcionado a uma formação
num plano individual e próprio da pessoa humana.

Para Regina Maria Fonseca Muniz a Educação esta afetada na sua etimologia pelo nativismo, as
potencialidades do interior do homem, tendo o educador apenas o papel de buscar a
exteriorização dessas potencialidades, de outro lado tem-se o empirismo, focado no
conhecimento pela experiência humana.[36]Nesse aspecto busca a distinção entre os vocábulos
latinos educare e educere, os quais dão origem ao verbo educar, assim distingue:

O termo educare compreende um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual
e moral do ser humano em geral, visando sua melhor integração individual e social. Neste
contexto, tal verbo significa criar, alimentar, subministrar o necessário para o desenvolvimento
da personalidade. Educere possui o sentido etimológico inclinando-se por uma educação em que
o mais importante é a capacidade interior do educando, cujo desenvolvimento só será decisivo
se houver um dinamismo interno.[37]

A discussão de nativismo e empirismo não encerra a discussão do termo educação, pois esta
abrange significados diversos no decorrer da história. Assim, o tema Educação, estando
relacionada diretamente a busca de um conhecimento foram objetos de estudos pelos grandes
filósofos e pensadores como Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomas de Aquino, Lock,
Rosseau e Kant.

Para alguns doutrinadores a educação se concentra na transmissão de conhecimento, fato este
atacado por Paulo Freire ao dizer que a educação não deve ser uma mera transmissão de
conhecimento, mas criar uma possibilidade do educando construir o seu próprio conhecimento
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baseado com o conhecimento que ele tráz de seu dia-a-dia familiar.[38]

“As condições ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um primeiro saber
inicialmente apontado como necessário a formação docente, numa perspectiva progressista.
Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção”.[39]

Para Elias Oliveira Motta, a educação supera o processo de aquisição e transmissão de
conhecimento, abrangendo um processo de humanização e capacitação para vida da pessoa,
desta forma define:

A Educação constitui-se, portanto, no processo pelo qual o ser humano, por um lado, adquire
conhecimento e desenvolve sua capacidade intelectual, sua sensibilidade afetiva e suas
habilidades psicomotoras. Por outro lado, é também o processo pelo qual ele transmite tudo isso
para outra pessoa. A Educação engloba, pois, de forma indissociável, tanto os processos de
aprendizagem quanto os de ensino, e envolve, normalmente, dois interlocutores, o educando e o
educador, ou o educando e algum meio educativo.[40]

Ao final conclui sobre Educação afirmando:

Dessa forma, a Educação se confunde com o próprio processo de humanização, pois é a
capacitação do individuo tanto para viver civilizadamente e produtivamente, quanto para formar
seu próprio código de comportamento e para agir coerentemente com seus princípios e valores,
com abertura para revisá-los e modificar seu comportamento quando mudanças se fizerem
necessárias.[41]

Fica claro que a Educação possibilita uma formação individual da pessoa, potencializando assim a
formação da personalidade de cada individuo, evidente que sempre realçando uma formação
humanizada de um indivíduo que possa compreender cada vez mais o seu meio, e que assim
contribua positivamente para a formação de um contexto social que possa atender em sua
maioria.

Por isso a Educação é um instrumento efetivo de transformação de uma sociedade, tanto pela
formação social, cultural e intelectual na individualidade de cada cidadão, como também na
coletividade, o que pode gerar significativas mudanças para o bem comum de todos.

 

3.2.            Os Sujeitos Integrantes da Relação Educacional: Estado, Escola, Sociedade
Civil, Família, Aluno

 

O processo de educação exige continuamente a presença de  alguns sujeitos que estarão
sempre envolvidos com essa realidade, buscando as melhores condições para um perfeito
desenvolvimento dessa busca pelo conhecimento pessoal e coletivo.

Basicamente sob alguns aspectos, de relevância e importância esses sujeitos se concentram
numa relação triangular: Estado, escola e alunos. São normalmente onde são concentrados a
maior parte dos conflitos.

Em um País como o Brasil, a Educação é posta como um direito público fundamental e carece
intensamente da presença do Estado, o qual age através das políticas públicas voltadas para o
setor, e ainda concentra o gerenciamento da educação como um todo, em especial as
autorizações para as escolas públicas e privadas exercerem a atividade educacional. Além dessas
funções cabe ao Estado a:
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(...)obrigação de construir, organizar e manter escolas, proporcionando a democratização e a
gratuidade do ensino, especialmente no nível constitucional de obrigatoriedade, bem como zelar
pelo respeito às leis do ensino, pela avaliação das instituições e pelo desenvolvimento do nível
de qualidade do ensino.[42]

Quanto se fala em Educação, não há como afastar a figura do Estado do tema, pois este é e
continuará por muito tempo como o grande financiador dessa estrutura. Por isso, qualquer
medida prioritária na Educação sempre partirá do Estado.

Por outro lado têm-se as Escolas[43] que nas palavras de Álvaro Marquesi e Elena Martin:

(...) configuram-se como instituições capazes de conseguir que o avanço na qualidade da
educação estenda-se a todos os alunos. As escolas não soão a soma do esforço individual de
seus professores para ampliar a formação de seus alunos. São, mais do que isso, organizações
das quais participam vários grupos, com profissionais dedicados a que seus alunos alcancem
objetivos estabelecidos, com um sistema específico de gestão e de tomada de consciência, com
uma cultura, projetos e um estilo de liderança próprios e com formas de avaliação e orientação
que procuram melhorar seu funcionamento.[44]

As Escolas exercem papel decisivo no processo educacional das pessoas. É a quem é confiada
inicialmente esse processo de mudança e transformação do ser humano, desde a idade infantil
até a adulta.

A sociedade civil é um dos pontos de referência fundamental para um Estado de direito
democrático. Orlando Rochadel Moreira, busca uma definição de sociedade civil segundo um
conceito de Haberman, segundo o qual “é formada por associações e organizações livres, não
estatais e não econômicas que, via comunicação, endereçam pleitos para a esfera pública.”[45]

Embora a importância da sociedade civil para com a educação, as palavras de Orlando Rochadel
sintetizam o assunto:

(...) No entanto, o que se tem verificado na prática é que a sociedade civil, ainda não apresenta
a força necessária para influenciar, de maneira consistente, a esfera pública política, ou porque
não é suficientemente organizada, ou porque os agentes do Estado são insensíveis ao clamor
popular.[46]

Obviamente, que os problemas da educação não serão totalmente curados pela sociedade civil,
porém que esta exerce um papel representativo, em especial direcionando ao Estado o seu
clamor por melhorias na Educação. Elias de Oliveira destaca essa participação da sociedade
afirmando:

A colaboração da sociedade também se faz necessária, principalmente para suprir as deficiências
do Estado na promoção e incentivo da educação. É aqui que a ação da livre iniciativa ganha
importância, não só por garantir maior número de vagas, mas, principalmente, pelas alternativas
que oferece às famílias para poderem escolher, livremente, a escola que preferem, seja pelas
suas tradições religiosas e culturais, seja pelo desejo de melhor qualidade do que a oferecida
pelo poder público.[47]

A Constituição de 1988, por sua vez também atribuiu a responsabilidade à família pela Educação
em conjunto com Estado, em seu artigo 205. Também ressaltou no artigo 229: “Os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Comentando sobre o assunto Elias de Oliveira Motta leciona:
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Ao direito à educação, corresponde um dever do Estado e da família, encarados estes não como
entes que se opõem, mas que se complementam, devendo a educação ser dada no lar e na
escola. É evidente que, no lar, não cabe a intromissão do Estado, sendo os pais praticamente
insubstituíveis no que diz respeito à educação assistemática, e à formação moral inicial, a
chamada “educação de berço”. São eles também responsáveis pelo encaminhamento de seus
filhos à educação sistemática que é dada nas escolas.[48]

Não há como eximir essa responsabilidade de educar da família, visto que trata-se de um direito
natural. Ocorre que as famílias viram-se separadas de seus membros, pois ao longo dos anos foi
necessário a busca de um resultado de sustentabilidade da família economicamente, com isso
ocorreu a falta de tempo necessária a aplicação da educação aos filhos, fato que levou as
famílias a buscarem auxilio nas escolas para conduzirem o processo de formação e educação.

Por fim tem-se o aluno, que é por assim dizer “o objeto final que se quer ver transformado”,
todavia uma transformação humanizada, rica em conhecimentos, capaz de servir as
transformações não somente da própria pessoa, mas em beneficio de uma coletividade.

 

3.3.             O Direito à Educação

 

A Educação teve grandes alterações nas últimas décadas, e sem dúvida houve um significativo
avanço, em especial buscou-se ampliar os participantes desse processo, para isso foi necessário
uma mudança de política com ampla participação poder público.

Na busca de uma definição para um conceito de Educação, é necessário primeiramente distingui-
lá da Pedagogia, e com propriedade Elias de Oliveira Motta o fez dizendo ser “a manifestação
cultural que, de maneira sistemática e intencional, forma e desenvolve o ser humano”.[49]

É através da Educação que o ser humano tem o seu desenvolvimento pleno, intelectual,
artístico, científico. Trata-se de um processo de aprendizagem que nunca se encerra, havendo
sempre a presença de dois interlocutores, onde existe a troca das experiências vividas.

A Educação chega-se a confundir com o próprio processo de humanização, nas palavras de Elias de
Oliveira Motta, pois:

(...) é a capacitação do individuo tanto para viver civilizadamente e produtivamente, quanto para
formar seu próprio código de comportamento e para agir coerentemente com seus princípios e
valores, com abertura para revisá-los e modificar seu comportamento quando mudanças se
fizerem necessárias.[50]

Ora, para que o ser humano atinja este estado de desenvolvimento, é necessário que lhe seja
garantido esse direito à educação. Vale lembrar, que se não houver a boa vontade de
universalizar o conhecimento, garantindo através de instrumentos efetivos os acessos a todos os
cidadãos, a Educação pode ser utilizada como instrumento de manutenção de poder,
desvirtuando todos os seus sentidos, criando ideologias próprias para sustentação do poder.

Tamanha é a importância do direito à educação que Nelson Joaquim afirma “como proteção da
vida não tem fronteiras, por ser anterior e superior a qualquer norma ou lei e precisa ser
alcançado por todos os povos e nações, como direito humano, inalienável e fundamental.” [51]

O nosso direito pátrio tratou logo na Constituição Republicana de 1988, assegurar de forma
positivada esse direito fundamental, para tanto, incluiu a Educação dentro do rol dos direitos
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sociais em seu artigo 6º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.

A Educação é direito de todos, ressaltando as palavras de Renato Alberto Teodoro Di Dio, citado
por Elias de Oliveira:

Admitindo-se que o direito fundamental é o direito à vida, o direito à educação surge como seu
corolário. Com efeito, quando se preserva a vida, procura-se protegê-la para que seja uma vida
digna, plena, produtiva e feliz. Se assim é, a educação apresenta-se como condição dessa
dignidade, plenitude, produtividade e felicidade. Preservar-se a vida sem que, ao mesmo tempo,
se criem condições para que o individuo desenvolva e atualize todas suas potencialidades, mais
do que um absurdo lógico, é uma claudicação moral. Manter-se o indivíduo vivo sem que lhe
garantam as possibilidades de realizarem-se seus anseios naturais é assegurar uma expectativa
de antemão frustrada. Mesmo porque o direito à vida não se singe à preservação biológica, mas
se estende aos valores psicológicos, sociais, políticos e morais, que, sem um mínimo de
educação, não chegarão a existir para o ser humano.[52]

A Constituição Republicana de 1988, já havia consagrado em seu artigo 205, a Educação como
um direito de todos e um dever do Estado e da família. Esse direito fundamental consagrado,
positivado é fator determinante para garantir a universalização do ensino.

Da análise do artigo 205 da Constituição Republicana verifica-se a existência de três objetivos
básicos da educação: a) pleno desenvolvimento da pessoa; b) preparo da pessoa para o
exercício da cidadania; c) qualificação da pessoa para o trabalho. José Afonso da Silva
acrescenta a estes ainda os valores antropológico-culturais, políticos e profissionais.[53]

A Educação elevada à categoria de direito fundamental nas palavras de José Afonso da Silva:

O art. 205 contém uma declaração fundamental que, combinada com o art. 6º, eleva a
educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. Aí se afirma que a educação é direito
de todos, com o que esse direito é informado pelo princípio da universalidade. Realça-lhe o valor
jurídico, por um lado, a cláusula – a educação é dever do Estado e da família-, constante do
mesmo artigo, que completa a situação jurídica subjetiva, ao explicitar o titular do dever, da
obrigação, contraposto àquele direito. Vale dizer: todos têm o direito à educação e o Estado tem
o dever de prestá-la, assim como a família.[54]

Nas palavras do ilustre constitucionalista não paira dúvida acerca da condição em que foi posta a
Educação na nossa sociedade a partir da Carta Magna, como direito fundamental, e, portanto
um direito de todos. Por fim, arremata José Afonso da Silva:

As normas têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público
essencial que o Poder Público impede possibilitar a todos. Daí a preferência constitucional pelo
ensino público, pelo que a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto,
meramente secundária e condicionada (arts. 209 e 213).[55]

Aliado a condição de oferta da educação a todos, como um verdadeiro exercício da cidadania,
ainda ressalta-se o oferecimento do ensino de forma pública, restando à iniciativa privada uma
posição secundária e subordinada as regras do poder público.

A educação ofertada de forma pública tem por objetivo alcançar a todos, e assim cumprir com
seu princípio da universalidade, de forma que busca-se garantir a máxima desse direito na
sociedade.
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3.4.            A Educação como Direito Fundamental e da Personalidade

 

A Educação como um direito fundamental é pacifico na doutrina, porém há relutância em aceitá-
la como um direito da personalidade, nesse aspecto ainda há divergência na doutrina, que
certamente num futuro se curvará no sentido único de acrescê-la ao rol dos direitos da
personalidade.

A educação como um todo sempre foi objeto de nossas Constituições, sejam elas elaboradas ou
impostas pelo Poder vigente, tais como as Constituições de 1824, 1937 e 1967, ou ainda aquelas
com a participação popular, tais como 1891, 1934, 1946 e 1988, esta última com enorme
proteção jurídica para o ensino no país.

É evidente que o grande salto marcante na vontade popular, com grande participação dos
movimentos sociais foi a Constituição de 1988, representando assim um marco na garantia dos
direitos fundamentais.

Não obstante, a Constituição de 1824, no Titulo 8º, então denominado “Das Disposições Geraes,
e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros”, já apontava uma
preocupação com a educação, em especial com ensino primário concedendo-lhe a prestação
gratuita do mesmo. Note-se o artigo 179:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Império, pela maneira seguinte.

 XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos.

 XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas
Letras, e Artes.

Para o período imperial, essa disposição constituía-se um avanço para todos os cidadãos, visto
que se tratava da possibilidade de distribuição do ensino gratuito a todos. Ora, não se pode
esquecer que a educação sempre fora um privilégio de poucos, e, em especial naqueles tempos
da elite em formação no Brasil.

E assim, todas as demais Constituições que sucederam foram aperfeiçoando os instrumentos
educacionais, assegurando à educação a todos através do ensino gratuito.

Finalmente a Constituição de 1988, dedicou-se boa parte de seu texto a educação. Fora assim,
na Seção I, do Capitulo III, do Titulo VIII, e já no Titulo II, “Dos direitos e garantias
fundamentais” grafou em seu artigo 6º:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição. (NR) (Redação dada pela EC 26, de 14.02.2000).

Aqui se deve ressaltar a importância dos princípios e direitos fundamentais já analisados para a
compreensão da Educação com um direito fundamental.

A Constituição Cidadã ressalta a educação como um direito social, colocada dentro dos direitos e
garantias fundamentais, ou seja, para não restar qualquer dúvida a esse respeito.

Para que não paire qualquer dúvida no artigo 205, a Constituição Republicana assevera:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O texto constitucional faz menção dizendo ser um “direito de todos”, certamente esse direito é
inquestionável, e o que é mais importante assegurado juridicamente pela Lei Maior de um
Estado. Obviamente que o texto não excluiu a responsabilidade do Estado pela educação,
afirmando ser um “dever”.

Orlando Rochadel Moreira, tratando de educação tanto na esfera privada como na pública
afirma:

É na esfera pública que os problemas vivenciados por uma sociedade encontram eco, já que a
mesma funciona como uma “caixa de ressonância”. Assim, apenas para exemplificar, os
problemas relacionados à educação, tais como carência de vagas para alunos, inexistência de
escolas e causas para a evasão escolar, tem na esfera publica a seara onde serão discutidos,
com implementação de soluções, ou não, a partir do agir comunicativo exercitado pela sociedade
civil. Em sociedades verdadeiramente democráticas a esfera pública representa o espaço para
onde serão canalizadas as pressões e reivindicações da sociedade. Não basta tão somente a
percepção e identificação de problemas, porquanto se faz mister a implementação de políticas
consentâneas com as carências sociais.[56]

Alguns direitos somente podem ser garantidos em larga escala com o apoio do Poder Público, e
nesse caso não há como escapar àqueles inerentes a educação.

Por essa razão, é fundamental a presença do Estado nesse campo para que haja efetivamente
uma formação do cidadão, coibindo os abusos e proporcionando o seu crescimento pessoal,
intelectual.

Surge na doutrina à discussão de ser ou não o direito a educação um direito a personalidade,
embora hajam posicionamentos contrários na doutrina, não nos resta qualquer dúvida como um
direito da personalidade, nesse sentido Nelson Joaquim, afirma:

O direito à educação não é somente um direito social fundamental, mas modernamente é
considerado, também, um “direito da personalidade”, no sentido de que o conhecimento é uma
necessidade básica do ser humano, ou seja, direito à vida. Ele é, sobretudo, um direito
indisponível e inerente ao ser humano, portanto como direito personalíssimo, deve ser visto na
ótica dos direitos humanos ou naturais.[57]

 

Na mesma linha de pensamento Eduardo Bittar, reafirmando as características dos direitos da
personalidade, a luz da Educação expõe:

O direito à educação carrega em si as características dos direitos da personalidade, ou seja,
trata-se de um direito natural, imanente, absoluto, oponível erga omnes, inalienável,
impenhorável, imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos caprichos do Estado ou à
vontade do legislador, pois trata-se de algo ínsito à personalidade humana desenvolver,
conforme a própria estrutura e constituição humana.[58]

Fica evidente nas palavras de Eduardo Bittar que as características do direito a personalidade,
embutidos na educação, também se transferem para aqueles princípios constitucionais e direitos
fundamentais já abordados anteriormente, o que justifica classificar tanto como um direito
fundamental, como também um direito da personalidade.

Justificando a educação como um direito da personalidade, Nelson Joaquim, em seu artigo
afirma:
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O direito à educação, embora permaneça presente na esfera do direito público, também se
encontra no rol do direito privado, como direito da personalidade, no sentido de que a educação
é um direito à vida e necessidade básica para o ser humano. Vale lembrar, que ninguém pode
ter uma vida digna no mundo globalizado, sem o mínimo de educação, que é atributo ou
qualidade de uma pessoa pelo fato de pertencer ao “gênero humano”.[59]

Sendo a educação um direito a vida, jamais se justificaria qualquer ato contrário a abolir a
instrução, o conhecimento, a formação intelectual dos cidadãos, servindo somente aos eleitos.

Nelson Joaquim conclui seu pensamento afirmando:

Compactuamos com os autores, até porque o direito à educação é um direito privado subjetivo
absoluto e, ao mesmo tempo, direito público subjetivo fundamental, como norma cogente e de
ordem pública. (art. 208 § 1º e § 2º CF). Eis, portanto, o cerne do Direito Educacional: de um
lado temos o dever do Estado com a educação, no caso o ensino fundamental obrigatório e
gratuito (art. 208, inc. I da CF e art. 4º, inc. I da LDB; por outro lado, temos o direito público
subjetivo (art. 208 § 1º da CF) no art. 5º da LDB. Aliás, a educação é um direito, que nasce
com a pessoa e perdura por toda vida, repercutindo diretamente no caráter, nos valores do ser
humano e na qualidade de vida das pessoas, com características personalíssimas.[60]

Sem dúvida que a educação carrega consigo todos os princípios constitucionais, em especial, não
se pode deixar de mencionar, aquele que é o cerne da constituição, a dignidade da pessoa
humana. Não há diante de todos os atributos como não atribuir à educação a condição de um
direito fundamental. Nelson Joaquim ressalta os comentários da profª. Regina Maria Fonseca
Muniz, na sua obra “O Direito à Educação”

A educação como direito natural, fundamental e personalíssimo está entre os direitos e deveres
dos pais, dos tutores e curadores, como estabelecido nos artigos 1634 inc. I 1740 e 1781 do
Código Civil. Além do que são responsáveis pela educação os estabelecimentos de ensino, pela
reparação civil, nas situações previstas no art. 932, incs. I, II, IV do Código Civil.[61]

Comentando o direito à educação, em sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo, José
Afonso da Silva afirma:

O art. 205 contém uma declaração fundamental que, combinada com o art. 6º, eleva a
educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. Ai se afirma que a educação é direito
de todos, com o que esse direito é informado pelo princípio da universalidade. Realça-lhe o valor
jurídico, por um lado, a cláusula – a educação é dever do Estado e da família -, constante do
mesmo artigo, que completa a situação jurídica subjetiva, ao explicitar o titular do dever, da
obrigação, contraposto àquele direito. Vale dizer: todos têm o direito à educação e o Estado tem
o dever de prestá-la, assim como a família.[62]

Dâmares Ferreira fazendo alusão à posição de José Afonso da Silva ressalta que “os direitos
fundamentais de segunda geração, nos quais se inclui a educação, garantem o direito de
participar do bem-estar social por meio de prestações positivas do Estado.” [63]

Já exposto anteriormente sobre as gerações dos direitos fundamentais, e, quanto à educação
esta foi abordada como um dos direitos sociais, portanto, para alguns seria um direito de
segunda geração, embora hajam posicionamentos contrários.

Na mesma concepção de garantia do direito à educação como sendo um direito a personalidade,
sem dúvida ganha mais um status no cenário, e onde não mais o Estado é absoluto, vale a
regra do respeito aos direitos dos cidadãos, para isso vários desses direitos individuais e
coletivos foram assegurados no texto constitucional.
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A educação é um direito fundamental e da personalidade, todas as suas características são
imanentes a esses direitos, por isso para que o sistema possa ser mantido em harmonia, essa
garantia também deve ser respeitada como espírito essencial do ser humano, condição de vida e
dignidade.

 

3.5.            Os Direitos da Personalidade na Educação

 

Na relação educacional distingui-se ao menos três partes fundamentais: o Estado como gestor
da educação, as escolas como permissionárias para fomentar a educação para as pessoas, e por
fim os alunos que são a base de todo esse sistema.

No presente trabalho, tendo como foco educação e direitos da personalidade, dentro dos
conceitos, características e classificações a relação deve ser estabelecida entre o aluno como
primordial, e partindo deste o seu vinculo com a  Escola e o Estado.

Evidente que nesse sistema existem vínculos estabelecidos entre a Escola e Estado que lhe são
próprios. Há ainda, uma infinidade de servidores no meio escolar, os quais se relacionam
diretamente com o aluno, em especial o professor.

Como já visto a Educação é direito assegurado a todos indistintamente, e mais trata-se de um
direito da personalidade, ao passo que remete-se a um bem característico do crescimento
intelectual, cultural, social, político e humano da pessoa.

Ora, se os direitos da personalidade na esfera privada buscam a proteção dos direitos da pessoa
com o particular, e na esfera pública da pessoa contra os abusos do Estado, esses direitos
devem ser transferidos para as partes envolvidas no processo educacional, em especial aponta-
se o aluno.

A compreensão das relações no meio escolar começa cada vez mais a sofrerem novas
interpretações, ante ao surgimento de um novo ramo no direito, o qual seja: o Direito
Educacional.

De regra não há como enforcar num único sentido o conceito de direito educacional, assim no
entender de Elias de Oiveira Motta[64]pode-se abstrair três formas de conceituar o Direito
Educacional, o qual seja:

 

1) o conjunto de normas regulamentadoras dos relacionamentos entre as partes envolvidas no
processo ensino-aprendizagem;

2) a faculdade atribuída a todo ser humano e que se constitui na prerrogativa de aprender, de
ensinar e de se afeiçoar; e

3) o ramo da ciência jurídica especializado na área educacional.

 

Há que se destacar que a conceituação de um ramo do direito, em especial o educacional, frente
a sua natureza híbrida de direito público e privado é bastante complexa. Nesse sentido buscando
a finalização dos conceitos tem-se a posição de Nelson Joaquim, o qual conceitua da seguinte
forma:
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Conjunto de normas, princípios, institutos juspedagógicos, doutrinas e procedimentos, que
disciplinam as relações entre alunos e/ou responsáveis, professores, administradores,
estabelecimento de ensino e o poder público, enquanto envolvidos diretamente ou indiretamente
no processo de ensino-aprendizagem, bem como investiga as interfaces com outros ramos da
ciência jurídica e do conhecimento.[65]

Dada a conceituação, Nelson Joaquim, também distingue a diferença de lei e normas jurídicas.
No seu entender a lei pode “conter inúmeras norma jurídicas, como ocorre com o Código Civil,
ou a Constituição”.[66] Ainda, afirma que “os institutos juspedagógicos são de menor extensão
que os institutos jurídicos”.[67]

Finaliza Nelson Joaquim:

O Direito é um sistema de relações jurídicas. Assim, se por um lado, temos relações jurídicas de
consumo, de trabalho, de família, obrigacionais, patrimoniais etc.; por outro lado temos as
relações jurídicas educacionais, denominadas relações juspedagógicas.[68]

Em vista dos posicionamentos acima adotados não resta dúvida, que o direito educacional é
instrumento regulamentador das relações existentes no processo de ensino-aprendizagem, entre
todos os envolvidos, sejam alunos, professores, mantenedores, funcionários, e o próprio ente
público.

Seria impossível analisar nesse trabalho os direitos da personalidade de forma atomizada,
aplicada sob a ótica do aluno vinculado a Escola e ao Estado. Porém, aos poucos vão se
assentando julgados judiciais no sentido da preservação dos direitos da personalidade dos
alunos, com a responsabilização da Escola e do Estado.

Ainda, vale lembrar sobre o aspecto legal, tem-se um ensino público ligado diretamente ao
Estado, e um ensino privado com regras próprias, porém sob o “manto” de fiscalização do
Estado, segundo suas regras.

Não é novidade que o Estado não deu conta de proporcionar a todos os alunos o acesso a
educação sob as suas dependências, abrindo assim ao particular a exploração do ensino,
transformando em uma atividade econômica, que tem por objetivo “o lucro”.

Por conta disso se estabelece uma nova relação entre o aluno e a escola privada que presta esse
serviço educacional. Dessa forma, o tratamento do aluno passa a ser evidenciado como
consumidor daquele prestador de serviço, não restando qualquer dúvida quanto a plena
aplicação do CDC, vejamos:

Assim, as instituições de ensino, como fornecedoras de serviços educacionais, exercem uma
atividade de risco, daí a sua responsabilidade ser sempre objetiva, conforme dispõem o art. 14
do Código de Defesa do Consumidor e parágrafo único do art. 927 do Código Civil.[69]

Nelson Joaquim ressalta a condição de consumidor do aluno e seus deveres perante o
estabelecimento de ensino. Vejamos:

[...] o aluno não é apenas um usuário dos serviços da escola, sua condição de consumidor na
relação contratual educacional é permeada por uma série de obrigações contratuais, que
incluem, além do pagamento das mensalidades escolares, a observância de diversas regras de
comportamento previstas no regimento interno.[70]

Nos estabelecimentos de ensino privado é de suma importância, na elaboração do contrato, a
ciência de todas as regras que regem aquela entidade. O aluno precisa ter conhecimento das
regras internas do estabelecimento, para conhecer quais são seus direitos e deveres, e com isso
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inclusive ter ciência de que qualquer ato ilícito praticado fora do estabelecido no contrato, será
de sua inteira responsabilidade.

Assim, verifica-se claramente a responsabilidade civil contratual e extracontratual no trato dessas
partes da relação educacional.

Ao tratar-se do menor incapaz uma vez este estando junto a Escola, esta tem o dever de
guarda do mesmo, razão pela qual assume toda a responsabilidade sobre o mesmo.

Entretanto, a questão toma dimensões diferentes ao tratar-se do maior de idade capaz, visto
que este fica exposto a responsabilidade decorrente do contrato e do regimento interno da
instituição de ensino.

Sendo a Educação um direito fundamental e da personalidade o primeiro embate surge
exatamente do acesso do cidadão ao ensino educacional. Como já mencionado, a educação é
um monopólio do Estado, que por razões diversas concede ao particular também a prestação do
serviço, sob sua fiscalização.

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu capitulo IV trata do Direito à Educação, e não
por menos no artigo 53, inciso VI[71] garante o acesso a escola publica e gratuita. E ainda,
ressalta no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.”.

Nosso Estado nunca esteve preparado para oferecer adequadamente aos seus cidadãos uma
educação para todos. Sequer existia a possibilidade de buscar uma efetivação desse direito
supremo perante o Poder Judiciário. A Educação como direito capaz de fazer crescer o ser
humano, socialmente, intelectualmente, enfim em todos os seus atributos pessoais, dignificando
a pessoa somente era apresentada a classe elitizada, com raras aparições da classe média ao
longo da história.

Somente com a definição da educação como direito publico subjetivo, e assegurado isso
constitucionalmente é que possibilitou a cobrança por parte do cidadão perante o Estado de
políticas voltadas para a inclusão de todas as pessoas ao ensino publico gratuito.

Todavia, o problema ainda não encontra-se solucionado pois faltam escolas em todas as séries e
níveis, bem como as universidades públicas são insuficientes para atender a grande demanda,
relegando aos estudantes buscarem o ensino privado para serem atendidos.

Ainda que haja uma grande expansão do ensino privado no país, ainda não houve um critério
absoluto de justiça social capaz de atender a todos os ingressantes no ensino superior, com isso
muitos são excluídos pelo sistema, ficando a margem da educação.

A exclusão dos menos favorecidos economicamente levou essa discussão aos tribunais, que vêm
decidindo em seu favor, para que o Estado de o suporte necessário a formação da pessoa, e,
caso não haja vaga na escola pública deverá custear a vaga na escola particular.

Nesse sentido em decisão perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Desembargador
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves em seu voto no acórdão[72] ressalta:

Ressalte-se, ainda, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional menciona, também,
expressamente a importância desta primeira etapa da educação básica, objetivando o
“desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social”, devendo o ente público atuar complementando a ação da
família e da comunidade. Daí a necessidade da imediata inserção da criança em instituição de
ensino infantil, devendo, pois, ser mantida a decisão que obriga o Município a fornecer vaga em
creche e escola do ensino fundamental aos menores.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4315

file:///F:/Mestrado/Direito%20Educacional%20-%20IVAN/Artigo%20Conpedi%20-%20Direitos%20da%20Personalidade%20na%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.doc#_ftn71
file:///F:/Mestrado/Direito%20Educacional%20-%20IVAN/Artigo%20Conpedi%20-%20Direitos%20da%20Personalidade%20na%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.doc#_ftn72


Saliento, ademais, reiterando a determinação sentencial, que, na impossibilidade de manutenção
das crianças em escola da rede pública de ensino, próxima a sua residência, deve o Município ou
Estado comprar a vaga em instituição da rede privada, às suas expensas, assegurando a
continuidade do atendimento às necessidades especiais dos infantes.

A referida decisão, assim como muitas outras proferidas nos tribunais, vem contribuindo para
ressaltar a importância da educação, e ainda, que todos tem esse direito, devendo o Estado
proporcionar o ensino a todos os cidadãos, independente da existência de estrutura física pelo
Estado.

Todavia, há aqueles que dão ênfase ao dever do Estado somente atender aqueles que
necessitam do ensino fundamental, não se estendendo aos alunos do ensino médio, e mais ao
ensino universitário.

Partindo da educação como um direito fundamental e da personalidade, essa questão seria
facialmente respondida, ao passo que todos os níveis de ensino devem ser proporcionados.

No artigo 208, inciso V da Constituição Republicana é expresso: “acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;”, o que
contribui para ressaltar a importância desse instrumento para aqueles que defendem a
gratuidade a todos.

A analise geral nos permite afirmar que normalmente os Estados da Federação são bem servidos
até o ensino médio, onde se proporciona através do acesso gratuito.

Ocorre, que no ensino universitário não transcorre da mesma forma, são poucas as
universidades públicas, com grande concorrência dos acadêmicos para o ingresso, com seleção
por meio do vestibular para ingresso.

Milhares de alunos vêem-se obrigados a migrar para o ensino privado, em universidades
particulares, porém enfrenta outro entrave que quase sempre restringe o seu ingresso, o custo
financeiro do curso pretendido.

Assim, a condição financeira passa a ser o fator limitador do ingresso, pois ainda, o país conta
com uma população carente de recursos financeiros. Por outro lado, nasce também uma enorme
desigualdade social, pois o “rico” que quase sempre teve condições de freqüentar uma escola
com qualidade, tende a ocupar a vaga na universidade pública por estar mais bem preparado
para o vestibular.

Dessa forma, aqueles com poucas condições financeiras, tendem a buscar o ensino privado para
a tão pretendida formação universitária. Como dito, muitos sequer terão condições de sustentar
financeiramente um curso de graduação.

Ora, sendo a educação um instrumento de formação integral do homem, é um direito a busca
pela realização pessoal dos seus anseios, razão pela qual há que se ter intensa atividade estatal
nessa busca. Para isso, o Estado deve proporcionar essa condição de ingresso do aluno, por
vezes até mesmo arcando com os custos desse ensino na instituição privada.

Esse é doloroso caminho enfrentado por aqueles que sem condições financeiras, buscam
incansavelmente obter um mínimo de formação social, intelectual, política que contribuirá na
formação enquanto ser humano.

Outro ponto que merece destaque é a pessoa com deficiência, a qual já naturalmente sofre uma
descriminação, também o é na escola. E nesse ponto não tem o seu direito respeitado de poder
freqüentar uma escola nas mesmas condições que os demais.

Nesse ponto trata-se da chamada Educação Inclusiva, definida por Moaci Alves Carneiro como:
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Conjunto de processos educacionais decorrente da execução de políticas articuladas impeditivas
de qualquer forma de segregação e de isolamento. Essas políticas buscam alargar o acesso à
escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS OS ALUNOS nela,
independentemente de suas particularidades. Sob o ponto de vista prático, a educação inclusiva
garante a qualquer criança o acesso ao Ensino Fundamental, nível de escolaridade obrigatório a
todo cidadão brasileiro.[73]

 

Claro que a Educação Inclusiva não trata apenas do caso portadores de incapacidades e
deficiências físicas e mentais, mas também nesse contexto pode-se mencionar os pobres, negros
e pardos, as crianças e idosos, as mulheres e os homossexuais. Nota-se com isso quase sempre
uma classe menos favorecida economicamente, e ainda objeto de fortes preconceitos e
marginalizados pela sociedade.

A Educação Inclusiva, aliada as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988, e ainda
com respaldo na LDB, tendem a viabilizar a aplicação do princípio máximo inerente ao ser
humano, o qual seja “a dignidade da pessoa humana”, a ser desenvolvida através da educação.

4.                  CONCLUSÃO

Os direitos da personalidade são um capítulo novo no ordenamento jurídico, aos poucos vem-se
se assentado as respostas trazidas por diversos estudos, porém ainda não há na doutrina um
ponto pacífico e comum a ponto de firmar uma estrutura imutável, por isso tem divergência
ainda quanto as características, classificações etc.

Por sua vez a Educação no Brasil, vem sendo objeto de constantes modificações, a história
demonstra que há muito as Constituições já faziam referência a uma Educação para todos,
embora não fosse possível esta cobrança.

Por meio da Constituição Republicana de 1988, ficou consagrado com um direito fundamental.
Sendo portanto um direito subjetivo fundamental possibilitou a efetiva cobrança da aplicação do
dispositivo constitucional.

Dentro desta linha de defesa, assim, não apenas passou a ser um direito fundamental, mas um
direito da personalidade, o que possibilita estender ainda mais o rol de cobranças que houver
um ferimento a esse direito, seja parte do particular como do Estado.

Duas áreas fundamentais do conhecimento se fundem em buscas de respostas, Direito e
Educação, pois os direitos da personalidade tão arduamente defendidos e protegidos por
diversos estatutos se apresentam nos conflitos estabelecidos pelos agentes envolvidos na relação
educacional, seja o aluno, a escola ou Estado.

Ante a complexidade dessa matéria, surge a doutrina que começa a mencionar o chamado
direito educacional, um novo ramo do direito, porém pautado em princípios próprios para
aperfeiçoar este estudo.

A responsabilidade civil passa a ser um fator limitador importante para definição da indenização
quando houver uma ofensa a um direito da personalidade, seja ele praticado pelo aluno, pela
escola ou pelo Estado.

Havendo ofensa, haverá indenização, em especial pelo enquadramento dado pelo Código de
Defesa do Consumidor as instituições de ensino, as quais respondem objetivamente.

O Estado não pode ser esquecido, pois toda a relação educacional está centralizado nele, o
gerenciamento da Educação parte dessa pessoa, cabendo a ele o papel de fiscalizador e
avaliador da Educação concebida ao povo.
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Por isso, as escolas privadas quando não responderem aos seus anseios estão fadadas ao
insucesso, inclusive com o cancelamento do registro de funcionamento.

Ocorre, que muito antes de chegar a um responsabilidade final do Estado, esta já começa pela
condição imposta pela própria Constituição, ou seja, ensino público gratuito.

Ao Estado caberá antes de mais nada proporcionar o acesso do aluno a Educação, independente
de possuir ou não estrutura própria. Com último recurso arcará com o ensino privado do cidadão
que não puder prover seus estudos, e que não tiver oferta na rede ensino público.

A consagração da Educação como um direito fundamental e da personalidade possibilita que o
cidadão possa buscar através dos instrumentos próprios qualquer responsabilidade do Estado, ou
do particular, quando tiver esses direitos feridos.

Dessa forma, é importante que o cidadão conheça essa nova classe dos direitos da
personalidade, a sua relação direta com Educação, para que efetivamente possa exercer o seus
direitos.
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PROCESSOS SELETIVOS PARA PÓS-GRADUÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO NO BRASIL:
IRREGULARIDADES FRENTE AO SISTEMA NORMATIVO

PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN A LOS CURSOS DE POSGRADO STRICTO SENSU EN
DERECHO EN BRASIL: IRREGULARIDADES EN CONTRA DEL SISTEMA NORMATIVO

HÉlcio JosÉ Da Silva

RESUMO
Uma análise crítica sobre os instrumentos regulamentadores dos processos seletivos para ingresso
nos programas de pós-graduação stricto sensu em Direito no Brasil, em período compreendido entre
2009 e 2010. O conteúdo normativo dos editais emitidos pelas Instituições de Ensino Superior é
confrontado com normas de hierarquia superior, sobretudo com o princípio constitucional relativo à
igualdade de condições de acesso ao ensino. Utiliza a pesquisa bibliográfica e o método de
levantamento de dados normativos para questionar sua legitimidade e condições de validade. Sugere
normatização nacional definidora dos critérios mínimos para realização dos processos seletivos, como
forma de uniformizar requisitos e aumentar a garantia de igualdade substancial dos candidatos aos
cursos de mestrado e doutorado em Direito.
PALAVRAS-CHAVES: PROCESSO SELETIVO; PÓS-GRADUAÇÃO; IGUADADE SUBSTANCIAL;
MESTRADO; DOUTORADO

RESUMEN
Un análisis crítico de los instrumentos de regulación de los procesos de selección para la admisión a
los estudios de postgrado en Derecho en Brasil en período comprendido entre 2009 y 2010. El
contenido normativo de los editais emitidos por instituciones de educación superior es comparado con
las normas de mayor jerarquía, en especial con el principio constitucional de igualdad de condiciones
de acceso a la educación. Utiliza la revista de literatura y método de encuesta de datos normativos
para cuestionar su legitimidad y las condiciones de validez. Propone la definición de los criterios
mínimos en legislación federal, para el logro de procesos de selección, como una forma de
estandarizar los requisitos y aumentar la seguridad de la igualdad sustantiva de los candidatos a
maestría y doctorado en Derecho.
PALAVRAS-CLAVE: PROCESO DE SELECCIÓN; CURSOS DE POSGRADO; IGUALDAD SUSTANTIVA;
MAESTRIA; DOCTORADO

1 Considerações iniciais

 

Este estudo teve como objeto a análise das normas específicas (editais), oriundas das
Instituições de Ensino Superior (IES), reguladoras dos processos seletivos para ingresso em cursos e
programas de pós-graduação stricto sensu em Direito no Brasil. Essas normas específicas foram
confrontadas com as normas gerais sobre a educação nacional, demonstrando-se, sobretudo, a
afronta daquelas ao princípio constitucional da igualdade de condições de acesso ao ensino.

A análise direta dos editais emitidos pelos sessenta e seis programas em funcionamento no
país (de processos seletivos para ingresso no ano de 2009 e primeiro semestre de 2010) constituiu-
se numa pesquisa bibliográfica, mas também se consubstanciou num levantamento de dados
(classificações quantitativas e qualitativas das normas pesquisadas). Sobre o método, pode-se
classificá-lo complexo, isto é, foram utilizados métodos diversos para distintas fases da pesquisa.
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Quando foi considerada a análise individualizada de cada norma para, à partir de certa quantidade
analisada, chegar-se a conclusões gerais, houve utilização do método indutivo. Por outra via, quando
se confrontou as normas com princípios constitucionais sedimentados e, por meio de raciocínio lógico,
chegou-se a determinadas conclusões, houve emprego do método dedutivo, assim como também do
sistemático. Na análise qualitativo-classificatória das normas utilizou-se o método lógico e
interpretativo.

Partindo das considerações gerais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelas orientações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram estabelecidos os seguintes critérios,
qualificadores para realização da pesquisa sobre os processos seletivos: A – possibilidade de
participação de aluno concluinte da graduação (que ainda não colocou grau); B – inclusão do
Espanhol como opção no exame de proficiência em língua estrangeira; C – existência de norma
versando sobre a não identificação do candidato na prova escrita dissertativa; D – existência de
norma versando sobre a possibilidade de interposição de recursos (para análise de mérito); E –
existência de prova oral ou entrevista sem possibilidade eliminar ou classificar o candidato fora das
vagas; F – indicação de bibliografia, quando houver apontamento de tema(s) objeto(s) de prova(s)
no processo; G – inexigibilidade de indicação do orientador durante o processo seletivo; H – indicação
dos prováveis dias e horários das aulas (em edital ou em sítio do programa na internet); I –
inexigibilidade de dedicação integral ou de prova (ou declaração) de disponibilidade de tempo para o
curso; J – página do programa disponível na internet, contendo todos os requisitos especificados na
TABELA 2 (disponível no Anexo Único). Para cada um desses critérios foi atribuída ou uma
qualificadora positiva (S significando “sim”, representado, numericamente, por um ponto) ou uma
qualificadora negativa (N significando “não”, representado, em valor numérico, por zero), de acordo
com as normas pesquisadas, por programa. Se todos os itens tiverem resposta positiva, o programa
da Instituição de Ensino Superior (IES) terá pontuação máxima, qual seja, dez pontos. Para as
finalidades demonstrativas desse estudo, quanto mais critérios forem atendidos, positivamente, tanto
mais justo é o processo seletivo.

Os demonstrativos estão dispostos na TABELA 1 e TABELA 2, componentes do Anexo Único
deste trabalho.

 

2 Fundamentação jurídica

 

O princípio da igualdade de condições para o acesso a qualquer instância do ensino nacional
está positivado no inciso I do artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Num Estado Democrático
de Direito, a Magna Carta norteia todo ordenamento jurídico, sendo, ao mesmo tempo, inspiradora e
determinante da legitimidade de qualquer ordenação normativa.[1]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4325



A educação é dever do Estado e, como tal, só poderá ser exercida pela iniciativa privada
mediante autorização do poder público, conforme se observa nos artigos 205 e 209 da Constituição
Federal de 1988. Se a educação é dever do Estado, é também, por excelência, serviço público. Por
força artigo 10 do Decreto n° 5.773/2006, da Presidência da República, “O funcionamento de
instituição de educação superior e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do Poder
Público”. O artigo 9° esclarece que “a educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as
normas gerais da educação nacional e mediante autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público”. As IES de direito privado e suas mantenedoras são, portanto, no ordenamento jurídico
pátrio, autorizatárias do serviço público.

A Lei n° 9.394/1996 (LDB) estabelece no inciso VII do artigo 9° que compete à União baixar
normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. No inciso III do artigo 44 a LDB diz que
educação superior abrangerá, além da graduação, os cursos e programas de pós-graduação,
compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e
outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às
exigências das instituições de ensino. Essas exigências, entretanto, não podem extrapolar os
limites discricionários permitidos do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito.

O § 1° do artigo 2° da Lei n° 8.405/1992 institui que a fundação pública denominada
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) “terá como finalidade
subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para pós-graduação, coordenar e
avaliar os cursos desse nível”. O inciso IV confere à CAPES a finalidade especial de “definir padrões
mínimos de qualidade para regular o funcionamento dos cursos de mestrado e de doutorado no país”.
Os verbos “coordenar”, “avaliar” e “definir”, do mandamento legal, sugerem que as orientações e
normas emitidas pela CAPES representam diretrizes gerais que devem ser seguidas pelas IES.

A Resolução CNE/CES nº 1/2001 do Conselho Nacional de Educação determina, em seu artigo
1°, que os cursos de pós-graduação stricto sensu estão sujeitos às exigências de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento, concedidos por prazo determinado, dependente de
parecer favorável da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
fundamentado nos resultados da avaliação realizada pela CAPES e homologado pelo Ministro de
Estado da Educação.

A Portaria n° 088/2006 da CAPES exige, em seu artigo 2°, § 1°, inciso II, que as IES
apresentem, com clareza e consistência, os critérios de seleção de alunos, dentre outros
requisitos exigidos para admissão regular dos programas de pós-graduação stricto sensu, quando
apresentada sua proposta de criação. Na ficha de avaliação para o triênio 2007-2009, a CAPES
estabeleceu, no quesito 5, item 5.3, a “visibilidade e transparência dada pelo programa à sua
atuação”.[2] Neste são apontadas as informações que devem estar disponíveis nos sítios dos
programas na internet, dentre eles, informações sobre os processos seletivos. No Regulamento para
Avaliação Trienal 2010, relativo ao período 2007-2009, a CAPES orientou, no quesito 5, item 4, que
os critérios de seleção de alunos fossem divulgados, com ênfase, pela internet, visando a “divulgação
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e transparência das atividades e da atuação do curso”.[3]

Verifica-se a preocupação dos órgãos reguladores com a justeza procedimental dos processos
seletivos, entretanto, ainda não emitiram normatização contendo regras gerais suficientes para
determinação de critérios mínimos a serem cumpridos em todo país, visando preservar a igualdade de
condições aos candidatos. Faltam, ao mesmo tempo, especificidade e uniformidade normativa.

As normas regulamentadoras dos processos seletivos são emitidas, de forma autônoma, pelas
IES, por meio de instrumento denominado edital. Para a determinação da natureza jurídica de um
edital, necessário será verificar se a instituição emissora é pública ou privada. Se pública, terá
natureza imediata de ato administrativo. São requisitos de validade dos atos administrativos: agente
público competente, finalidade, forma, motivação, conteúdo, objeto e causa. Se lhes faltar esses
elementos, os atos não serão, ao mesmo tempo, perfeitos, válidos e eficazes. Inexiste definição legal
de ato administrativo. Os atos administrativos podem ou não ser considerados leis, dependendo do
sentido adotado. Lei em sentido estrito é apenas aquela que se origina do Poder Legislativo e segue
todo um rito formal de elaboração, em termos constitucionais. Lei em sentido amplo abrange também
os atos regulamentares expeditos pelos demais poderes. Os atos administrativos poderão ser
considerados leis em sentido material (e amplo) quando forem normativos, isto é, quando
estabelecerem mandamentos gerais e abstratos, a todos aplicáveis, indistintamente. Por outro lado,
não podem ser considerados leis no sentido formal, haja vista não serem oriundos de processo
legislativo regular, nos moldes preconizados constitucionalmente. Se produzirem efeitos externos aos
entes públicos de onde se originam, terão caráter de lei (lato sensu), mas para tanto, torna-se
imprescindível o preenchimento do requisito da publicidade. Pelo disposto no inciso II do artigo 209
da Constituição Federal de 1988, as IES da iniciativa privada são autorizatárias do serviço público,
considerando-se a educação como tal, logo, os editais por elas emitidos podem ser considerados atos
normativos, integrantes do ordenamento jurídico, porque estabelecem mandamentos gerais e
abstratos, a todos aplicáveis, indistintamente, visando organizar os processos seletivos para acesso
aos cursos de pós-graduação stricto sensu. Apesar de atos normativos, não poderão ser classificados,
em sentido estrito, como atos administrativos, porém isso não lhes reduz a validade enquanto lei em
sentido amplo.

Quando a Carta Magna, no inciso V do artigo 208, dita que “o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”, determina, implicitamente, que
essa tal “capacidade de cada um” deve ser devidamente mensurada para efetivação da garantia. Mais
ainda, essa mensuração deverá obedecer ao princípio da igualdade de condições, elencado no inciso I
do artigo 206. Mesmo considerando o princípio da autonomia da IES, disposto no artigo 207 da
Constituição da Constituição Federal de 1988[4], há que se ponderar entre este e aquele, à luz da
teoria da ponderação de bens.[5] Tem-se um bem jurídico do cidadão (acesso ao ensino) frete a
outro (autonomia das IES), de interesse do Estado, visando o independente desenvolvimento
científico da sociedade. Entretanto, a garantia, ao cidadão, do acesso ao ensino, não ameaça a
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autonomia da IES, porque no primeiro caso existem, integrados, tanto o interesse individual quanto o
interesse público, e no segundo, apenas o interesse público. É possível a conciliação equilibrada entre
ambos, conforme adiante se concluirá.

 

3 Irregularidades evidentes

 

Um programa de pós-graduação stricto sensu não atende às determinações normativas
superiores, nem tampouco garante o respeito ao princípio constitucional da igualdade de condições
para acesso ao ensino, especialmente quando adota os procedimentos a seguir descritos,
acompanhados da argumentação demonstrativa de suas incoerências.

A exigência de carta de recomendação, como condição indispensável ou facultativa para
efetivação da inscrição no certame, constitui uma das maiores afrontas ao princípio da isonomia. Se o
candidato não conhecer algum docente da instituição, como poderá participar do certame? E mesmo
quando se admite carta de recomendação de docente ou pesquisador de outra instituição, ficariam
impedidos de participar do processo seletivo os candidatos que, por razões variadas, estivessem
afastados do meio social-acadêmico. Estar afastado da convivência social-acadêmica não significa
estar afastado da academia, alheio ao conhecimento das produções científicas, pois um estudioso
“solitário” pode, por conta própria, estar ciente das mais diversas inovações doutrinárias, ou ainda
dominar, com profundidade, determinado campo de estudo, linha de pesquisa ou área de
concentração, por dedicação autodidata. Não conhecer ninguém do meio acadêmico, com titulação
suficiente para assinar a carta, ou estar dele socialmente distanciado, não significa que o candidato
não seja um estudioso, pois a maioria das pessoas, após graduadas, é obrigada a manter estudo
continuado, ainda que de maneira autodidata, até mesmo para manutenção da excelência no
exercício da profissão. Suponha-se que um brilhante jurista, por exemplo, há décadas exercendo a
advocacia, nos mais complexos casos, ou à frente de cargo público exigente de profundos e
contemporâneos conhecimentos, mesmo mantendo estudo continuado e atualização doutrinária, por
conta própria, estaria impedido de participar de um processo seletivo para mestrado ou doutorado,
ou dele seria excluído, no decorrer da seleção, simplesmente por não conhecer alguém do meio
acadêmico capaz de lhe fornecer uma carta de recomendação. Seria essa pessoa menos qualificada
que outra? Ser bem-relacionado na sociedade acadêmica e ter à sua disposição quantas assinaturas
forem necessárias numa carta de recomendação não garante a genialidade de ninguém, nem
tampouco seu comprometimento com o estudo e a pesquisa. Pode-se tratar apenas de uma pessoa
com bons relacionamentos interpessoais, mas sua facilidade em obter a recomendação não pode
significar automático indicativo de qualidade para requisito da inscrição no certame. A política da
“indicação” ou “recomendação” de pessoas é um dos últimos resquícios da cultura monarquista no
Brasil, garantidora de favoritismos, prática incompatível com um Estado Republicano e Democrático
de Direito, balizado por princípios constitucionais garantidores da igualdade de oportunidades.
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Quando a IES exige, para a inscrição ou durante as etapas da seleção, declaração ou prova
de disponibilidade de tempo, discrimina pessoas em razão de suas ocupações, adotando um silogismo
equivocado: a pessoa necessitará de tempo para cumprir as atividades do curso – premissa maior;
quem dispõe de pouco tempo não conseguirá cumpri-las – premissa menor; logo, não poderá ser
admitida pelo programa – conclusão. É inquestionável a veracidade premissa maior, porém é falsa a
premissa menor. Para uma conclusão ser admitida como válida, ambas as premissas devem ser
coerentes. Disponibilidade de tempo não se relaciona com a aptidão da pessoa de absorver o
conteúdo do programa e cumprir todas as suas atividades, pois isso depende muito mais da
capacidade intelectiva, e sua intensidade, que da abundância temporal. Há pessoas que aprendem
muito e realizam diversas atividades em curto espaço de tempo, outras realizam pouco e aprendem
menos, mesmo dispondo de muito tempo. A questão está mais ligada ao grau de aplicabilidade,
dedicação e comprometimento do indivíduo que com a quantidade de tempo da qual a pessoa
dispõe. O fato de alguém dispor de tempo integral não significa, necessariamente, que terá
comprometimento maior (com o programa) que outra pessoa cuja disponibilidade de tempo é menor,
porque o exercício e a qualidade da dedicação dependerão muito mais do fator “comportamento”,
determinado por variáveis subjetivas e personalíssimas, que do fator “tempo disponível”, determinado
por variável objetiva.

Muitas vezes a exigência de declaração ou prova de disponibilidade de tempo apresenta-se
disseminada nas fases do processo. Por exemplo: se para efetivar inscrição há necessidade de
apresentar currículo Lattes documentado, e se o mesmo será analisado durante a prova oral, a qual
levará em consideração a disponibilidade do candidato para cumprir o programa, por dedução,
conclui-se que há exigibilidade de prova de disponibilidade de tempo. Alguns itens de inquirição
durante a entrevista, estabelecidos em edital, podem, por força da ampla margem discricionária,
“mascarar” determinados critérios tomados em conta para aprovação ou reprovação, tais como, por
exemplo, as expressões “capacidade de dedicação ao programa”, “disponibilidade para dedicação ao
curso”, as quais podem significar, implicitamente, aceitação ou rejeição do candidato em função de
grau de tempo disponível, apesar de, talvez, o questionamento não se dar de forma ostensiva e
direta.

Equivalente argumentação pode ser utilizada para os casos de exigência de carta de anuência
do empregador do pretendente ao processo seletivo. Pelo mandamento constitucional previsto no
inciso II do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Um cidadão não pode ser constrangido a obter
permissão de seu empregador, caso decida cursar uma pós-graduação. Se houver compatibilidade de
horários, instituição alguma poderá imiscuir-se nas decisões particulares do indivíduo. A educação é
direito constitucional assegurado, conforme artigos 6º e 205, não podendo nem o Estado, nem a
iniciativa privada, obstacularizar o acesso de alguém a uma IES, em razão do exercício de atividade
laboral. Quando a Magna Carta afirma que a educação deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, não está a endossar a retirada ou a redução da autonomia do cidadão
quanto ao direito decidir o que, como, quando e onde estudar.[6]
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Os cursos de pós-graduação stricto sensu, por força da tradição anglo-americana, são
escalonados em dois níveis (mestrado e doutorado), considerando a complexidade dos estudos
desenvolvidos. Não há falar em hierarquia, a não em termos de profundidade nos graus do
conhecimento.[7] Entretanto, o ordenamento jurídico nacional não estabeleceu hierarquia entre
ambos, tal como o fez em relação à graduação. Ao contrário, o inciso III do artigo 44 da LDB diz que
a educação superior abrangerá os cursos e programas “de pós-graduação, compreendendo
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições
de ensino”. A única hierarquia legal estabelecida foi entre a graduação e pós-graduação, sendo a
primeira requisito imprescindível para acesso à segunda. Portanto não há fundamento legal para
exigência do curso de mestrado como condição para o acesso ao doutorado. Pela interpretação do
supramencionado artigo, todos os níveis de pós-graduação devem estar abertos a candidatos
graduados. O paradigma do desnivelamento foi estabelecido pela tradição, em razão da complexidade
dos estudos, e não em função de hierarquia. Quando a lei faculta o estabelecimento de exigências
para ingresso aos cursos e programas de pós-graduação, não autoriza as IES a impor, como requisito
para ingresso ao doutorado, a formação em mestrado, assim como também não autoriza a exigência
de formação prévia em especialização para ingresso ao mestrado. Algumas chegam a exigir, para
inscrição ao doutorado, mestrado específico em Direito. Estaria, por exemplo, um doutor em Ciências
Sociais, em Antropologia, em Pedagogia, em Lingüística, etc., despreparado para ingressar num
doutorado em Direito, desde que detivesse, na área, apenas a graduação em Ciência Jurídicas? O
argumento do “melhor preparo intelectual” não serve para fundamentar tal exigência, porque uma
pessoa pode, por exemplo, ter graduação em Direito e, ao mesmo tempo, ser até mesmo pos-doctor
em outra área. Estaria essa pessoa despreparada, intelectualmente, para enfrentar a complexidade de
um doutorado em Direito, só pelo fato de não possuir titulação de mestre na área das Ciências
Jurídicas? E quanto aos estudiosos autodidatas, juristas e professores de notório saber? Também não
poderiam concorrer a um doutorado por não possuir a titulação de mestres? A condição de “melhor
preparo intelectual” deve ser mensurada no processo seletivo. Impedir, portanto, a inscrição de
alguém, num certame, pela simples ausência de formação em mestrado fere direito líquido e certo do
interessado.

A reserva de cota para afro-descendentes, pessoas provenientes de etnias indígenas e
portadores de necessidades especiais, visa garantir a igualdade material, uma vez que, por razões
históricas, esses grupos foram (e ainda são) excluídos de diversas possibilidades, o que lhes afiança
legitimidade para figurar como titulares de discriminação positiva. Já a reserva de vagas para
determinadas categorias de servidores públicos, em razão de convênio firmado entre a IES e o
respectivo órgão estatal, caracterizada flagrante desigualdade substancial. Qualquer ação visando
alcançar igualdade se justifica à partir admissão da diferença, a qual pode ocorrer por
desproporcionalidade (ausência de eqüidade) ou por diversidade. Distinguir, portanto, é fundamental
para o alcance da isonomia, e é também função essencial da lei discriminar pessoas e situações, para
atingir esta finalidade.[8] Todavia, é pela relatividade dos valores que se chega à legitimidade (ou
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não) de um determinado critério de discriminação positiva, alicerçado no princípio da isonomia. A
validade do fator de discriminação não é determinada pelas características diferenciais, e sim pela
finalidade a que se propõe.[9] Qual a finalidade social de se reservar vagas para promotores,
magistrados ou delegados, por exemplo? Existe alguma desproporcionalidade histórica capaz de
justificar o benefício da cota para esses servidores públicos? Se uma das principais funções do
mestrado é a formação do docente, nos termos do artigo 66 da LDB, por que a política da reserva de
vagas não é extensível a quem já exerça o magistério (pressupondo-se o interesse social na
qualificação desse profissional)? Levando-se em consideração as finalidades dos programas de pós-
graduação, qual categoria de profissionais teria maior legitimidade à partir do quesito interesse social
(magistrados ou professores)? Qual critério científico, histórico, sociológico ou antropológico
justificaria a reserva de vagas para promotores, juízes ou delegados?

Algumas instituições exigem a vinculação do pretendente ao orientador, ou para efetivar a
inscrição, ou durante o processo seletivo. Essa prescrição pode ocorrer de diversas maneiras:
exigência de “carta de aceite” do futuro orientador, atestando aprovação do projeto preliminar de
pesquisa, indicação de docente para orientador no pré-projeto, ou em ficha de inscrição, etc. Em
qualquer caso, o poder de eliminação concentra-se numa pessoa, e a decisão é, portanto,
personalíssima[10]; a concorrência se realiza não de modo universal, mas conforme a procura por um
determinado professor. A disparidade de concorrência dentro de um mesmo processo seletivo fere a
isonomia. Além disso, o projeto preliminar de pesquisa deve ser utilizado apenas como objeto de
avaliação da capacidade do candidato, e não como um instrumento compromissório permanente, de
vinculação do futuro aluno a um docente orientador, até porque o curso irá possibilitar a construção
de conhecimentos capazes de modificar o planejamento preliminar de pesquisa, conforme as
perspectivas de referenciais teóricos com as quais o discente será colocado em contato.

Também atenta contra a igualdade de oportunidades a não definição, clara e detalhada, em
edital, dos critérios de avaliação e atribuição de nota, para cada etapa do processo seletivo,
sobretudo quando existe avaliação oral, entrevista e/ou análise de currículo. A simples atribuição dos
conceitos de “apto” ou “inapto”, “aprovado” ou “reprovado”, pode dissimular critérios altamente
subjetivos, endossando ampla margem discricionária aos avaliadores, favorecendo a ocorrência de
desigualdade no processo seletivo. O critério de avaliação sem atribuição de nota não permitem aos
candidatos mensurar seu próprio desempenho, nem tampouco dos demais, obscurecendo o processo
seletivo. Toda obscuridade deve ser evitada num concurso, e suas regras devem ser estabelecidas e
divulgadas com a máxima precisão possível, descrevendo todas as peculiaridades previsíveis.

Para as finalidades deste estudo, é necessário assentar os conceitos de classificação,
eliminação e aprovação. Os candidatos são aprovados quando preencherem todas as condições
preestabelecidas, concluída a passagem por todas as etapas do processo seletivo. Por outro lado, os
candidatos são classificados quando ordenados, por pontuação obtida, dentro do limite de vagas.
A aprovação (obtenção de êxito em todas as etapas) de um candidato não garante sua classificação,
pois esta dependerá da sua posição, em relação aos demais, numa lista ordenada, cuja sequência é
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determinada pela nota final alcançada no certame. Todo candidato classificado foi devidamente
aprovado, mas a recíproca não é verdadeira. O participante é eliminado quando é excluído do
processo seletivo, seja porque não obteve êxito em alguma das etapas, seja porque não alcançou a
classificação, ao final do certame. Portanto, qualquer fase que tenha o poder de excluir o candidato
do processo de seleção é de caráter eliminatório, ainda que seja outra a atribuição definida em
edital. De nada vale “classificar” o participante fora do número de vagas existentes: em termos reais
estará impedido do acesso ao curso, como aluno regular. Apenas no caso de desistência de alguém
classificado (dentro do número de vagas) poderá o candidato listado (isto é, posicionado além do
número de vagas) assumir o status da classificação, passando a ter possibilidade real de adentrar ao
curso. A maioria dos editais atribui à etapa da entrevista o caráter classificatório, todavia, na maioria
dos casos, produz, na verdade, efeito eliminatório. Nos casos nos quais a nota da entrevista integra a
formação da nota final, influencia diretamente na classificação (posicionamento dentro do número de
vagas) ou na desclassificação (posicionamento fora do número de vagas) do concursando, logo, tem
caráter eliminatório.

Necessário diferenciar entrevista de prova oral. Esta última se caracteriza pela aferição sobre
conteúdo previamente indicado, ao passo que a primeira tem como finalidade inquirir o candidato
sobre variadas questões, de cunho pessoal ou profissional. Entretanto, ocorre prova oral dissimulada
em entrevista, quanto esta trata de avaliar o participante sobre sua apresentação do projeto
preliminar de pesquisa, ocasião na qual há inquirições sobre conteúdos jurídicos. Tanto entrevista
quanto prova oral são etapas desencadeadoras de avaliações subjetivas, possibilitando, pela
amplitude discricionária, a maculação do processo por parcialidade. Em razão disso, jamais poderiam
ter caráter eliminatório num certame, e sim apenas ordenativo (definidor da posição dos participantes
na lista dos aprovados, dentro do número de vagas). A ordenação dos classificados (dentro do
número de vagas) é importante para a definição de outras questões, tais como a concessão de
bolsas, preferência de matrícula em disciplinas de vagas limitadas, etc. Apenas para efeito dessa
ordenação deveriam ser utilizados os resultados de entrevista, caso contrário, haverá sempre a
possibilidade de se ferir o princípio da isonomia, em maior ou menor grau, em função da
subjetividade avaliativa. No caso de prova oral, poderia ser admitido seu caráter eliminatório, sem
ferir o princípio da igualdade, se a margem discricionária fosse reduzida pelo mecanismo da sessão
pública e avaliação colegiada. Quando a prova oral é pública, e a atribuição de notas é realizada
modo individual e independente pelos membros do colegiado avaliador (para formação de uma
média), adquire aspectos mais objetivos, portanto pode ser considerada positiva e imparcial, desde
que os critérios avaliativos sejam previamente definidos, detalhados e divulgados em edital. Existem
diversas maneiras de se viabilizar uma sessão pública de prova oral, bastando isolar o público
espectador de contato com os concursandos que ainda não se submeteram ao exame.

Pior que a existência de etapa de entrevista com caráter eliminatório é a inexistência de
prova dissertativa, porque deixa de verificar a capacidade jurídico-doutrinária (dos participantes) de
construção argumentativa, no instante de um exame. O projeto preliminar de pesquisa pode não
refletir a real capacidade dissertativa do proponente, pois pode ter sido construído com o auxílio de
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terceiros. Já a submissão a um exame escrito, com todo rigor procedimental de um concurso,
viabiliza a avaliação isonômica dos concorrentes, pela certeza da autoria. Isso não deve, porém,
resultar na identificação do concursando quando sua prova for submetida aos examinadores: o
anonimato é requisito fundamental para a preservação da imparcialidade, assim como a certeza de
que aquele conteúdo foi escrito por alguém submetido ao rigor do concurso garante a exclusividade
da autoria.[11] O processo seletivo torna-se ainda mais idôneo e isonômico quando, além da etapa
dissertativa, houver provas objetivas. Em ambos os casos é imprescindível, para a garantia da
igualdade de oportunidades, a determinação prévia de temas e pontos que serão objeto de exame,
acompanhados da indicação da respectiva bibliografia, em edital publicado em data capaz de garantir
tempo suficiente para o preparo por parte dos interessados.

Num concurso, a certeza do candidato quanto à justeza da seleção e classificação se dá,
também, pelo conhecimento dos resultados da avaliação dos seus concorrentes. A não divulgação das
notas de cada etapa, ou a não permissão do acesso dos interessados à listagem que contenha o
valor avaliativo atribuído a todos os participantes, inviabiliza aferição comparativa, capaz de suscitar
possíveis equívocos ou irregularidades, obscurecendo o processo. Além do mais, qualquer participante
tem direito a conhecer a medida do próprio desempenho.

A maioria dos editais analisados não previu a possibilidade de interposição de recursos. E
algumas IES, mesmo quando expressamente os admitiram, condicionaram sua oposição a meras
questões formais de regularidade procedimental (vícios de forma). Poucas instituições admitem
recursos, para análise do mérito, capaz de atacar o conteúdo avaliado em cada etapa do processo
seletivo. Desnecessárias maiores argumentações para demonstrar o quanto a não-admissão de
recursos dificulta o exercício da igualdade de condições, posto que, mesmo diante de uma flagrante
irregularidade, formal ou material, os candidatos ficam impedidos de questionar os resultados.
Nenhum procedimento é infalível, até porque a falibilidade de qualquer atividade humana é corolário
inafastável. Logo, nenhuma etapa de processo seletivo poderia estar imune a revisão.

Qual seria a justificativa para não inclusão do Espanhol como opção no exame de proficiência
em língua estrangeira? A similaridade da língua espanhola com a língua portuguesa não é argumento
válido para exclusão, porque a peculiar complexidade de um idioma não se reduz em razão da mera
coincidência de escrita ou pronúncia. A língua é, sobretudo, manifestação cultural e, ao mesmo
tempo, produtora de cultura. Expressões literais quase sempre não expressam o mesmo significado,
se traduzidas palavra a palavra, sem a devida adequação cultural. É improcedente, por conseguinte, a
crença na facilidade de compreensão da língua espanhola pelos falantes de português. Mera
semelhança fonética e ortográfica não garante conhecimento de significado, porque conhecer uma
língua implica conhecer a respectiva cultura. Também não precede o argumento pelo qual os maiores
teóricos jurídicos provenham de nações onde prevalece a expressividade por meio das línguas
inglesa, francesa, alemã ou italiana. A cultura jurídica brasileira recebeu contribuições da
macrocultura ocidental como um todo, e essa amplitude civilizatória inclui as sociedades de língua
espanhola. Além disso, grandes pensadores jurídicos da contemporaneidade são de origem hispânica,
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e muitos dos que não são seguem publicando suas obras também em Espanhol. Considerando que o
idioma espanhol é a segunda língua estrangeira ensinada e falada no país, ficando atrás apenas do
inglês, sua não inclusão como opção para o exame de proficiência nos processos seletivos caracteriza
uma condição geradora de desigualdade material entre os concorrentes.

Este trabalho observou relevância das informações na internet para o processo seletivo.
Informações sobre o programa devem estar disponíveis de modo permanente, no sítio virtual. O
artigo 1° da Portaria nº 13/2006, emitida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, determina a divulgação da produção acadêmica  (dissertações  e  teses)  em  
ambiente  virtual,  isto  é,  no  sitio  do  programa  na internet.[12] O sistema de avaliação da CAPES
insiste no quesito “visibilidade”. Quanto mais informações estiverem disponíveis na rede mundial de
computadores, tanto maior será a igualdade de oportunidades aos interessados, pois o conhecimento
prévio de uma série de informações facilita o preparo do concursando para o certame. São
informações essenciais: área de concentração e linhas de pesquisa; estrutura curricular; normas de
funcionamento (para que o interessado conheça as peculiaridades do programa); produção
acadêmica; dias e horários de funcionamento das aulas (para que o interessado possa planejar-se,
verificando se os horários das atividades do programa são compatíveis seus horários pessoais,
preservando sua liberdade de escolha); e informações gerais sobre os processos seletivos. Um edital,
por exemplo, só deveria ser retirado do sítio virtual quando novo documento for disponibilizado, para
a próxima seleção. Isso facilita aos interessados ter uma noção das especificidades do concurso por
uma determinada IES, a qualquer tempo. A ausência de ampla publicidade, sobretudo pela internet,
pode contribuir para a redução da transparência do sistema seletivo.

Alguns programas de pós-graduação não permitem a participação, no processo seletivo, de
aluno concluinte da graduação em Direito. Quando a lei obriga a abertura para candidatos
diplomados e que atendam às exigências da IES (artigo 44, III da LDB), a conjunção aditiva “e” no
texto legal pressupõe a realização de duas condições: a existência do diploma e a aprovação no
processo seletivo (atendimento às exigências da IES). Logo, as duas condições só figurarão juntas
após findado o certame. Em vista disso, o diploma só será imprescindível no momento da matrícula
no curso, e não no da inscrição ao concurso. Não há razoabilidade em negar ao aluno concluinte da
graduação em Direito a participação no processo seletivo, desde que, se aprovado, apresente o
diploma no ato da matrícula. Alguns concursos levam cerca de seis meses para concluir todas as suas
fases, tempo mais que suficiente para colação de grau e obtenção do diploma pelo estudante do
último período da graduação.

Na análise dos editais foram encontradas normas causadoras de flagrantes desigualdades. Por
exemplo, num determinado certame, na etapa do exame de proficiência em língua estrangeira, foi
vedado o uso de dicionário para as provas de espanhol, italiano, e francês, e facultado para a de
alemão. Teria essa norma alguma base científica atestada pela Linguística? Outro edital previa que
alunos especiais poderiam se tornar efetivos sem submissão à nova prova, num flagrante desrespeito
ao processo seletivo, haja vista que, em seleção anterior, não haviam sido classificados dentro do
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número de vagas. Outro documento permitia que os candidatos que concorreram em processos
seletivos anteriores poderiam requerer dispensa da prova dissertativa, assim como os mestres
candidatos ao doutorado, desde que concorressem à mesma área de concentração ou afim. Já em
outro concurso, a critério das comissões de seleção, poderia haver remanejamento de vagas do curso
de Mestrado para o de Doutorado, conforme o caso, desde que existissem candidatos aprovados nos
termos do edital, deixando a seguinte dúvida: candidato selecionado para o mestrado poderia ser
remanejado para o doutorado, em detrimento dos outros que concorreram nesta categoria? Em outro
diploma normativo de determinada IES, o regulamento do processo seletivo expressou que, para a
entrevista ao doutorado, seria levando também em consideração o tempo despendido para a
obtenção do título de mestre. Diversos fatores, inclusive força maior, contribuem para a conclusão de
um dado curso em maior ou menor tempo, logo, não pode ser estabelecida desigualdade entre os
participantes em função do tempo gasto para se concluir um mestrado, como se isso indicasse
alguma qualidade a mais ou a menos no interessado.

 

4 Levantamento de dados

 

Com a finalidade de ilustrar o desempenho das IES quanto à garantia de um processo
seletivo igualitário, foram eleitos os requisitos constantes na TABELA 1, disponível no Anexo Único
deste trabalho, para servirem de parâmetro na construção de uma mensuração objetiva. A maioria
desses requisitos foi inspirada nas orientações e diretrizes que a CAPES já utiliza nas suas avaliações
de qualidade, e encontram-se referenciados nas considerações iniciais desse estudo.

Para cada requisito atendido pela IES, foi atribuído o valor positivo “sim”, equivalente a um
ponto. Para cada requisito não atendido pela IES, foi atribuído o valor negativo “não”, de pontuação
nula. Das sessenta e seis pesquisadas, apenas vinte e cinco (37,8%) instituições obtiveram conceito
superior a cinco pontos; dessas, treze (19,7%) obtiveram conceito seis, dez (15,1%) tiveram conceito
sete, uma (1,5%) chegou ao conceito oito e apenas uma (1,5%) instituição alcançou o conceito
nove. Nenhuma obteve conceito máximo. Quarenta e uma Instituições de Ensino Superior (62,2% em
relação ao total) apresentaram desempenho igual ou inferior a cinquenta por cento dos requisitos
mínimos.

A maioria das IES (74,2%) permitiu a participação, no processo seletivo, de alunos
concluintes da graduação. Aproximadamente metade delas (51,5%) incluiu o Espanhol como opção
no exame de proficiência em língua estrangeira. Apenas 22,7% previram, em edital, regra garantindo
a não-identificação do candidato para efeitos de correção da prova dissertativa. Menos da metade
(33,3%) normatizou a possibilidade de interposição de recursos, para análise do mérito, ao final ou
após a realização de cada fase do processo seletivo. Das sessenta e seis instituições pesquisadas,
apenas três (4,5%) não atribuíram à entrevista ou à prova oral o poder de excluir o candidato do
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certame (ou de posicioná-lo além do limite de vagas). A maioria (87,8%) indicou bibliografia quando
houve apontamento de tema(s) objeto(s) de prova(s). 69,7% das IES não exigiram a indicação ou
vinculação de orientador durante o processo seletivo. Menos da metade (48,4%) não exigiu
dedicação integral ou prova (ou declaração) de disponibilidade de tempo para o curso. 60,6% dos
programas indicaram os prováveis dias e horários das aulas, bem como mantiveram sítio na internet
contendo informações sobre os processos de seleção, sobre áreas de concentração, linhas de
pesquisa, estrutura curricular, normas de funcionamento e divulgação da produção acadêmica.

 

5 Condições de validade

 

Os editais emitidos pelas IES, devem ser publicados com bastante antecedência do processo
seletivo, para que os interessados tenham tempo para elaborar o projeto preliminar de pesquisa, se
exigido, e revisar a bibliografia, quando indicada. Além disso, para vigorarem com condições de
validade plena, à partir do sistema principiológico do ordenamento jurídico, e para se tornarem
revestidos de legitimidade, deveriam prever, no mínimo, com a máxima clareza e especificidade, os
seguintes itens: a) requisitos para inscrição: enumeração detalhada da documentação necessária, sem
exigência de cartas de recomendação ou de prova ou declaração de disponibilidade de tempo;
admissão de candidatos concluintes da graduação em Direito, sob a condição de apresentarem
diploma no ato da matrícula, caso aprovados; não imposição da condição de título de mestrado para
inscrição ao doutorado; b) todas as datas para realização de todas as etapas do processo; c) inclusão
do Espanhol como opção para o exame de proficiência em língua estrangeira; d) critérios de avaliação
para cada uma das etapas do processo seletivo, mensurando o desempenho do candidato com
atribuição de notas, evitando-se a classificação ou eliminação por atribuição meramente conceitual
(“apto”, “inapto”, “aprovado”, “reprovado”, etc.); e) critérios de pontuação, para cada uma das
etapas do processo seletivo, em especial para a análise do currículo e do projeto preliminar de
pesquisa, quando exigidos, deixando claras as valorações mínimas e máximas para cada requisito
considerado; f) critérios de desempate, com possibilidade de utilização da nota da prova oral ou
entrevista como última alternativa; g) delimitação temática, a ser objeto dos exames, e respectiva
indicação bibliográfica; h) a obrigatoriedade da não identificação das provas dissertativas, para efeitos
de correção; i) sessão pública para realização de prova oral, quando houver, estabelecendo condições
para o isolamento dos candidatos enquanto não submetidos ao exame; j) atribuição do caráter
meramente classificatório à etapa da entrevista; k) avaliação colegiada em todas as etapas, com a
obrigatoriedade de cada avaliador fundamentar a nota atribuída ao participante, quando não houver
possibilidade de expressão em gabarito objetivo; l) possibilidade de interposição de recursos para
todas as fases do processo seletivo, garantindo a não identificação do recorrente, para efeitos de
conhecimento e julgamento da peça; m) a não exigência de indicação ou vinculação a professor
orientador, antes da matrícula; n) o acesso, ao processo seletivo, de pessoas portadoras de
necessidades especiais, bem como também a reserva de cota para pessoas oriundas ou descendentes
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de etnias historicamente prejudicadas, tais como as indígenas e as afro-descendentes; o) prováveis
dias e horários das aulas.

 

6 Considerações finais

 

Os atos normativos emitidos, com autonomia, pelas IES para regular os processos seletivos
para ingresso aos cursos e programas de pós-graduação stricto sensu em Direito, consubstanciados
em instrumentos denominados editais, enquadram-se na última categoria hierárquica de normas
vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Sua força está muito aquém daqueloutra emanada de
decreto, lei (em sentido estrito) e constituição. Portanto, sua validade encontra limitação, não
podendo contrapor-se a disposições de fonte hierárquica superior, nem tampouco inovar em matéria
reservada à exclusividade da lei, no seu sentido formal.

Pelas argumentações apresentadas, tornou-se evidente que a ampla margem discricionária
conferida aos organizadores dos processos seletivos pode facultar a ocorrência de diversos tipos de
irregularidades, como as que se apontou neste estudo. Não se cogita atentar contra a autonomia das
IES, garantida pela Constituição. Entretanto, o princípio da igualdade de condições de acesso ao
ensino também é mandamento constitucional. Deverá prevalecer o princípio da autonomia das IES
(artigo 207) ou o princípio da igualdade de oportunidade de acesso ao ensino (artigo 206, I)? Pela
aplicabilidade da teoria da ponderação de bens, diante da colisão de princípios, a resposta
constitucionalmente adequada seria aquela capaz de garantir tanto a autonomia da IES quando a
universalidade da isonomia, uniformizando-se alguns critérios, definidos e validados por regras gerais,
aplicáveis a todo o país.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 208, inciso V, especifica que “o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. A capacidade de cada um,
todavia, deve ser isonomicamente mensurada. As IES podem fazer valer sua autonomia didático-
científica no estabelecimento de critérios específicos (desde que respeitados os princípios e regras
gerais do ordenamento jurídico) para seleção de alunos, desde que tais critérios sejam bem definidos
e detalhados em edital amplamente divulgado, garantindo, em todas as etapas do processo, a
igualdade de condições e oportunidades aos participantes.

O estabelecimento, pelo Estado, de diretrizes gerais, como resposta constitucionalmente
adequada, pode ocorrer tanto por regulamentação expedida pelas repartições competentes (Ministério
da Educação e CAPES), quanto pelo Poder Legislativo, normatizando alguns requisitos, pela
determinação de regras gerais, indispensáveis à garantia da isonomia aos participantes, tais como:
obrigatoriedade de edital divulgado pela internet; todas as etapas avaliativas realizadas por órgão
colegiado; concurso universalizado, vedada a vinculação prévia a orientador, permitido, porém, o
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certame departamentalizado por linha de pesquisa; definição clara, precisa e detalhada de todo o
sistema de valoração avaliativa para cada etapa do certame, inclusive apontando a pontuação
(mínima, máxima ou fixa) atribuída a cada critério de avaliação, vedadas as avaliações binárias
conceituais (do tipo “aprovado” ou “reprovado”, e similares); etapa de prova oral (ou entrevista),
caso exista, deverá ter caráter exclusivamente classificatório (sem a menor possibilidade de
posicionar o participante para além do número de vagas existentes, o que caracterizaria real caráter
eliminatório), salvo se aberta ao público; determinação, em edital, dos temas e pontos a serem
objetos de prova oral, prova escrita objetiva ou prova dissertativa, com indicação da respectiva
bibliografia; definição, no edital inicial, de todas as datas para todas as etapas da seleção;
obrigatoriedade da não identificação do candidato na correção de provas objetivas e dissertativas;
possibilidade de interposição de recursos (igualmente não identificados) para todas as fases do
processo; inclusão do Espanhol como opção para exame de proficiência em língua estrangeira, se
houver; possibilidade de participação de aluno concluinte da graduação, condicionado à apresentação
do diploma no ato da matrícula, caso aprovado; vedação da exigência de formação em mestrado
como requisito para acesso ao doutorado. A uniformização desses requisitos não reduz a autonomia
das IES em estabelecer critérios próprios, peculiares ao programa de pós-graduação stricto sensu,
desde que as regras gerais fossem respeitadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4338



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas

 

BITTAR, Eduardo C. B. Estudos sobre ensino jurídico: pesquisa, metodologia, diálogo e
cidadania. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, 246 p.

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº
1/2001. Estabelece  normas   para  o funcionamento de cursos de pós-graduação. Brasília:
Imprensa Nacional, 2001. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/RESOLUCAO_CNE_CES_01_2001.doc>.
Acesso em 10 ago 2010.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4339



 

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Imprensa Nacional,
1988.

 

_____. Lei n° 8.405/1992. Autoriza o Poder Executivo a instituir como fundação pública a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e dá outras providências.
Brasília: Imprensa Nacional, 1992.

 

_____. Lei n° 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília:
Imprensa Nacional, 1996.

 

_____. Ministério      da      Educação.      Conselho      Federal       de      Educação.      Parecer
     CES/CFE nº 977/1965.      Definição     dos     cursos     de     pós-graduação.    Brasília:
Imprensa Nacional, 1695. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Parecer_CESU_977_1965.doc>. Acesso
em 10 ago 2010.

 

_____. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Portaria nº 013/2006. Institui a divulgação digital das teses e dissertações produzidas
pelos programas de doutorado e mestrado reconhecidos. Brasília: Imprensa Nacional, 2006.
Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/legislacao/2340-portarias>. Acesso em 10
ago 2010.

 

_____. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES. Portaria n° 088/2006. Fixa normas e procedimentos para a apresentação    e  
 avaliação    de    propostas    de    cursos    de    mestrado    e    doutorado. Brasília: Imprensa
Nacional, 2006. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_088_2006.doc>. Acesso em
10 ago 2010.

 

_____. Ministério    da    Educação.    Fundação   Coordenação   de   Aperfeiçoamento   de Pessoal de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4340



Nível   Superior.   Diretoria   de   Avaliação.   Documento   de   área   2009.   Brasília: Imprensa
Nacional, 2009. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/DIREITO_19jun10.pdf>. Acesso em 15
ago 2010.

 

_____. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Diretoria de Avaliação. Regulamento para avaliação trienal 2010. Disponível em:
<http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/REGULAMENTO-PARA-A-
AVALIAÇÃO-09jul10.pdf>. Acesso em 15 ago 2010.

 

_____. Presidência da República. Decreto n° 5.773/2006. Dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Brasília: Imprensa Nacional, 2006.

 

CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva – elementos da filosofia
constitucional contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 246 p.

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São
Paulo: Melhores Editores, 1999.

 

MELLO, Reynaldo Irapuã Camargo. Ensino jurídico – formação e trabalho docente. Curitiba:
Juruá, 2007, 136 p.

 

SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo
(org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 400 p.

 

 

 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4341



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4342



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO

 

 

TABELA 1

PÓS-GRADUAÇÕES STRICTO SENSU - Relação de cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES –
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas – Área: DIREITO

Nº IES / PROGRAMA A B C D E F G H I J conceito
1 Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT S N N S N S N N N N 2
2 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES S N N S N S N S N S 4
3 Centro Universitário Salesiano de São Paulo N S N N N S S S S N 5
4 Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP N N N N S S S N S N 4
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5 Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI N S N N N S S N S S 5
6 Pontifícia Univ. Católica do Rio Grande do Sul S N N N N S S N N N 3
7 Universidade Federal da Paraíba – UFPB S N N S N S S S S S 7
8 Centro Universitário de Maringá – CESUMAR S S N S N S S N N N 5
9 Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP S N N S N N S S S N 5
10 Universidade Federal de Alagoas – UFAL S N N S N S N N N S 4
11 Universidade Federal da Bahia – UFBA S N S S N S N N S S 6
12 Universidade de Brasília – UNB S N N S N N S S N S 5
13 Universidade Católica de Brasília – UCB N S N S N N S S S N 5
14 Centro Universitário de Brasília – UniCEUB N N S N N S S N N N 3
15 Faculdade de Direito de Vitória – FDV S S N N N S S N N N 4
16 Universidade Federal de Minhas Gerais – UFMG S N S S N S N S N S 6
17 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais S S S N N N N S N S 5
18 Faculdade de Direito do Sul de Minas – FDSM S S N N N S S S N N 5
19 Universidade Federal do Pará – UFPA S N N S N S N S S N 5
20 Universidade da Amazônia – UNAMA N S N N N S N N S N 3
21 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE S N N S N S S N S N 5
22 Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP S N N N N S S S S N 5
23 Universidade Federal do Paraná – UFPR  S N S N N S N S S S 6
24 Pontifícia Universidade Católica do Paraná S S S N N S N S N S 6
25 Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA S S S N N S N S N S 6
26 Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL S S N N N S S S N S 6
27 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ S N N N N S S N S N 4
28 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ S N N S N S S S S S 7
29 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro S N N N N S S N S N 4
30 Universidade Gama Filho – UGF N N N N N S N N N N 1
31 Universidade Estácio de Sá – UNESA S N N N N S S S N S 5
32 Universidade Cândido Mendes – UNICAM S N S S N S N N N S 5
33 Fundação Cultural de Campos – FDC N N N N N S S N S S 4
34 Universidade Federal do Rio Grande do Norte N N S S N N S N S S 5
35 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – RS S N S S N S N N S S 6
36 Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS S S N N N S S S N S 6
37 Universidade de Caxias do Sul – UCS N S S N N S S S S S 7
38 Univer. Integrada do Alto Uruguai e das Missões N S N N N S S S N N 4
39 Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC S S N N N S S N N N 4
40 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  S S N N N S S S N S 6
41 Universidade de São Paulo – USP S N N N N S N S S S 5
42 Universidade Estadual Paulista – UNESP S N N N N S N S N S 4
43 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo S S N N N S N S S S 6
44 Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP S N N N N S S S N S 5
45 Universidade Católica de Santos – UNISANTOS S S N N N S S S S S 7
46 Universidade de Marília – UNIMAR N S N N N S S S N S 5
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47 Universidade Ibirapuera – UNIB N S N N N S S N S N 4
48 Centro Universitário Fieo – UNIFIEO S N N N N S N S N S 4
49 Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES N S N N S S S N N S 5
50 Centro Universitário Eurípedes de Marília – FEESR S S N N N S S S S S 7
51 Centro Universitário Toledo – UNITOLEDO N S N N N S S N N N 3
52 Escola de Direito de São Paulo da FGV S N N N N S S N N N 3
53 Universidade Federal do Ceará – UFC S N S S N S S N S S 7
54 Universidade Federal de Goiás – UFG S S N S N N S N N N 4
55 Universidade do Estado do Amazonas – UEA S S N S N S N S N S 6
56 Universidade de Fortaleza – UNIFOR S S N S N S S S N S 7
57 Centro Universitário das Fac. Metropolitanas Unidas S N N N N S S N S N 4
58 Universidade Estadual de Londrina – UEL S S S S N S S S N S 8
59 Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM S N N N S S N S S S 6
60 Universidade Paranaense – UNIPAR N S N N N S S S S S 6
61 Universidade Federal de Uberlândia – UFU S S S S N S S S S S 9
62 Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP N S S N N S S S S S 7
63 Faculdade Autônoma de Direito – FADISP S S N N N N S S N N 4
64 Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC S S N N N S S S S S 7
65 Universidade FUMEC S S N N N N S S N N 4
66 Instituição Toledo de Ensino – ITE S S N N N S S S S S 7

 

 

LEGENDA:

 

A = Possibilidade de participação de aluno concluinte da graduação (ainda não colocou grau).

B = Inclusão do Espanhol como opção no exame de proficiência em língua estrangeira.

C = Existência de norma versando sobre a não-identificação do candidato na prova escrita dissertativa.

D = Existência de norma versando sobre a possibilidade de interposição de recursos (para análise de mérito).

E = Existência de prova oral ou entrevista sem possibilidade eliminar ou classificar o candidato fora das vagas.

F = Indicação de bibliografia, quando houver apontamento de tema(s) objeto(s) de prova(s) no processo.

G = Inexigibilidade de indicação do orientador durante o processo seletivo.

H = Indicação dos prováveis dias e horários das aulas.

I = Inexigibilidade de dedicação integral ou de prova (ou declaração) de disponibilidade de tempo para o curso.

J = Página do programa disponível na internet, contendo todos os requisitos especificados na TABELA 2.

 

INDICADORES: N – NÃO = 0 (zero) S – SIM = 1 (hum)
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Critérios de
avaliação A B C D E F G H I J TOTAL

Quantidade
de

instituições
49 34 15 22 03 58 46 40 32 40 66

Relação de
Porcentagem 74,2 51,5 22,7 33,3 4,5 87,8 69,7 60,6 48,4 60,6 100%
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TABELA 2

Conteúdo das páginas dos programas de Mestrado e Doutorado em Direito na internet

N° INSTITUIÇÃO

Informações claras, precisas e
suficientes sobre:

AC

e LP
EC NF DPA PSI

1 Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT Sim Sim Não Não Sim

2 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES Sim Sim Sim Sim Sim

3 Centro Universitário Salesiano de São Paulo Sim Sim Sim Não Não

4 Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP Sim Sim Sim Não Sim

5 Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI Sim Sim Sim Sim Sim

6 Pontifícia Univ. Católica do Rio Grande do Sul Sim Sim Não Sim Sim

7 Universidade Federal da Paraíba – UFPB Sim Sim Sim Sim Sim

8 Centro Universitário de Maringá – CESUMAR Sim Sim Não Sim Sim

9 Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP Sim Sim Não Sim Sim

10 Universidade Federal de Alagoas – UFAL Sim Sim Sim Sim Sim

11 Universidade Federal da Bahia – UFBA Sim Sim Sim Sim Sim

12 Universidade de Brasília – UNB Sim Sim Sim Sim Sim

13 Universidade Católica de Brasília – UCB Sim Sim Não Sim Sim

14 Centro Universitário de Brasília – UniCEUB Sim Sim Sim Sim Não

15 Faculdade de Direito de Vitória – FDV Sim Sim Não Sim Sim

16 Universidade Federal de Minhas Gerais – UFMG Sim Sim Sim Sim Sim

17 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Sim Sim Sim Sim Sim

18 Faculdade de Direito do Sul de Minas – FDSM Sim Sim Não Não Não

19 Universidade Federal do Pará – UFPA Sim Sim Não Sim Sim

20 Universidade da Amazônia – UNAMA Sim Sim Não Sim Sim

21 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE Não Não Não Não Não

22 Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP Sim Sim Não Não Não

23 Universidade Federal do Paraná – UFPR Sim Sim Sim Sim Sim
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24 Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR Sim Sim Sim Sim Sim

25 Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA Sim Sim Sim Sim Sim

26 Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL Sim Sim Sim Sim Sim

27 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Não Sim Não Sim Sim

28 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ Sim Sim Sim Sim Sim

29 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Sim Sim Não Sim Sim

30 Universidade Gama Filho – UGF Sim Sim Não Sim Sim

31 Universidade Estácio de Sá – UNESA Sim Sim Sim Sim Sim

32 Universidade Cândido Mendes – UNICAM Sim Sim Sim Sim Sim

33 Fundação Cultural de Campos – FDC Sim Sim Sim Sim Sim

34 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Sim Sim Sim Sim Sim

35 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Sim Sim Sim Sim Sim

36 Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS Sim Sim Sim Sim Sim

37 Universidade de Caxias do Sul – UCS Sim Sim Sim Sim Sim

38 Univer. Integrada do Alto Uruguai e das Missões Sim Sim Não Sim Sim

39 Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC Sim Sim Não Sim Sim

40 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC Sim Sim Sim Sim Sim

41 Universidade de São Paulo – USP Sim Sim Sim Sim Sim

42 Universidade Estadual Paulista – UNESP Sim Sim Sim Sim Sim

43 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Sim Sim Sim Sim Sim

44 Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP Sim Sim Sim Sim Sim

45 Universidade Católica de Santos – UNISANTOS Sim Sim Sim Sim Sim

46 Universidade de Marília – UNIMAR Sim Sim Sim Sim Sim

47 Universidade Ibirapuera – UNIB (São Paulo – SP) Sim Não Não Não Sim

48 Centro Universitário Fieo – UNIFIEO Sim Sim Sim Sim Sim

49 Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES Sim Sim Sim Sim Sim

50 Centro Universitário Eurípedes de Marília – FEESR Sim Sim Sim Sim Sim

51 Centro Universitário Toledo – UNITOLEDO Sim Sim Não Sim Sim

52 Escola de Direito de São Paulo da FGV Sim Sim Não Sim Sim

53 Universidade Federal do Ceará – UFC Sim Sim Não Sim Sim

54 Universidade Federal de Goiás – UFG Sim Sim Sim Sim Não

55 Universidade do Estado do Amazonas – UEA Sim Sim Sim Sim Sim

56 Universidade de Fortaleza – UNIFOR Sim Sim Sim Sim Sim

57 Centro Univer. das Faculdades Metropolitanas Unidas Sim Sim Não Não Sim

58 Universidade Estadual de Londrina – UEL Sim Sim Sim Sim Sim

59 Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM Sim Sim Sim Sim Sim
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60 Universidade Paranaense – UNIPAR Sim Sim Sim Sim Sim

61 Universidade Federal de Uberlândia – UFU Sim Sim Sim Sim Sim

62 Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Sim Sim Sim Sim Sim

63 Faculdade Autônoma de Direito – FADISP Sim Sim Não Sim Sim

64 Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC Sim Sim Sim Sim Sim

65 Universidade FUMEC Sim Sim Sim Não Não

66 Instituição Toledo de Ensino – ITE Sim Sim Sim Sim Sim

 

 

LEGENDA:

 

AC e LP = Área de Concentração e Linhas de Pesquisa.

EC = Estrutura Curricular.

NF = Normas de Funcionamento.

DPA = Divulgação da Produção Acadêmica (consideraram-se ainda publicações não-virtuais).

PSI = Processo Seletivo para Ingresso.

 

 

 

 

[1] “A concepção material de constituição, por todos priorizada, vem precisamente realçar o papel das
diversas forças políticas – em sociedades plurais – na fixação dos princípios fundamentais do
ordenamento jurídico constitucional. A constituição aqui é a força normativa da vontade política de
uma comunidade histórica e, por consequência, fonte real de validade de todo o sistema
normativo”.CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva – elementos da
filosofia constitucional contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 31.

 

[2] Constitui critério de avaliação a “análise da página do programa na web, especialmente no tocante
à existência dos seguintes elementos: (1) apresentação do programa, com seus objetivos, histórico,
projetos de pesquisa, linhas de pesquisa e áreas de concentração; (2) informações sobre o corpo
docente, com links para os respectivos currículos Lattes e para home pages dos docentes que as
mantenham; (3) grade curricular, com o programa e a bibliografia das disciplinas oferecidas, com
links para textos, quando estão disponibilizados na Web; (4) notícias sobre atividades (colóquios,
seminários, conferências, etc.) das quais participam docentes do programa, sobre atividades em
andamento no Programa e sobre atividades previstas; (5) informações sobre os processos
seletivos dos cursos de pós-graduação do Programa; (6) dissertações e teses defendidas no
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Programa; (7) informações (nome do requerente, título do trabalho, instituição de procedência e
resultado) sobre processos de reconhecimento de títulos”. BRASIL. Ministério da Educação. Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. Documento
de área 2009. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/DIREITO_19jun10.pdf>. Acesso em 15
ago 2010. (O grifo é nosso).

[3] “Orientação: A divulgação sistemática do Curso/Programa, atualizada, poderá ser realizada de
diversas formas, com ênfase na manutenção de página na internet. Entre outros itens, será
importante a descrição pública de objetivos, estrutura curricular, critérios de seleção de alunos,
corpo docente, produção técnica, científica ou artística dos docentes e alunos, financiamentos
recebidos da CAPES e de outras agências públicas e entidades privadas, parcerias institucionais,
difusão do conhecimento relevante e de boas práticas profissionais, entre outros”. BRASIL. Ministério
da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de
Avaliação. Regulamento para avaliação trienal 2010. Disponível em:
<http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/REGULAMENTO-PARA-A-
AVALIAÇÃO-09jul10.pdf>. Acesso em 15 ago 2010. (Grifamos).

 

[4] “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Imprensa
Nacional, 1988.

[5] “Ao realizar a ponderação, deve o aplicador do Direito, em um primeiro momento, verificar se o
caso concreto está efetivamente compreendido na esfera de proteção de mais de um princípio, o que
pode ser feito através da interpretação dos cânones em jogo. Caso se constate que a hipótese
realmente é tutelada por mais de um princípio, passa-se a fase ulterior, da ponderação propriamente
dita: aí o intérprete, à luz das circunstâncias concretas, impõe “compressões” recíprocas sobre os
bens jurídicos protegidos pelos princípios em disputa, objetivando lograr um ponto ótimo, onde a
restrição de cada bem seja a mínima indispensável à sua convivência com o outro”. SARMENTO,
Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.).
Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 56.

[6] “Neste sentido, o que está in potencia na imanência natural de cada indivíduo pode tornar-se
realidade lapidada com base nos processos educativos, o que é um direito de cada um poder optar e
desenvolver com livre-arbítrio. 'Ter direito a' significa 'ter oportunidade de', e não 'estar obrigado a'.
Quando se fala em direito à educação, fala-se de direito que participa da formação da personalidade
de um indivíduo, dentro de sua liberdade de definir os critérios e os meios pelos quais deseja
desenvolvê-la”. BITTAR, Eduardo C. B. Estudos sobre ensino jurídico: pesquisa, metodologia,
diálogo e cidadania. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 208.

[7] “Embora o mestrado e o doutorado represente um escalonamento da pós-graduação, esses cursos
podem ser considerados como relativamente autônomos. Isto é, o mestrado não constitui
obrigatoriamente requisito prévio para inscrição no curso de doutorado. É admissível que em certos
campos do saber ou da profissão se ofereçam apenas programas de doutorado. De qualquer modo,
seguindo tradição generalizada em todos os países, não se aconselharia a instituição do mestrado em
Medicina. […] A pós-graduação compreenderá dois níveis de formação: Mestrado e Doutorado.
Embora hierarquizados, o mestrado não constitui condição indispensável à inscrição no curso de
doutorado”. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Parecer CES/CFE nº
977/1965. Definição dos cursos de pós-graduação. Brasília: Imprensa Nacional, 1965. Disponível
em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Parecer_CESU_977_1965.doc>.
Acesso em 10 ago 2010. Pelo contexto, percebe-se que os pareceristas utilizaram o vocábulo
“hierarquizados” referindo-se apenas ao grau de complexidade de estudos.

[8] Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra sobre o princípio da isonomia. MELLO,
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Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. São Paulo:
Melhores Editores, 1999.

[9] Id. Ibid.

[10] Sobre o poder do docente, muito pertinente foi a constatação do Mestre em Educação Reynaldo
Irapuã Camargo Mello: “A perspectiva histórica da profissão docente revela que os professores não
foram apenas instrumentos úteis na mão-de-obra do Estado para veicular sua ideologia e assegurar a
manutenção de seus interesses. Eles também agiram em causa própria, acreditando que, ao
promover a valorização da educação, estavam também valorizando a sua função social e seu status
profissional. À medida que a escola passa a se constituir em instrumento privilegiado de estratificação
social, os docentes se investem de um grande poder, pois detentores das chaves da ascensão social
atuam, simultaneamente, como agentes culturais e como agentes políticos”. MELLO, Reynaldo Irapuã
Camargo. Ensino jurídico – formação e trabalho docente. Curitiba: Juruá, 2007, p. 86.

[11] Muitas IES já aplicam, na prática, o procedimento de não identificar a prova do concursando, para
efeitos de correção. Entretanto, nem sempre normatizam essa prática, elevando-a à categoria de
regra, no edital regulamentador do certame. Fazer constar em edital vincula a IES ao seu
cumprimento; de outro modo, permanece livre para realizar ou não tal procedimento, durante as
etapas do processo seletivo.

[12] “Art. 1º Para fins do acompanhamento e avaliação destinados à renovação periódica do
reconhecimento, os programas de mestrado e doutorado deverão instalar e manter, até 31 de
dezembro de 2006, arquivos digitais, acessíveis ao público por meio da Internet, para divulgação das
dissertações e teses de final de curso”. BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portaria nº 013/2006. Institui a divulgação digital
das teses e dissertações produzidas pelos programas de doutorado e mestrado reconhecidos. Brasília:
Imprensa Nacional, 2006. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/legislacao/2340-
portarias>. Acesso em 10 ago 2010.
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PROVOCAÇÕES ENTRE DIREITO E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA FREIRIANA

LAS PROVOCACIONES ENTRE EL DERECHO Y EDUCACIÓN EM LA PERSPECTIVA FREIRIANA

Roberto De Paula

RESUMO
Enuncia como objeto do presente uma apreciação acerca da implicação entre Direito e
Educação, tomando como fundamento reflexivo ou marco teórico a formulação freiriana. Com
base na doutrina jurídica descreve a formulação dos Direitos Fundamentais de acordo com os
“contextos históricos” em que se verificam a emergência do pleito ou reivindicação acerca dos
mesmos. Localiza a Educação como Direito Fundamental e Humano de Segunda Dimensão.
Dialoga com algumas bases ou influências do pensamento freiriano, destacando a teoria
rousseuniana, marxista e gramisciana. Percebe que a Educação é marcada pela questão de
classe. Revela a emergência do imperativo de uma Pedagogia da Libertação, donde se supere a
formulação do uso instrumental. Propõe a superação das exigências de um sistema educacional
com base quantitativa, que prioriza números, dados em detrimento do sujeito histórico. Conclui,
com base no pensamento de Paulo Freire, que a Pedagogia Libertadora ou a Educação Popular,
que a Educação transcende à mera classificação de direito de segunda dimensão ou geração
para se cristalizar como imperativo e instrumento de libertação dos educandos, dos sujeitos
históricos e dos excluídos do sistema de produção.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Direitos Fundamentais; Pedagogia; Classe Social.

RESUMEN
Enuncia com lo objeto del presiente uma abordagem de la conexión inherente entre el derecho y
la educación, teniendo como base teórica o reflexiva la formulación Freiriana. Basándose en la
doctrina jurídica describe la formulación de los derechos fundamentales de conformidad con el
"contexto histórico" en el que hay el surgimiento de controversias o reclamaciones acerca de
ellos. Encuentra la Educación como Derecho Fundamental o Humano de la Segunda Dimensión.
Hace diálogos con algunas bases o influencias pensamiento de Freire, destacando la
rousseuniana teoría, marxista y gramisciana. Darse cuenta de que la educación está marcada
por la cuestión de clase. Revela la aparición de la necesidad de una pedagogía de la liberación,
lo que significa superar la formulación de la utilización instrumental. Se propone para superar los
requisitos de un sistema educativo basado en cuantitativo, que da prioridad a los números, los
datos a expensas del sujeto histórico. En conclusión, basada en el pensamiento de Paulo Freire,
Pedagogía o Libertador de la Educación Popular, que la educación trasciende la mera
clasificación de la dimensión segunda a la derecha o la generación de cristalizar como
imperativo y como un instrumento de liberación de los estudiantes, las asignaturas de historia y
excluidos del sistema de producción. 
PALAVRAS-CLAVE: Educación; Derechos Fundamentales; Educación; Clase Social.

 

1   INTRODUÇÃO

Os dados cotidianamente apresentados nos meios de comunicação de massa
não refletem criticamente o problemático cenário conjuntural, pois consideram o fenômeno como
um dado isolado, esteirado numa concepção positivista pragmática (pedagogia quantitativa) do
sistema educacional. Vale dizer, importa a numerologia educacional e não o sitz in leben, isto é,
o ambiente vital, a vida de Educação e da Pedagogia. Tem-se, assim, a prevalência de um
imperativo calcado na teoria e ideologia de resultado, não importando os aspectos ideológicos ou
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o compromisso social da educação.
Descortina-se, assim, a intenção autoral de pesquisar o fenômeno educacional,

estabelecendo alguns marcos ou recortes teóricos e metodológicos interpretativos
(hermenêuticos), desde uma aproximação axiológica ou valorativa-ética do processo pedagógico
concreto e sondar se a educação é meramente um direito classificado histórico-juridicamente
como de segunda geração.

Assim, a primeira parte do presente foca a definição jurídico-histórica acerca do
que se denomina de geração de direitos, isto é, de localizar a concretização de direitos
individuais e sociais de acordo com os eventos históricos e as conseqüentes conquistas.

Portanto, descreve brevemente a construção jurídica acerca da geração de
direitos, estabelecendo não só o marco conceitual da temática, mas localizando o fenômeno da
educação como direito fundamental no contexto do ordenamento jurídico pátrio.

Frise-se, de antemão, que essa temática perpassa pelas raízes profundas da
própria formação histórica do país se associa a um quadro estrutural ligado à economia, política,
cultura, ética. Entretanto, em que pese tal percepção, o objetivo no presente cinge-se a apreciar
a Educação como direito humano integral e fundamental, tendo como marco ou referencial
teórico o pensamento de Paulo Reglus Neves Freire (Paulo Freire).

Há que se anunciar a relevância da empreitada assumida neste elaborado, qual
seja o de sondar o fenômeno Educação na atualidade e, numa perspectiva valorativa, relacioná-
lo interdisciplinarmente com o Direito a partir da visão freiriana.

A aproximação (approach) da educação tem como pano de fundo o instrumental
da Filosofia e da História, palco concreto onde se desenvolve o homem/mulher e suas
circunstâncias educacionais, políticas, econômica, etc.. Busca-se, então, a posição abalizada
dos teóricos da educação em sua vertente filosófica sociológica, destacando-se Paulo Freire,
Rousseau e Marx.

In fine, centra-se na resposta à intrigante questão: se a concepção freiriana de
educação pode ser classificada no rol estrito da geração de direitos fundamentais, apontando os
limites de tal classificação.

Quanto ao método remete-se à consideração de que no contexto da Ciência
Jurídica sobressai-se o instrumental calcado na premissa dedutiva, esteirada na ampla produção
doutrinária-bibliográfica. Entretanto, a perspectiva interdisciplinar e dialógica com a Pedagogia,
Filosofia e Sociologia, exige uma atitude hermenêutica mais profunda de tal forma que não se
pode prescindir de categorias próprias de uma óptica dialética construtivista, cujos pressupostos
desafiam uma concepção aberta a entender as contradições afetas à luta de classes.

 

2 EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE SEGUNDA DIMENSÃO

 

Preliminarmente trata-se aqui de aclarar a terminologia acerca da Geração de
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Direitos ou Dimensão de Direitos. A expressão “Gerações de Direitos Humanos” utilizada pela
maioria dos doutrinadores apóia-se na historicidade ou no processo de nascimento desses
direitos. Assim, tem-se uma idéia de sucessão de direitos, ao mesmo tempo em que permanece
no contexto jurídico. No entanto, opta-se pelo uso da terminologia “dimensões”, visto que esses
direitos não se restringem à épocas específicas, por não serem um dado, mas um construído,
cristalizando, assim,  sua importância na caminhada e na história da Humanidade.

Opta-se, portanto, por uma visão dinâmica do Direito, acentuando não só o
nascimento, mas a permanência, perenidade e incidência na história da sociabilidade humana.
Este entendimento ganha adesão de nomes relevantes na seara do estudo dos Direitos
Humanos, tais como o de Flávia Piovesan e de Norberto Bobbio.

Ato contínuo, a primeira dimensão, a partir de uma leitura histórica, remete às
liberdades individuais ou mais precisamente aos direitos civis e políticos. Trata-se dos primeiros
a constarem do instrumento normativo constitucional, expressos originalmente nas Declarações
de fins do século XVIII, e que serviram de inspiração e paradigma na luta contra regimes
aristocráticos, bem como nas lutas de independência das colônias americanas, tais como a
Declaração de Virgínia, de junho de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
da Assembléia Nacional Francesa, de 1789.

Os direitos do indivíduo caracterizam-se como direitos anti-estatais. Surgiram e
se firmaram face ao poder absoluto do soberano. A regulamentação constitucional desses
direitos deu-se nas aspirações populares em luta contra os privilégios da aristocracia, e também
no serviço de consolidação do Estado Liberal.

A burguesia nascente do processo de rompimento com o modo de produção
feudal encontrava na garantia desses direitos a satisfação de suas aspirações, na medida em
que se voltava para a continuação do livre mercado (direitos da liberdade; livre iniciativa
econômica; livre manifestação da vontade; liberdade de ir e vir; liberdade política; etc.). Os
direitos de primeira dimensão são compreendidos a partir do contexto das lutas da burguesia
“revolucionária”, baseadas na tradição iluminista e no esquema doutrinário liberal, contra o
despotismo dos antigos Estados Absolutistas.

       A segunda dimensão de direitos corresponde aos direitos sociais,
reivindicados pela social democracia européia em fins do século XIX. Aparecem pela primeira
vez no sistema constitucional, no México, em 1917, logo em seguida na Alemanha, em 1919, e
no Brasil, em 1934. Os direitos sociais, uma vez proclamados solenes nas constituições,
sobretudo a de Weimar (1919), dominaram por completo os demais diplomas constitucionais do
segundo pós-guerra.

Essa dimensão remete à uma concepção coletiva de direitos, cujo
reconhecimento se revelam em face das lutas sociais foram travadas no contexto do
desenvolvimento da economia industrial, fazendo surgir uma nova classe social; o proletariado,
ou a moderna classe operária urbano-industrial. Essa classe define-se como expropriada e
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insatisfeita por não usufruir das conquistas logradas na batalha por liberdade, igualdade e
fraternidade.

Portanto, reivindica-se a presença efetiva do Estado. Nas entranhas das
reivindicações dos proletários emerge a idéia de direito de participação no “bem-estar social”.

Didaticamente, enquanto os séculos XVII e XVIII foram marcados pelas lutas
sociais contra o absolutismo (primeira dimensão: direitos individuais de liberdade) , as lutas do
século XIX foram travadas pela conquista de novos espaços de liberdade coletiva e igualdade
material (segunda dimensão: direitos sociais). No século XX, surgem grandes conflitos sociais e
novas reivindicações humanas passaram a integrar o cenário mundial. A partir do pós-guerra são
postos em evidência, os direitos da autodeterminação dos povos ou direitos da solidariedade
(terceira dimensão de direitos).

Necessário assinalar que a partir do massacre nazista de 6 milhões de judeus e
outros grupos étnicos e religiosos, nos campos de concentração, que emergiu a necessidade de
ascensão de uma nova modalidade ou dimensão de direitos, que não mais de destinasse à mera
proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de determinado Estado.

Assim, o destinatário dos direitos do povo ou da solidariedade é a própria
humanidade. Tal dimensão de direitos representa expressivamente a afirmação do gênero
humano sobre o projeto fundamentado na razão instrumental. Desta forma, ao término da
Segunda Guerra Mundial, em 1945, inaugura-se um novo ciclo na história da humanidade. O
mundo do pós-guerra nascia dividido em dois blocos: o Ocidental, sob controle dos Estados
Unidos, e o Comunista, controlado pela União Soviética. A explosão de bombas atômicas
(Hiroshima e Nagasaki) marca o início da chamada era nuclear ou corrida armamentista. Um
clima tensão se espalha pelo mundo, o perigo da autodestruição torna-se real.

Por sua vez, os direitos de terceira dimensão, apresentam uma característica
nova e especial: transcendem o foro nacional, tomando contornos precisos de universalidade.
Podemos citar como exemplo: o direito de autodeterminação dos povos; ao desenvolvimento; à
paz; de participação no patrimônio comum da humanidade; o direito a comunicação, entre outros.

 

3 BREVE REFLEXÃO SOBRE A QUALIDADE DE ENSINO NO BRASIL: EMERGÊNCIA E
PREVALÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DA EDUCAÇÃO

 

Como enunciado, busca-se apreciar a temática dentro do horizonte histórico,
tendo como marco referencial o contexto brasileiro. Não se objetiva um passeio longo pela
história. A finalidade é demarcar um horizonte de reflexão e, neste, situar como se concretizou o
sistema educacional pátrio. O pressuposto teórico assumido é que a educação em sua vertente
metodológica tradicional converteu-se em instrumento do sistema de produção capitalista.
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Igualmente, importante destacar o uso do instrumental proporcionado pelas
pesquisas empíricas, no sentido de “recortar” o cotidiano com dados que se converterão em
pressupostos interpretativos. Neste sentido, os números não traduzem qualidade do ensino e sim
quantidade.

 

3.1 Um olhar perspectivo histórico-social

 

A partir de uma leitura histórica há que se concluir que as últimas décadas do
século passado foram palcos de grandes mudanças tanto no campo socioeconômico e político
quanto no da cultura, da ciência e da tecnologia. Ocorreram grandes movimentos sociais, como
aqueles no leste europeu, no final dos anos 80, culminando com a queda do Muro de Berlim;
acentuou-se o processo migratório interno e externo entre os povos; as distâncias internacionais
estreitaram-se com a rede mundial de computadores, no entanto, aprofundaram-se as distâncias
entre ricos e pobres, etc. Ainda não se tem idéia clara do que deverá representar, para todos nós,
a globalização capitalista da economia, das comunicações e da cultura. As transformações
tecnológicas tornaram possível o surgimento da era da informação.

O processo de reforma do Estado desencadeado pela Globalização e
Neoliberalismo repercute no sistema educacional, pois este é condicionado ao modo produção e
reproduz as opções políticas afetas à determinada formatação do Estado. O ensino básico até o
universitário é atingido pelas políticas advindas da opção legislativa e econômica implementadas
por determinada forma de governo. Nesta esteira, a própria pedagogia entabulada guarda
estreita vinculação, ou até mesmo submissão ao modelo estatal, pois ela é resultante deste
processo e procedimento.

A reforma mencionada ancora-se na idéia de Estado Mínimo
[1]

, a qual, por sua
vez, reabilita o mercado como instância reguladora, por excelência, das relações econômicas e

sociais, numa evidente contraposição ao welfare state
[2]

. Trata-se de libertar a acumulação de
todas as cadeias e restrições a ela impostas pela regulação exercida na esfera política. Nessa
perspectiva, ensina François Chesnais:

O processo de globalização pressupõe que a liberalização e a desregulamentação sejam
levadas a cabo, que as empresas tenham absoluta liberdade de movimentos e que todos
os campos da vida social, sem exceção, sejam submetidos à valorização do capital

privado.
[3]

As políticas neoliberais decorrem da globalização. O neoliberalismo, grosso
modo, pode ser definido como um sistema de receitas práticas para a gestão pública, cujas
premissas são: agilidade, eficiência, eficácia, produtividade, nada, portanto, que diga respeito
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aos ideais de eqüidade e justiça. Nesse contexto, a educação se transforma em mercadoria,
donde a desregulamentação do papel do Estado é implementada em nome da concorrência e da
promoção dos valores regulatórios do Mercado.

Na década de 80, com clareza peculiar, o professor Moacir Gadotti já chamava
atenção para o fenômeno da privatização da educação, tocando no cerne da questão do uso
instrumental de classe do sistema educacional e do múnus libertador da pedagogia:

O crédito educativo é uma dessas invenções para camuflar a ausência e o descaso do
Estado pela Educação. [...] A privatização do ensino é uma estratégia da burguesia para
impedir que as classes populares, mais pobres, tenham o que a Constituição lhes garante:
ensino, educação. [...] Vocês podem me perguntar: o que nós professores temos que ver
com isso? Minha resposta seria de que a única pedagogia necessária nesse momento é
uma pedagogia que revele essas contradições de um país rico de um lado e pobre de
outro, demonstrar aquilo que cinicamente o presidente Médici afirmava: “o Brasil é rico e os

brasileiros são pobres”. 
[4]

A conclusão provisória é de que no Brasil, ainda persistem problemas primários
no que toca o acesso à Educação. Verifica-se que a exclusão de setores da sociedade no
processo de escolarização se dá de muitas formas, das quais as mais aparentes são a falta de
acesso e/ou inserção precária dos alunos nos sistemas de ensino.

Os problemas relacionados à instrumentalização da Educação são de toda
ordem que passam desde a forma de ingresso ditada pela meritocracia no ensino superior
público, dominado pela burguesia, até os métodos quantitativos de ensino em detrimento da
qualidade, do compromisso social do ensino e da inserção comunitária e popular dos conteúdos
acadêmicos.

 

4. CONCEPÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO EM ROUSSEAU, MARX E PAULO
FREIRE

 
Em oposição ao uso instrumental da Educação, Paulo Freire propõe uma

Pedagogia alicerçada numa nova concepção, onde o ato de educar ultrapassa as especificidades
pedagógicas, técnicas e didáticas, constituindo-se acima de tudo em ato político. Portanto, é um
ato capaz de trazer a lume a realidade encoberta pela opressão, ilusão e dominação ideológica.
A pedagogia potencializa, então, o desvelamento das estruturas dominantes.

A tarefa da pedagogia, portanto, deve ser a de libertar e superar o estado de
alienação. Esteirado na concepção freiriana, Maria M. Carvalho Vasconcelos e Regina Helena
Pires de Brito assim definem a idéia de alienação:

É o estado não-reflexivo do indivíduo sem consciência do seu próprio 'eu' perante a
sociedade, passivo em suas decisões e ignorantes de suas possibilidades. É uma categoria

concreta, resultado da dominação ideológica de uma ou mais classes sobre outras.
[5]

Antes de traçarmos os principais contornos da concepção freiriana de educação
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propriamente dito, mister se faz sondar, com apoio na Filosofia e na Sociologia, as concepções
acerca da educação naqueles que antecederam a formulação pedagógica de Paulo Freire, isto é,
em Rousseau, Marx e Gramsci.

Necessário, nesse ponto, chamar atenção para a brevidade das considerações
entabuladas a título de fundamentação do método da pedagogia libertadora ou educação
popular.

Rousseau
[6]

 preocupou-se com o sentido da vida cotidiana, com as relações
entre o ser humano e o meio ambiente. As relações se dão no nível da sensibilidade, na
dimensão da sub-consciência, e por extensão, manifesta-se fenomenologicamente, escapando à
apreensão consciente. A nossa natureza pessoal (autonomia), os outros (solidariedade) e as
coisas (iluminação), representam também etapas da vida, momentos constitutivos da descoberta
do nosso ser no mundo. Esses elementos compõem o processo formativo.

A pedagogia é objeto de profundo estudo do Mestre de Genebra na obra “Emílio
ou Da Educação”. Em breve síntese, Emílio é um filho imaginário, que perpassa os caminhos da
educação. A primeira etapa da vida ele a chamou de idade da “natureza” e da “força”, à segunda
idade da “relação”, do encontro, do amor, do casamento com Sofia, e a terceira idade, a idade da
“separação”, das viagens de Emílio, da “sabedoria”. Em última análise há um entrelaçamento
pedagógico profundo entre natureza e autonomia, relação e solidariedade, sabedoria e
iluminação.

O Emílio, numa perspectiva descritiva linear, fala de um garoto que experimenta
a simplicidade da vida do campo durante sua formação, conhecendo a vida dura de trabalhos
manuais. Rousseau julgava ser necessário uma infância solitária para que o menino conhecesse
os deveres de cidadão apenas na hora certa, não se desvirtuando na sociedade. Emílio só
conhece o mestre, que busca incentivar as aptidões naturais do menino, e lhe dá uma educação
sem frugalidades. Emílio só será encaminhado à sociedade na maturidade, quando conhecerá
uma cidade grande.

Ao final, percorrido os caminhos da pedagogia e da filosofia da existência,
Rousseau lança ao Emílio, seu filho intelectual e personagem da teoria educacional, a tarefa de
educar. Claudicante, este titubeia e implora a ajuda do Mestre:

Ao final de alguns meses, Emílio, entra certa manhã no meu quarto e me diz, abraçando-
me: Meu mestre, felicitai vosso filho; ele espera ter, dentro em breve, a honra de ser pai.
Ah, quantos cuidados vão ser-nos impostos, e como vamos precisar de vós! Deus não
queira que vos deixe ainda educar o filho depois de terdes educado o pai! Não queira Deus

que um dever assim tão santo e doce caiba a outro que não eu [...]. 
[7]

De maneira objetiva a educação, para Rousseau, comporta dois aspectos: o
desenvolvimento das potencialidades naturais da criança e o seu afastamento dos males sociais.
Seu método de educação era o de retardar o crescimento intelectual: ele demandava a criança
demonstrar seu próprio interesse em um assunto e fazer suas próprias perguntas; no estágio da
puberdade, no entanto, a sensibilidade do jovem deveria ser educada. O adolescente aceitaria
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com confiança um contrato livre e recíproco de amizade com seu mestre, que poderia então
ajudá-lo a descobrir as alegrias da religião e as dificuldades de lidar com a sociedade.

Portanto, de modo algum se vislumbra na metodologia rousseuniana o elemento
da instrumentalização da educação. Ao contrário, emerge uma preocupação, que em solo
latinoamericano é lapidada com a educação popular ou libertadora, com a autonomia e a
alteridade, valores de uma coexistência humana contraposta à idéia da instrumentalidade e da
mera formação tecnicista, pilares de mão-de-obra excedente para o sistema capitalista.

Na vasta produção de Karl Marx
[8]

 não se encontra uma obra dedicada
exclusivamente a estabelecer uma teoria ou um método aplicado à Pedagogia ou Educação. No
entanto, esta é uma espinha dorsal que perpassa transversalmente o pensamento marxiano.
Desde os escritos do Jovem Marx até a maturidade de O Capital, vê-se uma ferrenha empreitada
em estabelecer elementos de libertação dos proletários. Portanto, desde uma leitura histórica do
marxismo, aventurar-se na missão de compreender o fenômeno educação, significa
precisamente assumir a tarefa de compreender a sociedade.

O ponto de partida para Marx é a existência de seres humanos reais que vivem
em sociedade e estabelecem relações. Neste passo, o homem é o conjunto das relações sociais.
A humanização do ser biológico e específico só se dá dentro da sociedade e pela sociedade,
disso decorre que o homem não é algo dado, acabado. Ele é processo, ou seja, torna-se homem
e, isto, a partir de duas condições básicas: a) ele produz-se a si mesmo  e, ao fazê-lo, se
determina como um ser em transformação, como o ser da práxis e; b) esta realização só  pode
ter lugar na história. O conceito de história ocupa lugar central no pensamento marxista, pois é o
palco onde se manifesta dramaticamente a condição de subjugação da classe proletária (classe
trabalhadora).

Em apertada síntese, o método marxiano (materialismo histórico dialético
[9]

)
 considera que o que o ser humano é coincide com “o que” e “como” ele produz. Assim, infere-se
que, para a compreensão do processo educativo, deve-se compreender o processo pelo qual os
seres humanos produzem a sua existência, isto é, o processo produtivo, o mundo do trabalho e o
âmbito de suas relações.

A atualidade do pensamento de Marx salta aos olhos, pois ambivalentemente
definia o processo educativo (a educação) como elemento de manutenção do modo de produção
capitalista, junto com outras bases ou instituições sociais, tais como a religião, a família e o
Direito.  Este movimento contraditório (dialético) de humanização/alienação interessa muito à
educação.

Parece que esta questão é fundamental para a organização do processo
educacional. A educação estará, em suas várias dimensões, “a serviço” da humanização ou da
alienação? Esta pergunta tem que ser respondida pelo educador como direção de sua prática
educativa. Não há possibilidade de construção de um agir pedagógico sem que esta questão
esteja presente. O conhecimento, como instrumento do processo educacional, pode ser tratado
de forma a contribuir ou a negar o processo de humanização. A Educação é instrumento de
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libertação ou de opressão? Deve promover a autonomia ou a instrumentalização a serviço da
produção e reprodução do Capital?

            Saviani, com extrema mestria, aterrisa essas interrogações em solo brasileiro:

É preciso, então, encarar o problema do ponto de vista da realidade existencial concreta do
homem brasileiro. Qual a situação do homem brasileiro? [...] Uma análise mais detida
revelará que o homem brasileiro, no geral, não sabe tirar proveito das possibilidades da
situação e, por não sabê-lo, freqüentemente acaba por destruí-las. [...] Mas, como pode o
homem utilizar os elementos da situação se ele não é capaz de intervir nela, decidir,
engajar-se e assumir pessoalmente a responsabilidade de suas escolhas? Sabemos quão
precárias são as condições de liberdade do homem brasileiro, marcado por uma tradição de
inexperiência democrática, marginalização econômica, política, cultural. Daí, a necessidade
de uma educação para a libertação: é preciso saber escolher e ampliar as possibilidades

de opção
[10]

 (Grifo como original).

           

Aclara-se, aqui, uma questão paradigmática: para que a educação seja um
instrumento do processo de humanização, algumas categorias devem adentrar ao contexto da
práxis pedagógica, a saber, o trabalho, alienação, opressão, dominação, etc.. Isto significa, por
exemplo, que a educação não pode estar voltada para o trabalho de forma a responder às
necessidades adaptativas, funcionais, de treinamento e domesticação do trabalhador, exigidas
em diferentes graus, pelo mundo do trabalho na sociedade moderna, mas sim que a educação
pode ter como preocupação fundamental acerca do trabalho numa dimensão libertadora.

Antonio Gramsci, discípulo inconteste do marxismo, traz a lume duas concepções
antagônicas e paradigmáticas educacionais no que tange à dominação e exploração da relação
capital e trabalho. Propõe a Pedagogia libertadora da Escola Unitária:

[...] a existência de dois tipos de ensino: a escola humanista e as escolas particulares de
diferentes níveis. A primeira destinada a desenvolver a cultura geral dos indivíduos da
classe dominante enquanto a outra prepara os alunos oriundos das classes dominadas para
o exercício de profissões. A escola unitária é a única capaz de equilibrar o desenvolvimento
das capacidades intelectuais com as manuais. Para uma educação da transformação dos
indivíduos em sujeitos, significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo,
no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/ trabalho intelectual, de incorporar a
dimensão intelectual no trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como

dirigentes e cidadãos. 
[11]

Finalmente, e, já em vias de conclusão do presente tópico, com Paulo Freire
emerge uma sistematização da práxis educacional libertadora. A óptica assumida pelo método
freiriano é a de que os oprimidos (marginalizados, empobrecidos, trabalhadores) devem ser os
protagonistas de sua própria libertação e promotores de sua alteridade, eis a clarividente
perspectiva da Pedagogia do Oprimido:

A nossa preocupação [...] é apenas apresentar alguns aspectos do que nos parece
constituir o que vimos chamando de Pedagogia do Oprimido: aquela que tem de ser forjada
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com êle e não para êle, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de
sua humanidade. Pedagogia que faça de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de
que resultará seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta

pedagogia se fará e refará 
[12]

 (Grifo e acentuação como original).

A Pedagogia Freiriana é informada por uma estrutura filosófica fenomenológica
existencial e por uma profunda aplicação sociológica dos fundamentos do materialismo histórico
dialético marxiano. A primeira revela um ser latinoamericano historicizado, condicionado por suas
circunstâncias de negação dos valores básicos de dignidade (Não-Ser), já a Sociologia impregna
o pensamento de Paulo Freire pela realidade da pobreza, da exclusão, da alienação, do
sofrimento, da opressão, indigência, mas, contraditoriamente (dialeticamente), esses são
portadores de uma realidade de libertação. A educação emerge, nesse contexto, como
instrumento potencializador do processo de libertação, em oposição à instrumentalidade para
alienação.

No pensamento polido de Luckesi, vislumbra-se o papel do educador e do
educando num projeto educacional de libertação:

Em termos de ação educativa, o educador, com os seus determinantes, será aquele que
tem a responsabilidade de dar a direção ao ensino e o educando aquele que, participando
do processo, aprende e se desenvolve, formando-se tanto como sujeito de sua história

pessoal quanto como da história humana. 
[13]

Portanto, na América Latina, especialmente no Brasil, mister que o pobre tenha
acesso ao manejo do conhecimento, principalmente em termos reconstrutivos e políticos. É
urgente que se supere a prática atual de escolas sucateadas reservadas aos excluídos, meras
reprodutoras do conhecimento, seja porque os docentes detêm formação extremamente precária
e são desvalorizados sócio-economicamente, seja porque se pratica a pedagogia da reprodução,
seja porque se imagina que aos pobres cabe escola pobre.

O pobre, ou como prefere Paulo Freire, o oprimido não pode apenas reproduzir
conhecimento. Deve reconstruí-lo como sujeito capaz. A idéia de construção e reconstrução não
tem cunho meramente político, mas, senão que existencial, ético e dialético.

 

4.1 A Educaçâo Popular e Práxis da Pedagogia Libertadora

 
A educação libertadora é também denominada de educação popular. O

paradigma da educação popular, inspirado originalmente no trabalho de Paulo Freire nos anos
60, encontra na conscientização sua categoria fundamental, portanto, em apertada síntese,
pode-se afirmar que guarda estreita relação com o pensamento de Marx. A prática e a reflexão
sobre a prática levaram a incorporar outra categoria não menos importante: a da organização.
Afinal, não basta estar consciente, é preciso organizar-se para poder transformar.

Neste sentido, para se superar a dualidade existente nas propostas educacionais
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- dos dominantes e dos oprimidos - propôs um profundo trabalho de conscientização e
politização. Não basta que o oprimido tenha consciência de sua opressão, mas que se disponha
a transformar essa realidade. Para tanto, a proposta parte do estudo da realidade do sujeito,
numa reflexão fundamentada sobre o homem concreto, e de uma análise do meio em que vive. A
participação do sujeito da aprendizagem no processo de construção do conhecimento é
imprescindível para ultrapassar a simples constatação dos fatos e possibilitar uma atitude de
constante investigação da realidade, isto é, para a tomada e formação de consciência crítica.

De acordo com o pensamento freiriano a transição para a consciência crítica dar-
se-à mediante uma profunda e efetiva conscientização dos educadores quanto ao método de
ensino transformador, cuja ênfase é o diálogo educador-educando numa lógica de interatividade
e alteridade. Assim, compreende-se a máxima desse exímio pedagogo brasileiro: “ninguém
liberta (educa) ninguém, ninguém se liberta (educa) sozinho: o seres humanos se libertam
(educam) em comunhão” (Paulo Freire).

O método freiriano é, no fundo, um apelo à humanização. A partir da vital
experiência alfabetizadora vivida nos recônditos sertões brasileiros, propõe a superação do
conceito estanque da educação, eis as palavras do mestre:

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não
pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo encha
de conteúdos; não pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente
compartimentada, mas nos homens como corpos conscientes e na consciência como
consciência intencionada ao mundo. Não pode ser depósito de conteúdos, mas a da

problematização dos homens em suas relações com o mundo.
[14]

Durante os regimes autoritários da América Latina, a educação popular manteve
sua unidade, combatendo as ditaduras e apresentando projetos alternativos. Com as conquistas
democráticas, ocorreu com a educação popular uma grande fragmentação em dois sentidos: de
um lado ela ganhou uma nova vitalidade no interior do Estado, diluindo-se em suas políticas
públicas; e, de outro, continuou como educação não-formal, dispersando-se em milhares de
pequenas experiências. Perdeu em unidade, ganhou em diversidade e conseguiu atravessar
numerosas fronteiras. Hoje ela incorporou-se ao pensamento pedagógico universal e orienta a
atuação de muitos educadores.

A educação popular, como modelo teórico reconceituado, tem oferecido grandes
alternativas. Dentre elas, está a reforma dos sistemas de escolarização pública. A vinculação da
educação popular com o poder local e a economia popular abre, também, novas e inéditas
possibilidades para a prática da educação. O modelo teórico da educação popular, elaborado na
reflexão sobre a prática da educação durante várias décadas, tornou-se, sem dúvida, uma das
grandes contribuições da América Latina à teoria e à prática educativa em âmbito internacional.
A noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito, a noção de ensinar a partir de palavras
e temas geradores, a educação como ato de conhecimento e de transformação social e a
politicidade da educação são apenas alguns dos legados da educação popular à pedagogia
crítica universal.
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A educação libertadora transcende os limites estreitos da ação estatal,
caracterizando-se como uma educação contestadora, superadora dos limites impostos pelo
Estado e pelo mercado, portanto, uma educação muito mais voltada para a transformação social
do que para a transmissão de dados desconexos instrutivos e efêmeros. A pedagogia da práxis,
como uma pedagogia transformadora, em suas várias manifestações, pode oferecer um
referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas na mera transmissão de
conhecimento.

 

5 CONCLUSÃO

 

Juridicamente, os direitos de segunda geração, cuja ênfase se dá no principio da
igualdade, abrange os direitos econômicos, sociais e culturais, entabulando deveres do Estado e
da sociedade para com o individuo. Neste sentido, aí se localizam direitos como a educação,
cultura, seguridade social, etc. o Estado aqui emerge como o provedor ou como promotor de
toda uma situação de bem-estar social.

Pois bem, a conclusão que se apresenta com clarividência no presente
elaborado é a seguinte: a concepção de Educação em Paulo Freire transcende à mera
formulação da educação como direito social, abrindo o horizonte para uma perspectiva de direito
humano fundamental.

A Educação na perspectiva freiriana deve estar comprometida com o processo de
libertação e de humanização do ser humano em sua integralidade. Portanto, rompe com a mera
visão formalista e tecnicista-burocrática do processo educacional e da pedagogia que sustenta tal
intento. Assim, não se trata meramente de se conceber a educação como direito social estático,
donde se reivindica “migalhas” ao Estado. Pelo contrário, na visão freiriana o educando, o ser
humano, o oprimido, o pobre, é sujeito da libertação, da organização, da construção social de
uma nova sociedade.

Aqui emerge a idéia de classe, mais ainda, de luta de classe, influência direta do
método dialético, donde há uma superação não só conceitual, mas de conteúdo, pois, o projeto
pedagógico da educação é atingir a dimensão de libertação do ser humano das formas de
opressão, potencializada pela conscientização da situação e pela construção e produção da
própria vida autonomamente. Assim, a educação visa não só a instalação de uma situação de
“pax”, mas de tomada de consciência e, portanto, de humanização do ser humano que é capaz
de perceber as amarras ideológicas da opressão e, diante do desvelamento da realidade, pugnar
pela libertação.
                            A necessidade de uma práxis pedagógica libertadora impõe-se pela própria
natureza do conflito envolvendo a questão de classe. Vejamos. A burguesia, desde o início da
industrialização, vê-se obrigada, pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas e
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especialização da produção, a oferecer educação escolar aos proletários. Entretanto, essa
educação caracteriza-se por ministrar uma instrução mínimo, numa espécie de “doses
homeopáticas”, capaz apenas de qualificar o trabalhador para o exercício técnico de sua
profissão específica. Não é a toa que textualmente que a contradição entre as classes marca a
questão educacional e o papel da escola.      
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo proceder à análise do relevante fenômeno do bullying, com 

o intuito de contribuir para o debate acerca da extensão da responsabilidade civil das instituições 
de ensino e dos pais de alunos, apresentando questionamentos e apontamentos interdisciplinares 
úteis para a elaboração de soluções juridicamente adequadas e capazes de garantir a necessária 

proteção às crianças e adolescente contra os atos de bullying, ameaçadores de sua integridade 
física, psíquica e moral. 
PALAVRAS-CHAVES: Bullying - crianças e adolescentes - instituições de ensino - pais - 

responsabilidade civil 
 

RESUMEN 

Esto estudio tiene como objetivo examinar el fenómeno del acoso escolar a fin de contribuir al 

debate sobre el grado de responsabilidad de las instituciones educativas y los padres de los 

estudiantes, con preguntas y notas útiles interdisciplinario para la preparación de soluciones 

jurídicamente adecuadas y capazes de garantizar la protección necesaria para los niños y 

adolescentes contra el acoso escolar, amenazando con su desarrollo físico, mental y moral. 

PALAVRAS-CLAVE: acoso escolar - niños y adolescentes - instituciones educativas - padres – 

responsabilidad 

 

 

Introdução 

  

  

A violência é um mal a ser compreendido a partir de um olhar multifatorial e, dentro desta 

perspectiva, deve ser analisada por diferentes profissionais, como filósofos, sociólogos, biólogos, psicólogos, 

cientistas políticos, educadores, juristas e psiquiatras (BOTELHO e SOUZA, 2007). 

A agressividade entre jovens, no contexto escolar, constitui problema central de discussão e 

mobilização da mídia, das autoridades e dos pesquisadores de diversas culturas
[1]

. Além disso, questões 

relacionadas a violência escolar têm motivado diversas discussões e reflexões de educadores de várias partes 

do mundo (CHALITA, 2008). 

            Diversas são as manifestações de violência em ambiente escolar, algumas direcionadas a professores 

e funcionários, outras, a alunos. No entanto, existe uma forma de violência, normalmente velada, que 

acontece geralmente entre os próprios alunos (BOTELHO e SOUZA, 2007), a qual tem chamado a atenção 

por suas conseqüências. 
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Esse fenômeno social deu origem ao termo bullying, o qual, segundo OLWES (1993) é a provocação 

e ou vitimação de um aluno em razão de sua exposição a ações negativas da parte de uma ou mais pessoas. 

Para CHALITA (2008), o bullyingconstitui em intencionais e repetitivas atitudes agressivas dentro do 

ambiente escolar. 

            De acordo com LISBOA, BRAGA e EBERT (2009) o bullying é um fenômeno através do qual uma 

criança ou um adolescente é sistematicamente exposto a um conjunto de atos agressivos, que acontecem sem 

motivos aparentes, porém de forma intencional, protagonizados por um ou mais agressores. 

  
Existe uma grande variedade de definições para a palavra bullying, mas pode-se afirmar 
que o termo relaciona-se à exposição repetida a ações propositais que ferem ou prejudicam 
o indivíduo, caracterizando-se, especialmente, pela disparidade de poder entre os pares, de 
modo que uma pessoa é dominada por outra. (CALBO, 2009). 

            

O termo abrange todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que acontecem sem 

qualquer motivo aparente, realizada por um ou mais alunos contra outro(s), gerando angústia e até mesmo 

dor, sendo realizadas dentro de uma relação assimétrica de poder. Sendo assim, os atos repetidos entre 

estudantes e o desequilíbrio de poder são aspectos necessários, que tornam possível a intimidação da 

vítima
[2]

. Para BONFIM (2006), a interação entre os estudantes é caracterizada por uma desigualdade de 

poder, de modo que aqueles dotados de maior poder provocam intimidação verbal, simbólica e ou física da 

vítima. 

Segundo CLEARY (2002), o bullying apresenta, geralmente, cinco características comuns, (1) trata-

se de um comportamento premeditado (deliberado) para ofender e machucar; (2) é repetitivo, 

frequentemente durante um período de tempo; (3) os agredidos têm dificuldade em se defender; (4) para os 

que agridem, é difícil aprender novos comportamentos socialmente aceitos; e, por último (5) a pessoa que 

pratica o bullying tem e exerce poder de forma inapropriada sobre a vítima. 

O termo bullying não apresenta tradução literal para a língua portuguesa. A palavra é um verbo 

derivado do adjetivo inglês bully, que significa valentão, tirano. O termo designa o hábito de usar a 

superioridade física para intimidar, tiranizar, amedrontar e humilhar outra pessoa. O termo bullying, não 

pode ser reduzir a apenas uma de suas múltiplas maneiras de manifestação, haja vista que, seus atos podem ir 

muito além de intimidações, manifestando-se, inclusive, mediante agressões físicas. 

A terminologia em questão é adotada, em diversos países pelos educadores, para definir a utilização 

de apelidos maldosos e quaisquer outras formas de atos desumanos empregados para atemorizar, excluir, 

humilhar, desprezar, ignorar e perseguir os outros. Por não existir equivalência em nossa língua, os 

estudiosos do tema têm adotado o termo em inglês bullying. Na França, a terminologia adotada tem 

sido harcèlement quotidien, na Itália de prepotenza, violeza ou bulismo
[3]

, na Alemanha agression unter 

Schüler, em Portugal maus-tratos entre pares e, nos países de língua espanhola, de acoso escolar. 

O estudo da temática do bullying entre pesquisadores, professores e demais profissionais é recente, 

tendo em vista que muitos destes estudiosos costumavam relacionar este fenômeno a processos naturais, que 

aconteciam na escola, os quais não davam o devido destaque aos episódios e manifestações de 

comportamentos agressivos dentro destas instituições (OLWES, 1993). Contudo, em razão do aumento do 

número de casos e da intensidade das agressões perpetradas no ambiente escolar, o tema adquiriu novos 

contornos, chamando atenção de diversos estudiosos para o tema.  

  
“Nas escolas, é um fenômeno complexo, muitas vezes banalizado e confundido com 
agressão e indisciplina. Exige observação atenta e presença constante, pois, normalmente, 
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as vítimas são aterrorizadas em áreas da escola com pouco ou nenhuma supervisão” 
(CHALITA, 2008). 

  

            Nota-se, portanto, ser recente a preocupação de professores, psicólogos e pais em relação a este 

fenômeno, já que durante muito tempo foi considerado brincadeira. Dentre os autores que vêm estudando 

este tipo de relação entre pares, merece destaque OLWES (1993), que iniciou suas pesquisas em 1970, na 

Noruega. Até então, não havia qualquer interesse das instituições de ensino e da sociedade como um todo 

sobre o tema.
[4]

  

  
Pode-se supor que ocorreu uma mudança na maneira de analisar essas atitudes agressivas 
– que sempre existiram, mas que até agora eram ignoradas e/ou neglicenciadas – e 
pesquisadores passaram a encará-la não mais como um fenômeno corriqueiro, normal e 
inofensivo, mas como um processo que merece ser cuidadosamente observado e 
investigado, pois implica graves consequências (emocionais e cognitivas) para os 
envolvidos. (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). 

  

            Por ser um fator de risco para os ambientes escolares, relacionado à violência institucional e social o 

fenômeno dobullying não pode ser confundido e compreendido, como o era até poucos anos, com meras 

brincadeirinhas entre crianças e adolescentes, nem mesmo aceito como uma situação natural e corriqueira, 

inerente ao processo de formação psicossocial de criança e adolescentes. 

O bullying não escolhe classe social ou econômica, escola privada ou pública, ensino médio ou 

fundamental, nem mesmo área urbana ou rural (CHALITA, 2008). Ocorre com grupos de crianças e jovens, 

em qualquer cultura.
[5]

 É um problema universal, podendo ser considerado uma epidemia invisível admitida 

como natural em determinados casos. Essa vitimização não está restrita a determinado nível 

socioeconômico, tampouco a uma faixa etária específica ou gênero (OLWES, 1993). 

O contexto social, de maior prevalência do bullying é o ambiente escolar, o que não significa que o 

fenômeno não ocorra em outros contextos. Segundo CHALITA (2008) este tipo de agressão pode acontecer 

em qualquer outro contexto social, além da escola, onde exista interação entre seres humanos, e cita ainda 

algumas possibilidades de acordo com dados publicados no Reino Unido, afirmando existir o bullying no 

trabalho, na vizinhança, entre países e até mesmo o militar.
[6]

 Obullying conforme salientado pode ocorrer 

em qualquer local e com diversa faixa etária, porém, esta forma de violência pode ser dividida em três 

categorias básica, de acordo com BONFIM (2006); violência verbal, violência simbólica e por último, a 

violência física
[7]

. 

            Na categoria violência verbal estão incluídas as ações de colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, 

perseguir com palavras, sacanear e até mesmo humilhar verbalmente. Na segunda categoria, situam os atos 

discriminatórios, tais como fazer sofrer, excluir, isolar, ignorar, intimidar com o olhar, perseguir, assediar, 

aterrorizar, amedrontar, tiranizar e dominar. E, finalmente, na última categoria, estão inseridas as ações de 

bater, chutar, empurrar, ferir, cuspir, roubar, quebrar pertences, abusar sexualmente, machucar e até mesmo 

assassinar
[8]

. 

            Outros autores, tais como CHALITA (2008) e LISBOA, BRAGA e EBERT (2009), afirmam que 

o bullying pode concretizar-se de forma direta ou indireta, sendo a violência verbal e física exemplos de 

formas diretas da prática do bullying, e a violência simbólica exemplo da forma indireta da prática 

do bullying. A forma direta é mais comum entre os meninos e nesta categoria as atitudes mais freqüentes são 

os xingamentos, tapas, empurrões, murros, chutes e apelidos ofensivos que acontecem repetitivamente 

(CHALITA, 2008). O bullying direto compreende as agressões físicas e verbais. A forma direta pode se 
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materializar mediante a prática de atos de agressão física, de abuso sexual, roubo ou deterioração de objetos 

de outra pessoa, extorsão, insultos, apelidos e comentários racistas (CALBO, 2009). 

            De acordo com CHALITA (2008), a forma indireta é mais comum no sexo feminino e entre crianças 

menores, caracterizando-se pela prática de ações que tendem a levar a vítima ao isolamento social. Nesta 

categoria as estratégias utilizadas são as difamações, boatos cruéis, intrigas e fofocas. Os meios de 

comunicação, especialmente a internet, são ferramentas eficazes para a categoria indireta. Segundo LISBOA, 

BRAGA e EBERT (2009), o bullying indireto envolve uma forma mais sutil de vitimização, pois engloba 

atitudes de indiferença, isolamento, exclusão, os quais podem ser muito mais dolorosos para a vítima, que 

desenvolve sentimentos de segregação e, em muitos dos casos, podem ser fator para o desenvolvimento de 

depressão. A forma indireta, apesar de não ser um sinônimo, sobrepõe-se ao conceito de bullying e 

agressividade relacional
[9]

. 

            A maior incidência do fenômeno ocorre ainda tendo os meninos no papel de agressores (NETO, 

2005)
[10]

. Porém, é importante ressaltar que a forma indireta, praticada principalmente por meninas, é mais 

difícil de ser identificada, o que pode justificar estes dados. “A violência física é a forma que mais chama a 

atenção, porque é evidente e explícita e também por apresentar consequências graves e mais imediatas. Este 

é um dos motivos pelos quais se torna difícil identificar episódios de bullying entre as meninas.” (LISBOA, 

BRAGA e EBERT, 2009). 

            Relacionando este diferença entre meninos e meninas, o desenvolvimento de sintomas depressivos e 

até mesmo abuso de substâncias entorpecentes é mais comum em vítimas do sexo feminino, especialmente 

em razão de serem as vitimas deste sexo as mais vulneráveis às práticas indiretas do bullying, (CARLYLE e 

STEINMAM, 2007), que como salientado, são práticas mais difíceis de serem percebidas e combatidas por 

pais e educadores e que produzem seus nefastos efeitos de forma silenciosa e gradativa. 

            Ainda considerando a forma indireta, há que se destacar a sua mais recente e crescente forma de 

manifestação, denominada cyberbullying, que vem sendo observada com grande freqüência em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, devido a crescente utilização de celulares e internet por crianças e 

adolescentes (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). A perversidade virtual realiza-se por meio de mensagens 

no correio eletrônico, torpedos, blogs, fotoblogs, sites de relacionamento, e a majoração de sua prática pode 

ser explicada pela dificuldade em se identificar a pessoa do agressor, porquanto estas práticas acontecem 

sempre de forma anônima. 

            Este tipo de recurso tecnológico facilita a ocorrência do fenômeno, pois o anonimato possibilitado, 

principalmente através da internet, encoraja os agressores na ameaça, na intimidação e consequentemente na 

humilhação, crentes da impunidade na prática de seus atos. (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). Conforme 

destaca Chalita, “os meios de comunicação costumam ser eficientes na prática do bullying indireto, pois 

propagam, com rapidez e dimensões incalculáveis, comentários cruéis e maliciosos sobre pessoas 

públicas” (CHALITA, 2008). 

Ademais, as ferramentas disponíveis na internet ajudam na propagação deste comportamento nas 

quais as vítimas recebem mais tratos de seus iguais, seja através de ridicularização, ameaças, discriminações, 

todos feitos de forma anônima, para que se desconheça o agressor (PRADOS e FERNÁNDEZ, 2007). 

            Sendo assim, verifica-se que o crescimento tecnológico tem aumentado este tipo de prática 

do bullying, o qual possui sérios efeitos sobre suas vítimas especialmente em razão da velocidade com que 

as informações lesivas são transmitidas e da publicidade que elas adquirem no ambiente virtual. Importante 

destacar, todavia, que tanto a forma direta, quanto a indireta provocam sérios danos às vítimas, sendo 

necessário identificar este fenômeno na tentativa de diminuir os casos e minimizar os danos. 
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            Vários os personagens estão envolvidos nas práticas de bullying. Identificá-los é de extrema 

importância, mas deve-se ter o cuidado de não se rotular os alunos, evitando que sejam estigmatizados pela 

comunidade escolar, o que também poderia ser entendido como uma forma de violência passível de 

responsabilização. Os participantes deste fenômeno podem ser classificados de três formas, os agressores, as 

vítimas ou alvos e os expectadores ou testemunhas. 

            Os agressores normalmente são alunos populares, que necessitam de platéia para agir, reconhecidos 

como valentões, oprimem e ameaçam suas vítimas sem motivo ou por motivos banais, querendo apenas 

impor autoridade. Os alunos sentem-se realizados e reconhecidos com suas atitudes. São, geralmente, alunos 

rodeados por grupo de alunos, com o qual dividem responsabilidade e por quem se sentem apoiados e 

fortalecidos. CHALITA (2008) destaca que aqueles estudantes que gravitam ao redor do líder ou dos líderes 

também podem ser considerados agressores. 

  
Os bullies, sem motivação aparente, sistematicamente humilham e intimidam suas vítimas, 
podendo insultar ou acusar, depredar e destruir pertences pessoais, espalhar rumores 
negativos, depreciar, ameaçar, obrigando a seguir ordens, simular ocorrência para colocar a 
vítima em situação constrangedora, depreciar a família das vítimas com comentários 
maldosos, isolar, chantagear, ameaçar, fazer grafitagem depreciativa, entre outros. 
(CHALITA, 2008). 

  

            Os agressores tendem a se envolver em situações antisociais e de risco, além de se envolverem com 

drogas e brigas. Acredita-se que esses agressores, quando não orientados e supervisionados adequadamente, 

tornem-se adultos com comportamentos violentos ou até mesmo criminosos. As vítimas são os alvos deste 

fenômeno, sendo escolhidas sem motivos evidentes, passando a sofrer ameaças, humilhações e 

intimidações
[11]

. As vítimas são prejudicadas e na maioria das vezes sofrem caladas e tendem a buscar cada 

vez mais o isolamento, segundo ainda o referido autor. 

  
Os danos internos começam a aparecer lentamente com o surgimento das consequências 
externas, que tendem a se tornar visíveis aos pais e educadores. A dor e a angústia, 
vivenciadas solitariamente, destroem o encantamento pela escola e até mesmo pela vida. 
Do baixo rendimento escolar à resistência para ir à escola, os efeitos pioram na medida em 
que a intensidade e regularidade das agressões vão evoluindo e se agravando. Os sintomas 
começam a se misturar com um forte desejo de autodestruição, de momentos de explosão e 
de vingança. (CHALITA, 2008). 

            

            Os expectadores ou testemunhas não se envolvem diretamente nas agressões com seus pares, muitas 

vezes, simpatizam com os colegas vitimizados e condenam o comportamento dos jovens que agridem 

(LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). Estes estudantes são a grande maioria que assistem a dinâmica da 

violência e aprendem a conviver com ela, ou a escapar
[12]

. 

            As testemunhas apresentam um papel importante no fenômeno, muito mais do que se supunha a 

princípio. É simplista pensar que a maior parte dos envolvidos somente assiste a esse espetáculo cruel, em 

um misto de resignação – frente a uma forma de violência banalizada -, e o temor de ingressar, como vítima, 

nesse triste palco. Segundo vem se percebendo, as testemunhas influenciam diretamente na inibição ou 

estímulo ao agressor (ALBINO e TERÊNCIO). 

            Existem ainda vítimas-agressoras, as quais sofrem e, paralelamente cometem atos violentos com os 

outros
[13]

. Autores como LISBOA, BRAGA e EBERT (2009) afirmam ainda a existência dos defensores, ou 

seja, de estudantes que ajudam os outros estudantes; e os seguidores, que são aqueles que reforçam a prática 

do bullying. 
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O bullying é uma violência que cresce com a cumplicidade de alguns, com a tolerância de 
outros e com a omissão de muitos. E se transforma em ferocidade camuflada, compondo 
um cenário que nos intimida, enfim a deixar o conformismo, do pessimismo e da apatia das 
cavernas edificadas para nos proteger da realidade. Uma realidade grave e muda, com 
conseqüências alarmantes. (CHALITA, 2008). 

  

            Dentro deste contexto, o mais relevante são as consequências que o bullying vem provocando nos 

estudantes, tais como prejuízo na aprendizagem, desestímulo escolar e social, envolvimento com drogas, 

entre outras situações indesejadas para pessoas em processo de formação psicossocial, prejudicando o 

processo de formação educacional, social, psicológico e emocional dos estudantes envolvidos. 

  
Na mente infantil, paira a certeza de que cada dia é mais um dia de tortura e zombaria, um 
dia de exposição ao ridículo. O medo e a impotência de reagir ante os valentões traduzem 
em ódio, desejo de destruição do outro e de autodestruição, vivido no silencio da dor e da 
angustia. (CHALITA, 2008). 

  

            Para BOMFIM (2006), dentre as consequências provocadas por este fenômeno podem ser citadas a 

insegurança, pânico, desinteresse pelo espaço escolar, resignação, conformismo, subserviência, passividade, 

introspecção, automutilação, simulação de doenças visando a fuga escolar, baixa estima, depressão, 

improdutividade ou até mesmo o suicídio, fatores que contribuem para uma queda significativa no 

rendimento escolar e dificuldades de inserção na vida social, em alguns casos, podendo gerar a delinquência 

infantil ou juvenil. 

  
“O caráter continuo e repetido faz com que as vítimas não saiam por seus próprios meios do 
bullying, o qual apresenta muitos efeitos negativos como ansiedade, baixa autoestima, 
depressão, dificuldades para a integração no meio escolar, entre outros” (MÉNDEZ, 
2007)

[14]
. 

  

            Além da diminuição da autoestima e dos prejuízos ao rendimento escolar e as relações sociais, 

CONSTANTINI (2004), afirma que o bullying pode provocar conseqüências mais graves, como o 

desenvolvimento de pscicopatologias, tais como a depressão, a fobia social e, ainda, a tentativa de suicídio 

para as vítimas. Afirma que os agressores podem desenvolver transtorno de conduta, em sua adolescência, e 

transtorno de personalidade anti-social, em sua vida adulta, bem como pode ocorrer o aparecimento de 

intenções homicidas. 

            BOTELHO e SOUZA (2007) apresentam as conseqüências da prática reiterada do bullying de acordo 

com a pessoa envolvida. Segundo os autores, as testemunhas tendem a ficar amendrontadas, estressadas e 

com baixa estima, podendo desenvolver doenças psicossomáticas, sendo que, muitos alunos podem começar 

a apresentar baixo rendimento escolar, resistência ou recusa para ir à escola, além do medo, infelicidade, 

depressão e ansiedade. Alguns estudantes ainda com depressão acentuada sentem-se tão oprimidos que 

acabam tentando ou cometendo suicídio. Ademais, estes jovens podem atingir a vida adulta como os 

mesmos problemas, apresentando dificuldades para se desenvolverem e ainda adaptarem ao ambiente de 

trabalho. 

            Considerando o grupo de autores, estes têm grande probabilidade de se tornarem adultos com 

comportamentos anti-sociais e violentos (BOTELHO e SOUZA, 2007). Em relação aos expectadores podem 

apresentar dificuldade em progredir academicamente e socialmente. Sendo assim, conforme destaca 
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CHALITA (2008), não existe crueldade maior do que, propositadamente, desumanizar um indivíduo a ponto 

de roubar-lhe o desejo de viver. 

            Diante dos graves efeitos decorrente da prática do bullying, torna-se imperioso que a instituições de 

ensino adotem as medidas educativas necessárias a coibir a sua ocorrência no ambiente escolar, inclusive 

denunciar toda e qualquer forma de vitimização e agressão, tanto física quanto psicológica, para que se 

constitua um espaço saudável de aprendizagem. Isto porque, as instituições de ensino têm o dever de guarda 

e proteção da integridade física e moral de seus educandos, crianças e adolescentes. 

            A prática do bullying não pode ser considerada ou compreendida como uma simples brincadeira entre 

crianças e adolescentes que ainda não atingiram grau de maturidade ou discernimento, sendo necessário que 

os professores, educadores e demais profissionais vinculados às instituições de ensino estejam atentos à 

situação, especialmente aos indícios da prática dobullying entre seus educandos e busquem métodos 

pedagógicos de interromper este processo (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009), até mesmo como forma de 

privilegiar e dar efetividade aos princípios de proteção à criança e ao adolescente contidos na Constituição 

da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

            Na sociedade atual a escola, além de ser considerada como um local de aprendizagem que avalia o 

desempenho dos alunos com base em notas dos testes de conhecimento (CHALITA, 2008), deve ser 

considerada como o local adequado para a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa e sua preparação 

para o exercício da cidadania
[15]

. As instituições de ensino devem ser espaços institucionais, nos quais alunos 

e professores possam se desenvolver, aprender uns com os outros a exercer a cidadania, a qual pressupõe a 

valorização do respeito ao próximo. As instituições de ensino devem constituir espaços de convivência livre 

de qualquer forma de violência. 

            Em pesquisa, OLWEUS (1993) constatou que, infelizmente, a maioria dos professores tem 

dificuldade de identificar ou sequer toma ciência da prática do bullying e, nas hipóteses que têm ciência, são 

negligentes e não intervêm para evitar a sua prática, muitas das vezes por acreditar que as condutas adotadas 

são normais entre crianças e adolescentes, não passando de brincadeiras. Apesar de a pesquisa ter sido 

realizada em outra cultura e época, é possível concluir que os professores tem sido negligentes no combate e 

prevenção de episódios de Bullying (OLWEUS, 1993) o que inclusive pode decorrer da falta de proximidade 

entre professores e alunos, o que também pode ser considerado um fator de risco. 

            De acordo com CHALITA (2008), as instituições de ensino através de seus educadores estabelecem 

relações profundas de confiança e respeito com estes seres humanos em processo contínuo de formação, 

razão pela qual se torna responsável pelo destino de seus alunos. Reside neste fator a importância de que as 

instituições de ensino tomem conhecimento e consciência do conflito que está se tornando uma epidemia no 

ambiente escolar, com o desiderato de organizar métodos pedagógicos de combate às agressões físicas e 

morais entre alunos, bem como desenvolver olhar atento, reflexivo e observador, sinalizando caminhos para 

transformar esta situação que coloca em risco a integridade física e moral de crianças e adolescentes.  

  
A escola deve ser um espaço acolhedor em que as relações de amizade estejam 
construídas como um exercício para a vida. A ética, o respeito, o cuidado com o outro, 
plantados na escola terão o poder de fazer florescer a cidadania em outros jardins. 
(CHALITA, 2008). 

  

            Verifica-se, portanto, que o papel e a responsabilidade das instituições de ensino e de seus 

educadores na prevenção e combate ao bullying é de extrema importância, desde a sua identificação e até a 

adoção de medidas pedagógicas em relação aos agressores e participantes destes atos lesivos. É função da 
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instituição de ensino preservar a integridade física e moral de seus alunos, evitando toda e qualquer forma de 

violência que possam ocorrem no ambiente escolar. Quando a instituição de ensino deixa de cumprir sua 

função, negligenciando seu dever de educar e preservar a integridade de seus educandos, deverá assumir a 

responsabilidade pela reparação dos danos a que sua conduta der causa, sem prejuízo da responsabilidade de 

pais e ou responsável pelos educandos, os quais possuem o igual e relevante dever de educar. 

  

  

Responsabilidade civil das instituições de ensino pela prática do bullying. 

  

  

            A prática do bullying no ambiente escolar tem adquirido contornos alarmantes no âmbito da 

sociedade brasileira e internacional. Diuturnamente tomamos conhecimento pelos noticiários de casos 

envolvendo ameaças e agressões físicas e psicológicas entre alunos e entre estes e seus professores
[16]

, 

notícias que nos levam a questionar os motivos que tem contribuído para o exacerbado aumento da violência 

escolar, bem como a colocar em dúvida a qualidade dos sistemas educacionais, perquirindo acerca do 

destino de crianças e adolescentes. 
[17]

Destaca-se, o bullying não é fenômeno restrito a países em 

desenvolvimento, mas sim, fenômeno generalizado nos diversos sistemas educacionais mundiais.  

            É sabido que às instituições de ensino, sejam elas públicas ou particulares, são, conjuntamente com a 

sociedade, a família e os pais, responsáveis pela garantia do direito à educação de criança e adolescentes, 

visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 

o trabalho.
[18]

 Assim, constitui dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, garantindo-lhes o direito a 

educação e a proteção a sua integridade física e moral, evitando que sejam objetos de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, para que possa desenvolver sua 

personalidade. 

            Diante desse quadro de crescimento dos casos envolvendo a prática do bullying no ambiente escolar, 

inúmeras discussões têm surgido entre estudiosos e perante os órgãos jurisdicionais acerca da 

responsabilidade civil decorrente desta perniciosa forma de violência contra a integridade física e 

psicológica contra crianças e adolescentes. A resolução desta polêmica questão perpassa pela definição de 

quem seria responsável pela reparação dos danos de ordem material e moral das crianças e adolescentes 

vítimas do bullying em ambiente escolar, as instituições de ensino, os pais ou responsáveis pelas crianças e 

ou adolescente agressores ou de ambos? Essa será, portanto, a tormentosa questão que passaremos a analisar, 

na busca por uma solução juridicamente adequada. 

            O instituto da responsabilidade civil assume importante papel conformador da realidade social. 

Sendo um dos mais importantes e antigos institutos jurídicos da humanidade, constitui, desde os tempos 

mais remotos, importante instrumento de garantia da harmonia e da paz social, estando atrelado ao próprio 

sentimento de justiça. Para realizar sua finalidade primordial, qual seja, a reparação dos danos causados ao 

indivíduo, desfazendo, tanto quanto possível, os efeitos e prejuízos decorrentes do ato ilícito, e por estar 

entrelaçada a diversos domínios da vida social, uma vez que tem seu nascedouro no agir humano, o instituto 

da responsabilidade civil deve ser dotado de dinamicidade, adaptando-se e transformando-se de acordo com 

a evolução sociedade. Nos dizeres de DIAS: 

  
O instituto é essencialmente dinâmico, tem de adaptar-se, transformar-se na mesma 
proporção em que envolve a civilização, há de ser dotado de flexibilidade suficiente para 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4373

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/70%20-%20DIREITO%20E%20EDUCACAO/5381.html%23_ftn16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/70%20-%20DIREITO%20E%20EDUCACAO/5381.html%23_ftn17
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/70%20-%20DIREITO%20E%20EDUCACAO/5381.html%23_ftn18


oferecer, em qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de 
novas conquistas, de novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de restabelecer o 
equilibro desfeito por ocasião do dano, considerado, em cada tempo, em função das 
condições sociais vigentes. (DIAS, 1960, p. 31) 

            

            A responsabilidade civil pode ser classificada em responsabilidade civil subjetiva e objetiva, a 

depender da imprescindibilidade do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar. O 

fundamento da responsabilidade civil subjetiva está na culpa, seja por negligência, imperícia ou 

imprudência. Nos termos dos preceitos legais contidos nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aquele 

que por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência violar direito e causar dano a 

outrem, comete ato ilícito, tornado-se civilmente responsável pela reparação dos danos materiais e morais a 

que deu causa. A configuração da responsabilidade civil subjetiva e, conseqüentemente, do dever de 

indenizar, depende, assim, da existência de um nexo de causalidade que vincule os danos materiais ou 

morais suportados pela vítima à prática de uma ação ou omissão culposa pelo agressor. 

            A lei, todavia, considerando as especificidades e peculiaridades de determinadas situações, pode 

atribuir responsabilidade civil pela reparação dos danos decorrentes de ações ou omissão não culposas. 

Nestas hipóteses estaremos diante da denominada responsabilidade objetiva, a qual prescinde do elemento 

culpa para sua configuração, bem como para o surgimento do dever de indenizar. Nas hipóteses em que a 

legislação atribuir a determinados sujeitos responsabilidade objetiva, tais como aquelas elencadas no artigo 

932 do Código Civil ou nas hipóteses de relações jurídicas de natureza consumerista, a configuração do 

dever de reparação civil dependerá tão-somente da comprovação de que a vítima suportou danos matérias e 

ou morais e da existência de nexo de causalidade que os vincule a uma ação ou omissão do agressor 

responsável, independentemente da existência de culpa.
[19]

 Nestes casos, o sujeito somente elidirá sua 

responsabilidade caso demonstre tratar-se de hipótese de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da 

vítima ou culpa de terceiros.
[20] 

            Nesse diapasão, tecidas a considerações iniciais sobre as nefastas e indesejáveis conseqüências da 

prática do bullyingsobre a formação e saúde mental e psíquica de crianças e adolescentes, indispensável, por 

constituir cerne do presente trabalho, delimitar a responsabilidade civil pela prática do bullying. Constatada a 

prática do bullying no ambiente escolar, de quem será a responsabilidade pela reparação dos danos que a 

vítima vier a suportar, os pais, a instituição de ensino ou ambos? O estudo desta temática se mostra 

imprescindível, seja em razão do restrito e delimitado número de trabalhos e estudos destinados a análise do 

problema, seja pelo fato do considerável aumento do número de casos noticiados envolvendo agressões 

perpetradas no ambiente escolar, os quais têm demandado a constante intervenção dos órgãos jurisdicionais. 

Passaremos, portanto, a análise da responsabilidade dos pais e instituições de ensino no direito brasileiro. 

  

  

  

A responsabilidade dos pais e instituições de ensino no direito brasileiro. 

  

  

             A responsabilidade civil dos pais pelos danos decorrentes de ações ou omissões de crianças e 

adolescentes encontra-se disciplinada pelos preceitos legais contidos no inciso I, do artigo 932, e artigo 933, 

ambos do Código Civil. Nos termos do referido dispositivo legal, os pais são objetivamente responsáveis 

pelos danos causados pelas condutas comissivas ou omissivas praticadas pelos filhos menores que estiverem 
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sob a sua autoridade e em sua companhia. Assim, em sendo os filhos menores absolutamente incapazes, são 

irresponsáveis pela reparação dos danos que causarem, transferindo-se aos pais o dever de reparação. 

Conforme destaca SILVA, aos pais, “não bastaria, pois, a alegação de que tomaram as cautelas normais, e 

que o filho traiu sua vigilância para que se exima do dever legal. Sua obrigação é ressarcir o dano causado 

pela culpa do filho menor.”
[21]

 E conclui, os pais somente não terão responsabilidade “provando a 

juridicidade do comportamento do filho”.
[22]

 Neste sentido destaca LYRA: 
  
(...) os filhos são, para os pais, fonte de alegrias e esperanças e são, também, fonte de 
preocupações. Quem se dispõe a ter filhos não pode ignorar os encargos de tal resolução. 
Assim, pois, em troca da razoável esperança de alegrias e amparo futuro, é normal contra o 
risco de frustrações, desenganos, decepções e desilusões. Portanto, menos que ao dever 
de vigilância, impossível de ser observado durante as 24 horas de cada dia, estão os pais 
jungidos ao risco que pode acontecer aos filhos, ao risco daquilo que estes, na sua 
inocência ou inconsciência, possam praticar em prejuízo alheio. (LYRA, 1977, p. 71) 

            

            A análise dos preceitos normativos contidos no inciso I, do artigo 932, combinados com aqueles 

contidos no artigo 933, ambos do Código Civil, permite inferir, portanto, que os pais são, 

independentemente de culpa, responsáveis pelas condutas de seus filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia. A dicção normativa do referido dispositivo legal poderia levar a errônea e 

equivocada compreensão de que os pais somente seriam objetivamente responsáveis pelos atos dos filhos 

menores quando estes estivessem sob sua companhia, dando abertura para interpretação isentiva da 

responsabilidade dos pais quando os filhos menores não estivessem em sua companhia. Destaca-se, contudo, 

que tal interpretação não condiz com os objetivos almejados pelo legislador civil, isto porque, conforme 

destaca MATIELLO: 
  
Quanto ao significado do vocábulo companhia, cabe breve esclarecimento. O legislador 
não pretendeu atribuir responsabilidade aos pais, pelos atos dos filhos menores, apenas 
quando estiverem sob vigilância imediata e residindo no mesmo local. É muito comum o 
fato de os pais permanecerem em determinado endereço enquanto a prole destaca-se para 
outras cidades, fixando novo domicílio, com o fito de completar seus estudos. Mesmo que 
isso aconteça, a aplicabilidade do mandamento legal em nada será abalada, eis que a 
palavra companhia tem relação direta com o exercício da autoridade paterna e materna, de 
maneira que compreende todas as situações em que vigora o pátrio poder e os filhos estão 
efetivamente a ele submetidos, embora distanciados fisicamente. (MATIELLO, 2003, p. 
583).

[23] 

            

            Ora, o que resta definir é se os pais, ao confiarem temporariamente a guarda e educação de seus 

filhos menores às instituições de ensino, se eximem de sua responsabilidade objetiva pelas condutas que 

estes praticarem dentro o estabelecimento de ensino, isto é, em ambiente escolar? Caso o filho menor, 

criança ou adolescente, pratique ato de bullying em ambiente escolar, poderão os pais se eximir de sua 

responsabilidade civil objetiva alegando que os filhos estavam sob a guarda e vigilância da instituição de 

ensino e que, portanto, a instituição de ensino é que deverá ser civilmente responsabilizada pelos danos que 

o aluno vítima do bullying vier a suportar? Ou seria uma hipótese de responsabilidade solidária entre os pais 

e a instituição de ensino, tendo em vista o dever recíproco de educar? Caberia ação regressiva da instituição 

de ensino em desfavor dos pais? 

            As relações jurídicas entabuladas entre as instituições de ensino públicas ou privadas e seus alunos 

caracteriza-se por ser uma relação de consumo, porquanto presentes os elementos caracterizadores previstos 

nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, tratando-se de relação de 

consumo, nos termos dos preceitos normativos contidos no artigo 14, do diploma consumerista, as 
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instituições de ensino publicas e privadas, na condição de prestadoras de serviços educacionais respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

(educandos) por defeitos relativos à prestação de serviços. Para que haja o surgimento do dever de indenizar 

basta que haja a comprovação do dano e a existência de nexo de causalidade que o ligue a uma ação ou 

omissão da instituição de ensino. No que concerne às instituições públicas, a sua responsabilidade objetiva é 

ainda mais reforçada pelos preceitos contidos no parágrafo sexto, do artigo 37, da Constituição da 

República. 

            Em uma das primeiras manifestações jurisdicionais sobre a responsabilidade civil das instituições de 

ensino pela prática do bullying, proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, este órgão 

jurisdicional, por unanimidade, houve por bem condenar uma instituição de ensino particular a indenizar 

moralmente aluno pelos abalos psicológicos decorrentes de violência escolar praticada por outros alunos, em 

razão de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Há que se destacar que, não 

obstante a existência de outras decisões analisando casos de violência escolar, pode-se considerar a referida 

decisão como pioneira por ter tratado do fenômeno do bullying com cerne da questão. Nos termos da 

fundamentação adotada no arresto em comento, a responsabilidade civil da escola “decorre do fato de ficar 

ela investida no dever de guarda e preservação da integridade física e psicológica do aluno, com a 

obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos que 

ali estudam”. Nos termos da referida manifestação jurisdicional. 

  
(...) Na espécie, restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu agressões físicas e 
verbais de alguns colegas de turma que iam muito além de pequenos atritos entre crianças 
daquela idade, no interior do estabelecimento réu, durante todo o ano letivo de 2005. É 
certo que tais agressões, por si só, configuram dano moral cuja responsabilidade de 
indenização seria do Colégio em razão de sua responsabilidade objetiva. Com efeito, o 
Colégio réu tomou algumas medidas na tentativa de contornar a situação, contudo, tais 
providências foram inócuas para solucionar o problema, tendo em vista que as agressões 
se perpetuaram pelo ano letivo. Talvez porque o estabelecimento de ensino apelado não 
atentou para o papel da escola como instrumento de inclusão social, sobretudo no caso de 
crianças tidas como “diferentes”. Nesse ponto, vale registrar que o ingresso no mundo 
adulto requer a apropriação de conhecimentos socialmente produzidos. A interiorização de 
tais conhecimentos e experiências vividas se processa, primeiro, no interior da família e do 
grupo em que este indivíduo se insere, e, depois, em instituições como a escola. No dizer 
de Helder Baruffi, “Neste processo de socialização ou de inserção do indivíduo na 
sociedade, a educação tem papel estratégico, principalmente na construção da cidadania.” 
(DISTRITO FEDERAL, TJDFT, Apelação Cível n.º 2006.03.1.008331-2; Rel. Des. Waldir 
Leôncio Júnior, Julgamento em 7-8-2008) 

  

            Acerca da existência de responsabilidade civil objetiva das instituições de ensino pela proteção da 

incolumidade física e moral de seus alunos, preleciona VENOSA que: 

  
Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino, este é responsável não 
somente pela incolumidade física do educando, como também pelos atos ilícitos praticados 
por este a terceiros. Há um dever de vigilância inerente ao estabelecimento de educação 
que, hodiernamente, decorre da responsabilidade objetiva do código de defesa do 
consumidor. O aluno é consumidor do fornecedor de serviços, que é a instituição 
educacional. Se o agente sofre prejuízo físico ou moral decorrente da atividade do interior 
do estabelecimento, este é responsável. Responde, portanto, a escola, se o aluno for 
agredido por colega em seu interior. Pode até mesmo ser firmada a responsabilidade, ainda 
que o educando se encontre fora das dependências do estabelecimento: imaginemos as 
hipóteses de danos, praticados por aluno em excursão orientada e patrocinada pela escola. 
Nesse caso, o dever de vigilância dos professores e educadores acompanha os alunos. 
(VENOSA, 2002, p.68).

[24] 
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            Ao analisar a polêmica questão da responsabilidade civil das instituições de ensino pelos danos que 

os alunos vierem a suportar dentro do estabelecimento de ensino, DINIZ manifesta-se no sentido da 

existência de responsabilidade solidária entre os pais e as instituições de ensino. Segundo a autora, o 

fundamento da responsabilidade objetiva das instituições de ensino estaria assentado não em seu dever de 

vigilância, mas sim em razão de assumirem o risco da atividade e, especialmente, em decorrência de 

imposições legais contidas nos preceitos normativos do artigo 933, nos contidos no artigo 942
[25]

, ambos do 

Código Civil, bem como nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 
[26]

 

  
O Art. 932, IV, do código civil refere-se à responsabilidade dos danos de estabelecimentos 
de ensino, isto é, daqueles que mediante uma remuneração tem sob sua direção pessoas 
para serem educadas e receberem instrução. Deverão responder objetiva e solidariamente 
(c.c, arts 933 e 942, parágrafo único) pelos danos causados a um colega ou a terceiros por 
atos ilícitos dos alunos durante o tempo que exercem sobre eles vigilância e autoridade. É 
preciso não duvidar que tal responsabilidade, que não mais esta fundada na culpain 
vigilando, estende-se ao diretor do estabelecimento de ensino e aos mestres não por 
exercerem sobre seus discípulos um dever de vigilância, mas por assumirem risco da sua 
atividade profissional e por imposição de lei (c.c, art. 933). (...) A escola, que pagou o dano, 
terá razão regressiva contra os pais do aluno que praticou o ilícito ou contra o próprio aluno 
se ele for maior de 16 anos, diante o disposto no código civil, arts. 928 e 934 e parágrafo 
único. Se o dano for sofrido pelo aluno numa aula de química, este, representado por seus 
pais, poderá acionar o colégio. (DINIZ, 2003, p.476). 

  

            Há que se destacar, entretanto, que a questão da solidariedade entre pais e instituições de ensino 

pelos danos causados por crianças e adolescente em ambiente escolar é controvertida, haja vista que, autores 

como SILVA e GONÇALVES, sustentam que, quando os pais confiam seus filhos menores às instituições 

de ensino, transferem-lhes o dever de vigilância e, conseqüentemente, a responsabilidade pelo danos que 

estes causarem a terceiros, não havendo como cogitar, por inadequado, a existência do direito de regresso. 

Segundo destaca SILVA: 

  
A questão é delicada, pois quem se o estabelecimento tem o dever de vigilância e responde 
pelos atos do educando, dificilmente se pode compreender que tenha ação regressiva para 
se ressarcir do dano causado ao estabelecimento, a outro aluno ou terceiro. SOUDART 
detém-se no assunto, para distinguir: se o aluno estava em condições de discernir, há ação 
contra ele; mas, contra o pai, a situação é diferente, porque confiado o menor ao 
estabelecimento, assume este a sua vigilância. (SILVA, 1990, p. 108). 

  

            No mesmo sentido é o entendimento de GONÇALVES, para quem não se justifica “o regresso 

contra os pais dos menores, relativa ou absolutamente incapazes, porque o estabelecimento, ao acolhê-los, 

recebe a transferência da guarda e vigilância, sendo portanto responsável por culpa in vigilando, se o aluno 

pratica ato lesivo a terceiro”.
[27]

 O autor ainda tece críticas ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, segundo o qual “responde solidariamente pelo dano causado por menor a pessoa que, não sendo 

seu pai, mãe, tutor, tem, como encarregada da sua guarda, a responsabilidade da vigilância, direção ou 

educação dele, ou voluntariamente, o traz em seu poder ou companhia.” 
[28]

Para GONÇALVES, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal estaria incorreto “na parte em que assegurou o direito 

de regresso também contra os responsáveis pelos menores, pois estão eles na mesma situação dos 

educadores (ambos são responsáveis por ato de outrem) e houve a transferência temporária dessa 

responsabilidade, dos primeiros para os últimos.”
[29] 
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            A despeito do entendimento adotado por estes renomados autores, indispensável tecer algumas 

considerações, pois a questão da responsabilidade civil decorrente da prática de atos de bullying por crianças 

e adolescentes em ambiente escolar não assume contornos e traços uniformes como se possa imaginar, 

exigindo, desta forma, soluções diferenciadas de acordo com as especificidades e peculiaridades do caso 

concreto. Isto porque, a depender das circunstâncias que permeiam o caso concreto, a automática 

transferência da responsabilidade civil às instituições de ensino, com a conseqüente elisão da 

responsabilidade dos pais, além de se mostrar uma solução e juridicamente inadequada e iníqua, reduzindo 

sobremaneira e indevidamente a importância do papel dos pais no processo educacional e de formação 

psicossocial de seus filhos, pode criar espaço para irresponsabilidade familiar, contrariando os preceitos 

normativos contidos no artigo 205, da Constituição da República, bem como aqueles contidos no artigo 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais são expressos e inequívocos ao prever a responsabilidade da 

família pela efetivação de seu dever constitucional de educar crianças e adolescente, contribuindo para seu 

processo de formação pessoal. 

             Ademais, conforme destacado, há que se proceder ao exame parcimonioso e cauteloso das 

circunstâncias que envolvem o caso concreto. Isto porque, não se pode olvidar que a instituição de ensino 

poderá elidir sua responsabilidade caso comprove a existência de culpa exclusiva de terceiro, ou seja, caso 

demonstre que apesar de ter adotado todas as medidas educativas e pedagógicas que estavam ao seu alcance, 

enquanto instituição de ensino, o ato de bullying praticado por um aluno em desfavor de outro não foi 

possível de ser evitado. É o que estabelecem os preceitos normativos contidos no parágrafo terceiro, inciso 

segundo, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A hipótese aventada merece destaque, pois 

podem ocorrer situações em que as condutas agressoras praticadas pelo aluno decorrem da deficiência dos 

pais em seu dever constitucional e afetivo de educar os filhos, orientando-lhes em seu processo de formação 

pessoal. Diante desses casos, desconsiderar a negligência dos pais no cumprimento de seu papel social para 

simplesmente transferir toda responsabilidade à instituição de ensino se apresenta como medida inadequada.  

            Diversos são os casos em que as instituições de ensino adotam uma série de medidas pedagógicas 

com o intuito de prevenir e combater a prática dos atos de bullying, tais como reuniões com pais, orientação 

especializada ao aluno, indicação aos pais da necessidade de que seu filho tenha acompanhamento 

psicológico, e, até mesmo medidas mais drásticas com advertência, transferência de sala, suspensão e até 

expulsão do aluno agressor, sem que obtenham êxito. Nesses casos, em que medida deverá a instituição de 

ensino ser responsabilizada pelos atos de aluno que possui histórico de condutas agressivas? Os pais ou 

responsáveis podem se desonerar de seu dever de educar, guardar e vigiar tão-somente por terem confiado 

seus filhos temporariamente aos cuidados da instituição de ensino? A adoção de uma solução uniforme como 

esta não acarretaria a indevida proteção da negligência dos pais em seu dever de educar seus filhos, criando 

um espaço de irresponsabilidade pelas condutas danosas de seus filhos menores? 

            Em recente caso que bateu às portas da justiça mineira, o juiz a 27ª vara cível da comarca de Belo 

Horizonte, ao apreciar ação de indenização por danos morais proposta por aluna em desfavor de instituição 

particular de ensino e dos pais do suposto aluno agressor, sob a alegação de que teria sido vítima de atos 

de bullying
[30]

, entendeu por bem afastar a responsabilidade da instituição de ensino, reconhecendo, tão-

somente a responsabilidade dos pais do suposto aluno agressor pelos danos morais suportados pela autora. 

Conforme destacou o juízo da causa, não haveria como impor à instituição de ensino o dever de “educar”, 

“reeducar”, nem “suprir ou alterar a educação dada por seus pais”, por mais que se entenda sê-la deficiente, 

tendo em vista que o exercício do poder familiar seria, nos termos do inciso I, do artigo 1634, do Código 

Civil, atribuição dos pais, no qual se encontraria inserido a obrigação de educar. Ademais, salientou que a 
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instituição de ensino observou as diretrizes legais da educação nacional, tendo, inclusive, adotado diversas 

medidas pedagógicas, tais como entrevistas, reuniões, remanejamento do mapeamento de sala, transferência 

do aluno agressor, as quais, todavia, não surtiram efeito. De acordo com entendimento adotado pelo juízo da 

causa: 

  
Com relação ao nexo causal, aliás, cumpre fazer um breve parêntese, aqui, para esclarecer 
que não há como imputar eventual responsabilidade pelos danos morais ao Colégio, ainda 
que com base no artigo 932, inciso IV, do Código Civil brasileiro. E sobressai dos autos que 
as intervenções do aluno junto à autora se davam dentro e fora da sala de aula. Não havia 
portanto, como o Colégio evitar o encontro dos alunos, mormente em um ambiente em que 
convivem quase 3.000 (três mil) menores. Inexistiu, ao meu ver, defeito na prestação de 
serviço pelo Colégio, o que atrai a aplicação do artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de 
Defesa do Consumidor. (MINAS GERAIS, TJMG, Ação de Indenização n.º 0024.08.99.172-
1, Juiz Luiz Arthur Rocha Hilário).

[31] 

  

É preciso reconhecer que se apresenta manifestamente inadequada a simples transferência da 

responsabilidade civil dos pais às instituições de ensino pelos danos que advierem da prática de atos 

de bullying no ambiente escolar. Por mais que nesta hipótese a instituição de ensino tenha assumido o dever 

temporário de guarda e vigilância sobre a criança ou adolescente, tal fato, por si só, não é suficiente para 

elidir a responsabilidade constitucionalmente atribuída aos pais de educar seus filhos. Somente nos casos em 

que restar devidamente provado que a instituição de ensino negligenciou seu dever de guarda e vigilância, ou 

seja, que esta não adotou as medidas pedagógicas que estavam ao seu alcance para prevenir ou combater a 

prática dos atos de bullying e que se poderá cogitar a sua responsabilização. Até mesmo porque o fenômeno 

do bullying é essencialmente de natureza educacional, sendo impossível se exigir que a instituição de ensino 

substitua completamente a educação familiar ou supra todas as suas deficiências. 

            Caso se constate que a instituição de ensino foi negligente em seu papel ou dever de prestar educação 

aos seus alunos, não contribuindo para o seu processo de formação pessoal, de preparo para o exercício da 

cidadania e para o mercado de trabalho, esta deverá responder solidariamente com os pais do aluno agressor, 

nos termos dos preceitos normativos contidos no artigo 933 e 942 do Código Civil, pela reparação dos danos 

materiais e morais que seu filho deu causa. Somente desta forma estar-se-á garantindo, ao mesmo tempo, a 

necessária proteção às crianças e adolescente contra os atos de bullying,ameaçadores de sua integridade 

física, psíquica e moral, assegurando que estes terão um adequado processo de formação, sem se promover 

indevidamente a transferência às instituições de ensino de toda a responsabilidade pela guarda, vigilância e, 

principalmente, pela educação das crianças e adolescentes, deveres que são precipuamente atribuídos a 

família. Sustentar entendimento contrário, representaria inquestionável desoneração dos pais de seu dever 

constitucional de educar seus filhos, criando ambiente de irresponsabilidade familiar, propício para o 

desenvolvimento das indesejáveis prática de bullying. 

  

  

Conclusão 

  

  

            A violência, em especial a escolar, hodiernamente, constitui um dos principais problemas sociais e 

pode ser avaliada a partir de diversos aspectos. A prática do bullying no ambiente escolar tem adquirido 

contornos alarmantes no âmbito da sociedade brasileira e internacional. Os casos envolvendo ameaças e 

agressões físicas e psicológicas entre alunos e entre estes e seus professores, nos levam a questionar os 
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motivos que tem contribuído para o exacerbado aumento da violência escolar, bem como a colocar em 

dúvida a qualidade dos sistemas educacionais, perquirindo acerca do destino de crianças e adolescentes.  

            Estas “brincadeiras” ofensivas não podem ser consideradas apenas como atitudes normais entre 

crianças e ou adolescentes, especialmente considerando que os danos causados em suas vítimas são nefastos 

tanto para os agressores quanto para as vítimas, tornando imperioso o desenvolvimento de estudos 

destinados a encontrar soluções educacionais, pedagógicas e jurídicas adequadas para este problema, na 

tentativa de minimizar os danos, pois as conseqüências podem ser graves e, em casos extremos, podem 

acarretar a morte dos envolvidos. Assim, a escola e os pais necessitam de apoio para solucionar este 

problema. 

            Nesse diapasão, diante das nefastas e indesejáveis conseqüências da prática do bullying sobre a 

formação e saúde mental e psíquica de crianças e adolescentes, indispensável que o direito ofereça respostas 

adequadas e eficazes a este grave problema garantindo, ao mesmo tempo, a necessária proteção às crianças e 

adolescente contra os atos de bullying,ameaçadores de sua integridade física, psíquica e moral, assegurando 

que estes terão um adequado processo de formação, sem se promover indevidamente a transferência às 

instituições de ensino de toda a responsabilidade pela guarda, vigilância e, principalmente, pela educação das 

crianças e adolescentes. 

Conforme constatado, por mais que as instituições de ensino possuam o dever temporário de guarda e 

vigilância sobre a criança ou adolescente, tal fato, não é suficiente para elidir a responsabilidade 

constitucionalmente atribuída aos pais de educar seus filhos. Somente nos casos em que restar devidamente 

provado que as instituições de ensino negligenciaram seu dever de guarda e vigilância, deixando de adotar as 

medidas pedagógicas que estavam ao seu alcance para prevenir ou combater a prática dos atos de bullying é 

que deverão ser responsabilizadas em solidariedade com os pais do aluno agressor pela reparação dos danos 

suportados pelo agredido. Admitir entendimento contrário, representaria a inadequada desoneração dos pais 

de seu dever constitucional de educar os filhos, criando ambiente de irresponsabilidade familiar, propício 

para o desenvolvimento das indesejáveis prática de bullying. 

Nesse diapasão, o objetivo do presente trabalho não foi o de esgotar a análise do relevante tema 

do bullying, mas sim, reconhecendo a sua importância e atualidade, contribuir para o debate, fornecendo 

questionamentos e apontamentos que possam ser úteis para o seu aperfeiçoamento, contribuindo para a 

elaboração de soluções capazes de garantir, simultaneamente, a necessária proteção às crianças e adolescente 

contra os atos de bullying, ameaçadores de sua integridade física, psíquica e moral, assegurando que estes 

terão um adequado processo de formação, sem se promover indevidamente a transferência às instituições de 

ensino de toda a responsabilidade pela guarda, vigilância e, principalmente, pela educação das crianças e 

adolescentes, deveres que são precipuamente atribuídos a família.  
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[1] Conforme afirmam diversos autores (Berger e Lisboa, 2009; Ellis e Zins, 2003; Espelage e Swearer, 2003; Miller e Krauss, 
2008; Pellegrini, 1998)apud Lisboa, Braga e Ebert (2009). 
[2] De acordo com a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência – ABRAPIA, ver o site: 

http://www.bullying.com.br. 

[3] Pesquisa abordada por Lisboa, Braga e Ebert (2009) que buscava relacionar a palavra utilizada e a sua conotação, em relação a 

Itália as palavras prepotenza e violenza aparecem em destaque no discurso dos jovens, enfatizando aspectos mais diretos e físicos 

da agressão. 

[4] Apesar do bullying ter despertado interesse de estudo há mais de três décadas, o processo vem realmente atraindo atenção nos 

últimos anos, devido a estudos que evidenciam sua existência e, principalmente, os riscos para o desenvolvimento social e pessoal 

de jovens e instituições escolares como um todo (LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009). 

[5] Em 1982, na Noruega, três alunos na faixa etária de 14 anos cometeram suicídio, possivelmente como problemas de bullying. 

Assim, as autoridades, a mídia e profissionais em escolas passaram a dar mais importância e prestar mais atenção a este tipo de 

brincadeira. Apesar deste fato ter acontecido na Noruega, pesquisas transculturais mostraram que este fenômeno, sempre existiu e 
é identificado em vários países do mundo. Existem aspectos comuns nestas manifestações, os quais sugerem um caráter universal 
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do fenômeno. Estudos científicos e aprofundados passaram a ser realizados a partir da década de 1990 (LISBOA, BRAGA e 

EBERT, 2009). 

[6]  O bullying entre vizinhos é normalmente uma forma de intimidação por comportamentos considerados inconvenientes, tais 

como: barulho excessivo para perturbar o sono, forjar incidentes para prestar queixa às autoridades. Esse tipo de provocação tem o 

intuito de provocar a vítima a tal ponto que ela opte por se mudar. É importante destacar que nem sempre o comportamento 
inconveniente de vizinhos pode ser caracterizado com do com bullying, a mera falta de sensibilidade ou civilidade pode ser uma 

explicação plausível em alguns casos (CHALITA, 2008). 

[7]  Para Aparicio (2009) o bullying pode ser (1) verbal, como os insultos, apelidos, (2) físico, bater, chutar, (3) emocional, como 

chantagens e extorsões para conseguir algo, como dinheiro e por último (4) sexual, apesar de ser menos freqüente, relaciona-se 

com a realização de gestos obscenos e questões sexuais. 

[8] Bonfim (2006). Vide a nota de n.º17. 

[9] O bullying pode ser denominado relacional, quando a agressividade se manifesta a partir de ameaças, acusações injustas e 

indiretas, roubo de dinheiro e pertences, difamações sutis, degradação da imagem social, podendo resultar na exclusão de um ou 

mais jovens do grupo (OLWES, 1993). 

[10] Ainda em relação ao sexo, a maioria das pesquisas revela que os meninos vitimizam mais que as meninas, além de se 

utilizarem mais da agressão física e verbal. As meninas por seu termo, usariam mais a agressão indireta relacional, tal como 
espalhar rumores (fofocas) ou realizar exclusão social (FRANCISCO e LIBÓRIO, 2009). 

[11] “O comportamento, os hábitos, a maneira de se vestir, a falta de habilidade em algum esporte, a deficiência física ou 

aparência fora do padrão de beleza imposto pelo o grupo, o sotaque, a gagueira, a raça podem ser motivos para a escolha de 

uma vítima” (CHALITA, 2008). 

[12] As testemunhas representadas pela maioria dos alunos, convivem com a violência e se calam em razão do medo de se tornarem 

as próximas vítimas. O medo, a dúvida sobre como agir e a falta de iniciativa da escola são fatores que acabam provocando um 

clima de silêncio e de omissão das testemunhas (BOTELHO e SOUZA, 2007). 

[13] Estes ainda não aprenderam o sentido ético das relações: “Não faça para o outro o que não deseja para você” (CHALITA, 

2008). 

[14] Segue o texto original, em espanhol, no qual nos baseamos: “El carácter continuo y repetido hace que las víctimas no puedan 

salir por sus propios médios de la situación de acoso, que tiene efectos muy negativos como ansiedad, baja autoestima, depresión, 

dificultades para la integración en el médio escolar.” 

[15]  O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi instituído pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, e representa um 

avanço no direito das crianças e adolescentes ao explicitar e os princípios de proteção integral e da prioridade absoluta a eles – já 

previstos na Constituição Federal de 1988, que elevou a criança e o adolescente à preocupação central da sociedade – e orientar a 

criação de políticas públicas em todas as esferas de governo, mediante a criação de Conselhos paritários. O ECA resgata 

juridicamente a cidadania e a atenção universalizada a todas as crianças e adolescentes e respeita as normativas internacionais. 

Após o ECA crianças e adolescentes passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e sociais garantidos, desafiando 

os governos a implementarem políticas publicas especialmente relacionadas a esse segmento. 

[16] Cite-se, a título de exemplo, caso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no qual foi exarada a seguinte 

ementa de julgamento: Os danos morais causados por divulgação, em comunidade virtual – Orkut – de mensagens depreciativas, 

denegrindo a imagem de professor – identificado por nome –, mediante linguagem chula e de baixo calão, e com ameaças de 

depredação a seu patrimônio, devem ser ressarcidos. Incumbe aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos 
ilícitos cometidos por filhos incapazes sob sua guarda. (RONDÔNIA, TJRO, Acórdão COAD 126721, Ap. Civ. 

100.007.2006.011349-2, Rel. Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, Public. em 19-9-2008) 

[17] Em 1983 na Noruega, três adolescentes que sofriam bullying frequente de colegas cometeram suicídio, foi um dos primeiros 

casos com repercussão internacional. Nos Estados Unidos são descritos diversos fatos relacionados, em 1999 dois adolescentes 

foram responsáveis por um grande massacre no Institute Columbine do Estado do Colorado, estes mataram 13 pessoas e feriram 

21 e depois cometeram suicídio, existem relatos que estes alunos não eram bem quistos no ambiente escolar. Em 2007, um jovem 

provocou um novo massacre, assassinando 32 e ferindo outras 23, finalizando com suicídio, este sofria discriminação por ser de 

outro país. Ainda nos Estados Unidos, em 2009, dois garotos de 11 anos suicidaram por motivos relacionados ao bullying. No 

Brasil, em 2003, no estado de São Paulo um rapaz de 18 anos invadiu a escola onde estudou e feriu a tiros 6 estudantes, uma 

professora e o zelador, este jovem foi humilhado durante o período escolar com apelidos por ter sido obeso. Em 2004 na Bahia, 

um adolescente de 17 anos que era humilhado na escola pelos colegas, matou a tiros 2 pessoas, deixou 3 feridas e ainda tentou 

cometer suicídio, mas foi impedido. E em 2007 um aluno publicou ameaças em uma rede de relacionamento virtual, segundo as 
quais provocaria violência com armas de fogo em sua escola, caso a direção permanecesse omissa em relação ao bullying que 

vinha sofrendo. 
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[18] Neste sentido são os preceitos normativos contidos no artigo 205 da Constituição da República, bem como aqueles contidos 

nos artigos 4º, 5º e 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

[19] Conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 

[20]  Nesse sentido, ZENARI destaca que: “as causas excludentes de responsabilidade do prestador de serviços são as mesmas 

previstas na hipótese de fornecimento de bens, a saber, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva 

do usuário ou de terceiro.” (ZENARI, 1999, p. 174-175). 

[21] SILVA, p. 557, 1990. 

[22] SILVA, p. 557, 1990. 

[23] Em igual sentido GOMES, sustenta que o pai “não deixa de responder pelo filho menor, porque este, com o seu 

consentimento, esteja em lugar distante.” (GOMES, 1999, p. 347). 

[24] Outro não tem sido o entendimento de STOCO, segundo o qual: “ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento 

de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a 

entidade de ensino é investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a 

mais diligente vigilância para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio 
escolar.” E conclui o autor: “responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola o aluno sofrer 

violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda, de qualquer atitude comissiva ou 

omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e emerge daí uma ação ou omissão”. 

(2002, p.321) 

[25] Sobre os preceitos normativos contidos no artigo 942 do Código Civil, preleciona SILVA que “o direito brasileiro instituiu um 

„nexo causal plúrimo‟. Em havendo mais de um agente causador do dano, não se perquire qual deles deve ser chamado como 

responsável direto ou principal. Beneficiando, mais uma vez, a vítima permiti-lhe eleger, dentre os co-responsáveis, aquele de 

maior resistência econômica, para suportar o encargo ressarcitório. A ele, no jogo dos princípios que disciplinam a teoria da 

responsabilidade solidária, é que caberá, usando ação regressiva (actio de in rem verso), agir contra os coobrigados, para de 

cada um haver, pro rata, a quota proporcional no volume da indenização. Ou, se for o caso, regredir especificamente contra o 

causador do dano.” (1990, p. 91). 

[26] Conforme lição de MONTEIRO DE BARROS a instituição de ensino responderá objetivamente pelos danos causados por seus 
alunos a terceiros durante o período que se encontrarem à disposição do estabelecimento de ensino, desde que verificados três 

requisitos: a) o dano deve ter sido causado durante o período em que o aluno estava sob a vigilância e a autoridade escolar; b) o 

aluno deve ser incapaz; c) que a prestação de serviço seja remunerada e a instituição de ensino exerça suas atividades com intuito 

de lucro, caso em que se lhe aplicará as disposições do Código de Defesa do Consumidor. (2005, p.31). 

[27] GONÇALVES, 2003, p. 161 

[28] BRASIL, STF, RE 76876/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Leitão de Abreu, Dj. 16.11.1976. 

[29]  GONÇALVES, 2003, p.163. 

[30] No referido caso, consta das alegações contidas na exordial e provas acostadas aos autos que o aluno agressor atribuía a autora 

a pecha de pertencer ao “grupo das excluídas”, por ser amigas de outras duas alunas em relação às quais o agressor se referia como 

“lésbicas”. Além do mais, o aluno agressor fazia críticas diárias à autora no sentido de que ela seria uma “tábua”, posto que não 

teria peito nem bunda, bem como espalhou entre os demais alunos que ela seria “prostituta”. Destaca-se que, conforme relatos 
contidos nos autos, as investidas do autor não se limitavam a pessoa da autora, atingindo diretamente outras alunas. 

[31] Optou-se por suprimir o nome das partes envolvidas, especialmente considerando que o caso envolve menores e em razão da 

ausência de prejuízo para a compreensão do caso. 
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A (IN)COMUNICABILIDADE DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA EM DECORRÊNCIA
DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS CÔNJUGES

LA INCOMUNICABILITÀ DI QUOTE DI SOCIETÀ LIMITATA, ACQUISITE TRAMITE LO SFORZO
ISOLATO DI UNO DEI CONIUGI DURANTE LA SEPARAZIONE DI FATTO

Daniela Favero
Renata Costa Fávero

RESUMO

O presente texto trata da incomunicabilidade de quotas de sociedade limitada, adquiridas por
esforço isolado de um dos cônjuges durante a separação de fato. A partir da doutrina, da
jurisprudência e do direito comparado foram analisados os principais aspectos da sociedade
limitada contemporânea e do direito patrimonial do casamento para, em seguida, adentrar-se na
questão da sociedade entre cônjuges e comunicação de quotas. Por fim, examinaram-se as
questões pertinentes à separação de fato e à exclusão de quotas de sociedade limitada da
partilha, com fundamento no enriquecimento sem causa, que é um princípio geral de direito
positivado nos arts. 884 a 886 do Código Civil de 2002. 

PALAVRAS-CHAVES: Incomunicabilidade; quotas; separação de fato; enriquecimento sem
causa.

RIASSUNTO

Il presente texto tratta la incomunicabilità di quote di società limitata, acquisite tramite lo sforzo
isolato di uno dei coniugi durante la separazione di fatto. Partendo dalla dottrina, dalla
giurisprudenza e dal diritto comparato, furono analizzati i principali aspetti della società limitata
contemporanea e del diritto patrimoniale del matrimonio per, successivamente, addentrare nella
questione della società fra coniugi e comunicazione di quote. Infine, furono esaminate le
questioni riguardanti la separazione di fatto e l’esclusione, dalla spartizione, di quote di società
limitata, fondandosi sull’arricchimento senza causa, che rappresenta un principio generale di
diritto positivo, previsto negli articoli da 884 a 886 del Codice Civile del 2002.
PAROLE CHIAVE: Incomunicabilità; quote; separazione di fatto; arricchimento senza causa.

INTRODUÇÃO
 

De acordo com dados do IBGE, as sociedades familiares brasileiras correspondem a cerca de 80%
do total das sociedades privadas, respondendo por 67% dos empregos nas mesmas e por mais de 60% da
receita.[1]

Pelos dados do Cadastro Geral de Empresas de 2002, 3,1 milhões de empresas não tinham
empregados e eram operadas por seus donos, sendo todas familiares.[2]

A importância econômica das sociedades controladas por famílias é de 70% na Espanha, 75% na
Inglaterra, 80% na Alemanha e 90% no Brasil.[3]

Pelos dados sintetizados acima se percebe a relevância das sociedades familiares no cenário
empresarial brasileiro e mundial.
            A preocupação central deste trabalho é suscitar a problemática da partilha de quotas de sociedade
limitada, nas sociedades entre cônjuges ou com um dos cônjuges sócio, em virtude da incidência de um
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regime de bens que promova a comunicação das quotas, destacando-se a construção jurisprudencial que
afasta da partilha os bens adquiridos durante a ruptura da vida conjugal.
            A separação de fato configura a extinção da comunhão plena de vida, que é o mais importante
elemento do casamento. Em conseqüência, a separação de fato produz uma série de efeitos, pessoais e
patrimoniais.
            No presente trabalho não se dará ênfase aos efeitos pessoais da separação de fato, por fugirem ao
objeto deste estudo.
            Os efeitos patrimoniais referem-se, basicamente, à análise de jurisprudência brasileira, consolidada
nas últimas décadas, firmando entendimento de que os bens adquiridos por algum dos cônjuges, mediante
seu esforço isolado, sem a utilização de bens ou recursos comuns, estariam excluídos da partilha, sendo
incomunicáveis, tendo por  fundamento o repúdio ao enriquecimento sem causa.
            Pretende-se verificar a aplicabilidade da jurisprudência acerca dos efeitos patrimoniais da
separação de fato sobre as quotas de sociedade limitada, testando a aplicabilidade do princípio do
enriquecimento sem causa.
 
 
1 Sociedade entre cônjuges

 

            Não se compilará, por se considerar desnecessário, profusa doutrina e jurisprudência para demonstrar a admissibilidade, em

princípio, da sociedade entre cônjuges, bem como as opiniões contrárias, tais como as famosas de JOSÉ XAVIER CARVALHO

DE MENDONÇA e MANUEL INÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA.[4]
            Mas merece referência um acórdão do Supremo Tribunal Federal, cujo Relator foi o Ministro Hahnemann Guimarães, que é

considerado paradigma, pois reconheceu, em 1947, válida a sociedade constituída entre marido e mulher:
EMENTA – Não se pode considerar, em princípio, nula a sociedade entre cônjuges. É a
natureza do regime matrimonial que permitirá verificar se é lícita essa sociedade. O
contrato social celebrado entre cônjuges terá objeto ilícito apenas quando importar a
mudança do regime matrimonial, ou quando retirar ao marido a direção da sociedade
conjugal.[5]

 

            A importância desse acórdão deve-se ao fato de ser anterior ao Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121?1962), quando a

mulher casada era relativamente incapaz, submetida à autoridade do marido, configurando-se uma situação de desigualdade

incompatível com a posição de sócios. Ademais, se a vontade do marido tinha preponderância, tendo a sociedade somente os dois

como sócios haveria, na prática, sociedade unipessoal. Vale ainda lembrar que o art. 3º da Lei 4.121?1962 determinou que “pelos

títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges ainda que casados pelo regime de comunhão universal,

somente responderão os bens particulares do signatário e os comuns até o limite de sua meação”[6], tornando possível a sociedade

limitada entre marido e mulher.

            No mencionado acórdão, o STF entendeu que não haveria ofensa à autoridade do marido, porque “o poder marital é exercido

no consentimento que o marido enuncia, associando-se à esposa”.[7] Ou seja, o marido poderia ter a prerrogativa de autorizar a

mulher a ser sócia de sociedade, na qual os atos de administração que a mesma praticasse teriam a anuência presumida dele.

            Tal entendimento não era, porém, pacífico, havendo grande controvérsia sobre a matéria.

            Todavia, depois do Estatuto da Mulher Casada, que aboliu a incapacidade relativa da esposa, a jurisprudência do STF, antes

contrária à posição do Ministro Hahnemann Guimarães, sofreu significativa mudança, passando a admitir sociedade entre cônjuges,
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a partir do julgado no RE nº 61.582, relatado pelo Ministro Victor Nunes, da Primeira Turma, cujo entendimento foi

subsequentemente corroborado no RE nº 76.953, relatado pelo Ministro Thompson Flores, a Segunda Turma, cujas ementas,

respectivamente são as seguintes:
 
EMENTA: 1) Sociedade de cônjuges. Por si só, não induz sonegação fiscal, segundo
decidiu o Tribunal Federal de Recurso. Dissídio de jurisprudência não comprovado.
2) Controvérsia sobre a nulidade, ou não, de sociedade entre marido e mulher. Aspecto
novo em face da L. 4.121?1962.[8]

 
EMENTA: Sociedade entre cônjuges. Não merece ser considerada nula pleno jure, visto
que passa ela a ser anulável segundo as circunstâncias que levaram à sua constituição.
Doutrina. Jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal.
II – Recurso exrtraordinário conhecido pelo dissídio, e provido.[9]

           

A partir dos precedentes acima destacados, a jurisprudência do STF e a doutrina passaram a destacar dois pontos: a

sociedade entre cônjuges não poderia fraudar credores, nem modificar regime de bens.
EMENTA – Recurso Extraordinário. Execução fiscal. Penhora de bens de sócio.

Embargos de terceiro. Reputa-se lícita a sociedade entre cônjuges, máxime após o
Estatuto da Mulher Casada. O sócio não responde, em se tratando de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, pelas obrigações fiscais da sociedade, quando não se
lhe impute conduta dolosa ou culposa, com violação da lei ou do contrato. Hipótese em
que não há prova reconhecida nas decisões das instancias ordinárias de a sociedade haver
sido criada objetivando causar prejuízo a Fazenda, nem tampouco restou demonstrado que
as obrigações tributárias resultaram de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou dos estatutos, por qualquer dos sócios. Embargos de terceiro
procedentes. Súmula 279. Recurso extraordinário não conhecido.[10]

Desde o ponto de vista estrito, a jurisprudência opôs, todavia, à sociedade entre
cônjuges óbice virtualmente sério, que pode ser expresso nesta proposição: se essa
sociedade visa alterar o regime de bens nula será a sociedade.[11]

 

            Entendendo-se essencial à sociedade limitada a partilha dos resultados (art. 981, CC), para os casados sob o Código Civil de

2002, pelo qual o regime de separação obrigatória, que produz efeitos de separação absoluta, não havendo comunicação de

aquestos, a proibição de constituírem sociedade, entre si ou com terceiros, faz sentido porque evita a configuração de fraude ao

regime imposto por lei, e os cônjuges não podem alterar o regime de bens senão mediante autorização judicial.

            Por outro lado, para as pessoas casadas na vigência do Código Civil de 1916, sob o regime de separação obrigatória, em

razão da Súmula nº 377 do STF[12], que o torna semelhante à comunhão parcial, prevendo a comunicação dos aquestos, não se

vislumbra sentido algum na proibição.

            Quanto à comunhão universal de bens, com razão está RUBENS REQUIÃO, ao criticar a regra do art. 977 do Código Civil

vigente, pois em que pese esta longa elaboração jurisprudencial e legislativa, com relevo para a emancipação jurídica, patrimonial e

profissional da mulher casada, culminada em dispositivos do Código Civil, que lhe outorga inclusive a direção da sociedade

conjugal em conjunto com o marido, o Código Civil, em giro de cento e oitenta graus, anula aquela elaboração. E conclui
           

As sociedades empresárias, entre marido e mulher, casados em regime de
comunhão universal especialmente, multiplicaram-se às centenas de milhares, sem risco
de erro. Invariavelmente alcançaram seus objetivos econômicos e sociais com plena
licitude, estimuladas inclusive pela exacerbação da atuação do Fisco, que de certo modo
inviabiliza o exercício de atividades profissionais pela pessoa física. A tendência natural é,
pois, a união entre os cônjuges, para o exercício da empresa, inclusive em regime de
atividades uniprofissionais. Nem sempre é possível ou recomendável a convocação de um
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estranho ou parente mais distante para compor uma sociedade. A escolha da esposa ou do
marido é natural e aconselhável. Pode-se dizer que o recrutamento das esposas como
sócias é um apanágio da ascensão jurídica, econômica, social e profissional das
mulheres.[13]

 

            Por fim, tendo-se em conta que o regime supletivo legal não é mais a comunhão universal, tornando mais raros casamentos

por tal regime, cuja escolha depende de pacto antenupcial, sendo igualmente excepcional a incidência da separação obrigatória, não

se justifica a opção do legislador que veio na contramão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde 1947, dirige-se a

regimes que não constituem a regra geral e contraria a praxe, pois as sociedades familiares brasileiras correspondem a cerca de 80%

do total das sociedades privadas, respondendo por 67% dos empregos nas mesmas e por mais de 60% da receita.[14]
 
2 Separação de fato e término da comunhão plena de vida
 
            A separação de fato põe fim à comunhão plena de vida entre os cônjuges, extinguindo o elemento
mais importante do casamento.

O art. 1.511 do Código Civil prevê que: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”.

Esse dispositivo inaugura, no Código Civil, o Livro IV – Do Direito de Família, tratando das
Disposições Gerais sobre o casamento.

A comunhão de vida decorre do casamento, como se depreende do texto legal, mas é também uma
finalidade principal desse instituto, como já alertava LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA, no seu
clássico Direitos de Família, escrito antes do Decreto nº 181, de 1890, que instituiu o casamento civil no
Brasil: "o fim capital, a razão de ser dessa instituição, está nessa admirável identificação de duas existências,
que, confundindo-se uma na outra, correm os mesmos destinos, sofrem das mesmas dores e compartem, com
igualdade, do quinhão de felicidade que a cada um cabe nas vicissitudes da vida". [15]

Embora se referindo ao “novo Direito de Família”, ainda na década de 1980, ORLANDO
GOMES[16] afirmava que “o primeiro e mais importante princípio do novo direito de família é o que põe
a ratio, o fundamento básico do matrimônio e da vida conjugal na afeição entre os cônjuges e a
necessidade de que perdure completa comunhão de vida”.

COLTRO, TEIXEIRA e MAFRA explicam que “a afeição é o verdadeiro parâmetro do casamento,
na medida em que há sensível redução das relações puramente artificiais, pela relevância das noções de
comunhão de vida e da affectio maritalis, como elementos matrimoniais”.[17]

Essa parece uma tendência internacional, uma vez que, na interpretação da Convenção Européia
dos Direitos do Homem (Conv.EDH), na base da célula familiar, a jurisprudência européia reconhece o
casal, constituído por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento, ou que mantenham uma relação
estável.[18]

Essa definição de casal parece supor uma comunhão de vida, relações sexuais e um compromisso
entre os membros do casal. Por isso, com freqüência é substituída a palavra casal (couple) por vida
doméstica, vida comum do homem e da mulher (ménage). A etimologia da palavra ménage vem de
manere, que significa demeurer (morar, residir, habitar), e envolve a idéia de estabilidade, de ordem e
economia domésticas. Ou seja, a reunião dos atributos de uma vida de casal durável.[19]

Mas nem todas as uniões livres, que tenham aparência de uma vida de casal durável (ménage) são
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reconhecidas como constitutivas de uma célula familiar, no sentido da Conv.EDH.[20]
Inversamente, pode ocorrer o reconhecimento de um casal, como célula familiar, apesar da

ausência de vida em comum, no sentido material do termo (coabitação).
No Brasil, tal também se dá, porque na previsão legal acerca da união estável, a lei exige

convivência e não coabitação (art. 1.723, CC), como também é expressamente autorizada a configuração
de união estável por pessoa casada, desde que separada de fato (art. 1723, §1º, CC).

Daí a importância da distinção entre coabitação e convivência. De um lado, nada obsta que os
cônjuges vivam em residências separadas, sem ruptura da convivência conjugal, não se confundindo
separação de fato com ausência de coabitação, conquanto, em regra, coincidam. E, de outro lado, a
separação de fato, pondo fim à convivência (e também à coabitação), permite o reconhecimento de união
estável pela pessoa casada, mas separada de fato.[21]

Ademais, o Código Civil, ao regular os deveres conjugais (art. 1.566, II), impõe vida em comum no
domicílio conjugal. E o art. 1.565 do Código Civil dispõe que: “Pelo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família”.

Daí advém a noção de solidariedade entre os cônjuges, que fundamenta os deveres conjugais.[22]
No entanto, a coabitação (o aspecto físico de estarem os cônjuges sob o mesmo teto), por si só, não

é suficiente para extinguir a comunhão de vida.
Isso porque os cônjuges devem, para que haja a plena comunhão de vida, querer permanecer

casados.
            A separação de fato se caracteriza tanto pela existência de elemento objetivo quanto de elemento
subjetivo, como explica ORLANDO GOMES: O elemento objetivo é a própria separação, passando os
cônjuges a viver em tetos distintos, deixando, por outras palavras, de cumprir o dever de coabitação, no mais
amplo sentido da expressão. O elemento subjetivo é o animus de dar como encerrada a vida conjugal,
comportando-se como se o vínculo matrimonial fosse dissolvido.[23]

A separação de fato, portanto, não corresponde ao simples afastamento físico dos cônjuges, porque
a comunhão plena de vida tem sentido jurídico muito além da mera permanência física sob o mesmo teto.

Segundo CHAVES[24], a coabitação é o caráter material e visível da convivência, tendo a última
por fator essencial o animus ou affectio conjugalis, que representa a vontade dos cônjuges de realizarem os
fins do casamento.

Toda a explanação ora apresentada se faz necessária, porque a legislação brasileira não define a
separação de fato, nem estabelece seus requisitos.

Talvez fosse melhor que o nosso legislador tivesse sido mais explícito, como o português, que
define separação de fato (art. 1782º, do Código Civil Português) "quando não existe comunhão de vida
entre os cônjuges e há da parte de ambos, ou de um deles, o propósito de não a restabelecer".

Na França, o Código Civil, no art. 1442, identifica a separação de fato pela circunstância de
haverem cessado, cumulativamente, a coabitação e a colaboração entre os cônjuges. Segundo
LEVENEUR[25], a separação de fato corresponde à situação das pessoas casadas que, sem intervenção
judicial, mediante manifestação de vontade, unilateral ou bilateral, põem fim à vida em comum.

Conclui-se que, estabelecida a separação de fato, verificadas a ausência de coabitação e a intenção
de manter as vidas separadas, por pelo menos um dos cônjuges, bem como a continuidade desta situação
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por tempo prolongado, entende-se extinta a comunhão plena de vida.

A seguir será demonstrada a mais importante consequência patrimonial da separação de fato, qual
seja a incomunicabilidade de bens adquiridos por cada um dos cônjuges, mediante seu esforço isolado,
sem a utilização de bens ou recursos partilháveis, conforme sólida e reiterada construção jurisprudencial.

 

3 Efeitos patrimoniais da separação de fato

 
            Sobre os efeitos patrimoniais da separação de fato, a jurisprudência do STJ modificou
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em 1982 havia decidido que “no regime de comunhão
universal de bens, ainda que sobrevenha separação de fato do casal, como na espécie, os bens adquiridos
após essa separação, ainda que com produto do trabalho do marido, são bens da comunhão até a
dissolução do casamento”.[26]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são
incomunicáveis os bens, móveis e imóveis, adquiridos por um dos cônjuges, mediante seu esforço isolado,
sem a utilização de bens ou recursos comuns, e durante a separação de fato.
            O voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar, no primeiro dos precedentes da jurisprudência do STJ,
consignou:

Ocorre que a jurisprudência, em caso como o dos autos, reconhece que a mulher separada
de fato do marido há mais de trinta anos, com quem conviveu durante meses, não tem
direito sobre o que o marido adquiriu durante a longa separação, a que o tempo se
encarregou de atribuir efeitos definitivos e consolidados, inclusive de natureza jurídica. O
em. Prof. Yussef Said Cahali, no seu excelente trabalho sobre Divórcio e Separação (2.
ed., p. 873) analisa e comenta a orientação que se formou a respeito do ponto, concluindo:
‘O regime de bens é imutável sim. Mas se o bem foi adquirido quando nada mais havia
em comum entre o casal, repugna ao Direito e à Moral reconhecer comunhão apenas de
bens e atribuir a metade desse ao outro cônjuge.[27]

 
            O rompimento da comunhão de vida é apontado como causa da incomunicabilidade dos bens
adquiridos durante a separação de fato, tendo em vista o desaparecimento da affectio conjugalis, do animus
que faria presumir a existência de um esforço comum enquanto perdura a convivência conjugal.
            Em síntese, o STJ pacificou entendimento de que os bens adquiridos por apenas um dos cônjuges,
após a separação de fato, não integram a partilha.[28]
            De outro lado, não há definição de um prazo ou lapso de tempo mínimo para que a separação de
fato produza tal efeito, limitando-se o STJ a determinar que “a comunicação de bens e dívidas deve cessar
com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da
vida conjugal”.[29]
            Em um caso de sobrepartilha de prêmio da Mega-Sena, no qual o marido invocou separação de
fato, tentando afastar a quantia milionária da partilha, o TJMG decidiu que o período de três meses de
rompimento da vida conjugal era muito exíguo para evitar a comunicação patrimonial, além de considerar
dolosa a omissão sobre o prêmio, sendo certo que a intenção de se separar não havia sido manifestada
antes.[30]
            Ou seja, não há posição firmada na jurisprudência sobre o tempo de separação de fato necessário
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para produzir o efeito da incomunicabilidade de bens, cabendo analisar cada caso concreto.
            Ainda a respeito do tempo de separação de fato necessário para ensejar a não incidência da
meação, o caso acima mencionado é emblemático não apenas porque o TJMG considerou insuficiente o
período de três meses de separação de fato, mas porque se acrescentou um dado importante a ser
considerado: a omissão dolosa, isto é, a má-fé de uma das partes, que tentou lesar a outra.
            Lacunosa a matéria, solucionam-se os problemas segundo a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito (art. 4º da LICC), como no caso narrado, em que o tribunal rechaçou a tentativa do
marido de tirar proveito da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
 
3.1 Incomunicabilidade de quota
 

A incomunicabilidade dos bens adquiridos durante a separação de fato se aplica também às quotas
de sociedades limitadas, quando subscritas e integralizadas durante a separação de fato e sem o emprego
de bens ou recursos partilháveis.[31]
            A separação de fato é a causa da não incidência do regime patrimonial do casamento, tornando
incomunicáveis os bens adquiridos durante a ruptura da comunhão plena de vida.
            Tendo como efeito a exclusão da partilha dos bens adquiridos, a prova da separação de fato é ônus
que recai sobre quem a invocar (art. 333, CPC), que ainda deve demonstrar o desaparecimento da affectio
conjugalis, pela intenção de romper a vida conjugal, não sendo suficiente o mero apartamento físico dos
cônjuges, como já demonstrado.
            Mas não basta provar que determinado bem foi adquirido durante a separação de fato. É preciso
comprovar que sua aquisição se deu por esforço isolado, sem a contribuição do outro e sem a utilização de
recursos comuns, pois se os recursos empregados na aquisição foram comuns, tratar-se-á de subrogação,
direta ou indireta.
            Além disso, no tocante às quotas sociais, cumpre verificar como se deu a integralização, pois se o
pagamento se fez mediante uso de dinheiro proveniente da alienação de bens comuns não partilhados,
haverá a co-titularidade do direito de propriedade.
            Por fim, cabe examinar o fundamento da exclusão de quotas de sociedade limitada da partilha, em
decorrência da separação de fato, qual seja: o princípio do enriquecimento sem causa.
           
 
3.2 Enriquecimento sem causa
 

O enriquecimento sem causa, contido nos arts. 884 a 886 do Código Civil de 2002, é uma cláusula
geral positivadora de um princípio geral de direito, que, mesmo antes da previsão legal, vinha sendo
utilizado pela jurisprudência pátria como fundamento para afastar a comunicação dos bens adquiridos
durante a separação de fato.[32]

Inspirado na velha máxima de Pomponius, o art. 884 do Código Civil brasileiro, que contempla o
enriquecimento sem causa, apresenta-se como um princípio em forma de norma, por meio do qual se
institui uma fonte genérica das obrigações, designando a circunstância de o enriquecido ficar obrigado a
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restituir ao empobrecido o benefício que injustificadamente obteve à custa dele.[33]
A definição da cláusula geral do art. 884 exige para a sua aplicação três requisitos: 1) que se

verifique um enriquecimento; 2) que esse enriquecimento seja obtido à custa de outrem; 3) que esse
enriquecimento seja auferido sem justa causa.

O enriquecimento deve ser entendido no sentido de vantagem de caráter patrimonial, excluindo-se
as vantagens obtidas à custa de outrem, que não sejam suscetíveis de avaliação pecuniária, como os
benefícios de natureza espiritual ou moral.

Há, porém, quem admita a repressão dos benefícios de ordem extrapatrimonial, obtidos a partir da
lesão a direitos alheios, considerando que da mesma forma que se admite a reparação do dano não-
patrimonial mediante pecúnia, deve ser reprimida pela mesma via a obtenção de prazer espiritual à custa
da lesão ao direito alheio (satisfação da inveja, ódio, arrogância etc), impondo-se a restituição de uma
quantia em dinheiro. Em certos casos, como na prática de atos emulativos, no atravessar terreno alheio
para se alcançar mais facilmente a via pública, em que não surjam danos morais nem vantagens
patrimoniais, apesar da lesão ao direito, esta poderá ser a única sanção eficaz. [34]

Não parece ser esta, contudo, a melhor solução, pois a repressão de benefícios extrapatrimoniais já
encontra abrigo na reparação por danos morais e, se nem dano moral se configurou, trata-se de ninharia
ou futilidade, da qual não se deve ocupar o Direito (de minimis non curat praetor).

A respeito do segundo requisito – que o enriquecimento se dê à custa de outrem – há uma grande
heterogeneidade de situações que podem configurá-lo, não se traduzindo, necessariamente, pelo
empobrecimento na esfera de outra pessoa.

O enriquecimento à custa de outrem pode ocorrer sem que haja diminuição do patrimônio daquele
diante de quem o enriquecido obteve uma vantagem patrimonial, como nos casos de uso e fruição de bens
alheios, sem desgaste dos mesmos, e nas prestações de serviços, em que há um incremento no patrimônio
do beneficiário do serviço sem que haja uma correlata diminuição no patrimônio de quem o prestou. Nos
exemplos dados, bastaria ao dito empobrecido comprovar a utilização gratuita e não autorizada dos bens
ou o serviço prestado para obter a restituição do enriquecido.

A ausência de justa causa é o conceito mais indeterminado da matéria em análise, recebendo
definições em termos puramente abstratos, considerando-se que o enriquecimento não terá justificativa
quando, segundo os princípios legais, não haja razão de ser para ele, quando, segundo o sistema jurídico,
deva pertencer a outrem e não ao efetivo enriquecido ou quando inexistam normas que determinem a
manutenção do enriquecimento.[35]

De acordo com MENEZES LEITÃO, “nenhuma destas concepções é aceitável, na medida em que
a ausência de causa jurídica, apesar de constituir um conceito vago e indeterminado é suscetível de uma
concretização”, como as hipóteses de inexistência da obrigação ou o posterior desaparecimento da
causa.[36]

Todavia, quanto ao tema-problema do presente trabalho, é possível identificar a injusta causa, que
decorre da ruptura da comunhão plena de vida.

A comunhão plena de vida gera uma presunção de esforço comum entre os cônjuges, dando amparo
à comunicação de bens, desde que o regime eleito pelas partes não seja o da separação total.

Extinta a comunhão plena de vida, desaparece a affectio conjugalis, a força motriz do regime de
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bens, permitindo-se que cada cônjuge constitua nova entidade familiar (art. 1.723, §1º,CC), e
dispensando-os de partilhar o que adquiriram por seus esforços isolados, sem a contribuição do outro, com
recursos ou trabalho, tornando sem justa causa a eventual comunicação de bens.

Lado outro, vale destacar que o fundamento do enriquecimento sem causa não é a invalidade do
negócio, porque, pelo contrário pressupõe a validade do ato atacado.[37]

E da mesma forma que o enriquecimento sem causa pode ser invocado para fundamentar a
incomunicabilidade de bens adquiridos por esforço isolado de um dos cônjuges, durante a separação de
fato, também serve de amparo para que o cônjuge que não estiver na posse e administração dos bens
pleiteie os acréscimos obtidos dessa gestão e ainda não repartidos, como se verifica nos seguintes
acórdãos:

 
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
INCLUSÃO DA ESPOSA DE HERDEIRO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, NA
DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO
DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, o recurso especial originário de decisão interlocutória proferida em
inventário não pode ficar retido nos autos, uma vez que o procedimento se encerra sem
que haja, propriamente, decisão final de mérito, o que impossibilitaria a reiteração futura
das razões recursais.
2. Não faz jus à meação dos bens havidos pelo marido na qualidade de herdeiro do irmão,
o cônjuge que se encontrava separado de fato quando transmitida a herança.
3. Tal fato ocasionaria enriquecimento sem causa, porquanto o patrimônio foi adquirido
individualmente, sem qualquer colaboração do cônjuge.
4.  A preservação do condomínio patrimonial entre cônjuges após a separação de fato é
incompatível com orientação do novo Código Civil, que reconhece a união estável
estabelecida nesse período, regulada pelo regime da comunhão parcial de bens (CC
1.725).
5. Assim, em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve
cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio
adquirido na constância da vida conjugal.
6. Recurso especial provido. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Quarta Turma,
Relator Min. Luis Felipe Salomão, Recurso Especial nº 555771/SP, j. 05.05.2009.
Disponível em <http://www.stj.gov.br>. Acesso em 09.07.2009).

 
DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - FIXAÇÃO DA DATA DA DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE.

Trecho do voto do Relator: A partir de 1984, percebe-se que o segundo apelante
deixou o lar conjugal, porém, continuou a gerir os bens do casal sem repassar à primeira
apelante as quantias devidas pelos frutos líquidos cíveis que o patrimônio do casal teria
gerado. Tais quantias devem ser repassadas à primeira apelante para que não ocorra
enriquecimento sem causa em favor do segundo apelante. O segundo apelante poderá
deduzir dos rendimentos auferidos pelo patrimônio do casal, sua quota-parte (meação) e o
valor referente à administração dos bens que deverá ser arbitrado em liquidação de
sentença. (destacou-se. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Segunda Câmara Cível, Relator Des. Brandão Teixeira, Apelação Cível nº 000.272.663-
6/00, j. 12.11.2002. Disponível em <http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em 10.07.2009).

 
            Por fim, cabe lembrar a subsidiariedade do enriquecimento sem causa, prevista no art. 886 do
Código Civil, vedando a restituição se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido.
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            Como já havia esclarecido VALLE FERREIRA, “a ação de enriquecimento não deve ser concedida
para atender aos casos de impossibilidade de execução dos contratos por falta de prova, ou por motivo de
prescrição, nem para remedira certos enriquecimentos devidos à inércia do empobrecido”.[38]
            Vistas as hipóteses da incomunicabilidade de quotas de sociedade limitada, em decorrência da
separação de fato, sob o fundamento do repúdio ao enriquecimento sem causa, a seguir serão examinados,
em linhas gerais, a partilha de quotas e os principais direitos patrimoniais daí derivados.
 
4 Partilha de quotas de sociedade limitada
 
            Tendo em vista que a separação de fato, além da morte, do divórcio e da invalidade do casamento
(nulidade ou anulabilidade), põem fim à incidência do regime de bens, cumpre analisar a partilha de bens,
especialmente em relação às quotas de sociedade limitada, objeto principal deste trabalho.

Não havendo acordo quanto à partilha, ela será feita depois de decretada a dissolução da sociedade
ou do vínculo conjugal, na forma estabelecida pelo art. 1.121, do Código de Processo Civil. Ou seja,
conforme as regras processuais que tratam do inventário e da partilha (arts. 982 a 1.045, CPC).

Em outros termos, o Código de Processo Civil, ao tratar da partilha decorrente do desfazimento da
relação conjugal, limitou-se à regulamentação da partilha na separação por mútuo consentimento.

O art. 1.121, §1°, do CPC, dispõe que, na separação consensual, caso não haja acordo quanto à
partilha, serão observadas as normas processuais pertinentes ao inventário e partilha mortis causa, mas é
inteiramente omisso quanto às outras possibilidades de desfazimento não consensual do casamento
(divórcio litigioso, nulidade e anulabilidade).

Mesmo com o advento da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, que modificou o art. 226, §6º, da
Constituição da República e pôs fim à separação (judicial e extrajudicial), a questão permanece, pois não
caberia à norma constitucional tecer a detalhes claramente infraconstitucionais e não há lei
regulamentando especificamente o assunto.

Assim, nos procedimentos litigiosos de dissolução do vínculo conjugal (divórcio, nulidade ou
anulabilidade), cujo rito previsto é o ordinário, que pode durar muito tempo, enquanto não houver o
trânsito em julgado do término da sociedade conjugal, não haveria como se falar em partilha de bens.

De acordo com a tese desenvolvida por YUSSEF SAID CAHALI e esposada pelo STJ, pretende-se
que “essa partilha posterior não seja realizada nos autos da separação judicial, mas sim em autos
apartados”.[39]

Vale ainda lembrar que a faculdade de demandar o encerramento do casamento é personalíssima,
inviabilizando intervenções de terceiros, segundo CAHALI, com apoio em jurisprudência e doutrina.[40]

Sob essa ótica, somente depois de encerrado um litígio (divórcio, p. ex.) é que deve ter início o
outro, de inventário e partilha, ineficaz para a solução de todos os pontos controvertidos, pois as questões
de alta indagação devem ser remetidas para as vias ordinárias (art. 984, CPC).

Quando a partilha envolver quotas de sociedade, o problema se intensifica, porque se trata de
questão de alta indagação que pode envolver terceiros, estranhos ao desfazimento da entidade familiar,
sendo inviável a intervenção de terceiros dado o caráter personalíssimo do divórcio.
            Soma-se a isso o fato de a previsão do CPC de 1973, nas Disposições Finais e Transitórias (art.
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1218, VII), quanto à dissolução ou liquidação de cotas ou de sociedade remeter ao Codex Processual de
1939 (arts. 655 a 674), uma vez que desse assunto a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/1977) e o Código Civil
de 2002 não trataram, apesar de conterem em seus corpos legais diversas normas heterotrópicas, que são
pertinentes ao processo, conquanto previstas em leis civis ou vice-versa, de acordo com BARBOSA
MOREIRA.[41]
            Não se admitindo a acumulação da partilha com o processo litigioso de desfazimento da sociedade
conjugal, nestes casos, a partilha será “um processo contencioso, em que se discutem direitos privados e
para o fim de se lhes definir o objeto e os limites”.[42]

Em tais circunstâncias, a indivisão patrimonial pode ser mais longa que a sociedade conjugal, pois
o seu termo é a partilha. Até lá, os ex-cônjuges permanecem na condição de condôminos do patrimônio
comum. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Mandado de Segurança – Bloqueio de bens após separação judicial – Possibilidade –
Inexistência de partilha – Ex-cônjuge é condômino do patrimônio não partilhado. A
separação judicial não põe fim aos efeitos patrimoniais gerados pelo casamento,
enquanto não realizada a partilha dos bens.[43]

 
Portanto, pode ocorrer que o término do casamento não ponha fim à comunhão patrimonial, que

passa a subordinar-se não mais às regras do Direito de Família, mas sim às normas peculiares à co-
propriedade.[44]
            Enquanto perdurar a indivisão, todos os acessórios (distribuição de lucros, ganhos de capital etc)
deverão agregar-se ao patrimônio comum a ser partilhado. Incide a aplicação do princípio segundo o qual
o acessório segue o principal e, desse modo, os acréscimos incorporados e frutos derivados do bem
indiviso pertencem aos co-proprietários, na proporção do quinhão de cada um.[45]

Também seguindo as normas do condomínio, aquele que estiver na posse e administração dos bens
partilháveis é obrigado a prestar contas da sua administração, consoante lição de ADROALDO
FURTADO FABRÍCIO: “deve contas quem quer que administre bens, negócios ou interesses de outrem, a
qualquer título”.[46]

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:
Uma vez dissolvida a sociedade conjugal, desaparece a comunhão universal e os bens
comuns devem ser partilhados como qualquer comunhão que se extingue. Havendo,
porém, um interregno entre a dissolução da sociedade conjugal e a partilha, aquele que
conservar a posse dos bens do casal estará sujeito à prestação de contas como qualquer
consorte de comunhão ordinária.[47]

 
Quanto à partilha, é preciso, antes de se examinar especificamente o assunto, identificar, no caso

concreto, se os cônjuges são sócios ou se apenas um deles é sócio, sendo o outro somente meeiro e
pretende obter o pagamento de sua meação.
 
4.1 Cônjuges-sócios e sócio de cônjuge

 
            Se os cônjuges forem sócios, resta verificar se, depois de extinta a sociedade conjugal, persistem
no propósito de se manterem sócios na sociedade empresária.
            Caso desejem continuar sócios, a partilha não trará grandes dificuldades, bastando somar o total das
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quotas de ambos os ex-cônjuges e dividir o total por dois. Entretanto, se houver outros sócios, eles deverão
anuir nessa divisão devendo ser verificadas, nos estatutos societários, quais as regras prescritas a respeito
de preferência na alienação de quotas.
            Se não houver interesse na manutenção da sociedade, qualquer dos cônjuges, como sócios, tem
legitimidade para propor a dissolução da sociedade, quando, ao final, receberá a parte que lhe cabe pelo
montante que possui de quotas sociais.[48]
            Quanto ao cônjuge de sócio, se houver bens suficientes para compor sua meação, sem necessidade
de se discutir seu possível ingresso na sociedade, nos termos previstos no art. 993, II, parágrafo único do
CPC, aplicável por força do art. 1121 do CPC[49], poderá requerer ao juiz que determine: “a apuração de
haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima”.

A apuração de haveres não se destina, desde logo, ao pagamento do montante equivalente às quotas
de titularidade do ex-cônjuge, mas ao conhecimento do seu quantum, da extensão patrimonial, já que o
recebimento do valor apurado vem sendo considerado como um direito exclusivo do sócio, que se retira ou
é excluído, ou de seus herdeiros.[50]

HERNANI ESTRELLA, discorrendo sobre apuração de haveres, afirma que:
Esse entendimento explica a praxe que vem sendo adotada de fazer-se a apuração de
haveres das hipóteses aqui encaradas, nas quais não há propriamente desligamento de
sócio e conseqüente reembolso da quota. Em tais casos, e porque o contingente de
capital do sócio viúvo ou desquitado deve permanecer integrado no fundo comum da
sociedade, até a dissolução desta, a apuração de haveres tem um escopo limitado. Dela
não deriva nenhum crédito exigível contra a sociedade, em relação à qual é res inter
alios.[51]

 
Contudo, se as quotas sociais forem o único bem partilhável ou o mais valioso, tornando inviável

compor a meação sem a presença delas, será necessário investigar a configuração personalista ou
capitalista da sociedade limitada, caso a caso, a fim de se verificar se há previsão de livre cessão de
quotas ou a expressa proibição a respeito.

De acordo com MURILO ZANETTI LEAL
Aí, talvez, resida o maior e mais difícil esforço de interpretação para resolver a
problemática criada quando um casal dissolve a sociedade conjugal e há necessidade de
partilhar quotas de uma sociedade limitada, registradas apenas em nome de um dos
cônjuges, o detentor do status socii. O cônjuge não sócio, com a adjudicação das quotas,
adquire o status socii? Quais são seus direitos perante o ex-consorte e a sociedade?
Como fará para exercitá-los?[52]

 
            O Código Civil, embora tenha absorvido o tratamento do Direito de Empresa e das Sociedades Limitadas, não cuidou de

regulamentar os efeitos da partilha de quotas sociais, em decorrência do término do casamento.

            Para as sociedades limitadas, que adotarem supletivamente as regras da sociedade simples, limita-
se o Código Civil, no art. 1.027, a dispor que: “Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se
separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer
à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade”.
            Todavia, o Código Civil assegurou a autonomia dos sócios para contratar livremente a cessão de quotas e seus efeitos,

conforme o caráter personalista ou capitalista da sociedade, e “suas conveniências e mediante as condições e restrições que lhe

aprouverem, as quais estipularão no contrato de constituição da sociedade”.[53]
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            Assim, para preservação da affectio societatis, não pode ocorrer o imediato ingresso do cônjuge de
sócio na sociedade, em pagamento à sua meação, salvo se houver expressa previsão da livre cessão de
quotas.
            Vedado o ingresso na sociedade do cônjuge de sócio, cabe analisar quais os seus direitos e qual a
melhor exegese para o mencionado art. 1.027 do CC.
 
4.2 Direito à divisão periódica nos lucros
 
            O cônjuge do sócio não tem legitimidade para pleitear a dissolução da sociedade. Como dispõe o
art. 1027 do Código Civil, o ex-cônjuge[54] tem direito à distribuição periódica dos lucros até que se
liquide a sociedade.

O art. 1.027 insere-se na Seção IV, denominada Das relações com terceiros. Por outras palavras, o
ex-cônjuge é considerado terceiro perante a sociedade, sendo-lhe vedado exigir seu crédito contra a
mesma.
            Os direitos pessoais atribuídos pelas quotas são intrinsecamente ligados ao status socii. Logo, se o
cônjuge de sócio não ingressar na sociedade, ser-lhe-á vedado o exercício de direitos inerentes à condição
de sócio, para proteção da affectio societatis e do caráter personalista da sociedade que não contempla
expressamente a livre cessão de quotas.

ARNOLDO WALD lembra que “não têm esses herdeiros ou cônjuges influência em poderes
políticos das quotas e, se não lhe é facultado exigir a parte que lhes caberia, não são legitimados para
exercer o direito de retirada, o que acarretaria a dissolução parcial para recebimento da parte cabível”.[55]

Ora, se apenas os sócios podem deliberar sobre a distribuição dos lucros, principalmente não
havendo disposição contratual acerca de uma distribuição mínima e obrigatória (não prevista em lei), o
único direito patrimonial garantido ao ex-cônjuge, nos termos previstos no art. 1.027, fica submetido à
vontade dos sócios e aos interesses da sociedade.

Assim, o cônjuge do sócio tem um crédito, correspondente à incidência da sua meação sobre a
distribuição dos lucros que tocar ao cônjuge-sócio, até que se liquide a sociedade, apesar de a iniciativa da
distribuição de lucros ficar inteiramente a critério dos sócios.

Caso o monte partilhável se restrinja às quotas ou representem elas o bem mais valioso, o cônjuge
de sócio, como credor deste, poderá, na insuficiência de outros bens do cônjuge-devedor, fazer recair a
execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar na liquidação (art.
1.026, CC).

Em resumo, a partilha das quotas faz surgir, para o ex-cônjuge que não ingressa na sociedade,
meação sobre dois direitos patrimoniais estabelecidos pelo art. 1.027 do CC: lucros distribuídos e
liquidação da sociedade.

Sobre a distribuição dos lucros já se discorreu. Cabe agora abordar a meação sobre a liquidação da
sociedade.
 
4.3 Liquidação de quota
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            O Código Civil de 2002 tratou de forma unitária as diversas hipóteses de saída dos sócios da
sociedade e término de casamento do sócio, prevendo a liquidação como norma reguladora geral, que,
porém não se aplicará nos casos de retirada de sócio por sucessão inter vivos (cessão de quota) e mortis
causa, se houver o ingresso dos sucessores na sociedade.
            Ou seja, quando ocorrer a retirada do sócio sem que se dê a sucessão, havendo necessidade do
pagamento pelo valor correspondente à quota, far-se-á sua liquidação.[56]
            A liquidação de quota foi disciplinada pelo art. 1.031 do Código Civil, cujo caput prevê: “Nos
casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo
montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”.
            A liquidação levará em conta o montante realizado. Isto é, as quotas subscritas, mas não
integralizadas, devem ser desconsideradas para fins de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.
Imagine-se a hipótese de um sócio dissidente que não integralizou totalmente sua quota, mas sabe que o
patrimônio líquido é muito valioso e vislumbra a possibilidade de obter grande vantagem econômica com
a tardia realização. Acredita-se que o legislador trouxe a expressa previsão de liquidação da quota pelo
montante efetivamente realizado, exatamente para evitar o locupletamento ilícito.
            O valor da quota deve ser determinado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada
em balanço especialmente levantado (art. 1.031, CC).
            Tal norma vem causando perplexidade, “porque um balanço nem sempre reflete a verdadeira
situação patrimonial da empresa”, como explica ROMANO CRISTIANO:

Com efeito, os valores de um balanço podem às vezes ter por base meros lançamentos
contábeis, absolutamente divorciados dos reais valores de mercado; outras vezes tais
valores podem ter sido objeto de simples atualização monetária, nada mais. De qualquer
forma, mesmo que autêntica a situação patrimonial descrita pelo balanço, pode, ela
também, não refletir a verdadeira situação econômica da empresa. Já vi empresas quase à
beira da falência que tinham, no entanto, patrimônio enorme; já vi outras empresas
ostentando patrimônio sem dúvida bem reduzido, mas revelando – por causa de promissor
mercado extremamente favorável – pujança em tão alto grau que lhes conferia valor
econômico entre os mais atraentes.[57]

 
            O valor da quota de sociedade não é estático. Sofre com as mutações do mercado, oscila sob a
influência de múltiplos fatores. Daí porque se revela inteiramente insuficiente para a busca de um valor
justo, que a liquidação da quota do sócio se faça com base em mero balanço.
            Por isso, a melhor solução seria inserir no contrato social cláusulas capazes de equilibrar os
interesses em jogo: do sócio que deixa de sê-lo ou que em razão de término de casamento tem que pagar
meação ao cônjuge (terceiros, credores de sócio); dos sócios remanescentes e da sociedade, que merece
ser preservada; das atividades econômicas em geral, estruturada para a produção e circulação de bens ou
serviços, devendo ser assegurada a livre iniciativa e respeitada a função social da empresa.
            Não havendo previsão específica, no contato social, hábil a dirimir as controvérsias relativas à
retirada de sócio ou avaliação da quota para pagamento de débito do sócio com terceiro, se a estimação da
quota, com base apenas no balanço se mostrar claramente insuficiente para apuração de um valor justo,
poderia restar a via do enriquecimento sem causa, com base no art. 884 do Código Civil.
            Mas, qualquer que seja o critério adotado para calcular o valor da participação societária, nas
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sociedades personalistas, com expressa vedação à livre cessão de quotas, refletindo a vontade dos sócios
de evitar a intromissão de terceiros na sociedade, a quota passa a representar para o meeiro (cônjuge do
sócio) mero direito de crédito, a ser exercido contra seu ex-cônjuge.[58]

 
 

CONCLUSÕES
 
 

Tendo em vista que separação de fato põe fim à comunhão plena de vida, a jurisprudência
brasileira, consolidada nas últimas décadas, firmou entendimento de que os bens adquiridos, por um dos
cônjuges, durante a ruptura da vida conjugal, ficam excluídos da partilha, sendo incomunicáveis.

O rompimento da comunhão de vida é apontado como causa da incomunicabilidade dos bens
adquiridos durante a separação de fato, em razão do desaparecimento da affectio conjugalis, que faria
presumir a existência de um esforço comum enquanto existe a convivência conjugal. Extinta a comunhão
plena de vida, não se justifica a comunicação patrimonial, sob pena de restar configurado o
enriquecimento sem causa.

No entanto, conclui-se que não basta a prova da aquisição do bem durante a separação de fato,
para afastá-lo da partilha. É preciso que na aquisição não tenham sido utilizados bens ou recursos comuns
e, pois, partilháveis. O esforço isolado é a causa da incomunicabilidade dos bens adquiridos durante a
separação de fato.

A prova da separação de fato é ônus que recai sobre quem a invocar (art. 333, CPC), que ainda
deve demonstrar o desaparecimento da affectio conjugalis, pela intenção de romper a vida conjugal, não
sendo suficiente o mero distanciamento físico dos cônjuges ou a indicação de que o bem foi adquirido
durante a ruptura da vida conjugal.

Por fim, o art. 1.027 do Código Civil de 2002 disciplina os direitos do cônjuge de sócio em
decorrência do término do casamento, dispondo que o ex-cônjuge ou os herdeiros do cônjuge não podem
exigir, desde logo, a parte que lhes couber na quota social, mas podem concorrer à divisão periódica dos
lucros, até que se liquide a sociedade.
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A ILEGALIDADE DO PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO

THE ILLEGALITY OF BLOQUETOS PROTEST OF BANKING

Rodolfo Soares Dos Reis

RESUMO
Este artigo busca fazer uma análise da sistemática do apontamento a protesto do boleto
bancário de cobrança. Fecundo dos avanços das novas técnicas de informática, o boleto
bancário, de larga utilização no segmento bancário e empresarial, surgiu com o intuito de
simplificar o sistema de cobrança bancária. Entretanto, como meio eficiente e moderno de
cobrança dos créditos bancários, o boleto passou a assumir a condição de instrumento coativo
de cobrança. Isto porque passou a ser prática corrente nos estabelecimentos bancários o seu
apontamento a protesto. É desse particular que cuidará o presente ensaio: perquirir a
possibilidade de lavratura do protesto de boleto bancário. Para tanto, uma breve exposição
acerca do instituto do título de crédito, em especial a duplicata mercantil, serão objeto deste
estudo.
PALAVRAS-CHAVES: TÍTULO DE CRÉDITO; DUPLICATA MERCANTIL; BOLETO BANCÁRIO;
PROTESTO POR INDICAÇÃO; IMPOSSIBILIDADE.

ABSTRACT
This article attempts to analyze the systematic appointment of the protest of the bank’s charge.
Fruitful advances of new techniques of information technology, the bank, the widespread use in
banking and business, came up with the aim of simplifying the system of collection. However, as
modern and efficient means for recovery of bank loans, the bill has become a condition of a
coercive instrument collection. Because it has become customary in the banking institutions to
protest his appointment. It is this individual who will take care of this essay: to assert the
possibility of drafting a bank protest. To this end, a brief presentation about the institute of the
security, in particular the duplicate merchant will be the subject of this study.
KEYWORDS: TITLE OF CREDIT; DUPLICATE MERCANTIL; BANK BLOQUETO; PROTEST BY
INDICATION; INABILITY.

INTRODUÇÃO

A informática operou neste fim de século uma verdadeira revolução tecnológica, com potencial
para modificar muitos aspectos da vida cotidiana. Com a economia não foi diferente. A
informatização de dados permitiu atender as expectativas mais prementes do mercado
financeiro: ganho de tempo, espaço e dinheiro.

Os avanços provenientes das novas técnicas de informática permitiram o desenvolvimento das
práticas empresariais, especificamente as relacionadas à atividade bancária, de modo a
implementar novas formas de circulação e cobrança de créditos. Daí o surgimento do boleto
bancário como meio eficiente e moderno de cobrança dos créditos provenientes das operações
de compra e venda de produtos e serviços, relegando a utilização da duplicata mercantil. Isto
porque a operação de cobrança por meio dos títulos de crédito, em especial as duplicatas,
revelava-se demasiadamente custosa às instituições financeiras, que deveriam gerenciar um
amontoado de papel ali entregue para desconto ou cobrança.

Assim é que, visando um sistema menos oneroso àquela prática, as empresas passaram a
utilizar a transmissão eletrônica dos dados informatizados a fim de facilitar a cobrança dos títulos
de crédito, pois elas deixaram de enviar aos bancos as cártulas para apenas remeter os dados
envolvendo a transação, deixando para os mesmos a tarefa de realizar a cobrança.

Com tais dados transmitidos eletronicamente pelas empresas, os bancos passaram a emitir
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"avisos de cobrança", os chamados "boletos bancários", enviando-os aos correspondentes
devedores. Quando não, as próprias empresas emitiam os boletos, enviando-os para cobrança.
 Até aí tudo bem. O problema surge quando tais boletos são utilizados como se títulos de crédito
fossem, sendo levados a protesto ou servindo de base para a propositura de ação de execução.
É desse particular que reside o objeto do presente ensaio: expor a ilegalidade do protesto de
boleto bancário.

 

1 Do Boleto Bancário: conceito e objetivos.

Em face da necessidade de celeridade nas transações financeiras relativas ao serviço de
cobrança e compensação de crédito, bem como a inoperabilidade advinda do grande volume de
papéis que se formava com os contratos de desconto e cobrança de títulos pautados em
duplicatas mercantis, surgiu a idéia de se valer dos boletos bancários como meio de se efetivar
os pagamentos.

Tendo em conta essa nova realidade, o Banco Central do Brasil cuidou de regulamentar e
fiscalizar o procedimento para implantação da compensação eletrônica de cobrança, bem como
padronizar modelos para a confecção do boleto bancário, através do Manual de Normas e
Instruções do Banco Central (MNI). É nesta instrução normativa, expedida por aquela autarquia
federal, que consta o conceito de boleto bancário, como sendo:

bloqueto de cobrança utilizado para fins de registro de efeitos em cobrança nos bancos
comerciais, múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, tais como duplicatas (inclusive
de venda mercantil emitidas por empresas concessionárias de serviços públicos), notas
promissórias, bilhetes e notas de seguro e outros efeitos da espécie, de forma a permitir o seu
pagamento em banco distinto do depositário.[1]

Convém notar, desde já, que a referência a que faz a instrução sobre "boleto bancário" não faz
crer tratar-se de documento de dívida. Não há qualquer menção nesse sentido. Trata-se, em
verdade, de documento de cobrança, utilizado pelas empresas, apto a permitir a rápida
compensação e o pronto pagamento em qualquer instituição financeira.

Imprescindível a colação do conceito proposto por Jean Carlos Fernandes, em obra específica
sobre o assunto em debate:

Pode-se conceituar o boleto bancário como o documento confeccionado pelas instituições
financeiras, a partir de dados transmitidos pelos credores, para fins de cobrança junto ao
sacado, permitindo o seu pagamento em banco distinto do depositário. É um formulário
padronizado pelo Banco Central, por intermédio do manual de Normas e Instruções (MNI). É
utilizado pelos bancos e por seus clientes, para recebimento de valores quando existe uma
compra e venda a prazo.[2]

Trata-se, portanto, de instrumento que viabilizou a simplificação dos sistemas de cobrança dos
estabelecimentos bancários, proporcionando, igualmente, aos empresários, uma maneira mais
rápida de recebimento de seus créditos. Eis o objetivo mor: tornar o recebimento dos créditos
nele exteriorizados o mais eficiente possível.

Entretanto, atualmente, o objetivo principal dos boletos bancários - simplificação dos sistemas de
cobrança, o qual motivou sua gênese - vem, paulatinamente, se degenerando em um
instrumento coativo de efetivação de cobrança. Não raro é possível verificar no corpo do boleto
bancário a inscrição de que "a sua não quitação na data fixada trará como conseqüência o seu
envio a protesto".

Com efeito, o boleto bancário enviado aos devedores, estes cognominados "sacados", deixou de
ser mera forma de cobrança para se constituir em forte meio de coação ao pagamento da
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correspondente obrigação. O escopo atual do boleto bancário deixou de ser a busca pela
simplificação e economia das cobranças bancárias, para, daí então, passar a ser instrumento de
coação aos devedores, na medida em que o seu não pagamento ensejará, de forma ilegal, a
lavratura do ato de protesto.[3]

A despeito disso, para que haja a emissão do correspondente boleto, necessário que haja um
vínculo contratual entre a instituição financeira e o cliente/empresário interessado na viabilização
da cobrança. Desta forma, geralmente, as instituições financeiras firmam contratos de desconto
ou de cobrança com os clientes para que, aí sim, a cobrança dos devedores destes se faça por
meio de boleto.

 

1.1 Estrutura contratual do sistema de boleto bancário

No contrato de desconto, v.g., havendo uma operação de compra e venda de produtos ou
serviços, e emitindo-se a respectiva duplicata, o cliente recebe previamente o valor dos títulos
transferidos ao banco. Os bancos descontam os títulos representativos das mercadorias
vendidas, tornando-se, conforme o caso, cessionários ou endossatários dos mesmos. Com os
títulos em seu domínio, podem exercer contra os devedores dos mesmos as ações próprias do
cedente ou endossante (cliente), permanecendo, ainda, com o direito de exigir dele as
importâncias que, eventualmente, não receberem, pois a cessão não é pro soluto, mas, sim, pro
solvendo.[4]

J. X. Carvalho de Mendonça explica, com propriedade, esta modalidade contratual:

O banco antecipa ao credor a importância de um título de crédito de soma líquida e vencimento
breve, recebendo-o em transferência e deduzindo do valor nominal os juros pelo espaço de
tempo intercorrente desde a data da antecipação até a do vencimento. Ele paga em dinheiro a
importância do crédito não vencido, mantida está claro, a responsabilidade dos coobrigados
acrescida com a daquele credor (garantia normal da operação), e recebe o título pro solvendo,
isto é, com efeito liberatório subordinado à condição do pagamento.[5]

O procedimento do desconto bancário é bem explicado por Arnaldo Rizzardo, in verbis:

O cliente leva ao banco o título para descontar, que terá vencimento não superior, em geral, a
180 (cento e oitenta) dias.

Aceitando o banco efetuar o desconto, solicita ao titular do crédito que faça o endosso, ou a
cessão, em geral no verso do mesmo.

Concomitantemente, assinam as partes o contrato. Só então será creditada na conta corrente do
descontário a importância correspondente ao título. Do valor contido no corpo do título
deduzem-se os interesses, isto é, o equivalente aos juros e às taxas de serviço cobradas.

Os documentos recebidos pelo banco, ou endossados ou cedidos, passam à sua propriedade. Ao
vencerem tornam-se exigíveis perante o devedor. Se este não satisfaz o pagamento, o banco
terá o caminho da execução para receber o crédito, ou a via ordinária, se não apresentarem os
requisitos para a execução.[6]      

O contrato de desconto, utilizado com freqüência em todos os ramos do comércio,
especialmente nas vendas a crédito, representa uma forma de realização do capital líquido das
empresas, indispensável ao desenvolvimento das atividades empresariais.

De outro lado, valem-se os estabelecimentos bancários, também, de simples contratos de
cobrança, nos quais figuram como mandatários dos clientes, encarregados apenas dos
recebimentos dos créditos representados nos títulos. Nesta modalidade de contrato, os bancos
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recebem os títulos através de endosso tão-somente para cobrança. Nessa hipótese, os títulos
são transferidos por um "endosso-mandato" ou "endosso por procuração", "pelo qual não se
transfere a propriedade do título ou letra, servindo apenas como mandato conferido ao portador
para cobrá-lo do devedor em nome do credor".[7]

Note que tanto no desconto bancário, como no contrato de cobrança, há a circularidade do título
objeto da avença, seja através do endosso translatício, seja através do endosso-mandato. Em
tese, tais contratos devem se fazer lastreados num título de crédito.

De posse dos títulos, os bancos poderiam, sim, emitir os respectivos boletos bancários para
cobrança dos créditos correspondentes.

Entretanto, muitas vezes, a pretexto de se descontarem títulos de crédito, os estabelecimentos
bancários formalizam contratos de descontos ou cobrança com base em meros boletos bancários
fornecidos pelos clientes. Ou então, eles mesmos (os bancos) formalizam os boletos com base
nas informações prestadas pelas empresas/clientes, sem sequer terem em mãos os títulos a
serem descontados. Às vezes - pasmem - os títulos sequer existem.

Jean Carlos Fernandes sintetiza, em minúcias, esta operação espúria dos bancos:

É certo que o contrato de desconto tem como alicerce os títulos de crédito, sendo o endosso o
núcleo da operação. A par disso, não se conceberia, em princípio, a utilização de tal instrumento
contratual com base em meros boletos; entretanto, é o que se observa na prática.

De outro lado, valem-se os estabelecimento bancários de simples contratos de cobrança, nos
quais figuram como mandatários dos clientes, incumbidos apenas do recebimento dos créditos
exteriorizados pelos boletos.

Assim, os bancos recebem dos clientes os boletos bancários para cobrança, ou eles próprios os
confeccionam a partir dos dados fornecidos pelos credores, encaminhando-os, posteriormente,
àqueles que figuram nos boletos como devedores (sacados) para pagamento na rede
bancária.[8]

Ora, fica clara a operação ao arrepio da lei realizada pelos bancos, na medida em que
confeccionam contratos de descontos lastreados em meros boletos bancários, quando deveriam
se valer de títulos de crédito. O que se tem, em verdade, é a tentativa, nessas ocasiões, de
substituir o título de crédito, e, especificamente, a duplicata, por um boleto bancário. Nada mais
absurdo, portanto.

Tratam-se de figuras absolutamente díspares, de naturezas diametralmente diversas, donde
aplicar os institutos de um no outro, na patente intenção de revestir o boleto na figura da
duplicata, representa verdadeira subversão à lei.

Assim, para deixar estreme de dúvidas esta ilegalidade, imprescindível uma breve visita aos
conceitos relativos aos títulos de crédito, e, especificamente, a duplicata mercantil.

2 Do Boleto Bancário como Substitutivo da Duplicata.

Asseverou-se, anteriormente, que as instituições financeiras vêm adotando a prática espúria de
protestar o boleto bancário, e até mesmo utilizá-lo para lastrear eventual contrato de desconto
bancário, como se título de crédito fosse, em especial a figura da duplicata.

O conteúdo dos modelos utilizados para a confecção do boleto reporta-se à existência de uma
duplicata que, na maioria das vezes, sequer existe. Alguns bancos chegam ainda a lançar no
boleto a observação de que tal documento é "substitutivo do título".[9]

E mais. Nas hipóteses de contrato de desconto bancário, as empresas, quando emitem elas
próprias os boletos, tratam de endossá-los ao banco, como se isso fosse permitido num
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documento que não possui a natureza de título de crédito. O boleto bancário é emitido e circula
como se fosse um memorando descritivo da duplicata, a qual, certamente, possui características
específicas, nada se confundindo com aquele.[10]

 

2.1 Conceito e atributos dos títulos de crédito.

O elemento crédito, materializado no título, propicia a substituição do pronto pagamento, para
futura entrega da moeda. "Os títulos de crédito representam o instrumento legal por meio do
qual se substitui o pagamento imediato, em moeda, por pagamento futuro, em moeda. Assim
entendido, é instrumento que viabiliza a circulação de riqueza".[11]

Na clássica definição de Vivante, transcrita por Tullio Ascarelli: título de crédito "é o documento
necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado".[12]  

Ascarelli, por sua vez, o conceitua como:

Caráter constante, porém, de todos, é que constituem um documento; escrito, assinado pelo
devedor, formal, no sentido de que é submetido à condição de forma, estabelecida justamente
para identificar com exatidão o direito nele mencionado e as suas modalidades, a espécie do
título de crédito (daí nos títulos cambiários até o requisito da denominação), a pessoa do credor,
a forma de circulação do título e a pessoa do devedor.[13]

Aliado a isto, ponto não menos importante em relação aos títulos de crédito é que estes, para
serem tidos como tal, devem ser regulados por lei. Em outros termos: deve existir uma lei que
atribua a determinado documento creditício a natureza de um verdadeiro título de crédito, com
todas as características e atributos a ele inerentes.[14] É o que a doutrina tem comumente
denominado de princípio da legalidade ou tipicidade:

Este princípio consiste na impossibilidade estabelecida pela Lei, de se emitirem títulos de crédito
que não estejam previamente definidos e disciplinados por lei (numerus clausus). Assim, as
pessoas não têm liberdade para criar outros títulos, a não ser aqueles que a lei considera como
títulos cambiários, observados o requisitos legais essenciais, como prescreve o art. 887 do
CCB.[15]

De início, já percebe-se a impossibilidade de equiparação do boleto bancário a um título de
crédito, eis que aquele encontra-se regulado por uma instrução normativa expedida pelo Banco
Central do Brasil, e não por uma lei em sentido estrito.

Fran Martins elenca três características inerentes ao título de crédito, por meio das quais se
revela como perfeito instrumento para a circulação dos direitos de crédito, fomentando as
atividades econômicas. Essas características inerentes aos títulos de crédito são: literalidade,
autonomia e abstração.[16]

Interessante a observação de Burgarelli quanto à importância da verificação das características
dos títulos de crédito:

Anote-se, antes, que a razão da presença de características e dos atributos, no tocante à
existência do título, no mundo dos negócios jurídicos, é a finalidade circulatória, uma vez que o
título de crédito é instrumento de circulação de riquezas. Se a idéia da finalidade circulatória
permanecer viva, durante o estudo dos títulos de crédito, fácil será a compreensão dos casos
excepcionais, ou de circunstâncias que, mais ou menos descaracterizam os títulos e, embora
possa ser útil ao negócio jurídico subjacente, à medida que se colocam obstáculos à circulação,
menos puro, cambiariamente, o título é.[17]

Pois bem, fixada essa premissa, passa-se à analise de cada um dos atributos ou características
dos títulos de crédito.
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A partir da definição clássica de título de crédito, formulada por Vivante, é possível depreender
que o título de crédito é documento necessário para exercer o direito literal e autônomo nele
mencionado. Vê-se, portanto, que a literalidade está expressa nesse conceito.

Por literalidade entende-se o fato de valer nos títulos apenas o que está escrito. A contrario
sensu, o que nele não está escrito não pode ser alegado.

A literalidade, que a doutrina comum eleva a traço característico de todos os títulos de crédito e
que a lei, por seu turno, menciona, quer quantos aos títulos cambiários, quer quantos aos
causais, é definida nestes termos: o direito decorrente do título é literal no sentido do que,
quanto ao conteúdo, à extensão e às modalidades de direito, é decisivo exclusivamente o teor
do título.[18]

Sobre esse atributo, interessante a lição de Rubens Requião, in verbis:

O título é literal porque sua existência se regula pelo teor de seu conteúdo. O título de crédito
se enuncia em um escrito, e somente o que está nele inserido se leva em consideração; uma
obrigação que dele não conste, embora sendo expressa em documento separado, nele não se
integra.[19]

Prosseguindo no exame dos elementos extraídos da definição de Vivante, depreende-se a
referência ao exercício do direito autônomo. Por este aspecto do título, cada um dos
participantes do negócio cambiário, assume obrigação relativa ao título, obrigação autônoma.
"Significa a autonomia o fato de não estar o cumprimento das obrigações assumidas por alguém
no título vinculado a outra obrigação qualquer, mesmo ao negócio que deu lugar ao nascimento
do título".[20]

Daí porque, em face da autonomia da obrigação cambiária, o portador do título, seja quem for,
tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação contra quem figurou na circulação do
mesmo título.[21]

Por último, tem-se a abstração como característica do título de crédito, significando que os
direitos decorrentes do título são abstratos, porque não dependentes do negócio que deu lugar
ao nascimento do título.[22]

A abstração às vezes tem sido confundida com a autonomia mas, na realidade, são coisas
diferentes. Abstratos são os direitos porque independem do negócio que deu origem ao título.
Uma vez o título emitido, liberta-se de sua causa, e, assim, a mesma não poderá ser alegada
futuramente para invalidar as obrigações decorrentes do título, pois esse, uma vez emitido,
passa a conter direitos abstratos, não cabendo, de tal modo, a exigência de contraprestação
para poder ser satisfeita a obrigação.[23] 

Entretanto, convém observar que a abstração não caracteriza todos os títulos de crédito, como é
o caso da duplicata, objeto de análise adiante.

Há, ainda, aqueles que mencionam a cartularidade como característica dos títulos de crédito, eis
que o título se materializa numa cártula, ou seja, num papel ou documento.[24]

Dentre os títulos de crédito previstos no direito brasileiro, regulados por leis especiais, podem ser
mencionados: a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a duplicata, os títulos de crédito
rural, os títulos de crédito industrial, as debêntures, o warrant, o conhecimento de transporte, as
ações, os títulos da dívida pública, letra de câmbio e a cédula hipotecária.

No que concerne à duplicata em especial, faz-se mister a análise de tal título, sobretudo para
deixar patente a sua diferenciação dos boletos bancários.
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2.2 Da duplicata mercantil.

A Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, dispõe sobre a duplicata, admitindo-se de forma
subsidiária as regras atinentes à letra de câmbio.

Trata-se de título de crédito largamente utilizado no comércio para a realização de vendas à
prazo. Uma vez emitida a fatura, o que se faz pela extração da nota fiscal de venda ou
prestação de serviços, admite-se a criação de uma duplicata para circulação cambial.[25]

A duplicata é título de crédito formal, impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor, ou
prestador de serviços, que visa a documentar o saque fundado sobre crédito decorrente de
compra e venda mercantil ou prestação de serviços, assimilada aos títulos cambiários por lei, e
que tem como seu pressuposto a extração de fatura.[26]

A lei atribuiu à duplicata a característica de título de crédito impróprio e, assim, como os títulos
de crédito em geral, esse documento deve conter certos requisitos, tais como: a) a denominação
"duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem; b) o número da fatura; c) a data certa
do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista; d) o nome e domicílio do vendedor e
do comprador; e) a importância a pagar, em algarismo e por extenso; f) a praça do pagamento;
g) a cláusula à ordem; h) a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de
pagá-la a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial; e i) a assinatura do emitente.[27]

A duplicata relaciona-se, necessariamente, a uma causa material, isto é, a um negócio jurídico,
caracterizado no contrato de compra e venda mercantil ou no contrato de prestação de serviços
(arts. 1º e 20 da Lei nº 5.474/68). Uma vez concluídos referidos contratos, a emissão de fatura
é obrigatória, embora seja facultada a emissão da duplicata.[28]

Apesar, contudo, de tornar a duplicata de emissão facultativa, declara a lei que "não será
admitido qualquer outro título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância
faturada ao comprador", o que, em última análise, significa que, mesmo não sendo de emissão
obrigatória, só através da duplicata pode o vendedor garantir-se quanto ao recebimento da
importância referente a venda à prazo.[29]

A expressão facultar não deve ser entendida no sentido de ampla dispensabilidade. Se o credor
pretender cobrar seu crédito, pretensão óbvia nas relações negociais onerosas, somente poderá
fazê-lo mediante a criação do título: por conseguinte, embora conste a expressão facultar,
obrigatória e a existência do título para a cobrança.[30]

Depois de concluído o contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o
título deverá ser remetido, no prazo de trinta dias de sua emissão. Essa remessa tem por
finalidade levar o título à presença do comprador para que ele o assine, reconhecendo a sua
exatidão e a obrigação de pagar a duplicata. A essa assinatura, por parte do comprador, dá-se o
nome de aceite.[31]

O título somente não será aceito se ocorrerem a hipóteses previstas no art. 8º da Lei 5.474/68.
A lei menciona que "o comprador só poderá deixar de assinar a duplicata ...", situação que
obriga o sacador a declarar, por escrito, as razões pelas quais não quis opor sua assinatura de
reconhecimento no título. Os motivos elencados em tal dispositivo são taxativos, tornando
impossível a recusa do aceite por outros motivos. Isto evidencia que o aceite na duplicata é
obrigatório.[32]

Em conclusão: nada que ver o boleto bancário com o instituto da duplicata mercantil. São
figuras de naturezas distintas, não podendo se confundir uma com a outra. Somente com a
extração da duplicata é possível o vendedor/credor garantir o seu crédito. Sem ela, inexiste título
executivo extrajudicial hábil à propositura da ação de execução. Os boletos bancários, como
pretendem alguns, não têm o condão de substituir àquela.
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É assim o entendimento de Ermínio Amarildo Daroldo, citado por João Roberto Parizatto:

Os boletos bancários são papéis legalmente atípicos, por não trazerem em seu bojo os mais
elementares requisitos estabelecidos no ordenamento jurídico aos títulos de crédito. O boleto
não constitui título de crédito pelo simples motivo de assim não ter sido reconhecido, bem como
por não preencher os pressupostos necessários à criação da presunção de veracidade que
norteia este último.[33]

Porém, embora inexistente a duplicata propriamente, há o entendimento daqueles que
defendem a possibilidade de emissão do boleto bancário lastreado numa "duplicata virtual".
Assim sendo, seria possível o protesto do mesmo boleto. É deste particular que cuidará a seção
seguinte.

 

2.3 Da duplicata virtual.

Ante os avanços tecnológicos alcançados pelos sistemas de cobrança, bem como na ânsia de se
suprimir o uso de "papéis" nas transações financeiro-empresariais, surgiu-se a figura da
"duplicata virtual ou escritural".

Como bem explica Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.:

Hodiernamente a duplicata virtual vem sendo empregada em larga escala no meio empresarial,
em decorrência do avanço tecnológico, consistente no registro do crédito por meio magnético,
sem cártula, sem papel. O vendedor, via computador, saca a duplicata e envia pelo mesmo
processo ao banco, que, igualmente, por meio magnético, realiza a operação de desconto,
creditando o valor correspondente ao sacador, expedindo, em seguida, guia de compensação
bancária, que, por correio, é enviada ao devedor da duplicata virtual, para que o sacado, de
posse do boleto, proceda ao pagamento em qualquer agência bancária.[34]

Fran Martins assim leciona sobre os títulos escriturais:

O título escritural é aquela que não tem cártula; nasce e atua por via de computador, por e-
mail, por internet, não possui assinatura usual.

Na assinatura digital há a assinatura criptográfica da comunicação criada e, com isso, surge o
que os autores costumam chamar de cártula eletrônica, conjunto de dados do título
consubstanciado na memória do sistema eletrônico.

Admite-se a celebração de contratos eletrônicos, mensagens eletrônicas, por meio de proposta e
aceitação, pela troca de dados eletrônicos.[35]

De posse das informações enviadas, o banco gera um documento chamado "boleto bancário",
onde constam todas as informações necessárias a respeito do título. Esse boleto bancário é
enviado ao devedor, geralmente pelo correio. De posse desse documento, o devedor dirigi-se a
uma agência bancária e efetua o pagamento na data de seu vencimento. Em nenhum momento
se materializa a duplicata.[36]

Apesar de algumas vozes da doutrina de escol, não se pode dizer que a duplicata virtual é um
título de crédito, sobretudo porque lhe falta requisito essencial de existência, qual seja, a
cartularidade.

Conforme já asseverado, a "carturalidade", ou, para alguns, "incorporação", é atributo inerente
aos títulos de crédito, que significa a materialização do direito no documento (papel ou cártula),
de tal forma que o direito não poderá ser exercido sem a exibição do documento.

Ora, se para a existência do título de crédito é necessário o documento, o papel materializando
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a cártula, como justificar a duplicata virtual existente apenas em dados informatizados?

É certo que o Direito deve estar em sintonia com o progresso da sociedade. Não menos certo,
também, que o Direito Empresarial tem que acompanhar os avanços tecnológicos que
dinamizam a atividade empresarial. Porém, uma coisa é acompanhar a dinâmica da sociedade
respeitando o "império da lei"; outra coisa é atender as expectativas de progresso subvertendo a
ordem jurídica.

É certo que na prática empresarial, a emissão da duplicata propriamente dita constitui perda de
tempo, espaço e dinheiro, na medida em que os bancos deveriam gerenciar um amontoado de
papel para a realização da cobrança bancária, podendo ser suprimida de forma simples pelo
título escritural.

No entanto, essa simplicidade é completamente errada. A duplicata é título padronizado pela
Resolução 102, de 26 de novembro de 1968, do Banco Central do Brasil, e regulado pela Lei
5.474/68. O art. 24 do mesmo diploma legal prevê que "da duplicata poderão constar outras
indicações, desde que não alterem sua feição característica". Ora, se a lei veda a utilização de
procedimento que altere sua "feição característica" (da duplicata), é óbvio que inexiste
"duplicata virtual".

Consoante o entendimento de Wille Duarte Costa:

Se o título não pode e nem deve ser alterado na sua feição característica; se o boleto bancário
não corresponde ao modelo oficial de duplicata; se no boleto bancário, via computador, não
existe assinatura de quem quer que seja, mesmo criptografada; se não sendo duplicata, a
duplicata virtual não é enviada para aceite e não recebe, por isso, aceite algum do sacado; se
não é enviada a duplicata virtual ao sacado, a não ser para pagamento, o sacado não pode
impugná-la nos termos do art. 8º e 21 da Lei de Duplicatas; essa chamada "duplicata virtual" ou
"duplicata escritural" não pode e nem deve existir. É preciso combatê-la, pois não corresponde a
um título típico, com base em lei especial. Sendo assim, não é título de crédito, porque espúria e
ilegal. É fruto de uma doutrina que não sabe onde põe os pés e nem as mãos, auxiliada por
instituições financeiras que, sem importar-se em ferir a lei e o Direito, querem beneficiar-se do
absurdo chamado duplicata virtual, duplicata escritural, duplicata-extrato, duplicata em fita
magnética.[37]

Há, ainda, aqueles que proclamam a existência da "duplicata virtual", ao fundamento de que o
direito vigente prevê a sua execução, na medida em que não exige a exibição do documento
cartular. Nada mais equivocado.

 À evidência a confusão de institutos. A não exibição da duplicata em papel só se verifica se
ocorrer o protesto por simples indicação. Porém, para realizar tal protesto, é preciso provar que
a duplicata foi retida pelo sacado. E para ser retida, é preciso que a duplicata tenha sido
extraída e remetida ao sacado. Se não for remetida, não tem como ser retida.[38]

É o que dispõe o §3º do art. 21 da Lei 9.492/1997: "quando o sacado retiver a letra de câmbio
ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto
poderá ser baseado na segundo via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, [...]".

Ora, para não devolver a duplicata, é preciso retê-la. Para retê-la é preciso que a duplicata
tenha ido até o sacado. Mesmo porque o sacado tem o direito de examinar a duplicata sacada
contra ele, para conferir o valor, a praça de pagamento e, tendo recebido as mercadorias ou
serviços com defeitos, avarias, vícios, diferenças no valor e outros defeitos, ele, o sacado, tem o
direito de impugnar a duplicata e não aceitá-la, o que deve fazer por escrito e no prazo de
devolução da duplicata (10 dias).

        [...]
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Por isso, a duplicata virtual é ilegal, pois não existe, a não ser na mentalidade de alguns
doutrinadores que não sabem interpretar o direito vigente.[39]

Sendo assim, se inexiste duplicata virtual, como justificar o protesto do boleto bancário nela
consubstanciada? Não há justificativa porque se trata de prática ao arrepio da lei. Eis o ponto
nuclear do presente trabalho. Expor a ilegalidade do protesto de boleto bancário.

 

3 Da Ilegalidade do Protesto de Boleto Bancário

3.1 Considerações Gerais sobre o Instituto do Protesto

Conquanto não seja função precípua do legislador ministrar definições, a Lei 9.492, de 10 de
setembro de 1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida, dispõe, em seu art. 1º, o conceito do protesto, como sendo: "ato formal
e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em
títulos e outros documentos de dívida".

Sem prescindir da contribuição doutrinária acerca do tema, João Eunápio Borges define o
protesto como o "ato oficial e solene por meio do qual se faz certa e se prova a falta ou recusa,
total ou parcial, do aceite ou do pagamento de um título cambial".[40]

Na concepção de Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.:

Protesto de título de crédito é ato cambiário público, formal, extrajudicial e unitário que tem por
finalidade comprovar a falta ou recusa de aceite ou de pagamento, bem como outros fatos
relevantes para as relações cambiais, visando principalmente a salvaguarda dos direitos
cambiários do portador.[41]

O efeito principal do ato de protesto é garantir o exercício do direito de regresso. É dizer, sem o
ato de protesto não é possível o detentor do título exercer seu direito contra os obrigados
regressivos. Desse direito decaí o credor, de nada lhe valendo a alegação de que apresentou o
título por outros meios. Nesse sentido, o protesto é obrigatório com função "conservatória do
direito".[42]

Quando o protesto figura como formalidade pela qual se prova a apresentação do título do
devedor para aceite ou pagamento, o protesto assume a função simplesmente probatória,
constituindo em mora o devedor, razão pela qual, nessa hipótese, será considerado ato
facultativo.[43]

A partir de seus efeitos, é possível abstrair duas funções básicas do ato de protesto: a uma, o
exercício do direito de regresso; a duas, caracterização do estado de mora do devedor.

Não obstante, é possível, atualmente, depreender uma terceira função ao instituto do protesto:
trata-se do protesto como instrumento de coação do devedor.

Mauro Grinberg, citado por Jean Carlos Fernandes, bem identifica esta função:

O protesto tem inegável função psicológica coativa dos devedores, havendo quem fale em
constrangimento moral legítimo, sendo que hoje os interessados preocupam-se muito mais com
os efeitos comerciais do que com os efeitos legais do protesto.[44]

É inegável, portanto, que o protesto é motivo de transtornos ao devedor, sobretudo o
empresário, impondo àquele que tem seu nome vinculado a tal ato um descrédito perante a
sociedade. Muitas vezes, o ato de protesto constitui um obstáculo ao exercício pleno da
atividade empresarial, tendo em vista a pecha que tal ato impõe ao devedor, servindo de efeito
inibidor das futuras negociações com este.
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A Lei 9.492/97, em seu art. 3º, prevê como documentos protestáveis, os títulos de crédito e
documentos de dívida.

Quanto aos títulos de crédito, a lei não suscita maiores dúvidas, porquanto perfeitamente
identificáveis no ordenamento jurídico pátrio as espécies cambiais.

Entretanto, o mesmo não ocorre quanto à expressão "outros documentos de dívida".

 

3.2 Do boleto bancário como documento de dívida.

A lei não especifica o quê são esses "outros documentos de dívida", restando à doutrina
conceituá-lo.

Essa imprecisão fora oportunamente observada por Ermínio Amarildo Darold:

Importante gizar, desde já, ter o legislador perdido a oportunidade de fazer-se claro e preciso na
definição de quais documentos poderão servir de base para o protesto. Dúvida inocorre tocante
à parte que se refere aos títulos, obviamente aos títulos de crédito, assim reconhecidos pela lei.
Todavia, a expressão outros documentos de dívida é vaga e imprecisa.[45]

Carlos Henrique Brandão, citado por Jean Carlos Fernandes, identifica tais documento como
aqueles que "instrumentalizam reciprocidade obrigacional e determinam prazo de cumprimento":
"para que determinado documento possa servir de sustentáculo ao protesto é mister que se
apresente instrumentalizado em um contrato que reúna os elementos denunciadores do
aperfeiçoamento obrigacional".[46]

No mesmo sentido a lição de Woshington de Barros Monteiro:

A existência de um contrato regularmente formalizado pressupõe, necessariamente, a
intervenção de duas ou mais pessoas, que se colocam acordes a respeito de determinada coisa.
Tal característica, portanto, não pode refugir aos "documentos de dívida" levados ao tabelião de
protestos. Se deles não se defluir a existência de um vínculo contratual perfeitamente
formalizado com a manifestação volitiva das partes contratantes, principalmente daquele que se
obrigou a cumprir determinada obrigação, no caso, o pagamento da dívida a certo tempo, não
poderão ser objetos de protesto.[47]

Sem maiores esforços já se percebe que o boleto bancário nada se equipara ao "documento de
dívida". Este, para configuração, exige, minimamente, o conluio de vontades entre credor e
devedor. Algo que não se verifica no boleto bancário, posto que unilateralmente produzido pelo
banco.

Os boletos bancários não são títulos de crédito e não podem, portanto, serem protestados.
Trata-se de documento produzido unilateralmente, podendo ser conceituado como atípico, por
não possuir os requisitos que a lei exige para a caracterização de um título de crédito. O art. 1º
da Lei nº 9.492/97, é claro no sentido de que o protesto deve referis-se a um título ou
documento de dívida, o que não se vislumbra no boleto.[48]   

Ora, se não se trata de título de crédito, e nem documento de dívida, como justificar o protesto
do boleto bancário?

A ilegalidade do protesto do boleto é vista sob dois aspectos: a uma, a apresentação do boleto
bancário a protesto, inexistindo uma duplicata formalmente emitida e enviada ao comprador
(sacado); a duas, a prática de emitir a triplicata a partir do boleto.

Eis o objeto nuclear do presente ensaio, cuja exposição se encerra a seguir.
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3.1 Do protesto do boleto bancário como substitutivo da duplicata e/ou triplicata

A prática tem mostrado que, após enviado o boleto ao devedor para pagamento, e não havendo
o adimplemento na data do vencimento, os bancos encaminham uma via do boleto ao tabelião
de protestos para a lavratura do ato. Nesse caso, o banco encaminha o boleto para que o
protesto de se faça "por indicações", como se duplicata fosse.

Ao contrário do que normalmente ocorre, a duplicata é protestável em três hipóteses: a) por
falta de aceite; b) por falta de pagamento; e b) por falta de devolução da cártula ao sacador.
Neste último caso, o protesto se dá "por indicações".

Não tendo sido a duplicata devolvida pelo comprador/sacado, no prazo especificado pela lei, sem
que para essa não devolução haja um motivo especificado, o sacador terá que tirar o protesto
mediante simples indicações feitas ao Oficial de Protestos, visto como não dispõe, o portador,
de título para fazer presente àquele serventuário.[49]

Se o sacado (comprador ou beneficiário dos serviços) não devolve a duplicata no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data em que recebeu para firmar o aceite, cabe o protesto por falta de
devolução, após o decurso do mencionado prazo, com base nas indicações feitas pelo portador
ao Tabelião de Protesto de Títulos (protesto por indicações), excepcionando-se, assim, o
princípio da literalidade porque a duplicata não será apresentada para protesto.[50]

A partir daí deduz-se que o protesto por indicação só ocorre na hipótese em que a duplicata-
papel não é devolvida pelo sacado. Admitir o contrário é negar vigência aos arts. 6 e 8 da Lei de
Duplicatas.

Asseverou-se em linhas anteriores que a duplicata é título de aceite obrigatório, posto que o
sacado/comprador só poderá deixar de aceitá-la nos casos referidos no art. 8 da Lei 5.474/68.

Emitindo-se o boleto bancário, e lavrando-se o protesto por indicação, sem nunca existir a
duplicata, os bancos impedem a aplicação dos arts. 6º e ss. da Lei de Duplicatas, principalmente
as disposições referidas no art. 8º do mesmo diploma legal, que permitem ao devedor deixar de
aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios, defeitos e
diferenças na qualidade ou quantidade das mercadorias, divergências nos prazos ou nos preços.

O protesto por indicação, sem antes haver duplicata e correspondente envio dela para aceite, é
ato ilegal, como bem assevera Wille Duarte Costa:

Portanto, nos casos de protesto por simples indicação, este tem de comprovar a remessa da
duplicata e sua retenção por parte do devedor. Mesmo porque, se a duplicata não for remetida
ao devedor, como pode este exercer seu direito de deixar de aceitar o título e reclamar contra
avaria ou não recebimento das mercadorias (ou serviços), contra vícios, defeitos e diferenças na
qualidade ou na quantidade das mercadorias, ou divergências nos prazos ou nos preços
ajustados? Por isso, se a duplicata não for remetida ao sacado, este dificilmente poderá exercer
seu legítimo direito de impugnar o título e impedir uma execução infundada ou uma cobrança
que mereça melhor exame por via de uma ação de conhecimento.[51]

E mais. Não basta apenas a remessa da cártula ao sacado e a alegação verbal de que o título foi
retido. O protesto por simples indicação só poderá ocorrer havendo comprovada retenção da
duplicata que foi enviada ao comprador para aceite e que não foi devolvida. Se essa prova da
remessa não ocorrer, o protesto será irregular, não podendo produzir os efeitos pretendidos.

Como bem adverti Rubens Requinhão: "essas indicações, evidentemente, não podem ser
simplesmente oferecidas verbalmente, mas por escrito, fundadas em documento (protocolo de
entrega) que prove o recebimento do título pelo sacado".[52]
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Não obstante este entendimento que se coaduna com os ditames da lei e do bom senso, há o
posicionamento daqueles negam a existência da duplicata em prol da praticidade promovida pelo
uso do boleto bancário. É o que advoga Celso Barbi Filho, citado por Wille Duarte Costa:

A duplicata em si não existe e não precisa existir. Basta ao credor, ou ao banco encarregado da
cobrança, comparecer ao cartório de protestos, fornecer os dados da fatura e do comprador,
alegando que o título foi remetido para aceite e pagamento, não tendo sido aceito, pago nem
devolvido, e, assim, requerer o protesto da duplicata, por indicações do portador, como permite
o citado § 1º do art. 13 da Lei 5.474/1968.[53]

Interessante observar que, consoante o posicionamento do Profº Celso Barbi Filho, o protesto
por indicação, quando inexistente a duplicata, é lastreado numa falsa alegação de que a mesma
duplicata existe. Tal argumentação não passou despercebida por Wille Duarte Costa:

Vejam que o mencionado autor, naquele artigo, aconselha que o credor deve apenas alegar que
a duplicata fora remetida para aceite e pagamento, não tendo sido aceita, paga e devolvida.
Com base numa falsa alegação sugerida por ele, o protesto seria realizado.

Falar em "mercancia de suprimento de duplicata não devolvida", como afirmou BARBI FILHO,
quando não existe duplicata e, por isso, não foi e nem podia ser devolvida, é outro absurdo ou,
em outras palavras, é ato criminoso, ato abusivo, contrário ao direito e à aplicação da justiça.
Tais afirmações só servem para torcer o direito e confundir o leigo, que acaba achando corretas
tais assertivas que não correspondem com a realidade.                       

O protesto por simples indicação do portador não pode ser fruto de fraudes, achaques e atos de
inescrupulosos que, pela facilidade encontrada pela simples indicação permitida em lei, abusam
em todos os sentidos, sacando duplicatas frias ou sem lastro, contra quem nada comprou e nada
deve. Por isso, a emissão da duplicata nas vendas à prazo é necessária, principalmente para a
sua circulação. O título deve existir e não pode ser suprido por certidão de protesto algum, a
não ser que, comprovadamente, fique demonstrado que a duplicata foi remetida e entregue ao
comprador e por este não devolvida no prazo legal, além de ser comprovada a remessa e
entrega da mercadoria vendida.

Se não for assim, será permitida a fraude e o abuso de certas instituições, que não têm título
algum endossados a elas, bem como mandato para cobrança simples e menos para execução
própria.[54]  

Veja que a hipótese não se confundi com o protesto do boleto em si, como se título de crédito
ou documento de dívida fosse. Trata-se, isto sim, de protesto por indicação de duplicata
supostamente existente, lastreada num boleto bancário. Neste caso a ilegalidade é ainda
maior...

Com efeito, o procedimento de protesto de boleto por indicação exige, como condição sine qua
non¸ a existência de uma duplicata formalmente emitida, nos termos do art. 2º da Lei 5.474/68,
devendo-se, ainda, demonstrar a relação jurídica que legitimou sua emissão, bem como a prova
da remessa da cártula ao sacado/comprador. A bem da verdade, não se trata de protesto do
boleto em si, mas, sim, da duplicata a partir dos dados dela existentes.

Entretanto, a prática denuncia que os bancos enviam aos oficiais de protesto apenas o boleto de
cobrança, com a declaração falsa da existência do título, o qual jamais foi emitido, quiçá enviado
ao suposto devedor para aceite ou pagamento.

Ademais disso, a fim de sanar os inconvenientes instaurados na praxe com a utilização do boleto
bancário, é comum verificar a emissão da triplicata a partir dos dados colhidos do boleto,
legitimando, assim, o seu protesto. No entanto, é bem de ver que tal alternativa se revela ainda
mais desacertada, na medida em que a emissão da triplicata a partir do boleto bancário
consubstancia verdadeira negativa de vigência ao art. 23 da Lei 5.474/68. [55]
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Conforme prescreve referido dispositivo legal: "a perda ou extravio da duplicata obrigará o
vendedor a extrair triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas
formalidades daquela".

Significa dizer que a triplicata é idêntica à duplicata, com a única diferença do nome. Onde se
encontra duplicata, basta substituir por triplicata. No mais, tudo é igual, até mesmo a
numeração. Pode-se dizer por isso, sem dúvida alguma, que a triplicata é cópia da duplicata.[56]

Com tudo, mister registrar que a emissão da triplicata, conforme dispõe a lei, somente se
justifica na hipótese de perda ou extravio do título original, no caso, a duplicata. A fora estas
hipóteses, a extração da triplicata se dará ao arrepio da lei.

Assim é que ressoa evidente a ilegalidade de se extrair a triplicata a partir do boleto bancário,
para sujeitar o devedor/sacado às conseqüências danosas da lavratura do protesto.

Em conclusão: o boleto bancário levado a protesto - seja por simples indicação, sem que exista
duplicata propriamente dita; seja lastreado em triplicata ilegalmente extraída - é prática que
depõem contra o ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da boa-fé, inclusive quando
levado às últimas conseqüências, de modo a justificar a propositura de ação de execução
fundada tão-somente no protesto do mesmo boleto.

 

CONCLUSÃO

O aparecimento do boleto bancário foi fruto do avanço tecnológico operante nas instituições
financeiras. Com ele visou-se, inicialmente, reduzir o grande volume de papéis existentes nas
operações bancárias. O boleto bancário surgiu, pois, como meio eficiente e moderno de
cobrança dos créditos provenientes das operações de compra e venda de produtos e serviços.

Porém, aliado ao objetivo principal que motivou o surgimento deste tipo de documento, qual
seja, viabilizar a simplificação do sistema de cobrança bancária, o boleto bancário passou a
assumir a condição, também, de instrumento coativo de efetivação de cobrança. Isto porque se
tornou prática corrente no seio empresarial o apontamento do boleto bancário a protesto. No
entanto, a ilegalidade de tal ato ressoa inconteste, eis que o boleto bancário é documento
inidôneo a justificar a lavratura do ato de protesto.

Primeiramente, sem maiores esforços, é possível afastar do boleto bancário qualquer
característica que o identifique como um título de crédito. A breve exposição dos atributos
principais do título de crédito, tais como: literalidade, autonomia, abstração e carturalidade;
valendo lembrar o seu elemento característico fundamental, qual seja, a circularidade, tornam
evidentes a impossibilidade de se identificar o boleto bancário a um título de crédito.

Do mesmo modo, também, que não se pode confundir boleto bancário com documento de
dívida. A doutrina civilista é remansosa no entendimento de que o "documento de dívida"
encerra em seu conteúdo reciprocidade obrigacional e determinação de prazo para cumprimento.
É dizer, deve haver no documento o conluio de vontades entre credor e devedor, o que não se
verifica no boleto bancário, posto que unilateralmente produzido pelo banco.

Sendo assim, inconcebível o protesto do boleto bancário, uma vez que este não se enquadra no
conceito de título de crédito ou documento de dívida, como preceitua o art. 3º da Lei 9.492/97.

Não obstante, a prática bancária, com apoio de parte insignificante da doutrina, vem justificando
o protesto do boleto bancário como substitutivo da duplicata, ou, até mesmo, a partir da
triplicata.

A ilegalidade deste ato é vista sob dois aspectos: a uma, a apresentação do boleto bancário a
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protesto, inexistindo uma duplicata formalmente emitida e enviada ao comprador (sacado); a
duas, a prática de emitir a triplicata a partir do boleto.

Observou-se que os bancos têm adotado a prática de enviar o boleto bancário ao devedor para
pagamento e, não havendo adimplemento, encaminhar uma via do mesmo boleto ao tabelião de
protesto para a lavratura do ato "por indicações". Até aí, tudo bem. O problema é que o
estabelecimento bancário encarregado da cobrança, envia o boleto para protesto por simples
indicação sem que exista a correspondente duplicata.

O protesto "por indicação" pressupõe a existência da duplicata e o seu envio ao sacado para
aceite. Após, não havendo a devolução do título, pelo sacado, ao sacador, aí, sim, justificado
está o protesto do boleto por simples indicação. Não se está, aí, protestando o boleto em si,
mas, sim, os dados da duplicata não devolvida.

Entretanto, a prática denuncia que o protesto "por indicação" do boleto bancário se dá sem
antes haver duplicata e correspondente envio dela para aceite; ato absolutamente ilegal,
portanto.

E mais: muitas vezes o protesto do boleto bancário vem precedido de um ato fraudulento de
autoria das instituições financeiras, na medida em que os bancos enviam aos oficiais de protesto
apenas o boleto de cobrança, com a declaração falsa da existência do título [duplicata], o qual
jamais foi emitido, quiçá enviado ao suposto devedor para aceite ou pagamento.

Aliado a esta prática, é comum verificar, também, a emissão da triplicata a partir dos dados
colhidos do boleto, legitimando, assim, o seu protesto. Porém, tal prática se revela ainda mais
equivocada, posto que a emissão da triplicata pressupõe a perda ou extravio da duplicata
original. Sem esta não se justifica a extração daquela. Como então extrair a triplicata a partir do
boleto bancário? Só por uma ilegalidade é possível isso.
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A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E A EXTINÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
 O AGRAVAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

THE COMPLEMENTARY LAW 123/2006 AND THE EXTINCTION OF MICRO AND SMALL
COMPANIES - THE ESCALATION OF TRIBUTARY RESPONSIBILITY

Luis Roberto Ahrens

RESUMO
O artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 veicula previsão que possibilita a baixa das micro e
pequenas empresas independentemente do pagamento dos débitos tributários e,
consequentemente, independentemente da apresentação das certidões negativas pertinentes.
Ocorre, no entanto, que tal dispositivo legal (artigo 9º da Lei Complementar 123/2006) traz no
seu conteúdo normativo, também, a previsão de ampliação da responsabilidade tributária dos
sócios e administradores das micro e pequenas empresas extintas independentemente de
qualquer análise quanto à particular conduta boa ou má dos sócios e administradores. Vale
dizer, rompendo com a tradicional limitação da responsabilidade dos sócios e administradores de
sociedades e, ainda, com o desenvolvimento histórico da legislação e doutrina pertinentes, o
artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 contém previsão legal que revela nítido desprezo a
todo o progresso legislativo que promoveu o atual desenvolvimento da economia. Trata-se,
ademais, de previsão legislativa que foge da determinação constitucional de tratamento
favorecido às micro e pequenas empresas pois, ao contrário, somente acarreta um tratamento
mais severo que o dispensado às grandes empresas
PALAVRAS-CHAVES: Lei Complementar 123/2006; micro e pequenas empresas, sócios e
administradores; responsabilidade tributária; conduta.

ABSTRACT
Article 9 of Complementary Law 123/2006 contains a provision that makes it possible to wind up
micro and small businesses regardless of payment of taxes due and, consequently, regardless of
submission of relevant documentation. However, said Article 9 provides for broadening the tax
liability of partners and managers of closed companies regardless of any analysis concerning
their good or bad conduct. Furthermore, in a break with the traditional limitation of company
partner and manager liability and also with the historical trajectory of the relevant legislation and
doctrine, Article 9 contains a provision that shows clear disregard for all the legislative progress
that has promoted the current development of the economy. This provision goes against the
grain of the constitutional determination to treat micro and small businesses favorably because,
on the contrary, it only calls for harsher treatment than that given to large companies
KEYWORDS: Complementary Law 123/2006; micro and small businesses; partners and
managers; tax liability; conduct.

INTRODUÇÃO

 

              É interessante notar que alguns aspectos da legislação brasileira revelam uma natureza
muito menos benéfica à coletividade do que se poderia supor numa leitura rápida e desatenta.

              No particular da Lei Complementar nº 123/2006, tida e havida como protetiva dos
micro e pequenos empresários, nota-se que alguns de seus dispositivos trazem em seu bojo
conteúdo que revela qualquer outra intenção do legislador menos aquela propagandeada
proteção.

              Interessa-nos, aqui, o estudo do artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 no que, ao
permitir a baixa e extinção das micro e pequenas empresas mesmo sem a apresentação das
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certidões negativas de débitos, envolve o contribuinte num verdadeiro engodo legislativo que
esconde a trágica conseqüência da ampliação da responsabilidade tributária originariamente da
sociedade - pessoa jurídica extinta - para os seus sócios e administradores. Ocorre que,
historicamente vinculada à análise da particular conduta dos sócios e administradores, a
ampliação da responsabilidade tributária constante no artigo 9º da Lei Complementar 123/2006
dispensa qualquer consideração técnica quanto à conduta subjetiva daqueles que passarão a ser
responsáveis pelo recolhimento dos tributos após a extinção da sociedade. E pior: esta
possibilidade de baixa da empresa é alardeada como um grande benefício aos pequenos e micro
empresários que, infelizmente, não estão sendo adequadamente alertados quanto à
conseqüência da ampliação da sua responsabilidade pelo simples e objetivo fato da baixa da
empresa.

              O presente artigo, portanto, pretende analisar especificamente esta previsão do artigo
9º da Lei Complementar 123/2006 à luz do tratamento diferenciado ao micro e pequeno
empresário previsto expressamente na Constituição Federal (artigo 170, inciso IX) e, ainda, em
respeito aos institutos típicos do direito societário e empresarial e, finalmente, quanto às normas
do Código Tributário Nacional.

 

1. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

 

              Candidamente travestido de benefício desburocratizante e facilitador do encerramento,
extinção ou baixa das micro e pequenas empresas, o artigo 9º da Lei Complementar 123/2006,
com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar 128/2008, esconde verdadeira arapuca
armada pelo Estado para ampliar abusivamente o universo de responsáveis tributários àqueles
que, mesmo alheios à realização do fato gerador de tributos originalmente devidos pela
sociedade extinta, são chamados à responsabilidade solidária objetiva, ou seja,
independentemente de qualquer análise prévia do seu comportamento e conduta pessoal.

              Vejamos o referido dispositivo legal, no que aqui interessa:

 

 

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a
empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial e na
abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da
regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

(...)

§ 3º No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas referido no
caput deste artigo, o titular, o sócio ou o administrador da microempresa e da empresa de
pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de 3 (três) anos poderá solicitar a baixa
nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do
pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das
respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo.

§ 4º A baixa referida no § 3º deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes de simples falta de
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recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de
outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de
pequeno porte ou por seus sócios ou administradores.

§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo importa responsabilidade
solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores (negritos nossos).

 

 

              Da atenta análise de tal dispositivo legal, portanto, conclui-se que a LC 123/2006, na
passagem acima citada, demonstra uma compreensão equivocada, preconceituosa e anacrônica
da atividade empresarial e revela:

              a) o completo desprezo ao desenvolvimento da personalidade jurídica própria às
sociedades empresariais, diversa e independente da personalidade jurídica dos seus sócios;

              b) a artificial criação de equivocada hipótese de responsabilidade objetiva e solidária
dos sócios e administradores de sociedades à revelia da legislação pertinente;

              c) a voracidade do Estado que, na ânsia de satisfazer os seus propósitos
arrecadatórios, não se envergonha de atropelar direitos conquistados palmo a palmo pelos
contribuintes.

              Passa-se, a seguir, a explicitar melhor tais assertivas demonstrando especificamente os
equívocos da legislação ora em estudo.

 

2. DA INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA

 

              Inicialmente, ora, é necessário reforçar que a pessoa jurídica estruturada nos moldes
de qualquer das sociedades personificadas previstas em lei, regularmente constituída e
registrada perante os órgãos competentes, possui existência e personalidade jurídicas próprias
absolutamente independentes da personalidade jurídica dos seus sócios e administradores. Essa
é a conclusão que se tira da leitura dos artigos 44, II, 45 e 985 do Código Civil. Este último
assegura expressamente que "a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos" revelando a total autonomia
jurídica de personalidade, patrimônio, direitos e obrigações entre a sociedade e os seus sócios.
Não fosse assim, vale dizer, não houvesse tal independência entre a personalidade jurídica da
sociedade e a dos sócios e certamente não haveria sentido algum na previsão do artigo 50 do
Código Civil a respeito da chamada desconsideração da personalidade jurídica eis que, por
óbvio, não havendo independência entre as personalidade jurídicas dos sócios e das sociedades
certamente não haveria o que desconsiderar. É questão de lógica.

              Note-se que um dos grandes motores do avanço econômico mundial foi justamente a
limitação da responsabilidade dos sócios para assegurar o desenvolvimento da grande empresa e
dos grandes investimentos. Neste sentido o magistério de AVELÃS NUNES[1]:

 

 

O desenvolvimento econômico do mundo moderno confunde-se com o das empresas, centros
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coletivos de atividade econômica, células fundamentais da prosperidade dos povos.

 

 

              Ora, a limitação da responsabilidade dos sócios à parcela do patrimônio por eles
destinada ao exercício da atividade empresarial foi justamente o método encontrado para
estimular o desenvolvimento da empresa. Sim, pois ao assegurar que o eventual prejuízo do
empreendedor ficaria limitado à quantia por ele - empreendedor - voluntariamente implicada na
empresa, o legislador tinha em mente precisamente fomentar o exercício da atividade
empresarial pela limitação do risco.

              Se é certo que o devedor responde ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal pelas
obrigações assumidas é fácil concluir que antes da limitação da responsabilidade dos sócios os
empreendedores arriscavam a perda de todo o patrimônio por eles, às vezes amealhado durante
toda uma vida. A limitação da responsabilidade pessoal dos sócios pela atribuição de
personalidade jurídica própria às sociedades, portanto, teve a finalidade de garantir um limite de
risco aos empreendedores que, assim, poderiam planejar o exercício da atividade empresarial já
conscientes do valor das possíveis perdas limitadas à parcela do patrimônio que fosse destinada
àquele empreendimento. Assim, nas obrigações assumidas por sociedade com personalidade
jurídica própria o devedor é a sociedade, e não os seus sócios. E é por isso que é apenas o
devedor, no caso a sociedade, quem responde ilimitadamente. Mas apenas com o seu
patrimônio - da sociedade - e não com o patrimônio dos sócios.

              No particular, vale a lembrança do magistério de ALFREDO LAMY FILHO e JOSÉ LUIZ
BULHÕES PEDREIRA[2]:

 

 

A limitação de responsabilidade ao patrimônio de uma sociedade, bem como a de todos os seus
sócios, às parcelas que nela investiram - num tempo em que ainda não se cristalizara a noção
de personalidade jurídica - constituiu uma inovação revolucionária só admitida, inicialmente, com
a presença do Estado como incorporador e gerente. E foi o que ocorreu com as Companhias
Colonizadoras, seja na Holanda, seja nas que, posteriormente, aceitando o mesmo modelo, com
ligeiras variantes, criaram outros países como a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha. A idéia
motivadora de todas era a de associar o maior número de pessoas, levantar o maior volume
possível de capital, para enfrentar a tarefa magna de colonizar um mundo que acabara de ser
descoberto, mas dispersando o risco empresarial entre todos os subscritores.

Essa limitação de responsabilidade dos sócios - saliente-se - não atendia, apenas, ao
interesse dos participantes, mas era também uma condição de funcionamento
normal da sociedade, por isso que a liberava das ações porventura movidas contra seus
sócios, e que poderiam alcançá-la, como ocorreria numa sociedade de responsabilidade ilimitada
dos sócios - como salientam L.C.B. Gower (1969) e COTTINO (1994, v. 1, Tomo II) (negritos
nossos).

 

 

              E ainda:
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Por todo o exposto, parece-nos de inegável procedência a ponderação de muitos estudiosos do
assunto, de que sem a limitação de responsabilidade teria sido impossível a
organização das grandes empresas que hoje dominam o mundo econômico. Tais
opiniões justificam a conclusão da conceituada revista 'THE ECONOMIST', na edição em que
relacionou as grandes inovações que marcaram o milênio (2000, Jan. p. 89) de que a limitação
de responsabilidade constituiu 'the key to industrial capitalism' e que 'se o mundo moderno foi
construído em dois séculos de industrialização, grande parte dela se deve ao vulto do capital
investido - o que só foi possível pela limitação da responsabilidade'[3] (negritos nossos).

 

 

              É certo, por outro lado, que ao mesmo tempo em que possibilitou enorme avanço da
atividade empresarial, a limitação da responsabilidade dos sócios também oportunizou inúmeras
fraudes acobertando condutas ilícitas que restaram protegidas sob o manto da personalidade
jurídica própria das sociedades.

              Não por outra razão BORBA[4] leciona:

 

 

Ninguém nega que as sociedades têm personalidade jurídica distinta da dos sócios.

Todavia, vem-se afirmando gradativamente o entendimento de que a personalidade jurídica
não deve constituir uma couraça acobertadora de situações antijurídicas. Aos sócios
ou acionistas não será dado utilizar a pessoa jurídica como um instrumento para fins a que não
a destinara a ordem jurídica (negritos nossos).

 

 

3. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

 

              Ocorre que o abuso da limitação patrimonial como escudo protetor das conseqüências
pela prática de ilegalidades certamente não é argumento que sirva para obscurecer todo o
benefício e o progresso trazidos e promovidos pela mesma limitação patrimonial que permitiu
eventuais abusos. E foi justamente para coibir as hipóteses de mau uso da personalidade jurídica
e da limitação patrimonial que surgiu a chamada teoria da desconsideração da personalidade
jurídica que, no Brasil, vem positivada no artigo 50 do Código Civil:

 

 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica (negritos nossos).
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              Nota-se, portanto, que a preservação da personalidade jurídica própria da sociedade e
a limitação da responsabilidade dos sócios é tão importante e imprescindível ao desenvolvimento
econômico que o legislador do Código Civil estabeleceu rigorosos critérios de análise subjetiva
da conduta dos envolvidos como condição essencial ao decreto de desconsideração da
personalidade jurídica. São eles: abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão
patrimonial. A chamada desconsideração da personalidade jurídica, portanto, quando
criteriosamente aplicada nos termos da lei, nem de longe representa ofensa à limitação da
responsabilidade patrimonial dos sócios, pelo contrário, é instituto de reforça a independência de
personalidade e patrimônio entre sócios e sociedades pois assegura que na ausência de
ilegalidades e fraudes o patrimônio pessoal dos sócios não será atingido para a satisfação de
obrigações da sociedade. Neste sentido o preciso magistério de FÁBIO TOKARS[5] ao afirmar
que "o texto legal limita a desconsideração à hipótese de abuso" (negritos nossos).

              E, em seguida, o mesmo autor continua[6]:

 

 

No caso de débitos empresariais naturalmente decorrentes do desenvolvimento da
atividade profissional, em que não se verifique abuso na utilização da pessoa jurídica
(mormente nos casos de desvio de bens para outra pessoa, ou de esvaziamento patrimonial
planejado da pessoa jurídica), não haverá possibilidade de responsabilização pessoal
dos sócios.

(...)

A limitação à hipótese de caracterização de abuso resta confirmada pela referência à aplicação
dos efeitos da desconsideração somente em relação a certas e determinadas relações
jurídicas. Ou seja: somente os créditos atingidos por atuar fraudulento de sócios e
administradores podem ser beneficiados pela desconsideração (negritos nossos).

 

 

              Tanto assim que o Enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro
de Estudos Judiciários da Justiça Federal prevê: "só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos
administradores ou sócios que nela hajam incorrido".

              Por tudo quanto até aqui exposto já se pode concluir que a previsão contida no artigo
9º da Lei Complementar 123/2006 revela inescondível desprezo ao desenvolvimento histórico da
limitação da responsabilidade dos sócios e da atribuição de personalidade jurídica própria às
sociedades. Ou seja, ao prever responsabilidade objetiva dos sócios em caso de extinção das
micro e pequenas empresas, o mencionado dispositivo legal revela total ignorância a respeito
das razões históricas e econômicas que ampararam a concreta limitação da responsabilidade
patrimonial dos sócios e a individualização da personalidade jurídica da sociedade. O objetivo
pretendido de estímulo à atividade empresarial e segurança do empreendedor com a limitação
da responsabilidade certamente foi totalmente desprezado pelo artigo 9º da Lei Complementar
123/2006 que amplia a responsabilidade dos sócios sem nenhuma análise quanto à conduta
pessoal de cada um dos envolvidos.
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4. DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

 

              Considerando, ora, que artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 passa ao largo dos
requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil e trata, na realidade, de pura e objetiva
previsão de responsabilidade solidária dos sócios, poder-se-ia concluir que a hipótese não trata
da chamada desconsideração da personalidade jurídica mas sim de simples responsabilidade
tributária solidária. Mas tal conclusão, evidentemente, não altera o erro do legislador.

              Isso porque, basta a leitura do Código Tributário Nacional para concluir que a
mencionada previsão de solidariedade despreza as normas gerais de direito tributário
pertinentes. Explica-se.

              Se a sociedade possui personalidade jurídica própria é inarredável concluir que
somente a sociedade, e não os seus sócios, se enquadra na figura do contribuinte pelos tributos
devidos e relacionados aos fatos geradores por ela - sociedade - praticados. É o que se tira do
inciso I, do parágrafo único, do artigo 121 do Código Tributário Nacional: "o sujeito passivo da
obrigação tributária principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador".

              Daí que se o contribuinte é unicamente aquele que tem relação pessoal e direta "com
a situação que constitua o respectivo fato gerador" é a sociedade e não os seus sócios que
ocupam o pólo passivo da relação jurídica tributária. Mas § 4º, do artigo 9º, da LC 123/2006
prevê a responsabilidade solidária dos sócios e administradores por débitos tributários
"decorrentes de simples falta de recolhimento", ou seja, ao requerer a baixa das micro e
pequenas empresas os sócios e administradores chamam automaticamente para si
responsabilidade solidária por eventuais débitos da sociedade.

              Registre-se, ademais, que a previsão de responsabilidade solidária contida no § 5º, do
artigo 9º, da LC 123/2006, não exige nenhuma análise da conduta pessoal do sócio ou
administrador e não possui nenhuma ressalva quanto ao tipo da sociedade extinta. No particular,
no entanto, vale lembrar a lição de MACHADO[7] para quem:

 

 

Ela - a responsabilidade tributária do dirigente, sócio-gerente, ou administrador - em princípio
não depende do tipo de sociedade e sim do modo de agir do dirigente, vale dizer, da
conduta indevida deste. Já a responsabilidade que decorre da condição de sócio é regulada,
em princípio, nas leis que dispõem sobre as diversas espécies de sociedade. Não depende do
modo de agir do sócio e sim do regime jurídico da sociedade da qual participa (negritos nossos).

 

 

              E basta a leitura dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional para concluir que
as hipóteses de extensão da responsabilidade tributária aos sócios e administradores das
sociedades são muitíssimo restritas e envolvem criteriosa análise da conduta pessoal dos
agentes. Tanto assim que o inciso VII, do artigo 134, do CTN determina que somente haverá
responsabilidade solidária dos sócios de sociedades de pessoas na "impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal" da sociedade quando demonstrada a efetiva
participação dos sócios no fato gerador do respectivo tributo, ou melhor, os sócios "respondem
solidariamente com este [o contribuinte, ou seja, a sociedade] nos casos em que intervierem ou
pelas omissões de que forem responsáveis". Veja-se bem: a responsabilidade solidária do sócio
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tratada no inciso VII, do artigo 134, do CTN, é restrita aos sócios de sociedades de pessoas e
não aos sócios de sociedades de qualquer tipo societário. Daí o equívoco do artigo 9º, da LC
123/2006 ao prever responsabilidade solidária dos sócios indistintamente para qualquer
modalidade de sociedade sem cuidar de fazer a ressalva quanto às sociedades de capitais nas
quais historicamente sempre se garantiu ao sócio a limitação de responsabilidade.

              No particular, valem os ensinamentos de MACHADO[8]:

 

 

O art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional coloca como terceiro responsável pelo
tributo cujo recebimento do contribuinte se revele impossível o sócio, no caso de liquidação de
sociedade de pessoas. E não obstante na cabeça do artigo esteja dito que a responsabilidade
de que se cuida nesse dispositivo diz respeito apenas aos atos nos quais intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis, em última análise a responsabilidade do sócio, prevista no
inciso VII, depende exclusivamente de sua condição de sócio. Por isto é que se restringe às
sociedades de pessoa, nas quais a responsabilidade dos sócios pelas obrigações da
sociedade é solidária e ilimitada.

(...)

A referência a sociedade de pessoas, no inciso VII, do art. 134, é importante para deixar claro
que a responsabilidade decorrente da simples condição de sócio ocorre apenas nessa
espécie de sociedade (negritos nossos).

 

 

              E mais adiante o festejado tributarista conclui:

 

 

Realmente, na sociedade de capitais pode haver liquidação regular sem que os sócios
tenham de pagar as dívidas da sociedade. A responsabilidade dos sócios nessas sociedades
limita-se ao valor das quotas ou ações respectivas, de sorte que na pior das hipóteses eles
apenas não receberão o reembolso do capital aplicado[9] (negritos nossos).

 

 

              Noutro lanço, já no caput do artigo 135 do CTN consta expressamente que:

 

 

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
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II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (negritos
nossos).

 

 

              Nota-se, portanto, que a responsabilidade pessoal prevista no artigo 135 do CTN
depende expressamente de análise da conduta pessoal do agente eis que se limita às hipóteses
de atos praticados com excesso de poderes e infração da lei, do contrato social ou dos
estatutos. Vale dizer, as pessoa indicadas nos incisos do mencionado artigo 135 do CTN são
responsáveis por atos por elas praticados e não em razão do puro e simples inadimplemento da
obrigação tributária devida pela sociedade. Certo é que o não recolhimento do tributo devido
pela sociedade constitui infração à legislação tributária. Não menos certo, contudo, é que tal
infração é cometida pela sociedade e não por qualquer uma das pessoas elencadas nos incisos
do artigo 135 do CTN. Daí porque a conduta pessoal do agente para a justificar a extensão da
responsabilidade tributária há de ser necessariamente outra, diversa e mais grave, que o puro e
simples inadimplemento por parte da sociedade. Até porque, consoante já demonstrado, se a
sociedade possui personalidade jurídica própria e inconfundível com a personalidade dos seus
sócios, nada mais natural que as conseqüências do inadimplemento seja computadas no âmbito
da responsabilidade da própria sociedade eis que "juridicamente, a pessoa jurídica é tão real
quanto a pessoa física" (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. "Responsabilidade de sócios e
dirigentes de pessoas jurídicas e o redirecionamento da execução fiscal" em Problemas de
processo judicial tributário, v. 4, Coordenação Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo : Dialética,
2000).

              No mesmo sentido o magistério de MACHADO[10] ao comentar precedente do
Superior Tribunal de Justiça (ERESP 100739/SP) que interpretou restritiva e acertadamente o
mencionado artigo 135 do CTN:

 

 

Essa tese tem a seu favor, além de muitos outros, um argumento que nos parece irrespondível.
É o de que a atribuição de responsabilidade ao dirigente da pessoa jurídica, pelos créditos
tributários que esta não pagou, como simples decorrência do inadimplemento do dever de
pagar, implica abolir definitivamente a limitação da responsabilidade de diretores de
pessoas jurídicas em matéria de tributos. Fazê-los responsáveis ilimitadamente pelas
dívidas tributárias da pessoa jurídica, o que não se pode admitir porque uma norma não deve
ser interpretada de sorte a anular outras que integram o ordenamento jurídico. Admitir que a
responsabilidade do dirigente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica decorre da
infração por esta cometida com inadimplemento, puro e simples, do dever de pagar,
é admitir que sempre haverá responsabilidade ilimitada do dirigente, transformando-
se uma exceção em regra sem exceções (negritos nossos).

 

 

              Nota-se, portanto, mais uma vez, que a legislação tributária não pode e não deve
desprezar a limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios de maneira a promover não a
desconsideração da personalidade jurídica mas sim uma evidente não consideração da
personalidade jurídica.
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5. DO EQUÍVOCO NO DESPREZO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

 

              Ante tal rematado absurdo injurídico cometido pelo do artigo 9º, da LC 123/2006, de
atropelar por completo a personalidade jurídica da sociedade em prejuízo do sócio, não se
compreende a alegria de CASARIN[11] ao comentar:

 

 

Ao analisar-se tal artigo não podemos deixar de enxergar um regramento benéfico ao
contribuinte. É possível a partir de agora encerrar uma empresa, mesmo com pendências
tributárias. Quem responderá posteriormente será o empresário, os sócios ou
administradores (negritos nossos).

 

 

              Certo é que tal comentário foi escrito ainda antes da alteração legislativa promovida
pela LC 128/2008 na LC 123/2008. Não menos certo, contudo, é que o conteúdo do texto legal
especificamente analisado nos comentários acima transcritos não sofreu nenhuma alteração e a
extensão da responsabilidade tributária da empresa extinta aos seus sócios e administradores
permanece tal como prevista quando da redação dos comentários acima transcritos. Por tal
motivo podemos dizer sem medo de errar que procuramos. Lemos e relemos o referido texto
legal e nele não encontramos nada que beneficie o contribuinte, pelo contrário. Afinal, como
enxergar benefício numa determinação legal que abusivamente e sem análise da conduta
pessoal do sócio ou administrador amplia a sua responsabilidade para albergar hipóteses de
puro e simples inadimplemento de obrigação tributária devida pela sociedade extinta? Como
chamar benefício, ora, uma previsão legal que contra todo o desenvolvimento legal e doutrinário
responsabilidade tributária de terceiros que não praticaram o fato gerador e não cometeram
nenhuma ilegalidade ou conduta injurídica? Qual o benefício de extinguir uma sociedade e
chamar para si, justamente para os micro e pequenos empreendedores, uma responsabilidade
solidária que antes da extinção da sociedade eles não tinham?

              Outrossim, o multicitado § 5º, do artigo 9º, da LC 123/2006 prevê que a baixa da
empresa "importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores" (negritos nossos). Pergunta-se, pois, a
bem da verdade: e se, por azar, os sócios e administradores "do período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores" não tiverem mais nenhuma relação jurídica com a sociedade? E se
a extinção da sociedade ocorra por obra isolada da nova administração? Alguém ousaria
sustentar que ainda assim eles, os antigos sócios e administradores, poderão ser chamados a
responder solidariamente e com seu patrimônio pessoal pelos débitos tributários referentes
àquele período em que ainda mantinham vínculo com a sociedade extinta? Mas isso não seria
hipótese de agravamento da responsabilidade do ex-sócio por ato isolado da nova administração
e sem a participação justamente daquele que irá suportar as conseqüências da baixa? Afinal a
mesma LC 123/2006 não prevê a responsabilidade dos sócios e administradores que requereram
a baixa mas apenas daqueles que ocupavam estas posições no "período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores"... e pior: o que fazer se a obrigação tributária foi verificada apenas
após a alienação da sociedade e/ou da participação societária? Vale dizer: e se a sociedade for
alienada com amparo em Certidão Negativa de Débito - CND vigente quando da alienação que
assegure a inexistência de obrigação tributária em aberto?
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              E nem se argumente com fantasiosa dissolução irregular de sociedade eis que a
hipótese do artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 trata sim de dissolução regular pois
permite o encerramento da empresa independentemente do pagamento dos débitos tributários.
Nesta situação, portanto, a dissolução da sociedade micro e pequena empresa é regular e não
autoriza a extensão da responsabilidade tributária aos sócios e administradores com amparo na
Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

              Por todo o exposto nota-se que o artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 veicula
previsão que altera o conteúdo de significado próprio da limitação de responsabilidade do sócio
conforme o tipo societário por ele integrado, ou seja, trata-se de dispositivo legal que fere a
norma contida no artigo 110 do Código Tributário Nacional que determina:

 

 

A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias (negritos nossos).

 

 

              Isso porque, ora, a legislação societária atribui limitação à responsabilidade dos sócios
conforme o tipo societário escolhido e, assim, se a legislação tributária não pode alterar "a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado" é evidente
que o artigo 9º, da LC 123/2006 cometeu o equívoco de se imiscuir em assunto (a limitação da
responsabilidade do sócio) já regulado por legislação específica de direito privado. Daí o
inconciliável conflito entre o mencionado do artigo 9º, da LC 123/2006 e o artigo 110 do CTN.

              Abarrotado de equívocos, é certo que já houve quem tentasse, sem sucesso, alterar a
referida previsão legal. Explica-se.

              Inicialmente, a previsão de solidariedade pelos débitos tributários no caso de baixa das
micro e pequenas empresas constava antigo artigo 78 da LC 123/2006. Tal artigo foi objeto de
projeto de Lei Complementar apresentado pelo Deputado Carlos Bezerra (Projeto de lei
complementar nº 115/2007). Ocorre que recentemente (28.04.2010) a Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados emitiu parecer
opinando pelo arquivamento do referido projeto de lei argumentando que o artigo 78 da LC
123/2006 - que se pretendia alterar por meio do projeto de lei complementar nº 115/2007 - foi
integralmente revogado pela LC 128/2008, o que é verdade. Não obstante, nota-se que a
previsão quanto à responsabilidade solidária dos sócios e administradores nas situações de baixa
da empresa foi apenas deslocada do antigo artigo 78 (revogado) para o atual artigo 9º da
mesma LC 123/2006. O equívoco legislativo, portanto, permanece e merece reparo. Noutro
lanço, é conveniente registrar que o mencionado projeto de lei complementar nº 115/2007,
conquanto aparentemente bem intencionado na sua justificativa, deixava de atacar o cerne do
problema e mantinha a responsabilidade solidária dos sócios e administradores.

              Atualmente, no entanto, o referido artigo 9º da LC 123/2006 ainda está em vigor e
produzindo os efeitos de abusivamente aumentar o risco dos empreendedores que crêem na
proteção da limitação de responsabilidade. Trata-se, portanto, de dispositivo legal que passa
longe do objetivo de estimular e incentivar o progresso da economia.

              Neste sentido a conclusão do professor MACHADO[12] acompanha:
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Excluir a limitação da responsabilidade de dirigentes por dívidas da pessoa jurídica
praticamente inviabiliza o desenvolvimento da atividade econômica. Ninguém se vai
dedicar a atividade de dirigente de uma empresa sabendo que está assumindo responsabilidade
pessoal, ilimitada, pelo pagamento dos tributos que venham a ser devidos pela empresa.
Ninguém vai comprometer o seu patrimônio pessoal como garantidor incondicional
de débitos tributários. A imposição de tal exigência na verdade consubstancia absurdo de
tal monta que nem pode mesmo ser levada a sério (negritos nossos).

 

 

              Veja-se bem: o professor HUGO DE BRITO MACHADO é enfático ao realisticamente
afirmar que "excluir a limitação ... praticamente inviabiliza o desenvolvimento da atividade
econômica".

              Neste momento, ora, é conveniente registrar que a previsão contida no artigo 9º da
LC 123/2006 extrapola os limites de um simples equívoco legislativo e resvala na imoralidade de
preparar verdadeira arapuca para os contribuintes. Isso porque o mencionado dispositivo legal
foi apresentado à coletividade como uma grande conquista dos micro e pequenos empresários
que poderiam extinguir suas empresas sem preocupação quanto às pendências tributárias. Na
realidade, conforme já demonstramos, trata-se de uma armadilha cuidadosamente preparada
para estender a responsabilidade solidária aos sócios e administradores que originariamente não
a tem. Ou seja, aquilo que para alguns é tido e havido como benefício ao contribuinte não passa
de uma artimanha do fisco para abusivamente criar responsabilidade tributária solidária e
objetiva em prejuízo do contribuinte que não praticou nenhuma conduta pessoal que ampare ou
fundamente tal conseqüência de agravamento da sua responsabilidade. E tudo isso mascarado e
maquiado sob as vestes de um benefício! Não se pode deixar de observar, portanto, uma ponta
de maldade, um tempero de imoralidade do legislador que induz o contribuinte ingênuo a crer
num benefício que serve apenas e verdadeiramente para atender os interesses arrecadatórios do
fisco.

              E sobre esta conduta do legislador de induzir em erro o contribuinte é imperioso
lembrar o disposto no artigo 37 da Constituição Federal:

 

 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (negrito nosso).

 

 

              No particular da literalidade da lei e da sua finalidade, GRECO[13] leciona:

 

 

Estes dois aspectos apontam na mesma direção, qual seja a de que (nas palavras do artigo 37)
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'obedecer ao princípio da legalidade' não é ler a lei apenas em sua literalidade, mas é encontrar
seu real significado em função dos valores consagrados pelo ordenamento, interpretando e
aplicando as leis tendo em consideração, também, as finalidades a que se destinam e o perfil
objetivo dos institutos adotados. Numa feliz formulação clássica, igualmente aplicável ao
administrador, 'na interpretação e aplicação da lei dever-se-á ter em conta os fins sociais a que
se destina e as exigências do bem comum' (negritos nossos).

 

 

              Como está, portanto, artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 presta um desserviço
ao desenvolvimento da economia aumentando o risco empresarial ao criar artificial e abusiva
hipótese de responsabilidade solidária e objetiva dos sócios por débitos de sociedade
regularmente dissolvida.

              E pior: além de revelar manifesto desprezo à limitação da responsabilidade patrimonial
dos sócios o artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 revela o nítido caráter de surpresa ruim
ao contribuinte que confiou na idoneidade do fisco e acreditou tratar-se de benefício legal mas,
posteriormente, foi surpreendido com o agravamento da sua responsabilidade mesmo sem ter
praticado nenhuma das condutas historicamente passíveis de acarretar a responsabilidade
solidária dos sócios.

              E pior. O multicitado artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 padece, ainda, de nítida
e concreta inconstitucionalidade haja vista que o inciso IX, da LC 123/2006 é expresso ao prever
"tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no país". Ora, certamente o agravamento da
responsabilidade dos sócios das micro e pequenas empresas, tal como estabelecido no artigo 9º
da Lei Complementar 123/2006 não atende à determinação constitucional de "atendimento
favorecido" a tal especial modalidade de empresa. Daí a conclusão de que, como está, longe de
atender ao comando constitucional de favorecer às micro empresas o artigo 9º da Lei
Complementar 123/2006, na realidade, a elas oferece tratamento mais rigoroso e pior do que
aquele previsto para as grandes e ricas empresas nacionais e multinacionais.

              Mas não é só.

              Vale lembrar, ainda e finalmente, da flagrante ofensa ao princípio da isonomia eis que
o artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 atinge indistintamente os sócios e administradores de
micro e pequenas empresas e, também, os empresários individuais que se enquadrem em tal
categoria. Acontece que os empresários individuais, por força da lei societária, não possuem
limitação de responsabilidade e o seu patrimônio pessoal responde ilimitadamente por todas as
suas dívidas como empresário. Daí porque, ao requerer a baixa com amparo no artigo 9º da Lei
Complementar 123/2006 o empresário individual não terá ampliada a sua responsabilidade
tributária assim como o terão as micro e pequenas empresas.

 

CONCLUSÃO

 

              Por todo o exposto, conclui-se que, como está, o artigo 9º da Lei Complementar
123/2006 presta um desserviço ao progresso nacional e fere a legislação societária, tributária e,
principalmente, constitucional no que assegura tratamento favorecido aos micro e pequenos
empresários. E pior: o artigo 9º da Lei Complementar 123/2006 contem previsão legal que fere o
princípio da moralidade pois induz o contribuinte a crer numa realidade aparentemente benéfica
que não existe posto que à baixa da empresa seguir-se-á o agravamento da sua
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responsabilidade tributária numa situação de flagrante surpresa ao contribuinte que acreditou no
legislador.

              Urge, portanto, uma reforma do referido dispositivo legal de maneira a corrigir as
ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas de modo a assegurar efetivamente o tratamento
favorecido aos micro e pequenos empresários conforme comando constitucional.
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A MICROEMPRESA E SUA FUNÇÃO SOCIAL EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 

LA MICROEMPRESA Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN

Daniela Ramos Marinho Gomes

RESUMO
A globalização resultou um processo de significativas transformações, fazendo emergir uma nova
realidade para todos os segmentos da sociedade, dentre os quais se destaca os das
microempresas. Desta forma, apresenta este trabalho uma reflexão sobre a função social da
microempresa na era em que se concretiza o fenômeno da globalização. Para isto, procedeu-se,
num primeiro momento, à conceituação da microempresa. Em ato subseqüente, se apresentou o
desenvolvimento histórico deste segmento empresarial no Brasil à luz da legislação.
Aproximando-se do tema central que compõe este trabalho, apresentou-se o significado do
termo função e função social. Após o delineamento destes termos, tratou-se de apontar a
função exercida pelas microempresas no cenário econômico brasileiro a fim de esclarecer a
relevância de referido setor empresarial frente o processo de globalização. Por fim, abordou-se o
fenômeno denominado de “satelização das microempresas” a fim de demonstrar a forma pela
qual os pequenos negócios foram constituídos diante desse novo cenário globalizante
PALAVRAS-CHAVES: Direito; microempresa; função social; globalização

RESUMEN
La globalización desecadeou un proceso de transformación significativa, dando lugar a una nueva
realidad para todos los segmentos de la sociedad, entre los que se destacan las pequeñas
empresas. Así, este trabajo presenta una reflexión sobre el papel social de la microempresa en
la época del fenómeno de la globalización. Para eso, se procedió, en primer lugar, a la
conceptualización de microempresa. En acto posterior, há presentado el desarrollo histórico de
este segmento de negocio en Brasil a la luz de la legislación. Al llegar al tema central de este
trabajo, se há expuesto el sentido de la función y función social. Después de la delimitación de
los términos, se presento la función realizada por las pequeñas empresas en el escenario
económico del Brasil a fin de aclarar la importancia de este segmento de negocio bajo al
proceso de la globalización. Ao final, se esclareceu el fenómeno llamado "satellitization de micro"
a fin de demostrar la forma en que las pequeñas empresas son creadas em este nuevo
escenario de globalización.
PALAVRAS-CLAVE: Derecho; microempresa; función social; globalización

1 - Introdução

 

 

A globalização deflagrou um processo de significativas transformações, fazendo emergir uma
nova realidade para todos os segmentos da sociedade, dentre os quais se destacam os das
microempresas.

Estas transformações advindas com o fenômeno da globalização conduziram a economia às
novas dimensões devido à diminuição das barreiras, ao comércio e formação de blocos
econômicos, uso da informação e do conhecimento cada vez mais especializados, reengenharia
das grandes organizações, terceirização da produção, competição baseada no tempo e
concentração econômica de empresas.

No entanto, desencadeou uma crise quanto ao alcance do Estado, haja vista que não consegue
cumprir com suas políticas sociais frente aos obstáculos postos por esta nova ordem econômica,
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que está pautada nos interesses econômicos de seus agentes.

Nesse sentido, este trabalho demonstra a função exercida pelas Microempresas diante do
irreversível fenômeno da globalização.

Para tal mister, será apresentado, num primeiro momento, uma conceituação da microempresa.
Em ato subseqüente, se apresentará o desenvolvimento histórico deste segmento empresarial no
Brasil à luz da legislação

Em ponto ápice do presente, abordar-se-á o significado do termo função social. Após o
delineamento de mencionado aspecto, tratar-se-á de apontar a função exercida pelas
microempresas no cenário econômico brasileiro a fim de esclarecer a relevância desse segmento
empresarial frente o processo de globalização.

Por fim, abordar-se-á o fenômeno denominado de "satelização das microempresas" a fim de
demonstrar a forma pela qual os pequenos negócios foram constituídos diante desse novo
cenário globalizante. Sublinhe-se que referidos elementos sedimentaram a função social exercida
pelas microempresas.

Desta forma, ao longo do trabalho, será apresentada uma reflexão sobre a relevante função da
microempresa - a social, diante dos efeitos da globalização.

 

 

2 - Parte Conceitual - Sobre as microempresas

 

Antes abordar o tema central do presente estudo, importante apresentar o que se concebe por
microempresa.

Na verdade, o ordenamento jurídico brasileiro carece de definições e/ou conceituações
doutrinárias para explicar as microempresas. O que existe são critérios administrativos para
definir a microempresa, trazidos por órgãos como o SEBRAE (Serviço de Brasileiro de Apoio à
Micro Pequenas Empresas), e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social), além de um ou outro diploma legal trazendo algum conceito não jurídico, com o fim de
concessão de benefícios balizados na Constituição Federal.

Assim, verificam-se ao percorrer as literaturas pertinentes ao assunto, diversos parâmetros para
definir e classificar as empresas que são consideradas micro e pequenas empresas para
enquadramento com o intuito de usufruir dos benefícios da lei.

Em primeiro lugar, encontra-se a classificação referente à estrutura da organização da
microempresa e da pequena empresa, que as caracteriza a partir do proprietário que é aquele
que centraliza quase todas as atividades, exercendo várias funções ao mesmo tempo.

Como segunda classificação tem-se aquela cujo parâmetro utilizado é o volume monetário ou
econômico da empresa. Esta classificação é utilizada pelas leis federais e estaduais, para fins de
tributação, considerando os limites de faturamento e seu enquadramento como micro ou
pequena empresa. A definição dada por este critério será melhor delineada nas linhas a seguir.

O terceiro parâmetro encontrado é aquele desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
empregado de acordo com a quantidade de pessoas que trabalham nessas empresas. Assim, é
considerada microempresa aquela que emprega até nove pessoas no ramo de atividade de
comércio e serviços, e até dezenove pessoas na indústria.
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O critério mais aceito é aquele utilizado com base nas receitas auferidas. Nesse sentido, o artigo
3º da Lei Geral das Micro e Pequena Empresa dispõe que, para fins do tratamento diferenciado
e favorecido, considera-se microempresa a sociedade empresária, a sociedade simples ou o
empresário individual que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e empresa de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples ou o empresário individual que tenha auferido receita bruta
superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais).

 

 

3. Precedentes históricos e normativos da microempresa

 

Conforme afirmou o jurista alemão Stenberg (1930, p. 26), qualquer discussão jurídica deve
perpassar pela questão de seu desenvolvimento histórico; desta forma, necessário apresentar a
evolução histórico-normativa da microempresa.

Com relação ao tratamento legislativo, deve-se aduzir que o regime da pequena empresa foi
melhor disciplinado no direito italiano. As primeiras pesquisas eram feitas com o fito de
compreender se a microempresa era um conceito meramente de ordem quantitativa, o que
implicaria dizer que ela só diferiria da empresa normal pelo volume de negócios e de relações
jurídicas, ou, se, todavia, era qualitativamente distinta das demais, conclusão que faria da
"piccola impresa", assim denominada pelos italianos, uma nova entidade, com esquemas e
regras distintas das empresas normais.

Após longa e árdua discussão, a conclusão dominante a que a doutrina chegou foi no sentido de
que os conceitos presentes nos artigos 2.082 e 2.083 do Código Civil Italiano (1942), expressam
o gênero do qual a microempresa seria espécie, pois o conceito de empresa acolhido no Código
foi o de atividade, e o termo se presta tanto para caracterizar as relações de uma empresa
normal, como de uma empresa média ou pequena.

Embora seja de origem italiana a melhor sistematização do regime das pequenas empresas, foi o
Código alemão do comércio o primeiro a estatuir um regime especial para os pequenos
comerciantes.

Destarte, já em 1897, o referido Código distinguia os comerciantes plenos ou normais dos
pequenos comerciantes, para o fim de declarar que não se aplicavam, quanto a estes, as
disposições sobre firma, registro comercial, livros de comércio e mandato mercantil.

No Brasil, conforme ensina Batalha (1989, p.44), na década de 70, as pequenas atividades
autônomas já foram objeto de cogitação do legislador brasileiro. Exemplo disso está na Lei nº.
6.586 de 1978, que classificou o comerciante para fins trabalhistas e previdenciários, definindo,
no art. 1º que: "Considera-se comerciante ambulante aquele que, pessoalmente, por conta
própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública, ou de porta em porta".

Verifica-se, também, seguindo com atenção aos "pequenos", o decreto nº. 83.290, de 1979, que
estabeleceu a classificação de produtos artesanais e identificação profissional do artesão, criando
a Comissão Consultiva de Artesanato.

Buscando desenvolver os organismos econômicos e financeiros, por volta de 1979, procedeu-se
ao início de uma política de desburocratização, tanto da administração pública como do setor
privado. Com isso, sob a orientação do Ministro Hélio Beltrão, tentou-se romper as empresas dos
regulamentos que se apresentavam como verdadeiros entraves ao desenvolvimento de suas
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atividades e conseqüente desenvolvimento global.

No início da década de 80, ficou assentada a importância da pequena empresa para o
desenvolvimento nacional. Daí para frente, várias ações foram efetivadas na seara legislativa.
Assim, em abril de 1980, foi editado o Decreto- Lei nº1.780, concedendo isenção de imposto
sobre a renda em relação às empresas de pequeno porte, dispensando o cumprimento de
obrigações acessórias.

Em 1981, surgiu a Lei nº. 6.939 estabelecendo o regime sumário de registro e arquivamento no
Registro do Comércio para as firmas individuais e sociedades mercantis que preenchessem
certos requisitos, como por exemplo, serem constituídas sob a forma de sociedade limitada, em
nome coletivo, em comandita ou sociedade de capital e indústria.

Já em 1984, surgiu a Lei 7.256, regulamentada pelo Decreto 90.880 de 1985, disciplinando a
primeira categoria de pequena empresa. Por essa lei, ficou estabelecido, em linhas gerais, que a
microempresa teria um tratamento privilegiado.

Esse tratamento privilegiado consistia numa atenção diferenciada das microempresas nos campo
administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e comercial. Naquele momento (1984/1985),
almejava-se primeiramente facilitar a constituição e o funcionamento dessas unidades produtivas
de pequenas proporções e, num segundo momento, o fortalecimento de sua participação no
processo de desenvolvimento econômico e social do país.

Ainda em 1984, buscando consolidar os objetivos almejados, criou-se a Lei Complementar Nº.
48, que isentou as microempresas do recolhimento de ICM (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias) e de ISS (Imposto sobre Serviços), isenção essa ampliada pouco depois pela lei
7.519 de 1986.

Deve ser destacado que a prática de estímulo às pequenas empresas foi acolhida pela
Constituição de 1988. Assim, a nossa Carta Magna, ao dispor sobre os princípios gerais da
atividade econômica, tratou, especificamente, em seu art. 179, do incentivo e da proteção às
empresas de menor porte.

Conforme será estudado em tópico oportuno, as microempresas não tiveram apenas suporte
legal para o fomento de suas atividades, já que, em 1990 surgiu, nos moldes como se conhece
hoje, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas) como uma instituição
técnica de apoio e desenvolvimento da atividade empresarial de pequeno porte, voltado para a
difusão de programas e projetos de promoção e fortalecimento das micro e pequenas empresas,
criado pelas Leis 8.029 de 1990 e 8.154 de 1990 e regulamentado pelo Decreto 99.570 de 1990.

Em março de 1994, surgiu a Lei 8.864 que passou a regular o Estatuto da pequena empresa,
afirmando os benefícios assegurados anteriormente para essa espécie de entidade empresarial.
Embora não tivesse causado grande impacto pela falta de regulamentação que a maioria de
seus artigos reclamavam, esta lei chegou a inovar com a elevação da receita bruta anual da
microempresa, além de fazer surgir, pela primeira vez, a figura da empresa de pequeno porte,
conforme previsto na Constituição Federal.

A Medida Provisória n. 1526 de 1996 também disciplinou os benefícios do regime tributário
diferenciado, simplificado e favorecido previsto na ordem constitucional.

Em dezembro de 1996, com a entrada em vigor da Lei 9.317, foi criado o regime tributário
denominado SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Por este regime, conforme também será
estudado de forma mais detalhada no presente trabalho, as empresas que fizessem a opção
teriam o benefício de pagar diversos tributos mediante um único recolhimento mensal
proporcional ao seu faturamento.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4441



Ressalte-se que a Lei do Simples, revogou alguns dispositivos da Lei nº. 7.256 de 1984,
especialmente o capítulo que dispunha sobre o tratamento fiscal da microempresa, e da Lei nº.
8.864 de 1994, pois incompatíveis com as novas disposições do SIMPLES.

Não obstante a revogação de alguns dispositivos, a lei do SIMPLES conviveu pacificamente com
estas leis, pois dispôs sobre matéria distinta das previstas nas Leis nº. 7.256 de 1984 e 8.864 de
1994, ou seja, enquanto o SIMPLES concedeu benefício na área tributário/fiscal, dispondo sobre
um novo regime tributário das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, as outras
estabeleciam outros benefícios não regulados pelo SIMPLES.

Visando efetivar as disposições constitucionais, foi sancionada a Lei 9.841 de 1999, a qual
recebeu a denominação de "Estatuto da Pequena Empresa e da Empresa de Pequeno Porte".
Não obstante tal fim, essa lei teve como objetivo, também, facilitar a constituição e o
funcionamento das microempresas, de forma a assegurar o fortalecimento de sua participação
no processo de desenvolvimento econômico e social.

Por fim, em 15 de dezembro de 2006 foi promulgado o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006), mais conhecida como "Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresa" ou "SuperSimples".  O objetivo de tal instituto legislativo é criar
uma política pública nacional para pequenos negócios, por meio da eliminação de algumas
deficiências do sistema "Simples" da Lei nº 9317 de 1996 e da criação de novas regras que
favoreçam o ambiente legal dos pequenos negócios. Embora a ênfase do novo diploma legal
esteja relacionada a questões tributárias e administrativas, como abertura e fechamento de
empresas, existiram algumas importantes conseqüências no âmbito da propriedade intelectual e
da inovação tecnológica.

 

 

4. Função social da microempresa

Escrevendo sobre a importância da empresa, Fábio Konder Comparato afirmou:

Se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de
transformação, sirva como elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a
escolha é indubitável: essa instituição é a empresa. (COMPARATO, 1990. p. 3)

 

Toda empresa, seja ela considerada grande ou pequena para os padrões de seu mercado, ainda
que sua finalidade esteja especificamente voltada para lucro, exerce função social. Entretanto,
conforme já mencionado, esta função é melhor dimensionada quando se trata das micro e
pequenas.

Com intuito de esclarecer qual a denotação da expressão "função social" utilizada neste trabalho,
expõe-se as explicações do professor J.J. Calmon de Passos que, ao tratar da função do
processo, traz noção do sentido e alcance que esta expressão representa para o Direito:

 

Quando se diz que o fígado é um órgão ao qual se associa a função hepática, estamos
afirmando que ele desempenha certa atividade cujos efeitos são direcionados em benefício de
outros órgãos ou funções que, por sua vez, servem ao homem, em termos de totalidade. Eis o
que para mim é função - um atuar a serviço de algo que nos ultrapassa. Função social,
conseqüentemente, pode ser entendida como o resultado que se pretende obter com
determinada atividade do homem ou de suas organizações, tendo em vista interesses que
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ultrapassam os do agente. Pouco importa traduza essa atividade exercício de direito, dever,
poder ou competência. Relevantes serão, para o conceito de função, as conseqüências que ela
acarreta para a convivência social. O modo de operar, portanto, não define a função, qualifica-a.
(PASSOS, 2004)

 

Reside nestas considerações, o que vem a ser, portanto, função para este estudo: a destinação,
além da própria existência, que ultrapassa o simples fato de existir. A produção de efeitos no
ambiente, mesmo que através da simples existência. Isto significa que, ainda que exista uma
atividade organizada apenas com intuito lucrativo, tal atividade por si só já se configura uma
função social já que certamente irá envolver outros sujeitos. Além do que, os produtos objeto da
atividade serão utilizados por outras pessoas, além daquelas que estão diretamente envolvidas
no processo produtivo.

Fábio Konder Comparato (1990, p.60), ao esclarecer o que se concebe por função social da
empresa, ensina que:

 

"a empresa atua para atender não somente os interesses dos sócios, mas também os da
coletividade, e que função, em direito, é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, no
interesse de outrem, jamais em proveito do próprio titular. Algumas vezes, interessados no
exercício da função são pessoas indeterminadas e, portanto, não legitimadas a exercer
pretensões pessoais e exclusivas contra o titular do poder. É nessas hipóteses, precisamente,
que se deve falar em função social ou coletiva. (...) em se tratando de bens de produção, o
poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da
coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração empresarial,
em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos interesses
coletivos."

 

Organizar os meios de produção para a finalidade de lucro por si só permite que o segmento
empresarial desenvolva uma função social. No entanto, além de organizar os meios de produção
para o fim de lucro, as pequenas empresas são relevantes na economia nacional na medida em
que absorvem boa parte da mão de obra do país. Não obstante, representam uma das formas
de resistência da população à crescente concentração de riquezas que acaba por aumentar o
distanciamento entre as diferentes classes sociais.

Ao apresentar um panorama sobre a microempresa, a pesquisadora Ana Paula Rocha do Bonfim
(2007. p. 5) ensina que a sociedade desconhece o potencial escondido por trás do mundo das
micros e pequenas empresas e a força que este segmento possui para a economia brasileira,
pois prevalece a imagem do pequeno e frágil negócio, de faturamento quase inexpressivo, e que
emprega geralmente membros da família.

De acordo com os dados apontados no livro de Bonfim (2007. p.5), existem no país 4,5 milhões
de pequenos negócios formais, nos quais 60 milhões de pessoas estão diretamente envolvidas,
que correspondem a 98% dos empreendimentos existentes no país. Estes micros e pequenos
negócios são responsáveis por 44% dos postos de trabalho e 42% da massa salarial.

Estes dados estão a confirmar que os pequenos negócios exercem uma função que se sobrepõe
à lógica do lucro.

Conforme as palavras do professor Carlos O. Quandt (2004), as pequenas e médias empresas
possuem um grande potencial para acelerar o crescimento econômico, ampliar sua participação
nas exportações e promover um padrão de desenvolvimento mais desconcentrado e eqüitativo
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nas regiões menos desenvolvidas.

Sobre isto Vidigal D'Arcanchy (2008) assim escreveu:

 

"as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), em nosso país, têm sua
origem, via de regra, em trabalhadores excluídos do mercado de trabalho, que entram no setor
de serviços, ou de produção em pequena escala, com mínima tecnologia e pouca formalidade de
atividades administrativas".

 

Além disso, o jurista Carvalho Alvim (1998) discorrendo sobre atual "sociedade do
conhecimento", expõe alguns atributos inerentes às microempresas e empresas de pequeno
porte, quais sejam, ter a capacidade de reagir rapidamente neste novo contexto de mudanças
constantes, onde o fazer é sinônimo de aprender.

Ainda na opinião do autor, dentre as contribuições trazidas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, destaca-se a presença em diferentes cadeias produtivas, na forma de
fornecedores terceirizados e quarteirizados de grandes empreendimentos produtores de bens
intermediários e finais, além de atuar como fornecedores de pequenos lotes em nichos de
mercado ou em mercados especializados (...).

Com estas contribuições, já se pode afirmar que a microempresa exerce uma função social, eis
que, além de resgatar o trabalhador que está à margem do processo de produção, acaba por
fomentar a economia e gerar riqueza.

 

 

5. A Globalização e a microempresa

 

Conforme narrado nas linhas pretéritas, a globalização proporcionou um processo de
significativas transformações, fazendo emergir uma nova realidade para todos os segmentos da
sociedade, dentre os quais se destaca os das microempresas.

De acordo com Cenci (2007), a globalização tem ocasionado transformações nos tempos atuais,
sendo aceitas com conseqüente adaptação ou até mesmo rejeitadas de maneira radical por
alguns Estados.

Cachapuz (2004, p. 157) ensina que consiste a globalização numa nova realidade econômica
cosmopolita entre as novas nações, numa necessidade de uma democracia social global, numa
política de integração entre povos, devido à necessidade de integração globalizada dos
indivíduos da sociedade contemporânea e da tentativa de diminuir a fronteira entre eles.   

Compreender o mundo globalizado implica pensar a aceleração das ações no tempo e espaço,
num mercado que rege o comportamento estatal, impondo suas adequações e exigindo o
dinamismo em seu cumprimento. Desta forma, nesse processo o Estado não regula os
mercados, mas os mercados é que regulam os Estados e buscam as melhores oportunidades
para circular suas mercadorias. O Estado tem de estar apto para receber seus investimentos e
preparar os seus nacionais para as suas exigências, buscando evitar a exclusão social, evitando
fenômenos negativos, como bolsões de misérias que causam a erosão da dignidade de sua
população. (CENCI, 2007, p. 08 e 09).
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Pensamento assente entre os estudiosos do assunto indica que a globalização é um processo
irreversível. E isto em virtude da conjugação de fatores como ampliação geográfica e a crescente
interação do comercio internacional, conexão dos mercados financeiros e o crescimento do poder
das companhias transnacionais, ininterrupta revolução tecnológica, exigência universalmente
imposta por direitos humanos, significativo aumento da quantidade de atores transnacionais
(companhias, organizações não-governamentais e uniões nacionais), entre outras questões.

Esse fenômeno conduziu a economia às novas dimensões devido à diminuição das barreiras, ao
comércio e formação de blocos econômicos, uso maciço da informação e do conhecimento cada
vez mais especializados, reengenharia das grandes organizações, terceirização da produção,
competição baseada no tempo e concentração econômica de empresas.

No entanto, deflagrou uma crise quanto ao alcance do Estado, haja vista que não consegue
cumprir com suas políticas sociais frente aos obstáculos postos por esta nova ordem econômica,
que está pautada nos interesses econômicos de seus agentes.

Este cenário resultou na redução das oportunidades de emprego nestas empresas. Conforme
Grau (2005, p. 51), a globalização ameaça a sociedade civil, na medida em que proporciona
novos tipos de exclusão social (...), instalando uma contínua competição entre os indivíduos.
Enfim, a globalização, ao instigar a competição global intensificou a desintegração social.

É neste ponto que surgem as microempresas que desempenham papel importante na criação de
empregos. Este fato é determinante, pois representam segmento empresarial que se molda
rapidamente às condições de mercado, podendo suprir suas demandas em curto prazo; além da
possibilidade de inovações mais constantes em detrimento das grandes empresas, uma vez que
sua estrutura simplificada permite novas experiências, flexibilização e capacidade de adaptação
rápida às mudanças tecnológicas impostas pelo mercado e a representatividade crescente nas
atividades exportadoras.

Sendo assim, observa-se que a criação de micro e pequenas empresas passou a ser considerado
como fator estratégico na expansão do mercado de trabalho mundial, do crescimento econômico
e do desenvolvimento local e regional.

Do mesmo modo, tornou-se sinônimo de coesão social pela capacidade de descobrir
empreendedores entre as mulheres e os jovens geralmente à margem deste universo
empresarial segundo os propósitos expostos.

Diante da magnitude desse segmento empresarial, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico recomendou a criação de pequenas empresas como parte da
estratégia para expansão do mercado de trabalho mundial.

Em junho de 2001 realizou-se na Itália a Conferência Mundial "Enhancing the Competitiveness
os SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies", com autoridades que representavam as
microempresas de 50 países. Desse encontro adveio o documento denominado Carta de
Bolonha, que destacou a crescente importância das micro, pequenas e médias empresas para o
crescimento econômico, criação de empregos, desenvolvimento local e regional, coesão social,
inclusive pelo papel desempenhado pelas mulheres e os jovens empreendedores, apontando
ainda que este setor é relevante para reestruturar as economias e combater a pobreza

Constata-se, portanto, que neste cenário de substanciais alterações provocadas pela
globalização, as microempresas surgem como forma de atenuar a convulsão social e evitar o
aumento da população desempregada e o crescimento do empobrecimento.
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4.1 Globalização e Satelização: o modelo de constituição da microempresa

 

Diante desse novo cenário oriundo da globalização, Montanõ (2001, p. 24), em seu livro
entitulado "Microempresa na Era da Globalização", ensina que houve substanciais alterações no
modelo estrutural das empresas em geral.

Estas alterações foram efetivadas no sentido de reduzir os custos de produção e bem assim os
encargos sociais a fim de que a empresa fosse competitiva dentro dessa norma ordem
econômica.

Aquele modelo Taylorista/ Fordista em que se produzia tudo dentro da própria fábrica vai sendo
paulatinamente substituído pelo padrão mais flexível de produção em que se produz o maior
volume possível de peças fora da indústria matriz.

Montanõ (2001, p. 32) assim escreveu:

[...] uma das estratégias mais eficazes, dentro da reestruturação produtiva, parece ser
justamente a de se desvencilhar de partes da produção e serviços outrora constitutivos da
própria indústria, eliminando seus custos, e que agora passam a ser produzidos no exterior da
grande indústria. Com isto se reduz o número de trabalhadores assalariado e, com eles, os
"encargos sociais", diminuindo também a infra-estrutura necessária.

 

Neste contexto é que a pequena empresa surge como empresa subcontratada, a fim de fornecer
os produtos e serviços não mais produzidos dentro da grande indústria.

Além disso, aponta Montanõ (2001) que o capitalista tende a reduzir o número de trabalhadores
não apenas em razão da necessidade de se baixar custos. Muitas vezes, quando se aflora uma
crise econômica numa sociedade, verifica-se que o nível de consumo local normalmente diminui.
Assim, para a sobrevivência da indústria, tornam-se necessárias ações que visem reduzir capital
fixo, capital de giro, bem como o quadro de trabalhadores.

Todavia, tais ações implicam em alguns problemas, como por exemplo: como custear as
indenizações por demissões dos assalariados? Como vender as velhas máquinas, a curto prazo, e
a um preço que não acarrete prejuízos?

É exatamente nesse ponto que, conforme menciona Montanõ (2001), mais uma vez emerge a
figura da microempresa dentro da reestruturação produtiva: o grande empresário da empresa
matriz negocia com seus assalariados, cedendo parte ou toda sua produção, com a promessa de
também comprar seus produtos no futuro. Os trabalhadores, então, renunciam aos seus direitos
e lugares de trabalho, se convertendo em microempresários.

Estes trabalhadores são demitidos e vão precisar comprar velhas máquinas, com as quais já
trabalharam antes, para continuar o que antes faziam. Ressalte-se que, neste momento, acabam
por ter de trabalhar muito mais, uma vez que terão de arcar com os encargos sociais,
previdência, seguro por acidente, depreciação da maquinaria entre outros. Ainda que o
trabalhador perceba os riscos desse empreendimento, não tem outra opção, já que, se assim
não for, estará desempregado.

Cumpre dizer que esse processo de reestruturação produtiva foi denominado por Montano como
"Satelização das MEs". É um processo em que as microempresas são constituídas ao redor e
com a finalidade de servir a grande empresa, fornecendo produtos e mão de obra, a fim de esta
tenha seu custo reduzido e consiga permanecer no mercado cada vez mais competitivo em
virtude da globalização a qual fez cair às barreiras comerciais e aproximou os mercados
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internacionais.

De todo este escólio, constata-se, mais uma vez, que a microempresa exerce função social na
medida em que supre a grande empresa evitando o insucesso desta e todos os prejuízos sociais
decorrentes de seu encerramento.

Embora não seja objeto deste trabalho, importa alertar para a necessidade de adotarem-se
políticas que dêem sustentação a esse novo empresário - o microempresário. É que neste
processo de satelização, agora fica sob responsabilidade do pequeno empresário as perdas
advindas dos defeitos ou desperdícios de produção. Também ficam a cargo deste novo
empresário os riscos do investimento; assim, se a oferta for maior que a demanda, a pequena
empresa é que deve suportar, já que a empresa subcontratante comprará desta apenas sob uma
previsão racional, sobre as possibilidades de venda.

Ainda, com esse reverso no processo de produção, não mais é a grande empresa que deve
investir em atividades de controle e inspeção, pois que somente adquirirá produtos em perfeito
estado. Logo, se os microempreendimentos não tiverem um acompanhamento, em terminado
momento não mais conseguirão exercer sua primordial função no seio da sociedade.

 

 

5. Conclusão

 

Ao longo da história econômica, a empresa, seja ela pequena ou grande, tem demonstrado a
sua relevância na produção e na aplicação de riquezas. Tem se configurado como meio de
organização de fatores de produção explorados pelo homem com o intuito da produção e da
distribuição de bens ou de prestação de serviços necessários para a sociedade e para a
existência sadia do homem. Daí sua importância.

A referida figura passou a dominar o panorama da economia moderna, transformando-se no
instrumento responsável pela produção e pela comercialização em massa, pelo progresso
científico e tecnológico e pela geração de empregos, de tributos e de riquezas para os países.

Desse modo, a contribuição das micro e pequenas empresas fica evidente. No âmbito social, a
atividade empresarial de pequeno porte resulta na geração de empregos, ocasiona a circulação
de riquezas na sociedade e, via de conseqüência, acaba por possibilitar melhoria das condições
de vida da população. No âmbito econômico, a atividade empresarial de pequeno porte
proporciona o fomento das atividades econômicas, age positivamente no ciclo produtivo, e, por
gerar empregos e por fazer circular a riqueza na sociedade, acaba por fortalecer a economia, já
que com mais recursos em circulação maior será também o trânsito de mercadorias, formando-
se um ciclo benéfico.

Diante do fenômeno irresistível da globalização, a função das Microempresas foi ganhando
relevo. Isto, pois, pelo que se evidenciou ao longo deste trabalho, a intensificação da
competitividade na economia mundial tem levado à preponderância no mercado dos pequenos
empreendimentos, capazes de se adaptar às transformações advindas com a globalização.

Conforme dados do SEBRAE apontados no livro de BONFIM (2007, p.07), especificamente no
Brasil, as microempresas têm papel de destaque na geração e empregos, absorvendo a maior
parte da mão de obra oriunda das demissões em massa de grandes empresas provocadas pela
abertura econômica e políticas governamentais recessivas, significando, portanto, que, em
tempos de globalização, os pequenos empreendimentos exercem indubitável função social.  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4447



Além disso, e em vias de conclusão, deve-se lembrar, conforme ponderou José Eduardo de
Andrade Vieira (1994) que "toda grande empresa já foi um dia uma pequena empresa" e que
"as experiências menores são, muitas vezes, alicerces de grandes projetos, dependendo da
capacidade de empreendimento de quem os realize".
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO
DA BOA GOVERNANÇA CORPORATIVA

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA COMO HERRAMIENTA DE BUENA
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

Ligia Neves Silva

RESUMO
O texto traz o conceito de responsabilidade social empresarial e a sua aplicação na gestão
estratégia de negócios de forma a promover a efetivação dos direitos fundamentais. A
importância em adequar os instrumentos jurídicos da empresa à nova missão sustentável.
Correlacionam os princípios fundamentais da Administração Pública com os princípios da
responsabilidade social empresarial, mostrando que esta prática está de acordo com os
interesses públicos. A importância do princípio da transparência para a efetividade da
responsabilidade social e ambiental e a necessidade de elaborar o Código de Conduta e o
Relatório de Sustentabilidade como ferramentas de gestão e prestação de contas aos grupos de
interesse. Enfatiza a aplicação dos princípios da prevenção e precaução na gestão ambiental
responsável e a implementação das políticas de igualdade de oportunidades para os grupos de
minoria.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade Social Empresarial; Práticas e Ferramentas de
Responsabilidade Social Empresarial; Princípios Fundamentais da Boa Administração Pública

RESUMEN
El texto incorpora el concepto de responsabilidad social corporativa y su aplicación en la
estrategia de gestión empresarial con el fin de promover la observancia de los derechos
fundamentales. La importancia de los instrumentos jurídicos adecuados para la misión sostenible
de la nueva empresa. Relacionar los principios fundamentales del gobierno con los principios de
responsabilidad social de las empresas, que demuestran que esta práctica está en consonancia
con los intereses públicos. La importancia del principio de transparencia a la eficacia de la
responsabilidad social y ambiental y la necesidad de elaborar el Código de Conducta y Informe
de Sostenibilidad como herramientas para la gestión y la rendición de cuentas a los interesados.
Hace hincapié en los principios de prevención y la precaución en el manejo responsable del
medio ambiente y la aplicación de las políticas de igualdad de oportunidades para los grupos
minoritários.
PALAVRAS-CLAVE: Responsabilidad Social de las Empresas; Prácticas y Herramientas para la
Responsabilidad Social Corporativa; Principios Fundamentales de Buena Administración del
Gobierno

1  A GESTÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL COMO CONDUTA ÉTICA

 

 

            Atualmente a gestão socialmente responsável já faz parte da estratégia da maioria das
empresas, independentemente do seu porte e natureza jurídica.  Porém, esta atuação requer
mudanças significativas de posturas e atitudes tanto do corpo gerencial quanto dos documentos
normativos que respaldam a rotina administrativa da empresa.

           

Entende-se por responsabilidade social empresarial a adesão voluntária, por parte das empresas,
em implementar ações e iniciativas que promovam os direitos fundamentais das comunidades do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4450



seu entorno, assim como de seus empregados, atuando de forma ética e transparente nas
dimensões social, ambiental e econômica, gerando segurança para seus públicos de
relacionamento (stakeholders).  A empresa deve engajar os seus stakeholders em suas
estratégias de gestão, unindo o seu poder de articulação com as políticas públicas. Isto gera
resultados sociais e ambientais a longo prazo para a comunidade, governo, entidades entre
outros.

                       

O conceito de responsabilidade social empresarial (RSE) mencionado no Livro Verde da União
Européia, confirma a relevância desta prática "Aunque la responsabilidad principal de las
empresas consiste em generar benefícios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de
objetivos sociales y medioambientales, integrando la responsabilidad social como inversión
estratégica en núcleo de su estratégia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus
actividades".[1]

 

Não se trata de filantropia nem de doação, a responsabilidade social empresarial é uma 
ferramenta da função social da empresa. A função social empresarial tem seu respaldo legal nos
artigos 5° e 170 da Constituição Federal.

 

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Inciso XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:

Inciso III - função social da propriedade

 

A propriedade deve cumprir a sua função social com base na promoção dos princípios da
dignidade humana e dos direitos fundamentais.  Porém, a ausência de sanção administrativa
vinculada à não obrigatoriedade em exercê-la, faz com que o empresário ou gestor público
efetive a responsabilidade social na sua gestão tendo em vista os ganhos econômicos e de
imagem institucional.  O princípio da legalidade da responsabilidade social é afastado e vem à
tona os princípios ético e moral da justiça social e da solidariedade.

 

A sociedade está cobrando uma postura ética das empresas, reconhecendo o seu papel e a sua
importância enquanto ente produtivo. A empresa tem o dever ético de retribuir em benefícios à
comunidade parte do seu poder econômico e estrategista. É uma via de mão dupla, onde a
comunidade se relaciona com a empresa, fornecendo matéria-prima e mão-de-obra, e a
empresa fornece bens e serviços socialmente responsáveis.

 

Na afirmação de Fábio Konder Comparato, a função social da empresa é ilusão[2]:
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"Ë imperioso reconhecer, por conseguinte, a incongruência em se falar numa função social das
empresas. No regime capitalista, o que se espera e exige delas é, apenas, a eficiência lucrativa,
admitindo-se que, em busca do lucro, o sistema empresarial como um todo exerça a tarefa
necessária de produzir ou distribuir bens e de prestar serviços no espaço de um mercado
concorrencial.  Mas é uma perigosa ilusão imaginar-se que, no desempenho desta atividade
econômica, o sistema empresarial, livre de todo o controle dos Poderes Públicos, suprirá
naturalmente as carências sociais e evitará os abusos; em suma promoverá a justiça social".

 

Enquanto para Gilmar Ferreira Mendes, a concretização do princípio da função social da
propriedade é mais próxima do direito do trabalho, viabiliza a efetivação de direitos sociais
arrolados em nossa Constituição, e eventuais intervenções do Estado nesse caso só passariam
por proibição de excesso se reputadas proporcionais sob os aspectos da adequação, necessidade
e proporcionalidade estritamente.[3]

 

Embora ainda exista uma resistência na efetividade da função social das empresas, atualmente
não é mais tolerada a postura de "negócio é negocio".  Se a empresa quer se prolongar no
tempo, ter uma vida longa, há necessidade da prática da responsabilidade social para atender os
seus grupos de interesse mais críticos e conscientes da sustentabilidade.

 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS À MISSÃO
SUSTENTÁVEL

 

 

Para implementar a responsabilidade empresarial em sua estratégia de gestão, as empresas
devem regularizar os seus instrumentos normativos, a composição, a estrutura, as tarefas e a
forma de funcionamento dos seus órgãos, inclusive do Conselho de Administração como órgão
máximo de governança corporativa.  A empresa não pode deixar as decisões socialmente
responsáveis na pessoa do seu presidente. Ele deve recomendar ao Conselho de Administração
ou Órgão Deliberativo Superior a aprovação desta prática, e integrar estes temas nos seus
órgãos de governança corporativa que serão responsáveis pela legitimidade da empresa na
sociedade.

 

Quanto mais o corpo diretivo empresarial estiver envolvido, a implementação dos conceitos de
responsabilidade social será incorporado pelos gerentes e demais empregados, facilitando o
desenvolvimento de ações e iniciativas de responsabilidade social e ambiental.

 

O Conselho de Administração desempenha um papel incisivo na gestão socialmente responsável,
pois são temas de sua competência: gestão de riscos, a estratégia futura da empresa, o perfil
dos executivos da administração, além de responder pelas tarefas:
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- assegurar a integração da RSE e a sustentabilidade na formulação de políticas  estratégicas de
gestão;

- Revisar, avaliar e supervisionar as políticas relacionadas com a RSE (social, ambiental, éticas,
de recursos humanos) com os resultados obtidos;

- Promover a interiorização dos conceitos e valores de RSE, a partir da cobrança de condutas
corporativas;

- promover na empresa um diálogo participativo com os grupos de interesse.

 

Os temas abaixo podem ser desenvolvidos na estratégia corporativa como práticas de RSE que
acrescentam valor empresarial:

 

- Código de Ética e Conduta;

- Inclusão de cláusulas sociais nos editais de licitação e contratos;

- Ações afirmativas de gênero e inclusão de grupos minoritários de raça e etnias;

- Promoção do trabalho educativo para jovens ( Lei do Menor Aprendiz);

- Programas de inclusão da pessoa com deficiência (PcD);

- Gestão e descarte de resíduos;

- Manutenção da fauna e da flora;

- Programa de educação ambiental e outros a serem estipulados em comitês participativos com
a comunidade;

- Políticas de contratação de fornecedores;

- Gestão de políticas públicas de RSE;

- Gestão responsável de recursos humanos;

- Comunicação e marketing responsável;

- Política de patrocínio, filantropia e investimento social privado.

 

A efetivação da responsabilidade social empresarial deve ser conjunta e participativa com os
demais órgãos e entidades sociais da comunidade. O lema dessa prática é compartilhamento dos
conhecimentos (expertise) e recursos financeiros e institucionais visando à integração e o
desenvolvimento regional.

 

Por isso, a importância dos atos normativos empresariais estarem abordando o tema e
respaldando esta prática de gestão que não será passageira, com certeza, deve-se prolongar no
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tempo e exigir uma postura ativa dos gestores públicos e empresários.

 

Os contratos, convênios, termos de cooperação, termos de parceria público-privada, os editais
de licitação são instrumentos jurídicos que devem ser redigidos de forma a contemplar esta nova
prática.  As cláusulas sociais sobre a não contratação de trabalho escravo, infantil e situação
análoga; materiais de consumo certificados com o selo ecológico; valorização dos produtos locais
e regionais; madeiras oriundas de manejo florestal, produtos com rotulagem ambiental e outras
devem ser incluídas para incentivar a cadeia produtiva a adotar posturas socialmente
responsáveis.

 

Os instrumentos normativos internos como o contrato social, regimento de pessoal,
regulamento, normas financeiras devem estar atualizados com a missão, valores e políticas da
sustentabilidade empresarial.

 

Cabe ressaltar, que numa empresa de direito público internacional, oriunda de um tratado, os
gestores devem providenciar um instrumento diplomático próprio, mediante a concordância dos
países signatários, para inserção da nova missão empresarial sustentável.

 

A implantação da responsabilidade social empresarial requer várias fases, sendo a primeira delas
a adequação dos instrumentos normativos internos para vincular esta prática à estratégia da
empresa e à visão do negócio.  O comprometimento é de todos os empregados, pois estamos
falando de posturas, comportamentos a serem adotados na promoção do bem estar social.

 

A segunda fase é a identificação dos pontos fortes e frágeis da empresa quanto ao tratamento
dado aos empregados. A criação de comitês representativos dos trabalhadores ou comissões
temporárias devem ser constituídos para implementar a política de responsabilidade social
empresarial.  Os empregados devem ser vistos nesse processo, o diálogo deve ser igualitário e
transparente, e as demandas atendidas dentro de um prazo razoável.

 

A terceira fase é o olhar externo, a construção de parcerias com órgãos públicos, organizações
não-governamentais, entidades sociais e organismos internacionais (OIT, UNICEF, ONU, PNUD)
para firmar convênios visando à construção e promoção de políticas públicas baseadas na
potencialização dos pontos fortes e na mitigação dos impactos da comunidade.

 

A assinatura de documentos orientativos da sustentabilidade como o Pacto Global, da ONU[4], a
promoção dos protocolos e declarações da OIT quanto à proteção do trabalho e emprego
complementam a cidadania empresarial.

 

A área jurídica da empresa deve estar atenta para a constituição de atos normativos que
respaldam este novo modo de ser da empresa do século 21. Muitas vezes há necessidade de
elaborar documentos com fundamento em instrumentos norteadores dos direitos fundamentais
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU; Convenção sobre a Eliminação de
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Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) da ONU; Declaração Tripartite
sobre Empresas Multinacionais da OIT; Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de
San José da Costa Rica; Declaração do Rio e Agenda 21 da ONU, sobre o meio ambiente,
desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza dentre outros.

 

O novo perfil do advogado de direito empresarial exige uma formação na sustentabilidade e na
cidadania empresarial, juntamente com a proteção dos aspectos formais do direito
administrativo, de forma a viabilizar o interesse da empresa no desenvolvimento regional com
segurança e transparência para seus grupos de interesse.

 

 

1.2 OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A RESPONSABILIDADE
EMPRESARIAL

 

 

As práticas de responsabilidade social para ser efetivamente formalizada na empresa devem
estar em conformidade com os princípios e procedimentos administrativos, uma vez que requer
a construção de relações institucionais pautadas na segurança jurídica.

 

Por isso, os princípios, normas e valores devem ser ponderados de forma harmoniosa, com foco
nos princípios constitucionais dos direitos fundamentais, da ordem econômica e do direito
administrativo. A interpretação deve ser sistêmica e as diretrizes podem vir inclusive de
documentos e protocolos internacionais de caráter voluntário, não se restringindo apenas ao
ordenamento jurídico.

 

Esta nova orientação de gestão de empresas, compartilhada, solidária, transparente e
responsável com os riscos assumidos deve estar respaldada em atos administrativos perfeitos,
que expressam a segurança das relações jurídicas.

 

As relações da administração serão alargadas, principalmente com entidades sociais e órgãos
não-governamentais na promoção dos direitos fundamentais, e geralmente estas parcerias
envolvem repasse de recursos financeiros para desenvolvimento de projetos e iniciativas de
responsabilidade social e ambiental (investimento social privado ou público).  O
acompanhamento e o monitoramento do uso dos recursos devem ser efetivos de forma a não
comprometer a imagem institucional e os resultados a serem alcançados. No caso de empresas
públicas, o controle social pode fortalecer os controles tradicionais já existentes para o melhor
uso das verbas públicas.

 

Cabe ressaltar que este envolvimento incisivo nas comunidades onde as empresas atuam, vem
sob o manto da promoção dos direitos fundamentais da dignidade humana e do meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Não cabe aqui, o marketing político e oportunista após escândalos
públicos para recuperar a imagem institucional. São atos de gestão que devem estar em sintonia
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com os aspectos legais e outros princípios fundamentais do Direito Administrativo.

 

Os princípios fundamentais da administração pública elencados por Juarez de Freitas, publicista e
professor da UFRGS, estão correlacionados harmoniosamente com a efetiva implementação da
responsabilidade social nas estratégias de gestão das entidades públicas, uma vez que esta
prática é relevante para a coletividade e o bem estar social:

 

a) o princípio do interesse público conjuga-se com os demais princípios fundamentais,
principalmente com o princípio da dignidade da pessoa humana presente na Constituição Federal
(arts. 5°, III, 17, 226, § 7° e 227).  O interesse público tem em vista atender às necessidades
da sociedade. Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello "... quaisquer atos que os órgãos
administrativos pratiquem devem, necessariamente, refletir, na medida do possível, a igualdade
de oportunidades para todos os administrados". [5]  A responsabilidade social também deve ser
exercida visando o bem público, a comunidade onde a empresa atua e a preservação do meio
ambiente.

 

b) o princípio da proporcionalidade ou de adequação axiológica, quando do conflito entre dois
princípios fundamentais, e também na vedação de excessos.   Citando novamente Celso Antonio
Bandeira de Mello "as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na
extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da
finalidade de interesse público a que estão atreladas".[6] A prática de responsabilidade social
não pode extrapolar os interesses da comunidade, o que foi pactuado entre os grupos de
interesse sob pena de ser entendida como marketing político.

 

c) o princípio da legalidade e da submissão da Administração Pública ao Direito. A 
responsabilidade social é ir além dos aspectos legais. O mínimo que se pode esperar de uma
empresa socialmente responsável é que ela seja administrada de acordo com a lei.  Conforme
Hely Lopes Meirelles, "A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,
sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso". [7]  Todo ato administrativo para ser válido deve estar em conformidade com
a lei. Quando da efetivação da prática de responsabilidade social o princípio da legalidade deve
ser o "ponto de partida" para a implementação das iniciativas e ações que não se deve afastar
da missão e dos valores da entidade pública. A RSE é ir além do legal.

 

d) o princípio da impessoalidade. A finalidade da responsabilidade social é atender o coletivo,
promover a justiça social, sendo vedado qualquer favoritismo. Todos devem ter as mesmas
oportunidades de acesso. As iniciativas e ações socioambientais devem ser construídas visando a
igualdade de todos. Está consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

 

e) o princípio da moralidade. A responsabilidade social é uma ferramenta de gestão, e está
pautada em princípios éticos, assim como a atuação da Administração e seus agentes. Se a
conduta empresarial for desviada destes princípios pode refletir negativamente na imagem
institucional, e todos os gestores responderão por improbidade administrativa;
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f) o princípio da boa-fé nas relações da administração. A responsabilidade social trabalha em
parcerias com outros órgãos e entidades sociais na promoção de um interesse público comum, e
os atos assumidos voluntariamente devem refletir a boa-fé na concretização deste objetivo;

 

g) o princípio da publicidade ou da máxima transparência. Este princípio está intrinsecamente
relacionado à responsabilidade social, principalmente nas prestações de contas aos grupos de
interesse e na elaboração dos relatórios de sustentabilidade como ferramenta de gestão. Para
Celso Antonio Bandeira de Mello "o princípio da publicidade impõe a transparência na atividade
administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal
conduzida". [8]

 

h) o princípio do controle dos atos administrativos, contratos e demais procedimentos.  As
relações institucionais devem ser formalizadas conforme os instrumentos jurídicos cabíveis. No
caso da responsabilidade socioambiental, geralmente, o instrumento jurídico pertinente para
celebração de parcerias é o convênio, pois há uma comunhão de interesses em atingir um
resultado comum, com repasse de recursos financeiros e atuação conjunta no desenvolvimento
das atividades estipuladas no plano de trabalho.

 

i) o princípio da economicidade ou da otimização dos recursos estatais. A responsabilidade social
não pode perder de vista este princípio para o desenvolvimento das iniciativas e ações
socioambientais. O uso adequado e responsável dos recursos públicos, e a posterior prestação
de contas à comunidade demonstram a integridade da gestão pública.

 

É importante relacionar estes princípios fundamentais da boa administração pública tendo em
vista que as empresas privadas devem remodelar os seus processos de gestão, incluindo a ética
e o princípio da responsabilidade juntamente com as dimensões da sustentabilidade em seu
negócio, e envolvendo cada vez mais as entidades públicas para discutirem a implementação e
viabilidade das políticas sociais.

 

 Cabe aqui reproduzir as anotações de Juarez de Freitas nas quais recomendam uma
"administração pública inteligentemente redesenhada sob o influxo do direito fundamental à boa
administração pública, já na arquitetura dos conceitos, já na prática existencial, para torná-lo
eficiente e eficaz indutor do desenvolvimento sustentável, altruísta e redutor dos conflitos".[9]

 

Em resumo, a sociedade não pode ficar mais a espera somente do Estado social para a
efetivação dos direitos fundamentais. Há uma nova guinada de competências, de caráter
cooperativista, sinérgica e solidária nas relações da gestão pública com os setores produtivos,
principalmente na prevenção e resolução administrativa de conflitos com atributos atraentes -
informalidade, celeridade, baixo custo processual - tais como a emissão de termos de
ajustamento de conduta, a mediação e a conciliação, com prioridade de aplicação dos princípios
da prevenção e da precaução nas medidas cautelares de cunho ambiental e social, como por
exemplo a  remoção de famílias e comunidades para construção de empreendimentos
energéticos.
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A responsabilidade social como instrumento da função social das empresas pauta-se por uma
atitude coerente, ética, de decisão que exige análise, ponderação de interesses e uma
interpretação sistêmica dos princípios constitucionais que exige uma harmonização entre estes e
as normas e regras do Direito Administrativo na promoção dos direitos fundamentais.

 

A alegação do princípio da legalidade do Direito Administrativo não deve justificar a "zona de
conforto" com as pontuais lacunas de regulamentação para condutas de caráter de
responsabilidade social. A atitude empresarial deve ser solidária e engajada no desenvolvimento
humano, proporcionando segurança, transparência na informação e comunicação, educação e
tratamento digno e participativo na resolução dos conflitos. Um exemplo claro dentro do âmbito
das relações de trabalho é o tratamento diferenciado entre os empregados efetivos do quadro
de pessoal e os empregados terceirizados de mão-de-obra temporária. A conduta empresarial na
gestão destes trabalhadores nem sempre é equânime.

 

 

1.3 OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS À BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA

 

O direito fundamental à boa administração pública está descrito no artigo 41 da Carta de
Direitos Fundamentais da União Européia. Enquanto a atuação da Administração Pública está
pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência  (art.
37, caput, CF), em plena conformidade com o artigo 41 da Carta Européia.

 

Artigo 41 - Carta de Direitos Fundamentais da União Européia[10]

 

Direito a uma boa administração

1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgão
da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável.

 

2. Este direito compreende, nomeadamente:

- o direito de qualquer pessoa ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida
individual que a afete desfavoravelmente,

- o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos
legítimos interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial,

- a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões.

3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados
pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo
com os princípios gerais comuns às legislações dos Estados Membros.
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4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas
oficiais dos Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua.

 

Esta Carta de Direitos Fundamentais serviu de inspiração para o publicista Juarez Freitas na
formulação do princípio do direito fundamental à boa administração pública - direito à
administração eficiente, eficaz, responsável e imparcial, cumpridora de seus deveres, com
respeito ao devido processo legal, com decisão motivada e duração razoável do processo,
transparente, respeito à moralidade, à participação social e responsável por suas condutas
omissivas e comissivas. Estes princípios estão presentes também no artigo 5°, incisos LIII, LIV,
LX, LXIX, LXXII, LXXIII, LXXVIII, e no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

 

Dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e estão em conformidade com
os da responsabilidade social, o princípio da transparência é o que mais chama a atenção por
requerer providências nos casos de desvios dos resultados, e pela necessidade em restabelecer a
moralidade da instituição quando afetada pela má gestão dos negócios. São nesses momentos
de crise econômica e institucional que a empresa implementa a responsabilidade social junto aos
grupos de interesse.

 

 

1.3.1 Código de Conduta

 

 

O princípio da transparência é basilar para a responsabilidade social porque ela se caracteriza
por dois pontos essenciais: primeiro a voluntariedade, e segundo a adoção de iniciativas e
práticas de acordo com as normas, em especial, do direito do trabalho, do direito ambiental e
dos direitos humanos.

 

Por isso, os seus instrumentos administrativos tais como os códigos de ética e conduta devem
assegurar que as atitudes e comportamentos dos empregados, e o desenvolvimento de  práticas
gerenciais devem estar apropriados às diretrizes da gestão socialmente responsável.

 

O código de conduta é uma ferramenta de gestão e comunicação, onde a empresa descreve os
comportamentos, suas declarações, valores e princípios da governança corporativa que devem
ser observados em suas relações com os grupos de interesse. Ele vai além do código de ética
que apresenta apenas os princípios que regem a empresa.  O código de conduta relaciona os
comportamentos e atitudes esperados na condução e tomadas de decisão por seus diretores e
demais integrantes.

 

A importância dos códigos de ética e conduta pode ser vista pela cobrança exigida pelos índices
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de sustentabilidade das Bolsas de Valores. Todas as empresas que participam desses índices
(Dow Jones Sustainability Índex, de Nova York e Índice de Sustentabilidade Empresarial, da
Bovespa)[11] devem comprovar a existência e implementação desses códigos na gestão
socialmente responsável.

 

A partir da importância dessa ferramenta como interiorização de valores de sustentabilidade na
empresa, os temas a serem abordados em seu conteúdo ampliaram-se para outras áreas, indo
além da visão exclusivamente legalista (visão, missão, valores e princípios)  e de foco nos
acionistas.

 

- Corrupção e suborno;

- Não discriminação e políticas de igualdade;

- Confidencialidade das informações privilegiadas;

- Responsabilidade com os produtos, serviços e meio-ambiente;

- Conflitos de interesse e tratamento de ativos, propriedade industrial;

- Descrição dos níveis de competências organizacionais;

- Segurança e saúde dos trabalhadores;

- Violência, maus-tratos e assédio moral;

-  Regras de participação na política eleitoral;

- Relacionamento com os fornecedores, comunidade e demais grupos de interesse;

- Segurança de pessoal, sócios e clientes;

- Ouvidoria para receber denúncias anônimas;

- Medidas sancionadoras no caso de descumprimento das normas corporativas.

 

A finalidade do código de conduta é fazer com que o seu conteúdo seja cumprido pelos
empregados e os temas devem estar relacionados em conformidade com a legislação aplicável,
por isso ele deve ser elaborado por um grupo de trabalho formado por diretores, advogados,
sindicatos, empregados e outros grupos de interesse. A aprovação do código de conduta é do
Conselho de Administração ou órgão máximo diretivo para facilitar a sua implantação nas rotinas
operacionais e ter legitimidade e aceitabilidade pelos empregados e demais grupos de interesse.
A política de comunicação do código deve ser amplamente disseminada em formato impresso,
internet e atendimento especializado no esclarecimento de dúvidas que vierem a surgir.

 

 

1.3.2 Relatórios de Sustentabilidade
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            Ainda no atendimento ao princípio da transparência nas organizações, outro instrumento
de prestação de contas aos grupos de interesse, assim como ferramenta de gestão empresarial,
é a elaboração periódica do relatório de sustentabilidade. 

 

O relatório de sustentabilidade não substitui o relatório da administração, embora possa ser
elaborado de forma integrada, e deve seguir uma metodologia única para efeito de comparações
de seus indicadores num intervalo de tempo de 3 a 5 anos.

 

A metodologia internacional amplamente utilizada pelas empresas na elaboração de relatórios de
sustentabilidade é da Global Reporting Initiative (GRI) [12]. A GRI é uma ONG, com sede na
Holanda, e parceira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), da ONU. É
uma instituição independente e formada por multistakeholders e tem como objetivo desenvolver
uma metodologia de aplicação global para conteúdo dos relatórios de sustentabilidade.

 

Sua metodologia é composta por indicadores de gestão, de governança corporativa,
responsabilidade pelo produto e desempenho nas dimensões social, ambiental e econômica,
além de suplementos com indicadores específicos do setor de energia, telecomunicações,
turismo, minério dentre outros.

 

 A GRI trabalha para criar condições de publicação de informações sobre sustentabilidade, que
permitam comparações mundiais entre as empresas de forma transparente e confiável.

 

Em resumo, o princípio da transparência foi trabalhado neste capítulo para alertar o quanto ele é
importante na gestão socialmente responsável das empresas. O dever de informar no mercado
de consumo é fundamental para a formalização de contratos, que é um ato jurídico bilateral,
voluntário, de intenção e liberdade.  Assim, se a empresa quer ter longevidade, ela precisa
respaldar as suas relações institucionais, principalmente, nos princípios da transparência, da
legalidade, da boa-fé e do interesse do bem comum. Os instrumentos de transparência citados
acima podem constituir normas mínimas de construção de relações baseadas no diálogo social e
participativo, evitando os excessos do jogo da oferta e da demanda e construindo relações
sólidas e transparentes no âmbito socioeconômico.

 

 

1.4  OS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO NA GESTÃO DA RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL

 

 

Na gestão socioambiental das empresas, o respeito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado é condição sine qua non da sustentabilidade. Numa sociedade de risco e incertezas
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é, principalmente, no campo ambiental que o Direito Sancionador pode castigar condutas
reprováveis (art. 225, § 2°, da CF)[13].  Assim, os princípios estruturantes da prevenção e da
precaução podem promover condutas protetivas de forma a evitar ilícitos e passivos ambientais.

 

 Princípios da prevenção - o indivíduo pode escolher entre a indenização ou a restituição das
coisas ao estado anterior. Este princípio deve prevalecer quando da irreparabilidade do dano
ambiental, pois sua aplicação requer que os impactos ambientais sejam conhecidos, e então agir
de acordo com a legalidade do licenciamento ambiental e do estudo do impacto ambiental (EIA).
Nas palavras de Ricardo Luiz Lorenzetti o meio ambiente não é um bem jurídico passível de
apreciação econômica e a sua destruição deve ser evitada para que as gerações futuras possam
usufruir.

 

Princípio da precaução - este princípio é substantivo e em caso de perigo de dano grave ou
irreversível, onde há incerteza científica, a adoção de medidas eficazes não deve ser adiada. É
utilizado em áreas sensíveis, que necessitam de proteção como a segurança alimentar, sanitária,
farmacologia e meio ambiente, principalmente quando há incerteza científica. As medidas
adotadas com base nesse princípio devem ter caráter provisório, trata-se de medidas de exceção
- o fundamento é a antecipação da tutela.  Assim que restabelecida a situação ideal, a medida
deve ser analisada e revista para modificar a regra e evitar novos danos.

 

 Dentro do contexto de condutas de responsabilidade socioambiental das empresas, os princípios
da prevenção e da precaução são importantes devido à sua abrangência e efetividade nos
resultados alcançados. São instrumentos que tem um desenho solidário e participativo, onde
qualquer cidadão ou empresa podem requerer a tutela ambiental.

 

A participação ativa do cidadão pode ser individual ou em organizações não governamentais,
juntamente com o Ministério Público, de forma a eliminar as barreiras econômicas e jurídicas na
proteção do meio ambiente e na limitação do intervencionismo estatal nas instalações de
empreendimentos ou de atividades produtivas que possam alterar significativamente o meio
ambiente físico, social e cultural, como a Usina de Belo Monte e outras usinas hidrelétricas não
sustentáveis. Também em épocas de crise e recessão, os governos podem emitir políticas e
planos de crescimento econômico que limitam o alcance das licenças e estudos de impacto
ambiental (EIA) sob o argumento de que elas impedem a recuperação econômica.

 

O sistema voluntário de ecogestão e ecoauditoria (EMAS), da União Européia, é um instrumento
horizontal e voluntário de RSE que visa reconhecer e certificar as empresas e organizações que
se comprometem a fazer a gestão e melhorar o seu desempenho ambiental.  Tem caráter
certificador e é emitido por um organismo independente.[14]

 

 

1.5  RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E AS POLÍTICAS DE IGUALDADE
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A responsabilidade social é uma nova forma de fomentar e avançar nas iniciativas e ações de
políticas de igualdade e não discriminação dentro das empresas e fora delas também,
contribuindo com exemplos e posturas a serem seguidos e disseminados para as demais
empresas, órgãos públicos e comunidade tais como: igualdade de gênero, contratação de
pessoas com deficiência (PcD), minorias raciais e étnicas, valorização do idoso, promoção do
programa de primeiro emprego e menor aprendiz dentre outras práticas.

 

A igualdade de oportunidades para os grupos de minorias reflete diretamente na política de
recursos humanos que empresa deve desenvolver em conjunto com a sua estratégia de negócio,
indo sempre além do mínimo legal.  A curto-prazo, a empresa pode implementar ações
afirmativas de inclusão social destes grupos: promovendo palestras educativas; estabelecimento
de metas a serem alcançadas com a contratação de pessoas; elaboração de um plano de ação
das políticas a serem implementadas juntamente com a diretoria executiva e aprovada pelo
Conselho de Administração.

 

As ações afirmativas é um processo de conscientização, que devem envolver todas as partes
interessadas, de forma a eliminar ou minimizar os efeitos das desigualdades sociais que imperam
sobre determinadas minorias tanto no ambiente interno como externo. É um instrumento de
efetivação da igualdade e de combate às mais diversas formas de discriminação de raça, cor e
sexo.

 

 

2  CONCLUSÃO

 

 

A responsabilidade social empresarial efetiva os princípios já consagrados da justiça social, da
dignidade humana e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O princípio da transparência
tão importante para o Direito Administrativo deve permear a gestão estratégica das
organizações, que são cada vez mais cobradas para agirem de forma ética e transparente, seja
para se defender do marco legal, seja para se manterem competitivas e atendendo um mercado
de consumo cada vez mais exigente de práticas socioambientais.

 

Os critérios socioambientais têm avançado de acordo com a percepção pública sobre os impactos
do setor produtivo no planeta, e conseqüentemente dos procedimentos legais exigidos para a
implementação de empreendimentos sociais e econômicos, tais como as licenças e estudos de
impactos ambientais decorrentes de um Estado cada vez mais atento e fiscalizador.

 

A empresa deixou de ser vista somente como ente produtivo e passou a atuar na  dimensão
sociopolítica da comunidade ou do país onde está inserida (caso das empresas transnacionais).
Nas palavras de Denis Donaire[15], as empresas devem mudar a postura de atuação nos
negócios pelas seguintes variáveis: 1) aumento da influência de grupos sociais externos; 2)
elevação do padrão ético exigido para a atuação empresarial; 3) mudança nos valores e
ideologias sociais; 4) fortalecimento dos sindicatos e associações de classe; 5) intervenção
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crescente do Estado na economia; 6) aumento da velocidade de transmissão de informações e
das tecnologias de comunicação; 7) atuação em um ambiente globalizado.

 

Nesse cenário, onde as pressões socioambientais não são pontuais e isoladas, e sim
globalizadas, o Estado pode intervir e estabelecer minimamente uma política pública de incentivo
à produção sustentável; instituir o incentivo fiscal, premiando as empresas por práticas sociais e
ambientais ecologicamente corretas; e implementar mecanismos de autoregularização eficazes
de forma a apoiar a gestão de processos industriais mais sustentáveis.
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A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL NO ETHOS PÓS-CONVENCIONAL

THE BUSINESS SUSTAINABILITY IN THE ETHOS POST-CONVENTIONAL

Clodomiro José Bannwart Júnior
Maria Claudia Rodriguez Correia Aranda De Souza

RESUMO
A sustentabilidade é abrangente e como conceito em edificação relaciona-se com a continuidade
dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da humanidade para as presentes e
futuras gerações. A construção do seu sentido é assegurada na arena política, dada as diversas
perspectivas que configuram as sociedades complexas da contemporaneidade. É um princípio
inerente à sociedade contemporânea, marcada pelas suas características peculiares, como a
globalização, a alta diversificação social, a multiplicação das tarefas especializadas e a
imprevisibilidade das conseqüências de ações coletivas. O reconhecimento da sustentabilidade
decorre do esgotamento do paradigma antropocêntrico que plasmou a Modernidade e
impulsionou o desenvolvimento capitalista e técnico-científico. A visão ecocêntrica, enquanto
possibilidade de apreciação do padrão de desenvolvimento praticado pelo capitalismo, exige que
a crítica consiga avançar além do enfoque meramente econômico, ressaltando, sobretudo, as
condições de a sustentabilidade firmar um posicionamento político entre o liberalismo e o
republicanismo e, ademais, assumir uma postura de normatividade universal capaz de superar o
pluralismo ético. Isso, por sua vez, implica responder se o conceito de sustentabilidade encontra
assentimento num ethos pós-moderno ou se o mesmo ainda deve se valer de estruturas
normativas da própria modernidade.
PALAVRAS-CHAVES: Sustentabilidade; Ética; Moral; Modernidade

ABSTRACT
The Sustainability is relenting such as a concept in edification relating itself to the continuation of
the economic, social, cultural and environmental aspects of the humanity to both present and
future generations. The build up of it's meaning is assured in the politic arena, given into the
many perspectives that configure the complexes societies of contemporaneigty. It's a principle to
the contemporary society, marked by it's peculiar characteristics such as globalization, and the
high social diversity, the multiplication of specialized tasks and the unpredictability of
consequences of the actions. The acknowledge of sustainability happens from the outage of the
anthropocentric "paradigm" which froze modernity and boosted the capitalist development and
technic-scientific. The "ecocentric" vision, while the possibility of appreciation of pattern of
development used by capitalism, demands that the criticism goes forward beyond the economic
focus, projecting surpassing the conditions so that sustainability will firm a politic position
between liberalism and republicanism, assuming a posture of universal rules able to overcome
the ethic pluralism which implicates to answer responding if the concept of sustainability finds
"feelings"in the modern ethos, or if the same shall take advantage of ruled structures of it's own
modernity.
KEYWORDS: Sustainability; Ethics; Morals; Modernity

INTRODUÇÃO
 
 

Aspecto importante nos tempos atuais, diante da demanda de problemas surgidos na pauta das sociedades pós-

convencionais, é a tematização de conceitos antes esquecidos. Tratar da noção de sustentabilidade exige a recuperação de conceitos

com implicações valorativas (éticas) e normas com pretensões de justiça (moral). Tais conceitos estão, hoje, em sintonia com as

atividades empresariais quanto à forma de produção e distribuição de seus produtos e/ou serviços na sociedade, visando atender a

responsabilidade social e, conseqüentemente, o fomento do desenvolvimento sustentável.
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Do ponto de vista da formulação da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas, os conceitos de acordo e

influência são fundamentais para a especificação de distintos modelos normativos. De saída, três dimensões normativas –

pragmática, ética e moral – são contempladas no exercício empresarial e concorrem ora para manter o desenvolvimento econômico

ora para salvaguardar o desenvolvimento sustentável. A questão é saber se as empresas, na atual configuração da era da informação

e da globalização, são capazes de atuarem além do parâmetro da influência e agirem pautadas no conceito de acordo, elemento

fundamental para o desenvolvimento da democracia e de ações morais nas sociedades pós-convencionais.

Os desafios do desenvolvimento ético e moral da empresas esbarram, sobremaneira, no modelo de normatividade que a

modernidade fez erigir. Desde muito tempo se discute a possibilidade de as empresas responderem além de uma plataforma jurídica

(função social), assumindo uma responsabilização social de cunho ético e moral que contemple a permanente manutenção da

produção e da sustentabilidade. A tematização dos modelos de ações da razão prática – pragmática, ética e moral – e o

envolvimento que tais arquétipos possuem em relação ao conceito de sustentabilidade perpassam o recorte de leitura do presente

trabalho.

Na tradição do pensamento Ocidental Cristão a ética se prende à dimensão valorativa, onde são partilhados comumente

os valores, as tradições e os costumes; e a moral se atém aos princípios racionais que norteiam a prática argumentativa na resolução

consensual de conflitos, sob o ponto de vista da justiça. A ética tem a ver com a resposta que se constrói em relação à pergunta “O

que devemos fazer?” considerando a construção do sentido de nossa existência. Ou seja, do ponto de vista ético “as escolhas que

fazemos na vida visando realizar o bem, nós a realizamos com vistas a alcançar aquilo que seja bom para nossa auto-realização e

autocompreensão existencial” (BANNWART JÚNIOR, 2007, p. 58). Quando a pergunta “O que devemos fazer?” leva em

consideração a implicação da ação particular (subjetiva) em relação aos interesses dos outros e exige que os conflitos surgidos

sejam regulados imparcialmente do ponto de vista racional, então se adentra no terreno da moral propriamente dita. Contudo,

quando se depara com programas e metas estabelecidas pelas empresas, encontra-se diante de uma perspectiva teleológica, cujas

ações atuam em função das metas e objetivos previamente colocados e que visam a ser alcançados com prazos pré-definidos. Trata-

se, nesses casos, de ações pragmáticas. Diante do exposto, busca-se analisar o desdobramento histórico do conceito de

sustentabilidade para avaliar se as empresas podem manter sua lógica econômica integrada a uma plataforma sustentável que não se

limite à dimensão meramente pragmática, mas incorporem, no sentido pleno da responsabilização social e ambiental, os

pressupostos éticos e morais.
 
 
1 – Perspectiva e alcance do conceito de sustentabilidade
 

O termo sustentabilidade vem sendo empregado com acepções diversas, ora conformado às ciências naturais, ora ao
campo social, podendo ainda se encontrar referência na área das ciências exatas. Fato é que nos dias atuais verifica-se ampla
apropriação e certa vulgarização do seu uso, incorporado na fala oficial e na linguagem comum, com a pretensão de agregar valor
aos discursos e ações, muitas vezes em dissenso com a sua significação.

Das abordagens multidisciplinares já feitas no intento de delinear o sentido do que se instituiu chamar de
sustentabilidade pode-se extrair que tal é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais,
culturais e ambientais da humanidade para as presentes e futuras gerações. A sustentabilidade refere-se ao atributo que qualifica a
ação (de ordem econômica, social ou cultural) harmonizada com a natureza. É dita sustentável a ação ecologicamente correta,
economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita. Certo é que, por ensejar perspectivas diversas conjugadas em uma
teia complexa, com aplicação de inúmeras variáveis, o conceito de sustentabilidade está em constante construção. Sua edificação
perpassa uma base eminentemente política, marcada pela disputa que objetiva saber se é o mercado ou o Estado interventor quem
melhor dispõe de condições para alargar a abrangência da preservação ambiental associada ao desenvolvimento material das
sociedades contemporâneas. Como bem ressalta Leonardo Boff: “A questão não é de mais desenvolvimento, mas de política: buscar
caminhos que, por um lado, vão demonstrando a lógica capitalista [...] e, por outro, vão criando alternativas mais benfajezas para a
Terra e para a Humanidade, quer dizer, mais sustentáveis” (BOFF, 2004, p. 81).

A modernidade, como conseqüente desdobramento do projeto de racionalidade instaurado no século XVI, alcançou a
experimentação nos séculos XIX e XX da dinâmica desenvolvimentista liderada ora pelo mercado (Liberalismo) ora pelo Estado
Interventor (Estado de Bem Estar Social), como ensinou Max Weber, lembrado por Héctor Ricardo Leis (1996, p. 71). Ambos os
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modelos, baseados em estratégias distintas, provocaram grandes transformações sociais, contudo, sem tematizar suficientemente a
relação homem-natureza. As formas de desenvolvimentos implementadas pelas dinâmicas liberal e intervencionista em nada
contribuíram para repensar os aspectos ecológicos que saltaram aos olhos, abruptamente, somente nos anos de 1960 do século
passado. Entraram em crise os modelos de Estados e conseqüentemente os parâmetros de desenvolvimento econômico que, desde
então, se encontram inaptos à resolução dos problemas de ordem sócio-ambiental.

Apontam vários estudiosos que mesmo diante da crescente conscientização da escassez dos recursos naturais, o tema da
sustentabilidade não foi assimilado plenamente devido à influência da hegemonia norte-americana que se mantém orientada pelo
mito do crescimento ilimitado, de influência liberal (FERREIRA, 2007, p.193). Não obstante, os séculos XIX e XX praticamente se
moveram pela utopia liberal da ‘modernização’ que identificava a preocupação ambiental como atraso e obstáculo do
desenvolvimento, do progresso. Por outro lado, as vertentes de esquerda, influenciadas pelo marxismo, também não se atentaram à
problemática ambiental, visto que consideravam essa temática como um desvio das questões do humanismo. (FERREIRA, 2007, p.
191). Aspecto inerente da sustentabilidade aparece com maior profundidade e agudeza teórica a partir do clima cultural instaurado
nos anos de 1960.

 
[...] os novos movimentos sociais, a contracultura, a crítica radical ao industrialismo e ao
armamentismo marcaram uma mudança drástica n clima cultural e universitário em
várias partes do planeta acentuando a necessidade de se investigar a problemática
ambiental. A preocupação inicial concentrou-se nos aspectos conservacionistas da
questão ambiental, mas, gradualmente, foi ganhando novos contornos; nos anos de 1960,
através da crescente preocupação com a contaminação ambiental produzida pela
produção industrial e agrícola e, a partir de 1973, através da crise energética pela alta
dos preços do petróleo. Essa crise energética coincidiu com o lançamento, pelo Clube de
Roma, do Relatório Limites do Crescimento (Meadows, 1972), que alertava de forma
tempestuosa para a possibilidade do esgotamento dos recursos naturais e de uma
catástrofe ambiental planetária, caso se mantivessem constantes as expectativas de
crescimento econômico. (FERREIRA, 2007, p. 192-193)

 
Ademais, no contexto dessa época, destaca-se como marco da discussão teórica da sustentabilidade a publicação, em

1962, de Primavera Silenciosa (“Silent Spring”), de Rachel Carson (1964), bióloga americana que levou ao conhecimento do grande
público o problema do desequilíbrio ambiental gerado pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e pesticidas nas lavouras americanas,
provocando o desaparecimento dos pássaros. A discussão alcançou enorme proporção, ocasionando o estabelecimento de política de
proteção ambiental específica, ainda que sob o protesto da influente indústria química. Especificamente quanto à idéia de
sustentabilidade planetária foi seu precursor James Lovelock (2006), tendo estabelecido na sua teoria “Hipótese de Gaia”, de 1969,
a Terra como um superorganismo com comportamento sistêmico, que cria e recria as condições para sua própria existência.

A partir dos anos 70 do século XX, no marco da paradigmática Conferência Internacional do Meio Ambiente, em
Estocolmo (1972), e da instalação de uma nova ordem econômica internacional buscada pela Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), em 1974, firmou-se a noção de sustentabilidade, no âmbito do que se denominou desenvolvimento
sustentável, derivado da conjugação de desenvolvimento e meio ambiente. Concretamente, o conceito de sustentabilidade foi
concebido a partir dos relatórios “sobre o estado do mundo” produzidos pelo Worldwatch Institute, sob o comando do ambientalista
Lester Brown, no início da década de 1980. A idéia de sustentabilidade ganhou dimensão mundial ao ser associada ao
desenvolvimento no Relatório Bruntland (ONU, 1988), de 1987 – Nosso Futuro Comum, resultado dos trabalhos da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU[1] –, que estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável como
aquele que “satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas
próprias necessidades”. Esse conceito, assim como em especial os objetivos enunciados pretendidos com a sua implementação, é
considerado por Marcos Nobre "projeto de institucionalização da problemática ambiental", com duas etapas estratégicas nítidas:
“elevar a problemática ambiental ao primeiro plano da agenda política internacional e fazer com que as preocupações ambientais
penetrem a formulação e implementação de políticas públicas em todos os níveis nos Estados nacionais e nos órgãos multilaterais e
de caráter supranacional” (NOBRE, 1999).

A associação da sustentabilidade ao desenvolvimento decorreu da crítica ao modelo desenvolvimentista adotado pelos
países industrializados e reproduzidos nas ações estratégicas de produção capitalista por intermédio do abusivo uso dos recursos
naturais sem considerar a capacidade de recomposição dos ecossistemas. Defendeu-se, então, um novo tipo de desenvolvimento,
com readequação dos padrões de produção e consumo. Efetivamente, instalou-se a discussão acerca da necessidade de rever a
relação ser humano-meio ambiente, no âmbito de um modelo de desenvolvimento conciliatório entre as questões sociais e
ambientais.

Nesse passo, a primeira etapa estratégica para incutir a noção de sustentabilidade foi cumprida já no momento da
divulgação do Relatório Brundland, que significou a inserção da idéia no topo da agenda política internacional. A segunda etapa,
cujo detalhamento se extrai do próprio relatório – que consiste em “aumentar o nível de conscientização dos governos, agências de
auxilio e outras que se ocupam com o desenvolvimento quanto à necessidade de integrar considerações ambientais no planejamento
e nas tomadas de decisão econômicas em todos os níveis” –, ficou postergada para outro momento, identificado por Nobre (1999)
como sendo a Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada pela ONU no Rio de Janeiro em 1992 (Rio-
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92).
Na Rio-92 a sustentabilidade foi reafirmada como princípio econômico-ambiental, integrando a Agenda 21 (ONU, 1996),

plano global de ação em matéria de desenvolvimento sustentável, assim como a Declaração do Rio da Janeiro para o
Desenvolvimento e Meio Ambiente, que define os direitos e responsabilidades dos Estados. Conforme assevera Nobre, esse evento

 
[...] foi o ponto máximo do projeto de institucionalização da problemática ambiental.
Trata-se, portanto, de um importante ponto de inflexão, já que não apenas se
institucionalizou a problemática ambiental, como também foram definidas as bases da
institucionalização, vale dizer, foram estabelecidos os termos em que se deveria dar a
institucionalização. Esta primeira definição das amarras institucionais não significa o fim
da luta pela atribuição de sentido ao DS; mas indica a partir daquele momento não
apenas onde se dá o conflito, mas igualmente quais os seus termos (NOBRE, 1999).

 
A partir desse marco outros eventos mundiais foram dedicados a ressaltar o conceito de sustentabilidade. Assim a

Conferência Mundial de Johanesburgo, chamada Rio+10, em 2002, acentuou a necessidade de toda atividade humana ser
sustentável. Tantos outros documentos e ações internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e as metas do milênio[2] definidas no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
reiteraram a sustentabilidade como predicado indissociável do desenvolvimento.

Nobre atribui à posição privilegiada que o conceito de sustentabilidade passou a ocupar no debate e na prática ambientais
“justamente o fato de ele ser deliberadamente vago e inerentemente contraditório”, o que

 
não constitui a fraqueza, mas a força do conceito. Isto quer dizer também que o conceito
de Desenvolvimento Sustentável é, de saída, vazio; tem por pressuposto uma única idéia
fundamental, uma idéia que delimita a arena no interior da qual aqueles que aceitam os
seus termos travarão a disputa política em torno do sentido que deverá assumir o próprio
conceito. Esta idéia é: desenvolvimento (no sentido de "crescimento econômico") e meio
ambiente (no sentido de "estoque de recursos naturais" e de "capacidade de absorção do
ecossistema humano") não são contraditórios (NOBRE, 1999).

 
A apreensão acerca da sustentabilidade afigura-se efeito que emerge do mundo globalizado, no qual são estabelecidos

processos que transcendem as categorias de Estado, de classe social e de nação, levando ao fato de que as questões nacionais
adquirem outro sentido, possível de entender somente dentro da nova totalidade. Nesse contexto Leila da Costa Ferreira e Eduardo
Viola afirmam que o conceito de sustentabilidade acabou por tornar-se “um ponto de referência obrigatório dos debates acadêmico,
político e cultural: ele passa a ser, simultaneamente, uma idéia-força poderosíssima sobre a ordem social desejável e um campo de
batalha para o significado desse ideal normativo” (FERREIRA e VIOLA, 1996, p.9).

Propriamente, a sustentabilidade é princípio inerente à sociedade contemporânea, inserida em um mundo globalizado,
permeado por avanços tecnológicos que permitem que as relações intersubjetivas ocorram independentemente de limites territoriais,
assim como o trânsito da economia. Resultado da evolução do conhecimento técnico e da amplitude que a economia pode alcançar, a
globalização produziu alta interdependência entre os países, tornando insuficientes os tradicionais mecanismos internacionais para
regrar e fundamentar as múltiplas relações interestatais e intersubjetivas. Essa interdependência, mais que uma simples restrição da
vontade dos Estados, é marcada por uma política tradicional descaracterizada pelo processo de globalização, nos quais se
estabelecem atores transnacionais provenientes de esferas do mercado e da sociedade civil, como expõe Héctor Ricardo Leis (LEIS,
1996, p. 68).

A respeito da globalização se tem destacado uma face otimista, onde se delineia uma maior cooperação entre os países,
criando condições para uma ordem internacional mais racional e governável. De outro lado, mais veementemente se vê um ponto de
vista pessimista, “que piensa el mismo proceso de um modo que no altera substancialmente la tradicional anarquia del orden
internacional” (LEIS, 1996, p. 68), instaurando desigualdade entre ricos e pobres. A problemática da (in)sustentabilidade surge, no
contexto negativo da globalização, em meio às dificuldades de o sistema internacional atender as dificuldades que se apresentam
pela inflação de relações e processos sócio-econômicos que alargam o risco e a degradação ambiental. Isso faz emergir a
necessidade e a oportunidade de um espaço público transnacional, no qual se possa fundar verdadeiros consensos globais, baseados
na convergência de práticas e valores dos vários segmentos da sociedade diversificada. Nessa perspectiva Hector Leis chama
atenção para a concepção habermasiana, que defende a possibilidade de grandes consensos a partir da ação comunicativa mediante a
qual se dá a associação entre a defesa do mundo da vida e os movimentos da sociedade civil, requerendo a instituição de espaços
permanentes para o desenvolvimento da ação comunicativa. “La acción comunicativa debe ser liberada em todo lo posible de lo
procesos administrativos y econômicos para que ella pueda así ser capaz de compatibilizar la lógica instrumental del sistema com la
dinâmica de la solidariedade que prevalece em el mundo de la vida” (LIES< 1996, p. 73). Os eventos organizados pela ONU para
discutir as questões ambientais são exemplos desses espaços.

A dinâmica econômica que emerge na realidade globalizada coloca a sociedade diante de problemas que tornam a vida
planetária vulnerável a ponto de inviabilizá-la, se perpetuadas muitas das condições atuais da relação do homem com a natureza. A
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idéia de sustentabilidade torna-se ínsita ao conceito de desenvolvimento econômico redesenhado para permitir a manutenção do
processo de produção e reprodução material das sociedades, contudo, informado por regras voltadas à defesa dos aspectos sócio-
ambientais. Sob tal perspectiva, tem caráter integrador dos campos econômico, social, cultural e ambiental. Desse modo Enrique
Leff afirma que “a sustentabilidade é marca de uma crise de época que interroga as origens de sua emergência no tempo atual e sua
projeção para um futuro possível” (LEFF, 2001, p. 419). Para Leonardo Boff “[...] hoje a nossa civilização e o mundo globalizado
encontram-se mergulhados em profunda crise. Mas esta crise não é apenas conjuntural e sim estrutural, pois abala nosso sentido de
viver e nosso futuro” (BOFF, 2004, p.13).

Economia e ambiente visto como indissociáveis desde os gregos – base do pensamento Ocidental – encontra-se hoje
numa relação totalmente dilacerada. A política econômica não pode ignorar a necessidade de uma política de proteção dos recursos
naturais, pois “o que está em jogo não é só a otimização do uso privado de recursos, mas as ‘externalidades’ decorrentes e o modo
de como esses recursos são apropriados” (DERANI, 2001, p. 72). A economia que havia sido ressaltada numa plataforma liberal
como instrumento de coordenação entre os interesses privados e coletivos, assegurando a melhoria da vida em sociedade, não foi
suficientemente capaz de responder a essa demanda no plano global. A sustentabilidade que busca operar o equilíbrio entre privado
e coletivo, dando a medida de cada um de modo a não fragilizar a natureza, não pode e não deve assumir o ônus sem a efetiva
contribuição da economia, mesmo que esta já tenha dado sinais de insuficiência na equalização de desenvolvimento e equilíbrio da
natureza.

Pode-se afirmar que o reconhecimento da sustentabilidade está relacionado com a necessidade de superação do
antropocentrismo, assentado nas idéias iluministas que estabeleceram o homem como referência única e central de todas as coisas.
Esse modelo fez emergir uma lógica de racionalização na qual o meio ambiente se tornou, indiscriminadamente, objeto de
manipulação e instrumentalização para assegurar o desenvolvimento material das sociedades. No contexto das sociedades
industriais, até os anos de 1960, havia uma crença inabalável quanto à inesgotabilidade dos recursos naturais, sendo praticamente
inexistente a preocupação com a preservação e recomposição das bases de reprodução da natureza. É certo que todo e qualquer
processo produtivo tem a natureza como fonte de recursos. É dizer: não há produção sem recursos naturais. Essa não é característica
isolada do modo de produção capitalista, mas foi no marco da Revolução Industrial que houve exacerbação da compreensão da
sociedade da natureza como recurso do processo produtivo. A natureza é vista essencialmente como objeto do homem; o homem
relaciona-se com ela situado em um plano distanciado, com o fim de domesticá-la e para isso empreende atividade puramente
predatória.

A evolução da ciência, moldada por experiências negativas de privação alimentar e energética, além da incapacidade
humana diante de desastres naturais de grandes proporções, muitos provocados diretamente pela ação humana, ofereceram no terço
final do século XX outra perspectiva, a ecocêntrica. O impacto dos modelos produtivos é colocado em suspeição, ante a consciência
acerca da finitude dos recursos naturais, o que leva à busca de alternativas que permitam produzir mais e melhor sem agredir o meio
ambiente, gerando menos poluentes, reduzindo os resíduos e, principalmente, preservando e recompondo os recursos naturais.
Enfim, busca-se a chamada “ecoeficiência”.

O homem, na visão ecocêntrica, não mais se situa distante da natureza, percebendo-se no seu interior; é ele também
natureza. Da visão ecocêntrica surge a consciência de que cuidar do meio ambiente consiste na implicação de o homem cuidar-se de
si mesmo, pois que sua vida é totalmente dependente da natureza. Desse modo, suas ações devem ser voltadas para a conjugação de
condições de equilíbrio ambiental. Essa consciência invoca uma reconstituição ética, redefinindo o comportamento social e,
conseqüentemente, o comportamento do homem para com a natureza que lhe alberga. Contudo, esse tema perpassa o seguinte
questionamento: a nova relação ‘homem-natureza’ decorre de uma reforma social ou da conjugação de um novo modelo de
racionalidade?
 
 
2 – Duas abordagens: revolução social ou revisitação da razão
 
 

Guillermo Foladori (2001) aborda criticamente esse aspecto, defendendo que o desenvolvimento sustentável não é

alcançável mediante mudanças no modo de produção atual, mas especificamente pela substituição deste por um novo modo de

produção. Em coerência com a visão ecocêntrica, assume a premissa de que a sociedade é parte da natureza e está sujeita à sua

dinâmica. A análise de Foladori aponta que a base conflituosa da crise ambiental – à qual se contrapõe a idéia de sustentabilidade –

não se restringe à limitação decorrente da finitude dos recursos naturais, mas à velocidade com que se os expropria do ambiente para

alocar no processo produtivo. Isso se dá em razão da voracidade da sociedade capitalista atual, que busca acumular capital mais

rapidamente e em quantidade cada vez maior, levando a graves problemas, dentre os quais a desigualdade e conseqüente exclusão

geradas pela falta de acesso a alimentos de boa qualidade e má distribuição de renda.

A perspectiva de Foladori aponta o capitalismo como responsável principal pela crise ambiental – à margem do

comportamento sustentável. Considera que no capitalismo, não há limite para a produção mercantil, onde lucro e concorrência
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levam à utilização exploração máxima de matérias primas, gerando detritos em quantidade nunca antes vista na história da

humanidade. Desse modo, a questão ambiental – crítica ou (re)equilibrada – é de ordem social e não técnica, na visão de Foladori.

Já em Habermas o ambiente é uma questão que perpassa antes a dimensão técnica.

A sustentabilidade é então a forma ambientalmente válida de transformação do meio ambiente. A natureza não é mais

vista como uma fonte passiva de recursos para a produção propriamente. Ao invés de expropriar recursos naturais, parte-se para a

lógica que efetua trocas com a natureza; ao se retirar dela subsídios para abastecer o modo de produção, dá-se-lhe algo em troca,

como pronta reparação e, principalmente, tempo e condições para recomposição.

Na visão do pensador alemão Jürgen Habermas, na medida em que se desenvolvia a produção de novas tecnologias, o

conhecimento científico buscara imprimir os traços de uma possível identificação entre conhecimento e ciência. Esta idéia veiculada

pelo positivismo veio comprometer o projeto de emancipação da razão, uma vez que a ciência, no seu procedimento de investigação

do factual, deixou-se compreender na perspectiva da teoria do conhecimento como um saber absoluto.

A identificação entre conhecimento e ciência comprometeu o estatuto epistemológico daquilo que é possível de ser

conhecido, pois somente alcança o status de cientificidade aquilo que venha atender aos reclames impostos pelo próprio paradigma

da ciência. O condicionamento do conhecimento a mero instrumento a serviço da ciência tornou o potencial crítico da razão

banalizado e submetido aos ditames da técnica, surgindo daí a crença de que o avanço tecnológico sanaria todos os problemas da

vida humana. Porém, o procedimento metodológico da ciência fez com que a mesma se distanciasse de uma reflexão crítica,

passando a operar em bases de um pensamento calculador. Nesse sentido, o caminho do positivismo não foi outro senão o

evidenciado por Habermas: a recusa à reflexão na base da própria epistemologia, ou seja, bloqueou qualquer possibilidade de

tematização crítica do paradigma sustentador da ciência moderna, qual seja: a relação sujeito-objeto, homem-natureza.

Deve-se ter em mente que a modernidade, em seu projeto inicial, havia determinado como meta principal a realização de

uma civilização instaurada na razão, que se disponibilizasse a efetiva “conquista do sentido da vida histórica dos homens”

(OLIVEIRA, 1989, p. 16). O domínio da natureza externa, que a princípio constituiu a expressão teórica da ciência moderna,

engendrou-se como forma de conhecimento que visava contribuir para a concretização de uma sociedade emancipada, delegando ao

homem a posição de senhor da natureza e dono de seu rumo. O conhecimento científico e a apropriação da técnica por meio do

positivismo suprimiram a aspiração ao conhecimento teórico do mundo, em benefício, quase que exclusivo, de sua utilização técnica

e conseqüente dominação (OLIVEIRA, 1989, p. 21).

A objetivação metódica da natureza foi alcançada graças à combinação da matemática com a atitude instrumental que,

por meio da experimentação de seus objetos disponíveis, passou a dispor da natureza para fins de exploração e de manipulação.

Desse modo, a ciência moderna, guardiã do estatuto epistemológico, acabou por conceder o status de conhecimento somente àquilo

que se enquadra nos requisitos científicos. Esta fase caracteriza-se pelo cinismo da razão à medida que a modernidade abandona a

intenção crítica que movia seus propósitos iniciais, em benefício de um projeto oculto de dominação. A racionalidade torna-se

cínica quando abandona o seu projeto inicial – o qual tinha surgido para combater o mito e promover o esclarecimento e a liberdade

– a favor da sua instrumentalização, transformando-se num potencial de caráter repressivo e atrofiado, ao condicionar o

conhecimento a um mero instrumento a serviço da ciência. Não obstante tenha concretizado, na sociedade moderna, sua índole

instrumental, a razão consolidou também o exercício da dominação da natureza e, por extensão, a dominação do próprio homem. O

seu potencial crítico, banalizado e submetido aos ditames da técnica, veio revestido da crença, oriunda dos ideais da Ilustração, de

que o avanço tecnológico sanaria todas as mazelas da existência humana em seus aspectos materiais e espirituais. O progresso da

tecnologia e o crescimento econômico orientado pelo saber técnico instrumental condicionaram as formas de ação à lógica

desenvolvida pelo aparato sistêmico, reduzindo as decisões dos indivíduos e a organização da vida social ao componente técnico

científico.
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A decorrente tecnificação do mundo moderno impôs, também no campo da estrutura normativa – moral e direito –, uma

racionalidade de índole instrumentalizada que converteu as questões prático-morais ao âmbito das decisões de ordem técnica. Com

esse procedimento não foi possível à razão fundar uma orientação normativa orientada pela autonomia do sujeito, mas, antes, fez a

conversão do homem em objeto da ciência, como se o mesmo fosse um elemento entre outro da natureza, passível de domínio e de

manipulação. A razão instrumentalizada passou a preocupar-se, tão somente, com a definição de fins condicionados às

circunstâncias dadas. Na carência de um fim último, o sujeito moderno passou a flexibilizar sua ação por uma lógica meio-fim, em

que o fim, não sendo determinado senão circunstancialmente, possibilitou a transformação do homem em objeto, passível de

manipulação e de instrumentalização.

Se o diagnóstico da racionalidade contemporânea, para muitos autores, não aponta para uma dimensão emancipatória,

mas antes para uma dimensão dominadora que exerce sobre a vida humana uma repressão cada vez mais sofisticada, não significa,

para Habermas, que o projeto da modernidade tenha-se constituído em equívoco ou que não haja no horizonte outra alternativa

senão anunciar a falência da razão. Não obstante o descrédito da razão em face de alguns pensadores que procuram cavar sua

sepultura, Habermas ainda acredita na possibilidade de que esta não chegou ao seu fim, mas encontra-se envolvida por uma crise

interna que é decorrência da adoção do modelo de racionalidade instrumental em detrimento de um mais amplo de razão.

O predomínio da racionalidade instrumental instaurou, de certo modo, uma crise no interior da modernidade em dois

aspectos. Num primeiro, o modelo instrumental da razão não conseguiu responder satisfatoriamente aos problemas que emergiram

do âmbito prático, isto é, da esfera individual e social dos seres humanos, mas acabou reduzindo-os à mesma lógica instaurada na

dominação da natureza (HABERMAS, 1997, p. 54). Num segundo, esta racionalidade atrofiou o desenvolvimento da racionalidade

comunicativa, que também foi gerada no seio da modernidade e veio à tona porque o projeto moderno proclamou a autonomia dos

sujeitos em relação aos componentes tradicionais da religião e dos valores culturais, de forma a liberar o potencial discursivo e a

tematização das pretensões de validade que, no modelo das sociedades tradicionais, estavam inevitavelmente impedidas de

questionamentos (OLIVEIRA, 1989, p. 32).

A reflexão de Habermas aponta para a possibilidade de repensar os componentes emancipatórios do projeto moderno

presentes na racionalidade comunicativa, objetivando superar a perspectiva técnico-científica e assumir uma postura diferente em

relação aos pensadores críticos da razão. O abandono da modernidade assumida por muitos pensadores opõe-se à proposta

habermasiana de ampliar a racionalidade por intermédio de uma guinada lingüística e pragmática. É nesta ampliação, que Habermas

visualiza as condições de possibilidade para a fundamentação de juízos prático-morais no contexto da modernidade secularizada. O

reflexo da sociedade moderna estruturada em um agir-com-respeito-a-fins que não se orienta por normas sociais, nem legitima seus

procedimentos na sanção autorizada de todos os concernidos, deve ser revista por uma perspectiva de racionalidade mais ampla. A

essa constatação, vê-se claramente que a modernidade, ao supervalorizar os ditames da racionalização social, atrelou o seu projeto a

uma reduzida autocompreensão cientificista. Cabe, no entanto, “reclamar a importância das esferas da racionalidade prática (ética,

moral e jurídica) que, junto com a da ciência e técnica, resultaram do longo processo de desencantamento do mundo” (REPA, 2000,

p. 7).

Portanto, a questão ambiental (relação homem-natureza) não deve ser tematizada fora do âmbito social (político). É nessa

arena que se fomenta a possibilidade de a incursão ética e moral, aliada à capacidade institucional do direito, apontar outro caminho

na integração homem-natureza bem diferente daquela promovida pelo caráter antropocêntrico da ciência moderna. Com isso quer

se demonstrar que o problema da sustentabilidade não está diretamente ligado ao modo de produção capitalista, pois em outras

formatações sociais ou modos de produção, o homem continuará tendo a necessidade de reprodução material e, portanto, a constante

intervenção na natureza. Quer no capitalismo quer no socialismo o homem continuará dependente da natureza para a sua sobrevida

quanto à produção material. O que se deseja esclarecer, à luz do pensamento habermasiano, é a necessidade de se represar a lógica
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da racionalidade instrumental que, hoje, domina a interação social e, conseqüentemente, a nossa interação com a própria natureza. O

homem precisa urgentemente deixar de agir de forma exclusivamente técnica com a natureza. Isso significa que o problema

ambiental está situado no inflacionamento técnico (epistemológico) que, em contrapartida, gera um déficit normativo (ético e moral)

no âmbito social, inviabilizando outras formas de agir com a natureza. As empresas que se situam no âmbito da interação social e

também interligadas à natureza para assegurar fontes de recursos para a produção consistem nos primeiros sujeitos – na esfera da

governança global – a serem cobrados por uma nova postura ética e moral e, ao mesmo tempo, responsabilizados pelos impactos

que deixam na natureza. O repensar da sustentabilidade passa primeiro por estes atores: as empresas.

A problemática ambiental como uma questão social é também a de Enrique Leff (2006), que considera a crise ambiental

um efeito do conhecimento alcançado pelo homem, que movido pela racionalidade econômica de efeito “ecodestrutivo”, usou a

ciência como instrumento de poder para a dominação da natureza e do próprio homem.

Observa Leff que a crise ambiental é um sintoma concreto da crise da civilização originado na forma como se constitui a

modernidade. “A racionalidade econômica que se configurou no processo de expansão e internacionalização de capital instaurou

uma nova cultura global – a pós-convencional – que expressa a ordem de racionalidade técnico-científico do processo civilizatório

da modernidade” (LEFF, 2006, p. 405). Nessa ordem, privilegiados o capital, o trabalho e o progresso técnico, como fatores da

produção, relegando-se a cultura e a natureza, esta deixou de ser referente da simbolização e significação das práticas sociais,

ficando reduzida a fonte de matéria prima para alimentar a acumulação de capital. Esse modelo, antes do pleno emprego e da justa

distribuição renda, gerou desigualdade entre recursos naturais e produtos tecnológicos, o que levou à degradação ambiental e às

mazelas sociais.

Por outro lado, a degradação do meio ambiente acendeu uma consciência crítica sobre a irracionalidade ambiental

inerente à racionalidade econômica. Para enfrentamento dessa situação é preciso a estruturação de uma nova racionalidade capaz de

assegurar condições sócio-culturais e ecológicas que adotem princípios de valorização da natureza, além de novas estratégias de

reapropriação do processo produtivo e novos sentidos que mobilizem e reorganizem a sociedade como um todo. Muito além da

busca e emprego de bases ecológicas de produção, técnicas de tratamento de rejeitos, a sustentabilidade envolve um projeto social,

no qual haja efetiva participação e valorização da diversidade étnica e cultural da espécie humana, com reconhecimento e respeito

aos diversos “tipos de desenvolvimento” e modos de vida.

A sustentabilidade tem assim caráter social, nítido na cultura pós-convencional, que põe em relevo o valor da pluralidade

e da diferença. A essa perspectiva corresponde

 
uma concepção alternativa na qual as condições de sustentabilidade se baseiam nos
potenciais ecológicos da natureza, na diversidade cultural, na democracia participativa e
numa política da diferença. O princípio de diversidade não apenas é concebido como um
patrimônio cultural que deve ser conservado, mas uma condição para a construção de
um futuro sustentável (FEFF, 2006, 407).

 

A proposta de Leff é firmar uma racionalidade ambiental que – “à diferença da racionalidade econômica que procura

colonizar e reintegrar a diversidade do mundo dentro de seus códigos de compreensão e de suas estratégias de dominação” (LEFF,

2006, p. 408) – procuraria reorganizar o pensamento e as práticas sociais para ajustá-los a certas condições objetivas de

sustentabilidade, estabelecidas a partir de fora e acima das organizações culturais que habitam o mundo [3].

O momento presente é de reconstrução do mundo, incluindo a construção do conceito de sustentabilidade, em transição

de uma modernidade antropocêntrica saturada para o novo que ainda está em processo aberto de construção e definição. A crise

ambiental, que uma das características desse processo de transição, faz emergir a necessidade de reaproximação entre a economia e

a ética, como defendido por Amartya Sem[4] (apud SACHS, 2004, p. 13), do que resulta falar em “desenvolvimento” ao invés de
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simplesmente “crescimento econômico”. A esse propósito, Ignacy Sachs comenta que o

 
desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse requisito, na medida
em que os objetivos do desenvolvimento vão além da mera multiplicação da riqueza
material. O crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente
(muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida
melhor, mais equilibrada e mais completa para todos (SACHS, 2004, p. 13).

 
A reconceituação de desenvolvimento proposta por Amartya Sen[5] incorpora-lhe, em uma dinâmica sustentável, as três

gerações de direitos humanos: (i) direitos políticos, civis e cívicos, (ii) direitos econômicos, sociais e culturais e (iii) direitos
coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Inerentes a esse modelo estão a igualdade, equidade e solidariedade.

O desenvolvimento também agrega a dimensão da sustentabilidade ambiental. Trata-se ela “baseada no duplo imperativo
ético de solidariedade sincrônica coma geração atual e diacrônica com a as gerações futuras” (SACHS, 2004, p. 15). Essa dimensão
implica a compreensão dos sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e como recipientes para a disposição de
resíduos. Ao mesmo tempo em que o ambiente é fornecedor do substrato da vida é também onde são devolvidos os resíduos (assim
como rejeitos e dejetos) daqueles. O desequilíbrio entre essa operação dual prejudica a renovação dos recursos necessários à
manutenção da vida. A sustentabilidade representa o balanceamento entre o uso e a reposição dos recursos naturais em certo tempo,
espaço e condições. As exigências do desenvolvimento sustentável condicionam a economia convencional, isto é, impõem a
eliminação do crescimento selvagem que obtido ao custo de elevadas externalidades negativas tanto sociais quanto ambientais. A
partir dessa perspectiva, Ignacy Sachs fixa os cinco pilares do desenvolvimento sustentável:

 
a-             Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa
da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares
problemáticos do nosso planeta;
b-            Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida e
como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de resíduos);
c-             Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações e das
atividades;
d-            Econômico, sendo a viabilidade econômica condição sine qua non para que as
coisas aconteçam;
e-             Político, a governança democrática é uma valor fundador e um instrumento
necessário para fazer a coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença (SACHS,
2004, p. 16).

 
Desde a Conferência de Estocolmo muitas conversações multinacionais foram estabelecidas na tentativa de configurar

estratégias rumo ao um mundo sustentável. Contudo, não se logrou ainda atingir um consenso mundial na direção do
desenvolvimento sustentável, que, segundo Sachs (2004, p. 16), envolveria: 1) estratégias nacionais diferenciadas, mas
complementares, para os países do hemisfério norte Norte (mudando os padrões de consumo e os estilos de vida, reduzindo a
dependência quanto aos combustíveis de origem fóssil e diminuindo o tamanho da “pegada” da minoria rica) e do hemisfério Sul
(adotando estratégias de desenvolvimento endógenas e inclusivas, adequadas aos países tropicais, repelindo o transplante de
modelos do Norte); 2) acordo Norte/Sul sobre desenvolvimento sustentável, aumentando substancialmente o fluxo de recursos do
Norte para o Sul, mediante ajuda e comércio justo; 3) sistema internacional de impostos (energia, pedágio para o uso de oceanos e
espaços aéreos, taxação de transações financeiras); 4) gerenciamento das áreas globais de uso comum.

Certo é que o conceito de sustentabilidade não está definido, dependendo da concatenação das vertentes que emergem e
se alternam no mundo globalizado, onde se confrontam os interesses dos países ditos doadores, os economicamente ricos, em face
daqueles pobres dependentes, mas detentores do estoque de recursos naturais, a maioria posicionada no hemisfério sul. Os interesses
envolvidos, além dos essenciais à vida, orbitam em torno de disputas políticas e de primazia econômica. O entendimento que levará
à estabilização da idéia de sustentabilidade deve passar obrigatoriamente por espaços públicos para definição de consensos
orientadores de ações dos entes públicos, com o objetivo de redefinir a racionalidade que orienta as sociedades pós-convencionais.
 
 
CONCLUSÃO
 
 

A conclusão é de que as empresas têm muito a contribuir com os dilemas e problemas gerados pela Modernidade,

sobretudo, na época hodierna, na esfera ambiental. A urgência pela pretensão de validade ou justiça nas ações e comportamentos,

cada vez mais publicizados na esfera pública mundial, exige das empresas um compromisso de confiança com seus colaboradores,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4475



fornecedores e consumidores, enfim, com a sociedade de modo geral. Não cabe mais espaço para aqueles modelos e organizações

empresariais que se pautavam por ações exclusivamente voltadas à consecução do lucro a qualquer custo.

As empresas e organizações não deixam, certamente, de perseguir o lucro em suas atividades, aliás, essa é a estrutura

fundamental que marca a essência das atividades empresarias. A corporação que abrir mão do lucro, no modelo capitalista,

simplesmente morre. No entanto, esse telos não constitui mais a essência caracterizadora do fim último a ser perseguido. É possível

sinalizar, no mínimo, três aspectos fundamentais que têm movido as empresas em outra direção, muito mais próxima da

responsabilidade social e de uma moral pós-convencional.

As empresas, hoje, devem, em primeiro lugar, dispor de capacidade para se articularem e se adequarem ao paradigma das

sociedades democráticas que exige, cada vez mais, a participação autônoma das pessoas no âmbito público e privado. Isso expõe,

com maior intensidade, a empresa, seus produtos e serviços diante do público consumidor e exige dela transparência e capacidade

de diálogo franco. Em segundo lugar, as empresas alcançaram atualmente um patamar de poder econômico, em alguns casos, maior

que o de muitos Estados nacionais, o que faz recair sobre as mesmas a responsabilidade pelos seus atos, já que dispõem do ponto de

vista econômico, de condições reais para alterar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar social das pessoas que dela

dependem. Em terceiro lugar, é possível constatar que frente ao processo de conscientização da finitude dos recursos naturais e dos

impactos ambientais na atividade produtiva, as empresas têm sido responsabilizadas e cada vez mais cobradas pela forma como

interagem com o meio ambiente. Estão na linha de frente para responderem aos desafios do desenvolvimento sustentável. E a

resposta não pode estar desvinculada, como vimos, do mais alto grau de normatividade balizado pelos pressupostos éticos e morais

das sociedades pós-convencionais.
Por essa razão, com o propósito de dar operacionalidade à sustentabilidade, constata-se a criação de varios indicadores e

até índices de sustentabilidade quantificados e mensuráveis para as atividades empresariais, sociais e, incusive, comportamentos
pessoais. Demonstração evidente de que a sociedade pós-convencional não mais legitima a exclusividade das ações pragmáticas e
estratégicas, mas prima – sobretudo com a ampliação da esfera pública mundial – de ações no âmbito social e ambiental cada vez
mais perspectivados pelas dimensões ética e moral.
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[1] A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU foi criada em 1983 como providência após avaliação
dos dez anos da Conferência de Estocolmo. Presidida por Gro Harlem Brundtlandt, primeira ministra da Noruega, foi Integrada por
representantes de 21 governos, líderes empresariais e representantes da sociedade, promovendo audiências públicas em todo o
mundo durante três, tanto em regiões desenvolvidas quanto em desenvolvimento, possibilitou a manifestação de diferentes grupos.
[2] Meta 7: alcance da sustentabilidade ambiental. Meta 8: parceria global para o desenvolvimento. Disponível em http://www.pnud.org.br/odm/. Acesso em
30.07.2010.
[3] Tal proposta é feita, contudo, precedida de advertência crítica à ambivalência do “discurso do desenvolvimento sustentável”, que
abarca a idéia de sustentabilidade ora exposta, no sentido de incorporação das condições ecológicas (e sócio-culturais) do processo
econômico, mas também é vertido para desenvolvimento sustentado, aludindo à perdurabilidade no tempo do progresso econômico.
(LEFF, op. cit., p. 137).
[4] Amartya Sen, “in” Ethics and Economics observa que desde Aristóteles a economia e a ética interligavam-se. O distanciamento entre elas ao final do séc. XX se
deu por questões logísticas, tornando a economia preponderante e a ética esquecida.
[5] Em contraposição à idéia primeira, dado o contexto histórico em que surgiu, de que o desenvolvimento “implica a expiação e a reparação das desigualdades
passadas, criando uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre as antigas nações e metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, ente minorias ricas
modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo – a modernidade inclusiva propiciada
pela mudança estrutural” (SACHS, 2004, p. 13).
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ANÁLISE DA "ACLIMATAÇÃO" DO TRUST AO DIREITO BRASILEIRO: O CASO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

ANALYSIS OF TRUST ACCLIMATIZATION TO BRAZILIAN LAW: THE FIDUCIARY PROPERTY CASE

Raphael Manhães Martins

RESUMO
O presente trabalho analisa uma das tentativas legislativas de “aclimatização” do trust ao Direito
brasileiro, qual seja, a propriedade fiduciária. Para tanto, parte-se da análise do instituto do trust
com base na aplicação da teoria realiana de modelos jurídicos, verificando os valores que lhe
subjazem: a fidúcia e a segurança. Uma vez delimitados os contornos dogmáticos e a eficácia
destes valores, analisa-se a propriedade fiduciária tal como positivada no Direito brasileiro,
buscando cotejar e identificar como os valores do instituto anglo-saxão são refletidos nesta
forma de propriedade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito comparado;Trust;Propriedade fiduciária;Afetação patrimonial

ABSTRACT
This paper analysis one of the models used in Brazilian Law to “acclimatize” the Anglo-American,
that is, the fiduciary property. This analysis starts with a study on the institute based on Miguel
Reale’s Models Theory, verifying the values that lies beneath the institute: fides and security.
Once the dogmatic definitions and effects of these values are established, we study the fiduciary
property, as recognized under Brazilian law, comparing with and identifying the values of the
Anglo-Saxon institute reflected in this kind of property. 
KEYWORDS: Comparative law;Trust;Fiduciary property;Separate assets

1. INTRODUÇÃO

O trust pode ser definido como a situação jurídica na qual alguém (denominado de trustee ou fiduciário) adquire determinado bem

ou direito, em caráter fiduciário e mediante um regime especial de proteção patrimonial, assumindo o dever de empregá-lo em

determinada finalidade.[1]
O estudo desse instituto é um dos temas mais caros à análise promovida em Direito comparado, principalmente quando versam

sobre a comparação entre os sistemas da common law e da civil law.[2] Nesse sentido, diversos foram os trabalhos de cunho

doutrinário que se debruçaram sobre o assunto,[3] mesmo que para apenas concluírem que a noção de trust seria ininteligível à

linguagem jurídica da família romano-germânica.[4]
Afinal, a pedra-de-toque dessa situação jurídica é o reconhecimento do fenômeno denominado de “dupla-propriedade”,[5] isto é,

sobre um mesmo bem – aquele transferido ao fiduciário – coexistiriam mais de um direito de propriedade:[6] um titularizado pelo

próprio fiduciário e reconhecido pela common law; outro tendo o beneficiário como sujeito ativo e reconhecido por uma equity

law.[7] Esse segundo direito de propriedade, considerado pelos tribunais como superior ao do fiduciário, permitiria ao trust assumir

uma eficácia real,[8] de forma a tornar o instituto um mecanismo seguro para a prática de determinadas atividades, como a

constituição de garantias ou a administração de patrimônio por terceiros.

Nos ordenamentos da tradição romano-germânica, por outro lado, o direito de propriedade se mostraria menos flexível à aceitação

dessa estrutura,[9] tendo em vista a prevalência do princípio da unicidade do domínio e da incindibilidade do direito subjetivo do

proprietário.[10]
Nesse sentido, numa análise que se limite ao aspecto estático ou formal do trust, seria silogisticamente necessário reconhecer, como

fizeram os estudos precedentes, que a figura estaria condenada aos limites do direito anglo-saxão.[11]Ocorre que tal análise peca em
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um ponto essencial: considerar o fenômeno jurídico apenas em seus aspectos fático-normativos, desprezando aquilo que lhe é

essencial, ou seja, os valores que lhe são subjacentes.

Para seguir um caminho diferente do trilhado até então, a análise do trust deve, portanto, desconsiderar as idiossincrasias do sistema

em que surgiu para perquirir sua funcionalidade e seus valores.

Em tal empreitada, é de grande valia a análise do instituo através da concepção proposta por Miguel Reale de “modelo”. Propõe-se,

portanto, a análise do trust não como um conjunto de elementos constituídos a partir de uma construção histórica peculiar e

vinculados a determinados aspectos de um sistema jurídico, mas como uma “estrutura normativa” que ordena as situações fáticas

“segundo valores, numa qualificação tipológica de comportamentos futuros, a que se ligam determinadas conseqüências”.[12]
Dessa análise exsurgirá sua funcionalidade e, para surpresa de alguns, verificar-se-á – como Lepaulle bem observou[13] – as

razões que levam, por um lado, particulares a tentarem adaptar o trust aos seus ordenamentos através de negócios jurídicos

indiretos[14] ou mesmo negócios jurídicos atípicos;[15] e, por outro, países filiados ao sistema da civil law[16] tentarem

“aclimatá-lo” em seus respectivos ordenamentos jurídicos. Este é o caso, por exemplo, da Colômbia, Argentina, Porto Rico, Japão,

Quebec, Sri Lanka, México, El Salvador,[17] Liechtenstein etc.[18]
Dessa forma, a análise a seguir recairá pura e tão-somente sobre os valores que subjazem ao instituto, atribuindo-lhe um caráter

teleológico (dever ser): a fidúcia e a segurança.[19] A partir da identificação e compreensão destes valores, verificar-se-á como

eles foram depurados pelo nosso ordenamento jurídico para criar o que poderíamos qualificar de a solução brasileira para o trust,

qual seja, a “propriedade fiduciária”.

Tal estudo faz-se necessário na medida em que a “propriedade fiduciária”, tal como entendemos e será exposta na segunda parte

deste trabalho, foi introduzida no direito brasileiro de forma esparsa e errática, sem qualquer preocupação sistemática. Assim e

suprindo tal lacuna legislativa, verificar-se-á, à luz dos princípios da segurança e da fidúcia, se seria possível reconduzir as esparsas

espécies de “propriedades fiduciárias” existentes em nossa legislação a um grupo unitário, em cuja base se assentaria a proposta

brasileira de “aclimatação” do modelo trust.

O objetivo final deste trabalho é verificar a validade da provocação feita pelo Prof. Arnoldo Wald,[20] sobre se, como um dos

personagens de Molière que falava em prosa e verso sem sabê-lo, estaríamos utilizando a figura do trust, sob as mais diversas

denominações, sem querer admitir o reconhecimento de sua existência no Direito brasileiro.

2.  FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DO MODELO TRUST

2.1 Trust e fidúcia

A compreensão do conteúdo do valor fidúcia é matéria por demais extensa e controversa para os limites do presente trabalho.

Entretanto, para os fins ora propostos, parece adequada a idéia apresentada por Fritz Schutz para a fidúcia (fides),[21] em seu

clássico estudo sobre os princípios da sociedade romana. Nesse sentido, o indigitado autor defende que o conteúdo significativo

mínimo de fides, na sociedade romana antiga, seria o dever de agir conforme a palavra empenhada.[22]
Apesar de singela a definição, é esse o valor fundamental que sustenta a posição jurídica de fiduciário: ele deve agir conforme a

palavra empenhada.

Note-se que a utilização de uma idéia aplicável à sociedade romana para buscar o sentido de fidúcia não é, por certo, gratuita.

Afinal, em sua origem, o trust se aproximava do pacto fiduciário romano,[23] isto é, a convenção pela qual se transferia

determinado bem a outrem, para atender uma finalidade específica.[24] Após cumprida essa finalidade pela qual se operou a

transferência, deveria o fiduciário romano restituir a propriedade ao proprietário original ou àquele designado como beneficiário,

conforme o caso.

Tanto na fidúcia romana quanto no trust, em seus contornos originais, a obrigação tinha um caráter meramente pessoal, na medida

em que se houvesse a quebra da fides – pela venda da coisa a um terceiro, por exemplo – aquela parte que confiou na palavra alheia
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apenas teria o direito à indenização dos prejuízos e não o direito de reaver a coisa.[25]
Assim, fidúcia e trust estão um para o outro como verdadeira relação de causa e efeito.[26]
E mesmo após o reconhecimento, pela Corte de Chancelaria inglesa, de um direito assemelhado ao de propriedade e titularizado

pelo beneficiário, não é despiciendo a fundamentação utilizado pela Corte para tanto. Segundo a Corte, tal direito decorreria do fato

de o fiduciário ter empenhado sua palavra ao aceitar os encargos do trust, o que, por um lado, constituiu um dever de consciência

para o fiduciário e, por outro, levou à necessidade de proteção daquele que confiou napalavra deste, isto é, o beneficiário.

Nesse dever de consciência passou a residir os limites de proteção do beneficiário. Não apenas contra o fiduciário, mas também em

relação a terceiros que eventualmente viessem a interferir na situação jurídica do trust adquirindo o bem afetado. Assim, se estes

terceiros estivessem com a consciência limpa, isto é, atuando no que denominaríamos de boa-fé (em seu aspecto subjetivo), a

aquisição do bem seria reconhecida pelo direito como legítima e passariam a ser proprietários exclusivos do referido bem. Se, por

outro lado, tivessem-no adquirido em violação à sua própria consciência, por conhecerem ou ter podido conhecer o trust, então a

aquisição seria ilegítima e estes passariam a ter que atuar como trustees do bem adquirido,[27] no que ficou conhecido como

constructive trusts.[28]
E prova circunstancial desta correlação entre fidúcia e trust é que a violação do dever de consciência do fiduciário não era analisada

de outra forma pela Corte de Chancelaria que não uma laesio fides.[29]
Mas também é importante notar que a fidúcia não exerce apenas uma função formativa do vínculo ou um efeito negativo – no

sentido de justificar a responsabilidade civil do fiduciário – mas, principalmente, um efeito positivo, relacionado à criação de

obrigações para o fiduciário e estabelecendo uma finalidade, isto é, o rumo ou norte para o qual deve direcionar-se a atuação do

fiduciário.

Entende-se, dessa forma, que as obrigações de um fiduciário não são apenas aquelas de um “bom pai de família”, que deve

administrar os bens de forma proba e honesta. Ao contrário, “el trustee debe poner en el ejercicio de sus funciones todas las

cualidades que sean necesarias para la realización normal de la afectación del patrimonio que se le ha confiado”.[30]
Neste sentido, a referência obrigatória é o caso Meinhard vs. Salmon, decidido no Tribunal de Apelação de Nova York, em que se

decidiu que as relações de caráter fiduciário impõem um estrito dever de cuidado e lealdade ao fiduciário da relação. Conforme o

voto do Juíz Benjamin Cardoso:

“Many forms of conduct permissible in a workaday world for those acting at arm’s length, are forbidden to those bound by

fiduciary ties. A trustee is held to something stricter than the morals of the market place. Not honesty alone, but the punctilio of an

honor the most sensitive, is then the standard of behavior. As to this there has developed a tradition that is unbending and inveterate.

Uncompromising rigidity has been the attitude of courts of equity when petitioned to undermine the rule of undivided loyalty by the

“disintegrating erosion” of particular exceptions (...). Only thus has the level of conduct for fiduciaries been kept at a level higher

than that trodden by the crowd. It will not consciously be lowered by any judgment of this court.”[31]
Assim, embora não se possa caracterizar uma obrigação de resultado para o fiduciário,[32] mesmo porque, em diversos trusts,

principalmente com finalidade pública ou de caridade, os seus objetivos são de todo inalcançáveis – pense-se no combate ao

analfabetismo, na proteção das crianças abandonadas, na ajuda aos países em desenvolvimento etc. – é adequado reconhecer que

sua responsabilidade está em um nível moral superior ao de quem simplesmente gere bens alheios. Isso, exclusivamente, em virtude

de seu compromisso fiduciário.

Há, portanto, um dever de cuidado, informação e de lealdade,[33] que, nos países de tradição romano-germânica, seriam

associados aos standards impostos pela boa-fé objetiva, uma vez que a realização do trust requer-se uma maior exigência de

“prudencia, de competencia y de honradez”.[34]
A fidúcia também determina a finalidade do trust, ou melhor, o seu aspecto funcional e teleológico. É mesmo impossível
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compreender o trust sem levar em consideração a sua finalidade. Isso, na medida em que o trustee é investido do direito de

propriedade sobre os bens objeto do trust exclusivamente em vistas à consecução de determinado objetivo ou para beneficiar

terceiros.[35]
Para tanto, são atribuídos ao fiduciário um feixe de poderes instrumentais a esta finalidade, pré-determinada por aquele que instituiu

o trust, de forma que todos os poderes, incluindo o direito de propriedade sobre seu objeto, estão vinculados, ou melhor, tem como

causa final, alcançar estes objetivos (ainda que inalcançáveis). Em um juízo de equidade seria inconcebível que alguém se valha de

um direito de propriedade para fins pessoais, na medida em que isto seria inconsistente com a base de sua aceitação da

propriedade,[36] ou, dito de outra maneira, seria um “ato inconcebível de violação da fidúcia”.

 2.2 Trust e segurança

Intrinsecamente ligado à fidúcia está o valor segurança. Tamanha é a conexão e interpenetração entre os dois que os estudos sobre o

tema dividem-se em três grupo: aqueles que alegam que haveria apenas o valor fidúcia e mecanismos para sua proteção e

preservação; os que entendem que a segurança seria o valor principal e a fidúcia seria um mero “perfume”, e ainda aqueles que,

como será aqui defendido, entendem que fidúcia e segurança são os dois lados de uma moeda, que, embora um dos lados da moeda

esteja virado para cima, em determinado momento, isto não anula seu outro lado.

Tal confusão decorre, por certo, da já referida proteção conferida à fidúcia pelos tribunais anglo-saxões, em relação a terceiros que

adquirem bens de um fiduciário, sabendo que tais bens são objetos de um trust. Ocorre que este é apenas um dos pontos de contato

entre os valores fidúcia e segurança. Este se autonomiza e ganha relevo, entretanto, quando se considera a estrutura de afetação

patrimonial do trust.[37]
Tamanha é a relevância da afetação patrimonial que a já referida “Convenção sobre a Lei Aplicável ao Trust e seu

Reconhecimento” definiu como um dos elementos essenciais ao trust: “the assets constitute a separate fund and are not a part of the

trustee’s own estate” (art. 2.º). E mais, em seu art. 11, considera-se a separação patrimonial como uma das conseqüências mínimas

do reconhecimento extraterritorial de um trust, in verbis: “A trust created in accordance with the law specified by the preceding

Chapter shall be recognized as a trust. Such recognition shall imply, as a minimum, that the trust property constitutes a separate

fund (...)”.[38]

Em primeiro lugar, é relevante conceituar o que seria essa afetação patrimonial:

O patrimônio, conforme a tradicional teoria formulada no século XIX, por Aubry et Rau e inspirada nos estudos pandectísticos de

Zachariae, é compreendido como o conjunto de bens de uma pessoa, formando uma universalidade de direito,[39] que, conforme

definição de nosso Código Civil viria a ser “o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”.[40]

Desta forma e segundo a mesma teoria tradicional, o patrimônio seria “une enveloppe indissociablement liée à la personne (...) et

regroupant la totalité de ses biens et de ses dettes. Cette construction juridique, dynamique car no figée dans le temps, est vue

comme permettant à ça résonné de s’engager, en garantissant que ses biens présents et futurs de ses dettes actuelles et à venir”.[41]

Pela afetação patrimonial, por outro lado, parte do patrimônio anteriormente detido pelo sujeito separa-se do seu patrimônio geral,

tendo em vista que aquele passa a estar “afetado” a determinada finalidade, seja esta determinada pela vontade das partes ou por

lei[42].

Nesse sentido, conforme esclarece Pierre Lepaulle,[43] a afetação patrimonial ocorre quando se aplica sobre determinada parte do

patrimônio uma “idea rectora”, um propósito essencial. Tal propósito, no caso do trust vem a ser, justamente, a finalidade que se

persegue. Trata-se, portanto, da causa psicológica profunda - mas objetivamente aferível - que se encontra por trás da criação do

trust.

Por conta dessa afetação patrimonial, os bens (rectius as relações jurídicas tendo por objeto tais bens) objeto do trust não se

confundem ou se misturam com o restante do patrimônio do fiduciário, na medida em que esse patrimônio carece de uma finalidade
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específica, enquanto aquele outro a tem.[44]

Importante esclarecer que o patrimônio afetado não queda sem titularidade,[45] nem constitue uma mera expectativa de direito. Ao

contrário, o patrimônio tão-somente ganha autonomia em relação ao patrimônio restante, de forma que os feixes de relações

jurídicas que compõem cada um dos patrimônios não se entrecruzam, mas tem no mesmo titular um dos seus pólos. Também não se

pode considerar uma mera expectativa de direito, na medida em que o direito não se encontra na pendência de uma condição

resolutiva.

As conseqüências de tal construção são inúmeras:

Quando o fiduciário ou o beneficiário agem em nome próprio, no curso normal de suas vidas, contraindo obrigações etc., seus

credores não terão sobre os bens em trust uma garantia em caso de inadimplemento, tal como ocorre com o restante de seus

patrimônios.[46] Por outro lado, caso tais obrigações venham a ser contraídas em relação à administração ou à consecução das

finalidades do trust, é lícito que seus efeitos fiquem restritos aos ativos e passivos que integram o patrimônio afetado, preservando,

por outro lado, o restante de seus patrimônios.[47]
Da mesma forma, em caso de falência do fiduciário, por exemplo, os ativos afetados não constituem garantia para as dívidas deste,

de forma que seus credores não teriam como excutir tais ativos. Tampouco, os direitos afetados estão sujeitos ao regime geral

sucessório ou podem ser objeto de doação[48].

Importante notar que o valor segurança afeta não apenas o fiduciário e o beneficiário, mas também o próprio instituidor do trust.

Este fica impedido não apenas de retomar os bens em trust, como de, mediante acordo com o fiduciário, atribuir aos bens objetos do

trust uma nova finalidade,[49] na medida em que tanto este quanto o fiduciário perderam o poder de livre disposição sobre o bem.

Desta forma, fica claro que a segurança se coloca como um dos valores sobre os quais se construiu a figura do trust, não apenas de

forma autônoma em relação à fidúcia, mas também permitindo que esta se desenvolvesse.

3. “ACLIMATAÇÃO” AO DIREITO BRASILEIRO: A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

3.1 Problemas de sinédoque

Sinédoque é um tropo que consiste em tomar a parte pelo todo, o todo pela parte; o gênero pela espécie, a espécie pelo gênero. Se tal

figura é responsável pelas mais belas construções literárias, sendo um espaço privilegiado para a criatividade do artista, parece-nos

que deveria ser usada com uma certa parcimônia pelo legislador. Isso na medida em que, ao contrário do artista, o legislador não

deve ter como objetivo abrir o leque de possibilidades hermenêuticas para o interprete, mas sim o de delimitá-lo.

Apesar desta advertência parecer banal, ela não é de todo despicienda quando aplicada às tentativas de “aclimatação” do trust ao

Direito brasileiro, através da denominada “propriedade fiduciária”. Apesar da já referida abundância de estudos dedicados a erigir os

fundamentos dogmáticos sobre os quais se poderia construir uma solução brasileira para a incorporação do trust, conforme bem

observado por Melhim Chalhub, as tentativas até agora têm sido empreendidas de forma “tímida, esparsa e errática”.[50]

Num vôo rasante, como de quem quer apenas observar os contornos de determinada paisagem, o que se verifica é a profusão de

nomen iuris, aliada à falta de um tratamento sistemático da denominada “propriedade fiduciária”. Vejamos:

A propriedade fiduciária foi incorporada ao direito brasileiro, através da Lei 4.728, de 14.07.1965 (Lei do Mercado de Capitais). Na

ocasião, ao regular o negócio jurídico da “alienação fiduciária em garantia”, em seus arts. 66 e parágrafos, e posteriores

alterações,[51] o legislador referiu-se ao novo instituto como um “domínio resolúvel” (conforme a redação alterada pelo Dec. 911,

de 01.10.1969).

Em outra oportunidade, na Lei 8.668, de 25.06.1993 (Lei dos Fundos de Investimento Imobiliário), o legislador já preferiu a

denominação de “propriedade fiduciária”, provavelmente por entender a inadequação do tratamento de tal situação como

propriedade resolúvel. Para tanto, definiu que os bens que constituíam o patrimônio de um fundo de investimentos imobiliário,

apesar de vinculados ao seu administrador, constituíam um patrimônio independente e incomunicável. Assim e na forma do caput
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de seu art. 7.º: “Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário, em especial os bens imóveis

mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com

o patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições (...)”. (grifou-se)

Posteriormente, entretanto, o legislador retomou o nomen juris “propriedade resolúvel”, na Lei 9.514, de 20.11.1997 (Lei de

Financiamento Imobiliário), que, em seus arts. 22 a 33, regula a “alienação fiduciária de coisa imóvel”. Em seu art. 22, assim

esclareceu o legislador: “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o

escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Entretanto e na

mesma lei, facultou-se, na operação de securitização de recebíveis, a constituição de um “regime fiduciário”.[52]

No Código Civil, o legislador retomou a idéia da propriedade fiduciária, inclusive para diferenciá-la da propriedade resolúvel,

dedicando àquela um capítulo, compreendendo os arts. 1.361 a 1.368. Entretanto, atentando para tais artigos, verifica-se que se

referem apenas à situação tratada na Lei 4.728/1965, isto é, à alienação fiduciária em garantia de bem móvel. Não se refere à

alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, nem ao que o próprio legislador já havia definido como propriedade fiduciária...

Na última oportunidade, propiciada pela Lei 10.931, de 02.08.2004, o legislador passou a tratar do tema através da denominada

“afetação patrimonial”, um dos mecanismos de modernização do sistema de financiamento imobiliário, pelo qual os bens afetados

ao desenvolvimento de uma incorporação imobiliária não se confundiriam com o patrimônio do incorporador, permanecendo como

patrimônio separado.

E assim vamos... A impressão que se fica é que o legislador incutiu de forma tão profunda a máxima de que o trust é ininteligível

para a família da tradição romano-germânica, que tem preferido valer-se de sinédoques (cessão fiduciária, regime fiduciário,

patrimônio de afetação) ou pseudo-sinédoques (transmissão do domínio resolúvel, propriedade resolúvel) do que aceitar e

sistematizar a “aclimatação” do trust, através da propriedade fiduciária.

Sem uma tal aceitação, por certo, é inviável pensar na propriedade fiduciária – como aqui entendido e não nos termos consagrados

no Código Civil – como um direito real reconhecido pelo Direito brasileiro, salvo nas situações tratadas na legislação especial.[53]

Entretanto, o papel da doutrina é justamente realizar a ponte que separa a forma casuística com que o legislador tratou o tema do

conceito abstrato que lhe subjaz.

Portanto, e terminado o rasante para iniciar um mergulho sobre o tema, faz-se necessário verificar em que consiste esta propriedade

fiduciária e como ela incorporaos valores do trust.

Para tanto, deve-se começar por estabelecer as distinções entre a propriedade fiduciária e a propriedade resolúvel. Tal distinção não

é, por certo, um mero esforço lingüístico, mas para denominar de forma específica situações que são essencialmente diversas.

Em sua clássica obra sobre os negócios jurídicos indiretos, Tullio Ascarelli observou que novos conceitos não costumam surgir no

Direito de improviso. Eles são objeto de adaptação de antigas e históricas formas às necessidades de preencherem determinadas

funções, que surgem com o desenvolvimento sócio-econômico. Não se trata por certo de uma espécie de misoneismo jurídico, mas

de uma tentativa de conciliar as novas exigências da vida prática, com a certeza e segurança da disciplina jurídica, através da criação

de novo direito sem comprometer a integridade do sistema.

Dessa forma, atende-se às necessidades da vida hodierna através de institutos conhecidos, de forma que à nova matéria oferece-se

um arcabouço jurídico já conhecido e seguro.[54]

A “aclimatação” para o sistema jurídico brasileiro da estrutura de dupla propriedade do trust, seguindo proposta já vislumbrada por

ocasião do Anteprojeto de Código de Obrigações, se deu através da utilização da propriedade resolúvel, figura já reconhecida no

Código Civil de 1916, em seus arts. 647 e 648.[55] Nesse sentido, conforme propugnou Orlando Gomes: “A dupla propriedade –

característica do instituto [do trust] – torna-o incompreensível, à primeira vista, por se chocar com o conceito de domínio

predominante nos sistemas jurídicos de filiação romana (...). Embora seja, de fato, inconcebível a dissociação da propriedade nos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4483



termos admitidos no direito inglês, pode-se naturalizar o instituto, considerando-se resolúvel a propriedade do fiduciário em relação

aos imóveis, ainda tendo ele a faculdade de disposição, mas obrigado quanto aos móveis que alienar a sub-rogá-los”.[56]
Entretanto, propriedade fiduciária e propriedade resolúvel não são conceitos intercambiáveis, sendo antes duas espécies distintas do

gênero propriedade limitada.

A propriedade, em linha de princípio, é irrevogável, dado que, por sua própria definição, é esta absoluta, exclusiva e perpétua.

Exceção a tal situação é feita quando existe determinação em lei estabelecendo a sua limitação, ou, pela autonomia das partes, elas

estabelecem, no título em que a aquisição do direito se funda, a condição para a sua extinção.

Nesta última hipótese, isto é, quando existe no título formal, do qual se origina o direito de propriedade, uma condição resolutiva ou

termo,[57] cujas ocorrências implicam na extinção do domínio sobre o bem, estamos tratando de uma propriedade resolúvel.[58]

Nesta modalidade de propriedade limitada, o proprietário (resolúvel) que adquire um bem, sob condição ou termo, atua como

proprietário para todos os fins, sendo-lhe lícito praticar os atos de administração e disposição sobre a coisa. Com o implemento da

condição ou o advento do termo, resolve-se os direitos reais concedidos na sua pendência, retornando a coisa ao seu proprietário

anterior (o proprietário diferido), em favor do qual operou-se a resolução. Caso caduque a condição, o proprietário resolúvel torna-

se o proprietário pleno da coisa, uma vez que desapareceu a restrição que pendia sobre a propriedade.

Diferente do que ocorre no trust, não há uma dupla titularidade sobre o mesmo bem. O proprietário diferido, enquanto pendente a

condição ou o termo, tem apenas uma expectativa de direito, ou seja, não é proprietário do bem. Apenas após o implemento da

condição ou o advento do termo é que este pode reivindicar a coisa em poder de quem quer que esteja, como lhe faculta o art. 1.359

do CC/2002.

A propriedade resolúvel está presente em uma série de outros negócios jurídicos, como a venda a contento, a doação com cláusula

de reversão,[59] a compra e venda com cláusula de preempção ou preferência, a compra e venda com cláusula de reserva de

domínio[60] etc.

A propriedade fiduciária também é uma propriedade limitada, mas não pela vontade das partes, como ocorre no negócio suspensivo,

mas sim por determinação legal,[61] em decorrência da celebração de um negócio jurídico que atribui ao bem ou ao conjunto de

bens determinada finalidade específica, seja ela de garantia, de administração ou de inversão, segundo a tripartição do negócio

fiduciário defendida por Orlando Gomes.[62]

Assim, enquanto na propriedade resolúvel a autonomia da vontade apõe uma limitação ao direito de propriedade, a fim de subtrair

parte da finalidade econômica desse direito, utilizando-se dele para outro fim prático que não aquele determinado em lei, a

propriedade fiduciária é criada, por lei, justamente para atender determinadas necessidades.[63] Nesse sentido, conforme Yaëll

Emerich, tratando da propriedade fiduciária no direito francês: “il est vrai que la propriété fiduciaire constitue un mode particulaire

de la propriété. Il s’agit d’abord d’une propriété finalisée. Le fiduciaire ne dispose, pas de l’intégralité des prérogatives d’un

propriété ordinaire, puisqu’il doit agir dans un ‘but déterminé’ par le constituant”.[64]

Na “alienação fiduciária em garantia”, quer de bem móvel ou imóvel, a propriedade fiduciária tem a finalidade, atribuída por lei, de

garantir o adimplemento de uma obrigação. Quando houver a cessação deste escopo, por perdão da dívida, adimplemento da

obrigação ou a renuncia à garantia haverá a extinção da alienação fiduciária e, conseqüentemente da propriedade fiduciária.[65]

No “patrimônio de afetação” da incorporação imobiliária e na “propriedade fiduciária” dos Fundos de Investimento Imobiliário, por

outro lado, a finalidade é a administração, isto é, determinada universalidade de bens é transferida para um terceiro, com o propósito

exclusivo de ser administrada por este. Isso, na medida em que presumidamente o incorporador e o administrador do fundo têm

maiores condições técnicas do que aqueles que cederam, fiduciariamente, seus bens para gerir tal patrimônio.

No “regime fiduciário”, por outro lado, a finalidade da constituição da propriedade fiduciária é fundamentalmente de inversão, isto

é, o futuro retorno de um certo capital ou crédito investido, administrado pelo fiduciário.
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Além desta distinção quanto à finalidade, é relevante notar que seus regimes não são intercambiáveis.[66]

Em primeiro lugar, enquanto pendente a condição da propriedade resolúvel, o proprietário resolúvel possui todas as faculdades

jurídicas que formam o conteúdo da propriedade plena, com a restrição apenas de poder vir a deixar de ser proprietário, caso se

verifique a condição resolutiva. Na propriedade fiduciária, por outro lado, o proprietário fiduciário possui limitações ao seu direito

de propriedade, conforme a espécie que se trate. Na alienação fiduciária em garantia, por exemplo, ele não pode desfrutar de todas

as faculdades jurídicas da propriedade plena, em decorrência do desdobramento da posse. Na propriedade fiduciária da alienação

fiduciária o credor sequer mantém a posse direta do bem. Nos fundos de investimento imobiliário e no patrimônio de afetação, por

outro lado, o proprietário, mesmo mantendo a posse do bem, apenas pode empregá-lo para as finalidades às quais foi constituído.

Em segundo lugar, caso se verifique a condição, no caso da propriedade fiduciária, opera-se a resolução ex tunc da propriedade, que

retorna à titularidade do alienante. Na propriedade fiduciária, uma vez atingida a finalidade à qual se destinou a sua constituição,

opera-se em regra a restituição da propriedade, não nas condições em que haviam sido entregues ao proprietário fiduciário, mas o

seu produto, operando-se a transferência com eficácia ex nunc.

Em terceiro lugar, caso não se verifique a condição, na propriedade resolúvel, a propriedade torna-se plena para o proprietário – até

aquele momento resolúvel – na medida em que desaparece a restrição que sobre ela pendia. Na propriedade fiduciária, por outro

lado, as conseqüências do não implemento da condição variam conforme a propriedade e a finalidade a que se destina. Na alienação

fiduciária em garantia, por exemplo, não se resolve a propriedade, mas se consolida a posse na figura do credor, que passa a ter o

ônus de vendê-la para pagar-se e devolver o bem ao alienante. No patrimônio de afetação, por outro lado, podem os adquirentes do

imóvel tomar para si a administração do bem afetado a fim de empregar tal patrimônio na consecução das finalidades da

propriedade fiduciária.

Uma vez assentada esta diferença, resta verificar como os valores do trust refletem-se na propriedade fiduciária:

 3.2 Os valores do trust na propriedade fiduciária

A) Fidúcia.

A idéia de uma propriedade fiduciária, em qualquer uma de suas modalidades, é indissociável do valor fidúcia e não apenas por

uma questão onomástica. Por trás da propriedade fiduciária reside, em toda a sua força motriz, um ato de fidúcia, menor no caso

daquelas com o escopo de garantia, maior nas de administração, mas sempre presente.

Quem bem percebeu a existência deste valor foi Pontes de Miranda, ao observar que subjacente a toda outorga da titularidade ou da

posse de um determinado bem ou direito a um terceiro existe o elemento fiduciário.[67]
Tanto é este o caso que na alienação fiduciária em garantia, encontraremos dois atos fiduciários, quais sejam: de um lado, a

transferência da propriedade em garantia ao proprietário fiduciário e, de outro, a transferência da posse direta do bem ao devedor.

Por conta desse duplo ato de transferência fiduciária teremos a necessidade de uma dupla proteção. Pelo lado do devedor fiduciante,

há previsão expressa, no art. 66-B, § 2.º, da Lei 4.728/1965 que aquele que “alienar ou der em garantia a terceiros, coisa que já

alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2.º, I, do Código Penal”. Pelo outro lado,

entretanto, conforme bem esclareceu Alfredo Buzaid, o domínio não era apenas formal ou limitado, “todavia, não se pode deixar de

reconhecer que o fiduciário está indiretamente vinculado, no exercício de suas faculdades de proprietário, a obrigações assumidas

em face do fiduciante ou que derivam, quanto a ele, da natureza da boa-fé do negócio fiduciário; se ele deseja evitar

responsabilidade, deve comportar-se, em relação à coisa, de modo a não contravir as obrigações”.[68]
Entretanto, deve-se notar que a fidúcia tem contornos diferentes no ordenamento brasileiro, em relação ao sistema anglo-saxão.

Conforme já aludido no trust, este elemento produz efeitos tanto em relação ao reconhecimento de um direito de propriedade ao

beneficiário que confia no fiduciário, como através do fortalecimento dos deveres gerais do fiduciário, que supera ao paradigma do

“bom pai de família”.
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No Direito brasileiro, por outro lado, a fidúcia, enquanto elemento da relação obrigacional, provoca o estreitamento, ou melhor, o

fortalecimento dos vínculos da relação jurídica obrigacional. Afinal, a parte da relação jurídica marcada pelo elemento fiduciário

necessariamente se coloca em uma posição de maior vulnerabilidade, sujeitando-se aos possíveis efeitos nocivos do comportamento

do auter. Isso na medida em que a fides leva o fiduciante a “abrir suas guardas”, impossibilitandoo de se precaver contra todas as

conseqüências nefastas de uma quebra do dever fiduciário.

Como conseqüência, tanto no Direito brasileiro como nos demais países da tradição romano-germânica,[69] o caráter fiduciário da

relação jurídica provoca um acirramento dos deveres laterais decorrentes da boa-fé,[70] de forma a proteger a posição da parte

vulnerável na relação jurídica.

Sem prejuízo de tal dever geral de boa-fé, as espécies de propriedade fiduciária do ordenamento brasileiro foram positivadas em

conjunto com uma série de deveres laterais de conduta, visando resguardar o fiduciante:

Para os fundos de investimento imobiliário (Lei 8.668/1993), por exemplo, há não apenas a previsão geral de responsabilidade do

administrador do fundo por “má gestão, gestão temerária, conflito de interesses, descumprimento do regulamento do fundo ou de

determinação de assembléia de quotista” (art. 8.º), como deveres expressos de informação (art. 15) e deveres de diligência com a

administração do Fundo, com a previsão de atos considerados vedados (art. 12).

Na incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964), em havendo a constituição de patrimônio de afetação, deve o incorporador

“promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação” (art. 31-D, I). Deve, sem

prejuízo deste dever geral, atender aos deveres de informação (art. 31-D, IV, VI, VII, VIII), diligência (art. 31-D, III) e cuidado (art.

31-D, IV e V).

B) Segurança.

Ao lado da fidúcia teremos também presente, tal qual no trust, o valor segurança, assumindo, na propriedade fiduciária, um duplo

efeito.

Em primeiro lugar, no seu aspecto interno, a segurança fundamenta a afetação patrimonial, na medida em que sua causa nada mais é

do que a mitigação de riscos externos à relação jurídica.

Assim como ocorre com o trust, o conjunto relações jurídicas que compõe o patrimônio fiduciário ganha autonomia[71] em relação

ao restante do patrimônio geral do fiduciário. Isso na medida em que aquele possui uma destinação especial em relação ao

patrimônio comum, sendo tal destinação reconhecida em lei.

É importante notar que a idéia de um patrimônio autônomo ao comum não é uma exclusividade da propriedade fiduciária. Ao

contrário, a autonomia patrimonial, isto é, a sujeição de parte de um patrimônio a um tratamento especial está presente, por

exemplo, na falência, na ausência, em regimes matrimoniais, na herança quanto às dívidas do falecido etc.[72]

Na propriedade fiduciária, entretanto, a afetação patrimonial assume um caráter instrumental à consecução das específicas

finalidades econômicas e/ou financeiras, reconhecidas pelo legislador em cada uma das espécies dessa propriedade. Isso na medida

em que a afetação patrimonial visa “resguardar tais negócios contra riscos patrimoniais estranhos ao ambiente específico da situação

que se visa proteger e às obrigações a ela vinculadas de forma específica”.[73]

Assim é, por exemplo, o tratamento da propriedade fiduciária no regime fiduciário da securitização de recebíveis imobiliários, que

estabelece: “os créditos objeto do regime fiduciário: I – constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da companhia

securitizadora; II – manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de todos os

títulos da série a que estejam afetados (...)”.[74]

No mesmo sentido, o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias assim estabeleceu: “O patrimônio de afetação [da

incorporação imobiliária] não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de

outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação
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respectiva”.[75]

Até na alienação fiduciária em garantia, há a idéia de um patrimônio de afetação. Não de forma expressa e clara, como ocorre nas

outras espécies, mas de forma indireta, através da divisão do domínio sobre o bem objeto do negócio jurídico. E esse entendimento é

respaldado pelo STJ:

“Processual civil. Locação. Penhora. Direitos. Contrato de alienação fiduciária. Violação ao art. 535 do CPC. Inexistência. I – Não

ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o E. Tribunal de origem fundamentadamente

apreciou a controvérsia. II – O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de

penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não

conhecido.”[76]

Em conseqüência desta afetação patrimonial, temos a segunda função da segurança, em seu aspecto externo, qual seja, limitar os

efeitos das relações jurídicas do credor em relação ao conjunto de bens que constituem a propriedade fiduciária.

Estas limitações decorrem do reconhecimento de que, se o patrimônio afetado constitui um feixe ou centro de relações jurídicas

próprias, vinculados à finalidade para a qual foi constituído, não poderiam relações jurídicas estranhas a estas finalidades e que

constituem o patrimônio comum (do fiduciário ou do fiduciante) ou um outro patrimônio afetado a outra finalidade, interferir ou

prejudicar aquele objetivo.

Assim tratou-se de regular, por um lado, a contaminação da propriedade fiduciária pelos passivos do fiduciário e, por outro, que a

própria situação econômico-financeira do fiduciário viesse a resvalar nessa propriedade.

Exemplo paradigmático dessa proteção é o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias.[77] Conforme a regra geral

prevista no § 1.º do art. 31-A: “O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio

geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à

incorporação respectiva”.

Em havendo patrimônio de afetação numa incorporação imobiliária, os bens e direitos que estiverem compreendidos no patrimônio

fiduciários (não apenas o terreno, mas todo o complexo de relações jurídicas vinculados ao desenvolvimento de um

empreendimento imobiliário) não podem se comunicar com o patrimônio do fiduciário ou com os demais empreendimentos

imobiliários desenvolvidos pelo próprio incorporador.[78]

Outrossim, em decorrência desta afetação patrimonial, não apenas o incorporador sofre restrições em relação à utilização dos bens e

direitos relacionados objeto da propriedade fiduciária,[79] como os próprios frutos do patrimônio de afetação passam a integrá-lo,

não se comunicando com o restante do patrimônio do devedor, e devendo ser aplicados no custeio das despesas relacionadas à

incorporação.[80]

E mais: a manutenção da efetiva afetação patrimonial passa a constituir uma obrigação do incorporador, conforme os termos do seu

art. 31-D: “Incumbe ao incorporador: (...) II – manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação”, cabendo-lhe não

apenas manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente para tal

fim, como manter uma escrituração contábil completa e específica para cada patrimônio de afetação, ainda que esteja desobrigado

pela legislação tributária.

Mas tão relevante quanto proteger o patrimônio das demais relações jurídicas do fiduciário com terceiros é a proteção do patrimônio

de afetação, em relação à própria situação econômico-financeira do fiduciário.

Para tanto, em primeiro lugar, no caso de falência do incorporador os seus efeitos não atingem os patrimônios de afetação

constituídos, “não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos

objeto da incorporação”.[81]

E mais, como de nada adiantaria proteger o ativo afetado se a sua utilização ficasse a cargo de um administrador judicial ou do
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incorporador falido, a própria lei autorizou os adquirentes de unidades imobiliárias a assumirem o patrimônio afetado e o

empregarem na consecução do objetivo previamente definido, a construção de um empreendimento imobiliário.[82]

Apesar de o patrimônio de afetação ter regulado da forma mais adequada e completa os efeitos do valor fidúcia, encontraremos

estes dois vetores (proteção contra as demais relações jurídicas do fiduciário e de sua própria situação jurídica) em todas as espécies

de propriedade fiduciária.[83]

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num trabalho afeto ao Direito Comparado, a principal preocupação do jurista deve ser evitar o que Capistrano de Abreu denominou

de “transoceanismo”,[84] isto é, a incorporação acrítica e mecânica dos conceitos e institutos alienígenas. Para tanto, fugiu-se de

uma análise que apenas aponte certos elementos do trust ou as idiossincrasias do sistema jurídico da common law para compará-los

respectivamente à propriedade fiduciária e ao ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, tão importante quanto identificar as

igualdades é estabelecer as diferenças, que transformam cada modelo em uma solução única para determinado conjunto de

problemas contextualizados
[85]

.

Para tanto, os elementos de comparação escolhidos foram os valores que subjazem ao trust e como eles foram “aclimatados” ao

nosso ordenamento jurídico, no modelo da propriedade fiduciária.

Nesse sentido, verificou-se que na propriedade fiduciária do Direito brasileiro encontram-se de forma implícita os mesmos valores

que subjazem ao trust e que lhe conferem uma função relevante nas relações jurídicas hodiernas dos países que o reconhecem. E

não é por outro motivo que a propriedade fiduciária, em especial na modalidade da alienação fiduciária em garantia, vem sendo o

instrumento preferido em relação aos institutos civilistas mais tradicionais.

Mas e talvez mais relevante, mesmo reconhecendo-se a existência de uma pluralidade de situações, que se enquadrem na rubrica de

propriedade fiduciária e estão espalhadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, foi possível, com esta comparação com o modelo do

trust da experiência anglo-saxônica, uni-los em uma categoria única, o modelo brasileiro de propriedade fiduciária.

Por certo não é a propriedade fiduciária a única tentativa brasileira de “aclimatar” o trust, mas se trata da mais viável das

alternativas “civilísticas” para tanto.

 

BIBLIOGRAFIA

ALVES, Vilson Rodrigues. Alienação fiduciária em garantia. Campinas: Millenium, 1998.

AMES, James Barr. The origins of uses and trusts. Havard Law Review 21. Cambridge, jan.-dez. 1908, p. 261-274.

ANGELO, Anthony H. Restitution of benefits acquired in breach of fiduciary relations. International encyclopedia of comparative

law: restitution – unjust enrichment and negotiurum gestio. Chap. 9. Tübigen: Mohr Siebeck, 2006. vol. 10.

ARESPACOCHAGA, Joaquín de. El trust, la fiducia y figuras afines. Madri: Marcial Pons, 2000.

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008.

ATIYAH. Patrick Salim. An introduction to the law of contract. 5. ed. Oxford: Clarendon, 1995.

BONALDO, Frederico. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da histórica do pensamento

jurídico. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009.

BUZAID, Alfredo. Ensaio sobre a alienação fiduciária em garantia. RT 401/9-29. São Paulo: Ed. RT, mar. 1969.

CAMINHA, Uinie. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005.
CAVALCANTI, José Paulo. O penhor chamado alienação fiduciária em garantia. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1989.

CHALHUB, Melhim Namem. Trust: perspectivas do direito contemporâneo na transmissão da propriedade para adminsitração de

investimentos e garantia. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

______. Da incorporação imobiliária. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4488



______. Afetação patrimonial no direito contemporâneo. Revista Trimestral de Direito Civil 29/111-147. Rio de Janeiro: Padma,

jan.-mar. 2007.

______. Negócio fiduciário: alienação fiduciária. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

DAVID, René. O direito inglês. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

EMERICH, Yaëll. Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit

des biens. Revue internationale de droit comparé n. 1, 61ème année, jan.-mar. 2009, p. 49-71.

FABIAN, Christoph. Fidúcia: negócios fiduciários e relações externas. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2007.

FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao Código Civil: parte especial: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 15.

FERREIRA, Waldemar. O “trust” anglo-americano e o “fideicomisso” latino-americano. Revista da Faculdade de Direito da USP

51/182-202. São Paulo: USP, jan.-dez. 1956.

FRATCHER, William F. Property and trust: trust. International Encyclopedia of Comparative Law. Chap. 11. Tübigen: J. C. B. Mohr,

1973. vol. 6.

FRIEDMAN, Laurence M. Storia del diritto americano. Milano: Giuffrè, 1995.

GALLARATI, Alberto. La galassia del trust in common law: una questione di (ottimale) path dependence. Supplemento annuale di

studi e ricerche. Milani: Cedam, 2008, p. 173-217.

GAMBARO, Antonio. Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law. Revista di Diritto Civile,

anno 30. Milano: Padova genn.-febb. 1984, p. 93-108.

GOMES, Orlando. Contrato de fidúcia (“trust”). RF 211/11-20. Rio de Janeiro: Forense, jul.-set. 1965.

GONÇALVES, Aderbal da Cunha. Da propriedade resolúvel: sua projeção na alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Ed. RT,

1979.

HAAR, Charles M.; LIEBMAN, Lance. Property and law. 2. ed. Boston/Toronto: Little Brown and Company, 1985.

LEPAULLE, Pierre. Tratado teorico y pratico de los trusts. México: Porrúa, 1975.

LIMA, Otto de Souza. Negócio fiduciário. São Paulo: Ed. RT, 1962.

MARTINS, Raphael Manhães. A teoria do inadimplemento e transformações no direito das obrigações. RDPriv 33/250-289. São

Paulo: Ed. RT, jan.-mar. 2008.

MARTINS-COSTA, Judith. Os negócios fiduciários (considerações sobre a possibilidade de acolhimento do trust no direito brasileiro).

Ajuris 48/54-79. Porto Alegre: Ajuris, dez.-mar. 1990.

MAUDSLAY, R. H.; MARTIN, Jill. E. Modern equity. London: Stevens and Sons, 1981.

MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. 2. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1979.

MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil. 4. ed. atual. por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. Coimbra:

Ed. Coimbra, 2005.

OPITZ, Oswaldo; OPITZ, Silvia C. B. Alienação fiduciária em garantia: aplicação da Lei 4.728, de 14.07.1965. Rio de Janeiro:

Borsoi, 1970.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1984, t. III, IV, V, XXI e LII.

REALE, Miguel. O direito como experiência. São Paulo: Saraiva, 1968.

______. Fontes e modelos no direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994.

RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária: direito e ações. 2. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Ed. RT, 1976.

SACCO, Rodolfo. Introdução ao direito comparado. Trad. Vera Jacob de Fradera. São Paulo: RT, 2001.

SALOMÃO NETO, Eduardo. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: Ed. LTr, 1996.

SCHULZ, Fritz. Prinzipien des römischen Rechts. Berlin: Duncker & Humbolt, 1954.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4489



SERIO, Mario. Trust, contract e consideration. Rivista di Diritto Civille 5/509-521, anno XLIV. Padova, sett.-ott. 1998.

SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard
University Press, 2009.

SMITH, Roger. Property law. London/New York: Longman, 1996.

SPINOSI, Camille Jauffret. La convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaisance (1er juillet 1986).

Journal du Droit international, Paris, 114e année,  no 1, pp. 23-73, jan.-mars 1987.

SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA. São Paulo: Ed. RT, 1999.

SOHM, Rudolf. Institutionen, Geschichte und System des römischen Privatrechts. Berlin: Drucker & Humboldt, 1949.

STONE, Richard. Principles of contract law. 3. ed. London: Cavendish, 1997.
VIANA, Marco Aurelio S. Comentários ao novo Código Civil: dos direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2003. vol. 16.
WALD, Arnoldo. Algumas considerações a respeito da utilização do trust no Direito brasileiro. Revista de

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro 99/105-120. São Paulo: Malheiros, jul.-set.
1995.

WEHLING, Arno. Pensamento político e elaboração constitucional no Brasil: estudos de história das idéias políticas. Rio de Janeiro:

IHGB, 1994.

WOLF, Manfred. Sachenrecht. 4. Auflage. München: C.H. Beck, 1982.

WORTLEY, B. A. Les trust et ses applications modernes en droit anglais. Revue Internationale de Droit
Comparé n. 4, 14ème année. Paris, oct.-dec. 1962, p. 699-710.

[1] Conforme será melhor detalhado ao longo deste trabalho, o trust é espécie do gênero de negócio fiduciário, dentro do qual figuram ainda a fudicie  francesa, a
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[4] GAMBARO, Antonio. Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts  nei paesi di civil law. Revista di Diritto Civile, anno 30. Milano, genn.-febb. 1984,
p. 93.
[5] “O traço marcante reside na concepção de dupla propriedade, inaceitável nos sistemas que a reunificaram sob inspiração romana. Têm os mesmos bens dois
proprietários, sem serem condôminos. É relativa a propriedade do fiduciário [trustee] porque, embora proprietário para todos, não é para terceiro.  Trata-se, desse
modo, de construção singular, alicerçada na acumulação do domínio pelo jogo da aparência com a realidade admissível, com tão largas conseqüências, nos sistemas
legislativos que não se acham presos ao conceito unitário de propriedade.” (GOMES, Orlando. Op. cit., p. 12).
[6] Não há de confundir-se o fenômeno da dupla propriedade, existente no trust, com o condomínio, tal como reconhecido nos ordenamentos jurídicos modernos.
Naquele coexistem direitos de propriedade distintos sobre um mesmo bem, enquanto neste o mesmo direito de propriedade sobre o bem é titularizado por dois ou mais
condôminos.
[7] O que viria a ser este direito de equidade é explicado por Thimoty Walker: “It may be laid down in the meantime as a general proposition,  that whenever one
man has a legal title to land, to which another, on the established principles of equity, has a right, the latter may, by recourse to a court of chancery, render his
equitable title available against the legal title.  In all such cases, the owner of the legal estate is held to be a trustee, for the owner of the equitable estate: and chancery
will compel him to execute the trust, for the use of the latter.  Hence equitable estates have acquired the name of uses or trusts; under which name their properties will
now be considered”. (Introduction to american law apud HAAR, Charles M.; LIEBMAN, Lance. Property and law. 2. ed. Boston/Toronto: Little Brown and Company,
1985, p. 361). É mesmo impossível compreender a natureza e evolução do trust sem partir da peculiar distinção do Direito inglês entre o common law e a equity law.
Conforme esclarece Guido Soares: “os recursos ao Rei, fora das regras processuais da common law, aos poucos, se tornam possíveis, sendo que o Rei os decidia, em
matéria de consciência, e não mais por motivos estritamente jurídicos. Um eclesiástico (ao tempo em que ainda não existia a Reforma Anglicana, portanto católico e
altamente influência do pelo Direito Canônico da época), o confessor do Rei, o Chanceler (Counsellor), cognominado ‘the keeper of the king’s’ conscience’, passaria a
conceder certas medidas (...)  a freqüência de tais procedimentos excepcionais,  sempre concedidas quando não houvesse um writ  da common law, fez com que se
firmasse a prática de uma verdadeira justiça paralela às [cortes da common law], com uma linguagem própria, seus precedentes próprios, e que acabaram por ser
aplicados pelos tribunais do Chanceler: Courts of Chancery, que rivalizariam com as Courts of Westminster,  tribunais aqueles que acabaram por formar um corpo de
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normas, a Equity. Na verdade, as Courts of Chancery apoiavam-se nas normas do Direito Canônico, bem mais evoluídas e racionais que o casuísmo dos procedimentos
da common law”. (SOARES, Guido Fernando Silva.  Common law: introdução ao direito dos EUA. São Paulo: Ed. RT, 1999, p. 34). Cumpre notar que mesmo após a
supressão das Courts of Chancery pelo  Judicature Acts de 1873 e 1875, passando a competência da Equity  aos tribunais comuns da Inglaterra, suas características e
regras continuaram a ser aplicadas (SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2009, p.
122-123).
[8] A transposição do direito equitativo de propriedade para as categorias da civil law, isto é, se ele seria um direito real ou obrigacional, é problemática, uma vez que
os próprios autores da common law possuem dificuldades – ou falta de interesse – em classificar este direito. Neste sentido: “In modern law we think of the beneficiary
as having an equitable interest in the land, but it is more historically correct to say that the beneficiary has personal remedies against the trustee. The use of the word
personal does not signify that purchasers are not affected, but describes the nature of the remedy. This is enhanced when discretionary trusts are considered: it may be
difficult to identify a normal property right possessed by the discretionary beneficiary. Fortunately, it is rarely necessary to decide the precise nature of the
beneficiary’s rights”. (SMITH, Roger. Property law. London/New York: Longman, 1996, p. 25).
[9] ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Quorum, 2008, p. 85.
[10] Apesar de ser reconhecida a possibilidade de uma divisão do direito de propriedade em seus três atributos (gozar,  usar e dispor) e a limitação ou cessão de um
ou mais destes três atributos, o direito de propriedade moderno,  nos países da tradição romano-germânica, é reconhecido como “naturalmente pleno e exclusivo”
(BONALDO, Frederico. Consistência teórica do direito subjetivo de propriedade: uma leitura à luz da histórica do pensamento jurídico. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2009, p. 8-9).
[11] Em interessante estudo promovido pela International Association of Legal Science, William F.  Fratcher demonstra, por outro lado, que mesmo esta alegação
contrária ao reconhecimento do trust não seria de todo relevante, na medida em que diversos outros direitos de propriedade são reconhecidos nos sistemas da civil law,
nos quais haveria um direito de propriedade dividido (split ownership). In verbis: “The civil law systems recognize many types of split ownership, joint ownership,
servitudes,  usufruct, usus, habitation , pledge, mortgage, antichresis, lease, and emphyteusis, and modern French Law permits the substantial equivalente of almost
every type of future interest known to the common law” (Property and trust: trust. International Encyclopedia of Comparative Law . Chapter 11. Tübigen: J. C. B.
Mohr, 1973. vol. 6, p. 87). O grande obstáculo ao reconhecimento dos trusts , para o indigitado autor,  seria o princípio do numerus clausus que limita o
reconhecimento dos direitos reais nos países da civil law (Idem, p. 89-93).
[12] REALE, Miguel. Fontes e modelos no direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 17.
[13] LEPAULLE, Pierre. Tratado teorico y pratico de los trusts . México: Porrúa, 1975, p. 2.
[14] Pelo negócio jurídico indireto “as partes recorrem a um determinado negócio jurídico, mas o escopo prático visado não é afinal, ao normalmente realizado
através do negócio adotado, mas um escopo diverso, muitas vezes análogo àquele de outro negócio (...)” (ASCARELLI, Tullio. Op. cit., p. 156). Tullio Ascarelli  reconhece
que a denominação utilizada não é a mais adequada, sendo preferível falar em “negócios com fins indiretos”. Dada a aceitação do termo negócio jurídico indireto,
entretanto, o Ascarelli  também se rende ao conceito mais usual (Idem, 227, p. 156). Arnoldo Wald, analisando a criação de negócios jurídicos indiretos relacionados ao
trust elencou: (a) estruturas societárias; (b) o fideicomisso; (c) o usufruto; (d) a comissão mercantil; (e) as fundações; (f) o negócio fiduciário; e (g) a procuração em
causa própria. Ao final do seu estudo, entretanto, o indigitado autor consternou-se em avaliar que nenhuma das soluções seria plenamente satisfatória se comparadas
ao instituto anglo-saxão (Op. cit., p. 105-120).
[15] O trust começou sua trajetória nos países da tradição romano-germânica sendo tratado como uma modalidade de negócio jurídico atípico, os chamados negócios
fiduciários. Estes nada mais seriam do que uma manifestação da autonomia da vontade, materializado na celebração de um negócio jurídico tendo por objeto a
transferência de determinados bens a outrem, que se incumbiria de administrá-los no interesse de terceiro ou do próprio transferidor. Tal negócio, no dizer de Orlando
Gomes, caracterizava-se pela “excedência do meio sobre o fim, desdobrando-se em negócio dispositivo e obrigacional. Compõe-se, assim, de dois elementos: a
transmissão real de um direito e a obrigação do adquirente restituí-lo. Mas, ao contrário do que ocorre no trust, o titular do direito a ser restituído não pode compelir o
fiduciário a fazê-lo, nem lhe cabe reivindicá-lo de terceiro que o adquiriu” (Op.  cit., p. 12). Nesse sentido, e este é apenas um dos inconvenientes do negócio
fiduciário, enquanto contrato atípico, não existe qualquer segurança jurídica em relação ao bem transferido em fidúcia. Não pode aquele que é o instituidor do negócio
fiduciário exigir a restituição do bem, não haveria direito de seqüela, o bem não estaria alheio ao regime do regime sucessório, em caso de falecimento do
administrador etc. Orlando Gomes lembra também que outra dificuldade criada pelo negócio fiduciário é que a própria restituição do bem confiado ao administrador,
caso ocorra,  implica em novo negócio jurídico translativo de propriedade, daí decorrendo todos os efeitos deste ato (Loc. cit.).
[16] O Projeto de Código das Obrigações,  de autoria dos juristas Cario Mário da Silva Pereira, Orozimbo Nonato, Sílvio Marcondes, Teófilo Azevedo Santos,
Nehemis Gueiros, e Orlando Gomes, tipificou o trust em seus arts. 672 a 683, tendo denominado este negócio jurídico de contrato fiduciário. Lamentavelmente,
entretanto, o novo Código Civil  não tratou do negócio fiduciário de forma genérica, tendo disciplinado apenas a alienação fiduciária em garantia que será objeto de
análise infra. Sobre o contrato de fidúcia no Projeto de Código das Obrigações,  v. GOMES, Orlando. Op. cit., p. 11-20.
[17] LEPAULLE, Pierre. Op. cit., p. 372-373.
[18] No plano internacional, é relevante a Convenção de Haia para a Lei Aplicável ao Trust  e o seu Reconhecimento, concluída em 01.07.1985, cujo objeto é
estabelecer os parâmetros mínimos para o reconhecimento do trust em países não vinculados à tradição do direito anglo-saxão. Até o momento, a convenção já está
em vigor em 11 países. Disponível em: [www.hcch.net]. Acesso em: 17.05.2009.
[19] Em semelhante análise, mas focando o tema sobre outros fundamentos, Melhim Chalhub assim também observou: “o trust se caracteriza por dois elementos
essenciais, a saber, a segregação dos bens ou direitos, que permanecem destacados no patrimônio do trustee , e a atribuição de uma obrigação fiduciária ao trustee , seja
em razão de uma convenção ou de disposição legal” (Op.  cit., p. 22).
[20] Op. cit., p. 105.
[21] “Es gehört zu ihnen Lebensprinzipien, treu zu sein. Natürlich haben auch sie sich gelegentlich des Treubruchs schuldig gemacht, aber die Existens ihrer Maxime
wird dadurch so Wenig beeinträchtigt wie die Existenz einer Rechtsnorm durch ihre Übertretung. Sie streben in der Tat ernstlich nach Treu; Treulosigkeit ist ihnen ein
sozialer Makel” (Prinzipien des römischen Rechts. Berlin: Duncker & Humbolt,  1954, p. 151).
[22] Idem, ibidem.
[23] Sobre essa aproximação entre a fidúcia romana e o trust v. por todos FERREIRA, Waldemar. Op. cit., p. 196-197.
[24] Conforme lembra Orlando Gomes: “na fidúcia romana a obrigação de restituir  o bem transferido ao fiduciário era meramente pessoal, ao contrário do que ocorre
no trust bretão. Fundava-se exclusivamente na confiança do alienante no adquirente. Se o fiduciário não quisesse devolver o bem recebido, respondia, tão-somente, por
perdas e danos, enquanto, no trust, a obrigação de revertê-lo ao beneficiário é de caráter real, nisso consistindo sua grande superioridade” (Op.  cit., p. 11).
[25] SOHM, Rudolf. Institutionen,  Geschichte und System des römischen Privatrechts. Berlin: Drucker & Humboldt,  1949, p. 60 e ss., 341 e ss.
[26] Como B. A. Wortley já destacou: “Le grand secret du trust repose ici non pas sur la proprieté mais sur les standards de confiance et de conscience imposés par
la cour” (WORTLEY, B. A., Les trust et ses applications modernes en droit anglais. Revue Internationale de Droit Comparé  n. 4, 14éme année. Paris, oct.-dec. 1962, p.
702).
[27] Nesse sentido, conforme Roger Smith ao analisando a posição do terceiro que comprara um bem do trustee: “The chancellor considered that a purchaser who
was aware of the trust was implicated in the breach, conscience dictated that the purchaser should also be bounded by the trust” (Op.  cit., p. 25).
[28] Conforme Wortley esclarece: “C’est donne pour amener le trustee  qu’elle contrôle – l‘homme de confiance – à purifier sa conscience que la cour le contraindra
de s’en tenir au trust qui lui a été confié par un autre ou, dans le cas où  le trustee  lui-même a créé le trust, de suivre la volonté qu’il a formellement manifestée.
L’idée de conscience marque aussi les limites de la protection accordée aux bénéficiaires. C’est-à-dire que, quand le trustee , propriétaire légal du bien objet du trust,
vend celui-ci à un acquéreur de bonne foi, qui paye le prix et qui ne connaît ni ne devrait connaître rien du trust cet acquéreur acquirent le bien qu’il a acheté sans
que sa conscience soit affectée par le trust, et il sera propriétaire légal sans avoir à s’occuper de ce denier; il ne sera en aucun sens un trustee  institué par la cour”
(Loc. cit.).
[29] CHALHUB, Melhim. Op. cit., p. 22.
[30] LEPAULLE, Pierre. Op. cit., p. 200.
[31] Disponível em: [www.courts.state.ny.us]. Acesso em: 24.05.2009.
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[32] Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Op. cit., p. 46.
[33] V. idem, p. 43 e ss.
[34] LEPAULLE, Pierre. Op. cit., p. 204.
[35] CHALHUB, Melhim. Op. cit., p. 2.
[36] SMITH, Roger. Op. cit., p. 22.
[37] Conforme Lepaulle: “La afectación es un elemento esencial de su existencia. Si no se ha previsto ninguna afectación, el trust es nulo” (Op.  cit., p. 124).
[38] Assim esclareceu o “Relatório Explicativo” desta Convenção, elaborado por Alfred E. von Overbeck, “The conference wanted to emphasize that the trust assets
constitute a fund separated from the trustee’s own estate (...)  This is an essential element of a trust, without which its recognition would have no meaning” (Disponível
em: [http://hcch.e-vision.nl]. Acesso em: 29.05.2009).
[39] EMERICH, Yaëll.  Les fondements conceptuels de la fiducie française face au trust de la common law: entre droit des contrats et droit des biens. Revue
internationale de droit comparé n. 1, 61ème année, jan.-mar.  2009, p. 61.
[40] Art. 91 do CC/2002.
[41] EMERICH, Yaëll.  Op. cit., p. 61-62.
[42] Conforme Pontos de Miranda: “Todo patrimônio especial tem um fim. Esse fim é que lhe traça a esfera própria, lhe cria a pele conceptual, capaz de armá-lo
ainda quando nenhum elemento haja nele (...)  A especialidade do patrimônio faz nascerem direitos, pretensões, ações e exceções que não tinha o titular do patrimônio
geral, de que foi separado (...)” (Op.  cit. t. V. p. 379).
[43] LEPAULLE, Pierre. Op. cit., p. 21.
[44] É mesmo relevante que a eventual impossibilidade de uma efetiva afetação patrimonial termina por impossibilitar a própria constituição do trust, conforme
exemplifica William F.  Fratcher:  “although enforceable obligations of other,  arising from bonds, notes, insurance policies, special contracts or torts, may serve as trust
property, an obligation of the trustee cannot, because it is not enforceable by him. Hence a corporation cannot be trustee of its obligation under a general deposit, and
an insurance company cannot be trustee of its own obligation to pay the proceeds of a policy at maturity. If,  however, a bank or a trust company agrees to segregate
funds from its own, invest them and hold the fund upont trust, a trust arises when the funds are actually segregated” (Op.  cit., p. 28).
[45] Em sentido contrário, vide SALOMÃO NETO, Eduardo. Op. cit., p. 62.
[46] EMERICH, Yaëll.  Op. cit., p. 63.
[47] Conforme Pierre Lepaulle esclarece: “Si el trustee , por cualquier razón llega a tener que responder con sus propios bienes de una obligación legalmente
contraída por el trust, tiene naturalmente derecho a resarcirse sobre el patrimonio del trust” (Op.  cit., p. 222 – grifos no original).
[48] Idem, p. 9.
[49] “Whereas the parties are always free to change it by mutual agreement, a trust, once established, is regarded by the courts as irrevocable because it creates rights
for the third party beneficiary which the trustee and the promissor are not entitled to change” (STONE, Richard. Principles of contract law. 3. ed. London: Cavendish,
1997, p. 96).
[50] Afetação patrimonial no direito contemporâneo. Revista Trimestral de Direito Civil 29/112. Rio de Janeiro: Padma, jan.-mar.  2007.
[51] Posteriormente o art.  66 e seus parágrafos foram substituídos pelo art.  66-A e parágrafos, pelo Dec. 911, de 01.10.1969, que, por sua vez, foi  substituído pelo
art.  66-B e parágrafos, pela Lei 10.931, de 02.08.2004, atualmente em vigor.
[52] Pelo aludido regime, nos termos do artigo seu art.  11, “Os créditos objeto do regime fiduciário: I – constituem patrimônio separado,  que não se confunde com o
da companhia securitizadora; II– manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o resgate de todos os títulos  da série a que
estejam afetados; III – destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos  a que estiverem afetados, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração
e de obrigações fiscais; IV – estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora; V – não são passíveis de constituição de
garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam; VI – só responderão pelas obrigações inerentes
aos títulos  a ele afetados”.
[53] Tal entendimento é reforçado com a inclusão do art.  1.368-A, ao Código Civil, pela Lei 10.931/2004, que assim dispõe: “As demais espécies de propriedade
fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que
não for incompatível com a legislação especial”.
[54] ASCARELLI, Tulio. Op. cit., p. 156.
[55] “Art. 647. Resolvido o domínio pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua
pendência,  e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a detenha.
Art. 648. Se, porém, o domínio se resolver por outra causa superveniente,  o possuidor, que o tiver adquirido por título anterior à resolução, será considerado
proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução ação contra aquele cujo domínio se resolveu para haver a própria coisa,  ou seu valor.”
[56] GOMES, Orlando. Op. cit., p. 13.
[57] A distinção entre condição e termo é mais do que trabalhada pela doutrina. A distinção fundamental entre as duas espécies residiria em que, a condição
subordinaria a existência ou a exercibilidade dos efeitos de um negócio jurídico ao acontecimento de eventos futuros e incertos, enquanto no caso do termo, tais
acontecimentos seriam também futuros, mas certos (MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil . 4. ed. atual. por António Pinto Monteiro e Paulo
Mota Pinto. Coimbra: Ed. Coimbra, 2005, p. 561 e 577).
[58] GONÇALVES, Aderbal da Cunha. Da propriedade resolúvel: sua projeção na alienação fiduciária em garantia. São Paulo: Ed. RT, 1979, p. 151.
[59] FACHIN, Luiz Edson. Comentários ao Código Civil: parte especial:  direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 15, p. 320.
[60] VIANA, Marco Aurelio S.  Comentários ao novo Código Civil: dos direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. 16, p. 571.
[61] Sem a determinação legal, estaríamos diante de um negócio fiduciário em garantia, cujos problemas já foram objeto de análise supra.
[62] Op. cit., p. 15. Para o referido autor,  os negócios fiduciários poderiam ser de três espécies:  (a) de garantia, que visa a substituir o penhor e a hipoteca,
aproximando-se da retrovenda; (b) de administração, quando o bem é transferido para ser administrado por um terceiro e não pelo seu beneficiário, na medida em que
este pode não ter capacidade ou competência para fazê-lo por si; ou (c) de inversão, assim considerando aqueles em que concede-se ao fiduciário certa soma de
dinheiro para que a aplique, com a obrigação de pagar a renda estipulada e devolver o capital transferido, logo que seja reclamado.
[63] MOREIRA ALVES, José Carlos. Op. cit., p. 115. Neste sentido, o Código Civil  de 2002, no art.  1.361, tratou de distinguir as duas figuras, esclarecendo que
propriedade fiduciária seria uma espécie de propriedade resolúvel (sic.), criada com o escopo exclusivamente de garantia (“Considera-se fiduciária a propriedade
resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”).
[64] Op. cit., p. 68 – grifo no original.
[65] Idem, p. 120.
[66] As distinções a seguir são desenvolvidas por MOREIRA ALVES, José Carlos. Op. cit., p. 120 e ss.
[67] Curiosamente,  Pontes de Miranda denominava o negócio fiduciário de garantia atípico como “transmissão em garantia” e reservava para o negócio típico a
alcunha de “transmissão fiduciária, em garantia” (op. cit., t. LII, p. 339).
[68] Op. cit., p. 19.
[69] Este ponto foi observado Anthony H. Angelo, in verbis: “what was provided for in the civil law systems by the general causes of action in obligations with their
supporting requirements of good faith, was dealt with in Anglo-American system by the morality and discretionary rules of equity” (Restitution of benefits acquired in
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breach of fiduciary relations. International encyclopedia of comparative law: restitution – unjust enrichment and negotiurum gestio. Chap. 9. Tübigen: Mohr Siebeck,
2006. vol. 10, p. 4-5).
[70] Para uma análise da relação entre boa-fé, deveres laterais e a relação obrigacional, remetemos ao nosso trabalho anterior: MARTINS, Raphael Manhães. A teoria do
inadimplemento e transformações no direito das obrigações. RDPriv 33. São Paulo: Ed. RT, jan.-mar.  2008, p. 250-289. Neste trabalho, assim tratamos de caracterizar
os deveres laterais: “as normas heterônomas produzidas pela boa-fé, no caso concreto, que implicam na imposição de deveres aos sujeitos,  são os denominados
‘deveres laterais’. Elas surgiram da observação de que a simples idéia de ‘possibilitar o cumprimento’ demandava não apenas o estado passivo de permitir o
adimplemento, havendo mesmo a necessidade de impor determinadas condutas de colaboração ao devedor. Nesse sentido, os deveres laterais não são orientados ao
cumprimento do dever principal da prestação. Seu papel é auxiliar a realização positiva do fim da relação obrigacional, principalmente, protegendo as pessoas
envolvidas ou os bens da outra parte da relação contra os riscos de danos concomitantes” (Idem, p. 279).
[71] Esta autonomia significa que um mesmo sujeito pode vir  a ser titular de mais de um patrimônio, na medida em que o que os definirá não é a titularidade,  mas a
destinação comum das relações jurídicas que o compõem. A questão foi bem observada por Uinie Caminha. Para a indigitada autora, a teoria clássica ou subjetiva do
patrimônio vinculava este à própria personalidade do sujeito, de forma que a existência de um único titular seria o elemento de coesão do conjunto de direitos e deveres
que o compunham. Pela teoria moderna ou objetiva, entretanto, o fator de coesão deixa de ser a ligação com determinada pessoa, para ser a destinação comum a um
conjunto de bens e direitos. Assim: “ao contrário da teoria clássica, pela teoria moderna é factível uma pessoa possuir mais de um patrimônio, desde que afetados a
fins diferentes” (CAMINHA, Uinie. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 118-119).
[72] CHALHUB, Melhim Namem. Negócio fiduciário: alienação fiduciária. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 91-92.
[73] Idem. Afetação patrimonial no direito contemporâneo cit., p. 115.
[74] Art. 11 da Lei 9.514/1997. Comentando esse dispositivo, assim entendeu Uinie Caminha: “A exemplo do que ocorre com os fundos imobiliários, a lei criou um
regime fiduciário especial para operações de securitização de recebíveis,  protegendo expressamente o patrimônio segregado para a securitização de eventuais demandas
contra o originador ou mesmo contra o VPE [Veículo de Propósito Específico]” (Op.  cit., p. 153).
[75] Art. 31-A, § 1.º,  da Lei 4.591/1964.
[76] REsp 679.821/DF, 5.ª T.,  j. 23.11.2004, rel.  Min. Félix Fischer. No mesmo sentido, vide ainda: REsp 916782/MG, 2.ª T.,  j. 18.09.2008, rel.  Min. Eliana
Calmon.
[77] As referências a seguir foram introduzidas pela Lei 10.931/2004, na Lei 4.591/1964.
[78] Esta afetação é um mecanismo interessante para evitar o que o mercado denomina de “pedalar” os resultados das incorporações, isto é, o incorporador, tendo em
vista não haver uma separação patrimonial entre suas incorporações, passa manipular o resultado e as receitas de um empreendimento com o dos demais. O resultado
da incorporação superavitária serve para encobrir o resultado das deficitárias. Além dos problemas evidentes relacionados a aspectos de governança corporativa,  tal
prática criava a preocupante situação de que, em caso de falência da incorporadora, os empreendimentos, ainda que superavitários, eram arrastados pelos prejuízos da
empresa falida pelas dívidas acumuladas com os demais empreendimentos deficitários, derrubando todos como se fossem pinos num jogo de boliche.
[79] Por exemplo, no caso do § 3.º do art.  31-A da Lei 4.591/1964: “Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia
real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos
adquirentes”.
[80] “Art. 31-A (...)  § 4.º No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias componentes da
incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de afetação, observado o disposto no § 6.º (...)  § 6.º Os recursos financeiros integrantes do
patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação.”
[81] Caput do art.  31-F da Lei 4.591/1964.
[82] “Art. 37-F.  (....) § 1.º.  Nos 60 (sessenta) dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos adquirentes,
por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de 1/6 (um sexto) dos titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da
decisão, realizará assembléia geral, na qual, por maioria simples,  ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira
convocação, por 2/3 (dois terços) dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por
instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III);  havendo
financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora.”
[83] Sobre este ponto, v. na doutrina brasileira fundamentalmente o trabalho de FABIAN, Christoph. Op. cit., passim.
[84] Sobre o termo e uma análise crítica de sua utilização, v. WEHLING, Arno.  Pensamento político e elaboração constitucional no Brasil: estudos de história das
idéias políticas. Rio de Janeiro: IHGB, 1994, p. 14.

[85]
 V. SACCO, Rodolfo. Introdução ao direito comparado. Trad. Vera Jacob de Fradera.  São Paulo: RT, 2001. pp. 34 e ss.
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ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

MORAL HARASSMENT IN THE WORKING RELATIONSHIPS

Brenda Gerken Almada De Abreu Gonçalves

RESUMO
O objeto do presente trabalho acadêmico é analisar a incidência e recorrência do assédio moral
nas relações de trabalho, verificando seu conceito, natureza, caracterização, espécies,
consequências, origem e evolução na sociedade, bem como as suas diferenças em relação ao
assédio sexual e dano moral. 
Atualmente, muito se fala a respeito do assunto, mas pouco se sabe sobre o que realmente vem
a ser cada um dos seus aspectos. 
Se faz necessário, pois, um estudo aprofundado sobre o tema, a fim de que a sociedade de
forma geral seja esclarecida e se torne ciente de todos os efeitos do assédio moral nas relações
de trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: Assédio moral, Relação de trabalho, Dignidade, Garantias fundamentais,
Dano moral.

ABSTRACT
This article aims to analyze the incidence and recurrence of the moral harassment on the
working relationships, checking the term conception, features, species, consequences,
origination, evolution in the society and the differences from the sexual harassment and moral
damage. 
Nowadays, people talks a lot about the subject, but they don´t know what really is the moral
harassment and it´s features. 
That's why it is necessary a deep examination about the theme, so that the society will be
elucidated and will know everything about the effects of the moral harassment in the working
relationship. 

KEYWORDS: Moral harassment, working relationship, dignity, fundamental guarantees, moral
damage.

INTRODUÇÃO

 

O sistema capitalista apregoa o acúmulo de capitais. Nele, o que se almeja desesperadamente e
diariamente é a obtenção de lucros cada vez maiores. Muitas vezes, os mecanismos utilizados
para alcançar tais objetivos são perversos e cruéis, o que acarreta prejuízos à saúde dos
trabalhadores, que fazem tudo, ou quase tudo, para não perderem sua fonte de sustento.

 

Apesar de ser o mais recorrente, o Assédio Moral praticado pelo empregador ou superior
hierárquico não é o único. Existem outras espécies, como o assédio perpetrado entre colegas de
trabalho, aquele praticado por indivíduos que ocupam posição hierárquica inferior e aquele em
que a chefia utiliza-se de um inferior hierárquico como cúmplice para atingir, de forma perversa,
determinada pessoa.

 

As consequências decorrentes do assédio moral para o empregador compreendem, dentre
outras, a queda da produtividade e eficiência do empreendimento e alto gasto com doenças
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profissionais. Já para o indivíduo assediado, o terror psicológico pode afetar a sua qualidade
funcional, seus relacionamentos sociais e familiares, a sua integridade física e até o seu direito à
personalidade, o que pode ocasionar uma rescisão indireta do contrato de trabalho.

 

Ressalte-se que, apesar de o assédio moral existir desde a formação das primeiras relações de
trabalho, foi apenas em 1984, na Suécia, que o cientista Heinz Leymann começou a pesquisar
sobre o tema, tendo sido os seus estudos difundidos por toda a Europa e, posteriormente, pelo
Brasil, onde o assunto tem sido frequentemente abordado por várias áreas, como a psicologia, a
medicina e o direito.

 

Contudo, o direito pátrio ainda não se mobilizou de forma efetiva, no sentido de regulamentar o
tema, deixando a cargo do Poder Judiciário e da doutrina a abordagem de um importante
assunto para o trabalhador brasileiro.

 

É nesse contexto que se faz pertinente uma reflexão sobre o fenômeno do assédio moral nas
relações de trabalho, bem como sobre sua origem, espécies, consequências para o trabalhador e
empresa, além das formas de reparação, prevenção.

 

1 DEFINIÇÃO

 

O fenômeno social assédio moral pode ser facilmente encontrado na moderna organização do
trabalho, o que demonstra um drástico desequilíbrio nas relações interpessoais no local de
trabalho, normalmente submetidas a estresse, discriminação, desentendimento e ausência de
motivação, e reconhecimento.

 

De acordo com ALKIMIN (2005, p. 11), entende-se por assédio moral ou "psicoterror", toda
agressão moral ou psicológica no ambiente de trabalho, que traduza atitudes antiéticas e
prolongadas no tempo, que expõe o trabalhador ou empregado a situações constrangedoras e
humilhantes, visando discriminar ou excluir a vítima do ambiente de trabalho.

 

O assédio moral pode, ainda, ser chamado de mobbing. Nesse sentido, é o que se extrai da
obra de GUEDES (2005, p. 32):

 

 

O termo mobbing provém do verbo inglês to mob, que significa
assediar, atacar, agredir, e foi empregado pelo famoso etologista
austríaco Konrad Lorenz para definir o comportamento agressivo
de certos animais, que, cercando ameaçadoramente um membro
do grupo deste, conseguem afugentá-Io por medo de ser atacado.
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A autora Hirigoyen (2006, p. 65), acrescenta ao conceito de assédio moral, também chamado de
terrorismo psicológico, a noção de dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou
psíquica do trabalhador, que tem o seu ambiente de trabalho degradado e maculado, em razão
das condutas antiéticas e abusivas praticadas, na maioria das vezes, pelo superior hierárquico.

 

Ademais, BARRETO (2002), em sua dissertação de Mestrado, aborda a questão do caráter
contínuo das humilhações,  in verbis:

  

Assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas
durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções,
sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e
assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações
desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes
dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação
da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o
a desistir do emprego.

 

 O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, também entende que para que
seja caracterizado o assédio moral, deve ter ocorrido uma verdadeira "perseguição psicológica",
senão vejamos:

 

ASSÉDIO MORAL - CARACTERIZAÇÃO. O assédio moral consiste em
uma perseguição psicológica, a qual expõe os trabalhadores a
situações repetitivas e prolongadas de humilhação e
constrangimento. Caracteriza-se por condutas abusivas, através de
gestos, palavras, comportamentos e atitudes que atentam contra a
dignidade ou integridade psíquica ou física da pessoa humana e
afrontam sobremaneira a auto-estima do trabalhador, acabando
por macular as relações de emprego. Tendo sido evidenciado que o
obreiro, ao longo de vários anos de trabalho, foi humilhado pelo
tomador de seus serviços, contando com a conivência de sua
empregadora, que nada fez para contornar a situação, merece ser
deferida a vindicada indenização por danos morais[1]. [Grifou-se]

  

Ademais, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho[2], além do caráter reiterado
e prolongado da conduta ofensiva, outros três elementos devem estar presentes para a
caracterização do assédio moral, quais sejam, a natureza psicológica da agressão, a intenção de
causar a exclusão do indivíduo e a presença de grave dano psíquico-emocional, que
comprometa a saúde física e/ou mental da pessoa assediada.

 

Ressalte-se, ainda, que os conceitos trazidos pela doutrina buscam um sentido de generalidade,
vez que o assédio moral não é um privilégio da relação de emprego, abrangendo qualquer
ambiente onde exista uma relação de trabalho, ainda que informal.
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Desta forma, verifica-se que o assédio moral é um fenômeno que, através de agressões
prolongadas no tempo, fere a dignidade, imagem, saúde e integridade física e psíquica do
trabalhador de forma geral, ameaçando a sua permanência no local de trabalho.

 

2 ESPÉCIES

 

2.1 Assédio Moral Vertical Descendente

 

É a agressão moral praticada por um superior hierárquico, que se utiliza de sua posição, do seu
poder de mando, para colocar o seu subordinado em uma situação de humilhação e vexame.
Atualmente, é a espécie mais recorrente, apesar de não ser a única.

 

Nesse sentido é a lição de ALKIMIN (2005, p. 62):

 

[...] devemos admitir que o assédio cometido pelo empregador é o
mais corriqueiro, justamente devido à moderna organização do
trabalho, pois, sob a influência do neoliberalismo, cresceu a corrida
pela competitividade e lucratividade a baixo custo, exigindo-se da
força de trabalho humano uma parcela de responsabilidades pelos
prejuízos e manutenção do emprego, devendo o moderno
trabalhador se ajustar às políticas de reestruturação e flexibilização,
além de ter uma performance polivalente para se ajustar ao
mercado globalizado e de escassez de emprego.

 

 

Interessante ressaltar que quando o assédio moral é praticado por um superior hierárquico,
caracteriza-se o descumprimento da principal obrigação contratual, qual seja a do respeito à
dignidade, o que possibilita que o trabalhador busque a rescisão contratual por culpa patronal,
invocando como proteção jurídica o artigo 483, alínea "d" da CLT.

 2.2 Assédio Moral Vertical Ascendente

 

É a situação através da qual um grupo de subordinados, ou apenas um, individualmente, agride
moralmente o seu superior hierárquico em razão de postura autoritária, pelo uso abusivo do
poder de mando ou até mesmo pela pouca idade e experiência da pessoa que ocupa uma
posição superior.

 

Para ilustrar esse tipo de terror psicológico, a autora GUEDES (2005, p. 41) extraiu um caso do
mundo forense, senão vejamos:
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Uma jovem bacharela em direito, funcionária de um Tribunal, foi
nomeada para ocupar o cargo de Diretora de Secretaria numa Vara
do interior. Ao chegar ao fórum, foi recebida com hostilidade pelo
corpo de funcionários, cuja média de idade girava em torno dos 40
anos. Paulatinamente, foi percebendo que suas determinações para
o serviço não eram observadas, e as hostilidades foram evoluindo
para atitudes de franco desrespeito e deboche por parte de alguns
funcionários. Apesar do estresse e da insônia que passou a sofrer,
a determinação da jovem diretora, sua capacidade e autocontrole,
bem como o apoio irrestrito do juiz foram decisivos para que
preservasse seu cargo e sua autoridade.

 

2.3 Assédio Moral Horizontal

 

É a violência psicológica praticada entre colegas de trabalho, que ocupam o mesmo cargo, ou
que possuem a mesma posição hierárquica no seu local de trabalho. Ocorre freqüentemente
quando duas pessoas que ocupam a mesma posição na empresa disputam um cargo melhor,
uma promoção.

 

2.4 Assédio Misto

 

Ocorre quando a chefia utiliza-se de um subordinado, como cúmplice, para agredir
psicologicamente outro subordinado. HIRIGOYEN (2006, p. 114) utiliza a expressão "bode
expiatório" para explicar o assédio misto.

        

Conforme HIRIGOYEN (2006, p. 111), estudos realizados por autores de diferentes culturas,
demonstram que em 58% dos casos, o assédio vem da hierarquia (Assédio Vertical
Descendente), em 29% dos casos vem de grupos que incluem chefia e colegas (Assédio Misto),
em 12% dos casos vem de colegas (Assédio Horizontal) e em apenas 1% dos casos, o assédio
vem de subordinados (Assédio Vertical Ascendente).

 

3 CONSEQUÊNCIAS

 

A recorrência do assédio moral nas relações de trabalho contemporâneas tem permitido o estudo
e a análise das consequências que ocorrem tanto para a empresa empregadora, quanto para a
vítima.

 

No que se refere ao empregado assediado, verifica-se que as consequências são devastadoras,
comprometendo toda a sua vida profissional, psicológica, social e até mesmo a sua saúde.
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Lamentavelmente, chega a afetar a qualidade funcional do indivíduo e seus relacionamentos
sociais e familiares, eis que gera diversos sentimentos hostis tais como, de inutilidade e
desqualificação.

 

Segundo a autora francesa HIRIGOYEN (2006, p. 159-165), o assédio moral constitui um
legítimo traumatismo, ocasionado pela vergonha, constrangimento e humilhação sofridos, e cujos
reflexos são: estresse e ansiedade, depressão e distúrbios psicossomáticos.

 

Conforme a autora supramencionada (2005, p. 159-165), via de regra, os sintomas do estresse
e da ansiedade são verificados quando o assédio é recente e a vítima ainda tem esperança de
solução. A depressão pode ser constatada quando o assédio é mais severo ou quando se
prolonga no tempo. Já os distúrbios psicossomáticos, são percebidos quando o trabalhador
disfarça os sintomas da depressão para as pessoas com quem convive, podendo ocasionar
graves crises digestivas, endocrinológicas, de hipertensão arterial, entre outros. 

 

Insta acrescentar que além de todos os danos psíquico-emocionais, a vítima também sofre
danos na esfera patrimonial, vez que as máculas à sua integridade física exigem tratamentos
extremamente onerosos, que podem levá-lo a perder a posição que ocupa e até mesmo perder
novas oportunidades de trabalho.

 

Já no âmbito da empresa, as consequências também são drásticas, compreendendo a queda da
produtividade e eficiência do empreendimento, o que gera uma imagem negativa perante
consumidores e mercado de trabalho; a diminuição da qualidade do produto ou serviço
oferecido; aumento de demandas trabalhistas; aumento de despesas com rescisões de contrato
de trabalho; doenças profissionais, entre outras.

 

A autora ALKIMIN (2005:88-91), destaca que o assédio moral possui relevância jurídica,
podendo também trazer consequências previdenciárias, já que ao produzir efeitos inclusive sobre
a saúde do trabalhador, pode ser enquadrado como acidente por equiparação, ou até mesmo
como acidente tipo, consignados no artigo 20, incisos I e II e no artigo 19, caput, da Lei nº
8.213 de 24 de julho de 1991, respectivamente.

 

Assim, verifica-se que o assédio moral traz diversas consequências, nas mais variadas áreas, o
que preocupa cada vez mais a sociedade e demonstra a necessidade de regulamentação efetiva
do tema.

 

4 FORMAS DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO

 

De acordo com a advogada Sônia A. C. Mascaro Nascimento[3], foi realizado um estudo pela
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Organização Internacional do Trabalho - OIT, e pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
demonstrando que nos próximos vinte anos, vários danos psíquicos estarão presentes nas
relações de trabalho, como por exemplo, as depressões, estresse, angústias e desajustes
familiares, o que denota o dano ao meio ambiente laboral, que, sem a menor sombra de
dúvidas, poderá ser provocado por assédio moral.

 

Assim, notória é a necessidade de se prevenir a agressão moral, a fim de que as estatísticas
trazidas pela referida autora não se tornem realidade na sociedade futura.

 

Tal prevenção pode ser eficaz com a realização de políticas, públicas ou privadas, que difundam
e combatam o assédio moral efetivamente, através de trabalhos de informação ao trabalhador
quanto aos possíveis métodos utilizados pelo agressor visando investir contra a moral do
indivíduo assediado.

 

Já os empregadores podem agir preventivamente no sentido de buscar uma melhoria nas
condições de trabalho de todos os seus empregados, bem como a realização de palestras que
esclareçam o tema ora analisado. Para tanto, o setor de Recursos Humanos deve ter um
trabalho bem estruturado e capacitado, de forma interdisciplinar com médicos do trabalho,
psicólogos, sindicatos e comissões de empregados, possibilitando um relacionamento de respeito
entre todos aqueles que integram o processo produtivo.

 

Os sindicatos de classe devem atuar juntamente com as empresas e seus trabalhadores, na
tentativa de fazer valer os interesses dos representados, exercendo a sua função tutelar e
fiscalizatória, a fim de que prevenir a ocorrência do terror psicológico.

 

Agindo desta forma, o ambiente de trabalho será mais saudável e agradável aos trabalhadores,
que poderão almejar e alcançar todos os seus anseios de obter uma vida honrada, tranqüila,
equilibrada e digna.

 

Entretanto, nota-se que a cada dia o assédio moral se faz mais presente na sociedade atual, o
que significa ser fruto de um mercado extremamente competitivo e perverso.

 

Em razão disso, o indivíduo assediado deve buscar a tutela da Justiça do Trabalho a fim de ver
os seus direitos resguardados e reparados quando desrespeitados.

 

Após análise detida da jurisprudência nacional relativa ao tema, verifica-se que normalmente, os
resultados das demandas favoráveis ao assediado originam duas formas de reparação, quais
sejam, a rescisão indireta do contrato de trabalho e a indenização por danos morais, que podem
ser cumuladas ou não, conforme o caso, senão vejamos:
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ASSÉDIO- RESCISÃO
INDIRETA - IMEDIATIDADE - Comprovada a prática de atos pela
preposta da Empresa, que exorbitaram o poder discricionário do
empregador, configurando o assédio, traduzido pela violência
psicológica, sistemática e freqüente contra a empregada,
causando-lhe desequilíbrio emocional e dor íntima, reconhece-se a
rescisão indireta do contrato de trabalho decorrente de ofensa
moral e a obrigação de indenizar, constitucionalmente assegurada.
Nesse sentido, não se pode acolher a tese patronal de ausência de
imediatidade, porquanto as situações de assédio moral relatadas
causaram angústia na obreira, pouco a pouco, não se podendo
entender que houve perdão tácito, só por não ter ela se insurgido,
quando da primeira vez em que se sentiu ofendida.[4] [Grifou-se]

 

Assim, constatada a ocorrência das agressões morais sistemáticas, o Magistrado se valerá de
parâmetros objetivos, tais como a intensidade da dor sofrida pela vítima, a gravidade e natureza
da lesão, o dolo ou culpa, a possibilidade de retratação, entre outros, para fixar um valor
razoável a fim de coibir a recorrência do "psicoterror" no ambiente de trabalho.

 

Ademais, conforme a autora ALKIMIN (2005, p. 122), além dos danos morais, as decisões
judiciais também podem, quando for o caso, determinar a indenização por danos materiais e
lucros cessantes, haja vista que a agressão pode atingir brutalmente a vítima, de modo a
provocar gastos vultuosos com tratamentos médicos, medicamentos, e até mesmo reduzir a
vítima à condição de desempregado.

 

Desta forma, sendo o assédio moral um atentado contra a dignidade da pessoa humana,
fundamento constitucional e universal, deve ser, antes de qualquer coisa, prevenido de todas as
formas. Entretanto, não sendo efetiva a prevenção, deve ser punido através de meios eficazes,
para que o terror psicológico seja combatido e suprimido dos ambientes de trabalho.

 

5 DIFERENÇAS ENTRE O ASSÉDIO MORAL, O ASSÉDIO SEXUAL E O DANO MORAL

 

É inegável e muito clara a distinção entre os três elementos supramencionados, senão vejamos:

 

Segundo Rodolfo Pamplona Filho (2006)[5], o que difere essencialmente o assédio moral e o
assédio sexual, encontra-se na esfera de interesses tutelados, vez que o primeiro fere a
dignidade psíquica do ser humano, conforme amplamente explicado no decorrer do presente
trabalho, e o último atenta contra a liberdade ou integridade sexual do indivíduo.

 

Ora, em razão de um dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, subordinação
jurídica, os trabalhadores, mais comumente as mulheres de cargos hierarquicamente inferiores,
se tornam hipossuficientes em relação ao indivíduo hierarquicamente superior a eles, razão pela
qual não são raras as perseguições objetivando a obtenção de favores sexuais no ambiente do
trabalho.
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De acordo com pesquisa realizada por BARROS (1997, p. 140), 45% das mulheres da
administração federal americana, 58% das mulheres dos Países Baixos, e 52% das mulheres
entrevistadas em doze capitais brasileiras no ano de 1995, afirmaram ter passado por algum tipo
de coação, pressão, ameaça ou intimidação em troca da obtenção de favores sexuais, o que
infelizmente evidencia a constância do assédio sexual nas relações trabalhista em todo o mundo.

 

Desta forma, segundo BELMONTE (2002, p. 170), o assédio sexual é caracterizado pelo
comportamento do empregador ou de seu preposto, que, abusando da autoridade inerente à
sua função, cargo ou condição, pressiona o trabalhador com a finalidade de obter favores
sexuais em troca de promoção, renovação de contrato ou qualquer outra vantagem.

 

Ademais, importante acrescentar que conforme Marie-Ange Moreau (1993, P. 115-122), o
assédio sexual é caracterizado e efetivado mesmo que a vítima não tenha concordado em
prestar os favores sexuais ao superior, bastando que o chefe tenha se valido de ameaça,
pressão direta ou indireta, intimidação ou chantagem, na tentativa de alcançar os referidos
favores. 

 

No Brasil, a partir da Lei 10.224 de 15 de maio de 2001, o crime de assédio sexual foi
acrescentado ao Código Penal Brasileiro, através do artigo 216-A, in verbis:

 

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de
emprego, cargo ou função. Pena: Detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos.

 

Por fim, de acordo com Alexandre Agra Belmonte (2002, p. 173), não constitui assédio sexual o
fato de haver a ameaça meramente circunstancial, com motivos não ligados à relação de
trabalho, ou sem o exercício da subordinação hierárquica ou ascendência inerente ao exercício
de cargo ou função, ou ainda, o mero galanteio, paquera olhares e admirações respeitosos no
ambiente de trabalho, sem qualquer tipo de pressão ou ameaça.

 

Já o dano moral, é o dano extra-patrimonial que pode advir do assédio sexual ou moral, ou seja,
é a violação de um direito da personalidade, causada pela conduta constrangedora e reprovável
do indivíduo causador do dano.

 

Este é o ensinamento de Carlos Alberto Bittar (1994, p.201):

 

Consideram-se como da personalidade os direitos reconhecidos à
pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na
sociedade, previstos no ordenamento jurídico, exatamente para a
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defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a integridade
física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, a liberdade e
outros tantos.

 

A Constituição da República de 1988 consagra em seu artigo 5º, inciso V, o direito à reparação
de ofensa a interesses morais, sem fazer qualquer exigência a eventual necessidade de
repercussão econômico-financeira para o direito à indenização, condenando o simples fato da
prática da ação ou omissão ilícita, do dano sofrido e do nexo de causalidade existente entre
ambos.

 

Este é o ensinamento de Alexandre Agra Belmonte (2002, p. 68), quando se refere que:

 

O dano patrimonial é definido como aquele passível de avaliação
pecuniária, aquele que causa prejuízo, mediante ato ilícito, no
patrimônio de alguém; enquanto o dano moral incide sobre bens
de ordem não material, quando afeta direitos relacionados à
personalidade. É o dano sofrido nos sentimentos de alguém, em
sua honra, em sua consideração social ou laboral, em decorrência
de ato danoso. Os autores costumam enumerar como bens dessa
natureza a liberdade, a honra, a reputação, a integridade psíquica,
a segurança, a intimidade, a imagem, o nome.

 

Seguem, abaixo, julgados do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, demonstrando a
condenação por danos morais, decorrentes da prática dos atos ilícitos assédio moral e assédio
sexual por parte do empregador, respectivamente.

 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL. Devida a
indenização por dano moral quando demonstrados a prática de ato
ilícito pelo empregador e o nexo causal com o dano sofrido pelo
empregado.[6]

 

 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. Caracterizado
assédio sexual quando o empregador, valendo-se de sua posição
hierarquicamente superior, convida a empregada para sair, a fim
de manterem relações sexuais, sob promessa de pagamento ou
ascensão profissional ou, ainda, intimida a empregada com
tentativas de carícias lascivas.[7]

 

Resta claro, pois, que a responsabilidade por danos morais trazida pela Carta Política de 1988,
tem por finalidade a reparação ou compensação aos danos extra-patrimoniais causados aos
direitos da personalidade do indivíduo, em razão da exposição de seus valores íntimos,
independentemente da sua origem ou razão.
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Desta forma, demonstrado está que o assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho
são institutos distintos e, ao ocorrerem, violam direitos personalíssimos e fundamentais da
dignidade e da liberdade sexual do indivíduo, respectivamente, tutelados pelo ordenamento
jurídico brasileiro, ocasionando um dano íntimo e extra-patrimonial à vítima, devendo ser
severamente punidos através da fixação de indenização por danos morais, capaz de possibilitar a
conquista de prazeres diversos destinados a suavizar o sofrimento da vítima.

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A prática do assédio moral no ambiente de trabalho, indubitavelmente, aflige e até mesmo
arruína o cotidiano dos trabalhadores atingidos.

 

Através da tomada de atitudes perversas, por razões que vão desde a luta por uma melhor
posição na empresa até a própria discriminação, os agressores podem prejudicar não só a
carreira profissional do assediado, mas toda a sua vida, na medida em que os relacionamentos
familiares, sociais e até mesmo a sua saúde e dignidade são afetados.

 

Embora exista há tempos imemoriais, apenas atualmente o assédio moral começa a ser
efetivamente estudado e questionado, em razão do advento da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, que assegurou aos seres humanos direitos e garantias
fundamentais, como a dignidade, a imagem, a saúde, a integridade física e psíquica, entre
outros, possibilitando, assim, o início do processo de regulamentação do tema ora analisado.

 

Verifica-se, portanto, que a agressão psicológica no ambiente do trabalho é um fato que,
possuindo pertinência valorativa, deve ser normatizado, com a finalidade de combater
efetivamente o assédio moral.

 

Entretanto, apesar de essencial e extremamente necessária, a regulamentação infra-
constitucional, por si só, jamais poderá impedir a prática do assédio moral nas relações de
trabalho, por envolver questões culturais de toda uma sociedade carente de estímulo para
auxiliar a combater o terror psicológico. Isto é, não obstante a existência de um texto
constitucional que garanta ao ser humano os direitos e garantias fundamentais, tais garantias
apenas terão aplicabilidade quando as pessoas forem suficientemente educadas para buscar a
prevenção da agressão moral.

 

Para que o "psicoterror" seja prevenido, as empresas devem atentar para a sua
"responsabilidade social" e prestar apoio irrestrito aos seus empregados, como forma de impedir
a prática do assédio moral em suas dependências ou fora delas.
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Condutas que valorizem e engrandeçam o trabalhador como ser humano devem ser
estimuladas, a fim de que o terror psicológico seja prevenido na sociedade contemporânea, para
que o obreiro não seja explorado como uma "máquina", mas que seja valorizado como peça
essencial ao crescimento da empresa.

 

Assim, muito além do que uma simples regulamentação, o ambiente do trabalho deve ser
repensado e re-planejado por toda a sociedade, para que deixe de ser apenas uma fonte de
sustento e se torne um ambiente benéfico e saudável, que possibilite o convívio hígido entre
trabalhadores, empregadores e clientes.
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DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

THE SOCIAL FUNCTION OF THE COMPANY 

Mônica Bonetti Couto
Samantha Ribeiro Meyer-pflug

RESUMO
A função social da empresa decorre diretamente dos princípios elencados na Constituição de
1988 e do Novo Código Civil. Ela está a exigir que a empresa no desempenho de suas atividades
tenha em conta a realização dos fins sociais. Esses se apresentam, precipuamente, no respeito
às normas de direito do trabalho, do direito do consumidor e da proteção do meio ambiente. A
realização da função social da empresa, todavia, não contraria o objetivo dessas entidades que é
o lucro. Pelo contrário ela impõe a necessidade da obtenção de um equilíbrio entre a realização
de um interesse particular e o alcance de uma finalidade social. A função social da empresa é
uma decorrência do próprio Estado Democrático de Direito em sua dimensão social e se faz cada
vez mais necessária numa sociedade em desenvolvimento como a do Brasil. Delimitar a função e
eficácia da função social da empresa é garantir o próprio equilíbrio do mercado financeiro e a
preservação dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República.
PALAVRAS-CHAVES: Função social, Empresa, Princípio constitucional.

ABSTRACT
The function of the company stems directly from the principles listed in the 1988 Constitution
and the New Civil Code. She is demanding that the company in the performance of its activities
taking into account the achievement of social goals. These are presented, mainly, respect the
rules of labor law, consumer law and protection of the environment. The realization of the social
function of the company, however, does not contradict the goal of these entities is profit. Rather
it imposes the necessity of achieving a balance between achieving a particular interest and
scope of a social purpose. The social function of the company is a result of their own democratic
state of law in its social dimension and becomes increasingly necessary in a developing society
like Brazil. Delimit the role and effectiveness of the social function of the company is to ensure
the balance of the financial market and preserve the rights and guarantees under the
Constitution of the Republic.
KEYWORDS: Social Function, Company, Constitutional Principle .

DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

 

1. INTRODUÇÃO

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, denominada Constituição cidadã, tem

como traço caractecterístico a valorização do regime democrático no nosso Estado e o asseguramento

de um amplo rol de direitos e garantias fundamentais, bem como uma ativa participação da sociedade

nas decisões políticas. Nesse sentido representou o novo Texto Constitucional um avanço na proteção

dos direitos do cidadão, bem como a previsão de instrumentos que visam consolidar o regime

democrático e a autodeterminação do povo.
[1]

 Verifica-se ao longo de todo o texto uma nítida

preocupação com a dimensão social.

No art. 6º da Constituição restam assegurados os direitos sociais, quais sejam, a educação, a
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saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma do Texto Constitucional. O Título

VIII é todo dedicado a Ordem Social e trata da seguridade social (saúde, previdência social e assistência

social), da educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família,

criança, adolescente, idoso e dos índios. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho, a justiça

social e o bem estar. 
[2]

Há também referencias expressas aos aspectos sociais na Ordem Econômica (Título VII) e como

fundamento da República Federativa do Brasil. Depreende-se da interpretação sistemática da

Constituição que o aspecto social está presente em seus dispositivos, inclusive, no rol de direitos e

deveres individuais dispostos no art.5º. Por exemplo, ao mesmo tempo em que se assegura o direito à

propriedade, exige-se que ela cumpra sua função social.

Nesse sentido, tem-se que todo o ordenamento jurídico encontra-se vinculado ao cumprimento

dos princípios constitucionais, e no caso em estudo, da função social. A despeito da função social da

empresa não ter constado expressamente do Código Civil de 1916, ela se fazia presente, pois se deve

sempre interpretar as demais normas em consonância com os ditames constitucionais, pois todas as

normas jurídicas encontram neles o seu fundamento de validade. Portanto, o princípio da função social

da empresa se fazia aplicável no sistema normativo, independentemente, de constar expressamente no

texto do Código Civil, pois o seu fundamento se encontra na Constituição.

Com o advento da Lei n° 10.406/02, que instituiu o Novo Código Civil foram positivados

expressamente diversos princípios, dentre os quais, o da função social da empresa. Substitui-se assim o

caráter privatista e eminentemente patrimonial do Código Civil anterior pelo caráter social e coletivo,

decorrente do próprio Texto Constitucional. Enfatiza-se o papel desempenhado pelo indivíduo  na

sociedade em que vive.
[3]

Busca-se, neste estudo, analisar a relevância e abrangência do princípio da função social da

empresa, para tanto, estudar-se-á o conceito e papel desempenhado pelos princípios constitucionais, a

definição de função social, a distinção entre função social da propriedade e função social da empresa e,

por fim, a importância e delimitação da função da empresa.

 

2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E SUA FUNÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO

 

O sistema normativo pode ser definido como sendo o conjunto unitário e ordenado de normas,

em função de princípios coordenados em torno de um fundamento comum. Contudo, não se trata de

uma mera soma de elementos isolados, pois há uma conjugação harmônica entre eles, é dizer, uma

interação. Dentro do sistema normativo também são reconhecíveis diversos sistemas parciais, ou

melhor, subsistemas, a partir de perspectivas materiais diversas. Assim, o conjunto de todas as normas

jurídicas forma o sistema jurídico do Direito e o conjunto de normas de Direito Constitucional formam o

sistema parcial (ou subsistema).
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A Constituição, segundo Joaquim José Gomes Canotilho, é um sistema aberto de regras e

princípios.
[4]

 Diz-se aberto porque esta sofre as ingerências da sociedade e diversos fatores externos

encontrando-se em constante comunicação com o sistema social.
[5]

 As normas constitucionais podem

ser dividas em normas/regras e normas/princípios conforme o seu maior grau de abstratividade e

generalidade. As regras trazem “a descrição de estados-de-coisas formados por um fato” [6]
, já os

princípios dizem respeito aos valores.

As regras são aquelas normas que mais se aproximam das normas jurídicas de direito comum, na

medida em que possuem todos os elementos para incidirem diretamente sobre o caso concreto, bem

como para conferir um direito ao seu destinatário. Elas, geralmente, prescrevem uma obrigação,

permitem ou vedam uma determinada conduta. Têm a sua aplicação a uma situação fática determinada

e específica. As regras são concretas e incidem de maneira direta sobre o caso concreto.

Os princípios se diferenciam das regras por serem mais abstratos e genéricos, pois se aplicam a

uma infinidade de situações. As regras em contrapartida ganham em termos de concretude, incidindo

diretamente sobre as situações fáticas que abarcam. Celso Antônio Bandeira de Mello define os

princípios como sendo:

o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica, e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome

sistema jurídico positivo. 
[7]

 

Os princípios constitucionais, na sua maioria, vêm expressos na Constituição, o que não elide a

possibilidade de extraírem-se também princípios implícitos na própria Constituição. Contudo, o Texto

Constitucional tem dispositivos específicos que fazem menção aos princípios. Ex.: o art. 4º, que elenca

os princípios que regem o Brasil as relações internacionais. Os princípios são “as vigas mestras do texto

constitucional”
[8]

 que se irradiam por todo o sistema jurídico pátrio, conferindo unidade e coerência ao

ordenamento jurídico.

Os princípios representam a estrutura do sistema constitucional, “são, pois, as vigas mestras do

texto constitucional”. A Constituição em razão de veicular um conjunto de regras e princípios coesos e

não antagônicos, não admite a existência de uma hierarquia entre as normas constitucionais. Admite-se,

na verdade, há existência de uma hierarquia valorativa entre regras e princípios, mas tal raciocínio não

conduz, necessariamente, a existência de uma hierarquia normativa, uma vez que todas as normas

constitucionais encontram-se no mesmo patamar hierárquico.

Os princípios indicam a idéia de começo, ponto de partida e fundamento. Eles são pólos
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informadores que permeiam toda a Constituição, conferindo unidade ao sistema. São abstratos e vagos e

em razão dessa qualidade não incidem diretamente sobre um caso concreto específico, eis que

encampam um sem número de hipóteses. Portanto, eles também são objeto da interpretação na

medida em que necessitam dela para determinar o seu conteúdo.

Tratam-se, pois, das normas fundamentais da Constituição que permeiam e informam todo o

sistema jurídico, cabendo a eles a difícil tarefa de conferir coerência, sistematicidade e unidade ao

sistema. Eles fornecem as diretrizes essenciais da Constituição, de maneira que se tornam indispensáveis

para a sua inteligência. Os princípios veiculam os valores fundamentais de uma determinada sociedade,

conferindo dinamismo à Constituição, de molde a que esta possa acompanhar as mudanças ocorridas na

sociedade. Também funcionam como critério para a edição de futuras regras. Segundo Joaquim José

Gomes Canotilho os princípios ao constituírem exigências de optimização permitem o balanceamento de

valores e interesses de acordo com o seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente

conflitantes. 
[9]

Eles vinculam o legislador e o aplicador do direito, uma vez que não se pode editar uma regra

que contrarie um princípio e nem conferir uma interpretação a regra que a coloque em choque com

aquele. Também desenvolvem importante papel na atividade interpretativa, servindo como um guia, um

instrumento de interpretação. Os princípios constitucionais, no que concerne à atividade interpretativa,

são metas, diretrizes, que orientam o intérprete acerca da direção a ser seguida.

Isso está a significar que as normas jurídicas devem ser sempre interpretadas em harmonia com

os princípios contidos na Constituição. Deste modo os princípios constitucionais também fazem parte da

atividade de interpretação. São limites à interpretação constitucional, uma vez que não é permitido

interpretar uma regra de forma a contrariar um princípio. Uma vez fixado o conceito e função dos

princípios constitucionais imprescindível se faz agora analisar no que consiste o princípio constitucional

da função social e sua função no ordenamento jurídico.

 

3. DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL

 

A promulgação da Constituição de 1988 deu destaque à função social em seu texto e irradiou

esse princípio para todo o sistema normativo, conferindo uma finalidade social ao ordenamento jurídico.

Dá-se inicio assim ao denominado Estado Democrático de Direito e Social. A positivação da função social

no Texto Constitucional visa a implementar a busca de interesses da convivência social e coibir

quaisquer abusos, protege-se assim a pessoa na sua individualidade, mas também como membro de

uma coletividade que deve ser pautada, dentre outros postulados, no princípio da isonomia entre seus

membros.

Restringe-se o individualismo com a imposição clara de contornos sociais aos direitos

assegurados. Ademais, toda a norma jurídica por si só já contem uma finalidade social
[10]

, no entanto,

“o fim social é o objetivo de uma sociedade, encerrado no somatório de atos que constituirão a razão
[11]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4510



de sua composição”.  Não se pode imaginar uma sociedade que se desenvolva e se mantenha com a

preocupação única no individual e descurando dos aspectos sociais, é uma função inata a sua existência.

Há uma interelação recíproca entre esses dois aspectos o individual e social.
[12]

A finalidade social é erigida a categoria de princípio constitucional e como tal passa a figurar

como fim da própria Constituição e de todo o ordenamento jurídico. De outra parte, tem-se que os fins

sociais também se constituem em objetivos da própria sociedade e do Estado que procura sempre

realizar o bem comum
[13]

. Há em alguns momentos uma nítida identificação entre fim social e

realização do bem comum. Deve-se conciliar os fins individuais com os fins sociais, na busca de um

equilíbrio. Assim é que a Constituição de 1988 garante em seu texto tanto princípios  e direitos de

caráter individual, ou melhor, de livre mercado como princípios de cunho social e intervencionista.
[14]

Aliás, esse é um traço característico das Constituições, qual seja, o de garantir normas de livre

mercado e normas de cunho intervencionista. Tal circunstância é de suma importância para manter a

maleabilidade e adaptabilidade do Texto constitucional em face das mudanças ocorridas no seio da

sociedade, sem a necessidade de levar a efeito uma alteração foram em seu texto.

Na Ordem Econômica se encontram asseguradas tanto a liberdade de iniciativa, como a justiça

social e a função social da propriedade, ou seja, limita-se a livre iniciativa ao se estabelecer a

necessidade de preservação dos fins sociais.
[15]

 No Estado Democrático de Direito em seu aspecto

social, dá-se efetividade a ordem econômica seus princípios e suas funções ao mesmo passo em que se

assegura os fins sociais do Direito. 
[16]

Deste modo, resulta evidente o caráter não absoluto dos direitos.

A função social prevista no Texto Constitucional se irradia em diversos setores do Direito, é plenamente

identificável a função social do trabalho, do tributo, do próprio processo, da propriedade, da cidade, do

capital e da empresa.

            Em síntese, tem-se que a função social permeia todo o sistema constitucional devendo ser

compatibilizada com os demais direitos assegurados, pois é um imperativo do próprio Texto da

Constituição o exigir que os direitos nela assegurados sejam interpretados e aplicados em harmonia com

os fins legítimos da sociedade. É preciso deixar claro que não se verifica no sistema jurídico um conflito,

ou melhor, uma oposição entre o individual e o social. Pelo contrário, constata-se que o social só pode

se desenvolver na medida em que os direitos individuais são assegurados em sua amplitude.

 De igual modo os direitos individuais só são alcançados plenamente com a garantia dos direitos

sociais. Para Celso Bastos: “A feição ainda predominantemente liberal da nossa Constituição acredita

que há uma maximização do atingimento dos interesses sociais pelo exercício normal dos direitos

individuais.”
[17]

Há no Texto Constitucional um equilíbrio entre o alcance da função social e a fruição de direitos

individuais. Nesse diapasão a função social aparece como instrumento hábil a coibir eventuais disfunções ou

deturpações da ordem jurídica.

Tratar-se-á agora da função social da propriedade prevista no art. 5º da Constituição e de sua

relação com a função social da empresa.
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4. DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

 

Expressão significativa da adoção da função social como vetor principiológico a inspirar todo o

sistema jurídico brasileiro foi o reconhecimento, pelo texto constitucional de 1988, da chamada

função social da propriedade. Emprestando um perfil conformador a tal direito --- até então, havido

por ‘totalmente’ absoluto, nos termos e segundo o significado assumidamente inspirado no art. 544

do Código Napoleão 
[18]

 --- estabelece-se a observância da função social a ser desempenhada pela

propriedade (art. 5º, inc. XXIII, CF). 
[19]

Em realidade, e diferentemente do que pode parecer à primeira vista, a função social sempre

esteve, em certa medida, abrigada dentro do próprio (conceito de) direito de propriedade
[20]

. A

alteração ocorreu na ótica, ou na ênfase dada: primeiramente, sob a ótica privatística, centrada

precipuamente no indivíduo, o direito de propriedade assegurava em última medida o direito à

liberdade, valor tão nobre àquela época. Mais recentemente, sob ótica mais ampla (ou contrária à

anterior), voltada para o bem social, está a assegurar o ‘bem coletivo’.

O que se percebe com alguma facilidade é que, atualmente, segundo a concepção do direito

de propriedade, este não pode mais ser exercido de forma “totalmente” absoluta, ou seja,

integralmente com desconsideração dos outros. A esse respeito assevera Arruda Alvim:

 

Mas, em rigor, visualizado o direito de propriedade dentro da integralidade do sistema,
particularmente à luz da Constituição Federal, o significado de direito absoluto perde
(ou perdeu) muito. O direito de propriedade ----- salvo os seus elementos essenciais,
desumíveis do próprio texto da Constituição Federal, sendo que, se uma faculdade vier
a ser afetada, deverá ocorrer a sua transformação em valor, para o proprietário -----
poderá sofrer vulneração, em nome de sua função social, havida como legítima. É com
esta ressalva significativa que a expressão direito absoluto, utilizada entre os civilistas,
em especial os mais antigos, é empregada neste trabalho. Aliás, a expressão pode ser
utilizada dentro do direito civil com vistas a explicar a operatividade dos direitos reais.
[21]

 

A função social há de ser entendida não como limitadora ao exercício da propriedade senão que

conformadora deste exercício, na medida em que estejam presentes, em uma dada situação, valores

tidos por mais relevantes.

Em uma linha evolutiva, de maneira crescente, tais conformações se fizeram e se fazem

presentes em nosso ordenamento jurídico. Assim, a Lei 10.257 de 2001, ao instituir o Estatuto da

Cidade, procurou acentuar esse aspecto
[22]

, o que se verificou igualmente com o Código Civil em

vigor. Estabelece, por exemplo, o § 1º, do art. 1.228, deste último diploma que “O direito de

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais”.  Além
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disso, na mesma sintonia, o § 4º deste mesmo dispositivo prevê a denominada posse trabalho, que

tem em si implicada a idéia de que o conceito até então alargado de propriedade, e seus predicados

fundamentais (incluso o de ser um direito absoluto) não pode significar (mais) o direito de não usar

ou não usar adequadamente essa propriedade.

Consigne-se, por fim, que a noção ou o perfil da propriedade comumente aceito sempre

esteve atrelada à propriedade imobiliária. Todavia, em uma escala evolutiva, passou a considerar

também, de maneira mais abrangente, e isto deflui claramente do texto constitucional, outros

direitos, como, por exemplo, o poder de controle empresarial ou a propriedade da empresa. Em

suma, o conceito constitucional de propriedade - e, por conseguinte, o correlato valor da função

social - é evidentemente mais amplo que o classicamente utilizado no direito civil. Por tais razões

permitimo-nos acompanhar a opinião daqueles que, como se verá logo adiante, reconhecem a função

social da empresa como um dos desmembramentos da função social da propriedade.  

 
 
 
5. DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA
 

 

Não há negar-se que as empresas desempenham relevante mister na sociedade, nesse sentido,

esclarece Fábio Konder Comparato: “Se se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência,

dinamismo e poder de transformação, sirva como elemento explicativo e definidor da civilização

contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa.” [23]

O conceito de empresa comporta, consoante a doutrina clássica de Alberto Asquini
[24]

, quatro

aspectos: a) o subjetivo que diz respeito ao papel desempenhado pelo  empresário; b) o objetivo que se

refere ao estabelecimento em si; c) o funcional que leva em consideração a atividade desempenhada

pela empresa e; d) o corporativo que considera a instituição.
[25]

 Atualmente, soma-se a esses conceitos

o da “empresarialidade” que pode ser entendido como a capacidade de administrar os bens que

compõem a empresa desenvolvendo determinada atividade com fins lucrativos e com responsabilidade.

A empresa está adstrita na sua atuação ao atendimento de diversos princípios constitucionais, dos

quais, destaca-se, o princípio constitucional da função social

O Novo Código Civil conferiu expressamente uma dimensão social às empresas, substituiu a

expressão “comerciante” utilizada pelo Código anterior e que estava associada diretamente a exploração

da atividade econômica desprovida de qualquer consciência social, pela expressão “empresário” que se

refere ao agente social que desempenha suas atividades econômicas pautada nos princípios sociais.

Revoga-se a parte geral do Código Comercial e retira-se e substitui-se a figura do comerciante pela do

empresário, além de se enfatizar a função social da ordem econômica, bem como da própria

empresa.
[26]

 Desde modo, a empresa é concebida como um relevante agente social, eis que é dotada de

poder econômico e social. Há que se reconhecer que ao poder de controle empresarial deve se aplicar o
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respeito à função social da propriedade.

Como dito anteriormente, o Código Civil de 1916 não fazia referência expressa à função social da

empresa, embora tal princípio se fizesse presente no ordenamento jurídico por força do Texto

Constitucional.  Essa ausência expressa de referência é facilmente compreensível quando se verifica que

nessa época, a população brasileira era essencialmente rural, pois aproximadamente setenta por cento

da população residia nos campos. Atualmente, essa proporção se inverteu, pois mais de setenta por

cento da população mora nos grandes centros urbanos e com isso há um aumento dos conflitos sociais.

O Novo Código Civil encontra-se pautado nos valores da ética, da sociabilidade e da operalidade e tem

como objetivo unificar o direito obrigacional civil e comercial em conformidade com os preceitos

constitucionais.

A função social da empresa é tema de suma importância e está presente na própria Constituição

e nas leis ordinárias, de forma explícita ou implícita. A Lei n. 6.404/76, que trata das Sociedades por

Ações dispõe em seus arts. 116 parágrafo único e 154, respectivamente que: “O acionista controlador

deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e

tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e

para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”  e

“O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no

interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”. Trata

claramente da função social da empresa, superando o conceito contratualista da empresa. 
[27]

Já o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e o Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01)

tratam da função social da empresa de maneira implícita. No Código de Defesa do Consumidor pode-se

dizer que o conceito de empresário está inserido no de fornecedor e assim sendo deve arcar com as

responsabilidades imputadas a este último. Impõe-se aqui a responsabilidade da empresa não só pela

prestação de serviços, mas também pela qualidade dos produtos, consoante o disposto no art. 51 do

aludido Código. Acaba-se por reconhecer na empresa sua função social ao dispor sobre a necessidade

de estabelecimento de finalidades sociais e da proteção do meio ambiente. Em outras palavras, a

empresa em seu mister, seja ele a criação de produtos ou a prestação de serviços, deve respeitar o

consumidor e seus direitos. De igual modo deve a empresa realizar contratos de forma justa, de maneira

a garantir a sua execução e de forma atender à função social do próprio contrato. Nitidamente valoriza-

se e enfatiza-se a responsabilidade social da empresa. 
[28]

            A função social da empresa é um dos desdobramentos da função social da propriedade, nos

termos do que se procurou acentuar anteriormente. Nesse particular esclarece Fábio Konder

Comparato:

 
Observe-se, antes de mais nada, que o conceito constitucional de propriedade é
bem mais amplo que o tradicional do direito civil. Segundo o consenso geral da
melhor doutrina, incluem-se na proteção constitucional da propriedade bens
patrimoniais sobre os quais o titular não exerce nenhum direito real, no preciso
sentido técnico do termo, como as pensões devidas pelo Estado, ou as contas
bancárias de depósito. Em conseqüência, também o poder de controle
empresarial, o qual não pode ser qualificado como um ius in re, há de ser incluído
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na abrangência do conceito constitucional de propriedade.
[29]

 
 

A empresa desempenha sua função social na medida em que é responsável pela geração de

empregos, pelo recolhimento de diversos tributos, pela preservação do meio ambiente e pelo fomento

da economia. Não há negar-se que as empresas são as grandes responsáveis pela geração de emprego

no País, nesse particular a sua atuação deve levar em conta o aspecto social, precipuamente, no impacto

de suas decisões na sociedade. Ganha destaque aqui as próprias questões trabalhistas, pois se

reconhece, por exemplo, que demissões de empregados em massa nas grandes empresas, repercutem

na sociedade e no próprio crescimento econômico do País.

O princípio da função social exige aqui a adoção de todas as medidas necessárias para evitar ou

minimizar as demissões em massa, bem como a negociação com os sindicatos na busca de soluções

alternativas. Não há negar-se que a função social da empresa implica na necessidade de valorização do

trabalho do cidadão, que aliada a políticas públicas de pleno emprego implementadas pelo governo são

um valioso instrumento na busca da redução das desigualdades sociais e na promoção da dignidade da

pessoa humana preconizada pela Constituição.

 Não se nega e nem se poderia negar a necessidade da busca do lucro, objetivo legitimo da

empresa, mas tenta-se harmonizá-lo com o respeito ao direito trabalhista e à responsabilidade social da

empresa. Deve-se conciliar a busca pelo lucro com os objetivos sociais, ou seja, não se pode visar apenas

e exclusivamente o lucro sem qualquer relação com o atendimento de sua finalidade social. A função

social da empresa reside exatamente na obtenção do equilíbrio entre a busca do lucro e a concretização

de sua função social perante a coletividade.

            O exercício da atividade econômica de forma a coibir eventuais abusos, ou seja, pautado no

equilíbrio gera inevitavelmente o cumprimento de sua função social em conformidade com os ditames

constitucionais e gera conseqüentemente a adoção de uma ética empresarial que, por sua vez, é

resultado da concessão de um caráter social à relação custo e benefício.

Sendo a empresa responsável pelo pagamento de inúmeros tributos, tem-se que  ela colabora

para a melhoria de investimentos na área social e na prestação de serviços públicos de qualidade, pois o

dinheiro arrecado pelo Estado retornará à sociedade na forma de serviços públicos. No atinente à

Ordem Econômica, verifica-se que dentre os princípios que a regem e se encontram elencados no art.

170 da Constituição há referência expressa à proteção ambiental e a função social da propriedade.

Ademais, a Lei Antitruste, que é anterior ao Texto Constitucional de 1988 já impunha limites à atividade

da empresa em relação aos interesses sociais.

            Já no tocante ao aspecto ambiental, é inegável o mister desempenhado pelas empresas na

proteção do meio ambiente. A Constituição de 1988 assegura em seu art. 225 que “todos têm direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as

presentes e futuras gerações”. A proteção ao meio ambiente encontra-se atrelada a necessidade de

garantir-se um desenvolvimento sustentável do País.
[30]
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O conceito de meio ambiente envolve também o ambiente de trabalho, ou seja, a necessidade de

se garantir um ambiente saudável ao trabalhador, Tal tarefa cabe às empresas que devem propiciar e

manter um ambiente adequado para o exercício da atividade laboral. De igual modo no desempenho

das suas atividades as empresas não podem causar dano ao meio ambiente e devem empenhar todos os

esforços para preservá-los.  Destarte, também devem incentivar atividades e produtos que protejam e

não causem dano ao meio ambiente, ademais, nos dias atuais tal requisito passa ser, cada dia mais, uma

exigência do consumidor.

A função social da empresa e o seu objetivo de lucro são plenamente conciliáveis e não

antagônicos como se poderia imaginar inicialmente, pois para se alcançar o tão almejado lucro é

necessário que a empresa produza ou distribua bens e preste serviços de maneira responsável e

eficiente. A função social da empresa é atendida tanto quando gera riqueza e empregos, como quando

distribui o lucro entre seus sócios, pois o lucro é objetivo visado pelo empresário, em contrapartida as

reservas são importantes para o trabalho, numa perfeita complementariedade entre capital e trabalho.

A empresa passa a estar condicionada no desempenho das suas atividades ao atendimento de sua

função social, e tal exigência passa a representar um freio a possíveis abusos na busca do lucro.

É uma preocupação hoje das empresas arcarem com a sua responsabilidade social, na medida em

que o sistema jurídico vigente proíbe que em sua atividade haja agressão ao meio ambiente ou

desrespeito às normas de direito do trabalho. Há uma nítida valorização da imagem da empresa, que se

reflete no próprio mercado consumidor que evita comprar de empresas que não respeitam os direitos

humanos e o meio ambiente. Existe um ganho para a imagem da empresa no mercado quando esta

cumpre suas funções sociais e éticas que se refletem na qualidade do produto e do serviço e, por via de

conseqüência há um ganho também para o consumidor que passa a contar com produtos e serviços de

qualidade.

Reconhece-se que há inúmeras campanhas publicitárias no sentido de esclarecer o consumidor

acerca da importância da responsabilidade social da empresa, fomentando a ética social do comprador.

Os veículos de comunicação, a internet e as organizações não governamentais ONG´S desempenham

importante papel nesse sentido, ou seja, acabam atuando como fiscalizadores da atividade empresarial

no tocante à sua responsabilidade social.

Nesse particular tem-se que uma empresa que não se preocupa com seu compromisso social

acaba por se tornar economicamente inviável.
[31]

. É imprescindível um engajamento entre a empresa e

a sociedade na qual se insere, pode-se afirmar que há um fomento a realização de parcerias.
[32]

 Está

implícita na idéia de função social da empresa a inteira submissão aos princípios éticos nela contidos e a

busca de um equilíbrio entre seus próprios interesses e os da sociedade.

Não há negar-se que atualmente é alto o montante de empresas que pautam suas atividades no

atendimento de sua função social e, por via de conseqüência, com a adoção de uma responsabilidade

social. Tal aspecto é concebido como uma vantagem da empresa em face de seus concorrentes, pois sua

conduta está pautada na ética e na responsabilidade, gerando um ambiente de concorrência saudável

no mercado.

             Destarte, é preciso ressaltar que a despeito da importância da instituição da função social da

empresa em diversos dispositivos legais e, precipuamente, de forma implícita na Constituição da
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República, há que se atentar para ausência de sanção específica  no caso de descumprimento desse

princípio. Em outras palavras, inexiste no ordenamento jurídico pátrio sanção específica para o caso de

a empresa descumprir a sua função social.

            Todavia, tal ausência não configura elemento justificador para o não cumprimento do referido

princípios. Há que se reconhecer que a questão da imposição de uma pena para o descumprimento da

função social pela empresa não é tarefa das mais fáceis. Isso se dá em virtude de eventual intervenção

do ente estatal na atividade das empresas resultar em violação a outros princípios constitucionais como

o da livre iniciativa. De igual modo a aludida intervenção pode gerar sérios prejuízos no mercado

financeiro, como fuga de capitais

De outra parte, tem-se que a ausência de previsão de sanção no caso de descumprimento da

função social da empresa implica numa maior atuação do Poder Judiciário ao julgar eventuais conflitos 

no sentido de conferir ao princípio da função social maior eficácia, tendo em vista o desiderato imposto

pela Constituição da República.
[33]

 Caberá ao Poder Judiciário na análise de cada caso encontrar a

interpretação que confere maior aplicabilidade a o princípio da função social. Nesse particular, é preciso

reconhecer que o ordenamento jurídico não é estático. Pelo contrário, é dinâmico,  na medida em que o

seu desenvolvimento e transformação dá-se por meio da interpretação e aplicação das normas jurídicas

ao mundo fático, o que acaba por resultar na constante renovação de todo o ordenamento jurídico.

Ressalta-se que interpretar é buscar o sentido, o alcance, a

significação da norma jurídica. A atividade interpretativa tem como

objetivo principal esclarecer o conteúdo e o sentido da norma, tendo em

vista à aplicação da norma abstrata ao caso concreto, para tanto se

utiliza dos enunciados formulados pela Hermenêutica. É a partir da

interpretação que se procederá a aplicação da norma. Toda interpretação

é uma atividade criadora do direito. Segundo Joaquim José Gomes

Canotilho toda a interpretação contém, necessariamente, um aspecto

criador:

 
“o justum concreto não se extraí dedutivamente
da vontade do legislador ou da lei, mas
impostando problematicamente o problema carecido
de solução. Nesta perspectiva, a interpretação
constitucional é, como toda interpretação, uma
concretização, e nela via sempre imanente uma

dimensão criadora.” 
[34]

 
Admite Otto Bachoff que o juiz sempre teve, inclusive sob o império de um positivismo jurídico

rígido, uma parte importante na criação do Direito; que não só a lei, mas também a jurisprudência criam

o Direito para o povo. 
[35]

 Para o referido autor em toda interpretação judicial sempre existiu, ao

mesmo tempo, um desenvolvimento de dita norma e que cada valoração judicial implica sempre na

existência de um elemento de decisão autêntica e originária sobre o ordenamento jurídico.
[36]

Portanto, exige-se do juiz ao aplicar a função social da empresa que o faça de maneira a conferir a
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maior eficácia a esse princípio.

A atividade da empresa deve se pautar na estrita observância dos princípios constitucionais, em

especial os que norteiam a ordem econômica e, precipuamente, o da função social. Deste modo faz-se

possível alcançar um equilíbrio entre a busca do lucro e o exercício de uma responsabilidade social.

 

6. CONCLUSÕES

 

A função social da empresa é uma exigência do próprio sistema constitucional pátrio. O Novo

Código Civil ao fazer referência expressa ao aludido princípio nada mais fez do que exteriorizar e

conferir maior ênfase a função social, pois ela já se fazia presente no ordenamento jurídico, mas de

forma implícita. Tem-se que o atendimento à função social é um princípio a nortear todo o sistema

jurídico e não se encontra restrito à atividade empresarial, pelo contrário aplica-se à propriedade, ao

direito do trabalho, ao processo e ao  contrato.

A idéia de atendimento a função social é algo que decorre do próprio Direito, pois todo o direito

visa alcançar um fim social.  O princípio da função social da empresa exige dela o cumprimento das

normas de proteção ambiental, a concessão e o respeito dos direitos dos trabalhadores, a qualidade na

prestação dos serviços e ofertas dos produtos e por fim o respeito ao direito dos consumidores.

            O desafio do atendimento da função social da empresa reside exatamente no alcance de um

equilíbrio entre a busca do lucro e a responsabilidade social, entre o atingimento dos interesses

individuais e a realização de fins sociais. O exercício da função social da empresa beneficia toda a

sociedade e o próprio Estado, pois implica no recolhimento de tributos, na oferta de serviços e produtos

de qualidade, no respeito aos direitos dos trabalhadores e na proteção ambiental. Nesse aspecto, resta

extremamente favorecido o tão almejado desenvolvimento sustentável do País.

            A ausência de uma pena específica no caso de descumprimento da função social da empresa não

pode ser argüida como elemento capaz de inviabilizar a sua aplicação, pois pode ser facilmente suprida

pela atuação do Poder Judiciário que ao resolver eventuais conflitos deve optar pela interpretação que

confira maior eficácia ao princípio da função social.
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EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAúDE NAS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAúDE E SEUS BENEFICIÁRIOS

THE EFFECTIVENESS OF HEALTH RIGHTS WITHIN THE LEGAL RELATIONS BETWEEN THE
OPERATORS OF PRIVATE HEALTH CARE AND ITS BENEFICIARIES

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior
Thiago Penido Martins

RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar a extensão da eficácia do direito fundamental à saúde nas
relações jurídicas entre particulares, especialmente no âmbito das relações negociais travadas
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários. Muito
embora não se questione a eficácia imediata de tal direito quando analisada a sua dimensão
defensiva, não se pode deixar de considerar a controvérsia que envolve a sua dimensão
prestacional, divergindo, doutrina e jurisprudência, acerca da real extensão dos deveres daqueles
que operam na saúde suplementar. Procurou-se conciliar a proteção do direito fundamental à
saúde com a necessária garantia da autonomia privada, liberdade contratual e segurança
jurídica, em respeito ao Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Jurídicas Privadas;
Direito à Saúde; Autonomia Privada; Liberdade Contratual; Segurança Jurídica; Estado
Democrático de Direito.

ABSTRACT
This paper aims to analyze the extent of effectiveness of the fundamental right to health in
private legal relationships, especially in the context of private health care contracts. While not
questioning the immediate effectiveness of such a right when viewed from their defensive
dimension, one can not fail to consider the controversy surrounding its size prestacional,
diverging, doctrine and jurisprudence, about the real extent of the duties of those operating in
private health care. We tried to reconcilie the protection of the fundamental right to health with
the necessary guarantee of autonomy, freedom of contract and legal certainty, respecting the
democratic rule of law.
KEYWORDS: Effectiveness of fundamental Rights in the private legal relations. Right to health.
private autonomy. Contractual freedom. Legal security. Democratic State of Law.

1 - Introdução
 
            Em razão da abrangência e dos inúmeros temas passíveis de serem desenvolvidos no que tange ao
tema da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência
à saúde e seus beneficiários, o presente artigo, por questões metodológicas, limitar-se-á a analisar
situações específicas em que a temática adqurire importantes contornos no âmbito do ordenamento jurídico
brasileiro.
            A grande questão a ser respondida está em se definir em que medida as operadoras de planos
privados de assistência à saúde estão vinculadas ao direito fundamental à saúde. Estariam as operadoras de
planos privados de assistência à saúde obrigadas a prestar serviços médico-hospitalares de cobertura não
obrigatória ou que não foram objeto contrato avençado com o beneficiário em nome da eficácia direta do
direito fundamental à saúde?
            A resolução desta importante questão perpassa, necessariamente, pela delimitação da extensão da
eficácia do direito fundamental à saúde nas relações jurídicas privadas entre as operadoras de plano de
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assistência à saúde e seus beneficiários, de modo a encontrar solução capaz de conciliar a e proteção deste
direito fundamental com a proteção à autonomia privada, liberdade contratual e segurança jurídica no
âmbito das relações jurídicas entre particulares.
 
1.1 Direito à saúde
           

O direito à saúde encontra-se inserido dentre os direitos fundamentais de natureza social
assegurados pelo texto constitucional aos indivíduos. O texto constitucional inseriu o direito fundamental à
saúde no rol de direitos sociais do artigo 6º, o qual, além de assegurá-lo, garante os direitos fundamentais
à educação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e
à infância, à assistência aos desamparados, observados os demais preceitos constitucionais.
            Ao disciplinar a ordem social, a Constituição da República, em seu artigo 196, é expressa e
inequívoca ao preceituar ser a saúde direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, assegurando, todavia, a possibilidade de que a iniciativa privada
também preste serviços de assistência à saúde, nos termos da legislação regulamentar.
            No ordenamento jurídico pátrio, o direito a saúde foi regulamentado pela lei 8.080 de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. Segundo preceitos legais contidos no artigo 2º do referido
diploma normativo, “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, mediante "a formulação e execução de políticas
econômicas e sociais.”
            Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 2º, do referido diploma legal, o “dever do Estado não
exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade” consagrando, portanto, o princípio da
solidariedade social, que, inclusive, constituiu um dos objetivos da República Federativa do Brasil. A
atuação da iniciativa privada na exploração da atividade de promoção da saúde, por sua vez, encontra-se
disciplinada pela lei 9.656 de 1998, que regulamenta as atividades das operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde.
 
1.2 Natureza jurídica do direito à saúde
 
            O direito à saúde classifica-se como direito social. Os direitos sociais e econômicos, insculpidos no
ordenamento jurídico brasileiro, especialmente, nos artigos 6º à 11º do texto constitucional, são direitos
que “asseguram e protegem um espaço de liberdade e a proteção de determinados bens jurídicos para

determinados segmentos da sociedade”
[1]

, direitos que se encontram “vinculados a garantia do bem estar

social das pessoas” 
[2]

, “um conjunto complexo e multidimensional de posições jurídicas destinadas a

assegurar uma vida com dignidade visando à busca do pleno bem-estar físico e mental do indivíduo”
[3]

.
            Dentre os direitos sociais e econômicos insculpidos nos artigos 6º à 11º do texto constitucional
alguns deles inegavelmente se destinam tanto ao poder público quando aos particulares. Basta uma análise
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dos direitos trabalhistas previstos no artigo 7º para se perceber que parte deles possuem eficácia direta no
âmbito das relações jurídicas entre particulares de natureza trabalhista. Assim, por exemplo, o direito à
férias, décimo-terceito salário, licença-maternidade, dentre outros importantes direitos sociais trabalhistas
ali previstos.

O direito à saúde, como os demais direitos fundamentais, possui dupla dimensão eficacial, uma de
natureza defensiva e outra de natureza prestacional. Em sua dimensão defensiva, o direito fundamental à
saúde implica na exigência de que os indivíduos e o poder público se abstenham de adotar quaisquer
condutas que possam lesionar ou ameaçar bens jurídicamente protegidos a ele relacionados, impõe ao
poder público e aos particulares obrigações de natureza negativa destinadas a impedir que haja a sua
vulneração.
            Em sua dimensão positiva ou prestacional, o direito fundamental à saúde implica a atribuição de
deveres comissivos ou obrigações positivas destinadas a garantir e promover a saúde, as quais poderão
consistir na construção de hospitais e clínicas, na prestação de serviços médicos, no fornecimento de
medicamentos àqueles que necessitarem, garantindo-lhes existência digna. A dimensão prestacional do
direito à saúde, portanto, exige atuação positiva no sentido promover as condições materiais indispensáveis
ao seu pleno exercício.  
            A classificação do direito à saúde em suas dimensões defensiva e prestacional é de extrema
relevância para a definição da eficácia do direito à saúde nas relações jurídicas entre particulares. Isto
porque, se em sua dimensão defensiva ou negativa, a eficácia do direito à saúde, no âmbito das relações
jurídicas privadas, configura questão menos controversa, o mesmo não se pode dizer quanto à sua

dimensão prestacional, na qual a definição da extensão da eficácia do direito a saúde ainda é tormenosa.
[4]

            A maior dificuldade reside em se definir a extensão da eficácia da dimensão prestacional do direito
à saúde nas relações jurídicas privadas, haja vista as implicações e efeitos que esta extensão terá sobre a
autonomia privada, liberdade contratual, segurança jurídica, bem como em razão dos reflexos econômicos
que o entendimento adotado terá sobre os particulares, eis que a imposição de condutas positivas aos
particulares, destinadas a promover as condições materiais indispensáveis ao pleno exercício do direito

fundamental à saúde, implicam em elevados custos.
[5]

Verifica-se, portanto, a partir do estudo do direito à saúde e de sua classificação que, a definição da
extensão da eficácia dos direitos sociais nas relações jurídicas entre particulares não pode ser a mesma em
suas dimensões defensiva e prestacional. A adoção de uma tese generalizada e uniforme, como a sugerida
por SARLET, segundo a qual todos os direitos fundamentais sociais, seja em sua dimensão defensiva ou
prestacional, possuem eficácia direta nas relações jurídicas entre particulares, não se afigura como

correta,
[6]

 e pode levar a resultados indesejados se adotada de forma acrítica e irrefletida.  
 

1.3 - Eficácia do direito à saúde nas relações jurídicas entre operadoras de plano de assistência à
saúde e seus beneficiários.
      
            Atualmente, as principais controvérsias jurídicas envolvendo as operadoras de planos privados de
assistência à saúde e seus beneficiários versam sobre a cobertura de procedimentos médico-hospitalares.
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As demandas judiciais, em sua maioria, dizem respeito a ações propostas pelos beneficiários mediante as
quais pretendem que as operadoras de planos privados de assistência à saúde sejam obrigadas a cobrir e
custear procedimentos médico-hopistalares ou eventos de saúde cuja cobertura não se encontra
previamente contratada.
 

Já se registram casos de uma imposição – inclusive na esfera jurisdicional – de prestações
materiais a entidades privadas, em favor de outros particulares. Isto se verifica com certa
freqüência (e, é claro, em determinadas circunstâncias e sob determinados pressupostos)
em hipóteses envolvendo empresas mantenedoras de planos de saúde que, mesmo
alegando não haver cobertura contratual, são obrigadas, com base nos direitos
fundamentais à proteção do consumidor a à saúde constitucionalmente assegurados, a
arcar com as despesas médico-hospitalares relativas a seus segurados. (SARLET, 2006, p.
593)

 
            Diante destas situações, ao intérprete aplicador competirá proceder à análise das restrições
contratualmente estabelecidas, especialmente em face do direito fundamental à saúde, bem como
considerar todo arcabouço normativo infraconstitucional destinado a regulamentar as relações contratuais
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários, para encontrar uma
solução constitucionalmente adequada para o problema, a qual perpassa pela definição da extensão da
eficácia do direito fundamental à saúde no âmbito desta relação jurídica entre particulares.
            Um detido e pormenorizado estudo dos casos envolvendo questionamentos judiciais atinentes à
cobertura de procedimentos médico-hospitalares pelas operadoras de planos privados de assistência à
saúde, permite inferir que raros foram os casos em que a solução atribuída adentrou na discussão deste
relevante tema da eficácia do direito fundamental à saúde no âmbito das relações jurídicas entre
particulares, quedando a análise restrita, na maioria das vezes, a análise da abusividade das cláusulas
contratuais limitadoras da cobertura.
 

Na jurisprudência brasileira ocorre um fenômeno de certa forma curioso. Não são tão
escassas as decisões judiciais utilizando diretamente os direitos fundamentais para dirimir
conflitos de caráter privado. Porém, com raras exceções, esses julgamentos não são
precedidos de fundamentação teórica que dê lastro à aplicação do preceito constitucional
ao litígio entre particulares. Na verdade, somente agora vem encontrando eco nos nossos
pretórios a fértil discussão sobre condicionamentos e limites para aplicação dos direitos
fundamentais na esfera privada. (SARMENTO, 2008, p. 250)

 
            Uma adequada solução à questão da cobertura de procedimentos médicos, portanto, demanda a
análise dos seguintes questionamentos: as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão
obrigadas, com base no direito fundamental à saúde, a cobrirem serviços médicos-hospitalares que não
sejam objeto do contrato? Em que medida as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão
vinculadas ao direito fundamental à saúde? Essas são, portanto, as questões que se pretende analisar a
partir da adequada compreensão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas.
 
1.3.1 - Dimensão prestacional do direito à saúde como dever do poder público
 
            O direito fundamental à saúde deve ser concebido, no que diz respeito à extensão de sua eficácia no
âmbito das relações jurídicas privadas, de diferentes formas a depender se estivermos analisando sua
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dimensão defensiva ou prestacional. Se no que concerne à sua dimensão defensiva a questão da eficácia do
direito fundamental à saúde nas relações jurídicas privadas não desperta maiores questionamentos, o
mesmo não se pode sustentar quando analisada a temática sob a perpectiva da dimensão prestacional,

hipótese em que questão se torna controvertida.
[7]

 
Na assim chamada dimensão negativa, ou seja, dos direitos fundamentais como direitos
negativos (ou direitos de defesa), basicamente isto quer significar que a saúde, como bem
jurídico fundamental, encontra-se protegida contra qualquer agressão de terceiros. Ou seja,
o Estado (assim como os demais particulares) tem o dever jurídico de não afetar a saúde
das pessoas, de nada fazer (por isto direito negativo) no sentido de prejudicar a saúde.
(SARLET, 2001, p. 100)

 
            A questão da extensão da eficácia do direito à saúde, em sua dimensão defensiva ou negativa, no
âmbito das relações jurídicas entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus
beneficiários é menos controvertida. Duas podem ser as razões. Em se tratando da dimensão defensiva do
direito à saúde, não se exije do particular a adoção de condutas positivas que, em razão de sua natureza
prestacional, demandam recursos para sua concretização. Além do mais, o dever atribuído aos particulares
de se absterem de vulnerar do direito a saúde, já se encontra materizalizado em diversas normas
infraconstitucionais que, considerando a gravidade da conduta praticada, imputarão aos particulares

responsabilidade penal, civil e ou administrativa pela lesão provocada ao direito à saúde.
[8]

 Assim, em sua
dimensão prestacional, a questão merece maiores reflexões.       
            A despeito de ter o texto constitucional estabelecido o princípio da solidariedade entre o poder
público e a sociedade civil em relação ao direito a saúde, esta solidariedade não pode ser, em toda e
qualquer situação, interpretada de forma a se extender ao particular a obrigação de cobrir e custear
procedimentos médicos, de fornecer medicamentos ou a concretizar outras prestações materiais, sob o
fundamento de que o direito à saúde possui eficácia direta e imediata nas relações jurídicas privadas. Isto
porque, este dever é atribuído, nos termos do artigo 196 do texto constitucional, precipuamente, ao poder

público, que terá que desenvolver políticas públicas de pleno acesso e promoção da saúde.
[9]

 Os
particulares, neste sentido, estão vinculados apenas indiretamente ao direito fundamental à saúde e, apenas
em situações excepcionais, de forma direta, conforme se demonstrará. Segundo NOGUEIRA ALCALÁ:
           

A regra geral é que o obrigado a respeitar os direitos sociais fundamentais é a sociedade
representada pelo Estado. Os indivíduos somente podem se considerar obrigados pela
eficácia horizontal indireta dos direitos fundamentais, o que remete a vinculação das
autoridades públicas aos direitos fundamentais e o efeito de irradiação destes sobre o
direito infraconstitucional. (NOGUEIRA ALCALÁ, 2009, p. 164, tradução nossa).

           
O fato de se sustentar que o direito a saúde é dever do poder público não significa que se trata de

um dever que lhe é exclusivo, bem como não induz a necessária conclusão de que os particulares não
estão vinculados ao direito à saúde. O que se sustenta é que competirá, ao poder público, em um primeiro
momento, mediante o exercício de sua função legislativa, concretizar o direito à saúde no plano das
relações jurídicas entre particulares, estabelecendo a medida que as operadoras de planos privados de
assistência à saúde estarão vinculadas ao direito à saúde. Desta forma, enquanto o poder público se
encontra diretamente vinculado ao direito fundamental à saúde, devendo elaborar políticas públicas
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voltadas para a promoção do direito à saúde, os particulares estarão, apenas indiretamente, nos termos e
nos limites das responsabilidades que lhes forem atribuidas pelo legislador, obrigados a garantir a
cobertura de procedimentos ou eventos de saúde a seus beneficiários.
 

Com efeito, tratando-se de direitos em que o Estado se reconhece como único devedor,
não se vê como seria possível o respectivo titular exigir de um particular o seu respeito.
Quer se trate do direito ao trabalho, do direito à saúde e a segurança social ou, ainda, do
direito a um nível de vida decente, não se pode conceber que a sua consagração permita a
um indivíduo exigir de outro que o satisfaça. (ABRANTES, 1990, p. 30).

           
Interessante colacionar o entendimento de STEINMETZ, segundo o qual mesmo que se proceda a

uma interpretação sistemática do texto constitucional, alicerçada sobre os princípios da solidariedade e
diginidade da pessoa humana, destinada a fundamentar a eficácia direta dos direitos sociais não
trabalhistas nas relações jurídicas entre particulares, ainda assim, a natureza prestacional de tais direitos
traria consigo objeções que a tornariam incompatíveis. Aduz ser, “possível e legítimo um particular argüir
que está faticamente impossibilitado de garantir um mínimo de educação e lazer para seus filhos
menores”, fato que representa “uma séria objeção empírica à vinculação dos particulares aos direitos
fundamentais sociais do artigo 6º, mesmo em relações específicas como as de família.” E conclui, “a
exigibilidade dos direitos fundamentais sociais do artigo 6º de particulares criaria, na República

Federativa do Brasil, situações absurdas.”
[10]

Somente em situações excepcionais é que será possível admitir uma vinculatividade direta dos
particulares ao direito fundamental à saúde em sua dimensão prestacional, quando constatada a omissão do
legislador em regulamentar a aplicação do direito à saúde no âmbito das relações jurídicas entre
particulares, ou quando, as normas infraconstitucionais existentes não disciplinarem de forma adequada o
direito à saúde nas relações jurídicas privadas, deixando de conferir suficiente proteção à vida ou

dignidade da pessoa humana.
[11]

 CANOTILHO sustenta que os direitos fundamentais de natureza social,
econômica ou cultural se aplicarão às relações jurídicas privadas de forma indireta, seja ao imporem “ao
legislador a ‘atracção das normas sociais’ segundo os direitos constitucionais sociais”, seja ao obrigar “o

intérprete a uma interpretação conforme as normas constitucionais sociais”.
[12]

 Nesse caso, intérpretes,
juízes e tribunais devem observar o marco axiológico desenhado pelo constituinte e agir com cautela e
sensatez, para que a imposição aos particulares da obrigação de garantir o direito à saúde a outro particular
não implique em indevida e desmensurada intervenção e ingerência na esfera de autonomia privada e
liberdade contratual.  

 
Nos conflitos horizontais, o juiz deve respeitar, com extremo cuidado, a liberdade individual,
evitando uma invasão desmensurada do princípio da autonomia privada, liberdade
contratual e, em definitivo, do direito privado, daí que a doutrina da Drittiwikung deva se
reservar, rigorosamente, a supostos de grave infração de direitos fundamentais que,
agredindo, razoavelmente, valores essenciais e mínimos da convivência social, suponham
um atentado a ordem pública. (VIVAS TESON, 2009, p. 6, tradução nossa).

           
O direito à saúde, assim como os demais direitos fundamentais “não podem aspirar a uma força

conformadora de relações privadas dado que isso significaria um confisco substancial da autonomia
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pessoal”
[13]

, pois como destaca SILVA, “em uma ordem jurídica constitucionalizada, a autonomia

privada tende, também, a definhar se não houver alguma força contrária aos direitos fundamentais”
[14]

 uma vez que os direitos fundamentais “levados isoladamente em consideração, tenderão a anular toda e
qualquer competência (ou seja, a capacidade de um particular alterar uma posição jurídica de outro

particular) que a autonomia privada poderia garantir.”
[15]

 Conforme destaca MARTINS:
 

É preciso assegurar aos indivíduos uma esfera imune à ação do Estado. Os valores
assentados na Constituição não podem servir de fundamento à intervenção estatal em
todos os setores da vida das pessoas, sendo necessário assegurar um âmbito de
autonomia individual inviolável. Nessa seara particular, às pessoas deve ser garantido o
poder de agir de acordo com sua vontade, mesmo que essa vontade não seja razoável.
Trata-se de proteger, como afirmou Louis Henkin ‘the individual freedom to be irracional”
(MARTINS, 2007, p. 291).

 
            Compreenda-se, não se sustenta o entendimento de que as operadoras de planos privados de
assistência à saúde, alicerçadas nos direitos fundamentais à livre iniciativa e a autonomia privada, possam
impor limitações ou restringir de forma desmedida o direito à saúde de seus beneficiários, suprimindo-lhe
a essência, até mesmo porque, conforme se exporá, o legislador, ao regulamentar o direito à saúde no
âmbito das relações jurídicas privadas, protegendo os beneficiários contra possíveis vulnerações a serem
praticadas pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, estabeleceu um conjunto de
restrições ao exercício da autonomia privada e à liberdade de contratar, por exemplo, ao disciplinar a

vedação de negativa de contratação em razão da idade e condição física
[16]

, os períodos de carência, o rol
de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória, o reajuste dos planos privados de
assistência a saúde, a vedação de prazo para internações, dentre outros.
            O que se aduz é que não é possível admitir uma solução homogênea no sentido de que os
particulares, aqui incluídas as operadoras de planos privados de assistência à saúde, sempre estarão
vinculadas diretamente ao direito fundamental à saúde e, portanto, incondicionadamente obrigadas a
custearem todo e qualquer procedimento médico-hospitalar aos seus beneficiários, principalmente
procedimentos e eventos em saúde que não sejam considerados, nos termos da legislação, como de
cobertura obrigatória, ou que não tenham sido objeto do contrato celebrado. A decisão por uma vinculação
direta ou indireta dependerá, necessariamente, da análise das peculiaridades e especifidades do caso
concreto, na qual deverá se levar em consideração, além de outros fatores, a existência de legislação
disciplinando a questão controvertida. Conforme SARLET, “é inviável advogar a existência de soluções
uniformes também no que diz com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares”,
uma vez que, “a intensidade da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais deve ser pautada

de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
[17]

            A análise da eventual legislação existente se mostra imprescindível em garantia ao princípio da
separação de poderes e em respeito à legitimidade das poderações efetuadas pelo legislador no que
concerne à aplicação do direito fundamental à saúde no âmbito das relações entre particulares e as
conseqüentes limitações que serão estipuladas à autonomia privada e liberdade contratual. As ponderações
realizadas pelo legislador, no exercício de sua liberdade de conformação política dos direitos fundamentais

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4529



sociais, segundo FRASCATI, encontra uma importante justificativa, qual seja, “numa democracia
pluralista, a escolha dos modos e graus de concretização desses direitos deve levar em consideração a

vontade dos eleitores, periodicamente renovada em cada eleição”.
[18]

 
1.4.2 - Concretização e densificação do direito à saúde pelo legislador
 
            O direito fundamental à saúde, em razão da importância e estreita relação com os direitos
fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, mereceram especial atenção de nosso legislador
infraconstitucional, que editou dois importantes diplomas normativos destinados a disciplinar a tarefa de
consecussão deste relevante direito fundamental de natureza social. O primeiro, representado pela lei 8.080
de 1990, destina-se a disciplinar a promoção do direito a saúde pelo poder público e pela iniciativa privada
e, o segundo, representado pela lei 9.656 de 1998, destina-se, especificamente, a disciplinar os planos e
seguros privados de assistência à saúde.
            Conforme preceitos normativos contidos na lei 8.080 de 1990, em consonância com aqueles
contidos no artigo 196 do texto constitucional, a saúde constitui direito fundamental de todos os
indivíduos, sendo dever do poder estatal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, dever

que, todavia, não exclui os deveres atribuídos aos particulares e à sociedade como um todo.
[19]

 Ainda em
conformidade com o referido diploma legal e com os preceitos constitucionais contidos no artigo 199 do
texto constitucional, os serviços privados de assistência à saúde são permitidos à atuação direta da
iniciativa privada, que poderá desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde,
observados os limites estabelecidos em lei.
            Em razão da essencialidade e relevância do direito à saúde, e partinda da premissa da
hipossuficiência dos indivíduos, o legislador ainda editou a lei 9.656 de 1998, diploma normativo
específico destinado a regulamentar a atuação da iniciativa privada no fornecimento de serviços de planos
privados de assistência à saúde. Além do mais, o poder público, com o objetivo de fiscalizar a qualidade
dos serviços prestados em saúde, criou, através da edição da lei 9.961 de 2000, agência reguladora
específica para disciplinar a atividade de prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada,
denominada Agência Nacional de Saúde Suplementar, autarquia federal, incumbida de fiscalizar e
monitorar o mercado de saúde suplementar, regulamentando as relações jurídicas contratuais entre as
seguradoras e operadoras de planos privados de saúde e seus beneficiários.
            Além deste extenso arcabouço normativo, destinado a regulamentar e concretizar o direito à saúde
assegurado pelo texto constitucional, as atividades desempenhadas pelas seguradoras e operadoras de
plano de assistência à saúde, por configurarem relações jurídicas de natureza eminentemente consumerista,
ainda estão submetidas aos preceitos normativos contidos na lei 8.078 de 1990, que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor, o qual tem por desiderato precípuo proteger os direitos do consumidor, conferindo-
lhes maior lastro protetivo, ao, por exemplo, prever a nulidade das cláusulas abusivas, ao atribuir às
operadoras de planos privados de assistência à saúde os deveres contratuais de transparência, de
informação, dentre outras normas protetivas aos direitos do beneficiário consumidor.
            O advento da lei 9.656 de 1998, representou importante marco normativo na disciplina das
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atividades de prestação de serviços pelas operadoras de plano privado de assistência a saúde, por conter
extenso número de preceitos normativos destinados a regulamentar, de forma pormenorizada, os mais
relevantes aspectos jurídicos envolvendo essas atividades, aspectos que perpassam pela disciplina da
constituição e registro das operadoras, as modalidades de plano de saúde, procedimentos e tratamentos
médicos de cobertura obrigatória, períodos de carência, reajustes de mensalidades, dentre outros. Este
diploma legal constitui, portanto, verdadeiro estatuto jurídico de proteção aos beneficiários consumidores,

inclusive protegido pelo princípio da proibição do retrocesso.
[20]

 Com o intuito de conferir máxima
efetividade e proteção ao direito à saúde, limitou consideravelmente a autonomia privada e liberdade
contratuais das operadoras de planos privados de assistência à saúde, ao estabelecer a obrigatoriedade de
que, todo plano privado de assitência à saúde, promova, necessariamente, a cobertura de rol obrigatório de

procedimentos médico-hospitalares.
[21]

            A lei 9.656 de 1998, em seu artigo 10, objetivando proteger os beneficiários, instituiu rol de
procedimentos e eventos em saúde que são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados
de assistência à saúde, dando origem ao denominado plano referência de assistência à saúde, que possui
conteúdo predeterminado, proporcionando ao beneficiário cobertura assistencial médico-ambulatorial e
hospitalar, que compreende partos e tratamentos, realizados exclusivamente em território nacional, com
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com
a Saúde, da Organização Mundial de Saúde.
            A lei 9.656 de 1998, além de disciplinar o plano referência, regulamenta a existência de outras
cinco modalidades segmentadas de planos privados de assistência à saúde, explicitando, em cada uma
delas, de forma detalhada, as exigências mínimas de cobertura contratual de procedimentos médicos e
eventos em saúde. Tratam-se do plano ambulatorial, disciplinado pelo inciso I, do artigo 12, o plano
hospitalar, disciplinado pelo inciso II, do artigo 12, o plano obstétrico, disciplinado pelo inciso III, do
artigo 12, o plano odontológico, disciplinado pelo inciso IV, do artigo 12, além do plano completo. Além
do mais, o artigo 10, ainda estabelece rol de procedimentos e eventos em saúde que expressamente não são
de cobertura obrigatória, em razãode sua não essencialidade.

Em todas as modalidades de planos privados de assistência à saúde as operadoras estão obrigadas a
prestar aos seus beneficiários consumidores ao menos os procedimentos médicos considerados obrigatórios
e indispensáveis para a proteção da saúde humana, conforme determinação estabelecida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar, em consonância com as diretrizes elaboradas pela Organização Mundial
de Saúde. NÓBREGA, analisando a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos médicos pelas
operadoras de planos privados de saúde, tece as seguintes considerações:
 

Verdadeiramente, os procedimentos médicos que servirão de referência, sendo
obrigatoriamente oferecidos por estas coberturas segmentadas, foram arrolados pela
legislação. O plano de referência consiste no conjunto de coberturas oferecido por estes
planos segmentados. Em síntese, as coberturas de doenças e dos procedimentos médicos,
que cada modelo contratual deverá apresentar, foram predeterminados pela regra jurídica,
de sorte a proteger o consumidor.  (NÓBREGA, 2005, p. 150).

 
            O legislador ao dar origem ao plano referência, bem como ao disciplinar as demais modalidades de
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planos privados de assistência à saúde, acabou por materizalizar e concretizar o direito fundamental à
saúde no âmbito das relações jurídicas privadas entre operadoras de planos privados de assistência à saúde
e beneficiários, estabelecendo uma relação mínima de procedimentos médicos e eventos de saúde de
cobertura obrigatória, independentemente da modalidade contratual de plano privado de assistência à
saúde celebrada entre os particulares. Ao disciplinar a obrigatoriedade de uma cobertura mínima, o
legislador, no exercício de sua atividade política de ponderação de interesses, restringiu a autonomia e
liberdade contratuais das operadoras de planos privados de assistência à saúde como forma de garantir a
necessária proteção ao direito à saúde, contribuindo para a estabilização destas relações jurídicas.
            Conforme destaca NÓBREGA, a proteção contratual atribuída pelo legislador aos beneficiários
consumidores com estabelecimento de plano referência teve por objetivo, “impedir que o fornecedor se
aproveite da vulnerabilidade do consumidor para procurar ganho fácil.” Ao dar origem ao arcabouço
normativo contido na lei 9.656 de 1998, o legislador exerceu a importante função de concretização e
regulamentação do direito fundamental à saúde no âmbito das relações jurídicas entre particulares,
restringindo parcela da autonomia privada, livre iniciativa e liberdade contratuais das empresas operadoras
de planos privados de assistência à saúde. NÓBREGA, ao analisar os preceitos normativos contidos na lei
9.656 de 1988, salienta:
 

A técnica legislativa utilizada pelo legislador da lei dos planos de saúde foi a da casuística,
procurando definir de forma exaustiva e completa todas as hipóteses de aplicação da
norma, formando um sistema rígido e com pouca flexibilidade, limitando a atuação do
julgador para encontrar a solução mais justa para o caso, diferentemente da técnica
legislativa que utiliza as cláusulas gerais. (NÓBREGA, 2005, p. 148).

 
            Verifica-se, portanto, que a questão da cobertura de procedimentos médicos foi objeto de
disciplina específica pelo legislador, que possui a tarefa precípua, na condição de instância
demoncraticamente legitimada, de proceder às ponderações entre a proteção do direito à saúde e o grau
necessário de restrição a autonomia privada e liberdade contratuais das operadoras de planos privados de
assistência à saúde. Nesse sentido, na apreciação do caso concreto, as ponderações e decisões
materializadas pelo Poder Legislativo com a edição de normas específicas não poderão ser
desconsideradas pelo intérprete aplicador, tendo em vista que, a princípio, “a harmonização entre os
deveres de solidariedade e o espaço de liberdade dos particulares é tarefa para o legislador, como
instância democraticamente legitimada para proceder a complexas ponderações de interesse, envolvendo

valores tão abstratos e incorpóreos.
[22]

 Segundo Ruy Rosado de Aguiar, a aplicação direta dos direitos
fundamentais terá lugar quando o caso concreto exigir:

 
(...) a aplicação imediata do preceito constitucional, quando inexistir norma
infraconstitucional que admita interpretação de acordo com a diretiva constitucional, ou
faltar cláusula geral aplicável naquela situação, muito embora esteja patente a violação ao
direito fundamental. (BRASIL, STJ, Rel. Ruy Rosado de Aguiar, HC 12.547/DF, DJ
12/02/2001).

 
            SARMENTO sustenta, na esteira dos principais defensores da teoria da eficácia indireta ou mediata
dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, que as opções legislativas adotadas pelo
legislador deverão ser respeitadas pelo intérprete e por aqueles que exercem a função jurisdicional. A
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existência de prévias ponderações realizadas entre direitos fundamentais e valores consagrados
constitucionalmente, como as realizadas pelo legislador ao editar o arcaboço normativo da lei 9.656 de
1998, mediante o qual houve a ponderação dos direitos fundamentais à saúde e autonomia privada, deve
ser respeitada pelo intérprete:
 

Com efeito, consoante já demonstrado, em boa parte dos casos a existência de uma prévia
opção legislativa no que diz com a composição de conflitos entre particulares (e seus
respectivos direitos fundamentais como direitos subjetivos) é a solução constitucionalmente
adequada, de tal sorte que não haverá o Judiciário de interferir, pena de – neste caso –
extrapolar as suas competências jurisdicionais. (SARLET, 2006, p. 583).

 
            As operadoras de plano de assistencia à saúde, fora os procedimentos e eventos em saúde
considerados de cobertura obrigatória, não se encontram diretamente vinculadas ao direito à saúde ao
ponto de serem obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não foram objetos do contrato. Não se
pode olvidar que, em princípio, o direito a saúde é dever do poder público, sendo juridicamente
inadequado sustentar que os particulares estejam, em todas as situações, diretamente vinculados ao direito
fundamental à saúde ao ponto de se lhe imporem obrigações de prestar serviços, realizar procedimentos ou
fornecer medicamentos fora àqueles considerados obrigatórios e que tenham sido objeto de contratação
pelo beneficiário.
            Propositor de uma solução diferenciada, mas simpático à teoria eficácia indireta dos direitos
fundamentais de natureza social, STEINMETZ sustenta de forma veemente que os particulares “não estão
obrigados, ante o direito fundamental social à saúde, a criar hospitais, postos ou ambulatórios de saúde
nem a pagar tratamentos médicos para outros particulares”, por não constituir “dever jurídico-
constitucional dos particulares, por força dos direitos fundamentais a prestações, propor, planejar e
executar políticas sociais e econômicas – embora delas possam participar como colaboradores ou em
parcerias.” Pondera que a concretização do direito à saúde, enquanto direito fundamental social, além de
constituir dever do poder público, nos termos do texto constitucional:
 

são financeiramente onerosos e exigem opções e ações positivas, a imposição aos
particulares de deveres de prestações colide com o princípio da liberdade de iniciativa (CR,
art. 1º, IV, e art. 170, caput) – e, portanto, com a economia de mercado –, com os direitos
fundamentais de liberdade e propriedade (CR, art. 5º, caput e XXII) e com o princípio da
autonomia privada. (STEINMETZ, 2004, p. 279).

 
            Se quando da celebração do contrato de plano privado de assistência à saúde o beneficiário,
devidamente informado acerca da extensão da cobertura proporcionada por cada uma das modalidades de
planos de assistência a saúde, ciente da existência de outras modalidades de planos com cobertura mais

abrangente
[23]

, opta, por questões econômicas ou por livre manifestação da vontade, por contratar o plano
referência ou com cobertura menos abrangente, não poderá pleitear judicialmente, face à operadora de
planos privados de assistência à saúde, que sejam cobertos procedimentos médicos não considerados
obrigatórios ou que não foram objetos de contratação, com fundamento direto e exclusivo no direito
fundamental à saúde. Mesmo SARLET, um dos principais defensores da eficácia direta dos direitos
fundamentais sociais nas relações jurídicas entre particulares, posiciona-se no sentido de que é necessário
cautela, sendo necessário ponderar as peculiaridades do caso concreto:
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Que o reconhecimento – especialmente quando efetuado diretamente e, portanto, sem
mediação legislativa – de direitos subjetivos a prestações sociais contra entidades privadas
deve ser encarado com cautela e passar por um rigoroso controle no que diz com os
critérios que presidem a solução de conflitos de direitos, já foi frisado, mas há de ser
repisado. Que justamente em virtude desta necessidade, importa construir critérios
materiais robustos para uma adequada ponderação à luz do caso concreto, igualmente
haverá de ser reconhecido como essencial, na linha, aliás, do que – cuidando justamente
desta problemática – anunciou o já citado Daniel Sarmento. (SARLET, 2006, p. 593).
 

             Nesse sentido é que se discorda veementemente do entendimento perfilhado por MATEUS,
quando sustenta que a exclusão de procedimentos e eventos em saúde nos contratos de planos privados de
assistência à saúde, mesmo aqueles não considerados de cobertura obrigatória pela legislação
infraconstitucional, com base em estudos técnicos e científicos desenvolvidos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar e pela Organização Mundial de Saúde, representaria uma afronta ao direito à saúde e
ao mínimo existencial. Segundo a autora, nestes casos os órgãos jurisdicionais, em nome da eficácia direta
do direito fundamental à saúde, devem determinar à operadora de planos privados de assistência à saúde
que custeie e cubra o procedimento ou evento demandado pelo beneficiário, para que, desta forma, lhe seja
garantido a proteção do direito à saúde e do mínimo existencial.

 
Porquanto a limitação, exclusão de determinados procedimentos, apesar de autorizados
pela legislação infraconstitucional, mostrou-se afrontosa ao mínimo existencial da parte
postulante, devendo o Poder Judiciário, não em função da eficácia dos direitos sobre o
mesmo, mas sim pela eficácia direta destes nas relações entre particulares, acrescida pelo
poderio dos planos de saúde e das cláusulas de abertura existentes no CDC, proferir
decisão no sentido de garantia do procedimento pactualmente excluído. (MATEUS, 2008, p.
146).

 
            Ressalte-se, se a cláusula contratual que estabelece a exclusão for elaborada em estrita observância
ao conjunto de normas protetivas estabelecidas pela Lei 9.656 de 1998, e, portanto, não preveja a exclusão
de procedimento ou evento em saúde considerado, para aquela modalidade de plano de saúde contratada,
de cobertura obrigatória, não há sequer como cogitar a sua abusividade, com fundamento nos preceitos
legais contidos no artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o reconhecimento da
abusividade de cláusula de exclusão, neste caso, implicaria no reconhecimento indireto da inadequação das
normas contidas na Lei 9.656 de 1998, bem como das diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial
da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, face ao direito fundamental à saúde, o que não pode
prosperar.
 
1.4.3 - Proteção à autonomia privada, liberdade de iniciativa, liberdade contratual e segurança jurídica.

 
Há que se levar em consideração que o ordenamento jurídico também assegura aos particulares os

direitos fundamentais à liberdade e à livre iniciativa, bem como à autonomia privada. Não é o fato de ser o
particular detentor de poder financeiro que o tornará devedor necessariamente de prestações materiais não
contratadas ou não consideradas obrigatórias em nome do direito fundamental à saúde. A admissão de uma
eficácia irrestrita e incondiconada do direito à saúde no âmbito das relações jurídicas entre as operadoras
de planos privados de saúde e seus beneficiários e, até mesmo em relação aos terceiros não
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beneficiários
[24]

, ao ponto de torná-la obrigada a cobrir procedimentos ou tratamentos médicos não
obrigatórios ou que não foram contratados viola o direito fundamental à livre iniciativa, autonomia privada
e liberdade contratual, arrostando a própria eficácia do princípio da preservação da empresa. Que as
empresas operadoras de planos privados de assistência à saúde possuem responsabilidade social é
inegável. Contudo, a responsabilidade social não pode ser extrema ao ponto de se transferir aos
particulares um direito social de cunho prestacional que é dever do poder público, dando origem a um

verdadeiro solidarismo jurídico.
[25]

 
Diante da ineficiência do Estado de fornecer à população as garantias mínimas que dele se
poderia esperar, transfere-se ao particular a obrigação de se desincumbir de tais encargos.
Assim, caberia ao proprietário de imóvel residencial urbano, ao hospital privado, à
concessionária de energia elétrica e de telefonia, à escola privada e ao transportador
suportar a ausência de políticas públicas que assegurem à maioria da população o acesso
à moradia, à saúde, aos serviços de energia e telefonia, à educação e ao transporte. Essa
prática é justificada com amparo em um suposto dever de solidariedade que deveria pautar
a conduta privada, o qual, por sua vez, assenta-se sobre o raciocínio de que parte da
população teria uma dívida social com a maioria restante, que deveria ser paga por meio
da assunção de obrigações que o Estado não tem condições de cumprir. (SAMPAIO
JÙNIOR. 2009, p. 7280).
 

            A adesão incondicionada e irrefletida a uma eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais
nas relações jurídicas entre particulares, especialmente dos direitos da natureza social, como é o caso do
direito à saúde, redundaria em problema de difícil e complexa solução, “saber até que ponto a

constituição pode determinar o modo pelo qual os indivíduos devem conduzir suas vidas”.
[26]

 A
aplicação direta dos direitos fundamentais no âmbito das relações jurídicas entre particulares não pode
desconsiderar que nossa ordem constitucional assegura aos indivíduos um espaço de autoregulação civil,

que deve ser protegido.
[27]

 Neste sentido é que BILBAO UBILLOS adverte para o fato de que é
necessário ter cautela para não se converter todas as questões jurídicas da vida civil em conflitos entre

direitos fundamentais, ao questionar se “não estaremos pedindo em demasia à Constituição?”
[28]

 Para
CANOTILHO, a despeito da ordem privada não estar divorciada da ordem constitucional, sofrendo seus
influxos, é preciso se atentar para os riscos e indesejáveis conseqüências da banalização da adoção da
eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas.

 
A ordem jurídica privada não está, é certo, divorciada da Constituição. Não é espaço livre
de direitos fundamentais. Todavia, o direito privado perderá a sua irredutível autonomia
quando as regulações civilísticas – legais ou contratuais – vêem o seu conteúdo
substancialmente alterado pela eficácia directa dos direitos fundamentais na ordem jurídica
privada. A Constituição, por sua vez, é convocada para as salas diárias dos tribunais com a
conseqüência da inevitável banalização constitucional. Se o direito privado deve reconher
os princípios básicos dos direitos e garantias fundamentais, também os direitos
fundamentais devem reconhecer um espaço de auto-regulação civil, evitando transformar-
se em ‘direito de não-liberdade’ do direito privado. A nosso ver, o problema não está
apenas nos perigos que espreitam as duas ordens – constitucional e civil – quando se
insiste na conformação estrita e igualitarizante das relações jurídicas privadas pelas normas
constitucionais. Em causa está também o problema de saber se o apego a Drittiwirkung
não transporta um pathos ético e jurídico profundamente desconhecedor das rupturas pós-
modernas. (CANOTILHO. 2001, p. 228).
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            A atividade de concretização do direito à saúde em relações jurídicas entre particulares não pode
assumir as vestes de um discurso comunitarista, marcado pelo assistencialismo ou paternalismo jurídico,
bem como pelo desmensurado ativismo judicial, ao ponto de inviabilizar a própria existência das
operadoras de planos privados de assistência à saúde. Conforme CANOTILHO, “os juízes não pode se

transformar em conformadores sociais”
[29]

. BARROSO, ao dissertar sobre a atuação dos órgãos
jurisdicionais na concretização do direito à saúde tece relevantes considerações sobre os limites imanentes
a esta função estatal, ao sustentar que “o Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de

tutelar direitos fundamentais que podem ser promovidos com a sua atuação”
[30]

, entretanto, “não deve
querer ser mais do que pode ser, presumindo demais de si mesmo e, a pretexto de promover os direitos

fundamentais de uns, causar grave lesão a direitos da mesma natureza de outros tantos”
[31]

. E citando

AMADO, conclui “querer ser mais do que se é, é ser menos”. 
[32]

            Nesse diapasão, diante de situação em que se verifique que um beneficiário necessita de
procedimento ou evento não coberto pelo plano privado de assistência à saúde, não sendo aquele
procedimento previsto como de cobertura obrigatória pela legislação de regência, não se está a sustentar
que ao indivíduo deve ser negada a tutela judicial do direito fundamental à saúde, mas tão-somente que,
esta tutela seja deferida para obrigar o poder público, e não o particular, operadora de planos privados de
assistência à saúde, a custear o procedimento ou evento necessário, uma vez que é dever precípuo do poder

público, em nosso ordenamento jurídico, promover a saúde através de políticas sociais e econômicas.
[33]

A transferência ao particular da obrigação de concretizar o direito a saúde, quando o texto constitucional
atribui este dever ao poder público, representa inquestionável afronta aos direitos fundamentais à livre

iniciativa, liberdade contratual e autonomia privada.
[34]

 Conforme destaca BARROSO:
 

O artigo 196 da Constituição Federal deixa claro que a garantia do direito à saúde se dará
por meio de políticas sociais e econômicas, não através de decisões judiciais. A
possibilidade de o Poder Judiciário concretizar, independentemente de mediação legislativa,
o direito à saúde encontra forte obstáculo no modo de positivação do artigo 196, que
claramente defere a tarefa aos órgãos executores de políticas públicas. (BARROSO, 2009,
p. 30-31).

           
Salutar é o entendimento de MATEUS, no sentido de que o fato do beneficiário ter contratado

plano privado de assistência à saúde menos completo, no exercício de sua autonomia privada, não lhe
retira a possibilidade de pleitear face ao poder público o custeio de procedimentos e eventos de saúde não
cobertos pelo plano de saúde, tendo em vista que “como a saúde é garantida tanto pelo Estado quanto
pela sociedade, é possível, em respeito à autonomia da vontade, que parte seja prestada pelo Plano de

Saúde, e parte pelo Estado.”
[35]

Obviamente que em casos de urgência ou emergência, constatado que o
beneficiário necessita de procedimento não coberto pelo plano de assistência a saúde contratado, sendo
inviável a sua transferência para um hospital mantido pelo poder público, sem prejuízo a sua vida ou
integridade física, deverá a operadora de plano privado de assistência a saúde, em nome da proteção ao
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direito à vida e a dignidade da pessoa humana, cobrir o procedimento pleiteado, ressalvado, nesta hipótese,

o direito de ser ressarcida pelo poder público pelos custos com a realização daquele procedimento.
[36][37]

Ao se sustentar que o direito fundamental à saúde, em sua dimensão prestacional, é dever do poder
público, além de não se estar sustentando que este dever lhe é exclusivo, haja vista que os particulares
estão em certa medida vinculados ao direito à saúde, não se está aduzindo que as operadoras de planos
privados de assistência a saúde, no que tange a procedimentos ou eventos não cobertos ou não contratados,
estará sempre desobrigada de custeá-los.

As operadoras de planos privados de assistência à saúde, além de estarem indireta e mediatamente
vinculadas aos direito à saúde, haja vista sua obrigação de concretizar o direito à saúde nos limites
estabelecidos pelas normas da legislação infraconsticional que disciplina e regulamenta as suas atividades

de prestação de serviços médico-hospitalares, somente em hipóteses excepcionalíssimas
[38]

, a partir de
um juízo de ponderação que leve em consideração as peculiaridades do caso concreto, estarão diretamente
vinculadas ao direito fundamental à saúde, como na hipótese acima exposta, em que a salvaguarda do
direito à vida, integridade física e à dignidade da pessoa humana tornaram imperiosa a atuação do
particular na efetivação deste direito constitucionalmente assegurado aos indivíduos, inclusive, em

proteção ao mínimo existencial.
[39]

 SARMENTO assim se manifesta:
 

Ora, o que discutimos no caso é a possibilidade de particulares, com base apenas na
Constituição, reclamarem de outros particulares certas prestações materiais ligadas a
direitos sociais. Parece, portanto, que esta possibilidade deve ser, a princípio, excluída em
relação aos direitos sociais derivados, que, para vincularem positivamente o próprio Estado,
carecem de concretização legislativa. Isto não quer dizer, frise-se bem, que os direitos
sociais cuja eficácia plena dependa de interpositio legislatore não vinculem os particulares,
mas apenas que esta vinculação não vai ao ponto de permitir a extração de algum direito
subjetivo positivo, válido no âmbito da relação jurídico-privada. (SARMENTO, 2008, p. 303).

 
 Ademais, ao contrário do que possa parecer aos desavisados, há que se destacar que as teorias da

eficácia direta ou indireta dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares não são

autoexcludentes. Ambas podem atuar na garantia da eficácia dos direitos fundamentais.
[40]

 O que se deve
ter em vista é, existindo legislação disciplinando e concretizando determinado direito fundamental, como
ocorre em nosso ordenamento jurídico com o direito à saúde, deve-se sempre levar em consideração as
ponderações realizadas pelo legislador e, somente caso se entenda que a concretização efetuada pelo
legislador não se deu de forma adequada àquela almejada pela ordem constitucional vigente é que, a partir
de interpretação conforme a Constituição e do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos
fundamentais, se deverá atribuir às normas jurídicas interpretação condizente com os objetivos almejados
pelo constituinte. Nessa situação, conforme sustenta STEINMETZ, o intérprete assumirá o ônus
argumentativo de apresentar razões jurídico-constitucionais de peso para afastar ou adequar a solução
legislativa construída:

 
Ademais, nos casos para os quais há regulação (concretização) legislativa específica,
suficiente e conforme à Constituição e aos direitos fundamentais, o Poder Judiciário, em
virtude dos princípios da separação dos poderes, não deve, de plano e sem a apresentação
de razões jurídico-constitucionais de peso (ônus da argumentação), afastar-se da solução
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legislativa, isto é, o Poder Judiciário não deve sobrepor-se, de imediato e sem satisfazer
um ônus de argumentação constitucional racional e objetiva, às poderações do Poder
Legislativo concretizadas em regulações específicas de direito privado. (STEINMETZ, 2005,
p. 212).

 
Constatada a inexistência ou a incompletude da legislação destinada a atribuir concretude ao direito

fundamental em questão, com base em um método tópico sistemático, a partir da análise das pecularidades
e especificidades do caso concreto, ponderando os direitos fundamentais em conflito, competirá aos órgãos
jurisdicionais concretizar o direito fundamental em questão mediante o reconhecimento de sua eficácia

direta no âmbito das relações jurídicas entre particulares.
[41]

 Além de se avaliar a autenticidade das
vontades externalizadas pelos sujeitos quando da celebração do contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, se se respeitou os deveres contratuais de informação, transparência e boa-fé, deverá ser
analisado se o procedimento médico pleiteado é obrigatório ou não, bem como se a não cobertura do
procedimento importará em risco para a vida ou integridade física do beneficiário, dentre outros fatores
atinentes ao caso concreto, eis que o direito à saúde, em sua dimensão prestacional, torna a atividade de
ponderação ainda mais complexa do que aquela realizada quando se está diante de direito de cunho

defesivo.
[42]

            Nesse sentido, há que se fazer ressalvas ao entendimento adotado por SARLET
[43]

, segundo o

qual os direitos fundamentais sociais, “seja qual for a natureza do direito fundamental em questão” [44]

possuem eficácia direta nas relações jurídicas privadas, ao ponto do direito fundamental à saúde, em sua
dimensão prestacional, tornar “o particular credor de prestações materiais que dizem com a saúde, tais
como o atendimento médico-hospitalar, fornecimento de medicamentos, realização de exames da mais
variada natureza, enfim, toda e qualquer prestação indispensável para a realização concreta deste direito

à saúde.”
[45]

 Isto porque, não se pode desconsiderar a existência de legislação especifica que, ponderando
o direito à saúde, autonomia privada, livre iniciativa e liberdade contratual, já estabelece extensa relação de
procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde, independentemente da modalidade contratada pelo beneficiário, assegurando-lhe o
mínimo existencial no que diz respeito à proteção do direito à saúde. Não é por outro motivo que HESSE
sustenta que “a interpretação da Constituição de estar, nos termos de HARBELE, aberta ao tempo e isso
implica que se deve ter em conta a lei atualmente vigente”, pois, “substituir o Direito todo em sua
poliédrica complexidade pela simples projeção construtiva dos direitos fundamentais” teria por
conseqüência a quebra da segurança jurídica.
            Sem adentrar no mérito da imprescindibilidade ou essencialidade dos procedimentos e eventos em
saúde considerados de cobertura obrigatória, bem como sem se questionar se determinados procedimentos
ou eventos em saúde deveriam estar inseridos ou não nesta relação, haja vista tratar-se de ponderação a ser

realizada por especialistas ciências médicas
[46]

, fato é que o estabelecimento do rol de procedimentos de
cobertura obrigatória e a garantia de sua observância pelos órgãos jurisdicionais, quando instigados a
apreciarem demandas judiciais envolvendo pedidos de cobertura de procedimentos ou eventos em saúde
não considerados obrigatórios ou que tenham sido objeto de contratação, atribui segurança jurídica às
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relações jurídicas aperfeiçoadas entre operadoras de planos privados de saúde e beneficiários.
[47]

 Além de
se garantir aos beneficiários procedimentos considerados como essenciais à proteção dos direitos
fundamentais à saúde, integridade física e vida, o estabelecimento da referida relação atribui transparência
às referidas relações jurídicas, bem como segurança jurídica às operadoras de planos privados de
assistência à saúde, que quando da celebração dos contratos de prestação de serviços médicos passam a ter
ciência da extensão de suas obrigações, ou seja, da relação de procedimentos e eventos em saúde que
estarão obrigadas a custear. Nesta linha de entendimento, CRUZ destaca que os direitos fundamentais
devem ajudar “a compor a essência de um sistema jurídico que pretenda legitimamente estabilizar as
expectativas sociais de comportamento. Dessa forma, exigem respeito para sua natureza deontológica de

modo a evitar a desnaturação do Direito em Política.”
[48]

            No que concerne às operadoras de planos de saúde, a elaboração de uma relação de procedimentos
e eventos em saúde de cobertura obrigatória, conjugado com sua efetiva observância e respeito pelos
órgãos jurisdicionais, além de estabilizar e conferir segurança às relações jurídicas entre estes particulares,
protegendo as legítimas expectativas das operadoras de planos de saúde e dos beneficiários, assegura a
mutualidade e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, propiciando a preservação
da empresa e, ao mesmo tempo, assegurando que a cobertura de determinado procedimento a um não
prejudique o atendimento aos demais beneficiários. O princípio do mutualismo, que está intimamente
vinculado às questões atuariais que envolvem o contrato de plano de saúde, pode ser conceituado como
“um sistema em que toda a carteira de clientes contribui para que uns usem mais os serviços da

operadora e outros usem menos, havendo, assim, uma diluição do risco.” 
[49]

 Em razão dos princípios do
mutualismo e da solidariedade entre os beneficiários, estes terão a responsabilidade de contribuir
diretamente para a cobertura dos procedimentos necessários a todos os beneficiários, já que estes,
isoladamente considerados, não teriam condições de arcar com o custeio do procedimento indispensável a
proteção de sua saúde.  
            Conclui-se que não é possível sustentar de forma incondicional e irrefletida a eficácia direta do
direito à saúde no âmbito das relações jurídicas entre operadores de planos privados de saúde e
beneficiários, tendo em vista que a atribuição àquelas do dever de custear e cobrir procedimentos não
contratados pelo beneficiário ou não considerados de cobertura obrigatória pela legislação de regência,
provoca distorções e coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. Assim, sob
a idéia de se estar protegendo o direito à saúde, os órgãos jurisdicionais poderão, em verdade, estar
enfraquecendo a sua proteção, pois os recursos a serem despendidos pela operadora de plano de saúde
para custeio do cumprimento de decisões jurisdicionais casuísticas, assentadas sobre o voluntarismo ou
subjetivismo do julgador, poderá afetar diretamente os demais beneficiários, seja em razão do repasse deste
custo para o preço das mensalidades, seja em razão da inviabilidade econômica e financeira de
permanência da operadora de plano de saúde no mercado. REZENDE alerta que, “as operadoras de
planos de saúde revelam-se como verdadeiras administradoras de fundo de mútuo - constituído com
recursos formados exclusivamente pelas mensalidades pagas por seus usuários e utilizados quando

aqueles que o formam necessitem”
[50]

 razão pela qual seu dever de assegurar o direito à saúde não pode
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ser confundido com o dever estatal de promoção da saúde mediante a implementação de políticas públicas.
            Em uma relação contratual em que a liberdade contratual e a autonomia privada estão previamente
conformadas à necessidade de proteção do direito à saúde, a prévia regulamentação das obrigações que
estarão à cargo das operadoras de planos privados de assistência à saúde, permite-lhes assegurar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços médicos, pois, em se tratando de
atividade empresarial, é risco das operadoras de planos privados de assistência à saúde “avaliar os custos
e riscos, devendo socializar as perdas, ou seja, contar com todos os riscos que poderão vir a correr no

curso do investimento, ao calcular o preço de seus serviços”
[51]

, razão pela qual devem ter efetiva ciência
de suas obrigações contratuais para que possam calcular os custos, pois se calcularem mal o erro não
poderá ser imputado ao beneficiário consumidor, em razão da proteção que lhe é conferida pela legislação.
De igual modo, se as operadoras de planos privados de assistência à saúde calculam seus riscos
considerando as obrigações que lhe são atribuídas pela legislação e, posteriormente, se vê judicialmente
compelida a custear e cobrir procedimento médico não considerado obrigatório ou não contratado, essa
cobertura legislativamente não prevista terá reflexos imediatos sobre o equilíbrio econômico-finaceiro do

contrato e, mais, se tal situação ocorre em movimento cascata ou em efeito multiplicador
[52]

, coloca-se
em risco a viabilidade da empresa, comprometendo, inclusive, a proteção dos direitos dos demais

beneficiários.
[53]

 
Quando se determina que os hospitais privados ou as escolas particulares atendam a
população carente sem qualquer contraprestação, ao fundamento de que valores
existenciais não podem sujeitar-se ao ímpio e espúrio lucro dos empresários, a primeira
impressão que se tem é de que tal medida seria efetivamente necessária. Afinal, quem
poderia deixar o paciente à mingua de tratamento médico ou o aluno sem acesso à
educação? Resolve-se, sim, o problema daquele paciente ou aluno, mas às custas dos
demais usuários, que arcarão com os serviços não pagos pelo beneficiário, enquanto a
sociedade não tem qualquer motivação para exigir que o Estado cumpra as suas
obrigações mínimas. Enfim, uma última consideração se impõe, e se verifica no fato de que
ao se transformar a ordem jurídica em uma ordem concreta de valores, aumenta-se o
‘perigo dos juízos irracionais, porque neste caso os argumentos funcionalistas prevalecem
sobre os normativos’. (SAMPAIO JÚNIOR, 2008, p. 4662).

 
É necessário conferir segurança jurídica às relações jurídicas entabuladas entre as operadoras de

planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários, inclusive em proteção à legitima expectativa
da operadoras, que deverão, no momento da celebração do contrato, observando os preceitos normativos
contidos na legislação de regência, ter efetiva ciência da exata extensão de suas obrigações para com seus
beneficiários, de forma a poder celebrar contrato em que seja garantido o equilíbrio econômico-financeiro
para ambas as partes interessadas. As atividadas desenvolvidas pelas operadoras de planos privados de

assistência à saúde não podem estar ao alvedrio de subjetivismos e ativismos judiciais
[54]

 que,
desprezando totalmente a legislação infraconstitucional existente, fruto da atuação legítima e democrática
do poder legiferante, impõe obrigações não previstas como obrigatórias ou que não tenham sido objeto de

contrato.
[55]

 Se a pretensão é majorar o grau de proteção ao direito à saúde, que se proceda democrática e
legitimamente à inclusão de outros procedimentos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, pois,
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ao menos desta forma, as operadoras de planos privados de assistência à saúde terão efetiva ciência de
quais são suas exatas obrigações perante o beneficiário. Não se pode compreender a saúde suplementar
como uma extensão da saúde pública, ao ponto de justificar uma idêntica vinculação das operadoras de

planos privados de assistência à saúde àquela verificada em relação ao poder público,
[56]

 pois, nem a
Constituição, nem a legislação “estabelecem o dever das operadoras de oferecerem assistência à saúde de

forma integral e irrestrita, em substituição ao dever do Estado”.
[57]

 
Repassar o dever para o particular, mercê de desautorizado pela Carta Magna, em função
da necessária convivência harmônica entre atividade estatal e a iniciativa livre e privada,
rompe os princípios que norteiam o contrato, de seguro, desequilibra a igualdade entre os
contratantes, não obstante, ainda, desfalcar a economia das entidades em favor de um, em
detrimento dos outros beneficiários. (FUX, 2000, p. 297).
 

O hermeneuta, além de observar a legislação infraconstitucional existente, que estabeleceu
procedimentos de cobertura obrigatória por qualquer modalidade de planos de assistência médico-
hospitalar, bem como os impactos econômicos de uma decisão judicial que obrigue à operadora de plano
privado de assistência à saúde a custear procedimento ou evento em saúde de cobertura não obrigatória ou
que não tenha sido objeto do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, deverá considerar em
sua decisão a existência de fundado risco à vida ou integridade física do beneficiário, para, nessas
hipóteses, afastar as podenrações realizadas pelo legislador e determinar que a operadora de plano privado
de assistência à saúde seja compelida a cobrir procedimento ou evento em saúde de cobertura não
obrigatória ou que não tenha sido objeto de contrato. É preciso sensatez e cautela, pois sob o pretexto
propiciar a máxima eficácia do direito à saúde, mediante sua incondicional aplicação nas relações jurídicas
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários, poderá se estar,
reversamente, priorizando direito individual em detrimento do direito de toda uma coletividade de
beneficiários.
             
Conclusão

 
A partir da análise do ordenamento jurídico brasileiro, foi possível aferir que o direito à saúde é

dotado de fundamentalidade material e formal, seja em sua dimensão defensiva ou prestacional. Se no que
tange à dimensão defensiva a questão da eficácia do direito fundamental à saúde nas relações jurídicas
privadas não desperta maiores questionamentos, haja vista reconhecer-se que os particulares possuem o
dever de se absterem de vulnerar à saúde dos demais particulares, o mesmo não é possível sustentar
quando analisada a temática da eficácia do direito à saúde no âmbito das relações jurídicas privadas sob a
perpectiva de sua dimensão prestacional, hipótese em que a questão se torna controvertida.

A despeito de ter o texto constitucional estabelecido o princípio da solidariedade entre o poder
público e a sociedade civil em relação ao direito a saúde, esta solidariedade não pode ser, em toda e
qualquer situação, interpretada de forma a se extender ao particular a obrigação de cobrir e custear
procedimentos médicos, de fornecer medicamentos ou a concretizar outras prestações materiais, sob o
fundamento de que o direito à saúde possui eficácia direta e imediata nas relações jurídicas privadas. Isto
porque, este dever é atribuído, nos termos do artigo 196 do texto constitucional, precipuamente, ao poder
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público, que terá que desenvolver políticas públicas de pleno acesso e promoção da saúde. Os particulares,
neste sentido, estão vinculados apenas indiretamente ao direito fundamental à saúde e, apenas em situações
excepcionais, justificáveis do ponto de vista constitucional, de forma direta e imediata.

O que se aduz é que não é possível admitir uma solução homogênea no sentido de que os
particulares, aqui incluídas as operadoras de planos privados de assistência à saúde, sempre estarão
vinculadas diretamente ao direito fundamental à saúde e, assim, incondicionadamente obrigadas a
custearem todo e qualquer procedimento médico-hospitalar aos seus beneficiários, principalmente aqueles
procedimentos e eventos em saúde que não sejam considerados, nos termos da legislação, como de
cobertura obrigatória, ou que não tenham sido objeto de contrato. A decisão por uma vinculação direta ou
indireta dependerá, necessariamente, da análise das peculiaridades e especifidades do caso concreto, na
qual deverá ser levada em consideração, além de outros fatores, a existência de legislação disciplinando a
questão.

Além de ser necessário observar a legislação infraconstitucional existente, fruto de ponderações
realizadas por órgão democraticamente constituído, bem como os impactos econômicos de uma decisão
judicial que obrigue à operadora de plano privado de assistência à saúde a custear procedimento ou evento
em saúde de cobertura não obrigatória ou que não tenha sido objeto do contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares, deverá ser considerada a existência de fundado risco à vida, saúde ou integridade
física do beneficiário, para, nessas hipóteses excepcionais, afastar as ponderações realizadas pelo
legislador, materializadas na legislação infraconstitucional, e determinar que a operadora de plano privado
de assistência à saúde seja compelida cobrir procedimento ou evento em saúde de cobertura não
obrigatória ou que não tenha sido objeto de contratação, assegurado seu direito de ser ressarcida pelo
poder público.

É preciso ter sensatez e cautela, pois sob o pretexto de proteger e garantir a máxima eficácia do
direito à saúde, mediante a incondicional e acrítica aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações
jurídicas entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários, poderá,
reversamente, se estar, na realidade, priorizando direito individual em detrimento do direito de toda uma
coletividade de beneficiários. Além do mais, o reconhecimento irrefletido da eficácia direta dos direitos
fundamentais nas relações jurídica privada pode implicar na própria supressão do espaço de autoregulação
civil assegurado pela ordem constitucional aos indivíduos, em manifesta proteção aos direitos
fundamentais de liberdade e autonomia privada.

Nesse diapasão, o objetivo do presente trabalho não foi esgotar a análise de todo o tema da
extensão da eficácia do direito fundamental à saúde no âmbito das relações jurídicas entre operadoras de
planos privados de assistência à saúde e seus beneficiários, mas sim, reconhecendo a grandiosidade do
tema, contribuir para o seu debate, fornecendo questionamentos e apontamentos que possam ser úteis para
seu aperfeiçoamento, contribuindo para a elaboração de soluções capazes de garantir a normatividade e
efetividade dos direitos fundamentais, conciliando a garantia do direito fundamental à saúde, com
necessária proteção da autonomia privada, liberdade contratual, liberdade de iniciativa, direitos
fundamentais imprescindíveis às relações de direito privado, preservando a segurança jurídica e a
dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito.
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[37]

 No âmbito do ordenamento jurídico argentino, a Corte Suprema de Justicia de la Nación, ao apreciar o Recurso de Hecho C
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manifestou-se no sentido de que “El costo de los cuidados médicos solicitados puede ser soportado por el Estado o por la empresa
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(ARGENTINA, 2010).
[38]
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constitucional, somente deve ser engendrado nas situações-limite, em que não haja outra solução para salvar a vida humana senão
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encerrará decisão ‘supostamente caridosa’ porquanto olvida as carências relegadas a outros que também precisam da saúde
financeira das entidades securitárias. Como  coloquialmente se diz no pródigo vernáculo brasileiro.” (2000, p. 298-299).
[39]

 Observa SARLET que: “O fato de se reconhecer – como Daniel Sarmento – a necessidade de elevada dose de prudência e,
portanto, de bom senso, no reconhecimento de direitos subjetivos a prestações tendo por destinatários particulares, não poderá,
por sua vez, levar à negação de tais direitos. Ademais, a eficácia – inclusive direta – das normas de direitos fundamentais sociais
na esfera das relações entre particulares não se resume (e nem poderia) ao reconhecimento de posições jurídico-subjetivas de
cunho prestacional, como, de resto, igualmente demonstrou Daniel Sarmento, referindo-se, em outras possibilidades, a efeitos
negativos como ocorre com a aplicação do princípio da proibição de retrocesso, aqui apenas citada para ilustrar a assertiva.”
(SARLET, 2006, p. 592).
[40]

 Segundo destaca STEINMETZ, “a eficácia mediata e imediata não são formas incompatíveis. Onde termina (ou não há) a
possibilidade de viabilização da primeira inicia a atuação da segunda. Ambas são exigências da (e garantem a) eficácia dde
direitos fundamentais como principios objetivos de todo ordenamento jurídico.” (2004, p. 266). Em igual sentido TEPEDINO, para
quem “há de ser superada a discussão, por vezes vã e ociosa, quanto à aplicação direta ou indireta das normas constitucionais.
Em um ordenamento unitário (como não pode deixar de ser), a norma constitucional há sempre que prevalecer (direta ou
indiretamente), vez que a legislação ordinária apenas encontra legitimidade se conformada aos valoresconstitucionais, de forma
que sua aplicação representa a aplicação da própria constituição” (2008, p. 29).
[41]

 Nesse sentido, FRASCATI: “excepcionalmente, existe um dever de concretizá-los na apreciação do caso concreto, nas
hipóteses em que a não realização de um standart mínimo de um direito social, por falta da intervenção do legislador no sentido de
densificá-lo, mostrar-se extremamente prejudicial à vida ou integridade física do indivíduo.” (2008, p. 443).
[42]

 Segundo SARMENTO: “entendemos que, além da autonomia privada e de considerações a propósito da desigualdade
material entre as partes, outros fatores também devem entrar na ponderação necessária ao reconhecimento da vinculação de um
particular a um direito social prestacional, dentro de um caso concreto. Portanto, trata-se de uma ponderação ainda mais
complexa do que aquela realizada para resolução de controvérsias envolvendo a eficácia dos direitos individuais de defesa na
esfera privada.” (2008, p. 305).
[43]

 Destaque-se, todavia, que o autor, apesar de sustentar este entendimento, admite a necessidade de se ponderar a aplicação
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adequada ponderação (ou hierarquização) de bens podem ser demandados como sujeitos passivos mesmo sem prévio permissivo
legal, é tão evidente quanto evidente também é a circunstância de que a negativa pura e simples de tal possibilidade poderá ferir
de morte o próprio direito ao mínimo existencial.” (SARLET, 2006, p. 595).
[44]

 SARLET, 2000a, p. 154.
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 SARLET, 2001, p. 98.
[46]

 Segundo destaca BARROSO: “O Poder Judiciário não tem como avaliar se determinado medicamento é efetivamente
necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo instruído por laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de
rivaliza com o da administração pública.” (2009, p. 35).
[47]

 Nesse sentido BARROSO, “a atividade judicial deve guardar parcimônia e, sobretudo, deve procurar respeitar o conjunto de
opções legislativas e administrativas formuladas acerca da matéria pelos órgãos institucionais competentes. (...) havendo lei e atos
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autocontenção.” (2009, p. 29-30)
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 CRUZ, 2007, p.354.
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[53]
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Mas é preciso lembrar o ditado: o inferno está cheio de boas intenções. O ativismo judicial desmedido por noções vazias como
‘razoabilidade’ e ‘proporcionalidade’ pode ser um bálsamo, como pretendem seus adeptos, mas também pode ser um veneno para
a nossa democracia ainda incipiente.” (2008, p. 250-251).
[55]

 Para CRUZ“Quando se toma por base a Constituição como uma tábua de valores, os juízes passam a se sentir legitimados a
‘legislar’, a assumir o lugar do Executivo, porque se sentem ‘destinados’ a corrigir todas as injustiças do país. Eles se sentem
eleitos por ‘Deus’ ou entendem que têm uma condição moral diferenciada dos ‘corruptos dos outros Poderes’. E acabam se
esquecendo de que com isso colocam em risco a própria democracia.” (2007, p.257).
[56]

 Adverte BILBAO UBILLOS “la polivalencia de los derechos fundamentales no se resuelve en una transposición mecánica e
incondicionada de los mismos al campo de las relaciones jurídico-privadas.” (2006, p. 334).
[57]

 OLIVEIRA, 2008, p.163-164.
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HISTÓRIA E FUNÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO

HISTORY AND ROLE OF COOPERATIVE WORK

Glauco Bauab Boschi

RESUMO
A presente publicação tem como objetivo geral reviver a história jurídica da sociedade
cooperativa e como objetivos específicos apresentar esse tipo de empresa como opção de
trabalho diversa do emprego formal previsto na consolidação das leis do trabalho, ressaltando
seu caráter social e seus princípios socialistas contrários ao liberalismo contratual. 
A formação da idéia da empresa cooperada chamada de cooperativa está ligada a grandes
nomes da história política e filosófica do mundo e uma pequena parcela desses importantes
nomes são apresentados ao leitor nesse artigo sobre cooperativa. 
O cooperativismo é um abrigo seguro contra o capitalismo selvagem, pois socializa o trabalho
entre os associados. O uso do cooperativismo para fugir da legislação trabalhista formal é
punido por lei, sendo de fácil constatação. Por isso, ao final elencamos uma série de evidências
capazes de denunciar o uso do cooperativismo para fraudar a legislação trabalhista formal.
PALAVRAS-CHAVES: Cooperativismo; Cooperativa; Empresa; Sociedade; Associação

ABSTRACT
This publication aims to revive the general legal history cooperative society and specific
objectives that provide type of enterprise as an option diverse work in formal employment
provided the consolidation of labor laws, stressing its social and its socialist principles contrary to
contractual liberalism. 
The formation of cooperative business idea is called cooperative connected with great names of
history and political philosophy of the world and a small portion of such important names are
presented to the reader that article on cooperative. 
The cooperative is a safe haven against unbridled capitalism, because socializes the work
between the partners. The use of cooperatives to escape from the formal labor laws is
punishable by law, with easy finding. Therefore, the final list a series of evidence capable to
terminate the use of cooperatives to defraud the law formal labor.
KEYWORDS: Cooperatives; Cooperative; Corporation; Partnership; Association

 

ETIMOLOGIA
Cooperativa é o substantivo do verbo cooperar que deriva do latim cooperare, operar o obrar
simultaneamente. Prestar colaboração, auxiliar. Etimologicamente, significa obrar conjuntamente
para um fim comum. Do ponto de vista jurídico, a cooperação é uma forma associativista de
organização, na qual os direitos e deveres dos associados cooperados são por eles entabulados
no estatuto social. Do ponto de vista econômico, a cooperação é uma forma de elevar o ganho
anual do cooperado. Do ponto de vista político, é modelo social democrático de correção do
liberalismo capitalista. O dicionário Aurélio Século XXI ao definir cooperativa, coloca o "benefício
comum" na base da conceituação do verbete: Cooperativa: Sociedade ou empresa constituída
por membros de determinado grupo econômico ou social e que objetiva desempenhar, em
benefício comum, determinada atividade econômica. O Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz

1

registra o vocábulo cooperativa afirmando que elas buscam a obtenção de fim econômico, e
não, a interposição lucrativa das sociedades.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4549



BEM COMUM
Bem comum, na acepção do dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é o "conjunto de
condições sociais que possibilitam a felicidade coletiva." Dentre outros significados, o bem
comum é a melhoria da qualidade de vida e das condições sócio econômicas do ser humano.
Diniz

2
 na mesma obra conceitua o bem comum como a resultante da harmonização da

liberdade, paz, justiça, segurança, solidariedade e utilidade social, feita pelo juiz ao aplicar a lei
ao caso concreto. É a ordem jurídica, pois, como ensina Goffredo da Silva Telles Júnior, o único
bem que todos os participantes da sociedade política desejam necessariamente, uma vez que,
sem ordem jurídica, não há sociedade. É o fim da própria vida social por ser a ratio formalis
quae do direito, que se obtém com a harmonização dos bens particulares com os da
comunidade. O termo cooperativismo, tem seu significado semântico residente na noção de bem
comum, que, em resumo, agrega em seu fundamento o processo social da solidariedade e do
auxílio mútuo, segundo o qual, aqueles que se encontram na mesma situação desvantajosa de
competição conseguem, pela soma de esforços, alcançar o bem comum

3
.

HISTÓRICO DO COOPERATIVISMO
Em seus primórdios, no século XIX, o cooperativismo pretendia constituir uma alternativa política
e econômica ao capitalismo, eliminando o patrão e o intermediário e concedendo ao trabalhador
a propriedade de seus instrumentos de trabalho e a participação nos resultados de seu próprio
desempenho. Reformadores sociais, socialistas utópicos ou socialistas cristãos, como Robert
Owen e Charles Fourier, criaram cooperativas de produção. Louis Blanc fundou o que chamou de
"oficinas sociais", ao agrupar artífices do mesmo ofício. Destacam-se, como teóricos do
cooperativismo, Beatrice Potter Webb, Luigi Luzzatti e Charles Gide, que chegou a propor uma
"república cooperativa". Em dezembro de 1838, com a intensificação da luta dos trabalhadores,
durante o movimento cartista, na Inglaterra, em pleno regime de economia liberal, surgiram as
primeiras manifestações concretas de cooperativismo, que culminaram com a fundação da
Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale (Rochdale Society of Equitable Pioneers), a qual
reunia 28 tecelões da localidade que haviam perdido suas atividades para as primeiras empresas
incentivadas pela Revolução Industrial, em conseqüência da utilização da máquina a vapor como
força motriz, a fim de encontrar uma solução para continuarem sobrevivendo do seu trabalho.
Não obstante aquele ano tenha sido considerado como o marco do surgimento do
cooperativismo no mundo, têm-se notícias de experiências anteriores a essa data. A idéia é
bastante antiga, mas os ideais e as posturas persistem até hoje. Na essência, pouco mudou do
que era quando da fundação da primeira cooperativa, em 1844, na pequena cidade de Rochdale,
na Inglaterra. A primeira cooperativa de trabalho surgiu na França, influenciada pelo mesmo
motivo que levara os ingleses a formarem sua cooperativa de produção. Não menos importante
que o movimento inglês embora não com o mesmo sucesso o movimento cooperativista francês
teve participação marcante na consolidação do cooperativismo no mundo.

BASES FILOSÓFICAS
O cooperativismo surgiu como ideal de alguns reformadores sociais do século XIX, como Robert
Owen (1771 - 1858), que era industrial, proprietário, mas socialista e reformador social. O
cooperativismo visava a uma vantagem pecuniária para seus membros, advinda da união de
esforços, para que eles pudessem assim viver melhor. No ideal cooperativista, o lucro era
eliminado, dentro do possível, cabendo a cada cooperado um voto nas assembléias,
independentemente da importância de sua quota, na deliberação dos assuntos pertinentes à
direção da cooperativa. Evidentemente, era mesmo na Inglaterra que o cooperativismo deveria
surgir, pois lá que a Revolução Industrial foi mais forte; lá também, o capitalismo foi mais
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perverso, como fruto de um vitorioso liberalismo. É por isso que se diz que o cooperativismo
surgiu como uma doutrina de reforma social dentro do capitalismo

4
. O cooperativismo foi

apontado como medida socialista, com objetivo de correção das distorções sociais do
capitalismo. A Cooperativa de Trabalho, em si, detêm importante caráter social na permissão
legal de participação direta dos trabalhadores no resultado do produto que detém - a força de
trabalho - sem necessidade da intervenção de terceiros para alocar capital necessário à
movimentação da empresa, enquanto, sob tal enfoque, justificam para si a obtenção de lucro
pelo trabalho alheio, na caracterizada mais-valia, entendida na concepção econômica de Karl
Marx como o suplemento do trabalho não remunerado, traduzido no valor do que o trabalhador
produz menos o valor de seu próprio trabalho dado pelo custo de seus meios de subsistência. A
mais-valia mede a exploração dos assalariados pelos capitalistas e é a fonte do lucro desses.
Com a Cooperativa de Trabalho, sem adentrar-se em regimes comunistas ou socialistas,
ameniza-se o capitalismo, permitindo-lhe novos enfoques sociais, em que o trabalhador
apropria-se do capital mais nobre existente, a própria força de trabalho, de modo a concorrer
com ela na prestação de serviços, em conjunto e esforços comuns de outros trabalhadores. Ao
apropriar-se da mais-valia capitalista e ensejar, com tal percepção, o próprio ganho de renda,
dado nada haver que repartir do seu trabalho com o detentor do capital, no caso efetivamente
inexistente, as cooperativas têm o condão de dar ao trabalhador condição efetiva de existência
digna e, pois, da dignidade da pessoa humana, base fundamental da República Federativa do
Brasil

5
. Marcelo Mauad

6
 (1999) salienta a importante participação da Igreja Católica na proteção

do cooperativismo e na disseminação de seus valores, para a evolução da humanidade através
de uma forma mais justa de trabalho, exortada na Enclíclica Mater et Magistra, de João XXIII,
1961, no capítulo dedicado à empresa. O cooperativismo dos dias atuais é, portanto, um
conceito socialista cristão, de coadunação do trabalho com o capital, organizando-o para
enfrentar os abusos do liberalismo capitalista, através da eliminação da mais-valia e pela
administração solidária dos meios de produção, como forma de se atingir a igualdade entre os
homens. É a doutrina que tem por objetivo a correção do social pelo econômico através da
organização do trabalho de forma eqüitativa.

PRECURSORES DO COOPERATIVISMO
Os precursores do cooperativismo participaram de grandes movimentos sociais em suas épocas,
antecipando-se ao socialismo, sempre preocupados com o trabalho e da dignidade do
trabalhador, visando nas relações de produção, primordialmente, aos interesses da coletividade
sobre os do capital, defendendo uma ação social planejada na produção de bens e na repartição
da renda do trabalho. São precursores do cooperativismo: Beatrice Potter Web (1858-1943),
Historiadora e política britânica. Socialista, pioneira em reformas econômicas e sociais na
Inglaterra. Escreveu a obra The Cooperative Mouvement, 1889, de grande importância para o
impulso cooperativista inglês. Philippe-Joseph-Benjamin Buchez (1796-1865), Filósofo e político
francês, partidário do carbonarismo e das doutrinas de Saint-Simon. Participou da organização
de uma aliança entre a ortodoxia católica e as teorias socialistas; defensor da Democracia Cristã,
doutrina política, econômica e social inspirada nos preceitos do Evangelho. Incentiva as
associações trabalhistas e busca melhorar as condições de vida das classes populares. Surgida
na Europa na primeira metade do século XX. Chales Gide (1847-1932), Economista francês.
Partidário do movimento cooperativista, fundador de um dos mais difundidos manuais de
economia: Revue d'Économie Politique, em 1887; Princípios de economia política (1884), História
das doutrinas econômicas (1909). Charles Fourier (1772-1838), dentre os representantes do
socialismo utópico, é provavelmente Fourier o autor do projeto de reforma social mais ambicioso
e sistemático. François-Marie-Charles Fourier nasceu em 7 de abril de 1772, em Besançon,
França. Filho de um negociante de tecidos, abandonou os estudos aos 17 anos, serviu no
exército durante a revolução francesa e logo empregou-se como balconista. Nessa condição,
escreveu sua primeira grande obra, a Théorie des quatre mouvements et des destinées
générales (1808; Teoria dos quatro movimentos e dos destinos gerais), em que defende a
existência de uma ordem social natural, paralela à ordem física do universo. Ambas evoluiriam
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em oito ciclos ascendentes até chegar ao estágio mais elevado, em que as emoções humanas se
expressariam livremente. O estágio da harmonia seria atingido pela divisão da sociedade em
unidades produtivas comunitárias que ele denominou falanges. Uma herança recebida em 1812
possibilitou a Fourier dedicação exclusiva a sua teoria, que desenvolveu no Traité de
l'association agricole domestique (1822; Tratado da associação agrícola doméstica). A harmonia
social se realizaria nos falanstérios, constituídos de 810 pessoas de cada sexo, nos quais todas
as formas de amor seriam exercidas livremente; as crianças se educariam de acordo com suas
inclinações; e a oposição entre trabalho e prazer desapareceria. A doutrina de Fourier antecipou,
em diversos aspectos, o socialismo marxista e a psicanálise. Algumas cooperativas baseadas em
suas idéias foram estabelecidas na França e, especialmente, nos Estados Unidos. Fourier morreu
em Paris, em 10 de outubro de 1837. Louis Blanc (1811-1882), a luta de Blanc em prol dos
direitos do trabalho influenciou os setores populares que protagonizaram a revolução de 1848,
na França. Jean-Joseph-Charles-Louis Blanc nasceu em 29 de outubro de 1811 em Madri, filho
de um alto funcionário. Depois de estudar na cidade francesa de Rodez e em Paris, foi professor
particular e colaborou em um jornal republicano. Em 1839, fundou a Revue de Progrès, onde
publicou sua curta, mas famosa, obra L'Organisation du travail (A organização do trabalho). Sua
teoria socialista defendia a organização do trabalho pelos próprios trabalhadores, que
produziriam segundo a capacidade pessoal e consumiriam de acordo com as necessidades de
cada um. Em 1843, Blanc uniu-se ao conselho de redação da revista de extrema-esquerda La
Réforme. Entre 1847 e 1862, publicou os 12 tomos de sua Histoire de la révolution (História da
revolução).

Louis Blanc fez parte do governo provisório após a revolução de fevereiro de 1848 e promoveu a
fundação das Oficinas Nacionais. Em junho, as oficinas foram fechadas, o que provocou uma
revolta operária, duramente reprimida. Blanc exilou-se em Bruxelas, a fim de escapar ao
julgamento e, dali, mudou-se para Londres. Quando caiu o segundo império, 22 anos depois,
voltou a Paris, onde foi eleito deputado. Morreu em Cannes em 6 de dezembro de 1882. Luigi
Luzzati (1841-1927), Político e economista italiano. Participou do movimento cooperativista, que
surgiu na Europa no século XIX e instituiu a economia social, foi deputado de 1871 a 1921; e
senador de 1921 a 1927; e Primeiro-ministro em 1910. Robert Owen (1771-1858),
Representante do socialismo utópico do princípio do século XIX, Robert Owen tentou pôr em
prática suas idéias mediante a criação de várias comunidades industriais. Robert Owen nasceu
em Newtown, Montgomeryshire, País de Gales, em 14 de maio de 1771. Autodidata, começou a
trabalhar aos dez anos, como auxiliar de alfaiate e, em 1800, já era sócio da algodoaria New
Lanark, na Escócia, onde a maioria das pessoas trabalhava e vivia em péssimas condições de
higiene e moradia. Owen melhorou as casas, criou um armazém em que se podiam comprar
mercadorias a preço módico e, em 1816, fundou a primeira escola maternal britânica. Exerceu
estrito controle sobre bebidas alcoólicas, reduzindo o vício e a criminalidade. Embora
prosperassem os negócios, as despesas com o bem-estar dos operários pareciam extravagantes
aos demais sócios da fábrica, e Owen desligou-se deles, para fundar sua própria firma, de que
foram acionistas Jeremy Bentham e o William Allen. A repercussão de sua obra ultrapassou as
fronteiras do país e chamaram a atenção, sobretudo, suas inovações pedagógicas: jardim de
infância, escola ativa e cursos noturnos. Owen empenhou-se junto aos poderes públicos para
melhorar as condições de trabalho, reduzir a jornada e regulamentar o trabalho de menores.
Embora rico e influente, o radicalismo de sua crítica social custou-lhe as simpatias que, de início,
despertara nos governantes. Em 1817, passou a pregar a formação de cidades-cooperativas, ou
comunidades autônomas de trabalhadores, como solução para a questão social. Em 1824, Owen
transferiu-se para os Estados Unidos, a fim de pôr à prova suas idéias. A efêmera comunidade
de New Harmony devorou o que restava de sua fortuna. Após tentar sem sucesso um programa
de colonização no norte do México, voltou ao Reino Unido, onde, em 1829, se pôs à frente de
uma rede de cooperativas; depois, de um sistema de bolsas de trabalho; e, por fim, em 1834,
de uma vasta união sindical, Grand National Consolidated Trades Union, o primeiro sindicato
operário britânico, de vida breve. Seu livro mais importante é The New Moral World (1834-
1845); (O novo mundo moral). Até os últimos anos, Owen lutou pelo "socialismo", como
chamava sua doutrina (foi o primeiro a usar a palavra), que Marx e Engels criticaram com
cuidado. Morreu em sua cidade natal em 17 de novembro de 1858. Conde de Saint-Simon
(1760-1825), nas primeiras décadas do século XIX, alguns adeptos das idéias de Saint-Simon
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chegaram a fundar uma seita e retirar-se para uma vida monástica. Esse grupo religioso durou
menos de uma década, mas o pensamento saint-simonista influenciou profundamente o
movimento romântico e o começo do socialismo na França. Claude-Henri de Rouvroy nasceu em
Paris, em 17 de outubro de 1760. Sobrinho-neto do duque de Saint-Simon, o grande
memorialista do século de Luís XIV, ingressou no Exército aos 17 anos de idade e lutou na
guerra pela independência dos Estados Unidos entre 1779 e 1783. De volta à França, aderiu à
revolução e abandonou seu título nobiliárquico. Durante o Terror, porém, passou quase um ano
na prisão sob risco de vida e tornou-se contrário à violência revolucionária. Aos quarenta anos,
após ter feito fortuna com especulação imobiliária, decidiu retomar os estudos na Escola de
Medicina e na Politécnica. A partir de 1802, Saint-Simon começou a escrever sobre política,
economia e filosofia. O primeiro trabalho, publicado em 1802, foi Lettres d'un habitant de
Genève à ses contemporains (1802; Cartas de um habitante de Genebra a seus
contemporâneos), que continha o esboço de uma nova religião, baseada na ciência. Entre 1805
e 1810, o autor voltou a sofrer dificuldades financeiras e viveu às expensas de um ex-
empregado. Continuou, no entanto, a escrever e criou um fervoroso grupo de adeptos,
conhecidos como saint-simonistas, entre os quais figuravam políticos, banqueiros, engenheiros e
escritores influentes, como o historiador Augustin Thierry e o filósofo Auguste Comte, criador do
positivismo. Barthélemy Prosper Enfantin e Saint-Amand Bazard encarregaram-se também de
difundir as idéias do mestre e foram, após sua morte, os fundadores da seita que levou seu
nome. Para Saint-Simon, as mudanças político-sociais são determinadas pelo avanço da ciência,
da moral e da religião. Precursor do socialismo, concebeu uma sociedade futura dominada por
cientistas e industriais, entre os quais incluiu negociantes, banqueiros, comerciantes e operários.
O lema "a cada um segundo sua capacidade, a cada capacidade segundo seu trabalho" é a
chave do pensamento saint-simonista, melhor dimensionado nas obras Introduction aux travaux
scientifiques du XIXème siècle (1807; Introdução aos trabalhos científicos do século XIX),
Mémoires sur la science de l'homme (1813-1816; Memórias sobre a ciência humana) e Le
Système industriel (1821; O sistema industrial). Apesar de seu anticlericalismo, as últimas obras
de Saint-Simon são de inspiração livremente religiosa: Le catéchisme des industriels (1823; O
catecismo dos industriais) e Le nouveau christianisme (1825; O novo cristianismo). Louvado e
atacado, apenas nos dois últimos anos de vida gozou de certa tranqüilidade econômica, graças à
ajuda de banqueiros e industriais. Saint-Simon morreu em Paris em 19 de maio de 1825. Suas
idéias influenciaram autores românticos posteriores, como Sainte-Beuve, Victor Hugo, George
Sand e Heinrich Heine, entre outros.

DO SURGIMENTO NO BRASIL
Surgiu no país, em 1610, com a fundação das primeiras reduções jesuítas no Brasil. Por mais de
150 anos, o Estado baseado na sociedade solidária de trabalho coletivo sobrepunha o bem-estar
social aos interesses econômicos individuais, mas não se pode considerar como surgimento do
movimento cooperativo no Brasil, pois faltavam-lhe os ideais democráticos rochdaleanos. O
verdadeiro início do cooperativismo no Brasil ocorreu quando o médico francês, Jean Maurice
Faivre (1795-1858), um dos fundadores da Academia Nacional de Medicina, foi clínico no Rio de
Janeiro, onde publicou várias obras médicas e fundou, com um grupo de europeus residentes no
Paraná, a Colônia Tereza Cristina, organizada em forma de cooperativa. A primeira cooperativa
que realmente obteve êxito, entretanto, foi a Caixa Rural, criada pelo Padre Theodoro Amstad,
em 1902, no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Em 1913 surgiu a cooperativa
dos empregados e operários da Fábrica de Tecidos da Gávea. Nesse mesmo ano, na cidade de
Santa Maria, RS, é fundada a COOPFER que se desenvolveu até 1964, considerada a maior
cooperativa da América do Sul. Já na década de 40, quando o governo Getúlio Vargas incentivou
a criação de cooperativas de trigo e soja, é que o cooperativismo inflou no país, conhecendo
verdadeiro crescimento nas décadas de 60 e 70, graças às altas cotações da soja no mercado e
ao acesso fácil a crédito das cooperativas.

CONCEITO DE COOPERATIVA
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A conceituação de cooperativa advém, na sua maior parte, dos economistas, mas incompleta do
ponto de vista da doutrina jurídica, pois esses estudiosos adstringem a conceituação na
eliminação do patrão, intermediário, capitalista ou atravessador conforme a cooperativa seja de
trabalho, serviço, crédito ou produção

7
. Carvalho de Mendonça

8
 define as sociedades

cooperativas com "institutos modernos, tendentes a melhorar as condições das classes sociais,
especialmente dos pequenos capitalistas e operários. Elas procuram libertar essas classes da
dependência das grandes indústrias por meio da união das forças econômicas de cada uma;
suprem aparentemente o intermediário, nesse sentido: as operações ou serviços que constituem
o seu objeto são realizados ou prestados aos próprios sócios e é exatamente para esse fim que
se organiza a empresa cooperativa; diminuem despesas, pois, que, representando o papel do
intermediário, distribuem os lucros entre a própria clientela associada; em suma, concorrem para
despertar e animar o hábito da economia entre os sócios." No Brasil, depois de muitas
experiências, na prática e na legislação, foi instituída a Política Nacional de Cooperativismo, que
compreende a atividade decorrente de iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de
setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse
público, conforme redação do art. 1º da Lei 5.764, de 16/12/71 (Lei das Cooperativas). Logo, na
forma da lei, o interesse público preside a ação cooperativa. Amador Paes de Almeida, já
divisava os princípios cooperativistas como característica própria das cooperativas, trazendo-os
para dentro do conceito: "A sociedade cooperativa é uma sociedade sui generis, que se distingue
das demais por suas características próprias." Segundo a Lei das Cooperativas, as pessoas que
formam uma cooperativa almejam desenvolver uma atividade econômica, de proveito comum,
comprometendo-se, para tanto, a contribuir com bens ou serviços, sem objetivo de lucro,
formando entre elas uma sociedade de pessoas prestadoras de serviços aos associados, com
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, com características
próprias das cooperativas rochdaleanas. Nessa esteira, a sociedade cooperativa de hoje, foi
regulamentada com, substancialmente, o mesmo espírito com que ela foi concebida no passado,
isto é, ela existe para proveito comum dos sócios, chamados de cooperados, constituída para
prestar serviços aos associados. Para tanto, a observação dos princípios cooperativista devem
fazer parte da conceituação. Pedro Barbosa Pereira

9
 escreveu sobre esse tipo de sociedade:

"As cooperativas são sociedades de capital variável com fluxo e defluxo de sócios. Destinam-se
elas a prestar serviços e vantagens, tendo elas, como seus únicos fregueses, os seus sócios. É
para eles e por eles que ela se constitui e opera. Todos os sócios cooperam com o seu capital,
no mínimo para que possa ela alcançar o seu objetivo. São cooperadores e cooperados, ao
mesmo tempo."

O artigo 86 da Lei das Cooperativas prevê que elas poderão fornecer bens e serviços a não
associados, desde que o exercício de tal faculdade esteja de acordo com os objetivos sociais,
sendo esses sempre destinados a melhorar a condição dos cooperados. A Aliança Cooperativa
Internacional, no Congresso de Praga, de 1948, definiu a cooperativa como "...toda associação
de pessoas que tenha por fim a melhoria econômica e social de seus membros, através da
exploração de uma empresa sobre a base da ajuda mútua e que observe os princípios de
Rochdale"

10
. A própria OIT, através da recomendação 127, de junho de 1966, exalta o papel das

cooperativas de trabalho no progresso econômico e social dos países emergentes, estimulando a
criação de cooperativas de Trabalho. O diploma conceitua esse tipo de cooperativa como sendo
formado por grupo de trabalhadores de um mesmo ofício, reunidos para trabalhem em comum,
de forma que salvaguardem sua independência e sua dignidade no cumprimento de seu
trabalho. O conceito de cooperativa de trabalho confunde-se com o de sindicato, na asserção de
De Plácido e Silva (1993) ao afirmar que essa é: "uma cooperação ou colaboração de empresas,
ou de pessoas, na defesa de um interesse comum, revelando-se, assim, na união, que se
estabelece entre pessoas da mesma profissão, ou de profissões conexas, ou de empresas do
mesmo gênero, com a intenção de impor uma melhoria de salários, ou uma melhoria de
negócios." A lei atual não define o que é cooperativa de trabalho, no entanto, o Decreto nº
22.239, de 19/12/32, no seu artigo 24, bem conceitua a espécie, existindo na regulamentação
anterior uma definição do que seja cooperativa de trabalho:
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"São cooperativas de trabalho aquelas que, constituídas entre operários de uma determinada
profissão ou ofício, ou de ofícios vários de uma mesma classe, têm como finalidade primordial
melhorar os salários e as condições de trabalho pessoal de seus associados e, dispensando a
intervenção de um patrão ou empresário, se propõe a contratar e executar obras, tarefas,
trabalhos ou serviços públicos ou particulares, coletivamente por todos ou por grupos de alguns
."

Ressalva-se que os termos utilizados na definição estão anacrônicos, merecendo revisão
semântica do seu significado, que pode levar a erro de interpretação. Pela definição do Decreto,
as cooperativas são associações constituídas por operários, contudo o verbete operário significa;
trabalhador ou artífice que, mediante salário, exerce uma ocupação manual

11
. Ora, é certo que

não existe qualquer proibição legal vedando ao operário participar de cooperativas, visando a
um aumento na sua renda familiar, contudo o jargão é tão carregado pelo seu significado
histórico que preferimos a palavra profissional por dar uma acepção mais ligada ao trabalhador
autônomo. Ocorre, porém, que a expressão 'salário' tem significado técnico jurídico próprio no
direito pátrio, exprimindo o valor contratual da prestação lavoral no regime jurídico da CLT e
sendo as palavras pró-labore ou mesmo retiradas mais adequadas àquela posição de sócio.
Contudo, alguns aspectos da evolução legislativa foram por nós assinalados que não se pode
desprezar para a fixação de um conceito de cooperativa de trabalho. O Decreto n° 979, de 6 de
janeiro de 1903: "Faculta aos profissionais da agricultura e indústria rurais a organização de
sindicatos para a defesa de seus integrantes." Novamente o Decreto n° 22.239, de 19 de
dezembro de 1932, no parágrafo 2° do art. 16, ao dispor sobre as atividades do cooperativismo,
estatuía que: "É permitido às cooperativas que tenham por objeto qualquer gênero de operações
ou atividades na lavoura, na indústria, no comércio, no exercício de profissões e todos e
quaisquer serviços de natureza civil ou mercantil, podendo ser, ou não, lucrativo, contanto que
não fira a lei, a moral e os bons costumes." No art. 21, o mesmo diploma classificava as
cooperativas como:

"As sociedades cooperativas podem se classificar nas seguintes categorias principais:
cooperativas de produção agrícola, de produção industrial, de trabalho (profissionais ou de
classe), de beneficiamento de produtos, de compras em comum, de consumo, de abastecimento
de crédito, de seguros, de construção de casas populares, cooperativas editoras e de cultura
intelectual, cooperativas escolares, cooperativas mistas, cooperativas centrais, cooperativas de
cooperativas (federações)."

Depois, outro diploma, o Decreto n° 23.611, de 20 de dezembro de 1933, faculta a instituição
de consórcios profissionais cooperativos que, em suma, eram cooperativas de trabalho. O
Decreto n°24.647, de 10 de julho de 1934, estabelece, então, bases e princípios para a
cooperação profissional e para a cooperação social; faculta auxílios diretos e indiretos às
sociedades cooperativas e institui o patrimônio dos consórcios profissionais e cooperativos,
incentivando mais a associação de profissionais.

Foi então, com o advento da Lei n°44.504, de 30 de novembro de 1964, o Estatuto da terras -
que trata do cooperativismo nos artigos 79 e 80 - e do Decreto-lei n° 59, de 21 de novembro de
1966, que estabeleceu em seu art. 5° que:

"As cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviços, operações ou
atividades, respeitada a legislação em vigor, assegurando-lhes o direito exclusivo e a obrigação
de uso da expressão 'Cooperativa'."

Foi então que as cooperativas de trabalho tomaram grande impulso, delimitando o campo de
atuação desse tipo de associação. Então, os elementos fundamentais para a conceituação da
cooperativa de trabalho são: a associação de trabalhadores de profissões afins, não sendo
admitido em seu quadro social elemento estranho à categoria profissional; a união de esforços
para a ajuda mútua na melhoria das condições de vida, ao invés do objetivo individualista de
vencer na vida com o próprio esforço; contratação de obras ou serviços para seus associados em
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nome da associação, e não, a mera colocação de mão-de-obra no posto de trabalho ou
divulgação do serviço individual de cada sócio; administração democrática e solidária nos moldes
dos princípios rochdaleanos, de forma a privilegiar a pessoa humana, e nunca, o capital.
Concluímos, portanto, que cooperativa de trabalho é a associação civil de autônomos de mesma
classe profissional regrada por estatuto, com forma definida em lei, criada para contratar em seu
nome a execução de serviço para seus associados, distribuindo-lhes retiradas proporcionais ao
trabalho por eles executado.

NATUREZA JURÍDICA
Durante muito tempo, se discutiu-se a natureza jurídica das cooperativas, que no mundo todo,
vinha sendo confundida com as sociedades anônimas. Porém, no Brasil, essa celeuma teve fim
com a promulgação do Decreto-Lei nº 22.239, de 19 de dezembro de 1932, que definiu o
instituto como uma associação de pessoas sem fins lucrativos.

Inúmeros são os elementos de contato entre as cooperativas e as sociedades anônimas que
deram azo às exaltadas polêmicas sobre o assunto, muito embora se diferenciem radicalmente
nos objetivos visados e no animus que as impele: ambas possuem um corpo associativo, ou ao
menos, possuem uma estrutura apta a conter e disciplinar um corpo associativo amplo; ambas
têm sua permanência na sociedade independente de seus associados. A cooperativa, porque
mantém suas portas abertas ao fluxo e defluxo de associados (através da aquisição de cotas) e
a sociedade anônima, em virtude da fungibilidade e alienabilidade das ações dos seus
investidores. Elas têm vida estatutária que emanada no início dos seus fundadores, passa a
sobrepairá-los e a estender-se ao demais que venham a elas se incorporar, pois não se liquidam
pela retiradas dos sócios da sociedade, não sofrem alteração ou pacto social com a mudança dos
associados. Com tantos pontos de contato, o que caracteriza a sociedade cooperativa como uma
sociedade de pessoas é a própria história contada de que as sociedades anônimas já existiam
desde 1844, na Inglaterra, época em que nem mesmo existia a sociedade por cotas limitadas. As
sociedades anônimas, de outro lado, já tinham delimitadas suas normas jurídicas e sua estrutura
administrativa, sendo plausível que as cooperativas tivessem nascido do seio dessas sociedades.
Nas cooperativas, o intuito personae prepondera sobre o intuito pecuniae e em nenhuma
sociedade do nosso sistema jurídico sobressai tanto a affectio societatis, quanto ressalta nas
sociedades cooperativas, em virtude de que o capital é o fator contingente para essa espécie,
pois a comunhão de esforços e a solidariedade são prevalecente. Toda estrutura da sociedade
cooperativa é baseado na pessoa do sócio, e não, no capital que possa ter trazido a ela, pois
esse, inclusive, está limitado a um teto, bem como se infere do direito ao voto nas assembléias
que está limitado a um por membro, independentemente do seu capital. Nas cooperativas, os
associados são absolutamente iguais perante a sociedade e o que é mais importante nessas
sociedades é que seus membros são, ao mesmo tempo, usuários dos serviços por elas prestados
e associados. Essa característica reforça de tal maneira os vínculos e interesses que ligam os
associados à cooperativa e esses entre si como não ocorre em nenhum outro tipo de sociedade.
A legislação brasileira, ensina Waldírio Bulgarelli (1965), recebeu a doutrina jurídica das
cooperativas como sendo sociedades ou associações, sui generis, não comerciais, para distingui-
las dos tipos clássicos, caracterizadas como sociedade de pessoas, e não, de capital. Mas uma
reflexão histórica demonstra que a natureza jurídica das cooperativas tem oscilado
pendularmente no tempo, indo da natureza comercial à civil. O Decreto n° 22.239, de 19 de
dezembro de 1932, na parte referente às sociedades cooperativas, estipula no seu art. 1°, sobre
o contrato social, que:

Dá-se o contrato de sociedade cooperativa quando sete ou mais pessoas naturais, mutuamente
se obrigam a combinar seus esforços, sem capital fixo predeterminado, para lograr fins comuns
de ordem econômica, desde que observem em sua formação, as prescrições do presente
decreto.

Refere o art. 2°, do mesmo diploma, sobre a natureza das cooperativas:
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As sociedades cooperativas, qualquer que seja a sua natureza, civil ou mercantil, são sociedades
de pessoas e não de capitais, de forma jurídica sui generis, que se distinguem das demais
sociedades pelos pontos característicos que se seguem, não podendo os estatutos consignar
disposições que os infrinjam.

De uma análise sistêmica do diploma, percebe-se que as cooperativas, de modo geral, podiam
ter dupla natureza, civil ou mercantil, mas com certeza já eram uma sociedade de pessoas de
forma sui generis, pelas suas características rochdaleanas. Alguns tipos de cooperativas eram
considerados de natureza civil (de produção, agrícola, de trabalho, de benefício e de venda
em comum), e de natureza comerciais, as demais. Consoante o § 2° do art. 16, desse Decreto,
confirmava-se a natureza dupla da cooperativa, quando versava sobre a atividade cooperativista:

É permitido às cooperativas por objeto qualquer gênero de operações ou atividades na lavoura,
na indústria, no comércio, no exercício de profissões e todos e quaisquer serviços de natureza
civil ou mercantil, podendo ser, ou não, lucrativo, contanto que não fira a lei, a moral e os bons
costumes.

O Decreto-lei n° 59, de 21 de novembro de 1966, que definiu a política nacional de
cooperativismo, criou o Conselho Nacional de Cooperativismo e deu outras providências, revogou
todas as leis anteriores, inclusive o decreto n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932, resolvendo
o impasse da natureza jurídica das cooperativas ao prescrever que:

As cooperativas, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, são entidades de pessoas com
forma jurídica própria, de natureza civil, para a prestação de serviços ou execução de atividades
sem finalidade lucrativa, não sujeitas à falência, distinguindo-se das demais sociedades pelas
normas e princípios estabelecidos na presente lei.

A Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, em vigor, ao estabelecer que:

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias, de
natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados.

O código civil, no artigo 982, de forma expressa, tipificou as cooperativas como sociedades
simples, ou seja, não empresárias, independentemente do seu objeto social:

CC, Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por
objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as
demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por
ações; e, simples, a cooperativa.

Como se infere do texto legal, o objetivo primordial das cooperativas é seu associado, pois
vivem para lhes prestar serviços, não pretendem sobreviver objetivando a competitividade entre
outras empresas, desiderato da sociedades de capital. Ainda, por não se sujeitarem à falência,
próprio das sociedades comerciais, as cooperativas não são, com certeza, sociedades comerciais.
Como salientam todos os diplomas cooperativistas editados, é essencial ao próprio conceito de
cooperativa, que as pessoas que se associam, exerçam simultaneamente, em relação a ela, o
papel de sócio e usuário ou cliente. É o que, em direito cooperativo, se exprime pelo princípio da
dupla qualidade, cuja realização prática importa, em regra, a abolição da vantagem patrimonial
chamada lucro, que geralmente fica nas mão do intermediário ou patrão. O ponto determinante
então, talvez seja perceber que o legislador da Lei n° 5.764/71, ao copiar a definição do diploma
anterior, quis escrever que as cooperativas têm "forma jurídica própria de natureza civil", não
quis, com isso, dar às cooperativas duas naturezas jurídicas, mas apenas uma, a natureza
jurídica não comercial e o código civil não quis delinear as cooperativas como sociedade
empresária, mas sim como sociedade simples. Portanto, a natureza jurídica das cooperativas é
de sociedade simples e rege-se pelos princípios gerais de direito do Código Civil e pelos
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princípios especiais de direito do Direito Cooperativista, da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de
1971, e seus dispositivos.

ATO COOPERATIVO
O sistema cooperativista apresenta peculiaridades que nenhum outro contém, com princípios
próprios de interpretação, segregando o direito cooperativista do direito civil, comercial,
trabalhista ou do consumidor e formando, assim, um direito didaticamente autônomo dos
demais. A cooperativa tem como ideal precípuo o de prestar serviços aos cooperados e seus
negócios são de natureza interna à sociedade, um prolongamento da economia dos sócios.
Walmor Franke

12
, denomina com muita propriedade negócio-fim aquele realizado entre o

cooperado e a cooperativa e negócio-meio, o realizado entre essa e o mercado. O escopo da
sociedade cooperativa é a persecução do bem-estar de seus sócios. Diferentemente das
empresas que têm à mira o lucro, o cooperado atua em seu benefício ao agir em benefício, da
sociedade, bem como a cooperativa atua em seu benefício ao agir em benefício do cooperado.
Esses atos internos, passíveis de serem isolados daqueles que são realizados com terceiros,
ocorrem dentro de um moto-contínuo preso no laço cooperativa-cooperado, cooperado-
cooperativa. Por serem passíveis de identificação, os atos praticados interna corporis entre a
cooperativa e seus associados são sui generis ao direito, por isso classificados e denominados
como atos cooperativos. O artigo 79 da Lei nº 5.764/71 apresenta o conceito de ato
cooperativo

13
.

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos
objetivos sociais.

O parágrafo único excepciona que:

O ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria...

pois, em última análise, o ato cooperativo é feito pelo próprio cooperado em seu favor. A
presença do cooperado está no âmago da definição do ato cooperativo que, em síntese é o
negócio-fim da sociedade. Portanto, se o cooperado não se apresentar na negociação, não
estaremos na presença do ato cooperativo, mas sim, do negócio-meio do ato jurídico civil ou
comercial. Dentro da teoria do ato jurídico, diferenciado é o ato cooperativo com características
próprias em relação ao ato civil, mercantil, ou lavoral. Como exemplo do ato cooperativo, está a
associação à cooperativa, as assembléias, a propositura de medidas, o recebimento das
retiradas, a integralização das cotas e outras a envolver o cooperado. Em termos claros, o
legislador esclareceu que o ato cooperativo não é uma operação de mercado ou alienação de
bens. De fato, as operações realizadas entre as cooperativas e seus associados são meras
transferências ou devoluções de suas co-propriedades, após a divisão do resultado na forma do
estatuto. O artigo 83 da Lei nº 5.764/71, melhor explica o ato cooperado quando estatui que:

A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos
poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de operações de
crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à
comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos
dispuserem de outro modo.

O ato cooperativo é, portanto, aquele que é realizado pela sociedade cooperativa e consiste na
prestação de serviço de representação de seus associados. As atividades devem
necessariamente constar nos estatutos da cooperativa como objetivo social. Não atendendo a
esse requisito, a atividade certamente será ato não cooperativo. A verificação do ato cooperativo
realizado pelos sócios contribui para se demonstrar a existência de uma entidade genuína ou de
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uma fraudulenta, utilizada de fachada para prejudicar direitos e elidir obrigações.

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS
Os princípios do cooperativismo abrangem todas as forma de cooperativas no mundo inteiro e
foram inspirados na assembléia de Rochdale que primava por livre adesão; um único voto por
associado; distribuição do excedente; juros limitado sobre o capital; neutralidade política;
neutralidade religiosa; vendas a dinheiro e a vista; educação dos associados. Os princípios do
cooperativismo rochdaleanos, no Brasil, estão embutidos nos valores protegidos na Lei nº
5.764/71 que optou pela promoção à posição de norma expressa os princípios rochdaleanos. A
adesão a uma sociedade cooperativa deve ser voluntária e aberta a todas as pessoas, sem
restrições ou discriminações sociais, raciais, políticas ou religiosas. As portas da cooperativa
devem estar abertas ao ingresso dos interessados, mas de nenhuma forma o associado deve ser
levado a se filiar através do vício da vontade, principalmente nas cooperativas de trabalho e
serviços, onde a prática é comum na captação de mão-de-obra. Há casos em que trabalhadores
campesinos são encaminhados diretamente à cooperativa se quiserem conseguir trabalho.
Mesmo no meio urbano existe a prática da captação de mão-de-obra através do sortilégio na
explanação do cooperativismo é considerada uma saída milagrosa aos problemas do pai de
família e do desempregado. Ninguém pode ser compelido a participar de cooperativa e assumir
as responsabilidades dessa assunção, advindas principalmente das despesas, as quais os sócios
têm obrigação de ratear, se houver prejuízo. Ninguém é obrigado a permanecer associado,
tendo o cooperado direito de se desligar da cooperativa a seu bel-prazer, retirando sua cota-
parte na forma do disposto nos regulamentos. Esse princípio é reforçado pelo mandamento
constitucional do artigo 5º, inciso XX, que estatui que "...ninguém pode ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado". Do sistema cooperativo, só devem participar pessoas
realmente interessadas nos serviços que esse sistema pode oferecer, de forma a estarem
conscientizadas de que são responsáveis pessoalmente pelos riscos do empreendimento que são
os proprietários e não têm mais a proteção celetista a seu favor. As cooperativas deverão
receber em seus quadros sociais aqueles que espontaneamente, lhes procuram para associarem-
se, salvo a impossibilidade técnica. A impossibilidade técnica da prestação de serviços é restrição
legal que não fere os princípios rochdaleanos, visto que existem espécies de serviços que não
podem agregar um número ilimitado de utentes. O capital social das cooperativas é
representado por cotas-partes, vez que, se a cooperativa não pode vedar o ingresso do
associado e tampouco sua saída, então seu capital deve ser representado de modo variável,
devido às oscilações que sofre com a compra de cotas mínimas no ingresso do associado e com
restituição dessas cotas no seu desligamento. Contudo, elas podem aceitar apenas indivíduos de
determinada profissão ou especialização técnica no caso das cooperativas de trabalho e serviço.
Tampouco a cooperativa pode estar afeta a uma religião ou seita, vinculando a aceitação do
associado em seus quadros sociais apenas a quem professá-la. O mesmo ocorre com as
cooperativas em relação aos partidos políticos, vinculando a aceitação do associado em seus
quadros sociais apenas àqueles que comungam a mesma ideologia política ou a mesma
militância partidária. Se as reuniões ou atividades cooperadas se vincularem a discussões
políticas ou religiosas

14
, haverá infringência as regras legais, a ensejar sentença judicial que

descaracterize modalidade cooperativa. As cooperativas são organizadas democraticamente e
dirigidas por pessoas eleitas ou designadas através de regras estatutárias onde, nas cooperativas
primárias, cada sócio tem direito a um voto. Com isso, as os cooperados participam da
administração e da direção da cooperativa por meio de assembléias regulares, pela decisão da
maioria dos membros, e não, pela maioria do capital social, como nas empresas. Inclusive a
legislação prevê, no inciso III do artigo 4º, número limitado de aquisição de cotas-partes do
capital para cada associado, evitando que determinado associado detenha o poder de pressionar
a assembléia a tomar decisões sob a ameaça da retirada de suas cotas. A limitação legal é de
1/3 das cotas-partes por associado, contudo, na prática essa limitação não evita que dois
associados possam deter juntos 66,66% do total do capital, devendo por isso, ser esta regra
sempre verificada como possível indício de fraude. A única exceção a essa regra está na fixação
da proporção vinculada à entrega à cooperativa de produto pelo sócio, e não, a número máximo
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de cotas-partes disponíveis para aquisição. Assim, um produtor de vinho ao entregar seu
produto à cooperativa e esse venha a representar 3% do estoque da cooperativa, terá direito a
3% das cotas-partes, mas, mesmo nessas cooperativas, fica mantida a regra de um voto por
membro para a tomada de decisões. O inciso IV da Lei 5.764/71 visa a permitir à cooperativa
que mantenha sua identidade, barrando terceiros da aquisição de cotas, por meio de
transferência, gratuita ou onerosa, impedindo o ingresso daqueles que não se identificam com os
objetivos da cooperativa. Impõe-se com esse impeditivo, uma única via de ingresso nas
sociedades cooperativas, bem como funil impeditivo da entrada de associado que não possua
especialidade compatível para seu ingresso pelas vias normais de afiliação. De outra mão, a lei
obriga as sociedades cooperativas a adquirirem as cotas-partes daqueles cooperados que
desejam se retirar e não veda a alienação das cotas entre associados, salvo o limite de 1/3 para
a detenção do capital social por associado. As cotas também não se transmitem por herança,
permanecendo aos herdeiros apenas o direito de resgate por analogia à sociedade comercial. As
cooperativas singulares são aquelas em que apenas pessoas físicas se reúnem, podendo
associar-se pessoas jurídicas em caráter absolutamente excepcional, se seu objeto social se
coadunar com os objetivos perseguidos pelos cooperados. As cooperativas podem associar-se
em centrais ou federações: as federações podem associar-se em confederações. A singularidade
de voto que prescreve o inciso V assegura que cada associado de cooperativa de primeiro grau
terá apenas um voto, independentemente do número de cotas-partes que possua, o mesmo
ocorre com a pessoa jurídica que à cooperativa se afiliar, independentemente do número de
sócios-gerentes que possuir, tendo direito a um só voto. As centrais e as confederações podem
deliberar por meio de voto proporcional à participação de cada cooperativa singular no
movimento global, valendo-se do critério da maior representatividade. As cooperativas estão
limitadas a distribuírem, no máximo, juros de 12% ao ano, que incidirão sobre a parte
integralizada. Cabe aqui ressaltar que correção monetária não é juro: correção monetária é a
reposição do valor de compra do dinheiro e o juro é a remuneração paga pelo empréstimo do
dinheiro, durante o período de sua fruição. O sistema cooperativo preocupa-se em não ser uma
mera forma de tornar produtivo o capital, mas de tornar produtiva a atividade do homem,
valorizando o trabalho e a participação social, coibindo as aspirações especulativas do capital por
aqueles que detenham parte significativa das cotas-partes sem, contudo, afastar a possibilidade
de sua utilização, necessária à organização dos serviços. Quaisquer outras espécie de benefícios
às cotas-partes ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, para
associados ou não, são proibidas. A cooperativa não dá lucro

15
. O sistema de cooperativa pode

realizar sobras em virtude da necessidade de se prever uma margem de erro na consecução dos
seus objetivos. A cooperativa presta serviço ou repassa o produto aos seus cooperados pelo
preço de custo. Como é impossível prever exatamente o preço de custo, faz-se necessária uma
previsão de custos, nivelada por cima, que nunca alcança as lindes do lucro e tampouco com ele
se assemelha. Outrossim, a sobra é devolvida aos cooperados. De outra mão, o lucro é o
"incremento de valor" que se adiciona ao custo do produto ou serviço, que pode variar a critério
do empreendedor, comerciante, prestador ou do intermediário. Esse acréscimo ao custo é
também chamado grosso modo de 'mais-valia' ou acréscimo do proprietário (do produto ou
serviço). A sobra é o total recebido pela cooperativa em contraprestação pelo serviço ou
produção do associado, ou a somatória da margem de erro aduzida por segurança às
mercadorias adquiridas pelas cooperativas em nome dos cooperados ou ao custo do repasse da
prestação de serviços efetuada para os associados. A sobra apurada deverá ser destinada em
conformidade com a deliberação da assembléia, que poderá vinculá-la à expansão dos negócios
da cooperativa, a serviços comuns ou distribuindo-os entre os sócios proporcionalmente às
operações realizadas com a sociedade. As sobras nunca poderão ser vinculadas ao capital
integralizado pelos associados, para não remunerar a especulação. A sobra não é o escopo da
cooperativa e, abusivamente realizada, descaracterizará a entidade cooperativa. Nas
cooperativas, o prejuízo é rateado em regra na proporção dos serviços usufruídos. Se o prejuízo
é oriundo dos custos gerais de funcionamento e operação da própria entidade, então poderão
ser suportados por todos os associados, se assim estabelecer o estatuto. O sócio demissionário
ou desligado ficará vinculado às obrigações até o fechamento do balanço de apuração de sobras
e prejuízos.
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A diretoria das cooperativas só pode ser composta por associados eleitos pela Assembléia Geral,
que responderão solidariamente pelos prejuízos causados por dolo ou culpa, se a assembléia
ratificou os atos resultantes em prejuízo à sociedade ou se deles a cooperativa logrou proveito.
As cooperativas devem tomar providências para a educação dos seus membros, empregados e
dirigentes, e do público em geral, divulgando os princípios do cooperativismo, as diferenças entre
as cooperativas e as sociedades comerciais e as vantagens e desvantagens do status de
cooperado em face da posição de empregado e sócio-proprietário. O sistema cooperado tem
como alvo a superação da pobreza em épocas de recessão, por meio da união de esforços
comuns, mas poucos conhecem os benefícios que essa espécie de associação pode trazer aos
que a ela se engajam. A falta de cultura mínima e o jugo à idéia da 'carteira assinada' leva à
desconfiança e ao desinteresse das populações em se reunirem nessa modalidade.

Para promover a educação do cooperativismo, as cooperativas são obrigadas a destinarem 5%
das sobras líquidas para a assistência técnica, educacional e social em forma de fundo. O fundo
também poderá ser destinado à prestação de assistência técnica aos familiares dos associados e
empregados da cooperativa.

PRINCIPAIS FRAUDES CONSTATADAS
Muitas são as formas de fraudes encontradas de utilizam como testada o instituto da
cooperativa, sendo as modalidades abaixo elencadas as mais comumente encontradas:

1- Arregimentação de Mão-de-Obra

Consiste a prática em celebrar contrato de trabalho com tomadora de serviços, ordinariamente,
por cooperativa de trabalho composta pelo número de associados, para, só então, dimensionado
o contingente necessário ao empreendimento, arregimentar obreiros ao custo acertado. De tal
sorte, passar-se à subscrição de cotas-partes por esses obreiros, em regra por valor ínfimo,
posto que o art. 24 da Lei nº 5.764/71 estabelece apenas limite máximo de um salário mínimo
ao valor unitário das referidas cotas.

Tal infração poderá ser constatada, dentre outros meios, por meio da comparação entre a data
de assinatura do contrato de prestação de serviços com a cooperativa e a data de adesão dos
associados a esta entidade, constante do Livro ou Ficha de Matrícula dos cooperados citados no
contrato.

2- Cooperativa de Ex-Empregados

Assim procedendo, assegura a tomadora de serviços a manutenção de seus profissionais
experimentados sem onerar-se com os encargos trabalhistas correspondentes. A fraude decorre
da evidente influência determinante da prestação pessoal pelos ex-empregados na contratação
daquela cooperativa em especial.

3- Prestação de Serviços Pelo Mesmos Associados

Esta estratégia visa afastar o perigo do denominado "risco trabalhista", pela celebração
continuada de contratos de curta duração, sucessivamente, com cooperativas alternadas,
integradas pelos mesmos associados. Assim, assegura-se a prestação pessoal e continuada por
profissionais determinados, alternando-se periodicamente as sociedades cooperativas a que se
vinculam, dificultando ou obviando a percepção da fraude.

4-Prestação de Serviços Diversos dos Contratados

Muitas vezes o cooperado é utilizado pela empresa tomadora para prestar outros serviços,
diversos daqueles contratados com a cooperativa. Neste caso, a fraude é patente, devendo
ocorrer a conseqüente lavratura do respectivo Auto de Infração.
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Seguidos Contratos de com Sociedades Cooperativas. A manobra visa garantir a eficácia da
observação da competência e comportamento do associado, durante o período superior ao
ordinário, de 90 (noventa) dias fixados por lei.

A criação e a manutenção de cooperativas de trabalho fraudulentas importam na
responsabilização criminal de seus responsáveis, uma vez que tal prática constitui crime previsto
no art. 203 do Código Penal, que dispõe: "Frustrar, mediante fraude ou violência, direito
assegurado pela legislação do trabalho."
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INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NO DIREITO

STRATEGIC INNOVATION IN LAW

Frederico De Andrade Gabrich

RESUMO
Não se pode falar em conhecimento avançado ou rudimentar em direito empresarial, sem que o
profissional do Direito conheça, pelo menos razoavelmente, a empresa, a sua organização, o seu
funcionamento, as suas necessidades e as suas vicissitudes. O capitalismo contemporâneo,
fortemente marcado pela excessiva comoditização de produtos, de serviços e até de processos
administrativos, naturalmente favorece não apenas o movimento concentracionista, mas,
também, a completa estandartização das organizações empresariais. Essa realidade indiscutível,
acaba exigindo das empresas a gestão estratégica e sistemática de todas as suas ações
presentes e futuras, com destaque absoluto para a gestão da inovação, sem a qual, a
capacidade de a empresa gerar dinheiro novo, ou de agregar mais valor aos seus produtos e
serviços, ficam irremediavelmente comprometidas. A inovação pressupõe fazer o novo, fazer
diferente, surpreender, mudar e proporcionar novas experiências. Na empresa há inovação não
apenas em tecnologia, mas também em produtos, serviços, estruturas organizacionais, processos
administrativos, modelos de negócios e em estratégias de abordagem do mercado. A ciência do
Direito (e o direito empresarial, em particular), não pode ficar alheia e esse estado de fatos.
Todavia, a lógica mental dominante no Direito ainda está fortemente atrelada ao conflito, ao
excesso de normas, ao positivismo legalista radical e ao apego excessivo às soluções
estandartizadas do passado, que dificultam ou restringem a inovação. É fundamental tranformar
o Direito, que precisa deixar de ser um entrave à inovação, para passar a ser uma ferramenta
que gere, sustente e estruture a gestão sistemática e estratégica da inovação, especialmente na
empresa.
PALAVRAS-CHAVES: direito empresarial; inovação; inovação no Direito; análise estratégica;
interpretação jurídica.

ABSTRACT
Nobody can not speak in rudimentary or advanced knowledge in business law, without the
professional law knows at least reasonably, the company, its organization, its functioning, its
needs and dificulties. Contemporary capitalism, strongly marked by excessive commoditization of
products, services and administrative processes to naturally favors not only the movement
concentrationist, but also the complete standardization business organizations. This undisputed
fact, just requiring companies to strategic and systematic management of all its present and
future actions with absolute highlight for the management of innovation, without which, the
company's ability to generate new money, or add more value to their products and services, are
irreparably compromised. Innovation involves making the new, make different, surprise, change
and provide new experiences. The company for innovation not only in technology but also in
products, services, organizational structures, administrative processes, business models and
strategies to approach the market. The science of law (and corporate law, in particular) can not
remain aloof and this state of facts. However, the mental logic dominant in law is still strongly
tied to the conflict, the excess of standards, radical positivism legalistic and excessive
attachment to the past of standardized solutions that restrict or hinder innovation. It is essential
to transform the law, which need no longer be a barrier to innovation, to become a tool that
manages, maintains and systematic structure for the management and strategic innovation,
especially in the company.
KEYWORDS: Business law; innovation; innovation in law; strategic analysis of law; legal
interpretation.

1 INTRODUÇÃO
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Atualmente, no Brasil, o direito empresarial é constituído por um conjunto de normas jurídicas

(princípios e regras) estabelecidas, por diversas fontes (lei, usos e costumes, jurisprudência, contratos etc),
para regulamentar os atos jurídicos praticados pelos empresários (individuais e sociedades empresárias) no
exercício de suas atividades, bem como os atos objetivamente considerados – pela legislação – como
empresariais, independentemente de quem os pratica.

Assim, não se pode falar em conhecimento avançado ou rudimentar em direito empresarial,
sem que o profissional do direito conheça, pelo menos razoavelmente, a empresa, a sua organização, o seu
funcionamento, as suas necessidades e as suas vicissitudes.

Nesse sentido, o capitalismo contemporâneo, fortemente marcado pela excessiva
comoditização de produtos, de serviços e até de processos administrativos, naturalmente favorece não
apenas o movimento concentracionista, que otimiza a economia de escala necessária à maximização dos
resultados, mas, também, a completa estandartização das organizações empresariais. Por isso, muitas
vezes, as empresas concorrentes são levadas a oferecer aos consumidores, fundamentalmente, os mesmos
produtos e serviços. Essa padronização, própria da economia de escala, acaba levando ao achatamento das
margens unitárias, o que também é alimentado pela concorrência global, travada, inclusive, entre empresas
localizadas em países que subsidiam deliberadamente os custos da produção, quer por meio de incentivos
fiscais, quer pelo subsídio dos juros, quer pela ausência de legislação trabalhista ou previdenciária.

Essa realidade indiscutível, acaba exigindo das empresas a gestão estratégica e sistemática de
todas as suas ações presentes e futuras, com destaque absoluto para a gestão da inovação, sem a qual, a
capacidade de a empresa gerar dinheiro novo, ou de agregar mais valor aos seus produtos e serviços, ficam
irremediavelmente comprometidas.

A inovação pressupõe fazer o novo, fazer diferente, surpreender, mudar e proporcionar novas
experiências. Por isso, na empresa há inovação não apenas em tecnologia, mas também em produtos,
serviços, estruturas organizacionais, processos administrativos, modelos de negócios e em estratégias de
abordagem do mercado.

A ciência do Direito (e o direito empresarial, em particular), não pode ficar alheia e esse estado
de fatos.

Todavia, a lógica mental dominante no direito ainda está fortemente atrelada ao conflito, ao
excesso de normas, ao positivismo legalista radical e ao apego excessivo às soluções estandartizadas do
passado, especialmente em virtude do caráter vinculante real da jurisprudência, observada na exagerada
vinculação do juízo de admissibilidade recursal à rígida bitola determinada pelas súmulas dos tribunais
superiores.

É fundamental tranformar o direito, que precisa deixar de ser um entrave à inovação, para
passar a ser uma ferramenta que gere, sustente e estruture a gestão sistemática e estratégica da inovação,
especialmente na empresa.

Para isso, é necessário um pensar jurídico estratégico e inovador, que permita não apenas a
estruturação jurídica e estratégica dos objetivos empresariais, mas, também, a eficaz implementação de
alternativas jurídicas inovadoras e capazes de favorecer a superação lícita de contradições empresariais,
sem a qual não há inovação. Esse é o maior e mais instigante dos desafios contemporâneos do Direito.
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2 INOVAÇÃO ESTRATÉGICA

 
Basicamente, os autores que normalmente escrevem sobre inovação e criatividade podem ser

divididos em dois grupos. O primeiro grupo é constituído por aqueles autores que entendem que a
inovação é inerente ao ser humano, e, o segundo, por aqueles que entendem que o ser humano é
naturalmente contrário às mudanças e, consequentemente, à inovação.

Entre os autores do primeiro grupo, destaca-se Domenico de Masi, para quem:
[...]        O homem sempre foi criativo.  Aliás, podemos até mesmo afirmar que é a criatividade que o distingue dos outros animais
e que o faz humano.[1]

Na mesma linha, também convém destacar José Predebon, segundo o qual a criatividade é
inata ao ser humano e precisa ser apenas aperfeiçoada, pois:

[...]        criatividade é uma característica de nossa espécie. Como tal, ela está presente em nosso comportamento normal, em um
nível às vezes até imperceptível para a maioria.  Há cientistas que defendem ser a própria linguagem oral do homem um exercício
de criatividade, porque ela tem um mecanismo de “improviso”, e este só se viabiliza pela habilidade criadora.[2]

Por outro lado, segundo entendimento de Clemente Nobrega e Adriano Lima, integrantes do
segundo grupo:

[...]        Nossos cérebros não são naturalmente criativos. Pelo contrário – o que fazemos naturalmente é repetir  o que nos ajudou
na vida prática no passado. O que fica programado em nós são regras tipo “não ponha a mão no fogo, menino!”, “olhe para os
lados antes de atravessar a rua, garoto!”. Nossa espécie não evoluiu por ser mais criativa e original, mas porque embutiu a
superficialidade, o não rigor, em seu sistema nervoso.

            Quem quer inovar tem de partir desta verdade e resolver a seguinte contradição: quero ser criativo,  mas minha mente não
é naturalmente criativa (porque sou humano e, na maior parte das situações cotidiadas,  é mais seguro não ser criativo.  [...][3]

Todavia, independentemente de filiação a um grupo ou outro, pode-se observar que, apesar da
preguiça natural que favorece a inércia, o ser humano e suas organizações podem (e hoje, mais do que
nunca, precisam) ser muito criativas, dependendo de estímulos, de interesse, de necessidade e de formação
acadêmica e profissional específica, utilizadas para a sua implementação eficaz no dia a dia das pessoas e
das empresas.

Nesse sentido, segundo observação de Domenico de Masi:
[...]  na história dos últimos dois séculos, a organização industrial privilegiou as capacidades executivas, rígidas, repetitivas,
formalistas e padronizadas, em lugar daquelas flexíveis, caprichosas, inventivas e inovadoras.

            Uma boa parte do século XX no entanto viu contrapostos o regime capitalista e o comunista. Essa contraposição,
desembocada na Guerra Fria, foi  determinante para exaltar o papel da criatividade até fazer dela o fato típico da sociedade pós-
industrial.[4]

Na prática, a grande dificuldade, muitas vezes, está na necessidade de superação total dos
paradigmas tradicionais de ensino e de utilização pragmática da informação e do conhecimento. Na
realidade, os processos educacionais tradicionais favorecem muito pouco as habilidades voltadas para que
os alunos lidem com os fatos novos e com a necessidade de inovação contínua e sistemática em todas as
ciências. Por isso, inclusive, a grande maioria das pessoas não exerce plenamente as suas habilidades
criativas e inovadoras em suas vidas. E, também por esse motivo, já se observa importante movimentação
entre as empresas, no sentido de compensar essa deficiência de formação, com cursos e treinamentos
específicos, voltados exclusivamente para a criatividade e para a inovação. Na ciência do Direito, todavia,
esse processo encontra-se, por equívoco das instituições de ensino e dos profissionais (advogados, juízes,
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promotores, delegados, professores), em fase embrionária ou praticamente inexistente, o que ajuda a
aumentar o fosso que separa as necessidades e objetivos das pessoas e, sobretudo, das empresas, das
respostas que a ciência do Direito pode oferecer à essa demanda crescente.

 
2.1 INOVAÇÃO: DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO

 
No plano histórico e de acordo com o pensamento doutrinário específico, a Teoria da Inovação

se desenvolveu a partir do trabalho, principalmente, de Joseph Schumpeter,[5] que observou que as longas
ondas dos ciclos do desenvolvimento capitalista, resultam da conjugação e/ou da combinação de
inovações, responsáveis pela criação de um setor líder ou de novos paradigmas, que levam ao crescimento
rápido da economia.[6]

J. Schumpeter, todavia, relacionou a inovação a aspectos técnicos, mercadológicos e
organizacionais, destacando cinco tipos possíveis de inovação:

a)        inovação para introdução de um novo bem no mercado de consumo;
b)        inovação para introdução de novo método de produção;
c)        inovação para abertura de um novo mercado;
d)       inovação para conquista de uma nova fonte de matéria prima;
e)        inovação para uma nova estrutura de organização em um setor.[7]
Na realidade, a teoria da inovação surgiu fundamentada na criação de bens e na metodologia

de sua produção, tendo evoluído para o desenvolvimento de serviços e, também, para o próprio
funcionamento das empresas.

Especificamente no âmbito da empresa, neste século XXI, a inovação constitui peça
fundamental do sucesso dos negócios.

Nesse sentido, em um ambiente negocial fortemente marcado pela padronização de produtos e
serviços, parte substancial do mercado consumidor está preocupada não apenas com o preço, mas disposta
a pagar um sobrevalor pela inovação de produtos e de serviços, bem como, indiretamente, pelo resultado
da criação de novas metodologias de gestão, de marketing e de abordagem do mercado. Esse é o caso, por
exemplo, dos produtos oferecidos pela Apple, que, apesar de possuirem similares no mercado, são
vendidos por valores normalmente muito superiores àqueles praticados pelos seus concorrentes,
exatamente pela percepção de inovação e criatividade que os consumidores observam nesses produtos, a
partir de muito bem elaboradas estratégias de gestão, de marketing e de abordagem do mercado.

Não obstante, a importância da inovação para a empresa não está vinculada apenas às
crescentes exigências do consumidor, mas, também, à necessidade de criação de diferenciais competitivos,
em mercados cada vez mais disputados, inclusive por concorrentes localizados a milhares de quilômetros e
capazes de oferecer, aos mesmos consumidores, com rapidez, eficiência e preço competitivo, os mesmos
produtos e serviços.

Além disso, no plano financeiro, para a empresa contemporânea a inovação deve ser encarada
como importante instrumento de geração de dinheiro novo e/ou de sobrevalor, quer por meio de mera
redução de custos, quer pelo caminho complexo e sistemático da maximização dos lucros. Daí a
necessidade do desenvolvimento de processos empresariais que permitam a inovação contínua e
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sistemática, e que também proporcionem a constante reinvenção do negócio. A inovação se tornou, então,
um verdadeiro divisor de águas entre ganhadores e perdedores, no duríssimo jogo da concorrência global.

Por isso, na atualidade, a inovação não pode estar exclusivamente vinculada à criação de
novos produtos e serviços. É absolutamente necessário também o desenvolvimento de ambientes
inovadores dentro e fora da empresa, pois eles se tornaram peças-chave para a eficaz implementação dos
planejamentos estratégicos empresariais, que priorizam os processo de inovação e de aperfeiçoamento
contínuos, sistemáticos e sustentáveis. Tudo decorrente das exigências crescentes de um mercado ávido
por inovações e disposto a pagar o justo valor por elas.

Contudo, a ciência do Direito, com destaque para o Direito Comercial/Empresarial, precisa
oferecer respostas rápidas à essas necessidades de estruturação inovadora dos negócios, das empresas e de
seus mercados. Isso é absolutamente fundamental para minimizar o fosso que normal e equivocadamente
separa o direito do planejamento e das estratégias empresariais.

Nesse sentido, vale observar considerações de Paula Forgioni a respeito da amplitude e da
importância da regulação jurídica promovida pelo direito comercial/empresarial, bem como sobre as suas
relações com a dinâmica empresarial, pois:

[...]        Desde a sua origem, o direito comercial liga-se ao mercado, ordenando a dinâmica estabelecida entre os mercadores. Seu
objetivo sempre se relacionou à tutela do tráfico econômico, ou seja,  à defesa do “interesse geral do comércio” [...].

            O direito mercantil não é concebido para socorrer o agente individualmente considerado, mas o funcionamento do
mercado; o interesse da empresa é protegido na medida em que implica o bem do tráfico mercantil. [...]

            Da forma como fez Ascarelli  no passado, afastando a identificação do direito mercantil com a disciplina jurídica das
empresas, devemos refutar a idéia de que o direito comercial seria o direito do mercado, todo ele: há aspectos seus que
simplesmente não se coadunam com a matéria comercial. O objeto do direito mercantil não é toda a ordem jurídica do mercado,
mas apenas aquela que tem a ver com a organização da empresa e com a interação entre as empresas.[8]

Indiscutível, assim, a necessidade de o Direito ser ensinado, utilizado e vivenciado como peça
fundamental não apenas da prevenção e/ou da solução de conflitos, mas, sobretudo, da estruturação dos
negócios, de maneira a permitir a maximização dos resultados almejados na empresa ou fora dela.

 
2.2 INOVAÇÃO: CONCEITO E MÉTODO

 
De acordo com o dicíonário Houaiss da língua portuguesa, inovação tem os seguintes

significados:
Inovação 1 ação ou efeito de inovar 2 p. ext. aquilo que é novo, coisa nova, novidade. 3 dir. prc. Dir. civ. qualquer alteração em
situação de fato ou de direito que possa interessar à apreciação judicial da questão 4 ling.  qualquer elemento ou construção que
surge numa língua, e que não havia numa fase mais antigua ou na língua-mãe. [...][9]

Na prática empresarial, todavia, o termo inovação assume diversos significados, podendo
representar, ao mesmo tempo:

a)      fazer o novo;
b)      fazer diferente;
c)      surpreender;
d)     mudar;
e)      proporcionar novas experiências.
Não obstante, especialmente no âmbito empresarial, a inovação tem como características

principais a geração de dinheiro novo, e a “quebra do molde” até então estabelecido. Nesse aspecto, se a
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inovação não gerar para a empresa a possibilidade de criação de valor e de apropriação de dinheiro novo,
ela não é inovação, mas apenas uma novidade normalmente irrelevante no mundo dos negócios.[10]

De qualquer maneira, é importante destacar que inovação normalmente implica mudança, e
esta geralmente siginifica incerteza. Seja por medo, insegurança, resistência, ou até por questões culturais,
o ser humano muitas vezes se mostra refratário às inovações.

Contudo, como ninguém cria nada do nada, inovação quase sempre pressupõe aquilo que já
existe, bem como método e disciplina. Daí os motivos pelos quais qualquer um pode inovar.

Nesse sentido, de acordo com metodologia descrita por Clemente Nobrega e Adriano
Lima,[11] o processo de inovação pode ser estabelecido pela seguinte sequência de identificação:

a)      da lacuna;

b)      da contradição do problema;

c)      do princípio inventivo aplicável ao caso;

d)     da solução inventiva.
De acordo com essa perspectiva, a lacuna é constituída por algum trabalho que o mercado quer

realizar, que pode gerar dinheiro novo, mas cuja execução normalmente é impedida por alguma
contradição, representada por ambições opostas ou conflitantes, que somente uma estratégia inovadora
pode superar.

Dentre tais contradições de cunho empresarial, destacam-se algumas a título de exemplo, cuja
superação já foi estabelecida pelas empresas abaixo relacionadas, com decisões inovadoras, certamente
sustentadas por estratégias administrativas, financeiras, comerciais e, também, jurídicas:

a)      quero arte de alto nível, mas sem artistas de alto nível (cirque du soleil);

b)      quero que você venha à minha loja, mas quero ficar longe de você (wallmart);

c)      quero vender, mas não quero estoque (toyota);

d)     quero um automóvel útil, mas muito barato (nano tata).
Realmente, independentemente dos produtos ou serviços que ofereça ao mercado, qualquer

empresa vive sempre em um mar de conflitos como esses e outros, tais como os seguintes:

a)      quero aumentar a produção, mas não quero perder qualidade;

b)      quero aumentar receitas, mas não quero investir mais;

c)      quero reduzir custos, mas não quero diminuir o moral dos colaboradores.[12]
A superação desses e de outros conflitos somente pode ser estabelecida por meio de inovação:

de produtos, de serviços, de processos, de metodologias de abordagem do mercado, de marketing, e até
mesmo de inovações tecnológicas.

Especificamente no âmbito da ciência do Direito, as contradições empresariais podem também
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determinar conflitos de ordem jurídica, tais como os seguintes, dentre outros:

a)      Quero estrutura societária profissional de uma sociedade anônima, mas não quero
obrigações que encareçam manutenção da sociedade, especialmente se comparada à
sociedade limitada;

b)      Quero atrair capital para um projeto da empresa, mas não quero pagar juros ou ter novo
sócio dentro de minha sociedade;

c)      Quero promover sucessão patrimonial antes da morte, mas não quero pagar tributo;

d)      Quero promover sucessão societária na empresa familiar, mas quero controlá-la até a
morte;

e)      Quero conselheiro de administração independente, mas quero pagar a ele muito mais do
que pago aos demais conselheiros;

f)       Quero controlar sociedade ou grupo de sociedades, mas não quero sócio.
De fato, a superação de conflitos jurídicos exige, sobretudo, o desenvolvimento e a aplicação

de mecanismos que permitam a quebra de paradigmas tradicionais do ensino e da atuação profissional,
marcados pelo negativismo excessivo, pela lógica do conflito e pelo apego incondicional às supostas
soluções judiciais.

A partir dos anos 40 do século XX, na então União Soviética, Genrich Altshuller analisou mais
de 200.000 patentes e, dessa análise, desenvolveu a chamada Teoria para a Solução de Problemas
Inventivos, por meio da qual observou que a criação inventiva decorre, em qualquer área do conhecimento,
da superação de uma contradição técnica do tipo quero um carro rápido que gaste menos combustível.
Altshuller observou que a superação dessas contradições técnicas pode ser codificada em poucos
princípios.

Não obstante, com fundamento nessa teoria original, Clemente Nobrega e Adriano de Lima
desenvolveram a metodologia de superação de conflitos empresariais, por eles denominada como
Innovatrix. De acordo com essa metodologia, as contradições decorrentes das lacunas podem ser
superadas, na empresa e em sua gestão, por atitudes simples, tais como as seguintes, dentre outras:

a)      Junte;

b)      Separe;

c)      Faça o contrário;

d)     Copie o líder;

e)      Faça diferente do concorrente;

f)       Tire;
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g)      Ponha;

h)      Diminua;

i)        Aumente;

j)        Inverta;

k)      Imagine formato ideal;

l)        Ofereça algo grátis e venda algo mais;

m)    Coloque um produto/serviço dentro de outro;

n)      Concentre-se na função e não na forma;

o)      Otimize recursos existentes;

p)      Enriqueça o ambiente;

q)      Promova o autoserviço.
Assim, a partir da teoria original de Altshuller e da observação de casos de inovação

empresarial, Clemente Nobrega e Adriano Lima descreveram os seguintes 40 (quarenta) princípios
inventivos da empresa, explicitados na seguinte tabela:[13]

1.       Segmentação 2.       Separação /Remoção /Descarte 3.       Qualidade localizada 4.       Assimetria

5.       Fusão,  União ou Mistura 6.       Universalização 7.       Alinhamento 8.       Contrapeso

9.       Compensação prévia 10.    Ação Prévia
11.    Amortecimento ou proteção

prévia
12.    Remova a tensão

13.    Inversão 14.    Esfericidade ou recurvação 15.    Dinamização
16.    Ação parcial ou

excessiva

17.    Mudança para Nova

Dimensão
18.    Vibração mecânica/Ressonância 19.    Ação Periódica

20.    Continuidade de uma

ação útil

21.    Despachar rapidamente 22.    Transformar prejuízo em lucro 23.    Feedback 24.    Mediação

25.    Autoserviço 26.    Cópia 27.    Uso de objetos descartáveis 28.    Outro Sentido

29.    Fluidez 30.    Fino e Flexível 31.    Brecha/Abertura/Escape 32.    Mudança de cor

33.    Homogenização 34.    Descarte e recuperação 35.    Mudança de Parâmetro 36.    Transição de fase
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37.    Mudança Relativa 38.    Atmosfera Enriquecida 39.    Atmosfera Estável 40.    Estruturas compostas

 
Contudo, independentemente de método e disciplina, alguns fatos e atitudes podem ser

classificadas como verdadeiras “inimigas” da inovação na empresa ou fora dela, tais como as seguintes:

a)      Excesso de normas;

b)      Estratégias rigidamente frontais (ataques diretos à concorrência);

c)      Postura séria e contida como símbolo de eficiência;

d)     Estrita obediência aos números (excesso de racionalidade);

e)      Segmentação total de processos;

f)       Obediência cega ao consenso;

g)      Cultura da segurança total (aversão total ao risco).[14]
No âmbito empresarial, a superação desses entraves à inovação, somente pode ser superada,

pelas seguintes medidas e atitudes:

a)      Valorizar e reter pessoas com pensamento sistêmico sobre a organização e seu mercado;

b)      Promover a gestão da informação (ouvir e informar sistematicamente clientes e
colaboradores, democratizar resultados e, principalmente, dar feedback para colaboradores e
clientes);

c)      Desenvolver a gestão do conhecimento tácito (conhecimento não escrito dos colaboradores,
essencial no processo de formação e de desenvolvimento da cultura empresarial);

d)     Permitir e promover a cooperação entre colaboradores de áreas distintas (geralmente
pessoas que não estão diretamente vinculadas à solução das contradições empresariais, têm
maior facilidade de visualização da superação dessas ambições opostas ou conflitantes);

e)      Garantir velocidade no atendimento ao cliente.
Como foi exposto acima, especificamente no âmbito da ciência do Direito, as contradições

empresariais podem também determinar conflitos de ordem jurídica, e a superação somente pode ocorrer
por intermédio de mecanismos (jurídicos) que permitam e também obriguem os profissionais do Direito a
mudarem ou, no mínimo, contornarem a lógica mental dominante no meio jurídico, excessivamente
negativista, conflituosa e judicial.

 
3. INSTRUMENTOS DE INOVAÇÃO ESTRATÉGICA NO DIREITO

 
A ciência do Direito é constituída por uma ordem normativa, cuja existência, validade e
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eficácia estão atraledas, fundamentalmente, à interpretação jurídica dos textos das normas, expressos pelas
diversas fontes. Por isso, a inovação no Direito passa, obrigatoriamente, por instrumentos de hermenêutica
e de interpretação, necessários para a abertura do sistema, para a amplicação das possibilidades
normativas, bem como para a superação de desgastados dogmas que engessam e dificultam o
desenvolvimento da ciência.

Para que exista inovação no Direito, faz-se, então, necessária a observância dos seguintes
instrumentos de balizamento psicológico dos operadores do direito, e de interpretação dos textos das
normas:

1)      mudança do modelo mental dominante;

2)      análise estratégica do direito;

3)      autonomia privada: o que não é proibido é permitido (direito privado);

4)      o direito varia no tempo e no espaço;

5)      a multiciplidade de fontes do direito;

6)      o caráter normativo dos princípios;

7)      o texto da norma não é a norma jurídica;

8)      o princípio da normatividade;

9)      o abuso do direito;

10)  a interpretação sistemática e teleológica;
 
3.1 A MUDANÇA DO MODELO MENTAL DOMINANTE

O modelo mental dominante na ciência do Direito, usado sistemática e prioritariamente por
professores, bacharéis, advogados, juízes, promotores etc, está fortemente vinculado ao uso de uma
linguagem indireta, rebuscada e repleta de jargões, voltada fundamentalmente para sustentar uma lógica
negativista, legalista e belicosa, que em tudo vê o ilícito, o erro, o dano, o conflito e a necessidade de
tentativa de solução por meio de uma única via: o processo judicial.

Esse modelo mental acaba sendo realimentado pelo excesso de casas legislativas (Senado,
Câmara dos Deputados, 27 Assembleias Legislativas e milhares de Câmaras Municipais), pelo número
exagerado de leis e pela sistemática e contínua formulação de novas emendas constitucionais, leis
complementares e ordinárias, decretos, portarias, regulamentos, instruções, pareceres normativos e outras
aberrações. O número exagerado de leis constitui elemento importante de engessamento da criatividade e
da novidade no Direito, bem como do crescimento vertiginoso de situações irregulares e ilícitas.

Como se não bastasse, o efeito vinculante formal ou real da jurisprudência sumulada dos
tribunais, alimenta, ainda mais, um sistema travado e desumano de regulação excessiva da vida das
pessoas.
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Tudo isso continua sendo nutrido pela comoditização do ensino jurídico que, em regra, não se
preocupa com a análise crítica e estratégica do Direito, de maneira a formar profissionais preparados para
pensar, para desenvolver uma atuação profissional voltada preferencialmente para o “sim”, para a
estruturação dos objetivos das pessoas, para a mediação extrajudicial, para a prevenção de conflitos e/ou
para a felicidade da maioria.

A inovação no Direito exige uma mudança nesse estado de fatos, especialmente por intermédio
das seguintes medidas práticas:

a) reestruturação total do sistema de ensino do direito e dos programas das disciplinas
curriculares, para permitir a valorização de um ensino crítico e estratégico do Direito, com
destaque para a substituição de algumas disciplinas voltadas para o processo, para disciplinas
que permitam o desenvolvimento de técnicas de mediação, de negociação e de arbitragem;

b) racionalização do sistema legal, com a criação de uma dinâmica legislativa que obrigue a
revogação de três textos de lei, sempre que um novo for promulgado;

c) revisão ou limitação das possibilidades de utilização da súmula de efeito vinculante (formal
e/ou real);
Somente assim, estará aberto o caminho que permitirá a imposição, a manutenção e o

crescimento de um sistema jurídico inovador e capaz de dar respostas eficazes às necessidades atuais das
pessoas e das organizações empresariais.

 
3.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA DO DIREITO

 
Como já foi demonstrato por Frederico Gabrich,[15] A cultura brasileira é refratária ao

planejamento; quanto mais ao planejamento estratégico. Em regra,[16] o brasileiro comum reage às crises
que se sucedem ao longo da vida. O mesmo acontece com o Estado (em todas as esferas e poderes).

A maioria avassaladora dos negócios dos empresários individuais e das sociedades empresárias
são constituídos e administrados, geralmente, sem qualquer tipo de planejamento jurídico (societário,
tributário, contratual ou trabalhista), financeiro, contábil ou administrativo. Somente algumas poucas
organizações empresariais, inseridas no capitalismo internacional, têm uma atitude um pouco diferente.

Planejar é, em síntese, construir cenários possíveis, com objetivo de antever ou antecipar o
futuro, para a concretização dos objetivos estabelecidos antes. Nesse sentido, o planejamento implica a
elaboração de um conjunto de ações voltadas para implementação dos objetivos pré-determinados.

Por outro lado, a palavra estratégia tem origem na arte de coordenar a ação das forças
militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da
defesa de uma nação, tendo evoluído com o tempo, especialmente no plano negocial e empresarial, para
hoje ser compreendida como a arte de aplicar com a máxima eficácia possível os recursos de que se
dispõe, visando alcançar os objetivos definidos pelo estrategista.[17]

A gestão sistêmica e estratégica das organizações públicas e privadas constitui uma
possibilidade desejável, cujos benefícios são incontestáveis. Não obstante, é sempre importante ressaltar
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que, apesar de a gestão estratégica ser uma realidade evidente no plano teórico e acadêmico, ela ainda não
é exercida de maneira plena no âmbito privado, iniciando seus primeiros movimentos no setor público,
especialmente quando se trata da administração estatal direta.

O planejamento estratégico exige, basicamente, um conjunto de ações por meio das quais se
busca o seguinte:

a)      conhecer a organização (estatal ou privada), por meio de um diagnóstico empresarial que
pesquise todas as informações relacionadas com a mesma e determine no plano externo as
oportunidades e ameaças; e no plano interno, as forças e as fraquezas;

b)      conhecer os negócios e os mercados nos quais a organização atua;
c)      definir os objetivos da organização e do planejamento que se propõe desenvolver;
d)     definir as metas que serão perseguidas para que sejam atingidos os objetivos propostos pela

organização;
e)      elaborar um planejamento estratégico sistêmico, por meio de cenários factíveis que

descrevam o custo, o benefício e as alternativas (políticas, econômicas, sociais, culturais,
financeiras e jurídicas) existentes para sua implementação eficaz;

f)       elaborar e implementar um plano de ação, pois todo planejamento somente faz sentido se
for aplicado visando maximizar os resultados do negócio no qual o mesmo se insere.

Tudo isso exige um “pensar estratégico” de todas as pessoas e ciências envolvidas na
realização da atividade (pública e privada). Esse pensar estratégico pressupõe uma disposição de inovar,
criar e encarar o conhecimento científico com que se conta e as pessoas envolvidas na execução de uma
atividade organizada (no Estado ou fora dele), como instrumentos necessários ao alcance dos objetivos
inovadores e desafiadores pré-estabelecidos.

No plano jurídico, o pensar estratégico exige uma mudança radical na maneira de conceber o
Direito, tanto pelos próprios juristas, quanto e, principalmente, pelas pessoas responsáveis pela gestão do
Estado e das empresas privadas. Sem isso, dificilmente há inovação no Direito.

Para a imposição desse pensar estratégico necessário à imposição de um ambiente que
favoreça a inovação no Direito, é necessário o seguinte:

a)      compreender a nova hermenêutica, vinculada ao princípio da normatividade (e não mais ao
princípio da legalidade estrita);

b)      admitir o caráter normativo e impositivo dos princípios;
c)      reconhecer a multiplicidade das fontes do direito (lei, jurisprudência, usos e costumes,

contratos, atos administrativos, doutrina);
d)     encarar o Direito como um conjunto de alternativas colocadas à disposição do jurista para a

estruturação de empresas, negócios e pessoas (físicas e jurídicas, de direito público e de
direito privado), de maneira a permitir que os objetivos traçados sejam alcançados com o
menor custo possível.

e)      reconhecer o caráter supletivo, subsidiário e verdadeiramente instrumental das disciplinas
processuais e do processo (especialmente o judicial), para se atribuir a devida e
fundamental importância especialmente aos mecanismos de solução extrajudicial dos
conflitos, tais como a mediação e a arbitragem;
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f)       reconhecer o justo valor ao trabalho de auditoria jurídica, visto ser ele absolutamente
fundamental para conhecer profunda e juridicamente as pessoas, negócios e empresas que
se pretende estruturar, bem como para facilitar ou permitir a realização eficaz dos objetivos
previamente estabelecidos;

g)      estabelecer uma nova metodologia do ensino jurídico, para permitir a graduação e a pós-
graduação dos profissionais que terão condições de implementar essa nova maneira de
interpretar e aplicar, estrategicamente, as normas jurídicas.

 
3.3 AUTONOMIA PRIVADA: O QUE NÃO É PROIBIDO É PERMITIDO

A inovação pressupõe uma boa dose de liberdade, sem a qual o processo criativo e revelador
de novas ideias fica irremediávelmente tolhido.

Para inovar no Direito e, especialmente no Direito Privado (Direito Civil e Direito
Comercial/Empresarial), é absolutamente fundamental reconhecer a autonomia da vontade privada das
pessoas (físicas ou jurídicas), necessária para a autodeterminação de suas vidas, sobretudo por meio da
liberdade de contratar.

Todavia, conforme esclarecido por Roberta Elzy Simiqueli de Faria, é necessário estabelecer
uma distinção entre a autonomia da vontade e a autonomia privada, pois:

A autonomia da vontade pode ser entendida, então, como princípio pelo qual o agente tem a possibilidade de praticar um ato
jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Tem conotação mais subjetiva, psicológica (AMARAL NETO, 1988,
p. 10).

A autonomia privada apresenta-se, por outro lado, como poder que o particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu
próprio comportamento, ou seja,  o poder de criar, nos limites legais, normas jurídicas. Tem uma conotação mais objetiva, concreta
e real (AMARAL NETO, 1988, p. 10).[18]

Não obstante, independentemente dessa distinção, a vontade livre do particular é suficiente
para dar fundamento a importantes dogmas do direito privado, que têm fundamental atuação no processo
de criação e de inovação no Direito (com destaque no Direito Empresarial).

Por isso que as pessoas têm liberdade de contratar e, nesse sentido, tudo o que não é
expressamente proibido é permitido.

Entretanto, como foi demonstrado por Sérgio Botrel:
[...]  o exercício de liberdades subjetivas encontra-se subordinado não somente àquilo que a "lei" não proíbe,  mas à sua
conformação ao conjunto de normas leigitimamente instituídas, as quais são todas em princípio aplicáveis, instituindo-se uma
concorrência de normas cuja aplicação possibilita a harmonização das liberdades dos sujeitos de direito envolvidos. Em
decorrência dessas premissas, fica patente que a visão "voluntarista" – caracterizadora do paradigma liberal- cede espaço para
uma visão "normativista", porquanto o fundamento da vinculação jurídica dos particulares deixa de ser a vontade, para que esse
papel seja desempenhado pelo direito objetivo. É por isso que a razão pela qual a expressão "autonomia da vontade", como
identificadora da liberdade jurídica,  vem a ser substituída na contemporaneidade pelo termo "autonomia privada".

A legitimidade das normas instituídas, por sua vez, encontra-se subordinada não só ao procedimento institucionalizado (processo
democrático de legiferação), mas também à sua harmonização/adequação aos princípios constitucionais, os quais devem ser
utilizados na produção e na aplicaçãodo direito.[19]

De qualquer maneira, se o objetivo pretendido pela pessoa, ou se a contradição empresarial
identificada, não encontram óbice em proibição legal expressa, a liberdade de contratar representa um dos
mais efetivos instrumentos para a inovação estratégica e eficaz na ciência do Direito (especialmente no
Direito Civil e no Direito Empresarial).

 
3.4 O DIREITO VARIA NO TEMPO E NO ESPAÇO
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Para inovar no Direito é fundamental reconhecer que as normas jurídicas são determinadas

pela vontade geral, por intermédio da escolha dos valores que mereçam ser juridicamente protegidos pelo
ordenamento, em um determinado tempo e local.

Todavia, a vontade geral, que normalmente corresponde à vontade da maioria (de um povo,
em uma nação, ou dos contratantes, em um contrato, por exemplo), pode livremente variar no tempo e no
espaço.[20] [21] Assim, o que mereceu proteção jurídica pela vontade da maioria das pessoas no passado,
pode não mais merecer proteção no presente ou no futuro, sobretudo em virtude da evolução sócio,
econômica e, principalmente, cultural. Essa evolução do Direito está, então, diretamente vinculada à
evolução humana, que também varia no tempo e no espaço.

Por isso que, em relação a muitos temas, o que é vedado e ilícito em um local não é em outro,
bem como o que é proibido hoje pode não ser amanhã.

Para uma análise estratégica e inovadora do Direito, essa realidade deve ser sempre
considerada, pois, muitas vezes, a implementação de um objetivo de uma pessoa ou de uma organização
empresarial pode ser efetivada pela mera mudança de domicílio ou sede social, ou por meio da celebração
do contrato em um local, para execução em outro.

 
3.5 A MULTICIPLIDADE DE FONTES DO DIREITO

Em um ambiente fortemente marcado pelo excesso de normas, especialmente de origem legal,
a inovação no Direito pressupõe, também, o reconhecimento da multiplicidade das fontes, bem como que a
hierarquia entre essas diversas fontes pode variar no tempo e no espaço, a partir da análise das
circunstâncias fáticas de cada caso (a análise do caso concreto).

De fato, fonte do Direito é apenas o modo pelo qual as normas jurídicas são estabelecidas
validamente no ordenamento jurídico normativo.

Na realidade, na maioria dos ordenamentos jurídicos, a lei é apenas uma das diversas fontes do
Direito. Todavia, no sistema jurídico brasileiro a lei é a fonte primária e principal do Direito, mas não é a
única, pois as normas jurídicas também são estabelecidas pelos costumes, pela jurisprudência, pelos atos
administrativos, pelos contratos, pela doutrina. Não há sentido, portanto, em estabelecer a obrigatoriedade
da conformação da conduta das pessoas ao Direito, submetendo-as somente a uma das diversas fontes
pelas quais as normas jurídicas são estabelecidas para determinarem a organização da vida social. Daí,
então, o motivo pelo qual o princípio da legalidade deve ser mais corretamente chamado de ‘princípio da
juridicidade’ ou ‘princípio da normatividade’, que impõe, simplesmente, a conformação do fazer ou do
deixar de fazer às normas jurídicas identificadas no sistema, por meio da interpretação de princípios e
regras estabelecidas pelas diversas fontes do Direito.

A importância das fontes subsidiárias ou supletivas do Direito tem crescido de forma
significativa nos diversos ordenamentos jurídicos, sobretudo no Brasil.

Nesse sentido, a jurisprudência, a cada dia, assume um papel cada vez mais determinante, não
apenas no julgamento de casos idênticos ou similares submetidos ao Poder Judiciário, mas, também, na
estruturação dos objetivos das pessoas e organizações, sobretudo em matéria obrigacional e contratual.

A força normativa e impositiva das normas que decorrem das decisões dos tribunais pode ser
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verificada pelo disposto no artigo 896, letra “a)”, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,[22] que
condiciona a interposição de Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho à demonstração de
divergência jurisprudencial. Não obstante, no âmbito constitucional, o mesmo pode ser constatado, por
exemplo, pelo disposto no artigo 105, III, letra “c)”, da Constituição da República, que condiciona o
exame de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, também à comprovação da
divergência jurisprudencial.[23]

Contudo, a imposição definitiva desse caráter normativo dos textos expressos na jurisprudência
pode ser comprovada, principalmente, por meio do disposto no artigo 103-A da Constituição, que
expressamente prevê a existência e a validade da súmula de efeito vinculante aprovada pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, nos seguintes termos:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,  terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,  nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006).

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia
atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por
aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação
ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Assim, possuindo força capaz de estabelecer norma jurídica existente, válida e eficaz, o texto
expresso da jurisprudência acaba sendo importantíssimo manancial de mudança e de inovação no Direito,
que sempre deve ser considerado pelo estrategista, sobretudo na empresa.

Além da jurisprudência, é fundamental reconhecer o caráter normativo dos usos e costumes,
pois estes também permitem a evolução e a inovação no Direito, especialmente pelo reconhecimento da
evolução aceita pela vontade vivenciada pela maioria das pessoas em suas vidas.

O Direito Consuetudinário nada mais representa do que a norma jurídica determinada pela
relação de fato resultante da prática usual e reconhecida, que lhe atribui caráter normativo e impositivo.
De fato, a força compulsória do costume é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico
brasileiro, em diversos dispositivos legais, dentre os quais destacam-se os artigos 111, 113 e 122 do
Código Civil.[24]

Por tudo isso, se o profissional tem necessidade de inovar no Direito, o reconhecimento da
multiplicidade das fontes é condição essencial de sucesso no processo de mudança, pois constitui elemento
fundamental de sustentação de novas possibilidades de regulação e de estruturação dos objetivos das
pessoas e das organizações empresariais.

 
3.6 O CARÁTER NORMATIVO DOS PRINCÍPIOS

 
Infelizmente, ainda existe no ambiente jurídico brasileiro uma grande resistência ao

reconhecimento do caráter normativo e impositivo dos princípios, e essa resistência, na prática, também
dificulta a imposição de uma visão inovadora no Direito, já que favorece o padrão mental dominante, que
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ainda enxerga o Direito como sinônimo de texto de lei.
Apesar de a Constituição da República adotar em todo o seu texto uma base principiológica

para os diversos assuntos que disciplina, com destaque, dentre outros, para os direitos e garantias
fundamentais (arts. 5° a 17), a organização da administração pública (art. 37) e a regulação da ordem
econômica e financeira (arts. 170 a 192), há uma inegável insuficiência na utilização da força normativa
dos princípios, quer nos ambientes acadêmicos e empresariais, quer no âmbito do Poder Judiciário.

Por isso faz-se necessário, sempre que possível, estabelecer uma interpretação jurídica que
assegure aos princípios não apenas uma função programática (como ocorria, sobretudo, antes da
promulgação da Constituição de 1988), mas uma função normativa, determinadora do dever-ser necessário
à solução e à prevenção de conflitos, de modo a permitir a eficaz estruturação de objetivos (das pessoas e
das organizações empresariais), a paz social e a felicidade do maior número de pessoas possível.

Antes mesmo da identificação de um princípio jurídico e de sua utilização prática que irá lhe
atribuir caráter normativo, impositivo e coercitivo, é fundamental saber o que realmente é um princípio
jurídico.

Esse conhecimento se faz cada vez mais necessário e importante, na medida em que se verifica
entre os atuais operadores do Direito, muitas vezes formados sob o manto do positivismo radical, ou de
forma deficiente, apressada e dirigida apenas e tão-somente à solução de questões objetivas de uma prova
de simples escolha em um concurso público (esse, infelizmente, parece ser o objetivo da maioria das
dezenas de cursos de Direito que se proliferam todos os anos), um grande (ou total) desconhecimento
acerca da relevância e do caráter realmente normativo dos princípios.

Dessa maneira, o conceito genérico e científico de princípio está vinculado à idéia de
estruturação de um sistema de idéias, pensamentos, ou normas, fundamentados em uma idéia-mestra, em
um pensamento-chave, ou em uma baliza normativa, da qual todas as demais idéias, pensamentos ou
normas derivam ou se subordinam[25].

Em Direito é por intermédio dos princípios que os valores fundamentais e relevantes para a
sociedade, determinados pela vontade geral, são introduzidos inicialmente na ordem jurídica de forma
genérica e ampla, de modo a vincular inexoravelmente o entendimento e a aplicação das regras jurídicas
que compõem o ordenamento e que estão subordinadas a esses e outros princípios jurídicos que interagem
no sistema.

O sistema jurídico, composto por um conjunto de normas (cujas fontes podem ser, dente
outras, de ordem legal, costumeira, doutrinária, jurisprudencial), é organizado com fundamento em uma
harmonia interna vinculada a uma hierarquia, segundo a qual umas regras se sustentam em outras, que, por
sua vez, fundamentam-se em princípios, também organizados de acordo com uma hierarquia não tão rígida
como aquela à qual estão submetidas as regras (hierarquia formal), uma vez que se trata de uma hierarquia
de ordem valorativa. De qualquer forma, os critérios objetivos de qualificação dos princípios não estão
definidos em parte alguma, sendo, por isso, relativamente difícil a sua determinação[26], que depende,
fundamentalmente, do trabalho da doutrina (o que também reforça a sua condição de fonte informal do
Direito).

Os princípios jurídicos geralmente são muito heterogêneos quanto à forma e quanto ao fundo,
sendo aplicáveis por considerações variáveis. Por isso, os princípios podem assumir a forma de máximas,
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em geral descritas por alocuções latinas ou por brocardos. Ainda com relação à forma, certos princípios
estão expressos nos textos legais, outros são implícitos e dependem de uma investigação nas fontes,
enquanto outros são formalmente consagrados pela jurisprudência. Quanto ao fundo, certos princípios,
arraigados de valores, parecem ter sido extraídos da moral, enquanto outros da equidade ou do direito
natural. Não obstante, existem princípios que têm somente uma finalidade técnica e são destinados à
coesão da ordem jurídica ou à aplicação satisfatória de padrões jurídicos estabelecidos para a regulação da
vida em sociedade[27].

Não obstante, em nosso sistema jurídico, tanto as regras quanto os princípios têm caráter
normativo-impositivo, determinando, direta ou indiretamente, uma regra de conduta ou um dever-ser. Há,
entretanto, entre regras e princípios, distinções marcantes.

Nesse sentido, segundo Ronald Dworkin[28], princípios e regras são padrões jurídicos (normas
jurídicas) que apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica (de fazer ou não fazer
alguma coisa) em circunstâncias particulares e específicas. De acordo com o referido autor, a distinção
entre princípios jurídicos e regras é de natureza lógica e refere-se ao tipo de orientação que oferecem.

Dessa maneira, as regras determinam os padrões de conduta que devem ser seguidos ou
omitidos, e também podem estabelecer a sanção respectiva pelo não cumprimento da mesma. Assim, as
regras são aplicáveis por completo ou não são, desde que o suporte fático e hipotético das mesmas se
verifique (ou não) em uma situação concreta. As regras podem ter exceções, mas se tiverem, a enumeração
de todas as exceções é absolutamente fundamental para a precisão e a completude das mesmas. Por isso,
teoricamente, quanto mais exceções forem discriminadas pela regra, mais completo será o seu
enunciado[29].

No que diz respeito aos princípios, mesmo aqueles que mais se assemelham às regras
geralmente não estabelecem, direta e objetivamente, padrões de conduta (ação ou omissão) que devem ser
observados pelas pessoas submetidas ao ordenamento jurídico, do tipo “se A fizer B, A deve ser C”. Por
isso, os princípios não apresentam consequências jurídicas que se seguem automaticamente quando as
condições fáticas ou jurídicas acontecem[30].

Por ignorância, existe um total descompasso entre aquilo que está previsto expressamente no
ordenamento jurídico brasileiro em matéria de princípios, regras e cláusulas gerais (sobretudo na
Constituição e no Código Civil), e a atuação profissional da grande maioria dos atuais operadores do
Direito.

Essa ignorância impede que os operadores do Direito realmente utilizem as normas jurídicas
dispostas no ordenamento de maneira a reconhecer a abertura do sistema, a superação da legalidade estrita
e a imposição da normatividade, bem com de estabelecer alternativas inovadoras para os objetivos das
pessoas e das organizações empresariais, de maneira e garantir, sempre que possível, a solução e/ou a
prevenção de conflitos.

 
3.7 O TEXTO DA NORMA NÃO É NORMA JURÍDICA

Para a perfeita percepção do alcance, do significado e da importância das normas jurídicas em
geral e dos princípios em particular, é fundamental não confundir ‘norma jurídica’ com o ‘texto da norma
jurídica’, ou ‘texto normativo’. E essa distinção também é fundamental para inovar no Direito.
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Nesse sentido, segundo observação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, embora o positivismo
jurídico radical não corresponda à concepção doutrinária mais aceita, a concepção dominante da norma
jurídica continua a vê-la como sinônimo do texto normativo e, principalmente, como um imperativo
acabado e dado antes do caso concreto ao qual ela deverá ser aplicada.[31] O perfeito entendimento do
alcance das normas jurídicas em geral (e dos princípios em particular), e de sua capacidade para regular os
casos da prática exige uma desmistificação dessa concepção positivista e radical da norma jurídica.

Assim, a partir do texto normativo contido no artigo 24 da Constituição da República
portuguesa – a vida humana é inviolável – Canotilho demonstra que “uma só disposição (formulação,
enunciado) pode exprimir uma ou outra norma, segundo as diversas possibilidades de interpretação”.[32]
O referido autor demonstra que o enunciado que estabelece que a vida humana é inviolável pode significar
(1) que a vida é inviolável desde o momento do nascimento da pessoa humana até a morte, (2) que a vida
humana deve ser protegida desde a concepção até a morte, e (3) que a vida humana merece proteção e
salvaguarda desde o momento em que, de acordo com dados cientificamente comprováveis, começa a
haver vida intra-uterina até o momento da morte.

Por isso, muitas disposições normativas exprimem não apenas uma única norma, mas várias
normas conjuntamente,[33] ou aquela norma que o intérprete determina quando atribui um significado
específico ao texto escrito e aos fatos que lhe são correlatos, com a devida consideração de todos os
elementos históricos, culturais, religiosos, morais, econômicos etc., que compõem o âmbito normativo no
caso concreto.

Dessa maneira, a norma não decorre imediatamente do texto normativo, mas é construída – e,
muitas vezes, reconstruída e atualizada – de acordo com as necessidades sociais, por meio de
interpretação. O texto da norma é apenas um sinal linguístico, pois a norma é o significado atribuído a esse
sinal, por meio de interpretação.

De qualquer maneira, independentemente da importância fundamental da interpretação do texto
normativo para a determinação da norma a ser aplicada ao caso concreto, é importante destacar a
possibilidade da existência, da validade e da eficácia das normas jurídicas sem disposição normativa e sem
enunciado linguístico. São as normas jurídicas implícitas no ordenamento, cuja determinação depende não
apenas de interpretação, mas, antes, antecedem a identificação. Essa identificação das normas jurídicas
sem disposição é realizada pelo jurista por meio de um trabalho indutivo e dedutivo, baseado na análise
das fontes do Direito que estabelecem textos normativos análogos, nos quais é possível a determinação
indireta da norma, ou, ainda, por meio da observação dos textos das normas declaradas e concretizadas
pela jurisprudência, com fundamento nos casos da prática.

Logo, a identificação e, sobretudo, a determinação de eficácia da norma jurídica exigem não só
a análise indutiva e dedutiva das diversas fontes do Direito e dos textos normativos que elas declaram,
mas, também, a interpretação sistêmica dessas expressões linguísticas – que considera todos os valores e
elementos históricos, econômicos, morais, dentre outros, inerentes aos textos e às normas deles decorrentes
–, bem como a realidade na qual estão inseridos os fatos submetidos à regulação normativa.

Isso é fundamental para que sejam potencializadas todas as possíveis consequências normativas
derivadas do ordenamento jurídico, especialmente no que diz respeito aos princípios e às suas aplicações
finalísticas, consentâneas com os valores que lhes são subjacentes e com os seus objetivos concretos de
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ordem econômica, social, política etc.
Esse, também, é um caminho seguro para se estabelecer a superação de contradições jurídicas

e a inovação no Direito, a partir de interpretação do texto da norma e da superação do dogma da legalidade
estrita e literal.

 
3.8 O PRINCÍPIO DA NORMATIVIDADE

Tradicionalmente, a análise convencional do Direito é marcada fortemente por uma visão
legalista e judicial. De acordo com essa análise tradicional, em virtude do princípio da legalidade, ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II, da
Constituição da República).

Entretanto, a inovação estratégica no Direito exige do jurista uma concepção diferenciada e
contemporânea das normas previstas no ordenamento, pois a nova hermenêutica é considerada, em toda a
sua dimensão, na determinação de limites positivos e negativos, a partir dos quais as pessoas (de direito
público e de direito privado), empresas e negócios são estruturados estratégica e juridicamente.

Nesse sentido, o princípio que antes era da legalidade passa a ser compreendido como princípio
da normatividade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de norma jurídica existente (declarada por uma fonte do Direito), válida (não revogada ou
derrogada por outra norma existente no ordenamento) e eficaz (que produz, de fato, efeitos normativos na
vida das pessoas).

E são esses novos padrões de hermenêutica que devem ser considerados pelo intérprete para
dizer se uma nova estratégia empresarial pode ser implementada ou não, por meio das diversas alternativas
jurídicas colocadas à disposição para a concreção e eficácia dos objetivos traçados pelo estrategista.

 
3.9 O ABUSO DO DIREITO

 
A teoria do abuso do direito constitui um importante instrumento de inovação, pois favorece

uma interpretação ‘plural’ das normas jurídicas, bem como a determinação da justiça nos casos concretos
da prática.

Em virtude de sua natureza imperfeita, o ser humano normalmente tende a exercer
egoisticamente os seus direitos e as suas prerrogativas, o que acaba causando lesão ao direito de outrem.
De acordo com a lógica do sistema jurídico brasileiro, se há lesão, deve haver a possibilidade de anulação
do ato, da responsabilização do agente e da reparação dos prejuízos.[34]

Quando o sujeito age obedecendo aos limites expressos e objetivos da norma jurídica, mas, ao
exercer o seu direito, não respeita a finalidade econômica e social da mesma norma, ele abusa do seu
direito, e o ato praticado é antijurídico, sendo, por isso, ilícito (na concepção mais ampla do termo).

No plano legal, nem todos os ordenamentos jurídicos estabelecem a sistematização do abuso do
direito, até mesmo em razão da dificuldade de se estabelecer uma fórmula conceitual perfeita e
acabada.[35]

No Brasil, a despeito de inexistir uma fórmula legal genérica, a base legal para a aplicação da
teoria do abuso do direito pode ser vislumbrada por meio da interpretação sistemática e teleológica do
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disposto no artigo 186 do Código Civil,[36] que estabelece que aquele “que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito”.

Além disso, o Código Civil brasileiro, apesar de não estabelecer uma fórmula conceitual
genérica do ato abusivo, em seu artigo 187 prevê, especificamente, o seguinte: “Também comete ato ilícito
o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Trata-se de dispositivo que, embora defina indiretamente o abuso do direito, estabelece a
ilicitude e, portanto, a invalidade do mesmo. É importante ressaltar, também, que o artigo 187 do Código
Civil acrescenta ao conceito geralmente aceito de ato abusivo (ato praticado com ofensa ao fim econômico
ou social da norma), a ofensa ao princípio geral da boa-fé e aos bons costumes.

Como se não bastasse, o abuso do direito pode ser verificado no Brasil, de maneira esparsa e
não sistematizada, em alguns dispositivos legais. Entre eles, destacam-se: o artigo 117, da Lei nº
6.404/76[37] e o artigo 20, inciso IV, da Lei nº 8.884/94[38].

Contudo, a determinação da eficaz imposição da finalidade econômica e social da norma, no
momento de sua aplicação, pode permitir, no caso concreto, a superação total da intrepretação meramente
gramatical do texto da norma, para permitir a inovação mediante a imposição eficaz das finalidades
econômicas e sociais que justificaram a sua criação e justificam a sua licitude. Assim, conhecendo a
finalidade econômica e social que fundamenta a existência da norma, o intérprete pode estruturar
jurídicamente os objetivos traçados pela pessoa (física, jurídica ou moral), independentemente da
observância estrita do disposto de forma literal, especialmente, na lei.

 
3.10 A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA

Como foi exposto acima, a norma jurídica surge, fundamentalmente, da interpretação dos
textos expressos pelas fontes do Direito e, em algumas situações, até mesmo de disposições implícitas no
ordenamento jurídico.

De qualquer maneira, a norma jurídica e a ciência do Direito dependem sempre de
interpretação.

Basicamente, apesar de a interpretação ser uma só, existem diversos processos ou métodos de
interpretação jurídica das normas, dentre os quais destacam-se os métodos filológico, lógico, histórico, o
comparado, o sistemático e o teleológico.

De acordo com o método filológico, a interpretação é conduzida pela análise do significado
estrito das palavras usadas nas fontes, o que exige uma observação exterior do texto. A grande limitação
desse método é a multiplicidade de significação das palavras e a variação da correspondência entre o
significado jurídico e o significado vulgar ou coloquial de uma mesma palavra. Além disso, a interpretação
gramatical geralmente desconsidera totalmente a finalidade da norma e a evolução dos valores que lhes
são subjacentes. Por isso que, apesar de ainda ser muito usada na prática judicial, a interpretação literal e
filológica, em termos científicos, tem cada vez menor importância.

Por outro lado, o chamdado ‘processo lógico de interpretação’ das normas, segundo lição de
Carlos Maximiliano:
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[...]  consiste em procurar descobrir o sentido e o alcance de expressões do Direito sem o auxílio de nenhum elemento exterior,
com aplicar ao dispositivo em apreço um conjunto de regras tradicionais e precisas, tomadas de empréstimo à Lógica geral.
Pretende do simples estudos das normas em si,  ou em conjunto, por meio do raciocínio dedutivo, obter a interpretação
correta.[39]

Apesar de lógico, esse método pretende reduzir o Direito à precisão matemática, sem qualquer
consideração cultural, econômica, política ou valorativa. Por isso, o método lógico não é suficiente para
abrigar todas as possibilidades de identificação e de interpretação das normas no ordenamento jurídico
contemporâneo, especialmente se forem considerados o pluralismo e a complexidade da vida em
sociedade.

Já o método histórico de interpretação das normas pressupõe que o Direito não é inventado,
mas decorre de um processo lento de evolução histórica. Por isso que, de acordo com esse método de
interpretação, o elemento histórico evolutivo dos institutos e das normas jurídicas deve ser utilizado para a
perfeita compreensão do Direito atual. Assim, de acordo com essa perspectiva, a perfeita compreensão do
passado (e de suas normas), constitui elemento fundamental de identificação e de interpretação das normas
atuais. Apesar de sua relativa significação em termos de hermenêutica, o problema do método
exclusivamente histórico é que, além de não considerar as variações conceituais da atualidade, a análise
dos objetivos futuros é muito mais importante do que o “olhar” para o passado, especialmente sob uma
perspectiva estratégica e inovadora do Direito,

Assim, a inovação estratégica no Direito está fundamentalmente vinculada aos métodos de
interpretação sistemático e teleológico.

De acordo com o método sistemático, a interpretação de um texto determinado por uma fonte
específica do Direito, deve ser realizada com a devida consideração de todos os textos ou preceitos
(expressos ou implícitos) e de todas as fontes.

Nesse sentido, também de acordo com o entendimento de Carlos Maximiliano:
Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo
não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas
coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos
gerais deduzem corolários; uns e outros se condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que
constituem elementos autônomos operando em campos diversos.

Cada preceito, portanto, é membro de um grande todo; por isso do exame em conjunto resulta bastante luz para o caso em
apreço.[40]

Não obstante, o processo de inovação no Direito pressupõe também a utilização do método
teleológico de interpretação, segundo o qual o intérprete deve perseguir não apenas o sentido decorrente de
uma análise primária do significado do texto ou os seus aspectos históricos, mas, também e
fundamentalmente, a sua finalidade, o seu sentido e o seu alcance jurídico e normativo. Para a
interpretação teleológica, o importante é a identificação da finalidade econômica e social que justifica
teoricamente a norma, para permitir a sua implementação eficaz, depois de analisadas as circunstâncias
envolvidas com o caso. A conclusão a que se chega por meio da utilização do método teleológico é que o
Direito (inclusive o positivado) não é constante, absoluto, eterno e único, mas constitui elemento móvel
capaz de dar sustentação plena às mudanças inerentes ao processo de inovação social.

Daí a atualidade da análise desenvolvida por Carlos Maximiliano ainda no início do século
XX, pois, segundo ele:

[...]  O objetivo da norma,  positiva ou consuetudinária, é servir a vida, regular a vida; destina-se a lei a estabelecer a ordem
jurídica,  a segurança do Direito. Se novos interesses despontam e se enquadram na letra expressa, cumpre adaptar o sentido do
texto antigo ao fim atual. [...]
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O Direito progride sem se alterarem os textos; desenvolve-se por meio de interpretação, e do preenchimento das lacunas [...][41]

4 CONCLUSÕES
A ciência do Direito não pode ser compreendida, ensinada e utilizada de maneira

absolutamente autônoma da vida e dos interesses das pessoas. É absolutamente necessário se estabelecer a
conecção direta entre os interesses e os objetivos das pessoas e das organizações, com a atividade
científica, acadêmica e profissional.

Por essa razão, no caso específico do Direito Empresarial, não se pode falar em conhecimento
avançado ou rudimentar, sem que o profissional do Direito conheça, pelo menos razoavelmente, a
empresa, a sua organização, o seu funcionamento, as suas necessidades e as suas vicissitudes.

Nos dias atuais, a empresa está totalmente submetida à lógica da economia de massas, na qual
a escala da produção é, quase sempre, fator determinante de sucesso.

Para chegar à produção em massa e lucrativa, a empresa é levada à padronização de produtos,
de serviços e de processos administrativos, financeiros e comerciais. Por isso, quase todas as empresas
oferecem aos consumidores as mesmas possibilidades de compra.

Essa padronização, própria da economia de escala, acaba levando ao achatamento das margens
unitárias, o que também é alimentado pela concorrência global, travada, inclusive, entre empresas
localizadas em países que subsidiam deliberadamente os custos da produção, quer por meio de incentivos
fiscais, quer pelo subsídio dos juros, quer pela ausência de legislação trabalhista ou previdenciária.

Essa realidade indiscutível, acaba exigindo das empresas a gestão estratégica e sistemática de
todas as suas ações presentes e futuras, com destaque absoluto para a gestão da inovação, sem a qual, a
capacidade de a empresa gerar dinheiro novo, ou de agregar mais valor aos seus produtos e serviços, ficam
irremediavelmente comprometidas.

A inovação pressupõe fazer o novo, fazer diferente, surpreender, mudar e proporcionar novas
experiências. Por isso, na empresa há inovação não apenas em tecnologia, mas também em produtos,
serviços, estruturas organizacionais, processos administrativos, modelos de negócios e em estratégias de
abordagem do mercado.

A inovação não surge do nada, porque ninguem cria nada do nada. O processo de inovação está
submetido a um padrão comportamental e a metodologias específicas, que favorecem a criatividade e a
mudança.

Todavia, existem estruturas mentais, fatos e perfis psicológicos que dificultam ou impedem o
desenvolvimento pleno do processo de inovação, especialmente na empresa. Nesse sentido, são
considerados como verdadeiros “inimigos” da inovação: o excesso de normas, as estratégias rigidamente
frontais que impliquem ataques diretos à concorrência, a postura séria e contida como símbolo de
eficiência, a estrita obediência aos números (excesso de racionalidade), a segmentação total de processos,
a obediência cega ao consenso, além da cultura da segurança total (aversão total ao risco).

Contudo, as empresas contemporâneas somente se desenvolvem e sobrevivem, se adotarem
uma postura voltada para a inovação de toda a sua organização, inclusive estrutural e jurídica. Por isso, a
ciência do Direito (e o direito empresarial, em particular), não pode ficar alheia e esse estado de fatos.

Todavia, a lógica mental dominante no Direito ainda está fortemente atrelada ao conflito, ao
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excesso de normas, ao positivismo legalista radical e ao apego excessivo às soluções estandartizadas do
passado e, tudo isso, impede que a ciência do Direito seja utilizada de maneira inovadora e capaz de
sustentar as reais necessidades das pessoas e das empresas.

É fundamental tranformar e inovar no Direito, mas isso somente pode ser realizado por meio de
instrumentos eficazes, dentre os quais destacam-se, dentre outras medidas: a mudança do modelo mental
dominante; a análise estratégica do Direito; o reconhecimento da importância da autonomia privada; a
percepção da variabilidade do Direito no tempo e no espaço; o reconhecimento da multiciplidade de fontes
do Direito; o caráter normativo dos princípios; a percepção de que o texto da norma não é a norma
jurídica; a superação da legalidade pela normatividade; a força renovadora da teoria do abuso do direito;
além da interpretação sistemática e teleológica.
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ISO 26000: UM NOVO HORIZONTE ÉTICO PARA A EMPRESA

ISO 26000: A NEW PERSPECTIVE FOR COMPANIES

Elve Miguel Cenci
Michele Christiane De Souza Bannwart

RESUMO
Prevista para ser concluída no final de 2010, a ISO 26000 será uma norma internacional de
responsabilidade social, sem propósito de certificação, desenvolvida em um processo inovador
denominado multistakeholder. Em posição de importância, o Brasil junto à Suécia preside de
forma compartilhada o grupo de trabalho responsável pela elaboração deste guia. Composta por
sete princípios gerais, entre outros relacionados a temas específicos, destaca-se pela
reivindicação do comportamento normativo das empresas e organizações no cenário local e
global. Os pressupostos éticos respondem pela necessidade de respeito aos valores locais e de
diversidade cultural, ao passo que o conceito de direitos humanos contempla as diretrizes da
responsabilidade social no âmbito universal. A intercalação entre o local e o universal – o ético e
o moral – perpassa o núcleo das ações e interações das organizações contemporâneas. O
presente artigo visa a averiguar à luz da constelação das reflexões de Jürgen Habermas e
Domingo Marzá, a possibilidade de o comportamento normativo das organizações empresariais
satisfazer, ao mesmo tempo, tomadas de decisões que contemplem pressupostos éticos
(valores) e morais (justiça), dirigindo o olhar, desse modo, à consolidação de um conceito de
responsabilidade social que não permaneça enviesado por leituras unilaterais restritas à mera
legalidade ou função social. 
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade Social. Empresa. Ética. Moral.

ABSTRACT
Scheduled to be concluded by the end of the year of 2010, the ISO 26000, will be an
international rule of social responsibility, without the purpose of certification, developed by an
innovated process denominated “multistakeholder”. At an important position Brazil and Sweden
preside in a shared way the group of work responsible by the elaboration of this guide. Based on
seven general principles related to specific themes, project by the re-vindication of the normative
behavior of the companies (enterprises) and organizations in the local as well as the global
scenario the ethics presumptions responds by the necessity of respect to the local values and of
cultural diversity meanwhile the concept of human rights contemplate the social responsibility in
the universal ambit. The intercalation between the local and the universal - the ethic and the
moral exceeds the core of actions of the contemporary organizations. The present article seeks
to inquiry the light of constellation of reflexes of Jürgen Habermas and Domingo Marza, the
possibility of the ruled behavior of the organizations to be satisfied, at the same time the making
of decisions which will contemplate ethics presumptions (values) and morals (justice) driving the
eyes that way to a consolidation of a concept of social responsibility that will not stay hidden
within by unilateral readings restrict to the legality or social function.
KEYWORDS: Social responsibility, Companies, Ethics, Moral. 

INTRODUÇÃO
 

Responsabilidade Social, tema que agita a contemporaneidade, tem se tornado cada vez
mais importante nos meios acadêmicos, empresariais e governamentais. Comumente o conceito de
responsabilidade social é ressaltado como parâmetro, segundo o qual as empresas decidem, numa base
voluntária, auxiliando na concretização de uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. A
responsabilidade social, com a ISO 26000 ganha contornos próprios, ampliando sobremaneira sua noção
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para além das fronteiras empresariais, em razão do interesse de múltiplas partes interessadas
(stakeholders). 

Este texto (paper) pretende abordar a futura norma internacional de responsabilidade
social ISO 26000, que deverá ser concluída ainda este ano, após quase uma década de estudos, num
processo inovador denominado multistakeholder. Ressalta-se a importância do Brasil, não apenas como
observador, mas presidindo de forma compartilhada os trabalhos, de modo a levar a cabo o futuro guia de
diretrizes. Em princípio, a norma não terá propósito de certificação, diferente das normas da série ISSO
9000 e ISO 14000.

A norma ainda em construção traz, enquanto temas centrais, questões como governança
organizacional, direitos humanos, práticas do trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões
do consumidor, envolvimento e desenvolvimento das comunidades, além de uma lista não estanque dos
princípios relativos à prestação de contas, transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses
das partes interessadas, respeito pelo Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de
comportamento, e, por último, respeito pelos direitos humanos.

A proposta de análise da ISO 26000 divide-se em três partes. Na primeira busca
apresentar, em linhas gerais, os princípios norteadores do futuro guia de diretrizes de responsabilidade
social, ora em discussão. Na segunda, adentra-se em terreno filosófico com o propósito de esclarecer a
diferenciação entre comportamento ético, em sua matriz cultural e os pressupostos dos direitos humanos,
alargados numa estrutura universalista. E, por fim, a terceira parte remete à reflexão de Garcia Marzá, com
base no pensamento de Jürgen Habermas, de modo a acolher a confluência entre ética empresarial e os
parâmetros de uma moral pós-convencional capaz de responder adequadamente aos desafios da
responsabilidade social em escala global.

 

I - APRESENTAÇÃO GERAL DA ISO 26000. BREVE HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE
CERTIFICAÇÃO

 

A ISO (Internacional Organization for Standardization), formada por representantes de
163 países, com sede em Genebra, é uma organização não-governamental internacional de padronização,
que faz a ponte entre os setores público e privado. A sigla ISO deriva do grego isos que significa “igual”.

Atualmente, objetiva, entre outras finalidades, estabelecer o padrão mundial para a
implementação de diretrizes direcionadas à responsabilidade sócio-ambiental, elaborando e difundindo
normas em quase todos os domínios de atividades, de modo a favorecer a cooperação internacional nas
esferas intelectual, científica, tecnológica e econômica. Dada a sua essencialidade, seus padrões são
recebidos como documento em disputas internacionais pela Organização Mundial do Comércio e algumas
de suas normas constituem instrumentos indispensáveis às relações organizacionais no cenário de
globalização. 

A ISO desenvolveu mais de 18.000 normas internacionais em variados temas.
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Aproximadamente 1.100 normas são publicadas anualmente. As mais conhecidas são a ISO 9000, sistema
de gestão de qualidade – estabelecida em 1987, no momento em que o processo de globalização trouxe a
gestão de qualidade para o debate, e a ISO 14000, sistema de gestão ambiental – que surgiu em 1996 no
ápice do ativismo ambiental nos países desenvolvidos, ambas com propósito de certificação e caráter de
sistema de gestão. Foram consideradas dois grandes sucessos de modelo de gestão do final do século XX,
ultrapassando 600 mil certificados emitidos. Para manter o seu aparato o custo fixo das atividades da ISO
corresponde a US$ 94 milhões/ano.

Na busca por excelência, o mundo corporativo ou empresarial, cria instrumentos de
qualificação, visando lucro, prestígio e respeitabilidade. Busca atingir diferenciais no processo de gestão
ambiental, financeiro e de qualidade, valorizando-se especialmente para o mercado de concorrência. No
Brasil, a ABNT criou a série 16000 (ABNT NBR 16001:2004 e ABNT 16002:2005) que trata do tema
Responsabilidade Social. No âmbito internacional, foram criadas as normas AA 1000 – ferramenta de
gestão nas organizações e SA 8000 que trata de uma proposta de ação global.

Em 2001, tem início um processo interno para averiguar a possibilidade de elaborar uma
norma padrão versando sobre o tema Responsabilidade Social. Naquele mesmo ano, o ISO/TMB (technical
Management Board), aprova uma resolução que destaca o valor do tema entre os assuntos emergentes.
Diante isso, é convocado o Comitê de Política do Consumidor para considerar a viabilidade de normas
nesta área. Outro comitê foi criado (SAG – Strategic Advisory Group), com o intuito de sugerir à ISO o
prosseguimento ou não da elaboração da norma.

Assim, este último comitê iniciou seus trabalhos em 2002 e os concluiu em 2004
recomendando a elaboração da norma padronizada. Em junho de 2004, a ISO realizou uma conferência
internacional em Estocolmo que culminou na decisão de criar uma terceira geração de normas, ou seja, a
norma internacional de Responsabilidade Social. O prazo para a conclusão da norma seria de três anos,
isto é, 2008, o que não ocorreu – estando a mesma ainda em processo de elaboração. O TMB promulga
então a resolução número 35/2004 determinando a criação da norma para estabelecer diretrizes, entretanto,
sem o propósito de certificação e, em processo interno, o Brasil junto à Suécia vencem a eleição para
liderar o grupo de trabalho.

A meta da Responsabilidade Social é contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Conforme conceitua o “Livro Verde”, da Comissão Européia lançado em 2001:

A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um conceito segundo o qual as empresas
decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais
limpo. Numa altura em que a União Europeia procura identificar os seus valores comuns através da
adopção de uma Carta dos Direitos Fundamentais, são cada vez mais numerosas as empresas europeias
que reconhecem de forma gradualmente mais explícita a responsabilidade social que lhes cabe,
considerando-a como parte da sua identidade. Esta responsabilidade manifesta-se em relação aos
trabalhadores e, mais genericamente, em relação a todas as partes interessadas afectadas pela empresa e
que, por seu turno, podem influenciar os seus resultados.[1]

 
O diferencial da ISO 26000 comparando com as normas das séries 9.000 e 14.000 é que

esta servirá apenas como guia de diretrizes e não para alcançar selos e certificados de responsabilidade
socioambiental das organizações. Sua finalidade consistirá em orientar e apresentar diretrizes às
organizações de diferentes portes e natureza a incorporá-las à sua gestão. Pretende ser referência para
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prática da Responsabilidade Social e base para cobrança. Assim, uma ONG, por exemplo, poderá utilizar a
norma para questionar a atuação de empresas que se julgam socialmente responsável, ou mesmo, de uma
empresa para com uma ONG. A sociedade civil, neste passo, também atua como um verificador de
normas.

A possibilidade de certificação das organizações ainda tem gerado polêmica. Alguns
stakeholders - as multinacionais - criticam tal possibilidade em razão do alto custo para se certificar, ao
passo que órgãos de defesa do consumidor, entendem que sem um certificado, quem realiza uma compra
não consegue distinguir uma empresa da outra. Outros argumentam que a empresa certificada daria por
cumprido seu papel com a RS, considerando-se acima de qualquer suspeita, por outro lado, para a empresa
que não certifica, não há sanção.     

Outro aspecto que merece destaque à futura norma, é o crescente envolvimento de países
em desenvolvimento neste processo Multistakeholder (ampla participação de partes interessadas –
trabalhadores, consumidores, ONGs, além de observadores – mais de 90 países e 40 organizações
internacionais), historicamente elaborados, sobretudo, por empresas e organismos de normalização. Disto
não exclui dificuldades e barreiras encontradas neste decurso, como a questão financeira, experiência
restrita com normalização, bem como o idioma. Para um maior engajamento e conseqüentemente o
aumento de legitimidade nesse processo dos países em desenvolvimento, superar esses desafios faz-se
imperioso.

No Brasil, de modo a dar maior estabilidade na atuação dos trabalhos da ISO 26000, o
Instituto Ethos e o UniEthos criaram o Grupo de Trabalho Ethos para a ISO 26000, uma vez que isto
facilitaria sua atuação no processo e ao mesmo tempo cooperaria para o desenvolvimento do
comportamento socialmente responsável de suas empresas associadas.

Neste sentido anota Paulo Itacarambi, diretor-executivo do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social e do UniEthos – Educação para a Responsabilidade Social e o Desenvolvimento
sustentável:

Cada vez mais a responsabilidade social empresarial se desloca da periferia para o núcleo das
estratégias empresariais. Inicialmente tratada como apoio filantrópico aos projetos sociais das
comunidades e das organizações da sociedade civil, a RSE ganhou importância para o posicionamento
das empresas no mercado à medida que aumentaram as evidências de que o comportamento ético,
transparente, solidário agrega valor à marca das empresas e cria diferenciais de competitividade para
seus produtos e serviços. A futura ISO 26000 é o próprio debate para sua construção que contribuem
para acelerar e ampliar o processo de consolidação da RSE como assunto de negócios[2].   

 

As organizações deverão adotar esta prática porque os modelos atuais já não servem
mais, e, portanto, em razão disto, esta ISO já nasce com aceitabilidade e credibilidade, de modo que, de
acordo com o grupo de trabalho Ethos (GT) para ISO 26000, em maio de 2006, após a realização de uma
pesquisa durante uma reunião internacional em Lisboa, a expectativa sobre o tipo de organização que
adotariam a norma representava 88,5% das corporações multinacionais e as grandes empresas nacionais
com 76,9%. Em seguida estão as pequenas e médias empresas (45,2%), os serviços públicos (42,3%), as
ONGs (29,8%), as organizações governamentais (27,9%) as organizações de consumidores (23,1%) e os
sindicatos (21,6%)[3].
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A futura norma está sendo criada por um debate transparente e participativo entre os
stakeholders. Cada país compõe um comitê espelho, isto é, cada país é espelho do outro. Todos têm a
mesma composição. É a primeira vez que a liderança de um processo de criação da ISO é compartilhada
entre um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e um país desenvolvido, a Suécia.  

Entretanto, a futura ISO 26000, prevista para ser concluída no final de 2010, será a
norma internacional de responsabilidade social. Historicamente, junto ao grupo Sueco – Instituto Sueco de
Normalização (SIS), o Brasil, por meio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), preside de
forma compartilhada o grupo de trabalho responsável pela elaboração da ISO 26000, posto que,
desenvolvido em um processo Multistakeholder, isto é, contando com 360 experts e observadores de mais
de 90 países envolvidos[4].

O processo de formação da ISO 26000 ocorre de duas formas: por meio de delegações
nacionais ou as chamadas organizações D-Liaison, que são compostas por categorias ou partes
interessadas (Stakeholders), como trabalhadores, consumidores, indústria, governo, organizações não-
governamentais (ONG’s), serviço, suporte e outros, englobando academia e consultores. As D-Liaison são
importantes organizações internacionais ou regionais que vem atuando em temas ligados à
Responsabilidade Social, a exemplo da OIT (organização internacional do trabalho), UN-Global Compact
(pacto global da ONU) entre outras. No Brasil, merece destaque o Instituto Ethos de responsabilidade
social. Este atua como organização D-Liaison pela rede interamericana de responsabilidade social.[5]

As principais resoluções acerca ISO 26000 até o momento, publicado no draft (minuta)
anota que será uma norma de diretrizes sem propósito de certificação, não terá caráter de sistema de
gestão, não reduzirá o caráter governamental, será aplicável a qualquer tipo e porte de organização, será
construída com base em iniciativas já existentes, enfatizará os resultados e melhoria de desempenho,
prescreverá maneiras de se implementar a Responsabilidade Social nas organizações e promoverá a
sensibilização para a Responsabilidade Social.

Embora a ISO 26000 esteja em processo de construção, abordará enquanto temas
centrais, questões como governança organizacional, direitos humanos, práticas do trabalho, meio ambiente,
práticas leais de operação, questões do consumidor, envolvimento e desenvolvimento das comunidades.
Deste modo, para que as organizações tenham um comportamento socialmente responsável, tendente a
realizar as orientações do futuro guia, deverão se comprometer com os princípios para cada tema central e
com os sete princípios gerais[6] estabelecidos para a ISO 26000.

O draft ISO Responsabilidade Social, prevê uma série de condutas aos stakeholders,
quando da tomada de decisões, orientando-os a maximizar sua contribuição para o desenvolvimento
sustentável. O projeto para o futuro guia não traz uma lista estanque dos princípios, mas recomenda-se que
respeitem e pautem seu comportamento em normas, diretrizes e regras de condutas de acordo com os sete
princípios da responsabilidade social descritos no capítulo 4, bem como os princípios específicos para cada
tema central, descritos no capítulo 6 da minuta[7].

O guia de diretrizes faz um histórico da responsabilidade social das organizações,
apresenta as tendências atuais, dedica item da futura norma às características do conceito e aborda o
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Estado ao tema da responsabilidade. A seguir, expõe um capítulo aos princípios gerais, que são: prestação
de contas, transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses das partes interessadas, respeito
pelo Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento, e por último respeito pelos
direitos humanos.

Em capítulo destinado ao reconhecimento da responsabilidade social e engajamento das
partes interessadas, identifica as mesmas, que são organizações ou indivíduos que têm um ou mais
interesse em quaisquer decisões ou atividades da organização, entre outras partes, pois o termo “parte
interessada” é muito amplo. Essas partes podem contemplar interesses variados e, por sua vez, até
conflitantes.

Traz orientação sobre relevantes temáticas centrais, como governança organizacional,
direitos humanos, práticas trabalhistas, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao
consumidor e envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento. O draft em seu último capítulo
orienta sobre a integração da responsabilidade social em toda a organização mostrando a relação das
características da organização com a responsabilidade social, a compreensão da responsabilidade social da
organização, práticas e comunicação para integrar a RS em toda a organização, fortalecimento da
credibilidade, análise e aprimoramento das ações e práticas da organização relativas à RS, bem como suas
iniciativas voluntárias.

Por fim, introduz anexos informativos de exemplos dessas iniciativas, junta três figuras,
onde exibe a visão geral esquemática da ISO 26000 com os sete temas centrais,  e esboça a relação
organização/partes interessadas. Ademais, traz inserto 17 “Boxes” sobre cartas e diretrizes internacionais,
objetivos do milênio, trabalho infantil, solução de controvérsias, entre outros.  

O conceito de responsabilidade social das empresas emerge e ganha espaço na
sociedade, à medida que as instituições democráticas se consolidam. No Brasil, aspecto vivenciado
constantemente, com a redemocratização, especialmente a partir de 1988. A expansão do comercio
internacional potencializada pelas políticas comerciais liberalizantes também induz o movimento em torno
da Responsabilidade Social, que em se tratando da ISO 26000 não abarca a palavra “empresarial”,
justamente por se tratar de um processo desenvolvido por múltiplas partes.   

Nesta senda:
 

A crescente liberalização do comércio de bens, serviços e conhecimentos de fluxos financeiros acirrou
a competição entre as empresas e aumentou o seu poder como forças estruturantes da sociedade, em
níveis ainda não vistos. Nesse ambiente, as iniciativas de RSE, como as citadas, tornam-se cada vez
mais relevantes como meios de auto-regulação da conduta das empresas. Esse é o efeito positivo que se
espera dessas iniciativas, pois faz renascer as esperanças de que a acirrada competição não leve à
guerra de todos contra todos, para usar a famosa frase de Hobbes, tornando possível construir um
futuro próspero, socialmente inclusivo e ambientalmente saudável.[8]    

A atividade empresarial goza de um componente ético, que se integra às suas dimensões
econômica e legal. Compartilhado por muitos, o consenso se desfaz quando se estuda a natureza dessa
dimensão ética. Para alguns, aos gestores conferem incrementar o retorno dos acionistas/cotistas da
empresa, devendo atuar somente em razão das forças impessoais do mercado, onde demandam eficiência e
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lucro[9]. Outra corrente, diz que os gestores têm a atribuição ética de respeitar os direitos de todos os
agentes afetados pela empresa e promover o seu bem, incluindo nesse conjunto os fornecedores,
funcionários, comunidades locais entre outros stakeholders.

A par disso, cabe mencionar mais uma vez o “Livro Verde” de 2001, onde traz a
seguinte orientação:

 
A responsabilidade social possui também uma forte dimensão em termos de direitos humanos,
nomeadamente em relação a operações internacionais e cadeias de produção globais, um princípio
reconhecido em instrumentos internacionais como a Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy da OIT e as Guidelines for Multinational Enterprises da
OCDE. Os direitos humanos são uma questão muito complexa que coloca dilemas políticos, jurídicos e
morais. As empresas deparam-se com situações problemáticas, nomeadamente a distinção entre as
áreas que são da sua responsabilidade e as áreas que são da responsabilidade dos governos, como
controlar a observância de valores fundamentais por parte dos seus parceiros, a abordagem e o
funcionamento em países onde se verificam violações generalizadas dos direitos humanos. A própria
União Europeia, no quadro dos acordos de cooperação em que é parte, tem obrigação de garantir o
respeito das normas laborais, da protecção ambiental e dos direitos humanos, vendo-se confrontada
com o desafio de assegurar a inteira coerência entre as suas política de desenvolvimento, política
comercial e estratégia de expansão do sector privado nos países em vias de desenvolvimento,
nomeadamente pela promoção de investimentos europeus” (Livro Verde, Comissão Européia, 2001,
p.14).

 

Responsabilidade Social é um conceito ligado a valores e ao relacionamento entre
pessoas com as organizações. Percebe-se que padronizar (isto é, tornar padrão alguns comportamentos)
este conceito não é uma tarefa simples, uma vez que o papel das empresas, do governo de diversos países,
a transparência de determinadas organizações não-governamentais têm histórias e características
diferentes. Portanto, há diferentes acepções ao conceituar a expressão Responsabilidade Social.   

 

II - O COMPORTAMENTO ÉTICO ENQUANTO PRINCÍPIO DA ISO 26000

 

Este princípio[10] traz a orientação de que a organização comporte-se eticamente em todos os momentos

com honestidade, equidade e integridade para com as pessoas, animais, meio ambiente e os interesses dos stakeholders. Que

promova ativamente este comportamento através do desenvolvimento de estruturas de governança e suas interações com os outros,

identificando, adotando e aplicando padrões de comportamento ético apropriado às suas atividades, prevenindo e solucionado os

conflitos de interesses que possam levar a um comportamento antiético.

Orienta ainda, à criação de mecanismos de supervisão e controle, com o fito de monitorar e exigir

comportamento ético, possibilitando que se denuncie o comportamento antiético sem que existam represálias.

Traz orientação no sentido de comunicar padrões de comportamento ético das estruturas de governança, por

intermédio, dentre outros, dos empregados, fornecedores, quando apropriado, o gerente, e, especialmente, àqueles que possam

influenciar os valores, cultura, integridade, estratégia e operação da organização e das pessoas que atuam em seu nome, preservando

a identidade da cultura local.

Em rol destinado a exemplificar os princípios do futuro guia, menciona-se que as
organizações possam se ocupar de atribuições éticas, e, ao mesmo tempo, do respeito aos direitos
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humanos. Contudo, de acordo com as reflexões de importantes pensadores contemporâneos, há uma tensão
existente entre comportamento ético (especificado culturalmente) e universalidade dos direitos humanos.

Hodiernamente, os desafios a que passa o tema, consiste na discussão sobre o
universalismo versus relativismo cultural, laicidade do Estado versus fundamentalismo religioso (islâmico,
cristão), direito ao desenvolvimento versus assimetrias globais, proteção aos direitos econômico – cultural
– social e ambiental versus dilemas da globalização econômica, respeito à diversidade versus intolerância,
terrorismo versus preservação das liberdades publicas e finalmente, unilateralismo versus multilateralismo.

A recomendação para com princípio dos direitos humanos[11], é que a organização
reconheça sua importância como universalidade, ou seja, sua aplicação a todos os países, culturas e
situações de forma unívoca, isto é, suscetível de consenso em relação a princípios considerados
balizadores da exeqüibilidade da justiça. Aconselha que, em situações em que os direitos humanos não
estejam protegidos, que medidas sejam adotadas para que estes direitos sejam respeitados, e, em não
havendo legislação acerca do tema ou, quando sua implementação não seja possível, que a organização
respeite as normas internacionais de comportamento, fazendo valer princípios, ainda que mínimos, de
respeito ao ser humano e ao meio ambiente.

Com isso, percebe-se a densidade do tema proposto. Falar em direitos humanos
universais requer a compreensão do mesmo enquanto dignidade da pessoa humana, visão compartilhada
por Amarthya Sen e Boaventura. Para a corrente do relativismo cultural, não há uma moral universal,
portanto, a cultura seria a fonte dos direitos humanos.

Levando em consideração o texto (legado de 1948) e o contexto, é no pós-guerra (com a
segunda guerra mundial simbolizando a ruptura com os direitos humanos – Estado racial de Hitler ou
“arquitetura da destruição”) que nasce a ânsia pela reconstrução dos direitos humanos. Direitos esses, que
para Hannah Arendt não são dados e sim construídos. Seu fundamento normativo encontra-se no valor da
dignidade humana. Unicidade e diversidade são marcas da espécie humana, assegura ela.[12]

No pós- guerra Fria, cujo colapso se deu em 1989 com a queda do muro de Berlim, duas
lógicas concorreram entre si: a da globalização e a da fragmentação. A globalização é alavancada pela
integração no plano econômico – mundialização dos mercados – e pela ampliação da universalização dos
princípios de democracia e de diretos humanos, além da segurança coletiva revigorada por meio das
Nações Unidas. A segunda lógica – a fragmentação – tem lastro com a decomposição da ex-União
Soviética, o aparecimento de novas identidades nacionais, a desagregação de Estados, o surgimento de
fundamentalismos variados, a insurgência de novas purificações étnicas e os novos dilemas com a
segurança planetária, que vieram minar o otimismo iluminista da globalização. (LAFER, 2003, p. 13)

 A fragmentação na medida em que foi assimilada internamente pelas democracias dos
Estados Soberanos exigiu, por outro lado, do ponto de vista internacional, que os direitos humanos
assegurassem uma perspectiva global, ou seja, que servissem de ingredientes da governabilidade no plano
internacional, recuperando, desse modo, a noção de reciprocidade e a base da moral kantiana[13].

No campo da filosofia moral, a argumentação de Habermas conserva a atenção voltada para a justificação da

ética discursiva a partir do princípio da universalidade, o que o inclui, na tradição kantiana, entre os defensores de uma ética
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cognitivista e universalista. Porém, ao abrir as Notas Programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso, sinaliza a

descrença de pensadores contemporâneos quanto à possibilidade de fundamentar uma moral de cunho racional e universal. Mostra,

contudo, que esse ceticismo em relação à fundamentação de questões práticas é decorrência de um modelo de racionalidade que

emergiu no seio da modernidade, obstruindo qualquer reflexão que pretenda ir além da lógica meio-fim – própria da racionalidade

técnico-instrumental. Considerando que a sobreposição desse modelo de racionalidade constitui a patologia da consciência

moderna, Habermas afirma que esta requer uma apropriação da moral kantiana pelo viés do paradigma da intersubjetividade.

Para Habermas a construção de uma moral universalista tem seu ponto, em mais alto
grau, na formulação do princípio de universalização, que é apresentado por ele inicialmente da seguinte
maneira: “que as conseqüências e efeitos colaterais, que (previsivelmente) resultarem para a satisfação dos
interesses de cada um dos indivíduos do fato de ser ela universalmente seguida, possam ser aceitos por
todos os concernidos (e preferidos a todas as conseqüências das possibilidades alternativas e conhecidas de
regragem)”. (HABERMAS, 1989, p. 116 e 147)

Contudo, as sociedades contemporâneas, em sua matriz capitalista, têm transformado o
sentido ‘imperativo’ daquilo que deve ser feito, quer dizer, daquele dever a que está submetido à ação dos
seres humanos ao relativismo de fins variados que se propõe alcançar. Portanto, é um dever variável que
se exemplifica na seguinte fórmula: se se quer b deve-se fazer a. O que se leva em conta para a avaliação
dos êxitos de tal ação é a eficácia com que a mesma se serviu dos meios para atingir os fins. Nesse
modelo de ação julga-se apenas a eficácia dos meios e não tem a preocupação de levar em consideração se
a ação foi boa (ética) ou justa (moral).

A eficácia, portanto, tem sido utilizada no modelo de organização capitalista como a mais
importante ferramenta para aferir padrão de normatividade à orientação de ações e decisões,
principalmente no campo da gestão empresarial e da operacionalidade de rentabilidade e lucro. Com isso
não se quer negar a importância que a dimensão pragmática exerce na verificação das competências e
habilidades do exercício organizacional, porém, a maioria dos códigos de ética peca por reduzir os
parâmetros normativos à simples consecução da eficácia de fins previamente determinados por interesses
privados que se escondem nos propósitos organizacionais.

Contudo, o que se percebe cada vez mais são empresas e corporações cobrando atitudes
éticas dos profissionais para que promovam as suas marcas, porém, sem transpor os limites da ‘eficácia’
para mensurar o valor de suas ações. As decisões se restringem aos ‘meios’ e não aos ‘fins’. A meta
empregada é encontrar e estabelecer as melhores estratégias para alcançar o fim previamente fornecido,
grosso modo, traduzido no aumento da lucratividade, na redução de custos dos bens produzidos, na
restrição de mão de obra, etc. Em tais ações não se visa o bem viver nem a felicidade das pessoas, mas a
simples permanência e sobrevivência do fim último do sistema: o capital. Nesse contexto, o capital torna-
se um fim em si mesmo e as pessoas transformam-se em meios, passiveis de manipulação e de dominação
sempre a serviço desse bem absoluto que dispensa qualquer consideração sobre o bem viver de
comunidades e indivíduos. (BANNWART JÚNIOR, 2007, p. 59)

Para superar essa visão limitada e unilateral de normatividade organizacional é preciso
que as empresas caminhem para além da dimensão meramente utilitária e pragmática de seus interesses
privados, sendo capazes de incorporarem os valores locais (ética) onde produzem ou prestam seus serviços
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e, ao mesmo tempo, guiarem-se por princípios de validade universal (moral) evitando assim a
possibilidade de cometer qualquer espécie de injustiça em relação aos direitos humanos.

 

III - ÉTICA NA EMPRESA: O CONTRATO MORAL

 

A ISSO 26000 destaca o comportamento ético como um de seus princípios norteadores.
Mas afinal, o que significa agir eticamente no âmbito das organizações, mais especificamente nas
empresas? Nesta terceira parte do trabalho vamos apresentar um aspecto de um modelo teórico
desenvolvido pelo espanhol Domingo G. Marzá para se pensar a ética na empresa. Trata-se do contrato
moral. Antes, porém, vamos destacar alguns pressupostos da ética discursiva, base da análise de Marzá.

A ética do discurso possui como um de seus maiores expoentes o filósofo alemão Jürgen
Habermas. Para Habermas as pessoas envolvidas em um processo de deliberação devem ter seu espaço de
participação garantido para que possam decidir tendo como base uma perspectiva dialógica. Deliberar
dialogicamente significa poder argumentar sem coação e assumir as conseqüências resultantes das decisões
tomadas. Com isso o diálogo assume um “valor moral” por se tornar o “mecanismo para conseguir acordos
ou consensos sobre as normas buscadas ou que estão em discussão, muito além do mero equilíbrio de
interesses” (Marzá, 2008, p. 107). Os participantes buscam acordos ou consensos tendo como pano de
fundo certas condições. Marzá (2008, p. 108) as descreve:

Para assegurar este processo de busca de acordos ou consensos, é necessário que ocorram uma série de
condições, como a igualdade em direitos de participação, a veracidade dos participantes, a ausência de
coações internas e externas, a inclusão de todos os envolvidos etc. Essas condições ou pressupostos são
reconstruídos por Habermas em forma de regras, embora permitam várias modalidades no momento de
explicitá-las.

 

O diálogo assume uma conotação moral se atender aos requisitos adequados para o
processo de deliberação. Existe aqui uma dialética entre a situação ideal e a real na tomada de decisão. A
ideal está no horizonte do “como se”, isto é, das idealizações que norteiam a convivência social como um
todo, a exemplo da expectativa em relação à observância das normas. Efetivamente isso nem sempre
acontece.

 E no âmbito da empresa, como uma teoria filosófica pode se efetivar? Como pensar uma
empresa ética com base nos pressupostos da ética do discurso?  Marzá fornece uma luz na citação que
segue:

Uma empresa poderia ser considerada ética, quando as decisões, ações e políticas que adota, assim
como as conseqüências e os efeitos das mesmas, em relação aos interesses em jogo, pudessem ser
aceitos por todos os implicados e/ou afetados, presentes e futuros, em um diálogo aberto e em
condições simétricas de participação (MARZÁ, 2008, p. 161).

Antes de analisarmos os elementos da citação vamos discutir alguns conceitos
preliminares. A questão do comportamento ético nas organizações como um princípio remete ao conceito
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de confiança. A confiança advém de uma conduta que,

“subjaz à assinatura de um contrato, à compra de um produto ou a qualquer relação trabalhista. Os
diferentes atores empresariais têm um conhecimento intuitivo, pois sabem o que podem esperar de sua
empresa e, dessa forma, têm uma idéia do seu possível desenho, o qual contará com o acordo de todas
as partes envolvidas. Quando uma empresa dispõe desse apoio, ela tem credibilidade e, portanto, está
legitimada. Essa legitimação é a plataforma sobre a qual se constroem as relações de confiança”
(Marzá, 2008, 148).

 

                              Confiança, portanto, depende da sintonia entre expectativas e comportamentos de todos
os envolvidos. Marzá (2008, p. 151) critica determinados modelos de empresa que, por exemplo, buscam
apenas conciliar determinados interesses privados. Tais modelos inviabilizam a possibilidade de se chegar
a interesses comuns ou até mesmo atingir interesses mais gerais que “ultrapassem as regras do mercado ou
as normas legais e políticas”. São modelos que buscam respaldo no “mito” da amoralidade de condutas e a
eleição de estratégias para a obtenção de determinados fins. A expressão mito é utilizada para mostrar o
equívoco de tal entendimento uma vez que “a competitividade é o motor da empresa, mas é uma falácia
de tipo reducionista pensar que todas as ações que ocorrem na empresa são comportamentos competitivos,
os quais respondem à racionalidade derivada do interesse particular”.

A tese advogada por Marzá (2008, p. 153) é a de que o olhar sobre a empresa deve
contemplar um horizonte que vá alem dos interesses de acionistas ou proprietários. Um segundo olhar
igualmente limitado vê a empresa não mais na perspectiva de um mas de dois envolvidos e em eterno
conflito: patrões e trabalhadores. Se um ganha o outro perde. Novamente a ênfase está no cálculo
estratégico da ação.

Marzá vai além dessas duas perspectivas, afinal os grupos de interesse envolvidos são em
número muito superior. Fazem parte desses grupos os clientes, provedores, competidores, de um lado, e
dirigentes, proprietários e acionistas e trabalhadores, de outro. Os grupos envolvidos possuem interesses
diversos, no entanto isto não significa que não possa existir um “consenso mínimo” e “interesses
generalizáveis.

A estratégia se une com os mecanismos comunicativos, como o respeito ou a sinceridade; em que a
rentabilidade, a eficácia ou a competitividade se sustentam em aspectos como a confiança, a reputação
ou a lealdade. Sem dúvida, existem e existirão conflitos de interesses, situações desiguais de poder etc.
Todavia, trata-se de conceber a empresa como um jogo de somatórios positivos, no qual todos ganham.
A preocupação da empresa como corporação não é outro senão a satisfação de todos os interesses
legítimos em jogo”. (MARZÁ, 2008, 155).

 

A concepção de empresa desenvolvida por Marzá, portanto, opera com uma visão
“pluralista, corporativa e moral” e é com base nessa perspectiva que deve ser entendido o processo de
construção da legitimidade. Em um mesmo ambiente têm-se perspectivas muito distintas, no entanto
mesmo assim é possível que exista a possibilidade de que a empresa possa responder aos diversos
interlocutores de forma satisfatória.  Cabe ressaltar que a legitimidade não se limita ao resultado
econômico, afinal uma empresa até pode ter faturamento expressivo e boa colocação no mercado mas não
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despertar confiança. Outro aspecto a ser considerado é que “legitimidade e confiança” não se confundem
com legalidade. A legalidade é uma condição, no entanto uma empresa legal pode ser “injusta ou imoral”
ao adotar determinadas medidas em determinadas situações. Apenas para exemplificar, poderíamos citar
casos de empresas que não protegem o meio ambiente por não existir nenhum mecanismo legal que as
obrigue.

O aspecto legal, portanto, constitui uma dimensão necessária mas não suficiente no
processo de construção da legitimidade. Além dos planos econômico e legal, existe um terceiro plano que
é o “moral”. Por exemplo, os grupos esperam que a empresa

cumpra expectativas, como a aposta pela qualidade e empregabilidade, passando pelo cumprimento dos
direitos humanos em outros países ou o respeito e melhora quanto ao ambiente, independentemente do
grau em que isso seja acolhido pela lei ou pela obtenção de resultados econômicos (MARZÁ, 2008, p.
158).

 

Ao não responder de forma satisfatória aos três níveis citados, a empresa perde
legitimidade e os efeitos podem ser sentidos. Por exemplo, os clientes “param de comprar”, os acionistas
“vendem suas ações”, os trabalhadores “perdem a motivação” e o governo “multa e retira subvenções”.
Aqui cabe uma ressalva. Obviamente que a observância das três dimensões citadas traz resultados,
sobretudo em longo prazo, no entanto o enfoque aqui é “procedimentalista e deontológico” e não
“utilitarista”. Nas palavras de Marzá (2005, p. 160), “a perspectiva ética se volta às condições normativas,
que possibilitam um acordo racional entre todos os implicados, como sendo a plataforma primordial para a
credibilidade e a confiança”. A legitimidade depende de boas razões que devem ser apresentadas aos
interlocutores “por intermédio de um processo dialógico livre e aberto”. Essa é a idéia básica para se falar
em empresa ética.

No âmbito de uma perspectiva ética empresarial dialógica, Marzá (2008) propõe a idéia
do contrato moral. Trata-se de um “acordo racional entre todas as partes implicadas e/ou envolvidas pela
atividade empresarial”. A figura do contrato moral condensa as obrigações implicadas no processo de
construção da legitimidade no âmbito da empresa. Em outras palavras, o contrato moral opera com a idéia
de que há “um sistema recíproco de expectativas e obrigações, de direitos e deveres, como pressuposto
essencial para qualquer relação de confiança”. O contrato moral, que coloca as condições para os acordos
entre todos os grupos, se diferencia do contrato social. Marzá(2008, p. 163/4) destaca pelo menos quatro
pontos que os diferencia: primeiro, com relação às “partes contratantes”,  não é o  acordo de um grupo
perante os demais e nem de alguns grupos entre si, mas um acordo entre “todos os grupos a serem
atingidos ou concernidos pela empresa”. Segundo, com relação ao conteúdo, o diálogo não se limita “à
estratégia e ao cálculo dos próprios interesses” mas todos os interesses e também contempla a busca de
interesses em comum. Terceiro, quanto às condições fáticas de entendimento entre os diversos
concernidos, estas devem se aproximar de forma satisfatória de uma situação de fala ideal para evitar
“perda de sentido e credibilidade”. É importante ressaltar que a idéia de um contrato moral assume a
figura de uma “idéia regulativa”, isto é, de um horizonte de referência. Por último, em relação ao seu
“caráter”, o contrato moral assume a figura de um “princípio crítico”, exatamente por ser uma idéia
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reguladora. Com isso tem-se uma referência para cotejar a realidade e, também, apontar uma direção para
a empresa.

A partir da idéia de contrato moral torna-se mais fácil pensar a idéia de um “plano moral
da legitimidade”. O termo moral, por estarmos falando de uma perspectiva procedimentalista, indica a
direção de um processo. Ou seja, se aplica o qualificativo moral par uma empresa quando esta consegue
deliberar de forma discursiva envolvendo todas as partes envolvidas. As bases éticas de uma empresa
podem ser percebidas de acordo com o grau de obtenção da justificação das decisões em bases discursivas.
Desse processo advém a legitimidade. É importante destacar que para isso a empresa necessita ter canais
de diálogo com todos os envolvidos. A “transparência e o diálogo se convertem nos dois eixos centrais da
proposta de ética empresarial e os dois pilares fundamentais sobre os quais se apóia a confiança” (Marzá,
2008, p. 165).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O presente trabalho partiu do desafio de estudar a ISO 26000, uma norma de
responsabilidade social ainda em construção que se propõe a discutir o comportamento normativo das
empresas e organizações. Na primeira parte foram destacados temas presentes no documento tais como a
governança organizacional, direitos humanos, práticas do trabalho, meio ambiente, práticas leais de
operação, questões do consumidor, envolvimento e desenvolvimento das comunidades, e os  princípios
relativos à prestação de contas, transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses das partes
interessadas, respeito pelo Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento e
respeito pelos direitos humanos. Além do destaque dado aos temas principais, procurou-se ressaltar a
forma como este importante documento está sendo construído com a participação dos diversos grupos de
interesses.

                            A segunda parte do trabalho destacou um princípio em específico do documento: o
comportamento ético. De acordo com a ISSO 26000, o que se espera das organizações e empresas é que
procedam com honestidade, equidade e integridade, não apenas com as pessoas mas também com animais,
meio ambiente e todos os envolvidos. Ainda o texto se ocupa da diretriz presente no documento que indica
para a necessidade das organizações se ocuparem de atribuições éticas e do respeito aos direitos humanos.
Por ser um tema deveras complexo, foi dado destaque ao problema existente entre o respeito aos valores e
a diversidade cultural, de um lado, e o debate em torno dos direitos humanos que assume uma perspectiva
universalista, de outro. Esta questão envolvendo o local e o universal é importante pelo fato de ser tema de
relevância nas organizações contemporâneas, sobretudo aquelas que atuam de forma globalizada.

                             Por fim, a terceira parte do artigo se ocupa da reconstrução de uma perspectiva teórica
que apresenta um modelo ético para as empresas. Tendo como referência os pressupostos da ética do
discurso, Marzá discute a possibilidade de um contrato moral no âmbito das empresas que vá além dos
planos econômico e legal. O fato de uma empresa ter bom desempenho econômico e atuar em sintonia
com a legalidade, não gera legitimidade e confiança. Além desses dois aspectos Marzá destaca a
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necessidade do que ele denomina de plano moral da legitimidade, plano este construído a partir de uma
perspectiva procedimentalista que instaura processos de deliberação na empresa para a tomada de decisão
com base em pressupostos discursivos. Com isto obtém-se a legitimidade defendida pelo autor. Essa é a
empresa ética.
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social com o propósito de desenvolver suas agendas sociais, políticas e profissionais com os custos dos acionistas.   
[10] The principle is: an organization should behave ethically. An organization’s behaviour should be based on the values of
honesty, equity and integrity. These values imply a concern for people, animals and the environment and a commitment to address
the impact of its activities and decisions on stakeholders’ interests. An organization should actively promote ethical behaviour by:
identifying and stating their core values and principles; developing and using governance structures that help to promote ethical
behaviour within the organization, its decision making and in its interactions with others; identifying, adopting and applying
standards of ethical behaviour appropriate to its purpose and activities and consistent with the principles outlined in this
International Standard; encouraging and promoting the observance of its standards of ethical behaviour; defining and
communicating the standards of ethical behaviour expected from its governance structure, personnel, suppliers, contractors and,
when appropriate, owners, managers, and particularly from those that have the opportunity to significantly influence the values,
culture, integrity, strategy and operation of the organization and people acting on its behalf, while preserving local cultural identity;
preventing or resolving conflicts of interest throughout the organization that could otherwise lead to unethical behaviour;
establishing and maintaining oversight mechanisms and controls to monitor, support and enforce ethical behaviour; establishing and
maintaining mechanisms to facilitate the reporting of unethical behaviour without fear of reprisal; recognizing and addressing
situations where local laws and regulations either do not exist or conflict with ethical behaviour; adopting and applying
internationally recognized standards of ethical behaviour when conducting research with human subjects; and (Add reference to
UNESCO Declaration) respecting the welfare of animals, when affecting their lives and existence, including by providing decent
conditions for keeping, breeding, producing, transporting and using animals. (Subject to confirmation on legal status add reference
to World Organization for Animal Health (OIE): Terrestrial Animal Health Code, Section 7 Animal Welfare. 2009). Guia ISO
26000 no idioma inglês. Disponível em www.qsp.org.br/pdf/rascunho_ISO_FDIS_26000.pdf. Acesso em 22-08-2010. 
 
 

[11] Versão original da minuta no idioma inglês: The principle is: an organization should respect human rights and recognize both
their importance and their universality (see also the core subject of human rights in 6.3). An organization should: respect and, where
possible, promote the rights set out in the International Bill of Human Rights; respect the universality of these rights, that is, that
they are indivisibly applicable in all countries, cultures and situations; in situations where human rights are not protected, take steps
to respect human rights and avoid taking advantage of these situations; and in situations where the law or its implementation does
not provide for adequate protection of human rights, adhere to the principle of respect for international norms of behaviour.
Disponível em www.qsp.org.br/pdf/rascunho_ISO_FDIS_26000.pdf. Idem. Acesso em 22-08-2010. 
[12] Os direitos humanos nascem a partir de lutas e ações emancipatórias, conforme ensina Celso Lafer, entretanto, não apresentam
uma história linear, uma vez que, para Bobbio tratam-se de reivindicações morais, portanto, não nascem de uma só vez. Para
Norberto Bobbio, direitos humanos, democracia e paz são três momentos interligados de uma mesma via diretiva. A conferência de
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Viena em junho de 1993 está para os direitos humanos assim como a Rio 92 está para as questões ambientais e de desenvolvimento.
Os direitos humanos surgem no plano internacional com vocação de titularidade coletiva. Celso Lafer, quando esteve à frente do
Itamaraty em 1992, imprimiu à diplomacia brasileira o equilíbrio entre as duas lógicas vigentes – globalização e fragmentação por
meio da tolerância como caminho para viabilizar a associação positiva entre direitos humanos e democracia, como condição para
construção da paz.
[13] O sistema global de proteção é fomentado pelas Nações Unidas. Quanto aos sistemas regionais de proteção destaca-se o
Europeu (Corte Européia), o Interamericano (Corte Interamericana), o Africano (Corte Africana que recentemente proferiu seu
primeiro julgado em novembro de 2009), bem como o sistema local de proteção. Para Celso Lafer, com efeito, a conferência de
Viena, dada a sua representatividade, conferiu abrangência inédita aos direitos humanos, ao reafirmar, por consenso, sua
universalidade, indivisibilidade, interdependência e inter-relacionamento. Superou, assim, resistências derivadas do ‘conflito das
civilizações’, aceitando a unidade do gênero humano no pluralismo das particularidades das nações e das regiões, e de seus
antecedentes históricos, culturais e religiosos. (LAFER, 2003, p. 161)
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NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
NA FORMA INVERSA COMO DESAFIO CONTEMPORÂNEO DO DIREITO PARA A

EMPRESA

NEW CONCEPTIONS THE REVERSE CORPORATE VEIL PIERCING AS A LEGAL CONTEMPORANY
CHALLENGE TO STATE-OWNED ENTERPRISES

José Osório Do Nascimento Neto
Luciano Elias Reis

RESUMO
Sob a ótica da atividade econômica do empregador e o direito de personalidade, a presente
pesquisa acadêmica tem por objetivo fornecer, de uma forma descritivo-interpretativa, uma
visão multidisciplinar de como o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, em sua
nova forma inversa, configura-se como desafio contemporâneo do direito para a empresa. Para
a compreensão desta proposta de estudo, serão abordados, preliminarmente, a constituição da
personalidade jurídica das sociedades empresárias, bem como as principais características do
tradicional instituto da desconsideração dessa personalidade. A partir das definições constitutivas
de termos importantes para a construção da base teórico-empírica desta pesquisa, torna-se
possível a compreensão da referida forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica,
assim traduzida como uma nova possibilidade de responsabilizar a sociedade por dívidas do
sócio, caso este, para perpetrar fraudes a seus próprios credores, transfira seus bens para a
empresa. Nesse contexto, pode-se perceber esta forma inversa da desconsideração como
desafio da contemporaneidade do Direito para a empresa, em especial, para aquelas que são
compostas não apenas por capital particular, como também estatal, o que induz a necessidade
de um maior controle por parte do Estado, caso haja o administrador tente responsabilizar o
dinheiro público por suas próprias dívidas.
PALAVRAS-CHAVES: FORMA INVERSA DA DESCONSIDERAÇÃO; PERSONALIDADE JURÍDICA;
DESAFIO CONTEMPORÂNEO DO DIREITO; SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

ABSTRACT
From the viewpoint of Corporate Law, this scholarship aims to provide, in a descriptive and
interpretive, a multidisciplinary vision of how the institution of the corporate veil, in its new form
inverse, representing a contemporary challenge of law especially for public company. To
understand this proposed study will be addressed, primarily, the establishment of the legal status
of commercial companies as well as the main features of the traditional institution of disregard of
this personality. From the constitutive definitions of important terms for the construction of this
theoretical and empirical research, it becomes possible to understand the said inverse form of
piercing the corporate veil, thus translated as a new opportunity to blame the company for debt
of partner, if this, to perpetrate fraud to their own creditors, transfer their assets to the
company. In this context, one can see this in reverse of how slight contemporary challenge to
the law of joint stock companies, companies that are composed not only by private capital, as
well as state, which induces the need for greater control by State if there is an administrator try
to blame the public money for their own debts.
KEYWORDS: REVERSE; CORPORATE VEIL PIERCING; LEGAL CONTEMPORANY CHALLENGE;
STATE-OWNED ENTERPRISES.

 

1.         INTRODUÇÃO

 

Sob a ótica da atividade econômica do empregador e o direito de personalidade, esta pesquisa consiste no estudo da forma

inversa da desconsideração da personalidade jurídica, como desafio contemporâneo do direito para a empresa, tendo em vista o
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recém-posicionamento do STJ, de junho de 2010, para a nova possibilidade de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade,

quando seus sócios ou administradores tentam responsabilizar a pessoa jurídica por suas dívidas.

Para a compreensão desta proposta de estudo, serão abordados, preliminarmente, a constituição da personalidade jurídica

das sociedades empresárias, bem como as principais características do tradicional instituto da desconsideração desta personalidade.

A partir das definições constitutivas de termos importantes para a construção da base teórico-empírica desta pesquisa,

torna-se possível a compreensão da referida forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica, assim traduzida como uma

nova possibilidade de responsabilizar a sociedade por dívidas do sócio, caso este, para perpetrar fraudes a seus próprios credores,

transfira seus bens para a empresa.

Neste contexto, pode-se perceber esta forma inversa da desconsideração como desafio da contemporaneidade do Direito

para a empresa, em especial, para aquelas que são compostas não apenas por capital particular, como também estatal, o que induz a

necessidade de um maior controle por parte do Estado, caso haja o administrador tente responsabilizar o dinheiro público por suas

próprias dívidas.

Antes de adentramos à exposição e ao desenvolvimento do assunto propriamente dito, julga-se necessária a construção da

base teórico-empírica sobre o tema, tópico que será capaz de esclarecer ao leitor não apenas as terminologias que aqui serão

empregadas, como também o estado da arte a que se faz referência nesta pesquisa acadêmica.

 

2.         METODOLOGIA – A CONSTRUÇÃO DA BASE TEÓRICO-EMPÍRICA

 

Trata-se um estudo normativo, do tipo descritivo-interpretativo, que vise aprofundar os conhecimentos existentes sobre a

forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica, por meio da descrição precisa de seus componentes e características.

Assim, a perspectiva de análise e de discussão – da forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica como

desafio contemporâneo do direito para a empresa – receberá uma abordagem predominantemente qualitativa, capacitando o

pesquisador a compreender e a interpretar os processos dinâmicos, mediante a interação entre os componentes envolvidos no

contexto da pesquisa.

O corte temporal, por sua vez, será do tipo seccional com avaliação longitudinal, havendo interesse na configuração atual

do fenômeno acima descrito, com resgate de dados de períodos passados que a expliquem.

 

2.1.            A PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS

 

Antes da edição no Código Civil de 1916, tinha-se a discussão a respeito da possibilidade de se dotar de personalidade

jurídica a sociedade entre comerciantes, pois a ideia era de que a sociedade não passava da reunião de várias pessoas (pessoas

físicas) em parceria para a exploração da atividade mercantil, sem que com isso surgisse uma nova pessoa (pessoa jurídica).

Várias teorias surgiram para tentar explicar a personalidade jurídica, merecendo destaque duas correntes de pensamento: as

pré-normativistas e as normativistas[1]. Dentre aquelas, pode-se encontrar a teoria orgânica objetiva, a qual explica que apenas

ocorre o reconhecimento de algo preexistente, ou seja, a personalidade jurídica é uma realidade incontestável.

Na corrente normativista, com bem lembra Rubens REQUIÃO, encontra-se a teoria da ficção e da realidade objetiva, que,

de forma contrária, afirma que a personalidade não é preexistente, mas depende da previsão legal para existir, ou seja, decorre da

criação do Direito[2].

Diante desta noção, o inciso II, do art. 16, do Código Civil de 1916, pondo fim às discussões, estabeleceu que as

sociedades mercantis eram “pessoas jurídicas de direito privado”, regendo-se pelo estatuído nas leis comerciais e tendo existência
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distinta da de seus membros, consideradas, por decorrência, sujeitos capazes de direitos e obrigações. Adotando-se a teoria da

ficção.

Segundo esta mesma orientação, o Código Civil de 2002, no inciso II, do seu art. 44, passou a estabelecer que as

sociedades são pessoas jurídicas de direito privado, sendo que tais sociedades estão disciplinadas entre os artigos 981 e 1141 (Parte

Especial, Livro II – Do direito da empresa, Título II – Da sociedade).

Em verdade, com a personificação da sociedade, o resultado prático que se busca é justamente a separação do patrimônio

dos sócios em relação ao patrimônio da sociedade, pois os sócios contribuem para os fundos sociais com parcela de seus

patrimônios. Transferem-se para a sociedade, que passa a ser dela titular, restando aos sócios o direito à participação nos lucros

sociais, se houver e também sobre o acervo social líquido quando da extinção da sociedade.

Veja-se, então, que as dívidas e os créditos dos sócios não se transformam em dívidas e créditos da sociedade[3], assim

como as dívidas e os créditos da sociedade não se transmitem aos sócios. São pessoas – sociedades e sócios – distintas e

independentes umas em relação às outras.

Por outro lado, a vontade dos sócios não corresponde, necessariamente, à vontade da sociedade, que é gerida por seus

órgãos (gerência, diretoria, conselho), não sendo rara a existência de entrechoque de interesses entre a sociedade e a parcela

minoritária de seu quadro social.

Nesse mesmo sentido, Joaquim P. MUNIZ analisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com o enfoque da

justificativa econômica:

 
os sócios preferem organizar suas empresas na forma de sociedade limitada porque, caso a sociedade
não tenha recursos para cumprir com todas as suas obrigações pecuniárias, os credores não poderão
recorrer ao patrimônio pessoal dos sócios para saldar as dívidas sociais. Em outras palavras, os
credores assumem o risco do não pagamento de seus créditos, em caso de insolvência da sociedade.
(...) As empresas empregam recursos na criação de novos produtos e na conquista de novos mercados
em vista da garantia legal de que, se o empreendimento não tiver sucesso, seus sócios perderão apenas
o capital investido. Caso os sócios corressem o risco de responder, com seu patrimônio pessoal, pelas
perdas incorridas em virtude de investimentos em novos negócios, as empresas seriam orientadas a ter
estratégias muito mais conservadoras[4].

 

Em outras palavras, nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica representa um abalo nos alicerces da

autonomia da pessoa jurídica na sua constituição. A desconsideração é episódica, circunstancial e serve somente para descortinar o

véu da pessoa jurídica diante da comprovação do seu uso fraudulento, com abuso de direito, prejudicando credores.

A desconsideração será declarada para o caso específico, o que não significa a desconstituição da pessoa jurídica. Esta

permanece, para todos os efeitos, intacta na sua constituição, sendo apenas desconsiderada para dar solução a casos específicos.

 

 

 

2.2.            O TRADICIONAL INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

 

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser entendida como o afastamento episódico da autonomia patrimonial

da pessoa jurídica, com o intuito de, mediante a constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, possibilitar o

adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, originária do direito anglo-saxão, surgiu como uma forma de

flexibilização da distinção entre a responsabilidade do ente societário e seus integrantes (societas distat a singulus), a qual tem
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servido para acobertar comportamentos fraudulentos e abuso de direito, como nos casos em que credores de boa-fé vêem seus

direitos e expectativas frustrados por uma sociedade em bancarrota, cujos sócios permanecem abastados[5].

No ordenamento positivo brasileiro, o instituto foi incorporado aos seguintes diplomas: CDC (art. 28); Lei Antitruste (art.

18 da Lei. 8.884/94); Lei do Meio Ambiente (art. 4º. da Lei 8.078/90) e CC/02 (art. 50).

De relevância para o estudo em questão, mostra-se, em especial, a regra contida no art. 50 do CC/02, cujo teor transcreve-

se abaixo:

 
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

 

Ricardo Antônio LUCAS CAMARGO esclarece que a desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de se

ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou

diversos daqueles para os quais foi constituída[6].

Extrai-se desse conceito que esse instituto tem cabimento quando presentes (a) o abuso – cujo conceito encontra-se

inscrito no art. 187 do mesmo Código; (b) o desvio de finalidade – verificada nas hipóteses em que se afasta do objeto social

enquanto “atividade auto-realizada” ou “causa do negócio” [7]; e (c) confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos

sócios.

Antes do vigente Código Civil, essa teoria encontrou disciplina nas leis trabalhistas, no Código de Defesa do Consumidor,

na Lei nº. 8.884/94 e na Lei nº. 9.605/98, diplomas que, mais amplos, deram azo a duas teorias, uma chamada “teoria maior”, que

adota o pressuposto entalhado no Código Civil, e a outra denominada “teoria menor”, segundo a qual a mera insuficiência

patrimonial é bastante para a aplicação da teoria da despersonalização[8].

Todavia, esta “teoria menor” não encontra fundamento no Direito pátrio. A doutrina do Disregard of legal entity nasceu, e

ainda vige, com o intuito de afastar as limitações que a personificação da sociedade jurídica impõe quanto ao alcance dos bens dos

sócios e/ou administradores que a utilizam em desconformidade com o ordenamento jurídico e mediante fraude, vindo a

enriquecerem em detrimento da sociedade.

Em outras palavras, o elemento abuso de direito pressupõe e informa o instituto do disregard doctrine. Sendo a separação

patrimonial dos bens empresariais e dos sócios o fim da personalização da pessoa jurídica, na hipótese de se pretender superar essa

separação, para atingir os bens particulares dos sócios que agiram com abuso de direito, haverá de se desconsiderar a

personalização, retirando a sociedade da relação obrigacional, porquanto, se ela permanecer, estar-se-á considerando-a, e não o

contrário.

Assim, na hipótese em que ambos – sócios e sociedades – respondam pela obrigação, haverá a figura da responsabilidade

solidária ou subsidiária, conforme o caso, o que não se confunde com o disregard doctrine, embora cada qual seja um modo de

responsabilização.

É interessante notar que, no Direito Ambiental, a despersonalização da pessoa jurídica está prevista no art. 4º. da Lei nº.

9.605/98: “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos

causados à qualidade do meio ambiente”, caso em que a despersonalização tem lugar quando a personalização da pessoa jurídica

constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ambientais.

Este dispositivo mostra que, para o instituto em estudo, não se pode descurar de que o fim maior da política ambiental é a

manutenção do equilíbrio do meio ambiente, visando possibilitar às gerações atuais e futuras qualidade de vida adequada à

existência humana saudável e digna.
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Numa segunda leitura, existe, também, uma ampla área ambiental seriamente comprometida que deve, primordialmente,

ser recuperada. Considerando-se a responsabilidade das pessoas jurídicas e sócios na reparação a que estão jungidos, há de se

relembrar uma regra que é comum no direito societário, a de que os sócios respondem em nome próprio quando atuam com excesso

de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência e má-

administração.

Não por outro motivo, a Lei nº. 9.605/98 ressalvou essa possibilidade em se tratando de crime ambiental, ao estabelecer no

parágrafo único do art. 3º. o seguinte:

 
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes
do mesmo fato.

 

Portanto, restou evidente que o legislador, ao estabelecer a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, deixou claro

que ela não afeta a responsabilidade pessoal e direta das pessoas físicas ditas por autoras, co-autoras ou partícipes da degradação

ambiental.

Isso deixa claro que os sócios/ administradores podem responder pelo cumprimento da obrigação estabelecida, na

qualidade de responsáveis em nome próprio, porque poluidores, ainda que de suas atividades tenha havido uma contribuição

indireta à degradação ambiental.

O art. 3º. , IV, da Lei nº. 6.938/81 impõe essa responsabilidade ao estabelecer que se entende por poluidor “a pessoa física

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental”,

associado ao que dispõe o art. 14, § 1º., da mesma lei, o qual sujeita o poluidor à reparação do dano que causou.

Apesar da previsão legal de que os sócios/ administradores respondem pelo dano causado, a doutrina tem consagrado que

tal responsabilidade é solidária com os entes administrados, fundando-se no art. 942 do Código Civil/2002 (art. 1.518 do Código

Civil de 1916).

Nesse contexto, Deonísio KOCH explica porque é difícil identificar a vítima do dano ambiental:

 
também é difícil apurar o responsável pelo dano quando envolver várias indústrias ou pessoas. Diante
dessa dificuldades, adota-se, no direito ambiental, à semelhança do direito civil, o princípio da
solidariedade passiva. Essa regra se aplica no direito ambiental com fundamento no art. 942 do Código
Civil de 2002. (art. 1.518 do CC de 1916). Assim havendo mais de uma causador do dano, todos
responderão solidariamente[9].

 

Todavia, não obstante a responsabilidade solidária constituir regra sagrada nos casos de reparação ambiental há de se

aplicar o benefício de ordem em favor do sócio/administrador de forma que a execução contra esse ocorra apenas se o devedor

principal – sociedade jurídica – não quitar sua obrigação.

Márcia Regina FRIGERI bem esclarece essa situação ao comentar o art. 897 do Código de Processo Civil, conforme o

Decreto-Lei nº. 1.608, de 1939, expondo o seguinte:

 
No entanto, mesmo que autorize a Lei Processual, como é de regra emanada do princípio da própria
solidariedade entre os sócios, a execução dos bens particulares dos sócios pelas dívidas contraídas pela
sociedade, quando de natureza solidária, não se permitirá ou não será essa execução promovida sem
que primeiramente sejam executados os bens da sociedade. A obrigação dos sócios, derivada da
solidariedade é de natureza acessória, como a do fiador, E, assim, somente subsidiariamente pode ser
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exigida. Por isso, enquanto o patrimônio social suportar os encargos da execução, ele incidirá somente
sobre os bens pertinentes a ele, não atingindo os bens dos sócios. Somente, eventualmente, se os bens
ou haveres sociais não bastem para atender à execução, é que o exeqüente se dirigirá aos bens
particulares dos sócios, para, por eles, se cobrir de seu crédito, apurado na sentença ou na
liquidação[10].

 

Na verdade, a responsabilidade dos sócios deve ser subsidiária, porque somente tem cabimento quando a sociedade não

possui haveres suficientes ao cumprimento obrigacional de reparação ambiental. Assim, caberá aos sócios honrá-los com seus bens

particulares.

No Direito brasileiro, não há regra bem definida acerca da responsabilidade subsidiária, embora esteja retratada no artigo

1.024 do Código Civil, sob a seguinte norma: “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade,

senão depois de executados os bens sociais”.

A responsabilidade subsidiária tem sido empregada largamente pela Justiça do Trabalho, estando expressa no enunciado da

Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Nessa especialidade do direito, tal responsabilidade nasceu para proteger os trabalhadores que se consideravam

vilipendiados nos seus direitos laborais quando contratados por empresas intermediárias de mão-de-obra (terceirização).

Em direito ambiental, serve à proteção do meio ambiente degradado pela má-utilização de seus recursos por uns, em

detrimento do restante da sociedade, verdadeira titular do direito.

Naquela justiça especializada, o que se pretende é ressalvar os direitos dos trabalhadores, que servem à alimentação – em

uma análise mais ampla: ressalvar o direito à vida. Em direito ambiental, o que se pretende também é o resguardo da vida humana,

que não prescinde de um meio ambiente equilibrado.

 

3.          A FORMA INVERSA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO DESAFIO

CONTEMPORÂNEO DO DIREITO PARA A EMPRESA

 

Enquanto a desconsideração da pessoa jurídica propriamente dita aplica-se às hipóteses em que se pretende responsabilizar

pessoalmente os sócios por atos praticados em nome da sociedade, na desconsideração inversa, busca atingir o ente coletivo, para

alcançar o patrimônio social e obter a restituição de bens pessoais do sócio fraudulentamente alienados para a sociedade em prejuízo

de terceiros. Sua finalidade consiste em possibilitar o retorno dos bens transferidos ilegitimamente pelo sócio, para a sociedade, com

o objetivo de fraudar terceiro.

Fábio ULHÔA COELHO define da seguinte forma:

 
O devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle, e, desse
modo, continua a usufruir dos bens, apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica
controladora (...) A desconsideração inversa é o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio[11].

Diante disso, na desconsideração inversa a responsabilidade ocorre no sentido oposto, isto é, os bens da sociedade

respondem por atos praticados pelos sócios. Nesse caso, serão aplicados os mesmos princípios da teoria da desconsideração da

personalidade jurídica.

Portanto, a desconsideração inversa da personalidade jurídica será aplicada sempre que for apurado o uso abusivo,

simulado ou fraudulento da pessoa jurídica, prejudicando dessa forma, credores ou terceiros[12].

É inversa esta desconsideração, pois, como visto, ao invés de atacar-se o patrimônio do sócio por uma dívida da sociedade

da qual ele faz parte, invade-se o patrimônio da sociedade, por força de débitos pessoais do sócio.
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Deste entendimento, pode-se destacar um julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, segundo o qual:

 
TJSC. Desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa". Art. 50 do CC/2002 e
Enunciado n. 283 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.O interlocutório que desconsidera
inversamente a personalidade jurídica de sociedade comercial, fazendo com que a empresa responda
com seu patrimônio pela dívida pessoal do sócio, está circunscrito aos pressupostos do art. 50 do atual
Código Civil, cabendo ao juiz, fundamentadamente, apontar as razões do seu convencimento, seja pelo
acolhimento ou rejeição do pedido, sob pena de vulneração aos arts. 93, IX, da CRFB, e 165, do CPC,
dispositivos que transmitem a necessidade de motivação nas decisões judiciais, ainda que concisa, sob
pena de nulidade. Conheça, também, o Enunciado n. 283 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, que
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica "inversa": É cabível a desconsideração da
personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa
jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros.[13]

 

Além deste, é interessante destacar como ponto chave deste trabalho que, no julgamento do Recurso Especial 948.117-MS,

do qual foi Relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010, discutiu-se se o art. 50 do CC/2002 autorizaria a chamada

“desconsideração da personalidade jurídica inversa”, por meio da qual se afastaria a autonomia patrimonial da sociedade para,

contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir-se o ente coletivo e seu patrimônio

social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores.

Segundo a 3ª. Turma, o art. 50 do CC/2002 visa a combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, de

modo que se deve admitir a desconsideração inversa quando presentes todos os pressupostos relacionados à fraude, abuso de direito

ou confusão patrimonial, conforme descrito a seguir:

 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.
POSSIBILIDADE. I – A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ. II – Os embargos declaratórios têm
como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal a quo pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. III – A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se
pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na
desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de
modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. IV – Considerando-se
que a finalidade da Disregard doutrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus
sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio
pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do
CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da
sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos
previstos na norma. V – A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos
relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem
verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, “levantar o
véu” da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. VI – À luz
das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante
minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do
recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso particular. VII – Em
conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-
se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não
provido[14].

 
 

De início, é importante ressaltar que a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento
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da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica

propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do

sócio.

Conquanto a consequência de sua aplicação seja inversa, sua razão de ser é a mesma da desconsideração da personalidade

jurídica propriamente dita: combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Em sua forma inversa, mostra-se como um instrumento hábil para combater a prática de transferência de bens para a

pessoa jurídica sobre o qual o devedor detém controle, evitando com isso a excussão de seu patrimônio pessoal. A interpretação

literal do art. 50 do CC/02, de que esse preceito de lei somente serviria para atingir bens dos sócios em razão de dívidas da

sociedade e não o inverso, não deve prevalecer.

Há de se realizar uma exegese teleológica, finalística desse dispositivo, perquirindo os reais objetivos vislumbrados pelo

legislador.

Assim procedendo, verifica-se que a finalidade maior da disregard doctrine, contida no referido preceito legal, é combater

a utilização indevida do ente societário por seus sócios. A utilização indevida da personalidade jurídica da empresa pode, então,

compreender tanto a hipótese de o sócio esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica para fraudar terceiros, quanto no caso de ele

esvaziar o seu patrimônio pessoal, enquanto pessoa natural, e o integralizar na pessoa jurídica, ou seja, transferir seus bens ao ente

societário, de modo a ocultá-los de terceiros.

Em outras palavras, tem-se que a interpretação teleológica do art. 50 do CC/02 legitima a inferência de ser possível a

desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio

controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma.

Ademais, ainda que não se considere o teor do art. 50 do CC/02 sob a ótica de uma interpretação teleológica, pode-se

entender que a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa encontra justificativa

nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos a própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores.

Outro não era o fundamento usado pelos nossos Tribunais para justificar a desconsideração da personalidade jurídica

propriamente dita, quando, antes do advento do CC/02, não podiam se valer da regra contida no art. 50 do diploma atual[15].

Assim, pode-se extrair o ensinamento de Fábio Konder COMPARATO:

 
Aliás, a desconsideração da personalidade jurídica não atua apenas no sentido da responsabilidade do
controlador por dívidas da sociedade controlada, mas também em sentido inverso, ou seja, no da
responsabilidade desta última por atos do seu controlador. A jurisprudência americana, por exemplo, já
firmou o princípio de que os contratos celebrados pelo sócio único, ou pelo acionista largamente
majoritário, em benefício da companhia, mesmo quando não foi a sociedade formalmente parte do
negócio, obrigam o patrimônio social, uma vez demonstrada a confusão patrimonial de facto[16].
 

Na mesma senda de entendimento, a lição de Fábio ULHOA COELHO:

 
Em síntese, a desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida
formalmente imputada à sociedade. Também é possível, contudo, o inverso: desconsiderar a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação de sócio[17].

 

Por outro lado, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica exige especial cautela do Juiz, sobretudo

quando importa em aplicação inversa[18]. Primeiramente, porque não se pode olvidar que o sentido operativo da teoria da

desconsideração está intimamente ligado com o fomento à atividade econômica, porquanto o ente societário representa importante

gerador de riquezas sociais e empregos.
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Se, por um lado, a distinção entre a responsabilidade da sociedade e de seus integrantes serve de estímulo à criação de

novas empresas; por outro, visa também preservar a pessoa jurídica e a manutenção de seu fim social, que seria fadada ao insucesso

se fosse permitido, descriteriosamente, responsabilizá-la por dívidas de qualquer sócio, ainda que titular de uma parcela ínfima de

quotas sociais. Por óbvio, somente em situações excepcionais em que o sócio controlador se vale da pessoa jurídica para ocultar

bens pessoais em prejuízo de terceiros é que se deve admitir a desconsideração inversa.

Por conseguinte, da análise do art. 50 do CC/02, repete-se, que o ordenamento jurídico pátrio adotou a chamada Teoria

Maior da Desconsideração, segundo a qual se exige, para além da prova de insolvência, a demonstração ou de desvio de finalidade

(teoria subjetiva da desconsideração) ou de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Dessa forma, em ambas as modalidades, a desconsideração da personalidade jurídica configura-se sempre como medida

excepcional. O Juiz somente está autorizado a “levantar o véu” [19] da personalidade jurídica quando forem atendidos os

pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02.

 

4.         CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Com o objetivo de coibir a utilização fraudulenta das sociedades por seus próprios sócios é que surge nos tribunais

ingleses e norte-americanos a chamada doutrina do disregard of legal entitly, conhecida no Brasil como teoria da desconsideração

da personalidade jurídica.

O primeiro destaque final que se faz a este estudo remete à compreensão de que desconsiderar a personalidade jurídica, não

implica desconstituí-la ou invalidá-la na sua formação. Como bem lembrou Deonísio KOCH, citado durante esta pesquisa, com

exceção do ato que ensejou a superação, todos os demais atos jurídicos praticados pela sociedade permanecem válidos, gozam de

perfeita eficácia, sem serem atingidos pela decisão do superamento da autonomia da personalidade jurídica.

Por essa teoria, permite-se que os credores invadam o patrimônio pessoal dos sócios que se utilizam maliciosamente da

sociedade com o objetivo claro de prejudicar terceiros.  Em outras palavras, esta desconsideração fundamenta-se em pressupostos

específicos que não podem ser olvidados pelo julgador, ou seja, devem ser revelados como fonte motivadora da medida, para que o

acusado possa fazer a sua defesa.

Isso significa que a decisão que desconsidera a personalidade jurídica deve ser fundamentalmente motivada. A superação

da personalidade jurídica é sempre uma medida de exceção, uma decisão extremada por razões justificáveis, reclamando a

necessária motivação para proporcionar o contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, sob a ótica da atividade econômica do empregador e o direito de personalidade, pode-se destacar, também,

a nova forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica, como desafio contemporâneo do direito para a empresa, tendo

em vista o recém-posicionamento do STJ, de junho de 2010, para a nova possibilidade de afastamento da autonomia patrimonial da

sociedade, quando seus sócios ou administradores tentam responsabilizar a pessoa jurídica por suas dívidas.

Em síntese como fundamentos para a aplicação da forma inversa da desconsideração da personalidade jurídica como

desafio da contemporaneidade do direito para a empresa, têm-se: (a)  que apesar da existência de divergências doutrinárias, o STJ

firmou entendimento de que cabe a desconstituição da personalidade jurídica no processo de execução ou falimentar,

independentemente de ação própria; (b) da análise do art. 50 do Civil, constata-se a adoção da teoria maior da desconsideração,

segundo a qual se exige, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração)

ou de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração); (c) apesar da literalidade do texto legal, sob a ótica de uma

interpretação teleológica, o art. 50 do Código Civil autoriza a conclusão de possibilidade da teoria da desconsideração da

personalidade jurídica na forma inversa, a qual encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos inerentes ao próprio
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mecanismo, de modo a vedar o abuso de direito e a fraude contra credores, considerando inclusive que a finalidade maior consiste

em combater a utilização indevida da entidade societária por seus sócios, exigindo, portanto, o atendimento dos requisitos

relacionados à fraude ou abuso de direito.
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O INTERESSE PÚBLICO EM JOGO - BREVE ANÁLISE DO INTERESSE PÚBLICO NOS 
SISTEMAS JURÍDICOS BRASILEIRO E PORTUGUÊS 

THE PUBLIC INTEREST AT STAKE - BRIEF ANALYSIS OF PUBLIC INTEREST IN THE BRAZILIAN AND 
IN THE PORTUGUESE LEGAL SYSTEM 

 

Izes Augusta Da Silva Siqueira 
 
 

RESUMO 
As Sociedades de Economia Mista vivem situação jurídica complexa, tendo em vista a dualidade de 
regimes que regem a sua atuação. Ao mesmo tempo que é constituída como sociedade anônima, 

figura típica do Direito Empresarial, e rege-se pelas regras dessas sociedades, a sociedade de 
economia mista tem como sócio controlador o Estado, e deve não só perseguir o interesse público 
e respeitar os princípios da Administração Pública, como também pautar sua atuação por normas 

de Direito Público. 
Entretanto, o princípio da persecução do interesse público não está precisamente definido no 

ordenamento jurídico brasileiro, o que resulta em grande dificuldade para a Administração Pública 
no momento de perseguir o que , de fato, o interesse público significa em cada situação. Nem 
sempre o que a legislação impõe à Administração, especialmente nas sociedades de economia 

mista, que vivem tal situação atípica, atenderá ao interesse da coletividade, impondo contratações 
mais caras, processos mais burocráticos e dificuldades maiores em negociações com a iniciativa 
privada graças ao estabelecimento de procedimentos legais tortuosos, demorados e complexos.  

Ao contrário do sistema legal brasileiro, em Portugal existe uma definição mais clara a cerca da 
persecução do interesse público, como será demonstrado a seguir. Ademais, o exercício de 
atividade econômica pelo Estado é bem definida, não havendo qualquer ingerência de normas de 

Direito Público nessa atuação, com exceção, é claro, dos princípios de Direito Público, que regem 
todos os entes da Administração Pública, independentemente de estarem direta ou indiretamente 
ligados ao Governo. 

O presente estudo dedica-se à análise do interesse público nos sistemas Brasileiro e Português, e 
também da ingerência do Direito Público na atividade econômica exercida pelo Estado. Será 
abordada, ainda, a lição que Portugal pode trazer para o Direito Brasileiro, e uma crítica 

construtiva ao atual sistema brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVES: Interesse público; Sociedades de Economia Mista; Lei de Licitações (Lei 
8.666/1993); Código de Procedimento Administrativo Português; Princípios da Administração 

Pública; Atividade Econômica do Estado. 
 

 
ABSTRACT 

The Mixed-Capital Companies experience a complex juridical situation, considering that two 

different legal systems rule their performance. At the same time it is constituted as a Corporation, 

typical form from Corporate Law, and it is ruled by the Law of the Corporations, the mixed-capital 

company has the State as the controlling shareholder, and it must pursue not only the public 

concern and honor the Government Principles, but also guide its actions by Public Law rules. 

However, the principle of pursuing the public interest is not precisely defined in the Brazilian legal 

system. This situation results in a great difficulty to the Government at the moment to pursue 

what is, in fact, the public interest in each situation. Not always law binds the Government, 
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specially mixed-capital companies, that experience that unusual situation, to comply with the 

public interest, imposing more expensive hiring, more bureaucratic process and greater difficulties 

in negotiations with the private, thanks to legal procedures that are more winding, slower and 

more complex. 

Unlike the Brazilian legal system, in Portugal exists a clearer definition over the prosecution of the 

public interest, as it will be shown in the following pages. Furthermore, the exercise of economic 

activity by the State is so well defined, and there is no interference of Public Law in economic 

activities pursued by the Government, with exception of principles of Public Law, of course, which 

rule all Government organs, whether they are directly or indirectly linked to the Government.  

This study is dedicated to analyze the public interest in the Brazilian and in the Portuguese legal 

system, and also the interference of Public Law in the economic activities exercised by the State. 

It will be approached too the lesson that Portugal can teach to Brazilian Law, and a constructive 

review to the current Brazilian system. 

KEYWORDS: Public interest, Mixed-Capital Companies; Tendering Law (Law no. 8.666/1993); 

Portuguese Code of Administrative Procedure; Government Principles; Economic Activity of the 

State. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

  

Não é preciso muito estudo para saber que o desvio do interesse público pode causar danos 

irreversíveis à Administração Pública e à população, menos ainda o quanto os entes da Administração 

Pública possuem uma administração complexa, burocrática e atravancada, o que ocorre muitas vezes por um 

excessivo número de procedimentos e regras com o objetivo de vedar abusos já ocorridos e muito 

recorrentes. 

Excelente exemplo dessa tentativa de impedir desvios é a Lei 8.666/1993, a Lei de Licitações, que 

prevê uma série de procedimentos rígidos para a contratação pelo ente público com o particular, 

estabelecendo ―normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações‖[1]. Extremamente descritiva, a Lei de Licitações 

advém de um contexto de pouca regulação da atividade econômica da Administração Pública Indireta, o qual 

favoreceu bastante a concessão – muitas vezes irregular – de inúmeros privilégios e benefícios. 

Visando justamente coibir essas práticas abusivas, em meados dos anos 1980 foi elaborado o Decreto 

2.300/1986, uma espécie de embrião da Lei de Licitações. Foi o início de uma série de normas rígidas, 

descritivas, com o claro objetivo de dificultar abusos e tornar mais transparente a Administração Pública. 

Somado a isso, a persecução do interesse público como fim último e fundamental dos atos da Administração 

Pública, além de motivar a elaboração dessas e outras leis do mesmo feitio, tornou-se uma verdadeira 

obsessão para o legislador, que nem sempre observou o sentido prático daquele princípio, ou o impacto que a 
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sua aplicação poderia causar no dia-a-dia da Sociedade de Economia Mista, ou ainda, a própria evolução do 

mercado e da concorrência, muito diferente da época de elaboração ou mesmo revisão dessas normas. 

Desta forma, a persecução ao interesse público, tão bem quista pelo legislador e pelos estudiosos do 

Direito Público, pode ser contraditória em algumas situações. Sob a justificativa de se perseguir o interesse 

público, é possível contrariá-lo, por exemplo, no momento da celebração de um determinado contrato que 

exige um prazo mais extenso daquele previsto na Lei de Licitações (art. 57, II, Lei 8.666[2]), tornando-se 

uma solução ineficiente, cara e desajustada. 

O presente estudo visa indicar alternativas para se encontrar o interesse público nas contratações 

feitas pelas Sociedades de Economia Mista, membros da Administração Pública Indireta, sem perder de vista 

a eficiência, a concorrência, as condições de um mercado extremamente dinâmico e, claro, o atendimento 

aos interesses dos cidadãos e de sua comunidade, o interesse público. 

Não é novidade que os princípios da Administração Pública, juntamente com o interesse público, 

norteiam (ou devem nortear) a atuação dos administradores públicos e das empresas estatais. Mas, no Direito 

Brasileiro, dada a patente indeterminação desses princípios, elencados na Constituição da República de 

forma meramente enumerativa, sem qualquer definição mais precisa, torna-se muito complexa a sua 

aplicação de forma segura pela própria Administração Pública. Sabe-se que a atuação deve se pautar pela 

persecução ao interesse público e pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, mas em que medida? Qual deles é mais importante, se é que um deles deve se sobrepor ao outro? 

E a persecução ao interesse público, do que se trata afinal? 

Será utilizado o Direito Português como referência para essa possível alternativa, tendo em vista a 

definição mais acurada desses e dos demais princípios que regem a atuação da Administração Pública, 

contudo, as regras procedimentais para as contratações feitas pela Administração Pública Indireta mostram-

se muito mais flexíveis, sem deixar de ser eficientes, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de 

vista do controle da atuação da Administração Pública Indireta. 

  

2 – BREVE DISCUSSÃO ACERCA DO REGIME JURÍDICO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NO BRASIL 

  

Situação muito curiosa vivem as Sociedades de Economia Mista. Nos termos do artigo 173, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

  

Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.[3] 
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E o regime jurídico aplicável a essas sociedades, de acordo com o §1º, inciso II, será o ―regime 

jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários‖[4]. Entretanto, estão essas sociedades sujeitas à ―licitação e à contratação de 

obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública‖[5], devendo, 

assim, seguir as regras e procedimentos determinados para os entes da Administração Pública Direta, como a 

Lei de Licitações (Lei 8.666/1973). Ou seja, como se costuma dizer na doutrina e na prática, é um regime de 

Direito Privado parcialmente derrogado por normas de Direito Público. Mas o que isso significa de fato? 

Em primeiro lugar, é preciso pontuar que as Sociedades de Economia Mista estão previstas em uma 

lei de caráter eminentemente privado: a Lei de Sociedades Anônimas, nº 6.404/1976, nos artigos 235 a 240. 

Ao mesmo tempo, estão definidas na Constituição da República Federativa do Brasil e no Decreto-Lei nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967 as premissas básicas das Sociedades de Economia Mista. Já se percebe em 

uma análise inicial que se trata de sociedade com características de Direito Público e Direito Privado de fato, 

com normas de ambos os regimes jurídicos convivendo em uma mesma estrutura. 

Como bem definiu Fritz Fleiner, brilhante jurista alemão do Direito Administrativo, a expressão 

sociedade de economia mista não designa uma noção jurídica, mas significa apenas a reunião de capitais 

privados e fundos públicos para realizar a exploração de um empreendimento econômico[6]. No mesmo 

sentido, Pontes de Miranda exímio jurista brasileiro do Direito Privado, concorda que o conceito de 

sociedade de economia mista não é conceito de direito, mas de economia e finanças[7]. Verifica-se que a 

própria doutrina, seja de Direito Público ou Privado, reconhece a dualidade de regimes vividos por essas 

sociedades. 

Em segundo lugar, merece destaque o fato de que não apenas o investimento de capital estatal tem a 

capacidade de alterar o regime jurídico dessas sociedades, transformando-as em espécies diferentes de 

sociedade empresária. Ao contrário, deve o Estado participar na condição de sócio majoritário para que o 

regime de Direito Privado seja parcialmente derrogado por normas de Direito Público. 

O artigo 235 da Lei das S.A. e seguintes determinam que essas sociedades se regem pelos 

dispositivos comuns da lei comercial, indicam que devem ser consideradas como sociedades de direito 

privado, assim como o Decreto-Lei 200/1967, em seu artigo 5º. Ademais, devem as Sociedades de Economia 

Mista de capital aberto respeitar as normas emanadas pela  Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Por último, é preciso dizer que a associação do ente público ao particular pode ser extremamente 

benéfica para ambos e, principalmente, para a sociedade, tendo em vista que a imensa necessidade de 

investimentos em diversos setores estratégicos dominados pela Administração Pública e demais setores que 

devem ser por ela providos não consegue ser inteiramente atendida pela Administração Pública. Assim, a 

participação do ente privado surge como uma alternativa para a obtenção de financiamentos mais atraentes, 

obrigação de maior transparência na gestão e planejamento mais eficiente e cuidadoso dos negócios. 
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Enfim, claro está que o regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista, até mesmo por 

força de lei, é o regime de Direito Privado. Também não restam dúvidas de que tal regime deve seguir as 

mesmas normas e procedimentos típicos da Administração Pública Direta, uma vez que tem como sócio 

majoritário membro da Administração Pública e deve, portanto, observar os princípios da Administração 

Pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República[8]. 

Some-se a isso a disposição expressa do artigo 235, da Lei nº 6.404/1976, o qual prevê que ―as 

sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de 

lei federal‖ (grifos nossos), bem como a obrigatoriedade de sujeição ao controle do Tribunal de Contas, 

conforme artigo 71 da Constituição da República, e o próprio artigo 173, já comentado anteriormente, no 

qual encontramos disposição expressa da necessidade de realização de licitação e contratações mediante 

atendimento aos princípios da Administração Pública. 

Assim, podemos concluir que a necessidade de persecução do interesse público pelas Sociedades de 

Economia Mista é regra que se impõe, ao lado dos princípios previstos no artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil citados acima, mas sem perder de vista o atendimento à finalidade precípua 

das sociedades empresárias, que é de proporcionar lucros aos seus sócios, dentre eles o próprio Estado. 

A criação das Sociedades de Economia Mista para explorar atividade econômica deve observar os 

imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, mas nem por isso deve deixar de lado a 

obtenção de lucros para seus acionistas, especialmente aquelas que possuem ações negociadas em Bolsa de 

Valores e que recebem o investimento de pessoas físicas e jurídicas que em nada se relacionam com a 

Administração Pública, mas visam unicamente o maior rendimento possível de suas ações, sejam pequenas 

ou vultosas quantias, investidores individuais ou grandes fundos de pensão. 

A persecução ao interesse público, então, sofre questionamentos importantes, ligados à forma mais 

eficiente, rentável e socialmente justa de atendê-lo. Além disso, pressões políticas, ligadas a interesses 

distintos, podem conformar o interesse público de formas diferentes, que pode se ligar mais à faceta social, 

econômica, governamental, privada, etc. Pressão essa exercida pela sociedade, pelo próprio Estado e, 

principalmente, por grandes empresas e grupos econômicos, que influenciam sobremaneira a atuação dos 

governos federal, estadual e municipal em nosso País. Ainda há que se considerar a dificuldade em persegui-

lo em diversas situações, quando o respeito à lei estrita pode se opor diretamente ao próprio interesse 

público. 

  

3 – O INTERESSE PÚBLICO NA DOUTRINA BRASILEIRA E O SEU CONTRAPONTO NA PRÁTICA 

  

Conforme definido por Celso Antonio Bandeira de Mello, ―o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado é princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 
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condição de sua existência‖[9]. Por conta dessa existência inerente ao Estado de Direito, o ilustre jurista 

argumenta que é dispensável sua menção expressa em qualquer texto de lei, mas se configura manifestação 

expressa desse princípio os incisos XXIV e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil, por exemplo. 

Para afastar possíveis dúvidas, Bandeira de Mello adverte: 

  

Ora, a Administração Pública está, por lei, adstrita ao cumprimento de certas finalidades, 

sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar interesse de outrem: o da coletividade. É em 

nome do interesse público – o do corpo social – que tem de agir, fazendo-o na 

conformidade da intentio legis. Portanto, exerce ―função‖, instituto – como visto – que se 

traduz na idéia de indeclinável atrelamento a um fim preestabelecido e que deve ser atendido 
para o beneficio de um terceiro. É situação oposta à da autonomia da vontade, típica do 

Direito Privado. De regra, neste último alguém busca, em proveito próprio, os interesses que 

lhe apetecem, fazendo-o, pois, com plena liberdade, contanto que não viole alguma lei. 

  

(...) Há adscrição a uma finalidade previamente estabelecida, e, no caso de função pública, há 

submissão da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição ou na lei e há o dever de bem 

curar um interesse alheio, que, no caso, é o interesse público; vale dizer, da coletividade 

como um todo, e não da entidade governamental em si mesma considerada.[10] 

  

Para o doutrinador, o interesse público não se contrapõe ao interesse particular, mas também não 

significa a somatória de todos os interesses particulares. Seria, em verdade, o interesse do todo, do próprio 

corpo social, mas não se constitui como realidade independente e estranha a qualquer interesse das partes. 

Assim, o interesse público é ―função‖ qualificada dos interesses das partes, uma forma específica de sua 

manifestação, não apenas um interesse construído autonomamente. Pontua, finalmente, que o ―interesse 

público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os 

indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo 

simples fato de o serem‖[11]. 

Bandeira de Mello ressalta, ainda, que os ―poderes‖ administrativos, advindos da própria supremacia 

do interesse público, poderão ser exercidos somente na extensão e intensidade proporcionais ao que seja 

inescusável ao atendimento do escopo legal a que estão vinculados. 

Maria Sylvia Zanella de Pietro, por sua vez, chama também o princípio da supremacia do interesse 

público de princípio da finalidade pública, ressaltando que o mesmo deve estar presente tanto na elaboração 

das leis como no momento de sua aplicação, inspirando legislador e vinculando a atuação da Administração 

Pública. Esta deve exercer os seus poderes sempre tendo em vista atender ao interesse geral, e não pode 

ceder diante do interesse individual, nem mesmo do próprio ente da Administração ou de seus servidores. 
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Segundo a autora, citando Celso Antonio Bandeira de Mello, ―as pessoas administrativas não têm portanto 

disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização‖[12]. 

Entendendo como um princípio que informa o regramento jurídico da ação do Estado e de seus 

delegados no cumprimento dos mandamentos constitucionais a seu cargo, e os conseqüentes direitos e 

deveres que a ordem jurídica concede aos administrados, Diogo de Figueiredo Moreira Neto anota que 

  

(...) no Estado Democrático de Direito, não há mais fundamento para sustentar-se o antigo 

princípio da supremacia do interesse público, que partia da existência de uma hierarquia 

automática entre as categorias de interesses públicos e privados. 

Eis porque, tal relação fixa não existe, porque, em princípio, no Estado Democrático de 

Direito, quaisquer interesses só podem estarsubordinados ou supraordinados, uns aos outros, 

conforme o disponha a lei. 

Mas é a própria ordem jurídica que estabelece uma hierarquia axiológica fundamental, 

ao reconhecer a precedência natural, que, apenas expressada no Texto constitucional, 

das liberdades, direitos e garantias fundamentais, excepcionalmente são temperadas 

pela definição legal de um específico interesse público que justifique limitá-las ou condicioná-

las.[13] (grifos no original). 

  

O eminente doutrinador adverte que o princípio da indisponibilidade do interesse público, tido como 

um interesse geral assim definido que comete ao Estado o dever finalístico de atendê-lo, sofreu alterações 

em função das mutações sofridas pelo poder estatal ao longo das últimas décadas. A supremacia do interesse 

em tese cedeu à supremacia dos princípios fundamentais constitucionais, e a indisponibilidade foi reavaliada 

em função de interesses juridicamente protegidos ocasionalmente concorrentes com interesses públicos. 

Assim, esse movimento que o autor denomina ―reavaliação axiológica do poder estatal‖ ―restringiu o 

conceito de imperatividade apenas às hipóteses em que o Estado dela necessita e está intitulado a exercê-la 

para dar prevalência aos interesses legalmente dispostos como públicos, (...) desde que respeitados os 

limites constitucionais‖[14]. 

Assim, a atuação da Administração Pública fica adstrita à impossibilidade jurídica de qualquer ação 

desvinculada do fundamento constitucional e legal que lhe possa justificar. 

Retomando o jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, em passagem citada anteriormente (referência 

à nota nº 9), a autonomia da vontade opõe-se frontalmente ao interesse público, como se a persecução do 

interesse público não fosse possível ao lado do exercício da autonomia da vontade. Citando Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello, afirma que 

  

―(...) mesmo quando as situações jurídicas se formam acaso por acordo entre partes de posição 
hierárquica diferente, isto é, entre o Estado e outras entidades administrativas menores e os 
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particulares, o regime jurídico a que se sujeitam é de caráter estatutário. Portanto, a autonomia 

da vontade só existe na formação do ato jurídico‖.[15] 

  

Mas em uma Sociedade de Economia Mista, é preciso destacar que ambos os princípios convivem 

lado a lado, tendo em vista a ―simbiose‖ dos regimes jurídicos que regem essas sociedades. A autonomia da 

vontade, nessas sociedades, não se dá apenas na formação do ato jurídico, mas em toda a sua atuação e em 

todas as fases do exercício de suas funções, na medida em que age como sociedade empresária, regida pelo 

Direito Privado. Evidente que essa autonomia, assim como os atos da Administração Pública, deve estar 

limitada pelo interesse da coletividade, de forma a atender aos princípios da Administração Pública, como já 

explicitado. 

Da análise da obra de Bandeira de Mello, percebe-se claramente sua posição conservadora em 

relação ao regime jurídico das Sociedades de Economia Mista, provavelmente, um reflexo do mencionado 

período de abusos e irregularidades vivido pela Administração Pública brasileira, principalmente, desde o 

período de Juscelino Kubitschek, intensificado durante as ditaduras militares. Veja-se pequeno trecho do 

título ―Natureza essencial de empresas públicas e sociedades de economia mista: conseqüências‖: 

  

É preciso, pois, aturado precato para não incorrer no equívoco de assumir fetichisticamente a 

personalidade de Direito Privado (como costumava acontecer no Brasil) das estatais e imaginar 

que, por força dela, seu regime pode ensejar-lhes uma desenvoltura equivalente à dos sujeitos 

cujo modelo tipológico inspirou-lhes a criação. Deveras, a personalidade de Direito Privado 

que as reveste não passa de um expediente técnico cujo préstimo adscreve-se, inevitavelmente, 

a certos limites, já que não poderia ter o condão de embargar a positividade de certos princípios 

e normas de Direito Público cujo arrendamento comprometeria objetivos celulares do Estado 

de Direito. 

(...) 

Se assim não fosse, e se as estatais desfrutassem da mesma liberdade que assiste ao comum das 

empresas privadas, haveria comprometimento de seus objetivos e funções essenciais, 

instaurando-se, ademais, sério risco para a lisura no manejo de recursos hauridos total ou 

parcialmente nos cofres públicos. Além disto, sempre que o Poder Público atuasse por via 

destes sujeitos, estariam postas em xeque as garantias dos administrados, descendentes da 

própria índole do Estado de Direito ou das disposições constitucionais que o explicitam. Com 

efeito, o regime de Direito Privado, sic et simpliciter, evidentemente, não impõe o conjunto de 

restrições instauradas precisamente em atenção aos interesses aludidos. 

  

Ao contrário do que entende o douto jurista, não podemos concordar com essa afirmação um tanto 

quanto radical. É bem verdade que a atuação das Sociedades de Economia Mista não deve se afastar em 

momento algum do interesse público, esse entendido como interesse da coletividade, menos ainda dos 

princípios da Administração Pública, constantes no caput do artigo 37 da Constituição da República (ver 

nota de rodapé nº 7). 
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Entretanto, a criação delas sob a forma de sociedade empresária não poderia ter outra função a não 

ser facilitar sua atuação no mercado, ainda que para a prestação de serviços públicos. Justamente pela 

agilidade e maior facilidade para exploração de suas atividades é que se optou pela instituição daquela 

atividade estatal pelo regime de Direito Privado, em uma estrutura de Direito Privado. Se assim não o fosse, 

qual seria então a necessidade de se criar uma nova entidade, com regime jurídico diverso, para executar 

atividades que o próprio Estado poderia executar, obedecendo às suas regras somente? Não vemos qualquer 

sentido na criação das empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas públicas) se não for para 

utilizar-se da estrutura e do regime de Direito Privado para prestar melhor o serviço público, para exercer 

melhor a atividade econômica a que o Estado se propôs a executar, para melhor atender ao interesse público. 

É preciso observar que Bandeira de Mello entende que as Sociedades de Economia Mista 

exploradoras de atividade econômica, por terem seus estatutos próprios estabelecidos por lei, poderiam 

também fixar normas de licitação especificas para tais entidades, obedientes apenas aos princípios da 

Administração Pública, deixando de lado o regime licitatório comum do Poder Público. Entretanto, cria-se 

uma situação atípica, estabelecendo uma categoria diferente de Sociedade de Economia Mista, que passa a 

ter maior liberdade para exercer sua atividade do que outra. 

Mais do que isso, olvida-se o jurista de que vários serviços públicos prestados pelas empresas estatais 

podem ser explorados diretamente pelo ente da Federação ou mediante autorização, concessão ou permissão 

(incisos XI e XII do artigo 21, §2º do artigo 25, e inciso V do artigo 30, todos da Constituição da República), 

e não necessariamente em regime de monopólio da União, como é o caso do serviço postal e o correio aéreo 

nacional (art. 21, inciso X, CRFB) prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

Tais serviços, então, poderiam ser explorados pelo particular mediante autorização, concessão ou 

permissão, como realmente o são e, nesse caso, a competição em posição de equilíbrio entre empresas 

estatais – especialmente sociedades de economia mista – e o particular fica muito prejudicada, haja vista as 

dificuldades enfrentadas por essas empresas para obter, legalmente, as autorizações e condições para 

participar de uma disputa negocial, v.g. licitações, autorizações legislativas, celebração de contratos de 

acordo com a Lei 8.666/1993, contratações de pessoal por meio de concurso público, entre outros. Torna a 

competição, senão muito difícil, inviável. Isso pode significar, em muitos casos, a perda de negócios 

importantes e fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento da estrutura dos próprios serviços 

prestados, a contratação de financiamentos mais caros, o aumento de despesas, enfim, o desvio do próprio 

interesse público. 

Também é relevante esclarecer que a prestação de serviço público feito hoje pelas empresas estatais 

não envolve somente a prestação de um único serviço previsto na Constituição da República, dentro do rol 

das competências da União, por exemplo (artigo 21, CRFB). Há muitos outros serviços agregados àqueles 

cuja competência para exploração seja da União, dos Estados e/ou dos Municípios exatamente pela 

necessidade que a evolução tecnológica impõe, e a própria prestação desses serviços exige agilidade e 

eficiência muito maiores por parte da Administração Pública Indireta, considerando que, em alguns casos, 
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compete diretamente com o particular ao executar esses serviços (como é o caso das Pequenas Centrais 

Elétricas, por exemplo). 

Ademais, o fato de se tratar de uma prestação de serviço público não significa que essa atividade não 

seja empresária. Pelo contrário, os serviços prestados pelas sociedades de economia mista são, em sua 

maioria, atividades tipicamente empresárias, ou seja, a atividade econômica organizada, que exercida 

profissionalmente para a produção ou circulação de bens ou de serviços, conforme definição encontrada no 

Código Civil de 2002. 

Ainda que executada pelo particular, não perde seu caráter de prestação de serviço público. Contudo, 

passa a ser essencial deter uma estrutura mais fluida e rápida para ter condições de competir com o particular 

no mercado e ter condições de prestar esse serviço da forma mais eficiente e barata ao consumidor, 

atendendo, afinal, ao interesse público em sua acepção mais pura. 

Para José dos Santos Carvalho Filho, ―as atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado 

para benefício da coletividade‖[16]. O jurista destaca que o atendimento ao interesse público não significa a 

adoção de práticas para satisfazer o indivíduo, mas todo o grupo social. Havendo o conflito entre interesse 

público e interesse privado, deve sempre prevalecer o primeiro na atuação da Administração Pública. 

Chamado de princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública por Hely Lopes 

Meirelles, trata-se de princípio de observância obrigatória segundo a Lei 9.784/1999 em seu artigo 2º, caput, 

e corresponde ao ―atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competência, salvo autorização em lei‖[17]. 

Segundo Meirelles, desse princípio da supremacia do interesse público, diretamente ligado ao 

princípio da finalidade, decorre o princípio da indisponibilidade do interesse público, o qual impede que a 

Administração Pública disponha de qualquer interesse geral e renuncie a qualquer poder que a lei lhe 

concede para tutelar esse interesse, pois não é a Administração titular do interesse público mas, sim, o 

Estado. O autor destaca, ainda, o inciso XIII do parágrafo único do art. 2º, da Lei 9.784/1999, que determina 

a forma de interpretação das normas administrativas: 

  

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 

fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.[18] 

  

Infelizmente, o que se percebe na atuação dos gestores da Administração Pública direta ou indireta, 

muitas vezes mas nem sempre de má-fé, é o desvio dessa finalidade que se busca atingir ao interpretar a 

norma administrativa, ou seja, a persecução do interesse público. Muitas vezes, com receio de contrariar 
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disposição legal, os agentes da Administração Pública deixam de aderir a situações mais vantajosas para a 

própria Administração, as quais atingirão de forma muito mais eficiente o interesse público a que aquela 

norma se dirige, mas poderiam resultar em questionamentos e até mesmo procedimentos investigatórios e/ou 

punitivos de determinados atos que não se vincularam estritamente à letra da lei. 

Tomemos como exemplo a própria Lei de Licitações, Lei 8.666/1993. No artigo 62, §3º, I consta 

disposição que pode dispensar a aplicabilidade das normas relativas aos contratos administrativos a contratos 

que sejam regidos predominantemente pelo Direito Privado[19]. Entretanto, não se pode afirmar com 

absoluta segurança que determinado contrato possui conteúdo predominantemente regido pelo Direito 

Privado, tendo em vista a Administração ser sempre parte daquele contrato, e ser aquele contrato em 

questão, muitas vezes, semelhante a outros contratos anteriormente celebrados pelo mesmo ente da 

Administração Pública. Ademais, a disposição ―no que couber‖ é demasiada vaga, e pode suscitar dúvidas 

tanto naquele que celebra o contrato quanto naquele que fiscaliza a atuação da Administração Pública 

(Tribunal de Contas e Ministério Público, por exemplo). 

A celebração de contrato com a instituição financeira responsável pela custódia dos títulos de dívida 

emitidos por sociedade de economia mista (debêntures) é um contrato tipicamente regido por normas de 

Direito Privado, não restam dúvidas. Entretanto, trata-se de um contrato de prestação de serviços em última 

análise, o qual não dispensa a aplicação da Lei 8.666/1993 para a sua celebração, inclusive no que tange a 

fixação das cláusulas obrigatórias contidas nos artigos 55 e 58 a 61 desta lei, no que diz respeito ao foro, por 

exemplo. 

Fica o agente da Administração Pública, então, em um dilema complexo: caso seja adotada a regra do 

§3º, I do artigo 62 para celebrar esse contrato, poderá o Ministério Público impugnar essa contratação 

realizada em desrespeito a determinadas normas da Lei de Licitações? Ou arrisca-se a perder até mesmo o 

negócio, ou estabelecer regras extremamente complexas e prejudiciais para a própria Administração no 

contrato para respeitar as regras da citada lei? 

Por esse motivo, o atendimento ao interesse público deve, de fato, se ligar muito mais à finalidade da 

lei, a que instituto se quis proteger com aquela determinada norma, sob pena de se sacrificar o próprio 

interesse público em nome do interesse público. Entretanto, não é o que se verifica da própria legislação 

brasileira. A indefinição de conceitos, princípios e aplicação confusa desses princípios na Administração 

leva a uma situação de insegurança jurídica, na medida em que a interpretação das normas de procedimentos 

administrativos por parte dos órgãos fiscalizadores aplicáveis à Administração é, em geral, extremamente 

restritiva e rígida, com vistas à aplicação da letra da lei, não o seu verdadeiro sentido. 

Como dito anteriormente, é preciso considerar que as legislações que instituem os regulamentos para 

a Administração Pública brasileira foram elaboradas em contextos muito distintos daquele que vivemos hoje. 

Não podemos dizer que não ocorrem abusos e desvios do interesse público, mas esses já são menos 

freqüentes e melhor fiscalizados, especialmente nas sociedades de economia mista cujas ações são 

negociadas em bolsa de valores. 
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Estas empresas, uma vez que possuem participação do capital privado, são rigorosamente fiscalizadas 

por seus acionistas privados, os quais investem seu capital com vistas a obter rendimentos efetivos, ainda 

que possam deter razões outras além daquela de cunho econômico. O que de fato importa é que nenhum 

investidor deseja ver seus investimentos com uma administração ineficiente, gerando baixos rendimentos, 

menos ainda amargar prejuízos, principalmente se se tratar de uma companhia de grande porte, como 

costumam ser as sociedades de economia mista. 

Enquanto acionistas detentores de ações ordinárias, os investidores possuem direito de voto nas 

Assembléias Gerais, podendo deliberar sobre as matérias de interesse da Companhia, sobre seus negócios, 

até mesmo interferir nas decisões tomadas nessas reuniões, desde que reúna condições para tanto, como 

reunir quorum suficiente para aprovação ou rejeição das matérias de seu interesse, eleição de membro do 

Conselho de Administração por meio do voto múltiplo ou voto em separado (artigo 141, Lei 6.404/1976), 

entre outros. Aos acionistas que detém ações preferenciais, também lhes cabe a possibilidade de eleição de 

membro do Conselho de Administração por meio do voto em separado (art. 141, §4º, II, Lei 6.404/1976), 

bem como a eleição de membro do Conselho Fiscal também pelo voto em separado (art. 161, §4º, a, Lei 

6.404/1976). 

Com os direitos assinalados acima e outros que lhe são resguardados pela Lei das S.A. (Lei 

6.404/1976), os acionistas privados das sociedades de economia mista têm condições de exercer seu poder 

de participação na sua administração, especialmente quando se trata de grandes grupos de investidores, ou 

outras instituições que investem seu capital em outras companhias, como os fundos de pensão. 

Frise-se, ainda, a existência de mecanismos na própria Lei de S.A. para responsabilização dos 

administradores das sociedades anônimas, incluindo as sociedades de economia mista, previstos nos artigos 

153 a 160 dessa lei. Encontramos nesses artigos deveres que compelem os administradores (leia-se diretores 

e membros do Conselho de Administração) a exercer a gestão da Companhia de forma diligente, cuidadosa, 

leal, eficiente, nos interesses da companhia, entre outras obrigações ali mencionadas. 

Acrescente-se a disposição expressa contida no artigo 154 da Lei de S.A. no sentido de vincular a 

atuação dos administradores das sociedades anônimas para satisfação das exigências do bem público e da 

função social da empresa: 

  

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 

lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 

função social da empresa.[20] (sem grifos no original) 

  

A função social da empresa, trazida pela nova Ordem Econômica Constitucional na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, é pautada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, o 
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que, de imediato, já nos permite verificar o caráter social da norma e também sua faceta empresarial, ambos 

ressaltados nos incisos que compõem o artigo 170 da Constituição, in verbis: 

  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.[21] 

  

Assim, ficam também os administradores adstritos à obrigação de atender aos objetivos e interesses 

da sociedade anônima, bem como o respeito aos princípios constitucionais fundamentais prescritos no artigo 

170 da Constituição citados acima. 

Com essas medidas, principalmente o dever de agir somente nos interesses da companhia, revela-se 

uma obrigatoriedade muito semelhante ao princípio da persecução do interesse público pela Administração 

Pública, uma vez que se deve sobrepor ao interesse privado dos administradores ou de um grupo de 

acionistas aos interesses da coletividade, ali considerada como o universo dos acionistas e de toda a 

comunidade que cerca a sociedade anônima, incluindo sem limitação clientes, fornecedores, trabalhadores, 

consumidores, e vizinhos do estabelecimento comercial. Deve ser levado em conta o interesse de toda a 

sociedade e da maioria de seus sócios que deliberam as decisões e negócios da companhia, considerando 

ainda o impacto que suas decisões impõem na sociedade civil. 
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Temos ainda, além da Lei das S.A. e do próprio mercado de investidores, que força uma 

transparência e gestão mais eficiente na Companhia, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM – emite 

uma série de regulamentos com força normativa pungente sobre as Companhias com capital aberto (ações 

negociadas em bolsa de valores), também aplicáveis às sociedades de economia mista sob essa condição. As 

sociedades anônimas, muitas vezes, vêem-se compelidas em maior grau pelos regulamentos da CVM do que 

pela própria lei, uma vez que a CVM tem a autonomia para abrir processos investigativos e administrativos 

para punir eventuais condutas que se desvirtuem da intenção da Lei 6.404/1976, especialmente no que tange 

à responsabilidade dos administradores. 

Logo, assim como a Administração Pública, qualquer ato realizado em detrimento dos interesses da 

companhia é inquinado de vício e fadado à anulação, sujeito ainda a procedimento administrativo da CVM, 

com punições diversas que podem ir desde o pagamento de multa até mesmo a perda do registro de 

companhia aberta, o que significa ―a morte‖ para uma sociedade anônima de capital aberto. 

Estando as sociedades de economia mista sujeitas às mesmas regras das sociedades anônimas, 

conforme exposto acima, não restam sombras sobre o dever dessas sociedades de atuar estritamente nos 

interesses da própria Companhia que, enquanto membro da Administração Pública Indireta, não deixa de ser 

o próprio interesse do Estado, detentor do interesse público, conforme destacado por José dos Santos 

Carvalho Filho.[22] 

Não se pretende de forma alguma desvencilhar a atuação das sociedades de economia mista dos 

princípios da Administração Pública, principalmente o interesse público. Desejamos demonstrar, no entanto, 

que as legislações de Direito Privado que incidem sobre as sociedades de economia mista já são suficientes 

para manter a sua administração dentro dos limites do interesse público, da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Não se verifica a necessidade prática de aplicação de normas tão rígidas para a realização de 

licitações e contratações às sociedades de economia mista, sociedades anônimas cujo regime jurídico 

aplicável é de Direito Privado, diante de: (i) um mercado tão pujante e fiscalizador como aquele existente 

hoje, (ii) um órgão regulador/fiscalizador da atuação das companhias de capital aberto com uma força 

regulatória tão ou mais forte que o próprio Judiciário, (iii) uma Lei que regula as sociedades por ações tão 

eficaz quanto poucas existentes no mundo, (iv) a possibilidade de fiscalização pelo Tribunal de Contas e 

pelo Ministério Público e (v) da própria vinculação aos princípios da Administração Pública e ao interesse 

público em medida mais ampla. 

A somatória de todas as limitações expostas acima que já são impostas às sociedades de economia 

mista já são, por si sós, capazes de tornar os procedimentos de licitação e contratação hígidos e eficientes, 

podendo, assim, conceder uma atuação mais livre a essas sociedades, que poderiam, de fato, atuar em regime 

de igualdade de competição com o particular, sem benefícios mas, principalmente, sem prejuízos decorrentes 

de seus entraves burocráticos e legislativos vividos hoje. Mais do que isso, o interesse público poderia ser 

atingido na sua acepção máxima, como um interesse coletivo que representa. Atenderia, assim, à intenção 
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finalística da norma que o instituiu, nos exatos termos do inciso artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei 

9.784/1999 (ver referência da nota nº 17). 

Conforme veremos no capítulo seguinte, em Portugal, a separação da atuação das entidades da 

Administração que estão sob regime de Direito Privado é completa, não havendo qualquer derrogação das 

normas dessas entidades por normas de Direito Público. Elas estão adstritas aos princípios da Administração 

Pública por força expressa de lei, sob o controle do Tribunal de Contas, mas não precisam seguir as mesmas 

normas para procedimentos e contratações por elas realizados. 

Veremos o conceito de interesse público na doutrina portuguesa e a separação da atuação privada da 

Administração, em nada vinculada a normas incidentes nos demais entes da Administração Pública. 

  

4 – O INTERESSE PÚBLICO NA DOUTRINA PORTUGUESA E A ATUAÇÃO DE GESTÃO PRIVADA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PORTUGUESA: UMA POSSIBILIDADE PARA O DIREITO BRASILEIRO 

  

Em Portugal, o conceito de interesse público não difere muito daquele dado pela doutrina brasileira. 

O Código de Procedimento Administrativo português define, em seu artigo 4º, o que seria o ―princípio da 

prossecução do interesse público‖ em apenas duas linhas: ―Compete aos órgãos administrativos prosseguir o 

interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos‖[23]. O artigo 2º 

da mesma norma não deixa dúvidas quanto à aplicação dos princípios e regras ali insculpidas em todos os 

órgãos da Administração Pública, independente de sua forma de atuação: 

  

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

1 - As disposições deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública que, 

no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam relações com os 

particulares, bem como aos actos em matéria administrativa praticados pelos órgãos do 

Estado que, embora não integrados na Administração Pública, desenvolvam funções 

materialmente administrativas. 

(...) 

5 - Os princípios gerais da actividade administrativa constantes do presente Código e as 

normas que concretizam preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer 

actuação da Administração Pública, ainda que meramente técnica ou de gestão 

privada.[24] (sem grifos no original) 
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Maria João Estorninho afirma que o interesse público é indissociável de toda e qualquer atividade 

administrativa e, citando Gomes Canotilho e Vital Moreira, coloca o interesse público como um momento 

teleológico necessário de qualquer atividade administrativa. A autora ainda não descarta a persecução do 

interesse público nas atividades de direito privado da Administração Pública, entendendo este como um 

dever inerente à Administração, independentemente de sua forma de atuação, o que é confirmado pelo artigo 

2º, item 5, do Código de Procedimento Administrativo português: 

  

1 - As disposições deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Administração Pública que, 
no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam relações com os 

particulares, bem como aos actos em matéria administrativa praticados pelos órgãos do Estado 

que, embora não integrados na Administração Pública, desenvolvam funções materialmente 

administrativas. 

5 - Os princípios gerais da actividade administrativa constantes do presente Código e as 

normas que concretizam preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer 

actuação da Administração Pública, ainda que meramente técnica ou de gestão 

privada.[25] 

  

Para a autora, citando Marzuoli, interesse público 

  

―se trata de um interesse que é definido como público não tanto no sentido de público porque 

levado a cabo por um sujeito público, quanto no sentido de público como coletivo com o que se 

quer significar (...) que é um interesse não (só) da administração, mas (também) de outros 

sujeitos‖.[26] 

  

Segundo Marcelo Caetano, o que caracteriza as relações jurídico-administrativas em Portugal é 

o caráter coletivo dos interesses a que servem de instrumento, a iniciativa dos órgãos encarregados da 

respectiva persecução e, sobretudo, como manifestação típica de autoridade, o privilégio da execução 

prévia dos direitos afirmados pela Administração[27] (grifos no original). O autor considera o interesse 

público como aquele que respeita a existência, conservação e desenvolvimento da sociedade política. Para 

ele, deve ser o interesse público ―a idéia dominante de todas as normas jurídico-administrativas‖[28]. 

O autor utiliza o conceito de interesse público como critério justamente para definir o Direito 

Administrativo como Direito Público, afirmando que uma norma é de Direito Público quanto diretamente 

protege um interesse público, favorecendo interesses privados indiretamente somente. Segundo o jurista, 
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É do reconhecimento da primazia em certos casos dos interesses públicos sobre os privados 

que resulta depois a necessidade de atribuir uma posição de superioridade nas relações 

jurídicas às pessoas colectivas instituídas para prosseguir o interesse geral.[29] 

  

Com maestria, Marcelo Caetano enxerga que os critérios de distinção de normas de Direito Público 

ou Privado são fixados conforme as realidades jurídicas de cada época em cada comunidade, concluindo 

acertadamente que a ―evolução social obriga a transformações imprevistas dessas realidades de maneira tal 

que os quadros tradicionais deixam de comportá-las exatamente‖[30]. 

Para Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, a administração pública e o direito 

administrativo só podem ser compreendidos se recorrermos à idéia de interesse público. Conforme 

mencionado anteriormente, e defendido pelos autores, o interesse público é o norte da administração pública. 

Segundo eles, ―é por isso que o art. 266.º, 1 CRP (Constituição da República de Portugal) e o art. 4.º CPA 

(Código de Procedimento Administrativo) individualizam o princípio da prossecução do interesse público 

em termos categóricos‖[31]. Vejamos, então, o artigo 266º, 1, da Constituição da República Portuguesa: 

  

Artigo 266.º 

Princípios fundamentais 

1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 

  

Ao contrário da Constituição da República Federativa do Brasil, em que não há uma definição 

expressa da necessidade de perseguir o interesse público enquanto princípio basilar da Administração 

Pública, o legislador português optou pela menção específica desse imperativo, sem deixar esse princípio se 

tornar uma inferência a partir do texto legal. 

Marcelo Rebelo Sousa e André Salgado Matos reforçam que não cabe à Administração a escolha dos 

interesses públicos a perseguir – ela está vinculada às definições contidas na Constituição da República 

Portuguesa e às normas que concretizam esse princípio. Cabe-lhe, tão somente, a identificação da 

necessidade coletiva a satisfazer, a forma pela qual será sanada essa necessidade e se, de fato, essa satisfação 

virá por meio de um atendimento coletivo ou individual. A persecução ao interesse público constitui-se, 

assim, como um verdadeiro limite à atuação da Administração Pública, que não poderá atender diretamente a 

interesses privados sob nenhuma justificativa, nem mesmo atender aos interesses públicos desviando-se da 

lei concreta. 

Apesar de bem definir o princípio da persecução do interesse público pela Administração Pública, os 

juristas alegam que ―o conceito de interesse público reveste-se de elevado grau de indeterminação, pelo que 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4634

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/83%20-%20DIREITO%20E%20EMPRESA/5480.html%23_ftn29
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/83%20-%20DIREITO%20E%20EMPRESA/5480.html%23_ftn30
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/83%20-%20DIREITO%20E%20EMPRESA/5480.html%23_ftn31


a administração goza de uma ampla margem de livre decisão quanto ao modus faciendi da sua prossecução 

(...)‖[32]. 

Justamente por conta dessa indefinição, os autores estabelecem um paralelo entre o princípio da 

persecução ao interesse público com o dever da boa administração, mas afirmam que esse dever é restrito ao 

âmbito interno da Administração, não deixando de maneira alguma de vincular a sua atuação. Assim como 

Celso Antonio Bandeira de Mello, Sousa e Matos ligam esse dever ao princípio da eficiência, mas tratam do 

dever da boa administração como projeção deste princípio. Bandeira de Mello, por sua vez, entende que esse 

dever é, na verdade, maior que o próprio princípio da eficiência, devendo aquele estar adstrito aos limites do 

princípio da legalidade, ―pois jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é 

o dever administrativo por excelência‖[33]. 

É preciso registrar que não concordamos com esse posicionamento de Celso Antonio Bandeira de 

Mello, pois o princípio da eficiência não se limita somente ao exercício da boa administração. Ele é muito 

mais extenso, compreendendo não somente esse dever da Administração Pública, mas também um conceito 

bem mais amplo, que pode ser inclusive utilizado como um conceito de justiça, de acordo com a Teoria da 

Eficiência de Richard Posner, juiz da Corte de Apelação para a 7ª Região em Chicago, EUA, professor da 

Universidade de Chicago e um dos expoentes do movimento da Análise Econômica do Direito[34]. 

Rogério Ehrhardt Soares, jurista festejado pelos estudiosos do Direito Administrativo, destaca que 

existe ―urgência em servir um certo interesse público e a sua indicação pela lei tenham necessariamente de 

determinar aquelas transformações jurídicas que foram invocadas pelo ato (administrativo) como 

instrumentos da satisfação da necessidade‖[35]. Para o autor, o ato administrativo terá sentido somente se 

executado em favor de um interesse público real, ―se estiver apontando para uma situação concreta da vida 

que, na multiplicidade dos interesses de que se compõe, revele a tensão duma necessidade pública‖[36]. 

Interessante posição toma Soares, no sentido de que o agente é quem tem condições de se debruçar 

sobre a situação prática, cabendo-lhe concretizar aquele interesse público fixado pelo legislador como uma 

situação abstrata que, no momento de elaboração da lei previu que seria necessária a atuação do agente da 

Administração Pública. Para agir, portanto, a Administração Pública está vinculada à previsão do legislador, 

que estabelece limites, condições e regras para a sua atuação, estando autorizada somente quando ocorrer o 

evento previsto pelo legislador para desencadear determinado ato administrativo. Caso haja a necessidade de 

executar um ato que não tenha sido previsto pelo legislador, mas a situação concreta clama pela atuação 

pública, proceder-se-á à justificação do ato, a qual está completamente adstrita ao interesse público[37]. 

Não há dúvidas de que a Administração Pública deve respeitar os direitos e interesses legítimos dos 

cidadãos, o que é reforçado pelo Código de Procedimento Administrativo português, cuja parte de seu artigo 

4º foi colacionado acima (referência da nota nº 16), estendendo a aplicação desse e dos demais princípios da 

Administração Pública a todos os órgãos da Administração, às entidades concessionárias, instituições 

particulares de interesse público, a toda e qualquer atuação da Administração Pública, ainda que meramente 
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técnica ou de gestão privada e, conforme destacado por José Tavares, ―igualmente se aplicam ou podem 

aplicar a outras entidades não inseridas na Administração Pública‖[38]. 

Passando à atividade de gestão privada da Administração Pública Portuguesa, temos a ―instituições 

particulares de interesse público‖, que são órgãos da Administração Pública direta ou indireta, ou que sequer 

fazem parte da Administração, mas todas perseguem fins de interesse público, têm o dever de cooperar com 

a Administração Pública e ficam sujeitas, em parte, ao regime de Direito Administrativo. São quatro 

espécies: 

a)     sociedades de interesse coletivo; 

b)    pessoas coletivas de mera utilidade pública; 

c)     instituições particulares de solidariedade social; 

d)    pessoas coletivas de utilidade pública administrativa. 

As pessoas coletivas do item ―d‖ estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas e à fiscalização dos 

Tribunais Administrativos Portugueses. Seu regime jurídico pode ser considerado misto: como seguem 

interesses gerais, possuem certos privilégios de que não gozam as demais instituições privadas mas, por 

outro lado, devem se sujeitar a encargos e deveres especiais, típicos do Direito Administrativo. O item ―d‖, 

assim como o item ―b‖, congregam entidades privadas e não constituem elementos da Administração 

Pública, mas entidades particulares que com ela colaboram[39]. 

Maria João Estorninho cita Freitas do Amaral, o qual propõe, nesse sentido, a introdução do conceito 

de um quarto setor, ao lado dos setores público, cooperativo e privado lucrativo (para nós, seria o 

equivalente ao Terceiro Setor), a fim de valorizar a existência de um setor de fins altruístas, com atividades 

humanitárias, culturais e de solidariedade social. Pode ser incluído dentro desse quarto setor as pessoas 

coletivas do item ―c‖. 

Em relação ao item ―a‖, trata-se de empresas privadas, de fim lucrativo que, por exercerem poderes 

públicos ou estarem submetidas a uma fiscalização especial da Administração Pública, ficam sujeitas a um 

regime jurídico específico, traçado pelo Direito Administrativo. Exemplos: empresas concessionárias, de 

economia mista e as sociedades participadas pelo Estado. Tal regime jurídico se justifica por (i) a empresa se 

dedicar ao exercício de poderes públicos ou (ii) por motivo de interesse público. 

Essas sociedades de interesse coletivo (item a) possuem algumas prerrogativas: (i) isenções fiscais; 

(ii) direito de requerer ao Estado a expropriação por utilidade pública de terrenos de que necessitem para se 

instalar; (iii) possibilidade de beneficiar, quanto às obras que empreendem, do regime jurídico de 

empreitadas de obras públicas. Por outro lado, os corpos gerentes destas empresas estão sujeitos à limitação 

de remuneração prevista em lei, e o funcionamento das empresas está sujeito à fiscalização efetuada por 
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delegados do Governo, que são representantes do Estado que fiscaliza a atividade da empresa, mas não se 

trata de um órgão da empresa. 

Para Estorninho, sendo essas entidades privadas, não fazem parte da Administração Pública, mas 

com ela colaboram. Podem ser chamados de órgãos indiretos da Administração, mas estão sujeitas também 

ao controle do Tribunal de Contas e, igualmente, devem perseguir o interesse público enquanto atividades 

colaboradoras da Administração[40]. 

Com relação às empresas públicas, apesar da ausência de uma posição firme na doutrina anterior e 

nos idos do Decreto-Lei 260/76, de 8 de Abril, fica claro da análise dos Decretos-Lei que regulam a 

atividade empresarial do Estado Português, a partir do citado DL 260/76 até às modificações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 300/2007, de 23 de Agosto no Decreto-Lei 558/99, de 17 de dezembro, que a empresa 

pública é regida pelas normas de direito privado. 

Nuno Sá Gomes destaca que as empresas públicas são pessoas coletivas de direito privado porque 

  

 ―resulta da parte final do nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 260/76, de 8 de abril, que o 
estatuto das empresas públicas de regime geral é regulado pelo direito privado, salvo naquilo 

que especialmente está previsto no referido diploma e na legislação complementar, devendo 

notar-se que em lado algum se designa o referido diploma como estatuto de empresas públicas. 

E mesmo o referido diploma não contém normas de direito público, mas sim de direito 

econômico, que, como vimos, não é direito público nem privado;[41] 

  

Nos termos do artigo 3º, 1, do DL 260/76, ―as empresas públicas regem-se pelo presente decreto-lei, 

pelos respectivos estatutos e, no que por aquele e estes não for especialmente regulado, pelas normas de 

direito privado‖[42]. 

Já no Decreto-Lei hoje vigente, encontramos uma definição muito mais acertada que aquela trazida 

pelo Decreto revogado (260/76): 

  

Artigo 3.º 

Empresas públicas 

1 — Consideram -se empresas públicas as sociedades constituídas nos termos da lei comercial, 

nas quais o Estado ou outras entidades públicas estaduais possam exercer, isolada ou 

conjuntamente, de forma directa ou indirecta, uma influência dominante em virtude de alguma 

das seguintes 

circunstâncias: 

a) Detenção da maioria do capital ou dos direitos de voto; 
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b) Direito de designar ou de destituir a maioria dos membros dos órgãos de administração ou 

de fiscalização. 

2 — São também empresas públicas as entidades com natureza empresarial reguladas no 

capítulo III.[43] 

  

Ademais, na legislação vigente consta a disposição expressa quanto ao regime jurídico aplicável.  

Veja-se: 

  

Artigo 7.º 

Regime jurídico geral 

1 — Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável às empresas públicas regionais, 

intermunicipais e municipais, as empresas públicas regem -se pelo direito privado, salvo no 

que estiver disposto no presente diploma e nos diplomas que tenham aprovado os respectivos 

estatutos. 

2 — As empresas públicas estão sujeitas a tributação directa e indirecta, nos termos gerais. 

  

Não restam dúvidas que em relação às empresas públicas, cuja semelhança com as sociedades de 

economia mista brasileira é patente, o regime jurídico aplicável é sim de direito privado, sem derrogação por 

meio de normas de direito público. Como já foi ressaltado anteriormente, independente da forma de gestão, 

seja ela pública ou privada, estão todas essas entidades vinculadas aos princípios da Administração Pública, 

definidos na Constituição da República Portuguesa e no Código de Procedimento Administrativo, citados 

anteriormente. 

Percebe-se que não há ingerência de normas de direito público, sejam elas rígidas ou não, nas 

empresas públicas portuguesas, as quais têm liberdade para adotar seus próprios procedimentos para 

realização de seus atos empresariais de acordo com as práticas que melhor lhe aprouverem, exatamente 

como a iniciativa privada, sem, é claro, perder de vista o respeito aos princípios da Administração Pública. 

Não é necessário seguir os procedimentos impostos aos órgãos da Administração Pública – bastam que os 

seus procedimentos respeitem tais princípios e que sejam devidamente fiscalizadas pelos órgãos 

competentes, v.g., o Tribunal de Contas. 

Essa é a sugestão para o legislador brasileiro, com a finalidade única de libertar a atuação da 

sociedade de economia mista brasileira das amarras que lhe apertam e das dificuldades que lhe são impostas 

pela enorme quantidade de regras rígidas para a execução de suas atividades empresariais diárias. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4638

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/83%20-%20DIREITO%20E%20EMPRESA/5480.html%23_ftn43


Acreditamos que somente através dessa libertação, por assim dizer, será possível efetivar a intenção 

precípua de se criar uma entidade de direito privado para a exploração de atividade econômica pelo Estado: a 

competitividade em pé de igualdade com a iniciativa privada, principalmente na atual conjuntura econômica 

que exige dinamismo e eficiência que são cada vez mais difíceis de serem alcançados pelas sociedades de 

economia mista no Brasil. 

  

5 – CONCLUSÃO 

  

Não podemos deixar de ressaltar a eficiência da legislação portuguesa em definir em seu bojo os 

princípios da Administração Pública com maior rigor e clareza, os quais podem ser mais facilmente 

aplicados pelos agentes da Administração Pública no exercício de suas atividades, especialmente para as 

empresas públicas portuguesas. 

Mais ainda, na legislação que rege a atuação dessas entidades, a definição clara do regime jurídico 

aplicável, bem como a sua caracterização como figura típica do Direito Privado, criada nos contornos da lei 

comercial local. 

Por último, mas não menos importante, a expressa vinculação da gestão privada da Administração 

Pública Portuguesa aos seus princípios, especialmente o interesse público, o qual rege preponderantemente 

os atos dos entes da Administração e das entidades que com esta colaboram. 

Também não só de críticas ficaremos ao legislador brasileiro. Este merece grande mérito por 

estabelecer o controle pelo Tribunal de Contas de qualquer entidade que receba verbas da Administração, 

seja ela pública ou privada, vinculada ou não à Administração Pública direta ou indireta, como preceitua o 

artigo 71 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Entretanto, é preciso revisar as normas brasileiras no mesmo sentido em que as normas portuguesas 

se orientam, estabelecendo uma linha mestra de atuação, mas deixando livre à atividade de gestão privada da 

Administração a escolha de seus métodos e procedimentos, vinculando-os sempre aos princípios da 

Administração Pública. 
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O PRAZO DE PROTESTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO BRASILEIRO EM FACE 
DO DEVEDOR 

THE DEADLINE FOR PROTEST AND ITS CONSEQUENCES IN THE BRAZILIAN LAW IN FACE OF 
DEBTOR 

 

Aluer Baptista Freire Júnior 
Rodrigo Almeida Magalhães 

 

RESUMO 
O artigo realiza um estudo sobre o prazo do registro de protesto no sistema pátrio de acordo com 
a lei 9492/97, que atualmente se dá em três dias após o protocolo do título ou do documento de 

dívida, bem como a não necessidade de intimação pessoal do devedor para o ato. O principal 
objetivo está em demonstrar que tanto o prazo de registro estipulado pela lei e a forma de 
intimação do devedor, podem ser considerados uma forma de desrespeito a princípios 

constitucionais, como ainda não ser suficiente o prazo para que o devedor venha tomar ciência e 
poder cumprir a prestação. Assim ao final se busca defender que o prazo para ser consolidado o 

protesto deveria ser não de três dias após o protocolo do título ou outro documento de dívida em 
cartório, mas sim após a intimação pessoal do devedor mesmo assim observando um maior prazo 
para o registro. Dessa forma o instituto cumpriria a finalidade de pacificação social de maneira 

efetiva, pois tanto credor quanto devedor seriam respeitados em seus direitos. 
PALAVRAS-CHAVES: Protesto; Registro; Intimação; Prazos; Constituição Federal 
 

 
ABSTRACT 

The paper makes a study on the time of registering protest the system of country according to law 

9492/97, which currently takes place in three days after the protocol title or document of debt, 

and no need to subpoena personal the debtor to act. The main objective is to demonstrate that 

both the registration deadline stipulated by the law and how to subpoena the debtor may be 

considered a form of disrespect for constitutional principles, and still not be enough time within 

which the debtor will take science and power meet the provision. So the end is sought to argue 

that the deadline for the protest should be consolidated rather than three days after the protocol 

title or other document of debt in office, but after the debtor's personal subpoena still observing a 

longer period for the record. Thus the institute would serve the purpose of social pacification 

effectively, for both creditors and debtors would be respected in their rights. 

KEYWORDS: Protest; Registration; Notification; Time; Federal Constitution 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4648



            O Direito deve sempre se adequar as mudanças sociais para que consiga ser o 

instrumento de pacificação que tanto se espera. Dessa forma certos paradigmas devem ser 

modificados, a lei deve alcançar o sentido social. 

Cabe destacar que nessa mudança de paradigmas o Estado Democrático de Direito passa pelo 

trânsito de um Estado Liberal para o Social, o qual se preocupa em buscar incessantemente a 

justiça não ligada somente a normas legais individuais, mas também a princípios e leis que 

alcancem o sentido social, "fazendo prevalecer valores coletivos sobre os individuais, sem 

perda, porém, do valor fundante da pessoa humana." (REALE, 1999, p.07). 

            Mesmo com essa mudança de paradigmas se observa que a atual lei de protesto nº 

9492/97 positiva em suas disposições que o protesto de um devedor de título ou outro 

documento de dívida deve ser feito em três dias a partir da protocolização do documento, prazo 

este não suficiente para um ato que pode gerar graves consequências ao devedor, sendo uma 

delas a negativação de seu nome, o que pode ser considerada nefasta nos tempos em que o 

crédito é essencial para qualquer pessoa física ou jurídica. 

Outro ponto da lei de protesto que merece crítica é a não obrigatoriedade de intimação pessoal 

para protesto, uma vez que este ato pode ser realizado por edital quando ninguém se dispuser a 

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante do documento. Tal fato se observa 

não só na lei de protesto como também em alguns provimentos e consolidações normativas de 

Corregedorias estaduais. 

Pelo explicitado observa-se que a lei de protesto estaria caminhando de forma contraria aos 

ditames e princípios constitucionais principalmente quanto ao contraditório e ampla defesa, pois 

sem a intimação pessoal e com o atual prazo de registro o devedor poderia sofrer todos os efeitos 

de um protesto sem ter tempo hábil para se defender ou poderia até mesmo ser protestado sem 

tem conhecimento algum que contra ele estaria correndo determinado prazo. 

Busca-se ao final dos estudos demonstrar que o prazo para intimação deveria iniciar a partir da 

intimação pessoal do devedor e que o prazo de registro do protesto deveria ser maior, não apenas 

três dias, para proporcionar ao devedor maiores chances de não ser protestado ou evitar um 

protesto indevido. Dessa forma, a lei de protesto estaria em consonância a princípios e 

fundamentos constitucionais. 

  

2 PROTESTO 

  

A grande finalidade do protesto seria provar a inadimplência de um devedor seja pela negativa 

de aceite, pagamento ou devolução. 

Segundo De Plácido e Silva, a palavra protestar é "do latim - protestari e significa "declarar alto 

e em bom som, afirmar e assegurar". É o verbo empregado na acepção de declarar com 

segurança afirmar, prometer..." (SILVA, 1973, p.1249). 
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            Quanto ao surgimento do instituto verifica-se uma origem ligada ao aparecimento dos 

títulos de crédito, principalmente da letra de câmbio. "Como as demais instituições cambiais, o 

protesto tem sua origem na prática medieval italiana. O mais antigo protesto conhecido seria o 

que foi tirado em Gênova, no ano de 1384, de uma letra de câmbio proveniente de 

Barcelona." (BORGES, 1977, p.114). 

Embora João Eunápio Borges mencione tal período como de aparecimento do protesto, 

Themistocles Pinho e Ubirayr F. Vaz em sua obra, citam o posicionamento de Othon Sidou: 

O protesto tem sua existência comprovada no século XIV, documentado numa letra de câmbio 

apresentada ao notário André de Pisa, com data de 5.10.1339 e que antes dessa data a "Breve 

Collatio Notarium" da mesma cidade e editada em 1305, já consignava entre as atribuições dos 

notários a "apresentatio" e a "protestatio literarum" fazendo induzir que fosse o instituto 

conhecido pelo menos no final do século XIII e que tal como hoje era lavrado pelo tabelião. 

(PINHO E VAZ apud SIDOU, 2007, p.02). 

Observa-se desde a antiguidade a presença do notário como agente responsável pelo protesto, 

sendo que neste período o protesto era um ato especial e solene nos mesmos moldes que 

atualmente[1]. Cabia ao apresentante levar o documento para protesto provando a falta de 

pagamento pelo sacado da letra e assim exercer seu direito regressivamente contra o sacador, 

muito embora o protesto pudesse ser substituído por uma declaração firmada pelo próprio sacado 

no próprio título. 

Diante da falta de pagamento do sacado (aceitante ou não) cumpria ao apresentante de letra 

promover a protestatio, ato especial e solene a ser realizado, em curto prazo, perante o notário e 

testemunhas. É com base nesta protestatio que o portador agia regressivamente contra o sacador, 

o que podia fazer por meio derecambium (ressaque). Em pouco tempo - dispensada a presença 

do portador - o protesto assumiu feição hodierna, sendo a apresentação feita pelo notário. Em 

certos casos, o protesto podia ser feito sem o notário, ou substituía-se por uma declaração 

firmada pelo sacado no próprio título. (BORGES, 1977, p.115). 

Mesmo com a evolução normativa, o protesto ainda ocupa lugar de destaque bem como a figura 

do Tabelião como agente competente para lavrar o protesto. Como exemplo tem-se, "as 

Ordenações Filipinas editadas em Portugal em 1603" e adotadas no Brasil, onde estavam 

previstas a atribuição do Tabelião para lavrar o instrumento: "das protestações que algumas 

pessoas fazem fora do juízo." (PINHO E VAZ, 2007, p.02). Cita-se ainda o Código Comercial 

de 1850 artigo 405. "Os protestos das letras de câmbio devem ser feitos perante o escrivão 

privativo de protesto onde houver; e não havendo perante qualquer tabelião do lugar, ou 

escrivão com fé pública na falta ou impedimento do tabelião." 

O decreto de 2044/1908 passa regular matéria cambial, substituindo o Código Comercial de 

1850, e disciplina no artigo 27 que a falta ou recusa, total ou parcial de pagamento prova-se pelo 

protesto e mantém a competência do Tabelião para lavrar o instrumento em seu artigo 28.[2] 

Com a promulgação do Decreto 57.663/66 no qual o sistema legislativo brasileiro adota com 

reservas a Lei Uniforme de Genebra sobre letra de câmbio e nota promissória, tem-se que o 

protesto seria ato formal que prova a apresentação do título ao devedor, sendo que a norma 
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genebrina deixa a cargo dos países signatários que a adotaram a possibilidade de estabelecer sua 

própria legislação sobre a matéria. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 mostra em seu artigo 236 que: "os 

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder 

público." (CAHALI, 2009, p.145). 

Para dar maior aplicabilidade ao preceito constitucional, a lei 8935/94 em seu artigo 11 

estabelece a competência privativa dos Tabeliães de protesto a certos atos, até que se chega ao 

diploma normativo vigente, ou seja, a lei 9492/97 que em seu artigo primeiro consolida o 

entendimento que o protesto é o instrumento para se provar a inadimplência e descumprimento 

de obrigação e o artigo terceiro dispõe sobre a competência privativa do Tabelião[3]. 

Assim é de se observar desde a antiguidade até os tempos atuais a legitimidade do Tabelião para 

lavrar o instrumento de protesto e a importância do instituto para que o credor possa dar 

publicidade do inadimplemento por parte do devedor e exercer seu direito de regresso. 

            Embora de grande importância para o credor, deve-se destacar que o protesto pode 

causar sérios prejuízos ao devedor, com a possibilidade de pedido falimentar de um devedor 

empresário, a perda do crédito, dentre outros. Por isso a lei deveria dar maior publicidade não só 

em beneficio ao credor, como também ao devedor, para que possa se defender e tomar algumas 

atitudes contra um protesto indevido; poderia ainda a norma de protesto aumentar o prazo para 

que o inadimplente pudesse cumprir corretamente a obrigação. Infelizmente não é isso que 

acontece, vez que a lei 9492/97 estabelece um prazo totalmente exíguo para o registro de 

protesto e não elenca como obrigatória a intimação pessoal do devedor. 

  

2.1 Conceito e Objetivos do Protesto 

  

            Joao Eunápio Borges conceitua o protesto.  "Ato oficial e solene por meio do qual se faz 

certa e se prova a falta ou recusa, total ou parcial do aceite ou do pagamento de um título 

cambial." (BORGES, 1977, p.108). 

            Segundo Pontes de Miranda, "protesto era, e é ato formal, pelo qual se salvaguardam os 

direitos cambiários, solenemente feito perante oficial público. Se bem que solene, perante 

oficial público, o protesto é feito no Brasil, extrajudicialmente." (MIRANDA, 2000, p. 499-

500). 

Wille Duarte da Costa já menciona outro conceito não concordando com o termo solene: 

 Protesto no conceito legal, "é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". É ato formal 

porque atende certas formalidades legais, mas não é solene, pois nenhuma ritual ou cerimônia é 

necessária para a sua existência. (COSTA, 2008, p.227). 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4651

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/83%20-%20DIREITO%20E%20EMPRESA/4285.html%23_ftn3


Mesmo respeitando o posicionamento do professor Wille Duarte, não se pode considerar que o 

protesto não seja ato solene, uma vez que para sua validade exige que seja feito privativamente 

pelo Tabelião, bem como deve atender certas formalidades, assim também destacado por Luiz 

Emygdio F. da Rosa Júnior, "o protesto é ato solene, porque deve atender a determinadas 

formalidades legais sob pena de nulidade." (ROSA JÚNIOR, 2009, p.385). 

            Logo, pelo conceito dos doutrinadores acima destacados, conclui-se que a principal 

finalidade do protesto seria o meio de obtenção de prova por parte do credor daquele título ou 

documento de dívida no qual não houvera o pagamento, aceite ou devolução, isso porque a "lei 

exige para determinados efeitos que o credor prove, se for o caso que devedor não efetuou o 

pagamento. Essa prova é fornecida pelos Tabelionatos de Protesto, se o título apresentado por 

seu intermédio, não for retirado, sustado ou pago no prazo legal (artigo 20- Lei 9492/97)." 

(PINHO E VAZ, 2007, p.06). 

Wille Duarte da Costa também afirma que: "o protesto é antes de tudo prova. Dentro das 

finalidades legais contidas na legislação que rege os títulos de crédito, ele é prova insubstituível 

da apresentação do título ao devedor." (COSTA, 2008, p.227). 

Waldo Fazzio Jr. acompanha o pensamento: 

A prova formal do inadimplemento, sem relevante razão jurídica é o protesto, ato público 

formal, extrajudicial, levado a feito por oficial público, a requerimento do titular de um 

documento representativo de crédito. É a constatação autentica do não pagamento ou não aceite, 

conforme o caso. (FAZZIO JUNIOR, 2009, p.417). 

Como verificado, o protesto vem formar prova efetiva que o credor não teve satisfeito o seu 

direito de crédito, seja pelo não pagamento pelo devedor legítimo, pelo não aceite (no caso de 

letra de câmbio ou duplicata) ou a não devolução do documento. Todavia embora o fim precípuo 

do protesto não seja cobrança, tem-se que o Tabelião mediante seu ato de intimar o devedor a 

pagar ou aceitar a ordem de pagamento dada, pode receber o valor constante no título ou 

documento que fora protocolizado pelo apresentante, sendo que é de sua responsabilidade a 

quitação do valor e o repasse ao credor.[4] 

  

2.2 Modalidades de Protesto 

  

            O protesto pode ser por falta de pagamento, falta de aceite, por falta de devolução[5] ou 

por indicações. 

            No protesto por falta de pagamento, ocorre uma positivação da impontualidade do 

devedor, dando assim publicidade do não cumprimento da promessa feita ao credor. 

Lembrando que o protesto pode ser necessário ou facultativo. O protesto é necessário[6] só 

"para os casos de ação regressiva do portador contra o sacador, endossante e 
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avalista." (REQUIÃO, 2010, p. 495). Não pode se esquecer que o protesto é necessário para se 

requerer a falência do devedor.[7] Enquanto o facultativo[8] é aquele "para o credor exigir 

judicialmente do aceitante ou de seu avalista a dívida cambiária não é necessário o prévio 

protesto do título." (REQUIÃO, 2010, p. 495). 

Para que uma nota promissória ou letra de câmbio sejam protestadas deve-se observar o prazo do 

artigo 28 do Decreto 2044/1908, uma vez que o artigo 44, 3ª alínea da Lei genebrina sofrera 

reserva (artigo 9º do Anexo II).  O artigo 28 dispõe, "a letra que houver de ser protestada, por 

falta de aceite ou de pagamento, deve ser entregue ao oficial competente, no primeiro dia útil 

que se seguir a recusa do aceite ou a do vencimento..." (CAHALI, 2009, p.756). 

O Decreto 2044/1908 não fora revogado pela lei 9492/97, a qual não menciona em seu corpo 

normativo regra a respeito do prazo de entrega do título ou documento para protesto. 

            O protesto por falta de aceite será efetuado na letra de câmbio e na duplicata, sendo que o 

aceite pode ser considerado como "reconhecimento do débito obrigando o aceitante 

cambiariamente." (ALMEIDA, 2007, p.39). 

Como o aceite está presente tanto na duplicata como na letra de câmbio, a sua recusa deve ser 

provada por um ato formal que é protesto, lembrando que não só a recusa, mas a sua aceitação 

parcial no caso da letra de câmbio. Uma vez protestado o título por falta de aceite, não há 

necessidade de tirar o protesto por falta de pagamento, o credor poderá agir desde logo contra os 

devedores, mesmo os de regresso, salvo o sacado. 

            Quanto a protesto por falta de devolução deve-se destacar que haverá essa modalidade de 

protesto se o título for entregue ao sacado e este não proceder a devolução da cártula, assim em 

um primeiro momento vislumbra-se a hipótese na letra de câmbio e na duplicata, entretanto se 

observa tal possibilidade em uma nota promissória no caso de cópia endossada a terceiro. Nesta 

situação deve ser inserido na cártula o nome de quem se encontra a original, sendo que o 

portador do título original deve entregá-lo ao portador da cópia, se houver essa recusa deverá tal 

fato ser constatado pelo protesto, permitindo o possuidor acionar os obrigados de regresso que 

assinaram a cópia. 

            No que tange ao protesto por indicação a lição de Wille Duarte é de grande valia: 

 O protesto por simples indicações do portador da duplicata verifica-se quando o título for 

entregue ao devedor para efetuar o aceite e não sendo devolvido ao credor dentro do prazo legal 

este poderá tirar o protesto pelas indicações que tiver e que, nos termos da lei, limitar-se-ão "a 

conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata." (§ 3º do 

art.21 da lei 9492/97). Nesse caso estabelecendo o § 1º do artigo 13 da lei 5474/68 (Lei das 

Duplicatas) que o protesto só pode ser realizado por simples indicações, na falta ou devolução 

do título, tal protesto só pode ser exercido com a prova efetiva da entrega da duplicata ao 

devedor. Sem essa prova não será possível o protesto da duplicata por simples indicações. 

(COSTA, 2008, p.235). 

Poderá então tirar o protesto por indicação da duplicata quando o título foi enviado e não 

restituído. 
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2.3 Do Prazo ao Registro do Protesto 

  

Como o protesto é instrumento para dar publicidade do não adimplemento do devedor, fazendo 

assim prova para o credor e resguardando seu direito contra certos coobrigados, este deve passar 

por várias fases que vão do protocolo do título ou documento de dívida ao registro. Nestas fases 

destaca-se a intimação do devedor (inclusive verificando que tal intimação não necessita ser 

pessoal, objeto este de futuras críticas), a possibilidade de desistência do protesto pelo credor e 

sustação do protesto pelo devedor quando se vislumbra a possibilidade de abuso no protesto. 

Caso não aconteça o pagamento, a sustação ou a desistência, o protesto será registrado dentro de 

três dias a partir da protocolização do título ou documento de dívida. 

  

2.3.1 Protocolo e Intimação 

  

            Para o protesto é necessário que a pessoa leve título ou documento de dívida ao cartório, 

seja original, em segunda via ou faça o protesto por indicação."Na hipótese de indicação o 

Tabelião de Protesto tem sua responsabilidade limitada ao cumprimento da indicação, cabendo 

a quem faz, a responsabilidade pela efetiva existência." (PINHO E VAZ, 2007, p.19). 

Quem leva o documento para protocolo é denominado apresentante, sendo que lhe será entregue 

um recibo com todas as características essenciais do título ou do documento de dívida, sendo sua 

responsabilidade pelos dados fornecidos (artigo 5º parágrafo único Lei 9492/97). 

            Uma vez protocolizado, deve o Tabelião verificar se no título estão presentes todos os 

requisitos[9] formais sendo que somente não apresentando vícios o procedimento de protesto 

seguirá. É importante destacar que o Tabelião não pode alegar a prescrição ou caducidade do 

documento[10] e caso tenha alguma dúvida quanto ao registro, deve resolver no juízo 

competente, segundo artigo 18 da lei 9492/97.  Não se pode esquecer que títulos e outros 

documentos de dívida em moeda estrangeira, emitido fora do Brasil podem ser protestados no 

Tabelionato brasileiro desde que sejam traduzidos por tradutor público juramentado, constando 

no registro a efetiva tradução e a descrição do documento,o pagamento far-se-á em moeda 

nacional cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento e se tal 

documento ou título for emitido em território nacional mas em moeda estrangeira o Tabelião 

deve observar as disposições normativas do Decreto-lei 857/69 e legislação complementar ou 

superveniente[11]. 

            Logo após analisar os requisitos o protesto será registrado dentro de três dias úteis 

contados da protocolização do título ou documento de dívida, excluindo o dia da protocolização 

e incluindo o do vencimento, todavia, se a intimação for feita no último dia do prazo ou além 
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dele por motivo de força maior o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente, 

considerando para a lei cambiária dia útil o dia em que houver expediente bancário. [12] 

            Após o protocolo caberá o Tabelião, com os dados fornecidos pelo apresentante, 

providenciar a intimação do devedor, sendo que tal intimação considera-se cumprida quando 

entregue no endereço apresentado. A intimação pode ser feita por funcionário do próprio 

cartório ou por qualquer outro meio desde que venha acompanhada de aviso de recepção ou 

documento equivalente, devendo tal instrumento constar todos os dados que identifiquem o 

devedor, o prazo que o mesmo possui para cumprir a obrigação, o número de protocolo e o valor 

que terá de adimplir[13]. A intimação não necessita ser feita de forma pessoal, podendo terceira 

pessoa receber pelo devedor, caso contrário esta será feita por edital (afixado no tabelionato e 

publicado na imprensa local onde houver jornal de circulação diária), bem como se a pessoa 

indicada para pagar ou aceitar for desconhecida, sua localização for inserta ou ignorada, for 

residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato. Se o apresentante de má-

fé fornecer endereço incorreto responderá por perdas e danos sem prejuízo das demais sanções 

penais, civis e administrativas[14].  

  

2.3.2 Registro do Protesto, Desistência, Sustação e Pagamento 

  

O registro do protesto será feito após o prazo de três dias da protocolização do título ou 

documento de dívida, desde que não tenha acontecido a desistência do protesto (que poderá 

acontecer antes da lavratura desde que pagos os emolumentos e demais despesas[15]), a sustação 

ou o pagamento do valor a ser adimplido com as devidas despesas. 

"O protesto pode gerar abuso de direito e para reprimir essa possibilidade temos a sustação do 

protesto, mediante o depósito da soma cambiária." (FARIA, 1987, p.132). Esse depósito será 

exigível desde que não inviabilize a prestação jurisdicional, embora já se tenha admitido 

sustação sem depósito.[16] 

 A sustação de protesto teve origem na preocupação com as consequências patrimoniais do ato. 

E será possível quando se verificar possibilidade de dano ao devedor; sendo "uma tutela 

preventiva que não proíbe o ato notarial, mas a publicação deste." (FARIA, 1987, p.134). 

Na sustação o título só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Uma 

vez suspensa à ordem de sustação a lavratura e o registro do protesto devem ser efetuados até o 

primeiro dia útil subsequente ao recebimento da revogação, ressalvando a necessidade de 

consulta ao apresentante quanto à materialização do ato. Tornada definitiva a sustação, o título 

será encaminhado pelo Tabelião ao juiz competente bem como no caso de ter decorrido trinta 

dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo, salvo quando 

determinado a qual das partes deva ser ele entregue.[17] 

                Embora esta não seja a finalidade principal do protesto, o pagamento também está 

disciplinado lei 9492/97. Uma vez intimado o devedor terá o prazo de três dias para efetuar o 
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adimplemento do valor constante no título ou no documento de dívida, pagamento esse, que 

deve ser feito no cartório onde o apresentante depositou o documento para protesto, acrescido 

das demais despesas e emolumentos[18]. O pagamento pode ser no valor total, mas entende-se 

que pode ser feito de forma parcial em virtude do que menciona o artigo 19 § 1º "Não poderá ser 

recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no Tabelionato de 

Protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços." (CAHALI, 2009, p. 1337). 

Neste caso o devedor poderia pagar parcialmente, e o restante poderia ser protestado. Pergunta-

se qual seria a utilidade desse pagamento parcial, já que o devedor seria protestado pelo valor 

não adimplido. O que se vislumbra é a possibilidade de discussão judicial por parte do devedor 

(em futura execução) acerca da existência indevida do valor do débito não pago. 

Uma vez recebendo o valor, cabe ao Tabelião dar quitação e colocar a quantia a disposição do 

apresentante no primeiro dia útil subsequente ao recebimento, sendo que no caso de pagamento 

por cheque a quitação ficará vinculada a compensação do mesmo. Se no instante do pagamento 

ainda existirem parcelas vincendas, a quitação da parcela paga será dada em apartado 

devolvendo o documento original ao apresentante.[19] 

            Dessa forma passando três dias da protocolização do título ou documento de dívida sem 

que tenha ocorrido, desistência, sustação ou pagamento o Tabelião lavrará e registrará protesto 

entregando o instrumento ao apresentante. O registro de protesto e seu instrumento devem 

conter: a data e número de protocolização; o nome do apresentante e seu endereço; a reprodução 

ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações inseridas; 

certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas; indicações dos 

intervenientes voluntários e firmas por eles honradas; aquiescência do portador do aceite por 

honra; nome, número do documento de identificação do devedor e endereço e data e assinatura 

do Tabelião de Protesto, de seus substitutos ou de Escrevente autorizado. Lembrando quando o 

Tabelião conserva gravações eletrônicas, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou 

documento de dívida, é dispensado no instrumento de registro a sua transcrição literal e as 

demais declarações.[20] 

  

3 PRAZO DE REGISTRO DO PROTESTO : INSUFICIÊNCIA, CONSEQUÊNCIAS E 

PREJUÍZO EM FACE DO DEVEDOR 

  

            Quando se analisou os elementos para registro do protesto (item 2.2) mencionou-se o 

artigo 12 da lei de 9492/97, o qual é o cerne de discussão proposta neste estudo, o preceito 

normativo assim leciona: "O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da 

protocolização do título ou documento de dívida." (CAHALI, 2009, p. 1336). 

Tem-se ainda o artigo 20 o qual solidifica o entendimento que o protesto será registrado dentro 

desses três dias da protocolização do título ou documento de dívida. "Esgotado o prazo previsto 

no art. 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e 
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registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante." (CAHALI, 

2009, p. 1337). 

Cabe destacar novamente que o registro é feito em dia útil, neste caso, será considerado útil o dia 

em que houver expediente bancário para o público, excluindo o dia do protocolo do título ou 

documento de dívida e incluindo o dia do vencimento. Se a intimação for feita no último dia do 

prazo ou após este por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil 

subsequente.[21] 

            Porém deve-se observar que se uma pessoa (física ou jurídica) está sendo protestada, é 

porque na maioria das vezes passa por dificuldades financeiras. Dessa forma será que este prazo 

de três dias da protocolização estaria ajudando esta pessoa ou estaria ferindo seus direitos (em 

virtude dos graves efeitos de um protesto em uma sociedade onde o crédito é elemento essencial) 

ainda mais quando não se exige uma intimação pessoal do devedor. 

A lei de protesto hesita neste ponto, pois o prazo para registro do protesto deveria ser contado da 

intimação pessoal do devedor, e não da protocolização do título ou documento de dívida. 

A comentada lei ainda elenca que a intimação[22] considera-se cumprida quando comprovada a 

entrega no endereço fornecido pelo apresentante do título juntamente com um aviso de 

recebimento, protocolo ou documento equivalente assim dispõe o artigo 14, "protocolizado o 

título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no 

endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida 

quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço." (CAHALI, 2009, p. 1336). 

Vê-se que o artigo mencionado nada mostra que seria direito do devedor receber a intimação 

pessoalmente, muito antes pelo contrário, pois o artigo 15 em suas últimas três linhas de forma 

clara mostra que o devedor será citado por edital quando ninguém se dispuser a receber a 

intimação por ele, afirmando que a intimação no protesto não é pessoal, pelo fato de permitir 

outra pessoa recebê-la[23]. 

            Segue alguns exemplos: 

1°) Apresentante indica endereço do devedor, que está viajando e mora sozinho. Assim a 

intimação não poderá ser cumprida, pois como mora sozinho ninguém poderá receber por ele, 

bem como não receberá pessoalmente. Seu vizinho não poderia receber por ele porque o artigo 

14 supracitado dispõe que a intimação considera-se cumprida quando entregue no mesmo 

endereço fornecido, logo teria que ser uma pessoa que estivesse naquele endereço. Assim, o 

devedor naquele protesto seria citado por edital. Logo, como saberia desse protesto uma vez que 

o edital de acordo com artigo 15 § 1 da lei 9492/97 será "afixado no Tabelionato de Protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária." (CAHALI, 2009, p. 

1336). Neste caso sendo citado por edital, não tomaria conhecimento desta citação, pois 

dificilmente uma pessoa vai a cartórios observar possíveis intimações nem fica procurando se é 

citado pelo jornal, em consequência, este devedor será protestado, e não terá o mínimo 

conhecimento deste fato nem possibilidade de defesa.[24] 
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2°) Devedor está de viagem, mas deixa a doméstica em sua residência. No dia 12 é 

protocolizado um título para protesto em face de tal devedor, apresentante fornece o endereço 

para o cartório, que no mesmo dia providencia a intimação que é recebida pela doméstica vez 

que o devedor não se encontrava. A doméstica guarda o instrumento recebido, porém se esquece 

de entregar para o devedor, que chega 5 (cinco) dias após sua intimação, neste caso ao chegar de 

viagem já estaria protestado, e mais uma vez não teria a mínima condição de se defender. 

Lembrando que se o apresentante fornece endereço incorreto para prejudicar o devedor 

responderá por perdas e danos, de acordo com artigo 15 §2º da lei de protesto "aquele que 

fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de 

outras sanções civis, administrativas ou penais." (CAHALI, 2009, p. 1336). 

            Pelo explicitado novamente afirma-se que esta intimação deveria ser pessoal, e a partir 

daí que começaria a correr o prazo de registro do protesto. Assim princípios constitucionais 

como contraditório e ampla defesa seriam respeitados, o devedor não seria prejudicado em seu 

direito de ação e não teria seu crédito afetado, o que poderia causar grandes prejuízos a sua 

pessoa. 

  

3.1 Posicionamentos da Doutrina e de Algumas Corregedorias de Estado Sobre Prazo de 

Registro do Protesto 

  

            Themistocles Pinho e Ubirayr Ferreira Vaz em sua obra a respeito do protesto lecionam, 

"sobre a matéria é muito importante seja destacado que, em relação à contagem do prazo de 

três dias úteis, para o pagamento ou protesto do título ou documento de dívida, que esta começa 

a partir da PROTOCOLIZAÇÃO e não da intimação..." (PINHO E VAZ, 2007, p.27). 

            Wille Duarte da Costa também trata do assunto: 

Outro aspecto a ser observado é o prazo para que o devedor intimado cumpra a obrigação. Diz a 

lei que "o protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título 

ou documento de dívida." (art.12). 

Antes o prazo corria da intimação. Agora da protocolização. Então se a protocolização já foi 

feita, ocorrendo atraso na intimação, o problema será do devedor? Para contornar a absurda 

situação criada pelo legislador, ficou disposto que "quando a intimação for efetivada 

excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto 

será tirado no primeiro dia útil subseqüente". (art.13). (COSTA, 2008, p.229). 

Deve-se observar que o autor mostra como forma de solucionar o problema a aplicação do artigo 

13 da lei de protesto, todavia o prazo continuaria a correr dentro do tríduo legal. 

            O posicionamento que mais se aproxima do que se defende neste trabalho é de Luiz 

Emygdio F. da Rosa Júnior: 
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O artigo 12 da LP fixa prazo de 3 (três) dias para o registro do protesto, contados da 

protocolização do título, e na contagem do prazo exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o 

dia do vencimento. Estes três dias devem ser úteis e, portanto não se computam os feriados, 

bancários e quando não houver expediente normal no Tabelionato (LP, art. 12 §2º). Quando a 

intimação for excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, 

o protesto será tirado no primeiro dia útil subseqüente (LP art.13). Entendemos que se deve 

conferir ao devedor o prazo de 3 (três) dias a contar de sua intimação e não da protocolização do 

título, para que se tenha tempo hábil para tomar as medidas cabíveis inclusive requerer a 

sustação do protesto. (ROSA JÚNIOR, 2009, p.405). 

Ao analisar o posicionamento doutrinário é perceptível que não se tem um pensamento unívoco 

quanto ao prazo de registro de um protesto, porém o que Luiz Emygdio apresenta é a melhor 

solução, pois nesta situação o devedor teria chances de se defender e evitar que um protesto seja 

lavrado em seu nome. Todavia o autor menciona apenas a palavra intimação, quando se poderia 

falar em intimação pessoal. 

            Já fora verificado que a doutrina não converge para um mesmo pensamento, assim 

também se observa pelos provimentos das Corregedorias de alguns Estados. 

A Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo mostra pelo seu provimento 029/2009 que: 

Art. 769. O protesto será registrado dentro de 03 (três) dias úteis, contados da protocolização do 

título ou do documento de dívida. 

Art. 770. Não poderá o tabelião, sob pretexto algum, prorrogar os prazos ou reter o título 

revestido dos requisitos legais apresentado à serventia, ainda que para atendimento de 

conveniência das partes. 

Parágrafo único. O protesto não será lavrado no mesmo dia da intimação. 

Art. 771. O oficial que não lavrar em tempo útil e forma regular o instrumento de protesto, além 

da responsabilidade civil por perdas e danos, estará sujeito à sanção penal e administrativa. 

Art. 809. Esgotado o prazo de 03 (três) dias úteis a contar da intimação do devedor, sem que 

tenha havido o pagamento, o aceite ou a devolução e não ocorrendo desistência ou sustação, o 

tabelião, imediatamente, lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue 

ao apresentante. (CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/ES, 2009, p.235-240). 

Além de adotar o mesmo prazo de três dias da protocolização do título ou documento de dívida 

da lei de protesto, dispõe que se o oficial não lavrar em tempo útil o protesto pode responder 

civilmente sem prejuízo de sanção penal e administrativa, lembrando que o artigo 772[25] do 

mesmo provimento menciona que lavratura pode ser suspensa em razão de ordem judicial. 

A própria norma da Corregedoria é conflitante, pelo fato do artigo 769 relatar os três dias 

contados da protocolização e o artigo 809 mencionar registro após a intimação. Embora o prazo 

se inicie a partir da intimação (conforme o artigo acima) nada é mostrado sobre intimação 

pessoal do devedor, continuando assim o mesmo problema relatado durante todo o estudo, ou 
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seja, o cerceamento da defesa em face do devedor e o prejuízo com o protesto tirado no qual não 

tem o mínimo conhecimento. 

Visando extirpar esse conflito interno existente na Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito 

Santo uma proposta de alteração no Código de Normas do Foro Extrajudicial, com data de 09 de 

junho de 2010, prevê mudança referente ao artigo 809: "Esgotado o prazo legal sem que tenha 

havido o pagamento, o aceite ou a devolução e não ocorrendo desistência ou sustação, o 

tabelião, imediatamente, lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento 

entregue ao apresentante." (CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/ES, 2010). 

Esta alteração pode ser considerada um retrocesso, pois se anula a expressão do artigo 809 

vigente "prazo de 03 (três) dias úteis a contar da intimação do devedor" passando a considerar o 

prazo de registro do protesto em de três dias úteis após a protocolização do título ou documento 

de dívida, nos moldes do artigo 769 do provimento 029/2009. 

            A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela sua Consolidação 

Normativa da parte Extrajudicial atualizada em 23/06/2010 dispõe: 

Art. 987. O protesto será registrado dentro de 3 (três) dias úteis, contados da protocolização do 

título ou do documento de dívida. 

Art. 1.001. Esgotado o prazo previsto no art. 987, sem que tenha ocorrido a desistência, sustação 

judicial, suscitação de dúvida, aceitação, devolução ou pagamento do documento, o Tabelião 

lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. 

(CORREGEDORIA GERAL JUSTIÇA/RJ, 2010, p. 299-305). 

  

Entendimento diverso é encontrado na Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, pela Consolidação Normativa Notarial e Registral instituída pelo provimento 32/06 

atualizada pelo provimento 28/09, assim prevê o artigo 741 que "o protesto será lavrado e 

registrado: I - dentro de três dias úteis, contados da data da intimação do devedor." 

(CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/RS, 2009, p.145). 

O mesmo comentário feito ao artigo 809 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito 

Santo se aplica aqui, pois embora se verifique um avanço em virtude do registro ser feito a partir 

da intimação do devedor, não há menção que esta tenha que ser pessoal. Observa-se o mesmo 

posicionamento em Santa Catarina, quando sua Corregedoria Geral pelo Código de Normas no 

artigo 1023 estabelece que "Esgotado o prazo de três dias úteis a contar da intimação do 

devedor, sem que tenha havido o pagamento, o aceite ou a devolução e não ocorrendo 

desistência ou sustação, o oficial, imediatamente, lavrará e registrará o protesto." 

(CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/SC, 2010). 

Pode surgir a pergunta: "Se o devedor se recusa assinar o documento cartorial, como poderia 

falar em intimação pessoal?". Neste caso deveria o portador seja do próprio cartório ou seu 

representante fazer constar em instrumento à parte essa negativa de receber a intimação, 

devendo conter sua assinatura e de duas testemunhas, no mesmo ato informaria ao devedor que 
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sua intimação seria feita por edital em virtude de sua recusa e que contra ele seria registrado um 

protesto, bem como as consequências desse registro. A Corregedoria Geral de Santa Catarina 

apresenta uma solução parecida quando devedor se recusa assinar a intimação, dispõe o artigo 

1003 de seu Código de Normas. "Havendo recusa do devedor em receber a intimação, o fato 

será certificado, dando-se o mesmo por intimado." (CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA/SC, 2010). 

Assim procedendo nem o credor nem o devedor ficariam prejudicados, vez que o último teria 

plena ciência (mesmo não assinando a intimação) que se não providenciar o pagamento ou 

exercitar o seu direito de ação para inibir o protesto, possivelmente será negativado. 

            Após todo o exposto, elencando posição de doutrinas e Corregedorias Gerais de Justiça, 

resta evidente que o prazo de protesto é tema de grande divergência tendo que ser contemplado 

por alteração legislativa por seus efeitos econômicos e sociais. 

O protesto do devedor de títulos ou documento de dívida deveria ser registrado em prazo maior 

que os três dias estabelecidos pela lei vigente, bem como a contagem poderia ser feita a partir da 

intimação pessoal deste devedor, pois dessa maneira a pessoa teria ciência de forma inequívoca 

que estaria correndo um prazo de protesto contra ela, podendo assim adimplir o valor ou tomar 

as providencias necessárias para anular um protesto indevido. Do modo como se apresenta 

atualmente, o protesto esta sendo instrumento legal que desvirtua princípios constitucionais 

(tema a ser tratado no próximo capítulo) desestabilizando a sociedade e mercado em virtude da 

negativação e consequente perda do crédito. O interesse do credor/apresentante deve ser levado 

em consideração, mas não se pode esquecer o prejuízo social que o protesto poderia causar. 

  

 3.2 Dos Efeitos do Protesto e suas Consequências Sociais e Econômicas 

  

            Podem-se destacar certos efeitos no protesto, em efeitos cambiários e extracambiários, 

Luiz Emygdio F. Rosa Júnior destaca: 

No mundo cambiário o endosso após o protesto ou decurso do prazo legal (endosso póstumo ou 

tardio) produz efeitos de cessão de crédito (LUG, art. 20 al.1ª). O protesto por recusa de aceite 

total ou parcial da letra de câmbio permite ao portador mover as ações cambiárias, mesmo antes 

do vencimento contra os devedores indiretos (LUG, art.43, nº1). O protesto por falta de 

pagamento assegura ao portador os direitos cambiários em relação aos devedores indiretos 

(LUG, art.53, Lei Duplicatas art. 13, §4º). 

O protesto de títulos de crédito por falta de pagamento opera os seguintes efeitos 

extracambiários. Primeiro qualifica a impontualidade do empresário, ensejando a decretação da 

sua falência... (NLFRE art.94, I).  (ROSA JÚNIOR, 2009, p.395). 
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O autor referido ainda destaca, que um dos efeitos extracambiários seria a fixação do termo legal 

de falência, que retroage até noventa dias a contar do primeiro protesto por falta de pagamento, 

segundo o artigo 99, II da lei falimentar: 

A sentença que decretar a falência do devedor dentre outras determinações: 

I... 

II fixará o termo legal da falência sem poder retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) dias contados 

do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de 

pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados. 

(CAHALI, 2009, p. 1498). 

Embora tenham sido destacados tais efeitos extracambiários, pode-se explicitar a inevitável 

perda do crédito como um dos piores efeitos do protesto tanto para a pessoa física quanto para a 

pessoa jurídica. Pois quando registra um protesto, o cartório fornece a qualquer interessado 

certidão de protesto não cancelado desde que feito por escrito, assim demonstra o artigo 

31, "poderão ser fornecidas certidões de protestos, não cancelados, a quaisquer interessados, 

desde que requeridas por escrito." (CAHALI, 2009, p 1339). Logo, a condição de inadimplente 

do devedor se torna pública, e ainda terá seu nome cadastrado nas entidades de proteção ao 

crédito, em virtude do cartório também fornecer certidão diária dos protestos cancelados e 

tirados, conforme artigo 29 da lei 9492/97: 

 Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas 

vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos 

protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação 

reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. 

(CAHALI, 2009, p. 1339) 

            Com o cartório negativando o devedor e fornecendo certidões seja para qualquer 

interessado ou entidades de proteção ao crédito, chegam-se às consequências sociais e 

econômicas do protesto. Sabe-se que com seu nome negativado pelo cartório de protesto e pelas 

entidades de proteção ao crédito, o devedor empresário ou pessoa física com certeza terá grandes 

prejuízos, como visto poderá ter a sua falência decretada bem como não conseguirá facilmente 

obter crédito seja junto a instituições financeiras ou de seus próprios fornecedores. Inclusive 

pessoas físicas ficariam prejudicadas para tomar posse em certos concursos públicos que exigem 

essa certidão negativa de protesto fornecida pelo cartório. 

Vê-se então que as consequências de um protesto serão arrasadoras, tanto para a sociedade 

quanto para o mercado, pois é com o crédito que o mercado consegue crescer, com ele que a 

sociedade aquece a economia principalmente a atual, no qual inexistem fronteiras. A doutrina 

também relata a importância do crédito. "Numa sociedade tipicamente capitalista e de consumo, 

destaca-se, sobremaneira a figura do crédito, elemento impulsionador e, mais, que isto, 

incentivador de investimentos e empreendimentos, além de envolver aspecto 

consumista." (PINHO E VAZ, 2007, p.19). 
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João Eunápio Borges mostra a relevância que o crédito "presta à economia, permitindo a melhor 

utilização e disseminação dos capitais existentes."(BORGES, 1977, p.08). 

Tulio Ascarelli assim retrata a importância do crédito: 

Crédito, isto é, possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para poder realizar, nos 

produtos naturais, as transformações que os tornarão, de futuro, aptos a satisfazer as mais 

variadas necessidades, crédito para criar instrumentos de produção (os bens instrumentais, como 

dizem os economistas) cuja importância cresce à medida que a mais complexa se torna obra de 

conquista e de transformação dos produtos naturais. (ASCARELLI, 1999, p.31). 

Luiz Emygdio.  F da Rosa Júnior também destaca: 

A economia moderna caracteriza-se pela extraordinária velocidade das operações mercantis, 

tornando necessária uma circulação de riquezas mais rápida que a permitida pela moeda manual, 

e isso só é possível através do crédito porque viabiliza a imediata mobilização da riqueza 

produzida. 

Pode-se ilustrar essa afirmação com os seguintes exemplos: a) o lavrador que pode vender sua 

safra futura, e, portanto inexistente, aplicando o produto recebido no aperfeiçoamento da sua 

lavoura, ou então obter empréstimo, dando a safra futura como garantia; b) o industrial que pode 

sem vender o bem produzido aplicar o valor do crédito na compra de máquinas para melhoria de 

sua produção... 

Assim, a partir do século XVI a economia passou a assentar-se no crédito, no saque contra o 

futuro, acelerando a circulação das riquezas e antecipando o resultado econômico futuro. (ROSA 

JÚNIOR, 2009, p.04-05). 

                Destacado pela doutrina a importância do crédito para economia, mais uma vez se 

afirma, que o protesto pode causar para o devedor uma consequência devastadora, pois o seu 

crédito, ou seja, a confiança que lhe depositavam será afetada e de forma consequente, perderá 

instrumento às vezes único que tinha para dar continuidade aos seus negócios. De forma direta 

pode chegar até a um estado de insolvência, logo falimentar, onde se observa um grande prejuízo 

social, vez que se teria trabalhadores desempregados, menos arrecadação de tributos e um 

empresário ou empresa a menos no mercado diminuindo assim a concorrência. Se pessoa física 

poderá até mesmo modificar sua condição social. 

Tudo isso pode ser causado por um protesto, principalmente em virtude deste instrumento não 

ter sido tratado com devido cuidado deveria. O afirmado é facilmente percebido na disposição 

normativa que prevê a hipótese de uma pessoa ser protestada em três dias após a protocolização 

do título ou documento de dívida prazo esse totalmente insuficiente para que uma pessoa que 

passa por dificuldade venha conseguir recursos e adimplir a obrigação, como ainda para que 

inadimplente tome conhecimento que contra ele corre um prazo de protesto e venha se defender 

sendo muitas vezes negativado e só toma conhecimento de tal fato quando lhe é negado o crédito 

pelo mercado, devido a não necessidade de intimação pessoal. 
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4 PRAZO DE REGISTRO DE PROTESTO E INTIMAÇÃO: AFRONTA A CERTOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

  

            Durante o estudo da lei de protesto e suas disposições ficara demonstrado que o 

instrumento de protesto será registrado em três dias úteis após a protocolização do título ou 

documento de dívida, não estabelecendo necessidade de intimação pessoal do devedor para que 

esse prazo se iniciasse. Dessa forma certos princípios constitucionais estão sendo cerceados 

causando prejuízo ao devedor e de maneira direta a toda sociedade, como se verificou em 

virtude dos efeitos que o protesto pode causar (item 3.2). 

A partir desse ponto o estudo busca analisar alguns princípios como contraditório, ampla defesa 

e inafastabilidade do controle jurisdicional que não estão sendo observados. 

Segundo Alexandre de Moraes: 

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou 

mesmo de omitir-se ou calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria 

exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a 

todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito de defesa de opo-se-lhe ou de dar-lhe a 

versão que melhor lhe apresente, ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela 

feita pelo autor. (MORAES, 2002, p.124). 

  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, positiva esses princípios no artigo 5º 

inciso LV "aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, como os meios de recursos a ele 

inerentes." (CAHALI, 2009, p. 28). 

            Nelson Nery Júnior leciona: 

Por contraditório deve entender-se, de um lado a necessidade de dar conhecimento as partes da 

existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as 

partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas 

pretensões e defesas, de realizar as provas que requereram para demonstrar a existência de seu 

direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos. 

No processo administrativo igualmente incide o princípio do contraditório. (NERY JÚNIOR, 

2002, p.137-139). 

Ao contraditório e a ampla defesa é claro o desrespeito quando se permite um protesto em que a 

intimação não seja na pessoa do devedor, e que o prazo para o registro se inicie mesmo sem 

ciência do mesmo. Não se dá oportunidade para que o devedor contra-argumente, seja no 
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próprio instrumento de protesto ou através de ação de sustação de protesto, a sua defesa não esta 

sendo ampla como preceitua a norma constitucional. 

De forma reflexa chega-se a outro princípio constitucional, o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, o artigo 5º inciso XXXV dispõe que "a lei não excluirá de apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de direito." (CAHALI, 2009, p. 27). 

Nelson Nery defende que "embora o destinatário principal desta norma seja o legislador, o 

comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador e 

ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo decidir pretensão." (NERY JÚNIOR, 

2002, p.98) 

Esse princípio não é observado quando se expõe os problemas trazidos por este estudo, pois no 

prazo de três dias após a protocolização do título, quando se vislumbra a possibilidade de 

intimação não pessoal é evidente que poderá o devedor ser protestado sem tomar conhecimento 

do feito bem como, não terá meios se defender de um protesto indevido. Pode-se argumentar que 

após tomar conhecimento do protesto poderia praticar todos os atos necessários para resguardar 

seus direitos, mas não se pode esquecer o prejuízo até então gerado, como o cancelamento de 

seu crédito, a possibilidade de pedir a falência do empresário. 

Neste caso a própria lei exclui a possibilidade de apreciação pelo poder judiciário de lesão ou 

ameaça de direito do devedor que está em vias de ser protestado. A norma de protesto não está 

em consonância com as disposições constitucionais, dessa forma o fim social ao qual a norma 

pretende não irá ser alcançado. Isso seria facilmente resolvido se houvesse uma alteração à lei de 

protesto dando nova redação ao artigo 12 incluindo um maior prazo para iniciar o protesto e este 

começasse a correr após a intimação pessoal do devedor. Sendo assim a ampla defesa e o 

contraditório não serão afetados, pois terá o devedor ciência de um possível protesto e abre-se a 

possibilidade de exercitar seu direito de ação caso seja indevida a pretensão do apresentante. 

Enquanto isso não acontece o julgador não deve ficar inerte ao caso, fazendo que o direito da 

parte não seja esquecido: 

Em nome do ideal de Justiça, ainda que da Justiça relativa, defronte de situações concretas, deve 

o julgador ressuscitar em seu espírito o vigor e a audácia dos antigos pretores romanos, 

individualizando a prestação jurisdicional, criando o "direito do caso" com base nos princípios e 

fundamentos, dando uma solução razoável aos conflitos, aplicando as normas contidas de forma 

imanente no ordenamento, que inspiram e integram o sistema jurídico e devem servir-lhe de 

base, fazendo valer e dando eficácia às leis morais, obedecendo ao comando do artigo 5º da Lei 

de Introdução ao Código Civil, atendendo, na aplicação da lei, aos fins sociais a que ela se dirige 

e às exigências do bem comum. (VELOSO, 2005, p.367). 

            Dessa maneira a lei de protesto alcançará sua finalidade principal, provar e dar 

publicidade ao inadimplemento do devedor, mas de uma forma que se assegure os direitos de 

ambas as partes, direitos estes que não se perdem pelo fato de um deles estar em mora seja no 

aceite, devolução ou pagamento de um título ou documento de dívida. 
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5 CONCLUSÃO 

  

            Desde o início deste trabalho, fora demonstrado a evolução do instituto protesto, e em 

todos os momentos históricos analisados a figura do tabelião estivera presente, até que se chega 

à atualidade com a lei 9492/97, mostrando que o Tabelião ainda é figura essencial para esse ato 

que continua sendo formal e solene. 

            Entretanto a lei 9492/97, menciona no artigo 12 que o prazo para registrar o protesto seja 

contado a partir do dia da protocolização do título ou documento de dívida, bem como é 

observado que em parte alguma de suas disposições se exige uma intimação pessoal do devedor, 

ao contrário, o artigo 15 de forma expressa traz possibilidade de qualquer pessoa receber a 

intimação pelo devedor. Chega-se a uma conclusão, como não se exige uma intimação pessoal e 

com prazo tão pequeno, em muita das vezes o devedor pode ser protestado sem ter a mínima 

ciência de tal fato. 

Princípios como contraditório e ampla defesa que devem ser aplicados em qualquer esfera 

administrativa não estão sendo observados, pois em momento algum o devedor terá 

oportunidade de se defender e exercitar possível direito de ação no caso de uma sustação de 

protesto, evitando que seu nome seja negativado tanto pelo cartório como por entidades de 

proteção ao crédito, chegando dessa forma a mais uma maneira de não observância de outro 

principio constitucional, ou seja, a inafastabilidade do controle jurisdicional elencado no artigo 

5º inciso XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

            Além desses flagrantes desrespeitos aos direitos do devedor, devem-se ressaltar os 

efeitos que o protesto pode trazer não só para a pessoa que esta sendo protestada, mas como para 

a toda sociedade. Uma vez protestado o devedor fica negativado no cartório que concederá 

certidões de protesto tirado a qualquer interessado bem como as entidades de proteção ao 

crédito, ficando com restrições também nessas instituições. Dessa forma perderá o crédito, 

instrumento que no mercado atual é fonte de "sobrevivência" tanto para uma pessoa física ou 

jurídica, e essa perda pode levar no caso de um empresário a um estado falimentar, o qual de 

forma direta prejudicaria a sociedade em geral, com perda de empregos, de arrecadação de 

tributos e de concorrência, isso em virtude de um protesto. E se pessoa física pode até mesmo 

passar por dificuldades econômico-financeiras basilares. 

            Em virtude de vários prejuízos sociais, para o mercado e economia, propõe-se que o 

prazo para se registrar o protesto fosse aumentado bem como tal registro se desse após a 

intimação pessoal do devedor, pois dessa maneira o protestado estaria ciente de que poderia 

sofrer determinados efeitos e com isso se defender podendo exercitar até mesmo seu direito de 

ação. 

 O legislador não deveria ficar inerte em razão de todos os problemas acima elencados 

providenciando o mais rápido mudanças nesta lei que embora de um lado venha proporcionar 

satisfação no direito do credor com a possibilidade de adimplemento, pode de outro causar 

grande prejuízo não somente a figura do devedor, mas a toda sociedade. 
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O julgador também deve ficar atento a tais situações não se prendendo a disposição normativa, 

mas buscando um alcance social da lei, onde o coletivo prevaleça sobre o individual. 

            Então como exaustivamente mencionado durante todo o trabalho, tanto o prazo de 

registro de protesto como a intimação devem ser objetos de mudanças, para que a lei de protesto 

seja efetivamente um instrumento de pacificação social atendendo tanto os reclamos do credor 

quanto do devedor. 

  

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA. 

  

ALMEIDA, Amador Paes de. Teoria e prática dos títulos de crédito. 26. ed. rev. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

  

ASCARELLI, Tullio.Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Red Livros, 1999. 

  

BORGES, João Eunápio. Títulos de crédito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 

  

BRASIL. Presidência da República. Código comercial. Disponível em: < 

http://www.jurisciencia.com/download/codigo_comercial-lei_556_de_1850.pdf> Acesso em: 15. 

jun.2010. 

  

CAHALI, Yussef Said (Org.). Código civil; Código de processo civil; Código comercial; 

Legislação civil; Processual civil e empresarial; Constituição Federal. 10. ed. rev., ampl. e 

atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 1932 p. (RT mini códigos). 

  

COSTA, Wille Duarte. Títulos de Crédito. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 

  

ESPÍRITO SANTO. Corregedoria Geral de Justiça. Código de Normas. 2009. Disponível em < 

http://www.cgj.es.gov.br/arquivos/normasinternas/CODIGONORMAS.pdf> Acesso em: 02.  jun. 

2010. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4667



ESPÍRITO SANTO. Corregedoria Geral de Justiça. Proposta de Alteração ao Código de 

Normas Foro Extrajudicial. 2010. Disponível em 

<http://www.cgj.es.gov.br/arquivos/PROPOSTAS_ALTERACAO_SERVENTIA_EXTRAJUDICI

AL.pdf> Acesso em: 05.  jul. 2010. 

  

FARIA, Werter Rotunno. Ações cambiárias. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1987. 

  

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

  

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito cambiário. Campinas: Bookseller, 2000. v.1. 

  

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

  

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. 

  

PINHO, Themistocles; VAZ, Ubirayr Ferreira. Protesto de títulos e outros documentos de 

dívida. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2007. 

  

REALE, Miguel. O projeto do novo Código Civil. São Paulo: Saraiva 1999. 

  

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27. ed rev. e atual. por Rubens Edmundo 

Requião. São Paulo: Saraiva, 2010. 

  

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Corregedoria Geral da Justiça. Consolidação 

Normativa Parte Extrajudicial. 2010. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br/cgj/legis/CNCGJ-

Extrajudicial.pdf> Acesso em 01. jun. 2010. 

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4668

http://www.cgj.es.gov.br/arquivos/PROPOSTAS_ALTERACAO_SERVENTIA_EXTRAJUDICIAL.pdf
http://www.cgj.es.gov.br/arquivos/PROPOSTAS_ALTERACAO_SERVENTIA_EXTRAJUDICIAL.pdf
http://www.tj.rj.gov.br/cgj/legis/CNCGJ-Extrajudicial.pdf
http://www.tj.rj.gov.br/cgj/legis/CNCGJ-Extrajudicial.pdf


RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento - Processual Civil - 

Medida Cautelar de Sustação de Protesto AGI 70003711314 - 5ª C.Cív. - Relª Desª Ana Maria 

Nedel Scalzilli - DJ. 28.02.2002. 2006. Disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/ementa.php> Acesso em 15. jun.2010. 

  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça. Consolidação 

Normativa Notarial e Registral. 2009. Disponível em:   

<http://www.tjrs.jus.br/legisla/CNNR_CGJ_junho_2009_Prov_28.pdf>. Acesso em 02. Jun. 

2010. 

  

ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

  

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça. Código de Normas 

com publicação do provimento 13/2010. 2010. Disponível em: 

< http://cgj.tj.sc.gov.br/consultas/liberada/cncgj.pdf >. Acesso em 02. jul. 2010. 

  

SILVA, De Placido E. Vocabulário Jurídico. 3 ed. V. 3. São Paulo: Forense, 1973. 

  

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=%28%28%22FONTES+DE+ALEN

CAR%22%29.min.%29+E+%28%22Quarta+Turma%22%29.org.&&b=ACOR&p=true&t=&l

=10&i=1525> Acesso em 05. jul. 2010. 

  

VELOSO, Zeno. Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade. 2.ed..Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005. 

  

  

 

[1] Artigo 1º da lei 9492/97: "Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e 

o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida." (CAHALI, 

2009, p.1335). 
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[2] Artigo 27. "A falta ou recusa, total ou parcial de pagamento, prova-se pelo protesto" Artigo 

28: "A letra que houver de ser protestada por falta de aceita ou de pagamento deve ser entregue 

ao oficial competente..." (CAHALI, 2009, p.756). 

  

[3] Artigo 1º e 3º da lei 9492/97: "Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida" e " Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela do interesses 

públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o 

recebimento do pagamento, do título ou outros documentos de dívida, bem como lavrar e 

registrar o protesto..." (CAHALI, 2009, p.1335). 

  

[4] Artigo 19 caput § 1 ºe 2º respectivamente." O pagamento do título ou do documento de 

dívida apresentado para o protesto será feito diretamente no Tabelionato competente no valor 

igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas." "Não 

poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no Tabelionato 

de Protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços" e "No ato do pagamento, o 

Tabelionato de Protesto dará a respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição 

do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento." (CAHALI, 2009, p.1337). 

[5] Artigo 21 lei 9492/97 "O protesto será tirado por falta de pagamento, aceite e devolução." 

(CAHALI, 2009, p.1337). A possibilidade de se tirar o protesto por indicação está no artigo 21 § 

3 º da lei de protesto " Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para 

aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na 

segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os 

mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência 

de qualquer formalidade não prevista na Lei que regula a emissão e circulação das duplicatas." 

(CAHALI, 2009, p.1337). 

[6] Exemplos de protesto necessários podem ser encontrados nos artigos da Lei Uniforme de 

Genebra. Decreto 57.663/66 artigos 25, 44 e 53 alínea 2ª e 60. 

  

[7] Artigo 94§ 3º lei 11.101/2005 "Na hipótese do inciso I deste artigo, o pedido de falência será 

instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º desta lei 

acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar 

nos termos da legislação específica." (CAHALI, 2009, p.1497). 

  

[8] "Desnecessário é o protesto por falta de pagamento de nota promissória para o exercício do 

direito de ação do credor contra seu subscritor e respectivo avalista." (STJ, RE. Nº 2.999-SC 

Reg.90.004.236-4, Rel. Min Fontes de Alencar, 4ª T.) 
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[9] No que tange aos títulos de crédito se verificam seus requisitos em lei especial, ou seja, letra 

de câmbio e nota promissória, artigos 1º e 75 e incisos da Lei Uniforme de Genebra, Decreto 

57.663/66; Lei da Duplicatas 5474/68 artigo 2º e incisos e Lei do Cheque  7357/85 artigo 1º e 

incisos. 

[10] Artigo 9º da lei 9492/97: "Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão 

examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao 

Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. 

Qualquer irregularidade formal observada pelo Tabelião obstará o registro do protesto." 

(CAHALI, 2009, p.1136). 

[11] Artigo 10 da lei de protesto. "Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida 

em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada 

por tradutor público juramentado. § 1º Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a 

descrição do documento e sua tradução. § 2º Em caso de pagamento, este será efetuado em 

moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do 

documento para protesto. § 3º Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no 

Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o Tabelião de observar as disposições do Decreto-lei nº 

857, de 11 de setembro de 1969, e legislação complementar ou superveniente." (CAHALI, 2009, 

p.1136). 

[12] Artigo 12 lei 9492/97. "O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da 

protocolização do título ou documento de dívida. § 1º Na contagem do prazo a que se refere 

o caput exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. § 2º Considera-se não útil 

o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer 

ao horário normal. Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do 

prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil 

subseqüente." (CAHALI, 2009, p.1136). 

[13] Art. 14 lei 9492/97. "Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto 

expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou 

documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. § 

1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer 

outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso 

de recepção (AR) ou documento equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e endereço 

do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para 

cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago." 

(CAHALI, 2009, p.1136). 

  

[14] Artigo 15 lei de protesto. "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar 

ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora 

da competência territorial do Tabelionato, ninguém se dispuser a receber a intimação no 

endereço fornecido pelo apresentante:§ 1º o edital será afixado no tabelionato de protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.§ 2º aquele que fornecer 
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endereço incorreto agindo de má-fé responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras 

sanções civis, penais ou administrativas." (CAHALI, 2009, p.1336). 

  

[15] Artigo 16 lei 9492/97. "Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título 

ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas." (CAHALI, 2009, p.1337). 

  

[16] "O juiz pode determinar liminarmente a sustação do protesto do título dispensando a caução 

ou exigindo-a" (Revista dos tribunais, 468/106-503/131). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO - O artigo 804 do Código de Processo Civil faculta ao juiz exigir 

caução real ou fidejussória ao conceder, liminarmente, medida cautelar. A garantia há de ser 

suficiente para caucionar eventuais prejuízos que possam advir ao requerido, mas não tão 

onerosa que inviabilize a prestação jurisdicional. Agravo provido. (TJRS - AGI 70003711314 - 

5ª C. Cív. - Relª Desª Ana Maria Nedel Scalzilli - DJ. 28.02.2002. (RIO GRANDE DO SUL, 

2006). 

  

[17] Artigo 17. "Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os títulos ou 

documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. § 1º O título do documento de 

dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado 

com autorização judicial. § 2º Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder 

a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro 

dia útil subseqüente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender 

de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da 

resposta dada. § 3º Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida 

será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das 

partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada 

tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo." (CAHALI, 2009, p. 1337). 

  

[18] Artigo 19. "O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto 

será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, 

acrescido dos emolumentos e demais despesas." (CAHALI, 2009, p. 1337). 

[19]  Artigo 19 § 2º, lei de protesto. "No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a 

respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia 

útil subseqüente ao do recebimento .§ 3º Quando for adotado sistema de recebimento do 

pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação 

dada pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. § 4º Quando do pagamento no 
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Tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada quitação da parcela paga em 

apartado, devolvendo-se o original ao apresentante." (CAHALI, 2009, p. 1337). 

[20] Artigo 22 e incisos da lei 9492/97. 

  

[21] Artigo 12 § 1º, 2º e artigo 13 da lei 9492/97. 

  

[22] "Na intimação deve constar, o nome do devedor; elementos que identifiquem o título; prazo 

para pagamento; e número do protocolo." (ALMEIDA, 2007, p.394). É o que se depreende da 

leitura do artigo 14 e seus parágrafos da Lei 9492/97. 

  

[23] Verifica-se na última parte do artigo 15 caput da Lei 9492/97 que se alguém se dispuser a 

receber a intimação no local indicado pelo apresentante, não será o devedor citado por edital. 

Artigo 15 "A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da 

competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no 

endereço fornecido pelo apresentante." (Grifo nosso). (CAHALI, 2009, p.1336). 

  

[24] Tal defesa pode ser exemplificada como uma ação de sustação de protesto. 

[25] Artigo 772. "O prazo para a lavratura do protesto poderá ser suspenso em razão de ordem 

judicial." (CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/ES, 2009, p.235). 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS: PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO SOB O
VIÉS DO CONSUMO CONSCIENTE E DA ATUAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD
CON EL SESGO DE CONSUMO CONCIENTE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS STAKEHOLDERS

Andreia Maria Santiago
Gina Vidal Marcilio Pompeu

RESUMO
A globalização, ao longo do século XX, provocou inúmeras transformações políticas, sociais e
econômicas, bem como propiciou o acesso de informações a um maior número de pessoas.
Nesse cenário, a sociedade mundial toma consciência de que as empresas são importantes
agentes do desenvolvimento econômico e, portanto, devem adotar uma postura responsável
frente ao impacto gerado por suas atividades. Nesse diapasão, a temática da responsabilidade
social empresarial passa a ocupar crescente espaço e torna-se objeto de profundas análises,
principalmente no meio acadêmico. Diante da relevância que o tema suscita, o presente artigo
pretende abordar a mudança de atitude das empresas frente às demandas impostas pelo
consumidor mais consciente de seu papel e de seu poder pressão. Além de ressaltar como a
relação das empresas com os seus diversos stakeholders pode contribuir para a adoção da
prática da responsabilidade social empresarial e para agregar valor à empresa, apresentando-se
como um diferencial competitivo que oportuniza a consolidação da empresa no mercado
consumidor. Trata-se de estudo bibliográfico, caracterizado pela investigação qualitativa, que
analisa a tendência mundial que se desenvolve entre empresas e sociedade com vistas a
efetivação da responsabilidade social empresarial e do escopo individual por meio do consumo
responsável. 

PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade social empresarial; Stakeholders; Consumo consciente.

RESUMEN
La globalización en el siglo XX llevó a muchas transformaciones políticas, sociales y económicas,
así como proporcionó acceso a la información a más gente. En este escenario, la sociedad
mundial se da cuenta de que las empresas son importantes agentes de desarrollo económico y,
por tanto, adoptar una actitud responsable procedentes de los impactos generados por sus
actividades. En relación con este sesgo, el tema de la responsabilidad social de las empresas
supone un espacio cada vez mayor y se convierte en objeto de análisis profundo, sobre todo en
el mundo académico. Dada la importancia en el tema, este artículo se propone abordar el
cambio de actitud de las empresas a las nuevas demandas impuestas por el consumidor más
consciente de su papel y su poder de la presión . Además de señalar cómo es la relación da
empresa con sus diversos públicos pueden contribuir a la adopción de la práctica de la
responsabilidad social de las empresas y para agregar valor a la empresa, presentándose como
un diferenciador competitivo que le da la oportunidad de consolidar el mercado de la compañía
de los consumidores. Es estudio bibliográfico, que se caracteriza por la investigación cualitativa,
que examina la tendencia mundial que se desarrolla entre las empresas y la sociedad con el fin
de la eficacia de la responsabilidad social de las empresas. 

PALAVRAS-CLAVE: Responsabilidad social corporativa; Stakeholders; Consumo conciente.

INTRODUÇÃO
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            Ao proceder-se a análise do processo de globalização observa-se que a expansão dos
mercados e a transnacionalização das empresas trouxe um significativo crescimento econômico,
reduziu fronteiras e levou informações a número crescente de pessoas. Contudo esse processo
não importou apenas em benesses, pois a busca constante das empresas transnacionais e
multinacionais por mercados que pudessem consumir toda a sua produtividade provocou um
contínuo deslocamento de recursos, contribuindo para progressiva concentração de renda na
mão de reduzido número de pessoas bem como para o uso desenfreado e irresponsável dos
recursos naturais.

            Como o Estado por si só não é capaz de dirimir todos os problemas sociais
apresentados, constata-se a essencialidade da participação de outros elementos oriundos da
população e dos meios de produção e respectivos mecanismos. Apresenta-se o consumo
consciente e responsável e a empresa como atores do processo de desenvolvimento sustentável,
haja vista que o comportamento do consumidor e as atividades empresariais acarretam
consequências econômicas e geram impactos sociais, políticos e ambientais.

            É nesse contexto que se intensificam os debates acerca da responsabilidade social das
empresas e de como essa forma de gestão pode promover a efetivação dos direitos sociais.
Diante dessa realidade, o artigo observa a mudança de comportamento das empresas frente às
demandas impostas pela sociedade, bem como demonstra que a adoção de práticas
responsáveis na gestão empresarial não se constitui em ônus; pelo contrário, pode ser entendida
como um mecanismo de estratégia empreendedora que contribui para a consolidação da
empresa no mercado, apresentando-se como  ferramenta para a promoção da imagem da
empresa e para o seu fortalecimento no mercado consumerista.

Adequar a atividade empresarial às necessidades dos stakeholderes é exercício de
cidadania que colabora para o acesso às estruturas econômicas, importando no auxílio à
efetivação de princípios assegurados na Constituição brasileira como o da efetivação da
dignidade humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A capacitação dos
funcionários e gestores da empresa na busca de produção que coadune matéria prima
renovável, respeito ao direito trabalhista, formação de capital humano no seio da empresa
correspondentes à demanda do século XXI. O bem produzido deve satisfazer o consumidor
responsável, que busca qualidade no produto e a utilização de estratégias adequadas e que
garantam a sustentabilidade ambiental e a inclusão social do operário, por intermédio de sua
capacitação.  

            Na última quadra, diante dos 20 anos da promulgação do Código de Defesa do
Consumidor, o artigo aborda alguns aspectos históricos do consumismo. Examina os movimentos
em prol da defesa do consumidor, que contribuíram, ao longo dos anos, para a formação de
sociedade mais consciente quanto aos direitos difusos e ao poder de pressão frente à gestão das
empresas e ao processo de produção.
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            Assim, o presente texto suscita discussão no seio da sociedade sobre as melhores
formas de inserção da responsabilidade social nas empresas e abre o debate para que se possa
pontuar novos rumos a se seguir ante a ordem mundial que se apresenta.

1 GLOBALIZAÇÃO: ASPECTOS DE FORMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS EMPRESAS

A crescente reestruturação tecnológica das empresas, ao longo do século XX, provocou
expansão na produtividade, ampliando a necessidade por novos mercados e consequente
mundialização das empresas. Os grupos transnacionais e multinacionais saem fortalecidos, o país
onde ocorre a produção passa a ser irrelevante; essencial é o mercado do Estado consumidor.
Aliado a essa dinâmica, fortaleceu-se o ideal de que a empresa existe para gerar lucros para
seus acionistas, pois, a preocupação dos gestores empresariais gira em torno de encontrar
posições atrativas nos mercados que desbancaquem suas concorrentes e garantam o máximo de
retorno financeiro aos acionistas.

Constata-se que a partir da década de oitenta o mercado transnacional passou a priorizar
o local de consumo em detrimento do local de produção, assim a possibilidade de conciliar mão
de obra barata, estabilidade jurídica e condições de infraestrutura que garantissem agilidade na
exportação, tornaram-se as condições basilares para a instalação da empresa. Em decorrência
disso, países periféricos, para priorizar a geração de empregos, flexibilizaram suas legislações
trabalhistas, bem como forneceram incentivos fiscais no escopo de atrair as empresas
transnacionais.

Nesse contexto, o cenário mundial desenha-se nos moldes da globalização de mercados,
de culturas, de informação e de direitos, exigindo-se das empresas uma constante
reestruturação do setor produtivo que se depara de forma crescente com um consumidor mais
crítico e consciente. Este exige, além do preço, a qualidade dos produtos, o respeito ao meio
ambiente e aos direitos de personalidade do trabalhador, difundindo-se os conceitos de
sustentabilidade e de responsabilidade social empresarial.

1.1              RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL SOB A ÊNFASE DO
DESENVOLVIMENTO

A progressiva concentração de renda somada ao agravamento das desigualdades sociais
despertou em parcela significativa da sociedade a conscientização no que diz respeito ao papel
das empresas perante questões políticas, econômicas, sociais e ambientais. Gina Marcílio
Pompeu e Andreia Santiago (2010) ressaltam que o interesse pela responsabilidade social, na
segunda metade do século XX, cresce à medida que a sociedade mundial desperta para o fato
de que o desenvolvimento econômico, nos moldes liberais implantados pós Revolução Industrial,
importa em degradação dos recursos naturais disponíveis e não acarreta inclusão econômica e
social. Essa tomada de consciência está intimamente relacionada ao contexto histórico que deu
embasamento às ideias de desenvolvimento sustentável global.
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Afirmam as autoras em debate no VIII Congresso de Direito Internacional (2010) que o
segmento empresarial depara-se com pressões advindas da sociedade que toma consciência do
grau de responsabilidade desse setor frente à desigualdade social e aos impactos ambientais que
a atividade empresarial acarreta.  

Na mesma linha, Natalia Karabolad (2008, p.64) menciona que “A tomada de consciência
cidadã vem atingindo proporções globais, e é capaz de chamar para o campo da
responsabilidade atores como o setor privado, por meio da formação de movimentos globais ou
da mudança das formas de decisão de consumo”.

A empresa passa a ser vista como importante agente de desenvolvimento econômico e
social. Nesse viés nota-se que é imprescindível a integração da empresa com a sociedade. Ou
seja, a empresa para ter sucesso necessita de uma sociedade saudável, que esteja inserida em
ambiente que garanta os mínimos existenciais para que as pessoas tenham como oferecer a
força produtiva e também tenham condições de consumirem os produtos postos à disposição.
Como o Estado ainda não conseguiu garantir esses mínimos existenciais, mostrando-se incapaz
de resolver todos os problemas apresentados, cabe à própria sociedade encontrar mecanismos
que alavanquem o desenvolvimento e diminuam as disparidades e, como já foi mostrado, isso é
possível por meio da integração com outros segmentos, no caso presente, o empresarial.

Nessa linha, Gabriela Mezzanotti (2003) considera a empresa como um elemento
fundamental de manutenção dos princípios básicos e, portanto, deve atuar como ferramenta no
combate à desigualdade social, em busca da defesa dos direitos à dignidade humana e por uma
sociedade mais justa.

Observa-se que a empresa necessita conciliar sua atividade empresarial com o
desenvolvimento social, o que pressupõe um bom gerenciamento e envolvimento com os
stakeholders, reestruturando seu modus operandi, de forma que adote uma postura socialmente
responsável e em perfeita harmonia com os ideais de sustentabilidade e de consumo consciente.
De posse desse entendimento, o segmento empresarial percebe que para manter as empresas
competitivas necessita levar em consideração os interesses dos diversos públicos que cercam sua
atividade, tanto o público interno como o externo.  Assim, as empresas, em sua gestão,
precisam identificar e analisar os impactos de suas ações e de suas estratégias (Karkotli, 2007).

2 STAKEHOLDERS: PANORAMA GERAL DE APLICABILIDADE NA GESTÃO EMPRESARIAL

            A origem da expressão stakehoders é atribuída a General Electric Company que no
período da Grande Depressão de 1930 identificou quatro grupos: os acionistas, os empregados,
os clientes e a comunidade, Karkotli (2007).

            Freeman (1988) conceituou os stakeholders como grupo ou individuo que pode afetar
ou ser afetado pela conquista dos objetivos de uma empresa.
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            Vários autores, por volta da década de 1990, buscaram contribuir para a construção de
uma teoria que compreendesse o comportamento das empresas a partir do ponto de vista dos
agentes que eram influenciados pelas atividades empresariais. Nesse contexto surge a teoria dos
stakeholders que conforme Karkotli (2007, p.18):

(...) considera que deve haver uma mudança de perspectiva na estratégia
das organizações, de forma que exista uma relação de responsabilidade da
organização com o atendimento das necessidades de todos os grupos de
interesse - stakeholders e não mais somente dos acionistas majoritários da
mesma. É necessário identificar os interesses prioritários, relacionados com
os objetivos e a política da organização, de forma a assegurar sua
sustentabilidade no mercado, no longo prazo.

            Analisar os stakeholders é traçar o ambiente em que a empresa está inserida,
detectando qual o grau de influência que esses atores tem sobre a empresa e como eles
interferem na gestão empresarial. Sobre o tema informa Savitz (2007, p.181-182):

O mapeamento dos stakeholders, técnica para a identificação e priorização
dos detentores de interesses, é poderosa ferramenta de diagnóstico. Ela o
ajuda a definir sua atual posição em relação a vários grupos de pressão,
organizações comunitárias, interesses econômicos e financeiros, órgãos
governamentais e outras partes interessadas em suas atividades e capazes
de afetar seu desempenho.

            Tal identificação pode ser facilitada pela utilização de técnicas nas quais os stakeholders
encontram-se classificados em categorias, possibilitando o entendimento das relações individuais.
Segundo Mitchel, Agle e Wood (1997) o mapeamento pode levar em consideração três
dimensões: a primeira consiste no poder dos stakeholders de influenciar uma empresa fazendo
com que aconteça o resultado que almejam, relacionando-se, portanto, com a presença de
recursos coercitivos, utilitários e simbólicos; a segunda, na legitimidade, ou seja, na percepção
generalizada ou na suposição de que as ações de uma entidade são desejadas, próprias ou
apropriadas dentro de algum sistema de normas, valores, crenças e definições, socialmente
definidas, assim, quanto mais almejadas forem as ações mais legitimas se tornam; a terceira, na
urgência, nessa categoria se faz necessário levar em consideração a percepção do tempo e da
importância do stakeholder, uma vez que esta dimensão reflete a necessidade por atenção
imediata aos interesses do ator.

            Savitz ao concluir o capítulo intitulado “Enfrentando os desafios de stakeholders
especiais” ressalta a essencialidade da compreensão e interação entre os stakeholders:

(...) conhecer os interesses, objetivos e motivações dos stakeholders que
atuam em seu setor pode oferecer-lhe importantes sinais prematuros das
questões que estão prestes a explodir. E a maneira mais eficaz de ouvir e
compreender esses stakeholders é empenhar-se num diálogo contínuo e
aberto com eles. Bem gerenciado, o envolvimento dos stakeholders é como
operar um radar exclusivo, inacessível para outras empresas, criando
condições para que você se prepare hoje para a crise de amanhã. (SAVITZ,
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2007, p.208)

            Desse modo, observa-se que utilizar-se da análise dos stakeholders é importante porque
dá subsídios à empresa de prever e antecipar problemas futuros. Apresenta-se, portanto, como
uma estratégia empresarial, representando uma forte vantagem competitiva que permite
desenvolver o panorama de negócios além de identificar as variáveis-chaves para a elaboração
de cenários propícios à solução de problemas futuros.

2.1 STAKEHOLDERS: UM DOS MECANISMOS ESSENCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO E
EFETIVAÇÃO DA RSE

            Considerando que a prática da responsabilidade social empresarial pressupõe a
formação de uma rede de relacionamentos com seus diversos públicos com vista à melhoria da
qualidade de vida da sociedade, constata-se que o conhecimento e entendimento dos
stakeholders são imprescindíveis para a adoção dessa prática, como assevera Karkotli (2007, p.
57):

O diálogo com as partes interessadas exige estrutura e método, pois
envolve consumidores, comunidades sindicais, autoridades reguladoras,
organizações não governamentais, organismos financiadores e mesmo os
concorrentes.

Nada disso é novidade nem há o risco de que se trate de uma nova moda,
pois já há um razoável consenso de que essa tendência é inexorável.
Extraordinário é o vigor com o qual as empresas estão sendo impelidas a
adotar essas posturas, assim como o grau de profissionalismo que já pode
ser observado na implementação das ferramentas e modificações
organizacionais necessárias para que tais mudanças sejam efetivadas.

             Ao tratar da temática, Bricia Nepomuceno (2010, p.57), em sua monografia intitulada
“Sustentabilidade, mercados e empresas: estudo sobre a responsabilidade social
empresarial e a efetivação dos direitos sociais”, referenda esse entendimento:

Tidos como elemento essencial ao planejamento estratégico dos negócios,
os stakeholders, tem expectativas e demandas quanto ao comportamento
das empresas no que diz respeito a questões trabalhistas, ambientais,
sociais e éticas. Com um canal de comunicação aberto e cordial entre
organizações e partes interessadas, as ações de RSE vão sendo definidas
(sem comprometer a saúde financeira e o funcionamento das empresas) e,
à medida que são implantadas, conferem legitimidade às organizações
como socialmente responsáveis ou cidadãs.

            Posto isto, é inquestionável que a RSE está consolidando-se no mundo cada vez mais
globalizado, sendo entendida como uma estratégia empreendedora que oportuniza a adequação
das empresas às novas exigências do mercado. Mais que isso, sua adoção auxilia na
consolidação da marca no mercado, importando em um maior retorno financeiro, além de
contribuir para a melhoria na qualidade de vida de todos os seus stakeholders.
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3        ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMISMO

Os efeitos da industrialização tornaram-se mais evidentes após as guerras do século XX,
justamente pela difusão de políticas econômicas e de estilos de vida baseados no consumo sem
precedente que provoca no meio ambiente o exaurimento de recursos naturais dos quais
depende a crescente população mundial (Iani, 1999).

Tal problemática justifica uma tutela diferenciada voltada para o meio ambiente e para o
consumidor. Nessa perspectiva, os Estados Unidos despontaram mais precocemente nos
movimentos em defesa do consumidor, consolidando já no século XIX o movimento denominado
“consumerism”. Sobre o assunto esclarece Zulzke (1991, p.4): “Movimento de consumidores
que passou a questionar a produção e comunicação em massa, as técnicas de marketing, a
periculosidade dos produtos colocados no mercado, a qualidade e confiabilidade dos produtos e
das informações fornecidas pelos fabricantes e distribuidores”. Para ele os estudos da relação de
consumo estadunidense apresenta quatro estágios:

O primeiro estágio se estende do final do século XIX e vai até a década de 1920. Nesse
momento surgem conceitos básicos de administração e os interesses de conflitos entre a
indústria e o comércio. Nesse período, vigia no plano econômico o sistema da liberdade natural
de Adam Smith. Para ele, segundo Paul Hugon (1995), o liberalismo assenta-se sobre a base de
que o interesse individual coincide com o interesse geral, portanto, deve-se, na prática deixar
plena liberdade de ação aos interesses privados. Assim, a liberdade de iniciativa seria controlada
apenas pela mão invisível do mercado (a concorrência).

O segundo se situa entre a década de 1920 e o final da década de 1940. Nesse período já
eram feitos testes comparativos para avaliar e confirmar ou não a qualidade dos produtos de
modo a auxiliar o consumidor final sobre as informações fornecidas no lacre dos produtos pelos
produtores.

O terceiro estágio vai de 1945 ao final da década de 1960. Estágio de salutar importância
por destacar a criação de organizações internacionais de defesa do consumidor e a mensagem
do presidente John Fitzgerald Kennedy, em 15 de março de 1962, reconhecendo os principais
direitos do consumidor, quais sejam: segurança, informação, a escolha e o direito de ser
ouvido. João de Campos Corrêa, em artigo intitulado “América Latina e a proteção dos direitos
do consumidor” publicado na Jus Navigandi (1994), melhor esclarece sobre esses quatro
direitos:

1. DIREITO À SEGURANÇA ou proteção contra a comercialização dos
produtos perigosos à saúde e à vida. Esse direito motivou diversas leis de
proteção ao consumidor, pois antecipadamente se sabe que ele não tem
condições de prevenir-se dos problemas só detectáveis por análises
laboratoriais. Embora a antiga FDA, de 1906, já utilizasse esse princípio,
houve inclusão de produtos corrosivos, inflamáveis, radioativos e pensou-se
na segurança a longo prazo.
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2. DIREITO À INFORMAÇÃO, compreendendo os aspectos generais da
propaganda e a necessidade das informações para efetuar uma boa
compra, sobre o próprio produto e sua melhor utilização.

3. DIREITO À OPÇÃO, referindo-se aos monopólios e às leis antitrustes.
Enquanto no século passado se tentou proteger um concorrente contra o
outro, particularmente, o pequeno contra o grande, no século XX se passou
a entender a concorrência e a competitividade como fatores favoráveis ao
consumidor, incentivando-se, assim, o maior número de fornecedores.

4. DIREITO A SER OUVIDO, para Kennedy, significava que os interesses
dos consumidores passariam a ser considerados na elaboração das políticas
governamentais e nos procedimentos de regulamentação.

 A partir desse momento histórico, outros países passaram a cogitar a proteção do
consumidor dentre eles, Israel, Japão, Inglaterra, Suécia, Alemanha, Áustria, Holanda,
Dinamarca entre outros.

No quarto estágio, situado entre as décadas de 1970 e final da de 1980, a proteção ao
consumidor estendeu-se aos países de terceiro mundo, ampliando-se também as preocupações
relativas ao meio ambiente. Alerta-se numa escala mundial para o perigo de esgotamento dos
recursos naturais. Sobre essa etapa João Corrêa em artigo supra mencionado observa que o
quarto estágio se instala na década de 70, que tem como aliado o avanço das comunicações,
que facilita o rápido câmbio de informações, a conscientização e a formação de grupos de
consumidores em países menos industrializados ou periféricos como Argentina, Brasil,
Bangladesh, Espanha, Grécia, Filipinas, México, Portugal dentre outros.

Fora a expansão até os países menos desenvolvidos, o movimento dos
consumidores agregou a sua atuação as preocupações com questões
ambientais, conduta das empresas multinacionais, exportação de produtos
nocivos, entre muitas outras. A crise energética de 1973 foi um alerta
mundial sobre o valor das matérias-primas e o cuidado que se deve ter
com os recursos naturais não renováveis. Um dos reflexos visíveis foi a
perda de prestígio dos carros grandes com seu elevando consumo de
combustível.

Surge, pela primeira vez, um movimento favorável à "educação para o
consumo", em meio à intensa mobilização contra usinas nucleares e
produtos químicos letais e sua irresponsável difusão no meio ambiente.
Escolas e órgãos governamentais passam a instituir programas de
orientação e desenvolvimento de habilidades no consumidor para enfrentar
seus desafios diários na sociedade de consumo. (CORREA, 2010, on line)

            No final da década de 1970 a ONU declarou os direitos básicos do consumidor e, em
1985, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC):

“[...] a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou as diretrizes,
revisadas em 1999, que estabelecem os direitos básicos do consumidor: o
direito ao acesso a bens e serviços necessários, à segurança, à informação,
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à livre escolha, a ser ouvido, ao recurso e à reclamação, à educação dos
consumidores e à sustentabilidade. Essa iniciativa da ONU impulsionou a
criação de leis específicas de defesa do consumidor em diversos países,
inclusive no Brasil.”

                No Brasil, não houve movimentos significativos para que fossem implementadas
 políticas de proteção ao consumidor, apesar dessa apazia, em 1973 , surge o Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) que por meio da fiscalização dos
produtos e serviços oferecidos visa aumentar a produtividade das empresas brasileiras bem
como a qualidade e segurança dos produtos oferecido.  O IDEC ainda esclarece que “[...] nos
anos 70 que surgiram as primeiras organizações de defesa do consumidor – no Rio de Janeiro,
em Curitiba, Porto Alegre e Brasília, e o primeiro órgão público de proteção e defesa do
consumidor, o Procon de São Paulo.”

            O trabalho em defesa do consumidor logo após a promulgação de nossa Carta Magna
de 1988 ganhou novos ares, havendo no texto constitucional várias referências à figura do
consumidor como se depreende do art. 5º, inciso XXXII que trata da proteção ao consumidor
pelo Estado e do art. 170 que alia o desenvolvimento da atividade econômica aos ditames da
justiça social com retrospecto na defesa do consumidor. Analisando de forma sistêmica o
primeiro dispositivo, percebe-se que o Poder Constituinte Originário atribuiu à matéria de direito
do consumidor uma hierarquia material superior, pois localizou o dispositivo como um direito
fundamental, ampliando sobremaneira a sua proteção no ordenamento jurídico pátrio.

            Exatamente com essa intenção de garantir uma proteção jurídica forte foi criada em 11
de setembro de 1990 a Lei nº 8.078, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que
tem por escopo efetivar os princípios constitucionais de proteção e defesa do consumidor.
Decorridos 20 anos, resta a prerrogativa da inafastabilidade das disposições por mera convenção
das partes, o que demonstra que o Estado assumiu uma postura intervencionista no que toca a
proteção ao consumidor; observa-se por fim o teor educativo e preventivo do Código de Defesa
do Consumidor.

3.1    CONSUMO CONSCIENTE SOB O ENFOQUE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL

Quando se analisa a evolução das relações de consumo e olha-se para o panorama atual,
percebe-se que já existe um movimento de conscientização mundial dos consumidores no que
toca aos seus direitos e a seus deveres. Essa conscientização vem à tona justamente em um
momento em que os impactos da globalização se tornam mais evidentes.

O consumidor começa a adquirir a percepção de que faz parte de uma aldeia global e que
sua falta de postura ante um consumo consciente reflete em todo o sistema, e acelera de forma
mais imediata a exacerbação da pobreza e de forma mediata o desenvolvimento econômico
fadado à não sustentabilidade. Sob esse viés, a sociedade já sente as consequências de vários
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anos de consumo desenfreado e irresponsável como o aquecimento global, o derretimento das
geleiras com elevação do nível do mar, a formação das chuvas ácidas, a extinção de centenas de
espécies de animais e até mesmo a falta de bens de consumo que se extinguiram pelo excesso
de consumo. Um modelo clássico de exploração irresponsável de bem de consumo é retratado
por Andrew Savitz (2007) que exemplifica a decadência da indústria da baleia que representou a
prosperidade americana por mais de cem anos e que empregava mais de 70 mil habitantes,
essa decadência iniciou-se na década de 1840 quando os caçadores ignoraram as ameaças de
extinção e levaram a indústria ao colapso. Tal exemplo é contundente e comprova que a
exploração desenfreada de um bem de consumo, quando se visa apenas o lucro pode tornar o
empreendimento insustentável.

A Nike, a Benneton e a Walmarket foram algumas das empresas que tiveram seus
produtos boicotados pelos consumidores durante certo período, haja vista que reprovavam as
maneiras de produção e de venda. Diante das pressões do mercado consumidor, essas
empresas mudaram as suas estratégias e passaram a usar e a divulgar mecanismos inerentes à
responsabilidade social empresarial.

Ante esse contexto, o consumidor de forma mais compromissada se questiona sobre “[...]
o ciclo produtivo, a atuação dos sócios e a cidadania corporativa, preferindo, por exemplo,
adquirir um produto mais caro, por saber que ele não é resultado de mão-de-obra infantil ou de
concorrência desleal”, Mattiolo (2003, p.5).

Nesse aspecto, as empresas percebem que houve inúmeras alterações nos padrões de
consumo e que para se manterem no mercado precisam adotar em sua gestão estratégias
diferenciadas que visem ao desenvolvimento sustentável por meio da implementação da
responsabilidade social empresarial. Desse modo, o consumidor torna-se a ferramenta mais
importante de incentivo à implementação da Responsabilidade Social das Empresas, pois, a
partir de seus hábitos de consumo consciente, pressiona as empresas a mudarem sua atitude,
assim, por meio de suas escolhas induz gradativamente as empresas a adotarem práticas
sustentáveis. Sob esse aspecto da sustentabilidade Andrew Savitz (2007, p.2) afirma que:

[...] a empresa sustentável é aquela que gera lucro para os acionistas, ao
mesmo tempo que protege o  meio ambiente e melhora a vida das pessoas
com quem mantém interações. Suas atividades promovem a interseção
entre os interesses de negócios e os interesses do meio ambiente e da
sociedade. [...] as empresas sustentáveis desfrutam de excelente
oportunidade para alcançarem maior sucesso amanhã do que hoje, e para
continuarem prosperas, não só durante alguns meses ou mesmo anos, mas
ao longo de décadas e gerações.

            Frente ao exposto é inegável que o poder dos consumidores pode determinar o futuro
do sistema econômico, social e ambiental. Posto isto não há como desatrelar o consumo
consciente dos ideais de implementação e formação de empresas socialmente responsáveis.
Evidente que a responsabilidade social das empresas resgata a sua própria função social, pois,
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além da produtividade e do lucro, objetiva a qualidade nas relações com o público e constrói,
desta forma, uma sociedade mais justa propiciando um desenvolvimento sócio-econômico
satisfatório. Assim a RSE é ferramenta viável para dirimir o descontentamento social global
causado pelo capitalismo de mercado transnacional.

CONCLUSÃO

            Ao proceder-se à análise da responsabilidade social das empresas ante a atuação dos
stakeholders e a formação da concepção do consumo consciente, restou claro que a sociedade
caminha para a efetivação da responsabilização das empresas. Ela se apresenta viável para a
solução de problemas conjunturais inerentes ao próprio sistema capitalista, cuja superação de
crises e desenvolvimento estão intrinsecamente relacionados com o acesso ao emprego, à renda
e ao consumo por fatia maior da população.

            Nesse sentido, o presente artigo expôs o contexto que possibilitou a crescente discussão
sobre a RSE, descrevendo como a conjuntura da globalização contribuiu para a disseminação de
informações, formando uma sociedade mais esclarecida que passa a pressionar e exigir das
empresas a adoção de novo modelo de gestão pautado em valores éticos e morais. Mais do que
buscar o menor preço, o consumidor exige saber se aquele produto é oriundo de mão-de-obra
escrava, ou infantil, se os direitos do trabalhador foram respeitados, se a matéria prima utilizada
não provocou dano ambiental ou comprometeu os fatores de sustentabilidade.

Essas demandas forçam a mudança no modus operandi das atividades empresariais,
assim, para manterem-se competitivas, as empresas incorporam compromisso social aos objetos
de seus negócios, estabelecendo relações mais intrínsecas com os seus stakeholders. O Estado
onde ocorre a produção e o Estado que importa e consome, respectivos ordenamentos jurídicos
e instituições de incentivo e cobrança, organizações não governamentais de defesa do meio
ambiente, sindicatos dos trabalhadores, o consumidor em atacado ou a varejo, todos são
stakeholders do desenvolvimento sustentável. Fazem assim crescer o capital social transnacional
que tem como foco o direito difuso à sustentabilidade.

Fica claro que o comprometimento das empresas com o intuito de contribuir com o
desenvolvimento econômico e social é fundamental para a adequação das empresas às novas
exigências do mercado. Posto isto, a adoção da responsabilidade social empresarial é medida
que agrega valor à empresa, apresentando-se como um diferencial competitivo e que
proporciona melhores resultados econômicos e, por conseguinte, maior margem de lucro a longo
prazo.
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REVISÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL

CONTRACT REVIEW AND TERMINATION

Ana Paula Mansano Baptista
Simone Genovez

RESUMO
A revisão contratual surgiu em decorrência de eventos futuros e imprevisíveis ao da data da
formalização do contrato, gerando em conseqüência, onerosidade excessiva para uma das
partes, de modo a dificultar o cumprimento da obrigação. Os princípios da boa-fé e da função
social visam dar suporte jurídico a revisão contratual na medida em que buscam a equidade e a
manutenção do que foi estabelecido pelas partes no ato da celebração do pacto. Atualmente a
maioria dos países adotou e positivou a revisão em seus ordenamentos. O instituto da revisão
trouxe maior segurança no campo contratual, uma vez que tem por objetivo manter o pactuado
entre as partes, sendo o contrato, extinto em ultimo caso. 
PALAVRAS-CHAVES: Revisão; imprevisibilidade; alteração pactuado; fato extraordinário.

ABSTRACT
The contractual review has begun due to unpredictable events which happen after the date of
formalization of the contract. They consequently originate excessive onerousness for one of the
parties, complicating the execution of the obligation. The principles of good faith and social
function intend to give juridical support to the contractual review as well as to look for the
equality and the maintenance of what was established between the parties in the moment of the
pact celebration. Nowadays, most of the countries have adopted and regulated the review in
their legislation. The institute of the review has brought a bigger security in the contractual area,
once its purpose is to keep the agreement between the parties, and if that is not possible, to
extinguish the contract. 
KEYWORDS: Review; Unpredictable; Pact alteration; Extraordinary fact. 

 

1 INTRODUÇÃO

O homem desde o início dos tempos já estabelecia acordos entre si, que exigia-se a prestação de uma parte
em contrapartida a prestação da outra, vale dizer que, desde os primórdios o homem já conhecia a
necessidade de rever o acordo diante de acontecimentos que alterasse a base do negocio que haviam
estipulado.
 
Atualmente essa pactuação resume-se em contrato, que consiste no acordo de vontades estabelecido entre
as partes visando um objetivo, adquirir, alienar, extinguir um direito, dentre outros.
 
É justamente esse acordo de vontade – contrato – e de situações que alterem a real intenção das partes no
momento da contratação e que eventualmente dificulte o cumprimento da obrigação assumida, palco de
ponderações importantes acerca das cláusulas rebus sic stantitus e pacta sunt servanda.
 
Em decorrência da evolução da cláusula rebus sic stantitus surgiu à teoria da imprevisão, como um
mecanismo para equilibrar as relações contratuais quebrando pois, o rigorismo da cláusula dos contratos
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celebrados – pacta sunt servanda.
 
Surge o princípio da boa-fé e da função social como alicerce para a teoria revisionista dos contratos, que
garantem mais equidade nas relações que necessitem ser alteradas por fatos alheios a vontade das partes.
 
Em relação a revisão dos contratos muitos países aderiram-a positivando-a em seus ordenamentos
jurídicos, ao contrário de outros que somente utilizaram-se deste instrumento para amenizar a situação
econômica do país, após a Segunda Grande Guerra Mundial.
 
Por fim, será abordada a importância da revisão jurídico contratual, causada por fatores externos e
supervenientes à celebração do contrato, que gere excessiva onerosidade a uma das partes, cuja finalidade
é readequar o mesmo a efetiva vontade, visando o equilíbrio da relação e somente nos casos que este
instrumento não for cabível, extinguir-se-á o contrato.
.
2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Desde o início dos tempos os homens estabelecem relações entre si, e estas, são definidas
como contrato.

Sabe-se que contrato consiste num acordo entre duas ou mais pessoas que transferem entre
si, algum direito ou sujeitam a alguma obrigação.[1]

Ao longo da história teorias foram desenvolvidas acerca destas pactuações, uma que o
contrato deveria ser cumprido desde que permanecessem as mesmas condições e circunstâncias daquilo
que foi combinado de início – Rebus sic stantibus – outra que as partes devem se submeter rigorosamente
aquilo que ficou estabelecido, obrigatoriedade – pacta sund servanda.

No entanto, anota-se que desde o Código de Hamurabi, lei 48, Rei da Babilônia, antes de
Roma, já tinha noção da importância do equilíbrio contratual diante de situações que modificassem as
bases do negócio.

Neste contexto J. M. Othon Sidou citou um trecho do mandamento do Código de
Hamurabi.[2]

“Se alguém tem um débito a juros, e uma tempestade devasta campo ou destrói a
colheita, ou por falta dágua não cresce o trigo no campo, ele não deverá nesse ano
dar trigo ao credor, deverá modificar sua tábua de contrato e não pagar juros por
esse ano”.

Os estóicos Cícero e Sêneca deixou lições morais que servem de alicerces a todas as
negociações, que o contrato sempre foi modificável, se modificada as condições daquilo que ficou
estabelecido na conclusão do mesmo, pois o que deve prevalecer é a vontade das partes, a real intenção do
negócio.[3] 
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Os pós-glosadores, na Idade Média, no Século XIII, deram ênfase à cláusula rebus sic
stantibus, na medida em que a relação contratual dependia da não alteração da forma e vontade das partes
na conclusão do contrato, diante de situações imprevisíveis, visavam nesta época o equilíbrio das
prestações.[4]

No entanto, no século XVIII com a exaltação do liberalismo e com o surgimento dos
primeiros códigos civis modernos no século XIX, aboliram com a cláusula rebus sic stantibus, pois nesta
época, havia uma excessiva valorização da autonomia da vontade nas negociações, o contrato era lei entre
as partes – pacta sund servanda – não podendo ser alterado por vontade de uma das partes, mesmo diante
de circunstâncias imprevisíveis.[5]

Portanto, a cláusula rebus sic stantibus, resurgiu após a à 1ª grande guerra mundial, diante
dos desequilíbrios financeiros e econômicos do continente, porém com o nome de Teoria da Imprevisão
fruto de uma política de solidariedade.[6]

Assim, a obrigatoriedade das negociações neste momento começa a perder força, razão pela
qual utilizam-se do instrumento da teoria da imprevisão para amenizar as relações contratuais, mantendo o
equilíbrio entre as partes, através da revisão das cláusulas contratuais que seriam alteradas de acordo com
a realidade da época, consequentemente permitindo a realização de negócios mesmo em tempo de crise.

3 TEORIA DA IMPREVISÃO

A cláusula rebus sic stantibus renasceu modernamente como teoria da imprevisão,
substituindo-a.

A maioria dos contratos não resolvem-se de imediato, sendo frequente sua continuidade por
meio de prestações e contra-prestações que se prolongam no tempo, podendo surgir durante a execução do
mesmo, circunstâncias imprevisíveis que alteram as bases negociais, causando desequilíbrio entre as
partes.

Neste contexto, aduz Francisco Campos que a teoria da imprevisão, deve conter os
seguintes requisitos:

“a) o acontecimento que determina mudança das circunstâncias deve ser
imprevisto e imprevisíveis pelas partes;
b) o acontecimento que produz a mudança deve ser anormal, extraordinário, da
ordem daqueles que entram na definição de força maior;
c) não basta qualquer mudança, ainda que imprevista; é necessário que esta
mudança determine tal agravamento da prestação que, se prevista, teria levado os
contraentes  a não concluírem o contrato;
d) é necessário, enfim, que o acontecimento que torna a execução difícil ou
onerosa seja estranho a vontade das partes.”[7]
 

Nota-se que, o contrato abarca em seu contexto a vontade e o desejo das partes, de modo
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que qualquer alteração que abale o pactuado deve ser analisado sob o aspecto da previsibilidade ou não,
vale dizer, se tais alterações eram previsíveis e se integrava o risco normal do contrato, pois do contrário
não poderia invocar o instituto  da teoria da imprevisão, aplicado somente nos casos graves e anormais,
uma vez que, além de servir como parâmetro de segurança jurídica, delimita a força obrigatória das
contratações.[8]

 Deste modo, a teoria da imprevisão nortea-se pelo princípio da equidade, tanto que se
ocorrer um evento extraordinário e anormal que impossibilite a execução do pactuado por uma das partes,
intervém a equidade para restabelecer a justiça e a vontade inicial dos contratantes.[9]

Segundo Abelardo Torre: “[...] La función de la equidad es pues corregir la injusticia que
puede derivar de lá aplicación de uma ley a um caso concreto, aunque la ley ensu esquema genérico pueda
ser justa.”[10]

No entanto, a teoria imprevisão veio para solucionar incidentes que modifiquem a base
econômica do contrato, isto é, que dificultem o cumprimento das prestações pactuadas, cabendo tanto ao
credor como ao devedor se valer deste instrumento para restabelecer o equilíbrio inicial do negócio.[11]

Diante dos fatos mencionados, conclui-se que a teoria da imprevisão é um instrumento
moderno usado para solucionar conflitos decorrentes de contratos que se protrai no tempo e que pelo
surgimento de fato extraordinário, possibilita a parte rever e manter o negócio de acordo com os termos
iniciais, sem extinguí-lo a priori, sendo pois um mecanismo que trouxe enormes benefícios e até uma certa
estabilidade a sociedade contemporânea.

4 PRINCIPIO DA BOA-FÉ E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

A boa-fé é tida como regra geral para a formação e execução do contrato, uma vez que as
partes ao celebrá-lo devem apresentar uma conduta baseada no equilíbrio, na fidelidade e na honestidade,
eis que traz o conceito essencial de justiça comum, pois não é possível reconhecer validamente uma
relação jurídica concebida sem boa-fé.[12]

O Princípio da Boa-fé, nesse contexto, traduz o interesse social de segurança jurídica das
relações contratuais, ou seja, deve prevalecer a intenção das partes no momento da formação do contrato,
devendo este ser interpretado conforme os ditames da lealdade e confiança dos contratantes.[13]

 Como não é possível para o legislador prever tudo o que possa ocorrer durante a execução
de um contrato, ele tem como norte em caso de revisão contratual o princípio da boa-fé, que traz em seu
bojo maior segurança jurídica para a aplicação do direito ao caso concreto, diante de um evento
extraordinário.[14]

Deste modo, percebe-se que a revisão contratual é fundamentada tanto no princípio da boa-
fé como no principio da função social do contrato, eis que os negócios jurídicos devem ser analisados de
acordo com o momento da celebração do mesmo e de acordo com o meio social que está inserido, não
podendo acarretar onerosidade excessiva, desproporções e injustiça social, ante uma eventualidade que
precise ser modificada em busca do equilíbrio contratual.
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Entende a doutrina que o contrato é funcional quando desempenha papel coletivo e não
individual, quer dizer que, os efeitos do contrato estende-se a sociedade, na medida que busca o equilíbrio,
a equidade daquilo que foi pactuado. Isto demonstra a importância e a aplicabilidade do princípio da
função social.[15]

Desta forma, face à inexecução contratual, a melhor solução não seria a resolução pura e
simples do pactuado, e sim a aplicação da revisão contratual como forma de manter um equilíbrio entre os
contratantes, consequentemente resguardando a boa-fé e a função social do contrato.

 

5 A REVISÃO CONTRATUAL NO DIREITO COMPARADO

Primeiramente, cumpre mencionar que desde o surgimento da cláusula rebus sic stantibus,
registrada no Código de Hamurabi, vários ordenamentos jurídicos adotaram-a, embora timidamente.

Atualmente a teoria da imprevisão vem ganhando força nas principais legislações do
mundo, sendo poucos os países que não a aderiram em seu direito privado, ao contrário do direito público
que a grande maioria a aceitaram.

Deste modo, tem-se os países que adotaram a revisão judicial dos contratos – os
revisionistas: Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Uruguai, Suíça, Polônia,
Noruega, Egito, Grécia, União Soviética, Portugal e Brasil e os que não a escolheram – os não
revisionistas: França, Bélgica, Holanda, Japão, Espanha, México, Chile, Uruguai, Líbano, Romênia e
Síria.[16]

No Brasil a teoria revisionista até meados da década de 30 era praticamente desconhecida
pelos doutrinadores civilistas, ganhando espaço na doutrina e jurisprudência, através de posicionamento
favoráveis que adotaram a teoria da imprevisão no direito brasileiro, na qual já percebia-se a necessidade
da intervenção Estatal nos contratos que sofressem alguma alteração em sua base negocial.[17]

Isto denota-se através de escritos em 1932 com a obra, Da Intervenção do Estado nos
Contratos Concluídos de Arthur Rocha; do livro de Abgar Soriano de Oliveria, Da Cláusula rebus sic
stantibus, de 1940; da obra de Nehemias Gueiros, com Justiça Comutativa nos direitos das obrigações, em
1940; contribuíram também Epitácio Pessoa com a obra Aplicação da cláusula rebus sic stantibus no
direito brasileiro, datado de 1934; de Eduardo Espínola, A cláusula rebus sic stantibus no direito
contemporâneo, dentre outros. Todos os autores viam a teoria da imprevisão como a solução para
equilibrar os acordos celebrados que sofressem alterações em suas bases primitivas.[18]

Ademais, denota-se um julgado de 1930 sobre a teoria revisionista, do Juiz Nelson Hungria
que permitiu a interrupção contratual por fato superveniente que alterou o equilíbrio do contrato, fundada
na boa-fé das partes no instante da contratação.[19]

No entanto, foi somente com a decisão da 2ª T. do STF em 25/05/1950 no Re 91.715, que a
revisão contratual foi adotada pela jurisprudência brasileira, a partir dessa decisão, novos julgados sobre o
assunto começaram a aparecer como o acórdão do TJSP – RT, 191/177.[20]
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Contudo, a teoria da imprevisão teve uma maior importância no direito brasileiro com a
vigência do art. 31 do decreto 24.150 de 1934, que consagrou a teoria revisionista, possibilitando a
intervenção judicial nas contratações.[21]

Ademais o princípio da imprevisão encontrou seu apogeu no direito brasileiro com a
positivação nos arts. 478, 479 e 480 no Código Civil de 2002, que o permite diante de fatos
extraordinários e imprevisíveis, que onerem demais o pactuado e, que não esteja coberto pelos riscos
próprios do contrato.[22]

A teoria da revisão no direito Italiano, teve influência do Código Napoleônico, no entanto
em momento posterior implantaram novas leis e decretos que adotaram a cláusula rebus sic stantibus
apesar de existir no país correntes contrárias.[23]

Sendo, pois, efetivamente implantada em março de 1942 como o novo Código Civil Italiano
estipulando em síntese que os princípios pacta sunt servanda e rebus sic stantibus caminham juntos, isto é,
se completam para garantir maior segurança jurídica nos contratos, de modo que o pacta sunt servanda é a
regra e a cláusula rebus sic stantibus exceção fato que comprova-se a harmonia e a necessidade de
complementação de ambas, encontrando respaldo nos arts. 1467, 1468 e 1469 do Código Civil
Italiano.[24]

O direito Alemão merece aplausos em relação ao revisionismo contratual, pois a cláusula
rebus sic stantibus já constava na antiga legislação conhecida como Codex Maximilianeus Bavaricus
Civilis, de 1756, o princípio da imprevisão na Alemanha sempre teve aceitação pela grande maioria dos
doutrinadores, com um diferencial importante assentado na boa-fé e na equidade, porém foi a partir da 1ª
grande guerra que a doutrina alemã teve um salto positivo na formulação de suas leis visando a justiça e a
equidade.[25]

Neste sentido, Volkmar citado por Borges dispõe que:

“Depois da guerra, a jurisprudência e a legislação alemãs multiplicaram os casos
de intervenção do juiz nas relações contratuais. Não se tratou de coincidências,
mas, ao contrário, de evolução progressiva das concepções e noções
jurídicas.”[26]

Assim, como nos demais países, a teoria da imprevisão esta  expressa em vários artigos o §
275, § 306, § 315 e § 343, com um diferencial em sua estrutura que é a boa-fé, na busca de soluções mais
completas e abrangentes ao caso concreto.[27]

O direito Argentino teve influência do Código Civil Francês, vigorando a regra pacta sunt
servanda, por muitas décadas, sendo mais tarde aceita a imprevisibilidade no ordenamento jurídico
argentino com a modificação do art. 1.198 por Carlos Cossio, que a fundamentou na boa-fé, na harmonia
dos princípios pacta sunt servanda e rebus sic stantibus e para completar acrescentou entendimento
societário.[28]
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Nos sistemas anti-revisionistas, ou seja, onde não se aplica de forma positivada a teoria da
imprevisão, temos a França, onde várias foram as tentativas de aplicá-la, porém a mesma não foi acatada
pela jurisprudência, pois o entendimento era que o juiz não poderia transformar o contrato em uma ação
social, uma vez que traria um desequilíbrio para o direito civil.[29]

Assim, a França, jamais declarou a teoria da imprevisão em seu ordenamento jurídico,
sendo leal ao princípio do pacta sunt servanda.[30]

Porém, com o advento da Segunda Grande Guerra, a França obrigou-se à criar leis esparsas
com base na teoria da imprevisão, para revisão dos contratos, voltadas para os interesses públicos, com o
objetivo de amenizar os efeitos da guerra.[31]

Diante de todo exposto, verifica-se que a revisão por motivos imprevisíveis aos contraentes,
teve reflexos até mesmo nos países contrário a ela, em virtude das grandes mudanças e evoluções pelo o
qual o mundo tem passado nos últimos anos, justamente por visar equilíbrio e justiça social, requisitos
indispensáveis para manter o vínculo contratual na sociedade de hoje.  

 

6 A REVISÃO DO CONTRATO E EXINÇÃO DO CONTRATO.

Sabe-se que os contratos norteiam-se pelos princípios da probidade e boa-fé, cuja revisão
visa assegurar e garantir a vontade das partes em manter o negócio.

Deste modo, todo contrato tem um risco normal ou anormal, sendo aquele, previsto no
contrato, na formação do ato vinculativo, cujas partes suportarão caso aconteçam, razão pela qual não cabe
a revisão judicial. Já o risco anormal, são acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alteram as
bases do negócio, cabendo a revisão do contrato, a fim de tentar conservar o vínculo.[32]

A revisão do contrato é um instituto recente, porém autores anteriores à metade do Século
XX não a entendiam como regra aplicável por gerar insegurança jurídica à época. Atualmente ela é
aplicável justamente por trazer segurança e equilíbrio nas relações, principalmente nos contratos de longa
duração, onde há uma maior possibilidade de ocorrer fatos extraordinários e imprevisíveis. No entanto,
não se admite nos contratos onde a ocorrência de determinadas circunstâncias faz parte da natureza do
mesmo (risco normal).[33]

Aduz Nelson Borges que:

“[...] no campo do contratualismo as formulações vinculativas e autodeterminantes
cederam passo aos princípios éticos e ético-jurídicos – como a boa-fé e a equidade
-, encontrando na revisão judicial das contratações a grande fórmula do
reequilíbrio comutativo”.[34]

Segundo Tito (apud BORGES, 2002, p. 275/276): “[...] diante da anormal alteração das
circunstâncias, a cega obediência contratual seria uma total iniqüidade e um contra-senso sem limites”.
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O que significa dizer que diante de mudanças dos fatos ao qual deram causa ao vínculo
contratual, ocasionando enormes prejuízos a uma das partes, exigir o cumprimento do contrato nos termos
do pactuado, seria uma atitude contrária ao equilíbrio buscado entre as partes.

Com isso a revisão contratual de subsidiária tornou-se regra geral – prioritária - fundada
tanto no princípio da conservação do contrato, quanto na boa-fé-objetiva.[35]

Tanto isso é verdade que, diante da resolução contratual e da revisão se houver a
possibilidade de escolha, deverá recair sobre este, e somente se não for possível à adequação as novas
circunstâncias fáticas, partir para o fim do vínculo contratual.

Muito embora as legislações modernas tenham abandonado o instituto da resolução, é
interessante e coerente a sua permanência nos institutos jurídicos, pois que diante da frustração da revisão,
torna-se necessário buscar a ruptura do contrato por meio da resolução, razão pela qual o regime misto é o
que melhor se adapta as circunstâncias imprevisíveis que surgirão no desenrolar dos contratos.[36]

O instituto da revisão tem aplicabilidade nos contratos de execução continuada ou diferida,
na qual seu cumprimento fica condicionado a imutabilidade do estabelecido pelas partes, de modo que se
ocorrer um fato novo, superveniente que onere de forma excessiva uma das partes, poderá esta, pleitear a
revisão em virtude das mudanças econômicas ocorridas durante a execução do contrato.[37]

Deste modo, a revisão só é permitida diante de eventos imprevisíveis e excessivamente
onerosos, não podendo a parte valer-se deste instrumento a fim de substituir arbitrariamente a sua vontade
por meio da revisão judicial.[38]

A onerosidade excessiva se diferencia do caso fortuito porque aquela dificulta o não
cumprimento enquanto esta o impossibilita, por ser absoluta. Já diferencia-se da Lesão, pelo fato dela ser
um vício de consentimento, nascido concomitantemente com a celebração do contrato, acarretando
consequentemente sua nulidade ao passo que a onerosidade excessiva advém de um acontecimento
posterior a  celebração do contrato produzindo a resolução ou revisão contratual.[39]

A revisão por onerosidade excessiva aplica-se nos contratos de longa duração também
entendida como de execução continuada ou diferida, nos bilaterais comutativos, nos unilaterais onerosos,
nos aleatórios (somente nas situações em que a onerosidade excessiva for produzida por causas externas
ao risco inerente ao contrato), e nos de execução diferida através do prazo (ex. as vendas financiadas com
prazos suspensivos).[40]

O instituto da revisão não se aplica aos contratos gratuitos (ex. doação, fiança, comodato).
Nos contratos comerciais a onerosidade excessiva é aplicada de forma restritiva, por entender que o risco
é inerente ao negócio.[41]

No entanto, Nelson Borges entende que: “[...] além dos contratos sinalagmáticos, que, por
sua natureza, gozam da proteção jurídica da imprevisibilidade [...] devem ser incluídos os aleatórios e os
unilaterais”. [42]
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Portanto, a onerosidade excessiva causada por acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, na qual as partes não têm como prever ou não conseguem visualizar, mesmo empregando a
devida diligência para o caso específico, deve buscar o instituto da revisão para tentar o equilíbrio da
contra prestação, por meio da teoria da imprevisão.

A cláusula de renúncia da ação de revisão tem motivado diferentes opiniões doutrinárias
sendo admitida pela maioria, por estar baseada na autonomia da vontade, isso quando se tratar de contratos
paritários. Já para os contratos de consumo não se admite a renuncia por se antecipar os direitos do
consumidor, caracterizando a abusividade contratual. No de adesão ela poderá ser abusiva, devendo ao juiz
analisar o caso concreto para verificar se é abusiva ou não.[43]

A revisão do contrato baseada na frustração do fim e no abuso do direito tem como base a
alteração subjetiva do contrato que dificulta a continuação do mesmo porque afeta o interesse e a
finalidade pactuada anteriormente (ela é relativa não configura uma impossibilidade absoluta), quer dizer, a
frustração do contrato é gênero que se divide em frustração fim, onde a obrigação torna-se irrealizável por
um motivo superveniente e excessiva onerosidade na qual torna-se onerosa à obrigação para uma das
partes.[44]

O instituto da revisão judicial trouxe para os contratos em geral certa estabilidade, na
medida que os mesmos antes inalteráveis, pact sunt servanda, passaram a ter maior liberdade diante de
fatos extraordinários, imprevisíveis surgidos após a celebração do contrato. Desta forma, conclui-se que a
teoria da revisão e a cláusula pact sunt servanda se complementam em busca do mesmo fim, segurança,
equilíbrio e a manutenção das relações contratuais.

Todo contrato tem um caminho a percorrer até chegar ao seu fim, quer dizer, que nascem
de um acordo de vontades, produz os efeitos que lhes são próprios e extinguem-se pelo cumprimento ou
não do acordo firmado.

Os contratos tem como efeito o cumprimento, o inadimplemento e a ineficácia, a doutrina
classifica a ineficácia em duas modalidades: A ineficácia estrutural tem como conseqüências a nulidade, a
anulabilidade e a suspensão da eficácia, por ter um vício no início da formação do negócio. A ineficácia
funcional onde o negócio nasce válido e no decorrer de sua duração ocorrem circunstâncias extraordinárias
que afetam a origem do pactuado.[45]

A resolução contratual ocorre por inadimplemento voluntário ou involuntário de uma das
partes, tem efeito retroativo, isto é, as partes voltam ao estado anterior ao contrato.[46]

Deste modo, quando a inexecução é involuntária não gera sanção as partes contraentes ao
contrário do inadimplemento voluntário que ocorre por culpa ou dolo da parte, devendo esta ter que arcar
com perdas e danos, uma vez que descumpriu o contrato.[47]

Dispõe Carlos Roberto Gonçalves que:

“A resolução por inexecução voluntária decorre de comportamento culposo de um
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dos contraentes, com prejuízo ao outro. Produz efeitos ex tunc, extinguindo o que
foi executado e obrigando a restituições recíprocas, sujeitando ainda o
inadimplente ao pagamento de perdas e danos e da cláusula penal, convencionada
para o caso de total inadimplemento da prestação (cláusula penal compensatória),
em garantia de alguma cláusula especial ou para evitar o retardamento (cláusula
penal moratória), conforme os arts. 475 e 409 a 411 do Código Cvil.”[48]

No direito Argentino a resolução tem efeitos extintivos, retroativos ao dia do negócio
celebrado (ex tunc). O efeito extintivo se realiza pelo cumprimento da condição resolutória não tendo
necessidade de uma sentença declarativa. Já a facultativa se dá quando depende da manifestação de uma
das partes em ver resolvido o negócio. Na resolução os efeitos retroativos geram reparação de dano e essa
retroatividade não afeta os terceiros de boa-fé.[49]

Outro ponto interessante é que não se pode confundir a condição resolutória coma cláusula
de pacto comissório, muito embora ambas operem de pleno direito. A condição resolutiva se resolve com o
acontecimento do fato, já o pacto comissório quando há manifestação da vontade de resolver o negócio
diante do inadimplemento da outra parte.[50]

A rescisão é outra forma de dissolução contratual que se opera quando ocorrer lesão ou for
celebrado em estado de perigo, cuja eficácia é retroativa.

O instituto da rescisão tem por fim proteger os interesses de uma parte contra a outra no
contrato, que aproveita-se da situação de necessidade da parte para tirar vantagens.

Dispõe Enzo Roppo como requisito para configura lesão:

“que a outra parte tenha ‘aproveitado para tirar vantagens’ desse estado, e que um
tal aproveitamento se tenha concretizado em impor à parte necessitada um
conteúdo contratual que determine uma gravíssima desproporção entre prestação e
contraprestação.”[51]

Segundo Messineo:

“o estado de perigo que origina a rescindibilidade do contrato consiste no fato de
que o motivo determinante da conclusão contrato (ainda que seja aleatório) e da
assunção da obrigação tenha sido, para uma das partes, a necessidade – conhecida
pela contraparte – de salvar-se a si mesma (ou salvar outra pessoa) do perigo
atual de um dano grave à pessoa; e, ademais, no fato de que a obrigação tenha
sido assumida em condições contrárias à equidade (iníquas).” [52]

 Na doutrina Argentina a rescisão é um ato jurídico unilateral com efeitos extintivos,
funciona nos contrato de duração e seu fundamento é que uma das partes, ou as duas, pode decidir pela
não continuação. Trata-se de um modo de arrependimento superveniente, que a lei admite e regula
segundo os casos e os interesses em jogo. Por esta razão seus efeitos são para o futuro (ex nunc) e a partir
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do momento de manifestação da vontade rescisória.[53]

Outra forma de ineficácia funcional no direito argentino é a impossibilidade do
cumprimento que ocorre quando a coisa tem sido destruída completamente, saiu de comércio ou
desapareceu e não se sabe onde está.[54]

Quando o negócio entre as partes é ineficaz não pode ser oponível contra terceiro
adquirentes de boa-fé e a título oneroso, pois que em relação a estes continuara produzindo efeitos.
Mesmo quando o negócio é eficaz entre as partes não será oponível a terceiros diante de casos expressos
pela lei, ex. hipoteca não registrada, é inoponível a terceiros, mas válido para as partes.[55]

Por fim as causas que extinguem o contrato são: a revogação; a rescisão unilateral e
bilateral; a resolução; a impossibilidade do cumprimento; o esgotamento do prazo extintivo e a morte do
devedor.

7 CONCLUSÃO

Todo contrato estabelecido entre as partes tem por objetivo alcançar o resultado, no entanto,
pode ser frustrado por circunstâncias alheias à vontade das partes – fatos imprevisíveis – que dificulta o
cumprimento do pactuado.

Observa-se que com o passar do tempo, a cláusula rebus sic stantibus e a pacta sunt
servanda coexistem harmoniosamente, o que significa dizer que, elas complementam-se na medida que
buscam a equidade e a justiça contratual, com intuito de prevalecer a real intenção das partes no momento
em que celebraram o contrato.

A inserção do princípio da boa-fé e da função social do contrato tiveram grande
importância no âmbito da revisão contratual, eis que foram desenvolvidos de forma a readequar a
realidade social do contrato prevalecendo o interesse social sobre a vontade individual.

Diante do exposto, percebe-se que a revisão contratual é importante para manter os
contratos celebrados entre as partes, readequando-os aos acontecimentos imprevisíveis, que surgiram no
decorrer do mesmo, equilibrando a contra-prestação e com isso reestruturando a injustiça contratual, a
ordem social e consequentemente mantendo a econômica.

Deste modo, observa-se que a revisão deve ser buscada a priori, antes de qualquer
procedimento que resulte na extinção da relação contratual e somente quando não houver a possibilidade
de reequilibrar a situação, buscar-se-ia o fim do contrato.

Portanto, pode-se dizer que o instituto da revisão veio para humanizar as relações
contratuais, na medida em que busca manter e equilibrar o pactuado entre as partes.
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VINCULAÇÃO DA EMPRESA PRIVADA AOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS

THE BIDDING EFFECT OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS INTO PRIVATE COMPANIES

Adriana Silva Maillart
Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches

RESUMO
Resumo 
O presente artigo tem por objeto o efeito vinculante dos Direitos Humanos Fundamentais nas
relações privadas e, em especial, na Empresa privada. A partir da pergunta se estariam as
empresas privadas no Brasil vinculadas aos Direitos Humanos Fundamentais insculpidos na
Constituição Federal, a hipótese levantada pela pesquisa é que sim, em virtude do efeito
horizontal dos Direitos Fundamentais, que faz com que os mesmos sejam irradiados por todo o
ordenamento jurídico, inclusive no direito privado. Para responder ao seu problema central,
possui alguns objetivos específicos que o dividem nos tópicos necessários para o enfrentamento
do tema, tratando da questão conceitual dos Direitos Humanos Fundamentais, a natureza
jurídica de suas normas constitucionais e o efeito irradiante e horizontal dos mesmos nas
relações entre particulares. Trata-se de um artigo de caráter exploratório, que buscará
investigar, pela técnica da pesquisa bibliográfica, os principais conceitos necessários para atingir
o objetivo almejado, sem, contudo, esgotar o tema, que será objeto de novas pesquisas pelos
autores. O referencial teórico utilizado é formado por autores pós-positivistas que adotam a
teoria dos princípios e espelham-se para isso no constitucionalismo alemão, bem como por
autores que dedicam-se ao estudo dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais dentro
desta perspectiva. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direitos Humanos Fundamentais; Efeito Horizontal dos
Direitos Fundamentais; Empresa Privada.

ABSTRACT
Abstract 
This paper analyzes the bidding effect of the fundamental human rights in the private sector,
mainly, the private companies. Taking to the account the problem if private companies in Brazil
are bidding to the fundamental human rights including in the Brazilian Federal Constitution, it
accepts the hypothesis that yes (there is a bidding effect of the fundamental human rights in the
private companies), because of the horizontal effect of the fundamental right that enforces entire
judicial system, included the private law. To reach an answer for this problem, this paper studies
the conceptual of fundamental human rights, the nature of constitutional law and the horizontal
and radiating effects of the constitutional law between the private individuals. The theory used is
based in post-positivism authors that follow the ideas of principle’s theory, German
constitutionism and human and fundamental rights. It’s important to inform that this paper don’t
have the intention to create a close theory about the subject. Its intention is to start the
discussion about the problematic that it will be studied deeply by the authors in the future. 

KEYWORDS: Key words: Fundamental human rights; horizontal effect of the fundamental
rights; private company. 

 

Sumário: Introdução. 1. Conceito e Histórico de Direitos Humanos Fundamentais. 2. Regras,

Princípios e Pós-Positivismo. 3. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações entre

particulares. 4. Eficácia Irradiante dos Direitos Fundamentais. 5. A Empresa Privada e os

Direitos Fundamentais. Conclusões. Referências Bibliográficas.
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Introdução

 

            O presente artigo tem por objetivo demonstrar o efeito vinculante dos Direitos Humanos Fundamentais nas

relações privadas e em especial na Empresa privada.

            Trata-se de um artigo de caráter exploratório, que buscará investigar, pela técnica da pesquisa bibliográfica,

os principais conceitos necessários para atingir o objetivo almejado, sem, contudo, esgotar o tema, que será objeto

de novas pesquisas pelos autores.

            A partir da pergunta se estariam as empresas privadas no Brasil vinculadas aos Direitos Humanos

Fundamentais insculpidos na nossa Constituição Federal, a hipótese levantada pela pesquisa é que sim, em virtude

do efeito horizontal dos Direitos Fundamentais.

            Para responder ao problema enfrentado, o artigo dividir-se-á em vários tópicos que compõem o seu

desenvolvimento. No primeiro tópico serão conceituados os Direitos Humanos Fundamentais e realizar-se-á um

resgate da historicidade dos mesmos.

            No segundo, a pesquisa discutirá a natureza jurídica das normas de Direitos Fundamentais, para questionar

como se dá a aplicação das mesmas em casos de conflitos e colisões. Buscando preparar o terreno teórico para a

abordagem dos tópicos seguintes que tratarão dos efeitos dos Direitos Fundamentais entre os particulares.

            Por fim, a investigação chegará à questão da empresa privada, para lançar as bases das futuras pesquisas

sobre o tema, uma vez que procurará demonstrar a subordinação da empresa privada aos Direitos Fundamentais.

            A relevância da atual pesquisa revela-se pelo o fato de que na atualidade várias situações de conflito

envolvendo a empresa privada e os particulares têm sido trazidas ao poder judiciário, que tem resolvido estes casos

cada vez mais com fulcro nos Direitos Fundamentais. Por outro lado, por expressarem os valores contidos nas

Declarações de Direitos Humanos, os Direitos Fundamentais da Constituição Brasileira merecem todo o empenho

dos juristas e da sociedade como um todo na sua defesa e concretização.

            O referencial teórico utilizado é formado por autores pós-positivistas que adotam a teoria dos princípios e

espelham-se para isso no constitucionalismo alemão, bem como por autores que dedicam-se ao estudo dos Direitos

Humanos e dos Direitos Fundamentais dentro desta perspectiva.

 

1. Conceito e Histórico de Direitos Humanos Fundamentais

 

            Direitos Humanos Fundamentais para a presente pesquisa são considerados como aqueles Direitos

Humanos que foram positivados na nossa Constituição Federal, por meio de normas jurídicas, como Direitos

Fundamentais, sendo os Direitos Humanos o:
conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as
exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e
internacional. (LUÑO, 1999, p. 43)
 

            Tanto os Direitos Humanos quanto os Direitos Fundamentais destinam-se a conferir dignidade à existência

humana, porém não podem ser compreendidos como sinônimo, pois possuem âmbitos de aplicação diferenciados.

Enquanto os Direitos Humanos encontram-se normatizados em Tratados Internacionais e possuem a característica

da universalidade, os Direitos Fundamentais são direitos essenciais à pessoa humana, definidos na Constituição de
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um Estado, contextualizados conforme a política do país, ou seja, os Direitos Fundamentais são Direitos Humanos

constitucionalizados (JAYME, 2005).

            Segundo Vieira (2006, p. 36):
Embora incorporados pelo direito positivo, os direitos fundamentais continuam a partilhar
de uma série de características com o universo moral dos direitos da pessoa humana. Sua
principal distinção é a positividade, ou seja, o reconhecimento por uma ordem
constitucional em vigor.
 

            Como os Direitos Humanos, em suas dimensões, são fruto de diversas variáveis históricas, segundo Bobbio

(1992, p.18), são “direitos historicamente relativos”, ou seja, “constituem uma classe variável, sendo que o elenco

deles se modifica com as mudanças das condições históricas” (1992, p. 18). O resultado é que há Direitos Humanos

“concorrentes e incompatíveis entre si, o que também ocorre com os direitos fundamentais”. (BOBBIO, 1992, 19).

            Aqui situa-se a problemática da presente pesquisa, ou seja, é possível limitar ou conciliar Direitos

Fundamentais que seriam prima facie concorrentes entre si, ou seja, é possível, com base no nosso ordenamento

limitar a autonomia privada e a livre iniciativa com base em Direitos Fundamentais?

            Ilustrando o acima afirmado, podemos situar o surgimento dos Direitos Humanos, pelo menos da forma

positivada, no Estado Moderno Liberal, que nasce devido a busca de um limite ao poder soberano, sendo a razão

desse limite os direitos inerentes ao homem, ou seja, Direitos Humanos de primeira dimensão, os quais couberam ao

Estado preservar. Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social surgiu a necessidade de garantia de

novos direitos, os direitos sociais, ditos de segunda dimensão, e na atualidade há um número cada vez maior de

situações e condutas humanas que exigem do Estado ações de proteção e de prestação, sendo esses considerados

Direitos Humanos de terceira e quarta dimensões.

            Assim, apesar de se poder encontrar a matriz jurídico filosófica dos Direitos Humanos na teoria jurídica

designada de Direito Natural, que está situada nos séculos XVII e XVIII (LIMA LOPES, 2002, p. 179), ao longo dos

anos, os Direitos Humanos foram sendo incorporados como Direitos Fundamentais positivados nas Constituições de

vários países, sendo no século XX normatizados por importantes documentos internacionais, tais como a Declaração

dos Direitos Universais do Homem, produzida na Assembléia das Nações Unidas em dezembro de 1948; a

Convenção Européia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em

Roma em novembro de 1948; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos adotados pela Resolução 2.200 da

Assembléia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1966; a Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de São

José da Costa Rica), ratifica da pelo Brasil em setembro de 1992 (VIEIRA, 2001).

            Este processo é descrito por Bobbio da seguinte forma: “Os direitos do homem nascem como direitos

naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena

realização como direitos positivos universais” (1992, p. 30)

            Entre nós, a Constituição atual, em seu art. 5º e em outros, apresenta extenso rol de normas destinadas a

assegurar os Direitos Humanos, sendo que esta relação não é taxativa, podendo o Brasil acrescentar novos Direitos

Fundamentais aos já existentes mediante Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

            A natureza jurídica das normas que positivam os Direitos Fundamentais na nossa Constituição, é tema de

crucial importância para a Teoria do Direito e para o Direito Constitucional, sendo que a concepção das mesmas

como “princípios” irá possibilitar a resolução dos casos nos quais ocorrem colisão entre os mesmos.

 

2. Regras, Princípios e Pós-Positivismo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4701



 

            Analisando as normas que positivam os Direitos Humanos na nossa Constituição Federal, Vieira chama a

atenção para o fato de que “o elemento normativo (proibição, autorização, ou obrigação) nem sempre se encontra

claro no enunciado. Isso ocorre com grande incidência na esfera dos direitos fundamentais.” (2006, p. 53).

            Assim afirma Vieira:
As carta de direitos transformaram-se em depositários de valores éticos positivados,
expressa ou implicitamente pela comunidade.(...) Estes princípios são necessariamente
abstratos, deixando aos juízes a tarefa de determinar seu conteúdo e, principalmente,
harmonizar sua coexistência – o que está pra lá de ser uma tarefa simples, devido à
tensão entre muitos deles. (2006, p. 54)
 

            Esse problema enfrentado pelos juristas e aplicadores do Direito deve-se ao fato de que a concepção da

norma jurídica como uma regra que ordena a conduta humana por meio unicamente dos modais deônticos: proibido,

obrigado ou permitido, foi elaborada dentro do paradigma positivista de Direito, enquanto que a normas jurídicas de

Direitos Humanos Fundamentais atuais coadunam-se muito mais com o paradigma pós-positivista de Direito.

            O paradigma positivista de Direito é uma forma de conhecimento teórico e prático acerca do “Direito”

predominante no mundo europeu e espalhado pelo mundo em virtude do colonialismo e após o advento do Estado

Moderno que irá eleger a norma jurídica como o seu objeto de estudo científico, e não irá além dela. Consubstancia-

se num tipo de conhecimento que tem por objeto o direito identificado nas normas jurídicas. (FERRAZ JR., 1998)

            Importante esclarecer que o termo “paradigma” é aqui utilizado no sentido que lhe imprimiu Thomas Kuhn:

“um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham. E, inversamente, uma comunidade

científica consiste em homens que compartilham um paradigma” (KUHN, 1979, p. 219).

            Um paradigma implica uma visão de mundo articulado sob a forma de explicações científicas, eles

determinam quais problemas serão investigados, quais dados deverão ser considerados, quais técnicas de pesquisa

deverão ser utilizadas e que tipos de soluções são admitidos. “Os paradigmas impedem as discussões intermináveis

em torno de problemas improdutivos e insolúveis, razão pela qual acabam estabelecendo o sentido do limite e o

limite do sentido das atividades científicas”.(FARIA, 1988, p. 21).

            A Ciência do Direito, principalmente a partir de Kelsen (1991) passou a ter por objeto o Direito Positivo

vigente em um dado tempo e espaço e, devido à conjunção da dogmática jurídica com o positivismo jurídico, a

dogmática jurídica passou a se identificar com a Ciência do Direito.

            Assim, o jurista já encontra o seu objeto de estudo construído e o acata
dogmaticamente. O dogmatismo da Ciência Jurídica significa, portanto, uma atitude de aceitação
e submetimento acrítico do jurista ao estabelecido como Direito Positivo, independentemente do
seu conteúdo material (ANDRADE, 1996), e é esse o modelo de regras desenvolvido pelo
positivismo jurídico. A esta dogmatização do material normativo Ferraz JR. denomina de
“princípio da proibição da negação” ou da “inegabilidade dos pontos de partida das cadeias
argumentativas.” (1998, p. 96)
            Neste sentido, a corrente que tem sido denominada na atualidade de pós-positivista, e
que trabalha com a idéia de superação do Direito como um modelo de regras, para um modelo
de regras e princípios, tem fornecido importante material para uma nova Hermenêutica Jurídica
(ZAGREBELSKI, 2002), na medida em que considera os princípios que norteiam os ordenamentos
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jurídicos, evidenciando o fator moralidade que todo fenômeno jurídico possui. Por outro lado,
para a análise da aplicação dos princípios é necessário estudar cada caso concreto, com todas as
suas implicações, fazendo com que a tarefa de aplicação do Direito não seja tão abstrata quanto
no modelo de regras.
            O modelo de Direito como regras e princípios revela-se como mais adequado à abordagem das normas

jurídicas de Direitos Humanos Fundamentais e a presente pesquisa adota a distinção das normas jurídicas entre

regras e princípios realizada por Alexy, uma vez que essa distinção “é uma das colunas-mestras do edifício da teoria

dos direitos fundamentais” (2008, p. 85). Para Alexy:

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por
meio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras,
razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios
é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas (2008, p. 87).

            Diversos autores da Teoria Geral do Direito e do Direito Constitucional têm-se ocupado da tarefa de definir

critérios para a diferenciação entre as normas regras e as normas princípios, e segundo Canotilho, deve-se utilizar

os seguintes critérios:

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente
elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzidas.

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos
e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto
as regras são susceptíveis de aplicação directa.

c) Cáracter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas
de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à
sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou a sua
importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: principio do Estado de Direito).

d) “Proximidade” da ideia de direito: os princípios são “standards” juridicamente vinculantes
radicados nas exigências de “justiça” (Dworkin) ou na “ideia de direito” (Larenz); as regras
podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional.

f) Natureza normogenetica: os princípios são fundamentos de regras, isto é, são normas
que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso,
uma função normogenetica fundamentante.(2003, p. 160 -161)

            O critério decisivo para Alexy está no fato de que os princípios são mandados de
otimização, passíveis de cumprimento em diferentes graus, conforme a situação fática e jurídica
que exigem a sua aplicação. Para o autor:

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja
realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por
conseguinte, mandamento de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e
pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também
das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.
(ALEXY, 2008, p. 90)

            Conclui-se, portanto, que os princípios comportam interpretações e aplicações relativas,
sendo que no caso de colisão entre eles o conflito resolve-se através da cedência recíproca.
            Para Dworkin (2007, p. 39):

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam
para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias especificas, mas distinguem-se quanto à
natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma
regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e
neste caso em nada contribui para a decisão. [...] Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a
dimensão do peso ou importância [...] O tribunal cita princípios para justificar a adoção e a aplicação de uma nova
regra.
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            No caso de conflito, o caráter imperativo e inflexível das regras impõem o reconhecimento
da validade de uma delas em detrimento das demais, é o que esclarece Dworkin (2007, p. 43):

Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão de saber qual delas é válida e qual
deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além das próprias
regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de outras regras, que dão procedência à regras
promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou
outra coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a regra que é sustentada pelos princípios mais
importantes.

            Assim, quando se trabalha com Direitos Fundamentais na atualidade, se está lidando com normas jurídicas

que são consideradas pela Teoria do Direito como princípios, e, portanto, sujeitas à colisões, contradições e vários

níveis de interpretação.

 

3. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações entre particulares

 

            Segundo o art. 5º, parágrafo 1º da CF, todos os direitos e garantias fundamentais são direta e imediatamente

vinculantes. Segundo Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis (2008, p. 104):
Essa norma prescreve, em primeiro lugar, que os direitos fundamentais vinculam todas as
autoridades do Estado, incluindo o Poder Legislativo. [...] Em segundo lugar, a referida
norma determina que os titulares dos direitos não precisam aguardar autorização,
concretização ou outra determinação estatal para poder exercer seus direitos fundamentais.
[...] Em outras palavras, o parágrafo 1º do art. 5º deixa claro que os direitos fundamentais
não são simples declarações políticas ou programas de ação do poder público e tampouco
podem ser vistos como normas de eficácia “limitada” ou “diferida”. Todas as normas
relacionadas a direitos e garantias fundamentais são preceitos normativos que vinculam o
poder do Estado de forma direta e imediata.

 

            Quando se tratar de Direitos Sociais e Difusos, segundo os autores, seria equivocado concluir que os

mesmos não possuem aplicabilidade imediata, ou que seriam normas programáticas, devido a impossibilidade de se

conhecer imediatamente as possibilidades de sua incidência e exercício. A aplicabilidade imediata dos mesmos

consiste na obrigação do legislativo e do executivo em cumprir a regulamentação e execução do que for necessário

para o gozo dos mesmo, ou do judiciário para obrigas os órgão do Estado a implementá-los.(2008).

            Ao efeito vinculante dos Direitos Fundamentais que obriga o Estado não só a abster-se de intervir na

liberdade e garantias do indivíduo, mas também de prestar determinados serviços e assistência, dá-se o nome de

eficácia vertical dos Direitos Fundamentais. (Martins; Dimoulis, 2008).

            Porém, cada vez mais, firma-se a teoria de que os efeitos dos Direitos Fundamentais não se reduziriam ao

Estado, ou seja, não é somente o Estado o destinatário dos Direito Fundamentais, uma vez que o particular também

não pode violá-los, neste caso se estaria falando em eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais. Esta teoria

elaborada na segunda metade séc. XX, baseia-se na idéia de superação da concepção de Direitos Fundamentais

somente como direitos exigíveis em face do Estado, mas como um sistema de valores válido para todo o

ordenamento jurídico.

            Importante salientar que o entendimento sobre a eficácia vinculante dos Direitos Fundamentais aos

particulares suscita algumas divergências, dentre as quais pode-se destacar três correntes distintas.

            Há a corrente que nega existir quaisquer efeitos dos Direitos Fundamentais nas relações entre particulares,

recorrendo a argumentos históricos para a firmar que os Direitos Fundamentais tendo surgido para proteger o
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indivíduo do poder arbitrário do Estado, devem-se aplicar somente às relações estabelecidas entre estado e

particular.

            Ainda para esta corrente o direito privado não ocuparia no ordenamento jurídico posição hierarquicamente

inferior à Constituição, conforme explica Silva:
Uma primeira tese contra – ou que pelo menos tende a fortemente relativizar – a idéia de
efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas é aquela que se esforça em
desmistificar uma posição hierarquicamente inferior do direito privado em relação à
Constituição e, por conseguinte, aos direitos fundamentais. Essa é uma teoria que reúne
pouquíssimos adeptos explícitos, mas que, especialmente entre civilistas, no Brasil
inclusive, conta com grande simpatia. (2008, p. 71)

 

            Dentre as correntes que entendem que os Direitos Fundamentais produzem efeitos nas relações entre os

particulares há os que defendem que esses efeitos ocorrem apenas de forma indireta e os que sustentam a

incidência direta dos mesmos.

            Inicialmente, contra o argumento histórico de vinculação somente entre indivíduo e Estado, as duas

correntes entendem que essa é uma relação típica do Estado Liberal, e que com o advento do Estado Social essa

vinculação teria expandido-se, também, aos particulares. Nas palavras de Sarlet:
No Estado Social de Direito não apenas o estado ampliou suas atividades e funções, mas
também a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício do poder, de tal
sorte que a liberdade individual não apenas carece de proteção contra os poderes
públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isto é, os detentores
de poder social e econômico, já que é nesta esfera que as liberdades se encontram
particularmente ameaçadas. (2006, p. 395)

 

            A divergência ocorre com relação ao entendimento quanto à forma como a vinculação entre os particulares

irá acontecer, se de uma maneira indireta, chamada eficácia mediata ou de uma maneira direta, chamada eficácia

imediata.

            Para a primeira corrente, que tem como seu principal expoente o publicista alemão Dürig, os Direitos

Fundamentais somente poderiam ser aplicados nas relações entre os particulares após a recepção destes pelo

direito privado, mediante um processo de aplicação, interpretação e integração do direito privado à luz dos Direitos

Fundamentais. (SARLET, 2006)

            Para a corrente que defende a eficácia imediata dos Direitos Fundamentais nas relações privadas,

representada por Nipperdey e Leisner, uma vez que os Diretos Fundamentais, estando positivados na Constituição,

constituem-se em normas válidas para todo o ordenamento jurídico e “não se pode aceitar que o privado venha a

formar uma espécie de gueto à margem da ordem constitucional.” (SARLET, 2006, p. 397)

            Assim, segundo esta última corrente, a qual o presente trabalho se filia, os particulares podem recorrer

diretamente aos Direitos Fundamentais para interpô-los tanto contra ato de outro particular ou de pessoas jurídicas

assim como o faria se a violação fosse do Estado, não havendo necessidade de uma autorização ou concretização

por parte do legislador infraconstitucional.

            Neste sentido assevera Steinmetz:
Eventuais posições contrárias à vinculação dos particulares a direitos fundamentais bem
como posições favoráveis a uma vinculação exclusivamente mediata ou com abertura
mínima para uma vinculação imediata são mais consistentes e conseqüentes com o
paradigma do constitucionalismo liberal do que com o do constitucionalismo social e
democrático da contemporaneidade, paradigma do qual a CF é um caso-exemplo. (2008,
p. 100)
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4. Eficácia Irradiante dos Direitos Fundamentais

 

            Ao efeito vinculante vertical dos Direitos Fundamentais da-se o nome de dimensão jurídico-subjetiva dos

Direitos Fundamentais, enquanto que ao efeito vinculante horizontal dá-se o nome de dimensão jurídico-objetiva.

            Nas palavras de Paulo Bonavides (2010, p. 603)
Resultaram já da dimensão jurídico-objetiva inovações constitucionais de estrema
importância e alcance, tais como: a) a irradiação e a propagação dos direitos
fundamentais a toda a esfera do Direito Privado; em rigor, a todas as províncias do
Direito, sejam jusprivatistas, sejam juspublicistas; b) a elevação de tais direitos à categoria
de princípios, de tal sorte que se convertem no mais importante pólo de eficácia normativa
da Constituição.

 

            Para Wilson Steinmetz, a partir da teoria da dupla dimensão, a subjetiva e a objetiva dos Direitos

Fundamentais:
fundamenta-se o efeito irradiante dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais como
direitos a proteção do indivíduo e deveres de proteção do estado (mandamentos de
atuação estatal), a vinculação positiva do legislador aos direitos fundamentais e a
vinculação dos particulares a direitos fundamentais. (2004, p. 105)

 

            De especial valor para a presente pesquisa é a constatação de Daniel Sarmento de que com a dimensão

objetiva consagra-se o reconhecimento de que os Direitos Fundamentais expressam os valores mais relevantes de

determinada comunidade política, e que o zelo e a defesa desses direitos não é mais exclusivamente uma função do

Estado, mas desta comunidade. Ampliando o foco dos Direitos Fundamentais para os Direitos Humanos, o autor

contata:
Neste sentido é preciso abandonar a perspectiva de que a proteção dos direitos humanos
constitui um problema apenas do Estado e não também de toda a sociedade. A dimensão
objetiva liga-se a uma perspectiva comunitária de direitos humanos, que nos incita a agir
em sua defesa, não só através dos instrumentos processuais pertinentes, mas também no
espaço público, através de mobilizações sociais, da atuação de ONG’s e outras entidades,
do exercício responsável do direito de voto. (2008, p. 106-107)
 

            Assim, verificada a existência da dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais, a sua principal conseqüência

é a eficácia irradiante destes direitos, o que significa dizer que os valores engendrados nos Direitos Fundamentais

irradiam por todo o ordenamento jurídico, segundo Daniel Sarmento a eficácia irradiante:
Uma das mais importantes conseqüências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais
é o reconhecimento da sua eficácia irradiante. Esta significa que os valores que dão lastro
aos direitos fundamentais penetram por todo o ordenamento jurídico, condicionando a
interpretação das normas legais e atuando como impulsos e diretrizes para o legislador, a
administração e o judiciário. A eficácia irradiante, neste sentido, enseja a “humanização” da
ordem jurídica, ao exigir que todas as suas normas sejam, no momento de aplicação,
reexaminadas pelo operador do direito com novas lentes, que terão as cores da dignidade
humana, da igualdade substantiva e da justiça social, impressas no tecido constitucional.
(2008, p. 124)
 

            No que se refere ao direito privado, o principal elo entre este e os Direitos Fundamentais são as chamadas

cláusulas gerais, de conteúdo aberto a ser definido por meio de uma valoração do aplicador do direito, que não pode

ser baseada em valores morais, extra ou supra legais, mas sim nos valores consagrados pela Constituição. Por estas

cláusulas os Direitos Fundamentais se infiltram no direito privado e produzem seus efeitos. Para Daniel Sarmento
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(2008, p. 127)
A eficácia irradiante dos direitos fundamentais manifesta-se sobretudo em relação à
interpretação e a aplicação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados,
presentes na legislação infraconstitucional. Conceitos como boa-fé, ordem pública,
interesse público, abuso de direito, bons costumes, dentre tantos outros, abrem-se, pela
sua plasticidade, uma verdadeira reconstrução, edificada à luz dos direitos fundamentais.
 

            Assim chega-se à interpretação conforme a Constituição, que desempenhará, uma importante função

hermenêutica e de controle de constitucionalidade. (BARROSO, 2003, p. 174).

 

5. A Empresa Privada e os Direitos Fundamentais

 

            Para o Direito brasileiro a empresa privada é definida como “atividade econômica organizada de produção e

circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, através de um

complexo de bens.” (BULGARELLI, 1995, p. 100)

            Com o advento do Estado Social, abandona-se aos poucos a ideologia Liberal, individualista, patrimonialista

e fulcrada na absoluta autonomia da vontade, fazendo com que a atividade empresarial passe a ser analisada sob a

ótica da sua função social.

            Disciplinada na Constituição de 1988 e no novo Código Civil brasileiros, a atividade empresarial deve estar

subordinada aos preceitos constitucionais, principalmente pelo fato de a empresa, assim com o direito privado como

todo, desenvolverem as relações e âmbitos reservados e protegidos pelos Direitos Fundamentais.

            A empresa privada na atualidade, precisa, portanto, ser “funcionalizada” a partir dos valores constitucionais

engendrados pelos Direitos Fundamentais, tais como dignidade da pessoa humana e função social da propriedade.

Neste sentido, “funcionalizar” é “atribuir ao instituto jurídico uma utilidade ou impor-lhe um papel social.” (NALIN,

2001, p. 217)

 

Conclusão

 

            O presente artigo teve por objeto o efeito vinculante dos Direitos Humanos Fundamentais nas relações

privadas e, em especial, na empresa privada.

            Para a investigação do tema tratou-se da questão conceitual dos Direitos Humanos Fundamentais, a

natureza jurídica de suas normas constitucionais e o efeito irradiante e horizontal dos mesmos nas relações entre

particulares.

            A partir da pesquisa realizada, concluiu-se que as empresas privadas no Brasil encontram-se vinculadas aos

Direitos Humanos Fundamentais insculpidos na Constituição Federal devido ao efeito horizontal dos Direitos

Fundamentais, que faz com que os mesmos sejam irradiados por todo o ordenamento jurídico, inclusive para o

direito privado.

            O artigo buscou enfocar a produção teórica sobre o tema tratado para lançar bases a futuras pesquisas mais

específicas sobre os Direitos Humanos e as empresas privadas no Brasil.
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ÉTICA EMPRESARIAL?

ETICA DELL IMPRESA?

Gilvan Luiz Hansen
Sharon Cristine Ferreira De Souza

RESUMO
Propõe uma análise acerca do conceito de ética empresarial, dada a sua importância na
discussão hodierna do entendimento que se tem de responsabilidade social, o qual é lastreado
por essa mesma ética. Para tanto, trar-se-á uma narração histórica de como se desenvolveu a
ética no ocidente, para entender de que forma surge esse desdobramento ético e como esta
concepção foi apropriada pelas atividades econômicas mediante o uso o chamado marketing
social. Um item em especial será analisado com este mesmo tema, a fim verificar como
responsabilidade social e ética empresarial tornaram-se produtos comercializáveis e rentáveis no
mercado. Mostrar-se-á que apesar desses conflitos terminológicos e semânticos, que indicam
uma apropriação da concepção de responsabilidade social e ética empresarial pelas empresas
mediante o marketing social, mas que na verdade são tidos, neste trabalho, como uma ação
estratégica da empresa, é necessário criar um vínculo de confiança entre empresa e sociedade.
A transparência, cooperação, “política da boa vizinhança”, embasadas nesse vínculo de
credibilidade, fazem com que se estreite a relação empresa-sociedade e que a partir daí os
códigos de conduta das empresas sejam cada vez mais próximos aos valores e princípios sociais
e que sejam praticados empiricamente. E, por fim, levantar-se-á uma pesquisa realizada nos
sítios da Câmara dos Deputados e Senado federal demonstrando que existe uma vontade
legislativa no sentido de tentar tornar texto do Direito Positivo a responsabilidade social, isto é,
que existem projetos no sentido de positivação de normas que influenciariam diretamente não
apenas a conduta das empresas, mas também do Estado e sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: Ética empresarial; empresas; Direito

RIASSUNTO
Questo lavoro propone una analisi circa il concetto di etica dell’impresa, poichè è un argomento
importante nella discuzione atuale su concetto di responsabilità sociale, il quale si è basato nella
stessa etica. Cosi, si farà una narrativa storica di come si è sviluppata la etica nell’occidente,
perchè si possa capire come nasce questo sdoppiamento etico e come questo concetto è usato
dall’atività economiche come marketing sociale. Si sottolineerà questo stesso argomento
(marketing sociale) affinchè si analizzi come la responsabilità sociale e la etica dell’impresa si
sono tornate prodotti nel mercato e che rendono lucro. Si mostrerà che nonostante questi
conflitti di termini e di semantica, indicando una appropriazione del concetto di responsabilità
sociale ed etica dell’impresa via marketing sociale, in questo lavoro si capisce questo concetto
come una azione strategica della impresa, è necessario creare un legame tra le imprese e la
società. La trasparenza, la cooperazione, la politica dei buoni rapporti, basate in questo legame
di fiducia, fanno il rapporto tra impresa e società restare migliore e che cosi i codici di condotte
delle imprese siano ogni volta più vicini ai valori e principi sociale e che siano messi in pratica.
Alfine, si mostrerà il risultato di una ricerca fatta nei siti degli organi legislativi brasiliani
dimostrando che esiste una volontà legislativa nel senso di positivare la responsabilità socieale in
leggi che possono influenzare di forma diretta le condotte delle imprese, Stato e società.
PAROLE CHIAVE: Etica dell’impresa; imprese; Diritto

INTRODUÇÃO

 

Quando se fala em ética empresarial, e esta é uma temática que ganha espaço social e
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midiático crescente, surgem várias controvérsias que envolvem elementos semânticos e
pragmáticos, porque atingem tanto a compreensão sobre o que se entende pela referida
expressão quanto às implicações práticas que a mesma apresenta no âmbito das relações
empresariais e mercadológicas contemporâneas.

O presente artigo pretende fazer uma análise da denominada ‘ética empresarial’,
mediante dissertação a respeito do entendimento de ética, sua evolução no ocidente,
objetivando o estabelecimento de alguns parâmetros viabilizadores de uma crítica à concepção
empresarial de ética. Com base nessa verificação geral, adentrar-se-á em alguns entendimentos-
chave como ‘marketing social’, cooperativismo, confiança e transparência, que parecem ser as
bases para a construção de uma responsabilidade social lastreada pela ‘ética empresarial’ mais
efetiva, em termos de observância empírica.

A discussão desse tema mostra-se relevante, pois além de o assunto ser amplamente
debatido, o viés jurídico é raramente analisado, haja vista os conceitos de responsabilidade social
e ética empresarial serem ‘apropriações’ da Administração e outras áreas do conhecimento
humano ligadas à ordem econômica, justamente por serem noções que hodiernamente são
vinculadas a lucro e ganho das empresas.

Para mostrar, ao menos, preocupações práticas que podem acabar por influenciar
diretamente a sociedade, por meio da criação de Direito Positivo, normas para de certa forma
regulamentar a responsabilidade social são objetos de propostas de emenda constitucional,
projetos de lei e proposições. Assim, foi realizada pesquisa nos sítios da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, procurando verificar na prática que as questões de responsabilidade e
ética são preocupações do Estado, sociedade e do próprio mercado, mas que, infelizmente, os
conceitos estão sendo utilizados para mercantilização da social responsabilização como um
produto.

Tudo isso será analisado a seguir, mas sob a perspectiva da ética, como uma das
principais apropriações das atividades econômicas como forma de venda de imagem, obtenção
de lucro e permanência no mercado.

 

 1 O DESENVOLVIMENTO DA ÉTICA NO OCIDENTE

 

A origem da filosofia nasce do olhar do homem para a natureza. A filosofia nasce da
perplexidade que o ser humano tem ao observar a natureza. O olhar do homem grego perante a
natureza mostrava-se meramente contemplativo. Essa visão contemplativa do cosmos (todo
ordenado) ou physis também possuía uma manifestação estética, assim, verificavam os gregos
que na natureza existia uma ordem interna que garantia seu funcionamento e sua beleza.
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A natureza, nesta visão, possuía uma ordenação (cosmos) e isso deixava perplexo o
homem que tentava entender essa ordenação. Na ótica de Aristóteles, na natureza não havia
nada destituído de um telos, de uma finalidade. Esse cosmos, um todo ordenado com sua
manifestação estética, deveria ter um princípio (arché) que servisse de sustentáculo mantenedor
de toda essa ordem. A arché dessa organização é a teleologia, pois a natureza se dispõe à
realização de um fim. Na natureza não há nada que não possua uma finalidade. Essa
perspectiva é transportada para a polis. Seria a polis passível de uma leitura na qual se pudesse
observar essa mesma ordenação? Existe então uma transposição da physis para a polis. Sendo
assim, apresentava-se outra indagação: a ação humana pode ser albergada dentro de um telos?
O homem cumpre, em seu agir, um telos?

O princípio da teleologia que serve de base à ordem da natureza é transferido para a
polis – na organização política – e para o ethos – na vida em sociedade, na ética e na lógica.

Este ethos pode ser entendido de duas maneiras, segundo pensadores diferentes: ethos
de acordo com a concepção de Homero, que o entendia como representação dos costumes,
valores e tradições – assim, deveria ser entendido como o conjunto de valores que criam o
senso comum de uma sociedade –; e consoante a visão de Hesíodo, trazendo o ethos como a
maneira de ser do indivíduo – que seria adquirida pelo hábito e seria demonstrada mediante o
caráter do homem.

Percebe-se, então, que existe uma diferenciação entre o ethos no centro da discussão,
em que o primeiro refere-se ao âmbito social e coletivo e o segundo relaciona-se ao modo de
ser do indivíduo entendido como o seu “caráter”. Essa reflexão continua cara até hoje nas
discussões filosóficas, mostrando-se um dilema comum, principalmente nas questões práticas
sociais que surgem e fazem com que haja a tentativa de conciliar esse âmbito coletivo com o
individual.

Esse liame entre a sociedade e o indivíduo ocorre por intermédio da ação, o que permite
falar-se em ethos entendido como homem integrante de um cosmos ou tido como caráter
individual. O caráter do indivíduo seria a representação do que cada um carrega consigo em
termos de valores, costumes e tradição. E como toda ação visa à consecução de um fim (telos),
estudam-se algumas dimensões do telos com o intuito de se entender a ética.

O telos de uma ação pode ser a poiésis, que consiste na dimensão criativa, na dimensão
da arte que visa ao resultado alcançado, quando se executa um ato e o produto desse ato vai
mensurar o valor da ação praticada, sendo, desta forma, algo externo à própria ação; a tecne ou
técnica, à qual precisa de meios para sua realização, portanto, para se alcançar determinado
produto pressupõe-se a necessidade de conhecimento epistêmico e habilidade técnica. Neste
aspecto, também a ação é mensurada pelo produto; finalmente a práxis, que objetiva a
realização de um fim que é o próprio do ser humano, ou seja, é a única das três dimensões do
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telos cujo fim não é externo à ação.

Na medida em que o homem realiza uma ação de acordo com determinados costumes,
valores e tradições, este está se comportando segundo seu caráter construído em razão desses
próprios valores estabelecidos pela sociedade e que foram internalizados pelo hábito e vivência.
É um modelo de ação que permite realizar o caráter próprio do homem, partilhado com valores
e costumes do ambiente no qual vive.

Sendo assim, a discussão acerca do ethos de costumes ou do ethos de caráter só é
possível por meio de uma ação que visa à práxis. Neste caso, os dois meios (poiésis e tecne)
são adequados à realização de um fim pré-estabelecido, o que significa que o ponto de vista
colocado é funcional ou pragmático, não entrando no âmbito da discussão ética. A ética refere-
se à práxis (ação) enquanto a técnica relaciona-se à dimensão pragmática, pois cumpre a
análise dos meios necessários à consecução de fins já dados ou desejados.

Quando se entra no estoicismo – escola de pensamento que vai da morte de Aristóteles
até o final da Antigüidade Cristã Tardia –, entende-se que os homens não estão mais inseridos
na polis, mas sim dentro da natureza, do cosmos. Retoma-se a questão da natureza, mas de
forma a saber qual a função do ser humano no mundo, alicerçados dentro da natureza e dentro
da racionalidade que ela exerce (antropologia filosófica).

Esse logos da physis tem caráter divino. O homem tem fagulhas de logos, mas ele
integra a natureza, sendo assim, essa integração entre o homem e a natureza é verificada na
perspectiva divinizada.

No cristianismo essa construção generalizada é estendida a uma religião de plataforma
universal.

Entre o estoicismo e o cristianismo há o neoplatonismo, concepção na qual se separa a
matéria do espírito, pois se entendia que a matéria continha o mal, mas seu espírito era bom.
Com isso, com esse maniqueísmo em que os cosmos era regido pelo bem e o mal, gera-se uma
antropologia negativa.

Santo Agostinho vai romper essa visão maniqueísta e do dualismo neoplatonista
mediante a astronomia. O seu olhar do perfeito movimento dos astros expressa a perfeição da
matemática, que traz essa plena harmonia. Novamente o olhar se volta à natureza, carregada
de perfeição e passível de ser matematizada. O cosmos poderia ser decodificado
matematicamente.

Esse rompimento com o maniqueísmo foi a libertação da ciência natural, da matemática
e de todo pessimismo trazido pela antropologia negativa. A natureza, então, volta a ser vista de
uma maneira positiva. O cosmos visto como harmonioso, determinado e possível de ser
decodificado pela matemática.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4713



Guilherme de Ockham rompe com esse paradigma da essência, entendido como a
necessidade de toda tentativa de se conhecer algo pelo acesso direto à sua essência. Assim, o
paradigma move-se mais uma vez centrado no sujeito. Não havia mais o mister e nem condições
de se conhecer a essência das coisas. Havia possibilidade apenas de se conhecer a natureza
como ela se apresenta e a forma de conhecê-la seria por meio da experiência.

Não interessava mais a essência, mas unicamente o objeto a ser conhecido como se
apresenta ao ser humano. Isso faz com que o homem crie o novo paradigma de cunho
epistemológico sem fundo religioso. Assim, o homem (sujeito) pode manipular e instrumentalizar
seu objeto (natureza) com o intuito de conhecê-lo e dominá-lo.

Esse paradigma se constrói na base da modernidade. Quem o materializa é a ciência
moderna. Quanto mais o homem intervém e decodifica a natureza, mais se criam, mediante a
ciência, novas tecnologias em favor do próprio homem.

A ciência é que determina a relação do homem e da natureza lastreada pela relação
epistemológica, não mais fundamentada pela religião, como acontecia no paradigma anterior. A
ciência, a ética, o direito, o Estado, a economia se emancipam da religião[1].

Desse modo, o projeto da modernidade é entendido mediante essa racionalidade. Weber
faz essa mesma leitura, trazendo a modernidade como fator intensificador do processo de
racionalização do quadro institucional das sociedades tradicionais. As sociedades tradicionais
formam uma sociedade integrada pela razão metafísica – trazida pela religião –, logo, pela
racionalidade substancial – ou metafísica. Com a modernidade essa barreira imposta pela
legitimidade da razão substancial foi rompida, levando à sua fragmentação em várias esferas.

Por isso, para Weber, a modernidade fez com que a unidade da razão fosse assegurada
unicamente pela forma, não tendo mais uma base comum de conteúdo. Deixa, pois, a razão de
ser substancial para ser formal. Pretendia-se com essa mudança de paradigma a emancipação
humana. Pensava-se que a racionalidade teria potenciais para tornar a sociedade livre da
dominação, dos preconceitos, dos misticismos deixados pela religião, dos perigos da natureza,
enfim.

Todavia, dentro da concepção de racionalidade já estava oculto o conceito de
dominação, conquanto a cientificidade nascida para fundamentar o modelo

 

[...] “sujeito-objeto” – na observação da natureza com o intuito de dominá-la e
instrumentalizá-la em benefício próprio – estendeu-se a todas as esferas de
atuação da sociedade, ampliando a racionalidade a todas as áreas de
conhecimento e mostrando-se cada vez mais dominante (HABERMAS, 1993, p.
45).
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O conceito de razão técnica é talvez também em si mesmo ideologia. Não só sua
aplicação, mas já a própria técnica é dominação metódica, científica, calculada e calculante –
sobre a natureza e sobre o homem. Essa ação racional é dirigida a fins, mostrando-se como
mecanismo de exercício de controle (HABERMAS, 1993, p. 46).

Nas sociedades tradicionais não existia a diferenciação entre o mundo da vida e o
sistema – que se desdobra em dois subsistemas: Poder (Administração) e Dinheiro (Economia),
entendidos como mecanismos de coordenação da ação no processo de integração social. O
mundo da vida é o mundo da linguagem, âmbito em que se constroem as relações humanas.

Na medida em que o mundo sistêmico cresce, o mundo vivido vai sendo sufocado e as
relações humanas vão se tornando constrangidas a critérios de eficiência e eficácia, valores
derivados da racionalidade instrumentalizada fruto do paradigma de cunho epistemológico da
modernidade. A racionalidade comunicativa, que permeia o mundo da vida, é cada vez mais
sufocada em razão do alargamento dos subsistemas, fazendo com que os vínculos de
solidariedade e sentido sejam esvaziados.

Nas sociedades tradicionais o mundo da vida era o responsável pela integração sistêmica
e dava legitimidade às questões morais dela resultantes, mas com a coação do mundo vivido
pelos subsistemas, o medium administrativo e o medium econômico tentam legitimar o mundo
da vida, com o intuito de produzir sentido às ações e valores do mundo vivido.

É neste contexto de instrumentalização das esferas que se autonomizaram com a
modernidade que se encontram as empresas. O próprio modo de produção capitalista que as
orienta – modelo construído racionalmente dentro do paradigma da ciência moderna – faz com
que a atividade empresarial esteja inserida dentro de uma lógica de crescimento econômico,
lucratividade, eficiência, eficácia[2], resultados a curto prazo, dentre outros valores específicos
orientados pela racionalidade sistêmica.

Os valores relevantes derivados da integração e relação sociais que emergem do mundo
da vida não são absorvidos pelas empresas em razão de as mesmas funcionarem segundo
princípios diferentes, com uma outra racionalidade que não lhes é própria.

 

Em nosso modelo de organização social, as empresas e corporações cobram
atitudes éticas dos profissionais que promovem suas marcas, porém, não
transpõem os limites da ‘eficácia’ para mensurar o valor de suas ações. As
decisões restringem-se aos ‘meios’ e não aos ‘fins’. A meta por eles visada é
encontrar e estabelecer as melhores estratégias para alcançar o fim
previamente fornecido e traduzido, grosso modo, no aumento da lucratividade,
na redução de custos dos bens produzidos, na restrição de mão de obra, etc.
(BANNWART JÚNIOR, 2007, p. 59).
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Tendo como base esta breve abordagem a respeito do desenvolvimento da ética no
ocidente, existe possibilidade de adentrar na esfera empresarial para analisar a atividade das
empresas e o entendimento que se tem a respeito de ética empresarial.

 

2        ÉTICA EMPRESARIAL

 

A empresa é uma atividade organizada[3] de produção e circulação de bens ou serviços
de caráter econômico, uma vez que visa ao lucro. As empresas desenvolvem suas atividades
utilizando-se dos fatores de produção para produzir bens e serviços necessários às pessoas.
Tanto é a circulação econômica a força motriz da atividade empresarial que existem estudos na
área de Administração que miram especificamente à análise do comportamento dos
consumidores, a fim de ter a possibilidade de melhor satisfazerem suas necessidades[4]. Podem
as necessidades ser de “expressão” – quando se referem ao desejo de os consumidores
atenderem requisitos sociais, de status, de ego e de estética – ou “utilitárias” – na medida em
que buscam suprir necessidades à problemas do cotidiano (GADIOLI, 2006, p. 190).

Ocorre que apenas a busca do lucro e a exploração econômica eram o suficiente às
empresas, mas não o eram para a sociedade. A cobrança de ações éticas e de responsabilidade
por parte das empresas começou principalmente nos anos 70 com o caso Watergate, que
despertou uma discussão acerca da importância da ética empresarial e do papel das empresas,
com o questionamento sobre até que ponto pode se sustentar uma atividade econômica sem a
observância de valores éticos.

O renascimento dessa celeuma sobre a função da ética empresarial deu-se em 2002 com
os casos Enron (CARVALHO, 2004) e WorldCom (WHARTON, 2003). A discussão gerada,
demonstrando que a ética nas empresas é indispensável, trazia os custos de três ordens
referentes aos casos: a) custo financeiro; b) custo social; e c) custo político.

Esta tríade de custos está interligada, pois quando os escândalos como os dos casos
acima expostos ocorreram, houve perda de confiança por parte da sociedade nas empresas. A
confiança, a integridade e a transparência tornaram-se imprescindíveis para construir, consoante
denominação da doutrina, a base ética na atividade empresarial.

Relacionados a esses escândalos envolvendo grandes empresas, tem-se como cenário
mundial os Estados numa encruzilhada, entre o processo globalizante que solapa suas forças,
soberania e capacidade decisória, fazendo-os acatar determinações e tornarem-se reféns de
grandes conglomerados econômicos ou instituições internacionais – de certa forma por elas
influenciadas – que ditam as políticas públicas e econômicas; e a necessidade de conduzirem
suas políticas no caminho do desenvolvimento.
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Uma das saídas pensadas para esse problema é a responsabilização social das empresas
chamadas a cumprir seu papel além de seus organogramas, agindo em benefício da própria
dinâmica social[5], lastreada na chamada ética empresarial, que deseja colocar a empresa como
um agente ético e realizador de valores no âmago social.

O Instituto Ethos entende responsabilidade social das empresas como

 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais. (grifo nosso)

 

Desse conceito pode-se observar a plataforma ética determinada pelo mesmo instituto,
sendo conceituada como o conjunto de princípios e valores adotados pela empresa.

Na ética das instituições ou profissões criam-se códigos de normas ou recomendações
que esperam que as instituições sigam. A atividade empresarial exige tipos de valores, princípios
e atitudes que obrigam a quem se incorpora às empresas. Assim, a atividade correspondente a
quem deseje participar da corporação empresarial deve assumir determinada forma de conduta.

A ética empresarial exige, pois, uma determinada forma de comportamento, sendo
direcionada e contando com a participação dos destinatários dessas exigências na atividade ou
organização, que também devem dar satisfação à sociedade do cumprimento ou não dessas
exigências, a fim de encontrar sua legitimação – pois se espera que atuem segundo tais
pretensões (CORTINA, 2008, p. 49).

Outra característica da ética empresarial é que ela pressupõe que as atividades
empresariais não tenham apenas o conhecimento da ética, quando demonstram a constância de
determinações éticas apenas nos códigos de condutas enquadrados e esquecidos pela empresa
num lugar qualquer da estrutura empresarial, mas que a apliquem na prática. Não basta
estabelecer códigos de ética – ou códigos de conduta ética – com especificações de valores e
regras de comportamento da empresa com seus stakeholders, mas que essas determinações
sejam seguidas à risca na prática, criando assim uma legitimidade na atuação da empresa, bem
como um vínculo de confiança com a sociedade.

Adela Cortina (2008, p. 13-15) entende que a sociedade de organização, na qual a
empresa se encontra, constituiu o paradigma de todas as organizações restantes. Tanto que se
afirma que a salvação dos homens depende da transformação das organizações. Como fonte de
moralização coloca-se a sociedade frente ao Estado, os empresários frente ao cenário político,
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de modo que a nova ordem social possa colocar sua esperança na moralização da sociedade, na
iniciativa pessoal e grupal, no empresário gerador de riqueza e numa ética das organizações e
instituições. Por isso, é essencial uma ética empresarial que proponha valores que hoje são
necessários para se construir uma “sociedade ‘alta’ de moral”.

A empresa deve existir para satisfazer as necessidades humanas, caracterizando-se pela
agilidade, iniciativa, fomento da cooperação entre seus membros – que são movidos por um
interesse comum –, pela solidariedade alta, pelo risco razoável e pela co-responsabilidade, tudo
isso dentro de um marco de justiça sem o qual as empresas são consideradas imorais.

A empresa precisa legitimar sua existência e atuação mediante a confiança do
consumidor, fazendo-o preferir sua empresa e produtos não somente pela eficiência de seus
serviços, mas pela crença de compartilhamento dos mesmos valores éticos adotados pela
sociedade. Nesta esteira, pode-se entender que as empresas são tão responsáveis quanto o são
os indivíduos (CORTINA, 2001, p. 270).

Segundo a autora, a empresa deve ser ética e rentável, uma vez que as organizações e
instituições têm responsabilidade social inegável em razão de suas escolhas repercutirem na
sociedade e, também, pelos fins por elas perseguidos serem sociais. As empresas, bem como as
pessoas, em decorrência de atos e hábitos, adquirem (e mostram) um caráter. Sendo assim, o
fim das organizações é um fim social, pois toda organização é criada para proporcionar alguns
bens à sociedade, em virtude dos quais está legitimada perante esta, fato este ponto
fundamental na elaboração de um código ético (CORTINA, 2003, p. 21-23).

Essa ética empresarial seria uma espécie dentro do gênero da ética das organizações, a
qual tem como objetivos: determinar qual é o fim específico (bem interno) da organização, pois
é em função deste fim que a organização tem sua legitimidade; verificar quais são os meios
adequados para produzir os bens e quais valores são necessários para alcançar esses fins; quais
são os hábitos que a organização deve adquirir que possibilite e demonstre a incorporação
desses valores de modo a permitir que as tomadas de decisões sejam de acordo com essas
metas (fins); saber como as organizações devem se portar frente às atividades, demais
organizações e os bens externos e internos a elas (CORTINA, 2008, p. 24-25).

Domingo García-Marzá, em sua obra Ética empresarial: do diálogo à confiança na
empresa (2008), traz algumas diferenças interessantes no atinente à ética empresarial, dando
uma maior relevância e peculiar enfoque à ética do discurso e sua aplicação na atividade
empresarial.

A discussão sobre a necessidade de uma ética empresarial é decorrente das
transformações nas empresas e do seu papel na sociedade. Antes as empresas eram voltadas
única e exclusivamente à busca do lucro sem que nada lhes fosse cobrado na área social. Agora
se lhes exige recursos morais embasando a atuação empresarial, principalmente a recuperação
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da confiança permeando essas relações entre a empresa e a sociedade.

Com o processo de globalização há um aumento da influência e poder das empresas no
âmbito da política e da sociedade, da mesma forma que, em razão disso, são atribuídas às
mesmas certas tarefas, pois o Estado divide suas atribuições entre as empresas e a sociedade
civil. As empresas não podem mais agir e se limitar aos espaços fechados dos Estados nacionais
e nem desenvolver sua atividade sem o estabelecimento de um diálogo com a sociedade.

Da necessidade de confiança e relações dialógicas entre as partes implicadas na relação
empresarial resulta justamente a ética empresarial, colocada de modo a atender duas
necessidades que se lhe aparecem: a primeira, consoante à forma de funcionamento desse
crescente ganho de atribuições da empresa e a cobrança de maior atuação em prol do interesse
social frente à redução da capacidade de o Estado arcar com todas essas funções em
decorrência, conforme verificado, do processo de globalização e de suas conseqüências já
analisadas; e a segunda, concordante com a necessidade de criação de mecanismos jurídicos
para suprir as lacunas existentes, resolver os conflitos e ainda dar meios de ação à sociedade
civil para agir frente a esses conflitos (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 30).

As bases da ética empresarial são, portanto, a confiança e a cooperação, recursos
morais[6] da sociedade civil que funcionam porque os indivíduos têm a convicção do modo como
todos devem se comportar e sabem o que cada um espera dos demais. São os sustentáculos da
confiança impulsionando a utilização do diálogo e consenso para a solução dos problemas.
Graças à confiança os indivíduos podem ser reconhecidos como autônomos, capazes de agir e se
comprometer. Entender a empresa como integrante da sociedade civil é uma maneira de poder
encaixá-la como destinatária desses recursos morais, mesmo se levando em consideração a
distribuição assimétrica de poder em sua estrutura (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 50).

Assim, a confiança será um pressuposto necessário tanto aos indivíduos como para as
organizações – enfim, em todas as relações (interações). Nos pressupostos de confiança –
sempre vinculada a atributos morais como integridade, honestidade, lealdade, imparcialidade,
benevolência – insere-se o conceito de boa vontade. Como para qualquer atividade cooperativa
se faz precisa a existência de confiança, faz-se mister entender quais são as justificativas que
orientam esse modo de agir.

Tanto com relação às pessoas como em relação às instituições, a confiança e boa-fé,
asseguradas por meio de normas morais de respeito aos interesses universais, estão adstritos,
em seu comportamento, à satisfação dos interesses de todos, uma vez que a empresa e todos
os atores que dela fazem parte ou são afetados por sua atuação também interagem de forma a
obedecer a um “contrato moral”, vinculado à sociedade civil e que permite a vivência de tais
valores. Como a empresa está inserida na sociedade civil, então deverá atuar conforme esse
princípio moral (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 79).
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Observa-se, pela leitura feita dos entendimentos acerca do conceito de ética empresarial
que a empresa frente ao novo cenário mundial deve equacionar em sua atividade valores que
legitimem sua atuação, criar um vínculo de confiança entre ela e seus stakeholders e agir de
maneira transparente, por meio da explicitação de todos os processos de sua atividade mediante
o balanço social. Isso seria o mesmo que cumprir, na prática, a ética que deve estar
determinada em seus códigos de conduta ética.

De modo geral os autores entendem a empresa como um agente ético, que vivencia os
mesmos valores e anseios sociais por estar inserido num contexto que exige essa visão e
atuação mais consciente e concertada com os princípios sociais. Todavia, algumas críticas se
fazem a essa ética empresarial, da forma como é colocada por esses e outros autores que
tratam do tema sob a mesma perspectiva.

 

3        CRÍTICA À ÉTICA EMPRESARIAL

 

O problema nas concepções de uma ética da empresa trazidas por Adela Cortina,
Domingo García-Marzá e outros autores é levar em consideração e tentar amalgamar as
racionalidades comunicativa, instrumental, empresarial e estratégica como se aí encontrasse a
solução ao reclamo de maior responsabilização social para a atividade empresarial.

Para se entender como funciona a ética da empresa hodiernamente – segundo os
autores de ética empresarial – deve-se ter como premissa o seguinte:

1) tenta-se uma reconfiguração do mundo da vida por meio da criação de espaços
públicos institucionalizados para que, mediante o processo comunicativo, as decisões ali
acordadas indiquem quais valores morais estão sendo prestigiados por meio do consenso
racional legitimado pelo diálogo[7];

2) dentro desta nova configuração, a atividade empresarial não é mais entendida como
uma esfera autônoma, isolada do mundo da vida. Existe uma integração da empresa no âmbito
do mundo vivido justamente em razão de a empresa cumprir um novo papel, recebendo
atribuições sociais em decorrência de sua responsabilização social. A empresa necessita da mão-
de-obra – trabalhadores –, recursos naturais – meio ambiente –, consumidores – destinatários
dessa mercadoria ou serviço – enfim, todo procedimento da atividade empresarial e decisões
tem influência na sociedade e, por esse motivo, deve prestar contas e agir segundo o novo
ethos da sociedade.

Da mesma forma que nas sociedades tradicionais não havia a diferenciação entre o
sistema e o mundo vivido, conquanto a racionalidade que permeava o ethos da sociedade era o
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axiológico – baseado na metafísica, religião –, intenta-se dirimir a instrumentalização e
sufocação do mundo da vida pela racionalidade instrumental por meio da racionalidade
comunicativa, fazendo com que as decisões tenham fundamentação racional por meio do
discurso;

3) como a empresa se encontra inserida no âmago da sociedade, deve vivenciar o
mesmo paradigma adotado como base da fundamentação moral do discurso ético. Essa
fundamentação ocorre quando os indivíduos, por meio da discussão, validam normas. Porém,
para que essas normas sejam aceitas, há necessidade de direitos básicos[8], segundo Habermas.

4) o objetivo da empresa, da mesma forma que do Estado, é o desenvolvimento sócio-
econômico. Não é à toa que a empresa ganha bastantes atribuições quando do advento dos
Estados neoliberais impulsionados pelo processo de globalização. Com a incapacidade de os
Estados darem conta de todas as suas tarefas, as empresas, como co-responsáveis pela
sociedade, também precisam realizar funções em prol da seara social.

Uma empresa, mesmo tendo atitudes consideradas moralmente corretas sob a
perspectiva da ética empresarial, segundo conceito de autores como Cortina e García-Marzá,
ainda são movidas pela racionalidade estratégica. Citam-se como exemplos alguns excertos das
obras dos supra-referidos autores:

 

Podemos decir entonces que la ética es rentable, entre otras cosas, porque
actuar correctamente ahorra gastar en derecho, es decir, en leyes, juicios y
sanciones. (CORTINA, 2008, p. 50, grifo nosso)

Porque a todos interesa que la empresa logre el mayor grado de eficiencia
posible y por eso, para cumplir sus metas, tienen que dirigirla los mejores.
(CORTINA, 2008, p. 89, grifo nosso)

Desarrollo de la capacidad comunicativa. Toda organización precisa una
legitimación social, que se “vende” comunicativamente (CORTINA, 2008, p. 93,
grifo nosso).

[...] moral de la rentabilidad: la moral, entendida de um peculiar modo, és
económicamente rentable, porque cualquier organización, para sobrevivir, ha
de disponer hoy de un sólido grupo de creencias sobre las que asentar su
política e sus acciones (CORTINA, 2008, p. 93, grifo nosso)

[...] faz-se necessário insistir no fato de que a empresa não é ética porque é
rentável, mas rentável porque é ética. (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 131, grifo
nosso)

[...] é preciso buscar outras teorias que ajudem a complementar a abstração
derivada do princípio procedimental e dar-lhe uma concreção institucional. O
princípio da universalização [...] exige a realização de discursos reais, em que o
acordo dependa da consideração de todos os interesses em jogo e do cálculo
das conseqüências. O objetivo, então, é mediar esse princípio nas diferentes
práxis em que, de fato, ocorra uma ruptura da ação comunicativa, buscando-se
soluções consensuadas, ou, ao menos, compromissos ou negociações
(GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 139, grifo nosso).
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[...] faz-se necessário averiguar as razões que justificam as distribuições
assimétricas de poder, bem como as possibilidades desiguais de participar, como
razões práticas, para conseguir alcançar, então, os objetivos sociais propostos.
[...] deve-se contar com a racionalidade estratégica para mencionar
uma racionalidade prática, sem cair no utopismo nem na justificação da
injustiça (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 139-140, grifo nosso).

Trata-se de buscar estratégias metodológicas que permitam integrar as
exigências morais com as realidades concretas. A utilização dessa teoria em
diferentes níveis – normativo, estratégico e instrumental – é um bom
caminho para aproximar-se à realidade organizativa [...](GARCÍA-MARZÁ, 2008,
p. 140, grifo nosso).

 

Como se verificou acima, os elementos pertencentes à racionalidade própria ao sistema
econômico como rentabilidade ou viabilidade econômica estão presentes na concepção que se
criou a respeito de ética empresarial.

Mesmo que os autores supracitados tentem demonstrar que a empresa tem esse viés
ético, é interessante notar que a atividade empresarial dá-se de maneira estratégica, buscando a
consecução de lucro como fim último de suas ações, haja vista, conforme verificado acima, que
uma empresa é uma atividade econômica organizada que tem como finalidade a obtenção de
lucro e rentabilidade. Caso não fosse dessa forma, caracterizar-se-ia como uma atividade sem
fins lucrativos ou uma atividade filantrópica. Essa tensão merece ser mais bem discutida e, de
maneira ilustrativa, apresentar-se-ão algumas noções da ética kantiana na tentativa de
demarcar a diferença entre dimensão da moralidade e a ação estratégica.

A dimensão motivacional da ética kantiana não pode ser estendida como balizadora das
condutas da empresa, conquanto as ações estratégicas empresariais sejam determinadas pelo
resultado (lucro). Entendia Kant que, para a determinação do moralmente correto, dever-se-ia
averiguar se a conduta estava de acordo com determinadas regras do que é certo,
independentemente da felicidade proporcionada a um ou a todos. Para proceder essa verificação
o indivíduo deveria utilizar-se do imperativo categórico[9], regra de averiguação subjetiva
(interna), levando as pessoas a agirem por dever, não unicamente guiadas por uma norma
moral externa.

Com as empresas encontrando a necessidade de levar em consideração alguns
instrumentos da “ética empresarial” – na visão dos autores acima mencionados – para obtenção
de lucro, de utilizarem estratégias para negociações ou acordos, mesmo que mirando a
consecução de fins sociais, de mesclar tipos diferentes de racionalidade para tentar fundamentar
determinadas práticas empresariais, observa-se, em verdade, que a atividade empresarial está
se utilizando de uma ação estratégica.

Quando o agir é determinado em razão de receio por parte das empresas de alguma
sanção – punição moral proveniente da sociedade ou jurídica, definida pelo Direito –, quando a
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atuação é guiada visando a um benefício qualquer – marketing social ou incentivos concedidos
pelo Estado –, então a empresa age de acordo com uma ação estratégica, pois uma ação moral
– segundo o imperativo categórico de Kant – é determinada pelo dever e não por qualquer outro
tipo de agente externo à razão.

A atividade empresarial, ao enquadrar-se como atividade econômica, pressupõe uma
racionalidade instrumental, trazendo o custo-benefício e o fim (lucro) como seus elementos. É
colocada como uma ação técnica, porquanto possui um fim externo à própria ação,
diferentemente da ética, que pressupõe o homem como o fim último da ação. Em consonância,
novamente, com a visão kantiana, o “reino dos fins” coloca o homem como fim em si mesmo.

Deve-se entender que as empresas agem estrategicamente, pois essencialmente existem
para buscar o lucro, utilizando, para tanto, mecanismos que potencializem a eficácia, eficiência
econômica, celeridade, produtividade, atuando apenas secundariamente visando à melhoria do
meio social ou demais questões que envolvem a responsabilidade.

O agir de acordo com valores sociais não quer significar que elas o fazem em razão de
um dever moral – conforme o substrato da ética kantiana –, mas sim em função de uma
estratégia para permanecer no mercado e ganhar a confiança da sociedade. Frisa-se essa
concepção trazida pelos autores que comentam ser rentável uma empresa unicamente pelo fato
de caracterizar-se como uma instituição ética.

Não se pode esperar que a empresa aja movida por uma ética porquanto receba total
influência da racionalidade instrumental. Entende-se, portanto, que a chamada ética empresarial
é uma ação estratégica, movida pela necessidade de manutenção e sobrevivência no mercado.

Os dois paradigmas trazidos pelos autores Adela Cortina e Domingo García-Marzá tentam
fazer uma aproximação da empresa com a racionalidade comunicativa do mundo da vida,
porém, a inserção da empresa no mundo vivido desconfiguraria a atividade empresarial,
caracterizada pela instrumentalidade.

Todavia a empresa, em razão da responsabilização social que a sociedade lhe imputa,
não pode permanecer na esfera sistêmica, totalmente alheia às questões envolvendo os valores
do mundo da vida, atuando de forma a potencializar a eficácia e eficiência de suas atividades
unicamente em função da busca do lucro, sem responder de maneira satisfatória aos reclamos e
cobranças sociais.

Por isso, posteriormente vai-se tratar desta questão, fazendo uma análise do quadro
prático que é observado no Mercado e da melhor forma de delimitar um modo de atuação
empresarial que se enquadre no esperado pela sociedade em termos de responsabilidade social,
mas que não caia num problema de uso do marketing social apenas como maneira de
apropriação e racionalização de um conceito carregado de valores para transformá-lo num
produto a ser vendido para a sociedade.
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4 MARKETING SOCIAL

 

A ética empresarial, bem como as concepções acerca de responsabilidade social
empresarial, é assunto em voga. O mercado está mudando e, portanto, acompanhando essa
tendência. Mas o fato de estar em alta a responsabilidade social empresarial – ancorada na ética
empresarial – é porque as empresas perceberam que a responsabilidade social e a ética
empresarial são ‘produtos’ procurados pelos chamados ‘consumidores-cidadãos’ (FABIÃO, 2002).
A percepção dos consumidores mudou. Agora existe uma crescente busca por produtos e
serviços socialmente responsáveis e provenientes de empresas tidas como éticas.

O estudo e a aplicação da ética e responsabilidade sociais adquiriram um status de fator
de produção a ser equacionado na elaboração dos produtos, serviços e imagem da empresa, de
sua marca.

 

A empresa, tendo essa visão, passa a agregar importante valor à sua
marca: o de empresa cidadã, que se volta para princípios éticos e morais. Tais
valores, hoje, estão entre os principais fatores para o sucesso mercadológico.
Quando os empresários decidem investir em responsabilidade social [...]
Podem também se unir para influenciar as associações empresariais a se
engajarem em atividades cooperativas beneficentes como intercâmbio para
aumentar a competitividade global brasileira. [...] Percebe-se a necessidade
da moderna gestão empresarial em criar relacionamentos mais éticos no mundo
dos negócios para obter vantagens competitivas e poder sobreviver. [...]
Os resultados não são imediatos e o retorno financeiro deve ser esperado a
longo prazo. Ser socialmente responsável promove o conceito da empresa,
fazendo com que ela seja lembrada pelos consumidores, incentivando-os
a comprar os seus produtos e serviços. [...] A responsabilidade social
empresarial pode parecer apenas uma estratégia de marketing, já que está
ligada à imagem da empresa, mas não é só isso. (GADIOLI, 2006, p. 180-182,
grifo nosso)

 

Verifica-se mediante a leitura desses excertos acima colocados que no mundo capitalista,
até mesmo um conceito criado para tentar gerar melhor distribuição de bens e serviços, à
melhoria das condições sociais e busca do desenvolvimento sócio-econômico – já pressupondo
neste conceito a sustentabilidade - é apropriado pela lógica mercantil e transforma-se em um
produto a ser comercializado e que gera rentabilidade se aplicado.

Como a sociedade cobra cada vez mais responsabilidade e atitudes éticas por parte das
empresas, o argumento largamente utilizado é o do trade-off, no sentido de que a empresa
pode até sofrer certas perdas e prejuízos no início, com o processo de implantação do novo
sistema de gestão empresarial baseado na responsabilidade social, haja vista que este tipo de
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administração ainda é prática incipiente no mercado brasileiro, mas que a longo prazo tende a
ser uma opção rentável e lucrativa.

Portanto, a ação estratégica realizada pelas empresas na busca de atuação tida como
ética e socialmente responsável tende a gerar o que se denomina de marketing social. Utiliza-se
a responsabilidade social e ética empresarial para fazer marketing e assim fortalecer o nome da
empresa, aumentar o número de consumidores, muitas vezes conseguir benefícios de ordem
fiscal do Poder Público, dentre outras vantagens.

Nos termos da Administração de empresas o marketing social “é uma mudança no
gerenciamento tecnológico envolvendo criação, implantação e controle de programas voltados
para o aumento da aceitação de uma idéia ou prática social em um ou mais grupos dos
adotantes escolhidos como alvo.” (KOTLER, 1998, p. 56)

Isso quer significar que existe todo um direcionamento de propaganda visando à
construção de uma imagem de social responsabilidade atrelada à empresa voltada ao
fortalecimento da marca. Quando, de fato, existem vários trabalhos nesse âmbito sendo
desenvolvidos pelas empresas, ainda se pode dizer que o marketing é realizado de forma
correta. Ocorre que muitas vezes determinadas empresas utilizam a maior parte do valor
destinado à responsabilidade social com propaganda e quase nada desses recursos são dirigidos
efetivamente às obras sociais na prática.

Mais uma vez isso mostra como a roupagem de responsabilidade social pautada em
atitudes éticas por parte das empresas é extremamente lucrativa, a tal ponto que estudos no
âmbito de propaganda e marketing são realizados a fim de potencializar a utilização dessa nova
estratégia pelas atividades econômicas que intentam obter mais lucro e permanecer rentáveis e
estáveis no mercado.

 

a.        Regras de conduta empresarial e “política da boa vizinhança”

 

Não se pode dizer peremptoriamente que as empresas se encontram à margem de
qualquer tipo de conduta ética ou que visem à efetivação de valores relevantes para
determinada coletividade. Consoante se explicitou acima, observou-se a questão da ética
empresarial em relação à dimensão motivacional da ética kantiana, fazendo com que se inferisse
um existir de uma ação estratégica da empresa, pura e simplesmente em razão do marketing
social, que gera lucratividade e rentabilidade às empresas.

Mas o fato de a questão da responsabilidade social das empresas e a ética empresarial
terem surgido em razão de clamor social e pressão do Estado, haja vista o cenário mundial de
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globalização e a necessidade de o Mercado atender à parte que lhe cabe na seara social
decorrente das externalidades que sua atividade causa, à utilização de recursos sociais e
naturais como fatores de produção, enfim, à grande influência de sua atuação, não quer dizer
que não exista nenhum vínculo ético entre empresa e sociedade ou empresa e suas
concorrentes.

Pode-se dizer que entre a empresa e a sociedade deve existir uma “política de boa
vizinhança”, no sentido de que sua atividade deve ser transparente, que entre ela e o entorno
social haja um diálogo e trocas recíprocas, que no afã de atuação responsável os valores,
princípios e costumes daquele âmbito social sejam atendidos. A confiança é o principal vínculo
que liga a sociedade à empresa. Esse liame é tão relevante que a causa de toda a iniciativa de
construção de uma teoria de responsabilidade social pautada na ética empresarial teve sua
gênese a partir de escândalos envolvendo empresas que agiam de má-fé, tendo ilegalidades em
sua atuação, atitudes antiética, obscuras e imorais.

Ao observar que uma atividade empresarial não age conforme os valores, costumes,
boa-fé e demais princípios compartilhados pela sociedade, quebra-se o elo de confiança. E sem
confiança, fica impossível estabelecer relações, viver em harmonia e pacificamente em
sociedade. As empresas influenciam muito nesse entorno social e, portanto, uma atuação
transparente e que prime pela construção desse laço de confiança e respeito auxilia na
construção de uma imagem positiva da empresa.

A partir da criação dessa ligação cria-se a base de toda a atividade que se propõe
socialmente responsável. Por isso se fala de uma política da boa vizinhança, uma vez que na
base da relação entre empresa e sociedade existe o forte liame da confiança, as demais
atividades da empresa em prol da área social, ambiental, do consumidor e em outras vertentes
da responsabilidade social são pressupostamente éticas e festejam os valores que a coletividade
deseja ver realizados.

Também o diálogo entre a empresa e seu entorno social muito tem a contribuir para a
construção de uma ação comunicativa, no sentido de a sociedade, juntamente com a
participação das empresas, tentarem determinar normas que auxiliem a todos na busca de uma
melhor qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, proteção ao meio ambiente, dentre
outros valores. Nesse sentido entende Fabião (2002), direcionando seus estudos na possibilidade
da criação de um vínculo ético (por meio da confiança) entre sociedade e empresa mediante o
diálogo, fazendo com que o atendimento de exigências sociais tenha legitimidade para se
enquadrar como ações de responsabilidade e ética social.

No atinente à relação entre as empresas e suas concorrentes e da conexão desta com o
Estado, fala-se em ética empresarial quando estas são leais em sua atuação junto às demais
empresas, quando estão em dia com os deveres fiscais e demais obrigações legais junto ao
Poder Público, quando seu balanço social é transparente, quando existe a política da livre
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iniciativa, quando existe a valorização do ser humano em todos os níveis e respeito às questões
ambientais e do consumidor. (DALLABRIDA, 2006, p. 73)

Quanto a essas questões, ao menos o ordenamento jurídico brasileiro propõe certo
balizamento. A essa limitação denomina-se função social da empresa, uma vez que a
Constituição Federal de 1988 elenca em seu Art. 170 alguns princípios que devem orientar a
atuação empresarial, no sentido de que a inobservância desses parâmetros constitucionais faz
com que a empresa esteja no campo da ilegalidade. Pressupõe a análise do ordenamento
jurídico, com base nos princípios da boa-fé, livre concorrência, livre iniciativa, dentre outros, que
as empresas deverão atuar dentro da legalidade e de maneira transparente, conquanto as
prescrições estabelecidas na legislação pátria coloca tais princípios como a base das condutas
empresariais.

Além disso, pode-se entender que o cooperativismo é importante para a construção de
padrões éticos no relacionamento entre as empresas. Amartya Sem frisa reiteradamente em sua
obra Sobre ética e economia (1999) que  “[...] a economia moderna foi substancialmente
empobrecida pelo distanciamento crescente entre economia e ética” (p. 23). Não obstante ele
defenda uma economia de bem-estar fundada basicamente em alguns pressupostos do
utilitarismo, ao final ele conclui que se uma pessoa – no caso deste trabalho, pode-se ler
“empresa” – “vê as ações em termos de estratégia social, notando os respectivos objetivos de
outras pessoas em posição semelhante à dela no jogo do Dilema do Prisioneiro[10], seguir a
estratégia cooperativa é pertinente: “Isso é melhor para os respectivos objetivos de todos nós”.
(SEN, 1999, p. 103)

Utilizando o exemplo do Dilema do Prisioneiro, pode-se inferir que é sempre mais
interessante para as partes envolvidas cooperarem entre si, pois desta forma, todos saem
beneficiados de alguma forma. Da mesma maneira que a boa-fé e confiança são relevantes para
a empresa em sua relação com a sociedade, o cooperativismo, que baliza a atuação das
empresas para com seus concorrentes, é essencial para que exista um início de pressuposto
ético guiando as condutas empresariais.

Sen traz a discussão a respeito do agir auto-interessado, pensando apenas no próprio
bem estar, sem analisar e sem se preocupar com o bem-estar dos demais. Isto faz com que os
benefícios das ações não sejam potencializados, uma vez que se existisse cooperação e se as
ações fossem pensadas em termos coletivos ou sociais, os frutos seriam colhidos por todos e os
benefícios teriam uma maior abrangência, ou seja, para os resultados de uma ação realizada em
cooperação possam ser potencializados.

 

b.      Ética na prática empresarial
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Para saber como, na prática, a sociedade e o Estado lidam com a questão da
responsabilidade social embasada numa ética empresarial, realizou-se uma pesquisa de campo
para saber se existiam propostas de positivação ou regulamentação de normas jurídicas que
versassem a respeito de responsabilidade ou ética empresarial. Foram realizadas pesquisas nos
sítios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal utilizando como expressão de busca na
procura por propostas de criação de leis a “responsabilidade social”.

De fato, há algumas propostas de Emendas à Constituição, projetos de lei e propostas
de resolução [em curso e, até mesmo, algumas já arquivadas] tanto na Câmara dos
Deputados[11] quanto no Senado Federal[12], demonstrando um avanço no pensamento
atinente à responsabilidade social, haja vista os recentes estudos sobre ética empresarial e o
somatório ao fato de essa nova concepção só agora começar a ser discutida.

Quando se analisam as justificativas de cada um dos projetos de criação normativa, não
se pode deixar de notar que em sua grande maioria, os conceitos de responsabilidade social e
ética empresarial aparecem, mas de maneira não delimitada, com concepções diferenciadas,
nada mais demonstrando do que uma indeterminação completa e a gestão de conceitos.

Não se constitui um problema os estudos, discussões, criação de doutrina e outras
formas de construção de conceitos. O grande problema é a utilização de várias concepções
acerca de ética empresarial e responsabilidade social tendo pretensões de serem positivadas em
normas que vão vincular toda a sociedade brasileira.

Uma vez no ordenamento jurídico brasileiro, as empresas, Estado e sociedade deverão
estar adstritas a conceitos que não ajudaram a construir, mas que são muitas vezes embutidos
homeopaticamente mediante propaganda e marketing por uma visão capitalista, direcionada
segundo a ótica de poucas grandes empresas ou grupos privilegiados no âmbito de uma dada
parcela da sociedade que dispõe de prerrogativas e fazem lobby na direção de construção de
uma realidade propícia para gerar ainda mais segregação.

A explicação para isso deve-se ao fato de o conceito de responsabilidade e ética
empresarial ser construído mediante uma norma, imposto à sociedade brasileira e acabar por
restringir o acesso às empresas aos concursos, licitações e realização de contrato com a
Administração Pública uma vez não enquadradas nas delimitações legais – conforme as
propostas constantes nos projetos de lei nº.  3546 de 2000 e nº. 224 de 2007 da Câmara dos
Deputados, por exemplo.

O Direito, neste caso, é analisado sob o prisma da positivação de conceitos que
determinem condutas que não necessariamente condiriam com o agir ético das empresas,
quando analisadas as concepções de cooperativismo, confiança, transparência e demais valores
respeitantes à acima chamada de ‘política da boa vizinhança’. Não se pode dizer que a tentativa
de positivação de uma norma de responsabilidade social embasada na ética empresarial seja de
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todo ruim. Mas, desta forma como está sendo encaminhada, não parece que trará muitos
benefícios. Ao contrário, figura mais como uma maneira de incitar a desigualdade, com restrição
de mercado e políticas de privilégio.

Talvez não seja o momento de o Direito trazer uma solução para este caso, mas de
tentar construir um arcabouço teórico, mediante a análise da prática efetiva do que se observa
como responsabilidade social, da verificação da ‘ética empresarial’ nas ações das empresas e
assim poder motivar empresas e sociedade a dialogarem e juntas construírem sua própria
responsabilidade social. Nessa construção, todavia, devem participar também os diferentes
segmentos da sociedade que são impactados pelas empresas, enquanto concernidos pelas
práticas empresariais na sociedade, estabelecendo-se, com isso, um amplo debate social a
respeito do tema em tela.

 

CONCLUSÃO

 

Observou-se que não é fácil conceituar a responsabilidade social ou definir uma ‘ética
empresarial’ de forma a poder balizar a atuação das empresas por meio de legislação. Não se
pode negar a importância da discussão desses assuntos, pois a responsabilização das empresas
e condutas no sentido de cooperação, transparência e confiança são novas exigências que se
colocam às atividades econômicas atualmente.

Não deve haver confusão entre a ética empresarial e a ação estratégica das empresas,
uma vez que se verificou que a racionalidade instrumental presente nas atividades econômicas
impede que as empresas ajam de forma ética quando tal conduta é analisada sob o ponto de
vista da dimensão motivacional da ética kantiana.

Isso não impede uma atuação e diálogo com o entorno social e com os demais
stakeholders; aliás, quanto mais as relações se derem de maneira aberta, transparente,
cooperativa, melhor para o elo de confiança manter-se forte e para que as ações de
responsabilidade sejam desenvolvidas.

A questão de terminologia – ética empresarial, política de boa vizinhança – também
merece atenção, porque se uma terminologia é usada de forma ambígua e múltipla pode gerar
concepções e práticas muito discrepantes e antagônicas que se vestem do manto de uma
mesma expressão e que reivindicam um mesmo status e legitimidade social. As atividades
econômicas utilizam-se desses conceitos de ética e responsabilidade como forma de
propaganda, desenvolvendo marketing social para obtenção de lucro, rentabilidade e
permanência no mercado. Precisão terminológica e semântica deve existir, para impedir certas
confusões e até mesmo conceituações criadas com um substrato errôneo, possam gerar
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problemas, caso sejam positivadas.
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[1] Esta parte introdutória do item 3.1 foi desenvolvida a partir das aulas ministradas pelo Prof.
Dr. Clodomiro José Bannwart Júnior nos dias 07 de abril e 12 de maio de 2009, numa reunião
do grupo do projeto de pesquisa “Estado e relações empresariais: diálogos filosóficos e jurídicos
diante da regulação estatal sobre a ordem econômica nacional" do Curso de Mestrado em Direito
Negocial da Universidade Estadual de Londrina.

[2] “A eficácia [...] tem sido utilizada no modelo de organização capitalista como a mais
importante ferramenta para aferir padrão de normatividade na orientação de ações e decisões,
principalmente no campo da gestão empresarial e da operacionalidade direcionada à
rentabilidade. Com isso não se quer negar a importância que a dimensão pragmática tem na
verificação das competências e habilidades do exercício profissional; porém, a maioria dos
códigos de ética peca por reduzir os parâmetros normativos à simples consecução da eficácia de
fins previamente determinados por cada ofício” (BANNWART JÚNIOR, 2007, p. 58).

[3] Pois o empresário articula quatro fatores de produção, quais sejam: capital, mão de obra,
insumos e tecnologia (COELHO, 2007, p. 13)

[4] Não necessariamente as necessidades humanas são pautadas unicamente em necessidade e atendimento às
questões básicas de sobrevivência ou do dia-a-dia, mas também criadas para gerar a cultura do consumo, emulada
principalmente a partir da década de 1960 (GADIOLI, 2006, p. 192).

[5] Como a supressão de paraísos fiscais; o aumento de fiscalização das rendas de capital; e a
taxação de transações financeiras (RAMONET, 2007, p. 106).

[6] Domingo García-Marzá entende recursos morais como “todas aquelas disposições e
capacidades que nos conduzem ao entendimento mútuo, ao diálogo e ao acordo como
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mecanismos fundamentais para a satisfação de interesses e para a resolução consensual dos
conflitos da ação. [...] Eles constituem uma força de motivação para o agir derivada do
reconhecimento dos demais como seres igualmente merecedores de dignidade e respeito”
(GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 51).

[7] Sendo assim, “só podem reclamar validez as normas que encontrarem – ou possam encontrar – o assentimento de
todos os concernidos enquanto participantes de um Discurso prático” (HABERMAS, 1989, p. 116).

[8] O sistema legal deve garantir a todos, de modo igual, autonomia privada e pública a fim de
assegurar a liberdade comunicacional na discussão em que uma norma é submetida ao debate
com o intuito de se chegar a um consenso. Os direitos básicos são condições de possibilidade de
um consenso racional acerca da institucionalização (positivação) de regras de conduta. São
pressupostos para a existência de criação legítima de direitos positivados (DIAS, 1995, p. 88-
89).

[9] O imperativo categórico possui alguns pressupostos que, uma vez seguidos, guiarão as máximas e julgamentos dos
indivíduos de tal modo que um senso comum moral determinará uma série de condutas éticas passíveis de serem
praticadas (tidas como éticas) por qualquer ser racional. O primeiro meio de averiguação da máxima moral é a formula
da lei universal determinando o “agir de maneira tal que seja possível desejar que a máxima da ação deva tornar-se
lei universal” (KANT apud BORGES, 2002, p. 17). Desta forma, não pode ser considerada moral uma conduta a qual,
em sua prática, não pudesse ser elevada a uma categoria de senso comum, aplicável a todos os seres racionais em
situação similar. A segunda fórmula é a da humanidade com fim em si mesma, informando ao indivíduo a necessidade
de agir “de forma tal que sua ação seja dirigida à humanidade como um fim em si, e nunca somente como um meio,
considerada na sua pessoa ou a pessoa de outrem”. Diferentemente da primeira fórmula, esta não pretende trazer
critérios para guiar o agir moralmente correto, mas serve para conferir conteúdo à motivação racional. A terceira
fórmula do imperativo categórico é compreendida como a vontade legisladora universal, isto é, a vontade autônoma do
indivíduo é pensada como a vontade legisladora de um reino dos fins (comunidade ideal de seres racionais). “Age de
acordo com as máximas que orientam o legislador universal de um possível reino dos fins” (KANT apud BORGES,
2002, p. 20).

[10] Sobre o dilema do prisioneiro existe interessante colocação na obra Ética: conceitos-chave
em Filosofia de Dwight Furrow (2007, p. 20-21).

[11] PL – 1292/1995; PEC – 184/1999; PRC – 107/2000; PL – 3546/2000; PL – 4448/2001; PL –
6680/2002; PL – 4512/2001; PLP – 250/2001; PLP – 257/2001; PLP – 296/2002; PRC –
242/2002; PL – 1305/2003; PL – 6680/2002; PLP – 94/2003; PL – 2110/2003; PL – 2304/2003;
PL 3407/2004; PL – 5895/2005; PLP – 264/2007; PL – 4751/2005; PRC – 219/2005; PLP –
353/2006; PL – 64/2007; PL – 3072/2008; PLP – 451/2009; PL – 5711/2009; PL – 5884/2009; PL
– 6496/2009

[12] PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº. 54 de 2000; PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO,
Nº. 205 de 2001; PEC- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº. 19, DE 2003; PLS -
 PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº. 224 de 2007; PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº. 249
de 2007.
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A CIRCUNCISÃO MASCULINA À LUZ DO DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA

LA CIRCONCISIONE MASCHILE ALLA LUCE DELL'INTEGRITÀ FISICA

Laís Godoi Lopes
Mariana Alves Lara

RESUMO
A circuncisão masculina consiste na retirada do prepúcio, tecido que recobre a glande,
ocasionando uma redução da integridade física do sujeito. É praticada por motivos religiosos no
Judaísmo, Islamismo e em algumas tribos africanas, e por motivos outros, como a prevenção de
doenças, em diversas partes do mundo. Não obstante a proibição do Código Civil de dispor do
próprio corpo quando importar em diminuição permanente da integridade física (Art. 13),
considera-se que a pessoa capaz pode optar pela circuncisão como forma de autorrealização.
Todavia, na maioria das vezes, a cirurgia é feita em recém-nascidos incapazes de consentirem
com o ato. Nesse caso pode emergir um conflito de valores entre o direito dos pais à liberdade
religiosa e de educarem seus filhos de acordo com suas convicções pessoais, e o direito do
menor à integridade física. A solução, de acordo com o ordenamento jurídico moderno, é
sempre perquirir o melhor interesse da criança.
PALAVRAS-CHAVES: Circuncisão Masculina; Integridade Física; Melhor Interesse da Criança

RIASSUNTO
La circoncisione maschile è la escissione del prepuzio, il tessuto che ricopre il glande,
provocando una riduzione dell’integrità fisica del soggetto. È fatta per motivi religiosi nel
Giudaismo, nell’ Islam e in alcune tribu africane, e per altri motivi, come la prevenzione delle
malattie, in diverse parti del mondo. Nonostante il divieto del Codice Civile di disporre del proprio
corpo quando risultarà in diminuzione permanente dell’integrità física (articolo 13), la persona
capace può optare per la circoncisione come un modo di autorrealizzazione. Tuttavia, nella
maggioranza dei casi, la chirurgia è eseguita su neonati incapaci da consentire con questo atto.
Nel caso, c’è un conflito di valori tra il diritto dei genitori alla libertà religiosa e di educare i loro
figli secondo le loro convinzioni personali, e il diritto del bambino all’integrità física. La soluzione,
secondo l’ordinamento giuridico attuale, è sempre investigare qual è la cosa più interessante per
il bambino. 
PAROLE CHIAVE: Circoncisione maschile; integrità física; il più interessante per il bambino

I - Introdução
 
A circuncisão masculina, também conhecida como postectomia, é um procedimento irreversível

no qual remove-se, total ou parcialmente, o prepúcio, membrana que reveste a extremidade do pênis
(glande). Estima-se que hoje, aproximadamente 25% dos homens em uma escala global sejam
circuncidados.[1]

 A origem dessa prática é desconhecida, mas sua larga difusão em diversas culturas sugere que ela
seja bastante antiga. As primeiras múmias egípcias já eram circuncidadas. O historiador grego Heródoto
atribuía o rito da circuncisão entre os egípcios a uma necessidade higiênica. Os navegadores europeus
observaram o fato de que muitos dos povos do “Novo Mundo” também não possuíam o prepúcio. Trata-se
também de prática realizada com regularidade pelos aborígenes australianos desde tempos imemoriais.[2]

 As motivações para a circuncisão compõem um variado espectro, por exemplo, a iniciação da
criança na vida adulta, os valores estéticos, a obrigação imposta pela religião, as finalidades médicas e de
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higiene, ou ainda os tabus em relação à sexualidade humana.[3] Inicialmente era explicada e legitimada
por sua ligação com rituais religiosos e costumes culturais. Na religião judaica essa prática remonta a
Abraão. Apenas mais recentemente, em 1865 na Inglaterra e 1870 nos Estados Unidos, a circuncisão
começou a ser utilizada como um procedimento médico para evitar algumas doenças como fimose, câncer
e o contágio pelo vírus HIV.[4]

Todavia, é uma prática que suscita profundas controvérsias. O American Heritage Dictionary
define amputação como “cortar (uma parte do corpo) especialmente por cirurgia” e define terapêutico
como “ter um poder curativo”. A partir desses conceitos, a Academia Americana de Pediatria define a
circuncisão como uma “amputação do prepúcio” e, de acordo com a Academia Médica Americana, não
tem caráter terapêutico. Assim, a circuncisão é uma amputação não terapêutica[5], que reduz a integridade
física do circuncidado.

Em alguns casos, em virtude de uma doença (como a fimose) ou anormalidade, a circuncisão é
necessária ao restabelecemento da saúde do indivíduo. Todavia, esses casos não serão objeto do presente
estudo. Optou-se por analisar apenas as circuncisões estritamente eletivas (voluntárias), seja por motivos
religiosos ou não.

Ressalta-se que o prepúcio é uma membrana sexual e de proteção que cobre e protege a estrutura
urinária. É composto por um sistema vascular, com milhares de terminações erógenas nervosas, e
proporciona um mecanismo de deslizamento que permite uma lubrificação não abrasiva e um intercurso
sexual normal tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Retirar esse tecido sexual primário
altera a forma como o sexo é percebido e realizado.[6] Além disso, é um procedimento extremamente
doloroso, nem sempre realizado com anestesia. Assim, a circuncisão consiste numa modificação corporal
redutora da integridade física do sujeito.

A partir do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, a decisão de realizar a postectomia
eletiva é perfeitamente plausível se tomada por uma pessoa capaz de decidir de forma autônoma.
Entretanto, a grande problemática reside no fato de a operação ser realizada, na maioria das vezes, em
crianças com poucos dias de vida e sem capacidade de consentir com a intervenção. Nessas situações, o
principal argumento favorável à circuncisão masculina é o direito dos pais de escolher o que é melhor para
seu filho, o que engloba a liberdade de crença e de determinação da sua identidade cultural e religiosa. Já
os opositores a essa prática alegam que ocorre uma violação inaceitável ao direito da criança à integridade
física, por tratar-se de um procedimento doloroso e irreversível.    

A partir dessas constatações, pretende-se analisar a eticidade e juridicidade da circuncisão
masculina em crianças, à luz do ordenamento jurídico pátrio e do melhor interesse da criança.

 

II – Circuncisão por Motivos Religiosos
 
O Judaísmo e o Islamismo são as duas grandes religiões que atualmente praticam a circuncisão.

Algumas tribos africanas também conservam esse costume.
         A religião judaica destaca-se por uma série de características formadoras de uma identidade,

tais como o monoteísmo e a eleição como povo de Deus, além do respeito ao sábado, o calendário festivo,
e a circuncisão. Todos os judeus devem ser circuncidados no oitavo dia de vida, o que representa a
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formação da aliança com Deus, em um ritual conhecido como Brit milá – Pacto da Aliança.
A origem da prática remete ao Antigo Testamento, quando Deus determina que Abraão e seus

descendentes realizem a circuncisão como demonstração da aliança perpétua entre Ele e os homens. Essa
passagem encontra-se no Gênesis 17:9-14: 

 
9 Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de
ti, nas suas gerações.
10 Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti: Que todo
o homem entre vós será circuncidado.
11 E circuncidareis a carne do vosso prepúcio; e isto será por sinal da aliança entre mim e vós.
12 O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações; o nascido na casa, e
o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência.
13 Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro; e estará a minha
aliança na vossa carne por aliança perpétua.
14 E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada
do seu povo. Quebrou a minha aliança.[7]   

 
  
  
  
  
  
  

Outras passagens na Bíblia também fazem alusão a esse procedimento. Jesus Cristo foi
circuncidado no oitavo dia (Lucas 2:21) e o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse os filhos de Israel
(Josué 5:2-10).

No Catolicismo as crianças não são circuncidadas. Este é inclusive um dos pontos de distanciamento entre as religiões

católica e judaica. O início dessa cisão se deu com o apóstolo Paulo, escolhido por Deus para pregar a todos (At. 9:15). Paulo levava

a palavra de Deus a todas as pessoas, incluindo as pagãs, sem observar se eram circuncidadas ou não. Assim,    

 
Quando Paulo começa sua pregação para além dos círculos judaicos, indo pregar para os
gentios, começa aí uma nova fase no cristianismo primitivo, que deixa de ser uma seita
e passa a ser uma religião que busca a universalidade. Para atingir seu objetivo de levar
a “Boa Nova” para todos, Paulo se distancia de uma das regras do ser judeu, que é a
circuncisão; ele afirma que a palavra de Jesus deve ser levada a todos, mesmo os não
circuncidados. Este fato abriu uma brecha entre os cristãos de origem judaica e os de
origem gentílica.[8]

 

Os judeus não aprovaram o discurso de Paulo que abria o cristianismo a todos indistintamente, e
moveram uma perseguição, expulsando-o de seu território (At. 13: 50). Outras passagens bíblicas também
apontam para a desnecessidade da circuncisão, como em Gálatas 6:15: “Porque em Cristo Jesus nem a
circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.”[9]

Hoje, a Igreja Católica manifesta-se claramente contrária à retirada do prepúcio, posição
explicitada no documento Catecismo da Igreja Católica, de 1994, em que se afirma, na parte intitulada
“Respeito à Integridade Corporal”, disposição nº 2297, que: “Exceto quando realizadas por razões
estritamente médico-terapêuticas, amputações, mutilações e esterilizações feitas em pessoas inocentes são
contrárias à lei moral”.[10] 
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No Judaísmo a circuncisão possui uma importância enorme ainda hoje: a formação da aliança
perpétua entre a criança e Deus. O pai deve providenciar a cerimônia do Brit Milá, dividida em duas
partes: a circuncisão, o ato cirúrgico geralmente realizado por um mohel, pessoa treinada para esse fim; e o
momento em que a criança recebe seu nome em hebraico e são feitas as rezas e bênçãos para ela e sua
família. O mohel não é necessariamente um rabino, sendo quase sempre um médico, o que auxilia bastante
no processo cirúrgico.[11]    

No Islamismo, a circuncisão não é expressamente mencionada no Alcorão, mas encontra previsão
na Sunnah, uma fonte secundária de leis islâmicas baseada nas práticas do profeta Maomé. Não existe uma
idade determinada para que seja amputado o prepúcio, mas a cirurgia geralmente é feita em garotos de sete
anos de idade. Esse é considerado um ritual importante para a fé islâmica, mas não é obrigatório como no
Judaísmo. Na prática, um grande número de muçulmanos é circuncidado.[12]          
 

III – Circuncisão por Motivos Não Religiosos
 
Também existe a circuncisão por motivos outros que não os religiosos. Como prática

secularizada, difundiu-se no século XIX e sofreu uma retração no século XX. Mas em alguns países, como
nos Estados Unidos, ela continua sendo amplamente realizada, sob o fundamento de possíveis razões
médicas, tais como a prevenção de doenças.

Muitos defensores da postectomia baseiam-se nas complicações da fimose, que podem ir desde a
dificuldade de urinar até a maior possibilidade de incidência futura de câncer. Fimose é a situação em que
o prepúcio não pode ser retraído expondo a glande, de modo que a circuncisão seria uma forma de
prevenir essas complicações.

 Todavia, estudos recentes comprovaram que, se a circuncisão oferece proteção contra o câncer
peniano (vez que existem indícios de que sua incidência seja menor em homens circuncidados no
nascimento), medidas higiênicas oferecem proteção no mesmo grau.[13] Além disso, esse tipo de câncer é
uma doença extremamente rara, e que sofre influências de outros fatores, como a atividade sexual,
infecção com o vírus HIV e o fumo.[14]

Outra razão aludida para legitimar a retirada do prepúcio seria a redução das chances de contágio
pelo vírus da AIDS. Estudos realizados no continente africano na década de 1990 demonstraram que
regiões com altos índices de infecção pelo HIV coincidiam com áreas de baixa freqüência de circuncisões.
Outros estudos posteriores constataram que o epitélio estratificado, escamoso e queratinizado dos
circuncidados proporciona uma barreira de proteção ao HIV, ao passo que a superfície interna do prepúcio
não é queratinizada e é rica em células de Langerhans, frequentemente associadas à transmissão
heterossexual da AIDS.[15]

Com base nesses dados, que levam a afirmar que os circuncidados possuem de 50% a 60% menos
chances de contaminação, a ONU recomenda a retirada do prepúcio como forma de combate à AIDS na
África. Medida que deve ser cumulada com a utilização de preservativos.[16]  

Há, também, estudos no sentido de provar que homens circuncidados possuem menos chances de
serem contaminados com sífilis. Entretanto, tais estudos (acerca do HIV e da sífilis) possuem diversas
limitações, como a concorrência de fatores de confundimento. Ou seja, “se fatores associados à
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transmissão do HIV ocorrerem em freqüência diferente entre circuncidados e incircuncisos, então a
associação entre circuncisão e transmissão do HIV pode não ter nexo causal.”[17] Ademais, a retirada do
prepúcio não elimina por completo as chances de contaminação, sendo ainda necessário o uso de
preservativos.

Por outro lado, a postectomia pode trazer conseqüências negativas à criança. No recém-nascido o
prepúcio tem a função de proteger a glande da ação da amônia da urina acumulada nas fraldas, pois o
epitélio da glande é muito sensível e se irrita facilmente. Com a circuncisão ela ficará desprotegida.[18]
Além disso, o procedimento é extremamente doloroso, vez que na maioria dos casos é feito sem anestesia,
e podem surgir diversas complicações operatórias, presentes em 2% a 10% dos casos.

Por essas razões, alguns autores afirmam que:
 

A cirurgia em pacientes recém-nascidos deve ser evitada pelo alto índice de complicações pois, ao
eliminar a proteção conferida pelo prepúcio, torna o neonato passível de complicações que certamente
exigirão novo procedimento cirúrgico com sofrimento do paciente e da família, e custos financeiros que
poderiam ter sido evitados.[19]

       
Ademais, todos os benefícios comumente associados à circuncisão – redução da incidência de

fimose, câncer peniano, diminuição das chances de infecção pelo HIV e sífilis - podem ser facilmente
obtidos com medidas de higiene e o uso de métodos de barreira para prevenção de DSTs. A Sociedade
Médica Britânica considera que as evidências relativas aos benefícios para a saúde provenientes da
circuncisão não-terapêutica são insuficientes para justificar a sua realização.[20] 

A Academia Americana de Pediatria, após analisar 40 anos de pesquisas concluiu “que os dados
não são suficientes para recomendar a circuncisão neonatal de rotina”. Nesse sentido, nenhum grupo
médico hoje recomenda a circuncisão eletiva em recém-nascidos.[21]

No Brasil, desde o surgimento da Sociedade Brasileira da Cirurgia Pediátrica em 1964, quem faz
a cirurgia não é o obstetra, mas um cirurgião pediátrico. No entanto, esses cirurgiões nunca foram
favoráveis à realização indiscriminada da cirurgia.[22]

Muitas vezes, a decisão de circuncidar é tomada não em razão de motivos médicos, mas sociais.
Nos Estados Unidos, essa prática é vista como algo positivo, que os pais devem fazer. Nesse contexto,
existe um estigma quanto ao prepúcio, e os não circuncidados são vistos como desviantes, perdendo a
estima dos seus pares. Além disso, o pai opta pela circuncisão, muitas vezes, para que seu filho se pareça
com ele,[23] o que soa como uma atitude deveras egoísta.
 

IV – Direito à Integridade Física
 
A circuncisão, por consistir na retirada de tecido humano sexual com função protetiva e erógena,

demanda considerações acerca do direito à integridade física.
Esse direito é encarado tanto pelo ordenamento jurídico pátrio quanto pela doutrina como um

direito negativo, uma defesa contra agressões externas e da própria pessoa. O Código Civil, não apenas
afirma serem os direitos da personalidade irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária (Art. 11), como também fixa a indisponibilidade do corpo vedando qualquer interferência que
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importe uma diminuição permanente da integridade física ou viole os bons costumes (Art. 13).
A literatura jurídica, em sua grande maioria, segue nesse mesmo norte de proteção do corpo

contra atos voluntários do próprio sujeito. Paulo Lôbo assim trata o tema:
 

O direito à integridade física tem por objeto a preservação da intocabilidade do corpo físico e mental da
pessoa humana. Na Magna Carta de 1215 já havia a promessa de ninguém ser molestado ou de não
“tocar em ti”. É a garantia da higidez psicofísica. Não se admite a agressão física e psicológica, nem se
permite a mutilação do próprio corpo, salvo o que é renovável.[24]  

 
Em síntese, acredita-se que o bem jurídico tutelado é a “higidez do ser humano no sentido mais

amplo da expressão, mantendo-se, portanto, a incolumidade corpórea e intelectual, repelindo-se as lesões
causadas ao funcionamento normal do corpo humano”[25]. Nessa perspectiva, a circuncisão seria proibida
até mesmo quando realizada em indivíduo adulto e com o seu consentimento, demonstrando a concepção
do direito à integridade física como medida protetiva contra a autonomia do titular.

Ressalta-se que a maioria dos autores faz tímidas concessões a respeito de formas específicas de
disposição do corpo. Todavia, os critérios apresentados para aferir a licitude da intervenção na esfera
corpórea (necessidade médica, interesse público, não ofensa aos bons costumes, não ocasionar
mutilação...) são fluídos e precários em sua fundamentação. A passagem de Paulo Lobo bem ilustra:  

 
Esse direito [à integridade física], como todos os demais diretos da personalidade, não é absoluto sendo
razoável a admissibilidade de pequenas intervenções no corpo, como a vacinação obrigatória, ou a
extração de sangue para confirmação de doença contagiosa, ou tratamento sanitário obrigatório, ou a
realização obrigatória de provas para comprovar a inexistência de enfermidades, como condição de
acesso ao trabalho ou a cargos públicos.[26]

 

A inconsistência teórica desses limites reside exatamente na arbitrariedade de se admitir alterações
corporais por pretensos motivos outros, e não admiti-las pela vontade autônoma da pessoa, fundamento
último de qualquer ordenamento jurídico verdadeiramente democrático. 

Por detrás da perspectiva tradicional encontra-se a idéia historicamente arraigada de
intangibilidade e sacralização do corpo humano, que estabelece padrões fixos de vivência da corporeidade.
Todavia, tal concepção do corpo, como acabado e imodificável artificialmente, pertencente apenas à
natureza, não se sustenta à luz de um conceito moderno de pessoa humana e do direito ao livre
desenvolvimento da personalidade.

A pessoa humana, em uma concepção ocidental pós-metafísica, fundamenta-se em três eixos
básicos: autonomia, o poder de definir suas próprias normas; alteridade, a interação com outras pessoas; e
dignidade, resultado da autoconstrução e realização em sociedade. Além desses pilares, a pessoa também é
constituída pelo corpo, que é sua base sensível e mediador dos outros eixos, e por valores, que são bens
que ela elege por meio da autonomia da vontade como importantes para sua vida.[27]

Muitos desses valores constitutivos da pessoalidade estão atualmente positivados no nosso
ordenamento jurídico sob a epígrafe dos direitos da personalidade, como a integridade física. Esses direitos
são aqueles que encontram “fundamento ético na personalidade humana”.[28] Dessa forma, por conclusão
lógica, toda pessoa deve ter assegurados os seus direitos da personalidade.

Previstos na Constituição da República Federativa, são elencados também nos artigos de 11 a 21
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do atual Código Civil e em outras disposições satélites. Embora exista essa previsão legal é preciso
ressalvar que os direitos da personalidade não são numerus clausus, ao contrário, tudo o que for emanação
da personalidade deve ser protegido, mesmo que não esteja na lei. Ademais, por serem valores factíveis
em um dado contexto histórico e constitutivos da pessoalidade, eles são mutáveis e provisórios.

Exige uma consideração maior a dignidade da pessoa humana, que consiste em um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito como previsto no Art. 1º, III da Constituição Federal.

Segundo Paulo Mota Pinto, decorre do próprio reconhecimento da dignidade da pessoa humana
como valor no qual se baseia o Estado, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Esse direito
está expressamente previsto em diversas constituições, como a portuguesa e a alemã. Na Constituição
Brasileira não há previsão expressa, o que não significa que ele não deva ser observado, pois como dito,
ele é desdobramento da dignidade.[29] 

Para Paulo Mota-Pinto, a pessoa é um devir, um “centro de decisão livre”, e nesse sentido ele
afirma que:

 
A liberdade de desenvolvimento da pessoa humana compreende-se, pois, com base numa concepção do
“indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo o seu próprio projeto espiritual (plastes et
fictor). A forma de realização da personalidade humana não é algo de pré-determinado, que se receba
por atribuição, herança, situação num dado momento ou classe, ou por imposição ou dádiva a partir de
um determinado padrão ou modelo. Trata-se, antes, de algo que se auto-institui ou constrói, segundo o
seu próprio projecto, determinado a partir da própria pessoa, como centro de decisão autónomo. [30]  

 
É bem sabido que o desenvolvimento da personalidade é comunicativo, ocorre no contato

intersubjetivo, na relação com outras pessoas. Há, portanto, uma indispensável dimensão social desse
direito. Tendo isso em vista, Paulo Mota Pinto estabelece como limites a esse direito (os quais estão
previstos na Lei Fundamental da Alemanha) os direitos de outrem, a ordem constitucional e a lei moral
(com a ressalva de que todo mandamento moral deve estar inscrito na ordem constitucional). Qualquer
limitação, porém, deve ser proporcional, necessária e adequada, preservando-se sempre um espaço para a
liberdade, conteúdo essencial do direito ao livre desenvolvimento da personalidade.[31]

Essas idéias coadunam-se com o conceito de dignidade da pessoa humana como autorrealização,
trabalhado por Giovanni Pico Della Mirandola, já no século XV. Em sua obra mais representativa, o
“Discurso sobre a Dignidade do Homem”, Mirandola afirma que o ser humano é a obra divina mais digna
de admiração porque ele, e somente ele, pode se autorrealizar. Deus havia construído o mundo como o
conhecemos, mas consumada a criação, desejava que houvesse alguém capaz de compreender uma obra
tão grande. Então pensou por último em criar o homem, a quem concedeu um poder inigualável:

 
A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não
constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te
entreguei.[32]    

 
O autor afirma que os animais quando nascem já trazem do ventre materno tudo aquilo que serão,

ao contrário do homem ao qual é concedido o poder de obter o que deseja e de tornar-se o que quiser: “Tu,
árbitro e soberano artífice de ti mesmo”.[33]

É precisamente a capacidade racional que permite à pessoa tomar consciência da sua dimensão
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como ser livre. O homem deve perseguir sua dignidade, sem estar sujeito ao determinismo natural nem ao
arbítrio alheio.

Em resumo, tendo em vista sua autonomia, a pessoa humana pode escolher e adotar aqueles
valores que considerar importantes para sua vida, pois possui o direito ao livre desenvolvimento de sua
personalidade.

A partir dessas idéias, Ascensão afirma que o Código Civil Brasileiro exagera ao dispor que o
exercício dos direitos de personalidade não pode sofrer limitação voluntária. Para o autor esses direitos
estão sujeitos a limites, que também podem ser negociais[34]. João Baptista Villela vai mais longe e
afirma que o Código Civil agrilhoou as pessoas naturais aos seus direitos, ao invés de proteger a sua
liberdade, opção legislativa que parte de uma concepção estática da personalidade, o que não pode se
sustentar.[35] Ao contrário, a “personalidade é um projeto, que o homem deve realizar em comunhão mas
também em autonomia”.[36] E mais, todo direito da personalidade desemboca na garantia do
desenvolvimento da personalidade de cada um.[37] 

A pessoa deve ser livre para perseguir sua felicidade, a vida boa que deseja experimentar.  Assim,
os direitos da personalidade não são absolutos, e devem ser entendidos como:

 
(...) direitos subjetivos que põem em vigor, através de normas cogentes, valores constitutivos da pessoa
natural e que permitem a vivência de escolhas pessoais (autonomia), segundo a orientação do que
significa vida boa, para cada pessoa, em um dado contexto histórico-cultural e geográfico.[38]   

 
Dessa forma, o direito à integridade física não pode aprisionar seu titular. Com base no direito ao

livre desenvolvimento da personalidade, a pessoa deve ser livre para decidir como exercer seu direito à
integridade física de forma autônoma, podendo até mesmo renunciar ao seu exercício e realizar
modificações corporais para se autorrealizar.

Assim, não obstante as previsões constantes nos artigos 11 e 13 do Código Civil, a amputação do
prepúcio realizada por um sujeito adulto e autônomo é perfeitamente admissível com base no direito ao
livre desenvolvimento da personalidade, podendo ser realizada por qualquer motivo, religioso ou não. Se a
circuncisão é feita em uma criança capaz de exprimir sua vontade, ela também deve ser envolvida no
processo decisório. O problema maior existe quando se trata de circuncisão em recém-nascidos, incapazes
de entender o ato e consentir para sua realização.

 

V – Circuncisão em Neonatos     
 
A maior parte das circuncisões, seja por motivo religioso ou não, é feita em bebês nos primeiros

dias de vida. Segundo o judaísmo, ela deve ser realizada no oitavo dia após o nascimento. A postectomia
eletiva em que se alegam motivos higiênicos ou preventivos também é realizada quase sempre em
neonatos. Nesse contexto, algumas questões impõem-se: como permitir que seja amputada uma parte do
corpo humano sem o consentimento da pessoa? Em que medida os pais podem decidir os assuntos
pertinentes aos filhos e interferir em sua integridade física?

É sabido que os genitores têm o poder familiar e o dever constitucional de assistir, criar e educar
os filhos menores (Art. 229). Os pais são os responsáveis pela educação e formação pessoal deles nos
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primeiros anos de vida, sendo inclusive seus representantes.
Para cumprir esses deveres, os pais precisam tomar diversas decisões em nome dos filhos

pequenos, opções que variam desde o que eles irão comer e vestir, até qual a religião em que serão
iniciados. Várias dessas escolhas tangenciam a questão da integridade física do menor, como a vacinação,
o “exame do pezinho”, e até o costume de furar as orelhas de meninas. Ou seja, o dogma da
intangibilidade do corpo é irreal e impraticável. Entretanto, todas as decisões precisam ser tomadas
levando em consideração o melhor interesse da criança, ou seja, pode haver sim uma ingerência na esfera
corpórea do menor, mas condicionada à promoção do seu bem-estar.   

No caso da postectomia eletiva por motivos de prevenção de doenças, como já explicitado, as
razões aduzidas para a sua realização são bastante precárias. Para evitar a fimose e o câncer de pênis, por
exemplo, medidas higiênicas possuem o mesmo grau de eficácia. Já como forma de redução das chances
de contágio pelo HIV ou sífilis (o que ainda é muito controverso), o uso de preservativos de barreira é
muito mais eficiente.

Assim, os motivos da circuncisão nesse caso são insuficientes para justificar uma intervenção
cirúrgica na criança que retire um tecido seu e, inclusive, reduza a proteção anatômica de uma parte
extremamente sensível que é a glande. Inclusive, nenhuma associação médica indica a circuncisão eletiva,
pois um procedimento invasivo desnecessário não deve ser utilizado quando existem técnicas alternativas
disponíveis que sejam menos agressivas e possuam a mesma eficácia.[39]

A mesma argumentação se aplica para as circuncisões realizadas para que o filho se pareça com o
pai, ou porque naquela comunidade todos realizam sem refletir continuamente sobre o seu significado.
Mais uma vez, para que a postectomia seja feita é preciso que haja motivos consistentes que a justifiquem.
Nesses casos ela não objetiva o bem-estar da menor e, por isso, não pode ser realizada.

Dessa forma, tendo em vista o melhor interesse da criança, a circuncisão eletiva por motivos não
religiosos não deve ser praticada logo após o nascimento, pois consiste numa violação ao direito do menor
à integridade física, que não se sustenta em justificativa médica plausível, podendo até mesmo gerar
maiores complicações para a criança. Há limites aos direitos dos pais de escolher, e eles não podem optar
por procedimentos médicos contrários ao interesse do filho. O ideal nesse caso é esperar que o indivíduo
cresça, possa entender o ato e decidir de forma autônoma se deseja ou não realizá-lo.

Por outro lado, a circuncisão por questões religiosas mostra-se mais complexa. Nesse caso existe
uma justificativa muito forte para a sua realização que é a liberdade de crença, componente da identidade
pessoal. De acordo com o Judaísmo, a retirada do prepúcio é sinal da formação de uma aliança divina e
perpétua.

Os pais que desejam iniciar o filho nos preceitos judaicos enxergam a circuncisão como uma
prática extremamente importante e essencial para a educação religiosa. Ela sinaliza a ligação com Deus e,
por isso, não é possível esperar que a criança cresça e possa consentir. É tão importante quanto o batismo
para a religião católica. A partir do que a Bíblia dispõe, os fiéis acreditam que a alma do homem
incircunciso será extirpada do seu povo (Gênesis 17:14).             

A crença religiosa é uma razão mais forte que as demais para admitir essa prática, porque seus
adeptos acreditam que a religião é uma eterna fonte de obrigações e que suas ações se pautam na bondade
divina.[40] Ademais, o não circuncidado pode sofrer discriminações e segregação, restando excluído da
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comunidade em que seus pais estão inseridos.
Instala-se, então, um conflito de valores: de um lado a liberdade religiosa dos pais e o direito de

educarem o filho na religião que escolherem, decidindo o que é melhor para ele; e de outro o direto à
integridade física da criança.

 Muitos autores acreditam que a decisão final cabe aos pais[41]. Outros já afirmam que a
circuncisão é uma violação à integridade física da menor, e que os direitos dos pais não podem substituir
os direitos do filho. Acrescentam ainda que, se for permitido aos genitores decidir o que é melhor para a
criança no tocante ao respeito à identidade religiosa e cultural, sem nenhum limite, não haverá justificação
para proibir que eles cortem nariz, orelha e dedos se a religião assim determinar.[42]

Primeiro destaca-se que este último raciocínio, segundo o qual, uma vez abertas as comportas,
abusos poderiam acontecer, trata-se, na verdade, de uma falácia conhecida como slippery slope, em que
são derivadas conclusões (omitindo uma ou mais premissas) cuja verdade é meramente sugerida pelo
conteúdo das premissas fornecidas, mas não se segue necessariamente delas. Usa-se esse raciocínio
quando se quer evidenciar possíveis consequências nefastas de determinado fato.[43] Esse pensamento não
é adequado porque não há provas que levem a afirmar que a permissão da circuncisão levaria a
ingerências mais radicais na integridade no neonato. Ademais, o Estado e as leis existem para coibir
eventuais abusos.

No que se refere ao conflito de valores, ressalta-se que não existem direitos absolutos, tampouco
um direito que se sobressai abstratamente aos demais. Essa é uma questão de valoração no caso concreto,
baseada nos elementos presentes, e na autonomia da pessoa. A integridade física não é mais ou menos
importante a priori que a liberdade religiosa.   

Assim, acredita-se que a circuncisão possa ser consumada apenas quando de fato puder
representar o melhor interesse da criança. Quando os valores religiosos da família e da comunidade em
que ela está inserida são importantes e constitutivos de sua identidade. Considera-se que os pais,
representantes dos filhos e responsáveis por zelar pelo seu bem-estar, sejam capazes de avaliar a situação
e decidir qual a melhor solução a ser tomada no caso concreto. Essas escolhas não podem ser
estabelecidas e impostas pelo Estado. O que não significa uma arbitrariedade dos pais, mas uma liberdade
de educar seus filhos com base em suas convicções pessoais do que é bem, do que é vida boa.

Para tanto, os médicos devem dar aos genitores todas as informações necessárias sobre os riscos
da cirurgia e possíveis prejuízos futuros dela decorrentes. Se mesmo assim os pais estiverem convictos em
sua fé, e acreditarem que esse é um procedimento necessário e que trará um bem maior ao filho, a
circuncisão poderá ser realizada, observados todos os cuidados para minimizar a dor e evitar complicações.

De toda forma, a postectomia de menores incapazes deve ser sempre cercada de precauções. A
Associação Médica Britânica estabelece algumas diretrizes para a circuncisão não terapêutica:

 
- Os médicos devem agir segundo o melhor interesse da criança, cujo bem-estar deve ser buscado;
- As crianças que possuem condição de expressar sua opinião sobre as circunstâncias devem ser
envolvidas no processo decisório;
- O consentimento para a circuncisão só é válido quando a pessoa que consentirá tenha autoridade para
tanto e possa compreender as implicações e os riscos;
- Ambos os pais devem dar o consentimento;
- Se não há consenso entre os pais, o médico deve se recusar a realizar a cirurgia sem autorização
judicial;
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- Como em todos os procedimentos, os médicos devem agir com diligência e proporcionar o controle
adequado da dor e do pós-operatório;
- Os médicos devem registrar por escrito discussões, consentimento, procedimentos e cuidados pós-
cirurgia.[44]

 
Destaca-se ainda, que não se deve aceitar toda e qualquer ingerência na integridade física do

menor com base na liberdade de crença dos pais. A circuncisão, embora seja um ato cirúrgico que reduza a
proteção da glande e modifique a forma com que o sexo é percebido (vez que o prepúcio possui
terminações nervosas), não é um procedimento tão invasivo a ponto de colocar em risco a vida do bebê ou
lhe retirar um sentido ou função corporal. A modificação passível de ser aceita deve ser avaliada
intersubjetivamente no caso concreto, e sempre tendo em vista o que se considere, culturalmente, o melhor
interesse da criança. 

 

VI – Conclusão
        
A circuncisão é uma modificação corporal que consiste na retirada de um tecido humano sexual e

protetivo e, por isso, acarreta redução da integridade física do sujeito. Por esse motivo, sempre que
possível deverá ser realizada em pessoas capazes de entender a prática e de decidir de forma autônoma,
optando pela cirurgia por meio de um ato livre e consciente, como forma de autorrealização e busca pela
vida boa que escolheu para si.

A circuncisão eletiva por motivos não religiosos não é adequada em neonatos, vez que seus
alegados benefícios podem ser obtidos por outras formas menos invasivas. Os pais não possuem o direito
de violar a integridade física do filho sem uma razão forte o bastante para justificar a intervenção. Nesse
caso, mais razoável é esperar que o sujeito atinja a maturidade e possa decidir por si mesmo.

Por outro lado, a retirada do prepúcio de recém-nascidos é admissível quando feita por questões
religiosas, com os pais conscientes dos riscos inerentes à cirurgia e convictos de que essa prática é
necessária ao bem-estar do filho. Ou seja, existe uma razão qualificada que justifica a postectomia, sem
que ela possa ser adiada.

Nessa conjuntura, avaliada no caso concreto, pode prevalecer o direito à liberdade religiosa sob o
direito à integridade física, uma vez que, não obstante ser a circuncisão um procedimento com alguns
pontos negativos, ela não acarreta prejuízos muito graves e nem coloca em risco a vida do bebê. Os pais,
possuidores do direito de educar seus filhos conforme suas convicções pessoais, são capazes de tomar
semelhante decisão.    
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A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS TERRITORIAIS: O CASO DOS KALUNGA

LA CONSTRUCTION DE DROITS TERRITORIAUX: LE CAS DE KALUNGA

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega
Rangel Donizete Franco

RESUMO
O artigo tem por objeto a análise da comunidade quilombola Kalunga, no centro-oeste brasileiro,
descrevendo sua localização, sua origem, sua composição, sua religião, sua economia, sua
política e seus direitos territoriais. Ele tem como ponto de partida a constatação, no discurso
jurídico-normativo, da falta de reconhecimento da questão da diferença como um dado da
realidade e do predomínio da questão da igualdade na abordagem legal. A perspectiva teórica de
estudo do tema é o multiculturalismo, na linha dos direitos humanos enquanto devires
minoritários. Neste contexto, o artigo trata da polissemia do termo multiculturalismo, da
afirmação histórica dos direitos humanos, de suas fases e perspectivas, do conceito de devires
minoritários e do conceito de comunidade quilombola. Para terminar, o artigo desenvolve uma
análise crítica dos direitos territoriais da Comunidade Kalunga. 
PALAVRAS-CHAVES: Comunidade Kalunga; Multiculturalismo; Direitos Territoriais.

RESUME
L'article se concentre sur l'analyse du quilombo Kalunga, dans le centre-ouest du Brésil,
décrivant sa situation, son origine, sa composition, sa religion, son économie, sa politique et ses
droits territoriaux. Il a comme point de départ le constat, dans un discours normatif, le manque
de reconnaissance de la question de la différence comme un fait de la réalité et la
prépondérance de la question de l'égalité dans l'approche juridique. L'approche théorique à
l'étude de cette question le multiculturalisme, en conformité avec les droits de l'homme comme
un des devenirs minoritaires. Dans ce contexte, l'article aborde les multiples sens du terme
multi-culturalisme, la déclaration historique des droits de l'homme, ses étapes et de points de
vue, le concept de devenirs minoritaires et la notion de quilombo. Enfin, l'article développe une
analyse critique des droits territoriaux de la Communauté Kalunga.
MOT-CLES: Communauté Kalunga; Multiculturalisme; droits territoriaux.

1 Introdução
 

Atualmente, as comunidades quilombolas estão envolvidas em relações com o Estado brasileiro, buscando principalmente
a efetivação do disposto no texto do artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, o qual reconhece aos remanescentes
das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras a propriedade  definitiva, impondo ao Estado o dever de emitir-
lhes os títulos respectivos.

Assim, no presente artigo, pretende-se refletir sobre a questão das comunidades quilombolas no Brasil, no contexto dos
direitos humanos enquanto devires minoritários, partindo-se de perspectiva teórica do multiculturalismo e de pesquisa acerca da
comunidade remanescente do quilombo Kalunga, situada no Centro-Oeste brasileiro.

 Inicialmente o trabalho aborda o multiculturalismo, explicitando sua significação, sua conceituação, seus pressupostos e
como se diferencia do pluralismo cultural. A partir disso, faz-se uma reflexão sobre os direitos humanos enquanto devires
minoritários.

Na seqüência, trata-se, num primeiro momento, a conceituação de comunidades quilombolas, como se deu a formação
delas no Brasil, como ocorreu historicamente a sua exclusão social no país, explicita o número das certificadas no Brasil e no Estado
de Goiás pela Fundação Cultural Palmares. Num segundo momento, sob a rubrica “o caso dos Kalunga”, aborda-se da comunidade
quilombola Kalunga, descrevendo-a brevemente, evidenciando a situação de seus direitos territoriais, buscando apresentar uma
análise crítica.

Para a análise da questão, usou-se da interdisciplinaridade (direito e antropologia) e, de certa forma, da intertextualidade,
utilizando-se, além dos autores e obras diretamente citados, relacionados ao direito, à sociologia e à antropologia, de uma série de
outros que tiveram influência na construção do texto, de forma indireta.

A pesquisa efetuada para a confecção do texto foi basicamente bibliográfica.
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2 O multiculturalismo
 

Inicialmente, é imprescindível referir-se às concepções sobre multiculturalismo, para melhor compreensão das
comunidades quilombolas. Isso porque, nas palavras de Charles Taylor (1997, p. 83), “[...] todas as sociedades estão a tornar-se
cada vez mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais permeáveis [...]”, o que conduz à questão da imposição de algumas culturas
sobre as outras e da marginalização, pelas sociedades liberais do Ocidente, de segmentos de sua população oriundos de outras
culturas.

A formação étnica do povo brasileiro decorre e origina uma universalização cultural no Brasil, sendo fruto de vários
conflitos, que se deram no nível biótico, biológico, econômico e social e étnico-cultural. Ribeiro (1996, p. 30) analisa cada um dos
níveis conflitivos, assim

 
[...] Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra
bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as populações
indenes. No ecológico, pela disputa do território, de suas matas e riquezas para outros usos. No
econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização  das relações de produção, que
articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e
ouros. No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi
unificando, na língua e nos costumes, os índios desengajados do seu viver gentílico, os negros trazidos
de África, e os europeus aqui querenciados [...]     

 
Mesmo as leis e as políticas públicas, por muito tempo, se propuseram a cumprir a vontade do Estado Nacional de “[...]

integrar os povos como cidadãos, sujeitos de direito, capazes de negociar juridicamente, sem reconhecer seus direitos coletivos.”
(SOUZA FILHO, 2003, p. 78).

Sparemberger e Kretzmann (2008, p. 98-99), discorrendo sobre antropologia, multiculturalismo e direito, ressaltam a
dificuldade dos povos no reconhecimento de sua identidade cultural, sobretudo frente ao Estado, que na pretensão de defender os
lemas da revolução francesa liberdade e igualdade ignora as diferenças multiculturais e desenvolve propostas de políticas públicas
ineficientes para a sua sobrevivência.   Sustentam que

 
[...] Os povos ditos ‘diferentes’ encontram muitas dificuldades no reconhecimento de na valorização de
sua identidade cultural, peculiar e imensamente importante para a concretização dos ideais de proteção
do meio ambiente e para a  sobrevivência física desses povos. Essa multiplicidade étnica e cultural é
por vezes ignorada pelo Estado, que se mostra ineficiente no desenvolvimento de políticas públicas em
prol desses grupos. Em nome de liberdade e igualdade de todos os indivíduos, o que ocorre é a
cegueira do Estado diante da diferença, dos direitos coletivos de grupos que merecem atenção e
respeito.

 
Na linha da descrição do tratamento dado pelo Estado à questão da diferença, Santos (2002, p. 47) denuncia a promoção

interna da homogeneidade e da uniformidade pelo esmagamento das culturas locais tendo por instrumento o poder de polícia, o
próprio direito (como se evidenciará com a comunidade Kalunga), o sistema educacional, os meios de comunicação social agindo
na maioria das vezes em conjunto.

 
[...] Enquanto, externamente, têm sido os arautos da diversidade cultural, da autenticidade da cultural
nacional, internamente, têm promovido a homogeneização e a uniformidade, esmagando a rica
variedade de culturas locais existentes no território nacional, através do poder de polícia, do direito, do
sistema educacional ou dos meios de comunicação social, e na maior parte das vezes por todos eles em
conjunto.

 
Nesse contexto de não reconhecimento dos grupos (negros e índios), ditos ‘diferentes’, que também participaram do

processo de formação étnica do Brasil, o multiculturalismo apresenta-se como perspectiva teórica adequada à abordagem dos
direitos das comunidades quilombolas brasileiras na dinâmica dos direitos humanos enquanto devires minoritários. Em
contrapartida, a abordagem e o ensino da antropologia jurídica a partir da realidade Kalunga, permite identificar esses devires e
propor a transformação social por meio do direito.

O vocábulo multiculturalismo é elástico, abarcando uma mistura de fatos e valores, e vago, podendo referir-se à defesa do
reconhecimento da diferença, à resistência a políticas e idéias trazidas pelos ‘conquistadores’ ou à defesa do cosmopolitismo.

Como atributo de muitas sociedades atuais, o que permitiria dizer da existência de sociedades multiculturais, o
multiculturalismo vem sendo abordado pela Antropologia Jurídica, que, segundo Colaço (2008, p. 29), “[...] dedica-se ao estudo do
Direito das sociedades ‘simples’, das instituições do Direito da sociedade contemporânea, do Direito Comparado e do pluralismo
jurídico.”

De acordo com Santos e Nunes (2003, p. 26), o multiculturalismo designa a “[...] coexistência de formas culturais ou de
grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades modernas[...]”.
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No dizer de Sparemberger e Kretzmann,
 

A questão multicultural está presente na maioria dos países formados por uma população heterogênea,
por instituições democráticas e atingidos pelas conseqüências desastrosas dos processos de
globalização hegemônica. Esses países apresentam minorias fortemente discriminadas e exploradas,
que carregam o peso da colonização, da tentativa de assimilação forçada, de incorporação ao cenário
nacional e da superioridade de uma cultura dominante, que considera todos os homens como ‘livres e
iguais’.

 
Na visão de Santos (2006, p. 462), “[...] O multiculturalismo progressista pressupõe que o princípio da igualdade seja

prosseguido de par com o princípio do reconhecimento da diferença [...]”, de maneira que “[...] temos o direito a ser iguais quando a
diferença nos inferioriza; temos o direitos (sic) a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza [...]”.

Importante registrar que o multiculturalismo se diferencia do pluralismo cultural. Sparemberger e Kretzmann, invocando 
Jacques D’Adesky, asseveram que

 
[...] D’Adesky (2005, p. 198) chama a atenção para a diferenciação entre pluralismo cultural e
multiculturalismo, asseverando que o pleno reconhecimento da igualdade e da cidadania, associado ao
tratamento igual de grupos étnicos que possuem uma cultura diferenciada é a base para uma política
multicultural e não de pluralismo cultural. Conforme o autor, ‘o pluralismo cultural não abarca
necessariamente a política de tratamento em pé de igualdade das diferentes culturas que se encontram
num dado território geográfico’ (p. 199); já o multiculturalismo possui a tendência de reconhecer a
igualdade de valor intrínseco de cada cultura [...]

 
Não se pode referir ao multiculturalismo vislumbrando o tratamento das comunidades quilombolas sem a reflexão sobre

seus devires minoritários que contribuem por forjar a noção de comunidade desses povos. Impõe-se pensar os direitos humanos não
apenas como consectário dos ideais iluministas, mas como devires minoritários a se realizar numa sociedade complexa, em que as
diferenças hão de ser protegidas e não afastadas.

 
3 Direitos humanos e devires minoritários
 

Nos documentos oficiais que instituem oficialmente os chamados direitos humanos, considerados desde as solenes
declarações do século XVIII, a questão da diferença não foi observada  como um dado da realidade, quer do ponto de vista da
ideologia, quer do ponto de vista da lei. A idéia de igualdade marca a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América
e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa o que fará com que o direito produzido formalmente
nesse período da história da humanidade contribuiu mais para corroborar práticas excludentes e fortalecedoras da desigualdade do
que propriamente para emancipar e fortalecer o homem, sobremaneira nas questões multiculturais.

A afirmação histórica das idéias que consagram os direitos humanos e que servem de fundamento a noção de Estado de
Direito, alicerça-se na ideologia liberal, que como a  instituição estatal pauta-se nos princípios da territorialidade, da soberania
absoluta do Estado e da liberdade, vinculada ao direito de propriedade privada.

A afirmação histórica dos direitos do homem, nas suas diversas fases e perspectivas, embora com graus mais ou menos
acentuados é sempre excludente e homogenizadora.

Num primeiro momento em que se tem os direitos humanos como preceito ideológico universal e como marco histórico
os movimentos revolucionários do final do século XVIII  sob a influência dos ideais liberais, esses direitos atuam no processo de
construção do Estado de Direito e na proteção do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado.  O trabalho volta-se ao
reconhecimento do indivíduo como sujeito, de forma excludente e seletiva.

No seu desdobrar, no seguinte momento tem-se a constitucionalização dos direitos, ou seja, a codificação, em âmbito
interno, dos direitos do homem. As primeiras Constituições escritas reconhecem como fundamento para a construção de uma
sociedade livre das formas tradicionais de dominação é a afirmação da igualdade formal, negando reconhecimento à diversidade.
Essa negligência que cria condições às muitas possibilidades de totalitarismo. A constitucionalização traz para o plano interno dos
estados a disciplina desses direitos. Permite ampliar em número os sujeitos de direitos pela diferença, mas não pela diversidade

Numa terceira perspectiva conseqüente da referida internalização vislumbra-se a ocorrente negligencia interna desses
direitos, o subjugo da dignidade humana e o estabelecimento de autoritarismos, totalitarismos e terrorismos de Estado sustentados e
defendidos em nome da sobrevivência da instituição estatal.  Surgem, notadamente pós Primeira Guerra Mundial, manifestações do
direito internacional dos direitos humanos, sob a veste do direito humanitário e da proteção internacional do trabalho.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pelas práticas de desrespeito a valores, nos dizeres de Hannah Arendt (1999),
são um retrato da banalização do mal e da institucionalização do culto à virtude vazia. Isso vai referenciar o processo de codificação
internacional dos direitos do homem, que terá por marco a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e dos
Pactos dela decorrentes, quais sejam, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, ambos adotados pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 1966.

Esse sistema de proteção, com as virtudes que não se lhe nega, não muda a noção individualista e a perspectiva
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indivíduo/Estado e não contempla a violência institucionalizada pelo colonialismo europeu. Serviu precipuamente para reproduzir
no plano internacional o que, respeitadas possibilidades e condições, fizera no plano interno o constitucionalismo. Reforça-se o
pressuposto da igualdade formal, desconsiderando-se a diversidade. 

 Por fim, numa perspectiva mais recente se chega à necessidade de reconhecimento da diferença como uma construção
histórica da humanidade. O sistema fundado pelas Nações Unidas enfrenta a questão do indivíduo não somente na sua generalidade,
mas também na sua especificidade, por meio da ampliação do rol dos sujeitos de direitos.

 Desde a década de 1990, passa-se a reconhecer formalmente, sob a denominação de novos direitos, novos sujeitos de
direitos - grupos, minorias e coletividades, tradicionais ou não, até então negligenciadas pelo aparato regulatório estatal - a quem
são estendidos os reconhecidos direitos humanos. Mas isso se dá sob a mesma perspectiva de outrora, o que acaba por repetir o
pressuposto da igualdade em detrimento da diferença, segmenta a sociedade e, conseqüentemente, hierarquiza os sujeitos de direito.

Nessa diretiva,
 

A hierarquização dos sujeitos de direito [...] é pressuposto para a compreensão da idéia de direitos
humanos, sobretudo quando se fala de direitos econômicos, sociais e culturais, como “devires”.
“Devires minoritários” enquanto reconhecimento e afirmação de cada vez mais categorias de pessoas
que integram grupos minoritários que, se tomados juntos, formam um verdadeiro meltting-pot,
majoritário. Primeiro segmenta a sociedade em classes sociais e depois na forma de minorias étnicas,
minorias religiosas, categorias de trabalhadores, categorias de produtores, categorias de proprietários, e
assim sucessivamente, demonstrando a falibilidade do sistema que institui a igualdade formal como
resultante de pressupostos éticos e morais universais. (DUARTE JR e TÁRREGA, 2009)

 

Como explica Warat (2009), os devires minoritários são fluxos de agenciamentos coletivos minoritários que marcam os
interesses das minorias agenciadas da perspectiva do ponto de vista da mutação da existência coletiva e como corolário da
individual.

Esas minorias estarian experimentando, inventando, creando, indicando, lanzando modos alternativos
disidentes, contraculturales de subjetivacionson importantes porque abren puntos de fuga para la
implosion de ciertos paradigmas (de todo y cualquier paradigma, yo prefiero) normativos y de verdad
en relacion a la personalidad social. Es que el tan mentado sistema capitalñista o neoliberal no se
sostiene por la fuerza de las armas, del Derecho o de ciertos determinates económicos; demanda
inexsorablemente la producción de ciertos modos de sujeto normal que lo soporte todo.

Os devires minoritários, nesse sentido, seriam processos de marginalização positiva que colocam o sujeito à deriva pelas
margens do padrão do comportamento convencional. Por isso não se confunde com a identidade, que é o convencional. O devir é
um processo do desejo. É entrar na aliança na imissão com o diferente e com o que o diferencia.

Nas palavras de Warat (2009),
 
La identidad es lo convencional, la fantasia de lo que es preciso ser. Son las formas que se tiene del
sujeto que es (Mil Mesetas),de los organos que se poseen o de las formas que se tiene, del sujeto que se
fantesea que es; la fantasia del ser o de las funciones que se ocupa. El devenior es un ir mas alla de las
formas de individiuo que lo social normatizo para para extrer particulas entre las cuales se instauran
relaciones de movimiento y de reposo, de lentitud y de velocidad,bien proximas a loo que se esta
deviniendo y por las cuales se deviene.En este sentido para Guattari el devenir es un proceso del deseo(
estoy de acuerdo con esta afirmación)Devenir no es transformarse en otro,sino entrar en alianza,en
contagio, en inmision con el diferente y con la diferencia(que no es la misma cosa)El devenir no va de un
punto al otro ,sino que entra en el entre, es ese entre, ese medio indeterminado pero simpre
silenciosamente marcante.

 
A construção do ideário dos direitos humanos, notadamente no que respeita aos direitos das coletividades, afirma (e

afirma-se como) a generalidade do particular, e repete a universalidade do singular, funda antagonismos que não suportam e não
resolvem complexidade das relações de dominação, subjugação e violência advindas das relações de produção, quer seja no seu
modo tradicional, quer seja em sua forma reestruturada. O direito institucionalizado não vai além de determinar a semelhança dos
sujeitos e sua equivalência dentro de termos e limites por ele designados. Quando não delineia um âmbito, não enquadra, não
contempla, não estabelecendo condições de equivalência. “Forma vazia da diferença, forma invariável da variação, a lei constrange
seus sujeitos a só ilustrá-la à custa de suas próprias mudanças.”(DUARTE JR e TÁRREGA, 2009)

Assim, pode-se assegurar que o aparato jurídico regulatório dos direitos humanos, tanto no âmbito interno quanto no
internacional, não consegue a emancipação, mas se traduz em  formas de  aprisionamento, hierarquização, segregação e
domesticação do ser humano, e isso tem reflexos no processo de reestruturação das forças produtivas.

Na esfera do direito das coletividades importa no afirmar de sua manifestação formal, enquanto direito à
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autodeterminação sem se preocupar diretamente com os resquícios  perversos do colonialismo europeu deixada aos povos
colonizados. Isso é evidente quando se estuda a comunidade Kalunga.

Sob esse olhar, o direito das coletividades, como alternativa, pode significar a reprodução das formas de aprisionamento,
hierarquização, segregação e domesticação do ser humano.

Ao se pensar no direito das comunidades sob a perspectiva dos devires minoritários, frutos de um processo histórico que
afirma a generalização e exclui a diversidade, corre-se o risco de enxergar que na relação que se estabelece entre o não indivíduo e o
Estado desaparece a noção convencional de comunidade. Isso se dá  pelo afrouxamento da influência das instâncias tradicionais de
socialização, com o hiperindivíduo e a individualização dos modos de vida.

A comunidade precisa do direito para instituir-se no espaço público, para existir como grupo, para obter o
reconhecimento público. Precisa e acaba por fazer valer para si os direitos e liberdades fundamentais, concebidos em favor do
indivíduo. Com isso, os direitos coletivos que se sobrepõem às esferas individuais consagram a repetição de aprisionamentos, de
coletividades e indivíduos.

As reivindicações comunitárias são instrumentos que servem para a afirmação dos direitos individuais garantidos pela
Constituição, mas inserida na realidade acontece num plano mais formal do que efetivo. Acrescente-se que na tensão entre a
comunidade e o indivíduo esse é estimulado a aceitar um discurso baseado na comunidade forte o que o aprisiona na própria
coletividade. (CHARLES, 2009).
 
3 Comunidades Quilombolas: conceito e formação

 
A partir da perspectiva antropológica, a expressão comunidade quilombola refere-se à condição de remanescente de

quilombo de uma determinada comunidade.
A palavra remanescente refere-se, na visão de Andrade (1997, p. 47), “[...] à situação presente dos segmentos negros em

diferentes regiões e contextos e é utilizada para designar um legado, uma herança cultural e material que lhe confere uma referência
presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar específico [...]”. Essa significação afasta o sentido comumente atribuído ao
vocábulo remanescente, como denominação que sugere sobra, resto de algo, útil apenas aos partidários da desqualificação das
formações quilombolas como processo.

O termo quilombo, segundo O’Dwyer (1995, p. 1),
 

[...] vem sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos negros em regiões e
contextos do Brasil. Quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação
temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de população
estritamente homogênea. Nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou
rebelados. Sobretudo consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na
manutenção e na reprodução de modos de vida característicos, e na consolidação de território próprio.
A identidade desses grupos não se define por tamanho nem número de membros, mas por experiência
vivida e versões compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade como grupo. Constituem
grupos étnicos conceituados pela antropologia como tipo organizacional que confere pertencimento por
normas e meios de afiliação ou exclusão[...]  

 
Assim, modernamente, a idéia de remanescente de quilombo é definida pelo compartilhamento de um território e de uma

identidade social e étnica, que expressa, segundo Alessandra Schimitt, Maria Cecília Manzoli Turatti e Maria Celina Pereira de
Carvalho (2002, p. 4), “[...] um sentimento de pertença a um grupo e a uma terra [...]”.

O artigo 2º, do Decreto nº 4.887/03, de 20 de novembro de 2003, exprime conceito semelhante, ao dispor que
consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos “os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida.”

O conceito normativo, previsto no artigo 2º, do Decreto n. 4.887/03, é relevante, entre outros fatores, porque adota um
critério de auto-atribuição, que assegura uma participação ativa e primordial da comunidade na definição de sua identidade, a partir
do tipo de sentimento, de compreensão e de representação que ela tem de si.

Relativamente à formação das comunidades quilombolas no Brasil, os grupos que hoje são considerados remanescentes
das comunidades dos quilombos se constituíram a partir de uma grande diversidade de processos, que incluem desde as fugas com
ocupação de terras livres e geralmente isoladas, até as heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços
prestados ao Estado, a permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior das grandes propriedades, bem como a
compra de terras, tanto durante a vigência do regime escravista quanto após a sua extinção.

A concepção tradicional sobre a origem das comunidades quilombolas baseia-se numa origem única, qual seja, a fuga de
escravos. Essa concepção adveio do desenvolvimento da definição de quilombo feita pelo Conselho Ultramarino de 1740.
Quilombo, na definição do Conselho, é “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não
tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”.

Entretanto, a concepção atual não está mais presa a uma origem única, baseada na fuga de escravos. Segundo Walter
Claudius Rothenburg,
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[...] Na América em geral, parece terem sido ‘relativamente diminutas as freqüências (sic) de fugas de
escravos’, assinala MANOLOGO FLORENTINO (2005). Às vésperas da abolição formal da
escravidão (1888), ‘[c]resceu o número de quilombos, alguns patrocinados por abolicionistas, como o
do Leblon na capital do império’, informa JOSÉ MURILO DE CARVALHO (2007:188). Ainda que as
fugas tenham sido importante fator causal, outros motivos concorreram para a manutenção dos
quilombos: ‘as fugas não necessariamente representariam o principal meio de reprodução da maioria
dos grandes quilombos americanos’ (FLORENTINO, 2005). Alfredo Wagner B. de Almeida refere a
diversidade de formas jurídicas na origem de muitos quilombos: ‘aqueles domínios doados, entregues
ou adquiridos, com ou sem formalização jurídica, por famílias de escravos’. A transferência teria sido
realizada tanto por particulares – ‘os descendentes direitos de grandes proprietários, sem o antigo poder
de coerção, permitiram a permanência de famílias de antigos escravos (e as formas e regras de uso
comum) por meio de aforamentos de valor simbólico, como forma de não abrir mão do seu direito de
propriedade formal sobre elas’-, quanto pelo Estado – ‘concessões feitas... em retribuição à prestação
de serviços guerreiros’. Mas a aquisição das terras pode não ter prendido a uma transferência e sim ter-
se constituído modo de aquisição originária, por ocupação de ‘domínios ou extensões correspondentes
a antigos quilombos e áreas alforriados...’[...]

 
Considerando essa diversidade de origens acrescida das peculiaridades históricas dos remanescentes das comunidades

dos quilombos, uma denominação também possível para estes agrupamentos seria a de terras de preto, ou território negro, ou
comunidades negras rurais, ou terras de quilombo, ou quilombos contemporâneos, ou mucambo.

A questão das comunidades quilombolas exige definir como historicamente se configurou o quadro atual de exclusão
social delas.

O sistema escravista aparece como fator determinante da atual situação das comunidades quilombolas brasileiras.
Sparemberger (2008, p. 126-127) afirma que “[...] a sociedade escravocata instituída e difundida durante todo o período

colonial foi responsável pelos altos índices de preconceito e discriminação racial em relação à população indígena e aos
descendentes dos escravos africanos [...]”.

Hasenbalg (1979, p. 39-40), tratando da realidade vivida pelas populações afro-brasileiras, assevera que “[...] a atual
condição dos negros não é em grande parte o resultado da discriminação vigente, mas, pelo contrário, advém da opressão no
passado escravista”.

Segundo dados da Fundação Cultural Palmares, atualmente há 1482 comunidades quilombolas certificadas no Brasil,
dentre as quais 22 duas estão localizadas no Estado de Goiás.(disponível em: <www.palmares.gov.br>. Acesso em: 13 jun.
2010)

 
4 O caso dos Kalunga
 
4.1 Breve descrição

 
Kalunga é a designação atribuída à comunidade quilombola que habita uma área rural situada nos municípios de

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, no nordeste do Estado de Goiás, localizado no Centro-Oeste brasileiro, distante 600
Km de Goiânia-GO e 330 Km de Brasília-DF.

A comunidade é originária do Quilombo dos Kalunga, que se estabeleceu às margens do rio Paranã, a partir do século
XVIII, constituído dos negros fugidos dos duros trabalhos da extração de ouro das minas de Arraias, Monte Alegre e Cavalcante.

No tocante à origem dos Kalunga, narra Soares (1993, p. 74) que
 

[...] de uma mina de ouro, denominada Boa Vista, fugiram escravos formando o quilombo que deu
origem às comunidades Kalunga. Essas informações foram obtidas de um descendente quilombola,
habitante da região. Daquela mina fugiram os cativos, aproveitando-se da facilidade que a topografia
acidentada do terreno lhe propiciava. Esses escravos haviam sido trazidos por escravistas, com o fito de
explorar ouro na região. A formação do quilombo naquela área tão inóspita, acidentada em demasia,
nos meados do século XVIII, onde somente existiam onças, jacarés e outros animais ferozes, dá-nos a
idéia de que os escravos fugiram para se refugiarem numa organização, onde se defendiam dos males
que de fora adviriam. A segurança contra os escravistas era a própria topografia do terreno [...].
 

A comunidade compreende 4 (quatro) localidades principais, núcleos de moradia e de trabalho, quais sejam, Vão do
Moleque (ou Muleque), Vão das Almas, Contenda, Ribeirão do Negros (ou dos Bois), os quais abrigam pequenos povoados, entre
os quais Riachão, Boa Sorte, Bezerra, Areias, Saco Grande, Tinguizal e Bom Jesus.

Não basta, porém, para conhecer os Kalunga, referir-se ao local onde habitam, às suas origens e aos povoados que
constituem a comunidade. Necessária a abordagem de sua religião, de sua economia e de sua política.

A religião comunitária é a católica, com calendário que prevê festas sagradas (Santo Antônio e São João) e romarias,
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regidas por cerimônias e rituais, precedidas de folias.
A economia está baseada principalmente na agricultura de subsistência, assentada na “droga”, que é a roça, a qual recebe

em seu seio não apenas a rama de mandioca, mas sementes de milho, amendoim, abóbora, maracujá etc, cujos produtos amparam,
juntamente com os produtos oriundos de pomares e hortas, a estrutura alimentar da população Kalunga. Também praticam a pesca,
o extrativismo e a criação de gado, porcos e aves.

A atividade política se dá basicamente a partir de uma organização formal, que é a Associação Mãe Kalunga, que
representa a comunidade Kalunga presente nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, em suas relações
políticas. Essa Associação Mãe é subdividida em outras três Associações Filhas: de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. A
comunidade Kalunga também já teve representação em Câmaras Municipais, como é o caso de Éster Fernandes de Castro, no
município de Teresina, que foi titular de mandatos de 1992-1996, 1996-2000 e 2000-2004, e pretende candidatar-se ao cargo de
prefeita de Teresina nas próximas eleições municipais. 

 
4.2 A região onde se encontram os territórios Kalunga
 

Os territórios Kalunga localizam-se no cerrado brasileiro, mais precisamente goiano, o que torna pertinente uma breve
abordagem sobre o bioma cerrado e o Estado de Goiás.

O bioma Cerrado, situado na Região do Brasil Central, ocupa 2,04 milhões de hectares ou 20% do território do País. Até
o início dos anos 1960 essa região era considerada marginal para a produção agrícola face às limitações impostas pela baixa
fertilidade natural de seus solos, a inadequada distribuição de chuvas, a probabilidade de ocorrência de veranicos durante a estação
das chuvas e a falta de infra-estrutura na região (LOPES; DAHER). A região do Cerrado brasileiro possui, segundo entendimentos,
50% de terra agricultável, sendo dois terços adequados para a agricultura e pecuária.

Esse bioma conheceu e ainda conhece um processo de ocupação territorial singular. Esse processo se deu basicamente,
desde as raízes colonialistas, nos moldes do modelo  capitalista, excluindo os negros e as comunidades que se formaram a partir dos
núcleos populacionais dos escravos fugidos. Núcleos encravados nos longínquos limites, para além do agronegócio.

Essa ocupação da região, que dá origem às comunidades Kalunga, conhece três fases. A primeira, presente ainda no
século XVIII, se dá com a abertura e assentamento de povoados para a exploração de ouro e pedras preciosas. A segunda, com a
exaustão das minas que fez com que a região passasse a ser explorada pela criação de gado. A terceira e mais intensiva, a partir dos
anos de 1960 com a construção da nova Capital Federal – Brasília – e com a adoção de estratégias e políticas de desenvolvimento e
investimentos em infra-estrutura pelo Governo Federal e que, de fato, gerou grande repercussão a partir das décadas de 1970 e
1980. É da primeira fase a origem das comunidades quilombolas, o que se verificará a seguir.

A ocupação goiana mostra antagonismos e contradições. Se por um lado mostrou  possibilidades agricultáveis, de
superação dos desafios postos pelas terras ermas, de clima duro e de solo pobre do cerrado, por outro se mostrou como um processo
que redundou na exploração de escravos, das populações tradicionais desse bioma, seus conhecimentos, bem como da natureza
local.

A ocupação das áreas do Cerrado foi elaborada a partir de projetos ideológico-culturais, sócio-econômicos e jurídico-
políticos que confluiram para garantir um modelo  aplicado nas áreas a serem desenvolvidas, segundo Mendonça (2004). “Desse
modo, a deliberação política ao lado de uma conjunção de fatores, com destaque para a regulamentação do trabalho e prioridade às
empresas rurais, juntos, estabeleceram as condições contratuais e normativas, assegurando os interesses do capital industrial e
financeiro e, concomitantemente, garantiu a demanda por terras para implementar a modernização da agricultura na região.”
(DUARTE JR e TÁRREGA, 2009)

Como afirmado anteriormente, tais mudanças, impactantes e marcantes no processo de transformação da forma de
produção agrícola no Brasil Central, vem fomentando e  sendo fonte de alimentação e de retroalimentação das condições necessárias
e favoráveis ao surgimento de  “devires minoritários”. Isso promove a reprodução do modelo de aprisionamento do indivíduo, vez
que o aparato jurídico-formal que emerge dentro desse contexto não é capaz senão de promover o reconhecimento de direitos
individuais, com a única exceção do direito à autodeterminação. Esse direito, no entanto, fica restrito aos povos subjugados pelo
colonialismo europeu, negligenciando a persistência de práticas subjugadoras impregnadas na consciência coletiva dos povos
colonizados que sofrem, em pleno século XXI, as conseqüências remanescentes dessa forma de sociabilidade autoritária e
discriminatória herdada do colonialismo europeu, como é o caso dos Kalunga.

No que toca ao Estado de Goiás, ele vem passando por significativas transformações econômicas, sociais, culturais e
estruturais nas últimas décadas decorrentes sobretudo da implantação e do desenvolvimento de políticas governamentais de
incentivo ao agronegócio.

Pode-se verificar que os nichos produtivos compreendidos pelas cadeias ou complexos produtivos da carne (bovina,
suína, aves), da soja, e do setor sucroalcooleiro alteram a dinâmica dos núcleos populacionais onde se estabelecem. Isso ocasiona
condições propícias para acelerar o desenvolvimento econômico com a consequente concentração de renda e a reprodução de
situações de exclusão-inclusão, que inevitavelmente tem ocorrido.

Com isso verificam-se fluxos migratórios característicos da busca desenfreada por emprego e utilidade econômica típicos
do modelo de sociedade consumista e utilitarista contemporânea. Os núcleos urbanos crescem desordenadamente evidenciando a
fragilidade e os déficits das políticas sociais que acabam por ser consentâneos com a introdução desses mesmos nichos produtivos e
com as novas coletividades que se fundam, quer seja pelo vínculo do pertencimento, da identidade cultural, econômica, social,
étnica, de gênero ou ideológica.
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Como já se afirmou em outra ocasião (DUARTE E TARREGA, 2009), a hipersegmentação da sociedade não é uma
 situação específica e particular dos nichos produtivos presentes na região do Cerrado brasileiro, mas é uma ocorrência tipicamente
pós-moderna, característica dos sistemas produtivos contemporâneos.

A hipersegmentação social revela uma dominação brutal que afasta qualquer possibilidade emancipatória, vez que,
conforme afirma Deleuze e Guattari (1997), não é capaz de promover senão o alisamento do espaço social e uma rigorosa
hierarquização social. São “linhas de fuga que revertem-se freqüentemente em linhas de destruição, tendendo assim a alimentar e
retroalimentar cada vez mais novas formas de violência, dominação e domesticação do homem pelo homem, traduzidas em pobreza,
miséria e demais formas de violência a que o indivíduo é submetido em face de um mundo desterritorializado, repleto de devires
minoritários”.(DUARTE e TÁRREGA, 2009)

Não é de outra forma ou com outras características que se apresenta a comunidade Kalunga.
 Os “devires minoritários” mostram-se como realidade tipicamente pós-moderna, a partir das perspectivas sociológica e

antropológica. O mesmo há de ser considerado a partir do direto, notadamente dos direitos humanos.  Toda a regulamentação criada
nessa seara, tanto interna como externa se dá sob a justificativa de que é necessária a tutela e a proteção das coletividades e da
pluralidade, mas representam resultados muito mais voltados à domesticação do homem não incluído no sistema econômico
hegemônico e a pacificação de relações conflituosas por sua própria natureza, tal qual se apresentam as relações de produção no
sistema capitalista.

Assim, a perspectiva de um direito que pretende tutelar o multiculturalismo  há de compreender o modo de
funcionamento do aparato jurídico voltado a tutelar as novas coletividades produzidas por um sistema de produção gerador de
riqueza e pobreza, desenvolvimento econômico e exclusão social, emancipação e aprisionamento sociais.

 É preciso contemplar toda a complexidade que é informada por uma realidade velada e negligenciada pelas forças
produtivas e evitada por grande parte da comunidade científica voltada à pesquisa dos fenômenos jurídicos e seus impactos nas
novas estruturas sociais contemporâneas.

Segundo o entendimento de Boaventura de Sousa Santos (2006), a sociedade contemporânea anda de braços com
problemas modernos, notadamente os decorrentes da não realização prática dos valores da liberdade, da igualdade e da
solidariedade, para os quais se apresentam  soluções. No caso do hemisfério sul, esses problemas são remanescentes das formas de
violência impostas pelo colonialismo e pelo capitalismo num segundo momento. Isso porque o fim do colonialismo, pensado como
relação política, foi incapaz de superar o modelo que  sustenta e ampara formas cruéis de aprisionamento e dominação do homem
pelo homem e que encontra largo espectro no âmbito das relações sociais. Isso revela cruamente a hegemonia e a subsistência de
uma mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória.

A partir desta matriz surgem contradições e antagonismos  locais que devem orientar a leitura dos direitos das
comunidades. “Se a forma de produção capitalista fez e ainda continua a fazer vítimas, ou seja, produzir seres humanos que só
integram os processos produtivos e decisórios pela violência, exclusão e discriminação que esta lhes impôs, em esferas continentais
o que se infere dos dados da realidade é que ela também foi capaz de produzir contradições em âmbito local, evidenciando
antagonismos tão particulares, porém, advindos de uma mesma força matricial: o colonialismo”. (DUARTE e TÁRREGA,2009)

Santos, ao tratar da expressão “epistemologias do Sul”, propõe explicar a matriz do sofrimento humano causado pela
modernidade capitalista, partindo do pressuposto de que “o Sul é, ele próprio, um produto do império”.  Compreender o “Sul” em
 sua complexidade impõe considerar a necessidade de desfamiliarização em relação ao Sul imperial, em outras palavras, em relação
a tudo que resulte da relação colonial capitalista e o que repercute dessas formas de dominação  nas reinventadas formas de
produção capitalista.
 
4.3 Os direitos territoriais da Comunidade Kalunga

 
Os direitos territoriais da Comunidades Kalunga não é recente, reportando as primeiras posses a duzentos anos atrás. Na

visão de Soares (1993, p. 60-65), “[...] a posse dos Kalunga é de mais de duzentos anos, conforme nos informam as entrevistas [...]
porque advindos de quilombos formados no século XVIII [...]”.

Mas esses direitos são explorados e discutidos notadamente nas duas últimas décadas do século passado e nessa primeira
do Século XXI.  Os documentos mais recentes datam de  25 anos atrás. Relativamente à questão da regularização da posse e da
propriedade da terra na comunidade Kalunga, houve, de fato, titulação apenas na área de 50.000 hectares, situada no município de
Monte Alegre de Goiás, a partir da legitimação de posses, em 1985, operacionalizada via discriminatória administrativa pelo
Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO) com fundamento na Lei Federal nº 6.383/66 e na Lei Estadual nº 9.541,
de 27 de setembro de 1984.

Nessa área, o IDAGO concretizou a titulação em condomínio, fazendo as doações das terras rurais, com reserva de
domínio, ou seja, a cláusula da inalienabilidade até a morte do donatário, como consta da Lei Estadual nº 9.717, de 22 de maio de
1985. As matrículas foram feitas no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Monte Alegre de Goiás.

Segundo informações da Comissão Pró-Indio de São Paulo, com dados de 09 de março de 2010, a comunidade Kalunga,
com população estimada em 600 famílias, vive em território, de dimensão de 253,191,72 hectares, cuja situação dominial é de terras
particulares, mas com processo de regularização em curso, na fase de desapropriação, sob responsabilidade da Superintendência
Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno. Segundo a mesma comissão, a área foi titulada em 14 de julho de 2000, a partir da
outorga de título pela Fundação Cultural Palmares. Porém, foi instaurado novo processo de titulação, agora pelo Incra.

Os dados da Comissão Pró Índio de São Paulo, de dezembro de 2009, sobre as terras quilombolas, revelam que pouco se
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avançou nos últimos anos no tocante às titulações dessas comunidades. Em dezembro de 2009, somente 177 comunidades
quilombolas tinham  título de propriedade de suas terras, o que  representa 13% das 1.342 comunidades registradas pela Fundação
Cultural Palmares até o momento e 5,9% da totalidade estimada pelo movimento social (3.000 comunidades). Isso indica que a
atuação governamental é frágil no atendimento aos direitos constitucionalmente garantidos. É muito inferior ao necessário para
garantir o direito à terra previsto na Constituição Brasileira e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
(Disponível em:<http://cpisp.org.br/terras/>. Acesso em: 15 jun. 2010).

Informam Aline Cântia e Leonardo Boloni (2005) que, para concretização do novo processo de titulação estabeleceu-se, em
2005,  convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e o estado de Goiás. A ação prevista com recursos do MDA e do Incra, foi orçada em R$ 19,3 milhões, dos quais R$ 3,3
milhões de participação do governo estadual. Nesta área de aproximadamente 100 mil hectares há habitantes não quilombolas, que
deverão ser retirados da área. São propriedades privadas, e nesses casos há previsão legal de pagamento de indenização da terra nua
por meio de Títulos da Dívida Agrária (TDAs) e das benfeitorias, em dinheiro. Tudo isso de acordo com o Decreto 4.887, de 20 de
novembro de 2003, que definiu a política do governo federal para as áreas quilombolas.

A partir da reflexão sobre o que foi escrito nos parágrafos anteriores, é possível visualizar contradição entre a antiguidade
da posse dos Kalungas, de mais de 200 (duzentos) anos, e a falta de efetiva regularização da área ocupada pela comunidade.

Essa contradição torna-se ainda mais notória quando se pensa que há, na ordem jurídica nacional, textos que tratam do
assunto: o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 1988, que reconhece, aos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a propriedade definitiva, e incumbe o Estado de emitir os
respectivos títulos; e o decreto n. 4.887, de 2003, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.  

Importante notar que o artigo 68 referido consagra a propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades quilombolas como direito coletivo. De notar que o aspecto que deve prevalecer é o comunitário, revelado pelo termo
comunidades, e não o individual, indicado pelo vocábulo remanescente, para que se reconheçam as comunidades como sujeitos
coletivos e titulares de direitos metaindividuais (coletivos), o que lhes asseguraria, inclusive, tutela jurídica via ação do Ministério
Público Federal (Constituição, art. 129, IX e Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, art. 6º, VII, ‘c’).

Não se pode esquecer que a propriedade reconhecida aos remanescentes das comunidades de quilombos no artigo 68, sem
prejuízo de se revestir da qualidade de direito coletivo, constitui direito fundamental, nos moldes do artigo 5º, XXII, da Constituição
Federal de 1988. Direito de propriedade que não pode ser lido separado do direito à moradia, também dotado de fundamentalidade e
assegurado às comunidades dos remanescentes de quilombos (artigo 6º da Constituição Federal).

Essa leitura conjunta que se está a fazer entre os direitos humanos de propriedade e à moradia não é gratuita. Referida
leitura remete ao conteúdo do direito à moradia no plano internacional, fixado pela Comissão da Organização das Nações Unidas
(ONU) para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, englobando, entre outros aspectos: segurança jurídica para a posse, qualquer
que seja sua natureza e origem, disponibilidade de infra-estrutura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição
dos titulares do direito, localização que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, educação e outros serviços sociais
essenciais e a moradia e o modo de sua construção devem respeitar e expressar a identidade e diversidade cultural da população.
(grifou-se)

Note-se que essa leitura viabiliza não só a garantia de direitos humanos (propriedade, moradia, segurança, saúde,
alimentação, emprego, acesso à justiça etc.) aos remanescentes das comunidades de quilombos, mas também lhes assegura a
identidade e diversidade cultural, na moradia e no seu modo de construção, na linha da perspectiva teórica do multiculturalismo.

Assim, não há dúvida de que não apenas a comunidade quilombola Kalunga, mas todas as comunidades quilombolas no
país são titulares de direitos humanos enquanto devires minoritários, que são fundamentais às referidas comunidades para que se
tornem sustentáveis, economicamente viáveis e emancipadas politicamente, abandonando definitivamente a situação da pobreza, da
exclusão e do aprisionamento social, a que foram historicamente relegadas por forças políticas, sociais e produtivas dominantes.  

 
5 CONCLUSÃO

 
Conclui-se que, apesar da riqueza teórica do multiculturalismo, seus preceitos não têm encontrado ressonância e, portanto

efetividade na construção do ideário dos direitos gerados a partir dos devires comunitários das comunidades quilombolas situadas
no território nacional, de modo que, em geral, ainda se perpetuam nessas comunidades a pobreza, a exclusão e o aprisionamento,
fruto do esquecimento e negligência das forças políticas, sociais e produtivas, como evidencia a experiência da comunidade
quilombola Kalunga. Isso demonstra também que o estudo dos direitos humanos pelo olhar da antropologia jurídica ganham
relevância a partir da abordagem sobre uma comunidade específica, como é o caso em apreço.

Isso porque, os direitos previstos no plano internacional e nacional não têm encontrado concretização nesses espaços
comunitários, tendo em vista que reproduzem o ideário iluminista do individualismo, da liberdade, da iniciativa privada,
incongruentes com os devires minoritários dessas coletividades. Sequer os espaços territoriais das comunidades quilombolas, que
lhes são fundamentais para a reprodução física e cultural, têm sido regularizados de forma satisfatória. O que não se apresenta como
novidade ante a dificuldade introduzida por novos modelos de apropriação a serem disciplinados pelo modelo convencional de
propriedade privada.

A transformação da forma de produção agrícola no Brasil Central fomenta e   retroalimenta as condições necessárias e
favoráveis ao surgimento de  “devires minoritários”. Reproduz-se assim o modelo de aprisionamento do indivíduo, vez que o
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aparato jurídico-formal volta-se ao individualismo, com a única exceção do direito à autodeterminação. Esse direito, no entanto, fica
restrito aos povos subjugados pelo colonialismo europeu, negligenciando a persistência de práticas subjugadoras impregnadas na
consciência coletiva dos povos colonizados que sofrem, em pleno século XXI, as conseqüências remanescentes dessa forma de
sociabilidade autoritária e discriminatória herdada do colonialismo europeu, como é o caso dos Kalunga.

Não há direitos para as comunidades  e os direitos humanos iluministas, fundados na propriedade privada, não encontram
condições de estabelecimento e concretização. Os dados da Comissão Pró Índio de São Paulo, de dezembro de 2009, sobre as terras
quilombolas, revelam que pouco se avançou com relação à titulação das terras quilombolas, o que mostra essa verdade e, além dela,
o descaso e a ausência de políticas públicas eficientes sobre o assunto.
            Esses dados apontam para a triste realidade de negação dos direitos humanos das comunidades remanescentes de quilombos,
a qual está a exigir do Estado e dos particulares imediata mobilização para efetivação do princípio do reconhecimento da diferença
desses grupos étnicos, que têm e tiveram importância vital à formação étnica do país, sob pena de condenação do multiculturalismo
a ser apenas mais uma teoria que foi construída na história, mas que não teve força suficiente para evitar a extinção de grupos
étnicos minoritários.
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A EVOLUÇÃO DA DIMENSÃO NORMATIVA EM UM ESTADO PLURIÉTNICO: AS
NORMAS JURÍDICAS DISPONÍVEIS NA DEFESA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

FAXINALENSES

LA EVOLUCION DE LA DIMENSION NORMATIVA EN UNO ESTADO PLURIETNICO: LAS NORMAS
JURIDICAS DISPONIBILES EN LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES TRADICIONALES

FAXINALENSES

Gladstone Leonel Da Silva Júnior

RESUMO

O trabalho trata das comunidades tradicionais faxinalenses, as quais vivem no interior do
Paraná, a partir da dimensão normativa do direito. Avalia-se quanto o conjunto normativo
contribuiu para reafirmar a diversidade dos povos dentro do mesmo Estado-nação, embora
existam setores antagônicos que travam estes avanços. Observa-se que o conjunto normativo
passou a respeitar mais as diferenças advindas destas comunidades, evitando políticas
praticadas anteriormente, de mera tutela e tentativa de “integração”, desconsiderando a
peculiaridade dos grupos. Busca-se reafirmar a identidade e os territórios das comunidades
tradicionais, através da proteção à reprodução dos seus valores sociais, amparados por meio das
normas postas. 

PALAVRAS-CHAVES: Comunidades tradicionais; dimensão normativa; pluriétnico

RESUMEN
La obra se ocupa de las comunidades tradicionales faxinalenses, que viven en Estado de Paraná,
desde la dimensión normativa del derecho. Evalúa cuanto el conjunto normativo ha contribuido a
reafirmar la diversidad de los pueblos dentro del mismo Estado-nación, aunque hay sectores
antagónicos que obstaculizan estos avances. Se observa que el conjunto de normas respeta más
las diferencias derivadas de estas comunidades, evitando la politica utilizada anteriormente, de
mero tutela e intentar la "integración", sin tener en cuenta la peculiaridad de los grupos. Trató
de reafirmar la identidad y los territorios de las comunidades tradicionales, a través de la
protección de sus valores sociales, suscritos por medio de las normas aplicadas. 

PALAVRAS-CLAVE: Comunidades tradicionales; dimensión normativa; pluriétnico. 

1.      Introdução
       

Tratar de comunidades tradicionais no âmbito do direito é ousar trazer um debate que não se
adapta tão facilmente à roupagem jurídica vivenciada em uma sociedade imbuída de valores provenientes
de uma modernidade com matrizes liberais hegemônicas.

Os povos faxinalenses serão aqueles sobre os quais recairá este estudo.  Por possuírem como traço
marcante o uso comum da terra para produção animal e a conservação dos recursos naturais, esta
comunidade tradicional típica, que se estende em grande parte do território do interior do Paraná, está
enfrentando inúmeros percalços para desenvolvimento de seu modo de vida. Estes problemas ocorrem pelo
crescente incentivo e implemento da política do agronegócio, a qual atua com um formato mercadológico
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completamente diverso da cultura Faxinalense. 

A construção jurídica pautada na preponderância do método lógico-formal concebida sob uma
vertente jus positivista, a qual prioriza a garantia de direitos individuais na sociedade, destoa do meio de
reprodução social das comunidades aqui tratadas. Ao refletirmos, por exemplo, sobre o sujeito abstrato que
se submete ao conceito de relação jurídica atual, observa-se uma busca por garantias essencialmente
privatísticas.

Mesmo diante da atual legislação nacional, a qual houve um avanço nunca antes ocorrido, onde
se observam normas constitucionais explícitas, além das infraconstitucionais, garantidoras de um
determinado protagonismo das comunidades tradicionais, ainda sim é fruto de um Estado e um Direito que
vislumbram ser uma coisa, mas é outra. “Se pretende universal, geral e único, é parcial, especial e

múltiplo
[1]

”. De toda forma, apesar da Constituição não ter explicitado a estruturação de um Estado
Pluriétnico, já é possível fazer um recorte mais garantidor e plural com algumas das normas dispostas.
Deborah Duprat chega a dizer que, “a Constituição brasileira, efetivamente, recupera o espaço ontológico

do outro, do diferente
[2]

.” Isto, por romper paradigmaticamente com as anteriores, no momento que
reconhece o gozo de outras identidades em nosso país.    

 
 

2.      A incompatibilidade do agronegócio diante da sustentabilidade das comunidades tradicionais
 

O grande desafio passa a ser o de retirar este “véu” que encobre estas comunidades faxinalenses
sem idealiza-las, como feito por autores que exaltavam o Direito Natural e o humanismo, inerente a outras

comunidades tradicionais. Um Direito que “pode e precisa conviver com outro” 
[3]

. Neste ponto, cabe
rememorar que a necessidade de preservação das comunidades faxinalenses é importante e justificável
dentro da conjuntura vivida na atualidade.

Logo, contrariando a previsão harmônica e de convivência plural, apresentado pelos idealistas, a
preservação destes povos só ocorrerá se o projeto e as práticas encabeçadas pelo agronegócio forem
interrompidas. Os dois meios de desenvolvimento são antagônicos e um deve prevalecer sobre o outro. A
coexistência é impossibilitada pela própria lógica em que aquele meio é tratado, para uns como algo a ser
explorado tendo tão só um valor de troca absorvendo uma concepção como se mercadoria fosse, e por
outro lado, uma forma de reprodução social sustentável e peculiar.

Horácio de Carvalho defende a tese que o agronegócio busca;
 
Afirmar a hegemonia (direção intelectual e moral) do capital oligopolista nacional e internacional
sobre as outras formas de reprodução social das famílias produtoras rurais, agroextrativistas e
pescadoras artesanais, criando uma predisposição da população nacional e internacional contra outras
formas históricas de geração de saberes, de apropriação da natureza pelos homens e de modos de

produzir e de viver
[4]

;
 

O resultado de todos estes componentes, que vai desde a exclusão gerada por esta estrutura
agrária até o desrespeito continuado dos preceitos fundamentais da Constituição, é o aumento dos conflitos
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e da violência no meio rural.
As comunidades tradicionais rurais sofrem diretamente pela preponderância dada a este modelo

agrícola. A lógica do desenvolvimento do agronegócio é extinguir os territórios tradicionalmente
ocupados, em um menor tempo possível, ampliando o domínio através da expansão das áreas e a
implementação tecnológica focada no mercado de exportação.

Assim, mesmo com a prevalência do incentivo dado ao agronegócio como modelo de
desenvolvimento agrário, há um avanço normativo oposto que concede maiores garantias aos povos e
comunidades tradicionais.

 
 

3.      A dimensão normativa como forma de assegurar direitos aos faxinalenses
 

No âmbito jurídico observa-se a manifestação do direito por meio de várias facetas, seja em uma
dimensão social, econômica, ética, política, cultural, etc. Entre estas, ainda figura a dimensão normativa, o
que não significa dogmatismo. Constituindo uma dimensão do direito que deve ser bem manejada. 

A dimensão normativa prevalece dentro da construção jus positivista atual, mesmo sendo por si só
limitada, diante da complexidade existente no Direito. Logo, é importante nos apropriarmos de normas
que contribuam para um projeto de sociedade mais justo e plural. 

Um quadro jurídico diferenciado é apresentado na caracterização destas comunidades tradicionais.
Como observado no parágrafo anterior, constata-se a limitação jurídico positivista na apreensão real e
completa dos direitos próprios, provenientes do âmago dos povos faxinalenses. Pensar o direito a partir do
modus operandi dos povos tradicionais é algo complexo e gerador de rupturas frente às estruturas jurídicas
anteriormente concebidas.

Por outro lado, vislumbra-se que com os avanços ocorridos, mesmo nesta lógica formal e monista
de concepção do Direito, há normas vigentes suficientes para assegurarem garantias fundamentais a
reprodução social destes povos.

Tanto as normas positivadas no ordenamento jurídico nacional quanto no internacional,
atualmente garantem direitos fundamentais dos povos e comunidades tradicionais. Estas normas são fruto
de lutas históricas travadas em vários cenários e épocas, as quais hoje representam um instrumento dentro
do campo jurídico para a efetivação destes direitos que concebemos como étnicos e coletivos. Sem dúvida,
a aplicação do direito interno, em demandas que envolvam esses povos ou seus próprios membros, requer
uma leitura que considere as suas peculiaridades.   

Joaquim Shiraishi destaca que esta nova dinâmica de pensar o direito, tendo em vista a prática dos
povos como referencial, tem gerado alguns reflexos no âmbito jurídico, como:

 
a) o deslocamento de disciplinas tidas como “tradicionais”, a saber: o direito civil, o direito agrário e o
próprio direito ambiental; b) a relativização e reorganização hierárquica de determinadas normas e
regras consagradas pelos intérpretes; e c) a reafirmação e ampliação de dispositivos jurídicos

internacionais de proteção de direitos humanos
[5]

.

 
Isto pode ser entendido, devido à forma insatisfatória que o direito concebeu e lidou com as
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demandas apresentadas pelas comunidades tradicionais. Os modelos jurídicos já existentes possuem
dificuldades de apreender estas questões e apresentarem soluções palpáveis diante da peculiaridade dos
sujeitos. Por isso, paulatinamente este quadro jurídico operacional vai se reorganizando.

Mesmo diante das condicionantes estruturais jurídicas, busca-se criar mais condições para garantir
de alguma forma o exercício de integrais direitos a estes povos. “Partindo do pressuposto de que os
direitos devem ser plenos, é imprescindível garantir aos povos e comunidades tradicionais a sua
reprodução física e social, consubstanciada numa prática social, que se relaciona a um modo de “criar”, de

“fazer” e de “viver” 
[6]

”.
 

 
3.1. A relevância da normatização internacional

 
No que tange a esta manifestação da dimensão normativa do direito comecemos a tratar do

aparato jurídico internacional. Algumas Declarações e Tratados possuem importância fundamental para o
resguardo legal destes povos, estando harmonizados com os dispositivos constitucionais garantidores.

Cabe ressaltar que diferentemente do Tratado, as Declarações constituem resoluções com caráter
principiológico robusto e fundamental para o suporte de situações com propósito orientador dos Estados
que compõem determinados organismos de onde são emanadas. Enquanto os Tratados são acordos formais
celebrados entre Estados ou organizações internacionais, os quais produzem direitos e geram obrigações
para as partes.

Quanto aos tratados internacionais que dispõem sobre direitos humanos encontram-se estes em
posição hierárquica diferenciada no ordenamento jurídico nacional: estão abaixo da Constituição e acima
de  todas as leis. A tese sustentada por Gilmar Mendes sagrou-se vencedora por votação majoritária na

sessão plenária no STF – Supremo Tribunal Federal
[7]

. Em verdade, os tratados de direitos humanos que

passarem a ser aprovados na forma do artigo 5º, §3º da Constituição Federal
[8]

, com quórum de Emenda
Constitucional, valerão como tal. Os tratados já aprovados e que não se submeteram a este quórum de
votação, que terão esta peculiaridade de valor superior à lei ordinária e inferior ao status constitucional. 

Logo, esta normatização internacional possui um papel fundamental na possibilidade de respaldo
jurídico aos faxinalenses e as demais comunidades tradicionais.

Dentre estas normas as quais o Brasil é signatário destacam-se a Declaração Universal sobre a
Diversidade Cultural; a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais;
a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; Convenção sobre a
Diversidade Biológica e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

 Estes dispositivos jurídicos internacionais são úteis e tem fundamental importância diante da
realidade vivida pelos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Ao examinar a Declaração Universal
sobre a Diversidade Cultural, a questão cultural é central para a caracterização da identidade, coesão social
e desenvolvimento econômico dos povos. A cultura aqui, conforme a própria leitura da Declaração,
“abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de
valores, as tradições e as crenças”.
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Aqui, destaca-se a interação evidenciada no consagrado princípio da dignidade da pessoa humana
aliando-se ao pluralismo, necessário ao reconhecimento da diversidade dos povos. O artigo 4º destaca-se,
da seguinte forma;

 
A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade humana.
Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em
particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones.

 
Este dispositivo deve ser conjugado com aqueles que garantem o protagonismo destes povos no

que tangem ao gerenciamento das próprias organizações prevalecendo a forma peculiar de viver e criar
Já, na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,

ratificada por intermédio do Decreto n º485 de 2006, a diversidade cultural é colocada como patrimônio da
humanidade, sendo de relevância absoluta para a plena efetivação dos direitos humanos, conforme consta

no artigo 2º, ponto1
[9]

.  
Ademais, corroborando a prática faxinalense de conciliar a reprodução social de forma sustentável

e com interação direta junto à natureza, o artigo 2º, item 06 da referida Convenção dispõe;
 

6. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades. A proteção,
promoção e a manutenção da diversidade cultural é condição essencial para o desenvolvimento
sustentável em benefício das gerações atuais e futuras.
 

 
Mesmo sendo importante conjugar a questão cultural e ambiental, sobretudo na análise das

comunidades tradicionais faxinalenses, a diferenciação das temáticas é algo que pode ser estabelecido. A
Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, cumpre este papel.
Esta foi ratificada pelo Decreto 80.978 de 1977, pautando que a proteção tanto do patrimônio cultural
quanto ambiental não se deve tão só ao Estado Nacional, mas deve estar estabelecido internacionalmente
assegurando a diversidade proveniente dos povos. 

Assim, apresentam-se como de fundamental importância para o trabalho com os povos
faxinalenses, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, ratificada em 1998 e a Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho, de 1989, ratificada junto a OIT em 2002, tendo ainda um
decreto que confirma seus dispositivos (5.051 de 2004).

Conforme salientado, estas Convenções agem conjuntamente em uma perspectiva garantista de
direitos de comunidades, como as faxinalenses, as quais prezam pela própria reprodução social aliada a
utilização sustentável dos recursos naturais.

Pinçando alguns artigos que explicitam a importância destas Convenções, podemos observar o
artigo 8º, alínea j, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, em que as partes contratantes devem;

 
j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento,
inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais
relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais
ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e
práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse
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conhecimento, inovações e práticas;
 

Neste dispositivo conjugam-se questões importantes e devidas às comunidades tradicionais, as
quais são apresentadas como “comunidades locais”, conceito em desuso por contextualizar mera questão
geográfica, mas aplicável.

O próprio conceito de “natureza” inicia um processo de politização do termo, onde esta é
colocada no centro de processos de mobilização atrelados diretamente ao modo de vida das comunidades
tradicionais. Constituem-se inclusive, como pautas diretas de movimentos sociais, que trazem a questão
ambiental como central na luta política.

A Convenção 169 da OIT - Organização Internacional do Trabalho estabelece um conjunto
normativo que deve ser obedecido em todos os países que assinaram a Convenção, inclusive o Brasil.

O conteúdo da Convenção trata das comunidades que estão estabelecidas historicamente no
território, desenvolvendo suas culturas próprias, costumes e formas de vida. Reconhecendo então, as
aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições, formas de existência e seu
desenvolvimento econômico, mantendo e fortalecendo suas identidades, culturas e religiões, dentro do
âmbito dos Estados onde estão situadas.

O grande avanço que representou a Convenção 169 da OIT foi ter substituído a Convenção então
aplicável, 107 da OIT. Esta última possuía um aspecto na sua implementação de cunho integracionista.
Característica esta, em que as comunidades tradicionais deveriam assimilar a cultura estabelecida, tendo
como consequência natural o desaparecimento dos “povos”. A Convenção 169, juntamente com a
Constituição Federal de 1988, privilegia a diversidade e o direito próprio de desenvolverem a própria
cultura e o meio de vida conforme desejarem. Preponderando a plurietnicidade no mesmo Estado-nação,
conforme apresentado no artigo 8º, item 1 e 2 da Convenção 169;

 
1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida
consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles
não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser
estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste
principio.

 
De alguma forma, estes dispositivos ajudam a sedimentar o reconhecimento destes povos como

literais sujeitos de direitos a partir do coletivo que constituem.
O artigo 2º desta Convenção, reparando o disposto na Convenção sobre a Diversidade Biológica,

já apresenta o conceito de “povos” ao invés de “comunidades locais”. Mesmo estando em alguns trechos a
palavra “tribal” para trazer a mesma significação, devendo ser observada em sentido amplo. Esta
conceituação de povos é distinta da conceituação geralmente utilizada no direito internacional, a qual

enseja análises diferenciadas
[10]

. 
Outra importante questão trata da auto definição destes povos e comunidades para o

reconhecimento jurídico. Isto, porque não cabe a outrem classificar os seres humanos a partir de uma visão
particular, mas tão só ao próprio sujeito, que como ninguém, estabelece seu sentimento de pertença e seus
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vínculos comunitários. “Quando tratamos de direito de minorias, sequer o princípio democrático pode
prevalecer, ou seja, não cabe a uma maioria dizer quais os direitos que assistem a uma minoria. É

importante termos isso em perspectiva
[11]

”. Assim, os intérpretes da norma são os próprios povos. Assim
prevê o artigo 1º, item 2 da OIT, em que “a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da
presente Convenção”. 

Da mesma forma, exige-se o respeito pelo Estado das entidades representativas destes povos, sem
maiores formalidades concernentes à cultura jurídica de método lógico. A singularidade representativa,
seja qual ela for, deve partir da própria comunidade tradicional e da forma que busca exteriorizar suas
demandas através de costumes específicos.

Os povos faxinalenses, mesmo tendo em algumas comunidades associações formalizadas próprias,
respaldam um movimento social advindo dos seus próprios membros, e sem maiores formalidades legais.
A Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses. Assim, eles são os responsáveis pela representação destes
povos quando requisitados pelo Estado, seja na formulação de políticas públicas ou na inserção em outros
espaços. 

A Convenção 169 respalda estas práticas através do artigo 6º, item 1, alínea a e do artigo 7º, item
1;

Art. 6º
 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através
de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
 
Art. 7.º
1.              Os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de decidir sobre suas prioridades no que se
refere ao processo de desenvolvimento na medida em que afete suas vidas, crenças e bem estar
espiritual, e às terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível,
seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, deverão participar da
formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e
regional suscetíveis de os afetar diretamente.

 
Além de respaldarem estes representantes próprios dos povos e terem direito de definirem o

próprio caminho, dão a possibilidade de pleitearem uma consulta prévia, caso qualquer empreendimento
proveniente do Estado venha a afetá-los.

No que tange a questão territorial compreendida pela noção de terra, de acordo com título da
Parte II, ainda há disposições estabelecidas no artigo 13, as quais reconhecem, na letra da Convenção,

estes direitos
[12]

. Destaca-se a relevância do território para os povos tradicionais ressaltando o aspecto
coletivo da relação existente. O artigo 14, item 1 evidencia estes direitos e ainda garante a utilização de
terras não ocupadas que venham a ser utilizadas de forma tradicional. Vejamos o artigo;
 

1. Deverão ser reconhecidos os direitos de propriedade e posse desses povos sobre as terras que
ocupam tradicionalmente. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser tomadas medidas para
salvaguardar o direito desses povos de usar terras que não-ocupadas exclusivamente por eles, mas às
quais tenham tradicionalmente tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência(....).
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Este dispositivo reconhece alguns direitos que permitem a manutenção de práticas mesmo fora do
território delimitado. É um avanço, visto que valoriza as práticas sociais dos povos, muitas vezes em
choque com o direito de propriedade. Logo, os faxinalenses e as benzedeiras poderão continuar retirando
as ervas medicinais das matas, mesmo que estas extrapolem a área do Faxinal e atinjam outras
propriedades. Pois, a posse sobre a área para a manutenção desta prática pré existe à propriedade.

O antropólogo Alfredo Wagner ainda sustenta, com razão, uma maior amplitude desta retomada
de território, afirmando que;

 
Este direito de retorno se estende sobre um sem número de situações distribuídas por todo país, que
resultaram em deslocamentos compulsórios de populações inteiras de suas terras por projetos
agropecuários, projetos de plantio de florestas homogêneas (pinus, eucalipto), projetos de mineração,

projetos de construção de hidrelétricas, com grandes barragens, e bases militares
[13]

.
 
 

Por fim, trazendo uma vez mais a importância dos recursos naturais para os povos e comunidades
tradicionais inseridos no conceito de território, o artigo 15, item 1, estabelece o seguinte;

 
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser
especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização,
administração e conservação dos recursos mencionados.

    
Este dispositivo cabe perfeitamente ao gerenciamento da vida das comunidades faxinalenses, as

quais não permitem a separação da conservação da natureza e das práticas sociais próprias.  
A conjugação das duas Convenções (Convenção 169 da OIT e Convenção sobre a Diversidade

Biológica) favorece a reestruturação da Política Ambiental e Agrária, pois elementos juridicamente novos
são relevados, como os componentes étnicos e coletivos proveniente dos povos e a importância identitária
na análise territorial. No caso faxinalense evidencia-se a importância das Convenções devido às próprias
características típicas destas comunidades.   

  
 

3.2. O aspecto normativo no âmbito do ordenamento jurídico pátrio: O avanço Constitucional
 
Quanto ao ordenamento jurídico pátrio, a Constituição Federal atual é tida como paradigmática no

tratamento que concede as comunidades tradicionais. Algo, que destoa das Cartas Magnas anteriores, as
quais mantinham o mito integracionista e tutelador destes povos.

O preâmbulo já delineia uma estruturação diferenciada da Constituição Federal, e, de acordo com

Joaquim Shiraishi, “se não tem força normativa, serve para orientar os intérpretes
[14]

” ao reconhecer a
pluralidade social e cultural no Brasil;

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
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promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.

 
A Constituição reformulou a relação entre Estado e os povos e comunidades tradicionais, pois, a

eles foi reconhecido o direito de permanecerem com a identidade própria não necessitando assimilarem
uma pretensa “cultura nacional”. Através desta singularidade que possuem e tem reconhecimento, criam
condições e formas de interação e identificação com outros grupos, que possuem demandas similares ou
não, sem a necessidade de abrirem mão da própria identidade.

A Carta Magna evidencia um caráter, que pode ser considerado como, pluriétnico da
Constituição, mesmo com as limitações existentes. Visto que a diversidade dos povos é reconhecida e
deve ser festejada. Reconhecer o diverso, não implica em isolá-lo, mas dá um sentido original a
participação destes povos e a interação com outros, para que possam construir demandas conjuntas e justas
com o propósito de lutarem por direitos e contra uma desigualdade social que, via de regra, afeta estas
comunidades diretamente. 

Quando a Constituição valoriza as variadas formas de expressão, as típicas formas de criar, fazer
e viver destas comunidades, está garantindo a capacidade de auto definição dos mesmos. O artigo 216
enumera algumas garantias neste sentido.

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.

 
Sendo assim, Deborah Duprat faz uma provocação pertinente ao Judiciário, que por vezes, insiste

em analisar uma situação de modo simplório, colocando-a dentro de uma norma e resolvendo o litígio.
Além de interferir em questões que estão fora do alcance do magistrado. 

 
Cabe certamente ao Judiciário verificar (...) se há, a partir dessa auto identificação, pertinência ou não
com o direito que é deferido, mas jamais cabe ao Judiciário, ao administrador ou a qualquer um de

grupo étnico diverso dizer o que aquele grupo é
[15]

.
 

Logo, um modo de criar, fazer e viver diferencia-se de cultura para cultura, não é algo estanque,
de acordo com o próprio preceito constitucional. Assim, o Judiciário e os outros poderes instituídos não
devem manter uma postura como se as coisas estivessem pré-estabelecidas, desconsiderando a dinâmica
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que deve ser dada as relações sociais, sobretudo, quando analisadas estas comunidades.
A atual Carta constitucional reforça a pluralidade cultural existente, e os direitos decorrentes

desta, incentivando as práticas sociais e garantindo este modo de vida. Mais recentemente, até um Plano
Nacional de Cultural foi estabelecido pela Emenda Constitucional nº 48 de 2005, o qual prevê ações de

valorização reais desta diversidade existente entre os grupos formadores do povo brasileiro
[16]

.
Os Faxinaleses, certamente, se encaixam neste bojo protetivo constitucional, tendo a possibilidade

de ampliarem seus direitos por uma ordem imperativa do Estado na valorização destes grupos. 
 
 

3.3. A importância das normas infraconstitucionais na especificação de direitos
 
As normas infraconstitucionais também constituem garantias às comunidades, pois apresentam

direitos a partir de situações mais específicas, as quais estabelecem parâmetros mais exatos sobre a
incidência destes.

Todo este peso constitucional direcionado a estas comunidades impeliu a confecção de outras
normas relevantes na temática tratada. Em 2004 foi criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que depois passou a ser regida pelo decreto 10.884 de
2006.

Esta Comissão é composta por variados povos e comunidades tradicionais (indígenas,
quilombolas, ciganos, faxinalenses, caiçaras, pescadores, seringueiros, comunidades de fundos de pasto,
quebradeiras de coco babaçu, membros de religião afrodescendente, entre outros.). Estes grupos serão
responsáveis pela coordenação, elaboração e implementação de Políticas de Desenvolvimento Sustentável
das Comunidades Tradicionais, entre elas das comunidades Faxinalenses. Entidades da administração
pública federal também compõem esta Comissão.

 Devido à criação da Comissão e toda organização e mobilização angariada pelos povos e
comunidades tradicionais, em 2007, foi instituído o Decreto nº 6040, o qual prevê a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.     

Destaca-se em seu conteúdo, a importância dos territórios tradicionais, da construção cultural e
identitária, e do desenvolvimento sustentável das comunidades como elementos necessários para a
ampliação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Importante reavaliar a terminologia utilizada, que com o decorrer dos anos vai sendo
resignificada, dando maior sentido de atuação aos grupos. O que antes era reconhecido como “populações”
tradicionais, passa a ser pautado como “povos” e “comunidades”, dando maior protagonismo a estes
sujeitos.

No que tange as normas em âmbito estadual, as quais resguardam garantias aos povos
faxinalenses, podemos citar a Constituição do Estado do Paraná, o Decreto ARESUR e a Lei Estadual
15673/2007.

Interessante notar, que a partir da Constituição Brasileira de 1891, após a proclamação da

República, foi transferida aos Estados a competência sobre as terras devolutas
[17]

, passando uma maior
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responsabilização para estes entes que passaram a se ocupar com a questão fundiária.
Já, em 20 de Dezembro de 1892, a Constituição Política do Estado do Paraná é promulgada

dispondo sobre suas terras. Mesmo assim, em legislação ordinária anterior à própria Constituição, existiam
normas que tratavam das relações estabelecidas em Faxinais.

Isso demonstra a importância e interferência destas comunidades tradicionais no cotidiano dos
municípios recém-criados, já no século XIX, tendo desde então, um reconhecimento legal da sua
existência.

 
Códigos de posturas municipais, leis, decretos e editais. Eles compreendem cento e setenta e sete anos
de registros de diferentes dispositivos jurídico-formais, que regulam as práticas de uso dos recursos
naturais relativas aos denominados “faxinais”. (...) Os primeiros documentos levantados, considerando
uma ordem cronológica, datam de 1831, enquanto que os derradeiros referem-se a 2008. Totalizam 40
documentos assim distribuídos: 18 códigos de posturas municipais, 17 leis ordinárias, 03 leis

orgânicas, 01 decreto e 01 edital
[18]

.     
 

Com o advento da Constituição do Estado do Paraná de 1989, readequada a atual Constituição da
República, trechos do referido ordenamento abarcam e garantem o respeito ao meio de vida faxinalense.

Seguindo os passos da Constituição da República, o texto legal Estadual, também nos dispositivos
relacionados à Cultura, estabelece a preservação dos bens materiais e imateriais, relacionados à cultura,
existentes no Estado.

 
“Art. 191. Os bens materiais e imateriais referentes às características da cultura, no Paraná, constituem
patrimônio comum que deverá ser preservado através do Estado com a cooperação da comunidade.”

 
Não resta dúvida que as práticas de uso comum exercido pelos faxinalenses e preservação dos

recursos naturais, entre estes das matas nativas do Paraná, aqui são asseguradas, pois constituem, de fato,
um beneficio real e mantenedor da formação cultural e do próprio povo paranaense.  

 Nos Atos das Disposições Transitórias Constitucionais, no dispositivo do artigo 15,
[19]

 é
possibilitado aos faxinalenses reaverem territórios tradicionalmente ocupados reabilitando práticas sociais
próprias através do reestabelecimento das servidões de passagem com o propósito de constituírem uma
integração social, econômica e cultural.

Ademais, existe o Decreto Estadual nº 3446 de 1997, conhecido popularmente como Decreto
ARESUR, que significa Áreas Especiais de Uso Regulamentado. Aqui as áreas de Faxinais são
reconhecidas explicitamente, sendo incluídas no CEUC - Cadastro Estadual de Unidades de Conservação.

Certamente, este Decreto, de forma alguma, é ato administrativo constituidor do território
faxinalense, mas um simples ato de reconhecimento de área específica, de natureza declaratória.  

O decreto de 05 artigos busca criar condições para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades residentes nestas áreas, a manutenção do seu patrimônio cultural e preservação dos recursos
ambientais. 

Nem todos os Faxinais são reconhecidos por este Decreto, pois este se dá caso a caso, por faxinal.
Nas áreas que pleiteiam o reconhecimento, os faxinalenses devem apresentar a denominação da mesma, a
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superfície, os limites geográficos, diretrizes para conservação ambiental, que deverão ser analisados pelo
Secretário de Estado do Meio Ambiente, que definirá a área, que terá o uso regulamentado, através de um
ato administrativo.

Com isso, as áreas poderão ser registradas no CEUC desde que caracterizada o uso coletivo da
terra para produção animal, a produção agrícola de policultura alimentar e a conservação ambiental,
característica dos povos faxinalenses.

 
Art.1º - Ficam criadas no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado - ARESUR,
abrangendo porções territoriais do Estado caracterizados pela existência do modo de produção
denominado “Sistema Faxinal”, com os objetivos de criar condições para a melhoria da qualidade de
vida das comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades
agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a proteção da Araucaria angustifolia
(pinheiro-do-paraná).
 
§ 1º - Entende-se por Sistema Faxinal: o sistema de produção camponês tradicional, característico da
região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra para produção
animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na integração de três componentes:
 
a) produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários;
 
b) produção agrícola - policultura alimentar de subsistência para consumo e
comercialização;
 
c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo de erva-mate, araucaria
e outras espécies nativas.

 

Ainda, os Municípios em que são reconhecidas as áreas de faxinais através do Decreto ARESUR,
podem receber o ICMS Ecológico, constituindo uma fonte de renda extra ao Município.        

 Após este decreto, a partir de outra forma de concepção, é promulgada em 2007, a lei 15.673, a
qual dispõe que o Estado do Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade. Esta lei foi fruto de
grande articulação política e organizativa da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, movimento
social que representa estes povos.

Esta Lei Estadual confirma em um patamar estadual, algo já colocado em normas internacionais,
nacionais e também estaduais, reconhecendo plenamente os povos faxinalenses como comunidades
tradicionais, inclusive seus acordos comunitários.

Art. 4°. As práticas sociais tradicionais e acordos comunitários produzidos pelos grupos faxinalenses
deverão ser preservados como patrimônio cultural imaterial do Estado, sendo, para isso, adotadas todas
as medidas que se fizerem necessárias.

 Ressalta-se o caráter de legitimidade existente nos acordos comunitários, feito entre os próprios
faxinalenses, sendo reconhecido pelo poder público a prática social destes povos.  

Outra questão importante é o auto reconhecimento da identidade faxinalense, onde cabe ao
próprio grupo social se reconhecer como tal, ratificando a previsão já disposta nas normas internacionais.

Esta lei é de extrema relevância, pois, além de advir da demanda dos próprios povos, abrange
todas as comunidades tradicionais faxinalenses, independente de ser reconhecida pelo Decreto ARESUR
ou não. Ademais, esta lei não trata, tão só, do “Sistema Faxinal”, mas reconhece e assegura a importância
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da identidade faxinalense como algo singular para a caracterização deste, não mais como objeto, mas
sujeito de direitos.

Diversas leis municipais reconhecem a existência dos territórios faxinalenses, por meio de
práticas características, em normas esparsas, que remontam desde o século XIX com os Códigos de
Postura até as leis atuais. Inúmeros Municípios do interior paranaense dispõem sobre o tema, como em
Antônio Olinto (Lei 653/2008), São Mateus do Sul (1.780/2008), Pinhão (1.354/2007) entre outros.

 
 

4.      Conclusão
 

Diante de todo este aparato legal apresentado, evidencia-se a importância da dimensão normativa
do direito na atual estrutura do Estado. Esta demonstra as possibilidades de conquistas de garantias para os
povos faxinalenses através da norma posta.

Com o decorrer da história e opressão sofrida por estas comunidades, observou-se uma maior
organização e articulação de seus membros, os quais conseguiram pressionar o Estado, que passa a trata-
los diferenciadamente, conforme demonstra a evolução dos dispositivos normativos.

Agora, mesmo que ainda incompleto e insuficiente em determinados aspectos, os povos e
comunidades tradicionais são reconhecidos como sujeitos da própria história e possuem vínculo direito
com o próprio território. Esta dimensão do direito deve ser relevada na perspectiva de manutenção do
avanço de direitos a estas comunidades e impedindo qualquer retrocesso.
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A IMPORTÂNCIA DA VIA DIFUSA NO FENÔMENO DE ABERTURA CONSTITUCIONAL 
 

THE IMPORTANCE OF DIFFUSE VIA THE PHENOMENON OF OPENING CONSTITUTIONAL 
 

Daniella Maria Pinheiro Lameira 
Octavio Campos Fischer 

 
RESUMO 
O presente estudo tem por análise quatro temas: (1.0) A evolução do constitucionalismo no 
Mundo e no Brasil; (2.0) O fenômeno da abertura constitucional; (3.0) A história do Controle 
Difuso no Brasil; (4.0) A necessidade de manutenção da via difusa numa sociedade aberta e 
pluralista. Propõe-se avaliar (i) a importância do acesso ao controle difuso no direito constitucional 
brasileiro, no sentido de dar concretude aos direitos fundamentais no contexto do fenômeno de 
abertura constitucional, na medida em que é o instrumento mais apropriado, atualmente, e que se 
propicia ao cidadão comum, na qualidade de verdadeiro intérprete das normas constitucionais em 
submetê-las ao crivo da Suprema Corte brasileira, direito esse assegurado pela constituição de 88; 
e (ii) alertar a comunidade jurídica para que avalie se a adoção da repercussão geral poderá 
restringir o acesso ao controle difuso de maneira a obstacularizar a concretização dos direitos 
fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVES: controle difuso, repercussão geral, abertura constitucional, restrição de 
direitos fundamentais.  
 
ABSTRACT 

This study is examining four themes: (1.0) The evolution of constitucionalism in the world and in 

Brazil; (2.0) The phenomenon of constitucional openness; (3.0) The story of Diffuse Control in 

Brazil; (4.0) The need to maintain diffuse via an open and pluralist society. It is proposed to 

evaluate (i) the importance of access to control diffuse in Brazilian constitutional law, in order to 

give concreteness to the fundamental rights in the context of the phenomenon of openness 

constitutional insofar as it is the most appropriate instrument, currently, and that gives the 

ordinary citizen, as a true interpreter of constitutional rules in submitting them to the test of the 

Brazilian Supreme Court, a right guaranteed by the constitution of 88, and (ii) to alert the legal 

community to evaluate whether the adoption of general repercussion may restrict access to 

Control Diffuse obstacularizar way to the realization of fundamental rights. 

KEYWORDS: diffuse control, general applicability, opening constitutional restriction of 

fundamental rights. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

  
O tema trabalhado neste texto revela uma preocupação do direito constitucional atual, especificamente em 

relação aos efeitos estreitamento da via difusa a partir do advento do requisito da repercussão geral no 

recurso extraordinário e seus efeitos jurídicos daí advindos.  

  

O texto inicia relatando a evolução do constitucionalismo contemporâneo no Mundo e no Brasil. Após, vem 

dar enfoque ao fenômeno de abertura constitucional do século XX, numa sociedade marcada pelo aspecto 

plural e multicultural. E num terceiro momento, o texto vem apresentar um breve histórico do controle 
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difuso de constitucionalidade no Brasil até o advento da repercussão geral no recurso extraordinário, 

demonstrando a importância da via difusa numa sociedade aberta e pluralista, de modo a concretizar direitos 

fundamentais. 

  

O tema ainda gera muita controvérsia, de modo que o presente texto não tem apenas a pretensão de trazer 

soluções, mas provocar uma reflexão.    

  

1.0 A EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO NO MUNDO E NO BRASIL. BREVE 

HISTÓRICO 

  

1.1. O contexto mundial 

  

Com o momento de total instabilidade política, econômica e social, constatado após a primeira guerra 

mundial[2], verificou-se a necessidade da criação de uma lei superior que pudesse assegurar maiores 

garantias aos cidadãos, independentemente de leis locais, de cada Estado, surgindo então, as inéditas 

constituições escritas[3], como a do México, de 1917, e da Alemanha, de Weimar, de 1919, sendo 

introduzidos os direitos fundamentais de segunda geração[4], como os direitos sociais, econômicos e 

culturais que correspondem a uma prestação positiva do Estado. Foi um marco do Estado garantista, 

buscando uma justiça social. 

  

Finda a segunda grande guerra[5], em, 1945, verifica-se que o positivismo jurídico lançado na Revolução 

Francesa entra em declive, em que pese sua relevância e enorme contribuição para a construção do Direito. 

Governos totalitários fracassados como da Alemanha e Itália utilizaram-se do momento histórico para 

justificar a adoção de medidas arbitrárias, ainda que válidas, sob pretexto do fiel cumprimento às leis, 

desencadeando repúdio ao sistema jurídico da época[6], o que após veio ocorrer em Portugal e na Espanha. 

Nesse momento, houve uma reflexão acerca da função social do Direito. 

  

As guerras demonstraram que as sociedades prescindiam de um comando normativo supremo, atuando sobre 

os demais, propiciando uma segurança jurídica aos cidadãos. A reconstitucionalização se inicia e percorre 

até a metade do século XX, elevando-se a fundamentais os direitos de ordem social, política e econômica. A 

ética e os valores voltam a ter relevância para a ciência jurídica[7]. O constitucionalismo ganha novos ares, 

criando-se o Estado Democrático de Direito. Surgem os denominados direitos de terceira geração[8], ou seja, 

os direitos coletivos, direitos de fraternidade e solidariedade, em que o Estado se obriga a proteger a 

coletividade, tais como os direitos da criança, do idoso, do consumidor, direito à paz, ao meio ambiente, etc. 

  

Concomitante à recuperação econômica dos países no pós-guerra, e as transformações sociais, políticas, e 

econômicas do final do século XX, inicia-se o século XI, a era da globalização. A modernização das relações 

jurídicas, as tendências, culturas, até então locais, restritas a determinados povos, etnias, classes, grupos, 

passam a serem divulgadas em rede virtual, “on line”, propiciando infinitos movimentos de reconhecimento 

e agregação, concebendo-se uma nova forma de organização social. Surge então uma nova geração de 

direitos, a quarta[9], sendo aquela relativa aos direitos das minorias e que determinam os direitos sociais 
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reflexos da evolução de uma sociedade globalizada, tais como o direito virtual, a biotecnologia e a 

bioengenharia. Para PAULO BONAVIDES[10], ainda há que se considerar fundamental o direito à 

democracia, à informação e ao pluralismo. 

  

Em sua obra sobre o tema NORBERTO BOBBIO afirma que a evolução dos direitos humanos passa por três 

fases, sendo a primeira aquela que afirma os direitos de liberdade, a segunda denominada direitos políticos, 

e, somente após, finalmente, foram proclamados osdireitos sociais, expressão de novas exigências, novos 

valores, como “de bem-estar e da liberdade através ou por meio do Estado[11]”. 

  

Com o surgimento do pós-positivismo[12], os princípios ganham enorme relevância jurídica, principalmente 

em razão do ritmo galopante da evolução em sociedade, o que o Direito não acompanha. A valorização e 

interpretação dos princípios reaproximam Direito e Ética[13], promovendo uma adequação do Direito à nova 

realidade, de forma a propiciar um sentido maior à vasta produção legislativa desenvolvida. Surge então o 

Neoconstitucionalismo. 

  

  

  

  

    

1.2. O contexto no Brasil 

  

Para LUIS ROBERTO BARROSO, o direito constitucional brasileiro não possui uma marca significativa 

antes de 1988[14]. Somente após anos da promulgação da constituição da república, com o aumento da 

perspectiva de uma vida digna liderada pelo espírito de Estado Democrático de Direito[15], passa-se então 

por um movimento de concretização das normas constitucionais, no intuito de que estas não sejam apenas 

uma carta política, tornem apenas um ideal imaginário, um programa, e sim algo de concreto para a 

sociedade brasileira, assegurando-se, de forma efetiva, a liberdade e igualdade, e por fim a dignidade da 

pessoa humana. 

  

Sobre o tema, aduz CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO: 

  

...“Numa expressão mais simples, pode-se afirmar que o Estado Constitucional Democrático da 

atualidade é um Estado de abertura constitucional radicado no princípio da dignidade do ser 

humano... 

A rigor, o postulado da dignidade humana constitui-se no direito prolífero por excelência, tendo 

gerado nas últimas décadas várias famílias de novos direitos que angariam o status de 

fundamentalidade constitucional. Além disso, assumiu o eixo central do Estado Democrático de 

Direito, cuja configuração supralegal projeta-se muito mais à sociedade e ao mundo, do que 

propriamente em direção à organicidade dos poderes representativos da soberania[16].” 
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Observa-se, que a preocupação com o aspecto social e econômico já havia sido detectada mesmo na 

constituição federativa brasileira de 1934, e nas demais subsequentes, vindo a ocorrer principalmente, e com 

maior ênfase, após o rompimento com o período ditatorial e o advento da magna carta de 1988[17], na qual 

alguns capítulos específicos são destinados apenas à ordem econômica. 

  

  

  

  

2.0. O FENÔMENO DE ABERTURA CONSTITUCIONAL 

  

2.1. O Neoconstitucionalismo 

  

Segundo LUIS ROBERTO BARROSO[18], o marco filosófico para o novo direito constitucional é o pós-

positivismo, o que vem a ocorrer primeiramente na Alemanha, através da criação da Lei Fundamental de 

Bonn, em 1949, e do Tribunal Constitucional Federal, em 1951, ganhando ascensão nos povos de tradição 

romano-germânica como a Constituição Italiana, em 1947, e sua respectiva Corte Constitucional, em 1956, 

ocorrendo posteriormente em Portugal, 1976, e Espanha, 1978. 

  

Ainda para BARROSO[19], tal circunstância passa a ser vivenciada em decorrência à força normativa das 

constituições democráticas, desencadeando a criação de um sistema de princípios atribuídos à interpretação 

constitucional, sendo reconhecidos no direito brasileiro, princípios da supremacia da constituição, presunção 

da constitucionalidade de leis e atos do poder público, interpretação conforme, o da unidade, razoabilidade, e 

efetividade. 

  

Nessa concepção, a constituição contemporânea, ou o denominado neoconstitucionalismo, passa a ser visto 

como sistema normativo de princípios e regras interpretados de acordo com o momento histórico vivido, em 

que a formação de conceitos acompanha a dinâmica das relações, proporcionando à sociedade uma norma 

constitucional cuja essência, a “alma”, estaria sempre renovada. 

  

Assim, a colisão de princípios, normas ou direitos fundamentais passou a ser encarada como algo possível e 

cotidiano no ordenamento jurídico, tendo o intérprete função de julgar a questão levantada de acordo com a 

peculiaridade do caso concreto. Houve ainda, também como efeito, uma ampliação da jurisdição 

constitucional diante da maior atuação do controle de constitucionalidade, o qual se torna um importante 

instrumento de efetivação dos direitos e de garantia da supremacia das normas constitucionais. 

  

  

2.2. A constituição aberta 

  

Nessa linha de pensamento neoconstitucional, e como forma de atender aos anseios democráticos de um 

Estado Social, o fenômeno de abertura constitucional ganha força, sendo detectado pioneiramente pelo 
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jurista alemão PETER HÄBERLE[20], na Alemanha, década de 90, através da teoria da interpretação 

constitucional, na qual o processo hermenêutico é introduzido condicionado ao momento histórico da 

sociedade. Através dessa teoria, o renomado autor busca atacar a tensão existente entre a constituição e 

realidade constitucional, a constituição e o constitucionalismo, questões essas que se revelam das mais 

complexas atualmente[21].   

  

Tal teoria ganha enorme relevância no constitucionalismo contemporâneo, na medida em que propicia uma 

transformação da concepção clássica de uma constituição material e condicionada a procedimentos 

formalizados, fechados, para uma constituição aberta, em que se admitem inúmeras interpretações do texto 

constitucional oriundas de um processo hermenêutico, de forma a atender aos infinitos anseios de uma 

sociedade guiada pela revolução da tecnologia. Na visão de HÄBERLE: 

  

... “A estrita correspondência entre vinculação (à constituição) e legitimação para a interpretação: 

interpretação é um processo aberto. Não é, pois, um processo de passiva submissão, nem se 

confunde com a recepção de uma ordem. A interpretação reconhece possibilidades e alternativas 

diversas. A vinculação se converte em liberdade na medida que se reconhece que a nova orientação 

hermenêutica consegue contrariar a ideologia da subsunção[22]”. 

  

  

Logo, a visão haberliana vem demonstrar que o processo de interpretação do texto constitucional deve ter 

como participante não apenas os juízes constitucionais, mas todos aqueles que vivem sob o contexto da 

norma. Essas diversas interpretações poderão ser examinadas pela corte constitucional, de forma a definir 

quais serão adequadas à época, razão pela qual o conteúdo interpretativo da norma assumirá um caráter 

temporário, o que não repercutirá na importância dos conceitos daí advindos. 

  

Bem ressalta SIQUEIRA CASTRO[23] ao afirmar que o preâmbulo e o art. 4º da carta magna de 88 também 

asseguram ao proclamar, como princípio de suas relações internacionais “a cooperação entre os povos no 

intuito do progresso da humanidade”, o que demonstra a intenção do legislador constituinte brasileiro em 

promover um diálogo aberto entre os diversos povos, o que propicia a assimilação de direitos em grupos, 

mas, sobretudo, direitos da humanidade. 

  

2.3. A Sociedade Pluralista e o Multiculturalismo 

  

O movimento de abertura constitucional passa a ser também reflexo da sociedade moderna pluralista, 

representada por uma convivência harmônica de uma gama de interesses diversos, sob vários aspectos, em 

determinada comunidade política que se incompatibiliza com a idéia de homogeneidade e de verdade 

absoluta, e que evolui seus conceitos em todo momento. Como retrata brilhantemente KAUFMANN[24], o 

novo modelo de sociedade reflete-se na sociedade pela emblemática frase “não somente, senão 

também”,representada por todos, agregando, portanto, a maioria e minoria. 
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Segundo GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS[25], a era do pluralismo da sociedade atual determina 

regras de convivência e canais de manifestação que só são possíveis dentro de uma nova ótica constitucional 

de realidade, ou seja, “que se faz instrumento para uma atuação estatal eficaz na intervenção promotora de 

padrões de dignidade”. 

  

Nesse contexto, BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS afirma que, originalmente, o multiculturalismo era 

conceituado como “a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no 

seio da sociedades modernas[26]”. Agora, ganha nova dimensão ao ser retratado como “as diferenças 

culturais em um contexto transnacional ou global”, podendo ainda assumir diversos sentidos como “a 

existência de uma multiplicidade de culturas, ou a co-existência de culturas no espaço de um mesmo Estado-

Nação[27]”, ou ainda, “a existência de culturas que interinfluenciam tanto dentro como além do Estado-

nação[28]”. Pois, com a miscigenação de culturas e de conhecimentos de outros povos, é natural que ocorra 

uma mutação de valores e de anseios da sociedade.     

  

Para CHARLES TAYLOR[29], a concepção do sec. XVIII referia-se à existência de um sentido moral entre 

bem e mal, sendo que a democracia dos dias atuais trouxe um conceito igualitário, ou seja, um mesmo 

tratamento para as diversidades. Isso acarretou a compreensão e o resgate de uma identidade individual 

como autodescobrimento de cada ser humano. Portanto, a noção de identidade surge do ideal que cada 

indivíduo seja verdadeiro consigo mesmo, para que após ocorra o processo de busca pelo grupo de afinidade. 

  

Ainda segundo TAYLOR[30], a política de reconhecimento é fruto do conceito de uma dignidade formulada 

na idéia de KANT como sendo em respeito a todas as pessoas. Também é considerada por THADEU 

WEBER[31] como o próprio limite do exercício da autonomia. Pois, é a autenticidade das relações que 

constrói um conceito genuíno de identidade. Essa é a razão de TAYLOR para concluir que ignorar as 

diferenças torna-se uma atitude extremamente discriminatória e inaceitável, na medida em que a civilização 

é um dom e uma frágil conquista da sociedade que necessita ser constantemente revigorada. 

  

  

  

  

  

2.4. Uma cultura de tolerância 

  

Segundo CLODOALDO CARDOSO[32], a possibilidade de construção de uma cultura de tolerância implica 

na satisfação das necessidades fundamentais do bem-estar material e espiritual (o que apenas se realiza 

através da concretização de direitos fundamentais). Para o sociólogo[33], o conceito atual de tolerância deve 

levar em conta a articulação equilibrada entre diversidade e identidade, o que somente é possível através da 

superação das desigualdades sociais. E isso pressupõe que haja um prévio conhecimento claro de identidade 

entre grupos de pessoas e uma segurança de sua identidade cultural, pois só assim se é capaz de reconhecer e 

respeitar o estranho e o diferente. 
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Ademais, afirma o autor que tolerar significa “uma relação humana entre desiguais, em que o superior faz 

concessões ao inferior” e que o conceito de tolerância reaparece no pensamento neoliberal com o sentido 

novo de “respeito à diversidade cultural”, razão pela qual a identidade nacional, na visão política moderna, 

dá lugar à diversidade multicultural das comunidades delimitadas pela língua, religião e costumes. Portanto, 

para que essa sociedade pluralista possa conviver harmoniosamente, é preciso que haja tolerância entre os 

diversos grupos e povos da sociedade. 

  

2.5. A necessária interpretação “aberta” da constituição brasileira 

  

Nesse sentido, a nova ótica do sistema constitucional tende a ser aberta[34], de forma a captar a dinâmica da 

evolução das relações jurídicas na atual modernidade, inovando a todo tempo. Não há possibilidade de o 

texto constitucional ser analisado restritamente, e sim de forma ampliativa, a assimilar e atender às novas 

acepções dessa nova sociedade. Assim, todos se tornam legitimados a participar ativamente do processo de 

interpretação da constituição, em razão da necessária convivência e evolução da norma de acordo com o 

meio social. Segundo HABERLE: 

  

... “A interpretação constitucional é, todavia, uma atividade que, potencialmente, diz respeito a 

todos. Os grupos mencionados e o próprio indivíduo podem ser considerados intérpretes 

constitucionais indiretos ou a longo prazo...A ampliação do círculo de intérpretes aqui sustentada é 

apenas a conseqüência de necessidade, por todos defendida, de integração da realidade no processo 

de interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista[35]”... 

  

Como bem analisa o jurista alemão KONRAD HESSE[36] a constituição deve ser imperfeita, porque a 

história do mesmo modo é, e está sujeita a alterações. Assim, se a constituição pretende assimilar toda a 

infinidade de questionamentos que advém do momento da história, então seu conteúdo deverá ser 

necessariamente aberto ao tempo, tornando-se, portanto, um conceito dinâmico e de acordo com as 

transformações sociais. 

  

Para SIQUEIRA CASTRO[37], “o Estado constitucional democrático atual é um Estado da abertura 

constitucional radicado no princípio da dignidade do ser humano”, de modo que o neoconstitucionalismo 

tem como base fenômeno da abertura constitucional, vez que encontra fundamento na dignidade da pessoa 

humana como condição incondicional da personalidade. 

  

Acerca dessa técnica interpretativa, BARROSO afirma que devido ao conteúdo aberto e principiológico 

dessas normas constitucionais, estas dependem de uma “realidade subjacente, servindo como uma espécie de 

moldura com várias possibilidades de interpretação de acordo com o caso concreto, tudo com vistas “à 

produção da solução socialmente adequada[38]”. 

  

Na teoria criada por HÄBERLE, há uma subdivisão do conceito de interpretação em sentido estrito e em 

sentido amplo. Segundo PAULO BONAVIDES[39], o primeiro se restringe à utilização dos métodos 
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dogmáticos utilizados por Savigny. E o segundo, refere-se ao debate aberto a ser realizado pelos intérpretes 

da norma, sendo o processo hermenêutico a forma mais adequada a conferir legitimidade às decisões 

judiciais. A ampliação do rol de legitimados possibilita ao judiciário uma análise mais aprofundada do 

conteúdo e extensão da norma, de forma que a decisão se torne mais adequada e racional. 

  

2.6. Os participantes do processo de interpretação 

  

Para essa teoria, caberão aos possíveis intérpretes[40] associações, sindicatos, partidos políticos, a exploração 

do conteúdo normativo – e não apenas ao juiz constitucional -, a fim de que se possa extrair como resultado 

da melhor argumentação a decisão judicial. Cada legitimado poderá propiciar um novo enfoque, uma nova 

vertente, uma nova ótica da norma, razão pela qual esse processo público traduz-se na forma mais 

democrática de interpretação do texto constitucional. Ainda na visão de PETER HÄBERLE: 

  

...“até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação constitucional estava 

reduzido aos órgãos estatais ou aos participantes diretos do processo. Tinha-se, pois, uma fixação da 

interpretação constitucional nos „órgãos oficiais‟, naqueles órgãos que desempenham o complexo 

jogo jurídico-institucional das funções estatais. Isso não significa que não se reconheça a 

importância da atividade desenvolvida por esses entes. A interpretação constitucional é, todavia, 

uma atividade que potencialmente, diz respeito a todos[41]... 

  

Na mesma linha de pensamento, torna-se absolutamente necessária a participação da figura do “amicus 

curiae”, ou seja, figura conhecida como aquele que auxilia o juiz nas causas que envolvam valores de ordem 

técnica, econômica, social, política, e inclusive filosófica, os quais foram inseridos na sociedade brasileira 

através da constituição da república, não exercendo função de parte no processo, embora, na prática, seja 

notável a participação deste para o amadurecimento das questões postas em exame, propiciando, sobretudo, 

o fortalecimento de um sentimento constitucional. Sobre a figura do “amicus curiae”, como bem ressalta 

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA ao fazer alusão à importante julgado da E. Corte: 

  

... “A participação do amicus curiae no processo, assim, liga-se à noção de direito de 

participação procedimental que é inerente à idéia de Estado Democrático de Direito. Reconhece 

o Supremo Tribunal Federal[42], nesse sentido que o amicus curiae “qualifica-secomo fator de 

legitimação social das decisões da Suprema Corte”, permitindo que “se realize sempre sob uma 

perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade participação formal das entidades e 

instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem 

os valores essenciais e relevantes de grupos, grupos e estratos sociais[43]”... 

      

Assim, não cabe ao juiz constitucional o papel de interpretar a norma isoladamente, pois essa é uma tarefa 

que deve ser dividida entre todos os membros de uma sociedade pluralista através de um processo aberto e 

reiterado tanto no aspecto político-social, através da participação da opinião pública, bem como na esfera 

jurídica e ainda, perante os órgãos estatais, conforme ensina JOSÉ ANTONIO ESTEVEZ ARAÚJO[44]. 
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Portanto, cada norma constitucional interpretada pelos cidadãos e acolhida pelo judiciário através do 

controle difuso de constitucionalidade, significa que a constituição estará sendo aplicada de acordo com a 

realidade constitucional, consagrando-se, mais uma vez, os princípios da democracia. 

  

3. A HISTÓRIA DO CONTROLE DIFUSO NO BRASIL 

  

3.1. O Recurso Extraordinário 

  

A dita “crise”[45] enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal é notória e traduz-se em centena de anos, sendo 

adotadas inúmeras providências ao longo do tempo no sentido de reduzir o volume de recursos que 

chegavam à Corte, tais como um juízo de admissibilidade diferido para o Recurso Extraordinário, a 

instituição de súmula da jurisprudência dominante, a arguição de relevância, e por fim, atualmente, a adoção 

do instituto da repercussão geral. 

Em que pese as providências adotadas, todas sempre restaram insuficientes, persistindo o acúmulo 

demasiado de processos e a tumultuada atividade dos tribunais superiores, prorrogando exaustivamente a 

prestação jurisdicional, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, 

LXXVIII, CR/88)[46]. 

  

Portanto, até 2004, o Supremo Tribunal Federal não dispunha de mecanismos de afunilamento do controle 

difuso, vendo-se por diversas vezes, obrigado a analisar recursos numa espécie de terceira instância, sem a 

abrangência condizente, em tese, com as decisões proferidas pela cúpula do Poder Judiciário, especialmente 

no que se refere à uniformização do texto constitucional. 

  

3.2. O advento da repercussão geral no Recurso Extraordinário 

  

Foi através da emenda constitucional nº 45/2004, que o legislador inseriu na Carta Magna alguns 

dispositivos relativos à função do Supremo que se encontravam ainda pendentes, sendo eles: (i) o § 3º ao art. 

102, o qual passou a exigir que a parte demonstre como condição de admissibilidade em recurso 

extraordinário, a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no caso concreto, e 

ainda, (ii) o art. 103, A, que instituiu o poder do Supremo de editar súmulas vinculantes. 

  

Para alguns juristas[47], mister se fazia a adoção de um instituto que delimitasse o número de casos que 

desaguavam no STF, e ainda, atualmente, corresponde a uma verdadeira avalanche de recursos, destoando-se 

da missão da Corte Constitucional. Fazendo um panorama sobre a realidade de nosso sistema judiciário, 

como bem salienta GOMES JR.: 

  

... “no âmbito do Supremo Tribunal Federal não é ocioso afirmar que a situação mostra-se caótica 

se considerada a quantidade de recursos que são julgados pelo mais importante tribunal do país. O 

que era para ser extraordinário – manifestação da Suprema Corte – se tornou ordinaríssimo. Todos 

recorrem para o Supremo Tribunal Federal, que passou a ser um terceiro ou quarto grau de 

jurisdição[48]”... 
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Ante a necessidade de se regulamentar o referido §3º do art. 102 da CR, veio o legislador infraconstitucional 

e editou a lei nº 11.418/2006, introduzindo no ordenamento jurídico as regras processuais previstas nos arts. 

543-A e 543-B, do Código de Processo Civil, instituindo mecanismos de aplicação da repercussão geral no 

recurso extraordinário, conforme será analisado no capítulo seguinte. Posteriormente, o Regimento Interno 

do STF sofreu as necessárias adaptações no sentido de cumprir as inovações contidas nos artigos 

supramencionados através da emenda regimental nº 21/2007. 

  

Segundo JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA[49], a semelhança com o controle concentrado se fortalece na 

medida em que a jurisprudência do Supremo vem mitigando o papel do Senado Federal no controle difuso 

pela via do recurso extraordinário ante “a transcendência das decisões”[50] proferidas pela E. Corte, 

dispensando-se o cumprimento do art. 97 da CR/88 que trata do princípio da reserva de plenário, e que veio 

a se tornar definitivo com a nova redação do art. 481 do Código de Processo Civil. 

  

Também nesse sentido é a opinião de CASSIO SCARPINELLA BUENO[51] e FREDIE DIDIER 

JÚNIOR[52], ao afirmarem que a nova orientação do Supremo é dar “objetivação” ao recurso extraordinário, 

passando a ter efeitos específicos semelhantes ao controle concentrado de constitucionalidade, o que se 

confirma com a adoção da repercussão geral, haja vista que a via difusa não mais se reflete apenas o efeito 

“inter partes” e “ex tunc”, podendo também aqui haver o efeito “erga omnes” e a “modulação dos 

efeitos”[53] da norma declarada inconstitucional. 

  

No entanto, para outros autores[54], a adoção do referido instituto revela-se como verdadeira obstrução de 

acesso à jurisdição constitucional, na medida em que deverá restar evidenciado, como requisito à 

admissibilidade do recurso extraordinário, não apenas a relevância da questão apresentada, mas também 

repercussão da controvérsia para a coletividade, desprezando o interesse individual por mais relevante que 

este seja. 

  

Observa-se, que a fórmula utilizada por MARINONI e MITIDIERO[55] para conceituar o novo instituto, 

seria o binômio “relevância e transcendência”, ou seja, “tem que contribuir, em outras palavras, para a 

persecução da unidade do Direito do Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo 

soluções de ordem constitucional”, o que leva a concluir que a decisão judicial conterá enorme carga de 

subjetividade do julgador, vez que ausente o critério legal. 

  

O que se verifica, portanto, é que a emenda constitucional n. 45/2004 acarretou uma transformação radical 

das feições do recurso extraordinário, propiciando o fenômeno de “estreitamento” dessa via, o que segundo 

MARCELO LABANCA ARAÚJO e LUCIANO PINHEIRO BARROS[56], poderia ser analisado como 

ofensa à própria constituição, na medida em que a referida carta garante, sem qualquer restrição, o direito à 

jurisdição em todos os graus (art. 5º, XXXV; art. 97, ambos da CR/88). 
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4.0. A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VIA DIFUSA NA SOCIEDADE ABERTA E 

PLURALISTA 

  

4.1. A natureza democrática do controle difuso 

  

O controle difuso de constitucionalidade é um importante instrumento de filtragem constitucional na medida 

em que permite que seja suscitada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, podendo ser 

municipal, estadual ou federal, sendo que qualquer das partes, o Ministério Público, ou até mesmo o juiz, de 

ofício, podem suscitar a questão relativa à inconstitucionalidade da norma, e se acolhida, deixar de ser 

aplicada no caso concreto, na forma do art. 97 da carta magna.           

  

É certo que o recurso extraordinário não é o único meio de controle difuso de constitucionalidade, havendo 

outras formas de acesso através da competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar 

mandado de segurança, mandado de injunção, reclamação,habeas corpus, habeas data, e as respectivas 

ações constantes no art. 102, I, alíneas da carta magna, além daquelas hipóteses de foro por prerrogativa de 

função em que a Corte Suprema é igualmente competente para processar e julgar autoridades. Através dessas 

ações, o controle difuso poderá ser estabelecido por meio da argüição de questão prejudicial. 

  

No entanto, não se pode negar a importância democrática da via extraordinária, principalmente em razão da 

ineficácia conferida ao mandado de injunção pelo judiciário brasileiro, o que inclusive provocou forte reação 

na comunidade jurídica, como asseverado por LENIO STRECK[57]. À exemplo do ocorrido, não se pode 

permitir que a via extraordinária também se esvazie, pois isso significa o enfraquecimento de outro relevante 

meio de acesso à jurisdição constitucional e, consequentemente, de acesso à justiça. 

Nessa perspectiva, o recurso extraordinário é um relevante instrumento democrático de acesso ao 

Supremo Tribunal – o qual é responsável pela uniformização da interpretação das questões constitucionais e 

garantidor da unidade do Estado de Direito[58] -, incumbindo-se esse órgão de examinar a situação em 

concreto e acolher, chancelar, ou ainda rejeitar os diversos questionamentos relacionados à constituição 

brasileira. No entanto, resta saber se isso será possível, ou continuará sendo viável, com a 

“objetivação”[59] da Suprema Corte pretendida nos dias atuais. 

Como bem pondera PAULO BONAVIDES: 

  
... “A perda ou a desativação do controle difuso de constitucionalidade de leis e atos normativos, 

para a qual parece caminhar a jurisdição constitucional no Brasil, significa uma grave queda ou 

erosão da legitimidade do sistema fiscalizador, visto que, quanto mais se concentra o controle de 

cúpula do Judiciário, como está acontecendo, menos democrática, aberta, independente, judicial, 

ligada a cidadania será a jurisdição: por isso mesmo, mais vulnerável e sujeita ás pressões e 

interferências políticas do Poder Executivo[60]”... 

  

Em que pese ter havido significativa redução dos trabalhos do Supremo advindos com a emenda 

constitucional n. 45 – o que, segundo as pesquisas jornalísticas[61] traduziu-se em maior qualidade nas 

decisões –, é incontestável a limitação do exercício da via difusa, restringindo a atuação da Corte 

constitucional e desvalorizando a defesa da constituição, segundo o entendimento de MARCELO 
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LABANCA DE ARAÚJO e LUCIANO PINHEIRO BARROS[62], admitindo a perpetuação de uma 

inconstitucionalidade no ordenamento jurídico. 

  

O que infelizmente se verifica, atualmente, é um movimento de estreitamento da via difusa em direção 

oposta ao fenômeno de abertura constitucional decorrente de uma sociedade pluralista do século XXI, que 

clama e luta pelo reconhecimento e efetivação de direitos, razão pela qual o controle difuso de 

constitucionalidade brasileiro deve ser preservado, na sua essência, por exigência constitucional. 

  

Pois, se a todos cabe, na qualidade de verdadeiros intérpretes, a subsunção da norma constitucional ao caso 

concreto, explorando seu conteúdo de forma a alcançar uma nova ótica, um novo enfoque condizente com o 

interesse individual e o momento histórico, é notório que o instrumento adequado para o exercício dessa 

atividade será a via difusa, uma vez que o controle concentrado é vinculado às pessoas legitimadas pela 

constituição, e a questão é analisada em tese, não de acordo com a temática da vida. 

  

Ainda na visão de Bonavides: 

  
... “O controle difuso, sobre ser de índole jurídica ou judicial, com limites definidos no afastamento 

de aplicação da norma inconstitucional, é também grandemente democrático, visto que nasce nas 

bases do sistema, no seu subsolo, na sua horizontalidade, e por ele se irradia com amplitude que 

todo juiz do ordenamento é, na via de exceção, juiz constitucional. 
Aquela juridicidade ou judicialidade da justiça constitucional, ínsita ao controle difuso, muda de 

feição em se tratando de controle abstrato da lei, porquanto a proteção imediata que aí se concede 

não é ao Direito subjetivo, mas ao Direito objetivo, à constitucionalidade mesma de ordem 

estabelecida. De tal sorte que o controle toma desde então um sentido mais político que 

propriamente jurídico[63]”... 
  

Nesse particular, o controle difuso está bastante à frente do concentrado, pois tem o condão de produzir 

julgamentos absolutamente adequados à realidade, examinado o direito específico com base numa situação 

ilustrada de forma viva, tendo o magistrado a oportunidade de vivenciar os limites da norma constitucional. 

Essa é a razão pela qual o autor supramencionado afirma “quanto mais perto do povo estiver um juiz 

constitucional mais elevado há de ser o grau de sua legitimidade ...nunca distante do cidadão, mas 

invariavelmente ao seu lado[64]”. 

  

Caso contrário, de que valeria o movimento de busca pelo reconhecimento de identidade numa sociedade 

pluralista, se o meio pelo qual se reivindicam esses direitos está sendo dificultado aos cidadãos, obstruindo-

se o acesso à justiça? Como ser tolerante à diversidade se os instrumentos de acesso a jurisdição 

constitucional pela via de defesa demonstram na realidade um movimento de restrição? Isso não vem contra 

a busca pela própria identidade? 

  

O fenômeno de abertura constitucional é inevitável e irreversível, pois condizente com a história evolutiva 

da sociedade, sendo um dos elementos caracterizadores do pós-modernismo. Assim, para que haja a 

efetivação dos direitos fundamentais, na concepção do fenômeno de abertura constitucional, é necessário que 
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os meios processuais sejam acessíveis aos cidadãos, daí a importância do acesso ao controle difuso no direito 

brasileiro, na medida em que o instrumento mais apropriado ao jurisdicionado, ao cidadão comum, na 

qualidade de verdadeiro intérprete que convive com as mais variadas situações cotidianas possíveis de 

incidir a norma constitucional, em submetê-la ao crivo da Suprema Corte, direito esse assegurado pela 

constituição de 88. 

  

De acordo com BRUNO RÊGO[65], “o controle difuso, no Brasil, mostra-se mais adequado para garantir os 

direitos fundamentais, o que não significa que o controle concentrado também não o faça”. Isso porque, nas 

palavras de Hugo de Brito Machado[66], “parece inquestionável que no funcionamento do controle difuso de 

constitucionalidade predomina do interesse individual”, ou seja, o direito diante do caso concreto, ao passo 

que o controle concentrado analisa a lei ou ato normativo em tese, de forma abstrata. 

  

Nessa linha de raciocínio, MARCELO LABANCA DE ARAÚJO e LUCIANO PINHEIRO 

BARROS[67] afirmam que a pacificação de conflitos particulares envolvendo questões constitucionais 

propicia a efetivação de direitos fundamentais, predominando-se a soberania do Estado Democrático de 

Direito. 

  

Com toda a propriedade, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA demonstra muita prudência ao tratar do 

recurso extraordinário, aduzindo que “não há como desconhecer a importância e a delicadeza do papel que 

se vê chamada a desempenhar... qual peça do nosso mecanismo político[68]”... 

  

Conforme analisado por PEDRO PAULO RIBEIRO DE MOURA[69], há que haver uma reflexão sobre as 

diretrizes do direito processual constitucional pátrio que segundo ele, “em pouco tempo, será instrumento 

jurídico de interferência na condução da sociedade, quando na verdade, o processo seria inverso”. Pois, em 

que pese autonomia dessa ciência processual, há que se ter atenção especial à criação de regras, na medida 

em que estas devem ser instrumento de realização e efetivação de direitos materiais, sobretudo de direitos 

fundamentais, e não sua obstacularização. Se o processo não caminha, a sociedade fica “de mãos atadas” e o 

Direito perde sua essência. 

Nesse mesmo raciocínio, o que se conclui é que restaria inócua uma política globalizada de busca por um 

reconhecimento, uma identidade, de respeito à diversidade e à tolerância, se os mecanismos de acesso à 

justiça que possibilitam tornar esses direitos assegurados, nos termos da carta magna, não fossem garantidos 

pela constituição. Afinal, como brilhantemente afirma Paulo BONAVIDES[70], “ou o Direito liberta ou não 

é Direito”, sendo a Constituição quem propicia confiança na legitimidade do poder e das leis. 

  

4.2. A importância da hermenêutica jurídica 

  

Conforme assenta brilhantemente SIQUEIRA CASTRO[71], num sistema flexível, aberto de acordo com as 

novas acepções da realidade cotidiana, sendo admissíveis tanto as mutações como as descobertas de novos 

princípios, é, sobretudo, função nuclear do jurista, estabelecer essas novas conexões valorativas se as 

interpretações já não estiverem mais adequadas à realidade e ao espírito de justiça, sem prejuízo da função 
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interpretativa incumbida à sociedade, administrados e administração pública, governantes e governados, 

sociedade e Estado. 

Também de forma magistral, GILMAR MENDES, INOCÊNCIO COELHO e PAULO GONET BRANCO 

analisam que: 

  

... “O problema fundamental para o operador de direito não é a distância cronológica entre a 

elaboração da norma e a sua aplicação, mas a distância material existente entre a generalidade do 

seu enunciado e a singularidade do caso a decidir – uma distância que alguns juristas, ao limite, 

consideram irredutível –, então o trabalho do intérprete apresenta-se não apenas como uma tarefa de 

desocultamento ou de fixação de significados que, até certo ponto, permanecem escondidos, mas 

também como uma tentativa de mediação e de superação daquela distância real, daquele abismo que 

separa o geral e o particular, o abstrato e o concreto[72]”...    

  

Assim, no que se refere ao método de hermenêutica para aplicação do Direito, é de se concluir que a 

finalidade da interpretação, como exercício de uma atividade intelectual, é dar sentido, dar vida aos 

conceitos abstratos através de situações reais e que são do cotidiano, diante da multiplicidade de situações 

concretas que envolvem direitos fundamentais. 

Para LENIO STRECK[73], o controle difuso é um importante mecanismo de acesso à justiça, uma vez que 

permite a todos os membros do judiciário, de primeiro grau aos tribunais, a realização de uma filtragem 

constitucional, reafirmando o papel de topos da constituição. 

  

Ainda o autor, remetendo-se a RUI MEDEIROS[74], sustenta que a atividade hermenêutica possui quatro 

funções: a) apoio ou confirmação do sentido da norma; b) escolha, dentre as várias interpretações, àquela 

que mais seja compatível; c) correção do sentido literal da lei; d) revisão da lei à luz da superioridade da 

constituição. Essas funções são mescladas simultaneamente, pois o processo de interpretação não é dividido 

em etapas, sendo que a partir dos “pré-juízos”, o intérprete formará o sentido do texto de acordo com o 

ajuste do texto constitucional. 

  

Veja-se, portanto, a necessidade de realização do processo hermenêutico jurídico, em que o intérprete, diante 

de suas experiências culturais, sociais, políticas, psicológicas, científicas, etc., carreadas ao longo da vida, 

passa a fazer um pré-juízo ou pré-conceito da norma constitucional, e o judiciário possa então reexaminar a 

questão, decidindo sempre em favor da supremacia da lei maior, e por conseqüência, afastando ou 

confirmando a incidência da norma infraconstitucional diante do caso concreto. 

  

4.3. A necessidade de concretização de direitos fundamentais 

  

Segundo CANOTILHO afirma-se com muita propriedade que: 

  

... “As expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” são frequentemente utilizadas 

como sinônimas. Segundo a sua origem e significado poderíamos distinguí-las da seguinte 

maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos em todos os tempos 

(dimensão, jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem 
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arrancariam da própria natureza e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal, os direitos 

fundamentais seriam direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta[75]”.. 

  

  

Daí concluir, que os direitos fundamentais são aqueles inerentes ao ser humano propriamente, 

independentemente do caminho pelo qual irá trilhar a evolução histórica do homem. Esses direitos foram 

originados a partir da concepção revolucionária da Revolução Francesa, séc. XVIII, em que se clamava pelos 

direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, sendo a igualdade eleito o primeiro direito fundamental nas 

constituições ocidentais, conforme assinala PAULO BONAVIDES[76], reportando-se a Carl Schmitt, 

quando então se evoluiu para as novas gerações de direitos fundamentais do séc.XX. 

  

A constituição da república federativa brasileira de 1988 consagra no art. 5º, o rol dos direitos e garantias 

individuais. Esses grupos de direitos, dentro da ótica constitucional, representam uma enorme conquista para 

essa sociedade, como resultado de muitas guerras sangrentas e que custaram muitas vidas. 

  

No entanto, a mera previsão dos direitos fundamentais no texto constitucional não é suficiente para torná-los 

efetivos aos cidadãos, quiçá diante dos desequilíbrios sociais e econômicos de uma sociedade que vive num 

Estado sob aparente democracia. Daí a necessidade de se transformar esse programa constitucional em algo 

concreto e real. 

  

No mais das vezes, as decisões reiteradas dos juízos à beira dos conflitos poderão desencadear o fenômeno 

da mutação constitucional, sendo de enorme importância cada argumento trazido nos autos, e que poderá se 

tornar decisivo para um amadurecimento e um possível despertar da Suprema Corte, órgão máximo 

responsável pela uniformização da interpretação do texto inserido na Carta Magna, e, sobretudo, pela 

unidade do estado Democrático de Direito. 

  

Nesse sentido, apontando Habermas e Böckenforde, MARCOS AUGUSTO MALISKA[77] afirma que a 

Corte Constitucional Alemã além de aplicar o direito, participa da criação e concretização da norma. Afirma 

ainda, que a sua função na estrutura do Estado, “é de uma auto-reflexão sobre a ordem jurídica, de maneira a 

fazer imperar a ordem constitucional[78]”. Essa máxima também deve também ser aplicada no direito 

brasileiro em relação ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que os direitos fundamentais possam ser 

concretizados, confirmando-se os valores democráticos contidos na carta magna. 

  

Assim, conclui MALISKA “a justiça da Constituição com base na justiça do contrato social, ou seja, a 

possibilidade de homens livres e iguais poderem (ao menos teoricamente) participar, de certa forma 

compreende também a escolha pela constituição de valores presentes na comunidade, de maneira a 

intensificar a relação necessária entre o texto normativo constitucional e a realidade[79]”. Essa é a razão pela 

qual se faz tão relevante a permanência do acesso ao controle difuso de constitucionalidade, pois esse será 

um importante instrumento de reconhecimento desses valores de acordo com o caso concreto. Isso tornará a 

norma constitucional sempre viva, ou seja, a constituição como uma “ordem de valores[80]”.         
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4.4. O relevante exercício da democracia 

  

Para MANUEL CASTTELS[81], o que há, hoje, é o conflito entre a globalização e a singularidade sob o 

ponto de vista cultural, do controle das pessoas sob suas próprias vidas. Por outro lado, há também, um 

movimento contrário, em defesa de Deus, família, etnia, categorias fundamentais da existência humana. 

Segundo o autor, o Estado-Nação vive uma crise, e de igual forma a democracia política. É nesse conflito 

que se concentra, fundamentalmente, o poder de identidade e as instituições estatais, sendo primordial a 

preservação dos instrumentos que visam garantir, com imparcialidade, a observância de direitos 

fundamentais. 

  

Também afirma NORBERTO BOBBIO[82], que os direitos humanos expressamente previstos na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1848, necessitam ser reconhecidos e protegidos de forma efetiva, pois 

do contrário, não haverá democracia, e sem democracia restará impossível a pacificação de conflitos, 

desaguando-se, mais uma vez, numa problemática de origem política, e não filosófica. 

  

Essa é a razão pela qual GUILHERME CALMON GAMA[83] afirma que diante do momento de crise, os 

direitos fundamentais deverão ser atualmente analisados na perspectiva da filosofia jurídica, mais 

especificamente a teoria da justiça, através de um processo de reflexão acerca dos fenômenos jurídicos da 

atualidade, como uma constante necessidade de garantia e aperfeiçoamento das instituições jurídicas, e, 

sobretudo, como meio de atingir os objetivos do Direito, tal como, assegurar os direitos fundamentais 

reconhecidamente protegidos pelo Estado. 

  

Por outro lado, AGASSIZ ALMEIDA FILHO[84] analisa, de forma relevante, que a vontade popular está 

relacionada a questões axiológicas que organizam a sociedade. E que especialmente no Brasil, observa-se 

uma enorme dificuldade em se dar efetividade às normas constitucionais em razão da sociedade brasileira 

ainda apresentar-se imatura no processo de democratização, e com um conceito de cidadania ainda em 

formação, o que dependerá de um longo ciclo evolutivo. Para o autor, o cidadão brasileiro médio possui uma 

resistência de expressar-se em razão da falta enorme carência de formação política e da falta de cidadania 

decorrente dos incontornáveis “estrangulamentos sociais” existentes na sociedade brasileira. 

  

O autor PABLO LUCAS VERDU[85] conceitua o sentimento constitucional como “expressão capital da 

afeição pela justiça e pela equidade, porque concerne ao ordenamento fundamental, que regula como 

valores, a liberdade, a justiça, e a igualdade, bem como o pluralismo jurídico”, revelando-se aqui, mais uma 

vez, a importância do contexto plural para a existência de um sentimento constitucional. Nessa visão, o autor 

sugere ser possível encontrar uma solução para o exercício de uma democracia efetiva, em busca do ideal, e 

que torna um cidadão digno. 

  

Portanto, é esse sentimento constitucional que deve ser celebrado, como ressalta BARROSO[86], pois se 

trata de um sentimento ainda mistificado na sociedade brasileira e que necessita ser festejado e explorado a 
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partir das vitórias já alcançadas, principalmente quando da ruptura radical de um regime ditatorial para o 

Estado Democrático de Direito. No entanto, infelizmente, esse sentimento parece andar perdido na alma da 

sociedade brasileira, ressurgindo em raras oportunidades (impeachment de Collor de Mello). É preciso 

revigorar esse sentimento, pois isso é o que trilhará a direção dos valores e objetivos dessa sociedade. 

     

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Há uma real necessidade de os órgãos estatais acompanharem a gigantesca revolução tecnológica causada na 

sociedade em pleno século XXI. A ciência jurídica necessita acompanhar todas as transformações 

vivenciadas pelo homem, pois, do contrário, torna-se arcaica, perdendo sua verdadeira essência de compor 

lide. O Direito precisa reavaliar-se, de modo a promover um equilíbrio no sistema jurídico, pois do contrário, 

a crise da democracia perdurará. 

  

Nesse sentido, é salutar que o recurso extraordinário não perca sua função atribuída pelo constituinte 

originário e que ora se coloca em exame, a exemplo do ocorrido no mandado de injunção, devendo-se ter 

cautela quanto à adoção do instituto da repercussão geral e seus efeitos no cenário político-jurídico 

brasileiro. Essa análise deverá ficar a encargo da sociedade em geral, especialmente da comunidade jurídica, 

de modo a verificar de até que ponto esse afunilamento da via extraordinária e a atuação objetiva da Corte 

Constitucional implicarão na limitação ao reconhecimento e/ou concretização dos direitos fundamentais. 

  

Pois, é necessário que os instrumentos processuais permaneçam disponíveis aos jurisdicionados, 

legitimamente, no intuito de defender-se a prevalência do texto constitucional, seja mantendo a Suprema 

Corte, posicionamentos já consolidados, ou promovendo mutações constitucionais, mas, sobretudo, visando 

à proteção de direitos constitucionais. 

  

Do mesmo modo, é valiosa a utilização do método heberliano de interpretação, a fim de que possa haver 

uma readequação das normas constitucionais de acordo com determinado contexto histórico, o que é 

inevitável diante de uma sociedade pluralista e mutável a todo tempo, e que não deverá ser confundido com 

instabilidade jurídica, já que a adoção de posturas ultrapassadas também não propicia segurança jurídica. O 

fenômeno de abertura constitucional é inevitável, pois condizente com a evolução da sociedade, daí a 

importância do acesso ao controle difuso no direito brasileiro, na medida em que é o instrumento mais 

apropriado ao cidadão comum, na qualidade de verdadeiro intérprete da norma constitucional, de submetê-la 

ao crivo da Suprema Corte brasileira, direito esse assegurado pela constituição de 88. 

  

Portanto, a simples previsão dos direitos fundamentais no texto constitucional não é suficiente para torná-los 

efetivos, principalmente no Brasil, em que a disparidade sócio-econômica entre as classes ainda se revela 

assustadora se comparada aos países desenvolvidos, caracterizando-se, portanto, uma crise velada do Estado 

constitucional sob aparente democracia. Daí a necessidade de transformação desse programa constitucional 

em algo concreto e real, preservando-se, sobretudo, a unidade do Estado Democrático de Direito. 
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ANÁLISE SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS SUBCULTURAIS EM
CONFRONTO COM AS IDÉIAS DE MÍNIMO ÉTICO E DE MULTICULTURALISMO A LUZ

DA TEORIA DO RECONHECIMENTO.

ANALYSIS ON THE CRIMINALIZATION OF SUBCULTURAL BEHAVIORS IN CONFRONTATION
WITH THE IDEAS OF ETHICAL MINIMUM AND WITH MULTICULTURALISM INSPIRED BY THE

THEORY OF THE RECOGNITION.

Ana Flávia Jordão Ramos

RESUMO
O presente artigo visa transpor a proposta tradicional universalista dos direitos humanos através
da incorporação da fundamentação ética, juntamente com a teoria habermasiana sobre o
processo de formação racional da vontade. A necessidade de romper com a tese universalista
jusnaturalista está relacionada ao reconhecimento da diversidade cultural na pós-modernidade.
Esse ponto de vista será utilizado como forma de apontar as críticas dirigidas contra a política
criminal que incentiva a criminalização de práticas subculturais. Defende-se que as
manifestações da subcultura consagram valores que não se opõe àqueles firmados pela ordem
jurídica instituída e, justamente por isso, apontaram-se os instrumentos para inserir no debate
público a demanda por reconhecimento dessa forma cultural. 
PALAVRAS-CHAVES: diversidade cultural; multiculturalismo; direitos humanos; direitos
fundamentais; fundamentação ética; dignidade da pessoa humana; subcultura; política criminal.

ABSTRACT
This article intends to transpose the traditional universalistic proposal of the human rights by
incorporating the ethical grounding and also the theory of Habermas about the process of
rational formation of the will. The necessity to breach with the universalistic thesis of natural law
is related to the recognition of the cultural diversity in postmodernity. This point of view will be
used as form to point the critiques directed against the criminal policies that stimulates the
criminalization of subcultural uses. It Will be defended that the manifestations of the subculture
consecrate values that are not opposed to those established in the juridical Order and, therefore,
it will be pointed the instruments needed to insert theses demands in the public debate for the
sake of recognize this cultural form.
KEYWORDS: cultural diversity; Multiculturalism; human rights; fundamental rights; ethical
grounding; human dignity; subculture; criminal policies. 

I. Introdução
O presente artigo apresenta como temática principal análise dos limites às expressões multiculturais no âmbito do Estado

Democrático de Direito a luz da fundamentação ética dos direitos humanos. Para tanto, foi necessário discorrer sobre a
possibilidade de encontrar um conteúdo mínimo para a dignidade da pessoa humana, compatibilizando essa proposta com uma
atitude reconhecedora das diversidades culturais.

Enfatiza-se que o objetivo enfocado consiste em encontrar possibilidades jurídicas legítimas para permitir as
manifestações culturais próprias de um grupo social. Para alcançar tal escopo, o artigo foi elaborado a partir de abordagem
interdisciplinar, que abrange conhecimentos jurídicos, filosóficos, antropológicos e sociológicos.

O conteúdo do desenvolvimento textual está dividido em quatro tópicos: o primeiro trata da importância da dignidade da
pessoa humana na fundamentação ética dos direitos humanos; o segundo segmento aborda os reflexos do multiculturalismo nas
sociedades contemporâneas, enfocando a questão do reconhecimento em contraste com a tolerância; o terceiro item investiga os
limites do multiculturalismo na sociedade democrática a luz da teoria habermasiana; e, finalmente, o último tópico traz os caminhos
a serem seguidos para o reconhecimento de práticas subculturais.

A metodologia empregada no trabalho consiste na revisão bibliográfica, realizada por meio da leitura de doutrina
nacional e estrangeira sobre o assunto, bem como consulta de jurisprudência internacional.    
1. O papel da dignidade da pessoa humana na fundamentação ética dos Direitos humanos e fundamentais.

Antes de enfrentar as questões pertinentes, torna-se imprescindível entender que tantos os direitos humanos quanto os
direitos fundamentais possuem em comum um conteúdo ético. Muito embora, deva-se alertar que as aludidas expressões não
coincidem[1], é certo que a fundamentação ética de ambas as espécies de direitos pode ser analisada a partir de uma perspectiva
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unívoca para alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho.   
As crescentes críticas ao positivismo formalista e às suas respectivas pretensões de neutralidade, impulsionaram o

desenvolvimento de propostas cujo objetivo seria o fortalecimento da relação entre a ética e os direitos humanos. Opondo-se à idéia
de existência de direitos condicionada à positivação, surge a fundamentação ética segundo a qual todos direitos humanos
contemplariam valores ligados à manutenção de uma vida humana digna. Então para a fundamentação ética, os direitos humanos
são entendidos como direitos morais que contemplam exigências éticas da sociedade e, ao mesmo tempo, direitos subjetivos que
constituem a esfera jurídica de todos os seres humanos, independentemente de suas características pessoais[2].

Nesse momento, impende-se apontar a diferença entre os direitos humanos entendidos como exigências éticas dos direitos

humanos e os direitos humanos subjetivos. Quando se fala em direitos morais, na verdade, está se referindo aqueles direitos que

estão diretamente ligados a dignidade da pessoa humana e, portanto, segundo os defensores da fundamentação ética, somente esses

direitos morais poderiam ser elevados à categoria de direitos fundamentais[3]. A partir da respectiva positivação, as exigências

éticas inerentes ao valor da dignidade humana são incorporadas como direitos subjetivos, que serão tutelados pelo poder

jurisdicional estatal na medida em que este seja provocado pelos interessados.

É preciso destacar que os direitos subjetivos fundamentais, muito embora positivados, não são axiologicamente neutros,

pois seus conteúdos são informados por valores ligados à dignidade da pessoa humana, bem como exigências éticas históricas.

Então, admite-se que a fundamentação ética é anterior ao direito positivo não obstante não se confunda com o que pretendia o

jusnaturalismo. Nesse ponto, a análise da fundamentação ética anterior ao período da positivação deveria integrar uma filosofia dos

direitos humanos e não a ciência do direito, como pretendiam os jusnaturalistas[4].

Frente a essas constatações, pode-se estabelecer que tanto os direitos humanos quanto os fundamentais possuem um

conteúdo valorativo e, superando os pressupostos do formalismo, esse caráter axiológico não prejudica sua juridicidade. Pelo

contrário, as exigências valorativas impostas pelos indivíduos de uma sociedade mostram-se inegavelmente como fonte material

para as pautas jurídicas.
Considerando os valores e situações relevantes no contexto da intersubjetividade, Habermas explica que os direitos

morais são oriundos de obrigações jurídicas recíprocas entre os indivíduos que são dotados de direitos subjetivos. O Direito criará os
instrumentos necessários à adequada tutela das liberdades subjetivas e, por isso, “uma comunidade jurídica – sempre localizada no
espaço e no tempo – protege a integridade de seus membros apenas desde que aceitem o status (gerado artificialmente) de
portadores de direitos subjetivos.”[5]

Diante desse contexto, pergunta-se: como estabelecer uma hierarquia entre os direitos humanos com base na idéia de

dignidade da pessoa humana, considerando a amplitude semântica desse termo? Esse questionamento toma especial relevância

quando se cogita acerca da possibilidade de se encontrar um conteúdo mínimo para a dignidade humana, de modo que o núcleo de

direitos básicos dela oriundos fosse passível de universalização. 
Para melhor responder à pergunta, convém iniciar tratando da principal mudança de paradigma ocorrida no século XX

em matéria de direitos humanos e fundamentais: o  resgate da dignidade da pessoa humana no campo jurídico. Conforme se sabe,
durante o segundo pós-guerra, com a declaração dos direitos humanos de Viena de 1948, os países soberanos se debruçaram sob a
discussão da importância de se defender os direitos humanos, não somente no âmbito interno de seus territórios, mas estendendo o
manto protetivo ao plano internacional. A proteção internacional de direitos humanos titularizados pelos indivíduos se assentaria na
consideração da pessoa física como ator no direito internacional, ainda que uma minoria sustente a tese de que o indivíduo seria
efetivamente sujeito de direito. Obviamente, o resguardo internacional dos direitos humanos conduziu a mitigação da idéia de
soberania estatal absoluta[6], sem a qual o mencionado tratado internacional careceria de efetividade mínima[7].

No âmbito do direito interno, a incorporação dos valores no direito ganhou notabilidade com as decisões das cortes

constitucionais alemã e norte-americana, que, sinteticamente, admitiam a influência de valores no momento da interpretação das

normas constitucionais. No Brasil, aponta-se a Constituição Federal de 1988 como a representação jurídica máxima na consagração

do regime democrático, elegendo a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos. 

Indo além, a Constituição Federal de 1988 inaugurou na Ordem Jurídica brasileira um título destinado aos próprios

princípios fundamentais, o que demonstra que o constituinte originário outorgou a tais normas jurídicas a qualidade de normas

basilares[8]. Por essa razão, a Carta Magna atualmente vigente é considerada o maior marco jurídico da transição democrática e da

institucionalização dos direitos e garantias fundamentais.
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Inserida na Ordem Constitucional Brasileira, a dignidade constitui o princípio orientador dos direitos fundamentais,
devido à sua qualidade de norma embasadora e informativa de todo o Direito. Justamente por isso, a dignidade da pessoa humana é
o elemento mais importante a compor o núcleo essencial da Constituição[9].

Nesse contexto, verifica-se que a dignidade da pessoa humana, então, foi positivada à condição de princípio fundamental
em nosso Ordenamento, não devendo ser confundida com um direito fundamental. Na verdade, a dignidade representa um valor
essencial à ordem jurídica que serve para orientar a atividade jurídica, em seus variados segmentos. Para Sarlet, o status conferido à
dignidade proporciona uma condição maior de efetividade e eficácia[10].

Com a ampliação do rol de direitos fundamentais consolidados no parágrafo 2º do art. 5º da Constituição de 1988, tornou-
se necessário buscar os critérios para justificar a fundamentalidade das posições jurídico-fundamentais que não estão previstas no
corpo textual da constituição. A fim de compatibilizar o parâmetro avaliativo ao grau de importância jurídica, a dignidade humana
foi eleita como a principal diretriz material para a identificação de direitos fundamentais implícitos na ordem constitucional,
independentemente de possuir cunho defensivo ou prestacional.[11]

A julgar pelo que foi dito, conclui-se, preliminarmente, que a dignidade da pessoa humana, na condição de valor
fundamental, atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais e exige o reconhecimento e proteção dos mesmos. Sendo assim, a
realização da dignidade e dos direitos dela decorrentes funcionará como elemento capaz de legitimar toda a ordem jurídica.

Resta, entretanto, responder: seria possível estabelecer um conteúdo mínimo para a dignidade da pessoa humana? Além
disso, esse pretenso conteúdo poderia ser aceito por todas as sociedades e grupos sociais, independentemente de fatores culturais,
econômicos e históricos?

Para melhor entender a extensão e as implicações da proposta de universalização do conteúdo mínimo da dignidade da
pessoa humana, é preciso discutir o papel do multiculturalismo na formação do Direito e, ainda, perceber de que forma se pretende
fazer com que pessoas pertencentes a setores sociais heterogêneos aceitem o aludido conteúdo. Essa é, precisamente, a temática a
ser abordada no tópico posterior.
2. Diversidade cultural e obstáculos à universalização consensual do conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana.

Muito se discute sobre a possibilidade de estabelecer um sentido para a dignidade da pessoa humana principalmente
porque as variadas visões de mundo, que podem ser até mesmo conflitantes, dificilmente podem ser compatibilizadas
consensualmente.

Então, figura como pré-requisito para a discussão proposta a superação do paradigma evolucionista referente à
classificação das sociedades em estágios civilizatórios, cujo critério seria a avaliação cultural local em relação aos parâmetros
ocidentais europeus. Malgrado essa técnica antropológica tenha sido utilizada amplamente na Idade Moderna, atualmente, não se
pode deixar de considerar as diferenças culturais como evoluções ou involuções, mas sim como diversidade cultural.

A diversidade cultural entre as pessoas pertencentes a diferentes nações ou, até mesmo, grupos sociais habitantes de uma
mesma comunidade tem sido constantemente estudada pelas ciências humanas, especialmente pela antropologia[12]. O ponto
central de debate gira em torno do conceito de multiculturalismo, fenômeno que consiste na existência concomitante de diversas
“formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio das sociedades modernas”[13].

Contudo, não se pode tomar essa denominação como algo simples e estático devido ao fato da mesma comportar
elementos importantes, como a multiplicidade de culturas tanto no âmbito de uma mesma sociedade, como mundialmente, como
também pela influência que essas diferentes culturas exercem umas sobre as outras[14].

Dispensando a polêmica acerca do uso da expressão “multiculturalismo”, acredita-se que o conceito acima aludido, que
se refere à existência de múltiplas culturas em uma mesma sociedade e no mundo, é suficiente e adequado às finalidades propostas
ao trabalho.

Além do mais, a escolha conceitual permite que se trabalhe, razoavelmente, com o que Boaventura Santos denominou de
projetos multiculturais emancipatórios ou contra-hegemônicos, o que se identifica com a proposta temática do presente estudo.

Nesse ponto, vale ressaltar que os movimentos favoráveis à descriminalização das condutas típicas de grupos
minoritários ou marginalizados são muito mais do que uma alternativa às normas proibitivas impostas pela cultura dominante e,
muitas vezes pelo próprio sistema legal, representando, claramente, uma proposta contra-majoritária, ou, nos termos do mencionado
autor contra-hegemônica.  
2.1. Multiculturalismo: tolerância ou aceitação das diversidades culturais?

O projeto político multicultural não é isento de críticas, principalmente, por parte daqueles que sustentam que o
multiculturalismo tem a finalidade de enaltecer tão somente a idéia de tolerância, sem que haja a obrigação de estabelecer medidas
afirmativas e inclusivas.

A partir da leitura do trabalho de Richard Rorty a respeito de direitos humanos e sentimentalidade, percebe-se que a
atitude de tolerar o outro, na maioria dos casos, provém do apelo ao sentimentalismo. A esse respeito, entende o filósofo que a
tolerância em relação aos agrupamentos com práticas culturais diferentes do padrão eurocêntrico não se baseia numa obrigação
moral intersubjetiva e genérica, consistente no dever de respeitar todo e qualquer ser humano pelo simples fato de ostentar essa
qualidade.

Ao contrário, é necessário para tanto que os indivíduos consigam se identificar mesmo que ligeiramente com essas
pessoas por um longínquo elo mais sentimental do que propriamente racional. Essa conclusão está inserida na idéia professada por
Rorty segundo o qual “a maioria das pessoas é simplesmente incapaz de compreender por que o fato de alguém pertencer a
determinada espécie biológica seria suficiente para que o incluíssemos em certa comunidade moral”[15]. Essa desconfiança e
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receio quanto ao que parece diferente se remete ao temor em relação ao desconhecido – medo genérico quanto aos riscos
incomensuráveis tão comum nas sociedades de risco[16] - e seguida da necessidade de estabelecer uma sensação de segurança. 

De tal sorte, o ato de “tolerar” as diferenças seria uma postura comum ao imperialismo econômico que, não obstante
reconhecer a multiplicidade cultural, mantém um sentimento de superioridade em relação aos “outros”. Seria como dizer “ele é
diferente de mim, portanto se torna inferior, indigno, selvagem”, frase esta que resume o referencial etnocêntrico comum aos
indivíduos inseridos na cultura capitalista ocidental.

Sobre os reflexos da idéia de tolerância para o multiculturalismo, interessante mencionar o que Karl Popper denominou
de paradoxo da tolerância. Nesse sentido, argumenta que a sociedade tolerante não poderia aceitar posicionamentos intolerantes,
pois do contrário seria condizente com estes últimos e como conclusão a tolerância ilimitada conduziria à intolerância[17].
Exemplificadamente, imagina-se uma sociedade tolera o uso do chá de ayahuasca (vulgo Daime) por certas pessoas com finalidade
religiosa, mas paradoxalmente, admite expressões de preconceito e atos violentos contra os sujeitos praticantes dessa religião, como
averiguação dos materiais por autoridade policial sem ordem judicial, a identificação dos religiosos com macumbeiros, curandeiros,
charlatões, drogados etc. Na verdade, ao permitir as manifestações intolerantes, essa sociedade auto-declarada como tolerante,
estaria recriminando a prática religiosa em detrimento da tolerância às atitudes preconceituosas.

Aqui, entende-se que o paradoxo da tolerância demonstra a inocuidade da proposta do relativismo, se levada às últimas
conseqüências. Em outras palavras, como seria possível manter íntegras e respeitadas as diversas manifestações culturais e ao
mesmo tempo garantir a segurança e liberdade de todos os indivíduos? A resposta induziria o ser humano racional e social a cogitar
a instituição de uma nova forma de (de)organização social, que corresponderia verdadeiramente a um estado de anomia.

Segundo Boaventura Santos, não basta que as diferenças humanas sejam apenas reconhecidas e contempladas a distância,
sendo útil a realização de projetos políticos, sociais e econômicos que logrem promover um tratamento igualitário dos sujeitos.
Então, também é possível utilizar o vocábulo multiculturalismo referindo-se a um projeto político que promova o reconhecimento e
o respeito das diferenças humanas[18], assim como ocorre com ações afirmativas para melhorar condições de distribuição de bens
sociais a “minorias” consideradas desprivilegiadas em determinado setor social.

Destarte, a diversidade cultural deve sim ser garantida na medida em que as práticas adotadas pelos variados
agrupamentos humanos lograssem se adequar às exigências de liberdade e igualdade dentro da ordem democrática.  Nesses termos,
conclui-se que não basta tolerar ou apenas reconhecer as diferenças numa atitude meramente contemplativa sob pena de se negar
direitos fundamentais a determinados grupos sociais.
2.2. A garantia de igualdade para os “iguais” e os “diferentes”.

No bojo das teorias da justiça, verificou-se ênfase ao problema da igualdade material entre os seres humanos,
especialmente, no momento de formação dos Estados de Bem-estar Social.  Com sua origem marcada pelos movimentos favoráveis
ao reconhecimento de direitos sociais, a questão é extremamente atual e pertinente à temática aqui desenvolvida.

Essa afirmação corrobora a afirmação de que multiculturalismo é uma temática que interessa a teoria da justiça na medida
em que se pretende conhecer a diferença com o objetivo de encontrar formas de inclusão da amplitude de manifestações
culturais[19].  

O alcance da igualdade entre os seres humanos com referenciais culturais distintos perpassa as noções de justiça
distributiva.

Sinteticamente, a teoria elaborada por John Rawls, inspirada por idéias liberais, dispunha que a justiça seria alcançada
pelo respeito de dois princípios básicos: o primeiro diria que cada pessoa tem igual direito à maior liberdade compatível com as
exigências da intersubjetividade. Essa liberdade diz respeito ao gozo de bens jurídicos e direitos básicos necessários à satisfação das
necessidades básicas do indivíduo, tais como liberdades política, de expressão, de consciência, de reunião e direito de propriedade.
O segundo princípio da justiça se dirige a combater as desigualdades sociais e econômicas entre os sujeitos a fim de possibilitar que
todos tenha igualdade de oportunidades.  Ambos os princípios fazem parte de uma concepção mais ampla de justiça em que todos os
valores sociais devem ser distribuídos igualmente, a menos que a distribuição desigual traga vantagens para cada um. Destaca-se,
também, o princípio da diferença como parâmetro para legitimação do tratamento desigual a fim de beneficiar pessoas pertencentes
a classes sociais menos abastadas[20].

Ao contrário do utopismo comum ao pensamento utilitarista, Rawls pregava a criação de instrumentos políticos

adequados para a redistribuição dos bens considerando as limitações quantitativas e definindo, na medida do possível, seus

beneficiários (classes sociais de patamar inferior). Portanto, para garantir uma imparcial igualdade de oportunidade (fair equality of

opportunity) o governo deve criar políticas públicas nas áreas de educação e possibilitar o acesso a cultura, por meio de subsídios as

escolas particulares e pela manutenção de um sistema de escola pública[21].
Dworkin chegou a trabalhar com a igualdade material ao propor uma distribuição equitativa de alguns bens da vida entre

os indivíduos como forma de que todos tivesse oportunidades de influenciar o destino da sociedade. Alguns preferem, inclusive,
associar o pensamento de Dworkin à teoria da justiça de Rawls com a finalidade de esclarecer os critérios necessários ao alcance da
igualdade de oportunidades.  A única diferença relevante entre a teoria da justiça de ambos os autores é que Dworkin acreditava que
a igualdade de oportunidades seria obtida através de um sistema de distribuição de rendas, enquanto Rawls defendia a necessidade
de distribuir bens primários, que seriam direitos e liberdades básicas que possibilitassem os indivíduos a competirem em condições
semelhantes[22].
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Nesse viés, Flávia Piovesan sustenta que a violação aos direitos humanos, especialmente no que se refere ao grupo de
indivíduos vulneráveis, provoca a negação da liberdade social, política e econômica. Por isso, acredita ser necessária a criação de
políticas de proteção universalistas, em relação aos indivíduos em geral, e específicas, destinadas aos vulneráveis (exp. mulheres,
afrodescendentes, crianças, pessoas com deficiência). Dessa forma, estariam sendo contempladas as diferenças entre os seres
humanos como forma de alcançar níveis de igualdade material compatíveis com a idéia de justiça[23].
2.3. Contraste entre os pressupostos básicos das atitudes universalistas e relativistas acerca do multiculturalismo. 

Convém iniciar a explanação indicando as características essenciais das atitudes, de um lado, universalistas e, de outro,
relativistas, para somente então analisar criticamente as implicações de cada uma delas.

Richard Rorty identifica o universalismo em elementos da filosofia de Platão, São Tomás de Aquino e Kant. Segundo
ele, os mencionados filósofos pretendiam criar “generalizações a partir de premissas posteriores, premissas que pudessem ser
reconhecidas como verdadeiras independentemente da verdade das instituições morais que elas resumem”.[24]

De fato, o universalismo é uma tendência inclinada à fixação de um conteúdo válido independentemente do contexto
humano considerado. Aplicar essa idéia à potencial universalização do conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana seria o
mesmo que afirmar tal valor possui características essenciais que podem ser assimiladas e reconhecidas homogeneamente por todo e
qualquer ser humano.

Já o relativismo destaca o particularismo histórico e as diferenças culturais como óbices a formação de um conceito de
dignidade, já que não se vislumbra possibilidade de consenso entre sujeitos com distâncias culturais consideráveis. Assim, para os
relativistas, a delimitação semântica da dignidade deveria estar contextualizada em cada um dos âmbitos sociais e, se por acaso, um
só sentido fosse adotado, isso se daria por uma imposição de uma cultura em detrimento de outra. 

A complexidade do multiculturalismo é um desafio imposto, até mesmo, à própria conceituação de cultura, visto que
variados elementos devem ser considerados, tais como condições históricas, processos de socialização, aspectos sociais, tradições e
etc. Apesar dessa dificuldade na tarefa de delimitação conceitual, acredita-se que a idéia de sistema cultural, atualmente, está
associada ao processo de aprendizado acumulativo que todo o indivíduo deve se submeter para entender o seu próprio meio social e
se comportar conforme as expectativas, ao menos na maioria das ocasiões.

De fato, admite-se que participantes de sistemas culturais diversos terão maiores problemas para entender os
comportamentos sociais daqueles que pertencem a outro grupo, o que ocorre devido à visão etnocêntrica que é tão peculiar ao
cidadão ocidental.

A esse respeito, Roque Laraia afirma que a reação comum e inicial ao que se apresenta como diferente será diversa à
receptividade e à aceitação. Isso ocorre, provavelmente, porque aceitar algo que não lhe é próprio, poderia significar a negação de
seu referencial cultural. Senão vejamos:

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos
condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que
agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o
comportamento desviante[25](...) O fato de que o homem vê o mundo através de sua
cultura tem como conseqüência a propensão em considerar o seu modo de vida como o
mais correto e o mais natural[26].

Nesse sentido, torna-se pertinente destacar que o conceito tradicional de cultura, identificada como uma espécie de saber
institucionalizado, acaba sendo estabelecido através de métodos e critérios valorativos que tendem ao universalismo[27],
exatamente porque o cientista social toma como padrão o modo de vida social no qual foi socializado.

Embasando-se na perspectiva de Bauman, a definição clássica de cultura como um sistema de saber institucionalizado
era interessante na Modernidade em razão da busca pela ordem e pelo ideal de pureza[28]. Nesse momento, a sociedade
necessitava de um referencial cultural sólido e bem definido que, ainda, constituísse um modelo apto a ser universalizado. Dentro
desse padrão, a tendência purista impeliu o Estado a criminalizar condutas que fossem diferentes do padrão cultural. Observe-se
que, nesse momento, somente se falava em cultura no singular devido à crença de que todas as ações que não se enquadrassem na
lógica sistemática deveriam ser excluídas e isoladas, sob pena de desestruturação da ordem estabelecida.

Contextualizando a situação descrita, impossível deixar de mencionar a contribuição do clássico “Vigiar e Punir” de
Michel Foucault. Nessa obra, o autor debate a institucionalização do homem como condição para sua socialização, destacando o
poder disciplinar como uma constante nas diversas instituições de controle social. Segundo ele, o poder disciplinar seria destinado a
“assegurar a ordenação das multiplicidades humanas”[29]. Todas as manifestações fora do padrão seriam interpretadas como
deformidades que deveriam ser corrigidas e, diante da impossibilidade de disciplinamento, eliminadas.

Tal linha de pensamento tornou o ambiente favorável à criminalização de condutas típicas de alguns grupos sociais e, até
mesmo, de sociedades que preservavam algumas práticas culturais resguardadas da influência ocidental.

Posteriormente, o conceito sistemático de cultura sujeitou-se às críticas estruturalistas formuladas por Lévi-Strauss para
quem, em linhas gerais, a cultura seria uma estrutura estruturante passível de transformações decorrentes da dinâmica típica das
relações humanas. O rompimento com o conceito tradicional de cultura permitiu não somente o uso do plural, como também impôs
ao estudioso a consideração da multiplicidade das manifestações culturais e seu reconhecimento como referenciais culturais
válidos. 

Pretendendo incorporar a visão plural, a Declaração Universal sobre a diversidade cultural da UNESCO prevê em seu
artigo 2:
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Da diversidade cultural ao pluralismo cultural em nossas sociedades cada vez mais
diversificadas, torna-se indispensável garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e
grupos com identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim
como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a inclusão e a participação
de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz.
Definido desta maneira, o pluralismo cultural constitui a resposta política à realidade da
diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cultural é
propício aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das capacidades criadoras que
alimentam a vida pública[30].

Obviamente, as variadas visões de mundo nem sempre podem ser compatibilizadas por inúmeros motivos, o que induz
ao debate centrado no multiculturalismo. Seria o mesmo que questionar até que ponto as manifestações culturais seriam livremente
praticadas? Conforme já se viu, o limite estabelecido seria a dignidade da pessoa humana, por mais aberta que seja a sua definição.  

A dificuldade de compreender a temática interessa ao estudo da teoria dos direitos humanos e fundamentais no ponto em
que se propõe a possibilidade de estabelecer um conteúdo mínimo ético que seria admitido por todos, indistintamente. Essa proposta
tem como premissa a idéia de que a ética humana seria um ponto em comum entre todas as civilizações e que a manutenção do
status de ser humano demandaria uma proteção jurídica que transcenderia a ordem jurídica interna de países soberanos.

Nesse viés, surge, no meio jurídico, a pretensão de universalização do conteúdo ético mínimo da dignidade da pessoa
humana e esta seria elevada ao patamar de valor universal ligado a proteção da condição humana.
3. O multiculturalismo na sociedade democrática: indicativos para o processo de debate público e democrático sobre o
conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana. 

De um modo geral, a diversidade cultural existente não apenas no plano internacional, como também no próprio interior
de um país, e, por isso, é assimilada, ou pelo menos enfrentada, pela ordem jurídica. Sob essa perspectiva, é possível admitir que a
coexistência de diversos códigos de valores numa mesma sociedade merece atenção porque reflete diretamente a forma pela qual os
sujeitos se relacionam entre si.

As tentativas de encontrar uma norma ética universal e puramente racional, meta comum à modernidade, são
paulatinamente acrescidas de outras questões. Acredita-se que, com o advento da pós-modernidade, há uma ruptura com a
concepção homogênea dos direitos humanos para dar lugar a uma nova preocupação: o pluralismo cultural.

Nesse passo, relembra-se que a convivência entre países diversos, internacionalmente, e seres humanos socializados de
acordo com padrões distintos demarca a complexidade e impõe desafios a uma cooperação democrática. Esse contexto multicultural
alarma preocupações acerca da possibilidade de consenso em meio às contingências próprias da intersubjetividade.

Pertinentes são as palavras de Gisele Cittadino para quem a intersubjetividade representa tanto para liberais, comunitários
e críticos-deliberativos, um “marco de referência da ética e da política e imediatamente se vinculam ao tema da construção da
democracia”[31].

Para John Rawls, filósofo liberal neokantiano, todo regime democrático deveria conviver com o que se denominou
“pluralismo razoável”, expressão que se remete a existência de diversos interesses pessoais e pontos de vistas considerados
razoáveis. Seguindo essa linha, a realização da justiça seria independente desse pluralismo de doutrinas, sejam elas políticas,
religiosas ou culturais, pelo fato daquela ser marcada pela imparcialidade. Tal raciocínio se compatibiliza com o que o autor chama
de sistema equitativo de cooperação, cujo funcionamento dependeria do desenvolvimento pelos indivíduos de suas capacidades
morais, sendo elas a capacidade de ter um senso de justiça e a de possuir uma concepção racional do bem[32].

Deduz-se, então, que Rawls acreditava que o pluralismo razoável, referente às concepções racionais, seria compatível
com a justiça na sociedade democrática. Em que pese a possibilidade de conflito entre as perspectivas individuais, o modelo liberal
ora apresentado impõe o uso da razão para chegar a uma solução justa que, conseqüentemente, será neutra em relação à diversidade.
Conclui-se que a teoria da justiça de Rawls se encaixa no âmbito das propostas universalistas. Obviamente, essa teoria filosófica se
refere a uma sociedade ideal e, como teoria geral de justiça, desconsidera aspectos estudados normalmente pelas ciências sociais.

Opondo-se ao liberalismo, tem-se a concepção elaborada por Michael Walzer, pensador comunitarista de influência
aristotélica, segundo a qual o pluralismo comportaria uma diversidade de identidades sociais e formas culturais presentes em uma
mesma sociedade[33]. Importante esclarecer que essa teoria revisita o particularismo histórico ao partir do pressuposto de que o
indivíduo seria um produto cultural, que se identificaria com seus papéis sociais, quase como se fossem identidades culturais
fragmentadas.

O filósofo comunitarista acaba recorrendo à tolerância diante da impossibilidade de consenso ao afirmar que seria
impossível intentar dar respostas únicas, tais como se fossem verdades absolutas, em face ao particularismo histórico. Portanto,
Walzer acaba assumindo uma posição relativista.

Malgrado ambas as teorias gozem de prestígio notável no meio acadêmico, acredita-se que a proposta habermasiana deve
prosperar neste artigo em razão de ser a única capaz de fornecer um entendimento razoável sobre a compatibilização das diferenças.
De tal sorte, não se pode cogitar que todos os seres humanos agirão de forma racional espontaneamente, e tampouco se pode
permitir que as questões sobre o multiculturalismo e direitos humanos não sejam solucionadas.

Na tentativa de articular as implicações do pluralismo nas sociedades democráticas, Habermas considera, de um lado, as
variadas concepções individuais sobre o mundo e, por outro, o fato do ser humano viver em sociedade. Ou seja, apesar de sua
individualidade, há que se perceber que o homem é um ser social. A intersubjetividade surge como uma forma de relação vertida
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em linguagem que permite que os sujeitos compartilhem entre si suas identidades individuais e sociais.
Outrossim, o pensamento de Habermas adéqua-se a utilização da fundamentação ética dos direitos humanos, na medida

em que considera que o conceito de ética não pode se apoiar em concepções individuais e tampouco pode se encontrado na
“intrassubjetividade de formas de vidas compatilhadas”.[34] Para superar as propostas liberal e comunitarista, Habermas
desenvolve a ética discursiva cujos alicerces são assentados no pressuposto de que os seres humanos estão habilitados a desenvolver
um diálogo[35]. Somente por meio do debate, guiado por critérios específicos, é que os sujeitos capazes de linguagem poderiam se
articular em torno da formação racional da vontade. Esta última “pressupõe um exercício público de discussão comunicativa, em
que todos os participantes fixam a moralidade de uma norma a partir de um acordo racionalmente motivado”[36]

Analiticamente, é possível dizer que Habermas indica formação de um consenso universalista no tocante ao conteúdo
mínimo da dignidade, caso as regras do processo de formação da racional da vontade sejam plenamente realizadas.

Inútil seria apenas indicar a escolha teórica sem sequer apresentar os motivos para tanto. Por isso, a demonstração das
críticas feitas às concepções opostas àquela defendida é necessária para reforçar os argumentos dirigidos ao convencimento sobre a
razoabilidade da tese sustentada.  

Admite-se que a universalização de direitos humanos é identificada à proposta ocidental de fixar o rol de direitos
humanos previstos em instrumentos nacionais como uma espécie de “invariante cultural ou transcultural”[37], que deveria então
ser aplicado em todos os lugares independentemente das particularidades locais.

A tese universalista aqui sustentada guarda correspondência com um embasamento ético, malgrado a universalização
fosse, ao menos inicialmente, justificada pela fundamentação jusnaturalista segundo a qual todo o ser humano teria a mesma
essência e, conseqüentemente, seria titular de direitos naturais inatos cujo conteúdo poderia ser conhecido pela razão.

A respeito da superação da tese universalista inclinada ao jusnaturalismo, é certo que alguns autores criticam o modo pelo
qual foi elaborada a Declaração Universal de 1948, primeiro pela não inclusão da maioria dos povos na discussão e, depois, aponta-
se que o reconhecimento de direitos individuais, salvo o direito a autodeterminação[38], demonstra a matriz ideológica liberal
marcante no pensamento ocidental. Avaliando-se esses posicionamentos é possível perceber que tanto a postura relativista quanto a
proposta de consenso embasado na ética são opções teóricas que visam à superação a essa proposta universalista jusnaturalista.

Tomada a diversidade como principal paradigma pós-moderno, já não se considera mais a possibilidade de universalizar
normas e valores de forma imparcial e segura[39]. Ao contrário do que pretendiam os racionalistas, a visão própria à pós-
modernidade pressupõe a diversidade e perenidade dos fenômenos sociais. Sobre esse ponto, é importante destacar o trecho extraído
da obra de Bauman:

A pós-modernidade, pode-se dizer, é a modernidade sem ilusões (o oposto disso é que a
modernidade é a pós-modernidade que recusa aceitar sua própria verdade). As ilusões
em questão concentram-se na crença de que a confusão do mundo humano não passa de
um estado temporário e reparável, a ser substituído, mais cedo ou mais trade, pelo
domínio do ordenado e sistemático da razão. A verdade em questão é que a confusão
permanecerá, o que quer que façamos ou saibamos, que as pequenas ordens ou sistema
que cinzelamos no mundo são frágeis, temporários, e tão arbitrários e no fim tão
contingentes como suas alternativas[40].

Ainda que não se entenda dessa forma, deve-se perceber que a tese universalista proposta pelos jusnaturalistas não pode
ser imposta aos povos, até mesmo porque o simples uso da razão no âmbito individual não funciona como um mecanismo
totalmente eficaz para encontrar o conteúdo de valores, supostamente universais. Como se sabe, cada sociedade pode entender suas
necessidades conforme suas práticas culturais e, por esse motivo, tendem a não aceitar plenamente uma imposição unilateral.

Portanto, descarta-se, inicialmente, a imposição do conteúdo dos direitos humanos como solução coerente. Embora seja
necessário que os direitos humanos e sua aplicação nas diferentes sociedades seja submetida a um processo racional, este último
deve ser precedido de uma discussão entre os sujeitos, o que possibilitará a participação dos grupos sociais na decisão. Conforme se
afirmou anteriormente, a solução proposta assenta-se na teoria de Habermas sobre o processo de formação do consenso.

Nesse momento, frisa-se que o princípio da universalização deve ser utilizado como regra na discussão de questões
práticas, como forma de garantir a imparcialidade dos resultados. Então, dado que os participantes do debate são livres e iguais para
apresentar suas propostas racionais, o consenso deverá ser justificado pelos argumentos que possuam maior poder de
convencimento.

Constata-se, então, que Habermas acredita que os indivíduos são capazes da autocrítica e, portanto, podem modificar
suas posições iniciais por meio do convencimento pelo melhor argumento. Portanto, o princípio da uniformização serve como um
ambiente de interligação entre as expressões culturais[41].

 Voltando ao constante debate entre universalistas e relativistas, destaca-se que Boaventura Santos entende que a
divergência é apenas aparente considerando que tanto o relativismo cultural como o universalismo seriam posições filosóficas
incorretas[42]. Nesses termos, o autor justifica seu posicionamento da seguinte maneira:

Contra o universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre preocupações
isomórficas, isto é, preocupações convergentes ainda que expressas em linguagens
distintas e a partir de universos culturais diferentes. Contra o relativismo, há que
desenvolver critérios que permitam distinguir uma política progressista de uma política
conservadora de direitos humanos, uma política de capacitação de uma política de
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desarme, uma política emancipatória de uma política regulatória.[43]
Com as devidas ressalvas, percebe-se que os posicionamentos relativistas, se levados às conseqüências extremas, possui

pouca ou nenhuma relevância para o que realmente importa: a defesa da condição digna e a proteção dos direitos humanos. Se, por
um lado, a posição universalista jusnaturalista exclui a perspectiva multicultural, resultando em uma imposição unilateral de valores,
de outro, a concepção relativista não traz uma solução prática no tocante ao alcance de um conteúdo mínimo para a dignidade da
pessoa humana, o que representa um enorme obstáculo para a proteção dos direitos humanos e fundamentais.

Cabe discutir se a viabilidade da tese de acordo com a qual a universalização do fundamento ético dos direitos humanos
estaria isenta de condicionamentos sociais e culturais por ser encontrado pelo uso da racionalidade.

Eusébio Fernandez propõe que a pretensão de universalização apenas será concretizada em um momento histórico
definido[44], o que indica que essa concepção considera que todas as civilizações passam por um processo linear no tocante ao
reconhecimento dos direitos humanos.

No âmbito da antropologia e ciências afins, há muito se nega a linearidade histórica, justamente por se reconhecer que os
fatos culturais vivenciados por diferentes sociedades proporcionam a formação de agrupamentos sociais heterogêneos, com
organização e práticas peculiares. Assim, não há como estabelecer etapas estáticas de desenvolvimento humano a serem atingidas
com o passar do tempo, sob pena de se ignorar a própria dinâmica da coexistência humana.

Portanto, esse primeiro argumento não é levado em conta para as conclusões deste trabalho, tanto por não se adequar ao
referencial teórico utilizado tanto porque relembra o dilema do particularismo histórico, comum ao pensamento comunitarista sobre
justiça, já refutado com base na reflexão sobre a ética encontrada em Habermas. 

Por meio do uso retórico dos pressupostos da fundamentação ética dos direitos humanos, Fernandez apresenta uma
justificação racional para os direitos humanos com a finalidade de se adequar aos moldes cartesianos modernos. Segundo ele, os
direitos humanos poderiam ser encontrados por aquele que fizesse o uso da razão, e apesar de não expressar essa intenção, aponta
argumentos favoráveis a universalização dos referidos direitos[45] ao afirmar que estes últimos são vistos como algo desejável e
importante para o desenvolvimento da vida humana. Por isso, os indivíduos conseguiriam concluir racionalmente que esses direitos
existem na sociedade por um motivo, que seria a manutenção da estabilidade social, já que a eleição dos valores por eles
contemplados é baseada em critérios racionais. Devido à racionalidade do processo de escolha de valores, acredita na possibilidade
de se estabelecer um consenso por meio do convencimento de outras pessoas no sentido de que os direitos humanos devem ser
respeitados[46].

Na visão do autor, a utilização de artifícios racionais tornaria viável a formação de um consenso sobre o conteúdo
mínimo da dignidade, a despeito dos diferentes referenciais culturais dos sujeitos. O consenso racional pretendido não deve ser
pautado em critérios alheios aos moldes democráticos, motivo porque se volta aos recursos descritos por Habermas ao tratar do
processo de uso público da razão tendente ao consenso.

Sem pretender esgotar a análise sobre a teoria da ação comunicativa habermasiana, deve-se elencar alguns elementos
importantes para o processo de formação do consenso. Primeiramente, pressupõe-se que os indivíduos envolvidos tenham um
objetivo em comum, qual seja, a formação de um consenso. Além disso, os sujeitos devem estar livres de coação e, ainda,
ostentarem condições de igualdade no que se refere à divulgação de seus argumentos.

A esse respeito, Cittadino afirma que “ao basear a legitimidade do direito nos procedimentos democráticos de elaboração
legislativa, Habermas revela o seu compromisso com o processo de político deliberativo, no qual o debate argumentativo assegura a
formação de vontade de cidadãos plenamente autônomos, capazes de autorrealização e de autodeterminação.[47]”  

Então, a conclusão lógica que se chega é que o conteúdo ético não precisa ser imposto, pois essa atitude não é adequada a
uma postura reconhecedora da diversidade cultural. Dessa forma, refuta-se a crítica etnocentrista no tocante a universalização do
conteúdo ético da dignidade na medida em que se defende que o mesmo deve ser fruto de um consenso.

Conforme foi dito, o consenso deve ser precedido de um processo de deliberação entre os sujeitos humanos que trarão à
publicidade suas pretensões e projetos, sendo os mesmos considerados e debatidos. Somente os argumentos mais fortes, ou seja,
aqueles que consigam induzir ao convencimento, serão acolhidos, independentemente das qualidades individuais daquele que os
elaborou.

Finalmente, entende-se que a proposta universalista democrática apresentada é adequada ao estudo das manifestações
culturais da subcultura, sendo imprescindível para as considerações feitas a seguir. 
 4. Considerações sobre os Direitos humanos, com ênfase à liberdade de expressão comportamental individual, nas
sociedades multiculturais. 

Conforme foi visto, o reconhecimento das diferenças culturais é um dos pressupostos para estabelecer os parâmetros da
igualdade material entre os cidadãos, não somente no tocante à distribuição de bens sociais, assunto este explorado com afinco pelas
diversas teorias filosófica da justiça, como também importa para a definição de políticas públicas, incluindo-se aqui a política
criminal.

Outrossim, observa-se que a Constituição Federal vigente contempla os direitos culturais, que se qualificam
juridicamente como direitos fundamentais não expressos no texto constitucional. Dentre os direitos culturais, encontra-se a liberdade
de expressão cultural deduzida da leitura do art. 5º, inciso IX combinado ao artigo 3º, inciso IV, ambos extraídos da Carta Magna de
1988, que trata da proteção do indivíduo contra discriminação. A liberdade de manifestação cultural é um pressuposto para a
participação democrática dos indivíduos que tenham interesse em exigir a execução de políticas públicas que promovam a
diversidade e coíbam atitudes intolerantes[48].  

Mas o âmbito de políticas públicas, enfaticamente criminais, revelou preconceito e discriminação frente às diversidades
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culturais, ao ignorar, por muito tempo, a idéia de códigos culturais distintos, não obstante, legítimos dentro dos parâmetros do
Estado Democrático.

Desde a década de 50, constata-se o interesse criminológico no pluralismo cultural, o que fomentou a criação de teorias
criminológicas da subcultura[49] que tentavam explicar a existência simultânea de diferentes códigos de valores vigentes em certos
grupos sociais. Ao contrário do que se pensava, alguns comportamentos típicos de uma classe de indivíduos que fossem paralelos ou
contrários ao código de valores contemplados pela instituição do Direito não são caracterizados pela ausência de conteúdo
axiológico, mas reflete, na realidade, um outro sistema de normas e valores próprio a um conjunto de pessoas[50].

As condutas culturais praticadas por minorias representam a desconcentração dos padrões morais, o que torna
imprescindível distinguir os conceitos de cultura, contracultura e subcultura. Para os efeitos deste artigo, utiliza-se a expressão
cultura para designar o código de valores contemplado pela ordem jurídica estabelecida. Obviamente, não se está afirmando que a
partir do direito positivo é possível deduzir todos os matizes da cultura, mas sim se limita a sustentar que as leis de um Estado
refletem um padrão cultural socialmente aceito como legítimo e como referencial para a maioria dos cidadãos.

É certo que o Direito, como instituição social, reflete as práticas culturais de certa sociedade uma vez que é um produto
da cultura dominante. Essa visão pode ser explicada a partir da doutrina sociológica estruturalista de Bourdieu, cuja inspiração parte
das obras da Lingüística de Saussure, passando por Durkheim e Marx. O mencionado autor possui notável contribuição no tocante à
relação entre cultura e Direito, principalmente em razão do método adotado que parte do princípio durkheimiano segundo o qual “o
social se explica pelo social”. Nessa esteira, Bourdieu enfatiza principalmente que a cultura é um capital produzido num campo
particular, sendo entendida como um complexo de valores, normas e práticas que são compartilhados por uma pluralidade de
pessoas.

Em síntese, convém explicitar que, para Bourdieu, “o Direito é um sintoma cultural, ou seja, é uma manifestação externa
de uma cultura subjacente, na qual o jurista, o legislador e o juiz estão inseridos e por ela são influenciados”[51]. Dito isto, a
maior lição que se pode extrair a partir da leitura bourdesiana sobre a cultura é o fato de que seus elementos são uma expressão do
sistema de poder vigente no Estado.

Nesse sentido, quando se fala que o Direito reflete o código de valores culturais predominantemente aceito por uma
sociedade, é necessário também verificar que a sua legitimidade está ancorada nos próprios alicerces do regime estatal de
participação política. Em outras palavras, se o Estado adota a democracia, os meios de eleição desse código cultural deverão ser
adequados às normas impostas para a manutenção do aludido regime. A submissão desses juízos axiológicos à lógica jurídica advém
da necessidade de que o conteúdo dos direitos não seja apenas aceito pelos seus destinatários, mas que efetivamente seja objeto de
reconhecimento na medida em que representa uma ordem normativa considerada legítima pela sociedade.

Por sua vez, a contracultura é informada por um complexo de valores diametralmente opostos ao padrão cultural
socialmente aceito. A oposição dá-se de maneira que a manifestação contracultural ofende os valores consolidadas no código
cultural, correspondendo à negação dos mesmos.

Por fim, a subcultura é um código de valores paralelo a cultura, convivendo sem contrariar o padrão socialmente aceito.
Geralmente, as atitudes subculturais são identificadas como condutas marginais, podendo ser repreendidas como ofensas leves a
certas práticas culturais, como a etiqueta ou a moda, ou até mesmo vistas como modos alternativos de vida. Por essa razão, no senso
comum costuma-se confundir a contracultura com a subcultura.

Retoma-se a sociologia de Bourdieu que considera a existência do pluralismo cultural e, conseqüentemente, das

subculturas e das contraculturas. Segundo ele, o campo cultural é autônomo e funciona basicamente como um mercado: os

produtores de culturas (aqui se refere também as contraculturas e subculturas) devem construir os códigos simbólicos organizados

em diferentes sistemas culturais. O conjunto desses códigos é autônomo já que necessita estruturar as relações sociais. A sociedade

contemporânea abarca inúmeras fontes de produção cultural que correspondem a diferentes esquemas de percepção do mundo[52].
Dada a complexidade e aproximação aparente dos conceitos de subcultura e contracultura, a política criminal acabou

assimilando algumas percepções equivocadas. Por conseguinte, passou-se a criminalizar determinadas condutas, comumente
praticadas por indivíduos marginalizados, sem avaliar devidamente se apresentavam potencialidade ofensiva aos valores culturais
contemplados na ordem constitucional.  

Como exemplo disso, comumente se aponta o processo de criminalização do uso de substâncias psicoativas tornadas
ilícitas. Sinteticamente, pode-se afirmar que o consumo de substâncias como maconha e folha da coca era uma tradição em muitas
sociedades sul-americanas[53]. A difusão da política proibicionista norte-americana no final da década de 30 acaba influenciando
a criminalização da mencionada conduta no Brasil, anos depois em 1968 com o Decreto-Lei 385. Como o uso de maconha e outros
alucinógenos eram marcadamente condutas associadas aos participantes de movimento de contestação do regime, a tipificação do
consumo era a medida mais lógica a ser adotada pelo governo ditatorial.

Acompanhado de estigmas tão conhecidos e difundidos na sociedade, o dependente acaba sendo encaixado
arbitrariamente em um contexto contracultural, sem que antes fosse avaliada a ofensa ou ameaça aos bens jurídicos alheios[54].

Hulsman, importante autor da corrente criminológica abolicionista, apontou alguns critérios para descriminalização de
condutas e, dentre estes, está a contra-indicação de tornar fatos típicos condutas freqüentes ou comuns entre uma considerável
quantidade de pessoas, associando esses comportamentos a uma subcultura. Esse ditame foi, posteriormente, denominado como
princípio de respeito às autonomias culturais por Baratta, também vinculado à corrente abolicionista, segundo o qual se vedaria a
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criminalização de condutas culturais socialmente aceitas por determinado grupo social.[55]
As correntes abolicionistas da Criminologia são importantes porque elaboram críticas ao funcionamento das instâncias

estatais, incluindo aquelas encarregadas da política criminal, não obstante, mostrem pouca, ou nenhuma, preocupação em apontar
soluções razoáveis a serem tomadas dentro do contexto da ordem estabelecida. Entretanto, as críticas abolicionistas permitem a
visão alternativa e, assim, refutar os dados extraídos de uma realidade que é apresentada como a única possibilidade conciliável com
a manutenção da ordem.           

Num primeiro momento, o problema do uso de drogas ilícitas poderia ser encaixado como um comportamento subcultural
que não afeta nenhum dos direitos fundamentais e, por isso, estaria respeitado o limite imposto às expressões culturais, qual seja o
respeito à dignidade humana. Além do mais, poderia se argumentar que o uso de entorpecentes, ao lado do consumo de substâncias
alcoólicas, é uma opção de vida aceita pelo indivíduo consciente e plenamente capaz de entender as eventuais conseqüências de
seus atos. Esse entendimento já foi aceito por países como Holanda, México e, recentemente, pela Argentina com o caso Arriola
Sebástian e outros[56]. 

Seguindo os conselhos de Arthur Schopenhauer[57], sabe-se que a questão não é resolvida de forma tão simples pois,
muitas vezes, para comprovar a força de uma proposta é preciso demonstrar argumentos que possam ser entendidos e aceitos pela
maior parte de leitores, incluindo, nesse caso, aqueles que não compartilham de uma visão garantista no Direito Penal. 

Diante desse contexto, admite-se que, muito embora haja múltiplas expressões culturais, apenas os valores culturais
admitidos pela ordem democrática serão considerados legítimos por uma sociedade. Evidentemente, cogita-se a existência de outros
valores e interesses diversos que se remetam a necessidades e manifestações comuns a determinados grupos sociais.

Nesse momento, é indispensável retomar o pensamento de Habermas no tocante as lutas pelo reconhecimento. De acordo
com seus ensinamentos, as identidades culturais coletivas que desejem ser reconhecidas estão interessadas em participar na
definição de seus destinos. Contudo, essa pretensão não será acatada com facilidade, pois:

A situação é diferente quando se trata da luta de minorias étnicas e culturais pelo
reconhecimento de sua identidade coletiva. Como esses movimentos de emancipação
também visam à superação de uma cisão ilegítimas da sociedade, a autocompreensão da
cultura majoritária pode não sair ilesa (...) quanto mais profundas forem as diferenças
religiosas, raciais ou étnicas, ou quanto maiores forem os assincronismos histórico-
culturais a serem superados, tanto maior será o desafio[58].

O desafio impostos ao reconhecimento das subculturas se dirige não somente as minorias culturais, mas principalmente a
instituição do Direito. Afinal, as pretensões manifestadas passaram a figurar como pauta material para a mudança ou inclusão de
legislações.

Nesse viés, lembra-se que, ao trabalhar com a idéia de legalidade, Habermas apresentava suas conclusões sobre a
necessidade de reconhecimento da ordem jurídica, afirmando que a validade das normas que a integram está ligada a sua
legitimidade. Assim, a norma jurídica deveria ser respeitada não apenas pela possibilidade de coação, mas também porque os
indivíduos consideram que as mesmas são legítimas. Sobre essa última questão, o filósofo aponta a soberania popular e os direitos
humanos como aspectos a serem considerados na avaliação sobre a legitimidade do direito positivo: de um lado a soberania
impunha a realização de um procedimento específico para a tomada de decisões legítimas no Estado democrático; por outro, os
direitos humanos serviriam como instrumentos protetivos das liberdades individuais[59]. 

É necessário esclarecer que Habermas desenvolveu seus estudos sobre fundamentação ética dos direitos humanos
adotando uma das premissas de sua teoria do discurso, qual seja “devem almejar legitimidade exatamente aquelas regulamentações
com as quais todos possivelmente atingidos poderiam concordar como participantes dos discursos racionais” [60]. Para chegar ao
consenso, seria necessária a realização de um procedimento democrático que apenas poderia ser iniciado se os indivíduos
participantes possuíssem congruentes condições para expressar seus atos comunicativos, o que pressupõe a garantia de direitos
políticos civis e, não apenas acesso às liberdades clássicas[61]. 

Além da contribuição quanto à participação democrática, deve-se mencionar também a compreensão de Habermas sobre
o sistema de direitos fundamentais, principalmente no que pertine aos seus titulares no contexto do pluralismo. Afirma ele que o
sistema de direitos de inspiração liberal tem como principal característica a preocupação com o indivíduo, visto como sujeito de
direitos subjetivos. Nesse ponto, ressalta-se uma importante especificidade dessa teoria: a individualização dos sujeitos é feita de
forma intersubjetiva. Essa premissa está de pleno acordo com o desenvolvimento das implicações das autonomias privadas e
públicas, consoantes com a aplicação do imperativo categórico.

Igualmente, acredita Habermas ser imprescindível a manifestação organizada das minorias culturais, em razão da
necessidade de representação pública dos interesses do grupo social. Nesse sentido, reafirma a importância da luta dos sujeitos
atingidos pelo tratamento estatal considerado inadequado, pois entende que essa é a única forma de que os mesmos possam
justificar publicamente suas necessidades[62]. Nas palavras do filósofo do direito:

(...) os sujeitos privados do direito não poderão sequer desfrutar das mesmas liberdades
subjetivas enquanto não chegarem ao exercício conjunto de sua autonomia como
cidadãos do Estado, a ter a clareza quanto aos seus interesses e parâmetros autorizados, e
enquanto não chegarem a um acordo acerca das visões relevantes segundo as quais se
deva tratar como igual o que for igual e desigual o que for desigual.[63]

Diante do que foi dito, é indubitável que os sujeitos que aderem a práticas subculturais devem ir à luta, dando publicidade
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aos seus argumentos racionais. Se estes forem fortes suficientemente e articulados com dados científicos, haverá maior

possibilidade de convencimento pelos demais sujeitos que não compartilhem do mesmo referencial cultural.

A possibilidade de inserir suas pretensões nas pautas jurídicas é um meio de legitimar racionalmente as diversidades

culturais. Novamente, retoma-se que o limite para a aceitação cultural é a garantia da dignidade da pessoa humana, entendida a

partir de um referencial ético. Reconhecidamente, essa idéia é universalista, contudo possui um viés democrático inegável. Nesse

ponto, é preciso tomar o ensinamento de Habermas segundo o qual o universalismo não pode ser entendido como uma forma de

equilibrar abstratamente as peculiaridades culturais e sociais[64].

Entende-se, pois, que o universalismo realmente não busca o equilíbrio entre as diversidades, até porque alguns códigos

de valores serão sacrificados a fim de evitar uma situação caótica. Assumidamente, esclarece-se a solução a ser apontada frente ao

dilema entre, de um lado, possibilitar a manifestações de práticas contrárias à ordem instituída, permitindo a anomia, e, de outro,

restringir as condutas ofensivas à dignidade sob pena de ser etnocêntrico: dá-se preferência à restrição fundamentada de expressões

contraculturais, como forma de proteger a integridade dos direitos humanos.

A solução universalista democrática aqui descrita visa, na verdade, estabelecer um consenso sobre os valores norteadores

do Direito, de forma a impedir a desordem social e manter, ao menos, as condições de cidadania para todos.
II. Conclusão

Perceber as peculiaridades atinentes a cada cultura não isenta o estudioso de perceber a necessidade de compatibilizar as
práticas culturais com a dignidade da pessoa humana. De tal sorte, não se deve aceitar que o exercício dos direitos culturais possa
ofender significativamente a esfera jurídica de outrem. Essa afirmação decorre do dever do Estado Democrático de direito de
proteger os cidadãos contra ameaça ou ofensa a seus direitos fundamentais, resguardando o valor mais relevante para a humanidade
que é a dignidade da pessoa humana.

Ao se eleger a dignidade como limite às manifestações culturais, procurou-se defender a possibilidade de fixação de um
conteúdo mínimo ético passível de ser reconhecido e legitimado por todos os seres humanos. Essa proposta é, no mínimo, um
desafio, especialmente, quando se conhece a diversidade cultural como um fato social que ocorre tanto dentro do território de um
Estado como no bojo das relações internacionais.

Malgrado a postura universalista não esteja isenta de críticas, é preciso afastar a atitude relativista em virtude da
pretensão de proteger o ser humano contra agressões aos seus direitos. Mesmo que essa tentativa seja, eventualmente, interpretada
como uma forma de etnocentrismo, acredita-se que é possível encontrar um referencial ético universalmente válido.

Para fugir da temerosa superioridade ocidental, demonstrou-se a possibilidade de influência intercultural, fenômeno
decorrente da intersubjetividade das relações humanas, como um primeiro passo ao debate sobre o fundamento ético norteador da
dignidade.

Refutaram-se as idéias de tolerância ou de reconhecimentos contemplativos com o fito de esclarecer a necessidade de
aceitação do outro e das diferenças culturais que lhes são próprias. Somente a identificação entre os sujeitos poderá facilitar a
tradução de seus interesses, no sentido de que devem eles utilizar de critérios racionais para confrontar suas perspectivas culturais.

Habermas foi eleito como o principal referencial teórico devido a sua teoria sobre a formação racional da vontade, cujo
pressuposto é a existência de um diálogo entre sujeitos capazes de linguagem e autocrítica. A partir dessa discussão, a força dos
argumentos deverá garantir a imparcialidade das soluções apontadas como resultantes de um consenso.

Esse processo de debate compatibiliza-se, em absoluto, com o regime democrático e com os principais ditames
constitucionais, que informam os objetivos e fundamentos a serem concretizados por um Estado Democrático de Direito.

Então, resta considerar legítima toda a expressão coletiva ou individual que não ofenda a ordem estabelecida. Essa
afirmação leva a duas conclusões: a primeira delas, demonstra-se que o jurista deve despir-se de preconceitos como forma de evitar
uma atitude discriminatória fundada em argumentos irracionais; em segundo lugar, a não contrariedade a ordem constitucional
permite o reconhecimento das manifestações subculturais.

Muito embora as subculturas sejam, freqüentemente, confundidas com as contraculturas em razão da política criminal
imposta por compromissos internacionais, ou algo que o valha, deve-se atentar para a potencial ofensa da conduta cultural aos bens
jurídicos protegidos. Caso se constate a ausência de ameaça ou dano a dignidade alheia, não há motivos para encaixar uma conduta
como contracultura.

Finalmente, aposta-se na mobilização dos grupos sociais subculturais no sentido de tornarem legítimas as práticas não
ofensivas à ordem democrática. A veiculação de suas pretensões por meio de linguagem adequada e argumentação racional será
capaz de modificar o tratamento jurídico etnocêntrico e baseado em falsos pressupostos sociológicos. 
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ASPECTOS JURÍDICOS ACERCA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM
TERRAS INDÍGENAS

LEGAL ASPECTS ON THE EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL IN INDIGENOUS LANDS

Julianne Holder Da Câmara Silva

RESUMO
Reconhecendo a necessidade de preservar uma minoria étnica nacional, a Constituição Federal
estipulou uma série de direitos e garantias em prol da conservação da singularidade cultural
indígena, perfilhando em seu artigo 231 o direito dos índios em manter sua organização social,
seus costumes, línguas, crenças e tradições, além de resguardar os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam e o usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes,
premissa inafastável da garantia de sua continuidade física e cultural. Entretanto, apesar da
política indigenista de preservação étnica e cultural, a própria Carta constitucional possibilitou a
exploração de minérios em território aborígene, aqui incluída à exploração de hidrocarbonetos,
desde que observadas algumas exigências como a autorização do Congresso Nacional, a oitiva
das comunidades impactadas e a sua participação no resultado da lavra, ficando a cargo do
legislador ordinário a disciplina da matéria. No entanto, esta lei ainda não foi editada, existindo,
porém, alguns projetos em tramitação no Parlamento, restando, por conseguinte, inviabilizada a
exploração petrolífera em subsolo indígena até a promulgação da legislação competente. Neste
ínterim, o presente trabalho realiza uma análise integrada entre as disposições constitucionais de
tutela à singularidade étnica e cultural indígena, a Convenção n° 169 da OIT, a Agenda 21 da
ONU e o projeto de lei apresentado pelo Deputado Eduardo Valverde, na tentativa de
compatibilizar a necessidade energética nacional com a preservação da organização sociocultural
de uma minoria tão fragilizada e agredida ao longo de cinco séculos de dominação.
PALAVRAS-CHAVES: Terras indígenas; Exploração e produção de petróleo; Convenção
169/OIT. 

ABSTRACT

Recognizing the need to preserve a national ethnic minority, the Federal Constitution stipulated a
series of rights and warranties in favor of the conservation of the indigenous cultural singularity,
establish in its article 231 the right of the indians in maintaining the social organization, their
habits, languages, faiths and traditions, besides protecting the original rights on the lands that
traditionally occupy and the exclusive use of the wealth they exist, premise of ensuring their
physical and cultural continuity. However, despite the indigenous policy of ethnic and cultural
preservation, the Constitutional Charter allowed the exploitation of minerals in aboriginal
territory, this included the exploitation of hydrocarbons, where they meet certain requirements
as to the authorization of Congress, the hearing of the impacted communities and their
participation in the result of plowing, leaving it to the legislature the discipline of ordinary
matter. However, this law has not been edited and there, but some projects in process in
Parliament, leaving, therefore, makes the oil exploration on indigenous subsurface until the
enactment of the legislation concerned. In the meantime, the present study conducts an
integrated analysis of members of the constitutional protection of the indigenous culture and
ethnic uniqueness, Convention 169 of the OIT, the UN Agenda 21 and the bill presented by
Eduardo Valverde Deputy, the attempt to reconcile the national energy needs with the
preservation social and cultural organization of minority so weakened and beaten over five
centuries of domination. 

KEYWORDS: Indigenous lands; Oil production and exploitation; Convention 169/OIT

INTRODUÇÃO
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Recentemente os holofotes da comunidade internacional concentraram-se no Equador e no seu
Presidente Rafael Correa, que em uma atitude inovadora, ousada e vanguardista fechou uma
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujo objetivo
central consiste em deixar debaixo da terra cerca de 846 milhões de barris de petróleo, 20% das
reservas do país, localizados nos campos Ishpingo, Tambococha e Tiputine situados em uma
área de alta sensibilidade socioambiental, o Parque Nacional do Yasuní[1].

A iniciativa inovadora do país latino fora festejada e recebida com entusiasmo pelos organismos
ambientais de todo o Planeta, posto que não só evitará a emissão de 400 milhões de toneladas
de dióxido de carbono na atmosfera, como impedirá a presença de um empreendimento
altamente impactante e ambientalmente degradante em uma área de riquíssima biodiversidade,
marcada pela presença de comunidades indígenas que vivem em estado de isolamento[2].

A boa nova da Nação equatoriana criou uma ação sem precedentes na história do
desenvolvimento sustentável do Planeta e trouxe à baila as preocupações dos organismos
internacionais de proteção aos direitos humanos com as mazelas oriundas da exploração de
hidrocarbonetos em terras indígenas, principalmente quanto ao histórico dos países latino-
americanos que se lançaram neste perigoso empreendimento, as conseqüências foram
desastrosas e os impactos irreversíveis, resultando muitas vezes na dizimação de tribos inteiras.
O próprio Equador sentiu na pele os efeitos ruinosos da exploração petrolífera em áreas de
vulnerabilidade socioambiental, observando o total desaparecimento da tribo amazonense Tetete
e a drástica redução da população pertencente à tribo Cofane de 15.000 para 300 indivíduos.

No caso brasileiro, a questão da presença da Indústria do Petróleo e Gás Natural (IPGN) em
terras índias é um problema iminente dado que a maior parcela das comunidades indígenas
concentra-se hoje nas Regiões Norte e Centro-Oeste do País, principalmente na Amazônia
legal[3], onde grandes bacias sedimentares compõem a sua geologia, sendo, por tanto,
propensa à formação de jazidas petrolíferas em seu subsolo. O potencia produtor da Amazônia,
evidenciado pela grande quantidade de países latinos que nela prospectam petróleo há décadas,
culminou em diversos certames licitatórios promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) com a finalidade de conceder suas terras para pesquisa e lavra
de hidrocarbonetos.

Muito embora a ANP nunca tenha ofertado blocos inseridos em terras indígenas, na 10ª rodada
licitatória os campos concedidos delas se avizinharam de forma preocupante. O fato é que os
blocos PRC-T-121, PRC-T-122 e PRC-T-123, situados no alto do Xingu, Mato Grosso,
arrematados pela Petrobrás, se encontram nos limites das terras indígenas de Santana e
Bakairi.  Não obstante os blocos se situem externamente aos territórios indígenas, tendo o órgão
ambiental competente se manifestado pela viabilidade da concessão[4], há de se considerar que
as atividades produtivas da indústria causarão impactos diretos nas comunidades em virtude da
excessiva proximidade entre os blocos e os territórios tradicionais.

Diante deste contexto, o presente trabalho visa tecer considerações acerca dos aspectos
jurídicos que envolvem uma exploração petrolífera nos territórios de tradicional ocupação
indígena à luz dos dispositivos constitucionais que traçam as diretrizes da tutela indigenista
adotada em nosso Ordenamento Jurídico, aliados aos mecanismos internacionais de proteção
aos interesses dessas comunidades vulneráveis, perpassando pelos projetos de lei que tramitam
em nosso Parlamento, destinados à regulação da mineração em terras indígenas, aqui incluída a
exploração de petróleo e, finalmente realizando breves considerações quanto a décima rodada
licitatória e a apolítica socioambiental adotada pelo Órgão regulador do setor petrolífero quanto
a prospecção em território índio.

 

1 O ÍNDIO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
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O aspecto mais marcante na Constituição brasileira, no que diz respeito à condição do índio,
consiste em seu status jurídico diferenciado. A atual Carta constitucional, com clara inspiração
multicultural e pluriétnica, não só garantiu aos índios os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente habitam, assegurando-lhes a posse permanente da terra e o usufruto exclusivo
das riquezas naturais nela existentes, como erigiu um sólido sistema normativo dedicado à
proteção da sua singularidade étnica e cultural, objetivando resguardar suas crenças, tradições,
costumes, línguas e religião de modo a assegurar sua reprodução física e cultural, perpetuando-
se como segmento diferenciado da comunhão nacional.

Inovando na tradição constitucional brasileira, a Carta Política de 1988 rompeu com o paradigma
assimilacionista que, nas décadas anteriores, inclusive permeando as disposições do Estatuto do
Índio[5], estruturava o complexo de normas dedicado à proteção do indígena e que visava à
gradativa superação de seu modo de vida "primitivo e obsoleto", que estaria fadado ao
desaparecimento, pelo modo de vida "civilizado" ao qual o silvícola necessariamente iria, e
desejaria, se inserir.

Quanto ao aproveitamento dos recursos hídricos, energéticos e das riquezas minerais em terras
indígenas, o §3° do artigo 231 da Carta condicionou sua efetivação à autorização do Congresso
Nacional, à oitiva das comunidades impactadas e à sua participação nos resultados da lavra,
tudo na forma da lei. Todavia, a referida lei ainda não existe, restando inviabilizada qualquer
tentativa de se explorar o minério, quiçá o petróleo, existente em terras indígenas. Qualquer
tentativa em contrário significará flagrante inconstitucionalidade. Ressalte-se que a Carta não fez
qualquer exigência quanto a espécie legal que deveria regular a atividade minerária em território
índio, presumindo-se, por óbvio, que basta uma lei ordinária para satisfazer a vindicação
constitucional.

O usufruto exclusivo, concedido aos índios, das riquezas existentes em suas terras cinge-se aos
recursos contidos no solo, rios e lagos (§2º do artigo 231), não abarcando o subsolo nem as
jazidas minerais. Explica Carlos Frederico Marés[6] que a separação de domínio entre o solo e as
riquezas do subsolo tem causado grande perplexidade entre os aborígines; afinal, como podem
compreender que sejam senhores de suas terras, mas não do que está abaixo delas? Como é
possível que os homens prospectem o petróleo que está no subterrâneo sem passar pela
superfície? Perguntava incrédulo um cacique amazônico ante a possibilidade de a estatal
francesa, Elf Aquitaine, explorar combustíveis fósseis em seu território.

A aplicação às terras indígenas, do sistema tradicional brasileiro de separação jurídica entre solo
e subsolo, se torna algo demasiadamente arriscado ao pleno gozo dos direitos
constitucionalmente assegurados aos silvícolas, uma vez que implicará em restrições
incontornáveis ao pleno exercício da posse territorial pela comunidade, consistindo, ainda, em
uma ameaça à manutenção da exclusividade indígena do usufruto dos recursos naturais ali
encontrados.

Quanto as riquezas minerais, segundo a disciplina constitucional dos artigos 176, caput, e 20,
IX, constituem, para fins de exploração e aproveitamento, propriedade distinta da do solo,
pertencendo a União, que poderá explorá-los mediante a outorga de concessão ou autorização
para empresas brasileiras ou constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no
País, devendo a lei estipular condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em
faixa de fronteira ou em terras indígenas (§1° do artigo 176).

Percebe-se que a Constituição, através da leitura dos artigos 231, §3º e 176, §1º, exige um
regime diferenciado para a exploração minerária em terras indígenas, segundo requisitos
preestabelecidos e exigindo lei que regule a matéria, afastando, pois, a incidência do Código de
Mineração. Dentro deste modelo sui generis de exploração destaque-se que o único órgão
competente para outorgar a pesquisa e a lavra minerária em terras indígenas é o Congresso
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Nacional, tornando o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), ou qualquer outro
órgão, absolutamente incompetente para a referida atribuição.

Saliente-se também que a consulta às comunidades impactadas pelo empreendimento
econômico é condição sine qua non de validade da concessão de exploração petrolífera em
território tapuio, haja vista que a CF ao viabilizar a exploração mineraria nessas áreas de
vulnerabilidade socioambiental assim o determinou. Qualquer burla à consulta das comunidades
significa violação insanável da Carta Maior, viciando por completo a legitimidade da concessão
deferida. Trataremos desse tema de forma mais detalhada no item que se segue.

Registre-se, por oportuno, que a realização da audiência pública em face do procedimento de
licenciamento ambiental não supre a exigência constitucional, primeiro porque não é voltada aos
índios, mas a qualquer cidadão interessado no certame, segundo porque o IBAMA não possui
competência para deflagrar o processo consultivo junto as comunidades indígenas, conforme
adiante detalharemos.

 

•1.1              O procedimento de Consulta à luz da Convenção 169 da OIT e da
Agenda 21 da ONU

A defesa dos direitos dos povos indígenas além de corresponder a uma valorização da cultura e
tradições milenares significa proteção às minorias nacionais e ao direito fundamental de ser
diferente, e de ser respeitado por isto sem que sua condição peculiar acarrete a perda da
igualdade de direitos entre os homens. A isonomia, que visa equilibrar as diferenças existentes
entre os diversos segmentos da comunidade humana, atua, em verdade, como um instrumento
de concretização da dignidade da pessoa humana, princípio superior e que se reserva a todas as
pessoas, sem distinção. Portanto, em qualquer operação jurídica que tenha por objeto os
interesses dos povos indígenas, da atividade legislativa à concretização de políticas públicas, ou
mesmo as decisões dos Tribunais, devem se inspirar no princípio da dignidade humana.

Considerando esses fundamentos os Países presentes à Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), realizada em Genebra (1989), editaram a Convenção 169 -
Convenção sobre povos indígenas e tribais em Países independentes - ratificada pelo Brasil
através do Decreto Legislativo 143/2002, que trata, dentre outros assuntos, da preservação da
integridade étnica, cultural e religiosa dos índios, dos direitos originários sobre as terras que
ocupam e sobre os recursos naturais nelas existentes, garantindo a igualdade de direitos entre
indígenas e não-indígenas, sobretudo no que tange a efetividade dos direitos humanos.

A Convenção 169 da OIT determina, em seu artigo 15, item 2[7], o necessário e obrigatório
procedimento de consulta às comunidades indígenas antes da realização de qualquer
empreendimento destinado a exploração e lavra dos recursos naturais existentes em suas terras,
ainda que o Estado seja considerado o proprietário desses recursos segundo a legislação interna.
Consagra, ainda, o direito dos povos interessados de serem consultados através de suas
instituições representativas e através de um procedimento apropriado, toda vez que medidas
legislativas ou administrativas sejam suscetíveis de afeta-los diretamente (artigo 6, item 1, a)[8].

A Consulta consubstancia um instrumento de intermediação política entre os Estados
independentes e as comunidades indígenas neles existentes, representando uma importante
ferramenta da efetivação dos seus direitos fundamentais, garantindo o direito da comunidade de
se autodeterminar, escolhendo o seu destino, resguardando a posse plena dos autóctones sobre
suas terras e sobre a exploração exclusiva dos recursos naturais existentes, bem como satisfaz o
direito à preservação de sua cultura, crenças e tradições a partir do momento que propicia aos
indígenas a escolha de querer, ou não, que seu modo de vida seja devassado e misturado ao
modus vivendi "civilizado".

Esse foi o raciocínio que norteou a Conferência das Nações Unidas par o Meio-Ambiente e
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Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e que deu origem à Agenda 21 da
ONU[9] cujo item 26.3, prevê a necessidade dos Governos e Organizações intergovernamentais
reconhecerem que as terras das comunidades indígenas devem ser protegidas contra atividades
ambientalmente insalubres ou consideradas inadequadas social e culturalmente pela comunidade
indígena, consagrando o direito dos grupos tribais em se autodeterminar, escolhendo suas
prioridades, em perfeita sintonia com o estabelecido no artigo 7, item 1, da Convenção
169/OIT[10].

Assim, a Convenção 169/OIT, como Instrumento Internacional assinado pelo Brasil e
posteriormente incorporado ao seu Ordenamento Jurídico, através do Decreto 5.051/2004,
juntamente com o programa contido na Agenda 21 da ONU, obriga o País a respeitar os direitos
que se comprometeu a preservar.

Por conseguinte, a consulta prévia é inafastável de qualquer procedimento que vise conceder a
exploração e produção de petróleo e gás natural em terras indígenas, sob o risco de macular a
referida concessão com o vício da inconstitucionalidade, posto que, a própria Carta Fundamental
prevê a oitiva das comunidades impactadas como requisito para a exploração mineral em suas
terras, e o faz no intuito de assegurar o direito dos indígenas à continuidade física e cultural, a
exclusividade do uso de suas terras e dos recursos naturais indispensáveis à sua sobrevivência.
Portanto, é evidente a condição de direito fundamental atribuída à consulta prévia.

A observância de um procedimento de consulta às comunidades tribais impactadas gera a
legitimidade de uma eventual concessão para o desenvolvimento das atividades petrolíferas em
terras indígenas, seu fundamento de validade, que se lastreia na manifestação livre de vontade
dos índios em possibilitar o uso das terras que lhes são congênitas aos "não-índios", permitindo
que os mesmos explorem os recursos naturais nelas contidos.

Portanto, inegável que o exercício do direito de consulta gera o direito das comunidades
indígenas a dizer "não". O importante é permitir à tribo que descida o seu próprio destino,
fazendo valer suas garantias constitucionalmente asseguradas, do contrário, o direito à consulta,
previsto na Convenção 169 da OIT e em nossa Carta Constitucional, cairia no vazio, seria uma
mera formalidade a ser cumprida sem, contudo, alcançar a finalidade de permitir que a
comunidade índia participe dos atos decisórios que lhes afetam.

Neste particular, o Projeto de Lei (PL) da autoria do Deputado Eduardo Valverde, que tramita no
Parlamento com o nº 1610/96, destinado a regulação da atividade minerária em terras
indígenas, e que analisaremos mais adiante, fora recentemente alterado por seu relator a fim de
constar expressamente a obrigatória vinculação da decisão da tribo, sendo ela quem terá a
palavra final quanto a possibilidade de o empreendimento econômico ser realizado em suas
terras. É salutar a iniciativa do Deputado que incorpora ao PL as mais modernas correntes
internacionais voltadas à preservação da singularidade étnica e cultural das comunidades
tradicionais, cuja autodeterminação é premissa inafastável do direito fundamental dessas
comunidades de perpetuidade de sua cultura e reprodução de sua gente conforme suas
tradições milenares.

 

1.1.2 A Consulta prévia, informada e de boa-fé na América Latina

 

O artigo 6 da Convenção 169/OIT traz uma "clausula geral" de consulta, onde são identificados
seus elementos essenciais: 1) A consulta deve ocorrer quando medidas legislativas ou
administrativas devam afetar a comunidade; 2) sempre deverá ser prévia a tomada de qualquer
decisão; 3) A legitimidade da consulta depende da participação das instituições representativas
dos povos interessados; 4) Deve ser de boa-fé; 5) Os resultados e produtos da consulta devem
refletir  na decisão final.
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Quanto ao primeiro item, não podemos olvidar que a obrigatoriedade da realização da consulta
atinge inclusive a atividade legislativa, estando o próprio PL da mineração em terras indígenas
sujeito à consultar as comunidades indígenas do País, visto que a elas interessa sobremaneira.
Deve ser realizada previamente à promulgação da lei, uma vez que a intenção da Convenção é
consagrar a consulta como um instrumento de participação dos silvícolas nas decisões mais
importantes que afetam os seus interesses.

 Neste particular, o Tribunal Constitucional colombiano se manifestou por diversas vezes pela
inconstitucionalidade do Decreto que versa sobre o procedimento de consulta sem, contudo, ter
realizado previamente uma consulta sobre o seu próprio conteúdo. A Colômbia é o País que
possui a mais vasta jurisprudência relacionada a efetivação da clausula geral de consulta
prevista no Convenção 169/OIT, principalmente quanto a necessidade de sua observância na
ceara legislativa[11]. Dentre as maiores conquistas das comunidades tradicionais obtidas junto a
Corte Constitucional do país estão a interpretação da Convenção 169 como parte do bloco de
constitucionalidade, segundo uma lógica da materialidade constitucional, e o reconhecimento de
que o direito de consulta consubstancia um direito fundamental das comunidades indígenas e
tribais.

Já no Equador, as comunidades indígenas consideram tão lesiva a legislação interna, também
promulgada sem observar o devido processo de consulta, que se negam, inclusive a participar
de processo consultivo por ela regulado, estando, atualmente, questionando a sua legitimidade
junto a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)[12]. Nos ensina Carlos Frederico
Marés[13] que recorrer À CIDH é uma opção válida às comunidades indígenas que se vejam
afetadas pela mineração ilegal em suas terras mas que não contam com uma iniciativa estatal
eficaz, ou se quer existente, de combate ao problema.

Quanto a exigência de que a consulta se dê mediante a participação das instituições
representativas dos povos envolvidos, percebe-se a nítida inspiração multicultural e pluriétnica
da Convenção, indicando sua sintonia com as mais modernas correntes de preservação e
reprodução de culturas e tradições etnicamente diferenciadas, reconhecendo não só a autonomia
desses povos, o seu direito de autodeterminação, como também significa o reconhecimento
jurídico da representação dessas comunidades segundo os seus costumes e tradições.

Caciques, Xamãs, Conselhos de anciãos, associações, não importa, terá legitimidade aquelas
instituições representativas reconhecidas pela Tribo, com poder para falar em nome da
comunidade que representa e tomar decisões. Na Bolívia, além da legitimidade da representação
exige-se, ainda, a ratificação do acordo firmado pela respectiva comunidade, de forma a
assegurar que o conteúdo da decisão tomada corresponde realmente aos interesses do grupo.

 Importante salientar que a FUNAI não possui essa prerrogativa, pois que se trata de instituição
integrante da estrutura indireta da administração pública, não possuindo legitimidade para
intervir no processo de consulta em nome de qualquer comunidade indígena, a não ser a fim de
elaborar parecer ou facilitar a aproximação entre o Governo e os índios.

Outrossim, conforme o abalizado entendimento do Tribunal Regional Federal da primeira região,
o único competente para a realização da consulta prévia é o Congresso Nacional, haja vista que
a Constituição lhe deferiu a atribuição de autorizar a exploração minerária e o aproveitamento
dos recursos hídricos e energéticos em terras indígenas, não sendo, sequer, possível a sua
delegação[14]. Além do mais a consulta prévia consubstancia um dever da Casa Legislativa, e
não uma mera faculdade, vez que, além de está determinada na CF como requisito para a
exploração minerária em território aborígene, também integra o leque de direitos fundamentais
dessa gente.

O Instituto Socioambiental (ISA)[15]  ainda alerta que se na decisão final não estiverem
refletidas as opiniões debatidas nas reuniões, estas não poderão ser consideradas como um
processo de consulta, vez que não cumpriu sua finalidade institucional. Neste aspecto, narra o
ISA que a legislação boliviana é a única empenhada em tornar o processo de consulta um
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verdadeiro instrumento de negociação, condicionando seu produto final ao consenso dos
envolvidos no processo consultivo, diferentemente do que faz seus vizinhos latinos que
entendem que a palavra final consiste em ato unilateral do Governo, reduzindo o direito
fundamental dos índios à consulta em uma mera formalidade a ser cumprida.

Por fim, as legislações dos países latinos divergem quanto ao responsável pelo custeio do
procedimento consultivo, havendo diferentes versões, como a equatoriana, que atribui aos
povos interessados o dever de arcar com os custos econômicos necessários a sua participação
no processo, o que é um verdadeiro absurdo, ou a colombiana, que nada menciona a respeito, e
a boliviana, que deixa a cargo do Poder Executivo responsável por autorizar o projeto, obra ou
atividade hidrocarbônica.

Neste particular, compreendemos que a melhor opção seria atribuir à empresa interessada em
prospectar petróleo na região o ônus financeiro da consulta, como ocorre com o procedimento
de licenciamento ambiental. È de se recordar, no entanto, que a consulta deverá ocorrer antes
da rodada licitatória, sendo ainda desconhecido o vencedor do certame, acabando por competir
ao Estado o seu custeio visto que é o mesmo quem promove a oitiva das tribos. No entanto,
nada impede que o reembolso das despesas com a realização da consulta seja previsto já no
edital licitatório como uma das obrigações à que se submete a petrolífera.

 

 

2 ASPECTOS DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM TERRAS INDÍGENAS

 

Inicialmente, registre-se que a atividade de exploração petrolífera e gaseifica insere-se no
conceito lato de extrativismo mineral, no entanto, correspondendo ao segmento minerário que
requer métodos sofisticados e tecnologias avançadas no desempenho da prospecção, em
contraposição às técnicas tradicionais e rudimentares de extrativismo que exigem reduzido
emprego de tecnologia, como o garimpo de ouro e diamantes no leito dos rios.  Consultando o
dicionário, teremos a seguinte definição de petróleo:

 

Pe.tró.leo. Substância líquida mineral, mistura de hidrocarbonetos, de coloração escura, cheiro
pouco agradável, insolúvel em água, solúvel em álcool absoluto, nas essências e óleos, que
aparece alojada em rochas sedimentares (arenito, areia, argila, calcário), quase sempre nas
anticlinais ou ao lado de depósitos de sal-gema. (Grifamos) [16]

 

Ressaltamos este entendimento tendo em vista a completa ausência de regulamentação da
atividade petrolífera em terras indígenas, existindo apenas projetos de lei, ainda em trâmite
pelas Casas Legislativas, que disciplinam a atividade minerária lato sensu em território índio,
limitando-se a indicar que tais disposições se aplicarão, no que couber, à exploração de petróleo
e gás[17], calando-se quanto a efetiva regulamentação da presença petrolífera em terras
indígenas, que indiscutivelmente exige uma disciplina própria em virtude de suas especificidades
e peculiaridades.

 

2.1 Os imbróglios da regulamentação
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A problemática acerca da exploração de minério em terras indígenas (TI) remonta à época da
Assembléia Nacional Constituinte de 1988, quando três propostas principais foram apresentadas
à subcomissão das minorias, vinculada à Comissão de Assuntos Sociais, competente para
analisar o modo como a questão indígena seria inserida na nova Constituição que desabrochava.

Em princípio, a proposta ofertada pelo deputado José Carlos Sabóia mostrava-se sensível à
questão indigenista, preocupando-se com os impactos da mineração sobre os povos indígenas,
incluindo a atividade no bojo do usufruto exclusivo dos silvícolas, isto é, garantindo-lhes o direito
de explorar com exclusividade as riquezas minerais contidas em seus territórios. Paralelamente
ao projeto Sabóia, surgia o Conselho de Segurança Nacional[18] (CSN), defendendo posição
diametralmente oposta, no sentido de liberar sem entraves a exploração mineraria e o garimpo
em terras indígenas, fundamentado no paradigma da aculturação e integração do aborígine à
comunhão nacional como forma de garantir a segurança nacional.

Surgiu, então, uma proposta mais moderada, englobando as aspirações das anteriores,
permitindo a exploração mineraria em terras indígenas, desde que obedecidas rígidas exigências
que salvaguardassem os interesses de uma minoria historicamente reprimida, restando, pois,
vitoriosa. Dessa forma, a redação do § 3º do artigo 231 exige a aprovação do Congresso
Nacional, a oitiva das comunidades afetadas, bem como a sua participação nos resultados da
lavra, deixando a regulação do tema para o legislador infraconstitucional[19], que deverá
estabelecer condições específicas necessárias a adequada exploração minerária em terras
silvícolas, segundo as diretrizes do artigo 176 da Carta Magna.

A primeira tentativa em se regular a exploração mineraria em áreas de tradicional ocupação
indígena, surgiu um ano após a promulgação da nova Carta da República, pela iniciativa do
senador Severo Gomes. A proposta chegou a ser aprovada no Senado Federal, muito embora
tenha sido arquivada na Câmara dos Deputados.

Em 1991 o deputado Aluízio Mercadantes deu ensejo ao PL 2.057, voltado à criação do Estatuto
das Sociedades Indígenas, dedicando um capítulo inteiro à regulação da atividade mineraria em
áreas índias. Em seguida, surgiram dois outros projetos, sendo um deles encabeçado pelo Poder
Executivo, que acabaram reunidos em um único projeto substitutivo, da autoria do deputado
Luciano Pizzato, passando a tramitar como PL 2.057/91, Estatuto das Sociedades Indígenas, que
chegou a ser aprovado pela Comissão especial da Câmara, em junho de 1994, desde quando se
encontra paralisado.

A proposta que tramita hoje na Câmara dos Deputados (PL 1.610/96) e que se destina a tratar
especificamente da questão mineraria em terras índias, foi iniciada pelo Senador Romero Jucá,
tendo sido aprovada na respectiva Casa Legislativa, seguiu à Câmara dos Deputados onde
tramita a mais de 10 anos. Atualmente, foi substituída por uma proposta do Governo, em
novembro de 2007, quando, então, fora instituída uma comissão especial para analisar o
assunto, tendo sido, simplesmente, abandonada a discussão acerca do Estatuto das Sociedades
Indígenas. Passado alguns meses, já em 2008, a comissão apresentou uma contraproposta
substitutiva, encabeçada pelo seu relator, o Deputado Eduardo Valverde, objeto de análise do
presente ensaio.

Passadas duas décadas da promulgação da atual Constituição da República, a demora do
Parlamento em regulamentar a exploração de minérios em terras indígenas é uma verdadeira
vergonha brasileira, que vê dia após dia os territórios indígenas serem invadidos
clandestinamente por ambiciosos que tencionam se apoderar de suas riquezas naturais,
culminando em terríveis e infindáveis conflitos entre índios e garimpeiros, deixando um rastro
histórico de massacres, mortes e destruição.

Neste contexto, princípios como o da restrição, da prevalência dos interesses indígenas e da
excepcionalidade devem orientar a exegese constitucional, de modo a influenciar a futura
legislação que disciplinará a atividade minerária em terras indígenas, fundamentado na alta
potencialidade impactante da mineração em áreas extremamente ricas em recursos sociais e
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naturais, merecedoras de todo o zelo indispensável à sua preservação. A exploração mineral e,
sobretudo, petrolífera, em terras indígenas, máxime quando situadas na região amazônica, não é
recomendável, muito embora seja possível, devendo ocorrer em raras exceções, como a ultima
ratio, apenas quando um relevante interesse público o justificar, e desde que cumpridas rígidas
exigências que salvaguardem o equilíbrio socioambiental.

Superado o breve escorço histórico quanto as frustradas tentativas de disciplinar a temática da
mineração em terras indígenas, merece especial realce o substitutivo ao PL Jucá (1.610/96),
proposto em 2008 pelo Deputado Eduardo Valverde, que, longe da perfeição, parece ser a
melhor opção dentre as tantas que vieram à baila nessas duas décadas de Constituição Federal,
aparentando compromisso e interesse na defesa dos direitos indígenas, características ignoradas
pelos projetos predecessores.

 

2.2 O Código de Mineração e o problema dos subsolos "loteados"

 

A primeira postura tomada pelo substitutivo Valverde[20] foi a criação de um regime jurídico
especial para a exploração minerária em território indígena, obedecendo ao dever de consultar
as comunidades afetadas e dependendo da autorização do Congresso Nacional, estando
completamente dissociado da regulamentação contida no Código de Mineração (DL 227/67),
mormente quanto a sistemática da prioridade consagrada no referido instrumento normativo, o
que, aliás, o substitutivo Valverde afasta expressamente, logo em seu artigo primeiro, o que é
algo à salutar.

Em qualquer outro lugar do País, que não terras indígenas, possui o direito de prosseguir com o
procedimento administrativo, que culminará na concessão de exploração minerária, aquele que
primeiro protocolou o pedido, em virtude do direito de prioridade; sabiamente o substitutivo
Valverde afasta tal artifício que poderia comprometer em muito o direto dos índios à posse plena
de suas terras frente a grande especulação gerada pelas empresas mineradoras, que enxergam
no direito de prioridade uma verdadeira "reserva de mercado".

É o caso da mineradora Silvana Indústria e Comércio Ltda., que possui 966 processos
protocolados no DNPM referentes à Amazônia, donde 744 são requerimentos de pesquisa em
áreas de ocupação silvícola. Dos 966 processos apenas sete são autorizações de pesquisa e um
requerimento de lavra, o resto é só "interesse", protocolados apenas para garantir sua
prioridade no mercado. Dados fornecidos pelo Instituto Socioambiental (ISA)[21] revelam que,
dentre os seus 966 requerimentos a referida empresa possui 284 apenas na terra indígena (TI)
Menkragnoti, 144 na TI Uru-Eu-Wau-Wau, 141 na TI Baú e 112 na TI Kayapó, só para citar os
casos mais alarmantes.

Da mesma forma, a Vale e suas subsidiárias possuem 590 requerimentos em terras silvícolas,
sendo apenas 19 autorizações de pesquisa e 2 concessões de lavra, o restante fora protocolado
com o fito de garantir sua prioridade em explorar a região. Desses 590 requerimentos 70
localizam-se só na TI Mundurucu, 45 na TI Wai-Wai, 35 na TI Xikrin do Cateté, e 170 na TI
Trombetas/Mapuera. A terceira empresa que mais possui títulos e requerimentos de interesse
minerário em terras indígenas é a Mineração Itamaracá Ltda., com seus 452 processos no
DNPM, onde 89 concentram-se na TI Aripuanã, 38 na TI Roosevelt e 85 na TI
Trincheira/Bacajá.[22]

Afora os requerimentos das citadas empresas, cada uma dessas terras indígenas sofre a cobiça
de outras inúmeras mineradoras que "loteiam" desmedidamente os seus subsolos no afã de
garantir a prioridade na exploração de cada pedacinho do território indígena. É o caso da TI
Baú, que soma mais de 318 requerimentos, bem como a TI Kayapó que apresenta mais de 140
requerimentos em seus domínios, a TI Xikrin do Cateté soma mais 97 e a TI Yanomami totaliza
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mais de 586 registros.

Destas informações, grande problemática vem à tona: a questão da limitação espacial do
subsolo explorável em uma mesma terra indígena, ou seja, até que ponto pode um mesmo
território silvícola ser objeto de exploração minerária sem que a presença das mineradoras
comprometa o espaço físico suficiente à continuidade das atividades normalmente desenvolvidas
pela tribo.

 A este respeito o PL Valverde que dantes proibia que uma determinada TI fosse objeto de mais
de uma concessão de lavra, suprimiu tal disposição, agravando, pois, a situação dos índios
frente aos interesses inescrupulosos das empresas mineradoras. Na verdade a restrição de uma
só lavra por TI não resolve o problema, pois uma mesma concessionária poderia se estender
demasiadamente pela terra índia, comprometendo o espaço necessário ao desenvolvimento
normal das atividades tribais. O PL deveria ter previsto um percentual máximo do espaço
territorial que poderia ser ocupado em uma mesma TI, evitando que uma determinada
comunidade veja grande parte de sua terra comprometida por empreendimentos econômicos.

Narra o citado parecer exarado pelo ISA que existem 44 terras indígenas com mais da metade
de seus subsolos objeto de requerimentos de exploração mineral, dentre as quais, em 22 casos,
tais requerimentos totalizam mais de 90% do subsolo indígena, são os casos das TI Arara, Baú,
Kwazá do Rio São Pedro, Pequizal, Roosevelt, Xikrin do Cateté e Cajueiro[23]. Números
alarmantes que evidenciam a urgente necessidade em impor um limite espacial para a outorga
de autorização de pesquisa e lavra minerária em subsolo indígena, inclusive quanto à exploração
petrolífera, a fim de que uma dada comunidade silvícola não veja a sua terra completamente
tomada por empresas mineradoras.

O projeto Jucá e o do Estatuto das Sociedades Indígenas não tiveram a mesma preocupação,
neles o Código de Mineração e seu vetusto direito de prioridade são chamados a disciplinar a
exploração mineraria em áreas de ocupação tradicional indígena, sua aprovação pelo Parlamento
acarretaria conseqüências desastrosas para as comunidades tribais impactadas, a especulação do
mercado minerário reproduziria um panorama ainda pior do que o atualmente vislumbrado
quanto ao loteamento dos subsolos silvícolas.

O Projeto Valverde, ainda, declara nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico, não só os
requerimentos protocolados após a promulgação da Carta da República, como também os
registrados e não analisados antes de sua entrada em vigor, ainda pendentes de apreciação
pelo DNPM, sob o argumento de que se a Constituição Federal exige a edição de lei que
discipline a mineração em terras indígenas, não seria lícito ao órgão minerário sair outorgando
títulos e mais títulos de pesquisa e lavra em terras indígenas sob a desculpa esfarrapada da
ausência de regulamentação para tanto, ou mesmo, como muito se ouviu, que as mineradoras
possuíam direito adquirido, tese esta, inclusive, adotada no projeto Jucá a fim de validar os
requerimentos de pesquisa e lavra minerária incidentes sobre as terras indígenas protocolados
antes da atual Constituição, o que corresponde a 1.988 pedidos, sendo 1.869 deles incidentes
nas terras indígenas da Amazônia.

Por hora é conveniente diferenciar dois universos distintos de situações jurídicas: Os interesses
minerários - como os requerimentos de pesquisa - dos títulos minerários - como os alvarás de
pesquisa e as concessões de lavra. Os interesses não geram qualquer direito individual ao
requerente, marcam apenas a prioridade, correspondendo a uma mera expectativa de direito. Já
os títulos concedidos correspondem a uma manifestação do Poder Público outorgando a um
particular o direito de explorar e lavrar minérios numa determinada região, passando a integrar
o patrimônio do indivíduo, consubstanciando um verdadeiro direito economicamente apreciável.

Por isso, é plenamente defensável a anulação de todos os requerimentos de pesquisa e lavra
protocolados antes da regulamentação da matéria, primeiro porque não correspondem a direito
algum, mas mera expectativa dele; segundo, porque enxuga o quadro viabilizando uma boa e
eficaz aplicação do instrumento normativo se este vier a ser aprovado; terceiro, por não existir
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direito adquirido contra uma Constituição, pois, como bem se sabe, a Constituinte não possui
barreiras nem limitações jurídicas na oportunidade da elaboração de uma nova Carta Magna,
sendo, portanto, a tese do direito adquirido, completamente descabida e absurda; e quarto,
põem fim as especulações e reservas de mercado praticadas pelas mineradoras.

Assim, conforme o projeto Valverde, os interesses minerários protocolados antes da
regulamentação legal serão todos nulificados, já os títulos outorgados após a edição da
Constituição de 88 serão também nulos pelos mesmos fundamentos e pela falta de competência
do DNPM para outorgá-los, uma vez que a nova Carta transferiu para o Congresso Nacional a
competência para decidir acerca da exploração minerária em áreas de tradicional ocupação
indígena. Por fim, sobre os títulos deferidos antes da Carta Suprema recai a norma constante no
artigo 43 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que torna nulo todos os
títulos minerários não exercidos ou inativos um ano após a edição da CF. Os que não recaíssem
nesta regra poderão, ainda, ser expropriados pelo Poder Público, se necessário for, cabendo ao
particular se contentar com a indenização que lhe é devida.

 

2.3 Das garantias e dos direitos das comunidades indígenas impactadas

 

Segundo o PL Valverde, dentre as principais decorrências da exploração minerária em suas
terras, os indígenas gozam das seguintes garantias: Participação no resultado da lavra,
compensação pecuniária pela ocupação e retenção de área, multa pecuniária paga pela empresa
em favor da comunidade quando praticar infrações administrativas e indenizações por servidões
instituídas pela petrolífera em virtude da atividade explorada.

Como visto alhures, a Constituição Federal, em seu artigo 231, §3°, determina que, havendo
exploração das riquezas minerais em terras indígenas a comunidade impactada deverá participar
do produto da lavra, remetendo sua disciplina ao legislador ordinário. Pois bem, como não
existe lei que regule o tema, tomaremos por base o PL Valverde que fixa o valor mínimo em 3%
sobre o faturamento bruto da comercialização do produto[24].

O quantum a ser fixado no caso concreto dependerá do que for proposto pela empresa
arrematante do bloco, quando realizada a licitação, devendo o concessionário ser fiel à sua
proposta e obedecer ao piso legal de 3%. O PL ainda estabelece que este percentual proposto
pela empresa funcionará como critério a ser considerado no julgamento da proposta mais
vantajosa, contudo, não menciona qual a regularidade desta prestação, concluímos, por tanto,
que a referida participação silvícola no produto da lavra será paga mensalmente pela empresa
petrolífera, em analogia a o disposto no Decreto-Lei 1.864 de 26 de fevereiro de 1981, que
disciplina a remuneração devida ao proprietário do solo onde se explora hidrocarbonetos.
Havendo descumprimento da referida obrigação o concessionário incorrerá em infração
administrativa.

Desde a promulgação da Carta Magna de 1988, que possibilitou a exploração minerária em
terras indígenas mediante a sua participação no resultado da lavra, que grande celeuma se
instaurou quanto a questão da administração desta renda, mormente em face do artigo 42 da lei
6.001/73 que confere à FUNAI a competência para gerir o patrimônio silvícola. O PL Valverde
desfaz a questão ao instituir que cabe a FUNAI, única e exclusivamente, prestar assessoria e
fiscalização quanto a utilização dessa renda sem, contudo, furtar aos indígenas o livre gozo de
seu próprio orçamento, como fazia o PL Jucá ao criar um comitê gestor da renda indígena,
determinado que a mesma fosse posta em caderneta de poupança donde somente os
rendimentos poderiam ser usufruídos livremente pela comunidade, restando a utilização do valor
principal limitada à autorização da FUNAI e do Ministério Público Federal (MPF).

Muito acertado o dispositivo do PL Valverde posto que seria demasiado injusto que um povo já
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onerado por restrições territoriais e pela prática de atividades poluidoras em suas terras, ainda
tivesse que se ver limitado quanto ao único benefício advindo com o implemento da atividade
econômica em suas terras. Não obstante se comente quanto ao risco de dilapidação do
patrimônio indígena, em face de eventual inaptidão para gerir recursos pecuniários, o fato é
que, mais importante do que garantir o crescimento das cifras é garantir que seja possibilitado
aos autóctones a livre disposição do que é seu por direito.

Além do mais, o dispositivo Jucá, ao limitar a utilização pelos índios da remuneração advinda
com a mineração, vai de encontro ao texto constitucional que em nada restringe o uso desta
renda pela comunidade impactada, muito pelo contrário, se interpretada teleologicamente, a
Carta Magna demonstra sua intenção em recompensar os indígenas pelas restrições sofridas em
seu direito de usufruto exclusivo sobre as riquezas de suas terras, bem como pela limitação
territorial e potencial risco ambiental, não encontrando, a restrição econômica proposto por
Jucá, qualquer amparo constitucional.

O mesmo raciocínio se aplica ao "fundo de compartilhamento", também proposto no projeto de
autoria do Senador Romero Jucá, que destinava um percentual de 2,5% da renda remuneratória
dos aborígenes ao financiamento de políticas de assistência às outras tantas populações
indígenas carentes espalhadas pelo País. Fez bem o Deputado Valverde em excluí-lo do PL,
acatando a emenda proposta pela Deputada Perpétua Almeida, uma vez que, o referido "fundo
de compartilhamento" além de inconstitucional, pelos mesmos motivos que a limitação ao uso da
renda o é e por representar um confisco da renda indígena, ainda retira do Estado um dever
que é seu, de prestar assistência às populações carentes, mediante a promoção de políticas
públicas, bem como onera descomedidamente a população afetada pela prospecção que, além
da limitação territorial terá também que suportar o custeio de assistências que não são sua
responsabilidade.

Outro benefício auferido pela comunidade impactada com a produção de hidrocarbonetos em
suas terras corresponde ao pagamento pela ocupação e retenção da área, cujo fundamento se
alberga não na atividade minerária em si, mas tão somente pela ocupação de parte de seu
território em virtude do maquinário e das instalações físicas de infra-estrutura da empresa,
causando restrições aos silvícolas quanto a plenitude do exercício de sua posse sobre a terra
que tradicionalmente habita, direito constitucionalmente amparado.

O PL determina que esta prestação se dará por hectare ocupado até o início da lavra,
entretanto, o Instituto Socioambiental, no parecer já mencionado[25], contesta a inteligência do
dispositivo, uma vez que, no Código de Mineração a renda pela ocupação e retenção de área é
definida mediante critérios puramente econômicos, não havendo pré-fixação de valores e sim a
estipulação da remuneração em face do rendimento da área ocupada a depender do produto
lavrado. Tendo em vista as altas cifras movimentadas pela indústria do petróleo há de se
concluir que o critério mais vantajoso aos autóctones seria utilizar algo semelhante àquele
previsto no Código de Mineração, que proporcionaria aos indígenas um pagamento bem mais
generoso do que o cálculo abalizado nos hectares tomados pelo empreendimento.

 Além do mais, o projeto peca por restringir o pagamento da renda até o início da fase de lavra,
conduzindo ao entendimento de que só será paga enquanto durar a fase de pesquisa, não
devendo prosperar neste aspecto. Ora, se a razão de ser da renda são as limitações sofridas
pela tribo em sua superfície territorial, em virtude da presença de todo o maquinário pertencente
à petroleira, não seria lógico afastar a remuneração quando iniciada a etapa de prospecção,
oportunidade em que maior espaço físico será utilizado para dar andamento à cadeia produtiva.

Do mesmo modo, a União fará jus a uma taxa anual pela ocupação e retenção da área, também
paga por hectare preenchido, respeitado o valor mínimo de R$ 4,00 (quatro Reais) por unidade,
reajustada anualmente pelo Poder Executivo e cujo descumprimento implica em infração
administrativa. Frise-se que a regra do PL Valverde vai de encontro à lei do petróleo que, em
seu artigo 51[26], determina que o pagamento pela ocupação e retenção de área será fixado
por quilômetro quadrado ou em fração da superfície do bloco, entretanto, em virtude da
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especialidade deve prevalecer as regras contidas na lei que disciplina a exploração minerária em
terras indígenas. O fundamento para a referida participação da União está no artigo 20, XI, da
Constituição Federal haja vista que as terras de tradicional ocupação indígena, apesar de
afetadas à posse permanente dos tapuios, pertencem a União, nu-proprietária.

A exploração de petróleo e gás natural ainda ensejará uma compensação financeira mensal aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma
estabelecida pela lei 7.990/89 e pela lei 2.004/53, fixada em 5% sobre o valor do óleo bruto, do
xisto betuminoso e do gás natural extraídos dos respectivos territórios onde estiver assentada a
produção, obedecidos os seguintes critérios de distribuição: 70% aos Estados produtores, 20%
aos Municípios produtores, e 10% aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou
terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural.

Será, também, devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios
confrontantes, quando os hidrocarbonetos forem extraídos da plataforma continental, bem como
será paga em favor daqueles em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer a exploração.
Segundo o PL Valverde, a aludida participação governamental será destinada a projetos de
desenvolvimento sustentável em benefício das comunidades indígenas brasileiras.

O concessionário ainda deverá indenizar a comunidade indígena pelas eventuais servidões
instituídas para a consecução da produção, como a abertura de vias de acesso e linhas de
comunicação, construção de oficinas, de estruturas de captação de água, de instalações e de
obras acessórias, como as destinadas a moradia, dentre outras necessárias ao empreendimento
e que implicam limitação ao efetivo gozo da posse indígena sobre suas terras. O dever imposto
ao concessionário quanto ao pagamento das servidões deverá vir expresso no edital licitatório,
não excluindo a compensação decorrente de eventuais prejuízos oriundos das servidões
instituídas.

As multas pagas pela concessionária, em virtude das infrações administrativas cometidas, terão
50% de seu valor destinados à projetos de desenvolvimento sustentável em benefício da
comunidade afetada, 25%  reservado à FUNAI, e 25% a ANP, em verdade o projeto destina
estes últimos 25% ao órgão gestor dos recursos minerais (DNPM), entretanto, como a produção
petrolífera fica à cargo da Reguladora, nada mais coerente que tal remuneração lhe seja
destinada, e não ao DNPM que em nada intervêm nos assuntos da IPGN.

Quando os administradores ou controladores da pessoa jurídica que incidiu em infração
administrativa tiverem agido com dolo ou culpa, também arcarão com uma multa pecuniária
depositada em conta bancária específica em instituição financeira oficial, gerenciada pela
comunidade indígena afetada, onde será aplicada in totum. O órgão indigenista federal,
mediante assessoramento e fiscalização, zelará pela utilização desses recursos de acordo com a
vontade manifestada pela comunidade, segundo processo decisório do qual participará.

Por fim, é dever do concessionário, e direito correlato dos índios, a inafastável recuperação
ambiental em decorrência da poluição causada pela exploração petrolífera, seja decorrente de
desastres ambientais seja em virtude das atividades corriqueiras e habituais da IPGN que, por
sua própria natureza degradante, paulatinamente contaminam o ecossistema. Neste caso o PL
está em perfeita sintonia com a Convenção 169/OIT que prevê uma indenização à comunidade
em decorrência de eventuais prejuízos causados pela atividade econômica em suas terras.

A responsabilidade neste caso será objetiva, calcada no risco integral, devendo o ônus de
reparação constar no edital licitatório e no contrato de concessão, muito embora sua omissão
não elida a responsabilização do poluidor, haja vista que, seu fundamento se estriba na
Constituição Federal (artigo 225, §2°), sujeitando, ainda, o responsável às sanções penais e
administrativas. Ao celebrar o contrato de concessão com o Poder Público, o concessionário
deverá, ainda, prestar garantia quanto à futura reparação do dano ecológico devendo, ainda, e
nesse ponto o substitutivo quedou inerte, contratar seguro ambiental obrigatório.
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3 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DÉCIMA RODADA LICITATÓRIA

 

Não obstante a Constituição Federal possibilite a exploração minerária em terras silvícolas desde
que observadas algumas condições, o que legitima a exploração de hidrocarbonetos, ela deve
ser evitada, funcionando como a última hipótese a ser considerada, a última ratio, quando não
restem outras reservas que supram a demanda do País, aí sim, a necessidade energética falaria
mais alto, enquanto isto o melhor caminho a ser seguido pelo Governo brasileiro é manter a
IPGN bem longe dos subsolos indígenas, a exemplo da iniciativa vanguardista do Equador, a fim
de resguardar seus sistemas culturais tradicionais, já tão fragilizados e oprimidos ao longo de
cinco séculos de dominação.

Felizmente, tem sido este um dos critérios de seleção utilizados pela ANP no momento da
escolha dos blocos destinados à concessão de pesquisa e lavra de hidrocarbonetos a serem
oferecidos em rodadas de licitação. Há muito que a Autarquia já havia se posicionado no sentido
de que terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral e suas zonas de
amortecimento, reservas extrativistas (RESEX), florestas nacionais (FLONA) e outras áreas
sensíveis são incompatíveis com a produção petrolífera[27], tendo, inclusive, excluído 32 blocos
que seriam ofertados na décima rodada licitatória, realizada em 18 de dezembro de 2008, em
virtude da sobreposição dos blocos em áreas vulneráveis. Foram retirados todos os vinte e oito
blocos encartados nas bacias do Araripe (CE) e Pernambuco-Paraíba, além de quatro blocos
inseridos na bacia do Paraná.

Entretanto, muito embora a política de seleção dos blocos a serem concedidos seja no sentido
de excluir as terras indígenas da atuação das petroleiras, na última rodada, a IPGN delas se
avizinhou demasiadamente. Conforme já relatado, os blocos PRC-T-121, PRC-T-122 e PRC-T-
123, situados no alto do Xingu, Mato Grosso, arrematados pela Petrobrás na décima rodada, se
encontram nos limites de terras indígenas.  Não obstante tenha o órgão ambiental competente
se manifestado pela viabilidade da concessão, há de se considerar que as atividades produtivas
da indústria causarão impactos diretos nas comunidades em virtude da excessiva proximidade
entre os blocos e os territórios tradicionais.

Não é por estar fora das terras indígenas que se evitariam os impactos produzidos aos índios,
como se bastasse um 'muro' ou uma 'cerca' que marcasse os limites das terras, protegendo os
silvícolas de vizinhos poluidores, como se estivessem em uma redoma de vidro. A proximidade
exacerbada do campo petrolífero trará as mesmas mazelas como se nas terras aborígenes
estivessem, afinal, vias de acesso hão de ser construídas, mão-de-obra há de migrar para a
região, os testes sísmicos afugentarão a caça, eventuais desastres não ficarão contidos nos
limites físicos dos blocos e sempre haverão conflitos de interesses entre índios e funcionários.

Na verdade, a Convenção 169 da OIT também cuida em exigir a realização da consulta prévia
naqueles empreendimentos que, muito embora não estejam efetivamente inseridos em terras
indígenas, nelas causarão impactos diretos, seja pela excessiva proximidade seja por qualquer
outro motivo que produza implicações diretas na comunidade em decorrência de atividade
econômica. Desta forma, conclui-se pela ilegitimidade da concessão dos blocos do Alto Xingu,
realizados na décima rodada pela ANP, uma vez que não houve a consulta prévia às
comunidades indígenas Santana e Bakairí.

Tais fatores ainda devem ser levados em consideração na oportunidade da feitura do
licenciamento ambiental, medidas apropriadas às especificidades desses blocos devem ser
tomadas a fim de que os impactos provocados nas comunidades sejam o mínimo possível, do
contrário, estar-se-ía afrontando, por vias oblíquas, o direito dos índios de garantir sua
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reprodução física e cultural, consagrado na Constituição Federal, na Convenção 169/OIT e na
Agenda 21 da ONU. Deve-se, pois, alcançar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico do
País, que requer a produção hidrocarbonífera, com a preservação da integridade étnica, cultural
e social dos povos indígenas, condição sine qua non de sua subsistência enquanto grupo
humano.

 

 

CONCLUSÃO

 

Quando nos debruçamos sobre o delicado tema da exploração de hidrocarbonetos em terras
indígenas uma importante reflexão se torna crucial para o desenvolvimento dos trabalhos: como
compatibilizar uma atividade extremamente poluidora e degradante, mas de inegável
necessidade e relevância para a manutenção da vida em uma sociedade capitalista moderna,
com os direitos de uma minoria étnica à preservação de sua identidade física e cultural, a qual
esta indissociavelmente ligada à preservação do meio ambiente?

A compatibilidade, em verdade, nunca será alcançada. A presença da IPGN em um ecossistema
vulnerável inevitavelmente trará péssimas conseqüências, agredindo o meio ambiente e forçando
um choque cultural irreversível, desestruturando para todo o sempre as estruturas de uma
cultura milenar, fingir que poderia ser diferente é cegar à realidade da IPGN, altamente
poluidora e devastadora por sua própria natureza. Entretanto não podemos fugir à realidade
econômica e social na qual estamos inseridos, onde o consumo energético é necessidade
premente da sociedade, não estando em questão a possibilidade ou não da exploração
petrolífera em terras de vulnerabilidade socioambiental, mas se utilizaremos os mecanismos mais
seguros e eficazes de exploração.

O pacto firmado entre o Equador e as Nações Unidas é uma iniciativa salutar, onde manter o
petróleo debaixo da terra tornou-se um fator de negociação financeira, surgida como uma luz no
fim do túnel quando não se espera mais um milagre.... Mas, e quando não for possível tal
manobra política, ou quando os Estados detentores das reservas petrolíferas não optarem pela
saída ecologicamente correta?

Temos que estruturar um modelo exploratório socioambiental responsável, sempre voltado para
a proteção do ecossistema e dos direitos fundamentais das populações tradicionais de terem
suas terras, cultura e tradições resguardadas, dando perpetuidade ao seu estilo de vida
tradicional. Por esta razão é que a nossa Carta Constitucional estruturou um sólido sistema de
preservação da singularidade étnica e cultural indígena, possibilitando a exploração minerária em
suas terras desde que observados requisitos específicos, deixando a regulamentação da matéria
para o legislador ordinário, que vergonhosamente, nestas duas décadas de Constituição
Democrática se arrasta em infindáveis projetos de lei que sempre acabam esquecidos ou
arquivados.

A demora do Parlamento em regular a mineração em terras aborígenes inviabiliza
temporariamente a sua execução, nos concedendo maior tempo para refletir sobre a questão,
enquanto os organismos internacionais de tutela aos direitos humanos amadurecem os
mecanismos de proteção. Assim a Convenção 169 da OIT e a Agenda 21 da ONU se tornaram
importantes instrumentos na defesa dos direitos fundamentais dos índios, merecendo
cumprimento pelos Estados signatários, dentre eles o Brasil.

Das disposições da Convenção 169/OIT, sem dúvida alguma, merece maior realce o direito das
comunidades tribais de serem consultadas, diante da possibilidade da realização de
empreendimentos econômicos em suas terras, tal disposição se justifica pelo direito de
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autodeterminação das comunidades tribais, princípio este consagrado na Agenda 21 da ONU e
abraçado pela nossa Carta constitucional ao exigir a oitiva das comunidades impactadas como
requisito para a exploração minerária em terras indígenas.

Dentre os projetos de lei voltados para a mineração em terras indígenas, destaca-se o
subistutivo ao PL 1610/96, da iniciativa do Deputado Eduardo Valverde que afasta
expressamente a incidência do Código de Mineração e seu vetusto direito de prioridade que,
através do DNPM, "loteava" vergonhosamente o subsolo das comunidades indígenas
amazonenses. O subistutivo ainda toma algumas providências de grande relevo, estruturando
um sistema sui generis de mineração em terras indígenas, prevendo a sua incidência, inclusive,
para a exploração de petróleo, merecendo alguns reparos, obviamente, mas satisfazendo
sobremaneira à necessidade de preservação dos direitos indígenas, sendo, inequivocamente, o
mais adequado dos projetos destinados à regulação da matéria, nos restando apenas aguardar
(a boa vontade dos Parlamentares) que, após alguns reparos seja, por fim, aprovado.
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Constituição não oferece uma resposta conclusiva. É preciso examinar-se a questão em
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constatação que se tem da mera leitura do § 3º do art. 231 das CF/88 é a obrigatoriedade da
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indígenas. Portanto, a consulta é intuito personae. Essa problemática não está sendo discutida
neste agravo, mas sua abordagem esclarece a intenção do legislador no tema do aproveitamento
dos recursos naturais em terra indígena. Assim como a comunidade indígena não pode ser
substituída por outrem na consulta, o Congresso Nacional também não pode delegar o ato. É o
Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que tem o poder de outorgar a obra. Quem
tem o poder tem a responsabilidade pelos seus atos. (...)" TRF 1ª Região AG
2006.01.00.017736-8/PA, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta
Turma,DJ p.147 de 05/02/2007.

[15] INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Consulta livre, prévia e informada na Convenção 169
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[16]  Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2010.

[17] Artigo 67 do PL 1610/1996.

[18] Correspondente ao atual Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

[19] Assim ficou o texto Constitucional:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
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recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e
a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.  (...). (Grifamos)

[20] No procedimento regulado pelo projeto Valverde todas as empresas interessadas em
explorar dada área de ocupação silvícola se submeterão a uma concorrência pública, saindo
vitoriosa a empresa que ofertar a melhor proposta.

[21] RICARDO, Fany (Org). Interesses minerários em terras indígenas na Amazônia
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em: http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/14.pdf. Acesso em: 12 ago. 2010.

[22] Dentre os minérios mais procurados em subsolo aborígene destacam-se: o ouro em
primeiro lugar disparado, com cerca de 4.468 processos, totalizando cerca de 62% dos
requerimentos protcolados em TI, em segundo lugar está o cobre, com 425 processos,
representando 5,9% dos requerimentos e títulos incidentes em TI, seguido pela prata, alumínio,
titânio, platina, linhito, diamante, granito e carvão. Informações em: RICARDO, Fany. Op. cit.
Pág. 79.

[23] Informações disponíveis em: RICARDO, Fany; ROLLA, Alicia (Org). Mineração em Terras
Indígenas na Amazônia brasileira. Instituto Socioambiental: São Paulo, 2005. Pág. 126.

[24] Registre-se que este percentual inicialmente era previsto no valor de 4%, tendo sido
recentemente, alterado para 3%.

 

[25] Op. cit. Pág. 09.

[26] A participação governamental paga por ocupação e retenção da área em virtude de
atividades de exploração e produção petrolífera é regulamentada através do Decreto 2.705/98.

[27] Informação obtida em palestra ministrada por TAVARES, João Carlos. Atuação da ANP na
gestão ambiental da indústria do petróleo. Rio Oil & Gás. Rio de Janeiro, 07 out. 2004.
Disponível em: http://www.anp.gov.br/doc/palestras/JoaoTavares07-10-15h.pdf. Acesso em: 10
ago. 2010.
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COTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DOS NEGROS

QUOTAS IN PUBLIC UNIVERSITIES FROM THE IDENTIFICATION OF AFRICAN-DESCENDENTS

Alessandra Hornung Carneiro

RESUMO
O presente estudo objetiva analisar a questão das cotas para afrodescendentes nas
universidades brasileiras a partir da identificação dos negros. Primeiramente, analisa brevemente
a presença do multiculturalismo nas sociedades onde vivemos e sua influência nas tradições, na
cultura e na própria identificação das pessoas. No próximo item trata-se da questão da
Constitucionalidade das cotas, a qual encontra respaldo nos princípios da igualdade material, da
não discriminação, do pluralismo, todos presentes na Constituição Federal de 1988. Porém,
especificamente tem como objetivo principal o reconhecimento do negro enquanto negro, seu
poder de identidade e sua aceitação perante as ações afirmativas oferecidas a eles como uma
oportunidade e não como discriminação negativa, os quais muitos consideram.
PALAVRAS-CHAVES: Cotas; Multiculturalimo; Identidade; Ações Afirmativas;
Constitucionalidade. 

ABSTRACT
This study aims to examine the question of quotas for african-descendants in Brazilian
universities from the identification of the Negroes. First, it briefly examines the presence of
multiculturalism in societies where we live and its influence on the traditions, culture and even in
the identification of individuals. In the next section this is the question of; the Constitutionality of
Quotas, which is supported by the principles of equal material, non-discrimination, pluralism, all
present in the 1988 Federal Constitution. However, specifically main goal is the recognition of
black as black, his power of identity and acceptance in the face of affirmative action offored to
them as an opportunity rather than negative discrimination, which many consider. 
KEYWORDS: Quotas; Multiculturalimo; Identity; Affirmative Action; Constitutionality.

 
 
1. Introdução
 

O presente texto aborda a questão do sistema de cotas para afrodescedentes nas Universidades
brasileiras a partir da identificação ou não dos candidatos beneficiados pelos programas de ações
afirmativas. O tema é de grande relevância, pois se insere na pauta dos direitos humanos, uma vez que os
mesmos devem ser respeitados em função da singularidade e diferença de cada um dos indivíduos em uma
sociedade pluralista onde vivemos

Dessa forma, o presente trabalho está estruturado em três itens, mais introdução e as
considerações finais, visando contribuir para as discussões acerca do tema das cotas para afrodescendentes
e sua repercussão na realidade atual.

No segundo item, discute-se o muticulturalismo como um fenômeno adstrito as sociedades, onde
as culturas locais demonstram uma gama de interpretações da própria tradição e das práticas culturais,
podendo afirmar nesse sentido que todas as sociedades são pluralistas. Também doutrinadores como
Castells e Charles Taylor conceituam identidade e sua influência na formação da personalidade de cada
indivíduo e como ela se define perante a sociedade.
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O item 3 é dedicado à constitucionalidade do sistema de cotas para afrodescendentes nas
universidades públicas baseando-se no princípio de igualdade material, entre todos os cidadãos que são
protegidos juridicamente pela Constituição, em especial aqueles que se encontram em situação de
desvantagem, seja mulher, deficiente, aluno de escola pública, negro que, necessariamente, possui baixa-
renda e não possui oportunidades para o ingresso no ensino superior. Também no mesmo item. Vê-se que
a Constituição de 1988 utiliza a expressão pluralismo em diversos momentos do seu texto para caracterizar
a diversidade cultural na sociedade brasileira, como elementos indispensáveis da sua identificação e se
baseia em três grandes grupos de princípios: a) Princípio da não discriminação, b) Princípio do
pluralismo/diversidade, c) Princípio do combate à desigualdade, os quais nos levam a uma afirmação de
que sem a presença atuante do Estado e da sociedade civil com medidas compensatórias a diferença entre
brancos e negros não se modificará, ainda que possa haver melhora das condições de vida para todos.

 
“A discriminação, em todos os setores, em especial no Direito, tem sentido inverso à igualdade; assim,
diferenciar significa, em linhas gerais, adotar posição contraposta à isonomia. Para os limites deste
estudo é necessária a compreensão da igualdade como princípio jurídico, que no Brasil tem assento

constitucional e é dirigido tanto ao aplicador da lei como ao legislador.”
[1]

 

No item 4, dedicado ao poder de identidade e o reconhecimento do negro como negro, faz-se uma
abordagem a respeito da política de cotas a qual visa justamente se contrapor a tese da não aceitação da
condição de negro pelo próprio negro. Não se trata de dar o direito ao negro de se tornar branco, mas
aceitá-lo na sua condição de negro. Esse processo resgata a auto-estima do grupo, suas tradições, seus
costumes, sua identidade, seu orgulho. Portanto, a legitimidade das cotas para a comunidade negra tem
fundamento Constitucional justamente em razão da discriminação que essa comunidade sofre na sociedade
brasileira.

 

 

2  Multiculturalismo e o poder de identidade
 

O nosso mundo e nossa vida vêm sendo moldados pelas tendências da globalização e da
identidade. Apesar da revolução tecnológica, o capitalismo desenfreado e a era da globalização,
vivenciamos o avanço de expressões poderosas de identidade coletiva em função da singularidade cultural
e da própria linguagem.

Segundo Castells
[2]

 “a identidade pode ser definida como fonte de significado e experiência de
um povo, onde o processo de construção desse significado se baseia em um atributo cultural”, diante de

outro conceito do renomado autor Charles Taylor
[3]

 a identidade pode ser definida ‘como a maneira como
uma pessoa se define, como é que suas características fundamentais fazem dela um ser humano”, tratando-
se assim, do discurso do reconhecimento e da identidade.

O termo identidade tem sido utilizado também para definir o conjunto de condições que permite a
regência e a classificação do indivíduo ou do grupo em situação de interação, o que lhes permite agir como
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ator social, uma vez que a identidade de alguém sempre se dá a partir do reconhecimento do outro, ou
seja, a representação que o classifica socialmente, pois a história individual de cada ser será afetada por
sua rede relacional com outros.

Para Charles Taylor
[4]

 
 
“Apesar dos traços individuais e coletivos típicos do ser humano, é o diálogo que marca as relações
de identidade, por dar verdadeiro significado as expressões humanas de linguagens. É na linguagem
que está a sucessão da identidade eis que os processos de conhecimento se acumulam e repassam de
indivíduo para indivíduo”.

 

Assim, dentro dessa lógica é que Charles Taylor em sua obra O multiculturalismo e a política do
reconhecimento (1994) parte da defesa do contexto multicultural, associado à necessidade de uma política
legítima de reconhecimento público das diferenças, por parte das instituições públicas, justificando dessa
forma a defesa da sobrevivência das comunidades culturais presentes nas sociedades multiculturais por
estarem vinculadas à formação das identidades humanas, bem como à concessão de direitos especiais aos
grupos culturais específicos. Com isso quer-se dizer que “a política do reconhecimento igualitário

comporta novo componente: o da diferença”
[5]

, valendo dizer, que é necessário reconhecer-se a
singularidade de cada grupo social e de cada indivíduo, percebendo-se, assim, que a igualdade e a
diferença são os dois lados da mesma moeda. A moeda do reconhecimento.

 
“Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os problemas de
governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais
convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua
identidade “original”. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é substantivo. Refere-se às
estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e

multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais”
[6]

.

 

A aceitação de um conceito multicultural de direitos humanos é a solução que se mostra
compatível com a idéia da universalidade como atributo dos direitos fundamentais, portanto não há como
negar a existência de um pluralismo cultural, o que se impõe como uma realidade incontestável, para tanto,
é preciso estar atento ao fato de que no interior das sociedades já existe pluralidade, ou seja, o
multiculturalismo não é fenômeno adstrito à orbita externa, chegando a afirmar que “todas as sociedades

são multiculturais e pluralísticas”
[7]

. Sendo assim, Charles Taylor
[8]

 vai mais além para considerar que
“todas as sociedades estão se tornando cada vez mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais
permeáveis.”

No preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988, tem-se assegurada a pluralidade da sociedade
nacional,

 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
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promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL.” (grifo nosso)

 

No mundo pós-moderno, percebe-se uma preocupação crescente com a questão da identidade
cultural, uma vez que, “em toda parte, onde quer que mantenhamos qualquer tipo de relação com qualquer

tipo de ente, somos interpelados pela identidade”.
[9]

Segundo Sodré
[10]

 

“Seja pessoal ou nacional, a identidade afirma-se primeiro como um processo de diferenciação
interna e externa, isto é, de identificação do que é igual e do que é diferente, e em seguida como um
processo de integração ou organização das forças diferenciais, que distribui os diversos valores e
privilegia um tipo de acento”.

 

Cada indivíduo é único em sua singularidade, porém possui semelhanças que o identificam com
um grupo, sejam normas, valores, ideais, modelos nos quais as pessoas possam se reconhecer. Assim para

Taylor
[11]

, identidade “é a maneira como uma pessoa se define, como é que suas características
fundamentais fazem dela um ser humano”.

Para Hall
[12]

, o indivíduo passou a adquirir diferentes papéis no decorrer das transformações
históricas da humanidade, passando por diferentes concepções de identidade cultural, seja a iluminista, na
qual o indivíduo era um ser que possuía capacidades como razão, consciência e ação, considerado o centro
essencial do “Eu”, ou seja, a identidade de uma pessoa; enquanto que na concepção sociológica, a
identidade do indivíduo passou a a ser formada pela sua relação com outras pessoas, através da interação
de valores, sentidos, símbolos e cultura de diferentes mundos, na qual a identidade passa a preencher o
espaço existente entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. Em suas palavras
temos que
 

“A identidade preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’- entre o mundo pessoal e o mundo
público de que projetamos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que
internalizamos seus significados e valores, tornado-os ‘parte de nós’, contribui para alinhar nossos
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade
então costura (ou, para uma metáfora médica, ‘sutura’) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os
sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados

e predizíveis”
[13]

 

Stuart Hall
[14]

 afirma que a identidade não é algo inato aos seres humanos, mas que se forma ao
longo do tempo por meio de processos inconscientes, estando sempre incompleta, em processo de
formação constante, a qual, com a emergência da pós-modernidade, acelerada pelo acirramento do
processo de globalização. A identidade cultural passa por um processo de crise devido ao declínio das
velhas identidades que viam o indivíduo de forma unificada, enquanto agora impera a fragmentação do ser,
uma vez que “não existe um eu essencial, unitário - apenas o sujeito fragmentário e contraditório que me
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torno”
[15]

, e, conseqüentemente a fragmentação das concepções culturais de classe, gênero, sexualidade,
etnia, raça e nacionalidade, que, até então orientavam os indivíduos sociais.

Há que se evidenciar que, ainda segundo Hall, na pós modernidade, está ocorrendo uma
fragmentação e descentralização das identidades, pois, “não existe um eu essencial, unitário - apenas o
sujeito fragmentário e contraditório que me torno”, de forma que as pessoas deixem de ter uma única
identidade para adquirir várias, não poucas vezes contraditórias, transformando-se continuamente,
podendo possuir diferentes raízes de uma mesma identidade, adquiridas nos diferentes grupos que
participa.

A identidade cultural brasileira é um processo constantemente criado e recriado, sendo formado
pela diversidade cultural resultante das diversas etnias que constroem nossa sociedade.

Somente quando as pessoas forem capazes de analisar valores, aspectos comuns entre diferentes
culturas, reconhecendo nas diferenças os valores universais, abrir espaços para comunicação, compreensão
e respeito entre as culturas, bem como serem capazes de visualizar criticamente a própria cultura e assim
buscar construções culturais enriquecidas pela diversidade, será possível que os indivíduos passem a olhar
a sociedade a partir da interação de diversos grupos e compreender as especificidades étnico-culturais que
os formam, uma vez que “distinguir a diferença é reconhecer a alteridade” (OLIVEIRA, 2000, p. 50), e
então a partir da interação entre as diferentes identidades culturais é que será possível a formação de
indivíduos capazes de construir uma sociedade aberta as diferenças.

Percebemos que a sociedade brasileira é constituída pela convivência de grupos com identidades
culturais diferenciadas, diversidade esta que quase sempre foi alvo de preconceitos que atingem todos os
campos sociais. É nessa seara que se pode desenvolver a política pública de ações afirmativas no Brasil,
privilegiando os interesses dos afrodescendentes, como se verá mais adiante.

 

 
3. A constitucionalidade do sistema de cotas para negros nas universidades públicas
 

Atualmente, estamos diante do desafio da justiça racial, tudo como conseqüência da
democratização trazida pela Constituição de 1988, pois hoje os grupos sociais reivindicam seus legítimos
direitos e a extensão da cidadania aos grupos marginalizados é condição fundamental para se consolidar o
processo democrático brasileiro.

A Constituição Federal do Brasil em seu artigo 5º afirma que ”todos são iguais perante a lei sem
distinção de qualquer natureza” com isso ela quer dizer que a possibilidade de igualdade material entre os
cidadãos, protegidos juridicamente, em especial, aqueles que se encontrar em situação de desvantagem,
seja mulher, seja deficiente, seja aluno de escola pública, negro que, necessariamente, possui baixa-renda.

O sistema de cotas no ensino público brasileiro é fruto da política de inclusão social elaborada
pelo governo federal cm fulcro no artigo 206, inciso I, da Constituição Federal, o qual determina como
princípio de ensino, dentre outros, “a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”,
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sendo instituído em alguns Estados através de leis estaduais que permitem que um percentual de vagas a
universidades públicas seja reservado a um grupo de candidatos, segundo critérios baseados nos
indicadores sócio-econômico, ou na cor ou raça do indivíduo.

A Constituição de 1988 utiliza em diversos momentos do seu texto as palavras raça, cor, racismo,
cultura afrodescendente para caracterizar o pluralismo e a diversidade na sociedade brasileira, como
elementos indispensáveis da sua identificação e se baseia em três grandes grupos de princípios: a)
Princípio da não discriminação, b) Princípio do pluralismo/diversidade, c) Princípio do combate à
desigualdade.

De acordo com Maliska
[16]

,
 
“O Princípio do Pluralismo/Diversidade é de fundamental importância para uma interpretação
adequada da constitucionalidade da política de cotas, pois trata-se de reconhecer a diferença do outro
e de dar condições de desenvolvimento pleno de suas capacidades, sendo assim a Constituição busca
mecanismos para que esse reconhecimento seja completado com políticas públicas que confiram a esse
grupo dignidade humana”.

 

Além desses princípios, o direito à informação disposta no artigo 5º inciso XXXIII da
Constituição Federal pode ser considerado um princípio relevante para a política de cotas, sendo também
um dos fundamentos do Estado de Direito e nada é mais arbitrário e contrário o ideal de democracia do
que a sonegação de informação, portanto as informações que todos têm direito de receber dos órgãos
públicos são de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, mas não de interesse alheio, podendo
a administração negar o pedido administrativo de acesso da questão aqui discutida em razão da falta de
interesse do requerente, de saber quais foram os candidatos aprovados, supostamente com nota inferior a
sua.

Portanto, ainda na análise de Maliska
[17]

, percebe-se que é extremamente importante que a
Universidade preserve a identidade dos candidatos e futuros alunos cotista, justamente para evitar a
discriminação negativa no ambiente universitário e, até mesmo, o sentimento de inferioridade daqueles que
ingressaram pelo programa, pois a discriminação negativa é vedada pela Constituição, sendo assim o
Princípio da Publicidade não pode propiciar condições para a violação de direito fundamental, trata-se de
um direito do candidato e futuro aluno de não ser discriminado.

Relata o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal que é dever do Estado para com a educação
efetivar mediante a garantia de acesso ao níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um, porém no momento em que a Constituição faz referência ao
acesso ao ensino superior segundo a capacidade de cada um, não estaria restringindo o acesso apenas
àqueles que obtiveram o melhor resultado no desempenho do vestibular?

Há de se perceber sem maiores dificuldades que a desigualdade social que separa os alunos de
uma classe social mais privilegiada a outra classe social menos privilegiada tem uma forte influência para
alcançar o ensino universitário, visto que os alunos de classe social mais alta têm melhores condições de
freqüentar cursos preparatórios para o ingresso no ensino superior, enquanto os da classe mais baixa,
sobretudo os negros freqüentam as escolas públicas sem melhores condições de prepará-los para o
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vestibular, sendo assim faz com que sem um tratamento diferenciado o grupo menos privilegiado nunca
consiga alcançar o ensino superior, salvo raras exceções. Existem sim outros elementos, e no caso dos
negros é evidente a discriminação racial, que impedem que eles tenham acesso aos níveis superiores de
ensino. Portanto diante disso, as políticas compensatórias tornam-se um dever imposto pela Constituição
ao Estado quando presente a discriminação racial.

A posição de Gilmar Mendes
[18]

, presidente do STF, é que
 
“A questão da constitucionalidade de ações afirmativas com o objetivo de remediar desigualdades
históricas entre grupos étnicos e sociais, com o intuito de promover a justiça social, representa um
ponto de inflexão do próprio valor da igualdade”. 

 

Diante da realidade do quadro sócio-econômico brasileiro é que se torna viável o estabelecimento
de um sistema que venha a aumentar o acesso dos estudantes de escolas públicas às universidades
públicas, na medida em que é preciso tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades.
A concepção de isonomia pelo famoso filósofo grego Aristóteles vem se somar a essa justificativa, pois
para se chegar à igualdade deve-se buscar o justo, que é também o proporcional, ou seja, um meio termo
entre situações que se colocam em extremidades desproporcionais.

A reserva de vagas seria justamente a busca de uma justiça proporcional, no sentido de que se
institui na prática a igualdade de condições entre estudantes de escolas públicas que terão suas vagas
reservadas para concorrerem entre si e estudantes de escolas privadas que também terão suas próprias
vagas, compensando assim, a desproporcionalidade da concorrência entre escolas privadas e públicas.

Assim sendo, tanto as cotas para alunos negros como para alunos egressos de escola pública, são
medidas que estão em sintonia com a Constituição e revelam uma preocupação imediata de se reverter os
baixos índices de participação desses segmentos da população no ensino superior público e gratuito.

O compromisso com políticas públicas de ação afirmativa para grupos marginalizados não só
decorre da Constituição, mas também dos compromissos que o Brasil firmou internacionalmente. O artigo
108 da “Declaração de Durban” promovida pela ONU dispõe que: Reconhecemos a necessidade da adotar
medidas afirmativas ou medidas especiais a favor das vítimas do racismo, da discriminação racial, da
xenofobia e das formas conexas de intolerância para promover sua plena integração na sociedade.

Uma pesquisa realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Aplicada), do Ministério do
Planejamento, com base nos dados do IBGE, apresenta dados alarmantes quanto à discriminação da
população negra brasileira, principalmente ao que se refere à educação. A taxa de analfabetismo em 2001
atingiu 8% dos brancos e 18% dos negros. Os brancos estudam em média 6,9 anos e os negros 4,7 anos, e
ao atingirem o ensino médio apenas 25% da comunidade negra contra 51% da comunidade branca. Outra
pesquisa realizada pela USP realizou um censo étnico entre 39.000 estudantes de graduação e constatou
que há apenas 1,3% de negros. Esse déficit de educação se soma também a discriminação que a população
negra sofre no trabalho e na renda.

Diante desses dados alarmantes pode-se afirmar que sem a presença atuante do Estado e da
sociedade civil com medidas compensatórias a diferença entre brancos e negros não se modificará, ainda
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que possa haver melhora das condições de vida para o conjunto.

Percebemos assim a importância da adoção da política de cotas, pois é somente através dessas
medidas que reduzirá as desigualdades, proporcionando ao grupo beneficiado melhores condições de vida.
Os grupos beneficiados são basicamente três: indígenas, negros e estudantes de escola pública e
justamente as justificativas para os três grupos beneficiados pelo programa de cotas têm como elemento
comum as dificuldades que os mesmos enfrentam para ingressar no ensino superior.

Clemerson Merlin Cléve
[19]

 (2003, p. 35), ao abordar o tema de igualdade racial conclui que:
 
“A adoção da discriminação positiva contribui não só para efetivar o princípio constitucional da
igualdade, mas também para atender à necessidade de promoção do bem-estar de todos e da
dignidade da pessoa humana, portanto, é de extrema necessidade a adoção das ações afirmativas para
a concretização do princípio da igualdade e para a redução das desigualdades sociais”.

 
Diante disso, as políticas de cotas têm a pretensão de minimizar essa condição de inferioridade

dos negros na área educacional ampliando os espaços sociais para a comunidade negra e diminuindo o
preconceito racial ainda muito presente na sociedade. Não efetivar medidas compensatórias tendentes a
reduzir as desigualdades revela-se inclusive omissão inconstitucional.

 

 
4  O reconhecimento da identidade do negro
 

As diferentes construções identitárias nascem em contextos sociais específicos e devem ser
pensadas em uma perspectiva relacional, ou seja, como relações sociais que ocorrem no cotidiano dos
atores sociais e para compreendermos o momento atual das discussões em torno de políticas afirmativas
para afrodescendentes em nosso país deve-se recorrer a uma abordagem do fenômeno político do ponto de
vista relacional, deslocando-o do campo conceitual para o político.

A questão de cotas e políticas afirmativas para afrodescendentes se torna política quando estes
intentam a construção de uma identidade coletiva, adquirem visibilidade no seu espaço social e lutam
abertamente por um espaço destinado estruturalmente aos não-negros. A aceitação pacífica e quase calada
da hierarquização da relação branco-negro, em que o primeiro obtém privilégios sociais em nossa
sociedade, cria um desconforto geral quando é posta em xeque, por exemplo, através da proposta de
implementação de cotas para negros no ensino público superior.

A história do negro na formação da sociedade brasileira possibilitou a ele se tornar branco por
meio das relações inter-raciais através da colonização portuguesa, e isso de certa forma deram ao Brasil,
indevidamente, por muitos anos, a imagem de um país onde não havia discriminação racial. No Brasil é
muito comum encontrar pessoas brancas que tiveram seus avós, bisavós ou tataravós negras. Essa
miscigenação ou embranquecimento da população sempre transmitiu a idéia de que o negro tem a
possibilidade de ascensão social.

Na análise de Maliska
[20]

, “a política de cotas visa justamente se contrapor a tese do
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embranqueçimento da população”. A Constituição, no seu preâmbulo e no art. 3º, reconhece o pluralismo
como Princípio Fundamental do Estado e da sociedade brasileira. Portanto, para a Constituição o índio tem
o direito de ser índio e o negro o direito de ser negro. Não se trata de dar o direito ao negro de se tornar
branco, mas aceitá-lo na sua condição de negro. Esse processo resgata a auto-estima do grupo, suas
tradições, seus costumes, sua identidade, seu orgulho. Assim, a legitimidade das cotas para a comunidade
negra tem fundamento Constitucional justamente em razão da discriminação que essa comunidade sofre no
meio da sociedade brasileira.

Diante disso, a inscrição como cotista, por certo, não pode ser obrigatória. O Estado não pode
impor rótulos ou impor tratamento diferenciado, pois estaria desrespeitando o princípio da liberdade.
Assim é indispensável a manifestação expressa de sua vontade. Não se pretende que os negros sejam
identificados pelo programa, mas tão somente aqueles que, reconhecendo-se negros, consideram-se
legítimos destinatários de políticas compensatórias.

Segundo Joaquim Barbosa Gomes
[21]

 
“A outra modalidade de discriminação juridicamente aceita é a ação afirmativa ou discriminação
compensatória, que concede tratamento privilegiado a grupo historicamente marginalizado, trazendo
em si cunho “redistributivo e restaurador”, propiciando níveis similares entre os que estiveram à
margem e aqueles beneficiados pela situação, sendo que as medidas de ação afirmativa para Gomes
se justificam pela sua temporalidade e por seus objetivos sociais”.

 

Esses argumentos, contudo são rebatidos por Charles Taylor
[22]

 por deixarem de lado a questão
da identidade e sua preservação, categoria que está no centro da política de reconhecimento e de “igual
dignidade”, fundamentada no respeito igual devido a todos. Os dois argumentos, aliás, são manuseados por

Ronald Dworkin
[23]

, quando ele assim os distingue:
 
“O primeiro é o direito a igual tratamento, que é o direito a igual distribuição de alguma
oportunidade, recurso ou encargo. Todo cidadão, por exemplo, tem direito a um voto igual em uma
democracia (...) O segundo é o direito ao tratamento como igual, que é o direito, não de receber a
mesma distribuição de algum encargo ou benefício, mas de ser tratado com o mesmo respeito e
consideração que qualquer outra pessoa”.

 

Contudo, é preciso, ir além para manter e consolidar o panorama multifário brasileiro, o que e
fará com a adoção do conceito operacional de reconhecimento, idealizado por Taylor, que significa, em
síntese muito rápida, a passagem evolutiva da idéia de honra para a concepção de dignidade, privilegiando
a identidade.

Segundo Chantal Mouffe
[24]

, no campo das identidades coletivas,
 
“A política, de fato, tem a ver com a ação pública e a formação de identidades coletivas. Seu objetivo é
a criação de um nós em um contexto de diversidade e de conflito. Mas para construir um nós, é
preciso distinguí-lo de um eles, por isso deve-se estabelecer esta distinção nós/eles de uma maneira
que seja compatível com a democracia pluralista”.
 

Assim considerando que o processo de identificação jamais pode ser tomado como uma via de
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mão única, a difusão da ideologia e das práticas racistas geram a conformação de uma identidade de
resistência, que pode ser exemplificada pelas estratégias de distinção desenvolvidas pelos afrodescendentes
para fugir das posições predeterminadas para o negro pelas formas de identidade legitimadora difundidas
pelas instituições e classes dominantes.

Segundo Munanga
[25]

,
 
“A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. Qualquer grupo
humano, através do seu sistema axiológico sempre relacionou alguns aspectos pertinentes de sua
cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos
outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do
território contra os inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos,
políticos, psicológicos, etc.”

 

Pode-se assim dizer, que para que a população negra, a superação dos estereótipos vinculados à
cor, constitui-se um problema que podemos associar a uma redefinição da própria identidade negra. É
nesse sentido que muitos afrodescendentes se empenham em conquistar posições sócios-ocupacionais e
políticas no espaço social, que levem ao reconhecimento de sua relação com os demais segmentos étnicos
presentes na população brasileira.

 

5  Conclusões
 

1.    O estudo que foi realizado leva à conclusão inicial que a entrada precoce no mercado de
trabalho, a baixa qualidade do ensino público, onde se concentra a maioria dos estudantes
afrodescendentes, a imposição de um conteúdo programático que não valoriza o universo dos
mesmos e, portanto, não estimula a elevação de sua auto-estima, a presença do racismo e do
preconceito em sala de aula e no ambiente escolar, reduzindo assim o estímulo à continuidade
dos estudos são fatores que requer imediatamente a implementação de ações afirmativas na
modalidade do sistema de cotas para afrodescendentes nas universidades brasileiras, tendo
como pauta os direitos humanos.

2.    As políticas de cotas na educação ganharam força, em especial neste novo século. Ele se dá em
conjunto com outras políticas de reconhecimento, como as cotas para os portadores de
necessidades especiais, em empresas estatais, e para mulheres nos partidos políticos e em
cargos de representação pública. Não se limita tampouco a vagas nos cursos superiores. O
mercado de trabalho também é um setor da nossa sociedade que tem sido alvo da luta pelas
cotas raciais.

3.    Acreditamos, todavia, que com os instrumentos de que dispomos hoje como leis anti-racistas e
iniciativas de políticas de inclusão, como é o sistema de cotas para afrodescendentes,
poderemos reconstruir a história da população negra a partir de parâmetros mais positivos,
porém o negro deverá assumir a sua condição de negro para o resgate de sua auto-estima e
principalmente sua identidade.
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4.    O estudo vem demonstrar que a necessidade e a eficácia das ações afirmativas são inegáveis,
porém o que se deve discutir são os critérios, que poderiam basear-se não apenas na questão
racial, mas também na questão econômica, proporcionado a todos os alunos de escola pública
uma educação de qualidade para que todos tenham a mesma oportunidade na hora do ingresso
no ensino superior, afinal é inegável que os alunos das escolas públicas são prejudicados face
os alunos da rede privada de ensino.
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CULTURA, PERSONALIDADE E DIREITOS DA PERSONALIDADE

CULTURE, PERSONALITY AND PERSONALITY RIGHTS

Carla Sakai

RESUMO
A cultura e os valores influenciam a ordem jurídica. Ao longo do tempo e dependendo do local,
surgem distintas concepções de valores, que regem as organizações sociais. O ser humano e os
seus valores passaram a ser tutelados pelo ordenamento jurídico, como direitos da
personalidade. Mas o valor supremo é a dignidade da pessoa humana, como princípio norteador
do direito, constituindo a base dos direitos da personalidade. Embora o conceito de dignidade
seja muito amplo e vago, a cultura e os outros valores somente podem relativizar esse valor
supremo em situações excepcionais, e respeitadas as condições mínimas de existência da pessoa
humana. O direitos da personalidade são também reconhecidos como direitos subjetivos, porque
respeitam a vontade do sujeito sobre a tutela do seu interesse.
PALAVRAS-CHAVES: cultura; valores; personalidade; dignidade.

ABSTRACT
The culture and the values influence the legal system. Throughout the time and depending of
the place, appears distinct conceptions of values, that conduct the social organizations. Human
beings and their values, such as personality rights, are defended by the juridical ordaining. But
the supreme value is the human dignity, as a guiding principle of law, constituting the basis for
personality rights. Although the dignity concept is very ample and vacant, the culture and the
other values only can relativize this very supreme value in excepcionals situations, and respected
the minimum conditions of human person existence. Personality rights are also recognized as
subjective rights, because respects the subject’s willingness over the protection of his interests.
KEYWORDS: culture; values; personality; dignity.

SUMÁRIO: 1  Introdução. 2 Cultura e valores na construção dos direitos da personalidade. 3 Pessoa e
personalidade. 4 A dignidade da pessoa humana e a pluralidade cultural. 5. A subjetividade dos direitos da
personalidade. 6 Conclusão. 7  Referências bibliográficas.
 
 
1  INTRODUÇÃO
 
 
              As normas sociais que compõem uma organização social, ordenam as relações extrajurídicas e
influenciam na elaboração das normas jurídicas. Assim, a cultura e os valores, que são reconhecidos e
aceitos pelas pessoas de uma determinada organização social, acabam sendo incorporados pelo
ordenamento jurídico.
              O Direito pertence à cultura, que pode se manifestar nos planos material e espiritual. Por sua vez,
como a cultura é histórica, em decorrência deste fato as expressões de cultura evoluem conforme o tempo
e o local.
              Não se pode olvidar que os valores são da essência do ser humano que, influenciado pela
sociedade em que vive, pode escolher os que nortearão sua vida. Mas, diante da possibilidade de escolha,
surge a questão: os valores são absolutos ou relativos?
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              É por meio da concepção de pessoa, como sujeito de direitos, que se poderá entender o seu valor.
E a personalidade, entendida como a aptidão para ser titular de direitos e deveres, está intimamente ligada
à pessoa. Contudo, discute-se se o nascituro possui personalidade, eis que é pessoa e, portanto, sujeito de
direitos.
              No contexto desse novo paradigma que se passa a viver, com o advento da Constituição Federal
de 1988, os direitos da personalidade assumiram relevância no desenvolvimento da personalidade humana.
              É o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal de
1988, que orienta e legitima o sistema jurídico dos direitos da personalidade. É considerado um valor
supremo.
              Ora, se a dignidade é um valor supremo, ela pode ser relativizada, em razão da cultura ou da
formação religiosa de uma sociedade?
              Essas são algumas questões que serão abordadas no presente trabalho.
 
 
2  CULTURA E VALORES NA CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
 
 
              As organizações sociais se formam através de inter-relações entre povos que, por sua vez, se
formam em decorrência de inter-relações políticas, econômicas, morais, culturais, religiosas, dentre outras.
              Existem regras que são reconhecidas e aceitas pelas pessoas que compõem uma organização
social, e que determinam seu agir. Eugen Ehrlich[1] explica que há regras do direito, da moral, da
religião, do costume, da honra, do bom comportamento, da moda. E essas regras “são realidades sociais,
resultado das forças que agem numa sociedade e elas não podem ser abordadas fora do contexto da
sociedade em que são vigentes”. Em decorrência, essas normas sociais ordenam as relações extrajurídicas,
bem como influenciam na elaboração das normas jurídicas.
               Na antiguidade, as regras morais eram válidas apenas no âmbito da associação. Já na atualidade,
procura-se impor uma universalidade às normas morais, embora se saiba que são cumpridas à risca apenas
no círculo familiar ou de amigos.
              Ehrlich[2] explica que existe uma concepção atual de que, em decorrência da ética religiosa e
filosófica, a moralidade não está restrita a apenas uma associação humana. Tem se disseminado a
existência de uma “moralidade universal” que, embora seja apenas um ideal, nas civilizações mais
desenvolvidas garante a todo ser humano a vida, a liberdade e a posse.
              Foi Savigny quem concebeu o direito como pertencente à cultura. Louis Assier-Andrieu[3]
destaca que “é a assimilação do direito a um fato de cultura inserido na história, e por isso capaz de
caracterizar a sociedade da qual ele emana, que constitui a contribuição essencial de Savigny e da Escola
alemã denominada ‘do direito histórico’ ”. Portanto, para Savigny, é a particularidade de cada povo que
constrói o direito.
              É no espírito que a cultura encontra sua principal fonte. Para Miguel Reale, o espírito é a
“atividade inovadora, capaz de instaurar formas novas de ser e de viver”, ou seja, a capacidade de o ser
humano adicionar algo ao meramente dado.[4]
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              A cultura pode se manifestar de várias formas, sejam materiais ou imateriais. Miguel Reale[5]
exemplifica que “(...) tanto compõe a cultura uma estante como um teorema de Pitágoras, um quadro de
Rafael ou uma estátua de Donatello. Há, portanto, várias formas e expressões de cultura quanto os valores
que nesses bens se traduzem ou expressam”. E conclui que a experiência jurídica é uma forma de
expressão cultural, um instrumento de civilização. Reale define cultura como o “(...) o conjunto de tudo
aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer para
modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo”[6].
              Parte da idéia de que a concepção culturalista do direito deve ser a concepção humanista do
direito, porque “a pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores”[7], ou seja, a idéia de valor tem
como origem a pessoa humana.
              Ao discorrer sobre cultura, Nadia Bevilaqua Martins esclarece que ela é evolutiva e acumulativa,
bem como constitui diretriz para a vida do ser humano. A cultura pode ser entendida como “(...) um
conjunto lógico-axiológico de usos e costumes, tradições, folclores, linguagem, ciência, filosofia, religião,
arte, domínio sobre a natureza, alimentos e técnicas, interpretações cosmológicas morais e espirituais,
sonhos e expectativas”[8]. Assim, a cultura compreende todos os elementos que constituem a pessoa, os
quais se acumulam e se modificam ao longo de sua existência.
              Como a cultura é histórica, em decorrência as expressões de cultura mudam com o tempo. Assim,
ao longo do tempo e dependendo do local, surgem distintas concepções de valores, que ordenam as
associações ou organizações sociais. Surge, então, a questão: os valores são absolutos, ou relativos,
conforme o momento da história humana? Há como encontrar um ponto de equilíbrio?
              Louis Assier-Andrieu traz como exemplo a excisão, praticada em várias sociedades da África
ocidental, que consiste numa “mutilação ritual que marca a entrada da criança na sociedade das meninas.
Mais tarde, ela constituirá um passaporte para o casamento.”[9]
              Há os que defendem essa prática ritual, fundamentados no fato de que a escolha cultural
legitimaria tal conduta. E há os que a repudiam, sob alegação de que violaria os direitos fundamentais
mínimos da pessoa humana.
              Outro exemplo é o uso da burca e do niqab, vestes muçulmanas que cobrem todo o corpo da
mulher. Apesar de ser um hábito da cultura muçulmana, o governo francês pretende proibir o uso destas
vestes em espaços públicos.
              Segundo o governo da França, não se trata de problema religioso, mas, sim, cultural, e a proibição
tem por objetivo evitar que alguém se sinta estigmatizado. Sustenta, ainda, que o uso da burca e do niqab
fere o princípio da igualdade entre homens e mulheres, e configura rejeição dos valores franceses. A
Bélgica também pretende votar lei nesse sentido.
              Os opositores a esta vedação sustentam que constitui medida inconstitucional, pois fere a
liberdade individual das mulheres. Seria também uma violação dos direitos humanos.
              Têm sido muito discutidas as teses do universalismo e do relativismo cultural, no âmbito dos
direitos humanos.
              Primeiramente, cumpre diferenciar as terminologias direitos humanos, direitos fundamentais e
direitos da personalidade. Sob o ponto de vista material, possuem igual conteúdo, eis que se referem a
normas que visam a proteção da dignidade humana. Contudo, se distinguem no tocante às fontes das quais
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emanam, bem como quanto ao âmbito em que esses direitos são aplicados.
              Os direitos humanos trazem garantias inerentes à existência da pessoa, aos direitos básicos da
pessoa, reconhecidos pelo Estado e positivados em instrumentos de Direito Internacional. Assim, os
direitos humanos são reconhecidos por fontes de Direito Internacional. Sobre o assunto, discorre
Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa:
 

[...]  Por tal conceito podemos entender o conjunto de direitos essenciais inerentes ao a todo o ser humano, pelo simples facto de
existir, e reconhecidos pela ordem jurídica internacional na unidade e na variedade dos seus espaços territoriais,  quer no plano
civil e político quer ainda no plano econômico, social e cultural.[10]

 
              Os direitos fundamentais são concebidos como os direitos humanos positivados nas Constituições,
de forma implícita ou explícita, incluindo todos os direitos imprescindíveis para realização da dignidade
humana. Portanto, os direitos fundamentais são os reconhecidos pela Constituição de um determinado
Estado, em um determinado momento histórico.
              Os direitos da personalidade não se confundem com os direitos fundamentais, mas podem ser
interpretados, de forma integrativa, com todos eles, eis que ambos têm por fundamento a proteção da
dignidade humana. Portanto, em princípio, os direitos da personalidade são os mesmos dos direitos
fundamentais, mas se distinguem quanto ao âmbito em que são aplicados.
              Com efeito, os direitos fundamentais estão no âmbito do direito público, e protegem a pessoa
contra as arbitrariedades do Estado. Por sua vez, direitos da personalidade são os mesmos direitos, mas
vistos sob o ângulo do direito privado, e protegem a pessoa contra atos praticados por outras pessoas. Leda
de Oliveira Pinho[11] esclarece que, dentre os direitos fundamentais (objeto de relações do direito
público), estão o direito à vida, à saúde, à liberdade e ao direito de ação, entre outros. E cita, como alguns
direitos da personalidade (objeto de relações entre particulares), o direito à honra, ao nome, à própria
imagem, à liberdade de manifestação de pensamento, à liberdade de consciência e de religião, à
intimidade, ao segredo, etc.
              Por outro lado, nem todos os direitos fundamentais são da personalidade como, por exemplo, a
irredutibilidade dos salários, a garantia da nacionalidade e os direitos políticos, que são direitos
fundamentais, mas não são direitos da personalidade.
              Quanto aos direitos humanos, seu reconhecimento, de forma universal, esbarra no problema da
integração cultural.
              Para os defensores da corrente universalista, os direitos humanos são normas absolutas. Como
constituem proteção à dignidade humana, asseveram que não é relevante a realidade social do país em que
se vive. Assim, o universalismo desconsidera a diversidade cultural.
              Já os defensores da corrente relativista não aceitam a idéia de direitos humanos universais, eis que
deve ser considerada a diversidade cultural. A respeito, Júlia Gabriela Porfida Ferreira e Vladmir Oliveira
da Silveira[12] asseveram que, para os relativistas, é o conjunto cultural, histórico e religioso que constitui
os direitos humanos.
              Contudo, como afirma Louis Assier-Andrieu, “reclamar a unidade universal é tão arbitrário
quanto reivindicar a relatividade universal das coisas jurídicas.”[13] E continua esclarecendo:
 

Postular a universalidade do jurídico, isto é, estimar que processos que possuem a mesma aparência (ter um repertório de normas,
julgar segundo esse repertório) provêm de uma única e mesma categoria jurídica de análise, é realmente negar a integridade das
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culturas que funcionam com sistemas de referência diferentes da legalidade entendida à ocidental,  e que uma pesquisa submetida
às categorias ocidentais de leitura é com toda evidência incapaz de revelar. Afirmar a irrefragável relatividade de cada cultura na
perenidade de seus usos é, em compensação, como assinala Marx, “justificar o chicote de hoje pelo chicote de ontem”.[14]

 
 
              Ora, no mundo globalizado em que vivemos, que desconhece fronteiras, é imprescindível
promover o diálogo intercultural, a fim de que as diferenças culturais se completem, e propicie a
construção de uma sociedade mais tolerante e solidária. Desse modo, o multiculturalismo, ou o
interculturalismo, aproxima as correntes universalista e relativista, como ponderam Júlia Gabriela Porfida
Ferreira e Vladmir Oliveira da Silveira, “por intermédio da consciência de incompletude cultural dos
povos e da propositura de um diálogo intercultural”[15].
              Cabe observar que, em 2002, a Unesco promoveu uma Conferência, que resultou na Declaração
Universal sobre a Diversidade Cultural, na qual é reconhecida a importância do diálogo intercultural e do
respeito às diversidades culturais que, todavia, não legitimam atos de violação dos direitos humanos[16].
Conforme afirma Érica de Souza Pessanha Peixoto, a universalidade dos direitos humanos deve ser
buscada através do equilíbrio, do diálogo e da aceitação das diversas culturas, sem imposições ou
extremismos, eis que o desafio “traduz-se na necessidade de se encontrar a essência comum dos seres
humanos através da dialética essencial do universal e do particular, do idêntico e do diferente”[17].
              No tocante aos direitos da personalidade, igualmente devem ser observadas as diferentes
expressões de cultura no tempo, que “são governadas pela apreciação dominante de um valor em relação a
outros”[18].
              Por viverem em grupos ou sociedade, as pessoas têm que adaptar sua conduta à dos demais
membros do grupo. Assim, os costumes são considerados os valores morais da sociedade, que os adotam
como padrão de comportamento e evoluem ao longo do tempo.    Ao analisar a importância da evolução
do direito no desenvolvimento do ser humano, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[19] ressalta
que é por meio da tutela do Direito que “o homem tem condições de desenvolver a sua capacidade de
entendimento e de conscientemente estabelecer parâmetros de convivência em sociedade, critérios em
pactos de vida comum, e, adaptar-se às evoluções tanto científicas como tecnológicas”. E os valores
aceitos pela sociedade acabam influenciando o ordenamento jurídico, tornando-se normas
fundamentais.[20]
              Os valores são da essência do ser humano, pois cada um possui, em seu interior, valores cujos
princípios o norteiam (de ordem emocional, cultural, espiritual e moral), e que influenciam a realização do
direito.
              Considerando que as pessoas, influenciadas pelos valores da sociedade em que vivem, podem
escolher os que nortearão a sua vida, surgem, então, as diferenças axiológicas.
              No entender de Reale[21], os valores não são uma “realidade ideal”, e não podem ser concebidos
como um modelo definitivo. Os homens realizam os valores em sua própria experiência, e assumem
expressões diversas no decorrer do tempo. Por isso que a objetividade dos valores é relativa, embora não
seja excluída a “imperatividade ética”.
              As pessoas vão se adaptando às mudanças de valores que surgem a cada evolução social.
Atualmente, com o advento da Constituição Federal de 1988, passamos a viver um novo paradigma, que
trouxe mudanças ao direito ao incorporar em seu texto valores, princípios e institutos. Direitos de ordem
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social como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, passaram a ser tutelados, para
atender aos anseios da sociedade.
              O conceito de dignidade também é relativo, indeterminado. Depende da análise do caso concreto,
e no contexto de determinada organização social, para saber se está sendo respeitado e assegurado.
              Para Reale, a resposta está na existência do valor-fonte, que deve ser considerado fundamental e
pressuposto para os demais valores. É o que ele denomina “valor da pessoa humana, à cuja luz se aprecia
o problema da cultura sem cair no transpersonalismo que dissolve a individualidade moral no todo
coletivo”.[22] Sustenta que apesar dos diferentes ciclos culturais, sempre é possível vislumbrar uma
“identidade de fatores”, que “demonstra a universalidade da fonte espiritual geradora das civilizações”.
              Assim, o valor da pessoa humana, defendido por Reale, está intimamente ligado à dignidade da
pessoa humana, e a direitos como da igualdade e da liberdade.
              E esses princípios constitucionais levaram a grandes transformações no direito privado. É a
consciência moral de uma sociedade que estabelece os direitos da personalidade. Havendo mudança na
consciência moral, em decorrência haverá mudança dos valores morais, e “do modo de encarar a posição
do indivíduo no seio da sociedade. Essa concepção de importância dos valores morais na sociedade,
relacionada aos direitos da personalidade, repercute no ordenamento jurídico, que torna essenciais esses
direitos.”[23]
              Com efeito, a tutela dos direitos da personalidade envolve diversas questões, dentre elas as
influências culturais do povo, econômicas, geográficas, ideológicas, etc. Rabindranath Valentino Aleixo
Capelo de Sousa destaca que a personalidade de cada um é realizada coletivamente, iniciando-se com a
educação dos pais, da escola e dos amigos, até a formação profissional e a influência da opinião pública.
Ressalta, ainda, que
 

[...]  a ponderação e a eventual prevalência de interesses de personalidade conflitantes deverão ter em linha de conta o
escalonamento de valores jurídicos continuamente assumidos pela comunidade e todo o circunstancialismo jurídicamente relevante
do caso concreto, que inclusive poderá envolver também as particularidades do meio geográfico ou social em que se processou a
factualidade detonadora da questão jurídica respeitante à tutela de personalidades humanas em concreto.[24]

 
              As mudanças na consciência moral levam também a mudanças do próprio ordenamento, pois,
segundo Adriano de Cupis[25] os direitos da personalidade vinculam-se ao “ordenamento positivo tanto
como os outros direitos subjetivos, uma vez admitido que as idéias dominantes no meio social sejam
revestidas de uma particular força de pressão sobre o próprio ordenamento”.
              Em outras palavras, sendo um interesse do homem, deve ser garantido pelo Direito, posto que a
norma não cria o bem jurídico, que preexiste a ela. Luiz Regis Prado[26] ressalta que “o fim do direito
não é outro que o de proteger os interesses do homem, e estes preexistem à intervenção normativa, não
podem ser de modo algum criação ou elaboração jurídica mas se impõem a ela”.
              Atualmente, os direitos da personalidade são reconhecidos como universais, tanto que o Código
Civil estabelece que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, sem distinção de sexo,
idade ou condição social.
 
 
3  PESSOA E PERSONALIDADE
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              Para se compreender os direitos da personalidade é preciso, antes, entender os conceitos de pessoa
e de personalidade.
              É através da concepção de pessoa que se poderá entender o seu valor, que levou à proteção da
dignidade humana.
              Pontes de Miranda[27] ensina que pessoa é fato jurídico. A partir do nascimento o ser humano
entra no mundo jurídico e passa a ter possibilidade de ser sujeito de direito. Pessoa, portanto, é o titular do
direito, o sujeito de direito.             
              Já segundo Francisco Amaral[28], para o mundo jurídico “todo ser humano é pessoa pelo fato de
nascer ou até de ser concebido. Pessoa é o ser humano como sujeito de direitos”.
              Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[29] destaca que é através da consciência da
importância da pessoa - atualmente o principal foco do direito civil -, que se chegou à proteção da
dignidade humana
              Desse modo, todo homem é pessoa ou sujeito de direito. E a personalidade está intimamente
ligada à pessoa.
              A personalidade é entendida como a aptidão para ser titular de direitos e deveres.
              Para Adriano de Cupis[30], a personalidade, que também pode ser denominada de capacidade
jurídica, é a “susceptibilidade de ser titular de direitos e obrigações jurídicas”, e que essa qualidade é
produto do direito positivo.
              No entender de Pontes de Miranda[31], a personalidade “é a possibilidade de se encaixar em
suportes fácticos, que, pela incidência das regras jurídicas, se tornem fatos jurídicos; portanto, a
possibilidade de ser sujeito de direito”. Para ele, capacidade de direito e personalidade são sinônimos.
              Nesse mesmo sentido, Orlando Gomes[32] sustenta que “é na capacidade de ser titular de
direitos e obrigações que a personalidade se mede”.
              Para Francisco Amaral[33], personalidade é um valor jurídico que se reconhece às pessoas, e não
se confunde com capacidade, pois pode existir personalidade sem capacidade, a exemplo do nascituro, que
ainda não possui capacidade, e dos falecidos, que já a perderam. Assim, a pessoa tem a titularidade do
direito (personalidade) e a capacidade de agir.
              Roberto Senise Lisboa[34] define personalidade como a “capacidade de direito ou de gozo da
pessoa de ser titular de direitos e obrigações, independentemente de seu grau de discernimento, em razão
de direitos que são inerentes à natureza humana e sua projeção para o mundo exterior”.
              Assim, a idéia de personalidade está diretamente ligada à pessoa. A pessoa é o sujeito de direito, e
a personalidade é a possibilidade de ser titular de direitos. Portanto, somente a pessoa (ser humano) é
portadora de personalidade, e é capaz de ser sujeito de direitos e obrigações. Em outras palavras, todo
homem é dotado de personalidade.
              Ressalta-se que a personalidade é complexa, de modo que não há como analisá-la de forma
simplista. Elimar Szaniawski[35], citando as lições de Heinrich Hubmann, pondera que a personalidade
humana é composta por 3 elementos fundamentais, que constituem a pessoa:  a dignidade, a
individualidade e a pessoalidade. Cabe ao ordenamento jurídico, através dos direitos da personalidade,
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tornar possível o livre desenvolvimento da personalidade do ser humano.
              A personalidade não é, propriamente, um direito, mas, sim, um valor, como ensina Leda de
Oliveira Pinho, citando Silvio de Salvo Venosa, Caio Mário da Silva Pereira e Pontes de Miranda[36].
              Estuda-se a personalidade no âmbito de diversas ciências, como a antropologia, a psicologia e a
sociologia.
              Para a antropologia, que procura conhecer o comportamento grupal, as pessoas não conseguem
viver sozinhas, pois sempre atuam e vivem em grupo. Conforme Ivan Dias da Motta e Viviane Cristina
Rodrigues Cavallini, a antropologia “compreende o indivíduo como membro de uma sociedade, todo seu
comportamento modelado/guiado em ‘função de suas potencialidades hereditárias e das normas e padrões
de sua cultura.’”[37]
              Desse modo, são os ensinamentos que a pessoa recebe através da família, dos amigos e da
sociedade como um todo, “que lhe transmitem normas de conduta e regras de convivência, formando
assim, para esse indivíduo, um sistema de valores.”[38]
              Assim, de acordo com a antropologia, a personalidade do indivíduo se forma em decorrência da
influência sociocultural, pois a forma como foi educado, os princípios e valores que recebeu, refletem em
sua personalidade. São os grupos (tais como a família e, em grupos menores, a religião, a região e a ética)
que contribuem na formação da personalidade, a qual também recebe influência dos valores que, por sua
vez, mudam conforme a vivência e a experiência.[39]
              Já para a psicologia, o conceito de personalidade designa, de modo geral, a unidade individual do
comportamento, isto é, a estrutura ou a silhueta psíquica individual, conforme o foro individual e
psicológico de cada um. Conforme Simone Clapier Valladon, para a psicologia a personalidade é
dinâmica, eis que “assegura uma unidade relativa e a continuidade no tempo do conjunto dos sistemas que
explicam as particularidades próprias de um indivíduo, de sua maneira de sentir, de pensar, de agir e de
reagir em situações concretas.”[40]
              Ao discorrer sobre a teoria psicológica, Miguel Reale afirma que, para o psicologismo axiológico,
os valores seriam uma “ordem de preferências psicologicamente explicável”. Já no plano da psicologia
empírica, “valioso é o que nos causa prazer, suscitando o nosso desejo.”[41]
              A psicologia também “admite que a sociedade fornece normas, padrões, valores e modelos aos
indivíduos, e que, como estes ainda não têm personalidade totalmente definida, esta vai se moldando
conforme o amadurecimento e a aprendizagem.”[42] Portanto, a cultura influencia na formação da
personalidade, que é modelada conforme a sociedade em que vive o indivíduo.
              Já a sociologia se preocupa com a manifestação exterior da personalidade (durante um período de
tempo e nas mais diversas situações), em análise com o que o indivíduo pensa que é, dentro de si.
              O sociólogo Émile Durkheim, ao analisar a influência dos fatos sociais no agir dos indivíduos, faz
as seguintes observações:
 

[...]  A independência, a exterioridade relativa dos fatos sociais em relação aos indivíduos é mesmo mais imediatamente aparente
que a dos fatos mentais com relação às células cerebrais; pois os primeiros, ou pelo menos, os mais importantes deles,  trazem, de
maneira visível,  a marca de sua origem. Com efeito, se se pode contestar talvez que todos os fenômenos sociais, sem exceção, se
impõem aos indivíduos vindos de fora, a dúvida não parece possível no que tange às crenças e práticas religiosas, as regras da
moral, os inumeráveis preceitos do direito, ou seja,  pelas manifestações mais características da vida coletiva. Todas são
expressamente obrigatórias; ora, a obrigação é a prova de que essas maneiras de agir e de pensar não são obra do indivíduo, mas
emanam de uma potência moral que o ultrapassa, quer a imaginemos misticamente sob a forma de um deus, quer dela façamos

uma concepção mais temporal e científica.[43]        
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              Miguel Reale, citando os estudos de Durkheim, ressalta que a sociedade não se reduz aos
indivíduos que a formam. Há uma consciência coletiva superior à consciência dos indivíduos que
compõem a sociedade, e essa consciência coletiva seria um “repositório de valores”, e que “os valores
obrigam e enlaçam nossa vontade, porque representam as tendências prevalescentes no todo coletivo,
exercendo pressão ou coação exterior sobre as consciências individuais.”[44]
              Assim, para a sociologia, os indivíduos subordinam sua conduta não apenas ao seu desejo
individual, mas à consciência coletiva, considerada em sua unidade (muitas vezes contrariando seus
próprios desejos). Em decorrência, a formação da personalidade deve levar em conta os valores que
prevalecem no todo coletivo, como expressão de crenças ou desejos sociais.
              Embora nosso direito admita que há personalidade apenas com o nascimento com vida (teoria
natalista), protege e resguarda os interesses do nascituro (artigo 2.º do Código Civil), tais como a
possibilidade de ser constituído herdeiro ou legatário, a curatela do nascituro e o reconhecimento do filho
natural. Todavia, conforme pondera Caio Mário da Silva Pereira[45], “em qualquer destes casos não se
pode falar em ‘pessoa’ do nascituro”.
              A maioria dos doutrinadores pátrios defende que o nascituro não tem personalidade, a teor do
disposto no Código Civil.
              Caio Mário da Silva Pereira admite, contudo, que se trata de questão polêmica, pois há corrente
que defende o início da personalidade com a concepção (teoria concepcionista), outra que sustenta que se
inicia com o nascimento com vida (teoria natalista, adotada pelo nosso ordenamento), e há os que
entendem que não basta o nascimento com vida, pois é necessário ainda que o nascituro seja viável.
              Mas, toda essa polêmica quanto à personalidade jurídica do nascituro, no entender de Francisco
Amaral[46], é puramente de política legislativa, pois existem legislações que a reconhecem, e outras que a
negam. Para ele, a questão pode ser resolvida com a distinção entre personalidade e capacidade. Esse
entendimento é partilhado por Elimar Szaniawski[47], que explica que o nascituro é pessoa e, portanto,
tem personalidade. Após o nascimento, com vida, é que passa a ter capacidade de direito. 
              Diante das novas técnicas de reprodução humana assistida (fecundação “in vitro”), surgem outras
polêmicas questões: o conceito de nascituro estende-se ao embrião antes de ser implantado no útero da
mãe? O embrião não implantado possui personalidade? Maria Berenice Dias[48], citando Silmara
Chinelato, esclarece que o embrião pré-implantatório também deve ser considerado nascituro, pois já foi
concebido, e está somente aguardando, “in vitro”, a implantação no útero. Em decorrência, possui
personalidade. Com a concepção, passa a ter capacidade sucessória, pois o Código Civil, em seu artigo
1.798, “não distingue o locus da concepção e nem impõe que seja implantado. Exige somente a
concepção”.
              Discorrendo sobre a relevância da personalidade, Clayton Reis[49] destaca que
 

A personalidade das pessoas,  está profundamente inserida no contexto das relações humanas e jurídicas – não só exerce poderosa
influência na mudança de comportamento dos seres humanos, tanto quanto sofre grandes impactos ocasionados pelas agressões
consumadas pela intolerância cultural e religiosa.
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              Conforme ressalta Francisco Amaral[50], a personalidade é considerada um bem jurídico, através
do qual são defendidos os demais bens como a vida, a liberdade e a honra. Houve, portanto, uma evolução
do individualismo do século XIX, que considerava a pessoa apenas sob o aspecto formal ou técnico-
jurídico.
              E, por ser um bem jurídico, é protegido e tutelado pelo Estado, por meio dos direitos da
personalidade.
 
 
4  A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A PLURALIDADE CULTURAL
 
 
              O princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de
1988, é o princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, e tem influência na atividade
legislativa, bem como orienta o Poder Judiciário e todos os operadores do direito. Assim, esse princípio
está integrado em nosso ordenamento jurídico.
              A pessoa humana e sua proteção passou a ocupar o principal objetivo do Estado. Portanto, a
dignidade da pessoa humana é mais do que um direito, eis que é a base para fundamentação dos direitos
da personalidade. Todos os demais direitos devem estar em consonância com o fundamento da dignidade.
É considerado um valor supremo.
              Sobre o princípio da dignidade humana, Francisco Amaral[51] assevera que é o fundamento dos
direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a dignidade“(...) traduz o
reconhecimento da pessoa como entidade independente e preexistente ao ordenamento mesmo, dotada de
direitos invioláveis que lhe são inerentes”.
              Sendo valor supremo, o Estado deve assegurá-lo a todos, como direito fundamental, para que seja
alcançada a justiça. E a tutela da personalidade também tem por princípio fundamental a dignidade da
pessoa humana.
              O termo dignidade tem origem na palavra latina dignitatis, e é entendido como “qualidade moral
que infunde respeito; consciência do próprio valor; honra, autoridade, nobreza”.[52]
              Ao analisar o conceito de dignidade, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[53] afirma
que “é uma qualidade reconhecida como inerente a todo e qualquer ser humano”, e que a dignidade da
pessoa humana “pode ser considerada como sinônimo de valor humano, que é reconhecido ao homem pelo
fato de ser pessoa humana”.
              Ocorre que a dignidade tem um conceito aberto, que compreende muitos outros direitos. Além
disso, a identificação de dignidade humana está inexoravelmente ligada a um juízo de valor.
              A cultura e os valores, reconhecidos pelas pessoas de uma organização social e acumulados ao
longo da história, são incorporados pelo ordenamento jurídico. Portanto, o direito incorpora os valores e a
cultura da sociedade, a fim de que haja correlação entre direito e sociedade.
              O legislador, ao adotar a dignidade humana como fundamento do Estado Democrático, acabou
incorporando um conceito amplo e vago. Cabe ao intérprete, diante do caso concreto e conforme a
realidade local e temporal, aplicar tal conceito através de um juízo de valor.[54]
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              Contudo, como já exposto, existem situações que, embora admitidas por uma determinada
sociedade, são repudiadas por outras, sob alegação de violação à dignidade humana, como ocorre, por
exemplo, no caso da excisão como prática ritual.
              Ora, se a dignidade da pessoa humana é um valor supremo, pode ser relativizada em razão da
cultura ou da formação religiosa de uma organização social?
              A esse questionamento, Júlia Gabriela Porfida Ferreira e Vladmir Oliveira da Silveira[55]
respondem que a dignidade está sujeita a uma relativização na medida em que sempre haverá alguém, seja
o legislador, o juiz ou o particular, a decidir o conteúdo da dignidade, e analisar se houve violação no caso
concreto. Além disso, destacam que, ainda que se trate de direitos fundamentais - como o direito à vida, à
igualdade, à liberdade, à intimidade – estão sujeitos a certa relativização, “haja vista que a nova geração
de direitos humanos, temos novas dimensões dos direitos fundamentais”.
              Roberto Senise Lisboa[56] partilha desse entendimento, para o qual
 

O critério de dignidade é relativo,  devendo-se analisar a conjuntura política, religiosa e socioeconômica existente.  Assim, a
qualificação da vida como sendo digna é um conceito jurídico indeterminado, fazendo-se necessária a integração normativa ao
caso concreto, para que o julgador aprecie se o direito personalíssimo do respectivo titular está sendo respeitado pelos demais e
assegurado pelo Estado.
A defesa da vida com dignidade é objetivo constitucionalmente fixado a ser observado pelo Estado e pela sociedade civil em
geral.

                                
 
              Com efeito, o sistema normativo está constantemente sujeito a mudanças em razão das mudanças
da realidade, que alteram os conceitos de verdade e de justiça.
              O próprio direito à vida, embora seja garantido pelo Estado como direito fundamental, pode ser
mitigado ou relativizado dependendo da sociedade, se esta autorizar a pena de morte, o aborto ou a
eutanásia.
              Ora, é respeitado o direito à qualidade de vida quando se mantém vivo paciente em estado
terminal de doença, que não tem mais as qualidades mínimas para continuar vivendo dignamente?
              A resposta pode ser afirmativa, ou negativa, conforme os valores trazidos pelo interlocutor, pois
os direitos “caminham conforme o desenvolvimento das sociedades, e o que hoje é considerado imutável
ou ‘inalienável’ amanhã poderá não o ser”.[57]
              Nos Estados Unidos da América, tem sido admitida a suspensão de tratamentos médicos quando o
paciente em estado terminal não tem mais condições de viver com um mínimo de dignidade.
              No Brasil, em 13/04/2010 entrou em vigor o novo Código de Ética Médica (Resolução CFM n.º
1.931, de 17/09/2009), que funciona como uma constituição para os médicos. Apesar de vedar a eutanásia,
o Código de Ética Médica traz como uma das inovações a garantia de “morte digna” a pacientes com
doenças sem prognóstico de cura.
              Trata-se da ortotanásia, que consiste em cuidados paliativos para pacientes com doença incurável
e terminal, e tem por objetivo diminuir o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Assim, o médico não
pode empreender ações inúteis ou obstinadas, devendo sempre levar em consideração a vontade do
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.
              Contudo, certo é que a dignidade se trata de valor supremo. Assim, essa relativização - admitida
em casos excepcionais -, não poderá afastar o mínimo necessário de cada ser (embora a dignidade
represente muito mais do que o mínimo existencial), seja material ou espiritual, que se contrapõe às
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escolhas culturais adotadas pelos diferentes povos. Conforme ensinam Elizabet Leal da Silva e Alessandro
Severino Vallér Zeni[58],
 

É possível então falar em dignidade da pessoa humana quando se dá a ele condições reais de tornar-se um cidadão completo
digno de sua própria existência. Não há que falar em dignidade da pessoa humana, quando nem mesmo uma vida digna com o
mínimo necessário lhe é oportunizado.

                                                                                                                             
 
              O mínimo necessário que garanta a sobrevivência e uma certa qualidade de vida, a fim de que a
pessoa tenha uma vida digna, está previsto na Constituição Federal de 1988, que tutelou várias garantias
sociais no Capítulo II, do Título I: direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à
previdência social, à proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, dentre
outros[59].
              Além disso, somente em casos excepcionais pode ser admitida a limitação ao direito à dignidade
humana, pois se trata de valor “espiritual e moral inerente à pessoa”, que deve ser respeitado e assegurado.
Portanto, eventual limitação a esse direito não pode “menosprezar a necessária estima que merecem todas
as pessoas enquanto seres humanos”[60].
              Assim, a dignidade da pessoa humana é um fim, um ideal a ser perseguido, na busca de uma vida
digna, em todos os seus aspectos.
 
 
5  A SUBJETIVIDADE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
 
 
              Por direito subjetivo entende-se o poder de agir que é conferido a alguém, por meio do
ordenamento jurídico. Francisco Amaral[61] esclarece que o direito subjetivo “manifesta-se como
permissão jurídica, com a qual pode-se fazer ou ter o que não for proibido, como também exigir de outrem
o cumprimento do respectivo de sanção”.
              Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[62] define direito subjetivo como “a faculdade de
agir”, o qual também pode “ser entendido como o direito pessoal próprio e inato, que se afirma contra
todos, inclusive contra o Estado, que tem o dever de respeitar e garantir tal direito”.
              Há várias teorias que afirmam e que negam a existência do direito subjetivo. Vicente Ráo[63]
expõe essas diversas teorias, que compreendem: as teorias afirmativas, que partem do pressuposto da
existência dos direitos subjetivos; as teorias negativas, que contestam sua existência; e as teorias
absolutistas, que defendem que a vontade do Estado é superior à dos indivíduos.
              De forma resumida, destaca-se, dentre as diversas teorias existentes, a do direito natural clássico,
de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Essa teoria, segundo esclarece Francisco Amaral[64]
 

[...]  considera o direito subjetivo como um corpo estranho e incompatível com o sistema da filosofia aristotélico-tomista, para a
qual existe uma ordem na natureza que determina o justo lugar de cada um dos elementos,  pessoas ou coisas que compõem o
universo. [...]  Para essa filosofia, o direito subjetivo revela-se como alteração dessa ordem, no momento em que confere ao
indivíduo prerrogativas, em vez de manter as relações justas entre os homens, considerando a realidade material e social.
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              O positivismo sociológico, que tem Leon Duguit como um de seus mais importantes
representantes, “parte da idéia de solidariedade ou de interdependência social, não aceitando a existência
do direito subjetivo, que representa a supremacia da vontade individual sobre a dos demais sujeitos”[65].
Duguit nega a existência dos direitos subjetivos para combater o individualismo e a vontade.
              E o positivismo normativista, de Hans Kelsen, reconhece apenas o direito objetivo, pois para ele o
“direito subjetivo é, como dever jurídico, a norma jurídica considerada em relação ao indivíduo designado
pela mesma norma”. Assim, para Kelsen o dualismo direito objetivo e direito subjetivo seria apenas uma
ideologia.
              Atualmente, já estão superadas essas discussões, eis que se firmou o entendimento de que o
direito subjetivo constitui uma “realidade jurídica sobre a qual se constrói o sistema de direito, tendo como
elementos determinantes e essenciais os valores e as normas”.[66]
              Há também discussão sobre a subjetividade dos direitos da personalidade. Os opositores
consideram os direitos de personalidade como o direito de alguém sobre sua própria pessoa e que,
portanto, “não se constituem os direitos de personalidade em direitos subjetivos, mas sim em meros
reflexos do direito objetivo, donde ser concedida uma certa proteção jurídica a determinadas radiações da
personalidade.”[67]
              Contudo, predomina o entendimento de que os direitos da personalidade são direitos subjetivos.
Diz Francisco Amaral[68]: “Direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e
valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”.
              Segundo Adriano de Cupis[69], os direitos que dão conteúdo à personalidade são denominados
de direitos da personalidade, mas na linguagem jurídica “esta designação é reservada aos direitos
subjetivos, cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o minimum necessário e
imprescindível ao seu conteúdo”.
              Ao discorrer sobre a questão, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[70]  ressalta que
 

Os direitos da personalidade são reconhecidos como direitos subjetivos,  que têm por finalidade os valores essenciais da pessoa
humana nos seus aspectos físico, moral e intelectual.  Como direitos subjetivos,  eles têm como caráter imanente a possibilidade de
o sujeito provocar a atuação de uma sanção, e não a possibilidade de pôr fim ao próprio direito.

 
 
              No entendimento de Rabindranath, a subjetivação dos direitos da personalidade é um
“instrumento da autonomia do homem e de reforço da sua dignidade, tornando-o plenamente dono de si
próprio, nas relações com as demais pessoas jurídicas e perante a distribuição e representação dos papéis
sociais.”[71]
              Diante da constante evolução da sociedade, os valores  - essenciais para a construção do direito -
também se alteram e, em decorrência, há modificação do direito. Assim, o direito objetivo tem que
acompanhar essa evolução social.
              Admitida a subjetividade dos direitos da personalidade, questiona-se se não há contradição entre o
dualismo direito objetivo e direito subjetivo. Tanto se diz porque eles possuem natureza distinta: o direito
objetivo é representado pela norma, e o direito subjetivo é um poder de agir, um interesse a ser protegido.
              Contudo, como o direito é um só, os direitos objetivo e subjetivo se harmonizam e formam uma
unidade, conforme explica Vicente Ráo[72], que se traduz no próprio direito, tendo em vista o “fim que
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ambos tendem a realizar, qual seja, a disciplina e o desenvolvimento da convivência, ou da ordem social,
mediante a coexistência harmônica dos poderes de ação que às pessoas, desse modo, são reconhecidos,
conferidos e assegurados”.
              Disso decorre que a faculdade de agir em defesa de seus direitos interiores e extrapatrimoniais,
conferida pelo direito subjetivo, deve ser tutelada pelo direito objetivo.
              Foram as teorias jusnaturalistas que inicialmente conceberam os direitos da personalidade como
“forma de proteção do homem contra o arbítrio do totalitarismo e, de forma geral, do poder público. Daí a
concepção desses direitos como direitos inatos, invulneráveis, portanto, ao arbítrio do Estado-
legislador”.[73]
              Ocorre que o direito tem um fundamento axiológico e a pessoa, por ser anterior e superior à
sociedade, impõe-se ao direito. Ou seja, o Estado apenas reconhece e tutela esses direitos, que são
anteriores à norma, eis que da essência da pessoa.
              Desse modo, os direitos subjetivos devem encontrar seu fundamento no direito positivo, que o
reconhecem. Gustavo Tepedino[74] lembra que
 

[...]  em nome da vida e da liberdade, inúmeros contingentes humanos já foram sacrificados, invariavelmente sob fundamentos
éticos, religiosos e políticos que, invocados pelos Estados, pretendem justificar guerras, genocídios, apartheid e outras formas de
discriminação social, sexual,  étnica e cultural.

 
 
              E ressalta que é através da ordem jurídica que o Estado de Direito procura evitar tais “abusos
cometidos por quem, com base em valores supra-legislativos, ainda que em nome de interesses
aparentemente humanistas, viesse a violar garantias individuais e sociais estabelecidas, através da
representação popular, pelo direito positivo”.[75]
              O direito subjetivo, portanto, é o direito de agir protegido pelo direito positivo, que deve tutelar
essa faculdade de agir. E os direitos da personalidade, assim como os outros direitos subjetivos, também
estão vinculados ao ordenamento jurídico.
              Todavia, os direitos da personalidade existem antes e independentemente do direito positivo. O
Estado apenas reconhece esses direitos, e passa a integrá-lo no ordenamento. Como exemplo podemos
citar o direito à vida, que é o bem mais importante e do qual dependem todos os demais, pois o Estado não
cria esse direito, apenas o reconhece.
              No contexto desse novo paradigma que estamos vivendo, o Direito está sendo reconstruído
visando o valor da pessoa humana, como superação do individualismo e do patrimonialismo. Nos
ensinamentos de Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão[76], “os valores existenciais superaram os
interesses patrimoniais”.
              Assim, não-obstante a positivação dos direitos da personalidade, não se pode restringir tais
direitos apenas aos previstos no ordenamento jurídico, pois isso significaria reduzir o direito a normas
jurídicas. Conforme ressalta Carlos Alberto Bittar[77], “o direito compreende – como se sabe – o costume,
a jurisprudência e outras inúmeras formas”. E continua, dizendo que
 

Uma tal posição importa, ainda, em cingir o Estado como único definidor e identificador dos direitos. Ao Estado compete, na
verdade, reconhecer os direitos que a consciência popular e o direito natural mostram. Ademais,  a noção de Estado é recente. O
direito existe antes do Estado e pela própria natureza do homem. Já Aristóteles apontava a existência do direito natural.
O direito positivo existe em função do homem em sociedade: esquecer isso é olvidar as conquistas do pensamento moderno,  desde
os filósofos políticos, como Locke, Rousseau, Montesquieu, até os filósofos do direito.
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            Portanto, embora seja relevante o reconhecimento dos direitos da personalidade pelo Estado, não se
pode olvidar que a personalidade é atributo da pessoa humana, e está a ela indissoluvelmente ligada.
Desse modo, não se pode limitar os direitos da personalidade aos reconhecidos pelo ordenamento jurídico,
sob pena de esvaziar o âmbito de tais direitos ou dos direitos do homem em geral.
            Havendo violação desses direitos, cabem as sanções previstas em lei, de ordem civil ou penal, e o
uso das ações e remédios jurisdicionais, tais como o habeas corpus e o mandado de segurança.[78]
 
 
6  CONCLUSÃO
 
 
            As considerações expendidas no presente trabalho tiveram por fim analisar a influência da cultura e
dos valores na construção dos direitos da personalidade, bem como analisar o princípio da dignidade da
pessoa humana, considerado valor supremo, diante da pluralidade cultural.

A cultura e os valores influenciam na elaboração das normas jurídicas, e são realidades que devem
ser consideradas no contexto de determinada sociedade. Entretanto, tem se firmado a concepção da
existência de uma moralidade universal, que garante a todos o direito à vida, à liberdade e à posse.

Como as pessoas podem escolher os valores que nortearão sua vida, surgem, então, as diferenças
axiológicas. Todavia, o valor da pessoa humana é pressuposto para os demais valores, e se sobrepõe aos
diferentes ciclos culturais. Como diz Miguel Reale, a concepção culturalista do Direito deve ser a
concepção humanista do Direito, eis que a pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores.
            A partir da Constituição Federal de 1988, passou-se a viver sob novo paradigma, no qual o Estado
passou a ter responsabilidade pela proteção da dignidade da pessoa humana.
            O valor da pessoa humana está intimamente ligado à dignidade, e a direitos como da igualdade e
da liberdade. E esses princípios constitucionais levaram a grandes transformações no direito privado.
            Assim, embora as concepções de valores mudem ao longo do tempo, a dignidade humana deve
prevalecer sobre as mudanças culturais.
            Apesar de o Código Civil de 2002 considerar que a personalidade se inicia com o nascimento com
vida (artigo 2º), para os concepcionistas o nascituro é pessoa e, portanto, possui personalidade. Isso porque
a capacidade de direito é que se desenvolve após o nascimento com vida.
            Os direitos da personalidade estão tutelados no âmbito constitucional, civil e penal. Contudo, a
identificação de todos os direitos da personalidade é tarefa árdua, diante da complexidade humana.
            Embora a dignidade da pessoa humana seja a base para a fundamentação dos direitos da
personalidade, pode ser relativizada em razão da cultura ou da formação religiosa. Tanto se diz porque o
próprio direito à vida, por exemplo, pode ser mitigado, em sociedades que admitem a pena de morte, o
aborto, a legítima defesa e o estado de necessidade.
            Mas a relativização desse valor supremo somente pode ser admitida em casos excepcionais, e não
pode afastar o mínimo necessário de cada ser, previsto na Constituição Federal, tais como direito à saúde,
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à educação, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da
infância, etc.
            Os direitos da personalidade são considerados direitos subjetivos, pois têm por objeto os bens e
valores essenciais da pessoa. Como o Direito é um só, os direitos objetivo e subjetivo se harmonizam,
formando uma unidade. Portanto, os direitos subjetivos e, por sua vez, os direitos da personalidade, devem
encontrar seu fundamento no direito objetivo.
            Apesar da necessidade de positivação dos direitos da personalidade, não se pode restringi-los
apenas aos previstos no ordenamento jurídico, sob pena de se esvaziar o âmbito desses direitos. Com
efeito, os direitos da personalidade existem antes e independentemente do direito positivo. Ao Estado cabe
reconhecê-los e integrá-los ao ordenamento.
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DIREITO E MULTICULTURALISMO: ABERTURA SISTÊMICA COMO CONDIÇÃO DE
RESPEITO À DIGNIDADE DAS MINORIAS

LAW AND MULTICULTURALISM: SYSTEM OPENING AS CONDITION OF RESPECT FOR
MINORITY DIGNITY

Leonardo Ferreira Mendes

RESUMO
Este artigo tem por escopo um estudo crítico sobre a incapacidade do positivismo jurídico e seus dogmas
garantirem a pluralidade de interesses  e  necessidades  provenientes  do  multiculturalismo.  Para  tanto  foi
realizado uma breve análise da completude e do modelo de sistema normativo fechado, demonstrando-se a
tendência homogeneizante do positivismo jurídico. Após, passou-se à abordagem do multiculturalismo, do
universalismo e do relativismo culturais, contrapondo-os  à indispensabilidade de normas  que assegurem a
segurança jurídica.  Por  fim,  propôs-se a adoção  de modelos  de sistematização  que contemplem normas
abertas e fechadas como solução jurídica para a tutela da multiplicidade de interesses advindos do pluralismo.
PALAVRAS-CHAVE: MULTICULTURALISMO; ABERTURA SISTÊMICA.

ABSTRACT
This article intends to achieve an argumentative study about the incapacity of legal positivism and its dogmas
assure the plurality  of interests and needs arising from multiculturalism. For this, it  had been performed a
short  analysis of completeness and closed normative system model, exposing the homogenizing tedency  of
legal positivism. After, it  moved to the approach of multiculturalism, cultural universalism and relativism,
opposing them to  the indispensability  of  norms  that  ensure the legal  security.  Utimately,  it  had  been
purposed the adoption of opened system models as the legal solution for the protection of the multiplicity of
interests coming from pluralism.
KEYWORDS: MULTICULTURALISM; SYSTEM OPENING.

INTRODUÇÃO

 

Principalmente por conta das atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, os planos jurídicos internacional

e domésticos passaram a reconhecer como seu núcleo valorativo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. As sociedades que

se espelham em referida axio buscam diuturnamente a construção de democracias onde se garanta a real  participação de todos.

Vive-se uma época em que,  ao menos ideologicamente,  são prestigiados os pluralismos cultural,  ideológico e político,  como

indispensáveis ao pleno desenvolvimento das potencialidades de todo e qualquer ser humano.

 

A busca de uma democracia real,  que permita a participação de todos,  traz uma série de novos problemas a todos os

ramos do saber, em especial à Política e ao Direito. Embora todo ser humano seja igual em dignidade, seus valores e necessidades

ético-morais variam de acordo com suas concepções religiosas,  culturais e políticas.  O multiculturalismo traz como desafio a

harmonização desta pluralidade de interesses, ante a incapacidade dos modelos legislativos clássicos, de raízes juspositivistas, em

tutelar os interesses das minorias.
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Se por um lado um sistema normativo fechado e baseado no dogma da completude garante um alto grau de segurança

jurídica, por outro acaba por relegar a segundo plano outro valor extremamente caro a toda ordem jurídica democrática: a justiça.

No entanto,  um sistema jurídico que se confunda com valores éticos e morais,  nos moldes do propugnado pelo jusnaturalismo,

leva à insegurança jurídica, podendo ainda gerar autoritarismos típicos do absolutismo e de totalitarismos despóticos, a exemplo

dos observados em países da América do Sul, da África e da Ásia. O Direito está umbilicalmente ligado ao exercício de Poder e

todo exercício de Poder deve encontrar limitações muito claras, sob pena da ocorrência de abusos.

 

Talvez o caminho para que uma sociedade garanta justiça social, possibilitando uma real participação das minorias, sem

abrir  mão  da  segurança  do  positivismo  jurídico,  seja  a  superação  dos  dogmas  da  completude  e  da  adoção  de  sistemas

hermeticamente fechados. Um caminho para consecução de tais objetivos é a adoção de teorias do Direito e de técnicas legislativas

que permitam a aplicação de determinados valores  aos  casos  concretos.  É exatamente isso que se possibilita pela técnica de

sistematização aberta, nos moldes observados na Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002.

 

Nesse diapasão,  este trabalho defende a abertura sistêmica como solução jurídica aos problemas advindos do choque

entre as necessidades do multiculturalismo e da segurança jurídica. Em um primeiro momento, serão tecidas considerações acerca

do  paradigma legislativo  inerente ao  positivismo jurídico,  principalmente no  que concerne a um  modelo  de sistematização

hermeticamente  fechado  e  baseado  no  dogma  da  completude.  Em  seguida  serão  abordados  os  problemas  advindos  do

multiculturalismo e a necessidade de tutela jurídica dos valores e necessidades de todo e qualquer ser humano.  Por fim,  será

demonstrado que a adoção de uma sistematização aberta,  permeada por cláusulas  gerais,  conceitos  jurídicos indeterminados e

princípios é apta a, sob o ponto de vista jurídico, solucionar os problemas suscitados.

 

1. COMPLETUDE COMO CARACTERÍSTICA DO JUSPOSITIVISMO

 

Durante aproximadamente dois séculos o positivismo foi o viés do pensamento jurídico reinante.[1] Ele ganhou força,

em certa medida, com as revoluções liberais.[2] Buscava-se a sujeição de todos, inclusive do soberano, a um ordenamento legal.

Todos deveriam se pautar pelas mesmas leis,  em prol da garantia de estabilidade das relações jurídico-sociais,  da segurança de

ditas relações. Cuida-se da consagração da isonomia em sentido formal, pelo tratamento de todos os homens de maneira igual, por

intermédio da submissão aos mesmos direitos e obrigações[3].

 

Nesse cenário,  nada mais lógico que implementar a regulação jurídica extensiva e homogênea das relações sociais.  Se

todos  os  homens  são  iguais,  não  há qualquer problema na adoção  de uma postura legislativa homogeneizada.  Os  sistemas

normativos  eram  hermeticamente fechados[4],  compostos  quase que completamente por  normas  que mais  recentemente se

convencionou chamar “ regras”.  Interessante notar que o principal  argumento de Hans Kelsen quanto à impossibilidade de se

legitimar o Direito por normas morais é exatamente a inexistência de um sistema moral único ou universal[5].  Ou seja, de certa

forma os argumentos de Kelsen são o multiculturalismo e o relativismo ético, assuntos melhor explorados nos capítulos seguintes.

 

Acreditava-se,  ademais,  que para  todas  as  relações  jurídicas  as  conseqüências  de  Direito  poderiam  ser  extraídas

diretamente da letra da lei,  através de uma interpretação gramatical,  com aplicação do método silogístico[6].  Nesse contexto,

inadmissível a existência de lacunas dentro do sistema jurídico-normativo. Para os adeptos de certas correntes juspositivistas, um
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sistema jurídico perfeito reveste-se da característica da completude.

 

Segundo enunciação de Bobbio,  a completude expressa o princípio da certeza no Direito,  de maneira que o juiz não

pode criar o direito e nem se recusar a resolver uma controvérsia[7].  Todos os fatos que demandam resposta do Direito Positivo

encontram correspondente regra jurídica,  a qual deve ser aplicada através do procedimento silogístico.  Referido filósofo cita duas

teorizações que tentam solucionar o problema das “ lacunas aparentes”:

 

a) a “ teoria do espaço jurídico vazio”, formulada por Karl Bergbohm, segundo a qual não existem lacunas, no sentido

que o que não está regulado pelo direito é juridicamente irrelevante[8]. Em crítica a esta teoria, Bobbio enuncia que se o Direito

não normatiza determinada conduta, ela pode ser praticada, ou seja, consiste em uma liberdade de ação. Isso significa que tal ação é

permitida. Nesse diapasão, a teoria do espaço jurídico vazio excluiria do âmbito de proteção jurídica parte das condutas permitidas,

embora não obrigatórias. E isso levaria à possibilidade de prática da justiça por mão própria[9],  algo que se revela contraditório

com o próprio dogma da completude e da certeza no Direito.

 

b) a “ teoria da norma geral  exclusiva” (ou “ de exclusão”),  sustentada por E.  Zitelmann,  de modo que toda norma

específica carrega consigo uma norma geral em sentido contrário – norma de clausura. A norma que diz que é proibido importar

cigarro,  por exemplo,  diz que é permitido importar todo o resto[10].  Tal teorização também não é isenta de falhas.  Segundo

enuncia o filósofo italiano, nem sempre uma regra jurídica adota uma norma geral exclusiva. Há vezes em que veicula norma geral

inclusiva,  a exemplo da aplicação de uma norma a casos muito semelhantes por meio da analogia.  Diante da inexistência de

regulamentação explícita sobre o assunto,  a grande dificuldade consistiria na identificação dos casos em que se aplica a teoria da

norma geral exclusiva e nos quais se aplica a teoria da norma geral inclusiva, vez que aplicação de uma ou outra leva a resultados

opostos. Ademais, depende eminentemente da interpretação do aplicador da norma jurídica a conclusão sobre a similitude entre o

fato concreto e a fattiespecies positivada.  Tudo isso leva novamente a uma lacuna,  decorrente do fato do ordenamento não ter

deixado claro qual das duas regras deve ser aplicada.

 

Vislumbra-se que a conseqüência da aplicação de uma teoria ou outra leva ao tratamento de determinados fatos como

juridicamente relevantes (suscetíveis assim de proteção jurídica) ou irrelevantes jurídicos. Ademais, denota-se de ambas, mais uma

vez, o caráter generalizador e homogeneizante do Direito propugnado pelo positivismo jurídico.

 

Ante  a  característica  da  completude,  verifica-se  que  as  codificações  oitocentistas[11]  são  o  grande  símbolo  do

juspositivismo[12]. Por outro lado, a fragmentação de tais codificações, principalmente a partir do final do século XIX e ao longo

de todo século XX demonstra a deficiência de tal paradigma jurídico-legislativo ante toda complexidade inerente ao ser humano e à

vida social. Afinal de contas, sendo o homem um ser de incertezas e possibilidades[13], a vida social está em constante mutação,

motivos pelos quais a regulação extensiva de sua vida social por meio de uma sistematização hermeticamente fechada, estática, se

afigura-nos impossível.

 

2.  COMPLEXIDADE  DA  REALIDADE  SOCIAL,  FRAGMENTAÇÃO  DO  DIREITO  PRIVADO  E

MULTICULTURALISMO
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No ordenamento jurídico brasileiro, a centralidade normativa, pelo menos até a promulgação da Constituição Federal de

1988,  encontrava-se no Código Civil  de 1916[14].  Conforme já argumentado no tópico anterior,  com a codificação privatista

almejava-se a normatização jurídica extensiva da vida social, por meio de uma sistematização completa e hermeticamente fechada,

tudo em prol dos dogmas do positivismo jurídico, em especial o da completude sistêmica.

 

A mudança do contexto histórico-social, citando-se como exemplos a migração da população do campo para a cidade, a

evolução tecnológica e, conseqüentemente, a alteração dos paradigmas negociais, conduziu à inadequação entre o Direito posto e a

realidade social que este pretendia regular.

 

Nesta linha, um dos meios (quiçá o primeiro) a partir dos quais se assumiu formalmente o
esgotamento e insuficiência do modelo codificado para trabalhar a realidade foi através da
edição dos estatutos especiais, regulamentadores de temas específicos, t ípicos da realidade
do século XX (de que são exemplos o condomínio em edificações, a locação de prédios e

o parcelamento do solo urbano).[15]
 

Foi diante de tais fenômenos sócio-jurídicos que muitos estudiosos perceberam a impossibilidade da formulação de uma

ciência jurídica que desconsidere os valores éticos, morais e culturais de determinada sociedade, bem como o caráter dinâmico de

tais valores. Não há sistema jurídico fechado que se mantenha atual ao longo da história e sempre adequado ao contexto social que

objetiva regulamentar.  A aplicação jurídica do culturalismo de Reale busca exatamente corrigir este descompasso entre Direito e

realidade[16].

 

Ressalte-se que no seio de uma dada sociedade existe uma questão ainda mais complexa que a mutação dos valores

sociais:  o  multiculturalismo  e,  conseqüentemente,  os  valores  próprios  de  cada  grupo.  Disto  decorrem  novos  desafios  à

legitimidade do Direito posto, que deve albergar as expectativas ético-morais de todos esses grupos, sob pena, inclusive, de afronta

a  um  dos  fundamentos  da  Republica  Federativa  do  Brasil:  a  Dignidade  da  Pessoa  Humana[17].  Perlingieri,  ciente  da

possibilidade dos interesses da maioria esmagarem os da minoria, ponderou:

 

A liberdade de cada um deve ser compatível com o valor de tutela da pessoa, com a qual
qualquer liberdade é obrigada a se medir; de outro  modo, a liberdade individual torna-se
prepotência  com  os  “menores  em  sentido  amplo”,  arrogância  contra  pessoas  não
organizadas;  afirmação  que  não  pretende,  minimamente,  ofender  o  pluralismo  que,

justamente, no respeito à minoria afunda as raízes históricas e ideais.[18]
 

Nesse contexto, ganham relevo as discussões travadas entre aqueles que defendem o universalismo (ou liberalismo) e os

que defendem o relativismo (ou comunitarismo) ético. Embora no âmbito jurídico brasileiro tais discussões sejam abordadas com

mais freqüência pelos estudiosos do Direito Internacional Público e dos Direitos Humanos, vislumbra-se sua importância também

no âmbito das outras disciplinas jurídicas; ainda mais se considerado o pluralismo cultural existente no Brasil e o fato de que o

Direito, para ter efetividade, deve representar em mínima medida os hábitos sociais de dada população, conforme ponderações de

Antônio Carlos Wolkmer:

 

Uma questão clássica tem sido, seja na Filosofia Política, seja da Filosofia do Direito, a
problematização  da legitimidade e da legalidade.  É  significativo  constatar  que a ordem
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normativa,  que estrutura  e justifica a prática do  poder  societário,  tenha de ser  justa e

eticamente incorporada pelos integrantes da comunidade.[19]
 

O universalismo está ligado aos  ideais  do liberalismo advindos  do Iluminismo.  Busca a consagrações  de valores

universais a todos os seres humanos,  ao tratamento igual  entre todos.  Considera o homem em sentido individual  e abstrato,

independentemente de suas relações sócio-culturais[20].  O relativismo,  por sua vez,  salienta a identidade de grupo,  o sujeito

concreto,  ligado às suas tradições culturais,  à sua família e à comunidade.[21] É,  em certa medida,  o direito à diferença,  a ser

diferente. Jack Donnelly enuncia ainda a existência de pelo menos duas sub-correntes dentre os defensores do relativismo, a saber:

 

No extremo, há o  que nós denominamos de relativismo cultural radical,  que concebe a
cultura  como  única  fonte  de  validade  de  um  direito  ou regra  moral  (...)  Um  forte
relativismo cultural acredita que a cultura é a principal fonte de validade de um direito ou
regra moral (...) Um relativismo cultural fraco, por sua vez, sustenta que a cultura pode

ser uma importante fonte de validade de um direito ou regra moral.[22]
 

Tanto universalistas quanto relativistas, no âmbito jurídico, defendem cada qual o modo por meio do qual se deve criar

e aplicar o Direito: através de normas gerais e abstratas, que levem em conta um ser humano abstrato, ou seja, normas universais

congruentes com uma ética universal ou um relativismo cultural que, em sua modalidade radical, apregoa a impossibilidade de se

estabelecer  normas  jurídicas  com  base em  valores  universais,  ante a inexistência de tais  valores[23].  Para os  adeptos  do

relativismo radical,  não existem valores éticos compartilhados universalmente,  mas apenas valores culturais particulares de cada

grupo cultural.[24]

 

A adoção ao extremo de uma teoria ou outra traz uma série de problemas.  Um universalismo extremado ignora as

diferenças culturais e um Direito baseado nele acabará por esmagar os valores das minorias culturais. O relativismo radical, por seu

turno,  além de impossibilitar uma regulamentação jurídica que traga um mínimo de estabilidade social e de segurança jurídica,

pode levar à prática de abusos contra a dignidade da pessoa humana, sob a escusa da diferença cultural. Afinal de contas, embora

seja lícito que o Direito tenha como uma de suas finalidades a proteção dos diversos valores culturais, o homem existe como fim

em si mesmo[25] e nunca podem ser meio para consecução de um fim.

 

O dogma positivista da completude se alinha ao ideal do universalismo,  até mesmo porque,  conforme já aduzido,  o

nascedouro do juspositivismo se deu com as revoluções liberais, inclusive com o pensamento iluminista. Tal viés do pensamento,

no entanto,  impossibilita sejam abarcados direitos mínimos indispensáveis ao desenvolvimento das potencialidades de todo e

qualquer ser humano.  Por outro lado,  para que haja estabilidade social é indispensável o emprego de normas fechadas gerais e

abstratas,  que tragam previsibilidade jurídica.  Eis um dos grandes desafios do Direito na atualidade: atingir fins que,  a primeira

vista, são contraditórios e inconciliáveis.

 

Observe-se que o próprio fenômeno do multiculturalismo é complexo a ponto de, no âmbito das conflituosidades dele

advindas, ora se advogar pela adoção de soluções universalistas, ora relativistas. Os embates dos imigrantes na busca de direitos

políticos  e  de cidadania  bem  ilustram  a busca por  direito  à  igualdade[26],  de  clara  índole  universalista.  Já  a  luta  pela

sobrevivência e pelo respeito às identidades culturais de certos grupos étnicos ilustra a preocupação com o direito de ser diferente e

de ter essa diferença preservada[27].  Neste trabalho,  no  entanto,  conforme já frizado,  a análise está voltada às  dificuldades
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concernentes à garantia de direitos das minorias culturais por um ordenamento jurídico com tendência homogeneizante.

 

3.  ABERTURA SISTÊMICA E  NORMATIVIDADE  DOS  PRINCÍPIOS  COMO  INSTRUMENTO  JURÍDICO  DE

RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 

Principalmente por conta das atrocidades praticadas durante a segunda grande guerra,  muitos juristas entenderam pela

falência do modelo juspositivista baseado no dogma da completude e em um sistema hermeticamente fechado[28].  O retorno ao
Direito natural, por outro lado, significaria verdadeiro retrocesso, vez que o Direito tornar-se-ia foco de permanentes incertezas.

 
Conforme preconiza Ana Paula de Barcellos, toda ordem jurídica possui dois valores fundamentais: a segurança jurídica

e a justiça. Um sistema que supervaloriza a segurança faz-se iníquo, vez que se afasta das expectativas de justiça. Já o sistema que

supervaloriza a justiça torna-se inseguro, constituindo um permanente ambiente de imprevisão e incerteza[29].
 
Vislumbra-se que muitos dos teorizadores do Direito após a Segunda Guerra buscam superar a aparente contrariedade

entre as vicissitudes da adoção de um ou de outro modelo de Direito.  Exemplos que podem ser citados são as construções de
Miguel Reale, principalmente o culturalismo e a técnica de engenharia legislativa advinda desta linha filosófica.

 
Em obra que estuda as construções jurídico-filosóficas de Reale, Gerson Luiz Carlos Branco enuncia que o culturalismo

apregoado por aquele jurista coloca a cultura como paradigma central de todas as ciências e da filosofia, de modo que é impossível

“ a secção absoluta do conhecimento e a construção de sistemas puramente lógicos”[30].  Para que o Direito se mantenha vivo,
segundo este viés do pensamento, deve haver sua adequação a uma realidade social que se modifica diuturnamente.

 
O método de engenharia legislativa para consecução de tal desiderato foi a mescla dentro de uma mesma sistematização

de normas  fechadas  e de normas  abertas.  Tais  aberturas  foram  realizadas  por meio  de cláusulas  gerais,  de conceitos  legais
indeterminados e de princípios.  Pode-se observar tanto na Constituição Federal de 1988 quanto no Código Civil o emprego de
tais técnicas de engenharia legislativa, as quais permitem ao aplicador do Direito uma maior justiça ao amoldar determinada norma
jurídica geral e abstrata a um caso concreto.

 
O conceito jurídico indeterminado “ descreve conduta e sanção, mas a aplicação da regra passa pela análise do juiz sobre

o texto, que contém expressão vaga e imprecisa.” [31] Pode ser citada como exemplo as disposições do art. 1.136, IV do Código

Civil[32],  uma vez que,  embora as sanções estejam especificadas no parágrafo segundo do referido dispositivo,  a fattiespecie
normatizada traz expressões vagas e imprecisas, cujo sentido dependem de atividade interpretativa do aplicador da norma.

 
As cláusulas gerais, por seu turno, possuem um grau de indeterminação ainda maior, uma vez que a norma se limita a

apontar um valor, sem no entanto descrever qualquer fato ou mesmo uma conseqüência jurídica.[33] Um exemplo de dispositivo

que contém cláusula geral é o art. 187[34] do Código Civil, que apesar de qualificar como ilícito o exercício de um direito que
atente contra a boa-fé,  não traz o significado de boa-fé nem tampouco diz quais são as conseqüências pela desobediência a esta
norma. Deve o aplicador da norma, neste caso, verificar se há (in)adequação da situação fática ao valor prestigiado e criar a solução
que melhor atenda ao caso concreto.

Já os  princípios  são normas  que “ contêm,  normalmente,  uma maior carga valorativa,  um  fundamento  ético,  uma

decisão política relevante, e indicam uma determinada direção a seguir”[35].  Por serem normas axiológicas, não há uma medida
pré-estabelecida exata para sua aplicação.  São na realidade mandatos de otimização:  o valor perseguido deve ser garantido na

máxima medida possível,  de modo concertado com outros princípios prestigiados pelo sistema[36].  Podem ser citados como
exemplos os princípios da eticidade, da socialidade, da operabilidade, da função social e da boa-fé objetiva, sendo que aqueles três
primeiros são os princípios inspiradores do Código Civil.

 
Assevere-se que apesar das três técnicas legislativas serem objeto de discussão,  via de regra,  dentre os estudiosos do

Código Civil  de 2002,  também podem ser encontradas na Constituição Federal de 1988,  diploma normativo hierarquicamente
superior do ordenamento jurídico brasileiro.  O emprego de tais artifícios de engenharia normativa tem dentre suas finalidades a
sobrevivência de grandes corpos normativos às mudanças histórico-culturais, além da busca de justiça no caso concreto.

 
Em que pese o fato do Código Civil de 2002 ter sido publicado quase três décadas após sua criação e a conseqüente

obsolescência de alguns de seus institutos,  tem-se que ainda assim tal  Codex realizou verdadeira inovação na ordem jurídica,
modernizando  o  chamado  “ Direito  Privado”.  Tal  se deve à técnica legislativa já referida,  que permite sejam  suas  normas
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constantemente reinterpretadas de maneira consentânea com o contexto histórico-social que visam regular. Nesse ponto, parece que
os intentos dos idealizadores do referido Código foram bem sucedidos, no sentido de elaborá-lo resistente à força do tempo.

 
Por outro lado,  vislumbra-se que tal  técnica legislativa traz a segurança própria do sistema fechado,  mas  também

permite a justiça através de aberturas sistêmicas pontuais.  E talvez seja exatamente esta a solução jurídica para a questão do
multiculturalismo:  a tutela de valores éticos dos vários grupos sociais  e a garantia da segurança por meio de previsibilidade
jurídica,  através  de uma sistematização  aberta.  “ Em  uma cultura jurídica pluralista,  democrática e insurgente,  as  formas  de
legitimação são reinventadas constantemente a partir do aparecimento de novos sujeitos sociais e da satisfação justa de suas reais

necessidades.[37]” E tal modelo de codificação, principalmente por conta do emprego de princípios e do reconhecimento de sua
força normativa podem ser a solução para consecução de tal desiderato.

 
Ana Paula de Barcellos,  após defender que toda sociedade tem como valores basilares a justiça e a segurança, assinala

que este valor relaciona-se com as normas-regra, enquanto aquele com as normas-princípio, conforme se observa abaixo:
 

Princípios e regras desempenham cada qual um papel diferenciado, porém, da maior importância para
manter esse equilíbrio. Com efeito, é possível identificar uma relação, no âmbito do sistema romano-
germânico ocidental,  entre segurança, estabilidade e previsibilidade e as regras jurídicas. Isso porque,
na medida em  que veiculam  efeitos  jurídicos  determinados,  pretendidos  pelo  legislador de forma
específica, as regras contribuem para a maior previsibilidade dos sistemas jurídicos.
A justiça,  por sua vez,  depende em geral  de normas mais flexíveis,  à maneira dos princípios,  que
permitam uma adaptação mais livre às infinitas possibilidades do caso concreto e que sejam capazes de
conferir ao intérprete liberdade de adaptar o sentido geral do efeito pretendido, muitas vezes impreciso
e indeterminado, às peculiaridades da hipótese examinada. Nesse contexto, portanto, os princípios são
espécies normativas que se ligam de modo mais direto à idéia de justiça ou, menos, são instrumentos
mais capazes de produzir justiça ao caso concreto. [38]

 
Afigura-se claro do trecho transcrito que uma das finalidades dos princípios (e pelos mesmos motivos,  também das

cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados) é a garantia de promoção de justiça quando da aplicação da norma a um
caso concreto. A interpretação do conteúdo de uma norma com alta carga valorativa pode variar de acordo com o contexto histórico

e social em que é aplicada[39].
 
De outro lado, segundo ponderações de Gerson Luiz Carlos Branco, “ A socialização dos modelos jurídicos é uma das

características mais marcantes do novo Código Civil e seu significado é o da prevalência dos valores coletivos sobre os individuais

(...)”[40].  Verifica-se que assim como a adoção de princípios pode levar à tutela de valores inerentes às minorias, ainda que não
tenham como único foco tal desiderato,  pode ocorrer ainda a eleição de valores que visem exatamente o respeito aos interesses
comunitaristas, a exemplo do princípio da socialidade.

 
Não bastasse,  pode-se,  dessa maneira,  garantir os valores éticos e as necessidades das minorias culturais por meio da

exegese de tais normas abertas quando de sua aplicação ao caso concreto.  Desta forma garante-se a estabilidade indispensável à
construção de qualquer sociedade, bem como a justiça social e participação plural inerentes a uma democracia.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Existe uma forte tendência hoje em se empregar o Direito para a solução de todos os problemas de uma sociedade. No

entanto, tal tarefa é pesada demais para apenas um ramo do conhecimento humano. Mas isso não quer dizer que a Ciência Jurídica

não possua um papel de destaque na concretização dos valores almejados pela sociedade brasileira, dentre os quais o pluralismo.

 

Conforme propugnado por Reale, não se pode dissociar Direito da cultura e, em conseqüência, de valores. O homem é

um ser cultural e pauta sua vida por valores éticos e morais.  Se o Direito pretende regular a vida deste homem em sociedade,

imprescindível não desconsidere a existência de valores, hoje consagrados através, principalmente, das normas principiológicas.

 

Não obstante, algumas construções e preocupações do juspositivismo também são de grande valia. O Direito não pode
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ser confundido com a ética, com a moral ou mesmo com a política. A história da humanidade já demonstrou que quando existe

referida confusão, o Direito deixa de ser instrumento de promoção de uma pacífica convivência social e converte-se em instrumento

de terror e de arbitrariedades.  Nesse sentido,  tem certa razão a preocupação de Hans Kelsen quanto a se evitar o sincretismo

científico.

 

A exata medida para solução dos conflitos entre os valores segurança e justiça não está no exagero de posicionamentos

extremados, assim como a solução entre universalismo e relativismo está na composição entre os anseios de ambas as correntes do

pensamento. É necessário que o Direito tutele os interesses das minorias éticas sem deixar de garantir segurança jurídica. E é nesse

ponto que mais uma vez exsurge o dever de temperança quando da solução dos problemas jurídicos. Embora não seja desejada a

transformação total  do Direito em valores,  tem-se que deve haver a consagração de normas que os contemplem.  É o caso das

aberturas sistêmicas que acabam, por fim, promovendo um diálogo positivado entre as várias áreas do saber, principalmente entre

Direito, Ética e Moral.

 

A adoção desta postura não é suficiente a solucionar todos  os  problemas  do multiculturalismo.  A composição da

multiplicidade de interesses  de uma sociedade passa também  por políticas  públicas,  por meio  de medidas  as  quais  são  de

impossível concretização pelo Direito. Conforme já aduzido o Direito não é a solução para todos os males de uma sociedade. Mas

é uma importante ferramenta de emancipação social,  ferramenta esta que depende de um intérprete da norma que leve em conta a

complexidade do ser humano e da realidade social em que está inserido.
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IDENTIDADE, ALTERIDADE, CULTURA E O PAPEL DO DIREITO NO PARADIGMA
LÍQUIDO-MODERNO

IDENTIDAD, ALTERIDAD Y CULTURA Y EL PAPEL DEL DERECHO EN EL PARADIGMA LIQUIDO-
MODERNA 

Aline Luciane Lopes
Raquel Fabiana Lopes Sparemberger

RESUMO
Este texto explora o processo de globalização, as inúmeras facetas e complexidades oriundas de
um processo incerto, ambíguo, marcado por incertezas sociais, econômicas, culturais e
existenciais. Ganha destaque a questão da identidade, alteridade, cultura e direito, sendo que
em tempos de globalização as identidades surgem com novas roupagens, num processo de
amplas mudanças, impossibilitando, assim, uma visão única sobre essa temática. Centrado na
questão da identidade cultural, o trabalho reflete sobre a necessidade de se trabalhar as
diferenças, estimulando a integração e a mudança da forma de pensar e de ver a vida,
rompendo com o pensamento padronizado. Destaca a importância da conquista dos direitos de
cidadania, sejam eles individuais, sociais ou culturais, dando ênfase para os direitos das minorias
étnicas, tendo como foco principal os direitos dos povos indígenas e os avanços obtidos no
campo constitucional em alguns paises da América latina. 

PALAVRAS-CHAVES: Identidade; Alteridade; Cultura; Direito; Novas tendências 

RESUMEN
Este artículo explora el proceso de globalización, las múltiples facetas y complejidades derivadas
de un proceso incierto, ambiguo, marcado por la incertidumbre social, económica, cultural y
existencial. Gana el puesto de relieve la cuestión de la identidad, la alteridad, la cultura y el
derecho, y en tiempos de globalización las identidades emergen con ropa nueva, un proceso de
cambios radicales, impidiendo así una visión única sobre el tema. Centrado en la cuestión de la
identidad cultural, el artículo reflexiona sobre la necesidad de resolver las diferencias, fomentar
la integración y el cambio en el pensamiento y la visión de la vida, rompiendo con el
pensamiento estándar. Subraya la importancia de la conquista de los derechos ciudadanos, ya
sean individuales, sociales o culturales, con énfasis en los derechos de las minorías étnicas,
centrándose principalmente en los derechos de los pueblos indígenas y los avances logrados en
el ámbito constitucional en algunos países de América Latina.
PALAVRAS-CLAVE: Identidad; Alteridad; Cultura; Derecho; Nuevas tendencias 

Introdução

 Este texto aborda algumas reflexões sobre a relação entre identidade, alteridade e
cultura nas sociedades contemporânea. Procura por meio dessas categorias refletir  sobre o
processo de globalização e das inúmeras facetas e complexidades oriundas de um processo
incerto, ambíguo, marcado por incertezas sociais, econômicas, culturais e existenciais. Ganha
destaque nesta abordagem a questão da identidade, da alteridade, cultura e direito, sendo que
em tempos de globalização as identidades surgem com novas roupagens, num processo de
amplas mudanças, impossibilitando, assim, uma visão única sobre essa temática. Centrado na
questão da identidade cultural, o trabalho reflete sobre a necessidade de se trabalhar as
diferenças, estimulando a integração e a mudança da forma de pensar e de ver a vida,
rompendo com o pensamento padronizado e  incutindo a necessidade de compreensão da
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alteridade diante de contextos e realidades complexas.

 

1. Identidade e alteridade

A alteridade para Frei Beto é ser capaz de apreender o outro na plenitude da sua
dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas
relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem. Percebe-se, nessa linha de raciocínio que os
conceitos de identidade e alteridade apresentam uma estreita ligação, ou seja, existe uma relação de
reciprocidade. Assim, do mesmo modo que a noção da alteridade se constitui só a partir de um marcado
“eu”, a mera presença do outro diferente de mim  possibilita o pensar sobre as condições desta minha
identidade. Para Nancy Rita Vieira Fontes, o conceito de uma alteridade interior quebra com a visão de
grupo homogêneo “nós” e levanta o assunto  sobre a construção da identidade.[1]

Stuart Hall ao examinar o conceito de identidade, destaca dois componentes determinantes: a) a
noção da identidade cultural que corresponde à perspectiva de uma história em comum que representa a
experiência de um determinado coletivo. A partir desta vivência acumulada, estabelece-se um contexto
cultural que funciona como código comum e influi, de alguma maneira, em todo indivíduo pertencente ao
coletivo. Esta visão representa uma concepção de relativa continuidade e da representação homogênea de
uma entidade unida; b) a outra componente  se refere à heterogeneidade dentro de um todo coletivo. Esta
segunda percepção apresenta um conceito de construção e transformação permanente mediante uma
negociação contínua da identidade de cada sujeito. Pode-se denominar esta visão de posicionamento
individual, de maneira que a identidade do sujeito se define como balanceamento de uma representação
individual dentro de pontos de identificação um contexto cultural estabelecido[2].

A questão da identidade e da cultura possibilita inúmeros olhares nas mais diversas
direções. Em tempos de globalização não há uma única resposta para a questão da identidade;
ao contrário, as identidades surgem ou ressurgem com muitas roupagens, impossibilitando,
assim, uma visão única sobre essa temática. As velhas identidades, que por muito tempo davam
sustento ao mundo social, estão em declínio, envolvendo-se hoje a questão da identidade num
processo de amplas mudanças. Insere-se na mesma problemática a questão da cultura e da sua
importância no fortalecimento dos laços sociais, bem como na formação da identidade de um
povo, tornando-se, por isso, a cultura um elemento essencial para a compreensão das
sociedades e para a análise de suas diferenças.

A condição da sociedade atual é marcada pelo surgimento de novas formas de política
identitária em todo o mundo, as quais intensificam as tensões entre as diversas culturas
existentes. As lutas identitárias se fazem mundialmente presentes, sendo que as reivindicações
identitárias de gênero, raça, etnia e orientação sexual são um desafio para os Estados-nação e
para a democracia. Com o processo de globalização visualiza-se certa integração global
juntamente com a desintegração sociocultural e com o surgimento de resistência por parte de
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interessados em proteger o local, seus modos de vida, sua autonomia e seus valores.

Os movimentos para manter a pureza e as particularidades de uma cultura chocam-se,
no entanto, com certas questões democráticas, como esclarece Benhabib:

 

De um ponto de vista filosófico, não acredito na pureza das culturas, ou inclusive na
possibilidade de identificá-las como totalidades significativas diferenciadas. Acredito que as
culturas são práticas humanas complexas de significação, de organização e de atribuição,
divididas internamente por relatos em conflito. As culturas se criam a partir de diálogos
complexos com outras culturas.[3]

 

A luta pelo reconhecimento do diálogo intercultural pode levar à separação, como
também à compreensão e ao aprendizado mútuo. Num Estado Democrático de Direito preservar
a cultura de uma minoria étnica significa enaltecer a democracia. As reivindicações de diversos
grupos na preservação de sua identidade cultural constituem assunto controvertido na esfera
pública e nas democracias capitalistas, pois geralmente dizem respeito ao reconhecimento de
sua autonomia, bem como à justa redistribuição de terras, como no caso dos indígenas
brasileiros. Neste sentido Charles Taylor  afirma que a política de reconhecimento é
fundamental, uma vez que o diálogo intercultural é fator preponderante para a formação da
identidade cultural do indivíduo, mesmo porque o indivíduo está em constante relação com
outros sujeitos, ou seja, para Taylor a pessoa não é um ser isolado, mas sim um ser dentro de
uma cultura. Em outra obra assevera:

 

A política de reconhecimento comporta reconhecer a pessoa em sua cultura, a identidade
cultural da pessoa e, como derivado, a prática pelo Estado de uma política da diferença que
abandone as estratégias de assimilação das culturas à cultura dominante, e disponibilize
recursos para que as culturas se mantenham e prosperem sem perder sua identidade.[4]

 

Constatam-se no Brasil manifestações explícitas de não-reconhecimento, principalmente
com relação aos índios, pois a imagem estereotipada de “selvagem”, “vadio” e tantos outros
adjetivos atinge diretamente a auto-estima e a identidade desses povos. Entender que a cultura
indígena tem valor próprio é um critério fundamental para o reconhecimento da alteridade e do
respeito as suas identidades.

 

2. Identidade, cultura e sentimento de pertença

A identidade cultural possui uma ligação com a pertença: pertencer a uma cultura é
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também sentir-se parte de uma comunidade, é estar seguro, pois nela, segundo Soriano,
“apresentam-se mais facilmente oportunidades de vida, especialmente se o grupo for próspero;
as relações sociais são mais leais, há mais contato entre as pessoas do grupo, sendo que a
formação da identidade da pessoa está ligada ao grupo que pertence.”[5]

A relevância da pertença cultural é um marco na identidade da pessoa, na qual sua
liberdade pode ser desenvolvida, já que esta é também moldada por valores culturais. A
identidade não é algo com que se nasce, mas um sistema de representação cultural, Segundo
Hall, “as pessoas não são apenas cidadãos/cidadãs legais de uma nação; elas participam da
idéia da nação tal como representada em sua cultura nacional.” Ainda nas palavras desse autor

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e a identificação
que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao
povo, à religião e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à
cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo colocadas, de
forma subordinada, sob aquilo que Gellner chama de “teto político” do estado-nação, que se
tornou, assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades culturais
modernas.[6]

 

 

O anteriormente explicitado quer significar que as culturas nacionais dão sentido à
nação, a qual leva ao sentimento de pertencer, de se identificar, construindo, assim, as
identidades. A cultura nacional expressa uma conexão com as memórias do passado, com o
desejo de se viver em conjunto e com a perpetuação da herança. Essa retomada da dimensão
comunal da vida deve-se em parte a uma reação ao atual processo de globalização, que traz
como uma de suas características a desestabilização do sentido de identidade. No entendimento
de Gellne, a cultura é também uma manifestação contrária ao esvaziamento do espírito e à falta
de alternativas sociais:

 

[...] a cultura é agora o meio partilhado necessário, o sangue vital, ou talvez, antes, a
atmosfera partilhada mínima, apenas no interior da qual os membros de uma sociedade
podem respirar e sobreviver e produzir. Para uma dada sociedade, ela tem que ser uma
atmosfera na qual podem todos respirar, falar e produzir; ela tem que ser, assim, a mesma
cultura.[7]

 

 

A cultura busca unificar os membros de uma sociedade numa identidade comum,
independente de classe, gênero ou raça, sendo todos pertencentes à mesma identidade
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nacional. A cultura é um elemento primordial que dá unidade a uma sociedade, não podendo
haver cultura sem sociedade, nem sociedade sem cultura, pois é por meio dela que uma
sociedade se reconhece como tal. Para Benhabib o conceito de cultura pode ser assim
entendido:

 

Cultura deriva da raiz latina colare e se associa com as atividades de preservação, atenção e
cuidado. Os romanos consideravam a agricultura a atividade “cultural” por excelência. O
surgimento da modernidade ocidental, a economia capitalista mercantil, a visão científica e
racionalizada do mundo e o controle burocrático administrativo têm alterado de forma radical
o significado primário de cultura. [...] [a cultura] representa os valores, significados, signos
lingüísticos e símbolos compartilhados por um povo, em si mesmo considerado uma entidade
unificada e homogênea. [...] Refere-se a  formas de expressão por meio das quais se
expressa o “espírito” de um povo, diferenciado dos demais.[8]

 

 

A cultura representa valores, costumes e tradições de um povo, possuindo um caráter
dinâmico, pois sofre transformações e influências decorrentes do processo histórico. Não pode,
por isso, ser tratada como algo unificado, embora tentativas de unificação cultural possam ser
verificadas ao longo da História, principalmente no que diz respeito aos povos indígenas. Essas
tentativas de supressão da diferença pela imposição de uma só cultura mostraram-se, no
entanto, ineficazes, pois não há nação alguma composta apenas por um “único povo”, uma
única cultura ou etnia. Como lembra Stuart Hall, as nações modernas são, todas, híbridos
culturais[9].

 

Com o processo de globalização, caracterizado pela compressão tempo/espaço, as
identidades culturais acabaram sofrendo transformações, pois o ritmo de integração global
aumentou muito, possibilitando uma maior interação econômica e cultural entre as nações. Ainda
de acordo com Hall, há três possíveis conseqüências da integração global sobre as identidades:
a) as identidades nacionais estão se desintegrando; b) há um reforço das identidades locais
como resistência a globalização; c) e ou as identidades nacionais estão em declínio, mas novas
identidades – híbridas – estão tomando seu lugar.[10]

 

A primeira possível conseqüência da integração global econômica e cultural sobre a
identidade diz respeito à desintegração da identidade nacional diante da identidade “global”, ou
seja, com o aumento do intercâmbio cultural e do consumismo nasce um tipo de identidade que
é compartilhada por todos os consumidores, como o desejo pelos mesmos bens, produtos e
serviços, o que tem implicação direta na identidade cultural, pois, frente à interação global do
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conhecimento e da tecnologia, se torna impossível manter uma cultura intacta. Segundo Hall,

 

quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas –
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar
levemente”.[11]

 

 

Mediada pelo consumismo, a identidade passa a ser definida pelo mercado, levando à
“homogeneização cultural”. Todavia, ao lado da tendência à homogeneização há também uma
fascinação pela diferença e pela alteridade, surgindo um novo interesse pelo local, o que sinaliza
para uma segunda possível conseqüência do processo de globalização sobre a identidade. Tal
fenômeno estabelece uma nova relação entre as culturas locais e a cultura global, o que acaba
enaltecendo as identidades culturais específicas instaurando o respeito à diferença, à relação
com o outro, redescobrindo assim, as particularidades.

 

Identidade e diferença andam juntas, uma necessitando da outra para se constituir. É
um processo que envolve compartilhamentos comuns como a língua, a religião, as artes, o
trabalho, os esportes, as festas, entre outros. Garantir a multiplicidade e a diversidade é tarefa
que envolve muito diálogo entre diferentes sujeitos. Quando a cultura local é ameaçada pelas
conseqüências do processo de globalização é que se manifesta o sentimento de identidade, na
tentativa de solidificar a fluidez característica da época atual.

 

A terceira possível conseqüência à identidade da integração global econômica e cultural
elencada por Hall diz respeito a uma nova identidade, chamada por ele de híbrida, caracterizada
pela fusão entre diferentes tradições culturais, produzindo assim novas formas de cultura. Há o
argumento de que essa fusão entre diferentes culturas é mais apropriada à pós-modernidade do
que as velhas e contestadas identidades do passado.[12] 

 

Por certo, o atual momento mostra-se indeterminado e ambíguo, principalmente quando
se trata de identidade e cultura, sendo que diversos autores tratam da temática sob olhares
variados e nenhum dos caminhos apontados nos leva a algo definitivo. Tomando por base a
visão iluminista do projeto da modernidade, esperava-se, mais especificamente no final do
século XX, que as identidades se tornassem mais universalistas, cosmopolitas ou internacionais.
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Ocorre, no entanto, um crescente movimento inverso de apego ao local e ao particular,
ocasionado, tudo indica, por um massivo desenraizamento cultural produzido pelo processo de
globalização. Segundo Hall, “de acordo com essas ‘metanarrativas’ da modernidade, os apegos
irracionais ao local e ao particular, à tradição e às raízes, aos mitos nacionais e às ‘comunidades
imaginadas’, seriam gradualmente substituídas por identidades mais racionais e
universalistas.”[13] Apesar desse projeto inconcluso da modernidade ocidental, não se observa o
triunfo do global sobre o local, sendo muitas as contradições nesse processo em constante
construção e transformação, em especial no que se refere à questão das identidades
socioculturais.

 

Ao abordar a questão da identidade, Ortiz  assim se expressa: “toda identidade é uma
construção simbólica (a meu ver necessária), o que elimina, portanto, as dúvidas sobre a
veracidade ou a falsidade do que é produzido”, ou seja, não há uma identidade única e
autêntica, mas identidades plurais, construídas por diferentes grupos sociais em diferentes
momentos históricos.[14] Boaventura de Sousa Santos  também contribui para o debate da
identidade, afirmando que “a identidade só pode ser compreendida como resultados transitórios
e fugazes de processos de identificação. [...] Identidades são, pois, identificações em curso.”[15]

 

3. Identidade e alteridade: categorias em  (re)construção

 

Pelo visto, a identidade não pode ser compreendida como algo estático, por estar
sempre em construção e reconstrução. Para Sousa Santos, a identidade é uma categoria política,
pois se torna a defesa de um grupo ou coletividade, uma defesa de si frente a uma possível
ameaça do outro. A identidade, a alteridade, cultura e a globalização não são processos
consensuais, sendo que a globalização busca legitimar-se a partir da superestrutura, conforme
esclarece o autor:

 

Em verdade, ela é um vasto campo de conflitos entre grupos sociais e formas de expressar
seus interesses que se esconde na tranqüilidade dos artifícios homogêneos. Por todas as
suas divisões internas, o campo hegemônico atua na base de um consenso que não só
confere à globalização as suas características dominantes como também legitima estas
últimas como as únicas possíveis ou as únicas adequadas.[16]
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Paradoxalmente, a globalização produz a homogeneização de muitos valores, práticas e
gostos, mas também é propulsora de diferentes expressões culturais. O cenário atual é
amplamente marcado pelos valores advindos das relações capitalistas, deixando na periferia a
solidariedade e as forças sociais alternativas. Nesse viés, a dominação cultural é bastante clara
como forma de solidificação das bases capitalistas, das políticas de economia de mercado, do
pensamento dominado pela razão cientifica, da propagação do individualismo.

 

Em oposição a esse cenário hegemônico, o meio de vida local torna-se uma grande
saída para reafirmar a identidade, que está intimamente ligada à língua e à cultura de um povo.
A localização proporciona uma relação de originalidade, de pertencimento, e isso é muito visível
nas comunidades de emigrantes, os quais conseguem manter relações estreitas com sua cultura,
alimentando assim o vínculo espiritual. Como lembra Bauman, a retomada da questão da
identidade se dá a partir do momento em que a condição de pertencer fica ameaçada – caso do
atual processo de globalização homogeneizante e uniformizador –, ou seja, a idéia de identidade
nasce a partir de uma crise de pertencimento:

 

A idéia de “identidade”, e particularmente de “identidade nacional”, não foi “naturalmente”
gestada e incubada na experiência humana, não emergiu dessa experiência como um “fato
da vida” auto-evidente. Essa idéia foi forçada a entrar na Lebenswelt de homens e mulheres
modernos – e chegou como uma ficção. Ela se solidificou num “fato”, num “dado”,
precisamente porque tinha sido uma ficção, e graças à brecha dolorosamente sentida que se
estendeu entre aquilo que essa idéia sugeria, insinuava ou impelia, e ao status quo ante (o
estado de coisas que precede a intervenção humana, portanto inocente em relação a esta).
A idéia de “identidade” nasceu da crise de pertencimento e do esforço que esta desencadeou
no sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a realidade ao nível dos
padrões estabelecidos pela idéia – recriar a realidade à semelhança da idéia.[17]

 

 

Pelo fato de todo ser humano ter fortes laços com o local em que se insere, existe um
forte sentimento de pertencimento para qualquer indivíduo, razão pela qual o lugar se torna
importante para a cultura, para a natureza, para a economia e principalmente para a identidade.
Segundo Escobar e outros, “o lugar – como a cultura local – pode ser considerado ‘o outro’ da
globalização, de maneira que uma discussão do lugar deveria oferecer uma perspectiva
importante para repensar a globalização e a questão das alternativas ao capitalismo e à
modernidade.”[18]

 

Da mesma forma para Zaoual, o local acaba ganhando corpo diante de um mundo
totalmente globalizado, pois os pequenos elos estão ainda na comunidade. E é a partir do local
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que se busca uma solução para os conflitos, pois o indivíduo está mais ligado ao local do que ao
global, tendo em vista a necessidade de se inserir em um lugar no mundo e de pertencer a uma
comunidade. Na visão do autor,

 

em todos os lugares, cada vez mais, as pessoas sentem necessidade de crer e de se inserir
em locais de pertencimento. Assim, à medida que cresce o global, também se amplia o
sentimento do local. As razões desse paradoxo são múltiplas, entre as quais mencionamos a
seguinte: a globalização, sinônimo de mercantilização do mundo, introduz localmente um
tipo de incerteza e de vertigem na mente humana. Uma das maneiras de reagir a isso
consiste na busca da certeza de que somente a proximidade pode garantir, até certo ponto,
o sentimento de pertencer. Esses processos ocorrem sob formas múltiplas, tocando todos os
aspectos da vida humana. A volta da espiritualidade, a difusão da ecologia, a adesão a
movimentos religiosos e culturais, mais ou menos radicais e, até, em certos casos, violentos,
são aspectos que resultam da falência do economicismo.[19]

 

 

Essa defesa do lugar permite enfatizar quatro direitos que são fundamentais: a
identidade, o território, a autonomia política e o desenvolvimento. Para os indígenas, por
exemplo, o território é considerado espaço fundamental para a preservação cultural de suas
comunidades. Por outro lado, o desenvolvimentismo, tal como se dá atualmente, relega
justamente a memória e o território, além de transformar a natureza em mercadoria. Nesse
sentido, acredita-se que é com a defesa do lugar e da identidade que se poderá lutar em prol de
políticas públicas que defendam as culturas locais e, conseqüentemente, as identidades. No dizer
de Oliveira, “possuir uma identidade é uma realidade que se impõe no mundo da vida como algo
primordial”[20], pois quando há o reconhecimento da cultura local e da identidade o diálogo
poderá acontecer, direitos poderão ser igualados e a participação de grupos excluídos nas
decisões políticas e governamentais podem tornar-se realidade.                                  

A identidade cultural indígena, por exemplo, foi sistematicamente desvalorizada pelo
fato de possuir características próprias e distintas daquelas da sociedade não-índia. Por isso, o
desafio nos dias de hoje consiste em como manter a sobrevivência sociocultural desses povos,
em seu contato com a sociedade envolvente. No entendimento de Sparemberger, a interação
entre as diversas culturas pode gerar o reforço da identidade indígena, uma vez que o
conhecimento da diversidade cultural pode reforçar as diferenças externas e a integração de
povos culturalmente diferentes[21]. Já Benhabib elenca algumas características que devem ser
seguidas de forma democrática e normativa para que haja o reconhecimento da diversidade
cultural juntamente com o respeito à dignidade humana e que estão explicitamente imbricados
na declaração dos direitos humanos:

 

1. reciprocidade igualitária. Os membros de minorias culturais, religiosas e outras não devem merecer
menos direitos civis, políticos, econômicos e culturais que a maioria;
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2. auto-adesão voluntária. Uma pessoa não deve ser incluída num grupo cultural, religioso ou
lingüístico em virtude de seu nascimento. [...] Seria conveniente que em certo momento de suas vidas
adultas, lhes perguntassem se aceitam continuar pertencendo a suas comunidades de origem;

3. liberdade de saída e de associação. A liberdade de uma pessoa para sair do grupo a que pertence
não deve ter restrição alguma.[22]

 

Segundo a autora, essas condições são necessárias para que o pluralismo cultural

cumpra com os objetivos da diversidade e da igualdade democrática, sem comprometer,

contudo, a cultura das minorias étnicas. Na mesma linha vai o entendimento de Paviani  sobre o

conceito de cultura:

 

a cultura não pode ser entendida como algo individual. Ela, por origem e essência, é obra
coletiva, situa-se no tempo e no espaço de cada grupo ou comunidade e no conjunto da
sociedade. Disso, igualmente, decorre que ela é comunicação com os outros, unidade
constituída pela multiplicidade. Por isso, a exigência da singularidade ou regionalidade requer
a dimensão da universalidade na determinação de sua particularidade (expressiva). Esse
desdobramento dialético faz com que uma manifestação autenticamente “nossa” seja
reconhecida por todos. É o que se afirma quando se diz que a cultura autêntica,
verdadeiramente assumida pela consciência social, possui ao mesmo tempo raízes locais e
significações universais. Em síntese, as relações culturais trazem consigo as marcas do grupo
e da época. São essas marcas que instauram o sentido individual e universal da existência
humana.[23]

 

 

A cultura é a presença humana no espaço social, mas com o aumento da desigualdade
social as relações culturais se tornam limitadas, de forma que a grande maioria da população
não se beneficia da cultura. Para Paviani, “o não-reconhecimento do Outro numa comunidade
ou sociedade, ou em relação a outro grupo, produz acomodação dos desníveis culturais e do
bem-estar social.”[24] A noção de cultura traz sempre presente à perspectiva de sua revisão,
tendo em vista a diversidade teórica de que se reveste, em termos sociais, individuais,
estruturais, etc.

 

Constitui-se, dessa forma, um grande mosaico cultural, no qual cada cultura tem seu
espaço territorial definido, do que resulta uma grande rede de relações que se mesclam e
interatuam, dividindo espaços comuns. Na opinião de Benhabib, “deveríamos considerar as
culturas humanas como constantes criações, recriações e negociações de fronteiras imaginárias
entre “nós” e “eles” os “outros”. O outro sempre está também dentro de nós e é um de
nós”.[25]
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As lutas por reconhecimento surgem de um esforço em acabar com a falta de respeito,
com a dominação e com a desigualdade, impostas a muitas minorias ao longo da História, pois
reconhecer o outro e respeitá-lo como um ser dotado de dignidade requer a aceitação de sua
diferença cultural sem imposição de dominações unilaterais. Isso faz com que a cultura seja
dinâmica, ocasionando inevitavelmente trocas culturais, assim como o desaparecimento e o
fortalecimento de certas expressões culturais. Neste sentido se pronuncia Appiah:

 

No sistema global de trocas culturais há, de fato, processos de homogeneização em curso,
de certa forma assimétricos, e há formas de vida humana que desaparecem. Nenhum desses
fenômenos é particularmente novo, mas sua amplitude e velocidade, provavelmente, o são.
No entanto, assim como formas de cultura desaparecem, outras formas são- criadas
localmente- o que significa que elas trazem as marcas regionais que o cosmopolita festeja.
O desaparecimento de formas culturais antigas é coerente com a manutenção de uma rica
variedade de formas de vida humana apenas porque novas formas culturais, que diferem
entre si, também são criadas o tempo todo.[26]

 

 

A cultura, portanto, constitui-se em uma troca que só terá concretude se cada grupo
possuir sua própria identidade, razão pela qual a aceitação das diferenças entre os grupos
depende do reconhecimento do outro. Para Montiel e outros “a cultura é uma elaboração
comunitária mediante a qual os indivíduos se reconhecem se auto-representam e assinalam
significações comuns ao mundo que os rodeia.”[27] Mendonça, por sua vez, com relação ao
contato entre culturas, entende que

 

na visão convencional, os povos tradicionais testemunham momentos passados da experiência
humana, e por isso são considerados primitivos, atrasados, inferiores. Encontram-se, na
estrutura de pensamento linear, justificativas para subjugá-los. Na visão sistêmica e complexa,
eles simplesmente seguiram caminhos diferentes, fizeram opções diferentes. Não há
julgamento sobre suas escolhas. Não há justificativas para o estabelecimento de relações
hierárquica.[28]

 

 

O contato entre diferentes culturas pode tanto estimular a compreensão mútua quanto a
negação do outro, pois a aceitação do outro não é algo fácil num contexto de uma grande
diferença de poder entre as culturas. A cultura indígena, por exemplo, sempre foi ofuscada pela
sociedade dominante, a qual, a partir de estereótipos e pré-conceitos, se nega a aceitar o
diferente como diferente. Ou seja, a cultura contém um impulso propagador de seus atributos,
reforçando assim a identidade de uma comunidade, mas também pode servir de escudo
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impedindo que culturas contrárias se aproximem. Nesse sentido assevera Boff:

 

Não basta o reconhecimento da alteridade. Esse ato de respeito ordena-se ao aprendizado
dos valores dos outros, ao desenvolvimento da reciprocidade (troca de experiências e
saberes) e da complementaridade mútua. Nenhuma cultura expressa à totalidade do
potencial criativo humano. Por isso, uma cultura pode complementar a outra. Todas juntas
mostram a versatilidade do mistério do ser humano e as distintas formas de realizarmos
nossa humanidade. Por isso, cada cultura representa uma riqueza inestimável (língua,
filosofia, religião, artes, técnicas; numa palavra, as formas de habitar o mundo), sejam as
culturas singelas da Amazônia ou as culturas assim chamadas modernas, técnico-científicas.
Toda essa imensa diversidade cultural não se deverá perder num processo de globalização
homogeneizador pelo único modo de produção capitalista.[29] 

           

 

O modelo de produção capitalista é avassalador para a diversidade cultural, e nesse
contexto, é que o papel do Estado torna-se fundamental como protetor da diversidade e
promotor do diálogo intercultural. Pois, apesar da diversidade cultural, a humanidade é uma. A
cultura é um importante vetor para o pleno desenvolvimento humano, e ela encontra-se no
centro dos debates atuais sobre identidade cultural.

 

Pensar na preservação dos espaços de constituição das diversas identidades culturais
torna-se uma questão fundamental. Mas a construção da convivência com respeito às diferenças
é um desafio possível. Para tanto não se pode olhar o outro culturalmente diferente como uma
ameaça; ao contrário, a convivência, o compartilhamento com essa outra cultura devem
propiciar constantes inovações, o que possibilita interessantes negociações dialógicas com
relação aos dilemas compartilhados.

 

Ao se fazer prevalecer a ética da alteridade, é preciso partir da idéia de que a cultura é
dinâmica e que em tempos de globalização se torna praticamente impossível o isolamento
cultural. Ao mesmo tempo, porém, é preciso ter consciência de que a tentativa de impor um
pensamento único nesse processo consegue muitas vezes exterminar culturas inteiras. Tome-se,
por exemplo, o caso dos povos indígenas, quando sobre eles recai o desrespeitoso projeto de
inseri-los culturalmente na realidade não-índia. Esse conflito cultural vem assim detalhado por
Cabral:

 

Normalmente numa comunidade que tem seus costumes e tradições, sobreviventes de uma
organização de seus mestres, chefes e pajés, a cultura é passada, em muitos casos,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4887

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftn29


oralmente, e por modos e comportamentos ensinados e usados por todos. É o caso de
grupos que ainda mantêm seus rituais em momentos tristes e alegres da tribo. E que se
sentem violentados com os costumes impostos como o dever de saber ler, escrever e viver
dos “brancos”. [...] Imagine o índio “puro” em sua essência que ainda não teve contato com
os “brancos”, mas vive isolado na mata, e, de repente, por iniciativa de uma ONG e de
estudiosos interessados em “preservar” e divulgar essa cultura para outros (que não tem o
mesmo objetivo de seus habitantes – uma vez que a linguagem do “branco” não faz parte
da cultura indígena) invade a tribo com uma máquina moderna capaz de mostrar o mundo
lá fora e poder divulgar a vida daquele grupo. Será que isso ajudaria “realmente” na
preservação da cultura desse povo ou seria mais um ingrediente para modificá-la?”[30]

 

 

 

A principal razão de uma cultura não ter o direito de controlar a outra está no fato de
que ela sempre se formou das inter-relações simbólicas vividas no interior de uma sociedade.
Levada aos campos econômico e político, pode-se afirmar que a cultura desempenha um
importante papel na sobrevivência da democracia, no sentido de que as mudanças institucionais
devem orientar-se pelos valores e crenças das pessoas comuns.

 

No mundo globalizado da atualidade, a construção/reconstrução da identidade enquanto
expressão cultural de um povo acontece de forma conflitiva, muitas vezes antagônica, tendo,
como pólos de oposição, de um lado as políticas homogeneizantes ideologicamente impostas, na
forma de um pensamento único, pelos grupos culturalmente dominantes no mundo ocidental, e,
por outro, inúmeros grupos minoritários, com práticas consagradas de especificidades culturais,
que necessitam lutar por sua preservação, embora de forma não excludente para não reproduzir
a mesma lógica de cultura única. Note-se, contudo, que essa luta pela preservação de valores
culturais específicos e diversificados não exclui uma saudável partilha intercultural, pela qual se
estabelecem valores de caráter universalizante em termos de direitos fundamentais.

 

Nesse intenso processo de mescla cultural muitos são os caminhos que podem ser
trilhados num mundo globalizado. Ao mesmo tempo em que se observa um respeito pela
pluralidade de culturas, constatam-se também reclusões identitárias, na forma de diásporas de
grupos culturais mais fechados de migrantes, usualmente denominados guetos. Na mesma linha
incluem-se os fundamentalismos de caráter religioso. Trata-se, neste caso, de uma radicalização
ao inverso, como tentativa de recuperar raízes e identidades individuais destroçadas pelo
“império sem imperador” que é o atual sistema de mercado.

 

Guéhenno define esse contexto pós-moderno como “idade imperial”, nos seguintes
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termos:

 

A idade que abandonamos, a idade das instituições e da política, reconhece a diferença,
porém a organiza e a enquadra. Ela identifica e separa aqueles que decidem dos que
obedecem; aqueles que legiferam, aqueles que julgam etc. Ela organiza o conflito para
poder transcendê-lo. A idade imperial não tolera o conflito, o qual chama de
desentendimento. Ela precisa da semelhança. Ela opõe os benefícios do trabalho em equipe
à estrutura hierárquica. Ao invés da polarização da força, prefere uma circulação cada vez
maior da informação cujo objetivo é dissolver o conflito via uma multiplicidade de
microajustes preventivos.[31]

 

 

            O conformismo faz parte dessa nova idade: “[...] todos admitem que a mudança é
a regra da idade imperial, o princípio motor. Mas todos entendem que a mudança foge da
alçada do homem. Seja empresa ou nação, evita-se planejar o futuro, contenta-se em
desenvolver a ‘capacidade de adaptação’.”[32]  Decorre daí a angústia, pois se trata do império
dos signos sem significado, restando o dinheiro como último signo, como denominador comum.
Na análise do mesmo autor, na abstração desse mundo imperial as religiões voltam-se mais para
os rituais e para a magia do que para a racionalidade metafísica, num claro processo de auto-
exclusão. Ao falar da renovação do islã, assim se expressa:

 

Os neofundamentalismos que sucederam ao islamismo não propõem uma nova ordem
mundial, porém, mais modestamente, a proximidade de uma comunidade, imitando, nas
relações individuais, essa sociedade justa que já desistiu de alcançar no plano político. Esse
pessimismo profundo explica por que os militantes neofundamentalistas fazem pouco
proselitismo e ao mesmo tempo são tão intolerantes. Sua ambição principal não é a de
ampliar a comunidade dos crentes, mas constituir uma comunidade homogênea, ainda mais
confortável e segura por ser fechada e introspectiva. Nesse sentido, o militantismo islâmico
reproduz alguns traços de outras seitas. Só se chega à comunhão pela exclusão[33].

 

 

Assim, nas sociedades das redes e da economia global, ao desaparecer o grupo
tradicional, os homens ficam desamparados e sem vínculo. Como saída, nos países pobres do
Terceiro Mundo apela-se para a religião, que não sofre restrições por parte do sistema,
enquanto nos países ricos, como decepção a respeito do político, essa aspiração “religiosa”
aparece mais nas organizações humanitárias, renunciando à esperança de achar numa ordem
política as soluções para a infelicidade dos homens. Procura-se criar solidariedades concretas
num mundo abstrato demais. Nas palavras de Guéhenno,

 

a busca do universal, longe de dar sentido aos nossos destinos individuais, resulta em
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medo. A ação humanitária oferece assim aos ricos a mesma reflexão sobre uma experiência
moral individual, porém compartilhada, que o Islã oferece aos pobres. Não procura-se mais
curar, de forma abstrata, a miséria do mundo. A miséria tem agora um rosto, e uma
solidariedade imediata instaura-se, surgida da urgência e do sofrimento. Tendo perdido a
ilusão de uma solução política que poria fim à infelicidade, para tornar a multiplicidade dos
destinos humanos uma comunidade, nós nos consagramos a alguns homens, e não mais à
raça humana.[34]

 

 

É essa, pois, a função da religião na idade imperial: afirmar a diferença quando tudo
leva ao universal, dividindo e excluindo ao invés de juntar e incluir, à maneira das funções da
nação na idade institucional: “No mundo da uniformidade e da homogeneização, a religião
permite que escapemos da abstração universal para reencontrar, no arquipélago da solidão
moderna, o sentimento da nossa individualidade.”[35]

 

O capitalismo, por sua vez, dentro da lógica puramente mercantilista, trabalha a
globalização cultural, pelas ações das indústrias culturais, tendo como referência o lucro e a
acumulação de capital em nível mundial. A respeito assim se expressam Cesnik e Beltrame: 
“Sem dúvida que a globalização é um canal aberto para incursões mais elaboradas do
capitalismo, mas precisamos ver de que maneira a cultura escuta seus apelos para saber como e
contra o que resistir.” Na visão dos autores,

 

a globalização reforçou as possibilidades de compartilharmos diversas identidades ao mesmo
tempo, pois nos movemos com maior facilidade de uma cultura a outra, aprendemos línguas
com rapidez, somos filiados aos valores da democracia, que nos fez mais tolerantes e
podemos sentir com instantaneidade as angústias de um povo distante de nós. Essas
possibilidades não mutilam a relação original com sua cultura, que até se reforçam pela
percepção da diversidade.[36] 

 

 

Nesse alargamento do multiculturalismo, há também culturas que preservam algumas
crenças que são repudiadas pelos direitos humanos, como por exemplo, a circuncisão feminina
em alguns países asiáticos. Ou seja, a cultura nos mais diversos cantos do mundo pode se
manifestar de forma anti-social, violenta, contrária ao pensamento de outros grupos ou
sociedades. O paradoxal é que, embora seja determinante em certos países, grupos ou
comunidades, pois reflete a maneira de pensar e de se relacionar dos indivíduos, tal expressão
cultural dificulta, quando não nega, princípios universalizantes de expressão dos direitos
humanos.
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Para Benhabib, os efeitos do processo de globalização proporcionaram “o enfrentamento
entre diferentes culturas que podem estar produzindo uma comunidade de diálogo e também de
interdependência.” Para essa autora a globalização está criando um enfrentamento entre as
culturas, línguas e nações, que acabam incidindo sobre a vida das pessoas, para tanto, o diálogo
intercultural é uma importante ferramenta de pacificação[37]. Contudo, no raciocínio da mesma
autora,

 

é provável que a reciprocidade igualitária jamais possa realizar-se em uma comunidade
mundial em que estados e povos se encontram em distintos níveis de desenvolvimento
tecnológico, econômico e militar e estão sujeitos a distintas estruturas e coações sociais,
históricas e culturais. O que estas normas de respeito universal e reciprocidade igualitária
articulam são pautas para nossas intuições; constituem princípios normativos para guiar
nossos juízos e deliberações em situações humanas complexas.[38]

 

O fato é que, num contexto geral, as particularidades devem ser levadas em conta para
que ocorra o diálogo intercultural, pois há formas culturais aceitáveis e outras que podem
parecer uma aberração. O contato com outras culturas, facilitado pelas técnicas de informação,
reflete diretamente nas identidades dos sujeitos. Importa, no entanto, não olvidar que o
processo de globalização cultural não é de todo nocivo, desde que não imponha sua
uniformização ou o fim da diversidade. Impõe-se, por isso, a crescente necessidade do exercício
da tolerância, que significa a não-interferência nos comportamentos culturais distintos,
preservando o respeito e o reconhecimento nos planos ético e jurídico, em especial no que se
refere às minorias étnicas.

 

4. Um novo olhar:  o papel do direito e as novas tendências do constitucionalismo no
respeito a identidade, alteridade e cultura das minorias étnicas

A relação entre cultura, direito e identidade e alteridade inseriram-se, nos últimos anos, ao debate
em torno do conteúdo e do papel das Constituições, tanto no que tange aos direitos das minorias, às

reivindicações territoriais, à proteção dos direitos culturais, à língua, aos currículos escolares, quanto aos

preceitos que fundamentam as Constituições. É necessário que se reconheça a plurietnicidade e a
pluriculturalidade que está presente na formação  da maioria dos Estados, o que vem justificar a afirmação
de que os Estados não possuem uma composição homogênea e com isso, o reconhecimento e a tutela de
todos os grupos presentes em sua formação é imprescindível para que a dignidade humana seja realmente
protegida e respeitada.

A respeito da identidade nacional ou cultural, Paviani explica que a identidade de um
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povo ou de uma cultura aponta para um conjunto de costumes, comportamentos, valores, obras
e para elementos socioculturais, como a língua e a religião. Alerta o autor, porém, que o
conceito de identidade nacional pode se tornar um instrumento equivocado da realidade cultural
de um povo, uma vez que toda identidade é constituída sobre a diferença. Dessa forma, na
procura da identidade não se pode esquecer as diferenças. Mesmo que em relação aos seres
humanos exista algo de comum, como os direitos fundamentais, por exemplo, as diferenças
entre eles devem ser admitidas.[39]

Alguns avanços estão sendo alcançados, em setembro de 2007, a Assembléia da ONU, e
vários paises reunidos aprovaram a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, encerrando
mais de duas décadas de debates e justificativas na busca de ampliar direitos individuais para uma nova
categoria de sujeitos considerados agora coletivamente. A Declaração avança assim para o reconhecimento
dos povos indígenas como nações preexistentes aos Estados nacionais republicanos, outorgando a suas
demandas a legitimidade necessária para exigir de cada governo a efetivação dos seus direitos.
Na América Latina, a Declaração adquire particular  importância porque a região abriga 10% do
contingente indígena do mundo. Nesta região, as estimativas avaliam que a população de
indígenas oscila entre 8 a 12%, o equivalente entre 30 e 50 milhões1 de pessoas, acumulando
altos índices de mortalidade, analfabetismo e incidência de extrema pobreza[40]. Assim, em
alguns paises como  a Guatemala, a Bolívia, o Peru e o Equador, a população indígena equivale,
e pode até superar, à dos indivíduos não indígenas. Em outros, a superfície habitada por
comunidades indígenas é considerada proporcionalmente superior à ocupada pelo resto da
sociedade. No caso brasileiro, por exemplo, uma população indígena de 0,4%  ocupa mais de
12% do território nacional, um espaço particularmente rico em biodiversidade, recursos hídricos,
madeiras preciosas e jazidas de minérios, exigindo do governo repensar o relacionamento com os povos
indígenas como base para o desenvolvimento estratégico nacional.[41]

Alguns exemplos de avanço neste campo foram e são os processos constituintes da Bolívia e do
Equador, que sem dúvida resultaram de uma longa luta de resistência e articulação indígena. Essas
constituições se caracterizam, explicitamente num projeto descolonização que buscou reverter a exclusão
histórica dos povos originários na configuração, gestão e participação nos Estados. O fundamento dessa
luta,  recuperou o princípio da interculturalidade, da alteridade e do reconhecimento destes povos,  lhes
garantiu autonomia e jurisdição dentro de seus territórios, direitos de participação dentro e fora destes. Os
povos aparecem como sujeitos de amplos direitos coletivos, alguns de caráter interno, outros por meio de
aparatos públicos e outros pelo diálogo intercultural com a sociedade.

 

Considerações Finais

Diante de todo o exposto com relação à identidade, alteridade e à cultura, o momento é
de reflexão, para poder visualizar-se um caminho que seja dialógico entre as mais diversas
culturas, sem que se neguem mutuamente, o que implica a aceitação da diversidade e a
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compreensão da humanidade do ser. Tanto a identidade individual quanto a idéia de alteridade
e cultura sofrem mudanças constantes, variando consideravelmente seus conceitos e concepções
nesse novo modelo de mundo. O interessante neste momento de fragilidade da vida humana é
que o indivíduo entenda seu papel no mundo, como parte integrante de um todo e não como
dono do mesmo e nisso o direito tem um papel fundamental – de auxiliar na  concretização da
cidadania étnica para o desenvolvimento do direito destas populações que pode e deve  ser favorecido pela

abertura efetivamente democrática e participativa para que estas minorias sociais desenvolvam estruturas
necessárias para a organização e abertura da esfera pública de direitos.

 

Referencias

 

APPIAH, Kwame Anthony. Cultura, comunidade e cidadania. In. HELLER, Agnes et al. A crise
dos paradigmas sociais e os desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto,
1999.

 

AZCONA, Jesús. Las barreras de las culturas identitarias: Migración y limites sociales. In:
GARCIA, Manuel Calvo (org). Identidades Culturales y Derechos Humanos. Dikison:
Madrid, 2002.

 

BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2000.

____. Tempos líquidos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2007.

____. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2004.

____. Identidade: entrevista a Benedetto Vechhi/Zigmunt Baumann. Tradução de Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

____. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

____. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio Dentzien. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2003.

 

BECK, Ulrich. La Sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Ediciones
Paidós Ibérica, S.A. Edición en castellano, 1998. Traducción de Jorge Navarro, Daniel Jiménez e
Maria Rosa Borras, 2002.

 

BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 3. ed. rev. e ampl. Ijuí:
Ed. Unijuí, 2002.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4893



 

BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global-
Tradución de Alejandra Vassallo. La Ed. Buenos Aires: Katz, 2006.

 

BOFF, Leonardo. Do iceberg à Arca de Noé: o nascimento de uma ética planetária. Rio de
Janeiro: Garamond, 2002. (Os Visionautas).

 

___________. Ética e eco-espiritualidade. Campinas, SP: Verus Editora, 2003.

___________. Ética da vida. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.

___________. Saber Cuidar: Ética do Humano – Compaixão pela terra. Editora Vozes. 2001,
7 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro.

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Ed. Malheiros, 1997.

 

BRUIT, Hector Hernan. Bartolomé de Las Casas e a simulação dos vencidos – Ensaio
sobre a conquista hispânica da América. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: Iluminuras,
1995.

 

CABRAL, Eula D. Taveira. Os índios brasileiros e a inclusão digital. Disponível em:
WWW.cominicacao.pro.br/setepontos/8:indios.htm. Acesso em: 05 de agosto de 2008.

 

CANCLINI, Nestor García. La globalizacion imaginada. Barcelona: Paidós, 2000.

 

CASTELLS, Manuel. O Poder da identidade. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo:
Ed. Paz e Terra, 2002.

 

CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam. Gênero e meio ambiente. 2. ed. rev. e ampl.-
São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO: UNICEF, 2005.

 

CARVALHO, Edgard de Assis. Complexidade e ética planetária. In: PENA-VEJA, Alfredo;
ALMEIDA, Elimar Pinheiro de. O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da
modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4894

http://www.cominicacao.pro.br/setepontos/8:indios.htm


 

CARVALHO. José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.

 

CASTORIADIS, Cornelius. Para si e subjetividade. In: PENA-VEJA, Alfredo; ALMEIDA, Elimar
Pinheiro de. O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de Janeiro:
Garamond, 1999.

 

CESNIK, Fábio de Sá; BELTRAME, Priscila Akemi. Globalização da cultura. Barueri, SP:
Manole, 2005. (Entender o mundo; v.8).

 

CIOMMO, Regina Célia Di. Ecofeminismo e educação ambiental. São Paulo: UNIUBE, 1999.

 

CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Tradução
de Theo Santiago. São Paulo. Cosac Naify, 1978.

 

COLAÇO, Thais Luzia (org.). Elementos de Antropologia Jurídica. Florianópolis: Conceito
Editorial, 2008.

 

CORRÊA, Darcisio. A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas. 4. ed. Ijuí: Ed.
Unijuí, 2006.

 _____. Ética, cidadania e educação ambiental. Revista Habeas Data: reflexões sobre o Direito
– Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo, Ijuí: Ed.Unijui, ano 1, n. 1, jan/jun.
2002.

 

CORRÊA, Darcisio et al. Cidadania, biodiversidade e identidade cultural na Reserva
Indígena do Guarita. Ijuí. Ed. Unijui, 2007.

 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de

Janeiro: Rocco, 2000.

 

ELIAS, Norbert. A sociedade de indivíduos. Organizado por Michel Schröter. Tradução: Vera
Ribeiro. Revisão técnica e notas: Renato Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994.

 

ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4895



desenvolvimento. In: LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber e Ciências Sociais:
perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

 

FALK, Richard. Globalização predatória: uma crítica. Tradução de Rogério Alves. Lisboa:
Instituto Piaget, 2001.

 

FLORIANI, Dimas. Conhecimento, meio Ambiente e globalização. Curitiba: Ed. Juruá,
2004.

 

FONTES, Nancy Rita Vieira. Identidade e alteridade em João Ubaldo Ribeiro: um brasileiro
em Berlim. Texto s.d.

 

 

 

 

FUENTE, Oscar Pérez La. Pluralismo cultural y derechos de las minorias: una
aproximación iusfilosófica. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad
Carlos III de Madrid. Dikison S.L, Madrid, 2005.

 

GARCÍA. Manuel Calvo (Org). Identidades culturales y derechos humanos. Instituto
Internacional de Sociologia Jurídica de Oñati. Dykinson, 2002.

 

GIDDENS. Anthony. As Conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Filker. São Paulo:
Ed. Universidade Estadual Paulista, 1991.

 

____. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2002.

____. O mundo na era da globalização. Lisboa: Presença, 2000.

GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. Tradução de Howard Maurice Johnson e Amaury Temporal. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1999.

 

GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1993.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4896



HABERMAS, Jurgen. A ética da discussão e a questão da verdade. Tradução de Marcelo
Brandão Cipolla. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 2004.

 ____. La inclusión del outro. Estúdios de Teoria Política, Barcelona: Paisós, 1999.

 

HAESBAERT Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos. A nova des-ordem mundial. São Paulo:
Editora Unesp, 2006.

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da
Silva e Guacira Lopez Louro. 10. ed.: Rio de Janeiro: DP&a, 2005.

 

HARRISON, Lawrence E. (org). HUNTINGTON, Samuel P. (org). A cultura importa. Tradução
de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2002.

 

IANNI, Octavio. A Era do globalismo. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

____. A Sociedade global. Rio de janeiro. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

 

JUNQUEIRA. Carmen. Antropologia Indígena: uma introdução. São Paulo: EDUC, 2002.

 

KROTZ, Estebán (org.). Antropologia Jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del
derecho/edición de Esteban Krotz. _ Rubi (Barcelona): Antrophos Editorial; México: Universidad
Autônoma Metropolitana – Iztapalapa, 2002. (autores, textos y temas. Antropologia; 36).

 

MAFFESOLI. Michel. O ritmo da vida: variações sobre o imaginário pós-moderno. Tradução de
Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2007.

 

MENDONÇA. Rita. Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: Editora
Senac, 2005.

 

MÉTRAUX, Alfred. The Caingang. In: Steward, J. H. (ed.), Handbook of South American Indians,
Wasington: Smithsonian Institution, 1:445-475.

 

MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade cultural na era da globalização. In:
SIDEKUM, Antônio (Org.). Alteridade e multiculturalismo. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4897



MORIN, Edgar. As duas Globalizações: complexidade e comunicação: uma pedagogia do
presente. Tradução de Juremir Machado da Silva. 2. ed. Porto Alegre: Sulinas; EDIPUCRS. 1999.

______________. Politique de Civilisation. Paris: Arléa, 1997.

PENA-VEGA, Alfredo; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro (orgs.). O pensar complexo: Edgar Morin
e a crise da modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

 

PENA-VEGA, Alfredo; STROH, Paula. Viver, compreender, amar. In: PENA-VEGA, Alfredo;
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro (orgs.). O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da
modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

 

OLIVEIRA, João Pacheco de. Cidadania, racismo e pluralismo: a presença das sociedades indígenas na
organização do Estado-Nacional brasileiro. Em: Ensaios em Antropologia Histórica. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ. 1999.

 

OLIVEIRA. Roberto Cardoso. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e
multiculturalismo. São Paulo: Editora Unesp; Brasília: Paralelo, 2006.

 

ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996.

 

PAVIANI, Jayme. Cultura, humanismo e globalização. Caxias do Sul, RS: Educs, 2004.

 

PINSKI, Jaime. PINSKI, Carla Bassanezi (orgs). História da cidadania. São Paulo: Contexto,
2003.

 

POTIGUARA, Eliane. Desafio sobre gênero na questão indígena. In.
http.elianepotiguara.org.Br. Acesso: 31 de outubro de 2005.

 

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Editora Ática S.A. 1988.

 

RAZ, Joseph. La ética en el ámbito público. Barcelona: Gedisa, 2001.

 

ROBERTSON, Roland. Identidade nacional e globalização: falácias contemporâneas. In:
BARROSO, João Rodrigues (coord.). Globalização e identidade nacional. São Paulo: Atlas,
1999.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4898



 

ROGER, Emilio. Uma antropologia complexa para entrar no século XXI: chaves de Compreensão.
In. PENA-VEJA, Alfredo; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro (orgs.). O pensar complexo: Edgar
Morin e a crise da modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999.

ROULAND, Norbert (org.). Direito das minorias e dos povos autóctones. Brasília: Editora
UnB, 2004, p. 110.

SACHS, Ignacy. Caminhos Para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond,
2000.

SANTOS, Boaventura de Sousa. (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

 

____. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.

 

____. A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002.

 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

 

SANTILLI, Juliana (coord.). Os direitos indígenas e a Constituição. Porto Alegre:  Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993.

 

SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. atual. ampl. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. Revisão
técnica de Ricardo Doniselli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

 

SIMONIAN, Ligia. Mulheres indígenas vítimas de violência. Niterói, trabalho apresentado na
XIX Reunião da Associação Brasileira de Antrolpologia, 1994.

 

SILIPRANDI, Emma. Ecofeminismo: contribuições e limites para a abordagem de políticas
ambientais. Revista de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Porto Alegre,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4899



v. l, n. l, p. 67-68, jan./mar. 2000.

 

SORIANO, Ramón. Interculturalismo: entre liberalismo y comunitarismo. Ed. Almuzara.
España, 2004.

 

TAYLOR, Charles. Multiculturalismo: La politica del riconoscimento. Milan: Anabasi, 1993.

TAYLOR, Charles et al. Multiculturalismo: examinando a política de reconhecimento. Tradução
de Marta Machado. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.

 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América – A questão do outro. 3. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1993.

 

TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Tradução de
Gentil Avelino Titton. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

 

UNGER. Nancy Mangabeira. O encantamento do humano: ecologia e espiritualidade. São
Paulo: Loyola, 2000.

 

 

VERGOPOULOS, Kostas. Globalização, o Fim de um ciclo: ensaio sobre a instabilidade
internacional. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro. Contraponto, 2005.

 

 

ZAOUAL, Hassan. Globalização e diversidade cultural. Tradução de Michel Thiollent. São
Paulo: Cortez, 2003.

 

 

[1] FONTES, Nancy Rita Vieira. Identidade e alteridade em João Ubaldo Ribeiro: um brasileiro em Berlim. Texto s.d. p.65.

 

[2]FONTES, Nancy Rita Vieira. Identidade e alteridade em João Ubaldo Ribeiro: um brasileiro em Berlim. Texto s.d. Ver
também: HALL, Stuart, Identidade cultural e diáspora“, in: Revista do Patrimônio histórico e artístico nacional, Rio de Janeiro
199?, pp.68-75.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4900

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref1
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref2


 

 

[3] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global- Tradución de
Alejandra Vassallo. La Ed. Buenos Aires: Katz, 2006,p.10.

 

[4] TAYLOR, Charles. Multiculturalismo: La politica del riconoscimento. Milan: Anabasi, 1993. Ver também em
:TAYLOR, Charles et al. Multiculturalismo: examinando a política de reconhecimento. Tradução de Marta Machado.
Lisboa: Instituto Piaget, 1998.pp. 85-86.

 

[5] SORIANO, Ramón. Interculturalismo: entre liberalismo y comunitarismo. Ed. Almuzara. España, 2004.p.43.

 

[6] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da
Silva e Guacira Lopez Louro. 10. ed.: Rio de Janeiro: DP&a, 2005. p. 45.

 

[7] GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1993.p. 38.

 

[8] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global- Tradución de
Alejandra Vassallo. La Ed. Buenos Aires: Katz, 2006, p.32.

[9] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da
Silva e Guacira Lopez Louro. 10. ed.: Rio de Janeiro: DP&a, 2005. p. 45.

 

[10] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.p.69.

[11] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.p.75.

[12] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. p.91.

[13] HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. p. 91.

[14] ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996. p.8.

 

[15] SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.p. 135.

 

[16] SANTOS, Boaventura de Sousa. (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.p.27.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4901

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref3
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref4
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref5
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref6
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref7
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref8
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref9
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref10
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref11
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref12
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref13
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref14
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref15
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref16


 

[17] BAUMAN, Zigmund. Identidade: entrevista a Benedetto Vechhi/Zigmunt Baumann. Tradução de Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p.25.

 

[18] ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-
desenvolvimento. In: LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber e Ciências Sociais:
perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

 

 

[19] ZAOUAL, Hassan. Globalização e diversidade cultural. Tradução de Michel Thiollent. São
Paulo: Cortez, 2003.p.25

 

[20]OLIVEIRA. Roberto Cardoso. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo. São Paulo:
Editora Unesp; Brasília: Paralelo, 2006.p.34.

[21] SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Antropologia e diferença: quilombolas e indígenas
na luta pelo reconhecimento  do seu lugar no Brasil dos desiguais. In.COLAÇO, Thais Luzia
(org.). Elementos de Antropologia Jurídica. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p.97.

[22] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global- Tradución de
Alejandra Vassallo. La Ed. Buenos Aires: Katz, 2006.p.31.

 

[23] PAVIANI, Jayme. Cultura, humanismo e globalização. Caxias do Sul, RS: Educs, 2004.pp.76-77.

 

[24] Id.Ibid.

[25] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global- Tradución de
Alejandra Vassallo. La Ed. Buenos Aires: Katz, 2006.p.33.

 

 

[26] APPIAH, Kwame Anthony. Cultura, comunidade e cidadania. In. HELLER, Agnes et al. A crise dos paradigmas
sociais e os desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. p. 131.

 

[27] MONTIEL, Edgar. A nova ordem simbólica: a diversidade cultural na era da globalização. In: SIDEKUM, Antônio
(Org.). Alteridade e multiculturalismo. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003.p.133.

 

[28] MENDONÇA. Rita. Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: Editora
Senac, 2005.p. 82.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4902

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref17
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref18
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref19
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref20
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref21
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref22
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref23
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref24
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref25
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref26
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref27
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref28


 

[29] BOFF, Leonardo. Do iceberg à Arca de Noé: o nascimento de uma ética planetária. Rio de Janeiro: Garamond,
2002. (Os Visionautas). p.60.

 

[30] CABRAL, Eula D. Taveira. Os índios brasileiros e a inclusão digital. Disponível em:
WWW.cominicacao.pro.br/setepontos/8:indios.htm. Acesso em: 05 de agosto de 2008.p.3.

 

 

[31] GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. Tradução de Howard Maurice Johnson e Amaury Temporal. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1999. p.80.

 

[32] GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. p.93.

 

[33] GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. p.96.

 

[34] GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. p.96.

 

[35] GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia : um ensaio profundo e visionário sobre o
próximo milênio. p.98.

 

[36] CESNIK, Fábio de Sá; BELTRAME, Priscila Akemi. Globalização da cultura. Barueri, SP: Manole, 2005.
(Entender o mundo; v.8). pp.25-47.

 

[37] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. p.76.

 

 

[38] BENHABIB, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global. p. 79.

 

 

[39] PAVIANI, Jayme. Cultura, humanismo e globalização. Caxias do Sul, RS: Educs, 2004.pp.76-77.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4903

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref29
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref30
http://www.cominicacao.pro.br/setepontos/8:indios.htm
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref31
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref32
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref33
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref34
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref35
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref36
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref37
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref38
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref39


 

 

[40] COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA. CEPAL. Pueblos indígenas y frodescendientes de América
Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas. Santiago: ONU, 2006.

 

[41] COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA. CEPAL.  Panorama Social de América Latina. Santiago de
Chile: ONU/CEPAL, Santiago de Chile: ONU/CEPAL,2006. Ver também em BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos indígenas y derechos
constitucionales en América eLatina: un panorama. Bolívia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas/Gobierno de México/Abya Yala/Banco Mundial, 2003 MARÉS, Carlos Frederico de Souza Filho. O renascer dos povos
indígenas para o Direito. Curitiba: Ed. Juruá, 1998. URQUIDI, Viviam; TEIXEIRA, Vanessa, LANA, Eliana. Questão indígena na
América Latina: direito internacional, novo constitucionalismo e organizações dos movimentos indígenas. Cadernos Prolam –USP,
vol. 1, ano 8, 2008.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4904

file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref40
file:///F:/TEXTO%20FINAL%20IDENTIDADE%20E%20ALTERIDADE.doc#_ftnref41


MULTICULTURALISMO E UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: TENDÊNCIAS, 
CONFLITOS E POSSÍVEIS ALTERNATIVAS À CONSTRUÇÃO PACÍFICA DA CIDADANIA 

UNIVERSAL E DA CIDADANIA MULTICULTURAL 

MULTICULTURALISM AND UNIVERSALIZATION OF THE HUMAN RIGHTS: TRENDS, CONFLICTS 
AND POSSIBLE ALTERNATIVES TO A PACIFIC CONSTRUCTION OF A UNIVERSAL CITIZENSHIP AND 

A MULTICULTURAL CITIZENSHIP 

 

Candisse Schirmer 
Josiane Borghetti Antonelo Nunes 

 

 
RESUMO 
O presente ensaio tem o objetivo de contribuir à reflexão acerca das possíveis alternativas para 

resolver conflitos decorrentes da universalização da cidadania e dos direitos humanos a ela 
inerentes e da concretização e respeito da cidadania multicultural. Desta forma, o ensaio se inicia 
pela apresentação de uma breve pesquisa quanto à necessidade e evolução da cidadania universal 

e multicultural, para posteriormente avaliar a relação existente entre ambas, e os conflitos que 
possam surgir em nome destes direitos, bem como averiguar as possíveis alternativas para 

resolução dos mesmos. Nesta seara, analisar-se-á o princípio da proporcionalidade e a única 
exceção aceitável para a sua não incidência independentemente do caso específico, uma vez que 
o direito a vida deve preponderar mesmo a priori sobre qualquer direito cultural, com o fito de 

alcançar o objetivo firmado. Para este ensaio, utilizaram-se os métodos bibliográfico e qualitativo 
de pesquisa. Por fim, conclui-se que quando ocorrer um conflito entre direitos relativos à cidadania 
universal e à multicultural, a priori, nenhum prevalecerá sobre o outro, mas sim, deverá ser 

aplicado o princípio da proporcionalidade ao caso concreto e examinar qual solução é menos 
gravosa. Porquanto, nenhuma concessão deverá ser permitida às peculiaridades culturais quando 
em seu nome houver violação ao direito à vida ou a integridade física do ser humano, pois estes 

direitos fundamentais sempre devem imperar sobre qualquer outro. 
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania Universal; Cidadania Multicultural; Direitos Humanos; Princípio 
da Proporcionalidade.  

 
 
ABSTRACT 

The present assay has as objective contribute to the reflection concerning the possible alternatives 

to solve conflicts arose from the citizenship universalization and the human rights inherent to it 

and of the effective and respect of the multicultural citizenship. In this way, the assay initiates 

with the presentation a brief research on the necessity and evolution of the universal and 

multicultural citizenship, later to evaluate the existing relation between both, and the conflicts that 

may appear on behalf of these rights, as well as inquiring the possible alternatives for resolution of 

the same ones. In this desert, will be analyzed the principle of the proportionality and the only 

acceptable exception for its not incidence independently of the specific case,once that the right 

the life must preponder evenly a priori over any cultural right with the objective to reach the 

firmed objective. For this assay, the methods bibliographical and qualitative of research had been 

used. Finally, its concluded that when occurs a conflict between relative rights of the universal 

citizenship and multicultural, a priori, none will prevail over the other, however, will have to be 
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applied concretely the proportionality principle to the case and to examine which solution is less 

Hurtful. Inasmuch as, no concession shall be allowed on the cultural peculiarities when in its name 

will be broken the right to the life or the physical integrity of the human being, therefore these 

basic rights always must reign on any another one. 

KEYWORDS: Universal citizenship; Multicultural citizenship; Human rights; Principle of the 

Proportionality.  

 

 

1. Introdução 

            

Ao proferir um significado de direitos humanos para os fins a que nos propusemos neste ensaio, 

enfatizar-se-ia que“são o produto de uma longa história de luta por justiça social e resistência à opressão em 

todas as sociedades humanas”[1], uma vez que tais direitos resultam do jogo das diferenças, em que estão 

presentes discriminação e preconceito. 

Uma das questões fundamentais a ser retratada é que os direitos humanos são cláusulas mínimas 

para que o indivíduo viva dignamente em sociedade, porém o contexto a que estamos inseridos se faz cada 

vez mais diferenciado, em que se confrontam alegação de universalidade versus a diversidade 

cultural, ocasionando tais choques dificuldade ao alcance da vivência plena. 

Muitos são os fatores que afetam a implementação dos direitos humanos, porém devemos começar 

por fortalecer os Estados na proteção dos mesmos. Buscar a alternativa dos conflitos através do princípio da 

proporcionalidade, mas, sobretudo, deixar de invocar a diversidade cultural para justificar abusos ao direito à 

vida e a integridade física do ser humano. 

Tudo indica que estamos convidados a repensar a cidadania... A cidadania universal e a cidadania 

multicultural representam grandes tendências atuais, todavia, nem sempre caminham lado a lado, e quando 

entram em conflito é necessário aplicarmos o princípio da proporcionalidade para verificar qual direito deve 

preponderar. 

Devemos buscar a solidificação, efetivação e concretização dos direitos humanos. O despertar para 

uma nova consciência tem que acontecer, já que não podemos admitir constantes violações a tais direitos, 

principalmente diante da tendente evolução da cidadania universal e da cidadania multicultural. 

  

2. Cidadania Universal e Cidadania Multicultural: tendências e percalços 

  

 A cidadania é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito preconizados pelo artigo 3° 

da Constituição Federal de 1988[2], sendo inclusive, os direitos a ela inerentes protegidos por cláusulas 

pétreas - artigo 60, incisos II e IV, que estabelecem que “não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir: o voto direto, secreto, universal e periódico; e os direitos e garantias 

individuais.”[3] 
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Marshall, autor da concepção clássica de cidadania enquanto direito a ter direitos, preleciona que 

sua análise baseia-se mais pela história do que pela lógica, e por esta razão divide o conceito da cidadania 

em três partes ou elementos, os quais chamou de civil, político e social. 

  
O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, 

liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o 

direito à justiça. Este último direito difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os 

direitos em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos 

mostra que as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de 
justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, 

como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor, dos 

membros de tal organismo. As instituições correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo 

local. O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um 

ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 

intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais.[4] 

            

Percebe-se, pois, que a cidadania é composta pelos direitos fundamentais de primeira (direitos civis 

e políticos) e segunda (direitos sociais, econômicos e culturais) dimensão. E esta divisão se dá mais em 

virtude da história, pois os direitos de primeira geração, de matriz liberal burguesa, surgiram da luta travada 

pela burguesia e o Estado Absolutista, nos séculos XVIII e XIX, na busca pelos direitos individuais de 

liberdade face à dominação do poder soberano. Por sua vez, os direitos de segunda geração, que buscavam 

igualdade, surgiram após a Revolução Industrial, no século XX, onde o proletariado buscava novos direitos 

para assegurar a dignidade humana, quando surge o Estado Social que objetivava a limitação da autonomia 

privada, em prol do caráter coletivo. 

Vieira, ao analisar o conceito de cidadania proposto por Marshall, conclui que no decorrer da 

história ela tem assumido várias formas de acordo com os diferentes contextos culturais. 

  
A cidadania seria composta dos direitos civis e políticos – direitos de primeira geração -, e dos direitos 

sociais – direitos de segunda geração. Os direitos civis, conquistados no século XVIII, correspondem 

aos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, de ir e vir, direito à vida, segurança, etc. 

são os direitos que embasam a concepção liberal clássica. Já os direitos políticos, alcançados no 
século XIX, dizem respeito à liberdade de associação e reunião, de organização política e sindical, à 

participação política e eleitoral, ao sufrágio universal etc. São também chamados direitos individuais 

exercidos coletivamente, e acabaram se incorporando à tradição. 
Os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos ou de crédito, foram conquistados no 

século XX a partir das lutas do movimento operário e sindical. São os direitos ao trabalho, saúde, 

educação, aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, a garantia de acesso aos meios de vida e bem-

estar social. Tais direitos tornam reais os direitos formais.[5] 
  
  

A cidadania constitui-se por dois elementos: conteúdo e titularidade. Com a transição do Estado 

liberal para o Estado social de direito ampliou-se consideravelmente o conteúdo da cidadania para compor o 

seio da cidadania social inúmeros direitos econômicos, culturais e sociais. Da mesma forma, a titularidade da 

cidadania atual deve apresentar uma gradativa ampliação. Inicialmente, excluíam-se da cidadania as 

mulheres, os menores, os indígenas e os analfabetos. Atualmente o debate encontra-se aberto no que diz 

respeito a estrangeiros e imigrantes em virtude da universalização da cidadania, e aos direitos multiculturais 

existentes face à cidadania multicultural. 
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A partir do pós-guerra, em resposta as atrocidades cometidas durante o nazismo, passou-se a buscar 

a reconstrução dos direitos humanos como paradigma a orientar a ordem internacional, o que implicou na 

internacionalização e universalização destes direitos. 

A cidadania universal/mundial significa gozar dos direitos humanos garantidos nos instrumentos 

jurídicos nacionais e internacionais sempre e em todo lugar. Consiste na garantia e proteção dos Direitos 

Humanos fora das fronteiras do Estado, pois estes direitos correspondem a toda a humanidade, independente 

da nacionalidade e das soberanias estatais, como já reconhecido pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

Torres observa que os Direitos Humanos declarados nos tratados e convenções internacionais 

constituem a base da cidadania mundial, vejamos: 

  
O Direito Internacional Público deixa de ser o conjunto de normas e princípios que regulam as 

relações entre as nações para adquirir o contorno de um „Direito Internacional dos Direitos Humanos‟ 

que garante status específico aos cidadãos dos diversos países (...). A cidadania mundial envolve, 

sobretudo, os Direitos Humanos declarados nos tratados e nas convenções internacionais.[6] 

  

A partir dessa definição, cabe dizer que os Direitos Humanos são direitos de liberdade, inalienáveis, 

imprescritíveis e permanentes, inerentes ao homem como ser humano. Nessa mesma linha, Corrêa ensina 

que 

  
direitos de cidadania são os direitos humanos, que passam a constituir-se em conquista da própria 

humanidade. A cidadania, pois, significa a realização democrática de uma sociedade, compartilhada 

por todos os indivíduos ao ponto de garantir a todos o acesso ao espaço público e condições de 

sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a plenitude da vida. Isso exige organização e articulação 

política da população voltada para a superação da exclusão existente.[7] 

  

O conceito de cidadania, mais uma vez, se vê alargado, uma vez que além dos direitos previstos 

nacionalmente passa a incluir também direitos internacionais enunciados. Desta forma, a plena concretização 

dos direitos e garantias internacionais depende do exercício efetivo dos direitos humanos, nacional e 

internacionalmente assegurados. 

Todavia, juntamente com esta tendência de universalização, passou-se a discutir a importância de se 

preservar a diversidade dos grupos, respeitando o multiculturalismo existente. Como crítica ao liberalismo 

igualitário, Taylor apresentou a teoria conhecida como “Política da diferença”, segundo a qual as instituições 

e políticas públicas devem tratar grupos minoritários e diferentes (mulheres, homossexuais, imigrantes, 

grupos étnicos, etc...) de acordo com as suas diferenças culturais, para que não se suprima identidades e se 

faça discriminações sutis. 

O multiculturalismo caracterizado pela fragmentação das culturas nacionais, onde os grupos agem a 

partir da perspectiva de um grupo cultural, traz três conseqüências importantes para a justiça social: “primeiro, a 

visão estreita de uma comunidade específica ameaça a ideia de uma distribuição mais ampla que atravesse 

várias culturas; segundo, os acordos sobre justiça social ficam mais difíceis de serem obtidos; por último, 

essa preocupação declina frente à busca de reconhecimento cultural”. Desta forma, para enfrentar estes 

problemas se faz necessário um critério de justiça preciso. [8] 
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[...] Somos espanhóis, brasileiros ou argentinos e, nessa identificação carismática e amistosa, se 

perdem os conflitos, as inimizades profundas. Torturadores ou torturados identificavam-se com a 

equipe brasileira de futebol na Copa do Mundo de 70. Por uma hora e meia, torturadores e torturados 

eram amigos porque pertenciam, misticamente, à mesma cidadania. Era a cidadania o lugar comum, 

onde todos, por um pequeno período de tempo, nos esquecemos de ser inimigos. Essa é, no fundo, a 
forma que o Estado moderno encontrou para poder, rapidamente, coletivizar, globalizar a amizade 

com um artifício de legalidade artificialmente construído: a cidadania. Algo que não ocorreu bem, já 

que os amigos identificados como cidadãos foram, em muitos casos, também identificados como 

nativos, nascendo dessa forma uma perigosa concepção nacionalista da cidadania, que terminou em 

manifestações de extremo racismo. É um conceito de cidadania que gerou e segue gerando ondas 

contínuas de genocídios globalizados.[9] 

  

Reconhecer diferenças e garantir igualdade é um dos grandes problemas enfrentados atualmente, 

pois dentro do mundo globalizado há um aumento significativo das diferenças culturais dentro das 

sociedades. E o reconhecimento político destas diferenças garante a extensão da cidadania para a chamada 

cidadania multicultural, onde a aceitação de direitos específicos das minorias discriminadas garante a 

legitimação pela luta por estes direitos. 

Embora seja de grande importância reconhecer estas duas tendências, nem sempre se mostra fácil 

conciliar a cidadania universal com a cidadania multicultural, pois não raramente os direitos culturais entram 

em conflito com os direitos humanos. Mas antes de analisar uma possível alternativa que garanta a dignidade 

da pessoa humana e a justiça social, mostra-se importante analisar as conseqüências, positivas e negativas, 

do multiculturalismo na concretização dos direitos humanos internacionais. 

  

3. Relativização dos direitos humanos frente ao multiculturalismo: pontos positivos e negativos. 

            

Morais preleciona que os direitos humanos “podem ser vistos como um conjunto de valores básicos 

e fundamentais relativos a uma existência digna dos seres humanos que devem ser assegurados pelos agentes 

políticos, jurídicos e sociais”[10]. 

A história dos Direitos Humanos remonta a Antiguidade Clássica e possui como filósofos e 

pensadores principais Aristóteles, Platão, Sócrates, etc.. Todavia, os Direitos Humanos com rosto moderno 

começaram a ser concebidos a partir do Renascimento, na transição entre os séculos XVI e XVII, com 

protagonismo principal no século XVIII. Roig assim define esta transição: 

  
{...} La reforma protestante, los iusnaturalistas contractualistas y racionalistas que tanto contribuyen 

a la filosofia de la tolerancia y de los limites al poder (político y eclesiástico), em particular Locke y 

Spinoza, el primer liberalismo, la ilustración com Rousseau y Condorcet a la cabeza, y Kant 

constituyen el marco cultural, ideológico e intelectual de la primera version moderna de los derechos 

del hombre y del ciudadano que adquiere carta de naturaleza com las revoluciones liberales del 
XVIII y sua declaraciones de derechos, la americana de 1776 y la francesa de 1789.[11] 

  

Este novo modelo de sociedade só foi constituído a partir da inauguração de uma nova perspectiva 

de análise das relações políticas, que inverteu as questões centrais referentes ao Estado e/ou ao governo. Nas 

sociedades tradicionais, do ponto de vista dos governantes, defendia-se que o todo era anterior e superior às 

partes, ou seja, ex parte principis. Já na sociedade moderna, ao contrário, passou-se a defender-se que as 

“partes são anteriores e superiores ao todo, do ponto de vista dos governados, ou seja, ex parte populi, onde 

prepondera a questão do indivíduo, do contrato, da igualdade e da soberania popular.[12] 
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Esta inversão da perspectiva de análise das relações políticas constituiu condição de possibilidade 

da existência dos direitos do homem, ou segundo a expressão utilizada por Bobbio, permitiu a inauguração 

da “era dos direitos”, pois sem esta inversão não há como se falar em direitos dos homens, mas tão somente 

em deveres, pois “o ponto de vista tradicional tinha por efeito a atribuição aos indivíduos não de direitos, e 

sim de obrigações, a começar pela obrigação de obediência às leis, isto é, às ordens do soberano”[13]. Os 

dois marcos indicadores do novo modelo de sociedade individualista foi a Declaração de Direitos da 

Virgínia (1776) e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que inauguraram os direitos 

civis de primeira geração.[14] 

Os direitos humanos possuem como principais características a universalidade e a indivisibilidade, 

sendo que a primeira característica clama pela extensão universal dos Direitos Humanos sob a crença de que 

a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade e titularidade de direitos, sendo o relativismo 

cultural o maior desafio a ser superado para a concretização deste aspecto fundamental.[15] 

A concepção universal dos Direitos Humanos demarcada pela Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948 sofreu e sofre resistência de movimentos do relativismo cultural, segundo os quais cada 

cultura possui seu próprio discurso sobre Direitos Fundamentais, que está relacionada às específicas 

circunstancias culturais e históricas de cada sociedade, impedido assim a criação de uma moral universal, 

sendo necessário respeitar as culturas sociais.[16] 

Todavia, a declaração de Viena, adotada em 25 de junho de 1993, buscou responder a esse debate 

quando estabeleceu em seu § 5º: 

  
Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A 

comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de maneira justa e equânime, 

com os mesmos parâmetros e com a mesma ênfase. As particularidades nacionais, regionais e bases 

históricas, culturais e religiosas devem ser consideradas, mas é obrigação dos Estados, 

independentemente de seu sistema político, econômico e cultural, promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais.[17] 

  

Julga-se importante o reconhecimento e o respeito às culturas, sejam elas majoritárias ou não, tal 

como deve ocorrer em relação a crença religiosa, direito já reconhecido em importantes tratados 

internacionais de direitos humanos. A perseguição religiosa afeta todos os grupos religiosos, tais como os 

Cristãos na Arábia Saudita, Bahá‟ís no Irã, Budistas no Tibete, Ahmadis no Paquistão, praticantes da religião 

Falun Gong na China. 

Não se pode conceber atualmente uma sociedade afastada da noção do multiculturalismo, razão pela 

qual, devem-se estabelecer critérios para compatibilização das diferentes realidades culturais, tal como a 

proposta por Apel, segundo a qual: 

  
Independentemente dos sucessos ou fracassos na eliminação de guerras e 

implantação dos direitoshumanos, os seguintes pontos parecem claros para mim: 
1) As tentativas reiteradas de implantar uma ordem de paz e de direito cosmopolita correspondem a 

um dever moral dos homens (Kant). 
2) A necessidade moralmente justificável de uma ordem de paz e de direito internacional, 

politicamente efetiva, implica pelo menos que se aceite a convivência regrada de várias culturas, isto 

é, de nações diferentes, de formas de vida e de tradições religiosas diferentes numa sociedade cultural, 

pois: 
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3) A decisão livre de pertencer a determinada comunidade cultural, por exemplo, a uma comunidade 

étnico-lingüística, constitui por si mesma um direito humano individual a ser reconhecido numa 

ordem de direito cosmopolita. Pois, não é possível respeitar a identidade individual de uma pessoa 

sem que se respeite, ao mesmo tempo, sua livre pertença a uma tradição cultural. 
4) Nisso reside também a necessidade de que todos os indivíduos, que se utilizam do direito humano 
de pertencer a uma tradição e a uma forma de vida particular, reconheçam a ordem moral e jurídica da 

sociedade multicultural da humanidade, válida universalmente.[18] 

  

Estes critérios de compatibilização mostram-se fundamentais para o estabelecimento de princípios 

mínimos capazes de garantir a implementação de uma concepção de direitos humanos básicos. A pessoa 

humana deve ser o centro do debate, e vários valores devem servir de orientação, tais como a vedação de 

tratamento degradável ou à tortura, a liberdade de profissão, a liberdade de pensamento, acesso à 

informação, liberdade de religião, etc... 

O que não se pode permitir é que em nome da cultura, ocorram gravíssimas violações aos direitos 

humanos básicos. Mesmo nos casos em que se visualiza conflito entre direitos humanos fundamentais, tais 

como o direito à religião e o direito à vida (caso de proibição de transfusão de sangue para os adeptos da 

Testemunha de Jeová); direito à sigilo de correspondência dos presidiários e segurança públicas, etc... 

Para Trindade “compreendeu-se finalmente que a universalidade é enriquecida pela diversidade 

cultural, a qual jamais pode ser invocada para justificar a denegação ou violação dos direitos 

humanos”.[19] Neste sentido já existem decisões judiciais, que afirmaram que o direito a vida deve 

prevalecer sobre a liberdade religiosa, vejamos caso publicado: 

  
Decisão judicial define que direito à vida prevalece sobre liberdade religiosa – Espaço 

Vital(20.02.09) 
"Entre o direito à liberdade religiosa e o direito à vida, deve prevalecer o direito à vida". Com esse 

entendimento, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF autorizou médicos da rede pública de saúde 

a realizarem transfusões de sangue em mulher, mesmo contra a vontade dela. 
O caso foi trazido à Justiça pela filha de uma paciente, atualmente internada no Hospital de Base do 

Distrito Federal, em estado de inconsciência. Laudos médicos comprovam que ela corre risco de 

morte, caso não receba tratamento neurocirúrgico de urgência, incluindo transfusões de sangue. 
Os profissionais da área médica, no entanto, se depararam com uma procuração assinada e 
reconhecida em cartório, em 2006, onde a paciente informa, expressamente, seu desejo de não receber 

sangue de outras pessoas. Ao registrar o documento, ela agiu de acordo com os princípios 

estabelecidos pela religião Testemunha de Jeová, de que é seguidora. Essa manifestação documentada 

foi exibida aos médicos e à direção do hospital. 
Diante do estado de inconsciência da mulher, seus procuradores sustentaram o desejo de ela de não 

sofrer qualquer tipo de transfusão de sangue. Ao solucionar o conflito, o magistrado lembrou que a 

vida é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. "Bem inviolável, máxime do nosso 

ordenamento e protegida pelo Estado com prioridade", destacou. 
Firme nesse pensamento, o juiz concedeu um alvará judicial à filha da paciente, para que sua mãe 

possa ser atendida imediatamente. (Proc. nº 2009.01.1.009912-8 - com informações do TJRS). 

  

Diante do exposto, verificamos a necessidade de construir uma teoria de direitos humanos de 

caráter uniforme e universal, que considere as características culturais das várias sociedades envolvidas 

nesse objetivo, pois conforme preleciona Kant "pode-se dizer que o tratado de paz universal e duradouro é 

não somente uma parte, mas todo o fim do direito, considerado nos limites da simples razão (...)".
 [20]

 
 
 

Na condição moderna, se chamam Direitos Humanos aos direitos dos homens, vinculados à própria 

condição de ser homem, independente de atributos como nível social, condição intelectual, virtudes 
morais ou talentos de qualquer tipo. Esses direitos, como já disse, foram elevados a nível de 
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princípios  fundamentais de legislação, de formação do social, de orientação utópica do exercício de 

poder (práticas de poder feitas sempre em nome dos direitos dos homens) e de condição de sentido 

para os limites e as categorias da dogmática do direito. E um grande momento da ética ocidental que 

esperou séculos para conseguir que as reivindicações e mandamentos bíblicos (não matarás, amarás ao 

próximo) fossem reconhecidos pelo direito – que foi se tornando insuficiente.[21] 

  

Desta forma, mostra-se importante analisar a possibilidade de resolver os conflitos entre os direitos 

humanos e o relativismo cultural através do princípio da proporcionalidade, pois temos que entender que, 

independente da relação em que o conflito se estabeleça, este é inerente ao homem, cabendo examinarmos 

essa tarefa tão rica e intensa, uma vez que antes de ser o homem um ser racional, é um ser instintivo e 

impulsivo, que oculta um misto de memória e perdão, promessa e incerteza. 

  

4. Aplicação do Princípio da Proporcionalidade no caso de conflito de Direitos Humanos e a única 

exceção plausível, em notas conclusivas. 
  

A proporcionalidade, enquanto princípio constitucional possui por escopo salvaguardar bens 

maiores intrínsecos aos seres humanos que não se encontram positivados em normas, no entanto, são 

basilares aos mesmos. Bonavides salienta que o princípio da proporcionalidade “se caracteriza pelo fato de 

presumir a existência da relação adequada entre um ou vários fins determinados e os meios com que são 

levados a cabo.”[22] 

Faz-se necessário compreender que o referido princípio dispõe de três subprincípios, quais sejam: 

princípio da conformidade ou adequação dos meios; princípio da necessidade e princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, que são imprescindíveis a sua concretização, uma vez que devem estar 

sempre presente de forma conjunta. O cerne central do primeiro subprincípio reside na adequação do meio 

eleito, significando dizer que para que a consecução do objetivo almejado logre o desiderato pretendido, é 

necessário que o mesmo tenha condições. [23] 

Quanto ao segundo subprincípio, se denota a incessante preocupação em resguardar os direitos dos 

indivíduos sempre que uma norma de direito fundamental contrariar outra, lembrando que a escolha que 

deve prevalecer, é aquela que cause menos dano aos mesmos. Procura-se um meio menos nocivo que seja 

capaz de produzir o fim almejado pela norma em questão. 

O terceiro subprincípio pressupõe ponderação, uma vez que é necessário discernir as vantagens e 

desvantagens frente ao indivíduo, considerando os meios utilizados pelo legislador visando o fim almejado 

pela norma constitucional. Convém após analisar os pressupostos, avaliar se o resultado alcançado com a 

intervenção será proporcional à carga coativa da mesma. 

  
A lei da ponderação possui dois momentos: no primeiro, importa a satisfação do princípio oposto e no 
segundo, há a formulação de um mandado, (...) que se expressa através de regras. A ponderação não é 

um procedimento abstrato ou geral (...), ao contrário, é um trabalho de otimização que atende ao 

princípio da concordância prática.[24] 

  

Desde que autorizada pela norma constitucional, à lei poderá estabelecer restrições aos Direitos 

Fundamentais, utilizando-se do princípio da proporcionalidade como limitador/catalisador, lembrando da 
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exigência de respeitar tais direitos. Ademais, para a utilização do princípio da proporcionalidade há a 

necessidade da existência de um conflito, uma vez que ele somente será aplicado frente ao caso concreto. 

            
Quando um indivíduo encontra sua cidadania insatisfeita, é quase sempre e em formas simultânea à 

expressão de uma insatisfação na ordem dos Direitos Humanos. Quando um carabineiro suspeita, por 

minha aparência de pobreza, de minha dignidade, está me afetando em minha cidadania e nas 

condições de meus Direitos Fundamentais. Quando uma mulher condenada à prisão é cerceada em seu 

direito a encontros íntimos, lhe estão agregando, como pena acessória à privação da liberdade, a perda 
de seu direito de reproduzir-se. Algo que atenta de modo simultâneo à cidadania e aos Direitos 

Humanos. As mulheres que se esterilizam, para não perderem seus empregos, são violadas como 

cidadãs e no exercício da dignidade que todo Direito Fundamental implica.[25] 

  

Naturalmente podemos observar que a complexidade e pluralidade existentes nas relações entre os 

indivíduos não permitem que exista uma forma estabelecida para a solução do conflito, entrementes 

precisamos encontrar a solução mais adequada - o princípio da proporcionalidade - se apresenta como uma 

alternativa para os conflitos formulados dia-a-dia em nosso cotidiano. 

Desde que o mundo é mundo, vivemos em conflito, pois a estrutura complexa, traduzida pela 

personalidade do ser humano, é moldada e solidificada a partir do que é vivenciado, ora traduzido pelo 

conflito interior, ora traduzido pelo conflito com o outro, que vem identificado por inúmeros receios, 

inseguranças e medos. 

Assim sendo, diz-se que o princípio da proporcionalidade assume o papel de garantidor dos direitos 

fundamentais, uma vez que protege os indivíduos contra os abusos do Estado e serve de apoio ao juiz na 

resolução de problemas que versarem sobre a compatibilidade, conformidade e aplicação das normas 

constitucionais. 

Na medida em que se fecha uma porta, outra se abrirá num momento seguinte, ou seja, por mais que 

se restrinja um direito, outro será garantido, através do juízo de valoração, em que os fatos serão analisados 

minuciosamente, para garantir que o direito protegido apresentava conteúdo valorativo superior ao 

restringido. 

Imaginemos que estamos frente a dois direitos humanos fundamentais, tais como o direito à religião 

e o direito à vida (caso de proibição de transfusão de sangue para os adeptos da Testemunha de Jeová); 

pondera-se se o dano provocado a um deles em benefício da proteção do outro se justifica ante os objetivos 

almejados pela Constituição. 

  
O juiz, quando considera adequada a relação entre determinada restrição e o fim a que se destina, ou 

mesmo quando reconhece a inexistência de outro meio menos gravoso que pudesse conduzir ao 

mesmo resultado, nem por isso está a chancelar uma providência que imponha ônus demasiados ao 

cidadão. Há situações em que é plenamente possível identificar um desequilíbrio na relação meio-fim, 

sem que se possa concluir pela desnecessidade da providência legislativa, porque não está em causa a 

existência de outra medida menos lesiva, mas, sim, a precedência de um bem ou interesse sobre outro. 
(...) 
A proporcionalidade em sentido estrito, como visto, é um princípio que pauta a atividade do legislador 
segundo a exigência de uma equânime distribuição de ônus. Todavia, por si, não indica a justa medida 

do caso concreto. Esta há de ser indeferida a partir da técnica de ponderação de bens, na qual o juízo 

de valoração de quem edita ou controla a medida restritiva de direito é bastante amplo, dando margem 

à tese, defendida por muitos, de que se trata de tarefa impossível de ser efetuada, pela dificuldade de 

separar, medir e comparar valores e interesses em conflito.[26] 
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Uma solução justa ao caso concreto é o que se espera ao operar com o princípio da 

proporcionalidade, que serve como instrumento de proteção dos direitos humanos e fundamentais. Porém, 

sabemos que além do princípio que ora estudamos, existem normas escritas que são perpetuadas pela 

Constituição prevendo amparo a tais direitos, e não há dúvida da relevância das mesmas, mas o conceito 

amplo de cidadania apenas será efetivamente implantado, quando todos esses direitos assegurados forem 

implementados. 
  
Aparecerão novas demandas e necessidades éticas, que marcarão, espero, o começo de uma nova 

concepção, de escuta, à demanda por direitos vinculados à humanidade do homem. E a humanização 

dos direitos do homem que, no momento, reclama por novas coordenadas: deveres da totalidade da 

sociedade e de cada um em tantas partes do todo, de poupar os semelhantes da humilhação da miséria 
e da exclusão, da dor e da tortura, e da violência de todas as formas do maltrato físico, psicológico, 

comunicacional. E poupar o outro da violência das más intenções.[27] 

            

O princípio da proporcionalidade deve ser usado como fonte primária na resolução de conflitos 

entre direitos humanos. Assim como ocorre nos casos em que a cidadania universal entra em conflito com a 

multicultural. Nestes casos, quando a cultura de um povo, protegida como tal, representar afronta a outro 

direito humano, não se deve, a princípio, desrespeita-la, mas sim, analisar o caso concreto de acordo com o 

princípio da proporcionalidade. 

  
A polêmica universalismo/relativismo, neste ponto, se converteu num verdadeiro “beco sem saída”, 

que tanto pode servir para manutenção das condições opressivas, como para colaborar e criar novos 

espaços de modificação do “statu quo”.[28] 

  

Todavia, acreditamos que o direito a vida e a integridade corporal jamais poderão ser relativizadas 

em nome do relativismo cultural e não poderemos aceitar violências desumanas em seu nome, isto é, nos 

casos em que em um dos lados do conflito estiver o direito há vida e a integridade corporal, a cidadania 

universal jamais poderá ceder lugar à cidadania multicultural. Imaginamos que tratar aqui, topicamente, de 

dois exemplos empíricos seja essencial para a compreensão do que foi relatado. 

Por exemplo, no caso específico da Sakineh, viúva com dois filhos, presa em 2005 pelo regime 

fundamentalista do Irã, pelo crime de adultério, espera agora, com base na sentença de tribunais religiosos, a 

morte por apedrejamento, com pedras pequenas para que seu sofrimento seja maior. Tal julgamento é 

baseado na interpretação do livro sagrado do islã, o Alcorão, e quem executa a pena são os cidadãos daquela 

localidade. Neste caso específico, o direito universal à vida, protegido pela cidadania universal, deve 

prevalecer sobre relativismo cultural, consagrado na legislação e religião do Irã. 

Outro exemplo nos remete a Uganda, na África, onde um deputado propôs a elaboração de uma lei 

que deve condenar à morte, gays e lésbicas, e nos faz refletir acerca do conflito entre aos direitos humanos se 

tal lei for sancionada. Em mais de 30 países da África, a homossexualidade é crime, contendo penas que 

variam desde multa até prisão perpétua. 

  
Na Mauritânia, o homem que mantiver relações sexuais com alguém do mesmo sexo é condenado à 

morte, enquanto uma mulher é obrigada a ficar reclusa por um período que vai de três meses a dois 

anos. Desde 1990, a lei no Sudão prevê pena de 100 chibatadas e cinco anos de prisão, se a pessoa não 

tiver antecedentes criminais. Mas na segunda vez, recebe açoites e outros cinco anos de reclusão. Na 

terceira, prisão perpétua ou pena de morte. Na Somália apenas o sul sob influência da sharia (lei 
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islâmica) aplica pena de morte para casos de homossexualidade. O mesmo acontece com o norte da 

Nigéria. Já no Iêmen, homens casados são condenados à morte, enquanto os solteiros recebem 

chibatadas e ficam um ano na prisão. Mulheres não são condenadas à morte, porém a reclusão varia 

de três a sete anos.[29] 

  

Neste caso, mais uma vez estamos diante de conflito entre o direito de livre exercício cultural do 

país e o direito à vida do ser humano, onde sempre deverá preponderar o direito à vida e a integridade física, 

sobre qualquer outro direito, pois o valor à vida é um valor absoluto, e não se admite moralmente a 

hierarquização preconceituosa de vidas diferentes, resultante de escolhas diferentes. Não podemos olvidar 

que a vida de pessoa humana tem valor igual à de seu semelhante, independentemente de suas opções. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a luta pelo multiculturalismo e pela universalização dos 

direitos humanos depende de um novo internacionalismo da cidadania, onde tanto os direitos humanos como 

as culturas locais devem ser respeitadas dentro do princípio da proporcionalidade. Todavia, ainda que o 

direito de exercer sua própria cultura seja reconhecido como um direito fundamental, nenhuma concessão 

deverá ser permitida às peculiaridades culturais quando em seu nome houver violação ao direito à vida ou a 

integridade física do ser humano. 
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O DIREITO TRANSNACIONAL COMO INSTRUMENTO DE TUTELA MULTICULTURAL
DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DOS POVOS AMAZôNICOS

THE TRANSNATIONAL LAW AS AN INSTRUMENT OF PROTECTION OF TRADITIONAL
KNOWLEDGE AND MULTICULTURAL OF AMAZONIAN PEOPLES

Mônica Nazaré Picanço Dias
Zenildo Bodnar

RESUMO
Este artigo avalia a atual insuficiência da proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais
associados à biodiversidade dos povos amazônicos e sugere a necessidade da emergência de um
Direito de viés transnacional como alternativa mais efetiva para a tutela deste valor humanitário
extrapatrimonial. O estudo identifica que a legislação nacional ainda é incipiente, bem como a
baixa efetividade das regras internacionais dotadas de natural flexibilidade. Constata a existência
de uma nova ordem pública global extremamente receptiva para a emergência de um novo
Direito. Direito este que deve ser baseado no compartilhamento solidário de responsabilidades
entre os Estados, no reconhecimento do valor multicultural dos conhecimentos e tradições e que
seja mais versátil para dar respostas mais social e ambientalmente conseqüentes para as novas
demandas da modernidade. 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Transnacionalidade; Conhecimentos Tradicionais;
Multiculturalismo; Povos Amazônicos.

ABSTRACT
This article evaluates a failure of the protect current associated traditional knowledge of
biodiversity legal amazonian peoples and suggests a requirement of the emergency right, a bias
of transnational alternatively more for the effective protection extrapatrimonial this humanitarian
value. The study identified that national legislation and still in its infancy, as well as a low
effectiveness of the International Rules endowed with natural flexibility. Notes from a life a new
public order global extremely receptive to the emergence of a new right. The right to be based
must that's not supportive sharing of responsibilities between States without recognition of the
value of the knowledge and multicultural traditions and that is more versatile n provide more
socially and environmentally consequent to the new demands of modernity.
KEYWORDS: Keywords: Transnationality, Traditional Knowledge; Multiculturalism; Amazonian
Peoples. 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente estudo objetiva analisar, sob a ótica da transnacionalidade, alternativas para uma proteção jurídica mais

efetiva no que tange aos conhecimentos tradicionais dos povos da Amazônia associados à biodiversidade.

 

A tutela dos conhecimentos tradicionais associados dos povos amazônicos merece especial atenção da ordem jurídica,

sobretudo quanto ao aspecto da biopirataria. Neste sentido, busca-se avaliar criticamente como se dá à proteção dos direitos

coletivos, relacionados aos conhecimentos empírico-produtivos adquiridos pelos povos da Amazônia.

 

A apropriação indevida dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade,  ainda não ganhou suficiente

proteção jurídica quer seja na ordem interna como também no âmbito internacional. Uma das importantes variáveis implicadas

neste processo diz respeito ao envolvimento de comunidades tradicionais em relações econômico-jurídicas e principalmente a falta

de consideração e respeito à cultura do outro e do ‘diferente’. Isso se explica pelo fato de que os interesses envolvidos são titulados
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por contingentes populacionais considerados inferiores por grupos majoritários, em nível planetário, com os indígenas e as

populações tradicionais.

 

Um projeto amplo de proteção jurídica deste valioso bem jurídico demanda, como ponto de partida a compreensão da

sustentabilidade, especialmente considerando a implicação e interação dos fatores, ecológico, social, econômico, cultural e

tecnológico.

 

A construção de um conceito, necessariamente transdisciplinar[1], de sustentabilidade é um objetivo complexo e sempre

será uma obra inacabada. Isso porque poderá ser melhorada para atender as circunstâncias do caso concreto, o contexto em que está

sendo aplicado, bem como o conjunto de variáveis direta ou indiretamente envolvidas. Afinal, trata-se de uma idealidade, algo a ser

constantemente buscado e construído como o próprio conceito de justiça.

É um conceito aberto, permeável, ideologizado, subjetivo e relacional. O que é considerado sustentável num período de

profunda crise econômica, pode não ser num período de fartura. Para um indígena, por exemplo, determinadas intervenção no meio

ambiente são legítimas e compatíveis com a idéia de sustentabilidade, o mesmo comportamento pode não ter esta qualificação se é

protagonizado por outra pessoa. Em muitos casos, é até mais indicado adotar-se uma dimensão conceitual negativa, ou seja, muitas

vezes é mais fácil identificar as situações de insustentabilidade.

 

Essa natural dificuldade, porém, não pode desestimular o pesquisador do Direito na busca subsídios e critérios para ao

menos uma aproximação conceitual com vistas à construção de significados e conteúdos também jurídicos especialmente

considerando que esta categoria ganha a cada dia mais centralidade no âmbito do Direito Ambiental pela amplitude e importância

que representa.

 

Canotilho defende que a sustentabilidade é um dos fundamentos do que chama de princípio da responsabilidade de longa

duração[2] e que implica na obrigação dos Estados e de outras constelações políticas adotarem medidas de precaução e proteção,

em nível elevado, para garantir a sobrevivência da espécie humana e da existência condigna das futuras gerações[3].

 

Se há dúvidas quanto à precisão conceitual, o que é inquestionável é que a insustentabilidade do atual modelo de

produção e consumo expõe o planeta a graves e irreversíveis riscos, tanto ecológicos como também sociais.

 

A sustentabilidade deve ser construída a partir de uma tríplice dimensão: ambiental, social e econômica. Na perspectiva

jurídica todas estas dimensões apresentam identificação com a base de vários direitos humanos e fundamentais (meio ambiente,

desenvolvimento, direitos prestacionais sociais, dentre outros), cada qual com as suas peculiaridades e riscos.

 

Sobre a amplitude da sustentabilidade, Michael Decleris apud Piñar Mañas, explica que esta consiste na: a) conservação e

recuperação quando esta seja necessária, do adequado capital natural para promover uma política qualitativa de desenvolvimento; b)

inclusão de critérios ambientais, culturais, sociais e econômicos no planejamento e implementação das decisões sobre

desenvolvimento[4].

 

Um dos objetivos mais importantes de qualquer projeto de futuro com sustentabilidade é a busca constante pela melhora

das condições sociais das populações mais fragilizadas socialmente. Isso porque os problemas sociais e ambientais estão
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necessariamente interligados e somente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora das condições gerais

destas populações[5]. Boaventura de Souza Santos indica que a crise ambiental decorre diretamente da transnacionalização da

pobreza, da miséria e da fome e o autor incluiu a degradação ambiental dentre os principais problemas na relação social

mundial[6].

 

Assim, na implementação justa da sustentabilidade, a distribuição eqüitativa dos benefícios, riscos e malefícios gerados

pelo desenvolvimento – como critério referencial de justiça social e ambiental – deve ser uma meta constante a ser atingida.

No atual contexto de crise, a sustentabilidade[7] não pode ser entendida apenas como um qualificativo de luxo ou

adjetivação de enfeite que se agrega a determinadas expressões[8] ou propósitos retóricos e discursivos, muitas vezes nem tão

nobres. Deve ser um projeto de civilização revolucionário e estratégico de futuro, pautado na consciência crítica acerca da finitude

dos bens ambientais e na responsabilidade global e solidária pela proteção, defesa e melhora contínua de toda a comunidade de vida

e dos elementos que lhe dão sustentação e viabilidade.

 

Jose Renato Nalini, conclui que a sustentabilidade importa em transformação social, sendo conceito integrador e

unificante. Propõe a celebração da unidade homem/natureza, na origem  no destino comum e significa um novo paradigma[9].

 

Embora o conteúdo do princípio da sustentabilidade esteja historicamente direcionado às bases da produção nos modelos

capitalistas liberais, esta noção deve ser ampliada para que os beneficiários do desenvolvimento sejam todos aqueles componentes

bióticos e abióticos que garantirão a vida em plenitude, inclusive para as futuras gerações.

 

Com a intensificação do fenômeno da globalização, com constantes ameaças que decorrem do esgotamento dos recursos

naturais e da falta equitativa de distribuição dos bens ambientais, da pobreza em grande escala, do crescimento desordenado da

população, assim como a tecnologia advinda do capitalismo, o futuro com mais sustentabilidade torna-se cada vez mais ameaçado.

 

Este cenário torna oportuna a teorização acerca de novas formas de organização e gestão de espaços públicos e bens

jurídicos de dimensão planetária. Parte-se da premissa de que somente com a criação de um espaço publico transnacional ambiental

será possível a construção de um compromisso global em beneficio do meio ambiente. Desta feita, a colaboração e a solidariedade

transnacional são as palavras de ordem para uma tutela global e eficaz no que tange à proteção jurídica almejada dos conhecimentos

tradicionais adquiridos pelos povos amazônicos.  Mediante, o presente estudo pretende-se analisar e apontar alternativas jurídicas

para a proteção aos conhecimentos tradicionais dos povos amazônicos, tendo como referente a transnacionalidade.

 

Embora os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade sejam notável relevância, enquanto bem jurídico

extrapatrimonial, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro e internacional um quadro normativo adequado para tutelar, de

maneira eficaz, esse capital intelectual acumulado historicamente. Considera-se atualmente, o tema da propriedade intelectual do

conhecimento tradicional associado uma das questões mais complexas no que tange o acesso à biodiversidade.

 

Com isso, é necessário buscar um novo paradigma de proteção jurídica, não somente por intermédio da aplicação dos

princípios fundamentais, mas por meios eficazes de implementação baseados na consolidação de um amplo espaço público

transnacional de proteção do ambiente, regulado pela emergência de um Direito Transnacional regido por princípios ecológicos que

assegurem alternativas e oportunidades democráticas mais inclusivas e participativas, ocupando lugar de destaque na política da era
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global.

 

 

2. Tutela jurídica dos conhecimentos tradicionais associados: desafios e perspectivas

 

Conhecimento tradicional, em síntese, é toda informação prática, individual ou coletiva, associada à biodiversidade,

oriunda das comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, as dos agricultores, dos ribeiros e quilombolas, com valor

real ou potencial.

 

São saberes advindos de um prolongado percurso do tempo que caracteriza e define tradições milenares repassadas e

entre as gerações. Enquanto resultado da inteligência coletiva de um povo, decorrem de manifestações literárias e culturais como

pinturas, contos, lendas, folclores[10], hábitos alimentares e modos de vida que merecem reconhecimento jurídico e proteção,

inclusive enquanto direito autoral de dimensão coletivo.

 

O foco principal desta abordagem versa sobre os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, com ênfase à

realidade dos Povos Amazônicos que estão localizados nos países que integra a região amazônica (Brasil, Bolívia, Peru, Equador,

Colômbia, Venezuela, Republica da Guiana, Suriname e Guiana Francesa).

 

O conhecimento tradicional associado à biodiversidade destes povos é um valioso bem cultural de natureza difusa,

indivisível e extrapatrimonial. Pode ser caracterizado como um direito fundamental de natureza multicultural.

 

A natureza multicultural é uma característica que deve ser sublinhada, pois identifica a ampla e complexa diversidade

desses conhecimentos e culturas envolvidas e requer não apenas formas adequadas de percepção e tutela mais solidárias e

inclusivas, mas também um esforço cooperativo global de países e instituições para o seu reconhecimento.

 

No Brasil a falta de apoio às pesquisas, bem como uma legislação especifica que verse sobre o assunto e que proteja

juridicamente os conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos, fazem com que os produtos e animais da Amazônia

estejam ameaçados por laboratórios e empresas estrangeiras que se utilizam do patrimônio genético da região, circunstância esta

que evidencia a sua vulnerabilidade pela facilidade de apropriação.

 

Ainda segundo Juliana Santilli, conhecimentos tradicionais abrangem técnicas de manejo de recursos naturais, métodos

de caça e pesca, conhecimentos sobre diversos ecossistemas e propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de espécies e as

próprias categorizações e classificações de espécies de flora e fauna utilizados pelas populações tradicionais[11].

 

O artigo 8º. da Convenção de Diversidade Biológica é categórico ao considerar os conhecimentos tradicionais associados

como os “conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais”.

 

Estudos comprovam que a proteção dos ecossistemas está diretamente relacionada aos conhecimentos das populações

tradicionais. Assim sendo está correto o entendimento de Santili[12], quando a autora considera que as práticas, inovações e

conhecimentos desenvolvidos pelos povos amazônicos conservam a diversidade biológica de seus ecossistemas, principalmente das
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florestas.

 

Os problemas do direito do ambiente são altamente complexos a cada vez mais rodeados de incertezas. As fórmulas

generalistas estabelecidas pelo Estado através de seus legisladores para o meio ambiente nem sempre são adequadas para a solução

da infinita quantidade de casos e situações existentes, especialmente considerando o conceito aberto e relativo do próprio meio

ambiente[13].

 

Segundo Marinho[14], o termo biopirataria foi criado pela ONG RAFI (atualmente ETC-GROUP), em 1993, com o

intuito de alertar a sociedade sobre a gravidade do problema relacionado à apropriação dos conhecimentos tradicionais associados,

por empresas multinacionais e instituições cientificas, as quais posteriormente patenteavam os mesmos, não dividindo os lucros com

as comunidades detentoras de tais conhecimentos.

 

Inexiste no Brasil legislação que proteja, ou que auxilie qualquer forma de patente, a não ser aquela considerada “nova”,

produzida individualmente, facilitando o patenteamento dos produtos oriundos dos conhecimentos tradicionais por laboratórios

internacionais, contrastando com o domínio coletivo das comunidades tradicionais

 

Para Varella[15], o sistema patentário brasileiro é prejudicial aos conhecimentos tradicionais associados e à proteção do

meio ambiente, se visto pelos modelos de propriedade intelectual adotados, considerando os pressupostos e requisitos legais

exigidos.

 

Para a Lei 9.279 de 14 de Maio de 1996, a novidade preconiza a primeira condição de patenteabilidade e pode ser total

ou parcial, dependendo de quando se referir apenas a uma parte do objetivo inventado ou toda a invenção.

 

Ressalta-se que não há qualquer enquadramento dos conhecimentos tradicionais a esse pressuposto à medida que nem

sempre é possível a configuração de um conhecimento novo, pois a maior parte das práticas e hábitos são antigos transmitidos de

geração em geração.

 

A concessão de direito de patente está regulamentado pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Esta norma reconhece o

direito do titular da patente utilizá-la de forma monopolística por tempo determinado, o qual uma vez encerrado faz com que a

invenção ou modelo de utilidade pertença ao domínio público. Esse requisito é também prejudicial às comunidades tradicionais, isso

porque seus direitos deveriam durar enquanto estivesses conservando a biodiversidade, no entanto não é possível determinar esse

interregno através de legislação pré-estabelecida.

 

Falta nesta norma a exigência de requisitos específicos para resguardar e proteger o acesso indevido aos conhecimentos

tradicionais dos povos da Amazônia. Entre eles destacam-se o consentimento prévio informado, que pressupõe a consulta do saber

tradicional aos seus detentores, com a concessão voluntária da utilização dos conhecimentos; e a repartição de benefícios,

garantindo aos detentores dos conhecimentos tradicionais, o direito de receber benefícios advindos da sua utilização.

 

O artigo 225, previsto na Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de

todos, bem como o uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de visa, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
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dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 

O referido preceito não configura apenas um direito, mas uma necessidade fulcral para a manutenção da vida no planeta,

visto que o meio ambiente necessita de perfeito equilíbrio para que seja viável a vida saudável aos seres vivos.

 

O disposto no artigo 225 guarda intensa vinculação com o disposto no artigo 1º, inciso III da Constituição, que preconiza

a dignidade da pessoa humana em virtude de ter por finalidade, assegurar a vida do ser humano de forma digna, através da

preservação do meio ambiente. E ainda considera-se tal artigo responsável por nortear as demais normas constitucionais ou

infraconstitucionais referentes ao meio ambiente.

 

Segundo Marinho[16], o art. 225 já foi erigido à categoria de norma constitucional, sendo considerada a linha mestra,

principio mãe, do qual todas as normas infraconstitucionais, bem como portarias e/ou outros regulamentos que venham a disciplinar

a ingerência da atividade humana no meio ambiente devem obrigatoriamente observar.

 

Textos parecidos ao da Constituição Federal, sobre o tema de proteção ao patrimônio genético, estão presentes na

maioria das Constituições Estaduais, entre elas a do Estado do Amazonas, que no artigo 330, inciso IV, afirmando a competência ao

Poder Público[17] “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio biológico e genético e fiscalizar as entidades dedicadas à

pesquisa e manipulação de material genético”.

 

O artigo 225 pode ser considerado como ponto de partida das normas que versam sobre o meio ambiente, entretanto, por

se tratar de matéria multidisciplinar, muitos outros dispositivos constitucionais devem ser aplicados para tutelar esse bem jurídico,

como a garantia do direito de propriedade (art. 5º. XXII e XXIII), a propriedade intelectual (art. 5º., XXIX), os princípios da ordem

econômica e financeira (art. 170), a proteção dos índios (arts. 231 e 232), dentre outros.

 

Constata-se que apesar de uma grande quantidade de artigos da Constituição estabelecendo uma base jurídica sólida para

assegurar a integridade do meio ambiente, nenhum especificamente trata direta e explicitamente da proteção aos conhecimentos

tradicionais associados à biodiversidade.

 

Apesar da clareza do texto constitucional este infelizmente não foi devidamente regulamentado no plano

infraconstitucional e há uma carência intensa de políticas públicas concretas voltadas à tutela dos conhecimentos tradicionais.

 

No âmbito internacional, a convenção sobre Diversidade Biológica – CDB – assinada em 1992 na Conferência das

Nações Unidas e Desenvolvimento (ECO 92) na cidade do Rio de Janeiro, identifica o conhecimento tradicional como um dos mais

importantes elementos de conservação da biodiversidade. Consagrando os direitos das comunidades tradicionais sobre seus saberes

associados, estabelecendo o respeito, a preservação, a manutenção de tais conhecimentos, inovações e práticas das comunidades

locais e indígenas, garantindo-lhes a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de seu uso.

 

Mesmo considerando essa previsão genérica no plano internacional, o que se constata é a baixa aplicabilidade destes

enunciados que não passam de meras recomendações retóricas. Fato este que evidencia a necessidade de normas essas que

garantam a tutela efetiva destes bens de dimensão planetária e de importância fundamental para as comunidades tradicionais. Cada
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nação deve não só aderir a normas no plano internacional, mas também editar regras efetivas sobre os recursos genéticos para a

proteção dos direitos coletivos relacionados aos conhecimentos empírico-produtivos das comunidades tradicionais.

 

Com o advento do art. 225, §1º, inc. II e da CBD, em 1992, o Governo brasileiro regulamentou a matéria relativa ao

acesso e uso da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético em 2001, através da Medida

Provisória 2.186-16, ratificada pelo decreto nº 3.945/01.

 

Esta Medida Provisória, no seu artigo 10, criou o Conselho de Gestão do Patrimônio formado por representantes dos

órgãos e entidades da Administração Pública Federal que será presidido pelo representante do Ministério do Meio Ambiente.

 

Um dos principais aspectos dessa norma foi a previsão dos seguintes princípios: a) conservação da diversidade biológica;

b) utilização sustentável de seus componentes; c) repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização dos recursos

genéticos.

 

Prevê ainda, sansões administrativas para toda ação ou omissão que viole suas normas como multas, advertência,

apreensão das amostras de componentes genéticos entre outras, que visam legalizar e garantir a função controladora do órgão sobre

os recursos sócio-ambientais do país.

 

Essa norma demonstra uma tentativa do Governo Brasileiro de assegurar a proteção de um patrimônio altamente

cobiçado. Isso porque os conhecimentos tradicionais são hoje alvo da imensa procura por parte das grandes indústrias

farmacêuticas, de cosméticos, de agrotóxicos e até alimentícia.

 

Apesar de ter material uma importante preocupação governamental, esta norma ainda não garante um patamar protetivo

mínimo, fazendo-se necessária a elaboração de um sistema especial e diferenciado de regulamentação que proteja de forma firme e

abrangente os conhecimentos tradicionais, para que os povos indígenas e as comunidades amazônicas não sejam vitimas de

espoliação dos direitos e principalmente de suas culturas e conhecimentos tradicionais[18].

 

Mesmo com esta regulamentação inicial, ainda é possível constatar a falta de soluções para a problemática da proteção do

patrimônio genético brasileiro e principalmente aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Segundo Santili[19], a

elucidação do referido problema é dividido em duas correntes antagônicas: a primeira, defendida pela Organização Mundial de

Propriedade Intelectual (INPI), pretende fazer adaptações no sistema patentário vigente, com o intuito de se utilizar dos sistemas

legais já existentes como: marcas comerciais, patentes, segredos industriais, no entanto sem fazer grandes modificações conceituais.

 

A segunda corrente, defendida pela autora antes referida, visa a propõe a criação de um regime sui generis de proteção

legal, por intermédio do qual os direitos das comunidades tradicionais e indígenas possam ser tratados de forma abrangente e

respeitando-se suas peculiaridades e circunstâncias que os fazem ficar excluídos do sistema patentário em vigor.

 

Este novo modelo, caso venha a ser implantado, protegeria os conhecimentos antigos e transgeracionais, pertencentes a

diversos grupos, cuja patente duraria até o momento em que esses povos estivessem conservando a biodiversidade, para então

poderem fazer parte do domínio público. Dever-se-ia também retirar o critério da exclusividade para o detentor da patente, em
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virtude de várias comunidades utilizarem o mesmo material genético para certa finalidade, dando o direito a todas outras de

utilizarem e receberem os benefícios provenientes do manejo dos recursos.

 

Devem ainda ser consideradas nulas de pleno direito as patentes ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual,

concedidos por meio da utilização dos conhecimentos tradicionais sem autorização evitando, assim, o monopólio exclusivo sobre os

mesmos.

 

No âmbito processual, também é possível diagnosticar baixa efetividade dos instrumentos protetivos dos novos direitos.

Até mesmo as ações constitucionais utilizadas na proteção do meio ambiente perdem a sua efetividade em função da teimosia dos

operadores do direito em aplicar as concepções clássicas do processo tradicional às lides coletivas, fato este que empobrece a sua

eficácia e diminui a potencialidade destes importantes instrumentos de tutela dos novos direitos.

 

Nessa perspectiva, destaca-se que a superação dos obstáculos à efetividade das ações constitucionais depende da

mudança da mentalidade dos operadores do direito. Os institutos processuais devem sempre ser entendidos/interpretados à luz da

Constituição Federal, e o acesso à justiça como princípio básico do Estado Democrático de Direito deve ser compreendido numa

noção bem mais ampla que a singela preocupação com custas judiciais.

 

Os direitos difusos exigem uma interpretação mais flexível acerca de institutos como: legitimidade, coisa julgada,

adstrição ou congruência da sentença com os pedidos, inércia, verdade real e outros dogmas do processo tradicional arquitetado para

a solução dos conflitos individuais.

 

No campo da prova, por exemplo, necessário também que ocorra a inversão do ônus da prova em favor das comunidades

tradicionais e povos indígenas, preservando o território de subsistência da biodiversidade.

 

Assim, uma vez delineado em que patamar em que se encontra o atual quadro normativo da tutela dos conhecimentos

tradicionais associados à riquíssima diversidade biológica, tanto na incipiente legislação interna, como também na baixa efetividade

das regras internacionais dotadas de natural flexibilidade, consta-se a existência de uma nova ordem pública global extremamente

receptiva para a emergência de um novo Direito. Direito este baseado no compartilhamento solidário de responsabilidades entre os

Estados, no reconhecimento do valor multicultural dos conhecimentos e tradições e que seja mais versátil para dar respostas mais

social e ambientalmente conseqüentes para as novas demandas da modernidade.

 

3. O Direito Transnacional como alternativa no contexto de uma nova ordem pública global de governança

 

O incipiente marco regulatório anteriormente explicitado, bem como as dificuldades para legislar sobre este complexo

tema que é de interesse naturalmente planetário, evidenciam a necessidade de novas estratégias de governança global por intermédio

do Direito.

 

Priscila D. P. N. Cantarelli, defende a necessidade urgente de um tratamento jurídico mais adequado para o conhecimento

tradicional associado à diversidade biológica, diante da biopirataria, e destaca que: No atual sistema jurídico internacional, estão

mais protegidos os direitos de propriedade industrial das empresas multinacionais do que os direitos relativos ao acesso, à
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conservação da diversidade biológica, à repartição eqüitativa de benefícios e à proteção dos conhecimentos tradicionais[20].

 

As limitações dos modelos normativos clássicos, nacional e internacional, decorrem na absolescência do modelo

tradicional de organização social e política para as novas demandas transnacionais. Os problemas apresentam dimensões além

fronteira, os crimes acontece também fora dos confins territoriais em que os Estados exercem soberania, os processos ecológicos

ocorrem sem observar as linhas geográficas artificialmente definidas para a definição de territórios.

 

O Estado Constitucional Moderno, de acordo com Ulrich Beck, tornou-se obsoleto em meados do processo de

globalização, por ser constantemente confrontado pela soberania internacional, considerando as generalizações em nível mundial e a

unificação das instituições, símbolos e modos de conduta na nova fase, defendendo-se as identidades culturais sem

contradições[21].

 

A alternativa de Beck reivindica a reformulação do espaço político internacional franqueador de uma nova arquitetura, no

entanto sua realização depende de uma condição previa: os Estados, como espaços públicos de colaboração e solidariedade

deveriam estar, segundo a inflexão de Habermas[22] “implicados perceptivelmente no plano político interno em processo de

colaboração que vinculem uma comunidade estatal obrigatória”.

 

Para Beck, o Estado Transnacional quando efetivamente adotado, negaria o Estado Constitucional Moderno e se libertaria

da armadilha territorial e da soberania moderna, consolidando conceitos como: a) (re) conheceria a globalidade em sua dimensão

plural como elemento fundamental irreversível; e b) tornaria a norma e a organização do Transnacional na chave de uma redefinição

e revitalização do político (e não só enquanto Estado, mas também enquanto Sociedade Civil)[23].

 

A intensificação da globalização apresenta também desafios importantes aos Estados, e exige uma readequação

qualitativa e estratégica do Direito, pois este, enquanto mera técnica de controle social, emanado de um ente isolado no planeta, já

não dá mais respostas minimamente eficazes para assegurar um futuro com mais sustentabilidade para toda a comunidade de vida e

em escala geral.

 

Daí a importância da consolidação de um Estado Transnacional de proteção ao Meio Ambiente, pois assim, seria possível

consolidar a ética com o distante, com as futuras gerações e com o desenvolvimento sustentável, como forma de um compromisso

global em prol do ambiente, assegurando-se a melhora contínua das relações entre o homem o a natureza.

 

Para Marcio Leite Garcia, a causa da proteção do meio ambiente é a mais imprescindível questão transnacional, uma vez

que o futuro da raça humana poderá ser extinto com a destruição dos elementos que mantém o equilíbrio da natureza. Os direitos

relativos à preservação ambiental expressam a necessidade da solidariedade entre os indivíduos para evitar a tragédia da destruição

mundial por motivos da desordenada destruição ambiental, sendo a questão transnacional a mais urgente de todas, pois o planeta é

uma causa evidentemente urgente. A cultura da solidariedade exigirá a superação das estruturas de dominação e a sua substituição

se dará por estruturas de cooperação, ou seja, o chamado direito transnacional[24].

 

Bachelet afirma que “a menos que a sociedade internacional aperfeiçoe e, sobretudo, aplique as normas de uma

solidariedade multisetorial à escala de todos os habitantes do planeta, populações inteiras desaparecerão pura e simplesmente pelos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4926



efeitos conjugados da sida e dos jogos da economia mundial”[25].

 

Os postulados jurídico-analitico na compreensão dos problemas ambientais estudados por Canotilho[26] demonstram a

importância do “postulado globalista” o qual, em resumo, significam a proteção do ambiente considerando os sistemas jurídico-

politicos, as escalas internacionais e supranacionais, a fim de atingir um standard ecológico satisfatório entre os diversos agentes

estatais e não estatais, bem como a sociedade.

 

Leff[27] também segue a mesma linha de raciocínio e explica que o conceito de ambiente, nos dias atuais, defronta-se

com estratégias fatais de globalização e que a reinvenção do mundo e que o principio de sustentabilidade surge como uma resposta à

ruptura da razão modernizadora na construção da racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de

civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano.

 

A sociedade contemporânea vem experimentando intensas mudanças, fato que implica na necessidade da consolidação de

novas formas de organização social e política. Este quadro escancara as transformações entre a primeira e segunda modernidade. A

primeira baseada nas sociedades de Estado Nação, nas quais, as relações, as redes comunitárias estão alicerçadas no sentido

territorial, ou seja, o progresso, controle, pleno emprego, exploração da natureza foram sufocadas pelos processos da globalização,

individualização, revolução de gêneros, subempregos e riscos globais como a crise ecológica e mercado financeiro global. Na

segunda modernidade, o autor trabalha a concepção de que a sociedade deve responder simultaneamente a todos os desafios

propostos, ultrapassando as fronteiras de um Estado Nacional.

 

A nova ordem mundial, influenciada por diversos fatores decorrentes da intensificação do fenômeno da globalização,

torna oportuna e necessária a discussão sobre a organização de espaços públicos transnacionais, que viabilizem a democratização

das relações entre estados, relação esta fundada na cooperação e solidariedade com intuito de assegurar a construção das bases e

estratégias para a governança, regulação e intervenção transnacionais, sendo assim o ordenamento jurídico transnacional apareceria

como um conjunto ou sistema, no sentido de que suas normas responderiam a pautas axiológicas comuns, que justificariam sua

consideração como um todo e que atualmente são praticamente impossíveis de serem alcançadas pelos direitos nacionais,

comunitários e internacional.[28]
 

Beck assinala que, somente por meio da democratização cultural e da liberdade política poderemos transpor as barreiras

dessa transição, que nasce de uma sociedade secular, exposta aos rigores de um mercado individualista, entretanto, a principal

característica dos “novos direitos” consiste no individualismo, na coletividade e na difusão, por isso considerados

transindividuais[29].

 

Pelo exposto, infere-se que apesar dos avanços, propiciados pela inserção de postulados ecológicos nas Constituições dos

Estados, há ainda um deficit substancial na implementação das normas ambientais apenas pelos Estados exatamente pela falta de

políticas, estratégias de ação e normas com maior força cogente e dotadas de eficácia global.

 

Dessa forma é imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias de governança transnacional ambiental por meio

do Direito que sejam capazes de articular atitudes solidárias, inclusivas, democráticas e cooperativas envolvendo e agregar as

pessoas, instituições e Estados na luta pela proteção de bens e valores imprescindíveis para assegurar, inclusive para as futuras
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gerações, uma vida digna, sustentável e promissora.

 

No âmbito da Amazônia Continental, integrada por nove países, e considerando a multiplicidade de manifestações

culturais, a riquíssima biodiversidade e os elevados desafios sociais, não resta dúvida que tanto o direito produzido no âmbito de

cada país como a generalidade e flexibilidade das normas internacionais, serão insuficientes para conferir uma tutela jurídica

adequada aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.

 

A construção jurídica da sustentabilidade para a proteção deste complexo bem extrapatrimonial, além do tríplice

imperativo ético: ecológico, econômico e social, deve ainda ser integrado por novas pautas também vinculadas à cultura e as novas

tecnologias. Assim, o desafio do Direito será ainda mais complexo à medida que se qualifica a sustentabilidade pelos componentes

de natureza cultural e das novas tecnologias que devem ser acionadas para muito além dos objetivos do mercado.

 

Neste contexto, defende-se a necessidade da emergência de um Direito de viés transnacional como alternativa mais

efetiva para a tutela dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade no âmbito da Amazônia Continental.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

As profundas mudanças ocorridas com a intensificação do fenômeno da globalização
alteraram de maneira irreversível a configuração do Estado Constitucional Moderno, em especial a sua
pretensão de soberania. Os novos desafios sociais, econômicos e ecológicos; a complexidade e a amplitude
das novas demandas transnacionais, em plena escalada progressiva de surgimento, também colocam a
prova e denunciam as limitações de capacidade resolutiva do modelo de organização política e jurídica
estatal territorializado hoje existente.

 

Na transição vivenciada, o “novo direito” se insurge com a proposta de substituir as relações internacionais de conflito

por relações transnacionais de solidariedade e cooperação, e a sua importância para a tutela do ambiente na esfera global. Contudo,

necessário conceber o direito no campo interdisciplinar das ciências humanas e com a sua vocação planetária.

 

No âmbito internacional, as questões ambientais são tratadas politicamente como uma nova forma de colonialismo, ou

seja, nos países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, a Amazônia é considerada, pelos países mais ricos, uma reserva

estratégica planetária sendo, dessa forma, submetida a grandes pressões econômicas e políticas, ações que atingem diretamente a

soberania brasileira sobre a região.

 

Assim sendo, a consolidação de uma nova ordem pública ambiental transnacional está se tornando cada vez mais

necessária para responder às questões ligadas ao meio ambiente, à medida que conclama a elaboração de objetivos e metas baseados

na colaboração e na solidariedade, com o intuito de garantir um futuro com mais sustentabilidade.

 

A construção da sustentabilidade neste espaço transnacional demanda a emergência de um Direito também transnacional.

Direito este que deve ser baseado no compartilhamento solidário de responsabilidades entre os Estados, no reconhecimento do valor

multicultural dos conhecimentos e tradições e que seja mais versátil para dar respostas mais social e ambientalmente conseqüentes

para as novas demandas da modernidade.
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O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL LOCAL: UMA REAÇÃO AO
PROCESSO GLOBALIZANTE

THE STRENGTHENING OF LOCAL CULTURAL IDENTITY: A REACTION TO THE GLOBALIZING
PROCESS

Jorge Humberto Machado Maroneze
Liana Maria Feix Suski

RESUMO
A globalização determina profundas mudanças nas formas de organização da sociedade, nos
seus valores e costumes, trazendo como conseqüência lógica a desintegração das identidades
nacionais, na medida em que incentiva uma homogeneização identitária. Entretanto,
paradoxalmente, verifica-se um reforço nas identidades locais como resposta ao globalismo.
Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a mostrar esse fortalecimento das identidades
localizadas, como uma reação ao fenômeno globalizante. Num primeiro momento serão
apresentadas breves considerações a respeito da globalização, em seguida serão apontados
alguns aspectos da formação da identidade cultural, para, ao final, tentar explicar como se dá
essa reconstrução e revalorização das identidades locais como um contraponto a essa tendência
à homogeneidade cultural, própria do processo globalizante.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização; Identidade cultural; Fortalecimento.

ABSTRACT
Globalization determines deep changes in the means of organizing society, in its values and
traditions, bringing as a logical consequence the disintegration of the national identities, as it
encourages an identity homogenization. However, paradoxically, an effort is observed in the local
identities as a reply to globalism. In this context, the present work aims to show the
strengthening of the local identities, as a reaction to the globalizing phenomenon. Firstly, some
brief considerations about globalization will be presented. Next, some aspects of the cultural
identity formation will be pointed out and, finally, an attempt will be made in order to explain
how such a reconstruction and re-valuation of the local identities are carried out as a
counterpoint to this cultural homogeneity trend, typical of the globalizing process.
KEYWORDS: Globalization; cultural identity; Strengthening.

1        INTRODUÇÃO

Os últimos anos do final do século XX estão associados às grandes mudanças ocorridas no sistema econômico
internacional, resultante do aprofundamento das relações de interdependência entre diversos atores internacionais.
Não obstante, o impacto econômico tivesse sido mais evidente, eis que mais facilmente perceptível, os efeitos da
globalização se estenderam nas mais diversas áreas, seja no âmbito político, social e cultural, entretanto, cada um
deles avançando em velocidades distintas.
As modificações resultantes do avanço tecnológico, especialmente na área das comunicações, levaram a uma
intensificação dos processos de inserção numa sociedade globalizada. A conseqüência lógica dessas transformações é
a disseminação de uma identidade cultural mundializada, homogênea, que acaba por sufocar e até mesmo desintegrar
as identidades locais.
Entretanto, como contraponto a essa tendência à homogeneização cultural, numa espécie de reação ao processo
globalizante, verifica-se um fortalecimento dos regionalismos. Ao mesmo tempo em que são incorporados hábitos,
valores e costumes de outras culturas, os localismos passam a ser redescobertos. A (re)construção de uma identidade
local se constitui numa estratégia de diferenciação, de buscar um lugar distinto no panorama globalizado. Estabelece-
se uma nova relação entre a cultura global e a local, “ao lado da tendência à homogeneização global, há também uma
fascinação com a diferença [...]. Há, juntamente com o ‘global’, um novo interesse pelo ‘local’”.[1]
Vê-se que, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que incita a homogeneização das identidades nacionais, o
desenvolvimento de relações globalizadas pode estar fortalecendo os sentimentos nacionalistas mais localizados. E este
é o tema que se oferece no presente trabalho.
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2         O CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO

Antes de adentrar no tema central desta fala, faz-se necessário tecer breves considerações acerca da globalização,
suas origens, avanços, riscos e realidades. De início, há de se ressaltar que a globalização não tem um viés único, o
que permite arriscar em pensar o termo no plural, ocorrem diversos processos globalizantes, nas mais diversas áreas e
cada um com velocidades e características específicas. Assim, pode-se falar, entre outras, de globalização da
economia, globalização ambiental, globalização do consumo, globalização da informação e, a que mais interessa dentro
do recorte que esse trabalho pretende abordar, globalização das relações sócio-culturais. 
Um dos termos mais disseminados e discutidos nas últimas décadas é a “globalização”. Isso se manifesta pelas mais
diversas referências que diariamente fazem menção ao global: mercado global, comunicações global, segurança global,
aquecimento global, ameaça global, etc.
No tocante às relações internacionais, essas transformações ganham uma nova dimensão com a despolarização do
sistema internacional no período pós Guerra Fria, que até então se restringia aos Estados Unidos e a União Soviética.
Nesse contexto, a mudança do modelo de sistema internacional obrigou, não apenas uma reformulação das posturas
dos países em relação ao mundo, mas a uma redefinição dos conceitos que até então o definiam.
No final do século XX, reabrem-se os espaços e fronteiras. Com a desagregação do bloco soviético generalizam-se as
políticas de desestatização, desregulamentação, privatização e abertura de mercados. Há um fluxo cada vez mais livre
de pessoas, mercadorias e, principalmente, informações sobre as mais variadas culturas.
Nesse sentido, uma vasta literatura tratou de dar as mais diversas explicações, sob os mais variados ângulos de
observação, para o chamado fenômeno da globalização. É bem verdade que de tais conceitos, alguns surgem mais
pessimistas enquanto outros mais otimistas em relação às suas conseqüências. Mesmo passadas mais de duas
décadas da ênfase à globalização, ainda não se chegou a um consenso sobre o impacto desse fenômeno,
principalmente sobre os denominados países emergentes.
É cediço que a globalização ganhou a condição de novo paradigma, sem que se tenha produzido uma definição aceita
por todas as vertentes teóricas, permanecendo, ainda, a discussão. Entretanto, há um uso comum e um emprego
técnico do termo. O conceito de globalização parece estar ligado ao sintoma de transformações econômicas (por
exemplo, a formação de blocos econômicos), de avanço tecnológico e de um aceleramento da pesquisa científica.[2]
Globalização é uma palavra particularmente ambígua e vaga, nenhum termo é tão abrangente e inespecífico[3]. O
termo gera controvérsias até em relação a sua historicidade. Alguns autores, como Wallerstein[4], afirmam que o

processo globalizante teve início no século XVI, com as grandes navegações. Outros, dos quais se destaca Giddens[5],
assinalam que o processo teve inicio em meados do século XX, e consolidando-se nas últimas duas décadas desse
século.
Segundo Ianni[6], a globalização em curso apresenta características muito especiais: a energia nuclear, a revolução
informática (uma capacidade excepcional de formar e informar, induzir e seduzir, talvez jamais alcançada
anteriormente na mesma escala), um sistema financeiro internacional, relações econômicas mundiais amplamente
influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais. Todas essas características
da globalização, configurando a sociedade universal como uma forma de sociedade civil mundial, promovem o
deslocamento das coisas, indivíduos e idéias, o desenraizar de uns e outros, uma espécie de desterritorialização
generalizada.
Nesse contexto, o mundo passa não só por mudanças econômicas, devido à intensa movimentação de capitais e de
indústrias, mas também ocorrem choques de cunho religioso, lingüístico, racial e social. Ou como diz Ianni:

 
A forma pela qual a globalização provoca uma nova consciência de que
todos habitam o planeta Terra cria também desafios teóricos. Além dos
valores fundamentais do humanismo laico e religioso, cientifico e filosófico,
a consciência de que o ecocosmo está sendo depauperado pela própria
atividade de indivíduos, grupos, classes, governos, empresas e
corporações, essa consciência reaviva ideais humanísticos e defronta-se
com desafios teóricos.[7]

 
Giddens define a globalização como uma

 
intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades
distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por
eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um
processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar
numa direção anversa às relações muito distanciadas que os modelam. A
transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão
lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço.[8]
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A compressão tempo-espaço se constitui em uma das conseqüências mais marcantes da globalização, de modo que se
tem a sensação de um mundo menor e um encurtamento das distâncias, “os eventos em um determinado lugar têm
um impacto imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma grande distância”.[9]
Além de um movimento de características econômicas, Harvey[10] reconhece na globalização uma etapa de
alterações sociais e culturais. Para ele, as novas tecnologias e a resultante compressão tempo-espaço produzem uma
maior interdependência não apenas nas relações produtivas e de consumo, mas especialmente nas relações sócio-
culturais.
Da mesma forma, Ortiz[11] reconhece que os avanços tecnológicos proporcionaram um maior contato entre os povos,
e que esse contato levou à ampliação das relações culturais. No entanto, o autor faz a ressalva que a globalização da
cultura não significa, necessariamente, uma uniformidade, uma homogeneização cultural. Refere-se a uma visão de
mundo desvinculada de padrões nacionais ou locais, mas ligada a hábitos que se tornam padronizados universalmente
e profundamente influenciados pela moderna mídia ocidental.
O fenômeno da globalização pode ser caracterizado como um aumento significativo das relações entre os mais
diversos países da chamada “aldeia global”. Além disso, tal fenômeno tem sido associado a vários aspectos das
contemporâneas transformações sociais, como a intensificação das informações, o enfraquecimento da soberania dos
Estados-Nação, o fim das culturas tradicionais e o surgimento de uma era pós-moderna. Importante, por fim,
relembrar que esse processo de transformação radical deve ser compreendido dentro de um recorte ocidental do
mundo moderno.

3         O PROCESSO IDENTITÁRIO E A GLOBALIZAÇÃO

O homem é um ser social, desse modo, sua identidade carrega e agrega, a todo instante, aspectos de sua vida social.
Para Manuel Castells, a identidade se constrói com base nos cruzamentos culturais, ela se constitui por meio da
individuação e introjeção de aspectos vivenciados e experienciados pelas relações sociais.[12]
Elias entende a relação indivíduo-sociedade como um processo identitário, donde a identidade resulta desse processo
relacional vinculado a um tempo e a um espaço determinado, de modo que a identidade

 
é parte integrante do “habitus social” de uma pessoa e, como tal, está
aberta à individualização. Essa identidade representa a resposta à pergunta
“Quem sou eu?” como ser social e individual [...] a existência da pessoa
como ser individual é indissociável de sua existência como ser social.[13]
 

 
A identidade está entrelaçada com alteridade e pertencimento. Só existo no olhar do outro. Identifico-me enquanto me
relaciono com o outro, do mesmo modo que me identifico enquanto pertenço a um grupo.  A identidade diz respeito a
nomes, idiomas ou culturas pelos quais se estabelece a distinção entre eu e o outro. A construção do conhecimento de
si está sempre ligada à necessidade de ser reconhecido pelos outros. As identidades são construídas por meio do
conhecimento do outro, por meio da diferença e não fora dela. “A condição de sujeito comporta, ao mesmo tempo um
princípio de inclusão; este nos permite incluirmos numa comunidade, um Nós (casal, família, partido, igreja) e incluir

esse Nós no centro do mundo”. [14]
A esse respeito, para Dubar a formação identitária deve ser analisada a partir de dois processos distintos: o processo

de atribuição e o processo de incorporação. O primeiro visa definir a identidade para o outro (alteridade). As

instituições atribuem ao indivíduo identidades genéricas permitindo a classificação com membro de um grupo, como

exemplo as denominações étnicas, regionais, o estado civil, o papel social. É uma atribuição de identidade exterior,

constituída a partir de categorias sociais preexistentes, é uma forma de etiquetagem. Já pelo processo de

incorporação, a identidade está vinculada à história pessoal de cada um. Ela é definida subjetivamente como resultado

da interiorização de suas experiências. A identidade passa a ser analisada a partir da trajetória social de cada indivíduo

dentro de um grupo de referência. A existência dessas duas identidades (a virtual e a real) nem sempre são

coincidentes, de modo que a identidade atribuída pelo grupo pode ser, muitas vezes, discrepante daquela construída

pelo próprio indivíduo.[15]
De acordo com Goffman, a sociedade estabelece aspectos, atributos e meios de categorizar as pessoas que permitem
mapear sua identidade. O autor também acredita haver dois tipos de identidade. A identidade virtual representa o que
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se imagina ser, são categorias pré-concebidas que o indivíduo precisa satisfazer para ser aceito pelo grupo. Já a
identidade real diz respeito ao “eu”, da realidade, das características e atributos que fazem parte do indivíduo, é aquilo
que o indivíduo realmente possui. E falando sobre a desconexão entre essas duas identidades, o autor complementa:

 
Sugeriu-se inicialmente que poderia haver uma discrepância entre a
identidade virtual e a identidade real de um indivíduo. Quando conhecida
ou manifesta, essa discrepância estraga a sua identidade social; ela tem
como efeito afastar o indivíduo da sociedade e de si mesmo de tal modo
que ele acaba por ser uma pessoa desacreditada frente a um mundo não
receptivo.[16]

 
A identidade pessoal define-se, antes de tudo, em referência aos nossos ancestrais, nossos ascendentes

estão incluídos em nossa identidade[17]. Entretanto, conforme Dubar, a identidade não é meramente transmitida de

uma geração à outra, cada geração a constrói com base em posições herdadas, mas a constrói por meio de estratégias

criadas e desenvolvidas no contexto e instituições que os indivíduos estão envolvidos. Para o autor, não há distinção

entre identidade individual ou coletiva. A identidade é um produto social, sua construção é resultado de um processo a

partir das dinâmicas sociais ao longo da existência do indivíduo. É um fenômeno social complexo que se estabelece a

partir das múltiplas referências e grupos de pertencimento, como a família, a etnia, o gênero, o grupo de trabalho.

[18]
Para Recondo[19] a identidade cultural está associada a um grupo étnico ou de uma nacionalidade. É constituída pelo
conjunto de crenças, atitudes e comportamentos comuns aos membros de um grupo social que partilham as mesmas
atitudes unicamente por pertencerem ao mesmo grupo. Representa a projeção de um ideal coletivo, apoiada no
passado.
O homem é, ao mesmo tempo, biológico e cultural. É “plenamente biológico, mas se não dispusesse plenamente da
cultura, seria um primata do mais baixo nível. A cultura acumula em si o que é conservado, transmitido, aprendido, e
comporta normas e princípios de aquisição”[20]. Nesse contexto, a identidade cultural se apresenta como uma forma
de identidade coletiva, característica de um grupo social e, como toda identificação, não é fixa, ela se modifica de
acordo com a relação tempo-espaço que se refere.
Segundo Hall, a noção de identidade envolve a transitoriedade do conceito. Ele distingue três concepções de
identidade: a do sujeito do iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. O sujeito do iluminismo
baseava-se numa concepção individualista do sujeito, de um indivíduo centrado, unificado, dotado de razão, de
consciência e de ação. O eu representava sua identidade autônoma e alheia ao contexto social. O sujeito sociológico,
de forma diversa, estabelece sua identidade na relação e troca entre o interior e os mundos culturais “exteriores”. A
identidade tem uma parte interna, o “eu”, que interage com o externo, a sociedade, e neste contexto social a
experiência sócio-cultural oferece características ao eu, constituindo as identidades das pessoas. Nessa concepção, a
identidade preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público, estabilizando
tanto os sujeitos quanto os mundos culturais, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis.
Entretanto, para o autor, uma “identidade plenamente unificada, completa segura e coerente é uma fantasia”. As
constantes exposições a diversos mundos culturais a que o sujeito pós-moderno está submetido têm levado a uma
fragmentação da identidade unificada. O sujeito pós moderno é caracterizado como não tendo uma identidade fixa,
mas uma identidade que

 
torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu”
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurradas em
diferentes direções, de tal modo que nossas identidades estão sendo
continuamente deslocadas.[21].

 
No mesmo sentido, Castells entende que a identidade não pode ser vista como um produto acabado, pelo contrário,
trata-se de um processo que reúne elementos dinâmicos que reorganizam seu significado em função das tendências
sociais e projetos culturais em uma visão de tempo-espaço. [22]
Em tempos globais as formas sociais de tempo e espaço modificam-se e multiplicam-se. As articulações e tensões
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entre os sistemas sociais locais, nacionais, regionais e transnacionais multiplicam as possibilidades de tempo e
espaço[23]. “O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e mais, parte do mundo e o

mundo, como um todo, está cada vez mais presente em cada uma de suas partes”.[24]
As mais diversas culturas e civilizações mundiais estão continuamente em contato, intercomunicam-se, tensionam-se,
modificam-se e até mesmo mutilam-se. “Os indivíduos, grupos, classes, coletividades ou povos estão continuamente
definindo-se e redefinindo-se reciprocamente”. [25]
Esse processo de definição, redefinição e universalização cultural está cada vez mais intenso e generalizado, uma vez
que potencializado pelas novas tecnologias, especialmente as midiáticas. Cada indivíduo passa a ser elo de múltiplas
redes de comunicação e informação, articuladas local, nacional e mundialmente. Seu modo de ser passa a ser cada
vez mais influenciado pelos signos espalhados pela aldeia global.[26]
Conforme Hall as mudanças estruturais nas sociedades modernas, no final do século XX, estão levando a uma
fragmentação das paisagens culturais que outrora nos forneceram sólidas localizações como indivíduos sociais,
abalando nossa concepção como sujeitos integrados. “Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto
de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de identidade’ para o
indivíduo”.[27]
Os meios de comunicação de massa ultrapassam fronteiras, culturas, idiomas, religiões, diversidades e desigualdades
sócio-econômicas e hierarquias raciais, de sexo e idade. Uma cultura massificada mundialmente é estimulada,
independentemente das peculiaridades nacionais, culturais, religiosas, históricas ou outras.[28]
No contexto globalizante, tudo que é local pode ser concomitantemente nacional, regional e mundial, implicando em
realidades micro e macro, ao mesmo tempo em que propriamente globais. São realidades que proporcionam
interpretações simultaneamente particularizantes e globalizantes.[29]
A globalização é problemática e contraditória, compreende integração e fragmentação, nacionalismo e regionalismo,
racismo e fundamentalismo, geoeconomia e geopolítica. Nesse sentido é que as diversas teorias da globalização
oferecem subsídios para a compreensão de distintos aspectos da sociedade global em formação.[30]
 

4         O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL LOCAL NUM CONTEXTO GLOBALIZADO

O mundo globalizado de coisas, pessoas e idéias, vem provocando rupturas, fragmentações, contradições e
desencontros em âmbito nacional e mundial, envolvendo relações, processos e estruturas sociais, econômicas, políticas
e culturais de grande alcance.
Esse relacionamento entre culturas globais e culturas locais pode levar a duas conseqüências diametricamente opostas:
por um lado há uma tendência ao enfraquecimento e até a destruição das identidades regionais, levando a uma
homogeneização identitária, por outro, pode levar a um fortalecimento das identidades culturais locais. Ou como diz
Edgar Morin:

 
A unificação mundializante faz-se acompanhar cada vez mais pelo próprio
negativo que ela suscita, pelo efeito contrário: a balcanização. O mundo,
cada vez mais, torna-se uno, mas torna-se, ao mesmo tempo, cada vez
mais dividido. Paradoxalmente, foi a própria era planetária que permitiu e
favoreceu o parcelamento generalizado dos Estados-nações; de fato, o
pedido de emancipação da nação é estimulado por um movimento de
ressurgência da identidade ancestral, que ocorre em reação à corrente
planetária de homogeneização civilizacional, e esta demanda é intensificada
pela crise generalizada do futuro.[31]

 
Se a globalização traz implícita uma tendência à homogeneização cultural, ao mesmo tempo provoca fragmentação e
ressurgimento de localismos, nacionalismos e até mesmo racismos e fundamentalismos. Como diz Ianni:

 
Sim, o globalismo é problemático e contraditório. Engendra e dinamiza
relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, de integração
e fragmentação, pelo mundo afora. Tanto é assim que provoca tensões,
antagonismos, conflitos, revoluções e guerras, ao mesmo tempo que
propicia a criação de movimentos sociais de vários tipos, destinados a
recuperar, proteger ou desenvolver as condições de vida e trabalho das
mais diversas categorias sociais e "minorias", além e por sobre localismos,
provincianismos, nacionalismos e regionalismos.[32]
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Os localismos, nacionalismos e regionalismos tanto se modificam como se reafirmam, daí o ressurgimento e recriação
de tradições e a reinvenção de identidades, o rebuscar de alternativas. As fronteiras, reais ou imaginárias, tanto se
dissolvem como se recriam. Os espaços e os tempos modificam-se, podendo adquirir outros significados, ou mesmo
multiplicar-se. No processo globalizante pode germinar a perspectiva múltipla, a pluralidade das vozes, o
transculturalismo.[33]
Ianni também diz que no contexto da globalização pode eclodir o multiculturalismo. Na sociedade global multiplicam-
se as diversidades, as desigualdades e os antagonismos:
 

O indivíduo localiza-se e movimenta-se simultaneamente em âmbito local,
nacional, regional e mundial. Aos poucos, ou de repente, as coisas, as
gentes e as idéias desenraízam-se parcial ou totalmente, o que multiplica
as identidades e as alteridades, bem como as diversidades e as
desigualdades, complicando o nacionalismo e o cosmopolitismo. Ocorre que
são múltiplas as relações, o processo e as estruturas que configuram o
globalismo, além do nacionalismo e do regionalismo.[34]

 
O local e o global entrecruzam-se e determinam-se reciprocamente, algumas vezes de modo congruente e
conseqüente, outras de modo desigual e desencontrado. Tencionam-se singularidades, particularidades e
universalidades.[35]
Para Giddens, o local e o global mantém um estreito vínculo. Ao mesmo tempo em que crescem as influências
determinadas pelo contexto global, há um processo de fortalecimento da identidade local e regional.[36]
Na visão de Featherstone, o processo globalizante desperta uma reação que propicia um sentimento de afirmação e
recriação das culturas e tradições locais, o que ele chama de “reação nostálgica”:

 
Nesta presente fase, uma reação nostálgica, que se observa na recriação e
invenção de culturas locais, regionais, subnacionais também precisa ser
situada ao lado da destruição do sentido de localidade, através da
globalização da economia mundial, da expansão dos meios de comunicação
de massa e da cultura do consumo; deve ser entendida também com algo
que usa tais meios para reconstituir esse mesmo sentido de localidade [...]
Em resumo, há um retorno às culturas locais e deve-se enfatizar: culturas
locais no plural, bem como o fato de que elas podem ser colocadas ao lado
uma da outra sem distinção hierárquica.[37]

 
A enorme carga de informações e notícias impessoais e desterritorializadas transmitidas diariamente pelos meios de
comunicação de massa acabam por provocar um sentimento de (re)valorização dos costumes, tradições e hábitos
locais, que, por estarem próximos e poderem facilmente ser identificados, conferem uma segurança aos indivíduos.
Desperta o sentimento nostálgico, a volta e (re)valorização do passado assume uma importância crescente para o
grupo local. As construções antigas, o espaço geográfico, a configuração da paisagem, a culinária, o folclore, passam a
representar ícones da cultura do grupo.
De acordo com Castells, ante os processos globais, a identidade assume, cada vez mais, um significado local,
constituindo-se em uma identidade defensiva, “uma identidade de entrincheiramento no que se entende como
conhecido contra a imprevisibilidade do desconhecido e do incontrolável”.[38] Nesse contexto, a língua representa
uma configuração cultural identificadora, sua preservação é fundamental para a conservação da identidade. A língua,
como expressão direta da cultura representa o último bastião na luta contra a homogeneização cultural.
Essa “identidade de resistência” [39], criada por atores que se encontram em posição inferiorizada, consiste num
movimento reativo que busca imagens no passado e as projeta para o futuro. Representa uma tentativa de
reafirmação frente aos efeitos globalizantes presentes na economia e na mídia, podendo, inclusive estar voltada para a
transformação, mas sempre fundada no restabelecimento de valores locais. É formada através de um rearranjo cultural
de modo a possibilitar uma reconstrução de significados como uma alternativa à ordem existente. A identidade
destinada à resistência leva à formação de comunidades. É o tipo mais importante de construção de identidade em
nossa sociedade. Por ressentimento contrário à exclusão injusta, ele dá origem a formas de resistência coletiva diante
de uma opressão. É construída uma identidade defensiva nos termos das instituições e ideologias dominantes,
revertendo-se o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, reforçando-se os limites da resistência. O nacionalismo
cultural procura regenerar a comunidade nacional por meio da criação, preservação ou fortalecimento da identidade
cultural de um povo, quando se sente sua falta ou uma ameaça a essa identidade.[40]
Hall, examinado as conseqüências da globalização, assevera que está havendo um fortalecimento das identidades
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locais. As entidades socioculturais se reforçam e se particularizam, os costumes e as tradições são resgatados e
adquirem novos significados, constituindo-se em elementos valiosos na construção de uma imagem diferenciada. E
complementa: “parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É provável
que ela vá produzir, simultaneamente, novas identidades ‘globais’ e novas identidades ‘locais’”.[41]
 A história mostra que inúmeras tribos, nações e nacionalidades manifestaram movimentos para afirmar a singularidade
desta ou daquela coletividade, deste ou daquele povo, evidenciando as particularidades culturais e suas tradições. O
mesmo processo de uniformização motiva processos de diferenciação, reafirmação de identidades, recuperação de
tradições, glorificação de santos e heróis, eleição de monumentos e ruínas. Tanto é assim que o transculturalismo está
atravessado de localismos, nacionalismos e etnicismos.  Em todas as conjunturas em que se intensificam os
intercâmbios sociais, culturais, econômicos e políticos, há sempre manifestações de autodefesa, refúgio, isolamento ou
fuga. Ao mesmo tempo em que o mundo se globaliza, ocorre uma tendência das pessoas a olhar para coisas com as
quais elas possam se identificar, numa espécie de refúgio da globalização.[42]
Os ressurgimentos de nacionalismos e particularismos se constituem em efeitos inesperados tanto pelo liberalismo
quanto pelo marxismo, que apostavam, de modo diverso, na ascensão de valores e identidades mais universalistas.
Com a globalização não está havendo nem o triunfo do “global”, nem a persistência da velha forma do nacionalismo
“local”, o que se assiste é o deslocamento e desvios da globalização de forma mais variada e contraditória[43]
Inúmeros exemplos podem demonstrar como a globalização pressupõe a localização: a propagação mundial do cinema
de Hollywood contribuiu para o nascimento de um pólo cinematográfico na Índia; ao mesmo tempo em que se
globaliza o hambúrguer ou a pizza, localiza-se o bolo de bacalhau português ou a feijoada brasileira, os quais cada vez
mais são vistos como particularismos típicos da sociedade portuguesa ou brasileira. Os campesinos bolivianos e
colombianos, enquanto cultivam coca, contribuem decisivamente para uma cultura mundial da droga, mas eles
próprios permanecem locados em suas aldeias como desde sempre estiveram. Do mesmo modo, os moradores das
favelas nos morros cariocas continuam presos a uma vida urbana marginal, enquanto suas canções e suas danças, em
especial o samba, espalham-se mundo afora. Como exemplo mais próximo cita-se a revitalização do movimento
tradicionalista gaúcho, num contexto de recriação da identidade cultural do Rio Grande do Sul, que tem no cavalo, no
chimarrão e na música os seus elementos essenciais.
Esse é o contexto em que se reabre o debate sobre identidade e alteridade, ou diversidade. A identidade pode ser
diferenciada, múltipla, contraditória, em movimento. No âmbito da sociedade global, tanto se desenvolve a integração
como a fragmentação. As mesmas relações, processos e estruturas que expressam a globalização produzem e
reproduzem diversidades e desigualdades, convergências e tensões, interdependência e contradições. Na medida em
que a globalização abala os quadros sociais e mentais de referência, os dilemas e as perspectivas parecem multiplicar-
se, afetando práticas e convicções, hábitos e ilusões. O que parecia estável, definido, cristalizado ou mesmo resolvido
logo se manifesta difícil, problemático ou inquietante.[44]
 
 

5         CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tendência à homogeneização cultural decorrente da globalização traz, como contrapartida, preocupações com a
sobrevivência dos localismos. Emergem estratégias para a construção de uma identidade de resistência que possibilite
a manutenção ou redefinição das identidades localizadas. O processo de recriação dessas identidades se
estabelece partir das vivências do indivíduo nas relações e instituições sociais nas quais está inserido e
é marcado por novos significados sociais e pelo resgate de aspectos históricos e culturais.
Uma nova relação se estabelece entre a cultura mundializada e as culturas locais. Há uma
(re)valorização das particularidades e localismos culturais. Ao mesmo tempo em que são internalizados
os hábitos e valores de outras culturas, os localismos voltam a ser valorizados. A (re)construção de
uma identidade cultural local se constitui numa estratégia de diferenciação em busca de um lugar ou
de uma caracterização distinta do cenário global.
Essa perspectiva dual (global/local) introduz no enfoque da globalização a dimensão tempo-espaço, uma vez que
estabelece uma interconexão e uma interdependência a partir dos acontecimentos e eventos em suas diferentes
escalas – do local ao global. Desse modo, as transformações locais são parte do processo de globalização, ajudando,
inclusive a explicá-lo.
Ainda que o processo globalizante desenvolva-se recíproca e simultaneamente pelo mundo, também produz
desenvolvimentos díspares e contraditórios. No mesmo movimento da integração e homogeneização, desenvolve-se a
fragmentação e a contradição, recriando-se as formas locais. O mesmo intenso processo de globalização do mundo é
sempre um intenso processo de pluralização dos mundos.
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O JOGO DA ALTERIDADE NA QUESTÃO DA CIDADANIA MULTICULTURAL

EL JUEGO DE LA OTREDAD EN CUESTIÓN DE CIUDADANÍA MULTICULTURAL

João Martins Bertaso
Mauro José Gaglietti

RESUMO
Examina-se o lugar da política na construção de diferentes identidades, observando-se a
alteração dos processos tradicionais de produção e reprodução da identidade, confrontando-a
com sua própria historicidade e, portanto, com a possibilidade de ser diferente de si mesma –
heterogênea – e com a relação ao outro. Por decorrência, amplia-se a necessidade de
reconhecer dentro de si a presença ausente de outros sujeitos e de negociar com eles suas
demandas e valores. Nesses termos, avaliam-se as condições de existência no espaço social,
político, econômico e cultural, buscando-se verificar a construção das relações com outras
identidades. As identidades, a cidadania e as demandas de reconhecimento enfrentam o peso do
global, as assimetrias entre atores nacionais e locais, o grau de organização interna de cada
grupo, desafiando a negociação e o diálogo voltado ao entendimento intercultural. Analisa-se,
por fim, a emergência do novo modelo de estado constitucional cooperativo voltado à proteção
dos direitos culturais de grupos no interior de um estado multiétnico, as condições da realização
da dignidade humana e da cidadania intercultural. O caminho, portanto, passa, necessariamente,
por uma percepção de alteridade segundo a qual é legítima a diversidade cultural diante dos
desafios da construção do direito constitucional multicultural. Tal pressuposição reconhece a
cidadania translocal, como medida e convivência entre cidadãos portadores de direitos universais
e específicos, considerando os direitos culturais não restritos a um território, e, de outra parte, a
necessidade de o cidadão reconhecer e de ser reconhecido pelo outro, independentemente de
sua origem étnica, racial ou nacional. 
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania, direitos humanos, alteridade, multiculturalismo.

RESUMEN
Examina el lugar de la política de construcción de identidades diferentes, observando el cambio
de los procesos tradicionales de producción y reproducción de identidad contra su propia
historicidad y por lo tanto, con la posibilidad de ser distinta a sí misma – heterogéneos – y con
unos a otros. Por consecuencia, se extiende la necesidad de reconocer la presencia dentro de él
que faltan en otros y negociar con ellos sus demandas y valores. En esos términos, evalúa las
condiciones de existencia dentro de sociales, políticos, económicos y culturales, tratando de
verificar las relaciones de edificio con otras identidades. La identidad, la ciudadanía y la
demanda de reconocimiento enfrentan a las diferencias de peso global entre agentes nacionales
y locales, asimetrías entre los agentes nacionales y locales, el grado de organización interna de
cada grupo, desafiando la negociación y el diálogo encaminado a entendimiento intercultural.
Analiza, por último, la aparición de un nuevo Estado cooperativa modelo constitucional destinada
a la protección de los derechos culturales de los grupos dentro de un Estado multiétnico, los
términos de la realización de la dignidad humana y la ciudadanía intercultural. Por lo tanto, la
ruta pasa una percepción de la alteridad, que es una legítima diversidad cultural en el frente de
los desafíos de la construcción multicultural de derecho constitucional. Este supuesto reconoce la
ciudadanía simultáneamente translocales como medida y la convivencia entre los ciudadanos con
funciones específicas y universales, considerando que los derechos culturales no están
restringidos a un territorio y, por otro lado, la necesidad de los ciudadanos a reconocer y ser
reconocido por el otro, independientemente de sus étnico, racial o nacional.
PALAVRAS-CLAVE: Ciudadanía, derechos humanos, el multiculturalismo, la alteridad.

Onde haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas não poderão ser privadas do direito de ter,
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e

de usar sua própria língua.
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Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes às Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas ou
Linguísticas, ONU/1992.

 

1.      Um rápido panorama

Os ideais iluministas se consolidaram a partir de um pacto social na forma de um estado de direito.
Um pacto político e social que redundou num Estado nacional, valendo-se da razão prática kantiana. No
século XIX, expandiu-se como uma proposta politicamente correta e localizou, em âmbito territorial,
valores universais que consolidou uma forma de sociedade de dimensões culturais bem definidas.
Produzindo significados e consensos em torno de alguns valores, o enfoque liberal amalgamou, sem
fissuras, bem comum e bem de todos, igualdade, cultura, identidade e cidadania, ou seja, uma diversidade
de conceitos imbricou-se, confundiu-se e energizou-se num só tempo: o singular e o universal; a
alteridade e o igual; a pluralidade e a diversidade; o status e a identidade.

Concomitante, mas não linear, os direitos civis e políticos fizeram parte dos movimentos sociais no
século XVIII, e fizeram a base sobre a qual o estado dos deveres deu lugar aos direitos do homem, ao
estado dos direitos. Ainda no século XIX, os movimentos da classe operária deram a partida para os
direitos sociais e econômicos, embora só com a ascensão das políticas sociais, após a II Guerra Mundial o
Estado de Bem Estar Social alcanço êxito. O século XX, por seu turno, fez berço para os movimentos
feministas, de gênero, de etnias; as demandas de igualdade jurídica às minorias de todas as cores. O século
XXI iniciou refletindo a problemática da visibilidade política e pública para todos e a cada um dos grupos
minoritários, étnicos e culturais, e tendo que fazer valer a pluralidade das representações políticas que
repercutem na esfera pública. Na atual forma de sociedade e no presente período de tempo, os desafios são
localizados e expandidos, de uma só vez; a unidade e a diversidade demandam entendimento por meio do
diálogo entre os iguais e entre os diferentes grupos. O diálogo vai encaminhando, de forma concreta, as
deliberações possíveis, de uma pluralidade de vozes que compõem as sociedades atuais, ressoando junto
aos poderes sociais a materialização de suas demandas.

O reconhecimento de que vivemos em sociedades multiculturais, composta de uma pluralidade de
identidades, instiga a reflexão a respeito das dificuldades de sustentar a ideia de cidadania e de identidade
comuns, sem o devido reconhecimento das culturas excluídas ou esquecidas, não reconhecidas, desde o
projeto moderno. São demandas de direito as diferenças e a diversidade. (SANTOS, 2003) De um lado a
igualdade e a questão política decorrente da unidade da cidadania e dos direitos políticos e, de outro, o
reconhecimento da diferença e dos bens culturais específicos de segmentos e grupos distintos. O fato é
que se vive o período de demandas culturais, como uma etapa a mais, própria da dinâmica dos direitos

humanos,
[1]

 servindo de base à reflexão a respeito da representatividade das particularidades culturais na
esfera pública, enquanto novas demandas coletivas, não necessariamente universais. De modo que certas
categorias passam a ganhar significado e sentido se refletidas de forma não isoladas, mas articuladas e
associadas a um determinado contexto histórico. O multiculturalismo, o reconhecimento e a cidadania,
indicam para a inclusão dos indivíduos e dos grupos sociais e de um pacto de reconhecimento cultural.

Assim, este ensaio visa refletir a respeito do multiculturalismo, enquanto cenário social atual, e a
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problemática do reconhecimento público das diversas culturas que foram
apagadas/marginalizadas/desconsideradas, para viabilizar o projeto do poder político moderno. É dessa
maneira, pelo visto, que as demandas políticas de reconhecimento das particularidades culturais
repercutem em reivindicações de direitos coletivos de culturas e de grupos que compõem a atual
cartografia social. A pressão maior é direcionada aos estados nacionais, que se fizeram a partir de
consensos políticos de cunho universalista e de unidade da cidadania, e o consequente apagamento da
pluralidade das identidades que compunham a sociedade, amalgamando cidadania e identidade, desde o
olhar da ideologia do poder.

Nas sociedades atuais, nas quais os direitos humanos determinam o contorno e os limites do exercício
do poder e da autoridade constituída, os modelos de estados nacionais, consolidados no século XIX e XX,
vão sendo substituídos por um modelo de Estado, em fase de consolidação, que é o Estado constitucional

cooperativo
[2]

, próprio para dar conta de uma organização social que demanda poder e autoridade,
compartilhados, e que requer subsidiriedade e proporcionalidade para reconhecer os bens e os valores
fundamentais, que dão forma as autonomias inerentes à pluralidade das fontes políticas, e, ao mesmo
tempo, ensejando o igual reconhecimento público à diversidade da rede social que a compõe. A complexa
rede que materializa a representatividade social é a mesma que expressa a dinâmica de sua normatização,
desenhando a configuração multicultural atual.

Tal conceito pressupõe considerar a necessidade dos Estados/nação, diante de problemas comuns, a
fim de relativizarem o conceito clássico de soberania criando meios de cooperação mútua capazes de
apresentar soluções efetivas a questões sensíveis, como são as questões relativas às minorias, às etnias, às
raciais, de gênero e as ambientais, que transcendem as fronteiras dos Estados, e se fazem a partir de
movimentos globais. Visa-se, assim, chamar a atenção para a mudança de paradigma à medida que a
complexidade do mundo instalada pela modernidade, aliada à certeza de que todos compartilham o mesmo
mundo natural, não permite que os Estados/nação, frente a problemas que se apresentam de cunho global
ou regional, venham a se fechar e, de modo equivocado, acreditar que ações isoladas (com base numa
soberania que se quer o poder de autodeterminação intraterritorial) possam, efetivamente, solucionar
questões de agressão a valores e a bens que não pertencem somente  a um ou a outro estado. Neste
quadro, pode-se perceber que o conceito clássico da soberania, que trabalha quase que com o paradigma
outro/inimigo, em que o outro, por estranho, gera medo e desconfiança e inimizade, derivando daí o
segredo e a falta de cooperação já não pode, principalmente no campo da preservação do meio ambiente,
ser o orientador das políticas dos Estados Democráticos de Direito modernos. Estes, ao contrário, devem
ter a noção de que todos os seres humanos são uma unidade contida na ideia de gênero humano, raça
humana, humanidade. Nossos destinos e futuro dentro do planeta são comuns. Somos um “Eu que é um
Nós, e um Nós que é um Eu”, para falar como Hegel, donde, por conseguinte, ser imperioso que todos os
Estados se abram à reflexão e implementem em suas ordens jurídicas o paradigma do Estado constitucional
cooperativo de maneira a permitir que, da união de esforços, os danos ao meio ambiente sejam minorados
ou quiçá extintos.

2 – Problematizando raça e etnia
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            Entre os teóricos modernos, os termos "etnia" ou "étnico" abrangem, assim, sentidos diversos e
encontram-se articulados de diferentes maneiras com as noções de raça e de nação. Para a maioria desses
teóricos, o elemento étnico está do lado da objetividade e da fatalidade e situa-se em oposição à
subjetividade e à vontade, fatores decisivos para a formação das nações. Já do ponto de vista de Max
Weber, a etnia, tal como a nação, fica do lado da crença do sentimento e da representação coletivos,
contrariamente à raça, que fica do lado do parentesco biológico efetivo.
            Não se tem certeza de que as confusões inerentes à noção de etnia, especialmente aquelas
referentes à relação ambígua que ela mantém com a noção de raça, estejam realmente dissipadas.
Contrariamente aos teóricos do século XIX, os pesquisadores contemporâneos não tomam a raça como um
fator explicativo do social, como o fazia a antropologia física, a qual deixou de desfrutar do crédito que
lhe atribuíam os pesquisadores da época anterior. Nem por isso o termo "raça" desapareceu do vocabulário
das ciências sociais. É verdade que, em sua acepção contemporânea, esse termo (ou o qualificativo
"racial") não mais denota a hereditariedade biossomática, e sim a percepção das diferenças físicas, na
medida em que elas têm uma incidência sobre os estatutos dos grupos e dos indivíduos e sobre as relações
sociais. Na sociologia anglo-saxônica, admite-se, de modo explícito ou implícito, que os grupos raciais
diferem dos grupos étnicos, pelo fato de serem definidos não em termos de diferenças socioculturais, mas
com base em diferenças percebidas no fenótipo. Se a raça possui uma validade como noção sociológica é
porque consiste, na expressão de Banton (1971), em um "signo de papel". Não é, então, a raça enquanto
tal, mas as relações raciais que constituem um objeto para a sociologia. Mas isso não resulta, no final das
contas, na "naturalização" das características físicas sob forma de atributos que tenham a propriedade de
fundar um tipo particular de relações sociais?
            Colette Guillaumin, de forma pertinente, havia destacado essa ambiguidade das ciências sociais,
que, recusando-se a atribuir à raça - da antropologia física - uma incidência causal sobre os
comportamentos, conferiam, contudo, aos caracteres físicos uma realidade enquanto fontes de percepção
das diferenças. "Tudo se passa como se os pesquisadores, por sua vez, não acreditando na raça,
supusessem que ela é concretamente real para os grupos que produzem as condutas racistas" (Guillaumin,
1972, p.62). No mesmo sentido, Wade (1993) estima que as ciências sociais não conduzem a um bom
termo a crítica da noção de raça. Fazendo da "raça" uma construção inteiramente cultural, elas são levadas
a abordar a variação fenotípica como elemento "simplesmente natural", neutro e não estruturado em si
próprio, cuja utilização permite distinguir as classificações raciais de outras classificações (étnicas),
desprezando o fato de que as variações fenotípicas são, elas próprias, socialmente construídas.
            Para Wade (1993, p.23-32), não são as variações fenotípicas – sejam essas quais forem – que se
tornaram racializadas, mas sim aquelas relações que se salientaram na história da expansão colonial
europeia, na África, na Ásia, no Oriente Médio e na Austrália. Não levar em consideração esse fato é
aceitar como evidente que os atributos fenotípicos designados como "raciais" constituem-se, naturalmente,
em bons indicadores para a categorização social (em oposição à altura, à cor dos olhos, etc.). Quando se
estabelece que os indivíduos não percebem as diferenças raciais, mas somente diferenças fenotípicas de
cor, de cabelos, de ossatura, etc., e que estas foram escolhidas simplesmente de maneira contingente,
subestima-se a construção social e histórica da própria ideia de que existem diferenças físicas
significativas e daquilo que é tipicamente pensado como variação fenotípica. Disso resulta que o domínio
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das pesquisas sobre as relações sociais é inseparável da história de um discurso especificamente ocidental
e de suas metaformoses.
            Para Neuwith (1969), a distinção entre relações raciais e relações étnicas, tradicional nas ciências
sociais anglo-saxônicas, indica apenas que os sociólogos aceitam de modo acrítico a terminologia
corrente, na qual o termo "racial" possui conotações emotivas mais poderosas do que o termo "étnico".
Segundo Guillaumin (1972, p.115), a fortuna da palavra "etnia" nas ciências sociais francesas liga-se ao
fato de permitir que se evite o mal-estar suscitado pela conotação biológica da palavra raça, o que,
absolutamente, não a impede de incorporar, de modo implícito, as mesmas significações. O termo "etnia"
não seria senão uma vã tentativa de fugir a uma forma de pensamento biologizante, que se acha,
efetivamente, restabelecida nas utilizações cotidianas, por meio de expressões como "problemas étnicos"
ou "minorias étnicas". Por isso, tal termo eufemístico, como sempre nesses casos, chegou a ser recoberto
pela conotação pejorativa que procurava evitar.
            Esta superposição da raça e da etnia se impõe mais facilmente nesse contexto, já que é formulada
em referência a um terceiro termo, que é a nação. A etnia de que se trata aí, segundo Philippe Poutignat e
Jocelyne Streiff-Fenart (1998), denota a concepção "naturalista", "determinista" ou "organicista" da nação,
assinalada por Herder e a Burke, e contra a qual se levantaram Renan, Mechelet ou Fustel de Coulanges.
Nessa acepção, a etnia combina os aspectos biológicos e culturais. Ela é, simultaneamente, comunidade de
sangue, de cultura e de língua. A oposição, aqui pertinente, não está, como para os sociólogos das
minorias, entre traços biológicos (raciais) e traços socioculturais (étnicos), mas entre a nação como
comunidade política e a nação como comunidade etnocultural.
           
3 – Enigmas da cultura
           
            O comportamento humano é produto da natureza (genes) ou da criação (ambiente)? Esse secular
debate é um dos mais acalorados de toda a comunidade científica e tornou-se ainda mais veemente com a
descoberta de que o genoma humano compõe-se de 30 mil genes em lugar dos 100 mil estimados
originalmente. Tal revelação levou alguns cientistas a concluírem que não há genes suficientes para
determinar todas as variações do comportamento humano. Para eles, portanto, os indivíduos seriam
produto do ambiente e não da genética.
            De acordo com o cientista Matt Ridley (2001), porém, ambiente e genética não são mutuamente
excludentes. Os genes não somente determinam a estrutura do cérebro, como também absorvem
experiências, reagem a fatores ambientais e até norteiam a memória, sendo, ao mesmo tempo, causa e
consequência da vontade humana. Para esse cientista, a descoberta do modo como os genes influenciam o
comportamento e da forma pela qual o comportamento influencia os genes deverá reconfigurar
completamente o referido debate. A questão não será mais definida como natureza versus criação, mas
como natureza via criação. Assim, instinto não é o oposto de aprendizado, e as influências ambientais às
vezes são menos reversíveis do que as genéticas.
            Dessa maneira, assinala-se que as pessoas, ao nascerem, herdam um conjunto de genes e, ao longo
de sua vida, aprendem muitas lições com a experiência (cultura). Todavia, adquirem algo mais: as
palavras, os pensamentos e as ferramentas que foram inventadas por outras pessoas muito tempo antes. O
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motivo para que a espécie humana domine o planeta e para que os gorilas estejam em risco de extinção
não está nos 5% de DNA especial que os humanos possuiriam, nem em sua capacidade de aprender
associações, ou de agir culturalmente, mas na possibilidade que têm de acumular cultura e transmitir
informação, por intermédio de sucessivas gerações. Assim, os genes estão na base tanto da criação como
da natureza. Então, como explicar a forma pela qual os genes possibilitam cultura? Provavelmente,
existem genes que reagem – como mecanismos e não como causas – ao ambiente. Matt Ridley (2001)
acredita que a capacidade humana para a cultura não vem de alguns genes que coevoluíram com a cultura
humana, mas de um conjunto fortuito de pré-adaptações que, subitamente, dotaram a mente humana de
uma capacidade quase ilimitada de acumular e transmitir ideias. Essas pré-adaptações seriam sustentadas
por genes.
            A descoberta de que, geneticamente, os seres humanos são 95% chimpanzés exacerba o problema.
Na descrição dos genes envolvidos no aprendizado, no instinto, no imprinting  e no desenvolvimento, o
pesquisador não teve dificuldades em apelar para exemplos animais porque, nesses aspectos, a diferença
entre a psicologia humana e a animal é uma diferença de grau. No que se refere à cultura, entretanto, tal
associação não é possível. O hiato cultural entre um ser humano e até o mais brilhante dos macacos ou
golfinhos é um abismo. As pessoas têm armas nucleares e dinheiro, deuses e poesia, filosofia e fogo. Elas
conseguem todas essas coisas por meio da cultura, de sua capacidade de acumular ideias e invenções,
geração após geração, de transmiti-las a outros e, portanto, de reunir os recursos cognitivos de muitos
indivíduos vivos e mortos.
            Nesses termos, o que distinguiria o ser humano do animal? Habitualmente, pensa-se no humano
como um ser racional, desvalorizando, assim, a emoção, que fica caracterizada como algo que nega o
racional. Isso quer dizer que os seres humanos, ao se declararem racionais, vivem uma cultura que
desvaloriza as emoções e não veem o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, que constitui o viver
humano, nem se dão conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional.
            Como assinala Maturana (1998, p. 15-35), do ponto de vista biológico, entende-se por emoções as
disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que se movem os
indivíduos. Quando se muda de emoção, muda-se de domínio de ação. Desse modo, as emoções podem
ser definidas, biologicamente, como disposições corporais que determinam ou especificam domínios de
ações. Assim, as emoções são um fenômeno próprio do reino animal, e o humano constitui-se no
entrelaçamento do emocional com o racional. O racional consiste nas coerências operacionais dos sistemas
argumentativos que os seres humanos constroem na linguagem, para defender ou justificar suas ações.
Normalmente, os indivíduos vivenciam os argumentos racionais que utilizam sem fazerem referência às
emoções em que estes se fundam, porque não sabem que seus argumentos e todas as suas ações têm um
fundamento emocional, e acreditam que tal condição seria uma limitação ao seu ser racional. Percebe-se,
nesses termos, que o fundamento emocional do racional é sua condição de possibilidade.
            O peculiar do humano não está na sua capacidade de manipular objetos, mas na linguagem e no
entrelaçamento desta com o emocional. Para explicar a origem do humano, é preciso começar fazendo
referência ao que ocorreu há 3,5 milhões de anos. Sabe-se, com base em registros fósseis, que naquele
período havia primatas bípedes, que, como os humanos, tinham um caminhar ereto e possuíam ombros.
Porém, esses primatas tinham um cérebro muito menor - aproximadamente um terço do cérebro humano
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atual. Sabe-se, também, que esses primatas viviam em grupos pequenos, com famílias constituídas de dez
a doze indivíduos, que incluíam os bebês, as crianças e os adultos. Examinando sua arcada dentária, é
possível deduzir que eram animais comedores de grãos, portanto colheitadores e, presumivelmente,
caçadores apenas ocasionais. Tudo isso indica que esses antepassados do ser humano compartilhavam os
alimentos uns com os outros, estavam imersos numa sensualidade recorrente e que os machos
participavam do cuidado das crias. Esse modo de vida funda uma linhagem que chega até o presente, cujos
indivíduos têm o cérebro ampliado de tamanho.
            Frequentemente, tem-se afirmado que a história da transformação do cérebro humano está
associada à utilização de instrumentos, cuja fabricação teria provocado, inclusive, o desenvolvimento da
mão humana. Maturana (2001) e outros biólogos, no entanto, não compartilham dessa opinião, pois a mão,
segundo eles, já estava desenvolvida nesses antepassados. Ao contrário, Maturana (1998 e 2001) defende
que a história do cérebro humano está ligada, principalmente, com a linguagem.  Dessa maneira, assinala-
se que a linguagem está relacionada com coordenações de ações, mas não com qualquer coordenação de
ação; apenas com coordenações de ações consensuais. Mais ainda, a linguagem é um operar em
coordenações consensuais de coordenações consensuais de ações.
            Percebe-se, nessa perspectiva, que não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal
e que a torne possível como ato. Por isso, para que se constituísse um modo de vida baseado no estar
junto, e em interações recorrentes no plano da sensualidade – no qual surge a linguagem –, seria necessária
uma emoção fundadora particular. Tal modo de vida na convivência não seria possível sem essa emoção –
que é o amor. O amor é a emoção que constitui o domínio de ações em que as interações recorrentes com
o outro fazem deste um legítimo outro na convivência. As interações recorrentes no amor ampliam e
estabilizam a convivência; as interações recorrentes na agressão rompem a – e interferem na –
convivência. Por isso a linguagem, como domínio de coordenações consensuais de conduta, não pode ter
surgido na agressão, pois esta restringe a convivência, ainda que possa ser usada na agressão.
            Conclui-se, então, que o amor, a mente, a consciência, a autoconsciência, a responsabilidade e o
pensamento autônomo são centrais para a existência dos seres humanos como tais e os definem como
espécie – como a única raça existente, a raça humana –, assim como definem também a corporalidade
humana. 

Na perspectiva deste trabalho, focalizamos, nesses termos, as relações intraculturais, interculturais e
multiculturais que demandam reconhecimento recíproco, solidariedade social e respeito às diferenças tanto
em nível individual quanto comunitário. São relações que estão a pressupor tolerância, solidariedade e
reconhecimento, como medida pela qual se fazem melhor as interações culturais e todas as diferenças. As
sociedades do século XXI demandam, portanto, reconhecimento público de suas especificidades à medida
que seus direitos sociais e culturais vão sendo fundamentados, e demandam a transição de um modelo de
Estado Nação grupalístico, fechado e competitivo para um Estado constitucional cooperativo, solidário e
consociativo, com textura aberta, interna e externa. Nesses termos, o consociativismo é uma forma de
governar que garante uma representação aos diversos grupos que compõe uma sociedade plural e
diversificada, capaz de lidar com conflitos buscando a resolução do conflito por intermédio de
metodologias não adversariais de resolução dos conflitos que surgem na comunidade nacional
profundamente dividida por razões históricas, étnicas ou religiosas. Sugere-se, nessas situações, a
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mediação, a justiça restaurativa, a negociação, a conciliação e arbitragem para resolver os conflitos,
evitando a reprodução da violência física e simbólica. Colabora-se, desse modo, com a diminuição da
judicialização do conflito, com a ampliação da cultura da paz e com o acesso à justiça. Como pensa
Häberle (1997), a respeito da democracia pluralista e de um Poder Judiciário promotor dos direitos
fundamentais da pessoa humana, constituindo-se num estado de dignidade, de solidariedade humana e de
cidadania substancial no qual os direitos humanos vinculam à ordem jurídica sem classificações, sem
estrangeiros nem apátridas.

É dessa forma que se impõe uma reflexão não dissociada de algumas categorias, tais como cidadania,
reconhecimento e diversidade. E estão associadas aos direitos humanos e a dignidade da pessoa, ou seja,
de pronto se levante a questão da diversidade das nossas sociedades, da complexidade cultural nas
sociedades atuais, perpassadas pela dignidade como atributo da pessoa humana, independentemente do
grupo de pertencimento. Por este motivo, a problemática da cidadania como realização da pessoa humana,
já é reconhecidamente uma das mais importantes questões do nosso tempo. Ela reaparece como demanda
dos grupos envolvidos na questão da inclusão social e, por isso, ganha uma importante dimensão política,
além de se configurar também em um forte instrumento intelectual.

O conceito de cidadania é contemporaneamente aceito por todos, mas deve se reencontrar com a
questão de direitos e deveres que a sociedade começa a ressaltar. O conceito de cidadania, via de regra,
não é usado de maneira tradicional, não corresponde mais à formulação do fim do século XVIII e do
século XIX, tendo, portanto, outro significado. Hoje, claramente, cidadania quer dizer inclusão de
populações excluídas, ou seja, todos numa sociedade devem tornar-se cidadãos, assim como todo e
qualquer humano esteja onde estiver. O conceito de cidadania ortodoxo implicava ideia de que sempre há
pessoas fora do mundo da cidadania. Atualmente, esse conceito não é mais definido por seus limites. Ao
contrário, ele não deve ter limites ideológicos. Deve ser compreendido como uma possibilidade de
inclusão de cada um e de todos os segmentos da população. Essa discussão aflora exatamente com o
desvelamento da problemática que a sociedade nova está trazendo. Os instrumentos ficam antigos para a
realidade nova e a realidade força uma redefinição, desafiando-nos a pensar.  

 
4        - Cidadania, reconhecimento e diversidade

 

A cidadania como reconhecimento da diversidade cultural, como uma forma de realização dos
indivíduos e dos grupos específicos, se processa à medida que as instituições tanto da sociedade civil
quanto estatais se vão democratizando. A sociedade globalizada vai expondo faces “novas” que antes se
mantinham ocultadas, mas que compunham a cartografia cultural dos estados nacionais: as minorias
étnicas bem como suas culturas e suas demandas. A pluralidade cultural e étnica dos estados vai sendo
reconhecida publicamente e se garantindo como bens fundamentados na forma jurídica. Estamos diante da
consolidação de um modelo que pode ser chamado de “constitucionalismo multicultural”, no qual o
reconhecimento público da diversidade étnica e cultural se garante e se promove por meio das instituições
jurídicas.  

Assim, constata-se que é própria da questão envolvendo o multiculturalismo a tensão entre os direitos
universais de cidadania e os direitos particulares da pluralidade de culturas, que são os modos de viver dos
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grupos que permeiam o tecido social.
[3]

 A problemática da unidade e da diversidade dentro mesmo de um
sistema político público, coloca novos desafios para a esfera pública das sociedades atuais. São as novas
demandas provindas da dimensão substancial do princípio da igualdade, e que desafiam o direito
contemporâneo. A tensão entre princípios aparentemente contraditórios remete ao permanente sobrecarga
do poder público, sobretudo com a tendência de judicialização de todo e qualquer conflito. A nova
engenharia constitucional, por sua vez, reconhece a compatibilização de princípios colidentes entre direitos
universais individuais e direitos coletivos, ambos fundamentados. Com isso é possível garantir tanto os
direitos individuais bem como os direitos de autogoverno de coletividades singulares, dentro de
comunidades nacionais. Supera-se, assim, o modelo liberal das relações de poder e de gestão pública,
consolidado que foi até metade do século XX. São os novos espaços normativos interculturais, próprios
dos estados multiculturais, que vão rompendo com o monopólio estatal monocultural moderno. A esse
respeito, Santos (2001) fala em polifonia multicultural.

Desse modo, falar em multiculturalismo é sugerir o manejo da diferença nas sociedades atuais que
possuem a dignidade como seu ponto “vélico”. Porém, somente o discurso em defesa da diversidade de
formas de vida existentes nas sociedades contemporâneas não basta, importa conjugar um conjunto de
aspectos fortemente ligados entre si e que carregam os sinais de novas demandas sociais: a) o
reconhecimento da não homogeneidade étnica e cultural dessas sociedades; b) o reconhecimento da não
integração dos grupos que carregam e defendem as diferenças étnicas e culturais à matriz dominante do
nation-building – após o fracasso seja de políticas assimilacionistas, seja de políticas diferencialistas
(baseadas na restrição de acesso ou mesmo na ideia de “desenvolvimentos separados”); c) a mobilização
dos próprios recursos políticos e ideológicos da tradição dominante nos países ocidentais – o liberalismo –
contra os efeitos desta não integração; d) a demanda por inclusão e por pluralidade de esferas de valor e
práticas institucionais no sentido da reparação de exclusões históricas; e) a demanda por reorientação das
políticas públicas no sentido de assegurar a diversidade e a pluralidade dos grupos e das culturas.

Além disso, há que considerar que a crescente sensibilidade para o tema da diferença e sua articulação
em termos socioculturais, sob a forma de uma reivindicação de direitos para grupos subordinados, se liga a
um descentramento da cultura ocidental que assume duas modalidades paradoxais. De um lado, por
intermédio da matriz colonialista e imperialista que se difundiu mundo afora entre os séculos XVI e início
do século XX, levando com ela modelos de organização social, desenvolvimento e mudança política, que
em larga medida se institucionalizaram no atual sistema de estados nacionais e numa economia mundial
dominada inteiramente pelo capitalismo. Práticas, valores e instituições historicamente construídas a partir
da modernidade europeia e norte-americana se espalharam pelo mundo, tornando-se ideais de progresso e
emancipação, mas também se impuseram onde a resistência se fez mostrar. De outro, uma intrincada
composição de agentes “metropolitanos” e locais encarregou-se de dobrar a resistência, forjando uma
uniformidade que atendia pelo apelo da “Nação” em busca de seu futuro no “mundo moderno”, atribuindo
lugares aos que se posicionavam – contra ou a favor – frente às formas concretas de implementação destes
projetos de modernização. Este descentramento do Ocidente que leva ao modelo do estado nacional e à
trajetória da modernização representa o grau zero das disputas multiculturais. É nesse sentido que segue as
demandas por um modelo de estado constitucional cooperativo, onde o controle social seja continuado, ou
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seja, demandas crescentes de controle de parte das pessoas e das comunidades na elaboração e na
implementação das políticas e dos serviços públicos.

A problemática da cidadania, dos direitos humanos e da dignidade é retomada e modificada nos anos
1960, oportunidade em que a sociedade passa a ter novos registros e novas maneiras de manifestar a sua
vontade. Identificam-se naquele período os chamados anos das explosões e de manifestações da
pluralidade dos segmentos que se sentiam excluídos da política, não tinham instrumentos para se
manifestar, no entanto passam a aparecer no cenário para representar a sua vontade e reverter sua situação
no cenário social. Estes indivíduos e segmentos se encontravam em graus diferentes, excluídos da
cidadania, conceito agora usado em seu sentido moderno. Quando eles (elas) começam a ter voz, a arena
das discussões muda e passa a incorporar novos atores que, com essa face, com essas reivindicações, só
aparecem a partir daqueles anos. Esses segmentos, as mulheres, os negros, os jovens e demais minorias,
reivindicavam autonomia e poder de decisão. As manifestações de 1968 e de todas as outras manifestações
da juventude durante os anos 1970 buscavam pelo poder de influência, sobretudo pela presença,
pretendendo, desse modo, apostar numa nova esfera na qual os problemas se discutem de modo diferente.
E é esse o momento do mundo contemporâneo em que se recoloca a questão da cidadania e dos direitos
humanos. Momento de refazer a compreensão sobre raça, etnia e nacionalidade, visando a uma nova
forma de conviver humano solidário.

Resta reconhecer que há uma pluralidade de grupos nas sociedades multiculturais, os quaise ganham
uma importância muito grande, sendo a gênese da força dos novos atores políticos. Anteriormente, eles até
existiam como grupos, mas suas reivindicações tinham menos eficácia e menos pertinência em relação à
vida política. Viés pelo qual o direito estatal de modelo nacional moderno, de natureza mais fechado, não
tem reconhecido satisfatoriamente tal diversidade de fontes internas, com repercussão sobre a eficácia do
direito internacional dos direitos humanos constitucionalizados. Justifica-se, assim, a ideia de um estado
cooperativo, para operar uma sociedade multicultural, que decorre da função que cabe
contemporaneamente aos estados nacionais, qual seja, a de garantir e promover, na medida da dignidade
da pessoa humana, todos os direitos que possuem por obrigação de torná-los efetivos. Dando significado
prático à questão, assim analisa Stefania: “O direito constitucional nessa visão tem problemas para
compreender certas normas da Constituição de 1988, exemplo disso encontramos no art. 5º. § 2°, o qual
visa à abertura internacional do sistema de direitos fundamentais”. (2010, p.216-232)

Em decorrência, sobre o Estado impõe-se o reconhecimento desta nova esfera pública multifacetada e
o reconhecimento de que a sociedade não é mais instituída pelas categorias amplas e generalizadas, mas se
compõe de novas identidades que estão sempre em movimento, que é, contemporaneamente, a economia
da política das minorias. Os grupos sociais, como os indivíduos, definem sua identidade a partir da criação
de ligações internas, ao mesmo tempo em que encontram sua diferenciação com relação ao outro. Isto cria
processos complexos nas sociedades multiculturais. Há que se ter a sensibilidade necessária para
compreender os processos de construção de grupos novos, que surgem da/na dinâmica social atual, que é
local e global (translocal). Se observarmos o exemplo dos hispânicos nos Estados Unidos, veremos que
antes dos anos 1970 havia pouco em comum entre os mexicanos e os porto-riquenhos, que, aliás, eram
tradicionais inimigos. Hoje o processo político de criação de identidade e de reconhecimento do outro
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criou um grupo, o dos hispânicos, que tem força, presença, identidade e reivindicações próprias,
envolvidos em demandas que levam um patamar de vida digna. A política hoje tem de lidar com esses
novos grupos. Um exemplo brasileiro dessa situação é o homem do campo. O conceito chave para esse
grupo, nos anos 1950, era dado pela palavra camponês. Essa palavra criava uma categoria generalizadora,
que acomodava todas as diferentes situações vividas na zona rural brasileira pelos homens do campo.
Hoje, a palavra camponês é estranha no nosso vocabulário político. Falamos atualmente de segmentos,
capazes de se apresentar com identidade própria: sem-terras, boias-frias, pequenos produtores, e cada
grupo desses têm suas reivindicações específicas. Uns se distinguem dos outros porque constroem
identidades diferentes e, dessa maneira, são legitimados.

Espera-se um Estado mais laico e mais imparcial para dar conta de seu papel importantíssimo de
relevância cultural: reconhecer continuadamente novas relações e categorias e conformações comunitárias.
À sociedade, cabe o papel de permitir a gestação desses diferentes segmentos, que apresentam e mostram

suas diferenças. A partir daí, se estabelece uma espécie de luta pelo reconhecimento
[4]

 de direitos
específicos, ao mesmo tempo em que se cria uma contraofensiva. Segue-se uma marcha de avanços e de
retrocessos. É importante que se entenda como isso acontece. Muitas vezes a luta pelos novos direitos
assume um caráter ingênuo e parece que o não reconhecimento de direitos é uma maldade ou uma
injustiça a ser corrigida. Certamente é uma injustiça, e é, certamente, por isso que temos que dar
legitimidade a essa luta. Mas não podemos pensar que as sociedades se movem pelos mecanismos da
justiça. Sabemos que nem sempre é assim. Frequentemente vemos a negação da competição entre dois
grupos. A competição existe e está posta. Precisamos trazê-la para nossas considerações e ponderações. É
esta a situação, frequentemente negada, que reafirma a necessidade de lutarmos contra uma rede de
preconceitos que tramam o tecido social e o asfixia.

Temos de reconhecer, desse modo, que a luta desses novos segmentos para serem reconhecidos na
arena política não exclui um processo de competição entre eles mesmos. É evidente que é preciso unir o
nível do espaço privado ao nível em que ele se transforma em espaço público. No espaço público, é
preciso verificar se o preconceito aparece como falta de informação e se mostra como instrumento de
defesa e de competição dentro de um mundo cada vez mais segmentado. É curioso que a mesma
sociedade que contribui para a ampliação do conceito de cidadania e reconhece a existência de direitos
específicos, atua na multiplicação do preconceito. É necessário rever ou (re)significar o conceito de
cidadania. Há que entender cidadania como uma prática dos direitos humanos, os direitos humanos

enquanto vínculo estruturante da cidadania. Para Habermas,
[5]

 a legitimação pelos direitos humanos
envolve uma nova maneira de agir do cidadão, que os tomam para viabilizar uma defesa ética da não
conquista predatória, em defesa da dignidade de todos os diferentes agrupamentos sociais, e no dever de
compartilhar cuidados recíprocos. Ainda hoje temos guerras étnicas, impensáveis há vinte ou trinta anos.
Consideramos importante observarmos com atenção estes dois lados da questão dado que a solidariedade,
nesta situação, tem uma importância muito grande. Mas se não entendermos melhor esta questão, se não
fizermos um esforço para compreender o que está acontecendo, não teremos argumentos para expressar em
relação o preconceito que se reinstala e se reinventa a cada dia.
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Assinala-se, nesses termos, que a ideia de Estado constitucional cooperativo surgiu na Europa, na
configuração da União Europeia. Peter Häberle pensou a respeito das decisões tomadas pelas diferentes
Supremas Cortes, dada a necessidade de relativizar a soberania dos Estados nacionais no âmbito de blocos
de Estados, como se configura a União. Essa matriz emergente do constitucionalismo contemporâneo
começa a dar conta da pluralidade de interesses demandados das comunidades multiculturais atuais. Tanto
as políticas públicas quanto as decisões judiciais repercutem sobre diferentes indivíduos e grupos sociais
que, no modelo tradicional, não possuem mecanismos ampliados e efetivos de participação e/ou de
manifestação. Essa pré-compreensão importa a respeito do que Häberle (1997) entende por “sociedade
aberta”, instâncias criadas para viabilizar o diálogo e, portanto, a efetiva participação das pessoas e dos
grupos no interior de uma comunidade nacional, na interpretação do direito e na gestão das políticas
públicas. Essa é, também, uma maneira de fazer o trânsito para um estado de solidariedade social,
ambiental e de interações humanas sustentáveis. Desse modo, a cidadania, além de possuir uma forma
procedimental, pode se viabilizar como meio de realização da dignidade a cada grupo e a cada indivíduo,
repercutindo a dignidade como medida de equiparação igualitária junto as instâncias de decisões coletivas;
a solidariedade como relação recíproca de cuidados e de responsabilidades nas diferentes esferas que

fazem a dinâmica das inter-relações entre grupos e pessoas.
[6]

 Essas novas demandas de representação da
pluralidade das comunidades e dos indivíduos, deixam para traz um modelo de cidadania passivo, e
assumem o papel de cidadãos atores, protagonistas do processo que envolve suas vidas. Nessa lógica
seguem as demandas culturais.

Ressalta-se, outrossim, que tais aspectos não eliminam o caráter contencioso das demandas e das
práticas interculturais, que reside na dinâmica complexa dos vínculos entre identidade e globalização. Ou
seja, identidades locais e translocais que estão a fazer e a desfazer-se continuamente na dinâmica das
demandas sociais atuais. Se as energias iniciais para as demandas multiculturais podem remontar às lutas
pelos direitos civis e aos desdobramentos dos movimentos estudantis no final da década de 1960, então
seria preciso admitir que a emergência da identidade como preocupação, como reação ou como projeto
que já estava implicado num movimento de proporções internacionais. Durante os anos 1980 e 1990, as
demandas multiculturais tornaram-se decididamente locais/globais em sua extensão e disseminação. Esta
repercussão expandida, entretanto, nem ofusca, nem diminui o potencial polêmico do multiculturalismo.
Assim como o terreno da globalização é disputado, também é o das identidades coletivas passíveis de
constar na lista dos atores “legítimos” em sociedades multiculturais. Mais do que uma emergência pura e
simples, tomando a forma de diferenças cuja positividade seria indisputável, as identidades reivindicadoras
de práticas intra, inter e multiculturais estão simultaneamente em processo de construção e em disputa pelo
reconhecimento dos agravos e cenários onde sua postulação cobra ares de objetividade incontestável. O
fato, porém, de que não podemos simplesmente escolher quais manifestações identitárias – por nos
parecerem mais aceitáveis ou progressistas – poderiam fazer parte da “lista”, o fato de que há identidades
reativas, intolerantes e fechadas em si mesmas, nos adverte para alguns desafios que, postos a estas
identidades, estendem-se também às chamadas “novas identidades” e, a fortiori, ao multiculturalismo.

Considerações pertinentes
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Ao encaminharmos as considerações finais, ressalta-se, ainda, de forma puramente evocativa, alguns
desafios que o contexto da globalização coloca à experiência da identidade – pessoal e coletiva – e às
políticas multiculturais que se põem em sua defesa. Em primeiro lugar, o desafio da abertura.
Tradicionalmente, a ideia de identidade foi associada a um “seu-próprio” que não se dividia com outros,
que se pretendia proteger dos outros e que determinava uma uniformidade interna entre os “portadores” de
tais atributos. Além disso, a identidade se revestia de uma atemporalidade que escondia tanto a história de
seu desenvolvimento como a existência de outras possibilidades de sua expressão que foram preteridas ou
derrotadas ao longo desta história. A cidadania e os direitos humanos eram, especialmente, reconhecidos e
disputados nesse âmbito. O cenário da globalização, ao alterar os processos tradicionais de produção e
reprodução da identidade, confronta-a com sua própria historicidade – e, portanto, com a possibilidade de
ser diferente de si mesma, heterogênea – e com a relação ao outro – e, portanto, com a necessidade de
reconhecer dentro de si a presença (ausente) de outros sujeitos e de negociar com eles suas demandas e
valores.

Em segundo lugar, o desafio da reflexividade. A “ameaça” de invasão, destruição ou subordinação que
a inserção nos fluxos globais representa para as identidades localistas, ou a resposta ao desafio da abertura,
têm cobrado que a identidade trabalhe sobre si mesma. Recomponha-se, investigue-se, critique a si mesma
e elabore estratégias para sua atuação e suas relações com outras. A avaliação permanente das suas
condições de existência e de suas chances de melhora relativa no espaço social, político, econômico e
cultural impõe um permanente retorno sobre si mesma que, embora não signifique a possibilidade de
compensar a perda da estabilidade, a aura atemporal e a falsa homogeneidade que geralmente as
experiências identitárias cultivam, torna-se um elemento habilitador nas relações com outras identidades.

Em terceiro lugar, o desafio da política. Embora muito se fale sobre a decadência ou a retração da
política no contexto contemporâneo, a leitura que oferecemos aqui só pode insistir sobre a centralidade da
política na análise da identidade. Não se trata especificamente da política tradicional – centrada na
agregação de interesses por intermédio dos partidos e seu processamento por meio dos mecanismos de
políticas governamentais, as chamadas políticas públicas. Trata-se da dimensão política e social das
identidades e de seu reconhecimento. De todas e de cada uma das pluralidades de identidades possíveis
que se tecem nas práticas sociais. Assim, a perda da referência a-histórica e os deslocamentos colocados
pelo contato com o terceiro da globalização exigem das identidades um esforço de construção. Reivindicar
uma origem indiferenciada e imemorial, ou uma visão naturalizada (determinada pelo nascimento, a
condição biológica ou o solo pátrio), não é suficiente ou mesmo possível para assegurar sua
continuidade/reprodução. Identidades são construções tanto no sentido histórico, como no sentido da ação
estratégica; elas são o resultado de uma série de operações e investimentos coletivos. Desse modo, as
identidades, a cidadania e as demandas de reconhecimento enfrentam o peso do global, as assimetrias entre
atores nacionais e locais, o grau de organização interna de cada grupo e colocam o desafio da negociação
e do diálogo continuado para o entendimento intercultural desejado.

E resta o desafio da cidadania. Se considerarmos a cidadania como uma realização da pessoa humana,
uma forma de alcançar um patamar de vida digna a todos os indivíduos e grupos humanos,
independentemente de nacionalidade de pertença, a problemática política é retomada ao seu ponto crucial
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colocado na modernidade. A questão do vínculo estabelecido pelo contrato de sujeição entre o estado e o

cidadão há que ser relativizado. Mas permanece o contrato de associação.
[7]

 Com a evolução e a expansão
dos direitos humanos, ocorrida nos últimos três séculos, e considerando a rede de mecanismo de proteção,
tanto nacional quanto internacional, podemos trabalhar com a ideia de que o vínculo da cidadania não é
somente com o estado constitucional de direito, mas, especialmente, com os direitos humanos, que não
possuem estados de pertencimento. Os direitos humanos pertencem, por assim dizer, à humanidade. Ou
seja, ainda que o cidadão nacional possua seu vínculo privilegiado de proteção com seu Estado, além dessa
proteção, como pessoa, ele possui um vínculo de fundo com os direitos humanos; e possui outras

vincularidades posicionais
[8]

 que complementa e reforça sua cidadania, pois dizem respeito à formação e
à mutação permanente que caracterizam a atual forma de sociedade, que ensejam maneiras novas de ser
livre e igual, no sentido em que Scherer-Warren dá aos Movimentos Sociais: “é um conjunto mais ou
menos abrangente de práticas sociopolítico-culturais que visam a realização de um projeto de mudança

[...], resultante de múltiplas redes de relações sociais entre sujeitos e associações civis”.
[9]

 A questão da
dignidade e da solidariedade, ainda que distintas, se articulam para qualificar ainda mais a cidadania, uma
vez que deslocou e dinamizou o "lugar" do direito, ampliando sua proteção pelo Estado, para além do
Estado e contra o Estado, caso se faça necessário, dada sua natureza e finalidade: a de proteção universal
do ser humano. Fazer política implica uma multiplicidade de demandas identificatórias em defesa de todas
as formas de vida. Nesse aspecto, os direitos humanos funcionam como um referencial ético para a
cidadania.

Então, restam, ainda, considerar alguns aspectos centrais das democracias modernas a serem superados,
quais sejam: a luta pelo poder vem regulada pelo procedimento majoritário, envolvendo na aceitação por
parte das minorias o veredicto da maioria, pouco importando os danos políticos que venham a causar sobre
aquelas. Indaga-se se esta regra maior da política moderna pode seguir com seus procedimentos nos
contextos das sociedades multiculturais e multiétnicas. A temática dos direitos culturais levanta questões
que conduzem ao núcleo do entendimento da ideia de democracia. Essas questões remetem à noção de
“nação” e de “política”, como vimos, não somente decorrente de maiorias momentâneas, mas por um
complexo processo dialogal entre indivíduos e grupos componentes de uma comunidade. Esse

entendimento requer um processo de (re) sensibilização da cidadania.
[10]

Por fim, o desafio do pluralismo diante dos cenários da globalização não o remete a um sistema
centrado e governado a partir de um único conjunto de critérios, não comportam macros ou microatores
imbuídos de pretensões imperiais ou autonomistas, nem assumem o custo da homogeneização das
diferenças. O desafio, então, que tem estado entre os maiores dilemas e contradições da onda
contemporânea da globalização, é o de que o regime de repartição dos recursos socialmente relevantes
para os diferentes grupos que reivindicam o direito a ter direitos, a inclusão, a justiça ou o reconhecimento,
produza uma tolerância ativa das diferenças no contexto da “consciência possível” da comunidade
nacional, da cultura regional e local, ou seja, assumindo-se que nunca será possível tolerar todas as
diferenças, nem impedir que o intolerável reapareça. Pluralismo não pode, neste contexto, significar um
congraçamento geral, uma nova forma de comunidade plena, mas um espaço de emergência de demandas
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que não somente expressam injustiças passadas, mas a exclusão sobre a qual se assenta toda ordem social.
Dessa maneira, a concepção apresentada aqui de cidadania dialoga com as demandas de igual dignidade
cuja dimensão de reconhecimento passa por uma percepção de alteridade segundo a qual é legítima a
diversidade cultural diante dos desafios da construção do direito constitucional multicultural. Esses
envolvimentos de lealdades plurais legitimam essa categoria para dar conta da organização de uma
emergente sociedade civil que se vai construindo e se possibilitando por meio das transrelações que se vai

fazendo tanto em nível local quanto global: uma concepção de cidadania de realização translocal.
[11]

 Tal
pressuposição reconhece o cidadão como sujeito de direitos universais e específicos, incluídos os direitos
culturais, e, não restritos a um território, e, de outra parte, necessidade de o cidadão reconhecer e de ser
reconhecido pelo outro, independentemente de sua origem étnica, racial ou nacional. De acordo com
Taylor (1994), são cidadãos que se reconhecem como sujeitos de direitos humanos e dotados de uma
“dignidade igualitária”. Essa é a principal emergência do nosso tempo relativa à efetividade dos direitos
humanos sempre que se retoma a necessidade de se olhar a dimensão humana com outros olhos.
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[1]
 É provável que o século XXI seja aquele da consolidação das garantias dos direitos sociais.

[2]
 O Estado cooperativo constitucional é uma proposta desenvolvida por Peter Häberle já na década de 70, do século XX. Cf.,

HÄBERLE, P. Estado Constitucional Cooperativo. Tradução do original em alemão por Marcos Augusto Maliska e Elisete
Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
[3]

 Trabalhamos com a ideia de que a mais elementar função dos direitos humanos é a de estabelecer o controle aos poderes tanto
sociais quanto estatais, pequenos e grandes, e sujeitá-los aos ditames do Direito e da Justiça. Em nome da autonomia da vontade de
povos particulares, tem proliferado pequenos aprendizes de tiranos, de vários matizes e, em nome dos valores universais ocidentais,
se vai justificando o poder de império, com pretensões de hegemonia. Dessa forma, não é pertinente a discussão, já passada, entre
relativismo cultural e universalismo dos direitos humanos.    
[4]

 Para Honneth (1994), a dimensão crítica emerge da realidade social, por meio dos sentimentos morais dos sujeitos não
reconhecidos. Diferente de Habermas, que propugna por condições linguísticas para um consenso livre do domínio, Honneth explica
que a experiência da injustiça moral não surge da violação de regras linguísticas da comunicação, mas decorre da “violação de
afirmações de identidade adquiridas mediante a socialização”.
[5]

 HABERMAS. Sobre a Legitimação pelos Direitos Humanos. In:  MERLE; MOREIRA (org.), et al., op. cit., p. 67. Pretende
reconstruir a relação interna entre democracia e direitos humanos, a partir da problematização entre autonomia da vontade individual
e a soberania popular; entre direitos humanos e soberania do povo. Também Wolkmer, com respeito do processo de legitimação no
pluralismo do Direito, afirma que o “reconhecimento dessa nova cultura jurídica marcada pelo pluralismo comunitário-participativo
e pela legitimidade construída através das práticas internalizadas por novos sujeitos sociais permite avançar na apreciação do
próprio conceito de ‘justiça’”. Wolkmer, em Pressupostos de legitimação para se pensar a justiça e o pluralismo no direito, na
obra citada, p. 420. 
[6]

 Recentes exemplos de participação da cidadania se materializam por meio das consultas populares, indicando ao poder gestor
público as prioridades das diferentes comunidades. Da mesma forma, vale ressaltar a abertura que está tendo o Supremo Tribunal
Federal do Brasil. Já possuímos exemplos de participação de diferentes representações, onde o STF possibilitou a manifestações de
pessoas com pontos divergentes, no caso, o ex-ministro Francisco Rezek e a cidadã índia Joênia Batista de Carvalho, com respeito à
demarcação de áreas de terras indígenas.
[7]

 A concepção da teoria do contrato social remete ao exercício do poder político na modernidade, a respeito do estado nacional. A
legitimidade do poder político surge de um contrato de associação e outro de sujeição. O Contrato de associação diz respeito aos
indivíduos que se tornam cidadãos, e remete ao corpo coletivo; o contrato de sujeição remete o corpo coletivo, a cidadania, à
legislação estatal.
[8]

 HALL, S., 2001, p. 81 chama aqueles movimentos de “formações de identidades que atravessam e intersectam as fronteiras
naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas de sua terra natal”. 
[9]

 SCHERER-WARREN, Ilse. 1999, p. 15-16.
[10]

 Uma maneira de entender sensibilidade é concebê-la como uma faculdade humana de sentir e de experienciar o mundo por
meio dos sentimentos. As informações que os sentidos captam do mundo externo por meio da totalidade de nosso corpo. O termo
possui origem grega – Aisthesis –, capacidade de ter e/ou perceber sensações. É a capacidade de aprofundar nosso conhecimento por
meio de uma relação atenciosa aos sinais que o mundo externo nos envia: a sensibilidade (enquanto capacidade de escutar) viabiliza
nossa vincularidade com o outro e com o meio (BERTASO, 2007).
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[11]
 Defendemos a concepção de uma cidadania de realização translocal, como opção teórica ao modelo cartesiano, com o qual

Kelsen construiu a ideia de cidadania juridicista moderna.
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO RESTAURADORES DA CIDADE

SOCIAL MOVEMENTS RESTORING CITY

Marcelo Ivan Melek

RESUMO
O objetivo deste artigo é entender o quanto os movimentos sociais estão contribuindo para a
desfavelização dos grandes centros urbanos brasileiros de modo a resgatar o sujeito social e seu
papel como restauradores da cidade. As favelas existem desde o surgimento das primeiras
cidades, ainda no século XIX. O modelo de crescimento econômico, já no final do século XX,
gerou desequilíbrios crescentes e a evolução do sistema sócio-econômico tornou impraticável o
exercício da cidadania pela população favelada dando ênfase à desconstrução do papel simbólico
e normativo da lei como organizadora do espaço público. Os novos movimentos sociais
construíram sujeitos coletivos que lutam pela reurbanização das cidades. Estes movimentos
contribuíram para a aceitação das pessoas da favela como moradores da cidade não as
transforma em cidadãos. A concessão dos títulos fundiários, o reconhecimento da propriedade do
espaço por aqueles que nele moram pode contribuir para realmente consolidar seus direitos
sociopolíticos e sua reintegração na dinâmica urbana.
PALAVRAS-CHAVES: favelas;movimentos sociais;reurbanização;refavelização;sujeito social 

ABSTRACT
The aim of this paper is to understand how social movements are contributing to desfavelização
major Brazilian urban centers in order to rescue the social subject and its role as conservators of
the city. Slums have existed since the emergence of the first cities, even in the nineteenth
century. The model of economic growth, already at the end of the twentieth century, has
generated growing imbalances and the evolution of socio-economic system became impractical
exercise of citizenship by the slum population with emphasis on deconstruction of the symbolic
and normative role of law as an organizer of public space. The new social movements built
collective subjects who are fighting for redevelopment of cities. These moves contributed to the
acceptance of people of the slum dwellers as the city does not transform them into citizens. The
granting of land titles, the recognition of ownership of space for those who live in it can really
help to consolidate their rights and their reintegration into socio-political urban dynamics.
KEYWORDS: slums, social movements; redevelopment; POVERTY; social subject

1. Introdução

 

Devemos levar em conta que, talvez, a maior dificuldade para se pensar sobre as agruras do novo sujeito social seja o

fato de que, se não podemos resolver um problema, há que se procurar transcendê-lo. E isto só poderá ser feito se significar, com o

recurso do heurístico, nos constituir no problema.

Este artigo assim inscreve-se, com um interesse crítico sobre o objeto de pensamento dos movimentos sociais brasileiros.

Primeiro, porque não é tarefa simples analisar as representações sociais neste país — existe uma dependência cultural que torna o

movimento social refém de determinados saberes sociológicos  — e depois, porque o deslocamento da idéia teórica para o objeto a

ser estudado nos leva a considerar a necessidade de manter "um raciocínio sociológico", o que não é o caso desta breve discussão.

Discussão essa que não visa esgotar o tema —  na verdade devido à sua incomensurável extensão  — mas sim propor, como

objetivo, entender o quanto os movimentos sociais estão contribuindo para a desfavelização dos grandes centros urbanos brasileiros

de modo a resgatar o sujeito social que se perdeu no contexto da criminalização da pobreza. Diante deste contexto, cabe a seguinte

reflexão: cabe a estes movimentos sociais o papel de restauradores da cidade?
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2. A favelização das cidades

 

As favelas não são "coisas do mundo moderno", elas existem, conta a história, desde o surgimento das primeiras cidades,

ainda no século XIX — os donos da riqueza ocupavam os melhores espaços; os demais, a periferia desses espaços. As primeiras

favelas surgiram no Rio de Janeiro e, desde então, têm sido associadas à marginalidade e à ilegalidade.

Contudo, é notório que o modelo de crescimento econômico, já no final do século XX, gerou desequilíbrios crescentes, ou

seja, andam praticamente de mãos dadas, de um lado, uma imensa fartura e riqueza; de outro, miséria e fome. O que realmente

observamos nessa evolução do sistema sócio-econômico é que as pessoas mais ricas não deixaram de explorar as mais pobres e

usam, para isso, recursos tais como a posse de terra, o uso dos recursos naturais, as dívidas, o mercado livre e uma demanda

crescente pelo lucro nas grandes organizações, hoje transnacionais.

Rafael Soares Gonçalves[1] explica que as pessoas moradoras nestas áreas eram consideradas invasoras e subsistiam

devido à benevolência e à tolerância dos poderes públicos e a própria precariedade jurídica destes espaços. Esta condição justificou,

até bem recentemente, a total falta de interesse dos poderes públicos na oferta de serviços coletivos, assim como lhes impediu o

acesso aos direitos fundamentais, não reconhecendo seus moradores como sujeitos do direito e sim como devedores de favores.

Tornou, dessa maneira, impraticável o exercício da cidadania pela população favelada dando ênfase à desconstrução do papel

simbólico e normativo da lei como organizadora do espaço público.

Neste modelo de crescimento econômico as cidades estão sendo transformadas, sistematicamente, em mega ou

hipercidades, onde coabitam mais de 20 ou 30 milhões de pessoas.

As cidades são os centros de reprodução e atuação do desenvolvimento imposto pelo capitalismo desde as suas históricas

origens, pois foi aí que o movimento se instalou originalmente, como modo de produção.

Por que as favelas existem? Para Eduardo Marques[2], há várias explicações, tais como os mecanismos de alocação

microeconômicos relacionados ao mercado de terras ou o mercado de trabalho e as baixas remunerações de boa parcela dos

trabalhadores, ou ainda, o papel legislador do Estado beneficiando ou excluindo grupos com o poder de leis fundiárias, entre outros.

Um ponto a considerar na existência das favelas é a precariedade urbanística desses espaços aliada ao fato de que as construções

são erguidas sobre terrenos que não pertencem aos seus habitantes.

A formação desses assentamentos urbanos, em sua evolução urbanística, abriu espaço para a construção de grandes

núcleos urbanos (metrópoles) que, na medida de seu crescimento, fundiram-se e apropriaram-se de seus entornos de áreas rurais

(regiões metropolitanas), de modo que já não sabemos onde terminam aquelas e começam estas.

Em contrapartida, desde as últimas décadas do século passado observamos um crescente desaparecimento das pequenas

fábricas, que construíram as chamadas "cidades industriais", gradativamente substituídas por grandes estruturas tecnológicas

multinacionais, deslocadas para as regiões metropolitanas ou mesmo para as pequenas cidades interioranas (temos os exemplos das

grandes montadoras, que deslocaram suas fábricas para as cidades próximas a Curitiba e até mesmo, para o interior do Estado).

A consequência deste movimento é a urbanização sem industrialização, um processo contraditório de urbanização

crescente sem crescimento econômico, logo, sem aumento do número de empregos. Daí o crescimento alarmante, incontrolável e

miserabilista das favelas no entorno destes grandes centros urbanos. O Brasil não é um caso isolado, este processo é generalizado no

mundo, contudo é mais intenso nos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos.

Atendo-nos ao Brasil, os centros urbanos em finais do século XIX eram reflexos das condições do campo, como relata

Caio Prado Junior[3]: colocado no centro da vida social da colônia, o grande proprietário se aristocratiza, pois reúne para isto os

elementos que constituem a base a origem de todas as aristocracias: "riqueza, poder (...) com a autoridade absoluta do chefe...".
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Assim, grandes proprietários rurais formarão uma classe à parte e privilegiada, em contraposição ao outro lado da economia

colonial, das lavouras e das pequenas propriedades, que não têm, por si, vulto suficiente para adotar os caracteres dos grandes

domínios e tampouco o têm para se tornarem autônomas, sofrendo a pressão da vizinhança dos grandes proprietários e participando

do regime que ele estabelece.

Esta situação do campo, que nele se origina e se estabelece, assim se transporta aos centros urbanos e, na medida que a

importância deste centro cresce, também o número de sua população fixa cresce, mantendo, no entanto, os grandes proprietários

rurais como classe dominante. Ou seja, de um lado, a organização da produção e do trabalho e a riqueza que dele resulta, na qual um

pequeno número de empresários e dirigentes se senhoreia de tudo, inclusive no plano político, estabelecidos nas áreas nobres das

cidades. Do outro lado, a massa da população dependente da organização da produção e do trabalho, dependente daquela riqueza, à

qual serve de mão-de-obra, se estabelece na periferia destes centros, nas áreas menos nobres e mais afastadas.

Desta forma, apoiados nos estudos de Lefebvre[4], podemos entender que as favelas cresceram com as fronteiras de

expansão urbana, motivadas tanto pelas atividades industriais como imobiliárias. As pessoas que ali passaram a morar participavam

ativamente do processo de reprodução do capital e do desenvolvimento urbano, mas, paradoxalmente, não tinham o mesmo direito

que as "outras" pessoas à cidade que ajudavam a construir, o que mostra que o espaço urbano não é um lugar passivo de produção

ou de concentração do capital, mas intervém diretamente na reprodução do mesmo.

Este modelo de desenvolvimento das cidades brasileiras não se modificou no decorrer da história do país e se fez ainda

mais presente com o modelo capitalista. Aliás, no Brasil, o padrão de intervenção estatal na consolidação da modernização

capitalista criou uma dinâmica social que incorporou as ações e as demandas das classes subalternas sob a égide da repressão, do

clientelismo, do paternalismo e do autoritarismo. Consequentemente, também nos processos de decisão política se deu a recorrente

exclusão da participação popular.

Este caráter antidemocrático da modernização capitalista encontrou no aparelho estatal um parceiro decisivo em sua

implementação justamente devido à exclusão da participação popular nas decisões das questões políticas que ordenaram as relações

entre os dois lados e que, data vênia, ainda hoje se observa na vida política nacional.

No dizer de Nelson Coutinho[5], esse traço antidemocrático da modernização política e econômica brasileira se expressa

na conciliação entre os interesses econômicos das classes dominantes pela mediação do poder estatal e na exclusão das massas pela

repressão ou pela cooptação.

Como mostra a história do país, a este contexto capitalista os anos dois mil adicionaram a política do neoliberalismo, que

privatizou as denominadas "atividades não essenciais" deixando ao Estado as atividades essenciais.

Em vista disto, as massas moradoras das periferias, das favelas, passaram a ser dominadas pela "ausência do governo", isto

é, por agentes outros que passaram a exercer as atividades governamentais, transformando-as em reduto de violência e,

principalmente, do tráfico de drogas e das milícias, cenário que se tornou comum especialmente às megacidades como Rio de

Janeiro e São Paulo, ainda que este quadro não seja nem exclusivo destas megacidades, nem do Brasil, podendo ser observado em

todo o mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos.

Houve uma espécie de divisão entre a favela e a cidade formal, teoricamente para entender melhor a peculiaridade destes

espaços, tão iguais e tão diferentes.

Aliás, abrimos aqui um parêntese para um breve comentário de José Murilo de Carvalho[6]: a legislação urbana, ao

determinar exigências irreais e elitistas, manteve grande parte da população fora do circuito formal de moradia, dessa maneira

contribuindo na emergência de uma duplicidade de mundos, "onde a população e o próprio poder e seus representantes admitiam a

necessidade de se conviver com a desordem, ou com uma ordem distinta da prevista”. Na realidade, estes espaços jamais foram

formalmente reconhecidos apenas tolerados sem jamais ocultar os vícios jurídicos e sociais que lhes eram impostos.
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Assim, embora se entrecruzem suas identidades — para Manuel Castells[7], a identidade "é a fonte de significado e

experiência de um povo, com base em atributos culturais relacionados que prevalecem sobre outras fontes" cuja construção depende

da matéria prima proveniente da cultura obtida, processada e reorganizada de acordo com a sociedade  —  esses   espaços da cidade,

do ponto de vista sócio-econômico e sócio-jurídico,  se apresentam de modo desigual e separados no plano das interações

cotidianas, das interconexões artístico-culturais, do uso dos espaços públicos, da livre circulação, como descreveu Boaventura de

Souza Santos[8].

Lícia do Prado Valladares[9] questiona o sentido de se manter "o discurso que faz da favela o próprio símbolo da

segregação espacial, o território por excelência da pobreza e da cultura popular".

Também nos parece equivocado a redução que se fez das favelas a espaços de pobreza, ou seja, considerar a favela como

uma cidade informal encravada na cidade formal, é aceitar esta visão dualista e ignorar que existe, quer se queira ou não, uma

interdependência e uma indissociabilidade entre uma e outra, aliadas as dinâmicas de transformação e à complexidade dos elementos

estruturadores da cidade.

Contudo, se não existe esta dualidade, somente justifica as diferenças nas políticas de urbanização, de transporte, de coleta

seletiva bem como as dificuldades que muitos moradores de favelas encontram quando vão procurar emprego na "cidade formal", o

fato de existiram, nestas localidades, "poderes paralelos" (tráfico, milícias, ausência do poder público) que dominam a vida nestes

espaços, um conjunto de fatores que limita a circulação dos não-moradores constituído basicamente pelo preconceito e pela

discriminação.

Daniel Da MATA, Somik V. LALL e Hyoung Gun WANG[10], em estudo sobre a dinâmica das favelas, constataram que

as favelas são partes integrais do sistema urbano do Brasil. E mais, que as cidades brasileiras cresceram muito nas últimas décadas,

crescimento este que foi acompanhado pelo surgimento e aumento da população favelada, tanto que, em 2000, cerca de seis milhões

de habitantes das aglomerações urbanas do Brasil viviam em favelas, o equivalente a 6% da população total das cidades e, em

algumas cidades, superando os 20%.

Consequentemente, os moradores dessas áreas enfrentam diversas restrições no âmbito econômico, político e social. Nas

favelas, construções em áreas de risco e estigma social estão conjugados com padrões abaixo do mínimo necessário à sobrevivência.

Nas megacidades como São Paulo e Rio de Janeiro, as políticas do Estado para melhorar essa "cidade ilegal" construída

pela massa dos excluídos da grande fatia de riqueza, mantidos nesta ínfima fatia de pobreza que lhes resta, embora tenham

produzido alguns excelentes resultados, apenas serviu para consolidar o submercado imobiliário nas favelas, transformando terrenos

e casas em bens de consumo. Assim, como explica Suzana Taschner[11], surge uma “favela dentro da favela”, criando os cortiços,

onde se alugam quartos aos mais pobres dentre os pobres.

Ao transformar o lugar urbano (terrenos e casas) dos favelados em mercadoria, o sistema capitalista globalizado, de forma

imperativa e implacável, os estigmatiza como "lixos humanos": para o capitalismo, inclusive o ser humano não passa de mais uma

mercadoria a ser comercializada no grande mercado globalizado.

O capitalismo mesmo destrói as suas fontes de sua riqueza: a natureza e os seres humanos com a comercialização das

relações sociais, em campos cada vez mais numerosos como o da saúde, da educação, da cultura, da segurança. Para submeter a

lógica capitalista é preciso uma mudança que exige uma ação estrutural, hoje globalizada, de atores determinados, os sujeitos

sociais, com agendas precisas.

 

3. Os movimentos sociais e o novo sujeito social

 

Ainda que os movimentos sociais tenham transformado a questão social, tanto na realidade brasileira como em outras
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formações sociais capitalistas, em questões política e pública, é a sociedade civil[12], e tão somente ela, "que permite o

desenvolvimento da visibilidade política e pública da questão social pelos movimentos sociais", como depõe François Houtaut[13].

Entende-se, nestas circunstâncias, que é na própria sociedade que se confrontam projetos societários, é na própria sociedade que a

luta pela construção de projetos hegemônicos de classe nascem e crescem. Esses projetos requerem, para alcançar uma unidade

política e social, o consenso dos grupos sociais aliados, ampliando e articulando seus interesses e necessidades. Esses grupos, por

sua vez, requerem um novo sujeito social, múltiplo e global, capaz de atuar sobre a realidade que também é múltipla e global e, por

decorrência, se estender ao conjunto dos grupos sociais submetidos.

É a multiplicidade desse sujeito — os sujeitos coletivos, aqueles que lutam pelos valores de igualdade, de direitos e são

protagonistas de protestos e lutas que caracterizam a história da humanidade, como defende Maria Lucia Duriguetto[14]  —  que

 se reflete nos movimentos sociais e estão, no processo histórico de seu desenvolvimento, ligados ao aparecimento e à multiplicação

dos chamados “novos movimentos sociais”.

Entendemos que o aparecimento e crescimento dos movimentos sociais que expressam os interesses das classes excluídas

se devem ao desdobramento sociopolítico das contradições do desenvolvimento capitalista que se materializam na chamada questão

social, desde que se acolha esta como expressão própria das contradições que resultam das relações sociais de produção e das lutas

dos trabalhadores que lhes conferem visibilidade.

A pesquisa bibliográfica nos mostrou que o surgimento dos novos movimentos sociais está centrado em questões

identitárias e bem por isso tendem a criar e politizar espaços alternativos de lutas e deixam de ter um único modelo totalizante de

sociedade como indicativo.

Nesse caminho, os novos movimentos sociais romperam justamente com a unidade dos três aspectos que caracterizam os

movimentos sociais tradicionais: a identidade dos atores determinada por categorias relacionadas à estrutura social, o tipo de

conflito definido por um paradigma evolucionário, com base em um esquema teleológico e objetivo a guiar as lutas e os espaços dos

conflitos reduzidos a uma dimensão política fechada e unificada de representação de interesses.

Podemos, portanto, entender os novos movimentos sociais como ações sociopolíticas construídas por atores coletivos de

diferentes classes sociais, envolvidos em uma conjuntura específica de relações de força na sociedade civil. Convém esclarecer que

estas ações permitem que se desenvolva um processo de criação de identidades em espaços coletivos não institucionalizados,

consequentemente gerando transformações na sociedade civil.

Se aceitarmos essa condição, entenderemos que os movimentos sociais contemporâneos não estão a serviço de nenhum

modelo de sociedade perfeita e sim buscam a democratização das relações sociais.

O sujeito social, ou a construção do indivíduo como ator, só pode existir como movimento social se vier acompanhado com

a contestação da lógica da ordem, pois a sociedade contemporânea traz, como sustentação, a defesa deste sujeito, visto que as novas

contestações não visam criar um novo tipo de sociedade, como declara  Alain Touraine[15],  e sim mudar a vida e defender os

direitos das pessoas.

Isso está presente no Brasil com a reivindicação por parte dos movimentos sociais da refavelização das cidades. Nesse

campo, podemos usar esta idéia do sujeito social para compreender a formação dos atores coletivos, e mais, para compreender que

os movimentos sociais não se restringem à luta de um sujeito privilegiado, mas sim de sujeitos que passam a existir como atores

naquele determinado contexto de interesses e oportunidades.

O que podemos apreender desta análise aliada à análise de Rubem César Fernandes[16], é que os movimentos sociais

deixaram de lado as promessas e as expectativas globais e se voltaram para o plano local, determinando mudanças na forma das

ações coletivas e nos discursos dos atores: agora chamamos o "povo" de "popular" apenas para dar conta de uma multiplicidade de

interesses.
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Uma análise política dos novos movimentos sociais permite entendermos as ações que eles desenvolvem em resposta a um

determinado conjunto de problemas. Por que essa constatação? Porque observamos que, na sociedade civil, existe uma incapacidade

das instituições políticas e econômicas de perceberem e atuar sobre as privações características das populações excluídas.

A qualidade dos movimentos sociais está em inserir em um domínio discursivo aspectos dos comportamentos e condutas

sociais que até então eram desconsiderados ou eram considerados tradicionais. Os sujeitos sociais buscam conteúdos que tratem dos

direitos humanos, ou das discriminações, ou ainda, dos valores como autonomia pessoal e identidade, para sustentar suas lutas pela

coletividade, reivindicando o seu reconhecimento como interlocutores válidos para interferir nas políticas do Estado e em hábitos e

valores da sociedade.

Voltando à construção do novo sujeito social, atentamos para o dizer de Ilse Scherer-Warren[17] de que o ideal é que ele,

sujeito social, redefina o espaço da cidadania, sendo mais o portador de um sentimento de exclusão relativa, econômica, política e

cultural, do que do desejo de participação nas decisões. Deste modo, as reivindicações podem ser assumidas como direito.

Consequentemente, abrem-se espaços para formas de desobediência civil que enfrentam decisões autoritárias do Estado, de modo

que a transformação dos movimentos sociais com o uso de novas práticas políticas de ordem econômica, política e social não se

organiza em torno de dois pólos identificados e visíveis, mas  em contextos difusos e fragmentados.

 
4. A criminalização da pobreza e a reurbanização das favelas

 

Voltando à origem das favelas, Rafael Soares Gonçalves[18] esclarece que as diversas e reiteradas intervenções públicas

jamais tiveram como objetivo consolidar as favelas no tecido urbano e sim sempre elaboraram leis que comportassem a

possibilidade jurídica de erradicá-las.

Na verdade, também é de conhecimento público que ser pobre não significa apenas não obter serviços de educação e saúde

adequados, ou trabalho, mas é também sofrer violência em seus próprios lares, pois podemos dizer, a bem da verdade, criamos um

estereótipo das pessoas pobres como criminosas seja na mídia, seja mesmo no discurso das autoridades públicas, fazendo com que

essas pessoas sejam estigmatizadas tão somente em função do local onde moram. É histórica a idéia de ligar o pobre ao crime,

conferindo-lhe uma essência perigosa e, embora a discriminação no Brasil tenha muitas dimensões, incluindo gênero, cor de pele,

etnia, local de residência e status-sócio econômico, devemos a essa estereotipagem a existência, hoje, de uma naturalização da

pobreza, em uma sociedade cada vez mais subserviente ao modelo neoliberal globalizado. Assim, clamamos por leis cada vez mais

duras, por policiamento extensivo, dentre outros mecanismos, para aumentar a nossa própria segurança, legitimando iniciativas de

tutela dos pobres —  contribuindo para abusos arbitrários e recorrentes dos pobres nas mãos da polícia, pontuados muitas vezes por

episódios intensos de violência letal e indiscriminada  — e a vitimização de outras camadas da sociedade.

Recorrendo mais uma vez ao estudo de Rafael Soares Gonçalves19, desde a década de 1980 a legislação proposta para

estabelecer instrumentos jurídicos mais eficientes não foi baseada em uma análise consistente desta questão urbana nacional.

Mesmo incitando uma intervenção pública mais intensa, não regularizava o problema da ilegalidade das áreas, tampouco a sua

regularização jurídica.

Esta legislação facilitou intervenções e contribuíram para o reconhecimento desta realidade, mas não provocaram

mudanças significativas no status das favelas. A tradição conservadora sempre foi (e, ao que parece, continua sendo) o maior

obstáculo ao reconhecimento de propriedade dos ocupantes dos terrenos nas favelas, de modo que elas se consolidaram no tecido

urbano, especialmente depois da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, que adotou algumas

reivindicações dos movimentos sociais das favelas, em especial quanto ao conceito da função social da propriedade.

Consequentemente foram proibidas todas e quaisquer políticas de remoção em massa, estimulando a transformação das
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favelas em bairros, no intuito torná-las parte da cidade. Contudo, esta política não concede aos moradores das favelas

necessariamente o status de cidadão. E a relativa posse, na ausência de títulos formais, não exclui uma possível remoção futura

dessas populações.

Na opinião de Lucio Kowarick[19], a precariedade jurídica das favelas, tanto urbanística como fundiária, sempre foi

usada como justificativa para a falta de investimentos públicos na provisão de serviços coletivos, reforçando a dualidade

favela/cidade. Dessa maneira, as políticas públicas relacionadas às favelas fazem parte de políticas socioeconômicas mais amplas,

políticas estas que permitem uma dupla espoliação dos trabalhadores, que se manifesta tanto pela pressão "sobre o custo da mão-de-

obra no contexto das relações de trabalho propriamente ditas, quanto pela soma das extorsões que se manifestam na ausência e/ou

na precariedade dos serviços coletivos e que tornam ainda mais aguda a usurpação realizada no contexto das relações de trabalho".

Por isso acreditamos que os movimentos sociais levados a termo pelas associações de moradores perderam boa parte de

sua "fala" coagidos entre os poderes públicos e os narcotraficantes, aqueles deslegitimados pela corrupção instituída por estes,

levando às pessoas a preferirem a ausência do Estado a conviverem com sua presença arbitrária e violenta. Acontece que o Estado

ainda depende da violência e da vigilância, mas não mais detém seu monopólio, logo, não mais pode exercê-la de forma irrestrita

em seu próprio espaço.

Apropriando-nos dos dizeres de Manuel Castels[20], os movimentos sociais urbanos, feitos pelas comunidades locais

voltam-se ao coletivismo, à identidade cultural local e ao aumento de sua autonomia política e se tornam a principal resistência ao

unilateralismo instituído pelo capitalismo, estatismo e informalismo em busca de maior participação no desenvolvimento da

comunidade e com a conservação de seu próprio espaço, um processo de sobrevivência coletiva.
 

 
5. Considerações sobre os programas de reurbanização das favelas
 

 

Nos anos recentes, os estudos e pesquisa sobre os movimentos sociais urbanos têm ocupado um espaço considerável da

pesquisa em ciências humanas, sociais, econômicas e jurídicas, fato que se deve, em grande parte, pela maior visibilidade na arena

política das ações coletivas, especialmente quanto à segurança das pessoas que vivem nas favelas e nos seus entornos.

Tanto do ponto de vista social como do ponto de vista jurídico, não há plano social que resista a uma favela. A ocupação

ilegal de áreas municipais favorece a defesa e a evasão de pessoas criminosas e impedem que a segurança possa ocupar todos os

seus espaços. A desfavelização parece ser a única idéia viável para atender aos anseios dos movimentos sociais que pedem mais

segurança nestes espaços.

Pensamos que é o que deve ser levado em conta agora que o Estado, ao que parece, busca reaver seu poder junto às pessoas

menos favorecidas pelo Estado mesmo em seus direitos mais básicos.

Cabe ressaltar, contudo, que os novos movimentos sociais, não estão somente ligados ao mesmo tipo de carência, existem

muitos outros fatores como identidade, autonomia e emancipação, que os unem dando mais força a estas lutas que estão cada vez

mais articuladas.

Assim, damos espaço ao sociólogo Ivo Lesbaupin[21], professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Relata-nos o insigne professor que os "movimentos sociais tiveram sua força reduzida pelo governo", mas que resiste a essa

"ocupação estatal" uma mobilização autônoma que vem de encontro aos anseios de muitas pessoas que estão insatisfeitas com as

decisões tomadas, em particular quanto ao contexto do nosso estudo: as favelas. Essa mobilização autônoma pode se observada em

vários setores e em vários movimentos, como a Assembléia Popular, uma articulação de diversos movimentos, pastorais e entidades

da sociedade civil, "única articulação que produziu um projeto de sociedade, distinto do vigente, crítico ao modelo neoliberal".

Na verdade, continua o professor, o aparente governo do povo mais dificulta do que ajuda ao posicionamento dos
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movimentos sociais, pois "procura quebrar a combatividade dos movimentos, dividi-los, desmobilizá-los e mantê-los apenas como

massa de apoio quando necessário. Conseguiu, em boa parte, seu intento de colocar como limite máximo de utopia as mudanças

dentro dos quadros do neoliberalismo".

Observamos que estão em curso, no país, vários programas de desfavelização que mais servem de pano de fundo no

incentivo ao mercado de habitações populares e aquecem a construção civil. Assim, esta desfavelização, que objetiva tirar famílias

de área de risco e degradadas, reassentando-as em apartamentos ou casas com saneamento básico e urbanização, nos faz crer que o

Estado quer apenas minimizar seu total desinteresse das autoridades para com estes espaços.

Consultando as notícias recentes sobre desfavelização recortamos o seguinte.

Estão em curso, no país, vários programas de desfavelização, estimulados em boa parte, queremos acreditar, pelos

movimentos sociais comunitários, embora possam ser, verdadeiramente, o desejo das elites de transformar as cidades indicadas para

realizarem os jogos do Campeonato Mundial de Futebol em 2014.

Destacamos, para finalizar esta artigo sobre os novos movimentos sociais e o novo sujeito social como seu artífice e

legitimador, três programas de desfavelização: Em Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro.

Em Belo Horizonte[22] se desenvolve o programa Vila Viva, para a realocação de moradores em áreas de alto risco

(Aglomerados da Serra e Morro das Pedras e das vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes e Taquaril) para locais mais

estáveis, contando com infraestrutura básica. Este programa também engloba ações de promoção social e desenvolvimento

comunitário, educação sanitária e ambiental e criação de alternativas de geração de trabalho e renda. "Na Serra, 80% dos

trabalhadores contratados residem no aglomerado. Já no Taquaril, do total de 133 trabalhadores nas obras de urbanização, cerca de

85% moram na própria comunidade".

Em Curitiba[23] está em andamento um conjunto de intervenções que atende 39 vilas e cerca de 9 mil famílias, visando

atingir aos pontos mais críticos da questão habitacional, levando infraestrutura para áreas de ocupação irregular, onde as condições

de moradia das famílias são muito precárias, bem como do programa Direito de Morar, que está realocando famílias que vivem em

áreas de risco e regularizando a situação de outras 1,8 mil famílias que ocupavam a área, com toda infraestrutura necessária (água,

luz e esgoto) e a inclusão nos programas sociais do município e do Estado.

No Rio de Janeiro, como cidade que receberá também as Olimpíadas de 1912, a maior intervenção estatal nos movimentos

sociais foi em busca do respeito aos direitos humanos e na construção de políticas de sustentação e respeito à diversidade com o

programa de ocupação policial (UPP), aliado a ações sociais nas comunidades historicamente esquecidas pelo Estado, nos faz

relembrar do professor e geógrafo Milton Santos[24] em sua crença de que se dará, mais cedo ou mais tarde,  a transformação

humana: "nunca houve humanidade. Agora é que está havendo. Acho que essa é a grande novidade da nossa geração. A capacidade

de conviver com o futuro possível”.

Mesmo assim, podemos nos permitir considerar, como Eduardo Tomazine TEIXEIRA[25], o que é menos pior para

atender ao clamor dos movimentos sociais nas favelas: o tráfico de drogas e as milícias ou as unidades de polícia pacificadora. Esta

não irá atuar nas favelas que fazem o entorno destas assumidas pelas UPPs, logo, seguirão existindo favelas controladas pela

criminalidade violenta. Também há que se reconhecer, realisticamente, que lidar com o aparato do Estado na disputa para alçar a

população favelada a um patamar superior àquele imposto pela coabitação com os traficantes locais ou com as milícias armadas, não

deve significar uma preferência, tampouco a aprovação das pessoas que ali vivem.

Aliás, pensamos que é relativamente fácil discutir teorias e programas sociais com as pessoas que vivem nas favelas. Porém

é totalmente diferente quando, sem um projeto de sociedade e um trabalho de base que propiciem uma vinculação orgânica com

essas pessoas que, por sua vez, são as verdadeiras bases do movimento de transformação radical da sociedade.
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6. Conclusão

 

A participação das pessoas moradoras em favelas revela-se mais um modo de legitimar as intervenções públicas do que

uma verdadeira democratização da política urbana. Sempre que intervenções públicas são feitas, as pessoas esperam pelos resultados

concretos para avaliar a intervenção. As cidades estão aguardando há muito tempo uma solução, ainda que mínima, para o problema

das favelas.

Assim, procuramos mostrar que a partir de um panorama social adverso, algumas poucas vitórias, embora parciais, são

significativas.

Reurbanizar as cidades removendo suas favelas é um caminho para os novos movimentos sociais passarem à construção de

sujeitos coletivos, com novos propósitos a cumprir. Para tanto, é preciso manter a motivação, renovada por resultados concretos,

mas não qualquer resultado, não qualquer conquista, mas sim aquela que mobiliza os atores sociais em busca de objetivos

relacionados a uma visão de conjunto e de dimensão global.

Acreditamos que tenha sido possível, após as considerações apresentadas, concluir que os movimentos sociais nada mais

são do que lutas contra o capital, que gradualmente, no decorrer da história das cidades, foi conquistando o espaço geográfico

excluindo, com suas diversas formas de exploração, até mesmo classes inteiras. Esse processo de exclusão torna essas classes,

quase sempre menos favorecidas, reféns desse sistema de produção e submetidas a todo o tipo de exploração e espoliação.

Os movimentos sociais, ainda que cerceados pelas elites capitalistas e mesmo que demandem algum tempo, geralmente

longo, podem estimular a restauração das cidades, especialmente no contexto da segurança das pessoas. Cabe, aos movimentos

sociais, diante da reprodução dos processos opressivos nestes espaços, identificar e entender os seus fatores condicionantes de modo

a antecipar soluções.

Na realidade, a aceitação das pessoas da favela como moradores da cidade não as transformam, automaticamente, em

cidadãos. Somente a concessão dos títulos fundiários, o reconhecimento da propriedade do espaço por aqueles que nele moram, com

está sendo feito nas cidades citadas no artigo, pode contribuir para realmente consolidar seus direitos sociopolíticos e sua

reintegração na dinâmica urbana.

Neste artigo nos mostrou que, para compreender o alcance dos novos movimentos sociais é preciso observar como os

novos sujeitos sociais se apropriam de seus destinos e se tornam, agora, sujeitos políticos, por meio de suas conexões em rede

sociais, para construir seus próprios projetos de transformação. Mas este é assunto para um para um próximo estudo.
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OS POVOS INDÍGENAS E A NECESSIDADE DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO
DIFERENCIADA 

INDIGINOUS PEOPLES AND THE NEED OF THE RIGHT TO EDUCATION EFFECTIVE
DIFFERENTIATED

Fernando De Brito Alves
MÁrcia Cristina Altvater Vilas Boas

RESUMO
Os direitos indígenas previstos na Constituição Federal de 1988 são considerados como uma
grande conquista sob os mais diversos aspectos e, seguindo-se a eles, no plano
infraconstitucional, outros vieram a contemplar esses povos que por muito tempo foram tratados
como inferiores e, então, subjugados por aqueles se consideravam superiores. Não basta,
entretanto, apenas a positivação de seus direitos; deve se buscar a sua concretização. Assim,
num país como Brasil, sempre marcado pelas desigualdades sociais, mas sem dúvida alguma,
um país pluricultural e multiétnico, urge uma tomada de posição, incluindo-se mudanças no
âmbito governamental a fim de serem efetivados os direitos duramente conquistados a partir da
Constituição Federal. Sob este viés, então, tem-se que a educação deve ser vista como um dos
principais instrumentos para se construir relações sociais e interculturais e é por isso que deve-
se buscar a garantia e a efetivação desse direito, partindo-se da premissa que não existe
nenhuma cultura que seja superior a outra, mas elas devem dialogar para o crescimento de uma
sociedade que saiba explorar essa riqueza pluricultural e multiétnica.
PALAVRAS-CHAVES: Direito indígena; direitos fundamentais; direito à educação; inclusão
social.

ABSTRACT
Indigenous rights under the Constitution of 1988 are considered a great achievement in the
various aspects and, following them in the infra plan, others have come to admire these people
who have long been treated as inferior, then subjugated by those who considered themselves
superior. It is not enough, however, only the positive of their rights, should seek its realization.
Thus, in a country like Brazil, where marked by social inequalities, but without doubt, a
multicultural and multiethnic country, urges a position, including changes in government in order
to be effected the hard-won rights from the Constitution Federal. Under this bias, then, is that
education should be seen as a major instrument for building social relations and intercultural and
that is why we must seek the security and enforcement of this right, starting from the premise
that no There is no culture that is superior to another, but they should talk to the growth of a
company that knows exploit this wealth multicultural and multiethnic.
KEYWORDS: Indigenous rights; fundamental rights; right to educations, social inclusion.

1   A DIVERSIDADE CULTURAL NO BRASIL E OS POVOS INDÍGENAS
 
As culturas humanas diferem-se umas das outras e em determinados momentos elas

podem se anular ou contradizer e, ainda, concorrerem entre si para formar um conjunto harmonioso (LÉVI-
STRAUSS, 2008, p. 13). Essas diferentes culturas podem derivar-se de diversos fatores, desde fatores
étnicos, crenças, poder econômico, como também em virtude de determinado afastamento geográfico.

O Brasil é um país conhecido pela riqueza de sua diversidade cultural, oriunda porque
não dizer da própria pluralidade étnica. Em completo antagonismo com essa riqueza cultural, a
desigualdade social atinge seletivamente os mais pobres e consequentemente os povos indígenas, com suas
tradições e costumes peculiares, sofrem uma segunda e mais profunda espoliação.
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Hoje, de acordo com dados da Fundação Nacional do Índio, as 215 diferentes sociedades

somam cerca de 358 mil pessoas, com 180 línguas distintas
[i]

. Com esses dados, não se pode negar a
impressionante diversidade cultural.

Essa diversidade marcada pela pluralidade étnica – plurietnicidade, não só dos povos
indígenas, mas também dos negros, descendentes asiáticos, europeus, dentre outros, marcou o novo regime
democrático no país, expressamente previsto no art. 215 da Constituição Federal: “O Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”  Restaram reconhecidos, desta forma,
não só a diversidade cultural e a plurietnicidade, mas a garantia elevada ao plano constitucional de
preservação dessas culturas, com expressa determinação de que o Estado proteja essas diversidades (§§ 1°
e 2° do art. 215).

No caso dos indígenas, foi conferida atenção especial através das previsões constantes do
art. 231. Com isso, segundo Villares (2009, p. 17) “abandona-se definitivamente o conceito, inclusive
jurídico, de que os índios são seres humanos com uma cultura inferior, primitiva, de que a aproximação
com a sociedade ocidental brasileira condena-os à civilização ocidental [...]”. Referido autor ainda ressalta
que, “a experiência traz que o simples contato de grupos étnicos não faz absorver o outra [cultura], numa
integração necessária, mas proporciona uma mudança cultural, que não tira do índio sua identidade” (2009,
p. 17).

A postura defendida no presente texto não a do isolamento de determinadas culturas a
fim de preservá-las. Lévi-Strauss procurava demonstrar “que a verdadeira contribuição das culturas não
consiste na lista das suas invenções particulares, mas no desvio diferencial que oferecem entre si.” E que,

 
[...] se a nossa demonstração é válida, não existe nem pode existir uma civilização
mundial no sentido absoluto que damos a este termo, uma vez que a civilização
implica a coexistência de culturas que oferecem entre si a máxima diversidade e
consiste mesmo nessa coexistência. A civilização mundial só poderia ser coligação, à
escala mundial, de culturas que preservassem cada uma a sua originalidade. (2008,
p. 61)

 
O ordenamento jurídico passa a reconhecer, então, a partir da Constituição Federal de

1988, os povos indígenas com suas diferenças, dotados de culturas, tradições, organização social, língua,
enfim, peculiaridades próprias de um grupo que aqui se encontrava quando da chegada dos colonizadores
portugueses.

Helder Girão Barreto (2008, p. 100), enfatiza que quanto aos direitos indígenas, é
possível identificar dois momentos,

 
[...] antes da CF/88, os ‘direitos indígenas’ reconhecidos eram basicamente restritos ao
direito de posse sobre a terra, isto é, estritamente de natureza civil; a partir da CF/88,
houve uma significativa ampliação destes direitos, sobretudo como conseqüência do
reconhecimento de sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições e da
legitimação processual para a sua garantia e efetivação. (2008, p. 100)

 
É justamente por isso, que o mencionado autor, entre outros, reconhece que a CF/88,
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especificamente no que se refere aos “direitos indígenas”, representou uma verdadeira “mudança de
paradigma” ao reconhecer o direito à diferença.

Em relação às sociedades indígenas, deve se observar que a política colonial era baseada
na preparação educacional desses povos através da catequese, a fim de submetê-los aos ditames
assimilacionistas da metrópole portuguesa, subjugando o povo indígena, inclusive por meio de violência
física, da escravização, e da alteração de suas práticas sociais tradicionais. As agressões físicas cometidas
aos índios era de tamanha proporção que muitos religiosos ficaram estarrecidos com a barbárie cometida,
passando a assumir posições francas em defesa desses povos, como foi o caso do Frei Bartolomé de Las

Casas
[ii]

. Essa defesa, na verdade, muitas vezes ocorria em forma de aproximação à comunidade indígena,
para que confiantes, pudessem os missionários catequizá-los e subjugá-los aos domínios portugueses.

Aliás, para Kant e Hegel, povos sem escrita nem deveriam fazer parte da história; para
eles os povos sem os atributos da “escrita, Estado, lei e civilização” não teriam história e, sendo assim, não
poderiam ser historiográfica e filosoficamente cognoscíveis (WEHLING, 2004, p. 11).

O aprofundamento do multiculturalismo como valor, e sua assunção à categoria de norma
constitucional, apontou para a necessidade de se separar os indígenas em capítulo específico de forma a
assegurar os seus direitos.

De acordo com Dieter Grimm,
 
La historia demuestra, en efecto, que la integración social no es una concesión de los
instalados, sino el resultado de una lucha: se conquista, se impone y se sostiene a través
de concretas fuerzas sociales que se benefician de ella. Por ello, su primera condición es
la capacidad de los excluidos para constituirse en grupo social con relevancia publica. El
Estado y el Derecho constituyen una garantía adicional solo en cuanto articulan un Estado
democrático de Derecho: cuando tal fuerza social ha conquistado asimismo los derechos
de ciudadanía y interviene como fuerza política para determinar la voluntad del Estado. La
superación del reto de la multiculturalidad depende, a la postre, de las posibilidades
abiertas a la plena participación de todos en el proceso democrático. (2007, p. 22)

 
Isso significa, em outros termos, que o povo de um determinado estado não vale como

dado pré-político (HABERMAS, 2007, p. 162), no Estado de Direito todos devem poder fazer parte do
processo democrático que o constitui.

 
 
2 DIREITOS INDÍGENAS, GARANTIAS CONSTITUICIONAIS E OS DIREITOS HUMANOS

 
A Constituição de 1988, portanto, em contraste com as Cartas anteriores que reservaram

apenas um artigo para tratar dos direitos dos índios, consagrou-lhes o Capítulo VIII, com os arts. 231 e
232. Além dos citados dispositivos constitucionais, os direitos indígenas ainda encontram-se
especificamente regulamentados no art. 20, inc, XI, art.22, inc. XIV, art. 109, inc. XI e art. 67 dos ADCT.

Os direitos sociais, por seu turno, encontram-se elencados no art. 6º da CF e, como tal,
foram alçados ao status de direitos fundamentais, passando a integrar o conjunto de valores necessários à
dignidade da pessoa humana. Sendo assim a sua efetivação pode e deve ser exigida do Estado.
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Segundo Villares (2009, p. 19, passim), o texto constitucional (1988) representa “uma
escolha de relações e aspirações de uma sociedade em seu tempo histórico”, sendo que “numa outra
sociedade, que não a brasileira, o índio sequer é mencionado no respectivo ordenamento [...]”, “quando
existe um tratamento legal específico dele, como nos demais países americanos, as regras são diferentes
das brasileiras, pois diversas foram e são as realidades que amparam a idealização feita pelo direito”.

Ao tratar dos princípios fundamentais, a Constituição Federal estabelece no art. 1º, inc.
III, a dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. O art. 4º
ainda estabelece como princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos
(inc. II). É certo que os direitos indígenas devem ser considerados direitos fundamentais, tanto que se
encontram presente no corpo do texto constitucional, como se demonstrou anteriormente.

No que toca especificamente a inclusão dos povos indígenas é preciso ter em conta que
esta deve ocorrer com sensibilidade para as diferenças étnico-culturais. É isso que Habermas denomina de
“problema das minorias inatas” (cf. 2007, p.170-173). Isso porque, na medida em que o direito intervém
nas questões étnico-políticas relacionadas com a inclusão, entram em jogo ao lado das considerações
morais, as reflexões pragmáticas e de interesses negociáveis, que dependem de tradições
interculturalmente partilhadas, mas culturalmente específicas. Dito de outro modo, as normas jurídicas, na
regulação de matérias culturalmente delicadas, reflete o “auto-entendimento ético-político” da cultura
majoritária, dominante por motivos históricos.

Isso considerado os direitos indígenas foram alçados a categoria de garantia fundamental,
assumindo o multiculturalismo o papel de fiador principiológico das dinâmicas de inclusão voltadas aos
povos indígenas.

Por multiculturalismo se compreende o apoio a perpetuação de vários grupos culturais
dentro de uma mesma sociedade política, que requer a existência de uma cultura comum. Todos os
membros da nação dos cidadãos devem adquirir uma linguagem política comum para poder participar da
concorrência pela proteção dos interesses do grupo étnico-cultural ao qual pertencem, sem que haja o
dilaceramento da sociedade em sub-culturas que se enclausuram mutuamente.

Além do que não restam dúvidas que os direitos das comunidades indígenas, devem ser
tratados à luz do que dispõem os documentos internacionais acerca dos direitos humanos, mesmo porque,
ordinariamente, já deveriam ser respeitados independentemente da existência de legislação específica
interna.

Dentre os instrumentos internacionais firmados em defesa dos povos indígenas, destaca-
se a Convenção n°.169 sobre os Povos Indígenas e Tribais em países independentes, aprovada pela OIT
(Organização Internacional do Trabalho), em 07/06/1989, que desempenhou importante papel de mudança
definindo a importância de se preservar a dignidade da pessoa humana do índio, merecendo destaque, na
contribuição de Sâmia Roges Jordy Barbieri (2008, p. 44-45), os seguintes tópicos:

 
- A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente
Convenção (art. 1°., II
-Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.
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Essa ação deverá incluir medidas:
- que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos
direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da
população;
- que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses
povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as
suas instituições;
- que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças sócio-
econômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da
comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida (art.
2.° da Convenção 169).

 
Deve ser ressaltado também o conteúdo do art. 7°. da referida Convenção 169, à medida

que enfatiza caber aos interessados o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao
processo de desenvolvimento, demonstrando nítida preocupação com a alteridade cultural e costumes
próprios dos indígenas.

No entanto, em que pese a positivação dos direitos conferidos aos indígenas, concebido e
inserido na pluridimensionalidade dos direitos humanos, ele também sofre com a falta de efetividade e
aplicabilidade (BARRETO, 2008, p. 95). Não basta os direitos indígenas estarem positivados no plano
interno dos Estados e até mesmo garantidos internacionalmente; na prática o que falta é a sua
concretização. Aliás, Bobbio (1992, p. 24), sobre a proteção dos direitos conquistados, já dizia:

 
O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a
mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses das classes
no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações
técnicas etc. (...) O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é
tanto o de justificá-los, mas o de protegê-lo.

 
Ainda,

 
[...] o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido
mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a
sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou
relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar
das solenes declarações, eles sejam continuamente violado.

 
A questão que se apresenta, portanto, é no sentido de que as conquistas obtidas devem

servir de instrumento de proteção do povo indígena, incluindo nesta seara o direito à educação. E então,
compreendendo-se o direito dos povos indígenas como “direito das minorias”, há que se ter em mente
uma convivência de forma democrática a fim de garantir a efetivação desses direitos como um todo.
Necessário compreender que para a construção do Estado Democrático de Direito, deve-se pautar não
apenas no respeito à igualdade, considerando-se as diferentes culturas, mas a efetivação dos direitos
humanos fundamentais.
 

 

3 ENTRE O UNIVERSALISMO E O RELATIVISMO CULTURAL
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O encontro intercultural entre os colonizadores e os povos indígenas sem dúvida alguma

marcou uma época de dominação da cultura européia sobre os ameríndios. Mas, indubitavelmente, houve
uma troca de inúmeros elementos culturais, proporcionando transformações em ambas culturas,
possibilitando uma convivência harmônica.

Quando se fala em relação interétnica, depara-se com a questão do universalismo e o
relativismo cultural, que na temática dos direitos humanos tem implicações bastante específicas.

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), criou-se o conceito de
direitos humanos universais, formulado com o objetivo de proteger os seres humanos contra as mais
variadas formas de discriminação. Esse conceito, no entanto, passou a ser contestado ao longo do tempo,
argumentos filosóficos que não aceitavam a idéia de uma natureza universal e antropológicos, que
sustentavam que a cultura local não pode ser sobreposta por uma vontade universal e, sob este aspecto, o
discurso dos direitos humanos universais corresponderia a imposição velada ao mundo dos valores
ocidentais judaico-cristãos. A seu turno, o relativismo cultural também não foi capaz de resolver as
questões culturais e os problemas delas decorrentes. Isto porque há direitos que são inerentes a uma
suposta natureza humana e, desta forma, podem ser aplicados indistintamente a todo ser humano, e há
outros que devem ser formulados de acordo com as características culturais de cada povo.

A partir das dificuldades encontradas para resolver essas questões e enfocando as teorias
da justiça, têm surgido discussões doutrinárias, ora defendendo o universalismo, ora o relativismo.

Para conciliar essas duas teorias, Michael Walzer não se fundamenta na possibilidade de
existência de princípios imparciais e universais ou na existência de indivíduos em abstrato, isto é, sem
raízes, já que todos têm em si algum tipo de influência histórica e cultural. Para os adeptos da corrente do
pensamento comunitarista, seria impossível se escolher princípios de justiça desconsiderando as raízes
históricas e culturais de cada indivíduo. E é justamente fundamentando neste conceito que Michel Walzer
formula uma teoria onde propõe a conciliação entre o universalismo e o relativismo, que recebe o nome de

Thick and Thin 
[iii]

.

Quanto à justiça, Walzer, em Esferas da Justiça
[iv]

, afirma que os homens vivem em
uma comunidade distributiva e a escolha dos princípios que regulam o sistema distributivo deve ser feito
levando em conta o particularismo de cada comunidade e as características histórico-culturais próprias.

No que se refere à educação, que é o objeto primordial do presente estudo, Walzer
sustenta que as comunidades devem educar suas crianças em nome da própria sobrevivência da
comunidade (WALZER, 2003, p. 287).

Segundo Felipe Cavaliere Tavares,
 

o principal aspecto da doutrina de Walzer, e que por isso mesmo precisa ser bem
ressaltado, é a construção da verdadeira cidadania, pelo resgate do espaço público e da
cada vez maior participação dos indivíduos na vida política da comunidade. O futuro da
democracia está cada vez mais na participação direta dos cidadãos, e a sua teoria defende
ardorosamente a idéia de que somente pelo debate público pode-se chegar às verdadeiras
necessidades de uma comunidade particular, permitindo, assim, a realização da justiça
social. (2010, p. 264)
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Justifica-se aqui o diálogo entre as culturas e a não aceitação de um relativismo cultural

radical, como também não se admite da mesma forma o universalismo exacerbado. Isto porque, de certo
modo, a relativização é capaz de evitar a diferença, porém, se o direito à mudança não for respeitado, “o
direito à diferença é então transformado em obrigação de diferença” (CUCHE, 2002, p. 241). Não há uma
cultura totalmente dependente ou autônoma; as sociedades são interdependentes e isso faz parte de uma
dinâmica cultural que decorre do contato entre elas; esse encontro intercultural pode ser muito positivo, na
medida em que uma cultura respeite a outra, com suas diferenças e sem imposições.

Neste ponto, Boaventura de Souza Santos (2003, p. 441), ao identificar as premissas de
transformação da conceitualização e da prática dos direitos humanos com a transposição de um localismo
globalizado por um projeto cosmopolita, traz como primeira premissa a “superação de debate sobre
universalismo e relativismo cultural”, e diz que todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural,
como posição filosófica, é incorreto. As culturas, de um modo geral, aspiram valores válidos
independentemente do contexto da sua enunciação, todavia, o universalismo cultural, como posição
filosófica, é da mesma foram incorreto.

 E então propõe,
 

Contra o universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre preocupações
isomórficas, isto é, sobre preocupações convergentes ainda que expressas em linguagens
distintas e a partir de universos culturais diferentes. (2003, p. 441)

 
Evidentemente que não se trata de invadir o sobrepor uma cultura sobre a outra, impondo

de forma autoritária outros costumes, mas propor diálogos interculturais, como forma de se promover a
efetivação da garantia dos direitos humanos e direitos sociais como, no caso, a educação. Deve ser buscada
a convalidação dos direitos conquistados e, partindo-se da premissa do direito fundamental à liberdade,
reconhecer o direito dos povos de dialogarem-se entre si, como forma de avaliarem suas dificuldades e
possibilidades de encontrarem soluções.

Ao tratar do tema e depois de considerar os povos indígenas das Américas também como
alvo de sua teoria, Boaventura ainda propõe o seguinte,

 
O dilema da completude cultural pode ser assim formulado: se uma cultura se considera
inabalavelmente completa não tem nenhum interesse em envolver-se em diálogos
interculturais; se, pelo contrário, admite, como hipótese, a incompletude que outras
culturas lhe atribuem e aceita o diálogo, perde a confiança cultural, torna-se vulnerável e
corre o risco de ser objeto de conquista. Por definição, não há saídas fáceis para este
dilema, mas também não penso que ele seja insuperável. Tendo em mente que o
fechamento cultural é uma estratégia autodestrutiva, não vejo outra saída senão elevar as
exigências do diálogo intercultural até um nível suficientemente alto para minimizar a
possibilidade de conquista cultural, mas não tão alto que destrua a própria possibilidade
de diálogo (caso em que se reverteria ao fechamento cultural e, a partir dele, à conquista
cultural).

 
E conclui:

 
Na forma como têm sido predominantemente concebidos, os direitos humanos são um
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localismo globalizado, uma espécie de esperanto que dificilmente poderá se tornar a
linguagem quotidiana da dignidade humana nas diferentes regiões culturais do globo.
Compete à hermenêutica diatópica proposta neste capítulo transformá-los em uma
política cosmopolita que ligue em línguas diferentes de emancipação pessoal e social e
as torne mutuamente inteligíveis e traduzíveis. É este o projeto de uma concepção
multicultural dos direitos humanos. Nos tempos que correm, este projeto pode parecer
mais do que utópico. Certamente é, tão utópico quanto o respeito universal pela
dignidade humana. E nem por isso este último deixa de ser uma exigência ética séria.

 
Sobre os diálogos interculturais, também deve se fazer referência a Bartolomé de Las

Casas, o qual assumiu franca posição em  defesa dos índios, defendendo, já em 1564
[v]

, a colonização pela
pacificação, propondo uma fórmula de convivência pacífica entre todos os povos.

Analisando o tema sob a ótica da inclusão social dos povos, sem qualquer distinção de
cor, raça ou classe social, não se pode admitir que os índios fiquem à margem dessa troca de saberes ou
‘diálogos interculturais’.
 
 
5 OS INDÍGENAS E O DIREITO À DIFERENÇA, À IGUALDADE E À  EDUCAÇÃO
 

O art. 5º da Constituição Federal preconiza que,
 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, [...]

 
O tema da igualdade interessa ao direito por razões de várias ordens, mas principalmente

porque está relacionado com a problemática da justiça e da inclusão. O constitucionalista português Jorge
Miranda (2003, p. 290), neste ponto, sustenta que atualmente, “há três pontos firmes, acolhidos quase
unanimemente pela doutrina e pela jurisprudência: que igualdade não é identidade e que igualdade jurídica
não é igualdade natural ou naturalística; que igualdade não significa intenção de racionalidade e, em
último termo, de justiça; e que igualdade não é uma “ilha”, encontra-se conexa com outros princípios, tem
de ser entendida – também ela – no plano global dos valores, critérios e opções da Constituição material”.

Sobre o princípio da igualdade pondera Jorge Miranda:
 

O princípio da igualdade é um princípio estruturante ou conformador das ordens
jurídicas desde o constitucionalismo moderno (e, de uma maneira ou outra, de todos os
ordenamentos ao longo dos tempos, dentro dos seus quadros próprios).
Todavia, a experiência histórica mostra:
a) Que são coisas diferentes a proclamação do princípio da igualdade e a sua aceitação e
aplicação prática; ou a consagração constitucional e a realização legislativa – até porque
o princípio comporta manifestações diversas consoante os sectores e os interesses em
presença e sofre as refracções decorrentes do ambiente de cada país e de cada época;
b) Que, a par da construção jurídica a fazer e refazer constantemente, importa indagar da
cultura cívica dominante na comunidade, das idéias preconcebidas e dos valores aí
assentes, da “Constituição viva”, da realidade constitucional;
c) Que a conquista da igualdade não se tem conseguido tanto em abstracto quanto em
concreto, por meio da eliminação ou da redução de sucessivas desigualdades; e que tem
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sido fruto quer da difusão das idéias quer das lutas pela igualdade travadas por aqueles
que se encontravam em situações de marginalização, opressão e exploração;
d) Que, embora a supressão destas ou daquelas desigualdades nunca seja definitiva e,
por vezes, até venha acompanhada do aparecimento de novas desigualdades, o ideal de
uma sociedade alicerçada na igualdade (ou na justiça) é um dos ideais permanentes da
vida humana e um elemento crítico de transformação não só dos sistemas jurídicos, mas
também das estruturas sociais e políticas. (2003, p. 289-290)

 
O renomado jurista ainda argumenta que o mais importante do princípio constitucional da

igualdade não é a proibição do privilégio ou de discriminações, mas o seu sentido ativo, e diz,
 
[...] O cerne do princípio reside no seguinte:
a) Tratamento igual de situações iguais (ou tratamento semelhante de situações
semelhantes);
b) Tratamento desigual de situações desiguais, mas substancial e objectivamente
desiguais, e não criadas ou mantidas artificialmente pelo legislador;
c) Tratamento desigual que, consoante os casos, se converte para o legislador ora em
mera faculdade, ora em obrigação;
d) Tratamento igual ou semelhante, em moldes de proporcionalidade, das situações
desiguais relativamente iguais ou semelhantes;
e) Tratamento das situações não apenas como existem, mas também como devem existir,
de harmonia com os padrões da Constituição material (acrescentando-se, assim, uma
componente activa ao princípio e fazendo da igualdade perante lei uma verdadeira
igualdade através da lei);
f) Se necessário, admissibilidade de discriminações positivas (ou situações de vantagem
fundadas, desigualdades de direito em conseqüência de desigualdades dos factos e
tendentes à superação destas). (2003, p. 290)

 
Trazendo o tema para o nosso objeto de estudo, tem-se que para garantia dos direitos, o

índio é tratado com diferença por ser minoria em relação a um grupo maior e, assim, a Lei trata o desigual
de forma desigual para garantia de seus direitos. O tratamento desigual, sob este viés, se justifica para
tratamento diferenciado com possibilidade de igualdade, analisando as diferenças de acordo com o caso
concreto.

No que refere à educação deve ser observado que existem normas específicas sobre a
educação indígena. Essas normas acabam por positivar os direitos humanos sociais e culturais. Toda e
qualquer regra ou princípio a respeito da educação se insere no contexto dos direitos humanos referidos;
todavia, no caso da educação indígena, além da formação do indivíduo, do acesso ao conhecimento, à
expressão, ao trabalho, deve haver uma maior preocupação, já que se trata da sobrevivência da cultura de
cada um dos povos que tomam parte na construção da nação brasileira. Sendo assim, no caso específico
dos indígenas, diante da história de extermínio físico e cultural a que foram submetidos pelos
colonizadores europeus, existe uma dívida ainda maior da sociedade brasileira, para com ela mesma, no
sentido da preservação da cultura, da língua, do conhecimento, do modo de vida de cada um dos diferentes
povos que fazem do Brasil, conhecido como o país de maior “sociodiversidade” do planeta.

Justifica-se, pois, a necessidade de organização de um sistema especial de proteção ao
índio que possibilite sua inclusão efetiva e a plenificação de seus direitos de cidadania. O ordenamento
constitucional, então, se revelou atento às suas especificidades; é o que se verifica no art. 210, § 2º:
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O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.

 
Restou assegurado não apenas o direito è educação com o ensino fundamental básico,

mas respeitando o direito à diferença, garantiu-se às comunidades indígenas o aprendizado (durante o
ensino fundamental) em suas línguas maternas. Neste ponto, o legislador constitucional deixa evidente a
“mudança de paradigma”, haja vista que a mentalidade que imperava quando da elaboração do Estatuto do
Índio (Lei nº 6.001/1973), explicitamente no art. 50, era de que a educação do índio deveria ser

 
orientada para a integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa
compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do
aproveitamento das suas aptidões individuais.  

 
Infraconstitucionalmente deve ser mencionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

(Lei nº 9.394/96) que assegura o respeito à multiculturalidade e em seu art. 78, dispõe:
 

Art. 78 O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos:
I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências;
II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-
índias.

 
Os dispositivos legais em questão constituem o que se denomina “[...] rompimento com a

mentalidade civilizatória que, carregada de etnocentrismo, considerava as culturas indígenas como um
símbolo inequívoco de atraso” (MOTTA, 1997, p. 453).

A Lei nº 10.172/01 que aprovou o Plano Nacional de Educação, especificamente sobre
Educação Indígena, traça no item 9.3.9 os objetivos e metas:

 
Estabelecer, dentro de um ano, padrões mínimos mais flexíveis de infraestrutura escolar
para esses estabelecimentos, que garantam a adaptação às condições climáticas da região
e, sempre que possível, as técnicas de edificação próprias do grupo, de acordo com o
uso social e concepções do espaço próprios de cada comunidade indígena, além de
condições sanitárias e de higiene.

 
A portaria Interministerial MJ e MEC nº 559/91, por seu turno, deve “garantir às

comunidades indígenas um educação escolar básica, de qualidade, laica e diferenciada, que respeite e
fortaleça seus costumes, tradições, língua, processos próprios de aprendizagem e reconheça suas
organizações sociais”. O art. 8º, alíneas “d” e “e”, dispõe ainda que no processo de reconhecimento das
escolas destinadas às comunidades indígenas devem ser consideradas características específicas da
educação indígena no que se refere: i) funcionamento de escolas indígenas de ensino fundamental no
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interior das aldeias indígenas,a  fim de não afastar o aluno índio do convívio familiar e comunitário e ii)
construção das escolas nos padrões arquitetônicos característicos de cada grupo étnico, respectivamente.

Oportuno também destacar a Resolução nº. 3/99 da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas.

Evidencia-se, desta forma, que o ordenamento jurídico nacional, seja no plano
constitucional ou infraconstitucional, confere proteção especial ao acesso das comunidades indígenas à
educação. Ressalte-se que esse acesso ainda visa assegurar que no processo educacional sejam atendidas
as especificidades da cultura indígena. Sob este viés, denota-se evidente a intenção do legislador em
aplicar o princípio da isonomia para assegurar o direito à igualdade no atendimento educacional a toda a
população, independente de raça ou origem, porém, garantindo-se aos indígenas, atendimento especial
como forma de conferir “tratamento desigual aos desiguais”.

E é exatamente neste sentido que se justifica que a educação indígena (no ensino
fundamental) seja bilíngüe e voltada à preservação e valorização de suas identidades culturais,
proporcionando-se

 
[...] tratamento diferenciado para os índios para se adequar às suas especificidades o
ensino a eles destinado, porque são participantes de uma minoria étnica que merece todo
o respeito e o direito a alteridade cultural. (MOTTA, 1997, p. 454).

 
Referido autor, falando sobre a valorização da pluralidade cultural e da participação

indígena no século XXI (op. cit., p. 455), ressalta que,
 
[...] a oferta de educação escolar específica, diferenciada, intercultural e em
conformidade com o universo sócio-linguístico de cada povo indígena, deve ser
enfocada e executada de forma democrática, isto é, a ação do Estado deve assegurá-la
como um direito a ser implementado com a participação das comunidades indígenas, de
suas organizações e de suas entidades afins, e não como uma imposição obrigatória para
todos os índios. [...] Felizmente, a experiência e a visão antropológica de Darcy Ribeiro
contribuíram para dar aos dispositivos relativos à educação indígena uma dimensão
coerente com a abertura necessária para se enfrentar esses desafios, valorizando a
pluralidade cultural. 

 
Daí se dizer que não se justifica uma sobreposição de uma cultura dito dominante sobre a

outra, mas possibilitar através da educação o diálogo entre as culturas e o acesso dos índios a exercer
plenamente o  seu direito a cidadania.

 
 
6 EDUCAÇÃO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL

 
Para que os índios possam exercer seus direitos assegurados o acesso à educação é

imprescindível, como forma de se permitir um diálogo necessário para troca de saberes. Impedir ou
dificultar o acesso à educação, fatalmente, leva o distanciamento e até mesmo à exclusão do grupo, o que
ao longo do tempo, pode colocar em risco a sua própria sobrevivência física e cultural. Já o fortalecimento
desse grupo (no caso os indígenas), levando-se em conta a sua identidade cultural, considerando suas
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especificidades, permitindo-lhes o acesso à educação nos moldes garantidos constitucionalmente,
impulsiona-os a descobrir suas potencialidades, indubitavelmente, abre caminho do diálogo com outras
culturas.

A educação é um poderoso instrumento de autoderminação dos povos indígenas, os quais
devem estar num processo de conhecimento da sociedade e liberdade de ação (VILLARES, 2009, p. 263).
A educação para os indígenas deve ser capaz de oportunizar o acesso a informação em geral de forma
integrada com a promoção dos saberes tradicionais. E sob este aspecto que se diz que os indígenas são os

protagonistas de sua própria educação
[vi]

.
Não se pode negar que a escola, antes vista até mesmo como forma de ameaça à cultura

indígena, hoje tem sido reivindicada pelos índios que não mais se contentam em ficar em suas tribos
adstritos a sua própria cultura, merecendo a intervenção da FUNAI, que deve buscar a efetivação desses

direitos se necessário até pelas vias judiciais
[vii]

 . E é exatamente neste ponto que não mais se justifica
uma política “não integracionista” exacerbada, o que fatalmente pode ceder lugar a uma exclusão social de
uma classe que por muito tempo foi considerada inferior.
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
As grandes conquistas dos povos indígenas no Brasil se devem aos avanços obtidos a

partir da Constituição Federal de 1988, considerada um marco histórico para esses povos, que por muito
tempo foram subjugados por aqueles que se consideravam superiores. Num país como o nosso, marcado
pelas desigualdades sociais, mas rico por ser considerado pluricultural e multiétnico, não basta a
positivação desses direitos conquistados, deve-se buscar a sua efetivação e, sob este viés, a educação deve
ser vista como um dos principais instrumentos para se construir relações sociais e interculturais partindo-
se da premissa que não existe nenhuma cultura que seja superior a outra, mas elas devem dialogar para o
crescimento de uma sociedade que saiba explorar sua riqueza cultural.
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 http://www.funai.gov.br/, acesso em 26/07/2010.

[ii]
 Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2009, p. 46), esclarece que FREI BARTOLOMÉ DE LAS CASAS “chegou a América

muito cedo (1502) e foi encomendeiro de índios na ilha Espanhola. Guerreou contra os índios em busca de ouro. Na ilha
Fernandina presenciou um dos mais cruéis massacres de ocupação e suplício do cacique Hatuey, chefe dos Caonao. Tão fortes
cenas e tanta crueldade marcaram sua vida para sempre.”

[iii]
 No livro Thick and Thin, o autor expõe sua idéia de relatividade da justiça endossando-a da idéia de diferença e autonomia

cultural, conciliando-a, porém, com idéias do universalismo. Para Walzer, isto seria possível porque os argumentos morais
(justiça), têm um significado mínimo e outro máximo, isto é, uma explicação fina (thin) e uma explicação densa (thick), aplicáveis
a diferentes conceitos para atender variados propósitos.

[iv]
 Livro onde Walzer apresenta as principais idéias comunitaristas sob o enfoque da igualdade e do pluralismo de identidades

sociais.
[v]

 Antônio Armando Ulian do Lago Albuquerque, na obra Direitos Humanos e Filosofia Jurídica (Wolkmer, org., 2004, p.252),
argumenta que Las Casas não só se identificou como defensor dos índios, mas de todas as gentes exploradas e injustiçadas da
América Indígena, sendo que em 1564, elaborou uma obra importante em que desenvolveu um projeto político-indigenista, o livro
De Regia Postestade, onde defende a colonização pela pacificação.

[vi]
 Luiz Fernando Villares (2009, p. 264) diz que “São os povos indígenas os protagonistas de sua própria educação, num processo

que é comunitário e individual, pois depende da vontade do indivíduo de escolher suas caminhos e seu lugar no mundo.”
[vii]

 ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO INFANTIL PARA
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CRIANÇAS INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ. DEVER
CONSTITUCIONAL. FUNAI.

  1. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a organização em regime de colaboração de seus sistemas
de ensino, uma vez que, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

  2. O artigo 211, § 1º da Constituição Federal determina que a União, além de organizar o sistema federal de ensino e dos
Territórios, exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados e
Municípios.

  3. Em que pese a Constituição Federal imponha ao Município o dever de promover atuação prioritária no ensino fundamental, nos
termos do § 2º do artigo 211 da Constituição Federal, o caput do mesmo dispositivo prevê a atuação supletiva da União Federal
em matéria educacional, justamente para suprir eventual deficiência ou omissão do Município que deixa de atender a equalização
de oportunidades educacional e o padrão mínimo de ensino.

  4. Em se tratando de um dever constitucional, não cabe sob o argumento de que se está diante de normas meramente
programáticas, pois esse dever imposto pela Constituição Federal é muito mais concreto e eficaz do que um mero programa de
políticas públicas. Ademais, trata-se, na verdade, de um direito constitucional subjetivo em prol das crianças indígenas, decorrente
de preceito expresso na Constituição Federal (art. 210, § 2º, incorporado pela legislação infraconstitucional através da Lei de
Diretrizes para Educação, Lei n. 10.172/2001).

   5. A própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que estabelece o direito fundamental ao ensino básico, prevê os recurso
orçamentários necessários para a concretização desse direito (artigo 12 da Constituição Federal de 1988).

   6. Diante desse quadro legislativo infraconstitucional e Constitucional, em que ao mesmo tempo a Constituição Federal estabelece
um direito fundamental e sua fonte orçamentária, improcede a afirmação de que a implementação de condições básicas e
fundamentais de ensino em prol das comunidades indígenas seja mera norma programática ou prerrogativa do Estado.

   7. A responsabilidade pela implantação desse direito fundamental, em princípio, é do Estado e do Município, nos termos do artigo
211, § 2º e § 3º da Constituição Federal, com atuação SUPLETIVA da União Federal na eventual omissão do ente municipal e
estadual, conforme prevê a Constituição e a Lei n. 10.72/2001, Plano Nacional de Educação.

   8. A FUNAI não pode ser desobrigada de contribuir e responsabilizar-se, pois não se trata de um projeto educacional comum.
Ademais, está amparado pela Constituição Federal, que assegura às comunidades indígenas o direito de uma educação escolar
diferenciada, de qualidade, com a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. (APELAÇÃO
CÍVEL Nº 2003.72.02.002277-0/SC, 4ª Turma do TRF-4ª Região, Relatora Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER,
D.E. 01/12/2008).
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REGULAÇÃO JURÍDICA DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO BRASIL

LEGAL REGULATION OF TRADITIONAL POPULATIONS IN BRAZIL

Maria De Nazaré De Oliveira Rebelo
Simy De Almeida Corrêa

RESUMO
Com a redemocratização no Brasil, se inicia o processo gradual de preocupação com a questão
ambiental refletindo na edição de várias leis para proteger e regular as relações do ser humano
com o meio ambiente. O reconhecimento constitucional de que o Brasil é um país pluriétnico,
possibilitou a vários segmentos sociais condenados à invisibilidade, reivindicar seus direitos por
meio de movimentos sociais, em contraposição às idéias preservacionista e conservacionista que,
apesar serem alvo de várias críticas, continuam permeando o pensamento ambiental brasileiro e
sendo amplamente aplicadas nas legislações vigentes. Em contraponto a essas ideias e graças
ao diálogo entre os movimentos ambiental e social, surge o socioambientalismo, que visa
associar o ser humano à natureza, demonstrando que este faz parte dela.
PALAVRAS-CHAVES: Redemocratização, Socioambientalismo, Movimentos Sociais,
Conservacionismo.

ABSTRACT
With re-democratization in Brazil, beginning the gradual process of concern for environmental
issues reflected in the editing of several laws to protect and regulate the relationships between
human beings and the environment. The constitutional recognition that Brazil is a multiethnic
country, allowed the various segments of society condemned to invisibility, to claim their rights
through social movements, as opposed to ideas preservationist and conservationist who, despite
being the target of several critics, still permeates the thinking Brazilian environmental and widely
applied in the existing laws. In contrast to these ideas and through dialogue between the
environmental and social movements, appears to environmentalism, to link humans to nature,
demonstrating that this part of it.
KEYWORDS: Democratization, Environmentalism, Social movements, Conservationists.

Introdução
 

O presente artigo tem por finalidade discutir duas correntes que estão presentes no ordenamento
jurídico pátrio e que se preocupam com a preservação do meio ambiente, permeando pensamentos e
suscitando críticas das mais variadas em torno de tema tão complexo como dinâmico. Estamos voltando
nossa análise para a questão ambiental e social que hoje se alicerçam sobre os pilares do
preservacionismo/conservacionismo e, mais recentemente, do socioambientalismo.

Primeiramente é necessário fazer uma incursão pelas duas idéias citadas para depois discutir e
levantar questionamentos acerca de ambas, com o fito de alcançar os motivos que nos direciona a
comungar de uma ou de outra.

A metodologia empregada no presente estudo, estabelecendo um viés entre a perspectiva jurídica
e a antropológica, desenvolveu-se através da análise e da interpretação por meio de dados obtidos em
livros e artigos que serviram de referência para a investigação do tema. O estudo tem por referenciais
teóricos as idéias preservacionistas e conservacionistas que ganharam corpo no século XIX nos Estados
Unidos, bem como as teorias socioambientalistas que justificam o ser humano como parte integrante da
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natureza e não um ser dissociado dela. Dada a extensão da pesquisa em tela, foi necessária, ainda, a
consulta em bancos de dados por meio da internet.

Desse modo, justifica-se a presente análise pela influência que as idéias preservacionistas e
conservacionistas têm sobre a legislação infraconstitucional pátria e setores de várias instituições
brasileiras, impondo restrições ao multiculturalismo no Brasil e, consequentemente, deixando de lado a
observância aos direitos fundamentais de uma grande parcela da população nacional. Por outro lado,
percebemos que as idéias socioambientais ganham fôlego dentro do cenário jurídico, político, social e
ambiental brasileiro contrapondo-se às idéias importadas dos Estados Unidos.

Nesse sentido, o objetivo a ser alcançado pelo presente trabalho é demonstrar que o ser humano
não pode ser dissociado da natureza, devendo ser visto como participante ativo de todo o processo de
evolução e preservação ambiental e as influências socioambientais sobre a legislação infraconstitucional
brasileira, principalmente após a redemocratização do país.
 
2. Preservacionismo e Conservacionismo
 

A concepção de que determinadas áreas deveriam ser conservadas longe da influência do ser
humano remonta ao século XIX, paralelamente nos Estados Unidos e na Grã Bretanha. Em 1864, no
estado da Califórnia, houve o estabelecimento de áreas protegidas – Yosemite Valley e Mariposa Grove
(LITTLE, 2002), posteriormente essa ideia de áreas intocadas ganhou fôlego com a criação do primeiro
parque nacional no mundo, o Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, na cordilheira dos Gran Tetons,
no estado americano de Wisconsin (LITTLE, 2002; DIEGUES apud VIEIRA et all, 1993). Porém,
Yellowstone não foi criado em um local desabitado. Na região em que foi demarcado habitavam os índios
Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock. Vale salientar, também, que em escavações arqueológicas
realizadas no Parque foram encontradas sepulturas com mais de mil anos, demonstrando, assim, que esse
espaço não era uma “terra vazia”, mas que houve intensa ocupação humana, antes de ser transformado em
Parque Nacional (McNEELY apud DIEGUES, 2008). Esses índios foram descritos como “selvagens,
demônios vermelhos, comedores de búfalos, de salmão e de tubérculos” (KEMF apud DIEGUES, 2008, p.
29) e não deixaram a região por livre e espontânea vontade, mas foram expropriados de suas terras para
preservar a noção de wilderness. A justificativa para a criação dessas áreas é de que mesmo se a biosfera
fosse totalmente domesticada pelo ser humano, esses espaços seriam preservados em seu estado primitivo,
ou seja, anteriores à presença humana. Essa concepção pode ter suas origens no mito do “paraíso terrestre”
nascido com o Cristianismo (DIEGUES, 2008) e reflete o pensamento de que “o conservacionismo não é
só um conjunto de práticas, mas também uma ideologia” (CUNHA e ALMEIDA, 1999, p. 2).

Assim, a única forma de preservação da natureza seria afastar o ser humano, com a criação
dessas ilhas de antítese do desenvolvimento (VIANNA, 2008) preservadas, onde somente seria possível a
presença humana para contemplar, admirar, reverenciar a vida selvagem, celebrar e observar a beleza
cênica do local. Nesse ponto podemos abrir um parêntese para demonstrar como essa ideia de natureza
selvagem e intocada ganhou corpo na legislação infraconstitucional brasileira no artigo 11[1] da Lei do
SNUC, que afirma ser um dos objetivos para a criação dos Parques Nacionais “[...] a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica [...]”. Tais locais seriam propícios
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para que o indivíduo, cansado da vida estressante na cidade, pudesse relaxar e recarregar suas energias
para voltar ao trabalho.

 
O conceito de wilderness como terra intocada ou domesticada é fundamentalmente uma percepção
urbana, uma visão de pessoas que vivem longe do ambiente natural de que dependem como fonte de
matéria-prima (DIEGUES apud VIANNA, 2008, p. 149).

 
A preocupação com a preservação ambiental ganhou adeptos pelo mundo em decorrência,

principalmente, da rápida devastação das florestas, da perda gradual e acelerada da biodiversidade, da
disponibilidade de fundos internacionais para conservação e da aferição de lucro por meio do turismo com
a criação de parques nacionais. Assim, a “conservação” se tornou mais uma carta na manga para as classes
dominantes dos países periféricos (DIEGUES, apud, VIEIRA et all, 1993).

Nesse sentido, o preservacionismo propõe que a natureza deve ser mantida totalmente intocada,
num ambiente isolado, visando garantir sua perenidade e perpetuidade, sem qualquer presença humana nas
áreas que forem especialmente protegidas (FURRIELA, 2004). Essa concepção almeja proteger a natureza
“contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano” (DIEGUES, 2008, p. 32); os conservacionistas
também dão prioridade à preservação integral dos ecossistemas, porém admitem seu uso esporádico, de
maneira controlada e racional, tendo como objetivo primordial a preservação do ser humano, ou seja, é a
gestão, por meio da ação humana, da utilização dos componentes da biosfera, a fim de produzir o maior
benefício sustentado para a população de hoje, mantendo as potencialidades e o equilíbrio indispensáveis
às gerações que virão. Assim, “o conservacionismo é a luta pela preservação do ambiente natural, ou de
partes ou aspectos dele, contra as pressões destrutivas das sociedades humanas” (PÁDUA apud
FURRIELA, 2004, p. 64).

Essa concepção de que existe o mundo natural, intocado e intocável com a natureza em estado
“puro” é uma ilusão, pois os locais apontados “pelos biogeógrafos usualmente correspondem a áreas
extensivamente manipuladas pelos homens” (ELLEN apud DIEGUES, 2008, p. 18). Corroborando essa
afirmação temos que:

 
Estudos têm comprovado que várias zonas de floresta foram objeto de ocupação pré-histórica, como atestam
os sítios encontrados, e que representam, na Amazônia brasileira, no mínimo 12% de toda a terra firme. Esses
solos são favorecidos pelas populações atuais, caracterizam-se por alta fertilidade e são de extrema
importância para a economia indígena. Desta forma, as pesquisas levaram à conclusão de que boa porção da
cobertura vegetal da Amazônia é o resultado de milênios de manipulação humana (MARINHO, 2007, p. 4).

 
Os Estados Unidos exportaram a concepção de neomito para os países em desenvolvimento e, no

caso brasileiro, foi cunhado de forma tal que resultou em divergências e conflitos incalculáveis devido a
diversidade cultural, social, étnica e econômica que permeia o nosso país. Ora, o Brasil é recheado de
variados modos de vida e culturas distintas, portanto, a importação dessa ideia somente veio aumentar as
desigualdades nacionais e os conflitos em conseqüência da retirada de populações para a criação de
parques e reservas que não permitem a presença humana (DIEGUES, 2008). No Brasil, o primeiro Parque
Nacional criado nos moldes dos Estados Unidos foi o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937
(LEUZINGER, 2009).
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Ora, a legislação brasileira que cria os parques e reservas prevê, como nos Estados Unidos, a
transferência dos moradores dessas áreas, causando uma série de problemas de caráter étnico, social,
econômico, político e cultural. O Brasil é um país que apresenta grande variedade de modos de vida e
culturas diferenciadas que podem ser consideradas tradicionais. Além disso, existe grande diversidade
de tribos e povos indígenas com mais de duas centenas de línguas diferentes (DIEGUES, 2008, p. 18).

 
Nesse sentido, é de suma importância frisar que a Constituição de 1988 reconhece ser o Brasil

um país pluriétnico e multicultural, trazendo em seu texto dispositivos acerca das diferentes culturas que
estão presentes na formação social do povo brasileiro, com o objetivo de proteger, divulgar e promover
essa variedade étnica e cultural[2].

Tem-se, então, consagrada na Carta Magna uma nova e moderna concepção de patrimônio
cultural, mais abrangente e democrática, ampliando essa noção de patrimônio cultural, onde é dispensado
valor ao pluralismo cultural e democratização das políticas culturais, almejando a concretização da
cidadania e dos direitos culturais (SANTILLI, 2005).

 
O texto constitucional revela a compreensão de que não basta proteger a biodiversidade: a diversidade
das espécies, genética e de ecossistemas, sem assegurar a diversidade cultural que está intimamente
relacionada a esta. A síntese socioambiental está presente na interface entre biodiversidade e
sociodiversidade, permeada pelo multiculturalismo, pela plurietnicidade e pelo enfoque humanista
(SANTILLI, 2005, p. 93).

 
Apesar de toda essa evolução constitucional, é importante salientar que a idéia do neomito ainda

possui adeptos no Brasil e faz parte da legislação infraconstitucional brasileira. Podemos exemplificar o
preservacionismo/conservacionismo por alguns dispositivos da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente e da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC. Ambas as Leis apresentam dispositivos que reforçam a ideia da natureza dissociada
do ser humano como: Lei nº 6.938/81, uso racional de recursos ambientais (artigo 4º, IV)[3] e Lei nº
9.985/00 as Unidades de Proteção Integral (artigo 8º)[4], proibição à visitação pública (artigo 9º, § 2º)[5],
a criação de Parques Nacionais (artigo 11), dentre outros. Outro aspecto a destacar em relação a Lei nº
9.985/00:

 
A Lei do SNUC é silente em relação à inclusão de índios e quilombolas no espectro das populações
tradicionais. Porém, essa omissão é grave, já que ambos os sujeitos detém direitos territoriais
assegurados pela Constituição Federal, o que torna a eventual superposição de suas terras com os
limites das Unidades de Conservação um impasse de muito mais difícil solução (LEITÃO, 2004, p.
19).

 
Evidenciando a guerra ideológica e política nos meios científicos e institucionais da política

brasileira de conservação, podemos citar o II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, ocorrido
em Campo Grande, Mato Grosso, em 2000 (LITTLE, 2002; LAURIOLA, 2003). No citado Congresso
funcionários do IBAMA e outros congressistas promoveram um abaixo assinado, onde qualificavam como
invasores os indígenas que habitam as Unidades de Conservação e pediam ao Poder Público “a imediata
retirada desses invasores e a restauração da ordem jurídica democrática” e, ainda, reforça a “posição
contrária a qualquer alteração da destinação ou categoria das Unidades de Conservação nacionais, que vise
acomodar reivindicações territoriais de qualquer tipo”. (LAURIOLA, 2005, p. 168-169), provocando uma
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imediata reação do movimento indígena e dos socioambientalistas, levando a debates que possibilitaram
dar “visibilidade ao choque entre a razão instrumental do Estado e a razão histórica dos povos indígenas”
(LITTLE, 2002, p. 17). Nesse sentido, é cristalina a posição externada comungando das idéias do
preservacionismo dentro do Estado brasileiro. Contrapondo-se à ideia do II Congresso, temos o trecho
abaixo, onde fica clara que essa atitude não corresponde a realidade vivida pelos grupamentos indígenas,
pois

 
[...] imagens de satélite mostram que a degradação ambiental é significativamente menor onde Terras
Indígenas foram legalmente reconhecidas e protegidas. Em outras palavras, a biodiversidade da
Amazônia está muito bem protegida, e a um custo muito baixo, onde há pessoas vivendo e que se
interessam por ela (LAURIOLA, 2003, p. 175).

 
Vários são os problemas emanados da “conservação”: priorizam a criação de unidades sem

presença humana, mesmo que haja pessoas habitando aquele local por dezenas ou até centenas de anos,
sem depredá-lo; causa um impacto político-territorial e fundiário de grande monta, pois há países em que
grande extensão de terras foi protegida por lei; os conflitos oriundos da expulsão dos moradores do local
que será protegido, contribuindo para aumento das desigualdades, pois agindo dessa forma, o Estado estará
contribuindo “para a perda de grande arsenal de etnoconhecimento e etnociência, de sistemas engenhosos
de manejo de recursos naturais e da própria diversidade cultural” (DIEGUES, 2008, p. 22).

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, o ideal para a
conservação da natureza seria que 10% de toda a superfície do planeta fossem transformados em unidades
de conservação, porém os defensores dessa visão não percebem ou não querem perceber que a
implantação de áreas protegidas sem presença humana cria diversos problemas de cunho étnico, político,
social, econômico e cultural e não se reduz como apregoam os preservacionistas puros, a uma simples
questão de conservação da natureza intocada ou da proteção da biodiversidade (DIEGUES, 2008).
Percebemos, então, que a noção de natureza intocada nos dias atuais cede lugar à busca pela satisfação das
necessidades e aspirações do ser humano, porém sempre considerando as limitações entre a tecnologia e a
forma de organização social, objetivando com isso o respeito às necessidades presentes e futuras do
planeta (BENATTI, 2003).
 
3. As idéias socioambientalistas
 

O socioambientalismo nasceu em contraposição às linhas de pensamento preservacionista e
conservacionista que se voltam para a proteção da natureza e pregam prioritariamente o isolamento das
áreas protegidas.

O socioambientalismo se caracteriza pela busca em compatibilizar a presença humana nas áreas
que foram especialmente protegidas, reconhecendo as peculiaridades e as necessidades culturais, étnicas e
econômicas desses grupos sociais diferenciados que habitam tais regiões, visando possibilitar a sua
sobrevivência e reprodução física e cultural, para obter o desenvolvimento sustentável das sociedades, com
respeito aos diferentes ecossistemas (FURRIELA, 2004). Assim, as idéias socioambientalistas foram
cunhadas com o objetivo de que as políticas públicas incluam as comunidades locais que são detentoras de
saberes singulares e de práticas de manejo ambiental, pois esse novo paradigma de desenvolvimento,
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baseado no socioambientalismo, deve ter como objetivo valorizar e promover a diversidade cultural
(SANTILLI, 2005).

 
Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos, trata-se de um novo paradigma de desenvolvimento
ecossocialista, que se contrapõe ao paradigma capital-expansionista. Boaventura descreve as
características do paradigma capital-expansionista, em que o desenvolvimento social é medido
essencialmente pelo crescimento econômico, assentado na industrialização e no desenvolvimento
tecnológico virtualmente infinitos e na descontinuidade total entre a natureza e a sociedade. Já o
paradigma emergente, o paradigma ecossocialista, é descrito por Boaventura com as seguintes
características: o desenvolvimento social é aferido pelo modo como são satisfeitas as necessidades
humanas fundamentais e é tanto maior, em nível global, quanto mais diverso e menos desigual
(SANTILLI, 2005, p. 34).

 
Assim, o paradigma ecossocialista nasceu do diálogo intercultural em larga escala e se funda na

presunção de que todas as culturas possuem um valor de dignidade humana, fato que possibilita uma
hermenêutica multicultural e transvalorativa (SANTILLI, 2005). Podemos observar, então, a evidente
vinculação entre a questão ambiental e a justiça social, pois estas caminham juntas com o fito de valorizar
os povos e comunidades tradicionais, com vistas a aliar o etnoconhecimento desses grupos sociais à
preservação ambiental.

Conferindo bases sólidas ao ordenamento jurídico pátrio, podemos invocar o preâmbulo
constitucional que afirma ser o Brasil um Estado [...] pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia
social [...] e exprime a ideia de que é um direito fundamental a proteção às populações tradicionais nos
seus diferentes e peculiares modos de viver e se reproduzir no interior da sociedade brasileira (SANTILLI,
2005; SHIRAISHI, 2006).

Dentro desse contexto, podemos afirmar que as diferenças são valores fundamentais, devendo ser
protegidas e promovidas pelo Estado e pela sociedade. Assim, essas formas de reprodução diferenciadas
dão margem a emergência desses grupos sociais e impõem a necessidade de lançar um novo olhar sobre a
relação entre as populações tradicionais e as estruturas e os procedimentos jurídicos consolidados
(SHIRAISHI, 2006).

Assim, a perda que ocorre nas diferentes formas de expressão cultural ou do conhecimento
tradicional das culturas que são alcançadas pelas mudanças sociais é um problema, em certa medida, tão
grave quanto a perda de espécies da fauna ou flora, pois as populações tradicionais são detentoras de uma
relação particular com a natureza, que se ampara em um conhecimento profundo dos ciclos naturais e dos
processos bioecológicos, fatos que possibilitam a essas populações lançar mão do uso e do manejo dos
recursos naturais adaptados às condições peculiares de cada ecossistema em que vivem, além de ocuparem
áreas que relativamente são menos transformadas pela mão humana do que aquelas em que há
urbanização, industrialização ou agricultura intensiva. Nesse sentido, fica nítida a correlação entre a
biodiversidade e a sociodiversidade para a preservação não somente do ambiente natural, mas das
diferentes comunidades que habitam esses ecossistemas (BARRETO FILHO, 2006).

Esse entrelaçamento dos vetores social e ambiental possibilita afirmar que as populações
tradicionais contribuíram de forma direta para a biodiversidade que conhecemos hoje, pois esta seria
resultante de complexas interações históricas entre as diversas forças físicas, biológicas e sociais.
Sustentando essa afirmação, temos, na senda antropológica, “trabalhos recentes de etnocientistas e
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arqueólogos que mostram como a existência da biodiversidade pode ser resultado das distintas formas de
apropriação e proteção da natureza por parte dos diferentes grupos sociais – isto é, a sociodiversidade –
em processos de co-evolução” (NEVES apud LITTLE, 2002, p. 22).

 
3.1 O socioambientalismo no Brasil

 
Em nível nacional o clamor por uma legislação pertinente a regular a preservação do meio

ambiente somente veio a ganhar força com a redemocratização do país. A Constituição de 1988 trouxe em
seu bojo a preocupação com o meio ambiente expressa no artigo 225[6], consagrando-o como um direito
fundamental, que depende da atuação efetiva do Poder Público e da sociedade para protegê-lo e preservá-
lo, não pensando somente nas gerações que vivem hoje no planeta, mas também nas futuras gerações que o
habitarão.

 
O problema da tutela jurídica do meio ambiente manifesta-se a partir do momento em que sua
degradação passa a ameaçar não só o bem estar, mas a qualidade da vida humana, se não a própria
sobrevivência do ser humano (SILVA, 2009, p. 28).

 
Com o fim do regime militar a sociedade brasileira intensifica a busca de soluções para os

problemas ambientais, ou seja, inicia-se um processo gradual de preservação do meio ambiente, almejando
romper com os velhos conceitos conservadores e tradicionais de preservação da natureza intocada e longe
do ser humano.

A mudança de paradigma ético-jurídico em relação a questão ambiental teve seu início em 1981
com a edição da Lei 6.938/1981 que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. A promulgação dessa
lei decorreu de “um amadurecimento forçado do ser humano” (RODRIGUES, 2010, p. 23), pois adotou
uma visão holística do meio ambiente, proporcionando que o ser humano fosse visto como parte integrante
da natureza e não um ser dissociado dela.

Com a redemocratização brasileira nos anos 80, nasceu o socioambientalismo. As articulações
políticas entre os movimentos sociais e ambientalistas na segunda metade da década de 80 abriram
caminho para que ideias inovadoras ganhassem espaço no cenário nacional (SANTILLI, 2005; VIANNA,
2008), definindo conceitos, valores e paradigmas que se estenderam sobre o ordenamento jurídico. Nesse
contexto, os povos tradicionais não se mostraram alheios ao processo, se incorporando às ideias
socioambientais, fato que transformou sensivelmente suas lutas por territórios (LITTLE, 2002).

Na Constituição Brasileira estão presentes as ideias socioambientalistas que privilegiam e
valorizam “as dimensões materiais e imateriais dos bens e direitos socioambientais, a transversalidade das
políticas públicas socioambientais e a consolidação de processos democráticos de participação social na
gestão ambiental” (SANTILLI, 2005, p. 21). Assim como na legislação infraconstitucional há uma
palpável influência do socioambientalismo, dando azo à interface entre a biodiversidade e a
sociodiversidade, consequência direta do multiculturalismo e da plurietnicidade da sociedade brasileira,
peculiaridades reconhecidas pela Carta de 1988.

Até o começo da década de 80, o movimento ambientalista não tinha preocupação com as causas
sociais e nem mantinha diálogo com essa faixa da população brasileira, que o julgava elitista. Somente no
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final dos anos 80 que ONGs ambientalistas buscaram o diálogo com as ONGs sociais, passando, então, a
serem parceiras em busca da preservação ambiental aliada a questões sociais (VIANNA, 2008).

 
No Brasil, podemos apontar a aliança entre o movimento dos seringueiros da Amazônia e o
movimento ambientalista, inspirada no movimento indigenista de defesa de seus territórios, como
marco histórico dessa mudança de perspectiva (VIANNA, 2008, p. 223).

 
A promulgação da nova Constituição proporcionou a visão de que o Brasil é um país pluriétnico,

e deu margem à consolidação da democracia, possibilitando à sociedade civil ganhar espaços de
mobilização e articulação, levando a alianças políticas que foram estratégicas entre os movimentos sociais
e o movimento ambientalista (SANTILLI, 2005).

 
Esta reintegración acontece hoy, a fines del siglo XX, de uma manera dramática, com la conciencia
cada vez más generalizada del peligro de la catástrofe ecológica[7] (SANTOS, 2001, p. 280).

 
Opera-se, nesse sentido, uma aproximação progressiva entre os pólos dicotômicos, ou seja, ser

humano/natureza, pois, com o colapso das dicotomias (SANTOS, 2001), o ser humano é visto como parte
da natureza e não mais como agente que irá domesticá-la, ao passo que a natureza começa a ser percebida
não mais como um objeto passivo de um poder arbitrário, ética e politicamente neutro, mas como parte
integrante e participante da vida humana. Para reafirmar a sintonia entre o ser humano e a natureza:

 
[...] um hecho bien conocido por los ecólogos tropicales es que gran parte de la vegetación primaria
de muchas zonas reconecidas como virgenes presentan vestígios de perturbación humana y cada dia se
hace más dificil encontrar zonas totalmente “virgenes” (GOMEZ-POMPA apud VIEIRA et all, 1993,
p. 240)[8].

 
A idéia do socioambientalismo lançou novos paradigmas, conceitos e valores no contexto da

redemocratização e influenciou sobremaneira o ordenamento jurídico brasileiro.
A sua influência foi de tão grande monta que a nova Constituição estabelece bases sólidas para

que os direitos referentes ao meio ambiente sejam permeados de novos valores, garantindo que haja a
materialização do socioambientalismo, possibilitando uma interpretação sistêmica dos direitos ambientais,
sociais e culturais. No que tange a legislação infraconstitucional[9], o socioambientalismo também se faz
presente lançando bases para que haja maior eficácia e concretização desses direitos.

O direito ambiental tem como fim o ser humano, vendo esse ser no conjunto de suas dimensões
frente a humanidade (MAYER-TASH apud DERANI, 2008). Portanto, não podemos dissociar o ser
humano da natureza, onde as normas ambientais deverão estar voltadas às relações sociais e não a uma
assistência à natureza. Logo, fazer uma análise sobre as relações entre processos econômicos, ambientais,
sociais, políticos e jurídicos, deverá pautar-se em situações concretas, pois se determinada sociedade entra
em conflito com o seu contexto atual, produzirá leis com o objetivo de regular essas novas relações. Assim
acontece com a legislação ambiental, onde a organização social atual está em constante embate, já que de
um lado têm-se os benefícios da industrialização e do progresso e de outro se têm a miséria, as doenças, o
desconforto e a ameaça à preservação da biosfera e ao modo diferenciado de organização de comunidades
tradicionais, indígenas e quilombolas.
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A orientação socioambiental presente na Constituição de 1988 deve ser interpretada de maneira
sistêmica, ou seja, a cultura, o meio ambiente, os povos indígenas, os quilombolas, as diversas populações
tradicionais e a função socioambiental da propriedade devem estar integrados ao todo, já que não podemos
dissociar cada um desses dispositivos, pois fazem parte de uma unidade axiológico normativa inserida na
Carta Magna (SANTILLI, 2005).

A partir da década de 90 é intensificada a edição de leis ambientais com cunho
socioambientalista. Podemos citar a Lei nº 9.433/97 (instituiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos) e
a Lei nº 9.985/2000 (instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC),
apesar de existirem dispositivos nessas leis que ainda trazem o ranço das idéias preservacionistas, a edição
dessas normas demonstra o avanço das idéias que integram o ser humano a natureza, pois a elaboração das
normas legais será determinada em menor ou maior grau pela influência sofrida pelo legislador de valores
que estão em vigor naquele contexto histórico, assim, “o espírito das leis espelha o espírito sociocultural
vigente à época de sua elaboração” (BENATTI, 2003, p. 132).

O reconhecimento de que as populações tradicionais têm papel fundamental na preservação da
biosfera é elemento presente nesse novo paradigma de preservação ambiental, aliado a necessidade de
valorização dessas populações que se organizam de forma diferenciada do restante da sociedade brasileira
(SILVA, 2008). Ou seja, diversos trabalhos científicos têm demonstrado que a biodiversidade presente no
mundo atual é oriunda das manipulações realizadas pelas populações tradicionais, devendo a preservação e
a conservação da diversidade biológica, cultural e social caminhar de mãos dadas, pois ao retirar o ser
humano do seu ambiente onde vive há gerações a consequência será a eliminação da sua cultura e do seu
conhecimento acumulado durante muito tempo sobre plantas, animais e técnicas de manejo (BENATTI,
2003).
 
3.2 As populações tradicionais e o socioambientalismo
 

Até bem pouco tempo as populações tradicionais eram vistas como “casos de polícia”
(DIEGUES, 2008, p. 127), pois a ideia arraigada era de que essas populações deveriam ser expulsas do
meio em que sempre viveram para ceder lugar às reservas e parques, pois estes não comportavam seres
humanos em seu interior.

Nesse contexto, as ideias preservacionistas prevaleciam e opunham-se às ideias de unidades de
conservação integradas à sociedade, refletindo a história do conservacionismo no Brasil, pois suas ideias
prevaleciam nas instituições privadas de conservação da natureza: Sociedade de Amigos das Árvores,
criada em 1931 e Sociedade para Defesa da Flora e Fauna, de 1927, em São Paulo ((DIEGUES, 2008), são
alguns exemplos.

Até o início da década de 80, o movimento ambientalista era, predominantemente, formado por
intelectuais, militantes de partidos políticos, setores profissionais e ativistas sociais visando,
prioritariamente, o combate à poluição e a preservação dos ecossistemas naturais por meio de denúncias,
portanto, nesse contexto histórico, a preocupação com as questões sociais eram desprezadas e o diálogo
com as populações menos favorecidas não acontecia (VIANNA, 2008).

Somente segunda metade da década de 80 começa a surgir um ambientalismo mais voltado às
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questões sociais, graças a redemocratização, criticando o modelo vigente de desenvolvimento econômico,
imposto pela ditadura militar, concentrador de renda e depredador da natureza.

O marco internacional para essa mudança de paradigmas do movimento ambientalista foi o
Relatório Brundland, publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde
surge, em primeira mão, a ideia de desenvolvimento sustentável. Ao passo que no Brasil o marco foi a
aliança entre o movimento dos seringueiros da Amazônia e o movimento ambientalista (VIANNA, 2008).

A destruição crescente da Amazônia, com a degradação dos seringais ou com a construção de
barragens, originou o ecologismo social ou ambientalismo camponês, que tinha como bandeira de luta a
manutenção ao acesso aos recursos naturais do território, valorizando o extrativismo e as tecnologias
alternativas. Esse ambientalismo foi representado pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens, pelo Movimento dos Pescadores Artesanais, pelos Movimentos
Indígenas e outros (DIEGUES, 2008).

Todos esses movimentos tinham cunho social e ambientalista e pregavam a necessidade de
repensar a função dos parques nacionais e reservas, inclusive as populações tradicionais que neles
habitavam.

Com a volta da democracia ao cenário nacional, em 1984, as populações locais iniciam uma
oposição contra a expulsão de suas terras ancestrais, devido a reorganização da sociedade civil, em virtude
de grande número de movimentos sociais, do renascimento do sindicalismo rural ativo, de ONGs e várias
alianças trazendo em seu bojo parte do movimento ecológico internacional e nacional.

Assim, durante a década de 90 e no presente século é nítida a evolução das idéias ambientalistas
buscando aliar a sustentabilidade dos ecossistemas com o respeito à sobrevivência digna das populações
que neles residem, explicitando, dessa forma, a ideia socioambientalista (FURRIELA, 2004). Assim, o
avanço no reconhecimento de direitos das populações tradicionais é recente na história ambiental
brasileira, passando, ainda, por uma fase de consolidação (MOREIRA, 2006).

 
Um dos traços mais marcantes deste momento histórico de emergência de identidades coletivas,
objetivadas em movimentos sociais, é que, juntamente com novas formas de mobilização, de luta e de
solidariedade, constata-se a afirmação de práticas jurídicas intrínsecas a povos e/ou comunidades
tradicionais, enquanto instrumento de interlocução com o poder público. O livre acesso aos recursos
naturais, a garantia de que os recursos básicos permaneçam abertos e os reconhecimentos das
diferentes modalidades de apropriação, manejo e uso passaram a compor as pautas reivindicatórias de
diferentes movimentos sociais (ALMEIDA apud SHIRAISHI, 2006, p. 7).

 
A articulação entre os povos indígenas, as populações tradicionais, conservação ambiental e a

mudança de paradigmas beneficiando essas comunidades no sentido de serem consultadas e envolvidas em
políticas públicas, ganha corpo, principalmente, a partir da segunda metade dos anos 80 com a Aliança dos
Povos da Floresta, onde se reuniam índios, seringueiros, castanheiros e outras comunidades tradicionais da
Amazônia, que tinham seu modo de vida ameaçado pela exploração desenfreada e predatória dos recursos
naturais, especialmente ocasionado pela abertura de estradas e pastagens destinadas às fazendas de
agropecuária (SANTILLI, 2004).

No que tange a legislação infraconstitucional brasileira, a Lei do SNUC reconhece, em alguns de
seus dispositivos, que essas populações desempenham um papel importante para a proteção do meio
ambiente, contribuindo para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade (SANTILLI, 2005).

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 4994



 
Em virtude dessa relação íntima existente entre a natureza e as populações tradicionais é que podemos
destacar o papel importante que essas populações têm na conservação da biodiversidade na floresta
tropical brasileira. Não foram somente os pesquisadores que concluíram sobre a importância das
populações tradicionais nas áreas de conservação, registra-se também a Conferência da União
Internacional para a Conservação (UICN) [...]; a publicação conjunta da IUCN/PNUMA (Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) com o título
“Cuidar La Tierra”, lançado em 1991 (BENATTI, 2003, p. 133).

 
Reconhecendo tal importância, o SNUC criou duas categorias de unidades de conservação de uso

sustentável: a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento sustentável, ambas previstas no artigo
14, incisos IV e VI, respectivamente. A criação dessas reservas tem como objetivo abrigar as populações
tradicionais, além de proteger seus modos de fazer, criar e viver (SANTILLI, 2004; SHIRAISHI NETO,
2008).

Ambos os instrumentos legais têm uma influência intensa do socioambientalismo e direcionam
para o reconhecimento de que a biodiversidade não pode ser dissociada da sociodiversidade e nem da
preservação das práticas culturais, sociais e econômicas inerentes às populações tradicionais.

Seguem o raciocínio de preocupar-se em garantir que as populações tradicionais se reproduzam
física e culturalmente, com vistas a promover a contínua produção dos conhecimentos, práticas e
inovações, objetivando a conservação da biodiversidade, protegendo, assim, “duas faces da mesma moeda:
o componente tangível – os recursos biológicos – e o intangível – os conhecimentos associados aos
mesmos – a biodiversidade” (SANTILLI, 2004, p. 76). Essa proteção se mostra importante e
imprescindível para as populações tradicionais, pois o conhecimento adquirido e manejado por essas
comunidades é cobiçado pelas indústrias de biotecnologia, em especial, farmacêuticas, químicas e
agrícolas, pois

 
o uso do conhecimento tradicional aumentaria a eficiência de reconhecer as propriedades medicinais
de plantas em mais de 400%, e o valor corrente no mercado mundial para as plantas medicinais
identificadas graças às pistas dadas pelas comunidades nativas já teria sido estimado em 43 milhões de
dólares (SHIVA apud SANTILLI, 2004, p. 76).

 
Além dessa previsão legal sobre as reservas, as Florestas Nacionais admitem que as populações

tradicionais vivam e reproduzam a sua forma de viver no seu interior. São as chamadas populações
residentes. No artigo 17, § 2º[10] da Lei do SNUC fica expresso que as populações tradicionais que já
habitavam a região demarcada quando da criação da floresta nacional, poderão permanecer no local,
apesar de não ser o objetivo principal das Florestas Nacionais a permissão para que as populações
tradicionais permaneçam no seu interior e sim promover o uso múltiplo sustentável dos recursos da
floresta.

Essa tendência legislativa alia elementos de justiça social com a finalidade de proteção
ambiental, fatores que possibilitam a aproximação entre o movimento ambientalista com outros
movimentos favorecidos e fortalecidos pelo recrudescimento da democracia brasileira com o objetivo de
lutar visando o desenvolvimento econômico, ambiental e social mais justo (VIANNA, 2008). Nesse
sentido,
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uma das principais heranças deixadas por Chico [Mendes] e o movimento dos seringueiros daquele
período foi o exemplo de que as questões social e ambiental caminham juntas, ainda mais quando se
trata da realidade brasileira. Nenhum outro movimento social brasileiro expôs com tanta clareza essa
interseção (SILVA apud SANTILLI, 2005, p. 35).

 
Desse diálogo entre os movimentos ambiental e social nasceu o socioambientalismo, fundando-se

no pressuposto de que as políticas públicas ambientais somente ganhariam eficácia social e
sustentabilidade política se houvesse a inclusão das comunidades locais, detentoras de conhecimentos
específicos acerca dos ecossistemas a que estão incorporadas e indo mais além, o socioambientalismo é
uma criação tipicamente brasileira, não podendo ser comparado a nenhuma outra ideia lançada no
ambientalismo internacional, pois mostra o rumo para realizar a integração de políticas setoriais, suas
perspectivas e atores, num projeto que faz com que o Brasil aprecie e valorize suas peculiaridades
pluriétnicas para alcançar a sustentabilidade (SANTILLI apud SANTILLI, 2005).

Foi no decorrer da década de 90 que os movimentos social e ambiental ganharam notoriedade na
mídia, principalmente com a Eco-92. A realização desse evento abriu as portas para que os tratados e
convenções internacionais e, posteriormente, a legislação brasileira passassem a trazer em seu bojo a
perspectiva social unida à ambiental, que se conformam para alcançar o socioambientalismo (VIANNA,
2008).

Porém, apesar de toda evolução decorrente dos novos paradigmas surgidos no decorrer da década
de 80 e que se aprimorou na década de 90 até os dias atuais, muitas lacunas ainda precisam ser
preenchidas na legislação brasileira. Podemos exemplificar citando a condição de suposta irregularidade
das populações tradicionais que habitam áreas destinadas à implantação de Unidades de Conservação de
Proteção Integral. Pelo disposto na legislação atualmente em relação a essas UC’s, essas populações teriam
que ser retiradas, pois a sua presença não está prevista na lei positiva.

Assim, é notório que a legislação brasileira ainda carrega em seu interior o conflito entre ideias
preservacionistas/conservacionistas e a socioambiental, porém está alargando seus horizontes e admitindo,
mesmo que ainda timidamente, a inclusão de dispositivos ao longo do ordenamento jurídico que protejam
e garantam o elo entre o ser humano e a natureza.

 
4. Conclusão
 

De todo o exposto, podemos inferir que dentro da legislação pátria, assim como em diversas
instituições que compõem o Estado brasileiro, ainda persistem as ideias de que o ser humano deve ser
separado da natureza para que a sua preservação seja possível, como em alguns dispositivos das Leis nºs
6.938/81 e 9.985/00.

Porém, no corpo dessas Leis também encontramos dispositivos que trazem ideias inovadoras do
novo paradigma ambiental, o socioambientalismo.

A par disso, percebemos uma evolução no que tange a essa legislação infraconstitucional, pois a
Lei 6.938/81, apesar de editada antes da atual Constituição, “introduziu um novo tratamento normativo
para o meio ambiente” (RODRIGUES, 2010, p. 23), elaborando um conceito inovador para esse instituto,
quando eleva como de importância crucial todas as formas de vida.

No que se refere à Lei 9.985/00, prevê muitas inovações em relação a presença humana nas
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Unidades de Conservação, apesar de ainda permacerem vários dispositivos que mantêm ideias
preservacionistas, mas, comungando do socioambientalismo, traz a participação das populações
tradicionais na gestão das unidades de conservação, no momento em que dispõe sobre as reservas
extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável sendo geridas por conselhos deliberativos
(SANTILLI, 2005).

Nesse sentido, podemos afirmar que enquanto ocorrerem os embates dentro do corpo das leis e
dos órgãos estatais responsáveis pela política de meio ambiente, as populações que vivem dentro das
unidades de conservação e no seu entorno continuarão a ter desrespeitados seus direitos e que na busca de
soluções para esses entraves estão o fortalecimento dos movimentos sociais aliados ao movimento
ambientalista para que as políticas públicas sobre anmeio ambiente abandonem a velha visão romântica de
wilderness e se voltem à compreensão de que a presença de populações, em grande parte das unidades de
conservação do Brasil, é anterior a sua criação e que o bem que se almeja preservar é fruto da interação
dessas populações e os recursos naturais que ali existem (LEITÃO, 2004).
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[1] Art. 11 - O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,  possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
[2] Seção II – artigos: 215 e 216 da CF/88.
[3] Art. 4º  - A Política Nacional do Meio Ambiente visará
[...]
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais
[4] Art. 8º  - O grupo das Unidades de Proteção Integral  é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: I - Estação Ecológica; II - Reserva
Biológica; III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural; V - Refúgio de Vida Silvestre.

[5] Art. 9o - A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
[...]
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da
unidade ou regulamento específico.

 
[6] Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.

 
[7] Esta reintegração acontece hoje, no final do século XX, de uma maneira dramática, com a consciência cada vez mais generalizada do perigo da catástrofe
ecológica.
[8] Um fato bem conhecido pelos ecólogos tropicais é que grande parte da vegetação primária de muitas zonas reconhecidas como virgens apresentam vestígios
de presença humana e a cada dia se mostra mais difícil encontrar zonas totalmente “virgens”. (Tradução da autora).
[9] Lei nº 9.985/00:
[...]
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;
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II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas,  e tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
[10] Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
[...]

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em
conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.
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SOBRE A AUSÊNCIA DE "LAÇOS DENSOS" NA PÓS-MODERNIDADE: BAUMAN E O
DIREITO EM QUESTÕES DE CONSUMO, SUSTENTABILIDADE, IDENTIDADE E

DIVERSIDADE 

ABOUT ABSENCE OF "DENSE TIES" IN POSTMODERNITY: BAUMAN AND THE LAW ON
CONSUMER ISSUES, SUSTAINABILITY, IDENTITY AND DIVERSITY

José Alcebíades De Oliveira Junior

RESUMO
Este artigo pretende dar continuidade às nossas pesquisas sobre Ciências Sociais, Direito e
Sociologia Jurídica, acrescentando reflexões a partir da obra do sociólogo polonês Zygmunt
Bauman. O texto se inicia com algumas digressões sobre o tema da identidade dos sujeitos,
primeiro com o iluminismo para, logo após, realizar a crítica sociológica ao tema e aduzir as
posturas pós-modernas sobre a questão da identidade dos sujeitos. Aproveita de Bauman, seus
muitos esclarecimentos sobre os padrões adequados de uma investigação sociológica geral na
pós-modernidade, e discute a partir de sua visão de modernidade líquida, a cada vez maior
necessidade de uma visão interdisciplinar para a Ciência Jurídica. Dentre os pontos abordados
estão os conceitos de “relação social”, “processos histórico-sociais”, “ciência” e “ideologia”,
“sociedade de consumo”, “sustentabilidade”, identidade e “diversidade cultural”.
PALAVRAS-CHAVES: Sociologia; Direito; Pós-modernidade; Consumo; Sustentabilidade;
Identidade; Diversidade Cultural.

ABSTRACT
This article intends to continue to our research on social sciences, law and Legal Sociology,
adding reflections from the work of sociologist Zygmunt Bauman. The text begins with some
digressions on the theme of identity of the subject, first with the enlightenment to then perform
the sociological critique to the theme and add the postmodern stances on the issue of the
identity of the subject. Leverages of Bauman, its many explanations of the adequate standards
of a general sociological research in Postmodernity, and discusses from his vision of modernity,
the growing need for an interdisciplinary vision for Legal science. Among the points raised are
the concepts of "social relationship", "historical-social processes", "Science" and "ideology",
"consumer society", "sustainability", "cultural diversity and identity".
KEYWORDS: Sociology; Law; Postmodernity; Consumption; Sustainability; Identity; Cultural
Diversity.

            Introdução

            Este artigo dá continuidade às nossas pesquisas em Ciências Sociais e Direito, notadamente em sociologia
jurídica, procurando realizar uma leitura inicial da obra de Zigmunt Bauman com a finalidade de utilizá-lo como
pressuposto teórico para novas reflexões sobre Ciência Jurídica[1].

            Antes, porém de avançarmos com aquilo que é específico neste trabalho, faremos um resgate de
considerações anteriormente feitas sobre Ciências Sociais, no intuito de contextualização da sociologia, autores, seu
objeto de preocupações e seu desenvolvimento na modernidade, a fim de tornar mais compreensível o marco pós-
moderno, por assim dizer, das reflexões de Bauman.

1.      Sobre Ciências Sociais e Sociologia[2]

            Como apontamos no texto recém referido, Flávia Schilling, em artigo intitulado “Perspectivas sociológicas”[3],
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parte de um clássico questionamento nas ciências sociais que diz com a relação indivíduo/sociedade: “há algo em
mim tão peculiar, próprio, que anteceda à minha construção como um ser social, à minha condição de membro de
uma sociedade?” Considerado clássico na sociologia, esse questionamento foi feito inicialmente por Georg Simmel,
certamente um dos maiores teóricos da filosofia e das ciências sociais alemãs, contemporâneo de Karl Marx e Max
Weber[4]. De fato, ele traduz uma das mais complexas tensões filosóficas ocorridas, e que pode ser atribuída às

tensões entre racionalismo e empirismo, ou, em outras palavras, entre iluminismo e positivismo[5].

            E o ponto de partida da análise dessa autora é a boa história (que muitos de nós conhecemos desde
criança) de Tarzan, o rei das selvas. Em síntese, trata-se de uma criança que por razões que não vem ao caso
agora, foi abandonada pelos pais na selva e ainda assim cresceu desenvolvendo aptidões humanas.
            Como diz Flávia, o que essa história sugere e que poucos pensaram é que se pode ver em Tarzan uma
capacidade de aprender algo tão propriamente social mesmo estando a sós (convivendo apenas com macacos).
Com efeito, há subjacente a esse enredo uma concepção de homem como possuidor de uma natureza humana que
inclui uma inteligência inata: ela não seria fruto do convívio social, de processos de socialização.  Teríamos todos,
segundo essa concepção, como membros de uma espécie, não apenas certa capacidade de sobrevivência, mas
componentes peculiares relacionados a uma forma propriamente humana[6].

            Procurando trabalhar a questão, a autora referida lembra-se de Stuart Hall e sua obra a “Identidade cultural

na pós-modernidade” que já tantas vezes também trabalhamos na UFRGS[7], pois, o questionamento anteriormente
feito aponta exatamente para o problema da identidade dos sujeitos e como pensar o seu processo de
construção/desconstrução.
Pode-se dizer também, a título de esclarecimento, que Stuart Hall trabalha com três hipóteses sobre a identidade do
sujeito, quais sejam: 1º. O sujeito Iluminista; 2º. O sujeito propriamente sociológico; e, 3º. O sujeito pós-moderno. E o
que importa considerar conjuntamente com Flávia é que Tarzan é um típico sujeito iluminista, pois independente da
sociedade, possui um “centro”, um núcleo interior humano irredutível, uma razão universal[8], suposição própria do
iluminismo.
            Dentre várias questões, da sistematização de Hall é possível de se observar algumas das mais importantes
transformações nas ciências sociais, em sua maneira de observar o mundo e o homem e discutir e construir seus
pressupostos identitários.
Paradoxalmente é em decorrência do iluminismo e de seu discurso abstrato e universalista sobre a potencialidade da
razão humana, que se tornará possível falar de liberdade e igualdade para todos na modernidade, e assim, poder-se
criticar a estrutura de dominação e desigualdade própria da sociedade feudal.  Contudo, ao bradar por essa condição
inata dos potenciais da razão, o racionalismo afasta a dimensão propriamente histórica das sociedades emergentes e
se torna alvo de critica de raciocínios com base nos valores históricos nelas contidos.
            Acreditamos que sem negar os potenciais da razão, importa salientar que o que as ciências sociais e a
sociologia nesse período inicial de crítica ao iluminismo acrescentaram, foi chamar a atenção para o fato de que
nossa condição de humanidade, de sociabilidade, não pode ser dada fora de uma observação das relações de
interação entre o “eu” e os “outros”, entre o “eu” e o “nós”, e, em última análise, como um produto das relações entre
o indivíduo e a sociedade.
Como disse Hall,

“de acordo com a concepção interativa da identidade do eu, que se tornou clássica na sociologia, a
identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O núcleo ou essência interior que é o “eu
real”, é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades
que esses mundos oferecem“ [9].

            Segundo Flávia, “nós nos fazemos em teias e tensões relacionais que conformarão nossas capacidades, de
acordo com a sociedade em que vivemos. Portanto, a sociologia trabalha com outra concepção dessa relação entre o
que é meu e o que é nosso: A pergunta seria: como nos fazemos e nos refazemos em nossas relações com as
instituições e nas relações que estabelecemos com os outros?” [10]

            Para demonstrar essa tese, Flávia toma Brigitte e Peter Berger em ensaio sobre Socialização (1987) [11],
para fazer ver que desde criança o nosso mundo é habitado por outras pessoas. É com os outros que ela absorve
praticamente tudo, desde o que é bonito desejável ou mesmo sentimentos do que é agradável, limpo, sujo, vergonha,
nojo, etc.
Inclusive, ao tratarem do tema das “instituições sociais”, Brigite e Peter Berger discutem uma das mais importantes
instituições nessa tênue linha que separa o natural e o social: a linguagem. “A linguagem é a primeira instituição com
que nos defrontamos, e que permite a objetivação da realidade, sua interpretação e justificação”[12].
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            Além do que foi dito, segundo a autora, deve-se aduzir que todo esse processo de socialização ocorre em
mundos de desiguais. Lembrando Norbert Elias, Flávia assinala que nesse processo existe o que ele chamou de
“sociodinâmica da estigmatização”. Em outras palavras, existem grupos na sociedade que tendem a se representar
como superiores, possuidores de um carisma distintivo[13]. De nossa parte perguntaríamos com base em Muniz
Sodré se isso não explicaria porque os negros são mais suspeitos do que os brancos em determinadas situações?
Ou não é assim?
            Diante do exposto, é possível de se extrair desde já que se a modernidade entronizou o Direito positivo
como uma das obras primas do iluminismo, é preciso ver que o sujeito formal ou a forma jurídica universal de se ver
a pessoa humana como igual do ilusminismo, embora traga acréscimos em relação às visões feudais anteriores, logo
se apresentará como  insuficiente, o que foi e tem sido largamente demonstrado por grandes pensadores modernos e
pós-modernos, sobretudo se consideradas as condições concretas, materiais e intelectuais, cambiantes da existência.
            Justo por isso, o trabalho de Flávia é encerrado com algumas digressões sobre o sujeito em Michel Foucault
que, ao nosso sentir, denunciou apropriadamente as distâncias entre “a verdade e as formas jurídicas”. Segundo
Flávia, para esse autor, e isto é bem conhecido, “o sujeito não pode ser visto tão somente a partir de uma visão
iluminista que o coloca no centro do mundo, que age de modo soberano; o sujeito é também um sujeitado a formas
de poder, controle e dependência”, e diríamos assim como também o é a identidade, devida a processos histórico-
sociais que não comanda.
            Retomando Hall diretamente, a idéia de um sujeito pós-moderno, por seu turno, e que nos interessará na
leitura de Bauman, retrata a percepção de que as identidades não são nem estáveis e nem unificadas, situação que
pode ser observada quando buscamos a correspondência daquilo que pensamos com aquilo que ocorre socialmente,
e verificamos que essa correspondência não é pacífica, o que pode ser constatado pelas aceleradas mudanças
estruturais (culturais) e institucionais. Multiplicidade de etnias, de concepções de gênero, por um lado, e
multiplicidade de concepções sobre o Direito que ultrapassam a hegemonia do Direito positivo dos Estados-nação na
modernidade, por outro lado[14]. Inclusive, sobre o que está em jogo na questão das identidades é bastante
elucidativo o exemplo de Hall sobre a indicação do juiz Clarence Thomas para a Suprema Corte americana que, por
ser negro, levou a suposição de que pudesse carregar a bandeira da “raça” negra, tendo sucedido tudo ao
contrário[15].

            Caberia dizer ainda que os ditos questionamentos pós-modernos têm emergido em grande parte do
denominado fracasso das promessas modernas. Sob o pretexto de historicizar, por assim dizer, o eu e a razão,
alguns discursos da ciência moderna pretenderam elevar fenômenos modernos historicamente situados ao patamar
de universalidade. Utilizando-nos de conceitos de Hall, alguns discursos de ciência social, política e jurídica
procuraram suturar o sujeito com a estrutura moderna, identificando-o plena e exclusivamente, por exemplo, com
“Estado moderno”, o Direito positivo e a Burocracia. Ora, essas não são formas exclusivas e únicas de organização
social. A emergência da pós-modernidade se dá em muito pela concreta percepção de que essa identificação é em
muitos aspectos tão somente discursiva, não correspondendo à realidade. Enfim, as razões do estabelecimento de
uma “razão instrumental” como preferencial ao diálogo acerca das mutações sociais na modernidade, como foi
apontado por sociólogos fundadores da Escola de Frankfurt, talvez possa ser ligada às aspirações dos modos de
produção econômicos dominantes à época, isto é, ao capitalismo.
 

2.      Sobre a sociologia de Zygmunt Bauman
 
            Diante da vastidão e complexidade da obra de Bauman, bem como das limitações deste trabalho,
gostaríamos de estabelecer metodologicamente duas coisas: reservar-nos-emos a mencionar aspectos biográficos e
da obra do autor a partir de algumas de suas manifestações em entrevista contida na obra “Capitalismo
Parasitário”[16], recentemente publicada no Brasil. Por outro lado, por razões do perfil introdutório deste trabalho e
das funções docentes que exercemos, o livro especialmente considerado nesta reflexão será o seu também
recentemente traduzido no Brasil, “Aprendendo a pensar com a sociologia”, escrito em parceria com Tim May[17]. 

            Partindo de uma visão das Ciências Sociais como um estudo disciplinado que tem procurado sistematizar,

como as demais ciências, o seu objeto, o seu método e sua função, é possível consignar que Bauman dá

continuidade ao esclarecimento de alguns conceitos já cunhados por outros autores, dentre os quais se sobressai o

de “relação social”, a partir dos quais dentre outras coisas irá debater sobre emancipação, individualidade, o

tempo/espaço, o trabalho e a comunidade[18]. Igualmente, é possível observar em toda a obra de Bauman, a

utilização de várias perspectivas epistemológicas para a análise da sociedade, dentre as quais se destacam a
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“explicação” trabalhada por  E. Durkheim, a “compreensão” desenvolvida por M. Weber, e as denominadas práticas

estatísticas de larga utilização nos Estados Unidos e outras partes do mundo, a partir de meados do século passado.

Contudo, não se fixa em nenhuma em particular, procurando assumir a idéia de que o entendimento, uma das

principais bandeiras de sua sociologia, não pode perder de vista o horizonte concreto das novas tensões sócio-

históricas. Enfim, é preciso dizer que a função da ciência sociológica para Bauman não pode ser outra do que a

crítica consciente dos “processos sócio-históricos” não emancipatórios, mesmo que tão somente em seus aspectos

paradoxais, como é o caso do desenvolvimento da racionalidade moderna, libertadora e opressora.

            Para se ter uma idéia geral de sua proposta de sociologia, recortemos alguns trechos para o posterior

comentário que iremos fazer. Um primeiro, diz com a afirmação de que “a sociologia se distingue por observar as

ações humanas como elementos de figurações mais amplas; ou seja, de uma montagem não aleatória de atores

reunidos em rede de dependência mútua...”[19]. Um outro ponto, que Bauman afirma ser a questão central de toda

sociologia, pergunta: “como os tipos de relações sociais e de sociedades em que vivemos têm a ver com as imagens

que formamos uns dos outros, de nós mesmos e de nosso conhecimento, nossas ações e suas conseqüências?”[20]

E um terceiro, que nos parece fundamental dizer com a continuidade de Bauman com a discussão sobre as

condições de possibilidade de uma ciência sociológica, já que a própria sociologia denuncia todos os processos

histórico-sociais como interessados. Neste sentido, Bauman assinala que,

“a sociologia se opõe tanto ao modelo que se funda na particularidade das visões de mundo,

como se elas pudessem, sem problema algum, dar conta de um estado geral de coisas,

quanto ao que usa formas inquestionáveis de compreensão, como se elas constituíssem um

modo natural de explicação de eventos, como se eles pudessem ser simplesmente

separados da mudança histórica ou das localidades sociais de que emergiram. Quando, em

vez de atores individuais em ações isoladas, toma figurações (redes de dependência) como

ponto de partida de suas pesquisas, a sociologia demonstra que a metáfora comum do

individuo dotado de motivação como chave da compreensão do mundo humano – incluindo

nossos próprios pensamentos e ações, minuciosamente pessoais e privados – não é o

caminho apropriado para nos entender e aos outros”[21].  

            Como se percebe com a citação, Bauman coincide com as colocações gerais anteriormente feitas, sobre o

caráter social da construção das identidades dos indivíduos, afastando-se do puro racionalismo iluminista, tal como

vimos. E são por essas razões que o que se observa à continuação na sociologia de Bauman são discussões por

demais interessantes sobre questões ligadas à liberdade, aos processos de socialização e construção da identidade,

os laços e vínculos da integração social, os difíceis processos de escolha e tomada de decisões e, enfim, as

emergências das sociedades de consumo, do medo, da informação, do risco, etc..

Não obstante, por fugir aos propósitos momentâneos de nosso trabalho, passemos a refletir num plano mais

geral sobre as considerações por nós recortadas de Bauman, procurando embasá-las em uma perspectiva histórica

até certo ponto ligada a realidade brasileira[22].

 
3.      Os pressupostos de Bauman aplicados a aspectos da realidade histórica, social e

jurídica brasileira
 

            O estudo da sociedade e das ações sociais e humanas, que são aquelas que tomam em consideração o

Outro, no âmbito das denominadas relações sociais, que são aquelas que se estabelecem pela presença de
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expectativas recíprocas, em muitos dos seus aspectos deve lançar mão da história. Não por caso, o estudo do

homem e dos indivíduos e suas biografias pessoais para a sociologia, não pode ser feito desconectadamente dos já

referidos “processos histórico-sociais”, ou, nas palavras de Bauman, daquelas redes de interdependência que, longe

ou perto, fornecem sentido histórico à ação. Nesta direção, um dos exemplos mais notáveis em termos de sociologia

mundial, indiscutivelmente diz respeito ao processo social de “transição do feudalismo para o capitalismo”, muito bem

descrito por Perry Anderson, e que serve de exemplo para encontrarmos similares na experiência brasileira.

 E Manoel Maurício de Albuquerque, dentre outros, nos oferece essa possibilidade, ao consignar em sua obra

as diferentes características das etapas colonial, monárquica e republicana no Brasil, senão vejamos. Tomando a

primeira e se voltando para a discussão da estrutura econômica, Manoel descreve a “etapa escravista subordinada à

política mercantilista colonial” e que justamente entendemos como um desses processos histórico-sociais

necessários para se entender as biografias individuais, bem como dos quais se torna possível extrair as

conseqüências das relações sociais a que se refere Bauman. Nas palavras iniciais desse historiador, pode-se

vislumbrar o que se está querendo dizer:

“a partir da implantação da empresa agro-manufatureira do açúcar, na primeira metade do

século XVI, as relações de produção escravistas foram as dominantes na estrutura

econômica da Formação Social Brasileira. Elas subordinavam outras relações de produção

às quais impunha as suas leis de funcionamento, delimitando-lhes, ao mesmo tempo, seu

papel e influência no conjunto do todo social”[23].

Assim, não é preciso raciocinar muito para perceber que nesse processo assistiu-se a relações sociais

profundamente espoliadoras e com conseqüências desastrosas para a formação da identidade dos negros escravos,

não sendo por acaso as preocupações constitucionais igualitárias a partir de 1988 em face das questões raciais e

étnicas, porque esses processos escravagistas, também se aplicaram aos índios, injustiças graves que ainda sofrem

resistências quanto à sua reparação no Brasil[24].  

Por outro lado, visões interdisciplinares da política e do direito, especialmente no Brasil, de maneiras a

compreender mais amplamente os sentidos do direito enquanto conectados aos processos histórico-sociais, só muito

recentemente começaram a acontecer, com as reformas curriculares e com a introdução de disciplinas formativas até

então consideradas perfumaria pelos juristas, dentre as quais a sociologia. Como demonstrado em texto específico

publicado na Revista da Faculdade de Direito da UFRGS[25], ainda faltam muitas reformas, da pedagogia ao

currículo, para que as questões multiculturais passem a ser tratadas com a devida importância nas Faculdades de

Direito.

Para concluir as reflexões nessa perspectiva dos processos históricos, caberia dizer que desde um ponto de

vista formal, as relações sociais são aquelas que envolvem comportamentos que mantém expectativas recíprocas,

que produzem, em última análise, integração. E de imediato, as perguntas que caberiam, a partir de Bauman,

poderiam ser: mas a que preço se dava e continua a se dar a integração social no Brasil? Qual a moeda a pagar?

Como são “preenchidas” essas expectativas sociais?

Por outro lado, é possível extrair das propostas de Bauman uma excelente discussão sobre os caminhos

democráticos de institucionalização do poder no Brasil, que poderiam ser pensados justamente a partir da

experiência dos grandes sociólogos em sua luta pela cientificidade das ciências sociais. Mas o paradoxo imediato é:

como defender os interesses dos excluídos, dos pobres, dos analfabetos, do próprio capitalismo, por que não,

procurando fazê-lo dentro de um marco científico, não da mera opinião, portanto o mais próximo possível da
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neutralidade e da imparcialidade?   

É preciso alertar desde já com Anthony Giddens, que as questões tratadas pela sociologia são muito

próximas de nós e, por isso, às vezes, não são levadas a sério[26]. Por este aspecto, seria importante desmitificar a

idéia de que a sociologia não é ciência.

Certamente, a sociologia não pode ser neutra justamente por estar voltada para a observação e

compreensão das ações humanas não restritas às questões biográficas individuais, mas em que medida tais

biografias estão relacionadas aos processos histórico-sociais e a crítica a esses processos nunca poderá ser neutra.

Cada pessoa tem inúmeros papéis na sociedade (pai, juiz...) e é no âmbito do conteúdo fluído (como diria Bauman)

desses papéis, é que a sociologia pode ter um importante papel, quer na discussão sobre individuação, quer na

discussão sobre emancipação, etc.

Enfim, Bauman nos mostra que para os agentes sociais, pessoas comuns, magistrados, advogados ou outros

quaisquer, compreenderem adequadamente o seu papel histórico, precisam dar de braços com o estudo continuado

da situação evolutiva dos processos histórico-sociais (moral, religião, política e direito), e é talvez dizendo algo sobre

isso que o trabalho dos sociólogos possa contribuir, fazendo talvez o que muitos não têm tempo para fazer, mesmo

que com resultados não neutros. Agora, ser interessado não é pejorativo; é “normal” haver interesse; a sociologia

talvez tenha essa pretensão de revelar quais seriam os interesses mais adequados.

Voltando ao tema das especificidades do trabalho científico no âmbito da sociologia e que Bauman tenta

elucidar, gostaríamos de dizer, sob nossa total  responsabilidade, que a luta pela imparcialidade na ciência

sociológica não implica em não tomada de posição alguma, senão que, ao contrário, implica em uma tomada de

posição em favor de todos. E salvo melhor juízo, uma das possibilidades a partir das quais se tem discutido o tema,

envolve o conceito de democracia, tanto no âmbito da Teoria Política, quanto no âmbito da Teoria do Direito. E as

duas correntes principais que se destacam sobre o assunto, podem ser agrupadas entre, de um lado, os

substancialistas, mais ao estilo dos hermeneutas como Ronald Dworkin e tantos outros, e, de outro lado, os

procedimentalistas, mais pragmáticos e realistas ao estilo de Jürgen Habermas e também muitos outros, num debate

muito amplo e complexo que por ora só podemos dar alguma pequena indicação, relembrando que ele tem por objeto

principal a insuperável discussão acerca da universalidade da moral[27]. Modelos tais como o do juiz Hercules, com

enorme capacidade pessoal e de compreensão dos problemas que lhe são trazidos, podem ser atribuídos aos

substancialistas, e modelos de um possível juiz Mediador, focado em possibilitar o debate entre as partes para que

se chegue a um acordo, podem ser atribuídos aos procedimentalistas, dicotomia que talvez possa traduzir

caricaturalmente um dos aspectos do debate sobre democracia, que estamos trabalhando especificamente em

relação a democracia deliberativa, em texto ainda em preparação.

Pois bem. Feitas essas colocações mais amplas da sociologia de Bauman, passemos agora a alguns pontos

específicos tal como prometido desde o título deste trabalho.

  Um primeiro ponto que gostaríamos de abordar diz com o tema da liberdade, valor humano que se tornou

prioridade no mundo jurídico moderno. E uma das questões sobre o tema diz com as restrições a esse ideal no

âmbito prático da convivência. Weber já havia delimitado os padrões culturais da ação social. Contudo, com base em

Pierre Bourdieu, Balman[28] assinalava um aspecto muitas vezes esquecido e que se refere à necessidade de um

“capital social” para o êxito dos objetivos inerentes a ação. Brevemente, Bourdieu deixou bem claro que não basta a

intencionalidade para ser livre, pois necessário se faz haver recursos simbólicos, culturais e econômicos. Ora, tal

colocação, no mínimo, escancara o quanto necessitamos ainda de políticas públicas no Brasil, caso desejemos tornar
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efetivo o princípio de liberdade constitucionalmente instituído.

Por outro lado, a discussão de Bauman sobre identidade, socialização, surgimento de grupos em confronto

nas atuais sociedades pós-modernas, pode servir para algumas análises no Brasil. Primeiro, é necessário dizer que

Bauman radicaliza sobre o tema da fluidez das identidades na pós-modernidade, tema já levantado por Hall neste

texto, mas que precisa ser completado no raciocínio para lembrar que, no Brasil, os processos histórico-sociais

ligados ao autoritarismo tiveram um papel extremamente forte na configuração das biografias individuais e nas

identidades das pessoas, produzindo generalizações do tipo “jeitinho brasileiro”, que tem produzido conseqüências

desastrosas para as relações sociais igualitárias e respeitosas. Por outro lado, dá para dizer que se existem grupos

em confronto por várias razões culturais e étnicas, no Brasil tal situação se radicaliza devido a exclusão social e

econômica, embora algumas melhorias. Em termos amplos e dentro de certo equilíbrio, os confrontos e as diferenças

entre os grupos pode ser positivo; contudo, no Brasil, os grupos, de ambos os lados, incluídos e excluídos, se

sentem acuados, o que convenhamos, transforma a vida em guerra permanente.

Com efeito, na direção do argumento principal deste trabalho, convém assinalar com base em Bauman que o

Brasil prossegue na tendência mundial de eliminação cada vez maior de seus vínculos comunitários, fundados numa

moralidade,  substituindo-os pelos associativistas, societários, fundados nos interesses e regidos pelo direito positivo.

Para bem entender: a exacerbação da sociedade capitalista que se transmutou em sociedade de consumo, tem

transformado ou reduzido praticamente tudo em mercadoria, até mesmo o amor. Sem cair num purismo ingênuo, é

preciso ver que é a condição do ter, muito mais do que a do ser, o que aproxima as pessoas. Faltam sentimentos,

faltam convicções comuns sobre o que deveria unir as pessoas e produzir “laços densos” de vida social. E

acreditamos ser isso o que tem reduzido a vida social a discussões instrumentais da razão, a razões estratégicas, e

daí a sobrecarga do direito oficial. Contudo, o direito apenas nos empresta como disse a profa. Vera Andrade, uma

“ilusão de segurança jurídica” e social, quando nada pela sua própria fluidez lingüística, característica de seu estágio

pós-positivista e principiológico.  

Sobre o assunto da moral versus o direito, ou de uma cultura oficial universal porém mais superficial, versus outra

menos universal e mais engajada, por assim dizer,  é preciso revelar com Bauman uma “perigosa” ambivalência. Nas

palavras de Bauman,

“a questão do engajamento é realmente o lugar da mais profunda e vexatória ambivalência

nesse tempo de modernidade líquida. Nós precisamos do que você chamou de “laços

densos” como bote salva-vidas para velejar seguros nas águas turbulentas de cenários

dados a mudanças rápidas e sem aviso prévio. Por outro laod, estar confinado apenas a um

bote salva-vidas limita os movimentos e reduz a gama de oções. A ausência de “laços

densos” é cheia de riscos, mas a densidade também o é. A ambivalência está aqui para

ficar(...)”[29].

Algo que talvez possa ser dito com alguma utilidade diante das situações paradoxais que caracterizam a

modernidade líquida apontada e que colocam claramente, dentre outras, uma oposição travestida de diferentes

maneiras entre o fundamentalismo religioso e a secularização, pode estar, fazendo um trocadilho com o próprio

Bauman,  em considerar que “a vida é uma arte”, que talvez possa ser tanto mais apreciada, quanto maior for o

nosso esclarecimento.

 

Considerações finais
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            Neste final, gostaríamos de enfatizar dois importantes aspectos para trabalhos futuros. Um o de que em
certa medida, Bauman pode ser aproximado de Weber no que se refere às esperanças que ambos depositam nos
homens e mulheres para a superação das dificuldades e paradoxos da racionalidade moderna, muito embora as
grandiosas diferenças nos modos de ver a racionalidade em si mesma.
            Por outro lado, com relação ao tema e o ponto de partida proposto pelo nosso trabalho, qual seja a relação
entre o “eu” e o “nós”, entre o eu e os outros, tanto Weber quanto Bauman, valorizam a dimensão de interação entre
indivíduos, apenas que nos tempos atuais, as condições de produção de simulacros de vida como diria meu mestre
Luis Alberto Warat, são muito maiores. A fluidez não está apenas no âmbito da moralidade, está no plano das
ciências duras, pois se ontem pela manhã salmão era bom tratamento para o câncer, hoje já se tem uma informação
em contrário, devido a alguma nova “pesquisa” que circula, para muitos fidedignamente, pela internet, não se
sabendo bem a proveniência.  
            Quanto às aplicações de Bauman ao direito, gostaríamos de reforçar neste final que elas são tão somente
um primeiro esboço. Nossa intenção é a de dar prosseguimento, sobretudo com os temas da sociedade da
informação e do consumo. Bauman alerta para o aprisionamento de nosso corpo na pós-modernidade, justo nossa
maior possibilidade de auto-identificação, porque a nossa mente é fluída, diante do farto jogo das informações.
Contudo, esse aprisionamento sem esclarecimento nos torna refém de um mercado que mostra contigüidade, por
exemplo,  entre boa forma e saúde, como diz Bauman, quando na verdade podem ser conceitos contrapostos, e que
o excesso de um pode trazer conseqüências ruins para o outro. E neste sentido protetivo, o direito do consumidor
tem andado bem no Brasil, mas é preciso atacar o problema da sustentabilidade em meio ao consumismo de massa,
é o que já estamos fazendo em novas pesquisas acadêmicas. 
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TABA OU MUNICÍPIO: A "CIDADE" DOS ÍNDIOS E O DIREITO BRASILEIRO

TABA O LOCALIDAD: LA "CIUDAD" DE LOS INDIOS Y EL DERECHO BRASILEÑO

Caroline Barbosa Contente Nogueira
                                                                             Fernando Antonio De Carvalho Dantas

RESUMO
Ao longo deste trabalho objetivou-se refletir sobre a problemática das “cidades indígenas” no
Amazonas, discutindo o ensejo da criação de entes políticos específicos e diferenciados ou de
municípios indígenas no Brasil, a fim de que o Estado possa atender as necessidades destas
comunidades, que crescem em meio à Amazônia, sem infra-estruturas adequadas ao direito à
dignidade da pessoa humana. Partiu-se, portanto, do diálogo constitucionalista e político
brasileiro, com as garantias contidas no texto dos artigos 231 e 232 da Constituição de 1988,
que tratam do reconhecimento dos costumes, da cultura e da forma de organização social dos
povos indígenas, e chegando aos desafios consolidados pela Carta Política no que diz respeito ao
seu artigo 1º, que determina a cláusula pétrea do Princípio Federativo, bem como ao o artigo
18, §4º, que discorre sobre a criação de municípios. Após este debate observou-se o grande
desafio ao Direito Brasileiro na caminhada para efetivação dos direitos dos povos indígenas
como direitos humanos fundamentais, e que para isso é necessário que haja relativização dos
dogmas jurídicos, pluralizando o Direito, com o respeito às diferenças étnicas, sociais e culturais.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Direito. Indígena. Município. Gestão Territorial.
Constituição.

RESUMEN
A lo largo de este trabajo se tiene por objetivo reflexionar sobre el problema de las ciudades
indígenas en Amazonas, discutiendo la creación de entes políticos específicos y distintos o de
municipios indígenas en Brasil con el fin de que el Estado pueda atender a las necesidades de
estas comunidades, que crecen en medio a la Amazonia, sin estructura adecuada al derecho a la
dignidad de la persona humana. Se partió, por lo tanto, del dialogo constitucionalista y político
brasileño, con las garantías contenidas en el texto de los artículos 231 y 232 de la Constitución
de 1988, que tratan del reconocimiento de las costumbres, de la cultura y de la forma de
organización social de los pueblos indígenas, y llegando a los desafíos consolidados por la Carta
Política en lo que respeta a su artículo 1o, que determina la clausula petrea de l Principio
Federativo, así como al artículo 18, párrafo 4o, que dispone sobre la creación de municipios.
Luego de este debate se observo el grande desafío al Derecho Brasileño en la caminata para la
efectuación social de los pueblos indígenas como derechos fundamentales, y que para eso es
necesario que haya relativización de los dogmas jurídicos, pluralizando el Derecho, con respeto a
las diferencias étnicas, sociales y culturales. 

PALAVRAS-CLAVE: Palabras-llave: Derecho. Indígena. Municipio. Gestión Territorial,
Constitución.

INTRODUÇÃO
 

A problemática estudada trata das “cidades indígenas” localizadas no Estado do Amazonas, bem
como da discussão acerca da criação de entes políticos específicos e diferenciados ou municípios
indígenas no Brasil, a fim de que o Estado possa atender as necessidades destas crescentes comunidades
no que diz respeito à infra-estrutura adequada ao direito à dignidade da pessoa humana.

Serão feitos ensaios sobre estas propostas, refletindo as realidades das comunidades indígenas no
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Amazonas, com base no texto constitucional (artigos 1º; 18, §4º; 20, XI; 231 e 232 da Carta Política de
1988), observando as garantias de reconhecimento da cultura, costumes, valores e organização social dos
índios para correlacionando-os de maneira sistemática aos demais temas colidentes, como Princípio do
Federalismo e a criação de município no Brasil.

Partindo do multiculturalismo, do pluralismo jurídico e da interdisciplinaridade será feita a leitura
da realidade das populações indígenas abordadas pelos teóricos, principalmente na comunidade Iauaretê,
uma cidade de fato com ausência de políticas de ordenamento territorial, a fim de que atendam suas
necessidades fundamentais de qualidade de vida, trazendo nova ameaça aos direitos indígenas
reconhecidos na Carta Política Brasileira de 1988.

Inicialmente ocorrerá uma breve incursão histórica, visando mostrar de que forma o contato com
europeus interferiu não só nos números populacionais indígenas, mas também na sua configuração
espacial, em seu cotidiano e suas realidades sociais, sobretudo tecendo comentários sobre a comunidade de
alto índice populacional indígena no Alto Rio Negro, Iauaretê.

Por fim, refletir-se-ão questões jurídicas constitucionais, que envolvam os povos indígenas
brasileiros, buscando estudar o tratamento dado àqueles pela Constituição de 1988. Serão também
abordadas as temáticas da evolução do direito indígena no Brasil e os desafios encontrados no sistema
constitucional brasileiro para criação de entes específicos e diferenciados na organização política brasileira
ou a municípios indígenas que tratem peculiaridades destes povos.

 
1          OS ESPAÇOS E OS ÍNDIOS: COMENTÁRIOS SOBRE HISTÓRIA DA AMAZÔNIA,
POVOS INDÍGENAS E CONFIGURAÇÕES DOS ESPAÇOS

 
Durante o estudo da história indígena brasileira, encontram-se dificuldades acadêmicas,

primeiramente por não existirem documentos registrados pelos próprios índios sobre seu cotidiano, seus
processos e intercâmbios sociais, e posteriormente pela ilusão do primitivismo trazido na metade do século
XIX através das teorias evolucionistas que propagavam a idéia de que as sociedades sem Estado
sistematizado, conforme o modelo estadista ocidental, seriam primitivas e condenadas a uma eterna
infância. Intensificando estes problemas, há ainda o fracionamento étnico, que vai de encontro aos
pressupostos da homogeneização cultural, trazendo perda de diversidade cultural e acentuação das
microdiferenças que definem a identidade étnica (Cunha, 1998, p. 11).

Assim, há probabilidade de que as unidades sociais indígenas conhecidas hoje sejam o resultado
de um processo de aglutinação, como se percebe no reagrupamento de grupos lingüisticamente diversos
em unidades ao mesmo tempo culturalmente semelhantes e etnicamente diversas, tendo como principais
exemplos o alto Xingu e o alto rio Negro. Portanto, hoje o Brasil indígena é visto como “fragmentos de
um tecido social cuja trama, muito mais complexa e abrangente, cobria provavelmente o território como
um todo” (Cunha, 1998, p. 12).

Alguns autores apontam que os índios da Amazônia são um exemplo de sociedades indígenas
contemporâneas igualitárias e de população diminuta, com causas diversas, desde o fato de possuírem um
“antídoto à emergência do Estado”, ao de serem limitados demograficamente e ambientalmente (CUNHA,
1998). No entanto, observa-se uma comprovação contrária nas pesquisas arqueológicas, como se vê em
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seguida:
 

[…] a Amazônia, não só na sua várzea, mas em várias áreas de terra firme, foi povoada durante longo
tempo por populosas sociedades, sedentárias e possivelmente estratificadas, e essas sociedades são
autóctones, ou seja, não se explicam como resultado da difusão de culturas andinas mais “avançadas”
(CUNHA, 1998, 12).

 
Este é o contexto dado ao estudo da história indígena, que ao longo dos anos vem contribuindo

bastante para o engrandecimento das ciências humanas e sociais, principalmente no âmbito da construção e
do reconhecimento de direitos e garantias relacionados a terra, ao multiculturalismo e ao pluralismo social
no Brasil.

A história revela povos massacrados e subjugados pelos interesses mercantilistas de acúmulo de
capital. Quanto maior o contato das populações indígenas com a cultura trazida pelo colonizador europeu,
maiores os desastres, os genocídios e a destruição dos territórios para transformá-lo em lucro. É relevante
observar alguns fatos históricos que marcaram “o encontro” entre o europeu colonizador e o nativo
amazônico, fixando na memória brasileira a caminhada de povos colonizados vorazmente em nome de um
profeta chamado Poder. Como confirma Manuela Carneiro da Cunha (1998):

 
Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como conseqüência do que hoje se chama,
num eufemismo envergonhado, “o encontro” de sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Este
morticínio nunca visto foi fruto de um processo complexo cujos agentes foram homens e
microorganismos, mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois: ganância e ambição,
formas culturais da expansão do que se convencionou chamar capitalismo mercantil. Motivos
mesquinhos e não uma deliberada política de extermínio conseguiram esse resultado espantoso de
reduzir uma população que estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil índios que hoje
habitam o Brasil (CUNHA, 1998, 12).

 
Conforme Dantas (2003) há registros de que, em 1537, o papa Paulo III declarou a humanidade

dos povos indígenas, através do Veritatis ipsa, documento que consumiu as dúvidas sobre o índio ser
homem (veri hominis), tornando ilícita a exploração do trabalho indígena, porém as dificuldades para que
os colonos seguissem tal regra era grande, em virtude das guerras justas, que eram exceção da legislação,
serem atribuídas a quaisquer conflitos entre colonos e nativos, muitas vezes com interesses distorcidos e
propositais.

O ponto mais suscitado nos teóricos sobre a invasão européia foi da baixa demográfica indígena
sofrida desde sua chegada até os últimos sensos. Alguns afirmam que, entre a última década do século XV
e a primeira metade do século XVII, houve depopulação de um quarto da população americana, outros
afirmam uma depopulação de 95% a 96%. Enfim, avalia-se um total aproximado de 6,8 milhões de índios
da Amazônia, Brasil central e costa nordeste, fundamentado nos relatos das expedições iniciais, e
questionando por fim, “a imagem tradicional de um continente pouco habitado a ser ocupado pelos
europeus” (CUNHA, 1998, p. 13). Concluindo-se assim, pela invasão e não pela descoberta.

A partir do século XVI intensificam-se os conflitos, a colonização cravava suas armas nos
indígenas. Desde as ações religiosas, como os aldeamentos ou missões, já se notava o intuito de dominação
dos índios, desvinculando-os de suas tribos e aculturando-os, para instituir no solo brasileiro as facetas do
sistema da “civilização cristã” européia. Da colonização, nada mais poderia se esperar senão a usurpação
dos territórios e a escravidão da mão-de-obra indígena.
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Segundo Santos (2002), o envolvimento português na Amazônia visava defender os direitos
territoriais portugueses, em vista do avanço dos franceses já fixados no Maranhão. Assim, tornou-se uma
área militar e geopolítica, e pouco proveitosa economicamente, no entanto incentivava a colonização, em
vista da oportunidade de desenvolvimento.

Inicia-se o choque entre as duas culturas, e, por mais que os lusitanos trouxessem punhais e rifles,
os índios não deixaram de lançar suas flechas, resistindo à invasão e à dominação européia. Rebelaram-se,
fizeram guerras, fugiram dos aldeamentos, lutaram e apaziguara-se a sua conveniência.

Marcado pela centralização excessiva e pela fiscalização, o período pombalino não seria tão
ameno com os índios, a liberdade dada, tivera seus fundamentos em furtar da Igreja a manipulação e o
controle dos indígenas. Na verdade o quadro trazia medidas drásticas aos povos nativos, incentivando a
política de descimentos, proibindo o uso das línguas maternas e promovendo a civilização e miscigenação
entre brancos e indígenas. As invasões e confiscos eram respondidos com resistência, estimulando o
governo ao radicalismo excessivo na represália destes “subversivos”, acumulando-se ao extermínio
indígena.

Durante o pombalismo, o interesse era o aumento do número de pessoas que se reconhecessem
como súditos da Coroa Portuguesa, índios, brancos, caboclos, todos se tornaram novos súditos do Rei
Lusitano e isso era sinônimo de garantia de posse dos territórios no norte brasileiro. Assim, sobre o
colonialismo discursa Freire:

 
Durante os últimos 20 anos de vigência do colonialismo português no Brasil até a independência
(1822) – período em que a política indigenista foi formulada através de sucessivas Cartas Régias – as
sutilezas desapareceram do discurso oficial, cedendo lugar uma linguagem dura, que correspondia às
declarações abertas de guerra aos índios, sobretudo a partir de 1808, com instalação da sede da
monarquia português no Brasil (FREIRE, 1984, p. 62).

 
Segundo Santos (2002), durante todo o período de convivência entre europeus e índios, existiu o

que se chama de política indigenista e indígena, praticadas pelos respectivos personagens. Nas quais eram
conhecidas as articulações entre líderes tradicionais dos índios e europeus, que envolviam fugas,
obediências simuladas, deserções, enfim, atitudes que mais tarde só corroborariam para o fracasso da
política indigenista colonizadora.

Já no século XIX a política indigenista aplicada no Brasil muda de foco a questão indígena,
deixando a mão-de-obra de lado e passando às terras. É um século misto, possui características políticas
desde a Colônia até a República Velha, caracterizando-se por “tensões oligárquicas e centralização do
poder”. Os direitos originários sobre a terra são reconhecidos, ao ponto que os índios deveriam ter
“preferência sobre as terras em que estão arranchados”. Por serem os direitos à terra originários, basta que
o status índio esteja presente para que aquele seja reconhecido, não havendo, portando, que se comentar
em serem terras devolutas, e por este motivo, não se promulga na Lei das Terras deste século (CUNHA,
1998, p. 133).

A respeito do trabalho indígena, tem-se a justificativa de “amansar” os índios, pois ao colocá-los
para o trabalho compulsório, no sentido de escravidão temporária, estariam sujeitos às leis, dando
oportunidade que se tornem parte da sociedade. Neste ponto, é visível o caráter integralista e
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assimilacioinista das legislações brasileiras, expondo mais uma vez, que os índios precisariam deixar de
sê-lo para que se torne homem “civilizado”.

A tutela entra também como personagem desta história. Desde o pombalismo, o Diretório dos
Índios, os coloca sob tutela dos diretores, até que tenham “capacidade de se governarem”. Em 25 de julho
de 1798, a Carta Régia anula a tutela dos diretores, declara a emancipação dos índios aldeados, porém aos
índios “tribais”, declara que os particulares que tenham sua mão-de-obra, que os eduquem, instruam,
paguem e também os batizem. Com isso, a partir deste documento, não se aplicava a tutela orfanológica “a
todos os índios apenas aos recém-‘amançados’ ou ‘domesticados’ (CUNHA, 1998, p. 133).

É identificada, também, uma espécie de autogoverno, pois os índios administravam suas terras ou
aldeias, e dentro dela exerciam inclusive funções jurisdicionais, porém passa a ser criticado, até que é
tomado do índio este excesso de liberdade e passa o Estado a representá-lo e protegê-lo. Neste contexto,
Cunha (1998) nos mostra:

 
O autogoverno dos índios, que vigorou em princípio de 1798 a 1845, foi freqüentemente ridicularizado
pelos contemporâneos, que viam nele não mais que um simulacro de autogestão, sem qualquer poder
real. [...] "Os índios têm vilas e câmeras; e são nelas juízes, sem saberem ler, nem escrever, nem
discorrer! tudo supre o escrivão o qual não passando muitas vezes de um mulato sapateiro, ou alfaiate,
dirige a seu arbítrio aquelas câmeras de irracionais [...]”. Apesar de tantos preconceitos, pelos poucos
indícios que acabamos de mencionar, mesmo sem poder real, alguns líderes indígenas parecem ter
levado o cargo com responsabilidade e até certa eficácia (CUNHA, 1998, p. 135).
 

Durante este passeio pela história, cheios de episódios sobre atrocidades e injustiças com os
índios, pode-se concluir que se inicia o estudo com uma hipótese aproximada de seis milhões de indígenas
brasileiros, e, após relatarmos apenas alguns fatos do encontro cabulo, entre europeus e índios,
impressionamo-nos com números assustadores de 280 mil remanescentes das populações indígenas na
atualidade do território brasileiro, um extermínio de 95% aproximadamente do total (CUNHA, 1998, p.
14).

A população indígena total ganhou números nos últimos 20 anos, ainda que alguns povos tenham
diminuído demograficamente, e outros estejam ameaçados de extinção.

Com o intuito de clarear a questões sobre povos indígenas, sua distribuição populacional, suas
etnias, bem como suas terras, o item seguinte os número e dados demográficos sobre os índios do
Amazonas, em seus principais focos de concentração, como Alto Rio Negro, Alto Solimões e Baixo
Amazonas.

 

2.1       “UM QUARTO DE FLAUTA DO ALTO RIO NEGRO” 
[1]

: CIDADE DE ÍNDIO NO
AMAZONAS:

 
As hipóteses sobre o surgimento de aldeamentos ao longo do alto Rio Negro e no baixo Uauapés,

estabelecem diálogo entre a história vivida por estas populações e a atual configuração geográfica em que
se encontram, conectando a realidade na qual vivem hoje os indígenas desta região. Pois se observa nas
transformações sociais que já sofreram em função do contato com o homem branco.

Durante o pombalismo, é visto uma nova política de controle sobre a população indígena,
estabelecendo como parâmetros níveis ou graus de civilização, sendo os de primeiro nível chamados de
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gentios, que viviam no fundo das florestas, e dentro os quais estavam tribos hostis; os de segundo, aqueles
que viviam em malocas conhecidas e que estabeleciam um tímido comércio de produtos da floresta com
brancos; e os de terceiro, os mais próximos da civilização, que trabalhavam para o serviço público, na
agricultura e na navegação. Os habitantes do rio Negro perfaziam a terceira categoria, já os que se
encontravam no Uauapés e no Içana, enquadravam-se na primeira (ANDRELLO, 2006).

A composição étnica da região, a partir do século XVIII foi marcada por um processo de
desestruturação dando origem a novas formações sociopolíticas indígenas no rio Negro. O contato com o
europeu foi fundamental para formação e transformações dessas confederações, como se observa no
envolvimento de inúmeros grupos da família lingüística Aruak liderados por chefes carismáticos, que
envolveu diferentes etnias dessas confederações no período de 1700 e 1770 (ANDRELLO, 2006).

Geraldo Andrello (2006) descreve que os aldeamentos também interferem nesta configuração,
principalmente no que diz respeito aos conflitos e revoltas. A partir daí, muitos dos grupos Aruak
perderiam sua autonomia política e econômica, e suas confederações sucumbem através dos movimentos
migratórios e reorganizações políticas. Os movimentos messiânicos, no entanto, liderados por xamãs
Aruak, garantiram a continuidade física e cultura destes povos, e sua organização política e social persiste
até hoje entre as sociedades Aruak, Tukano e Maku do noroeste amazônico.

O quadro social, observado no final do século XVIII e início do XIX, descendo o rio Negro, era
de abandono no qual se encontrava a região fundada pelos colonizadores portugueses ou missionários
carmelitas no século XVIII. Durante a alta safra da seringa, em lugares como Marabitanas, São Marcelino
(foz do Xié), Nossa Senhora da Guia, São Felipe (foz do Içana), São Gabriel da Cachoeira, São Pedro, São
José, Massarabi, Castanheiro, é notável a redução de sua população original. Nas décadas seguintes, esta
situação perdurou em vista do mesmo interesse econômico, a borracha (ANDRELLO, 2006).

No auge do ciclo da Borracha, vê-se novamente o processo econômico interferir na distribuição e
fixação dos grupos indígenas do Noroeste Amazônico, no qual inúmeras famílias seriam deslocadas para o
trabalho nos seringais, sendo a razão pela qual encontramos até hoje, em toda a extensão do médio rio
Negro e afluentes, bem como em boa parcela do baixo curso, famílias descendentes dos povos originários
dos rios Uauapés, Içana e Xié (ANDRELLO, 2006).

Iauaretê inicialmente passa de fundação e consolidação da Missão e concluindo com um balanço
dos acontecimentos que tiveram lugar a partir dos anos 1970, quando da implantação militar na área e do
surgimento das primeiras organizações indígenas. No primeiro momento ressalta-se a chegada das missões
salesianas, encontrando a aldeia de Iauaretê, uma das maiores, com 51 pessoas, muito próxima do território
colombiano, motivo pelo qual não se encontravam autoridades brasileiras, facilitando abusos contra esta
população indígena. Por volta de 1932 havia uma relação nominal (proveniente do relatório da primeira
inspetoria em 1931) de índios habitando malocas e outras casas menores ao redor da Missão Salesiana e
do posto do SPI (Posto Indígena do Uaupés), 142 Tariano, 15 Pira-Tapuia, 4 Tukano e 2 Cubeo,
totalizando 163 pessoas (ANDRELLO, 2006).

Os Cubeo, Arapasso e Desana são etnônimos que atualmente designam grupos de língua Tukano
do Uaupés, ao lado de inúmeros outros estiveram sempre presentes como os Barés, Manáo, Baniwa e
Warekena, Mayapena, Mabana, Guinau, Guariba, Puinave, Piapoco, Tariano, Curipaco, Yavitero. Segundo
o Instituto Socioambiental, estão hoje dentre os povos que a habitam as terras indígenas do noroeste
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Amazônico, os Pira-tapuia, Tariano, Tukano, Warekena, Arapaso, Baniwa, Baré, Desana, Karapanã,
Kubeo, somando cerca de 25 mil habitantes e uma extensão total de aproximadamente 11.661.239 (onze
milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e duzentos e trinta e nove)  hectares. (ISA, 2005).

Existem outras regiões no Amazonas que possuem comunidades com grande concentração
populacional, como a região do Alto Solimões, onde se encontram os povos Ticuna, Kokama, Kambeba,
Ticuna, Mura, Kulina, entre outros, somando um total aproximando de 33.147 (trinta e três mil, cento e
quarenta e sete) indígenas nas terras identificadas e homologadas durante a década de noventa. Os Ticuna
perfazem cerca de 30.551 (trinta mil, quinhentos e cinqüenta e um) indivíduos, sendo o povo de maior
número na região, habitando, dentre outras, as terras indígenas mais densamente povoadas de Évare I,
Évare II. (ISA, 2005).

Outro exemplo é a região do Baixo Amazonas que possui cerca de 107.507,60 Km2, entre terras
indígenas do rio Tapajós e do Madeira, totalizando cerca de 8.344.280 (oito milhões, trezentos e quarenta
e quatro mil, duzentos e oitenta) hectares, ocupadas pelos povos Sateré-Maweé, Mura, Munduruku,
Parintintim, entre outros, totalizando aproximadamente de 21.233 (vinte e um mil, duzentos e trinta e três)
indígenas. O povo de maior número são os Mura, com 9.299 (nove mil, duzentos e noventa e nove)
indivíduos, habitando diversas terras indígenas, como Boa Vista, Gavião, Rio Jumas e Lago do
Marinheiro, todas no município de Careiro da Várzea (ISA, 2005, 411-413).

Esta é parte da configuração espacial e populacional dos povos indígenas nas regiões mais
densamente povoadas do Amazonas. Nestas regiões apontadas, as chamadas “cidades” em meio as terras
indígenas demarcadas, com população predominantemente indígena, são a realidade, como aponta Souza
Filho (2003):

 
Todos estes povos ainda vivem de forma tradicional, com pouquíssimos bens de consumo, mas com
impensados problemas urbanos. A legislação brasileira não oferece solução, não existe uma proposta
de organização política nem de representação, nem mesmo de coleta de impostos. Estas são situações
novas, para as quais as populações indígenas locais buscam uma saída (SOUZA FILHO, 2003, p. 92).

 
A diversidade cultural existente no Brasil, aos pouco vai se expondo cada vez mais, pedindo uma

“reflexão sociojurídica sobre os encontros e desencontros do Estado Nacional, soberania, cidadania e
relações internacionais, inclusive as conseqüências da globalização nessas parcelas do mundo que insistem
em ser locais” (SOUZA FILHO, 2003, 92).

 
3          TABAS OU MUNICÍPIOS INDÍGENAS: DESAFIOS AO DIREITO BRASILEIRO
 

A sociedade brasileira sempre foi multicultural. Os povos indígenas fazem parte e compõem o mosaico
dessa multiculturalidade. Entretanto, a correspondente diversidade de culturas que representam
estiveram, ao longo da história, ocultadas sob o manto da desconsideração humana, da
homogeneização e da invisibilidade. Essas formas de exclusão ganharam perfil normativo, integrando
o sentido das instituições sociais, jurídicas e políticas nacionais. Deste modo, se institucionalizou a
exclusão das diferenças étnico-culturais indígenas pela inferiorização, negação, integração e,
contemporaneamente, pela inefetividade das normas constitucionais de reconhecimento (DANTAS,
2005, p. 96).

 
Neste item, apresentar-se-ão as questões jurídicas que são relevantes a este trabalho no âmbito da
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Constituição Brasileira de 1988, como por exemplo, a construção dos direitos indígenas, o princípio
federativo e a criação de municípios. O objetivo é explorar formas de possibilitar a autogestão territorial
indígena, discutindo as propostas já lançadas pelas suas próprias lideranças ao longo de sua história
política, sem oferecer oposição ou qualquer juízo de valor acerca dos alicerces já estabelecidos como
fundamentos do Estado Brasileiro.

Inicia-se com o tempo de negação, onde os indígenas eram excluídos do Estado e desconsiderados
como sujeitos de direito. Mais tarde, tentando reverter esta exclusão, adota-se a política integracionista,
que diz respeitar os povos indígenas, mas os retira o caráter de coletividades culturais, apenas com o
discurso de oportunizá-los a serem cidadãos da sociedade tutelada pelo Estado. As legislações que tiveram
grande influência para ratificar este pensamento integracionista foram o Código Civil Brasileiro de 1916, o
Decreto-Legislativo 5.484 de 1928 e o Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 1973). Já na segunda face histórica
do direito indigenista, temos a Constituição Federal Brasileira de 1988, que trouxe novos parâmetros de
apreciação da causa indígena, marcada pelo rompimento com os ideais integracionistas e assimilacionistas.

Souza Filho (2006), ainda neste contexto, refere-se ao integracionismo, quando do nascimento do
Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), em meio à ditadura militar, trazendo uma forma regulamentar da tutela já
prevista no Código Civil de 1916, não acrescentando grandes contribuições à realidade dos povos
indígenas, visto que apenas ratificou a lei civil que coloca os assuntos citados sob tutela do direito público.
Outro ponto negativo deste estatuto foi sobre a questão das terras indígenas, pois ao reformular a
emancipação do índio de sua cultura, também possibilita a devolução de suas terras à União.

A linguagem utilizada para definir índio ainda não tinha ido longe de silvícola, ratificando, na
verdade, o caráter integracionita da norma. A transitoriedade do status de índio é massificada, ressaltando
o ideal integralizador do Estado Monista Brasileiro. Segundo Dantas (2003, p.487), houve ainda, a
utilização errada dos termos de Darcy Ribeiro, na obra “Índios e a Civilização”, trazendo aos povos
indígenas, categorias classificatórias da pessoa indígena, quanto aos “graus de integração dos grupos
indígenas na sociedade nacional em: grupos isolados, em contato intermitente ou permanente e
integrados”.

Nesse contexto, Souza Filho (2006, p. 90) mostra que o Estatuto do Índio oscilava entre “a
proteção paternalista e a tentativa de integração compulsória através de um processo que se chamou de
emancipação” e por isso impõe “critérios de indianidade”, baseados principalmente na “aparência
antropomórfica”.

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que é um marco na história do Direito
Brasileiro, chamada de Constituição democrática e humana, por atender a direitos fundamentais e sociais;
Constituição verde, por cuidar do meio ambiente; popular, por velar por seu povo; e, principalmente,
aclamada pelos povos indígenas por respeitá-los como povos originários desta terra e estritamente
vinculados a ela por laços culturais, tradicionais, e religiosos.

Com esta diretriz legal, os direitos do índio foram consolidados e positivados e seus territórios
foram reconhecidos. Segundo afirma Souza Filho (2006, p. 149), a Constituição de 1988 “reconheceu aos
índios o direito de ser índio e de manter-se como índio”, baseado no seu art. 231, que ratifica a garantia de
organizar-se socialmente, de manter seus costumes, línguas, crenças, tradições e o direito originário à
terra. Conforme suscita Dantas (2003, p. 424), esta é a Constituição que contém a “a maior inclusão de
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garantias e direitos referentes aos índios e às sociedades indígenas em toda história constitucional
brasileira”.

A Constituição Brasileira de 1988 reserva um capítulo aos povos indígenas, e como já foi visto,
reconhece-os em toda sua complexidade como parte da nação brasileira. No Título VIII, que trata da
ordem social, o Capítulo III, destinado aos Índios que habitam o Brasil, artigo 231, caput diz que: “São
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.”

É claro o rompimento com a visão integracionista, em vista do reconhecimento de “ser índio” e de
manter-se como tal. Quanto à tutela, há duas hipóteses lançadas, ainda por Souza Filho (2006, p. 107),
originadas da leitura do artigo 231, uma que a tutela tida no Estatuto do Índio teria sido recepcionada pela
Constituição, no intuito de manter os bens indígenas sob a proteção do Estado. Outra, conseqüente da
primeira, é que a lei nova não omite totalmente a tutela estatal sobre os índios, porém afasta-se da tutela
orfanológica, aceitando apenas tutela protecional.

Este é o marco do reconhecimento dos povos indígenas, de suas complexidades culturais e da
permanência do status de índios, já na segunda parte, ao estabelecer as competências da União, quais
sejam demarcar as terras tradicionalmente ocupadas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, o
legislador se utiliza da tutela, mas agora, apenas como forma de proteção.

Suas terras, de acordo com o pensamento de Souza Filho (2003, p. 101), as terras indígenas
receberam tratamentos diversos na história do direito brasileiro, todos vinculados às características formais
outorgadas nas leis. Assim, em 1850 a Lei de Terras (Lei n. 601) dava o nome de “reserva”, com o intuito
claramente deduzido pela sua denominação dada, que era de “reservar um espaço territorial aos povos que
fossem encontrados na colonização para distribuição, chamada de ordenada, a quem tivesse capital para
nelas investir”. O intuito real era de permitir que os índios habitassem a terra reservada até que pudessem
tornar-se civilizados e se integrassem, dando caráter provisório aos direitos territoriais indígenas.

Na Constituição 1988 o Brasil reconhece os direitos coletivos oportunizando desenvolvimento,
quicá um território. As discussões acerca deste assunto fixam no problema da autodeterminação, território
e a soberania nacional. Neste contexto, vê-se a seguir, nas palavras de Souza Filho (2003):

 
O limite deste direito coletivo é a autodeterminação de transformar-se em Estado. O temor dos setores
conservadores, especialmente dos militares, é que as lutas por direitos indígenas se transformem em
lutas por libertação nacional ou lutas de independência, como se costuma dizer na América. Daí o
verdadeiro terror em chamá-los de povos usar a palavra território e a categoria autodeterminação
(SOUZA FILHO, 2003, p. 101).

 
De fato, os povos indígenas têm seus direitos vinculados ao território, ainda que isto seja

primordial, em vista de sua cultura, tradições, crenças e costumes estarem ligados ao território e tudo mais
que habita e o compõe. Havendo um território delimitado e circunscrito, promove o reconhecimento de
seus direitos e proporciona-os garantias, caso contrário, dificulta o processo.

Souza Filho (2006) explica ainda que, é afastada a antiga hipótese da tutela orfanológica, em vista
de não se tratar mais de Direito Privado, Direito de Família, e sim de Direito Público, tendo o Estado a
responsabilidade objetiva em quaisquer negócios que haja prejuízo ao patrimônio indígena.
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Dessa problemática, sobre terra versus território, autodeterminação versus soberania Souza Filho
(2006) desmente tal paradigma de ameaça a unidade nacional, conforme o trecho a seguir:

 
Dois direitos coletivos entram em choque neste ponto. Mas é falso o conflito, porque ambos buscam
guardar, preservar um território contra a devastação da propriedade privada, do direito individual da
acumulação dos bens, inclusive florestais. É falso conflito, porque os índios não guardam apenas a
floresta, mas o conhecimento a ela associado, inclusive os segredos de seu renascimento (SOUZA
FILHO, 2006, p. 104).

 
3.1       “CIDADES” DOS ÍNDIOS: DESAFIOS AO DIREITO BRASILEIRO
 

Neste item, o presente trabalho apenas tem iniciativa de expor a realidade das normas
constitucionais brasileiras frente aos fatos observados como as “cidades indígenas” que crescem em meio
às terras indígenas, elaborando ensaios reflexivos acerca do tema, sem nenhuma pretensão de propor
alterações nos princípios basilares constitucionais que sustentam a democracia brasileira.

Portanto, os itens apresentados a seguir, serão tratados como desafios ao Direito brasileiro em
proporcionar a consolidação dos direitos dos índios previstos na Constituição de 1988. Seja com o
reconhecimento de um ente político diferenciado e específico ou com a criação de municípios indígenas,
desde que seja oferecido aos povos indígenas maior administração local, a fim de que, com base nas suas
próprias organizações, possam exercer a autogestão territorial.

Iniciando a série de desafios para efetivação dos direitos indígenas, a criação de um ente político
indígena, ao se deparar com o sistema constitucional brasileiro, teria seu primeiro desafio, o Princípio
Federativo, que rege a estrutura democrática do Brasil, e a união indissolúvel de seus entes formadores,
conforme artigo 1º, Constituição Federal de 1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito (...)”.

Este princípio é cláusula pétrea prevista na Constituição de 1988, em seu artigo 60: “A
Constituição poderá ser emendada mediante proposta; § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir; I - a forma federativa de Estado.”

Quando se lembra da organização político-administrativa brasileira, visualizam-se as regras a
serem obedecidas. A o pacto federativo foi o primeiro passo para o Estado Unitário. Um novo ente
federativo deveria obedecer ao pacto e adequar-se à federação. Neste sistema, Dallari (1985, p. 227)
afirma que, “os Estados que ingressam na federação perdem sua soberania no momento mesmo do
ingresso, preservando, contudo, uma autonomia política limitada”.

O princípio da indissolubilidade na República Federativa do Brasil, é contido no artigo 1º de sua
Carta Política de 1988, como já foi visto anteriormente, através dele tem-se a inadmissibilidade da
separação de quaisquer de seus entes, inexistindo o “direito de sesseção”, sob pena de intervenção federal,
conforme versa o artigo 34, I, da Constituição Brasileira, conforme Moraes (2006, p. 253).

Concluindo esta breve reflexão, observa-se que este ente político diferenciado teria possibilidade
de existir, desde que adequado à Carta Política Brasileira de 1988, submetendo-se a soberania nacional e
aos limites constitucionais. É dessa forma que a Bolívia, por exemplo, concebe o ente federativo ou
político específico e diferenciado, peculiar às complexidades de seus povos indígenas, adotando em sua
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organização política diferenciada características adequadas ao multiculturalismo e pluralismo existente na
realidade social de seus povos.

Por fim chega-se ao desafio da criação de Municípios Indígenas no Estado Brasileiro, em vista da
ausência da legislação complementar que possa suportar este ato do poder público.

Dentro da federação brasileira, o Município possui autonomia tanto quanto os Estados, portanto,
possui a tríplice capacidade, de auto-organização e normatização própria, autogoverno e auto-
administração. Em seus estudos de direito constitucional, Moraes (2006) explica:

 
[...] o município autogoverna-se através de sua Lei Orgânica Municipal e, posteriormente, por meio
da edição de leis municipais; autogoverna-se mediante a eleição direta de seu prefeito, Vice-prefeito
e vereadores, sem qualquer ingerência dos Governos Federal e Estadual; e, finalmente, auto-
administra-se, no exercício de suas competências administrativas, tributárias e legislativas,
diretamente conferidas pela Constituição Federal (MORAES, 2006, p. 253).

 
As características da autonomia do município, bem como suas demais singularidades, seriam de

fundamental relevância para possibilitar aos povos indígenas participação na administração de suas cidades
conforme suas formas de organização sócio-cultural.

No entanto, há outro desafio, que se passa a discutir, o das lacunas legais para propositura de um
município novo na federação. Assim, para que se crie um município no Estado Brasileiro, necessário se faz
o preenchimento de requisitos trazidos pela Emenda nº 15 de 1996, feita ao artigo 18 da Constituição de
1988. Assim, cita-se o artigo em questão:

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. [...]
§ 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

 
Esta norma classifica-se no rol das normas de eficácia limitada, conforme decisão do Supremo

Tribunal Federal, definida como normas que possuem “aplicabilidade indireta, mediata, reduzia, porque
somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a

aplicabilidade ” (MORAES, 2006, p. 07). Tem-se então a necessidade da criação de normas
complementares para definir a criação de municípios.

Portanto, tem-se uma questão em debate, a lacuna perante a regulamentação legal para este
dispositivo, e, mesmo após 20 anos da promulgação da Carta Magna, não há ainda a lei complementar
federal estipulando o período para elaboração de lei estadual que traga em seu escopo a criação de um
novo município, e ainda, os estudos de Viabilidade Municipal não possuem os parâmetros definidos. Logo,
encontram-se dificuldades de contemplarmos a consolidação das Aldeias-Municípios Indígenas e sua
complexidade.

No entanto, tramita, na Câmara dos Deputados, projeto de lei complementar que trata da
regularização do referido artigo, o PLP 293/2008, iniciado em maio de 2008, e enviado para apreciação no
Senado Federal. Este projeto traz os requisitos necessários, bem como a regulamentação do procedimento.

Sabe-se também que há pensamentos fortemente conservadores nesta questão no Brasil, pois se
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levanta a bandeira da segurança jurídica da soberania nacional, em detrimento da consolidação dos direitos
dos índios. Contudo, essa insegurança jurídica é falsa, pois não é o objetivo das populações nativas
tornarem-se um Estado independente, e sim ver materializar-se o respeito e o reconhecimento de sua terra,
sua cultura, seu conhecimento, enfim todos os seus direitos abraçados pela Constituição e 1988.
 
5          CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Constitui-se um grande desafio para o Direito Brasileiro a caminhada de efetivação dos direitos

dos povos indígenas, em vista do longo período de negação até o reconhecimento de “ser” índio na
Constituição de 1988. Hoje é necessário trazer ao cenário acadêmico as reflexões elencadas neste trabalho,
bem como as demais considerações feitas por pesquisadores, para assim ratificar e efetivar os direitos
reconhecidos dos Índios na Carta Política brasileira.

Para isso é necessário a relativização dos dogmas jurídicos, substituindo-os pelo pluralismo, e
assim respeitar os povos diferenciados, nos educando a conviver com as diversidades étnicas e culturais.
Por isso, o trabalho procurou estabelecer contextualizações históricas e antropológicas a fim de levar o
leitor à inserção do pensamento objetivado pelo seu tema.

Em vista disto, discorreu-se sobre a Amazônia Colonial, período de contato inicial entre
colonizador e índio, causando drásticas mudanças no cotidiano e na configuração territorial do indígena,
além da diminuição latente de sua população. É nesse ensejo, que estudamos as formações espaciais e
populacionais de algumas das mais populosas terras indígenas demarcadas na década de 1990, verificando
a transformação social crescente das aldeias e o cenário das “cidades” de fato existente nestas terras, com
ausência de infra-estrutura e políticas públicas que proporcionem condições para desenvolvimento dos
índios que ali habitam.

Posteriormente, sobre a evolução histórica das medidas jurídicas de proteção aos direitos
indígenas no Brasil, discutindo questões sobre o reconhecimento dos povos e seus atributos essenciais, os
direitos humanos e fundamentais em que se inserem, e sua proteção na Constituição de 1988. Destes dados
observados na Constituição brasileira de 1988 podemos ter algumas considerações, como a impossibilidade
constitucional da criação de um ente Político específico e diferenciado daqueles previstos no Pacto
Federativo, bem como as barreiras para criar um município indígena, por conta da ausência de leis
complementares regulando esta criação.
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 Trecho da música “Porto de Lenha” de autoria dos compositores brasileiros Torrinho e Aldísio Figueiras.
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TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E CIDADANIA CULTURAL: DIREITO AO 
RECONHECIMENTO INCLUDENTE E À GESTÃO TERRITORIAL AUTôNOMA 

 

TRADITONAL TERRITORY AND CULTURAL CITIZENSHIP: RIGHT TO THE INCLUSIVE 
ACKNOWLEDGEMENT (RECOGNITION) AND AUTONOMOUS TERRITORY MANAGEMEN 

 

Liana Amin Lima Da Silva 
RESUMO 
O presente estudo aborda a temática da diversidade cultural, populações tradicionais e 
consequente direito à terra e ao território, enfatizando a necessidade de fortalecimento da 
autonomia dessas populações na gestão territorial. A reflexão tem como base os direitos 
consagrados na Constituição Federal de 1988, Convenção 169 da OIT e Declaração da ONU sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas, visando abordar também os novos direitos previstos na 
Constituição Boliviana de 2008. Busca-se inserir a discussão sobre o projeto da PNAGTI (Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas), relacionando com trabalhos de 
campo realizados em junho e julho de 2010 , ilustrando com o contexto intercultural atual das 
populações indígenas e extrativistas de Jutaí, Amazonas (Região do Alto Solimões).  
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Territórios tradicionais; Cidadania cultural; Autonomia.  
 
 
ABSTRACT 

The present study approaches the theme of cultural diversity, traditional populations and their 

consequent right to land and territory, pointing out the need to strengthen these populations 

autonomy in territorial management. The reflection is based on consecrated rights in the 1988 

Federal Constitution, OIT 169 Convention and UN Declaration about the Rights of Indigenous 

People, also approaching the new rights presented in the 2008 Bolivian Constitution. We are 

attempting to insert the discussion about the PNAGTI (Environmental and Territorial Management 

of Indigenous Land National Policy) project, relating it to field work performed in June and July, 

2010, portraying, above all, the present intercultural context of indigenous and extractors 

populations from Jutaí, Amazonas (Alto Solimões Region). 

KEYWORDS: Rights; Traditional Territory; Cultural Citizenship; Autonomy. 

 

 

‘Compreender’ no sentido de compreensão, percepção e intuição precisa ser diferenciado de ‘compreender’ 

no sentido de concordância de opinião, união de sentimento, ou comunhão de comprometimento. 

Precisamos aprender a apreender o que não podemos abraçar.       (GEERTZ, 1999) 
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1.                  Introdução 

  

Com as mudanças advindas com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas (2007), devemos retomar os questionamentos e críticas sobre universalismo e 

localismo que se contextualizaram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a 

fim de reafirmar os direitos humanos multiculturais. 

Torna-se importante não olvidarmos do sentido de coexistência trazido, na década de 

1950, por Claude Lévi-Strauss (1976, p. 363), ao afirmar que: 
Não pode haver uma civilização mundial no sentido absoluto que geralmente 

se atribui a este termo, porque a civilização implica a coexistência de culturas 

oferecendo entre si o máximo de diversidade, e consiste mesmo nesta 

coexistência. 

No mesmo sentido, Boaventura de Souza Santos (1997), questionava “Como os direitos humanos 

poderão ser uma política simultaneamente cultural e global?”. 

Para poderem operar como forma de cosmopolitismo, como globalização de-

baixo-para-cima ou contra-hegemônica, os direitos humanos têm de ser 

reconceitualizados como multiculturais. O multiculturalismo é precondição de 

uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência 

global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma política 

contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo (SANTOS, 1997). 

 “Todos os paradoxos da história mundial contemporânea, todas as oposições que acreditávamos 

serem excludentes, como aquelas entre tradição e modernidade, ou entre mobilidade e continuidade, estão se 

fundindo em novas sínteses culturais” (SAHLINS, 1997, p. 192). 

Torna-se imperioso destacarmos também sobre a identidade coletiva fundada numa forma 

organizativa e territorial. Nesse sentido, faz-se necessário, incorporar as atuais (re) definições antropológicas 

de povos tradicionais na interpretação e (re) formulação dos instrumentos jurídicos que regulamentam a 

matéria. 

Adota-se a concepção de Wolkmer (2001) ao se referir sobre uma nova forma de se fazer política 

que institui a "cidadania coletiva", tratando de uma cidadania que nasce com a participação democrática e 

pela criação de mecanismos de controle sobre o Estado, assegurados pela real efetividade de um pluralismo 

político e jurídico, firmado em novas bases de legitimação.     

Nesse contexto de ampliação da base social de cidadania, vale a pena introduzir a discussão dos 

“direitos culturais” e da “cidadania cultural”. Trata-se de bens simbólicos, do direito a ter uma identidade 

coletiva, de pertencer a uma comunidade, o que leva a considerar a diversidade como elemento constitutivo 

da universalidade (JELIN, 1996, p. 21). 

Dessa forma, o presente artigo visa provocar uma reflexão sobre o direito à autonomia nas formas 

organizativas e territoriais que compõem a identidade cultural de populações locais amazônidas, como meio 

de se construir e concretizar a cidadania coletiva e cultural. 
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2.                  Reconhecimento Estatal, Demarcação e Categorização das Áreas Protegidas: 

Exclusão, Opressão ou Meio de Resistência das Populações Tradicionais? 

  

Considerando “o fato de que um território surge diretamente das condutas de territorialidade de um 

grupo social implica que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e políticos” e 

considerando as particularidades socioculturais da multiplicidade de expressões que formam a 

territorialidade humana (LITTLE, 2002), devemos construir uma análise e reflexão crítica da criação e 

reconhecimento estatal das Áreas Protegidas, seja Terra Indígena, seja Unidade de Conservação, observando 

a participação, consenso e autonomia das populações tradicionais nos processos de demarcação e na gestão 

dos seus próprios territórios. 

De acordo com CUNHA (2009, p. 300), populações tradicionais são: 

Grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (prática e 

simbolicamente) uma identidade pública conservacionista que inclui algumas 

das seguintes características: uso de técnicas ambientais de baixo impacto, 

formas equitativas de organização social, presença de instituições com 

legitimidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços 

culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. (...) a categoria 

„populações tradicionais‟ é ocupada por sujeitos políticos que estão dispostos a 

conferir-lhe substância, isto é, que estão dispostos a constituir um pacto: 

comprometer-se a uma série de práticas conservacionistas, em troca de algum 

tipo de benefício e sobretudo de direitos territoriais. 

Há diversos movimentos locais de resistência que, através da identidade cultural e coletiva, lutam 

pelo reconhecimento “oficial” da posse ou propriedade de suas terras e territórios tradicionais. Além dos 

povos indígenas com as especificidades e traços culturais diferenciados conforme cada etnia e região,  as 

comunidades que são remanescentes de quilombos, ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de coco, 

agricultores familiares, entre outros grupos, encontram na territorialidade, a forma de resistência e 

manutenção da dinâmica de suas tradições e culturas. 

  

2.1.              Considerações sobre Terras Indígenas (TI’s) 

Em geral, os processos históricos de demarcação de Reservas e Terras Indígenas se basearam na 

visão integracionista e excludente, compondo os processos de dominação e colonização. Em se tratando de 

processos demarcatórios, os conflitos vivenciados pelos Sioux, Dakota, EUA, no século XIX, não foram 

muito diferentes dos vivenciados pelas diversas nações indígenas do Amazonas, aproximadamente cem anos 

depois, nas décadas de 70 e 80 do século XX: 

Em 04/06/86, líderes da União das Comunidades Indígenas do Rio Tiquié 

(UCIRT), em reunião em Brasília com o Secretário Geral do CSN, General 

Bayma Denys, reapresentaram a reivindicação da demarcação da reserva do 

Alto Rio Negro contínua. O General rechaçou a proposta, com a justificativa de 

que se tratava de terras em área de fronteira e pelo estágio de aculturação dos 

índios; se demarcasse a reserva indígena, proibiria a entrada de brancos na 

região. Aproveitou o momento para propor a demarcação das colônias 

agrícolas indígenas e a divisão do território em lotes individuais com títulos de 

propriedade.  A situação jurídica das terras indígenas do Alto Rio Negro em 
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vigor em 1979, 1984-85 não só reduziu significativamente os territórios 

indígenas como excluiu principalmente a Serra do Traíra, rica em jazidas de 

ouro (FARIA, 2003, p. 69-70). 

  

Assim como na história dos massacres, dominação e conflitos envolvendo os Sioux e suas terras, 

fica claro a ótica que a única forma de se evitar a extinção dos nativos, seria a assimilação. O senador 

defensor da causa indigenista entendia que os índios precisavam ter cidadania e título de terra nas mãos, 

como qualquer homem branco: “Assimilação ou extinção”. 

Dessa forma, toda extensão territorial que originalmente pertencia aos Sioux, foi dividida em seis 

reservas, sendo que cada nova reserva foi dividida em áreas individuais. O restante da terra dos Sioux foi 

vendida a colonos brandos e com a colônia branca no centro de Dakora, vieram as ferrovias até as minas de 

Black Hills. 

Será mera coincidência com a proposta do General que representava o Conselho de Segurança 

Nacional em Brasília, em 1986? A proposta em se demarcar o território indígena do Alto Rio Negro[i][1], 

em colônias agrícolas indígenas e dividi-lo em lotes individuais com títulos de propriedade e reduzir o 

território indígena, excluindo as áreas que continham recursos minerais, só nos mostra a “generosidade” do 

Estado Brasileiro com os “silvícolas”, dignos de tutela opressora e assistencialista e dignos de “serem 

integrados à comunhão nacional”. 

Vale-nos lembrar que os índios tinham o domínio por título legítimo – indigenato, que não é o 

direito adquirido, mas congênito, primeiro. Logo, as suas posses não estavam sujeitas à legitimação 

(TOURINHO NETO, 1993, p. 13). O indigenato,  esclarece José Afonso da Silva, em artigo intitulado Auto-

aplicabilidade do artigo 198 da Constituição Federal (CF de 1969), publicado na Revista Trimestral de 

Jurisprudência dos Estados (1983): 

não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é a fonte 

primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a 

ocupação é título adquirido. O indigenato é legítimo por si, não é um fato 

dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, ao fato posterior, depende 

de requisitos que a legitimem.” 

(SILVA apud TOURINHO NETO, 1993, p. 13) 

O indigenato não foi, no entanto, respeitado pelo conquistador. Procurou, então, o legislador 

assegurar aos índios as terras por eles ocupadas. Não se atentava mais para a apropriação congênita, e sim 

para a ocupação, primária ou adquirida.  (TOURINHO NETO, 1993, p. 15). 

O art. 23 da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio) considera posse do índio a ocupação efetiva da terra, 

que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade 

indispensável à sua subsistência ou economicamente útil. Logo, não se pode considerar como equivalentes a 

posse civil e a posse indígena, pois esta é imemorial, dentro de uma visão sociológica e antropológica, 

conforme salienta Tourinho Neto. 

No vídeo-documentário “Índios do Brasil”, a liderança dos Ashaninka (Acre) conta a história do seu 

povo, saindo de sua terra sagrada, procurando outros lugares para viver em paz, fugindo da exploração da 

seringa, pois onde havia borracha, havia violência contra os indígenas e exploração dos recursos naturais 

existentes em suas terras. 
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“Os índios, a não ser em casos excepcionais, não abandonaram suas terras, ou seja, não abriram mão 

espontaneamente da posse dessas terras. Por esse motivo, não é correto classificar como devolutas, sem 

dono, as terras que sempre foram ocupadas por índios ou das quais estes foram expulsos pela força.” 

(DALLARI, 1981). 

Outra questão que devemos comparar com conflitos territoriais e massacres ocorridos em outros 

países e que no Brasil ainda não se dá margem à discussão, é a questão indenizatória. O Estado Brasileiro 

deve reconhecer seus erros que num passado recente cometeu com nações indígenas e indenizar as 

populações que resistem, que tiveram seus antepassados mortos e suas terras e locais sagrados violentados e 

usurpados. 

Uma questão que sofre resistências conservadoras no Congresso Nacional é a Lei de Anistia e o 

reconhecimento do direito indenizatório material e moral às famílias ou próprias vítimas que sofreram 

torturas, tiveram danos materiais e morais, perderam empregos por conta do exílio, por se oporem ao regime 

da ditadura militar. 

O que dirá, então, as resistências ao direito indenizatório das famílias, comunidades e povos 

indígenas que sofreram massacres, tiveram seus direitos à vida, à identidade cultural e à posse permanente 

em suas terras desrespeitados, tal direito, ainda não é nem se quer mencionado. Mas deveríamos aproveitar a 

retomada das discussões sobre o novo Estatuto dos Povos Indígenas[2] e fomentarmos as discussões sobre a 

indenização justa e legítima, caso a caso, conforme a história vivida por cada nação indígena. 

Os povos indígenas continuam na invisibilidade perante o Estado e sociedade brasileira, que 

continua preconceituosa, considerando que os indígenas contemporâneos não existem e não se cogita que os 

grupos e povos teriam direitos indenizatórios devido aos crimes cometidos pelo próprio Estado. 

Também devemos refletir que muitos dos direitos aos povos indígenas, mesmo nos dias atuais, 

ainda não foram efetivados e em se tratando de demarcação de terras, há muitos casos de processos que 

perduram há mais de 20 (vinte) anos. A própria morosidade na demarcação já se torna um crime, suscetível 

de indenização às populações que reivindicaram e aguardam, por diferentes gerações, o reconhecimento 

deste direito fundamental. 

A CF-1988, em seu artigo 231, reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Ao mesmo tempo em que a Carta Maior reconhece aos índios os direitos sobre suas terras, não 

reconhece a propriedade, esta pertencente à União. Aos índios é reconhecida a posse permanente e o 

usufruto exclusivo das riquezas naturais, considerando as restrições quanto o aproveitamento de recursos 

hídricos e exploração de riquezas minerais (§§2º, 3º). 

As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, 

conforme § 4º do dispositivo supracitado. A Constituição considera como terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (§ 1º). 

Importante nos atentarmos que, em se tratando de direitos originários, “a demarcação não dá nem 

tira direito, apenas evidencia os limites das terras indígenas”, conforme nos lembra Tourinho Neto (1993, p. 

41). 
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A Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e 

Tribais dispõe que deverão ser reconhecidos os direitos de propriedade e posse dos povos sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam (artigo 14). 

Em se tratando do artigo 14 da Convenção 169 não é equivalente ao dispositivo da CF-88 que trata 

do direito à terra,  pois a atual Constituição Federal não reconhece os direitos de propriedade dos povos 

sobre as terras, reconhecendo somente a posse permanente e o usufruto exclusivo, sendo a propriedade da 

União, como mencionamos acima, prevendo inclusive a inalienabilidade da terra indígena. 

Apesar de a Convenção ter sido adotada, em Genebra, desde 1989, entrando em vigor internacional 

em 1991, só foi ratificada pelo Brasil em 2002, sendo promulgada por meio do Decreto n. 5.051, de 19 de 

abril de 2004. 

Conforme os rumores que justificam a morosidade do país em levar mais de duas décadas para 

ratificar e promulgar a Convenção, é devido a utilização da nomenclatura povos indígenas  pela Convenção, 

enquanto no Direito interno se falava em índios, comunidades ou grupos indígenas. Se analisarmos a 

Convenção 169 juntamente com o capítulo da CF-88 que trata dos índios, podemos concluir, salvo a questão 

da propriedade, que há uma consonância entre os direitos previstos. Contudo, na Convenção 169, os direitos 

encontram-se de forma mais detalhada, e o direito à consulta, consentimento e autonomia dos povos 

indígenas mais corroborados. 

Importante ressaltar que a própria Convenção 169, faz a ressalva, em seu artigo 1º-3,  que a 

utilização do termo “povos” não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere 

aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. 

Conforme a Convenção (artigo 13), os governos deverão respeitar a importância especial que para 

as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou 

com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os 

aspectos coletivos dessa relação. E que a utilização do termo "terras" na Convenção deverá incluir o conceito 

de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou 

utilizam de alguma outra forma. 

A Constituição Boliviana, de 2008, que legitimou a construção do Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, expressamente considerou e recepcionou os dispositivos da Convenção 

169, além de ampliar os direitos aos povos e nações indígenas. 

Importante ilustrar que o artigo 98 da Constituição Boliviana, dispõe que “La diversidad cultural 

constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento 

para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 

interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.” 

No artigo 30 da Constituição Boliviana, há a definição de nação e povo indígena originário 

campesino como sendo toda a coletividade humana que compartilhe identidade cultural, idioma, tradição 

histórica, instituições, territorialidade e cosmovisão, cuja existência seja anterior à invasão colonial 

espanhola. 

            Entre os direitos elencados nos incisos do artigo 30, se encontra a livre determinação e 

territorialidade, a titulação coletiva de terras e territórios e a proteção de seus lugares sagrados. Destaca-se 
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também o avanço de a Constituição Boliviana prever o direito à propriedade intelectual coletiva das nações e 

povos indígenas. 

  

2.1.1.       Contextualizando as TI’s de Jutaí 

O município de Jutaí, criado em 1955, se encontra na meso-região do Alto Solimões. Ele tem cerca 

de 25 mil habitantes e 69.857 km². Destes, mais de 50.000 km² são UCs e TIs e estão incluídos no Corredor 

Central da Amazônia. Devido ao alto grau de preservação destas áreas, a região ao longo do rio Jutaí é de 

grande valor para a biodiversidade da Amazônia. [3] 

Ao participar, em junho de 2010, de um trabalho de campo na região de Jutaí -AM, ministrando 

uma Oficina de Direito Ambiental e Indigenista para os Povos Indígenas de Jutaí na Aldeia de Santa-Fé, na 

qual participaram 84 indígenas, entre lideranças, professores e representantes dos povos Kokama, Kambeba, 

Ticuna e Katukina e representantes do Conselho dos Povos Indígenas de Jutaí (COPIJU), tive contato com a 

realidade local e reivindicações desses povos. 

De acordo com os questionamentos dos participantes, percebeu-se que a demanda maior dos povos 

indígenas de Jutaí é a questão das terras reivindicadas, a morosidade dos processos de demarcação, invasão, 

exploração dos recursos e consequente desrespeito com os povos que não possuem terras demarcadas. 

No que tange às terras já demarcadas, o problema mais recorrente também é o das invasões e 

exploração de recursos por terceiros nas terras indígenas, principalmente em relação à pesca e extração de 

madeira. 

Representantes das Aldeias de São Luís, Novo Paraíso e Sampaio (TI do Riozinho) afirmaram que 

enfrentam um problema com a Reserva Extrativista (RESEX) e a extração de madeira na área reivindicada. 

A área faz divisa com a Comunidade Bom Lugar. Foi relatado que os comunitários da RESEX não respeitam 

a área, com o argumento de que “a área do Riozinho não é TI” (oficialmente). Com as invasões, há duas 

famílias de não indígenas que se instalaram após a reivindicação da TI. 

Na TI Acapuri de Cima, o maior problema relatado é em relação à pesca predatória, pois há muitas 

invasões na TI para a finalidade de pesca em escala comercial. Já o relato do problema maior enfrentado pela 

Aldeia do Bugaio é em relação à extração ilegal de madeira, havendo muita invasão na TI para esta 

finalidade. No que tange à TI do Espírito Santo, foi relatado que os indígenas fazem a vigilância da TI, se 

revezando em uma canoa e em um flutuante para proteger suas terras, contra os invasores. 

Observa-se um problema comum na Região de Jutaí, qual seja, o desrespeito com os territórios 

indígenas, havendo exploração ilegal dos recursos naturais, que seriam de uso exclusivo dos indígenas. 

Verifica-se, conforme os relatos, muitos casos de invasões por madeireiras, sendo relatado também que das 

aldeias, freqüentemente se escuta a motosserra.  

Uma preocupação demonstrada é no que tange à escassez dos recursos, tanto de determinadas 

espécies florestais, quanto de pescado. Também foi questionado no que concerne ao manejo sustentável e 

tradicional dos recursos e à prioridade de que a comercialização (excedente dos recursos utilizados para 

subsistência) seja feita pelos próprios indígenas e não pelos invasores de suas terras. 

Nesse sentido, deve ser reiterado o usufruto exclusivo previsto no artigo 231 da CF-88, em 

consonância com o artigo 18 da Convenção 169 da OIT, dispondo que “a lei deverá prever sanções 

apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não 
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autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas para impedirem tais 

infrações”. 

Durante o curso, tivemos a preocupação de explicar sobre as UC‟s, o que é RESEX, RDS, sobre os 

direitos e deveres das comunidades, seja indígenas, seja ribeirinhos e extrativistas, e a importância da 

formação de um Corredor Ecológico abrangendo as TI‟s e UC‟s. 

  

2.1.            Considerações sobre Unidades de Conservação (UC’s) 

As Unidades de Conservação começaram a ser criadas, no último século, baseadas numa visão 

conservacionista e excludente, a exemplo dos Parques e Estações Ecológicas.  A criação de áreas naturais 

protegidas sem população, por vezes, retrata uma sobreposição e usurpação do direito à terra 

tradicionalmente ocupada e ao usufruto dos recursos naturais. 

No Brasil, o primeiro parque nacional foi criado em 1937, em Itatiaia. Os parques nacionais são 

áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, devendo possuir atração 

significativa para o público, oferecendo oportunidade de recreação e educação ambiental. 

A atração e uso são sempre para as populações externas à área e não se pensava nas populações 

indígenas, de pescadores, ribeirinhas e de coletores que nela moravam. O objetivo é conservar uma área 

“natural” contra os avanços da sociedade urbano-industrial, sem se atentar para o fato de grande parte dessas 

“áreas naturais” estarem sendo habitadas por populações que nada têm de “modernas” e “tecnológicas”. Ao 

contrário, em sua maioria são populações que vivem de atividades de subsistência, com fracas vinculações 

com o mercado e com pequena capacidade de alteração significativa dos ecossistemas. (DIEGUES, 2004, 

p.114) 

Em 1992 foi enviado ao Congresso Nacional o projeto do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Em 2000, foi promulgada a Lei 9.985 instituindo o SNUC, na qual se define unidade 

de conservação como sendo o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. 

Se referindo ao projeto de lei, da década de 1990, Diegues (2004, p. 118), faz a crítica ao SNUC e a 

ótica das unidades como ilhas interligadas entre si constituindo um sistema, não havendo consideração 

substancial como o sistema contribui para a conservação e o desenvolvimento sustentado do país como um 

todo. O autor ainda afirma que: 

“Essa noção de „ilhas de conservação‟ vem sendo criticada pela UICN desde 1986. Em suma, o 

SNUC é um „sistema fechado‟, isolado da realidade dos espaço total brasileiro que tem sido amplamente 

degradado e „maldesenvolvido‟ há décadas.”  E conclui que não há nenhuma referência mais séria a uma das 

questões básicas do conservacionismo no Terceiro Mundo, qual seja, a compatibilização entre a necessidade 

de aumentara as áreas de proteção da natureza e a presença de moradores na maioria dos ecossistemas a 

serem preservados. 

Todavia, podemos considerar como um certo avanço a definição de “conservação da natureza” 

trazida pela lei como “o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 

utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 
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benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e 

aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral”. 

O que ocorre é que a criação dessas unidades de conservação da natureza, em geral, é feita de forma 

tecnocrática e autoritária, excluindo a participação dos moradores das áreas nos processos de delimitação e 

categorização das unidades, excluindo as comunidades locais diretamente afetadas, que sofrem restrições ao 

uso dos recursos naturais que tradicionalmente utilizam e à área que tradicionalmente ocupam. 

         Entre as categorias dispostas no SNUC, temos as unidades de proteção integral e as unidades 

de uso sustentável. Entre as de proteção integral, há as categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; 

Parque Nacional; Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre.  E no grupo das unidades de uso 

sustentável, temos as seguintes: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse 

Ecológico;  Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável ; e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

  

2.1.1.      Contextualizando as UC’s de Jutaí 

O município de Jutaí tem várias áreas protegidas, desde terras indígenas, áreas de uso 

sustentável e áreas de proteção integral. Abaixo o mapa relaciona todas as áreas protegidas que 

estão, pelo menos parcialmente, dentro do município. 

Para os fins deste ensaio, nos atentaremos às categorias de Unidades de Conservação: Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Extrativista (RESEX) e Estação Ecológica (ESEC), 

considerando a existência da unidade de conservação estadual, RDS do Cujubim e das unidades de 

conservação federais, RESEX do Rio Jutaí e ESEC de Jutaí.  Daremos ênfase à RESEX considerando as 

questões e conflitos trazidos pelos indígenas. 

Considerando os depoimentos colhidos na oportunidade do trabalho de campo na região de Jutaí, 

percebeu-se como a demarcação das áreas protegidas (UC‟s e TI‟s) contribuem para traçar uma divisão e 

isolamento fictício entre as populações tradicionais da região, que acabam se opondo ou tratando como 

“inimigas” as pessoas que ocupam as outras áreas. 

Não se pode olvidar da diferença cultural e de identidade das diversas comunidades, todavia, o que 

prevalece é uma disputa territorial e de utilização dos recursos, como sendo para os indígenas uma afronta e 

desrespeito por parte dos ribeirinhos quando pescam em lagos das TI‟s. Os indígenas acabam tendo uma 

idéia dos ribeirinhos e extrativistas que vivem nas proximidades, com a mesma visão que têm dos invasores 

que exploram para madeireiras, garimpos ou pesca em escala comercial. 

Aproveitamos a oportunidade da oficina, para orientarmos os indígenas no sentido de que “o outro” 

também tem direitos, assim como deveres. E melhor do que manter um conflito é tentar, com respeito, 

resolver por meio do diálogo. A reação de surpresa foi quando contamos a história da luta dos seringueiros 

da Amazônia, em especial de Chico Mendes e a luta para o reconhecimento das Reservas Extrativistas, pois 

inevitavelmente é traçada uma aproximação com a luta dos indígenas pelo reconhecimento e demarcação de 

suas terras. 

Conforme o art. 18 da Lei 9.985/2000 (SNUC), a Reserva Extrativista é uma “área utilizada 

porpopulações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 

na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos 
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proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

da unidade” (grifo nosso). 

E o art. 20 dispõe sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável: “é uma área natural que 

abrigapopulações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 

naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 

desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica” 

(grifo nosso). 

No caso de Jutaí, pelo contexto dos conflitos e relações sociais entre as UC‟s e TI‟s, verifica-se 

como o Estado reconhece as áreas protegidas, sem se preocupar com a necessidade de as próprias 

populações envolvidas entenderem do que se trata e qual a melhor forma de se relacionarem, quais seus 

direitos e quais seus deveres em relação às suas terras e as dos “outros”.  

Assim como no caso de TI‟s, é válido ressaltar que as UC‟s de uso sustentável, especificamente, 

RESEX e RDS, nada mais são do que o reconhecimento estatal da relevância socioambiental de terras que já 

são tradicionalmente ocupadas. Então, não se trata de o Estado “conceder” o direito das populações de 

continuarem suas explorações tradicionais e sustentáveis, mas sim um reconhecimento que pode servir para 

proteger as áreas utilizadas pelas populações tradicionais de invasores externos e de degradações. 

Logo, assim como Tourinho Neto afirma em relação às TI‟s, “a demarcação não dá nem tira direito, 

apenas evidencia os limites das terras indígenas”, podemos concluir que a categorização das UC‟s, apenas 

evidencia os limites das terras tradicionalmente ocupadas, reconhecendo oficialmente o direito à posse 

coletiva e ao usufruto dos recursos. 

Dessa forma, tamanha é a importância da participação das populações atingidas nos processos de 

“criação” das UC‟s. Assim como é a relevância da conscientização e participação das populações na gestão 

territorial e ambiental das terras que ocupam. 

Na oportunidade do trabalho de campo em Jutaí, participei também de uma reunião na Associação 

dos Extrativistas e Produtores Rurais de Jutaí, ASPROJU, oportunidade em que tomei conhecimento do 

projeto aprovado no âmbito do programa Corredor Ecológico, envolvendo a RESEX de Jutaí  e a TI do Rio 

Biá. 

Trata-se de um projeto interessante no sentido de fomentar as relações de parceria entre as 

comunidades extrativistas e indígenas, possibilitando que as comunidades sejam beneficiadas com um 

comércio justo que incentive o manejo dos produtos florestais, a produção artesanal de óleos, como os óleos 

de copaíba e andiroba, e a produção de artesanatos em geral, cestarias, etc. 

  

2.1.            Corredores Ecológicos e Relações Interculturais 

Podemos observar pelo mapa, a importância para as próprias TI‟s de Jutaí, de haver outras Áreas 

Protegidas no seu entorno, pois dessa forma, há uma proteção “natural” contra os invasores e impactos como 

aproximação de cidades, estradas, grandes empreendimentos, etc. Assim como uma área maior para que 

espécies da fauna e flora se interajam e se mantenham, o que beneficia as próprias populações tradicionais 

que vivem no conjunto das áreas, tendo garantidos os recursos naturais necessários para sua manutenção 

física e cultural. 
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Quando visualizamos o “Corredor Ecológico” na região de Jutaí, fica mais claro de que as divisões 

e demarcações criadas pelo Estado, não têm a força de separar ou isolar indígenas das populações 

ribeirinhas, que vivem num processo de relações socioeconômicas e culturais, de interdependência. Trata-se 

de populações tradicionais que em suas relações dependem das interações com a natureza e seus modos de 

viver se aproximam muito, o que as diferem é o fator identidade e suas cosmologias.  Nas próprias aldeias 

inclusive é comum encontrar relações de parentesco com as populações vizinhas. 

Não podemos considerar a importância do Corredor Ecológico apenas no aspecto biológico ou 

natural e olvidarmos de que as relações sociais na área abrangida dependem da disponibilidade dos recursos 

naturais, logo, podemos também entender que a disponibilidade dos recursos naturais depende das relações 

sociais e culturais que interagem com os mesmos. 

Conforme a definição no documento de apoio da 5ª Consulta da PNGATI (2010), Corredor 

Ecológico ou Corredor de Biodiversidade é a “faixa de vegetação que liga fragmentos florestais ou áreas 

protegidas separadas por áreas com variados graus de ocupação humana (estradas, clareiras, agropecuária, 

etc). Sua principal função é vencer o isolamento das áreas protegidas, proporcionando o livre trânsito da 

fauna entre as áreas interligadas e a troca genética entre as espécies, tanto de animais quanto de vegetais. 

Essa conexão também facilita a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas e a manutenção 

de populações de animais que demandam para sua sobrevivência áreas de grandes extensões, como, por 

exemplo, a queixada (porção).” 

Segundo a definição da Lei do SNUC, corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais 

ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre eles o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 

manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela 

das unidades individuais. 

Toda a riqueza biológica existente nas áreas protegidas, a biodiversidade, se relaciona com a 

diversidade sociocultural das populações tradicionais, que são detentoras do conhecimento que se relaciona 

com a preservação da biodiversidade através das formas de manejo tradicionais e artesanais dos recursos 

naturais. 

Nesse sentido, importante é considerarmos e darmos eficácia aos artigos da Convenção 169 da OIT 

(grifo nosso): 

Artigo 14 - 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além 

disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o 

direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam 

exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido 

acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, 

deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos 

agricultores itinerantes. 

Artigo 15 – 1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais 

existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos 

abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e 

conservação dos recursos mencionados. 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5034



3.                  Gestão Territorial e Ambiental Participativa e Pluralista 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em seu art.26, dispõe que: 

“Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou 

que tenham de outra forma utilizado ou adquirido”.  E ainda: 

1.                 Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, 

desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem 

em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de 

ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma 

tenham adquirido. 

2.                 Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção 

jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento 

respeitará adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de 

posse da terra dos povos indígenas a que se refiram. 

No art. 32 é declarado que “1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as 

prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e outros 

recursos.” 

Nesse sentido já previa a Convenção 169 da OIT (artigo 7º): 

“Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias 

prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em 

que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem 

como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na 

medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e 

cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e 

avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de afetá-Ios diretamente”. 

E ainda, no mesmo dispositivo, “Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os 

povos interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam”. 

Em conformidade com diretrizes das normas de Direito Internacional que tratam dos Direitos dos 

Povos Indígenas, e considerando que a Convenção 169 foi ratificada e promulgada no Direito interno, por 

meio do Decreto 5.051 de 2004, ocorreu em 2009 e 2010 as Consultas Públicas para construção da Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI), sendo os representantes das 

organizações indígenas brasileiras consultados sobre o projeto de Decreto que deverá ser assinado antes do 

término do mandato do Presidente Lula.  

De acordo com o Documento de Apoio às Consultas Regionais (2010): 

“é fundamental que a PNGATI como política de Estado, seja consolidada com 

objetivos e diretrizes claros, instrumentos eficientes e recursos suficientes para 

a implementação de um plano nacional que traduza ações concretas, de forma 

permanente e estruturante, de modo a fortalecer as iniciativas indígenas de 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade, e ao 

mesmo tempo oportunizar a proteção e interação das TIs com a dinâmica de 

desenvolvimento regional, num contexto de diálogo – e não de conflito – e de 

respeito aos direitos dos povos indígenas.” 

  

Conforme o conceito definido pelo projeto da PNGATI, Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas é o conjunto de domínio político e simbólico do espaço que constitui o território de um povo 
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indígena, englobando os seus saberes tradicionais e suas práticas quanto ao uso dos recursos naturais e da 

biodiversidade. Considera ainda a dimensão dos mecanismos, dos processos e das instâncias culturais de 

decisão relacionados aos acordos de uso e os consensos internos próprios de cada povo, e que são 

necessários para a busca de sustentabilidade ambiental das terras indígenas. 

Conforme o documento da PNGATI, “hoje, reconhece-se que o espaço territorial dos povos 

indígenas é fundamental não somente à manutenção física, cultural e econômica dos povos indígenas, como 

também é de suma importância para a conservação dos biomas brasileiros, dos recursos naturais e da 

biodiversidade associada.” 

A PNGATI se mostra como uma estratégia contra as pressões sobre as TI‟s, como o avanço das 

fronteiras econômicas do país (agrícola, madeireira e mineral), a construção das grandes obras de infra-

estrutura, sobretudo nas áreas de transportes e energia, a transição demográfica pelo qual passam os povos 

indígenas, o que acarreta a intensificação da exploração dos recursos naturais; as pressões externas pelos 

recursos existentes nas TI‟s, gerando maior exploração, seja por parte dos próprios índios, seja por terceiros, 

e, por fim, as novas necessidades econômicas dos indígenas. 

Conforme o documento, a PNGATI se fundamenta, “para fazer frente aos desafios que tais pressões 

representam, colocando em risco os povos e as terras indígenas e a sua biodiversidade, é preciso superar a 

atuação desarticulada das instituições governamentais e da sociedade civil que, em que pesem suas 

contribuições, permanecem como ações demonstrativas, pontuais e às vezes isoladas no tocante à promoção 

da gestão ambiental e territorial das TIs.” 

Logo, torna-se necessário uma gestão territorial participativa e pluralista, reconhecendo a 

diversidade cultural, o conhecimento e ciências tradicionais, enfim, valorizando as formas tradicionais que 

sempre geriram muito bem o território das populações indígenas e também dos demais povos tradicionais. 

Afinal, por que não aplicar, de forma análoga, os dispositivos jurídicos que tratam de 

territorialidades coletivas dos povos indígenas às populações extrativistas, ribeirinhas, quilombolas, enfim, 

populações tradicionais que se organizam através da identidade cultural, território e utilização dos recursos 

naturais para suas práticas costumeiras e de subsistência. 

   

4.                  REFLEXÕES FINAIS: Um Caminho para Autonomia das Populações Tradicionais 

  

Um grande avanço do Direito Boliviano é considerar a natureza jurídica dos territórios tradicionais 

como sendo entidades territoriais autônomas e descentralizadas, quando o artigo 407 da Constituição 

Boliviana dispõe que “Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas”.   

A Constituição da Bolívia (Estado Plurinacional Comunitário) reforça a autonomia dos povos 

indígenas previstas nos instrumentos internacionais, quando dispõe sobre o direito à gestão territorial 

indígena autônoma e ao uso e aproveitamento exclusivo dos recursos naturais renováveis existentes em seu 

território sem prejuízo dos direitos legitimamente adquiridos por terceiros. 

O art. 3º da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas trata do direito à 

autodeterminação dos povos indígenas, determinando livremente sua condição e buscando livremente seu 
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desenvolvimento econômico e cultural. No art. 4º é declarado o direito à autonomia ou ao autogoverno nas 

questões relacionadas a seus assuntos internos e locais. 

Nesse sentido, “não é demais lembrar que os direitos culturais e étnicos, porque indissociáveis do 

princípio da dignidade da pessoa humana, têm o status de direito fundamental” (DUPRAT, 2007).  Os 

direitos dos grupos étnicos e grupos culturais são direitos humanos. Logo, protegendo os direitos coletivos se 

protegem também os direitos dos indivíduos, membros dos grupos e comunidades. 

Em suma, reconhecer as territorialidades culturais é também reconhecer os direitos fundamentais 

dos povos tradicionais, extraindo-os da invisibilidade da sociedade brasileira. Reconhecer o direito à gestão 

autônoma, participativa e pluralista de seus territórios é um direito básico quando falamos em cidadania 

cultural. Um direito que confirma, fortalece e protege algo já existente, pois, no mundo da vida, a gestão 

territorial e ambiental tradicional resiste e existe há tempos. 
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[1] A demarcação da Terra Indígena Alto Rio Negro, localizada nos Municípios de São Gabriel da Cachoeira e Japurá, Estado do 

Amazonas, foi homologada em 1998 (Decreto de 14 de abril de 1998), destinada à posse permanente dos povos Tukano, Desana, 

Kubeo, Wanáno, Tuyuca, Pira-Tapuia, Arapaço, Karapanã, Bará, Siriano, Makuna, Baniwa, Kuripako, Baré, Warekena, Tariano, 

Maku-Dâw, Maku-Hupdâ, Maku-Yuhupdâ e Maku-Nadâb, com superfície de sete milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e 

oitenta e um hectares. 
[2] Sobre o projeto do novo Estatuto dos Povos Indígenas, desde a década de 1990 tramitavam dois projetos no Congresso 

Nacional, que se encontravam já arquivados. Sendo que nos últimos anos, por manifestações do movimento indígena e indigenista, 

foram retomadas as discussões sobre o Estatuto, para tramitar em contraposição a um projeto de lei que dispõe sobre a exploração 

de recursos minerais em terras indígenas. O Estatuto do Índio em vigor é de 1973 (Lei 6.001), com uma essência diferente dos 

direitos previstos na Constituição Federal de 1988, que passa a reconhecer a diversidade cultural.  O Estatuto continha nitidamente 

uma visão integracionista à comunhão nacional e de cultura como sendo estática, também reforçava a idéia de incapacidade do 

índio e usava a nomenclatura “silvícolas”, entre outros pontos já superados, que não foram recepcionados pela CF-88 e que não 

estão em consonância com a Convenção 169 da OIT (promulgada no Brasil em 2004) e Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas (2007).   
[3] Conforme dados disponíveis em:  http://www.podak.nl/. Acesso em julho de 2010. 
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ALIENAÇÃO PARENTAL

PARENTAL ALIENATION

Alex Martins Monteiro
Sabrina Nagib De Sales

RESUMO
O presente trabalho faz uma análise sobre o tema da Alienação Parental, que também é
conhecida como “implantação de falsas memórias” ou “abuso do poder parental”. 
Normalmente ocorre após o processo de separação do casal, onde na maioria dos casos o
cônjuge que detém a guarda do filho, desencadeia um processo de programação da criança para
que odeie seu outro genitor e consequentemente se afaste dele. O menor, utilizado como
instrumento de vingança, poderá desenvolver uma série de distúrbios emocionais e
comportamentais, tais como depressão, desvios de atenção, agressividade, isolamento social,
desenvolvendo assim a denominada Síndrome da Alienação Parental. 
Será abordada a questão do perfil do “genitor alienante”, que tenta afastar o infante da
companhia do outro genitor a qualquer custo e suas conseqüências na criança e/ou adolescente
e na família. Uma análise individual sobre as consequências de falsas denúncias de abuso sexual
será realizada, por se tratar de produto de manifestação mais grave da AP, pois permite possível
manifestação do Poder Judiciário através de ações cautelares com o objetivo do rompimento da
ligação afetiva entre o não- guardião e a criança alienada. 
Serão estudadas a reconstrução das provas a partir de perícias da psicologia e da psiquiatria,
além de caminhos para a inibição e possíveis soluções para a AP, como por exemplo, a guarda
compartilhada e o Projeto de Lei n. 4.053/2008. 

PALAVRAS-CHAVES: Alienação Parental, Síndrome da Alienação Parental, falsas denúncias de
abuso sexual, Poder Judiciário, guarda compartilhada, Projeto de Lei n. 4.053/2008.

ABSTRACT
This current paper makes an analysis of the Parental Alienation Issue, which is also known as
“implementation of false memories” or “Parental Power Abuse”. 
Normally it takes place after the couple separation process, in which, in most cases, the spouse
that keeps the guardianship, unleashes a programming process for the child to hate her or his
other genitor and, consequently, to stay away from him or her. The minor, used as an
instrument of revenge, may develop a series of emotional and behavioral disturbances, such as
depression, attention disorder, aggressiveness, social isolation, thus developing the so-called
Parental Alienation Syndrome. 
The issue of the “alienating genitor” profile will be tackled, as he or she tries to distance the
infant from the other genitor’s company at any cost, and its consequences for the child and/or
adolescent and for the family. An individual analysis of the consequences of false denunciation of
sexual abuse will be made, as it is a product of a more serious manifestation of Parental
Alienation, since it gives way to the possible manifestation of the Judiciary Power by means of
precautionary actions aiming at breaking off the affective links between the guardian and non-
guardian of the alienated child. 
The reconstruction of proofs will be studied by means of psychological and psychiatric
investigation, as well as ways of inhibition and possible solutions for the AP, such as, for
example, the shared guardianship and legislative bill n.4.053/2008 

KEYWORDS: Parental Alienation, Parental Alienation Syndrome, false denunciation, Judiciary
Power, shared guardianship, PL. 4.053/2008

1. Introdução
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            O estudo em tela abordará o tema da Alienação Parental (AP) como síndrome (SAP), que causa desequilíbrio e desgraça às
relações familiares.
            Muitas vezes, quando do rompimento da vida conjugal, um dos cônjuges não consegue ajustar-se ao luto da separação o
sentimento de rejeição faz surgir o desejo de vingança, provocando assim um processo de destruição do ex-companheiro, como por
exemplo, casos de falsas denúncias de abuso sexual, etc. Os filhos covardemente, não passam de “moedas de troca” e instrumentos
de chantagens. Consequentemente poderão apresentar diversos problemas psicológicos, como por exemplo, duplas-personalidades,
desvios de comportamento, passam a assumir modelos paterno ou materno de forma inadequada, etc. As causas da alienação
parental são diversas, indo do ciúme e da possessividade, até a inveja e o sentimento de vingança em relação ao ex-parceiro.
            Nociva também à ciência jurídica, pois admite possível manifestação do Poder Judiciário, por meio de perniciosas ações
cautelares com o objetivo do rompimento, através do longo espaço de tempo da ligação afetiva entre o não-guardião e a criança, ou
adolescente alienado. Nos Tribunais Pátrios o tema vem sendo debatido desde 2006.[1]
            Com relação ao empenho nos aspectos probatórios, para a percepção da existência da SAP, serão analisadas as provas
testemunhal, documental, pericial, além da referente a denuncia de incesto, o exame de corpo e delito.
            Serão observadas, também, a Psicologia e a Psiquiatria, salientando-se o grande valor de ambas as áreas, para futuros
fundamentos de justas decisões jurídicas com relação à SAP.
            As medidas profiláticas e punitivas relacionadas à SAP, as quais foram alvos do Projeto de Lei nº. 4.053/2008, que
representa um grande passo dado, de autoria do Deputado Federal Régis de Oliveira, além de algumas decisões de tribunais
consideradas paradigmas sobre o assunto, destacar-se-á o papel dos operadores da máquina judiciária, sobretudo o do juiz diante da
peleja inicial do quadro da Síndrome da Alienação Parental.
            Apontar-se-ão reflexões sobre o tema em consideração, baseadas em questões relacionadas à razão e a sensibilidade humanas
presentes em sua espécie.
            Por fim, o conteúdo do presente trabalho, não é decisivo, não obstante, é maleável e vasto, confrontando continuidade a
discussões e debates, tendo em vista os novos ideais do conceito de família nesse novo século, da responsabilidade parental, do
melhor interesse da criança, do afeto, e principalmente, a alienação parental deve ser combatida para que todos tenham a liberdade
de amar e serem amados.

2. Conceito

            A expressão Síndrome da Alienação Parental (SAP) teve seu berço em 1985, nos Estados Unidos, através de estudos e
pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra, psicanalista e também professor do Departamento de Psiquiatria Infantil da Faculdade de
medicina da Universidade de Columbia, em Nova York, o norte-americano Richard A. Gardner. Esclarece Gardner que

 
“A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que aparece quase
exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a
campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não
tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz a "lavagem
cerebral, programação, doutrinação") e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo.
Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança
pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da
criança não é aplicável”.[2]

 
            Alguns autores contestaram a utilização do vocábulo síndrome para se referir ao fenômeno, dando preferência,
consequentemente, a utilização do termo Alienação Parental (AP). Por outro lado, Gardner, defende a utilização da expressão por
ele criada, apresentando como explicação que

 
“Uma criança pode ser alienada de um pai por causa do abuso parental da criança - por exemplo:
físico, emocional ou sexual. Uma criança pode ser alienada por causa da negligência parental. As
crianças com transtornos de conduta frequentemente são alienadas de seus pais, e os adolescentes
atravessam geralmente fases de alienação. A SAP é vista como um subtipo da alienação parental”.[3]

            Gardner deixa subentendido em seu pensamento que o mundo jurídico tem dificuldades para aceitar o termo síndrome, por
acreditar que tal palavra não se ajustaria a realidade da disputa de guarda, pois possui significado específico. Ainda informa-nos que

 
“Uma síndrome, pela definição médica, é um conjunto de sintomas que ocorrem juntos, e que
caracterizam uma doença específica. Embora aparentemente os sintomas sejam desconectados entre si,
justifica-se que sejam agrupados por causa de uma etiologia comum ou causa subjacente básica. Além
disso, há uma consistência no que diz respeito a tal conjunto naquela, em que a maioria (se não todos)
dos sintomas aparecem juntos. O termo síndrome é mais específico do que o termo relacionado a
doença.”[4]
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            Explica-nos, no entanto, Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca, que se a alienação parental é o processo de afastamento do
filho de um de seus genitores, a SAP, por sua vez, diz respeito às “seqüelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer a
criança vítima daquele alijamento”.[5] Refere-se à consequências de atos responsáveis aos procedimentos de um dos genitores,
cabendo assim a discussão de razões de manifestações, ou possíveis manifestações da síndrome e seus efeitos jurídicos.
            Sendo possível então compreender o conceito inspirado por Richard Gardner, a SAP é o produto do desempenho de um dos
genitores, na maioria dos casos o guardião,[6] que procura infundir no íntimo da criança ou adolescente a desmoralização, o ódio, o
repúdio, pelo outro genitor sem qualquer justificativa. O filho é utilizado como instrumento de vingança e agressividade, nas mãos
do genitor alienador, que monitora os passos de seu filho com o outro genitor e também os seus sentimentos para com ele,
ofendendo mutuamente a dignidade do infante ou adolescente.

3. A Alienação: O perfil do “genitor alienante”.

            Àquele que procura distanciar da presença, e do relacionamento do filho com o outro companheiro faculta-se o nome de
“genitor alienante”. Normalmente é o genitor que possui a detenção da guarda do filho.
            Os genitores alienantes assumem papéis de “senhores da razão” e de “salvadores”, pois acreditam que detém o poder sobre o
certo e o errado, ou seja, do que é bom ou ruim para a criança, sem a chance de justificação e defesa do “genitor alienado”, que é
vitimizado, e tido como “o culpado”, “o agressor”, predominando sempre para a criança a “verdade” fantasiada e imposta pelo
“genitor alienante”.
            Exemplos de situações habituais que auxiliam na identificação da alienação parental, encontram-se na padronização da
conduta do genitor alienante, nas quais se revelam posturas:
            A) Para tentar justificar a guarda e a proteção da criança, usam de discussões com os ex-parceiros na presença dos filhos,
encenando a posição de vítima para denegrir a imagem do outro, sugerindo uma pessoa perigosa;
            B) A auto-mutilação, ou simulação de lesões e destruição de objetos, imputando suposta agressão ao ex-companheiro, “para
o bem da criança”;
            C) Diversas atividades para o dia de visitas são organizadas com o intuito de torná-las desinteressantes e inibi-las;
            D) A não-comunicação ao outro genitor de fatos importantes relacionados à vida dos filhos, tais como o rendimento escolar,
o agendamento de consultas médicas, ocorrência de doenças, etc.;
            E) Decisões importantes sobre a vida dos filhos são tomadas sem preliminares consultas ao outro cônjuge, alegando “terem
se esquecido de comunicar”, como por exemplo: “esquecer” de avisar sobre reuniões ou festas escolares, “esquecer de dar recados
deixados pelo outro genitor”, escolha ou mudança de escola, compromissos,consultas ao médico, etc;  
            F) Viaja e deixa os filhos com terceiros sem comunicar o outro genitor;
            G) Apresenta o novo companheiro à criança como sendo seu novo pai ou mãe;
            H) Comentários feitos inconvenientemente sobre presentes ou roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre o gênero
do lazer que ele oferece ao filho. Consequentemente presenteia em dobro, ou triplo o número de agrados que a criança recebeu do
outro genitor, e quebra, esconde ou cuida mal dos presentes que o genitor alienado deu ao filho, e não autoriza que a criança leve
para a casa do seu tutor alienado os brinquedos e as roupas de que mais gosta.
            I) Críticas à situação financeira e a competência profissional do ex-cônjuge;
            J) A criança é obrigada a optar entre a mãe ou o pai, ameaçando-a das conseqüências, caso a escolha incorra sobre o outro
genitor;
            K) Transmite seu desprazer diante da manifestação de contentamento exteriorizada pela criança em estar com o outro genitor;
            L) Controla excessivamente os horários de visita, telefonando incessantemente no período, ou pede que a criança telefone;
            M) Traz à memória da criança insistentemente, motivos ou fatos ocorridos pelos quais deverá sentir-se contrariada pelo outro
genitor;
            N) Transforma a criança em espiã da vida do ex-cônjuge;
            O) Enuncia falsas imputações de abuso sexual, uso de álcool e drogas;
            P) Despreza a presença do outro progenitor quando junto ao filho, apresenta encontros casuais, conduzindo a criança a
também desconhecê-la;
            Q) Não permite que a criança esteja com o progenitor alienado em outras  oportunidades que não forem aquelas previamente
clausuladas.E ainda assim costuma criar programas incríveis para o dia em que o menor deverá visitar o genitor;
            Ministram-se, como se percebe, de conjunturas coordenadas pelo genitor alienante, com o objetivo de distanciar a criança da
companhia do outro genitor, tudo com o alvo egoístico de tê-la somente para si, quando observado o interesse do outro genitor em
preservar a convivência com o filho;
            O detentor da guarda, ao extinguir o vínculo com o outro, exerce o total domínio, transformando o genitor alienado em um
invasor, um intruso, a ser afastado a qualquer custo.

 
3.1. A Alienação Parental por meio de denúncia de abuso sexual pelo “genitor alienante”, e as cautelares para interromper
os laços afetivos entre pai e filho.
 
            A análise individual sobre as conseqüências da manifestação mais grave da AP é digna de maior apreciação. A assertiva do
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uso da denúncia de abuso sexual é o maior meio de desmoralizar o ex-parceiro.
            A criança nem sempre consegue distinguir que está sendo vítima de manipulação, e acaba acreditando naquilo que lhe foi
dito de maneira maçante e repetida. Com o passar do tempo, nem o seu genitor consegue discernir verdade e mentira. A sua verdade
passa a ser verdade para o filho, que vive com personagens contrários a realidade de uma existência falsa, estabelecendo-se assim,
“falsas memórias”.
            A transmissão desta informação ao Poder Judiciário concebe conjuntura ainda mais delicada, pois possui aspecto dúplice. De
um lado, deve-se tomar providência imediata, e de outro, a apreensão de que se a denúncia não for verídica, a situação da criança
poderá ser ainda mais traumática, pois o convívio com o genitor, que eventualmente não lhe causou nenhum mal, poderá ser
interrompido.
            O Juiz, tendo o dever de assegurar a proteção integral à criança, poderá reverter a guarda, ou interromper por algum tempo as
visitas, e ordenar a realização de estudos sociais, tais como: sessões de terapia, testes, entrevistas,etc. Além das partes vitimadas do
processo (criança e acusado), se submeterem à repetição de questionamentos e procedimentos sobre o fato ( muitas vezes não
ocorrido), quando a acusação é feita   com base em sensações da mãe, não havendo como provar a inocência de fato, do acusado.
            Como esses processos, muitas vezes, tardam a vir, a serem feitos, pai e filho (a) tem o convívio cessado, até que se prove a
negatividade do fato.
            Deve-se compreender que o vocábulo acreditar é bem distinto de provar, posto que a delação de abuso sexual, mormente
contra infantes, é uma mácula na vida do acusado que poderá jamais ser extinta.
            A seguir, será analisada ilustrativamente, a observação atenta da assistente social Valdeci G. Campos, nos autos da ação de
destituição do poder familiar ajuizada pelo MP - Ministério Público, em 29-8-2003, nº. 1467-115/2003, em face do genitor M. M.
W., nos autos da ação de guarda provisória da menor L. S.W., sob a asserção de que a mesma teria sofrido novo abuso sexual por
parte do pai durante o período de visitação à família paterna, já que vem sofrendo possíveis abusos desde os dois anos e dez meses
de idade por seu genitor, in verbis:

[...]
Relatório 16/2005, elaborado em 18-6-2005 (fls. 379-380):
A pedido de [omissis], brincamos de "mãe e filha"; onde ela era "minha mãe" e eu a "filha dela",
durante a brincadeira ela me dizia que eu (a filha), teria que ser uma filha boazinha, se não ela (a mãe)
iria morrer e "eu iria morar com uma família muito ruim. Seria a família do meu pai e que meu pai ia
colocar o dedinho na minha bundinha e no meu xixi". Após falar isto, ela me beijou e disse: "Não é
verdade! É minha mãe [omissis] que me diz isto quando eu não obedeço". E mudamos a brincadeira.
[...] ela [omissis] alterna momentos de extrema felicidade com momentos de tristeza, chora e xinga
todo mundo: "vocês querem me tirar da minha mãe". Continuo preocupada, desde que aceitei o caso,
com as condições psicológicas da [omissis]. [...] Quando a [omissis] viaja comigo ela chega mais
tranqüila, conversa o tempo todo, conta da escolinha, das coleguinhas, da mãe, etc., pede para que eu
não conte que ela "ama o pai" porque sua mãe fica "muito braba". [...] A menina brinca, corre, abraça e
beija o pai, quando lembra pede que eu "não comente com a fada", pois sua mãe diz que ela “só é
amada pela mãe e só pode amar a mãe”. A menina disse: "eu amo meu pai, mas digo para minha mãe
que não gosto, para ela não me bater".[7]

 
            O caso apresentado revela-nos com exatidão, a maneira de como a SAP está instalada na menor, pois mesmo tendo
consciência da calúnia das alegações de abuso conferidas ao pai, vê-se na obrigação de pactuar com sua mãe por medo de
agressões verbais e físicas, servindo de subsídios para o aumento preocupante dos níveis de alienação.
            A denúncia de abuso sexual pode ser noticiada ao juiz por meio de ação cautelar, seja na forma incidental ou preparatória,
revelando-se um objeto jurídico de êxito, pois normalmente o alienador consegue de maneira eficiente seu desígnio, ou seja, a
rápida suspensão dos encontros entre pai e filho, cessando o contato entre ambos.
            Ao mesmo tempo em que há a suspensão das visitas, são determinados estudos sociais e psicológicos para seguinte aferição
do abuso noticiado. A repentina cessação de visitas pode levar o infante a constrangimentos decorrentes dos inúmeros testes e
entrevistas na qual será submetida na busca pela verdade.
            Em alguns casos, são estabelecidas visitas de forma monitorada, onde os encontros acabam sendo protocolares: Muitas vezes
tidas como um grande sofrimento para o filho, e uma obrigação para o pai.
            Diante do longo tempo para a execução de tais processos, de vários recursos, mediante decisões proferidas pelos
magistrados, decisões prolatadas em segunda instância, ou em nossas mais altas cortes tais como STF e STJ, o alienador se
aproveita da morosidade da Justiça para incutir na cabeça do menor sob sua guarda cada vez mais suas idéias.
            Sabemos que para os crimes na esfera sexual serem comprovados, necessita-se da realização do exame de corpo e delito logo
após (quase que em seguida) a sua ocorrência. O que não é possível de se realizar nos casos em questão, uma vez que as provas do
abuso encontram-se no campo do imaterial, da consciência, das recordações, ou seja, na memória sensorial da criança e/ou
adolescente.
            Conclui-se, evidentemente, que a AP tem como ápice a utilização do Poder Judiciário por meio da interposição de ações
cautelares de suspensão de visitação, tendo como apoio a denúncia de abuso sexual do pai em relação ao filho. Simultaneamente
com a tramitação da cautelar, tem-se ainda o comprometimento do pai acusado em processo-crime, diante da necessidade da
apuração do incesto noticiado.
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            Daí surgem largas dificuldades na busca de provas concretas em relação a AP, as quais quando produzidas, tem a
inconveniência insistente de tornar distante a convivência paterno-filial.
            Por fim, é mister que os operadores da ciência jurídica, tais como: juizes, promotores, advogados,assistentes sociais,etc.,
mediante obstáculos na identificação da existência dos fatos denunciados,tomem cautelas redobradas, e tenham acuidade para
identificar a intenção real da parte, quando pleiteada a suspensão da visitação, ou até mesmo a destituição do poder familiar sob
enredo de existência de abuso sexual, seja por meio de cautelar, ou por manifestação em processo ainda em curso.

4. A Manifestação da Síndrome e as Conseqüências da Alienação Parental na criança e/ou adolescente e na família.

            De acordo com Richard Gardner, a SAP é evidenciada por uma união de sintomas que se manifestam na criança geralmente
ao mesmo tempo, especificamente em tipos moderado e severo. Tais sintomas abrangem:
            A) Falta de ambivalência: Caráter do que apresenta dois aspectos ou valores; Estado de quem, em determinadas situações
experimenta de sentimentos opostos, ao mesmo tempo. Ou seja, mantém um padrão contínuo de sentimentos de carga negativa com
relação ao genitor alienado;
            B) O fenômeno do “pensador independente”: A criança passa a convicção de ser alguém que tem suas próprias conclusões
sobre o genitor alienado, procurando externá-las, tornando-as públicas. No entanto, quando tendo seus sentimentos confrontados, o
infante apresenta racionalizações fracas e absurdas que não se justificam por falta de coerência. Todavia, quando o grau de
submissão à SAP apresenta-se moderado ou grave, não consegue atentar-se para a fragilidade de seus enredos. Isso se deve ao grau
de perturbação de sua consciência, causado pelo obscurecimento de seus sentimentos;
            C) Apoio instintivo ao genitor alienante na divergência parental;
            Ausência de culpa, ou remorso, sobre a crueldade a e/ou exploração em oposição ao genitor alienado;
            A assistência a encenações “encomendadas”: Nesses termos, a criança demonstra a maquinação de que é vítima, por meio de
gritarias exageradas, choro falso, etc.;
Reprodução da persistente aversão ao genitor alienado, aos amigos e/ou família;
            Uma campanha infamada contra o genitor alienado, mesmo que esta tenha utilizado da forte insinuação de abuso sexual. Isto
ocorre porque não consegue captar a profunda gravidade que as insinuações podem acarretar.
            Como destaca Maria Berenice Dias “a criança vive com falsas personagens de uma falsa existência, implantando-se assim as
falsas memórias”.[8] Compreende-se assim, que se não existe verdade na formulação, torna-se difícil, quando não impossível, a
elaboração de sentimentos de culpa. Pois, se o personagem atingido pela acusação é falso, a eventual culpa também é falsa, e pode
ser rejeitada enquanto sentimento em formação.
            Realizadas intensas investigações sobre tais situações, a veracidade sobre aquela campanha denegritória do genitor alienado é
revelada efetivamente, como não sendo fruto do pensar independente da criança, mas sim resultados de influência exercida pelo
genitor alienante sobre a formação mental de seu filho.
            A síndrome da alienação parental é extremamente nociva para o desenvolvimento ulterior do infante. De acordo com Denise
Maria Perissini,

 
“denegrir a imagem moral do genitor alienado perante os filhos é uma forma de abuso psicológico -
sutil, subjetivo e difícil de mensurar objetivamente, mas que poderá trazer sérias conseqüências
psicológicas e provocar problemas psiquiátricos pelo resto da vida”.[9]

 
Como expõe Jacqueline Rubellin Devichi “a perenidade do casal parental deve sobreviver à fragilidade do casal

conjugal”[10]. Ou, ainda, nas palavras de Maria Clara Sottomayor:
“A regulação do poder paternal, após o divórcio, não pode ser usada como um instrumento de
transformação dos papéis familiares, devendo, antes, refletir a forma como os pais distribuíam entre si
as tarefas relativas ao cuidado dos filhos, durante a constância do casamento.” [11]
 

            A SAP em seu limite pode levar o alienado a abrir mão do relacionamento com sua prole, até mesmo por não pôr-se de
acordo com a submissão da criança a tamanha angústia. Todavia, o genitor alienante, não assimila que o meio psíquico no qual a
criança se encontra pode não ser eterno. Não exercita em sua mente, a possibilidade da criança que ao amadurecer, perceba os
efeitos nocivos na qual fora submetida, em razão do comportamento doentio por ele assumido. Gardner salienta que, nesses casos a
ruptura do relacionamento entre a criança e o genitor alienado é de tal ordem, que sua reconstrução, se possível, demandará de
sofridos longos anos.
            Uma vez, a síndrome instalada no menor, teme-se que o mesmo quando na fase adulta, seja atormentado por grave complexo
de culpa, por ter sido cúmplice no processo de afastamento do genitor alienado. Em outro contexto, o genitor alienante por ter sido o
único exemplo para a criança, a mesma no futuro, poderá tender a repetir iguais comportamentos.
            Relatos feitos acerca das conseqüências da SAP abrangem ainda, depressão crônica, comportamento hostil, desorganização
mental, transtornos de identidade, e às vezes até suicídio. Assim, também como procede de todo comportamento inadequado, a
tendência ao alcoolismo e ao uso de drogas também são apontadas como conseqüências da síndrome.
            A instilação da síndrome na criança é considerada por estudiosos do assunto, um comportamento injusto e abusivo, como
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aqueles de natureza sexual ou física. Na maioria dos casos a alienação parental não afeta somente o genitor alienado, mas também
todos que o cercam: amigos, familiares, serviçais, etc. O convívio afetivo com todo um núcleo familiar, da qual faz parte, é salutar e
necessário para a criança, no qual deveria permanecer integrada não devendo ser privada.
            Conclui Gardner que a perda de um filho nesta situação pode ser mais dolorosa e psicologicamente devastadora para o pai-
vítima do que a própria morte da criança, pois a morte é um fim, mas os ‘filhos da alienação parental’ estão vivos, e a renúncia e a
aceitação à perda é infinitamente mais dolorosa e árdua, praticamente impossível, e ainda para alguns pais, afirma o psiquiatra
norte-americano “a dor contínua no coração é semelhante à morte viva”.[12]

5. O Poder Judiciário: Reconstruindo provas a partir de perícias da psicologia e da psiquiatria.

            Estudos mais modernos do Direito de Família procuram suas ciências afins, para melhor compreensão e análises de modo
mais abrangente dos modelos familiares atuais. Tem-se observado estudos profundos na psiquiatria e na Psicologia, com ênfase na
psicanálise, para tentar compreender as mudanças que vem ocorrendo nas famílias atuais.
            Quando se tem em foco o tema ‘Alienação parental’ a interdisciplinaridade entre o Direito e a Psiquiatria torna-se ainda mais
notável, pois se trata de uma verdadeira síndrome por consistir a um conjunto de sintomas associados a uma mesma patologia, que
caracterizam diagnóstico médico.
            Para análise do tema é interessante o desenvolvimento de um trabalho pelo psiquiatra da infância e adolescência,
denominado pedopsiquiatra que atende problemas específicos desta faixa etária, tais como hiperatividade, autismo e transtorno do
déficit de atenção.
            A psicologia, além de ser considerada como área social e humana, é também ciência da área médica, onde seus estudos
relacionam-se à personalidade, aprendizagem, memória, inteligência, funcionamento do sistema nervoso, motivação,
comportamento em grupo, agressividade, comportamento sexual, desenvolvimento e comunicação interpessoal. O estudo das
personalidades desviantes, com comportamentos inadaptáveis é fundamentado pela psicopatologia, outro ponto de pesquisas da
psicologia.
            Dessa maneira, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, são ciências que possuem aplicação irrestrita e multidisciplinar, sendo
edificantes na esfera jurídica, destacando-se na apuração da SAP através de acompanhamentos de visitas, entrevistas, testes,
relatórios, etc., até que seja possível a elaboração de um laudo conclusivo.
            A respeito da confecção do trabalho pericial, parte-se da psicanálise, considerando-se conflitos psíquicos, ou mentais,
constitutivos do ser humano. No entanto, profissionais responsáveis pela elaboração do laudo pericial, quando abrem mão de
análises de séries de entrevistas, testes e avaliações realizadas durante anos, terminam por encerrar suas investigações sem
conclusão. Isso se dá por estarem diante de lembranças e/ou sonhos infantis, lançando assim um outro problema para o magistrado
no caso de SAP, pois terá que decidir pela manutenção ou não das visitas, ou se as autoriza somente mediante acompanhamento
psicológico, ou ainda, se extingue o poder familiar de vez.
            É importante ressaltar que são nas ações de família onde ocorrem perfeitas articulações entre a Psicanálise e a Psicologia, as
quais através de seus profissionais ouvem informações que estão nas entrelinhas de relatos e entrevistas judiciais, sendo que tais
palavras quase sempre escondem a veracidade dos fatos. Assim, ressalta-se, que onde a palavra erra, é ali que ela confessa, ou seja,
atos falhos estão sujeitos a serem cometidos, e quando isto acontece o inconsciente se revela, normalmente mostrando uma verdade
constrangedora.
            A prova possui papel ímpar na dinâmica processual, pois representa aspecto alterador do destino dos homens e ligação direta
com a construção da verdade. Especificamente nos processos em que há suspeita de SAP e/ou denúncia de abuso sexual, as provas
são mais do que relevantes, destacando-se as de cunho documental testemunhal.
            A prova testemunhal algumas vezes assume caráter frágil, pois é de sabença de todos as facilidades de se produzir
testemunhos falsos em juízo, por meio de parentes, favores de amigos, etc., que relatam fatos nunca presenciados. Diante disso, a
prova testemunhal não recebe tanto apreço.
            A prova documental se torna saudável, quando seu conteúdo é devidamente valorado judicialmente, seja por ser registrado,
adquirindo fé pública, ou por ter veracidade nos fatos, o que é raro onde o caso de SAP esteja presente.
            Desse modo, o papel da Psiquiatria e da Psicologia no âmbito do Direito é de grande relevância, pois permitem produções de
provas que auxiliam o judiciário a ter correta e justa valoração nos casos de suspeita de SAP e/ou denúncia de abuso sexual, tendo
por objetivo o alcance da justiça social, através de decretações de decisões justas.

6.Caminhos para inibir e solucionar a Alienação Parental

            O tema em discussão revela-nos dificuldades para sua solução, como por exemplo, a complexidade de identificação de
existência ou não da SAP e concomitantemente a ela denúncias de abuso sexual.
            Mediante tais fatos, é mister,  que além da participação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais com seus laudos, o
juiz se capacite para que tenha agudeza de percepção,  e tome cautelas redobradas, podendo diferenciar o sentimento violento do
ódio que traz o desejo de vingança no genitor alienante, o fazendo programar seu filho para que reproduza falsas acusações contra o
genitor alienado. Pois não há outro rumo, senão buscar identificar a presença de sintomas, que admitam a presença da SAP,
concluindo que a denúncia de abuso foi realizada a título de vingança, provocando o rompimento da relação do filho com seu
genitor.
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            Os tribunais brasileiros de uma forma geral, ainda são conservadores ao enfrentar questões relacionadas à AP, prevalecendo
a posição de recusá-la, com exceção de algumas decisões de Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis:

            AC 70015224140

“DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO
PARENTAL. Estando as visitas do genitor à filha sendo realizadas junto a serviço especializado, não
há justificativa para que se proceda a destituição do poder familiar. A denúncia de abuso sexual levada
a efeito pela genitora, não está evidenciada, havendo a possibilidade de se estar frente à hipótese da
chamada síndrome da alienação parental. Negado provimento”.[13]

AC 70016276735
“REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL. Evidenciada o
elevadíssimo grau de beligerância existente entre os pais que não conseguem superar suas dificuldades
sem envolver os filhos, bem como a existência de graves acusações perpetradas contra o genitor que se
encontra afastado da prole há bastante tempo, revela-se mais adequada a realização das visitas em
ambiente terapêutico. Tal forma de visitação também se recomenda por haver a possibilidade de se
estar diante de quadro de síndrome da alienação parental. Apelo provido em parte”.[14]

AI 70014814479
“GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL.
Havendo na postura da genitora indícios da presença da síndrome da alienação parental, o que pode
comprometer a integridade psicológica da filha, atende melhor ao interesse da infante, mantê-la sob a
guarda provisória da avó paterna. Negado provimento ao agravo.”[15]

 
            Os casos mencionados acima, já demonstram a preocupação do Judiciário em solucionar a SAP, mesmo que para isso seja
necessário afastar o infante do guardião alienado, alterando sua guarda, ainda que temporariamente. Em alguns casos recomenda-se
deferimento da guarda, à pessoa diversa da dos genitores, como por exemplo, uma avó ou um avô, em atribuição ao princípio do
melhor interesse da criança, in verbis:

 
“[...] através dos relatórios da Assistente Social [omissis], contata-se que a autora tem condições de
cuidar da neta, que ambas têm vínculos afetivos e que a menina fica bem quando está na companhia da
autora. Tudo isso, somado ao fato de que existe a possibilidade de o pai ter praticado os abusos sexuais
contra a filha (o que está sendo apurado em processo criminal e ação de destituição do poder familiar) e
do fato de que, segundo perícias psicológicas realizadas e os relatórios acima mencionados, a mãe está
causando prejuízos ao desenvolvimento sadio da filha, havendo suspeitas de que até tenha inventado e
orientado a menina a mentir que o genitor teria praticado o abuso, esta magistrada é obrigada a
concordar com a representante ministerial quando afirma que a pessoa mais indicada a cuidar de
[omissis] neste momento é a avó paterna.”[16]
 

            Observa-se que o trecho do acórdão mencionado acima, teve como amparo o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA),
por meio de seus artigos 17 e 18, onde evidenciam que o estabelecimento da guarda à pessoa diversa da dos genitores é obrigação
de todos (Poder Judiciário, Ministério Público, sociedade, etc.), sendo medida profilática à SAP, e que visa atender aos interesses do
menor, nos sentidos material, moral, sentimental, e mormente psíquico.
            De acordo com a Súmula nº. 37 do STJ, a título de outros termos punitivos a SAP, é possível a reparação do dano moral
sofrido pelo genitor alienado, já que a cumulação de dano material e moral é cabível quando advindos do mesmo fato consoante.
Segundo o Código Civil Brasileiro (CCB) a partir do artigo 927, se apresenta o dever de se reparar o prejuízo, quando ato ilícito
causar dano a outrem, sendo que ainda no artigo186 do mesmo, relata-se a ilicitude conseqüente da ação ou omissão voluntária de
quem,  por falta de cautela ou por falta de atenção, causa dano moral ou material a outrem.
            Assim, a indenização por dano moral e material ao genitor alienado, em face de haver uma graduação na justa punição do
alienador, torna-se plausível, uma vez que há diferença entre o genitor que somente dificulta suas visitas, e outro, que
maliciosamente inventa uma denúncia de abuso sexual, para que o acusado seja afastado por um membro do poder Judiciário,
visando o melhor interesse da criança.
            Ainda em termos punitivos, instalada e notada a SAP, o alienador poderá ser responsabilizado por meio da reversão da
guarda ou destituição do poder familiar, pois possui comportamento de autoridade abusivo, e descumprimento de deveres que lhe
são inerentes (CCB/02, artigos 1.637 e 1638, inciso IV), multa (Artigo 461 do Código de Processo Civil - CPC), além de visitas
monitoradas, ou em locais públicos (se as particularidades do caso exigirem), advertências encaminhadas ao alienador e condução
dos pais a tratamento psiquiátrico ou psicológico.
            No campo administrativo, como medida de prevenção, os Conselhos Tutelares possuem competência facultada pelo ECA
para atuar em situações onde há excessivo abuso de autoridade parental. Para casos nos quais a SAP já está configurada de forma
grave, tem-se como tentativa de solução a psicoterapia individual ou familiar.
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            A guarda compartilhada, a qual será abordada no tópico seguinte, é uma das soluções apresentadas pela doutrina como
primeira opção e que já vem sendo implementada, pois na maioria dos casos, aquele que detém a guarda unilateral é que se
aproveita de maior tempo de contato com o filho para manipulá-lo.

6.1. A guarda Compartilhada

            Tendo em vista o grande número de contendas e disputas nas separações e divórcios judiciais, tal como nos rompimentos de
união estável, nos quais são discutidas a guarda do menor, assim como o direito de visita do ex-cônjuge que não permanecerá com o
filho, faz-se necessária uma discussão sobre o tema, com o objetivo de tornar claro sua aplicação e eficácia no combate à SAP.
            O casal parental, envolvido pela disputa da guarda do filho, tomado pelo sentimento de vingança e egoísmo, se esquece do
melhor interesse do infante ou do adolescente, chegando ao ponto muitas vezes de perpetrar a alienação parental.
            Vale destacar que o casal conjugal se separa, tornando-se um casal parental, mas os filhos jamais se separam de cada um
deles, não podendo se tratar, entretanto de alvo de disputa de desejos egoísticos de seus pais, mas sim de sujeitos de direitos. O
“abuso do poder parental” ou a “implantação de falsas memórias”, como também é conhecida a alienação parental, poderá ocorrer
ainda, em relação a outras pessoas do convívio familiar que não possuam a guarda do menor, como por exemplo, em relação à avós,
tios e outros.
            A partir das premissas destacadas anteriormente, conclui-se que a guarda compartilhada seria  a melhor maneira de se
impedir que o menor, se distancie de um de seus genitores, que somente o visitará, não podendo dividir as vivências comuns do dia-
a-dia, de um ser humano em fase de descobertas e auto-conhecimento,quando estabelecida a guarda unilateral.
            A guarda compartilhada é um novo instituto jurídico, inserido no novo Código Civil pátrio, através da Lei federal
nº.11.698/2008, e seu texto está previsto em seus artigos 1.583 e 1.584. Tais normas revelam que a guarda compartilhada, deve ser
aplicada como regra, e que a guarda unilateral deverá ser fixada excepcionalmente, quando não houver acordo entre as partes em
conflito.
            A efetivação da guarda compartilhada poderá proporcionar aos filhos do litígio a oportunidade de obter atenção de ambos os
pais, que desempenham diferentes funções e essências na vida do filho. A criança que possui relacionamento salutar e contínuo com
pai e mãe é formada de personalidade saudável, evitando assim, que ela se torne vítima da SAP.
            A guarda unilateral, ou seja, estabelecida em favor de um dos genitores, é marcada pelo contar do tempo, pelo tic–tac do
relógio nas visitações do pai/mãe ao seu filho, até o momento de sua devolução ao detentor de sua guarda. Sendo assim, outro
motivo para o estabelecimento da guarda compartilhada, pois o menor em relação de igualdade com os pais sofreria menos.
            Quando estabelecida a guarda unilateral, com exercício da alienação parental, o menor poderá ser afligido por divergência de
lealdade em relação ao seu genitor e ao seu não-guardião, receando o abandono do primeiro, em detrimento do segundo, caso
estabelecidos vínculos com o genitor alienado. Segundo Caetano Lagrasta Neto,

 
“Esse afastamento, nos estágios médio ou grave, acaba por praticamente obrigar a criança a participar
da patologia do alienador, convencida da maldade ou da incapacidade do alienado, acabando impedida
de expressar quaisquer sentimentos, pois, caso o faça, poderá descontentar o alienador, tornando-se
vítima de total abandono, por este e por todos os responsáveis ou parentes alienados.”[17]
 

            Acredita-se que a guarda compartilhada seja a princípio, o mecanismo mais eficaz para se combater a AP no núcleo familiar,
pois filho necessita de ambos os pais para estruturar uma personalidade digna. Desta maneira, também, poderá deixar de ser arma
de vingança, pois ambos terão igualdade de contato e convivência, impedindo que o menor seja usado cruelmente.

6.2. O Projeto de Lei nº. 4.053/2008

A alienação parental ainda não foi instituída no direito pátrio, todavia, é alvo do Projeto de Lei nº. 4.053/2008, de autoria
do Deputado Federal Régis de Oliveira – PSC/SP, no qual o apresentou ao congresso em 07/10/2008 e que ainda se encontra em
trâmite.
            Tal projeto tem como objetivo oferecer à sociedade e aos operadores do Direito uma definição sobre a alienação parental.
Estabelece ainda, que havendo indícios da prática do ato, se necessário, o juiz determinará a realização de perícia psicológica ou
biopsicossocial, além do estabelecimento de penalidades desde advertência e multa, até alteração da guarda para guarda
compartilhada, ou sua inversão.
            Convertido em lei, o projeto poderá ser mais um meio de combate à SAP, porém não será um recurso infalível, visto que a
luta contra a SAP é dependente em grande parte da sensibilidade e acuidade dos assistentes sociais, peritos, advogados, promotores
de justiça e juízes. Desta maneira, o Projeto de Lei nº. 4.053/2008 será um meio de fortalecer o desempenho do Estado contra o
exercício da alienação parental.
            Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) do Senado no dia 07 de julho de 2010, o Projeto de
Lei nº. 4.053/2008 que visa punições para a prática da alienação parental, teve como relator o senador Pedro Simon (PMDB-RS).
Afirmou o presidente da CCJ, o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), que aprovação de tal projeto promoverá revolução ao
Direito de Família brasileiro e impedirá que tal ato se perpetue.
            O Deputado Régis de Oliveira destaca que a aprovação do projeto ainda este ano é de extrema relevância, pois 2010 foi
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instituído pela ONU como o “Ano da Igualdade Parental”. Ressalta ainda, que o propósito essencial, é a exclusiva redução dos
efeitos traumáticos de uma dissolução conjugal, protegendo, assim, o maior interessado: a criança.
            Aguarda-se a sanção presidencial do referido projeto de lei. A manipulação da memória emocional da criança - pois atinge o
imaginário - merece ter tal atitude cobrada pela lei, pois o infante deve ter seu direito fundamental ao convívio familiar salutar.

7. Conclusão

            O tema além de recente é doloroso e intrigante, despertando à atenção de todos: do Estado, da psiquiatria, da psicologia, da
mídia, do direito e da sociedade em geral, pois a alienação parental é cada vez vais comum nas relações atuais, abalando mormente o
desenvolvimento emocional e pisico-social de menores e até mesmo de adultos, por fazerem parte deste infeliz campo de batalha.
            Ressalta-se, sobretudo, que a sociedade é constituída de seres humanos, que possuem formação psíquica baseada naquilo que
obtiveram como referência educacional oferecida por seus pais, portanto reproduzem comportamentos praticados por seus genitores.
Por conseguinte, revela-se o combate à SAP de extrema necessidade, para que não se perpetue por várias gerações, expressando
mais uma vez o triste modelo educacional e de edificação de afetos assimilados durante todo o processo no qual o menor foi
manipulado.
            Tal discussão fundamenta-se principalmente, quando se visualiza uma sociedade com indivíduos que possuam
comportamento hostil, falta de organização, pânico, depressão crônica, sentimento incontrolável de culpa, dupla personalidade
incapacidade de adaptação em ambiente psico-social, etc.
            Compreende-se que o assunto deve ser tratado como um tema de interesse público de extraordinária relevância, pois as
vítimas da AP são e serão adultos sem alicerces e carentes do hoje e do amanhã, que constituem e constituirão essencialmente a
sociedade. Não há justificativas cabíveis para o silêncio diante de tais estratégias maquiavélicas que estão cada vez mais populares e
que vem evoluindo de forma assustadora.
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DA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE HUMANA, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE

FORMATION OF HUMAN PERSONALITY, LEGAL PERSONALITY AND PERSONALITY RIGHTS

Andryelle Vanessa Camilo
Wanderlei De Paula Barreto

RESUMO
Pessoa é o ser humano considerado em sua singularidade e construído mediante uma
organização dinâmica, cujas partes estão em integração e transformação. Com o nascimento, o
indivíduo inicia a edificação de sua personalidade psicológica, que é composta por predisposições
inatas, fatores fisiológicos, sociais e culturais. Ciências como a psicologia, a antropologia e a
sociologia se debatem ao tentar explicar como e o que forma a personalidade. Por nascer
pessoa, ao ser humano é atribuída personalidade jurídica, também denominada capacidade de
direito; esta é uma ficção jurídica do direito positivo, constituída pelas teorias que debatem
sobre o momento do início da vida. No Brasil, o Código Civil, em seu art. 2º, adota a teoria
natalista. Os direitos da personalidade são reflexos da personalidade humana, pois, de tão
essenciais, chegam a se confundir com o próprio indivíduo. A personalidade psicológica e a
personalidade jurídica não se constituem em direitos da personalidade; são a precondição
destes, como fundamento e pressuposto. A dignidade da pessoa humana é intrínseca ao ser
humano e articula-se com o processo de construção da identidade pessoal e da personalidade
psicológica, permitindo a liberdade e a autonomia. Realiza-se com o respeito aos demais direitos
do ser humano e, em decorrência dessas características, constitui-se em valor que guiará a
criação, a interpretação, a aplicação das normas e demais princípios de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Personalidade humana. Personalidade jurídica. Direitos da personalidade.

ABSTRACT
The human person is considered in its singularity and constructed by a dynamic organization,
whose shares are in integration and transformation. After birth, the individual begins the building
of psychology personality, which is composed of innate predispositions, physiological, social and
cultural. Sciences such as psychology, anthropology and sociology are struggling to try to explain
how and what shape the personality. Unborn person, man is granted legal personality, also
called capacity of law, and this is a legal fiction Positive Law as determined by the theories that
set the beginning of life. In Brazil, the Civil Code, in its art. 2o, adopts the theory physicians. The
rights of personality are reflections of the human personality, therefore, essential so, come to be
confused with the individual. The psychological personality and personality do not constitute
legal personality rights, these are the precondition, as the basis and assumption. The human
dignity is intrinsic to humans and is linked to the process of construction of personal identity and
psychology personality, allowing the freedom and autonomy. Performed with respect to other
rights of human beings and as a result of these characteristics, it constitutes a value which will
guide the creation, interpretation, application of standards and other principles of law.
KEYWORDS: Human personality. Legal personality. Personality rights.

1 INTRODUÇÃO

 

 

Pessoa é uma condição atribuída ao ser humano. Ao nascer com vida, este inicia o desenvolvimento de sua personalidade

psicológica e, automaticamente, lhe é atribuída, pelo Direito, a personalidade jurídica, ou seja, a capacidade de adquirir direitos e

obrigações.

Diante da complexidade do ser humano, este trabalho cuidará de analisar o processo de formação da personalidade
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psicológica e os elementos que a compõem, sob o enfoque de algumas teorias da psicologia, da antropologia e da sociologia.

Para que se compreenda o fenômeno da aquisição da personalidade jurídica, também serão revistas as teorias que se

controvertem a respeito do início da vida e o momento que cada uma delas julga relevante para determinar, segundo seus critérios,

quando o embrião ou feto se tornarão titulares de direitos.

Os direitos da personalidade são acolhidos como reflexos da personalidade humana. Assim, discorrer-se-á sobre os seus

fundamentos, conteúdo, histórico, classificação, e analisar-se-ão, individualmente alguns desses direitos.

Por fim, proceder-se-á uma apreciação acerca do status jurídico-normativo da dignidade da pessoa humana e sobre o que

ela representa no processo de construção e no exercício da identidade pessoal.

 

 

2 DA PESSOA, DA PERSONALIDADE E DE SEUS COMPONENTES

 

 

“Pessoa” é o “ser a quem se atribuem direitos e obrigações; equivale, assim, a sujeito de direito”.[1] Pode, também,

conceituar-se como o ser dotado de corpo, mente, espírito, racionalidade, livre arbítrio e capacidade de se organizar sob sistemas

normativos.[2] É ademais, etendida como “uma entidade com conteúdos complexos - cada qual, um universo incomensurável de

ordem e desordem”.
[3]

Pontes de Miranda sustenta que “Pessoa é apenas o conceito [...] é quem pode ser sujeito de direito,[4] e a psicologia a

designa como “o indivíduo humano concreto”.[5]

As pessoas em muito se assemelham, contudo têm maneiras próprias de reação e isso as diferencia, as caracteriza como

únicas, determina sua personalidade. Personalidade traz consigo o sentido de individualismo e de singularidade, de uma relação

abstrata de existência.

O termo “personalidade” é usado, segundo o senso comum, com o sentido de conjunto das características marcantes de

uma pessoa, para designar temperamento, comportamento e atitudes.

Na vida social, “personalidade” é uma pessoa que exerce funções sociais importantes. Vulgarmente diz-se que alguém tem

personalidade forte quando é resoluto, corajoso, impetuoso e, ao contrário, que determinada pessoa é sem personalidade quando se

mostra indiferente ou passa despercebida.

O termo “personalidade” deriva do latim persona – máscara utilizada por atores em representações teatrais.[6] Dante

Moreira Leite levanta questão intrigante: “Como entender que a máscara, aspecto superficial e falso, venha a indicar o aspecto mais

profundo e característico do indivíduo?". [7]

O autor prossegue dizendo que essa associação nos ajuda a compreender algumas dificuldades para o conhecimento do

indivíduo: a representação teatral só é possível porque aceitamos a possibilidade de apresentar exteriormente um comportamento

que não corresponde a sentimentos verdadeiros do ator, ou seja admitimos o fingimento. E mais, a representação exige uma

expressão mais profunda. Ademais, se a interpretação não indica todos os comportamentos reais da pessoa, aguça os mais

relevantes; e isso permite a evidenciação dos aspectos decisivos para a nossa compreensão do homem.[8]
Desde o Renascimento há uma preocupação em delimitar a individualidade psicológica do ser humano. Entretanto, seu

desenvolvimento só ocorreu com o Romantismo, no séc. XIX, com a valorização das diferenças entre as pessoas.[9]
Definir personalidade, de maneira eficaz e compreensível, é tarefa árdua, até mesmo para os estudiosos do assunto. Um

único pesquisador, Allport, encontrou cerca de 50 definições diferentes.[10]
O que converge entre a maior parte dos estudiosos é a certeza de que uma pessoa nunca será idêntica a outra, embora

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5052



possam ser detentoras de traços comuns; a personalidade é temporal, no sentido de que se inicia no nascimento e termina com a

morte.

No aspecto psicológico, a personalidade pode ser considerada tanto um produto de predisposições inatas quanto de

experiências de vida.[11] Para Gordon Allport ela “é a organização dinâmica dos sistemas psicofisiológicos individuais, que

determinam a maneira única pela qual cada pessoa se ajusta ao ambiente.”[12]
A estrutura orgânica (constituição), as tendências básicas (temperamento) e as reações adquiridas (caráter) não são

realmente suficientes para definir a personalidade. A inteligência e a cultura tampouco são fundamentais para caracterizar uma

pessoa.[13]
A “constituição” é o aspecto orgânico da personalidade. Existem correlações entre determinadas estruturas físicas e

determinadas tendências ou reações psicológicas. “A Escola Alemã, cujo representante, Kretschmer, publicou em 1921 um livro que

teve grande repercussão, Estrutura do corpo e caráter, acentuou a tendência a estabelecer relações entre a constituição, o

temperamento e o caráter.” [14]

Vale mencionar que as teorias psicanalíticas[15] também se propuseram a definir a personalidade humana.[16]

Para Freud[17], seu precursor, o desenvolvimento da personalidade implicaria na necessidade de uma estrutura, que ele

identificou como um “aparelho psíquico” para a realização da atividade psíquica. Este seria composto por três partes: id, ego e

superego.

O id seria a parte original, da qual se desenvolveriam as outras duas. A atividade do id consistiria em impulsos que

obedeceriam ao prazer e evitam a dor. Seria uma tendência, grosso modo, animal. Desejariam gratificação imediata e não toleraria

frustração; mas, à medida que a personalidade vai se desenvolvendo, o id iria se adaptando ao meio.

O ego promoveria o contrabalanceamento do id. Em que pese sua função ser também, supostamente, de autossatisfação,

conectaria a personalidade com a realidade, pois apenas o evitar do sofrimento e a total satisfação dos desejos seriam uma ruína

para o ser humano. À medida que o ego iria se desenvolvendo, e ele teria que lidar constantemente com determinados problemas,

iria se formando na mente humana uma pré-programação, ou seja, as “normas” impostas pela sociedade se incorporariam à estrutura

psíquica do indivíduo, e isso constituir-se-ia no superego, que outra coisa não seria senão a herança sociocultural do

indivíduo.[18]
As três partes da estrutura psíquica não poderia ser consideradas isoladamente no seu aperfeiçoamento e na sua ação, pois

seriam interdependentes.

Importante ressaltar que, além da formação da estrutura psíquica, Freud concebeu o desenvolvimento da personalidade a

partir do conceito de libido, ou seja, “a energia que está à disposição dos impulsos da vida ou sexuais” e que se desenvolveria por

sete fases predeterminadas: oral, anal, fálica, latência, adolescência, maturidade e velhice.[19]
Flavio Fortes D´Andrea observa que:

 
Em cada fase, a pessoa deve aprender a resolver certos problemas específicos,
originados do próprio crescimento físico e da interação com o meio. A solução a
diferentes problemas, que em grande parte depende do tipo de sociedade ou cultura,
resulta na passagem de uma fase para outra e na formação do tipo peculiar de
personalidade. [20]

 

Freud considerava que os cinco primeiros anos de vida seriam decisivos na formação da personalidade, pois seria nesse

período que a pessoa criaria os mecanismos de defesa e de adaptação que formarão seu caráter.[21]

Carl Gustav Jung[22], por seu turno, compreende a personalidade, denominada de psique[23], como o desenvolvimento
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da totalidade do ser humano. Afirma em sua obra que designar “personalidade” consistia em algo grande e misterioso, pois tudo o

que se pudesse dizer sobre ela seria “sempre singularmente insatisfatório e inadequado”.[24]
Para Jung, com a criança nasceria a semente da personalidade, mas esta só se desenvolveria ao longo da vida, e não seria

possível calcular o número de condições que deveriam ser satisfeitas para que fosse formada. Estima o autor que seria necessária

uma vida inteira para sua formação, em todos os seus aspectos biológicos, sociais e psíquicos, conscientes e inconscientes. Assim,

atingir a personalidade significaria o melhor desenvolvimento possível da totalidade de um indivíduo. [25]

Personalidade “é a obra a que se chega pela máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual, e pela

adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal [...]”.[26] Sua interpretação seria impossível, porque apenas

pelas ações é que se tornaria manifesto quem se é de verdade.

A personalidade não obedeceria a desejo algum, a ordem alguma, a qualquer consideração, mas somente à necessidade; ela

precisaria ser motivada pela coação de acontecimentos internos e externos. Contudo, a força para seu desenvolvimento não proviria

apenas da necessidade, mas, também ,da decisão consciente e moral. [27]

Para Jung, seria um equívoco julgar que a personalidade se apresentaria como algo único e singular. Para ele, a

singularidade se referiria apenas à individualidade que a personalidade contém. [28]

Talvez, a maior realização de Jung tenha sido a colocação da psique (personalidade) dentro do processo evolutivo: a mente,

por meio do seu correspondente físico, o cérebro, herdaria características que designariam de que maneira uma pessoa reagiria às

experiências da vida, chegando até a determiná-las. Portanto, a mente humana seria pré-configurada pela evolução. [29]

Desta maneira o indivíduo estaria atrelado ao passado, não somente no que corresponderia a sua infância, mas ao passado

de sua espécie, e antes disso, a cadeia de evolução orgânica. O ser humano absorveria imagens e impressões de seus ancestrais

humanos, pré-humanos e animais. Aquelas não seriam lembradas conscientemente, mas figurariam como predisposições ou

potencialidades de experimentar sensações e responder a elas como os antepassados. Isto se denomina de inconsciente coletivo, e o

seu conteúdo, arquétipos.[30]
Para Irene Mello Carvalho o temperamento (tendências e predisposições inatas) condicionaria também a personalidade de

uma pessoa. Acredita-se que isso decorreria da estrutura do sistema nervoso e da produção hormonal. A classificação psicológica do

temperamento é, igualmente, numerosa.[31]
O caráter não seria biológico, mas adquirido e se subordinaria às condições ambientais em que a pessoa está inserida.

“Caráter, em psicologia, não é o aspecto moral ou ético da personalidade. É toda reação adquirida que se torna mais ou menos

estável.” O caráter seria a parte mais externa da personalidade, e o primeiro que se manifesta.[32]
Quanto à interferência da inteligência na formação da personalidade, seu estudo é bastante complexo, pois além do maior

ou menor grau de intelectualidade, também deve ser considerado o tipo e as funções que ela desempenha.[33]
A cultura é determinante, igualmente, na formação da personalidade humana. Não se confundiria com erudição; para a

psicologia, “é o conjunto de técnicas, habilidades e conhecimentos que uma pessoa domina e, portanto, afasta-se do sentido

antropológico e sociológico da palavra [...]”.[34]

Para a antropologia[35], a existência em grupo determina a personalidade, porquanto o indivíduo é incapaz de sobreviver

sozinho. Essa ciência compreende o indivíduo como membro de uma sociedade, tendo o seu comportamento modelado em “função

de suas potencialidades hereditárias e das normas e padrões de sua cultura”.[36]
Todos os demais seres humanos ou agrupamentos (família, vizinhança, escola) que cercam determinado indivíduo o

modificam. Isso se dá mediante a transmissão de normas de conduta e regras de convivência, formando um sistema de valores para

essa pessoa; contudo, o pensar, sentir e agir são independentes, o que resguarda a individualidade. [37]

Joseph Nuttin assevera que a personalidade é o resultado de interferências culturais, o demostrando que os traços de
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personalidade de um povo determinam as particularidades de sua cultura. A personalidade associa as atitudes e os valores comuns

dos membros de uma mesma cultura que serão determinantes na configuração de uma personalidade. Portanto, as atitudes, opiniões,

experiências vividas, valores, são modelado calcados dentro do quadro cultural, que afeta profundamente a configuração da

personalidade como percepção e concepção do mundo. [38]

Isso significa que não seria a cultura que determina a personalidade. Ao contrário, os traços da personalidade de um povo é

que determinariam as particularidades de sua cultura.

O estudo da personalidade pela ótica da antropologia cultural, ramo específico da antropologia geral, é profícuo, pois

aquela se propõe a estudar o ser humano no âmbito da cultura, o que se torna sobremaneira vasto, já que analisa um conjunto

complexo que inclui “conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes, política, religião, artesanato, economia, linguagem,[39]
dentre outros.

Segundo Herinque Rattner, os indivíduos, os grupos, as organizações e as culturas também têm
personalidades. Também há que se falar em traços de personalidade recessivos e dominantes dos seres
humanos, influenciados pelo ambiente social e cultural em que vivem.[40]

A interação humana pela cultura tende a padronizar as personalidades, mas as diferenças de constituição, temperamento,

caráter e inteligência do indivíduo levam à sua diferenciação e à constituição de uma personalidade única.

A explicação para a relação existente entre personalidade e cultura está na identificação da “personalidade base”, formada

por experiências infantis semelhantes e pelos costumes primários de uma determinada cultura. [41]

A “personalidade base” se relaciona, principalmente, com as atitudes afetivas e os valores comuns aos membros de

determinada cultura; estes, por sua vez, são essenciais na configuração da personalidade, conjunto de atitudes e valores que podem

ser entendidos como o que perpetua uma cultura, visto que, absorvidos pelo indivíduo, passam a ser projetados na realidade e nos

acontecimentos concretos.[42]
A sociologia, também, acredita que a personalidade humana se defina pela cultura:

 
A cultura, como um todo, proporciona aos membros de uma sociedade um guia
indispensável em todos os campos da vida. Sem ela, tanto a sociedade como seus
membros estariam impossibilitados de funcionar eficientemente. O fato de a maioria
dos membros da sociedade reagir a uma dada situação de determinada forma capacita
qualquer um a prever o comportamento, com alto grau de probabilidade, se bem que
jamais com absoluta certeza.[43]

 

O ser humano desempenha papel duplo, primeiro como indivíduo, depois como unidade social, e, nesse caso, deverá

assumir algumas formas estereotipadas de comportamento, de padrões culturais.

A título de exemplo: a sociologia afirma que existiria correlação entre religiosidade e personalidade. Nota-se que o

conceito de divindade é universal, que todas as pessoas, ainda que apenas em determinados momentos da vida, recorrem ao auxílio

divino, e a forma pela qual isso será feito, será réplica das experiências da criança com relação à disciplina imposta pelos seus pais.

Assim, as interferências sociológicas são determinantes na formação da personalidade.

Portanto, a personalidade humana é composta por elementos psicológicos, antropológicos e sociológicos. Todos esses

atributos, que identificam o indivíduo como pessoa fazem com que a ele seja conferido outro tipo de personalidade, a jurídica. Desta

decorrem inúmeros direitos subjetivos, a fim de que todas as características mencionadas acima possam ser livremente exercitadas e

protegidas.
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3 DA AQUISIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

 

 

O ser humano é uma totalidade singular, uma organização dinâmica, cujas partes estão em integração e transformação. A

ele é outorgada, pelo direito positivo, personalidade jurídica, que em nada se assemelha à personalidade psicológica.

A personalidade jurídica, também denominada capacidade de direito, de gozo ou de aquisição, é a aptidão genérica para

ser titular de direitos e obrigações. Decorre simplesmente do fato de ser pessoa e é determinada por meio de teorias que sugerem

diferentes momentos para o início da vida.

Para Fábio Ulhoa Coelho, “personalidade jurídica é a autorização genérica, conferida pelo direito, para a prática de atos

não proibidos”. [44]
No direito romano, a discussão sobre o momento da aquisição da personalidade jurídica já era relevante; para que a um

nascituro fosse atribuída personalidade, era necessário que nascesse de mulher, tivesse total separação das vísceras desta, forma

humana e viabilidade – o que à época era equivalente a um período de, no mínimo, 6 meses de gestação).[45]
Atualmente, surgiram numerosas teorias que apontam determinado momento para o início da vida e tentam fixar,

segundo alguns critérios, quando o embrião ou feto se tornarão titulares de direitos e isso é consequência natural das grandes

descobertas no campo da manipulação genética. As mais relevantes são as teorias da concepção, a natalista e a da atividade

organizada do córtex cerebral.

Segundo a teoria da concepção, a personalidade civil do ser humano iniciar-se-ia no momento da concepção, com a

união dos gametas masculino e feminino.

Para a teoria natalista, o nascituro não seria considerado pessoa, embora receba tutela legal; não passaria de uma mera

expectativa de direitos, e só seria considerado como existente a partir da sua concepção para aquilo que lhe é juridicamente

proveitoso.
[46]

De acordo com a teoria da atividade organizada do córtex cerebral, o feto passaria a ser sujeito de direitos por volta da

25ª a 32ª semana de gestação, momento em que começaria a pensar e ter consciência, algo presente tanto num bebê recém-nascido

quanto num adulto, embora em graus diferentes.
[47]

Além dessas, existem outras teorias: a metabólica, que defende a inexistência de um marco para o início da vida, tendo

esta como um processo contínuo; a embriológica, que marca a vida a partir da 3ª semana de gestação, quando o embrião não pode

mais se dividir e dar origem a gêmeos; a neurológica, para a qual a vida começaria entre a 8ª e a 20ª semana de gestação, com o

início da atividade cerebral; e, ainda, a ecológica, a qual considera que a vida começaria quando o feto se tornaria capaz de

sobreviver fora do útero (entre a 20ª e a 24ª semana).
[48]

Flavia Rezende Silva também menciona uma teoria simplificada, que restringe a discussão sobre a natureza jurídica do

embrião em três vertentes: a primeira, chamada concepcionista, admite o embrião como pessoa a partir da concepção, considerando-

o, desde aí, portador de autonomia genético-biológica; a segunda, denominada genético-desenvolvimentista, acredita ser necessário

defender a criança, ou seja, o feto após o nascimento, e se este não for possuidor da perfeição mínima esperada para sua existência e

desenvolvimento normais, pode ser eliminado; a terceira, ainda não nominada, entende o feto como ser humano em potencial,

adquirindo a humanidade durante a gestação, razão pela qual esta deve ser protegida.
[49]

O direito brasileiro, no art. 2º do Código Civil, adota a teoria natalista, consoante a qual a personalidade civil da pessoa

começa no nascimento com vida, porém a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, no ordenamento

jurídico pátrio, não há necessidade de que se trate de vida viável; basta que o ser humano nasça e respire, ainda que por um instante.
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A personalidade jurídica termina com a morte de seu titular.

Assim, a personalidade jurídica é atributo concedido ao ser humano pelo direito positivo, do qual decorrem direitos que

permitirão o sadio e pleno desenvolvimento de sua existência.

 

 

4 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

 

Com base nas premissas anteriormente lançadas, considera-se que a personalidade psicológica e a personalidade jurídica

do ser humano são distintas; mas, ambas se iniciam com o nascimento com vida. A partir de então, o ser humano passa a ser sujeito

de direitos e deveres.

Não há valor que supere o que é atribuído ao ser humano, e é nessa valoração que se fundamentam os direitos da

personalidade, como reflexo da personalidade. “Os direitos da personalidade vêm tradicionalmente definidos como direitos

essenciais do ser humano, os quais funcionam como o conteúdo mínimo necessário e imprescindível da personalidade

humana.”[50]

Tais direitos “constituem a medula da personalidade”[51] e lhe dão conteúdo. Estão de tal modo incrustados no

indivíduo que chegam a com ele serem confundidos, e se evidenciam como manifestações da personalidade do próprio sujeito.[52]
Wanderlei de Paula Barreto, porém, informa que nem sempre foi assim; no direito romano antigo, o atributo da

personalidade pressupunha os direitos à liberdade, à cidadania e à família. E acrescenta o autor:

 
[...] muito diferente dos dias atuais, a personalidade entre os romanos não era
democraticamente, imparcialmente, humanitariamente atribuída, eis que distinguia entre
homens livres e escravos, entre cidadãos romanos e peregrinos, entre o chefe da família
e os seus demais membros, discriminava, ainda, os recém-nascidos mal formados ou
disformes e aqueles que faleciam logo após o nascimento. [53]

 

Segundo Adriano de Cupis, a personalidade “[...] é ao mesmo tempo fundamento sem o qual os mesmos direitos e

obrigações não podem subsistir”.

Os direitos da personalidade seriam aqueles que têm por objeto os modos de ser físicos ou morais da pessoa. Maria

Helena Diniz os define:

 
Os direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa defender o que lhe é
próprio, ou seja, a vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação ou
honra, a imagem, a privacidade, a autoria, etc. São direitos subjetivos “excludenti
alios”, ou seja, direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo
bens inatos, valendo-se de ação judicial. [54]

 

Saliente-se que “o direito de personalidade, como tal, não é direito sobre a própria pessoa: é o direito que se irradia do

fato jurídico da personalidade”.[55]
Elimar Szaniawski entende os direitos da personalidade sob uma concepção unitária da integridade do ser humano:

todos os direitos da personalidade decorreriam de uma única relação jurídica; ademais, todos os direitos da personalidade

requereriam idêntica proteção; no entanto, distingui-los ou separá-los se torna relevante, para possibilitar, especialmente, que se

resolvam de forma menos traumática situações de conflito entre esses direitos.[56]
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Os direitos da personalidade, assim considerados, são dotados de características próprias, tais como a impossibilidade de

serem mensurados, patrimonialmente, além de serem intransmissíveis, imprescritíveis, essenciais, inatos e vitalícios.

Por terem como finalidade o respeito à dignidade, por meio da proteção contra atos do estado e do estabelecimento de

condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade, podem ser denominados direitos humanos fundamentais,
[57]

 e

foram conquistados em um determinado contexto histórico.[58]
Os direitos da personalidade, que visam proteger a condição humana, são espécies das quais os direitos humanos são

gênero.
[59]

Rabindranath Capelo de Souza aponta alguns elementos que, para ele, diferenciariam os direitos da personalidade dos

direitos humanos: quanto a sua natureza e aos âmbitos de tutela, nos direitos do homem há caráter político não protegido pelos

direitos de personalidade e, inversamente, há bens da personalidade humana tutelados pelos direitos de personalidade, que, por não

revestirem carácter primário ou essencial não estão protegidos por direitos do homem a nível internacional.[60]
Também se diferenciam os direitos humanos como patrimoniais, e os direitos da personalidade como não patrimoniais.

Além disso, aqueles corresponderiam à proteção do ser humano contra o estado e estes à proteção daquele contra os

particulares.[61]
Em que pese tal opinião, tal diferenciação está superada atualmente, pois o critério para aferir se um direito é ou não da

personalidade é pautado na dignidade humana.

No que tange ao aspecto histórico, verifica-se que tais direitos evoluem no tempo. Prova disso é a escravidão, que por

séculos foi admitida como legítima e hodiernamente é condenada. Segundo Marcos José Gomes Corrêa,

 
Embora vários pensadores gregos afirmassem, por exemplo, que os escravos eram em
tudo iguais aos homens livres (Antifonte, Alcidamas e Eurípedes), não havendo
escravos por natureza, mas por acaso, os dois maiores pensadores da Antiguidade,
Platão e Aristóteles, encaravam a escravidão como um fato corriqueiro, tendo
Aristóteles defendido a existência de homens escravos por natureza. [62]

 

A primeira fase desses direitos, após as Revoluções Estadunidense e Francesa, tinha como alicerce o pensamento

jusnaturalista. A segunda fase foi marcada pelo positivismo, particular em cada ordenamento jurídico, pois esses passaram a

desenvolver sua própria gama de direitos.[63]
Foi com os horrores da 2ª Guerra Mundial e com o nazismo, quando alguns estados tantas vezes violaram direitos

humanos, que a comunidade internacional entendeu pela necessidade de criar mecanismos de proteção desses direitos. Por isso, no

pós-guerra, houve uma internacionalização dos direitos humanos, com a convergência de esforços visando restabelecer a primazia

da pessoa humana e a cidadania, mediante a positivação dos instrumentos internacionais, como as cartas, declarações e tratados.

Esses diplomas utilizam expressões de cunho universal, pois se sustentam na natureza comum de todos os seres humanos.

Hodiernamente, os bens jurídicos que integram os direitos da personalidade têm diversas classificações, mas podem ser

divididos em físicos (como a vida, o corpo e a imagem), psíquicos (como as liberdades de expressão e a higidez psíquica) e morais

(como o nome e a dignidade pessoal).
[64]

No ordenamento jurídico pátrio, o direito à vida está assegurado no art. 5º, caput, da Constituição Federal e se afigura

como o mais fundamental de todos os direitos, e como pré-requisito à existência e exercício de todos os demais. Cabe ao estado

assegurá-lo, abordando duas concepções, a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda ao direito de ter vida

digna.
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Além da incolumidade física, o ser humano goza da proteção ao seu bem-estar psicológico e à integridade da mente, que

se destina a preservar o conjunto pensante da sua estrutura. Manifesta-se pelo dever de não se afetar a estrutura psíquica de outrem.

À coletividade e a cada pessoa cabe a obrigação de não interferir no aspecto interno da personalidade de outrem, de suas ideias, suas

concepções e convicções.
[65]

São proibidas, assim, quaisquer ações que visem violentar as convicções políticas, filosóficas, religiosas e sociais da

pessoa, bem como todas as práticas tendentes ao aprisionamento da mente, a intimidar pelo medo ou pela dor, enfim, obnubiladoras

do discernimento psíquico.
[66]

Outro direito da personalidade que merece proteção jurídica é o do respeito pessoal, a que cada pessoa faz jus na

conservação do bom relacionamento necessário para a coexistência na sociedade. Carlos Alberto Bittar observa que

 
Os conceitos que constituem o núcleo do direito em causa, apartados do complexo da
honra, são: a dignidade, o sentimento de valor moral, ou honorabilidade (que repele
epíteto desqualificador quanto à higidez moral da pessoa), e o decoro, sentimento ou
consciência da própria respeitabilidade (a que repugna o atributivo depreciativo, de
ordem psíquica ou física) (com os epítetos de “canalha”, “animal”, “cão”, no primeiro

caso, e “ignorante”, “burro”, “morfético”, no segundo).
[67]

 

Ao ser humano é conferido também o direito à liberdade, que aporta a noção de respeito à sua autonomia, à direção

daquilo que diz respeito ao próprio indivíduo exclusivamente. John Locke, filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, que viveu no

século XVII, acreditava que, por se tratar o ser humano de um ser racional, a liberdade não se poderia separar da felicidade.
[68]

A liberdade é a possibilidade de decidir e com isso autodeterminar-se, pressupondo a responsabilidade do indivíduo para

consigo e para com a comunidade na qual está inserido. A liberdade e a igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como

direitos humanos fundamentais, formando a primeira geração de direitos a garantir o respeito à dignidade da pessoa.
[69]

A dignidade, segundo o inc. III, do art. 5º da Constituição Federal, constitui um dos fundamentos do estado democrático

de direito e pode ser compreendida como valor que outorga a todo ser humano a garantia de que não será prejudicado em sua

existência, vida, corpo ou saúde, e de que poderá usufruir de um âmbito existencial característico seu. A dignidade se consolida na

medida em que são respeitados todos os direitos do ser humano.
[70]

Assim, os direitos humanos se posicionam como “direitos primeiros”, pois atuam na proteção dos atributos da

personalidade[71]. São conferidos como poder, a fim de proteger a essência do ser humano e suas mais importantes

qualidades.[72]
 

 

5 DO RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E NO EXERCÍCIO DA

IDENTIDADE PESSOAL

 

 

Fixar quais são os direitos intrínsecos à personalidade humana pertence ao rol de desafios da contemporaneidade do

Direito, em decorrência da complexidade do tema. Os ordenamentos jurídicos os delimitam em seu bojo, como o faz o Código Civil

pátrio nos seus arts. 11 a 21; mas o rol é numerus apertus, e se organizam como “verdadeiros microssistemas de tutela da

[73]
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personalidade do homem”,  permitindo a proteção dos interesses morais e existenciais da pessoa.

A construção do conceito de dignidade como atributo da pessoa, tal como é compreendido atualmente, iniciou-se apenas

no século XVIII.[74] No final do século XVIII, em sua obra Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant definiu a

dignidade da pessoa como o produto da autonomia decorrente da razão e da liberdade. De acordo com seu pensamento,

 
No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa
está acima de todo preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. O
que se relaciona com as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço [...];
aquilo, porém, que constitui a condição só graças à (sic) qualquer coisa pode ser um fim em
si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, isto
é, dignidade [...]. Portanto, a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade
são as únicas coisas que têm dignidade. [75]
 

Ocorre que essa concepção de dignidade não foi acolhida à época, já que durante o século XIX e início do século XX o

progresso e o desenvolvimento sobrepuseram-se ao valor da pessoa. [76]

Apenas após o final da 2ª Guerra o conceito de dignidade humana ressurge com vigor. Nesse período, sua

constitucionalização também ganha impulso, podendo-se citar, exemplificativamente, a Constituição italiana de 1947 e a Lei

Fundamental alemã de 1949. [77]

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 1º, III,  estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos

fundamentos da República, e ao longo de todo o texto, não volta a ser prevista como um direito subjetivo expressamente

reconhecido. Tal postura do legislador foi salutar, pois, sendo a dignidade multidimensional, é indissociável de um grande conjunto

de condições ligadas à existência humana, como o direito à vida, à integridade física, psíquica e moral, à liberdade etc.[78]
O vocábulo “dignidade” deriva do latim "dignitas, e significa valor, distinção. Corresponde à tradução realizada por

Boécio do termo grego aksióma que significa a primeira proposição, as ideias elementares.[79] Pode ser compreendida como a

consciência que o ser humano tem de seu próprio valor
[80]

, o respeito que pode exigir de todos pela sua condição de ser

humano.
[81]

 Constitui-se em guia de todo o ordenamento jurídico, restando indispensável sua existência para a ordem social.

Articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a cada indivíduo orientar sua vida de

acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente sua personalidade.[82]
Impende reconhecer que o princípio da dignidade tornou-se o epicentro do extenso catálogo de direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais que as constituições e os instrumentos internacionais em vigor ofertam solenemente aos indivíduos e

à coletividade.
[83]

Do respeito à dignidade da pessoa humana surgem consequências como a igualdade de direitos entre todos, a garantia à

independência e autonomia de vontade e a não imposição de condições subumanas de vida.
[84]

 Reconhece-se na dignidade o

privilégio de todo ser humano em ser respeitado como pessoa, de não ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de

usufruir de um âmbito existencial característico seu.

Para Ronald Dworkin, a dignidade seria, em certo sentido, uma questão de convenção e seu conteúdo poderia variar de

acordo com a sociedade e época. Contudo, o direito que as pessoas têm de que a sociedade reconheça a importância de sua vida não

pode constituir mera convenção.[85] A Corte Constitucional alemã definiu a dignidade humana cautelosamente como “algo não

ligado ao tempo”.[86]
Na qualidade de princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia de toda a ordem jurídica,
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razão pela qual se caracteriza como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa.
[87]

 Dessa forma, recorre-se

ao princípio da dignidade humana como critério interpretativo de todo o ordenamento jurídico constitucional.
[88]

A pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e fim da sociedade e do estado, sendo o valor que prevalecerá

sobre qualquer tipo de avanço científico e tecnológico.
[89]

Miguel Reale sustenta que a dignidade é “o valor-fonte, ou seja, aquele do qual emergem todos os valores.
[90]

 O

postulado normativo da dignidade humana opera como “metanorma”, indicando como devem ser interpretadas e aplicadas outras

normas. 
[91]

Importa destacar a razão pela qual a dignidade adquiriu tal status jurídico-normativo.

Em primeiro lugar, norma é o gênero, do qual as regras e os princípios são espécies. Para distinguir entre regras e

princípios, existem numerosos critérios; porém, quanto ao grau de abstração, os princípios são mais do que as regras. Assim,

aqueles, em razão de serem vagos e indeterminados, prescindem de fatos que os concretizem. Os princípios estabelecem padrões

juridicamente vinculantes, estabelecidos em decorrência da justiça ou da própria ideia de Direito; por seu turno, as regras podem ser

normas vinculativas com conteúdo apenas funcional.
[92]

Os princípios se apresentam, então, como fontes de Direito, como a base das regras jurídicas.

A dignidade humana configura-se como um dos preceitos mais gerais e abstratos do pensamento jurídico, alçado a

orientador da concretização das demais normas jurídicas, orientando e justificando sua aplicabilidade. Contudo, “enquanto os

princípios representam expressões dos valores, as regras instrumentalizam o sistema para que, cumpridos os mandamentos

veiculados pelos princípios, os valores venham a ser alcançados”. [93]

Miguel Reale assevera:

 
Partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a pessoa humana é o valor-fonte de
todos os valores. O homem, como ser natural biopsíquico, é apenas um indivíduo entre
outros indivíduos, um animal entre os demais da mesma espécie. O homem,
considerado na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só se realiza no sentido de
seu dever ser, é o que chamamos de pessoa. Só o homem possui dignidade originária
de ser enquanto deve ser, pondo-se como razão determinante do processo histórico.[94]

 

Para Andreia Sofia Esteves Gomes a dignidade pode ser compreendida como um valor/bem que exige respeito e

proteção. Justifica-se pela socialidade, e se traduz na garantia de condições dignas de existência. [95]

Como critério de valor, necessita ser reafirmado permanentemente, pois que tem a pretensão de ser projetado ao futuro.

[96]

A dignidade não é apenas um direito a ser respeitado; quando se fala em direito à dignidade, se está, em verdade, a

considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção, e até mesmo, promoção e desenvolvimento da dignidade. Pode-se,

inclusive, falar de um direito a existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se atribuam aos direitos fundamentais relativos

à dignidade da pessoa.
[97]

Portanto, a dignidade da pessoa humana é intrínseca ao ser humano, ao qual é conferida personalidade jurídica, e

articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, da personalidade psicológica, permitindo a liberdade e a

autonomia. Realiza-se com o respeito aos demais direitos do ser humano e, em decorrência dessas características, constitui-se em

valor que guiará a criação, a interpretação e a aplicação das normas e demais princípios de Direito.
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6 CONCLUSÃO

 

 

Pessoa é o ser humano considerado em sua singularidade e construído mediante uma organização dinâmica, cujas partes

estão em integração e transformação.

Ao nascer, o indivíduo inicia o processo de construção de sua personalidade, que será influenciada pela estrutura

orgânica do corpo (física e psíquica), pelas tendências do temperamento, pelas experiências adquiridas ao longo da sua existência,

pela inteligência e pela cultura.

Sendo essa organização dinâmica e singular, ao ser humano é outorgada, pelo direito positivo, personalidade jurídica.

Esta, também denominada capacidade de direito, de gozo ou de aquisição, é a aptidão genérica para ser titular de direitos e

obrigações. Decorre do fato, simplesmente, de ser pessoa e é determinada por meio de teorias que propõem um marco temporal para

o início da vida.

Atualmente existem numerosas sugerem o início da vida. O ordenamento jurídico pátrio, no art. 2º do Código Civil,

adota a teoria natalista, para a qual a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, colocando a salvo, desde a

concepção, os direitos do nascituro.

Os direitos da personalidade são reflexos da personalidade humana, e funcionam como o conteúdo mínimo necessário e

imprescindível ao exercício da personalidade. São dotados de características próprias, como a impossibilidade de serem

mensurados, patrimonialmente, além de serem intransmissíveis, imprescritíveis, essenciais, inatos e vitalícios.

A dignidade pode ser compreendida como a consciência que o ser humano tem de seu próprio valor; o respeito que pode

exigir de todos pela sua condição de ser humano. Em decorrência de sua importância, tornou-se o epicentro do extenso catálogo de

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e constitui valor-fonte de toda a ordem jurídica, dele emergindo todos os

demais valores.

A dignidade também se articula com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a cada indivíduo

orientar sua vida de acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente sua personalidade psicológica.
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O ESTADO DE EXCEÇÃO, A LEI E A SUBJETIVIDADE EM GIORGIO AGAMBEN

THE STATE OF EXCEPTION, THE LAW AND THE SUBJECTIVITY IN GIORGIO AGAMBEN

Crishna Mirella De Andrade Correa Rosa

RESUMO
Este trabalho propõe-se a traçar um caminho que proporcione visualizar e discutir os dilemas
propostos à subjetividade e ao direito dentro do cenário político da modernidade analisado pela
ótica de Giorgio Agamben. Ao perceber o surgimento da biopolítica, descrita por Michel Foucault
como a época da sujeição dos corpos ao poder de vida e de morte, e a afirmação do
totalitarismo, por Arendt, como forma de governar por excelência da modernidade, os estudos
estabelecem-se num campo teórico que percebe o sujeito não mais como homem racional, mas
como vida nua entregue impunemente à política. A revisão desses conceitos e seu
entrecruzamento são realizados por intermédio da obra de Giorgio Agamben, que identifica o
sujeito com a figura do homo sacer, derivado da vida nua, e estabelece uma relação entre esse
sujeito e o soberano, os quais têm como cenário o campo, paradigma político da modernidade.
PALAVRAS-CHAVES: exceção;subjetividade;soberania

ABSTRACT
This paper intends to chart a path that provides view and discuss the dilemmas posed to the
subjectivity and the right, within the political landscape of modernity analyzed from the
perspective of Giorgio Agamben. Realizing the emergence of biopolitics, described by Michel
Foucault as the time of submission of the bodies to the power of life and death, and the
affirmation of totalitarism, for Arendt, as a form of government par excellence of modernity, the
studies are established in a field theorist who sees the subject not as a rational man, but
delivered as bare life policy with impunity. The review of these concepts and their intersection
are performed through the work of Giorgio Aganbem, which identifies the subject with the figure
of homo sacer, nude life, and establishing a relantionship between this subject and sovereign,
wich are set inte field, the political paradigm of modernity.
KEYWORDS: exception;subjectivity;sovreign

 

1-INTRODUÇÃO

 

A tese desenvolvida por Agamben sobre o Estado moderno realiza-se a partir do conceito foucaultiano de biopolítica,

retomando o campo de concentração, derivado do estado de exceção, como modelo que se generaliza na política moderna.

Assim, a chave da compreensão sobre a estrutura política em que a vida biológica é capturada na modernidade, passa

primeiramente pela análise da exceção no direito e posteriormente da extensão da relação direito/exceção para o estado de exceção,

utilizado em grande escala pelos governos totalitários modernos.

A partir da experiência do nazismo e do fascismo é possível perceber o exato mecanismo em que se concretiza, em atos,

o estado de exceção como forma de governo. A proclamação do estado de exceção alemão que durou 12 anos, sem que nunca

tivesse sido proclamada outra Lei que substituísse a Constituição de Weimer, pode ser considerado o melhor exemplo do quanto

essa figura jurídica tornou-se a regra nos Estados Modernos.

Dentro desse espectro, torna-se necessário compreender qual mecanismo conceitual é capaz de conferir legalidade à

perpetuação da exceção como uma forma de governo contemporânea.
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2-DESENVOLVIMENTO

 

2.1-A EXCEÇÃO E A LEI

 

A suspensão da ordem jurídica aparece como a primeira característica que dá lugar ao estado de exceção e que, por isso

mesmo, introduz também o seu primeiro questionamento: se a lei está suspensa, a exceção encontra-se dentro ou fora do

ordenamento jurídico?

A questão tem conseqüências significativas no âmbito da aceitação, e ocasionou debates no âmbito jurídico e político

devido à tentativa dos governos totalitários de legitimarem seus estados de exceção por meio da inclusão destes na ordem jurídica.

O estado de exceção suspende o direito vigente, mas não o destitui, nem o substitui. Curiosamente, mantém-se em

relação com a lei e muitas vezes é invocado para garantir que a lei suspensa tenha aplicação. O lugar de onde mantém tal relação

com a lei constitui, portanto, a chave para a compreensão da natureza desse instituto.

Inicialmente, observe-se que a exceção se estabelece a partir do reconhecimento de um estado de necessidade onde o

estado de direito está em risco e que, para salvar-se, abre mão de sua aplicabilidade.

Note-se que a base do conceito do estado de exceção é a mesma do fundamento que relaciona direito e exceção,

entendida como a subtração de um caso particular à aplicação da regra geral.

É possível dizer que a exceção, ao ser definida, acaba por definir também a normalidade, num contexto onde a figura do

soberano possui o poder para decidir sobre uma e outra. Assim, o âmbito de vigência da norma é delimitado a partir da exceção,

que ao se mostrar, mostra também o geral.

Nesse sentido, Agamben trabalha a exceção como algo que se encontra fora da lei, mas que para constituir-se em exceção

precisa manter relação com a norma[1], assim como a normalidade somente adquire essa qualificação a partir do momento em que

foi definido o espaço da exceção. A exceção está fora, mas é incluída no direito. Portanto, o estado de exceção mantém relação com

o ordenamento que se aplica à lei no momento em que se suspende.

Compreendendo a suspensão da totalidade do ordenamento jurídico, o que se tem é um Estado sem garantias de direitos

individuais, entregue à vontade do soberano cujas palavras e atos passam a ter força de lei. Essa característica é o que possibilita a

eliminação de cidadãos que, durante a vigência desse estado, destituídos que estão dos direitos individuais, não são considerados

integrados ao sistema político.

Assim, no momento em que a exceção possibilita que os genocídios se constituam em atos legais, situação que se verifica,

sobretudo, no curso da segunda guerra mundial, surgem as indagações acerca de sua legitimidade que, sob esse viés teórico,

remetem à sua localização.

Por esse motivo, o teórico do direito constitucional alemão, Carl Schmitt, esforçou-se para definir a exceção como um

fenômeno jurídico, apresentando o instituto através da figura da ditadura.

Mesmo diante do fato contundente de que o mecanismo em questão parece escapar da relação com a ordem jurídica no

momento mesmo em que a suspende, Schmitt insiste na importância de estabelecer o nexo entre exceção e juridicidade: “O estado

de exceção é sempre algo diferente da anarquia e do caos e, no sentido jurídico, nele ainda existe uma ordem, mesmo não sendo

uma ordem jurídica[2]”. Porém, a tentativa do autor deixa ainda presente o paradoxo da inscrição na ordem jurídica de algo que é

essencialmente exterior a ele, que define a própria suspensão dessa ordem.

Segundo Agamben, a articulação que se dá em dois momentos e objetiva conferir tal juridicidade ao estado de exceção,

acontece em Schmitt, primeiro, ao conceituar a ditadura comissária, através da diferenciação entre normas do direito e normas de

realização do direito; segundo, ao falar da ditadura soberana, com a definição de poder constituído e poder constituído[3].
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De acordo com o teórico alemão, a ditadura comissária, ao suspender a Constituição para protegê-la, adquire a função de

criar condições para a aplicação da lei, que se encontra suspensa, ainda que esteja em vigor. Desse ponto de vista, a exceção se torna

um mecanismo que garante a aplicação da norma, já que a norma e sua realização passam a ter conceitos distintos. A ditadura

soberana utiliza-se da exceção para criar condições ao estabelecimento de outra Constituição. Nesse caso, o que garante a

juridicidade do ato é a relação que Schmitt faz entre o poder que vige no estado de exceção e o poder constituinte. Embora o

constituinte não esteja incluído na Constituição, mantém com ela uma relação de “poder fundador”, garantido assim um mínimo de

constitucionalidade em suas decisões [4].

Agamben observa ainda um segundo momento na obra de Schmitt onde a inclusão da exceção no direito se dá pela

distinção entre norma e decisão[5]. Nesse caso, o autor justifica que a exceção suspende a norma e revela a decisão, outro elemento

jurídico. Isso porque o soberano pode decidir sobre a possibilidade de suspensão da Constituição e é essa possibilidade que faz

relação entre ele e a ordem jurídica. Portanto, o soberano está fora do ordenamento, pois decide sobre a inclusão de algo que está

fora da ordem jurídica válida, mas pertence a ela, na medida em que tem poder para decidir sobre a suspensão total da

Constituição[6]. Ao trilhar o caminho das tentativas schmittianas de legitimação da exceção, Agamben vislumbra finalmente a

natureza implícita no discurso desta: “estar fora e, ao mesmo tempo, pertencer: tal é a estrutura topológica do estado de

exceção”[7].

Como se afirmou acima, a discussão sobre a relação de inclusão/exclusão da exceção com a norma jurídica tem mostrado

que o direito somente pode definir qual é o caso normal a que a lei se aplica a partir do estabelecimento da exceção, que se define

como um caso particular excluído da norma geral. Porém, mesmo estando excluída da norma, a exceção mantém relação com ela na

medida em que toma o lugar da lei no momento de sua suspensão. O momento em que a norma se aplica à exceção é justamente

quando se retira dela, ou seja, quando é suspensa. Daí a afirmação de Agamben de que a norma se mantém em relação com a

exceção na forma da suspensão[8]. Portanto, a regra somente se define enquanto tal, na medida em que pode relacionar-se à

exceção. Note-se, assim, que não é a exceção que, subtraindo-se, dá lugar à norma, mas sim a norma que, suspendendo-se, dá lugar

à exceção.

A norma define-se pela relação que mantém com a exceção, mas suspendendo-se o direito para dar lugar à exceção, o

que entra no lugar da lei?

Agamben mostra que a relação de inclusão/exclusão da exceção com a norma acaba por criar, para aquela, uma zona de

indiferença. Não pode ser tomada como fato, pois cria-se a partir da suspensão da norma e por isso mesmo exclui-se também a

possibilidade de tratá-la como um caso jurídico[9]. Assim, a única definição possível para a exceção passa a ser a indiferença. A

exceção é o espaço anômico, nem fato, nem direito, em que a lei está suspensa e vige a decisão soberana.

O objetivo do soberano é sempre criar um espaço onde haja condições para a aplicação da norma, mesmo que o

mecanismo necessário para isso seja a suspensão da mesma. Uma vez que a norma não pode ser aplicada ao caos, a exceção surge

como a zona de indiferença necessária, entre o externo e o interno, entre o normal e o anormal, até que a lei possa ser restabelecida.

Se para definir-se, a norma necessita da relação com o que está fora, a exceção encerra a própria estrutura originária da

relação jurídica, pois é somente a partir da sua suspensão e da inclusão da exceção que a lei pode ser definida. Assim:

 

A decisão soberana sobre a exceção é, neste sentido, a estrutura político-jurídica
originária, a partir da qual somente aquilo que é incluído no ordenamento e aquilo que
é excluído dele adquirem seu sentido. Na sua forma arquetípica, o estado de exceção é,
portanto, o princípio de toda localização jurídica, posto que somente ele abre o espaço
em que a fixação de um certo ordenamento e de um determinado território se torna pela
primeira vez possível[10]”.
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Ao estabelecer a zona de indiferença e com isso tornar possível o ordenamento, o soberano também está decidindo que o

espaço que existia antes da suspensão da lei não se constituía em lugar adequado para a aplicação da norma. Esse momento equivale

ao da verificação do estado de necessidade que justifica a suspensão da ordem jurídica e que, portanto, também se constitui em

monopólio da decisão soberana.

 

2.2-ESTADO DE NECESSIDADE E IUSTITIUM

 

Como expõe Agamben, é comum nos medievais a idéia de que a necessidade não tem lei, o que pode levar a crer que não

existe lei na necessidade ou que a necessidade faz sua própria lei[11].

De fato, no estado de exceção são permitidos atos que a lei suspensa, se tivesse vigência, não permitiria. Mesmo na

vigência da lei observam-se casos em que, por uma exceção, o sujeito pode transgredi-la, justificado pelo estado de necessidade.

Portanto, além de tornar lícito o ato que na vigência da lei era considerado ilícito, a necessidade justifica a transgressão da lei, não

estando sujeita de forma alguma à aplicação desta.

Assim, note-se que o fundamento mais peculiar da necessidade constitui-se na subtração do caso particular à aplicação

da norma, pois o que desaparece na necessidade não é a norma, mas, precisamente, a obrigação de cumpri-la.

A necessidade cria uma situação em que a lei existe, porém não se aplica àquele caso específico e, nesse sentido, serve

como fundamento à exceção medieval, que passa a ser definida como uma abertura do direito a um fato que não está incluído nele.

Nos modernos, a modificação na natureza da necessidade ocorre no sentido de tentar incluí-la na ordem jurídica de

forma a conferir legalidade ao estado de exceção. Tal transposição é realizada mediante a afirmação do estado de necessidade como

fundamento da lei e não mais como uma situação em que a lei perde sua obrigação, como era a tônica medieval. Se no estado de

necessidade não é possível aplicar-se o ordenamento jurídico vigente, a necessidade deve criar as leis que a ela se aplicam,

constituindo-se assim, ela própria, como uma fonte do direito. Apresenta-se, portanto, um estado não legal, porém jurídico.

A partir daí o que se tem no estado de necessidade moderno é uma situação de fato que imediatamente se confunde com

a lei, incluída na ordem jurídica pela idéia de fonte do direito, mas que não se relaciona ao direito positivo e que pode,

principalmente, ir contra ele. A imprecisão que deriva da indiferença, onde o fato confunde-se com o direito e o direito é eliminado

pelo próprio fato, faz cair a idéia de fonte do direito e revela no estado de necessidade uma noção de zona de indiferença,

característica que é estendida, por conseqüência, ao estado de exceção.

Como explica Agamben:

 

O status necessitas apresenta-se (...), como uma zona ambígua e incerta onde
procedimentos de fato, em si extra ou antijurídicos, transformam-se em direito e onde
as normas jurídicas se indeterminam em mero fato; um limiar, portanto, onde fato e
direito parecem tornar-se indiscerníveis[12].

 

A tentativa moderna de conceituação do estado de exceção acaba por se tornar uma indefinição desse instituto e é devido

à noção de zona de indiferença, onde fato e direito confundem-se e anulam-se no patamar do indiscernível, que os governos

totalitários puderam levar às últimas conseqüências, todos os genocídios cometidos em nome da necessidade.

Leva-se em conta ainda a tentativa da modernidade de apresentar a necessidade como um fato objetivo, que ao ser

observado, dá lugar ao estado de exceção. Ocorre que, como a necessidade geralmente é um fato que a lei não pôde prever e que se

encontra fora do ordenamento, a declaração de existência do estado de necessidade fica a cargo do soberano, que é quem tem poder
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para suspender a lei e criar o estado de exceção. Portanto, ao contrário do que queriam fazer pensar os legitimadores do estado de

exceção, a necessidade encontra-se claramente à mercê de um juízo subjetivo. É o soberano quem avalia politicamente, de forma

extrajurídica, se a aplicação da ordem jurídica vigente deve ser conservada ou suspensa.

Decorre também das considerações acima o monopólio do soberano para criar regras no estado de exceção, já que o

direito vigente está suspenso. Essa característica leva a uma crise da divisão de poderes: executivo, legislativo e judiciário passam a

concentrar-se numa só pessoa. Importante registrar aqui o uso abundante das medidas provisórias e decretos - lei pelos governos

atuais como mais uma forma de concentração dos poderes. Certamente uma característica que confirma a tese de Agamben sobre o

estado de exceção como “forma de governo” generalizada nos Estados modernos.

Dessa forma, o iustitium, instituto do direito romano analisado por Agamben, apresenta-se como o paradigma mais

adequado de estado de exceção, deixando em segundo plano a teoria Schmittiana que, propositalmente equivocada, tenta justificar a

suspensão da lei dentro da própria legalidade.

Conforme expõe Agamben, ao receber a notícia de que havia alguma situação que colocava em risco a República, o

Senado romano pedia aos cônsules, ou mesmo aos cidadãos, que fizessem qualquer coisa que fosse necessária para salvaguardar o

Estado. A esse ato seguia-se, geralmente a declaração do tumultus, estado de emergência, e a proclamação do iustitium, que

terminologicamente significa “interrupção, suspensão do direito[13]”. Portanto, em Roma, quando se declarava o iustitium abria-

se, de fato, um vazio jurídico, sobretudo porque os teóricos referem-se a esse instituto como uma circunstância em que todos têm

um direito de defesa que, mesmo não se situando dentro do direito, pode ser utilizado num estado de emergência.

A afirmação da característica extrajurídica do iustitium, onde cada cidadão possui um poder flutuante e fora do direito,

aproxima este instituto da idéia da exceção na modernidade.

A evolução dos estudos sobre o iustitium em Agamben leva a concluir que o instituto refere-se não só às férias judiciárias

no estado de emergência, mas principalmente à decisão de romper com o direito para poder salvá-lo.

Por todos esses motivos é que o iustitium possui uma natureza que revela o que está escondido por trás da tentativa da

tradição do direito moderno de relacionar estado de exceção e ditadura.

O ditador romano era uma figura escolhida pelos cônsules cujos poderes eram conferidos pela lei. O poder que vige no

iustitium, aparece a partir da suspensão da lei e está disseminado inclusive entre os cidadãos que tudo podem para salvar o Estado.

Daí a idéia de romper o direito para salvá-lo. Enquanto Schmitt tenta trazer a exceção para o âmbito do direito, os paradoxos que

surgem de suas definições revelam o verdadeiro paradigma que constitui a exceção como um vazio e uma interrupção do direito.

 

2.3-O SOBERANO E A ZONA DE INDIFERENÇA

 

Mesmo os governos nazista e fascista não se caracterizam como ditadura, pois seus governantes eram legalmente

investidos em seus cargos[14]. A característica totalitária e a possibilidade da permanência do estado de exceção nesses governos

se deram mediante a perpetuação de um Estado dual, ou seja, a exceção aconteceu paralela ao estado de direito. Este não foi

revogado, mas sim, suspenso, por isso continuou a existir em dualidade com o estado de exceção.

Em última análise, o grande problema que traz o vazio jurídico verificado na exceção constitui-se na classificação dos

atos praticados nela. Se o direito está suspenso, não se definem as ações como jurídicas, portanto, como punir os atos praticados

num espaço totalmente anômico?

Note-se, portanto, que a dificuldade dos tribunais pós-guerra de julgarem os executores dos campos de concentração

decorrem, em boa parte, da confusão e da indeterminação conceitual que encerra em si a exceção.

Nesse sentido, a complexidade que revela a teoria do estado de exceção se coaduna com a dificuldade da discussão sobre
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a responsabilidade individual dos atos nele circunscritos. A abertura da zona de indiferença, ou do espaço anômico, como define

Agamben, cria um lugar onde as ações são teoricamente impunes, pois não podem ser tomadas como caso jurídico, uma vez que a

lei está suspensa. É precisamente neste espaço de indefinição entre fato e direito, de não discernimento entre o jurídico e o não

jurídico, de abertura do grande vazio anômico, que o homem vem sendo tomado como vida biológica que se encontra,

impunemente, à mercê do soberano.

Ao demonstrar que o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico, Agamben revela o paradoxo

que se encontra no âmbito constitutivo dessa figura.

Sabe-se que o soberano é aquele que se encontra fora da ordem jurídica, mas que tem poder para suspendê-la e declarar o

estado de exceção. Portanto, está fora, mas pertence à lei, pois só a ele cabe a decisão de suspender a Constituição.

Assim, se a norma necessita de uma situação homogênea para aplicar-se, o soberano é quem decide sobre essa

normalidade e desse ponto de vista, seu poder constitui-se, sobretudo, num poder de decisão[15].

Ao decidir sobre a normalidade e a exceção, o soberano opera no limite entre a vigência e a não vigência do direito e, no

caso da exceção, a autoridade dispensa o uso do direito, nas palavras de Agamben: “a autoridade demonstra que não precisa do

direito para criar o direito[16]”.

A decisão soberana vai, então, além da solução sobre o que é lícito ou ilícito e chega à linha limítrofe entre fato e lei, ou

seja, decide, precisamente, sobre a inscrição da vida no direito: “é a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui

em si através da própria suspensão[17]”.

Quando a lei normaliza a vida, apresenta-se por meio de uma estrutura da norma onde a tipicidade é descrita pela

transgressão e a inclusão do fato na ordem jurídica se dá mediante sua exclusão da normalidade. É capturado pela lei um fato que já

vinha acontecendo, sem ser sancionado, e a partir da exclusão do meio em que se encontrava antes é incluído na ordem jurídica.

Segundo Agamben, tal inserção se dá através da culpa, no sentido de que o agente encontra-se em relação de débito com algo do

qual foi excluído. Dessa forma, a culpa apresenta-se como um conceito formal, dissociado da moral, onde seu fundamento está no

simples referir-se a alguma coisa e não na transgressão em si. A consciência não se constitui em requisito da culpa, que decorre da

simples verificação do fato[18].

Ocorre que o limite da decisão soberana sobre a inscrição da vida no direito encontra-se no limite máximo entre o que

está fora e o que está dentro, não permitindo uma visualização clara da demarcação entre os dois campos. Assim, a ordem dos

acontecimentos que originam a norma e a culpa padece da impossibilidade de discernir qual decorre de qual, devido à obscuridade

pela qual está envolto o lugar da decisão soberana. Emerge dessa indefinição a indistinção entre externo e interno, vida e direito

sobre os quais decide o soberano: “existe uma figura-limite da vida, um limiar em que ela está, simultaneamente, dentro e fora do

ordenamento jurídico, e este limiar é o lugar da soberania[19]”.

Nesse sentido, é possível afirmar também que a exceção constitui-se na estrutura originária da ordem jurídica e a ela dá

sustentação, pois a vida somente pode ser implicada no direito mediante a pressuposição da exceção.

Para melhor visualizar a zona de indiferença que se cria na soberania, o autor traz à colação a relação entre justiça e

violência, que a partir do ponto de vista do nómos[20], coincidem na pessoa do soberano.

O fragmento que traz o termo nómos torna-se interessante na medida em que define o soberano a partir da violência

justificada. Nesse sentido, note-se que a obra de Agamben representa um esforço para apreender a verdadeira noção da exceção que

vige na modernidade, concebida como zona de indiferença, quebrando com a tradição ocidental do direito que forçosamente quer

incluir a exceção no âmbito do direito.

Em Agamben, o real significado que emerge da natureza da figura enigmática do soberano é a indistinção entre direito e

violência. Tal violência coincide com aquela que vige no estado de natureza que aparece na teoria contratualista hobbesiana[21].
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Conforme essa teoria, o soberano é o único que mantém, na passagem do natural para o civil, a violência característica do estado de

natureza, o que o constitui como o lugar em que convivem violência e direito, indistintamente.

O nexo entre localização e soberania está bastante ligado à aplicação do ordenamento. Embora existam tentativas, como a

de Schmitt, de construir a imagem da soberania vinculada à decisão sobre a exceção, o que o direito tradicional não quer fazer

aparecer, mas que se encontra oculto em sua própria teoria, é que o espaço da soberania constitui-se, sobretudo, no lugar onde não

se reconhece mais o limite entre o direito e o não direito; em que abre-se um espaço juridicamente vazio e livre, ou seja, cria-se um

espaço de suspensão do direito. Esse espaço, em Schmitt, corresponde ao da exceção. O estado de exceção vige, então, em

determinado âmbito temporal e espacial, onde o direito é suspenso pelo soberano, o qual detém o monopólio da violência

característica do antigo estado de natureza. O espaço da soberania constitui-se, portanto, no espaço da natureza e, ao mesmo tempo,

da exceção, não sendo possível discerni-las:

 

O estado de exceção, logo, não é tanto a suspensão espaço-temporal quanto uma figura
topológica complexa, em que não só a exceção e a regra, mas até mesmo o estado de
natureza e o direito, o fora e o dentro transitam um pelo outro. É justamente nesta zona
topológica de indistinção, que deveria permanecer oculta aos olhos da justiça, que nós
devemos tentar em vez disso fixar o olhar[22].

 

Por esse motivo, torna-se fundamental para Agamben desconstruir a idéia schmittiana de violência inscrita no âmbito do

direito, contrapondo-a à noção benjaminiana de violência pura.

Enquanto Benjamin tenta manter a idéia de violência pura como exterior ao direito, Schmitt esforça-se para encerrá-la na

ordem jurídica através da exceção[23]. A definição da violência que opera na exceção torna-se, assim, um caminho para reforçar a

idéia, em Agamben, de soberano como aquele que está fora do direito e da exceção, como o espaço onde a lei não vige, embora se

mantenha em relação através de sua suspensão. Se não vige a lei, o que se aplica é justamente a violência pura de Benjamin, aquela

que se encontra fora do direito e o estabelece[24]. Entre a suspensão da lei e a presença do poder soberano como força de lei através

do uso da violência, o que resta é uma absoluta confusão entre lei e violência, possível devido à lei que existe sem viger e que, por

isso mesmo, dá lugar à vigência do “estatuto da violência”, como expõe Agamben: “o que está em questão na zona de anomia é,

pois, a relação entre violência e direito – em última análise, o estatuto da violência como código da ação humana[25]”.

A vigência da violência sem referência à lei demonstra mais uma faceta do problema que deriva da separação entre a

norma e sua aplicação. Se o soberano não está submetido ao ordenamento, na exceção, o que se realiza é a sua vontade, que não é

lei, mas tem força de lei. Assim como os decretos-lei utilizados pelo executivo são aplicados normalmente sem serem considerados

lei até que sejam aprovados pelo Legislativo, a vontade do soberano no estado de exceção também se aplica por intermédio da

figura da força da lei, mesmo não havendo vigência da lei. Conforme define Agamben, trata-se de uma aplicação sem vigência.

 

2.4-A EXCEÇÃO, O BANDO E O HOMO SACER

 

É evidente que a separação entre a norma e sua aplicação constitui-se em mais uma tentativa de teorizar o estado de

exceção como pertencente à esfera do direito. Na medida em que se consideram norma e aplicação da norma como coisas distintas,

pressupõe-se também que a existência da norma por si só não pressupõe sua aplicação, havendo necessidade de um processo que as

relacione. Isso torna possível a justificativa de que na exceção somente a aplicação da norma foi suspensa, dando a idéia de que

ainda existe um estado de direito.

No entanto, a forma como se estrutura o estado de exceção, deixa perceber que persiste naquele espaço ao menos uma
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impressão da aplicação da lei, a qual se apresenta vazia, visto que não há vigência do ordenamento. O que preenche o espaço vazio

da lei é, precisamente, a vontade do soberano, a qual passa a ter, portanto, força de lei. Nesse sentido há uma aplicação sem

vigência, onde a lei está presente, não substancialmente, mas mediante a sua força, que reveste a vontade soberana. É esse o

paradigma oculto nas palavras do advogado de Eichmann quando diz à imprensa que seu cliente “se considera culpado perante

Deus, não perante a lei[26]”, porque estava seguindo a vontade do Líder como se fossem leis, e à declaração do próprio Eichmann

de que durante o Terceiro Reich “as palavras do Füher tinham força de lei[27]”.

Embora não discuta diretamente o estado de exceção, Arendt acaba por descrever uma de suas características nas

considerações sobre o julgamento de Eichmann ao afirmar que, para todos os efeitos, o que o acusado fizera só poderia ser

considerado crime retrospectivamente e que “ele sempre fora um cidadão respeitador das leis, porque as ordens de Hitler, que sem

dúvida executou o melhor que pôde, possuíam “força de lei” no Terceiro Reich[28]”.

O espectro do direito presente na força de lei que compõe o estado de exceção nazista, o qual ganhou visibilidade no

campo de concentração, trouxe inúmeros problemas aos julgamentos do pós-guerra, sobretudo porque aquele Estado substituiu seu

conjunto de regras por um outro, ditado pelo Füher, de forma que, diante do direito, ao assassinarem os judeus, as pessoas agiram

dentro do que era permitido pelo governo alemão. De acordo com esta perspectiva, contra a lei seria ajudá-los.

A possibilidade da inversão total entre o lícito e o ilícito revela a indeterminação que marca o estado de exceção no

campo, onde, devido ao absoluto estado de indefinição, qualquer ato pode desencadear extremas consequências. Esse lugar, em que

o direito não pode ser discernido e confunde-se com a vida, deixando patente uma total ausência de limites, é o espaço onde tudo é

possível[29].

Nas análises de Agamben, o enfoque recai, principalmente, sobre o momento em que se abre o espaço onde está ausente

o conteúdo da lei, e em que a própria vida passa a ser a fonte de lei exercida pelo soberano; esse momento corresponde àquele em

que a lei deixa de ser lei para confundir-se com a vida[30].

O autor toma emprestada a designação de bando, antigo termo germânico que significa exclusão da comunidade e, ao

mesmo tempo, estar sob a insígnia do soberano[31], para designar a relação constitutiva entre vida e soberano, que se constitui

precipuamente em termos de exclusão/inclusão da vida pelo soberano. De fato, seguindo as explicações do autor sobre a exceção,

conclui-se que tal relação não se dá pela aplicação da lei, mas pelo seu abandono. Sobre a vida excepcionada paira o abandono da

lei, que inclui retirando-se, em outras palavras, aplica desaplicando-se. Por isso, o autor apresenta a relação da exceção como uma

relação de bando, onde o que foi banido não foi somente atirado fora da lei, mas abandonado por ela.

Nesse sentido, visualiza-se na lenda do camponês em Kafka uma estrutura correspondente à do abandono do homem pela

lei.

Na lenda Kafkiana, um homem do campo está diante da lei, a qual tem um porteiro que a guarda e que adverte ao homem

que ele não pode entrar. Ocorre que a porta está totalmente aberta e ainda assim, o camponês, advertido pelo porteiro, queda-se ali

durante anos sem ousar entrar. Por várias vezes, em vão, tenta dissuadir o porteiro a retirar a proibição. Por fim, já velho e perto da

morte, o homem vai embora, desiste de entrar na lei. Vendo que o camponês se fora, o porteiro fecha a porta e se vai também, antes

dizendo ao homem que a porta estivera todo aquele tempo aberta somente para ele e sendo guardada somente a sua entrada[32].

Partindo do paradoxo que se coloca à impossibilidade do camponês de adentrar na porta da lei que se encontra sempre

aberta, Agamben apresenta a metáfora kafkiana como o paradigma da forma pura da lei. Para esse autor, o porteiro não se constitui

no principal impedimento à entrada do camponês, que verdadeiramente, não logra êxito em conhecer o que há além da porta da lei

porque ali nada existe, ou seja, a lei nada prescreve[33].

Sob esse ponto de vista, a lei à frente do camponês não é possível de ser conhecida justamente porque se constitui num

grande vazio. O que está à frente do camponês é, portanto, não o conteúdo da lei, que é inexistente, mas a sua forma:
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uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta, e o porteiro se põe de lado, o
homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri
e diz: “se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas veja bem: eu sou
poderoso. E sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem
porteiros cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a visão
do terceiro”[34].

 

A metáfora das salas que separam o camponês de conhecer o conteúdo da lei revela que, mesmo entrando pela primeira

porta, o homem encontraria depois nada mais que uma sucessividade da mesma estrutura anterior, ou seja, uma repetição da pura

forma.

Agamben aproveita essa estrutura para mostrar como funciona, de fato, o esquema do bando. Na exceção soberana a lei

aplica-se desaplicando-se, por isso a idéia de abandono e a emergência da força com que a vida é capturada pelo soberano, uma vez

que não há nada que faça a intermediação dessa captura.

Na lenda kafkiana, o camponês é entregue à lei que não exige nada dele; que está para ele sempre aberta, mas que não o

deixa entrar. O que o faz passar toda a vida preso diante dessa situação de captura diante da lei é a mesma estratégia que submete o

sujeito contemporâneo ao bando do qual não consegue livrar-se, qual seja: o poder da lei de ter “vigência sem significado[35]”.

Para Agamben, a partir de Kant, a modernidade pautou-se na fundamentação da lei jurídica como pura forma. Ao retirar

todo objeto real da vontade da relação que constitui a lei jurídica, Kant deixa permanecer nessa lei somente a forma da legislação

universal. Reforça o caráter puramente formal da legislação nesse autor, a afirmação de que a lei deve ser respeitada por si só, sem

referência aos motivos e objetivos que possam a ela se referir. O que Kant exige é precisamente o respeito à lei que vige sem

significar, ou seja, à pura forma da lei.

Agamben capta, com precisão, o momento em que o conceito kantiano é incorporado pelos governos totalitários ao

pontuar que a vida sob uma lei que vige sem significar, é semelhante à vida no estado de exceção[36].

Extrai-se da noção de força e forma de lei na exceção, uma crise de legalidade sem precedentes, onde a lei ora vige sem

se aplicar, ora aplica-se se viger, aliada a uma crise de subjetividade, refletida na emergência da vida nua como centro da política.

O momento em que a lei torna-se um mecanismo revestido de formalidade capaz de ser aplicado em qualquer

circunstância é o mesmo ponto em que se confunde com a vida, sendo impossível discerni-las. A vida é a lei. Tal é a conclusão de

“o processo”, quando se vislumbra que o processo coincide com a vida de K.

No íntimo do esquema da exceção reside a indistinção entre vida e direito. Dentro desse contexto, resta saber qual é a

vida confundida na zona de indiferença onde vige a força e a forma da lei vazia. 

A vida capturada é excepcionada e passa a habitar um espaço anômico, onde tem lugar uma absoluta matabilidade,

segundo os preceitos da vontade soberana.

Assim, enquanto no espaço de vigência do direito, as leis prescrevem direitos humanos e individuais que “resguardam” a

vida humana, na exceção, o homem é tomado como vida nua, ligada à soberania.

Ao olhar a relação da vida com o soberano através do paradigma da sacralização da vida, pode-se dizer que, dentro do

esquema apresentado acima, o homem se queda numa condição tal, que não pode ser sacrificado pelos ritos normais, mas a partir do

momento em que é “banido”, no sentido de estar entregue ao bando soberano, sua vida torna-se absolutamente matável.

Insacrificável e matável: tal é a vida que ocupa o centro da biopolítica que tem a exceção como forma de governo

generalizada.

Agamben toma o paradigma da sacralidade, expresso no homo sacer, como caminho para trabalhar a contradição que

recai sobre a vida nua.
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No direito romano arcaico, considerava-se sacro o homem julgado por um delito, o qual não era lícito sacrificar, porém,

quem o matava não era considerado homicida[37]. O paradoxo que emerge da concepção de homo sacer leva a visualizar uma

situação em que o homem sacro poderia ser morto impunemente, mas não era permitido levá-lo à morte pelas formas descritas no

rito.

O homem sacro, por ser matável e insacrificável, encontra-se banido do direito humano, ao mesmo tempo em que não

pertence ao divino e, por isso, ocupa uma zona anômica que está fora desses dois mundos. A dupla exclusão que sofre a figura do

sacro reside, de um lado, no fato de a ele serem proibidas as imolações, utilizadas para as consagrações, e, de outro, por poder ser

morto impunemente na comunidade, o que não acontece aos que não passaram por julgamento.

O homo sacer, ao ser duplamente excluído, do direito humano e do direito religioso, e duplamente capturado, nas formas

do matável e do insacrificável, comunica-se ao esquema da exceção, onde, igualmente, a lei aplica-se desaplicando-se. Como

explica Agamben:

 

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa
ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter
particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se encontra
exposto. Esta violência – a morte insancionável que qualquer um pode cometer em
relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e nem como homicídio, nem
como execução de uma condenação e nem como sacrilégio[38].

 

Então, fica evidente que para o autor, o caráter da dupla exclusão da vida sacra nos termos em que aqui se apresenta,

constitui a figura que dá origem à vida que está capturada na exceção soberana: “soberana é a esfera na qual se pode matar sem

cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta

esfera[39]”. Nesse sentido, é tarefa do soberano a produção da vida nua.

Assim, há um encontro entre o sacro e o soberano no espaço em que ambos se retiram do âmbito do direito e do divino.

Apresentam-se ambos como figuras simétricas na medida em que para o sacro, os outros homens agem como soberanos e para o

soberano, os demais homens apresentam potencial para constituírem-se em vida sacra[40].

O espaço que se abre para o encontro do homo sacer com o soberano, é justamente a zona de indiferença em que vida e

direito não se discernem, e onde o homem está totalmente exposto à violência.

A discussão da subjetividade que passa pela idéia de homo sacer como figura originária da inclusão da vida nua na

política, afasta-se sobremaneira da tradição jurídica que concebeu o sujeito a partir da racionalidade. O paradigma racionalista de

direito parte da noção de homem pertencente à determinada comunidade e protegido pelos direitos humanos. Em Agamben, o

modelo de homem que se relaciona com o direito, que é o homo sacer, tem a sacralidade da vida, não como um direito a ser

utilizado em sua defesa contra o soberano, mas como uma forma de sujeição da vida a um poder de morte, à situação de abandono.

Emerge das considerações de Agamben a terrível crise em que se encontra a subjetividade após a concretização da

biopolítica, já apontada por Foucault. O sujeito aqui se reduz à vida nua, desqualificada, que se põe cruamente diante do poder de

vida e de morte do soberano, cuja tarefa passa a ser a produção dessa espécie de vida.

A matabilidade é a característica precípua implicada a esse sujeito, confinado à figura do homo sacer.

Os estudos de Foucault, em relação à biopolítica, apontaram a emergência da vida biológica como centro da política,

onde o fundamento do poder soberano pode ser explicado, inicialmente, pelo poder incondicional do pai em relação à vida do filho e

do súdito. Assim, a vida aparece, originariamente, definida em função de um poder de morte que lhe recai. Tal poder de morte não

deriva de outra circunstância que não à do simples reconhecimento do filho pelo pai. Uma vez estabelecida a relação pai e filho,
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mediante o nascimento, surge o poder de morte, que em latim é representado pela expressão vitae necisque potestas[41]. O sentido

que se dá à aparição da vida é mais do que o da vida natural. A vida que se torna o elemento político originário da modernidade é a

vida exposta à morte.

Dessa forma, o cidadão que se apresenta no âmbito político é, desde sempre, matável em relação ao pai, mesmo que não

possa ser morto pelos ritos de execução penal. Nesse sentido, Agamben vislumbra na vitae necisque potestas novamente a figura da

excepcionalidade e do homo sacer: o homem matável fora do rito. Esse cidadão não habita, completamente, nem a cidade nem a

casa, encontra-se numa zona de indiferença.

A inexorabilidade que compõe a vida do homo sacer é a de que ele está, desde o início, exposto à morte, sem que possa

ser resgatado pelo rito ou pelo sacrifício[42].

 

2.5-ESTADO DE EXCEÇÃO E CRISE DA SUBJETIVIDADE MODERNA

 

De forma precisa, o estado de exceção tomou corpo e tornou-se visível nos campos de concentração. Nesse espaço, a

exposição à morte dava a tônica da existência daqueles que foram capturados fora do direito e doados à violência pura.

A figura do muçulmano apresentada por Agamben em “Quel che resta di Auschwitz[43]”, constitui-se na visualização

do homem entregue à morte e que, porém, ainda vive. É, propriamente, a imagem do morto vivo, do cadáver ambulante, conforme

as palavras expressas nos testemunhos citados pelo autor:

 

O dito muçulmano, como na linguagem do Lager, era chamado o prisioneiro que havia
abandonado qualquer esperança e que foi abandonado pelos companheiros, não possuía
mais um âmbito de consciência onde bem e mal, nobreza e baixeza, espiritualidade e
não espiritualidade pudessem se confrontar. Era um cadáver ambulante, um feixe de
funções físicas já em agonia[44].

 

Diante desse quadro emerge o homem completamente destituído de qualquer qualidade humana. Sobre o muçulmano não

recai nenhuma piedade, mas a indiferença dos companheiros e o desejo de sua morte pelos soldados da SS[45]. Sua vida é a mais

frágil e a mais imediatamente exposta à morte. Na realidade, a idéia que se tem da morte do muçulmano é a de que ele será

devolvido à morte, ou seja, há uma noção de maior pertencimento à morte do que à vida.

No relato acerca do muçulmano que foi morto devido à manifestação da disenteria que possuía[46], vislumbra-se a

conseqüência extrema que pode emergir dos atos mais singulares.

A situação limite em que vive o muçulmano no campo, constitui-se no paradigma do cotidiano vivido no estado de

exceção. Concretiza-se assim a afirmação de que “tudo é possível”, utilizada por Arendt para definir o totalitarismo e retomada por

Agamben, como característica proeminente do estado de exceção. Tal é a idéia, que encontra correspondência no mundo hoje e que,

em parte, é responsável pela construção da noção de campo como paradigma do moderno. Nada pode ser considerado mais

cotidiano hodiernamente que a morte pelas mãos do poder soberano estendido a todos. Como no campo, a exposição à morte é

constante, assim como a perda das qualidades humanas e a noção de estar sempre no limite da vida e da morte.

É no muçulmano que a noção de produção biológica no campo se faz mais forte. Embora Foucault não tenha trazido o

estado de exceção no campo para a composição do conceito de biopolítica, em Agamben nota-se que a vida biológica que ocupa o

centro da política moderna encontra reflexo na figura da vida nua que constitui o habitante do campo de concentração.

A indagação que recai ainda hoje sobre o paradigma da biopolítica que se mantém no enorme campo de concentração que

constitui a política moderna persiste para além do muçulmano morto no campo e reflete-se ainda no sobrevivente. A despeito da
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discussão que Agamben empreende acerca do sentimento de culpa dos sobreviventes dos campos, a particularidade que chama a

atenção é que, independente de qualquer coisa, esses homens escolheram a sobrevivência. Optaram pela vida como tal; pelo

acréscimo da vida biológica, que há muito já se encontrava destituída da sua cultura:

 

A vida que o sobrevivente escolhe abraçar sem reservas, o pequeno acréscimo de vida
pelo qual está pronto a pagar o preço mais insuportável, se revela, todavia, ao final, não
ser outro que a vida biológica como tal, a simples, impenetrável prioridade do elemento
biológico[47].

 

Resta evidente a crise que traz à subjetividade o conceito de biopolítica, pois o homem que está no centro da política

constitui-se na vida meramente biológica.

Em Agamben nota-se como o campo traz como paradigmas as facetas da subjetividade afetada pelo movimento de

transformação da política em biopolítica.

A imagem do estudante italiano que fica envergonhado na frente do soldado nazista antes de ser morto por ele, revela

implacavelmente, a figura do sujeito moderno.

Conforme discorre Agamben, a vergonha decorre, sobretudo, da impossibilidade do homem de romper consigo

mesmo[48]; da impossibilidade de fazer escapar à vista aquilo que não se pode esconder.

A vergonha aparece quando o homem está inevitavelmente na sua própria presença: “a nudez é vergonhosa quando é a

evidência do nosso ser, da sua intimidade última[49]”. O sentido que recebe a intimidade é propriamente o da vida fisiológica.

No momento da vergonha, o paradoxo que se coloca é o do eu desubjetivado que se depara com a extrema presença de si

mesmo. Como se a consciência ruísse e ao mesmo tempo fosse convocada para assistir à derrocada do sujeito enquanto sujeito.

Agamben explica que na vergonha, o homem torna-se testemunha da perda de seu próprio sujeito[50]. Por isso, é

possível identificar no momento da vergonha, o mesmo da subjetivação e da desubjetivação.

O momento da vergonha está relacionado, de certa forma, ao remeter-se do homem a um objeto que ele desaprova, algo

próximo à condição de “animal repugnante” (desubjetivação) e emerge daí o medo de que esse algo seja também reconhecido à sua

volta. A subjetivação constitui-se justamente no movimento do homem de ser chamado a testemunhar o que está sendo visto de si

mesmo, a sua desubjetivação, desde que aí esteja expressa a vergonha.

Ocorre que ao olhar-se de um lugar distante de si mesmo, o homem vê-se diante de uma passividade que não pode

assumir (inassumibile). Segundo Agamben “somente neste gesto complicado, neste olhar a si, no próprio afastar-se de si, qualquer

coisa como um “si mesmo” pode se constituir[51]”.

Esse é o movimento de subjetivação e desubjetivação que faz o estudante italiano ao ver-se na frente do soldado nazista,

e a vergonha é o único testemunho que resta do seu sujeito.

Note-se que em Agamben, o sujeito acaba por ser definido como a própria vergonha. Naquele momento, do estudante

italiano, a luz da subjetividade que emerge do reconhecimento da sua desubjetivação é a vergonha. Por isso, o sujeito é a vergonha.

Permeia as concepções desse autor a matriz da biopolítica visualizada antes por Foucault e a subjetividade depara-se,

nesse contexto, com o desafio de emergir sobre a vida nua, por meio da qual o campo e o totalitarismo tornaram-se possíveis.

Em uma de suas primeiras publicações, “La comunità che viene”[52], Agamben já falava do caminho que trilhava o

mundo em direção à formação de uma comunidade sem sujeitos. Na reedição revisada desta obra, em 2001[53], o autor expõe tal

comunidade como uma concretude que já está sendo vivenciada.

O essere qualunque, expressão que designa aquele que habita “a comunidade que vem”, relaciona-se, mais uma vez, à

idéia de um homem que ocupa o espaço da indiferença, porém, aqui no sentido de não constituir uma singularidade, nem uma
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universalidade.

O qualunque indica a singularidade pura, que toma lugar quando o homem está destituído de toda a identidade para ser

considerado como o ser em si, como tal.

O não sujeito que se apresenta nessa comunidade, não é mais que a própria vida nua, incomunicável, isolada em si, que

compõe com o soberano o espectro do cenário moderno, no qual o campo constitui-se como pano de fundo.

O campo de concentração tornou visível o funcionamento do estado de exceção. Nesse espaço, os elementos da exceção

soberana desnudaram-se deixando evidentes os mecanismos da soberania, da captura fora do direito da vida nua, da indistinção

entre vida e direito, da força e da pura forma da lei.

Havia ali um estado dual no estilo próprio do totalitarismo. Declarou-se o estado de exceção, enquanto as leis do país

permaneceram sem serem revogadas, mesmo que na aplicação tenham sido substituídas pela vontade do Líder.

A tese do campo como paradigma político da modernidade, que surge em Agamben, redesenha o cenário moderno de

forma que o campo, que analogicamente constituía-se num conjunto incluído no conjunto do Estado, agora se confunde com esse

completamente. O campo de concentração e o Estado se fundem na medida em que não é possível discernir o espaço de um e de

outro.

As análises já haviam mostrado como a exceção se constitui, na realidade, em forma de governo por excelência da

modernidade e em estrutura originária do direito, inclusive permitindo um redirecionamento da compreensão do pacto social. Se a

exceção é a estrutura que se encontra na origem do direito e que o sustenta, o pacto para entrar no direito constitui-se tão somente na

entrega incondicional do homem ao bando soberano.

Agamben vai além da relação da exceção como forma de governo, colocando o próprio campo como paradigma de toda a

política moderna.

A exceção, ao ser utilizada de forma contínua pelo Estado, como o foi abertamente pelos alemães durante doze anos

subseqüentes, deixa de ser um mecanismo próprio de situações extremas e provisórias que objetivam salvaguardar a ordem jurídica

e passam a se constituir no próprio direito. Há, assim, um desligamento da política em relação à idéia da exceção provisória para

haver uma ligação com a noção de campo permanente.

O campo é o que surge no cenário moderno quando a exceção torna-se a regra. Assim, passa a ser “a estrutura em que o

estado de exceção, em cuja possível decisão se baseia o poder soberano, é realizado normalmente[54]”. Aqui, o soberano não se

limita mais a decidir sobre a exceção, ele passa a produzir a própria situação de fato, sobre a qual incide seu poder. Por isso o

campo torna-se o espaço de total equivalência entre a vida e o direito.

Conforme explica Agamben, a entrada no campo significa mover-se numa zona de indistinção entre externo e interno,

exceção e regra, lícito e ilícito, e, sobretudo, estar destituído de qualquer direito subjetivo e proteção jurídica[55]. O homem, no

campo, está despojado de toda subjetividade e reduzido à vida nua. Nesse sentido, esse é o espaço em que se dá a plena realização

da biopolítica, pois o poder recai sobre a vida, puramente, sem mediação.

Portanto, dentro da formulação, originalmente foucaultiana, de que a política transformou-se, na modernidade, em

biopolítica, o campo pode ser considerado o paradigma por excelência da política moderna, uma vez que vige como princípio em

seu interior é a salvaguarda do corpo biopolítico do Estado.

A efetiva generalização do campo e o uso “normal” da exceção manifestam-se nos dias atuais, em todo espaço em que a

vida nua e a norma se confundem, tornando cotidiana a violência e o exercício da soberania de todos contra todos. Como expõe

Agamben:

 

O nascimento do campo em nosso tempo surge então, nessa perspectiva, como um
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evento que marca de modo decisivo o próprio espaço político da modernidade. Ele se
produz no ponto em que o sistema político do Estado-nação moderno, que se fundava
sobre o nexo funcional entre uma determinada localização (o território) e um
determinado ordenamento (o Estado), por regras automáticas de inscrição da vida (o
nascimento ou nação), entra em crise duradoura, e o Estado decide assumir diretamente
entre as próprias funções os cuidados da vida biológica da nação[56].

3-CONCLUSÃO

 

O paradigma da vida nua, como centro da política, coloca também em crise a subjetividade moderna. A figura do homo

sacer que corresponde àquela que é capturada pelo soberano na exceção, confronta-se com o homem que constitui a base do

discurso moderno. Ao contrário do que quer fazer crer a tradição positivista do direito, a função da ordem jurídica constitui-se cada

vez mais em aprisionar o sujeito na vida nua, matável e insacrificável.

Nesse sentido, o sujeito que resta da modernidade, corresponde à figura da vida nua inscrita no campo, a qual passa por

uma desubjetivação.

O direito trabalha, então, no sentido contrário ao do pertencimento e da constituição de limites e referenciais, elementos

fundamentais para a constituição da subjetividade, na medida em que a lei do campo arrasta o homem para a zona de absoluta

indistinção e indiferença.
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A CONCEPÇÃO DE PONTES DE MIRANDA DO DIREITO DAS GENTES E A EFETIVIDADE
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

THE PONTES DE MIRANDA´S CONCEPTION OF THE RIGHTS OF NATIONS AND THE
EFFECTIVENESS OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS

Othoniel Pinheiro Neto

RESUMO
O propósito do presente trabalho é apresentar a efetividade do direito das gentes como
alternativa para efetivar a supra-estatalidade dos direitos fundamentais. Tal instituto contém
uma série de normas que vem da tradição dos povos e que são superiores e anteriores aos
próprios Estados soberanos. Nesse contexto, a inseparável tríade de Pontes de Miranda,
Democracia, Liberdade e Igualdade, mostra-se como elemento indispensável para a efetivação
do direito das gentes em todo o globo terráqueo. Com boa técnica, desde a década de 40, o
jurista alagoano já defendia com maestria a aplicabilidade do direito das gentes e dos direitos
fundamentais supra-estatais entre as nações Portanto, de suma importância é o instituto, pois
todo governo que se preze deve obedecê-lo, sob pena de não praticar um bom direito e,
consequentemente, ser derrotado.
PALAVRAS-CHAVES: Direito das Gentes; Pontes de Miranda; Supra-estatalidade; Direitos
Fundamentais

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the effectiveness of the Rights of Nations as an
alternative to accomplish the supra-statist of fundamental rights. Such an institute presents a
number of norms that comes from people's tradition and they are superior and anterior to their
own sovereign States. In this context, Pontes de Miranda's inseparable triad: Democracy,
Freedom and Equality, shows itself as an indispensable element for the accomplishment of the
Rights of Nations around the globe. With good technique, since the 40s, this jurist from the state
of Alagoas-Brazil, has brilliantly defended the applicability of the Rights of Nations and the supra-
statist fundamental rights among nations. Therefore, of paramount importance is the Institute,
for every self-respecting government should obey it, otherwise a good law practice cannot be
observed and, therefore, it can be defeated.
KEYWORDS: Rights of Nations; Pontes de Miranda; Supra-statist; Sundamental Sights

INTRODUÇÃO

 

Desde a década de 40, Pontes de Miranda já levantava a questão da defesa da supra-estatalidade dos direitos

fundamentais baseada no direito das gentes que, a princípio, pode ser conceituado como um ordenamento jurídico acima de todos

os Estados “soberanos”, que banha e encobre os mesmos com seus valores dos quais nenhum deles podem se furtar. É o costume

internacional consolidado que vem da tradição dos povos, não correspondendo necessariamente ao direito natural e aos tratados

internacionais. Nessa esteira, o certo é que, atualmente, para o bem dos direitos fundamentais, o tema parece ganhar atenção

especial do mundo jurídico.

Na visão de alguns teóricos do século XVIII, o direito das gentes ganhou dimensão não só entre as gentes, mas entre as

organizações políticas estatais e de uma jurisdição aplicada aos negócios e à condução das nações e dos soberanos. Um dos teóricos

da época, Vattel, destaca que o “Direito das Gentes é a Ciência do Direito que tem lugar entre as nações ou Estados e das obrigações

que respondem a esse Direito.” Dessa forma, o autor separava a lei natural dos homens e a lei natural dos Estados, sendo esta última

a que ele chamou de direito das gentes, que é o direito natural aplicado aos Estados ou às nações[1].
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De acordo com a concepção de Pontes de Miranda, percebe-se que os direitos fundamentais são concepções estatais

dentro das raias que aos Estados permite o direito das gentes[2], cabendo ao Estado somente organizar os direitos fundamentais já

reconhecidos, sendo que o conceito de Estado somente poderá ser retirado do próprio costume internacional consolidado[3].

Nos dias atuais, o direito das gentes representa importante instrumento a ser efetivado contra o arbítrio dos governos

despóticos, pois sua aplicação obrigatória se faz necessária nos Estados, impedindo movimentos contrários aos valores universais

dos direitos fundamentais. Obsta, também, a prevalência do velho conceito de soberania baseado na força, onde o Estado tudo pode,

justificando também que, onde somente há a força, não há o Direito. Destarte, saliente-se que tal sistema ainda é carente de uma

maior efetividade, devido à falta de um aparelho coercitivo internacional e, também, por motivos culturais encontrados em alguns

Estados, especialmente os islâmicos.

À vista dessas considerações preliminares, pretende-se, neste estudo, apenas tentar retratar um pouco da grandiosidade

que a doutrina de Pontes de Miranda concede ao estudo do direito das gentes e dos direitos fundamentais supra-estatais, tentando

mostrar a grande importância que tem a histórica doutrina, para a efetivação dos direitos na modernidade, e como Pontes de

Miranda estava muito à frente de seu tempo.

 

1 O DIREITO DAS GENTES E OS ESTADOS

 

O direito das gentes tem seu império jurídico em todos os povos do globo terráqueo. Até os locais que não pertencem ao

território de um Estado são atingidos por essa força. Exemplo disso são as águas territoriais dos oceanos (que pertencem à

comunidade dos Estados), que estão para os Estados assim como os jardins públicos estão para os cidadãos.

Desta sorte, sobressai verossímil que é do próprio costume internacional consolidado que surge a permissão jurídica para

uma comunidade ser considerada Estado, sendo o conceito, para distinguir o que é Estado e o que não é, pertencente ao próprio

direito das gentes. Ademais, é fácil perceber que há séculos já existiam regras comuns a todas as comunidades, levando-se à

constatação de que o direito das gentes não foi produzido pelos Estados, sendo anterior a eles. Nesse sentido, apresenta-se oportuno

invocar-se a lição abalizada de Pontes de Miranda:

Se descermos à análise mais profunda, vemos que, antes dos Estados propriamente ditos,
conceitos de elaboração supra-estatal, já existiam regras entre as coletividades, de que
provêm, ou a que sucederam os Estados. Por conseqüência, a transformação do direito
acima delas, em direito das gentes, deve-se a fatores diversos, entre os quais, e
principalmente, está a mesma realidade determinadora da transformação, que fez os
Estados procederem de outras coletividades, ou sucederem a essas. Como quer que seja,
não se pode dizer que os velhos Estados formaram a comunidade interestatal: a
comunidade que se sobrepunha às coletividades de que procederam, ou a que sucederam
os Estados. Portanto, o direito das gentes não é redutível à ordem jurídica produzida

pelos Estados; não é, portanto, ordem jurídica posterior aos Estados
[4]

.       

 

Outro aspecto a se destacar é que o Estado além de não ser o único meio exclusivo de revelação de normas jurídicas,

também não é um criador arbitrário do direito, pois tem de obedecer ao direito das gentes, que é o responsável pela distribuição

supra-estatal de competências e que reconhece aos Estados competências legislativa, judiciária e executiva.

Interessante perceber que não é o poder de ditar suas regras que caracteriza o Estado, até por que todos os círculos sociais

têm suas próprias normas. Nessa ótica, advirta-se, de plano, que o Estado surge evolutivamente de outros métodos sociais e de

outras espécies de comunidades, que já tinham suas normas antes do aparecimento do Estado moderno.
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Hodiernamente, o Estado tem sua regra interna maior: uma Constituição subordinada ao direito das gentes. Observe-se

que um país desprovido dessa lei maior vai retirar a validade de suas normas do próprio direito das gentes, levando à fácil conclusão

de que não é uma Constituição que institui e reconhece um Estado, mas o próprio costume internacional. Dessa forma, mesmo que

as revoluções derrubem as Constituições dos Estados, ainda subsistirá o direito das gentes.

Nesse contexto, cada Constituição tem sua própria técnica de declarar os direitos consolidados pelo costume

internacional, visto que tais institutos já se puseram anteriormente, tendo os Estados apenas que organizá-los da melhor forma que

entender. Nesse sentido, eis as palavras de Pontes de Miranda:

A técnica das declarações de direitos é que muda. Se procederem do direito natural, ou
não, é problema que não se deve levantar no direito constitucional. Antes, no direito das
gentes, já se pôs. Sejam direitos naturais, ou não sejam, já no direito constitucional, se
erguem diante do Estado, pela preeminência dos direitos das gentes, que – não obstante a

sua imperfeição – é o direito humano, no alto grau de extensão.
[5]

 

Portanto, forçoso repisar que o direito das gentes contém princípios (normas jurídicas) que são produtos de valores eleitos

pelas nações ao longo dos séculos, devendo sempre orientar a criação do direito pelos legislativos estatais e alavancar a efetividade

das normas supra-estatais, tendo seu império banhando as relações entre o Estado e o indivíduo (eficácia vertical dos direitos

fundamentais), assim como as relações dos indivíduos entre si (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). Ademais, nota-se que

os figurantes desse cenário são os Estados, que têm que respeitar as regras derivadas do processo costumeiro da elaboração de

normas internacionais.

Doutra banda, importa consignar que Silva e Accioly não distinguem o direito internacional público e o direito das

gentes, afirmando que ambos são “o conjunto de princípios ou regras destinados a reger os direitos e deveres internacionais, tanto

dos Estados ou outros organismos análogos, quanto dos indivíduos.”[6] Todavia, esta pesquisa não segue esse posicionamento, pois

se acredita que são institutos diferentes e que o direito internacional público está subordinado às normas costumeiras contidas no

direito das gentes, levando a crer que toda e qualquer norma contida nos tratados internacionais também deve estar em harmonia

com tais postulados.

Diante desse contexto, só é possível descartar a existência do direito das gentes, se só houvesse um único Estado, ou se os

corpos sociais não tivessem contato entre si, razão pela qual a existência de Estados interligados pressupõe a existência do direito

das gentes.

 
2 A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL

Desde a revolução francesa, observa-se certa relativização do conceito de soberania estatal, na medida em que o próprio

Estado já foi criado limitado pelos direitos fundamentais das liberdades públicas, ou seja, desde seu surgimento, o Estado sempre

esteve obrigado a respeitar certos direitos dos cidadãos, sendo tais direitos caracterizados como de primeira dimensão ou de

primeira geração.

Nesse passo, é oportuno afirmar que Pontes de Miranda relativizou o conceito de soberania, preceituando que o direito

das gentes tem a função de atribuir competências aos Estados, de forma que não é a soberania dos Estados que confere competência

ao direito das gentes, como a sombra nada confere aos corpos. Portanto, aqui não há lugar para o conceito de força, pois ou a

soberania deriva do direito, ou não pode existir.[7]
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Registradas essas questões, percebe-se que todo esse conceito de força ilimitada surgiu devido a um antigo

enfrentamento que o Estado tinha que exercer contra outros três antigos poderes, quais sejam, igreja, império e o poder feudal,

porém, atualmente, não há mais justificativa técnica para a permanência desse embate, já que o Estado tornou-se o único poder

dotado de coerção.

Calha salientar que a noção de soberania foi fortalecida devido ao caráter positivista que se deu ao direito ao longo de

uma geração, sem esquecer que tal imposição se fazia necessária em uma época em que o que se pretendia com o positivismo era

retirar o poder do rei e obrigá-lo a respeitar a lei, fazendo-o se curvar ao Direito[8]. Por outro lado, observou-se, com o passar dos

séculos, que o exagero no exercício desse poder legal está criando um perigo: o absolutismo legal. Tal situação está perfeitamente

retratada no Brasil, no princípio da legalitariedade[9], onde o inciso II do art. 5º da Constituição Federal, na verdade, diz, com outras

palavras, que todo cidadão está sempre obrigado a fazer o que o legislador manda. Tudo isso, aliado ao fato de que as leis, mesmo

as mais abusivas, presumem-se constitucionais. Doutra banda, saliente-se que não se quer aqui defender o absolutismo dos juízes.

Defende-se uma produção do direito pelo Estado legislador, mas sem absolutismo, ou seja, um legislativo subordinado e dentro das

raias que aos Estados permite o direito das gentes.[10]

Infelizmente, sobressai verossímil que o conceito de soberania atual tende a criar uma espécie de absolutismo que não

pretende ser submisso ao direito das gentes, o que, entende-se, poderá ser perigoso e gerar instabilidade. Percebemos que os

elementos do arbítrio e do cerceamento do império do direito das gentes sempre sairão derrotados na história humana, pois a

tendência universalizante dessa corrente mundial e sua constatação no seio das sociedades tendem a fazer com que todos os Estados

respeitem as normas supra-estatais, quer queiram ou não. E é por isso que governos ditatoriais não permanecem por muito tempo.

Desta sorte, para Pontes de Miranda, o que pode existir é a possibilidade material das Nações fazerem prevalecer suas

leis frente ao direito das gentes, mas possibilidade jurídica é outra coisa. Um país pode desrespeitar o direito das gentes, negando

sua efetividade, mas jamais pode revogá-lo, pois os costumes internacionais consolidados estão acima dos Estados, fora de seu

poder. Portanto, fácil constatar que é um dado real a relatividade dos poderes estatais diante do direito das gentes, principalmente as

de direitos humanos. E qualquer construção social posterior ao surgimento do próprio homem, em que se cerceiam a liberdade, deve

ser tratada como regressiva, anti-humana ou pré-humana[11].

Deveras forçoso apontar que as construções e divergências doutrinárias, acerca da falta de limitações dos poderes

constituintes dos Estados, merecem atenção especial. Moraes entende que o poder constituinte originário é um poder ilimitado e

autônomo, não estando limitado de forma alguma pelo direito anterior.[12]

Atualmente, a doutrina moderna vem rejeitando esse tipo de entendimento, prevalecendo a ideia de que esse poder possui

limites em princípios supra-estatais.[13]

Ainda sob esse enfoque, apresenta-se oportuno invocar-se a lição abalizada de Miranda, que descreve três categorias de

limites ao poder constituinte originário: limites transcendentes (que dizem respeito aos imperativos do direito natural); limites

imanentes (decorrentes da forma de Estado) e limites heterônomos (que dizem respeito às regras internacionais, incluindo aí o jus

congens que é o conjunto de regras internacionais de direitos humanos).[14]

Já Canotilho considera limites, ao poder constituinte originário, certos princípios de justiça e os princípios de direito

internacional.[15]

Dirley da Cunha Júnior vê limitações, ao poder constituinte originário, através de princípios que correspondem aos

valores prevalecentes de um contexto interno e internacional.[16] Nesse diapasão, é preciso destacar que também há limitações

espaciais, temporais e ético-jurídicas à soberania.
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Nesse mister, Pontes de Miranda ajudou a melhor compreender a questão da relatividade da soberania, através de um

primoroso estudo em que ele denominou de “técnica da liberdade”. Para ele a liberdade não é o branco que não é regulado pelas

leis, já que não é do Estado que surge essa liberdade, pois é somente a sociedade, e não o Estado, que concede ao cidadão o “sentir”

a liberdade através dos campos de relações entre os indivíduos. Melhor dizendo, não é a própria sociedade, mas sim, as esferas

jurídicas de outras pessoas (dentro do contexto social) que impõem os limites.[17]

Com efeito, nota-se a pouca participação que tem o Estado soberano na criação do direito à liberdade que, na verdade,

brota das relações entre os indivíduos.

Ademais, em seu livro, Democracia, Liberdade, Igualdade, Os três Caminhos Pontes de Miranda, conceitua o Estado

como “o conjunto de todas as relações entre os poderes públicos e os indivíduos, ou daqueles entre si.”[18]

Portanto, ao analisar a técnica da liberdade, percebe-se que seu exercício tem regramento acima do Estado e do cidadão e

exige linhas supra-estatais de legalidade,[19] já que, repita-se, a liberdade não vem do Estado, que só vai atuar como mero

instrumento no exercício desse direito.

Ainda segundo Pontes de Miranda, nos dias atuais, é inconcebível a elaboração de Constituições que não contenham, ao

mesmo tempo, regras de forma e regras de fundo. Sob esse enfoque, as regras de forma são aquelas que cuidam de como se cria a

ordem do Estado; já as de fundo são as que “contém princípios que se assentaram para a vida social”. Dessa forma, a democracia é

regra de forma e deve ser observada por todos os Estados, convivendo obrigatoriamente com a liberdade e a igualdade, que são

regras de fundo, lembrando que nenhum desses elementos pode faltar.[20] Por essas razões, tudo isso tende a relativizar a ilimitada

soberania estatal.

 

3 ESTADOS COM FEIÇÕES RELIGIOSAS

Ao logo da história da humanidade, nos diferentes povos do globo terráqueo, observa-se que, quando a religião

prepondera em uma dada comunidade, as regras jurídicas são atribuídas às divindades e são difíceis de serem modificadas, motivo

pelo qual se torna mais difícil a infiltração de normas humanitárias nesses países. Exemplo disso é a cultura religiosa em Uganda,

onde um projeto de lei, que estabelece penas severas para os homossexuais, conta com grande apoio populacional.[21]

Pontes de Miranda explica a situação. Para ele, existem sete processos de adaptação social do homem, cada um com seu

próprio grau estabilizante. Nessa seara, a religião tem o grau de estabilização maior (6), seguido da moral (5), da arte (4), do direito

(3), da política (2) e, por fim, com um grau menor, a economia (1). O grau preponderante, nas regras jurídicas adotadas por cada

sociedade, vai revelar o quanto tais regras jurídicas são estáveis ou instáveis.[22]

A economia, por exemplo, não tem tanta estabilidade (1), cabendo ao direito, que tem grau (3), atribuir-lhe regras

jurídicas para dotá-la de uma melhor estabilidade. O certo é que cada um desses processos recebe a influência dos outros.

Nessa esteira, percebe-se que a passagem de uma regra religiosa (6), para a seara jurídica, leva consigo o grau

estabilizante que a religião tem. Onde os princípios religiosos estão entrelaçados com as regras jurídicas estão os focos de maiores

resistências a mudanças, tanto é que mudanças só acontecem através de grande violência. Por isso, pode ser encontrada enorme

dificuldade na afirmação dos direitos humanos em comunidades onde o elemento religioso está entrelaçado com regras jurídicas,

pois, consoante já mencionado, a religião tem um grau estabilizante maior, logo, essas são as regras jurídicas que mais perduram.

Todavia, percebe-se que o relativismo cultural de alguns países tende a negar efetividade ao direito das gentes. Tal

situação, atualmente, não encontra solução, pois falta ao direito das gentes um sistema de coerção permanente, que interfira na

soberania dos países transgressores.
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4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À LUZ DO DIREITO DAS GENTES

Bobbio defende uma progressiva e gradual democratização efetiva dos direitos humanos, acrescentando que tal objetivo

somente poderá ser alcançado com a consagração dos direitos fundamentais acima de qualquer um dos Estados. Para ele, o maior

problema dos direitos humanos não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los.[23]

Como já visto, existe uma ordem normativa anterior aos Estados e que já existia antes mesmo dele surgir, sendo

constituída por direitos comuns a todos os povos do globo terráqueo. Essa ordem jurídica é o direito das gentes que, inclusive, vai

preceituar o que é e o que não é Estado para a comunidade internacional.

A ideia fica ainda mais clara quando se constata que os direitos fundamentais já se ergueram muito antes do Estado

moderno e com força jurídica superior a ele.

Consoante se observa, os direitos fundamentais, contidos no direito das gentes, valem perante o Estado, lembrando que é

errôneo entender que eles se confundem com outros direitos assegurados pelas Constituições escritas. Logo, os Estados têm por

função organizar a proteção jurídica do direito das gentes e não declará-los. Com efeito, fica para as Constituições apenas o

bruxuleante papel de declarar direitos que ainda não são supra-estatais, pois há também os direitos fundamentais internos, que são

aqueles em que o Estado resolve dar uma especial atenção, segundo os valores de sua própria sociedade.

Nessa vereda, não se pode olvidar que o direito das gentes está carregado de normas jurídicas que incidem normalmente,

com descrição de suporte fáctico, prescrição de preceito e poder de incidência. Também não há nenhuma anormalidade quanto a sua

eficácia que, na linguagem de Pontes de Miranda, seria o conjunto de efeitos que a norma atribui a determinados fatos jurídicos.

Nesse diapasão, somente depois de observar essas questões, é que podemos verificar até que ponto o direito das gentes pode ser

invocado pelo cidadão, pelo poder público, por autoridades ou por órgãos supra-estatais, sendo consequência da incidência a

obrigação de observá-la.

Registradas essas questões, cumpre dar relevo aos ensinamentos de Sarmento: 

A incidência dos direitos fundamentais não depende de reconhecimento constitucional, já
que pertencem à ordem jurídica exterior e acima do Estado. Em relação a eles, o Estado
atua como definidor de exceções e clarificador de conteúdo pela mediação do legislador

constituinte ou ordinário
[24]

.

 

Como já se sabe, o Direito é processo social de adaptação, pois as regras incidem mesmo contra a vontade daqueles que

não as estimam, só podendo ser afastadas por outras regras (revogação expressa ou tácita) ou pelo golpe.

Já em relação ao caráter sancionista, o direito das gentes também preenche o conceito de norma jurídica, pois seguindo a

linha de Bobbio, não existe ordenamento sem sanção, mesmo que se trate de ordenamento internacional, pois, nesse âmbito, existem

as sanções regulares impostas, sendo que a única diferença é que elas não são sanções estatais. Bobbio ainda cita as represálias

como espécies de sanções internacionais.[25] Impende destacar que o direito das gentes sempre é dotado de sanção, porém, em

alguns casos, o que lhe falta é a efetividade.

Destarte, calha salientar nessa oportunidade, que o juiz de cada Estado não vai criar o direito, pois apenas vai realizar a

norma que já está posta pelo direito das gentes, contribuindo para sua efetividade. Também não se pode esquecer o importante

papel a ser desempenhado pelo executivo e pelo legislativo dos Estados, na busca da efetividade do direito das gentes, devendo

esses poderes contribuírem para o progresso da democracia, adotando leis, políticas públicas e atos administrativos, a fim de
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efetivar o costume internacional consolidado. Mas, para a realização desses preceitos, deve o jurista saber distinguir separadamente

os conceitos de incidência, aplicação, eficácia e efetividade, dentre outros, em nome da boa técnica e da boa realização do direito

das gentes.

Em sua obra Democracia, Liberdade, Igualdade, Os três Caminhos, Pontes de Miranda ensina que a técnica da

democracia, liberdade e igualdade são indispensáveis aos Estados, pois os três caminhos são inerentes a psique do próprio ser

humano, e que não há uma democracia sem uma vontade livre do indivíduo. Os três institutos jamais podem faltar no âmbito do

direito interno do Estado, sob pena de não caminhar em sintonia com o direito das gentes.

Nesse prisma, a evolução do Estado deve se dar nos três caminhos, consoante leciona Pontes de Miranda nos seguintes

termos:
Liberdade (fundo), igualdade (fundo) e democracia (forma) são três conceitos distintos,
precisos, claros. São como três caminhos, três dimensões, pelas quais se anda: sobe-se
por uma; por outra, vai-se para os lados; pela terceira, marcha-se para frente ou para trás.
Não se pode por uma só linha caminhar pelas três; nem avançar de um ponto, por uma
delas, significa avançar pelas três. Cada uma existe independente das outras. A evolução
tem de se processar nas três. Em certos momentos históricos, avança-se mais por uma.
Noutras, por uma das outras. A Grã-Bretanha realizou mais liberdade. Os Estados
Unidos da América, mais democracia. A Rússia, mais igualdade[26].

 

Doutra banda, sabe-se que por várias vezes na história da humanidade, alguns Estados tentaram evitar a evolução da

técnica da liberdade, da democracia e da igualdade, tentando, consequentemente, ir de encontro à evolução do direito das gentes.

Períodos de intolerância foram observados quando tiranos falavam em interesses e direitos superiores da sociedade e que não

pertenciam aos indivíduos. Felizmente, todos esses períodos de tirania sempre saíram e sempre sairão fracassados. Mas é certo que

novas investidas contra essa técnica (Democracia, Liberdade e Igualdade) serão feitas por outros Estados no futuro; e de novo serão

derrotados.[27]

A liberdade, por exemplo, é fundamental. É fácil perceber que os inimigos da liberdade amam ser livres, sendo que, os

regimes despóticos sempre são produtos de invasões de esferas de liberdades alheias, pois o déspota necessita disso para viver:

rebaixar os outros para se dar altura.[28]

Ademais, estreitas relações têm as Constituições dos Estados entre si, especialmente após períodos de guerra e de tirania,

sendo salutar destacar as palavras de Pontes de Miranda:

Demais, depois da guerra, as Constituições não vão mais ser de interesse quase restrito
aos Estados que as adotam. Vão ter interesse universal. As dos grandes Estados, pelas
repercussões em Estados menores ou fracos. As dos estados fracos, pela atmosfera geral
em que se banham. Nem os fortes, nem os menos fortes, nem os semicoloniais, nem os
coloniais, podem ficar indiferentes uns aos outros.[29]

 

Portanto, percebe-se a importância da efetivação do direito das gentes para o próprio bem da humanidade, pois tende a

evitar guerras e outros atos violadores do interesse universal.

 
5 DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL

 

Segundo Pontes de Miranda, o direito constitucional é o direito imediato do Estado, ficando entre a comunidade supra-

estatal e atividade legislativa, judiciária e administrativa dos órgãos do Estado.[30] Ocorre que, nos dias atuais, alguns autores
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apontam a existência de um verdadeiro direito constitucional internacional, que é o resultado da fusão entre o direito constitucional e

o direito internacional, em que esses dois ramos buscam resguardar o mesmo valor: o direito das gentes.

Dentro do âmbito do direito constitucional internacional, encontra-se o direito internacional dos direitos humanos, que foi

criado para que os povos respeitassem os direitos da pessoa humana, tendo sua fonte, consequentemente, natureza internacional.

Destarte, ele não se confunde com o direito internacional público, que serve para definir as relações de reciprocidade e equilíbrio

entre os Estados pactuantes, por meio de negociações e concessões recíprocas.

Desta sorte, a plena inserção do Brasil, nesse âmbito, sintoniza-o com a agenda internacional dos direitos humanos,

colocando-o em participação efetiva nos órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, as repercussões

dessa posição provocam mudanças também no plano interno do país, que se compromete a respeitar e fazer valer, perante todos os

seus órgãos nacionais, a efetividade da aplicação das normas supra-estatais, obrigando o Estado brasileiro, inclusive, a adotar

medidas contrárias a outros Estados que violem os postulados fundamentais do direito das gentes.

E é nesse contexto que surge o jus congens que, no entender de Piovesan, constitui direito imperativo para os Estados e é

inderrogável por parte dos países. [31] Portanto, tendo em vista que os direitos humanos fundamentais fazem parte do jus congens, é

razoável admitir que tais regras estão incorporadas em um ordenamento supra-estatal, impondo a incorporação automática de tais

preceitos ao direito interno brasileiro e ao de outros países, tudo isso sem que haja qualquer espécie de intermediação do poder

estatal, traduzindo importantes consequências em governos despóticos que têm dificuldades de reconhecer os direitos mais básicos

da humanidade.

Dessa forma, o cidadão poderá invocar imediatamente tais direitos perante os poderes públicos de seu Estado; e, por

outro lado, o Estado está proibido de praticar quaisquer condutas contrárias a tais direitos sob pena de invalidação.

Com algumas convenções internacionais, positivaram-se muitas regras do costume internacional, razão pela qual se

percebe que tais diplomas são importantes formas de legislar o direito das gentes.

 

6 O DIREITO DAS GENTES CONVENCIONAL

Após as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, com violações dos direitos humanos por parte de

alguns Estados e a consequente crise do positivismo de Kelsen, a comunidade internacional percebeu que a questão dos direitos

fundamentais merecia atenção especial. É inequívoco que um dos mais importantes passos para uma aplicação efetiva dos direitos,

no âmbito internacional, pode ser encontrado na condenação dos malfeitores nazistas no tribunal de Nuremberg. A despeito da

grande polêmica, em torno do princípio da legalidade penal, o tribunal deu um importante passo na defesa internacional dos direitos

humanos, aplicando, basicamente, o costume internacional, ou seja, o direito das gentes.

Posteriormente a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, constituiu um importante marco escrito em busca

da efetividade do caráter universal dos direitos fundamentais. Mas, objetivando uma melhor efetividade, no intuito de dar mais força

jurídica à declaração, ocorreu uma série de tratados internacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas, a começar pelo

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos em

1966.

Destarte, é necessário ressaltar, mais uma vez, que não se pode confundir o direito das gentes com as normas de tratados

internacionais, pois o primeiro contém normas produzidas pelo costume internacional e orienta a própria elaboração dos tratados e

convenções internacionais. Já os segundos, que são os tratados, são os costumes internacionais (direito das gentes) convencionados,

sendo produtos de acordos.
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No que importa ao sistema de incorporação de cada país, há aqueles que adotam a teoria monista, pela qual o direito

supra-estatal e o direito interno compõem uma mesma unidade, um mesmo ordenamento, prevalecendo o primeiro em caso de

conflito. Doutra banda, nosso país seguiu outra teoria, a dualista, pela qual existem duas ordens jurídicas e que somente através de

um procedimento específico de incorporação é que o tratado internacional terá validade no Brasil.

 Por isso, para que um tratado internacional possa ser incorporado ao Brasil, é necessário que o Presidente da República

ratifique o tratado (art. 84, VIII da CF) e o Congresso Nacional referende essa ratificação (art. 49, I da CF). Portanto, só depois

dessa observação, é que o tratado será incorporado ao direito brasileiro e com status de lei ordinária. Porém, calha salientar que os

tratados internacionais sobre direitos humanos, que já foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, podem vir a ter força

de Emenda Constitucional, acaso sejam aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos dos

votos (§ 3º do art. 5º da Constituição Federal).

À guisa de conhecimento, sabe-se que a divergência doutrinária acerca da hierarquia dos tratados internacionais de

direitos humanos está posta da seguinte forma: a) hierarquia supra-constitucional; b) hierarquia constitucional; c) hierarquia infra-

constitucional, mas supra-legal; d) paridade hierárquica entre tratado e lei federal.

Nesta oportunidade, calha salientar que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de conferir status

normativo supra-legal aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, isto é, acima das leis ordinárias e abaixo da

Constituição.[32] Entretanto, para Piovesan, mesmo diante do § 3º do art. 5º da CF e da posição do Pretório Excelso, todos os

tratados de direitos humanos, independentemente do quorum de sua aprovação, são materialmente constitucionais.[33]

Na história do constitucionalismo brasileiro, a carta de 1988 foi a primeira que elencou a prevalência dos direitos

humanos como princípio fundamental a reger o Brasil nas relações internacionais (art. 4º, inc. II da Constituição Federal). Com

efeito, um grande passo foi dado, no âmbito dos direitos humanos internacionais, obrigando os juristas, ainda mais, a relativizar o

conceito de soberania, cabendo aos juízes brasileiros, por exemplo, apenas declarar a norma de direito das gentes que incidiu.

Com efeito, tais valores constituem critérios axiológicos fundamentador de todo o ordenamento jurídico interno, que será

impregnado pelo direito das gentes, constituindo, como mostra Piovesan[34], um retorno das ideias de Kant e fazendo com que a

força normativa dos princípios ganhe relevo no âmbito interno.

Flávia Piovesan[35] descreveu o panorama após a Constituição de 1988 como sendo um resgate do pensamento kantiano,

“com as ideias de moralidade, dignidade, direito cosmopolita e paz perpétua”. E prossegue: “Para Kant, as pessoas devem existir

com fim em si mesmo e jamais como um meio, a ser arbitrariamente usado para este ou aquele propósito”.

Com os novos rumos a serem tomados com esse novo panorama, cabe aos juristas brasileiros, cada vez mais,

emprestarem especial atenção aos direitos fundamentais contidos no direito das gentes.

Conforme já registrado, somente através de tratados internacionais é que tais preceitos seriam incorporados ao direito

interno brasileiro e, segundo o STF, com status supra-legal se tais tratados versarem sobre direitos humanos, lembrando que esses

últimos somente terão hierarquia de Emenda Constitucional se forem aprovados consoante a regra do § 3º do art. 5º da Constituição

Federal. Todavia, impende reafirmar que o Brasil deve respeitar o direito das gentes independente de assinar Tratados. Deveras, já

há alguns países, muitos na America Latina, que não imprimem dificuldades para a total incorporação do direito das gentes em seus

territórios, sendo mais uma razão pela qual o Brasil deve reconhecer definitivamente essa incorporação em seu território.

Advirta-se, de plano que, na hipótese de conflito entre a norma supra-estatal e uma norma constitucional interna, a que

deve prevalecer é a norma mais benéfica à pessoa humana. E, se uma norma constitucional vier a restringir direitos consagrados em
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normas supra-estatais, estas deverão prevalecer em detrimento da norma constitucional interna.

Em nível mundial, vários instrumentos internacionais como, pactos, tratados, convenções e protocolos estão sendo

assinados pelos países, no sentido de conceder uma maior efetivação ao direito das gentes. Pode-se apontar, como precedente de

algumas declarações, o próprio direito humanitário, que constituía uma lei de guerra, para proteger os militares postos fora de

combate e populações civis, contra Estados agressores, e que é composto pelas leis das Convenções de Genebra e da Convenção de

Haia.

Ora, independente de direitos humanos estarem elencados em tratados internacionais ou não, o Brasil deve respeitar os

direitos fundamentais que estão contidos no direito das gentes, que é produto das nações. Nesse mister, forçoso repisar que tais

regras estão acima das próprias normas constitucionais de todos os países, portanto, as declarações de direitos internacionais são

apenas exemplos não exaustivos dessas normas, a que os Estados estão vinculados. Dessa forma, a Constituição Federal do Brasil,

juntamente com as de outros países, devem adotar postulados da civilização atual para terem o reconhecimento perante os outros

Estados.[36] Além disso, entende-se que o direito das gentes e o direito interno devem coexistir, prevalecendo o primeiro em caso de

conflito,[37] caso seja mais favorável ao cidadão.

 

CONCLUSÃO

 
As contribuições que a doutrina de Pontes de Miranda deixou para o Direito revelam conceitos e resoluções jurídicas

jamais ensinadas na história da humanidade, visto que nela encontram-se explicações adequadas para questões que até hoje os

doutrinadores não conseguem explicar satisfatoriamente. Além disso, situações jurídicas, que nenhum jurista europeu, ou de

qualquer outra parte, conseguiu explicar com razoabilidade, já foram solucionadas por Pontes de Miranda há anos.

Cardozo lembra que uma antiga lenda rezava que certa vez Deus orou, e que sua prece foi: “Seja minha vontade que

minha justiça seja governada por minha misericórdia”. Assim, é que todos precisam lembrar-se dessa passagem, “quando o

demônio do formalismo tenta o intelecto com o fascínio da ordem científica[38]”.

 Dessa forma, levanta-se a seguinte pergunta: seria a soberania absoluta também um formalismo?  A resposta à indagação

é afirmativa. E que ela deve respeitar o que está contido na tradição das coletividades internacionais. Porém, ainda não se encontra

pacificada a definição jurídica dessas coletividades, situação cuja solução já poderia ter tomado um rumo razoável há tempos,

justamente com os ensinamentos de Pontes de Miranda, quando, já na década de 40, defendia a aplicação do direito das gentes

usando a técnica da supra-estatalidade dos direitos fundamentais e a técnica da democracia, liberdade e igualdade.

 De grande importância é sua efetiva aplicação entre os povos, vez que tende a evitar guerras e atos usurpadores e

opressivos dos Estados.

Para alguns doutrinadores, o Estado soberano de concepção individualista tende a desaparecer, já que a missão histórica

das nacionalidades já foi cumprida. Dessa forma, se faz necessária uma revisão atual do conceito de soberania, no sentido da

mesma ser uma espécie de competência conferida pelo direito das gentes.

Nesse mister, interessante perceber que ainda não há uma organização supra-estatal de defesa das normas contidas no

direito das gentes, que assegure as liberdades e outros preceitos. Porém, percebe-se significativo avanço, por exemplo, no âmbito

interamericano, onde se percebe que as instituições nacionais (União, Defensorias Públicas, órgãos de defesa dos direitos humanos)

estão cada vez mais se internacionalizando e trocando experiências com outros países, no intuito de buscar uma uniformidade

jurídica na tutela de direitos e uma maior proximidade com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, localizada em San
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José (Costa Rica).

Apesar de respeitar as opiniões em contrário, ressoa evidente que, diante de todo o contexto exposto neste artigo, a

supra-estatalidade dos direitos fundamentais (que estão preenchendo as dimensões de democracia, liberdade e igualdade) mais cedo

ou mais tarde prevalecerá, pois tal tríade deita raízes profundas na psique humana,[39] sendo fins humanos necessários.

Portanto, a construção da sociedade e das coletividades internacionais está se dando e deve se dar de forma progressiva,

cujos fins devem estar em sintonia com o permanente aperfeiçoamento da democracia, com a proteção e asseguração das liberdades

individuais e a realização de um certo grau progressivo de igualdade. Lembrando que um relativo grau de democracia e de igualdade

é indispensável à efetivação da liberdade.
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A CONVENÇÃO SOBRE IMUNIDADE DO ESTADO E A JURISPRUDÊNCIA DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES: NOVOS PARÂMETROS PARA UMA REVISÃO?

THE CONVENTION ON STATE IMMUNITY AND THE JURISPRUDENCE FROM THE HIGHER
COURTS: NEW STANDARDS FOR A REVIEW?

André Lipp Pinto Basto Lupi

RESUMO
A imunidade de jurisdição consiste no impedimento para que um Estado exerça sua jurisdição
sobre pessoa jurídica de Direito Internacional Público em seus próprios tribunais. Contudo, essa
proteção, que já foi absoluta, relativizou-se. Admite-se hoje em todo o mundo que certos atos
não são imunes aos tribunais locais. Essa flexibilização não tem, porém, contornos muito
precisos. Cada juiz esforça-se por perceber os movimentos gerais da prática dos Estados e assim
determinar o conteúdo dessa regra do costume internacional. O objetivo deste artigo é,
portanto, o de verificar como o judiciário brasileiro vem interpretando a imunidade de jurisdição
dos Estados estrangeiros para contrastar as normas oriundas da jurisprudência nacional com a
Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade de Jurisdição do Estado e de seus Bens,
aprovada em 2004. A intenção é avaliar se a incorporação desta Convenção trará impactos
significativos sobre o estado atual do direito brasileiro. Para isso, o artigo, que se valeu de
técnicas de pesquisa a documental e a bibliográfica, expõe sinteticamente as normas da
Convenção, depois refere a jurisprudência brasileira nos principais tópicos atinentes às exceções
à imunidade, para, ao final, apresentar um balanço conclusivo sobre divergências e
convergências entre os modelos brasileiros e a Convenção internacional. 
PALAVRAS-CHAVES: Imunidade de Jurisdição; Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade
de Jurisdição; Jurisprudência brasileira.

ABSTRACT
State immunity is the right one State has to avoid being judged by the Courts of another States.
However important, this protection to the subjects of International Law has turned to a more
restrictive approach. Throughout the world it is assumed that certain acts cannot be immune to
local Courts. This relativization does not have precise borders. Each judge must find in State
practice the contents of this international customary rule. Hence, this article aims to analyze how
Brazilian Judicial Power is facing State immunity rules, so to then compare national jurisprudence
and the United Nations Convention on State Immunity and their Property, approved in 2004. The
idea is to evaluate which impacts the incorporation of that Convention will have on current
Brazilian Law. To expose the results of this research, we present the main rules of the
Convention, and then go into detail into different topics relating to exceptions of immunity. In
the end we conclude posing convergent and divergent patterns between national jurisprudence
and the UN Convention. The article was developed through documental and bibliographical
research. 
KEYWORDS: State Immunity; United Nations Convention on State Immunity and their
Property; Brazilian Jurisprudence.

1. Introdução

 

Uma das raras regras do costume internacional aplicadas pelas cortes brasileiras nos últimos
anos, a imunidade de jurisdição dos Estados foi objeto de um processo de codificação no âmbito da
Organização das Nações Unidas.
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A imunidade está baseada no princípio da igualdade jurídica dos Estados, segundo o qual
entre pares não há subordinação (par in parem non habet imperium). Sendo o Direito Internacional visto
classicamente como um direito de coordenação, regulando a interação entre Estados soberanos, que não se
subordinam a poderes da mesma natureza, nada mais lógico do que impedir que um exerça seus poderes
sobre o outro, seja por seus braços executivo, legislativo ou, como é o caso, pelo judiciário.

Um corolário da imunidade também demonstra sua utilidade prática, pois permitir que um
Estado processasse aos demais em seus próprios tribunais acarretaria não só ofensas à soberania na sua
acepção mais cara aos ufanismos nacionalistas, como imporia aos Estados a necessidade de possuir
procuradores constituídos para representá-los em todos os demais territórios, já que qualquer particular
poderia acioná-los.

Todavia, com o advento do Estado do bem estar social, do Estado empresário e do Estado
socialista, entregues a funções antes reservadas à esfera privada, a regra da imunidade necessitou ser

flexibilizada.
[1]

 O processo de moldagem das diversas exceções que acomodavam as novas situações foi
iniciado na década de 1970. O marco mais citado é a Tate Letter, instrução do Departamento de Estado
dos EUA às cortes do país para que relativizassem a imunidade concedida a Estados estrangeiros em

certos casos.
[2]

 Depois adveio a Convenção Europeia, e a ela secundaram as leis americana e inglesa,
seguidas por um outro conjunto de leis nacionais, dentre as quais destacam-se a australiana e a

canadense.
[3]

O Brasil, porém, não teve lei sobre a matéria. O tema foi regulado exclusivamente pelo
costume. Daí a dificuldade dos tribunais nacionais em acompanhar a prática e a opinio juris internacional
para manter-se atualizados sobre o teor das regras de imunidade, problema apontado com precisão por

Saliba.
[4]

A jurisprudência pátria mudará radicalmente nos anos 1980. Da imunidade absoluta

declarada num famoso precedente em que Síria e Egito litigavam por um imóvel no Rio de Janeiro
[5]

,
chegar-se-á à afirmação da imunidade relativa para conceder o direito de Genny de Oliveira prosseguir no
reclamo dos direitos trabalhistas de seu falecido marido, empregado da República Democrática Alemã no

Brasil.
[6]

A matéria foi codificada em 2004 pela Convenção das Nações Unidas sobre Imunidade de

Jurisdição dos Estados Estrangeiros e seus Bens
[7]

 (doravante “Convenção”), ainda não firmada pelo
Brasil, cumpre indagar: qual será o impacto da ratificação e promulgação da Convenção sobre a
jurisprudência brasileira relativa à imunidade de jurisdição? O objetivo, pois, é o de determinar que
mudanças no regime jurídico hoje aplicado aos Estados estrangeiros e seus bens no país deverão ocorrer
em virtude da adesão do Brasil à Convenção. As questões processuais não serão abordadas no artigo,
ficando relegado a outro estudo o exame dos procedimentos de admissão da causa, citação, renúncia,
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embargos em caso de execução e outros temas deste jaez.

Para tanto, num tópico seguinte serão expostas as regras da Convenção. Posteriormente
abordar-se-á a jurisprudência brasileira, focalizando as exceções à regra da imunidade trazidas pela
Convenção. Um balanço final consta ao final do artigo para responder de forma objetiva ao problema
posto.

 

2. As regras da Convenção

A Convenção em estudo é fruto do processo de codificação, levado a cabo no seio das
Nações Unidas, para dar cumprimento a norma expressa da Carta da ONU, contida no artigo 13.1.a:

Artigo 13.1. A Assembléia Geral iniciará estudos e fará recomendações, destinados a: a)
promover cooperação internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo
do direito internacional e a sua codificação;

O trabalho de codificação segue, portanto, diretrizes da Assembléia Geral das Nações
Unidas e obedece o fluxo previsto no Estatuto da Comissão de Direito Internacional, órgão encarregado

dos estudos encomendados pelo órgão político maior das Nações Unidas.
[8]

 A intenção da conversão de
regras costumeiras em tratados é a de encontrar maior segurança no estabelecimento de textos
convencionais. Nada obstante, estes se baseiam no costume e esforçam-se por respaldar as opiniões dos
Estados. Tanto assim é que o processo não prescinde de numerosas manifestações dos Estados (artigo 16
do Estatuto da CDI). Para dizer de modo metafórico, a CDI alimenta-se da prática estatal informada pelos
próprios Estados para elaborar o texto que codificará o costume formado por tal prática. Além disso,
mantém um constante diálogo com os Estados sobre o andamento dos Projetos de Artigos (Draft Articles).
A lógica de tamanha deferência veste-se de evidente intenção de colher a adesão dos Estados aos Projetos,
sob pena de estes nunca atingirem o fim a que se propuseram, já que sua conversão em tratados vigentes
depende sempre da participação de um número significativo de Estados que os adotem.

A Convenção foi adotada pela Assembleia Geral em 2004. Obteve até o momento 28

assinaturas e apenas dez ratificações.
[9]

 Necessita de trinta ratificações para entrar em vigor (artigo 30).

O Prêambulo da Convenção contém assunções importantes relativamente à fonte costumeira
da imunidade e do papel suplementar que o costume continuará a desempenhar mesmo depois da entrada
em vigor da Convenção.  Reconhece, outrossim, a evolução das posições dos Estados nessa matéria, que
leva à codificação com o intuito de “harmonizar” as práticas nesse domínio.

A Convenção não se aplica à imunidade de embaixadas e consulados, nem aos seus
respectivos bens e funcionários, tampouco a chefes de Estado. Excluídos do seu escopo estão também
aviões e objetos espaciais.
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Após a seção de definições e delimitações de sua aplicabilidade, a Convenção dedica-se ao
mérito da questão, a partir do artigo 5º. Este dispositivo consigna de forma límpida que o princípio geral
segue sendo a concessão de imunidade pelos tribunais de um Estado aos órgãos e bens de outro Estado:

Artigo 5 – Imunidade de Estado. Um Estado goza de imunidade, respectivamente a si próprio e à
sua propriedade, perante a jurisdição dos tribunais de outro Estado, ressalvadas as disposições da

presente Convenção.
[10]

A imunidade deve ser declarada de ofício, segundo dispõe o artigo 6º. Um Estado pode,
contudo, renunciar à sua imunidade, seja por contrato escrito, por tratado ou por manifestação perante o
tribunal em que tramita o processo (artigo 7º). Vindo ante o juízo como autor ou em contestação ao mérito
da causa, o Estado terá renunciado tacitamente à sua imunidade (artigo 8º).

No que toca as exclusões, tema que mais interessa a este trabalho, a Convenção arrola as
transações comerciais (artigo 10), as relações de trabalho com pessoas não nacionais do Estado
empregador ou residentes no Estado do local da prestação dos serviços (artigo 11), os danos decorrentes de
lesão ou morte ou à propriedade estrangeira, tangível ou intelectual (artigos 12 e 14), disputas sobre
imóveis ou sobre bens envolvidos em procedimento sucessório, vacância ou doação (artigo 13), questões
relativas a empresas nas quais o Estado tenha participação (artigo 15), a navios usados para fins não-
governamentais (artigo 16) e, finalmente, as cláusulas arbitrais e compromissos arbitrais a que o Estado
tenha se aderido (artigo 17). Em todas essas situações, o princípio geral estabelecido no artigo 5º não será
aplicado. Particulares e o Estado local poderão exercer sua jurisdição sobre bens e sobre o próprio Estado
estrangeiro quando se estiver diante de uma das hipóteses do longo rol descrito neste parágrafo.

 

3. A jurisprudência

3.1 Litígios trabalhistas

O princípio da imunidade de jurisdição, como já dito na introdução deste trabalho,
encontra-se bem sedimentado na jurisprudência e na prática diplomática brasileira. A invocação de
imunidade absoluta no processo de conhecimento juslaboral é, portanto, rara, até mesmo desconhecida nos

últimos anos, o mesmo não ocorrendo com imunidade dos bens à execução, que segue incólume
[11]

.

O paradigma da mudança, antes apontado, foi o caso Genny de Oliveira. Nele o Ministro
Rezek, que depois seria nomeado juiz da Corte Internacional de Justiça, pronunciou-se nos seguintes
termos:

 não podemos mais, neste Plenário, dizer que há uma sólida regra de direito internacional
costumeiro, a partir do momento em que desertam dessa regra os Estados Unidos da América, a

Grã-Bretanha e tantos outros países do hemisfério norte.
[12]
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O campo no qual no Brasil inaugurou-se a fenda na muralha da imunidade foi então o
trabalhista. É também aquele há mais solidez na posição dos tribunais. Não há imunidade para o Estado
que contrata brasileiros ou estrangeiros residentes no País. Alguns outros princípios auxiliam essa
interpretação, dentre eles o contido no artigo 114 da Constituição Federal, que expressamente inclui os
Estados estrangeiros no bojo dos empregadores sujeitos à jurisdição trabalhista:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;

 

Também o princípio da proibição do enriquecimento sem causa foi invocado pelo Supremo
Tribunal Federal:

Privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o
enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores
residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-
jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do

direito internacional.
[13]

Os tribunais trabalhistas têm posição bastante firme em favor da excepcionalidade da
matéria laboral. O recente acórdão abaixo transcrito contempla a síntese dessa postura:

É entendimento jurisprudencial desta Corte Especializada que a imunidade de jurisdição dos
Estados estrangeiros é relativa, em relação às demandas que envolvam atos de gestão, e em que
se debate o direito a parcelas decorrentes da relação de trabalho. Na hipótese, sendo a Reclamada
pessoa jurídica de Direito Público Externo, Estado estrangeiro, não se há falar em imunidade de

jurisdição.
[14]

Não escapam nem mesmo as organizações internacionais, como o Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
[15]

 - protegido não por costume, mas por acordo de sede -, nem

a empresa Itaipu
[16]

. A questão da imunidade de organizações internacionais amparadas por convenção
específica que prevê a manutenção da possibilidade de evitar a justiça local tem tratamento diverso no

Supremo Tribunal Federal. Lá tais organismos têm obtido imunidade.
[17]

 Inclusive o PNUD obteve
decisão favorável para suspender a execução determinada por tribunal do trabalho e o voto da relatora
endossou a tese da imunidade com base na Convenção das Agências Especializadas das Nações

Unidas.
[18]

No Superior Tribunal de Justiça melhor sorte não tiveram os Estados que reclamaram
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imunidade.
[19]

 Pesquisa elaborada por Calsing indica que realmente são muitas as reclamações

trabalhistas contra Estados estrangeiros e Organizações Internacionais.
[20]

 A consolidação da posição
brasileira conduziu o Itamaraty a expedir Nota Circular às delegações estrangeiras explicitando as

restrições à imunidade em matéria trabalhista.
[21]

 

3.2  Imunidade de jurisdição em questões de propriedade estrangeira

 

O Código de Processo Civil determina em seu artigo 89 que os juízes nacionais têm
“competência internacional” (leia-se jurisdição) para processar e julgar litígios referentes a propriedades
imóveis situadas em território nacional. Justifica-se a regra pelo método registral de transmissão e aferição
da propriedade imóvel no Brasil; por ser constitutivo o registro de propriedade, estranho seria que ordens
estrangeiras pudessem alterá-lo.

Apesar do dispositivo do codex antes referido, curiosamente o Supremo Tribunal Federal
preferiu não julgar um litígio entre Egito e Síria surgido nos idos de 1980. A discórdia instalou-se pela
ocupação pelo Egito de prédio de propriedade Síria após a dissolução da República Árabe Unida, Estado
que congregou as duas nações árabes numa só entidade política. O Tribunal, liderado pelo voto de Clóvis
Ramalhete, entendeu que ofendia a soberania egípcia dar andamento ao feito, além de considerar
inapropriado o Brasil julgar litígios entre dois Estados, controvérsia de competência típica da Corte

Internacional de Justiça.
[22]

 

3.3 Responsabilidade civil

 

Não é pacífica a jurisprudência nacional relativa à imunidade do Estado estrangeiro em
casos de responsabilidade civil. A casuística demonstrará uma oscilação nos critérios, que pode apenas em
parte ser explicada com base em questões cronológicas.

Há registro de diversas decisões concedendo imunidade em casos desse gênero. Num caso
de acidente de veículos, por exemplo, o STF extinguiu a ação contra o Consulado, proprietário do carro,
mas admitiu o prosseguimento contra o motorista, o Cônsul da Polônia, com fulcro no artigo 41.3.b da
Convenção de Relações Consulares, disposição que expressamente exclui das imunidades pessoais a

proteção em ações por acidentes de trânsito
[23]

:

Imunidade de jurisdição. Ação de reparação de danos, por acidente de trânsito, movida contra o
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Consulado-Geral da Polônia e o Cônsul da Polônia. Sentença que deu pela extinção do processo,
sem julgamento do mérito, reconhecendo a imunidade de jurisdição. Veículo de propriedade do
consulado, mas dirigido, na ocasião do acidente, pelo cônsul. Aplicação ao caso da Convenção de
Viena sobre Relações Consulares, de 1963 (art. 43, parágrafo 2, letra “b”) e não da Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961. Imunidade de jurisdição, que é de acolher-se, em
relação à Republica Popular da Polônia, de que o Consulado-Geral é uma repartição. No que
respeita ao cônsul, mesmo admitindo que o veículo automotor, envolvido no acidente de trânsito,
pertença ao Consulado-Geral da Polônia, certo era o condutor do automóvel e não goza, no caso,
de imunidade de jurisdição (Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, art. 43,
parágrafo 2, letra “b”), podendo, em consequencia, a ação movida, também, contra ele,
prosseguir, para final apuração de sua responsabilidade, ou não, no acidente, com as
consequencias de direito. Provimento, em parte, à apelação dos autores, para determinar prossiga
a ação contra o cônsul, mantida a extinção do processo sem julgamento do mérito, relativamente a

Republica Popular da Polônia (Consulado-Geral da Polônia em Curitiba).
[24]

Decisões favoráveis aos Estados estrangeiros também são encontradas em situações de
impedimento de ingresso no país. São conhecidos os constrangimentos e prejuízos sofridos pelos
indivíduos a quem o acesso ao país estrangeiro é negado. Alguns deles intentaram ações no Brasil
objetivando receber indenização por perdas e danos. São exemplos os seguintes casos do STJ:

A competência é da jurisprudência americana quando se trata de impedimento de ingresso no País

(mesmo em trânsito) por autoridades alfandegárias.
[25]

Logo, a prevalência dos direitos humanos e a existência de convênio de cooperação jurídica são
irrelevantes na espécie, ante a limitação da própria soberania. Ademais, a imunidade relativa
também abrange todos os atos jus imperii, como no caso em apreço, em que se tratam de

atividades alfandegárias, típicas de poder de império. 
[26]

Em caso curioso, no qual vidente brasileiro reclama recompensa por ter avisado os Estados
Unidos da América sobre o paradeiro de Saddam Hussein, decidiu também o STJ pela imunidade, embora
no dispositivo o relator tenha determinado a citação do réu para que se manifestasse sobre eventual
renúncia ao seu privilégio:

In casu, seja com fulcro na distinção entre atos de império e gestão, seja com lastro na
comparação das praxes enumeradas em leis internas de diversas Nações como excludentes do
privilégio da imunidade, inviável considerar-se o litígio, disponente sobre o recebimento, por
cidadão brasileiro, de recompensa prometida por Estado estrangeiro (EUA) enquanto participante
de conflito bélico, como afeto à jurisdição nacional. Em outros termos, na hipótese, tal
manifestação unilateral de vontade não evidenciou caráter meramente comercial ou expressou
relação rotineira entre o Estado promitente e os cidadãos brasileiros, consubstanciando, ao revés,
expressão de soberania estatal, revestindo-se de oficialidade, sendo motivada, de forma atípica,
pela deflagração de guerra entre o Estado ofertante (EUA) e Nação diversa (Iraque), e
conseqüente persecução, por aquele, de desfecho vitorioso; por outro lado, não se inclui a
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promessa de recompensa, despida de índole negocial, entre as exceções habitualmente aceitas
pelos costumes internacionais à regra da imunidade de jurisdição, quais sejam, ações imobiliárias
e sucessórias, lides comerciais e marítimas, trabalhistas ou concernentes à responsabilidade civil

extracontratual, pelo que de rigor a incidência da imunidade à jurisdição brasileira.
[27]

Sem embargo da jurisprudência citada neste tópico, nota-se existirem decisões contrárias,
que afastam a imunidade em incidentes geradores de responsabilidade civil do Estado estrangeiro. Em

atropelamento por carro da missão, por exemplo, foi a imunidade afastada
[28]

.

3.4 Atos comerciais

 

Embora não abundem na jurisprudência brasileira casos de relações puramente comerciais
entre Estados estrangeiros e particulares, encontra-se ao menos um interessante precedente, favorável à
tese da separação entre atos de império e de gestão, na qual, obviamente, os atos de comércio não estão
abrangidos pela imunidade, por estarem situados no âmbito dos atos de gestão:

Crédito correspondente ao fornecimento de materiais (vidros) para a construção da Chancelaria
daquele país [República da Tchecoeslováquia] em Brasília. Assunto marcadamente rotineiro e de
natureza comercial, que não isenta a recorrente de ser demandada, quanto ao ponto, perante a

Justiça brasileira. 
[29]

Noutro acórdão do mesmo Tribunal, os atos de gestão são novamente a categoria utilizada
para afastar a imunidade em processo versando sobre indenizações por descumprimento contratual:

2. Hodiernamente não se há de falar mais em imunidade absoluta de jurisdição, vez que se admite
seja a mesma excepcionada nas hipóteses em que o objeto litigioso tenha como fundo relações de
natureza meramente trabalhista, comercial ou civil, como ocorre na hipótese dos autos, onde o
que pretende o autor da demanda é obter reparação civil pelo suposto descumprimento de contrato
verbal celebrado com o demandado para a elaboração de projeto para realização de exposição que

se realizaria no Rio de Janeiro, sob a denominação de "EXPO MÉXICO - SÉCULO XXI".
[30]

Como se observa, neste tocante a jurisprudência brasileira possui posição pacífica,
equiparando os contratos comerciais a atos de gestão e submetendo-os à jurisdição nacional.

3.5 Imunidade em matéria tributária

A jurisprudência em matéria tributária é de todas, provavelmente a mais controversa. A
explicação para essa dificuldade talvez esteja na falta de um fundamento legal para afastar a cobrança de
impostos e taxas. Por ser um campo estritamente regulado pelo princípio da legalidade, tanto no campo da
exigência como da não-exigência dos tributos, o Direito Tributário lida com mais dificuldade com normas
costumeiras internacionais que restringem normas internas.
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No Rio de Janeiro, por exemplo, antiga sede da capital nacional, há vários imóveis de
Estados estrangeiros, nos quais não estão instaladas as embaixadas respectivas, eis que estas se
transferiram para Brasília. Por conseguinte, a Fazenda Municipal não encontra fundamento legal para
afastar a cobrança do IPTU e taxas municipais, autuando com frequência os titulares dos imóveis. Essa
ação teve resultados distintos.

Assim, houve decisão em que se reconheceu a imunidade, mas enunciando-a como relativa,

determinou-se a citação.
[31]

 Noutra, em litígio contra a Argentina, o Tribunal sustentou que os débitos
trbutários poderiam ser contraídos por qualquer pessoa, não sendo ato específico de ato soberano. Por não

recair no jus imperii, pode o autor promover a ação.
[32]

Em caso ainda mais emblemático, relativo ao Consulado do Japão em Belém,decidiu o
mesmo Tribunal:

O Estado pratica ato "jure gestiones" quando adquire bens imóveis ou móveis. O Egrégio
Supremo Tribunal Federal, mudando de entendimento, passou a sustentar a imunidade relativa.
Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a imunidade absoluta, adotando a
imunidade relativa do Estado Estrangeiro. Não se pode alegar imunidade absoluta de soberania
para não pagar impostos e taxas cobrados em decorrência de serviços específicos prestados ao

Estado Estrangeiro.
[33]

Por outro lado, com apoio em fundamento nas Convenções de Viena sobre Relações
Diplomáticas e Consulares, - as quais não tratam da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, diga-

se de passagem -, o STJ já reconheceu a imunidade em litígios contra Itália e Áustria
[34]

:

As questões de direito público referentes à cobrança de débitos tributários estão abrangidas pela
regra de imunidade de jurisdição de que goza o Estado Estrangeiro. Aplica-se, na hipótese
vertente, as Convenções de Viena, de 1961 e 1963. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. Balanço final

 O cotejo das disposições da Convenção com a jurisprudência brasileira mostra, antes de
mais nada, uma diferença de fundamentos. O texto convencional optou por estabelecer uma regra geral e
especificar-lhe as exceções, que, quando não expressas, não podem ser subentendidas e, além disso, não
devem ser interpretadas restritivamente. Apóia-se a Convenção, como fizeram as leis nacionais que a
inspiraram, na “técnica de expressamente enumerar quais as atividades empreendidas pelo Estado

estrangeiro que não se beneficiam das imunidades de jurisdição”.
[35]

A jurisprudência brasileira, por sua vez, orienta-se por uma linha demarcatória traçada no
grande paradigma da relativização da imunidade, delineada em 1989, e constituída pela separação entre
atos de gestão e atos de império. A distância entre os dois fundamentos vem à tona pela flexibilidade
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interpretativa da segunda, que permitiu, numa inversão lógica, determinar que tudo o que uma pessoa
natural pode fazer constitui ato de gestão passível de ser sindicado perante tribunal nacional. Viu-se,
assim, que se uma pessoa pode contrair débitos tributários, quando o Estado estrangeiro o faz, não pode
invocar imunidade.

A respeito da divisão entre atos de império e atos de gestão, Guido Soares lecionou que

Se bem que tenha sido considerada uma distinção sem muita precisão lógica (uma vez que não se
pode distinguir um ato tomando-se por critério a finalidade de deixá-lo apto ou não ao exame dos
Poderes Judiciários, além de ser uma caracterização arbitrária, sem qualquer fundamentos nos
elementos componentes do ato), serviu a seus propósitos de impedir a consumação de uma
injustiça contra uma pessoa de boa-fé, precisamente a que mantinha relações jurídicas legítimas

com o Estado.
[36]

A demarcação baseada na diferença de atos de gestão e império conduz a resultados
distintos das regras da Convenção em alguns pontos significativos. Destaca-se, em particular, a exceção às
avenças expressas entre o Estado de acolhimento e organização internacional, permitidas pela Convenção
(aplicável apenas por analogia às organizações internacionais), mas até agora ignoradas pelo TST.
Destoam também da Convenção os parâmetros para determinar a incidência da imunidade em casos de
responsabilidade civil. Na Convenção, enfoca-se o objeto do dano, se a integridade ou vida da pessoa
natural, ou o patrimônio tangível ou intangível de pessoa física ou jurídica. A jurisprudência nacional,
repita-se, considera apenas a natureza do ato (se de gestão ou império). Adotada a Convenção, a Polônia
não seria excluída do feito movido por vítima de acidente de trânsito. Ainda no campo das divergências,
anote-se que o precedente coletado em matéria de litígios imobiliários igualmente preocuparia, não fosse
ele tão antigo.

As coincidências entre as posições da jurisprudência e as normas da Convenção afloram no
campo das transações comerciais e também nas questões trabalhistas, ressalva feita ao exposto em
parágrafo anterior. As posições predominantes em matéria tributária, favoráveis à imunidade, igualmente
são convergentes em relação à Convenção.

5. Conclusões

De todo o acima exposto, resulta demonstrado que a adesão à Convenção das Nações
Unidas sobre Imunidade dos Estados e seus Bens traria ao Brasil maior segurança jurídica, evitando as
oscilações apontadas no decorrer do trabalho. De um modo geral, as posições prevalecentes não seriam
alteradas. Com efeito, se tomadas grosso modo, ignorando detalhes e casos destoantes, as decisões
nacionais afastam a imunidade nas contratações de empregados domiciliados no Brasil ou brasileiros, nos
casos de responsabilidade civil causados por atos de gestão e nas questões comerciais, reconhecendo-a em
matéria tributária e nas obrigações de responsabilidade civil derivadas de atos de império. A Convenção
traria sobre esses campos apenas ajustes e definições, evitando distorções e insegurança jurídica.
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Conclui-se, pois, que a Convenção evitará ao menos parte das divergências hoje percebidas
nos tribunais, permitindo a adoção de orientações mais claras em relação a essa matéria, cuja repercussão
sente-se não somente nas salas dos tribunais, mas também no campo da diplomacia, com reflexos sobre a
imagem do País.
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A ENTREGA DE NACIONAIS BRASILEIROS AO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A
SUPERAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À NACIONALIDADE 

THE SURRENDER OF BRAZILIAN CITIZENS TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND
THE OVERCOMING OF THE NATIONALITY AS A FUNDAMENTAL RIGHT 

Francisco De Assis Belgo

RESUMO
O objetivo do presente artigo é analisar a compatibilidade entre os institutos jurídicos da
extradição, previsto na Constituição Federal e o da entrega, criado pelo Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional ( TPI ), no âmbito da interpretação constitucional, investigando a
possibilidade de que a entrega de nacional brasileiro ao referido Tribunal, contrariando
dispositivo expresso da Constituição, possa constituir-se em evidência de superação da
nacionalidade como direito fundamental. Esta abordagem será feita tendo por base o estudo do
conceito de nacionalidade à luz da Ciência Política, e ainda, através da análise da posição
hierárquica que o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, possui em relação
ao ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-Chave: TPI; Constituição; Extradição; Entrega; Nacionalidade.

ABSTRACT
The purpose of the present article is to analyse the compatibility betwen the legal institution of
extradition, provided by the Brazilian Constitution, and the one of surrender, present on article
89, of the Rome Statute, who created the International Criminal Court, investigating the
possibility that surrendering of the national people to the ICC, against the constitutional
provision, may constitute an evidence of the overcoming of nationality as fundamental human
right. This approach will be made based on the study of the concept of nationality in the light of
Political Science, and also by analyzing the hierarchical position that the Rome Statute, which
created the International Criminal Court, has over the Brazilian legal system.
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            1 - INTRODUÇÃO

           

            O advento do século XXI trouxe consigo uma avalanche de mudanças na história da humanidade, que nem os mais virtuosos

analistas de cenário poderiam imaginar.

            O direito internacional  transformou-se igualmente nesse mesmo período.

            Cançado Trindade[2] assinala com propriedade essa mudança pugnando por uma nova ordem mundial, calcada em um novo

jus gentium, por ele denominado “ direito universal da humanidade”[3].

            Nessa nova ordem jurídica universal, cuja fonte material primordial passa a ser a “consciência jurídica universal”[4], o ser

humano é sujeito pleno de direitos em contraposição à sua condição anterior de mero expectador do protagonismo da entidade

estatal no seio da comunidade internacional.

            Dessa posição, discordam juristas de renome como Resek[5] para quem os indivíduos e as empresas públicas ou privadas

não têm personalidade jurídica.

 De qualquer forma, é inegável que a realidade, sobretudo após a segunda metade do século XX, forçou uma ultrapassagem

da  visão tradicionalista que fazia do direito internacional um direito entre Estados para abarcar, não somente, as organizações

internacionais, mas, também, os indivíduos.
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            O TPI ou International Criminal Court – ICC, criado a partir do Estatuto de Roma[6], surgiu em meio a esse processo de

transição, como corolário da teoria da responsabilidade internacional do indivíduo. Esse é o entendimento de Mazzuoli[7], para

quem, o advento do art.5º, § 4º da Constituição[8] significou uma adesão do Estado brasileiro à citada teoria.

            Os antecedentes históricos do Tribunal Penal Internacional podem ser encontrados nos Tribunais de Nuremberg e Tóquio,

logo após a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, nos tribunais internacionais da Iugoslávia ( 1993) e Ruanda ( 1994 ).

            Por ocasião do fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade internacional viu-se diante da realidade cruel levada a efeito

pelos nazistas alemães, que haviam exterminado milhões de judeus.

O holocausto obrigou os líderes políticos recém-saídos da guerra a, pela primeira vez, ter que tomar atitudes com vistas à

criação de uma estrutura jurídica que fosse capaz, por um lado, de julgar os responsáveis pelos crimes cometidos contra os judeus, e

por outro, de dar início à construção de um sistema de proteção internacional de direitos humanos.

Nessa mesma ocasião, foi o criado o Tribunal Militar Internacional de Tóquio, com idêntico objetivo, só que direcionado

para o julgamento dos crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelos líderes políticos e militares japoneses durante a

Segunda Guerra Mundial.

Anos mais tarde,  o Conselho de Segurança da Organização das nações Unidas faria uso da mesma estratégia, agora sob a

forma de “tribunais Ad Hoc”, para julgar os crimes cometidos por autoridades políticas da extinta Iugoslávia, durante o período de

conflitos que resultou na sua divisão política e territorial e, também, para a julgar os crimes cometidos por autoridades políticas e

militares durante os conflitos tribais ocorridos em Ruanda, em 1994, e que resultaram na perseguição e morte de milhares de

pessoas.

A partir da atuação dos referidos Tribunais e deixando de lado a polêmica relativa à legitimidade dos mesmos é possível

vislumbrar uma inclinação objetiva do direito internacional no sentido de considerar os indivíduos sujeitos passivos de

responsabilização no âmbito da comunidade internacional.

            Quando da criação do TPI, portanto, malgrado as posições daqueles que entendem ser impossível a consideração de que o

indivíduo[9] possa ser considerado sujeito de direito internacional, já havia uma clara vocação da doutrina e da prática legislativa

internacional em caminhar nessa direção, tanto no polo ativo da relação jurídica processual internacional, quanto no pólo passivo

dessa mesma relação.

            A atuação do ser humano como sujeito ativo do direito internacional está amparada pelos Tribunais Internacionais de Direitos

Humanos como mostra a imensa literatura a respeito, admitindo-se, inclusive, que o indivíduo litige contra seu próprio Estado.

            A discussão que nos interessa, todavia, no presente artigo é a que envolve o indivíduo como sujeito passivo de um tribunal

penal internacional, no caso, o TPI, criado para julgar quaisquer cidadãos, de quaisquer nacionalidades, pelo cometimento dos

crimes enumerados nos artigos previstos nos estatutos de sua criação.

            Reforça a polêmica em torno do assunto, a disposição contida no artigo 1º do Estatuto de Roma, estendendo a jurisdição do

TPI a todas as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional.[10]
            Faz-se, portanto, necessária a compatibilização dessa pretensão universalista do  texto convencional com a estrutura rígida e

formal encontrada no interior dos ordenamentos jurídicos estatais

            Essa nova situação jurídica põe em choque princípios novos, como o da “consciência jurídica universal” de Cançado

Trindade, com outros, já amplamente consolidados, como o da soberania estatal, a auto-determinação dos povos e, no caso, o

direito que se reservam os Estados de não extraditar seus nacionais originais.

            O cerne de todo o problema reside no fato de ter sido alçada a nacionalidade à condição de direito humano fundamental, com

previsão expressa no artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adquirindo status político de elemento formador da

própria identidade estatal.
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Assim, é de se perguntar, qual é o verdadeiro papel que o direito à nacionalidade exerce na atual conjuntura mundial, em

relação aos direitos humanos ?, e ainda, que consequências advirão da adoção pelos Estados de normas supranacionais que regulem

a conduta dos seus nacionais, a partir de um ponto de vista, não mais interno, mas, derivado das expectativas da comunidade

internacional ?

            É o que veremos a seguir.

 

2 - O DIREITO À NACIONALIDADE

 

O direito à nacionalidade pode ser considerado uma capa protetora colocada sobre os indivíduos, submetendo-os à tutela

de um Estado que lhes proverá, pelo menos, em tese, todas as necessidades básicas para uma sobrevivência digna e pacífica.

A nacionalidade resulta do pertencimento do indivíduo a uma nação. O conceito de nação, por sua vez, deve ser buscado

no seio da Ciência Política onde, segundo Bonavides[11] é acusado de pertencer àquela categoria de conceitos que ostentam

“caráter fugaz, plurisignificante e até equívoco”.

O autor, todavia, não se furta a apresentar um exemplo de conceito de nação de André Hauriou, para quem, a nação é “um

grupo humano no qual os indivíduos se sentem mutuamente unidos, por laços tanto materiais quanto espirituais, bem como

conscientes daquilo que os distingue dos indivíduos componentes de outros grupos nacionais". 

Já Lefort[12] afirma que o conceito de nação encontra-se indelevelmente ligado à matriz da cidadania. A nação,

prossegue ele, “ tem por princípio e finalidade a participação de todos os governados no Estado.”

            A origem do conceito de nação pode ser encontrada na revolução francesa, ocasião em que o poder foi deslocado das mãos

das dinastias hereditárias e da igreja, para então, repousar na nação, que passa a exercer a  nova titularidade da soberania.

Dessa circunstância histórica, que Lefort[13] assinala como sendo a da primeira metade do século XIX, surge o princípio

das nacionalidades, segundo o qual, nas palavras de Bonavides[14] “a cada nacionalidade diferenciada deve corresponder uma

composição política autônoma, própria e independente, em que os princípios de auto-determinação e da não-intervenção devem ser

consignados como  elementos fundamentais de caracterização" .

A soberania da nação exercida sobre um determinado território deu origem ao Estado na forma como o concebemos nos

dias atuais. O sentido da soberania foi fortemente incrementado pelos períodos posteriores às duas grandes guerras havidas no

decorrer do século XX. Como se sabe, houve nessa época, um aumento significativo no número de Estados na comunidade

internacional.

O Estado-nação, instituição política preponderante no cenário mundial do século XXI, vem, todavia, sofrendo os influxos

de acontecimentos históricos, cuja origem deu-se curiosamente, a nosso ver, com a criação da ONU e, posteriormente, com os

efeitos advindos do fim do regime socialista soviético e finalmente, com os efeitos da globalização econômica dos mercados.

Para Lefort[15], os teóricos neoliberais da globalização estão certos de que haverá uma supressão progressiva das

fronteiras entre os Estados sob o efeito da lógica de mercado.

Também a propósito do tema, Toledo[16] ironiza o fato de que a globalização substituiu a internacionalização

preconizada pelo comunismo. O fato, porém, assinala o autor, é que assim como poderia ter ocorrido em tese, na internacionalização

preconizada pelo comunismo, a globalização está tornando mais fluído o real significado do conceito de nacionalidade.

            A observação é indubiamente curiosa. Contudo, em paralelo à ocorrência de tais fenômenos, o direito internacional vem

promovendo, através da sua evolução recente, fenômeno semelhante a esse, qual seja, o do enfraquecimento do princípio da

nacionalidade e, consequentemente, da ideia de Estado-nação, erigindo em seu lugar estruturas jurídico-políticas com

características claramente supranacionais.
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Esse fenômeno é facilmente perceptível seja pela via da integração econômica, como, no caso, da União Européia, seja

pela via da regulação de aspectos específicos dos interesses comuns da comunidade internacional, como é caso do Estatuto do

Tribunal Penal Internacional.

A questão que nos interessa, para fins do presente estudo, é saber em que medida o esfacelamento ou a mitigação da

nacionalidade, ou, da qualidade de nacional de um Estado influenciará na redução do rol de direitos e garantias do indivíduo em

relação ao Estado a que pertence.

Não nos esqueçamos que a nacionalidade, conceituada por Mazzuoli[17] como “vinculo jurídico-político que une o

indivíduo ao Estado” pressupõe deveres de parte a parte entre o cidadão e o Estado.

O dever de concessão de garantias específicas aos seus nacionais constitui pressuposto da soberania do Estado, conforme

amplamente informado pela doutrina do direito constitucional.

Entre essas garantias está, certamente, aquela prevista no art.5º, LI da CF/88, qual seja, a de não ser extraditado.

Essa garantia, que pode ser considerada um privilégio, está informada pela inafastabilidade, pelo menos em termos, da

doutrina atualmente em vigor, do direito soberano do Estado de julgar o seu nacional original diante de seus tribunais internos e

com fundamento em sua própria legislação.

Em termos gerais, e antes de adentrar no próximo tópico do presente estudo, é preciso admitir que qualquer forma de

permissão de julgamento de um nacional por outro ente, estatal ou supra-estatal, significa uma quebra de paradigma, tanto sob o

ponto de vista do monopólio da jurisdição estatal sobre seus próprios cidadãos, quanto daquele da garantia constitucional de que o

nacional estará protegido de tal ameaça através da não permissão de sua extradição.

É importante assinalar que a Constituição Brasileira de 1988, adotando um sistema misto de atribuição de nacionalidade

com fundamento nos critérios de “jus solis” e “jus sanguinis”, dispôs, no art.12, as formas de aquisição e perda da nacionalidade

brasileira[18].

O próprio texto constitucional estabeleceu a isonomia de direitos entre brasileiros natos e naturalizados, proibindo qualquer

forma de limitação de direitos ao brasileiro naturalizado que não tenham sido impostas pelo próprio texto constitucional.

Nesse sentido, os dispositivos contidos nos art. 5º, LI, da CF/88[19] demonstram que o constituinte pretendeu que o

Estado brasileiro concedesse especial proteção ao brasileiro nato, impedindo a sua extradição em qualquer circunstância, enquanto

permitiu que o brasileiro naturalizado pudesse ser extraditado dentro das condições que menciona.

 

3 - O INGRESSO DO ESTATUTO DE ROMA NO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E

A NOVA ORDEM JURÍDICA SUPRANACIONAL

 

O direito à nacionalidade é um direito fundamental não resta dúvida. Aliás, a expressão direito fundamental, nesse

contexto, deve ser entendida como abarcando todos os direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos,

de 1948 e consignados na Constituição Federal de 1988.

            Para Quadros[20] os direitos fundamentais são históricos e, portanto, “frutos da construção humana, dos embates e lutas por

direitos em diversas sociedades". É nesse sentido, que devemos entender a previsão contida no artigo XV da Declaração Universal

dos Direitos Humanos, de 1948, ao garantir que “toda pessoa tem direito a uma nacionalidade” para com isso, colocá-la sob a

proteção de um determinado Estado. Assim agindo, a Declaração colocou sob a responsabilidade dos Estados a garantia da

segurança individual dos seus nacionais.

Quadros[21] afirma que todos os incisos do artigo 5º da Constituição de 1988 são desdobramentos dos cinco direitos

básicos previstos no caput, sendo, portanto, de concluir-se que o direito à não-extradição, constitui-se, para o nacional, em garantia
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do direito à segurança jurídica que, no caso, estaria consubstanciada pelo direito não se ver processado diante de outro Estado que

não o de sua própria nacionalidade.

Ocorre que a referida proteção começa a sofrer mudanças a partir da criação do Tribunal Penal Internacional e do

reconhecimento de sua autoridade perante o Estado brasileiro.

O direito à não extradição do brasileiro nato está previsto no art. 5º, LI, como já dissemos. Por outro lado, o art.60, § 4º, IV,

do texto constitucional proíbe a apresentação de emendas à Constituição que visem abolir quaisquer direitos e garantias individuais.

Como coadunar os dispositivos constitucionais citados, com o ingresso do referido tratado no ordenamento jurídico

brasileiro, e ainda, com as alterações constitucionais havidas após a sua entrada em vigor?

O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro em 1º de setembro

de 2002.

Naquele período, ainda não haviam sido inseridos na parte final do art.5º da Constituição, os §§ 3º e 4º[22] que

disciplinaram o assunto a posteriori.

Diante disso, é de se perguntar, antes de mais nada, qual é a posição hierárquica do  referido Estatuto frente o ordenamento

jurídico brasileiro?

A posição consolidada no STF, no que se refere aos tratados internacionais em geral, é a de que eles se equiparam às leis

ordinárias.

Já no que se refere aos tratados internacionais de direitos humanos, como o Estatuto do TPI, por exemplo, a questão é mais

complexa, uma vez que, a partir do advento da Constituição de 1988, já se discutia[23] sobre a equiparação dessa modalidade de

tratado a norma constitucional por força do § 2º, do art.º5º da Constituição Federal[24].

A polêmica sobre o status hierárquico dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro acabou

desaguando na aprovação dos §§ 3º e 4º ao texto do art. 5º, pela Emenda Constitucional nº45/04, inaugurando nova discussão,

agora, sobre qual deveria ser o status hierárquico dos tratados de direitos humanos aprovados após a promulgação da Constituição

de 1988 e anteriormente à Emenda Constitucional nº 45/2004.

Em 03/12/2008, no julgamento do RE nº466.343 – SP, o Supremo Tribunal Federal adotou por maioria, a tese do Ministro

Gilmar Mendes de que tais instrumentos internacionais possuem um status de supralegalidade, ou seja, não podendo ser equiparados

a normas constitucionais, são, contudo, normas de índole superior àquela das demais leis encontradas no ordenamento jurídico

pátrio.

À guisa de recordação, referida discussão deu-se no âmbito da polêmica sobre a possibilidade de aplicação, no Brasil, da

prisão civil do depositário infiel, a partir da entrada em vigor no país do Pacto de San Jose da Costa Rica[25].

Considerando-se o entendimento acima, poder-se-ia afirmar que a natureza jurídica do Estatuto do TPI é de norma

supralegal, já que sua entrada em vigor no ordenamento jurídico brasileiro coincide com o período posterior à entrada em vigor da

Constituição de 1988 e anterior à introdução da EC nº45/04.

Esse não é o entendimento, todavia, de Gomes[26] para quem a adesão por parte do Estado brasileiro ao TPI insere o país

no contexto de uma nova ordem jurídica, cuja fonte não é apenas internacional, mas supranacional.

Esse deslocamento da fonte jurídica do direito constitucional para um direito supranacional torna, então, a discussão sobre a

comparação de institutos do Estatuto do TPI e da Constituição brasileira inútil, na medida em que não pode opor institutos do direito

constitucional brasileiro a uma norma que, em tese, lhe seja superior.

Ao contrário, partindo-se da premissa de que as normas do Estatuto de Roma são superiores às normas internas, inclusive,

as da Constituição, serão essas, as que deverão ser adaptadas às condições e premissas impostas por aquelas.

Corrobora nesse sentido, a própria disposição do § 4º já citado, quando afirma que “o Brasil se submete”[27]à jurisdição
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do TPI. Ora, não havendo palavras inúteis, nem de dúbio sentido no texto da emenda, só se pode concluir que, pela primeira vez, o

legislador constituinte derivado acatou a submissão do país a uma ordem jurídica internacional que lhe é superior.

Vêem-se, portanto, claramente delimitadas as condições citadas por Cançado Trindade de superação da soberania absoluta

dos Estados em prol da construção de uma nova ordem jurídica universal, calcada em princípios e valores maiores e mais

abrangentes que o interesse dos Estados individualmente considerados.

 

4 - EXTRADIÇÃO OU ENTREGA DE NACIONAL BRASILEIRO AO TPI

 

Finalmente, a discussão sobre a possibilidade de Extradição ou Entrega de nacionais ao TPI insere-se no contexto do que

Mazzuoli[28] denomina de inconstitucionalidade intrínseca afirmando que essa tem lugar “quando o tratado, apesar de

formalmente ter respeitado todo o procedimento constitucional de conclusão estabelecido pelo Direito Interno, contém normas

violadoras de dispositivos constitucionais”.

Para o autor, os institutos citados são de natureza jurídica distinta não se constituindo a entrega em qualquer forma de

confrontação com os termos da Constituição.

O art. 102 do Estatuto do TPI buscou diferenciar os dois institutos, tendo em vista o caráter  sui generis da entrega na

relações internacionais contemporâneas.

A extradição caracteriza-se pela entrega de uma pessoa de um Estado a outro Estado, no âmbito de cumprimento de um

tratado havido entre ambos, ou mesmo, mediante o cumprimento de determinadas condições e da garantia da reciprocidade.

Já a entrega, refere-se ao instituto previsto no art. 89, 1 do Estatuto do TPI e se caracteriza pela “entrega de indivíduo ao

Tribunal Penal Internacional”, nos termos do citado artigo.

Há quem diga, como Rodas[29] que a tentativa de extremar os conceitos faz com que se pareçam mais iguais e, ora,

quanto mais iguais, mais avulta a discussão sobre se os nacionais devem ou não ser extraditados ou entregues ao TPI.

Por fim, há que se analisar o que, de fato, está ocorrendo na prática processual do Tribunal, no que se refere aos pedidos de

entrega de nacionais de países signatários do Estatuto de Roma.

Em entrevista a Fávero[30], Luis Moreno Ocampo, promotor-chefe do TPI, responsável, portanto, pela condução dos

processos junto àquele Tribunal e referindo-se, na época da entrevista, ao pedido de prisão do presidente do Sudão Omar Hassan

Ahmad Al-Bashir, afirmou que “se o governo do país se negar a entregá-lo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que

determinou a investigação feita pelo TPI, terá de instrumentar as medidas diplomáticas para obrigá-lo a agir.”

E prossegue afirmando que “ por se tratar de nosso primeiro caso, com um genocídio ainda em curso, teremos uma tarefa

inédita; definir a forma como a comunidade internacional vai combater a prática do genocídio”.

Os trechos citados refletem sobremaneira as dificuldades que o TPI terá pela frente para impor-se como tribunal

internacional supranacional, na questão crucial da entrega de nacionais dos Estados acusados da prática dos crimes previstos no seu

estatuto de constituição.

Aliás, não é por outra razão, a nosso ver, que entre os países não signatários do Estatuto de Roma estão os Estados Unidos,

a China e a Rússia, todos eles, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Para as grandes potências, mais do que para quaisquer outros países da sociedade internacional, abrir mão do poder

soberano de julgar seus próprios nacionais, submetendo-os a uma instância internacional que lhes seja superior, é admitir um

esgarçamento dos limites de sua soberania, com a qual eles dificilmente poderão conviver nessa quadra da história universal.

É bem verdade que o Estatuto de Roma, como já assinalamos anteriormente[31], dispõe de modo insofismável  que a

jurisdição do TPI é complementar à jurisdição dos Estados, o que reflete o esforço de negociação entre as partes para contrabalançar
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o atual estágio da soberania dos Estados com a necessidade de se vislumbrar o cenário mundial que se descortina à nossa frente.

A questão essencial encontra-se, portanto, no direito interno de cada um dos Estados, a começar no ápice do sistema

jurídico estatal, qual seja, a Constituição Federal.

O modo como cada Constituição trata a questão da nacionalidade e os direitos dela decorrentes será determinante para a

eficácia da aplicação do instituto da entrega no âmbito do TPI.

 

5 - CONCLUSÃO

 

            O problema da análise de Mazzuoli reside no fato de que ele insere o Estatuto do TPI no contexto da Constituição,

equiparando-o a norma constitucional, para, a partir daí, considerar possível a entrega, já que se trata instituto novo, introduzido no

ordenamento jurídico constitucional, sem se chocar com a proibição constitucional de extraditar o nacional  brasileiro.

            Essa não nos parece ser a melhor solução, pois que, ainda que com nomen juris, diverso, a situação permaneceria a mesma,

qual seja, estar-se-á permitindo que um brasileiro  seja entregue para ser julgado por outro sujeito de direito internacional público

que não seja o seu próprio Estado.

            Parecem-nos mais acertadas as posições de Gomes e Cançado Trindade quando aludem à superação da ordem jurídica

nacional, principalmente, a ordem constitucional, por um novo modelo de organização político-institucional supranacional, na seara

dos direitos humanos.

            Aliás, essa ordem jurídica nascente começa pelos direitos humanos e tudo indica que deve se ampliar para outras áreas de

convivência das nações.

            Trata-se do “direito universal da humanidade”[32] fundamentado na consciência jurídica universal que, em outras palavras,

simboliza um tempo de superação do esquema jurídico-político calcado na vontade absoluta do Estado como diretriz da

obrigatoriedade das regras internacionais.

            Gomes[33] afirma que não pode se alegar o descumprimento de norma interna para deixar de cumprir ordens do Tribunal, já

que se trata de norma supranacional.

            Vê-se, pois, que na visão do citado autor a discussão sobre a possibilidade ou não de entrega está superada em função da

supranacionalidade da norma internacional criado do TPI.

            De fato, os novos tempos exigirão dos operadores do Direito uma visão mais ampla da realidade dos fatos e de como eles

devem ser interpretados perante o ordenamento jurídico interno vigente.

            A nacionalidade, primeiro símbolo da identidade estatal, começa a receber moldura mais consentânea com a realidade da

globalização.

            Na Europa, a integração econômica e política, destruiu fronteiras e uniu moedas, dois ícones do Estado moderno e parecer

fazer com que as nacionalidades sigam o mesmo destino, em prol da formação de uma entidade política supranacional que

implicará, no futuro, na cristalização de uma única identidade nacional europeia.

            Simultaneamente, constrói-se, também, uma pirâmide de princípios internacionais cuja validade se impõe a todos os seres

humanos, independentemente, da nacionalidade que ostentem, desapossando-os da capa protetora do Estado de origem e lançando-

os em igualdade de condições em relação aos demais indivíduos do mundo inteiro.

            Há exceções, é verdade, fundamentadas no ainda precário desequilíbrio de poder no Conselho de Segurança da ONU, mas o

tempo, a integração econômica mundial e a persistência daqueles que lutam pela adoção de valores humanos universais, encarregar-

se-ão de quebrar tais resistências.

            Não cremos ser possível advogar a extinção do conceito de nacionalidade, até porque, conforme já visto, trata-se de conceito
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desenvolvido à luz do processo histórico da humanidade.

 Todavia, é factível supor que há uma grande transformação em marcha e que haverá, cada vez mais, um descolamento do

indivíduo em relação ao seu estado de origem, submetendo-o a uma esfera de atuação internacional, tanto no que se refere à

aquisição de direitos quanto na obrigatoriedade do exercício de deveres.

O direito à nacionalidade, de um lado, parece tender a ampliar-se geograficamente, passando o indivíduo a pertencer a uma

comunidade política maior e mais abrangente, a partir da perspectiva dos interesses econômicos envolvidos.

Por outro lado, esse mesmo indivíduo perderá, no plano do direito universal da humanidade, a imunidade jurisdicional que

lhe garante exclusividade de julgamento perante o seu Estado de origem.

            O TPI cumpre esse papel fundamental de, pela primeira vez, se é que pode dizer assim, instaurar efetivamente um projeto de

justiça internacional, com fundamento em lei supranacional e não apenas inter-estatal.

Ao reposicionar o ser humano no centro do debate político internacional, o TPI resgata a verdade universal da fraternidade

humana, fio condutor da única revolução possível nos dias atuais para quem almeja viver um mundo futuro de paz, prosperidade e

respeito pelo próximo e pela natureza.
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A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NA UNIÃO EUROPÉIA: O ESPAÇO E A COOPERAÇÃO SCHENGEN

FREE MOVEMENT OF PERSONS IN EUROPEAN UNION: THE SCHENGEN AREA AND COOPERATION

Vivian Daniele Rocha Gabriel

RESUMO
O presente estudo objetiva demonstrar a experiência européia na concretização da livre circulação de pessoas, através da supressão
de rígidos controles nas fronteiras, da formação de um Espaço único e da instituição de um visto comum. Demonstra-se inicialmente
como era o deslocamento de pessoas desde a Antiguidade até a Idade Moderna, quando foram criados os Estados Modernos e as
fronteiras, limites físicos e políticos do território. A partir de então se discute a respeito do direito de ir e vir e da legitimidade do
Estado em restringir o livre fluxo de indivíduos, para o que foram criadas teorias que, tanto se mostram favoráveis ao livre
deslocamento, como teorias contrárias que defendem que o Estado possa agir como ente limitador, escolhendo quem entra e quem
sai de seu território. Ademais, são analisadas também as regulamentações referentes ao direito de ir e vir na Europa, conforme cada
período histórico, revelando que o desejo de concretização da livre mobilidade de pessoas sempre esteve presente. Na sequência,
trata da criação do Acervo de Schengen, instituído inicialmente por meio de acordos intergovernamentais, a fim de tornar mais
rápida e efetiva a livre circulação de pessoas, e de sua evolução, chegando a ser incorporado por meio de um protocolo anexo ao
Tratado de Amsterdam à União Européia.
PALAVRAS-CHAVES: livre circulação de pessoas; Acervo de Schengen; União Européia;

ABSTRACT
The objective of the study is to demonstrate the european experience concerning the free movement of persons, through the
suppression of the hard controls on the borders, the creation of an unique Area and the institution of a common visa. At first, the
migratory movements from the Antiquity until the Modern Age are demonstrated, when the Modern States and their borders were
created. Thus, this fact has started the discussions about the right of free movement, concerning the legitimacy of the State to
restrict the free flow of individuals. In consequence, theories were created, both in favor of the free movement, as well as defending
that the State may limit that right, choosing who enters and who leaves their territories. Moreover, the regulations which refers to
the right of free movement in Europe are analyzed, according each historical period. Following it’s dealt with the Schengen Acquis,
which was created in order to make easier and more effective the free movement of people, as well as its evolution through the
incorporation of the Amsterdam’s Treaty to the European Union.
KEYWORDS: free movement of persons; Schengen Acquis; European Union

1 INTRODUÇÃO

 

 

Ao longo da história da humanidade, diversos nacionais desenvolveram em seu íntimo o forte desejo de transpor as barreiras territoriais, seja por
escassez de alimentos ou água, seja por questões ideológicas, econômicas ou políticas desfavoráveis em seus locais de origem, mas, sobretudo,
pela necessidade de se socializar com outros indivíduos. A partir deste anseio pela integração, nasce a livre circulação de pessoas.

Não se pode olvidar que antigamente as fronteiras eram muito tênues, o que possibilitava o deslocamento do indivíduo para onde desejasse, não
havendo qualquer regulamentação que o impedisse. No entanto, foi a partir da formação dos Estados Modernos que seus limites ficaram cada vez
mais definidos e as fronteiras bem mais demarcadas, revelando-se claramente como portas de entrada e saída.

Por conseguinte, com a evolução do capitalismo, a circulação de pessoas era cada vez maior e, à medida que esta migração se elevava, os Estados
gradativamente impunham medidas protecionistas a fim de controlar a locomoção dos indivíduos. Em oposição a tais atos, havia quem afirmasse
que o Estado não podia impedir este fluxo contínuo e natural.

No âmbito europeu esta situação não era diferente, pois, mesmo com as medidas restritivas criadas pelos Estados, havia também regulamentações
que defendiam a livre circulação, como a Magna Carta, de 1215, até chegar ao Tratado de Maastricht, de 1993.

Contudo, a defesa da livre circulação de pessoas em âmbito europeu ganhou destaque com a formação do Espaço Schengen, criado em 1985, por
cinco Estados, respectivamente: Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e os Países Baixos. Visava inicialmente estabelecer a livre circulação de
pessoas dentro do território dos países signatários e, consequentemente, abolir os controles fronteiriços existentes entre eles. Posteriormente, este
sistema foi juridicamente incorporado à União Européia através do Protocolo nº 2, anexado ao Tratado de Amsterdam, de 1997, que previu a
abrangência de mais Estados ao espaço e um nível de cooperação maior entre os Estados-Membros. Os países passaram a atuar juntos no
funcionamento dos controles fronteiriços e no que tange à segurança, por meio de medidas compensatórias e da criação do Sistema de Informação
Schengen (SIS).

Deste modo, após a análise da evolução do sistema migratório, o objeto central desse estudo é abordar especificamente a experiência Européia, sua
origem, seu funcionamento, sua evolução e se a mesma tem sido eficiente na regulamentação desta livre circulação de pessoas.
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2 A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS : ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO

 

 

Ao se traçar um paralelo entre a história dos movimentos migratórios e a história da humanidade, tem-se que ambas foram construídas
simultaneamente. Foram diversas as ocasiões em que os movimentos migratórios ganharam destaque durante a evolução humana, como ocorreu,
por exemplo, quando das expedições romanas, das campanhas realizadas durante as Cruzadas e do deslocamento de europeus para o Novo Mundo.

Os movimentos migratórios primitivos ocorriam principalmente em razão de grandes desastres naturais ou variações climáticas inesperadas, como
por exemplo, a submersão de continentes pelos mares ou o resfriamento de alguns locais.

Na Europa, esse deslocamento de pessoas foi influenciado principalmente em razão dos fatores geográficos favoráveis, como o litoral recortado e a
proximidade deste com o centro continental. Assim, na antiguidade, o deslocamento de pessoas em território europeu foi impulsionado pelas
grandes invasões ocorridas, como foi o caso do deslocamento de indivíduos vindos do Oriente, com destaque para a chegada dos gregos à
península itálica.

Entretanto, a maior circulação de pessoas dentro da Europa foi aquela ocorrida no Império Romano. Para expandir seu domínio o Império
promovia diversas expedições, tendo percorrido todo o perímetro mediterrâneo, ibérico, chegando à ilha britânica do Reino Unido e, por fim, às
regiões germânicas, empreendendo sempre violentas batalhas para isso.

Já na Idade Média, mesmo com a predominância das relações feudais que vinculavam o homem à terra, a circulação de pessoas não foi
interrompida. A formação de novos feudos contribuiu para a redução do poder do rei, e o fortalecimento dos senhores feudais. Contudo, em função
do modo de organização medieval, a circulação de pessoas continuava entre os feudos, mas não havia o que se entende atualmente por fronteiras.

A palavra fronteira adveio do termo em latim “frontis”, que significa “frente” ou “fachada”.[1] Historicamente, o vocábulo fronteira já possuía o
sentido de limite para os impérios chinês e romano. No caso chinês, ao norte do Império, para se solidificar as bordas territoriais foram construídas
rígidas muralhas, o que expressava o desejo de excluir os povos que consideravam bárbaros e que não lhes interessava dominar. Já no caso
romano, possuir fronteiras fixas significava a limitação de seus domínios, o que conflituava com sua mentalidade expansionista, por este motivo,
estas foram implementadas longo tempo depois.

Não se pode olvidar também que, antigamente, as linhas fronteiriças entre um território e outro eram muito tênues, sendo definidas basicamente
por limites naturais, como por exemplo, o curso de um rio ou uma cadeia de montanhas.

Durante a Idade Média, a demarcação das terras ocorria pela celebração de tratados, títulos de demarcação, além daquelas realizadas por meio da
arbitragem. O termo fronteira possuía o sentido de guerra ou expedição militar, que se fazia no limite ou divisa do reino.[2]

Portanto, até a Idade Média, os deslocamentos europeus eram livres, sem qualquer restrição, visto que ainda não estavam formados os Estados, e
tampouco suas fronteiras. Foi a partir da formação dos Estados Modernos que seus limites ficaram cada vez mais definidos e as fronteiras cada
vez mais demarcadas.

 

 

2.1 A CRIAÇÃO DAS FRONTEIRAS EUROPÉIAS

 

 

No período da baixa Idade Média, houve uma crescente crise do sistema. Isto, devido ao grande desenvolvimento econômico e cultural da época,
somado à decadência dos senhores feudais, ao interesse dos reis em fortalecerem-se politicamente e, sobretudo, à ânsia dos comerciantes em se
verem independentes da submissão a esses nobres.

O feudalismo já não atendia mais às necessidades da sociedade, dando lugar a uma nova ordem política, que abriu espaço à expansão comercial, à
criação das monarquias nacionais absolutistas e à ampliação das fronteiras marítimas e terrestres: o Estado Moderno.

Diversos foram os teóricos que expuseram suas idéias a respeito do Estado Moderno Absolutista, que desempenhava o papel de pessoa moral e
jurídica sobre a sociedade civil na figura de seu rei.

O primeiro autor a empregar a palavra “Estado” foi o italiano Nicolau Maquiavel, que pregava que para um rei conduzir plenamente seu reino e
manter-se no poder, devia ser autoritário e totalitário, e, além disso, deveria ter a população como sua aliada.

No que diz respeito à ordem interna, Thomas Hobbes alegava que “quando se constitui um poder absoluto dentro de uma República, expropriando
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as autonomias dos poderes periféricos, senhoriais, eclesiásticos, comunais e profissionais”[3], surge assim o Estado, absoluto e centralizado.

Ora, se foi Maquiavel o primeiro a empregar o termo “Estado”, foi Jean Bodin, em 1576, o primeiro teórico a estabelecer o princípio gerador do
Estado perante a ordem externa, diga-se, a soberania vista como "poder absoluto e perpétuo para se governar, independentemente de poderes
externos a seu território e sua população.[4]

A teoria firmada por Jean Bodin pregava que é a partir de sua criação que o Estado adquire soberania, através de seus elementos caracterizadores,
quais sejam: um povo, um poder político e um território. Por conseguinte, após reunir tais elementos constitutivos o Estado obtém personalidade
jurídica de direito internacional.

 Com relação aos elementos constitutivos da soberania, discorre-se que, a respeito do conceito de povo, este pode ser caracterizado pelo conjunto
de pessoas que habita determinado território e que compartilha da mesma cultura e mesma língua.

Quanto ao poder político soberano, este se refere ao poder central exercido sobre o território, afirmando-se sobre os direitos ou bens fiscais e
patrimoniais do povo.

Por fim, sobre a noção de território, este corresponde ao local onde as pessoas de mesma cultura e de mesma língua residem e desenvolvem
relações sócio-econômicas entre si.

Em “O Príncipe”, Nicolau Maquiavel faz alusão às fronteiras ao citar ilustre frase do pensador romano Virgílio qual seja: “Recente o Estado, ao

rigor me constrange, e a defender-nos. Guarnecendo a fronteira”.
[5]

Por conseguinte, foi a partir da criação do Estado que os territórios ficaram cada vez mais delineados, posto que um dos motivos principais que
ensejaram tal delimitação foi proteger o território de invasões externas e evitar disputas. Isto influenciou no desenvolvimento cartográfico europeu,
tornando os territórios cada vez mais conhecidos.

Deste modo, em conformidade com o lecionado pelo doutrinador José Adelino Maltez, conclui-se que surge o Estado, como “uma entidade dotada
de supremacia ou soberania interna, que lhe permite definir as fronteiras e a nacionalidade, bem como de independência ou soberania externa”.[6]

Assim, esta comunidade governada pelo Estado Soberano, que reside em um determinado território, encontra-se fielmente vinculada ao poder
político em razão da relação jurídica denominada nacionalidade.

Nesse sentido, são caracterizados como nacionais as pessoas que “nascem num certo ambiente cultural feito de tradições e costumes, geralmente
expresso numa língua comum"[7], juridicamente interligados ao Estado, o que significa que, mesmo residindo em outros países, não perdem o
vínculo com o Estado de origem.

Em contrapartida, estrangeiro é todo aquele que não é reconhecido como nacional pelo Estado em que se encontra, o que não significa que poderá
ser alvo de discriminação, pois a ele também devem ser garantidos os direitos inerentes à personalidade humana.

 

 

3 O DIREITO DE IR E VIR

 

 

Preliminarmente à análise do processo migratório europeu, é fundamental fazer a distinção de três conceitos: o conceito de migração, imigração e
emigração.

Entende-se por migração o movimento de pessoas de um lugar para outro. Este fenômeno pode ocorrer com a locomoção dentro de um mesmo
território (migração interna) ou com a circulação de pessoas para fora de um território (migração externa ou internacional).

A imigração corresponde ao movimento de entrada de indivíduos estrangeiros em um país, com ânimo permanente ou temporário e com a
intenção de trabalho e/ou residência.

Por fim, a emigração se refere à saída de indivíduos de seu local de origem, permanentemente ou temporariamente, para se estabelecer em outra
região ou nação, em busca de melhores condições de trabalho ou para estabelecer residência em outro país. As emigrações, por sua vez, geram
diversas consequências tanto para os emigrantes, quanto para o país em que se dirigem, e até mesmo para o país que deixam para trás.[8]

Nesse sentido, os imigrantes são vistos, muitas vezes, como ameaças nos países para onde imigram, tendo em vista que ingressam para trabalhar
em postos que poderiam ser ocupados por nacionais. Além disso, vários destes imigrantes acabam por constituir comunidades fechadas dentro
destes países, os chamados “guetos”, resultando no receio e preconceito do restante da população para com estes.
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Por outro lado, a saída de profissionais qualificados do âmbito interno de um país, em sentido emigratório, ocasiona a perda de mão-de-obra
qualificada, enfraquecendo economicamente este país e gerando um desequilíbrio demográfico.

Por fim, após definidos esses três conceitos, conclui-se que o direito de se locomover de um lugar para outro se caracteriza como direito inerente à
pessoa humana, posto que incide diretamente na liberdade do indivíduo em ir e vir.

 

 

3.1 AS TEORIAS GERAIS

 

 

Para que seja possível a existência de um movimento migratório, é necessário que os indivíduos possam se deslocar livremente e em consonância
com seu livre arbítrio. Assim, existem duas correntes que tratam do direito de ir e vir, sob a perspectiva internacional.

Ao se tratar da primeira corrente teórica, esta defendia que era legítimo o direito do homem em sair de seu país de origem, pois este é um direito
inerente à pessoa humana, e de se estabelecer onde quer que lhe conviesse, fosse para colonizar outras nações, comercializar bens ou para
conhecer outros lugares, e retornar à sua terra natal posteriormente. Contudo, mesmo reconhecendo o direito de livre circulação, Hugo Grotius,
grande pensador adepto a esta teoria, pregava que o Estado deveria excepcionalmente limitar a circulação de pessoas, caso isto afetasse seus
interesses vitais.[9]

Acreditavam os estudiosos desta teoria que o encontro de pessoas distintas culturalmente era o elemento impulsionador da história, posto que
proporcionaria a troca de experiências entre os indivíduos, levando ao incremento de novos avanços, e à formação das mais dinâmicas e
organizadas civilizações mundiais, como as civilizações romana e chinesa. E em contrapartida, que os locais onde houve menor fluxo de pessoas
tornaram-se os mais atrasados da história, como a Etiópia, o Tibet, a Nova Guiné, entre outras.[10]

Já a segunda corrente expunha que o Estado deveria controlar as migrações dentro de suas fronteiras, para impedir a saída desenfreada de seus
nacionais e, para proteger a nação da entrada de indivíduos que pudessem oferecer alguma ameaça interna.

Contudo, com o desenvolvimento das idéias de soberania estatal, aflorou-se a idéia de que o Estado detinha o poder de decisão sobre a circulação
de pessoas. Entretanto, os doutrinadores da época acreditavam que esta liberdade de decisão não era ilimitada.

Vários foram os teóricos adeptos desta linha de pensamento, com destaque para o doutrinador Emmer de Vattel, que acreditava que, todo Estado
podia conceder ou recusar a entrada de estrangeiros em seu território, a seu critério, em razão de seu poder soberano.[11]

Vale ressaltar que esta teoria já foi tratada pelo Instituto de Direito Internacional, na sessão de Lausanne, em 1888, no projeto de declaração que
estipulava que “todo Estado soberano pode regular as questões de admissão e de expulsão de estrangeiros, da maneira que considerar
conveniente”. Entretanto, na sessão de Hamburgo, em 1891, o Instituto se pronunciou majoritariamente contrário à posição declarada em
Lausanne, admitindo que a decisão sobre a entrada de estrangeiros em território nacional não competia exclusivamente ao Estado, mas sim era
subordinada ao campo de atuação do direito internacional.

Desta forma, a primeira teoria admitia que o Estado pudesse regular sobre quem entra ou não no território caso apresentasse ameaça vital a este. Já
a segunda admitia que o Estado não deveria limitar em caráter absoluto o trânsito de pessoas, pois se os indivíduos tivessem uma causa justa para
adentrar o território, a recusa à hospitalidade seria ilegítima segundo o Direito Natural.[12] Assim, desde o início, não houve unanimidade sobre a
adoção de uma ou outra teoria a respeito do direito de ir e vir, pois nenhuma das teorias demonstrava-se completa, visto que ambas admitiram
exceções ao princípio geral respectivamente adotado.

Logo, conclui-se que deve haver um equilíbrio entre as duas teorias, pois um Estado, mesmo não possuindo a obrigação de admitir a entrada de
estrangeiros em seu território, depende política e economicamente dos demais Estados. Portanto, ao limitar a entrada em seu território por motivos
sem qualquer relevância, estará ofendendo o “espírito internacional” e criando brechas para possíveis conflitos. Logo, para que haja a efetiva
aplicação do direito de ir e vir, os Estados devem agir ponderadamente, sem qualquer discriminação, para que possam conviver pacificamente
perante a sociedade internacional.

 

 

3.2 A REGULAMENTAÇÃO EUROPÉIA
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Diversas foram as regulamentações européias que visavam restringir o direito de livre circulação na Europa. Como exemplo, pode-se citar a
diretiva 64/221, de 1964, que legitimava a recusa na entrada de indivíduos e a concessão da autorização de residência na Comunidade Européia,
caso fossem portadoras de determinadas enfermidades. A justificativa para tanto era a proteção da saúde pública interna.[13] Também vale citar a
Resolução de 20 de Julho de 1994, que impôs limites à entrada e residência de estrangeiros no território comunitário, visando proteger os postos
de trabalhos de cidadãos comunitários.[14]

Em contrapartida, vários foram os instrumentos normativos criados para equilibrar esta questão entre a liberdade de circulação e o direito dos
Estados em limitá-la. O continente europeu foi pioneiro na edição destas normas.

Os primeiros dispositivos referentes ao direito do indivíduo sair livremente do seu próprio país, e de a ele retornar, estavam presentes na Magna
Carta inglesa, de 1215.

Nesse sentido, também previa a Constituição Francesa de 1791, em seu título I, que, a liberdade de cada um ir e vir, de ficar, ou sair, era um
direito garantido por este documento.

No século XIX, tanto a Espanha, como a Confederação Germânica, firmaram decretos internos abolindo a obrigação de possuir passaporte em seu
próprio território, o que facilitou o livre fluxo interno na época.

Entretanto, no século XX, com as duas guerras mundiais, esta conquista foi abalada. Foi restabelecido o uso obrigatório do passaporte, a
obrigatoriedade de obtenção de vistos de entrada, de permanência, de trânsito e saída para estrangeiros, além de terem sido adotadas diversas
medidas restritivas que vieram a prejudicar o tráfego internacional de pessoas.

Com o fim da 2ª guerra e, com a aprovação da Carta da Organização das Nações Unidas, na Conferência de São Francisco, em 1945, um espírito
de liberdade se propagou por todo o mundo, complementado pelo grande apreço aos direitos humanos.[15] Este fato gerou a retomada da análise
dos direitos de ir e vir.

No ano de 1946, a Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas, coordenaram um programa em que a Organização
Internacional de Aviação Civil asseguraria, entre seus membros, simplificações nos dispositivos governamentais para facilitar o transporte aéreo
internacional de turistas, eliminando a necessidade de vistos e taxas alfandegárias.[16]

Em 1948, houve o advento da Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, que de maneira explícita e
formal estabelece o princípio da livre circulação internacional de pessoas.[17] Infelizmente, na prática, esta legitimação não se mostra totalmente
eficaz, visto que ainda ocorrem restrições à emissão de passaportes ou decisões administrativas estatais que comprometem o direito de emigrar ou
de regressar.

Destaca-se que, nos dias de hoje, o instrumento internacional de maior relevância que versa sobre a proteção do direito de ir e vir é o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, que especifica detalhadamente as limitações ao direito de deixar ou entrar em um país, e
regressar ao país de origem, sendo esta a principal diferença com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Estes direitos são bastante
relevantes, posto que sua restrição pode levar o indivíduo ao confinamento dentro do próprio espaço nacional.

Seguindo a esfera evolutiva do direito de ir e vir, no século XX, várias foram as políticas européias que auxiliaram para a simplificação das
exigências fronteiriças.

Em 1957, houve a criação do Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica Européia (CEE) e previu a eliminação de obstáculos ao
livre trânsito de pessoas, serviços e capitais dentro dos países da Comunidade Econômica Européia.

No que se refere à documentação para estes deslocamentos, a Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades
Fundamentais, de 1968, prevê que todo indivíduo que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de circular e estabelecer
residência dentro dele e sair de qualquer país, inclusive do seu próprio país.

Ademais, em 1º de Julho de 1987 entrou em vigor o Ato Único Europeu (AUE), que realizou a primeira grande revisão do Tratado de Roma.
Tinha por objetivo resgatar os preceitos do TCEE, para que fosse constituído progressivamente um mercado interno da Comunidade até 31 de
dezembro de 1992. Este documento ainda ressalvava que a implementação deste mercado interno implicaria na aplicação das quatro liberdades
que viriam a ser, posteriormente, incorporadas aos princípios da futura União Européia, correspondentes à liberdade de circulação de bens, de
serviços, de capitais e de pessoas.

Nota-se que as proposições trazidas pelo Ato Único Europeu, bem como as liberdades, que mais tarde viriam a ser reforçadas pela Carta dos
Direitos Fundamentais na União Européia[18], fomentaram o desenvolvimento de uma maior mobilidade na circulação dos indivíduos
comunitários no mercado interno europeu, sejam eles agentes econômicos ou não. Estas medidas trouxeram à Comunidade uma integração humana
cada vez maior, direcionando a Comunidade para uma finalidade não apenas econômica, mas também social.

O Tratado de Maastricht ou Tratado da União Européia (TUE), em vigor desde 1993, foi o responsável pela substituição da Comunidade
Econômica Européia para a União Européia. umpre destacar que as disposições previstas no TUE correspondem nada mais que a um novo formato
dado ao antigo TCEE, em que se ressalta a necessidade do progresso econômico e social equilibrado e sustentável, sobretudo, através da criação
de um espaço sem fronteiras internas. Também se prevê no TUE que deve ser desenvolvida uma estreita cooperação no domínio da justiça e
assuntos internos, o que reflete também na livre circulação de pessoas, fazendo alusão aos textos referentes ao Acervo de Schengen.
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Este documento instituiu, dentre outras coisas os princípios basilares da União Européia, como o princípio da liberdade, de maneira ampla e geral.
Contemplou também a possibilidade de sanção contra graves violações a estes princípios, estabelecendo a suspensão do direito de voto do Estado
infrator no Conselho Europeu. No mesmo caminho, a doutrinadora Maria Luísa Duarte complementa que estas sanções servem também como
aviso aos futuros candidatos em aderir à União Européia, que se constitui como um Espaço livre, democrático e que prima pelo respeito às
liberdades fundamentais e ao Estado de Direito.[19]

Destaca-se que o Tratado previu a criação da cidadania da União, com a finalidade de reforçar a proteção dos direitos e interesses dos nacionais
dos Estados-Membros e garantir o exercício das liberdades fundamentais. Este fato foi um marco para a livre circulação de pessoas, pois a

consolidou como direito fundamental do ordenamento comunitário.
[20]

Assim sendo, a cidadania européia tem como fundamentos à condição de cidadão o direito à igualdade de oportunidade e a não-discriminação por
razão de nacionalidade, o direito de circular e residir livremente e sem limitação de tempo na União, incorporando os direitos de livre
movimentação e residência como seus elementos fundamentais.[21]

Logo, com a criação da cidadania comunitária, a liberdade de deslocamento se demonstra como um direito extensivo, que engloba todos os
cidadãos comunitários. Portanto, conclui-se que “o cidadão comunitário é amplamente equiparado ao cidadão-nacional”[22], possuindo a
liberdade de ir , vir e de permanecer em todo o seu território.[23]

Assim, após devidamente expostos os instrumentos que versam sobre a liberdade de ir e vir dos indivíduos no continente europeu cabe agora
discorrer sobre um corajoso passo dado por alguns países europeus, a fim de constituir uma inovadora zona de livre circulação, que revolucionou
a questão da livre circulação de pessoas.

 

 

4 A SUPRESSÃO DAS FRONTEIRAS

 

 

Desde a criação dos Estados Modernos e da implementação das fronteiras, o Estado, detentor de sua soberania, tenta regular o acesso de
estrangeiros ao seu território, definindo as condições de entrada e permanência.

As fortes burocracias e controles nas fronteiras dos Estados europeus vieram causar, além da lentidão em todo o processo de fiscalização, grande
descontentamento por parte dos próprios europeus que, em que pese estivessem em conformidade com os regulamentos vigentes, passavam por
duras fiscalizações em todas as fronteiras européias que cruzavam. Fazia-se necessária alguma medida intergovernamental capaz de tornar mais
rápida a livre circulação de pessoas e criar um Espaço no qual este direito fosse garantido.

Desta forma, a liberdade de circulação de pessoas, já prevista anteriormente em diversos instrumentos, mostrava-se cada vez mais perto de se
concretizar, visto às necessidades internas dos nacionais europeus em simplificar este deslocamento.

 

 

4. 1 AS MEDIDAS PREPARATÓRIAS

 

 

Discorrer sobre a liberdade de circulação de indivíduos no início do século XX era, sem dúvida, algo ousado. Isto, pois, introduzir tais idéias
naquela realidade poderia causar medo, ceticismo, e também uma grande esperança às pessoas. Deste modo, faz-se mister discorrer sobre as
primeiras medidas que visavam eliminar as fronteiras e promover a livre circulação de pessoas em território europeu.

Em 1953, o Conselho Nórdico, composto por Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, propôs uma união econômica e aduaneira, que
tinha como objetivos a harmonização das legislações penais e a livre circulação de pessoas. Em 1954, esse países assinaram um protocolo com o
propósito de isentar os seus nacionais da obrigação de ter um passaporte ou uma autorização de residência. Entretanto, o fato mais relevante
ocorreu em 12 de julho de 1957, data em que foi assinado um acordo sobre o controle de passaportes, criando de fato uma zona de livre
circulação, a União Nórdica de Passaportes.

Já em 1958, foi constituída a união econômica do BENELUX[24], que propunha em seu tratado constitutivo que a união desses países, além de
ter, sobretudo, uma proposta econômica, também comportaria a livre circulação de pessoas.
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Como expõe Vendelin Hreblay, “o objetivo dos dois tratados é idêntico; a diferença reside na mais rápida integração prevista pelo tratado do
BENELUX (…)”.[25]

Em 25 de março de 1957 foi assinado o Tratado de Roma, ou Tratado da Comunidade Econômica Européia (TCEE), em que foram signatários
inicialmente, França, República Federal da Alemanha, Itália e os países do BENELUX. Objetivava a criação de uma política econômica comum
que permitisse uma expansão contínua, uma estabilidade crescente e um aumento acelerado do nível de vida dos nacionais europeus desses
países.[26] No que se refere à livre circulação de pessoas, este tratado previa a supressão dos obstáculos entre os Estados membros, para que
houvesse liberdade de locomoção intra-comunitária dos trabalhadores assalariados e prestadores de serviços (profissionais autônomos) destes
Estados.

Esta livre circulação de trabalhadores se deu principalmente, em razão do maior dinamismo econômico dos países mais desenvolvidos, pois houve
também um aumento na demanda por mão-de-obra, que vinha se tornando escassa pela subida de salários, fato este que poderia interromper esta
expansão econômica. Para solucionar esta questão haveria duas soluções plausíveis: o deslocamento de mão-de-obra das regiões mais atrasadas
para as mais desenvolvidas economicamente ou o deslocamento dos empreendimentos produtivos para as regiões com recursos humanos mais
abundantes e disponíveis.

Nesse sentido, a primeira opção se demonstrava menos custosa economicamente para os empresários, ao mesmo tempo em que garantia o
deslocamento do trabalhador para assumir seu posto de trabalho. Já quanto à segunda opção, que se referia à implantação da empresa no país
detentor de mão-de-obra, isto implicaria na liberdade do estabelecimento para o empresário se instalar no país, juntamente com suas unidades
produtivas, agências, filiais, lojas e serviços de apoio necessários para produção e comercialização de bens, e, sobretudo, na liberdade de trazer
seus colaboradores diretos e trabalhadores mais especializados do país sede da empresa, em razão de sua experiência, para o auxílio do
treinamento da mão-de-obra local. Por conseguinte, este direito de estabelecimento também implicaria na livre circulação dos trabalhadores. Desta
forma, as duas hipóteses convergiam para uma mesma solução, a liberdade de circulação dos trabalhadores.[27]

No entanto, nota-se que esta liberdade de circulação era de certa forma limitada, pois não alcançava de maneira geral todos os nacionais dos
Estados-membros, mas somente englobava a camada dos nacionais que exercessem necessariamente atividade econômica (trabalhadores
assalariados ou prestadores de serviços). Ademais, esta livre circulação de pessoas compreendida pelo TCEE possuía caráter exclusivamente
econômico, uma vez que aos trabalhadores era possível se deslocar para qualquer lugar do mercado comum para desenvolverem atividades
econômicas, dando continuidade à circulação de bens e serviços.

 

 

4.2 O ACERVO SCHENGEN

 

 

Em 1984, um fato notável chamou a atenção de alguns Estados Europeus para a criação de medidas para a minimização das barreiras na travessia
das fronteiras. Motoristas de caminhão que faziam rotas internacionais, frustrados pelos duros controles e atrasos administrativos enfrentados nas
fronteiras européias, mostraram seu desagrado bloqueando diversos pontos de passagem fronteiriços. Esta operação, que durou vários dias,
aumentou a consciência de alguns Estados para o fato.[28]

Em 13 de julho de 1984, França e a República Federal da Alemanha, criaram uma medida que visava a supressão gradual dos controles nas
fronteiras e maior liberdade no fluxo de pessoas, este era o Acordo de Saarbrucken. No mesmo ano, os Estados do BENELUX também
negociaram um acordo parecido com a República Federal da Alemanha.

A partir desses episódios, os Estados europeus começaram a perceber a necessidade de uma liberação mais ampla. Assim, foi firmado em 14 de
junho de 1985, na cidade luxemburguesa de Schengen, o Acordo de Schengen, que garantia a supressão gradual de controles fronteiriços
aduaneiros, a livre circulação de mercadorias e serviços e, principalmente, de pessoas. Foi assinado inicialmente por França, República Federal da
Alemanha e países do BENELUX.

Desta maneira, ficou estabelecido que os cidadãos provenientes dos Estados-membros do Acordo, ao ultrapassar suas fronteiras para se deslocar a
outro país também membro, terão de apresentar identidade ou passaporte, sem a necessidade de obter visto de entrada, o que facilitou
logisticamente e burocraticamente este processo.

Em uma análise mais crítica, o Acordo de Schengen resultou na transferência dos controles de fronteiras comuns (internas), para os controles das
fronteiras externas ao Espaço Schengen (nomenclatura dada ao território englobado por todos os países membros). Isto, pois, como os nacionais
dos países membros ao circular pelas fronteiras internas não passariam pelos rígidos controles anteriormente efetuados e, para que não houvesse
um déficit de segurança, esta deveria ser reforçada no âmbito externo a este território. Assim sendo, os severos controles seriam voltados às
demandas vindas de fora do Espaço, significando que, a partir de então, haveria um fortalecimento das fronteiras externas a esta zona de
circulação.

Não obstante, o próprio Acordo previa também o reforço na cooperação dos Estados parceiros para garantir a segurança interna dos mesmos. Nas
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palavras do autor Vendelin Hreblay “liberdade e segurança são um casal indissociável”[29], assim sendo, tem-se que a livre circulação
estabelecida pelo Acordo não significou a ausência de controle, mas sim a tentativa de harmonização dos regulamentos concernentes à circulação
de nacionais e estrangeiros, bem como também no que se refere à permanência dos últimos no interior do Espaço. De mesmo modo esta liberdade
também foi essencial para a melhoria dos mecanismos de segurança já existentes, através da cooperação policial e judiciária entre os Estados.

O Acordo de Schengen trouxe dois tipos de medidas a serem aplicadas. As primeiras correspondiam às medidas em curto prazo e as segundas
referiam-se àquelas em longo prazo.

As medidas em curto prazo referiam-se àquelas responsáveis pela eliminação imediata de barreiras internas e a circulação de pessoas entre os
países signatários do Acordo. Uma dessas medidas preliminares era a facilitação da passagem de veículos de passeio pelas fronteiras, os quais na
época, ao adentrar outro país do Espaço, tinham de portar um disco verde, que simbolizava que o veículo estava em conformidade com as
regulamentações vigentes, medida esta já não mais utilizada nos dias de hoje. Outra medida pronta dizia respeito à segurança, para que fosse
realizada uma cooperação entre os Estados para o aumento do intercâmbio de informações, bem como da harmonização de determinadas
formalidades administrativas ou jurídicas, para que se garantisse a segurança da população.

Em longo prazo, estavam as medidas para que a liberdade de circulação se tornasse a mais completa possível, e para que os entraves a esta fossem
identificados e solucionados, como é o caso da imigração ilegal, dos pedidos de asilo para países pertencentes ao Espaço e das condições de
emissão de vistos.[30]

Além disso, também foi pactuado no Acordo que as partes contratantes se comprometeriam a suprimir os controles nas fronteiras comuns e os
transfeririam às fronteiras externas do Espaço Schengen até 1º de janeiro de 1990.[31]

Deste modo, “o espaço Schengen tornou-se o laboratório da livre circulação”[32], tendo iniciado um processo pioneiro para o livre deslocamento
de pessoas, abolindo gradativamente os duros controles à entrada de pessoas nas fronteiras internas dos Estados-membros, isentando os nacionais
destes países da necessidade de vistos para ingresso e reforçando as fronteiras externas ao Espaço, iniciando uma cooperação securitária, policial e
judiciária.

Vale destacar que o Acordo de Schengen funcionava à margem do Direito Comunitário, possuindo Secretariado e quadro institucional próprio.
Contudo, posteriormente, a Convenção de Aplicação previu que suas disposições só serão aplicáveis na medida em que sejam compatíveis com o
Direito Comunitário.

Portanto, conclui-se que a partir da assinatura do Acordo de Schengen, os Estados-membros iniciaram a primeira etapa do que fora pactuado, com
a implementação das medidas em curto prazo, prosseguindo com os trabalhos para se alcançar as medidas em longo prazo.

Em 19 de junho de 1990, os mesmos países que participaram das negociações de 1985 se reuniram novamente em Schengen, para a criação da
Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. Esta Convenção visava complementar o Acordo de Schengen, e definir condições de aplicação
que definiriam as medidas de harmonização necessárias para se abolir definitivamente os controles das fronteiras internas[33] e para se alcançar os
objetivos em longo prazo, garantindo, sobretudo, a livre circulação[34] e um nível elevado de segurança. 

No que se refere ao texto da Convenção, o autor Vendelin Hreblay afirma que este “foi escrito para codificar o que era complexo demais para ser
imediatamente aplicável”.[35] Destarte, o método de trabalho utilizado para se chegar à íntegra do documento consistia na divisão dos principais
pontos a serem discutidos em quatro grupos de trabalho, em que cada um trataria do assunto principal e de suas respectivas subdivisões. O
primeiro grupo, intitulado “polícia e segurança”, discutiu os problemas de cooperação policial – em particular sobre a troca de informações,
assistência e cooperação operacional na observação das fronteiras. Versou ainda sobre questões judiciárias no que tange aos ajustes necessários
para se seguirem as regras sobre a cooperação policial, assistência judiciária e execução de sentenças penais, bem como de pontos relativos à
repressão e prevenção ao tráfico e uso de entorpecentes, ao controle de armas, além de realizar um delicado dossiê sobre imigração.

O segundo grupo tratou sobre temas relativos à circulação de pessoas no interior do Espaço, ao controle de fronteiras (aéreas e marítimas), aos
vistos, aos direitos dos estrangeiros, às condições de permanência e ao direito de asilo. O terceiro grupo abordou matérias referentes ao comércio,
ao tráfego nas zonas fronteiriças (locais de travessia e horários permitidos) e à harmonização dos impostos. E, finalmente, o último grupo abordou
as medidas relativas à supressão de certos controles fitossanitários.[36]

No entanto, há de se destacar o surgimento de outro grupo que tratou do denominado Comitê de Orientação do Sistema de Informação Schengen
(SIS). Com sede em Estrasburgo, este órgão foi criado para coordenar a troca de informações e dados relativos às pessoas ou objetos cuja entrada
tiver sido recusada por algum país signatário, por motivos de ordem pública e de segurança, como é o caso de pessoas comprometidas
criminalmente, pessoas procuradas no quadro de processos judiciais e, por fim, pessoas desaparecidas, como o caso de menores em fuga e objetos
procurados para que seja feita sua apreensão.[37]

Após diversos estudos, foram concluídos e incorporados à Convenção alguns pontos importantes. Foi estabelecido que os estrangeiros que
pretendam ingressar no Espaço Schengen, por motivos de trabalho ou turismo, devem possuir um visto válido, e apresentar documentos que
justifiquem o objeto da viagem e as condições de permanência. Necessitam demonstrar também que dispõem de meios adequados de subsistência,
tanto para o período de permanência previsto, como para o regresso ao país de origem ou ao trânsito até um terceiro Estado no qual sua admissão
esteja garantida, ou ainda, estarem em condições de obter legalmente tais meios. Além disso, estes indivíduos não podem estar incluídos na lista
dos não admissíveis, nem pressupor perigo para a ordem pública de qualquer dos Estados-membros.[38]
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Foi determinado na Convenção que os estrangeiros somente poderão adentrar ao Espaço nos postos fronteiriços estabelecidos e durante seu
horário de funcionamento. Caso as normas não sejam respeitadas, o indivíduo sofrerá sanções oriundas do Tribunal de Justiça das Comunidades
Européias, que incluem desde o abandono imediato do local, até a expulsão.[39]

Assim, observadas as exigências de entrada e permanência, os estrangeiros terão total liberdade de circular no interior do Espaço, e de permanecer
no território, de acordo com seu visto, até no máximo três meses. Caso se encerre este período de tempo, faz-se necessária a renovação do visto ou
a saída do Espaço. Ademais, o estrangeiro tem a obrigação de declarar sua presença às autoridades nacionais de cada Estado-membro pelo qual
deu entrada.[40]

A Convenção igualmente atentou em evitar a falsificação de documentos. Assim, previu a harmonização das regulamentações sobre vistos[41] e a
criação de um “carimbo de visto uniforme, que ofereceria uma garantia razoável contra falsificação”[42] de passaportes.

Ademais, houve a harmonização dos regulamentos administrativos e judiciários que se tornariam obrigatórios, como por exemplo, a distinção feita
entre os vôos domésticos e os internacionais. Frisa-se que por vôo doméstico se entende aquele que circula dentro do Espaço e, por vôos
internacionais, aqueles que ultrapassam as barreiras territoriais do mesmo.

Ainda, a Convenção apresentava diversas medidas que visavam garantir tanto a liberdade de circulação dos indivíduos, quanto a sua segurança.
Tais providências, que buscam equilibrar tais institutos e a compensar a vulnerabilidade em razão da criação de uma única fronteira exterior,
denominam-se medidas compensatórias. Essas medidas visavam assegurar a liberdade de locomoção e promover a segurança nas fronteiras
internas e externas, através do direito de vigilância e controle nos territórios dos Estados, referentes às trocas de informações comuns e às
questões policiais, jurídicas e administrativas.

Após a ratificação da Convenção pelos Estados-membros, esta somente entrou em vigor em 26 de março de 1995. Assim, o Acordo e a Convenção
passaram a conter regras de grande relevância no que se refere à abolição das fronteiras e a livre circulação de pessoas dentro de um espaço
interno, e constituíram o chamado Acervo de Schengen.[43] Este acabou por criar um ambiente de cooperação e integração entre os Estados-
membros, concretizando o que fora previsto no Tratado de Roma, de 1957, e que fora reafirmado pelo Ato Único Europeu, que entrou em vigor
em 1987.

Vale ressaltar que, a livre circulação de pessoas estabelecida também visou “facilitar aos nacionais comunitários o exercício de atividades
profissionais de qualquer natureza em todo o território da Comunidade”.[44] Este direito foi assegurado pelo TJCE no Acórdão de 05 de fevereiro
de 1991, Roux, C-363/89, que versou que, em decorrência do Tratado, os cidadãos possuem direito de abandonar o seu país de origem para entrar
e permanecer no território de outro Estado membro a fim de aí exercer uma atividade econômica.[45]

Todos esses elementos vieram a formar o Espaço e a Cooperação Schengen, que devido a crescente adesão de Estados-membros e ao seu sucesso,
acabavam por chamar a atenção dos demais Estados europeus e das instituições Comunitárias.

Assim, posteriormente à assinatura da Convenção de Aplicação, o Espaço Schengen alargou sua abrangência. No início da década de noventa,
Itália, Espanha, Portugal e Grécia aderiram ao Acervo de Schengen. Em 1995 foi a vez da Áustria, e em 1996 dos países nórdicos Finlândia,
Suécia e Dinamarca.[46]

 

 

4.3 O TRATADO DE AMSTERDAM

 

 

Em 2 de outubro de 1997, foi aprovado e assinado pelos quinze países membros da União Européia na época, o Tratado de Amsterdam. Tinha
como finalidades principais eliminar os últimos obstáculos à livre circulação, reforçar a segurança entre os Estados-membros, garantir o emprego e
os direitos do cidadão comunitário e tornar mais eficaz o plano institucional da União, tendo em vista as ampliações pelas quais estava
passando.[47]

No que tange à livre circulação de pessoas, este Tratado foi de extrema importância, pois incorporou o Acervo de Schengen ao quadro
institucional da União Européia, através do Protocolo nº 2, que foi anexado ao Tratado. Além disso, previu que deveria ser instituído
progressivamente, no período de cinco anos, a contar do dia 1º de Maio de 1999, um espaço de liberdade, segurança e justiça comum a todos os
Estados-membros.

Nesse sentido, foi estabelecido que os Estados-membros da União Européia adotariam procedimentos especiais para assegurar o livre
deslocamento de pessoas, a começar pela eliminação dos controles das fronteiras internas da União, aplicando medidas compensatórias a fim de
evitar a possível vulnerabilidade securitária resultante da abolição das duras fiscalizações fronteiriças internas e reforçar a segurança nas fronteiras
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externas. Além disso, foi instituído o prazo de cinco anos para a aplicação de normas comuns em matéria de vistos, asilo, imigração, proteção dos
direitos de nacionais de Estados terceiros, cooperação judiciária em matéria civil, reforço da cooperação administrativa, policial e judiciária em
matéria penal, medidas destinadas a prevenir e a combater a criminalidade, e por fim, diretrizes para a prevenção e combate ao racismo e à
xenofobia.[48] Também foram previstas medidas para definir os direitos e condições dos estrangeiros, que residissem legalmente em um Estado-
membro, de poderem residir em outros Estados-membros.[49] Estabeleceu também a eliminação do controle interno, quanto a matéria de vistos,
tanto para os cidadãos da União, quanto para estrangeiros.

Ressalta-se que, ao ser comunitarizado, o Acervo de Schengen não teve adesão imediata de todos os Estados da União. Ocorre que as supressões
dos controles fronteiriços dos Estados somente seriam realizadas a partir das datas estipuladas pelo Conselho da União Européia, órgão
substitutivo do antigo Comitê Executivo de Schengen. Assim, o Conselho, por meio de deliberação unânime de seus membros, encarregou-se de
tomar as medidas necessárias, para a concretização do Acervo de Schengen na União Européia.[50]

Assim sendo, com o advento do Tratado de Amsterdam, a livre circulação de pessoas foi colocada no patamar dos bens comunitários essenciais ao
processo de integração, pois somente com a garantia desta prerrogativa, seria possível uma união mais estreita entre os povos europeus, além da
maior proteção aos direitos e liberdades fundamentais, tendo em vista que esta livre circulação não é direcionada exclusivamente aos cidadãos
comunitários, mas também aos cidadãos de Estados terceiros que ingressassem na União Européia.

Assim, está previsto no Protocolo nº2 que Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria,
Portugal, Finlândia e Suécia, ficam autorizados a instituir entre si uma cooperação nos domínios do Acervo de Schengen, no quadro institucional e
jurídico da União Européia, na observância das disposições pertinentes do TCE[51] e do TUE.[52] Entretanto, nem todos os países que cooperam
na esfera do Acordo de Schengen são membros do Espaço Schengen, seja porque não desejam a supressão dos controles de suas fronteiras, seja
porque ainda não preenchem as condições necessárias.[53]

Como exemplo, pode-se citar a Islândia e a Noruega, que fazem igualmente parte do Acervo de Schengen no que se refere à execução, à
aplicação e ao desenvolvimento dos Acordos, conforme previsto no art. 6º do Protocolo nº2, o que estreitou a relação entre esses e os demais
Estados-membros. No entanto, a participação desses países no processo de decisão é limitada, tendo os mesmos se abstido do direito de voto.[54]

No que se refere à Dinamarca, esta possui regulamentação especial. É signatária da Convenção de Schengen, contudo, com algumas
especificações, as quais estabelecem que o país pode optar, no âmbito da UE, em aplicar ou não qualquer nova medida referentes às tarefas
comunitárias, incluindo mesmo se essa medida tratar-se de desenvolvimentos ao Acervo de Schengen. Portanto, nenhuma das medidas propostas,
relativas ao Título IV do TCE, vinculará este país, exceto as medidas securitárias que determinem quais nacionalidades devem obter visto para o
ingresso nas fronteiras externas dos Estados-membros e quanto à criação de um modelo de visto. Além disso, no que se refere às decisões do
Conselho, a Dinamarca tem o prazo de seis meses para informar se as adotará ou não.[55]

Já a Irlanda e o Reino Unido, estes não se encontram vinculados ao Acervo de Schengen, podendo requerer a qualquer tempo, a aplicação total ou
parcial das disposições deste Acervo. O Conselho deliberará sobre o pedido, sendo necessária a unanimidade dos membros e do representante do
governo do Estado interessado. Portanto, Irlanda e Reino Unido podem estipular os controles que julgam necessários em suas fronteiras, podendo
estabelecer entre si convênios relativos ao livre trânsito de nacionais entre seus territórios.

Não obstante, em 1999, o Reino Unido manifestou a vontade em participar de certos aspectos da Cooperação Schengen, como no que tange à
cooperação policial e judiciária em matéria penal, à luta contra o tráfico de entorpecentes e ao Sistema de Informação Schengen (SIS). O Conselho
da União Européia aprovou o pedido do Reino Unido em decisão nº. 2000/365/CE, adotada em 29 de maio de 2000 e, no que se refere à
cooperação policial e judiciária, foi decidida a sua aplicação, em 22 de dezembro de 2004, na decisão nº 2004/926/CE.

 A Irlanda solicitou igualmente participar de determinadas disposições do Acervo de Schengen em 2000, requerendo previsões semelhantes ao que
foi requerido pelo Reino Unido. O Conselho aprovou seu pedido em decisão nº. 2002/192/CE, de 28 de fevereiro de 2002. O Conselho salientou
que a participação parcial desses países não deveria obstruir a coerência do conjunto das disposições constituintes do Acervo.

Ainda, o Protocolo nº2 prevê que esta cooperação estatal será realizada no quadro institucional e jurídico da União Européia, eliminando o quadro
institucional que existia antes nos Acordos de Schengen. Assim sendo, é através dessa incorporação que se verifica a concretização do estipulado
no Ato Único Europeu, que determinava a criação de um controle parlamentar democrático, com recursos judiciais disponíveis a todos os cidadãos
europeus.[56]

O Tratado de Amsterdam veio instituir também normas referentes a obtenção de vistos, tanto para as estadias previstas por um período máximo de
três meses, quanto à lista nacionalidades que devem possuir visto obrigatório e às condições de emissão de vistos pelos Estados-membros. Além
disso, estabeleceram-se também medidas referentes à livre circulação de estrangeiros no território dos países participantes por um período não
superior a três meses, assim como já previsto anteriormente no Acervo de Schengen.[57]

Observa-se também que, com relação à estrutura da União, esta não foi alterada pelo Tratado em questão, tendo sido mantida a existência dos três
pilares, instituída pelo TUE. O que foi realizado foram apenas algumas transferências com relação às matérias.

O primeiro pilar (pilar comunitário) correspondia às Comunidades Européias, resultado da união da Comunidade Européia do Carvão e do Aço
(CECA), Comunidade Européia e Comunidade Européia da Energia Atômica (EURATOM). O segundo pilar tratava da Política Externa e de
Segurança Comum (PESC), ou seja, da cooperação intergovernamental em matéria de assuntos externos e de segurança. Já o terceiro pilar previa a
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cooperação policial e judiciária em matéria penal, abrangida pelo Título VI do TUE. [58]

Com o Tratado de Amsterdam, foram transferidos para o primeiro pilar parte dos domínios relativos ao terceiro pilar, especialmente no que diz
respeito à livre circulação de pessoas, como no que se refere aos controles nas fronteiras externas da União, a vistos de permanências de até três
meses, de asilo, de imigração, de proteção dos direitos de estrangeiros em situação regular, supressão nos controles das fronteiras internas,
cooperação judiciária em matéria civil e administrativa entre os Estados-membros.[59]

Esta divisão estrutural em pilares foi abolida em 1º de dezembro de 2009, pelo Tratado de Lisboa, que redefiniu a estrutura, antes definida em
pilares, agora em competências.[60] Assim, conforme o art. 2º do Tratado de Lisboa é de competência exclusiva da UE legislar e adotar atos
juridicamente vinculativos, porém, há também a competência partilhada, repartida entre a UE e os Estados-membros, os quais poderão legislar e
adotar atos juridicamente vinculantes nesse domínio.

O Tratado de Amsterdam prevê também a implementação da cooperação judiciária em matéria civil, a fim de melhorar e simplificar o sistema de
citação e de notificação fronteiriça dos atos judiciais e extrajudiciais. Além disso, foi determinado o auxílio em matéria de obtenção de provas, no
reconhecimento e execução das decisões judiciais, na verificação da compatibilidade de leis e de jurisdição e, finalmente, na eliminação dos
obstáculos à boa tramitação das ações cíveis, promovendo a compatibilidade das normas processuais civis dos Estados.[61] Isto se faz necessário
em razão da concessão da liberdade de circulação de pessoas, posto que, ao permitir-se que o individuo se desloque livremente dentro do Espaço
comunitário, a instituição judiciária não pode ser prejudicada, portanto, a solução plausível é adequá-la e integrá-la também a nível comunitário.

Ademais, o art. 29 do TUE prevê que é objetivo da União dar aos cidadãos um elevado nível de proteção em um espaço de liberdade, segurança e
justiça, mediante cooperação policial e judiciária dos Estados-membros.[62] Desta forma, o objetivo será alcançado mediante prevenção e combate
à criminalidade, como nos casos de terrorismo, tráfico de seres humanos, crimes infantis, além do tráfico ilícito de entorpecentes e de armas, e, por
fim, de uma colaboração mais estreita entre autoridades judiciárias.[63]

Para isso, foi reforçada a cooperação entre os Estados-membros através de um sistema já implantado à época do Acervo de Schengen, o Sistema
de Informação Schengen (SIS)[64]. Este Sistema foi criado para que as autoridades nacionais compensassem a eliminação dos rígidos controles
nas fronteiras internas reforçando a segurança interna do espaço, o que auxiliou na aplicação do art. 29 do TUE, que dispõe que é objetivo da
União proporcionar aos cidadãos um elevado nível de segurança dentro do espaço comunitário.

Assim, com um sistema de segurança forte e integrado, tem-se que essa troca de informações veio para auxiliar também o trabalho da EUROPOL,
agência que visa melhorar a eficácia e a cooperação policial dos Estados-membros no que se refere à prevenção e ao combate ao terrorismo, ao
tráfico ilícito de drogas e a outras formas de crime organizado.

Deste modo, os Estados-membros podem desenvolver este Sistema graças a existência de redes nacionais, chamadas N-SIS, que são ligadas a um
sistema central (C-SIS). Este sistema é composto também por uma rede complementar de informações chamada SIRENE (Requerimento de
Informação Suplementar a Entrada Nacional)[65], que suplementa informações ao SIS e garante a efetivação de ações apropriadas nos casos de
perseguição de procurados, às tentativas dos já recusados de entrar novamente no Espaço, ou nos casos de roubo de carros ou documentos de
identificação.[66]

Em 1998, foi criado o SIS+, projeto que tinha por objetivo abranger uma plataforma informatizada para resolver questões referentes à transição
para o ano 2000. Visava também à melhoria do sistema, para propiciar o alargamento do sistema aos Estados nórdicos.

Ora, simplificadamente, o Sistema funciona da seguinte maneira: caso seja emitido sinal por algum Estado-membro sobre determinado indivíduo
que se apresente como possível ameaça à ordem vigente, os outros Estados ficarão alertas e serão obrigados a recusar a entrada do estrangeiro
objeto do alerta, mesmo legalmente apto.[67]

Contudo, antes de se prosseguir com a ordem emitida pelo Sistema de Informação Schengen, é necessário verificar se a pessoa realmente
representa ameaça real, atual e suficientemente grave que afete um interesse fundamental da sociedade, para que não sejam realizados atos de
cunho discriminatório contra os indivíduos.[68]

Com relação à competência do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, o Tratado de Amsterdam veio reforçar os poderes deste órgão,
alargando sua jurisdição para as matérias relativas a vistos, asilo, imigração, bem como ao Acervo de Schengen, ao cumprimento das condições
de cooperação, e à proteção dos direitos fundamentais.[69]

Foi previsto também que, para os países que aspiram aderir à União Européia, é pré-requisito que o Acervo de Schengen e as demais medidas
compensatórias sejam aceitos integralmente pelos países candidatos.[70]

Em 26 de outubro de 2004, a Suíça[71] assinou um acordo relativo à aplicação do Acervo de Schengen em seu território. O Conselho, tendo
verificado que se cumpriam as condições necessárias relativas à proteção de dados, aos domínios das fronteiras terrestres, cooperação policial,
Sistema de Informação Schengen e vistos, decidiu que seria aplicado o Acervo em seu território, e oficializada a sua adesão ao Espaço a partir de
12 de Dezembro de 2008. Este Acordo também previu a adesão do principado de Liechtenstein ao Espaço a partir da criação de um protocolo
anexo ao Acordo, assinado em 28 de fevereiro de 2008. Estas disposições passaram a ser aplicáveis às fronteiras aéreas a partir de 29 de Março de
2009.[72]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5132

file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn58
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn59
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn60
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn61
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn62
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn63
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn64
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn65
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn66
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn67
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn68
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn69
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn70
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn71
file:///C:/Users/Vivian%20Rocha/Documents/Mono%20-%20artigo%20para%20Conpedi%20-%2029.08%20-%2019%2030HS%202%20-%20html.htm#_ftn72


A República Tcheca, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria, Malta, a Polônia, a Eslovênia e a Eslováquia aderiram ao Espaço Schengen em
21 de Dezembro de 2007. A supressão dos controles nas fronteiras terrestres e marítimas desses países ocorreu em 21 de Dezembro de 2007, e no
que tange às fronteiras aéreas, apenas em 30 de Março de 2008. Estes países também tiveram de atender às condições exigidas pelo Conselho, no
que se refere ao reforço das condições de segurança em suas fronteiras, na emissão de vistos e na adesão ao Sistema de Segurança Schengen
(SIS). Este foi o caso da Eslovênia, que para atender tais requisitos, fechou vários pontos de passagem com a Croácia, além de ter recrutado 1.885
policiais para efetuar a vigilância dos 670 km de fronteira comum entre esses países.[73]

Quanto a Bulgária, Chipre e a Romênia, estes ainda não são membros de pleno direito do Espaço Schengen, posto que o Conselho Europeu ainda
irá analisar se esses países possuem as condições necessárias para a supressão dos controles nas fronteiras internas.[74]

Assim sendo, após a integração do Espaço Schengen no âmbito da União Européia e às crescentes adesões a ele, foi designado que todos os
nacionais dos Estados-membros poderiam se deslocar livremente dentro deste território, bem como os estrangeiros que ingressassem legalmente
no espaço e que passassem por uma fiscalização preliminar nas fronteiras externas, sem serem submetidas a novos controles perante as fronteiras
internas.

Ademais, a eliminação das fronteiras e o livre deslocamento de indivíduos no Espaço trouxeram consequências sociais, econômicas, políticas e
culturais para a União, as quais se interligam do ponto de vista global comunitário. Ressalta-se que, em especial, os aspectos econômicos possuem
relação direta com os sociais, na medida em que a liberdade estabelecida envolve o trânsito de pessoas, bens, serviços e capitais.

Considerando a Europa como um todo, verifica-se a maior possibilidade de contato entre culturas diferentes, devido à oportunidade de os
indivíduos se movimentarem dentro dos limites do Espaço Schengen para onde quiserem, além de, com o advento da cidadania comunitária,
poderem se estabelecer de igual modo onde desejarem. Esta integração vem a ser benéfica para toda a comunidade, visto que gera um maior
intercâmbio de culturas, raças e costumes, o que abre espaço para a miscigenação dos povos e a diminuição da xenofobia.

Por outro lado, ao se analisarem tais consequências, considerando o ponto de vista do indivíduo, embora seja o imigrante protegido contra
qualquer discriminação, isto não impede que ele seja vítima desta, sobretudo, em razão ao estímulo à competição no mercado de trabalho, posto
que há casos em que pode ocorrer que os nacionais percam sua colocação laboral para estrangeiros, o que também afeta as relações no âmbito
econômico.

Além disso, pode acontecer de estrangeiros adentrarem o Espaço sem visto específico, e, após o decurso do tempo legal de permanência,
continuarem nele residindo. Trata-se da imigração ilegal, problema social bastante complexo, que vem sendo combatido, na medida em que esses
imigrantes, quando trabalhadores em condição irregular, deixam de contribuir para a seguridade social, gerando um déficit tributário para os
cofres públicos.

Já sob a perspectiva econômica, a facilidade no deslocamento de pessoas influencia tanto no aumento do fluxo de capital em geral, com
alimentação, moradia e transporte, quanto no proveniente do turismo, que beneficia diretamente os setores terciários, como o comércio, a hotelaria
e os serviços. Ademais, há também uma expansão no mercado de trabalho de todos os setores, pois o trabalhador assalariado passa a ter a
liberdade de laborar e residir onde melhor lhe convier, juntamente com sua família, e o empresário europeu é livre para estabelecer e desenvolver
sua atividade econômica conforme a oferta de mão-de-obra, dentre outros fatores. Assim também, os Estados que necessitam de mão-de-obra
qualificada encontram no livre trânsito uma alternativa benéfica para suprir as exigências de seu mercado interno e o trabalhador qualificado tem
maiores chances de se desenvolver profissionalmente.

Vale ressaltar que, embora a regra geral seja no sentido da liberdade de oferta e demanda de mão-de-obra, o TCE já previa exceções a essa
liberdade, sobretudo, quando se trata de atividades relacionadas à Administração Pública, Justiça, Polícias, Forças Armadas, Diplomacia e
Fiscalizações, reservadas apenas para os nacionais.

Com relação às consequências políticas e jurídicas, destaca-se a efetivação do princípio da livre circulação de pessoas por meio do Acervo de
Schengen e do Tratado de Amsterdam. Caso haja violação a este princípio é prevista a suspensão de determinados direitos aos Estados infratores,
incluindo o direito de voto no Conselho Europeu. De mesmo modo, cita-se a adoção de regulamentos sobre o direito do estrangeiro, de asilo, dos
refugiados e de imigração. Por conseguinte, houve também uma maior proximidade entre os Estados, que agora são vistos como partes integrantes
de um todo, o Espaço Schengen.

Portanto, após analisar as consequências sociais, cultulrais, econômicas e políticas da supressão das fronteiras e do livre deslocamento de
indivíduos na União Européia, através da incorporação do Acervo de Schengen pelo Tratado de Amsterdam, conclui-se que este sistema tem-se
demonstrado eficaz. Isto, pois, garante a concretização de uma das quatro liberdades da União Européia – a liberdade de circulação de pessoas –
sem jamais deixar de lado a segurança interna e externa do Espaço.

Ora, a supressão dos controles das fronteiras internas não significa que o Espaço interno ficou fragilizado securitariamente, pelo contrário. Foram
igualmente incorporados à União Européia as cooperações policiais, civis e judiciárias, bem como o Serviço de Informação Schengen, todos com
o objetivo de reforçar a segurança dos cidadãos europeus e dos estrangeiros regulares no Espaço. De igual modo, foi reforçado o controle de
entrada nas fronteiras externas ao Espaço através das medidas compensatórias, quais sejam a necessidade de visto válido, de condições de
permanência - como residência e subsistência - e de saída do território, do ingresso ao Espaço ser efetuado somente nos locais estabelecidos e de o
indivíduo não estar entre os não admissíveis.

Deste modo, pode-se afirmar que, no Espaço Schengen, a liberdade e a segurança caminham juntas, fato este que vem a estimular a integração no
continente europeu e a garantir o direito de ir e vir a todos os cidadãos comunitários e estrangeiros, criando um espaço de liberdade, segurança e
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justiça dentro do continente europeu.

 

 

5 CONCLUSÃO

 

 

Nesse sentido, tem-se que o processo de integração social na Europa surgiu em decorrência das grandes transformações experimentadas no âmbito
do Direito Internacional Público, como foi o caso do Acordo e da Convenção de Schengen.

Este acordo intergovernamental foi criado com o objetivo de tornar mais célere a livre circulação de pessoas através da eliminação do rígido
controle fronteiriço entre os Estados participantes. Ao fim, constata-se que este objetivo foi alcançado, visto que nos dias de hoje, tornou-se mais
simples e rápido o fluxo de indivíduos entre esses países, não havendo a necessidade de visto específico ou qualquer outro forte controle interno
para isso, mas sim um visto único e válido em todo o território comum.

Como já ensina Celso Lafer, as fronteiras, “que antes separavam com clareza o `interno´ e o `externo´, mostram-se em franco processo de
transformação. Aproximam e não distanciam, tornando-se, cada vez mais, fronteiras de cooperação”.[75]

Portanto, tem-se que o Acervo de Schengen, contribuiu para a transformação internacional das fronteiras, as quais ainda existem do ponto de vista
interno para os Estados, mas na concepção comunitária deixaram de existir, dando lugar a uma fronteira externa comum, proveniente da união
cooperativa dos Estados para a formação de um Espaço de liberdade, segurança e justiça. Isto deu lugar a um novo arquétipo de fronteira exterior,
que corresponde agora aos limites do Espaço em si, não mais de cada Estado isoladamente.

Assim sendo, este sistema revela também um forte caráter integracional, pois a supressão dos controles fronteiriços faz não só com que os
cidadãos comunitários se aproximem entre si, mas incluiu também os estrangeiros, todos em um mesmo espaço.

Ademais, a instituição das diversas cooperações nos âmbitos judicial e civil, aliados ao estabelecimento um Sistema de Informações avançado e
eficaz para a troca de informações e dados atinentes a pessoas ou objetos, revela o grande avanço que este sistema trouxe para o continente
Europeu, pois demonstra novamente que é possível a concessão de uma liberdade, sem necessariamente deixar de lado a ordem e a segurança
pública.

Destarte, a construção européia necessita de tempo: tempo para convencer, tempo para ser introduzida a toda a gente e de ajustar as coisas às
grandes transformações.[76] Desde a criação dos Acordos de Schengen, em 1985, este modelo passou por várias etapas evolutivas, como a criação
da Convenção de Aplicação de Schengen, em 1990, até ser incorporado à União Européia pelo Protocolo nº2, anexo ao Tratado de Amsterdam,
em 1997, transcendendo a figura da livre circulação restrita apenas aos trabalhadores, e ampliando-a para os cidadãos europeus e os nacionais de
Estados terceiros.

Portanto, após a análise desde a criação das fronteiras européias e das teorias limitadoras provenientes dos Estados Modernos, até a concepção e
implantação do Acervo de Schengen, que vêm a suprimir tais limites e a estabelecer a livre circulação de pessoas, garantindo expressamente o
direito de ir e vir, o Espaço e a Cooperação Schengen chegaram a tal nível de maturidade e eficácia, que podem ser vistos como paradigma e
exemplo para se alcançar a livre circulação de pessoas em consonância com sólidas medidas de segurança.
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A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO COMO RESPOSTA AOS RISCOS DA
GLOBALIZAÇÃO EM ULRICH BECK

THE TRANSNACIONALIZATION OF LAW AS AN ANSWER TO THE RISCS OF GLOBALIZATION IN
ULRICH BECK

Paulo Márcio Cruz
Tiago Mendonça Dos Santos

RESUMO
O tema globalização é um dos mais discutidos na atualidade. Reflete-se sobre sua origem, seus
efeitos, bem como as perspectivas positivas ou negativas para o futuro, pois este já é um
processo irreversível. O modo como a globalização tem ocorrido vem de encontro à forma pela
qual se conceberam os Estados nacionais, não bastando mais a existência da tríade Povo,
Território e Soberania como elementos que garantam a existência de um ente superior e
autônomo que conduza determinada sociedade. Tendo em vista esta questão, propõe-se neste
trabalho a estudar o movimento de globalização com base nas pesquisas elaboradas pelo
sociólogo alemão Ulrich Beck, especialmente em sua obra O que é globalização? Equívocos do
globalismo, respostas à globalização, bem como aprofundar-se na solução dada por este autor à
crescente crise dos Estados nacionais no movimento globalizatório. Para Beck, o processo de
globalização é um fato e, em si, é neutro. Todavia, deve-se cuidar para não cair no globalismo,
movimento no qual os processos globalizatórios e as tomadas de decisões concentram-se nas
grandes corporações transnacionais, dotadas do poder econômico. O crescimento destas
empresas transnacionais, dentre outros fatores, rompe com as barreiras dos Estados nacionais,
transpondo os limites de fiscalização e atuação estatal. Como resposta a estas problemáticas, o
autor propõe a criação de um Espaço transnacional, onde os Estados nacionais perderão parte
de suas soberanias, sem, contudo, serem extintos, solucionando-se a crise do poder dos Estados
sem correr o risco de se cair em um governo mundial ilimitado. Esta pesquisa pautou-se no
método indutivo, através da pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização; Estado nacional; Espaço transnacional.

ABSTRACT
The theme of globalization is one of the most discussed, reflecting on its origin, its effects and
the positive or negative outlook for the future, since this is already an irreversible process. The
way globalization has been occurring counteracts the manner in which the nation states were
conceived, not simply over the existence of the triad People, Land and Sovereignty as elements
that guarantee the existence of a superior being and self-leading given society. Considering this,
it is proposed in this paper to study the movement of globalization based on research compiled
by the German sociologist Ulrich Beck, particularly in his work What is globalization?
Misconceptions of globalism, responses to globalization, as well as deepen the solution given by
this author to the growing crisis of national states in this globalizating movement. For Beck, the
movement of globalization is a fact and in itself is neutral, however, one must take care not to
fall into globalism, movement in which the globalizating processes and decision-making
concentrate in the large transnational corporations, endowed economic power. The growth of
these transnational corporations, among other factors, breaks the barriers of national states,
crossing the boundaries of supervision and state action. In response to these problems, the
author proposes the creation of a transnational space, where nation states lose some of their
sovereignty, but without being extinguished, solving the crisis is the power of the States without
the risk of falling into unlimited one-world government. This research was supported by a
inductive method through literature search. 
KEYWORDS: Globalization; National state; Transnational space.

1. INTRODUÇÃO
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Segundo a clássica definição formulada pela Ciência Política, o Estado representa a relação tríplice

composta por um Povo, que vive num determinado Território sob o qual impera um poder Soberano. Fruto
das revoluções liberais do séc. XVIII, essa concepção entende que somente unidos estes três critérios é
que se encontra diante de um Estado, pessoa jurídica de direito público que personificará a tutela dos
interesses daquela população que é por ele conduzida.

Contudo, com a evolução histórica e a crescente globalização dos Estados, bem como ante a
própria crise da ideia de Estado, há que se repensar a forma de encará-lo. Deve-se fazê-lo por dois
motivos: primeiramente, porque o Estado se mostra ineficaz até mesmo para cumprir os elementos pelos
quais ele foi estruturado, como a segurança, a liberdade, a propriedade e a vida dos indivíduos; em um
segundo plano, devido ao intenso movimento de globalização, que rompe as barreiras existentes entre os
Estados e impulsiona a humanidade à fundação de uma verdadeira comunidade global.

Tendo em vista este contexto, propõe-se neste trabalho a estudar o movimento de globalização e
seus efeitos no exercício do poder dos Estados nacionais, considerando-se o processo de
transnacionalização como uma resposta viável à adequação dos Estados à crescente e irreversível
globalização.

A pesquisa será concentrada no pensamento do sociólogo alemão Ulrich Beck, especialmente em
sua obra O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização, identificando-se a
solução dada por este autor à crise do Estado nesse contexto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa
monobibliográfica, que se utilizará de outros autores sobre a matéria para complementar as conclusões
apresentadas por Beck na obra em estudo.

Para a realização deste intento, o artigo apresentará primeiramente um conceito de globalização,
considerando seus reflexos na contemporaneidade. Em seguida tratará sobre a transnacionalização dos
Estados e as perspectivas de solução através desse processo no pensamento de Beck.
 
2. O MOVIMENTO DE GLOBALIZAÇÃO E A MITIGAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS
 

Em O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização o sociólogo alemão Ulrich Beck destaca

logo no início de sua obra que o fenecimento do Estado possui duas causas específicas: o processo de individualização e a economia

mundial. Esses dois fenômenos aliados, na concepção do autor, derrubam a visão da modernidade, entendida como o período

iniciado com as revoluções burguesas.

Se o princípio da crise do Estado se encontra no processo de invidualização[1], que não foi o objeto de estudo desta

pesquisa, a via pela qual ela se consuma é o processo de globalização econômica atual.

Assim, diagnostica o autor em estudo que: “o capitalismo gera desemprego e não dependerá do trabalho”[2]. Nesse

processo ocorre a quebra da aliança histórica feita pela sociedade de mercado, o Estado social e a Democracia, que havia legitimado

o modelo ocidental posterior à crise financeira mundial de 1929 e à Segunda Guerra Mundial.[3]
Destaca Beck que essa transformação vem sendo impulsionada pelas empresas que fazem negócios transnacionais, as quais

encontraram no cenário transnacional o modo de se furtarem do poder de limitação imposto pelos Estados às suas atividades. Assim,

até o momento, essas empresas não encontraram poder de oposição contra suas atividades.[4] Por isso, a globalização rompe com

todos os limites antes impostos pelos Estados nacionais.
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Fala-se de rompimento das barreiras do Estado, pois essas empresas podem na atualidade exportar postos de trabalho que

têm os menores custos e os impostos mais baixos para utilização de mão-de-obra, bem como possuem a capacidade de distribuir

seus produtos e serviços nos mais diversos lugares do mundo e inclusive reparti-los, sendo que as etiquetas das firmas e nações

acabam sendo sempre enganosas. Munidas desse poder, as empresas transnacionais criam conflitos entre os Estados ou locais de

produção, firmando ‘pactos globais’ que lhes garantem os menores impostos e as melhores condições de infra-estrutura, podendo

‘punir’ os Estados, sempre que estes se tornarem ‘caros’ ou ‘pouco propícios para investimento’.

Destaca-se ainda a faculdade destas companhias de escolher, de modo autônomo, seus locais de investimento, produção,

recolhimento de impostos e sede, confrontando suas estruturas uma a uma. Assim as “Empresas podem produzir em um país, pagar

impostos em outro e exigir investimentos públicos sob a forma de aprimoramento da infra-estrutura em um terceiro”[5].

Se as empresas transnacionais conseguem se furtar do poderio dos Estados nacionais, isso se deve ao fato de o poder

desses Estados se limitar aos seus próprios territórios. Tem-se aqui a primeira demonstração de que o movimento globalizatório

consegue vencer as barreiras territoriais do Estado e, com isso, não se submeter ao seu ‘poder soberano’.

Destaca-se que essa conclusão não é exclusiva do autor em comento. Habermas chega ao mesmo ponto quando constata

que os mercados cada vez mais globalizados vêm prejudicando a autonomia e a capacidade de ação político-econômica dos Estados.

Tal como considera o filósofo:

No âmbito de uma economia globalizada, os Estados nacionais só podem melhorar a capacidade
competitiva internacional das suas “posições” trilhando o caminho de uma autolimitação da capacidade
de realização estatal; isto justifica políticas de “desconstrução” que danificam a coesão social e que
põem à prova a estabilidade democrática da sociedade.[6]

Para Habermas, o Estado se vê limitado em sua atuação pela trajetória da economia globalizada e somente consegue lidar

com essa situação através da limitação de parte de suas atividades, ou seja, de uma parcela daquilo que a população espera que dele

enquanto administrador da convivência social. Habermas, então, conclui: “Essa modificação limita de tal modo a atuação dos

Estados nacionais no seu âmbito de ação que as opções que lhes restam não são suficientes para enfrentar as conseqüências

secundárias sociais e políticas de um trânsito comercial transnacionalizado”[7].

Beck destaca que esse modus operandi das empresas transnacionais, não bastasse burlar o poderio dos Estados nacionais,

prejudica também as pequenas e médias empresas nele existentes, que ainda se encontram submetidas ao poder de imperium estatal

e que acabam por carregar o peso da diminuição das arrecadações com as Transnacionais: “Ao passo que as empresas transnacionais

escapam dos impostos do Estado nacional, as pequenas e médias empresas, responsáveis pela maior parte da oferta de postos de

trabalho, sangram nas mãos dos novos entraves da burocracia fiscal”[8].

Focando-se na perspectiva individual, Beck aduz que essas limitações do poder estatal se manifestam também na maior

mobilidade das pessoas entre Estados. Se forem ricas, podem encontrar e explorar brechas nas redes de captação do Estado ou,

possuindo reconhecida competência, podem inclusive empregar sua capacidade de trabalho onde lhes for mais vantajoso; se forem

pobres, podem emigrar para os locais onde encontram maiores oportunidades. Nessa perspectiva, o Estado nacional também não

encontra meios de limitar a ação de seu próprio povo, bem como de estrangeiros em seu território, seja no anseio de entrar nele, seja

de sair dele.

Apesar de tudo, não se deve encarar esse fenômeno somente sob o aspecto negativo, o mesmo valendo para o processo de

globalização como um todo. A maior mobilidade das pessoas entre os Estados é também uma demonstração das vantagens trazidas

por esse crescente processo.

Por considerar esses dois panoramas acerca do movimento globalizatório, Beck busca diferenciar os conceitos de

globalismo, globalidade e globalização.
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Por globalismo entende-se “a concepção de que o mercado mundial bane ou substitui, ele mesmo, a ação política; trata-se

portanto da ideologia do império do mercado mundial, da ideologia do neoliberalismo”[9]. Esse fenômeno procede de maneira

monocausal, pois restringe todas as dimensões da globalização ao aspecto econômico. Trata-se do risco representado pelo

movimento de globalização que segue os moldes anteriormente definidos.

Globalidade, por sua vez, significa dizer que já se vive há bastante tempo em uma sociedade mundial. No contexto atual,

nenhum País ou grupo pode se isolar dos outros. Há um encontro das diversas formas econômicas, culturais e políticas. A

‘sociedade mundial’ representa o conjunto das relações sociais que não estão integradas à política do Estado nacional ou não estão a

ela determinadas. Nesse sentido, a expressão ‘mundial’ significa diferença, pluralidade, ‘sociedade’ significa estado de não

integração, de maneira que a sociedade mundial, portanto, pode ser entendida como uma pluralidade sem unidade.[10]
Por último, para Beck, globalização significa “os processos, em cujo andamento os Estados nacionais vêem a sua

soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem interferência cruzada de

atores transnacionais”[11]. Este processo é entendido como irreversível, em razão de oito particulares motivos: a ampliação

geográfica e a crescente interação do comércio internacional, com a conexão global dos mercados financeiros e o crescimento das

companhias transnacionais; a ininterrupta revolução dos meios tecnológicos de informação e comunicação; a exigência por direitos

humanos, que se faz presente no plano internacional; as correntes chamadas de ‘icônicas’ da indústria cultural global; a política

mundial ‘pós-internacional’ e ‘policêntrica’, co um número cada vez maior de atores internacionais; a problemática da pobreza

mundial; a destruição ambiental mundial; os conflitos culturais localizados.[12]
Globalização pode ser entendida como um processo que produz as conexões e os espaços transnacionais e sociais,

revalorizando culturas locais e pondo em cena culturas diversas. Assim, há que se considerar as questões do alcance e das fronteiras

da globalização em três aspectos: sua extensão no espaço; sua estabilidade no tempo; e sua densidade social.

Neste contexto, conclui Beck que, sendo o movimento de globalização um fato notório, há que se rever os fundamentos da

primeira modernidade, o que se entende por tolerância, quais são os direitos humanos que devem valer a todos, apesar da

diversidade cultural, as garantias dos direitos humanos no mundo posterior ao Estado nacional, pois essas questões, antes garantidas

pelos Estados, ou ao menos gravadas em suas constituições, são postas em questionamento na atualidade, razão pela qual, se o

Estado nacional encontra-se próximo ao seu fim enquanto ente soberano isolado, há que se identificar uma resposta que abranja

toda a humanidade.

Portanto, com o movimento de globalização e o constante aumento da ideia de globalidade, há o desmanche da unidade do

Estado e da sociedade nacional. Nesse contexto, surgem novas relações de poder e de concorrência, novos conflitos e

incompatibilidades entre atores e unidades do antigo Estado nacional com os atores, identidades, espaços sociais e processos sociais

transnacionais.

Segundo Habermas, em meio a esse fenômeno, cada vez menos opções são dadas ao Estado nacional, sendo duas já

eliminadas de plano: o protecionismo e a volta à política econômica orientada pela demanda. Neste contexto, diagnostica o autor, os

programas estatais de emprego não fracassam somente devido aos limites de endividamento dos orçamentos públicos, mas também

porque esses não são mais efetivos dentro do âmbito social.[13]
Medidas a serem tomadas ainda na esfera dos Estados nacionais existem, tais como as uma política industrial prospectiva,

o incentivo a research and development e, assim, às inovações futuras, a qualificação da força de trabalho com base em uma melhor

formação e especialização, bem como uma ‘flexibilização’ do mercado de trabalho.[14] Todavia, por mais que se tomem essas

medidas, não há como negar que a globalização destrói as bases pelas quais os Estados nacionais firmaram-se em sua dimensão

social. Para se adequar a ela, não basta ser qualificado, deve-se ser competitivo, para que não se torne mais uma vítima do jogo das

empresas transnacionais. Com isso, reforça-se a necessidade de uma proposta inovadora, que além dos limites da construção
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histórica da ideia de Estado possa se impor como caminho para a solução das questões apontadas.[15]
Acrescenta-se a isso o fato de que a limitação do modelo de Estados nacionais atual não se encontra somente no processo

de globalização econômica. Com a quebra do equilíbrio ecológico e a capacidade de destruição oriunda da aplicação da tecnologia

de ponta, novos riscos ultrapassam as fronteiras territoriais dos Estados.

A este ponto, Beck cunha o termo ‘sociedade de risco’ (Risikogesellschaft) para identificar os riscos que não se limitam

mais a lugares ou grupos, mas contêm uma tendência à globalização que abarca a produção e a reprodução, e não respeita as

fronteiras dos Estados nacionais. Trata-se de ameaças globais, ou seja, supranacionais, e não específicas de uma classe, possuindo

uma dinâmica social e política nova.[16]
Uma das grandes marcas da sociedade de risco é a preocupação ambiental, que se estende desde a realidade local até ao

contexto internacional, carecendo ainda de medidas que sejam efetivas na prevenção e proteção do patrimônio ambiental. Mas além

dos riscos ambientais, a criminalidade também representa um aspecto em que, conforme preleciona Habermas[17], “as fronteiras

dos Estados se tornam porosas”. Cuida-se, nesse caso, da criminalidade organizada, especialmente relativa ao tráfico de drogas e de

armas.

Sob a perspectiva da própria evolução industrial humana, na passagem da dita segunda revolução industrial para a terceira,

tendo como matriz as fontes renováveis de energia, Rifkin assim trata a questão do Estado:

O Estado-nação, que cresceu simultaneamente com a Primeira e a Segunda Revolução Industrial e que
nos dotou dos mecanismos regulatórios que viriam a gerir um regime energético de alcance
atmosférico é inadequado para uma Terceira Revolução Industrial de âmbito biosférico. As energias
renováveis distributivas geradas a nível local e regional, que os usuários compartem abertamente
através de gigantescas extensões continentais (conectadas por redes, sistemas de logística e cadeias de
submissão inteligentes), favorecem a implantação de instituições governativas de âmbito
continental.[18]

Considerados os elementos acima apresentados, constatou-se o crescente movimento de globalização, que tem por carro-

chefe a atuação das empresas transnacionais e sua busca por crescimento e lucro com os menores gastos possíveis. Estas carregam

consigo o processo de socialização global de muitas outras áreas relativas à humanidade, formando o todo que Beck denomina

como globalidade.

Todavia, entende-se por globalidade essa sociedade que se aproxima, se conecta, mas que ainda não possui unidade. Por

essa razão, muitas questões para as quais a atuação da soberania estatal já não é suficiente restam irresolutas. Feitas essas

considerações, passa-se então à discussão dos espaços sociais transnacionais e a proposta de transnacionalização dos Estados, na

perspectiva de Ulrich Beck.

 
3. ESPAÇOS SOCIAIS TRANSNACIONAIS

 

Conforme visto anteriormente, com o crescente movimento de globalização econômica, as empresas transnacionais jogam

com os Estados nacionais e sua limitação territorial, adotando medidas que garantam a maximização de seus lucros e a privação dos

Estados das oportunidades de regular suas atividades. Ao fazê-lo, tais organizações adotam o expediente de “jogar os Estados

nacionais contra os outros”.[19]
Relacionando a modernidade das revoluções burguesas com essa nascente ‘segunda modernidade’[20], Beck constata que

já não há uma política ordenadora das regras, uma política que vise à orientação da conduta dos indivíduos em um Estado, mas uma

política alteradora das regras já vigentes, uma política da política, designada por ele pelo termo metapolítica.[21]
Nesse contexto da visível crise do Estado, a sociedade multicultural é uma realidade global que não pode nem ser
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escolhida, nem recusada. É um fato neutro, que não conduz nem à tolerância, nem ao extermínio e à xenofobia, apenas denuncia o

início de uma nova época social, na qual formas de vida transnacionais e transculturais pertencerão à normalidade. O povo que,

contrariamente, tentar fechar-se para essa realidade, deixando de perceber a si mesmo, bem como aos outros, como já se fez, terá

dificuldades para tratar as relações da nova sociedade mundial. Beck conclui que esse movimento significa dizer que a sociedade

mundial não está ‘lá fora’ e que ela atinge os fundamentos da vida de todos.

Beck considera, ainda, que através da experiência da sociedade civil global, os direitos elementares de validade

transnacional fundam a democracia cosmopolita, tal como havia considerado Kant ainda no séc. XVIII em sua obra A Paz

Perpétua[22], garantindo-se uma legislação cosmopolita a todos. A proteção da civilização contra a barbárie, para o autor, apenas

viria quando o contexto dos direitos elementares possuísse validade global.

Contudo, nisso surge um paradoxo referente ao postulado firmado historicamente de que a garantia dos direitos

fundamentais pressuporia o Estado nacional. Na busca por soluções a este impasse três modelos foram formulados: o do realismo

político; o internacionalista; e o cosmopolita.

O modelo do realismo político concentra-se no Estado, reforçando o caráter da soberania. Os direitos fundamentais, nesse

sentido, seriam uma oportunidade de afirmação dos direitos do Estado nacional. Às organizações interestatais e não-governamentais

(ONGs) incumbiria uma função consultiva.[23]
O modelo internacionalista, por sua vez, amplia a concepção do realismo político. Nesse modelo os Estados continuariam

possuindo um papel central e guardam para si a responsabilidade primeira pela guarda dos direitos individuais. Todavia, suas ações

sofrem influência e são até mesmo alteradas por um consenso transnacional acerca das normas de Direitos Humanos.[24]
Por último, o modelo cosmopolita centra-se no indivíduo, postula-se uma relação direta entre indivíduos, organizações

interestatais e ONGs. Passa-se ao desenvolvimento de uma sociedade civil (bürgerliche Gesellschaft) global. A solução à garantia

dos direitos fundamentais neste modelo não será encontrada no consenso transcultural, mas nos procedimentos de cooperação e na

dependência desta cooperação, trazendo-se uma ideia de democracia cosmopolita, viabilizando-a.

Com efeito, no movimento atual a importância das instâncias supranacionais não pode ser ignorada. Na sociedade de hoje

a economia é acompanhada por instituições econômicas de alcance global com o Banco Mundial, a Organização Mundial do

Comércio – OMC e o Fundo Monetário Internacional (FMI), além de espaços políticos como a União Europeia e as Nações Unidas,

organizações intergovernamentais reguladoras, como a Organização Mundial da Saúde – OMS e a Organização Metereológica

Mundial e organizações mundiais de justiça como a Corte Penal Internacional.[25]
Ademais, Rifkin considera que, mais unidos, estamos expostos a um número cada vez maior de pessoas, o que, por mais

que tenha seus reflexos negativos, como a xenofobia, o populismo político e a atividade terrorista, também garante a crescente

extensão do laço empático[26] na medida em que estas pessoas entram em contato umas com as outras. Conclui assim o autor que

“[…] o mundo em si está se transformando em uma praça pública universal”[27].

Para o mencionado autor, o processo de transnacionalização é um movimento crescente na própria realidade dos

indivíduos, e isso ocorre pela habilidade de ampliar a empatia individual. Conforme se afirmou, o movimento de individualização

também está a conduzir a civilização humana a um tipo de relação transnacionalista, e isso ocorre, conforme bem demonstrado por

Rifkin, através da aproximação dos laços individuais das pessoas. Esse é o espírito da ideia de empatia em uma sociedade

extremamente individualista como a contemporânea.

Rifkin adota o termo cosmopolitismo para refletir a tolerância e a celebração da diversidade humana. Segundo o autor, a

grande característica das sociedades cosmopolitas, desde a antiguidade, é o florescimento da empatia. “Pessoas pertencentes a

culturas diversas, unidas pelo intercâmbio comercial, experimental ao <<outro>> de primeira mão e sua exposição afunda não

somente os vínculos comerciais entre elos, senão também seus vínculos empáticos”[28].
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O homem cosmopolita é o fruto do crescente processo de individualização pelo qual se vive na atualidade, pois o indivíduo

ao se expor a diversos ‘outros’ acaba por sentir uma relação empática com estes, os quais podem sentir-se como em casa, ou em

família em todas as partes do globo.[29]
Considerando-se que a criação de um espaço social transnacional já é um fato, bem como a elevação de uma sociedade

global multicultural, a proposta de Beck traz um outro viés, não nega as três propostas supracitadas em absoluto, todavia, as supera

ao apresentar a forma pela qual se conseguiria regular essa sociedade mundial, sem perder o controle sobre as atividades locais.

Nas linhas seguintes será apresentada a proposta de Beck, qual seja,  a criação de um Espaço Transnacional como resposta

à globalização no plano mundial.

 

4. O ESTADO TRANSNACIONAL
 

A base da proposta transnacionalista é a transposição para instâncias supranacionais de funções até
então atribuídas a âmbitos nacionais dos Estados sociais.[30] Para Beck, esse movimento de
trasnacionalização dos Estados seria uma proposta de solução aos problemas da globalização sem ter de,
para tanto, derrubar por completo as bases do atual sistema de Estados nacionais, visto que, apesar de
envelhecido nos moldes atuais, o Estado nacional:

[…] ainda resistirá, e não apenas para garantir a geopolítica interna e a política interna, os direitos
políticos internos, etc., mas também para dar forma ao processo de globalização e regulá-lo
transnacionalmente. Estados transnacionais são portanto Estados fortes, cujos poderes de conformação
política nascem a partir de resposta cooperativas à globalização.[31]

Portanto, fala-se na transformação do Estado nacional em um Estado Transnacional, ou melhor, em
um espaço de Estados Transnacionais. A gênese desse novo espaço não determina o fim do Estado
nacional, mas um reposicionamento deste, de forma que sua integração com os demais Estados, de uma
maneira muito mais forte do que a concebida na atualidade, será garantidora de uma resposta vitoriosa à
crescente globalização.[32]

Beck destaca que, ao mesmo tempo em que rompe com as barreiras que limitam a atuação dos
Estados nacionais, a proposição de um espaço transnacional também representa a precaução contra a
instituição de um Estado transnacionalista mundial, cujos poderes seriam ilimitados, motivo pelo qual
reforça a importância de não se declarar o termo final do Estado, mas reposicioná-lo, de modo que este
possa ser efetivo em sua atuação.[33]

Acerca desta temática, tal como destacam Cruz e Bodnar, a utilização do prefixo trans já indica
que esta proposta perpassaria por vários Estados, não se falando em um Estado mundial ou Superestado.
Tais autores salientam que a expressão latina trans significaria algo que “[…] vai ‘além de’ ou ‘para além
de’, a fim de evidenciar a superação de um locus determinado que indicaria que são perpassadas diversas
categorias unitárias […]”[34], ao contrário da expressão inter, a qual sugeriria a ideia de diferença ou
apropriação de significados relacionados.[35]

Para que este movimento de transnacionalização se realize, requisito essencial é a tomada de
consciência das lideranças dos Estados nacionais e de suas populações dessa necessidade, o que
certamente é um desafio, se for analisado o histórico de resistência em pactos que aproximem Nações
deste modo, como se nota da análise das ações tomadas no seio da União Europeia[36], bem como nas
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tentativas dos países latino-americanos de estreitarem laços. Tem-se, assim, que para que essa passagem
se torne possível é primordial que ela venha a ser operada na convicção de cada indivíduo, e não somente
formalizada através de uma carta política.

O modelo de Estados transnacionais pode ser considerado ‘híbrido’ ou ‘hermafrodita’, pois em
primeiro lugar os Estados transnacionais são Estados não-nacionais, não territoriais, tornando-se uma
instância do Espaço transnacional, com suas próprias competências e determinados pontos nos quais
exercerá sua soberania.[37]

Ao passo que se nega o Estado nacional, afirma-se um novo conceito de Estado, que reconhece a
globalidade como um fato fundamental e incontestável em suas mais variadas dimensões e eleva a
determinação e organização do âmbito transnacional à condição de chave para a nova determinação e a
revitalização da política.[38]

Os Estados transnacionais são Estados glocais, ou seja, ao mesmo tempo compreendem a
topicidade local e global. Importante salientar isso, considerando-se que nenhum Estado nacional
solucionará suas dificuldades sozinho, faz-se necessária uma cooperação transnacional.

Essa também é a perspectiva de Rifkin, que no final de A Civilização Empática destaca a
possibilidade de o novo movimento de continentalização e de globalização levar à conexão de toda a
espécie humana, tornando-se possível assim a ampliação da sensibilidade empática ao conjunto de seres
humanos, tal como ao ambiente que nos circunda.[39]

Nessa visão, as relações deixam de ser do ponto de vista nacional-nacional, tornando-se relações
no aspecto global-local, em que o cerne da política já não é formado pela oposição de soberanias
excludentes, problema da política internacional contemporânea. Contrariamente, os Estados transnacionais
se comportarão como províncias da sociedade mundial, superior aos seus limites, o que também garantirá
a diversidade de culturas.

Assim, considera-se que a questão decisiva refere-se à possibilidade de surgir uma consciência da
obrigatoriedade da solidariedade cosmopolita, seja na sociedade civil, seja nas esferas públicas políticas.
Para Habermas, o sucesso desse novo movimento depende da modificação da consciência dos cidadãos,
para que assim a autocompreensão dos atores capacitados a atuar globalmente também se modifique no
sentido da construção dessa nova ordem. Assim ocorrerá a mudança “das ‘relações internacionais’ para
uma política interna mundial [Weltinnenpolitik]”[40].

Ademais, voltando à temática que principiou este trabalho, a preocupação com o desenvolvimento
das companhias transnacionais através das limitações dos Estados nacionais, Beck destaca que os Estados
transnacionais devem fechar os trilhos pelos quais essas empresas burlam a arrecadação para adquirir
potência e competência sociopolítica, tornando assim as relações de mercado mais equitativas nesse
sentido, resolvendo-se também satisfatoriamente as demais problemáticas do Estado contemporâneo
suscitadas ao final do capítulo anterior.
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Pelo exposto neste trabalho, contata-se que diante do crescente movimento de globalização pelo
qual a humanidade vem passando na atualidade cada vez mais o Estado nacional mostra-se incapacitado
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de cumprir as razões pelas quais foi instituído historicamente. Para Beck, isso ocorre devido ao fato de que
o movimento globalizatório afronta diretamente as características do Estado nacional.

Propôs-se nesta pesquisa identificar qual seria a solução dada por Ulrich Beck a essa crise
emergente. Após as pesquisas, constatou-se que para o sociólogo alemão a transnacionalização dos
Estados, formulando-se um Espaço Transnacional de Estados em que se reorganizaria a distribuição das
competências decorrentes da soberania dos antigos Estados é resposta mais viável, impedindo-se inclusive
que se caia em um globalismo, em um movimento global dominado apenas pelas forças mercado
econômico.

Beck conclui que, por mais que se esteja a criticar a posição do Estado da forma que foi
construído, entende que este ainda mantém sua importância na gerência da vida em sociedade. Assim, não
há que se negar a existência e validade dos Estados, mas a adequá-la à realidade do mundo atual.

Desse modo, conclui-se a pesquisa sedimentando-se o entendimento de que, no pensamento de
Ulrich Beck, a instituição de um Espaço Transnacional será a via que garantirá o desenvolvimento da
humanidade, sem incorrer nos riscos oriundos do acúmulo de poder pelos agentes internacionais.
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empezado a construir una infraestructura fundamentada en cuatro pilares que sustentara el régimen energético pan-europeo, junto con las normativas, regulaciones y
estándares que permitirán el funcionamiento de una red energética ininterrumpida de los transportes y de las comunicaciones que se extienda desde el Mar de Irlanda
hasta el umbral de Rusia antes mediados de siglo. Las uniones políticas continentales en Asia, África y América Latina ya están en marcha y, probabilmente, serán las
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instituciones que gobiernen sus respectivos continentes antes de 2050”. RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática : la carrera hacia una conciencia global en un
mundo en crisis. p. 604.
[37] Conforme salientam Cruz e Bodnar: “No Estado Transnacional,  não haveria espaço para se falar em soberania na sua concepção clássica. As múltiplas relações
existentes entre os Estados, a importância da atuação cooperativa destes em prol de uma pauta axiológica comum, bem como a complexidade dos novos desafios
exigiria uma redefinição qualitativa e funcional para esta categoria. Tal redefinição pode encontrar uma expressão jurídica na medida em que são transferidas, para
novas organizações, faculdades consideradas como inerentes à soberania tradicional”. CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo . A Transnacionalidade e a Emergência
do Estado e do Direito Transnacionais.  In:  CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Org.).  Direito e Transnacionalidade . p. 54.
[38] BECK, Ulrich.  O que é a Globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização.  p. 193.
[39] RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática : la carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. p. 605.
[40] HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-nacional . p. 73.
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A TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA: DA PROIBIÇÃO À CONSAGRAÇÃO.

LA TUTELA DE URGENCIA EN EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA:
DE LA PROHIBICIÓN A LA CONSAGRACIÓN 

Aloyr Dias Lacerda

RESUMO
Resumo: O artigo pretendeu verificar a possibilidade de utilização da tutela de urgência nos
processos de homologação de sentença estrangeira. Tendo em vista que a eficácia da sentença
estrangeira no território nacional depende de prévia homologação pelo Poder Judiciário, é
necessário que sejam disponibilizados às partes mecanismos processuais aptos a resguardar o
direito que foi garantido por meio da sentença proferida em país estrangeiro antes mesmo de
sua homologação, diante de uma situação de urgência que coloque em risco tal direito ou sua
futura fruição. Essa situação de urgência, é certo, pode atingir tanto o direito que seja fruto do
reconhecimento de uma sentença nacional quanto estrangeira. Nesse sentido, admitir-se a
utilização da tutela de urgência apenas para direitos reconhecidos pela autoridade judiciária
brasileira depõe contra a tendência mundial de desenvolvimento de relações internacionais entre
pessoas e empresas e maior integração econômica entre os países, pois deixa de certa forma
desprotegidos os direitos reconhecidos em sentença estrangeira e que ainda não tenham sido
homologados. Assim, após uma breve análise dos fundamentos e da classificação das tutelas de
urgência, foi defendida a possibilidade de sua utilização nos processos de homologação de
sentença estrangeira. Finalmente, analisou-se a evolução histórica do pensamento jurisprudencial
brasileiro, que passou claramente de uma posição inicial de proibição de concessão da tutela de
urgência no processo de homologação de sentença estrangeira para a sua consagração.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: homologação; sentença estrangeira; tutela de urgência;
integração.

RESUMEN
Resumen: El artículo tiene por objetivo verificar la posibilidad de uso de la tutela de urgencia en
los procesos de homologación de sentencias extranjeras. Dado que la eficacia de las sentencias
extranjeras en el territorio nacional está sujeta a la aprobación previa del Poder Judicial, debe
ponerse a disposición de las partes los mecanismos de procedimiento capaz de proteger el
derecho que se garantiza a partir del veredicto en un país extranjero antes mismo de su
homologación, frente a una situación de urgencia que ponga en peligro tal derecho o su disfrute
en el futuro. Esta urgencia, por supuesto, puede alcanzar tanto el derecho que sea fruto del
reconocimiento una sentencia nacional como extranjera. En este sentido, admitir la utilización de
la tutela de urgencia sólo a los derechos reconocidos por los tribunales brasileños se opone a la
tendencia mundial de desarrollo de las relaciones internacionales entre las personas y empresas
y la mayor integración económica entre los países, porque de alguna manera hace sin protección
los derechos reconocidos en sentencias extranjeras y que aún no han sido homologados. Así,
después de un breve análisis de los fundamentos y la clasificación de las tutelas de urgencia, fue
defendida la posibilidad de su utilización en los procesos de homologación de sentencias
extranjeras. Por último, analizamos la evolución histórica del pensamiento jurisprudencial
brasileño, que ha superado claramente una posición inicial de prohibir de conceder la tutela de
urgencia en la homologacíón de las sentencias extranjeras para su consagración.
PALAVRAS-CLAVE: Palabras-clave: homologación; sentencia extranjera; tutela de urgencia;
integración.

1. Introdução: Os valores tempo e segurança no processo civil
O grande desafio do processo civil contemporâneo reside no equilíbrio e equacionamento dos

valores tempo e segurança. Nesse sentido, salientou o Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão que “entre
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dois ideais, o de rapidez e o de certeza, oscila o processo”[1].
De fato, o tempo é um fator de grande preocupação para a prestação efetiva da tutela

jurisdicional, e não há dúvidas de que o ordenamento jurídico brasileiro garante o direito fundamental a
uma duração do processo em tempo razoável[2].

O simples fato de o direito permanecer insatisfeito durante todo o tempo necessário ao
desenvolvimento do processo cognitivo já configura dano ao seu titular. É o que a doutrina identifica
como dano emergente causado ou agravado pela duração do processo[3].

É necessária, portanto, a busca do equilíbrio entre a duração natural do processo e a prestação
jurisdicional efetiva ao cidadão.

Contudo, é preciso ter em mente que o tempo legitimamente despendido para a prática dos atos
processuais visa garantir às partes o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, sendo um fator
de segurança ao cidadão. A preocupação com a celeridade não pode descambar para a prestação da tutela
jurisdicional a qualquer custo, em prejuízo às garantias constitucionais das partes. A grande questão do
processo civil atual é justamente encontrar a dosagem correta entre os valores segurança jurídica e
efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, com inteira razão o Professor Fernando da Fonseca
Gajardoni, quando leciona que:

a decisão judicial tem que compor o litígio no menor tempo possível. Mas, deve respeitar também as
garantias da defesa (due process of law), sem as quais não haverá decisão segura. Celeridade não pode
ser confundida com precipitação. Segurança não pode ser confundida com eternização[4]. 

Pois bem. Com o objetivo de enfrentar o dilema do correto equilíbrio entre os valores tempo e
segurança jurídica, os legisladores de diversos ordenamentos jurídicos buscam o desenvolvimento de
técnicas processuais, que podem ser classificadas em dois grandes grupos: técnicas de sumarização do
procedimento, e técnicas de sumarização da cognição[5].

A sumarização do procedimento agrega técnicas processuais criadas pelo legislador que têm a
finalidade de imprimir maior celeridade ao procedimento, encurtando prazos ou adotando uma maior
oralidade, mas sem diminuir a atividade cognitiva do juiz. São exemplos dessa técnica o procedimento
sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, o procedimento sumário do CPC, o julgamento antecipado da
lide do art. 330 do CPC, etc.[6].

Já a sumarização da cognição caracteriza-se pela limitação da atividade cognitiva do juiz,
havendo inúmeras hipóteses de utilização dessa técnica no processo civil brasileiro. Pode ser utilizada a
técnica do contraditório eventual (e não necessário), que será instaurado apenas se houver provocação do
réu, como ocorre nos embargos do executado, por exemplo. Há ainda técnicas de sumarização da cognição
pela limitação dos meios de prova quanto ao direito alegado, tal como ocorre na hipótese da necessidade
de prova documental ou pré-constituída no mandado de segurança[7].

As tutelas de urgência (cautelar e antecipatória) constituem técnicas de sumarização da cognição,
pois ambas consistem na adoção de providências imediatas por parte do juiz, com o objetivo de impedir a
ação danosa do tempo sobre a efetividade dos direitos, à vista de elementos que, embora insuficientes para
fundar convicção plena, permitam ao órgão judicial um juízo de probabilidade favorável ao requerente[8].

 
2. Tutelas de urgência: tutela cautelar e tutela antecipada

A tutela cautelar e a tutela antecipada, conforme salientado no tópico anterior, constituem técnicas
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de sumarização da cognição, cuja finalidade é assegurar às partes uma prestação jurisdicional justa, não
obstante os efeitos deletérios do tempo no processo.

De fato, considerando que certas situações serão inadequadamente tuteladas se aguardarem o
provimento judicial definitivo (havendo o risco ainda do próprio perecimento do direito), o sistema
processual permite ao juiz a adoção de providências imediatas com a finalidade de tutelar o direito das
partes, e garantir uma prestação jurisdicional efetiva: as tutelas de urgência. Nesse sentido, convém
destacar a lição de Marcelo Abelha Rodrigues:

A semelhança e a dessemelhança são mais do que simples ou meras proposições teóricas. Já ficou
claro que, em razão dos riscos de dano causados pelo tempo, ambas as modalidades podem ser
encartadas no tronco comum da urgência. E, em função dessa mesma urgência, alguns outros pontos
apresentam traços de identidade que permitem que sejam agregados. Os pontos comuns de ambas as
modalidades de tutela são: (a) sumariedade da cognição; (b) provisoriedade; (c) necessidade de
realização da tutela de modo urgente[9].

            A finalidade precípua da tutela cautelar e da tutela antecipada é combater os efeitos deletérios do
tempo no processo, garantindo o justo equilíbrio entre a garantia de efetividade do direito do autor (art. 5º,
inciso XXXV, da CF), sem que sejam desprezadas as garantias processuais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, referentes parte ré (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), que pode também
estar com a razão, sofrendo o risco, com o processo contra si instaurado, de ter sua esfera jurídica
indevidamente violada.

As tutelas de urgência são analisadas pelo juiz por meio de cognição sumária, não havendo o
exaurimento da análise das questões levantadas pelas partes. A própria urgência da medida pleiteada pelas
partes impede que seja realizada uma análise profunda da demanda, nesse momento. Trata-se, portanto, de
um juízo rasteiro acerca das alegações das partes, que somente receberão o necessário aprofundamento
com o decorrer da demanda.

Outra característica comum das medidas de urgência é a sua provisoriedade, ou seja, a decisão
proferida em sede de cognição sumária, seja antecipatória ou cautelar, não possui aptidão para regular a
lide de modo definitivo.

Ligada à provisoriedade está a reversibilidade da tutela de urgência. Mesmo se concedida uma
tutela de urgência, é possível que ela seja posteriormente revogada. Tal reversibilidade, contudo, não pode
ocorrer de forma arbitrária. É preciso ser apontado pelo juiz o motivo que o levou a revogar a medida
anteriormente concedida (art. 93, IX, da CF). Assim, uma vez concedida a tutela de urgência, seja cautelar
ou antecipatória, é de sua própria natureza a possibilidade de revogação, devendo tal decisão ser motivada,
seja com base em modificação das circunstancias de fato, seja porque a instrução processual revelou ser a
medida inadequada, ou mesmo que o estado de perigo já tenha cessado.

A irreversibilidade, contudo, não pode constituir uma proibição absoluta à concessão da medida.
O artigo 273, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que “não se concederá a antecipação da tutela
quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. Certamente, o rigor de tal norma
deve ser abrandado, como forma de garantia de efetividade da tutela jurisdicional pleiteada em Juízo.

Em alguns casos, certamente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada mostra-se
imprescindível para assegurar a efetividade do direito em jogo. A simples negativa de tal antecipação com
base no argumento da irreversibilidade dos efeitos da medida colocaria em risco o próprio direito que se
busca proteger. Barbosa Moreira nos traz um bom exemplo da necessidade de concessão da antecipação
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dos efeitos da tutela, mesmo se irreversíveis: suponha-se a necessidade urgente de submeter um menor a
uma transfusão de sangue, para salvar-lhe a vida, mas um dos pais opõe-se ao ato, por motivo religioso,
fazendo-se necessário requerer ao juiz o suprimento da autorização: se não for obtido imediatamente, o
provimento já não será útil. Em tal hipótese, e em muitas outras, a antecipação produzirá efeitos
irreversíveis: o sangue transfundido não poderá ser restituído à fonte. Nesse caso, continua o mestre, a
proibição de antecipar a tutela, se não abrandada, poderia gerar efeitos igualmente irreversíveis: a morte
do menor, por exemplo. Efeitos irreversíveis podem ser gerados, portanto, quer se conceda ou se negue a
antecipação pleiteada. A saída seria proceder a uma valoração comparativa dos riscos, balanceando os dois
males, para escolher o menor. Em suma, utilizar-se o critério da proporcionalidade[10].

No que tange à diferenciação entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, a principal questão
levantada pela doutrina refere-se à conservação e satisfatividade da medida. A tutela cautelar destina-se a
garantir a utilidade prática (efetividade) do processo principal[11]. Já a tutela antecipada implica em um
adiantamento prévio dos efeitos da sentença de mérito.

Em relação aos pressupostos para a concessão das medidas, a tutela antecipada possui como
requisitos legais a “prova inequívoca” e a “verossimilhança da alegação”, que devem estar presentes,
aliados ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou à caracterização do abuso do
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, alternativamente. Já a tutela cautelar exige
apenas a comprovação do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Nota-se, portanto, que na tutela
cautelar a análise tende a ser menos aprofundada do que na tutela antecipada, uma vez que naquela não se
exige a presença da prova inequívoca do direito alegado, Não se concebe, portanto, a concessão de
antecipação dos efeitos da tutela com base em mera alegação da parte, sendo necessária a apresentação de
elementos concretos (prova inequívoca) para que o juiz possa apreciar a verossimilhança de suas alegações
e decidir acerca da concessão da antecipação pretendida.

No que tange ao conceito de prova inequívoca, que é o grande critério diferenciador apontado no
sentido da necessidade de um exame mais aprofundado do direito alegado em sede de tutela antecipada, a
doutrina vacila em trazer um critério seguro para sua determinação. Dinamarco salienta que a locução não
pode ser tomada no sentido de prova segura, capaz de induzir a certeza dos fatos, sob pena de
impossibilitar a própria concessão da tutela antecipada com a celeridade necessária. Nesse sentido, seria
mais adequado entender o conceito de prova inequívoca como “prova convergente ao reconhecimento dos
fatos pertinentes, ainda que superficial e não dotada de muita segurança, desde que não abalada
seriamente por outros elementos probatórios em sentido oposto”[12].

Barbosa Moreira, enfrentando a questão de maneira mais direta, tenta elaborar um critério
objetivo e seguro para a fixação dos contornos do conceito de “prova inequívoca”. Para o referido
Professor, a dificuldade na fixação de tal conceito reside na (falsa) premissa de que ele deve ser
qualificado com base em sua força persuasiva, ou seja, em sua capacidade de determinar o convencimento
do juiz. Na verdade, a chamada “prova inequívoca” é aquela à qual somente pode ser atribuído um único
sentido (ao contrário de prova equívoca, que possui mais de um sentido), independente de sua maior ou
menor força persuasiva. O convencimento do juiz somente será aferido posteriormente, na análise da
verossimilhança da alegação da parte, aduzida em juízo com base na “prova inequívoca”. Assim, por
exemplo, um documento apresentado em juízo pode ser equívoco (apresentar mais de um entendimento)
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ou inequívoco (apresentar um único entendimento). Mesmo sendo inequívoca a prova documental
apresentada, é possível que seja negado o pedido de antecipação de tutela, se a alegação não for
verossímil, convincente. Desse modo, apenas se presentes os dois requisitos: “prova inequívoca” e
verossimilhança da alegação apresentada, será possível a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela[13].

Outra diferença importante que se pode notar pela análise dos dispositivos legais é que para a
concessão da tutela cautelar sempre deve estar presente o requisito do perigo do dano. Já nas hipóteses
atinentes à tutela antecipada, é possível a concessão da antecipação pleiteada mesmo que não esteja
presente o perigo de dano ao direito. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pode ser
concedida tanto na hipótese de urgência na proteção do direito (tutela de urgência), quanto na hipótese de
evidência da existência do direito alegado (tutela de evidência), embora tal direito não esteja ameaçado.

Os efeitos da tutela pretendida podem ser antecipados pela evidência do direito alegado nas
hipóteses previstas no artigo 273, inciso II e no seu parágrafo 6º[14]. Em relação ao inciso II do artigo
273, segundo a lição de Rogério Licastro Torres de Mello, leva-se em conta

o grau de maturação do direito da parte, seja porque incontroverso, seja porque o outro litigante está
apenas a protelar o feito mediante abuso de direito de defesa, à míngua de argumentos que possa
suscitar em defesa de seu direito, e a necessidade de coibir o abuso do direito de defesa, o que carreia
caráter sancionatório à tutela concedida nesta hipótese[15]. 

Já o parágrafo 6º do mesmo dispositivo legal trata da concessão da tutela antecipada da parcela
incontroversa da demanda, existindo certa divergência doutrinária em relação à natureza jurídica de tal
antecipação. Duas posições surgem na doutrina brasileira: a primeira, capitaneada por Athos Gusmão
Carneiro, Nelson Nery Jr. e José Roberto dos Santos Bedaque, entende o expediente como antecipação de
tutela, apto apenas a produzir uma decisão provisória sobre a causa, à base de uma cognição sumária; ao
passo que a segunda corrente, que tem como representantes Luiz Guilherme Marinoni, Fredie Didier
Júnior, Cássio Scarpinella Bueno, dentre outros, defende que se trata de um julgamento antecipado da lide
(ainda que de forma parcial), definitivo, com base em cognição exauriente[16]. Fredie Didier Jr.
acrescenta, como decorrência lógica do raciocínio exposto, que havendo cognição exauriente, a decisão
proferida seria de natureza interlocutória apta à formação de coisa julgada material e, portanto, podendo
ser executada de forma definitiva[17].

Uma posição intermediária interessante, que realmente pode colocar fim à referida celeuma, é
defendida pelo Professor Bruno Silveira de Oliveira:

O âmbito de incidência da norma contida no art. 273, § 6º, é demarcado pela existência de conexidade
entre os capítulos da demanda: quando uma demanda contiver capítulos conexos, e um deles restar
incontroverso antes dos demais, fica o juiz obrigado a antecipar os efeitos da tutela pretendida neste
(e, em princípio, proibido de julgá-lo antecipadamente, pelo dever de justiça formal que lhe exige a
prolação de decisões harmoniosas).
Noutra hipótese, se não houver conexidade alguma entre os capítulos da demanda e um deles restar
incontroverso antes dos demais, vimos que a solução imposta pelos arts. 162, § 1º; 269, I; e 330
(interpretados à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF/88) é o julgamento antecipado[18].

Finalmente, considerando que a tutela antecipada e a tutela cautelar constituem espécies de um
mesmo gênero (tutelas de urgência), o artigo 273, § 7º, do Código de Processo Civil estabeleceu a
possibilidade de fungibilidade entre elas. A redação do referido dispositivo legal é a seguinte: “se o autor,
a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo
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ajuizado”.
Em relação às diferenças e semelhanças entre as espécies de tutela de urgência (já comentadas

brevemente) e a possibilidade de fungibilidade entre tais tutelas, instituída pela Lei, convém lembrar a
sempre atual lição de Barbosa Moreira:

Sobre o instituto da antecipação da tutela já floresceu abundante literatura. Um ponto merece ressalto:
a preocupação, intensa em setores doutrinários, de estabelecer critérios rigorosos de distinção entre as
medidas cautelares e antecipatórias. Não será um tanto exagerada tal preocupação? A ela – já se
observou – permanece praticamente indiferente a doutrina italiana, pouco propensa a reputar absurda
a coexistência, na mesma medida, de traços de acautelamento e de traços de antecipação. O fato é que
nem sempre se consegue riscar com facilidade e exatidão a linha divisória entre os dois terrenos. E,
bem pesadas as coisas, talvez nem sequer valha a pena fazer grandes esforços nesse sentido,
sobretudo depois que a Lei nº 10.444, no § 7º que aditou ao art. 273, consagrou autêntica
fungibilidade entre as providências cautelares e antecipatórias, autorizando o juiz a conceder àquele
título providência requerida a este outro[19].

 

Consagrada a possibilidade de fungibilidade entre as tutelas de urgência, uma primeira pergunta
deve irremediavelmente ser feita, em face da literalidade do artigo de lei: a aludida fungibilidade é uma
via de mão única, conforme o referido artigo dá a entender (ao estipular que se a título de antecipação de
tutela for requerida uma medida cautelar, poderá o juiz deferir tal medida cautelar, se presentes seus
pressupostos), ou seria uma via de mão dupla, possibilitando também o deferimento de tutela antecipada,
caso requerida uma tutela cautelar?

Como é comum acontecer no direito, também se formaram duas posições na doutrina acerca do
tema. A primeira, capitaneada pelo Professor Arruda Alvim, defende que a fungibilidade seria uma via de
mão única, somente ocorrendo da antecipação de tutela para a tutela cautelar, e não inversamente. Isso
porque os requisitos para a antecipação da tutela expressam exigência maior da lei comparativamente aos
da medida cautelar. Além disso, não teria havido pedido expresso da parte para a concessão da
antecipação de tutela. Com isto, significou o legislador que, pedindo-se o mais (tutela antecipada), o juiz
poderá vir a conceder o menos (tutela cautelar), mas não inversamente[20].

Já a segunda corrente admite a fungibilidade de mão dupla. Segundo o Professor Luiz Gustavo
Tardin, trata-se da corrente majoritária, que possui como representantes Dinamarco, Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Talamini, dentre outros. Tendo sido requerida a tutela cautelar, poderia então o juiz
conceder tutela antecipada, se mais adequada ao caso, desde que presentes os requisitos para a concessão
de tal tutela. Tal concepção guarda simetria com a norma constitucional que garante o acesso a uma ordem
jurídica justa. “O veículo introdutor da pretensão em juízo não pode servir de obstáculo à decisão que tem
por objetivo tornar a própria atividade jurisdicional produtora de resultados práticos. O princípio da
fungibilidade, ademais, manifestação clara da instrumentalidade das formas, não autoriza o culto ao
formalismo em detrimento do fundo”[21].

 
3. As tutelas de urgência no processo de homologação de sentença estrangeira
 
3.1 A Homologação de Sentença Estrangeira no Brasil

A sociedade moderna caracteriza-se pelo desenvolvimento cada vez mais intenso de relações
jurídicas entre pessoas de nacionalidades diferentes, e muitas vezes também domiciliadas em países
diferentes.
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Nesse contexto, é possível que surjam conflitos nas relações jurídicas travadas entre as partes,
que necessitam ser resolvidos. De maneira geral, existem três métodos de resolução de conflitos jurídicos:
a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. Na autotutela existe a imposição da vontade de uma
parte em relação à outra, geralmente através do uso da força. Trata-se do método mais primitivo de
resolução de conflitos. A autocomposição consiste em um método no qual os contendores resolvem
diretamente o conflito através de concessões recíprocas, como ocorre na transação. Finalmente, a
heterocomposição consiste na resolução do conflito jurídico através da decisão de um terceiro, que possui
força obrigatória em relação aos contendores. A arbitragem e a jurisdição seriam exemplos de métodos de
resolução de conflitos através da heterocomposição.

Não havendo consenso entre os litigantes, geralmente se recorre à heterocomposição para a
resolução do conflito, ou seja, a decisão da lide fica a cargo de um árbitro ou de um juiz. A situação fica
mais problemática quando o conflito surge entre pessoas de nacionalidades diferentes, com domicílios em
países diferentes, ou mesmo quando necessário que a obrigação seja executada em país diverso daquele
em que foi pactuada.

Portanto, a presença de um elemento de estrangeria na relação jurídica conflituosa geralmente
impõe aos Estados Soberanos o enfrentamento da seguinte questão: é possível o reconhecimento e
execução da sentença estrangeira em seu território?

O Brasil admite o reconhecimento e execução da sentença estrangeira, desde que previamente
submetida à homologação perante o Poder Judiciário. Atualmente, tal tarefa compete ao Superior Tribunal
de Justiça, consoante se infere do artigo 105, I, letra i, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004. Antes da reforma constitucional, a homologação de sentença
estrangeira cabia ao Supremo Tribunal Federal.

Através da homologação, a sentença estrangeira passa a poder produzir efeitos no território
nacional. Contudo, não é a homologação que confere à sentença a eficácia própria do ato decisório. A
homologação apenas permite que tal eficácia se manifeste em nosso território, importando-a[22].

No Brasil, é possível o reconhecimento e execução da sentença estrangeira sem a exigência do
critério de reciprocidade, ou seja, pode-se homologar a sentença proferida em um país estrangeiro, mesmo
que tal país não garanta igual reconhecimento à execução das sentenças brasileiras em seu território.

Ademais, no processo de homologação de sentença estrangeira não é feita uma análise, pelo
Superior Tribunal de Justiça, da existência ou não de error in iudicando. Não se perquire, portanto, acerca
da justiça ou injustiça da decisão estrangeira. Todavia, existe um sistema de limites destinados a impedir
que surtam efeitos no território nacional sentenças estrangeiras que agridam os valores fundamentais da
República Brasileira. Segundo fórmula consagrada, nega-se a homologação de sentença estrangeira que
agrida “a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”[23]. Apenas na observância desse
sistema de limites é que se permite que o Poder Judiciário Brasileiro analise o conteúdo da sentença
estrangeira. No mais, trata-se de controle de natureza formal[24], podendo-se dizer, portanto, que o Brasil
adota nessa matéria o princípio da simples delibação[25].

Podem ser homologadas no Brasil tanto sentenças judiciais quanto arbitrais. Aliás, a arbitragem,
pouco utilizada em nosso país, tem se revelado um instrumento extremamente útil na resolução das
controvérsias de caráter internacional (em que está presente o elemento de estrangeria), principalmente
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devido à celeridade na resolução dos conflitos e à especialização do órgão julgador na questão objeto de
litígio.

 Insta salientar ainda que o conceito de sentença, para fins de homologação, deve adotar o critério
substancial, ou seja, é preciso que o ato decisório apresente características que permitam considerá-lo
como sentença, segundo a concepção nacional, pouco importando a forma ou denominação que lhe é
atribuída no ordenamento jurídico estrangeiro[26]. Desse modo, têm sido equiparadas à sentença
estrangeira decisões que no Brasil possuem caráter judicial, mas que no estrangeiro são proferidas por
órgãos administrativos ou religiosos[27].

Após homologada, a sentença estrangeira passa a ter eficácia de título executivo judicial (art.
475-N, inciso VI, do Código de Processo Civil). A sua execução, no entanto, não cabe ao órgão
homologador (Superior Tribunal de Justiça), mas sim aos juízes federais, por força de disposição
constitucional expressa (artigo 109, X, da Constituição Federal), devendo o juiz competente ser indicado
de acordo com as normas gerais de competência previstas no Código de Processo Civil.

 
3.2 A possibilidade de concessão de tutela de urgência nos processos de homologação de sentença
estrangeira
 

O presente tópico, cerne do tema proposto, deve ser iniciado com uma indagação de extrema
importância para os fins deste estudo: é possível a sentença estrangeira produzir algum efeito no sistema
jurídico brasileiro, mesmo antes de sua homologação?

Registre-se, desde já, que o ordenamento jurídico brasileiro tende, como regra geral, a não
admitir os efeitos de atos jurisdicionais estrangeiros antes de sua incorporação ao ordenamento pátrio, seja
através do exequatur, no que tange à execução de carta rogatória, seja pela homologação de sentença
estrangeira. O artigo 90 do Código de Processo Civil constitui expressão de tal sistemática, ao estabelecer
a proibição da chamada litispendência internacional[28].

Se não é admitida a litispendência entre processos ajuizados no Brasil e no exterior, e se a
sentença estrangeira somente passa a integrar o ordenamento pátrio após sua homologação, pode-se
concluir que mesmo a existência de sentença judicial transitada em julgado no exterior não impede a
proposição e o julgamento de demanda no Brasil.

Caso a demanda ajuizada no Brasil transite em julgado antes da homologação da sentença
estrangeira, torna-se incabível a homologação pleiteada, sob pena de ofensa à coisa julgada nacional. Na
hipótese inversa, se a homologação da sentença estrangeira ocorrer antes, a demanda nacional que verse
sobre os mesmos fatos deverá ser extinta sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, V, do
Código de Processo Civil[29].

A regra, portanto, no sistema jurídico brasileiro, é que a sentença estrangeira somente é passível
de reconhecimento e execução após sua homologação, conforme disposição expressa do artigo 483 do
Código de Processo Civil.

No entanto, a sentença estrangeira também pode surtir efeitos práticos que independem de sua
homologação. O primeiro e mais óbvio desses efeitos é o de gerar ao interessado o próprio direito à
homologação de tal sentença perante o Poder Judiciário Brasileiro. Além disso, a sentença estrangeira
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pode servir como documento, possuindo eficácia probatória nos processos em curso no Brasil,
independente de qualquer ato formal de reconhecimento[30].

Além desses, é preciso reconhecer um outro importante efeito anterior à homologação da
sentença estrangeira,  com incidência no âmbito do próprio processo de homologação: que seja
considerada como elemento caracterizador do fumus boni iuris ou mesmo da prova inequívoca exigida
pelo artigo 273 do CPC, para fins de concessão de tutela cautelar ou tutela antecipada.

Para obter a tutela cautelar é preciso que o autor convença ao juiz de que a tutela pleiteada
provavelmente lhe será concedida. Trata-se da probabilidade relacionada à “fumaça do bom direito” ou
fumus boni iuris[31].

O conceito de prova inequívoca já foi desenvolvido anteriormente nesse estudo. Segundo Barbosa
Moreira, a prova inequívoca é aquela que aponta para uma única direção de significação, e deve ser
reforçada pela verossimilhança da alegação do requerente, a fim de justificar a concessão da antecipação
dos efeitos da tutela. Ora, a sentença estrangeira que se busca homologar pode preencher perfeitamente o
requisito da prova inequívoca, para fins de concessão da tutela antecipada. Até porque tal sentença é o
resultado de um processo desenvolvido com base no respeito ao contraditório e, em regra, com cognição
exauriente, ainda que no exterior. Somados ainda a tais requisitos deve ser comprovada a urgência da
medida pleiteada, para concessão da tutela cautelar ou antecipada.

Não deve escapar à análise da presente temática a conclusão de que os efeitos deletérios do
tempo também podem agir no curso do processo de homologação de sentença estrangeira. É possível que
seja necessária a concessão de tutela de urgência para garantia da efetividade da futura sentença que será
homologada, ou mesmo do próprio direito material tutelado por tal sentença. Em suma, os mesmos
fundamentos que embasam a concessão das tutelas de urgência nos processos em geral também são
inteiramente aplicáveis aos processos de homologação de sentença estrangeira. Não se justifica, portanto,
a negativa de prestação jurisdicional das tutelas de urgência nessas hipóteses, sob pena de ofensa ao artigo
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Tal conclusão, no entanto, não era adotada em nosso ordenamento jurídico na época em que
competia ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do processo de homologação da sentença estrangeira.

O Supremo Tribunal Federal, em regra, posicionava-se pela negativa de concessão da medida de
urgência solicitada, seja cautelar ou tutela antecipada[32], com fulcro no artigo 483 do Código de Processo
Civil, que enuncia: “A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois
de homologada pelo Supremo Tribunal Federal”[33].

O Supremo Tribunal Federal negava a concessão de tutelas de urgência no processo de
homologação de sentença estrangeira com base em dois argumentos principais: ausência de previsão legal
e ausência de eficácia da sentença estrangeira antes de concluído o processo de homologação, que se
constituiria em pressuposto para seu ingresso no sistema jurídico nacional.

Para tanto, invocava-se, com freqüência, as lições de Pontes de Miranda, para quem:
A sentença estrangeira não tem, no país, força jurídica. Não é a sua execução que está em causa. A
regra é a de se importar força jurídica, inclusive força material de coisa julgada, no mesmo momento
em que se homologa. Portanto, reconhecer eficácia da sentença estrangeira, antes de ser homologada,
é permitir que o Estado entre em contradição com seus próprios princípios[34].        

O entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido de se negar a concessão da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5159



tutela de urgência nos processos de homologação de sentença estrangeira, sofreu um processo de
questionamento com base no acesso à tutela jurisdicional efetiva, consagrada como garantia constitucional
em nosso sistema jurídico.

De fato, não se justificava tal proibição, principalmente diante de situações em que tal negativa
implicava em perecimento do próprio direito, em afronta direta à garantia do acesso à justiça.

Com o advento da Emenda Constitucional Nº 45, de 08/12/2004, a competência para processar e
julgar os pedidos de homologação de sentença estrangeira passou a ser do Superior Tribunal de Justiça.

Ao enfrentar a matéria, o STJ evoluiu em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
passando a admitir a concessão das tutelas de urgência, desde que presentes os seus requisitos legais. Tal
possibilidade encontra-se normatizada de maneira expressa na Resolução Nº 09, de 04 de maio de 2005,
que trata, em caráter transitório, sobre competência acrescida ao Superior Tribunal de Justiça pela Emenda
Constitucional nº 45/2004.

O artigo 4º, § 3º, da referida resolução dispõe que “admite-se tutela de urgência nos
procedimentos de homologação de sentenças estrangeiras”. Desse modo, presentes os pressupostos legais,
deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada.

A possibilidade de concessão da tutela de urgência nos processos de homologação de sentença
estrangeira, admitida pelo STJ na Resolução Resolução Nº 09, de 04 de maio de 2005, foi consagrada pelo
Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, que dispôs em seu artigo 879 que, embora as decisões
estrangeiras somente tenham eficácia no Brasil após homologadas, poderão ser deferidos pedidos de
urgência pela autoridade judiciária brasileira[35].

4. Conclusão

Após esse breve panorama da jurisprudência brasileira, verificou-se que o Poder Judiciário,
através dos tribunais superiores responsáveis pela homologação da sentença estrangeira, evoluiu de uma
posição contrária à concessão da tutela de urgência nesses processos para a consagração de tal
possibilidade, que veio a ser reafirmada no Anteprojeto de Código de Processo Civil, apresentado ao
Senado Federal pela comissão de juristas responsável por sua elaboração.

No entanto, a concessão da tutela de urgência nos processos de homologação de sentença
estrangeira não é apenas uma decorrência da consagração de um entendimento jurisprudencial a respeito
do assunto, ou mesmo da existência de previsão legal expressa. Seu fundamento encontra-se na própria
existência da garantia constitucional a uma tutela jurisdicional justa e efetiva, que só pode ser assegurada
de forma plena se possível a concessão das tutelas de urgência pelo Poder Judiciário, quando sejam
necessárias e estejam presentes os seus requisitos.

A percepção pela jurisprudência da ausência de fundamento lógico para que se concedesse a
tutela de urgência nos processos em geral, e não nos processos de homologação de sentença estrangeira,
solidificou o entendimento, agora dominante e normatizado, acerca de tal possibilidade.
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homologada sentença estrangeira ou concedido exequatur a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública”.
[24] A resolução Nº 9, de 4 de maio de 2005, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe em seus artigos 3º e 5º as exigências formais a serem seguidas pelo requerente
a fim de instruir seu pedido de homologação da sentença estrangeira: “Art. 3º  A homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a
petição inicial conter as indicações constantes da lei processual, e ser instruída com a certidão ou cópia autêntica do texto integral da sentença estrangeira e com outros
documentos indispensáveis, devidamente traduzidos e autenticados. (...)  Art. 5º  Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: I - haver
sido proferida por autoridade competente; II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; III - ter transitado em julgado; e IV - estar
autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil”.
[25] BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 60-61.
[26] Idem, ibidem, p. 64-65.
[27] Assim se manifestava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme podemos aferir do julgado a seguir: “Sentença estrangeira – Homologação –
Divórcio – Ato administrativo – Extensão. A norma inserta na alínea “h” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a homologação das sentenças estrangeiras, há de ser tomada respeitando-se a soberania do país em que praticado
o ato. Prevendo a respectiva legislação o divórcio mediante simples ato administrativo, como ocorre,  por exemplo, no Japão, cabível é a homologação para que surta
efeitos no território brasileiro. Precedentes”. (Sentença Estrangeira Contestada nº 6.399-0 – Japão, Rel. Min. Marco Aurélio,  j. 21.06.00, unânime, DJU 15.09.00, p.
119). No mesmo sentido, o artigo 4º, § 1º, da Resolução Nº 09/2005, do Superior Tribunal de Justiça: “Serão homologados os provimentos não-judiciais que, pela lei
brasileira, teriam natureza de sentença”.
[28] Enuncia o artigo 90 do Código de Processo Civil: “a ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência,  nem obsta a que a autoridade judiciária
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas”.
[29] No mesmo sentido se posiciona BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565,
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p. 96.
[30] Idem, ibidem, p. 79.
[31] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. volume 4: processo cautelar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008,
p. 28.
[32]Assinala-se o julgado paradigma, proferido nos idos de 1984, cujo relator foi o então Ministro Cordeiro Guerra: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA. DESPACHO QUE DENEGA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARESTO. INADMISSIBILIDADE DE EFEITO EXECUTIVO À
SENTENÇA ESTRANGEIRA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. AgRg A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (SE 3408 AgR, Relator(a):  Min. CORDEIRO GUERRA,
TRIBUNAL PLENO, julgado em 01/08/1984,  DJ 17-08-1984 PP-***** EMENT VOL-01345-01 PP-00041). Convém destacar que analisando o Relatório do voto
proferido pelo Min. Cordeiro Guerra, verifica-se que a peça da requerente foi subscrita pela Profª. ADA PELLEGRINI GRINOVER, que teria sustentado a
admissibilidade da concessão de medida cautelar no processo de homologação de sentença estrangeira, apresentando os seguintes argumentos: “não havendo previsão
normativa que impeça os provimentos cautelares, preparatórios ou incidentes,  com relação ao processo de homologação de sentença estrangeira, tratando-se aqui de
verdadeiro processo jurisdicional, e presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, indispensáveis ao conhecimento e deferimento do pedido
de medida cautelar,  esta é juridicamente possível, com relação à delibação da sentença estrangeira”.
[33] TIBURCIO, Carmen. Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 502.
[34] PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII. Forense: 1976, p. 139.
[35] Código de Processo Civil  : anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. – Brasília : Senado
Federal, Presidência, 2010.
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ACORDOS AMBIENTAIS MULTILATERAIS E MECANISMOS DE CUMPRIMENTO NO
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSSEGURANÇA

MULTILATERAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND COMPLIANCE MECHANISMS IN THE
CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY

André Soares Oliveira
Patrícia Grazziotin Noschang

RESUMO
A governança global ambiental é marcada pela formação de regimes internacionais fundados em
tratados, desenvolvendo o Direito Internacional do Meio Ambiente e tornando os Estados –
enquanto sujeitos de Direito Internacional – os atores principais dessa governança. Porém, várias
são as criticas feitas à efetividade dos regimes ambientais. A efetividade de um regime
ambiental pode ser mensurada desde sua capacidade de resolver o problema a que ele se
destina até o nível de cumprimento das suas obrigações pelas Partes. Esse trabalho procurou
investigar os mecanismos jurídicos de cumprimento presentes nos acordos ambientais
multilaterais, tendo como exemplo o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. A presença de
mecanismos de cumprimento nos acordos ambientais multilaterais é um dos meios utilizados
para garantir efetividade através de um acompanhamento jurídico. Porém, esses mecanismos
são baseados no envio de relatórios e tem o condão de prevenir controvérsias, sendo a marca
da governança global ambiental que é baseada em termos mais cognitivos, procurando o
diálogo, a cooperação e o consenso.
PALAVRAS-CHAVES: Acordos Ambientais Multilaterais; Efetividade; Mecanismos de
Cumprimento.

ABSTRACT
The global environmental governance is characterized by the formation of treaty-based
international regimes, devoloping the International Environmental Law and making the States -
as subjects of international law - the main actors of governance. However, there are several
criticisms of the effectiveness of environmental regimes. The effectiveness of an environmental
regime can be measured from its ability to solve the problem it is intended to and the level of
compliance with its obligations by the Parties. This study aimed to investigate the legal
mechanisms for compliance contained in multilateral environmental agreements, taking as
example the Cartagena Protocol on Biosafety. The presence of compliance mechanisms under
multilateral environmental agreements is one of the means used to ensure effectiveness trough
a legal monitoring .However, these mechanisms are based on the submission of reports and has
the power to prevent controversies and is the mark of global environmental governance that is
based on a more cognitive terms, searching for dialogue, cooperation and consensus.
KEYWORDS: Multilateral Environmental Agreements; Effectiveness; Compliance Mechanisms

01. INTRODUÇÃO

 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – Conferência de
Estocolmo, em 1972 – a governança global ambiental teve o seu impulso catalisador sob o
manto das Nações Unidas – através, sobretudo, do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) – sendo que a esta Conferência seguiram-se inúmeros acordos ambientais
multilaterais versando sobre os mais diversos assuntos.
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Todos esses acordos terminaram fundando um modelo de governança global ambiental
que se caracteriza por regimes internacionais fundados em tratados (treaty-based regimes). Em
sede de teoria das Relações Internacionais, para mensurar a efetividade desses regimes
ambientais que tem como base um acordo multilateral são consideradas inúmeras variantes,
entre as quais o cumprimento das obrigações acordadas através de mecanismos de cumprimento
que cada acordo especifica.

Quanto mais detalhados esses mecanismos que visam acompanhar o cumprimento
desses tratados pelos Estados, mais aquelas obrigações acordadas vão ganhando densidade
jurídica.

O presente trabalho tem como escopo estudar, de modo geral, sobre os mecanismos de
cumprimento (compliance[1]) dos acordos ambientais multilaterais. A reflexão proposta será feita
com base no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, da Convenção sobre Diversidade
Biológica, identificando os mecanismos que esse acordo prevê para garantir seu cumprimento.

 

02. RELAÇÕES INTERNACIONAIS E MEIO AMBIENTE: DE ESTOCOLMO A
JOANESBURGO

 

O início da preocupação com o meio ambiente em termos internacionais remonta a fins
do século XIX, ainda que pese a consideração de que a grande parte dos tratados firmados
entre esse período e a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano –
Estocolmo, 1972 – tenham sido de caráter utilitário, visando não uma proteção ambiental, mas
voltados para questões atinentes à preservação de recursos naturais de valor econômico[2],
possuindo um viés setorial em razão da matéria e seu âmbito de aplicação, além dos sujeitos de
direito internacional envolvidos[3]. Cite-se como exemplo a Convenção de Paris, de 1883, sobre
a proteção das focas de pele no Mar de Behring; a Convenção de Paris, de 1911, para a
proteção de aves úteis à agricultura; Convenção para a regulamentação da pesca da baleia,
assinada em Genebra, em 1931.

O caso Fundição Trail (Trail Smelter) é visto até hoje como umas das primeiras
manifestações do Direito Internacional do Meio Ambiente, porém a sua gênese propriamente
dita ocorre com base em eventos tais como a abertura dos fóruns internacionais à opinião
pública e a valorização de teses científicas sobre aspectos ambientais, a democratização das
relações internacionais e a atuação dos Parlamentos, tensão de um mundo que se via à beira de
uma guerra nuclear, ocorrência de catástrofes ambientais e demonstração da ineficaz atuação
isolada de autoridades nacionais, importância crescente da Assembléia Geral das Organizações
das Nações Unidas, dada a paralisia do Conselho de Segurança em tempos de guerra fria, além
da crescente relevância que as organizações não-governamentais passaram a ter no cenário
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internacional, ainda mais aquelas que congregavam importantes cientistas devotados à situação
ambiental.

O início de uma preocupação multilateral com o meio ambiente advém, sobretudo, dos
anos 60-70 e será inaugurada com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
Humano – Estocolmo, 1972 – que marca o início da política ambiental global. Porém, é
interessante notar as condições que levaram e possibilitaram a realização dessa Conferência.

Os antecedentes da Conferência de Estocolmo são marcados por uma crescente
preocupação com o meio ambiente nos países industrializados, sendo que os impactos
ambientais da industrialização começaram a ficar evidentes depois da II Guerra Mundial. Houve
a emergência de um movimento ecológico nesses países durantes os anos que precederam a
Conferência e que culpavam as grandes empresas pela degradação ambiental. A vista da Terra a
partir da Lua, como um minúsculo planeta azul perdido na imensidão do universo, também
serviu de contexto para essas reflexões de ordem ecológica[4].

Ao mesmo tempo, no início da década de 70 viviam-se os anos pós-descolonização.
Esses novos atores internacionais – os novos países independentes de África, Ásia e América
Latina – estavam na ânsia de demonstrar sua soberania aos então países colonizadores,
sobretudo através do controle dos seus recursos naturais. Com urgentes problemas sociais,
esses países objetivavam o crescimento econômico como meio de remediar essas urgências
sociais. No que toca à preservação ambiental, os países do Sul assinalavam que esta competia
aos países do Norte, industrializados, poluidores em primeiro lugar. Nesse sentido, alguns meses
antes da Conferência de Estocolmo, os países do Sul aprovaram uma resolução na Assembléia
Geral das Nações Unidas que se afirmava que as crescentes preocupações ambientais não
deveriam minar seus objetivos de crescimento econômico[5].

De fato, as Nações Unidas é a principal responsável por manter a governança global em
matérias ambientais, considerando o seu papel catalisador entre os Estados, de modo que essa
importância não pode de modo algum ser ignorada. Em fins dos anos 60 e início dos anos 70,
foi ela que proveu as fundações do modelo atual de governança global ambiental e deu impulso
aos estudos nesse campo. Os grandes momentos dessa importância foram as grandes
conferências promovidas pela ONU (Estocolmo – 1972, Rio de Janeiro – 1992 e Joanesburgo –
2002). A Conferência de Estocolmo inaugura a moderna cooperação global em matérias
ambientais. Lá, os Estados desenharam um sistema para atingir metas ambientais coletivas e
integrar o então existente corpo de tratados ambientais, além do estabelecimento do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente como agência responsável por exercer a acompanhar
essa coordenação[6].

Nessa Conferência deu-se início a uma característica marcante da política ambiental
global que é o papel dos países do Sul na sua interação/negociação com os países do Norte
sobre os mais variados aspectos da governança global ambiental.
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Da década de sessenta até a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, em
Estocolmo, foram realizadas algumas conferências regionais sobre temas ambientais, e em 1968
começou a preparação da primeira grande Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, por
pedido de uma resolução da Assembléia Geral da ONU[7].

A interação entre meio ambiente e desenvolvimento será o pano de fundo da
Conferência de Estocolmo. Nos preparativos da Conferência, os países do Sul tiveram uma
interessante oportunidade de articulação por meio do G-77 (Grupo dos 77). De modo geral, a
posição que eles defendiam era de que não se podia falar em proteção ambiental – sobretudo
nos países em desenvolvimento – enquanto persistissem problemas de ordem econômico-social,
uma vez que, à custa da degradação ambiental, os países desenvolvidos atingiram o patamar
social que ostentavam. Isso marca as relações internacionais em matéria ambiental como um
ponto de oposição entre países do Norte – desenvolvidos e industrializados – e países do Sul –
que agregava países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mas com graves problemas
sociais de ordem econômica[8].

Nesse cenário de disputa entre Norte e o Sul precedendo a Conferência, houve um
encontro entre os blocos na cidade de Founex, perto de Genebra, para discutir a possibilidade
de superar as dicotomias. Desse encontro surgiu a chamada ‘doutrina do meio ambiente e
desenvolvimento’ – precursora da idéia de desenvolvimento sustentável – que tinha como
premissa que desenvolvimento e meio ambiente seriam assuntos indissociáveis e que os países
industrializados aceitavam o princípio da adicionalidade, segundo o qual eles custeariam as
iniciativas ambientais em países em desenvolvimento, seja com recursos financeiros e/ou
técnicos[9].

Os principais resultados da Conferência foram a Declaração de Estocolmo, com 26
princípios, que incluía a consideração sobre a soberania dos países na exploração de seus
recursos naturais. A Declaração sobre Meio Ambiente Humano “chama à cooperação multilateral,
baseado no conhecimento científico, coordenada por organizações internacionais e governada
pelo direito internacional[10]”.

Houve também um Plano de Ação de Estocolmo, com 109 recomendações de políticas
públicas, demonstrou a ligação entre vários tipos de problemas ambientais. Contudo, o maior
êxito da Conferência de Estocolmo é a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi, enquanto agência especializada em temas ambientais
e com a função de catalizar esforços e coordenar a política ambiental global. Outro aspecto
relevante de Estocolmo foi a grande presença de organizações não-governamentais durante a
Conferência, além de vários veículos de mídia, exercendo inclusive alguma influência no que se
debatia e se decidia. Essa Conferência colocou o meio ambiente como tema tanto no âmbito
internacional quanto nacional, uma vez que seguida a ela vários países – principalmente os do
Sul – começaram a criar, em seus quadros institucionais, órgãos especialmente devotados à
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política ambiental[11]. No Brasil, a Secretaria Especial do Meio Ambiente iniciou suas funções em
1974[12].

A governança global ambiental que emergiu pós-Estocolmo é muito mais política e
descentralizada, constituindo basicamente na negociação e implementação de tratados
ambientais multilaterais e acordos em temas pontuais, frequentemente coordenados pelo
PNUMA. Mais de 140 tratados ambientais multilaterais foram acordados desde 1920, sendo mais
da metade depois de Estocolmo, com destaque para alguns tratados de caráter obrigatório. São
esses tratados ambientais multilaterais, ou regimes, que abrangem o modo dominante da
governança global ambiental hoje em dia[13].

Os primeiros trabalhos sobre política ambiental internacional começam a aparecer na
década de setenta.  Entre os anos 80-90, esse campo se consolidou em torno de duas
tendências: primeiro, os anos 70-80 foram anos ativos no campo da política internacional, sendo
que a conferência de 1972 impulsionou uma onda de atividades diplomáticas no campo
ambiental sob a coordenação do PNUMA. Em segundo, muitos internacionalistas se voltaram
para a compreensão da cooperação internacional como algo durável e capaz de exercer
influência. Os autores que afirmavam a cooperação internacional nesses termos desafiava a
concepção comum na disciplina de que a cooperação entre estados rivais era puramente
transitória e refletia apenas os interesses dos Estados em um dado momento[14].

Os anos após a Conferência de Estocolmo marcaram, de fato, uma efervescência da
governança global ambiental, com grande atividade desenvolvida pelo PNUMA em coordenação
com organizações não-governamentais devotadas à questão ambiental, principalmente aquelas
formadas por cientistas que vão chamar a atenção para a necessidade de ação coletiva diante
de vários problemas ambientais transfronteiriços que vão se tornando cada vez mais evidentes.
Será durante esses anos entre Estocolmo e o Rio de Janeiro, que a agenda global ambiental
será formada e maturada[15].

Também nesse intervalo, a primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,
promoveu um seminário intitulado ‘Nosso Futuro Comum’. Desse seminário nasceu a Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e foi forjado o conceito de desenvolvimento
sustentável como aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades da presente geração sem
comprometer a capacidade que as futuras gerações satisfaçam as suas, deixando patente a idéia
da responsabilidade intergeracional.

O conceito de desenvolvimento sustentável liga causas ambientais, de crescimento
econômico, de saúde humana e bem estar, sendo a estrutura normativa sob a qual todas as
discussões em política global ambiental são feitas. Porém,

 

sua grande força e sua grande fraqueza, enquanto estrutura retórica, ou ‘meta-norma’, é
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que, como muitas outras idéias radicais, é vaga suficiente para estar aberta a múltiplas
interpretações. De um lado, ela foca sua atenção em incorporar noções de equidade na
proteção ambiental e sustentabilidade intergeracional no conceito de desenvolvimento. Do
outro lado, ela justifica uma virada para o uso de ferramentas do desenvolvimento
econômico – livre-comércio, iniciativas do setor privado e outras iniciativas – para a proteção
ambiental, um processo que muitos vêem mais relacionado a um desenvolvimento
‘sustentado’ que à verdadeira proteção dos recursos naturais.[16]

 

Será sob o pálio desse conceito que a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento[17] irá se realizar no Rio de Janeiro, em 1992. A primeira
conclusão a que chegaram os participantes da reunião do Rio de Janeiro foi de que muito pouco
havia sido feito, por parte dos Estados, desde a primeira conferência; a segunda era de que a
Terra havia piorado muito.

Diversamente do encontro em Estocolmo, vários lideres de Estado compareceram à
Conferência do Rio de Janeiro. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
traz no seu preâmbulo a vontade de dar continuidade ao que foi firmado em Estocolmo e o
objetivo de formar um grupo de ação para agir globalmente tendo em vista “o estabelecimento
de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos,
trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais do sistema global de meio
ambiente e desenvolvimento”,[18] e na parte dispositiva um total de 27 princípios para a
preservação do meio ambiente.

Estabeleceram-se novos conceitos, principalmente o de desenvolvimento sustentável,
onde, segundo a Convenção, no “Princípio 1 – Os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva,
em harmonia com a natureza,” e o “Princípio 3- O direito ao desenvolvimento deve ser exercido
de modo a permitir que sejam atendidas eqüitativamente as necessidades de gerações presentes
e futuras.” A erradicação da pobreza também foi considerada pelos participantes da Convenção
como quesito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Além do mais, “a Rio-92
recomendou também, no seu princípio 13, que os Estados devem desenvolver uma legislação
nacional relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e de outros danos
ambientais[19]”. Estão presentes, nesse caso, dois princípios de grande importância: o princípio
da responsabilidade coletiva dos Estados e o princípio do poluidor-pagador, este último já
adotado na legislação brasileira.

Juntamente com a Rio-92 foram aprovadas mais três convenções: a Convenção sobre
Mudança de Clima, Convenção sobre Diversidade Biológica e a Declaração visando à conservação
das florestas, além da Agenda 21. Essa Agenda

 

é um documento elaborado com o consenso de governos e entidades de 179 países, nos
dois anos que antecederam a ECO-92. Trata-se de um programa de ação, com 40
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capítulos, que traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável. Embora não
seja tradição dos governos pátrios se pautarem pelos textos programáticos, a mencionada
Agenda 21 tem considerável importância, sobretudo para os países da Comunidade
Européia[20].

 

Na primeira parte da Agenda 21 constam recomendações sociais e econômicas, tais
como o combate à pobreza e a busca pelo desenvolvimento sustentável. Já na segunda parte,
encontram-se as medidas para a conservação dos ambientes naturais.  Assim, o documento
“propõe um programa de ação em 40 áreas diferentes, sendo uma espécie de grande programa
que dá as linhas gerais de ação para as convenções-quadro, as quais atuam sobre temas mais
específicos”  [21]. 

De 1992 a 1997, quando foi assinado o Protocolo de Quioto, ocorreram também diversas
conferências sobre meio ambiente, entre as quais podemos citar: Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, em 1994; Convenção sobre Desenvolvimento
Social, realizada em Copenhague em 1995; Convenção sobre Estabelecimentos Humanos,
realizada em Istambul em 1996. Além das conferências realizadas em âmbito universal das
Nações Unidas, diversos outros compromissos foram firmados pelos Estados no âmbito das
organizações regionais e entre Estados fronteiriços para preservação de rios, fauna e flora.

Em 1997 a ONU realizou em Quioto, a Terceira Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima,[22] que entrou em vigor somente em 16 de
fevereiro de 2005, com a adesão da Rússia, conforme prevê o artigo 25[23] do referido
Protocolo. Este documento é um compromisso internacional “concebido com a idéia de,
periodicamente, estabelecer, de forma negociada, para os países, metas quantitativas de
redução de emissões – não de permissão de emitir – de forma que, a cada período de cinco
anos, essas metas fossem renegociadas[24]”.

O Protocolo de Quioto é adicional à Convenção sobre Mudança de Clima, aberta à
assinatura juntamente com a Conferência do Rio e tem como objetivo combater o efeito estufa,
provocado pela chuva ácida.  As metas do Protocolo são para ser atingidas a cada cinco anos,
isto é, o primeiro período é até 2008 para a redução de 5,2% do nível do índice global que foi
verificado em 1990.

Um dos problemas da falta de eficácia do Protocolo é a não adesão dos Estados Unidos,
pois somente este Estado é responsável pela emissão de 1,56 bilhão de toneladas cúbicas
anuais de dióxido de carbono (CO²). A sua justificativa para a não ratificação está no prejuízo
que a economia americana teria, principalmente a indústria automobilística, ao se submeter às
regras do compromisso internacional.  Por outro lado, muitos países do continente europeu
estudam novas tecnologias para seus automóveis com o objetivo de preservar o meio ambiente,
seguindo as regras do Protocolo.

Em 2002, na cidade de Joanesburgo – África do Sul, realizou-se a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Os Estados chegaram a Joanesburgo certos
de que os tratados acordados sob o manto da Conferência do Rio não foram implementados de
modo mais vigoroso sobretudo devido à resistência dos países industrializados. Assim, o tema da
implementação do que fora acordado dez anos atrás dominou as discussões. Outro ponto foi o
tratamento do desenvolvimento sustentável em seus três pilares: econômico, social e ambiental.
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De um modo geral, Joanesburgo não vislumbrou novos objetivos e nem avançou de modo
significativo em esforços para por em prática o que já está acordado desde o Rio de Janeiro[25].

 

03. EFETIVIDADE DOS REGIMES AMBIENTAIS E MECANISMOS DE CUMPRIMENTO DE
ACORDOS AMBIENTAIS MULTILATERAIS

 

A governança ambiental plasmada sobre a cooperação entre os Estados, com base no
direito internacional ambiental e na negociação e implementação de acordos ambientais
multilaterais em tema pontuais, ainda domina o cenário da política ambiental global. Esse
modelo de governança que tem o Estado à frente implica em muito mais que assinar um tratado
e cumprir com suas obrigações individuais, mas envolve o desenvolvimento e a manutenção de
novas regras, organizações e processos decisórios, que juntas, denominam o que se pode definir
como um regime internacional[26].

A definição consensual de regimes internacionais é conferida por Sthepen Krasner como
resultado de uma conferência preparatória de uma edição especial da International
Organizations[27]. Para Krasner, regimes internacionais são:

 

princípios, normas, regras e processos decisórios, implícitos ou explícitos, entorno dos quais
convergem as expectativas dos atores em uma dada área das relações internacionais.
Princípios são crenças de fato, causalidade e retidão. Normas são padrões de comportamento
definidas em termos de direitos e obrigações. Regras são prescrições ou proscrições
específicas para a ação. Processos decisórios são praticas prevalentes para produzir e
implementar a escolha coletiva[28]

 

Ao conceito dado por Krasner, ainda que represente uma valiosa ferramenta no sentido
de definir o objeto de estudo da Teoria dos Regimes Internacionais, são formuladas algumas
críticas. Em primeiro, questiona-se o sentido exato e a relação entre princípios, normas, regras e
processos decisórios. Além disso, qual o alcance exato da expressão ‘entorno dos quais
convergem as expectativas dos atores’ e coloca a questão também de quando se pode afirmar a
existência de um regime[29]. Esse conceito também é duramente criticado devido a sua menção
a regras, normas e princípios, sendo que não se pode defini-los de modo claro[30].

Um conceito mais restritivo define um regime internacional como acordos multilaterais
entre Estados com o intuito de regular as ações de cada um em determinado campo das
relações internacionais. Essa definição cai no risco do formalismo, porém ela demonstra-se mais
adequada pela precisão de seus termos, além de melhor diferenciá-lo do conceito de
governança, que pode operar com ou sem a presença de regimes[31].
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Porém, é impossível pensar que todos os direitos que formam um regime internacional,
assim como suas regras e as decisões provenientes de seus mecanismos procedimentais, serão
sempre aceitos e respeitados por todos os atores.  Aqui surgem questões referentes à
implementação dos regimes internacionais. Assim, faz-se necessário enfrentar casos de não-
cumprimento e a questão da efetividade dos regimes internacionais surge remetendo aos
mecanismos de cumprimento que cada regime dispõe. Deve-se pensar nos incentivos que um
determinado ator possui para observar as determinações de um regime internacional, nos
benefícios advindos da adimplência em contraste com aqueles gerados pelas situações de
violação[32]. Pensar a efetividade de um regime internacional não se trata de uma tarefa
simples, mas que se encontra submetida a um conjunto de variáveis e de enfoques que, ainda
que limitados, devem ser pensados conjuntamente no sentido de prover um panorama geral de
análise[33].

O pensamento que liga efetivos processos de implementação como meio essencial para
alcançar conformidade ao regime internacional parece não ter muito respaldo em muitas
situações de fato, uma vez que podem ser identificadas situações em que considerações
egoísticas por parte dos atores os levarão à conformidade com o regime, em especial quando
antevêem possíveis benefícios oriundos dessa conformação[34]. Além disso, a força de um
regime deve ser pensada exatamente tomando em consideração esse nível de efetividade, de
engajamento com o regime, de modo a afastar pequenos interesses de curto prazo em relação
aos objetivos maiores do regime[35].

De fato, os Estados se valem enormemente dos tratados para enfrentar os problemas
ambientais globais, ou seja, há um impulso ao Direito Internacional Ambiental composto por
convenções, tratados e instrumentos não vinculantes, proporcionando um grande
desenvolvimento desse ramo do Direito Internacional. Contudo, pouco esforço tem sido
empregado para promover a efetividade desse Direito[36].

Para pensar a efetividade de um regime, pode-se valer de vários enfoques, notadamente
o de resolução do problema (problem-solving), jurídico, econômico e normativo. Esses enfoques
isoladamente são incapazes de lidar com a dimensão de um regime internacional. O primeiro
enfoque, considerando a complexidade da sociedade, ao ligar a diminuição ou mesmo a
resolução de um problema aos efeitos de um determinado regime pode oferecer uma resposta
ilusória, uma vez que os atores desse regime, no intuito de promover a solução daqueles
problemas, podem tomar outras iniciativas não avençadas pelo regime. Um regime pode ser
efetivo num sentido jurídico, ou seja, as obrigações internalizadas e adimplidas, mas –
dependendo do conteúdo das obrigações – a sua adimplência pode não ter grandes impactos na
resolução do problema originário, por exemplo. Uma dimensão econômica de efetividade
incluiria o enfoque jurídico e somaria um critério de eficiência, voltando-se para saber não
apenas de o regime alcança seus objetivos, mas se ele o faz a baixos custos. Há também um
enfoque normativo que procura utilizar-se de valores tais como justiça, participação e
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administração, porém poucos analistas usam esses princípios normativos como foco de suas
análises de efetividade, mas as consideram ao longo de seus estudos de modo reflexo[37].

Na prática, os estudiosos focam mais questões que envolvem o cumprimento e a
resolução do problema. Por cumprimento, considerando que os regimes ambientais são
essencialmente convencionais, refere-se à extensão na qual o comportamento do Estado está se
pautando pelos dispositivos acordados, assim como o esforço que este tem feito em internalizá-
los e com isso provocar mudanças comportamentais. São esses estudos que dominam a política
ambiental global. Essa efetividade compreendida enquanto cumprimento pode ser escalonada do
ponto de vista: procedimental, quando a Parte se submete a adimplir suas obrigações
procedimentais, p.ex., a preparação de relatórios nacionais; substantivo, quando ela age no
sentido de internalizar suas obrigações através de leis e políticas públicas para modificar o
comportamento dos atores domésticos; em terceiro um cumprimento normativo, quando a Parte
adere à estrutura normativa do tratado, excedendo suas obrigações. [38]

Do ponto de vista político um regime eficiente deve modificar o comportamento e os
interesses dos atores, assim como suas políticas e suas atuações de modo a contribuir
positivamente para o gerenciamento do problema central. Isso não exclui considerações sobre se
o problema está sendo resolvido, sobre o nível de observância das obrigações, etc., mas apenas
foca em como tudo isso pode induzir a uma mudança comportamental que resultará na
efetividade do regime. Assim, efetividade consiste em direcionar a ação para a realização dos
objetivos de cada regime, sendo que regras e protocolos são meios para esse direcionamento e
não fins em si mesmos. Contudo, um regime efetivo pode ter baixos graus de eficiência ou
mesmo de aderência jurídica[39].

Tendo em mente o grande número de acordos ambientais multilaterais vigentes, o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, exercendo a sua função de catalisar e
coordenar a política ambiental global, realizou em 1999, em Genebra – Suíça, um workshop
sobre Cumprimento e Execução (Compliance and Enforcement) de acordos ambientais
multilaterais. Das discussões que se seguiram desse workshop, surgiu em fevereiro de 2001, na
Decisão 21/27 do Conselho de Governo do PNUMA um pedido para que o diretor executivo
continuasse com as discussões no tema e assim, no ano seguinte, em fevereiro de 2002,
apresentaram-se as Diretrizes sobre Cumprimento e Execução de Acordos Ambientais
Multilaterais (Guidelines on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental
Agreements)[40].

O propósito dessas Diretrizes é, sobretudo, servir como baliza tanto aos acordos
ambientais multilaterais vigentes quanto àqueles em fase de negociação sobre mecanismos que
visem garantir o cumprimento das obrigações acordadas. Sendo assim, ele quer colaborar na
minoração daquela que é a principal crítica elaborada aos regimes ambientais convencionais: a
pouca efetividade das obrigações acordadas.
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Essas Diretrizes entendem por cumprimento o adimplemento das obrigações
convencionadas no acordo ambiental multilateral ou em suas emendas. Por implementação
deve-se compreender os esforços internos que a Parte faz através de leis, regulamentos e
políticas públicas para promover a observância do acordo ambiental em seu território.

As diretrizes fazem considerações inclusive sobre o tema durante o processo de
negociação de um acordo ambiental, levando em conta a diferença de capacidade técnica entre
os Estados para a implementação das obrigações a serem acordadas.

Tratando dessas considerações nos acordos ambientais, a diretriz nº 13 afirma que o
órgão competente de cada acordo ambiental deve, quando autorizado, revisar de modo geral a
implementação das obrigações daquele tratado, assim como dificuldades especificas para
adimplir certas obrigações e assim propor medidas que visem aumentar o nível de adimplência
daquele tratado.

Os Estados devem escolher, quando de negociação do tratado, os melhores enfoques
para acompanhamento desse cumprimento, através de mecanismos previstos para esse fim.
Assim, as obrigações constantes no tratado devem ser suficientemente claras para facilitar sua
implementação, além de que poderem ser requeridos às Partes planos nacionais de
implementação.

Esses tratados também podem incluir entre os mecanismos de cumprimento um sistema
de relatórios, monitoramento e verificação das informações obtidas como um meio de, entre
outros, aumentar a conscientização pública sobre o tema.

Os relatórios devem ser previstos regularmente, através de um formato especifico pelas
Partes. Relatórios de não-cumprimento também devem ser considerados. Já o monitoramento é
a coleta de dados que pode ser usada como um meio de avaliar o cumprimento das obrigações
de um acordo. Os Estados também podem acordar mecanismos de verificação, onde a
autoridade competente do tratado poderia verificar os dados fornecidos, sobretudo através dos
relatórios nacionais, e tem como função corroborar os dados enviados pelas Partes.

Sobre não-cumprimento, as diretrizes propugnam que as Partes estabeleçam
mecanismos adequados para acompanhar processos de inadimplência das obrigações
convencionais. Para tanto, elas sugerem o estabelecimento de comitês de cumprimento,
formados por especialistas, com a função de cuidar desses assuntos.

Os mecanismos destinados a enfrentar as questões de não-cumprimento deve ser um
meio de identificar situações de inadimplência num estagio inicial, que devem ser encaradas
com medidas firmes e facilitadoras, de acordo com o direito internacional aplicável.

Esses mecanismos ainda devem ser não-conflitivos e incluir salvaguardas procedimentais
para aqueles envolvidos, provendo meios de tornar claro o conteúdo das obrigações em
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questões, promovendo-lhes a aplicação e evitando disputas. Além do mais, a determinação de
que uma Parte está em não-cumprimento deve ser feita pela conferência das partes daquele
acordo ou por outro órgão competente.

        

04. MECANISMOS DE CUMPRIMENTO NO PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE
BIOSSEGURANÇA

 

O Protocolo de Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) tem
como âmbito de aplicação o movimento transfronteiriço de organismos vivos modificados. Um
protocolo tratando dessa matéria já estava previsto quando das negociações da própria
Convenção, como retrata o artigo 19 (3) da CDB.

As negociações de um protocolo sobre biossegurança de organismos vivos modificados
no âmbito da CDB, com foco específico em seu movimento transfronteiriço, ao contrário da
maioria dos acordos ambientais multilaterais, foram impulsionadas pelos países em
desenvolvimento, sendo que as vantagens que se buscava no desenvolvimento do protocolo não
eram apenas de ordem ambiental, mas envolviam pesados interesses econômicos.

Nessas negociações havia a forte participação de três grupos em especial: 1. Grupo de
Miami: formado pelos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Argentina, Chile, esse grupo
representava o interesse das empresas de biotecnologia moderna e procurava garantir um texto
final que tivesse o menor impacto possível no mercado internacional de OVM; 2. Like-Minded
Group: era formado pelo G-77, inclusive o Brasil, com exceção dos mencionados no grupo
anterior, sendo formado por países em desenvolvimento que possuíam uma fraca
regulamentação interna para a biotecnologia moderna, temerosos da ação das grandes
multinacionais do ramo e, em geral, possuem uma diversidade biológica intocada, o que os
legitima tanto com preocupações de ordem ambiental quanto comercial; 3. União Européia:
nesse cenário, a União tinha como foco explícito as questões comerciais – contrapondo-se aos
interesses do Grupo de Miami – e procurava dar legitimidade internacional aos seus
regulamentos para biossegurança calcados no princípio da precaução e provenientes de uma
rígida política ambiental, além de garantir um instrumento jurídico internacional ao qual se
apegar em caso de uma disputa comercial sobre o tema.

 Em fevereiro de 1999 houve uma sessão fracassada em Cartagena, Colômbia, para
aprovar o texto final. Em 29 de janeiro de 2000, em Montreal, o Protocolo foi concluído,
entrando em vigor em 11 de setembro de 2003, após a qüinquagésima adesão[41].

O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança – como ficou conhecido – aplica-se aos
movimentos transfronteiriços, trânsito, manipulação e utilização de organismos vivos modificados
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resultantes de biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso
sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e
fazendo uso da abordagem da precaução, conforme contida no princípio 15 da Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e objetivando assegurar um nível adequado de
proteção no campo da transferência, manipulação e uso seguros dos OVM.

Para tanto, ele se vale de dois processos decisórios: o primeiro é o Acordo Prévio
Informado, destinado a OVM para introdução deliberada no meio ambiente, e um segundo
processo decisório é especificado para OVM destinado ao uso como alimento humano ou animal
ou ao beneficiamento. Para tanto, o Protocolo fixa um modelo de avaliação de riscos com base
na abordagem precautória, além de obrigações às Partes em questões como manipulação,
transporte, embalagem e identificação, prevalência de arranjos bilaterais ou multilaterais,
etc[42].

Sobre questões atinentes à efetivação do Protocolo (enforcement), pode-se encontrar
um conjunto de três artigos no acordo em epígrafe que tratam do tema. Os artigos 33, 34 e 35
versam, respectivamente, sobre monitoramento e informes; cumprimento; avaliação e revisão.

Durante as já conturbadas e tumultuadas negociações do Protocolo de Cartagena, vários
temas, entre os quais se encontra o estabelecimento de mecanismos de cumprimento, tiveram
sua discussão prorrogada através da inclusão de artigos no texto do Protocolo para que apenas
futuramente uma Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica servindo como
Reunião das Partes do Protocolo[43] pudesse decidir sobre o tema de modo mais específico. 
Nesse sentido, o artigo 34 do Protocolo de Cartagena pondera que:

 

A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo
considerará e aprovará, em sua primeira reunião, procedimentos de cooperação e
mecanismos institucionais para promover o cumprimento das disposições do presente
Protocolo e para tratar dos casos de não-cumprimento. Esses procedimentos e mecanismos
incluirão disposições para prestar assessoria ou assistência, conforme o caso. Esses serão
distintos e não prejudicarão os procedimentos e mecanismos estabelecidos pelo Artigo 27 da
Convenção sobre solução de controvérsias.

 

A primeira reunião sobre o tema cumprimento ocorreu em 18 de novembro de 2003.
Nessa reunião discutiram-se os procedimentos e mecanismos para cumprimento,
estabelecimento de um Comitê de Cumprimento e sua dinâmica de funcionamento. Dessa
reunião saiu um relatório que, encaminhado à Reunião das Partes, veio a se concretizar e na
primeira Reunião das Partes, que ocorreu entre os dias 23 a 27 de fevereiro de 2004, em Kuala
Lumpur, na Malásia, tomou-se a Decisão BS – I/7, estabelecimento mecanismos e
procedimentos para cumprimento, tendo em mente as balizas do artigo 37 do Protocolo[44].

De acordo com a Decisão BS – I/7, os procedimentos e mecanismos para cumprimento
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do Protocolo devem ser simples, facilitadores, não-conflitivos e cooperativos por natureza. Os
mecanismos e procedimentos para cumprimento distinguem-se dos mecanismos de solução de
controvérsias e não os prejudicam. Inclusive, no âmbito do cumprimento pode-se,
eventualmente, discutir casos em que uma Parte denuncie a outra por não-cumprimento de suas
obrigações e, antes de acionar mecanismos de solução de controvérsias, o próprio Protocolo
possa oferecer aquela Parte inadimplente com suas obrigações o assessoramento técnico
necessário para que venha a adimplir suas obrigações, tendo assim um caráter preventivo de
eventuais conflitos.

Esses procedimentos devem ser guiados pelos princípios da transparência, equidade,
rapidez e previsibilidade, devotando especial atenção às dificuldades técnicas e/ou jurídicas que
as Partes em desenvolvimento e economias em transição podem enfrentar na implementação do
Protocolo.

Primeiramente, essa Decisão estabelece um Comitê de Cumprimento com 15 membros
eleitos pela Reunião das Partes, sendo três de cada uma dos cinco grupos regionais das Nações
Unidas. Esses membros devem ter competência reconhecida na área de biossegurança, seus
aspectos técnicos e jurídicos. Esse Comitê reúne-se, pelo menos, duas vezes ao ano, elaborando
relatórios a serem submetidos à Reunião das Partes, assim como suas regras de procedimento
devem ser aprovadas pela Reunião das Partes. O secretariado do Protocolo funcionará como
secretariado da Comissão.

As funções do Comitê são de identificar as circunstâncias específicas e possíveis causas
de um descumprimento; considerar as informações a ele submetidas no que toca à cumprimento
e descumprimentos; prover assessoria ou assistência às Partes em dificuldade de adimplir suas
obrigações; revisar questões gerais de cumprimento pelas Partes, tendo como base as
informações providas pelos relatórios nacionais nos termos do artigo 33 do Protocolo; tomar
medidas e fazer recomendações à Reunião das Partes, assim como assumir outras funções por
esta designada.

Os procedimento do mecanismo de cumprimento são que o Comitê deverá receber
observações relativas a cumprimento tanto de uma Parte sobre ela mesma quanto de uma Parte
que esteja sendo afetada ou potencialmente afetada, com o descumprimento de outra Parte.
Interessante aqui notar a exigência da decisão que, quando uma Parte reclame do
descumprimento de outra Parte, a necessidade de que a Parte reclamante, por assim dizer, seja
afetada por esse descumprimento ou possa vir a ser, ou seja, numa exegese do texto da
Decisão, haverá de se levar em conta essa característica. Além do mais, ainda de acordo com a
referida Decisão, o Comitê deverá rejeitar submissões feitas por uma Parte em face de outra
quando esta seja mínima ou infundada, tendo em mente os objetivos do Protocolo.

No caso de uma Parte apresentar uma reclamação sobre o descumprimento de outra
Parte, o secretariado deverá, em quinze dias, disponibilizar o teor da reclamação à Parte
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reclamada para que se manifeste acerca e assim encaminhar tudo ao Comitê. Para essa
resposta, a Parte reclamada terá três meses, ou no máximo seis meses, onde poderá requerer
assistência ao Comitê, além de prover as informações necessárias. O tempo começa a contar a
partir da entrega da reclamação pelo secretariado. Não recebendo nenhuma informação em seis
meses, o secretariado transmite o caso ao Comitê. Tanto a Parte reclamante quanto a Parte
reclamada podem participar das deliberações do Comitê, exceto na elaboração e adoção da
recomendação do Comitê sobre o caso.

No exercício de suas atribuições, o Comitê deve considerar informações provenientes
tanto das Partes envolvidas quanto do Mecanismo de Intermediação de Informações sobre
Biossegurança., da Conferência das Partes, da Reunião das Partes,  órgãos subsidiários da
Convenção e do Protocolo, além de organizações internacionais relevantes, sempre observando a
confidencialidade das informações nos termos do artigo 21 do Protocolo.

Em casos de descumprimento, o Comitê deve tomar uma ação considerando a
capacidade técnica da Parte em adimplir suas obrigações, e para isso deve prover assessoria ou
assistência à Parte; recomendar à Reunião das Partes medidas relativas ao provimento de
assistência técnica e financeira, transferência de tecnologia, treinamento e outras medidas para
o desenvolvimento de capacidade em biossegurança; requerer à Parte em desacordo que
estabeleça um plano de ação com medidas que visem adimplir suas obrigações, assim como
acompanhar a execução desse plano, em um período de tempo mutuamente negociado;
convidar a Parte a submeter relatórios sobre seu progresso na implementação do Protocolo;
além disso, o Comitê deve manter a Reunião das Partes sobre todos os esforços feitos pelas
Partes em descumprimentos para adimplir suas obrigações.

Por fim, a Decisão BS – I/7 estabelece que a Reunião das Partes deverá, em sua terceira
reunião em diante, considerando o que estabelece o artigo 35 do Protocolo, rever a efetividade
dessa decisão, assim como direcionar casos freqüentes de descumprimento e tomar as medidas
apropriadas.

A primeira reunião do Comitê de Cumprimento ocorreu de 14 a 16 de março de 2005,
onde o Comitê ressaltou a necessidade de que a Reunião das Partes aprovasse uma decisão
sobre regras de procedimento nas reuniões do Comitê. Na Segunda Reunião das Partes, que
ocorreu de 30 de maio a 3 de junho de 2005, em Montreal, no Canadá,  resultou a Decisão BS –
II/1 sobre regras de procedimento de reunião do Comitê de Cumprimento

Houve um relatório de uma reunião preparatória à Terceira Reunião das Partes, em 10
de janeiro de 2006, em que, feita a revisão em outros acordos ambientais multilaterais, se
destaca a necessidade de considerar medidas a serem tomadas em caso de descumprimento e
solicita-se à Reunião das Partes uma decisão nesse sentido[45]. Da segunda reunião do Comitê
de Cumprimento ocorreu de 6 a 8 de Fevereiro de 2006, saíram recomendações que resultaram
na Decisão BS-III/1, tomada na terceira Reunião das Partes, que ocorreu em Curitiba, Brasil, de
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13 a 17 de março de 2006

Ficou decidida uma revisão da efetividade dos procedimentos e mecanismos sobre
cumprimento providos pela Decisão BS – I/7, além de requerer-se ao Comitê de Cumprimento
uma compilação de informações sobre a experiência de outros acordos ambientais multilaterais
em casos de não-cumprimento para considerações na próxima Reunião das Partes. Outro ponto
interessante que essa Decisão menciona é a chamada para que as Partes desenvolvam seus
marcos regulatórios internos em biossegurança como um meio de efetiva implementação das
obrigações do Protocolo, incentivando uma troca de experiências entre as Partes.

A terceira e a quarta reuniões do Comitê de Cumprimento, ocorridas em 2007, tiveram
como foco seus assuntos ordinários, além de preparar os relatórios requeridos pela Reunião das
Partes sobre mecanismos de não-cumprimento em outros acordos ambientais e sobre o papel da
Comissão de Cumprimento no processo de avaliação da efetividade do Protocolo de Cartagena,
conforme solicita o próprio Protocolo no seu artigo 35.

Da quarta Reunião das Partes, ocorrida em Bonn – Alemanha, de 12 a 16 de maio de
2008, emitiu a Decisão BS – IV/1 sobre cumprimento. Essa Decisão chama a atenção das Partes
para a necessidade de notificar o Mecanismo de Intermediação de Informações sobre
Biossegurança sobre movimento ilegais de organismos vivos modificados, assim como a tomar as
medidas nacionais cabíveis e necessárias à coibir esse tipo de evento. Além disso, a Decisão faz
considerações sobre o funcionamento do Comitê de Cumprimento, a periodicidade de suas
reuniões e a disponibilidade dos seus membros de acompanhar as atividades.

Nas duas reuniões subseqüentes do Comitê de Cumprimento discutiram-se, além dos
assuntos ordinários, o Comitê destacou os relatórios nacionais e a importância que esses tem no
acompanhamento da implementação das obrigações convencionais pelas Partes. Assim, chamou
a atenção que, apesar do número de Relatórios, várias Partes ainda eram resistentes. Na sexta
reunião, o Comitê enfrentou uma questão interessante do ponto de vista de política ambiental
global quando uma organização não-governamental apresentou uma submissão de não-
cumprimento, porém, o Comitê decidiu que ele não poderia considerar tal submissão, uma vez
que a mesma poderia ser feita apenas por Partes na Convenção.

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A governança global ambiental fundada em Estocolmo, aperfeiçoada ao longo das
conferências do Rio e de Joanesburgo, aposta no Direito Internacional como meio de articular os
esforços globais face os problemas ambientais, porém, essa estratégia mostra-se ainda
insuficiente para lidar com a complexidade política/ecológica dos desafios propostos.
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Com isso, a pouca efetividade associada aos acordos ambientais multilaterais que
fundam os regimes ambientais deve-se, entre outras causas, à ausência de mecanismos
imperativos para acompanhar o cumprimento das obrigações acordadas, uma vez que nesse
campo privilegia-se a cooperação entre as Partes ao invés do uso da força normativa/política.

Algumas Partes nos acordos ambientais multilaterais não conseguem cumprir as
obrigações convencionadas não apenas por ausência de vontade política, mas também por não
contarem com assistência técnica/financeira para tanto, de modo que programas para aumentar
essa capacidade nas Partes corroboram para o cumprimento.

No âmbito do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, as Partes decidiram por não
firmar mecanismos quando da negociação do acordo, sendo que posteriormente a Reunião das
Partes decidiu sobre a questão de modo que preenche aqueles requisitos básicos dos
mecanismos de cumprimento desenhados pelas Diretrizes do PNUMA.

Contudo, esses mecanismos ainda demonstram a necessidade de um aperfeiçoamento
constante no sentido de torná-los ágeis para remediar casos de não-cumprimento, assim como
estimular o cumprimento. Outro ponto é a possibilidade de que atores além das Partes possam
participar desse processo de monitoramento do cumprimento do Protocolo.
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AS GRANDES GUERRAS MUNDIAIS E SEUS TRIBUNAIS MILITARES
INTERNACIONAIS: O INÍCIO DA JURISDIÇÃO INTERNACIONAL PENAL

LAS GRANDES GUERRAS MUNDIALES Y SUS CORTES MILITARES INTERNACIONALES: EL
COMIENZO DE LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNACIONAL

Cristiano José Martins De Oliveira

RESUMO
Descrevemos neste breve trabalho, entre outras características, os antecedentes históricos da
responsabilização penal internacional do indivíduo e o início concreto da Jurisdição Internacional
Penal, em especial abordando o surgimento e as características dos Tribunais Militares
Internacionais de Leipzig, de Nuremberg e de Tóquio. Estes Tribunais, que foram criados após a
finalização das respectivas Primeira Grande Guerra Mundial e Segunda Grande Guerra Mundial,
sofrem a crítica de constituírem Cortes de exceção, onde vencedores julgaram vencidos, em
julgamentos quase sempre parciais, desrespeitando normas fundamentais e indispensáveis ao
Estado Democrático de Direito. Foram, todavia, o embrião para o desenvolvimento da ideia de
um Tribunal Penal Internacional permanente, nos moldes do que é hoje o Tribunal Penal
Internacional criado pelo Estatuto de Roma de 1998.
PALAVRAS-CHAVES: Tribunais Militares Internacionais – Tribunal Penal Internacional –
Jurisdição Internacional Penal – Tribunal de Leipzig – Tribunal de Nuremberg – Tribunal de
Tóquio

RESUMEN
Se describe en este breve documento, entre otras características, los antecedentes históricos de
la responsabilidad penal internacional de la persona y el comienzo de la Jurisdicción Penal
Internacional, en particular, al abordar el aspecto y las características de lo Tribunal Militar de
Leipzig, Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio. Estos tribunales, que se crearon después de
la finalización de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, han sido criticadas
porque se trataba de Tribunales de excepción, donde juzgados vencedores a los vencidos, en
juicios y decisiones casi siempre parciales, haciendo caso omiso de las normas básicas e
indispensables para el Estado Democrático de Derecho. Ellos fueron, sin embargo, el embrión a
desarrollar la idea de una Corte Penal Internacional permanente, similar a lo que hoy es la Corte
Penal Internacional establecida por el Estatuto de Roma de 1998.
PALAVRAS-CLAVE: Tribunales Militares Internacionales – Corte Penal Internacional -
Jurisdicción Penal Internacional – Tribunal de Leipzig – Tribunal de Nuremberg – Tribunal de
Tokio

1. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E O TRIBUNAL DE LEIPZIG

            A principal propulsora moderna da ideia da criação de um Tribunal Penal Internacional nasceu do
repúdio às atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra Mundial.

            Um primeiro aviso dos excessos cometidos durante esta guerra e as primeiras medidas
internacionais a respeito da proteção de populares civis e militares feridos ou capturados foram adotadas
durante o massacre dos armênios praticado pelo Império Turco-Otomano em 1915,[1] conhecido como o
Genocídio Armênio. Em 28 de maio do mesmo ano, os governos britânicos, francês e russo, afirmaram
que os responsáveis pelas 600.000 mortes de armênios na Turquia deveriam ser pessoalmente julgados e
punidos. Além disso, classificaram o ato como crime contra a humanidade, demonstrando a vontade de
que os membros do governo turco haveriam de responder pelos crimes juntamente com todos os seus
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agentes envolvidos.[2] Essa vontade, contudo, permaneceu sem efeito.

            A reação contra as hostilidades de 1914-1918 e os horrores que foram conseqüência deste conflito
foi expressa com o fim da conflagração, na conferência de paz de 1919 dos Estados aliados, onde se
discutiu a possibilidade de constituir um tribunal internacional para julgar os crimes cometidos pelas
potências centrais (Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia) e suas autoridades civis e militares.
Com o término da Primeira Grande Guerra, pela primeira vez se:

[...] cogitou a consciência dita universal de julgar e punir os chamados criminosos de guerra, isto é,
aqueles que durante o desenrolar do conflito ultrapassaram, pelos seus verdadeiros atos de terrorismo,
as normas tradicionais da guerra, geralmente sancionadas em tratados e costumes admitidos pelas
potências em choque.[3]

            Para tal finalidade, se criou um organismo especial denominado “Comissão sobre a Responsabilidade
dos Autores da Guerra e da Execução das Penas pela violação das Leis e Costumes da Guerra”[4].

            Esta comissão de inquérito tinha como escopo a investigação do que ocorrera no episódio do
massacre armênio e, ao final de seus trabalhos, recomendou que os militares turcos responsáveis fossem
julgados e em tal recomendação aparece a noção de crimes contra a humanidade[5], estabelecendo duas
categorias de delitos: 1) fatos que provocaram e deram começo a Guerra Mundial, e; 2) violações às leis e
costumes da guerra e das leis da humanidade.[6]

            Os Estados Unidos alegaram que estes crimes não existiam na ordem internacional, o que impedia
que o julgamento fosse levado adiante. Desta forma, o Tratado de Sèvres, de 10 de agosto de 1920, trazia
em seus artigos 226 a 228, a previsão de sanção às violações das leis e costumes da guerra e, em seu
artigo 230, trazia a previsão do julgamento dos responsáveis pelos massacres cometidos durante o estado
de guerra no território do Império Turco por um tribunal especial criado pela Sociedade das Nações ou
pelos próprios aliados. Este tratado nunca foi ratificado, pelo contrário, foi sucedido pelo Tratado de
Lausanne, de 24 de julho de 1924, que veio a substituí-lo, anistiando os pretensos responsáveis.[7]

            Além dessas discussões referidas sobre o caso turco, existiu um acordo entre todas as potências
vencedoras sobre a responsabilidade do Kaiser Guilherme II, que também havia violado as leis da guerra,
pela prática da ofensa suprema contra a moral internacional e a autoridade sagrada dos tratados. O
resultado deste acordo foi a adoção dos artigos 227, 228 e 229 do tratado de paz assinado pelas potências
europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes (1919).

            Neste Tratado, na parte inicial do artigo 227, se decidiu pelo processamento criminal do Kaiser
como responsável de um delito supremo “contra a moral internacional e a autoridade suprema dos
tratados”. Como conseqüência, se constituiria um tribunal especial no qual seriam respeitadas “as garantias
essenciais do direito de defesa”. O referido tribunal estaria constituído por cinco juízes designados pelas
quatro potências vencedoras: Estados Unidos, Grã Bretanha, França, Itália e Japão.

Art. 227. As potências aliadas e associadas acusam Guilherme II de Hohenzollern, ex-imperador da
Alemanha, por ofensa suprema contra a moral internacional e a autoridade sagrada dos tratados.
Um tribunal especial será formado para julgar o acusado, assegurando-lhe garantias essenciais do
direito de defesa. Ele será composto por cinco juízes, nomeados por cada uma das potências, a saber:
Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, França, Itália e Japão.
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O tribunal julgará com motivos inspirados nos princípios mais elevados da política entre as nações,
com a preocupação de assegurar o respeito das obrigações solenes e dos engajamentos internacionais,
assim como da moral internacional. Caberá a ele determinar a pena que estimar que deve ser aplicada.
As potências aliadas e associadas encaminharão ao governo dos Países Baixos uma petição solicitando
a entrega do antigo imperador em suas mãos para que seja julgado.
 

            De acordo com o Tratado, o Tribunal estaria guiado pelos mais altos princípios de política
internacional na perspectiva de defesa das obrigações solenes derivadas dos compromissos internacionais e
da validez da moral internacional. Ao mesmo tempo, o tribunal teria o direito de fixar a pena que
considerasse que deveria ser imposta.

            No entanto, com o fim da guerra e a derrocada do Império Germânico, o Kaiser se refugiou na
Holanda, coincidentemente um dia antes da assinatura do armistício do Tratado de Versalhes, já que por
esse tratado, obrigavam-se as autoridades alemãs a entregar aos aliados as pessoas por estes definidas para
serem julgadas de acordo com as leis. Na parte final do artigo 227, as potências aliadas e associadas
solicitaram ao governo holandês que o ex-imperador lhes fosse entregue, com a finalidade de submetê-lo a
julgamento.

            A petição enviada pelos Aliados em 16 de janeiro de 1920 a Holanda (Países Baixos), expõe entre
os motivos:

A cínica violação da neutralidade da Bélgica e de Luxemburgo, o bárbaro e impiedoso sistema de
reféns, as deportações em massa, o rapto das moças de Lille arrancadas de suas famílias e entregues
sem defesa às piores promiscuidades, a responsabilidade pela morte cruel de 10 milhões de homens na
flor da idade.[8]

            Os holandeses, todavia, negaram a sua extradição por entenderem que ele estava sendo acusado por
um crime político, e sob o argumento de que não havia de sua parte obrigação internacional de obedecer à
política dos aliados, alegando ainda, o Direito do Asilo, e, finalmente, que somente participaria de um
Tribunal quando esse fosse legalmente constituído,[9] o que somado à falta de vontade política das
potências vencedoras, fez com que o Kaiser jamais fosse julgado.

            Os artigos 228 e 229 estabeleceram que houvesse a criação de um tribunal internacional para os
criminosos de guerra alemães, ditando que os sujeitos culpáveis de atos delituosos contra os cidadãos de
uma das potências aliadas e associadas seriam obrigadas a comparecer perante os tribunais militares da
dita potência, e os sujeitos culpáveis de atos delituosos contra os cidadãos de várias potências aliadas e
associadas seriam obrigadas a comparecer perante tribunais militares compostos por membros dos
tribunais militares das potências interessadas.

            De fato, estas disposições não tiveram êxito na sua aplicação. Tanto é que os aliados não criaram o
Tribunal previsto no Tratado de Versalhes para os crimes de guerra cometidos por nacionais alemães, o
que ocasionou uma lei alemã de 18 de dezembro de 1919, concedendo à Corte Suprema Alemã, o
Reichgericht de Leipzig, competência excepcional para julgá-los.[10]

            De uma lista inicial de 21.000 pessoas acusadas, lista esta apresentada pelas potências da base
aliada, que ocasionou uma onde de protestos na Alemanha, os aliados terminaram cedendo e a lista se
reduziu a 895 pessoas acusadas de haver cometido crimes de guerra.[11] O governo alemão somente
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reconheceu 45, porque o Procurador-Geral alemão concluiu que era impossível julgar um número ainda
tão grande de reús. Destas 45 pessoas, apenas foram julgados 21 oficiais alemães, sendo que 13 foram
condenadas pelo Tribunal de Leipzig à pena máxima de 3 anos.[12]

            Segundo Maia, o maior motivo do não alcance dos objetivos do Tratado de Versalhes neste quesito
se deu porque “naquele momento, a justiça foi sacrificada em favor da política. Havia uma preocupação
maior em salvaguardar a paz na Europa”.[13]

            Apesar dos aparentes resultados pífios, o Tratado de Versalhes resultou um enorme avanço no
campo internacional penal, pois além de afirmar uma concepção jurídica nova, segundo a qual os autores
dos crimes de guerra deveriam responder na justiça por meio de tribunais internacionais, também criou
uma universalidade de pensamento.

            Trata-se, portanto, de um avanço que, embora não tenha surtido os efeitos esperados, abriria
precedentes para futuras iniciativas, sendo a mais próxima situada no período entre guerras.[14]

            É oportuno assinalar a opinião da já citada “Comissão sobre a Responsabilidade dos Autores da
Guerra e da Execução das Penas pela violação das Leis e Costumes da Guerra”, no sentido de que “é
desejável que para o futuro se apliquem sanções penais para os graves ultrajes contra os princípios
elementares do direito internacional”.[15]

2. O PERÍODO ENTRE GUERRAS

            A aparente derrota da não aplicação do Tratado de Versalhes aos delitos cometidos na Primeira
Guerra Mundial, incentivaram os juristas a perseguirem a elaboração de um direito penal internacional
específico e à implementação de uma organização jurisdicional supranacional capaz de julgar em um nível
universal os prejuízos mais graves ao “direito das pessoas”.

            Em 1924, animados por um pensamento universalista, confiando na norma jurídica, alguns juristas
fundam, na Universidade de Paris, La Sorbonne, a Associação Internacional de Direito Penal (AIDP),
sendo que um dos seus objetivos era o estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional permanente.

            Em 1926, no I Congresso Internacional de Direito Penal, organizado pela AIDP em Bruxelas,
discutiu-se o tema.[16] Como conseqüência, em 1927, a AIDP propõe à Liga das Nações a criação de
uma Câmara Criminal da Corte Permanente de Justiça Internacional.[17] Procurava-se, assim, o
estabelecimento dos princípios de direito penal internacional e, principalmente, da responsabilidade penal
do indivíduo no campo internacional.

            No plano diplomático, devem ser reconhecidos alguns esforços no sentido de declarar a ilicitude da
guerra de agressão. Assim foi tratado no Protocolo de Genebra de 2 de outubro de 1924, que estabeleceu o
princípio da arbitragem obrigatória, além de qualificar, pela primeira vez, a guerra de agressão como
crime internacional. No mesmo ínterim, estabeleceu a Declaração aprovada pela Assembleia da Liga das
Nações em 27 de setembro de 1927.[18]

            Em 1928, a mesma Liga das Nações ajustou o tratado geral de renúncia à guerra, denominado
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Pacto Briand-Kellog, que definiu a guerra somente como ilícita, e não como criminosa, além de
estabelecer que os atos de agressão proibidos por suas disposições somente geravam responsabilidade do
Estado, sem estendê-la às pessoas que a organizaram e ordenaram.

            Paralelamente, em 1920, a Liga das Nações criou um “Comitê Consultivo de Juristas”, com a
incumbência de preparar um projeto de tribunal de justiça permanente, como prolongamento dos princípios
estabelecidos em 1919. Recomendou-se que essa jurisdição fosse competente para “julgar crimes que
constituem violação da ordem pública internacional da Lei Universal das Nações”, princípio invocado pela
Assembleia da Liga das Nações.[19]

            Neste âmbito, se elaborou um projeto, por iniciativa do representante belga, Barão Deschamps, de
constituir um alto Tribunal de justiça internacional, criado para processar a todos aqueles que fossem
responsáveis por delitos contra a ordem pública internacional e contra a lei universal das nações. Neste
projeto, o Comitê sugeriu que tal Tribunal tivesse a faculdade de definir a natureza do delito, fixar a pena
e decidir os meios apropriados para a execução da sentença. Este Tribunal seria composto por um juiz
para cada um dos Estados, eleitos dentro os membros dos grupos nacionais do Tribunal Permanente de
Arbitragem.[20]

            Depois de analisar o projeto, a Terceira Comissão da Assembleia da Liga das Nações declarou que
era inútil estabelecer, além do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, outro Tribunal de caráter
penal. A melhor alternativa seria confiar as causas criminais aos tribunais ordinários, como vinha se
desenvolvendo até então, segundo o costume e o procedimento internacional. Ao mesmo tempo, se
recomendou que, no futuro, chegaria o dia em que seria necessário a constituição de uma sala penal no
Tribunal Permanente de Justiça Internacional.[21]

            Estes trabalhos receberam forte impulso após o atentado ocorrido em Marselha em 9 de outubro de
1934, perpetrado por terroristas macedônios e croatas[22], que vitimou o estadista Jean-Louis Barthou
(1862-1934), presidente do Conselho da República Francesa, e o Rei Alexandre I, da Iugoslávia,
provocando a realização, entre 1° e 16.11.1937, sob os auspícios da Liga das Nações, da Conferência
Internacional para a Repressão do Terrorismo, ao final da qual foi concluído o primeiro instrumento
jurídico que considerava o terrorismo crime internacional[23], a “Convenção para a Prevenção e Punição
do Terrorismo”.

            A Convenção ficou aberta à assinatura até 31.5.1938, data em que contava com 23 Altas Partes
Contratantes, a saber: Albânia, Argentina, Bélgica, Índia, Bulgária, Cuba, República Dominicana, Egito,
Espanha, Estônia, França, Grécia, Haiti, Iugoslávia, Mônaco, Noruega, Países-Baixos, Peru, Romênia,
Tchecoslováquia, Turquia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Venezuela,[24] que, todavia, não
chegou a entrar em vigor, tendo sido ratificada apenas pela Índia.[25]

            Definia a Convenção no seu Artigo 2° os atos de terrorismo, e não o terrorismo:

1. Fatos internacionais que tenham por finalidade atingir a vida, a integridade corporal, a saúde ou a
liberdade de:
a) chefes de Estado, pessoas que exerçam prerrogativas de chefe de Estado, de seus sucessores
hereditários ou designados;

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5189



b) cônjuges das pessoas enumeradas acima;
c) pessoas encarregadas de funções públicas ou que ocupem cargos públicos quando o fato for
praticado contra eles em razão das funções ou cargos que exerçam.
2. O fato intencional consiste em destruir ou causar dano a bens públicos ou destinados a finalidades
públicas que pertençam a outra Alta Parte Contratante ou que estejam sujeitos à sua autoridade.
3. O fato intencional de colocar em risco vidas humanas para a criação de um perigo comum.
4. A tentativa de cometer as violações previstas nos dispositivos precedentes do presente Artigo.
5. A fabricação, obtenção, detenção ou fornecimento de armas, munições, produtos explosivos ou
substâncias nocivas visando à prática, em qualquer país, das condutas previstas no presente Artigo.[26]
 

            O Protocolo da “Convenção para a Prevenção e Punição do Terrorismo” incluía também uma
“Convenção para o Estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional”, onde tal Tribunal que se
pretendia criar destinava-se a julgar pessoas acusadas das condutas tipificadas como terrorismo.

            Esta Convenção para a criação de um Tribunal Penal Internacional da mesma forma não chegou a
entrar em vigor internacionalmente, por falta de ratificações, mas se reconhece que tal esforço apresentou
um extraordinário interesse jurídico e histórico para a codificação da matéria. Já nesta época intuía-se a
internacionalização dos delitos, o que se revela pela análise do Preâmbulo da Convenção que criava o
Tribunal Internacional, que declarava: “[...] of creating na International Criminal Court with a view to
making progress in the struggle against offences of na international character [...]”.[27]

            Percebe-se, assim, que durante o final do século XIX e início do século XX o crime de guerra foi
considerado crime internacional e, neste período entre guerras, o terrorismo passou a ser considerado pela
comunidade jurídica como o segundo crime internacional.

            Neste quadro, nota-se que o momento histórico era mesmo impossível a criação de um Tribunal
Penal Internacional, já que se alinhavavam os novos fatos históricos internacionais que ocasionariam na
eclosão da Segunda Guerra Mundial e todas as suas violações aos direitos humanos.

3. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E O TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE
NUREMBERG

            Muito provavelmente, a Segunda Guerra Mundial foi uma mera continuação da Guerra de 1914-
1918. As questões que envolviam as potências europeias e acabaram levando-as ao conflito não só não
foram resolvidas, como foram acirradas no período entre guerras e acabaram por gerar a grande tragédia
iniciada em 1939.

            Foi assim que em 1º de setembro de 1939 as tropas alemãs atravessavam a fronteira polonesa,
dando início assim ao maior conflito bélico pelo qual a humanidade já presenciou. Mais de 60 milhões de
mortos, outros tantos milhões de feridos, nações devastadas e desrespeito a diversos princípios do direito
de guerra por todos os lados em conflito. Todo esse panorama foi produzido em apenas seis anos de
guerra.

            No contexto da II Guerra Mundial, tem-se um conflito significativamente marcado por inovações
em termos de combate. Nunca houvera antes uma guerra naqueles moldes: novas violações às garantias
fundamentais da pessoa humana foram postas em prática, violências quase que inconcebíveis até então
passaram a ser infligidas contra indivíduos, populações ou mesmo etnias inteiras. Sobretudo no fronte
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oriental da Europa e na guerra no Pacífico atrocidades eram cometidas. Esta Guerra foi marcada por novas
modalidades de violência, que, de tão atrozes, tornavam-se pouco previsíveis. E sob a ótica jurídica, salvo
em alguns crimes de guerras específicos, as novas e drásticas violações eram tão absurdas, que não havia
sequer previsão de tipificação das mesmas no sistema jurídico internacional. Por outro lado, seria
inaceitável que aqueles que tivessem cometido tantas atrocidades escapassem incólumes com o fim das
hostilidades. Não se poderia admitir que aquelas atrocidades se tornassem usuais em possíveis conflitos
posteriores. Ainda no decorrer da guerra as partes combatentes preparavam-se para estabelecer punições
aos considerados culpados por tão graves violações, após o desfecho do conflito. [28]

            Já nos primeiros meses de guerra surgiam protestos oriundos dos territórios invadidos, sobretudo
no Leste Europeu, contra os métodos das forças de ocupação para com as partes derrotadas. No entanto,
tais clamores só mereceriam consideração pelos Aliados alguns anos depois, quando Grã-Bretanha e EUA
sentiam os efeitos de seu envolvimento direto no Conflito. Os protestos diziam respeito não apenas às
forças do Eixo, mas também à conduta dos soviéticos nos territórios vítimas da agressão dos bolcheviques:
Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia e Finlândia. Entre estas agressões dos soviéticos, logo no início da
guerra está o episódio do massacre de Katyn, quando milhares de oficiais poloneses foram sumariamente
executados pelo Exército Vermelho, violando-se as mais basilares convenções de direito de guerra. Este
fato foi denunciado pelos alemães ainda durante o conflito, mas as atrocidades também cometidas pelas
forças de Stalin durante a Segunda Guerra Mundial não receberam atenção por parte das Potências
Ocidentais. Atentamos para este evento específico, porque pelo mesmo seria atribuída a culpa aos réus em
Nuremberg.

            Já no início do conflito estava claro que quem saísse perdedor se subjugaria aos auspícios do
vencedor. Dentre as primeiras declarações de princípios contra a conduta do Eixo, tem-se uma declaração
conjunta feita por Roosevelt e Churchill, em 27 de outubro de 1941. Talvez em virtude de ainda não
estarem os EUA oficialmente envolvidos na Guerra, os comentários do presidente Roosevelt restringiram-
se a uma mera condenação moral. Entretanto, a declaração de Churchill foi mais precisa, sobretudo em
suas conclusões:

O governo de Sua Majestade associa-se plenamente aos sentimentos de horror e de reprovação
expressos pelo Presidente dos Estados Unidos concernentes aos massacres nazistas na França. Estas
execuções de inocentes, feitas a sangue frio, recairão sobre os selvagens que lhes ordenaram e seus
executores. Os massacres na França são um exemplo do que os nazistas fazem em muitos dos outros
países sob seu jugo. [...] A punição para esses crimes deve estar permanentemente entre os objetivos
maiores da guerra.[29]

            Em 17 de dezembro de 1942, os EUA, a URSS e a Grã-Bretanha fizeram uma proclamação, à qual
se seguiu uma outra, dada a conhecer em 5 de janeiro de 1943, nas quais indicavam a intenção dos aliados
de responsabilizar os alemães e a Alemanha pelos crimes de guerra e pelas atrocidades cometidas durante
o conflito.[30]

            Portanto, em meio ao conflito, o princípio da repressão pelos crimes cometidos é apresentado pelos
aliados. Tais declarações de castigo para os criminosos de guerra também faziam parte da conduta
beligerante de ambas as partes em contenda. Do lado do Eixo, diversas vezes suas autoridades deixaram
claro que, com sua vitória – do Eixo – no conflito, também os agressores aliados seriam julgados por seus
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crimes na Europa. Sabia-se que a sina dos vencidos em um conflito daquelas proporções seria a submissão
ao arbítrio da outra parte. Independentemente de quem fosse o vitorioso, todos tinham consciência de que
o vencido estaria condenado à violência e arbitrariedade do vencedor.

            Mesmo antes do final da Guerra e da criação da Organização das Nações Unidas,[31] foi assinado,
em 13 de janeiro de 1942, pelos representantes em Londres dos Estados europeus ocupados, um acordo no
palácio de St. James, referente à punição dos criminosos de guerra:

Os abaixo-assinados representantes do governo da Bélgica, do governo da Tchecoslováquia, o Comitê
Nacional da França Livre, o governo dos Países Baixos, o governo da Noruega, o governo da Polônia
e o governo da Iugoslávia;
Visto que a Alemanha, desde o início do presente conflito provocado por sua política de agressão,
instituiu nos países ocupados um regime de terror caracterizado, entre outras coisas, pelas prisões,
expulsões massivas, massacres e execuções de reféns;
Visto que esses atos de violência foram igualmente cometidos pelos Aliados e Associados do Reich e,
em alguns países, por cidadãos cúmplices da Potência ocupante;
Visto que a solidariedade internacional é necessária para evitar que estas violências dêem lugar a atos
de vingança individual e coletiva, e com o objetivo de satisfazer ao espírito de justiça do mundo
civilizado;
Lembrando que o Direito Internacional, e em particular a Convenção assinada em Haia, em 1907,
referente a leis e costumes de guerra terrestre, não permitem aos beligerantes cometerem nos países
ocupados atos de violência contra civis, violar as leis em vigor, ou eliminar as instituições nacionais;
1º - Afirmam que tais atos de violência nada têm em comum com o conceito do ato de guerra ou do
crime político da maneira como estes são conhecidos pelas nações civilizadas;
2º - Acolhem as declarações feitas a respeito, a 27 de outubro de 1941, pelo Presidente dos Estados
Unidos da América e pelo Primeiro Ministro britânico;
3º - Consideram entre os principais objetivos da guerra a punição, por meio da justiça organizada, dos
culpados ou responsáveis por estes crimes, os quais tenham eles ordenado, perpetrado ou participado;
4º - Decidem velar, sob a égide da solidariedade internacional, para que a) os culpados ou
responsáveis, quaisquer que sejam suas responsabilidades, sejam identificados, postos à disposição da
justiça e julgados; b) que as sentenças pronunciadas sejam executadas [...].[32]
 

            Conjuntamente com esta Declaração, foi constituído pelas potências signatárias o “Comitê Inter-
aliado para a Repressão dos Crimes de Guerra”. Por meio dessas declarações, os governos exilados
passaram a influenciar os Aliados para o estabelecimento de um sistema de sanções. Tanto é que, em 6 de
agosto de 1942, o governo britânico fixa os princípios da repressão, de acordo com a seguinte
determinação:

O governo de Sua Majestade não chegou a conclusões definitivas referentes à política a seguir no que
concerne aos criminosos de guerra, mas os princípios gerais a seguir representam sua atual opinião:
1º - A política e o procedimento referentes aos criminosos de guerra, aí compreendida a questão da
jurisdição competente, devem ser estabelecidos de acordo com todos os governos aliados interessados.
2º - Para o julgamento dos criminosos de guerra, qualquer que seja o Tribunal competente, far-se-á
uso das leis já em vigor, sem promulgar qualquer lei especial ‘ad hoc’.
A punição dos criminosos será empreendida assim que possível após o fim das hostilidades, com o
objetivo de:
- assegurar uma imediata justiça.
- prevenir medidas de vingança individual.
- assegurar uma execução rápida dos julgamentos, a fim de facilitar o retorno a um atmosfera pacífica
na Europa.
3º - Seria desejável, em última instância, fixar uma data limite, após o fim das hostilidades, para a
abertura dos processos.
4º - Cada governo aliado interessado poderá, a partir de agora e assim que possível, apresentar uma
lista de criminosos para os quais deseja que seja feita a persecução penal, bem como preparar as
provas contra os mesmos.
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5º - Dispositivos devem ser incluídos nas Convenções de armistício para a captura imediata ou a
entrega dos criminosos indiciados e tal medida deve permanecer em vigor até a conclusão do Tratado
de Paz. De outra maneira, poderia ser impossível, como aconteceu após a última guerra, trazer a juízo
os acusados.
As listas porventura inclusas nas Convenções de armistício não devem ser consideradas como
restritivas e é permitido às autoridades de ocupação requerer o indiciamento de outras pessoas. Cada
Tratado de paz conterá consequentemente disposições necessárias para que este plano seja posto em
prática.
6º - Todas as precauções devem ser tomadas para evitar que os criminosos de guerra obtenham asilo
nos países neutros.
7º - Uma distinção deve ser estabelecida entre os criminosos de guerra inimigos e os nacionais
provenientes dos países aliados interessados (como os ‘Quislings’). Estes últimos deverão ser julgados
pelos governos dos países interessados, sob sua própria lei, e nenhuma entente interaliada será
necessária nesse sentido, bem como acordos particulares que possam ser necessários para a entrega dos
culpados à autoridade competente.[33]
 

            O presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt e o Primeiro-Ministro britânico Winston
Churchill apresentaram declarações de apoio, assim como os soviéticos, que aderiram aos princípios gerais
dos aliados.

            Os aliados também criaram a “United Nations War Crimes Comission” (UNWCC), ou “Comissão
de Crimes de Guerra das Nações Unidas”[34], em 20 de outubro de 1943, para investigar os possíveis
crimes que estivessem sendo cometidos àquele tempo. Assim, sua finalidade era semelhante à da
“Comission the Responsabilities of the Authors of the War and the Enforcement of Penalties for Violations
of the Laws and Costume of War” de 1919. Ocorre que aquela Comissão enfrentou problemas, pois muitas
das condutas as quais se pretendia castigar não estavam definidas e sancionadas pelo direito internacional
àquele tempo.[35]

            Mas o verdadeiro e principal marco preparatório para a formação do Tribunal de Nuremberg foi a
Declaração de Moscou, onde em 11 de fevereiro de 1943, durante a Conferência de Yalta, Roosevelt,
Churchill e o Premier soviético Josef Stalin a subscreveram. Em 1º de novembro de 1943, a Declaração de
Moscou, adotada por esses líderes, em nome de seus respectivos governos, tornava explícita a política dos
aliados em relação aos criminosos do Eixo, que consistia em julgá-los após o encerramento das
hostilidades. Esta declaração estabeleceu os princípios adotados pelas Nações Unidas para julgar os
criminosos de guerra do 3º Reich:

[...] Ao acordar qualquer armistício com qualquer governo que possa ser estabelecido na Alemanha, os
oficiais e praças alemães e membros do Partido Nazista que sejam responsáveis pelas atrocidades,
massacres e execuções descritas acima ou nelas tomaram parte consentânea, serão reconduzidos aos
países onde seus abomináveis atos foram cometidos, a fim de que possam ser julgados e punidos
conforme as leis destes países libertados e dos governos livres que ali sejam estabelecidos.
[...] Que aqueles que até o momento não banharam as mãos no sangue dos inocentes resguardem-se de
reunir-se ao rol dos culpados, porque podemos afirmar que as Três Potências aliadas lhes perseguirão
até as mais longínquas regiões da terra e irão enviar-lhes de volta seus acusadores a fim de que seja
feita a justiça.
Esta Declaração é feita sem prejuízo dos casos dos principais criminosos de guerra, cujos delitos não
tenham definição geográfica particular e que serão castigados por decisão comum dos governos
aliados.[36]
 

            Desta forma, percebemos que dois modos de repressão são claramente apresentados na Declaração
de Moscou.
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            Primeiramente, tem-se a repressão local, para os crimes individualizados, cometidos em um
território específico, onde o julgamento destes criminosos seria feito pelas autoridades do lugar onde
haviam praticado o delito e com base no direito comum daquela jurisdição.

            Em um segundo modelo de repressão, levavam-se em consideração os chamados grandes
criminosos de guerra, cujos delitos não tinham definição geográfica específica. Foi por meio deste
princípio que se teve o ponto de partida para a formação do Tribunal de Nuremberg.

            À medida que a guerra ia chegando ao seu fim, os princípios elencados na Declaração de Moscou
eram postos em prática. As Convenções de Armistício com a Romênia (19/09/1944), Finlândia
(19/09/1944), Bulgária (28/10/1944) e Hungria (30/01/1945), continham em seus textos cláusulas que
obrigavam os governos dos países vencidos a colaborar com os aliados para a captura dos criminosos de
Guerra.[37] Da mesma forma buscou-se também evitar que os criminosos de guerra identificados pelos
aliados obtivessem asilo nos países neutros, impedindo assim a repetição do que acontecera com o
desfecho da Primeira Guerra Mundial, quando o próprio Kaiser se refugiou junto à uma nação neutra.

            Com o fim definitivo da Segunda Guerra com o rendimento incondicional da Alemanha nazista em
8 de maio de 1945, o acordo de Potsdam previa que os criminosos de guerra deveriam ser julgados. No
entanto, nenhuma dessas declarações ou acordos estabelecia a forma precisa para levar os responsáveis
pelos crimes a tribunais.

            Enquanto na Europa ocorriam reuniões preparatórias, que tratavam da questão do julgamento dos
criminosos de guerra, no Extremo Oriente, região em que o Japão continuava lutando, nenhuma iniciativa
semelhante estava sendo adotada, o que levou ao desenvolvimento separado de estruturas institucionais e
procedimentais para tratar das persecuções penais em cada região.[38]

Após muita discussão sobre a necessidade, a extensão e a forma do julgamento, em 8 de agosto de
1945, durante a conferência de Londres, as quatro potências vencedoras – os Estados Unidos, o Reino
Unido, a União Soviética e a França – celebraram acordo destinado a estabelecer as regras que deveriam
orientar o processo e julgamento dos grandes criminosos de guerra das potências europeias do Eixo. Este
acordo, que subsequentemente recebeu a assinatura de mais 19 Estados, ficou conhecido como a Carta de
criação do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que acabou por ser conhecido como o “Tribunal
de Nuremberg”.

 Em 6 de outubro de 1945 foi aprovado o Estatuto do Tribunal de Nuremberg (Charter of the
International Military Tribunal for the Trial of the Major War Criminals), contendo 30 artigos e
estabelecendo no art. 4º que aquela seria uma corte quadripartite, à qual cada país aliado deveria enviar um
juiz titular e outro suplente, com a Presidência sendo exercida de forma rotativa.

O Reino Unido indicou Geoffrey Lawrence – que também foi escolhido como presidente do
Tribunal – e Noram Birkett (suplente). Já os Estados Unidos indicaram Francis Biddle e John Parker,
como seu suplente. Por sua vez, a França indicou o professor Henri Donnedieu de Vabres, Professor da
Universidade de Paris e um dos maiores especialistas europeus em direito internacional, e Robert Falco
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como seu suplente. Por fim, a União Soviética teve o Major-General Iona T. Viktchenko e, também, o
Tenente-Coronel Alexander F. Volchkov.

 O Ministério Público foi composto por equipes das potências, chefiadas, respectivamente, por:
Robert H. Jackson (EUA), Auguste Champetier de Ribes e François de Menthon (França), Hartley
Shawcross e David Maxwell-Fyfe (Reino Unido) e General Roman A. Rudenko (URSS).[39]

Os advogados de defesa eram todos alemães, merecendo destaque os Drs. Hans Marx, Otto
Stahmer, Fritz Sauter e Gunther Von Rohscheidt, que, em moção datada de 19 de novembro de 1945,
centraram suas teses de defesa na assertiva de que a Corte Militar era um tribunal de exceção, constituído
ex post facto com a finalidade precípua de condenar e não de julgar os acusados, verdadeiro "tribunal de
vencedores contra vencidos", em frontal desrespeito à velha parêmia: "nullum crimen, nulla poena sine
praevia lege", de cumprimento obrigatório no Direito Penal.[40]

Como se pode constatar, embora o Tribunal tivesse a denominação de militar, todos os juízes, salvo
o soviético, eram civis e considerados juristas notáveis em seus países. A denominação Tribunal Militar
decorreu da necessidade dos Estados Unidos contornarem o obstáculo do princípio da anterioridade da lei
previsto no Direito Penal comum interno e inexistente em seu Direito Penal Militar.[41]

O Tribunal poderia julgar pessoas que tivessem cometido crimes a) contra a paz; b) crimes de
guerra; e c) crimes contra a Humanidade (Artigo 6), devendo a responsabilidade dos acusados ser apurada
tanto como indivíduos como quanto membros de organizações (Artigo 4). A estes foram acrescidos ainda
o crime de complô (conspiracy):

Art. 6º - O Tribunal estabelecido por acordo mencionado no art. 1º acima, para o julgamento e castigo
dos grandes criminosos de guerra dos países europeus do Eixo, será competente para julgar e punir
quaisquer pessoas que, agindo por conta dos países europeus do Eixo, tenham cometido,
individualmente ou sob o título de membros de organizações, qualquer dos crimes seguintes.
Os seguintes atos, ou qualquer um  entre eles, são crimes submetidos à jurisdição do Tribunal e
elencam uma responsabilidade individual:
a) Crimes contra a paz: a saber, a direção, preparação, o desencadeamento ou a persecução [poursuite]
de uma guerra de agressão, ou de uma guerra violadora de tratados, garantias ou acordos
internacionais, ou a participação em um plano concertado [plan concerté] ou em um complô para a
realização de qualquer um dos atos precedentes;
b) Crimes de guerra: a saber, as violações das leis e costumes de guerra. Tais violações compreendem,
sem limitar-se a estes, o assassinato, os maus-tratos e a deportação para trabalhos forçados, ou com
qualquer outro objetivo, das populações civis nos territórios ocupados, o assassinato e os maus-tratos
dos prisioneiros de guerra ou de pessoas no mar, a execução de reféns, a pilhagem dos bens públicos
ou privados, a destruição sem motivo das cidades e vilas, bem como a devastação não justificada pelas
exigências militares;
c) Os crimes contra a humanidade: a saber, o assassinato, o extermínio, a escravização, a deportação e
qualquer outro ato inumano cometido contra quaisquer populações civis, antes ou durante a guerra; ou
ainda as perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, cometidos em prosseguimento a
todos os crimes sob a competência do Tribunal Internacional, ou a eles vinculados, mesmo que tenham
tais perseguições constituído ou não uma violação do direito interno do país onde foram perpetradas.
Os dirigentes, organizadores, colaboradores ou cúmplices que tenham participado na elaboração ou
execução de um plan concerté ou de um complô para o cometimento de qualquer um dos crimes acima
definidos são responsáveis por todos os atos perfeitos realizados por qualquer pessoa na execução
deste plano.[42]
 

Apesar do Estatuto de Nuremberg não trazer o enquadramento de nenhum crime definido como
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"crime de organizações", mesmo assim seis entidades do nazismo foram formalmente denunciadas perante
o Tribunal: O "Gabinete do Reich" (Reichsregierung), as "SA" (Sturmabteilungen der National-
Socialistischen Deutschen Arbeiter-Partei), o "Corpo Diretivo do Partido Nazista" (Das Korps der
Politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deustschen Arbeiterpartei), as "SS" (Schutzstaffel), a
"Gestapo" (Geheime Staatpolizeiamt), e o grupo formado pelo Estado-Maior e pelo Alto Comando de
Reich: o "OKH" (Oberkommando der Heeres, armada de terra), o "OKM" (Oberkommando der Marine,
armada marítima) e o "OKL" (Oberkommando der Lufwaffe, força aérea). Acima deles estava o "OKW"
(Obercommando der Wehrmacht, comando superior militar) encabeçado pelo Führer (Adolf Hitler), do
qual o Marechal Wilhelm Keitel fora Chefe de Estado-Maior.[43]

O texto do Estatuto, portanto, atribuía as responsabilidades das mais genéricas, de modo que
qualquer pessoa poderia ser indiciada, julgada e condenada com base em qualquer daqueles preceitos do
artigo 6º. A caracterização de cada delito específico ficaria a cargo da Corte, de modo que a Acusação
tinha grande facilidade em adequar qualquer conduta aos encargos de amplo sentido elencados no Estatuto.

Assim, em 20 de novembro de 1945, no Palácio da Justiça da cidade bávara de Nuremberg, sob a
presidência de Geoffrey Lawrence, juiz da representação britânica, foram iniciadas as 403 sessões públicas
do julgamento de vinte e quatro líderes nazistas capturados pelas forças aliadas, dentre os quais vinte
médicos considerados criminosos de guerra, devido aos brutais experimentos realizados em seres humanos.

A cidade de Nuremberg foi escolhida porque além de representar o ponto de concentração da zona
de ocupação norte-americana, foi o centro irradiador do nazismo, bem como ex-palco das mais gigantescas
manifestações do partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, nome oficial do Partido
Nazista.[44]

Ao longo de 218 dias de audiência, em 1º de outubro de 1946, o Tribunal divulgou as sentenças
absolvendo três réus, condenando nove à pena de prisão perpétua ou temporária, e, o restante deles (doze)
à pena de morte por enforcamento e condenando quatro organizações criminosas.

Os sumários do Tribunal de Nuremberg totalizaram, no final, 4 bilhões de palavras e ocuparam 16
mil páginas. O libelo tinha 25 mil páginas e só a sua leitura consumiu todo o primeiro dia de julgamento.
Foram ouvidas 360 testemunhas e anotou-se 200 mil declarações sob juramento.[45]

Foram os 218 dias mais longos da história, onde ao final deram origem aos chamados “Princípios
de Nuremberg”, em número de sete, que constituem os fundamentos principais do moderno Direito
Internacional Penal, e também ao "Código de Nuremberg", documento este que se traduziu num conjunto
de diretrizes que orientaram as experiências médico-científicas em seres humanos, consolidado com base
no resultado dos julgamentos do tribunal, em resposta às experiências desumanas realizadas pelos nazistas
durante a guerra, por médicos como Josef Mengele. Este documento pode ser considerado como um marco
na história, pois pela primeira vez foi estabelecida uma recomendação de repercussão internacional sobre
os aspectos éticos e humanitários envolvendo pesquisas em seres humanos.

Em 16 de outubro de 1946, os condenados à morte são enforcados no ginásio da prisão de
Nuremberg, onde posteriormente seus corpos foram secretamente incinerados em um crematório de
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Munique e suas cinzas jogadas em um afluente do rio Isar, para que se evitassem futuras glorificações. Em
18 de julho de 1947, os condenados à prisão são transferidos para a penitenciária dos Aliados no complexo
de Spandau, em Berlim, reservada exclusivamente aos criminosos de guerra e sob controle das quatro
potências vencedoras da Guerra.

O Tribunal de Nuremberg já nasceu polêmico em razão de ter sido criado para o julgamento de
fatos pretéritos (ex post facto). Mesmo assim para muitos foi um progresso do Direito Internacional, para
outros um tribunal improvisado e arbitrário, onde foram negados os mais elementares postulados do direito
penal tradicional, tais como: os "princípios da legalidade"[46] e da "irretroatividade da lei penal"[47],
sendo conhecido como o "julgamento de vencedores contra vencidos". A fim de concretizar seu "Plano de
Julgamento" o Tribunal Militar Internacional mesclou as regras do Direito Civil europeu com o anglo-
americano, evitando usar as palavras "lei" ou "código", tudo num esforço de lidar pela primeira vez na
história com um julgamento a ser realizado ex post facto, fundamentando esta decisão no plano do Direito
Internacional, no fato de que as quatro "potências vencedoras" eram o governo do território alemão. Várias
outras críticas foram opostas ao Tribunal, tais como: impossibilidade de o direito penal atuar em relação
aos chamados “Atos de Estado”; impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade penal dos entes
coletivos; impossibilidade de atuação do direito penal internacional contra os indivíduos e a questão da
obediência hierárquica.

Com relação a essas questões, os julgadores do Tribunal de Nuremberg entenderam não haver
violação do princípio da nullum crimen nulla poena sine lege quanto aos crimes de guerra, pois o próprio
Estatuto declarou o que fora definido na Convenção de Haia de 1907. Quanto aos crimes contra a paz,
decidiu-se que o princípio da reserva legal não limitaria a soberania dos Estados, pois seria justo punir
aqueles que, em desacordo com tratados solenes, agridem, sem prévio aviso, a um outro Estado. Ficou
realçado em Nuremberg que os acusados conheciam os tratados assinados pela Alemanha, tratados estes
que proibiam a guerra como solução de eventuais diferenças. Significava, pois, que sabiam que a guerra de
agressão era proibida pela lei pela maioria dos Estados, inclusive pela Alemanha.

O princípio da irretroatividade da lei penal, no entanto, foi flagrantemente violada em Nuremberg.
O Direito internacional penal, embora seja uma disciplina autônoma, não pode abrir mão das garantias
fundamentais asseguradas pelo direito penal. A justificativa da violação a tal princípio residiu apenas no
ponto de vista moral, da equidade e da consciência universal, onde se imaginaria inconcebível não haver
uma exigência de punição pelos fatos cometidos pelos acusados.

Como já explanado, o direito internacional penal anterior ao Estatuto de Nuremberg já proibia as
guerras de agressão e os crimes de guerra. Mais que isso, os aliados por diversas vezes durante a guerra
denunciaram as atrocidades praticadas pelos alemães e afirmaram a intenção de punir os responsáveis.
Contudo, nenhum documento internacional havia previsto os crimes contra a humanidade como tipo penal
e muito menos cominara qualquer tipo de sanção penal. Esta foi, sem dúvida, uma inovação prevista pelo
Estatuto e que significou uma das maiores violações da reserva legal, pois os acusados foram processados
e julgados muito mais do que leis posteriores, mas sim por um Direito acima do Direito positivo e acima
dos Estados.
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O Tribunal de Nuremberg foi, ainda é e sempre será alvo de inúmeras críticas, dentre elas temos a
de Nelson Hungria, que chegou a admoestar severamente os julgamentos de Nuremberg, afirmando:

O Tribunal de Nuremberg há de ficar como uma nódoa da civilização contemporânea: fez tabula rasa
do nullum crimen nulla poena sine lege (com um improvisado Plano de julgamento, de efeito
retroativo, incriminou fatos pretéritos e impôs aos seus autores o ‘enforcamento’ e penas puramente
arbitrárias); desatendeu ao princípio da ‘territorialidade da lei penal’; estabeleceu a responsabilidade
penal de indivíduos participantes de tais ou quais associações, ainda que alheios aos fatos a ele
imputados, funcionou em nome dos vencedores, que haviam os mesmíssimos fatos atribuídos aos réus;
suas sentenças eram inapeláveis, ainda quando decretavam a pena de morte. Como diz Montero
Schmidt (Ver. de Ciencias Penales, tomo IX, nº 4, 1946): ‘jamais había podido concebir la mente de
jurista alguno um derumbe más grande de los principios de Derecho, que se iluminó, al postre, com
uma escerna grotesca: el ahorcamiento del cadáver del Mariscal Goering, después que este se había
suicidado![48]

            Todavia, contrariamente a esta opinião, em relação ao Tribunal de Nuremberg, Quintano Ripollés
expressou que:

[...] constituída la Comisión y firmada la declaración y Proyecto de Estatuto por los solos
representantes de las cuatro grandes potencias [...], no hay que olvidar que diecinueve países le
prestaron expresa e incondicional adhesión [...]. De outra parte, la coetánea Conferencia
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada em Chapultepec (México) el 6 de
marzo de 1941, supuso la coincidencia del continente americano casi íntegro em los principios de la
Declaración Tripartita de Moscú de 1943, en el sentido de que los culpables, responsables y cómplices
de los crímenes de guerra fuesen juzgados y condenados, negando refugio y concediendo la
extradición de los acusados por tales hechos. Es gratuito, en consecuencia, el afirmar la unilateralidad
de la justicia criminal proyectada, que si bien se hizo, como no podia ser por menos, por los
vencedores, llevó al asentimiento de la mayor parte de la comunidad internacional, pocas veces tan
manifiestamente expresada.[49]

            Claramente temos que admitir que Nuremberg transpareceu um Tribunal de vencedores julgando os
vencidos. No entanto, apesar de tal pecha e da maciça opinião pública mundial ter desenvolvido imensa
repulsa pelos atos praticados pelos representantes do Estado nazista, o Tribunal de Nuremberg tentou, na
medida do possível, fazer um julgamento e não um ato de vingança internacional, visto que três
absolvições foram pronunciadas. Uma pura justiça de vencedor não teria certamente chegado a isso.
Nuremberg foi, sem dúvida alguma, um passo largo na construção do direito internacional penal. Lá, a
despeito de não existir norma escrita específica, foi concretizado o conceito de crime contra a humanidade
e reconhecido o conceito de crime de guerra de agressão. Outro ponto não menos importante, já abordado
anteriormente, foi a introdução definitiva da figura do indivíduo nas questões internacionais penais.

            Abstraindo todas as críticas, resta claro que o maior mérito de Nuremberg foi, sobretudo, o de ter
formulado pela primeira vez tipos penais internacionais, tipificando assim os crimes mais graves contra o
direito internacional, de modo que todas as codificações internacionais posteriores se basearam nestas
definições. Com isso, ante a experiência de Nuremberg, subsistiu a exigência por um Tribunal Penal
Internacional permanente.

3.1 A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E O TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE TÓQUIO

            Os fundamentos para a criação do Tribunal de Tóquio encontram-se na Declaração do Cairo,
datado de 1º de dezembro de 1943, em que participaram e assinaram representantes dos Estados Unidos da
América, da Grã-Bretanha e da China, no qual demonstraram a intenção de por termo a agressão japonesa
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e levar a julgamento os criminosos de guerra japoneses. Tais objetivos são reiterados e anunciados durante
a Conferência de Potsdam, em julho de 1945, quando os três mesmos aliados fazem saber que uma estrita
justiça deve sancionar todos os criminosos de guerra e especialmente aqueles que tiveram cometido
crueldades contra os prisioneiros.

            O Japão só se rendeu em 2 de setembro de 1945 e, no ato de rendição, se definiu precisamente
como se dariam os procedimentos relativos às condições de tratamento a serem empregados aos suspeitos
de terem cometido crimes de guerra. Ao mesmo tempo, a Comissão de Crimes da Organização das Nações
Unidas aprovou uma recomendação para o estabelecimento de um tribunal militar internacional para julgar
os crimes praticados pelos japoneses. Nessas bases, o Departamento de Estado dos EUA adota um
instrumento visando à prisão e à sanção dos criminosos de guerra no Extremo Oriente pelo qual notifica o
Comando Supremo das Forças Aliadas e as oito nações (Austrália, Canadá, China, França, Grã-Bretanha,
Nova Zelândia, Países Baixos e União Soviética) de criar o tribunal militar.[50]

            A Conferência de Moscou entre os Ministros das Relações Exteriores de Estados Unidos, Grã-
Bretanha, União Soviética e China, concordaram que o tribunal fosse sediado em Tóquio. Em janeiro de
1946, o general Douglas Mac Arthur aprovou a Carta do Tribunal, que tinha competência para julgar os
acusados de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a Humanidade.

            O tribunal era composto de juízes provenientes de 11 nações aliadas: Austrália (Wiliiam F. Webb,
presidente do Tribunal), Canadá (E. Stuart McDougall), China (Ju-ao Mei), Estados Unidos (John P.
Higgins), França (Henri Bernard), Grã-Bretanha (Lorde Patrick), Índia (Tadhabinod M. Pal), Países Baixos
(Bernard Victor A. Roling), Nova Zelândia (Erima Harvey Northeroft), Filipinas (Delfin Jaranilla) e União
Soviética (I. M. Zaryanov).

            O procurador-chefe estava a cargo do norte-americano Joseph Keenan e cada país aliado designava
um procurador-adjunto.

            A Carta do Tribunal Militar Internacional par ao Extremo Oriente contava com 17 artigos, contra
30 do Estatuto do Tribunal de Nuremberg. Contudo, a substância e a forma eram muito parecidas, senão
quase idênticas.

            Os julgamentos se realizaram no prédio onde funcionava o Ministério da Guerra japonês, tendo
início em maio de 1946, durando dois anos e meio, até novembro de 1948. Dos 80 suspeitos de terem
cometidos crimes de guerra, capturados e detidos na prisão de Sugamo, em Tóquio, só são levados a
julgamento 28 deles, dos quais 9 civis e 19 militares de carreira.

            A acusação os censurou por terem elaborado e executado um plano de conquista baseado na
realização de um programa de assassinatos, terem subjugado prisioneiros de guerra e submetido civis a
experiências médicas, trabalhos forçados em condições desumanas, pilhagem de bens públicos e privados,
destruições de cidades e vilarejos sem necessidades militares, e de uma forma geral assassinatos, estupros
e crueldades em massa em todos os territórios invadidos. Dos réus, dois morreram de causas naturais
durante o julgamento, enquanto outro teve um colapso nervoso, sendo levado a um hospital psiquiátrico, de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5199



onde foi libertado em 1948. Os 25 restantes foram considerados culpados, diversos deles por mais de um
crime. Sete foram condenados à morte por enforcamento, 16 à prisão perpétua e dois a penas menores.[51]

            O processo de Tóquio foi manifestamente submetido a razões de Estado e a justiça que foi feita se
prestou a várias críticas, mais ainda que as do Tribunal de Nuremberg. As críticas se fundaram na razão
de que foi uma justiça de vencedor submetida de forma muito estreita à tutela norte-americana e ao seu
representante, o general Mac Arthur, que tinha não apenas o poder de escolher os juízes componentes do
Tribunal, mas também de reduzir as penas pronunciadas, sem entretanto poder aumentá-las. Além disso,
os Estados Unidos foram os principais provedores de fundos do tribunal. Enquanto o Tribunal de
Nuremberg era composto por quatro juízes, contando cada um com um substituto, em Tóquio os onze
juízes não tinham substitutos. Em Nuremberg, as nações aliadas contavam cada uma com um procurador
com igualdade de direitos, enquanto em Tóquio os procuradores das potências aliadas eram apenas os
assistentes do procurador dos Estados Unidos.

            As críticas ao Tribunal de Tóquio não foram poucas, podendo ser adicionadas aquelas lembradas
por Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, na análise entre o Tribunal de Nuremberg e Tóquio:

Os dois tribunais diferem também no que diz respeito às infrações e às pessoas julgadas. Apenas os
crimes contra a paz com contornos incertos e violações caracterizadas das leis de guerra são retidos
em Tóquio, enquanto em Nuremberg, outras categorias de crimes são visadas pela acusação. Enfim,
em Tóquio são julgadas apenas pessoas físicas, enquanto em Nuremberg organizações como a Gestapo
são acusadas. Entretanto, no Japão não faltam organizações patrióticas que preconizam a política
expansionista.[52]

            Ainda podemos ressaltar as críticas no que corresponde aos desacordos expressos pelos juízes do
Tribunal de Tóquio no final dos processos. Alguns juízes criticaram duramente as penas aos acusados,
outros entenderam que algumas autoridades japonesas, como o próprio imperador japonês Hiroito que não
foi julgado, deveriam fazer parte do rol dos acusados, já o juiz Radhabinod Pal da Índia entendia que todos
os acusados deveriam ser absolvidos.

Enfim, os resultados dos processos de Tóquio podem ser considerados como insatisfatórios em
larga medida. Todavia, também foi mérito do Tribunal Militar do Extremo Oriente, assim como do
Tribunal de Nuremberg, a partir da tipificação dos crimes referenciados, instigar o nascimento da
obrigação das Nações em respeitar os princípios do Direito Internacional e mais ainda, a criação do
embrião do Direito Internacional Penal, que tem como “pressuposto de que existem certas exigências
fundamentais de vida em sociedade internacional”[53].

            Os Tribunais Militares Internacionais alimentaram a esperança de que, no futuro, os crimes contra
os direitos humanos seriam julgados em um tribunal penal permanente das Nações Unidas, livre de
pressões políticas, dotado de uma jurisdição definida e com base em uma legislação abarcando os crimes
contra a humanidade.

4. O PERÍODO PÓS-GUERRA

            Após os Tribunais de Nuremberg e Tóquio, os Aliados criaram Tribunais Internacionais para
crimes de guerra em suas respectivas zonas de ocupação na Alemanha. A República Federal da Alemanha,
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após a II Guerra, processou (entre 1947 e 1990) cerca de 60.000 pessoas acusadas de genocídio e crimes
de guerra, das quais 960 foram condenadas à morte. Na França, registram-se os julgamentos de Paul
Touvier, Klaus Barbie e René Bousquet por crimes praticados durante a II Guerra Mundial[54]. A Itália
processou Erich Priebke (condenado a 15 anos de prisão) e Karl Hass (condenado a 10 anos e 6 meses de
prisão). O Canadá julgou Inre Finta e a ex-Iugoslávia julgou e executou Artukovik.

            Além desses, de todos os julgamentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, o que se tornou mais
célebre foi o de Adolf Eichman em 1961 perante o Estado de Israel. Eichman foi seqüestrado em 11 de
maio de 1960 pelo serviço secreto israelense na cidade de Buenos Aires, Argentina, e foi levado para ser
julgado pelo Tribunal Distrital de Jerusalém. Lá, Eichman, que fora subsecretário do Estado nazista, que se
tornara, segundo ele próprio afirmara, um perito na questão judaica e que atuou ativamente, embora sem
ter sido diretamente responsável pela morte de uma única pessoa, no extermínio de milhões de pessoas
durante o conflito mundial. Tal julgamento criou um grande paradoxo para a humanidade, pois Eichman
não se revelou um monstro assassino, mas apenas um funcionário burocrático que cumpria ordens e agia
conforme determinação de seus superiores. Eichman foi condenado à morte por enforcamento.

            Hannah Arendt traduziu uma das questões que ficaram expostas com o julgamento de Eichman,
com relação à esses eventos relativos as duas guerras mundiais:

Resta, porém, um problema fundamental, que está implicitamente presente em todos esses julgamentos
pós-guerra e que tem de ser mencionado aqui porque toda uma das grandes questões morais de todos
os tempos, especificamente a natureza e a função do juízo humano. O que exigimos nesses
julgamentos, em que os réus cometeram crimes ‘legais’ é que os seres humanos sejam capazes de
diferenciar o certo do errado mesmo quando tudo que têm para guiá-los seja apenas seu próprio juízo,
que, além do mais, pode estar inteiramente em conflito com o que eles devem considerar como opinião
unânime de todos a sua volta. E essa questão é ainda mais séria quando sabemos que os poucos que
foram suficientemente ‘arrogantes’ para confiar em seu próprio julgamento não eram, de maneira
nenhuma, os mesmos que continuavam a se nortear pelos valores, ou que se nortearam por crenças
religiosas.[55]

Apesar desses julgamentos levados à cabo pelas jurisdições nacionais, a necessidade do
estabelecimento de um Tribunal Internacional Penal foi discutida na Organização das Nações Unidas, em
1948. Na Resolução 260, de 9 de dezembro, a Assembleia Geral reconheceu que em todos os períodos da
história o crime de genocídio havia amealhado grandes perdas para a humanidade, sendo que deveria
haver uma cooperação internacional a partir de então.

            Nesta mesma Resolução, a Assembleia Geral das Nações Unidas requisitaria à Comissão de Direito Internacional (CDI) um

estudo sobre a possibilidade do estabelecimento de um órgão judicial internacional para julgar as pessoas que cometessem crimes de

genocídio, iniciando assim uma elaboração de um Estatuto para uma corte penal internacional.

            Desta forma, a CDI concluiu em seus estudos que uma corte internacional para julgar crimes de genocídio e outros crimes de

gravidade similar era tanto possível como desejável. Então, a Assembleia Geral nomeou um comitê para preparar uma proposta de

Estatuto para a almejada corte. O comitê preparou o primeiro anteprojeto em 1951 e um outro, revisado em 1953. Entretanto, o

cenário internacional, marcado pela Guerra Fria, impediu avanços neste sentido, o que só seria retomado em 1989, quando

retornaram com força as discussões na ONU para a negociação de uma convenção internacional acerca do tema.

            No ano de 1989, em resposta a um requerimento de Trinidad e Tobago, a Assembleia Geral solicitou à CDI um resumo dos

trabalhos sobre uma corte internacional penal em cuja jurisdição se incluísse o tráfico de drogas. O fato ensejou levantar,
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novamente, a necessidade de se pensar a criação de um sistema penal permanente.[56]
            No próprio ano de 1989, através de uma resolução da Assembleia Geral, a CDI deu início novamente a estudos para

viabilizar o estabelecimento de um órgão judiciário com competência para o processamento de crimes semelhantes àqueles julgados

pelos tribunais militares internacionais. No entanto, os trabalhos não avançaram, novamente, por efeito das divergências ideológicas

proporcionadas por um mundo que, ainda naquele período, estava marcado pelo equilíbrio de poder entre EUA e União

Soviética.[57]
            Durante a Guerra Fria os crimes de guerra, contra a humanidade e genocídio receberam menor atenção do que as prementes

questões que se desenrolavam no cenário internacional, eis que os fatos que preocupavam a paz e a segurança internacional eram

tais como as invasões da Hungria (1956) e Tchecoslováquia (1968) por tropas da URSS, a crise dos mísseis em Cuba (1961), a

construção do muro de Berlim (1961), a corrida armamentista, entre outros. Mas com a derrocada dos regimes comunistas do Leste

Europeu no início da década de 90, representada pela queda do Muro de Berlim, houve a reativação pelo interesse pela matéria, já

que as tensões Leste-Oeste foram reduzidas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
               No decorrer do século XX, os desafios de se intitular crimes internacionais no âmbito da
jurisdição interna das organizações levaram as tentativas da criação de um Tribunal Penal Internacional.

Durante a Conferência de Haia[58] sobre a Paz, em 1899 e 1907, diplomatas reuniram esforços
para codificar as normas internacionais. Contudo, não conseguiram estabelecer uma instituição jurídica
que fizesse cumprir tais normas. Na última conferência foi proposto um tribunal internacional em resposta
a uma sugestão britânica e o projeto do seu Estatuto foi assinado por 39 países. Tal corte era concebida
enquanto corte de apelação que buscaria revisar as decisões das cortes nacionais acerca do tamanho dos
navios e do peso de cargas em tempos de guerra. Não obstante, a impossibilidade de se codificar a lei
específica sob a qual a Corte seria regida durante as Conferências Navais de Londres[59] em 1907 e 1909,
acarretou na recusa de todos os signatários em ratificar o Tratado.[60]

A ideia de se criar um Tribunal Penal Internacional surgiu, a princípio, a partir do repúdio aos
graves crimes cometidos durante a primeira guerra mundial. Ao final desse conflito internacional, em
1919, os Estados se aliaram e criaram a comissão de responsabilização dos autores de guerra e o
estabelecimento das penas às violações das leis e costumes de guerra, a fim de investigar o massacre
armênio, praticado pelo Império Turco-Otomano em 1915.

O posterior conhecimento ou talvez a tomada de consciência por parte da opinião pública com
relação aos crimes cometidos pelos nazistas durante a segunda guerra mundial, também acabaram por
legitimar a ideia de se criar tribunais internacionais que se pautassem pela punição dos considerados
culpados por essas violações de direito humanos.

Em 1945, com final da 2ª Guerra Mundial[61], os aliados assinaram o acordo de Londres através
do qual adotaram a Carta do Tribunal Militar Internacional[62]. Este tribunal seria competente para julgar
indivíduos que, enquanto cidadãos ou enquanto membros de organizações cometessem crimes contra a
paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.[63]

Há uma tendência de comparar o TPI com o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (TMI),
criado após a 2ª Guerra Mundial para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Existem pontos
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comuns entre eles, mas as diferenças também são grandes. O TPI é uma corte internacional civil,
estabelecida pela ONU, enquanto o TMI, instalado em Nuremberg, era uma corte militar, criada pelos
quatro países vencedores da guerra como parte de um acordo militar. Na época de Nuremberg, havia
um vencido e alguns vencedores, o que não ocorreu na ex-Iugoslávia. Quando Nuremberg foi criado,
os aliados controlavam inteiramente a situação, o que facilitou a reunião das provas, a audiência das
testemunhas e a detenção dos acusados. Quando o tribunal foi instalado, a maior parte dos acusados já
estava presa, o que não ocorreu com o TPI, que até agora só conseguiu prender 10 dos 77 indiciados,
sendo que um deles se apresentou por vontade própria, Tihomir Blaskic, cujo processo está em pleno
andamento. Além disso, o TPI só pode julgar os crimes cometidos no território da ex-Iugoslávia. Em
Nuremberg, o TMI podia julgar todos os crimes cometidos, sem limite geográfico. No Tribunal de
Nuremberg foram julgados indivíduos e organizações criminosas, enquanto o TPI só julga indivíduos.
Como a palavra genocídio não havia ainda aparecido, o TMI de Nuremberg julgou crimes contra a lei
de guerra, contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Outra diferença entre os dois
tribunais é a tipificação do estupro, que não era considerado crime pelo Tribunal de Nuremberg, além
da tortura e da detenção da população civil. Já no TPI de Haia esses atos se enquadram inteiramente
nos crimes contra a humanidade quando são cometidos em tempos de guerra, como foi o caso na ex-
Iugoslávia. [64]

Mesmo com o número expressivo e assustador de mais de 55 milhões de mortos na segunda
guerra mundial, criminosos de guerra continuaram a agir ainda na segunda metade do século XX. A
situação de impunidade uniu a comunidade internacional em prol de coibir esses crimes. Assim, a
comunidade internacional interveio na ex- Iugoslávia, onde um confronto sangrento lançou sérvios contra
croatas e oura etnias. Outra intervenção foi em Ruanda onde extremistas hutus massacraram os rivais da
nação tutsi. Foram então criados dois tribunais ad hoc para aquelas áreas, em 1993 e 1994,
respectivamente, para fazer cessar e punir os gravíssimos abusos cometidos em ambas as contendas. A
atuação dessas cortes acabou produzindo um bônus adicional, sob a forma de um importante precedente,
qual seja, o julgamento de pessoas que praticaram delitos em conflitos considerados de caráter interno, que
até então não se enquadravam na legislação penal internacional.[65]

O Tratado de Roma[66] foi um passo essencial para o estabelecimento de um tribunal para julgar
crimes internacionais. O Tratado tentou combinar as ideias federalistas e intergovernamentais. A ideia dos
Estados Unidos da Europa tinham sido colocados por Sir Winston Churchill em 1946 e foi impulsionada
por Jean Monnet, durante a década de 1950. No entanto, o Tratado de Roma, que instituiu o Conselho
Intergovernamental, parou longe de criar a visão de Jean Monnet de uma Europa federal. Até que o
Tratado fosse alterado em 1980, era fundamentalmente uma instituição econômica. Entretanto, o modelo
supranacional da integração europeia foi criado com a fundação para o desenvolvimento da União
Europeia em 1990.[67]

As discussões sobre a criação de um tribunal penal internacional permanente traz à tona a
discussão sobre quem são os sujeitos das normas do direito internacional. A possibilidade de um tribunal
internacional julgar e punir quaisquer indivíduos, inclusive chefes políticos de um determinado Estado
desafia o monopólio do uso legítimo da força física dos Estados Soberanos, na medida em que quebra esse
monopólio do uso legítimo da força física destes Estados, restringindo a sua jurisdição nacional. Até o
final do século XIX, os indivíduos que cometiam crimes em nome dos Estados podiam evocar imunidade
em virtude da soberania das nações.
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No decorrer do século XX, os desafios para processar os crimes intitulados como internacionais
no âmbito de jurisdição interna dos Estados levou organizações intergovernamentais, organizações não-
governamentais e os próprios Estados a criarem de tempos em tempos, tribunais penais internacionais que
pudessem julgar tais crimes.

Apesar de algumas tentativas de se criar um tribunal penal internacional permanente que
cumprisse tal determinação, desde meados da década de 1940, ele só veio surgir enquanto proposta efetiva
no final dos anos 90, com a criação do Estatuto de Roma em 1998, que deu origem ao atual Tribunal
Penal Internacional, pois até então os tribunais internacionais criados ao longo do século XX foram
instituídos para casos específicos.
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[46] Também conhecido como princípio da estrita legalidade ou da reserva legal. Sua definição em latim é “nullum crimen nulla poena sine lege”, ou seja,  não há
crime e pena sem previsão legal. Com isso,  os crimes contra a paz, contra a humanidade e de complô só poderiam servir de base para o julgamento em Nuremberg se
já se encontrassem tipificados à época que foram cometidos. Em outras palavras, não se poderia condenar pessoas por condutas criminosas não previstas pela
legislação ou não existentes à época que, porventura, as tivessem realizado.
[47] O princípio da irretroatividade da lei penal dita que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esta disposição veda
a alteração das normas penais em detrimento da situação jurídica preexistente. Ou seja, uma lei nova não poderá agravar a situação
de um agente em face de um ilícito já cometido. Contudo, inversamente, poderá funcionar para beneficiá-lo. Desta forma, se
alguma conduta típica atual vier a ser descriminalizada, os condenados pela sua prática poderão ter suas condenações revertidas e
deixar de cumprir as penas que ainda estejam sujeitos.  
[48] Cf. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. t. I. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 31.
[49] Cf. QUINTANO RIPOLLÉS, A. Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal. t. I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas del
Instituto Francisco de Vitoria, 1995. p. 405-406. apud ANELLO, Carolina Susana. Corte Penal Internacional: creada por el estatuto de Roma (17/7/98). Buenos Aires:
Editorial Universidad, 2003. p. 21-22.
[50] Cf. BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional: sua evolução, seu futuro de Nuremberg a Haia. Barueri: Manole,  2004. p. 28.
[51] Para maiores detalhes dos condenados, confira:  BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional: sua evolução, seu futuro de
Nuremberg a Haia. Barueri: Manole,  2004. p. 31-36.
[52] Cf. BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional: sua evolução, seu futuro de Nuremberg a Haia. Barueri:  Manole, 2004.
p. 38.
[53] Cf. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos : um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras,
1988. p. 167.
[54] Sobre o tema, vide: BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional: sua evolução, seu futuro de Nuremberg a Haia. Barueri: Manole,
2004. p. 45-51.
[55] Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém : um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 318.
[56] Cf. PEIXOTO, A. K. A erosão da soberania e a teoria das relações internacionais. Brasília: IPR/UnB, 1997. p. 175. apud MAIA, Marielle. Tribunal  penal
internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da complementaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 52.
[57] Cf. MAIA, Marielle. Tribunal  penal internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da complementaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 52.
[58] As Convenções da Haia da 1899 e 1907 estão, juntamente as Convenções de Genebra, entre os primeiros tratados internacionais
sobre leis e crimes de guerra. Foram estabelecidas na Primeira e na Segunda Conferências de Paz, na Haia, Países Baixos.
Oficialmente são chamadas: Convenção sobre a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais (1899); Convenção sobre a
Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais (1907).  A condição de país neutro de que gozam países baixos fizeram da
cidade de Haia um importante centro para conferências e encontros internacionais. Com o tempo, foi cunhada a expressão
Convenção da Haia ou Conferência da Haia para designar uma série de acordos multilaterais entres diversas nações do mundo. A
Convenção de Haia dispôs , entre outras resoluções, sobre a Convenção Internacional das crianças e sobre a cooperação em matéria
de adoção internacional concluída em  29 de maio de 1993. E as Convençoes em materia de Direito Civil (legalização de
documentos públicos estrangeiros, disposições testamentárias, proteção de menores), concluídas em 5 de outubro de 1961.
[59] A primeira conferência foi uma continuação dos debates da 2a Conferência de Haia, com o Reino Unido esperando para a
formação de um Prêmio Internacional de Justiça. Dez nações enviaram representantes, as principais potências navais da Europa e
dos Estados Unidos e Japão. A conferência reuniu em 4 de dezembro de 1908 à 1926 de fevereiro de 1909. Os acordos foram
emitidos como a Declaração de Londres contendo setenta e um artigos, atualizados quanto a legislação marítima internacional. Os
governos signatários não ratificar a Declaração de todos e nunca entrou em vigor durante a Primeira Guerra Mundial os Estados
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Unidos da América- EUA empurrou para os antagonistas principais a respeitar o Tratado, esperando que a boa proteção na
Declaração de navios neutros seriam aplicadas.  A segunda conferência ocorreu em 21 de janeiro a 22 de abril de 1930 e preocupo-
se com os acordos alcançados em Washington, em 1922, que resultou no Tratado Naval de Washington. O Reino Unido, o EUA,
França, Itália e Japão participaram. A principal mudança foi em tonelagem encouraçado, alterando a relação entre a Grã-Bretanha,
os EUA e Japão a partir de 5:5:3 para 10:10:7. Todos os cinco países concordaram em suspender por cinco anos a construção de
navios de guerra e aceitaram os controles mais rigorosos sobre a guerra submarina e foi assinada a continuação dos limites para
porta-aviões.  A terceira conferência ocorreu em dezembro de 1935, esta conferência marcou o colapso da eficácia dos controles,
como o Japão se retirou do acordo após seu pedido de paridade do poder naval com os dois grandes foram rejeitadas.  Na época,
ttodas as cinco potências estavam construindo navios violando os acordos de 1938. Cf. Global Security org. 2000. p. 01.
[60] Cf. SCHABAS, Willian A. e LATTANZI. Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court. vol. I. Fagnano
Alto: Sirente Il, 1999. p. 66.
[61] Alguns esforços foram feitos nos anos seguintes à celebração do acordo de paz para a criação de uma corte criminal
internacional, mas esbarraram na resistência da comunidade diplomática, ainda aferrada à idéia da irresponsabilidade dos agentes
estatais. Esse apego a uma doutrina ultrapassada pela realidade dos fatos custou muito caro à humanidade. Com efeito, as
atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial ultrapassaram os limites da barbárie, bastando assinalar que nela pereceram
mais de 55 milhões de pessoas. Cf. WILLIAM, Woodruff. A concise history of the modern world: 1500 to the present. Houndmills:
Macmillan, 1992. p. 141. Nesse contexto de horror, os vencedores empreenderam o primeiro passo concreto no sentido de punir
aquilo que se passou a considerar crime contra a humanidade, conceito amplo que compreendia o assassinato em massa, a
escravidão, o genocídio e outros delitos correlatos, bem como o crime contra a paz, identificado com a guerra de agressão,
considerados contrários ao direito internacional. Cf. HENKIN, Louis. International law: cases and materials. St. Paul: West
Publishing, 1980. p. 906-7. Para tanto, foram instituídos os tribunais de Nuremberg e de Tóquio para julgar dirigentes políticos e
militares das potências derrotadas, que rejeitaram as escusas levantadas pelos acusados para escapar à punição, como o
cumprimento.
[62]  Em Agosto de 1945, os Britânicos, Franceses, Americanos e Soviéticos se encontraram in Londres e assinaram um acordo que
criou o Tribunal de Nuremberg, oficialmente o Tribunal Militar Internacional, e acertaram as regras para o julgamento. A Carta de
Londres do Tribunal Militar Internacional tem uma característica salutar: evitado usar palavras como "lei" ou "código", num esforço
para lidar com uma questão delicada como um julgamento a ser realizado ex post facto. A Carta de Londres definiu as regras dos
processos de julgamento e definiu os crimes a serem tratados. Eles não foram definidos com o termo "crime de organizações",
embora seis organizações foram indicadas na Carta. Essa Carta definiu os crimes contra a humanidade como "assassínio,
exterminação, escravização, deportação, e outros atos inumanos cometidos contra alguma população de civis antes ou durante a
guerra, ou perseguição política, racial, ou religiosa a grupos em execução ou em conexão com alguns crimes da jurisdição do
Tribunal Militar Internacional com ou sem violação da lei doméstica do país onde perpetrarem." Os réus desse julgamento foram
acusados não só de terem exterminados milhões de pessoas, mas também por terem planejado e espalhado a guerra na Europa. O
Tribunal Militar Internacional combinou elementos do direito Anglo-Americano e das leis civis do continente europeu. O Tribunal
de Nuremberg, em 9 de dezembro de 1946, julgou vinte e três pessoas, vinte das quais médicos, que foram consideradas como
criminosos de guerra , devido aos brutais experimentos realizados em seres humanos. O Tribunal demorou oito meses para julgá-
los. Cf. COSTA JÚNIOR, Dijosete Veríssimo da. Tribunal de Nuremberg. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 28, fev. 1999.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1639>. Acesso em: 10 fev. 2010.
[63] Até o término da Segunda Guerra Mundial, muito pouco se fez, no plano internacional, por absoluta falta de meios legais e
institucionais, para coibir genocídios, massacres, assassinatos, torturas, mutilações e outras ofensas graves aos direitos humanos
praticados em grande escala, sobretudo porque prevalecia o entendimento de que os governantes, no exercício da soberania estatal,
eram juridicamente irresponsáveis por seus atos. A idéia da inimputabilidade dos governantes, embora profundamente arraigada na
cultura política desde a mais remota antiguidade, somente tomou forma doutrinária com Maquiavel, em 1513, segundo o qual "um
príncipe, e especialmente um príncipe novo, não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons,
sendo freqüentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião".
[64] Cf. COSTA JÚNIOR, Dijosete Veríssimo da. Tribunal de Nuremberg . Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 28, fev. 1999.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1639>. Acesso em: 10 fev. 2010.
[65] Cf. SEIDERMEN, Ian. Hierarchy in international law: the human rights dimension. Antuérpia: Intersentia, 2001. p. 23-5.
[66] O Tratado de Roma foi o tratado fundador da Comunidade Econômica Européia (CEE) que mais tarde se tornou a União
Européia (UE).  Também conhecido como Tratado da Comunidade Européia (TCE), todos os tratados europeus posteriores
construíram em cima ou alteraram Estatuto de Roma e as suas disposições ainda formam a maioria da legislação do Tratado da UE.
O tratado predominantemente é centrado na cooperação econômica, mas também estabelece uma visão política mais ampla de uma
união cada vez maior para eliminar as barreiras que dividem a Europa. Cf. LEE, Roy S.; FRIMAN, Hakan, The International
Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence. New York: Transnational Publishers, 2000. p. 82.
[67] Cf. SCHABAS, Willian A. SCHABAS, Willian A. e LATTANZI. Essays on the Rome Statute of the International Criminal
Court. vol. I. Fagnano Alto: Sirente Il, 1999. p. 67.
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ASPECTOS LEGAIS E ECONôMICOS DO ACORDO DE FACILITAÇÃO COMERCIAL DA
OMC

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE TRADE FACILITATION AGREEMENT OF THE WTO

Leonardo Correia Lima Macedo
Paulo Costacurta De Sá Porto

RESUMO
O objetivo deste artigo é o de discutir os principais aspectos relacionados ao Acordo de
Facilitação Comercial da OMC, em particular aqueles relacionados aos Artigos V, VIII e X do
GATT. Os temas desenvolvidos nestes artigos (trânsito aduaneiro, taxas e formalidades, e
transparência normativa) são cruciais para a simplificação, harmonização, padronização e
modernização dos procedimentos do comércio internacional. Destaca-se também a importância
do tema facilitação do comércio, elencando as principais vantagens bem como algumas das
dificuldades na implementação do Acordo de Facilitação Comercial até o presente momento.
Além disso, mostra-se que, apesar das dificuldades na sua implementação, já houve progressos
significativos na implementação de tal acordo. Na seção final são elencadas as principais
conclusões deste ensaio, bem como sugestões para a sua continuação e aprofundamento.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Internacional; Comércio Internacional; Integração Econômica;
Organização Mundial do Comércio.

ABSTRACT
The objective of this article is to discuss the main aspects related to the Trade Facilitation
Agreement at the WTO, in particular, those aspects related to Articles V, VIII and X of the GATT.
The subject contained in these articles (freedom of transit, fees and formalities connected with
importation and exportation, and publication and administration of trade regulations) are crucial
to trade simplification, harmonization, padronization and the modernization of international trade
procedures. We highlight the importance of Trade Facilitaion by showing its main advantages, as
well as some of the difficulties in the implementation of the Trade Facilitation Agreement so far.
Moreover, we show that, in spite of difficulties in its implementation, there has been significant
progress until now. In the final section we conclude, highlighting some suggestions to the
continuation of this study.
KEYWORDS: International law; international trade; economic integration, World Trade
Orgazinaion.

Aspectos Legais e Econômicos do Acordo de Facilitação Comercial da OMC
 
 
1. Introdução
 

O direito econômico internacional é um ramo novo do direito que tem como uma de suas  vertentes
o comércio internacional. A conclusão da Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio) e a criação da Organização Mundial de Comércio (OMC) são os marcos temporais para um
movimento de forte regulamentação do comércio internacional. A aplicação dos princípios, acordos e
jurisprudência provenientes da OMC vem recebendo crescente atenção por parte de diversos ramos do
direito: ambiental, direitos humanos, tributário, comercial, trabalhista e muitos outros. Como o próprio
nome ressalta, o direito econômico internacional, em razão da problemática,  tem um relacionamento
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próximo com a economia.
A facilitação comercial (ou “Trade Facilitation”) é um dos principais temas da Rodada de Doha de

negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio (OMC). Visa a simplificação,
harmonização, padronização e modernização dos procedimentos do comércio internacional. Em tese, os
procedimentos de comércio internacional compreendem as atividades práticas e formalidades envolvidas
na coleta, apresentação, comunicação e processamento de dados exigidos para o efetivo trânsito de
mercadorias. Por conseguinte, compreendem, basicamente, os trâmites aduaneiros, a logística, os
procedimentos de licenciamento e documentação, seguros e outras exigências financeiras que são impostas
na entrada (importação) ou na saída (exportação) de mercadorias dos países.

Essencialmente, a discussão do tema facilitação de comércio visa harmonizar determinadas regras
entre os países para promover maior eficiência, transparência e previsibilidade, baseando-se em normas,
padrões e práticas internacionalmente aceitos. Assim, a facilitação do comércio se consagra em potencial
instrumento de redução de barreiras e custos de transação e contribui, via de conseqüência, para a
competitividade de um país.

De acordo com o mandato para as negociações do tema na OMC (Anexo D do Programa de
Trabalho de Doha – 2004), os membros devem esclarecer e aperfeiçoar aspectos referentes ao Artigo V
(liberdade de trânsito), Artigo VIII (taxas e formalidades relacionadas a importação/exportação) e Artigo X
(publicação e administração dos regulamentos de comércio) do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT 1994). Tais artigos visam melhorar a circulação, liberação e desembaraço de mercadorias,
incluídas aquelas em trânsito aduaneiro.

O objetivo geral das negociações que tratam do Acordo de Facilitação Comercial é a redução das
formalidades burocráticas baseadas em papéis e a integração de sistemas informatizados (Aduana
eletrônica). Sobre o assunto, já se sabe que cada país, em razão das suas circunstâncias específicas e
prioridades, deve definir o ritmo e forma apropriada de implementação dos princípios de facilitação. Ou
seja, não existe solução padrão para todos os casos. Para negociar o Acordo os países membros fazem
propostas e discutem a redação do texto final que deverá ser aprovado ao final da Rodada juntamente com
os demais Acordos, em consonância com o princípio do Single Undertaking.[1]

O presente artigo visa discutir os aspectos relacionados ao Acordo de Facilitação Comercial, em
particular os Artigos V, VIII e X do GATT. Observe-se que cada futuro novo Acordo traz uma série de
novos questionamentos e desafios por resolver, em especial, relacionados à soberania e a governança dos
estados-nação. A minuta do texto consolidado do Acordo de Facilitação Comercial enumera os aspectos
negociados em relação aos Artigos V, VIII e X do GATT (OMC 2009).

O tema é de relevância, tanto para o Brasil, quanto para os demais países membros da OMC. No
caso do Brasil, país continental com sua federação de 26 Estados e o Distrito Federal semelhante a um
bloco regional, os controles fronteiriços interestaduais, o congestionamento portuário, a utilização intensiva
do modal terrestre e o alto custo da armazenagem são elementos que reforçam a necessidade de
aperfeiçoamento da liberdade de trânsito também na esfera interna. O estado de São Paulo, em especial
seus dois aeroportos internacionais (Guarulhos e Viracopos) e o porto de Santos, movimenta o maior
volume de cargas em trânsito aduaneiro no País. Estima-se que em 2009 o valor das mercadorias em
trânsito tenha sido de 60 bilhões de reais e que por conta do regime foram aproximadamente 250 mil
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containers circulando nas rodovias.[2] Em resumo, o aperfeiçoamento do regime é essencial para o
fortalecimento da federação e a concretização do mercado comum brasileiro.

Evidencia-se, ademais, que além da OMC, diversas organizações intergovernamentais e não
governamentais têm trabalhado sobre a temática, destacando-se a Conferência das Nações Unidas para
Comércio e Desenvolvimento (CNUCED-UNCTAD), o Centro das Nações Unidas para Facilitação de
Comércio e Comércio Eletrônico (CEFACT), a Organização Mundial das Aduanas (OMA-WCO)[3] e o
Banco Mundial, através da Parceria Global para a Facilitação do Transporte e do Comércio (Global
Facilitation Partnership for Transportation and Trade – GFPTT).

Na próxima seção destacamos a importância do tema facilitação do comércio, elencando as
principais vantagens bem como algumas das dificuldades na implementação do Acordo de Facilitação
Comercial até o presente momento. Mostramos também que, apesar das dificuldades na sua
implementação, já houve progressos significativos na implementação de tal acordo. Já na seção seguinte
discutimos em detalhe os Artigos V, VIII e X do GATT mostrando seus principais pontos referentes às
negociações em curso no âmbito do Acordo de Facilitação Comercial. Na última seção são elencadas as
principais conclusões deste ensaio, bem como sugestões para sua continuação e aprofundamento.
 
2. Importância do tema de Facilitação Comercial
 

Vamos inicialmente discutir as vantagens de se implementar de maneira ampla e profunda o
Acordo de Facilitação Comercial. Uma das principais vantagens já foi mencionada anteriormente e está
relacionada ao aumento da eficiência na economia. Com a melhora na circulação, liberação e desembaraço
de mercadorias e a redução geral das barreiras e entraves ao comércio, os custos de transação em uma
economia diminuem sensivelmente, contribuindo para o aumento da eficiência e a melhora da
competitividade de um país.

No caso do Brasil, que, como já mencionamos, tem dimensões continentais, os controles
fronteiriços interestaduais e internacionais, o congestionamento portuário, a utilização intensiva do modal
terrestre e o alto custo da armazenagem podem criam custos de transação significativos. Neste sentido, a
facilitação do comércio é vista como supressora dos obstáculos ao intercâmbio de produtos (obstáculos
que atuariam incrementando os custos de transação) por meio da simplificação e harmonização dos
trâmites aduaneiros, da documentação e das correntes de informações.[4] Reforça-se assim a urgência e a
necessidade de um aprofundamento da facilitação do comércio no Brasil.

Além disso, há também os benefícios da facilitação do comércio para o desenvolvimento
econômico de um país. Os custos de transação de operações aduaneiras ineficientes, os longos atrasos nas
fronteiras, a necessidade de documentação complicada ou desnecessária, e um excesso de controles, por
exemplo, podem ser maior do que as tarifas aplicadas em vários países. A facilitação do comércio nestes
casos pode aumentar a eficiência das cadeias produtivas e assim beneficiar as empresas e consumidores;
ajudar na atração de investimento direto externo para um país; melhorar a arrecadação de impostos e
ajudar no combate à fraude e à corrupção, que podem, por sua vez, ter um impacto positivo nas
perspectivas de desenvolvimento de um país.[5]

Ainda de acordo com o mandato para as negociações do tema na OMC (Anexo D do Programa de
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Trabalho de Doha – 2004), que, conforme já vimos, busca esclarecer e aperfeiçoar aspectos referentes aos
Artigos V, VIII e X, reconhece também que a provisão de assistência técnica e suporte para a construção
de capacidade é vital para permitir que tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento
possam se beneficiar das negociações comerciais. Assim, os membros da OMC, especialmente os países
desenvolvidos, devem se comprometer a fornecer suporte e assistência durante as negociações. Tais
suporte e assistência devem ser fornecidos de modo que possa permitir que países em desenvolvimento e
países menos desenvolvidos possam implementar os compromissos que resultaram das negociações (OMC,
2004).

Passemos agora à análise das dificuldades na implementação do Acordo de Facilitação Comercial.
O principal obstáculo para se implementar a facilitação do comércio são as deficiências institucionais
presentes em um país, que se traduz em uma falta de capacidade de verificação e controle dos trâmites
aduaneiros, uma logística inadequada, os procedimentos de licenciamento e documentação excessivos e
inadequados, etc. “Grande parte das dificuldades encontradas por países em desenvolvimento para se
integrar de forma efetiva às grandes cadeias de suprimentos que compõem a economia globalizada pode
ser atribuída a deficiências institucionais”.[6]

Enquanto a implementação da liberalização do comércio prevista na Rodada Uruguai exigia
reformas em itens tais como padrões técnicos e sanitários, proteção à propriedade intelectual, etc.,  tais
mudanças impactavam de maneira significativa a estrutura institucional da economia de um país. Além
disso, os acordos de facilitação comercial obrigavam os países signatários a harmonizar suas regulações a
um padrão comum, mais rígido que o padrão que vários países apresentavam anteriormente, o que
mostrou-se bastante dificil de se implementar no caso de grande parte dos países em desenvolvimento.[7]

Assim, a implementação das obrigações previstas pelos acordos requer que os países
(principalmente os países em desenvolvimento) invistam na capacitação das instituições do relacionadas ao
comércio internacional. Tal processo requer investimentos significativos em infraestrutura física,
equipmentos, e treinamento de pessoal, por exemplo, que para vários países pode se tornar muito difícil
ou até mesmo inviável de serem feitos sem ajuda externa.

Além disso, a fim de poder competir com sucesso e se integrar aos mercados internacionais, os
países devem desenvolver instituições que permitam a redução dos custos de transação, criando incentivos
que propiciem relações econômicas mais eficientes e produtivas. Nesse contexto, “a facilitação do
comércio surge como um esforço para promover reformas nas condições estruturais dos países, em
especial nas suas instituições, de modo a reduzir os custos de transação incidentes em seus comércios
exteriores e, assim, permitir que eles se beneficiem do comércio internacional. Em sentido amplo, a
facilitação do comércio pode ser entendida como um esforço para minimizar os custos de transação
presentes nas relações de comércio exterior. Seu foco central é, portanto, introduzir reformas que
permitam o estabelecimento de estruturas institucionais mais eficientes no que diz respeito à regulação das
relações comerciais transfronteiriças”.[8]

Deste modo, para a implementação efetiva da facilitação comercial (novamente, principalmente no
caso dos países em desenvolvimento) são necessárias a ajuda externa financeira e a capacitação
institucional, bem como o reconhecimento de que a implementação dos compromissos firmados deve ser
executada de maneira gradativa .
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Finalmente, ressaltemos os progressos obtidos até o momento na implantação da facilitação do
comércio. Em primeiro lugar, houve um substancial aumento na assistência relacionada ao comércio para
os países em desenvolvimento nos últimos anos. De acordo com a OCDE[9], de 2001 a 2004 o suporte
financeiro disponível para a facilitação do comércio, procedimentos alfandegários e reforma tarifária
aumentou mais do que três vezes, tendo aumentado a uma taxa anual de 52 por cento. Há atualmente
suporte financeiro disponível para que os países desenvolvam as áreas de regulações da política comercial
(reforma do aparato institucional interno relacionado ao comércio), de desenvolvimento do comércio
(promoção do ambiente de negócios) e de infraestrutura do comércio (construção da infraestrutura física
interna).[10]

Em segundo lugar, note que a facilitação comercial emvolve uma ampla gama de atividades,
incluindo transporte, carga e descarga, financiamento, seguros, padrões de qualidade, saúde e segurança,
taxas portuárias, classificação e inspeção de carga, tempo de trânsito, etc. Há, de acordo com a
OMC/OCDE mais de 50 agências envolvidas[11] nas operações de facilitação do comércio, evidenciando
a complexidade desta tarefa. Para tal, o papel da OMA (Organização Mundial das Aduanas) é crucial, à
medida que este órgão fornece ajuda na identificação dos problemas e na implementação de reformas no
processo de facilitação do comércio. Além disso, cumpre ressaltar o papel dos bancos de desenvolvimento
regionais (como o banco Interamericano de Desenvolvimento – BID) e do Banco Mundial. No Banco
Mundial , por exemplo, a facilitação do comércio é um componente importante dos projetos de
desenvolvimento financiados pelo banco, e tem crescido de maneira significativa.[12]

Finalmente, parte do progresso na área da facilitação comercial tem sido alcançado pela estratégia
cautelosa de avanços na promoção da implementação deste tema por parte da OMC. Uma abordagem
gradualista na implementação das reformas ao aparato institucional de facilitação do comércio de um país,
na qual as negociações sobre a facilitação comercial têm se concentrado em alguns aspectos previstos pelo
GATT (justamente nos artigos V, VII e X que veremos na próxima seção), tem se mostrado eficaz até o
momento. Neste sentido, “A OMC funciona como um catalizador para as reformas; está posicionada de
maneira única para relacionar a agenda de reforma da facilitação do comércio com a agenda de
liberalização do comércio ampla”.[13]

No caso do Brasil, enquanto o tema facilitação do comércio tem progredido de maneira ainda lenta,
um exemplo de reforma institucional promovendo a facilitação comercial surge na análise do papel da
Camex. A Camex é um órgão integrante do Conselho de Governo, da Presidência da República, com o
objetivo de formular, adotar, implementar e coordenar as políticas e atividades relativas ao comércio
exterior do país. Para aumentar a eficácia de suas operações a Camex emitiu a Resolução nº 70/2007, por
meio da qual passou a exercer de fato o controle sobre todos os atos de órgãos governamentais que
influenciam as operações de comércio exterior. Além disso, tal resolução estabeleceu uma série de
medidas a serem adotadas pelos órgãos do governo destinadas à racionalização, simplificação,
harmonização e facilitação do comércio exterior. Ao se tornar de fato o órgão que coordena as iniciativas
do comércio exterior,  é possível também a análise adequada das conseqüências econômicas das medidas
tomadas para simplificar os procedimentos de comércio exterior. A edição da Resolução Camex nº
70/2007 constituiu assim uma iniciativa importante na direção evolução da facilitação do comércio no
país.[14]
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3. Artigos V, VII e X do Acordo de Facilitação Cmercial
 

Nesta seção avaliamos em detalhe os aspectos relacionados ao Acordo de Facilitação Comercial,
em particular os Artigos V, VIII e X do GATT, que são respectivamente relacionados aos temas liberdade
de trânsito, taxas e formalidades de importação/exportação e transparência na publicação e administração
dos regulamentos de comércio.
 
3.1 Aspectos do Artigo V – Liberdade de trânsito
 

No âmbito do Acordo sobre Facilitação Comercial merece destaque o Artigo V referente a
liberdade de trânsito que na linguagem técnica do comércio exterior trata em sentido amplo do trânsito
aduaneiro. O objetivo básico é permitir a liberdade de trânsito por territórios de países membros. Para
alcançar sua finalidade o artigo V prescreve duas obrigações fundamentais: (i) não dificultar o transporte
em trânsito impondo atrasos ou restrições desnecessárias ou impondo cobranças que não sejam razoáveis; e
(ii) adotar a cláusula de Tratamento Geral de Nação mais Favorecida  para o trânsito de mercadorias de
todos os membros.

A facilitação comercial no trânsito aduaneiro é um dos pilares dos processos de integração
econômica. A título de exemplo, o Porto de Santos e o Aeroporto de São Paulo/Guarulhos, em virtude da
sua estrutura operacional e localização geográfica, concentram diversas rotas marítimas e aéreas, e,
portanto, o recebimento de cargas que são destinadas em trânsito aduaneiro para outros Estados da
Federação. Logo, o custo das mercadorias importadas nestes Estados está diretamente relacionado ao
regime de trânsito aduaneiro. O mesmo ocorre na exportação, quando o trânsito é iniciado na origem e
concluído no Porto de Santos e Aeroporto de São Paulo/Guarulhos para embarque com destino ao exterior.
Em países de dimensões continentais, e em blocos regionais, o regime de trânsito aduaneiro assume maior
importância. Os portos e aeroportos concentradores de carga são os pontos focais de início e conclusão do
regime.

O Mercosul depende diretamente da eficácia de tal regime para a integração das cadeias produtivas
dos países no bloco. O funcionamento adequado do regime de trânsito ganha ainda mais importância para
a sobrevivência e desenvolvimento das economias de países sem acesso ao mar. O Paraguai, sem acesso
marítimo, ou seja, “land locked”, é o exemplo clássico de país profundamente dependente deste regime. O
Brasil possui portos e aeroportos concentradores de carga e, logo, o trânsito aduaneiro afeta o custo do
comércio exterior nos países vizinhos.

As negociações em torno da liberdade de trânsito buscam alcançar inclusive as mercadorias
transportadas por infra-estruturas fixas, tais como oleodutos e redes eléctricas. As mercadorias, incluindo
bagagem, e também os navios e outros meios de transporte seriam considerados em trânsito através do
território de um Estado quando a passagem através de tal território constitui apenas uma parte uma viagem
completa, começando e terminando fora das fronteiras do Estado.

A aplicação da cláusula de nação mais favorecida[15] serve de base para a obrigatoriedade de que
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cada Estado conceda a qualquer empresa os mesmos privilégios exclusivos ou especiais, concedidos a
outra empresa de transporte de mercadorias em seu território. Já no tratamento de tráfego, nenhuma
distinção deve ser feita com base na bandeira do navio, local de origem, os pontos de partida de entrada,
saída ou destino, ou as circunstâncias relativas à propriedade dos bens.

O objetivo geral das negociações é evitar as limitações impostas pelos Estados ao trânsito de
mercadorias através de seus territórios. Sobre o tema cabe mencionar que em Maio de 2010, Brasil e Índia
(DS408 e DS409) deram início ao procedimento de consulta contra a União Européia e a Holanda em
razão das repetidas apreensões de medicamentos em trânsito supostamente motivadas por violação de
patentes de medicamentos genéricos. O caso deve ser acompanhado, pois aborda dentre outros a questão
dos obstáculos as mercadorias em trânsito e da soberania.
 
3.2 Aspectos do Artigo VIII – Direitos e encargos relacionados à importação/exportação
 

O Acordo de Facilitação Comercial tenta disciplinar a forma como os direitos e encargos
relacionados com a importação e a exportação são fixados. Tais direitos e taxas que não sejam os direitos
alfandegários impostos pelas autoridades governamentais à importação ou à exportação ou relativos à
importação ou exportação, deveriam limitar-se ao custo aproximado dos serviços prestados e não
constituir uma proteção indireta aos produtos nacionais ou taxas de caráter fiscal sôbre a importação ou a
exportação. Isto significa que apenas as aduanas poderiam cobrar alíquotas ad valorem, ou seja,
percentuais sobre o valor da mercadoria. Os demais intervenientes no comércio internacional deveriam
realizar a cobrança dos seus direitos e taxas de forma específica conforme o custo do serviço. A excessiva
cobrança de direito e encargos onera sobre maneira as operações de comércio exterior.

A realidade atual nos portos, aeroportos e pontos de fronteira brasileiros é oposta a tal regra e são
inúmeros os casos de taxas e formalidades estabelecidas por outros entes públicos (agricultura, vigilância
sanitária, transportes etc.) cuja cobrança ocorre de forma variável, quase sempre ad valorem, sem qualquer
relação com o custo direto do serviço.

Também as sanções por violações de leis, regulamentos e formalidades aduaneiras seriam
limitadas. O assunto é polêmico uma vez que em muitos países uma parte do valor aplicado a título de
sanção reverte-se em salário dos funcionários. Assim, o Acordo também busca proibir tal tipo de incentivo
a autuação.

O despacho antecipado de mercadorias seria outro ponto de obrigatoriedade do Acordo. Apesar de
existente na legislação aduaneira de vários países, inclusive Brasil, o dispositivo é limitado e utilizado
apenas para casos excepcionais. Caso ampliado, as declarações de importação (DI) seriam registradas antes
mesmo da chegada da carga no País e, caso selecionadas para o canal verde, o importador estaria
autorizado a retirar a carga de imediato. O procedimento visa dar maior agilidade a logística das cargas,
evitar a armazenagem e diminuir atrasos na descarga de navios.
 
3.3 Aspectos do Artigo X - Publicação e administração dos regulamentos de comércio
(Transparência Normativa)
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No tocante a transparência normativa o primeiro aspecto do Acordo de Facilitação Comercial

refere-se a obrigatoriedade da publicação e disponibilização de informações relacionadas ao comércio
exterior seja por meio da internet, seja por meio do estabelecimento de serviços de informação ou seja por
meio de notificação ao público interessado.

A publicação e disponibilidade da informação está prevista no item 1 do artigo X do GATT 1994.
A obrigatoriedade é de que cada Estado-Membro publique prontamente de forma não discriminatória e
adequada diversos tipos de informações, tais como:

?       a importação, exportação ou de trânsito (incluindo procedimentos de entrada em portos, aeroportos
e outros pontos) e os formulários e documentos necessários;

?       os tipos de impostos, taxas ou encargos de qualquer natureza, aplicados à importação ou exportação
ou a eles referenciados;

?       as regras de interpretação ou aplicação para a classificação fiscal, a valoração aduaneira e
determinação de origem de mercadorias para fins aduaneiros;

?       as leis e regulamentos, bem como as normas administrativas de aplicação geral que tratam das
regras de origem;

?       as restrições ou proibições à importação, exportação ou trânsito;
?       as obrigações aduaneiras ou de outros organismos públicos e privados para o atendimento de

formalidades relativas a importação, exportação e trânsito, ou em associação com eles;
?       as disposições relativas às sanções por violação das formalidades de importação, exportação ou

trânsito, dentre outros;
A obrigatoriedade é positiva, pois objetiva dar acesso e, logo, previsibilidade no planejamento das

operações de comércio exterior.
Outro ponto de destaque é a obrigatoriedade de pré-publicação e discussão prévia de normas que

implicam em alteração de procedimentos. Trata-se de medida para aumentar a participação dos operadores
na elaboração das normas. A regulamentação do comércio exterior deve ter uma gestão democrática com a
participação de diferentes setores da sociedade. O Acordo obrigaria o estabelecimento de prazos razoáveis
entre a publicação e a entrada em vigor da nova legislação “vacatio legis”, de forma que os operadores
pudessem se familiarizar e se preparar para as alterações. A falta de transparência na elaboração
normativa, especialmente com normativas operacionais, bem como a constante alteração de forma
inesperada, são as principais reclamações dos operadores.

Ainda no contexto da transparência deve-se mencionar as tratativas para a instituição de um
mecanismo de consulta prévia (decisões antecipadas) relativa a interpretação da legislação. Caso aprovado

o Brasil deverá ampliar o alcance da consulta tradicional, instituída por meio da Lei No 9.430/96. O
objetivo é precisamente o mesmo, ou seja, garantir a certeza na interpretação da legislação. No comércio
exterior, os principais itens supostamente demandados por parte dos operadores para consulta prévia
seriam a classificação fiscal e a interpretação de Acordos da OMC, tais como o Acordo de Valoração
Aduaneira.

Também sobre o assunto está a obrigatoriedade de cada país estabelecer uma central de serviços de
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informação. Assim como ocorre no Brasil, a atividade de comércio exterior é conduzida de maneira
descentralizada entre diversos ministérios e serviços. O excesso de intervenientes dificulta o acesso a
informação e, portanto, implica em uma barreira não-tarifária. Assim, a criação de uma central de serviços
de informação tem por finalidade facilitar o acesso a informação. O serviço teria prazo limitado para
resposta e estaria obrigado a fornecer toda a documentação necessária ao operador. Os países membros de
uma união aduaneira poderiam criar um ou mais serviços de informação regional.

Outro destaque será a obrigatoriedade do direito de recurso aos operadores com a criação e
manutenção de tribunais administrativos ou judiciais imparciais voltados para o julgamento de causas no
comércio exterior. O Brasil já trabalha com tal mecanismo por meio do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).

Outra demanda atendida no Acordo é a obrigatoriedade de utilização da análise de riscos para
promover a liberação de mercadorias de baixo risco. O fato é que vários países ainda inspecionam a
totalidade das cargas fisicamente. Ou seja, mesmo mercadorias que não apresentam risco ou que não
possuem tributos a recolher são fisicamente inspecionadas. Em grande parte a inspeção é motivada por
questões legais e, por vezes, vinculadas ao salários dos funcionários. A análise de riscos é uma tendência
mundial para gestão no comércio exterior. As ferramentas disponíveis da Organização Mundial de
Aduanas (OMA), incluindo a Convenção de Quioto revista e as orientações sobre gestão de risco,
deveriam ser utilizadas. O conceito de Operador Econômico Autorizado (OEA) enquadra-se na análise
subjetiva do risco.

Finalmente, a utilização de auditoria a posteriori por parte das Aduanas é uma prática recomendada do
Acordo que visa agilizar a liberação das mercadorias na zona primária.
4. Conclusão
 

No presente ensaio discutimos os principais aspectos relacionados ao Acordo de Facilitação
Comercial da OMC, em particular aqueles relacionados aos Artigos V, VIII e X do GATT. Os temas
desenvolvidos nestes artigos (trânsito aduaneiro, taxas e formalidades, e transparência normativa) são
cruciais para a simplificação, harmonização, padronização e modernização dos procedimentos do comércio
internacional.

Destacamos também a importância do tema facilitação do comércio, elencando as principais
vantagens bem como algumas das dificuldades na implementação do Acordo de Facilitação Comercial até
o presente momento. Além disso, mostramos que, apesar das dificuldades na sua implementação, já houve
progressos significativos na implementação de tal acordo.

Vimos também que, no caso do Brasil, a facilitação comercial tem se dado de forma lenta;
evidência disso é a posição do país no ranking Doing Business promovido pelo Banco Mundial que tem

como objetivo classificar os países quanto à facilidade de se fazer negócios: estava em 93o no informe de
2008, tendo caído várias posições no ranking em relação ao ranking do ano anterior.[16] Assim, é mister
que o país acelere o processo de facilitação do comércio como mola propulsora do desenvolvimento do
comércio exterior do Brasil. Portanto, “a Camex desempenha um papel de grande importância, uma vez
que é o órgão governamental responsável pela coordenação das políticas de comércio exterior. A edição da
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Resolução Camex nº 70/2007 foi uma iniciativa de grande relevância para a evolução da facilitação do
comércio no país, devendo se firmar como um marco para a introdução de futuras medidas
reformadoras”.[17]

Uma dificuldade presente na literatura é a ausência de estudos empíricos sobre a facilitação
comercial no Brasil. Neste sentido, sugere-se que se desenvolvam estudos qualitativos e quantitativos que
busquem avaliar a evolução da facilitação comercial no país. Para tal, foi criado, por exemplo, um projeto
com o objetivo de realizar um diagnóstico detalhado dos elementos constantes dos Artigos V, VIII e X do
GATT, em negociação no Acordo de Facilitação Comercial da Rodada de Doha (OMC).[18] No projeto,
em andamento, busca-se construir indicadores que possam avaliar de maneira quantitativa a evolução
quanto à facilitação comercial com relação aos três artigos supramencionados utilizando como estudo de
caso o porto de Santos e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, que concentram uma
significativa parte do volume de comércio internacional do país. Com relação ao Artigo V do GATT
(trânsito aduaneiro), o objetivo do projeto é desenvolver e analisar indicadores para quantificar e avaliar o
funcionamento do regime de trânsito aduaneiro no Porto de Santos e Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro. Já para o Artigo VIII do GATT (formalidades
relativas à importação e à exportação), o objetivo é desenvolver indicadores para quantificar tais
formalidades relativas a importação e exportação (que não sejam os direitos alfandegários), para poder
verificar se no Porto de Santos e no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos a aplicação de
direitos e taxas está em conformidade com as disposições negociadas no Acordo de Facilitação Comercial.
Finalmente, para o Artigo X do GATT (transparência normativa), o objetivo é verificar o cumprimento da
transparência normativa por parte das autoridades governamentais ligadas ao comércio exterior brasileiro,
bem como analisar a adequação das propostas negociadas no Acordo de Facilitação Comercial à estrutura
normativa brasileira.

Não há registros até o momento de estudos acadêmicos nacionais desenvolvendo e analisando
indicadores para quantificar e avaliar o funcionamento do regime de trânsito aduaneiro, das taxas e
formalidades relativas à importação e à importação, e da transparência normativa.
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CELEBRAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS PELAS ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS SEGUNDO A CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS
TRATADOS ENTRE ESTADOS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS OU ENTRE

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS (1986)

CONCLUSION OF INTERNATIONAL TREATIES BY THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ACCORDING TO THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES BETWEEN STATES AND

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OR BETWEEN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (1986)

Talita Maia Dal Lago

RESUMO
A partir da segunda metade do século XX, organismos internacionais buscam construir a
conscientização mundial da necessidade de se conciliar crescimento econômico e melhorias
sociais com o escopo de promover os princípios de direito internacional incorporados na Carta
das Nações Unidas, tais como os princípios da igualdade de direitos e da livre determinação dos
povos. Neste sentido, os organismos internacionais passam a ser considerados sujeitos de
Direito Internacional Público, possuindo capacidade para celebrar tratados internacionais entre
Estados ou entre Organismos Internacionais, como sendo necessário para o exercício de suas
funções e da realização dos seus propósitos específicos.
PALAVRAS-CHAVES: Da convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estados e
organizações internacionais ou entre organizações internacionais 1986. Organismos
Internacionais.

ABSTRACT
From the second half of the twentieth century, international organizations seeking to build global
awareness of the need to reconcile economic growth and social improvements with the scope to
promote the principles of international law embodied in the UN Charter, such as the principles of
equal rights and self-determination of peoples. In this sense, international agencies now
considered to be subjects of public international law, having the capacity to conclude
international treaties between states or between International Organizations, as required for the
exercise of its functions and achieve its specific purposes.
KEYWORDS: Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations 1986. International Organizations. 

1 INTRODUÇÃO
           
            Existe, na recente doutrina internacionalista, uma abordagem conceitual sobre as Organizações
internacionais e neste sentido têm-se afirmado que são associações voluntárias de Estados constituídas
através de um tratado, com a finalidade de buscar interesses comuns por intermédio de uma permanente
cooperação entre seus membros.
 
            O nascimento das Organizações internacionais vem exatamente de um cenário internacional cada
vez mais interligado e conectado entre si, ocasionando uma complexidade de temas diversos, que vão além
da jurisdição nacional. Deste modo,  os Estados se deparam com a necessidade de promover maior
cooperação internacional. Assim, as Organizações internacionais - principalmente através do mecanismo
de celebração de tratados -  vem atuando no plano universal e regional.
 
            A celebração de Tratados saiu da esfera exclusiva dos Estados para também fazer parte do rol de
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atividades desempenhadas pelas organizações internacionais. Porém, a capacidade dessas organizações de
celebrar tratados é uma questão que suscita temas que permeiam sua personalidade jurídica e até a sua
própria definição.
 

Este trabalho tem por finalidade descrever o panorama no qual o tema se insere, buscando
demonstrar não só tipos e formas de instituição das organizações, como também o consenso sobre sua
complexidade.
 
2 DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS DE 1969        
            Historicamente, os tratados são tão antigos quanto as relações entre as nações, sendo esta uma das
formas mais antigas de exercício de soberania. Porém, ao longo dos anos, as técnicas de celebração de
tratados têm mudado substancialmente, principalmente no que se refere ao número de partes envolvidas, as
formalidades exigidas, além do conteúdo. Nas últimas décadas, o número de tratados celebrados também
tem acrescido substancialmente "devido ao fato de o direito internacional consuetudinário em geral evoluir
com extrema lentidão para fazer frente às necessidades contemporâneas da comunidade internacional de

adoção de novas normas de direito"
[1]

.
 
            Em termos conceituais, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), em seu artigo 2º,
buscou definir o termo "tratado internacional" como um "acordo internacional celebrado por escrito entre
Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer dois ou mais

instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação particular".
[2]

           
            Há uma variedade de termos normalmente utilizados para definir tratados. São eles: declaração,
convenção, carta, protocolo, ato, acordo, pacto, acordo executivo, ajuste ou acordo complementar,
convênio e outros. Na realidade, não é considerada relevante a denominação utilizada nesse sentido, já que
estas diversas denominações não conduzem a distintos efeitos jurídicos. Na prática, o que realmente se
deve levar em consideração são os efeitos produzidos entre as partes contratantes, conforme destaca Guido
SOARES (2002),
 

Para demonstrar a irrelevância da denominação dos tratados, a doutrina e a jurisprudência
internacionais tem empregado expressões do tipo tratados e convenções, tratados ou
convenções, tratados ou acordos internacionais. Tal fato reflete-se mesmo na terminologia
consagrada na Constituição Federal brasileira de 1988, onde constam as denominações:
tratados, tratados internacionais, acordos firmados pela União e as expressões: tratados,

convenção e atos internacionais e tratados, acordos ou atos internacionais.
[3]

 
            Os tratados nascem a partir de negociações formais entre Estados. Os tratados negociados podem
ser de caráter bilateral ou multilateral: os tratados bilaterais, como a própria denominação sugere, são
tratados firmados por duas partes, e sua negociação geralmente se dá através de representantes de uma
missão diplomática e de uma chancelaria local; os tratados multilaterais, que envolvem mais de duas
partes, tem suas negociações realizadas por meio de comissões mistas que representam seus respectivos
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Estados através da atuação de diplomatas, técnicos, dentre outros.
 
            No caso de tratados provenientes de organizações internacionais, as negociações têm origem por
meio de um colegiado que possui plenos poderes de decisão em nome de um ou mais Estados.
Normalmente, as negociações ocorrem na própria sede da organização.
 
            É importante destacar dois termos que se confundem quando o tema é celebração de tratados:
treaty-making capacity e treaty-making power. Enquanto o primeiro se refere à capacidade dos Estados de
celebrar tratados (artigo 6º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados), o segundo diz respeito à
competência dos poderes para celebrar tratados.
 
            A diferença básica entre a "capacidade" e a "competência" de celebrar tratados é,
fundamentalmente, o fato de que a capacidade está e sempre esteve estritamente ligada à soberania do
Estado. No caso da competência, esta foi sendo adquirida e modificada ao longo dos tempos através de um
delineamento histórico, uma vez que se trata do ordenamento jurídico que respalda a celebração de um
tratado. Nesse sentido, CACHAPUZ (1995) faz a seguinte consideração:
 

A capacidade para concluir tratados é um dos atributos essenciais dos Estados. Não há
necessidade da Convenção de Viena consigná-la. (...) Por outro lado, o artigo 6º não faz
nenhuma ressalva ao exercício da capacidade internacional, quando sabidamente há casos em
que Estados não têm capacidade para celebrar certos tratados. (...)
 Os Estados não possuem vontade própria, no sentido fisiológico e psicológico das palavras:
sua vontade é expressa por indivíduos, chamados a agir na qualidade de órgãos do Estado, nos
termos de sua Constituição e de suas leis. Logo, o Estado só pode celebrar tratados por
intermédio de indivíduos revestidos de poder para formar e declarar sua vontade. Os atos
desses indivíduos são atos do próprio Estado. Ao agir por meio desses órgãos, o Estado não se
apresenta como pessoa incapaz, que precisa da intervenção de outras pessoas para praticar atos
jurídicos válidos, mas como pessoa plenamente capaz, no exercício de sua capacidade
internacional. Os órgãos que agem em nome do Estado não são tidos como capazes de agir no

lugar do Estado, mas como competentes para agir pelo Estado.
[4]

 
            Para que um tratado entre em vigor, basicamente, quatro etapas devem ser realizadas: as
negociações, a assinatura (ou adoção), a aprovação em nível parlamentar por cada parte signatária e a
ratificação. Somente após a ratificação, o tratado passa a ter validade jurídica.
 
            Essa é a fase do processo de conclusão que diferencia os tratados solenes dos tratados celebrados
em forma simplificada. Outras etapas adicionais podem ser incorporadas ao processo de conclusão
conforme a constitucionalidade de cada Estado.
 
            No Brasil, por exemplo, o processo de celebração de tratados constitui-se em um ato jurídico
complexo, uma vez que o tratado somente entra em vigor após ser promulgado pela Presidência da
República e, posteriormente, publicado no Diário Oficial da União, conforme discriminado na Constituição
Federal de 1988. Vale ressaltar que os tratados internacionais são recepcionados em nosso ordenamento
interno como leis nacionais, por tratarem de assuntos de interesse da República Federativa do Brasil em
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sua totalidade e não somente da União, que a representa no momento da celebração.
 
            Alguns motivos podem levar um Estado a não ratificar um tratado, como por exemplo, a
inconstitucionalidade de normas que esse venha a apresentar, uma recusa do Chefe de Estado e até mesmo
o momento político que se está vivenciando. Por isso, um grande espaço de tempo pode transcorrer até que
o tratado venha a entrar em vigor.
 
            Apesar da ratificação ser o elemento imprescindível na vinculação de um Estado a um tratado, a
assinatura desse também é um ato de suma importância, tendo, para Guido SOARES (2002), o seguinte
significado:

 
Momento relevante para os tratados internacionais é o de sua assinatura, que a Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados denomina de "conclusão dos tratados internacionais", por
sinal, o primeiro aspecto que ela regula. Note-se que assinatura, adoção, conclusão ou firma
são, do ponto de vista jurídico, sinônimos perfeitos e significam o termino da fase anterior das
negociações e o momento em que o tratado internacional tem seu texto acabado, não mais se
permitindo sua modificação (...). O momento da assinatura pode ser diferido, para épocas
posteriores, a fim de permitir aos
Estados que participaram das negociações e que não puderam participar da solenidade da
adoção do texto (impossibilidade da presença de seus delegados no pais onde o ato
internacional foi firmado), ou por qualquer outro motivo, integrarem o texto, como membros
signatários; na hipótese, emprega-se a expressão tratado aberto à assinatura,na cidade tal, até

o dia tanto.
[5]

 
            Quanto à validade jurídica de um tratado, no âmbito da Convenção de Viena sobre os Direito dos
Tratados, ele só se efetiva se as partes que o assinam forem legalmente habilitadas. Esta "habilitação" se
dá através de uma carta de plenos-poderes conferida pela autoridade competente do Estado (poder
Executivo ou Relações Exteriores). Nesse contexto, BUERGENTHAL (1994) considera que:

 
A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, aliás, reveste-se de autoridade jurídica,
mesmo para aqueles Estados que dela não são signatários, em virtude de ser ela geralmente
aceita como "declaratória de direito internacional geral", expressando direito consuetudinário,

consubstanciado na prática reiterada dos Estados no que diz respeito à matéria nela contida.
[6]

 
            Em termos gerais, os tratados modificaram o curso das relações internacionais, permitindo a
criação do "Direito dos Tratados" que, resumidamente, "permeia todo o conjunto do ordenamento jurídico

internacional e sedimenta as bases da estrutura na qual operam as normas internacionais".
[7]

 
            A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) se aplica à celebração de tratados entre
Estados. Até entrar em vigor, as normas jurídicas citadas na Convenção de Viena, vigoravam com base no
costume internacional. Mesmo que o costume seja ainda a fonte mais importante do direito das gentes, os
tratados vêm se destacando cada vez mais como fonte de direito internacional.
 
            De acordo com Paul REUTER (1999), a Convenção de Viena anuncia o desejo de abrir a
Convenção a todos os Estados, ao mesmo tempo em que reservava para a Assembléia Geral das Nações
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Unidas o direito de convidar qualquer Estado que não fosse membro das Nações Unidas ou de organismos
especializados, nem parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, para que tivesse acesso à

Convenção.
[8]

 
            A Convenção de Viena menciona em seu artigo 3º, o fato de que esta Convenção não se aplica nem
aos acordos internacionais celebrados entre Estados e outros sujeitos de direito internacional ou entre esses
outros sujeitos, nem aos acordos internacionais não celebrados por escrito. Isso não afeta o valor jurídico
de tais acordos e nem a aplicação da Convenção na relação dos Estados entre si em virtude de acordos
internacionais em que foram partes outros sujeitos de direito internacional.
 
            Os tratados constitutivos de organizações internacionais são mencionados no artigo 5º da
Convenção, segundo o qual, a Convenção de Viena se aplicará a todo tratado que seja um instrumento
constitutivo de uma organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização
internacional, sem prejuízo de qualquer norma pertinente à organização.
 
            No que se refere à adoção do texto de um tratado, conforme expresso no artigo 9º da Convenção, a
adoção do texto em uma conferência internacional se efetuará por maioria de dois terços dos Estados
presentes e votantes, a menos que este Estados decidam por igual maioria aplicar uma regra diferente.
 
            Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé, é o que confere o
artigo 26º - pacta sunt servanda. Os demais artigos da Convenção conferem normas relacionadas às regras
de interpretação, emendas, modificações, validade, nulidade, restrições específicas, erros, corrupção,
coação, termino ou suspensão de um tratado, arbitragem, e ainda, as conseqüências de todos estes atos no
âmbito dos tratados.
 
            Em termos gerais,os Estados foram motivados a fazer parte da Convenção de Viena devido a
função internacional que os tratados representam nas relações internacionais. Os tratados, de forma geral,
representam um importante instrumento de cooperação pacífica entre as nações e preservam o preceito de
soberania.
 
 
 
 
3 DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
 
            Conceitualmente, alguns estudiosos afirmam não existir uma noção unanimemente aceita sobre o
que se deve entender por organização internacional. As características comuns das organizações
internacionais permitem chegar uma definição de que elas são uma associação de sujeitos de Direito
Internacional, constituída basicamente por Estados.
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            Nascidas por um ato de vontade coletivo, as organizações internacionais despontaram com o
objetivo principal de atender algumas necessidades da comunidade internacional. Após o advento destas
organizações, uma grande mudança ocorreu no regime e no caráter das relações internacionais, pela
transformação do cenário de mudanças relativamente lentas para um cenário aberto e global. Após o século
XIX, as organizações internacionais tornaram-se uma realidade em expansão, principalmente em virtude
da necessidade de cooperação que se verifica entre os Estados e sua melhor inserção no cenário
internacional.
 
            Antes ainda de serem reconhecidas como um importante elemento na ordem jurídica internacional,
as organizações internacionais já eram tidas como um fenômeno econômico, político e social. Cachapuz de
Medeiros (1994) faz uma importante consideração no que diz respeito à importância das organizações
internacionais:

 
(...) parece óbvia a interferência das organizações na estrutura e na dinâmica da sociedade
internacional contemporânea. Nascidas para atender a certas necessidade comunitárias, as
organizações provocaram acentuada modificação no regime clássico das relações
internacionais, dando origem à "diplomacia parlamentar" e ensejando a passagem de uma
sociedade interestadual fechada para uma sociedade aberta. Isto não significa, porém, que o
desenvolvimento das organizações internacionais deva ser interpretado como expressão de um
processo acelerado rumo à integração terminantemente orgânica e unitária do gênero humano
em um "Estado Mundial" mas apenas que, tanto em seus elementos componentes (estrutura)
como em suas formas de relacionamento (dinâmica), a sociedade internacional, basicamente

interestatal, precisou retificar seu perfil clássico e ajustar-se (...) a uma nova realidade (...).
[9]

 
            Diversas são as razões que levaram ao surgimento das organizações internacionais. Grande parte
delas nasceram a partir da necessidade de controlar conflitos entre nações, de incentivar o desenvolvimento
de nações mais carentes, de buscar a criação de normas internacionais, de proteger os direitos humanos e
mesmo pela busca de desenvolvimento de temas técnicos. Um exemplo disso foi a criação em 1865, da
União Telegráfica Internacional que, em 1934, passou a se chamar União Internacional de
Telecomunicações (UIT). Esta organização foi criada a partir do aumento da demanda no campo das
comunicações com a necessidade de cooperação multilateral entre os Estados nessa área. A União
Internacional de Telecomunicações também foi criada para facilitar as relações de paz e o
desenvolvimento econômico e social, através de assistência técnica aos países em desenvolvimento.
 
             Neste sentido, SORENSEN (1968) observa que
 

Desde el punto de vista del surgimiento de las instituciones internacionales en el siglo XIX,
quizá sea erróneo hacer demasiado hincapié en el campo político como base de dicho
desarrollo, pues fueron las realizaciones técnicas de ese siglo, más que las políticas, las que

crearon el clima esencial para la cooperación interestatal.
[10]

 
            Em termos gerais, "os Estados criam organizações internacionais para desempenharem tarefas que

não podem realizar sozinhos".
[11]

 As organizações internacionais formam, hoje em dia, uma forte
instituição mundial que permite com que os Estados institucionalizem suas relações e alcancem objetivos
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que não poderiam ser atingidos de forma isolada.
 
            A função de uma organização internacional é a de promover, de maneira institucionalizada e
permanente, a cooperação internacional nos termos estabelecidos pelo seu tratado constitutivo. Por isso
têm personalidade jurídica e são dotadas de autonomia específica, que emana dos órgãos responsáveis por
um processo decisório coletivo. É este processo que permite que as organizações internacionais se tornem
atores diferenciados dos seus membros.
 
            Na prática, uma organização internacional é criada a partir da celebração de um tratado que pode
ser firmado sob alguma denominação específica (carta, pacto, protocolo, etc). Mesmo após ter sido
assinado, esses tratados não excluem a possibilidade de entrada de novos membros. Os tratados são
submetidos a ratificações e não podem ser objeto de reserva. O tratado constitutivo de uma organização
confere, a ela, um caráter de norma constitucional, tendo como finalidade primordial atender os objetivos

comuns dos Estados-membros que, por sua vez, formam o pilar financeiro das organizações.
[12]

 
            Do ponto de vista geográfico, as organizações internacionais podem ter caráter universal, como,
por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU). Isso significa que não há limitação geográfica
para que um Estado venha a ser membro de uma organização. As organizações internacionais podem ainda
ter caráter regional, quando o tratado constitutivo limita o âmbito geográfico de sua atuação como é o caso
da Organização dos Estados Americanos (OEA).
 

As organizações também podem ser vistas pela perspectiva de seus fins; podem ter fins gerais -
como a ONU - ou específicos - como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a União Internacional de

Telecomunicações (UIT), dentre outras.
[13]

 
            Quanto ao funcionamento, as organizações internacionais se assemelham umas das outras, no
tocante à sua estrutura. Elas funcionam com base em uma Assembléia que se reúne, na maioria dos casos,
anualmente. A Assembléia é o órgão mais importante de uma organização internacional, enquanto o
Conselho é o órgão executivo, e a Comissão gere o tema principal da organização, que pode ser, saúde
(Organização Mundial de Saúde), telecomunicações (UIT), educação (UNESCO), dentre outros. A
administração de uma organização internacional é chefiada pela Secretaria Geral, com o aporte de seus
funcionários internacionais.
 
            As organizações internacionais gozam de privilégios e imunidades, bem como os seus funcionários.
"A carta das organizações contêm disposições que definem o alcance das imunidades que seus membros
lhes atribuem". Conforme expresso no artigo 105º da Carta das Nações Unidas, "A organização gozará, no
território de cada um de seus membros, dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus
propósitos. Os representantes dos membros das Nações Unidas e os funcionários da Organização gozarão,
igualmente, dos privilégios e imunidades necessários ao exercício independente as suas funções
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relacionadas à organização."
[14]

 
3.1 Da capacidade de celebrar tratados
 
            O fato de as organizações internacionais exercerem poderes próprios e possuírem personalidade
jurídica própria faz com que as organizações disponham do direito de convenção, isto é, do direito de
celebrar tratados internacionais e manter relações diplomáticas.
 
            A capacidade das organizações internacionais de celebrar tratados pode ser discutida a partir de
duas doutrinas: a dos "poderes inerentes" e a dos ‘poderes implícitos’. Tomando como exemplo a
Organização das Nações Unidas (ONU), no que tange à doutrina dos "poderes inerentes", o
internacionalista Finn Seyersted argumenta que as atividades da ONU ultrapassam os dispositivos
expressos em sua Carta constitutiva:

 
Uma organização como a ONU, a exemplo dos Estados, tem uma capacidade jurídica inerente
de desempenhar quaisquer atos internacionais, ou soberanos que esteja em uma posição prática
de desempenhar. Nem todos os poderes exercitados pela ONU decorrem necessariamente de
sua Carta constitutiva, uma vez que esta define e limita mais propriamente os propósitos da
Organização. (...) Uma vez criada a Organização, de qualquer modo que seja, torna-se ipso
facto um sujeito de direito internacional (...) não é necessário que sua Carta constitutiva defina
detalhadamente a organização interna, funções, poderes e procedimentos da Organização

(...).
[15]

 
            No que se refere à doutrina dos "poderes implícitos" da ONU, tem-se que, tal doutrina foi
reconhecida judicialmente pela Corte Internacional de Justiça em 1949. Na ocasião, a Corte afirma a
personalidade jurídica internacional da Organização e dispõe que "os direitos e deveres de uma entidade
como a Organização devem depender de seus propósitos e funções, especificados ou implícitos em seus
documentos constitutivos e desenvolvidos na prática. De acordo com o direito internacional, deve-se
considerar a organização como possuidora de poderes que, embora não expressamente constantes na Carta,

são-lhe atribuídos pela necessária implicação de que são essenciais ao desempenho de suas tarefas".
[16]

 
            As discussões sobre a personalidade jurídica das organizações internacionais levam diversos
autores a conclusões diversas sobre o tema. Alguns consideram que possuir capacidade de celebrar
tratados significa possuir personalidade jurídica para tal. Para outros, a capacidade de celebrar tratados por
parte das organizações internacionais se dá por conseqüência da personalidade jurídica internacional. Uma
outra corrente defende que a capacidade de celebrar tratados tem que ser expressamente conferida.
 
            A definição de "poderes implícitos" traz um certo problema de interpretação em cada caso
particular, pois, o fato de se possuir um poder considerado implícito não permite que as organizações
internacionais celebrem tratados da forma que assim o desejarem. É importante esclarecer que os tratados
celebrados devem estar totalmente inseridos no contexto de sua esfera de atuação.
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3.2 Da convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estados e Organizações internacionais
ou entre Organizações internacionais (1986)
 
            Em 1986, a celebração de tratados alcança novos rumos com a "Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais".
Esta Convenção reconhece às organizações internacionais o direito de celebrar tratados, conforme
recomendado pela Assembléia Geral das Nações Unidas já em 1969. Desta forma, decorridos 12 anos, em
1982 as organizações internacionais passaram a ter, pela primeira vez, um projeto aprovado sobre
celebração de tratados sob sua égide.
 
            Para tal, formou-se uma Comissão de Estudos que entendeu que este projeto, uma vez adotado
como Convenção, deveria ser considerado independente da Convenção de Viena de 1969, não se

confundindo com os efeitos jurídicos e nem com os artigos desta, apesar do paralelo existente.
[17]

 
            Dada a complexidade do tema, o Direito dos Tratados não visa estabelecer um direito comum a
todas as organizações internacionais, mas sim, detectar o direito de cada uma delas. Conforme já exposto
neste trabalho, cada organização internacional é independente para estabelecer seu estatuto e sua base
jurídica o que, via de regra, é derivado do Direito Internacional. É necessário, pois, conforme explica
TRINDADE (2002), "definir a noção de regras relevantes da organização levando em conta,

particularmente, a prática da organização (...)".
[18]

 
            A diferença básica existente entre a celebração de tratados pelos Estados e pelas organizações
internacionais começam pelo simples fato de que um sujeito não pode ser
comparado ao outro. Conforme o direito das gentes, os Estados se encontram balizados de acordo com sua
soberania, e no que se refere às organizações internacionais, nenhuma é idêntica a outra, em razão da
diversidade de suas funções.
 
            A diferença entre os sujeitos constitui o principal fator que justifica a complexidade do parecer da
Comissão de Estudos na formulação do projeto da Convenção de Viena para tratados sob a égide de
organizações internacionais. Portanto, tem-se que: Distintamente dos Estados, todos iguais ante o direito
internacional, as organizações internacionais resultam de instrumentos constitutivos que a elas atribuem
características jurídicas próprias: têm, assim, competência mais limitada que a dos Estados, e não raro não
claramente definida (particularmente no tocante às relações exteriores). Apresentam as organizações
internacionais variações entre si, no que concerne a suas funções, poderes e estrutura, afetando, sobretudo,
sua competência para concluir tratados. Ao preparar o presente objeto de artigos a Comissão teve, pois,

que superar alguns obstáculos(...).
[19]

 
            Nessa perspectiva, é complexo delimitar a capacidade de celebrar tratados por parte das
organizações internacionais. Paul REUTER, como relator principal da Comissão de Estudos, se reporta a
essa complexidade afirmando que "as organizações internacionais dotadas de capacidade de celebrar
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tratados não a possuem todas no mesmo grau, cabendo determinar ao menos uma capacidade mínima que
todas possuiriam". Para REUTER, "a capacidade básica de uma organização internacional deriva de seus
próprios estatutos, do direito peculiar à organização". Com base na "teoria da competência funcional" das
organizações internacionais, segundo a qual as organizações teriam capacidade de concluir quaisquer
tratados essenciais ao desempenho de suas funções e propósitos, Reuter complementa:

 
Não é indicado propor uma formulação geral, ou formulação de regras gerais (comum a todas
as organizações), que poderiam obstruir o seu desenvolvimento futuro. (...) A contrário dos
Estados, a capacidade das organizações internacionais de celebrar tratado é limitada,
determinados os critérios de tal extensão funcional pelos propósitos e funções das

organizações, previstos em seus atos constitutivos.
[20]

 
            Uma das contribuições da Delegação Brasileira ao se manifestar em 1979 na VI Comissão de
Estudos sobressaltava a diferença básica entre Estados e organizações internacionais, citando como
limitação das organizações o fato de elas estarem condicionadas a suas regras internas.
 
            O posicionamento foi de que existem casos em que a organização agirá em nome de seus
respectivos membros, sendo também vantajoso, para a organização e seus membros, admitir que a
participação de uma organização internacional, em um tratado, possa acarretar obrigações e direitos para
seus membros. Assim, não é necessário mudar a regra básica de que um Estado não é obrigado a ser parte

de um tratado sem seu consentimento. Para o Brasil, este é um dispositivo útil e prático.
[21]

 
            Em termos gerais, esta Convenção é considerada como uma das mais importantes fontes do Direito
Internacional Público, pois através dela foram devidamente codificadas as regras costumeiras sobre a
matéria num documento que teve como objetivo o reconhecimento do direito das organizações
internacionais de firmar tratados e convenções. Apesar dessa Convenção ainda não ter entrado em vigor,
este foi um passo de grande relevância na história do Direito Internacional.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            As organizações internacionais constituem um agente de vulto no panorama mundial das ações
políticas, econômicas e sociais. A gradativa importância fáctica desses entes lhes auferiram direitos e
obrigações no plano internacional. Através delas, os Estados transferiram grande parte de suas
necessidades para o convívio internacional, principalmente através do mecanismo de celebração de
tratados. Por outro lado, permanecem as discussões sobre a personalidade jurídica das organizações
internacionais e o problema tem implicações variadas.
 

Para que as organizações internacionais cumpram bem suas funções, principalmente, no que diz
respeito a celebração de tratados, é indispensável o reconhecimento da personalidade jurídica de Direito
Internacional, o que lhes foi conferido através da prática ao longo dos anos. A discussão se esbarra na
questão da soberania dos Estados.
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            Principalmente na América Latina, existe um apego exacerbado ao conceito de soberania, é o que
pode ser chamado de "soberanofilia". A muralha da soberania é intransponível a médio e a longo prazo.
Por outro lado, a tendência mundial se manifesta em uma força "contrária", ou seja, cada vez mais a
globalização faz com que os Estados se engendrem em uma teia de dependência que na prática se
concretiza através da cooperação técnica internacional, seja de caráter bilateral ou multilateral.
 
            É através da celebração de tratados que essa cooperação se estabelece, e as organizações
internacionais são hoje em dia consideradas o epicentro dessa cooperação. É neste sentido que o
reconhecimento da personalidade jurídica das organizações internacionais se torna uma premissa básica
para o bom desempenho das relações diplomáticas e do desenvolvimento econômico e social. É importante
ressaltar que a celebração de tratados é atualmente uma das práticas mais importantes nas relações
internacionais.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE DETENÇÃO NO ÂMBITO DA DIRETIVA DO RETORNO

CONSIDERATIONS ON THE MEASURE OF DETENTION WITHIN THE RETURN DIRECTIVE

Eduardo Biacchi Gomes
Francielli Morêz

RESUMO
Dentre os principais problemas veiculados pela academia, pela diplomacia, pela atividade midiática e por
inúmeros outros canais, a questão da imigração irregular tem assumido grande relevância no âmbito da
União Europeia. Neste ínterim, e considerando as fortes tensões sociais que integram o quotidiano europeu
– especialmente aquelas ligadas à ocorrência de distúrbios sociais de todas as ordens, desemprego,
violência urbana e atos de terrorismo –, o presente trabalho tem por escopo uma breve análise das
disposições contidas na Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, também conhecida
como Diretiva do Retorno, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros da União
Europeia para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular, precisamente no que diz
respeito às hipóteses de detenção dos estrangeiros em situação de clandestinidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais; Diretiva do Retorno; Imigração Ilegal; União Europeia.

ABSTRACT
Among the main problems discussed by the academic doctrine, the diplomacy, the media and by other
channels, the question of irregular migration has assumed an important relevance in the European Union.
In the meantime, and considering the social tensions that are part of Europe everyday life – especially
those related to the occurrence of social unrest of all orders, unemployment, urban violence and acts of
terrorism – the present work aims a brief examination about the provisions of the Directive 2008/115/CE of
European Parliament and Council, also known as the Return Directive, related to common standards and
procedures in Member States of the European Union for the return of foreigners in illegal situation, precisely
in terms of foreigner’s detention.
KEYWORDS: Fundamental Rights; Return Directive; Illegal Imigration; European Union.

1. Notas Introdutórias

Em períodos pretéritos, os contatos havidos entre diferentes grupos humanos eram geralmente promovidos por movimentos de incursão

militar e de colonização, e restringidos ora por fatores ecológicos, ora pela ativa resistência à interação com o Outro. A natureza desta dinâmica,

contudo, parece ter sofrido severas modificações: a expansão dos interesses marítimos ocidentais a partir do século XVI – em parte pelo potencial

de desenvolvimento autônomo de formações sociais no chamado Novo Mundo e na Eurásia, por exemplo – deu início à emersão de um conjunto

vasto de interações, em que relações de capital, de comércio, de conquistas e de trabalho se mostrou capaz de ensejar contatos interculturais

significativos.

Por sua vez, os três séculos seguintes foram marcados pelo surgimento da produção fabril em larga escala e pelos progressos no campo

das comunicações, como o surgimento dos trens a vapor, das estradas de ferro e do telégrafo, levando à expansão do comércio europeu,

acompanhado por um aumento significativo e relevante do poder armado dos grandes Estados da Europa. Com efeito, o século XX foi marcado por

uma explosão tecnológica que, dominada em grande medida pelo desenvolvimento dos setores logísticos e pelo fluxo de informações, concedeu

uma roupagem de vizinhança mesmo às relações protagonizadas por atores que, a princípio, encontravam-se fisicamente muito distantes.

Nas análises atuais, a relevância concedida aos temas ligados às novas nuances do fenômeno da globalização é facilmente compreendida

a partir do fato de que os indivíduos e seus grupos já não se encontram insulados em seus respectivos territórios. Eis uma ilustração completamente

cosmopolita e ao mesmo tempo repleta de tensões: o paradoxo da questão repousa no fato de que ora permanecendo no centro, ora nas margens de

onde os processos globais são gerados e desenvolvidos, estas comunidades são profundamente atingidas por eles, negativa ou positivamente,

fazendo com que dificilmente consigam controlá-los.[1]
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Bens, capitais e informações nunca circularam tão facilmente quanto na atualidade, e businessmen, turistas e estudantes movimentam-se

constantemente através de fronteiras físicas e simbólicas – estas últimas cada vez menos visíveis. A contrastar, Estados e formações regionais

continuam determinados em controlar o movimento de pessoas indesejadas, tomando, para tanto, medidas austeras para impedir entradas não-

autorizadas em seus limites territoriais, bem como para suprimir o já presente contingente humano em situação de clandestinidade dentro destes

limites.

Em termos tais, a questão da imigração acaba adquirindo, na atualidade, contornos consideravelmente acentuados se comparados com as

suas implicações de outrora. E um locus rico para este tipo de observação tem sido efetivamente a União Europeia: dentre os principais problemas

veiculados pela academia, pela diplomacia, pela atividade midiática e por inúmeros outros canais, a questão da imigração irregular tem assumido

grande relevância no âmbito dos Estados-Membros da União. Neste ínterim, e considerando as fortes tensões sociais que integram o quotidiano

europeu – especialmente aquelas ligadas à ocorrência de distúrbios sociais de todas as ordens, desemprego, violência urbana e atos de terrorismo –,

o presente trabalho tem por escopo uma breve análise das disposições contidas na Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho,[2] também conhecida como Diretiva do Retorno, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros da União Europeia

para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular, precisamente no que diz respeito às hipóteses de detenção dos estrangeiros

em situação de clandestinidade.

 

2. O contexto de elaboração e as disposições da Diretiva do Retorno   

Com uma amarga experiência histórica relativa à temática dos deslocamentos humanos, tem-se que as duas vias do problema, quais

sejam a emigração e a imigração, encontram-se impressas na trajetória dos países europeus, notadamente os integrantes da União Europeia. Tem-

se a ocorrência do primeiro ponto desde períodos imemoriais, mas foi com a eclosão das duas Grandes Guerras que o contingente de europeus

deslocados dos seus países de origem mostrou-se assustadoramente elevado. O Brasil foi, neste interstício, juntamente com os Estados Unidos da

América, um dos maiores receptores de imigrantes oriundos de países como Itália, Alemanha, Ucrânia, Polônia, Portugal e Espanha. No que diz

respeito à segunda colocação, tem-se efetivamente o ponto nevrálgico em sede de desenvolvimento normativo e de políticas públicas na

contemporaneidade do Direito Comunitário e da Integração na Europa.

Durante boa parte do século XX, uma considerável parcela dos imigrantes que se instalavam nos países europeus provinha da própria

Europa, notadamente de países como Grécia, Polônia, Portugal, Espanha e Itália, cujas populações, massacradas por questões de ordem externa –

leia-se os dois conflitos já mencionados e os entraves deles decorrentes – e de política interna – guerras civis, golpes de Estado e regimes

ditatoriais – recorriam ao abrigo das nações mais estabilizadas em busca de melhores condições de vida. Posteriormente, com a chamada “era

dourada do capitalismo” e a crescente oferta de postos de trabalho e de atrativas condições de vida – até mesmo por força da baixíssima taxa de

natalidade e do déficit de mão-de-obra –, a configuração da origem dos imigrantes sofreu uma considerável alteração: de imigrantes intrabloco

para imigrantes vindos de países terceiros, em especial das antigas colônias – países da África, do Oriente Médio e das Américas do Sul e Central.

A título ilustrativo, em janeiro de 2008, 30,8 milhões de cidadãos estrangeiros viviam nos vinte e sete Estados-Membros da União

Européia, dos quais 11,3 milhões eram cidadãos de outros países do bloco; os 19,5 milhões restantes provinham de países não integrantes da União

Europeia, dos quais 6 milhões advinham de países europeus, 4,7 milhões da África, 3,7 milhões da Ásia e outros 3,2 milhões do continente

americano. Assim sendo, cidadãos estrangeiros contabilizavam 6,7% do total da população da União Europeia.[3] Estes dados apontam, porém,

para o contingente migratório devidamente contabilizado – ou seja, os estrangeiros em situação regular; neste sentido, uma considerável parcela

dos estrangeiros que vivem nos limites da União Europeia, atualmente, apontam para uma realidade muito diferenre.

De acordo com a EuroPol, o termo “imigração clandestina” abrange uma série de condutas ilícitas de relevante gravidade, indo da

produção e aquisição de documentos de viagem falsos ou autorizações obtidas sob falsos fundamentos, ao fornecimento de transporte clandestino e

outras formas de assistência, com o fito de viabilizar a entrada e a permanência clandestinas na União Europeia. Em termos tais, a Convenção

Europol define o tráfico de imigrantes ilegais como: “…as atividades destinadas a facilitar deliberadamente, com fins lucrativos, a entrada, a
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residência ou o emprego irregulares no território dos Estados-Membros da União Europeia, contrariamente às regras e condições aplicáveis

nestes Estados”.[4]
Atualmente, e mesmo enquanto modelo de integração regional, a União Europeia padece da sobrecarga, se por assim dizer, que os

fluxos imigratórios ilegais têm causado em suas estruturas socioeconômicas. Em termos tais, as temáticas culturais, políticas e sociais que os

fluxos imigratórios colocam ao bloco europeu podem ser avaliadas a partir de dois aspectos distintos: o plano da regulação da imigração em

termos de contingente numérico, origem e perfil dos imigrantes que atravessam as fronteiras nacionais, e o plano da integração social das

populações imigrantes no cerne das comunidades europeias. Ambos os pontos são indissociáveis, uma vez que, na inexistência de quaisquer

formas de controle de fronteiras, o contingente imigratório será progressivamente maior e a adaptação social destes indivíduos, cada vez mais

diversificados dos pontos de vista étnico, cultural e religioso, tende a ser proporcionalmente mais difícil. Eis o motivo pelo qual as discussões

inerentes ao problema em questão restam infrutíferas no mais das vezes: apenas o primeiro ponto tem sido digno de apreciação por parte dos

organismos conformadores da União Europeia, e mesmo dos Estados-Membros.[5]
Em amparo à indagação acima, e como confluência das disposições do Conselho Europeu de Tampere (1999),[6] do Conselho Europeu

de Bruxelas (2004)[7] e das Vinte Orientações sobre o Regresso Forçado (aprovadas pelo Comitê de Ministros da Europa em 2005), foi concluída

em 16 de dezembro de 2008 a Diretiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, também conhecida como Diretiva do Retorno, relativa

a normas e procedimentos comuns a serem adotados pelos Estados-Membros da União Europeia no tangente ao regresso de estrangeiros em

situação irregular.

Em linhas gerais, a Diretiva do Retorno vem estabelecer um conjunto de normas aplicáveis a todos os nacionais de Estados estrangeiros

à União, que porventura não preencham ou que tenham deixado de preencher as condições de entrada, de permanência ou de residência exigidas

no âmago de um Estado-Membro. Tais normas são destinadas a questões inerentes ao regresso, ao afastamento, aos recursos e às medidas

coercitivas, detenções e proibição de entrada dos estrangeiros que estejam enquadrados nas situações acima descritas, sem o prejuízo, contudo, de

disposições eventualmente mais favoráveis a estes indivíduos, consolidadas em acordos bilaterais ou multilaterais entre a União e seus Estados-

Membros e países terceiros, bem como em dispositivos normativos dos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado-Membro. Outrossim, a

Diretiva prevê a disponibilização de assistência jurídica ao emigrante em situação irregular que não dispuser de recursos próprios suficientes pata

tal, conssiderando, para tanto, as disposições de cada Estado-Membro a respeito desta modalidade de assistência.

A consolidação de um corpus normativo específico sobre a temática da imigração irregular no cerne da União Europeia

indubitavelmente aponta para a crescente tendência à restrição da circulação e permanência de indivíduos de nacionalidade alheia ao bloco,

pautando-se, contudo, em circunstâncias fáticas que, visualizadas de forma reiterada, dão vazão ao surgimento de políticas cada vez mais

restritivas e severas. Em termos tais, e despeito do fato da Diretiva trazer em suas disposições preambulares um rol genérico e abstrato de direitos e

princípios fundamentais[8] que devem  ser observados em concomitância à aplicação das suas disposições, a sequência do seu texto clarifica uma

regulamentação consideravelmente mais rigorosa.[9]
 

3. Considerações sobre a medida de detenção na Diretiva do Retorno

Para conceder à questão uma abordagem um pouco mais contundente, optou-se por dar início a este tópico com o empréstimo das

considerações de Pablo Ceriani Cernadas, o qual ressaltou, sob uma perspectiva terminológica e pragmática, que os conceitos utilizados pela

Diretiva não correspondem fielmente às matérias que regula; por exemplo, o termo “retorno” encontra-se, dadas as circunstâncias e seus objetivos

fáticos, mais adequado à ideia de “expulsão”. Nada obstante o fato de a Diretiva distinguir ambas as medidas – ainda que de forma ambígua, nas

palavras do mencionado autor –, uma das metas precípuas do dispositivo em questão corresponde à elaboração de pautas comuns para a expulsão

dos imigrantes em situação irregular, e não propriamente de seu retorno voluntário:

Imposible, que las personas acepten salir del país en que viven (y seguramente trabajan, con o sin
autorización), considerando las dificultades, obstáculos o incluso abusos experimentados para migrar, el
esfuerzo realizado o las diversas privaciones de derechos que pueden haber sufrido en el país que los
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quiere expulsar. Si la principal innovación de la Directiva no es el retorno voluntario, sino el mecanismo
coercitivo de expulsión, ello debería haber quedado reflejado en el mismo nombre de la normativa.”[10]

 

Propriamente em relação ao termo “detenção”, Cernadas continuou asseverando a questão no sentido de que

Asimismo, la Directiva llama “internamiento” (artículos 15-18) a una circunstancia que, por su naturaleza
jurídica, sus implicancias, las causas que la determinan o las condiciones de su ejecución, constituye una
privación de libertad. El uso “eufemístico” de la terminología no sólo no oculta esa realidad sino que
acrecienta las sospechas sobre las intenciones declaradas y los motivos reales de la Directiva. Clarificar
esta cuestión facilita la identificación de los principios aplicables al examen sobre la adecuación y
razonabilidad del “internamiento” a las obligaciones del Estado respecto del derecho a la libertad
personal.[11]
 

Disposta no Capítulo IV (Detenção para Efeitos de Afastamento), a medida de detenção deve ser aplicada, de acordo com as disposições

expressas da Diretiva, somente em caráter excepcional, ou seja, somente quando da impossibilidade de aplicação de medidas eficazes e de caráter

menos coercitivo do que a prisão em si. Em termos tais, as condições estabelecidas dão-se no sentido de que os Estados-Membros somente poderão

manter detidos estrangeiros em situação irregular, oriundos de países não integrantes da União, nos casos de preparo para o regresso e/ou

efetivação do processo de afastamento, e quando da existência de risco de fuga ou quando o imigrante em causa obstar de alguma forma o

processo de preparo do regresso ou do afastamento.

Como visto, o risco de fuga ou o comprometimento, por parte do imigrante em situação irregular, da íntegra condução do seu processo

de afastamento e de retorno ao país natal correspondem à permissibilidade da aplicação da detenção; contudo, Cernadas atenta para o fato de que o

risco de fuga e a obstrução processual estão vinculados ao Direito Processual Penal, porquanto as incidências previstas pela Diretiva são de

natureza administrativa.[12] Portanto, tal medida deveria ter caráter ainda mais excepcional do que o concedido efetivamente, de modo a exaltar

de forma mais efusiva as demais medidas previstas pela Diretiva do Retorno, menos lesivas do ponto de vista dos direitos fundamentais.[13]
Em todos os casos, a prisão deverá ter a mínima duração possível, uma vez que visa conferir segurança aos procedimentos da Diretiva,

não possuindo, formalmente, caráter punitivo; todavia, enquanto mantiverem-se as condições elencadas acima, a detenção também será mantida,

nos limites de um prazo não superior a 06 (seis) meses e fixado a critério de cada Estado-Membro. Neste sentido, a tabela abaixo traz os prazos

máximos de detenção de estrangeiros em situação irregular adotados por cada Estado da União Europeia:[14]
Ainda assim, e verificado o prolongamento do processo de afastamento por conta da falta de cooperação do imigrante detido, bem como

por eventuais atrasos na obtenção da documentação necessária junto ao país de que é nacional o estrangeiro em situação irregular, tem-se que a

possibilidade do alargamento deste lapso temporal para 12 (doze) meses além do prazo convencional de detenção é deveras questionável. Neste

ínterim, a primeira causa motivadora desta disposição, ou seja, a falta de cooperação do imigrante em situação irregular, contrapõe-se ao direito de

não produzir prova contra si mesmo. A segunda causa motivadora diz respeito à possibilidade de alargamento do período de detenção por força de

atrasos na obtenção da documentação necessária junto a país terceiro, notadamente aquele de cujo imigrante é nacional; tem-se aqui uma clara

afronta aos princípios centrais do Direito Internacional dos Direitos Humanos, considerando que um Estado estaria restringindo um direito

fundamental de um indivíduo por conta da inatividade ou morosidade burocrática de outro Estado.[15]
Neste mesmo passo, não há a previsão de prazo máximo para a revisão judicial da detenção executada em regime administrativo; a

contrario sensu, nota-se uma grande indeterminação no que tange à interpretação do que a Diretiva chama de “controle judicial rápido” em relação

à execução dos procedimentos para o afastamento e o retorno. Nos apontamentos de Luis Carlos Nieto García, os prazos como garantia do direito à

liberdade são fundamentais, e sua omissão vem tradicionalmente encobrir a possibilidade de concretização deste e de outros direitos.[16]
Outrossim, a medida de detenção deverá respeitar condições adicionais. Neste passo, sua decretação deverá ser subscrita por autoridades

administrativas ou judiciais, respeitando a forma escrita e contendo as razões de fato e de direito do procedimento.

Via de regra, a detenção deverá se dar em centros de detenção especializados, e, no caso de um Estado-Membro não contar com tais
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estruturas, poderá recorrer a um estabelecimento prisional convencional, desde que o imigrante detido seja separado dos demais detentos. A

respeito da questão dos estabelecimentos prisionais, justamente a possibilidade de levar a cabo a prisão do imigrante em unidades de detenção

convencionais, na ausência de unidades específicas para a prisão, é um dos dispositivos que mais impressiona. Neste contexto, o Parecer de

Iniciativa 2010/C128/06 do Comitê Econômico e Social Europeu sobre o respeito dos direitos fundamentais nas políticas e na legislação europeias

em matéria de imigração, concluído em 04/12/2009 sob o relatório de Luis Miguel Pariza Castaños, dispôs o seguinte:

4.7  Centros de detenção

4.7.1 O CESE reitera a sua posição contra a manutenção em condições prisionais dos requerentes de asilo
e dos imigrantes em situação irregular, já que a sua detenção nesses centros deverá ser sempre a
excepção.

4.7.2 As situações e condições de detenção prolongada, como as que se constatam actualmente em alguns
Estados Membros, são inaceitáveis e deveriam ser objecto de uma análise pormenorizada do ponto de
vista dos direitos fundamentais, incluindo o direito à boa administração previsto no artigo 41.º da Carta.

4.7.3 O Comité reclama mais transparência no que respeita aos centros de detenção, dentro e fora da UE,
solicitando que o ACNUR seja informado sobre a situação dos centros e das pessoas neles detidas, e que
estas possam ser devidamente assistidas pelas ONG.

4.7.4 O CESE considera que as grávidas e os menores devem ser objecto de uma protecção especial, não
devendo ser detidos nestes centros.[17]

 

O recurso às prisões comuns para a internação de imigrantes em situação irregular, ainda que em separado dos detentos comuns,

evidencia o ensejo da Diretiva em conferir garantias limitadas ou mesmo subtrai-las da esfera patrimonial jurídica do estrangeiro; de todo modo, a

medida referida é extremamente criticada por conta, dentre outros pontos, da invariável submissão do imigrante a um tratamento próprio de

unidades de detenção voltadas para encarcerados condenados na esfera Penal.

Prosseguindo neste sentido, há no documento em questão também disposições atinentes ao direito de prestação de cuidados de saúde

urgentes e de tratamento básico de doenças por parte do imigrante detido; à visita passível de realização por parte de organizações, de órgãos

nacionais e internacionais, de organizações e de órgãos não-governamentais relevantes e competentes, podendo estas visitas estar sujeitas à prévia

autorização das autoridaes responsáveis; e às informações pertinentes às regras aplicadas no centro de detenção no qual se encontrar, de modo que

se cientifique dos seus direitos e deveres.

Ainda neste vetor, duas situações de extrema delicadeza são abordadas pelo texto da Diretiva: a possibilidade de detenção de menores e

famílias e a ocorrência de situações de emergência do ponto de vista operacional. Em relação à primeira circunstância, dispõe o documento que os

menores não acompanhados e as famílias com menores somente poderão ser detidos como último recurso e por um prazo adequado – leia-se, nos

termos da Diretiva, o mais breve possível –, em ambiente que assegure a privacidade dos integrantes da unidade familiar detida; igualmente, os

menores detidos devem ter a possibilidade de participar de atividades educacionais e de lazer, bem como de gozar de instalações adequadas às suas

necessidades e à sua respectiva faixa etária. Em termos tais, Pablo Cernadas mais uma vez tece considerações perfeitamente oportunas. Advoga o

referido autor, com base nas indicações de organismos internacionais competentes na questão, de que menores não acompanhados jamais deveriam

ser detidos; deve-se, ao contrário, providenciar a realização de todos os esforços para sua liberação imediata e sua acomodação em alojamentos

apropriados. De acordo com Cernadas, “el informe sobre los centros de detención en la UE sostuvo que la detención de niños “debería estar

prohibida” y que el “interés superior del niño” no podría, “de ningún modo”, suponer la privación de libertad, debiendo recurrir a medidas

alternativas.”[18]
Como pôde ser captado das colocações expostas neste tópico, o conteúdo textual da Diretiva do Retorno aponta para uma série de

aspectos a considerar, especialmente no que guardar inerência às lacunas e violações clarividenciadas na medida de detenção do imigrante que

porventura se encontrar em situação irregular nos limites de um Estado-Membro da União Europeia. Em última análise, estes, dentre outros

motivos, sustentam o fato de a Diretiva do Retorno ter sido alvo, desde sua entrada em vigor em janeiro de 2009, de famigeradas críticas.
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4. Considerações finais

O rol de institutos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, edificados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de

1948 e a partir dela, fundaram a consciência da universalidade dos direitos fundamentais, consubstanciados nos direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais, bem como a ideia de sua inerência a toda e qualquer pessoa, onde quer que ela possa se encontrar. Em termos tais,

as circunstâncias envoltas na temática da imigração ilegal consolidam um dos maiores problemas da atualidade; e na arena das relações sociais

evolvendo estrangeiros em situação irregular no cerne da União Europeia, a frequência com a qual novos conflitos e intransigências têm sido

constatados nas últimas duas décadas passaram a atingir um nível preocupante, em especial a partir da eclosão dos índices de marginalização

social, de violência urbana e da atuação violenta de movimentos extremistas e de facções criminosas.

Os motivos para este elevado grau de colisões pode adquirir diversas nuances. Sob determinados pontos de vista, os entraves são de

ordem cultural, considerando-se as experiências históricas visualizadas com o intenso fluxo de indivíduos e de grupos humanos por todo o

continente europeu. A partir de outros enfoques, todavia, os atritos derivam de predisposições econômicas, eis que a comoção causada pelo caráter

erosivo das fortes tensões da atualidade, tão bem refletida na imigração irregular, contribui para a deterioração das condições de emprego, do

incentivo às atividades irregulares e da eficácia das medidas de proteção social. Assim sendo, pode-se depreender que, com base no conteúdo

textual da Diretiva do Retorno, o caráter genérico, aberto ou mesmo lacunar de muitas das suas disposições acaba por conferir às autoridades

administrativas e judiciárias uma discriscionariedade deveras considerável.

Já em relação à medida de detenção nos termos da Diretiva, as repercussões destas “zonas cinzentas” normativas, desprovidas de

especificidades conceituais e procedimentais, parecem extremar a sensação de supressão dos direitos e garantias processuais, o que

invariavelmente culmina na própria inobservância dos direitos fundamentais consagrados no plano internacional, regional e nacional, inerentes não

apenas ao imigrante enquanto cidadão estrangeiro, mas, em última análise, ao imigrante enquanto detentor dos mesmos direitos e garantias

fundamentais recaídos sobre os cidadãos europeus. Por certo, em virtude dos já mencionados problemas sociais ligados especialmente ao

desenvolvimento social e à segurança coletiva, a austeridade com a qual muitos dos atos normativos elaborados no cerne da União Europeia se

impõem na prática pode ser ponderada em termos que, no atual contexto do bloco, estas seriam as medidas mais pertinentes.

Contudo, uma reflexão mais aprofundada sobre o tema aponta para outras alternativas. Vista a partir de outro ângulo, a migração

abandonaria o posto de problema social para a União Europeia e assumiria o papel de fator de combate à miséria nos países emanadores dos

principais fluxos migratórios. Explica-se. Uma significativa parcela dos indivíduos que deixam seus países natais para procurarem melhores

condições de vida em outros Estados destina uma quantia considerável dos seus proventos para os dependentes que, no mais das vezes,

permaneceram em seus países. Considerando a valorização da moeda estrangeira no país natal, e a consequente maximização final dos ganhos

percebidos, o potencial imigrante acaba por manter seu domicílio original.

Ou seja, ainda que os trabalhadores que efetivamente se mudaram para o bloco ocupem postos de trabalho mais simples, coadunados

com a mão-de-obra que estão aptos a oferecer, o amparo financeiro concedido aos familiares consolida a não migração destes. Por óbvio, tal visão

não passa de pitoresca utopia quando colocadas em prática medidas que, como a Diretiva do Retorno, suprimem de forma evidente um largo rol de

direitos fundamentais, tais como o do trabalho, da livre inicativa, da liberdade de locomoção e da dignidade humana. A necessidade de

instrumentos como este é, portanto, claramente visível nas circusntâncias atuais; mas a solução efetiva dos problemas sobre os quais se pautam

somente será verificada com sua aplicação ponderada e razoável.
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[17] Texto integral do Parecer disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0029:0035:PT:PDF. Último acesso em: 15 ago. 2010.
[18] Vide CERNADAS, op. cit.
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DEMOCRACIA OU AUTORITARISMO: ANÁLISE DOS CASOS DE VENEZUELA E
HONDURAS

DEMOCRACY OR AUTHORITARIANISM: THE CASES OF HONDURAS AND VENEZUELA

Florisbal De Souza Del´olmo

RESUMO
Este trabalho busca responder se os regimes políticos de Honduras e da Venezuela podem ser
considerados como democráticos. Analisa a deposição do então Presidente Manuel Zelaya, em
junho de 2009, seu afastamento coercitivo de Honduras, o retorno sem aprovação das
autoridades que o sucederam e sua permanência por mais de quatro meses na Embaixada do
Brasil em Tegucigalpa. Estuda, ainda, as ações do Presidente Hugo Chávez, no poder desde
1999, sua forma peculiar de governar a Venezuela, com emprego de referendos e decretos, por
meio dos quais impõe limites à ação oposicionista, bem como cria dificuldades aos meios de
comunicação, inclusive fechando dezenas de emissoras de rádio e a retransmissora de televisão
mais popular do País. Por fim, reflete sobre a postura do governo brasileiro do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, divergente em relações aos casos estudados.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Honduras; Venezuela;

ABSTRACT
This work analyzes the democratic aspects of the political regimes of Honduras and Venezuela in
the light of deposition of President Manuel Zelaya in June 2009 as well as the actions undertaken
by President Hugo Chávez, in power since 1999. This Article first briefly describes the Honduran
constitutional law regarding the possibility of reelection and its importance to comprehend the
actions that led to the coup d´état. It also focuses on the subsequent events, such as the
international reproach and the unexpected return of Mr. Zelaya to Tegucigalpa and his decision
to take refuge in the Brazilian embassy. In Part III, this Article turns to the Venezuelan political
context in which the opposition has been hindered by a series of government actions. Part IV
moves to a critical comparison of the democratic context in both countries. The Article ends with
an analysis of the conflicting stances of the Brazilian government in relation to the
aforementioned countries.
KEYWORDS: Democracy, Honduras, Venezuela;

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
        
O objetivo deste artigo é refletir sobre o momento vivido pela democracia em dois Estados latino-

americanos, Honduras e Venezuela, que vivenciaram recentemente importantes acontecimentos,
colocando-os na mídia internacional. Trata-se do afastamento coercitivo do Presidente hondurenho Manuel
Zelaya, em junho de 2009, e de uma série de atos do Presidente venezuelano Hugo Chávez, com forte viés
personalista, que levam muitos analistas a questionar se esse país ainda vive plenamente um regime
democrático.

O problema consiste em responder se os regimes políticos da Venezuela e de Honduras podem
ser vistos como democráticos e refletir sobre as razões da postura brasileira em relação aos governos
desses Estados latino-americanos. A hipótese é de que, não obstante os questionamentos legítimos
levantados internacionalmente, o regime adotado em cada um deles não pode ainda ser caracterizado como
ditadura e que a opção do Brasil, divergente em relação a esses casos, pode encontrar algumas razões.

A metodologia empregada será a de analisar artigos e notícias veiculadas na imprensa brasileira e
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estrangeira, tanto dos referidos países quanto de outros Estados. O trabalho será dividido em três partes: a
primeira analisará o caso Honduras, a segunda estudará o caso Venezuela e a terceira trará reflexões sobre
o atual estágio da democracia nesses países, bem como da participação brasileira.

O estudo não tem a pretensão de explicar suficientemente o que ocorre nesses países, nem emitir
juízos definitivos sobre Hugo Chávez ou Manuel Zelaya, como governantes ou como políticos, mas abrir
uma porta de reflexões sobre a fase vivida por Honduras e Venezuela na atual quadra histórica
internacional.

 
II. CASO HONDURAS

        
1. Reflexões preliminares

 
No dia 28 de junho de 2009, o então Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, foi destituído do

cargo pela Corte Suprema de Justiça, com endosso do Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da
República e das Forças Armadas. Ele foi enviado durante a noite para a Costa Rica, fato que ocasionou
repulsa na maioria dos países americanos, incluindo a Organização dos Estados Americanos (OEA), e
europeus, que consideraram ter havido um golpe de estado. A própria Organização das Nações Unidas
(ONU) não reconheceu o governo investido pelo Congresso hondurenho, que substituiu interinamente
Zelaya, posição que é mantida por diversos países, inclusive o Brasil, em relação ao Presidente Porfírio
Lobo Soza, empossado em 27 de janeiro de 2010. Lobo foi eleito em novembro de 2009, em pleito com
aparência de legalidade e lisura, no qual os candidatos haviam sido escolhidos antes da deposição de
Zelaya.
 
2. Honduras no Século XX e a República das Bananas

 
Honduras, com cerca de sete milhões e meio de habitantes e superfície de cento e doze mil

quilômetros quadrados – números ligeiramente superiores aos do Estado de Santa Catarina –, é um dos
países mais pobres do continente americano. Mais de um décimo dos seus nacionais vive nos Estados
Unidos, o que provoca substancial ingresso de recursos enviados por esses emigrantes na economia
hondurenha. O turismo é outro setor relevante na economia do País, especialmente por estarem situadas
em Honduras as ruínas maias de Copán, mais importante centro religioso da cultura maia no período pré-

colombiano e hoje considerado patrimônio histórico da Humanidade pela Unesco.
[1]

Contudo, durante o século XX, Honduras acabou associada à expressão República das Bananas.
Essa expressão surgiu em 1904, em contos de O. Henry, pseudônimo do escritor estadunidense William
Sydney Porter, em alusão à presença de empresas norte-americanas no País, como a United Fruit
Company, que ostensivamente interferiam na política hondurenha, inclusive com emprego da força para
impor seus interesses comerciais.  

Como a banana era o principal produto de exportação de Honduras, a ingerência de empresas
transnacionais que a comercializavam fragilizou os governantes hondurenhos de então, interessados
apenas nesse negócio em proveito pessoal e de seus grupos. Houve uma sucessão de ditadores que
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perdurou por várias décadas, tornando Honduras um dos países latino-americanos que mais sofreu golpes
de estado ao longo de sua História. Estima-se que setenta por cento do montante das exportações
hondurenhas são para os Estados Unidos – além da banana, o País exporta café e açúcar.

                                                                                                                                        
3. A Constituição de 1982 e o resgate da dignidade nacional hondurenha

 
Em 11 de janeiro de 1982, com a promulgação da vigente Constituição, Honduras deu alentado

passo na busca da superação dessa inglória fase. Na Carta, foram estabelecidos mecanismos para impedir a
perpetuação de governantes, tornando-se cláusula pétrea a alternância de poder e se considerando crime
de extrema gravidade qualquer tratativa direcionada contra esse princípio. Assim, no art. 4º consigna-se
que a alternância no exercício da Presidência da República é obrigatória e a infração dessa norma constitui
“delito de traição à Pátria”.

Inseriu-se entre os dispositivos geradores da perda da condição de cidadão hondurenho, no inc. 5º
do art. 42, “incitar, promover ou apoiar o continuísmo ou a reeleição do Presidente da República”. Já o art.
239 do texto constitucional estabelece que proposta de reforma desse dispositivo, bem como apoio direto
ou indireto a essa alteração constitucional, faz cessar de imediato o desempenho dos cargos exercidos por
seus autores, os quais ficam inabilitados por dez anos para o exercício da função pública.

No que tange às missões das Forças Armadas, o art. 272 da Carta Magna atribui-lhes a
manutenção do império da Constituição, a defesa dos princípios do sufrágio livre e da alternância do
exercício da Presidência da República, entre outras atribuições. Elas têm seu Chefe eleito pelo Congresso
Nacional em lista tríplice proposta pelo Conselho Superior das Forças Armadas (art. 279), só podendo ser
removido do cargo pelo Congresso Nacional, com aprovação de dois terços dos seus membros.

O art. 319, inc. 2º, da Constituição hondurenha atribui à Corte Suprema de Justiça conhecer dos
delitos oficiais e comuns dos altos funcionários da República quando o Congresso Nacional tenha
entendido haver motivo para esse julgamento. O art. 374, que trata de Reforma da Constituição, coíbe
qualquer alteração nos dispositivos que se referem à forma de governo, ao período presidencial e à
possibilidade de cidadão que haja desempenhado, sob qualquer título, o cargo de Presidente da República
vir a exercê-lo novamente.

O conhecimento dessas regras constitucionais hondurenhas é importante para melhor
compreensão da deposição do Presidente Manuel Zelaya, que tem sido considerada, como referido, um
golpe de estado.  

                    
4. Ascensão e queda do Presidente Manuel Zelaya

 
José Manuel Zelaya Rosales, o Mel Zelaya, nascido em 1952, é filho de um grande proprietário

de terras e abandonou o curso de Engenharia para se dedicar aos negócios da família (pecuária e extração
de madeira), posteriormente ingressando na política, quando exerceu três mandatos de deputado e foi
Ministro de Investimentos.  

Em 2005, foi eleito Presidente de Honduras pelo Partido Liberal com um programa de centro-
direita. Com aprovação popular decrescente e em meio às dificuldades econômicas do País, Zelaya, em
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2008, se aproximou do Presidente Hugo Chávez, da Venezuela, recebendo substancial ajuda financeira:

cento e trinta milhões de dólares e cem tratores agrícolas, entre outras.
[2]

 Adotou, então, reformas
econômicas e sociais consideradas de esquerda, tornando-se crítico do setor empresarial e da imprensa do
seu país, bem como dos Estados Unidos – principal importador dos produtos hondurenhos. Ademais, um
jornalista que se opunha a Zelaya foi morto e dois outros optaram por se afastar de Honduras.

Manuel Zelaya integrou Honduras à Aliança Bolivariana das Américas (ALBA), liderada por
Chávez e formada por vários países cujos presidentes têm se caracterizado pelo apego ao poder, buscando
a permanência na Chefia de seus Estados.

Inspirado no modelo bolivariano, Zelaya tentou reformar a Constituição hondurenha, convocando,
em 23 de março de 2009, um plebiscito, que seria realizado em 29 de junho. Nesse pleito os eleitores
responderiam à pergunta: Você está de acordo que, nas eleições gerais de novembro de 2009, se instale
uma quarta urna para decidir sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que aprove
uma nova Constituição política? Eventual vitória do “sim” possibilitaria a Zelaya concorrer novamente.

Dias antes do plebiscito, Zelaya conclamou seus partidários em Tegucigalpa: “Agora o povo pode
ter opinião, para que aprendamos a ser mais patrióticos e mais democráticos. É isso que queremos no

próximo domingo”.
[3]

 O conturbado ambiente gerado em todo esse contexto, especialmente em vista da
determinação do Presidente de realizar o referendo, ainda que contrariando as mais importantes instituições
de Honduras, acabou por conduzir ao lamentável desfecho.

Comentaristas de todos os matizes ideológicos da imprensa hondurenha e de outros países, bem
como atenta análise dos fatos ocorridos, nos conduzem ao entendimento de que Zelaya buscava sua
manutenção no poder. No entanto, como a consulta havia sido embargada pelo Ministério Público, não
houve a distribuição das cédulas de votação. Então, em 25 de junho de 2009, três dias antes da sua
destituição, o Presidente dirigiu pessoalmente uma incursão de partidários, uma caravana popular, que
irrompeu na sede da Força Aérea – na Base Aérea de Tegucigalpa – para "resgatar" as urnas e cédulas que
seriam usadas no referendo. Na ocasião, Zelaya afirmou que muitos queriam impedir a consulta, como o
Tribunal Nacional de Eleições, a Procuradoria-Geral da República, a Corte Suprema de Justiça e o
Congresso Nacional, que seriam instituições vinculadas a setores poderosos e oligárquicos, conforme a

edição digital do jornal oficial de Cuba, Granma.
[4]

 Zelaya entendia ser impossível realizar reformas
profundas com a vigente Constituição de Honduras.

Embora a consulta tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional e considerada inconstitucional
pela Suprema Corte de Justiça, Zelaya resolveu mantê-la, alegando que teria valor simbólico e determinou
que os militares distribuíssem as urnas pelo país. A recusa do Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças
Armadas, com base na ilegalidade da ordem presidencial, levou Zelaya a demiti-lo. O militar não acatou a
medida, sendo respaldado pelo Conselho Superior das Forças Armadas, pelo Congresso Nacional e pela
Suprema Corte de Justiça. Em 28 de junho, dia anterior ao aprazado para a consulta, houve a deposição do
Presidente Manuel Zelaya e sua expulsão do país. Seguiram-se a declaração de vacância do cargo e a
posse do substituto em conformidade com a linha sucessória estabelecida pela Constituição.

Observa Everaldo Maciel que a ilegalidade da deportação de Zelaya não elide seu crime de
traição à pátria, constitucionalmente capitulado, cuja pena é a imediata destituição do cargo ocupado. O
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retrospecto de golpes de estado nos países latino-americanos acabou sancionando o entendimento de que
ocorrera mais um golpe, merecedor de condenação: “No contexto de uma governança mundial, ainda
imberbe, essa condenação evoluiu para aplicação de sanções econômicas, não reconhecimento do governo

empossado e exigências intervencionistas para ‘restituir’ Zelaya à Presidência”.
[5]

        
5. A indignada reação dos países americanos e o isolamento de Honduras

 
A deposição do Presidente Manuel Zelaya, ocorrida durante a noite, e seu imediato envio à Costa

Rica – ato flagrantemente inconstitucional, já que o art. 102 da Carta Magna hondurenha proíbe a
expatriação dos cidadãos do País ou sua entrega a autoridades de Estado estrangeiro – provocou
indignação nos demais países, que imediatamente congelaram suas relações diplomáticas com Honduras.
Isso se tornaria extremamente nocivo ao País, que teve seus bens bloqueados e as transações comerciais
suspensas no exterior, com enormes custos econômicos. De Washington a Bruxelas, de Brasília a Buenos
Aires, o discurso inicial contra Honduras foi uníssono: tratava-se de golpe de estado e essa prática deveria
ser repelida por todos com veemência.

Identificar o afastamento de Manuel Zelaya da Presidência de Honduras como procedimento
constitucionalmente admitido requer, como observou Dalmo de Abreu Dallari, atenta análise, a fim de
entender de onde provém a autoridade da Suprema Corte de Justiça para ordenar a deposição de um
presidente eleito e ser obedecida pelas Forças Armadas: “A par disso, é importante procurar saber por que
motivo e com que base jurídica a Suprema Corte tomou sua decisão e ordenou ao Exército que a

executasse”.
[6]

  
No dia 30 de junho de 2009, a Assembleia Geral da ONU condenou o coup d’état em Honduras,

aprovando uma resolução, patrocinada por dezenas de países (desde Venezuela até os Estados Unidos), na

qual deixava claro que a ONU não reconheceria qualquer governo que não fosse o de Zelaya.
[7]

 Essa
resolução ocasionou que diplomata hondurenha não fosse admitida na 64ª Assembleia Geral da
megaorganização, em setembro de 2009, uma vez que estaria representando um governo ilegítimo.
Acentue-se que Roberto Micheletti, então Presidente interino de Honduras, era o Presidente do Congresso
Nacional até a deposição de Zelaya e foi investido na Chefia do Estado seguindo a linha sucessória
constitucional.  

A reação à destituição de Zelaya no exterior ignorou quaisquer fundamentos da legislação interna
hondurenha e assumiu aspectos que chegam a ser desumanos: a condenação ao golpe em Honduras, na
ONU, pelo Presidente Lula, com amplo apoio dos demais países presentes à 64ª Assembleia Geral e o veto
à Embaixadora de Honduras transformaram o país caribenho no único Estado soberano do planeta
impedido de participar do magno evento, no qual dirigentes de países com notório currículo contra os
princípios democráticos e os direitos humanos, como o líbio Muammar Kadafi – no poder há quatro
décadas – e o iraniano Mahmoud Ahmadinejad – conhecido por executar opositores –, eram saudados sem
qualquer reserva pelo próprio Presidente brasileiro. 

Reconhecida a ilegalidade da deportação de Zelaya, o caminho natural seria recorrer à Corte
Suprema de Justiça, de onde proveio a destituição do mandatário. No entanto, a ação de âmbito
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internacional provocada por todo um contexto acabou desconsiderando os poderes Judiciário e Legislativo
do País, e causou dificuldades à sua economia, já fragilizada, com consequências negativas para a
população. Verificou-se deliberada disposição de ignorar o ordenamento jurídico de Honduras, que julgou
inconstitucional as ações continuístas do primeiro mandatário, constrangendo-o ao afastamento e ao
julgamento de seus atos ilícitos à luz da Carta Magna, tão protetiva em relação aos princípios morais e
culturais que o País busca penosamente preservar.  

 
6. O retorno de Zelaya e a ocupação da embaixada brasileira em Tegucigalpa

 
Manuel Zelaya retornou inesperadamente a Honduras no dia 21 de setembro de 2009, instalando-

se na Embaixada brasileira em Tegucigalpa, com cerca de trezentos seguidores, em operação que contou
com apoio do Presidente Hugo Chávez, da Venezuela. Essa participação na operação foi confirmada pelo
próprio mandatário venezuelano, quando afirmou, em encontro com sindicalistas em Nova Iorque, que
Zelaya participaria da 64ª Assembleia Geral das Nações Unidas, buscando confundir seus opositores sobre
o paradeiro do dirigente deposto. Chávez disse ter telefonado para o hondurenho em um aparelho que

estaria grampeado,
[8]

 afirmando que monitorou a entrada de Zelaya em Honduras por intermédio de um
telefone de satélite, e anunciou, no dia seguinte, o retorno do mandatário afastado.

Duas semanas após, em entrevista a José Roberto Burnier, Zelaya afirmou que sua opção pela
nossa representação diplomática deveu-se a ser o Brasil um país democrático: “Eles [as autoridades
brasileiras] não sabiam de nada. Os planos fui eu que fiz. Fiz os planos com hondurenhos e entrei com

hondurenhos”.
[9]

A permanência do presidente deposto – acusado em seu país dos crimes de traição à pátria, abuso
de autoridade, delito contra a forma de governo e usurpação de funções – na representação diplomática
brasileira gerou situações inusitadas: não houve a concessão de asilo a Zelaya pelo Brasil, que o
considerou hóspede; as autoridades hondurenhas cercaram a Embaixada com forças militares, impondo o
toque de recolher; e o dirigente afastado se dirigiu aos partidários – discursando da sacada da
representação brasileira e dando entrevistas a emissoras de televisão –, enquanto o Brasil afirmava não
reconhecer o Governo Micheletti. Enfim, ocorreram fatos alheios aos princípios e às finalidades da
representação entre os Estados soberanos.

Os especialistas em relações internacionais divergem quanto à postura brasileira de acolher o
mandatário deposto em nossa Missão Diplomática em Tegucigalpa. Assim, José Flávio Saraiva concorda
com a medida, entendendo que, ao produzir esse ato jurídico e político, o governo brasileiro agiu no
âmbito do campo humanitário e na defesa do conceito democrático nas relações internacionais das
Américas. Por outro lado, Maristela Basso discorda, acentuando que a acolhida a Zelaya na Embaixada
desvirtuou os seus objetivos, tendo ele passado “a usá-la para seus próprios interesses, gerando confusão e

insegurança na comunidade local”.
[10]

   
Observa o mestre em relações internacionais Oscar Valente Cardoso que, embora possa ser

questionada a legalidade da retirada de Manuel Zelaya de seu país, essa ilegalidade não justifica a prática
de outra. Nesse contexto, o Brasil poderia acolher o ex-presidente se ele tivesse buscado abrigo em nossa
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legação para sair de Honduras, ou tivesse requerido proteção no território brasileiro, mas não contribuir
para seu retorno a Honduras, desvirtuando os fins da inviolabilidade da embaixada e aumentando os

conflitos internos do país caribenho, além de violar o princípio da não intervenção.
[11]

A acolhida de Zelaya na Embaixada brasileira em Tegucigalpa desafia os estudiosos por não se
adequar perfeitamente a qualquer dos institutos aplicáveis ao caso. Em obra sobre Direito Internacional
Público, buscando conceituar o instituto do asilo político, consignamos: “A garantia de permanência no
Estado em que encontra abrigo destina-se a proteger o ser humano que sofre perseguição por haver
discordado, especialmente no campo político, contra os detentores do poder em seu país. Encerrando essa
postura do Estado perseguidor um juízo de valores que não é universalmente aceito como bem jurídico,
por embasar-se em ideologia, mutável no espaço e no tempo, prospera a aceitação do asilo como um meio

de evitar um dano maior ao espírito de humanidade e de justiça”.
[12]

Nesse contexto, os fatos em estudo conduzem ao entendimento de que estamos diante de um
caso de asilo diplomático. Contudo, o asilado ingressou voluntariamente no Estado em que estaria sujeito a
perseguição e desse país era o Presidente eleito, tendo sido afastado do cargo por violações ao texto
constitucional. O Governo de fato tinha sua investidura questionada internacionalmente, mas estava
respaldado pelas mais importantes instituições do País, as quais entendiam que, à luz da sua Constituição,
o dirigente asilado devia ser afastado e julgado, tendo procedido à sua destituição. Ademais, o país
asilante, o Brasil, não reconhecia o governo de fato, mas considerava o político abrigado no interior de sua
Embaixada o Chefe de Estado do país sede da legação.

 
7. As tratativas infrutíferas de solução da crise com o retorno de Zelaya à Presidência
 

Durante os meses de outubro e novembro de 2009 foram intensas as tratativas na busca de uma
solução para a crise, em Honduras e nos países engajados no processo de pacificação hondurenha. Assim,
no dia 29 de outubro, uma delegação de alto escalão dos Estados Unidos pressiona ambos os lados a fim
de que assinem acordo que submete ao Congresso de Honduras, depois de consultada a Suprema Corte do
País, a questão da volta de Manuel Zelaya ao poder, prevendo ainda a formação de um governo de
unidade nacional.

Esse acordo fracassa no dia 06 de novembro porque o Congresso demora a votar e o mandatário
deposto, ainda na embaixada brasileira, afirma que o Presidente interino Roberto Micheletti manobra para
formar um novo governo sem ele. Zelaya pede então aos hondurenhos que boicotem a eleição presidencial
marcada para 29 de novembro. No dia 14 de novembro, Manuel Zelaya declara que rejeita sua volta ao
poder como parte de qualquer acordo destinado a encerrar a crise, pois isso legitimaria o golpe.

Ainda em novembro, no dia 25, a Corte Suprema de Justiça opina que Zelaya não deve voltar ao
cargo. Após as eleições presidenciais, no dia 02 de dezembro, o Congresso vota contra a restauração do
poder a Zelaya. Uma semana após, no dia 09 de dezembro, Zelaya se prepara para deixar a Embaixada
brasileira com destino ao México, mas acaba sendo barrado pelo governo interino, devido à discordância
sobre seu status político no exílio. Já no dia 13 de janeiro de 2010, o Presidente eleito Porfírio Lobo e o
governo da República Dominicana assinam um acordo que garante salvo-conduto para que Zelaya deixe a
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Embaixada com destino ao país caribenho. Por fim, em 26 de janeiro, véspera da posse de Lobo e do
término oficial do mandato de Zelaya, um juiz da Suprema Corte absolve a cúpula militar das acusações de
abuso de poder relativas ao golpe, enquanto o Congresso concede anistia política a Zelaya, embora não o

isentando de acusações penais.
[13]

 
8. A eleição de Porfírio Lobo e a reintegração de Honduras à comunidade internacional

 
As eleições para o sucessor de Manuel Zelaya se efetivaram em 29 de novembro de 2009,

concorrendo cinco candidatos, todos escolhidos por seus partidos políticos, antes da deposição de Zelaya.
Embora a permanente acusação de golpista atribuída a Micheletti pelos demais países, em nenhum
momento ele deixou de encarecer a importância do cumprimento do calendário eleitoral, demonstrando a
interinidade de seu governo e a preocupação com os mandamentos constitucionais hondurenhos.

O pleito presidencial hondurenho foi vencido pelo candidato Porfírio Lobo Soza, o Pepe, do
Partido Nacional, que venceu Elvin Santos, do Partido Liberal, vice-presidente de Zelaya. Lobo, que havia
sido derrotado por Zelaya nas eleições de 2005, recebeu agora o maior número de votos da história de

Honduras.
[14]

 Contudo, o resultado não é reconhecido pelo Brasil, sob a alegação de que a eleição fora
organizada pelo governo de fato.

A posse do Presidente Porfírio Lobo ocorreu na data constitucionalmente aprazada, 27 de janeiro
de 2010, em cerimônia realizada no Estádio Nacional, em Tegucigalpa, podendo ser considerado o
primeiro passo para encerrar a crise política iniciada em junho de 2009. O ato teve lugar perante o
Deputado Juan Orlando Hernández, que presidia o Congresso, tendo Lobo prometido “ser fiel à República
e cumprir e fazer cumprir as leis" e imediatamente referendado o salvo-conduto que permitiu a Manuel
Zelaya sair de Honduras.

Zelaya, juntamente com sua família e colaboradores, deixou a Embaixada brasileira ainda no dia
27 de janeiro, em automóvel cercado por mais de vinte veículos, dirigindo-se para o aeroporto de
Tegucigalpa e seguindo para Santo Domingo, na República Dominicana, em companhia do Presidente
Leonel Fernández, desse país, na condição de convidado especial.
 
9. As dificuldades de uma identificação precisa do caso Honduras
 

Lamenta Dalmo de Abreu Dallari a imprecisão nas informações sobre a deposição do Presidente
Manuel Zelaya, que acabaram dificultando e distorcendo uma análise serena dos acontecimentos de
Honduras, tendo substancial parcela da imprensa brasileira apresentado o presidente deposto como vítima
inocente de golpistas, quase nada informando sobre os aspectos jurídicos do caso. Trata-se de omissão que
impediu uma adequada avaliação dos fatos, pois a imprensa não publicou a fundamentação constitucional
precisa do afastamento de Zelaya, falando-se, “genericamente, em golpistas sem informar quem decidiu

tirá-lo da presidência, por que motivo e com qual fundamento jurídico”,
[15]

 elementos indispensáveis para
uma análise idônea e isenta dos fatos que tantos transtornos ocasionaram à população hondurenha.   

Restabelecida a ordem legal em Honduras, com a posse, em 27 de janeiro de 2010, do Presidente
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Porfírio Lobo Soza, escolhido em pleito eleitoral com aparência de plena regularidade, seguindo os
preceitos constitucionais do País, que não sofreram – nesse aspecto – qualquer contestação interna ou
internacional, persistirá a dúvida sobre a legalidade da destituição de Manuel Zelaya.

O próprio mandatário deposto, de forma deliberada ou não, contribuiu para essa polêmica: sua
migração para uma posição ideológica antagônica à qual pautara sua vida pública como parlamentar e
como integrante do poder executivo, na condição de ministro de Estado, provoca naturais críticas de uns e
aprovação de outros. Ademais, a omissão do texto constitucional hondurenho quanto ao processo formal
para eventual afastamento do seu Chefe de Estado contribuiu para o desastrado procedimento adotado na
hora da execução: “Tendo em conta que o respeito à Constituição é fundamental para a existência do
Estado Democrático de Direito, não há dúvida de que Zelaya estava atentando contra a normalidade

jurídica e a democracia em Honduras”.
[16]

 A ausência de informações completas e precisas sobre a
configuração jurídica conduz a conclusões apressadas que desfiguram a realidade do caso Honduras.

Como não havia previsão de procedimento para o afastamento do primeiro mandatário
hondurenho que transgrediu os mandamentos constitucionais, caberia à Corte Suprema de Justiça indicar a
forma de sua destituição. No entanto, a remoção manu militari do Presidente Manuel Zelaya acabou por
configurar, no entendimento da maioria dos países, um golpe de estado, com a gama de prejuízos
diplomáticos e econômicos para Honduras.
 
10. O caso Honduras e o jogo de interesses internacionais
 

É interessante observar como o caso Honduras evidencia o contexto de interesses nas relações
internacionais. Alguns episódios curiosos:

•      Honduras reconhece Taiwan, ao invés da China continental. O governo de Taiwan censurou o

golpe; porém, reconheceu o governo interino de Micheletti;
[17]

•      A China, que não tem relações formais com Honduras, não condenou o golpe, apenas
demonstrou preocupação sobre a situação e deixou subentendido que poderia estabelecer

relações diplomáticas caso o governo hondurenho adotasse o princípio de uma só China;
[18]

•      Os Estados Unidos mudaram sua postura inicial devido à pressão contrária no Senado, que
forçou o governo Obama a barganhar a mudança em relação a Honduras em troca da nomeação

do novo embaixador americano no Brasil;
[19]

•      O governo de Israel, que foi acusado de tomar parte no golpe, reconheceu o governo

Micheletti e apoiou as eleições em novembro.
[20]

 Honduras é tradicional comprador de
armamentos israelenses, além de empresas israelenses terem investimentos na produção de
bananas.  

 
III. CASO VENEZUELA

 
1. Noções preliminares
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O Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, da República Bolivariana da Venezuela, foi eleito em

1998 e empossado em 1999. Com forte apoio conquistado por meio de referendos, tem-se mantido no
cargo, podendo-se prever que continuará na Chefia do Estado venezuelano por muito tempo, pois a
Constituição do País agora permite reeleições ilimitadas.

 Criador do chamado socialismo do século XXI, tem-se notabilizado por um longo acervo de
medidas que podem ser consideradas antidemocráticas, como fechamento de veículos de comunicação,
cerceamento da oposição e prisão arbitrária de pessoas.
 
2. A Venezuela até o advento de Hugo Chávez
 

Com quase um milhão de quilômetros quadrados – portanto ligeiramente menor que o estado de
Mato Grosso – a Venezuela é um dos países mais extensos da América do Sul e tem cerca de trinta
milhões de habitantes, o dobro da população do estado da Bahia. O País é um dos cinco maiores
produtores de petróleo, o qual se constitui na principal fonte de sua economia.

A Venezuela, cuja história remonta à visita de Cristóvão Colombo, em 1498, proclamou sua
independência do domínio espanhol em 05 de julho de 1811, sob a liderança de Francisco Miranda.
Contudo, somente se consolidou como país independente em 1819, graças ao comando de Simón Bolívar,
considerado um dos maiores libertadores do continente americano.

A acidentada história venezuelana registra uma sucessão de quase três dezenas de constituições,
as primeiras das quais foram a da própria Independência (1811) e duas outras resultantes do sucesso de
Bolívar (1819 e 1821). Nesse período, a Venezuela fazia parte da Grã-Colômbia, que incluía a Colômbia e
o Equador, e, logo depois, a Bolívia e o Peru. O atual Panamá, então parcela do território colombiano,
fazia parte desse imenso país. Uma dezena das cartas magnas venezuelanas, incluindo a de 1830 e a atual
Constituição Bolivariana, de 1999, surgiram por meio de Congresso ou Assembleia Constituinte.

O então tenente-coronel Hugo Rafael Chávez Frias, nascido em 1954, surgiu no cenário político
venezuelano em 1992, quando liderou tentativa de golpe militar, destinado a derrubar o Presidente Carlos
Andrés Pérez. O fracasso do movimento gerou mais de mil prisões, incluindo a de Chávez, o qual seria
anistiado, em 1994, pelo Presidente Rafael Caldera, que voltou ao cargo com as eleições de 1993.

 
3. A ascensão de Chávez ao poder
 

Anistiado, Hugo Chávez partiu para a consolidação do seu movimento nacionalista, tendo como
motes a revisão da política econômica e o combate à corrupção. O insucesso de um plano econômico do
Presidente Rafael Caldera, com orientação do Fundo Monetário Internacional (FMI), adotado em 1996,
gerou protestos e greves, fortalecendo eleitoralmente Chávez, que foi eleito em 1998, com cinquenta e seis

por cento dos votos.
[21]

Empossado em 1999, o Presidente Hugo Chávez, com respaldo na Constituição desse ano e
amparado na receita do petróleo, que atingiu o preço mais elevado no contexto internacional, investiu
quase um bilhão de dólares na construção de casas populares e em incentivos agrícolas, além de consagrar
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o monopólio do petróleo e reduzir a jornada semanal de trabalho para quarenta e quatro horas. Trata-se de
medidas populistas, que conduziram à sua reeleição em 2000, com mais de sessenta por cento dos votos.
Enfatize-se que a Constituição Bolivariana extinguiu o Senado, ampliou os poderes do Presidente da
República e passou o seu mandato de cinco para seis anos.
 
4. A tentativa de golpe e o fortalecimento de Chávez
 

Em 12 de abril de 2002, uma tentativa de golpe, liderada por empresários, colocou no poder
Pedro Carmona, Presidente da Fedecámaras, maior entidade patronal do País. Dois dias depois, com apoio
popular e dos comandantes militares, Chávez reassume o Governo, sendo detidos Carmona e os líderes
golpistas. Contudo, verifica-se uma divisão da sociedade venezuelana, que redunda em locaute e greve
geral, em dezembro desse ano, com grandes prejuízos para o País, inclusive reduzindo a menos de dez por
cento a produção diária de petróleo. Pode-se afirmar que esse contexto acabou prejudicial a todos: ao
povo venezuelano, ao governo e à oposição.

A Organização dos Estados Americanos torna possível acordo entre governo e oposição, que
inclui posterior referendo sobre o mandato de Chávez, o qual poderia ser abreviado, com seu afastamento.
A manutenção integral do mandato é aprovada nessa consulta, realizada em 2004, com quase sessenta por
cento dos votos. A partir daí, o Presidente se fortalece, o que vai ocasionar ao mesmo tempo apoios e
desaprovações, com divisão ainda maior da sociedade venezuelana.
 
5. Os equívocos da oposição e o surgimento de uma democracia por meio de referendos
 

Recordemos, inicialmente, que plebiscito é “uma consulta prévia que se faz ao eleitor sobre
determinado assunto, sem a intervenção de seus representantes políticos”. Conforme o art. 2º, § 1º, da Lei
nº 9.709/98, “o plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao
povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido”. Exemplo recente ocorreu em 1993,
quando todos os eleitores do Brasil foram chamados a participar do plebiscito para definir a forma
(república ou monarquia constitucional) e o sistema (parlamentarismo ou presidencialismo) de governo do
País. Já referendo consiste em consulta posterior que se faz ao eleitor para confirmação ou não de uma
medida do corpo legislativo. Conforme o disposto no art. 2º, § 2º, da mencionada Lei brasileira, é
convocado após a edição de ato legislativo administrativo, cumprindo aos cidadãos a respectiva ratificação
ou rejeição. Exemplo recente foi o referendo ocorrido em 2005, por meio do qual os eleitores votaram
sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Ambos os institutos são

instrumentos de democracia direta, previstos no art. 14, I e II, da Constituição Federal brasileira.
[22]

 Nesse
contexto, as consultas chavistas podem ser vistas como referendos, pois os eleitores são convocados para
aprovar ou não as decisões governamentais, as quais têm sido empregadas exaustivamente.

A oposição venezuelana incidiu em equívocos que acabaram fortalecendo o Presidente Hugo
Chávez. Assim, o boicote às eleições legislativas de 2005 permitiu que o partido do governo elegesse todas
as 167 cadeiras da Assembleia Nacional (Parlamento). O mandatário venezuelano lançou, ainda em 2005, o
chamado socialismo do século XXI e em 2006 encampou trinta e dois campos petrolíferos de empresas
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estrangeiras.
Decidido a permanecer no poder, Chávez propôs a reeleição ilimitada, sendo derrotado no

referendo de dezembro de 2007. No entanto, alcançou seu desiderato no novo referendo que foi convocado
em fevereiro de 2009. Enfatize-se que esse pleito porta flagrante inconstitucionalidade, pois, de acordo
com a legislação venezuelana, proposta rejeitada não pode ser reapresentada na mesma legislatura.
 
6. A política externa chavista
 

Dotado de personalidade forte, polêmico e loquaz, o Presidente Hugo Chávez elegeu os Estados
Unidos como alvo de seus inflamados discursos, debitando ao império as dificuldades dos países latino-
americanos. Crítico mordaz da globalização, coloca-se por vezes em flagrante descompasso com a
realidade internacional, haja vista sua simpatia pelas políticas nucleares do Irã e da Coreia do Norte,
rejeitadas, em tese, pela sociedade internacional.

Nesse contexto, o lançamento de mísseis norte-coreanos, em julho de 2006, foi defendido por
Chávez, com o argumento de que os países têm direito de desenvolver sua tecnologia logística. A política
nuclear do Presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, rejeitada pelo Conselho de Segurança da ONU, tem
merecido enfático apoio de Chávez, com quem já se encontrou uma dezena de vezes.

O Presidente Chávez tem oferecido apoio explícito e difuso (financeiro e de segurança) a políticos
populistas de outros países, como Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e Daniel Ortega na
Nicarágua. Essa postura, que gera simpatia ao dirigente venezuelano e ao seu socialismo do século XXI,
nesses países, de economia menos adiantada, já o levara a criar, em 2004, em Havana, a Aliança
Bolivariana das Américas, hoje integrada por nove países, sendo três deles Microestados do Caribe
(Antigua e Barbuda, Dominica e São Vicente e Granadinas).
 
7. A supremacia do poder executivo com Chávez e os limites impostos à oposição
 

A mencionada maioria chavista no Parlamento tem ocasionado uma supremacia do Poder
Executivo venezuelano, diminuindo gradativamente a margem de ação das forças que se opõem ao

Presidente Chávez.
[23]

Em maio de 2007, Chávez não renovou a concessão para as transmissões, determinado o
fechamento da RCTV, tradicional rede de televisão que detinha a maior audiência na Venezuela. Em
janeiro de 2010, o Presidente Chávez ordenou a suspensão do sinal de televisão a cabo dessa emissora.

A oposição venezuelana se torna alvo do Presidente também em abril de 2009. O prefeito de
Maracaíbo, a segunda maior cidade do País, Manuel Rosales, foge para o Peru, onde recebe asilo político,
após ser ameaçado de prisão por suposto enriquecimento ilícito. Sob a acusação de desvio de recursos, é
preso o General Raúl Baduel, antigo Ministro da Defesa de Chávez, que havia abandonado o chavismo,
enquanto o prefeito da capital, Antonio Ledezma, teve seus poderes limitados, com a criação do cargo de
chefe de governo do distrito federal.

Em agosto de 2009, são fechadas trinta e quatro emissoras de rádio, em um programa regulatório
para democratizar a mídia e o espaço radioelétrico. Em 2010, prisões, agressões, desaparecimentos e morte
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de jornalistas e fotógrafos no País ainda fazem parte de noticiários internacionais.
[24]

 
8. A proposta da lei dos crimes midiáticos
 

Avesso à imprensa livre, o que lembra as ditaduras latino-americanas do século passado, com
crimes de imprensa, Chávez chegou a apresentar ao Parlamento projeto da lei especial sobre crimes
midiáticos, em julho de 2009, com previsão de pena de até quatro anos de prisão. Segundo o Presidente, o
terrorismo da mídia causa pânico, perturba a paz social e compromete a segurança nacional.

A proposta recebeu veemente censura do então Presidente da Sociedade Interamericana de
Imprensa, Enrique Santos Calderón, que a considerou um golpe devastador contra o que ainda restava de
democracia na Venezuela. Acentuou que a aprovação da medida "viola o direito à liberdade de opinião, de
imprensa e de expressão, legaliza o castigo contra os meios de comunicação e jornalistas independentes e
reverte a tendência atual na América Latina de despenalizar os crimes contra a imprensa". Diante da
imediata e indignada reação de jornalistas, organizações civis e entidades internacionais de defesa dos
direitos humanos, o Governo venezuelano considerou contraproducente a nova lei e arquivou o

projeto.
[25]

Contudo, em julho de 2010, outra iniciativa chavista é criticada pela oposição: a criação do
Centro de Estudo Situacional da Nação (Cesna), destinado a classificar como sigilosa toda informação, fato
ou circunstância considerada de interesse nacional, limitando sua divulgação. A medida amplia o controle
sobre a mídia e a sociedade em geral. O Cesna está subordinado ao Ministério do Interior e pode processar
e analisar informações com o fim de apoiar e informar o Executivo Federal.

 
9. A reação de organismos internacionais às medidas chavistas contra a oposição

 
A Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) considerou o fechamento da RCTV, em maio

de 2007, um dos mais graves atentados contra a liberdade de expressão na Venezuela e em toda a América

Latina.
[26]

Em agosto de 2009, quando do fechamento das emissoras de rádio, a ONG Repórteres Sem
Fronteiras divulgou nota, acentuando que o fechamento em massa de meios de comunicação, a maior
parte considerada como de oposição, é um perigo para o futuro de um debate democrático na Venezuela e
se deu pelo desejo do governo de silenciar opiniões divergentes, o que somente irá agravar as divisões

sociais.
[27]

Ademais, as mencionadas ações do Governo Chávez, tendentes ao cerceamento dos órgãos que se
opõem às medidas governamentais, foram condenadas pela Comissão Interamericana dos Direitos
Humanos e pela Diretora da Anistia Internacional. O que se presenciou é o mais amplo ataque à liberdade
de expressão na Venezuela desde que Chávez chegou ao poder, afirmou José Miguel Vivanco, diretor da
Human Rights Watch para o continente americano. Ainda salientou: "Com exceção de Cuba, a Venezuela
é o único país da região em que há um flagrante menosprezo a critérios universais de liberdade de
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expressão".
[28]

   
Em 07 de maio de 2009, o Parlamento Europeu aprovou resolução proposta por três grupos

políticos, na qual manifesta enorme preocupação com a degradação da situação e da qualidade da
democracia na Venezuela, que se encontra “gravemente ameaçada de colapso devido à concentração de
poder e ao crescente autoritarismo exercido pelo Presidente da República”. O Parlamento se solidariza
com todos aqueles que são alvo de perseguição política na Venezuela, simbolizada, na ocasião, na pessoa
de Manuel Rosales, congratulando-se com a decisão adotada pelo Governo do Peru de conceder asilo
político ao líder oposicionista venezuelano. Outrossim, rejeita com veemência “a ameaça e a violência, o
abuso do poder, a difamação e o uso da justiça como arma política de intimidação e eliminação de

opositores”.
[29]

 
10. A Venezuela ainda pode ser considerara uma democracia?

 
As atitudes do Presidente Hugo Chávez, por meio de declarações, decretos, apoio a ditadores de

outros Estados e cerceamento dos meios de comunicação no País, conduzem inexoravelmente ao
entendimento de que a democracia – assim entendido o sistema político que adota o pluralismo político, a
independência dos poderes, a liberdade de opinião, imprensa e religião, a alternância de poder e a
segurança jurídica –, está cada vez mais afastada do cotidiano do povo venezuelano.

Contudo, a oposição venezuelana tem parcela de responsabilidade nesse contexto. Ela não
escondeu sua simpatia pela tentativa de golpe de 2002, que depois seria usada por Chávez como
justificativa de medidas discricionárias. A negativa de participação nas eleições legislativas de 2005 levou
a um Parlamento formado apenas por deputados governistas.

Ademais, embora a crítica procedente quanto à pletora de referendos empregados pelo Presidente
Chávez, essa forma de consulta tem gerado ampla participação popular, o que caracteriza uma forma de
manifestação democrática.

É necessário reconhecer-se, ainda, ausência de quebra constitucional ou da ordem democrática na
Venezuela. Por outro lado, a formação profissional de Chávez, que exerceu cargo de comando em batalhão

contra a insurgência,
[30]

 pode ter influência na sua maneira de governar.
 

IV. DEMOCRACIA VENEZUELANA E DEMOCRACIA HONDURENHA
 
1. Considerações preliminares

 
Breve cotejo entre as liberdades democráticas na Venezuela e em Honduras não favorece o

Estado sul-americano. Assim, Chávez retirou do ar trinta e quatro emissoras de rádio, sem qualquer
perspectiva de que voltem a transmitir. Já o Governo interino hondurenho suspendeu duas emissoras, mas
as autorizou a retomar suas atividades duas semanas depois, enfatizando a importância desse ato para as
eleições nacionais que ocorreriam em 29 de novembro de 2009. Quanto ao Governo de Porfirio Lobo, não
há registro de restrições aos meios de comunicação.
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No que tange à oposição política, há cerceamento na Venezuela, inclusive tendo em vista o asilo
no Peru de Manuel Rosales, candidato presidencial derrotado por Chávez em 2006. Em Honduras todos os
partidos políticos continuam atuantes, estando afastado do País o antigo Presidente Zelaya, que está
indiciado em vários ilícitos penais relacionados com a determinação, durante o seu mandato, de realizar o
referendo que permitiria a reeleição.

O discurso chavista é nitidamente maniqueísta, tendo o mandatário acusado os oposicionistas
venezuelanos de apátridas, termo com nítida conotação de inimigos da pátria. Em Honduras, cinco
partidos políticos concorreram nas eleições de novembro de 2009, inclusive o Partido Liberal, do
Presidente deposto, não havendo referência à impugnação de alguma agremiação política.
 
2. A participação brasileira nos casos hondurenho e venezuelano
 

O Brasil tem tido ativa participação no desenvolvimento dos casos em estudo. Assim, o ex-
Presidente Manuel Zelaya permaneceu mais de quatro meses na Embaixada brasileira em Tegucigalpa,
dela só se afastando no dia 27 de janeiro de 2010, data que assinala o último dia de seu mandato
presidencial. Na ocasião ele recebeu salvo-conduto do Presidente Porfírio Lobo. Restou ao Brasil a
nostalgia de ter admitido ver sua representação diplomática, em pequeno e pobre país centro-americano,
transformada em hospedaria para um dirigente afastado do poder por tratativas tendentes à sua
continuidade no cargo, em flagrante acinte à Carta Magna desse país.

Diante da admissão tácita pelo Governo brasileiro das ações de Zelaya, de nítido cunho político e
condenação às autoridades de seu país, conclamando os correligionários a partir do interior da legação
brasileira, o Governo de Roberto Micheletti levou o caso para a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em
Haia, em 28 de outubro de 2009. Trata-se do processo República de Honduras contra República
Federativa do Brasil – disputa relacionada a questões legais sobre relações diplomáticas, associada com

o princípio de não intervenção em assuntos que são de natureza essencialmente interna.
[31]

 Acusava o
Brasil de permitir que Zelaya e seu grupo utilizassem as instalações diplomáticas brasileiras para se evadir
da Justiça hondurenha. Em 30 de abril de 2010, o Ministro das Relações Exteriores de Honduras, Mario
Miguel Canahuati, informou à Corte, por meio de carta, que o Governo hondurenho não daria continuidade

ao processo. O presidente da CIJ ordenou em 12 de maio de 2010 que o caso fosse retirado da Corte.
[32]

Acentue-se que isso ocorreu em momento no qual o Brasil atravessa fase de saudável vivência
democrática, intenso progresso, economia em franca expansão e reconhecimento internacional. O
envolvimento brasileiro na guarida a Zelaya, em situação tão diversa do paradigma diplomático, sem
razões expressivas e por tempo tão dilatado, em nada contribuiu para a Diplomacia brasileira, que goza de
merecido respeito há mais de um século graças ao trabalho de Rio Branco, Ruy Barbosa e Epitácio
Pessoa, entre outros.
 
3. Algumas razões para a posição brasileira nos dois casos
 

Na busca de justificativas para a condenação pelo Brasil ao golpe em Honduras e a aproximação

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5253



com o governo Chávez, além da afinidade política entre os governantes, poderíamos mencionar:
•      adoção (pragmática?) de posturas diferentes (liberal, no caso de Honduras, e realista, no caso
venezuelano) pelo governo brasileiro;
•      crescente tendência a uma maior atuação brasileira na América Central e Caribe (Minustah,
adesão da Venezuela ao MERCOSUL, acordo Brasil – Estados Unidos para desenvolvimento de

biocombustíveis na América Central e Caribe,
[33]

 CALC, CELAC,
[34]

 primeira Cúpula Brasil –
Caricom, etc.);
•      adoção seletiva do princípio da não indiferença;
•      adoção de uma postura internacional mais assertiva (o que vai ao encontro da postulação a
uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU) pelo Brasil.

  
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

                    
Este artigo se ocupou da deposição do então Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, em junho

de 2009, admitida internacionalmente como golpe de estado; dos fatos provocados pelo Presidente da
Venezuela, Hugo Chávez, contestáveis quando analisados sob o viés democrático; e do posicionamento do
governo brasileiro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a esses acontecimentos nos dois
países latino-americanos.

Buscaram-se elementos e fatos que possam conduzir a uma análise menos passional do caso
hondurenho, incluindo opiniões de estudiosos e internacionalistas com pensamentos diversos. Após,
teceram-se reflexões acerca do atual momento político da Venezuela, com notório viés autoritário sob o
governo de Hugo Chávez. O objetivo foi refletir sobre a admissão do mandatário venezuelano como Chefe
de um Governo democrático, enquanto Honduras, do Presidente Porfírio Lobo, é ainda vista como uma
Administração golpista.

   A posse, em 27 de janeiro de 2010, do Presidente Porfírio Lobo Soza – escolhido em pleito sem
ilegalidade aparente ou maiores incidentes –, que solucionou a crise no plano interno, permite antever que
os demais países darão fim às medidas restritivas contra Honduras. O desfecho da crise pode ser tido
como favorável, pois não houve derramamento de sangue e se verifica a pacificação da sociedade nacional
hondurenha.

Contudo, o Governo de Honduras ainda não é reconhecido pela maioria dos países. A União das
Nações Sul-Americanas (UNASUL), em maio de 2010, ameaçou boicotar a cúpula da União Europeia

caso o presidente Porfírio Lobo fosse convidado.
[35]

 Esse contexto conduz a questionamentos que
consideramos oportunos e pertinentes:

– Transcorrido o prazo do mandato do presidente Zelaya e eleito seu sucessor, em eleição
prevista antes da sua remoção do governo, como pode ser resolvido o impasse para o reconhecimento
internacional do governo hondurenho?

– Dada a postura internacional majoritariamente contrária ao golpe, o que poderia configurar,
então, um governo democrático e o retorno da ordem constitucional?

– Caso a sociedade internacional, em sua maior parte, reconheça o novo governo hondurenho,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5254



qual seria o impacto para a postura brasileira?
– A justificativa para o não reconhecimento das eleições (já que foram realizadas pelo

governo de facto) se conforma com precedentes da política externa brasileira? Nesse viés, convém lembrar
que, em 2004, o presidente do Haiti foi removido do governo por tropas estrangeiras e o governo interino
solicitou auxílio da ONU, o que resultou na missão liderada pelo Brasil.

A postura de muitos Estados em relação ao governo hondurenho pós-deposição de Zelaya,
especialmente depois da posse do Presidente Porfírio Lobo, privilegia a doutrina Tobar, bastante aceita
nas primeiras décadas do século XX. Devida ao Ministro das Relações Exteriores do Equador, Carlos
Tobar, em 1907, a doutrina defendia o não reconhecimento de governo oriundo de golpe, tendo sido na
ocasião também empregada em tratado de paz e amizade entre os países centro-americanos, incluindo
Honduras. Ademais, surgiu em 1930, a doutrina Estrada, do Ministro das Relações Exteriores do México,
Genaro Estrada, para a qual reconhecimento de governo fere a soberania de seu Estado, desaconselhando-

se qualquer juízo crítico em relação ao governo de outro país.
[36]

 A doutrina Estrada, que apregoa o
princípio da não intervenção, tem prevalecido, mas no caso Honduras constata-se um retorno da doutrina
Tobar.

O cotejo com a Venezuela de Chávez, que merece enfática simpatia do Presidente Lula, gera
interrogações, pois o dirigente andino já ostenta um elenco de medidas divergentes dos padrões tidos como
plenamente democráticos. Podemos afirmar que a Venezuela se afasta da condição de um Estado
democrático, aproximando-se de um governo ditatorial.

As lições do caso Zelaya perdurarão com ensinamentos para todos os envolvidos e seus adeptos
em Honduras e no exterior. A condenação do afastamento do então Presidente caribenho, considerando
esse ato pura e simplesmente golpe de estado, não encerra a questão. A indicação de que a busca de
reeleição em qualquer cenário – incluindo desrespeito às normas constitucionais democráticas – pode
conduzir a resultado imprevisto sinaliza alerta para dirigentes que se imaginam superiores a todas as leis
em seu país.  

A comparação proposta conduz a entendimentos diversos. Pode-se afirmar que a escolha entre
um país, com quase trinta milhões de habitantes e um dos maiores produtores de petróleo do planeta, e um
Estado com população quatro vezes menor e que tem na banana o seu principal produto de exportação leva
à opção pelo primeiro. Mas essa postura estaria adotando o viés puramente econômico, quando os
liderados de Chávez fora de seu país exatamente adotam a linguagem de censura aos impérios em favor
dos países mais pobres.

Uma explicação para a ampla receptividade no contexto internacional ao Presidente Hugo
Chávez e a indiferença ao Presidente Porfírio Lobo poderia ser buscada no fator ideológico: os ditadores
de esquerda são considerados democratas para os adeptos dessa corrente política, enquanto os de
posicionamento oposto são colocados na condição em que deveriam estar todos os chefes de Estado que
colocam a sua vontade acima das leis do país, da moral e do interesse coletivo como um todo, sem
privilegiar os segmentos da sociedade que lhe são simpáticos.

Nessa tessitura, entendemos que a democracia ainda é a sistema político presente em Honduras e
na Venezuela. Se houve uma ruptura da ordem constitucional em Honduras com a deposição de Manuel
Zelaya, pela não observância de um rito – até porque inexistente no texto magno –, a eleição e posse do
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Presidente Porfírio Lobo restabeleceu plenamente esse caminho legal. Ademais, na Venezuela do
Presidente Hugo Chávez, onde há atropelamento dos ditames que deveriam ser observados em relação à
oposição, devemos reconhecer nem mesmo ter havido uma ruptura constitucional, a qual, paradoxalmente,
teria sido tentada pela oposição em 2002, quando da tentativa de golpe contra Chávez.

Em favor da tese de que a Venezuela continua um Estado democrático, convém ser lembrado que
existem partidos de oposição, que podem concorrer com alguma possibilidade de êxito, especialmente no
pleito legislativo. Há, ainda, o natural desgaste do Presidente Chávez, pois a inflação venezuelana é a mais
elevada do continente (junho de 2010) e alguns problemas não resolvidos, como a falta de energia elétrica
e a escassez de determinados alimentos nos supermercados, tendem a diminuir o número de seus
apoiadores, resultando em votação mais expressiva para a oposição. As manifestações e passeatas
estudantis contra o Presidente também indicam a diminuição do seu controle antes absoluto sobre o País.

Presentes os ensinamentos de Norberto Bobbio, talvez devamos admitir que não vige na
Venezuela uma ditadura, mas o despotismo, que é também monocrático e dispõe de poderes excepcionais,

mas é legítimo e tende a ser de longa duração.
[37]

Por fim, o posicionamento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decididamente de aceitação
dos deslizes democráticos de Chávez e de não aceitação do governo de Porfírio Lobo, pode encontrar
justificativas em fatores como o privilégio do político sobre o jurídico, uma visão lulista de que a
Venezuela é um parceiro mais adequado ao Brasil, o entendimento de que os Estados sul-americanos
merecem maior atenção, além da característica pessoal do governante brasileiro, como seu sonho e do País
de buscar uma liderança internacional.
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INJUSTIÇADOS PELA NÃO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII,
DA CF/88) E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO NO DIREITO NACIONAL E

INTERNACIONAL

INJUSTICE BY NO REASONABLE DURATION OF PROCEDURE (ART. 5, LXXVIII, THE CF/88) AND
ACCOUNTABILITY OF STATE IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW

Cláudio José Franzolin
Luis Renato Vedovato

RESUMO
De uma forma interdisciplinar, o estudo busca fazer a reflexão sobre a razoável duração do
processo. Com base em elementos doutrinários, objetiva dar logicidade à questão, por meio da
interpretação do direito interno e do direito internacional. A razoável duração do processo é,
também na pesquisa, identificada como uma norma de direito fundamental. Os esforços do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostram-se como relevantes para a
efetivação desse direito fundamental. Reconhece-se que a expressão “razoável duração” é
dotada de vagueza semântica, sendo necessário, para se imputar algum tipo de
responsabilização, que a situação concreta de cada processo seja considerada, para verificar se
há ou não responsabilização do Estado, e que, mantendo a inércia deste, ampliem-se
mecanismos de tutela do jurisdicionado no âmbito do direito internacional. Para isso, partiu-se
de três pressupostos doutrinários indispensáveis para o desenvolvimento deste trabalho, quais
sejam: a.) o processo compreeendido como instrumento; b.) o neoconstitucionalismo e a força
normativa dos princípios e c.) a heteronomia e o direito internacional.
PALAVRAS-CHAVES: acesso À JUSTIÇA; DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO;
RESPONSABILIDADE DO ESTADO

ABSTRACT
From an interdisciplinary formula, the research seeks to reflect on the reasonable duration of
proceedings. Based on doctrinal elements, aims to provide logical structure to the question,
through the interpretation of domestic law and international law. A reasonable duration of
process is, also in the presente research, identified as a fundamental rule of law. The efforts of
the United Nations Program for Development show themselves as relevant to the enforcement of
fundamental rights. It is recognized that the term "reasonable duration" is endowed with
semantic vagueness, being necessary to impute some kind of accountability, that the actual
situation of each case is considered, to check whether or not the state accountability, and that
keeping the inertia of it, to broaden the mechanisms of protection under jurisdiction under
international law. Three doctrinal assumptions essential to the development of this work, which
are: a.) the process as a tool; b.) the neoconstitutionalism and normative force of principles and
c.) the heteronomy and international law.
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; REASONABLE LENGTH OF PROCEDURE, THE STATE
RESPONSIBILITY

 

 

INTRODUÇÃO

O tema desperta para uma interdisciplinariedade entre o direito processual civil, o direito
constitucional, o direito civil e o direito internacional, cujos institutos contribuem para o estudo
da efetivação da tutela jurisdicional num prazo razoável. Senão vejamos.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5260



O credor não quer, apenas, seu crédito reconhecido pelo judiciário; ele quer recebê-lo
num prazo razoável de forma que possa usufruir dele o mais breve possível. E ainda: a vítima a
qual sofre um dano a sua integridade física tornando-se inapta para o trabalho, ao pretender a
tutela jurisdicional, ela precisa de uma resposta efetiva e célere do Estado, pois as necessidades
dela se acentuam com o passar dos anos, durante o trâmite do processo. Imagine outra
situação: uma dada publicidade a qual é reconhecida como enganosa causou danos patrimoniais
e frustrações aos consumidores. Se, agora, estes pretendem a tutela jurisdicional, eles precisam
que ela se efetive para recompor o patrimônio deles num prazo razoável. Eis, agora, outra
hipótese: a pessoa natural a qual sofre uma situação atentatória a um direito de personalidade,
busca a tutela jurisdicional. Nesta hipótese, ela precisa, rapidamente, obter uma resposta do
Poder Judiciário, porque a própria demora da solução do litígio, por si só, já se caracteriza um
dano. Finalmente, um último exemplo: num litígio se discute o reconhecimento ou não a um
benefício assistencial ou previdenciário, não pode tal situação se manter indefinida em virtude
das delongas e da lentidão do processo, pois, tal ocorrência agrava, ainda mais, a situação
existencial do jurisdicionado.

Em todos esses exemplos, a questão fulcral é a mesma: a busca de uma tutela
jurisdicional que se realize por intermédio de um processo que tramita num prazo razoável, para
a efetividade do direito material. Nesta rota, despertam-se os seguintes questionamentos: quem
deve julgar uma lide quando se imputa ao Estado a demora da função jurisdicional? É necessária
a comprovação e existência de dano pela delonga de um processo? O que é duração razoável
do processo?  Como o direito internacional pode amparar o jurisdicionado, ante o
descumprimento ao art. 5º., LXXVIII, da Constituição Federal/88 (CF/88)? Qual dos valores deve
preponderar? A  busca da verdade ou a busca da celeridade do processo para seu tramite num
prazo razoável?

Este trabalho se encerra na importância de reconhecer que o direito a um processo
equitativo tem função essencial num Estado Democrático de Direito, afinal, o processo precisa
ser um instrumento para a realização do direito material. Mas não só! É preciso que esse serviço
prestado pelo processo ocorra num prazo razoável para que o bem da vida, a justiça e a
estabilidade das relações jurídicas sejam alcançadas.

Diz-se isso porque, hodiernamente, para a resolução dos conflitos e para a efetivação dos
direitos, ao se exigir o pronunciamento da tutela jurisdicional do Estado, a tramitação processual
se apresenta lenta e morosa, cuja situação promove uma angústia aos jurisdicionados,
despertando neles um sentimento de insegurança e de frustração, além de perda de
credibilidade na atividade Jurisdicional do Estado, o que significa dizer que “justiça demorada é
justiça negada” – justice delayed is justice denied.

Não é só! Justifica-se esse estudo porque se apontam novas necessidades humanas,
novos sujeitos e novos direitos e, por conseguinte, novos conflitos se instauram e se
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multiplicam, sejam eles individuais ou difusos. Um desses novos direitos e é aqui objeto de
estudo, é aquele que tem o jurisdicionado, conforme o art. 5º., LXXVIII - inserido na
Constituição pela Emenda Constitucional n. 45/04 – de um processo que tramite com uma
“razoável duração”.

Vale destacar, no entanto, que “razoável duração” é uma expressão dotada de vagueza
semântica e, por isso, para se saber se o processo tem ou não um trâmite razoável, o intérprete
precisa considerar alguns pressupostos técnico-jurídicos: a.) a complexidade da causa, do
processo e dos seus incidentes; b.) o comportamento das autoridades; c.) a conduta adotada
pelo próprio requerente; d.) o objeto do litígio e e.) a natureza indisponível ou não do interesse
sub judice.

Assim, primeiramente, é necessário traçar alguns pressupostos doutrinários que servirão
de ferramentas necessárias para compreender sobre esta “duração razoável”; só depois é
possível fundamentar e responsabilizar o Estado no âmbito nacional e internacional, ante a
morosidade de um processo, não realizando o direito material no âmbito prático à parte que
pede a tutela jurisdicional, o que fatalmente gera uma fragilidade e uma insegurança nas
relações jurídicas e nos poderes do Estado.

 

1.      ALGUMAS PREMISSAS DOUTRINÁRIAS PARA EFETIVAR O DIREITO
FUNDAMENTAL À  DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

 

1.1.            Primeira premissa: o processo como instrumento exige uma
duração razoável

O estudo do direito processual avançou e  passou por várias construções jusfilosóficas até
sua compreensão na contemporaneidade, onde se destacam três fases, conforme Cândido
Rangel Dinamarco[1], quais sejam:

a.) a fase sincretista;

b.) a fase autonomista e

c.) a fase instrumentalista

A fase sincretista, explica o autor, significava que o direito processual estava a serviço do
direito privado, ou seja, servia para a solução de interesses privados.

Estado e particular se confundiam. Nela, ocorria uma confusão entre o direito material e o
direito processual, tanto que se podia notar no Código Civil, de 1916, no seu artigo 75, que
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assim dispunha: A todo direito corresponde uma ação, que o assegura.

O sincretismo representava a plena liberdade, onde o processo estava a serviço da
composição de interesses privados, ou seja, a ação a serviço destes interesses[2]. Nada mais!

Depois surge a fase, denominada por Cândido Rangel Dinamarco[3], como autonomista.
Nela se propõe o desenvolvimento científico do direito processual, tomando como elemento
fulcral: a autonomia do direito de ação, a revelação dos princípios próprios setoriais do processo
civil, o conceito de lide e o destaque de que o direito processual integra o direito público, em
total dicotomia com o direito privado. Enfim, prossegue o autor[4], revela-se o caráter científico
do direito processual, a partir do estudo da ação como um direito público subjetivo,
independentemente do direito material, ou seja, prossegue[5], destacam-se o objeto do direito
processual, sua autonomia e sua colocação no âmbito do direito público.

No entanto, é na fase instrumentalista que o processo, realmente, assume um novo perfil
técnico-jurídico. É que o processo deve ser um instrumento, explica Candido Rangel
Dinamarco[6] para “captar e buscar os resultados práticos desejados” pelas partes, a partir dos
problemas políticos, sociais, econômicos, mas, acima de tudo para “aprimorar o serviço
jurisdicional prestado através do processo, dando efetividade aos seus princípios: lógico, jurídico,
econômico e político”.

Em suma, o processo não pode apresentar uma neutralidade aos valores que se pretende
ver serem atingidos. É preciso que o juiz promova o processo para atingir uma interpretação
para a realização do direito. Como bem assevera referido autor:

Assim, inserido nas estruturas estatais do exercício do poder, o juiz é legítimo canal através de
que o universo axiológico da sociedade impõe as suas pressões destinadas a definir e precisar
o sentido dos textos, a suprir-lhes eventuais lacunas e a determinar a evolução do conteúdo
substancial das normas constitucionais[7]. (g.n.)

 

Isto quer dizer que o comando inserido no inciso LXXVIII, do artigo 5º., precisa ser
interpretado em conexão com a necessidade se fazer do processo um efetivo instrumento de
realização do direito, onde a logicidade, a formalidade, a segurança, conflitem com outros
valores que são a realização da justiça e a satisfação do direito material.

Num primeiro momento, nota-se que o legislador tomou a frente, na qualidade de
destinatário do Inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição Federal, e ele promoveu algumas
reformas do direito processual as quais passam ser dotadas de ferramentas mais eficientes, no
intuito de se assegurar que a decisão da sentença possa se realizar, de forma mais célere, no
âmbito prático, para que, mais rapidamente, o bem da vida possa se incorporar ao patrimônio
jurídico do jurisdicionado que é beneficiado pela sentença (art. 162, do Código de Processo Civil
– CPC). Tais ferramentas se notam, exemplificativamente, por meio de algumas legislações que
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modificaram ou que inseriram dispositivos ao Código de Processo Civil.

Assim, é o que ocorre com a Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2010 que vem dar
tratamento para as situações envolvendo: incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição,
exceção de incompetência, vista dos autos, entre outras. Outra alteração foi promovida pela Lei
11.232, de 22 de dezembro de 2005, que estabelece “o cumprimento de sentença”, dando início
a uma fase mais sincrética ao processo, no intuito de se realizar o direito do autor. Enfim,
poderiam ser citadas outras leis, como a Lei 11.382, de 06/12/2006, a Lei 11.419, de
19/12/2006.

Estas reformas, de uma forma ou de outra, decorrem da preocupação do legislador para
a realização do direito por meio de um instrumento mais ágil: o processo.

 

1.2.Segunda premissa: o neoconstitucionalismo e a duração razoável do
processo como um princípio constitucional dotado de força normativa  

Para que se possa impor força normativa ao direito a um processo de duração razoável,
decorre da necessidade de se reconhecer que o pensamento jurídico está passando por
profundas transformações. Estas transformações, conforme Daniel Sarmento[8], denominada
neoconstitucionalismo, podem, segundo ele, ser sintetizadas em cinco tópicos: i.)
reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e a importância deles para o
processo e para a aplicação do direito; ii.) rejeição ao formalismo e a necessidade de o
intérprete se socorrer à estilos mais abertos de raciocínio jurídico, como: o tópico, a
ponderação,  a argumentações, a lógica do razoável etc; iii.) a constitucionalização do direito
de forma a assegurar o fortalecimento dos valores constitucionais; iv.) reaproximação entre o
direito e a moral; v.) judicialização da política e das relações sociais. Assim, o
neoconstitucionalismo[9] significa sustentar que o pensamento jurídico centrado no legalismo,
no formalismo e na neutralidade aos valores não podem mais prosperar na complexa tarefa do
intérprete para resolver os conflitos. A realização do direito material na prática exige do
intérprete uma tarefa muito mais complexa. O que mais merece destaque para este estudo é a
importância do reconhecimento da força normativa dos princípios. É só pensar no princípio da
celeridade do processo e sua projeção no estudo da responsabilidade do Estado.

É preciso que a realização do direito material se adapte as necessidades de uma justiça
mais sensível contra os efeitos nefastos do tempo, ou seja, o intérprete precisa se utilizar de
novas formas para a tutela dos direitos. Para isso, é necessária uma distribuição de tarefas, de
poderes, de deveres e de faculdades entre os agentes envolvidos na movimentação do processo,
para que este atinja o seguinte escopo: tornar-se um eficaz instrumento para a realização
prática do direito material num prazo razoável, permitindo àquele que obteve a situação jurídica
vantajosa – autor ou réu – possa extrair os benefícios almejados.
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O acesso à justiça precisa ocorrer por meio de um processo que tenha um trâmite numa
duração razoável e, para isso, fundamentam-se, entre outros, nos arts.: 1º., III, art. 5º.,
LXXVIII, ambos da Constituição Federal, os quais são princípios que servem como ferramentais
para contribuir na revelação e no desenvolvimento do direito e também para captar novos
valores que possam interferir e promover a realização de novos interesses e direitos.

Como expõe Ingo Wolfgang Sarlet:

(...) aplicar princípios é estar sempre aberto à renovação do direito, compreendida aqui como
necessariamente abrangendo um processo permanente de reconstrução da ordem jurídica,
sempre protagonizado também pelo Poder Judiciário, ainda mais considerando a circunstância
elementar de que é a jurisprudência a responsável, em larga medida, e por mais que se queira
e possa criticar esta função, pela própria compreensão do conteúdo e significado jurídico dos
princípios[10].

 

Nesta rota, o fortalecimento dos princípios permite que a tutela dos direitos fundamentais
ganhe o colorido da juridicidade, como ocorre nas seguintes situações: o da igualdade entre os
filhos, da proteção da propriedade, da função social da propriedade, do direito à
autodeterminação em querer ou não se submeter a tratamento médico, do direito ao sigilo de
dados[11], da tutela dos direitos da personalidade, e obviamente, do direito fundamental a
duração razoável do processo.

 Fortalecer os princípios inseridos na Constituição Federal significa dar a eles uma
efetividade real, os quais possam atuar como luzes que iluminam a compreensão da lei, afinal,
ela não consegue resolver aos conflitos e nem a responder aos mais variados anseios sociais que
se projetam numa sociedade mais complexa e mais plural.

Esta complexidade e esta pluralidade decorrem das forças, interesses e valores que se
entrecruzam, como resultado do fortalecimento do regime democrático.

 

Enfim, os princípios vão ampliar o ângulo de análise do intérprete, de forma que eles
atuam como instrumentos para captar valores, dimensionar e ponderar os mais variados
interesses e para a construção dos direitos.

Em suma, os valores são mais sensíveis para ingressar no âmbito dinâmico do processo
para que ele não fique neutro aos valores que reinam e se projetam nas relações sociais, cujas
necessidades e interesses não podem gravitar sem solução por muito tempo[12].

Assim, a tutela jurisdicional eficaz significa: 1.) acesso à justiça; 2.) realização do direito
material; 3.) realização deste direito por intermédio de um processo que tenha uma duração
num prazo razoável (art. 5º., LXXVIII, da Constituição Federal/88 – CF/88); 4.) que o processo
apresente uma tramitação célere. Outros valores, no entanto, também não podem passar
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despercebidos, quais sejam:  a.) o devido processo legal (art. 5º., LIV, da CF/88); b.)  o efetivo
contraditório técnico e oportuno (art. 5º., LV, da CF/88); c.) a vedação da utilização, no
processo, de provas que tenham sido obtidas por meios ilícitos (art. 5º., LVI, da CF/88); d.) a
impossibilidade se subtrair-se ao jurisdicionado do seu direito ao juiz natural (art. 5º., XXXVII e
LIII, da CF/88); e.) a imprescindibilidade de que as decisões sejam fundamentadas (art. 93, IX,
da CF/88, combinado com o art. 458, do CPC) e f.) a garantia do duplo grau de jurisdição.

Essas garantias decorrem do fortalecimento dos comandos constitucionais que passam a
invadir a interpretação do direito processual.

Além disso, é preciso que a efetividade do processo ocorra, por meio de uma jurisdição
tanto quanto possível eficiente e justa, onde o processo deixa de ser uma construção
meramente formal para se adequar a novas realidades políticas e sociais, iluminadas pelos novos
mecanismos para a realização do direito: a efetivação do direito fundamental a duração razoável
do processo; a adoção de condutas pelas partes sejam dotadas de lealdade e de seriedade; os
poderes do juiz sejam ferramentas necessárias para que o processo realmente seja um
instrumento de realização do direito material; adoção pelo advogado de condutas que não sejam
antijurídicas, apenas com o propósito de evitar que a parte adversa alcance o resultado prático
pretendido, por intermédio do processo.

 

1.3.A heteronomia e o Direito Internacional utilizado para a tutela do direito a
uma duração razoável do processo

 

A complexa e, na maioria dos casos, conflituosa relação entre direito interno e direito
internacional é o tema em debate no presente trabalho. É certo que quando se faz referência ao
direito internacional, quer-se elencar todo o grupo de normas que o compõem e, especialmente,
aquelas obrigações e aqueles tratados aos quais se vinculam os países envolvidos. Aqui, é
restrita a questão, pois, o foco é a proteção internacional dos direitos humanos, o que traz o
envolvimento apenas do país violador. A discussão, portanto, recai na relação entre o Estado
que deixa de cumprir uma norma ou uma obrigação internacional e o prejudicado, que é o
particular. O tema também se fecha no que concerne ao objeto, pois, trata da questão
específica da duração razoável do processo.

A ampliação da relevância do direito internacional é sensível e se inicia, no Brasil, com a
sujeição do país à jurisdição da Corte Americana de Direitos Humanos, o que aconteceu em 10
de dezembro de 1998[13].

A partir dessa data, o Brasil passou a responder pelos seus atos perante a Corte de San
José e, então, houve a necessidade de adequação das ações internas e internacionais. O
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aprofundamento dessas relações, chamada por Marcelo Neves[14] de transconstitucionalismo, no
entanto, faz nascer críticas por conta da criação de supostas limitações internas, especialmente
no tocante à criação de leis contrárias a tratados internacionais. Também a crítica recai sobre o
efeito irradiante dos direitos humanos, que se expandem cada vez mais, especialmente em
função de uma interpretação expansiva da proteção dos direitos humanos[15].

Por conta disso, a interação, a interdependência e os conflitos potenciais entre as
obrigações internacionais de direitos humanos e a liberdade de ação dos governos nacionais e os
legisladores têm sido objeto de debate no Brasil nos últimos anos.

No início, como dito, a crítica foi levantada contra o conteúdo dinâmico de normas
internacionais de direitos humanos e as limitações em evolução legislaturas nacionais,
decorrentes dessas normas. O ponto de partida aqui deve ser as normas previstas nos
instrumentos internacionais, embora os problemas normativos e desenvolvimentos inerentes a
esses instrumentos não podem ser separados do segundo aspecto do debate: o papel dos
organismos internacionais de direitos humanos, em especial o da Corte Americana de Direitos
Humanos.

Com base nisso, é de se destacar a relevância do direito internacional no tocante à
duração razoável do processo. Assim, é também possível imaginar um problema global
relacionado com a divisão de poderes, pois, se a execução judicial das obrigações internacionais
em matéria de direitos humanos é necessária, a vinculação a um tratado se dá com a
participação do poder executivo e do poder legislativo.

No tocante aos direitos civis e políticos pouca resistência há no que diz respeito à atuação
do judiciário, porém, por envolverem questões atinentes a políticas públicas, os tratados sobre
direitos econômicos, sociais e culturais, como é o caso dos que garantem a duração razoável do
processo, trazem dificuldade maior de efetivação. De fato, as ações do Estado envolvem as
várias formas de exercício do poder, o que pode trazer dificuldades de coordenação entre elas.

A construção de políticas públicas, decorrentes de tratados internacionais, permite a
intervenção do judiciário nas decisões do Poder Executivo, o que gera o complexo problema da
implementação nacional das normas internacionais de direitos humanos, cristalizando muitos dos
problemas operacionais da divisão de poderes entre o judiciário, executivo e o legislativo.

Além disso, os envolvidos no debate público podem provavelmente expressar frustração
com certas atitudes ou tendências dentro do campo dos direitos humanos em diversos países.
Esta crítica essencialmente postula que o ambiente está inclinado para o politicamente correto,
de tal forma que não se atrevem a discutir os dilemas dos direitos fundamentais, limitando
apreciação política do legislador. Embora muitas vezes exagerado, os problemas a este respeito
não podem ser ignorados, devendo ganhar espaço na discussão.
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2.      DELIMITAÇÃO CONCEITUAL  DA “DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO” E  A
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO NO DIREITO NACIONAL PELA NÃO
REALIZAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA

 

2.1. Terminologia e a delimitação conceitual de “duração razoável do processo”

     

Vários autores[16] têm se dedicado ao estudo acerca da demora na tramitação do
processo e na construção da duração razoável do processo, haja vista que ele é um serviço que
precisa ser um instrumento para a realização de direitos. A forma não pode suplantar ou ir além
do que expõe o direito material. Este é o postulado e ser buscado pelas partes. No entanto, esta
satisfação em benefício do credor precisa ocorrer num processo que tramite num prazo razoável.

Primeiramente, com relação a terminologia de “duração razoável do processo”, como
se verá a seguir, é expressão mais conhecida no cenário do direito internacional.

Entre os doutrinadores nacionais, é possível identificar que eles se utilizam de
diferentes expressões. Humberto Theodoro Júnior[17] se utiliza da instrumentalidade efetiva  e
celeridade procedimental. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini[18] se valem do princípio
da razoável duração do processo, expressão também compartilhada com Cassio Scarpinella
Bueno[19] e Misael Montenegro Filho[20].

De qualquer ângulo que se aprecie a expressão o que se nota é de que ela imprime
que o processo precisa apresentar um tempo que seja suficiente para o juiz formar sua
convicção e que nele também sejam assegurados mecanismos de garantias constitucionais
processuais. Ademais, o princípio impõe uma nova mentalidade para a sociedade e para o
Estado.  

A iniciar pelo direito internacional, a Convenção Européia para a Proteção dos Direitos
do Homem e das Liberdades Fundamentais, modificada nos termos do Protocolo n. 11[21],
expõe, no seu artigo 6º., o seguinte:

1.Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente,
num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual
decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer
sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. (...).

 

Ou seja, nota-se que a preocupação com a duração do processo não é nova, afinal,
referida Convenção é de 04.11.1950. É uma preocupação constante, portanto, que a evolução
do pensamento jurídico conduza para a necessidade de bem delimitar, ou, pelo menos fornecer
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subsídios para a interpretação do direito interno.

A quem se destina o comando inserido no Art. 5º., LXXVIII,  da CF/88? Quem são os
responsáveis para a realização do direito a uma duração razoável do processo? O que significa
“duração razoável”?

Na verdade, referido princípio destina-se a todos os Poderes e à sociedade.

Ao Poder Executivo cabe dotar verbas orçamentárias para equipar, instrumentalizar e
fornecer recursos ao Judiciário para se aparelhar e se estruturar, a luz de sua autonomia
administrativa e financeira, de forma que a tutela jurisdicional seja eficazmente atendida.

Ao Poder Judiciário é necessário estar equipado de instrumentos e institutos para 
efetivar a tutela jurisdicional de forma que ela seja mais célere e mais econômica, aproveitando
atos e momentos do processo, como: a.) a reconvenção, a  conexão, a continência; b.)
cumprimento de prazos pelas partes, pelo juiz e pelo Ministério Público (arts. 189, I e II, e 456,
do CPC)[22]; c.) poderes para que o magistrado possa impulsionar o processo e assegurar a
solução mais célere do litígio (art. 125, do CPC); d.) julgamento antecipado; e.) o cumprimento
da sentença, entre tantas outras ferramentas à disposição do juiz. Outras poderiam ser citadas,
mas, por hora, estas servem como exemplo para demonstrar a preocupação que o acesso à
justiça, por si só, não basta. É preciso, também, que o processo tenha uma tramitação
desapegada de burocracia e de rituais administrativos desnecessários.

Ao Poder Legislativo, cabe editar leis que possam reconhecer a importância do papel
do juiz e também dos envolvidos direta ou indiretamente no processo, para que elas ampliem o
campo de análise do julgador e cada vez mais repugne medidas meramente procrastinatórias.

À sociedade o princípio da duração razoável também se destina. Exige-se dela uma
mudança de mentalidade. O intérprete não  pode ficar se valendo de subterfúgios para retardar
o máximo o direito que parte detém, quando ela se socorre da tutela jurisdicional. Os efeitos
nefastos do tempo prejudica o próprio Estado de Direito e a estabilização na confiança do
Judiciário.

Em suma, seja por meio da atuação do legislador, seja por meio do reconhecimento
da sociedade na contemporaneidade dos novos direitos e dos novos sujeitos que nela
despertam, dois impactos repercutem no estudo da duração do processo: 1.) a necessidade de
que ocorram procedimentos sumários e ritos mais célere para as causas que sejam menos
complexas; 2.) a necessidade de uma tutela jurisidicional  de verossimilhança e menos formal
quando as partes ostentam uma situação existencial diferenciada e que por isso, precisam de
uma tutela por meio de um processo mais célere, pois o tempo não pode agravar a conquista
dos direitos deles. É o caso do idoso, da criança, do consumidor, do preso, do trabalhador, do
portador de necessidades especiais, do doente crônico etc. Enfim, quando eles se socorrem ao
Judiciário, as condições existenciais deles não podem ser agravadas pela demora na tramitação
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do processo.

Em suma, a duração do processo num prazo razoável não apresenta conceito unívoco.
Como a expressão “duração razoável do processo” é dotada de vagueza semântica, o seu
preenchimento pelo intérprete, exigirá que vários aspectos sejam captados e considerados, no
momento de imputar a responsabilidade ao Estado pela demora da prestação jurisdicional. É
preciso averiguar: a complexidade da causa, as expectativas legítimas lançadas, se a parte que
alega que o processo não está célere também não é ela a responsável pela demora em virtude
dela se utilizar de medidas meramente procrastinatórias, as quais se caracterizam como um
comportamento contraditório - venire contra factum proprium; se a causa apresenta a
necessidade de se buscar mais rigor para a elucidação da verdade real ou não; se o conflito
envolve direitos da pessoa humana ou apenas uma tutela de crédito; se uma das partes causa
assédio processual a outra, tumultuando a possibilidade de obtenção do direito pela parte
adversa etc.

Enfim, o conceito de duração razoável vai depender da sensibilidade do intérprete para
que preencha o conteúdo da expressão aberta que se torna mais sensível para captar os mais
variados fenômenos e realidades que eclodiram na demora no trâmite do processo.

 

2.2.  Breves considerações acerca da responsabilidade do Estado pela não duração
do processo no prazo razoável no direito interno

 

Antes de qualquer fundamentação no âmbito do direito nacional, é importante trafegar,
apenas para registrar a preocupação no direito estrangeiro, em especial, no direito italiano, cujo
país, de alguma forma, já sente a necessidade de o pensamento jurídico venha contribuir para
que a tutela jurisdicional seja realizada num tempo razoável. A crescente preocupação com a
ragionevole durata[23] do processo é uma realidade crescente porque os jurisdicionados, ao
serem frustrados pela demora na prestação jurisdicional, seus direitos podem ser restringidos,
ameaçados, suprimidos ou excluídos. Neste sentido, a prestação jurisdicional inadequada, e
nesta rota, desperta a importância da Corte interamericana de direitos humanos.

Como dito, a vinculação a normas e a obrigações internacionais gera ao Estado, no caso
de não cumprimento, a responsabilização internacional. Para tanto, há a necessidade de serem
identificados o dano, o ato ilícito e a imputabilidade do Estado[24].

De fato, nesse ponto, o que se percebe é um novo paradigma interpretativo que leva em
consideração o direito internacional, o que levou, em alguns casos, à busca por novos
julgamentos internamente, como é o caso da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 101, além dos casos citados Ximenes Lopes e Maria da Penha. No horizonte, há o
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julgamento na Corte Americana da Lei de Anistia Brasileira.

O intérprete, permeado com novos caminhos, precisa superar o pensamento meramente
racionalista e formal – ou logicizado - fruto de uma época iluminista, para avançar aos novos
instrumentos interpretativos, os quais se tornam mais argumentativo, mais tópicos e mais
sensíveis à política, à economia, à sociologia, à psicologia, à antropologia, à ética etc. O
intérprete passa a reconhecer que a tutela jurisdicional para o jurisdicionado não se limita mais,
a ser um poder do Estado apenas para solucionar um conflito; o jurisdicionado, agora, quer que
o seu direito, reconhecido pelo Estado, seja incorporado ao seu patrimônio jurídico o quanto
antes, o que exigirá um processo com tramitação breve e sem delongas.

Pensar na responsabilidade do Estado, no âmbito interno é necessário, ainda que
brevemente, passemos em breves considerações sobre este tipo de ocorrência. Nesta rota,
avança-se o pensamento jurídico contemporâneo diante das novas e complexas questões que se
despertam num cenário onde o direito nacional, direito internacional, o direito material e o
direito processual se conectam de forma que se curvem em benefício da realização de uma
tutela jurisdicional justa e célere.

 

2.2.1.Os pressupostos de responsabilidade do Estado e a não duração razoável do
processo

 

Pensar na responsabilização Estado, implica na necessidade de atuação ativa dele para
que adote medidas efetivas na solução dos litígio. Estas medidas implicam: aparelhamento do
Judiciário, mas também eliminação de práticas burocráticas desnecessárias.

 

Primeiramente é necessário destacar que há uma situação existencial que se materializa
num dano, haja vista a ausência de uma resposta do Estado, diante do fato de que ele ostenta
o monopólio do poder Jurisdicional, e portanto, para solucionar os conflitos de interesses. Os
efeitos nefastos do tempo podem ser corroborados por intermédio de uma ampliação na
responsabilização dos Juízes[25], pessoas as quais a sociedade deposita sua confiança e por
meio do qual o Estado se verbaliza e se manifesta.

Outro aspecto que se materializa a responsabilização do Estado decorre do fato do
Estado, diante de práticas burocráticas, desajeitadas, atrasadas, lentas, retardam de forma plena
a busca para a rápida solução do litígio. A Constituição Federal, ante o artigo 37, parágrafo 6º,
impõe a responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade decorre de uma conduta não
omissiva do Estado, mas, sim, ativa. Ou seja, o Estado, se utiliza de um aparelhamento
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administrativo e burocrático que não resolve, que não soluciona e que não agiliza a tutela
jurisdicional. Esta conduta do Estado é comissiva, e não omissiva.

Sob o nosso ponto de vista, o efeito nefasto do tempo não decorre da omissão do Estado,
mas sim, de uma conduta comissiva que não contribui, não auxilia e não atua de forma ativa
em prol dos jurisdicionados.

 
3.      A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO NA VISÃO DO DIREITO INTERNACIONAL

3.1.Direito interno e direito internacional.

O diálogo das fontes entre direito interno e direito internacional foi identificado como
necessário por CARVALHO RAMOS[26], especialmente após a vinda da Emenda Constitucional
45/04, nos seguintes termos:

“Vivemos um momento de reapreciação e de evidente valorização do Direito Internacional dos
Direitos Humanos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004 (EC 45/04), que introduziu o § 3º do
artigo 5º da Constituição Federal (CF/88), estimulou a revisão da jurisprudência do STF sobre
os tratados internacionais de direitos humanos.”

 

Dessa forma, a garantia à duração razoável do processo deve ser identificada como
pertencente ao rol de direitos humanos, especialmente com base na Convenção Americana, em
seu art. 8º, que é útil para iniciar a discussão sobre o devido processo legal e a duração
razoável do processo.

Em seu conteúdo, o artigo, que pode ser tido como o cerne do tema na Convenção, traz
os seguintes dizeres:

Art. 8o - Garantias judiciais

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

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto
não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em
plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de
sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio,
nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;
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f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz
sobre os fatos;

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.

 

No entanto, como acima se viu, há críticas no sentido de que os direitos humanos
limitariam a possibilidade de ação do Poder Legislativo interno, o que, para alguns[27], pode ser
tido como uma afronta à democracia.

Como um exemplo um tanto simplista, é possível serem identificados duas formas
diferentes, mas complementares, de abordagens para a questão dos direitos humanos em face
da legitimidade democrática. A primeira abordagem pode, em certa medida, ser caracterizado
como uma estratégia mais defensiva, na medida em que postula que não existe qualquer conflito
necessário entre direitos humanos e democracia. Como se percebe, tal linha de raciocínio é
baseada em um conceito de democracia qualificada, que percebe a legitimidade democrática
não exclusivamente decorrente do apoio popular e de tomada de decisão majoritária, mas
também incluindo a proteção dos direitos individuais e coletivos e as liberdades, uma defesa
contramajoritária.

Assim, a defesa dos direitos humanos como um elemento conceitual da democracia é,
logicamente, ligado à fundação de direito internacional dos direitos humanos como formado por
princípios e normas de restrição do poder soberano dos governos e legisladores, com base na
experiência trágica dos excessos que possam resultar da soberania irrestrita desses poderes na
exploração doméstica.

Além disso, a interdependência entre direitos humanos e democracia deve ser vista de
forma mais positiva por referência a normas concretas de direitos humanos, incluindo a recente
jurisprudência da Corte Americana de Direitos Humanos. Logo no início do período pós-II Guerra
Mundial, instrumentos de proteção internacional de direitos humanos realmente identificavam
uma clara ligação entre tais direitos e democracias estáveis e pacíficas, baseadas no primado da
lei. O preâmbulo da Declaração Universal de 1948 de Direitos Humanos apontou a atos de
barbárie resultante da violação de direitos humanos e à proteção dos direitos humanos por parte
do Estado de Direito como essencial para construção da participação popular, se o ser humano
não pode ser obrigado a recorrer à rebelião contra tirania e a opressão. Antes, também em
1948, a Declaração de Direitos e Deveres do Homem Americano, reconhece a liberdade
individual, liberdade política e do Estado de direito, princípios que formam a base de toda
verdadeira democracia.

Esta interdependência positiva articulada se tornou mais clara, ou, pelo menos, mais
evidente a partir das decisões da Corte Americana, que começaram a ser exaradas a partir do
final da década de 80, quando passam a surgir julgados sobre aplicação de princípios e normas
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de direitos humanos nos casos em que a Corte foi chamada a tomar uma posição sobre o
conflito aparente entre as liberdades individuais e coletivas valores e princípios democráticos.
Tomando o sistema Europeu como exemplo paralelo, num caso relativo à dissolução de um
partido político, a Corte Européia afirmou, com referência explícita ao preâmbulo da Convenção,
que "a democracia, portanto, parece ser o único modelo político previsto pela Convenção e,
portanto, a única compatível com ele"[28]. Em outro caso, a Corte aceitou a dissolução de um
partido, na sequência de uma análise abrangente de que o programa do partido e as políticas
formavam um pano de fundo contra os princípios gerais da formação do Estado e da democracia
no sistema da convenção[29].

No final dos anos 1970, porém, a duração razoável do processo se liga ao devido
processo legal e ganha significado amplo, envolvendo a possibilidade do indivíduo usufruir das
diversas instituições, governamentais e não governamentais, judiciais e extrajudiciais, para
poder perseguir a justiça em tempo condizente com a proteção do direito[30]. Ao mesmo tempo,
a guerra fria ainda trazia dificuldades para a implementação de normas de direito internacional
dos direitos humanos. A queda do muro de Berlin trouxe um novo impulso para a proteção
internacional dos direitos humanos, colocando o Direito Internacional em posição de
protagonista.

No que toca ao judiciário, as conseqüências chegaram com dois casos famosos, Damião
Ximenes Lopes e Maria da Penha. Em ambos os casos, o sistema interamericano (no primeiro
caso, a decisão foi da Corte, e no segundo, da Comissão) debruçou-se sobre a violação ao prazo
razoável do processo, que foi perpetrada pelo Brasil, por mais que a defesa brasileira tenha
tentado impor culpa ao Estado membro da federação, onde aconteceram os casos, não foi bem
sucedido no intento. Em ambos os casos, houve condenação ao Brasil por ultrapassar o prazo
razoável do processo, merecendo, no primeiro caso, especial menção, na decisão, à atuação do
representante do poder judiciário.

O prazo razoável do processo também é importante componente para identificar o
desenvolvimento do país, pois é uma parte vital do mandato do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) com a finalidade de reduzir a pobreza e fortalecer a
governabilidade democrática. Dentro do contexto mais amplo da reforma da justiça, nicho
específico do PNUD, identifica-se como necessário o apoio à justiça e à criação de sistemas
relacionados para que eles funcionem para os pobres e desfavorecidos. O implemento do prazo
razoável também é consistente com o forte empenho do PNUD para que a Declaração do Milênio
alcance seus objetivos. Buscando assim, conforme relatório do PNUD publicado em março de
2004, capacitar os pobres e desfavorecidos a buscar soluções para a injustiça e fortalecer os
laços entre as estruturas formais e informais, combatendo preconceitos inerentes a ambos os
sistemas. Tudo isso poderá fornecer acesso à justiça para aqueles que de outra forma seriam
excluídos.
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Dessa forma, assim como no final da segunda guerra foi relevante para a proteção dos
direitos de primeira geração, é identificável agora a atuação do direito internacional para tentar
buscar a concretização dos direitos sociais.

3.2. Principais obstáculos ao Aceso à Justiça identificados pelo Direito
Internacional

 

A partir da perspectiva do usuário, segundo o PNUD, no relatório de 2004, o sistema de
justiça é freqüentemente enfraquecido por:

a.       Os longos atrasos, os custos proibitivos para se valer do sistema, a falta de
disposição legal e acessível representação, que seja confiável e com integridade,
abuso de autoridade e de poder, resultando em buscas ilegais, apreensões,
detenção e prisão e execução de leis e aplicação falha e eletiva de ordens e
decretos;

b.      Severas limitações em recursos existentes, tanto na simples previsão legal
quanto na prática. A maioria dos sistemas jurídicos não fornece remédios que
sejam preventivos, oportunos, não discriminatórios, adequados, justos e
dissuasivos;

c.       Viés de gênero e outras barreiras na lei e os sistemas jurídicos: inadequações
nas leis existentes que falham ao proteger as mulheres, crianças, pobres e outras
pessoas desfavorecidas, incluindo as pessoas com deficiência e os possuidores de
baixos níveis de alfabetização;

d.      Falta de proteção de fato, especialmente para as mulheres, crianças e homens
nas prisões ou centros de detenção;

e.       Falta de informação adequada sobre o que é deve estar disponível à população
nos termos da lei, o que prevalece na prática, além do conhecimento de direitos
pela população;

f.       A falta de sistemas adequados de assistência judiciária;
g.       Limitação à participação do público nos programas de reforma;
h.      Número excessivo de leis;
i.        Formalistas e caros processos judiciais (em litígios civis e criminais e nos

processos administrativos);
j.        Prevenção contra o sistema jurídico por razões econômicas, o medo, ou a

sensação de futilidade do propósito.

 

Dessa maneira, o direito internacional por meio das organizações internacionais pode
servir de criador de paradigmas para identificar dificuldades implementação de mecanismos que
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garantam a duração razoável do processo[31]. O que poderia ser tido como um caminho para
que se busquem direitos sociais[32].

De fato, a duração razoável do processo está estreitamente relacionada à erradicação da
pobreza e ao desenvolvimento humano. Existem fortes ligações entre o estabelecimento de
governança democrática, redução da pobreza e garantir o acesso à justiça. A governança
democrática é posta em causa, onde o acesso à justiça para todos os cidadãos
(independentemente do sexo, raça, religião, idade, classe ou credo) é ausente. O prazo razoável
está também estreitamente ligado à redução da pobreza, pois ser pobre e marginalizado
significa estar privado de escolhas, oportunidades, acesso aos recursos básicos e de ter uma voz
no processo decisório. Inexistência de prazo razoável impõe ao cidadão a prorrogação do tempo
de discussão judicial, sufocando seu direito e limitando a eficácia da redução da pobreza por
meio dos programas de governo democrático, trazendo barreiras à participação, à transparência
e à responsabilização[33].

Olhando especificamente para as decisões das Cortes internacionais e dos tribunais
supranacionais (especificamente o europeu), vale a lição de CARVALHO RAMOS (CARVALHO
RAMOS, 2008, p. 186), nos seguintes termos:

“A Carta de Direitos Fundamentais da União Européia estabelece, em seu
artigo 47, que toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo
direito da União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um
tribunal, tendo direito a um julgamento justo, público e em um prazo
razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente
estabelecido por lei.”

 

O autor também faz referência, sobre o tema, ao julgamento, de 17 de dezembro de
1998, Baustahlgewebe vs. Comissão, C-185/95, Recueil p. I-8417. Segundo CARVALHO RAMOS
(CARVALHO RAMOS, 2008, p. 186), a duração razoável do processo foi cristalizada pela
jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Em linhas gerais, ela é
apreciada de acordo com cada caso em julgamento, envolvendo sua complexidade,
comportamento da parte e das autoridades competentes para julgarem o caso. Ressaltando que
essa lista não é exaustiva, devendo haver uma análise de razoabilidade do prazo. O objetivo do
TJCE é determinar se há justificativa na duração do processo, conforme se pode depreender do
julgado, de abril de 2003, Vieira Argentina vs. Comissão, T-44/01 e T-126/01. Podendo ser
citado também o julgado Limburgse Vinyl Maatschappij, de outubro de 2002, consubstanciado
nos casos C238/99, C-244/99, C-245/99, C-247/99.

Assim, pode-se dizer que há dispositivos internacionais sobre a duração razoável do
processo e, claramente, por força da Convenção Americana, há possibilidade do Brasil ser
impelido a implementar ações que garantam a duração razoável do processo. Como aconteceu
nas condenações, tanto na Corte quanto na Comissão Interamericana, impostas ao país.
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Como dito, o Brasil sofreu a primeira condenação na Corte Americana de Direitos
Humanos, em 2006, no caso Ximenes Lopes. A sentença condenatória no Caso Damião Ximenes
Lopes, proferida em 4 de julho de 2006, dispôs entre outros pontos, que: o Estado deve garantir
em um prazo razoável, que o processo interno destinado a investigar e sancionar os
responsáveis pela morte de Damião Ximenes; o Estado deve reparar a família de Damião
Ximenes por sua morte; o Estado deve continuar a desenvolver um programa de formação e
capacitação para o pessoal médico, de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de
enfermagem, e para todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental, conforme
padrões internacionais sobre a matéria.

A Corte determinou que o cumprimento da sentença não se esgota com o pagamento da
indenização, realizado pela União em 17 de agosto de 2007. E destacou, em 2008, que
“passados mais de oito anos desde a morte de Damião Ximenes Lopes (que aconteceu em
1999) sem que se tenha avançado no esclarecimento dos fatos e, se fosse o caso, à sanção dos
responsáveis. Tendo em conta estas circunstâncias, o Tribunal considera imprescindível que o
Brasil em seu próximo relatório remeta informação atualizada e detalhada sobre o estado da
investigação penal”.

Nesse caso, o Brasil teve que agir e ampliar os meios que garantam a duração razoável
do processo. O que também aconteceu em caso anterior, de responsabilidade da Comissão
Interamericana, em que se analisou a situação de Maria da Penha, que sofreu várias tentativas
de homicídio perpetradas por seu ex-marido, que continuava sem receber a punição necessária
da justiça. Tal caso deu origem à lei Maria da Penha. Mais uma vez, percebe-se o protagonismo
do direito internacional na busca de formalização de conquistas de cidadania.

 

CONCLUSÃO

 

O trabalho procura contribuir, de alguma forma, para engrossar os debates sobre os
transtornos que os efeitos nefastos que o tempo promove em detrimento da realização e
efetivação dos direitos.

Se, num primeiro momento, a preocupação era assegurar o direito de acesso à jurisdição,
amplia-se o ângulo de análise para acrescentar a esse direito, que a tarefa do Estado também
impõe que a decisão judicial e sua realização prática transcorram num prazo razoável.

É uma preocupação crescente no âmbito do direito interno e do direito internacional,
portanto, que o art. 5º., LXXVIII, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda 45/04, não
seja apenas um comando destituído de efetividade. É preciso que a eficiência da justiça se
realize.
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No entanto, a expressão “razoável duração” é dotada de vagueza semântica e, para se
imputar algum tipo de responsabilização por sua violação, é necessário que a situação concreta
de cada processo seja considerada, tudo com o intuito de verificar se há ou não possibilidade de
responsabilização do Estado, e que, mantendo a inércia deste, ampliem-se mecanismos de
tutela do jurisdicionado no âmbito do direito internacional.

Para isso, partiu-se de três pressupostos doutrinários indispensáveis para o
desenvolvimento deste trabalho, quais sejam: a.) o processo compreeendido como instrumento;
b.) o neoconstitucionalismo e a força normativa dos princípios e c.) a heteronomia e o direito
internacional.

A partir daí, verifica-se, no âmbito interno, como o artigo 5º., LXXVIII, da Constituição
Federal é constituído por uma norma com vários destinatários; além disso, da necessidade de se
considerar que o tempo, por si só, já promove um dano em detrimento do jurisdicionado que
não tem em seu processo uma duração razoável.

Para tanto, a compreensão do papel do direito internacional é fundamental, pois, os
limites da razoabilidade podem vir por meio dele, ao permitir um pensamento global e a
inserção desse tema no campo dos direitos fundamentais.
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[22] Destaca Luis Guilherme Marinoni, que o juiz tem prazos impróprios para proferir seus
despachos. Não ocorre em detrimento da autoridade jurisdicional, a preclusão, explica o autor. O
que pode ocorrer, sim, para o juiz, é a conseqüência estabelecida no artigo 198, do CPC.
(Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009,
p. 209).

[23] Art. 111, da Constituição da República Italiana, inserida pela Lei Constitucional n. 2, de
23.nov.1999.

[24] Cf. (CARVALHO RAMOS, 1999, p. 37)

[25] Neste sentido: NANNI, Giovanni Ettore. A responsabilidade civil do juiz. São Paulo: Max
Limonad, 1999, p. 313.

[26] Cf. (CARVALHO RAMOS, 2009)

[27] Sobre os críticos, numa visão mais global, cf. (KOCH; VEDSTED-HANSEN, 2006, p. 5)

[28] O caso analisado foi o Partido Comunista Unido da Turquia v. Turquia, ECtHR julgamento de
30 de janeiro de 1998, parágrafo. 45

[29] Cf. Refah Partisi e outros v. Turquia, ECtHR julgamento de 13 de fevereiro de 2003 (GC),
parágrafos. 86-136

[30] Cf. (GALANTER, 2010, p. 118)

[31] (REGAN, 1993, p. 29)

[32] Cf. (GOOD, 2009, p. 5)

[33] Cf. (MACDONALD, 1990, p. 32)
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INTEGRAÇÃO REGIONAL SUL-AMERICANA: SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E
SEGURANÇA JURÍDICA NO MERCOSUL

INTEGRACIÓN REGIONAL SUDAMERICANA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SEGURIDAD
JURÍDICA EN EL MERCOSUR

Jahyr-philippe Bichara
Marconi Neves Macedo

RESUMO
No contexto do ganho de evidência e importância por parte do Direito Internacional, destacam-
se os movimentos integracionistas, a partir da criação e desenvolvimento de blocos regionais.
Tendo em vista a atuação do Estado brasileiro, a partir de dispositivo consignado no art. 4º,
parágrafo único, da Constituição Federal, destaca-se, dentre esses blocos, o MERCOSUL, no
contexto de integração sul-americano, para tratar do mecanismo de solução de controvérsias e
sua repercussão na segurança jurídica. Analisando todos os mecanismos existentes desde a
criação do bloco até os dias correntes, após o advento do Protocolo de Olivos (2002), que criou
o Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL, conclui-se pela existência de problemas
estruturais no mecanismo de solução de controvérsias vigente, que dificultam o desenvolvimento
do processo de integração regional econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Integração regional; MERCOSUL; solução de controvérsias.

RESUMEN
En el contexto de gaño de evidencia e importancia por parte Del Derecho Internacional, se
destacan los movimientos de integración, desde la creación y desarrollo de bloques regionales.
Mirando la actuación del Estado brasileño, desde el dispositivo planteado en el art. 4º, párrafo
único, de la Constitución Federal, se destaca, entre estos bloques, el MERCOSUR, en el contexto
de integración sudamericano, para tratar del mecanismo de solución de controversias y su
repercusión en la seguridad jurídica. Analizando todos los mecanismos existentes desde la
creación del bloque hacia los días corrientes, después del advenimiento del Protocolo de Olivos
(2002), que ha creado el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, se ha concluido por
la existencia de problemas estructurales en el mecanismo de solución de controversias vigente,
que imponen dificultad el desarrollo del proceso de integración regional económica.
PALAVRAS-CLAVE: Integración regional; MERCOSUR; solución de controversias.

1 INTRODUÇÃO

 

Nos tempos atuais, a legitimação do Estado brasileiro é fundada na livre vontade dos
homens em constituir uma pátria livre e soberana. Nesse modelo, o Estado é constituído a partir
de um documento de natureza jurídica, reconhecido por todos, que deve indicar os valores
defendidos pela ordem instituída, a estrutura básica da administração pública, bem como outros
temas de índole constitucional material[1]. A esse documento, por sua essência, foi dado o
nome de Constituição do Estado.

O Direito Internacional tem se evidenciado ao longo das últimas décadas, especialmente
após as duas grandes guerras mundiais, como um meio de evitar conflitos de conseqüências
seriamente prejudiciais ao desenvolvimento da humanidade, a partir de soluções de convivência
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entre os divergentes interesses abrigados pela sociedade internacional, especialmente em se
tratando dos interesses dos Estados[2].

Nesse contexto, há de se considerar que, ante à já forte e ainda crescente interação
entre os sujeitos da sociedade internacional – Estados, organizações internacionais e indivíduos
–, as relações sociais as quais o direito se compromete a disciplinar são travadas, cada dia mais
costumeiramente, em âmbito transnacional. Daí a importantância de estabelecer um sistema
jurídico que dê conta dessa dimensão de relações sociais, efetivando uma das razões de ser do
direito: a segurança jurídica.

Inescapáveis, portanto, na sociedade global hodierna, os compromissos assumidos pelo
Brasil perante outros Estados, representados pelas convenções internacionais dos quais é
signatário, que constituem toda uma ordem de juridicidade internacional. Essa normatividade
supranacional, em face do modelo de Estado soberano próprio do movimento constitucionalista,
deve ser incorporada ou absorvida pelos sistemas jurídicos nacionais para que possa lograr
adequadamente seus efeitos práticos, bem como ser respaldada por um sistema jurisdicional
que lhe conceda efetividade e coercitividade.

Ao se examinar a situação específica constatada na América do Sul, percebem-se, após o
fim dos regimes totalitários – que, em geral, dominaram os Estados do dito continente nas
décadas de 1960 a 1980 –, tentativas consistentes de integração regional – tendência
disseminada nas relações entre os Estados na sociedade internacional –, partindo das
necessidades econômicas e visando uma integração até mesmo cultural entre seus países.

Por oportuno, é necessário ressaltar que o objetivo integracionista é consagrado
Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 4º, parágrafo único,
da Constituição Brasileira[3], pelo que deve ser conduzido prioritariamente.

Então, destaca-se o bloco regional Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), do ponto de
vista brasileiro, mas sem desgarrar dos objetivos que motivaram a criação da Associação Latino-
Americana de Integração[4] (ALADI) e, mais recentemente, da União de Nações Sul-
Americanas[5] (UNASUL). Nesse bloco regional, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai coadunam
seus interesses na busca pela constituição e consolidação de um bloco regional com fins ao
estabelecimento de um mercado comum, com a livre circulação de produtos, serviços, pessoas e
capital.

Constituído a partir do Tratado de Assunção (1991) e significativamente
institucionalizado nos termos do Protocolo de Ouro Preto (1994), o MERCOSUL tem assistido a
um desenvolvimento lento e penoso. Vários são os motivos responsáveis por essa constatação, a
exemplo das crises econômicas que assolaram o continente sul-americano nos anos 1990. A
despeito deste fator, a própria postura contraditória dos Estados também tem sido empecilho, e
certamente o principal, para o desenvolvimento do processo de integração.
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Antes de adentrar no tema da solução de controvérsias e segurança jurídica, se fazem
necessárias breves considerações a partir das teorias monista e dualista.

A atividade de criação de normas em caráter supranacional é fortemente obstada pelo
modelo dualista de diálogo entre direito internacional e direito interno, no Estado brasileiro.

O modelo dualista, quando inserido num contexto de sobrecarga das funções estatais –
como o que se apresenta no Brasil –, tende a impor uma morosidade arriscada à efetivação das
normas internacionais. Imerso em problemas internos urgentes, o país passa a preterir os
objetivos integracionistas nos seus procedimentos legislativos.

Inclusive, é observada a tolerância ao dualismo no próprio Protocolo de Ouro Preto[6]
(1994), quando estabelece que, ao firmar um compromisso internacional em seu âmbito, o
Estado Parte assume apenas o compromisso obrigacional de incorporação da norma, restando
esta sem qualquer efetividade imediata. Torna-se mais séria a questão quando se submete uma
numerosidade significativa de normas derivadas aos procedimentos de incorporação.

O sistema monista, por sua vez, passa imune a esses problemas, proporcionando mais
efetividade ao direito internacional por sua aplicação imediata.

Aspecto diretamente ligado aos conceitos de dualismo e monismo é a diferenciação entre
direito da integração e direito comunitário. Enquanto o primeiro estabelece normas que
disciplinam as relações entre os Estados, sem ser concebido para a aplicação instantânea nos
Estados Membros, o direito comunitário já nasce gozando de vigência imediata nos Estados
Membros da respectiva organização internacional[7].

Este segundo caso é o observado na integração européia. A contrario sensu, o processo
de integração sul-americana se arrasta no direito de integração, sem evoluir á instituição de um
direito comunitário[8].

No que pertine à solução de controvérsias e à conseqüente efetivação da segurança
jurídica, como será demonstrado em tópico próprio, o próprio funcionamento de um eventual
tribunal supranacional merece a existência de um direito comunitário que lhe sirva de fonte, se
não totalmente isento, mais independente da interferência política dos Estados Membros, visto
que permite uma condução mais institucionalizada[9] do processo de integração.

Dessarte, se propõe a análise do sistema de solução de controvérsias no MERCOSUL, no
sentido de examinar os mecanismos estabelecidos pelos tratados internacionais desde a
instituição do referido bloco até o sistema estabelecido pelo Protocolo de Olivos (2002), em
função do compromisso imposto pelo dispositivo constante do art. 4º, parágrafo único da
Constituição Federal vigente.
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2 ESTRUTURA NORMATIVA DE INTEGRAÇÃO NO MERCOSUL

 

2.1 Integração no Direito Internacional

 

A integração que desenvolvida atualmente na sociedade internacional é decorrência, em
primeiro plano, dos ideais de cooperação internacional, abrangendo essencialmente duas
vertentes: a econômica, geralmente originante do processo integracionista; e, a social, esta de
caráter mais amplo, e concebida para ser desenvolvida a partir dos benefícios disponibilizados
pela econômica[10].

O Estado brasileiro consigna em seu texto constitucional, art. 4º, IX[11], o Princípio da
Cooperação, um dos Princípios Gerais de Direito Internacional, estes consagrados como fonte
pelo art. 38[12] do Estatuto da Corte Internacional de Justiça.

Nesse contexto integracionista é que se criam e desenvolvem os blocos regionais,
vacilando, conforme o caso, entre a criação de um direito da integração ou de um direito
comunitário. O conteúdo jurídico, bem como o político, dos exemplos integracionistas observados
na sociedade internacional é essencialmente determinado em função do fator econômico.

Dentre os fatores que conduzem à integração, destacam-se a proximidade geográfica –
daí a formação de blocos regionais –, o compartilhamento de valores ou semelhanças culturais e
a busca por uma melhor posição político-econômica na sociedade internacional.

Originante, também, do fenômeno da integração internacional foi o Princípio da
Solidariedade, idealizado a partir dos Congressos Bolivarianos. A formalização do mencionado
princípio remonta ao Congresso da Panamá, ocorrido em 1826, constituindo-se o mesmo como
“elemento convergente para a sustentação da aliança entre os países do continente latino-
americano”[13].

A partir de então, verificou-se o desenvolvimento embrionário de um sistema
internacional, a que se convencionou chamar, posteriormente, Sistema Interamericano. Desde os
Congressos Bolivarianos, de caráter marcadamente hispano-americano, percebe-se a presença
da idéia de confederação de Estados em razão da solidariedade histórica e de afinidades
culturais[14].

Dentro desse processo, muitos são os eventos em que se constata a adoção de
ideologias de unidade, podendo ser destacados dois segmentos principais: a Doutrina Monroe,
que serviu de base para o panamericanismo, e a doutrina Bolivariana, focada na unidade latino-
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americana[15]. É no contexto desse último que se insere a integração sul-americana e, por sua
vez, o MERCOSUL.

Vale registrar, o modelo de organismo internacional mais evoluído no cenário mundial é
a União Européia, que já vivenciou diversas fases e níveis, sempre no sentido de aproximar os
Estados e consolidar a sua integração, apesar de que apenas tardiamente – após as duas
guerras mundiais – despertou para os benefícios da formação de um bloco internacional. Esse
fato demonstra compromisso com a efetividade, o que é fracamente observado na conjuntura
sul-americana.

 

2.2 O parágrafo único do art. 4º da Constituição da República Federativa do Brasil

 

No plano do ordenamento jurídico brasileiro, a norma que consagra o objetivo de busca
pela integração regional goza de status constitucional, e por isso integra o grupo de dispositivos
que exercem a maior força vinculante no contexto jurídico. Tal objetivo, portanto, deve ser
encarado de forma prioritária pelo Estado brasileiro, no sentido de concretizar os fins
estabelecidos.

A apreciação prática desse mandamento constitucional provém, essencialmente, da
instituição e da busca pelo desenvolvimento do MERCOSUL, encontrando-se este inserido nos
contextos da ALADI e da UNASUL, conforme observado anteriormente.

Portanto, a via de efetivação do referido Princípio Fundamental já foi estabelecida,
porém tem sido conduzida, especialmente nos últimos dez anos, de modo pouco efetivo. Fato é
que este baixo grau de efetividade se deve, essencialmente, a uma conduta contraditória dos
países que a integram, especialmente do Brasil, da qual fica refém o bloco em razão da pouca
autonomia institucional de que dispõe, como conforme abordagem no tópico a seguir. Isso
remete a uma questão de vontade política.

A despeito dessas constatações, a norma constitucional reclama um tratamento
prioritário, condizente com o seu mister de fundamento do sistema jurídico do Estado, e,
portanto, diferente do que vem recebendo desde a promulgação da Constituição até os dias
atuais, sob pena de ver desasiadamente reduzido o seu grau de efetividade.

No entanto, a própria Constituição confere às normas integracionistas o mesmo valor
que às demais normas internacionais, não conferindo qualquer caráter de especialidade. Fica
evidente, ao se interpretar o dispositivo constante do art. 4º, parágrafo único, em face dos arts.
84, VIII[16], e 49, I[17], da Constituição Federal, que há uma contradição no próprio seio
constitucional, que interfere contrariamente ao objetivo integracionista, quando submete suas
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normas ao demorado procedimento de incorporação, indiferenciadamente. É bem verdade que a
sujeição ao Congresso Nacional apenas é devida caso “acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional”. No entanto, ante à generalidade e imprecisão da expressão
adotada, todas as celebrações de instrumentos internacionais acabam passando pelo crivo lento
do Congresso Nacional.

Portanto, dentre os principais problemas que enfrenta a concretização do dito objetivo,
há que se destacar o regime dualista adotado pelo Brasil e o baixo grau de coercitividade
imposto pelo atual sistema mercosulino de solução de controvérsias. Mencionando a primeira, a
título de contextualização, é desta última que nos ocuparemos neste trabalho.

 

2.3 Os Tratados Internacionais de integração do MERCOSUL

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi criado pelo Tratado de Assunção[18], de 26
de março de 1991, do qual são signatários Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O objetivo
principal, constante do art. 1º[19] do referido Tratado, é o estabelecimento de um Mercado
Comum, com a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países.

No art. 3º[20] do Tratado de Assunção, juntamente com as estruturas destinadas ao
Regime Geral de Origem, à solução de controvérsias e às Cláusulas de Salvaguarda, também foi
previsto um prazo para a entrada em vigor do referido bloco econômico, que seria o dia 1º de
janeiro de 1995.

Vale observar que, da leitura do referido dispositivo, é patente o caráter provisório das
soluções adotadas, especialmente a que toca à solução de controvérsias. Tal entendimento é
confirmado pelo simples advento do Protocolo de Brasília[21], de 17 de dezembro de 1991, que
veio a estabelecer um mecanismo mais consistente que o adotado pelo Anexo III do Tratado de
Assunção. Tratar-se-á do tema em tópico específico, à frente.

Ao fim do prazo estabelecido pelo seu tratado constitutivo, os Estados Partes
providenciaram o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do
MERCOSUL – Protocolo de Ouro Preto[22], de 17 de dezembro de 1994, que representou
significativo ganho de força no processo integracionista ao definir uma complexa e
pormenorizada estrutura institucional para o referido bloco, que o permitiria exercer suas
atividades de forma institucionalizada, conferindo-lhe capacidade jurídica.

No entanto, observa-se que a natureza da estrutura institucional delineada é
intergovernamental[23], e não supranacional, o que implica ausência de superioridade perante a
ordem internade cada Estado Membro. E são justamente os órgãos dotados de poder decisório
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que se enquadram nessa condição.

Como é de se supor, as repercussões desse dispositivo para o processo integracionista
são negativas, na medida em que restringem a força dos pronunciamentos institucionais do
bloco. No entanto, materialmente, foram instituídos os órgãos básicos necessários ao devido
funcionamento do bloco, pelo que se constatou um avanço no processo integracionista.

 

 

3 ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO MERCOSUL

 

Conformam a estrutura institucional do Mercado Comum do Sul, nos termos do art. 1º
do Protocolo de Ouro Preto, o Conselho do Mercado Comum (CMC), o Grupo de Mercado
Comum (GMC), a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), a Comissão Parlamentar Conjunta
(CPC), o Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) e a Secretaria Administrativa do Mercosul
(SAM).

Dentre estes, são dotados de caráter decisório intergovernamental os três primeiros,
conforme art. 2º do dito Protocolo, sendo descritos a seguir.

Entretanto, cabe breve menção à Comissão Parlamentar Conjunta, que tem o encargo
de acelerar os procedimentos internos para a efetivação das normas em cada Estado Parte[24],
no intuito de acelerar a harmonização dos ordenamentos internos com vistas à integração. A
simples existência desse órgão é mais um fator que expõe a permissividade conferida pelo
MERCOSUL ao sistema dualista adotado por seus Estados Partes.

 

3.1 Estrutura decisória do MERCOSUL

 

3.1.1 Conselho do Mercado Comum (CPC)

O referido Conselho é o órgão superior da estrutura institucional do bloco, sendo o
responsável pela efetivação dos fins estabelecidos pelo Tratado de Assunção, através da
condução política do processo de integração[25], por meio de suas Decisões[26], vinculativas
para os Estados Partes. Compreende-se, portanto, ser este o centro de produção normativa do
bloco.

É, também, através do Conselho de Mercado Comum que é exercida a personalidade
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jurídica do MERCOSUL[27], da qual é o titular, cabendo-lhe inclusive as decisões em matéria
financeira e orçamentária[28] e a homologação do Regimento Interno[29] do bloco.

Vale salientar, por pertinente ao tema central do presente trabalho, que constitui
atribuição do CMC o esclarecimento do conteúdo e alcance de suas Decisões, quando entenda
necessário[30].

Este é um importante dado a considerar para instituição mercosulina, visto que o próprio
órgão pode esclarecer seus motivos na conformação de seus atos, o que, a título de comparação
com a estrutura brasileira de divisão de competências, é tradicionamente é de competência do
poder jurisdicional.

Quanto à sua composição, é integrado pelos Ministros das Relações Exteriores e
Ministros de Economia – ou equivalentes – dos Estados Partes[31].

 

3.1.2 Grupo de Mercado Comum (GMC)

Constituindo o órgão executivo do referido bloco[32], o Grupo de Mercado Comum é
responsável, principalmente, por tomar as medidas necessárias ao cumprimento das Decisões do
Conselho de Mercado Comum[33], criar, modificar ou extinguir órgãos internos[34], aprovar o
orçamento[35] e eleger[36] o Diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul, inclusive
podendo negociar por delegação do CMC[37].

Se manifesta por meio de Resoluções[38], para a consecussão de seus fins.

É composto por oito membros, sendo quatro titulares e quatro alternos, designados
pelos governos de cada Estado Membro dentre os Ministérios das Relações Exteriores e de
Economia, e dos Bancos Centrais, sob a coordenação dos Ministérios das Relações
Exteriores[39].

 

3.1.3 Comissão de Comércio do Mercosul (CCM)

Ante aos precípuos fins econômicos do bloco regional, não poderia deixar de haver um
órgão com capacidade decisória especialmente encarregado de tratar dos assuntos de política
comercial comum dos Estados Partes[40], com fins ao regular funcionamento da união aduaneira
e seus aspectos adjacentes.

Se manifestando por meio de Diretrizes ou Propostas[41] – sendo apenas as primeiras
de caráter vinculativo –, incumbe prioritariamente à CCM o acompanhamento da aplicação dos
instrumentos de política comercial comum por parte dos Estados Membros[42], bem como a
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adoção do Regimento Interno[43], a ser submetido à homologação do GMC.

É integrada por quatro membros titulares e quatro membros alternos por Estado Parte,
submetidos à coordenação dos Ministérios das Relações Exteriores[44].

 

3.2 Órgãos de solução de conflitos

 

No âmbito mercosulino, o sistema de solução de conflitos encaminha, prioritariamente, à
negociação direta, desde as primeiras disposições sobre a solução de controvérsias, constantes
do Anexo III ao Tratado de Assunção (1991), passando pelo Protocolo de Brasília[45] (1991),
também pelo de Ouro Preto[46] (1991), até o advento do Protocolo de Olivos[47] (2002) – que
será detalhado em tópico próprio –, atualmente responsável pela conformação e funcionamento
do referido sistema.

Do exame dos instrumentos mencionados, constata-se que tem atribuições perante a
solução de controvérsias o Grupo de Mercado Comum, a Comissão de Comércio do Mercosul, os
Tribunais Arbitrais Ad Hoc e o Tribunal Permanente de Revisão (TPR) do Mercosul, conforme
demonstrado no decorrer do presente estudo.

Há que se mencionar, apenas no intuito de evitar a lacuna, o Tribunal Administrativo-
Trabalhista do Mercosul[48], mas inferindo que é destinado a solucionar conflitos administrativos
internos dos órgãos mercosulinos com os seus funcionários, não sendo, portanto, diretamente
concernente à materialidade do processo integracionista.

 

3.3 Mecanismos de solução de controvérsias

 

Empiricamente, a despeito da vasta construção científica sobre o assunto, é possível
constatar que todo sistema normativo pressupõe uma estrutura jurisdicional para fazer valer o
direito em caso de seu descumprimento, independentemente do estabelecimento originário de
eventuais sanções.

A partir dessa constatação, é imperiosa a existência de um sistema permanente, estável
e coerente de solução de conflitos para que haja segurança jurídica nas relações que o
respectivo ordenamento pretende disciplinar.

Essa é uma questão sensível no MERCOSUL, visto que desde o Tratado de Assunção
(1991), que o instituiu, se passa de um a outro sistema provisório de solução de controvérsias,
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como se observa até os dias atuais.

Para a consecussão do escopo perseguido pelo art. 4º, parágrafo único, da Constituição
brasileira, a observância desse fato incita preocupação, posto que não se pode esperar
integração econômica em um sistema que não proporcione a segurança exigida pelo mercado.

Vale salientar que, no modelo de integração seguido pela sociedade internacional, o fator
econômico é a porta de entrada para a integração regional, a revelar posteriormente os níveis
social, cultural e político. E pelos benefícios advindos dessa integração é que se busca a
formação das comunidades regionais.

 

3.3.1 Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, Anexo III

Inicialmente, foi estabelecido um sistema insipiente pelo Tratado de Assunção, em seu
Anexo III, para vigorar pelos primeiros 120 (cento e vinte) dias após a criação do referido bloco,
prazo destinado à elaboração e adoção de um sistema permanente de solução de
controvérsias[49].

Nesse sistema, os Estados Partes deveriam buscar uma solução inicialmente negocial,
diretamente entre si. Caso não restasse solucionada a divergência, encaminhariam a questão ao
Grupo de Mercado Comum (GMC), que analisaria a questão em um prazo de até 60 (sessenta)
dias[50], se manifestando por meio de recomendações. Caso esta intervenção não fosse
suficiente, passaria a questão à análise do Conselho de Mercado Comum[51] (CMC), que
deveria, também através de recomendações, se manifestar sobre a questão. Essas
manifestações dos órgãos mercosulinos não seriam dotadas de qualquer vinculatividade para os
Estados Partes[52].

 

3.3.2 Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro de 1991

Logo em seguida, veio o Protocolo de Brasília (1991), trazendo um novo mecanismo de
solução de controvérsias, embora ainda provisório. Revelava o mecanismo uma maior
complexidade, por compreender fases sucessivas destinadas a proporcionar a solução da
controvérsia.

No entanto, a estrutura básica de início permaneceu a mesma, com a busca,
primeiramente, pela diplomacia e negociações diretas para a tentativa de resolução do conflito
em até 15 (quinze) dias, salvo convenção diversa entre as partes[53].

Em razão da existência de fases posteriores, em que se poderia levantar questões
diversas da que constituiram o objeto inicial da divergência, se manifestou o Tribunal Ad Hoc
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que a delimitação da divergência se dá com a apresentação, por meio da reclamação, e da
resposta, via contestação, não podendo serem arguídas pelas partes novas questões quando das
fases seguintes[54].

Não solucionado o conflito por meio das vias diplomáticas, os Estados Partes podem
recorrer ao pronunciamento arbitral. A parte que decidir recorrer a esse préstimo deve
comunicar à Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM) para que esta leve o comunicado à
parte adversa. A jurisdição do Tribunal Arbitral do Mercosul é reconhecida através de uma
cláusula compromissória constante do Protocolo de Brasília[55].

Quanto à constituição do Tribunal Arbitral, é formado por um árbitro escolhido por cada
parte e mais um escolhido de comum acordo entre estas – que não pode ser nacional de
nenhuma das duas –, escolhido a partir da conjugação de cada uma das listas de 10 (dez)
árbitros depositadas pelos Estados Membros, tudo conforme o referido Protocolo. Se não houver
acordo sobre o terceiro árbitro, indica este a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM),
mediante sorteio[56].

Vale salientar, as fontes primárias para a decisão do conflito são as próprias normas de
caráter internacional constitutivas do bloco, bem como as demais fontes reconhecidas do Direito
Internacional, inclusive seus meios auxiliares[57], se assim convierem as partes.

Estabelece o dito Protocolo que, ao final de duas deliberações, o Tribunal Arbitral se
manifesta por meio de um laudo, como na praxe arbitral difundida em outros sistemas, de
caráter inapelável e vinculativo às partes. Em caso de descumprimento, há a previsão de
sanções, consistentes em medidas compensatórias temporárias, destinadas a prejudicar a parte
inadimplente[58].

Observa-se que, para processos integratórios, o tipo de sanção aplicável não é o mais
apropriado, pois pode aumentar os atritos, constituindo um entrave político e mesmo psicológico
ao objetivo integracionista ao acirrar a rivalidade entre os Estados Partes. Não obstante, pode
ser útil em outras conjunturas de Direito Internacional Público[59].

Quanto aos honorários dos árbitros e demais despesas com o procedimento arbitral, os
custos são compartilhados de forma eqüânime entre as partes[60].

Caso desistam da controvérsia ou firmem acordo em paralelo, basta que as partes
comuniquem ao Grupo de Mercado Comum (GMC) e ao Tribunal Arbitral e para que seja
encerrado o procedimento[61].

Por fim, cabe destacar que o Protocolo de Brasília já permitia a participação particulares
no sistema de solução de controvérsias, mas apenas para a formalização de reclamação, que
podia ou não ser aceita. Se fosse aceita, fugia ao controle do reclamante-particular, passando ao
interesse do Estado do qual provinha aquele.
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O mecanismo de reclamação de particulares, por ser complexo e inefetivo, não gozava
de significativa repercussão, na prática, notadamente em razão da dependência dos particulares
em relação aos órgãos mercosulinos para o andamento da questão.

 

3.3.3 Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994

O dito Protocolo, por delinear mais precisamente a estrutura institucional do MERCOSUL,
seria o instrumento natural para o estabelecimento de um sistema de solução de controvérsias
permanente e estável.

Entretanto, mais uma vez consagrou uma solução temporária, determinando apenas
algumas alterações no Protocolo de Brasília, que continuaria vigente até a elaboração de um
sistema permanente[62], o que deveria acontecer antes da consolidação da fase de união
aduaneira do processo integracionista[63].

Dentre as alterações podem ser destacadas: a inclusão, no elenco de fontes normativas,
das Diretrizes[64]; a obrigatoridade de publicação das decisões do Tribunal Arbitral no Boletim
Oficial do Mercosul[65]; e, constituição do procedimento de reclamações de particulares perante
a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM)[66].

A participação da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) na tentativa de solução das
controvérsias foi, de fato, a maior inovação do Protocolo de Ouro Preto (1994), que, no entanto,
não trazia qualquer novidade em relação ao procedimento arbitral.

 

 

4 O PROTOCOLO DE OLIVOS, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002[67]

 

Após o Protocolo de Ouro Preto haver delineado o esqueleto da estrutura institucional do
MERCOSUL, e mesmo se furtando a tratar do sistema definitivo de solução de controvérsias,
observou-se um longo intervalo de 8 (oito) anos sem modificações ou acréscimos.

A partir de uma análise do contexto histórico, tal lacuna pode ser explicada em razão das
crises econômicas que repercutiram no cenário internacional, especialmente a dos Tigres
Asiáticos (1997) e a da Rússia (1999), e que contribuíram fortemente em desacreditar as
economias emergentes, contexto em que se enquadram os Estados Membros do MERCOSUL,
que se concentraram em tratar de seus problemas internos nesse período.
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Para por fim ao intervalo, veio o Protocolo de Olivos a estabelecer mudanças
significativas para a solução de controvérsias no âmbito do bloco econômico sul-americano, o
que evidencia a vontade dos Estados Partes em prosseguir com a integração regional. Visto que
houve a manutenção da base do sistema até então vigente, serão tratadas as inovações e as
críticas em subtópicos próprios.

 

4.1 Criação do Tribunal Permanente de Revisão (TPR) do MERCOSUL

 

A principal modificação imposta pelo dito instrumento foi a criação de um Tribunal
Permanente de Revisão, para atuar naturalmente como segunda instância, destinada, mediante
provocação de uma ou de ambas as partes, ao reexame do laudo emitido pelo Tribunal Arbitral
ad hoc[68].

No entanto, existe a possibilidade de atuação do Tribunal permanente em primeira e
única instância, quando da convenção entre as partes[69].

O referido Tribunal é integrado por 5 (cinco) árbitros, cada um indicado por um dos
Estados Membros com seu respectivo suplente para um mandato de 2 (dois) anos renovável por
até dois períodos consecutivos, enquanto o quinto deve ser designado por unanimidade para um
mandato de 3 (três) anos não renovável. No entanto, mediante acordo entre os membros, o
mandato deste pode ser renovável. Ainda, caso não haja unanimidade na designação do quinto
árbitro, a Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM) promoverá sorteio para designá-lo[70].

Quanto à sua competência, o Tribunal Permanente de Recursos é dotado de
competência para a análise também de divergências quanto ao cumprimento dos laudos
arbitrais, no tocante a definir o que significa, exatamente, a execução de suas disposições, na
prática, caso haja dúvidas por parte do Estado beneficiado, titular da prerrogativa de iniciar o
procedimento[71].

 

4.2 Sistema de sanções – caso de descumprimento do laudo arbitral

 

Quanto ao sistema de sanções em caso de descumprimento do laudo arbitral, o
Protocolo de Olivos, ao exemplo de seu antecessor, adota as medidas compensatórias como
meio de coerção ao adimplemento de suas obrigações[72].

A ressalva é a mesma feita anteriormente, quando se tratou do Protocolo de Brasília, de
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conformação de risco à estabilidade e evolução do processo de integração em razão da
possibilidade iminente de aprofundamento das divergências entre as partes, ensejando, em vez
do solucionamento do conflito, o aumento de suas proporções.

 

4.3 Possibilidade de acesso a mecanismos externos de solução de controvérsias

 

A instituição do Tribunal Permanente de Revisão permitiria, por fim, o estabelecimento
de uma base jurisprudencial, aspecto deveras importante à consolidação da segurança jurídica
no âmbito das relações mercosulinas[73].

No entanto, a despeito da importante força condutora da jurisprudência, o Protocolo ora
abordado estabelece como via opcional a adoção de procedimento de solução de controvérsias
perante outros organismos internacionais, a exemplo da Organização Mundial do Comércio
(OMC)[74].

Essa faculdade, portanto, acaba por inefetivar as vantagens relativas à implantação do
Tribunal Permanente de Revisão, que estaria qualificado à formação de uma jurisprudência no
âmbito do MERCOSUL, minimizando os benefícios que poderiam ser trazidos à segurança
jurídica. Revela, também, implicitamente, um desprestígio do Tribunal Permanente de Revisão,
na medida em que, dessa forma, lhe retira seu status de órgão jurisdicional máximo e
inescapável do bloco de integração.

 

4.4 Acesso de particulares ao mecanismo de solução de controvérsias

 

Sobre o tema, as disposições trazidas pelo Protocolo de Olivos estabelecem o acesso dos
particulares ao sistema de solução de conflitos através de reclamação dirigida à Seção Nacional
do Grupo de Mercado Comum (SNGMC)[75].

Após registrada a reclamação, se o conteúdo desta não estiver já em discussão em
procedimento arbitral, a Seção que recebeu a reclamação deve contatar a sua equivalente no
país a que se atribui a violação, a fim de buscar solução imediata para a questão[76].

Caso não reste solucionada a questão, esta é encaminhada pela Seção ao Grupo de
Mercado Comum, que se manifestará sobre a matéria, sendo-lhe facultada a consulta a
especialistas na área[77].

Se a intervenção não for suficiente, o Estado Parte pode iniciar os procedimentos
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disciplinados pelo Protocolo para a solução de controvérsias, quais sejam, negociações diretas,
intervenção do Grupo de Mercado Comum e submissão à apreciação arbitral[78].

 Verifica-se, então, que a ação no particular no sistema não ultrapassa a formalização de
reclamação à Seção Nacional do Grupo de Mercado Comum, o que caracteriza uma intervenção
apenas indireta na questão. Nesse sentido, não inovou o Protocolo de Olivos, deixando o
particular em uma situação distanciada da solução do conflito, especialmente quando se
considera que este lhe trouxe prejuízo suficiente para desencadear em si o ânimo de realizar a
reclamação.

Ao ter restrito seu acesso direto ao mecanismo de solução de controvérsias, o particular,
também cidadão, assiste à exclusão de sua participação no processo integrativo, indo em
contrário do que prega o modelo democrático adotado pelo Estado de Direito brasileiro, bem
como dos outros Estados Partes do MERCOSUL.

 

4.5 Provisoriedade do sistema adotado

 

É de todo lógico que os problemas indicados nos dois últimos tópicos decorram de outro
elemento do mecanismo adotado: seu caráter não permanente[79]. Mais uma vez, os Estados
Membros acabaram por se esquivaram à tarefa de constituir um mecanismo permanente e sólido
para aplacar as controvérsias surgidas em seu âmbito interno, no sentido de fortalecer e
consolidar a segurança jurídica, proporcionando o desenvolvimento institucional do MERCOSUL.
Daí, não é de se estranhar que tenha o Protocolo de Olivos facultado o acesso a outras
jurisdições para a solução de seus conflitos internos.

Há que se considerar, ainda, a existência de outra condição, do ponto de vista brasileiro,
que dificulta a implementação do modelo definitivo de solução de controvérsias no MERCOSUL,
com um órgão jurisdicional supranacional.

Tal condição é a ressalva feita pelo Estado brasileiro ao promulgar a ratificação[80] da
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), no sentido da não aplicação do art.
66[81] do referido instrumento, que trata da submissão do Estado a jurisdições supranacionais,
que no caso da Convenção de Viena seria a Corte Internacional de Justiça.

Visto que trata o conjunto de juridicidade internacional e as normas de integração
mercosulinas de maneira indiferenciada, a despeito do conteúdo do art 4º, parágrafo único, da
Constituição Federal, a adoção dessa postura indica a resistência do Brasil a se submeter a
jurisdições internacionais.

Por oportuno, vale observar que o Estado brasileiro apenas se submete a dois órgãos
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jurisdicionais, quais sejam, a Corte Interamericana de Direitos Humanos[82] e o Tribunal Penal
Internacional[83]. Resta claro, portanto, que o Brasil apenas se submeteu a sistemas
jurisdicionais internacionais que têm como pauta primordial a defesa dos direitos humanos.

Assim sendo, no campo do direito internacional econômico, apesar de sua postura
atuante na elaboração da ordem jurídica internacional, o Brasil não dá sinais indicativos de
submissão efetiva aos compromissos internacionais. Inescapável a constatação de ambigüidade
nesse posicionamento.

Certamente, esta é uma questão a ser tratada e resolvida antes da implantação de um
sistema jurisdicional definitivo na integração regional do Cone Sul da América do Sul.

 

 

5. O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS COMO GARANTIA DA SEGURANÇA
JURÍDICA NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

 

O direito, por estar investido na posição de principal elemento de controle social,
necessita de determinados atributos que confiram à sociedade a noção de estabilidade e
perenidade de suas instituições. É justamente o atributo da segurança jurídica que fornece esse
aporte.

Geralmente, a segurança jurídica é entendida sob um ponto de vista deveras restritivo,
que não explora, a nosso sentir, todo o seu espectro. Em se tratando de direito internacional, da
criação de organismos de natureza internacional, quer sejam intergovernamentais ou
supranacionais, a necessidade da percepção da segurança jurídica não se explica somente a
partir do respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Daí a
necessidade de considerações acerca de seu conceito, para, em seguida, a abordagem de sua
pertinência ao tema em tela.

Desde que o direito assumiu a função de principal elemento regulador da sociedade,
com o fim dos regimes absolutistas amparados na origem divina do poder[84], se discute a idéia
de segurança jurídica, ou seja, a segurança proporcionada pelo direito e sua força coercitiva,
que induz os comportamentos sociais à obediência às leis, estas em sua concepção lato sensu.

Em assim sendo, é inescapável considerar que a segurança jurídica[85] é a característica
do direito que o faz útil para a sociedade como instrumento de condução ou, expressão mais
consagrada, controle social. É a partir dela que se obtém a coesão social, com a disseminação
da confiança em seus institutos.
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Os respeito aos três institutos indicados acima, conformadores da idéia clássica de
segurança jurídica, já não bastam para explicar sua dimensão em um mundo globalizado,
permeado em diversos níveis pelo direito internacional. Há que se considerar que a segurança
jurídica não se deve originar apenas da força impositiva do direito, mas também deve ser
elemento a ser buscado e obtido através do respeito aos pactos e às convenções sociais
pautadas na vontade comum racionalizada, vocacionada pela boa-fé em busca de conteúdos
éticos, exigindo, também, uma conduta positiva[86]. O próprio fundamento de validade do
direito internacional, a regra pacta sunt servanda, aponta para isso.

No entanto, o sistema jurídico deve considerar que, excepcionalmente, sejam infringidos
os seus ditames, e para isso é necessário haver um sistema que imponha a observância do
direito ao seu descumpridor, seja ele o Estado ou o particular[87]. A partir deste mesmo
raciocínio, mas em via reversa, podemos constatar, também, a necessidade de acesso direto
indiferenciado do próprio Estado ou do particular, para a defesa de seus direitos em caso de
violação. Quanto à efetividade, o poder impositivo inescapável e a sensação de perenidade
quanto o acesso direto podem ser considerados, ainda, problemas significativos no sistema de
solução de controvérsias do Mercosul.

Há que se considerar que o processo de construção das relações internacionais entre os
Estados, a partir da diplomacia, foi uma alternativa à solução bélica de conflitos, em prol da
harmonia e da minimização de prejuízos para toda a sociedade internacional. Para a consecução
de tais objetivos, é imprescindível o estímulo à confiança entre os Estados. E foi justamente o
direito, por meio do fornecimento da segurança para que as nações confiassem umas nas
outras, que se construiu e desenvolveu o direito internacional, que se torna a cada dia mais
presente também em nível interno.

Buscando tratar do tema específico do trabalho ora apresentado, é imprescindível
mencionar o discurso da primeira ministra alemã, Angela Merkel, na cerimônia de celebração dos
cinqüenta anos do Tratado de Roma, início da integração regional européia, no qual ela
estabelece a confiança mútua como o principal elemento para o sucesso do empreendimento
integracionista lá observado[88].

Nesse sentido, do ponto de vista institucional, observa-se que o Mercado Comum do Sul
ainda tem longo caminho a percorrer para a consecução do seu fim precípuo, estabelecido no
Tratado de Assunção, porque se constata que sua característica intergovernamental submete a
vigência e exigibilidade de suas normas a um procedimento de internalização muitas vezes
demorado e, especialmente, no procedimento de solução de controvérsias, que deixa muitas
brechas a esvaziarem o seu poder coercitivo e condutor à impositividade do direito internacional
de cooperação[89].

Não há, portanto, como se obter a segurança jurídica necessária a um nível satisfatório
de confiança entre os Estados membros a partir de um sistema com as falhas apontadas, o que
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repercute em uma maior dificuldade de avanço no processo de integração.

 

 

6 CONCLUSÃO

 

O processo de integração sul-americana, no âmbito do MERCOSUL, a despeito do
pioneirismo histórico bolivariano, padece pela falta de vontade política e atitudes contraditórias,
tendo sido indicadas no trabalho em tela as do Estado brasileiro, impondo sérias dificuldades ao
estabelecimento e evolução da interação entre seus Estados Membros.

O Estado brasileiro, que deveria ser líder regional, encontra em seu sistema
constitucional contradições que constituem óbices consistentes ao processo integracionista, a
exemplo da adoção de um modelo soberanista que se apega ao dualismo e constitui entraves a
suas interações internacionais, ao mesmo tempo em que estabelece como Princípio Fundamental
a implantação da integração latino-americana. Dessa forma, se coloca de encontro aos objetivos
que voluntariamente consignou no Tratado de Assunção (1991).

Observa-se, também um protelamento de quase 20 (vinte) anos à implantação de um
mecanismo permanente de solução de controvérsias, com o estabelecimento de um órgão
jurisdicional supranacional que confira a força coercitiva necessária à juridicidade do MERCOSUL,
tendo sido o Protocolo de Olivos, apesar das falhas indicadas, o ponto alto em busca da
evolução e do avanço nesse sentido.

Dessa forma, conclui-se que, para o cumprimento do princípio fundamental estatuído no
parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal de 1988, ainda falta muito a ser feito além
da produção de instrumentos de caráter intergovernamental. O ponto chave seria, no caso do
Brasil, a harmonização de seu sistema constitucional com o fim aqui aludido, de modo a permitir
o desenvolvimento institucional em nível supranacional, inclusive contando com um tribunal
supranacional encarregado de lidar com as controvérsias. Estas medidas configuram o melhor
caminho para a promoção da segurança jurídica no Mercosul.
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[2] A exemplo do que consta nos preâmbulos do Convênio constitutivo do Fundo Monetário
Internacional (FMI), de 22 de julho de 1944; da Carta de São Francisco, que instituiu a
Organização das Nações Unidas (ONU), de 26 de junho de 1945; da Carta da Organização dos
Estados Americanos (OEA), de 30 de abril de 1948; e, do Tratado de Assunção, que instituiu o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), de 26 de março de 1991.

[3] Ipsi literis: “A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana
de nações.”

[4] Constituída a partir do Tratado de Montevidéu, de agosto de 1980, em substituição à Área de
Livre Comércio das Américas (ALALC), com vistas a promover a integração e a criação de um
mercado comum latino-americano (art. 1º).

[5] Constituída pelo Tratado de Brasília, de 23 de maio de 2008, visa a construir a integração das
nações sul-americanas nos âmbitos cultural, social, econômico e político (art. 2º).

[6] Art. 42: “As normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos no art. 2º deste Protocolo
terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos
jurídicos nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação de cada país.

[7] ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Constituição, soberania e Mercosul. In: Revista de
Informação Legislativa, p. 294.

[8] CAMPELLO, Dyle. O Direito da Concorrência no Direito Comunitário Europeu: uma
Contribuição ao Mercosul, p. 309: “O Tratado de Assunção refere-se à elaboração de normas
comuns, isto é, comunitárias, oriundas de um poder legislativo comum e de aplicação geral em
todos os países integrados, tendo como pré-requisito a coordenação de suas políticas internas”.

[9] GOMES, Eduardo Biacchi. Protocolo de Olivos: alterações no sistema de soluções de
controvérsias do MERCOSUL e perspectivas. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional,
p. 79.

[10] MATTOS, Adherbal Meira. Direito das Organizações Internacionais & Direito de Integração,
p. 132.

[11] Ipsi litteris: “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”.

[12] O dispositivo é considerado o referencial positivado mais importante no estudo das fontes do
Direito Internacional, sem, no entanto ter pretensão exaustiva.

[13] MENEZES, Wagner. Direito Internacional na América Latina, p. 247-249.

[14] Idem, Ibidem, p. 107.

[15] SHAW, Felix Fernandes, apud MENEZES, Wagner. Ibidem, p. 89.

[16] “Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional”.

[17] “Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”.

[18] Promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991, constitui a norma
fundamental da integração do Cone Sul.

[19] “Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a
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31 de dezembro de 1994, e que se denominará ‘Mercado Comum do Sul’ (MERCOSUL)”.

[20] “Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente
tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, os
Estados Partes adotam um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Controvérsias
[grifo acrescido] e Cláusulas de Salvaguarda, que constam como Anexos II, III e IV ao presente
Tratado”.

[21] Promulgado pelo Decreto nº 922, de 10 de setembro de 1999.

[22] Promulgado pelo Decreto nº 1.901, de 09 de maio de 1996,

[23] Protocolo de Ouro Preto, art. 2º: “São órgãos com capacidade decisória, de natureza
intergovernamental [grifo acrescido], o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado
Comum e a Comissão de Comércio do MERCOSUL”.

[24] Protocolo de Ouro Preto, art. 25.

[25] Protocolo de Ouro Preto, art. 3º.

[26] Protocolo de Ouro Preto, art. 9º.

[27] Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, III.

[28] Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, X.

[29] Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, XI.

[30] Protocolo de Ouro Preto, art. 8º, VIII.

[31] Protocolo de Ouro Preto, art. 4º.

[32] Protocolo de Ouro Preto, art. 10.

[33] Protocolo de Ouro Preto, art. 14, III.

[34] Protocolo de Ouro Preto, art. 14, V.

[35] Protocolo de Ouro Preto, art. 14, VIII.

[36] Protocolo de Ouro Preto, art. 14, XII.

[37] Protocolo de Ouro Preto, art. 14, VII.

[38] Protocolo de Ouro Preto, art. 15.

[39] Protocolo de Ouro Preto, art. 11.

[40] Protocolo de Ouro Preto, art. 16.

[41] Protocolo de Ouro Preto, art. 20.

[42] Protocolo de Ouro Preto, art. 19, III.

[43] Protocolo de Ouro Preto, art. 19, XI.

[44] Protocolo de Ouro Preto, art. 17.
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[45] Em seus arts. 2º e 3º.

[46] Em seu art. 43.

[47] Em seu art. 4º.

[48] Instituído pela Resolução nº 54/2003 do Grupo de Mercado Comum.

[49] Tratado de Assunção, Anexo III, Parágrafo 3º.

[50] Tratado de Assunção, Anexo III, Parágrafo 1º.

[51] Idem ao anterior.

[52] EUSTÁQUIO, Maristela Aparecida Dutra; SOARES FILHO, Magno José. O sistema de solução
de controvérsias do MERCOSUL. In: Sistemas de Solução de controvérsias na integração
econômica nas Américas, p. 231.

[53] Protocolo de Brasília, art. 1º.

[54] BÖHLKE, Marcelo. Integração Regional & Autonomia do seu Ordenamento Jurídico, p. 167.

[55] Protocolo de Brasília, art. 8º.

[56] Protocolo de Brasília, arts. 10 a 13.

[57] Costume internacional, princípios gerais de direito internacional, jurisprudências, analogia,
eqüidade.

[58] Protocolo de Brasília, arts. 21 e 22.

[59] BÖHLKE, Marcelo. Ibidem, p. 169.

[60] Protocolo de Brasília, art. 24.

[61] Decisão nº 17/1998 do Conselho de Mercado Comum, Anexo I, art. 42.

[62] Protocolo de Ouro Preto, art. 43.

[63] Protocolo de Ouro Preto, art. 44.

[64] Protocolo de Ouro Preto, art. 39.

[65] Idem ao anterior.

[66] Protocolo de Ouro Preto, Anexo.

[67] Promulgado pelo Decreto nº 4.982, de 09 de fevereiro de 2004.

[68] Protocolo de Olivos, art. 17.

[69] Protocolo de Olivos, art. 23.

[70] Protocolo de Olivos, arts. 18 e 19.

[71] Protocolo de Olivos, art. 30.

[72] Protocolo de Olivos, art. 31.
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[73] Sobre a importância do papel da jurisprudência, antes mesmo do Protocolo de Olivos
(2002), asseverou Dyle Campello, op. cit.: “Além de outras vantagens, a jurisprudência de um
tribunal supranacional formaria um corpo homogêneo de direito derivado, suprindo as inúmeras
lacunas existentes no Tratado de Assunção e no Protocolo de Ouro Preto, nos moldes do que
ocorreu na União Européia, onde o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia tem contribuído
de forma excelente para a formação do Direito Comunitário”, p. 303.

[74] Protocolo de Olivos, art. 1º, §2º.

[75] Protocolo de Olivos, art. 39 e seguintes.

[76] Protocolo de Olivos, art.41.

[77] Protocolo de Olivos, arts. 42 a 44.

[78] Protocolo de Olivos, art. 44, §2.

[79] Protocolo de Olivos, art. 53.

[80] República Federativa do Brasil, Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.

[81] “Se, nos termos do parágrafo 3º do artigo 65, nenhuma solução for alcançada nos doze
meses seguintes à data na qual a objeção for fomulada, o seguinte procedimento será adotado:
a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou interpretação dos artigos 53 ou 64
poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo
se as partes decidirem de comum acordo, submeter a controvérsia à arbitragem; b) qualquer
parte na controvérsia sobre a aplicação ou interpretação de qualquer dos outros artigos da Parte
V da presente Convenção pode iniciar o processo previsto no Anexo à Convenção, mediante
pedido neste sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas”.

[82] Promulgado pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992.

[83] Promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.

[84] Revolução Francesa de 1789, que impôs o respeito, por parte do Estado, à primeira
categoria de direitos fundamentais, qual seja, a categoria das liberdades individuais.

[85] DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica: supremacia constitucional, p.
08. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/448>. Acesso em: 08 de maio
de 2010.

[86] CAVALCANTI FILHO, Theophilo. O problema da segurança jurídica no direito. Revista dos
Tribunais, 1964, p. 64.

[87] MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: Sérgio Fabris
Editor, 1998, p. 39.

[88] MERKEL, Angela. 50º Aniversário da assinatura dos Tratados de Roma. In: Cadernos
Adenauer. União Européia e Mercosul: dois momentos especiais da integração regional, Rio de
Janeiro: Fundação Konrad Adenauer no Brasil, 2007, p.17.

[89] LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da Integração:
desafios atuais. In: CASELLA, Paulo Borba (coord.); LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (coord.).
Direito da Integração, São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 74.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5305

file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref73
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref74
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref75
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref76
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref77
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref78
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref79
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref80
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref81
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref82
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref83
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref84
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref85
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref86
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref87
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref88
file:///D:/Marconi/Direito%20UFRN%20%28Mestrado%29/2010.2%20-%203%C2%BA%20Per%C3%ADodo/3%20CONPEDI%202010.2/2010.08.29%20-%20Artigo%20CONPEDI%20html.htm#_ftnref89


MUNDIALIZAÇÃO ECONÔMICA E DIREITO: DESAFIOS E LIMITES DA OMC

ECONOMIC GLOBALIZATION AND LAW: CHALLENGES AND LIMITS OF THE WTO

Gustavo Oliveira Vieira
Maria Cristina Gomes Da Silva D´ornellas

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo investigar aspectos da mundialização econômica e sua
interface com o Direito, a partir do papel desempenhado pela Organização Mundial do Comércio
(OMC) - uma das mais controversas organizações internacionais. Numa abordagem hipotético-
dedutiva, a primeira parte descreve alguns dilemas do viés econômico da mundialização, e, na
seqüência, após apresentar sinteticamente a estrutura, o sistema de tomada de decisões e o
funcionamento da OMC, para averiguar suas possibilidades emancipatórias com a avaliação do
papel da OMC perante os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A OMC está mais
diretamente relacionada com o oitavo objetivo, de promoção de uma parceria mundial para o
desenvolvimento – num ambiente cujas assimetrias precisam progressivamente ser reduzidas.
PALAVRAS-CHAVES: Globalização; Mundialização econômica; OMC; Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

ABSTRACT
The present article seems to investigate economic globalization aspects and it´s interface with
Law, since the World Trade Organization (WTO) role – one of the most controversial
international organizations. In a hypothetic deductive approach, the first part describes some
dilemmas of the economic globalization side, and, in the sequence, after a synthetically
presentation of the structure and functioning of the WTO, to analyze some emancipator
possibilities with the evaluation of the role played by WTO to achieve the Milenium Objective
Goals. The WTO is directly related to the eighth goal, to promote a global partnership for
development – in an environment where the assimetries needs to be progressively reduced.
KEYWORDS: Globalization; Economic globalization; WTO; Millenium Development Goals.

 

 

INTRODUÇÃO

 

 Um dos desafios mais evidentes ante o processo de mundialização em curso é a possibilidade
do sistema político internacional regulamentar a economia, posto que a transnacionalização do
capital tem se apresentado como avassaladora sobre os demais aspectos do processo de
mundialização - como a cultura, o direito e a política. Dessa maneira, a economia passa a
representar uma mundialização que se faz hegemônica sobre os demais sistemas.

 

 Fortemente impulsionada pelas novas tecnologias - computação, internet, transporte - a
economia conseguiu vencer barreiras impostas pelas distâncias físicas e problemas gerados pelo
tempo. A crescente presença da economia globalizada coloca novos problemas, ligados à
governabilidade mundial, entre elas o papel da controversa a Organização Mundial do Comércio
(OMC) - acusada de ser um dos atores principais da globalização econômica  - e suas
(im)possibilidades emancipatórias.
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 Apesar das críticas apontadas à OMC, a hipótese do presente trabalho está calçada no
reconhecimento da existência de um papel relevante da organização no que tange ao interesse
comum da humanidade, comprovável se analisarmos sua congruência com os Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio. Com isso, a metodologia utilizada aproxima-se de uma construção
hipotética dedutiva.

 

 Cada vez mais as deliberações realizadas nas relações internacionais afetam de maneira mais
rápida e impactante a vida no interior dos Estados nacionais. Da economia ao direito,
dificilmente um sistema deixa de ser afetado pelas decisões tomadas nas relações externas aos
Estados, sendo este partícipe ou não do sistema jurídico-político internacional correspondente.
Nesse sentido, mesmo o direito, considerado sob o ponto de vista nacional, recebe influências
determinantes, substanciais e procedimentais, sobre os diversos fluxos da mundialização em
curso.

 

 Adotar um termo, e, ademais, um conceito que seja capaz de expressar o fenômeno em exame,
passa-se inevitavelmente por um nível de arbitrariedade e risco. Tomar-se-á, por mundialização,
como um processo, pluridimensional e ambíguo

[1]
, tendente a interligar as pessoas, naturais e

fictícias, a partir do sistema cultural, econômico, políticos e jurídico, transformando
estruturalmente a sociedade sob o ponto de vista do Estado nacional (e estatal) à condição de
sociedade transnacional (interestatal), mundial ou global.

 

      Entre as terminologias correntes, que de alguma forma apontam para os vieses possíveis de
se observar o fenômeno, encontram-se, comumente, internacionalização - para apontar a
abertura dos sistemas internos aos internacionais, globalização - sinônimo de mundialização, mas
também utilizado para explorar apenas o aspecto econômico, planetarização, transnacionalização
- mais relacionado ao atravessamento das categorias nacionais

[2]
. A mundialização é com

freqüência confundida com a globalização (único termo disponível em inglês). Enquanto
universalização implica compartilhar sentidos, a globalização está mais para a economia e
universalização para os direitos do homem, "guardando assim o termo mundialização uma
neutralidade que ele jamais perderá"

[3]
.

 

 Outros vocábulos relacionados, que também são listados para dissecar e diferenciar a
mundialização, estão americanização, no que diz respeito à influência ideológica e cultural do
modo de vida estadunidense; europeização, próprio da dominação ou influência cultural dos
europeus em período de colonização; e regionalização, processo seguidamente descrito como
paralelo à mundialização, é uma expressão mais própria à definição das densificações das
interdependências internacionais circunscritos a uma dada região geográfica, intra-regionais.

 

 Adotar-se-á no presente texto o vocábulo "mundialização", por parecer mais amplo,
açambarcando os demais aspectos. Tendo em vista que inexiste uma leitura unívoca do que seja
mundialização. Antes pelo contrário, há entendimentos contraditórios sobre seus prós e contras,
como apontaram David Held e McGrew

[4]
, uma das maneiras de se aprofundar sua compreensão

é pela segmentação, com pretensões didáticas e investigatórias, sob alguns vieses delimitados:
cultural, econômico, jurídico e político. Assim, a compreensão da mundialização a partir da sua
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adjetivação, especificamente a faceta econômica.

 

 Mais do que oferecer respostas, o presente artigo é pautado por pontuar reflexões pertinentes e
apontar problemas sociais e juridicamente prioritários. E para dar conta do problema de
pesquisa ora proposto, num primeiro momento apresentar-se-ão alguns avanços, ameaças e
desafios da mundialização econômica, apontando críticas e controvérsias entorno da OMC, para,
a seguir, descrever parte da trajetória da organização, sua estrutura, forma de tomada de
decisões e tensões internas, ligando, na terceira parte do presente artigo, a OMC com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Até que ponto a OMC, este importante ator da
satanizada mundialização econômica, responder por papéis éticos?

 

1 A MUNDIALIZAÇÃO ECONÔMICA: entre avanços, ameaças e desafios

 

 A globalização econômica, ou mundialização neoliberal, é consequência da internacionalização
do capitalismo, decorrente da intensificação internacional do fluxo de capitais, produtos e
serviços. A globalização econômica é identificada pelo sociólogo português Boaventura de Sousa
Santos como eixo da mundialização de cima para baixo, por ampliar as diferenças entre pobres
e ricos

[5]
, beneficiando grandes capitalistas a custa de trabalho, muitas vezes semi-escravo

[6]
,

realizado em qualquer local do planeta, na apropriação privada dos lucros de capital e no
compartilhamento amplo dos prejuízos sócio-ambientais.

 

 Os principais atores da globalização econômica são as empresas e corporações multinacionais
ou transnacionais. Outras instituições também podem ser identificadas como representantes
deste processo, como o Fundo Monetário Internacional (o FMI, para criar um sistema de taxas
fixas de trocas e ajudar os estados membros com problemas de pagamentos de curto prazo); o
Banco Mundial (atualmente o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD,
para oferecer créditos à reconstrução e modernização da economia); a Organização Mundial do
Comércio (a OMC, antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, para oferecer um fórum
de negociação amplo de tarifas), etc.

 

 Entre as implicações jurídicas da globalização econômica, pode-se destacar a mudança do
alinhamento das políticas públicas estatais em atendimento às demandas econômicas
transnacionais, de interesse privado, a tendente desregulamentação dos direitos do trabalhador
e a sobrevalorização da especulação, própria do capital financeiro ou terceiro capitalismo, em
detrimento à produção real

[7]
. Atenta-se, neste cenário, à transformação da expectativa de

papel até então atribuída ao Estado, que se submete, freqüentemente, aos interesses do capital
desterritorializado, gerando a contradição, sobretudo numa república democrática, de um ente
público estatal estar a favor de interesses cada vez mais privados e particulares

[8]
.        

 

 O conglomerado de poder político privado das grandes empresas multinacionais pode ser
considerado uma das grandes novidades da mundialização. Ainda que não se possa olvidar que
o poder econômico tenha exercido influência determinante desde o início do Estado moderno, o
poder econômico contemporâneo passa a ocupar espaços desregulados além do Estado. As
políticas desreguladoras encorajam, paradoxalmente, a capacidade normativa das empresas
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multinacionais, regulando a si mesma e aos outros. Nesse contexto, certos foros, como o Fórum
de Davos, e certas organizações, asseguram a conexão das políticas dos grupos de empresas
multinacionais com as políticas públicas estatais

[9]
.

 

 Ao passo em que as elites mundiais nunca estiveram tão integradas, ou melhor, tão próximas
em hábitos e costumes, as assimetrias globais entre ricos e pobres se perpetuam de maneira
aviltante. Assimetrias, desagregação e desintegração orientada pela condição econômica e social,
conduzida e conduzindo a uma crise do Estado social

[10]
 - do Estado que dominava a economia,

redirecionado ao papel do Estado como um agente facilitador do capitalismo, o Estado
regulador

[11]
 ou Estado como garantidor da concorrência

[12]
 - o Estado dominado pela

economia?

 

 Tatear o cenário contemporâneo da globalização econômica expõe questões prementes. Quais
as consequências da globalização econômica para a solidariedade nacional e internacional? Seria
o modelo neoliberal do capitalismo em voga definidor do triunfo de um individualismo
desorganizador?

[13]
 A pobreza extrema da desigualdade global

[14]
 representa um estágio

transicional ou uma tendência paralisadora e estratificante das classes sociais? Até que ponto a
globalização das economias nacionais em curso coopera com a estabilização e a pacificação da
ordem mundial?

[15]
 Seria a globalização uma forma extrema de capitalismo que não encontrará

mais contrapeso?
[16]

 

 Tendo em vista o papel que a econômica passou a ocupar no cenário internacional, a
"globalização" do capitalismo pode ser considerada o motor da mundialização em curso, que
movimenta e alimenta grande parte das trocas transfronteiriças, ao passo em que sustenta parte
significativa das redes até então consolidadas. Também por conta da globalização econômica
passam a serem criadas novas redes, novos espaços de interação continentais ou regionais
(interestatais), que tem como interesse primordial, em sua maioria, a integração de mercados. 

 

 A metáfora utilizada para argumentar em favor dos esforços pela internacionalização das
economias nacionais, de que a maré cheia faria flutuar todos os barcos, para analogamente
afirmar que o crescimento da economia mundial seria favorável a todos não se confirmou.

 

 Para Peter Singer, "à medida que os países do mundo se aproximam entre si a fim de resolver
problemas como os do comércio global, das mudanças climáticas, da injustiça e da pobreza, os
líderes das nações devem incorporar um ponto de vista mais amplo que o do puro e simples
interesse nacional. Numa só palavra, precisam adotar um atitude ética perante a
globalização"

[17]
. No entanto, ao contrário desta meta, Singer salienta uma organização que

desenvolve a globalização de forma errada: a Organização Mundial do Comércio - acusada, em
primeiro lugar, de transferir a soberania dos Estados às empresas.

 

 Singer lista uma série de acusações à OMC, como a de ser o "maior inimigo da humanidade" -
pelos zapatistas, além de afirmações sobre como o livre comércio está levando à escravidão, ou,
que se trata de um instrumento para governar o Sul - segundo a Rede do Terceiro Mundo (Third
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World Network), uma ameaça aos animais e a degradação das florestas - para o Fórum
Internacional sobre a Globalização

[18]
, entre outras duras afirmações que antagonizam objetivos

emancipatórios da humanidade e OMC.

 

 Com isso, Singer expõe quatro acusações severas sobre OMC, a partir das quais faz uma
avaliação extensa: 1. Dá mais prioridade às considerações econômicas que ao meio ambiente,
bem estar dos animais e direitos humanos; 2. OMC corrói soberania nacional, em favor das
empresas; 3. OMC é antidemocrática - por exigir consenso; 4. OMC aumenta desigualdade - tira
dos pobres para dar aos ricos. Mesmo que sejam demonstráveis algumas destas críticas, a
organização tem também reagido de maneira sistemática para assumir um papel para além dos
objetivos meramente numéricos da matemática econômica.

 

 Longe de superar a dialética criada entre as veementes críticas à OMC e a sua defesa,
passaremos a uma apresentação da estrutura da instituição, para, a seguir, investigar o seu
potencial em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

 

2 REGULAMENTÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL: do GATT à OMC

 

 O GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) nasceu como um simples acordo, cuja
intenção jamais foi a de se tornar uma organização internacional. Ao contrário, este teve seu
início marcado pela expectativa de ser incorporado à Carta da Organização Internacional de
Comércio (OIC)

[19]
, tão logo esta fosse ratificada por um número significante de países. Nessa

conjuntura, o resultado foi uma organização de facto, que se desenvolveu ao longo dos anos
ainda que com escassas regras destinadas à estruturação da sua atividade organizacional e
procedimental

[20]
. Tal como apontado por Jackson:

 

If one were asked in the early years of the General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT) whether or not it would survive
long, the answer no doubt would have been very pessimistic.
With scarcely any institutional framework, with no provision for
a secretariat, and with legal ties to an organization that failed
to materialize, the GATT would hardly have qualified as "most
likely succeed" among the international organizations set up in
the years immediately following World War II

[21]
.

 

 Embora esse tenha enfrentado as limitações impostas em decorrência do seu caráter
"incompleto", o GATT tornou-se o principal foro de negociações para a liberalização do comércio
internacional. Assim, diferentemente do que havia ocorrido até a Segunda Guerra Mundial, a
nova ordem traçada para o comércio internacional, através do GATT, delineou as regras que
governariam as relações comerciais entre os Estados; envolveu o comprometimento das Partes
Contratantes em reduzirem as suas barreiras comerciais, sobretudo, quotas comerciais e tarifas
de importação e; desenvolveu um procedimento, relativamente ordenado, para discutir e
resolver os pontos de descontentamento entre os Estados.
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 O foco do seu Acordo esteve voltado para a definição de princípios, normas e regras
concernentes à contenção de barreiras comerciais empreendidas por práticas e políticas
governamentais, que impedissem as Partes Contratantes usufruir mutuamente de suas
capacidades exportadoras.

 

 Em quase cinco décadas, oito rodadas de negociações foram realizadas para a intensificação do
comércio internacional entre as Partes Contratantes. Somente em 1º de janeiro de 1995, a
Organização Mundial do Comércio foi estabelecida com a conclusão da Rodada Uruguai. De uma
forma não muito distinta do GATT, a OMC apontou entre os seus objetivos: "elevar os níveis de
vida, lograr uma situação de pleno emprego e garantir um volume considerável e constante de
receitas reais e de uma demanda eficaz e acrescentar a produção e o comércio de bens e
serviços, permitindo, ao mesmo tempo, uma ótima utilização dos recursos mundiais em
conformidade com o objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável e a proteção e
preservação ambiental [...]".

 

 O encerramento da Rodada Uruguai marcou a criação da OMC. Diferentemente do que ocorreu
com o GATT, a OMC foi estabelecida através de um Tratado Constitutivo

[22]
, observando o

previsto no Acordo Constitutivo da OMC, tem-se que este "shall provide the common institutional
framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the
agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement"

[23]
.

 

 A reforma institucional negociada durante a Rodada Uruguai garantiu à Conferência Ministerial o
posto de principal órgão da OMC

[24]
. Trata-se do órgão decisório da OMC, cuja atribuição

confiada envolve a implementação dos acordos já negociados no âmbito da Organização, além
da discussão sobre o lançamento de novas Rodadas e as questões que irão integrar a sua
agenda de negociações. Por tratar de vários aspectos do processo de liberalização comercial,
estes necessariamente irradiam os seus reflexos nas políticas comerciais, e algumas vezes
industriais seguidas por cada um de seus membros. A periodicidade dos encontros deve
obedecer ao prazo máximo de dois anos e, normalmente, contam com a presença de Ministros
de Estado.

 

 Durante o intervalo das Conferências Ministeriais, as funções confiadas à OMC são
desempenhadas pelo seu órgão executivo - o Conselho Geral. Da mesma forma que o órgão
anteriormente descrito, este também é composto pelos representantes de todos os seus
Membros. Além de ser o órgão diretor da OMC, o Conselho Geral também poderá reunir-se sob
a forma de Órgão de Exame das Políticas Comerciais e Órgão de Solução de Controvérsias. 

 

 As três áreas de atuação da OMC - bens, serviços e propriedade intelectual - contam com
Conselhos para a discussão e implementação das regras negociadas em seus respectivos
acordos (GATT 1994, GATS - General Agreement on Trade and Services e TRIPs - Trade Related
Aspects on Intellectual Porperty Rights). A possibilidade de participação de representantes de
todos os Membros da OMC também é prevista nas reuniões ocorridas no âmbito destes
Conselhos. O mesmo ocorre na maior parte de seus órgãos subsidiários - Comitês e Grupos de
Trabalho, que são responsáveis por grande parte das reuniões formais ocorridas no âmbito da
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OMC e que se dedicam à negociação de temas específicos e técnicos co-relacionados ao
processo de liberalização comercial.  

 

 Por fim, o Secretariado cumpre as suas atribuições como um órgão de apoio aos demais órgãos
da OMC. Este órgão é chefiado por um Diretor Geral, cujo processo de escolha será
posteriormente abordado. Como não poderia ser diferente, as funções atribuídas ao Secretariado
da OMC são extremamente relevantes, na medida em que integram o trabalho desempenhado
por todos os demais órgãos da organização. Nesse sentido, este órgão institucional exerce suas
atividades voltadas para cinco diferentes áreas

[25]
. A primeira das suas atividades relaciona-se à

condução da atual Rodada Doha de negociações multilaterais.

 

 A Declaração Ministerial de Doha definiu que o Diretor Geral da OMC deve presidir o Comitê em
Negociações Comerciais, cuja atividade é acompanhada pelo Conselho Geral. A segunda
atribuição do Secretariado é supervisionar a implementação dos compromissos assumidos pelos
Membros da OMC, através dos acordos negociados no âmbito do sistema multilateral de
comércio. No tocante a essa atribuição, Schaffer observa que: "It has been estimated that there
are over 70 different WTO councils, committees, working parties, and other groupings, involving
over 2,800 meetings each year"

[26]
. Auxiliar os Membros da OMC no mecanismo de solução de

controvérsias, é a terceira função desempenhada pelo Secretariado. Este órgão ainda mantém
uma divisão responsável pela elaboração de estudos e estatísticas, além de ser o canal de
comunicação da OMC com a mídia, sociedade civil e outras organizações. A quinta e última
função desempenhada pelo Secretariado, consiste na assistência técnica aos Membros da OMC
que necessitam de ajuda para interar-se sobre os diversos temas atualmente abrangidos pela
regulação do comércio internacional.

 

 No tocante ao processo de tomada de decisões na OMC, cumpre salientar que sob o ponto de
vista normativo e prático, este não apresenta diferenças relevantes quando comparado com a
sistemática adotada pelo GATT. A busca do consenso no processo de tomada de decisões do
GATT/OMC, sempre foi a prática dominante. Durante o período em que o sistema multilateral de
comércio esteve sob o domínio do GATT, o art. XXV, 3 e 4 do Acordo Geral determinou que o
critério utilizado no processo de tomada de decisões da organização, era o de que cada Parte
Contratante tinha o direito a um voto, independentemente do peso econômico que
representavam no total das trocas comerciais internacionais. As decisões alcançadas por meio da
votação majoritária obedeciam critérios especiais somente em algumas situações (i.e. concessão
de um waiver). É correto afirmar, no entanto, que mesmo quando havia a previsão de decisões
alcançadas por meio do voto majoritário, a prática do consenso prevaleceu

[27]
.  

        Uma diferença significativa que existe no processo de tomada de decisões atual quando
confrontado com o do GATT, é o fato de que o art. IX do Acordo Constitutivo da OMC

[28]
 prevê

expressamente que somente nos casos em que o consenso não for alcançado, os Membros
deverão recorrer à votação. Por meio de nota interpretativa, o Acordo esclarece que o consenso
ocorre quando nenhuma das partes presentes na Reunião se opõe à proposta apresentada.

 Regras específicas sobre os critérios que devem ser observados para a votação majoritária em
determinadas circunstâncias permanecem previstas no Acordo Constitutivo da OMC. A autoridade
para a interpretação das regras e normas previstas nos Acordos do Anexo 1 do quadro
normativo da OMC somente é confiada à Conferência Ministerial ou ao Conselho Geral . Na
ausência do consenso, ao menos 3/4 dos membros presentes na reunião devem concordar com
a interpretação proposta[29]. Semelhante procedimento é requerido para a concessão de um
waiver aos compromissos assumidos por um membro. Este também exige a anuência de ao
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menos 3/4 dos membros da organização que participam de uma Conferência Ministerial, caso a
decisão não seja consensual. A base do trabalho para a derrogação temporária de obrigações
que envolvem os Acordos do Anexo 1 necessariamente exige a participação dos respectivos
Conselhos - Bens, Serviços ou Propriedade Intelectual, cujo relatório elaborado sobre a
viabilidade do requerido pelo membro será enviado à Conferência Ministerial e submetido à
decisão dos demais membros

[30]
.

 

 A partir do previsto no art. X do Acordo Constitutivo da OMC tem-se como essencialmente
complexos e de difícil aplicação prática, qualquer iniciativa que tenha como objetivo a alteração
ou emenda dos Acordos que formam o quadro normativo da OMC. Primeiramente, há que se ter
presente que nenhuma proposta de alteração ou emenda de um dos Acordos do quadro
normativo da OMC será considerada, se não com intermédio do órgão máximo da OMC.
Qualquer dos membros (no que se refere ao Acordo Constitutivo da OMC e Acordos do Anexo 1)
ou Conselhos (no que se refere aos Acordos do Anexo 1) da OMC poderá apresentar uma
proposta de alteração para o Conferencia Ministerial. O grau de comprometimento que a
alteração representa para os membros da OMC definirá o critério observado pela Conferência
Ministerial na condução do processo decisório, seguindo o procedimento normal definido pelo
art. X do Acordo Constitutivo da OMC, a submissão da proposta à apreciação de todos os
membros da organização ocorrerá se o consenso for alcançado, ou caso contrário, mediante a
aprovação de 2/3 dos membros da OMC.

 

 A partir daí, a efetiva alteração das normas e regras da OMC que tratam do comércio de bens
somente ocorrerão mediante a observância das circunstâncias a seguir descritas. A alteração das
principais normas que materializam os princípios da não-discriminação e reciprocidade (arts. I e
II do GATT/47) no sistema multilateral de comércio, assim como as que ditam os procedimentos
seguidos para o processo de tomada de decisões (Art. IX e X do Acordo Constitutivo da OMC)
envolve, necessariamente, a aceitação de todos seus membros. Para emendar as regras que não
foram acima referidas, mas que os membros entenderem que diminuirão os seus direitos ou
aumentarão as suas obrigações, a alteração somente valerá de imediato quando aceitas por 2/3
dos membros da OMC e para aqueles que a aceitaram. Para aquele membro que não aceitou a
alteração dentro do prazo estipulado pela Conferência Ministerial, há a alternativa, mediante a
aprovação de 3/4 dos membros das OMC, de retirar-se da organização ou permanecer seu
membro desde que com a anuência do órgão máximo da OMC. As alterações de menor
relevância valerão de imediato para todos, desde que aceitas por 2/3 dos membros da OMC.  

 

 Sobre este ponto, Jackson aponta que:

It is therefore very difficult to conceive of the amending
provisions being used in any way to force major trading
country, such as the United States, or the EC to accept to
altered rights or obligations. To force the issue upon a major
country could raise the possibility that such country would
withdraw from the WTO, and clearly the WTO would be
severely handicapped and would perhaps collapse if any of the
major trading partners did so withdraw. It is very unlikely that
other member of the WTO will push matters to this stage, and
thus the major trading partners seem to possess a sort of the
facto veto. The spirit and practice of GATT, however, has
always been to try to accommodate through consensus-
negotiation procedures the views of as many countries as
possible, but certainly to give weight to views of countries that
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have great weight in the trading system. This will undoubtedly
no change.

[31]

 

 A conseqüência de tudo que foi dito, pode assim ser resumida. Do ponto de vista formal, a
regra do consenso, pode conferir o poder de veto a qualquer dos membros da OMC. Porém,
essa estrutura, ainda não garante a efetiva participação de todos os membros da organização,
durante o seu processo negociador. 

 

 Porém, ainda hoje permanece a dúvida se o desenvolvimento do comércio internacional num
ambiente de liberalização multilateral realmente promove o aumento dos níveis de riquezas e
produtividade, através de uma alocação eficiente de recursos escassos ou, se esse prejudica a
preservação de determinados direitos que são merecidos por todos os que constituem a
sociedade - i.e.: alimentação, trabalho, saúde, meio ambiente saudável, identidade cultural,
desenvolvimento.

 

 É necessário lembrar que a OMC é uma organização internacional caracterizada como "member-
driven", ou seja, guiada pelos próprios membros. Isto significa afirmar que toda e qualquer
iniciativa relacionada à condução dos objetivos da organização, deve emanar de seus próprios
membros, através do seu quadro institucional. Por essa razão, o dia-a-dia da instituição é
delineado pelo que Celso Lafer define como geometria variável

[32]
, visto que os interesses dos

membros nem sempre se ajustam à defesa de pontos que confrontam países desenvolvidos e
países em desenvolvimento ou países exportadores e importadores de determinados produtos.

 

 Nesse sentido, o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio -
TRIPs tem sido objeto de uma série de controvérsias entre os interesses defendidos por países
desenvolvidos e por países em desenvolvimento. Embora seja administrado pela OMC (e não
pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI), esse abrange a principal estrutura
normativa internacional voltada para o controle dos direitos de propriedade intelectual, o que
também inclui a proteção por meio de patentes, de uma grande variedade de invenções
desenvolvidas na área farmacêutica.

 

 Como é sabido, a patente de uma determinada invenção confere ao seu titular o privilégio da
sua exploração por um determinado período de tempo. Esse é o título concedido formalmente
pelo Estado, que permite ao seu titular impedir que terceiros, sem a sua prévia autorização,
explorem o uso da matéria protegida. Mas o que pode ou se deve fazer quando esta nova
invenção tem o potencial de salvar vidas ou amenizar o sofrimento humano, num ambiente
onde o pagamento dos direitos de uso desta patente se tornam suficientemente custosas para
reduzir dramaticamente o seu papel?

 

 Por essa razão, para os países em desenvolvimento, muitas das implicações sociais e
econômicas relacionadas à adoção desse intenso regime de proteção da propriedade intelectual
tornaram-se negativas e restringem a transferência de tecnologias em setores que produzem
bens essenciais, tal como o farmacêutico, visto que são as indústrias dos países desenvolvidos
as que detêm a maioria das patentes de medicamentos no mundo.
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Ademais, associado aos novos padrões de proteção da propriedade intelectual que tornaram
patenteáveis produtos em todos os campos tecnológicos, a OMC também passou a contar um
mecanismo de solução de controvérsias. Conforme o observado por Susan K. Sell, "[t]he price of
information and technology is increased under TRIPS because monopoly privileges are extended
to patent-holders and TRIPS makes WTO dispute settlement procedures available to patent
holders claiming violation of intellectually  property rights"

[33]
.  Assim, a força estabelecida pela

combinação criada com a adoção do TRIPs e do mecanismo de solução de controvérsias,
permite a qualquer Estado que obtiver sucesso diante uma demanda conduzida no âmbito da
OMC, aplicar sanções comerciais contra o Estado faltoso.  

 

 Regras estritas para a proteção da propriedade intelectual são, normalmente, justificadas sob o
ponto de vista econômico, na medida em que a remuneração financeira garantida aos inventores
compensaria os investimentos feitos em pesquisa e estimularia a constante colocação no
mercado de novos produtos e tecnologias.

 

 Sob uma perspectiva muito mais pragmática, porém, são somente os inventores que se
beneficiam do controle exclusivo que detêm de suas inovações e, aqueles que têm condições
econômico-financeiras de acessarem tais inovações por meio do mercado comercial

[34]
. Com

isso, Pranab Bardhan afirma que "[e]xorbitant prices for life-saving drug under the monopoly
Power for global drug companies granted with TRIPS can be crushing burden on poor people
and public health programs in poor countries"

[35]
.

 

 

3 OMC E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO DA ONU: é possível a
economia ter vinculações éticas, sociais e ambientais?

 

 Num esforço ainda sem precedentes para alcançar uma condição melhor de vida para a
humanidade, a Cúpula do Milênio, realizada em setembro de 2000 pela ONU, promovida com a
participação de representantes oficiais de 189 Estados para debater as principais questões que
preocupavam o mundo, resultou na adoção da Declaração do Milênio, onde ficaram registrados
os Objetivos do Milênio - também chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(Millennium Development Goals). Depois de muita discussão estabeleceu-se objetivos prioritárias
para serem alcançados, cada um dos objetivos desdobrado em duas ou mais metas, a serem
atingidas por todos os países, até o ano 2015. Hoje, estas metas foram adotadas por 192
Estados.

 

 Na lista dos 8 Objetivos (de Desenvolvimento) do Milênio estão: 1. Erradicar a pobreza extrema
e a fome - para a metade a pobreza extrema do que havia em 1990 pela fome e renda; 2.
Alcançar a universalidade do ensino primário fundamental; 3. Promover a igualdade de gênero e
capacitar as mulheres; 4. Reduzir a mortalidade das crianças; 5. Melhorar a saúde materna; 6.
Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental; 8.
Promover uma parceria mundial para o desenvolvimento. Os objetivos, apesar de ambiciosos,
são considerados viáveis pela primeira vez, tendo em conta a imensidade de recursos planetários
disponíveis atualmente.
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 Num relatório elaborado pela própria ONU, se coloca a questão de como será o mundo em 2015
se os Objetivos forem alcançados. A resposta é inspiradora: Mais de 500 milhões de pessoas
serão removidas da extrema pobreza. Mais de 300 milhões não sofrerão mais de fome. Haverá
também um progresso profundo na saúde infantil. Ao invés de morrerem antes dos cinco anos,
30 milhões de crianças viverão. Bem como as vidas de mais de 2 milhões de mães

[36]
.

 

 Não é a primeira vez que a ONU tenta unir a comunidade internacional em torno de metas
concretas, porém, os "ODM parecem ter sido mais influentes que a maioria das outras tentativas
de fixação internacional de metas no domínio do desenvolvimento, pelo menos em nível do
discurso internacional"

[37]
. Ainda há outras novidades em relação às metas anteriores, segundo ,

pela forma com que estas metas foram estabelecidas, ao colocar o desenvolvimento humano no
centro das preocupações, não definem apenas aspirações mas metas concretas, estabelecendo
papéis aos países ricos e pobres

[38]
.

 

 O envolvimento da OMC é uma demonstração da convicção compartilhada da ONU sobre a
necessidade de abordagens multilaterias para resolver os problemas globais - assim como um
reforço sobre o papel independente da própria ONU no sistema internacional

[39]
. Os ODM foram

estabelecidas para si, mas também para os Estados, o Banco Mundial, o Fundo Monetário
Internacional, as organizações de ajuda bilaterais, e as organizações não-governamentais, da
qual, obviamente, a OMC não poderia ficar de fora.

 

 Nesse sentido, o objetivo que mais afeta à OMC é o oitavo - sobre a construção de uma
parceria global para o desenvolvimento. A despeito da compreensão de que a atuação da OMC é
relevante para os demais objetivos, como erradicação da pobreza e a fome, o fato é que os
ODM não podem ser visto isoladamente, pois estão todos interconectados. Há uma
interdependência direta ou indireta entre os objetivos, pelo qual o avanço de um favorece os
demais, recíproca e sinergicamente.

 

 O objetivo oitavo é desdobrado em seis metas: 8a: desenvolver um sistema de financeiro e de
comércio não discriminatório, regulado, aberto e previsível; 8b: favorecer necessidades especiais
aos países menos desenvolvidos; 8c: endereçar necessidades especiais aos países litorâneos em
desenvolvimento e aos países que são pequenas ilhas em desenvolvimento; 8d: acordar
amplamente sobre os problemas dívidas dos países em desenvolvimento; 8e: em cooperação
com as companhias farmacêuticas, prover acesso às drogas essenciais disponíveis aos países em
desenvolvimento; 8f: em cooperação com o setor privado, fazer com que os benefícios das
novas tecnologias sejam acessíveis, especialmente informação e comunicação.

 

 Como visto, o acordo TRIPs protege os direitos de propriedade sobre invenções ligadas aos
produtos farmacêuticos - que investiram em pesquisa e agora aguardam retorno financeiro do
seu investimento, tensionado pela quinta meta do objetivo oitavo (8e), que estabelece a
cooperação da indústria farmacêutica para que as drogas disponíveis sejam disponibilizadas aos
que precisam. Nesse sentido, o grande desafio a ser enfrentado, então, está justamente em
encontrar mecanismos que estimulem o desenvolvimento tecnológico, sem que isto represente
um impedimento determinante para acesso de medicamentos as populações de países em
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desenvolvimento e países de menor desenvolvimento relativo. Nota-se ainda, que a tensão da
discussão envolve o limitado investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da indústria
farmacêutica, para aquelas enfermidades que afetam preponderantemente ou exclusivamente as
populações empobrecidas destes países. Ou seja, facilitar o acesso aos medicamentos essenciais
envolve tantos aspectos relacionados aos recursos investidos em P&D, como também com o
preço cobrado por tais medicamentos. 

 

 Por essa razão, dentre as metas inseridas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio está a
busca de cooperação com a indústria farmacêutica, para proporcionar o acesso a medicamentos
essenciais a preços acessíveis, nos países em desenvolvimento. Não corresponde mais o
privilégio dos direitos de uma minoria - em prol do seu enriquecimento material - na medida em
que vidas humanas poderiam estar sendo salvas, em sua vasta maioria nos países mais pobres.

 

 A OMC precisa integrar-se à garantia da vida em detrimento unicamente à garantia do lucro, o
que parece dificilmente transponível ante as condições de tomada de decisões anteriormente
descritas. No entanto, uma resposta diferente, que seja contrária ao atendimento da quinta
meta do oitavo objetivo (8e), será a demonstração de que todo avanço nas cifras não
representam efetivamente melhoria das condições de vida das pessoas no planeta, e o
afastamento ainda maior da instituição das necessidades humanas, em favorecimento dos atores
internacionais já enriquecidos, mais uma vez favorecidos sobre o empobrecimento ainda maior,
dos pobres.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 1. Ao mesmo tempo em que a mundialização, ou as mundializações, apresentam avanços
importantes para a civilização humana na conformação de uma sociedade efetivamente global,
traz(em) também ameaças e desafios, sobretudo no que tange à avassaladora força da potência
econômica sobre todos os demais aspectos implicados, como a política, a cultura e o direito.

 

 2. No que tange à mundialização econômica, a Organização Mundial do Comércio (OMC) é um
dos atores em franca ascendência no campo da política internacional para todos os demais
atores, sejam Estados, organizações internacionais ou sociedade civil, tendo em vista a força
regulamentar internacional alcançada, a importância do seu sistema de solução de controvérsias
e o impacto pragmático que representa sobre a economia das nações.

 

 3. É imprescindível que se façam esforços para promover a integração, e espaços de
convergência, entre o papel desempenhado pela OMC e os interesses comuns à humanidade,
que atualmente são delimitados pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ainda que
muitas das críticas apresentadas ao viés econômico da mundialização sejam comprovadas, e que
a OMC, mesmo após assumir em sua missão compromissos éticos relevantes, por vezes acabe
por ampliar as maléficas assimetrias da interação global.
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 4. A mundialização cria um espaço de interação global que facilita o diálogo entre as diferentes
forças em jogo. Todavia, considerando a ampla repercussão da mundialização econômica, seja
sobre a política, à economia e o direito, a definição de papéis e metas claramente estabelecidas
aos atores do sistema internacional, notadamente à OMC, são parte dos esforços prioritários
rumo a uma governança mundial mais democrática e inclusiva, ou seja, progressivamente menos
assimétrica, numa possível ponte para o diálogo entre demandas econômicas e demandas
socioambientais.  

 

 5. No âmbito de uma ou muitas mundializações, marcada pela assimetria e ambigüidade, a
OMC cumpre também um papel importante no fortalecimento do direito internacional, cujas
decisões são efetivamente vinculantes em relação aos demais países, seja este país os EUA,
representante de um quarto da economia mundial ou os outros mais de 150 Estados membros
da organização. 

 

 6. A vinculação da OMC com os Objetivos do Milênio é o reconhecimento de que o comércio
internacional tem implicações em todos os âmbitos da vida internacional e interna dos países,
com múltiplas interfaces sociais, e que a economia precisa ter responsabilidades ético-sociais,
incluídas aí as ambientais, obrigatórias perante demandas humanas mais prementes.

 

 7. Desde que foi estabelecida com o objetivo de intensificar a liberalização comercial, a
Organização Mundial do Comércio - OMC - está entre as instituições que são pesadamente
criticadas e constantemente responsabilizadas pelo agravamento das dramáticas desigualdades
econômicas e sociais, mesmo em âmbito interno, dos Estados participantes do sistema
multilateral do comércio. Do ponto de vista dos críticos da OMC, a idéia de comércio livre não
abrange a de comércio justo, pois os frutos do crescimento econômico se concentram numa
pequena parcela da população mundial. Salientam, então, que onde há grandes discrepâncias
econômicas, há também uma limitada perspectiva de vida com saúde, bem-estar, segurança e
desenvolvimento.

 

 8. De fato, muito embora o mandato da OMC determine para os seus membros, que a
liberalização comercial deve ocorrer num contexto que promova o aumento do nível de vida, a
realização do pleno emprego, o desenvolvimento sustentável e a tomada em consideração das
necessidades dos países em desenvolvimento, há inúmeras variáveis relacionadas ao sistema
multilateral de comércio, capazes de desconsiderar tal assertiva e penalizar diferentes
segmentos da sociedade.      
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O DESCONTROLE INTERNACIONAL SOBRE O COMÉRCIO DE ARMAS: A NECESSIDADE
DE UM NOVO MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL VINCULANTE

O DESCONTROLE INTERNACIONAL SOBRE O COMÉRCIO DE ARMAS: A NECESSIDADE DE UM
NOVO MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL VINCULANTE

Júlia Marques Rebelato

RESUMO
O referente estudo visa mostrar que o comércio internacional de armas está fora de controle, e,
para tanto, se faz necessário uma regulamentação e fiscalização eficiente capaz de garantir a
todos os Estados um sistema único e internacional que abarque e supra as lacunas e
irregularidades existentes nos instrumentos hoje existentes. O descontrole do comércio de armas
fomenta a pobreza, o sofrimento, retardam o desenvolvimento, além do custo humano do abuso
de armas. Não obstante a existência de marcos jurídicos regionais e sub-regionais, a observância
diante de tal estudo verificou a urgente necessidade de imposição de um tratado de controle de
armas juridicamente vinculante para mitigar o comércio irresponsável de armas e munições,
combustíveis estes de conflitos e graves violações dos direitos humanos. Para tanto, este novo
tratado deverá conter termos obrigacionais perante os Estados, como controles adequados nas
transferências armamentistas, bem como proibições expressas de âmbito global, e mecanismos
de transparência e execução nas concessões e licenças destes aparatos militares, visto que sua
regulamentação atualmente está visivelmente fraca e tomada por falhas internacionais.
Pretende-se demonstrar o custo humano do abuso das armas, suas violações ao direito à vida,
aos direitos civis e políticos que retardam principalmente países em via de desenvolvimento onde
o efeito destes armamentos é cumulativo. A sociedade internacional, bem como os Estados,
depositam neste novo tratado a esperança em salvar mais vidas e prevenir com maior
efetividade os abusos dos direitos humanos. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Tratado de controle de armas, transferência de armas,
Direito Internacional Humanitário, direitos humanos, violações dos direitos humanos.

ABSTRACT
The referent study aims to show that the international arms trade is out of control, and,
therefore, is needed an efficient regulation and supervision can ensure that all states receive an
unique and international system, to cover all the exist gaps and irregularities in the instruments
that had already have today. This will use the dialectical method in the analysis of comparison
between the use of ammunition and small arms with international law and international
humanitarian law. Such mechanisms fuel poverty, suffering, slow development, besides the
human cost of arms abuse. Despite the existence of legal frameworks regional and subregional
organizations, compliance before such a study examined the urgent need to impose an arms
control treaty legally binding to mitigate the irresponsible trade in arms and ammunition, fuel
these conflicts and serious human rights violations. Therefore, this new treaty should contain
terms and obligations towards the States, as appropriate controls on arms transfers, as well as
express prohibitions of global scope, and mechanisms for transparency and enforcement in
grants and allowances of military apparatuses, whereas their regulation is now visibly weak and
taken by international gaps. In this vein, intend to demonstrate the human cost of abuse of
weapons, its violations of the right to life, civil and political rights that slow especially in the
developing countries where the effect of these weapons is cumulative. Meanwhile, the
international society as well as the States, consign in this new treaty the hope of saving more
lives with greater effectiveness in prevent abuses of human rights. 
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KEYWORDS: Key-words: Arms Trade Treaty, arms transfers, international humanitarian law,
human rights, human rights violations. 

1 Introdução
 
A ampla disponibilidade de armas está intimamente ligada à violência. O acesso às armas nas mais variadas regiões, tanto no
cenário de conflitos armados quanto onde os indivíduos se armam para se protegerem de vizinhos, protestos políticos ou até mesmo
da violência doméstica, acabam por gerar um círculo vicioso de violência. Aqueles bem armados podem gerar medo e morte em
grande escala, e o momento mais oportuno de se verificar com clareza se a proliferação de armas persiste em determinado espaço é
quando o conflito termina. 
As armas pequenas e leves, em conjunto com as munições, cobram um preço muito superior a de todos os outros sistemas de
armamentos. Com certa frequência, há um mau uso delas, o que pode ser demonstrado através da violência armada em certas
regiões do globo. Ademais, tais instrumentos caem em mãos erradas, seja de grupos armados não estatais ou até mesmo do excesso
de segurança por parte do próprio Estado, reduzindo o espaço para o estabelecimento da paz, do desenvolvimento, da democracia e
da liberdade.
Apesar das armas desempenharem um papel decisivo nas relações internacionais como garantia de segurança por parte dos Estados,
o seu uso ilimitado por parte destes e por grupos de oposição armada, estimulam a violência em cenários volúveis e inconstantes.
Para canalizar as violações dos direitos humanos e das leis humanitárias internacionais, o Direito Internacional Humanitário é
considerado também pela sociedade internacional um forte instrumento de proteção à pessoa humana, na busca de impedir e limitar
o sofrimento humano em tempos de conflitos armados.
 
2 Desenvolvimento
 

Já restou comprovada que as armas no seu gênero representam uma ameaça para as sociedades e Estados. A transferência
descontrolada delas pode também afetar negativamente o desenvolvimento sustentável, além de causar instabilidade política e
econômica.
Trata-se de um problema no âmbito internacional com consequências locais. A globalização do comércio de armas está aumentando
nos serviços de negociação entre os Governos, bem como a facilidade na transferência de armas, munições e materiais correlatos, o
que mostra que, na maioria dos Estados há uma legislação fraca, com lacunas ou até mesmo inexistente, o que mostra a necessidade
de um efetivo controle. A fiscalização irregular frente aos países colabora com o tráfico internacional e a circulação armamentista,
tornando praticamente impossível a não proliferação destas.
As armas geralmente são usadas de forma excessiva e com certa frequência ocorre sua má utilização. A disponibilidade e o fácil
acesso às armas ajudam a fomentar a violência. Em mãos erradas acabam por frear o desenvolvimento, encurtando o espaço das
negociações entre países, da paz, e incentivos a recursos naturais, tecnológicos, e sociais[1]. Em mãos erradas, nos conflitos
desenfreados, na ausência de lei e ordem acabam por impedir o acesso à educação, escolas, terra produtiva, bem como efeitos que
vão surgindo em longo prazo, como analfabetismo, doenças, epidemias, e aumento das taxas de mortalidade.
Segundo dados da ONG Oxfam Internacional, estima-se que mais de 500.000 civis em média morram por ano em consequência do
mau uso de armas convencionais: uma pessoa a cada minuto.[2]
Não obstante as mortes, torturas, abusos tanto sexual e psicológico, os feridos, os forçados a deixar suas casas que somam os efeitos
direitos dos conflitos armados, há de se mencionar também os efeitos indiretos das mortes nos conflitos que atingem um número
expressivo tanto de homens, mulheres, crianças e idosos, que, em decorrência disto surgem o colapso da economia global,
devastação na estrutura pública de saúde e segurança, doenças e fome.
Para se ter uma ideia, circulam no mundo hoje cerca de 639 milhões de armas de pequeno porte, produzidas em 98 países por mais
de 1.135 empresas. Só no ano de 2001, 16 bilhões de munições militares foram produzidas, isso mostra que é possível abastecer
duas balas para cada homem, mulher e criança no planeta.[3]
A violência decorrente da excessiva disponibilidade de armas também gera um movimento desastroso de pessoas além das
fronteiras. Como meio de controle de imigração dos países, governos e grupos armados, na sua maioria da África, restringiam a
passagem de pedestres, trabalhadores, alimentos, assistência médica e circulação de produtos nas alfândegas e fronteiras dos países
africanos. Mesmo assim, cerca de 4,3 milhões de pessoas deslocaram-se em 2002 em decorrência da violência.[4]
Países da África, Ásia e América Latina que participam do programa de Metas de Desenvolvimento do Milênio gastaram
aproximadamente 87 bilhões de dólares estadunidenses nos últimos quatro anos, sendo que 22 bilhões de dólares foram gastos só
em armamentos.[5] Esse desequilíbrio aponta para um déficit que poderia satisfazer Metas do Desenvolvimento como educação

primária universal, redução da mortalidade infantil e maternal[6]. De outra banda, estima-se que para atingir a meta da educação

precise mais de US$ 10 bilhões por ano, e a meta da mortalidade materna, mais de US$ 12 bilhões por ano.[7]
Destarte, a disponibilidade e proliferação desenfreada das armas ajudam muito a fomentar a violência, somados com frequência sua

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5326



má utilização, seja por mãos erradas ou pelo próprio Estado. Ademais, fomentam a pobreza e o sofrimento humano, pelas tantas
vidas perdidas e a constante violação dos direitos humanos, civis, sociais, econômicos e pelo retardamento no desenvolvimento.
Nas palavras do Secretário-Geral da ONU, no ano 2000, Kofi Annan:

 
O preço cobrado em vidas humanas pelas armas de pequeno porte ultrapassa muito o de

todos os outros sistemas de armamentos- e na maioria dos anos ultrapassa enormemente as mortes
causadas pelas bombas atômicas que devastaram Hiroshima e Nagasaki. Em termos da carnificina que
causam as armas de pequeno porte, na verdade, poderiam bem ser descritas como ‘armas de destruição
em massa’. No entanto, ainda não há um regime global de não proliferação para limitar seu
alastramento.

            Na verdade, o perigo enfrentado pelas comunidades e pelas famílias é muito maior quando se está armado.[8] Quase 60%
das armas pequenas estão nas mãos de particulares, sendo que na sua maioria homens. Ademais, é o sexo masculino que domina a
fabricação, a venda, a posse e o uso, tanto devida ou indevidamente. [9] Particularmente as mulheres e crianças constituem a imensa
maioria dos que se vêem prejudicados pelos conflitos armados, e que cada vez mais sofrem com os combatentes e elementos
beligerantes.
            Ocasionados pelo acesso generalizado e não regulado das armas, as mulheres e crianças tornaram-se as maiores vítimas dos
conflitos armados, impulsionando a preocupação da sociedade civil e da ONU em resguardar seus direitos frente aos delitos e
abusos da violência armada.
Há vários motivos que afetam a possibilidade de uma mulher e/ou criança ser assassinada pelo seu marido, companheiro ou pai, mas
o acesso a uma arma de fogo aumenta em cinco vezes o risco.[10] Cabe iniciar a análise da violência armada frente às mulheres e
crianças com o Artigo 1 da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher que tece:

        
[...] por violência contra a mulher se entende todo ato de violência baseado em no gênero

que resulte, ou suscetível de resultar em dano físico, sexual ou dano psicológico ou sofrimento para as
mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou privação de liberdade, quer ocorra em público ou
na vida privada.[11]

 
A violência das armas dirigida contra as mulheres e crianças merecem extrema relevância pelo fato de serem atingidas de forma
desproporcional. Esta violência acaba por atingi-las de diversas maneiras, como o assassinato, estupro, tortura, abusos sexuais,
ameaças e humilhações, inclusive a prostituição forçada.
Outrossim, o dano ocasionado não é somente o físico, mas tantos outros abalos como psicológicos e sexuais  surgem em decorrência
daquele manifestando-se através do abandono e privação.
Importante ressaltar que os maiores causadores da violência encontram-se muito próximas das vítimas, como parentes e outros
membros da família, empregadores, superiores e companheiros de trabalhos, funcionários do Estado, membros de grupos armados
delinquentes.
Não obstante os homens sejam as vítimas mais diretas pela violência causada pelas armas de fogo, são as mulheres e crianças que
sofrem desproporcionalmente, na medida em que estas sofrem quando não estão diretamente na linha de fogo. Ou seja, são elas que
sustentam o lar quando o companheiro vê-se incapacitado ou ferido devido a violência armada, obrigadas muitas vezes em mudar de
cidades.
A violência armada tem sua raiz principiológica na discriminação até hoje encontrada pela falta de igualdade e respeito dos
homens. A tolerância e a aprovação de violência contra mulheres advêm de práticas históricas, culturais e religiosas como
consequência da repressão do Estado ou do conflito armado. As sociedades militarizadas foram a forma mais clara de extrema
violação e discriminação de mulheres. Invariavelmente, onde se tem a presença de armas de fogo maior a vulnerabilidade do perigo
de violência contra as mulheres.[12]
Igualmente, a violência contra as mulheres persiste em todos os países de forma mais ou menos influenciável em diversos contextos,
sem divisão de fronteiras, distinção de classe social ou religião. Seja qual for a causa imediata da violência, a presença de armas de
fogo tem, invariavelmente, o mesmo efeito: quanto maior o número de armas, maior o perigo para as mulheres.[13]
Ademais, o uso legítimo de armas pelos Estados a fim de garantir a segurança e a proteção a seus indivíduos é assegurado,
entretanto, seu uso a partir da força não pode ser ilimitado, incumbindo seu controle estrito. A velocidade na proliferação de armas
acarreta um visível aumento na violência armada, vistos a partir de países recém – pacificados que voltam a guerra dentro de uma

década.[14]
Os desvios nas transferências de armas merecem atenção especial porque são responsáveis por algumas das maiores transferências

de armas pequenas e leves, além do mais, a fraca intervenção dos Estados nas transferências ilícitas organizadas por governos

irresponsáveis acaba por prejudicar a segurança tanto nacional quanto internacional dos países.
As transgressões ocorridas nos conflitos armados são absorvidas na maior parte por civis, além de serem alvos de ataques
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constantes. A facilidade em se conseguir armamentos favorece as violações no Direito Internacional Humanitário.
Ao mesmo tempo em que as armas fazem milhares de vítimas todos os anos no mundo inteiro, o comércio de armas

tornou-se mais globalizado com a disposição de materiais e peças vindas do mundo inteiro. Tanto é que a crescente industrialização
nas exportações de armas atingiu inclusive países emergentes como Brasil, Índia, Israel, Singapura, Coréia do Sul entre outros.

Hoje, mais de 76 países produzem munições de armas pequenas e ligeiras, e o número deles não para de crescer. Em maio
de 2006, foi realizada uma busca no mercado negro de munições de armamento, no qual foram encontrados produção destas em
grande escala, em países como China, Bulgária, República Tcheca, Romênia, Rússia e Sérvia.[15]
Muitos governos podem ser afetados quando não há uma regulamentação sobre a transferência de armas. Em 2004, uma granada de
mão atingiu o alto comissariado britânico em Bangladesh, enquanto visitavam o templo naquele país. A granada, com marcação de
uma empresa austríaca - Arges – com fabricação sob licença no Brasil, teria sido do mesmo tipo que as utilizadas em outros ataques
por grupos armados em vários ataques na Índia, Bangladesh e Paquistão.[16]
Ademais, existem outros enormes custos associados ao comércio de armas. Em vários níveis de gravidade, na maioria dos países a
aquisição de armas e munições é facilitada para grupos armados não estatais e organizações terroristas. E, na medida em que a
aquisição a tais armamentos se dificulta, é compensado por conflitos armados intensos, criminalidade, ameaça às comunidades e ao
próprio Estado.
Quando os Estados efetuam a transferência de armas para outros países, estes reconhecem que provavelmente estarão retardando os
esforços para satisfazer as necessidades de atendimento à saúde, educação, habitação e um padrão básico de vida, direitos estes
fundamentais. O ciclo vicioso inicia com o conflito armado que alimenta a pobreza, e a pobreza alimenta o conflito. Uma guerra
civil típica deixa um país 15% mais pobre, com aproximadamente 30% mais pessoas vivendo em absoluta pobreza[17]. Ademais, à

medida que a renda per capita é reduzida à metade, o risco de guerra civil praticamente dobra.[18]
Os conflitos armados têm muitos efeitos práticos, sociais e emocionais na vida dos civis, para as atuais e futuras gerações, no
interior e além das fronteiras nacionais. Isso inclui períodos de exaustão desde a vivência constante dos conflitos, a carência das
necessidades básicas desde comida e água limpa, o mínimo de subsistência e carência no acesso à educação. As prioridades
ressaltadas nas comunidades afetadas vão desde abrigo, comida, água, acesso a medicamentos, roupas, entre outros. O emprego
antes visto como meio de suprir estas carências é interrompida e destruída pelos conflitos armados.
Em consonância com as violações dos direitos à vida e à integridade física, o abuso aos direitos civis e políticos é também o meio
utilizado para coação e outros agressões praticadas por grupos armados e até mesmo de autoridades. Estas aproveitam o uso de seu
posto para torturar e agredir pessoas quando detidas em delegacias ou casa de detenções. As denúncias recebidas pela Anistia
Internacional mostram infrações generalizadas em mais de 70 países, e a maioria de seus torturadores eram policiais que usaram de
suas armas para manipular suas vítimas.[19]
Como meio de controle de imigração dos países, governos e grupos armados na sua maioria da África, restringiam a passagem de
pedestres, trabalhadores, alimentos, assistência médica e circulação de produtos nas alfândegas e fronteiras dos países africanos.
Mesmo assim, cerca de 4,3 milhões de pessoas deslocaram-se em 2002 em decorrência da violência.[20]
Com o bloqueio de fronteiras em países com guerra, a escassez de alimentos, medicamentos, assistência humanitária prejudicam
aqueles que necessitam com urgência de auxílio e proteção estatal. Programas humanitários instalados em países prejudicados pela
violência armada tiveram de se retirar por se tornarem alvos específicos de grupos armados. A falta da comunidade internacional
ofusca a supervisão à população, que acaba fragilizada pelos frequentes abusos da violência armada.
A obstrução de caminhos faz com que os saques às comunidades locais sejam afetados com maior freqüência pelos grupos armados,
levando consigo suprimentos, impedindo a comercialização de bens e reduzindo drasticamente os meios à subsistência.
Os serviços à saúde acabam prejudicados na eclosão de lutas e conflitos. Hospitais saqueados e destruídos, a fuga de médicos e
funcionários, a longa distância a percorrer por um atendimento acaba por vitimar aqueles que sofreram ferimentos por armas de
fogo. Inclusive o acesso à vacinação contra doenças transmissíveis em época de conflitos torna-se escassa, e enfermidades como
cólera, sarampo, poliomielite e meningite acentuam-se provocando milhares de vítimas, a exemplo da República Democrática do
Congo em 1998.[21]
A violência armada também assola a educação nas escolas. Países como o Brasil são frequentemente atingidas por balas perdidas
nos confrontos entre narcotráficos e polícia. Relatos de mais de 50% das crianças no Brasil apontam a facilidade em conseguir uma
arma na região perto da escola onde estudam, sendo que desta metade, 70% afirma que armas de pequeno porte como o revólver são
usados com frequência em incidentes nas escolas.[22]
Países da África, Ásia e América que participam do programa de Metas de Desenvolvimento do Milênio gastaram em média 87
bilhões de dólares estadunidenses nos últimos quatro anos, sendo que 22 bilhões de dólares foram gastos só em armamentos.
Estima-se que para atingir a meta da educação precise mais de US$ 10 bilhões por ano, e a meta da mortalidade materna, mais de
US$ 12 bilhões por ano. Esse desequilíbrio aponta para um déficit que poderia satisfazer Metas do Desenvolvimento como educação
primária universal, redução da mortalidade infantil e maternal.[23]
Uma enorme dívida empobreceu ainda mais os países em desenvolvimento quando a venda de armas nas décadas de 70 e 80 era
financiada através de gigantescos empréstimos. Hoje, a guerra deixou estes países ainda mais mergulhados no débito. Países como
El Salvador, Etiópia, Moçambique, Somália, Sri Lanka, Sudão e Uganda estão endividados por conta de intervenções em conflitos
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armados.[24]
Ademais, os conflitos armados vêm acompanhados de efeitos como a fome e o obstáculo para a entrega de ajuda por parte de atores
internacionais ou Estados acabam por mitigar o sofrimento. Embora as transferências de armas fomentem os conflitos armados, não
cabe aqui dizer que isto é a causa de muitos países irem à guerra por razões de segurança. Em contrapartida, os custos e a forma de
como são os gastos com a segurança de um Estado manifesta a situação de desenvolvimento do país.[25]
Em países em vias de desenvolvimento, os governos gastam mais em defesa que em desenvolvimento social, infraestrutura de
comunicação e saúde. De acordo com o relatório “Armas o desarrolo?” elaborado pelas ONGs Oxfam International, Anistia
Internacional e IANSA, em junho de 2004, apontam que países como Oman, Síria, Myamar, Sudão, Paquistão, Eritréia, e Burundi
possuem gastos superiores em defesa do que com saúde e educação. Igualmente, países como Arábia Saudita, Iran, Jordânia,
Turquia, China, Equador, e outros da África, os gastos militares superam os gastos com saúde, infraestrutura e educação.[26]
O Relatório sobre Desenvolvimento Humano de 1994 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento indicou que “o
gasto armamentístico prejudica a segurança humana [...] consumindo valiosos recursos que poderiam ter sido empregados para o
desenvolvimento humano”.[27] Índia e Paquistão, países que padecem com a pobreza, onde mais de 25% da população vive abaixo
da linha da pobreza, apresentam altos gastos com material bélico, sobrepondo os gastos que deveriam ser financiados com saúde
pública, educação e programas para redução da pobreza.[28]
O custo das oportunidades financeiras com as transferências de armas repercute diretamente sobre o desenvolvimento social, no
qual o crescimento econômico é esmagado pelo impacto das transferências de armas. Na mesma proporção, as diversas
consequências com o uso indevido de armas e o seu efeito cumulativo são algumas das consequências da transferência de armas
sobre o desenvolvimento sustentável, e principalmente sobre o impacto nas sociedades afetadas.
A globalização do comércio significa redução das distâncias, ao passo que aumentam as demandas e ofertas no universo das trocas.
Se há procura por armamentos, a produção e capital convergem na mesma direção. No mesmo sentido, desde a invasão
estadunidense no Iraque em 2003, o setor de investimentos para indústria armamentista se tornou altamente rentável e produtivo.
E é aí que surgem os problemas decorrentes da produção e aquisição de armas: desvio de recursos estatais pelo fato da corrida
armamentista reter grande parcela do capital; a insegurança dos Estados pela cobiça do poderio bélico gera insegurança, e gastos
com armamentos bélicos não compensam os benefícios renunciados pelo não emprego do mesmo recurso em outras áreas pacíficas.

A luta contra o comércio ilegal de armas e o reforço da fiscalização de contratos de licenciamento são algumas das

inúmeras ações para combater a ameaça representada por algumas armas ligeiras e de ajudar na redução na medida em que elas

proliferam.

Para muitas das armas ligeiras, a tecnologia necessária para fabricá-las é simples, e as barreiras à entrada em mercados são

fáceis.
O valor da produção de armas ligeiras ultrapassa vários bilhões de dólares anualmente. As vendas anuais de ATGWs ou

anti-tanques (em inglês Anti- tank guided weapons) resultam num total de US $ 1,1 bilhão para o período entre 2001 e 2005.[29]
As armas no seu gênero representam sérias ameaças à segurança humana. A proliferação desenfreada pela busca do poderio bélico
aumentou em grande escala, o que resultou em dados gigantescos na produção de armas leves. Atualmente pelo menos 51 países
produzem armas leves, e ao mesmo tempo estão abancando maior letalidade, mais portáteis, fáceis de carregar, mais baratas, de
maior durabilidade, facilitando a proliferação de tais armamentos chegue até as mãos de grupos armados não estatais. Interessante
observar que países como Reino Unido, Suíça e Estados Unidos da América, certos tipos de armas leves, como por exemplo, rifles,
são vendidos legalmente para civis.[30]
Relativamente poucos países possuem a capacidade industrial para desenvolver e produzir por conta própria os sistemas
tecnológicos mais avançados e sofisticados de armas, mas isso não os impede de obter os recursos necessários para obtê-las.
O custo com gastos militares consomem muito do que poderia ser mais bem investido em saúde, educação, proteção ambiental,
infraestrutura, entre outros. Em países onde os gastos com armamentos são mais altos, os índices de crescimento econômico
apresentam impacto negativo; sob a ótica de visão dos países ricos, diferentemente daqueles, os gastos em poderio bélico não
apresentam um saldo positivo com a economia.
Dos 12 países com maiores gastos na defesa, entre eles Kuwait, Estados Unidos da América, Israel, Singapura e União Europeia,
dedicam mais de 5% do seu PIB aos gastos militares, são definidos pelo UNDP (United Nation Development Program –
Indicadores de Desenvolvimento Humano de 2002) pelo seu baixo desenvolvimento humano.[31] Não obstante devam existir
razões não econômicas com gastos na defesa, inúmeras vezes o orçamento não é empregado nem por razões de dissuasão, nem por
outras razões legítimas.
Em ordem decrescente, o país que mais gasta com armamento por cabeça no mundo é o Kuwait, seguido de Israel, União Europeia,
Cingapura, Estados Unidos da América, Arábia Saudita, entre outros. As despesas com defesa geram instabilidades na economia e
infraestrutura.  O turismo retraído, a indústria enfraquecida pela falta de demanda, investimentos financeiros retirados pela evasão
de mão de obra qualificada, são uma das inúmeras consequências da violência armada.[32]
É evidente a destruição na infraestrutura e oportunidades econômicas que o impacto do uso de armas em função da transferência de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5329



armamentos é capaz de acarretar. O custo econômico com a perda de vidas humanas, a destruição de bens e a interrupção da
atividade econômica tende a aumentar na mesma proporção do uso contínuo de armas por parte dos próprios Estados. Estes, na
ganância de obtenção de mais armamentos são fatores que ajudam os agentes econômicos na busca de outros ambientes mais
seguros para investir o capital.
Países como o Sudão, que possuem zonas ricas em recursos como o petróleo deveria enriquecer, mas os gastos públicos são
utilizados novamente para abastecimento de armas na região. O que deveria ser um recurso natural extremamente valioso para o
desenvolvimento social e econômico acaba explorado em benefício de poucos. Além disso, o governo do Sudão era um forte
fornecedor de armamentos para um grupo rebelde do norte de Uganda -Exército de Resistência do Senhor (ERS) - o qual transferia
fuzis AK47, armamentos anti-tanques, morteiros e minas terrestres. Entretanto, em 2002 o governo sudanês retirou seu apoio ao
ERS em troca do fim do apoio do governo de Uganda aos rebeldes sudaneses.[33]
Igualmente, países como Angola e Serra Leoa, com extração de diamantes, Papua- Nova Guiné com extração de cobre, de madeira
no Camboja todos são produtos exportados e comercializados por governos e grupos armados de oposição com intento de lucro
próprio. O que ocorre é um ciclo interminável dentro de regiões onde o conflito armado é uma constante, ou seja, as reservas de
recursos naturais futuras são hipotecadas com a finalidade de obter dinheiro de forma imediata para abastecer novamente os grupos
armados e governos com novos armamentos.[34]
Outro risco da transferência de armas está no impacto acumulado destas e as carreiras armamentistas. Estados respondem ao gasto
militar de seus vizinhos consumindo também em armamentos, mesmo que isto não signifique ambientes hostis entre eles. As
consequências aparecem no momento que estes gastos militares são em países emergentes, especialmente no que tange a assinatura
entre governos de Estado.
Especialistas sobre o tema do controle de armas latino-americano mostraram sua preocupação de que estas compras armamentistas
“desencadeiem uma nova carreira armamentista que pode levar ao desvio de escassos recursos públicos destinados a necessidades
básicas para a compra de armas”.[35]
A corrida armamentista cumulada com o desenvolvimento se contrapõe às questões de segurança interna e internacional, na medida
em que a segurança coletiva é uma mola impulsionadora do desenvolvimento econômico e social, entretanto, o fluxo de dinheiro
armamentista direcionado às áreas sociais só ocorre quando o Estado decide não se armar, ou quando há pretensão por parte destes
em priorizar a segurança humana em detrimento à segurança nacional.
As transferências de armas tanto no âmbito de importação e exportação merecem um acompanhamento governamental por parte de
todos os Estados para ser possível uma evolução sobre o impacto no desenvolvimento sustentável para assim possibilitar um
apontamento do que pode ser licenciado para exportação.
Enquanto se observa um enfoque por parte da comunidade internacional em controlar as armas de destruição em massa, o crescente
número de países na produção de armas de pequeno porte é assustador, que vai de encontro com a má administração por parte dos
Estados, ligados a controles ineficientes sobre a intermediação, produção licenciada, posse de armas de fogo e o mau uso pelos
próprios agentes estatais autorizados.
O comércio de armas sancionado pelo Estado, atrelados ao comércio ilegal de armas continua trazendo consequências de cunho
humanitário. Como meio comparativo, a indústria armamentista representa metade de 1% de todo comércio mundial, e menos de
50% do valor do mercado global do café.[36] Entretanto, o abalo provocado nos abusos humanos, com a fabricação e exportação
de munições e armamentos, ultrapassa os limites na destruição de vidas, sendo financiados principalmente pelos 5 países do membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU, assim elencados como os maiores exportadores de armas do mundo, e
responsáveis por 88% das exportações de armas convencionais. Só os EUA sozinho contribui em quase 50% das armas exportadas
no mundo.[37]
Como a indústria bélica recebe subsídios elevados do próprio governo a fim de promover suas vendas na defesa dos países,
frequentemente interinos fazem uso do poder público no intuito de manter relação direta com potenciais importadores, o que resulta
em uma corrupção generalizada, subornos, transações e contratos duvidosos.
O aumento na produção de armas e munições em países menos desenvolvidos se dá principalmente pelo fato destes possuírem um
controle menos severo na fabricação. Entre 1960 e 1999, o número de países que produzem armas de pequeno porte aumentou em
duas vezes, e o número de empresas produtoras cresceu quase seis vezes.[38]
Ademais, as armas, principalmente as de pequeno porte, são de fácil acesso a outros países e viajam com facilidade nas rotas do
globo. Curioso referir que 80% do comércio mundial dessas armas começa pela sanção do Estado, e na maioria das vezes passa à
esfera ilegal. Além disso, a exportação e a importação desses instrumentos passa por uma autorização governamental influenciados
mais por questões econômicas ou geopolíticas do que pelo subsequente impacto das armas. O exemplo de República Tcheca,
Eslováquia, Bulgária, Romênia e Polônia, ao modernizar seus sistemas e recursos a fim de incorporarem-se como membros da
OTAN, destinaram seus tanques velhos do período guerra fria a regiões de conflitos violentos, sendo possível observar as falhas e
lacunas entre a política e a prática.
Uma das principais maneiras pela qual as armas caem em mãos erradas é pela intermediação de armas. Apoiados por
transportadores e financiadores, os intermediadores estão infiltrados no fornecimento de armas à regiões mais afetadas por conflitos
e alguns destes países submetidos a embargos da ONU, como por exemplo Afeganistão, Angola, Iraque, Serra Leoa e África do Sul.
Pelo fato das legislações não tratarem plenamente do problema da intermediação, transporte ou financiamento internacional de
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arma, estes intermediários aproveitam as lacunas na lei para deslocarem-se a países com controles menos rígidos, e usufruem dos
paraísos fiscais para movimentação de contas bancárias no intuito de serem mais difíceis de rastrear, caracterizadas como uma
típica transação ilícita.
Da mesma maneira, aquele instrumento utilizado em conflitos pela posse de civis acaba sendo reciclada para outros futuros,
perpassando por Estados de fraca regulamentação. O transporte de munições excedentes da Albânia para Ruanda no final de 2002
foram supostamente usadas na República Democrática do Congo. O que se observa é que, em países desestabilizados pela guerra, a
entrada de armas ilegais é mais fácil
Apesar dos 12 anos de embargos supostamente rígido no governo de Saddam Hussein, o Iraque recebia um fluxo constante de peças
sobressalentes com destino a seu sistema de inteligência, o que não deveria ser infiltradas pelos países vizinhos. Isso supõe a
organização de transferências de armas por intermediários, chegando-se a conclusão que as armas neste Estado rompem seus
embargos.[39]
A ausência de mecanismos de avaliações consistentes e acessíveis como mecanismos de controle de transferências de armas,
quando existem, são pouco sólidos e ad hoc e, em consequência, as avaliações não são minuciosas nem coerentes, faltando
transparência e alcance e identificação de destinos.

O consenso em âmbito global por parte dos Estados de que a única maneira de haver um controle eficaz na proliferação de
armas e de seu uso indevido é através de um Tratado de âmbito global que vincule todos os países em prol de uma conscientização
total no cenário armamentista.
O comércio internacional de armas está perigosamente fora de controle. A transferência de armas é o combustível constante de
abusos dos direitos humanos e é proveniente de uma sucessão de conflitos, prolongamento de guerras, aumento considerável de
vítimas fatais, sem contar com o imenso custo humano.[40]
A proliferação de armas se dá tanto por armas convencionais, armas pequenas ou armas leves, e, como consequência pode se
observar uma maciça perda de vidas, do sustento baseado na pecuária em função das inúmeras invasões nas criações de gado.
Para combater a proliferação de armas há a necessidade de se estabelecer um instrumento amplo, vinculante e que se aplique
adequada e substancialmente ao uso indevido de armas. Na mesma medida, deve haver um reforço na capacidade internacional de
controle das transferências de armas pequenas e ligeiras, como um rígido meio de se responsabilizar os Estados que transgridam
tanto as leis nacionais e internacionais, pois os atuais sistemas de controle de transferências de armas permanecem com lacunas e
inconsistências.
Por isso mostra-se urgente um marco jurídico internacional que vincule estes Estados, pois como apontado anteriormente, inúmeros
países em ritmo de crescente desenvolvimento sustentável com leis nacionais não são suficientes para barrar o ritmo elevado do
tráfico de armas.
Enquanto desviadas e utilizadas indevidamente, e não houver responsabilização do mau uso e desvio das armas, os atos ilegais
prosseguirão impunes. Para tanto, torna-se imperativa uma ação por parte de todos os Governos, produtores ou não, exportadores ou
não, que transferem ou que importem armas responsabilizarem-se pelo controle do fluxo de armas que repousa sobre estes.
Os obstáculos enfrentados para se fazer cumprir a lei no momento de identificação exata do fabricante de uma arma ilícita são
difíceis, frente à falta de informação do fabricante ou do país de fabricação, ou quando se obtém a fabricação da arma, mas a mesma
são falsas, justamente para se ocultar deliberadamente o país fabricante.
Torna-se ainda mais difícil sua identificação no momento em que alguns países autorizam a transferência de armas cujo
monitoramento é impossível. Por vezes muitas armas são seladas inadequadamente procedentes de arsenais comerciais ou militares
provenientes de forças armadas que podem realizar seu próprio mercado e futuramente podem vir a ser estocadas por aliados
políticos e governos corruptos.
As iniciativas são urgentemente necessárias, começando por um acordo entre Estados por um conjunto de princípios globais na
transferência internacional de armas, consistindo nas suas reais responsabilidades pela causa do direito internacional. Incluindo
neste as limitações nas transferências que detenha um Conselho de resoluções assinado pelo Secretário Geral das Nações Unidas,
assim como embargos de armas e suas especificidades no tratado.
Ademais, faz-se imperativo um requerimento para os Estados não transferir armas que serão usadas intimamente em sérias
violações de direitos humanos, DIH e princípios governantes das relações internacionais. Estes países deverão estabelecer um
processo eficiente para desenvolver princípios globais nas transferências internacionais de armas em um instrumento internacional
juridicamente vinculante.
O que se faz necessário é um mecanismo internacional para proibir a transferência internacional de armas e munições em lugares
onde são utilizados e causados sérios abusos. Cumprindo essas obrigações, não pode ser visto como um obstáculo ao comércio, mas
como um caminho de assegurar a defesa das exportações não comprometendo a segurança e a prosperidade.
Para que este Tratado de Controle do Comércio de Armas se faça abarcante é necessário incluir no sistema um domínio fronteiriço
em todos os tipos de armas, o que inclui as pesadas, leves e de pequeno porte, associadas às munições e explosivos de guerra. O
comércio ilícito de armas contará com um controle na importação, exportação, trânsito, carregamento e corretagem de todas as
armas, o que ajudará na prevenção do comércio e do mau uso contínuo do mercado negro.
O comércio desenfreado de armas, sua regulamentação fraca frente às negociações de âmbito regional alimentam os conflitos
armados em locais desestabilizados pela pobreza, desacelerando as possibilidades de desenvolvimento sustentável e aumentando o
custo humano que estes instrumentos são capazes de gerar. O número desproporcional de pessoas vitimadas todos os dias com o uso
indevido de armas pequenas e leves atinge homens na sua maioria, mas são mulheres e crianças que sofrem desproporcionalmente
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em função do descontrole no comércio de armas convencionais.
O objetivo principal é instituir um mecanismo internacional capaz de proibir a transferência de armas e munições para locais onde
eles possam ser usados para violações graves dos direitos humanos ou do direito internacional humanitário. Deve-se frisar também
que os direitos humanos englobam não só direitos civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais e culturais, basilares
para o desenvolvimento sustentável.
Nesse diapasão, a Campanha de Controle de Armas (Control Arms Campaign) liderado pela Anistia Internacional, IANSA e Oxfam
no escopo de colocar pressão nos governos para implementar um controle estrito na posse e transferência de todas as armas,
lançaram em outubro de 2003, com o principal  objetivo de persuadir os governos para negociar um tratado de comércio de armas
que impeça que as armas sejam exportadas para destinos onde possam ser usadas para cometer graves violações dos direitos
humanos internacionais e no direito humanitário. A campanha produziu um projeto de tratado que usará como base para negociação.
Atualmente, a campanha Control Arms conta com mais de 100 países para criação de regras mínimas sobre a transferência e
produção de armas convencionais no mundo. Em consonância com o crescente número de governos adeptos à campanha, em
dezembro de 2006 a Assembleia Geral das Nações Unidas fez uma votação em prol das primeiras iniciativas de um tratado
compulsório para controle de armas, resultando na Resolução 61/89. Tal medida resultou na aprovação da maioria dos governos,
153 países do mundo inteiro aceitaram iniciar as discussões para combater o comércio global de armas. O processo proposto foi
aprovado inclusive pelos maiores vendedores de armas do mundo, entre eles Estados Unidos da América, Reino Unido, França,
Alemanha e até Brasil. Zimbábue foi o único Estado que votou contra tal negociação, somado a outros 19 países que preferiram não
se pronunciar a respeito.[41]
 A Resolução aprovada promete por em ação inúmeras reuniões no escopo de, no máximo em 2012 estar concluído para negociação
o corpo do texto do tratado internacional. Tal medida vem acompanhada de obrigações e responsabilidades diante de todos os
Estados, a fim de controlar a proliferação de armas e o respeito às leis humanitárias e embargos da ONU. Entretanto, no intuito dos
Estados em manter a defesa de sua pátria e segurança estarão permitidos a exportar, importar, estocar e transferir suas armas.
Iniciativas são urgentemente necessárias, e o propósito do novo ATT (Arms Trade Treaty) é uma resposta coerente para com os
compromissos assumidos no Programa de Ação no escopo de desenhar e consolidar a corrente de obrigações em conjunto com o
direito internacional. É uma estrutura clara, simples, buscando garantir transparência, a não-discriminação e o multilateralismo, o
qual fornece um padrão universal para as transferências internacionais de armas para impedir que tais armamentos caiam em mãos
erradas, como grupos armados não estatais, guerrilheiros, e ao crime organizado. Ademais, a melhor distinção no comércio ilícito e
uma eficácia mais abrangente na sua regulamentação, principalmente em zonas fronteiriças, favorecerá a prevenção de
transferências de armas convencionais para zonas não estabilizadas econômica, política e socialmente.
Ademais, para que este tratado seja eficaz e possuir uma abrangência mundial, é necessário que tais obrigações de controle de
armas já estejam contidas em tratados internacionais e regionais, bem como resoluções da ONU destinadas às legislações nacionais.
Recentemente, por parte da sociedade civil coordenada pelas organizações não governamentais e os Governos não medem esforços
a fim de incluir iniciativas intituladas como princípios globais na transferência internacional de armas, que formam a base para a
proposta do Tratado do Comércio de Armas, e composta por seis princípios chaves.[42]
Para que se desenvolva um novo instrumento internacional é preciso que detenha qualidades essenciais para que tenha eficácia
suficiente a introduzi-lo com força a nível internacional. E, apesar da importância de controles a nível regional, estes contêm falhas
e ambigüidades além de não existir controle algum em algumas regiões. As deficiências no comércio de armas tem se mostrado
desequilibradas, no momento que o abastecimento de armas se destina a parte mais fraca da cadeia de abastecimento, gerando um
deslocamento nas suas operações.
O tratado deve ser um instrumento global obrigatório para controlar o comércio de armas, mas, para tanto, deve complementar os
trabalhos internacionais para controle de armas que já estão em curso, visto que, apesar de não existir ainda um controle legal que
incorpore princípios para a transferência de armas, muitos Governos já têm realizados os instrumentos vinculativos sobre controle
de armas, que servirão como complemento no momento de sua implementação, reflexo da conscientização no cenário mundial.[43]
O interesse pelos Governos por um Tratado do Controle do Comércio de Armas construiu-se nas várias iniciativas regionais no
controle de armas que levou nos últimos anos, como na África ocidental e oriental, Europa, Américas e Ásia. A proposta inicial
pelo Tratado cresceu fora da campanha das organizações não governamentais da Europa por um instrumento obrigatório que foi o
Código de Conduta da União Europeia, apoiada pelo Nobel da Paz Oscar Arias, ex presidente da Costa Rica, com um grupo de
ONGs inauguraram o cenário mundial por um controle do comércio de armas in 1997.[44]
O Tratado de Controle do Comércio de Armas reconhece como direito dos Estados o de adquirir armas legítimas sempre
respeitando a Carta das Nações Unidas no que diz respeito aos direitos humanos, liberdades fundamentais e o princípio de não –
interferência nos assuntos de cada país. Para tanto, não pode ser autorizada pelos países a transferência de armas no intuito de
prática de atos ilegais como genocídios, crimes contra a humanidade, violações das leis humanitárias internacionais, entre outras.
Diante do que já foi exposto, somente será possível controlar o comércio de armas perante um Tratado global e abrangente, que
contemple princípios de leis internacionais capazes de interferir nos Estados que mais exportam armamentos e também nos Estados
vulneráveis à pobreza, a fim de proteger estes e a impor deveres e obrigações àqueles, na tentativa de controlar os Estados em um
comércio responsável de armas, com escopo de proteger e garantir a segurança humana.
 
3. Conclusão
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Os efeitos e impactos causados por armas pequenas e leves e a sua proliferação desenfreada cumulada com o mau uso delas ficou
evidenciado no estudo ora realizado. A cada ano mais de meio milhão de homens, mulheres e crianças morrem em função das
armas. Outros milhões são mutilados, torturados ou forçados a deixar suas casas. As armas fora de controle no mundo inteiro vão
desde as favelas e grupos armados no Rio de Janeiro e de Los Angeles às guerras civis nos países mais pobres da África, Ásia,
Oriente Médio e América Latina.
A compra excessiva ou inadequadas de armamentos representa uma sangria sobre os recursos sociais, econômicos e políticos nos
Estados em via de desenvolvimento. Ademais, a proliferação sem controle fomenta violações de direitos humanos, intensifica a
pobreza, o sofrimento, ampliando as desigualdades sociais. Não obstante o enorme dano causado pelas armas convencionais vê-se
uma quantia exorbitante delas caindo em mãos erradas, ou seja, fornecedores negligentes nos seus próprios métodos de controle nas
transferências de armas, incluindo nestas os auxílios e doações, vendas comerciais, vendas intermediadas e produção legalizada.
Ao mesmo tempo em que as armas desrespeitam os direitos humanos e as leis humanitárias internacionais, observa-se uma mudança
a longo prazo à medida em que estes armamentos estão se tornando parte integrante da vida, e, com isso, um instrumento cada vez
mais letal e de fácil acesso dos indivíduos em todas as partes do globo. O uso e a transferência irresponsável de armas fizeram
nascer por parte da sociedade internacional a pressão necessária a complementar as iniciativas dos Governos a fim de dar resposta
aos problemas globais de segurança humana.
Os instrumentos nacionais, regionais e sub-regionais existentes atualmente não vigoram legalmente, pois contêm ambigüidades e
falhas tornando-os mutuamente incoerentes. Para tanto, a iniciativa de controle global propiciará uma padronização de normas de
exportação de armas com responsabilidades perante o direito internacional, pois criar-se-á um vínculo judicial permanente entre tais
armamentos e abusos.
O consenso ao redor deste novo tratado global de controle armamentista está crescendo amplamente perante os países, pois
apresenta fundamentos legais consistentes, além da forte justificativa moral em recusar certas transações pelo cometimento de
constantes atrocidades com o fornecimento de armas. Ademais, o claro mandato político observado pela ONU diante dos Estados,
mostrou a concordância destes em regulamentar e avaliar as solicitações de exportações, a fim de estreitar o controle no comércio de
armas leves, pequenas e munições.
            As resistências encontradas no controle na proliferação de armas encontram-se na sua maioria nas armas de destruição em
massa, sendo escassos os regulamentos encontrados nas armas convencionais. E quando há esse controle, concentram-se sobre as
transferências ilegais. Ademais, os embargos como forma de sanção à limitar o fluxo de armas em áreas de conflito, muitas vezes
estão sujeitos a influências políticas, e não servem como mecanismos de prevenção, mas  sim de reação. O que era para haver um
alto grau de comprometimento e responsabilidade por parte dos Estados e indústrias, é visível o desvio de armas à países com
péssimos históricos de direitos humanos.

            Em resposta aos crescentes receios, iniciou-se uma atuação por parte da sociedade civil em considerar de extrema relevância
o problema das armas e munições. Para tanto, foi formada a Rede Internacional de Ação para Armas de Pequeno Porte
(International Action Network on Small Arms – IANSA), focada no trabalho voluntário ao redor do mundo em busca de um maior
progresso e mudanças mais radicais.
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O SOFT POWER BRASILEIRO COMO FORMA DE INTEGRAÇÂO SUL-AMERICANA

THE SOFT POWER AS BRAZILIAN WAY OF SOUTH AMERICAN INTEGRATION

Caroline Da Rosa Pinheiro
Edson Medeiros Branco Luiz

RESUMO
O presente artigo pretende demonstrar a posição de destaque que o Brasil vem conquistando junto ao cenário
internacional, especialmente, junto à América do Sul. Este protagonismo, conforme se apresenta no estudo,
não se dá através de sanções econômicas ou beligerantes; ao revés, o destaque do país ocorre através de
elementos diversos dos mencionados anteriormente. Desta forma, utilizasse a compreensão Soft Power. Termo
cunhado pelo Cientista Político Norte-Americano Joseph Nye, no livro “Bound to Lead: The Changing Nature of
American Power” e desenvolvido no segundo livro, “Soft Power: The means to success in World Politics”, que
relaciona a capacidade de um país influenciar outros países e atores, nacionais e internacionais, sem a coerção
através de armas ou de sanções econômicas, fazendo com que tomem decisões que lhe favoreçam.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Internacional; Integração Sul-americana; Soft Power.

ABSTRACT
This article seeks to demonstrate the prominent position that Brazil has gained from the international scene,
especially to South America with this role, as presented in the study, it is through economic sanctions or
belligerent; the setback, the Highlights of the country occurs through several of the elements mentioned above.
Thus, some understanding Soft Power.Coined by the American political scientist Joseph Nye in his book "Bound
to Lead: The Changing Nature of American Power" and developed in the second book, "Soft Power: The means
to success in World Politics", which relates the capacity of a country affect other countries and actors, national
and international, without coercion by arms or economic sanctions, causing him to make decisions that favor.
KEYWORDS: International Law; Integration in South America; Soft Power.

Desenvolvimento

Princípios norteadores do Brasil às Relações Internacionais

A República Federativa do Brasil, nos últimos dez anos, tem assumido cada vez mais uma posição de
destaque na política internacional, especialmente no que tange à política sul-americana.

 Cabe mencionar que os princípios gerais que regem o país sobre as relações internacionais são
cristalinos. É ver:

Art.4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:

I-                   Independência Nacional;

II-                 Prevalência dos Direitos Humanos;

III-              Autodeterminação dos povos;

IV-              Não-intervenção;

V-                Igualdade entre os Estados;

VI-              Defesa da paz;
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VII-           Solução Pacífica dos Conflitos;

VIII-         Repúdio ao Terrorismo e ao racismo;

IX-              Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X-                 Concessão de asilo político;

Parágrafo Único – A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade Latino-Americana de
Nações.

 

            Da leitura dos dispositivos e seu direcionamento normativo, é possível vislumbrar a perspectiva pacífica
e valorizadora da dignidade da pessoa humana, ao expor a “Prevalência dos Direitos Humanos” e a “Defesa da
paz”, que demonstram a orientação pacífica que o país tenta proceder em suas relações internacionais.

            Atenta-se ainda, o estabelecido no Parágrafo Único do artigo 4º, que confere ao país a buscar “a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade Latino-Americana de Nações”.

            Desta maneira, constata-se que o Brasil busca uma integração com os demais países, ampliando suas
diversas relações, Amaury de Sousa referenda que, “deixando para trás uma idéia de soberania fundada no
isolamento, o país passou a desempenhar papel de crescente importância em foros internacionais, com
destacada  atuação em questões multilaterais”[1]. E aponta:

       Isso foi possível, também, porque a abertura da economia à competição internacional, o bem
sucedido controle da inflação e as reformas estruturais  abriram caminho para um novo ciclo de
desenvolvimento econômico e uma vigorosa expansão do comércio exterior, dando credibilidade à sua
atuação externa.

        Foram igualmente determinantes as portentosas mudanças que transformaram o mundo nesse
período. Numerosos países, o Brasil inclusive, precisaram se ajustar a novas realidades externas
geradas pelo fim da Guerra Fria e pelo processo de globalização”[2]

A diplomacia, entendido aqui, como “a ação externa dos governos expressa em objetivos, valores e
padrões de conduta vinculados a uma agenda de compromissos pelos quais se pretende realizar determinados
interesses”[3], vem procurando estabelecer acordos, estreitar o comércio e manter um canal de diálogo com
todos os seus vizinhos continentais, seguindo uma guinada sul-sul acentuada no governo Lula. Desde 2005, o
país lidera tropas a serviço das Nações Unidas no Haiti, cujo contingente é formado, entre outros países, por
batalhões da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru e do Uruguai[4]. Em 2008, atuou na
organização e criação da Comunidade Sul-Americana de Nações e do Conselho de Defesa Sul-Americano. Além
disso, o país vem procurando participar dos fóruns multilaterais, tanto no papel de mediador dos conflitos
regionais, como de interlocutor das nações mais pobres tanto na região como em todo o globo. [5]

Com a moeda estabilizada desde 1994, um forte e diversificado parque industrial, recursos minerais em
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todo o território e mão de obra qualificada, além de uma crescente confiança dos investidores estrangeiros na
manutenção do ritmo de sua economia e sua imagem como um país emergente, o Brasil passou da sina da
desconfiança para ser um global player, um pólo de atração da economia internacional.[6]  Neste período,
novas vozes ressuscitaram a velha máxima do escritor austríaco Stefan Zweig que vaticinou em 1941 que a sua
nova morada, o Brasil, seria “o país do futuro”.[7]

    Não somente a economia ou a mediação internacional pautaram a nova imagem do Brasil. Em especial,
na última década, um processo político melhorou o país para o mundo. A transição entre o segundo mandato
do governo de Fernando Henrique Cardoso, um intelectual de centro-esquerda, que resultou na eleição de Luis
Inácio Lula da Silva, já experiente candidato oriundo das classes operárias, mostrou ao mundo que a
alternância política era viável na Nova República Brasileira. E mostrou também aos líderes dos países vizinhos
que era possível uma guinada política pacífica e legitimada pelo voto na região. O novo governo da esquerda
brasileira passou a ser um pólo de atração para os políticos da América do Sul e do mundo[8]. E mostrou que
os alicerces fundados com a constituição de 1988 estavam mais sólidos que nunca.

Nesta nova posição, na qual o país atraiu os olhares do mundo por sua economia, sua política interna e
sua diplomacia, tanto o governo como a sociedade civil, tem buscado utilizar-se da imagem do país em várias
áreas, para tentar  obter diversificados objetivos: ocupar uma cadeira permanente do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, manter-se com o mais elevado grau de investimento recomendado pelas agências
classificadoras de risco, atrair capital para a indústria local, exportar produtos, sediar grandes eventos
esportivos etc. 

Além disso, a nova ordem mundial gerada com os atentados de 11 de setembro acarretou, um novo
balanço do poder regional, devido ao afastamento dos Estados Unidos nas questões sul-americanas, assim
como o insucesso da proposta neoliberal da ALCA.

Diante deste quadro, pode-se dizer que o governo brasileiro tem sido capaz de influenciar os seus vizinhos
sul-americanos com o uso de seu soft power na formação de uma agenda comum? Ou tal movimento se
configura apenas como uma ilusão de que o país pode exercer alguma liderança regional? A reflexão sobre tais
questões é fundamental para os que se interessam pelo futuro do país e estudam as implicações dessa nova
realidade dentro do escopo das Relações Internacionais e dos Estudos Estratégicos.

 

O conceito de Soft Power

Para buscar compreender a influência regional do Brasil, é possível tomar o referencial teórico do conceito
de soft power.   Esta expressão, que pode ser traduzida simplesmente como “poder brando”, foi cunhada pelo
cientista Joseph S. Nye em seu livro Bound to lead, publicado em 1990, e serviu para explicar porque os
Estados Unidos era a mais forte nação não somente do ponto de vista militar ou econômico, mas no poder de
fazer com que outros atores lhe seguissem. O soft power, portanto, estaria relacionado à capacidade de um
país influenciar outros países e atores, nacionais e internacionais, sem a coerção através de armas ou de
sanções econômicas, fazendo com que tomem decisões que lhe favoreçam. Nye ressalta que esse poder teria
tanto ou mais importância do que os outros dois tipos de poderes, que em contraposição, ele denomina de
hard power.

Por exemplo, a eleição de Barack Obama melhorou a imagem dos Estados Unidos no mundo. Em pesquisa
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divulgada em abril de 2010, no qual foram entrevistadas cerca de 30 mil pessoas de 28 países, apontou uma
melhora da imagem do país. 46% das pessoas afirmaram que vêem os Estados Unidos como uma influência
positiva no mundo, um incremento de 4 pontos percentuais. Na mesma pesquisa, a imagem do Brasil foi vista
como positiva por 41% dos entrevistados. O Irã possuía imagem menos positiva, com a aceitação de apenas
15%. [9]

Diferentemente do poder bélico, que prescinde do poder governamental que monopoliza e regula a sua
utilização, o soft power emana de maneira mais difusa e não controlada. Uma das diversas fontes de poder
brando elencada pelo autor é a cultura de massa.  Neste aspecto, a difusão de valores universais, seja através
da música, do cinema, das novelas, ou mesmo através das marcas, são fontes de soft power. Um estudo
realizado por um grupo de empresários brasileiros em 2002 revelou que 70% dos argentinos aprovavam a
relação comercial com o Brasil, devido à credibilidade das marcas brasileiras.[10] Atualmente, marcas como
Ambev (controladora da InBev), Gerdau, Embraer e Odebrecht estão inseridas no processo de
internacionalização das empresas brasileiras.

A alegria do carnaval brasileiro e a qualidade do seu esporte predileto, o futebol, também podem ser
considerados exemplos. O futebol brasileiro, objeto de exportação, tem um forte poder de atração.[11] Estrelas
dos gramados como Pelé, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, entre tantos, já emprestaram sua imagem para
as campanhas humanitárias dos principais órgãos ligados às Nações Unidas. Ao reforçarem a identidade
universal do futebol, promoveram, indiretamente, seu país. 

Usando deste princípio para divulgar a identidade do Brasil, em julho de 2009, o presidente Luis Inácio
Lula da Silva presenteou o presidente Barack Obama com uma camisa da seleção[12]. Na mesma semana,
outras cinco haviam sido entregues para os presidentes dos principais países emergentes, o chamado G-5. No
entanto, o episódio mais marcante do uso da imagem da seleção brasileira em prol da política externa do país,
foi o amistoso realizado em Porto Príncipe, em agosto de 2004. Com o intuito de pacificar o Haiti, a missão de
paz comandada pelo Brasil contou não somente com o envio de tropas, mas uma exibição da seleção brasileira,
com a base da equipe que sagrara o pentacampeonato de futebol na Copa do Mundo de 2002[13].  Seis anos
depois e ainda vítima de um flagelo maior que a guerra civil, um terremoto de 8,2 graus Richter, os haitianos
ainda acompanhavam e comemoravam a vitória da seleção brasileira nos jogos da Copa[14].

 As novelas brasileiras são outro produto de irradiação da identidade do Brasil para os outros países da
região e do mundo. A Globo, principal emissora brasileira, começou sua expansão em 1973, ao vender a novela
O bem amado para os mexicanos, produto que também foi vendido em 1976 para os uruguaios da
Teledoce[15]. Desde então, vem pagando direitos conexos aos seus funcionários pelas exibições de seus
produtos em vários países do mundo. Segundo um dos diretores de programação da UNITEL, da Bolívia, as
novelas da rede Globo são atraentes por serem cosmopolitas, de boa qualidade técnica e tratarem de temas
universais.[16] Uma das poucas novelas protagonizadas por atrizes negras, Da cor do Pecado, e uma das várias
que contam a saga de imigrantes italianos, Terra Nostra,  são consideradas fenômenos de audiência na
Argentina.

Porém, cabe aqui uma ressalva, pois as tentativas de influenciar ou angariar a confiança dos atores
internacionais é difusa em alguns casos, e seus resultados  nem sempre correspondem à agenda
governamental,  representando assim a multiplicidade de interesses em jogo.[17] Daí entende-se que, apesar
de serem produzidas aqui, as telenovelas ainda não apostam no tema da integração regional. Por outro lado,
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em 2004, o Brasil criou o Canal Integración, uma emissora de TV aberta internacional, voltada para o
intercambio e disseminação dos programas produzidos na região, além de contar com um telejornal semanal,
com notícias sobre a América do Sul.[18]

Outra iniciativa governamental, esta mais voltada para a academia que para a cultura de massas, ocorreu
em junho de 2010, quando foram abertas as inscrições para a primeira turma da Universidade da Integração
Sul-Americana (UNILA). Sediada em Foz Iguaçu, próximo à Tríplice Fronteira, a instituição recebe todo ano 150
alunos brasileiros e outros 150 dos demais países do continente, que estudam em um dos sete cursos bilíngües
oferecidos.  A proximidade lingüística sem dúvida facilita a integração. Neste sentido, o presidente Lula já havia
anunciado em 2005, em Brasília, na reunião de Cúpula da Comunidade dos Países Sul-Americanos (CASA) que
“Brasil tomou uma medida pioneira nessa direção, ao aprovar a lei que torna obrigatório o ensino do espanhol
em nossas escolas. As gerações futuras de brasileiros terão o espanhol como segunda língua, assim como terão
a América do Sul como nossa segunda pátria”. [19]   

 

Soft Power e projetos de integração regional – A UNASUL

A efetiva integração regional da América do Sul tem sido uma das pautas do governo Lula e uma das
direções do soft e hard power governamental. Se um avanço já havia sido realizado no último mandato de
Fernando Henrique Cardoso, a inclinação ficou mais evidenciada no governo Lula, com a mudança do ministério
das Relações Exteriores e assunção do grupo de diplomatas ligados ao chanceler Celso Amorim, que defendiam
uma integração maior dos países do sul[20].

Em busca do fortalecimento do Mercosul, a tentativa de ampliação do bloco com a Comunidade Andina de
Nações (CAN), a inclusão do Chile, Suriname e Guiana e a insistência em uma agenda comum sul-americana faz
surgir a União das Nações Sul-americanas (UNASUL), composta pelos seguintes países: Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

O Brasil tem dois objetivos claros: a consolidação de sua liderança regional e sua inserção como um
global player na arena internacional, ao almejar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações
Unidas.

As duas metas se entrelaçam em uma correção histórica. O Brasil em sua trajetória imperial e republicana
quase sempre esteve mais voltado para a Europa e os Estados Unidos do que aos seus vizinhos
continentais[21]. De acordo com Moniz Bandeira, durante muito tempo a percepção do Brasil sobre a América
do Sul visava apenas os países da bacia do Prata, com quem mantinha comércio. No governo de Juscelino
Kubistchek, houve uma tentativa de reorientação da relação do Brasil com os Estados Unidos e o restante da
América, que indiretamente acabaram resultando na criação da ALALC (Associação Latino-Americana de Livre-
Comércio) e posteriormente ALADI (Associação Latino-Americana de Integração). No entanto, devido a
desconfianças dos países andinos em relação às ditaduras militares de Brasil e Argentina, houve uma divisão no
grupo, e os países andinos criaram o seu próprio bloco, o Pacto Andino.  A aproximação mais recente do
Itamaraty com as chancelarias andinas se tornou evidente em dois momentos: a intermediação dos conflitos
entre Peru e Equador em 1996 e, com o fracasso das políticas neoliberais no continente, quando o Mercosul se
contrapôs à iminente proposta do tratado de livre comércio das Américas, a ALCA.

Em 2001, o sutil vácuo de poder deixado pelos americanos devido à nova orientação da política externa
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com os atentados das Torres Gêmeas acabou sendo aproveitado pelos atores sul-americanos que buscavam
um modelo diferente de relação bilateral e integração regional, que estavam desgastados pela onda neoliberal. 
No discurso, o Brasil saiu em busca de uma liderança compartilhada com os demais atores regionais,
reforçando uma identidade sul-americana em detrimento de um conceito de América Latina, já que no México e
no Caribe, o domínio norte-americano era incontestável.  Como diria mais tarde o assessor da presidência
Marco Aurélio Garcia, “(o conceito de) liderança, (para o Brasil,) era uma construção coletiva”.[22] Enquanto
isso, a Venezuela, que passou a ser um ator importante neste processo, buscou o caminho do confronto direto
com a hegemonia norte-americana.  Cada uma destas estratégias surtiu efeito diferente em termos de hard e
soft power.

O Brasil estabeleceu um eixo para a integração que envolvia a Argentina e Venezuela, ou seja, o maior
aliado no Mercosul e o recente aliado na Comunidade Andina de Nações (CAN).  A Iniciativa de Integração da
Infra-estrutura Regional Sulamericana (IIRSA), criada em 2000, foi um dos vetores desta integração.  Em
termos de hard power, o Brasil usou as reservas do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, para
fomentar os projetos de integração física e energética nos países da região como mostra Moniz Bandeira
(2009,118). No âmbito do Mercosul, criou o Fundo de Convergência Estrutural, para compensar as assimetrias
internas ao bloco. Apesar de tímida, devido aos recursos bélicos que possui, o Brasil também ajudou outros
países como Paraguai e Bolívia com a doação de equipamento militar.[23] 

No que tange ao soft power, o Brasil liderou o protesto dos países sul-americanos  à tentativa de golpe
que o presidente Hugo Chávez  sofreu em abril de 2002. O apoio de Fernando Henrique Cardoso ao
restabelecimento da democracia no país incluiu o envio de um navio petroleiro para reduzir os efeitos de uma
greve dos petroleiros venezuelanos em um período de crise política na Venezuela. Além disso, o Brasil, já na
presidência de Lula, criou um grupo de diálogo, que incluía a Espanha e os Estados Unidos, para evitar o
crescimento da crise política que vivia a Venezuela (Moniz Bandeira, 2009). Por essas ações, o Brasil acabou se
projetando ainda mais na região. Através do diálogo e pela clara disposição assumida em não ser uma espécie
de “polícia” de Washington, conquistou um aliado estratégico em Caracas e cada vez mais a confiança dos
países sul-americanos.

Sem dúvida, a aproximação com a Venezuela trouxe uma aparente desvantagem que ao fim surgiu como
uma vantajosa colaboração, devido às diferenças de projetos de integração.  Os discursos inflamados de Hugo
Chávez e a sua propaganda anti-EUA, em princípio, geraram diferentes percepções na América do Sul. Nos
encontros do Fórum Social Mundial em Porto Alegre e em La Plata, a retórica do presidente venezuelano
encontrou platéia cativa.  O soft power venezuelano se escorava na proposta anti-sistêmica e na alternativa
bolivariana de união dos povos sob o prisma do socialismo (embora saibamos que a Venezuela continuou
mantendo um forte intercambio comercial com os Estados Unidos). A leitura atual do bolivarianismo, feita no
governo Hugo Chávez carrega a mensagem de união dos povos latino-americanos, sob a comum existência de
uma plataforma socialista.  Parte de uma nova interpretação do sonho de Simon Bolívar de conclamar os
demais vizinhos para a união[24].

Porém, este mesmo soft power que cativava audiências não foi suficiente para conquistar apoio dos
governantes dos países sul-americanos. Fortemente influenciada e inábil em aceitar outros modelos de
desenvolvimento, a proposta venezuelana de integração regional esbarrava em alguns problemas básicos.
Como estender o socialismo do século XXI para países como o Chile, Colômbia ou mesmo o Brasil? De maneira
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diversa, o discurso brasileiro procurou o caminho de uma liderança compartilhada e a transformação de toda a
América do Sul em uma potência, aceitando as características de cada país. A imagem do presidente Lula,
como um líder de esquerda moderado, ajudou a angariar o apoio do Chile, Uruguai e Colômbia.

Outro emblema do discurso de Chávez era a idéia implícita de preparação para uma possível guerra com
os Estados Unidos. A atitude contrária de Hugo Chávez em relação aos americanos que, através do Plano
Colômbia, ajudavam financeira e militarmente o governo Uribe a deter a guerrilha, faziam com que a
desconfiança dos colombianos acerca da Venezuela minasse o esforço de integração. Em uma das regiões mais
pacíficas do mundo, a pretensão de se armar para um conflito de longa duração, que envolveria
inevitavelmente a Colômbia, era encarada como um estímulo para uma escalada do conflito que desestabilizaria
toda a região.  A desconfiança entre esses dois países andinos atravessava duas décadas de irresolução. De
acordo com Duarte Villa, a relação entre os dois países sofreu uma deteriorização em 1990, devido à pressão
do tráfico de drogas e o envolvimento de militares venezuelanos com as Farcs[25]:

A Venezuela, que compartilha uma fronteira de aproximadamente 2.000 km com a
Colômbia, transformou-se na década de 1990 no ‘segundo ponto mais importante de
embarque para a cocaína destinada aos EUA e à Europa’. O tráfico de armas pela fronteira
sudeste da Colômbia e o envolvimento de membros da Guardia Nacional da Venezuela nesse
negócio ilícito também são fatores conhecidos na equação. Da mesma forma, acredita-se na
existência de acampamentos militares das Farcs e do ELN na fronteira sudeste, assim como
de grupos paramilitares na fronteira sudoeste da Venezuela[26].

 

Um provável conflito entre Colômbia e Venezuela poderia trazer o aumento de tropas norte-americanas na
região e ampliar um conflito no cenário andino, com reflexos no Brasil, em especial na Amazônia brasileira. Um
conflito em uma região próxima à fronteira com provável intervenção norte-americana colocaria em situação
difícil a tentativa de hegemonia regional e de uma política de cooperação, traria também dificuldades ao
objetivo de inserção mundial e de ocupar um assento no Conselho de Segurança da ONU.  Se o Brasil se
aliasse aos Estados Unidos, poderia ser considerado a “polícia do império”. Caso contrário, não teria forças
suficiente ante a um poderio militar superior, apesar de estar levando adiante um projeto de ocupação militar
de sua parte na Amazônia. E a neutralidade sacrificaria a liderança regional.

Era mais que urgente para o Brasil fortalecer os laços entre os países da região e reforçar uma identidade
sul-americana. Uma das primeiras tentativas do governo Lula em prol da integração regional se deu em torno
do projeto da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), que fora formalizado em 8 de dezembro de 2004,
através da Declaração de Cuzco. A referida declaração é cristalina no expor sobre a “convergência de seus
interesses políticos, econômicos, sociais, culturais e de segurança, como um fator potencial e desenvolvimento
de suas capacidades internas para sua melhor inserção internacional”[27] e ainda expõe “sua identificação com
os valores da paz e da segurança internacionais, a partir da vigência do direito internacional e de um
multilateralismo renovado e democrático, que integra decididamente e de modo eficaz  o desenvolvimento
econômico e social na agenda internacional.”[28] Na ocasião, o presidente Lula ressaltou que os presidentes
sul-americanos dissipavam as dívidas de um passado selado pelo sinal da desconfiança e do desconhecimento
mútuo”.[29]

A guinada para a esquerda em quase toda a América do Sul de certa maneira reforçou o soft power do
Brasil e da Venezuela na região e isolou a Colômbia. Com a eleição de Evo Morales, na Bolívia, e de Rafael
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Correa, no Equador, o presidente Hugo Chávez ganhou dois importantes aliados em sua cruzada pelo socialismo
e na luta retórica contra os Estados Unidos. Porém, novas questões comprometiam a integração regional. O
ressurgimento das pretensões de acesso ao mar e a nacionalização das empresas de gás, por parte dos
bolivianos trouxe um novo desafio ao Chile e ao Brasil. O Equador descartou a presença de tropas norte-
americanas na base de Manta. As discussões entre argentinos e uruguaios pela construção de uma fábrica de
celulose em Fray Bentos e as assimetrias do Mercosul, criticadas pelos parceiros menores do grupo também
faziam parte do pacote de responsabilidades que o país assumia por sua liderança e que poderiam ser
resolvidas ou discutidas no âmbito da CASA.

 Porém, o projeto da CASA não prescindiu de uma constituição e a falha brasileira em acelerar o processo
de normalização do órgão encontrou resistência dos presidentes, em especial de Hugo Chávez, que não
aceitava apenas a declaração política da CASA e reuniões sem resultados[30]. Assim as diferentes percepções
dos países sobre o sucesso do projeto de integração regional minaram os esforços brasileiros de criar um
amplo mercado comum e uma união política eficiente na América do Sul.  Em 2006, a reunião de Cochabamba
já mostrava o esvaziamento do projeto. E para piorar, o maior problema para a estabilidade regional ainda
vinha da relação entre Colômbia e Venezuela, devido à presença americana e às ações das FARC. Este
problema se ampliou com o alinhamento ideológico entre Caracas e Quito. Foi a tensão entre Colômbia e
Equador que impossibilitou o encontro de presidentes da CASA, já denominada em União das Nações Sul-
Americanas, em Cartagena das Índias, prevista para  janeiro de 2008.

A tensão entre os dois países era motivada por incidentes ocorridos na fronteira que compartilham e por
medidas voltadas ao Plano Colômbia que afetavam a população equatoriana: o sobrevôo de helicópteros
colombianos em território equatoriano violava a soberania do país vizinho; já havia sido reportado um homicídio
de um comerciante equatoriano por militares colombianos na ponte que liga os dois países; a fumigação por
glifosato, um herbicida tóxico, na selva equatoriana já havia ocasionado protestos do Equador junto aos órgãos
internacionais.[31]

No dia 1º de março de 2008, o exército colombiano invadiu o território equatoriano e realizou um ataque
em Angostura, onde havia uma base de operações das Farc. Na operação, morreu Raul Reyes, o número dois
da guerrilha. Em menos de 72 horas, as relações entre os dois países, que já não estavam boas, foram
rompidas. A situação ficou ainda mais alarmante quando Oscar Naranjo, chefe da polícia colombiana, revelou
que havia documentos implicando um suposto apoio do presidente Rafael Correa aos guerrilheiros. Para
aumentar ainda mais o nervosismo, os Estados Unidos apoiaram a ação militar, enquanto que a Venezuela
protestou veementemente e mobilizou tropas para a fronteira. O Brasil, em negociação com os demais países
da Organização dos Estados Americanos conseguiu a aprovação de uma ata em que a entidade condenou a
ação como violação de soberania, sem, no entanto, referir-se claramente à Colômbia.  O chanceler Celso
Amorim pediu o comedimento dos líderes sul-americanos para que a situação não se agravasse ainda mais.[32]
Em 7 de março do mesmo ano, na reunião do Grupo do Rio em Santo Domingo, após uma tensa reunião, os
três líderes fizeram as pazes publicamente.

Em maio de 2008, ainda sob efeito da tensão causada pelo imbróglio entre Colômbia e Equador, foi
realizada em Brasília, mais uma reunião com os presidentes dos países da América do Sul para celebrar a ata
de constituição da Unasul. Desta vez, onze dos 12 presidentes se encontraram para assinar a ata constitutiva
do grupo. Não era apenas um documento de intenções. Sob nova denominação, a Unasul surgia com 21
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objetivos acordados, quatro órgãos de representação, e ainda uma proposta, que não tinha sido aprovada
sobre a criação de um Conselho de Defesa, proposta brasileira que não foi, em um primeiro momento,
ratificada pela Colômbia. Segundo o presidente Lula, a América do Sul, com mais de 300 milhões de habitantes,
poderia, com a Unasul, mexer no tabuleiro político do mundo em prol do interesse de suas nações. [33]

O Conselho de Defesa da Unasul se tornou uma das novidades do bloco. Em termos de Defesa, era o
primeiro órgão genuinamente sul-americano a tratar de assuntos de interesse regional. Além disso, não
propunha uma aliança militar e sim ser uma instância para a troca de informações, treinamento conjunto e o
desenvolvimento da indústria bélica. Uribe havia rejeitado a proposta de integrar o conselho devido a
possibilidade de prejudicar sua aliança com os Estados Unidos. Graças a insistência do Brasil e do Chile, o
presidente da Colômbia acabou por aceitar fazer parte do órgão, em julho de 2008.[34]

O que parecia ser um atalho para a paz regional, ainda teve de aguardar por mais tempo. Em agosto de
2009, a Colômbia anunciou a instalação de sete bases norte-americanas em seu solo. Mais uma vez, os países
sul-americanos criticaram a atitude. O presidente Uribe procurou tranqüilizar os vizinhos. O presidente Lula
tentou pregar o diálogo entre Uribe e Chávez, reforçando que os assuntos militares deveriam ficar restritos ao
Conselho de Defesa. Em mais uma reunião da Unasul, desta vez na Argentina, os presidentes tentaram
encontrar uma solução. Rafael Correa cogitou até mesmo um referendo para que os sul-americanos fossem
consultados sobre a presença militar norte-americana. Com a presença da imprensa, que transmitiu o evento,
os líderes não resolveram a questão colombiana. 

 

Conclusão

Vale destacar que, embora com inúmeras dificuldades de ordem política, a semente do diálogo, base da
Unasul, estava lançada. O Conselho de Defesa, instância que pode prevenir conflitos,  já se reuniu outras vezes
desde que foi criado. Em janeiro de 2010, os vice-ministros da Defesa se reuniram em Manta, no Equador, uma
base militar que estivera, até 2005, em posse dos norte-americanos. Um dos assuntos foi, novamente, a
relação entre Colômbia e Estados Unidos. O gesto simbólico, típico do soft power, mostra que desta vez, os sul-
americanos estão ocupando os antigos espaços da grande potência do norte, e estão procurando, na base do
diálogo, sob a égide de igualdade, manter a paz na região. Sem dúvida, o Brasil, sem empregar armas ou
sanções econômicas, tem liderado o processo de integração, influenciando seus vizinhos na formulação de uma
agenda de desenvolvimento, na resolução de conflitos e na afirmação de uma identidade sul-americana.

Com avanços e impasses, ainda é um processo em transformação. Isto porque os resultados de uma
agenda de soft power envolvem confiança, credibilidade e influência e estas percepções demandam tempo. É
um processo cujo resultado é mais demorado que as sanções econômicas ou o emprego do poderio militar.
Mas em uma região com 17 milhões de quilômetros quadrados, 360 milhões de habitantes, mais de um trilhão
de dólares de produto interno e com um longo histórico de paz, mesmo lenta, a medida mais racional invoca o
diálogo, a negociação e as redes de cooperação. Ainda com pendências a resolver, como em qualquer projeto
de integração, o Brasil ainda possui um arsenal não utilizado de soft power, baseado em sua cultura de massas
e seu histórico na diplomacia. Talvez ele possa ser empregado para acelerar o projeto de uma nova América do
Sul, mais justa, mais solidária e mais próspera.
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[7] Como mostram a reportagem do jornal argentino Clarín. Brasil,¿ por qué seduce el mundo? Disponível
em www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1188640., a matéria da agência alemã DPA, publicada no  El
Comercio, do Peru, Escritores alemanes y su amor por Brasil, disponível em
http://elcomercio.pe/impresa/notas/escritores-alemanes-su-amor-brasil_1/20100114/397123, e o artigo
publicado em El Universo, do Equador, El país del futuro,  disponível em
http://www.eluniverso.com/2008/01/01/0001/21/6BE05381FA724BCBAF9317C97EE201D4.html

[8] De acordo com Cervo, A., no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passa a adotar três
paradigmas nas relações internacionais, baseados na herança desenvolvimentista, nos reflexos da onda
neoliberal (estado normal) e um terceiro modelo, o logístico. 

[9] Pesquisa global aponta melhora da imagem dos EUA no mundo, Folha de São Paulo,  disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u722716.shtml

[10] Imagem do Brasil melhorou na Argentina, diz estudo, reportagem da. BBC disponível em 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/020716_argentinadi.shtml

[11] Um episódio curioso foi mostrado em  22 de setembro de 2009, pelo jornal Nacional, da rede Globo, em
uma reportagem sobre os índios do município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Estes índios
costumam cruzar a fronteira para se encontrar com seus parentes na Colômbia. Em um trecho da matéria, as
imagens mostram um índio colombiano vestido com a camisa amarela da seleção brasileira. Índios cruzam
fronteira para sobreviver. Vídeo e texto da reportagem disponível em
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1314401-10406,00-
INDIOS+CRUZAM+FRONTEIRA+PARA+SOBREVIVER.html

[12] Lula dá camisa da Seleção a Obama na Itália. BBC disponível em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090709_obama_lula_dg.shtml

[13] Diga-se de passagem, a presença do Brasil no Haiti, um país com quem mantinha uma balança comercial
inexpressiva, mostra-se coerente com a guinada na política externa, celebrada nos anos 90, em busca do
multilateralismo.

[14] Segundo um despacho da agência France Press, a comemoração dos haitianos durante as vitórias
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brasileiras era tanta que causava congestionamentos no já difícil transito de Porto Príncipe. Dois haitianos se
suicidaram após a derrota do Brasil para a Holanda. Houve mais dois mortos e vários feridos devido à
eliminação nas quartas de final. Disponível em http://esporte.uol.com.br/ultimas-
noticias/afp/2010/07/03/quatro-mortos-e-varios-feridos-no-haiti-depois-da-eliminacao-do-brasil.jhtm

[15] MOURA, F.R. e BOLAÑO, C.R.S.  A internacionalização da TV brasileira nos anos 1990 e 2000: Globo e
Record, disponível em http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/inter-nor2007/resumos/R0527-1.pdf. Outro
sucesso brasileiro é a novela Escrava Isaura, exportada para vários países, inclusive a China.

[16] COSTA, A.P.S.L e FADUL.A. Fluxo internacional da telenovela brasileira: importação e recepção na Bolívia,
disponível em http://www2.metodista.br/unesco/1_Celacom%202010/arquivos/Trabalhos/76-
Fluxo%20Internacional%20de%20Telenovela_AnaPaula_AnamariaFadul.pdf.

[17] A repercussão do projeto de construção de uma usina hidrelétrica em Belo Monte, no qual o governo e
entidades da sociedade civil discordaram da execução é um exemplo do primeiro caso. As iniciativas conjuntas
do ministério do Turismo e do empresariado do setor, cujo propósito são os mesmos, cabem como um exemplo
do segundo. O soft power pode surgir espontaneamente, diferentemente da capacidade militar pois, não é
monopólio do Estado.

[18] Ainda sobre a incipiente integração em termos de mídia e seu potencial,  um estudo feito com moradores
da região de fronteira de Uruguaiana e Paso de los Libres, mostrou que os argentinos que ali vivem
aprenderam a falar português antes mesmo do espanhol, devido à preferência pela grade de transmissão da
RBS.

[19] Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da Primeira Reunião de Chefes de Estado da
Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa), Brasília, 30 de setembro de 2005.

[20] Incluindo países árabes, africanos e os BRICs.

[21] Os costumes europeus e depois o american way of life, interagiram com a cultura local e de certa maneira,
afastaram o país da interação com os demais países sul-americanos, apesar da proximidade lingüística.

[22]  http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/03/080311_amsbrasilmagarciadb.shtml

[23] Em dezembro de 2005, o Brasil havia doado seis aviões Tucano T-25 para o Paraguai. Estas aeronaves
seriam utilizadas para o treinamento de pilotos da Força Aérea. Em 2010, o congresso brasileiro aprovou a
doação de mais três aviões para o Paraguai, de quatro helicópteros UH-1H para a Bolívia e um avião de
transporte de carga para o Equador.

[24] Ao longo da história venezuelana, houve diversas interpretações e apropriações do mito bolivariano,
conforme podemos ver em MARINGONI, G. A Venezuela que se inventa. São Paulo: EPA, 2004, p.199-207.

[25] VILLA, Rafael Duarte; OSTOS, Maria del Pilar. As relações Colômbia, países vizinhos e Estados
Unidos: visões em torno da agenda de segurança. Rev. bras. polít. int.,  Brasília,  v. 48,  n. 2, Dec.  2005.
disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
73292005000200005&lng=en&nrm=iso>.  Acessado em  06  July  2010.

[26] http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292005000200005&script=sci_arttext#n40#n40

[27]  Declaração de Cuzco, item I.

[28]  Declaração de Cuzco, item I.

[29] http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2004/12/08/ult1808u29632.jhtm

[30] No mesmo ano em que foi constituída a CASA, surgiu outro projeto de integração regional, mais voltado
para o Caribe e capitaneado pela Venezuela e Cuba: a Alternativa Bolivariana das Américas, a ALBA, para se
contrapor à ALCA norte-americana.
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[31] Relações com o Equador enfrentam a pior crise. Folha de São Paulo. Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u377887.shtml

[32] Crise Colômbia-Equador ruma para solução pacífica. Valor On_line.
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2008/03/06/crise_colombia-equador_ruma_para_solucao_pacifica-
426108479.asp

[33] Brasil impulsa un organismo común de defensa suramericano. El País.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/impulsa/organismo/comun/defensa/suramericano/elpepuint/20080524elpepuint_1/Tes

[34] Na Colômbia, Lula negociará acordos de defesa com Uribe, BBC Brasil.
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/07/080719_lulauribe_cj_ac.shtml
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POLÍTICA AGRÁRIA E CONTRATOS AGRÁRIOS NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO
REGIONAL DO MERCOSUL

AGRICULTURAL POLICY AND AGRICULTURAL CONTRACTS IN THE MERCOSUR REGIONAL
INTEGRATION SYSTEM 

Roberto Grassi Neto

RESUMO
O Tratado de Assunção, que instituiu o MERCOSUL (bloco integrado por Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai) no ano de 1991, previu, em seu artigo 1°, a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes em diversos setores, dentre os quais o
agrícola. Os esforços no sentido de estabelecer política agrícola no âmbito do MERCOSUL,
contudo, vêm se revelando ainda tímidos, se comparados com os resultados obtidos pela adoção
de Política Agrícola Comum (PAC) na UNIÃO EUROPEIA. 
Em matéria agrária, as poucas resoluções adotadas pelo “Grupo Mercado Comum” limitaram-se
à regulamentação da agricultura familiar. O Subgrupo de Trabalho 08 (SGT-8), que fora, por sua
vez, incumbido da elaboração de "Política Agrícola" comum para os países integrantes do bloco,
chegou a constituir “Comissão sobre Harmonização, Reestruturação e Reconversão das
Atividades Agropecuárias e Agroindustriais no Âmbito do MERCOSUL”, mas têm limitado sua
agenda de atividades basicamente ao estabelecimento de padrões Fitossanitários e Zoosanitários
para as diversas espécies vegetais e animais. 
Almeja-se a que a política agrária adotada no âmbito do Cone Sul das Américas possa promover
o efetivo desenvolvimento sustentável do meio rural da região, tanto do ponto de vista
socioeconômico, como sob os prismas cultural e ambiental. Tal desenvolvimento, contudo, será
alcançado apenas se for levada a cabo a ideia de ampla harmonização normativa. Esta
certamente deve abranger temas como: a análise das assimetrias e convergência por produtos,
cadeias de produção e complexos agroindustriais; a definição de padrões para um regime fito-
zoo-sanitário; a segurança alimentar da região, e; o desempenho das cadeias agro produtivas
dos países do bloco. Não se pode olvidar, porém, da importância de que haja harmonização
também no que diz respeito às noções concernentes aos contratos agrários, tais como os
parâmetros a serem empregados na elaboração do conceito de contrato agrário e no
estabelecimento de suas respectivas modalidades. 
Conquanto necessária, a tarefa tem se revelado particularmente árdua, mesmo porque inexiste
sistema similar ao europeu, que prevê a necessária adaptação das legislações locais ao teor das
Diretivas editadas pela direção do ente comunitário.
PALAVRAS-CHAVES: Direito do Agrário; Política Agrária; MERCOSUL; Contratos Agrários;
Agricultura Familiar

ABSTRACT
The Treaty of Asunción that instituted the MERCOSUR (block composed by Argentina, Brazil,
Paraguay and Uruguay) in 1991 provided in its Article 1 the coordination of macroeconomic and
sectorial policies among the States in several areas, including agriculture. The efforts to establish
an agricultural policy within the MERCOSUR, however, have been timid compared to the results
obtained by the EUROPEAN UNION with the adoption of the Common Agricultural Policy (CAP). 
Regarding agriculture, the few resolutions adopted by the “Common Market Group” have been
limited to family farms. The Working Group 8 (SGT-8) that had been charged with the creation
of a common “Agricultural Policy” to all the Member States of the block even created the
“Commission for Support, Restructuring and Reconversion of Farming, Cattle Breeding and
Agribusiness Activities within the Mercosur”, but so far has limited its agenda to basically
establishing Phytosanitary and Zoosanitary standards for different vegetable and animal species. 
The Common Market of the South is expected to adopt an agricultural policy that promotes
actual sustainable development in the rural areas of the Americas from a social and economic,
cultural and environmental standpoint. Such development, however, will be achieved only if
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complete normative harmonization is attained. Such harmonization should comprehend subjects
such as: product asymmetry and conversion analysis, productive chains and agribusiness
operations, establishment of phyto-zoo-sanitary regimen standards, food safety in the area, and,
agricultural productive chain performance within the Member States. Likewise, the importance of
harmonizing the rules for agricultural contracts should not be left aside, such as the parameters
for the creation of agricultural contracts and their respective modalities. 
Despite necessary, the task has been particularly difficult, even because there is not a system
similar to the European system that provides the necessary harmonization of local laws with EU
Directives.
KEYWORDS: Agricultural Law; Agricultural Policy; Mercosur; Agricultural Contracts; Family
Farms

01 – A Formação dos blocos regionais

 

Por séculos, a noção de comunidade internacional implicou na ideia de que a soberania dos Estados que a integram

reveste-se de caráter quase absoluto, intangível. Em razão de tais Estados não terem pairando sobre seus ordenamentos jurídicos

qualquer ordem que lhes seja superior, as relações que se estabelecem entre eles acabam ocorrendo em plano meramente horizontal.

A nova ordem socioeconômica mundial surgida após a Segunda Guerra Mundial, porém, passou a ser regida pelos

interesses de superpotências, inicialmente Estados Unidos e União Soviética e, mais recentemente, Estados Unidos e China. Os

demais Estados passaram a buscar modelo que permitisse que sua participação no cenário político e econômico mundial continuasse

a ocorrer de modo expressivo. A solução encontrada centrou-se na adoção de política integrativa entre Estados em moldes

comunitários, atingida atualmente apenas pela UNIÃO EUROPEIA. Nela os Estados limitam sua soberania, delegando-a a poder

supranacional, que com eles se relaciona verticalmente.

A evolução do quadro europeu em direção ao surgimento de um polo regional, a UNIÃO EUROPEIA, consolidou-se de

modo irreversível. Erigiu-se verdadeira estrutura supranacional envolvendo países que, embora diversos, possuem inúmeras

características comuns. De igual modo, a iniciativa sul-americana no sentido da criação do MERCOSUL, conquanto ainda não tão

avançadas, têm-se revelado alvissareiras.
 

01.1 – As Etapas de integração econômica
 

Para a integração econômica, o primeiro passo consiste no estabelecimento de cooperação entre Estados. Inúmeras são,

contudo, as etapas a serem percorridas até que se atinja o modelo comunitário: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado

Comum, União Econômica e Monetária[1].

A primeira etapa, denominada Zona de Livre Comércio[2], caracteriza-se pelo estabelecimento de “um grupo de dois ou

mais territórios aduaneiros entre os quais se eliminam os direitos de aduana e as demais regulamentações comerciais restritivas”

com respeito ao “essencial dos intercâmbios comerciais dos produtos originários dos territórios constitutivos de dita zona de livre

comércio” [3].

Na fase subsequente forma-se a denominada União Aduaneira, na qual as fronteiras internas são abertas; adota-se uma

tarifa externa comum para produtos importados de países não pertencentes ao grupo, que tende a ser reduzida a zero nas

importações ocorridas entre os países membros. Conquanto de modo ainda parcial, é exatamente esse o estágio atual do

MERCOSUL — do qual participa o Brasil[4].

Em uma terceira e mais elaborada etapa, prevê-se o estabelecimento de um mercado comum, caracterizado pela livre

circulação de bens, de pessoas, de serviços e de capitais [5].

A etapa derradeira corresponde à União Monetária, com a adoção pelos Estados participantes de uma moeda única. Este é
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o estágio no qual a União Européia ingressou com a adoção definitiva do Euro, em janeiro de 2002.

 
01.2 – A criação do MERCOSUL: dos primórdios ao Tratado de Assunção e os Protocolos de Brasília, Ouro Preto,

Olivos e Caracas.
 

Na América do Sul, o fenômeno de integração também acabou se manifestando, embora tardiamente e ainda sob forma

embrionária,  inicialmente por meio de uma zona de livre comércio, duas vezes organizada. A primeira vez o foi sob a denominação

de Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC, criada pelo Tratado de Montevidéu, em 1960[6]; e a segunda com

o nome de Associação Latino-Americana de Integração - ALADI, criada pelo Tratado de Montevidéu, em 12 de agosto de 1980[7].

Logo após a criação da ALADI, o fim dos regimes militares na Argentina e no Brasil permitiu a aproximação desses dois

países tradicionalmente rivais. À Declaração de Iguaçu (1985), seguiu-se a Ata para a integração Brasil-Argentina (1986), sendo

assinado em 1988 o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento (TICD), prevendo a eliminação das barreiras

alfandegárias, no prazo de dez anos. Meta mais ambiciosa foi traçada em 1990, quando da assinatura da Ata de Buenos Aires, na

qual os presidentes Collor e Menem propunham a criação de um mercado comum, em um prazo de apenas quatro anos e meio.

Surgia, assim, o embrião do MERCOSUL. Ato inicialmente bilateral, a ele logo aderiram o Uruguai e o Paraguai, preocupados com

a possibilidade de isolamento econômico.

Em 26 de março de 1991 foi assinado o Tratado de Assunção (em vigor a partir de novembro de 1991) pela Argentina,

Brasil, Uruguai e Paraguai, criando uma união aduaneira, dotada de tarifa externa comum para os produtos importados de países

dela não participantes[8].

O Tratado de Assunção prevê não apenas normas aduaneiras, mas traça políticas comuns de atuação, deixando nítida a

tendência de seguir os passos dados na Europa, no sentido de uniformização, não apenas econômica, mas também jurídica [9].

Complementam o Tratado de Assunção os Protocolos de Brasília, de Ouro Preto, de Olivos e de Caracas. O primeiro,

assinado em 17 de dezembro de 1991, prevê a solução dos litígios por um Tribunal Arbitral. O segundo, de 17 de dezembro de

1994, ratifica a união aduaneira e confere uma nova estrutura jurídico-institucional, mais abrangente, ao MERCOSUL. Pelo

Protocolo de Olivos, assinado em 2002, na cidade argentina de Olivos, e em vigor desde 2004, criou-se o Tribunal Permanente de

Revisão (TPR), destinado a controlar a legalidade das decisões arbitrais[10]. O Protocolo de Caracas, formalizado em 2006, mas

ainda não ratificado por todos os integrantes do MERCOSUL[11], prevê o ingresso da Venezuela no bloco.

Pelo Protocolo de Ouro Preto, o MERCOSUL passou a ser reconhecido como Pessoa Jurídica de Direito Público

Externo[12], sendo estruturado pelos seguintes órgãos com capacidade decisória, de natureza intergovernamental: O Conselho do

Mercado Comum (órgão superior, ao qual é atribuída a condução política do processo de integração), o Grupo Mercado Comum

(órgão executivo) e a Comissão de Comércio do MERCOSUL (órgão de assistência ao Grupo Mercado Comum). Constituiu-se,

ainda, uma Comissão Parlamentar Conjunta (órgão representativo dos Parlamentos dos Estados-partes no âmbito do MERCOSUL),

que dentre outras tarefas deve coadjuvar na harmonização de legislações, tal como requerido pelo avanço do processo de integração.

 

02 – A política agrária no MERCOSUL e os trabalhos do GMC e do SGT-8

 

No âmbito agrário, inexiste no Tratado de Assunção ? e tampouco nos Protocolos que o complementam ? qualquer

dispositivo específico prevendo mecanismos comuns de desenvolvimento das estruturas de produção e distribuição de produtos

agropecuários. Ao instituir o MERCOSUL, o Tratado estabeleceu de modo meramente genérico, em seu art. 1°, a coordenação de

políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes em diversos setores, dentre os quais o agrícola, sem entrar em
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maiores detalhes[13].

No art. 5°, o legislador do Tratado de Assunção expressamente reconhece que mencionada coordenação de políticas

macroeconômicas constitui, ao menos no período inicial, um dos principais instrumentos para a constituição do mercado

comum[14].

Passados mais de dezesseis anos da estruturação dos órgãos que integram o MERCOSUL, nem o “Conselho do Mercado

Comum”, incumbido da condução política do processo de integração, nem o “Grupo Mercado Comum”, encarregado da função

executiva no bloco, avançaram na direção da criação de uma política agrária comum efetiva. As poucas resoluções adotadas pelo

“Grupo Mercado Comum” em matéria agrária limitaram-se à regulamentação de incentivos à agricultura familiar. Por meio da Res.

11-04 criou-se a “Reunião especializada sobre agricultura familiar no MERCOSUL”, destinada a fortalecer as políticas públicas

para o setor, promover o comércio dos produtos da agricultura familiar e facilitar a comercialização de produtos oriundos da

agricultura familiar da região; seu programa de consolidação institucional foi estabelecido na Res. 59-08. O “Grupo Mercado

Comum” baixou ainda Diretrizes para o reconhecimento e identificação da agricultura familiar no MERCOSUL (Res 25-07); para

uma política de gestão de riscos e seguro rural para a agricultura familiar (Res 03-09) e; para a elaboração de políticas diferenciadas

de financiamento para a agricultura familiar (Rec. 01-10).

O Subgrupo de Trabalho 08 (SGT-8), que fora, por sua vez, incumbido da elaboração de "Política Agrícola" comum para

os países integrantes do bloco, chegou a constituir “Comissão sobre Harmonização, Reestruturação e Reconversão das Atividades

Agropecuárias e Agroindustriais no Âmbito do MERCOSUL” (Res. 28-92), mas têm limitado sua agenda de atividades basicamente

ao estabelecimento de padrões Fitossanitários e Zoosanitários para as diversas espécies vegetais e animais.

 
03 – Convergências e assimetrias no regime legal dos contratos agrários nas legislações dos países integrantes do MERCOSUL

 
03.1 – Conceito de contrato agrário

 

No Brasil, a exploração da terra por meio de contratos agrários remonta ao sistema de Sesmarias[15] e ao Regime da

Posse de Terrenos Devolutos do Brasil-colônia[16]. Com o advento da Lei de Terras de 1850, a cessão temporária da terra passou

a ser desencorajada[17], conquanto sua disciplina ainda se fizesse presente nas Ordenações do Reino, que os englobavam dentro

do gênero denominado de “locação-condução”, que correspondia à locação de bens imóveis em geral, fossem rústicos ou urbanos.

Com o advento do CC de 1916, conquanto viessem ainda previstos de modo pífio, os contratos agrários de arrendamento e de

parceria passaram a ser disciplinados de modo distinto.

A regulamentação efetiva da matéria deu-se apenas na década de 1960, com o advento do Estatuto da Terra que, apesar

de ainda lastrar-se em critérios eminentemente fundiários, não deixou de ser inovador ao introduzir a noção de empresa rural (art.

4°, inc. VI), que poderá servir de base para a elaboração de um conceito de contrato agrário.

O mérito de mencionado dispositivo legal é relativizado por parte da doutrina, que sustenta inexistir qualquer

correspondência entre a noção de empresa rural tal como consta da legislação brasileira e aquela de empresa agrária, prevista no

Codice Civile italiano de 1942 [18]. Conquanto as críticas suscitadas sejam, em sua maioria, procedentes, consideramos ser tal

posicionamento extremado, mesmo porque o texto do Estatuto, apesar de não ter sido redigido dentro da apurada técnica do direito

italiano (que vincula expressamente o conceito de empresa à ideia de agrariedade), é muito mais moderno do que a legislação

agrária de outros países reputados avançados, caso, por exemplo, da Argentina.

No âmbito do direito agrário argentino, com efeito, nada se dispõe a respeito dos conceitos de empresa, de

estabelecimento ou de atividade agrária, assemelhando-se seus textos mais à legislação que existia na Itália antes da sanção do
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Código de 1942, ou àquela atualmente presente na Espanha[19]. Ademais, as poucas normas existentes na legislação esparsa a

respeito do tema, além de serem desprovidas de visão sistemática, são insuficientes para servir de base à construção de conceito

positivo por parte da doutrina e da jurisprudência.

Diante de tal quadro, era mais do que previsível que os esforços legislativos rumo à formulação de um conceito uniforme

de “contrato agrário” para o Cone Sul, formulado sob o prisma da empresa agrária, fossem desanimadores.

Observe-se, por primeiro, inexistir conceito expresso de contrato agrário, genericamente considerado, na legislação de

qualquer dos países integrantes do MERCOSUL.

A legislação agrária brasileira em matéria de contratos está disposta basicamente no Estatuto da Terra, que dispõe sobre o

arrendamento e a parceria respectivamente nas seções II e III, do Capítulo IV, que cuida do uso ou da posse temporária da terra.

Ao estabelecer, na seção I, normas gerais a respeito da matéria, o legislador nada menciona a respeito da empresa

agrária; não é formulado, tampouco, qualquer conceito de contrato agrário; como já mencionado, o destaque dispensado às

qualidades das partes contratantes e ao tipo de atividade a ser desempenhada na terra deixa claro, antes, preocupação

marcantemente fundiária. Com efeito, no art. 92 do Estatuto de Terra temos que a ocupação temporária da terra ocorrerá mediante

contratos de arrendamento e parceria, entabulados entre o proprietário da terra e aqueles que nela exercerem atividade agrícola ou

pecuária.

O enfoque fundiário é, ainda, nítido no art. 3° do Decreto n° 59.566/66 que, nada mencionando a respeito da empresa

agrária, conceitua o arrendamento como sendo cessão do uso e gozo de imóvel rural. Dele não se afasta, ainda, a redação do art. 4°,

que conceitua a Parceria Rural como sendo o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra o mero uso específico

de imóvel rural.

Na Argentina, a segunda potência econômica do MERCOSUL e país de grande tradição agrária na América latina, a

legislação em vigor não fornece, a exemplo dos demais países integrantes do bloco, conceito expresso de contratos agrários.

No ano de 1996, contudo, Fernando BREBBIA e Nancy MALANOS elaboraram naquele país anteprojeto de lei

inovador, destinado à disciplina específica dos contratos agrários. O texto projetado, além de conceituar contrato agrário, o fez

mediante salutar mudança de paradigma, saltando do enfoque meramente fundiário da atual legislação para a perspectiva da

empresa.

Com efeito, seguindo a esteira da doutrina e legislação já consagradas na Europa, inovou o art.1° do Anteproyecto de la

Ley general de Contratos Agrarios ao prever serem agrários os contratos destinados a constituir uma empresa agrária e a regular o

seu funcionamento. O conceito englobaria, ainda, segundo expressa disposição legal, aqueles contratos que fossem firmados por um

empresário agrário, com a finalidade específica de servir ao funcionamento da empresa agrária já constituída, e em funcionamento.

Empresário, por sua vez, seria a pessoa que exerce a atividade dirigida à exploração agropecuária em qualquer de suas

especializações e às atividades conexas quando implícitas no exercício normal da agricultura[20]. Trata-se de texto primoroso, de

inegável modernidade, que deveria, inclusive, ser utilizado como ponto de partida tendo em vista uma eventual legislação

comunitária disciplinando a matéria.

O projeto de lei sobre contratos agrários atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados argentina (Projeto de Lei n°

4967-D-2007, renumerado para n° 0253-D-09), no entanto, apesar de ter-se baseado assumidamente no magnífico trabalho de

BREBBIA, lamentavelmente desfigurou a proposta original, pois a proposta da comissão de deputados, preocupada com a queda no

número de produtores rurais no país[21], simplesmente ignora a ideia de empresa agrária[22].
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No que concerne aos contratos em espécie, o texto argentino atualmente ainda em vigor mantém fidelidade aos conceitos

clássicos, atrelados à noção de propriedade, embora a lei mencione, tanto no conceito de arrendamento como naquele de parceria,

serem tais contratos voltados à prática de uma atividade de exploração agropecuária; essa peculiaridade, por si só, seria suficiente,

no entendimento de alguns, para reconhecer a empresa agrária como objeto principal dos contratos agrários[23].

Afirma-se, assim, haver arrendamento naqueles contratos nos quais uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e gozo

de um determinado imóvel rural[24]. Ocorre, por sua vez, a denominada parceria rural se uma das partes se comprometer a

entregar à outra, animais e prédios rústicos para a exploração agropecuária[25].

Nesse tocante, o Anteproyeto de la Ley general de Contratos Agrarios pouco inovava, pois mantinha a mesma ótica

tradicional, voltada à noção de propriedade, que atualmente orienta o texto em vigor, tanto ao formular o conceito de

arrendamento[26] como aquele de parceria[27], saltando aos olhos que eventuais alterações diziam mais com a redação

propriamente dita do que com inovações de fundo. O atual projeto da Câmara de Deputados, de n° 4967-D-2007, tampouco se

afasta dessa linha de raciocínio[28].

Extremamente liberal, a legislação Uruguaia vai, por sua vez, inclusive além daquelas já citadas, abstendo-se mesmo de

conceituar expressamente os contratos agrários em espécie, presumivelmente por entender ser essa tarefa da doutrina.

Do texto, contudo, depreendem-se algumas regras, constatando-se antes de qualquer coisa que o legislador uruguaio, a

exemplo dos textos brasileiro e argentino, demonstra enquadrar a questão sob a ótica eminentemente fundiária. Consoante o art. 2º

da Ley n° 14.384/75, deverá seguir as regras dispostas naquele diploma todo contrato pelo qual uma das partes se obrigue a

conceder à outra o uso e o gozo de um prédio rural com destino a qualquer exploração agrícola, pecuária ou agropecuária, e a outra

a pagar por esse uso e gozo um preço em dinheiro ou em frutos naturais ou produtos da coisa[29].

Com relação aos contratos em espécie, o arrendamento e a parceria são, pois, mencionados apenas de modo indireto na

lei uruguaia, que prevê estarem ambos os contratos equiparados entre si quanto aos efeitos, e que quaisquer outros, desde que

tenham natureza agrária, serão submetidos àquela mesma legislação[30].

Não se pode deixar de observar, ainda, que na legislação do Paraguai, país de escassa tradição em
legislação agrária, a matéria é regida em grande parte pelo Código Civil de 1986 e pelo Estatuto Agrário
(Ley n° 854/63). De um modo geral pode-se dizer que o texto legal simplesmente se omite quanto a
conceituar os contratos agrários, sendo que as poucas disposições genéricas a respeito, a exemplo do que
já se analisou acima, refletem uma preocupação meramente fundiária[31].

O conceito de contrato agrário, sedimentado no transcorrer do Século XIX como sendo a cessão do mero uso ou do uso e

gozo de determinado imóvel rural ou de animais de um rebanho, acabou sofrendo, assim, diversas mudanças de enfoque a partir de

meados deste século XX, quando os doutrinadores passaram a cogitar com mais seriedade a adoção da teoria da empresa para tentar

explicar o fenômeno da ocupação produtiva temporária da terra de outrem. Com o advento do Codice Civile (denominado Código

Grandi), em 1942, introduziu-se na Itália, também no plano legislativo, a noção de “empresa agrária” dentro do contexto

jusagrarista. Antes visto como mera ramificação do Direito Civil, o Direito Agrário tornou-se ramo autônomo, com princípios e

regras próprios, e o contrato agrário, por sua vez, passou a ser igualmente abordado a partir do prisma da empresa, que, sem dúvida

alguma, é o mais moderno.

As legislações sul-americanas, todavia, mesmo que surgidas cronologicamente depois do Código italiano, ainda vêm

atualmente impregnadas de caráter eminentemente fundiário, no qual fica ressaltada a importância da questão de ser cedido apenas
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o uso, ou o uso e gozo, do imóvel rural ou do rebanho, para dar a nota característica da agrariedade ou da ruralidade. O que é trazido

de moderno é apenas a ideia de que a atividade a ser desempenhada no local deva ser a de exploração agropecuária, o que, apesar

de entendimentos divergentes, é muito pouco para que se diga que o nosso legislador, ou aqueles de nossos vizinhos irmãos,

abordam as relações agrárias a partir da ideia de empresa.

Tal circunstância é lamentável e deve ser alterada o quanto antes, sob pena aumentar ainda mais o abismo que nos separa

das legislações europeias mais avançadas.

 
03.2 – Noção e características dos contratos agrários de arrendamento e de parceria

 
03.2.1 – Noção de arrendamento e de parceria

 

Denomina-se arrendamento o contrato comutativo celebrado com vistas à formação ou à administração de empresa

agrária
[32]

, pelo qual um dos contratantes, denominado arrendador, cede temporariamente o uso e gozo de imóvel à outra parte,

denominada arrendatário, a fim de que este ali exerça atividade agrária, mediante pagamento de soma determinada em pecúnia,

dentro dos limites percentuais estabelecidos em lei.

A noção acima delineada procura aglutinar os elementos constitutivos da doutrina jusagrarista mais avançada, que, como

já visto, considera os contratos agrários em função da ideia de empresa agrária, concepção que suplantou com vantagens a ótica

fundiária, na qual o legislador brasileiro buscou nítida inspiração.

É certo que o texto do Estatuto da Terra foi propositalmente omisso a respeito do conceito de arrendamento. Consta,

todavia, de seu decreto regulamentar, seja isso de boa técnica ou não, enunciado de inspiração igualmente conservadora, segundo o

qual se considera arrendamento o contrato agrário em que “uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o

uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de

nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou

aluguel, observados os limites percentuais da Lei” (art. 3° do Dec. n° 59.566/66).

De igual modo procede o legislador argentino, segundo o qual arrendamento é o contrato pelo qual “una de las partes se

obliga a entregar a la otra el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a

la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio cierto en

dinero”
[33]

.

O Estatuto da Terra originalmente não trazia a noção de “Parceria Rural”. Seu texto foi, todavia, alterado pela Lei nº

11.443, de 2007, para que passasse a enunciá-la legalmente no §1° e respectivos incisos, que foram acrescidos a seu art. 96:

“Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso

específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o

objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou

lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante

partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos: I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; II

- dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais estabelecidos

no inciso VI do caput deste artigo; III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural”.

Assim, diversamente do que ocorre no contrato de parceria, no qual a cessão dá-se para mero uso, o contrato de

arrendamento envolve sempre a cessão de uso e gozo do imóvel
[34]

.
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Em se cuidando de parceria, a legislação brasileira estabelece que os percentuais de partilha devam variar conforme a

contribuição maior ou menor do cedente na empresa, ou consoante o tipo de parceria, tendo o legislador previsto uma variação da

quota máxima cabível ao parceiro-outorgante, consoante disposto no art. 96, VI, do Estatuto da Terra, do seguinte modo: a) 20%, se

concorrer o cedente apenas com a terra nua; b) 25%, se concorrer o cedente com a terra preparada; c) 30%, se concorrer o cedente

com a terra preparada e moradia; d) 40%, se concorrer com um conjunto básico de benfeitorias, como galpões, estábulos etc.; e)

50%, na hipótese de concorrer o cedente com a terra preparada, com o mencionado conjunto de benfeitorias, além de máquinas e

implementos agrícolas, bem como sementes e animais de tração; sendo a parceria pecuária, com animais de cria em proporção

superior a 50% do número total de cabeças objeto do contrato; f) 75%, nas zonas de pecuária ultra extensiva, em que forem os

animais de cria em proporção superior a 25% do rebanho, onde se adotem a meação do leite e comissão mínima de 5% por animal

vendido.

A remuneração do arrendamento, cláusula obrigatória do contrato, consiste, por sua vez, na contrapartida, fixada

necessariamente em dinheiro[35], pela privação temporária da terra suportada pelo seu titular 
[36]

.

Interessante observar que existe forte tendência nas legislações agrárias no sentido de que o contrato agrário deva ser

necessariamente escrito. No MERCOSUL todos os países adotam tal preceito
[37]

, exceto o Brasil, que admite que os contratos

sejam escritos ou verbais, consoante dispõe o artigo 11 do Decreto n° 59.566/66
[38]

.

 

03.2.2 – Sujeitos dos contratos de arrendamento e de parceria

 

As partes contratantes são o arrendador e o arrendatário. Arrendador é a pessoa que, em contrato agrário de

arrendamento, cede temporariamente à outra parte, o arrendatário, o uso e o gozo de parte ou da totalidade de imóvel do qual possa

dispor e administrar livremente, para o fim específico de prática de atividade agrária, mediante percebimento de remuneração em

pecúnia, cujos parâmetros são estabelecidos em lei.

Arrendatário, por sua vez, é a pessoa ou o conjunto familiar representado por quem de direito que, em contrato agrário de

arrendamento, recebe da outra parte, o arrendador, o uso e gozo temporário de imóvel, ou de parte dele, mediante pagamento de

valor em pecúnia, para o fim específico de nele exercer atividade agrária.

 

03.2.3 – Prazos mínimos e máximos no arrendamento e na parceria

 

Na sistemática contratual agrária é, ainda, usual as legislações agrárias estabelecerem “prazos mínimos” para a duração

do arrendamento. “Prazo Mínimo” consiste no menor lapso cronológico que o legislador fixa como patamar bastante ao exercício da

atividade agrária por ele então regida, já em termos de cultivo da terra, já no concernente à exploração pecuária, de modo a

assegurar a função social do contrato e da propriedade 
[39]

.

No Brasil, a estatuição de prazos mínimos para a vigência do contrato de arrendamento vem adotada, na qualidade de

princípio, pelo art. 95, I, II, III e XI, “b”, do Estatuto da Terra. Cuida-se de cláusula obrigatória destinada a assegurar proteção

social e econômica aos arrendatários e a conservar os recursos naturais da terra. O Decreto n° 59.566/66 estabelece tais prazos de

modo escalonado como correspondentes a três, cinco ou sete anos, conforme a natureza da atividade agropecuária exercida no

prédio rústico (art. 13, II, “a”, do Decreto n° 59.566/66).

No âmbito do MERCOSUL o estudo comparado tem particular relevância ante a possibilidade prevista de vir
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implementada parificação legislativa, em futuro relativamente próximo.

A legislação argentina estabelecia que o prazo mínimo para o contrato de arrendamento era de quatro anos (Lei n°

11.170). Com o advento da Lei n° 11.627, o legislador argentino o ampliou para cinco anos, patamar que foi mantido com a edição

da Lei n° 13.246 (art. 4º)
[40]

. Mais recentemente, porém, foi dada nova redação a mencionado dispositivo, que novamente reduziu

o prazo mínimo do arrendamento, agora para três anos. Este último lapso está, sem dúvida, muito mais de acordo com o ciclo

biológico da maioria das culturas do que aquele anteriormente estabelecido.

Já legislação paraguaia é omissa a respeito de prazos mínimos nos contratos agrários, embora conste do art. 808 de seu

Código Civil que, na falta de estipulação contratual, presume-se que o contrato terá duração de um ano.

O Uruguai, por fim, previa prazos mínimos de seis anos, com direito à prorrogação por mais quatro anos, em um total de

dez anos. Com a reforma legislativa de 1991 (Lei n° 16.223, art. 2°), contudo, baniu-se de seu sistema normativo a necessidade de

estabelecimento de prazos mínimos, salvo no caso dos contratos objetivando a produção leiteira, para os quais foi mantida a

previsão de quatro anos.

Curiosa é a questão da necessidade de fixação de um “prazo máximo”, que é normalmente colocada em segundo plano

pela doutrina. O tema, efetivamente, não deixa de ter relevância, uma vez importantíssimo para assegurar que o contrato agrário,

embora esteja centrado na ideia de produção, não chegue a privar o titular de seu direito real.

No Brasil, os textos são omissos a respeito.

Na Argentina, conquanto nada seja mencionado a respeito de prazos máximos, a inexistência de previsão quanto a

possibilidade de ser o contrato unilateralmente prorrogado após a fluência do lapso de três anos pode ensejar o entendimento de ser

este também seu prazo limite, após o qual as partes teriam que celebrar novo ajuste. É de ressaltar-se, todavia, nada haver no texto

legal no sentido de vedar a prorrogação tácita.

O art. 807 do Código Civil paraguaio, por sua vez, estabelece como prazo máximo dos contratos o lapso de cinco anos.

Como exceção à regra, poderá tal contrato chegar a vinte anos, na hipótese de cuidar-se de imóvel arrendado para plantação que

obterá resultados produtivos apenas após muitos anos.

 

03.2.4 – Extinção dos contratos de arrendamento e de parceria

 

Também no tema relativo à extinção dos contratos de arrendamento as assimetrias acima constatadas se manifestam.

No Brasil, as hipóteses de extinção do arrendamento vêm previstas no Estatuto da Terra, em seu art. 95, XI, que, por sua

vez, nos remete ao art. 26 do Decreto n° 59.566/66.

É neste último dispositivo, com efeito, que se encontram enumeradas as hipóteses de término do contrato de

arrendamento, igualmente aplicáveis à parceria agrária: 1° - Pelo término do prazo do contrato e o daquele de sua renovação. 2° -

Pela retomada, no caso de vir o proprietário a explorar ele mesmo o fundo, seja mediante cultivo direto e pessoal, seja por

intermédio de descendente seu (art. 22, § 2°, do Decreto n° 59.566/66); 3° - Pela confusão, na hipótese de haver aglutinação em

uma única pessoa, seja por ato inter vivos, seja causa mortis, das qualidades de credor e de devedor; 4° - Pelo distrato e pela

rescisão; 5° - Pela resolução contratual; 6° - Pela extinção do direito do arrendador; 7° - Por motivo de força maior que

impossibilite a execução do contrato; 8° - Por sentença judicial irrecorrível; 9° - Pela perda do imóvel rural; 10° - Pela

desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural; 11° - Por qualquer outra causa prevista em lei.

Na Argentina, a matéria é disciplinada pela Lei n° 13.246 e pelo Código Civil, com as alterações determinadas pela Lei n

° 11.156, as principais causas de extinção vêm previstas no art. 1.604 do Código Civil argentino:

“La locación concluye: 1° Si fuese contratada por tiempo determinado, acabado ese tiempo; 2° Si fuese contratada por
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tiempo indeterminado después del plazo legal fijado por el art. 1507, cuando cualquiera de las partes lo exija; 3° Por la

pérdida de la cosa arrendada; 4° Por imposibilidad del destino especial para el cual la cosa fue expresamente

arrendada; 5° Por los vicios redhibitorios de ella, que ya existiesen al tiempo del contrato o sobreviniesen después,

salvo si tales vicios eran aparentes al tiempo del contrato, o el locatario sabia de ellos, o tenia razón de saber; 6° Por

casos fortuitos que hubieran imposibilitado principiar o continuar los efectos del contrato; 7° Por todos los casos de

culpa del locador o locatario que autoricen a uno u otro a rescindir el contrato”.

No Uruguai, a questão é prevista de modo disperso no Código Civil (arts. 1.292, 1.783, 1.792, 1.803 a 1.806 e 1.812 a

1.816), no Decreto-Lei n° 14.384 (art. 58 dispondo sobre rescisão contratual como forma de extinção) e na Lei n° 10.793, art. 52.

Também no Paraguai, o Código Civil figura como sendo a principal fonte de situações extintivas, constando do art. 837

do Código Civil paraguaio terminar a locação: a) se for contratada por tempo determinado, ao findar esse tempo; b) avençada sem

prazo, ao desejo de qualquer das partes; c) pela perda da coisa arrendada; d) por impossibilidade de obter da coisa o destino para o

qual foi arrendada; e) por vícios redibitórios da coisa, existentes ao tempo do contrato, ou posteriores, salvo se deles tivesse

conhecimento o locatário, na primeira hipótese; f) por caso fortuito que tiver impossibilitado a continuação do contrato; g) por culpa

do locador ou do locatário que autorize a um ou outro a proceder à rescisão; h) por falta de pagamento dos alugueres vencidos, se o

locador for quem estiver solicitando o término do contrato 
[41]

.

Se elaborarmos quadro comparativo entre as legislações dos países integrantes do denominado “Cone Sul” – providência

particularmente importante diante da perspectiva de harmonização legislativa do MERCOSUL – constataremos que algumas das

situações extintivas estão invariavelmente presentes. Assim ocorre no que concerne ao vencimento do prazo, à perda ou destruição

total da coisa arrendada, à impossibilidade do destino especial para o qual a coisa foi arrendada, aos vícios redibitórios, aos casos

fortuitos ou nas hipóteses de infração contratual, tais como a falta de pagamento e o uso distinto do pactuado.

É curioso ainda observar que o contrato de arrendamento agrário, em que pese tenha características próprias, não deixa

de ter a natureza locatícia. Por essa razão, a ação adequada para que o arrendador possa reaver judicialmente seu imóvel do

arrendatário faltoso será naturalmente a de despejo.

 

03.2.5 – A figura do cultivador direto e pessoal no arrendamento e na parceria

 

Outra ideia que ordinariamente é encontrada nos textos legislativos agrários é aquela de que o proprietário deva explorar

a terra diretamente, ou seja, por conta própria tem sido considerada uma constante tanto pela doutrina como pelas legislações.

No Brasil, o próprio Decreto n° 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra brasileiro, fornece os conceitos de

exploração direta e de cultivador direto.

Por exploração direta entende-se aquela em que o beneficiário da exploração assume os riscos da empresa rural,

custeando as despesas que forem necessárias ao empreendimento.

O cultivador direto, assim, é a denominação atribuída àquele que exerce a atividade de exploração direta. Esse cultivador

direto poderá ser tanto o proprietário como o arrendatário, na medida em que é possível que tanto um como o outro acabe se

encaixando na circunstância de estar se beneficiando da exploração e ao mesmo tempo assumindo os riscos do empreendimento.

A ideia de exploração direta não deve, tampouco, ser confundida com a de exploração pessoal. É possível que o

proprietário ou arrendatário assuma a possibilidade de perda, mas não o faça pessoalmente, deixando a tarefa ao cargo de terceiros

especialmente contratados para esse fim.

O Brasil é um dos poucos países a prever, com base na legislação agrária italiana, a figura do cultivador direto e pessoal.

É, entre nós, condição para que possa a empresa agrária valer-se dos benefícios e vantagens previstos no Estatuto da Terra.
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A noção de cultivador direto e pessoal vem necessariamente associada à noção de que o arrendatário deve assumir a

possibilidade de perda no empreendimento, bem como a de que tal exploração será realizada pessoalmente por ele, em conjunto com

sua família. O fato de esta última residir no imóvel acaba gerando mútua dependência entre seus membros ativos, que, todavia, não

podem ter seu número ultrapassado pelo de empregados assalariados contratados (art. 8°, do Decreto n° 59.566/66, consoante

determinação do art. 13, V, da Lei n° 4.947/66
[42]

).

Os conceitos de exploração direta e de cultivador pessoal são, pois, de extrema relevância no direito pátrio, uma vez que

apenas aos arrendatários cultivadores pessoais é que serão aplicados os princípios de proteção social e econômica previstos em lei.

Ressalte-se, a respeito, a total ausência de instituto similar nas legislações argentina, uruguaia e paraguaia.

PROENÇA
[43]

, contudo, procura estabelecer paralelo entre o cultivador direto e pessoal com a figura uruguaia do

“arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones”, entendido pela legislação como aquele que:

 “Cumple satisfactoriamente las principales estipulaciones del contrato, es buen pagador y ha cuidado como ‘buen

padre de familia’ la mejoras y el predio, preservándolo de los daños que está a su alcance evitar, como ser la invasión

de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la

tierra”
[44]

.

Aparentemente tal comparação não se justifica, uma vez que o parâmetro adotado na legislação uruguaia consiste em

indagar se o arrendatário conserva a terra cuidadosamente ou não. Em momento algum é questionado se ele o faz direta ou

indiretamente, pessoalmente ou por terceiros.

Eventual comparação entre mencionado dispositivo e a legislação brasileira parece-nos cabível apenas se considerarmos

as regras existentes no Estatuto da Terra relativas à proteção do meio ambiente, com especial destaque para a denominada cláusula

obrigatória compelindo o arrendatário a preservar os recursos naturais do solo.

Decorre, ainda, do fato do arrendatário ser sempre admitido como cultivador direto o fato da função de direção da

empresa agrária ser necessariamente a ele confiada por imperativo legal. A esse respeito não há muito mais a ser dito, uma vez que,

dada sua própria índole comutativa, o contrato de arrendamento concentra, como vimos, toda a prática da atividade, seu risco e seu

lucro, em apenas uma das partes envolvidas, que é o arrendatário.

A questão do cultivo direto e pessoal, contudo, se presta a inúmeras controvérsias, se o contrato agrário tiver natureza de

parceria.

Outra importante questão é a que versa a possibilidade do proprietário e do parceiro-outorgado figurarem ou não como

cultivadores diretos e pessoais. No Brasil, o art. 8° do Decreto n° 59.566/66
[45]

 incluiu expressamente tanto o proprietário como o

parceiro-outorgado como cultivadores diretos e pessoais. O art. 38 do mesmo texto, por sua vez, também assevera ser aplicável

também ao parceiro-outorgado o conceito de exploração direta e pessoal. A relevância do tema consiste precisamente no fato da

condição de cultivador direto e pessoal ser requisito fundamental para o gozo de diversos benefícios previstos em lei.

Acompanhando a lição de SODERO
[46]

, todavia, entendemos inexistir base legal para o texto do Decreto n° 59.566/66,

cuja função foi apenas a de regulamentar direitos e deveres previstos nas leis e não a de criá-los.

O Estatuto da Terra brasileiro é omisso a respeito, vindo a matéria prevista na Lei n° 4.947/66, consoante a qual os

contratos agrários são disciplinados pelos princípios gerais que regem os contratos de direito comum, no que concerne ao acordo de

vontade e ao objeto. Tal, porém, deverá dar-se mediante o atendimento a determinados preceitos, dentre os quais “a proteção social

e econômica aos ARRENDATÁRIOS cultivadores diretos e pessoais” (art. 13, V, da Lei n° 4.947/66 – grifo nosso).
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Em que pese tudo indicar tenha ocorrido mero lapso do legislador, nosso entendimento é no sentido de que, se a lei

mencionou apenas os arrendatários cultivadores diretos e pessoais como passíveis de proteção social e econômica, não será cabível

que mero decreto regulamentar crie direito, estendendo o benefício a outras pessoas, tais como o proprietário e o parceiro; falta-lhe,

simplesmente, amparo legal para tanto. Dúvidas inexistem, todavia, quanto ao acerto do quanto previsto no decreto regulamentar no

sentido de não poder ser considerado cultivador direto o proprietário que, em regime e parceria, apenas cede a terra (o que lhe dá,

como já visto, direito a 20 % do valor do empreendimento), mesmo porque, ao contribuir meramente com o capital imobilizado, o

proprietário não correu qualquer risco, o que por si só já o descaracterizaria como cultivador direto, independentemente da

necessidade de previsão legal 
[47]

.

A previsão regulamentar acima guarda, ainda, intrínseca relação com a questão referente à direção da empresa agrária

que venha estruturada sobre contratos de parceria.

Em sendo a parceria contrato de índole associativa, é possível, em tese, confiar-se a direção tanto ao parceiro-outorgado,

nos moldes do direito argentino, como ao outorgante, conforme prevê a legislação italiana.

O ponto de partida, contudo, certamente está em verificar-se quem efetivamente assume os riscos do empreendimento e

custeia as despesas necessárias.

A legislação argentina não deixa margem a dúvidas, sendo expressa no sentido de atribuir tal incumbência à parte

cultivadora
[48]

. No Brasil, contudo, a exemplo do Uruguai, não há dispositivo expresso a respeito do tema. A questão, que é

pacífica nos casos de arrendamento, pode, assim, ensejar dúvidas no caso de parceria.

 

03.2.6 – O “direito de preferência” no arrendamento e na parceria

 

Resta-nos, por derradeiro, abordar a questão concernente ao denominado “direito de preferência” que, no universo

agrário, pode ser atualmente analisado sob triplo enfoque:

O primeiro deles corresponderia em se assegurar a possibilidade ao arrendatário ou ao parceiro de adquirirem, em

igualdade de condições, o imóvel por eles cultivado, na hipótese do proprietário decidir aliená-lo a outrem, ganhando então, essa

preferência a denominação de preempção (de pre- + lat. emptione, 'compra'.) ou preferência para compra.

O segundo enfoque consiste na preferência dada àquele que já cultiva temporariamente a terra sobre outros que

pretendam fazê-lo, por ocasião do vencimento do contrato com o proprietário. Trata-se aqui de uma preferência para renovação

contratual na exploração agrária.

Em uma terceira e derradeira acepção, cuida-se da transmissão das preferências no uso temporário da terra, acima

mencionadas aos herdeiros daquele que explora a empresa agrária, no caso de falecimento deste. Ganha, neste caso, a denominação

de prelação (do latim praelatione, correspondente ao direito de preferência que os filhos tinham a ser providos nos cargos dos pais).

Cuida-se de preferência dos herdeiros do empresário em ocorrendo o seu falecimento.

No Brasil, a preempção agrária está prevista no Estatuto da Terra (Lei n° 4504, de 30 de novembro de 1964, que traça

normas gerais sobre o uso e posse temporária da terra), em seu art. 92, parágrafo 3°, do Capítulo IV, Seção I. Quanto à preferência

para renovação contratual na exploração agrária, reza o art. 95 do Estatuto da Terra que nos contratos de arrendamento agrário

deve-se proceder à observância do seguinte princípio: “IV - Em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá

preferência à renovação do arrendamento...". Por fim, não existem dúvidas de maior monta quanto ao fato dos herdeiros poderem se

sub-rogar nos diretos do contratante (direito de prelação) que faleceu na vigência do contrato, em virtude do qual ocupava
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provisoriamente a terra e nela desenvolvia a atividade agrária (art. 26, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66).

Dentre os países que integram o MERCOSUL, apenas o Brasil (Estatuto da Terra - limitado ao arrendamento e ao

subarrendamento, excluindo-se a parceria) e o Paraguai (Lei n° 854 - Estatuto Agrario) preveem o denominado direito de

preferência para aquisição da propriedade. Na Argentina e no Uruguai, por sua vez, a legislação é atualmente, omissa a respeito,

observando-se que neste último país, praticamente todo o capítulo VIII, da Lei n° 14.384/1975, que dispunha sobre o denominado

derecho preferencial (arts. 61 a 66), foi revogado pelo art. 4° da Lei n° 16.223/91.

A preferência para renovação do arrendamento é prevista pela legislação brasileira (Estatuto da Terra, art. 95 e Decreto

regulamentar, artigo 22).

A legislação uruguaia não prevê a preferência na renovação contratual, mas estabelece que o arrendador deva notificar o

arrendatário de seu intuito de alienar o imóvel com antecedência: não antes de dezoito meses e nem depois de um ano do término

previsto para o contrato (Lei 14.384, art. 56).

A legislação argentina previa a denominada “recondução tácita”, se o outorgante silenciasse quanto ao querer ou não

rescindir o contrato. Alterações posteriores ensejaram interpretações diversas, como a que se teria limitado a recondução tácita ao

prazo de três anos. Finalmente, o art. 2° da Lei n° 21.452, ora em vigor, dispôs que vencido o prazo legal ou o ajustado, se maior

este, o arrendatário deverá restituir o imóvel independentemente de prazo suplementar.

A preferência dos herdeiros em continuar no uso temporário da terra, no caso de falecimento do arrendatário vem

intimamente ligada à questão de saber se a morte de um ou mais contratantes acarreta ou não a extinção do respectivo contrato. Nos

quatro países fundadores do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) é entendimento pacífico que, no contrato de

arrendamento, tanto a morte do arrendador como a do arrendatário não implica na extinção do contrato, sub-rogando-se os herdeiros

não apenas nos deveres como nos direitos do de cujus, dentre os quais se destaca o “direito de preferência”.

Na Argentina, a questão é regida pelo art. 7° da Lei n° 13.246, concedendo-se aos herdeiros um prazo de trinta dias para

que exerçam sua opção ou não de manter o contrato. Apenas na hipótese de estes não o terem feito, é que o contrato se dará por

terminado e o arrendador terá direito de requerer o despejo.
[49]

 No Uruguai, disciplina a matéria o art. 1.783 do Código Civil
[50]

e, no Brasil, o Estatuto da Terra (art. 95) e o Regulamento (art. 26, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66
[51]

).

O direito de preferência no contrato de arrendamento vem, pois, amplamente disciplinado tanto em nossa legislação,

como, naquela dos países integrantes do MERCOSUL. A questão, contudo, presta-se a controvérsias se o contrato em tela for o de

parceria agrária.

Na medida em que nosso Estatuto da Terra é omisso a respeito, vem prevalecendo, ao menos em terras pátrias, o

entendimento de, em se cuidando de parceria, não caber direito de preempção.

Com efeito, na medida em os parágrafos que preveem o direito de preferência (art. 92, parágrafos 3° e 4°, do Estatuto da

Terra) expressamente se referem apenas ao arrendatário, não caberia interpretá-los extensivamente, aplicando-os também à parceria

[52]
. Essa não aplicabilidade do instituto da preempção também à parceria poderia encontrar respaldo na circunstância de ser mais

ampla a utilização do imóvel por parte do arrendatário, relativamente à utilização pelo parceiro [53].

A preferência para renovação da parceria, não obstante, a exemplo do que se dá no contrato de arrendamento, vem

expressamente prevista pela legislação brasileira (Estatuto da Terra, art. 96).

O direito de preferência dos herdeiros em continuar no uso temporário da terra no caso de falecimento do contratante

outorgado vem, por fim, igualmente reconhecido de modo expresso no direito brasileiro, que, aplicando à parceria a mesma regra do

arrendamento, estabelece que o falecimento de qualquer das partes, seja ela parceira-outorgante ou parceira-outorgada, não implica
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na extinção do contrato agrário.

O tema que está intimamente ligado à questão de saber se a morte de um ou de mais contratantes acarreta ou não a

extinção do respectivo contrato, merece, contudo, uma ponderação. Já tivemos oportunidade de mencionar que, na comparação das

previsões legislativas existentes nos países do MERCOSUL, a questão é pacificamente solucionada no sentido de que, tanto a morte

do arrendador como a do arrendatário, não implicam necessariamente na extinção do contrato, por sub-rogarem-se os herdeiros nos

direitos do de cujus, dentre os quais está o “direito de preferência”. A dissonância, todavia, surge quando o contrato em questão é o

de parceria.

A legislação paraguaia silencia a respeito da matéria. Argentina
[54]

 e Uruguai, todavia, expressamente regulamentam a

matéria de modo diverso daquele adotado pelo Brasil.

Em ambos os países o falecimento do denominado aparcero forçosamente implica na extinção do contrato. Isso implica

na constatação de que os herdeiros não podem sub-rogar-se nos direitos do de cujus e, via de conseqüência, não possuem qualquer

direito à preferência.

A legislação do Uruguai faz ressalva apenas à hipótese de estar adiantado o cultivo do terreno, hipótese na qual o

contrato terá uma pequena “sobrevida”, correspondente ao tempo necessário para que sejam colhidos os frutos.
 

04 – Conclusão

 

A vantagem de praticamente três décadas dos europeus sobre a América do Sul, no que concerne ao processo de

integração como um todo, é fato facilmente perceptível, mesmo ao menos iniciado no estudo do direito comunitário. Ao ser

abordado o objeto do presente estudo – aí englobada a questão da produção agrícola em especial - constata-se que as diferenças são

ainda mais marcantes.

A PAC (Política Agrícola Comum) europeia foi detalhadamente prevista e implantada na década de sessenta do século

passado.

Entre os países do Cone Sul, no entanto, tendo passado vinte anos da assinatura do Tratado de Assunção, cujo advento

inegavelmente correspondeu a um grande avanço, a ideia de se construir uma política agrícola comum resta ainda em plano

meramente genérico. A distância entre as duas realidades, inclusive, tende a aumentar ainda mais, se for considerado o fato de que a

Política Agrícola europeia vem de ser reestruturada, após longo amadurecimento. Com o estabelecimento da denominada Agenda

2000, o desenvolvimento rural mediante proteção à biodiversidade tornou-se o segundo pilar da política agrícola a União Europeia.

Em outubro de 1981, ao analisar a questão europeia, C. CONSTANTINIDES-MEGRET[55], da Universidade de Paris

I, bem observou ser a política agrícola comum, por um lado, extremamente custosa; por outro lado, haveria dúvida se os objetivos

traçados pelo art. 39 do Tratado de Roma teriam efetivamente sido atingidos. Sua conclusão foi, à época, no sentido de que, embora

os benefícios obtidos fossem proporcionalmente muito maiores para aqueles que exercem a atividade agrária nos países com moeda

forte, as metas de aumento de produtividade e melhora no nível de vida dos produtores haviam indubitavelmente cumpridas.

Questionáveis no seu entender, contudo, seriam os pontos referentes à estabilidade do mercado, à garantia de autossuficiência em

determinados produtos, bem como à prática de preços razoáveis ao consumidor, na medida em que ocorrendo aumento real, este

seria beneficiado apenas com a estabilidade dos preços.

As assertivas do mestre francês, mesmo tendo sido formuladas há quase três décadas, revestem-se, ainda, de evidente

atualidade. Com efeito, existe consenso geral no sentido de que a adoção de uma Política Agrícola Comum na Europa é realidade

que se coroou de êxito.
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Sob o aspecto instrumental, o legislador comunitário buscou simultaneamente obter uniformização das legislações

nacionais e a formação de conjunto de leis supranacional, preconizado no próprio Tratado de Roma. Sob o ponto de vista de fundo,

contudo, limitou-se a PAC a elaborar uma legislação protecionista, concernindo ao comércio dos produtos agrícolas e ao

incremento de algumas estruturas; foi exatamente esse o ponto no qual se concebeu falar-se em revisão.

A questão, portanto, que hoje deve ser colocada em pauta, já não é mais saber se os objetivos propostos para a política

agrícola comum foram atendidos – uma vez que plenamente superada – mas a extensão que a reformulação continuar a ter, de

molde a permitir os seus reflexos na produção fossem ainda mais profundos.

Dentro da linha evolutiva do processo de integração, o próximo passo na ampliação de horizontes corresponderia

certamente ao incremento do processo de uniformização legal, fazendo com que nele fossem abrangidos não apenas a

comercialização de produtos agrários, mas também a idéia da produção como um todo, englobando assim os instrumentos que

regulamentam a exploração temporária da terra, vez que da análise do texto do já mencionado art. 39 do Tratado de Roma,

depreende-se que nada foi previsto a esse respeito.

A proposta de harmonização do direito de exploração agrícola, mediante a intervenção do legislador comunitário no

direito dos Estados-membros, foi defendida, já há alguns anos, por VISCADINI, representante italiana no V Simpósio Europeu de

Direito Rural, e pelo delegado da República Alemã, LUKANOW[56], que de modo ousado chegou a preconizar uma harmonização

no campo dos contratos agrários de arrendamento rural (baux ruraux)[57].

Com efeito, se por um lado o Tratado de Roma não previu explicitamente a criação de política de unificação da

legislação que fosse pertinente à questão da empresa agrária e à exploração temporária da terra pelo homem, de outro lado

tampouco proibiu fosse ela adotada. Ao contrário, o melhor entendimento é, inclusive, no sentido de que tal uniformidade

legislativa facilita o atendimento dos objetivos propostos pelo Tratado de Roma.

O mesmo raciocínio pode ? e deve ? ser procedido com relação ao Tratado de Assunção e o MERCOSUL, que se

ressente da ausência de mecanismo de política institucional nos moldes europeus.

Não há dúvidas de que a incontestável tendência mundial à aglutinação de países se manifesta com maior ou menor

intensidade, conforme seja visada uma perspectiva meramente aduaneira, econômica ou até mesmo política. Não obstante tal fato,

independentemente do nível de integração, o tema da adoção de textos harmônicos no direito positivo dos Estados que objetivam

esta integração se reveste invariavelmente de grande importância.

Embora a proposta de legislação agrária única ainda não tenha sido levada a cabo sequer na Europa, que vive já uma

etapa mais avançada de integração, serve ela de igual modo aos propósitos de integração do MERCOSUL, pois se hoje estamos

vivendo ainda a fase de integração correspondente à mera união aduaneira, caminhamos a passos largos no sentido do estreitamento

maior das relações.
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fato da terra não compor um requisito para a agrariedade.

[19] BREBBIA, Fernando & MALANOS, Nancy. Derecho Agrario, p. 191.
[20] Art. 1° do Anteproyecto de la Ley general de Contratos Agrarios: Son contratos agrarios aquéllos cuya función consiste en

constituir una empresa agraria y reglar su funcionamiento (grifo nosso). Son también contratos agrarios aquéllos en los que
siendo una de las partes un empresario agrario tienen por finalidad servir al funcionamiento de una empresa agraria ya
constituida y funcionando.
Es empresario agrario quien ejercita una actividad dirigida a la explotación agropecuaria in cualquiera de sus especializaciones, y a las actividades conexas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5366



cuando estén comprendidas in el ejercicio normal de la agricultura.
[21] No último censo agropecuário de 2002, constatou-se o desaparecimento de 103.405 produtores na Argentina: dos 421.221 produtores em 1988, subsistiam

apenas 317.816 em 2002, segundo levantamentos do CNA, o que equivale a uma redução da ordem de 24,5 %.
[22] A proposta centra-se, tão somente, em: “a - favorecer a agricultura familiar e, de modo geral, aos produtores agropecuários profissionais e estáveis; b - favorecer

a distribuição da posse da terra por contrato; c - estabelecer condições de estabilidade na produção e equidade nas relações contratuais; d - facilitar  a reinstalação
de produtores excluídos, pequenos proprietários rurais, jovens produtores e profissionais; e - combater e erradicar a concentração da posse da terra por meio de
contratos em suas diversas formas, impondo limites e gravames; f) proteger e recuperar os recursos naturais” (Fundamento do Projeto n° 4967-D-2007, de autoria
dos Deputados Eduardo Gabriel MACALUSE, Marta Olinda MAFFEI, Delia Beatriz BISUTTI, Carlos Alberto RAIMUNDI, Silvia AUGSBURGER, Ricardo
Oscar CUCCOVILLO, Monica Haydee FEIN, Laura Judith  SESMA, Miguel Angel BARRIOS, Maria Elena MARTIN, Lisandro Alfredo VIALE, Roy CORTINA,
e Pablo V. ZANCADA).

[23] VIALE, Domingo A. Contratos agrarios, p. 12.
[24] Art. 2°  da Ley n° 13.246/48 (Argentina): “Habrá  arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder a otra el uso y goce de un predio,

ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos,  con destino a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a
pagar por ese uso o goce un precio en dinero”.

[25] Art. 21 da n° 13.246/48 (Argentina): “Habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales o un
predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en
cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos”.
“Los contratos de medierías se regirán por las normas relativas a las aparcerías, con excepción de los que se hallaren
sometidos a leyes o estatutos especiales, en cuyo caso les serán, asimismo, aplicables las disposiciones de esta ley, siempre que
no sean incompatibles con aquéllos”.

[26] Art. 6° do Anteproyeto de la Ley general de Contratos Agrarios (Argentina):“Habrá  arrendamiento rural cuando una de las
partes, llamado arrendador, se obligue a conceder a otra, arrendatario, el uso y goce de un predio rural, con destino a la
explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o
en especie”.

[27] Art. 33  do Anteproyeto de la Ley general de Contratos Agrarios (Argentina):“Habrá aparcería cuando una de las partes se
obligue a entregar a otra animales o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, maquinarias, herramientas o
enseres de trabajo para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los
frutos”.

[28] Sobre a noção de arrendamento em geral, dispõe o art. 6º, primeira parte, do Projeto n° 4967-D-2007: “Habrá contrato de
arrendamiento rural cuando una de las partes, llamado arrendador, se obligue a conceder a otra, arrendatario, el uso y goce
de un predio rural, con destino a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese
uso y goce un precio en dinero o en especie”. O conceito é, ainda, completado pelo de “Arrendamento de exploração ou de
estabelecimento”, constante da segunda parte do mesmo dispositivo: “El arrendamiento rural también podrá tener por objeto la
cesión con igual finalidad de una explotación o establecimiento rural, integrado por las instalaciones, maquinarias,
instrumentos, animales y demás bienes que las partes determinen en el contrato”. O contrato de parceria, por sua vez, vez
previsto no seu art. 36: “Habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales, un establecimiento
rural que disponga a cualquier título o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, maquinarias, herramientas
o enseres de trabajo para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse frutos.
La dirección de la empresa corresponde al aparcero tomador”.

[29] Art. 2°, da Ley n° 14384/75, do Uruguay (1ª parte): “Todo contrato por el que una de las partes se obliga a conceder a otra el
uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese
uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, queda sujeto a las disposiciones de la presente
ley”.

[30] Art. 2°, da Ley n° 14384/75, do Uruguay (2ª parte): “Los derechos y obligaciones conferidos por esta ley al arrendatario, si
extienden al aparcero, al subarrendatario y al subaparcero. Serán nulos los contratos de subarrendamiento o subaparcería
cuando el precio pactado sea superior al que deba pagar el arrendatario o aparcero”.

[31] Art. 121 da Ley n° 854/63:  “Todo contrato relacionado con la explotación indirecta de la tierra, sea arrendamiento,
aparcería, o trabajo societario, queda sometido a las disposiciones de esta ley”.

[32] Sendo geralmente celebrado no momento que antecede o início de operações da empresa agrária, o arrendamento é considerado pela doutrina majoritária como
sendo modalidade de contrato “para a empresa agrária”. Nada impede, contudo, que empresa agrária já plenamente estabelecida e em funcionamento arrende terras
pertencentes a terceiros, ao visar, por exemplo, o aumento de sua atuação no mercado; em tal situação, o arrendamento deverá ser considerado como sendo
“contrato da empresa agrária”.

[33] PIGRETI, Eduardo. Contratos agrarios. Buenos Aires: Depalma, 1995, p. 13.
[34] Direito de uso consiste na faculdade de fazer extrair  da coisa todos os benefícios ou vantagens que ela puder prestar, sem alterar-lhe a substância; direito de

gozo, por sua vez, importa na faculdade fazer a coisa frutificar e dela poder recolher todos os frutos.

[35] Consoante a atual legislação brasileira, o valor da remuneração pelo arrendamento nunca poderá vir atrelado a quantia fixa de
produtos, ou seu equivalente em dinheiro. Mencionada obrigatoriedade de a remuneração ser fixada em pecúnia foi estabelecida
pelo legislador com o intuito de oferecer proteção ao cultivador que, a exemplo do que ocorre com o consumidor nos contratos
de consumo, seria a figura mais frágil da relação jurídica contratual agrária. Com isso evitar-se-iam os frequentes abusos
existentes à época da vigência isolada do Código Civil de 1916, quando, em nome da defesa dos assim chamados princípios
liberais, eram toleradas situações de flagrante injustiça. Ressalte-se ser irrelevante que o pagamento seja realizado em dinheiro
ou em frutos, pois o que se proíbe é que o valor de frutos ou de produtos seja utilizado como base na fixação da remuneração.

[36] Art. 18 do Decreto n° 59.566/66:  “O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa em dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado desde
que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos, cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial,  equivalha ao do aluguel, à
época da liquidação. (grifo nosso)”.
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Parágrafo único: “É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro” (grifos nossos).
[37] A Argentina prevê a necessidade da forma escrita no artigo 40 da Lei n° 13.246; o Paraguai o faz no artigo 122 da Lei n° 854/63; o texto do Uruguai (artigo 4°

do Decreto Lei n° 14.384), enfim, é inclusive o mais rígido dentre eles,  pois estabelece expressamente que a falta do elemento formal poderá implicar em nulidade.
[38] Art. 11 do Decreto n° 59.566/66: “Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. Nos contratos

verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no art. 13 dêste Regulamento”.
§ 1º “O arrendador ou o parceiro-outorgante deverá encontrar-se na posse do imóvel rural e dos bens, a qualquer título que lhes
dê o direito de exploração e de destinação aos fins contratuais”.

§ 2º “Cada parte contratante poderá exigir da outra a celebração do ajuste por escrito, correndo as despesas pelo modo que convencionarem”.
[39] Lorelei Mori de Oliveira considera prazo mínimo como sendo o “período contínuo, consignado por lei, em que o contratante deverá exercer a obrigação

emergente do contrato, que tanto pode referir-se ao cultivo da terra, como ao trato pecuário” (OLIVEIRA, Lorelei Mori de. Dos prazos mínimos nos contratos
agrários típicos. Dissertação - Mestre em Direito. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1988, p. 250).

[40] Neste último texto, ainda, facultou-se ao arrendatário a possibilidade de prorrogação contratual por mais três anos, mediante simples comunicação ao proprietário
realizada até seis meses antes de sua expiração.

[41] Hipóteses especiais fazem-se, ainda, presentes nos artigos 810, 819, 823, 824, e 827 do Código Civil  paraguaio: “En caso de ser enajenado el bien arrendado,
la locación subsistirá por el tiempo convenido, siempre que el contrato hubiere sido inscripto en el registro respectivo” (art. 810 do Código Civil  paraguaio). El
empleo de la cosa en uso distinto al pactado, o al que esté destinada, o el goce abusivo de ella que causare perjuicio, autoriza al locador a impedirlo, como así
también a exigir el resarcimiento y, según las circunstancias, a pedir la resolución del contrato” (art. 819 do Código Civil  paraguaio). Si la cosa se destruyere
totalmente por caso fortuito, la locación quedará rescindida. Si lo fuere sólo en parte, podrá el locatario pedir rebaja del precio,  o la rescisión del contrato,
según fuere la importancia del daño. Si hubiere deterioro, el arrendamiento subsistirá, pero el locador estará obligado a las reparaciones necesarias” (art. 827
do Código Civil  paraguaio).

[42] “Para os fins do disposto no art.  13, inciso V, da Lei n° 4.947/66, entende-se por cultivo direto e pessoal a exploração direta na qual o proprietário, o
arrendatário ou o parceiro, e seu conjunto familiar, residindo no imóvel e vivendo em mútua dependência, utilizam assalariados em número que não ultrapassa o
número de membros ativos daquele conjunto.(artigo 8° do Decreto n° 59.566/66 - Grifo nosso)
Parágrafo único: “Denomina-se cultivador direto e pessoal aquele que exerce atividade de exploração na forma deste artigo.” (Grifo nosso)

[43] PROENÇA, Alencar Mello. Arrendamentos e parceria nos países do Mercosul. Pistas para uma harmonização . In:  Direito agrário no cone sul. Pelotas: Educat,
1995.

[44] Art. 2° da Lei n° 16.223, de 22 de outubro de 1991.
[45]  “Para os fins do disposto no art.  13, inciso V, da Lei n° 4.947/66, entende-se por cultivo direto e pessoal a exploração direta na qual o proprietário, o

arrendatário ou o parceiro, e seu conjunto familiar, residindo no imóvel e vivendo em mútua dependência, utilizam assalariados em número que não ultrapassa
o número de membros ativos daquele conjunto.(artigo 8° do Decreto n° 59.566/66 - Grifo nosso)
Parágrafo único: “Denomina-se cultivador direto e pessoal aquele que exerce atividade de exploração na forma deste artigo.” (Grifo nosso)

[46] SODERO, Fernando Pereira. Direito agrário e reforma agrária, p. 135.
[47] Art. 49 do Decreto n° 59.566/66: “Para todos os efeitos do presente regulamento, o parceiro outorgante, no caso de parceria da

modalidade prevista na alínea ‘a’, inciso IV, do art. 96, do Estatuto da Terra, não será considerado cultivador direto”.
[48] É nesse sentido, ainda, a previsão do art. 48, do projeto de lei argentino sobre contratos agrários (Proyecto de Ley n° 4967-D-

2007): “La dirección de la empresa corresponde al aparcero, el cual debe ejercitarla según las reglas de la buena técnica de la
crianza de ganado”.

[49] Art. 7°, da Lei n° 13.246/1948 (Argentina): “Si ocurriese la muerte del arrendatario, será permitida la continuación del contrato por sus descendientes,
ascendientes, cónyuge o colaterales hasta el segundo grado que hayan participado directamente en la explotación, o su rescisión, a elección de éstos”.

[50] Art. 1.783 do Código Civil  (Uruguay): “Los derechos y obligaciones que nacen del contrato de arrendamiento pasan a los herederos del arrendador y del
arrendatario”.

[51] Art. 26, parágrafo único, do Decreto n° 59.566/66:  “Nos casos em que o arrendatário é o conjunto familiar,  a morte do seu chefe não é causa de extinção do
contrato, havendo naquele conjunto outra pessoa devidamente qualificada que prossiga na execução do mesmo”.

[52] BORGES, Paulo Torminn, Institutos básicos do direito agrário, op. cit., p. 107.
[53] Parte da doutrina, com base em BORGES procura interpretar a legislação de modo extensivo, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código

Civil, de forma a, com fundamento na analogia e na equidade, corrigir esta “injustiça que restringe o direito de acesso à terra”. Não lhe assiste, contudo, razão,
pois, embora os art.  34 e 48 do Decreto n° 59.566 tenham realmente determinado a aplicação à parceria das mesmas regras do arrendamento, em termos de
hierarquia de leis não se pode cogitar de criação de direitos por mero decreto regulamentar do Executivo,  em verdadeira interpretação extensiva (mais apropriada
do que a expressão “analogia”, empregada pelo ilustre autor), quando a própria lei regulamentada, em seu contexto, demonstra serem tais direitos aplicáveis apenas
a determinadas situações. Não há como se sustentar a criação de direito real por meio de mero decreto regulamentar à lei.

[54] A Lei n° 13.246/1948 (Argentina) dispunha em seu art. 27, consoante sua redação original, que os contratos de parceria se extinguiam com a morte, mas tinham
os herdeiros a possibilidade de continuá-los, se assim o desejassem, notificando o parceiro outorgante no prazo de seis meses. Tal possibilidade inexiste
atualmente. Por outro lado, se a morte é do parceiro-outorgante (dador) é facultado ao parceiro-outorgado (aparcero) a faculdade de dar por findo o contrato;
porém tal produzirá efeitos apenas na hipótese de expressa manifestação de vontade nesse sentido (art. 27, §2°).

[55] La politique agricole commune en question° Paris: A. Pedone, 1982, p. 231 e ss.
[56] HUDAULT, Joseph. Harmonisation du droit agraire en Europe: synthèse de l’ensemble des travaux. Revue de Droit Rural, n°

191, p. 109 e ss., 1991.
[57] Primeiramente deve-se verificar se a redação atualmente dada ao Tratado de Roma pelo Tratado de Maastricht permite a harmonização das legislações em

matéria de direito da exploração agrícola. Perfeita nesse sentido é a colocação de JOSEPH HUDAULT, para quem ao tema deve ser enfocado sob os aspectos
procedimental e de fundo. Quanto ao aspecto de procedimento, observa HUDAULT que, independentemente de ser aplicável aos domínios do Direito Rural o
genérico art.  100 do Tratado de Roma, que prevê a possibilidade do legislador europeu impor diretivas por mera maioria qualificada, a possibilidade de
harmonização legislativa é real, na medida em que o próprio art.  43, n° 2, terceiro parágrafo, do Tratado de Roma já previa essa maioria qualificada para a
emissão de diretivas da Comissão, em matéria de Política Agrícola. Assim, superada estaria a questão de não terem os dispositivos genéricos (caso do mencionado
art.  100) o condão de afastar a aplicação das normas específicas previstas para a agricultura. A recomendação seria apenas para que tal harmonização ocorresse de
modo a não transformar os parlamentos nacionais em órgãos meramente cumpridores do direito comunitário, o que poderia ensejar o não cumprimento de eventuais
diretivas, com base em dispositivos das Constituições nacionais de cada país. No que concerne à matéria de fundo, importante ressaltar já existir uma
harmonização quanto à qualidade dos produtos agrícolas, em vistas da proteção ao consumidor, bem como quanto ao denominado “direito agrário ecológico”,
como conjunto de regras disciplinando a proteção ao meio vegetal, animal e natural, aí abrangidos solo e água. O Comitê Europeu de Direito Rural preconizou a
adoção de disposição normativa comunitária, atribuindo aos bens que constituem a exploração agrícola (azienda), do tipo não societário, e desprovido de
personalidade jurídica,  o estatuto de universalidade de direito. HUDAULT prossegue, mencionando que embora a Corte de Justiça Europeia tivesse já se
pronunciado no sentido de que a legislação comunitária não permite que se chegue a uma definição de exploração agrícola, acórdão de 1989 reconheceu pela
primeira vez a existência de uma unidade de azienda  distinta dos fundos da terra que lhe serve de suporte e que pertence ao arrendador. A decisão expressamente
reconhece a empresa agrária como sendo uma aptidão para reunir bens, tendo em vista a atividade agrícola de produção, ou seja,  como sendo uma universalidade
de fato.  Cuida-se do primeiro passo para o reconhecimento da empresa como universalidade de direito, tal como proposto pelo Comitê Europeu.
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RESPONSABILIDADE CIVIL E COMPETÊNCIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE
ACIDENTES AUTOMOBILISTICOS

CIVIL LIABILITY AND INTERNATIONAL JURISDICTION IN CASE OF AUTOMOBILE ACCIDENTS

Livia Gaigher Bosio Campello
Mariana Ribeiro Santiago

RESUMO
O presente artigo analisa a questão da responsabilidade civil em caso de acidentes
automobilísticos, que envolvem estrangeiros ou ocorridos em outro país. O estudo perpassa pela
teoria geral da responsabilidade civil aplicada no Brasil e segue pelo exame da competência
internacional e a legislação aplicável para dirimir tais conflitos. O foco deste trabalho também
está no processo de homologação de sentenças pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro, seus
efeitos, limites e o procedimento para o cumprimento de tais decisões. O paradigma emergente
do regime de cooperação internacional, que consiste no auxílio mútuo entre autoridades e
tribunais de países distintos, é nosso marco e premissa essencial à defesa dos direitos dos
cidadãos nacionais e estrangeiros. 
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade civil por acidentes automobilísticos; Competência
internacional; Cooperação internacional. 

ABSTRACT
The present paper analyses the question of the civil liability in case of automobile accidents
which involve foreign people or happened in other country. The study pervades the general
theory of civil liability applied in Brazil and continue by examining the international jurisdiction
and applicable law to resolve such conflicts. The focus of this work is also in the proceedings for
ratification of foreign court decision by the Superior Court of Justice of Brazil, their effects, limits
and procedure for the enforcement of decisions. The emerging paradigm of the system of
international cooperation, which consists of mutual assistance between authorities and courts in
different countries, it is our mark and essential premise to defense of the rights of the national
and foreign citizens.
KEYWORDS: Civil liability in case of automobile accidents; International jurisdiction;
International cooperation.

Introdução

 

Dados estatísticos nos permitem afirmar que, dentre todas as inovações tecnológicas de
autoria do homem, o automóvel[1] se destaca, indubitavelmente, com uma das que mais se
difundiram na vida cotidiana.[2] Todavia, essa importante ferramenta do dia-a-dia, que
proporciona inúmeros benefícios à sociedade moderna, é também responsável por um alto
número de acidentes, gerando danos de ordem material e moral que não se circunscrevem
apenas aos seus proprietários e usuários.[3]

Wilson Melo da Silva[4] aponta como principais fatores determinantes dos sinistros em
questão “o excesso de velocidade, a falta de ajuste psico-físico para a condução do veículo, a
desobediência costumeira às regras e disposições regulamentares atinentes a leis específicas,
notadamente no que se relaciona com o Código de Trânsito”, ressaltando que tais causas,
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genericamente expostas, comportam incontáveis desdobramentos, podendo-se concluir que,
todas elas encontram sua raiz no homem. É nesse panorama que se encaixa a questão da
responsabilidade civil nos acidentes automobilísticos.

Acrescente-se que os acidentes de trânsito podem envolver pessoas com nacionalidades
distintas, ou também ocorrer em país diverso daquele onde residem as partes, o que torna
necessário o recurso às ferramentas do direito internacional. Nesse passo, também se mostram
relevantes os efeitos das mudanças ocorridas no contexto de um efervescente mundo
globalizado, pelo qual se estreitam os laços entre cidadãos de todo o mundo e a distância já não
é mais uma barreira em face da necessidade cada vez maior de intercâmbios culturais.

Em sentido estrito, a globalização é apontada como um fenômeno econômico, que se
caracteriza por uma grande circulação de bens, capitais e tecnologia, ultrapassando as fronteiras
dos países. Mas este fenômeno também decorre da universalização de padrões culturais e da
necessidade de se equacionar problemas mundiais, como a questão ambiental, a explosão
demográfica, as agressões aos direitos humanos, o crescente número de conflitos regionais, e
etc.[5]

De fato, no mundo globalizado há um sensível aumento das demandas que envolvem
interesses transnacionais, do ponto de vista do Estado e dos indivíduos, o que torna cada vez
mais necessária a produção de atos judiciais em um determinado país que, por sua vez, serão
cumpridos em outro país. Tais demandas nos levam a perquirir sobre a jurisdição enquanto
função do Estado e ato de soberania, e em especial, nos remetem aos princípios de cooperação
e as regras de competência internacional que irão colaborar com a eficácia dos atos para a
plena realização da justiça.

Em tais situações, nas quais estão envolvidos cidadãos de países diversos, pode-se
questionar: Qual a lei aplicável ao julgamento da lide? Em que jurisdição deve ser processada a
ação? A lei aplicável será sempre aquela pertinente ao país que julgar o processo?

Em tempos de cooperação é importante situá-la como paradigma que levou os Estados a
conjugarem seus esforços em âmbito internacional, formando um processo de integração com
restrição em sua autonomia para algumas decisões. Na verdade, integração e globalização são
fenômenos que se complementam e implicam cooperação jurídica entre Estados e flexibilização
da soberania.

Como premissa no presente estudo, tem-se que o Estado exerce a sua soberania dentro
de determinados limites. Vale lembrar que, com relação à soberania, no Brasil, a Constituição
Federal de 1988 contém dispositivos que invocam diretamente o seu conceito. [6] Desse modo,
a soberania para o Estado brasileiro constitui-se em um de seus fundamentos (artigo 1º, inciso
I, CRFB/88). Também se faz presente dentre os princípios que regem o país em suas relações
com outros Estados na forma de “independência nacional” e a “igualdade entre os Estados”
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(artigo 4º, incisos I e V da CRFB/88). E, finalmente, no artigo 170, I, da CRFB/88 a soberania é
reconhecida como um dos princípios a serem respeitados pela ordem econômica brasileira.

Do ponto de vista interno, o Estado soberano brasileiro mantém seu poder de decisão
sobre as competências. Mas é inegável a circunstância de que o país está inserido em uma
sociedade internacional, regida pelo princípio da “igualdade entre os Estados”, o qual foi
incorporado na Constituição brasileira de 1988. Assim, podemos afirmar que a relação entre,
Direito e Estado e soberania no plano interno implica supremacia do poder estatal em
determinadas questões e no plano externo se desenvolve a partir da igualdade de poderes dos
Estados. 

A soberania também está afeta ao Direito Internacional Privado brasileiro, uma vez que
esse princípio está expressamente incorporado ao nosso ordenamento também pela Lei de
Introdução ao Código Civil. Pelo seu artigo 17, caput, tem-se que: “As leis, atos e sentenças de
outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando
ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.” Por esse dispositivo, o
direito estrangeiro poderá ser reconhecido no Brasil, desde que não ofenda a soberania nacional.
Nesse sentido, partimos do entendimento que “a jurisdição, como função do Estado, é ato de
soberania”[7]e que a cooperação internacional é fundamental no processo de recepção da
sentença ou decisão de outro sistema no âmbito do país que vai efetivar a decisão.

           Desse modo, devemos refletir sobre a responsabilidade civil, em especial com relação aos acidentes
automobilísticos, focando o papel do Estado na sua função jurisdicional, quando irá conferir eficácia aos
atos, como sentenças e decisões judiciais, provenientes de outros Estados, para a devida reparação dos
danos em território nacional.        

 

1. Noções preliminares sobre a Teoria da Responsabilidade Civil no direito pátrio

 

René Savatier[8], em uma das mais populares definições do espinhoso instituto da
responsabilidade civil, afirma que “la responsabilité civile est l’obligation qui pent incomber a une
personne de réparer le dommage cause à autrini par son fait,ou par le fait des personnes ou
des choses dépendant d’elle”[9].

A definição acima apresentada gira em torno da idéia de que violar um dever jurídico
imposto por um dado ordenamento implica na incidência em ato ilícito, o qual, acarretando dano
a outrem, enseja novo dever jurídico, atrelado à reparação de tal prejuízo.

Considerando os elementos dever jurídico, ilícito, dano e reparação, Sergio Cavalieri
Filho[10] afirma que existe um dever jurídico originário ou primário, cuja violação gera dever
jurídico sucessivo ou secundário, de indenização do prejuízo. Esse dever sucessivo é o que se
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denomina de responsabilidade civil.

O conceito de responsabilidade civil, dessa forma, na visão do referido autor[11], não se
confunde com o de obrigação, que é sempre um dever jurídico originário, o qual, uma vez
violado, pode gerar a imposição de reparação, dever jurídico sucessivo.

Roberto Senise Lisboa[12] ensina que a responsabilidade civil tem dupla função: “a)
garantir o direito do lesado, prevenindo-se a coletividade de novas violações que poderiam
eventualmente ser realizadas pelo agente em desfavor de terceiros determinados ou não
(titulares, portanto, dos interesses difusos e coletivos); e b) servir como sanção civil. A função-
garantia decorre da necessidade de segurança jurídica que a vítima possui, para o ressarcimento
dos danos por ela sofridos. A função-sanção decorre da ofensa à norma jurídica imputável ao
agente causador do dano, e importa em compensação em favor da vítima lesada”.

Essa busca do ressarcimento patrimonial, como pondera René Savatier[13], está na lógica
no nosso tempo, uma vez que uma civilização avançada, que teme a decadência, tende
instintivamente a assegurar seu equilíbrio, o que se alcança também pela regra da reparação do
prejuízo causado através da via econômica.

Com relação à classificação, o instituto da responsabilidade civil comporta algumas
divisões - caso se tenha como foco o fato gerador, o fundamento ou o agente causador do dano
-, as quais repercutem na forma de sua aplicação.

Segundo Maria Helena Diniz[14], quanto ao fato gerador, a responsabilidade civil pode ser
contratual[15] ou extracontratual (aquiliana)[16], se o dano resultar, respectivamente, de ilícito
contratual, pela inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral; ou de inobservância da lei,
sem que preexista qualquer relação jurídica entre os envolvidos. 

Já de acordo com ao seu fundamento, a responsabilidade civil pode ser classificada em
responsabilidade civil subjetiva, fulcrada na culpa ou dolo por ação ou omissão, lesiva a
determinada pessoa; ou objetiva, se encontra sua justificativa no risco, razão pelo que é
incabível aferição acerca da culpa do agente causador do dano nesse caso[17].

Sendo a regra no direito civil pátrio, a responsabilidade civil subjetiva só sede espaço para
a configuração da responsabilidade civil objetiva quando há disposição expressa de texto legal
autorizando a responsabilização do agente causador do dano independentemente da verificação
de culpa pelo evento danoso, o que incontestavelmente é uma exceção no ordenamento jurídico,
exatamente pelo perigo de se responsabilizar alguém sem investigação de sua contribuição
culposa para o dano.

Ao discorrer sobre a responsabilidade subjetiva, Caio Mário da Silva Pereira[18] pondera:
"filosoficamente, a abolição total do conceito de culpa vai dar num resultado anti-social e
amoral, dispensando a distinção entre o lícito e o ilícito, ou desatendendo à qualificação boa ou
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má da conduta, uma vez que o dever de reparar tanto corre para aquele que procede na
conformidade da lei quanto para aquele outro que age ao seu arrepio".                

Por derradeiro, em relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser classificada em:
direta, se o próprio agente responde pelo dano que praticou; ou indireta, se provém de “ato de
terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de
coisas inanimadas sob sua guarda”[19].

Sobre o tema da responsabilidade indireta ou complexa, Ruggiero[20] pondera que “o
princípio sobre o qual se fundam estes vários casos de responsabilidade não é o mesmo e um só
em todos. Se em geral ele é o mesmo sobre o qual repousa qualquer responsabilidade por
quase-delito, isto é, a culpa, no do animal e no do edifício, a base não é precisamente a culpa,
porque pelo animal perdido ou fugido ou pelo edifício mal construído se responde mesmo
quando se pudesse provar que se fez tudo quanto era necessário para impedir o dano. Trata-se
na realidade de responsabilidade objetiva, de  uma aplicação do principio segundo o qual quem
tira vantagem de uma coisa deve, por isso, sofrer todos os ônus que ela implica (qui sentit
commodum sentire debet et incommodum[21]); a responsabilidade se deriva do próprio fato de
se ser proprietário da coisa ou do animal ou de se fazer uso deles. E é uma responsabilidade
ainda mais intensa daquela que ditava o direito romano, pois que já hoje se não admite
libertação, mediante o abandono da coisa ao prejudicado”.

Para que caracterize a responsabilidade civil, ou seja, o dever de reparar um dano,
indenizando a vítima, é necessária a presença dos seguintes requisitos objetivos: (i) ação ou
omissão voluntária, (ii) relação de causalidade ou nexo causal; (iii) dano; bem como do
elemento subjetivo: (iv) culpa, no caso de responsabilidade civil subjetiva.

O comportamento humano, ao ensejar o dano, pode ser comissivo ou omissivo, caso,
respectivamente, seja oriundo de uma ação ou omissão, devendo, ainda ser voluntário e
objetivamente imputável, ressalvando-se as hipóteses acima elucidadas de responsabilidade
complexa (indireta), por ato de terceiro, fato de animal ou coisa inanimada.

Segundo Roberto Senise Lisboa[22], “a conduta comissiva ilícita é aquela que viola o
dever geral de abstenção. A conduta omissiva ilícita é aquela que viola o dever jurídico de agir.
Possui relevância jurídica, por não impedir resultado danoso à vitima ou ao seu patrimônio. A
omissão demonstra-se mais freqüente pela inexecução de obrigação negocial, porém é
perfeitamente possível a sua ocorrência pelo não atendimento a uma exigência prevista na
norma jurídica e decorrente de determinada situação nela prevista, ainda que de forma
genérica. Não se confunde a ação com a vontade humana. Aquela é o aspecto fático e objetivo;
esta, o aspecto psicológico e subjetivo”.

No tocante ao dano, pode-se afirmar que se constitui no abalo sofrido pela vítima,
ocasionando-lhe um prejuízo de ordem econômica (dano patrimonial ou matéria), com
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repercussão apenas na ordem psíquica (dano moral) ou referente à má utilização de sua
imagem (dano à imagem). Essas três modalidades de dano constam da própria Constituição
Federal, no seu art. 5º, V[23] e X[24].

Ressalve-se, ainda, que o dano material, enquanto gênero, engloba o que a vítima
efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros
cessantes), conforme expressa o art. 402, do Código Civil.

Agostinho Alvim[25] critica a expressão “lucros cessantes”, bem como sua definição na lei
e na doutrina, pois o “lucro cessante” não seria apenas aquele que se estancou, mas também
aquele que não será obtido pelo credor a despeito deste nunca tê-lo obtido antes. Por outro
lado, conforme o referido autor, “cessar” significa parar, acabar, o que se diz daquilo que está
acontecendo, razão pela qual a perda do lucro não pode estar no tempo pretérito.

Na França dos anos 60, surgiu também a idéia da perda da chance no âmbito da teoria
da responsabilidade civil, como uma terceira espécie de dano material, intermediária entre o
dano emergente e os lucros cessantes, a qual resta indiscutivelmente consagrada no direito
pátrio atual.

Em qualquer de suas espécies, o dano deve apresentar, segundo Jean Carbonnier[26], as
seguintes características: ser “certain”, “personnel” e “direct”[27]. Dano certo é o dano atual, já
realizado. Entretanto, o prejuízo futuro pode ser igualmente certo, juridicamente, se
apresentando como inevitável. Ser pessoal significa que a reparação do dano não pode ser
pleiteada por outrem no caso de abstenção da própria vítima, regra que comporta exceção na
hipótese de dano coletivo. Observe-se, ainda, que se exige que o dano seja direto, pois o
objetivo é impedir ações de vítimas mediatas, fundadas sobre prejuízo por repercussão.

Quanto à causalidade, salienta Wladimir Valler[28] que “para dar lugar à reparação, o
dano deve decorrer diretamente do ato ilícito, ou seja, é indispensável uma relação de
causalidade entre o dano e a conduta do agente".           

É nesse sentido que o art. 403, do Código Civil, determina que “ainda que a inexecução
resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes por efeito dela direto e imediato”. Conforme Agostinho Alvim[29], “a expressão direto
e imediato significa o nexo causal necessário”.

A par da existência de pressupostos essenciais para a configuração da responsabilidade
civil, há outros que, se presentes no caso concreto, isentam o causador do dano de
responsabilidade, exatamente por atenuar ou extinguir o nexo de causalidade, como: (i) culpa
exclusiva da vítima; (ii) culpa concorrente; (iii) culpa comum; (iv) culpa de terceiro; (v) caso
fortuito ou força maior; (vi) estado de necessidade; (vii) legítima defesa real; (ix) exercício
regular de direito; (x) estrito cumprimento de dever legal; (xi) cláusula de não-indenizar.
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O elemento subjetivo, a culpa em sentido lato, como violação de um dever jurídico,
imputável a alguém, em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou cautela,
compreende: (1) o dolo, que é a violação intencional de dever jurídico, e (2) a culpa em sentido
estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência, ou negligência, sem qualquer deliberação de
violar um dever.

Ao se tratar de culpa, não se pode deixar de citar, como lembra Servio Cavalieri
Filho[30], a espécie da culpa contra a legalidade, que se observa quando “o dever violado
resulta de texto expresso de lei ou regulamento, como ocorre, por exemplo, com o dever de
obediência aos regulamentos de trânsito de veículos motorizados, ou com o dever de obediência
a certas regras técnicas no desempenho de profissões ou atividades regulamentadas. A mera
infração da norma regulamentar é fator determinando da responsabilidade civil; cria em desfavor
do agente uma presunção de ter agido culpavelmente, incumbindo-lhe o difícil ônus da prova em
contrário”.

Segundo René Savatier[31], em todos os seus domínios, a culpa comporta dois
elementos, um de ordem objetiva, que é o dever violado, e outro sobretudo subjetivo, qual seja,
a imputabilidade do agente.

A imputabilidade é a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao
agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar segundo esse
entendimento. Dessa forma, diz respeito às condições pessoais do sujeito[32].

Cabe também ressalvar, como alerta Roberto de Ruggiero[33] que “a responsabilidade é
do autor e passa para os seus herdeiros, no que se distingue o delito civil do penal, no qual a
sanção punitiva não atinge senão a própria pessoa do delinqüente e se extingue com a sua
morte. Se, pois, a várias pessoas for imputável o delito ou quase-delito, todas são responsáveis
solidariamente para com a vítima”.

 

2. Responsabilidade interna e internacional em casos de acidentes automobilísticos

 

No Brasil, a disciplina da circulação automobilística é fixada pela Lei n. 9.503, de 23-9-
1997 (Código Nacional de Trânsito), o qual estabelece, em seu art. 3º, que suas disposições são
aplicáveis “a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou
estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas”.

O referido diploma legal, entretanto, contém normas de caráter eminentemente
administrativo e penal, sem se ater à questão da responsabilidade civil[34]. Por outro lado, o
Código Civil pátrio não trata especificamente das hipóteses de acidentes automobilísticos,
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devendo o intérprete apelar para as disposições gerais acerca do tema responsabilidade civil
contidas neste Codex[35].

Excluindo-se os casos de responsabilidade objetiva do Estado e tendo como foco a
relação entre particulares, uma vez que inexiste previsão legal expressa em sentido contrário,
trata-se de hipótese de aplicação da regra geral da responsabilidade civil subjetiva, o que
implica na verificação de culpa do agente.

Entretanto, com bem ressalta Sérgio Cavalieri Filho[36], a legislação específica em matéria
de trânsito é tão pormenorizadamente específica ao fixar normas imperativas para a circulação
de veículos que a simples desobediência a uma dessas regras já é suficiente para caracterizar a
culpa do agente, o que facilita a questão probatória.

Segundo o referido autor[37], isso é assim com base no princípio da confiança,
“imprescindível nas relações de trânsito, e que consiste em que cada um dos envolvidos no
tráfego pode esperar dos demais conduta adequada às regras e cautelas de todos exigidas”.

Entre as mencionadas normas imperativas sobre circulação de veículos, podemos citar as
seguintes: a circulação de veículos deve se realizar, em regra, pelo lado direito da via (art. 29,
I); o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos, bem como em relação ao bordo da pista (art. 29, II); o trânsito de veículos sobre
passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos
imóveis ou áreas especiais de estacionamento (art. 29, V); os veículos destinados a socorro de
incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em
serviço de urgência (art. 29, VII); a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser
feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar (art. 29, IX); todo condutor ao efetuar
a ultrapassagem deve indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz
indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço (art. 29, XI);
nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança (art.
42); o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer
do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros
usuários da via (art. 49); é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros
em todas as vias do território nacional (art. 65).

Nessas hipóteses, quando a vítima faz prova do descumprimento das normas específicas
por parte do agente que deu causa ao dano, não se faz necessária a demonstração da culpa.
São os casos de culpa contra a legalidade.

Wilson de Melo da Silva[38] salienta que embora fielmente observadas as normas de
trânsito, pode se configurar a responsabilidade por acidentes e danos nos quais o agente tenha
atuado com alguma desatenção, descuido, temeridade ou desleixo, por mínimos que sejam, eis
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que in lege aquilia mínima culpa venit[39].

Nas palavras de Rui Stoco[40], “calha observar, ademais, que as leis do tráfego não vão
ao ponto de prever todas as situações e providências a serem tomadas com o objetivo de se
impedir o acidente. (...) nos regulamentos, um especial os de trânsito, as normas editadas
abarcam menos do que deveriam, pois não alcançam todas as causas possíveis ou prováveis dos
acidentes, em razão do dinamismo da vida social e do avanço tecnológico. Isto quer dizer que
pelo só fato de agir rigorosamente dentro das normas regulamentares e das leis de trânsito
esteja o motorista indene de qualquer responsabilidade”.   

No aspecto processual, a reparação de dano decorrente de acidente automobilístico segue
regras específicas sobre competência e procedimento, as quais ensejam elucidação nessa
oportunidade.

Quanto à competência para o julgamento da matéria em questão, o art. 100, parágrafo
único, do Código de Processo Civil é expresso em determinar que “nas ações de reparação do
dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do
autor ou do local do fato”.

Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[41], as hipóteses
enumeradas no art. 100, do Código de Processo Civil, tratam de competência territorial, ou seja,
relativa, o que significa dizer que pode ser derrogada por vontade das partes (CPC 111), por
conexão (CPC 102), pela renúncia à prerrogativa do foro ou pela prorrogação do foro
relativamente incompetente pela inércia do beneficiado na apresentação da exceção pertinente.

Sobre a renúncia da vítima ao foro especial estabelecido no art. 100, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, Eduardo Arruda Alvim[42] também afirma que o autor da ação pode
ajuizá-la no foro do domicílio do réu, se assim achar conveniente.

Quanto à legitimidade passiva nas ações de reparação de danos oriundos de acidentes
automobilísticos, Arnaldo Rizzardo[43] assevera que “razões de ordem objetiva fizeram
prevalecer a responsabilidade do proprietário do veículo causador do dano. A vítima fica bastante
insegura ao acontecer o evento diante do anonimato da culpa, problema cada vez mais
acentuado, pois enormes são as dificuldades na apuração do fato. A garantia da  segurança do
patrimônio próprio, a tentativa de afastar as fraudes, a ameaça do não ressarcimento dos
prejuízos sofridos e o freqüente estado de insolvência do autor material do ato lesivo somam-se
entre os argumentos a favor da responsabilidade civil do proprietário, toda vez que o terceiro, na
direção de um veículo, ocasiona ilegalmente um prejuízo a alguém”.

Nos casos de compra e venda de veículo ainda não registrada no órgão competente,
aplica-se a Súmula 132/95 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “a ausência de registro da
transferência não implica na responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de
acidente que envolva o veículo alienado”.
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Em termos de procedimento, as ações de reparação de dano decorrente de acidentes
automobilísticos, independentemente do valor da causa, deverão tramitar pelo rito sumário, de
acordo com o art. 275, II, “d”[44], do Código de Processo Civil.

Ao comentarem o citado artigo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero[45] ensinam
que: [...] “todo e qualquer dano causado em acidente de veículo de via terrestre deve ser
ressarcido com o emprego do procedimento comum sumário. Não interessa a espécie de dano,
nem o regime de responsabilidade: o que interessa para fixação do procedimento comum
sumário é a ocorrência do dano oriundo de acidente de veículo de via terrestre. Pouco interessa,
ainda, se o acidente é automobilístico, ferroviário, se envolve motocicletas, bicicletas, carroças,
assemelhados, ou se tem apenas um veículo envolvido, que acabou atropelando uma ou mais
pessoas, quiçá por ter se chocado com animal que invadiu de maneira irregular via terrestre.”

Esclarecendo o conteúdo da expressão “veículo terrestre”, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery[46] afirmam que são “aqueles que trafegam pelas vias terrestres (ruas,
rodovias, estradas rodoviárias e ferroviárias em geral), motorizados ou não: automóveis, ônibus,
caminhões, motocicletas, bicicletas, charretes, carroças, tratores, empilhadeiras, trens, trens de
metrô, elevadores, etc. Os acidentes ocorridos com veículos marítimos ou aéreos, em via
terrestre, também podem ser indenizados em ação de procedimento sumário. Neste último caso,
consideram-se acidentes com o transporte terrestre, de barcos, aviões, ultraleves etc., os
ocorridos em seu trajeto em terra firme, ou do hangar até a cabeceira da pista, por exemplo”.

No mesmo sentido, Ernane Fidélis dos Santos[47] define “acidente de veículos”, como
“todo acontecimento que cause dano, provocado por veiculo, não importa de que natureza for:
carroça, bicicleta, automóvel, trem de ferro, avião etc”. Todavia, o referido autor destaca que é
importante distinguir os prejuízos provocados “por” veículo daqueles causados “no” veículo ou
“em” veiculo, dando como exemplo destes últimos o dano causado em automóvel por imperícia
do mecânico e o ferimento decorrente de queda de passageiro dentro de ônibus, decorrente da
má limpeza deste. Apenas os acidentes causados “por” veículos firmam competência nos termos
do parágrafo único, do art. 100, do CPC, e ensejam o rito sumário.

Segundo Humberto Theodoro Junior[48], “não importa se o demandado dirigia, ou não, o
veículo, na ocasião do dano. Desde que a causa do acidente tenha sido um veículo, a ação de
responsabilidade civil movida pela vítima seguirá o rito sumário, mesmo que se trate de
responsabilizar terceiros, como o patrão e o preponente, ou o pai ou responsável pelo incapaz”.  

Ainda sobre a adoção do rito sumário aos processos envolvendo acidentes
automobilísticos, Eduardo Arruda Alvim[49] lembra que no Código de Processo Civil os
procedimentos são classificados em comum ou especial, sendo que o primeiro se subdivide em
ordinário e sumário, não cabendo às partes a escolha entre estes dois últimos, pois a
obrigatoriedade da adoção do rito sumário nas hipóteses previstas em lei é estabelecida no
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interesse da justiça.

Exceção à obrigatoriedade de adoção do rito sumário no direito brasileiro pode ocorrer
apenas nos casos de cumulação de pedidos, tendo em vista a uniformidade de procedimento a
ser adotada nesses casos, tendo-se como regra a utilização do rito ordinário[50].

Por outro lado, a utilização do procedimento ordinário em casos em que a lei determina a
aplicação do rito sumário não gera nulidade, a menos que disso decorra prejuízo a qualquer das
partes, por força do princípio da instrumentalidade das formas, materializado nos arts. 154[51],
244[52], 249, § 1º[53], e 250[54], do Código de Processo Civil.

O princípio da instrumentalidade das formas, conforme Luiz Guilherme da Costa Wagner
Junior[55], impõe que “deve o processo ser um instrumento a conduzir as partes ao seu direito
material. A par disso, tem-se a idéia de que os atos processuais realizados deverão ser
aproveitados ao máximo, somente sendo declarados totalmente nulos aqueles que realmente
não reúnam condições de aceitação”.

O aludido princípio foi historicamente inserido no âmbito do processo civil exatamente
com a finalidade precípua de combater o fenômeno denominado por Enrico Tullio Liebman como
“formalismo processual”. De acordo com o eminente processualista, “as formas são necessárias,
mas o formalismo é uma deformação”[56].

Nesse passo, afirma Pontes de Miranda[57] que “a forma solene e pomposa entrou em
declínio. Isso não quer dizer que não persistam, empecendo, ou, pelo menos, dificultando o
ritmo da vida, as formalidades anacrônicas, não raro subpostas às formas novas de
negociabilidade e de ‘mobilização’”.

Vicente Greco Filho[58] alerta para o fato de que não se deve confundir rito sumário com
cognição sumária ou superficial, pois aquele comporta cognição plena e exauriente, da mesma
forma como se observa no procedimento ordinário, com o diferencial de que no sumário ocorre
maior concentração e menor variedade de atos.

Segundo se depreende da leitura do Código de Processo Civil, as características
específicas do sumário são: (i) apresentação de rol de testemunhas, quesitos para perícia e
indicação de assistente técnico no próprio corpo da inicial (art. 276) e da contestação (art. 278);
(ii) a defesa deverá ser apresentada na primeira audiência designada pelo juízo, na forma escrita
ou oral (art. 278); (iii) não é cabível a reconvenção, devendo o réu apresentar pedido
contraposto na própria peça defensiva (art. 278, § 1º) e (iv) não são admitidas ação declaratória
incidental e intervenção de terceiros, salvo se esta estiver fundada em contrato de seguro (art.
280).

Gabriel A. Stiglitz e Carlos A. Echevesti[59] sustentam que “tanto la doctrina judicial
como la de los autores, al tratar los daños materiales del automotor, ha convenido tratarlos
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sobre la base de la siguiente discriminación: a) gastos de reparación; b) privación del uso del
vehículo; c) lucros cesantes; d) disminución del valor venal de la unidad; e) destrucción total.”

A indenização de todos esses prejuízos está abarcada pelo art. 944, do Código Civil, que
dispõe: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. No caso de morte ou lesão decorrentes
de acidentes de veículos, cabe, ainda, a aplicação do art. 948, pelo qual “no caso de homicídio,
a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento das despesas com o
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;II - na prestação de alimentos às pessoas a
quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”; e do art.
949, onde se lê: “No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido
das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum
outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

Ocorre que é possível, e tem-se mostrado até mesmo comum, que os acidentes
automobilísticos envolvam pessoas estrangeiras no Brasil, ou, por outro lado, brasileiros
localizados fora do território nacional, o que desloca a matéria para o âmbito do direito
internacional privado[60].

Nesses casos, questionamos: qual a legislação a ser aplicada para a solução da
controvérsia? Em que país deve ser acionado o causador do dano? Há conflito de jurisdição ou
ameaça à soberania de algum dos Estados envolvidos? Para a resposta a tais dúvidas, faz-se
necessário o recurso às normas de competência internacional estabelecidas no direito pátrio,
tarefa a que ora nos propomos.

Conforme leciona Ernane Fidélis[61], o Estado tem o poder-dever de dizer o direito e
efetivá-lo dentro do seu território. Uma vez que é soberano, pode estabelecer a sua jurisdição
até onde julgar oportuno e conveniente, o que não impede, porém, que outros Estados também
ajam de forma similar, anulando, assim, a atividade jurisdicional alienígena, nos limites de sua
soberania.

E continua o referido autor[62]: “Para que se evitem tais inconvenientes, o Estado, no
campo jurisdicional, procura estabelecer sua competência, de tal modo que sua soberania seja
resguardada e sem que fique inócua sua atividade, conhecendo de causas, cujo julgamento,
fatalmente, não teria sentido por impossibilidade de aplicação na esfera da soberania de outros
Estados”.

É nesse propósito que o Código de Processo Civil conta com capítulo denominado
“Competência Internacional”, englobando os seus arts. 88 a 90, os quais, em verdade, regulam a
jurisdição brasileira para julgamento de determinadas causas e não simplesmente matéria de
competência[63].

O referido art. 88, do Código de Processo Civil enumera hipóteses de jurisdição
concorrente, ou seja, em que o Brasil também pode atuar em julgamento de litígios,
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independentemente de o caso estar sendo discutido pelo Poder Judiciário de outro país, sem que
a propositura, em mais de um país, de demandas simultâneas entre as mesmas partes e sobre
matéria idêntica configure litispendência (CPC, art. 90).

A litispendência, segundo Luís César Ramos Pereira[64], “significa o aparelhamento de
uma mesma Ação (reprodução de lides) sobre o mesmo objeto, proposta contemporaneamente,
perante dois Juízos distintos. Não deve haver sobre determinado objeto, mais de um processo
(ne bis in idem), inclusive para evitar que ocorra mais de um julgamento. Por isso, a pendência
do processo instaurado em primeiro lugar impede o prosseguimento do segundo, versando sobre
o mesmo objeto e/ou questão de fundo; da mesma maneira como a existência de uma sentença
passada em julgado impede a prolação de outra sobre o mesmo objeto e/ou questão de fundo.
A Litispendência e a Coisa Julgada servem para evitar a chamada ‘inútil duplicidade de
demandas’.”

Ainda conforme o referido autor[65], o citado art. 90, do Código de Processo Civil, ao
impedir a litispendência internacional nos casos de competência concorrente, manifesta uma
tendência do Estado Brasileiro de se “proteger” e/ou “se fechar” em relação a Estados
Estrangeiros no âmbito do direito processual internacional.

Pois bem. A “competência” concorrente do Brasil se observa quando: o réu, qualquer que
seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil (art. 88, I); no Brasil tiver de ser
cumprida a obrigação (art. 88, II); e a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no
Brasil (art. 88, III).

Dessa forma, pela regra geral acima exposta, pode-se concluir que o Brasil tem jurisdição
para julgar as causas oriundas de acidentes automobilísticos ocorridos no país, ainda que
envolvam estrangeiros, bem como aquelas em que o causador do dano aqui tenha domicílio,
independentemente de sua nacionalidade.

Nesse sentido, Arruda Alvim[66], ao comentar o art. 88, III, do Código de Processo Civil,
ensina que [...] “na idéia de fato há de se compreender o fato ilícito. Verificando-se um fato
ilícito, ipso facto, ter-se-á criado o pressuposto a que autoridade brasileira venha ter sua
competência determinada; e, ainda, ao nível da competência interna, competente poderá ser
também o foro ou juízo do local da ocorrência de tal fato ilícito se se tratar de acidente de
veículos, ou de crime, cuja sentença tenha transitado em julgado (art. 100, V, a). Assim,
portanto, tangentemente a atos ilícitos, haverá, não só competência internacional, da autoridade
judiciária brasileira, como do (s) juízo (s), em cujo foro ocorreu o fato, nos casos expostos.
Trata-se, pois, de fato juridicamente idôneo com virtude para determinar a competência
internacional e interna.

A exclusividade da jurisdição brasileira, disciplinada no art. 89, do Código de Processo
Civil, fica adstrita, de forma genérica, a causas referentes a imóveis situados no Brasil, o que
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foge ao tema da presente exposição e, portanto, não será analisado nesta oportunidade.

Em se tratando de “competência” internacional concorrente, nada impede que a sentença
estrangeira sobre um determinado caso concreto seja homologada no Brasil, senão vejamos.

Como explica Amilcar de Castro[67], “corolário da autocracia das ordens jurídicas estatais,
e da conseqüente relatividade dos valores jurídicos, é que a decisão judicial tem eficácia limitada
à jurisdição onde foi proferida. Para o fórum, as sentenças estrangeiras não passam de fatos
relevantes; sem dúvida, são atos oficiais de jurisdições autônomas, mas destituídos de
obrigatoriedade. Nenhum Estado pode pretender que os julgados de seus tribunais tenham per
se força executória, ou valor processual em jurisdição estranha. (...) A ordem jurídica do fórum é
que atribui valor e efeitos aos julgados de outros países.”

Entretanto, salienta o citado autor[68] que atualmente, em quase todos os países, com
raras exceções, executam-se sentenças estrangeiras, ou por meio de outra ação de
conhecimento, ou mediante processo de exequatur. Precisamente porque a sentença é ato
público, praticado legitimamente em jurisdição estranha, é que no fórum não se lhe pode
sistematicamente negar valor. É claro que nenhum Estado distribui justiça fora de sua jurisdição,
mas nada impede, e tudo aconselha, que no fórum se atribua validade a atos judiciais emanados
de países estrangeiros, assim como se atribui valor a atos praticados pelos particulares. Se o
credor, que em determinado país obteve sentença favorável contra o devedor, que não tenha
bens nesse país, mas tenha no estrangeiro suficiente depósito bancário, devesse mover outra
ação demorada e dispendiosa, para chegar à mesma condenação já conseguida, seria isso
contrário ao espírito internacional.

Conforme o entendimento de Arruda Alvim[69], “a homologação tem verdadeiro caráter
constitutivo, pois que é originada da mesma toda a virtualidade jurídica da sentença. Antes da
homologação, a sentença estrangeira não deve valer como sentença eficaz, perante a jurisdição
nacional, onde poderá ver homologada; poderá ser considerada, no entanto, como mero fato,
assunto que veremos a seguir. (...) Existe, entre a sentença estrangeira e a homologação, a
mesma relação existente entre a potência e o ato. A homologação da sentença estrangeira, pela
jurisdição nacional, tem a virtude de transformar em ato, toda juridicidade latente. Entretanto,
acrescenta algo àquela juridicidade, e, é por isto que salientamos que a homologação tem
caráter constitutivo. Ela modifica a sentença estrangeira, agregando-lhe algo, que antes a
mesma não tinha; admite o seu ingresso numa Jurisdição, o que, antes, lhe era totalmente
inviável”.

 Para que se proceda à dita homologação, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero[70]
lembram que são requisitos: “haver sido a decisão proferida por autoridade competente; terem
sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter transitado em julgado a
decisão e estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor
oficial ou juramentado no Brasil (art. 5º, Resolução 09, de 2005, STJ). Não serão homologadas
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no Brasil decisões que ofendam a soberania ou a ordem pública (art. 6º, Resolução 09, de 2005,
STJ). Em sendo o caso, à Justiça Federal incumbe concretizar as decisões estrangeiras depois de
homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 109, X, CRFB)”.

Nesse sentido, Amilcar de Castro[71] ensina que “nenhum país deve deixar de executar
sentenças estrangeiras, mas, como é evidente por si mesmo, a execução não pode ser admitida
sem certas precauções; nem é possível que o Estado seja obrigado a executar seja qual for a
sentença proferida por tribunal estranho. Atualmente, nenhum país admite a execução direta de
sentenças estrangeiras, isto é, sem intermédio de nova ação, ou de autorização, não por motivo
de ofensa à soberania, ou porque os tribunais alienígenas não podem dar ordens aos juízes
nacionais, mas por ser conveniente que várias questões espinhosas sejam preliminares
resolvidas, e não deixadas para o processo de execução. Ainda quando não se exija a actio
judicati, a autorização não é dada mediante simples apresentação da sentença; depende sempre
de processo. Emprega-se a palavra exequatur para denominar a autorização necessária à
execução; terceira pessoa do singular do verbo latino exsequi, executar, cumprir, significando,
portanto, seja executado, execute-se, cumpra-se (...) e em direito processual internacional é que
é utilizado como nome de qualquer processo de autorização para que a sentença estrangeira
seja executada”. 

Jacob Dolinger[72] pondera que as diferenças entre as legislações dos países estrangeiros, por si
só, não significa afronta à ordem pública, sendo necessário, para que haja recusa no reconhecimento da
sentença alienígena, que se trate de uma diversidade chocante, a escandalizar nossos princípios.

Nas palavras do referido autor[73], “o fato de um julgamento estrangeiro chegar a uma decisão
diversa daquela que nossos tribunais teriam produzido, por se basear lá em legislação outra daquela
indicada por nosso Direito Internacional Privado, nunca constituiu para nós razão para negar a
homologação, com base no princípio da ordem pública. A existência de normas legais diferentes de um
país para outro é fenômeno comum, e a grandeza do direito internacional privado está justamente em
aplicar leis estrangeiras diferentes e homologar sentenças estrangeiras que julgaram diversamente do que
nossas Cortes julgariam”.

Em conclusão sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[74],
afirmando a prevalência da competência internacional da autoridade jurisdicional brasileira,
ensina que “enquanto a autoridade brasileira for competente, na forma do CPC 88 I a III e 89 I
e II, e não houver homologação da sentença estrangeira no Brasil (...), remanesce para o
Estado brasileiro o poder de julgar a causa já ajuizada (não se induz litispendência), ou já
julgada (não se reconhece coisa julgada) em outro país”.

Esclarecidas as questões acerca da jurisdição, que definem qual o país que deverá julgar
o litígio, surge questão correlata, sobre o direito a ser aplicado no caso, conforme analisaremos
a seguir.

Segundo José Jairo Gomes[75], “[...] para saber-se que norma aplicar ao fato
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interjurisdicional, é fundamental a indentificação do elemento ou regra de conexão
(circonstances ou points de rattachement, puntos de conexión, points of contact ou connecting
factors) ligado ao caso. Tal elemento é o meio técnico- jurídico previsto no Direito Internacional
Privado de cada Estado cuja função consiste em apontar a lei que deverá ser observada, isto é,
competente para reger o fato. É, pois, a base para a solução do conflito espacial de normas.
Não oferece solução para a pretensão da parte, mas indica qual ordenamento jurídico o fará.”

No intuito de sistematizar, no direito brasileiro, os elementos de conexão acima citados, o
referido autor[76] apresenta o seguinte quadro sistemático, abaixo reproduzido.

 

Elemento de conexão                                            Localização na LICC

Lex domicilii (lei do domicílio) Arts. 7º, 8º; §§ 1º e 2º, 10,§ 2º,
e 12,

caput
Lex rei sitae (lei da situação do bem) Arts. 8º, caput , 10, § 1º e 12, §

1º

Locus regit actum (lei do local da

prática do ato – obrigação)

Arts. 9º, caput, 11 e 13

Lex loci delicti commissi (lei do lugar

de ocorrência do ato ilícito)

Art. 9º, caput

Lex loci contractus (lei do local de

Celebração do contrato)

Art. 9º, § 2º

Lex loci solutionis (lei do local em que

as obrigações contratuais deverão

ser adimplidas)

Art. 9º, § 1º (quanto à forma)

Lex voluntatis (lei do lugar ou país

escolhido pelas partes)

Omissis

Lex patriae (lei da nacionalidade da

pessoa física)

Art. 7º, caput – estatuto pessoal

Lex loci celebrationis (as formalidades

do matrimônio são regidas pela lei do

lugar da celebração)

Art. 7º, § 1º
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Fórum obligationis (competência do

foro do lugar de execução da

obrigação)

Art. 12, caput, segunda parte

Fórum rei sitae (competência do foro

onde a coisa se encontra)

Art. 12, § 1º

 

Especificamente sobre a lei aplicável no caso de responsabilidade civil por acidente
automobilístico que envolva elementos de mais de um Estado, faz-se necessária a utilização, no
ordenamento nacional, do art. 9º, da Lei de Introdução ao Código Civil, o qual dispõe: “para
qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”.

Na hipótese de obrigação por ato ilícito, dizer que “aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem” significa que a legislação do local em que ocorreu o dano é que regerá a
controvérsia oriunda do ato.

Ao comentar o referido art. 9º, da LICC, Maria Helena Diniz[77] ensina que “os efeitos
das obrigações ex delicto[78], ou seja, das decorrentes da prática de um ato ilícito, p. ex., a
obrigação de indenizar o lesado por ato próprio, por ato de outrem ou por fato de coisa ou de
animal, estão assegurados pela lex loci delicti commissi[79], que solucionará as questões sobre
as causas justificativas e dirimentes, sobre culpabilidade, sobre qualificação do ato como ilícito
etc. (Código Bustamante, arts. 167 e 168). Por exemplo, se um espanhol, residente e
domiciliado na Áustria, vier a atropelar aí uma pessoa, responderá civilmente por isso, pagando
indenização, segundo a norma austríaca, que é a lei do local onde o ilícito se deu. Se um
brasileiro aqui for julgado pela prática de ilícito no Paraguai, será a lei paraguaia que
determinará as conseqüências do ato e não a lex fori. Se o ilícito for praticado sucessivamente
em vários lugares, ter-se-á em conta onde ocorreu o último fato necessárfio para a
caracterização da responsabilidade do lesante”. 

No mesmo sentido, Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho[80] entendem que “é
sempre a mesma lei, a do lugar em que foi o ato praticado, que determina se ele constitui um
delito, se desse delito procedem, simultaneamente, efeitos criminais e civis, ou apenas uns, com
exclusão dos outros. Em qualquer hipótese, os efeitos criminais só poderão ser considerados
pelo juiz territorial, o único que tem jurisdição em matéria penal. Os efeitos civis, assegurados
pela lex loci delicti commissi, podem ser considerados pelo juiz estrangeiro que tenha jurisdição,
em virtude, por exemplo, do domicílio do réu”.

Os referidos autores[81] ressaltam, ainda, que a lei estrangeira, ao ser aplicada em
jurisdição diversa da originária, deve passar pela chancela da ordem pública, segundo a noção
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da lex fori, podendo, inclusive, ser afastada em tal procedimento, no caso de conflito.

Na opinião de Florisbal de Souza Del’Olmo[82], “seria difícil e complicada a apuração de
um fato ocorrido em um local aplicando-se a lei de outro. Ademais, mesmo o delito, tema penal,
acaba trazendo conseqüências cíveis que serão dirimidas na esfera do direito privado, devendo a
ação competente ser intentada no juízo da ocorrência do fato gerador”.

Cabe ressaltar, contudo, que existem críticas, no âmbito do direito internacional acerca da
aplicação da lex loci delicti, razão pela qual se observa, nos Estados Unidos e em países da
Europa, a opção pela utilização de critérios de conexão diversos dessa regra tradicional[83].

Nesse passo, Claudia Lima Marques[84] afirma que: “resta claro que a evolução do Direito
Internacional Privado na Europa e nos Estados Unidos tende a abandonar a aplicação da regra
lex loci delicti. E, se esta regra única e tradicional continua em vigor em muitos países, inclusive
no Brasil, apesar de sua inflexibilidade e, dizem alguns, de sua incapacidade para regular
satisfatoriamente toda a multiplicidade e diversidade de situações de risco propostas pela vida
moderna, deve-se ao fato, como muito bem observa Hohloch, de ser regra extremamente
simples, fácil, curta e, acima de tudo, praticável no âmbito internacional. (...) Eis por que
consideramos necessário juntar aqui a nossa sugestão ao lado da de tantos outros. Nossa
proposta reduz-se a um artigo, que poderia modificar ou somar-se àquele da Lei de Introdução
ao Código Civil. Preferimos não propor, como está na moda, “a lei do mais significativo
relacionamento com o fato e as partes”, pois a consideramos ampla e incerta demais. Mas, sim,
como critério de conexão principal, a velha lex loci delicti, definida, em princípio, como a lei do
“lugar onde o ato ocorreu” (ou a omissão devia ter ocorrido), conforme a tradição brasileira. E,
relativizando este princípio geral, duas exceções em cascata e uma ressalva quanto às normas
imperativas. Cabe ressaltar que temos tratado, aqui, especialmente das obrigações
extracontratuais resultantes de atos ilícitos, e não levando em conta as resultantes da gestão de
negócio, do enriquecimento sem causa ou do pagamento indevido, que mereceriam um estudo à
parte”.

 

Conclusão

 

1) A disciplina da circulação automobilística no território nacional é realizada pela Lei n.
9.503, de 23-9-1997 (Código Nacional de Trânsito), a qual, entretanto, não se atém à questão
da responsabilidade civil nos casos de acidentes de trânsito, razão pela qual o intérprete deve se
valer, para tal fim, das disposições gerais acerca do tema responsabilidade civil contidas no
Código Civil em vigor.

2) No aspecto processual, a reparação de dano decorrente de acidente automobilístico
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segue regras específicas sobre competência para o julgamento da matéria e o procedimento a
ser seguido. Quanto à competência, esta se verifica no foro do domicílio do autor da ação ou no
do local do fato, conforme o art. 100, parágrafo único[85], do Código de Processo Civil. Já em
termos de procedimento, as ações de reparação de dano decorrente de acidentes
automobilísticos, independentemente do valor da causa, deverão tramitar pelo rito sumário, de
acordo com o art. 275, II, “d”[86], do referido Codex.

3) Caso os acidentes automobilísticos envolvam pessoas estrangeiras no Brasil, ou, por
outro lado, brasileiros localizados fora do território nacional, a matéria se desloca para o âmbito
do Direito Internacional Privado, verificando-se a aplicação da lei de Introdução ao Código Civil,
bem como do capítulo do Código de Processo Civil denominado “Competência Internacional”
(arts. 88 a 90), ressalvadas as hipóteses de tratados internacionais.

4) De acordo com o art. 88, do Código de Processo Civil, o Brasil tem jurisdição para
julgar as causas oriundas de acidentes automobilísticos ocorridos no país, ainda que envolvam
estrangeiros, bem como aquelas em que o causador do dano aqui tenha domicílio,
independentemente de sua nacionalidade.

5) Como se trata em regra de hipótese de “competência” internacional concorrente, nada
impede que a sentença estrangeira sobre um determinado caso concreto seja homologada no
Brasil. Para tanto, tal decisão deve ser proferida por autoridade competente; as partes devem
ter sido citadas; ter transitado em julgado; estar autenticada pelo cônsul brasileiro e
acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil (art. 5º, Resolução 09,
de 2005, STJ); deve respeitar a soberania nacional e a ordem pública (art. 6º, Resolução 09, de
2005, STJ).

6) Sobre a lei aplicável no caso de responsabilidade civil por acidente automobilístico que
envolva elementos de mais de um Estado, faz-se necessária a utilização do art. 9º, da Lei de
Introdução ao Código Civil, pelo qual a legislação do local em que ocorreu o dano é que regerá a
controvérsia oriunda do ato (lex loci delicti).

7) Por outra visão da matéria, cumpre registrar que os Estados são cada vez mais
interdependentes e isso resultou na limitação do conteúdo da soberania estatal, que agora é
retomada dentro de um paradigma de integração. Desse modo, a partir da análise explicitada no
estudo, percebemos que na ordem internacional descentralizada, não há impedimentos para que
os Estados declarem e tornem efetivo o Direito Internacional em âmbito interno. Podemos dizer
que isso se perfaz sob um regime de cooperação internacional, que consiste no auxílio mútuo
entre autoridades e tribunais de países distintos, necessário à defesa dos direitos dos cidadãos
de ambos.

8) Assim, a cooperação jurídica internacional é uma manifestação importante que se
verifica nas relações entre Estados interdependentes devido à necessidade de estreitarem laços,
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especialmente para este estudo quando verificamos que o cumprimento de uma sentença ou
decisão proveniente de um país pode depender da colaboração de outro para tornar-se eficaz,
mesmo que esta eficácia ainda dependa do rito para homologação.

9) Contudo, é importante inovar para criar meios dirigidos a conferir uma maior eficácia às
sentenças e decisões estrangeiras proferidas em jurisdições de outros Estados ou Tribunais.
Acreditamos que a regra de competência do STJ para homologação de sentença estrangeira e
execução de cartas rogatórias precisa ser revista para permitir a implementação de outros
instrumentos processuais, por exemplo, o reconhecimento automático e aplicabilidade de
decisões estrangeiras, como ocorre no modelo europeu. Esse passo, que é uma tendência
internacional, certamente estaria mais afinado com o paradigma da cooperação e a concepção
atual de soberania, que somente estaria prejudicada se não houvesse poder jurisdicional. Na
verdade, quanto maior a eficácia obtida pelas decisões, mais fortalecida estará a soberania.
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[21] “Quem tem a vantagem deve também sentir o ônus”.

[22] Roberto Senise Lisboa, op. cit., p. 238.

[23] É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.

[24] São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

[25] ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. 5 ed., São Paulo:
Saraiva, 1980, p. 174.

[26] CARBONNIER, Jean. Droit civil: les biens, les obligations, Paris: Quadrige/PUF, Vol. 2, 2004,
p. 2.270-2.271.

[27] Certo, pessoal e direto.

[28]  VALLER, Wladimir. Responsabilidade Civil e Criminal nos Acidentes Automobilísticos. 5. ed.,
Campinas, SP: Julex, 1994, p. 14.

[29] Agostinho Alvim, op. cit., p. 360.

[30] Sergio Cavalieri Filho, op. cit., p. 60.

[31] René Savatier, op. cit., p. 5.

[32] RIZZARDO, Arnaldo. A reparação nos acidentes de trânsito. 9. ed., ver. atual. e ampl., São
Paulo: RT, 2001, p. 27.

[33] Roberto de Ruggiero, op. cit., p. 599.

[34] GONÇALVES, Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade Civil.  São Paulo: Saraiva, 2003, p.
763.

[35] Diferentemente do que se observa no Brasil, o Código Civil italiano contém artigo específico sobre a
responsabilidade civil nos casos de acidentes automobilísticos, onde se lê: “Art. 2054 Circolazione di veicoli. Vedere
anche Leggi Speciali su Assicurazioni.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978
e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col
conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone
indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo”.

Art. 2054 Circulação de veículos. Ver também Leis Especiais de Seguros. O condutor de um veículo é obrigado a
ressarcir os danos causados a pessoa ou bens por utilização do veículo, se não prova que fez todo o possível para
evitar o dano. No caso de uma colisão entre veículos presume-se, até prova em contrário, que cada motorista
contribuiu igualmente para produzir os danos sofridos por cada veículo. O proprietário do veículo, ou, na falta deste, o
usufrutuário (978 e seguintes) ou o comprador, com reserva de propriedade (1523 e seguintes), é solidariamente
responsável (1292) com o motorista, se não provar que a utilização do veículo ocorreu contra a sua vontade. Em
qualquer caso as pessoas referidas nos números anteriores devem ser responsabilizadas por danos resultantes de
defeitos de construção ou falta de manutenção dos veículos). A França também possui lei específica datada de
05.07.1985, para a responsabilidade civil por acidentes automobilísticos. (Tradução livre)

[36] Sergio Cavalieri Filho, op. cit., p. 61.
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[37] Idem Ibidem, p. 61.

[38] Wilson Melo da Silva, op. cit., p. 65.

[39] “Na Lei Aquília trata-se até da culpa mínima”.

[40] STOCO, Rui. Protocolo de San Luis: Responsabilidade civil decorrente de acidentes de
trânsito ocorridos nos países integrantes do Mercosul. In: Revista dos Tribunais. São Paulo: RT,
ano 86, V. 741, pp. 100-112, julho de 1997, p. 106.

[41] NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora
RT, 1999, p. 572.

[42] ALVIM, Eduardo Arruda. Direito Processual Civil. 2. ed., reform., atual. e ampl., São Paulo:
RT Tribunais, 2008, p. 95-96.

[43] Arnaldo Rizzardo, op. cit., p.76.

[44] “Observar-se-á o procedimento sumário: (...) II - nas causas, qualquer que seja o valor: (...)
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre”.

[45] MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo
por Artigo. São Paulo: Editora RT, 2008, p. 282.

[46] Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, op. cit., p. 761.

[47] SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual do direito processual: processo de conhecimento. 10.
ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, Vol. 1, 2003, p. 156.

[48] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 22. ed., Rio de Janeiro:
Forense, Vol. I, 1997, p. 340.

[49] Eduardo Arruda Alvim, op. cit., p. 553-554.

[50] Idem Ibidem, p. 554.

[51] “Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade essencial”.

[52] “Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade”.

[53] “O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim
de que sejam repetidos, ou retificados. § 1o O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a
parte”.

[54] “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais”.

[55] WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Processo civil: curso completo. Belo Horizonte:
Del Rey, 2007, pp. 35-37.

[56] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, Vol. I,
1984, pp. 257-258.

[57] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed.,
Rio de Janeiro: Forense, Tomo III, 1999, p. 45.
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[58] GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro: atos processuais a recursos e
processos nos tribunais. 16. ed., atual., São Paulo: Saraiva, Vol. 2, 2003, p. 91.

[59] STIGLITZ, Gabriel A. e ECHEVESTI, Carlos A.. El daño resarcible en casos particulares. In:
Jorge Mosset Iturraspe (dir.), Responsabilidad Civil, 2.ª reimpresión, p. 259-287, Buenos Aires:
Editorial Hammurali, 1997, pp. 284.

[60] Especificamente para o âmbito do Mercosul, vigora entre os Estados-Membros o Protocolo de São Luiz sobre
Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes de Trânsito, de 25 de junho de 1996, nacionalmente promulgado pelo
Decreto 3.856, de 03 de julho de 2001. O referido Protocolo, que contém 13 artigos, figura como parte integrante do
Tratado de Assunção. A finalidade do Protocolo de São Luiz resta clara já no seu art. 1.º, que expressa: “O presente
protocolo estabelece o direito aplicável e a jurisdição internacionalmente competente em casos de responsabilidade
civil emergente de acidentes de trânsito ocorridos no território de um Estado Parte, nos quais participem, ou dos quais
resultem atingidas, pessoas domiciliadas em outro Estado Parte”. Afastada está, dessa forma, a incidência em matéria
de direito penal.

[61] Ernane Fidélis dos Santos, op. cit., p. 134.

[62] Ernane Fidélis dos Santos, op. cit., p. 134.

[63] Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, op. cit., p. 541. Ernane Fidélis dos Santos,
op. cit., p. 134. Eduardo Arruda Alvim, op. cit., p. 83.

[64] PEREIRA, Luís César Ramos Pereira. A litispendência internacional no direito brasileiro. In:
RT/711. São Paulo: RT, 1995.

[65] PEREIRA, Luís César Ramos Pereira. A litispendência internacional no direito brasileiro. In:
RT/711. São Paulo: RT, 1995.

[66] ALVIM, Arruda. Competência internacional. In. Revista de Processo, n. 07, São Paulo: RT,
1977.

[67] CASTRO, Amilcar de. Direito internacional privado. 6. ed., aum. e atual., Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p. 471-472.

[68] Amilcar de Castro, op. cit., p. 471-472.

[69] ALVIM, Arruda. Competência internacional. In. Revista de Processo, n. 07, São Paulo: RT,
1977

[70] Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, op. cit., p. 155.
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RUMO AO PROTOCOLO DE NAGOYA NO ÂMBITO DA CONVENÇÃO SOBRE A
BIODIVERSIDADE: UMA REALIDADE PARA A COP 10?

VERS LE PROTOCOLE DE NAGOYA: UNE RÉALITÉ POUR LA COP 10 DE LA CONVENTION SUR LA
BIODIVERSITÉ ?

Sarah Carneiro Araújo
Tarin Cristino Frota Mont'Alverne

RESUMO
O presente estudo se propõe a discutir um dos aspectos mais complexos e mais discutidos da
CDB: o regime internacional sobre o acesso e a repartição de benefícios em formação. Trata-se,
portanto, de determinar a necessidade de, apesar da diversidade de obstáculos existentes, um
regime internacional sobre acesso e repartição dos benefícios. A questão é quais medidas seriam
mais adequadas para harmonizar os objetivos da CDB sobre o acesso aos recursos genéticos e
repartição dos benefícios decorrentes da sua utilização, as legislações nacionais sobre o acesso e
repartição dos benefícios, as Diretrizes de Bonn e normas sobre propriedade intelectual. Tudo
está sobre a mesa para negociar um novo regime internacional na próxima reunião da
Conferência das Partes (COP) da CDB, que se realizará em Nogoya no Japão em outubro de
2010. 
PALAVRAS-CHAVES: Biodiversidade; Direito Internacional do Meio Ambiente; Regime
Internacional; Propriedade Intelectual; Acesso aos recursos geneticos.

RESUME
Cette étude vise à déterminer, dans l’état actuel des discussions, la nécessité, malgré la diversité
d’obstacles existants, d’un régime international sur l’accès et le partage des avantages des
ressources génetiques. La question qui se pose est de savoir quelles mesures pourraient être les
plus appropriées pour harmoniser les objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique en
matière d’accès aux ressources génétiques et d’un partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation, les lois nationales sur l’accès et le partage des avantages, les
Lignes Directrices de Bonn et les règles sur la propriété intellectuelle. Pour résoudre les conflits,
la nécessité d’un cadre juridique adapté et cohérent se fait sentir. La question principale est de
savoir quelle sorte de régime internationale sur l’accès et le partage des avantages est en
formation. Tout est donc sur la table pour négocier ce nouveau régime international et la forme
qu’il prendra, lors de la prochaine rencontre de la Conférence des Parties (COP) de la CDB qu’il
aura lieu au Japon en 2010.
MOT-CLES: Biodiversité; Droit international de l´environnement; Régime international;
Propriété intellectuelle; Accès aux ressources génetiques.

1.    INTRODUÇÃO

A proteção internacional da biodiversidade é um tema de extrema complexidade, pois engloba
diferentes questões: meio ambiente, comércio internacional, relações internacionais, propriedade
intelectual, conhecimentos tradicionais, conflito Norte-Sul... Estamos, com toda certeza, diante de uma
problemática que não é apenas jurídica ou cientifica, mas é necessariamente envolvida por aspectos
étnicos, econômicos, sociais e políticos. No entanto, trata-se de um tema fascinante e tem grande
importância aos brasileiros porque o Brasil faz parte dos países megadiversos[1].

A biodiversidade é sem dúvida uma das grandes questões de relações internacionais no século
XXI. A biodiversidade é importante não apenas para a manutenção do equilíbrio ambiental, mas também
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pelo seu valor econômico que atualmente é evidenciado pela evolução da biotecnologia. Esta situação
criou novas esperanças de fonte de renda para os países ricos em biodiversidade, uma vez que a
biodiversidade representa um "capital verde" apreciável pela indústria da biotecnologia.

Garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos
genéticos é o terceiro objetivo da Convenção sobre diversidade biológica (CDB). Tal objetivo é de
extrema relevância para os países em desenvolvimento que têm grande parte da biodiversidade mundial,
mas não se beneficiam de forma justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração de seus
recursos.

No entanto, o acesso aos recursos genéticos e a repartição de benefícios deles advindos são
conceitos bastante recentes. Desde 1992, novas diretrizes normativas e operacionais têm sido adotadas
sobretudo pelos governos de países em desenvolvimento, comunidades locais, instituições públicas e
privadas, bem como por individuos a fim de tornar mais concretos os dispositivos da Convenção sobre a
diversidade biológica. Deve-se ressaltar que o debate é altamente complexo envolvendo principalmente o
artigo 8 (j), o artigo 15 («Acesso aos recursos genéticos »), o artigo 16 (« Acesso e transferência de
tecnologia») e o artigo 19 (« Gestão de biotecnologia e repartição de benefícios ») da Convenção sobre a
diversidade biológica que mobilizou tais esforços nacionais.

A CDB, ao consagrar o princípio da plena soberania aos Estados sobre seus recursos biológicos,
condiciona a legitimidade (e, por conseguinte, a legalidade) das atividades de bioprospecção à estrita
observância das prescrições normativas estabelecidas no interior de cada Estado nacional, em cuja
circunscrição territorial sejam tais atividades realizadas, ou de onde seja extraído material orgânico objeto
das atividades de bioprospecção (arts.15.5 e 19.3 CDB). Assim, deveremos dar uma resposta a uma
possível e instigante indagação sobre se não teria sido mais que suficiente a existência e a atuação de todo
o arsenal de normas jurídicas nacionais, que já existem no interior de vários ordenamentos jurídicos
nacionais, para regular o acesso aos recursos genéticos e a  repartição de benefícios deles advindos. Neste
sentido, far-se-á necessário demonstrar as razões pelas quais o direito internacional poderá tutelar um
campo que, conforme a CDB teria cabido com exclusividade dentro das competências das autoridades
nacionais de cada Estado.

Podemos observar que a adoção de medidas a nível nacional está sendo considerada insuficiente
para que o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados em território nacional
seja facilitado, mediante a justa e equitativa repartição de benefícios. 

Ademais, ocorre que a quase-totalidade dos países megadiversos[2] vêm sendo, repetidas vezes,
violados e alijados dos benefícios econômicos advindos da exploração da biodiversidade nacional, em
decorrência do uso de mecanismos de exploração e de pesquisas ilegais. Por serem, na sua quase
totalidade, países periféricos e subdesenvolvidos, a exploração é substancialmente agravada, por não
disporem tais nações de elementos mínimos de salvaguarda de suas riquezas biológicas, ou seja: por não
disporem de condições materiais e técnicas eficientes e capazes; por inexistirem ou serem insuficientes os
mecanismos legais de contenção e fiscalização; e, ainda, pelas dificuldades de controle inerentes à própria
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natureza das atividades bioprospectoras. Neste sentido, são necessárias medidas em âmbito internacional.

Desde a aprovação das Diretrizes de Bonn[3], o debate vem evoluindo no tocante à necessidade
de criação de um regime internacional. Um passo importante dado no debate internacional foi a adoção do
Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002), no
qual incluiu-se a determinação de que deveria ser negociado, no contexto da CDB, um regime
internacional sobre a repartição de benefícios resultantes da utilização de recursos genéticos. De fato, tem-
se avançado (de forma lenta) nas negociações

Diante desta situação de incertezas no tocante ao acesso e a repartição de benefícios, a busca de
soluções se impõe. Chegar a um acordo sobre um texto aceitável tanto para os governos dos países pobres
em biodiversidade do mundo industrializado, como para os países em desenvolvimento, ricos em
biodiversidade, torna o processo inesperadamente longo, difícil e contencioso. Dentro deste contexto,
deve-se encontrar um equilíbrio entre tais interesses, evitando um conflito, bem como a falência de
qualquer proposta de regime.

Variadas questões são oriundas do fato de que as leis nacionais são imprecisas, incapazes de
solucionar as problemáticas relacionadas a este tema, por este motivo se evidencia a necessidade de um
regime internacional. Mas será que poderá ocorrer um consenso entre os países em via de
desenvolvimento e os países desenvolvidos? Se existir um equilíbrio de interesses entre os países, como
encontrar uma solução ideal para a propriedade intelectual no âmbito da biodiversidade? Como resolver
um possível conflito entre tais países? Como garantir a efetividade de tal regime?...

As negociações sobre o novo regime internacional ainda são muito polarizadas. É difícil prever o
resultado das negociações e vários estudos estão em curso ou ainda serão desenvolvidos neste ano. Tudo
está sobre a mesa para negociar um novo regime internacional na próxima reunião da Conferência das
Partes (COP) da CDB, que se realizará em Nogoya no Japão em 2010.

Trata-se, portanto, de determinar a necessidade de, apesar da diversidade de obstáculos existentes,
um regime internacional sobre acesso e repartição dos benefícios. A questão é quais medidas seriam mais
adequadas para harmonizar os objetivos da CDB sobre o acesso aos recursos genéticos e repartição dos
benefícios decorrentes da sua utilização, as legislações nacionais sobre o acesso e repartição dos
benefícios, as Diretrizes de Bonn e normas sobre propriedade intelectual. As soluções se impõem.

O presente trabalho de pesquisa requer conhecimentos em direito internacional, notadamente em
direito internacional do meio ambiente e de propriedade intelectual. A metodologia utilizada, para a
realização desta pesquisa, foi o levantamento bibliográfico de fontes nacionais e estrangeiras.

Neste sentido, observamos que o interesse atual da CDB parece residir nas suas disposições
relativas ao acesso aos recursos genéticos e a repartição dos benefícios decorrentes de sua utilização, a
despeito da importância de seus outros objetivos, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.
Portanto, o presente estudo se propõe a discutir um dos aspectos mais complexos e mais discutidos da
CDB: o regime internacional sobre o acesso e a repartição de benefícios em formação.
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2.    O ACESSO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS: O TERCEIRO OBJETIVO DA CDB

O terceiro objetivo foi introduzido na CDB, principalmente por iniciativa dos países em
desenvolvimento, reconhecendo o potencial econômico de seus recursos biológicos. Apesar da relação
tênue com a conservação e uso sustentável da biodiversidade, a CDB estabelece uma dimensão utilitarista
estranha aos tratados clássicos do direito ambiental, cujas relações com o comércio mundial e os direitos
de propriedade intelectual ainda devem ser esclarecidas. Este objetivo é, então, o que mais suscita
discussões durante as Conferências das Partes[4] no âmbito da CDB.

Por isso, é necessário abordar alguns pontos importantes que parecem ser uma fonte comum de
problemas e muitas vezes são relacionados com a implementação de regras de acesso e repartição de
benefícios no âmbito da CDB.

O artigo 15 da CDB é o principal artigo sobre os direitos e obrigações em matéria de acesso aos
recursos genéticos e sua utilização posterior (BURHENNE-GUILLEMIN, 1998, p.552). Neste artigo, a
CDB reconhece aos governos o poder de decidir sobre o acesso aos recursos genéticos no âmbito da
legislação nacional e reconhece que este poder é oriundo dos direitos soberanos dos Estados sobre seus
recursos naturais.

A CDB estabelece um novo regime internacional de acesso aos recursos genéticos. Ela reconhece
um princípio antigo de que os Estados têm direitos soberanos sobre seus recursos naturais e, como tal,
pode determinar as modalidades de acesso aos recursos genéticos (art.15.1 da CDB). Ademais, a CDB
exige a criação de condições para permitir o acesso aos recursos genéticos.  A Convenção também
determina que os benefícios da utilização desses recursos sejam repartidos de forma justa e equitativa, e o
acesso, quando concedido, seja regido pelas condições estabelecidas por mútuo acordo e pelo
consentimento prévio fundamentado.

Duas modalidades relativas às regras de acesso aos recursos genéticos são levantadas pela CDB.
As duas obrigações são de aplicação cumulativa e conforme uma ordem específica. Trata-se de uma
obrigação de consentimento prévio do país fornecedor dos recursos e das condições de transferência
celebradas de comum acordo entre o país fornecedor e usuário dos recursos. O artigo 15.4 da CDB resume
bem a natureza cumulativa e ordenado da obrigação, declarando: "O acesso, quando concedido, deverá sê-
lo de comum acordo".

O primeiro componente constitutivo das modalidades de acesso aos recursos genéticos
apresentadas pela CDB é relativo ao consentimento prévio fundamentado  exigido pelo Estado fornecedor
de recursos genéticos. Assim, o consentimento prévio fundamentado tornou-se o primeiro mecanismo de
regulação que permite às Partes aplicar as disposições específicas do artigo 15 da CDB.

Neste sentido, o artigo 15.5 da CDB assevera que: "O acesso aos recursos genéticos deve estar
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sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos
que de outra forma determinado por essa Parte". A afirmação é clara: as empresas ou outras instituições,
na grande maioria dos países do Norte, não podem acessar aos recursos genéticos dos países do Sul, que
são os principais fornecedores, sem o seu consentimento. No entanto, estes países, fornecedores de
recursos, não podem sistematicamente negar o referido acesso, pois devem antes se esforçar para "criar
condições para facilitar o acesso" (art. 15.2 da CDB).

O artigo 15.2, da CDB prevê, pois, que cada parte contratante deve se esforçar para buscar
condições para facilitar o acesso aos recursos genéticos e garantir assim um intercâmbio contínuo. As
medidas nacionais devem encontrar um equilíbrio entre a necessidade de controle de acesso para garantir a
repartição de benefícios e as condições pactuadas por mútuo acordo e a necessidade de garantir que as
normas de acesso, bem como as condições de consentimento prévio fundamentado e de repartição de
benefícios sejam suficientemente simples e flexíveis para não imporem restrições contrárias ao acesso.

Além da exigência de consentimento prévio fundamentado, a CDB acrescenta a obrigação da
condição de comum acordo, que constitui o segundo elemento das regras que regulam o acesso aos
recursos genéticos. O termo "comum acordo" é utilizado no artigo 15.4 da CDB, afirmando que: "quando o
acesso for concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo”.

O mesmo termo é usado também em outros artigos da CDB, como o artigo 16.3 e o artigo 19.2.
As regras de acesso estabelecidas de comum acordo referem-se a uma relação contratual entre fornecedor
e usuário de recursos genéticos em oposição à decisão unilateral descrita no elemento acima. Todas as
medidas definem de forma indireta os termos acordados de comum acordo num contexto em que os
provedores de recursos genéticos são capazes de negociar de forma mais igualitária com os usuários
desses recursos e por designação de determinadas modalidades de benefícios que devem refletir-se nos
contratos de acesso e repartição de benefícios.

A CDB submete o acesso aos recursos genéticos à aceitação das condições acordadas de comum
acordo, envolvendo a negociação e a celebração de contratos de acesso. No caso do processo de
autorização ter sido estabelecido, permanece em aberto se existe um papel a desempenhar pelo Estado que
autoriza o acesso aos recursos genéticos no estabelecimento das condições do contrato de acesso e, em
caso afirmativo, qual seria então este papel. O esclarecimento de tal indagação deve ser estabelecido pelas
legislações nacionais. Aqui as possibilidades são inúmeras e dependem em grande parte do contexto e do
sistema jurídico nacional. Podemos pensar no estabelecimento pelo Estado de diretrizes mínimas, sob a
forma, por exemplo, de contratos-tipo. Podemos também considerar o estabelecimento de requisitos
mínimos para serem respeitados de forma obrigatória. Considerando, no entanto, a multiplicidade de
situações que possam surgir, o nível pode permanecer muito geral (BURHENNE-GUILLEMIN, 1998,
p.557).

Nos termos do artigo 15.7 da CDB, as Partes Contratantes devem “adotar medidas legislativas,
administrativas ou políticas [...] para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e
do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra
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natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo”.
As Diretrizes de Bonn foram desenvolvidas justamente para ajudar as parte a elaborar os termos
estabelecidos de comum acordo para garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios, uma vez
que a CDB não foi explicativa.

A inclusão do princípio sobre repartição de benefícios no artigo 15 da CDB indica que a
repartição de benefícios pode ser considerada como uma condição sine qua non para o acesso aos recursos.
O controle sobre o acesso aos recursos genéticos permite, pois, aos Estados assegurar a transferência de
tecnologia e o retorno dos benefícios oriundos da biodiversidade. Trata-se de uma forma de recompensa
legítima pela propriedade material dos países do Sul sobre seus recursos genéticos. No entanto, os países
do Norte querem proteger sua propriedade intelectual e procuram a oportunidade de reivindicar direitos
exclusivos sobre as suas invenções.

Tal repartição justa e equitativa deve ser feita com o país de origem dos recursos. Pode ser uma
forma de um pagamento imediato de uma quantia em dinheiro, ou, ainda, uma forma de um pagamento
futuro, se a investigação do prospector conduzir a uma invenção patenteada e explorada comercialmente.
Mas a Convenção estipula também que o país de origem pode solicitar o acesso à tecnologias
desenvolvidas ou a própria transferência de tecnologia. No entanto, cumpre ressaltar que não existe, até a
presente data, uma aplicação efetiva e transparente desses mecanismos estabelecidos pela CDB ora
apresentados.

Por conseguinte, as legislações nacionais existentes para regular o acesso aos recursos genéticos
tem levado a uma proliferação de estruturas flutuantes (tendo em conta os debates políticos nacionais em
torno da elaboração ou revisão da legislação aplicável, como no Brasil), criando um contexto jurídico de
incertezas para os países, sejam eles usuários ou fornecedores de recursos genéticos.

 Progressos e esforços têm sido feitos pelas Partes da CDB no desenvolvimento de políticas e
instrumentos jurídicos internacionais, regionais e nacionais de acesso e repartição de benefícios. No
entanto, a efetividade destas medidas nacionais, regionais e internacionais, é muito limitada,
particularmente nos países em desenvolvimento e, portanto, suscita um enorme desafio.

 

2.    A NECESSIDADE DE UM REGIME INTERNACIONAL SOBRE ACESSO E
REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

A implementação dos dispositivos da CDB, especialmente em matéria de acesso e repartição dos
benefícios, continua a ser muito complexa. Por isso, coloca- se a questão da necessidade de um regime
internacional sobre acesso e repartição dos benefícios.

Após dezoito anos da entrada em vigor da CDB, existe ainda um forte debate sobre os problemas
jurídicos que dificultam a implementação efetiva do acesso e repartição dos benefícios. Em alguns
aspectos, o regime ABS[5] é "único" porque se encontra no centro de certos conceitos novos, sobretudo
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em direito ambiental e direito da propriedade intelectual. Considerando estas características excepcionais,
precisamos de novos conceitos e instrumentos jurídicos e devemos encontrar novas utilizações para os
instrumentos já existentes.

 

2.1.  O Regime Internacional no contexto do direito internacional do meio ambiente

As exigências de proteção do meio ambiente e da propriedade intelectual são, em muitos aspectos,
contraditórias. Para solucionar os conflitos, urge a necessidade de um enquadramento jurídico adequado e
coerente.

O direito internacional do meio ambiente é caracterizado pela formação de regimes de negociação
específicos para cada um de seus temas principais. A autonomia dos regimes de negociações caracteriza a
crescente especialização desses ramos do direito. As discussões temáticas são realizadas em diferentes
negociações internacionais, conduzidas por diferentes negociadores e com base em pareceres de
especialistas de diferentes áreas.

A pergunta que se coloca é saber o que é um regime internacional. O termo "regime
internacional" tem sido definido como "um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de
tomada de decisão, com os quais convergem as partes interessadas as expectativas de uma determinada
idéia das relações internacionais." Esses princípios, normas, regras e procedimentos podem ser
estabelecidos num contexto jurídico vinculativo ou não (BARROS-PLATIAU, 2000, p. 57).

Um regime é desenvolvido para atingir objetivos específicos e definidos de forma precisa. Se este
não for o caso, haverá o risco de se adotar uma série de medidas pouco eficazes e de efeitos aleatórios,
com a possibilidade de que um número menor de medidas coerentes e em sinergia permitam alcançar os
objetivos almejados. Além disso, um sistema só pode funcionar se os conceitos e todo o sistema forem
suficientemente claros para todos os atores de modo que não se estabeleça confusão.

Um regime internacional não é, necessariamente, formalizado por um tratado internacional
vinculativo ou incorporado em uma organização internacional. Da mesma forma, um regime internacional
não necessariamente regula as relações entre Estados, mas pode, também, integrar atores não-estatais.

Além disso, não existe certeza em relação aos acordos futuros, ao contrário, os regimes de direito
internacional do meio ambiente são altamente instáveis. As negociações variam conforme as disputas entre
os atores internacionais, o que pode alterar as normas legais vigentes e a lógica do sistema em cada
Conferência das Partes. A indeterminação do direito futuro é, pois, uma característica importante. As
delimitações das questões analisadas, os custos de respostas alternativas, a identidade das partes
interessadas, bem como os seus interesses não são evidentes.

Atualmente, a questão central nos debates no campo da biodiversidade é a proposta de estabelecer
um regime internacional sobre acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e repartição de
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benefícios decorrentes da sua utilização potencial. Esta questão alimenta os debates desde quando as
indústrias dos países desenvolvidos, sobretudo as empresas farmacêuticas, começaram a solicitar patentes
de produtos derivados de tais recursos sem fornecer informações suficientes sobre sua origem e sem a
devida contrapartida.

Na política internacional, o mecanismo de tomada de decisão é bastante complexo, porque os
Estados são soberanos e o direito internacional deve levar em conta esta questão, mas, também, porque os
interesses são econômicos, industriais, públicos e privados, dada uma maior competitividade internacional.
Em relação às questões ambientais, outro fator agravante é que o universo de tomada de decisão é repleto
de controversias, não há certeza científica para fundamentar as decisões políticas, especialmente a longo
prazo, e a ausência de uma eficaz governança internacional do meio ambiente complica ainda mais a
situação.

 

2.2.  Qual regime aceitável?

A primeira questão que se coloca nesse contexto é: Por que precisamos de um regime
internacional de ABS? Para responder a esta pergunta, é necessário que cada parte faça sua própria análise
das necessidades e lacunas em relação aos instrumentos jurídicos implementados a nível nacional, regional
e internacional. De acordo com opiniões expressas em reuniões dos órgãos da CDB, podemos,contudo,
destacar: que as necessidades variam muito de um país para outro (mesmo entre os países em
desenvolvimento ricos em biodiversidade); muitas lacunas importantes foram identificadas no atual regime
de ABS (por exemplo, nas Diretrizes de Bonn), sobretudo: (i) a ausência de qualquer obrigação para as
Partes, que têm em sua jurisdição uusuários de recursos genéticos, a tomar medidas para assegurar o
cumprimento do consentimento prévio fundamentado e as condições de comum acordo, (ii) a ausência de
um mecanismo eficaz de solução de controversa.

Tal como acontece com outras questões ambientais globais, as questões ligadas à biodiversidade é
o resultado de uma gama complexa de atores e de interesses científicos, políticos, industriais,
econômicos...

A concretização de um regime aceitável no âmbito da CDB levanta várias questões. A primeira
diz respeito à sua natureza exata, o âmbito do regime internacional proposto e, naturalmente, o consenso
entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos. Além disso, o processo necessário para o
cumprimento desse compromisso e as recomendações sugeridas por todas as partes.

Durante as negociações, foi questionado se seria necessário desenvolver um instrumento separado
sobre acesso e repartição de benefícios (um protocolo, por exemplo). Para responder, temos de analisar as
obrigações já existentes. As partes deverão determinar se tais obrigações são suficientes para fazer
funcionar os procedimentos e os mecanismos de acesso e repartição de benefícios, desde que todas as
partes participem. Se isso acontecer, uma questão mais ampla se coloca: quais são os benefícios de um
novo instrumento e porque as partes iriam implementá-lo se elas não aplicaram as disposições já
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existentes?

Outra consideração importante é de saber se os benefícios que podemos esperar de um novo
regime internacional compensam o tempo a ser dedicado à sua elaboração. A experiência mostra que o
processo pode demorar vários anos como já é o caso. Por exemplo, as negociações que levaram à
conclusão do Protocolo de Cartagena começaram bem antes da adoção da CDB no Rio em 1992. Este
protocolo foi aprovado em 2000 e entrou em vigor em 2003. Outros protocolos passaram processo
semelhante.

Não podemos esquecer que um novo regime internacional é um processo de negociação muito
difícil. Saliente-se, ademais, que o documento aprovado poderá não ser mais completo do que as atuais
disposições da Convenção sobre acesso e repartição de benefícios. Já é possível identificar diferentes
modos de conceber a natureza de um regime internacional sobre repartição de benefícios decorrentes da
utilização dos recursos genéticos. Naturalmente, é possível que as Partes da CDB apresentem
simultaneamente vários deles.

Em primeiro lugar, este sistema pode ser estruturado em torno de outro Protocolo para a CDB.
Cumpre destacar que, conforme as últimas negociações, será adotado o Protocolo de Nogoya, mas, ainda,
não sabemos a natureza, as condições, as sanções, os termos deste novo regime. Este protocolo deverá
incluir as Diretrizes de Bonn e ser um acordo juridicamente vinculativo para as partes. Esta proposta em
particular foi avançada pelos países megadiversos, nas últimas reuniões do Grupo de Trabalho sobre a
negociação de um regime internacional no âmbito da CDB. No entanto, a forte oposição de alguns países
usuários de recursos genéticos representa um grande obstáculo na negociação de um protocolo deste tipo.

Para contornar os problemas de regulação do fornecimento de recursos genéticos, o regime
internacional de repartição de benefícios pode ser estruturado em torno de um Fundo Internacional voltado
para as questões relativas ao aceso e repartição de benefícios. Este fundo seria financiado por taxas sobre a
comercialização de produtos de biotecnologia oriundos de recursos genéticos. No entanto, é difícil
convencer os produtores dos países ricos em biotecnologia de endossar a idéia de um imposto ou uma
repartição de benefícios monetários sobre a comercialização de produtos de biotecnologia. Os governos
desses países podem considerar tal ação economicamente e politicamente pouco rentáveis.

Para que o regime internacional sobre repartição de benefícios se aplique diretamente aos atores
privados e que seja aprovado no âmbito multilateral, poderíamos imaginar a sua regulamentação em
acordos sobre o comércio internacional. Os membros da OMC já determinaram na Conferência Ministerial
de Doha em 2001, a importância de examinar a relação entre o TRIPS e a CDB. Mas o regime
internacional de repartição de benefícios não pode se apoiar exclusivamente nos acordos comerciais de
propriedade intelectual, em razão do risco de evacuar do regime todos os recursos genéticos que ainda não
se tornaram invenção patenteada. Vários países, como os Estados Unidos, opõem-se firmemente a tais
propostas, argumentando que os direitos de propriedade intelectual não se destinam a regular a repartição
de benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos.
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Além disso, a elaboração de instrumentos adicionais para preencher as lacunas poderia ser
estabelecida no contexto da CDB ou em outro contexto. O estabelecimento de um sistema de certificação
deve ser um exemplo de instrumentos juridicamente vinculativos que poderia ser criado no âmbito da
CDB. A proposta de alteração do Tratado de Cooperação em matéria de patentes, para incluir a divulgação
de origem dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais nas exigências relacionadas aos pedidos de
patente, é um exemplo de novo instrumento feito sob um plano diferente da CDB, mas integrado ao
regime internacional de ABS. O mesmo princípio pode ser igualmente aplicável a qualquer instrumento
oriundo do Comitê Intergovernamental sobre propriedade intelectual e recursos genéticos, conhecimentos
tradicionais e folclore no âmbito da OMPI.

Os pontos de vista dos países divergem sobre a importância dada aos elementos que podem ser
integrados ao regime internacional sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Uma série
de 23 elementos estão atualmente em discussão no Grupo de Trabalho sobre acesso e repartição de
benefícios para a sua integração no regime internacional, sobretudo: o incentivo à pesquisa, o acesso e
repartição justo e equitativo, funcionamento em todos os níveis (do local ao internacional), conformidade
com a legislação nacional, derivados, certificação de origem, declaração da fonte/origem, o conhecimento
tradicional.

De nossa parte, a negociação de um regime internacional para promover e salvaguardar a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos deve ter como
finalidade a adoção de um instrumento juridicamente vinculativo, que proteja e garanta efetivamente os
direitos dos países de origem dos recursos genéticos. Além disso, parece importante também garantir o
respeito ao princípio do consentimento prévio informado e às condições acordadas por mútuo acordo. No
entanto, as metas devem ser simples e claramente definidas, ou seja, devemos definir o seu conteúdo
central, em linguagem simples, apesar das divergências ainda existentes nas negociações.

O regime internacional deve também promover e salvaguardar a repartição justa e eqüitativa dos
benefícios decorrentes da utilização do conhecimento tradicional realizada pelas comunidades indígenas e
locais em matéria de biodiversidade. A COP reconheceu que a CDB é o principal instrumento
internacional destinado a resolver questões relativas ao respeito, preservação e manutenção desses
conhecimentos. Quanto ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos, os
direitos dos conhecimentos indígenas e locais, sobretudo a repartição justa e equitativa dos benefícios
decorrentes da sua utilização, devem ser respeitados e protegidos.

Na última reunião do Grupo de Trabalho sobre o regime internacional que aconteceu em Montreal,
em novembro de 2009, as partes concluíram um texto que constitui a base para se chegar ao regime
internacional até a COP 10, mais, ainda, com muitos colchetes, o que acaba demonstrando a complexidade
do tema. Contudo, parece-nos que ainda serão necessárias várias outras reuniões intersecionais para a
conclusão de um texto final como 3° Reunião dos Países Megadiversos (em Brasília, em março de 2010) e
a 9° Reunião do Grupo de Trabalho sobre o regime ABS (na Colômbia, em março de 2010) com o
objetivo de consolidar as posições quanto aos elementos do regime internacional de acesso e repartição de
benefícios oriundos do patrimônio genético que foram negociados em reuniões anteriores. Observamos que
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há questões importantes que ainda precisam ser discutidas como escopo do regime e as definições sobre
certos conceitos, como os derivados.

Enfim, o novo regime internacional ainda está em negociação e, como vimos, diferentes
abordagens estão sendo discutidas. Por isso, é difícil prever o rumo que tomarão as negociações e vários
estudos estão em andamento a fim de determinar a melhor maneira de garantir o cumprimento das
disposições da CDB sobre o acesso aos recursos genéticos e a repartição dos benefícios decorrentes da sua
utilização.

É impossível definir de forma realista os possíveis componentes de um regime internacional. Não
é possível avaliar os benefícios potenciais desta opção. Entre os inconvenientes desta opção, podemos
citar: os prazos prováveis (para um Protocolo, a experiência parece indicar períodos de 6 a 12 anos),
supondo que, eventualmente, entre em vigor; o fato de que ele não se aplica a todas as Partes da CDB, a
menos que a tenham ratificado oficialmente; custos e tempo envolvidos; a imprevisibilidade do resultado
final e a possibilidade de não fornecer os resultados esperados.

As partes interessadas (e não apenas os governos) precisam saber exatamente como o regime pode
solucionar os problemas que impedem o acesso e a repartição de benefícios e se esses problemas foram
devidamente identificados. Caso contrário, corremos o risco de negociar um instrumento que, em última
instância, não terá êxito em eliminar as causas do fracasso do terceiro objetivo da CDB.

 

3.    CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1. Após vários anos de negociações sobre o regime internacional de ABS, a questão do acesso e
repartição dos benefícios continua sem solução.

3.2.  Uma arquitetura internacional complexa composta de instrumentos multilaterais voluntários,
legislações nacionais e instrumentos bilaterais tem sido progressivamente colocada em prática para regular
o acesso aos recursos genéticos

3.3.  As condições discutidas quando da Cúpula da Terra em 1992, no Rio mudaram incluindo a
evolução da biotecnologia e as crescentes demandas das comunidades tradicionais.

3.4.  Vários fóruns e acordos internacionais têm um papel importante a desempenhar no que diz
respeito ao estabelecimento de um regime internacional. 

3.5.  Em 2010, ano internacional da biodiversidade, uma das discussões mais importantes para a
CDB durante a COP-10 será a repartição de benefícios oriundos do uso da biodiversidade, mas ainda não
sabemos se o Protocolo de Nagoya será uma realidade para garantir a efetividade dos dispositivos da
CDB.
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[1] Além do Brasil, fazem parte dos Megadiversos, a África do Sul, Bolívia, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, Equador,
Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Peru, Quênia e Venezuela.
 

[2] Denominação dada a qualquer uma das 17 nações mais ricas em biodiversidade do mundo. Além do Brasil, fazem parte dos
Megadiversos, a África do Sul, Bolívia, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar,
Malásia, México, Peru, Quênia e Venezuela. A Declaração de Cancún de Fevereiro de 2002, criou o Grupo dos Países
Megadiversos Afins como um mecanismo para promover uma agenda comum relativa à conservação e uso sustentável da
diversidade biológica.
[3] Decisão VI-24 aprovada durante a Conferencia das Partes VI em Haia (Holanda) em 2002.

[4] Instituído pelo artigo 23, a COP é o órgão supremo da CDB para supervisionar a sua implementação.
[5] Acesso e repartição de benefícios é conhecido também pelo termo ABS que quer dizer Access and benefiting shering.
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SOBERANIA E DIREITOS HUMANOS

SOVEREIGNTY AND HUMAN RIGHTS

Lidiane Nascimento Leão
Maria Marlene Escher Furtado

RESUMO

O presente trabalho tem como foco o atual processo de redefinição da noção de soberania,
condição de ser e de estar do Estado nas relações internacionais. Em caráter preliminar,
compreende-se a soberania como concepção de índole política, que no decorrer do processo
histórico se condensou em índole jurídica. Em seguida, empreende-se uma metodologia
comparativa, de caráter sócio-histórico e fundamentação bibliográfica, cujo propósito é
apreender seu conteúdo, em diferentes momentos da história para, então, delimitá-lo no mundo
atual. Depreende-se que a soberania é um conceito fluido, com designações historicamente
diferenciadas, cujo significado dominante para a ciência jurídica, consolidado no Ocidente entre
os séculos XVI e XIX, vem sendo hodiernamente problematizado no contexto da globalização das
relações econômicas e da internacionalização dos Direitos Humanos. Noção diretamente
relacionada à construção histórica do Estado Nacional, a soberania tem sua consistência
epistemológica e sua densidade política diretamente relacionada à existência do Estado. Nestes
termos, qualquer evento que concorra para a (in)existência deste, repercute diretamente sobre a
mesma, quer para robustecê-la quer para debilitá-la. Na seara do Direito Constitucional, os
conceitos-chave que formam o arcabouço teórico da disciplina – Estado e Soberania – passam a
ser questionados e relativizados diante dos emergentes Direito Comunitário e Direito
Internacional dos Direitos Humanos.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Soberania; Estado; Tratados; Direitos Humanos.

ABSTRACT

This research focuses on the current process of redefining the notion of sovereignty, a condition
of being and being of the state in international relations. In preliminary, we understand the
concept of sovereignty as a political matter, that during the historical process condensed into
legal nature. Then undertakes a comparative methodology of socio-historical and bibliographical
foundation, whose purpose is to grasp its content, at different moments in history for, then
enclose it in today's world. It appears that sovereignty is a fluid concept, with different names
historically, whose dominant meaning for legal science, consolidated in the West between the
sixteenth and nineteenth centuries, has been problematized in today's context of globalization of
economic relations and internationalization of Rights humans. Concept directly related to the
historical construction of the nation state, sovereignty has its epistemological consistency and
density policy directly related to the existence of the state. Accordingly, any event that
contributes to the (in) existence of, directly affects about the same whether it wants to provide
robustness to weaken it. In the area of constitutional law, the key concepts that form the
theoretical framework of the discipline - and State Sovereignty - are being questioned and
relativized in the face of emerging European Law and International Law of Human Rights.
KEYWORDS: KEY-WORDS: Sovereignty; State; Treaties; Human Rights.

1 INTRODUÇÃO

 

O que é “soberania”? Para essa questão, os juristas deram, nos últimos séculos, respostas que variam

historicamente, mas que permitiram a estabilização de uma linha de continuidade capaz de fixar conexões entre a

teoria do direito e a teoria do poder.
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Com efeito, o conceito de soberania, claramente afirmado e teoricamente definido desde o século XVI, é um

dos que mais têm atraído a atenção dos teóricos do estado, filósofos do direito, cientistas políticos, internacionalistas,

historiadores das doutrinas políticas, e de todos quantos se dedicam aos estudos das teorias e dos fenômenos jurídicos

e políticos.

Todavia, o conceito de soberania tornou-se, hoje, “no mínimo, embaraçoso”. De fato, mencionado conceito é

questionado diante da globalização econômica e política, da reivindicação dos direitos humanos que tem relativizado as

prerrogativas tradicionalmente reconhecidas aos Estados, seu monopólio da autoridade legal e do uso da força

legítima. Assim, parece cada vez mais incontornável a reconsideração dos conceitos e prática que moldaram os

ordenamentos jurídicos e políticos.

Nesse cenário, o aumento gradativo de ratificação de tratados internacionais de proteção dos direitos

humanos, bem como o reconhecimento, pelos mais variados Estados, da jurisdição dos órgãos de monitoramento

constante, tem levado alguns autores a uma redefinição da questão atinente ao paradigma da soberania estatal, em

prol da proteção internacional dos direitos humanos.

Essa intensificação das relações internacionais coloca em especial relevo o tratado internacional, instrumento

da base jurídico-institucional responsável pelos laços econômicos, sociais, culturais e políticos convencionados entre os

Estados. Tal instrumento, usado amplamente pela sociedade internacional nas suas relações econômicas, tem ganhado

um status especial quando encapa normas referentes à proteção dos Direitos Humanos.

Assim, a partir da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e da concepção

contemporânea de direitos humanos, por ela introduzida, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos

Humanos, mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de direitos fundamentais.

Um dado interessante é que enquanto os demais tratados procuram conciliar os “interesses nacionais” das

Partes Contratantes, os Pactos e Tratados de Direitos Humanos, assim como os demais instrumentos e mecanismos a

eles correlatos, são elementos de uma arquitetura protetora de direitos que se afirmam erga omnes: perante o

interesse de toda comunidade internacional.

Nesse ponto, ganha relevância a discussão a respeito do conflito de normas, temática que perpassa pelo

estudo da relação entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional. Justifica-se, portanto, a importância do

presente artigo, diante da necessidade de se verificar qual o paradigma da soberania estatal hoje, tendo em vista a

tendência integracionista e o movimento de internacionalização dos direitos humanos.

Dessa feita, o presente trabalho objetiva apresentar as transformações pelas quais o conceito de soberania

passou no processo histórico, delimitando-a na atualidade a partir da influência do Direito Internacional dos Direitos

Humanos.

Para a análise dessa problemática jurídica, permeada por questões políticas, econômicas e históricas,

recorreu-se ao método de abordagem dedutivo por intermédio do qual se analisou argumentos filosóficos e históricos

tidos por universais com a finalidade de apresentar uma crítica contextualizada e atualizada ao conceito clássico de

soberania estatal.

Quanto ao método de procedimento utilizou-se o monográfico, adotando-se as seguintes técnicas de

pesquisa: pesquisa bibliográfica, consulta a documentos eletrônicos e fichamentos de textos.

A partir dessa metodologia, o segundo tópico do trabalho apresenta a linha evolutiva do conceito de

soberania nas diferentes épocas históricas com destaque para a afirmação do Estado nacional, surgimento do

constitucionalismo e a concepção de soberania no contexto da globalização.
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Por sua vez, o terceiro tópico, analisa a posição dos direitos humanos na ordem internacional, destacando a

gênese do Direito Internacional dos Direitos Humanos e os motivos da progressiva internacionalização dos direitos

humanos, bem como sua influência na redefinição do conceito tradicional de soberania estatal.

Por fim, na conclusão, defende-se a posição de que o paradigma da soberania estatal cunhado por BODIN,

HOBBES, ROSSEAU e HEGEL entrou em crise com a globalização econômica e dos direitos humanos. Na verdade,

nunca houve poder soberano sem limites. Hodiernamente, os tratados “podem” ser considerados limitações à soberania

estatal, limitação essa consentida no combate às desigualdades e na afirmação de um direito não dos Estados, mas

dos povos.

 

 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE SOBERANIA: tendências recentes

 

 

A história da humanidade está pontilhada de guerras travadas pela disputa do poder[1], seja político,

econômico ou religioso. Quase sempre (in)justificada[2], essa busca desenfreada e insaciável pelo poder resulta em

sucessivas e irreparáveis violações aos direitos humanos.

De fato, permanecem vivas na memória das pessoas as atrocidades perpetradas pelos regimes totalitários

contra a dignidade da pessoa humana no decorrer do século XX, demonstrando a incapacidade dos Estados

democráticos, na afirmação de sua soberania interna, de inibir ideologias autoritárias e conter a violência institucional

pelo mero reconhecimento e inserção dos direitos humanos em seus textos constitucionais.

Desde então, tem se verificado um aumento gradativo da participação dos Estados no sistema internacional

de proteção dos direitos humanos, bem como o reconhecimento, por vários deles, da jurisdição dos órgãos de

monitoramento pertinentes. Tal fato tem levado alguns internacionalistas a um reestudo da questão atinente ao

paradigma da soberania estatal absoluta, redefinindo o seu papel para a satisfação da justiça globalizada em sede de

proteção global desses direitos inerentes a pessoa humana.

Assim, num primeiro momento, é de fundamental importância analisar a linha evolutiva da noção de

soberania na história, a fim de se verificar quais as transformações pelas quais passou este conceito ou se ele ainda

subsiste nos dias atuais, isto é, na era da globalização.

2.1  A Noção de Soberania na Antigüidade

A noção de soberania, tal como se concebe, surgiu[3] na Antigüidade Clássica, mais especificamente na

Grécia, já que as Cidades helênicas, Estados por excelência, tinham organização autárquica[4].
Entretanto, o termo ou expressão soberania ainda não havia sido formulado pelos antigos gregos. Sua

existência fática, mas não conceitual, foi deduzida das regras de Direito Internacional Público (DIP), que apresentava

institutos típicos do Estado nacional, tais como a troca de adidos diplomáticos e/ou militares, a plena liberdade na
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gestão dos negócios públicos, a constituição de forças militares próprias e a celebração de tratados em pé de

igualdade.[5]
Tudo isto era facilitado pela existência de cidades-estados independentes que tinham mais ou menos uma

igualdade de poder, como Atenas e Esparta, o que fazia com que a igualdade de fato conduzisse a uma igualdade

jurídica.

No entanto, durante o longo período da dominação romana sobre o mundo conhecido, a noção de soberania,

bem como o próprio DIP[6], declinou sobremaneira vez que surge um único Estado supranacional. Tal fato deveu-se à

assimetria das relações entre o Império e os demais Estados (se assim se puder concebê-los), relações hegemônicas,

em que pese as regras do jus gentium, que protegiam o mundiburdium, e os foedus, tratados celebrados, em caráter

de aliança entre Roma e seus “iguais”[7].
Com efeito, os termos majestas, imperium e potestas, usados em diferentes circunstâncias como expressões

de poder, ou indicavam poderio civil ou militar, ou revelavam o grau de autoridade de um magistrado, ou, ainda,

podiam externar a potência e a força do povo romano. Nenhuma delas, porém, indicava poder supremo do Estado em

relação a outros poderes ou para decidir sobre determinadas matérias.

Qual a razão de não se ter chegado, nesse período, ao conceito de soberania ou a outro equivalente? A

resposta a essa pergunta foi dada com bastante precisão por JELLINEK, quando este observou que o fato de a

Antigüidade não ter chegado a conhecer o conceito de soberania tem um fundamento histórico importante, a saber,

faltava ao mundo antigo o único dado capaz de trazer à consciência o conceito de soberania: a oposição entre o poder

do Estado e outros poderes.[8]
De fato, as atribuições muito específicas do Estado, quase que limitadas exclusivamente aos assuntos ligados

à segurança, não lhe davam condições para limitar os poderes privados. Sobretudo, no âmbito econômico, as

intervenções verificadas eram apenas para assegurar a ordem estabelecida e arrecadar tributos, não havendo, pois, a

ocorrência de conflitos que tornassem necessária a hierarquização dos poderes sociais.

É somente durante a Idade Média, notadamente depois do estabelecimento de inúmeras ordenações

independentes, que o problema iria ganhar importância, pois, entre outras inovações, as próprias atividades de

segurança e tributação iriam dar causa a frequentes conflitos, desaparecendo a distinção entre atribuições do Estado e

as de outras entidades, tais como os feudos e as comunas.

2.2  A Soberania como Poder Absoluto: o deslindar de um equívoco histórico

É no período medieval que a palavra soberania (como expressão conceitual e não exclusivamente fática) vai

surgir, bem como começa a se esboçar a sua noção jurídica. Com efeito, a soberania afigura-se, em sua origem

histórica, como concepção de índole política[9], que no processo histórico se condensou como de índole jurídica[10].
Sobre essa dupla característica da soberania, Luigi FERRAJOLI afirmou que a “soberania é o conceito, ao

mesmo tempo jurídico e político, em torno do qual se adensam todos os problemas e as aporias da teoria juspositivista

do direito e do Estado”[11]. Afirma, ainda, o jurista italiano que, embora o citado conceito já apareça na Idade Média

em autores como BEAUMANOIR e Marino da CARAMANICO, é indubitável que a noção de soberania como suprema

potestas superiorem non recognoscens (poder supremo que não reconhece outro acima de si) remonta ao nascimento
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dos grandes Estados nacionais europeus.[12]
Etimologicamente, a palavra soberania tem origem no latim superanus, que é “o grau supremo da hierarquia

política”, que “exprime a idéia de primazia, mas que pode também invocar um grau de superioridade”[13]. Assim, ele

pode ter um alcance absoluto, como também relativo. De fato, até o século XIII a situação continua indefinida,

aparecendo referências a duas soberanias concomitantes, uma “senhorial” e outra “real”.[14]
É no final do século XIII, que o monarca, desejando ser independente e superior a todo e qualquer poder,

vai ampliando a esfera de sua competência exclusiva, afirmando-se soberano de todo o reino, acima de todos os

barões, adquirindo o poder supremo de justiça e de polícia, acabando por conquistar o poder legislativo.

A partir de então, na lição de José Eduardo FARIA, o conceito de soberano, inicialmente dualista ou

relativo, pois se afirmava que os barões eram soberanos em seu senhorio e o rei era soberano em todo o reino, vai

adquirindo, “a partir da gradativa monopolização dos instrumentos de violência e poder pelo Estado”[15], o caráter

absoluto, até atingir o caráter superlativo, como poder “supremo”.

É interessante notar que no desenvolvimento desse processo de consolidação da soberania dos reis e

afirmação dos Estados nacionais há um aspecto verdadeiramente curioso: tal afirmação se faz, de um lado, para

tornar clara sua superioridade em relação aos senhores feudais e a outros poderes menores; de outro, para afirmar a

independência dos reis relativamente ao Imperador e ao Papa (refere-se aqui a uma época em que o Papa tinha poder

para instituir ou destituir reis).[16]
É frequente localizar a data de nascimento do conceito de soberania na obra de Jean BODIN, Les six livres

de la Republique (1576). Nessa obra – que obteve divulgação em duas línguas: francês e latim –, o autor utiliza ora

expressões tais como souvraineté e majesté, ora as fórmulas de summa potestas, summum imperium e, raras vezes,

suverenitas. Na versão latina, o autor escreve que a summa potestas não está limitada por nenhum poder superior: “é

o poder mais alto sobre os indivíduos e não está sujeito às leis”[17].
Jurista e professor de direito, depois magistrado e diplomata, BODIN reivindicou para si tarefa que, a seu

juízo, nenhum outro pensador lograra antes realizar: definir o que é soberania. A sua famosa definição de soberania

enunciada em seu livro República I, 8, p. 179, é curta, simples, mas clara e precisa: “é o poder perpétuo e absoluto de

uma República”[18] (aqui expressa como sinônimo de Estado).

No seu extenso estudo sobre a teoria bodiniana da soberania, Alberto BARROS destaca que BODIN se

preocupou em deixar bem claro o sentido das duas características que atribuiu à soberania. O uso do adjetivo absoluto

pelo angevino implica atribuir ao poder soberano as características de superior, independente, incondicional e ilimitado.

Ilimitado porque qualquer limitação é incompatível com a própria idéia de poder supremo. Já como poder perpétuo, a

soberania não pode ser exercida com um tempo certo de duração. Entende BODIN que, se alguém receber o poder

absoluto por um tempo determinado, não se pode chamar soberano, pois será apenas depositário e guarda do poder.

A existência de duas versões[19], nem sempre coincidentes, aliada ao fato de se viver uma época de

crescente centralização do poder real, na França como no resto da Europa, propiciou a subversão da idéia de BODIN.

Com efeito, das suas palavras não se deve concluir que o soberano esteja acima de qualquer lei. BODIN distingue: o

soberano está acima das leis particulares do país que governa, mas enquanto membro da comunidade geral da raça

humana, está sujeito à lei divina e à lei das nações[20].
No âmbito deste Direito da comunidade de nações, relevam os atributos da summa potestas, que se

traduzem no ius legationis (direito de enviar e receber delegações diplomáticas), no ius tractum (direito de celebrar

tratados) e no ius belli (direito de declarar a guerra e de fazer a paz), sendo o último o mais significativo.
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No âmbito externo, o conceito clássico de soberania, elaborado por Jean BODIN como summa potestas,

pressupunha a inexistência de comunidade internacional ou de DIP que vinculasse os diversos Estados entre si.

No âmbito interno, como poder absoluto e perpétuo da república ou reino, ilimitada no tocante ao poder,

obrigações e tempo, exigia que o soberano não reconhecesse nenhuma autoridade superior a si mesmo, que nenhuma

lei o obrigasse, salvo as limitações já apontadas.

Diante disso, a nação soberana, governada por rei, representantes do povo ou por uma classe, que possuísse

algum tipo de vínculo jurídico com outros Estados, emergentes de tratados internacionais, não poderia ser

considerada, na expressão clássica de BODIN, Estado soberano. No entanto, observa-se que o conceito absoluto de

soberania já não era válido no próprio século XVI, em que já se revelava um DIP incipiente, formando uma rede

jurídica entre diversos Estados soberanos, gerando direitos e obrigações entre os mesmos.

Por isso, só a utilidade política da obra de BODIN - enaltecendo o poder dos Reis da França -, e a

repercussão de que gozou, podem explicar a sua – durante séculos – suposta originalidade. Com efeito, a soberania no

plano interno foi logo pressentida por autores romanos, como se observa da fórmula da absolutio legibus – a qual

designava um poder absoluto de disciplinar juridicamente os comportamentos dos membros de uma comunidade. A

contribuição de BODIN não foi aqui, por isso, original.

Tão pouco se pode ignorar a precedência da obra do grande filósofo e teólogo medieval que foi São Tomás

de AQUINO. Este autor retomou a filosofia aristotélica e colocou o homem no centro do seu sistema filosófico. Esta

opção vai ter implicações no nível de fortalecimento da então letárgica idéia de soberania que se encontrava sufocada

pela vocação para a unidade (de religião, de língua, de domínio espiritual e temporal) predominante na Idade Média.

Libertando o Homem da tutela onipresente das duas autoridades máximas na República Christiana – o Papa e o

Imperador –, São Tomás abriu caminho a uma concepção individualista que se traduziu, ao nível dos principados, na

afirmação da sua independência perante aquelas entidades.[21]
Também Francisco VITÓRIA[22], antes de BODIN, nas suas Relectiones theologicae (Preleções), escreveu

que não só os seres humanos, mas, também, as nações estão unidas pelo Direito Natural. Essa afirmação tem

consequências de vulto para a problemática da soberania, pois se um determinado conjunto humano, politicamente

organizado, está sujeito ao Direito Natural, então a soberania não é ilimitada, mas pela própria natureza das coisas,

estará sujeita a limitações. Ainda, na mesma obra, sustenta VITÓRIA que os Estados estão obrigados a respeitar os

direitos individuais, limitativos do seu poder e autoridade.[23]
Assim, a summa potestas nunca foi entendida como um poder ilimitado, seja por força da integração das

várias comunidades políticas no espaço europeu mais vasto da Cristandade, seja pela submissão do direito legislado a

um direito de ordem superior. Considerando que certamente BODIN teve acesso aos escritos de SÃO TOMÁS, e a

existência de passagens da obra do primeiro que indiciam a não consideração da soberania como um poder absoluto,

percebe-se o porquê do equívoco histórico que se gerou. A maximização da noção de soberania foi um fruto da

crescente centralização de poder real nas cortes européias, cujos monarcas acolhiam de bom grado uma justificação

teórica para o desenvolvimento das suas tendências absolutistas.

A hiperbolização da noção de soberania acabou de ser feita por HOBBES, que, afirmando a igualdade natural

dos Estados, lhes reconheceu um direito ilimitado[24] de apreciar as situações e de determinar as suas

consequências. Esta radicalização torna-se patente nos Tratados de Westfália (de 1648) e o Tratado de Utrecht

(1713), e cujo prolongamento foi até a eclosão da I Grande Guerra (1914). Estes tratados reconheceram os princípios

da soberania e da igualdade como pontos fundamentais do equilíbrio político europeu.
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Durante o século XVIII, as correntes absolutistas só vieram aprofundar o paradigma da soberania absoluta e

ilimitada. E, no século XIX, o elitismo dos Estados europeus, apoiados economicamente no abastecimento colonial,

levou à construção de uma política de marcado individualismo. A política do “Concerto europeu”, gerada no seio do

Congresso de Viena, é um claro exemplo da atitude de distanciamento da Europa em face do resto do mundo.[25]
Na doutrina do DIP, a noção de soberania absoluta vincula-se a VATTEL, que a estrutura no século XVIII,

desenvolvendo-se a posteriori, com grande influência de HEGEL, na Alemanha.

Não se pode olvidar que o absolutismo consolidou o Estado moderno e transformou a sociedade internacional

em uma sociedade interestatal. Nessa época, o Estado era unicamente o Estado soberano. A noção de soberania era

indispensável para a formação da sociedade internacional, mas também esta sociedade reforçava a noção de

soberania. Era uma relação simbiótica entre o mundo jurídico interno e o mundo jurídico externo do Estado.

2.3  O Advento do Constitucionalismo e a Soberania Nacional

Com o surgimento do constitucionalismo no século XVIII[26], na esteira do Iluminismo e do Racionalismo, os

Estados, outrora absolutistas, cederam grande parte de suas reservas de poder. De fato, a teoria da divisão dos

poderes de MONTESQUIEU, o princípio da legalidade e a crescente positivação dos direitos fundamentais

correspondem, em última análise, a negações da soberania interna. Em virtude da consolidação desses princípios a

relação entre Estado e cidadãos já não é uma “relação entre soberano e súditos”[27], mas sim entre dois sujeitos,

ambos de soberania limitada.

É por isso, que no curso da história verifica-se que a trajetória do constitucionalismo ocorre

concomitantemente com a evolução do Estado nacional, bem como, com a positivação[28] dos direitos humanos nas

Constituições.

No Estado Liberal, prevalecia a idéia de que bastava a omissão estatal para que os direitos humanos fossem

resguardados. Nesse sentido, bastava a não interferência estatal na esfera de atuação individual. Nesse período, a

constituição-garantia se limita a estruturar o Estado e a proclamar certos direitos dos cidadãos (os denominados

direitos de 1ª geração ou dimensão), com o fito de protegê-los do próprio Estado.[29]
Também por influência do Iluminismo, ressurgiu nesta fase o ideal da democracia, que, presente na polis

grega, permanecera obscurecido por muitos séculos. Porém, em razão da inviabilidade prática da democracia direta no

mundo moderno, a democracia foi posta em prática pelo Estado Liberal, não nos moldes em que fora concebida na

Grécia antiga, mas através da representação política: os cidadãos não exerciam diretamente o poder, mas elegiam

representantes para exercê-lo em seu nome. Nasciam, portanto, os direitos políticos, que visavam possibilitar a

participação dos membros de uma comunidade no poder que a regia.

Nesse contexto, como resultado das revoluções burguesas, apareceram as teorias democráticas e com elas a

expressão soberania popular, principalmente após a publicação do Contrato Social de ROUSSEAU. Nesta, a

soberania popular tem como fundamento a igualdade política dos cidadãos e o sufrágio universal, sendo o titular da

soberania o próprio povo que a exerce por intermédio de seus direitos políticos.[30]
CANOTILHO demonstra com maestria como este conceito evoluiu para a idéia de soberania nacional, na

qual a titularidade é deslocada para a nação, que representa o povo organizado numa ordem instituída como um
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complexo indivisível.[31]
Pode-se dizer que, o que diferencia a ideia de soberania popular, defendida por ROUSSEAU, da ideia de

soberania nacional, tal qual descrita por CANOTILHO[32], é a participação política, pois, a primeira reconhece a todos

os cidadãos direitos políticos, e a segunda limita a participação àqueles investidos pela nação na escolha dos

governantes.[33]
Por fim, o modelo da soberania nacional foi adotado após a Revolução Francesa, sendo o modelo que

predomina até os dias atuais nos Estados que se organizam como Democracias Constitucionais.[34] Nessa nova

formulação do conceito de soberania, a maior parte dos estudiosos[35] a classificam como una, indivisível,

imprescritível e inalienável:

a) Una por não ser possível a convivência simultânea de dois poderes soberanos;

b) Indivisível pela conclusão lógica ante a sua unidade, o que não impede a divisão do seu exercício;

c) Imprescritível e inalienável porque encarna o poder supremo, insuscetível de lesão e indisponível.

Destaca-se, também, como característica da soberania, a coercibilidade, pois somente o poder soberano é

autorizado a empregar a força material, por meio da coação, com o objetivo de obrigar aos indivíduos o cumprimento

da ordem jurídica.[36] Outra característica é que o poder do Estado não é ilimitado. Assim, o poder de soberania

exercido pelo Estado encontra limitações não só nos direitos da pessoa humana como também no plano internacional,

pelo princípio da coexistência pacífica das soberanias.

Comprovado historicamente que as conquistas do constitucionalismo liberal não bastavam para assegurar a

dignidade da pessoa humana, o Estado Liberal abstencionista transformava-se no Estado social, pois se entendeu que

sua omissão não era suficiente.[37] Ele deveria atuar. Surgiam assim os direitos sociais, que exigiam uma atuação

positiva do Estado no sentido de garantir condições mínimas de vida para a população (direitos de 2ª geração ou

dimensão)[38]. Esses novos direitos penetram no Direito Constitucional a partir da Constituição mexicana de 1917, e

da Constituição de Weimar de 1919, irradiando-se destas para praticamente todas as cartas constitucionais[39]
promulgadas a partir da década de 30.

Essas alterações do perfil do Estado evidentemente não se refletem somente na elaboração das

constituições, mas, sobretudo causa uma profunda mudança no clássico conceito de soberania. Ora, as constituições

que antes apenas cuidavam do fenômeno estatal, tornam-se mais ambiciosas, passando a ocupar-se dos mais diversos

assuntos, traçando metas e programas de ação a serem desenvolvidos pelas forças políticas. No afã de conformar a

realidade social, as novas constituições passam a se valer com frequência de normas de índole programática, voltadas

para a alteração do status quo. A Constituição dirigente[40] substitui a Constituição garantia.

No quarto final do século XX, as Constituições começam a se ocupar de uma nova tipologia de direitos, de

natureza transindividual[41], relacionados à qualidade de vida do cidadão. Tais direitos não possuem titular certo, mas

pertencem a uma série indeterminada de sujeitos, caracterizando-se pela indivisibilidade do seu objeto. Entre tais

direitos de 3ª geração ou dimensão, avultam, pela importância, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

e à preservação de valores culturais e espirituais, tais como os relacionados à proteção do patrimônio cultural e

artístico.

Todavia, a partir das duas crises do petróleo na década de 70, instaura-se uma crise no Welfare State, que

põe em cheque a lógica do dirigismo estatal. Nesse cenário, o Estado passa a ser frequentemente associado à

ineficiência, à corrupção e ao desperdício. O seu papel de protagonista do processo econômico submete-se a intenso

questionamento, imperando o ceticismo em relação ao seu potencial como ferramenta de transformação social. Sob tal
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perspectiva, torna-se hegemônico o discurso da privatização e da desregulamentação, encampado por inúmeros

países, sob a batuta de órgãos internacionais como o FMI e o Banco Mundial.[42]
Nas duas últimas décadas do século XX, a globalização econômica alimentou o processo de esfacelamento do

Estado Providência, na medida em que foi corroendo o seu poder de efetivamente subordinar os fatores econômicos e

sociais presentes em cada comunidade. Como observou André-Nöel ROTH:

 
O desenvolvimento das forças econômicas a um nível planetário diminui o poder
de coação dos Estados nacionais sobre estas. A mobilidade acrescida aos meios de
produção e às operações financeiras, o crescimento dos intercâmbios e a internacionalização
das firmas, impossibilitam a aplicação de políticas do tipo keynesiano em um só país. O
Estado está limitado em suas políticas fiscais e intervencionistas (em termos de
alcance interno) pelas coações da competência econômica mundial.[43] (grifo
nosso)

 

Dessa forma, variáveis internacionais, em relação às quais o Estado é absolutamente impotente, tornam-se,

cada vez mais, condicionantes da vida doméstica das nações. Com isso, a crença de que seria possível, por meio de

uma Constituição dirigente, imprimir os rumos da vida de uma comunidade política, converte-se numa longínqua

utopia.

Por tudo isso, percebeu-se que as crises do Estado contagiaram a Constituição, bem como, o conceito de

soberania que nunca foi absoluto e ilimitado, verificando-se que, além da restrição constitucional operada no conceito

de soberania interna, o mesmo movimento de proliferação dos direitos humanos de mãos dadas com a globalização

econômica deu um golpe certeiro na soberania externa dos Estados. Essa última erosão é percebida, principalmente,

quando o estudioso defronta-se com o conflito entre normas de origem internacional e interna que é, com efeito, um

dos pontos mais debatidos quando se pretende analisar as teorias jusfilosóficas envolvendo o conceito de soberania e

as relações entre a ordem interna e internacional.

2.4  A Soberania na Era da Globalização

Virou lugar comum dizer que o mundo atual passa por um fenômeno conhecido como globalização[44];
todavia, não se pode negar que a globalização é o traço mais relevante dos contornos assumidos pela atual estrutura

internacional.

Diante desta nova realidade, observa-se que, nos dias atuais, tem existido uma maior cooperação

intergovernamental, e, como consequência, tem o conceito de soberania necessitado de reformulação, uma vez que os

Estados não são auto-suficientes, ou seja, não operam individualmente nas relações internacionais, mas, sim,

interdependentemente. A comunidade internacional vem tentando buscar soluções que conciliem o conceito de

soberania com as necessidades de cooperação e integração entre os Estados Modernos.

A União Européia (UE) talvez seja o exemplo mais bem-sucedido, introduzindo o que se vem chamando de

supranacionalidade, um instituto do direito internacional. Com efeito, o processo de integração européia provocou

mudanças em diversos setores, destacando-se a esfera jurídica, objeto de grandes modificações, com a flexibilização

do conceito clássico de soberania e com o surgimento de nova ordem jurídica: o direito comunitário. Diante disso, a

instituição de uma estrutura de contornos federais ou para-federais, que faria desaparecer a figura do Estado
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soberano, tão arduamente conquistada ao longo de lutas seculares, é uma perspectiva que muitas nações temem.[45]
Há quem entenda que o direito internacional, pela ausência de coercibilidade, de um poder legislativo

internacional, de tribunais com jurisdição obrigatória e da ausência da imperatividade das decisões judiciais, não seria,

exatamente, um direito. HART assevera que o direito vincula as condutas humanas e se o direito internacional não é

capaz de vincular as condutas dos Estados, então, não seria um direito verdadeiramente.[46]
Nessa linha, observa-se que as obrigações internacionais nascidas com a adesão dos Estados aos

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos só possuem conteúdo real quando o mecanismo de

responsabilização por violações é eficaz. Tal mecanismo deve ser o mais amplo possível para que se evite, justamente,

o caráter meramente programático das normas internacionais sobre direitos humanos.

Por outro lado, o efeito vinculante do Direito Comunitário na União Européia é inegável, quer do direito

originário – Tratado de Roma e todos os tratados que procederam à sua revisão –, quer do direito derivado. O Direito

Comunitário constitui um ordenamento de subordinação, em que regulamentos, diretivas e decisões, sempre que

gozem de efeito direto, podem ser invocadas pelos cidadãos contra ou em vez de normas de direito nacional, junto

dos tribunais nacionais, a fim de verem reconhecidas, ao seu favor, determinadas situações jurídicas subjetivas, o que

representa uma inovação em face da tradicional excepcionalidade que revestiam as normas self-executing dos tratados

internacionais.

Para além do efeito direto, característica fundamental de uma Comunidade de Direito que serve, sobretudo,

às pessoas e não aos Estados, a Corte de Justiça das Comunidades européias tem desde o início da construção

comunitária, afirmado a primazia do Direito Comunitário, originário e derivado, sobre as normas dos ordenamentos

nacionais, mesmo que de nível constitucional.[47]
É importante mencionar, contudo, que o direito comunitário, tal como se apresenta na Europa, só se

estabeleceu devido a limites impostos pelos tratados constitutivos da UE como, por exemplo, o Tratado de Roma, de

1957, posteriormente o Tratado de Maastricht, de 1994, que reformulou as bases da cooperação previstas no primeiro.

O conjunto destes tratados constitutivos tem sido considerado como a Constituição da Comunidade, pois, como

assevera CANOTILHO, são eles que determinam as diretrizes a serem tomadas, como por exemplo, a criação de

órgãos comunitários, competências, objetivos, limites e até direitos e garantias individuais.[48]
Na verdade, o direito comunitário encontra fundamentos na teoria da soberania compartilhada[49]. De

acordo com esta teoria, os Estados-membros, quando buscam a integração, transferem parcelas de seu poder que

passam a ser exercidas por todos da comunidade. Esta transferência permite que os Estados estendam suas

influências aos demais da comunidade, bem como podem se colocar, de modo estratégico, como interlocutores em

relação a outros países no cenário internacional.

Nessa conjuntura, vislumbra-se um novo conceito de soberania, pois como se observou o Direito Comunitário

só se faz presente no processo de integração se acompanhado da delegação de soberania e da formação de uma

esfera político-jurídica supranacional. Para os teóricos e defensores do direito integracionista, na soberania

compartilhada, os Estados-membros não renunciam à sua soberania, tão-somente passam a exercê-la de forma

compartilhada com os outros Estados naquelas matérias expressamente previstas nos tratados.[50]

3         A SOBERANIA E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
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A necessidade primordial de proteção e efetividade dos direitos humanos possibilitou, em nível internacional,

o surgimento de uma disciplina autônoma ao Direito Internacional Público, denominada Direito Internacional dos

Direitos Humanos, cuja finalidade precípua consiste na concretização da plena eficácia dos direitos humanos, por meio

de normas gerais garantidoras de bens da vida primordiais (dignidade, vida, segurança, liberdade, honra, moral, entre

outros) e previsões de instrumentos políticos e jurídicos de implementação desses direitos universais. Nesse sentido,

afirma PIOVESAN que “o Direito Internacional dos Direitos Humanos visa a garantir o exercício dos direitos da pessoa

humana”.[51]
A autora supra citada aponta, ainda, como os primeiros marcos do processo de internacionalização dos

direitos humanos o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho. Com efeito,

para que os direitos humanos se internacionalizassem foi imprescindível a redefinição do âmbito e do alcance do

tradicional conceito de soberania estatal.[52]
O “direito a ter direitos”, segundo a terminologia de Hannah ARENDT, passou, então, a ser o referencial

primeiro de todo este processo de redefinição do status do indivíduo no cenário internacional. Como resposta às

barbáries cometidas no Holocausto, começa, então, a aflorar todo um processo de internacionalização dos direitos

humanos, criando uma sistemática internacional de proteção, mediante a qual se torna possível a responsabilização do

Estado no plano externo, quando, internamente, os órgãos competentes não apresentarem respostas satisfatórias na

proteção dos direitos humanos.[53]
Na lição de Alexandre de MORAES, a evolução histórica da proteção dos direitos humanos fundamentais em

diplomas internacionais é relativamente recente, iniciando-se com importantes declarações sem caráter-vinculativo,

para, posteriormente, assumirem a forma de tratados internacionais, no intuito de obrigarem os países signatários ao

cumprimento de suas normas.[54]
No entanto, é a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que se instaura uma ordem

pública mundial fundada no respeito à dignidade da pessoa humana. Consolida-se, dessa forma, o Direito Internacional

dos Direitos Humanos, mediante a adoção de importantes tratados de proteção dos direitos humanos, de alcance

global, emanados da Organização das Nações Unidas (ONU); e regional (emanados dos sistemas de proteção europeu,

interamericano e africano). Inspirados pelos valores e princípios da Declaração Universal os sistemas global e regional

compõem, portanto, o universo instrumental de proteção dos direitos humanos no plano internacional.

Diante desse complexo aparato normativo, cabe ao indivíduo, que sofreu violação de direito, a escolha do

aparato mais favorável. Nessa ótica, os diversos sistemas de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos

indivíduos protegidos. Ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, esses sistemas se complementam, somando-

se ao sistema nacional de proteção, a fim de proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção de

direitos fundamentais.

No caso do Brasil, é somente com o processo de democratização, iniciado em 1985, que o Estado Brasileiro

passa a ratificar os principais tratados de proteção dos direitos humanos. Impulsionado pela Constituição de 1988 –

que consagra os princípios da prevalência dos direitos humanos e da dignidade humana – o Brasil passa a se inserir no

cenário de proteção internacional dos direitos humanos.

Assim, a partir da Norma Ápice de 1988 foram ratificados inúmeros tratados internacionais de proteção ao

direitos humanos pelo Brasil.[55]
Adicione-se que, em 03 de dezembro de 1998, o Estado Brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da
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Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio do Decreto Legislativo n.89/98. Em 07 de fevereiro de 2000, o

Brasil assinou o Estatuto do Tribunal Internacional Criminal Permanente.

Em um momento marcado pela crescente “justicialização” do Direito Internacional dos Direitos Humanos (a

exemplo, vide a mencionada criação do Tribunal Internacional Criminal Permanente), bem como pela intensa adesão

do Brasil ao aparato internacional de proteção dos direitos humanos (com destaque ao reconhecimento da jurisdição

da Corte Interamericana em 1998), impõe-se à cultura jurídica o desafio de criar, desenvolver e aprofundar a doutrina

nacional voltada à matéria.

Há que se propagar o esforço de desvendar uma visão renovada e contemporânea dos direitos humanos,

caracterizada pela dinâmica interação da ordem jurídica nacional, regional e global, movidas por uma mesma

racionalidade e sentido: a absoluta prevalência da dignidade humana. Nesse cenário, a crescente internacionalização

dos direitos humanos passa a invocar os delineamentos de uma cidadania universal[56], da qual emanam direitos e

garantias internacionalmente assegurado.

3.1  Os Motivos da Internacionalização dos Direitos Humanos

O desenvolvimento acelerado, nas últimas dezenas de anos, do Direito Internacional é notório: não há hoje

ramo do Direito interno imune a normas internacionais sobre a matéria. Em geral, os Estados aceitam a progressiva

limitação de sua soberania porque necessitam da cooperação internacional para fazer frente a problemas

transfronteiriços. O Direito Internacional do Meio Ambiente, o Direito Internacional Econômico, o Direito Internacional

Penal entre outros, são reflexos da necessidade de solução de problemas globais, que transcendem a fronteira de um

único Estado.

Contudo, a internacionalização do tema dos direitos humanos possui motivos distintos daqueles que

acarretaram a internacionalização de outros temas, como por exemplo, o meio-ambiente. De fato, percebe-se

facilmente que a matéria ambiental é preocupação internacional de per se, já que degradações infrigidas ao meio

ambiente dentro do território de um Estado podem afetar todo o planeta.

Tal situação não ocorre no tocante aos direitos humanos, uma vez que a proteção local de direitos humanos

não afeta de per se os interesses de um cidadão de outro Estado.[57]
Por outro lado, um tratado internacional de direitos humanos é distinto de outros tratados, porque só contém

deveres aos Estados contratantes, pois os direitos neles previstos são de indivíduos ou grupos de indivíduos.

Surge, então, o enigma: por que os Estados aceitam limitar a própria soberania, criando obrigações jurídicas

e muitas vezes tribunais internacionais que julgarão leis internas e decisões de todo tipo (inclusive decisões dos

Tribunais Supremos domésticos), sem qualquer contrapartida mais evidente?

O que motivou e continua a motivar os Estados a aceitarem mencionadas limitações, considerando que em

geral atuam na esfera internacional movidos pela ânsia do ganho econômico ou de contrapartidas equânimes e da

supremacia política?

Na análise doutrinária[58] sobre o tema, sobressaem-se seis grandes motivos, a seguir analisados. Antes,

cabe aqui um alerta, pois é impossível obter uma única e singela motivação capaz de explicar o comportamento de

todos os Estados da sociedade internacional, que é essencialmente assimétrica e desigual. As diferenças entre os

Estados, que possuem estágios de desenvolvimento e histórias distintas, fazem com que os motivos pelos quais eles
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ratificam os tratados de direitos humanos sejam também diferentes. Por isso, será abordado a seguir os principais

motivos, que, é claro, não influenciaram da mesma maneira todos os Estados.

A começar pelo próprio nascimento do Direito Internacional dos Direitos Humano, já exposto supra, é certo

que vários Estados europeus foram motivados pelo repúdio às barbáries da 2ª Grande Guerra, o que gerou

necessidade de se evitar repetições do ocorrido.

Com efeito, a perseguição nazista aos seus próprios nacionais no período anterior à guerra e também no seu

curso mostrou a necessidade de um arcabouço normativo internacional na defesa de direitos humanos, que impediria

violações de direitos humanos avalizadas pelo próprio ordenamento doméstico de cada Estado.[59]
Assim, pelo menos para os Estados europeus a herança histórica da Segunda Grande Guerra têm um peso

relevante na ratificação constante dos tratados internacionais de direitos humanos.[60] Entretanto, a comunidade

internacional naquela época era pequena (aproximadamente 60 Estados) e o passado nazista é longínquo para muitos

outros países, o que faz inquirir sobre os demais motivos da internacionalização dos direitos humanos.

Um segundo motivo, frisado constantemente pela doutrina de direitos humanos, é o anseio de vários

governos em adquirir legitimidade política na arena internacional e distanciar-se de passados ditatoriais e de constante

violação de direitos humanos. Assim, vários Estados aderem a instrumentos jurídicos internacionais de proteção de

direitos humanos e participam de organizações com competência de averiguação de suas próprias políticas internas na

busca da legitimidade[61] trazida por esses órgãos.[62]
Possivelmente essa é a situação do Brasil, que, após a redemocratização nos anos 80, vem sistematicamente

aderindo a tratados internacionais de direitos humanos, reconhecendo, inclusive, a jurisdição da Corte Interamericana

de Direitos Humanos.

Não só o repúdio ao passado ditatorial tem impulsionado os sucessivos governos brasileiros, desde então

(governos de diferentes matizes ideológicas, diga-se), a ratificar tratados de direitos humanos. Os conflitos fundiários,

a violência policial e a impunidade, a crise do desemprego, as crianças e adolescentes em situação de risco nas ruas, a

fome e miséria que assolam milhares, enfim, o atual cenário de desrespeito aos direitos humanos faz com que esses

governos queiram mostrar que não compactuam (ao menos na retórica) com tal situação e que estão comprometidos

com a mudança.

Com isso, busca-se alterar a percepção atual do Brasil no exterior, que é, muitas vezes, relacionada com a

maciça violação de direitos humanos, e com isso, estabelecer um diálogo de iguais em outros campos de interesse

para o Estado.

Em sintonia com essa busca de legitimidade, surge outra motivação, relativa à política internacional. A

internacionalização intensiva da proteção dos direitos humanos explica-se, também, por servir para o estabelecimento

de diálogo entre os povos. Diálogo revestido de legitimidade pelo seu conteúdo ético. De fato, conforme já expôs

André de Carvalho RAMOS:

 
A proteção de direitos humanos torna-se fator-chave para a convivência dos povos na
comunidade internacional. Essa convivência é passível de ser alcançada graças à afirmação
dos direitos humanos como agenda comum mundial, levando os estados a estabelecerem
projetos comuns, superando as animosidades geradas pelas crises políticas e
econômicas.[63]

 

De fato, a internacionalização do tema dos direitos humanos permite a manutenção de um diálogo comum

entre Estados em busca de um novo equilíbrio pós-comunismo e em plena era da globalização e seus novos
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desafios.[64]
A partir desse ponto, ingressa-se em uma quarta e recente motivação da internacionalização dos direitos

humanos, a motivação econômica, que numa concepção doutrinária, os países desenvolvidos, exportadores de capital,

a defendem para exigir o respeito a um standard mínimo de direitos dos investidores (direito de propriedade, direito

ao devido processo legal, vedação do confisco, entre outros direitos).[65]
Por sua vez os países subdesenvolvidos estão, cada vez mais, utilizando a proteção internacional dos direitos

humanos como forma de exigir mudanças drásticas em outros setores do Direito internacional, como o Direito do

Comércio Internacional ou o Direito Internacional Econômico.[66] Conforme resta demonstrado no caso dos remédios

contra a Aids, onde foi vigorosa a atuação do Brasil na Conferência de Doha da Organização Mundial do Comércio

(OMC) em defesa do direito à saúde, em contraponto aos acordos comerciais de proteção à propriedade imaterial.[67]
A proteção de direitos humanos (direito à saúde e, no caso, direito à vida) foi usada, então, para convencer os

parceiros internacionais sobre a impossibilidade de cumprimento estrito de normas comerciais desfavoráveis da OMC.

Outro exemplo é da Argentina, que, em repetidas ocasiões, clamou pela proteção de direitos humanos para

justificar seus pedidos de mudança nas políticas econômicas determinadas pelo Fundo Monetário Internacional.[68]
Outro importante fator que impulsiona a internacionalização dos direitos humanos é a atuação da sociedade

civil organizada. As organizações não governamentais nacionais perceberam, há muito, que os tratados internacionais

de direitos humanos são alternativas para a consecução de objetivos, muitas vezes, inalcançáveis no plano legislativo

interno.[69] Em face de uma correlação política interna desfavorável, as organizações não-governamentais buscam

obter no plano internacional elaboração de um tratado internacional de direitos humanos, que será oferecido aos

Estados para ratificação. Contam, é claro, que as ratificações por parte dos demais Estados da comunidade

internacional sirvam como elemento de convencimento para que aquele determinado Estado venha a ratificar o

tratado.

Outras vezes, o direito em questão já está previsto nas leis domésticas e até na Constituição, mas não é

implementado. Assim, a elaboração de um tratado internacional dá visibilidade e maior peso político ao tema, o que

também já foi percebido. Além disso, as organizações não-governamentais contam com o acesso às instâncias

internacionais de direitos humanos para obter a tão esperada implementação do direito almejado.

Desse modo, no intrincado jogo de pressões e interesses da esfera internacional, as organizações não-

governamentais ocupam espaço importante em várias organizações internacionais (como observadoras, como é o caso

da ONU) e em todas as conferências internacionais de direitos humanos. Na Conferência de Durban, por exemplo, foi

reconhecida, por pressão das organizações não-governamentais de pessoas com necessidades especiais, a necessidade

de elaboração de um tratado internacional no âmbito da ONU sobre os direitos das pessoas portadoras de

necessidades especiais.[70]
Por fim, outro importante motivo no mundo globalizado, é a conhecida indignação das comunidades nacionais

com o desrespeito a direitos básicos do ser humano, mesmo que venham a ocorrer em lugares distantes do mundo.

Consolida-se a chamada “mobilização da vergonha” e o exercício do “poder do embaraço”, na qual organizações não-

governamentais, notadamente de países desenvolvidos, buscam inserir na agenda política local temas relativos à

proteção de direitos humanos em outros Estados, o que contribui para internacionalização de tal temática.[71]
Observa-se que a confluência desses fatores, no mundo atual, implanta, em definitivo, os direitos humanos

como tema internacional. Em síntese, consagra-se, então, a existência de uma normatividade internacional sobre os

direitos humanos via uma dupla lógica: a lógica da supremacia do individuo, como ideal do Direito Internacional e a
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lógica realista, da busca da convivência e cooperação pacífica entre os povos, capaz de ser encontrada por meio do

diálogo na proteção de direitos humanos. [72]
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embalada pelo progresso tecnológico, a globalização econômica se acelera, torna-se uma força irresistível. O

vertiginoso desenvolvimento no campo da informática e das telecomunicações, verificado neste início de século,

encurtou drasticamente as distâncias e ampliou os mercados, aproximando da realidade a metáfora da “aldeia global”.

No mundo de hoje, um evento ocorrido em outro continente, a milhares de quilômetros, pode influenciar vidas quase

que instantaneamente. Oscilações na Bolsa de Tókio repercutem, às vezes no mesmo dia, sobre a taxa de juros que o

cidadão brasileiro de classe média paga em seu cheque especial. Neste cenário, constata-se que idéias e conceitos

profundamente enraizados em nosso imaginário se esclerosaram, tornando-se imprestáveis para explicar a realidade

cada vez mais complexa que nos cerca.

O Direito, como não poderia deixar de ser, não assiste impávido a essas transformações. A globalização

aprofunda a crise dos paradigmas do Direito Moderno, construídos ao longo de séculos de história e tradição. As novas

variáveis econômicas, políticas e sociais emergentes do processo de globalização implodem os pilares fundamentais

sobre os quais se alicerçou o pensamento jurídico ocidental, desafiando o jurista a reexaminar os institutos e conceitos

que formam o seu instrumental técnico sob novas perspectivas, despindo-se de preconceitos e dogmas.

No Direito Constitucional, esse quadro ganha contornos ainda mais dramáticos, já que os conceitos-chave

que formam o arcabouço teórico da disciplina como os de Estado e Soberania, passam a ser questionados e

relativizados, levados pelo “arrastão” da globalização. Nessa conjuntura, o Estado moderno tem passado por intensas

transformações que se refletem na sua estrutura estatal. A soberania sendo considerada, não como um elemento do

Estado, mas sim, como sua condição de ser e de estar nas relações internacionais, não guarda hoje as características

de outrora.

Observou-se, no segundo tópico do trabalho, que Estado e Soberania foram noções que caminharam

irmanadas desde o século XVI até o final do século XX, uma não existia sem a outra. Na Idade Média, já esboçando

uma noção jurídica, a concepção clássica de soberania, não apenas concorreu para legitimação do moderno Estado

Nação, bem como determinou as bases da política e do DIP vigentes na Europa.

No entanto, constatou-se que a concepção tradicional de soberania como poder absoluto e perpétuo nunca

existiu. Na verdade, tudo não passou de um grande equívoco histórico já que o próprio BODIN reconheceu limites ao

poder soberano. Viu-se que com o advento do constitucionalismo, os direitos humanos encontraram o substrato para o

seu desenvolvimento e o poder estatal sofreu a sua primeira erosão. A partir de então o conceito de soberania antes

“absoluto” transformou-se na atual soberania nacional.

Chegou-se ao entendimento de que um novo conceito tem surgido no bojo do Direito Comunitário – o de

soberania compartilhada – que implica na delegação de soberania e na formação de uma esfera político-jurídica

supranacional.

Provada a inexistência de uma soberania ilimitada, no terceiro tópico, após situar-se os Direitos Humanos na

Ordem Internacional, ressaltando a importância do novo Direito Internacional dos Direito Humanos, demonstrou-se

que em nome da Dignidade da Pessoa Humana a progressiva internacionalização dos Direitos Humanos proíbe

retrocessos. Como amostra desse imperativo, observou-se nos últimos anos a “pronta disposição” dos Estados em

ratificar tratados internacionais de proteção aos direitos humanos com o fim, ainda que não declarado, de pleitear uma

maior legitimação na sociedade internacional.
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Por todo o exposto, acredita-se que admitir limites à atuação do Estado não significa necessariamente negar

sua soberania. Como se discutiu a soberania de uma Nação pode sofrer limitações ou balizamentos sem que o

conteúdo essencial do poder estatal seja comprometido. Nessa ótica, em se tratando de proteção dos direitos

humanos, o Direito internacional não desempenha mais o papel de coordenador de individualidades iguais, absolutas e

intangíveis, como eram concebidos os Estados, o que necessariamente impõe o redimensionamento do clássico

conceito de soberania.[73]
Em suma, o novo modo pelo qual a Constituição Brasileira tece a incorporação dos tratados sobre Direitos

Humanos no Direito Interno (§ 3º, do art. 5º, da CF de 88) faz parte de um movimento maior, que como se observou

está a promover a relativização da soberania do Estado e a universalização dos direitos humanos na esperança de que

o foco das normas internacionais passe a privilegiar cada vez mais o indivíduo.
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[1] Não há dúvidas de que a palavra central quando se trata do tema da Soberania, é Poder. Não
o Poder como expressão triunfal da força ou da astúcia, mas como função social. Essa teoria do
Poder foi construída ao longo da história, desde o Império Romano tornado cristão, passando
pelos conflitos hegemônicos da Idade Média entre a magistratura da Igreja e do Imperador, e se
consolidando no período da expansão mercantilista, em que o Estado nacional estabelece poder
coercitivo emanado de soberania absoluta. Cf. SOARES, Mário Lúcio Quintão. A Metamorfose da
Soberania em face da Mundialização. In: PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Direitos Humanos,
Globalização Econômica e Integração Regional: desafios do direito constitucional
internacional. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 544. Sobre o problema da justificação do poder
e as teorias sobre o fundamento do poder estatal, ver BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no
pensamento de Emanuel Kant. Trad. de Alfredo Fait. 2. ed. Brasília: UNB, 1992. p. 15-17.
[2] Vide invasões e bombardeios do Afeganistão e Iraque pelos Estados Unidos da América
(EUA), fatos amplamente divulgados pela mídia.
[3] Para Dalmo de Abreu DALLARI, no Estado da Antigüidade, desde a época mais remota até o
fim do Império Romano, não se encontra qualquer noção que se assemelhe à soberania. Cf.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1995.
p. 63-72. Como o presente trabalho monográfico tem como linha de pesquisa o Direito
Internacional Público e o Direito Constitucional, seguir-se-á a posição do respeitável
internacionalista Celso de Albuquerque MELLO que defende a posição de que na Grécia, apesar
de a palavra soberania ainda não existir, já é encontrada sua noção tendo em vista que as
cidades-estados tinham como fim a autarquia, isto é, a auto-suficiência. Vide MELLO, Celso de
Albuquerque. A Soberania através da História. In: ______. (Coord.). Anuário: direito e
globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 07.
[4] Em Aristóteles, no Livro I de “A Política”, apontam-se as peculiaridades da Cidade, sobretudo
aquelas que a diferenciam da sociedade familiar, afirmando-se então a idéia de superioridade da
cidade-estado, por ser dotada de autarquia. Esta expressão, entretanto, não indica supremacia
de poder significando apenas que ela era auto-suficiente, independente, capaz de suprir às
próprias necessidades. Dessa forma, do conceito de autarquia nada se pode deduzir quanto à
intensidade e à amplitude interna ou externa do poder do Estado. Cf. ARISTÓTELES. Tratado
da Política. Trad. de M. de Campos. Ed. 40658/2314. Sintra: Gráfica Europam, 1977. p. 79-
109. MONDOLFO, Rodolfo. O Pensamento Antigo - História da Filosofia Greco-romana
II: desde Aristóteles até os neoplatônicos. São Paulo: Mestre Jou, 1967. p. 72.
[5] Para uma abordagem mais detalhada do surgimento do Direito Internacional na Antigüidade,
especialmente na Grécia, Vide BOSON, Gerson de Brito Mello. Direito internacional público:
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o estado em direito das gentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 30-34.
[6] “Em Roma quase que desapareceu o DI por um certo período em virtude da “Pax Romana”
que era uma paz imposta e praticamente não havia igualdade entre Roma e o estrangeiro, este,
na maioria dos povos antigos, era considerado inimigo. É preciso lembrar que a guerra era o
estado normal da vida entre os povos”. MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito
constitucional internacional: uma introdução: Constituição de 1998 revista em 1994. 2. ed.
rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 54.
[7] Cf. GARCEZ, José Maria Rossani. Curso de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro:
Forense, 1999. p. 39-42.
[8] Sua argumentação é precisa ao afirmar: “[...] Três poderes combatem sua substantividade
durante a Idade Média: primeiro a Igreja, que quis colocar o Estado a seu serviço;
imediatamente depois o Império romano, que não quis conceder aos Estados particulares mais
valor do que o das províncias; finalmente, os grandes senhores e corporações, que se sentiam
independentes [...] Na luta contra esses três poderes nasceu a ideia de soberania”. JELLINEK,
Georg. Teoria General del Estado. Buenos Aires: Albatroz, 1954. p. 331 e 341. apud BARROS,
Alberto Ribeiro de. A Teoria da Soberania de Jean Bodin. São Paulo: Unimarco, 2001. p.
160.
[9] A doutrina de Maurice HAURIOU sobre a Soberania contém inicialmente uma distinção
fundamental entre “soberania política” e “soberania jurídica”. Segundo HAURIOU, a concepção
política da soberania consiste na idéia da independência fundamental do poder do Estado. A
soberania-independência é o conceito negativo, posto que se limita a afastar do poder toda e
qualquer idéia de limites, sem atender ao conteúdo positivo do poder. Ao contrário, a concepção
jurídica consiste na idéia “da propriedade dos direitos de governar próprios do monarca, que se
pode desdobrar nas idéias de um poder, inerente a esses direitos, e na de seu exercício”, sendo
certo que “este feixe de direitos régios constitui o conteúdo positivo da soberania”. REALE,
Miguel. Teoria do direito e do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 153.
[10] Ciente da distinção entre soberania política e soberania jurídica, Celso MELLO destaca que o
direito se preocupa acima de tudo com a noção formal de soberania, pois a qualificação de um
Estado como soberano é um ato político que tem a noção jurídica como um simples
instrumento. Cf. MELLO, 1999, p. 07.
[11] FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado
nacional. Trad. de Carlo Coccioli; Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 01.
[12] Sobre o surgimento da noção de soberania FERRAJOLI é categórico ao afirmar que “falar da
soberania, e de seus eventos históricos e teóricos, quer dizer, portanto, falar dos acontecimentos
daquela formação político-jurídica particular que é o Estado nacional moderno, nascido na
Europa há pouco mais de quatro séculos, exportado no século XX a todo planeta e hoje em
declínio”. FERRAJOLI, 2002, p. 01-02.
[13] MELLO, 1999, p. 10.
[14] Para FARIA, “originariamente a expressão soberania é de caráter eminentemente político,
tendo surgido da palavra ‘superior’ (...). No século XIII, ela aparece (...), entreabrindo a
existência de duas esferas concomitantes de poder, uma senhorial e outra real (...). Com o
tempo, a expressão vai gradativamente mudando de sentido, passando então a indicar apenas
uma posição de preeminência, ou seja, a posição daquele que era superior num sistema
hierárquico bem definido”. FARIA, José Eduardo. Nação, Estado e Soberania: o impacto da
globalização. In: ______________. O Direito na Economia Globalizada. 2ª tiragem. São
Paulo: Malheiros, 2002. p. 18.
[15] FARIA, 2002, p. 18.
[16] Sobre esta questão da hegemonia do poder papal é esclarecedora a lição de Celso D. de
Albuquerque MELLO: “As relações internacionais, apesar da inexistência real de uma comunidade
cristã, eram dominadas pelo Papado que tinha um papel preponderante, a ponto de poder
desobrigar um chefe de estado do cumprimento de tratado. Ele possuía duas armas em relação
aos príncipes cristãos. Uma era o interdito sobre uma cidade ou reino que proibia ‘a vida
sacramental e litúrgica’. Não se rezava missa, não se fazia batismo e casamento, nem se dava
extrema-unção. Não eram concluídos tratados, porque os atos do notário eram feitos ‘in Nomine
Domini’. A vida econômica e comercial ficava paralisada. [...] Quanto à excomunhão, ela tinha
um poder devastador, porque desobrigava os súditos de cumprirem as ordens do rei. [...] Pode-
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se dizer que era ela um convite à revolta. [...] ‘Em tais circunstâncias era, sem dúvida,
impossível que um rei pudesse realizar as suas funções de governo’”. MELLO, 2000, p. 54.
[17] BODIN apud BARROS, 2001, p. 237.
[18] BARROS, 2001, p. 234.
[19] Conta MELLO que Bodin, até 1570, tinha se sentido dentro do quadro “constitucionalista”
medieval e na sua obra “Método” (1566) defende uma soberania limitada. É no seu livro de 1576
que ele abandona esta posição e vai se tornar no grande teórico do absolutismo, tendo sua
teoria recebida na Espanha e na Inglaterra. Para Alberto Ribeiro de BARROS a teoria do
angevino não é incoerente já que tanto no Método quanto na República a soberania é definida
como ilimitada. Cf. MELLO, 1999, p. 12.; BARROS, 2001, p. 335-340.
[20] Em sua República, I, 8, p. 190, BODIN reconhece: “Se nós dissermos que tem poder
absoluto quem não está sujeito às leis, não encontraremos no mundo príncipe soberano, visto
que todos os príncipes da Terra estão sujeitos às leis de Deus e da natureza e a certas leis
humanas comuns a todos os povos”. BARROS, 2001, p. 245.
[21] MELLO, 2000, p. 61.
[22] De acordo com BOSON, as bases do Direito internacional moderno são encontradas em
VITÓRIA. Nas suas Preleções as principais teses por ele abordadas, de importância jurídica
internacional, dizem respeito aos poderes do Imperador e do Papa, à instituição do Estado, à
guerra justa, à neutralidade, à existência da comunidade internacional e aos direitos do Homem.
Cf. BOSON, 2000,  p. 49-51.
[23] Para um estudo mais detalhado da relação entre soberania e direitos dos povos na
communitas orbis vitoriana, Cf. ROCHA JR. José Jardim. O futuro da soberania e dos direitos dos
povos na communitas orbis vitoriana. In: Notícia do Direito Brasileiro. Nova Série, nº 9.
Brasília: UNB, 2002, p. 191-223; FERRAJOLI, 2002, p. 06-14.
[24] WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da Política: Maquiavel, Hobbes, Locke,
Montesquieu, Rosseau, “O Federalista”. 1º volume. São Paulo: Ática, 1995. p. 77-80. (Série
Fundamentos, nº 62).
[25] Cf. MELLO, 1999, p. 12.
[26] Com esta afirmação, não se pretende negar a existência de conceitos embrionários de
Constituição, na Antigüidade e na Idade Média, mas sim ressaltar que o Iluminismo implicou em
uma verdadeira ruptura com os padrões jurídicos anteriores, inaugurando um novo conceito de
relação entre o poder político e os que a ele se sujeitam, que marca o advento do
constitucionalismo.
[27] Nesse sentido sustenta BOBBIO: “No plano histórico, [...] a afirmação dos direitos do homem
deriva de uma radical inversão de perspectiva, característica da formação do Estado moderno,
na representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou soberano/súditos:
relação que é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais
súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano”. BOBBIO, Norberto. A Era dos
Direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Apres. de Celso Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro:
Campus, 2004. p. 24.
[28] Sobre essa positivação dos direitos humanos afirma LEWANDOWSKI: “A Constituição
americana de 1787 e a francesa de 1791, que incorporaram, respectivamente, a Bill of Rights e
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovadas em 1789, foram os marcos iniciais
daquilo que os tratadistas convencionaram chamar de constitucionalismo moderno. Esse conceito
identifica uma nova fase na evolução das instituições jurídico-políticas, desencadeada a partir de
fins do século XVIII, na qual o poder estatal passou a ser limitado por um conjunto de regras
escritas, estabelecido pelos cidadãos, superior ao próprio Estado”. LEWANDOWSKI, Enrique
Ricardo. Proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional. Rio de
Janeiro: Forense, 1984. p. 53.
[29] Vide SARLET, Ingo Wolfgang. (Org.) Direitos fundamentais sociais: estudos de direito
constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
[30] Nas palavras de ROUSSEAU: “Quando muitos homens, reunidos se consideram como um só
corpo, têm uma única vontade que se refere à comum conservação e ao bem-estar geral. Então
todas as molas do Estado são vigorosas e simples, suas máximas claras e luminosas. Não
existem interesses confusos, contraditórios. O bem comum se mostra em geral com evidência e
não exige senão bom senso para ser reconhecido. [...] A vontade constante de todos os
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membros do Estado é a vontade geral; por elas são cidadãos livres. Quando se propõe uma lei
na assembléia do povo, o que se lhe pergunta não é precisamente se aprova a proposta ou se
recusa, senão se está de acordo ou não com a vontade geral, que é a sua. Dando cada um seu
voto, proclama a sua opinião, e do cálculo dos votos se conclui a declaração da vontade geral”.
ROUSSEAU, Jean-Jaques. O Contrato Social: princípios de Direito Público. Trad. Antônio de P.
Machado. Rio de Janeiro: Ediouro, 1990. p. 112 e 116.
[31] CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 99-100.
[32] CANOTILHO, 1993, p. 99.
[33] BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 132.
[34] BOBBIO, Norberto. (Org.). Dicionário de política. Trad. de Luís G. P. Cascais, et al.
Brasília: UNB, 1986. p. 1185.
[35] DALLARI, 1995. p. 69.
[36] DALLARI, 1995, p. 69.
[37] Sobre essa transformação veja-se BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado
Social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
[38] Para uma abordagem completa sobre a passagem de um Estado abstencionista para um
Estado atuante com ênfase na promoção dos direitos sociais, ver TORRES, Ricardo Lobo. A
Metamorfose dos Direitos Sociais em Mínimo Existencial. In: SARLET, 2003, p. 1-27.
[39] É interessante sublinhar que o objetivo que presidiu à elaboração das primeiras constituições
e que ainda permanece o mesmo para as atuais, consistiu, basicamente, na contenção do poder
e na defesa dos direitos individuais. Nessa linha é bastante reveladora a advertência do artigo 16
da Declaração francesa: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia de
direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição”.
[40] O conceito de constituição dirigente foi desenvolvido com maestria na obra do Prof.º José
Joaquim Gomes CANOTILHO, Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994. Tal obra teve
enorme influência no pensamento jurídico brasileiro, tendo penetrado de modo profundo nas
linhas gerais da Constituição de 1988.
[41] Sobre esse assunto, Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em
juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 12. ed. São Paulo:
Saraiva, 2000. p. 43-44.
[42] SARMENTO, Daniel. Constituição e Globalização: a crise dos paradigmas do Direito
Constitucional. In: MELLO, 1999, p. 57
[43] apud FARIA, 2002, p. 18.
[44] Assevera Maurício Andreiuolo RODRIGUES, que “A globalização é um fenômeno sem data de
nascimento. A sua presença pode ser admitida pela análise de todo um contexto; como o
resultado da marcha que vai caminhando com a História”. Vide RODRIGUES, Maurício
Andreiuolo. Poder Constituinte Supranacional: esse novo personagem. Porto Alegre: Sergio
Antônio Fabris, 2000. p. 21.
[45] Vide, por exemplo, o fato da União Européia não obter dos países membros do bloco a
aprovação da Constituição da União Européia.
[46] HART, Herbert. O Conceito de Direito. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. p. 233.
Sobre o direito internacional, HART assevera que: “[...] não dispõe de regras securitárias de
alteração e de julgamento que criem um poder legislativo e tribunais, como ainda lhe falta uma
regra de reconhecimento unificadora que especifique as fontes do direito e estabeleça critérios
gerais de identificação das suas regras”.
[47] Cf. CAMPOS, Eduardo Nunes. Cidadania Social nos Blocos Regionais: a experiência da
Comunidade Européia e do Mercosul. In: ANNONI, Danielle. Os novos conceitos do novo
direito internacional: cidadania, democracia e direitos humanos. Rio de Janeiro: América
Jurídica, 2002. p. 145-164. No mesmo sentido, PIOVESAN, 2007.
[48] CANOTILHO, 1993, p. 902.
[49] Cf. SILVA, Roberto Luiz. Soberania Estatal no Contexto do Direito Comunitário e da
Integração. In: GUERRA, Sidney; SILVA, Roberto Luiz. (Coord.). Soberania: antigos e novos
paradigmas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p. 310-324.
[50] SILVA, 2004, p. 324.
[51] PIOVESAN, op. cit., p. 107.
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[52] PIOVESAN, 2007.
[53] MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos Humanos, Constituição e os Tratados
Internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica brasileira.
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 216.
[54] MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
p. 36. (Coleção temas jurídicos; 3).
[55] PIOVESAN, 2007 (cf. Cap. VIII e Anexos).
[56] Cf. RODRIGUES, 2000, p. 122-124.
[57] Nesse sentido, sustenta Celso LAFER que “os direitos humanos também não são, como o
meio ambiente, um tema global evidente em função da hoje inequívoca percepção de que os
danos ecológicos ou a inadequada gestão interna do meio ambiente têm repercussão
transfronteiras e, por isso, são do explícito interesse dos estados e da comunidade mundial.”
LAFER, Celso. “Prefácio” In: ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como tema
global. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. XXXVII. (Estudos, 144).
[58] Os seis motivos da internacionalização dos direitos humanos apresentados a seguir foram baseados na doutrina de
RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005. p. 60-68.
[59] No mesmo sentido, afirma Flávia PIOVESAN que “[...] em face das atrocidades cometidas
durante a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional passa reconhecer que a
proteção dos direitos humanos constitui questão de legítimo interesse internacional. Ao constituir
tema de legítimo interesse internacional, os direitos humanos transcendem e extrapolam o
domínio reservado do Estado ou a competência nacional exclusiva”. PIOVESAN, 2007, p. 116.
[60] A posição dos Estados Unidos é peculiar. Importante incentivador da proteção internacional
dos direitos humanos desde os seus primórdios (sediou a Conferência de São Francisco – que
criou a ONU – e a atuação de Eleanor Roosevelt na redação da Declaração Universal de Direitos
Humanos foi valiosa) é um Estado que pouco ratifica tratados de direitos humanos. No entanto,
foge ao objeto desse trabalho avaliar a suposta incongruência de tal comportamento, que
chama a atenção de todos os especialistas da área.
[61] Para LAFER, então, “... os direitos humanos, como tema global, significam, ao
internacionalmente deles se tratar, no âmbito da jurisdição de cada Estado, em tempos de paz,
que somente a garantia efetiva dos direitos humanos da população confere legitimidade plena
aos governantes no plano mundial”. LAFER, apud ALVES, 2003, p. XXXVI.
[62] Cf. RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: Análise dos Sistemas de
Apuração de Violações de Direitos Humanos e a Implementação das Decisões no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
p. 106-108.
[63] RAMOS, 2005, p. 63.
[64] Como visto no dia 11 de setembro de 2001, com os atentados em Nova York, bem como
após a invasão anglo-americana do Iraque em 2003.
[65] RAMOS, 2005, p. 64.
[66] ALVES, 2003, p. 3.
[67] Um panel de solução de controvérsia foi instalado contra o Brasil na OMC em janeiro de
2001 a pedido dos Estados Unidos, que questionaram a possibilidade legal de quebra de
patentes de produtos farmacêuticos importados (não produzidos localmente no Brasil). O
governo brasileiro buscava pressionar as empresas multinacionais a reduzirem os preços de
medicamentos do Programa de Combate à AIDS sob a ameaça de licenciamento compulsório de
suas patentes. Cf. RAMOS, 2005, p. 65.
[68] RAMOS, 2005, p. 65.
[69] RAMOS, 2005, p. 66.
[70] Em 25 de agosto de 2009 o governo brasileiro, por meio do Decreto n. 6.949, de 25 de
agosto de 2009, finalmente promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
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TRANSCONSTITUCIONALISMO?

TRANSCONSTITUCIONALISM?

Alexandre Araújo Costa
Matthias Mailleux Sant'Ana

RESUMO
O presente artigo analisa a potencialidade de utilizar a categoria transconstitucionalismo,
formulada por Marcelo Neves em seu recente livro Transconstitucionalismo (São Paulo: WFM
Martins Fontes, 2009) como base para uma reflexão teórica adequada sobre questões
envolvendo a relação entre sistemas judiciais ligados a diversos ordenamentos jurídicos e
também a capacidade dessa categoria oferecer soluções dogmáticas compatíveis com a
interdependência política que existe entre os sistemas jurídicos contemporâneos. 

O texto inicia com uma análise da insuficiência das teorias baseadas em conceitos fortes de
autonomia estatal para lidar com os desafios jurídicos atuais e também da inviabilidade de
manter uma dicotomia estrita entre questões internas/externas. Mostra, em especial, a
dificuldade de manter o dogma constitucional da supremacia da constituição em situações que
são reguladas simultaneamente por mais de um ordenamento jurídico. 

Em seguida, faz-se uma análise do modo como Marcelo Neves elabora a categoria teórica de
transconstitucionalismo, entrelaçando conceitos de acoplamento estrutural e racionalidade
transversal, e o modo como ele tenta superar dificuldades geradas pela abordagem sistêmica
baseada em Niklas Luhmann por meio uma aproximação de categorias dialógicas baseadas no
pensamento de Jürgen Habermas. 

Por fim, faz-se um balanço do modo como Neves elaborou a categoria de
transconstitucionalismo, mostrando que ela tem potencial de orientar reflexões atinentes a
conflitos contemporâneos envolvendo sistemas judiciais estatais, mas que a tentativa de conferir
demasiada abrangência a esse conceito termina por enfraquecer a sua utilidade teórica. 

PALAVRAS-CHAVES: Transconstitucionalismo; Direito Internacional; Direito Transnacional;
Direito Constitucional

ABSTRACT
This article analyzes the potential use of the category transconstitucionalism formulated by
Marcelo Neves in his recent book Transconstitucionalismo (São Paulo: Martins Fontes WFM,
2009) as the basis for an adequate theoretical reflection on issues involving the relationship
between judicial systems connected to different legal orders and also the ability of that category
to offer dogmatic solutions compatible with the political interdependence that exists among the
contemporary legal systems. 
The text begins with an analysis of the failure of theories based on strong concepts of state
autonomy to deal with the current legal challenges and also the impossibility of maintaining a
strict dichotomy between internal/external issues. It deals in particular the difficulty of
maintaining the dogma of constitutional supremacy of the constitution in situations that are
regulated simultaneously by more than one jurisdiction. 
Then, the text describes how Marcelo Neves elaborates the theoretical category of
transconstitucionalism, intertwining concepts of transverse rationality and structural coupling,
and how he tries to overcome difficulties caused by the systemic approach based on Niklas
Luhmann through a dialogical approach oriented by categories based on the thought of Jürgen
Habermas. 
Finally, the article offers a balance of how Neves drafted the category transconstitucionalism,
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showing that it has the potential to guide discussions relating to contemporary conflicts involving
state judicial systems, but that the attempt to give too much scope to this concept ends up
weakening its theoretical usefulness. 

KEYWORDS: Transconstitucionalism; International Law; Transnational Law; Direito
Constitucional.

1. Introdução: autonomia, soberania e sistema jurídico na sociedade contemporânea
O contexto internacional contemporâneo, marcado pela globalização e por movimentos de integração

regional, apresenta uma série de desafios às teorias construídas a partir de categorias ligadas à afirmação de
uma autonomia nacional. Essa autonomia é um dos pressupostos para que pensemos o direito das gentes como uma
rede de relações internacionais, ou seja, relações entre nações organizadas na forma de Estados soberanos, num
tipo de perspectiva que foi dominante até meados do século XX. Um texto que marca essa modificação é o
artigo de 1956 em que Philip Jessup cunha a categoria transnacional para superar as deficiências da categoria
hegemônica internacional, porque “the term international is misleading since it suggests that one is concerned only
with the relations of one nation (or state) to the other nations (or states)” (JESSUP, 2006). Esse texto inaugura
uma linha de reflexão que busca abrir espaço na teoria jurídica para categorias capazes de lidar com a
complexidade de situações que não podem ser caracterizadas apenas como relações conflituosas entre sistemas
jurídicos estatais autônomos, a serem resolvidas com base em um conjunto de normas produzidas pelos
próprios estados nacionais.

Essa perspectiva fez com que Jessup terminasse por proceder a uma crítica à tradicional ênfase na
autonomia, típica da modernidade, que faz com que a justificação da legitimidade do direito seja feita sempre
em termos de uma autolimitação autônoma. Essa a lógica que conduz às teorias contratualistas, que fundamentam
a soberania estatal na autonomia individual, e às teorias de um direito internacional construído a partir das normas
decorrentes do exercício da autonomia dos Estados nacionais.

Tal concepção autonomista é mostra bastante compatível com as teorias fundadas na idéia de
fechamento operacional dos sistemas, como a de Niklas Luhmann, para as quais cada sistema jurídico deve ser
caracterizado como um sistema fechado, no sentido de que a sua identidade é construída a partir da
determinação autônoma de seu comportamento (LUHMANN, 2007). Elementos extra-sistemáticos, como as
normas e os interesses de outras coletividades, fazem parte do ambiente em que o sistema se desenvolve, e
nessa medida eles somente poderiam ser levados em conta pelo sistema jurídico de um determinado Estado
caso esse processo pudesse ser caracterizado como exercício de sua própria autonomia. Com isso, teorias que
estabelecem uma demanda no sentido de que os Estados têm o dever de levar em consideração elementos
extra-sistemáticos podem ser lidas como promotoras de uma espécie de corrupção sistêmica, na medida em que
advogam uma perda de autonomia na definição dos próprios modos de atuação. E o resultado de um processo
radical de corrupção seria a desdiferenciação do próprio sistema, que perde a sua própria autonomia, dissolvido
em uma outra forma de organização.

Todavia, a própria caracterização dos direitos estatais como unidades autônomas é muito
questionável, na medida em que uma descrição alternativa pode apontar para uma interdependência muito
acentuada entre os direitos estatais, e inclusive para um entrelaçamento entre regras produzidas pelos estados e
por outros atores, como acentua Jessup (2006). O reconhecimento dessa interdependência política sempre foi
um elemento de crítica aos conceitos fortes de soberania, que afirmavam o direito dos Estados de atuarem
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internamente com uma liberdade absoluta. De fato, os Estados nunca foram absolutamente livres sequer para
decidir as questões internas, na medida em que a repercussão de certas ações pode gerar repercussões
internacionais demasiadamente graves. Além disso, as ações de outras entidades soberanas – Estados ou
organizações internacionais – podem exercer efeitos sobre o espaço regulatório nacional. Assim, a soberania
sempre foi um elemento mais importante para os discursos de justificação do que para a prática política, que a
suplanta sempre que os interesses lesados sejam suficientemente relevantes.

Mas o ponto desse debate que nos interessa especialmente na presente abordagem é a de que não é
viável dividir as questões jurídicas como internas/internacionais. Essa é uma divisão artificial, que somente ganha
sustentabilidade em um contexto internacional de isolamento, no sentido de que os Estados são
particularmente insensíveis aos atos que outros Estados praticam como exercício de sua soberania. Porém, os
movimentos de integração regional e globalização geram um aumento exponencial dessa sensibilidade, pois as
decisões que um Estado toma como internas (ou seja, como exercício de sua soberania) têm impactos cada vez
maiores nos interesses juridicamente protegidos pelos ordenamentos de outros Estados.

Apesar desse grau de interconexão global entre os diversos atores políticos, os discursos jurídicos que
organizam a prática judicial de cada Estado continuam pautados pela afirmação de uma completa autonomia.
Dado que todas as decisões judiciais precisam referir-se em última instância a uma constituição nacional, e que os
juristas são formados dentro de uma tradição cultural que afirma que não há direitos superiores à própria
constituição, não há elementos dogmáticos capazes de entender que as divergências de tratamento
constitucional são um problema a ser enfrentado. Como cada uma das constituições tem pretensão de soberania,
até hoje tentamos resolver as eventuais divergências a partir de soluções inspiradas na tradicional categoria de
competência.

Dada a inviabilidade de mitigar teoricamente a autonomia dos direitos estatais, o máximo que
podemos construir são critérios de aplicabilidade que definem os limites temporais, espaciais e materiais de sua
aplicação. Isso normalmente nos faz transitar para o campo do direito internacional privado, que é justamente
uma sequência de critérios por meio dos quais os Estados definem os limites da aplicação do seu direito, o que
articula uma perspectiva de soberanias ilimitadas dentro de espaços decisórios limitados. Segundo F. A. Mann, em
palestra proferida em 1964, “such a system seems to establish a satisfactory regime for the whole world. It
divides the world into compartments within each of which a sovereign State has jurisdiction” (apud
BUXBAUM, 2009). Todavia, esse tipo de articulação tem resultados previsivelmente insatisfatórios toda vez
que as questões se aproximam dos núcleos axiológicos das constituições, especialmente daqueles direitos que
são tratados como indisponíveis. Quando duas ordens jurídicas diversas regulam de forma diversa uma mesma
questão de direitos fundamentais ou de direitos humanos, afloram definitivamente as aporias de um discurso
fundado nos conceitos de autonomia e soberania. Se ambos os Estados se consideram autônomos e soberanos,
como lidar com as questões nas quais as duas consideram que uma determinada situação está no âmbito da
sua soberania?

Além disso, como acentua Hannah Buxbaum, “dividing the world into compartments, as Mann put it,
is no longer a satisfactory or even a viable way to conceive of regulating the global economy. It ignores the
diffusion of both the conduct that must be regulated and also the means by which regulatory authority is
asserted in the global economy.” Em especial, essa divisão ignora o fato de que muitos eventos atualmente
“can be characterized as occurring nowhere (in cyber-space) or everywhere (on interconnected global

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5434



markets)”, o que coloca em cheque a definição territorial que normalmente orienta a definição da jurisdição
estatal.

Situações como essa implodem a diferença interno/externo que tipicamente define as fronteiras em que
os estados podem exercer seu poder ilimitado de soberania. Contudo, no campo das decisões judiciais, a
dogmática constitucional inviabiliza o reconhecimento dessa implosão na medida em que impõe o tratamento
de todas as questões abrangidas pelo sistema como questões internas de aplicação soberana de normas. Para os
juízes, todos os conflitos constitucionalmente relevantes são considerados questões internas do sistema, sendo
irrelevantes para a sua atuação o fato de outros ordenamentos terem pretensões de regular a mesma situação.
Esse tipo de conflito termina sendo lido um problema da política e não do direito, e se a política internacional
pode adotar posturas conciliatórias na busca de garantir os interesses nacionais, os juízes não poderiam abrir
mão da soberania constitucional em nome de qualquer tipo de argumento, pois a validade da constituição é o
dogma fundamental do seu discurso.

Nesse contexto, o papel das cortes constitucionais é particularmente difícil, na medida em que
internamente eles são os referentes absolutos e finais, mas as suas decisões podem ser ineficazes ou gerar
efeitos perversos quando o mesmo tema é regulado simultaneamente em vários níveis (nacional/internacional)
e em vários espaços (diferentes jurisdições nacionais, diferentes jurisdições internacionais). Com isso, o juiz
constitucional passa a ser um de vários atores em uma constelação de instâncias decisionais, o que pode ser
altamente perturbador para o constitucionalista e paradoxal para uma teoria constitucional baseada no dogma
da autonomia.

Esse tipo de problema é enfrentado no âmbito internacional por meio de uma estratégia que se
tornou dominante no âmbito interno, que é a busca de interpretações que garantam a coerência de um
ordenamento jurídico que se pressupõe sistemático. Esse imperativo de manter o dogma da sistematicidade
que leva os constitucionalistas a grandes esforços hermenêuticos para realizar interpretações conformes que
garantam a concordância entre as normas infraconstitucionais e o texto constituição, mesmo que o preço seja
o de suplantar a literalidade e os elementos históricos de interpretação. No plano internacional, há uma
correspondente doutrina de ‘interpretação conforme’, que requer do juiz internacional que ele busque
interpretar as fontes normativas de modo que conflitos sejam evitados, respondendo essencialmente à questão
seguinte: no presente caso, que interpretação das diferentes normas me permite resolver o caso sem requerer
que uma das partes viole suas obrigações internacionais? (PAUWELYN, 2004).

Porém, como o constitucionalismo consagra o primado da autonomia de cada estado, é muito difícil
transferir para os choques entre ordenamentos constitucionais a mesma ficção de sistematicidade que orienta a
dogmática do direito interno e do direito internacional. Afastada assim a pressuposição ideal de que existe uma
coerência lógica entre os diversos ordenamentos nacionais, fica inviabilizada a formulação do pressuposto
hermenêutico de concordância que poderia conduzir a uma tentativa dos magistrados de cada Estado no
sentido de fazer um esforço interpretativo de conciliação entre as diversas ordens estatais envolvidas no
tratamento jurídico de uma determinada situação conflituosa.

Nesse sentido, continua dominante o padrão de pensamento identificado por JESSUP no sentido de
que “the only law in force in the sovereign state is its own law” e de que “the state’s own law determines
whether in certain instances some other rule from some other jurisdiction will be applied, wich is made parte
of its law for the purpose” (2006). Para esse tipo de perspectiva, o papel dos juízes de um determinado
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ordenamento é definido autonomamente pela sua própria constituição, de modo que toda incorporação de
elementos externos ao sistema é sentida como indevida, exceto se tais forem previamente convertidos em
normas do próprio sistema.

Como esse tipo de abordagem parece insuficiente para lidar com os problemas transnacionais e mesmo
com as questões internacionais contemporâneas, um dos desafios que se coloca para a atual teoria do direito é o
desenvolvimento de categorias capazes de conferir um sentido dogmático aos problemas de sobreposição de
ordens nacionais, tornando os judiciários nacionais sensíveis às questões derivadas das pretensões conflitantes
de soberania. Um dos esforços teóricos mais relevantes dos últimos anos nesse sentido foi o desenvolvido por
Marcelo Neves, que elaborou a categoria de transconstitucionalismo para refletir acerca dessa gama de questões. E
o presente estudo analisa a potencialidade de utilizar a categoria formulada por Neves em seu recente livro
Transconstitucionalismo (2009) como base para uma reflexão teórica adequada sobre esses problemas também e
para a de soluções dogmáticas compatíveis com a interdependência política que existe entre os sistemas
jurídicos contemporâneos.
2. Transconstitucionalismo e transconstituição

O título Transconstitucionalismo parece indicar que Marcelo Neves se propõe a abordar a formação de
uma espécie de constituição que seria transnacional por abranger vários Estados nacionais. Mas essa é uma
aparência enganosa, pois tal interpretação não passa de uma projeção apressada, baseada apenas no título do
livro. E parece que é justamente por antever esse potencial mal-entendido que, logo no início do texto, Neves
afirma sua discordância dos autores que apontam para a existência de uma espécie de constituição transnacional e
esclarece que o transconstitucionalismo não é o processo de formação de transconstituições, mas uma proposta de
compreensão do diálogo existente entre os sistemas constitucionais. Portanto, trata-se de um
transconstitucionalismo sem transconstituição, na medida em que o trans indica a somente ocorrência de elementos
que atravessam os sistemas políticos e jurídicos, servindo como meios de integração e não de unificação.

Essa postura faz com que esta obra se afaste da tendência que os juristas têm de pensar as relações
sociais e políticas em termos de hierarquia e subordinação. Em vez ser o arauto de uma constituição internacional
totalizante e unificadora, Neves segue explicitamente a intuição de Lyotard no sentido de que não mais se
justifica a tentativa de construir metanarrativas totalizantes e de que devemos pensar o mundo em termos de
coordenação de narrativas diversas e não de subordinação a um modelo único (LYOTARD, 2008).

Os estudantes de direito aprendem em seu primeiro dia de aula que ubi societas ibi jus (onde está a
sociedade está o direito) e logo aprendem também que onde quer que haja leis precisa haver também uma
norma de hierarquia máxima que confira validade às leis e unidade ao ordenamento jurídico. Essa mistura de
um dado sociológico (a existência de leis) e um dogma filosófico (a necessidade lógica de uma norma superior)
gera a ideia de que toda sociedade tem uma norma fundante: a sua constituição.

Esse tipo de raciocínio conduz ao que Neves chama concepção histórico-universal de constituição
(NEVES, 2009, p. 54), que chama de constituição toda norma jurídica suprema dentro de uma ordem social.
As deficiências dessa posição normativista não são explorados na obra, mas Neves aponta que, enquanto esse
tipo de perspectiva oferece um conceito demasiadamente amplo de constituição, ele prefere utilizar uma
definição mais restrita, ligada ao movimento do constitucionalismo. Em vez de qualificar como constitucional
toda norma social de hierarquia máxima, Neves chama de constituição apenas as normas que estão envolvidas
no processo moderno de diferenciação entre política e direito, de tal forma que essa designação fica reservada

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5436



para o conjunto de regras que realiza o acoplamento estrutural entre política e direito nos Estados
contemporâneos. Nas sociedades em que inexiste diferenciação sistêmica entre instituições jurídicas e políticas,
pode-se apontar a ocorrência de normas máximas (como o direito natural), de normas gerais (como as antigas
Ordenações), mas não de uma constituição propriamente dita.

Para explicar devidamente as peculiaridades dessa perspectiva sistêmica, Neves inicia o Capítulo I
com uma análise histórica panorâmica das relações entre política e direito, mostrando que essas relações
podem assumir formas múltiplas. Essa reconstrução histórica evidencia que a autonomia funcional do direito,
conquistada no século XVIII, é apenas uma das conformações possíveis de organização social. Além disso,
Neves acentua que é necessário pensar as relações entre os subsistemas sociais da política e do direito em
termos de coordenação, e não de subordinação/hierarquia. Isso implica uma superação da perspectiva dominante
entre os juristas, que toma como dogma a supremacia da constituição e logo conclui que a tarefa dos juristas é
aplicar as normas constitucionais a todas as relações sociais, independentemente do sentido que as decisões
judiciais possam ter nos outros subsistemas sociais, especialmente no da política.
3. Transconstitucionalismo e teoria dos sistemas

Essa perspectiva coordenativa de Neves, em oposição à perspectiva subordinativa do senso comum dos
juristas, é uma decorrência direta da escolha da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann como marco teórico de
suas reflexões. Essa concepção constitui um aparato conceitual que somente nos permite pensar a sociedade (e
qualquer outro objeto) em termos de sistemas coordenados, que podem atuar em conjunto a partir de um
acoplamento estrutural que preserva a organização que lhes é própria. Portanto, essa perspectiva nega a existência
de uma subordinação na relação entre sistemas, dado que todos eles operam em fechamento estrutural.

Mapear a sociedade em termos de acoplamento/coordenação nos leva a imagens diversas da perspectiva
jurídica clássica, que tem como categorias fundamentais autoridade/subordinação. Essa mudança radical de
perspectiva, por si só, já seria um bom motivo para darmos atenção à teoria dos sistemas e avaliarmos sua
capacidade de descrever a realidade social.

É justamente o primado dessa concepção clássica que nos faz pensar que um transconstitucionalismo
pressuporia uma transconstituição, já que tendemos a colocar no ápice de todo sistema jurídico uma autoridade
fundamental. É isso que fazemos desde o pensamento grego (em que a autoridade fundamental decorria da
natureza), e assim continuou sendo feito pelo pensamento medieval (em que a autoridade fundamental
decorria de deus) e pelo pensamento moderno (em que a autoridade fundamental é a do próprio povo). Todos
esses sistemas são variações do mesmo tipo de perspectiva naturalista: o fundamento do poder está na
autoridade natural de alguém, que funciona como causa sui.

Mesmo o constitucionalismo contemporâneo é uma variação desse modelo, já que a divisão funcional
dos poderes é uma questão da organização burocrática do Estado e não da própria divisão da autoridade
fundamental. Tal unicidade platônica do poder estava presente em Hobbes (para quem todos os poderes
políticos eram atributos do soberano) e continua até hoje presente, com a peculiaridade de que o povo é
considerado o soberano (HOBBES, 1997). A criatividade constitucionalista não alterou o velho modelo em
sua base, sendo que até hoje, em nossos mitos fundantes, o poder constituinte cabe ao povo, que não pode
exercê-lo diretamente em função da amplitude dos Estados e da complexidade das questões. Com isso, o poder
constituinte se exerce mediante delegação popular a uma assembléia, a qual se dissolve quando realiza a função
que lhe é própria.
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Num passe de mágica, a autoridade máxima se desfaz a si mesma, muito embora a teoria insista em
afirmar que o poder constituinte não é dissolvido, mas continua difusamente atribuído ao povo, cuja vontade
deve ser respeitada para que as leis sejam legítimas. Contudo, esse poder instituinte é tornado inócuo pelo fato
de que, nos regimes constitucionais, a vontade do povo somente pode ser expressa nos limites da própria
constituição instituída, o que se faz mediante o exercício do direito de voto ou a participação nos mecanismos
de democracia direta. Com isso, a vontade do povo é convertida e simples opinião pública, o que a desloca do
papel principal de fonte imediata do poder constituinte para o papel secundário de fonte mediata dos poderes
constituídos.

Com isso, exclui-se a possibilidade de que uma decisão popular altere os arranjos fundamentais,
exceto no caso de ser possível mobilizar poder suficiente para realizar uma ruptura institucional revolucionária.
Assim, a autoridade fundamental é atribuída a uma constituição legislada, fundada em um poder constituinte
que somente é absoluto na medida em que não pode ser invocado por ninguém. O reconhecimento desse
poder constituinte neutralizado pelo seu próprio exercício constitui a base mitológica da legitimidade, dentro
dos discursos constitucionais contemporâneos (DERRIDA, 2007)

No contexto dessa mitologia hegemônica, não é sequer possível cogitar a existência de um poder
superior ao do povo que constitui um Estado, pois isso significaria subverter a própria noção de constituição,
que está ligada ao modo como um povo exerce sua autonomia. Dentro da organização estatal contemporânea,
cada um dos sistemas nacionais se afirma como soberano e, portanto, autônomo. Isso significa que a
legitimidade constitucional é referida a contextos regionais específicos, nos limites dos quais foi possível
estabelecer certa identidade política. Uma vez constituídos, os Estados podem fazer acordos entre si, podem
estabelecer relações, podem inclusive estabelecer fóruns supranacionais cuja complexidade pode terminar
gerando uma espécie de Estado unificado, que talvez seja o futuro da União Européia.

Todavia, antes que reconheça a existência de uma efetiva unificação política, o constitucionalismo
atual não é compatível com a existência de uma transconstituição, e essa impossibilidade é reconhecida por
Marcelo Neves. Nos quadros do constitucionalismo, acordos multilaterais, tendências de homogeneização e
outros elementos que podem ser caracterizados como formas de acoplamento estrutural não podem ser
qualificados como uma unificação dos sistemas, que continuam mantendo a sua identidade (ou diferenciação, para
usar uma categoria mais típica da teoria dos sistemas). Por isso mesmo, falar de constituição é falar de normas
máximas e de poderes soberanos, que não reconhecem a necessidade deôntica de levar em conta quaisquer parâmetros
que sejam diversos daqueles definidos em sua própria organização jurídica.

Todavia, a adoção da teoria sistêmica de Luhmann faz com que Neves reconheça que o fechamento
operacional não precisa resultar em uma clausura cognitiva por meio da qual os sistemas jurídicos nacionais
considerem irrelevantes para a sua atividade todos os elementos originados em outros sistemas. Mas o que
ocorre quando um sistema jurídico utiliza critérios originados em outros sistemas como elementos para a
tomada de decisão? Essa referência a elementos externos pode caracterizar uma simples abertura cognitiva ou
ela revela necessariamente um rompimento da clausura operacional que deveria caracterizar um sistema
autônomo?

A resposta tradicional é a de que essa referência é apenas uma abertura cognitiva, e que por isso
mesmo os elementos externos não impõem qualquer dever. Por exemplo, quando uma corte constitucional
invoca a experiência judicial de outros países no que toca a temas como o aborto, a eutanásia ou a segregação
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racial, essas referências não colocam as decisões externas como precedentes obrigatórios, mas apenas como
elementos prudenciais a serem levados em conta. Porém, essa situação é modificada quando normas ou
precedentes jurisprudenciais externos a um direito deixam de ser apresentados como elementos de reflexão e
passam a ser apresentados como enunciados deônticos cuja validade precisa ser levada em conta pelas
instituições judiciárias. Existe, por parte do sistema jurídico de um determinado país, o dever de tomar decisões
levando em conta elementos externos ao próprio direito nacional? É essa a questão-chave para a concepção de
transconstitucionalismo defendida por Marcelo Neves.

A resposta tradicional a essa pergunta é um redundante não. Em decorrência do fechamento operacional
dos sistemas jurídicos estatais, a aceitabilidade de argumentos fundados em elementos externos ao
ordenamento jurídico nacional somente é aceitável na medida em que caracterizada como uma decisão autônoma
do próprio sistema. Mesmo as regras internacionais somente ganham relevância na medida em que sua
validade é reconhecida pelo próprio Estado. Dentro da teoria luhmanniana, tal fechamento é condição da
própria sistematicidade das ordens jurídicas, na medida em que apenas ele confere ao direito à diferenciação
funcional que está na base de sua autonomia. Essa autonomia dos sistemas constitucionais conduz
tradicionalmente ao que Neves chama de tradição constitucional de autossuficiência (NEVES, 2009, p. 144), o qual
inclui uma aplicação judicial vinculada a um modelo de resistência que afirma a necessidade de garantir a soberania
da constituição interna frente a eventuais influxos externos que lhe sejam contrários (NEVES, 2009, p. 258).

Esse tipo de comportamento pode ser explicado pela teoria dos sistemas como uma afirmação
simultânea do fechamento operacional (por meio do qual a identidade do sistema é mantida por meio de uma
operação baseada exclusivamente em elementos internos) e da abertura cognitiva (por meio da qual o próprio
sistema pode observar elementos externos a ele). Com isso, uma corte constitucional até poderia estudar o
comportamento de outros tribunais, mas referências ao direito comparado seriam apenas obiter dicta, ou seja,
elementos retórico que contribuem para esclarecer a questão mas que não definem a decisão.

De fato, os tribunais sempre fizeram referência às decisões de outras cortes e ao direito comparado,
mas apenas como um elemento secundário na formação de suas convicções, pois cada direito nacional não
reconhece força deôntica a esses elementos. Assim, a observação da atividade de outras cortes ou de normas
estranhas a um sistema constitucional até pode ser inspiradora, mas não é obrigatória.

Aparentemente, dentro de sistemas constitucionais articulados em torno do moderno conceito de
soberania, esse tipo de fechamento operativo parece plenamente justificado. Os teóricos mais universalistas até
podem considerar que o momento atual é apenas uma fase de transição para uma sociedade global, pois a
evolução humana tende necessariamente à instituição de um governo mundial unificado, de uma cidadania
planetária. As tribos se organizaram em cidades, que se organizaram em países, que atualmente se organizam
em blocos e fatalmente se organizarão em uma grande república. Esse raciocínio pode ser sedutor, mas é falso,
pois a unidade é apenas uma das possibilidades de organização. E ela não é necessariamente a mais provável,
nem a mais racional, nem a mais legítima.

Abandonando a futurologia, temos que a realidade atual é a de que cada um dos sistemas
constitucionais afirma sua própria autonomia e que, portanto, não reconhecem força normativa a qualquer
elemento que lhe seja externo. Neves reconhece esse fato e aponta para a o fato de que os sistemas que se
percebem como soberanos tendem a compreender a aplicação sistemática de regras externas como um risco de
desdiferenciação, na medida em a utilização direta dessas normas é entendida como uma espécie de corrupção
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sistêmica que mina a sua autonomia.
Se o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão porque ela seria adequada à política externa do

governo, ele contribuiria para a desdiferenciação entre direito e política. Já se ele tomasse uma decisão
invocando como precedente uma decisão da Suprema Corte dos EUA, ele estaria contribuindo para a
desdiferenciação entre o Estado Brasileiro e Estado Norte-Americano. Em ambos os casos, a teoria dos sistemas
tenderia identificar uma corrupção, ou seja, o fato de um sistema reagir fora dos seus próprios códigos,
afirmando códigos de um sistema diverso.
4. Transconstitucionalismo e diálogo intersistêmico

A tentativa de preservar os sistemas constitucionais frente à possibilidade de corrupção tende a conduzir
a um fechamento operacional completo, que parece ser a opção mais desejável dentro da teoria luhmanniana,
na qual a manutenção da diferenciação entre os sistemas é um elemento central de preocupação. Como afirma
o próprio Marcelo Neves, a concepção de Luhmann tende a considerar que as sabotagens de código não são
consideradas apenas uma questão de fato, mas são compreendidas como um problema moral (NEVES, 2009, pp.
44-45). Porém, esse tipo de saída não satisfaz Neves porque ele considera legítima a exigência de que, em
determinadas situações, um sistema jurídico nacional deva levar em conta elementos deônticos provenientes de
outros códigos.

Esse imperativo de abertura é o núcleo da experiência do transconstitucionalismo, entendido como
uma realidade político-jurídica em que os sistemas jurídicos reconhecem que existem situações em que eles
devem (e não apenas podem) levar em conta elementos de outros sistemas jurídicos. Isso ocorre especialmente
nos casos em que uma determinada situação conflituosa gera consequências contrastantes em dois ou mais
sistemas jurídicos diversos. Nesses casos, o reconhecimento da divergência pode ser solucionado por meio de
uma afirmação de autonomia (em que cada sistema afirme a validade do seu código) ou por meio de uma
abertura ao diálogo e da busca de soluções compatíveis com os sistemas em tensão. E a tese de Neves é
justamente a de que os sistemas estatais devem estar abertos a esse tipo de ação coordenada, em vez de estarem
comprometidos apenas com a reprodução do seu próprio código.

Ao defender essa posição, Neves parece afastar-se de Luhmann em direção a outro pensador que
influencia bastantes suas concepções: o alemão Jürgen Habermas, cujo critério de legitimidade/moralidade não
está ligado à manutenção da diferenciação sistêmica, e sim à manutenção de uma racionalidade comunicativa
por meio da qual as pessoas se reconhecem reciprocamente como sujeitos autônomos. Na concepção
habermasiana, existe um primado do diálogo sobre o monólogo, no sentido de que a relação com o outro deve
ser caracterizada por uma efetiva abertura (HABERMAS, 1996).

Já na teoria de Luhmann, essa abertura deve ser apenas cognitiva, e não operacional, de tal forma que
os códigos utilizados na resolução de um problema sejam aqueles reconhecidos como válidos pelo próprio
sistema. Assim, o diálogo entre sistemas não seria exigível, na medida em que a garantia do fechamento
operacional implica a existência apenas de monólogos por meio dos quais cada sistema define seu
comportamento conforme as suas próprias categorias. Como aparato conceitual luhmanniano tende a
considerar toda interferência direta entre sistemas como uma forma de corrupção, as possibilidades de diálogo
efetivo entre sistemas ficam muito limitadas.

A principal virtude do trabalho de Neves é mostrar que o posicionamento frente a essa questão
teórica apresenta reflexos imediatos nas formas de solução de uma série de questões contemporâneas que
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envolvem a sobreposição de ordens jurídicas. As principais questões afloram no âmbito da União Européia,
em que há um maior entrelaçamento entre as instituições políticas nacionais e supranacionais e, principalmente,
existe um esforço para harmonizar as decisões dos Estados e da Comunidade. Um dos casos emblemáticos se
relaciona com a divulgação de fotos de Caroline de Mônaco, uma colisão dos direitos de liberdade de imprensa
e de intimidade que foi resolvida de modo diferente pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) e
pelo Tribunal Constitucional Alemão (NEVES, 2009, pp. 138 e ss.).

Caso decidisse seguir a clássica semântica da soberania, o Tribunal estatal da Alemanha deveria afirmar
a autonomia de suas decisões, de tal forma que a ordem internacional seria deixada em segundo plano.
Sustentar o primado da ordem internacional teria um efeito corruptor de desdiferenciação, apontando na
instituição de uma ordem jurídica européia e não da coordenação de ordenamentos constitucionais autônomos.
Assim, não deve causar espécie o fato de que a Corte Constitucional alemã decidiu que ela “deve levar em
conta as decisões do TEDH, mas não está vinculado a elas”, pois não se admite que uma decisão internacional
limite um direito fundamental previsto na constituição (NEVES, 2009, p. 139).

Neves tenta mostrar que essa afirmação de autonomia não pode ser entendida como uma “negação
narcisista” das decisões do TEDH, pois qualquer unilateralidade poderia “ter efeitos destrutivo, irracionais,
sobre a integração europeia no âmbito dos direitos humanos e fundamentais” (NEVES, 2009, p. 139). Nesse
sentido, ele argumenta que a Corte alemã tentou escapar de uma simples afirmação de soberania, buscando
justificar sua posição no texto da própria Convenção Européia de Direitos Humanos (CEDH), cujo art. 53
determina que nenhuma de suas disposições será interpretada no sentido de limitar ou prejudicar os direitos do
homem e as liberdades fundamentais reconhecidas pelos Estados contratantes. Apesar dessa tentativa de
coordenação entre os sistemas, Neves deixa claro que a semântica dominante ainda foi a da autonomia, pois o
Tribunal Constitucional alemão sustentou a sua competência para interpretar de forma soberana o direito
internacional, em vez de reconhecer o primado das instituições internacionais. Assim, a CEDH foi tratada
como direito válido no sistema alemão, mas as decisões do TEDH não foram entendidas como vinculantes.

Por mais que reconheça que os tribunais continuam mantendo o fechamento operacional dos
sistemas constitucionais, Neves aponta um reconhecimento crescente de que decisões tomadas por instituições
internacionais (especialmente dos organismos supranacionais) precisam de alguma forma ser levadas em conta
pelas instituições estatais. Nesse sentido, a afirmação de autonomia não precisa seguir a semântica clássica da
soberania, pois essa autonomia não é sustentada com base na supremacia do sistema estatal e sim na tentativa de
promover a coordenação dos sistemas. É nessa abertura para o diálogo, para uma “conversação construtiva”
(NEVES, 2009, p. 142) entre os sistemas que Marcelo Neves identifica uma peculiaridade da atual
conformação dos sistemas jurídicos. E o fenômeno do transconstitucionalismo seria justamente a ocorrência
dessas tentativas de conversação, em que um sistema se abre autonomamente para o outro, na tentativa de
estabelecer uma atuação coordenada.

Segundo Neves, essa abertura dos sistemas é reflexo de um reconhecimento de que as ordens
constitucionais atualmente se encontram em um grau de entrelaçamento tão grande que uma série de
problemas não podem ser devidamente resolvidos de modo isolado por cada uma delas. Em suas próprias
palavras, “o direito constitucional estatal passou a ser uma instituição limitada” porque “o incremento das
relações transterritoriais com implicações normativas fundamentais levou à necessidade de abertura do
constitucionalismo para além do Estado” (NEVES, 2009, p. 120). E é justamente essa emergência de
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problemas constitucionais perante ordens as mais diversas impõem “um diálogo ou uma conversação
transconstitucional” (NEVES, 2009, p. 122).
5. Acoplamento estrutural e racionalidade transversal

Neves percebe que esse diálogo pode ser apenas aparente, na medida em que os tribunais insistam no
modelo de resistência vinculado à semântica da soberania. Nesse caso, a citação de decisões externas pode dar-
se apenas segundo o velho topos do direito comparado, no qual normas e decisões de outras ordens jurídicas é
levada em conta como uma experiência relevante ou exemplar. Se o diálogo transconstitucional que ele identifica se
resumisse a isso, não apontaria para nada de novo.

Todavia, ocorreria algo digno de nota caso o diálogo transconstitucional envolvesse um acoplamento
estrutural entre duas ou mais ordens, de modo que os sistemas envolvidos em uma questão transconstitucional
modificassem a si próprios de modo a propiciar uma atuação coordenada. Se não há coordenação de condutas,
então inexiste o tipo de acoplamento estrutural mediante o qual os dois sistemas criam laços de interdependência
mantendo as suas individualidades. Esse acoplamento se diferencia da corrupção porque, nesta, os elementos de
um sistema interferem em outro de modo direto. Já no acoplamento estrutural, existe a adoção autônoma de
elementos de um sistema diverso, gerando um entrelaçamento entre as diversas ordens envolvidas, que passam
a ter “uma relação simultânea de independência e de dependência” (NEVES, 2009, p. 35). Assim, “os
acoplamentos estruturais constituem fundamentalmente mecanismos de interpenetrações concentradas e
duradouras entre sistemas sociais” (NEVES, 2009, p. 37).

Tal acoplamento existe entre as diversas ordens constitucionais, na medida em que elas normalmente
reconhecem a validade dos atos praticados pelas outras. Uma sentença italiana, por exemplo, é tipicamente
reconhecida pelo ordenamento brasileiro como uma decisão válida e vinculante, sendo possível inclusive que as
instituições brasileiras lhe dêem cumprimento. Também pode ser observado um acoplamento estrutural no
modo como os Estados europeus reconhecem a validade das decisões do TEDH, embora reservem para si a
possibilidade de limitar certas decisões quando elas conflitam com a constituição nacional.

Para além dos acoplamentos estruturais típicos, Neves aponta a existência de racionalidades transversais, na
qual não se interpenetram apenas certas estruturas, mas os próprios critérios de racionalidade que definem o
comportamento dos sistemas. Na racionalidade transversal, os sistemas desenvolvem modos semelhantes de
tratar as mesmas questões, de tal modo que eles coordenam as suas ações por meio da compatibilização do
padrões de avaliação integrantes de suas ordens semânticas. Não se trata apenas do reconhecimento da
validade de certos elementos extrassistêmicos (como normas e decisões), mas da construção conjunta de
elementos compartilhados pelos dois sistemas. Trata-se, pois, de um nível maior de entrelaçamento que os
acoplamentos estruturais mais simples.

Evidentemente, o desenvolvimento desses padrões comuns pode conduzir a uma indiferenciação de
algum dos sistemas, especialmente quando os padrões de um deles passam a colonizar o outro, impondo a
gradual identificação da ordem mais débil com a mais forte. Com isso, um dos âmbitos de racionalidade pode
se expandir sem reconhecimento do outro, numa forma de “expansão imperial” que nega a legitimidade das
outras ordens (NEVES, 2009, p. 48). Como antídoto a esse processo, pode-se gerar uma disfunção oposta que
seria o autismo do sistema, que se fecha cognitivamente para manter sua integridade e termina se tornando inábil
para estabelecer um diálogo com outras ordens, pois sequer é capaz de reconhecê-las (NEVES, 2009, p. 45).

Tomando como exemplo as relações entre direito e política, poderíamos ter uma expansão imperial
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da política sobre o direito caso se consolidasse a exigência de que as decisões jurídicas dessem prevalência
certos valores ligados à manutenção das estruturas hegemônicas de poder. Com isso, política e direito
desenvolveriam uma racionalidade comum, mas preponderantemente política, gerando um risco de
indiferenciação. Por outro lado, o discurso jurídico poderia tornar-se alheio a qualquer elemento político, o que
teria por efeito gerar decisões socialmente percebidas como ilegítimas. No meio termo aristotélico,
encontraríamos a possibilidade de construir uma constituição transversal, que harmonizasse certos valores políticos e
jurídicos de forma a possibilitar uma atuação coordenada dessas ordens que preservasse a autonomia de cada
uma delas. Assim, o desenvolvimento de uma racionalidade transversal entre dois sistemas (como uma
constituição transversal que acople direito e política) permite que eles desenvolvam uma forma de coordenação de
suas próprias atividades, sem que isso gere uma corrupção do sistema.

Em resumo, o respeito ao fechamento operativo dos sistemas somente permite uma coordenação
estruturada quando certos elementos atravessam as duas ou mais ordens envolvidas por meio de uma
“incorporação recíproca de conteúdos” (NEVES, 2009, p. 118), de tal modo que a construção de uma
semântica compartilhada deita as bases para o estabelecimento de um diálogo que represente um “intercâmbio
construtivo e duradouro” entre eles (NEVES, 2009, p. 80).

6. Transconstitucionalismo stricto sensu
Após desenvolver a idéia de que, dentro de cada Estado democrático existe uma constituição transversal

que consubstancia uma racionalidade transversal que atravessa o direito e a política (NEVES, 2009, pp. ?),
Marcelo Neves elabora o conceito de transconstitucionalismo como sendo uma racionalidade transversal entre
ordens jurídicas diversas.

Esse é um passo ambicioso e exige a fixação de certas categorias que são mais frágeis que as
utilizadas para a análise da situação intra-estatal. Ocorre que tanto política quanto direito são apresentados como
subsistemas da sociedade, de tal modo que sua integração mediante a construção de elementos comuns é
explicada na medida em que ambos são partes de um sistema que os engloba. Nessa medida, o autismo ou a
expansão imperial de um sobre o outro resultariam em danos ao próprio sistema social das sociedades
democráticas contemporâneas, em que coexistem as exigências de que toda decisão política seja juridicamente
válida e de que toda decisão jurídica seja politicamente legítima. Esse entrelaçamento dos valores sociais dá
uma base sólida para a construção de política e direito como ordens interdependentes, mas diferenciadas.

Um entrelaçamento análogo não ocorre na relação entre ordens jurídicas diversas, que não se
enxergam como parte de um sistema integrado, mas que se apresentam como sistemas autônomos soberanos. Nesse
caso, não existem elementos que permitem exigir dessas ordens a definição de padrões valorativos comuns, capazes
de proporcionar a coordenação efetiva dos seus comportamentos. Frente a essa dificuldade, Marcelo Neves dá
um passo ousado e tenta caracterizar cada ordem constitucional como um subsistema do direito da sociedade
mundial.

Essa perspectiva faz com que, em vez de encarar a relação entre países como um comportamento
literalmente internacional (entre nações), Neves busque desenvolver a idéia de que fazemos parte de um sistema
social global, que por sua vez é dotado de um sistema jurídico multicêntrico (NEVES, 2009, p. 117) que ele
caracteriza como um sistema jurídico mundial de níveis múltiplos (NEVES, 2009, p. 235). Nessa medida, a inter-
relação entre as diversas ordens jurídicas não se daria segundo um modelo interno/externo (em que cada ordem
que trata as outras como externas ao sistema), mas segundo um modelo centro/periferia (em que cada ordem
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trata as outras como partes de um mesmo sistema global). Com isso, a relação transconstitucional entre ordens
jurídicas resultaria “sobretudo de que as diversas ordens jurídicas pertencem ao mesmo sistema funcional da
sociedade mundial” (NEVES, 2009, p. 125).

Somente esse passo permite que Neves afirme a necessidade da construção de uma coordenação entre
esses sistemas “sem que se possa definir o primado definitivo de uma das ordens” (NEVES, 2009, p. 117) e
sem que nenhuma, nem mesmo o direito internacional público (NEVES, 2009, p. 151), pode “apresentar-se
legitimamente como detentora da ultima ratio discursiva”(NEVES, 2009, p. 237). Torna-se claro, então, que a
crítica fundamental de Neves é à tendência dos Estados de manter-se dentro de uma semântica de soberania
que os leva a ter com as outras ordens apenas uma abertura cognitiva, sem se engajarem no processo de
estabelecer uma racionalidade transversal que envolve uma atitude cooperativa no sentido de promover a
incorporação recíproca de conteúdos.
7. Âmbitos do transconstitucionalismo

O terreno mais fértil para o desenvolvimento das reflexões de Neves parece ser o do que ele próprio
chama de transconstitucionalismo entre direito estatal e direito supranacional, entendido este como um direito ligado às
organizações integradas por estados. Especialmente no caso europeu, ganha sentido o pressuposto de que as
diversas ordens se enxergam como participantes de um sistema único, o que gera pressões para o
desenvolvimento de uma abertura para a incorporação recíproca de significados, sem a afirmação de uma
“forma hierárquica monolítica” por meio da qual uma das ordens afirme sua primazia sobre as outras. A
existência de um compromisso político entre os Estados no sentido de construir um sistema supranacional faz
com que seja necessária uma “relação cooperativa” entre as instâncias estatais e comunitárias.

Todavia, fora dos contextos políticos cooperativos ligados à construção de ordens supranacionais,
torna-se bastante débil a tese de Neves de que os Estados precisam estabelecer diálogos, ou seja, necessitam “pôr-
se na posição do outro” (NEVES, 2009, p. 166) e incorporar elementos de outras ordens e atuar
cooperativamente no sentido da manutenção da autonomia de todas elas.

Mesmo quando se trata do transconstitucionalismo entre direito estatal e direito internacional, tal conexão
é tênue, na medida em que Neves parece transpor para a cena internacional o ideal habermasiano de razão
comunicativa, que impõe a obrigação moral de tratar o outro como igual e a buscar a construção de consensos.
Contudo, os argumentos de Neves não se mostram suficientes para justificar a inadequação de explicar as
relações entre as ordens constitucionais em termos de uma racionalidade estratégica, em que cada um deles busca
apenas maximizar os seus próprios interesses, inexistindo um compromisso fundamental de uma ordem com a
autonomia das outras nem com a construção de uma semântica unificada. Portanto, o fato de uma
determinada questão ser regulada por sistemas nacionais e internacionais não precisa conduzir a um diálogo
construtivo que busque estabelecer uma convergência de critérios jurídicos, sendo plenamente razoável a
solução oposta, em que uma das ordens manifeste a sua autonomia e pretenda a aplicação dos seus próprios
padrões.

A tese de Neves se mostra ainda mais frágil quando ele tenta ampliar o transconstitucionalismo para que
englobe também as relações entre ordens estatais diversas. Nesse caso, não ocorre o julgamento do mesmo
caso por dois sistemas, mas sim o julgamento de questões semelhantes por diversas instituições judiciárias que
podem citar o direito estrangeiro ou precedentes de outras cortes como elemento retórico de persuasão.
Portanto, não existe pressão alguma no sentido de que essas ordens devam tornar-se compatíveis entre si,
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embora a prudência de outras cortes possa ser apontada como exemplar e a experiência de outros países possa
conter indícios relevantes para que os juízes compreendam as possíveis consequências de uma decisão. Nesse
caso, os exemplos apontados por Neves mostram apenas uma valorização do topos tradicional do direito
comparado, que pode indicar uma abertura cognitiva mais ampla, mas está longe de estabelecer uma
incorporação recíproca de conteúdos, ainda mais porque é unilateral.

Neves também tenta aplicar a categoria de transconstitucionalismo para a relação de uma ordem
constitucional com ordens jurídicas tradicionais não-estatais, como as indígenas. Nesse caso, ele propõe um
“transconstitucionalismo unilateral de tolerância e, em certa medida, de aprendizado” (NEVES, 2009, p. 130),
numa expansão do conceito que termina por enfraquecê-lo, já que uma categoria fundada na idéia de
coordenação recíproca não parece compatível com condutas unilaterais. Por mais que eu próprio concorde com a
defesa de uma atitude mais aberta à diferença e da possibilidade de respeitar ordens diversas (e eventualmente
incompatíveis), parece exagerado tratar essa abertura como a construção de uma racionalidade transversal ou
como uma exigência decorrente do crescente entrelaçamento das ordens constitucionais.

Também é frágil a tentativa de compreender como um âmbito do transconstitucionalismo o
reconhecimento de ordens transnacionais que não são compostas por Estados, mas por indivíduos e empresas.
Nesse caso, mostra-se mais uma vez uma certa inflação da categoria de transconstitucionalismo, que transborda de
sua ligação inicial com o diálogo entre ordens constitucionais e converte-se num conceito que tende a
englobar toda a abertura de uma ordem constitucional ao reconhecimento de normas que não são formuladas
pelas suas próprias instituições, mas que advém de órgãos privados transnacionais (como as entidades
esportivas) ou de contratos transnacionais (como os que estabelecem arbitragens).

8. Balanço final: transconstitucionalismo?
Marcelo Neves inicia sua argumentação acentuando o crescente entrelaçamento das ordens políticas,

cada qual com dotada de uma pretensão de autonomia. Nesse contexto, ganha relevância a sua tentativa de
desenvolver de categorias teóricas capazes de organizar a reflexão sobre a relação entre os sistemas diversos
constitucionais, sem que isso seja projetado sobre o pano de fundo de uma unidade pressuposta ou de um
projeto de unificação totalizante. Com base na teoria dos sistemas, ele utiliza a categoria racionalidade transversal
para designar o processo de incorporação recíproca de conteúdos realizadas por sistemas que buscam agir de
modo cooperativo e compatibilizar as suas condutas, de modo que as pretensões de autonomia não resultem
num fechamento autista dos sistemas, especialmente daqueles que lidam com demandas contemporâneas de
integração de ordens nacionais.

Num primeiro momento, ele explora esse conceito no âmbito interno de um sistema social,
descrevendo a constituição como conteúdo compartilhado entre os subsistemas de direito e política, configurando
assim uma racionalidade transversal. Expandindo essa categoria para as relações inter-estatais, ele formula a
noção de transconstitucionalismo para descrever o desenvolvimento de racionalidades transversais na relação entre
sistemas jurídicos diversos.

Essa categoria se mostra capaz de evidenciar uma série de relações emergentes dentro de sistemas
supranacionais compostos por estados autônomos, cuja estrutura exige uma interação constante entre as
instituições supranacionais e as estatais. Esse tipo de relação pode ser vista como decorrências de uma escolha de
integração, que imporia aos tribunais uma necessidade política de levar em conta as decisões dos órgãos
judicantes supranacionais. Porém, no âmbito da teoria dos sistemas, tal descrição tenderia a identificar uma
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espécie de corrupção sistêmica, na medida em que o código político passaria a dirigir certos elementos do sistema
jurídico estatal, forçando a incorporação de elementos que lhe são estranhos.

Contudo, interpretar esse fenômeno como corrupção significa vincular-se politicamente a uma
proposta literalmente conservadora, no sentido de que a função do direito é conservar a sua própria
integridade, o que inviabiliza a construção de elementos compartilhados que compatibilizem sistemas diversos.
Tal interpretação é recusada por Neves, que se mostra politicamente engajado na valorização do
estabelecimento de uma atitude cooperativa entre os sistemas nacionais. Inspirado no ideal habermasiano de
ação comunicativa, ele não identifica nessa abertura uma corrupção indevida, mas um aprendizado legítimo, que ele
qualifica como um processo de diálogo.

Todavia, o que Neves chama de diálogo não é propriamente uma conversação, pois esta é uma
metáfora para aludir à capacidade de uma ordem jurídica aprender, ou seja, de modificar a si própria em
decorrência de seu contato com outras ordens. Essa conceituação permite que Neves converta o
transconstitucionalismo numa categoria que pretende abranger todo movimento de abertura por meio do qual um
sistema jurídico define seu comportamento em função de elementos constantes de outras ordens. Essa é uma
alteração significativa com relação à primeira noção apresentada no texto, que apresenta esse fenômeno apenas
como uma rede movimentos de abertura no sentido de construir uma racionalidade transversal que envolva a
incorporação recíproca de conteúdos por sistemas diversos.

Enquanto mantido no seu conceito mais restrito de cooperação entre sistemas, a categoria
transconstitucionalismo é capaz de evidenciar a emergência de uma série de ocorrências relevantes na atual
configuração jurídico-política das nações engajadas na construção de um espaço internacional mais cooperativo,
especialmente no caso dos esforços políticos de constituir instituições transnacionais. Essa cooperação se mostra
na necessidade de compatibilizar os critérios próprios com os critérios externos, gerando um acoplamento
estrutural entre sistemas que tende a resultar em uma troca recíproca de conteúdos.

Esse tipo de análise é especialmente cabível para compreender a experiência européia atual,
especialmente porque existe um diálogo permanente entre as cortes constitucionais e os juízes do TEDH, que
não ocorre apenas nos autos, mas também em visitas e reuniões anuais. Além disso, um elemento que não é
especificamente tratado no livro mas que também é relevante é o mecanismo de “preliminary ruling/renvoi
“préjudiciel” da UE, que é um exemplo muito claro de diálogo interinstitucional. Os tratados da União
Européia fazem dos tribunais nacionais agentes de aplicação da legislação européia. Quando os tribunais
nacionais estão diante de uma questão européia para a qual a legislação ou a jurisprudência não dão, no
entender da corte nacional, uma resposta clara, os tratados europeus habilitam o tribunal nacional a enviar uma
questão sobre o caso para o TJUE, que tentará esclarecer o sentido da norma, no caso, mas sem decidir o
caso. O caso volta então para o tribunal nacional, que decidirá conforme o standard desenvolvido pela corte
européia. Nesse caso, ambos os tribunais dialogam: o tribunal nacional orienta o processo ao eleger um modo
de formular a questão, e o TJUE tem que dar parâmetros sem, no entanto, decidir o caso concreto. Isso é
mais ‘dialógico’ do que o próprio modelo do TEDH, no qual o tribunal internacional declara que uma decisão
judicial nacional interpretou mal a CEDH ou então que é a própria decisão judicial nacional que violou os
direitos humanos da vítima.

Assim, a categoria formulada por Neves ganha força na medida em que é aplicada a relações
internacionais em sentido estrito, dentro de contextos políticos que estimulam o desenvolvimento de estratégias
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cooperativas entre as instituições judiciais. Todavia, quando Neves transita para um conceito mais largo de
transconstitucionalismo, que abrange não só os acoplamentos estruturais, mas a simples abertura cognitiva com
relação a outros sistemas, ele termina por fragilizar a categoria que ele formulou. Nem todo reconhecimento
estatal de que existe um direito para além do sistema jurídico que lhe é próprio tende a propiciar um
acoplamento estrutural entre os sistemas, podendo limitar-se ao uso de um topos retórico que observe em
outras experiências jurídicas um elemento a ser considerado relevante para a reprodução autônoma do próprio
sistema.

O reconhecimento da validade de outras ordens jurídicas e o recurso exemplar ao direito comparado
são mecanismos clássicos de reprodução dos sistemas jurídicos estatais plenamente compatíveis com uma
semântica da soberania. Ao caracterizar essas meras aberturas cognitivas como transconstitucionalismo, Neves chega
ao ponto de defender a existência de um transconstitucionalismo unilateral que contradiz a própria estrutura
dialógica inicialmente ligada a essa categoria teórica.

Além disso, deve se ressaltada a fragilidade da caracterização dos sistemas jurídicos estatais como
subsistemas de um sistema jurídico mundial multicêntrico, apresentado como um subsistema da sociedade mundial.
Compreender a sociedade mundial como um sistema parece uma escolha metodológica razoável, e supor que
ela tenha um sistema jurídico parece também adequado. Todavia, é um salto injustificado a caracterização das
ordens jurídicas particulares como subsistemas do sistema jurídico geral, desconsiderando que essas ordens são
sistemas semânticos vinculados aos sistemas políticos estatais. Logo, não se deve tratá-las como partes de um
sistema maior que têm uma necessidade racional de coordenar as suas atividades de modo cooperativo, pois nada
impede que elas se coloquem como sistemas soberanos que lidam com outras ordens políticas apenas sob uma
perspectiva estratégica.

Por tudo isso, afigura-se deveras otimista a conclusão do livro, em que Neves afirma que “a
transformação profunda que tem ocorrido, nas condições hodiernas da sociedade mundial, no sentido da
superação do constitucionalismo provinciano ou paroquial pelo transconstitucionalismo”, o que implica “o
reconhecimento de que as diversas ordens jurídicas entrelaçadas na solução de um problema-caso
constitucional (...) que lhes seja concomitantemente relevante, devem buscar formas transversais de articulação
para a solução do problema, cada uma delas observando a outra, para compreender os seus próprios limites e
possibilidades de contribuir para solucioná-lo” (NEVES, 2009, p. 297).

Essa conclusão parece muito mais a síntese de um projeto político de abertura dialógica e de
valorização dos direitos humanos que o resultado de uma reflexão sobre a configuração atual das relações
entre ordens constitucionais, que parecem muito menos interligadas por um ideal de coordenação de suas
atividades do que essa afirmação parece indicar. A maioria dos exemplos apresentados por Neves pode ser
compreendida como uma ampliação da abertura cognitiva dos sistemas estatais, embora o
transconstitucionalismo possa ser uma categoria relevante para descrever os movimentos existentes dentro dos
processos políticos de integração regional, que exigem a construção de acoplamentos estruturais mais ricos
entre os sistemas participantes, envolvendo uma cooperação recíproca.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPÉIA: NOVO MODELO DE EXERCER A
SOBERANIA

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION: NEW MODEL OF EXERCISE SOVEREIGNTY

Erica Monteiro Barbosa

RESUMO
Este trabalho procurou demonstrar a competência e composição dos órgãos jurisdicionais do
Tribunal de Justiça da União Européia e a tramitação do processo comum no contencioso
comunitário. O Tribunal de Justiça tem um forte papel na interpretação e aplicação do direito
comunitário, com uma jurisprudência atuante, sendo isso possível em razão da competência
transferida pelos Estados-Membros a este Tribunal. Embora as competências foram transferidas
por aqueles, este não é um tribunal hierarquicamente superior, e sim um novo modelo de
exercer a soberania. Há uma grande preocupação do Tribunal, antes mesmo da Carta dos
Direitos Fundamentais, pelo cumprimento dos direitos fundamentais, observando sempre o
contraditório, sendo as decisões por ele prolatadas bem argumentadas. 
PALAVRAS-CHAVES: Tribunal de Justiça da União Européia; Direito Comunitário; Estados-
Membros.

ABSTRACT
This study sought to demonstrate competence and composition of the courts of the Court of
Justice of the European Union and the procedure common in the litigation community. The Court
has a strong role in the interpretation and application of Community law, with an active case,
and this is possible because of the competence transferred by the Member States in this Court.
Although the powers were transferred to them, this is not a superior court, but a new model of
exercising sovereignty. There is a big concern of the Court, even before the Charter of
Fundamental Rights, for compliance with fundamental rights, always observing the contradictory
decisions being handed down by him and argued. 

KEYWORDS: Court of Justice of the European Union, Community law, Member States.

1          Introdução

 

            O Tribunal de Justiça surgiu desde o inicio da integralização da União Européia, com o
objetivo de interpretar e aplicar o direito comunitário. Sentiu-se a necessidade de criar uma
única instância para garantir a aplicação da norma comunitária, como esclarece João Mota de
Campos e João Luiz Mota de Campos:

 

Mas sentiu-se a necessidade de confiar a uma jurisdição especializada a missão de garantir a
última instância a correcta interpretação das normas comunitárias, comuns a uma colectividade
de Estados, e, bem assim, de controlar e sancionar os comportamentos - tanto dos órgãos da
Comunidade como dos seus Estados-membros e, eventualmente, dos próprios particulares -
atentatórios do respeito devido à ordem jurídica comunitária. (CAMPOS, 2002, p.14)

           

              O Tribunal de Justiça é composto por três jurisdições: Tribunal de Justiça, o Tribunal
Geral e o Tribunal da Função Pública. Cada um com a competência bem definida.
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             O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a competência e composição das três
jurisdições do Tribunal de Justiça, bem como da tramitação processual do processo comum
perante a este Tribunal. Em seguida, será analisado o importante papel do Tribunal de Justiça,
com uma jurisprudência audaciosa graça a renúncia da soberania dos Estados-Membros,
conseguindo impor e definir princípios fundamentais, sempre observando o contraditório. Por
fim, será examinada a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia perante as decisões do
Tribunal.

 

2          Surgimento, composição e competência do Tribunal de Justiça da União
Européia

 

            O Tribunal de Justiça da União Européia surgiu juntamente com bloco econômico em
1952. O Tratado de Paris de 1952, que criou a Comunidade Européia do Carvão e do Aço,
instituiu órgão jurisdicional, bem como o Tratado de Roma de 1957, que criou a Comunidade
Econômica Européia e Comunidade Européia de Energia Atômica. Para não haver mais de um
Tribunal, a Convenção de 25 de março de 1997 (Relativa a Certas Instituições Comuns as três
Comunidades Européias) estipulou um único Tribunal - o Tribunal de Justiça das Comunidades
Européias, depois denominado Tribunal de Justiça da União Européia, a fim de assegurar a
aplicação do direito comunitário.

            O Tribunal de Justiça da União Européia, com sede em Luxemburgo, constituiu a
instituição jurisdicional comunitária, composto por três jurisdições: Tribunal de Justiça, o
Tribunal Geral e o Tribunal da Função Pública.

            "A principal missão da instituição consiste em apreciar a legalidade dos actos da União e
assegurar a interpretação e aplicação uniformes do direito da União"[1]. Nos termos do art.19,
item 1, do Tratado da União Européia, "o Tribunal de Justiça da União Européia garante o
respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados".

            João Mota de Campos explica a importância deste Tribunal:

 

A ordem jurídica instituída no quadro das Comunidades não seria verdadeiramente eficaz se as
normas que a integram não beneficiassem de sólida garantia jurisdicional do respeito que lhe é
devido por parte de todos os seus destinatários (órgãos comunitários, Estados e simples
particulares). Essas garantias foi pelos Tratados confiada ao Tribunal de Justiça das
Comunidades Européias, ao Tribunal Comunitário de Primeira Instância e aos tribunais nacionais
em geral. (CAMPOS, 1994, p.395).

 

            O Tribunal de Justiça é composto por 27 juízes e 08 advogados-gerais, designados pelos
governos dos Estados Membros, após consulta de um comité encarregado de dar parecer sobre
a adequação dos candidatos propostos. O mandato dos juízes e dos advogados-gerais é de 06
anos, renováveis. São escolhidos entre pessoas que ofereçam todas as garantias de
independência e possuam a capacidade requerida para o exercício, nos respectivos países. Os
juízes do Tribunal de Justiça elegem de entre si o presidente por um período de três anos,
renovável.

            Os advogados-gerais assistem o Tribunal e têm a função de apresentarem pareceres
jurídicos, com imparcialidade e independência, denominados "conclusões", nos processos que
requerem sua intervenção.
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            Em 03 (três) e 03 (três) anos, haverá a substituição parcial dos juízes e dos advogados-
gerais, conforme disposto no art. 253º do Tratado de Funcionamento da União Européia.

            O Tribunal de Justiça pode funcionar em Tribunal Pleno, em Grande Secção (13 juízes)
ou em secções de cinco ou de três juízes. O Tribunal Pleno aprecia questões quando considera
de grande importância e situações peculiares previstas no Estatuto do Tribunal, especificamente
para declarar a demissão do Provedor de Justiça Europeu. Já a reunião em Grande Secção
ocorre quando um Estado-Membro ou uma instituição (parte na instância) solicitem e, ainda, em
processos particularmente complexos ou importantes. Os demais processos são apreciados em
secções de cinco ou de três juízes.

            Tribunal de Justiça tem competência definida para apreciar o processo de reenvio
prejudicial e diversas ações e recurso: ação por incumprimento, recurso de anulação, ação por
omissão, recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância e reapreciação.  O reenvio
prejudicial ocorre quando os juízes nacionais pedem esclarecimento ao Tribunal sobre a
interpretação do direito nacional diante do direito comunitário e o tribunal nacional fica vinculado
a interpretação do Tribunal da União Européia. A ação por incumprimento permite ao Tribunal
fiscalizar o cumprimento do direito comunitário pelos Estados-Membros. No recurso de anulação,
o demandante pede a anulação de um ato instituição, órgão ou organismo da União Européia
contrário ao direito comunitário. A ação por omissão é intentada somente após a instituição,
órgão ou organismo da União ter sido convidado a agir e se manteve inerte. O recurso de
decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito e é interposto em
face da decisão do Tribunal Geral. Por fim, as decisões do Tribunal Geral a respeito dos recursos
do Tribunal da Função Pública podem ser reapreciadas pelo Tribunal da União a título expecional
e limitadas às questões de direito.

            Inovação trazida pelo Tratado de Lisboa foi quanto à cooperação policial e judiciária em
matéria penal, tornando-se obrigatória a competência do Tribunal de Justiça para decidir a título
prejudicial, não estando subordinado a decisão do Estado-Membro em delegar a competência
relativa a esta matéria. Vejamos o Comunicado de Imprensa de nº 104/09 do Tribunal de Justiça
das Comunidades Européias:

 

Com o Tratado de Lisboa, o domínio da polícia e da justiça penal torna-se direito comum e todos
os órgãos jurisdicionais podem recorrer ao Tribunal de Justiça. No entanto, disposições
transitórias prevêem que esta plena competência só seja aplicável cinco anos após a entrada em
vigor do Tratado. Em segundo lugar, no que respeita aos vistos, ao asilo, à imigração e às
outras políticas relativas à circulação das pessoas (nomeadamente a cooperação judiciária em
matéria civil, o reconhecimento e a execução das decisões) todos os órgãos jurisdicionais podem
agora recorrer ao Tribunal de Justiça - e não apenas os órgãos jurisdicionais superiores -, que é
doravante competente para se pronunciar sobre medidas de ordem pública no âmbito de
controles transfronteiriços. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça dispõe de uma competência de
direito comum neste domínio a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa (2009).

           

            O Tribunal Geral, nome utilizado a partir do Tratado de Lisboa e antigo Tribunal da
Função Pública, é composto, no mínimo, de um juiz por Estado-Membro, atualmente 27
membros. Os juízes são nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-Membros,
após consulta de um comitê encarregado de dar parecer sobre a adequação dos candidatos. Os
seus mandatos são de seis anos, renováveis.  No Tribunal Geral, não há o advogado-geral
permanente. Este Tribunal funciona em seções de 05 (cinco), 03 (três) ou juiz singular ou,
ainda, em Grande Seção (composta de 13 juízes) ou Tribunal Pleno, dependendo da importância
do processo ou complexidade do caso.

            O Tribunal Geral tem competência para conhecer ações e recurso interpostos por
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pessoas físicas ou jurídicas, desde que sejam diretamente interessados e lhes dizem respeito, em
face dos atos das instituições, órgãos ou organismos da União Européia, recursos interpostos
pelos Estados-Membros em face ao Conselho em razão de atos adotados no domínio dos auxílios
de Estado relativas às medidas de defesa comercial, as ações com o objetivo de ser ressarcido
por danos causados pelos agentes e instituições da União Européia, recursos relativos a marcas
comunitárias, ações emergentes de contratos celebrados pela União Européia, desde que haja
previsão expressa da competência do Tribunal de Primeira Instância, recurso interpostos contra
as decisões do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais e da Agência Européia das
Substâncias Químicas, dos recursos contra as decisões do Tribunal da Função Público da União
Européia, desde que limitado às questões de direito. No prazo de 02 (dois) meses, limitado às
questões de direito, cabe recurso das decisões proferidas do Tribunal Geral para o Tribunal de
Justiça da União Européia.

            O Tribunal da Função Pública é composto por 07 (sete) juízes nomeados pelo Conselho,
por um período de seis anos renovável, após convite para a apresentação de candidaturas e
parecer de um comité composto por sete personalidades escolhidas entre antigos membros do
Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral e juristas de reconhecida competência. A sua composição
deve ser equilibrada e refletir a representação dos Estados-Membros e os regimes jurídicos
nacionais representados.  Este Tribunal reúne-se em seções de 03 (três) juízes ou em Tribunal
Pleno, desde que a questão de direito seja de grande relevância; ainda o Tribunal pode reunir
em seções de 05 (cinco) ou juiz singular, conforme determinado pelo Regulamento do Processo
deste Tribunal. É competente para reconhecer litígios entre os agentes e órgãos, instituições, ou
organismos da União Européia relativos às questões laborais, regime de segurança social e,
ainda, os litígios entre qualquer órgão ou organismo e o seu pessoal (por exemplo os litígios
entre Europol, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno ou o Banco Europeu de
Investimento e os respectivos agentes). No prazo de 02 (dois) meses, as decisões prolatadas
pelo Tribunal da Função Pública, limitadas às questões de direito, podem ser objeto de recurso
para o Tribunal Geral.

 

2          Tramitação processual do processo comum no contencioso comunitário

 

            É de competência do Tribunal de Justiça estabelecer o regulamento dos processos que
lhe são levados à apreciação. O Regulamento de Processo, criado em 1991 e alterado diversas
vezes, foi aprovado pela maioria qualificada do Conselho. Nos dizeres de Mota Campos, é a
principal fonte de regime jurídico-processual do ordenamento jurídico comunitário.

            As instituições comunitárias, Estados-Membros e particulares podem ser sujeitos do
processo. Os particulares, tanto pessoa física como jurídica, devem demonstrar que são
diretamente interessados.         

            Os prazos processuais calculam-se nos termos do art. 80ª a 82º do Regulamento do
Tribunal de Justiça da União Européia. Se um prazo é fixado em dias, semanas, meses ou anos
inicia a contagem no dia seguinte em que ocorreu o evento ou se praticou um ato. O prazo
fixado em semanas, meses ou anos termina no dia que, na última semana, mês ou ano tenha a
mesma denominação ou mesmo número que o dia em que ocorreu o evento ou em que se
praticou o ato a partir dos quais se deve contar o prazo. "Se, num prazo fixado em meses ou
anos, o dia determinado para o seu termo não existir no último mês, o prazo termina no fim do
seu último dia" (art.80º, item 1, alínea b do Regulamento do Tribunal de Justiça da União
Européia). 

Um prazo fixado em meses e dias, primeiro contam-se os meses completo e, após, os dias. Os
prazos incluem os feriados oficiais, os domingos e os sábados, bem como não se suspendem
durantes as férias judiciais. É transferido para o dia útil seguinte, quando os prazos terminam em
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feriado, sábado e domingo.

Prazo para a propositura de ação relativamente a um ato de uma instituição e de recurso inicia-
se 15 (quinze) dias após a publicação do ato no Jornal Oficial da União Européia. Se não há
publicação, inicia-se no dia seguinte em que o interessado recebeu a notificação. A dilação, que
é de 10 (dez) dias, é acrescentada nesses prazos. Os prazos fixados no Regulamento e pelo
próprio Tribunal podem ser prorrogados (ex. art.40, nº2 do Regulamento do Tribunal de Justiça)
e a parte interessada deve apresentar um requerimento nesse sentido e antes de seu término.
Já os prazos fixados pelos Tratados são rígidos.

            "O processo inicia-se por uma petição introdutória da instância, assinada, conforme o
caso, pelo advogado da parte ou pelo agente do Estado-membro ou da Instituição demandante"
(Campos, 1994, p.413).  A petição inicial deve ser apresentada nos moldes do art.21º do
Estatuto do Tribunal de Justiça da União Européia e art.38º do Regulamento do Tribunal de
Justiça da União Européia, ou seja, deve indicar com exatidão o que o Tribunal deve-se
pronunciar e os elementos de fatos e de direito em que seu pedido se baseia, demonstrando-se
as condições prévias e lógicas do pedido, e estar acompanhada dos documentos relativos aos
fatos alegados.

            O advogado, que representar ou assistir uma parte, apresentará na secretaria
documento comprobatório que é autorizado a exercer a advocacia nos Tribunais de um Estado-
Membro ou outro Estado parte. Não é imposto ao advogado que comprove a qualidade de
mandatário, a não ser quando representa uma pessoa coletiva (tratando-se o demandante de
pessoa coletiva de direito privado, deverá juntar o seu estatuto). Caso a petição não preenche
essas exigências processuais, a parte será notificada para que regularize no prazo fixado pelo
secretário. Na falta da regularização e o não cumprimento do prazo, o Tribunal decide, ouvindo
o advogado-geral, se a não observância implica rejeição formal da petição.

            A parte contrária é notificada, não ocorrendo rejeição da petição, no prazo de 01 (um)
mês, para apresentar contestação. Apresentada a contestação, é possível a réplica e a tréplica,
nos termos do art.39º ao 42º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. Caso não
seja apresentada a defesa, sendo devidamente citado o demandado, o acórdão é prolatado a
revelia.

            Em regra, o ônus da prova incumbe a parte que alega. As partes, portanto, devem
juntar toda a documentação comprobatória juntamente com a petição inicial ou contestação ou
réplica do demandante e tréplica do demandado (art.38, nº1, "e", art. 40, nº1, "d" e art.41, nº1,
todos do Regulamento do Tribunal de Justiça da União Européia), sem prejuízo de "poder exigir-
lhes, na fase instrutória, a prestação de informações e a apresentação de novos documentos"
(Campos, 2002, p.90). João Mota de Campos e João Luiz Mota de Campos prevêem a
possibilidade de inversão do ônus da prova no processo contencioso comunitário:

 

A aplicação estrita do princípio referido sobre o ônus da prova poderia, no entanto,conferir uma
apreciável vantagem às Instituições Comunitárias - que em virtude de serem normalmente as
autoras dos actos impugnados e dada a força executória destes estão, frequentemente, na
posição de rés - pelo que o Tribunal entende que quando exista uma séria presunção a favor da
tese de uma das partes incumbe à outra produzir a prova em contrário. (CAMPOS, 2002, p.90).

 

            Em razão da natureza da causa dos processos submetidos ao Tribunal, normalmente a
produção de prova é documental, mas as partes podem requererem a produção de outras
provas previstas no art.45º, nº2, do Regulamento do Tribunal (comparecimento pessoal das
partes, prestação de informações e a apresentação de documentos, prova testemunhal, pericial
e inspeção). O Tribunal decide se é pertinente a produção de provas pleiteadas, depois de ouvir
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o advogado-geral.

            Apresentada a tréplica ou havendo renúncia em apresentar a réplica ou a tréplica ou se
as mesmas não forem apresentadas ou em caso de tramitação acelerada, o presidente da seção
determina um prazo para a apresentação do relatório do juiz relator que "poderá concluir pela
omissão da fase oral; pela transposição da instrutória ou pelo prosseguimento desta" (GIANASI;
VOLPINI, 2005, p.18).

            Como o Tribunal trata-se de questões de direito, normalmente não é utilizada a fase
oral e, ainda, na tramitação acelerada há também a supressão dessa fase, que, em razão da
urgência, exige que o Tribunal decida em um prazo curto (art.62º - A do Regulamento de
Processo do Tribunal de Justiça).

            A fase oral inicia-se com a audiência de instrução e julgamento que se abre com a
leitura do relatório de audiência do juiz-relator. Seguem as alegações dos agentes e advogados
das partes. A alegação oral não é obrigatória e o silencio não é interpretado contra a parte. João
Mota de Campos ressalta que:

 

As partes não são obrigadas a alegar oralmente. E o seu silêncio, no entendimento do Tribunal,
não será de modo algum interpretado como sinal de aquiescência em relação às alegações da
parte contrária, designadamente se os argumentos desta tiverem sido impugnados por escrito.
(CAMPOS, 2002, p.418).

           

            Após, o advogado-geral apresenta as suas conclusões. A apresentação das conclusões
do advogado-geral encerra a fase oral. Em seguida, os juízes reúnem-se secretamente para
deliberam.

            A fase oral, antes da decisão final, pode ser reaberta, desde que o Tribunal considera
necessário novas medidas de instrução ou renovação ou ampliação de novas medidas
probatórias anteriormente realizadas.

            O processo finaliza no Tribunal quando o acórdão é proferido. O Tribunal pronuncia
sobre a questão colocada. A decisão tem caráter definitivo, não sendo cabível, portanto, recurso.
Nos dizeres de João Mota de Campos:

 

O Tribunal profere um acórdão quando se pronuncia sobre o fundo da questão - isto é, sobre a
pretensão do demandante. Os acórdãos do TJCE têm caráter definitivo, pois não são
suscepetíveis de recurso - e são sempre pronunciados após um debate contraditório, em
audiência pública e perante as partes que para o efeito são convocados. (CAMPOS, 2002, p.418).

 

            Embora não seja cabível recurso em face do acórdão do Tribunal de Justiça da União
Européia, as partes podem solicitar esclarecimentos de dúvidas ou o alcance da decisão e, ainda,
a retificação de erros de escrito e cálculos.

 

            A decisão do Tribunal de Justiça reveste de força executiva em todos os Estados-
Membros, "sem necessidade de < exequatur > das autoridades ou das jurisdições nacionais"
(CAMPOS, 2002, p.421).
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4          Forte papel da jurisprudência comunitária

 

            O Tribunal de Justiça não é um tribunal recursal, não faz parte da estrutura de nenhum
país que compõe a União Européia e, diante do "ativismos jurisdicional"[2], tem um grande
papel na concretização dos princípios que, inclusive não se encontram nos Tratados.

O Tribunal de Justiça da União Européia foi além da função de interpretar e aplicar o direito
comunitário. Através de uma audaciosa jurisprudência conseguiu impor e definir princípios
fundamentais. Nos dizeres de João Mota de Campos:

 

O Tribunal Comunitário tem desempenhado, no exercício das competências que lhe foram
cometidas, um papel de transcendentes importância [...]: não se limitou, com efeito, a
interpretar de forma rotineira e a aplicar, quando para tal solicitado, as disposições do direito
comunitário; antes, através de uma jurisprudência ousada - que poderíamos, no melhor sentido
da expressão, chamar de progressista - conseguiu definir e impor uma conjunto de princípios
fundamentais (os princípios da autonomia e da especialidade do direito comunitário, os princípios
da aplicabilidade directa e da primazia da norma comunitária) que, reforçando e completando o
sistema jurídico instituído pelos Tratados de Paris e de Roma, permitiram edificar uma
verdadeira ordem jurídica comum aos Estados da Comunidade. (CAMPOS, 1995, p.320).

 

            Logo, o Tribunal de Justiça da União Européia não é um tribunal hierarquicamente
superior, é um novo modelo de soberania, onde os Estados-Membros abdicaram-se de algumas
de suas competências e delegaram ao Tribunal da União Européia. Assim:

 

[...] pela primeira vez na história, os governos delegaram uma parte do exercício da soberania à
um órgão supranacional, a alta Autoridade, composta por personalidades escolhidas pelos
governos dos Estados-membros, mas independentes e investidas, coletivamente, de poderes
próprios que lhes permitam tomar decisões em defesa ou para potencialização do interesse
comum e, de modo a vincular os Estados-membros e outros sujeitos de direito, ainda que, de
cunho privado, atuantes no setor do carvão e do aço (no art.80 do Tratado da CECA).

Assim, considerando o forte traço supranacional, os integrantes da Alta Autoridade não estavam
comprometidos com quaisquer instruções dos governos nacionais. (ÁVILA, 2000, p.31 e 32).  

 

            O direito, através do Tribunal de Justiça e após sua provocação, é construído pelos
países que o compõe, ou seja, pelos 27 membros. Os componentes do Tribunal são nomeados,
cada um, pelos Estados-Membros que forma a União Européia, todos independentes e
imparciais, a fim de manter o equilíbrio entre os países.

            A implantação de um Tribunal atuante somente foi possível, segundo Patrícia Luíza
Kegel:

 

Sua implantação foi possibilitada por três fatores. A primazia da norma comunitária em relação
às normas nacionais, mesmo as de status condicional; a aplicabilidade imediata do Direito
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Comunitário, em que certas disposições comunitária entram em vigor concomitantemente em
todos os sistemas jurídicos nacionais; e, como corolário, a uniformidade de interpretação e
aplicação do Direito Comunitário pelo TJCE em todo o espaço territorial formado pelos Estados-
membros (KEGEL, 2008, p.164)

           

            A atuação do Tribunal é fruto de longos debates. As garantias e os direitos das partes
são desenvolvidos desde o início da integração. Os juízes que o compõem têm sempre em
mente a idéia da democracia, da liberdade, da igualdade, da livre concorrência e estão
subordinados aos princípios construídos.

            Os acórdãos são bem fundamentados, debatem todas as questões levantadas pela
partes, sempre se preocupando com o contraditório. Desse modo, não há o mito da autoridade,
o que interessa é a argumentação. Luiz Augusto Lima de Ávila afirma que:

 

Assim, a interpretação tanto da constituição quanto dos tratados constitutivos das Comunidades
Européia se desenrola em um processo aberto de argumentação, pelo qual se procura adequar a
norma comunitária ao problema concreto, ou seja, ao objetivos do tratados, se valendo,
inclusive, da teoria dos poderes implícitos. (ÁVILA, 2000, p.199)

 

5          Contraditório e a força jurídica da Carta de Direitos Fundamentais da União
Européia

 

O Tribunal de Justiça da União Européia, através de sua jurisprudência, já aplicava os direitos e
garantias previstos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, proclamada pelo
Tratado de Lisboa em 2007.

Klaus - Dieter Borchardt afirma que:

 

O TJCE prosseguiu o desenvolvimento de uma ordem jurídica de salvaguarda dos direitos
fundamentais, à qual foi aditando novos direitos fundamentais. Para tal, reconheceu princípios
jurídicos gerais e aplicou-se inspirando-se nas tradições constitucionais comum dos Estados-
Membros e nas convenções internacionais sobre protecção dos direitos humanos de que estes
são partes signatários. Entre estes textos, conta-se a Convenção Européia de Salvaguarda dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), que determinou o conteúdo dos
direitos fundamentais da Comunidade e os mecanismos de salvaguarda. Foi nesta base que o
Tribunal elevou à categoria de direitos comunitários fundamentais uma série de liberdades, a
saber o direito de propriedade, o livre exercício de uma actividade profissional, a inviolabilidade
do domicílio, a liberdade de opinião, o direito à protecção da personalidade, a protecção da
família (designadamente o direito ao reagrupamento familiar para os trabalhadores migrantes), a
liberdade econômica, a liberdade de religião ou de crença, assim como uma série de direitos e
garantias processuais, como o direito de ser ouvido, o princípio da confidencialidade da
correspondência entre advogado e cliente [...], a proibição da dupla sanção ou ainda a
necessidade de justificar os actos jurídicos comunitários. (BORCHARDT, 2000, p.15).

 

            O Tratado de Lisboa codificou, através da Carta de Direitos Fundamentais, os direitos
fundamentais, incluindo as garantias processuais. Nota-se que a Carta não menciona o princípio
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do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tais princípios são tradicionalmente observados
pelo Tribunal de Justiça da União Européia.

            A Carta dos Direitos Fundamentais adquiriu o mesmo valor dos Tratados (art.6º, nº1 do
TUE) e "integra o 'bloco de constitucionalidade' sobre o qual o Tribunal de Justiça se pode
pronunciar" (Comunicado de Imprensa nº 104/09). Esta carta é juridicamente vinculativa e
confirma os direitos fundamentais garantidos pela Convenção Européia para a Proteção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e é resultantes das tradições constitucionais
comuns aos Estados-Membros (Declaração sobre a Carta Dos Direitos Fundamentais da União
Européia).

           Os Princípios do Contraditório, da ampla defesa, devido processo legal, dentre outros, já
eram aplicados há tempos pelo Tribunal de Justiça. O Tratado de Lisboa, através da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Européia, somente constitucionalizou os direitos fundamentais,
isto é, não houve a criação de novos direitos, mas a sua reafirmação.

 

6          Conclusão

 

            A criação do Tribunal de Justiça foi necessária para garantir a aplicação e interpretação
do direito comunitário. Isso foi possível em razão da renúncia dos Estados-Membros da própria
soberania, delegando competências a um Tribunal que não compõe a sua estrutura jurisdicional.

            Cada Estado-Membro, que compõe a União Européia, nomeia um juiz, com
imparcialidade e independência, garantindo-se, assim, a participação de todos os Estados nas
decisões tomadas pelo Tribunal.

            A tramitação processual perante o Tribunal preocupa-se, a todo o momento, com o
contraditório, dando-se oportunidades as partes sempre em rebaterem os argumentos
levantados.

            O Regulamento do Processo do Tribunal de Justiça não se preocupa com a execução
dos acórdãos prolatados, uma vez que as decisões são cumpridas, sendo um direito construído
pelos próprios Estados-Membros e respeitado por eles ao longo da história da União Européia.

            O Tribunal de Justiça foi e é o grande inovador do direito comunitário, com uma
jurisprudência atuante, com acórdãos bem fundamentados e, a todo o momento, rebate as
questões levantadas pelas partes.

Por ser um Tribunal ativo, sempre se preocupando com os direitos fundamentais, incluindo-se o
contraditório e o devido processo legal, os princípios inseridos na Carta de Direitos Fundamentais
há muito tempo eram aplicados por este Tribunal, não trazendo esta Carta novidades na
atuação do órgão jurisdicional.

Assim, o Tribunal de Justiça não é um tribunal hierarquicamente superior, e sim um novo modo
de exercer a soberania.
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A APLICABILIDADE RESTRITA DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NAS RELAÇÕES
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

THE RESTRICTED APPLICABILITY OF THE REGRET S CHOICE IN E-COMMERCE RELATIONS

Leopoldo Rocha Soares

RESUMO
O comércio eletrônico já movimenta muito dinheiro, e ainda apresenta acentuada tendência de
crescimento. Assim, aumenta também a importância de se precisar a aplicação de mecanismos
legais elaborados no seio de um ambiente exclusivamente físico para este ambiente eletrônico.
Nesse contexto se analisa a teleologia da norma do artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor para averiguar se é cabível o direito de arrependimento também no seio do
comércio eletrônico. Isso para revelar, de acordo com o sistema constitucional de proteção e
defesa do consumidor, inserido no âmbito da ordem econômica, quais são as restrições impostas
à utilização dessa importante prerrogativa posta à disposição do consumidor brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO DO CONSUMIDOR; COMÉRCIO ELETRÔNICO; DIREITO DE
ARREPENDIMENTO.

ABSTRACT
Electronic commerce raises a big amount of money, and still tends to grow. So, its increasingly
important to analyze some legal institutes in the internet support. In this context, this study
analyzes the teleology of the regret’s choice, in the consumer law, to determine its application
within the e-commerce. In this context we analyze the teleology of the rule of article 49 of the
Code of Consumer Protection to determine if it´s appropriate the right of regret in the e-
commerce relations. This to show, in accordance with the constitutional system of consumer
protection, inserted in the economic legal order, the restrictions on the use of this important
privilege available to the Brazilian consumer.
KEYWORDS: CONSUMER LAW; E-COMMERCE; REGRET’S CHOICE.

INTRODUÇÃO

No início do século XXI vimos despontar o cerne de uma verdadeira revolução, de cunho
tecnológico, que em pouco tempo penetrou no seio das relações sociais de forma a marcá-la
profundamente.

Dotado de inteligência, porém de estrutura física relativamente frágil em vista do local em que
habitava, o ser humano sempre buscou aprimorar artefatos que potencializassem a utilização
dos recursos de que dispunha e trouxesse maior conforto à sua espécie, destacando-se dos
outros animais pela habilidade de se instalar em locais das mais diversas condições, por vezes
demasiadamente inóspitos.

Neste contexto, e percebendo que a inteligência era o seu grande dote, o ser humano passou a
dar atenção às técnicas e dispositivos que pudessem potencializar o seu raciocínio e auxiliá-lo no
trabalho de medir e contar. E assim desenvolveu o "ábaco, de origem oriental, que o Ocidente
conhece desde o século III a. C., e que veio a ser considerado o primeiro computador digital
que o gênio inventivo do homem criou[1]". Estava lançada a semente do que prometia ser uma
verdadeira revolução.

Com Norbert Wiener aparecem os primeiros registros de aproximação entre o Direito e a
cibernética, desenvolvida sobremaneira por ele próprio, e assim o faz ao dizer que "a lei pode
ser definida como o controle ético aplicado à comunicação[2]". A comunicação certamente
pressupõe o tráfego de informação, por qualquer meio, porém quando ocorrido no ambiente
eletrônico nos dá a idéia de informática.
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Cumprindo com sua anunciada proliferação, os elementos de tecnologia e informática hoje
permeiam as relações em geral, sustentando a atividade econômica e consumerista, os meios de
efetivação e controle dos atos da administração, as formas de divulgação e propaganda de
cunho político e cultural, e os instrumentos de comunicação entre as pessoas, suprimindo
espaços e distâncias.

Em suma, a revolução tecnológica e do processamento eletrônico de dados e informações
constitui a base de uma sociedade globalizada, a chamada "sociedade da informação", que
resume uma mudança radical de paradigmas, predizendo a entrada das relações humanas em
um novo modelo de produção de valores e riquezas, como outrora fizeram as revoluções
agrícola e industrial.

Nesse contexto é que surge o comércio eletrônico, "conjunto de operações de compra e venda
de mercadorias ou prestações de serviços por meio eletrônico ou, em outras palavras, as
transações com conteúdo econômico realizadas por intermédio de meios digitais[3]".

O valor total de vendas por meio eletrônico gerou, em 2009, um faturamento de R$ 10,6
bilhões, e estima-se que irá faturar R$ 13,6 bilhões ao final do ano de 2010[4], isso sem
considerar as vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on line, o que evidencia mais do
que um grande volume, o crescimento das operações comerciais realizadas pela rede mundial de
computadores.

Tais operações em sua grande maioria perfazem autêntica relação de consumo, e assim
carregam toda proteção dispensada ao consumidor, presumidamente vulnerável pelo Código de
Defesa do Consumidor.

Este é o cenário no qual iremos analisar a aplicação do chamado direito de arrependimento,
trazido pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, às relações comerciais desenvolvidas
no ambiente eletrônico. E embora se entenda que a vulnerabilidade do consumidor se
potencializa nesse ambiente abstrato, e por vezes ardiloso, conclui-se que nem sempre o
consumidor tem direito a manifestar arrependimento para desfazimento do negócio.

 

1. A APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES
ELETRÔNICAS

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990) surgiu quase
que concomitantemente à exploração comercial da rede mundial de computadores, o que não
foi suficiente para que a legislação abarcasse de forma específica as relações consumeristas
havidas no âmbito da internet, provavelmente por conta da novidade que esta representava.

A origem da internet remonta um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da
América que, em tempos de guerra fria, procurou estabelecer uma rede segura de comunicação
e controle do sistema de defesa nacional. Assim, foram aproveitadas pequenas redes locais, que
então foram conectadas de modo a formar uma grande rede por todo o país. A idéia de rede
advém do fato de que cada um dos computadores estava ligado diretamente a todos os outros,
formando uma verdadeira teia eletrônica.

A possibilidade de interligação de pequenas e restritas redes ao redor do mundo logo despertou
os mais diversos interesses e, assim, suplantou a seara militar. No final da década de 70 do
século XX, o projeto alcançou as universidades, passando por algumas adaptações e pelo
desenvolvimento da linguagem multimídia que permitiu a compreensão ao grande público,
aguçando ainda mais os interesses econômicos que então propiciaram o implemento da
comunicação global dos terminais de processamento eletrônico de dados e informações.

Com efeito, já em decadência a guerra fria, cuja derrocada final restou simbolizada pela queda
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do muro de Berlim, em 1989, aquele projeto de natureza militar alcançou a sociedade em geral.

Nesse mesmo período estava em discussão o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor,
aprovado precisamente em setembro de 1990, que embora não tenha mesmo abarcado
especificamente as relações eletrônicas de natureza consumerista tratou de ser bastante
abrangente quanto à definição de consumidores e fornecedores, aplicando-se a legislação
pertinente às relações de consumo todas as vezes em que se fizerem presentes tais figuras.

Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todas operações de compra e venda de
bens e prestação de serviços realizados pela internet, desde que de um lado se encontre a
"pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços[5]", e de outro a "pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final[6]".

Há, tramitando no Congresso Nacional, projeto de lei nº 4.906/01, que dispõe, em seu artigo 13,
a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor ao comércio eletrônico, o que se
mostra desnecessário, seja porque a aplicabilidade é bastante clara, trazida do próprio texto
vigente do Código de Defesa do Consumidor, seja porque não há mais controvérsia alguma em
sede de doutrina e jurisprudência acerca deste mesmo entendimento.

 

2. O DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O Código de Defesa do Consumidor inovou ao trazer, no artigo 49, o chamado direito de
arrependimento, segundo o qual o consumidor que adquire produto ou contrata serviço fora do
estabelecimento comercial tem um prazo de reflexão, de 7 (sete) dias contados da efetivação da
contratação ou do recebimento do produto ou serviço, no qual pode manifestar seu
arrependimento, mesmo que injustificadamente, para devolver o produto ou recusar o serviço,
sendo ressarcido dos valores que pagou, com a devida atualização monetária:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de
produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a
domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos,
de imediato, monetariamente atualizados.

 

Trata-se de mecanismo legal inserido no contexto do sistema de proteção ao consumidor, que
reconhece e presume a vulnerabilidade deste, em face na atuação ostensiva do fornecedor, que
procura o comprador em seu domicílio para comercializar bens ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor trata expressamente das vendas a domicílio e por telefone.
No entanto, as circunstâncias que permitem ao consumidor o arrependimento não se esgotam
nestas hipóteses, podendo o consumidor manifestá-lo mesmo que a contratação de bens ou
serviços tenha se dado de outra forma. Trata-se, portanto, de rol exemplificativo:

O direito de arrependimento existe quando a contratação se der fora do estabelecimento
comercial. Isso pode ocorrer das mais variadas formas. O Código enumerou, de modo
exemplificativo, algumas dessas maneiras de contratação: por telefone e em domicílio. O caráter
de numerus apertus desse elenco é dado pelo advérbio "especialmente", constante da norma.
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Essa expressão indica claramente o propósito da lei de enumerar exemplos e não hipóteses
taxativas[7].

 

À primeira vista parece que o exercício do direito de arrependimento trazido pelo artigo 49 do
Código de Defesa do Consumidor tem cabimento todas as vezes em que o consumidor contrate
o produto ou serviço fora do estabelecimento, o que se extrai da interpretação meramente
gramatical da norma em análise.

Nesse contexto, para enquadrar o direito de arrependimento também as relações de consumo
havidas no ambiente eletrônico teríamos que investigar a abrangência do termo
"estabelecimento", para sabermos se um sítio eletrônico se enquadra ou não nesse conceito, e
em caso negativo aplicar-se-ia à operação o chamado prazo de reflexão.

Foi o entendimento manifestado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto
proferido pelo Desembargador Sá Duarte, que expressou:

Entretanto, no que toca ao mérito, tenho que assiste razão ao apelante. Isto porque, ainda que
se entenda que a compra em duplicidade dos aparelhos celulares ocorreu porque o apelante
agiu de forma açodada, tal fato não afasta seu direito de desistir das aquisições, conforme
dispõe o artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os produtos foram
adquiridos fora do estabelecimento comercial da apelada; um dos aparelhos foi adquirido por
telefone e o outro, em loja virtual (pela internet). E, consoante restou incontroverso nos autos, o
apelante, no dia seguinte ao envio do segundo aparelho celular, solicitou, na reclamação que
registrou na ouvidoria da apelada (cf. protocolo n.° 1026952), sua devolução. Desse modo, em
face do direito legal de arrependimento por parte do consumidor, aquele aparelho do qual o
apelante desistiu da compra deveria ter sido retirado pela apelada, além de devolvidos, de
imediato, os valores por ele pagos, conforme determina o disposto no parágrafo único, daquele
artigo e diploma citados[8].

 

 

No entanto, não parece ser essa a razão de inserir-se no Código de Defesa do Consumidor o
direito de arrependimento, razão pela qual não se investigará de forma mais profunda o conceito
e características de um estabelecimento.

Como já se disse, a legislação consumerista presume a vulnerabilidade do consumidor, ou seja,
reconhece que a relação estabelecida entre consumidor e fornecedor é desequilibrada em sua
essência, e isso porque este detém com exclusividade o conhecimento de todos os passos e
etapas da cadeia de consumo. Ou seja, é o fornecedor que sabe a forma como o produto foi
transportado, por quem ele foi transportado, além da identidade dos produtores e eventuais
distribuidores. No caso dos serviços, é o fornecedor que conhece as ferramentas utilizadas, as
condições em que o serviço pode ser executado, etc.

Esse é o contexto em que se insere o direito de arrependimento, e o ponto de partida para
investigarmos a razão de sua inserção no âmbito do sistema de proteção ao consumidor.

 

3. DA AUSÊNCIA DE MANUSEIO DO PRODUTO COMO ESCOPO DO DIREITO DE
ARREPENDIMENTO

É comum a justificação do direito de arrependimento no fato de o consumidor não ter a
oportunidade de manusear o produto nas vendas feitas fora do estabelecimento.
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Assim, afirma-se que o período de sete dias para reflexão teria o propósito servir ao consumidor
como oportunidade de manusear efetivamente o produto e verificar se: 1) atende às
expectativas criadas quando da contratação; 2) suas dimensões são aquelas imaginadas ou
vistas em catálogo, de modo a amoldar-se ao espaço físico a ser instalado, quando for o caso.

Mais uma vez analisamos julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para ilustrar o
posicionamento posto, desta vez pela ementa em julgado relatado pelo Desembargador Luiz
Sabbato:

Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Inteligência do art. 49 - Arrependimento - Direito
de Reflexão - Inocorrência, no caso, em que o produto foi apresentado claramente, sem
possibilidade de engano - Escoamento do prazo de sete dias, ademais, para apresentação do
pleito de rescisão - Apelação provida para julgar improcedente ação de indenização por dano
moral[9] (grifo nosso).

 

Nelson Nery Junior afirma algo parecido:

Isso porque, na maior parte das vezes, as compras por catálogo ou por telefone são realizadas
sem que o consumidor esteja preparado para tanto, e, ainda, sem que tenha podido ter acesso
físico ao produto. [...] Além da sujeição do consumidor a essas práticas comerciais agressivas,
fica ele vulnerável também ao desconhecimento do produto ou serviço, quando a venda é feita
por catálogo, por exemplo. Não tem oportunidade de examinar o produto ou serviço, verificando
suas qualidades e defeitos etc[10].

 

Embora à primeira vista possa parecer razoável tal entendimento, uma análise mais cuidadosa
nos impele a afastá-lo, discordando-se das opiniões expostas.

Isso porque a inconformidade do produto recebido posteriormente pelo consumidor não é
situação exclusiva das compras feitas fora do estabelecimento. É comum, por exemplo, a
aquisição de veículo em uma concessionária que não o tenha em seu estoque, ocasião em que o
comprador, na sede do estabelecimento, é atendido com escopo em um catálogo e tenha que
aguardar a chegada do veículo para retirá-lo. Tal situação não lhe dará o direito de
arrependimento.

Confirma ainda essa assertiva a própria prestação de qualquer serviço, pois contratado dentro ou
fora do estabelecimento do fornecedor que irá prestá-lo, o serviço só poderá ser medido após a
sua realização, ou seja, o consumidor sempre irá avaliar o serviço depois de efetivado, quando
então poderá averiguar a conformidade do mesmo.

Em outras palavras, o serviço nunca poderá ser avaliado pelo consumidor antes de sua
realização, mesmo quando contratado no interior do estabelecimento do fornecedor, e tal
situação não permite a prerrogativa do prazo de reflexão.

Assim, essa inconformidade ou não cabimento do serviço realizado não dá ao consumidor o
direito de arrependimento, embora faculte a reparação se mostrar-se viciado.

Com efeito, não se pode utilizar como premissa a sustentar o direito de arrependimento o fato
de os produtos ou serviços contratados fora do estabelecimento do fornecedor não atenderem as
expectativas do consumidor, pelo fato de não ter podido analisá-los antes da contratação.

 

4. DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO COMO ESCOPO DO
DIREITO DE ARREPENDIMENTO
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O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar do direito de arrependimento, não pretendeu
abarcar a situação em que o adquirente de um produto ou serviço não tenha a oportunidade de
manusear com antecedência o objeto da contratação antes de efetivá-la.

Esta situação, aliás, parece ser bastante corriqueira, mesmo para as contratações feitas na sede
do estabelecimento do fornecedor, e de tão consolidada não exigiu tratamento especial por
parte do legislador.

Entretanto, mereceu cuidado especial por parte da legislação consumerista a acentuação da
vulnerabilidade do consumidor exposto a vendedores extremamente habilidosos, dotados de alto
grau de convencimento, ou meios de comercialização de massa aliados a instrumentos
publicitários agressivos.

Assim, são correntes as ocasiões em que o consumidor acaba contratando produto ou serviço
sem que de fato necessite deles, e o faz por mero impulso, convencido pelo fornecedor que bate
à sua porta ou o contata por telefone, em operação de telemarketing.

Este foi o ensejo da lei para o estabelecimento de um período de reflexão em que poderá o
consumidor manifestar seu arrependimento, sem que tenha de expressar qualquer justificativa,
porque também não houve justificativa para a contratação.

É o que acontece, por exemplo, quando um pintor bate à porta de uma residência e convence o
morador de que o imóvel precisa de manutenção, oferecendo seus serviços e o material para
pintura, ao passo que espontaneamente o consumidor não se preocuparia em pintar a casa
naquele momento, restando razoável que passada ocasião da abordagem do prestador do
serviço tenha prazo para reflexão, podendo exprimir arrependimento, tendo sido iniciada ou não
a execução da pintura.

A mesma coisa se dá quando uma prestadora de serviços de telefonia móvel utiliza de seus
operadores de telemarketing para oferecer planos com descontos, convencendo o consumidor a
migrar da operadora com a qual contratara antes. Independentemente da efetivação dos
descontos, da qualidade do sinal e das ligações da nova prestadora, o consumidor poderá
arrepender-se no período legal de reflexão, pois espontaneamente não trocaria de operadora de
telefonia móvel, restando convencido em uma abordagem que não provocou.

Em suma, é imprescindível, portanto, que o fornecedor tenha procurado o consumidor e lhe
oferecido o produto ou serviço, para que tenha cabimento o direito de arrependimento previsto
no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa a razão de ter constado da norma em questão as contratações havidas fora do
estabelecimento, pressupondo-se que quando a aquisição de bens ou serviços ocorre na sede do
fornecedor é porque o consumidor, sentindo necessidade por conta própria, procura
espontaneamente por aquele que irá servi-lo.

Não se pode desprezar a criação de necessidades pelas peças publicitárias, o que pode macular
a vontade do consumidor, exigindo uma aplicação extensiva da norma que confere o direito de
arrependimento. Contudo, o próprio Código de Defesa do Consumidor disciplina o conteúdo do
material publicitário veiculado pelos fornecedores, proibindo as campanhas enganosas e
abusivas, nos termos do artigo 37, que expressa:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário,
inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
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§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à
violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

 

Vê-se que, também em análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a proteção à
liberdade de manifestação de vontade pelo consumidor aponta pela assertiva de que o direito de
arrependimento tem cabimento nas ocasiões em que a contratação é de certa forma imposta ao
adquirente, sem deixar escapar a regularidade das campanhas publicitárias a que se encontra
exposto.

Partindo dessas premissas, cabe-nos doravante enquadrar as relações de consumo
consubstanciadas no ambiente eletrônico, em especial por meio da rede mundial de
computadores, sem que para isso seja necessária a investigação profunda acerca dos conceitos e
características de estabelecimento comercial.

 

5. DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

Assim como no ambiente físico nem toda operação comercial é de natureza consumerista,
também as relações de comércio eletrônico nem sempre se consubstancia em uma relação de
consumo. Portanto, trataremos apenas das relações de comércio eletrônico tidas entre um
fornecedor, assim definido pelo artigo 3º da lei consumerista, e o consumidor final, nos termos
do artigo 2º do mesmo Código.

Tendo ainda como ponto de partida a constatação feita no tópico anterior, afirmando o
cabimento do direito de arrependimento quando é o fornecedor que procura o consumidor para
lhe convencer a efetivar a contratação, é preciso um pouco mais de reflexão ao tratar das
operações havidas na rede mundial de computadores.

Isso porque é o consumidor/usuário da internet quem inicia o acesso, invariavelmente, o que
poderia suscitar a equivocada afirmação de que é ele quem estabelece a relação de consumo,
afastando por completo o cabimento do direito de arrependimento e do período de reflexão.

No entanto, a aplicação do benefício legal deve ser averiguado em cada caso concreto, havendo
de se perquirir a liberdade do consumidor no momento em que efetivou a contratação.

É o caso, por exemplo, da aquisição de passagens aéreas pelo consumidor que tem um evento
marcado em uma cidade distante e precisa da locomoção para comparecimento, razão pela qual
acessa os sítios eletrônicos de algumas companhias e escolhe a que melhor se amolda às suas
necessidades, ponderando horários e preços das passagens. A esse comprador não assiste
direito de arrependimento, mesmo que posteriormente encontre passagens aéreas mais baratas
ou horários mais convenientes.

Diferente é o caso do usuário de internet que recebe em sua caixa de endereço eletrônico um
spam ("propaganda não solicitada recebida por e-mail[11]"), pelo qual se veicula uma campanha
publicitária que oferece descontos para aquisição de passagens aéreas compradas naquele final
de semana. Se o usuário gostar da promoção e comprar as passagens, sem que tenha partido
dele próprio o impulso primeiro para tanto, poderá ele se arrepender e exigir da companhia
aérea o reembolso do valor que pagou, devidamente corrigido, desde que manifeste tal intuito
no prazo de sete dias, contados da efetiva contratação ou do recebimento do ticket eletrônico.

Outra situação peculiar ao comércio de bens e serviços pela internet é ocasionada pelos
chamados cookies:
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Cookies são pequenos arquivos de texto oriundos de um web site, que são gravados no disco
rígido de determinado computador e utilizados por seu programa navegador. Seu objetivo básico
é tornar mais conveniente a utilização da Internet, evitando que certos dados precisem ser
fornecidos a cada vez que uma página é visitada, armazenando informações relativas às
preferências de um usuário[12].

 

É sabido que os cookies, a despeito do propósito facilitador, pode auxiliar o administrador do
sítio eletrônico a identificar o perfil, usos e preferências do consumidor/usuário, pois o programa
singulariza o computador em que encontra-se instalado, mesmo quando o usuário visita
determinados "departamentos" daquela loja eletrônica.

Nesse contexto, o usuário pode acessar o site de determinada loja, que instalara anteriormente
um cookie em seu computador, e ver aberto em sua tela um pop up, uma janela pequena de
conteúdo específico, contendo a promoção da camisa do time de futebol com que ele se afina,
instigando o desejo de comprar. Esse usuário também terá o direito de manifestar
arrependimento, mesmo reconhecendo-se a dificuldade em se produzir prova dessa natureza,
sem prejuízo da hipótese de inversão do ônus, prevista no artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor.

Havendo, portanto, a necessidade de se avaliar a cada caso o cabimento do direito de
arrependimento, a depender da existência de qualquer mácula na vontade do consumidor em
contratar produto ou serviço oferecido pela rede mundial de computadores, afirma-se que a
aplicação desta prerrogativa, trazida pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, é
restrita, diferentemente do que se costuma propagar pela doutrina, que ou se define pela
aplicação plena (e a grande maioria o faz), ou afirma a não aplicação.

Esta proposição casuística atende à conclusão que se tem após interpretação teleológica, na
medida em que efetivamente equilibra a relação de consumo estabelecida por iniciativa do
fornecedor, que por vezes acaba maculando a vontade do consumidor. O reequilíbrio reside na
possibilidade que esse tem de desistir imotivadamente da contratação, recebendo de volta a
quantia que desembolsou, devidamente corrigida. E segundo Cláudia Lima Marques, a
interpretação teleológica trata-se, em verdade, de um "reequilíbrio de forças nas relações de
consumo[13]".

 

CONCLUSÕES

A despeito das afirmações doutrinárias, e de algumas manifestações jurisprudenciais, no sentido
de afirmar, de forma radical, pela aplicação plena ou total inaplicabilidade do direito de
arrependimento trazido pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor às relações de
comércio eletrônico, a análise mais acurada desta prerrogativa nos impele à conclusão de que
não é propriamente o local da contratação o fator decisivo para subsunção da norma.

A interpretação teleológica, portanto, orienta à análise de cada caso concreto para que se
averigúe a ocorrência de eventual mácula na manifestação da vontade do consumidor, caso
tenha ele sido procurado pelo fornecedor do produto ou serviço contratado, fazendo despertar
um desejo ou uma necessidade irreal, que não se manifestaria por si só, razão pela qual o
consumidor não teria efetivado a contratação se não fosse essa abordagem "agressiva" sofrida
por ele.

Os exemplos corroboram essa assertiva, evidenciando os casos em que o consumidor terá o
benefício de expressar o seu arrependimento, recebendo do contratado a quantia que pagou,
devidamente corrigida, sem que tenha que fazer qualquer justificativa, até porque, nesse caso,
também não terá havido justificativa para a contratação.
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A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA RELAÇÃO
DO HOMEM COM A VIDA PÚBLICA 

THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE
RELATIONSHIP OF MAN TO PUBLIC LIFE

Sérgio Ricardo Moreira De Souza

RESUMO
A maneira de se exercer a cidadania é de extrema relevância para a condução das relações do
ser humano com seus concidadãos. E durante cada período histórico, as técnicas ou tecnologias
de informação e comunicação foram não apenas o suporte para a propagação do conhecimento,
mas para reunir grupos que tinham interesses convergentes, fossem eles articulados para a
realização do bem público, do interesse comum ou privado. O que pode causar desequilíbrio no
convívio social é a concentração destas técnicas ou tecnologias por parte de um grupo restrito
da sociedade, uma vez que é latente poder de manipulação que acompanha o uso destes meios
de transmissão da linguagem.
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania; Tecnologias de Informação e Comunicação; Vida Pública

ABSTRACT
The way to exercise citizenship is very important for the conduct of relations between human
beings and their fellow citizens. And during each historical period, techniques or technologies of
information and communication were not only the support for the spread of knowledge but to
bring together groups that had converging interests, be they articulated to achieve the public
good, common interest or private. What can cause an imbalance in social life is the
concentration of these techniques or technologies by a small group of society, since it is
manipulation of latent power that accompanies the use of these means of transmission of the
language.
KEYWORDS: Citizenship; Information Technology and Communication, Public Life

No decorrer da história da humanidade, a relação do homem com o espaço público tem variado
quanto ao grau de importância e modo de ser vivenciada (SENNETT, 1998), estando intimamente ligada à
organização política do Estado e a maneira de se utilizar as “técnica ou tecnologia de comunicação mais
recente (SANTAELLA, 2003, p. 25). Isto faz com que a interação entre os membros de uma mesma
comunidade, sofra alterações que repercutirão na participação política presente no processo de construção
permanente da sociedade e, consequentemente, na legitimidade das regras de convívio social e sentimento
de pertencimento ao corpo político.

Analisando esta relação sob a perspectiva do que vem a ser “público” e “privado”, de se notar que
o conceito destas palavras se altera com o passar do tempo, da mesma maneira que ocorre com o
significado de termos e palavras de um modo em geral (PITKIN, 2006).

Na Antiguidade “público” significava bem comum. No século XVI já se tinha uma idéia de
público como “aquilo que é manifesto e está aberto à observação geral.” (SENNETT, 1998, p. 30), apesar
de no início do Renascimento seu sentido ainda estar em consonância com o bem comum e corpo político.
A partir desta época sua compreensão foi sendo percebida como região especial da sociabilidade
(SENNETT, 1998).
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A vida “privada” na Grécia Antiga guardava íntima ligação com a pública. Mesmo não sendo
pertinente à política dizer o que era bom para cada indivíduo, era sua função determinar o que convinha à
pluralidade (ARISTÓTELES, 1995). O grego devia ser parte do todo. A virtude mais elevada seria a
dedicação ao Estado. “É visível, pois, que a existência perfeita é forçosamente a mesma, tanto para o
homem tomado individualmente, como para os Estados e para os homens em geral” (ARISTÓTELES,
1995, p. 136). Conforme se verá adiante, este entendimento se corromperá com o tempo. Não havia a
noção de indivíduo do século XVIII.

A vida pública que permite influenciar nas deliberações de regras de convívio social, à obviedade,
será possibilitada na medida em que os indivíduos gozem do direito de cidadania e a exercitem.
Aristóteles (1995) trata de três formas de governo que, se analisadas à luz da abertura para cidadania, tem
num extremo a Monarquia e no outro extremo, a Democracia, além da Aristocracia, ou governo de
poucos, em posição intermediária.

Na Monarquia há exclusão quase absoluta dos membros da sociedade do processo político, vistos
apenas como súditos do Monarca, sendo este o único cidadão; na Democracia, um número maior de
membros participava das deliberações segundo seus méritos e riqueza. A tranquilidade econômica era
indispensável para esta entrega ao público, vista como compromisso (ARISTÓTELES, 1995).

Não favorecer ou retirar dos homens o direito participação nas deliberações é privá-los de se
realizarem como seres humanos, de se auto-determinarem. Aristóteles entendia que “Por ai se vê, pois, o
que é o cidadão: aquele que tem uma parte legal na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária”
(ARISTÓTELES, 1995, p. 88) (grifo nosso).

As deliberações tinham procedimentos distintos entre povos contemporâneos da Grécia Antiga,
codificados cultural e socialmente. Na Pérsia, era habitual deliberar sob efeito de vinho e no dia seguinte
submeter as matérias tratadas a reconsideração para nova aprovação antes de sua execução. Quando
estavam sóbrios na primeira deliberação, a segunda sobre o mesmo assunto ocorria à luz da influência
desta bebida milenar (EPSTEIN, 1997). Em Atenas, os membros do conselho dos 500 eram escolhidos por
sorteio dentre os cidadãos com idade superior a trinta anos, marca registrada da democracia para os gregos
(FINLEY, 1983).

A quantidade de habitantes das cidades neste período, embora bastante reduzida se comparada
com os dias atuais, não possibilitava a todos os habitantes a oportunidade de participação nas deliberações.
Nos Estados que adotavam a democracia como forma de governo, as reuniões para deliberação contavam
com a adesão efetiva daqueles com direito a cidadania, o que fazia o modo de se praticar a democracia ser
tida como direta, apesar de ficarem de fora das deliberações os metecas e os escravos, grupos que
formavam a maioria da população (NASCIMENTO, 2010).

Outra característica que favorecia a democracia da Grécia Antiga, tal como era praticada, era a
pequena extensão da unidade territorial das cidades. Realidade diametralmente oposta no Império Romano.
O Estado, apesar de conservar o princípio da cidadania, “Votar era uma das principais atividades dos
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cidadãos que viviam na Roma republicana ou que lá se encontravam quando as Assembléias se reuniam...”
(FINLEY apud Taylor, 1983, p. 107), passou a ter um amplo território, restringindo ainda mais a
cidadania, afeta apenas aos mais ricos. As dificuldades para cidadãos sem recursos participarem da vida
política de Roma eram muitas. Havia diversas regras neste sentido, tais como o veto interposto por outro
magistrado de categoria mais elevada ou dificuldades de se fazer presente, aqueles que viviam longe da
cidade de Roma (FINLEY, 1983).

Até que o Imperador ocupou o lugar público e dominou os assuntos que deveriam ser objeto de
solução construída em deliberações públicas (REIS, 2010). Não se tinha mais legitimidade por conta da
participação nas tomadas de decisões, mas com amparo na religião. Relegar a população à condição a
meros súditos priva-a da condição de cidadã e da capacidade de autodeterminação, uma vez que
despolitiza os membros do corpo político. Conseqüência foi o esfriamento do interesse em viver o
“público” e a procura da vida “privada” em outros moldes, que não os sufocantes de outrora.

 

À medida que a vida pública do romano tornava-se exangue, ele buscou privativamente um novo foco
para suas energias emocionais, um novo princípio de compromisso e de crença. Esse compromisso
privado era mítico, preocupado em fugir do mundo em geral e das formalidades da res publica como
parte deste mundo, e vinculava-se a várias seitas do oriente Próximo, dentre os quais o Cristianismo
passou a predominar. O Cristianismo deixa então de ser um compromisso praticado em segredo para
irromper o mundo, transformando-se, ele próprio, em novo princípio de ordem pública (SENNETT,
1998, pag.15).

 

Os fenômenos sociais, culturais e políticos “são constituídos pela conduta humana” (PITKIN,
2006, p. 15). Portanto, natural que a decadência do Império Romano tenha repercutido na maneira das
pessoas organizarem suas vidas públicas e privada.

Por volta do ano 800, surgem as cartas de franquias medievais dadas pelo monarca aos vassalos.
Tais documentos são apontados como marco inicial da idéia de dir. individuais (NETO, 1979). A
conseqüência é a progressiva ocupação do espaço público com práticas que demandam maior participação
dos membros da sociedade, ainda que distante da associação da legitimidade das leis conquistada pela
participação efetiva nas deliberações.

Segundo Pitkin (2006) na Idade Média, grupos distintos de cavaleiros e da burguesia local, ainda
não reconhecida como classe (MARX, 2007), decobriram que tinham queixas comuns e começaram a
apresentar petições comuns “Embora os gregos antigos tivessem várias instituições e práticas às quais
aplicaríamos a palavra “representação, eles não tinham palavra ou conceito correspondente” (PITKIN,
2006, p. 17). Desses movimentos de cavaleiros e da burguesia, entende Soares (2000, p. 22),

                

emergiram traços marcantes da evolução da organização política rumo ao Estado moderno Europeu: a
doutrina da lei injusta e do direito de resistência (formulada pela escolástica medieval), a conquista de
algumas garantias básicas de liberdade e segurança pessoal estatuída na Inglaterra
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Mark A. Kishlansky (1986 apud URBINATI, 2006) elencou três fenômenos políticos vinculados
ao nascimento do processo eleitoral da Inglaterra do século XVII, sendo que dois tem pertinência direta
com os movimentos dos cavaleiros e burguesia local, a saber: “a transformação dos eleitos, de delegados
em representantes; e a emergência das alianças partidárias ou ideológicas entre os cidadãos” (URBINATI,
2006, p. 195).

A Carta Magna de 1215 é frequentemente lembrada como marco deste período. O
descontentamento dos Barões com os altos tributos impulsionou a idéia de se definirem dentro de seus
pares, membros para defenderem interesses comuns perante o Rei. No mesmo ano o Papa revogou este
documento, mas ainda sim é considerado indispensável, por conta dos súditos perceberem que o novo
caminho era justamente o da reivindicação através da participação política. E a via da representação era o
melhor modo para se pleitear as pretensões naquela época (SIDOU, 1998).

Este documento beneficiava diretamente os Barões, grupo forte capaz de exercer pressão política,
e só indiretamente o povo. Nenhum homem livre seria detido, a não ser em virtude de um juízo legal de
seus semelhantes e segundo a lei. Sidou (1998) diz que é superfetação apontá-la como limiar das
liberdades. Alega que os direitos coletivos do homem não são fruto de uma época, de um só povo e muito
menos brotaram num só ato. Exemplifica dizendo que isto já era previsto quase um milênio antes desta
Carta, com o imperador Constantino, recolhida no Código de Justiniano.

Traz a baila outros documentos anteriores à Carta Magna e que tinham em seu bojo a presença da
participação cidadã na construção da res publica, como, por exemplo, o Fuero de León (1188), um
limitador do poder absoluto dos reis, em garantia dos direitos individuais de liberdade corpórea. Ao
elegeram o rei, os aragoneses lhe entregaram as leis sob as quais havia de governar (SIDOU, 1998). Fato
este que demonstra ser cabal a importância do envolvimento dos membros da sociedade na construção
permanente da sociedade, já que a democracia deve ser vista como um projeto inacabado, que depende da
abertura às deliberações entre membros iguais e livremente associados.

Seguindo a análise das alterações no modo de participação política no desenrolar da história, de se
dizer que o Antigo Regime se enfraqueceu em grande medida por conta de novas mudanças no espaço de
domínio público. E foram ocasionadas como natural conseqüência do supra abordado contexto histórico da
representação, que precedeu e impulsionou a burguesia a se organizar como classe (MARX, 2007).
Pressão derradeira ficou por conta das influências desta incipiente classe, que contava com a imprensa para
contestar a ordem até então constituída (HABERMAS, 1984).

Para Sennett (1998), a relação com a vida pública vista como local de observação geral foi
elemento crucial para se possibilitar críticas à ordem Absolutista, “a tentativa de criar uma ordem social
em meio a condições caóticas e confusas trouxe consigo ao mesmo tempo as contradições do Antigo
regime” (SENNETT, 1998, p.33). Os encontros em locais públicos das cidades fora do julgo dos Senhores
Feudais, tais como cafés, estalagens e bares, ocasionaram o retorno de esferas públicas política, seja
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episódica, da presença organizada ou abstrata (HABERMAS, 1992b), onde discussões acerca de anseios
dos membros da sociedade burguesa local puderam ser explicitadas e identificadas como comuns,
aglutinando-os e contribuindo para o surgimento da burguesia enquanto sociedade de classe.

Habermas (1984), se referindo aos estabelecimentos de café menciona que “No primeiro decênio
do século XVIII já existiam mais de 3.000 deles em Londres, cada um com seu circulo íntimo de fregueses
habituais” (HABERMAS, 1984, p. 48). Destarte, consoante descreve Sennett (1988), grupos sociais
complexos e dispares convivem independente da vontade pessoal de cada um. O que faz ser indispensável
que o homem se adapte a nova realidade, tendo uma postura cosmopolita, ou seja, “Homem que se
movimenta despreocupadamente em meio à diversidade. Que está à vontade em situações sem vínculo nem
paralelo com aquilo que lhe é familiar” (SENNETT, 1998, pag. 31).

Não se deve esquecer que, em princípio, somente a parte mais abastada dos membros da
sociedade freqüentava locais desta natureza. Mas houve a construção de parques públicos para camada
mais laboriosa e abertura de teatros e óperas à venda de ingressos, ao invés da distribuição de lugares
entre os aristocratas. Os teatros contribuíam para a cultura da representação (SENNETT, 1998).

A esfera pública burguesa se apoiou no princípio da publicidade como mediadora entre a política
e a moral, indo de encontro à dominação absolutista do Antigo Regime, já que era identificada com função
política de mediação entre o Estado e sociedade (Habermas 1984). E a imprensa escrita teve papel
fundamental neste processo. Eram através dos periódicos que parte dos membros da sociedade,
denominada Terceiro Estado manifestavam as insatisfações “Os jornais passam de meras instituições
publicadoras de notícias para, além disso, serem porta-vozes e condutores da opinião pública, meio de luta
da política partidária” (HABERMAS, 1984, P. 214).

Durante a quebra do paradigma do Estado Absolutista e a elevação do paradigma do Estado de
direito liberal, o uso da imprensa espelhava bem a relação do homem com a vida pública da época. A
ordem social, vinda da vida pública no Antigo Regime, contestava-o. (SENNETT, 1998).

Ocorre que, após a derrubada deste regime, a burguesia detentora do meio de comunicação em
voga, inicia um comando da imprensa norteado por interesses políticos próprios da classe “A autonomia
jornalística de redator também é, aliás, sensivelmente diminuída nessa espécie de imprensa que não se
curva às leis do mercado, mas que serve primeiramente a fins políticos” (HABERMAS, 1984, p 218). A
ruptura da imprensa com as características originais se deu também quando a “imprensa se torna
manipulável à medida que ela se comercializa” (HABERMAS, 1984, p. 217), afastando-a do lugar de
realização da liberdade para sacramentar o desaparecimento do interesse geral.

 

Naturalmente, o consenso fabricado não tem a sério muito em comum com a opinião pública, com a
concordância final após um laborioso processo de recíproca “Aufklärung”, pois o “interesse geral”, à
base do qual é que somente seria possível chegar a uma concordância racional de opiniões em
concorrência aberta, desapareceu exatamente à medida que interesses privados privilegiados a
adotaram para si a fim de se auto-representarem através da publicidade (HABERMAS, 1984, p.
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228/229).
 

Sieyès (2001), tratando da sociedade estamental do Antigo Regime, dividia sociedade em
primeiro e segundo Estados, compostos pelo clero e nobreza. Ao passo que o Terceiro Estado era comum
aos demais membros, inclusive a burguesia “classe laboriosa – os homens das cidades, os comerciantes
enriquecidos, os fabricantes da indústria incipiente e do campesinato – que politicamente eram
denominados Terceiro Estado” (SIEYÈS, 2001, pag. XXIX). Suas idéias foram fundamentais para o
embasamento das Declarações, que foram fruto das Revoluções Liberais na França e Estados Unidos,
sendo base do constitucionalismo.

A principal distinção da condição histórica Norte Americanas e da França para a organização
política pós Revoluções residiu no povo de cada território. Nas Constituições dos Estados Norte
Americanos, o protagonista declarado é sempre o povo: preâmbulo “Nós o povo dos Estados Unidos...”.
Na América não havia a organização estamental da sociedade, própria do Antigo Regime. O burguês
Norte Americanos não teve de se insurgir contra a dominação do Clero ou da Aristocracia nobiliárquica,
como na França (NETO, 1979). Logo, a realidade social daquele facilitava o respeito mútuo na vida
pública. Ademais, a ausência de defensores do paradigma de organização de Estado que antecedeu o novo
paradigma de Estado Liberal que entra em cena no século XVIII, deixava campo aberto para a difusão dos
novos valores (KUHN, 1970).

Diante das diferenças sociais na França, Sieyès (2001) propôs a participação política via
Assembléia Nacional Constituinte, integrada por representantes do primeiro, segundo e terceiro Estado.
Assim os deputados passariam a se reunir em uma assembléia nacional, retirando o poder absoluto do
Monarca, que ficou incapaz de exercer pessoalmente o poder político. A nação passou a definir seus rumos
por meio dos representantes, os legitimados para a definição da opinião pública “Assim, Fraenkel equipara
a opinião pública com a concepção dominante do parlamento e obrigatória para o governo” (HABERMAS,
1984, p. 277). E como a burguesia era a parte do Terceiro Estado mais forte economicamente, impôs seus
ideais no sistema representativo, cujos representantes do povo estavam distantes dos anseios do
proletariado e camponeses, que não tinham a devida participação na vida pública.

Torna-se claro que se o século XVIII concretizou a cidadania através da representação, a origem
desta maneira de participação política, que coaduna com a conhecida nos dias atuais, remonta a práticas
que foram sendo alteradas no decorrer da Idade Média e no Estado estamental (SOARES, 2000).

Hobbes (2007) entende que para o homem sair do Estado de Natureza, onde há uma guerra
constante que é de todos contra todos, é necessária a participação política limitada a abrir mão de sua
liberdade de fazer tudo quanto queira e eleger um soberano ou uma assembléia como representante dos
demais membros do corpo político, para que decidam sobre as regras de convívio social, sem a
participação, tampouco a contestação destes. A legitimidade das leis decorreria do reconhecimento do
Soberano ou assembléia enquanto tal.

Defendia Hobbes (2007), que o representante, pessoa fictícia ou artificial, agiria na posição de um
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ator “As pessoas artificiais emitem palavras e ações que pertencem aqueles a quem representam. Nesses
casos a pessoa é o ator e aquele a quem pertence suas palavras e ações é o autor”. Contudo, o
protagonismo de cada cidadão, enquanto fenomenologia da cidadania indispensável à autodeterminação
dos povos, ficava alijado.

Este filósofo do século XVII é considerado precursor do Estado de direito liberal, tendo grande
influência na idéia de organização social que surge com as Revoluções Liberais um século depois.

 

Para Hobbes, o modelo do indivíduo semovente, voraz e possessivo, e o modelo de sociedade como
sendo uma série de relações de mercado entre esses indivíduos, eram fonte suficiente de dever político.
Não eram necessários conceitos tradicionais de justiça, lei natural ou determinação divina. O dever do
indivíduo para com o estado era deduzido dos fatos supostos, como estruturados no modelo humano
materialista e no modelo da sociedade de mercado. Os modelos continham as duas suposições de fatos
que Hobbes achava suficientes para a dedução dos direitos e deveres: a igualdade de necessidade de
movimento contínuo e a igual insegurança devida à igual probabilidade de intrusão de outros, por meio
do mercado (MACPHERSON, 1979, p. 277).

 

Um ponto da teoria de Hobbes (2007) que não encontraria acolhida na sociedade de mercado era,
justamente, quando advogava que a Soberania deveria se perpetuar através da escolha do sucessor pelo
Soberano, com vistas a se assegurar os fins colimados do Estado e, com isto, a paz e o direito a vida.

 

Mas mesmo os que aceitavam substancialmente a sua análise da natureza humana e compartilhavam de
sua visão da sociedade como sendo um mercado, dentre os quais podemos incluir Harrington e mesmo
Locke, rejeitaram suas conclusões integrais. Quando observamos quais as conclusões de Hobbes que
rejeitaram e quais aceitaram, veremos mais claramente que parte de sua doutrina é, em princípio,
aceitável e que parte é inaceitável numa sociedade de mercado....
O que tanto Harrington como Locke achavam desnecessário e incompatível com os únicos desígnios
para os quais seria concebível que os indivíduos pudessem dar autoridade ao poder soberano, era o fato
de que o poder soberano seria colocado irrevogavelmente nas mãos de uma pessoa ou grupo de pessoas
com autoridade para apontar seu, ou seus sucessores. Opunham-se, não ao poder perpétuo do soberano,
mas à autoperpetuação da soberania de uma pessoa ou grupo de pessoas (MACPHERSON, 1979, p.
100/101).
 

De se dizer que os acontecimentos também não corroboraram integralmente a teoria de Hobbes.
“O fato de ter a sociedade inglesa chegado rapidamente a ser governada por um corpo soberano, sem o
poder de se perpetuar, mostra que a receita completa de Hobbes não era necessária para a manutenção de
uma sociedade estável” (MACPHERSON, 1979, p. 102).

No século seguinte, a crença no ator e na representação como meio de participação política se
enraíza na cultura ocidental. Cada vez mais o povo se amadurecia para enfrentar a quebrar do paradigma
do Absolutismo, e dar início à Revolução Liberal, institucionalizando a representação como meio de
exercício de cidadania.
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Em que pese toda relevância do pensamento de Hobbes, são as teorias de Locke, Rousseau e
Montesquieu que irão ser o alicerce das Revoluções do século XVIII. Locke (1998) justificou a aquisição
de propriedades através do trabalho e o direito do cidadão em definir a organização social com base no
contrato social, definido entre os representantes dos indivíduos. E com os metais preciosos não ocorreria o
desperdício reprovável, estimulando-se as relações mercantis intersubjetivas, que dariam conta de regular
o convívio social. Ao Estado cabia intervir o mínimo nas relações, e se preocupar em assegurar os direitos
à vida, liberdade e propriedade, este com caráter absoluto. A legitimidade da vida pública se despontava
na medida em que viabilizava os interesses privados (REIS, 2010).

Destarte, o ideal do Laissez-faire tinha terra fértil para seu desenvolvimento. Mas o Laissez-faire
não era puro, também, visto que para o desenvolvimento da sociedade de mercado possessivo, a
intervenção do Estado se fazia indispensável diante dos intensos reflexos na sociedade.

 

Parte da regulamentação se destinava, certa ou errada, a promover a indústria e o comércio; em sua
maior parte era destinada a prevenir ou reduzir as flutuações do mercado. Foi em grande parte pelo fato
de tantos homens estarem então dependendo de empregos, e seus empregos dependendo dos caprichos
dos mercados de artigo de consumo que produziam o desemprego cíclico numa escala que ameaça a
ordem pública, que os governos foram forçados a interferir de modo tão vigoroso (MACPHERSON,
1979, p. 72/73).
 

E se esta era a postura do Estado, indispensável que todos os grupos ou camadas da sociedade
tivessem participação política ativa na construção da sociedade. Como neste momento da história do
homem, o modo de se praticar democracia era mediante a representação política, mister que tivesse o
condão de contemplar todos os grupos contidos na sociedade, sem as manipulações dos mais afortunados.
A proposta de representação política era nivelar os membros da sociedade através da esfera pública, e
afastar as desigualdades oriundas da concentração de poder na esfera privada.

 
Por um lado, concentração de poder na esfera privada do intercâmbio de mercadorias e, por outro, a
esfera pública estabelecida, com sua institucionalizada promessa de acesso a todos, reforçam uma
tendência dos economicamente mais fracos: contrapor-se, agora com meios políticos, a quem seja
superior graças a posição de mercado (HABERMAS, 1984, p. 173).

 

De se dizer que estender os direitos políticos a todos era necessário para justificar a ruptura com a
sociedade estamental do Antigo Regime. Todavia, a devida efetivação dos direitos políticos não era do
interesse da classe Burguesa, que passou a dominar e a ditar as idéias que deveriam ser tidas como as
corretas (MARX, 2007). Entendimento corroborado por Macpherson (1979, p. 155),

                               

Esses direitos econômicos, como os civis e religiosos eram exigidos para todos. Na prática,
naturalmente, os direitos de produzir, comerciar, etc., só podiam ser usufruídos pelos que detinham o
controle do próprio trabalho. Os assalariados, enquanto assalariados eram incapazes de usá-lo. Mas os
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direitos precisavam ser instaurados de forma completamente generalizada, de modo a assegurá-los aos
que deles podiam usufruir....
O direito político à voz para escolher representantes era diferente. Estava baseado, como os outros, na
concepção da essência humana como sendo a liberdade, e da liberdade como sendo estado ativo da
propriedade da própria pessoa e das próprias capacidades, mas não era necessário reivindicá-lo para
todos.
 

No século XVIII a busca pela felicidade tem relação com os direitos humanos, e não mais na
busca de anseios comuns à vida pública e privada. “A noção de direitos humanos provém de uma oposição
entre natureza e cultura”. Identificava-se o natural com o privado e a cultura com o público. E como a
natureza do século XVIII não corroborava com a superstição medieval, toda vez que o homem se sentisse
injuriado por práticas culturais podia se posicionar contrário a elas. Atitude que punha a prova a cultura e
fortalecia a noção de indivíduo (SENNET, 1998).

A partir destas alterações sociais, culturais e políticas, o homem derrubara o argumento que
legitimava regras de convívio social, quais sejam, as práticas previamente postas, ancoradas no Poder
Divino e fechadas à deliberação. Regras desta estirpe se tornavam arbitrária.

Neste período, Rousseau, o maior defensor da democracia direta, propõe a organização social
mediante contrato cunhado na vontade geral, entendida como “o que há de comum à infinidade de
vontades particulares, o que está presente em cada uma delas mas transcende a todas, isto é, aquilo que
nelas se orienta para a realização do bem comum” (VITA 1991, p. 217-218).

Assim, o Poder soberano se deslocaria do Estado, para ser emanado do Povo (ROUSSEAU, 1973).
Sua teoria foi uma das que contribuiu para a crise do paradigma Absolutista, em detrimento ao paradigma
do Estado de Direito Liberal, sendo adotada após as Revoluções Liberais.  O grande perigo consistia na
predominância do interesse da maioria ante o interesse comum, que deveria se revelar na participação
política, e punha em risco a minoria (VITA, 1991).

Contemporâneo a Rousseau, Kant (2003) desenvolve a teoria da Lei Universal “Qualquer ação é
justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal, ou se na sua
máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma
lei universal” (KANT, 2003, p. 76/77). Para este filósofo seria inconcebível que se pudesse legislar de
maneira a prejudicar outrem, pois se as leis não observassem seu caráter universal, as previsões que a um
desfavorecesse, recairia sobre os demais. A teoria da Lei Universal de Kant contribuiu, diretamente, para a
edificação dos Direitos Humanos.

E no século XVIII, quando os Direitos Humanos penetram no cenário político, tem repercussão
imediata na participação política inclusive por mitigar a Soberania do Povo, tendo em vista que retirava a
possibilidade da produção de legislação atentatória a direitos básicos de todas as pessoas, independente
dos usos e costumes. (SENNETT, 1998).

Habermas (1992a), ao analisar a contribuição de Rousseau e Kant para a cidadania, discorre sobre
a tensão entre Direitos Humanos e o princípio da Soberania do povo, considerando a repercussão direta no
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exercício da cidadania.

 A depender da compreensão que se tem desta relação, não haveria integração. Ao contrário,
seriam concorrentes.

 

As tradições políticas surgidas nos Estados Unidos e caracterizadas como “liberais” e “republicanas”
interpretam os direitos humanos como expressão de uma autodeterminação moral e soberania do povo
como expressão da auto-realização ética. Nesta perspectiva, os direitos humanos e a soberania do povo
não aparecem como elementos complementares, e sim, concorrentes (HABERMAS, 1992a, p. 133).
 

 

A tensão em voga tinha mais sentido no período de ruptura com a ordem Absolutista. Embora de
difícil conciliação, não significa que deva prevalecer na atualidade, o antagonismo de outrora. Alega
Habermas (1992a), inclusive, que os Direitos Humanos e a Soberania do Povo “formam idéias em cuja luz
ainda é possível justificar o direito moderno”. (HABERMAS, 1992a, p. 133). Deve-se buscar o nexo
interno “no conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia política, que é assegurado através
da formação discursiva da opinião e da vontade, não através da forma das leis gerais” (HABERMAS,
1992a, p. 137).

A teoria da função social da propriedade de Comte (1983), trazida ao direito por Léon Duguit, foi
outro instituto com repercussão na participação política, atingindo diretamente um princípio tão festejado
entre os contratualistas liberais, o princípio da autonomia da vontade, base para uma sociedade que
pretende a regulamentação do convívio social em decorrência das relações privadas do mercado, e com
interferência mínima do Estado. Antes da função social, o direito de propriedade era absoluto/individual;
após, o conquistou caráter relativo/social (Oliveira, 2004) trouxe novos contornos a um direito que estava
na essência do capitalismo.

Segundo Dahl (1997) a seqüência histórica de um país é uma das condições que exercem natural
influência nos rumos da democracia. E como não podia deixar de ser, a tomada do Poder pela burguesia
fez com que se mudasse a maneira de usar a imprensa, já que era por esta classe controlada, indo de meio
de contestação do Poder político a meio de perpetuação no Poder político, mediante práticas
manipuladoras da sociedade. A imprensa que antes se preocupava em captar idéias das discussões sócias
antes das publicações, inicia fase de divulgação de idéias sem contato prévio com a população
(HABERMAS, 1984).

Nos tempos de Absolutismo (BOBBIO, 1986) do Antigo Regime, a burguesia, enquanto parte do
Terceiro Estado, estava alijada do processo político. O restante dos membros que compunham o Terceiro
Estado, também desprivilegiados no sistema onde a nobreza e o clero nada produziam e ficavam com os
frutos do labor do restante da população (SIEYÈS, 2001), permaneceu desconsiderado do processo político
no Estado Liberal do século XIX, paradigma de Estado que sucedeu o Estado Absolutista.
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nasce uma classe que suporta todos os ônus da sociedade, sem gozar das suas vantagens, que é expulsa
da sociedade e se encontra forçosamente na oposição mais aberta a todas as outras classes, uma classe
formada pela maioria dos membros da sociedade (Marx, 2007, p. 79).

 

As teorias de alguns dos pensadores acima referidos formam o movimento conhecido por
Iluminismo. Dentre outras conseqüências, o Iluminismo contribuiu para os rumos da representação e para a
relação do homem com o domínio público. Estava consagrada importância dos detentores do conhecimento
na criação das regras de convívio social, inibindo a maioria da população de tentar ocupar um lugar nas
deliberações. E com o distanciamento entre representantes e representados, bem como a manipulação
política potencializada com o uso da imprensa como meio de comunicação de massa, as chances de
influência nas tomadas de decisões diminuíam ainda mais. A imprensa era explorada como “um ramo de
atividade econômica, industrialmente organizada nos padrões dos grandes conglomerados típicos da fase
monopolista do capitalismo” (DUARTE, 2003, p. 50).

O sistema capitalista chega ao século XX em seu terceiro estágio, o capitalismo multinacional,
batizado de globalização. Anteriormente, houvera o capitalismo de mercado e o capitalismo imperialista
ou monopolista, cada um influenciando à sua maneira, a relação do homem com a vida pública. Os
avanços tecnológicos continuaram a ser meio poderoso no direcionamento político, social, cultural e
econômico do mundo globalizado. O uso do vídeo e do cinema alterou a atividade de interpretação,
deixando-a superficial(JAMESON, 2006), bem como disseminou a ideologia Norte Americana e seu modo
de vida, que deveria ser acompanhado por outros povos para o sucesso daquele. Claro que a mudança
cultural refletiu nas necessidades dos indivíduos, que passaram a ser adquiridas em filmes vindos do
estrangeiro, assim como na relação entre a vida pública e a privada.

As últimas décadas do século passado conviveram com o surgimento de um novo tipo de
formação cultural, a cultura digital ou cibercultura. E as novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) que a integram, tais como a internet, mudaram o modo de interação entre os membros da sociedade.
“É certo também que, em cada período histórico, a cultura fica sob o domínio da técnica ou da tecnologia
de comunicação mais recente” (SANTAELLA, 2003).

 A cultura das mídias serviu como fase transitória entre a comunicação/cultura de massa e a
cultura digital. A cultura de massa é assim denominada por ter as características de transmissão de
mensagem simultânea e uniforme, ou seja, um número limitado de informações a uma audiência
homogênea. A cultura das mídias abre caminho para a cibercultura, na medida em que seus equipamentos
foram suporte para se alterar estas características fundamentais da comunicação de massa. Foi possível o
aparecimento de uma cultura do disponível e do transitório, cuja característica foi propiciar o consumo
individualizado, em oposição ao massivo, retirando da inércia os receptores das mensagens, e preparando-
os para a chegada da cultura digital e sua gama de opções.

De se dizer que as técnicas ou tecnologias da informação e comunicação de uma fase da cultura
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não inviabiliza o uso das precedentes (SANTAELLA, 2003).

 

“A combinação das tecnologias do computador, do telefone, e da televisão, cada qual acrescida das
capacidades das demais, está criando graças à sinergia desta integração, uma mudança qualitativa em
várias práticas sociais e culturais. Uma dessas alterações, a substituição da democracia representativa
pela democracia direta, tem sido anunciada por vários autores que se dedicam a análises globais, e
comentadores que escrevem em revistas conhecidas” (BEEDHAM, 1993, NASBIT, 1994 apud
EPSTEIN, 1997).
 

Introduzidas no cotidiano dos cidadãos, as novas TIC da cibercultura alteraram as relações sociais
nas mais diversas áreas (SANTAELLA, 2003). Segundo Bezerra (2008), a corrente de pensamento que
primeiro se manifestou é composta pelos “cyberotimistas rousseaunianos”; a outra, que se manifestou
posteriormente, pode ser designada de “cyberpessimistas schumpeterianos”.

Os primeiros a se manifestarem acerca dos impactos das novas TIC na democracia demonstraram
otimismo. Para eles, a apatia política do cidadão quanto a participação política nas deliberações estaria
resolvida, afastando esta postura presente no Estado Liberal e no Estado Social, respectivamente por conta
dos efeitos da representação e da concentração de poder no Chefe do Executivo (HABERMAS 1992a,
1992b), já que ambas retiram os representados das tomadas de decisões.

Para tanto, apresentam os seguintes argumentos: a facilidade na comunicação e difusão do
conhecimento, bem indispensável para a formação da opinião e da vontade entre os membros iguais e
livremente associados; o baixo custo de acesso; a diversidade das fontes de informação em contraposição à
concentração dos meios de comunicação pelo poder econômico, controlador da grande  mass media
(GOMES, 2008); as deliberações via internet nivelam os debatedores tendo o condão de suprimir a coação
presente no face-a-face; afastam-se as dificuldades advindas da locomoção no espaço e no tempo para
participação nas deliberações. Ainda, fez surgir um novo espaço público de deliberação, onde os
representados podem se aproximar dos representantes e influenciar no processo de tomada de decisões.
Claro que dependendo da utilização que os Chefes do Executivo e parlamentares derem a estes meios tão
eficazes.

Ademais, alegam que as novas TIC incrementam o capital social de uma comunidade, “entendido
como a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial para interagir com os que estão a sua volta,
com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, mas também com os novos vizinhos, com alguém novo no
bairro ou no trabalho etc.” (COSTA, 2004).

Já os pessimistas entendem que não são as novas TIC que despertarão o interesse dos cidadãos no
engajamento político. Argumentam dizendo que não será assim que serão superados velhos problemas.

Trazem a baila pontos negativos que impedem a devida participação política: analfabetismo,
dificuldade de aquisição de computadores pelo alto custo destes aparelhos; dificuldade de inclusão de
portadores de necessidades especiais; aspectos culturais de gênero; manipulação da informação; uma
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generalizada falta de conhecimento e interesse políticos, dificuldade cognitiva; a desconfiança que pesa
sobre a classe política; o sentimento de ter desconsideradas as contribuições dos cidadãos nas tomadas de
decisões (GOMES, 2008; MARQUES, 2006).

Nunca é demais lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, quando
trata do tipo de democracia a ser praticada pela sociedade brasileira, dispõe que se dará via representação e
por deliberação dos diretamente afetados, como, por exemplo, no disposto na Constituição da República
Federativa do Brasil, promulgada no dia 05 de outubro de 1998, no art. 187 (BRASIL, 2010):

 

A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de
produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de
armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente.

Deve-se indagar qual a utilização adequada das novas TIC pelo Poder Público, enquanto meios de
propagação da linguagem. Uma vez que tais tecnologias tem a possibilidade de incrementar as práticas
democráticas dos cidadãos dos grandes centros, na medida em que, dentre outros, facilita a propagação das
informações e a participação nas deliberações, com mais razão devem ser disponibilizadas no meio rural,
por conta de afastar o empecilho do deslocamento, muito mais acentuado neste meio. Assim, o trabalhador
rural e seus familiares poderão participar efetivamente do processo de Reforma Agrária, cumprindo o
disposto no referido artigo da Carta Magna.

Se a aplicação das novas TIC se voltar apenas para o Poder Público informar o que fez e deu
certo, e para facilitar ao cidadão o pagamento dos tributos, deixando de viabilizar a abertura para
deliberações públicas (BEZERRA, 2008), forçoso questionar se há constitucionalidade nesta ação dos
representantes eleitos.

Isto posto, imperioso se definir uma agenda de pesquisa ampla quanto à destinação e os impactos
das TIC na maneira de se praticar democracia. Assim, com a abertura à participação política nos debates,
haverá a construção de um regime democrático com bases em práticas democráticas, logo sólidas,
contribuindo para a ampla adesão e para mudança de uma postura despolitizada para uma vida política
ativa, levando os cidadãos a atuarem efetivamente da construção permanente da sociedade, constituída por
membros iguais e livremente associados (HABERMAS, 1992a, 1992b).
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A INTELIGÊNCIA COLETIVA ENQUANTO POTÊNCIA RECRIADORA DAS FORMAS DE
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: ESTUDO DA INTERAÇÃO POLÍTICA NA ERA DA

MÍDIA PÓS-MASSIVA

COLLECTIVE INTELLIGENCE AS RECREATIVE POWER OF FORMS OF DEMOCRATIC
PARTICIPATION: A STUDY OF INTERACTION POLICY IN THE AGE OF POST-MASSIVE MEDIA

Bruno Costa Teixeira

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo central demonstrar em que sentido a inteligência
coletiva, desvelada por Pierre Lévy, pode funcionar como potência recriadora das formas de
participação democrática. Para tanto, foram estudadas determinadas relações de interação sócio-
política na era da mídia pós-massiva, seja sob as formas eleitor-candidato e governante-
governado, seja sob a forma cidadão-cidadão. Alguns exemplos são elencados em ambos os
sentidos para ilustrar tais interações. Por fim, são destacadas, de forma crítica, as principais
potencialidades e os principais desafios gerados pelas novas formas democráticas de
participação popular na coisa pública por meio de redes digitais: a exclusão digital e a apatia
política.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia participativa; Sociedade da Informação; inteligência coletiva.

ABSTRACT
This paper is mainly aimed to demonstrate in what sense the collective intelligence, unveiled by
Pierre Lévy, can function as recreative power of the forms of democratic participation. For this,
certain relationships were studied socio-political interaction in the era of post-massive media,
whether in the forms voter-candidate and ruler-ruled, whether as citizen-citizen. Some examples
are listed in both directions to illustrate such interactions. Finally, are highlighted in a critical
way, the major strengths and major challenges generated by the new democratic forms of
popular participation in public affairs through digital networks: the digital device – or digital
exclusion – and the political apathy.
KEYWORDS: Participatory democracy; information society; collective intelligence.

 

1 INTRODUÇÃO

 

Pensar os impasses e os potenciais da democracia moderna talvez seja um dos desafios mais
caros àqueles que se dedicam às Ciências Políticas e ao Direito Público.  Não é possível falar das
formas democráticas de representação e participação sem entender, por exemplo, como se dão
as crises inerentes ao sistema democrático. Assim, no presente estudo, procurar-se-á entender
de que forma a inteligência coletiva pode recriar o modo como a sociedade civil interage entre si
e com seus representantes. Como será demonstrado, os avanços tecnológicos e culturais
gerados pela Sociedade da Informação e pela emergência da mídia pós-massiva são fatores
fundamentais para o processo de recriação que aqui se defende.

 

Contudo, em razão do corte metodológico deste trabalho, não serão objetos de estudo as
formas teóricas mais específicas da democracia na era digital (como por exemplo, a
ciberdemocracia), quão menos as formas democráticas alternativas idealizadas por alguns
autores.[1] Com efeito, serão estudadas as nascentes possibilidades de recriação da democracia
semidireta, considerada em seus potencias de representação e de participação políticas, para
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além dos seus modelos tradicionais.[2] Em outras palavras, insta responder o seguinte: diante
da ineficácia dos direitos de representação e da insuficiência das formas tradicionais de
participação, como é possível recriar a própria democracia participativa?

 

 

2 A CRISE DE LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA: OS DESAFIOS DA DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA E OS NOVOS CAMINHOS PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR

 

Muitas são as vozes que constatam a crise da democracia, especialmente no que se refere
àquela sob a forma representativa. Ora se fala em crise do sistema representativo democrático,
ora em crise da própria representação política. Para efeitos deste estudo, porém, prefere-se dizer
que a crise da democracia contemporânea não se dá em seu âmbito interno, ou seja, em suas
leis de funcionamento, mas especialmente em relação à legitimidade.

 

Não é por outro motivo que os pensadores do Direito Público sugerem diversos neologismos
para tentar definir suas respectivas propostas de transformação do regime: democracia
representativa, democracia participativa, democracia direta, democracia semidireta, democracia
pura e democracia deliberativa são apenas alguns deles. Ora, se são propostos tantos modelos
alternativos é justamente porque a própria democracia precisa ser legitimada. É necessário, em
outros termos, encontrar a consolidação da soberania popular. Devem-se cumprir as velhas
promessas.

 

Se no plano constitucional a democracia tem fundamento na soberania popular, as velhas
promessas são no sentido de que a opinião pública prevaleça nas decisões que afetam a coisa
pública. Contudo, a democracia representativa não se firmou como um modelo ideal que faça jus
à ideia de povo soberano. Surge, então, a necessidade de maior participação da sociedade civil
na seara das decisões políticas.

 

A democracia representativa, em seu modelo ideal, tem por escopo estabelecer a adequada
"identidade e suprema harmonia da vontade dos governantes com a vontade dos governados".
Ocorre que essa vontade desfez-se sob a realidade que transfere a aspiração essencialmente
popular para a vontade "disputante" dos partidos políticos[3] e grupos de pressão que, muitas
das vezes, não são capazes refletir os anseios de uma sociedade cada vez mais complexa e
plural. (BONAVIDES, 2010, p. 231) Assim, é preciso explorar novas formas democráticas que
ampliem a lógica da interação governante-governado, para além dos periódicos eventos
eleitorais. (GOMES, 2004)

 

Neste contexto é que surge a democracia participativa que, para Bobbio, compreende "todas as
formas de participação no poder que não se resolvem numa ou noutra forma de representação".
(BOBBIO, 2010, p. 154) Mais do que substituir as formas representativas, a democracia direta
nasce para complementar a indireta e, com ela, coexistir no mesmo sistema. Daí se falar em
democracia semidireta.
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Porém, se as formas de democracia representativa e direta são complementares e não
alternativas, "isso não significa que sejam suficientes". (BOBBIO, 2009, p. 65) Quer dizer, ainda
que o modelo democrático participativo promova, em tese, maior interação política por parte do
povo, seus instrumentos peculiares de atuação (plebiscito, referendo, iniciativa popular,
audiências públicas e orçamentos participativos), por si só, não resolvem as questões da
legitimidade do regime e da soberania popular.

 

Diante dessa situação-problema, mais uma vez, busca-se renovar as esperanças. Agora, porém,
com os olhares voltados para o surgimento das novas estruturas tecnológicas de comunicação e
informação.

 

Também não são poucas as vozes que clamam por uma democracia capaz de fazer bom uso de
todo o potencial das redes telemáticas e, como é de se esperar, outras novas expressões
aparecem nos modelos teóricos, tais como: democracia eletrônica, ciberdemocracia, democracia
digital, e-democracy, democracia virtual e teledemocracia.

 

Por sua vez, essa nova vertente democrática reflete a expectativa de que os avanços da
comunicação digital conectem, finalmente, a sociedade civil e o corpo de representantes
políticos, ou melhor, tornem mais estreitas, ou mesmo coexistentes, as esferas civil e política.

 

Não se trata, novamente, de um modelo alternativo[4] que exclui os demais, mas, ao contrário,
uma via que, ao integrar as democracias representativa e direta, promove a "extensão da
democratização", o que implica na substancial atuação de "corpos diferentes daqueles
propriamente políticos". (BOBBIO, 2010, p. 155)

 

Desta forma, o que mais importa ao presente estudo é a análise da evolução das formas de
participação na esfera política geradas pelas novas tecnologias de comunicação e informação,
principalmente no que diz respeito ao seu potencial recriador das interações entre os cidadãos e
entre estes e o poder público, ampliando a participação popular material nas decisões
governamentais. (BIGLIAZZI GARCIA, 2008)

 

Passa-se, então, a demonstrar em que sentido as redes telemáticas, cuja força motora é a
inteligência coletiva, podem recriar as formas de participação democrática. Porém, não antes de
entender o surgimento da nova web social na Era da mídia pós-massiva.

 

 

2.1 A WEB DA RETOMADA: DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES À REDE MUNDIAL DE
PESSOAS

 

O cultivo da técnica teve, ao longo do tempo, papel fundamental na formação e na
transformação das maneiras de pensar, agir e sentir. À época do feudalismo, por exemplo, as
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noções de espaço eram pouco flexíveis e a carência de controle sobre o tempo influenciava
significativamente os meios de vida das pessoas. Com o pioneirismo inglês na condução da
primeira revolução industrial, contudo, o domínio sobre a técnica não só transformou a produção
econômica, como também redesenhou as formas de organização social.

 

De qualquer modo, foi com o advento da Sociedade da informação que a tecnologia associou-se
à primazia do conhecimento, este produzido, transmitido e captado velozmente. É deveras
interessante como, no processo histórico, o homem cria a técnica e, em consequência, a técnica
recria o homem. De acordo com Manuel Castells (1999, p. 54), essa transformação qualitativa da
experiência humana, que é a formação de redes, permeia toda a ordem social por meio de
canais mais flexíveis, remodelando as esferas do comportamento e da comunicação simbólica.

 

Há verdadeiras releituras da temporalidade - em estado real ou diferido - e da concepção
espacial - agora extraterritorial, fragmentada e não-condicionante, proporcionadas pelo
desenvolvimento da Internet, fenômeno peculiar da Sociedade da Informação e do
Conhecimento.

 

Se, por um lado, o ciberespaço condiz com um futuro preocupante e inorgânico denunciado por
certos filmes de ficção científica, por outro, pode refletir um universo virtual voltado para a
inteligência coletiva, no qual é possível "desvendar inéditas galáxias de linguagem" e enriquecer
a consciência democrática. (LÉVY, 2007, p. 103)

 

No mesmo passo, a popularização da Internet no Brasil e no mundo - ainda que incompleta,
mas crescente, no primeiro - conduz a sociedade a um estágio diferenciado de comunicação e
interação. Já não se fala mais em "grande rede mundial de computadores", uma vez que a web
mais parece uma grande rede mundial de pessoas. Nós somos a web e, a cada dia que passa,
isso fica mais evidente para o grande número de pessoas que usam a rede.

 

Neste contexto, tecnologias de softwares sociais e instrumentos de programação (software livre,
php, MySql)[5] contribuíram para tornar mais estreito o relacionamento entre quem produz e
quem consome a informação. Trata-se da chamada "segunda geração" de aplicativos on-line,
formada substancialmente por interfaces colaborativas caracterizadas pelo alto grau de interação
entre os internautas. (SPYER, 2007, p. 28)

 

Desta forma, a web colaborativa significa uma mudança interna da própria rede. Os sites
tradicionais, até então estáticos e simples, são progressivamente substituídos por blogs e mídias
sócias, onde quem lê o conteúdo também pode comentá-lo e espalhá-lo para outras redes de
contatos. Os comentários em postagens de blogs, por exemplo, são "verdadeiras janelas para
novas discussões".  (PRIMO, 2008, p. 132) Em síntese, o que muda é a lógica de
comportamento dos agentes: de "emissor-mensagem-meio-receptor", ou ainda,
"webdesigner-site-usuário", para "emissor-mensagem-meio-transmissor-retransmissor-emissor".
(PRIMO, 2008, p. 9)

 

Na Era da colaboração em rede, as ações sociais são ao mesmo tempo políticas, econômicas e
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conversacionais. "Tudo o que fazemos envia uma mensagem. Tudo o que dizemos constrói o
ambiente de sentido". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 171) Este é o palco da web da retomada, da
reconquista do espaço público por pessoas comuns. 

 

 

2.2 A ERA DA MÍDIA PÓS-MASSIVA

 

"[...] para que exista democracia direta [...] é preciso que entre os indivíduos deliberantes e a
deliberação que lhes diz respeito não exista nenhum intermediário".

(BOBBIO, 2009, p. 63)

 

Como visto acima, a emergência da web social alterou a ordem de transmissão das mensagens
públicas. Tal fator, em consequência, gerou novas possibilidades na esfera midiática. Se, até
então, a mídia tradicional detinha o poder de decisão a respeito de quando e como a "notícia
seria notícia", agora há espaço para o que se entende por mídia pós-massiva, ou seja, mais
horizontal, com foco na comunicação de muitos-para-muitos.

 

Na Era de mídia pós-massiva, o cidadão comum pode não só produzir conteúdo, como também
espalhá-lo, recomendá-lo e classificá-lo como bem entender (social tagging)[6]. Nas palavras de
Anderson (2009, p. 52), "foi o computador pessoal que transformou os indivíduos em produtores
e editores, mas foi a Internet que converteu todo o mundo em distribuidores".

 

Por certo que a própria noção de "opinião pública" só foi possível, a priori, por meio do
desenvolvimento da imprensa. Também é verdade que as grandes revoluções americana e
francesa obtiveram respaldo estrutural na mídia impressa. (HEWITT, 2007, p. 40) Contudo, vive-
se um novo tempo, quando a informação é cada vez mais abundante e disponível. Neste
contexto, "os autores dominam a informação e ao mesmo tempo a mídia que a faz circular".
(WEISSBERG, 2004, p. 123)

 

Uma das consequências disso é a mudança de comportamento do consumidor que, mais
exigente, busca informações sobre os serviços e produtos que pretende consumir não apenas
naquilo que é exposto por fornecedores, pelos anúncios publicitários, ou por vendedores, mas
principalmente nos comentários de outros consumidores, seus pares no ato de consumo. Há,
como se percebe, um deslocamento da confiança.  Confia-se, cada vez mais, na inteligência
coletiva e a mídia tradicional perde, assim, sua hegemonia. Quem ganha é o cidadão.

 

Yochai Benkler (2006) destaca alguns dos principais problemas inerentes ao fato de a esfera
pública ser mediada exclusivamente por veículos da mídia de massa:

 

(a) Para o referido autor, poucos jornalistas definem a "pauta" daquilo que merece ser debatido
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pela comunidade política. O reflexo disso é a exclusão automática de inúmeras preocupações e
observações de grupos diversos que formam uma Sociedade cada vez mais complexa e
fragmentada. Não há o imprescindível pluralismo.

 

(b) Benkler também afirma que quando o controle daquilo que merece ser debatido é exercido
por poucos, há monopólio do poder de formar a opinião pública.

 

Essa intervenção interessada dos meios de comunicação desvirtua a relação entre governantes e
governados. Ou seja, a intervenção da mídia massiva na construção da realidade, por meio de
processos de seleção e organização, de escolha daquilo que é publicável, são construções
linguísticas que impedem a autonomia interpretativa do cidadão e podam a liberdade na
realização de suas escolhas. (OLIVEIRA, 2010) Desta forma, a mídia tradicional acaba por
transmitir "a ilusão de uma democracia direta, ou seja, o sonho do acesso à verdade, livre de
qualquer mediação". (GARAPON, 2001, p. 75)

 

Como é possível, então, que os espaços de discussão propícios à formação de uma opinião
pública não estejam condicionados à formatação midiática tradicional? Ou ainda, como a mídia
de massa está perdendo a confiança da população e como a mídia pós-massiva a está
conquistando?

 

Um exemplo elucidativo é capaz de responder a tais indagações. Durante o período eleitoral
estadunidense de 2006, com vagas para o Senado e o Congresso, um vídeo foi divulgado na
Internet com cenas de torturas praticadas por militares dos Estados Unidos da América na prisão
de Abu Ghrabi, no Iraque.  As cenas demonstradas abalaram a opinião pública e, em poucas
horas, o vídeo ganhou destaque no Youtube (http://www.youtube.com), com milhares de visitas.
Em resultado, não demorou muito para que a população promovesse a derrota dos Republicanos
- que apoiavam a guerra no Iraque, para aquela eleição. (MARTINS, 2010, p. 78)

 

Por fim, é importante ressaltar que não há uma substituição da mídia de massa para a pós-
massiva, mas a existência de uma "tensão"[7] entre ambas, gerada pelo aumento do espaço da
mídia descentralizada, que dá ao cidadão comum o poder de produzir a informação e de fazê-la
circular quando, como e onde bem entender. Em poucas palavras, "não é o fim da mediação,
mas a criação de uma mediação coletiva diferente da mediação de um só editor ou de um
veículo massivo". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 78)

 

 

2.3 A INTELIGÊNCIA COLETIVA A SERVIÇO DA SOBERANIA POPULAR

 

A inteligência coletiva, referencial teórico das presentes inquirições, consiste na partilha de
funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado, por meio dos novos
mecanismos de comunicação, em especial, a Internet. (LÉVY, 2007) Daí a importância em
entender outros dois termos também estudados por Pierre Lévy: a cibercultura[8] e o
ciberespaço (espécie de "motor tecnocultural auto-organizado"). Ora, se os veículos de
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comunicação e informação são agora capazes de permitir uma revolução cultural e política no
espaço telemático, é justamente o coletivo inteligente que promove tal feito.

 

De todo modo, para efeitos deste estudo, deve-se considerar de que forma tal transformação
pode servir à garantia da soberania popular.

 

Em uma democracia constitucional, o povo é soberano e fonte legitimadora do poder, mas,
devido às limitações das formas de representação política, os governantes eleitos é que detém o
controle. Quem, então, "controla os controladores?" Para Bobbio (2009, p. 43), se não for
possível encontrar uma resposta adequada para esta pergunta, "a democracia [...] está perdida".

 

Sem delongas, tenta-se responder ao questionamento do pensador italiano: quem "controla os
controladores" é o coletivo inteligente devidamente organizado e emergente no ciberespaço.
Afinal, "a computação social aumenta as possibilidades da inteligência coletiva e, por sua vez, a
potência do 'povo'", promovendo "a mutação da esfera pública" em função da "pressão que ela
exerce sobre as administrações estatais e sobre os governos para mais transparência, abertura e
diálogo". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 14)

 

Portanto, a recriação da democracia participativa por meio do potencial da interação política
inerente à inteligência coletiva, significa o reencontro dos cidadãos com o engajamento político.
Ou ainda, consiste na ampliação da mobilização cultural e na reinvenção da democracia por
meio de mecanismos mais flexíveis e descentralizados de participação no poder.

 

Assim sendo, cabe entender, a partir dos tópicos seguintes, como esse processo ocorre no plano
empírico.

 

 

3 COMO A INTELIGÊNCIA COLETIVA PODE RECRIAR AS FORMAS DEMOCRÁTICAS DE
REPRESENTAÇÃO?

 

Em um evento público no ano de 2002, o republicano então líder do Senado, Trent Lott, afirmou
que a nação americana estaria em melhor situação se um determinado candidato à presidência
favorável à segregação racial tivesse vencido a eleição presidencial de 1948. Naquele ano, a
grande mídia norte-americana praticamente ignorou as declarações racistas do senador, ainda
que tivessem sido presenciadas por vários jornalistas.  A declaração só chegou à imprensa
posteriormente, sob pressão de inúmeros blogueiros que reclamavam da parcialidade dos
veículos tradicionais de informação, já que estes escolheram não dar publicidade ao ocorrido.  A
mobilização que nasceu em redes digitais conseguiu, por fim, com que o fato chegasse à
televisão e Lott foi obrigado a renunciar. (ROSEN, 2010)

 

Este ocorrido demonstra com precisão o potencial recriador das formas de controle da
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representação política por parte da população engajada no ciberespaço. Blogs dedicados a
debates políticos ganham espaço na Internet a cada ano.  É cada vez mais comum que juristas
acompanhem o desempenho de parlamentares, produzam textos opinativos e discutam os
discursos e promessas publicados no Youtube. "Cada marca eletrônica deixada pelo candidato
[ou governante] será encontrada na grande rede, organizada nos blogs e discutida à exaustão".
(HEWITT, 2007, p. 135)

 

Assim como os representados estão mais aptos a acompanhar e discutir o comportamento de
seus representantes, os partidos políticos também começam a perceber os potenciais mobilizador
e agregador da Internet, organizando-se e apresentando-se, a seu modo, nas redes digitais. Em
consequência, gera-se maior visibilidade e transparência.

 

 

3.1 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E MÍDIAS SOCIAIS: PARA UMA POLÍTICA DE PROXIMIDADE E
DE TRANSPARÊNCIA

 

"Na campanha presidencial de 2006, no Brasil, reunimos amigos para acompanhar os debates
pela TV. Um deles me disse que tinha lido o programa de um dos candidatos - uma
demonstração pouco comum de interesse - e escrito para ele usando o e-mail no site da
campanha. Nunca recebeu resposta porque seu candidato provavelmente ainda vivia no mundo
da mídia "ditatorial", que fala mas não permite resposta. Para que perder tempo com o e-mail
de um eleitor quando se pode atingir simultaneamente milhares de pessoas dando uma
entrevista para um jornal televisivo?"

(SPYER, 2007, p. 144)

 

 

No relato acima, Juliano Spyer demonstra a relação de desesperança que é comum nutrir em
relação à representação política na democracia moderna. Contudo, o livro por aquele publicado e
que é fonte das palavras acima foi lançado em 2007. Bastava esperar um ano e, quem sabe, o
autor mudaria de ideia.

 

Isto porque na campanha presidencial dos Estados Unidos da América, de 2008, os candidatos
(especialmente Barack Obama) fizeram uso significativo de blogs e do Twitter[9]. Por meio
deste, principalmente, era possível saber exatamente onde o candidato estava, de qual palanque
participava e quais seriam as ideias transmitidas. No caso de Obama, mais de dois milhões de
pessoas o acompanhavam, à época, no microblog.

 

O então eleito presidente dos Estados Unidos da América contribuiu, então, no sentido de dotar
a Internet de uma nova dimensão, qual seja, de interface de mobilização política. Motivados pelo
slogan de campanha "Sim, nós podemos" ("Yes, we can"), os eleitores do primeiro negro a
assumir a presidência estadunidense puderam perceber que, graças à web, a política tornou-se
mais pessoal e tangível.
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Obama não só percebeu que a Internet aproximava os cidadãos da causa pública, como
também reforçou o potencial de personalização da mensagem em função do contexto linguístico
do destinatário: para cada grupo social, encontrou um meio de comunicação.

 

Daí o apelo ao eleitorado mais jovem, que estava presente em mídias sociais como o Facebook
(http://www.facebook.com) e o Youtube (http://www.youtube.com). Se a estratégia era fazer
com que a mensagem tivesse um efeito mobilizador, os resultados foram positivos. Com a
campanha de Obama, a Internet virou um palco onde, ao contrário das mídias tradicionais, os
cidadãos comunicam entre si e com o Presidente, já que uma vez eleito, este continuou a fazer
uso dos recursos digitais colaborativos, de modo que a população pôde verificar as promessas
de campanha e garantir seu cumprimento.[10]

 

Exemplos como estes demonstram que a Internet pode fazer com que representantes eleitos e
representados se relacionem durante mais tempo, para além do momento periódico de
renovação de mandatos. Governantes que agem desta forma, isto é, próximos e transparentes,
suprem o que Gomes (2001) chama de "demanda de explicação", ou seja, o ato de "prestação
de contas" do mandante aos seus mandatários, tão caro à manutenção sadia da democracia
representativa.

 

Parece que Obama, de fato, entendeu a lição de Bobbio (2009, p. 102), quando este dizia que
"a visibilidade não depende apenas da apresentação em público de quem está investido do
poder, mas também da proximidade entre o governante e o governado".

 

Assim, veículos de mídia pós-massiva, quando utilizados a favor da política de proximidade e da
constante visibilidade dos processos de decisão governamental, podem, de fato, recriar as
formas democráticas de representação. Cabe, por outro lado, à inteligência coletiva a capacidade
de vigiar e de manter visíveis e próximos os representantes eleitos.[11] 

 

De todo modo, em um regime democrático não é só necessária a transparência dos agentes
públicos, mas também a dos processos. Isso faz parte das "regras do jogo".[12] Neste sentido é
o Projeto "Transparência Brasil"[13] criado pela Controladoria Geral da União, permitindo que
qualquer pessoa acompanhe a execução dos programas governamentais, visualize licitações,
gastos públicos e orçamentos participativos. Projetos como este são fundamentais na sociedade
brasileira, cada vez mais desacreditada do caráter de seu corpo de representantes.

 

É realmente possível, aliás, que iniciativas como essas façam emergir ainda mais escândalos e
casos de corrupção. Não que os políticos de hoje sejam mais corruptos que os de ontem, mas
medidas que visam a transparência e a publicidade fazem com que a própria corrupção fique
mais visível. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 67) E, se a Internet continuar servindo no sentido de gerar
tal visibilidade, tanto melhor.

 

Em agosto de 2008 o Governo Federal criou o "Blog do Planalto"
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(http://www.blog.planalto.gov.br). Um dia depois, um conjunto de internautas criou um blog
com um endereço - e nome - semelhante (http://www.planalto.blog.br), com a diferença de que
neste havia a possibilidade de inserção de comentários nas postagens. Os criadores do "clone"
do blog oficial tomaram também o devido cuidado no sentido de alertar aos leitores de que não
se tratava da versão oficial do blog do Planalto brasileiro.[14] Ademais, como o blog oficial foi
publicado sob licença colaborativa (creative commons[15]), não houve qualquer implicação legal
para aqueles que o copiaram. Em suma, dentro da lei e de maneira criativa, os responsáveis
pelo projeto de clonagem do blog oficial do Planalto brasileiro ensinaram ao Governo Federal um
dos princípios fundamentais da web colaborativa: a abertura da palavra, do espaço público.[16]
A lição fornecida é simples: sem real transparência e diálogo, não há representatividade
material.

 

Tornar transparentes todas as faces do poder governante significa, sobretudo, dotar o povo,
soberano, do poder de regular, criticar e recriar as formas de interação política.

 

Esta é a importância em se recriar a democracia representativa com o foco na política da
proximidade e da visibilidade pública. Em rigor, "o aumento da transparência e a multiplicação
dos contatos implicam uma nova velocidade de circulação das ideias e dos comportamentos".
(LEMOS; LÉVY, 2001, p. 13) O povo, a par do que acontece, passa a opinar de forma crítica e,
quando possível, a agir.

 

 

4 COMO A INTELIGÊNCIA COLETIVA PODE RECRIAR AS FORMAS DEMOCRÁTICAS DE
PARTICIPAÇÃO?

 

Uma vez demonstrado o potencial das novas formas digitais de controle da representação
política, indaga-se: como utilizar, então, os mecanismos digitais de comunicação a serviço das
manifestações sociais e reivindicações políticas? Ou melhor, como recriar as formas de
participação na "coisa pública"?

 

Exemplos de situações neste sentido surgem aos montes e certamente o leitor já conhece
vários. Alguns, porém, merecem destaque.

 

Dentre eles, vale lembrar as manifestações de comunidades locais por meio de tecnologia
móvel, um fenômeno chamado por Rheingold (2002) de "smart mobs", ou ainda, "mobilização
inteligente". Dispositivos móveis aumentam a conectividade entre as pessoas e o grau de
distribuição da informação que por elas é produzida. Quando isso ocorre, o mundo fica menor,
não em termos geográficos ou populacionais, mas em termos sociais. Ou melhor, quanto menor
é a distância, ou o grau, de conectividade entre as pessoas, maior é a capacidade de induzi-las a
inovar e a empreender. O resultado disso não pode ser outro: práticas políticas reais cuja
instrumentalização se deve à capacidade de mobilização gerada por tecnologia comunicacional.

 

A capacidade de organização e recriação da esfera de ação política foi fundamental para a
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ocorrência de eventos típicos de "mobilização inteligente". Um exemplo é aquele que ficou
conhecido como "Power People II", em 2001, nas Filipinas, quando "mais de um milhão de
pessoas foram protestar nas ruas de Manila para exigir a deposição do presidente filipino Joseph
Estrada". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 72)

 

O caso espanhol, por sua vez, parece ser o melhor exemplo do poder dos smart mobs.  Em
março de 2004, após um atentado terrorista ocorrido no metrô da estação de Atocha, em
Madrid, mais de cinco mil pessoas se reuniram em frente ao prédio do Partido Popular, que
assumia o governo à época. Além do terror causado pelo atentado terrorista, que ocorreu a
quatro dias das eleições, outro motivo da indignação popular foi o pronunciamento do primeiro
ministro espanhol no sentido de responsabilizar o grupo separatista ETA (Euzkadi Ta
Azkatasuna) pelo ataque. Ocorre que, devido às supostas relações entre o partido de oposição
ao governo e o ETA, acusar este, pareceu, aos olhos do povo, algo conveniente demais. Assim,
não demorou muito para que a população se mobilizasse e passasse a exigir maior transparência
por parte do governo com relação às acusações feitas. O destaque, neste caso, é para o fato de
que a mobilização se deu na maior parte por meio de celulares que enviavam mensagens
SMS[17] uns aos outros. Em derradeiro, o Partido Popular de José Maria Aznar perdeu as
eleições.[18]

 

Resultados como estes são possíveis na contemporaneidade em razão do fenômeno chamado
cross-media, "quando o circuito da informação convida a audiência a cruzar de uma mídia para a
outra, transformando a comunicação unidirecional - do veículo para o público - em
multidirecional, onde o público e o veículo se retroalimentam". Cross-media interativa, então,
significa a capacidade de incorporação pela web de conteúdos produzidos por veículos
tradicionais de mídia, expandindo a massa crítica de interlocutores. (SPYER, 2007, p. 197)
Exemplo ilustrativo disso é ocorrência de discussões públicas sobre candidatos a cargos eletivos
no Twitter, após a transmissão de debates políticos pela televisão.

 

Além dos smart mobs, e dos efeitos gerados pelo cross-media, o jornalismo cidadão[19] figura
na posição de expoente no que se refere ao potencial de interação política (cidadão-cidadão).
Se, de um lado, os aparelhos modernos de telefonia permitem que pessoas comuns enviem
mensagens, fotografem e filmem acontecimentos públicos, de outro, a imprensa tradicional
perde o monopólio dos "relatos de primeira mão". Trata-se de um jornalismo de "baixo para
cima", sem que o controle editorial e a definição prévia da pauta sejam condições sine qua non
para a divulgação da notícia.

 

Tecnologias de GPS[20] associadas a ferramentas de mapas colaborativos[21] também ajudam
a fornecer novos significados às noções de espaço físico e de interação local. Ao marcar pontos
no mapa digital e adicionar comentários, fotos e vídeos, os internautas transferem para uma
representatividade digital suas impressões pessoais acerca de localidades físicas, gerando novas
narrativas comunitárias.

 

Um bom exemplo de uso destes recursos a favor da mobilização social é o Wikicrimes
(http://www.wikicrimes.org). Tendo em vista que muitos delitos não são notificados à polícia e
as informações sobre aqueles que são registrados permanecem sob o monopólio do poder
estatal, o projeto visa fornecer maior transparência sobre dados criminais. A proposta é simples:
se de um lado o Estado não é capaz de atender de modo satisfatório a demanda populacional
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por segurança pública, de outro, a própria sociedade civil organizada pode contar com o
Wikicrimes para indicar as áreas de maior ocorrência de delitos e, sempre que possível, se
prevenir.

 

Duas outras iniciativas nacionais também merecem destaque: os projetos "Marco Civil da
Internet" e "Lei Ficha Limpa". Ambos foram muito além dos instrumentos comuns de
participação popular direta no processo legislativo, como as audiências públicas e os orçamentos
participativos.

 

Uma das frases mais conhecidas de Otto Von Bismarck (1815-1898) é a de que "leis são como
salsichas: é melhor não saber como são feitas". Se o processo de produção das salsichas ainda
é um mistério, a criação legislativa já não é mais. Ao menos é o que pretendeu mostrar o
projeto "Marco Civil da Internet" promovido pela parceria formada entre a Fundação Getúlio
Vargas e o Ministério da Justiça. A ideia foi no sentido de usar a própria rede digital para
escrever os dispositivos legais que pretendem regular a Internet. Ao final dos debates
promovidos no site[22] do projeto, os trabalhos serão encaminhados para o Ministério da
Justiça, dando início ao processo de publicação do que será, possivelmente, a primeira lei
colaborativa do país.

 

A seu turno, o projeto "Lei Ficha Limpa" consistiu em campanha promovida pela sociedade civil
brasileira, na maior parte pela Internet, com o objetivo de "melhorar o perfil dos candidatos e
candidatas a cargos eletivos no país". Trata-se de iniciativa popular sobre a vida pregressa dos
candidatos, tornando mais rígidos os critérios necessários para que as candidaturas sejam
lançadas. O projeto Ficha Limpa circulou por todo o país, e foram coletadas mais de 1,3 milhões
de assinaturas em seu favor. No dia 29 de setembro de 2009 foi entregue ao Congresso
Nacional, junto às assinaturas coletadas.[23] Blogs, redes sociais e o Twitter foram instrumentos
fundamentais para o sucesso do projeto. 

 

Cabe, então, reiterar a hipótese que aqui se defende: a inteligência coletiva funciona como
potência recriadora das formas democráticas de participação popular e de engajamento político.
Ou ainda, nas palavras de Lévy, "a democracia traduz a inteligência coletiva em política" porque
resgata e encoraja o "pensamento coletivo da lei". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 38)

 

Finalmente, vale lembrar o projeto "Cidade Democrática", principal iniciativa do Instituto Seva,
cuja missão é "ser uma ferramenta inovadora [capaz de gerar] comunicação e mobilização para
a construção de uma cidade melhor".[24] No site, que tem um grupo de suporte formado por
sociólogos, engenheiros da computação e ativistas sociais, é possível indicar e discutir problemas
provenientes das cidades brasileiras, além de interagir com organizações do terceiro setor. Em
sentido semelhante é o projeto "Eu Participo", desenvolvido pela empresa lusitana Oceanlab.[25]

 

Iniciativas como a "Cidade Democrática" promovem "uma ação por meio da informação". A
população pede, por exemplo, "que seu bairro esteja limpo, que a prefeitura proporcione melhor
atendimento, que o professor ensine com mais dedicação ou que a coleta de lixo seja mais
organizada e eficiente". (VARELLA, 1998, p. 80) Focados na melhoria dos serviços públicos, tais
projetos têm se mostrado fundamentais para utilizar a web enquanto veículo de interação
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política e participação democrática.

 

 

5 OS ENTRAVES: O ABISMO DIGITAL E A APATIA POLÍTICA

 

"Hoje, quem deseja ter um indicador do desenvolvimento democrático de um país deve
considerar não mais o número de pessoas que têm direito ao voto, mas o número de instâncias
diversas daquelas tradicionalmente políticas nas quais se exerce o direito de voto."

(BOBBIO, 2010, p. 157)

 

A cobertura dos temas referentes ao abismo, ou fratura, digital (digital device) e da apatia
política merecem um trabalho à parte e, por isso, não serão aqui tratados com a devida
profundidade. Contudo, não é coerente demonstrar os potencias de participação democrática
instrumentalizados pelas redes digitais e proporcionados pela inteligência coletiva sem ao menos
apontar quais são os desafios que se deve enfrentar.

 

O cerne de ambas as problemáticas é antigo. "Como ocorreu com todos os meios de
comunicação que antecederam à Internet, o que existe é uma batalha política em curso pela
definição dos padrões de apropriação do meio". (EINSENBERG, 2003, p. 508) No caso da fratura
digital, corre-se o risco constante de se dividir os indivíduos em info-incluídos e info-excluídos.
Já no que se refere à apatia política, Bobbio (2009, p. 69) já dizia que o "custo que se deve
pagar pelo empenho de alguns é com frequência a indiferença de muitos". Ademais, "pela
própria lógica do sistema eleitoral, a comunicação política elege como alvo privilegiado o setor
da população menos mobilizado e qualificado, os indecisos e os potencias abstencionistas".
(ESTEVES, 1998, p. 222)

 

É importante destacar que a exclusão digital deve ser enfrentada em caráter prioritário, uma vez
que "quem não estiver conectado a essa rede mundial fica fora da vida social, econômica,
científica, que se desenrola em tempo real através dos caminhos da Internet". (ROVER, 2004, p.
29)

 

Ocorre que o digital é linguagem e é por isso que se fala tanto em "anafalbetismo digital".
Assim, quem não dominar as novas linguagens das redes telemáticas, não está a par das
transformações sociais e políticas contemporâneas. Trata-se, então, de tornar a conexão mais
distribuída. Empiricamente, promover a inclusão digital significa gerar acesso à banda larga,[26]
promover a ampliação de hot spots (pontos de acesso) gratuitos e a distribuição de conexão
sem fio (Wireless, Wi-Fi, Wi-Max) nas municipalidades. Além disso, o mais importante é
capacitar os novos internautas a utilizar a rede. Conexão e capacitação técnica são fundamentais
para que as redes sejam palcos de engajamento político e de promoção social.

 

Assim, não é por mera coincidência que as problemáticas do abismo digital e da apatia política
estão relacionadas. Deve-se ao mesmo tempo gerar acesso, capacidade de participação e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5496

file:///C:/Users/Bruno/Desktop/A%20INTELIG%C3%8ANCIA%20COLETIVA%20ENQUANTO%20POT%C3%8ANCIA%20RECRIADORA%20DAS%20FORMAS%20DE%20PARTICIPACAO%20DEMOCRATICA%20-%20BRUNO%20COSTA%20TEIXEIRA.doc#_ftn26


estímulo à interação. Afinal, "comunicar não é sinônimo de transmitir. Aprender não é receber
[...] interação é um projeto no qual o sujeito se engaja". (PRIMO, 2008, p. 71)

 

Se "interagir não é apenas apontar e clicar" (PRIMO, 2008, p. 143), então qualquer política
pública que vise levar acesso às redes digitais por parte de todos os indivíduos deve, no mesmo
passo, ser capaz de gerar engajamento comunitário. Assim, por mais que a Internet ofereça
"inéditas oportunidades de participação na esfera política, tais oportunidades serão aproveitadas
apenas se houver uma cultura e um sistema políticos dispostos (ou forçados) a acolhê-los".
(GOMES, 2005, p. 222) O processo depende, sobretudo, do dinamismo e da capacidade de
inovar dos partidos políticos, dos grupos de pressão e da própria Administração Pública.

 

Portanto, como se percebe, a questão presente não é somente no sentido de que todos
participem das decisões que envolvem a coisa pública - isso está no plano ideal. O plano
prioritário é de que todos tenham acesso ao que é produzido e que, sempre que possível,
estejam aptos a participar.

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que:

 

(a) A crise da democracia moderna é, sobretudo, de legitimidade. As questões principais dizem
respeito à realização das velhas promessas e ao pleno exercício da soberania popular.

 

(b) Se, de um lado, a democracia representativa não é capaz de associar os anseios da
população às decisões políticas tomadas pelos representantes eleitos, de outro, os meios
tradicionais de participação democrática (democracia participativa) não se mostram suficientes.
Neste contexto, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação permitiram
que as esperanças fossem renovadas.

 

(c) Tal renovação de expectativas só foi possível graças à tomada do espaço público por uma
cultura de mídia pós-massiva e à transformação da web em um meio colaborativo de troca de
informações e engajamento político.

 

(d) Por conseguinte, demonstrou-se que não se trata de criar um novo modelo democrático,
mas de pensar na inteligência coletiva enquanto potência recriadora das formas tradicionais de
participação popular no poder público. Não se deve olvidar, porém, os entraves que ainda
existem: o abismo digital e a apatia política. Pensar em como enfrentá-los e passar a agir são
questões prioritárias.
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(e) Em suma, repensar as formas representativa e participativa do governo democrático sob a
ótica da inteligência coletiva não significa um apressado elogio à técnica e seus potenciais, mas,
na verdade, chamar atenção à capacidade humana de recriar suas formas de organização e
emancipação política. Assim, à medida que a web social voltada à colaboração em rede e a Era
da mídia pós-massiva permitem progredir neste sentido, as esperanças em relação à democracia
plena são renovadas. Volta-se a se sentir próximo do cumprimento das velhas promessas.
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[1] Ver, por exemplo, (FISHKIN, 2002) e (HABERMAS, 1997) e (SILVERINHA, 2010).

[2] Como, por exemplo, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, as audiências públicas e
os orçamentos participativos.

[3] Bobbio (2009, p. 62) define os partidos políticos como "organismos de agremiação de
interesses". Bastos (2002, p. 175), porém, fornece uma definição mais elaborada: "[...]
organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de
assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de influenciar na gestão da coisa pública através
de críticas e oposição".

[4] Daí pensar, junto com Bobbio (2010, p. 156), que "as formas hodiernas de desenvolvimento
da democracia não podem ser interpretadas como um novo tipo de democracia, mas devem ser
bem mais entendidas como a ocupação, por parte de formas [...] tradicionais de democracia, de
novos espaços, isto é, de espaços até então dominados por organizações do tipo hierárquico e
burocrático".

[5] Ver mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre.

[6] Sistema de "etiquetagem", ou melhor, de classificação de conteúdo realizada pelos próprios
internautas, por quem consome o conteúdo.

[7] "As tensões são visíveis e salutares. Blogs tensionam publicações massivas como jornais e
revistas, podcasts [tecnologia de transmissão de áudio] emulam emissões radiofônicas,
softwares livres [aplicativos com código de programação aberto] reconfiguram os proprietários,
redes P2P [Peer-to-Peer; compartilhamento de arquivos entre computadores] incomodam a
indústria de entretenimento [...]". (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 47)

[8] Entendida como o "conjunto tecnocultural emergente no final do século XX impulsionado pela
sociabilidade pós-moderna em sinergia com a microinformática e o surgimento das redes
telemáticas mundiais", ou seja, "uma forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas
de consumo cultural, ritmos de produção e distribuição da informação". (LEMOS; LÉVY, 2010, p.
22)

[9] Espécie de microblog em expansão na Internet. Funciona como uma mídia social, por meio
da qual, mensagens, links e demais formas de conteúdo são compartilhadas em mensagens com
até cento e quarenta caracteres.

[10] Dentre os recursos digitais neste sentido, valem destaque: (a) Obâmetro:
o site PolitiFact (http://www.politifact.com) publicou uma lista de quinhentas e dez
promessas efetuadas pelo atual presidente estadunidense durante o período de campanha
eleitoral, de modo que os internautas podem conferir aquelas que foram cumpridas e evitar que
outras sejam negligenciadas com base no esquecimento público. (b) Blog da Casa Branca
(http://www.whitehouse.gov/blog): Obama, ao criar o blog oficial da casa do governo, estreitou
os espaços conversacionais entre o poder público e a população. (c) Twitter
(http://www.twitter.com/barackobama): serviço de microblog utilizado para enviar mensagens
diárias para mais de quatro milhões de pessoas. O conteúdo varia entre as localidades onde o
Presidente estará nas próximas horas e comentários sobre as políticas públicas em
desenvolvimento.
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[11] Nos termos de Bobbio (2009, p. 42), "a exigência da publicidade dos atos do governo é
importante não apenas [...] para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder e
assim controlá-los, mas também porque a publicidade é por si mesma uma forma de controle
[...]".

[12]  "Se as ditaduras temem tanto a Internet, é justamente porque ela representa um vetor de
transparência, de liberdade e de democracia que as ameaça diretamente". (LEMOS; LÉVY, 2001,
p. 165)

[13] Ver mais em: http://www.portaltransparencia.gov.br.

[14] Logo na página inicial do blog clone, pode-se ler o seguinte: "Atenção - este não é
o Blog do Planalto original. É uma cópia que permite comentários. Todo o conteúdo é
retirado automaticamente e sem interferências de lá e esta licenciado sob CC-by-sa-
2.5". Ver mais em: http://planalto.blog.br/sobre-o-blog-do-planalto.

[15] Modelo de licenças colaborativas idealizado por Lawrence Lessig que, dentre suas diversas
espécies, permite a reprodução sem-fins comerciais de conteúdos publicados. Ver mais em:
http://www.creativecommons.org.

[16] É a possibilidade de inserir comentários nas postagens de blogs que desfaz os modelos
lineares que separam os pólos do receptor e do emissor. Tais janelas de conversação são
fundamentais para a comunicação interpessoal e grupal. (PRIMO, 2008, p. 9)

 

[17] "Short Message Service", ou "Serviço de Mensagens Curtas" comuns em dispositivos
móveis.

[18] Situação semelhante ocorreu no Brasil. No mês de julho de 2009, internautas de todo o
país, cansados de escândalos e casos de nepotismo que envolviam o senador e ex-presidente da
República José Sarney, utilizaram o Twitter para promover o movimento que chamaram de "Fora
Sarney". Assim, aqueles que aderiram à campanha, postaram suas mensagens de manifestações
com o termo-padrão (hashtag) #forasarney no microblog, o que faz agrupar todas as
mensagens em uma só página que pode ser buscada pelo próprio termo-padrão. Apesar de não
obter resultado empírico, a campanha movimentou milhares de pessoas, promovendo encontros
e manifestações físicas na maioria das capitais brasileiras, bem como ganhou impacto
internacional.

[19] "O conceito de jornalismo colaborativo não é novo. Em fevereiro de 2000 estreou na Coréia
do Sul o jornal online Oh My News (http://www.ohmynews.com), cujo slogan é 'Todo cidadão é
um repórter' [...] em julho de 2006, o site informava ter 41 mil participantes responsáveis pela
produção de 80% do conteúdo do jornal. O projeto deu origem a uma versão internacional, em
inglês". (SPYER, 2007, p. 195) Mais exemplos de jornalismo cidadão (também conhecido como
open journalism) podem ser encontrados em: http://www.ecrans.fr; http://www.rue89.com;
http://news.google.com.

[20] Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System).

[21] Ver, por exemplo: http://maps.google.com.

[22] Ver em: http://culturadigital.br/marcocivil/.

[23] Ver mais em: http://www.fichalimpa.org.br.

[24] Ver mais em: http://www.cidadedemocratica.com.br/home/quem_somos.

[25] http://www.euparticipo.org.
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[26] Neste sentido, o Ministério das Comunicações elaborou o Plano Nacional de Cidades
Digitais, com o intuito de levar conexão de banda larga para todo o território brasileiro. Ver mais
em: http://www.guiadascidadesdigitais.com.br.
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ANALFABETISMO JURÍDICO E VULNERABILIDADE: DESAFIOS DO DIREITO DO 
CONSUMIDOR NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

LEGAL ILLITERACY AND VULNERABILITY: CHALLENGES FOR CONSUMER RIGHTS IN 
INFORMATION SOCIETY 

Antônio Carlos Efing 

Flávia Noemberg Lazzari Blauth 

 
RESUMO 
A análise desenvolvida parte dos conceitos de analfabetismo jurídico e de vulnerabilidade do 
consumidor para pontuar alguns dos principais desafios do Direito do Consumidor na sociedade da 
informação. Designando a ausência de domínio do código linguístico jurídico, a reflexão em torno 
do analfabetismo jurídico revela a importância do acesso à linguagem para a concretização do 
acesso à informação, em especial a informação oferecida pelo fornecedor no tocante aos impactos 
jurídicos, econômicos e socioambientais dos contratos de consumo. Por sua vez, a vulnerabilidade 
é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor como um princípio de reconhecimento da 
vulnerabilidade, designando, antes do que uma particular fragilidade econômica, técnica ou 
jurídica do consumidor, a realidade sistêmica de sujeição existencial do consumidor no mercado de 
consumo. Do diálogo travado entre o analfabetismo jurídico e o princípio do reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pontua-se como um dos principais 
desafios do Direito do Consumidor na sociedade da informação assegurar a eficácia jurídico-
normativa das normas do Código de Defesa do Consumidor contra as pressões de hipertrofia de 
suas funções simbólicas. 
PALAVRAS-CHAVES: PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR; DESAFIOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR; 
VULNERABILIDADE NO MERCADO DE CONSUMO; ACESSO À INFORMAÇÃO; LINGUAGEM 
JURÍDICA; SEMIÓTICA; CONSUMO CONSCIENTE; DIREITO SIMBÓLICO. 

 
ABSTRACT 
This analysis takes as a foundation the concepts of legal illiteracy and consumer vulnerability to 
point out some of the major challenges for Consumer Rights in the information society. Referring 
to the absence of understanding of the legal language, the discussion around legal illiteracy 
reveals the importance of access to language to guarantee the access to information, in particular 
the information offered by producers regarding legal, economic and socio-environmental impacts 
of consumer contracts. In its turn, vulnerability is regulated by Brazil’s Consumer Protection Code 
as the principle of its acknowledgment, recognizing vulnerability as a systemic reality of 
consumer’s existential subjection in the consumer market, more than a particular economic, 
technical or legal fragility. From the dialogue between legal illiteracy and the vulnerability 
recognition principle, it can be pointed out as one of the major challenges for Consumer Rights in 
the information society the assurance of the legal-normative function of Consumer Protection Code 
regulations against the pressure of hypertrophy of their symbolic functions. 
KEYWORDS: CONSUMER PROTECTION; CHALLENGES FOR CONSUMER RIGHTS; 
VULNERABILITY IN THE CONSUMER MARKET; ACCESS TO INFORMATION; LEGAL LANGUAGE; 
SEMIOTICS; CONSCIENT CONSUMING; SYMBOLIC REGULATIONS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão analfabetismo jurídico pode ser empregada para indicar o estado de ausência de 

domínio do código linguístico jurídico e de conceitos e informações jurídicos elementares. Da leitura 

interdisciplinar entre cidadania e educação à luz do art. 205 da Constituição da República de 

1988[1] observa-se que a expressão é apta a revelar um dos aspectos do despreparo dos cidadãos para o 

exercício da cidadania: a dificuldade de compreensão e manejo da linguagem jurídica necessária ao ingresso 

participativo nos espaços de gestão dos negócios públicos. 

Diante deste quadro, pretende-se trazer a reflexão do fenômeno do analfabetismo jurídico para o 

âmbito das relações jurídicas de consumo, tomando como tessitura os desafios da contemporaneidade do 

Direito na Sociedade da Informação. Afinal, há alguma relevância em se considerar, por exemplo, que em 

determinado contrato de crédito consignado a consumidora é idosa e analfabeta, ou que em outro contrato 

uma das cláusulas limitativas da cobertura securitária faz menção a um tipo penal, em especial diante de uma 

sociedade marcada pela profusão da informação (e desinformação)? 

A análise aqui proposta se desenvolverá em torno de três principais questionamentos: qual é a 

importância de se falar em analfabetismo jurídico no direito do consumidor, especialmente quando o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) já adota como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor e a doutrina já traz o conceito de vulnerabilidade científica/jurídica; qual é a relevância da 

reflexão em torno do analfabetismo jurídico, sob a ótica da sociedade de informação e dos impactos 

socioambientais do consumo, para o estudo dos desafios contemporâneos do direito do consumidor diante da 

complexidade, da diversidade e das novas tecnologias oriundas do processo de globalização; e, por fim, qual 

é o impacto dos conceitos de analfabetismo jurídico e de vulnerabilidade no tocante à concretização do 

direito do consumidor à informação, particularmente na aplicação do art. 46 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). 

Pretende-se demonstrar que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo é essencial à efetividade da tutela proposta pelo Código de Defesa do Consumidor na 

contemporaneidade, e que, diante dessa vulnerabilidade, a reflexão a respeito do analfabetismo jurídico traz 

valiosas contribuições – a exemplo da hermenêutica do art. 46 do CDC – para o estudo dos desafios do 

direito do consumidor na sociedade da informação, auxiliando na compreensão do consumo consciente e do 

direito à informação sob o viés do acesso àlinguagem. 

 

2 ANALFABETISMO JURÍDICO E O ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

A expressão analfabetismo jurídico é normalmente empregada em três contextos distintos. O 

primeiro é em relação à baixa qualidade do ensino jurídico no País, analfabetismo jurídico fazendo 

referência aos bacharéis de direito cuja formação acadêmica foi insuficiente para o engajamento em alguma 

carreira jurídica. O segundo, largamente presente no discurso popular, diz respeito, em sentido pejorativo, a 

pessoas que proferem comentários carentes de embasamento jurídico. O terceiro, ainda incipiente, é no 

âmbito científico, designando a ausência de conhecimento da linguagem jurídica por parte de cidadãos em 

uma democracia[2]. 
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É neste terceiro contexto que Carlos Januário de Almeida, em artigo intitulado “A (des)informação 

e a orientação acerca dos direitos em Angola”, aborda o analfabetismo jurídico. Comentando o 

desconhecimento jurídico dos angolanos a respeito de seus direitos, Almeida estima que apenas 5% dos 

angolanos têm noção de seus direitos e deveres e conhecem os meios de defendê-los, um fenômeno que seria 

decorrente dos altos índices de analfabetismo da população e da ainda recente experiência democrática em 

Angola. O autor relaciona analfabetismo jurídico com a cidadania e conclui que a consolidação da 

democracia em Angola dependerá de um conjunto de medidas, dentre elas as que permitam aos angolanos 

exercerem “em sua plenitude sua cidadania, da qual faz parte o direito à informação e orientação sobre os 

direitos”[3]. 

Semelhantemente, porém em referência à realidade norte-americana, Kathryn Kolbert utiliza-se 

da expressão constitutional illiteracy(“analfabetismo constitucional” em tradução literal), para designar a 

desinformação de jovens estadounidenses com relação a conhecimentos jurídicos básicos a respeito da 

Constituição dos Estados Unidos da América. Comentando pesquisas realizadas sobre o tema, Kolbert 

lamenta que os jovens entrevistados apresentaram maior facilidade em responder questões sobre o programa 

“Os Simpsons” do que sobre a Primeira Emenda[4]. 

Gladson Mamede, em abordagem análoga à de Almeida e Kolbert, já havia criticado o que chamou 

de o “mito da cidadania no Brasil”, dizendo ser o desconhecimento jurídico um dos três grandes obstáculos 

para o exercício da cidadania no País[5]. 

Como Jim Agee aponta, a maioria das sociedades ocidentais na atualidade pressupõe a alfabetização 

de seus membros, presunção que está refletida nos mais diversos formulários governamentais, nas placas de 

ônibus, e até mesmo nos materiais de informação e conscientização distribuídos pela assistência social[6]. 

Da mesma forma, não apenas se presume a alfabetização como também se presume a alfabetização na 

linguagem jurídica, o que se observa do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil (“ninguém se escusa de 

cumprir a lei, alegando que não a conhece”), da linguagem das repartições públicas e dos contratos (quantos, 

na população brasileira, teriam a formação suficiente para a clara compreensão de todas as cláusulas de um 

contrato de adesão?), das informações quanto à declaração de isenção do imposto de renda, e das inúmeras 

relações jurídicas celebradas diariamente, desde a compra do pãozinho para o café da manhã como o 

pagamento da passagem do transporte público[7]. 

De fato, as demandas que exigem conhecimento da linguagem jurídica no Estado de Direito são as 

mais variadas, desde as elementares, a serem exercidas por qualquer um de seus cidadãos, às em que se exige 

uma formação jurídica específica para seu exercício. Ao se falar em analfabetismo jurídico, portanto, não se 

toma como ideal de alfabetização jurídica a formação que se exige do profissional de Direito para o exercício 

do ius postulandi ou práticas jurídicas de alta complexidade, e, sim, respeitado o espaço do exercício 

profissional do Direito, tem-se como ponto de partida um grau mínimo de conhecimento da linguagem 

jurídica necessário ao exercício pleno da cidadania e da qualidade de sujeito de direitos e deveres. 

Como ensina Maurizio Gnerre em sua obra Linguagem, escrita e poder[8]: 

 
A começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado mais 

poderoso para bloquear o acesso ao poder. Para redigir um documento jurídico é realmente necessário não 

somente conhecer a língua e saber redigir frases inteligíveis, mas conhecer também toda uma fraseologia 

complexa e arcaizante que é de praxe. Se não é necessário redigir, é necessário pelo menos entender tal 

fraseologia por atrás do complexo sistema de clichês e frases feitas. Este aspecto específico da linguagem 

usada nos documentos jurídicos é semelhante ao fenômeno lingüístico das linguagens especiais, constituídas 

em geral de léxicos efetivamente especiais usados nas estruturas gramaticais e sintáticas das variedades 

lingüísticas utilizadas na comunidade. A função central de todas as linguagens especiais é social: elas têm um 

real valor comunicativo, mas excluem da comunicação as pessoas da comunidade lingüística externa ao grupo 
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que usa a linguagem especial e, por outro lado, tem a função de reafirmar a identidade dos integrantes do 

grupo reduzido que tem acesso a linguagem especial. A função da comunicação secreta (defesa do ambiente 

externo) e de conservação de noções e tecnologias das quais o grupo mais restrito é portador é estritamente 

associadas à função central das linguagens especiais. 

 

É na dificuldade de compreensão desta linguagem jurídica – isto é, do código semiológico jurídico – 

que se revela uma das facetas mais cruéis do analfabetismo jurídico: a própria linguagem limita a 

possibilidade de aquisição de informações e de conhecimento. Assim, o principal obstáculo ao conhecimento 

jurídico não é necessariamente um obstáculo físico de acesso aos materiais de informação (muitos poderiam 

argumentar que as leis estão disponíveis na internet, acessível a qualquer interessado em faróis do saber e 

programas de inclusão digital), mas, sim, a barreira da linguagem: o acesso à compreensão da informação é 

sutilmente negado, visto ser tal linguagem ininteligível para a grande maioria das pessoas. Em outras 

palavras, a informação pode ser disponibilizada à população, contudo a sua compreensão é lacrada pela 

linguagem. 

A linguagem serve de filtro à comunicação de informações, como destaca Gnerre[9], e na sociedade 

de informação a falta de acesso real à informação é a sentença à exclusão. Afirma Castells[10]: 

 
A disparidade entre os que têm e os que não têm informação amplia ainda mais o hiato da desigualdade e da 

exclusão social, numa complexa interação que parece aumentar a distância entre a promessa da Era da 

Informação e a crua realidade na qual está imersa uma grande parte da população mundial. 

 

Também no entender de Norma Vieira Santos a posse da informação e o domínio do código 

linguístico em que a interação política se processa é essencial para o exercício da cidadania[11]: 

 
Compreendo cidadania como concernente ao ingresso na comunidade ético-discursiva (capacidade de 

participar nos negócios públicos), a competência argumentativa torna-se um elemento imprescindível para a 

intervenção na negociação pública das pretensões, posto que, para entrar numa relação dialógica, necessário se 

faz conhecer o modo como a linguagem é urdida. (…) Assim, sem posse da informação e o domínio dos 

códigos e instrumentos em que a interação se processa, permitindo o acesso aos fóruns institucionais de 

intermediação, não há como exercitar a cidadania em sua plenitude. 

 

Assim sendo, apesar de declarados iguais perante a lei, os cidadãos são discriminados com base no 

código linguístico em que a própria lei é redigida[12]. Marcos Bagno reforça que a discriminação social 

começa, inclusive, na linguagem empregada no texto da Constituição[13]: 

 
O que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é que os falantes das variedades 

lingüísticas desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas para eles pelo 

poder público, que se serve exclusivamente da linguagem padrão. (...) A discriminação social começa, 

portanto, já no texto da Constituição. (....) Muitas vezes os falantes das variedades desprestigiadas deixam de 

usufruir de diversos serviços a que têm direito simplesmente por não compreender a linguagem empregada 

pelos órgãos públicos. 

 

Diante destas reflexões, o “analfabeto jurídico” não é o “ignorante”. É o cidadão que não tem 

suficiente domínio da linguagem e dos conhecimentos jurídicos necessários para atender conscientemente e 

com propriedade às exigências jurídicas a que é submetido ao longo do dia-a-dia e para ingressar nos 

espaços de gestão dos negócios públicos em um Estado Democrático de Direito. Na dinâmica do jogo social, 
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os analfabetos jurídicos, ainda que parcialmente informados e portadores de uma cultura jurídica, não se 

encontram em igualdade com os cidadãos juridicamente alfabetizados, que dominam o código linguístico e 

as informações necessárias para lidar com as variadas situações jurídicas cotidianas e atuar nos espaços 

públicos de decisão. Em decorrência do não-domínio do código linguístico jurídico, o analfabeto jurídico 

encontra-se em um estado de fragilidade, vulnerado e potencialmente prejudicado em inúmeras situações 

jurídicas por não dominar um dos instrumentos necessários ao jogo social – e é neste sentido que a 

linguagem jurídica, ainda que pretensamente neutra devido a sua cientificidade, pode também ser uma 

linguagem de opressão e um obstáculo ao real acesso à informação e ao exercício pleno da cidadania. 

 

3 UM RESGATE NA TEORIA DA VULNERABILIDADE: O PRINCÍPIO 

DO RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE 

CONSUMO 

 

Ao dispor sobre a vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) lhe 

dedica o inciso I do art. 4º, proclamando como um dos princípios da Política Nacional das Relações de 

Consumo o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”. 

O princípio emanado do art. 4º, inciso I, é o reconhecimento perante o CDC, e em decorrência de 

mandamento constitucional (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição da República de 1988), da 

vulnerabilidade daquele que estiver inserido no mercado de consumo na qualidade de consumidor. Assim 

posta, essa norma traz duas valiosas repercussões. Primeiramente que, sendo alguém consumidor, será 

reconhecido perante a lei como vulnerável, e, em seguida, que essa presunção não comporta gradações nem 

oposição. 

A primeira repercussão reside em uma simples, mas fundamental, questão de lógica, que pode se 

expressar através do seguinte jogo de palavras: o consumidor é consumidor porque é vulnerável, ou é 

vulnerável porque é consumidor? Em outras palavras, as normas do CDC partem da prova em concreto da 

vulnerabilidade para concederem a qualidade jurídica de consumidor, ou, ao revés, identificam a qualidade 

jurídica de consumidor para então reconhecerem legalmente a vulnerabilidade? 

Parece-nos que a segunda assertiva é a que melhor se adéqua à disciplina do CDC. É o que se obtém 

do entrelaçamento das disposições do CDC no tocante aos conceitos de consumidor (permitindo a 

constatação em concreto de quem neles se enquadra) com a disposição do art. 4º, I, que enuncia a 

vulnerabilidade como um dos princípios que se aplicam às relações de consumo. Dispõe o CDC: 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final” (caput do art. 2º); “equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 

que haja intervindo nas relações de consumo” (parágrafo único do art. 2º); que, para os efeitos das normas 

que disciplinam a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, equiparam-se aos consumidores todas 

as vítimas do evento (art. 17); e que, para fins da incidência das normas a respeito das práticas comerciais e 

da proteção contratual, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas ali previstas (art. 29). Por este viés, enquadrando-se um dado sujeito em alguma das hipóteses legais 
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mencionadas (art. 2º, parágrafo único do art. 2º, art. 17 e art. 29 do CDC), a consequência jurídica é a sua 

identificação como consumidor, e, sendo consumidor, se lhe aplicam as normas protetivas do CDC, dentre as 

quais o princípio do inciso I do art. 4º: o reconhecimento de sua vulnerabilidade no mercado de consumo. Ao 

mesmo tempo, é interessante observar que nenhum dos dispositivos que conceituam consumidor traz como 

requisito o elemento subjetivo vulnerabilidade, e, quando dispôs especificamente sobre a vulnerabilidade, o 

CDC não exigiu a sua prova em concreto – duas omissões certamente incoerentes caso o objetivo do CDC 

fosse exigir, como requisito essencial para a concessão de sua tutela e da qualidade de consumidor, a análise 

da vulnerabilidade no caso concreto. 

Não sendo a vulnerabilidade um dado que necessita ser provado nas mais diferentes configurações 

do caso concreto, e, sim, uma presunção legal que se agrega a quem encaixar-se no conceito de consumidor, 

enuncia a segunda repercussão que não há gradações no tocante ao princípio do reconhecimento da 

vulnerabilidade. Daí a conclusão de Antônio Herman Benjamin[14]: “A vulnerabilidade é um traço universal 

de todos os consumidores, ricos ou pobres, educados ou ignorantes, crédulos ou espertos”. 

Eventuais distinções de tratamento feitas pelo CDC em relação a certos consumidores – como a 

inversão do ônus da prova em favor dos hipossuficientes (art. 6º, VIII), o agravamento das normas em 

proteção aos hipervulneráveis (art. 37, § 2º e art. 39, IV), ou a possibilidade de limitação da indenização por 

responsabilidade do fornecedor, quando o consumidor for pessoa jurídica e em situações justificáveis (art. 

51, I) – não decorrem de um excesso ou ausência de vulnerabilidade, mas de condições outras, concretas, 

que se agregam ao dado estático, presumido, da vulnerabilidade. Em outras palavras, todo consumidor, por 

estar inserido no mercado de consumo, é plenamente e presumidamente vulnerável e, portanto, destinatário 

da tutela protetiva do CDC; esta tutela, no entanto, pode ser reforçada nas situações em que à vulnerabilidade 

agregam-se outros fatores concretos de fragilidade (como tenra ou avançada idade, estado de saúde 

debilitado, conhecimentos reduzidos e analfabetismo, configurando-se a denominada hipervulnerabilidade, 

ou como dificuldade concreta na produção da prova necessária à defesa do direito, configurando-se a 

hipossuficiência), ou pode sofrer uma limitação pontual (a diminuição do valor da indenização) na única 

hipótese de, sendo o consumidor-pessoa jurídica (sim, vulnerável pelo princípio do art. 4º, I), houver 

situação justificável (art. 51, I, do CDC). 

A exigência da análise da vulnerabilidade em concreto e a consequente gradação de sua intensidade 

de acordo com as circunstâncias pessoais de cada consumidor revelam, em verdade, uma confusão entre a 

disciplina dada pelo CDC ao princípio do reconhecimento da vulnerabilidade e ao instituto da 

hipossuficiência, um equívoco desde há muito confrontado por Judith Martins-Costa[15]: 

 
Nem todo consumidor é hipossuficiente. O preenchimento valorativo da hipossuficiência – a qual se pode 

medir porgraus – se há de fazer, nos casos concretos, pelo juiz, com base nas “regras ordinárias de 

experiência” e em seu suporte fático encontra-se, comumente, elemento de natureza socioeconômica. A 

expressão contida no inc. VIII do art. 6º constitui o que certa doutrina chama de “conceito juridicamente 

indeterminado”. Sua aplicação depende dadiscricionariedade judicial e a sua consequência jurídica imediata é 

a da inversão do onus probandi, no processo civil, para a facilitação da defesa dos seus direitos. Todo 

consumidor, seja considerado hipossuficiente ou não, é, ao contrário, vulnerável no mercado de consumo. 

Aqui não há valoração do “grau” de vulnerabilidade individual porque a lei presume que, neste mercado, 

qualquer consumidor, seja ele hiper ou hipossuficiente do ponto de vista socioeconômico, é 

vulnerável tecnicamente: no seu suporte fático está o desequilíbrio técnico entre o consumidor e o fabricante 
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no que diz com a informação veiculada sobre o produto ou serviço. Isto porque por mais poderio econômico 

que tenha um consumidor individualmente considerado, presume-se que o fornecedor detenha, sobre o bem, 

determinadas informações cuja ciência constitui o seu dever, não o sendo do consumidor. Por esta razão, ele é 

vulnerável à informação e ao instrumento através da qual esta lhe é em regra fornecida, a publicidade. Demais 

disto, o princípio da vulnerabilidade não se aloca como um “conceito indeterminado”, mas como 

uma diretriz da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º, caput) de modo que a sua consideração 

pelo intérprete na análise de qualquer disposição do Código não depende de discricionariedade mas 

é vinculativa porque está o mesmo vinculado às finalidades postas na lei como diretrizes da política nacional 

para o setor. 

 

Precisar corretamente a vulnerabilidade e a hipossuficiência – não somente para fins acadêmicos, 

mas especialmente na atuação do julgador – é essencial, sob pena de, invertendo-se suas disciplinas legais, 

presumir-se a hipossuficiência e admitir-se discricionariedade no reconhecimento da vulnerabilidade. Já 

alertava Paulo Valério Dal Pai Moraes[16]: 

 
Ora, caso a hipossuficiência não tivesse outra significação diversa da vulnerabilidade, aconteceria exatamente 

o supra-apontado e muito outros prejuízos não somente de interpretação e sistematicidade, mas para a própria 

justiça material. Com efeito, se as duas categorias jurídicas fossem a mesma coisa, não teria sentido atribuir ao 

juiz a aferição no caso concreto quando à menor potência de um dos litigantes, pois existe a presunção legal 

de vulnerabilidade do consumidor, a qual obrigaria o magistrado a sempre inverte o ônus da prova, resultando 

a norma do art. 6º, inciso VIII, do CDC inútil. Veja-se que o art. 4º, inciso I, do CDC não apresenta qualquer 

condicionante, dizendo que „é reconhecida a vulnerabilidade...‟ do consumidor no mercado de consumo, 

independentemente das suas condições pessoais. 

 

Reitera-se, portanto: a hipossuficiência é dificuldade concreta para a produção das provas 

necessárias à defesa dos direitos do consumidor em uma relação processual, é constatada pela análise do 

caso concreto a critério do juiz e segundo as regras ordinárias de experiência, e implica a inversão do ônus 

probatório[17], a vulnerabilidade, a seu turno, é a sujeição do consumidor no mercado de consumo – uma 

presunção proclamada pela lei em relação a todo consumidor, sem condicionantes ou gradações, uma norma 

vinculativa da atividade jurisdicional. 

Bem estabelecida a distinção entre a disciplina legal da vulnerabilidade e da hipossuficiência, o 

estudo das ditas espécies (ou tipos) de vulnerabilidade ganham a sua importância, não mais como dados a 

serem observados no caso concreto para se conceder a determinado ente o status de consumidor, mas como 

formas de expressão da sujeição do consumidor no mercado de consumo que oferecem elementos teóricos 

para a aplicação das normas do CDC, seja na compreensão das dinâmicas de poder na relação de consumo, 

seja no preenchimento das cláusulas de boa-fé objetiva e função social. 

Cláudia Lima Marques[18] identifica o que denominou de quatro “tipos” de vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade técnica se expressaria na ausência de conhecimentos específicos a respeito de características 

do produto ou serviço e sua utilidade; a vulnerabilidade científica ou jurídica na ausência dos conhecimentos 

jurídicos, de contabilidade ou de economia relevantes ao impacto patrimonial e à repercussões obrigacionais 

daquela relação de consumo; a vulnerabilidade fática ou socioeconômica na sujeição diante da superioridade 

econômica do fornecedor e do monopólio ou essencialidade do produto ou serviço; e, decorrente da 

vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade informacional, refletindo o déficit informacional do consumidor, 

pela falta ou excesso de informação, em um mercado informacional, visual, rápido e de risco[19]. 

Já Valério Dal Pai Moraes[20] menciona seis formas pelas quais um consumidor pode ser ferido, 
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melindrado ou ofendido, denominadas de “espécies” de vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade técnica apresenta-se, segundo Moraes, “quando o consumidor não detém conhecimentos 

sobre os meios utilizados para produzir produtos ou para conceber serviços, o que o torna presa fácil no 

mercado de consumo, pois, necessariamente, deve acreditar na boa-fé com que o fornecedor „deve estar 

agindo‟”[21], e teria como alguns de seus motivos a falta ou o excesso de informação e informações 

incorretas. A vulnerabilidadejurídica residiria na dificuldade do consumidor de atuar na defesa dos seus 

direitos nas esferas administrativa ou judicial, manifesta na diferença entre a habitualidade dos fornecedores 

na litigância e a eventualidade na litigância por parte dos consumidores. A vulnerabilidade política ou 

legislativa ocorreria na pouca força do consumidor no cenário político ou legislativo brasileiro, que se dá 

pela ausência de associações ou órgãos suficientemente influentes ou capazes de decisivamente conter a 

criação e a existência de mecanismos legais opressivos ao consumidor. Acrescenta Moraes[22] - “com isso 

cada vez mais as discussões, principalmente jurídicas, pendem para a proteção de valores econômicos ao 

invés de valores sociais, estabelecendo hierarquia odiável e aumentando a vulnerabilidade política que 

macula os consumidores”[23]. A vulnerabilidade biológica ou psíquica pode ser exemplificada 

pelo merchandising e pelas técnicas de marketing que atuam na produção de estímulos nervosos e 

condicionamento neuronal de comportamentos de consumo. A vulnerabilidade econômica e social seria 

expressa na disparidade de forças entre os consumidores e os agentes econômicos, estando o consumidor 

submisso às imposições econômicas e políticas dos fornecedores, como aquelas que interferem na circulação 

da moeda e do crédito e, em especial, do crédito”. Por fim, Moraes menciona a vulnerabilidade ambiental, 

reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor em virtude da possíveis lesões ao meio ambiente, à vida 

saudável e à segurança do consumidor decorrentes da exploração da atividade econômica de produção e 

fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo. 

Todos estes dados oferecem valiosos elementos para a compreensão das forças que distorcem as 

relações de consumo, mas é preciso ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor não existe em razão de 

uma pontual relação de consumo ou uma específica vulnerabilidade, seja econômica, técnica ou jurídica. A 

vulnerabilidade do consumidor não se limita à mera desigualdade econômica ou técnico-jurídica em relação 

a um dado fornecedor caso contrário poder-se-ia resgatar a discussão a respeito da análise em concreto da 

vulnerabilidade e afirmar-se que um consumidor, porque mais abastado ou esclarecido que outro, seria 

menos vulnerável, ou até chegar-se a conclusões absurdas, como a de que um dado sujeito, porque titulado 

com pós-doutorado, não poderia ser considerado consumidor diante de um fornecedor pessoa física que 

comercializa picolés na praia (ainda que semelhante raciocínio seja popular em nossos tribunais no que diz 

respeito ao consumidor pessoa jurídica). Como visto, o CDC rejeitou esta apreciação casuística e entendeu 

como necessário proclamar legalmente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo, pois, a despeito de realidades pontuais, a essência da vulnerabilidade reside na realidade sistêmica 

de sujeição do consumidor no mercado de consumo. 

A realidade sistêmica de sujeição do consumidor transcende às fragilidades pontuais de ordem 

técnica, científica, informacional, jurídica, sócio-econômica, político-legislativa, psíquica ou ambienta, e 

pode ser compreendida na dinâmica do poder e do controle existencial do mercado de consumo. Como na 
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análise de Zygmunt Bauman[24]: 

 
Bombardeados por todos os lados por sugestões de que precisam se equipar com um outro produto fornecido 

pelas lojas se quiserem ter a capacidade de alcançar e manter a posição social que desejam, desempenhar suas 

obrigações sociais e proteger a auto-estima – assim como serem vistos e reconhecidos por fazerem tudo isso –, 

consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e 

abaixo do padrão a não ser que respondam com prontidão a esses apelos. (...) O objetivo crucial, talvez 

decisivo, na sociedade de consumidores (mesmo que raras vezes declarado com tantas palavras e ainda como 

menos frequência debatido em público) não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a 

comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a condição dos consumidores à de mercadorias 

vendáveis. É, em última instância, por essa razão que passar no teste do consumidor é condição inegociável 

para a admissão na sociedade que foi remodelada à semelhança do mercado. Passar no teste é precondição de 

todas as relações contratuais que tecem a rede de relacionamentos chamada “sociedade de consumidores” e 

que nela são tecidas. É essa precondição, sem exceção ou possibilidade de recusa, que consolida o agregado 

das transações de compra e venda numa totalidade imaginada. (...) Os membros da sociedade de consumidores 

são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 

membros autênticos dessa sociedade. Tornar-se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais 

poderoso motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e quase nunca consciente. 

 

A sujeição do consumidor ao mercado de consumo é sistêmica, pois independe de aspectos 

particulares de um ou outro consumidor – como idade, sexo ou escolaridade – e abrange todos aqueles que se 

encontram inseridos na sociedade de consumidores. É existencial, porque o pressuposto para o 

reconhecimento da existência enquanto sujeito (em verdade,mercadoria) na sociedade de consumidores é o 

consumo: 

 
...em ambas as versões – quer sejam apresentados como patetas da publicidade ou heróicos praticantes do 

impulso autopropulsor para a autoridade – os consumidores são removidos e colocados fora do universo de 

seus potenciais objetos de consumo. Na maioria das descrições, o mundo formado e sustentado pela sociedade 

de consumidores fica claramente dividido entre as coisas a serem escolhidas e os que as escolhem; as 

mercadorias e seus consumidores: as coisas a serem consumidas e os seres humanos que as consomem. 

Contudo, a sociedade de consumidores é o que é precisamente por não ser nada desse tipo. O que a separa de 

outras espécies de sociedade é exatamente o embaraço e, em última instância, a eliminação das divisões 

citadas acima. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, 

e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 

capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do “sujeito”, e a maior parte 

daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela 

própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente da sociedade de 

consumidores – ainda que disfarçada e encoberta- é a transformação dos consumidores em mercadorias; ou 

antes, sua dissolução no mar de mercadorias (...). A tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os 

estimula a se engajar numa incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e imaterialidade cinza 

e monótona, destacando-se da massa de objetos indistinguíveis...[25] 

 

Não se engajar nas práticas de consumo consiste na ostracização ou morte enquanto sujeito-

mercadoria. Ou, na versão revista por Bauman do cogito de Descartes: “Compro, logo sou...”[26]. 

Face ao poder do mercado de consumo de definir as regras de inclusão ou exclusão definha-se 

inclusive a soberania do Estado – sua prerrogativa de estabelecer o limite entre incluídos e excluídos –, 

deixando os consumidores ainda mais sujeitos às regras de existência do mercado de consumo[27]. 

Alheio às pressões do mercado, os consumidores reagem aos estímulos de consumismo muitas 

vezes de forma inconsciente e automática, uma alienação que nutre a sociedade de consumidores: 
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Além de ser um excesso e um desperdício econômico, o consumismo também é, por essa razão, 

uma economia do engano. Ele aposta na irracionalidade dos consumidores, e não em suas estimativas sóbrias 

e bem informadas; estimula emoções consumistas e não cultiva a razão. Tal como ocorre com o excesso e o 

desperdício, o engano não é um sinal de problema na economia de consumo. Pelo contrário, é sintoma de sua 

boa saúde e de que está firme sobre os trilhos, é a marca distintiva do único regime sob o qual a sociedade de 

consumidores é capaz de assegurar sua sobrevivência.[28] 

 

Diante desse cenário, a norma do art. 4º, I, da Lei nº 8.078/1990, consiste em uma fundamental 

proteção às conquistas legislativas do CDC. Ao enunciar o “reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo” como um princípio, a Lei nº 8.078/1990 garante a incidência de suas 

normas expressamente oferecendo resistência a influências que insinuam ser desnecessário um tratamento 

diferenciado ao consumidor. 

Em uma perspectiva pontual, vindo o julgador a, discricionariamente, negar o reconhecimento da 

vulnerabilidade de um dado consumidor – violando o princípio do art. 4º, I, do CDC –, as normas protetivas 

da Lei nº 8.078/1990 deixarão de ser aplicadas em um caso concreto no qual deveriam ter incidido. Reiterada 

essa prática em larga escala, negando-se, em razão de um posicionamento jurisprudencial ou de uma escola 

doutrinária, o reconhecimento da vulnerabilidade de vários consumidores ou grupos de consumidores, 

gradativamente deixa-se de aplicar o CDC, abandonando-o a uma função meramente simbólica. 

Aliás, a ameaça de neutralização das normas de proteção ao consumidor por vias da função 

simbólica não é remota. Trata-se de uma prática já criticada por Wolf Paul em relação ao Direito 

Ambiental[29]: 

 
...em se tratando de intervenção real no sistema vigente da poluição organizada e irresponsável, o objetivo 

político do Direito Ecológico, assim como a afirmação simbólica de sua proteção normativa, não confirmam 

seu cumprimento, tampouco a observância real. (...) O interesse ecológico é protegido apenas de maneira 

simbólica, consoante o Direito Ecológico estatal coloca em cena uma pseudo-realidade. Sua manifestação 

simbólica (na forma de obras legislativas, declarações de direitos ecológicos constitucionais, instituições, atos 

administrativos e decisões judiciais) cria a falsa impressão de que existe ativa e completa assistência, bem 

como prevenção ecológica, por parte do Estado. Com isso produz-se nas massas, simultaneamente, lealdade e 

confiança no sistema. Os símbolos jurídicos possuem, neste sentido, função manipuladora, uma vez que criam 

admiração, tranqüilidade e ilusões. 

 

Sobre a função simbólica do Direito, Marcelo Neves esclarece que a legislação simbólica – a 

legislação em que há hipertrofia das funções políticas em detrimento da função jurídico-normativa – aquieta 

as tensões sociais sob a aparência de atuação do Estado, sem, no entanto, haver a necessária aplicabilidade de 

suas normas, como ocorre em relação à legislação-álibi[30]: 

 
A legislação-álibi decorre da tentativa de dar a aparência de uma solução dos respectivos problemas sociais 

ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das boas intenções do legislador. Como se tem 

observado, ela não apenas deixa os problemas sem solução, mas além disso obstrui o caminho para que eles 

sejam resolvidos. A essa formulação do problema subjaz uma crença instrumentalista nos efeitos das leis, 

conforme a qual se atribui à legislação a função de solucionar os problemas da sociedade. (...) Parece, 

portanto, mais adequado afirmar que a legislação-álibi destina-se a criar a imagem de um Estado que responde 

normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais não sejam realmente 

normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto legal. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

legislação-álibi constitui uma forma de manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras 

alternativas. (...) embora sejam relativizáveis os conceitos de manipulação e de ilusão, é evidente que a 
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legislação-álibi pode induzir „um sentimento de bem-estar‟, com isso levar à „resolução de tensão‟ e, portanto, 

servir à lealdade das massas. 

 

Diante da redução de importantes diplomas legais à função simbólica, as palavras de Boaventura de 

Sousa Santos devem ser ecoadas[31]: 

 
No nosso país, nos últimos vinte anos, foi promulgada legislação que de modo mais ou menos afoito pretende 

ir ao encontro dos interesses sociais das classes trabalhadoras e também dos interesses emergentes nos 

domínios da segurança social e da qualidade de vida, por exemplo, a que são particularmente sensíveis as 

classes médias. Sucede, porém, que muita dessa legislação tem permanecido letra morta. Pode mesmo 

avançar-se como hipótese de lei sociológica que quanto mais caracterizadamente uma lei protege os 

interesses populares e emergentes maior é a probabilidade de que ela não seja aplicada. Sendo assim, a luta 

democrática pelo direito deve ser, no nosso país, uma luta pela aplicação do direito vigente, tanto quanto uma 

luta pela mudança do direito. 

 

Diante desses fundamentos, a aparentemente inofensiva mitigação do princípio do reconhecimento 

da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo leva, em verdade, à limitação da eficácia e da 

efetividade das normas protetivas do CDC e ao rompimento de sua real função jurídico-normativa – o que, 

em última instância, consiste em transgressão ao mandamento constitucional de proteção de consumidor (art. 

5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição da República de 1988). 

A Lei nº 8.078/1990 não foi elaborada para servir como uma legislação simbólica, e agora, vinte 

anos após a sua edição e muitas conquistas, não é possível conceber que o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor brasileiro, uma das mais avançadas legislações das relações de consumo, seja entregue à 

deterioração. O resgate da teoria da vulnerabilidade, isto é, do princípio do reconhecimento da 

vulnerabilidade, é um dos principais desafios do Direito do Consumidor Brasileiro na contemporaneidade. 

 

4 ANALFABETISMO JURÍDICO E VULNERABILIDADE: DESAFIOS DA 

INFORMAÇÃO NO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

4.1 Analfabetismo jurídico, vulnerabilidade jurídica e informação no Código de Defesa do 

Consumidor 

 

Sendo a vulnerabilidade a condição sistêmica de sujeição existencial dos consumidores no mercado 

de consumo – condição cujo reconhecimento é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e 

uma das principais salvaguardas de suas normas – com facilidade é possível distingui-la do analfabetismo 

jurídico. Analfabetismo jurídico designa a ausência de domínio do código linguístico jurídico, um dado que 

pode ser constatado em diferentes sujeitos nas mais variadas relações jurídicas (sejam relações de consumo, 

civis, tributárias, trabalhistas e etc.), e que expressa uma fragilidade do sujeito de direito em um Estado de 

Democrático de Direito marcado pela profusão legislativa e pela intensa utilização da linguagem jurídica nos 

espaços de gestão dos negócios públicos e de circulação de riquezas. 

No entanto, ainda que vulnerabilidade e analfabetismo jurídico sejam conceitos distintos, certa 

dificuldade pode emergir em relação à diferenciação entre analfabetismo jurídico e o que Cláudia Lima 
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Marques denomina de vulnerabilidade jurídica. Nos dizeres da autora, “avulnerabilidade jurídica ou 

científica é falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de 

economia”[32], uma condição segundo ela presumida em relação aos consumidor pessoa física e consumidor 

não-profissional. 

De fato, diante de uma relação jurídica de consumo, o analfabetismo jurídico e a vulnerabilidade 

jurídica encontram inúmeros pontos de convergência, especialmente porque ambos expressam um estado de 

fragilidade do sujeito que se encontra destituído dos conhecimentos necessários à suficiente compreensão 

dos direitos, das obrigações, das repercussões e das alternativas jurídicas que lhe dizem respeito. Contudo, 

enquanto a vulnerabilidade jurídica é uma expressão informacional da vulnerabilidade, tomando como 

tessitura, portanto, a relação consumidor-fornecedor no mercado de consumo (dinâmica informação – 

mercado de consumo – sujeito consumidor – sujeito fornecedor), o analfabetismo jurídico parte de um 

diferente corte epistemológico, tomando como pano de fundo a linguística e o império da lei para focalizar 

nas relações sujeito de direito, exercício dos direitos e compreensão da linguagem (dinâmica Estado de 

Direito – sujeito de direito – linguagem jurídica). Se a vulnerabilidade jurídica indica a falta de 

conhecimentos jurídicos, de contabilidade ou de economia do consumidor quando em relação ao fornecedor, 

fragilizando-o na relação de consumo e impondo ao fornecedor o dever de informar, a análise do 

analfabetismo jurídico propõe uma ponderação em relação à linguagem necessária para o real potencial 

comunicativo da informação. 

Transposta esta reflexão para o âmbito do CDC, observa-se que a fragilidade do consumidor no 

domínio da linguagem jurídica é obstáculo ao efetivo acesso à informação e à compreensão das repercussões 

jurídicas e patrimoniais de uma possível vinculação contratual, ou de como reagir ante uma violação de 

direitos. Em outras palavras, conquanto oportunizadas pelo fornecedor as informações relevantes a uma dada 

relação jurídica de consumo, a compreensão de seu alcance e impacto é lacrada pela linguagem. 

Ponderando a importância da linguagem para o acesso à informação tendo em vista os índices de 

analfabetismo e de analfabetismo funcional no Brasil, enfatiza-se que o perfil do consumidor brasileiro não 

se coaduna com o critério do “homem médio”[33]. Como afirma Antônio Herman Benjamin[34], o 

consumidor “não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter por seus 

próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não 

pode fazer uma escolha livre”. A opção pela linguagem que veiculará a informação a ser disponibilizada pelo 

fornecedor ao consumidor, portanto, não deverá se pautar pela linguagem científica jurídica nem tampouco 

pelo critério do homem médio, sob pena de obstaculizar ao consumidor a compreensão do seu conteúdo e o 

exercício da liberdade de escolha. 

Em assim sendo, passando o acesso à informação necessariamente pela linguagem na qual é 

transmitida (e compreenda-se todo o peso desta afirmação na Sociedade da Informação), serve a análise do 

analfabetismo linguístico como importante dado para a interpretação e aplicação do direito (e dever) à 

informação CDC (seja em relação à abusividade das cláusulas contratuais e das práticas comerciais, à 

publicidade, à responsabilidade do fornecedor em virtude de defeito de informação no fornecimento de 

produto ou serviço, ao que deve ser informado aos consumidores em serviços de outorga de crédito, e, 
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particularmente, à aplicação do art. 46 do CDC) bem como para o estudo de medidas efetivas para a 

educação e conscientização do consumidor a respeito dos impactos socioambientais do consumo. 

 

4.2 Analfabetismo jurídico, direito à informação e o art. 46 do Código de Defesa do 

Consumidor 
 

O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor enuncia como um dos direitos básicos do consumidor 

“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam”. 

Em contrapartida ao direito do consumidor à informação adequada e clara, reside o dever do 

fornecedor de prestar adequadamente e com clareza essa informação. Prestando de forma insuficiente ou 

inadequada as informações relevantes à utilização/fruição e riscos de seus produtos ou serviços, o fornecedor 

responderá independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores (arts. 12 e 14 do CDC). 

No tocante à informação a ser veiculada na oferta, deve ser assegurada aos consumidores que a 

indicação de características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, origem 

e riscos à saúde e à segurança, entre outras, seja oferecida mediante informações corretas, claras, precisas e 

em língua portuguesa (art. 31, caput, do CDC). Já a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificável 

como tal pelo consumidor (art. 36, caput, do CDC), sendo proibida toda publicidade enganosa (como aquela 

que, de qualquer modo, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de quaisquer dados sobre o 

produto ou serviço – art.37, § 1º, do CDC) ou abusiva (como aquela que se aproveita da deficiência de 

julgamento e experiência do consumidor, desrespeita valores ambientais ou induza o consumidor a se 

comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança – art.37, § 2º, do CDC). 

Prevalecer-se da fraqueza ou da ignorância do consumidor em virtude de sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para lhe forçar a aquisição de um produto ou serviço, é uma prática 

sancionada pelo art. 39 do CDC como abusiva. Semelhantemente, há abuso por parte do fornecedor que, em 

contrato que envolva a outorga de crédito, não informar o consumidor prévia e adequadamente sobre o preço 

do produto ou serviço, em moeda corrente nacional; o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de 

juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e periodicidade das prestações; e sobre a soma total a 

pagar, com e sem financiamento (art. 52, do CDC). Ademais, os contratos de adesão deverão serredigidos de 

modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor, contendo termos claros e caracteres ostensivos e 

legíveis, não devendo ser o tamanho da fonte inferior ao corpo doze (art. 54, § 3º, do CDC), e, quanto às 

cláusulas que implicarem limitação de direitos do consumidor, deverão estas ser redigidas com destaque e de 

modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (§ 4º). 

Deste pequeno e não exaustivo apanhado de normas a respeito da informação no Código de Defesa 

do Consumidor pode-se pontuar que a informação que satisfaz a tutela consumerista é correta, adequada, 

clara, suficiente, precisa, em língua portuguesa, não induzir a erro ou a comportamentos prejudiciais, prévia, 

em caracteres ostensivos e legíveis e é oferecida de modo a facilitar a compreensão do consumidor. Para 

tanto, a linguagem em que a informação é urdida deverá ser inteligível ao consumidor brasileiro – um 
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consumidor vulnerável no mercado de consumo e em regra de baixa escolaridade e não alfabetizado na 

linguagem jurídica pertinente à relação jurídica de consumo. 

Como afirmava Enzo Roppo[35], “o contrato é a veste jurídico-formal das operações 

econômicas”. Ora, sendo o contrato a veste jurídico-formal das operações de circulação de riquezas – 

riquezas materiais e imateriais, necessárias à satisfação da personalidade humana, ainda mais no âmbito da 

sociedade da informação e dos consumidores – aquele que não domina com propriedade a linguagem na qual 

as informações acerca da formalização da circulação de riqueza se processam encontra-se fragilizado e 

potencialmente prejudicado na relação contratual. Escrevendo sobre o paradoxo da interpretação dos 

contratos atípicos com base no contrato típico que a ele mais se assemelha, Rodrigo Xavier 

Leonardo[36] assevera: “Em verdade, quando os indivíduos pretendem vincular-se juridicamente, caso não 

estejam acompanhados por técnicos do direito, formalizam suas intenções em linguagem compatível com a 

operação econômica pretendida e não com o tipo mais próximo encontrado na legislação”. 

Constatada esta realidade em julgado recente, ministros da Quarta Turma do STJ reconheceram que 

a clareza semântica dos termos utilizados pelo fornecedor, isto é, a clareza da linguagem aos olhos do 

consumidor, integra o direito do consumidor à informação. No caso analisado, entendeu-se ser inoperante a 

cláusula contratual que somente remetia para a letra da lei acerca de um tipo penal[37]: 

 
CONSUMIDOR. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA 

LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA 

LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do 

Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem 

como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa, física ou jurídica, é "destinatária final" do produto ou 

serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar uma 

cadeia produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou 

montagem. 2. É consumidor a microempresa que celebra contrato de seguro com escopo de proteção do 

patrimônio próprio contra roubo e furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço 

oferecido pelo fornecedor. 3. Os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC, estabelecem que é direito do 

consumidor a informação plena do objeto do contrato, garantindo-lhe, ademais, não somente uma clareza 

física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque destas -, mas, sobretudo, clareza 

semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido. 4. O 

esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária que reproduz, em essência, 

a letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o comando normativo segundo o qual as 

cláusulas limitadoras devem ser claras, por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja 

hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento como tal. 5. Mostra-se inoperante a 

cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as limitações da cobertura securitária, 

somente o remete para a letra da Lei acerca da tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é 

por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos Tribunais e da doutrina criminalista. 6. Recurso especial 

não conhecido.” 

 

Observa-se que a cláusula limitativa de direitos que faz menção a um tipo penal é destituída de real 

valor comunicativo em relação à grande maioria de brasileiros, não alfabetizados na linguagem jurídica. No 

entanto, o obstáculo do desconhecimento da linguagem jurídica não viola o direito do consumidor à 

informação somente quando em relação às cláusulas limitativas de direito de contratos por adesão, mas 

inclusive em toda e qualquer cláusula contratual ininteligível ao consumidor em razão da utilização da 

linguagem jurídica. Não apenas o direito do consumidor à informação mas também a cláusula geral da boa-
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fé objetiva impõe o dever de transparência e de lealdade nas relações contratuais, não sendo dado ao 

fornecedor utilizar-se de meios abusivos e prejudiciais aos consumidores (art. 4º, III e VI, do CDC) – e 

dúvidas não há que um contrato incompreensível ao consumidor, já vulnerável no mercado de consumo, lhe 

é prejudicial à dignidade, à liberdade e, potencialmente, à saúde, à segurança e interesses econômicos. 

Refletindo os parâmetros da boa-fé objetiva e do direito à informação, o art. 46 do CDC dispõe que 

“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. 

A norma protetiva do art. 46 do CDC, normalmente aplicada somente para declarar a nulidade das 

alterações contratuais cuja ciência não foi previamente dada ao consumidor[38], confere reconhecimento 

legal à exigência de que a redação – isto é, a clareza da linguagem e das estruturas textuais – dos 

instrumentos contratuais objetive a compreensão de seu sentido e alcance pelo consumidor. Utilizando-se o 

fornecedor de linguajar truncado, complexo ou excessivamente técnico em instrumento contratual, 

dificultando a compreensão do consumidor, o art. 46 determina que tal contrato não obrigará o consumidor. 

A respeito do art. 46, Nelson Nery Júnior escreve[39]: 

 
...deve-se evitar, tanto quanto possível, a utilização de termos lingüísticos muito elevados, expressões técnicas 

não usuais e palavras em outros idiomas. Os termos técnicos de conhecimento do homem médio leigo, as 

palavras estrangeiras que já estejam no domínio popular do homem mediano podem, em tese, ser empregadas 

na redação de um contrato de consumo, atendidas as peculiaridades do caso concreto, bem como do universo 

da massa a ser atingida como aderente no contrato de adesão. Se este tem como alvo pessoas de baixa renda e 

analfabetas em sua maioria, por exemplo, palavras difíceis, termos técnicos e palavras estrangeiras não 

deverão, por cautela, ser utilizadas no formulário. Não basta o emprego de termos comuns, a não-utilização de 

termos técnicos e palavras estrangeiras para que seja alcançado o objetivo da norma sob comentário. É preciso 

que também o sentido das cláusulas seja claro e de fácil compreensão. Do contrário, não haverá exigibilidade 

do comando emergente dessa cláusula, desonerando-se da obrigação o consumidor. A avaliação da efetiva 

compreensão da cláusula elo consumidor depende do caso concreto. Sendo o consumidor pessoa de nível 

universitário, normalmente terá maior facilidade de entendimento do conteúdo de determinada cláusula 

contratual do que o consumidor com instrução primária sem domínio razoável da língua portuguesa. 

 

Todavia, a linguagem contratual muitas vezes supera o âmbito da língua portuguesa dos falantes 

comuns, dos alfabetizados e inclusive das pessoas de nível universitário, e alcança o espaço das linguagens 

especiais, cujo real valor comunicativo exclui da comunicação todos aqueles que pertencem à comunidade 

linguística externa ao grupo. Como já mencionado a respeito da obra Linguagem, escrita e poder de 

Maurizio Gnerre[40], o que acontece em relação aos documentos jurídicos é semelhante ao fenômeno das 

linguagens especiais: aqueles que não são juridicamente alfabetizados são excluídos da compreensão das 

informações expressadas pela linguagem jurídica. 

A análise das línguas especiais, no entanto, recebe pouco espaço na ponderação e na aplicação do 

art. 46 do CDC, deixando de se aplicar o mandamento legal da não obrigatoriedade do pacto mesmo em 

situações em que o consumidor, além de vulnerável em razão da sujeição no mercado de consumo, é 

evidentemente não alfabetizado no código linguístico jurídico. Como visto, a não aplicação das normas do 

CDC limita-o a uma função meramente simbólica, enunciando uma proteção que em realidade não se 

concretiza. 
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Resgatando as palavras de Boaventura de Sousa Santos[41], “a luta democrática pelo direito deve 

ser, no nosso país, uma luta pela aplicação do direito vigente, tanto quanto uma luta pela mudança do 

direito”. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Proposta a análise crítica dos desafios do direito do consumidor na sociedade da informação sob a 

ótica do princípio do reconhecimento da vulnerabilidade e do analfabetismo jurídico, observou-se que o 

consumidor, reconhecidamente vulnerável em virtude da dinâmica de sujeição e comodificação do sujeito no 

mercado de consumo, tem seu acesso à informação muitas vezes obstado pelo desconhecimento da 

linguagem jurídica empregada pelo fornecedor. 

A reflexão em torno da expressão analfabetismo jurídico permite afirmar-se que o desconhecimento 

da linguagem jurídica potencialmente leva a uma fragilização do sujeito de direito. Sem o domínio da 

linguagem em que a interação política e econômica se processa, o analfabeto jurídico é deixado à margem da 

comunidade discursiva e encontrará maiores dificuldades na participação esclarecida e consciente das 

relações de circulação de riquezas – formalizadas pela veste jurídico-formal do contrato. Neste sentido, a 

linguagem jurídica assume uma função semelhante às das linguagens especiais, bloqueando dos não-

iniciados o acesso ao seu real valor comunicativo e à informação. Obstado, por vias da linguagem, o acesso à 

informação – um elemento essencial à inclusão na sociedade da informação – tem-se uma poderosa arma de 

exclusão ou sujeição. 

Transposta para o âmbito das relações de consumo a reflexão em torno da função da linguagem 

jurídica no acesso à informação, vê-se que o consumidor, quando não alfabetizado na linguagem jurídica, 

dificilmente compreenderá as repercussões da relação contratual em seu patrimônio jurídico e econômico ou 

saberá como defender-se nas vias judiciais ou administrativas. Diante dessa constatação, o art. 46 do Código 

de Defesa do Consumidor oferece um importante, mas pouco utilizado, instrumento jurídico para a defesa do 

consumidor não-alfabetizado juridicamente que se vê lesionado em razão de um contrato redigido de forma a 

lhe dificultar a compreensão de seu sentido ou alcance. 

Paralelamente, ponderou-se a respeito da teoria da vulnerabilidade no Direito do Consumidor e da 

denominada vulnerabilidade jurídica. Apesar do movimento no sentido de verificar-se a vulnerabilidade no 

caso concreto para o preenchimento do conceito de consumidor, o CDC a regula na forma do princípio 

do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A vulnerabilidade é 

reconhecida pelo CDC a todos os consumidores – a despeito de suas particularidades ou de considerações a 

respeito das “espécies” de vulnerabilidade – em razão da realidade sistêmica de sujeição existencial do 

consumidor no mercado de consumo, pois é desse mercado a prerrogativa para conferir existência social 

(“Consumo, logo existo”). Equívocos em relação à vulnerabilidade possivelmente refletem uma ausência de 

precisão na diferenciação entre a disciplina dada pelo CDC ao princípio do reconhecimento da 

vulnerabilidade e aquela dada ao instituto da hipossuficiência. Ademais, percebe-se a relevância do princípio 

do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor enquanto norma que assegura a incidência e efetivação 
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da tutela do CDC; isto é, rejeitada a vulnerabilidade do consumidor, a tutela protetiva consumerista perde 

importância jurídica, limitando-se a Lei nº 8.078/1990 a uma função meramente simbólica. 

A articulação dessas reflexões em torno do desconhecimento da linguagem jurídica, do acesso à 

informação nas relações de consumo e do princípio do reconhecimento da vulnerabilidade, revelou que um 

dos principais desafios do Direito do Consumidor na contemporaneidade e na tessitura da sociedade da 

informação é a efetiva aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, garantindo sua função 

jurídico-normativo em combate à hipertrofia de sua função simbólica. Sem o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo as normas do CDC perdem sua força; sem a o real 

acesso do consumidor à informação por via da linguagem não há concretização do direito à informação; não 

tendo acesso à informação, dificilmente pode-se cogitar em um consumo consciente e um controle em 

relação aos impactos socioambientais das atividades econômicas de consumo. 

Utilizar-se de subterfúgios para neutralizar o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo e negar aplicabilidade ao art. 46 e às demais normas protetivas do 

consumidor é condenar o Código de Defesa do Consumidor a uma função meramente simbólica, negando-

lhe valor jurídico-normativo. E em última instância, não aplicar o Código de Defesa do Consumidor é 

rebelar-se diretamente contra a Ordem Constitucional de 1988, que determinou como um de seus valores 

fundamentais e de ordem econômica a proteção do consumidor. 
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trabalho”. 
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<http://www.caaei.org/anexos/167.doc.>. Acesso em: 25 jun. 2008. 
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ASPECTOS JURÍDICOS DAS CONSTRUÇÕES COLABORATIVAS NA SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO 

LEGAL ASPECTS OF COLLABORATIVE CONSTRUCTION IN KNOWLEDGE 
 

João Araújo Monteiro Neto 

Leonardo Ayres De Morais Silva 
 

 
RESUMO 
O novo modelo organizacional da sociedade moderna, formatado após a revolução informacional, 
tem como paradigma a produção e difusão de informação e conhecimento como um dos motores 
da transformação econômica, social e cultural do mundo moderno. Nesse contexto a evolução do 
principal expoente dessa nova sociedade, a Internet, vem impactando de forma profunda algumas 
estruturas jurídicas clássicas. O desenvolvimento de bases de dados e informações construídas 
colaborativamente na Internet, como as wikis e os conteúdos mashups implicam na necessidade 
de reconstrução das estruturas jurídicas que regulamentam o direito autoral em especial dos 
mecanismos que tutelam a titularidade das informações construídas coletivamente, tornando 
necessária também a rediscussão sobre às formas de proteção jurídica da titularidade autoral bem 
como o a estruturação de novos instrumentos que flexibilizem a rigidez da proteção autoral. O 
presente trabalho busca analisar os aspectos jurídicos das construções colaborativas, em especial 
a tutela autoral em sua esfera conceitual, suas formas mais comuns, bem como sua 
contextualização no cenário judicial nacional, através de pesquisa bibliográfica visa analiticamente 
compreender os aspectos estruturais relacionados ao tema e seus possíveis desdobramento na 
reformulação dos mecanismos de tutela autoral. 
PALAVRAS-CHAVES: Autoral; Dados colaborativos; Internet. 

 
ABSTRACT 
The new organizational model of modern society, formatted after the information revolution, has 
as its paradigm the production and dissemination of information and knowledge as an engine of 
economic transformation, social and cultural development of the modern world. In this context the 
evolution of the main exponent of this new society, the Internet has drastically impacting some 
traditional legal structures. The development of databases and information built collaboratively 
over the Internet, such as wikis and content mashups imply the need for reconstruction of legal 
structures that regulate copyright in particular the mechanisms which protect the ownership of the 
information collectively constructed, making it necessary also to renewed discussion about the 
forms of legal protection of copyright ownership as well as the the structuring of new financial 
instruments more flexible rigidity of copyright protection. This study aims to examine the legal 
aspects of building collaborative, especially copyright protection in their sphere concept, its most 
common forms, as well as his background in national judicial scene, through a literature review 
aims to analytically understand the structural aspects related to the subject and their possible 
deployment in the reformulation of mechanisms to protect copyright. 
KEYWORDS: Copyright; Collaborative data; Internet. 
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INTRODUÇÃO 

  
A Web, em constante evolução, vem se deparando nos últimos anos com uma mudança de paradigma e 

comportamento dos seus usuários. Cada vez mais se consolida uma tendência que reforça a troca de 

informações e colaboração entre as pessoas. A cultura do compartilhamento e a mudança de postura das 

pessoas em relação à Internet ocasionaram o surgimento de um novo padrão de aplicações para a Web: a 

chamada Web 2.0. 

  

Concomitante a essas transformações, surgiu também uma mudança no foco das ferramentas aplicativas 

utilizadas desenvolvendo-se de forma avassaladora o uso de blogs, wikis, fotologs, redes sociais e outros 

tipos de aplicações que possuem como principal característica a dependência da colaboração e da 

participação ativa das pessoas para que possam desempenhar suas funcionalidades. O usuário padrão 

da Web passou do papel passivo de consumidor de informação ou de mero expectador, no qual apenas 

acessava os sites e ―consumia‖ as informações por eles apresentadas, para um papel mais ativo de produtor 

de informação. Hoje as pessoas querem participar, interagir e contribuir com informações para a produção 

não só de conhecimento, mas também para resoluções coletivas de problemas. 

  

Essa tendência de colaboração é tão marcante que a sua influência é perceptível em outros meios de 

comunicações mais tradicionais como as televisões e os rádios. Hoje, vários telejornais incentivam que os 

telespectadores participem das reportagens enviando fotos, comentários por vídeos e até flagrantes de 

reportagens. 

  

Especificamente sobre a Web 2.0, pode-se considerar a Wikipedia, uma das aplicações mais conhecida da 

internet, como um exemplo típico de sitedessa nova geração da Web. Trata-se de uma enciclopédia na qual 

seus conceitos são definidos colaborativamente pelos próprios usuários da rede. WikiCrimes é outro exemplo 

de aplicação colaborativa. O objetivo do site é mapear ocorrências criminais em um contexto 

georeferenciado de forma que as informações criminais são repassadas pelos usuários Web. Tanto no caso 

da Wikipedia quanto no caso do WikiCrimes, as validações dos conceitos inseridos e das informações 

criminais repassadas, são realizadas pela própria comunidade de usuários que participa desses sites. Nesses 

casos, surge um questionamento a respeito da propriedade intelectual dessas informações. No âmbito da 

Internet, em sites cujos dados e informações são construídas colaborativamente por centenas de usuários, de 

quem é a propriedade intelectual destas informações? De cada um dos usuários na proporção de sua 

―colaboração‖? Do criador do site que disponibilizou mecanismos para a coleta dessas informações? De 

ambos, isto é, tanto dos usuários quanto do criador do site? De nenhum ou de ―domínio público‖? 

  

Partindo dessas indagações, este trabalho visa contribuir para a discussão sobre como as relações de 

titularidade e autoria, no contexto das construções colaborativas devem ser reguladas e fomentar a pesquisa 

sobre a situação do Direito Autoral com relação a essas novas formas de criação de conteúdos. 

  

1.                  TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS E CULTURAIS NO PAPEL DO USUÁRIO NA 

INTERNET: DE CONSUMIDOR A PRODUTOR DE INFORMAÇÃO. 
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Nessa última década temos visto uma evolução dos meios de comunicação em massa tão grande que, para 

alguns pesquisadores, implicou em uma mudança da sociedade em relação à importância que tem se dado à 

informação e ao conhecimento. Essa valorização tem sido tão crescente que alguns desses pesquisadores 

batizaram a nossa sociedade atual de Sociedade da Informação ou Sociedade Digital, (LESSIG, 

2008), (PECK, 2008), (GANDELMAN, 2007). Este capítulo explica o contexto histórico e as 

transformações que levaram a essa mudança de atitude e valorização da informação se restringindo ao papel 

das pessoas como usuárias da Internet. O objetivo deste capítulo é contextualizar como esse avanço 

tecnológico levou ao surgimento de novos tipos de aplicações na Webcujo foco está relacionado à 

colaboração entre as pessoas. Essa colaboração tem como resultados a construção de informações que tem 

levado a uma discussão no que diz respeito à propriedade intelectual visto que foram construídas, em muitos 

casos, por várias pessoas utilizando ferramentas colaborativas disponíveis naWeb. 

  

A comunicação sempre fez parte da natureza humana. Desde a pré-história, nos primeiros desenhos nas 

paredes de cavernas, passando pelo desenvolvimento da escrita e criação do serviço de correios, telégrafo, 

telefone, invenção do rádio e televisão, computador pessoal, satélites de comunicação, até chegar às redes de 

alta velocidade (Wi-Fi[1]) dos tempos atuais, o homem vem aperfeiçoando a forma de se comunicar e a 

amplitude de alcance de suas informações. Esse aperfeiçoamento das formas de comunicação implica 

também em uma transformação na forma como a informação é transmitida e, influenciada principalmente 

pelo avanço tecnológico alcançado nos últimos anos, na velocidade e alcance de como ela se propaga. O 

resultado é que surge uma demanda cada vez maior por informação cada vez mais simultânea e global. 

Como cita Peck (2008), primeiramente o mercado financeiro, passando pelas grandes redes jornalísticas, até 

chegar às pessoas comuns. O progresso tecnológico é tão rápido que para Tanenbaum (1997), são cada vez 

menores as diferenças entre coleta, transporte, armazenamento e processamento de informações. 

  

Essa evolução dos veículos de comunicação tem uma importância tão grande que acaba influenciando no 

comportamento da sociedade e até mesmo da economia. Alvin Toffler (1981) chega a dividir a evolução da 

humanidade em três ―ondas‖ sendo que a última onda é chamada de Era da Informação na qual um dos 

maiores propulsores é a evolução tecnológica dos veículos de comunicação em massa. Peck (2008) 

considera a consolidação dessa Terceira Onda através do surgimento da tecnologia digital que culmina na 

criação da Internet e também ―[...] pela inclusão de dois novos elementos: a velocidade, cada vez maior na 

transmissão de informações, e a origem descentralizada destas.‖ 

  

A Internet surgiu por volta de 1968, através da criação da Advanced Research Projects Agency 

Network (ARPANET), projeto que visava interligar laboratórios de universidades que colaboravam com a 

agência de pesquisa militar americana Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)[2] (LEINER 

e outros, 2009). Seu principal objetivo era economizar dinheiro compartilhando recursos de computação que 

estavam espalhados nos Estados Unidos, os quais eram extremamente caros à época. Apesar de sua origem 

militar, a ARPANET cresceu, uniu-se a outras redes similares (BITNET, USENET, etc.) devido a várias 

facilidades de acesso e transmissão e se tornou a Internet. Ela baseia-se no conceito de rede de arquitetura 

aberta[3] que, em termos gerais, permite que qualquer computador seguindo protocolos padrões 

(TCP/IP (CERF & KAHN, 1974)) se conecte uns com outros e sem existir um controle 

central (TANENBAUM, 1997).Coulouris e outros (2001) definem a Internet como ―[…] a vast 

interconnected collection of computer networks of many different types. […] The Internet is also a very 

large distributed system.[4]‖ (COULOURIS, DOLLIMORE, & KINDBERG, 2001, p. 4). 

  

Apesar do número crescente de redes e computadores que se conectavam à Internet, até o início da década de 

90 o público se restringia às universidades, ao governo e às indústrias. A popularização com outros tipos de 

público só ocorreu com o advento da World Wide Web ou simplesmente Web, uma aplicação que facilitou o 

uso dos recursos da Internet ao permitir a criação de sites com páginas contendo textos, imagens, sons, 

vídeos e as ―ligações‖ entre eles através dos hiperlinks. Ela ―surgiu‖ quando em 1989, em um centro de 
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pesquisa nuclear na Suíça, Tim Berners-Lee (1999) desenvolveu uma aplicação que permitia a troca de 

documentos dentro de uma comunidade de físicos conectados pela Internet. Essa nova forma de 

comunicação pela Internet fez tanto sucesso que se tornou um padrão[5] que acabou sendo seguido por todas 

as novas aplicações que eram criadas para a Internet. Silberschatz e outros (1999) resumiram da seguinte 

forma as facilidades proporcionadas pela Web comparando como eram as aplicações na Internet antes dela: 

 
O usuário de um sistema Web enxerga textos formatados ao lado de imagens, em vez de texto cru com instruções de 

formato. O texto formatado com imagens é visualmente mais atrativo do que texto puro. Além disso, o documento é 

mostrado como um documento hipertexto; com um programa navegador apropriado, o usuário pode dar um clique em 

uma região que possui um link associado e o documento apontado pelo link será mostrado. Assim, a interface 

hipertexto da Web é uma interface de navegação poderosa e visualmente atrativa. (SILBERSCHATZ, KORTH, & 

SUDARSHAN, 1999, p. 738) 

 

A Internet juntamente com a Web revolucionou a comunicação e a forma de transmissão da informação se 

tornando um meio de comunicação de massas que criou novas formas de interação entre as pessoas e 

consequentemente novas relações sociais e jurídicas. Branco Júnior (2007) resume dizendo que ―A internet 

talvez seja o símbolo maior da globalização, no sentido de que foi capaz de abolir fronteiras e de unificar o 

meio de comunicação entre os povos.‖. 

  

A Web se tornou tão popular e facilitou tanto o uso da Internet que hoje é muito comum considerar 

a Web como a ―própria‖ Internet. Para Tanenbaum (1997), a principal característica da Web que culminou na 

sua enorme popularização foi sua interface gráfica amigável e de fácil utilização para principiantes. Além 

disso, lembrando que milhares de universidades e centros de pesquisa estavam conectados à Internet, uma 

imensa quantidade de informações sobre os mais diversos assuntos tornou-se facilmente acessível a milhares 

de pessoas espalhadas pelos diversos cantos do planeta. Pesquisar e consultar informações eram basicamente 

as únicas atividades que os primeiros usuários da Web faziam. Isso porque a inserção de informações 

na Web, inicialmente, se restringia basicamente às universidades e aos centros de pesquisas através do 

compartilhamento de suas bibliotecas ou resultados de pesquisas.  

  

Ou seja, o perfil do usuário nesse primeiro momento era apenas o de consumidor de informação. O objetivo 

ao se conectar na Internet e acessar aWeb era apenas o de pesquisar, consultar e fazer leituras sem agregar 

nenhuma informação ou conhecimento aos dados ali disponibilizados. 

  

Com o passar do tempo começaram a surgir os primeiros portais de notícias e, como uma consequência 

natural, praticamente todos os tradicionais veículos jornalísticos passaram a disponibilizar versões 

eletrônicas de suas publicações na Web, o que contribuiu ainda para aumentar a população de usuário da 

Internet que apenas ―consumiam‖ informações. 

  

Percebendo essa ―audiência‖ cada vez maior, empresas ligadas à área de desenvolvimento 

de softwares começaram a implantar versões de seus produtos, que antes se restringiam a computadores 

locais, de forma on-line na Web. Surgiam dessa forma os primeiros serviços disponibilizados via Web para 

usuários da Internet que, além do perfil de consumidores de informação, também começaram a ter um papel 

de consumidores de serviços Web. 

  

Com o passar do tempo o crescimento de número de usuários se tornava cada vez maior. Segundo dados da 

Internet World Stats (Miniwatts Marketing Group, 2010) de setembro de 2009, existem cerca de 1.73 bilhão 

de usuários na Internet (1.733.993,741). Comparado ao ano de 2000, houve um aumento de 380,3% no 

número de usuários na Internet em todo o planeta. Restringindo somente à América Latina, esse aumento em 

cerca de 10 anos chega a 883,7%, tendo o Brasil, com um aumento nesse mesmo período de 1.250,2% e com 

cerca de 67 milhões de usuários, como o país com maior número de usuários da América Latina. O país 

chega a superar a soma dos usuários da Internet de países como a Argentina e México (Figura 1). 
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Figura 1. Os 10 países com maior número de usuários da América Latina 

Fonte: (Miniwatts Marketing Group, 2010) 

  
Nos últimos anos os dados que têm chamado a atenção dizem respeito a determinadas aplicações 

para Web com características que permitem que os seus usuários compartilhem informação como 

os blogs[6] e redes sociais[7]. Essas aplicações se caracterizam principalmente por tornarem possível a 

produção e publicação de suas próprias informações automaticamente na Web, de forma simples e acessível 

a usuários mais leigos que não precisam possuir grandes conhecimentos de linguagens de programação. O 

processo de mudança e evolução tecnológica que permitiu a criação dessas aplicações foi tão rápido que 

muitos usuários nem perceberam que houve uma mudança de paradigma e comportamento deles próprios em 

relação à Web. 

  

O que vemos hoje é uma tendência que reforça a troca de informações e colaboração entre as pessoas e 

incentiva a produção de conhecimento. Concomitante a essas transformações, veio também uma mudança no 

foco das aplicações. Além dos já mencionados blogs e redes sociais, surgiram também oswikis, fotologs, 

RSS, mashups e outros tipos de aplicações que dependem da colaboração e participação ativa das pessoas 

para que possam desempenhar suas funcionalidades. O usuário da Web passou do papel passivo de 

consumidor de informação, no qual apenas acessava os sites e ―consumia‖ as informações por eles 

apresentadas, para um papel mais ativo de produtor de informação. Hoje as pessoas querem participar, 

interagir e contribuir com informações para a produção não só de conhecimento, mas também para 

resoluções coletivas de problemas. 

  

O sucesso dessas aplicações é tão grande que, segundo a BlogPulse (The Nielsen Company, 2010), existem 

hoje (março de 2010) cerca de 126 milhões de blogs em todo o planeta. Só a rede social Facebook conta com 

mais de 400 milhões de usuários ativos, recebendo mais de 3 bilhões de fotos por mês que são enviadas e 

mais de 5 bilhões de peças de conteúdo (incluindo links, notícias, postagens de blogs, anotações) 

compartilhadas por semana (ZUCKERBERG, 2010). Twitter, ferramenta de micro-blogging[8], segundo 

análise da Royal Pingdom (Pingdom AB, 2009), teve mais de 27.3 milhões de tweets em média por dia, 

chegando a uma média de 1.2 milhão de tweets por hora. O YouTube, aplicação para compartilhamento de 

vídeos na Web, já atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações de vídeo por dia (YouTube Inc, 2009). Flickr, 

aplicação para compartilhamento e gerenciamento de fotos na Web, já conta com mais de 4 bilhões de fotos 

compartilhadas (Yahoo! Inc, 2009). 

  

Essa cultura de compartilhamento e a mudança de postura das pessoas em relação à Internet ocasionaram o 

surgimento de um novo padrão de aplicações para a Web: a chamada Web 2.0.  O termo foi criado em uma 

sessão de ―brainstorming‖ entre a editora O’Reilly e a promotora de eventos MediaLive International para 

realização de um congresso sobre Internet. O vice-presidente da O’Reilly, Dale Dougherty, percebeu alguns 

fatores semelhantes entre as empresas que sobreviveram ao ―estouro da bolha‖[9] e que a Internet estava 

cada vez mais importante, o colapso havia mostrado o caminho da Web 2.0 (O'Reilly, 2005). O presidente da 

O Reilly, Tim O’Reilly, escreveu um artigo em 2005 que conceituava a Web 2.0 e depois consolidou o termo 

na seguinte definição: 

 
Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, and an 

attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among those rules is this: Build applications 

that harness network effects to get better the more people use them. (This is what I've elsewhere called "harnessing 

collective intelligence.")[10] (O'Reilly, 2006) 

 

O’Reilly (2005) elencou algumas características comuns à aplicações típicas Web 2.0, como a utilização 

da Web como plataforma com foco no conteúdo e na participação e colaboração entre as pessoas. Chegou 

inclusive a elaborar um quadro comparativo de aplicações que exemplificam as duas gerações da Web. Nós o 
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adaptamos e incluímos algumas informações (Ver Figura 2). 

Figura 2.  Diferenças entre as duas gerações com exemplos de aplicações. 

 

 

 

Web 1.0 Web 2.0 

Mp3.com (sites que disponibilizavam arquivos) Napster (sites que compartilham arquivos) 

Britannica Online (versão on-line de uma 
enciclopédia tradicional) 

Wikipedia (enciclopédia em que os conceitos e 
conteúdos são definidos colaborativamente) 

Sites pessoais (home pages) Blogs 

Correio eletrônico e FAQ (perguntas mais 
frequentes) 

Chat (bate-papo e serviços de mensagens 
instantâneas) e redes sociais 

 

     Fonte: adaptado de (O'Reilly, 2005) 
O que se percebe analisando a Figura 2 é que, enquanto a Web 1.0 era estruturada por sites que 

disponibilizam o conteúdo de maneira estática sem que houvesse possibilidade de interação com seus 

usuários, na Web 2.0 as aplicações tendem a ―incentivar‖ a participação de seus usuários.  Ou seja, o que diz 

Davis (2005) no qual entende que a ―Web 2.0 é uma atitude e não uma tecnologia‖. Lawrence Lessig (2008) 

prefere discutir essas mudanças com relação ao comportamento da sociedade e ao invés de tratar da Web 1.0 

x Web 2.0 prefere mencionar o termo Cultura RW (Read/Write ou leitura/escrita) em oposição à cultura RO 

(Read Only  ou apenas leitura). A Figura 3 (CHONE, 2005) ilustra bem essa mudança de ―atitude‖ através da 

divisão da evolução da Web em três fases. São elas: 

 Criação (―Web 0.x‖): No final dos anos 90, através da criação e proliferação do browser, porém a 

produção de conteúdo se restringia às poucas pessoas que tinham domínio técnico que permitia a 

disponibilização de algumas informações. Poucos produtores para muitos consumidores. 

  

 Desenvolvimento (―Web 1.x‖): O crescimento gigantesco da popularidade da Web levou as empresas de 

software a perceberem o grande potencial desse novo mercado. Empresas como Microsoft, Yahoo, Amazon 

e eBay criaram serviços que, juntamente com a popularização do acesso à Internet, deixou o conteúdo 

da Web acessível a quase todas as pessoas. Muitos produtores para ―todas‖ as pessoas. 

  

 Revigoramento (―Web 2.0”): Através do foco em serviços que tornam qualquer usuário tanto produtor, 

quanto consumidor, de conteúdo como blogs e as redes sociais que tornaram o conhecimento e a informação 

mais abertos e acessíveis. Produção de conteúdo por ―todas‖ as pessoas para ―todas‖ as pessoas. 

  

  

Figura 3. Evolução da produção de conteúdo nas gerações da Web 

Fonte: (CHONE, 2005) 
Para Blattman e Silva (2007, p.198), a Web 2.0 pode ser considerada ―[...] uma nova concepção, pois passa 

agora a ser descentralizada e na qual o sujeito torna-se um ser ativo e participante sobre a criação, seleção e 

troca de conteúdo postado em um determinado site por meio de plataformas abertas‖. Eles completam: 

 
 Se antes a web era estruturada por meio de sites que colocavam todo o conteúdo on-line, de maneira estática, sem 

oferecer a possibilidade de interação aos internautas, agora é possível criar uma conexão por meio das comunidades 

de usuários com interesses em comum, resultado do uso da plataforma mais aberta e dinâmica.  (BLATTMANN & 
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SILVA, 2007, p. 199) 
Resumindo as diversas opiniões dos autores vemos certa semelhança que podemos sintetizar da seguinte 

forma: enquanto a infra-estrutura da Web1.0 se caracteriza pela conexão entre computadores para 

disponibilizar informações, a Web 2.0 se caracteriza por uma conexão entre pessoas para ampliar o poder do 

trabalho colaborativo entre elas. Ou seja, enquanto a primeira direcionava pessoas para a 

informação, Web 2.0 intenciona levar a informação para as pessoas. 

  

O incentivo proporcionado à colaboração pelas aplicações que permeiam na Web 2.0 hoje também implicou 

na proliferação de grupos virtuais que estabelecem relações entre pessoas com interesses em comum na 

Internet: as chamadas comunidades virtuais. Apesar dessa proliferação ter ocorrido na Web 2.0, as 

comunidades virtuais não surgiram nos últimos anos. Para Hagel III & Armstrong (1997), as primeiras 

comunidades virtuais apareceram no início dos anos 70 quando os cientistas utilizavam a Internet e suas 

redes predecessoras para compartilhar dados, colaborar com pesquisas e trocar mensagens. Ele completa 

dizendo que ―[...] na essência, os cientistas formaram comunidades de pesquisa interativa que não existiam 

em um campus físico, mas na Internet. Essas foram as primeiras comunidades virtuais.‖ (HAGEL III & 

ARMSTRONG, 1997, p. 4). Reforçando a mesma linha de pensamento, Rheingold (1993) menciona que os 

criadores da ARPANET em 1968 já previam que as comunidades on-line seriam formadas por membros, 

algumas vezes em grupos outras vezes sozinhos conectados através da rede: ―Elas serão comunidades 

formadas não por localização em comum, mas por interesses em comum.‖ (RHEINGOLD, 1993, p. 19).   

  

Essa própria dispersão geográfica dos usuários facilita a criação dessas comunidades virtuais, pois promove 

o encontro de pessoas que possuem interesses em comum, mas que não compartilhavam conhecimento 

devido às suas distâncias físicas. Rheingold (1993) faz a seguinte conceituação complementando que, além 

da proximidade de interesse, existe uma relação emocional: 

 
Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public 

discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in 

cyberspace[11]. (RHEINGOLD, 1993, p. 5) 

 

                   Esse caráter de aproximação social que as comunidades virtuais podem acarretar, em certos 

casos, pode levar a compreensão de que comunidades virtuais tornam-se, na verdade, redes sociais. Recuero 

(2005) explica que além dos padrões de interesse e cooperação, o que pode diferenciar uma rede social de 

uma comunidade virtual é que a última necessita de certas ―dinâmicas‖ tais como a adaptação, auto-

organização e cooperação. Ela explica: 

 
Além disso, padrões de sincronismo e clusterização são esperados, pois demonstram a coesão estrutural do grupo. 

Também a agregação de novos membros é esperada, pois trata-se de elemento fundamental para o crescimento e 

manutenção da rede. Essas dinâmicas, entretanto, podem não ser específicas das comunidades virtuais, mas comuns a 

várias redes sociais. (RECUERO, 2005, p. 14) 

 

Para Recuero (2005), essas ―dinâmicas‖ juntamente com a forma de interação que ocorrem nas comunidades 

virtuais é que determinam a organização de sua estrutura como rede social. Já para Garton, Haythornthwaite 

& Wellman (1997), uma rede social ocorre simplesmente quando uma rede de computadores conecta uma 

rede de pessoas e organizações. Diante disso, percebemos que a diferenciação de comunidades virtuais para 

redes sociais não é muito simples e que para alguns autores chega a nem existir. Existem vários trabalhos 

mais aprofundados sobre o tema como (GARTON, HAYTHORNTHWAITE, & WELLMAN, 

1997), (RECUERO, 2009), (BARABASI, JEONG, NEDA, RAVASZ, SCHUBERT, & VICSEK, 2002). 

Porém, como o objetivo deste trabalho não é o estudo das causas de formações de redes sociais ou sua 

diferenciação das comunidades virtuais, o estudo aprofundado destes conceitos não será realizado neste 

trabalho. O foco deste trabalho está no resultado de que ambas (sejam redes sociais ou comunidades virtuais) 

conseguem produzir (conteúdos colaborativos) e nas consequências jurídicas relativas à questão da 
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propriedade intelectual do produto desses conteúdos colaborativos. 

  

2.      ASPECTOS GERAIS DAS CONSTRUÇÕES COLABORATIVAS 
Uma das consequências da proliferação das redes sociais e comunidades virtuais foi a ampliação do fluxo de 

informação difundida através da Internet. Isso porque grupos de pessoas com interesses em comum e 

mantendo algum tipo de relação social (amizade, trabalho, grupo de interesse, etc.) facilmente conseguiam 

trocar informações e até mesmo contribuir produzindo conhecimento. Para Recuero (2009), a característica 

da difusão das redes sociais é explicada pelo aparecimento de aplicações da Web 2.0 juntamente com a sua 

evolução tecnológica: 

  
Outro elemento que é característico das redes sociais na Internet é a sua capacidade de difundir informações através das 

conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou de forma significativa os fluxos de informação dentro da 

própria rede. O surgimento da Internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as informações de forma mais 

rápida e interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações 

circulando nos grupos sociais. (RECUERO, 2009, p. 16) 
  

Essa pluralidade de novas informações que circula nas redes sociais é, na maioria das vezes, produzida por 

várias pessoas que estão em uma mesma comunidade virtual. Trata-se, nesses casos, da produção 

colaborativa de informação, realizada devido ao surgimento das chamadas aplicações colaborativas que 

permitiram a formação de bases colaborativas ou também chamados de banco de dados colaborativos. 

  

Banco de dados nada mais é que uma coleção ou conjunto de dados estruturados ou não. Ele abrange 

qualquer área de conhecimento(GANDELMAN, 2007, p. 196), sendo que a diferença de um banco de dados 

comum para um banco de dados colaborativo está no simples fato de que o segundo é construído de forma 

colaborativa por várias pessoas. Essa construção colaborativa de dados ou informações é, geralmente, 

possibilitada por aplicações colaborativas que controlam e mediam a organização desses dados. 

  

A Wikipedia[12] é, talvez, um dos mais famosos exemplos de aplicação colaborativa da Web. Trata-se de 

uma espécie de enciclopédia virtual no qual seus conceitos são definidos colaborativamente pelos próprios 

usuários da Web. Isto é ―[...] é possível a qualquer usuário da Internet fazer qualquer alteração em qualquer 

verbete, de modo a torná-lo mais preciso ou mais completo, de acordo com seu julgamento‖ (BRANCO 

JÚNIOR, 2007, p. 172). Ver Figura 4. 

  

Figura 4 Interface da Wikipedia, a enciclopédia colaborativa da Web 

Fonte: http://www.wikipedia.com 
  

A Wikipedia ajudou a difundir o conceito de wikis. O termo wiki veio do havaiano wiki-wiki que 

significa "rápido", "veloz" ou "célere" e foi criado por Ward Cunningham, que, em 1995, assim batizou 

seu site no qual os próprios usuários poderiam gerar, gerenciar e disseminar conteúdos (WIKI, 2010). Com o 

sucesso desse site, diversos outros surgiram como alternativa para a construção participativa de textos e, até 

mesmo, como ferramenta para a gestão do conhecimento em empresas. 

  

Blattmann & Silva (2007) explicam a diferença de um wiki para um site qualquer da Web: 
O que distingue o sistema Wiki é que, diferentemente de outras páginas da Internet, o conteúdo pode ser editado e atualizado pelos 

usuários constantemente sem haver a necessidade de autorização do autor da versão anterior. Este sistema permite corrigir erros e 

inserir novas informações, ou seja, ninguém é autor proprietário de nenhum texto e o seu conteúdo é atualizado devido à 

possibilidade de ser reformulado. (BLATTMANN & SILVA, 2007, p. 202) 
O próprio Cunningham (2006) estabeleceu os princípios que todo site deve seguir para ser considerado 

um wiki. São eles: 

 
 Simple - easier to use than abuse. 
 Open - Should a page be found to be incomplete or poorly organized, any reader can edit it as they see fit. 
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 Incremental - Pages can cite other pages, including pages that have not been written yet. 
 Organic - The structure and text content of the site are open to editing and evolution. 
 Mundane - A small number of (irregular) text conventions will provide access to the most useful page markup. 
Universal - The mechanisms of editing and organizing are the same as those of writing, so that any writer is 

automatically an editor and organizer. 
 Overt - The formatted (and printed) output will suggest the input required to reproduce it. 
 Unified - Page names will be drawn from a flat space so that no additional context is required to interpret them. 
 Precise - Pages will be titled with sufficient precision to avoid most name clashes, typically by forming noun 

phrases. 
 Tolerant - Interpretable (even if undesirable) behavior is preferred to error messages. 
 Observable - Activity within the site can be watched and reviewed by any other visitor to the site. 
 Convergent - Duplication can be discouraged or removed by finding and citing similar or related 

content[13]. (CUNNINGHAM, 2006) 

 

Porém, conforme dito anteriormente, além de permitir a criação de dados de forma colaborativa, esses tipos 

de aplicações também precisam controlar e mediar essas atividades para que os objetivos sejam atingidos. 

A Wikipedia, portanto, precisou criar regras para que a definição de conceitos ―neutros‖, seu principal 

objetivo, ocorresse sem caos e mediada pela própria comunidade para solucionar possíveis atos de 

vandalismo como introdução proposital de erros ou conteúdos impróprios, deleção de conteúdos, etc. Lessig 

(2008, p.157) explica: 

 
Wikipedia, however, is more than software. It is also a set of norms that were built into the practice of using that 

software. The objective was an encyclopedia. That meant articles were to be written from a ―neutral point of view‖. 

And the project was to be run by a volunteer community. […] To assure that the volunteers felt they were part of a 

community, the rules had to be rules anyone could live by[14]. 

 

                     Sérgio Branco Júnior (2007, p.172) ressalta as vantagens da Wikipedia comparando-a com as 

enciclopédias tradicionais e, reforçando a qualidade dos verbetes descritos pela comunidade de usuários 

da Wikipedia, diz que apesar de existir erros, eles podem ser comparáveis aos erros encontrados em 

enciclopédias tradicionais: 
  

Sem contar com os problemas engessadores da Enciclopédia Britannica, por exemplo, tais como o tamanho físico 

que ocupa, o custo de tradução, impressão e distribuição – além, evidentemente, do tempo gasto para revisão e 

atualização, a wikipedia pode ser, ao mesmo tempo, universal e popular. 
Dessa maneira, conta com verbetes em 205 línguas e dialetos e com atualidade impressionante. É claro que há defeitos, 

mas especialistas afirmam que a própria Enciclopédia Britannica os contêm em número, por amostragem, quase igual. 

A revista Nature inglesa submeteu à análise de especialistas 50 artigos científicos da wikipedia e da Britannica. Entre as 

42 revisões que foram devolvidas à revista, o resultado foi que os especialistas apontaram uma média de 4 

inconsistências por verbete da wikipedia contra 3 de sua concorrente. 
  

Não necessariamente um site para ser colaborativo tenha que ser um wiki. Um exemplo de site que 

consideramos colaborativo, mas que não segue o modelo de um wiki é o Yahoo! Respostas (veja Figura 5). 

Seu funcionamento basicamente é feito por voluntários que passam seu tempo livre respondendo 

gratuitamente as questões de outras pessoas que inseriram no site (LESSIG, 2008), (Yahoo!, 2010). Apesar 

de implicitamente uma base de conhecimento possa ser formada à medida que as perguntas são respondidas, 

a estrutura do site não segue o modelo wiki. Ou seja, ninguém pode alterar a pergunta feita por uma pessoa 

(que pode ser de qualquer assunto seja técnico ou trivial) e nem as respostas feitas pelos usuários 

(ressalvados os casos que as perguntas ou as respostas violem os termos de uso do site). No entanto, a 

colaboração ocorre no fato de as pessoas se ajudarem ao tentarem responder às duvidas postadas por outras 

pessoas. Sérgio Branco Júnior (2007, p.173) cita outros exemplos de aplicações colaborativas: 
Além da wikipedia, diversos outros projetos colaborativos encontram-se em curso. Como exemplo, pode-se citar um projeto 

mantido pela NASA de catalogação das crateras do planeta Marte. O projeto já catalogou, até o momento, mais de um milhão 

de crateras e continua aberto para quem quiser analisar as fotografias do planeta. Outro projeto é o Kuro5hin, revista 

de tecnologia e cultura cuja íntegra da produção editorial é realizada através de sofisticado trabalho colaborativo. 
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Figura 5. Yahoo! Respostas 

Fonte: http://br.answers.yahoo.com/ 
  

O projeto de catalogação de crateras de Marte citado por Sérgio Branco Júnior, também é mencionado como 

exemplo de projeto colaborativo por Lawrence Lessig. O projeto chamado de The Mars Mapping 

Project (Arizona State University, 2010) consistia em mapear a localização de crateras do planeta Marte, 

sendo que durante anos, esse trabalho era realizado por profissionais. Em novembro de 2000, a NASA 

iniciou o projeto no qual repassava esse trabalho para amadores e leigos através de um software. Lessig 

(2008, p.169) explica: 
The theory of the experiment was that ―there are many scientific tasks that require human perception and common sense, but may 

not require a lot of scientific training. So, NASA set up a site where volunteer ―clickworkers‖ could spend ―a few minutes here 

and there‖ and some would ―work longer‖ doing ―routine science analysis that would normally be done by a professional. For 

example, the site included an interactive interface in which the contributor… clicks on four points on a crater rim and watches a 

circle draw itself around the rim.. Pressing a button submits the set of latitude, longitude and diameter numbers to the 

database[15]. 
Figura 6. Mars Public Mapping Project 

Fonte: http://mp2.mars.asu.edu/ 
  

O resultado foi que em quatro dias mais de 800 usuários fizeram mais de 30.000 marcações de crateras. O 

estudo dos resultados apontou que a precisão foi extremamente alta e que, mesmo com erros, o tempo de 

análise e o custo demonstraram que o projeto foi um sucesso (LESSIG, 2008). 

  

Ainda dentro desses princípios da Web 2.0 surgiu o conceito de mashup. Esse termo é originado do seu 

análogo no cenário musical: canções criadas por DJs, compostas por duas ou mais músicas já existentes, 

muitas vezes de estilos musicais totalmente diferentes. No contexto da Web, um mashup trata-se de 

―um website ou uma aplicação web que combina conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo serviço 

completo‖ (MASHUP, 2009). 

  

Ou seja, são aplicações que se utilizam de diferentes fontes de dados, sejam elas de outras aplicações ou não, 

e que, ao combinar essas fontes e fazendo algum tipo de tratamento ou não, geram como resultado um novo 

serviço completo. Algumas vezes os serviços oferecidos pelos mashups nada têm a ver com as propostas 

originais das fontes de dados externas que utilizam. 

  

Apesar de não existir um padrão formal para a arquitetura de um mashup, a grande maioria 

dos mashups segue a estrutura proposta por Duane Merrill (2009), que é constituída pelos seguintes 

elementos: 
  

Provedores de conteúdo (ou de APIs) – são as fontes dos dados. Provedores que publicam conteúdo geralmente 

através de protocolos (RSS[16], Atom[17], SOAP[18], etc.) e que servem como fonte de ―alimentação‖ para 

o mashup; 
  

Aplicação cliente – é a interface do usuário com o mashup. Tipicamente um navegador web onde possui a lógica para 

apresentação e alguma composição simples de conteúdo; 
  
Mashup site – Onde reside a lógica da aplicação. Não necessariamente a execução (ou parte dela) ocorrerá no servidor 

do mashup site. A combinação dos dados resultantes é o que se chama de Mashup. 
  

O exemplo mais clássico de mashup é o site chamado de Housing Maps (http://www.housingmaps.com) que 

utiliza as informações cartográficas do Google Maps (http://googlemaps.com) combinado com as 

informações do Craig List (http://www.craigslist.org) - uma espécie popular de classificados. O resultado é 

um ―novo‖ serviço que é disponibilizado através de um mashup de dois sites que já existiam (e são 

independentes entre si) no qual anúncios sobre vendas e aluguéis de imóveis são disponibilizados em mapas 
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digitalizados, agregando valor aos mesmos. Veja na Figura 7, na primeira tela, no lado superior esquerdo, 

temos a interface do Google Maps. Ao seu lado direito temos a interface do Craig List e, mostrando como 

resultado de um mashup desses dois sitestemos, na parte inferior de ambos, a interface do site Housing 

Maps. 

  

Figura 7. Exemplo de mashup – Housing Maps = Google Maps + Craiglist 
  

Fonte: Adaptado pelo autor 
  

WikiCrimes (http://www.wikicrimes.org) é outro exemplo de mashup no qual há combinação de informações 

sobre crimes, mapas do Google Maps e até vídeos do YouTube!. Nele ocorre o mapeamento de locais em 

que houve crimes colaborativamente, sendo que as validações dessas informações são feitas pela sua própria 

comunidade de usuários. Além disso, é possível que seus usuários relatem locais de ocorrências de crimes 

para alertar outras pessoas sobre o perigo de uma determinada região. Esse relato pode incluir textos, 

reportagens de jornais on-line e até mesmo vídeos, como pode ser visto na Figura 8. 

  

Figura 8. Wikicrimes, exemplo de wiki e mashup com Google Maps 

Fonte: http://www.wikicrimes.org 
  

O que vemos é que esses tipos de aplicações têm gerado verdadeiros bancos de dados colaborativos nos 

quais as informações são inseridas e construídas pela própria comunidade de usuários da Web. Nesses casos, 

surge um questionamento a respeito da propriedade intelectual dessas informações e como fica a aplicação 

do Direito Autoral em face à proteção da autoria intelectual e da titularidade de direitos sobre os dados 

produzidos. 

  

3. A QUESTÃO DA TITULARIDADE E DA AUTORIA DE OBRAS COLABORATIVAS NA WEB 
  

A popularização das tecnologias da Web 2.0 permitiu que a proliferação de conteúdos publicados na Internet 

atingisse níveis globais. Com isso, muito desses conteúdos são obras protegidas pelo Direito Autoral, 

independente de serem textos, imagens ou outro formato qualquer, ao serem publicadas naWeb são 

convertidas a um formato digital que podem ser facilmente reproduzidas, copiadas e em muitos casos até 

modificadas. Isso já evidencia um desafio para o Direito Autoral na proteção dos direitos autorais sobre 

esses conteúdos na Internet. Henrique Gandelman (2007, p.185) cita, além desse desafio, outros aspectos: 

 
São vários os aspectos do ciberespaço (bits) que atingem frontalmente os conceitos básicos do direito autoral: 
a)       a extrema facilidade de se produzirem e distribuírem cópias não autorizadas de textos, músicas e imagens; 
b)       a execução pública de obras protegidas, sem prévia autorização dos titulares; 
c)       a manipulação não autorizada de obras originais digitalizadas, ―criando-se‖ verdadeiras obras derivadas; 
d)       apropriação indevida de textos e imagens oferecidos por serviços on-line para distribuição de material 

informativo para clientes. (GANDELMAN, 2007, p. 185) 
  

Além dessa situação, existe outro desafio que está relacionado ao fato de que muitos desses conteúdos que 

são difundidos pela Web são construídos por várias pessoas ao mesmo tempo. Aliado à tecnologia da Web 

2.0 que facilita a criação de conteúdo por diversas pessoas espalhadas pelo mundo, o que vem acontecendo é 

refletido por um crescimento de obras intelectuais colaborativas e, consequentemente, no incremento da 

complexidade da compreensão e da proteção dos direitos autorais nesses casos. Esse aumento de 

complexidade é enfatizado por Gandelman (2007, p.110-111) que assim disserta: 

 
 No entanto, com a explosão tecnológica deste século, cada vez mais a produção de obras intelectuais se torna 

coletiva, envolvendo várias participações e com isso aumentando a complexidade para se compreender corretamente a 

finalidade e proteção jurídica dos direitos autorais. 
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 Isso leva não só ao problema de proteção dos direitos autorais dessas obras, mas até mesmo na identificação 

de quem são os titulares e/ou autores dessas chamadas obras colaborativas. 

  

Essas limitações são justificadas devido ao fato do avanço tecnológico ocorrer de maneira tão rápida que, em 

muitas vezes, os legisladores não conseguem acompanhá-la. Especificamente ao Direito Autoral, Sérgio 

Branco Júnior (2007, p.13) entende que, as dificuldades que atualmente o Direito Autoral tem enfrentado, 

refletem o fato de tratar-se de ―[...] legislação e práticas interpretativas de uma cultura jurídica defasada 

inspirada numa realidade social, econômica e tecnológica que não mais existe. Ou que começa a deixar de 

existir, baseada em um mundo de imprensas mecânicas e papel, de suporte físico material.‖. Isso reflete não 

só uma dificuldade do Direito Autoral, mas do Direito como um todo, visto que a velocidade com que novas 

relações sociais e tecnologias surgem é muitas vezes muito superior à velocidade com que as legislações se 

atualizam ou se adaptam às novas realidades. O resultado desse atraso é que os objetivos de algumas leis 

acabam perdendo o sentido e suas limitações ficam evidenciadas. O mesmo Sérgio Branco Júnior (2007, 

p.14) cita como exemplo a desvirtuação da proteção do criador de modo a lhe prover recursos para continuar 

criando pelo Direito Autoral. Ele diz: 

 
O direito do autor se transformou no direito do produtor, do distribuidor e do comercializador, muito mais do que o 

autor. Em nome do substrato moral deste, remuneram-se aqueles. Basta ler qualquer contrato de cessão de direito 

autorais para se constatar isso. 

 

Até mesmo essa desvirtuação exemplificada por Sérgio Branco Junior sofre influências pelo 

compartilhamento de conteúdos na Internet. Isso porque o modelo de exploração econômica dessas obras 

antes da Internet era baseado nos custos de produção e distribuição física das obras. Era possível uma obra se 

esgotar, fato que não ocorre mais quando esta obra está digitalizada e difundida na Web. Isso torna 

necessário que o modelo de exploração econômica seja repensado visto que custos de reprodução e 

distribuição praticamente inexistem. Patrícia Peck assim exemplifica sobre esse modelo de exploração 

econômica no qual o Direito Autoral se baseia: 

 
[...] sempre foi mais barato comprar um jornal do que tirar uma cópia xérox de todo um exemplar, por exemplo; do 

mesmo modo era mais econômico comprar um disco LP em vinil do que fazê-lo por seus próprios meios, sem dúvida. 

Logo, o suporte, a mídia ajudava a proteger e a determinar o tempo de envelhecimento e recompra do conteúdo. No 

entanto, fomos inventando novos suportes, e uma prática de cópia que surgiu com a fita cassete e acabou hoje se 

replicando de modo descontrolado pela Internet. (PECK, 2008, p. 87) 

 

A mesma autora assim disserta sobre a necessidade de readaptação do Direito a esses avanços tecnológicos: 

 
Já temos uma nova revolução causada por serviços como do YouTube, que permite acesso e compartilhamento de 

vídeos, e estamos indo cada vez mais para uma Web 2.0 e 3.0, com maior interação dos usuários, em que o conteúdo é 

feito por ele. Tudo isso traz um grande desafio jurídico, uma vez que o Direito é moldado conforme o modelo 

econômico estabelecido. Então, há que pensar em novos modelos de exploração patrimonial do direito autoral, que 

sejam mais eficazes e possam então, dentro de padrões técnicos, estar alinhados com as leis. (PECK, 2008, p. 93) 

 

Essa necessidade de readaptação é reforçada pelos eventuais conflitos jurídicos que passam a surgir diante 

dessa evolução tecnológica aliada àWeb 2.0 que esbarram na própria limitação da legislação autoral atual. 

  

Com o desenvolvimento da Web 2.0 houve um grande crescimento de aplicações colaborativas que 

―incentivaram‖ a criação de conteúdo colaborativo. Para Simon (2000), a própria emergência do conteúdo 

coletivo da Web já se trata de um exemplo de fenômeno de criação cooperativa. E juntamente com esse 

universo de cooperação e colaboração é que questões relacionadas à propriedade intelectual tendem a 

emergir: ―Collaboration is the future of innovation. Those that excel at working collaboratively will win big 

in the unfolding world of intellectual property[19]‖. (DAWSON, 2008, p. 83). Mas nesse novo mundo da 
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colaboração para a criação de novos conteúdos como fica a questão da titularidade? 

  

Com relação a titularidade propriamente dita, existem algumas diferentes teorias relacionadas à propriedade 

intelectual sobre bases colaborativas. Uma delas é a chamada teoria ―the sweat of the brow[20]" na qual 

defende que o autor adquire direitos na criação de banco de dados ou coletâneas pelo simples fato do 

trabalho despendido. Ou seja, esse autor mesmo que seus dados não sejam totalmente originais tem seu 

―esforço‖ e seus custos protegidos e ninguém mais pode utilizar desse trabalho sem sua permissão. O tempo, 

esforço e custos que foram utilizados na compilação de fatos, por exemplo, é recompensado por uma 

proteção de direitos sobre o resultado produzido de acordo com essa teoria (DRASSINOWER, 2004). 

  

Entretanto, o grande dilema dessa teoria entre os autores é a questão da originalidade da criação de conteúdo 

ser preterida ao esforço gasto em uma compilação, por exemplo. Saksena (2009) cita o seguinte exemplo: 

uma pessoa reuniu vários poemas de um famoso poeta cujos poemas já se encontravam em domínio público 

e publicou um livro apenas compilando-os sem nenhum esforço criativo. Se for aplicado a teoria ―the sweat 

of the brow" no exemplo citado, o livro, resultado de apenas uma compilação de outros poemas criados por 

um famoso poeta, estarão sujeitos à proteção autoral cujo direitos de cópias será da pessoa que fez essa 

compilação. ―The labour spent in compiling the poems in the book, without any creativity, has been enough 

to get the protection of copyright, under the regime of the doctrine of sweat of the brow[21].‖ (SAKSENA, 

2009, p. 2) . Para o próprio Saksena, a originalidade é o requisito básico para os direitos de cópia, inclusive 

nos casos de compilação como o exemplificado acima. Ele assim faz a defesa do seu pensamento citando o 

exemplo do livro compilado de poemas: ―In this case he cannot claim copyright as the work is not 

original. If the person had added his own views also in the book, regarding the poems, then copyright could 

have been given to him[22]‖ (SAKSENA, 2009, p. 2) 

  

Esse pensamento da necessidade de um mínimo de criatividade para ensejar direitos de cópia mesmo em 

compilação de dados tem sido chamado por diferentes nomes: creative originality (SAKSENA, 2009), 

creative school (DRASSINOWER, 2004), the need for intellectual effort in the selection or arrangement of 

the facts (SAINSBURY, 2001), entre outros. Entretanto, a essência é a mesma: a necessidade do mínimo 

de criatividade para gerar proteção a direitos de cópia.Algumas definições: 

 
On the other hand, the ―creativity‖ school holds that a finding of originality is impossible in the absence of creativity. 

The standard of originality requires at least minimal creativity. To be subject to copyright protection, a work must be 

not-copied and minimally creative. More precisely, the creativity requirement subsumes the not-copied requirement. 

The result is that labour as such is not sufficient. It is true that the standard of creativity is not by any means high— 

but it is there. This means that merely mechanical arrangements of pre-existing material, even if not copied, are still 

not original[23]. (DRASSINOWER, 2004, p. 108) 
The main requirement of this doctrine is originality. The compilation done should offer something new, .i.e. 

something original to the world. A ―modicum of creativity‖ should be there. The main point is that the compiler 

should create the compilation himself, and not just rehash the pre- existing public domain information. The compiler 

is needed to use his knowledge in addition to the facts available so as to have protection of copyright. Facts are not 

copyrightable and the compiler should select and arrange the factual information in a unique way along with his 

subjective knowledge with it. The motive behind this is that the compiler should add to the knowledge of the 

world[24].(SAKSENA, 2009, pp. 9-10) 
The need for intellectual effort in the selection or arrangement of the facts. This is the approach accepted in the United 

States, the leading case being Feist Publications, Inc v Rural Telephone Service Co, Inc. The Supreme Court rejected 

the sweat of the brow theory, stating that the test for originality was that the choice in making the compilation must 

'entail a minimal degree of creativity'. […] in most cases this would be satisfied in the case of a compilation, however, 

there may be cases in which the 'creative spark is utterly lacking or so trivial as to be virtually nonexistent'. Therefore, 

the standard of creativity is low, but it does exist[25]. (SAINSBURY, 2001, pp. 10, grifo original) 

 

Apesar de não mencionar especificamente a teoria da criatividade, Henrique Gandelman (2007, p.196) 

compartilha do mesmo pensamento: 
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Um banco de dados que contém somente fatos – informações de domínio público – não está evidentemente protegido 

por direitos autorais. A única proteção, nesse caso, reside somente na seleção e organização dos, já que uma certa 

criatividade (originalidade) pode ser medida e avaliada. 

 

E como ficam os casos em que essa compilação de informações é realizada por várias pessoas de forma 

colaborativa como nos bancos de dados colaborativos ou nos casos dos sites colaborativos? O entendemos 

que, no caso de sites cujos dados e informações são construídas colaborativamente por várias pessoas, a 

propriedade intelectual destas informações pertence ao organizador do site. De entendimento semelhante, 

Patrícia Peck (2008, p.124) se posiciona do seguinte modo: 

 
Em obras coletivas os direitos patrimoniais serão exercidos pelo organizador (inteligência do § 2º do art. 17 da Lei n. 

9.610/98); numa obra colaborativa em formato wiki os participantes estão a princípio transferindo ao titular dele o 

exercício da exploração comercial daquela obra que ele ajudou a produzir. 

 

Como forma de justificar o entendimento no nosso ordenamento jurídico, a LDA faz uma definição do que 

se considera uma obra coletiva, o que ao nosso entender, se aplica por analogia à definição de obras 

colaborativas. Vejamos: 

 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
VIII - obra: 
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob 

seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa 

criação autônoma; (Lei 9610/98 no artigo 5º inciso VII alínea h) 
Na mesma referida lei, no seu artigo 17, ela corrobora com nosso ensamento de que a titularidade 

das obras coletivas pertence ao organizador. Vejamos: 
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. 
§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. (Lei 9610/98, 

grifo nosso)  

 

Portanto, tendo como fundamento as teorias acima mencionadas, mais especificamente a teoria da 

criatividade, juntamente com o posicionamento dos diversos pesquisadores citados neste trabalho e 

aplicabilidade em nossa legislação autoral brasileira, entendemos que, no caso de banco de dados 

colaborativos, a titularidade e o direito à proteção autoral cabem ao criador ou organizador desse banco de 

dados. De modo análogo, o mesmo se aplica às aplicações que produzem conteúdo colaborativo. Vejamos 

como exemplo a Wikipedia: é notório que foi desprendido relativo esforço de programação para criação 

do site (teoria do sweat of the brow). Também é perceptível que houve um grande esforço intelectual e 

criativo no emprego dos controles e técnicas de moderação[26] da criação e alteração dos conceitos ali 

definidos colaborativamente (teoria da criatividade). Portanto, atendendo as duas teorias, podemos inferir 

que os criadores da Wikipedia podem requisitar proteção autoral sobre os conceitos ali definidos (mesmo 

que tenham sido criados por seus usuários). 

  

Ressalta-se, no entanto, que não está se defendendo que informações de terceiros protegidas por direitos 

autorais percam seus direitos quando forem utilizados em bancos de dados colaborativos. O que está se 

defendendo é que a titularidade de um produto construído através de um site colaborativo pertença ao criador 

ou titular do próprio site. Isto é, novas criações surgidas a partir da colaboração de várias pessoas 

organizadas ou mediadas por aplicações colaborativas, deverão ter seus direitos autorais vinculados aos 

criadores desses sites. No caso citado, no qual são utilizadas informações de terceiros protegidas por direitos 

autorais, é necessária a permissão de uso com os titulares das mesmas. De mesmo pensamento, Gandelman 

(2007, p.196) disserta: 

 
Na hipótese de banco de dados conter material protegido por direitos autorais (como, por exemplo, artigos de várias 

publicações), há a necessidade de se obterem licenças de uso, tanto do titular do banco de dados como também dos 
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titulares individuais de cada contribuição para a criação do banco de dados. 

 

E como deve ser adquirida essa permissão de uso? Uma alternativa seria através das licenças ou termos de 

uso no qual antes de contribuir com uma aplicação colaborativa, o usuário deve, obrigatoriamente, aceitar os 

termos de uso e permitir que suas eventuais contribuições possam ser utilizadas pelo titular da aplicação 

colaborativa ou até mesmo transferir sua titularidade. 

  

Apesar de não explicitamente mencionar termos ou licenças de uso, entendemos que Henrique Gandelman 

(2007, p.197, grifo nosso) também compartilha do nosso mesmo entendimento da utilização de licenças de 

uso para resguardar o proprietário do banco de dados colaborativo. Segundo o autor, deve-se de alguma 

forma solicitar uma permissão do titular original da informação: 

 
 Muitas vezes, o titular de direitos autorais do banco de dados não tem poderes para autorizar terceiros em 

determinado tipo de utilização de qualquer contribuição individual. Nesse caso, é fundamental que se obtenha a 

permissão do titular original.  

 

Segundo nosso raciocínio, essa permissão pode ser mencionada nos termos de uso no qual o titular de uma 

contribuição individual ao aceitar os termos estará também autorizando a permissão do uso de sua 

informação. Logicamente, a forma e as condições de uso devem variar de acordo com cada contexto 

específico e, consequentemente, demandará um esforço maior, mas que provavelmente irá ser recompensado 

no futuro como assim conclui Gandelman (2007, p. 197): ―[solicitar permissão] É uma operação 

aparentemente trabalhosa e complexa, mas evitará futuras reivindicações de titulares que julgam ter seus 

direitos autorais violados.‖. 

  

CONCLUSÃO 
  

Diante da discussão levantada por este trabalho pode-se perceber que a criação de obras dentro do contexto 

da Web e nela disponibilizadas possuem características bem próprias que a diferenciam de uma obra criada 

dentro dos padrões tradicionais. Além do âmbito diferente, as obras (ou aplicações) disponíveis 

na Web ainda contam com a possibilidade de serem formadas colaborativamente através da participação e 

cooperação de diversas pessoas ao mesmo tempo. Algumas dessas pessoas muitas vezes nem são 

identificadas. Com isso, o principal objetivo deste trabalho foi discutir algumas alternativas às limitações dos 

princípios do nosso Direto Autoral consolidados há um bom tempo de forma a deixá-lo aplicável a essa nova 

realidade proporcionada pela Internet e pela Web2.0. 

  

A utilização de licenças e termos de uso são uma alternativa sugerida por este trabalho para essas limitações. 

Impulsionada pelo sucesso dos projetos de códigos-abertos e software livres, as licenças se tornaram um 

meio prático para completar as lacunas existentes no que diz respeito às questões de direitos autorais. De 

forma análoga, elas também se tornam uma opção para sistemas colaborativos de código fechado, visto que a 

grande maioria dos projetos que aderem à filosofia do software livre se enquadra como uma típica atividade 

de colaboração: diversos programadores, muitas vezes espalhados pelos quatro cantos do planeta, 

desenvolvem parte do sistema ou individualmente ou em subgrupos e, com a cooperação e a interação entre 

eles, o software é desenvolvido e evoluído com o passar do tempo.   
Esse entendimento no uso de licenças é reforçado pela diversificação de anseios que geralmente se tem de 

autores em relação às suas criações ou aos seus trabalhos. Vejamos uma comparação exemplificativa dessa 

diversificação: 

 
Um proprietário de um apartamento, por exemplo, tem interesse no uso exclusivo do imóvel, pois é evidente que não 

se sentiria confortável com a presença de pessoas estranhas em sua sala, cozinha ou banheiro. Já o autor de um livro 

ou o compositor de uma música tem justamente o interesse oposto, pois ninguém produz uma obraartística para seu 

deleite egoístico. Quanto mais pessoas lerem e ouvirem uma criação, tanto maior prazer trará a seu autor, que terá seu 
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talento reconhecido. 
Um proprietário de uma fazenda tem interesse em fruir com exclusividade dos frutos de sua terra e é natural que não 

deseje dividir sua colheita com ninguém. O escritor de uma obra de caráter técnico-científico, por outro lado, tem 

interesse em ser citado em obras de outros autores e, longe de desejar impedir que outros fruam de suas idéias, sente-

se honrado com a menção que fazem a seu trabalho. (VIANNA, 2006, p. 935) 

 

Particularmente, entendemos que criadores de sites e softwares que adotam a filosofia de códigos-abertos 

compartilham com os mesmos anseios de um escritor ou de um compositor conforme os exemplos acima 

citados de Vianna. Ou seja, eles desejam que seus sites ou software sejam utilizados e até mesmo evoluídos 

por outras pessoas. Diferentemente de softwares não-abertos ou comerciais nos quais seus proprietários não 

se interessam que outras pessoas modifiquem suas fontes de código. 

  

Logo, compreendemos que o meio mais adequado para externar esses objetivos variáveis de acordo com o 

perfil do titular de direito autoral é através das licenças ou termos de uso.  Isso porque é através delas que o 

titular pode determinar (e explicitar) o que é permitido fazer ou não com as informações de seusite/software. 

  

Especificamente no caso de aplicações colaborativas, o uso de termos de uso pode evitar eventuais conflitos 

jurídicos no que diz respeito ao uso da informação que foi colaborativamente criada. Pode-se, por exemplo, 

exigir que antes de participar de um site colaborativo, o usuário aceite os termos de uso no qual concorda 

que a titularidade das informações criadas colaborativamente, mesmo com a participação direta deste mesmo 

usuário, pertence ao titular do site. Esse entendimento é reforçado pelas teorias do sweat of the brow e da 

criatividade, visto que os criadores do site empreenderam esforço e tempo para facilitar e permitir que a 

informação final possa ser criada de forma colaborativa, além de empregar meios para moderar e garantir um 

mínimo de qualidade. No entanto, vale ressaltar a análise pontual de cada caso, visto que nosso 

entendimento tem como embasamento as teorias citadas no qual são pré-requisitos obrigatórios esforço e 

processo criativo para justificar a titularidade da informação final colaborativamente criada pelos detentores 

dos direitos dos sites que a criaram. 
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[1] Do inglês, Wireless Fidelity¸ trata-se de marca registrada da Wi-Fi Alliance (http://www.wi-fi.org) para indicar redes sem fio 

que utilizam o padrão IEEE 802.11. Popularizou-se como termo para referenciar genericamente redes sem fio de alta velocidade. 
[2] O primeiro nome da DARPA era ARPA (Advanced Research Projects Agency) no qual alterou para DARPA em 1971, 

retornando para ARPA em 1993 e por fim alterando novamente para DARPA em 1996. 
[3] A arquitetura aberta é um tipo de arquitetura de computadores que permite adicionar, atualizar e trocar componentes sem 

quaisquer dependências ou restrições proprietárias (OPEN ARCHITECTURE, 2009). 
[4] Uma vasta coleção de redes de computadores interconectada de muitos tipos diferentes. A Internet também é um sistema 

distribuído muito grande. Tradução nossa. 
[5] Foi criado o World Wide Web Consortium (http://www.w3.org) como uma organização que define os padrões da Web. 
[6] Contração do termo Weblog, blog é um site que permite que artigos, textos ou outros tipos de informações sejam 

disponibilizados na Web com uma atualização constante e de maneira simples, sendo organizados, de forma geral, em ordem 

cronológica a partir do mais recente. 
[7] Conceituaremos redes sociais no próximo item. 
[8]  Espécie de publicação de blog que permite aos usuários que façam atualizações curtas e rápidas de texto. O exemplo mais 

famoso é o TWITTER (http://www.twitter.com) 
[9] O estouro da bolha foi um fenômeno ocorrido em março de 2000, quando a bolsa eletrônica Nasdaq, onde as empresas de 

internet que estavam supervalorizadas negociavam suas ações, após atingir índices máximos, começou a despencar. Foi o fim de 

centenas de pequenas empresas virtuais que davam seus primeiros passos, restando apenas as empresas mais sólidas. O que se 

concluiu desse ―estouro‖ foi que apesar do mercado de Internet poder gerar lucros, ele tem limites. (GARATTONI, 2010) 
[10] Web 2.0 é mudança para uma internet como plataforma, e uma tentativa de compreender as regras para o sucesso desta nova 

plataforma. Entre outras, a regra mais importante é: construir aplicações que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem 

melhores quanto mais pessoas a usarem (isso é o que tenho chamado de ―aproveitando a inteligência coletiva‖ (Tradução nossa). 
[11] Comunidades virtuais são agregações sociais que emergem da Internet quando uma quantidade suficiente de pessoas 

desenvolve discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, e que forma redes de relações 

pessoais no ciberespaço. (Tradução nossa). 
[12] http://www.wikipedia.com 
[13] Simples: mais fácil de usar do que abusar; Aberto: qualquer leitor pode editar ou alterar seu conteúdo quando considerar que 

esteja incompleto ou mal organizado; Incremental: as páginas podem citar outras páginas, inclusive para páginas que não foram 

escritas ainda; Orgânico: a estrutura e os textos do site e dos textos estão abertos à edição e à evolução; Mundano: um pequeno 
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número de convenções para textos irão permitir acesso a uma linguagem de marcação útil; Universal: os mecanismos da edição e 

de organização são os mesmos de escrita, assim todo escritor é automaticamente um organizador e um editor; Claro: o formato de 

saída sugere as entradas necessárias para reproduzi-lo; Preciso: páginas possuem títulos com precisão suficiente para evitar 

confrontos com nomes, geralmente formando frases; Tolerante: o comportamento interpretativo é preferido às mensagens de erro; 

Observável: as atividades desenvolvidas no site podem ser observadas e revisadas por qualquer visitante do site; Convergente: 

duplicações de páginas são desencorajadas ou removidas encontrando e citando conteúdos similares ou relacionado. (Tradução 

nossa) 
[14] Wikipedia, entretanto, é mais do que um software. É também um conjunto de normas que foram construídas para a prática de 

utilizar esse software. O objetivo era uma enciclopédia. Isso significava que os artigos deveriam ser escritos a partir de um ponto 

de vista neutro. E o projeto foi executado por uma comunidade de voluntários. [...] Para garantir que os voluntários sentissem que 

eles eram parte de uma comunidade, as regras tinham que regras nas quais qualquer um poderia cumprir ou conviver. (Tradução 

nossa). 
[15] A teoria do experimento era que havia muitas tarefas científicas que requerem percepção humana e senso comum, mas não 

requerem muito treinamento científico. Então, a NASA criou um site onde voluntários ―trabalhadores de cliques‖ poderiam passar 

poucos minutos aqui e ali e realizar algumas rotinas científicas que normalmente eram realizadas por um profissional. Por 

exemplo, o site incluiu uma interface interativa na qual o contribuidor clica em quatro pontos sob as bordas de uma cratera e 

observa o desenho de um círculo ao redor das bordas. Pressionando um botão, submete o conjunto de latitude, longitude e 

diâmetro da cratera para o banco de dados da NASA. (Tradução nossa) 
[16] RSS, sigla do termo em inglês (Really Simple Syndication), trata-se de um protocolo que permite que sites divulguem suas 

notícias ou novidades através de um arquivo com extensões variadas (.xml,.rss,etc.) que podem ser lidos por softwares específicos, 

conhecidos como leitores de feeds. (RSS Advisory Board , 2009) 
[17] Atom, assim como o RSS, é um formato para divulgação de notícias na Web e por isso tem os mesmos objetivos do RSS, 

diferenciando apenas pela tecnologia utilizada. Alguns estudiosos afirmam que o Atom é uma versão mais sofisticada do 

RSS  (AtomEnabled Alliance, 2010). 
[18] SOAP, sigla do termo em inglês (Simple Object Access Protocol), é um protocolo para troca de informações muito utilizado 

em serviços na Web por ser simples e independente de linguagem de programação ou fabricante (W3C, 2007). 
[19]  A colaboração é o futuro da inovação. Aqueles que se destacam trabalhando colaborativamente irão vencer no 

desdobramento mundo da propriedade intelectual (tradução nossa). 
[20] Suor da testa (tradução nossa). 
[21] O labor gasto na compilação dos poemas no livro, sem qualquer criatividade, tem sido suficiente para dar a proteção de 

direitos de cópia, sob o que dita a doutrina do sweat of the brow  (tradução nossa). 
[22] Nesse caso, ele não pode exigir direitos de cópia visto que o trabalho não é original. Se a pessoa tiver adicionado seus 

próprios pontos de vista sobre os poemas no livro, aí sim os direitos de cópia poderiam ser dados a ela. (Tradução nossa). 
[23] Por outro lado a escola da ―criatividade‖ afirma que a constatação de originalidade é impossível na ausência de criatividade. 

O padrão de originalidade exige pelo menos um mínimo de criatividade. Para ser sujeito à proteção de direitos autorais, uma obra 

não deve ter sido copiada e ser minimamente criativa. Mais precisamente, o requisito de criatividade sobrepõe o requisito de não-

cópia. O resultado é que o labor por si só não é suficiente. É verdade que o padrão de criatividade não precisa ser grande – mas ele 

existe. Isto significa que arranjos ou compilações meramente mecânicas de materiais pré-existentes, mesmo que não sejam 

copiados, ainda continuam não sendo originais. (Tradução nossa). 
[24] O principal requisito desta doutrina é a originalidade. A compilação realizada deve oferecer algo novo, por exemplo, alguma 

coisa original para o mundo. Uma ―pitada de criatividade‖ deve estar presente. O principal ponto é que o compilador deve criar a 

compilação por ele mesmo e não apenas reordenar informações de domínio público pré-existentes. A pessoa que faz a compilação 

é necessária para utilizar seu conhecimento em complemento aos fatos disponíveis e assim, ter direito à proteção autoral. Fatos 

não são sujeitos à proteção autoral e o compilador deve selecionar e ordenar a informação fática de uma única forma aplicando seu 

conhecimento subjetivo nela. O motivo por trás disso é que o compilador deve acrescentar conhecimento ao mundo. (Tradução 

nossa). 
[25] A necessidade de esforço intelectual na seleção ou na organização de fatos. Essa é a abordagem que tem sido aceita nos 

Estados Unidos, após o caso entre Feist Publications Inc. versus Rural Telephone Service Co, Inc. A Suprema Corte rejeitou a 

teoria do sweat of the brow, afirmando que o teste para originalidade era a escolha de fazer a compilação contendo 

obrigatoriamente um grau mínimo de criatividade. [...] na maioria dos casos de compilações, isso seria preenchido, no entanto, 

pode haver casos em que ―a faísca criativa é totalmente inexistente ou tão trivial que chega a ser praticamente inexistente‖. 

Portanto, o nível de criatividade é baixo, mas existe. (Tradução nossa). 
[26] Mais informações sobre as técnicas utilizadas por enciclopédias na Web 2.0 como a Wikipédia podem ser encontradas 

em (D´ANDRÉA, 2009) 
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DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO À SOCIEDADE DA VIGILÂNCIA: OS OMPACTOS DAS
NOVAS TECNOLOGIAS NA PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA

FROM INFORMATION SOCIETY TO SURVEILLANCE SOCIETY: THE NEW TECHNOLOGIES
IMPACT S ON HUMAN DIGNITY PROTECTION 

João Victor Rozatti Longhi

RESUMO
A sociedade da informação parece estar, a cada dia, mais implementada. Os instrumentos
tecnológicos se fazem cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Entretanto, é com acuidade
que o jurista deve encarar esta realidade. Isto porque as relações de poder exponenciam-se na
Era da Informação. E Somente um Direito comprometido com a dignidade da pessoa humana
pode responder adequadamente aos desafios tocantes à pós-modernidade, instrumentalizando e
efetivando a tutela dos valores da personalidade e seus corolários: a liberdade, a igualdade, a
integridade psicofísica e a solidariedade social.
PALAVRAS-CHAVES: Sociedade da Informação – Dignidade da pessoa humana – Direitos da
Personalidade – Novos direitos.

ABSTRACT
Day by day the information society seems to become a true reality. Technological instruments
are onto our everyday’s life. However, the jurist may act differently against it. The power
relations increase towards the consolidation of the Information Society. And just with a
jurisprudence committed to the Human Dignity we can aptly answer to the postmodern
challenges, making true and effectuating the defense of the personality values and its
consequences: freedom, equality, psiquic and corporal integrity and social solidarity.
KEYWORDS: Information Society – Human Dignity – Rights of Personality – The Rights of new
technologies

1.      As relações de poder na Sociedade da Informação
 
Ao longo destas sessões foram-se desenhando os contornos daquilo
que se chama, num puro “slogan”, a “sociedade da informação”.

 
            Estas foram as palavras de José de Oliveira Ascenção[1] ao examinar alguns aspectos acerca da realidade
que se impôs ao fim do século passado, demarcando as possíveis nuances do século XXI. Entretanto, embora para
muitos o termo apenas deflagre certa promoção de novos setores do mercado, é fato que os meios de comunicação
de massa passaram a ter influência determinante em nosso quotidiano.
            Afirma-se que cada revolução industrial é marcada pela forma predominante de geração de energia para a
produção dos bens de consumo em série. Assim o vapor na primeira revolução industrial, os derivados de petróleo e a
energia elétrica na segunda, a fusão entre ciência e técnica na terceira. A informação, hoje, é cada vez mais apurada e
aquele que a controla, naturalmente, perpetua as relações de poder.
            Correlativamente, assevera-se que enquanto na Era Agrícola o instrumento do poder era o domínio da terra,
concentrado durante séculos nas mãos da Igreja, na Era industrial o poder era exercido por aqueles que detinham o
capital, o controle dos meios de produção. Por conseguinte, reduzir-se-ia o Direito a, no primeiro momento, manter o
controle pela manutenção da “paz social” baseada nos valores cristãos para, posteriormente, ser concentrado na figura
do Estado segundo os paradigmas da territorialidade e da soberania, monopolizando o uso da força.[2]
            Entretanto, as relações de poder, na atualidade, vêm sendo compreendidas sob outro prisma. Isto porque o
poder não é exercido somente pelo Estado burguês concebido para a proteção dos detentores do capital. Segundo
Michel Foucault, deve-se compreendê-lo como numa “microfísica do poder”, renunciando-se ao binômio violência-
ideologia, à metáfora da propriedade, ao modelo do contrato ou ao da conquista, dentre outros tantos dogmas.[3] Em
outras palavras, a coação não é exercida por uma única entidade, mas sim por diversos entes em diferentes momentos
corroborando para a deturpação das formas de desenvolvimento da pessoa, suprimindo a livre formação das
personalidades dos indivíduos.
            Esse enfoque parece compreender melhor o que se convencionou chamar de “Sociedade da Informação”.
 Muito se fala em economia do conhecimento e vários são os entusiastas das inúmeras riquezas que a possibilidade de
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livre profusão da informação, claramente vista hodiernamente como um bem juridicamente considerado pode

trazer.[4]-[5] Entretanto, passam-se desapercebidas as novas formas de exclusão social e as mazelas a direitos
historicamente reconhecidos em contraposição às atrocidades históricas contra a dignidade humana.
            RONALDO LEMOS traz a distinção entre bens competitivos, suscetíveis de apropriação, e não-competitvos, ou
commons, passíveis de serem utilizados por todos indistintamente. Ao analisar os sistemas de comunicação na
atualidade, afirma que as três camadas (física, estrutural e de conteúdo) sobre as quais se funda são reduzidas a
formas patrimoniais de apreensão e disposição, ou “estruturas proprietárias”. Ou seja, bens naturalmente não-
competitivos passaram a ser apropriados e sua disposição passou a ser controlada em todos os sentidos.[6] No mesmo
sentido, Marco Antonio Barbosa:
 

A informação, até bem pouco tempo atrás era geralmente tratada como recurso,
como bem público. [...] Do mesmo modo, os meios de transporte da informação –
telecomunicações e radiodifusão – eram considerados infra-estrutura de natureza
pública, controlado diretamente pelo Estado na maioria dos países. [...] A Internet
permite ao capital individualizar o consumidor e dele extrair toda informação-valor
que puder, levando a um limite nuclear a fragmentação social e a concomitante
exclusão.[7]
 

            Embora a Era da Informação não se resuma apenas à Internet, uma de suas inúmeras facetas, é emblemática
a ilustração. Afinal, são crescentes as novas formas de lesão à pessoa humana perpetuadas em seu âmbito. Bens da
personalidade como imagem, privacidade, honra e outros tantos constitucionalmente protegidos são constantemente
vilipendiados, evidenciando cada vez mais seu lado patológico.
            Sabe-se que uma postura meramente ludista[8] não pode ser a do jurista frente aos problemas apresentados
pela massificação da Rede e das novas tecnologias da informação. Antes de tudo, é preciso compreender suas
peculiaridades para conhecer seu regime jurídico e, finalmente, procurar apresentar alternativas às complexas
demandas insurgentes. O Brasil ainda é carente de uma legislação específica sobre o assunto e alguns projetos em
tramitação não contemplam suas filigranas.[9] Nesse escopo, se desenvolve este breve ensaio.
 
2. Os paradigmas do conhecimento e o atual papel da ciência na sociedade contemporânea
 
            Brevemente delineada a noção acerca da Sociedade da Informação, convém aprofundarmo-nos sobre a
importância do conhecimento e a função da ciência e da tecnologia hoje.
            Preliminarmente, afirma THOMAS KUHN que paradigma significa o conjunto de crenças, hipóteses, métodos e
protocolos válidos, racionalmente e consensualmente, em determinado momento histórico em determinado campo do
conhecimento. Vale como referencial compartilhado por todos os membros de determinada comunidade científica,
influenciando radicalmente na visão de mundo no momento histórico em que está inserido.[10]
            Por seu turno, Fermin Roland Schramm enumera três metáforas correspondentes à atitude do homem
perante a natureza: a do templo (que opera uma primeira distinção entre o espaço “sagrado” e o espaço “profano”),
correspondendo à antiguidade e à Idade Média; a do laboratório (que opera uma segunda distinção entre
conhecimento “científico” e “não científico”), atinente ao período renascentista e das primeiras revoluções industriais; e
a do código (que distingue dois tipos de realidade: a “real” e a “virtual”), que representa a pós-modernidade.
            Cada uma delas ilustra a respectiva relação homem-mundo, a autocompreensão do ser humano com relação a

si mesmo e em suas com a natureza, refletindo os limites morais e éticos de determinada civilização.
[11]

 Embora o
terceiro paradigma, o do código, corresponda à sociedade pós-moderna contemporânea, ressalva o autor: “Na cultura
contemporânea - profundamente marcada pela ciência e a técnica - as três concepções coexistem, e indicam um
terreno de tensões e conflitos entre cosmovisões, valores e princípios diferentes.”[12]
            Nesta auréola, conclui-se que na atualidade não mais é possível uma postura meramente obscurantista ou de
glorificação imprudente das conquistas científicas, vez que a própria história tratou de evidenciar os equívocos do
positivismo tanto nas ciências naturais como nas jurídicas.[13] Logo, não são comportadas mais autoridades científicas
supremas nem princípios absolutos.
            E, comprometido com o atual momento, o cientista deve ser tolerante com os aspectos humanos mais
diversos ao formular suas asseverações. Ou seja, preconiza-se uma que no paradigma atual haja um
comprometimento radical cujo princípio fundamental é o da solidariedade antropocósmica que seja ao mesmo tempo
dialógica (com pontos de vista diferentes); procedimental (regula conflitos de forma não violenta); pragmática (não
procure resolvê-los a priori); aberta aos afetos, indo além da razão humana e, por derradeiro; evolutiva, mudando de
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idéia quando necessário.[14]
            As duas últimas interessam diretamente à ciência jurídica. Com efeito, na chamada era da pós-modernidade,
as certezas de outrora são as incertezas de hoje. Assim, a metáfora de uma ciência arrogante que trazia consigo as
respostas para todas as perquirições humanas perdeu seu lugar na atualidade. Tal qual, outrossim, a noção de um
homem totalmente racional, de capacidades ilimitadas.
            Consciente de seus limites, a ciência jurídica hodierna deve, antes de tudo, procurar aprender pra tentar
ensinar. Associar-se a outros ramos do saber estando sempre aberta para conhecer sem perder de vista suas bases
fundamentais. Evoluir, diferenciando-se por sua função intrínseca, sem se esquecer de sua natureza intrinsecamente
social. Corrobora conosco DANILO DONEDA:
 

 Parecemos ter chegado a um momento inicial de maturação de relação entre a
técnica e os valores presentes no ordenamento jurídico, no qual deixa de existir uma
clara escolha entre o apoio às novas tecnologias e sua recusa. Reforça essa
constatação o desenvolvimento de novas tecnologias com os vários interesses em
jogo incorporando o respeito aos direitos fundamentais; e os mais interessantes
destes não são propriamente “revolucionários”, porém os que privilegiam uma
abordagem mais pragmática e consciente tanto das limitações quanto das diversas
possibilidades do ordenamento jurídico para tratar a matéria.[15]

 
            Ilustrativamente, podem-se citar algumas radicais transformações por que passa o Direito no intuito de se
moldar às vorazes mudanças ocorridas socialmente. Nesse diapasão, denunciada por Natalino Irti, a chamada Era da
Descodificação.[16] Típicas da modernidade racional, as Codificações tinham a intenção de ser “a Constituição do
homem comum”, trazendo por meio de regras objetivas soluções prontas às relações entre os particulares. O que se
nota na atualidade é, ao revés, um sem fim de diplomas legais no intento de regulamentar relações que, incompatíveis
com a falsa neutralidade do codex, se mostram carentes de regras disciplinadoras.
            Michele Giorgianni afirma que antes de a Constituição evocar para si o caráter de irradiadora de princípios
por todo o ordenamento jurídico que têm hoje, a ciência do Direito passou por algumas fases. A primeira delas, a da
legislação extravagante, em que se disciplinavam matérias não previstas pelo legislador. Após isso, a da legislação
especial, perdendo a codificação a exclusividade passando a ser visto como Direito Comum. Finalmente, a dos
estatutos, esvaziando setores inteiros do Código. No Brasil, a Constituição de 1946 foi a primeira a demarcar limites da
autonomia privada, da propriedade e dos bens.[17] Completa MARIA CELINA BODIN DE MORAES:
 

A transposição das normas diretivas do sistema de Direito Civil para o da Constituição
acarretou relevantíssimas consequências jurídicas que se delineiam a partir da
alteração da tutela, que era oferecida pelo Código ao “indivíduo”, para a proteção,
garantida pela Constituição, à dignidade da pessoa humana. [...] Dado o caráter
normativo dos princípios constitucionais, princípios que contêm valores ético-jurídicos
fornecidos pela democracia, isto vem a significar a completa transformação do Direito
Civil, de um Direito que não mais encontra nos valores individuais codificados o seu
fundamento axiológico. [18]

 
            Assim, a ciência jurídica tampouco está às margens das transformações sociais de nossa Era. Posto isto,
convém avançarmos na análise do principal elemento unificador e sistematizador do Direito hoje, qual seja o princípio
da dignidade da pessoa humana, e os desafios para sua efetivação frente às novas tecnologias.
 
3. O Direito na salvaguarda dos valores ligados à pessoa: a importância do princípio da dignidade da
pessoa humana
 
            Dada a importância da dignidade da pessoa humana para o Direito na atualidade, imperioso esmiuçar seu
conteúdo para que sejam analisados alguns malefícios causados pelo uso desmedido instrumental tecnológico hoje.
            Afirma-se que o substrato filosófico do princípio da dignidade humana, sobre o qual se fundam a maioria dos
ordenamentos jurídicos ocidentais e as proclamações de Direitos Humanos após a segunda guerra mundial, é extraído
da filosofia moral kantiana. Kant é de fato um marco teórico para o estudo da dignidade humana. Isto porque parte
do imperativo categórico, de um dever geral, uma máxima universal para a conduta dos homens livres, racionais e
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iguais, como verdadeiro pressuposto para a dignidade humana. Se as coisas têm preço, somente os homens têm
dignidade. Logo, a pessoa humana é um fim em si mesmo, não podendo servir de instrumento para a consecução de
objetivos de outrem.[19]
            Há uma riqueza de concepções e modos de compreensão do valor jurídico da dignidade humana em suas mais
diversas acepções na doutrina nacional atual, principalmente após a constituição de 1988, que a consagra como
princípio fundante do ordenamento.[20]          Primeiramente, Antonio Junqueira de Azevedo preconiza que a
formulação do imperativo categórico da vida humana é pressuposto à caracterização jurídica do princípio da dignidade
da pessoa humana. Ademais, sugere três premissas que dele retiram sua origem, em ordem hierárquica: a) respeito à
integridade física e psíquica das pessoas; b) consideração pelos pressupostos materiais mínimos para o exercício da
vida e; c) respeito pelas condições mínimas de liberdade e convivência social igualitária.[21]
            Por seu turno, Maria Celina Bodin de Moraes vai mais além. Prescindo da hierarquização entre um ou
outro aspecto da dignidade, magistralmente desdobra o princípio constitucional em quatro corolários: i) igualdade, em
que o sujeito moral reconhece a si como igual aos outros; ii) integridade psicofísica, em que o indivíduo respeita a
inviolabilidade do outro como a si mesmo; iii) liberdade, de onde se extraem a autonomia da vontade de um ser
racional e autoderminável, e; iv) solidariedade social, em que reconhece que não só existe mas coexiste e, portanto, é
parte de um grupo social não podendo ser por ele marginalizado.[22]
            Urge salientar que não se trata de hierarquia entre os consentâneos, dos quais se extraem subprincípios
também positivados pelo ordenamento constitucional. Afinal, decorrente da própria natureza do Direito hodierno, o
jurista é sempre instado a interpretar as regras às luzes das normas contidas nos princípios constitucionais. Assim, a
Dignidade per se é imponderável[23], mas sujeita-se a uma ponderação interna[24] em seus subprincípios fazendo
com que ora prevaleça um ou outro, nos limites do caso concreto.
            A ponderação de interesses constitui, em verdade, a forma de resolução de conflitos entre princípios
constitucionais. Trata-se de uma técnica de sopesamento, de balanceamento de valores fundamentais do
ordenamento, onde o intérprete é munido do arcabouço lógico-analítico adequado para dar uma solução à colisão
axiológica em abstrato incidente em um caso concreto. Aclara-nos Robert Alexy:
 

Os princípios, enquanto mandados de otimização, exigem uma realização o mais
completa possível, em relação às possibilidades fáticas e jurídicas. A referência às
possibilidades fáticas leva aos já conhecidos princípios da adequação e necessidade. A
referência às possibilidades jurídicas implica a uma máxima de ponderação pode ser
assim formulada: Quanto mais alto for o grau de descumprimento de um princípio,
tanto maior deverá ser a importância do outro. A máxima da ponderação não formula
outra coisa que não o princípio da proporcionalidade em sentido estrito.[25]

 
            Assim, afirma-se que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade. Esta, por sua vez, se
desdobra em três máximas parciais: da adequação; da necessidade (mandamento menos gravoso) e; da
proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito). Isto implica que o princípio da
proporcionalidade decorre logicamente da natureza dos próprios princípios, sendo dela dedutível.[26]
            Dessa maneira, não se perfaz em justificativa do arbítrio de juiz em detrimento a segurança jurídica, à medida
que na “era das incertezas” a aplicação irrefletida das regras pode conduzir mais rapidamente à injustiça em
detrimento da justiça do caso concreto, que pode ser auferida pelo sopesamento de valores constitucionalizados.
            Assim sendo, dada a importância da dignidade da pessoa humana e da técnica de ponderação de valores para
solução de casos concretos que tangem aos seus limites, convém trazer à baila a incidência das novas tecnologias da
sociedade da informação e os riscos de sua massificação desmedida.
 
4. Os riscos da massificação das novas tecnologias à dignidade da pessoa humana
 
            Exposta a importância do princípio da dignidade da pessoa humana e seus corolários para o Direito da
atualidade, tal como um breve intróito à crítica do que se convencionou chamar de Sociedade da Informação, passa-
se a uma análise tópico-ilustrativa de alguns pontos nevrálgicos nas relações entre Dignidade da Pessoa Humana e a
expansão de ferramentas ligadas às novas tecnologias.
            A priori, convém ressaltar que o conceito de Sociedade da informação, ao passo que ultrapassa, é anterior às
asseverações jurídicas sobre o tema. Para além do mero “slogan”, ponto de partida desse trabalho, a Sociedade da
Informação foi reconhecida como “um princípio socioeconômico, que passou a reger certas atividades de forma
plena.”[27] Ao longo dos anos noventa foi sendo paulatinamente incorporado às políticas públicas em diversos países,

constituindo preocupações também de diversos organismos internacionais.[28]
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            No Brasil, no ano 2000, lançou-se, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o Livro Verde para a Sociedade da
Informação, demonstrando as preocupações do Estado brasileiro em gestar as novas formas de difusão do
conhecimento como forças motriz para a vida no século XXI. Desde lá já se advertia que os riscos iminentes a essa
nova realidade eram imensos, pois ao mesmo passo que pode aproximar as pessoas em todo o globo é capaz de
aumentar a segregação e as disparidades sociais.[29]
            Indo-se adiante, sabe-se que ainda são muitas as tentativas de se proteger valores ligados à pessoa humana
frente às mazelas possibilitadas pelas novas tecnologias. E o caso europeu é emblemático. A Carta de Direitos
Fundamentais da União Européia foi alterada reconhecendo a proteção dos dados pessoais como um direito autônomo
(art. 8) em apartado à tradicional idéia de respeito à vida privada e familiar, consagrada em dispositivo apartado (art.
7).
            Leciona Stefano Rodotà que estas previsões estão diretamente relacionadas com a proteção da dignidade da
pessoa humana, vez que ao passo que um dispositivo cuida do “corpo físico” o outro cuida do “corpo eletrônico”. Ou
seja, se os dados, quando analisados e disponibilizados em conjunto, são aptos a se formularem perfis a serviço tanto
do mercado como do Estado pondo em risco os direitos e garantias fundamentais e a proteção dos dados pessoais
somente contribui para o movimento chamado de constitucionalização da pessoa. In verbis:
 

Estamos diante da verdadeira reinvenção da proteção de dados – não somente
porque ela é expressamente considerada um direito fundamental autônomo, mas
também porque se tornou uma ferramenta essencial para o livre desenvolvimento da
personalidade. A proteção de dados pode ser vista como a soma de um conjunto de
direitos que configuram a cidadania no próximo milênio.[30]

 
            Com efeito, a proteção dos dados pessoais é uma preocupação permanente frente a essa nova realidade. Isto
porque a proteção legal dos direitos da personalidade, como ainda feita pelo sistema brasileiro vigente, por exemplo,
se mostra insuficiente frente à riqueza de situações decorrente das delicadas relações entre autonomia privada e
dignidade humana.[31] Afinal, na evolução doutrinária sobre os institutos, vêm ganhando força a chamada doutrina
do Direito Geral de Personalidade, que tem na cláusula geral de tutela da pessoa (art. 1º, III, CRFB) seu principal
fulcro normativo.[32]
            Por isso se apregoa que a legislação deve privilegiar princípios, indicando critérios de ponderação para que, na
análise de cada caso concreto, possa o intérprete chegar a uma solução equânime. E a disciplina das chamadas
situações subjetivas existenciais carece de uma disciplina jurídica consciente de sua natureza. Isto porque, diferente
de situações patrimoniais, cujo fundamento se encontra na livre iniciativa (art. 170, I, CRFB) a autonomia.  privada em
sede existencial retira seu fulcro da própria clausula geral de tutela da pessoa. Em outras palavras, quando tratamos
de situações ligadas ao ser a garantia da liberdade, como autodeterminação, faz-se premente.[33]
            Liberdade que pela tecnologia se expande dia após dia a limites até pouco inimagináveis, tal como, a serviço
dos que perpetuam as relações de poder, pode ser suprimida a condições alarmantes em uma sociedade democrática.
            No primeiro extremo, as possibilidades dadas hoje pelo uso das tecnologias genética e biomédicas. A disciplina
das transformações do próprio corpo, que passa por diversos estágios. Primeiro, as partes do corpo passam a ter
destinação diversa da que tinham por sua própria natureza, como os gametas masculino e feminino, células, tecidos,
etc. Por outro lado, o uso cada vez maior de informações genéticas, dados biométricos como a forma da mão, os
dados da íris, dentre outros.
            No cume da garantia jurídica da liberdade existencial das pessoas o caso dos wannabes ou amputees-by-
choice, decidindo voluntariamente pela amputação de determinados membros do corpo, gerando polêmicas em outras

ciências, como a psicologia e a psiquiatria.[34]-[35] A ponderação de interesses entre dignidade humana e autonomia
privada, nessas hipóteses, reside na colisão entre liberdade e integridade psicofísica, exigindo extrema acuidade do
intérprete.
            Em contrapartida, as formas de supressão da liberdade parecem ganhar cada vez mais força quando
confrontadas com a realidade na Era da Informação. Os exemplos são inúmeros. Dissertando-se sobre alguns deles,
primeiramente, traremos situações em que o Estado é protagonista em sua própria violação para, posteriormente,
enfrentarmos aquelas em que entes privados, geralmente jungidos a interesses de mercado, dispõem de dados
sensíveis em detrimento daqueles que são objeto das informações ali contidas.
            Ilustrativamente, no primeiro caso, os programas de monitoramento instituídos por inúmeros países pós 11 de
setembro de 2001. Como reação aos ataques terroristas foi promulgado o Patriot Act que trazia uma séria de medidas
restritivas das liberdades individuais, principalmente no campo das comunicações. Assim, alargaram-se os poderes do
FBI, por exemplo, para rastrear e-mails, ligações via celular, além do sigilo bancário de supostos terroristas dentro ou
fora do território americano.[36]
            Ilustrativamente, cita-se o programa Echelon, uma sigla que designa um sistema global de interceptação de
comunicações que opera graças à cooperação dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia no
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âmbito do acordo UKUSA, firmado ainda à época da guerra fria. Em linhas gerais, intercepta comunicações privadas e
comerciais, ou seja, não militares. O parlamento Europeu publicou relatório em julho de 2001 acerca do tema e, ainda

que os resultados tenham ficado aquém das expectativas, é assustador seu conteúdo.[37]-[38]

            Ainda, outro país que se utiliza destes tipos de mecanismos para monitorar os cidadãos através da rede é a
República Popular da China. O Estado chinês exerce verdadeira censura dos meios de comunicação no país, como
forma de controle ideológico. Os métodos são, geralmente, o de controle de palavras chave nos mecanismos virtuais
de busca ou de bloqueio às agencias de notícias que veiculem qualquer tipo de informação non grata ao
Estado.[39]       
      Curioso fato ocorreu recentemente, envolvendo a Google Inc. e o Estado Chinês. Após inúmeros ataques virtuais
visando se apropriar de senhas em contas de seu provedor de e-mail e em redes sociais de ativistas chineses pelos
direitos humanos e a liberdade de expressão, a empresa divulgou nota em que afirma estudar a viabilidade da
manutenção de seus negócios na China. Isto porque parece se tornar excessivamente oneroso manter a política de
filtros de conteúdo em seu mecanismo de busca pela Internet.[40]
            Mais uma amostra de que a Rede tampouco está imune às violações à liberdade de expressão,
majoritariamente capituladas por quem deveria estar comprometido com os Direitos fundamentais, o Estado, seja
comissivamente ou omissivamente, como no caso dos ataques virtuais na China, aparentemente feitos por civis as
informações confidenciais em domínio do provedor de e-mail da Google, que, neste estrito aspecto, cumpre a
obrigação imposta aos provedores dessa espécie.[41]
            Ainda, cumpre mencionar as violações à proteção dos dados pessoais por entes privados. Questão de peculiar
importância, que induz questionamentos acerca das clássicas dicotomias entre direito público e privado ou entre
liberdades públicas e direitos da personalidade.
            Ilustrativamente, cita-se o caso das redes sociais virtuais.[42] É reconhecido o valor econômico dos bancos
de dados nas redes sociais, cujo conteúdo diz respeito a informações pessoais disponibilizadas pelo próprio usuário, ou
seja, dados sensíveis. Logo, utilizados como chamariz para a publicidade de massa ou, mais especificamente, como
critério objetivo na aferição do preço nos contratos de hospedagem de links, parece-nos clara a celebração de um
negócio jurídico oneroso, indiretamente remunerado e, portanto, uma relação de consumo. Corrobora amplamente a
jurisprudência nacional nesse sentido.[43]
            Conforme dito, estes são apenas alguns exemplos dos riscos que a implementação maciça e desmedida das
novas tecnologias pode apresentar à Pessoa. Logo, demandam-se respostas condizentes com essa realidade,
operacionalizando e instrumentalizando as medidas adequadas à tutela dos valores existenciais da pessoa humana.
Mas alerta-nos Stefano Rodotà que “para se chegar a esse resultado, [...], de pouco servem os enunciados
generalizantes e as referências à dignidade da pessoa humana.”[44] Assim alguns exemplos bem sucedidos como o
das autoridades garante dos dados pessoais em outros países, podendo ser também seguidos pelo Brasil.[45]
 
5. Considerações finais
 
            Frente ao exposto, sintentiza, com propriedade, David Lyon:
 

A idéia de sociedade da vigilância pode ser útil para esboçar os alcances desta
dimensão central da modernidade. Examinar a “sociedade da vigilância” é examinar as
relações atuais em termos de vigilância, tal como do capitalismo, patriarcalismo e etc.
Em igual monta, pode distorcê-las, ainda que em associação com outras formas de
noções baseadas em tecnologias, como “sociedade da informação”, ou mesmo
negligenciar as duas faces da vigilância. Há de se ser claro sobre suas potenciais
armadilhas. Elas revelam os dois maiores contextos em que, venho insistindo, a
sociologia da vigilância pode ser alocada, historia e normativamente.[46]

 
            Dessa forma, infere-se conclusivamente que a metáfora da “sociedade da informação”, enquanto espelho de
um novo paradigma técnico científico que macula a visão de mundo no tempo e espaço atuais não está imune às
discussões que perpassam outros momentos históricos. Por detrás do crescente aparato tecnológico e de um discurso
expansivo e democratizante do conhecimento, ocultam-se novas formas de expressão das relações de poder, de
opressão e exclusão social.
            O direito tampouco está imune a este processo. Por isso, deve se aproximar ainda mais de suas bases para
enfrentar os novos desafios impostos pelos fatos. Deve verter-se à dignidade da pessoa humana, como epicentro do
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ordenamento, para combater as mazelas desde novo mundo. Somente assim, operacionalizado sistematicamente, é
que o princípio pode ser efetivado e a Pessoa Humana pode ser devidamente protegida. Este parece ser o único
remédio para obstar a inegável degeneração da “sociedade da informação” em “sociedade da vigilância”.
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DIREITO AO SEGRE E AO SIGILO NA MODERNA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

RIGHT TO SECRECY ANDE SECRET IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY

Marta Beatriz T. Ferdinandi

RESUMO
Direito constitucionalmente tutelado, o direito ao sigilo ao segredo protege a confidencialidade, a
divulgação indevida de informações que digam respeito, unicamente a seu titular, seja no âmbito
familiar ou profissional. Na família, apesar da proximidade existente entre os membros que
residem no lar, como irmãos, marido e mulher e também nos relacionamentos entre pais e
filhos, à privacidade e à intimidade de cada um deve ser preservada. O conteúdo de
correspondência, escrita ou virtual, diários e pertences pessoais não podem ser vasculhados pela
curiosidade de quem quer que seja, até mesmo entre pais e filhos; apesar do dever de cautela,
de cuidado e do dever moral na criação dos seus. Nestes casos o acesso a informações poderá
ocorrer através da conquista e da confiança. Aos cônjuges a regra permanece; não haverá
violação aos direitos da personalidade somente mediante autorização dos mesmos. Esse direito
personalíssimo estende-se ao domicílio; é em seu interior que ocorre a privacidade e a
intimidade familiar, portanto, há a proibição da entrada ou permanência de quem quer que seja,
desde que convidados e certamente autorizados para tanto. Quanto ao sigilo das comunicações,
de correspondência e telefônica, sigilo bancário, de dados, o fiscal, sigilo comercial e empresarial
a regra é a que sua violação somente é permitida mediante autorização judicial o que não
ocorre por exemplo no sigilo profissional, há a necessidade da confiança depositada no
profissional que tem o dever, salvo algumas exceções, em manter o caráter sigiloso da profissão.
A violação ao sigilo e ao segredo em todos esses casos, acarreta danos irreversíveis, muitas
vezes, passíveis de indenização conforme disciplina a Constituição Federal e, subsidiariamente, a
lei esparsa.
PALAVRAS-CHAVES: direito ao segredo; direito ao sigilo; direito da personalidade.

ABSTRACT
Right constitutionally protected, the right to secrecy and secret protects the confidentiality, the
improper disclosure of information that relates solely to its owner, whether in the family or
professional. In the family, despite the proximity between members residing at home, such as
siblings, husband and wife and also in relationships between parents and children the privacy
and the intimacy of each member must be preserved. The contents of correspondence, written
or virtual diaries and personal belongings can not be searched by the curiosity of anyone, even
between parents and children, despite the duty of care, care and moral duty to bring up their
own. In these cases access to information can occur through conquest and confidence. The rule
remains to the spouses, there will be personality rights violation only upon authorization of the
same. This right extends to the very personal home, is what happens inside the family privacy
and intimacy, so there is a ban on the entry or stay of any person, provided that guests and
certainly allowed to do so. As for the secrecy of communications, of correspondence and
telephone, banking secrecy, data, tax, business and commercial secrecy is the rule that its
violation is permitted only with judicial authorization which does not occur in such secrecy, it is
necessary the reliance on professional who has the duty, with some exceptions, to maintain the
secrecy of the profession. Violation of the secrecy and confidentiality in all these cases, causes
irreversible damage, often subject to discipline as compensation to the Federal Constitution and,
alternatively, the law sparse.
KEYWORDS: right to secrecy; right to secret; rights personality.

1. INTRODUÇÃO
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            O direito à intimidade e à privacidade foi inserido, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. As

atrocidades perpetradas contra o homem no nazismo trouxeram à tona a necessidade imperiosa de se criar instrumento capaz de

proteger o ser humano. Pretendeu-se protegê-lo em todas as esferas possíveis de suas particularidades, a fim de se garantir a sua

dignidade por meio da tutela dos segredos, da sua vida pessoal, da vida íntima familiar contra possíveis ataques à honra e à

reputação.

            No direito brasileiro, a defesa da intimidade e da privacidade e suas inúmeras manifestações, tornou-se garantia fundamental,

ao ser inserida na Constituição Federal de 1988, artigo 5º e incisos.

            A defesa desses direitos passou a encontrar abrigo, recentemente, no Novo Código Civil Brasileiro (2002), impedindo que o

detentor de informações exponha a público o que lhe foi confiado mediante sigilo profissional, familiar ou, até mesmo, comercial.

            Tutelar, diretamente, os valores da pessoa humana, dentre eles o direito à inviolabilidade da vida privada e da intimidade de

cada um de seus cidadãos, constitui, assim, grande progresso na lei brasileira.

            Iniciar-se-á este estudo pelos direitos à privacidade e à intimidade, analisando-se suas diferenciações e sua importância no

contexto social atual, tangendo a seara mais fundamental e importante da convivência humana, nomeadamente, as relações

familiares, para, somente após, discorrer sobre outros institutos que complementam a defesa da privacidade e da intimidade,

tuteladas pela Lei Maior; o direito ao segredo e ao sigilo profissional abrange o bancário, o fiscal e o comercial.

 

2. DIREITO À INTIMIDADE E DIREITO À PRIVACIDADE

 

O direito à intimidade e à privacidade é o direito ao resguardo, direito de estar só, de impedir a intromissão de outros na

vida particular de cada um e, também, o direito de se exigir que determinadas informações não se tornem de conhecimento de certos

curiosos.[1]
            O legislador inseriu no texto da lei os direitos à intimidade e à privacidade, separadamente, com o escopo de diferenciá-los.

Parte da doutrina chega a confundir os termos e a defini-los como sendo um só direito, o que, na verdade, não é correto como se

explanará a seguir.

            Neste sentido, pode-se dizer que a Constituição considerou a privacidade como gênero e a intimidade como núcleo

central.[2]

            A intimidade, originária do latim intimus significa o que está no mais profundo, estreito e íntimo[3], enquanto o vocábulo

privacidade é derivado, também, do latim, Privatus, significando aquilo que se encontra fora do Estado, que pertence à pessoa ou ao

indivíduo mesmo.[4]
            Percebe-se nitidamente, a diferença, desde a sua origem, nos vocábulos principalmente, em que a intimidade se encontra em

nível mais aprofundado.

            Gilberto Haddad Jabur[5] entende que essa é apenas uma questão de preferência, posto que ambos possuem igual proteção

jurídica. O ato de violar a vida privada leva, necessariamente, à violação da intimidade.[6]

René Ariel Dotti[7] não compartilha dessa opinião; para ele, existe, sim, uma distinção, defendendo que a intimidade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5558



referir-se-ia a matéria mais restrita que a da vida privada. A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, especificou que o direito à

intimidade é direito diverso do direito à privacidade.

            Importante lição é a de Elimar Szaniawski[8]:
A Constituição brasileira de 5º de outubro de 1988, ao incluir no seu texto a proteção dos direitos à
intimidade e à vida privada como dois institutos ou tipificações distintas, manteve corretamente as
distinções doutrinárias entre proteção à vida privada e proteção à intimidade da vida privada... Já que
como dois conceitos diversos, com extensões de tutela diversas, permitem a mais ampla proteção do
indivíduo, frente a qualquer espécie de atentado.
 

            Gilberto Haddad Jabur[9] vai além, ao discorrer sobre a diferenciação entre a intimidade e o segredo. Este corresponde à

inviolabilidade de confidência feita por uma pessoa a um terceiro.

O que ocorre, na verdade, segundo Vitor Gabriel Rodriguez[10], é que o segredo é parte integrante da intimidade, com

ele não se confunde. O segredo é tutelado, a fim de proteger a intimidade das pessoas.

Conforme é de se observar, a doutrina diverge, e muito, nesses conceitos. O que Gilberto Haddad Jabur entende quanto

à diferenciação do direito à intimidade e do direito ao segredo, não passa, para José da Costa Junior[11], de mera sinomínia.

A mesma divergência ocorre com respeito ao direito ao sigilo e ao direito ao segredo. Carlos Alberto Bittar[12]

entende serem sinônimos, enquanto que Carmen Lúcia Rocha[13] os distingue, nos seguintes termos:
O sigilo, como o segredo, importa silêncio. Todavia, para o sigilo, a divulgação é vedada em sua
generalidade, submetida como fica a reserva, suja utilização é restrita aos limites, pessoas e condições
previstas no sistema jurídico para o atendimento de interesse público comprovado objetivamente nos
termos legitimamente postos. Quanto ao segredo, tudo o que se submete a esta circunstância e garantia
mantém-se no espaço da indevassabilidade. O segredo é ocultado de terceiros. O que é da intimidade
não se revela, mantendo-se desconhecido ou misterioso ao olhar alheio. O que é segregado não pode
ser revelado. O que é sigilosamente mantido não pode ser amplamente divulgado. O que é privado é
reservadamente utilizado, o que é segregado é retirado do acesso a quem quer que seja. (grifou-se)
 

            Diante dessa confusão doutrinária, certo é, porém, que os direitos tutelados não se confundem. O direito à intimidade tem o

escopo de proteger aspectos mais restritos, como ocorre naquele direito de introspecção que se possui, no interior do seu lar, de sua

família, enquanto que os fatos da vida privada são aqueles mais amplos, muito mais que os direitos ao segredo, por exemplo. Neste

caso, a tutela é mais especifica, pretende-se coibir os atos de divulgação das confidências em razão de determinada atividade,

profissional, comercial etc.[14]
            Na doutrina alemã, o direito à intimidade subdivide-se em três esferas. O direito à vida privada encontra-se na esfera mais

ampla, enquanto que a esfera confidencial é mais restrita.[15] Ou seja, trata-se de 3 (três) círculos concêntricos: o da esfera

privada, da intermediária e da esfera íntima. Nesta última, é onde se encontram os direitos à confidência, ao segredo e ao sigilo, já

mencionados, anteriormente.

A lei tutela, portanto, a livre iniciativa do ser humano em manter-se longe de olhares curiosos, independentemente do

motivo que gera essa “solidão”. A privacidade e intimidade, diferentes entre si, tutelam direitos diversos, um mais aprofundado que

outro. Intimidade é o que se encontra no próprio interior, que diz respeito a si mesmo.

 

3. DIREITO AO SEGREDO NAS RELAÇÕES FAMILIARES E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

 

            O direito à vida privada, no qual estão inseridos o direito ao sigilo e o segredo familiar, constitui aquele direito ínsito ao ser

humano, direito de resguardo, de manter determinados fatos longe da curiosidade alheia.

            Direito protegido constitucionalmente, assume grande relevância nas relações familiares. É neste âmbito que se revelam as

intimidades, os sentimentos, a convivência acirrada entre os seres humanos. É neste núcleo que se iniciam a vida, as relações
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humanas, é onde se aprendem as regras do bom convívio no meio social.

            Neste contexto, Ana Carolina Brochado Teixeira[16] aduz que:
[...] é no seio da família que são travadas as relações mais íntimas e relevantes da vida da pessoa. É
nesse âmbito que reproduzem ideologias, transmitem-se normas, os valores dominantes que
fundamentam as relações sociais, que justificam as relações humanas e a ordem social num
determinado contexto histórico. É no interior familiar que se reproduz a primeira organização social,
onde se aprende valores como respeito, integridade e todas as regras de convivência. É nesse âmbito
mais privado que as pessoas travam as primeiras experiências da vida pública, da coexistência da
cidadania, da exclusão ou da inclusão, dos conflitos, dos erros e dos acertos.

            O direito à intimidade, sem dúvida alguma, assume grande papel nessa imensa complexidade que se chama família. E, nesse

contexto, deve-se manter a dignidade, o respeito à vida íntima de cada pessoa da família, pais em relação aos filhos, filhos em

relação aos pais, cônjuges dentre outros.

            Ora, no momento em que se inicia uma família, os consortes assumem inúmeros deveres e obrigações que, certamente,

devem ser observadas para o bom andamento da relação familiar. É o que se pode observar nas palavras de Claudio Luiz Bueno de

Godoy:[17]
[...] homem e mulher, quando compartilham uma vida afetiva em comum, na formalidade do
casamento, que lhe é inerente e lhe da publicidade natural, ou na informalidade da união estável,
submetem-se a uma gama de direitos e de deveres recíprocos, colorário da comunhão a que se lançam,
indutiva de uma necessária especificação da privacidade que lhes e reservada. É ai o ponto diferencial
deste direito da personalidade, ou de sua extensão, quando examinado no desenvolvimento da relação
familiar conjugal ou do companheirismo. [...] a privacidade envolve um conceito variável em função
das circunstancias do caso e condições das pessoas nele inseridas.
 

            Conceito variável nas palavras do referido autor, significa dizer que o direito à privacidade e à intimidade modificam-se

conforme o grau de proximidade que cada ente da família possui em relação aos outros. Entre cônjuges, por exemplo, cuja

proximidade é infinita, deve-se levar em consideração que separar, ali, a gama de segredos existentes entre ambos é tarefa,

praticamente, impossível. O segredo que a norma constitucional tutela, neste caso, é o segredo existente dentro de cada pessoa em

si. Aquele segredo que não se conta a pessoa alguma e que, muitas vezes, ficam guardados no íntimo da pessoa ou, até mesmo,

registrados em diários, escritos, correspondências, documentos e etc.

            É nesse diapasão que Mario Luiz Delgado[18] afirma:
Com muito mais razão, esse direito à privacidade e à intimidade deve ser preservado nas relações
entre cônjuges ou entre companheiros. O casamento ou a união estável não tem o condão de outorgar
aos seus participantes autorização para invadir a privacidade ou a intimidade do parceiro... (grifou-se)
 

            A proximidade entre os familiares e, principalmente, os cônjuges não é capaz de autorizar a invasão indevida na intimidade

um do outro, sob pena de anulação da própria personalidade.

            Apesar da restrição à liberdade a que se submetem as pessoas casadas, a estas não lhes é dado o direito de vasculhar a vida de

seu cônjuge; certas particularidades não interessam a qualquer outra pessoa.

            Com toda razão, não será o casamento, em si, que permitirá a violação de norma constitucional. A lei não impõe obrigação

aos cônjuges em revelar, no momento da separação. Os segredos inerentes à união, mesmo que seja o motivo que originou a

separação, o pedido fundado na insuportabilidade da vida em comum já é suficiente; caso contrário, os cônjuges estariam sujeitos

até mesmo a ferir a dignidade um do outro se determinados fatos viessem à tona em momento tão complicado como é a separação

do casal. Maria Berenice Dias[19] afirma que:
O casamento não outorga a qualquer dos cônjuges o direito à invasão dessa aureola de privacidade.
Portanto, de todo incabível que, para seu desfazimento, imponha a lei a um o ônus de expor a vida do
par; mais, é indevida, é inconstitucional tal ingerência na vida privada.
 

            Desta forma, o enunciado aprovado na IV jornada de Direito Civil em 2007[20] vem ao encontro deste entendimento,
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assegurando, de igual forma, o direito à privacidade dos entes familiares:
Enunciado: O direito à intimidade e à privacidade deve ser assegurado no seio da família, quer na
relação paterno-filial, quer na relação entre cônjuges ou companheiros. Os vínculos parentais e afetivos
recíprocos entre pais e filhos ou entre cônjuges ou companheiros não implicam renuncia ao direito
fundamental de tutela e proteção da vida privada.
 

            Compartilham o mesmo entendimento Ana Carolina Brochado Teixeira e Cláudio Luiz Bueno de Godoy[21] citados,

também, no artigo acima mencionado. Para este último, seria inadmissível que o cônjuge, por força do casamento, fosse privado de

deliberar, por si mesmo, sobre suas próprias escolhas e, até mesmo, se fosse privado de ter o controle de sua própria vida, de

informações ou quaisquer outros aspectos de sua vida privada. Se nessa intimidade que a lei tutela, concedendo a prerrogativa de

excluir do conhecimento dos outros aquilo que diz respeito a si mesmo, se desse o direito ao outro em ter acesso a essas

informações, seria o mesmo que violar a norma constitucional.

            No que tange à correspondência do cônjuge, deve-se ter em mente o mesmo pensamento, o da inviolabilidade. Mesmo que a

finalidade seja a de controlar o dever de fidelidade.[22]
            Também é considerada inviolável a correspondência eletrônica dos consortes. Se o e-mail possui senha, e não for de uso

comum do casal ou da família, a inviolabilidade se impõe. A não ser que o cônjuge tenha acesso à senha e permita que o outro leia

suas mensagens; neste caso, não há violação da norma constitucional, posto que autorizado pelo cônjuge.

            Há entendimentos de que, após aberta a correspondência eletrônica, esta assume o mesmo caráter daqueles documentos

guardados em arquivos de papel, perdendo, desta forma, a inviolabilidade. Este mesmo entendimento é compartilhado pelo Superior

Tribunal de Justiça[23]:
[...] a correspondência de papel depois de aberta é um documento comum e não é mais inviolável. Por
analogia o e-mail também deixa de ser inviolável depois que é aberta e passa a ser um documento
comum.
 

            Resolvida a questão, retorne-se aos documentos fechados pertencentes a um dos cônjuges. Possuindo caráter inviolável, não é

de se permitir a liberdade ao marido ou à mulher de abrir correspondências um do outro.

            Marli Aparecida Saragioto Pialarissi e Wanderlei de Paula Barreto[24] asseveram:
[...] o cônjuge não pode, por livre iniciativa, invadir os arquivos do companheiro sem o consentimento
deste, exceto se a conta de e-mail for comum, ou seja, conta de provedor compartilhada pelos
cônjuges; nesse caso, a sua entrada estaria autorizada. Contudo, havendo senhas, resguardo, o ato de
vasculhar a caixa postal implica violação desse segredo constitucionalmente protegido.
 

            Eduardo Barbosa[25]afirma que a nenhum dos companheiros é permitida a invasão da privacidade do outro e que todo o

conteúdo das comunicações realizadas via internet é armazenado no banco de dados do computador e pelo próprio provedor;

portanto, passível de se requisitar tal arquivo (conteúdo) via judicial, tornando-se a prova lícita conforme disciplina o artigo 332, do

CPC e conclui, “... a jurisprudência tem aceitado a prova virtual, desde que coletada em computador de uso familiar, sem uso da

senha, pois assim não fere o ditame constitucional previsto no art. 5º, inciso X, da CF.”

            O mesmo entendimento compartilham Lourival Serejo e Alexandre Rosa[26]:
[...] não pode o cônjuge violar os arquivos do outro sem a devida autorização. Porém, se o e-mail for
compartilhado, não há problemas, é lícito, da mesma forma que o será se o e-mail for interceptado,
quando estiver sendo enviado. Segundo esse entendimento, a violação da caixa postal e que e
criminosa.
 

            Parte da doutrina vem encontrando grande dificuldade em entender o que seria a “justa causa” do artigo 152 da norma penal,

justificadora da invasão indevida na privacidade e intimidade alheias, no caso em tela a do cônjuge.

            Tereza Rodrigues Vieira[27]entende que:
Destarte, se em ação civil, o cônjuge junta e-mail ou histórico de bate-papo impresso de
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correspondência trocada pelo outro cônjuge, onde se revela sua deslealdade, configura a justa causa,
portanto, não se caracteriza o crime de divulgação de segredo prescrito no art. 152 do Código Penal.
 

            Na verdade, não quer dizer que se fecham os olhos ao direito à privacidade e à intimidade do cônjuge “traidor”. A lei, neste

caso, não está protegendo um em desfavor do outro; o que cabe, nestes casos, é a aplicação do princípio da proporcionalidade pelo

magistrado da causa.

            Para Franciele Men e Cleide Aparecida Gomes Fermentão[28], nestes casos, o que ocorre é uma supressão da intimidade e

da privacidade a favor de um interesse maior:
Fundamental, portanto, a “invasão”, em determinados casos, na esfera da intimidade privacidade do
cônjuge culpado, para preservar a unidade familiar, os valores de uma família e, conseqüentemente, o
crescimento do discernimento, a educação dos filhos na mesma base de princípios e valores.
 

Interessante julgado foi o prolatado na 2ª Vara Cível de Brasília, em 2005. A Justiça do Distrito Federal, em ação de

Indenização por dano moral, aceitou como prova de infidelidade (prova virtual) a troca de mensagens por meio de e-mail em

computador de uso familiar, no qual a esposa tinha acesso às correspondências eletrônicas do marido (acesso à senha...).

            O STF tem entendido que os arquivos de computador não são amparados pelo texto constitucional da correspondência

(sigilo), sustentando que os dados do computador têm a mesma natureza daqueles documentos guardados em arquivos (documentos

de papel), ou seja, assim como as cartas, os e-mails, depois de abertos, não são mais invioláveis, como mencionado, anteriormente.

            Em Nova York, por exemplo, a justiça aceitou até mesmo a troca de torpedos em celular como prova de adultério.[29]
Tiger Woods, um dos melhores jogadores de Golf dos EUA, foi surpreendido na divulgação dos textos enviados por ele, via

celular, a uma garçonete com quem manteve um caso extraconjugal. O jogador viu sua vida desabar. Os chamados “torpedos”

enviados por ele provou definitivamente não apenas uma infidelidade, mas várias. Separou-se da esposa, perdeu seus patrocinadores

e foi obrigado a deixar o esporte.

            O mesmo ocorreu com John Ensign, Jim Gibbons e Kwame Kilpatrick, renomados políticos americanos. A mensagem do seu

celular foi prova cabal de suas infidelidades e conseqüentes separações.

            Perante nossa lei, ainda não há a possibilidade dos consortes terem livres acesso a esse tipo de informação. Para a

tranqüilidade dos infiéis, o acesso às mensagens de texto celular somente ocorrem às escuras, ou seja, se um dos cônjuges invadirem

a privacidade do outro e, diante dessa violação, ler às escondidas as mensagens enviadas ou ficam na dependência de autorização

judicial para que a infidelidade seja materializada. Pelo menos é o que ocorre atualmente ou até que ocorra alguma brecha

jurisprudencial é claro.

            O mesmo não ocorre na França. À um ano a Suprema Corte Francesa vem aceitando as mensagens de texto de celular como

prova de adultério ensejadora do divorcio. O fundamento é simples, se tais textos são aceitos como provas oficiais em casos de

homicídios e outros crimes, nada mais simples que sejam aceitos em casos de família[30].

            É importante salientar que o direito a intimidade e privacidade também permanecem na relação entre irmãos. Um não deve

vasculhar a intimidade do outro como, v.g., a leitura de um diários ou escritos. O mesmo não corre na relação entre pais e filhos

onde há o dever de cautela, de cuidado, dever moral na criação dos seus.[31]
Diverge desse entendimento o doutrinador Paulo José da Costa Junior. O direito ao segredo deve permanecer mesmo em

se tratando de relações entre pais e filhos. Para ele, o ato de vasculhar a vida ou a intimidade de seus filhos consiste em atrofiar nas

crianças o sentimento de intimidade pessoal[32]. Haverá desta forma a quebra de confiança entre os membros familiares, ou seja,

o fato dos pais terem liberdade de vasculhar a vida pessoal dos filhos ensejaria o mesmo direito aos filhos sobre a vida particular e

intima dos pais levando assim a vida familiar a uma verdadeira catástrofe.
Os filhos também tem o direito de segredo em relação aos seus pensamentos, o direito de manterem-se
sós, o direito à sua intimidade sexual etc. O acesso a essas esferas mais intimas dos filhos deve ser
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obtido pelos pais através da conquista, do convencimento, jamais pela força, o que implicaria em
invasão, em violação aos direitos da personalidade dos filhos.[33]
 

            E o que dizer daqueles que convivem diariamente com nossas intimidades em nossos lares, os empregados! Teriam eles a

permissão de divulgar fatos ocorridos com os entes da família! Com certeza não. O direito a intimidade e privacidade vão além, ou

seja, a mesma regra se aplica na relação inversa, entre patrões e empregados.

            O empregador não pode valer-se do seu poder diretivo e constranger seu empregado em virtude da subordinação. Aos

empregadores é vedado também mexer ou revirar a vida íntima de seus subordinados. Não lhes cabe penetrar no íntimo dos seus

empregados a não ser que ocorra desvio funcional. Neste caso, deve-se lembrar do princípio da diferenciação no qual a cada um se

impõe a conduta conforme o meio social em que vive. Haverá, portanto, um rompimento parcial e assistido da privacidade. O

fundamento dessa parcialidade consiste no direito de o empregador zelar pela sua residência e pelo seu patrimônio[34].

Na verdade, em cada caso deverá o juiz utilizar-se do bom senso e do principio da proporcionalidade para suas decisões e

julgamentos, seja na violação da intimidade e privacidade entre os cônjuges, nas relações fraternais entre irmãos ou diante da

subordinação entre empregados e empregador. Em todos esses casos o direito à intimidade e privacidade deve permanecer inclusive

no que se refere ao direito de segredo. As normas constitucionais são para todos.

            O direito à intimidade pessoal, individual de cada um em seus relacionamentos familiares relaciona-se intrinsecamente à

inviolabilidade domiciliar. De certa forma aparece como um mecanismo jurídico aos particulares a fim de resguardar o direito à

privacidade e intimidade inserido no artigo 5º, XI, CF[35].

            Cite-se as palavras do Desembargador Carvalho Martins[36]:
Com este alcance, a inviolabilidade de domicilio está relacionada com o direito à intimidade pessoal
(esfera privada espacial), previsto no art. 26, considerando-se o domicilio como projeção espacial da
pessoa. É ainda um direito à liberdade da pessoa, e assim é que a Constituição considerada a “vontade”,
o “consentimento” da pessoa (n. 2 e 3) como condição sine qua non da possibilidade de entrada no
domicilio dos cidadãos fora dos casos de mandato judicial.
 

            Com muita razão de existir, a norma constitucional protege o espaço íntimo, de sossego do ser humano. É no interior de suas

casas que o ser humano deve permanecer em paz.

            O artigo 5º da Constituição Federal refere-se a domicilio o que para muitos estudiosos houve um determinado equivoco do

legislador já que domicilio possui significado diverso do pretendido tutelar. Portanto, há quem prefira o vocábulo habitação.

            De qualquer forma, independentemente das diferenciações entre domicilio, residência ou habitação, a lei estende a proteção

também aos estabelecimentos comerciais e ao quarto de hotel, ao quarto de pensão[37]. Abrangendo também suas partes tal como

o pátio, o quintal e o terraço, quartos ocupados pelo paciente em hospital, hotel e motel, inclusive prostíbulos, estendendo-se a

residências não fixadas no solo, como trailers-residência e barcos-residência.

            Considera-se domicílios das pessoas jurídicas as empreiteiras de obras e conseqüentemente os escritórios instalados em

containers, próximos as obras. O que ainda resta dúvida em função da finalidade, do animus de permanecer como residência é o

veículo motor[38] e os caminhões, afinal o caminhoneiro têm a boleia como residência por longos períodos de tempos. Porém, por

enquanto, não há norma nem doutrina a esse respeito. Preferimos acreditar a norma também deverá estender sua proteção também

nesses casos.

            Em qualquer desses espaços é vedado à entrada ou permanência daqueles que são considerados indesejáveis pelo titular do

direito. Proprietário ou locatário possuem o direito de selecionar aqueles que pretendem ver participar de suas particularidades, sua

intimidade familiar ou até mesmo profissional já que a lei estende a tutela a ambientes comerciais não aberto ao público.
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            Somente em alguns casos a lei excepciona. Desta forma, a inviolabilidade de domicilio encontra-se estampada na própria

constituição nos incisos, XI do artigo 5º, isto é, em casos de flagrante delito; desastre e necessidade de prestação de socorro e

quando houver determinação judicial (mandado), desde que ocorra durante o dia.

            Além dessas exceções constitucionais, outras existem em legislações esparsas. Nos casos, por exemplo, de Busca domiciliar,

art. 240 do CPP da Prisão em flagrante – art. 301 CPP; Quando necessário a penhora de bens pelo oficial de justiça art. 659, parag,

1º, 660 e 661 do CPC; Arresto (art. 821 CPC); Seqüestro (art. 823 e parágrafo único do 825 CPC); Busca e apreensão – art. 842

parágrafo 1º do CPC.

            Ainda, por fim, no estabelecimento comercial, os agentes públicos estão autorizados a entrar licitamente como ocorre, por

exemplo, nos casos de agentes de saúde pública (como ocorre, por exemplo, em casos de vistoria de imóveis para verificação de

focos da dengue), superintendência do abastecimento, policia administrativa[39] etc. tudo em função do interesse público[40].

 

4. DIREITO AO SEGREDO DAS COMUNICAÇÕES

4.1. Sigilo e violação de correspondência

 

            O direito ao sigilo das comunicações é uma das formas inseridas na Constituição pátria como proteção à intimidade em suas

mais variadas formas de manifestação, seja ela escrita ou falada e até mesmo as digitalizadas. Consiste o direito de excluir da

curiosidade alheia as informações ou idéias contidas ou guardadas em escritos particulares. As manifestações do pensamento

humano abrangem inclusive as comunicações telefônicas e telegráficas, radio,[41] telemáticas etc.

            Nota-se claramente que a intenção do legislador constituinte foi a de preservar as mais amplas expressões do comportamento

humano, seja ele escrito através de um documento confidencial, em cartas ou confissões a ministro religioso (neste caso, sigilo

profissional) seja por meio da manifestação verbal de um individuo em relação a outros mediante aparelho telefônico, cartas, e-

mails, diários dentre outros.

            Neste compasso, as palavras de Celso Ribeiro Bastos[42], ao asseverar que:

Dizer que a correspondência assim como as comunicações telegráficas, de dados e telefônicos é
invioláveis significa que a ninguém é lícito romper o seu sigilo, isto é: penetrar-lhe o conteúdo
significa ainda mais: implica, por parte daqueles que em função do seu trabalho tenham de travar
contato com o conteúdo da mensagem, um dever de sigilo profissional.

            O sigilo epistolar não é de todo absoluto. Nos casos expressos em lei, cumpre ao juiz competente decretar a sua quebra a fim

de coibir práticas criminosas e assegurar a devida aplicabilidade da lei,[43] até mesmo nas hipóteses em que houver necessidade

de se desvendar algum fato importante para futuro indiciamento criminal.[44]

            Em se tratando de práticas delituosas a lei permite a interceptação de correspondência do preso. Caberá à administração

penitenciária realizar a interceptação, observando o que disciplina o artigo 41, parágrafo único da lei 7.210 de 1984 e desde que haja

necessidade de preservar a ordem pública ou em casos que se verifiquem a exigência de disciplina prisional[45].
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            Em suma, permite-se a violação somente em se tratando de fundada suspeita de crime; presidiários; incapazes. Outras

limitações existentes em leis esparsas existem como ocorre no caso da falência empresarial, art. 63, II da Lei de Falências que

atribui à obrigatoriedade de leitura dos escritos, cartas da empresa pelo sindico diante da presença do falido[46] ou nos casos em

haja litigância entre duas ou mais pessoas em que a exibição dos documentos em juízo é permitida quando o objeto de prova ou a

prova em si pertence a ambos os litigantes, artigo 358 do CPC ainda, v.g., nas situações em que o destinatário da correspondência

necessita utilizá-la para a defesa de seus direitos, mesmo que não haja anuência do signatário regra do artigo 133 do CPP, parágrafo

único[47].

Deve-se lembrar também do artigo 240, parágrafo único, letra f do Código de Processo penal na disciplina acerca das

buscas domiciliares ou pessoal das cartas do acusado em que houver suspeita de que ali haja algo importante para a elucidação dos

fatos.[48]

Nestes casos Mirabette entende que este dispositivo encontra-se revogado havendo necessidade de ordem judicial.

Tratando-se, portanto, de prova ilícita, inadmissível no processo. (somente será admissível mediante anuência do acusado; em se

tratando de ser o próprio objeto material do crime ou quando obtida mediante uma das causas excludentes da ilicitude (estado de

necessidade, legitima defesa etc...)[49]

E, por fim o art. 376 e incisos do Código de Processo Civil que estabelece que as cartas, assim como os registros

domésticos, fazem prova contra quem os escreveu quando enunciarem o recebimento de um crédito; contiverem anotações que

visem suprimir a falta de um titulo em favor de quem for indicado como credor; ou expressarem conhecimento de fatos para os

quais não se exija determinada prova. Assim, o destinatário ou terceiro, que tenha obtido licitamente a correspondência, pode se

valer da mesma como prova contra o remetente[50].

 

4.2. Monitoramento de e-mail empresarial

 

            O monitoramento da correspondência eletrônica realizada pelo empregador é prática usual nas empresas a fim de se verificar

a produtividade dos empregados e a utilização indevida da correspondência eletrônica tais como o envio de material impróprio que

não diz respeito ao ambiente de trabalho como a pornografia.

            Apesar de a prática ser corriqueira, a interceptação de dados realizada em comunicações internas dos empregados é prática

criminosa se o empregador não obtiver autorização do empregado, viola, portanto, os direitos de personalidade, o sigilo das

correspondências, do empregado passível de indenização pelo dano sofrido[51].

Alguns doutrinadores entendem que o monitoramento de e-mail empresarial não configura ilícito por não pertencer ao

empregado e sim à empresa[52].

O que ocorre na verdade é uma colisão de direitos entre o poder diretivo do empregador que implica em direitos e

obrigações e direitos de personalidade do empregado.

Luiz David Araújo explica que a utilização indevida do correio eletrônico da empresa pelo empregado, vincula a empresa

na ocorrência de atos ilícitos como, por exemplo, o racismo ou veiculação de material pornográfico. A empresa torna-se

responsável pelo fato diante da ausência de fiscalização do empregado caracterizando-se a culpa in vigilando ou in eligendo[53].

[54]
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6. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFôNICAS

 

Questão fundamental acerca das comunicações telefônicas prevista no artigo 5º da Constituição Federal envolve a

problemática sobre o texto do inciso XII. O texto do referido inciso não alcançou a devida abrangência tornando-se vago seu

conteúdo cuja interpretação restou duvidosa pelos juristas e estudiosos do direito.

Pleno resolveu a questão quanto à redação da parte final daquele inciso no qual haveria a necessidade de edição de lei que

regulamentasse a “disciplina procedimental rígida do pedido, da autorização e da execução da diligencia, de modo a restringi-lo ao

estritamente necessário[55]”.

Em 24 de Julho de 1996, a lei 9.296 foi editada dirimindo a questão. Regulamentado as interceptações telefônicas, a norma

constitucional passou a ter eficácia plena e aplicabilidade imediata[56]. A duvidosa questão acerca da aplicabilidade ou não do

artigo 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações não tinha mais razão de existir.

Resolvida a questão, qualquer interceptação telefônica realizada antes da edição da Lei n. 9.296 de 1996 são consideradas

ilícitas. Carente de regulamentação em razão da lacuna legislativa a problemática tornou-se ainda maior diante da decisão do STF

ao considerar que o artigo 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações não fora recepcionado pela Constituição Federal de

1988[57].

Após a edição da referida lei, a interceptação telefônica poderá ser realizada mediante autorização judicial e desde que seja

destinado à constituição de prova em investigação criminal ou instrução processual ou ainda em casos de uso próprio para a

preservação do resguardo, do sossego ou honra pessoal[58].

Em se tratando de empresas, as gravações telefônicas somente serão lícitas mediante aviso e aceitação por escrito de seus

funcionários[59]. A prova colhida sem a devida anuência será considerada ilícita, inaceitável como prova em eventual despedida

por “justa causa”.

A evolução da tecnologia hodiernamente, fez com que a interpretação sobre a abrangência da norma fosse ampliada, assim,

a doutrina vem considerando também os meios de comunicação, além do telefone, o telex, fax e celular além das comunicações por

meio de secretária eletrônica[60]. Os doutrinadores diferenciam a interceptação telefônica da escuta. Na interceptação há um

terceiro que realiza a gravação enquanto que na escuta há o conhecimento de um dos interlocutores na gravação[61]. O que se

diferencia da gravação que se consubstancia no ato de gravação por um dos interlocutores ou por terceiro, nesse caso é o que se

denomina de grampo[62].

Além da interceptação, escuta e gravação telefônica, há a gravação ambiental; aquela efetuada num determinado ambiente

onde se encontram os interlocutores (sem que haja conhecimento) por um terceiro, estranho ao diálogo ali realizado. Considerada

lícita sua utilização em processo criminal (entendimento do STF)[63]

 

7. DIREITO AO SEGREDO PROFISSIONAL
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            O segredo profissional, em termos gerais, são as informações que o profissional, nas atribuições de suas funções, tem

conhecimento e que devem ser mantidos em sigilo a fim de assegurar os interesses do particular. Trata-se de um privilégio

concedido pela lei cuja violação é considerada um ato punível pela lei penal.

            Direito resguardado pelo artigo 5º, XIII e XIV da Constituição Federal sua tutela estende-se a todas as profissões como

ocorre no sigilo bancário, do advogado, sigilo de fonte (jornalístico), segredo do psicólogo dentre outros.

            Apesar de considerado direito fundamental do ser humano por estar protegido em clausula pétrea na Magna carta, não se trata

de direito absoluto. A Constituição Federal inseriu a proteção a intimidade e privacidade e também trouxe consigo a possibilidade de

limitada flexibilização da norma.

            Ocorre que em determinados aspectos da vida profissional há casos em que não pode o profissional manter sigilo sobre

certas afirmações de seu cliente como aconteceria, por exemplo, em casos de grave ameaça do direito à vida, à honra etc. Celso de

Mello[64] assevera que os direitos e garantias constitucionais não possuem caráter absoluto; medidas que restrinjam prerrogativas

individuais ou coletivas são necessárias, mesmo que excepcionalmente sempre que o interesse público o exigir. As normas

constitucionais permitem certas limitações jurídicas com o escopo de proteger o interesse social. Os direitos ou garantias individuais

ou coletivas jamais poderão ser exercidos em prejuízo de terceiros, nem da ordem pública.

            É exatamente nessas limitações que se encontram os limites éticos do dever de manter sigilo a que certos profissionais estão

obrigados. No caso, por exemplo, do advogado, o dever de sigilo encontra-se disciplinado, além do art. 5º da Constituição Federal e

outras normas ordinárias, no Código de Ética e Disciplina da OAB em seus artigos 25, 26 e 27 e também pelo Estatuto da

Advocacia, Lei n. 8.906 de 1994, art. 7º, II.

            O artigo 25[65] do Código de Ética e Disciplina da OAB permite que o advogado quebre o dever de sigilo em casos de

grave ameaça ao direito à vida, à honra ou quando estiver em situação de confronto com o próprio cliente.

            Em se tratando do segredo Médico, o dever de segredo e sigilo vem disciplinado no Código de Ética Médica artigo 103[66],

Declaração Universal dos Direitos Humanos art. XII[67], Código Internacional de Ética Médica (1949), artigo 5º, X da

Constituição Federal, artigo 154 e 207 do Código Penal, Código de Ética Médica de 1988 Capítulo IX, artigos 102 a 104 além do

Código de Ética dos profissionais de Enfermagem[68].

A lei prevê os casos em que poderá desatender o dever de sigilo do paciente. Estão elencados sob o manto do “dever legal”

em que o profissional tem a obrigação de revelar fatos que tenha conhecimento em detrimento de seu paciente e os que configuram

“justa causa”, elemento justificador da violação de sigilo, todos constantes da resolução 005 de 1984 do Conselho Federal de

Medicina.

No “dever legal”, o médico é obrigado a notificar compulsoriamente os casos de doenças infecto-contagiosas (artigo 269

do Código Penal e artigo 66, II da Lei de Contravenções Penais), doenças profissionais e toxicomania (alínea “a”); perícias judiciais

como ocorre nas aposentadorias por invalidez do INSS (alínea “b); nos casos em que o médico examina o paciente no intuito de

elaborar laudos periciais para companhias de seguros, serviços biomédicos ou juntas de saúde. O médico deverá elaborar somente o

necessário, sem mencionar, se possível, o diagnóstico (alínea “c); em atestados de óbito no qual deve conter a causa da morte (alínea

“d); nos exames realizados em menores de idade em que o médico verifica maus tratos, sevícias, castigos corporais, atentado

violento ao pudor ou a supressão intencional de alimentos (alínea “e”); quando houver crime em que paciente figura como autor do

delito (alínea “f”) e nos casos de aborto criminoso desde que ressalvados os interesses de seu paciente (alínea “g).

Constitui-se em “justa causa” a quebra do sigilo profissional pelo médico os casos em que examina menores de idade e

houver lesão ou enfermidade que exija cuidados médicos ou atitudes profiláticas por parte de familiares devendo quebrar o sigilo e
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informar aos responsáveis a situação do paciente (alínea “a”, parte 2); quando do exame pré-nupcial, constatando-se ser um dos

cônjuges portador de defeito físico irremediável ou moléstia grave desde que transmissíveis por contágio ou herança e possa colocar

em risco a saúde do outro ou de sua descendência. Antes, porem, deverá o profissional esgotar todos os meios possíveis para se

evitar a quebra do sigilo (alínea “b) e quando se tratar de fato delituoso cuja gravidade seja prejudicial a terceiros cumpre ao médico

revelar tais fatos à autoridade competente.

            O dever de segredo e sigilo estende-se também ao profissional da comunicação, aos jornalistas cujo objetivo é o desobrigá-lo

em depor ou revelar as fontes que utilizou para produzir sua matéria jornalística. O jornalista terá maior credibilidade e acesso as

informações.[69]
            Assim como todas as outras profissões há exceções quanto à exigência de confidencialidade das informações como ocorreria

nos casos de cometimento de crime se em meio suas investigações o jornalista vier, a saber, o autor destes delitos.

            O mesmo ocorre com o contador. O acesso a informações acerca de movimentação financeira, dados cadastrais, imposto de

renda dentre outras, o obriga a manter sigilo. A guisa de exemplo citamos o ocorrido em uma empresa de auditoria e contabilidade

que obteve êxito em Mandado de Segurança na ordem que exigia a revelação de dados sigilosos de ex-cliente; a ementa é clara ao

dizer que o judiciário não possui o poder de impor a quebra do sigilo profissional. Não há sequer lei que o obrigue. É necessário,

nesses casos, manter a ordem pública e a coexistência harmoniosa da vida e da paz social. O respeito, a dignidade e a confiança

depositadas no profissional é de suma importância à ética e à moral da profissão que exerce[70].

            Verifica-se, portanto, que todo profissional cujo trabalho o segredo se impõe, somente poderá revelar o segredo, em termos

gerais, mediante a Justa causa. O problema que se encontrou na doutrina foi à delimitação do que venha a ser a justa causa.

            Diante das divergências doutrinarias e da dificuldade em estabelecer parâmetros ao termo, a lei elencou em norma ordinária

um rol meramente exemplificativo conforme já exposto anteriormente. A ocorrência de outros fatores além daqueles ficará à

discricionariedade do juiz em verificar se houve ou não a violação do segredo profissional.

 

8. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS (SIGILO FINANCEIRO) E FISCAIS

            O sigilo de dados, focado pelo constituinte, funciona como complemento aos direitos da privacidade e à intimidade,

desdobrando-se em duas vertentes o segredo bancário e o segredo fiscal[71].

            Inicialmente é importante entender que, apesar da nossa constituição ser relativamente recente, derivou de uma conjuntura

ainda pouco clara quanto aos avanços da tecnologia, mais precisamente no que se refere à comunicação de dados. Não haveria como

s constituintes preverem as conseqüências decorrentes da popularização da internet Desta forma, o sigilo da comunicação de dados

não abrange todos os meios de transferência ou armazenamento de dados hoje existentes e, portanto, não pode ser considerado

como garantia absoluta.

            Trata-se, então, de garantia relativa e limitada, principalmente por serem passíveis à quebra do sigilo pela Justiça Penal e

Civil[72].

            Sendo expressão do direito à privacidade, Roberto Quiroga Mosquera[73] assevera que os dados depositados em contas

correntes bancárias, somente serão revelados mediante autorização judicial ou, se for o caso, pela autorização expressa do titular do

direito ao sigilo.

            Assim, a primeira vertente quanto ao sigilo da comunicação de dados constitui-se como dever jurídico de sigilo bancário
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imposto às instituições financeiras, visando proteger os interesses privados, impedindo que terceiros tenham acesso às informações

financeiras. Sua finalidade não é outra senão a de manter a ordem pública e proteger o sistema de crédito[74]. Defendem-se, por

via indireta, os direitos privados de cada um.

            Direito relativo, como já dito anteriormente, há a possibilidade de quebra do sigilo quando existirem elementos que revelem o

cometimento de um crime e o inadimplemento de uma obrigação principal tal como débitos financeiros, tributários, trabalhista entre

outros, com a devida autorização judicial.

            Ainda, segunda vertente do sigilo bancário permite a quebra do sigilo pelo fisco para a verificação dos pagamentos de

tributos (art. 38, parágrafo 5º da Lei n. 4.595 de 1946). Assim, a Receita Federal possui legitimidade ativa com respaldo no decreto

3.725 de 2001 que regulamentou preceito da Lei Complementar 105 também de 2001.[75]

Quanto à lei complementar 105 de 2001, são de grande importância ressaltar que 3 (três) projetos de lei e um projeto de lei

complementar vêm provocando arrepios aos juristas do nosso país.

Esses novos projetos foram recentemente encaminhados pelo Presidente da República ao Congresso, visando modificar as

normas pertinentes ao sigilo bancário e fiscalização tributária. Aprovados permitirão à Receita Federal agir em nome do Judiciário

com todos os poderes conferidos a ele.

A modernização tributária pretendida fecha os olhos aos direitos e garantias constitucionais como o direito à intimidade e à

privacidade, ignorando-os por completo. Seriam inconstitucionais?

Inconstitucionais ou não, o fato é que tais projetos já foram aprovados restando apenas à votação pela Comissão de

Constituição e Justiça. Caberá, portanto, aos bancos encaminhar ao Ministério Público as operações bancárias suspeitas, originando

o que se atribui o nome de “efeito cascata”. Após a quebra do sigilo, todas as pessoas envolvidas na operação considerada suspeita

terão suas operações bancárias violadas.[76]

Outra agressão aos direitos constitucionais será a criação do “Sistema Nacional de Informação dos Contribuintes” previstos

no projeto de lei. Através desse sistema a Receita Federal terá pleno acesso a informações sobre o patrimônio e rendimentos dos

contribuintes. O objetivo seria tornar mais eficiente a cobrança de dívidas ativas pela obrigação imposta aos administradores de

empresas em fornecer informações sobre o paradeiro e patrimônio do devedor.

Aprovada a referida lei o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União estarão autorizados a receberem as

informações sigilosas, pois serão incluídos no rol daqueles a quem deverão ser fornecidos tais dados. O que é de se espantar é a

ressalva da desnecessidade de autorização judicial a estes órgãos. Seria aí um mero erro de digitação ou a intenção é clara, excluir a

atuação do poder judiciário!

Inúmeras vezes tais projetos foram embargados permanecendo por longo período imóvel. Foi no decorrer desse ano que os

projetos deslancharam. Ademais, houve também o pedido de urgência do nosso Presidente da República.

 

9. SIGILO COMERCIAL E EMPRESARIAL
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            No sigilo empresarial, aquele que impõe caráter de confidencialidade às informações relativas às empresas, privadas ou

publicas, individuais ou coletivas, também tutela a lei as indústrias, as empresas de contabilidade, financeiras e as de propriedade

intelectual. (art. 195, XI da Lei de Propriedade Intelectual, Lei 9.279 de 1996, art. 169 da Nova Lei de Falências n. 11.011 de

2005.)

            Nesse compasso cite-se a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a ementa do Habeas Corpus n.

199701000260 307, relator, Desembargador Federal Osmar Tognolo, Terceira Turma, julgado em 3 de setembro de 1997:

2. Conforme já decidido por esta turma no julgamento HC n. 1997.01.00.016227-7 DF, “os dados
relativos à vida contratual de uma instituição bancária estão protegidos pelo segredo comercial (art. 17
e 19 do CCom), que se insere no conceito amplo de segredo bancário, somente podendo ser devassados
por ordem judicial”[77].

            Insere-se na proteção do sigilo das empresas o que diz respeito a sua escrituração ou livros comerciais, art. 1.179, caput,

CCB, contábeis, correspondências, balanço patrimonial e de resultado econômico (art. 966, caput, e art. 981 do CCB).

            A possibilidade de exibição desses documentos somente ocorre mediante autorização judicial e nos casos que o artigo 195 do

CTN descreve. Também quando houver necessidade de fiscalização previdenciária e de seguridade social previstos pela lei 8.212 de

1991, art. 33, parágrafo 1º, sumula 439 do STF.

            José Wanderlei Bezerra Alves[78] exemplifica que a exibição desses documentos somente ocorre mediante ordem judicial

em casos que houver, por exemplo, a liquidação de uma sociedade ou quando ocorrer a sucessão em caso de falecimento do sócio.

Ainda, há a mesma possibilidade quando houver suspeitas, devidamente fundamentada, na administração irregular por alguns dos

sócios, desde que a solicitação seja feita pelos acionistas que representem mais de 5% do capital social. Nos casos do artigo 1.191

do Código Civil e em casos de falência e concordata e a pedido dos credores. (decreto lei n. 7.661 de 1945, art. 1º, parágrafo 1º,

artigo 30, III, art. 172.). E por fim, em casos da fiscalização da seguridade social (Lei n. 8.212 de 1991, art. 33, parágrafo 1º), que

poderão ainda, requisitar a força pública para a obtenção (art. 200 do CTN).

            A regra é a inviolabilidade dos registros comerciais. Excepciona-se apenas nos casos em que a lei menciona como

necessários as atividades comerciais.

 

10. CONCLUSÃO

 

            Os direitos da personalidade são fundados na dignidade da pessoa humana, garantidores das mais elevadas manifestações do

pensamento e vida humanas. São considerados direitos absolutos e limitados por sofrerem certas exceções previamente tipificadas

em lei, quando em conflito com outras normas existentes no ordenamento jurídico ou direito entre as pessoas.

O direito ao sigilo e ao segredo protege a confidencialidade. Nas relações familiares a privacidade e à intimidade deve ser

preservada até mesmo entre pais e filhos que deve conquistar os seus, na medida em que há cumplicidade, as informações de suas

vidas pessoais são acessíveis, sem a necessidade da indevida invasão da intimidade e da privacidade. O mesmo ocorre entre
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cônjuges, a relação e a proximidade deve gerar confiança não havendo, portanto, a violação forçada de cartas, e-mails e segredos

entre eles.

Estende-se também à inviolabilidade de domicílio; é em seu interior que ocorre a privacidade e a intimidade familiar, lugar

onde deve permanecer o sossego, a paz. Qualquer que seja a pessoa que ali adentrar sem autorização dos titulares do direito, invade

indevidamente o espaço alheio, passíveis das sanções disciplinadoras e protetivas da moradia familiar. A ordem judicial permite o

acesso ao interior e também aos agentes de saúde, quando da necessidade de verificação de focos de doenças infecto contagiosas,

ambos em razão da ordem pública.
 

Quanto ao sigilo das comunicações, de correspondência e telefônica, a regra é a do sigilo, inviolabilidade, as exceções são

devidamente disciplinadas em lei tais como a ordem judicial expedida em casos excepcionais como as investigações criminais ou,

em casos de autorização dos detentores do direito a tutela.

O sigilo bancário e fiscal, desdobramento do sigilo de dados, foi incluído na Constituição Federal como forma de

complementar os direitos à privacidade e à intimidade. Com exceção ao sigilo bancário, no sigilo comercial e empresarial a regra é a

mesma, a violação a esse direitos somente é possível mediante autorização judicial fundamentada.

Diferente é o que ocorre, por exemplo, no sigilo profissional, há a necessidade da confiança depositada no profissional que

tem o dever, salvo algumas exceções, em manter o caráter sigiloso da profissão. Não há lei que o obrigue a revelar os sigilos

obtidos mediante a profissão.

Tais direitos, personalíssimos, são formas garantidoras do direito à intimidade e direito à privacidade e para tanto o

legislador inseriu tutelas quanto a confidencialidade nas comunicações sob o manto do dever de sigilo nas correspondências, nas

comunicações em geral, no sigilo profissional, bancário, de dados, sigilo fiscal e comercial.

            As normas dos direitos da personalidade trouxeram grande evolução legislativa em nosso país que, infelizmente, vem sendo

afrontadas pela nova lei que pretende regulamentar o sigilo bancário.

A exceção acima referida quando ao sigilo bancário é, por enquanto, apenas uma possibilidade diante da lei complementar

105 de 2001 e os projetos de lei recentemente encaminhados ao Congresso Nacional que pretende autorizar à Receita Federal

acessar informações sigilosas sem a devida autorização judicial, estendendo-se o direito aos demais órgãos que necessitem dessas

informações e que se referem à mesma pessoa ou a ela vinculada.

            Não se sabe ainda, quais prejuízos provocará em nosso País. O fato é que nossos juristas estão preocupados com a

repercussão que a referida lei trará. Até agora, apesar de inúmeras opiniões em contrário, resta apenas aguardar.
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DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS SOCIEDADES DA AMÉRICA DO SUL

RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION IN SOCIETIES INFORMATION OF SOUTH AMERICA 

Eulalia Emilia Pinho Camurça
Theresa Rachel Couto Correia

RESUMO
Na sociedade da informação, uma questão é fundamental: a relação entre a democracia e a
liberdade de expressão. Isso porque os meios de comunicação ganharam um status importante
não só na divulgação de informação, mas na formação de cidadãos e um papel fundamental em
qualquer estado democrático. É na arena midiática, seja ela nos jornais impressos, televisão ou
Internet, que os fatos ganham visibilidade, sentido. Por isso, as questões fundantes deste artigo
são: como têm se comportado as novas democracias sul-americanas em relação à liberdade de
expressão? Como as instituições de defesa do direito à liberdade de expressão têm atuado para
garantir o direito à informação e à comunicação? Quais são as principais questões que envolvem
os contraditórios desta questão? O tema tem pautado discussões nas sociedades em todo o
mundo, porém o foco deste artigo volta-se para a realidade da América do Sul, onde há avanços
mas também retrocessos em relação ao direito humano. Como parâmetro para fazer esta
análise, utilizamos a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, nos
últimos dez anos, julgou pelo menos oito relacionados ao direito humano de se expressar, além
de relatórios da Relatoria Especial da Liberdade de Expressão, que faz monitoramento constante
do direito nos países americanos. 

PALAVRAS-CHAVES: Corte Interamericana de Direitos Humanos; Liberdade de expressão;
Liberdade de pensamento. 

ABSTRACT
In the information society, a question is fundamental: the relationship between democracy and
freedom of expression. That's because the media has gained an important status not only in
disseminating information, but in the training of citizens and a key role in any democratic state.
It's in the media arena, whether in print newspapers, television or Internet, the facts became
more visible, meaningful. Therefore, the foundational issues of this paper are: how have South
America´s new democracies behaved when the sucject is the freedom of expression? How have
the organizations that defend the right to freedom of expression have acted to ensure the right
to information and communication? What are the main issues involving this quarrelsome issue?
The theme has guided discussions in societies around the world, but the focus of this article
turns to the reality of South America, where there is progress but also setbacks in relation to
human rights. As a parameter to do this analysis, we used the jurisprudence of the
Interamerican Court of Human Rights, which in the past ten years, held at least eight trials
related to the human right to express themselves, as well as reports of the Special Rapporteur
on Freedom of Expression, which makes tracking constant of the right in American countries. 

KEYWORDS: Inter-American Court of Human Rights. Freedom of expression. Freedom of
thought. 

1. Introdução

Na era da globalização, o direito a liberdade de expressão é fundamental para garantir a qualidade do sistema democrático a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5579



partir da diversidade do diálogo na sociedade da informação. Para que as pessoas efetivamente tenham condição de expor suas

idéias, palavras e pensamentos é preciso haver um ambiente favorável e acesso a meios de difusão, principalmente os meios de

comunicação social. Mas, será que este direito humano à liberdade de expressão está sendo respeitado nos países da América do

Sul?

A questão é relevante a partir do momento em que os olhos do mundo se voltam para a parte sul do Continente, não só pelas

potencialidades econômicas, mas também políticas. Por isso, para responder a esta pergunta, foi trazida à tona não só os conceitos,

mas também os princípios que regem o direito a liberdade de expressão tendo como ponto de partida as interpretações da Corte

Interamericana de Direitos Humanos. Esta produziu preceitos da Convenção Americana em matéria de direitos sobre censura

prévia, proibições, a conexão entre a privacidade e os limites deste direito, as exceções, a igualdade, os danos materiais  e imateriais,

o direito a informação face ao Estado, a publicidade das sentenças.

O tema é tão relevante, que, dentro da própria Corte Interamericana foi criada a Relatoria Especial de Defesa de Direito a

Liberdade de Expressão que tem o objetivo de fortalecer a proteção e promoção de direitos aos jornalistas. Para alcançar este

objetivo a própria Relatoria trabalha com representantes das academias, os meios de comunicação e a sociedade civil organizada,

além de ampliar a capacidade de diálogo, coordenação entre atores sociais, locais, federais e internacionais engajados com a

questão.

A Relatoría faz ainda audiências públicas e prepara informes anuais, em que analisa a situação do direito nos países membros

da Organização dos Estados Americanos e coloca as principais ameaças para assegurar o exercício e o progresso na matéria. Desta

forma, contribui para o grupo de proteção da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação às recomendações para a

adoção de medidas cautelares em matéria de liberdade de expressão.

Assim, este trabalho pretende revisar os julgados e os instrumentos que tentam garantir o pleno exercício da liberdade de

expressão, visto que jornalistas têm sido alvos constantes de ataques, o que torna países da América destaque em informes como

Repórteres sem Fronteiras, como lugares de risco para exercício do jornalismo.

Por estas questões que, ao longo da história social da mídia, uma assertiva já se tornou quase unânime: o Jornalismo tem um

papel fundamental em qualquer Estado democrático de Direito. Estudiosos, tanto do Judiciário como da Comunicação Social,

consideram que a democracia não pode ser imaginada como sendo um sistema de governo sem liberdade e o papel central do

Jornalismo, na teoria democrática, é de informar o público sem censura. “Tal como a democracia sem uma imprensa livre é

impensável, o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é tragédia” (TRAQUINA, 2005, p.23).

Mas antes de pontuar os meios de comunicação na História, uma pergunta: o que é Jornalismo? Nelson Traquina revela que

é difícil defini-lo numa frase, ou até mesmo num livro. Seria a realidade ou uma representação dela? Ele responde que é, antes de

tudo, uma atividade intelectual e criativa de elaboração do mundo em notícias.

Essa atividade faz com que os meios de comunicação tenham o poder de sistematizar, organizar e hierarquizar, até mesmo

participar da construção social da realidade. Afinal, eles são o lugar onde os grandes temas ganham visibilidade, como revela

Alfredo Viseu (2008, p.7): “Todo esse processo se produz num campo complexo de construção, desconstrução, significação e

ressignificação de sentidos”.

Para se ter uma idéia da importância da televisão, por exemplo, na sociedade brasileira, pesquisa realizada pela agência de
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notícias Reuters em diversos países mostra que, para 56% dos entrevistados, ela é a principal fonte de informação no Brasil. Diante

desse cenário, as democracias constitucionais contemporâneas enfrentam um dilema comum, como afirma Edilsom Farias (2004,

p.18):  “Assegurar o mais amplo fluxo de pensamentos, idéias, opiniões, fatos, na vida social, e, ao mesmo tempo, resguardar os

cidadãos de abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão e comunicação, máxime quando provocados pelos veículos de

comunicação social”.

O jornalismo é tão indissoluvelmente ligado à sociedade que atraiu diferentes interesses jurídicos, transformados ao longo

dos séculos. Revoluções tecnológicas motivaram tantas mudanças nos meios de exibir e produzir que o termo “imprensa” há muito,

não consegue mais designar os meios de comunicação de massa na sociedade, visto que, hoje, a atividade jornalística é exercida por

vários meios, como a televisão, o rádio e a internet. Essas transformações alteraram, inclusive, as denominações no universo

jurídico: o instituto de proteção à informação não cabe mais como “liberdade de imprensa”, mas como de liberdade de

comunicação. (GRANDINETTI; CARVALHO, 1999).

2. Desenvolvimento

A prática política da declaração de direitos ocorre em ocasiões muito precisas. Na modernidade, foram feitas declarações em

situações revolucionárias. Isso porque elas ocorrem em momentos de profunda transformação social e política, “quando os sujeitos

sócio-políticos têm consciência de que estão criando uma sociedade nova ou defendendo a sociedade existente contra a ameaça de

extinção”. (CHAUÍ, 2006, p.95). Antes de chegar ao momento contemporâneo, um passeio pelas origens sociais de lutas pelo

direito de se expressar revela atores que contribuíram para a compreensão da liberdade de expressão como um direito humano.

Um dos grandes impulsionadores da liberdade de comunicação foi o liberalismo, já que para fazer circular produtos, era

preciso ampla circulação de idéias. “Foi nessa circunstância que surgiu a liberdade de imprensa como um direito do homem e, daí

para a frente, exportou-se a conquista para outros países, ávidos também em respirar os ares liberais e libertários”.

(GRANDINETTI; CARVALHO, 1999, p.84).

Ainda naquele período de efervescência intelectual, a Constituição francesa de 1793, determinava, em seu artigo 7º: “O

direito de manifestar seu pensamento e opiniões, pela imprensa ou por qualquer outra via, o direito de se reunir pacificamente e o

livre exercício dos cultos não podem ser proibidos”.

Passados alguns séculos, a questão da liberdade de expressão ganhou contornos ainda mais mundiais. Em 1948, a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela organização das Nações Unidas (ONU) no seu artigo 19, determina: “Todo homem

tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser incomodado por suas opiniões e de procurar,

receber e transmitir informações e idéias, por quaisquer meios de expressão, independente de fronteiras”.

Já seguindo para o campo de estudo, na América Latina, em Bogotá, a Declaração Americana dos Direitos do Homem,

aprovada no mesmo ano, também trata da questão no artigo 4º: “Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e

de expressão e difusão do pensamento, por qualquer meio”.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, adotada e também aberta à

assinatura na Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos, convenciona no artigo 13:

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a
liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro
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processo de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar:
a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como abuso de
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de
equipamentos e aparelhos usados na difusão da informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o
acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência sem prejuízo no disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional,
racial ou religioso que constitui incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou a violência.

Nos últimos dez anos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já adotou medidas provisionais em pelo menos oito casos

que atentaram à liberdade de expressão. Até fevereiro de 2007, o tribunal declarou a existência de violações em sete casos, número

em que não se incluem aqueles em que houve responsabilidade do Estado. As violações ocupam um lugar intermediário ante as

violações cometidas com maior freqüência, como a obrigação de respeitar direitos, as garantias de proteção judicial, a adoção de

dispositivos no direito interno, a integridade, a vida, a legalidade e os direitos das crianças.

Dentre os casos já analisados pela Corte, estão Matus Acuña contra Chile, em 1999, que solicitou ao Estado chileno que

adotasse medidas cautelares frente a ordens de detenção, além de proibição e distribuição de venda de um texto feito com base no

“Livro Negro da Justiça Chilena”, escrito por Alejandra Matus. Em 2001, foi julgado o caso Herrera Ulloa  contra Costa Rica, que

será analisado adiante.

Também 2001, no caso Lópeza Ulacio contra Venezuela, a Corte solicitou ao estado da Venezuela que adotasse medidas

cautelares em favor do jornalista que havia acusado um empresário de beneficiar-se de contrato de seguro estatais no contexto de

uma campanha presidencial. O jornalista foi objeto de uma ordem judicial de detenção e de citar publicamente o empresário no

jornal La Razion.

 Já no caso Peña contra Chile, em 2003, a Corte tratou de um escritor que havia tido condenação no País de retirar de

circulação uma biografia de um cantor popular considerada como injúria grave. Na análise do caso Globovisión contra Venezuela,

de 2003, foi pedido ao Estado que suspendesse as decisões administrativas de embargar equipamentos da estação de televisão

Globovisión que se garantisse um juízo nacional imparcial e independente para o caso.

Em 2005, a Corte solicitou, no caso Tristán Donoso contra Panamá, que este País suspendesse a detenção contra Santander

Tristán Danoso pelo fato de ele não cumprimento de uma condenação pecuniária imposta pelo suposto crime de injúria e calúnia. O

Yañez Morel contra Chile, de 2001, tratou de um processo contra Eduardo Yánêz Morel, que foi processado por desacato por ter

criticado duramente a Corte Suprema de Justiça num programa de televisão.

As garantias de liberdade de expressão foram generosas para reduzir ao mínimo as restrições à livre circulação de idéias.

Além disso, a Corte já decidiu na Opinião Consultiva OC-5/85 pela não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de

jornalista. Para os julgadores, o jornalismo é a manifestação primária e principal da liberdade de expressão e do pensamento, por

isso a prestação de um serviço ao público através de aplicação de conhecimentos adquiridos em uma universidade por quem estão

inscritos um determinada formação como poderia suceder a outras profissões pois está vinculado à liberdade de expressão.
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“Com efeito, a liberdade de expressão e comunicação, consagrada em textos constitucionais com a
proscrição de censura, constitui selo distintivo das atuais sociedades democráticas. É estimada tanto
como meio de autonomia e auto-realização de personalidade humana quanto como termômetro do
regime democrático” (FARIAS, 2004, p. 17).

Edson Farias (2004, p.63) considera que, “embora a liberdade de expressão e comunicação seja considerada por grande parte

da doutrina como um dos mais preciosos valores garantidos juridicamente, na prática, essa liberdade não desfruta de tão elevada

consideração”. Para perceber isto, basta analisar a forma como as novas democracias sul-americanas têm tratado o tema. Algumas

medidas chegam a ser extremas, como o fechamento de meios de comunicação ou até mesmo os maus tratos a profissionais do

jornalismo.

2.1. O caso Herrera Ulhoa

Dentre os casos em que se trata de liberdade de expressão julgados pela Corte está o de Herrera Ulhoa contra a república da

Costa Rica, em 2001. O fato em questão aconteceu em 1995, quando o jornalista Herrera Ulhoa publicou várias matérias no jornal

La Nacion sobre supostas práticas ilícitas pelo diplomata Félix Przdborski, que na época, representante do País na Agência

Internacional de Energia Atômica. As matérias foram elaboradas a partir de fontes da imprensa belga.

A lide culminou com sentença condenatória pelo Primeiro Circuito Judicial de San José, em 1999, que o considerou culpado

em quatro delitos contra a honra impondo não apenas multa, mas também a publicação de uma retratação oficial, a retirar a

referência entre sos artigos publicados na Internet envolvendo o caso, a publicação de parte da sentença criminal, a

responsabilização civil por dano moral e a inscrição do acusado no Registro Nacional de Delinqüentes.

Diante da sentença, Herrera Ulhoa interpôs recurso na Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, porém o mesmo foi negado

pelo fato de não preencher requisitos legais da legislação interna do País. Ao ser recebido na Corte, foram adotadas medidas para

evitar danos à liberdade de expressão, determinando medidas que tornassem sem efeito a inscrição de Mauricio Herrera no Registro

Judicial de Delinqüentes; suspensão da ordem de publicar retratação condenatória, estabelecer uma ligação entre a versão digital do

jornal e a parte dispositiva da sentença.

Mesmo com estas medidas provisionais, o Estado da Costa Rica não tomou nenhuma das medidas provisionais

acautelatórias. Assim, a corte deu encaminhamento ao procedimento contencioso regular e realizou audiências para esclarecer o

fato, o que fincou por decidir o mérito em desfavor da parte requerida estatal.

A denúncia foi apresentada à Comissão alegando-se uma série de violações e requerendo medidas cautelares urgentes. Não

se chegando à conclusão, o caso foi enviado à Corte Interamericana que detectou a violação, dentre outros artigos, do artigo 13, que

trata da liberdade de pensamento e expressão.

“Nos termos postos na legislação interamericana, há margem para muita discricionariedade
interpretativa, posto que se baseia em princípios e conceitos fluidos, incumbindo à Corte delinear os
contornos de sua real aplicação. Deste modo, o caso Herera Ulhoa foi importante marco para
estabelecer fronteiras jurisprudenciais” (SOUSA, 2010, p.33)

O caso tornou-se emblemático na medida em que tratou de um agente público na função de cônsul com informações

publicadas na imprensa européia. Ele citou as fontes e se eximiu da responsabilidade em provar a veracidade dos fatos pelo fato de

estar distante das fontes primárias na Europa. “O sopesamento de princípios e inaplicabilidade da exigência legal, sob pena de

sanção criminal eram imperativos ao caso”, (SOUSA, 2010, p.34).
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A Corte entendeu que, pela natureza do cargo de Félix Przerdborski, os limites aceitáveis à exposição pública são mais

amplos. O artigo 11 da Convenção estabelece que toda pessoa tem direito ao respeito a sua honra e dignidade, o que pode limitar a

liberdade de expressão, ataques ou ingerências de particulares ou do Estado, sendo assim legítimo que quem se sinta afetado em sua

honra recorra aos mecanismos judiciais que o Estado dispõe para proteção.

Porém, no caso de funcionários públicos ou pessoas que exercem funções de interesse público devem ter uma margem de

aceitação e tolerância a críticas maior. Isso porque, na compreensão da Corte, pessoas que se expõem influir em questões de

interesse público se expuseram voluntariamente a uma análise pública mais exigente e são submetidos a maior risco de sofrer

críticas, já que saem do domínio da esfera privada para inserir-se na esfera do debate público.

2.2. Limitações ao exercício da liberdade de expressão

O que acontece quando surge um conflito entre o exercício da liberdade de expressão frente a outras liberdades ou direitos

igualmente merecedores de tutela? Em voto no caso em questão, o juiz Sergio García Ramírez, lembra que a resolução adotada pela

Corte, que plenamente compartilha, é de que se colocam em extremos: o duplo valor da liberdade de expressão de um lado e do

outro os limites que existem ao exercício desta atividade.

Essa dialética torna-se uma experiência constante nas relações sociais e um motivo de atenção permanente para o controle

jurídico, proveniente da limitação ou restrição ao gozo dos direitos e liberdades. Estas restrições não podem ser aplicadas senão

conforme leis, por razões de interesse geral, conforme dita o artigo 30 da Convenção Americana. As regras de interpretação dos

tratados buscam a maior e melhor vigência de direitos e liberdades, assim, as limitações devem ser entendidas e aplicadas com

critério restritivo, sujeitas a maior exigência da racionalidade, oportunidade e moderação:

“O exercício dos direitos, em geral, podem sujeitar-se a determinadas limitações ou restrições que
contemplam a própria Convenção Americana. Há-se explorado freqüentemente o alcance de suas
restrições, suas fontes, conseqüências, legitimidade assim como os efeitos que acarretam o abuso ou
excesso a uma conduta que pode amparar-se, em princípio, por um direito nacional e
internacionalmente conhecido.” (RAMIREZ; GONZA, 2007, p.33)

O artigo 13 dispõe de regras que tratam a este respeito e permite restrições em caso de respeito aos direitos a reputação, a

proteção da segurança nacional, a ordem pública, a saúde e a moral públicas. A jurisprudência indica que de nenhuma maneira

deve-se invocar o bem comum como meio de suprimir qualquer direito indicado na Convenção para desnaturalizá-lo ou privá-lo de

conteúdo geral. “Esses conceitos devem ser objeto de interpretação estrita a justas exigências de uma sociedade democrática que

tenha em conta o equilíbrio dos distintos interesses em jogo e a necessidade de preservar o objeto e finalidade da convenção”.

A própria Corte considera que a determinadas condutas podem estabelecer responsabilidade em caso de abuso. Mas é

importante salientar que os julgamentos são voltados sempre na perspectiva de bem comum e a ordem pública que não podem

findar com a supressão de um direito. É preciso estabelecer a natureza e o alcance da restrição ou limitação requeridas e as

condições inerentes a uma sociedade democrática  para ponderar a compatibilidade ou não com o Pacto de San Jose.

O exercício de direitos garantidos deve ainda harmonizar-se com o bem comum. Porém é preciso justificar segundo

objetivos coletivos que preponderem claramente sobre a necessidade social do pleno gozo do direito que o artigo 13 garante e não se

limitar além do estritamente necessário ao direito proclamado. A responsabilidade internacional do Estado pode gerar-se por atos ou

omissões de qualquer poder ou órgão que violem a Convenção Americana e compromete a responsabilidade internacional do
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mesmo. 

A jurisprudência determina que a liberdade de expressão não pode ser objeto de medida de controle preventivo sem

fundamentação. Nem toda transgressão ao artigo 13 implica supressão radical a liberdade de expressão que tem lugar quando, por

meio do poder público, se estabelecem meios para impedir a livre circulação de informação, idéias, opiniões ou notícias.

Dentre as proibições previstas da Convenção Americana está a censura prévia, que tem como escopo condicionamentos à

difusão e controle do Estado. Assim, configura-se não apenas uma violação radical quanto ao direito da pessoa se expressar como o

direito de todos serem bem informados. Um exemplo notável da jurisprudência da corte sobre censura prévia foi relacionado a

exibição de um filme, A Última Tentação de Cristo.

“Convém distinguir entre esta forma de censura, que evita de plano a difusão da mensagem e as
limitações que autoridades podem estabelecer a propósito do acerto a certo público a sala em que se
difunde uma obra.” (RAMIREZ; GONZA, 2007, p.65).

Neste caso, trata-se de espetáculos públicos com fim de regular acesso para proteger moral da infância e adolescência. É

importante salientar que se estende a produção e difusão do pensamento em livros, portanto abarca as hipóteses em que a produção

se impede a difusão ou distribuição e inclusive se suprimem a circunstância em que se figura a mensagem, com dados conservados

em arquivos os meios eletrônicos.

Segundo a jurisprudência, para que o Estado garanta o exercício do direito à liberdade de pensamento e opinião não basta que

permita escrever idéias e opiniões, mas também não restringir sua difusão de forma que poderá distribuir o livro utilizando qualquer

meio apropriado para fazer chegar tais idéias ao maior número de destinatários.

Conforme vimos, o direito a liberdade de expressão não é absoluto, tem limites para seu exercício e controles para seu

desempenho adequado. É importante exigir a quem usufrui deste direito a uma responsabilidade que evite o excesso, o abuso, a

ilicitude. A responsabilidade se manifesta a partir de medidas e exigências posteriores e não deve se tornar uma fronteira

inalcançável para a liberdade.

“É preciso analisar a necessidade, a pertinência, a proporcionalidade e a racionalidade das responsabilidades posteriores para

ponderar a admissibilidade à luz da Convenção. Convém considerar que as reações jurídicas frente à conduta ilícita seja posta de

acordo com a gravidade.” (RAMIREZ; GONZA, 2007, p.89). A própria Corte admite restrições através de aplicação de

responsabilidades ulteriores pelo exercício abusivo do direito, mesmo assim, não se pode limitar além do estritamente necessário,

para se evitar a censura prévia.

A censura prejudica os inúmeros os propósitos da liberdade de expressão, como cita a livre circulação de idéias, a

participação no processo de auto-determinação democrática, a proteção da diversidade de opiniões, a estabilidade social e a

transformação pacífica da sociedade e da expressão da personalidade individual.

Essa liberdade dá, inclusive, a prerrogativa de o homem ser soberano sobre si, na concepção de André Ramos Carvalho

(2005, p.120). Segundo ele, não é à toa que as liberdades decorrentes dessa liberdade de expressão, como a liberdade de

comunicação, de informação e de imprensa, sejam exercidas como “baluartes da busca do Homem por seu espaço próprio”.

A liberdade de comunicação não permite noticiar da maneira que se quer e no momento em que se achar oportuno. Assim, a

concepção da imprensa irrompeu com o direito individual. Grandinetti e Carvalho (1999, p.84). argumentam que, ao longo da
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história aconteceram tantas mudanças no direito privado, público, “por que permaneceria a liberdade de imprensa inalterada, sem

qualquer traço novo?”

A jurisprudência ainda destaca que as causas de responsabilidade devem estar expressas, taxativa e previamente fixadas por

lei e ser necessárias para assegurar o respeito a reputação dos demais, a proteção a segurança nacional, a ordem pública, a saúde e

moral públicas. A Convenção Americana é clara ao dizer que o abuso à liberdade de expressão não pode ser sujeita a medidas de

controle preventivo, mas a responsabilidades ulteriores para quem tenha cometido.

Outra limitação está relacionada aos monopólios, comuns em países da América do Sul. Os Princípios já consideram que se

deve garantir igualdade de oportunidade de acesso às concessões de rádio e televisão, caso contrário além de a democracia não ser

assegurada, há o empobrecimento do pluralismo e da tolerância. Além disso “o mecanismo de controle e denúncia tornam-se

inoperantes e cria-se um campo fértil para o autoritarismo se faça presente na sociedade” (RAMIREZ; GONZA, 2007, p. 120).

Diante das limitações, outra questão importante são as reparações. A jurisprudência prevê a obrigação de o Estado reparar

quando surge uma responsabilidade internacional em que há uma violação a um direito humano. As reparações podem se referir a

danos não só materiais, mas também imateriais causados pela violação, além de outras obrigações, incluindo aqui, as indenizações.

Isto porque cabe ao Estado garantir à vítima o direito de buscar, investigar e difundir informações ou idéias através dos

meios de comunicação. Existem ainda as reparações em que a Corte determina a modificação no ordenamento para suprimir a

censura prévia  e até mesmo nos códigos penais, que devem se adotar para modificar normas que sejam incompatíveis com a

liberdade de pensamento e expressão de maneira que permita que as pessoas possam exercer o controle democrático de todas as

instituições estatais e de seus funcionários através da livre expressão de idéias ou opiniões.

2.3. O direito à informação

Tão importante quanto a liberdade de expressão, é o direito à informação pública, tendo em vista que o direito não é só a

buscar e receber informações, mas também solicitar informação ao Estado. Para Paulo Bonavides (2009, p.489), só é possível fazer

com que as garantias constitucionais sejam eficazes num ordenamento que concretize em toda plenitude os postulados do Estado de

Direito, “sem os quais nem vinga a liberdade nem os direitos humanos têm adequada proteção”. Sem ter acesso a uma informação

pluralista, o cidadão dificilmente terá como exercer com dignidade a sua cidadania e a soberania popular estará, irremediavelmente,

esvaziada.

A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de ser, necessariamente, uma democracia
direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia da comunicação, e legitimamente
sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. (BONAVIDES, 2009, p.
571).

A Corte confirmou sua vocação garantista por meio de uma interpretação ampla. A efetiva garantia do direito a buscar e ter

informação requer que o Estado dê aos indivíduos a ocorrer a omissão de resposta. Além disso, os dados solicitados não devem ser

condicionados a nenhuma circunstância. Caso isto aconteça prejudica a livre circulação de idéias a perderia o sentido que os meios

de comunicação têm na sociedade, como analisa  (TOCQUEVILLE, 2000  p.134).

“Os jornais se tornam, pois, mais necessários a medida em que os homens são mais iguais e o
individualismo mais ameaçador. Seria reduzir sua importância crer que só servem para garantir a
liberdade; eles mantém a civilização.”

A primeira noção de liberdade de informação foi elaborada pela UNU, com a idéia de livre fluxo de informação na
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sociedade e não apenas àquelas detidas pelos órgãos públicos. O artigo 19 já traz a garantia não só da liberdade de se expressar e de

dar opiniões, mas também de buscar informações por quaisquer meios, sem limites de fronteiras. A liberdade de informação está

diretamente ligada ao fluxo de idéias e informações fundamentais a qualquer sociedade democrática.

Vários países reconhecem o direito à informação como um direito fundamental e tribunais de destaque interpretam garantias

reais de liberdade de expressão incluindo o direito à informação. “Na América Latina, as constituições tendem a se concentrar em

um aspecto importante do direito à informação, a saber a petição de hábeas data, ou o direito de acesso à informação sobre a própria

pessoa, esteja ela em posse de organizações públicas ou privadas e, conforme necessário, atualizar ou corrigir a referida informação”

(MENDEL, 2009, p.26). Assim, ele ganha status de direito humano fundamental.

Já em 1985 a Corte divulgou um parecer consultivo interpretando o artigo 13 e considerou que ao mesmo tempo em que é

importante para o cidadão comum conhecer as opiniões dos outros e ter acesso a informação em termos gerais e ele também deve

ter direito a emitir sua própria opinião. Em 2006, a Corte declarou ainda a proteção ao direito de toda pessoa poder solicitar

informações sob o controle do estado, exceto as que são restritas de acordo com a Convenção. Estas informações devem ser

fornecidas sem necessidade de provar interesse direito ou até mesmo envolvimento pessoal a fim de obtê-las.

“Em alguns países, os tribunais nacionais têm sido relutantes em aceitar que a garantia de liberdade de
expressão inclua o direito de acesso à informação sob o controle do Estado. A Suprema Corte dos
EUA, por exemplo, determinou que a Primeira Emenda à Constituição, que garante a liberdade de
expressão e imprensa não estipula um direito de acesso a informações governamentais ou fontes de
informações no âmbito de controle do governo.” ( MENDEL, 2009,  p.25).

Os Princípios de Liberdade de Expressão aprovados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2000 traz no

preâmbulo que a garantia do acesso à informação mantida pelo Estado assegurará maior transparência e prestação de contas das

atividades dos Governos e o fortalecimento das instituições democráticas. Os princípios ainda reconhecem o direito à informação

determinando que toda pessoa deve ter direito ao acesso a informação sobre si e seu bens. Isto com presteza e sem ônus,

independente se a mesma esteja em cadastros públicos ou privados.

Determinam, ainda que o acesso à informação é um direito fundamental dos indivíduos e o Estado tem obrigação de garantir

o pleno exercício deste direito. Dentre as limitações consideradas excepcionais estão aquelas já previamente definidas em lei na

eventualidade de um perigo real e iminente que ameace a segurança nacional das sociedades democráticas. A Corte não só

reconhece proteção ao emissor como também ao destinatário da informação.

 A jurisprudência considera que numa sociedade democrática é indispensável que as autoridades estatais se pautem pelo

princípio da máxima divulgação na qual se estabelece a presunção de que toda informação é acessível com um limite restrito de

exceções. Assim, o Estado deve garantir a existência de um recurso judicial rápido e eficaz que permita ordenar a entrega de

qualquer dado solicitado.

A própria corte já determinou como reparação a entrega de informação pelo Estado. Isto porque este deve minimizar ao

máximo às restrições à informação, além de equilibrar a participação das mais distintas correntes do debate público, impulsionando

o pluralismo informativo.

3. Conclusões

Ao longo dos últimos dez anos, jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos trataram incisivamente sobre a

liberdade de expressão e pensamento, analisando tanto a dimensão individual quanto coletiva. A individual tem em vista a

possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a meio idôneo para difundir seu conhecimento; a coletiva, que qualquer pessoa pode ter
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acesso a essa informação. Aqui se encontra a dimensão social da liberdade de expressão. Ambas as dimensões devem ser protegidas

simultaneamente. Cada uma adquire sentido e plenitude em função da outra. Assim, o direito a liberdade de expressão tem uma

dupla via: a de expressar o próprio pensamento e difundir informações e idéias de toda índole.

A Corte também considera que o acesso à informação como um instrumento importantíssimo para que a sociedade faça o

controle democrático, pois, a partir do acesso as informações, é possível dar mais visibilidade  das responsabilidades e dos

funcionários sobre a gestão pública, razão pela qual “se deve existir maior tolerância frente a afirmações de interesse público”. Por

isso, a censura prévia é veementemente proibida e o acesso à informação pública deve ser o mais amplo possível para tornar os

poderes públicos transparentes.

As análises da Relatoria da Liberdade de Expressão mostram que na América há constante desrespeito à este direito, seja na

ameaça à vida de jornalista, cassação de concessão de meios de comunicação, censura prévia por parte dos Governos. Porém

também há avanços, como no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a incompatibilidade da Lei de Imprensa (Lei nº

5250/67) com a atual ordem constitucional ao decidir pela total procedência da Argüição de Descumprimento de Preceito

Fundamental (ADPF) 130 . A referida lei impunha duras penas para os delitos de injúria e difamação, mais rígidas até do que as

previstas pelo Código Penal; além de admitir censura prévia, dentre outras medidas que restringiam o exercício da liberdade de

expressão.

Esse fato fez com que a Sociedade Interamericana de Imprensa, representante de 1.300
publicações na América, declarasse o perigo destas restrições impostas aos veículos de comunicação na
América Latina, onde são feitos assédios sistemáticos na Venezuela, Equador, Bolívia e Argentina.

O relatório da CIDH (2009) considera que a Venezuela é um país que requer “atenção especial”
e descreve uma série situações que afetaram o exercício da liberdade de expressão no país, dentre elas, o
ambiente de intimidação contra os meios de comunicação, além de denúncias de agressões, ameaças e
ataques a comunicadores por representantes do Governo.

Para a Corte, o conceito de ordem pública demanda mais possibilidades de circulação de notícias, idéias, opiniões, assim

como o mais amplo acesso à informação por parte da sociedade. Seria a pedra angular para a formação da opinião pública. “Uma

sociedade que não está bem informada não é uma sociedade livre”.
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INFORMÁTICA, GOVERNO E DEMOCRACIA: O ESTADO DIANTE DAS NOVAS
TECNOLOGIAS

COMPUTING, GOVERNMENT AND DEMOCRACY: THE STATE IN THE FACE OF NEW
TECHNOLOGIES

Lucas Nunes Quirino
Marciele Berger Bernardes

RESUMO
Este trabalho busca elucidar como se dá a utilização das novas tecnologias da informação e
comunicação como ferramentas à atividade governamental e como meio de promoção da
democracia. Busca também vislumbrar, a partir de experiências estrangeiras, iniciativas em
matéria de tecnologia a favor da democracia que possam ser aplicadas pelo governo brasileiro.
Apresenta o atual cenário mundial - em que a tecnologia toma posição de destaque, conceitua
governo eletrônico, descreve o processo de desenvolvimento do modelo brasileiro de e-gov
(analisando o seu atual funcionamento), aborda o processo de criação da urna eletrônica
brasileira, destacando os prós e contras do uso do equipamento. E, por último, traz algumas
experiências estrangeiras referentes à utilização da web como ferramenta em processos
eleitorais.
PALAVRAS-CHAVES: governo eletrônico; democracia; urna eletrônica.

ABSTRACT
This work intends to elucidate how the information and communication technologies are used
around the world as a tool in the government activities and as a way to promote the democracy,
besides searching for foreign initiatives on technology that can be applied by the Brazilian
government. This article presents the current world scenario - where technology takes central
position, conceptualizes the process of development of the Brazilian e-government model
(analyzing its current operation), describes the creation process of the Brazilian electronic ballot
box, bringing on its advantages and disadvantages, and finally presents some foreign
experiences concerning the utilization of web as a tool in electoral process. 
KEYWORDS: electronic government; democracy; electronic ballot box.

Introdução

Na produção deste artigo, buscou-se estudar de que modo as novas tecnologias da
informação e comunicação auxiliam os governos na execução de funções estatais das mais
variadas naturezas, ou mesmo auxiliam na facilitação do acesso à democracia. Em outras
palavras, visa-se aqui a estudar o uso que tem sido dado pelos Estados aos novos recursos que
a contemporaneidade oferece. Desde logo é preciso salientar que esse processo de incorporação
de novas tecnologias pelos governos ocorre de modo desequilibrado ao redor do globo, e em
virtude disso procurou-se trabalhar a matéria de maneira comparativa, de modo que se possa
ter uma noção do sistema de governo eletrônico brasileiro em relação a outros modelos no
âmbito global.

Dessa forma, trabalhou-se aqui, ordenadamente, uma série de tópicos, a iniciar por uma
seção descrevendo o pano de fundo diante do qual se inserem os demais temas trazidos,
denominado Era da Informação.  Pois, antes de se falar do uso das TICs em matéria
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especificamente governamental é necessário ressaltar o modo como essas tecnologias são
utilizadas na sociedade global, ou ainda ressaltar a importância, de caráter estrutural, que
adquiriram as TICs na atualidade.

Em seguida, será trazido um estudo sintético sobre o que vem a ser um governo
eletrônico, ou e-gov, e sobre quais prerrogativas devem nortear a elaboração de um projeto do
gênero que tenha eficiência, tomando como parâmetro sistemas de governo eletrônico de
sucesso, tais como o canadense e o estadunidense. 

A terceira seção traz uma abordagem do desenvolvimento do programa brasileiro de
governo eletrônico. Busca-se aqui apontar as vantagens e deficiências do desse programa, bem
como trazer os principais impasses à otimização desse sistema – e aqui há de se ressaltar a
questão da exclusão digital, tendo sido anexados ao trabalho dados estatísticos que representam
a situação, como também elencados os projetos governamentais voltados à inclusão digital.

 A quarta seção, ainda focalizando o manejo de tecnologia pelo governo brasileiro,
aborda a urna eletrônica, ferramenta cuja utilização se encontra consolidada no Brasil, o que
consiste em uma conquista em matéria de tecnologia, visto que nenhum outro país do globo
atualmente o fez. Todavia, há aspectos polêmicos no sistema de urnas, especialmente na
questão da segurança, o que faz com que o programa do governo seja duramente criticado.
Destarte, tratou-se aqui de se abordar brevemente o histórico do desenvolvimento do aparelho e
apontar os principais argumentos a favor e contra o seu uso.

A finalização do artigo se dá com uma seção reservada à discussão de modelos
emergentes e mais avançados de democracia eletrônica, tais como as e-participation
communities, que se constituem em um novo meio de se exercer a democracia diretamente, e
estudos sobre o implemento de processos eleitorais realizados de maneira integralmente
eletrônica e em rede, destacando também as vantagens  e desvantagens de um sistema do
gênero.

O método de pesquisa utilizado para a produção deste trabalho foi o dedutivo, tomando-
se como fontes a pesquisa bibliográfica em livros e artigos (boa parte deles presentes na web,
com indicação de página constante na bibliografia). Os dados estatísticos aqui presentes foram
retirados do site oficial do Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação
(http://www.cetic.br/)

 

1.       As Relações Sociais na Era da Informação

A sociedade da informação, e o paradigma por ela implementado às relações globais,
individualiza-se por instituir um sistema em que a informação constitui, ao mesmo tempo, tanto
o seu meio quanto o seu fim (CASTELLS, 1999, p.78). Isto é, ao passo que nas revoluções
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tecnológicas que antecederam a esta em que se vive, a informação compunha apenas a
ferramenta com a qual se desenvolveria a tecnologia, a aspiração dos setores científicos agora,
de modo inverso, volta-se precisamente à produção de tecnologias que possibilitem o manejo
eficiente da informação.

Decorre que tecnologia e informação se inter-relacionam em um ciclo reiterativo, e,
observa-se, cada vez mais rápido. Curiosamente, ao se analisar o funcionamento de qualquer
aparelho digital, percebe-se que a relação entre os dois conceitos é ainda mais estreita do que
se parece: atente ao funcionamento de um dispositivo eletrônico de transmissão de dados, por
exemplo. É fato que tal dispositivo integra o significado que se atribui a tecnologia, ainda que a
sua operação, a rigor, não constitua mais do que uma maneira inteligente de manejo de
informação.  

Essa correlação certamente compõe um dos traços mais gerais do modelo interativo de
sociedade, concebido pela recém-instalada Era da Informação. As relações humanas têm se
realizado, em especial nos últimos vinte anos, de maneira completamente diversa da que sempre
ocorreram. A tecnologia, ou o meio tecnológico, penetra todas as áreas do saber, influenciando-
as e direcionando-as em sentido de convergência. Em outras palavras, a interatividade
proporcionada pela utilização das TICs promove uma maneira diferenciada de se gerar
conhecimento, derivada especificamente da maior facilidade que se tem em inter-relacionar
informações outrora pertencentes a universos disjuntos.

A natureza da rede, observada como um sistema, distingue-se de qualquer outro tipo de
organização já criada pelo homem, porque combina a organização à flexibilidade. Isto é, nem
toda a informação nela contida pode ser relacionada - é evidente que nem tudo guarda
coerência entre si - mas, ao mesmo tempo, tudo está enquadrado em um mesmo meio
sistêmico: o conjunto é unitário, ainda que densamente pluralizado. A lógica das redes,
conforme Castells, estrutura o não-estruturado e propicia que se relacione o não-relacionável
(CASTELLS, 1999, p.78).  Não foi possível até então a criação de algum outro sistema com as
mesmas propriedades.

Em virtude da sua complexidade, a observação da rede como objeto científico, por via
do paradigma tradicional da ciência não é possível, ou, na melhor das hipóteses, não é frutífera.
Isso porque paradigma tradicional disseca o seu objeto do estudo - buscando seus elementos
mais elementares -, pressupõe a estabilidade da condição desse objeto e a possibilidade de se
conhecer a sua realidade absoluta (isto é, o objeto como ele é e não como é percebido no
experimento em questão, ou aos olhos do cientista).

 

 A rede, como um todo, não significa somente a união de suas partes elementares,
considerando estas como os usuários ou os computadores. O todo, em se falando da rede,
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significa mais do que as partes, impossibilitando que se faça a dissecação científica para
compreendê-la. Do mesmo modo, não é possível pressupor a rede como um sistema estável –
na verdade, caracteriza-se como um sistema em constante mutação -, nem mesmo tomá-la
como um objeto de estudo alheio ao próprio cientista, uma vez que os resultados da observação
são sempre em parte subjetivos, e o cientista, no realizar do experimento, necessariamente
interfere na realidade do  seu objeto.

Desse modo, a análise da rede como objeto científico deve ser feita segundo uma
abordagem sistêmica, que toma como pressupostos a sua complexidade e a sua instabilidade,
além de considerar o observador como algo interligado ao objeto e que, portanto, o influencia,
sendo também incapaz de analisá-lo de modo neutro.[1]

A Era da Informação teve seu início no final dos anos oitenta, e seu desenvolvimento
pode ser justificado por três principais fenômenos: o primeiro deles caracteriza-se na
convergência das mídias digitais e de seus modos de operação. O formato digital comporta
dados de diversas naturezas, desde textos a arquivos de música ou mesmo de vídeo. Esses
mesmos arquivos circulam entre aparelhos que antes se direcionavam a uma função específica.
Os celulares são câmeras fotográficas, os televisores são computadores, e todos os
equipamentos, considerando-se as peculiaridades, funcionam relativamente do mesmo modo.

Juntamente a isso, além de mais potentes, como segundo traço da Era da Informação,
essas mídias tornam-se cada vez mais acessíveis. A competitividade do mercado dos aparelhos
digitais, além de torná-los de certa forma descartáveis, propicia sua difusão na sociedade, que
se apega e se torna cada vez mais dependente dessas mídias.

Como terceiro fator, o rápido crescimento que sofre a internet favorece ainda mais para
a integração da utilização dessas mídias e reforça a necessidade de cada um de utilizá-las para
se encontrar realmente interagindo com o mundo. Em suma, o desenvolvimento e o
barateamento das TICs, a difusão e o crescimento íngreme da rede garantiram que o
desenvolvimento da tecnologia no final do século XX não significasse menos do que uma
mudança paradigmática – tanto para a produção científica como para as relações sociais
(TAKAHASHI, 2000). 

Observando o mesmo fenômeno por outro viés: os pagers, os telefones celulares e os
diversos aparatos tecnológicos tornaram irrelevante a distância física entre as pessoas. Se os
oceanos dividiam o mundo, fazem-no atualmente somente sob a óptica da Geografia.  Um
indivíduo emana uma informação de Florianópolis, e um segundo a recebe em Tóquio
praticamente no mesmo momento. A comunicação ocorre em um ambiente fruto da Era da
Informação, denominado ciberespaço.

O termo ciberespaço, utilizado pela primeira vez curiosamente em um livro de ficção
científica - Neuromancer, de Willian Gibson -, constitui-se em uma das mais emblemáticas
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expressões da Era da Informação. Usualmente é empregada como sinônimo de internet, ou de
realidade virtual, ainda que, na realidade, trate-se de uma expressão mais abrangente. De
maneira geral, o ciberespaço representa o conjunto de dispositivos e a transmissão de
informações por eles possibilitada através dos microcomputadores (KOEPSELL, 2000).

Trata-se de um universo que vem sendo criado sem que sequer tenhamos um real
entendimento de sua natureza, ou ainda de seu potencial de evolução. A rede é um produto,
cuja construção depende necessariamente da ação humana, mas, ao mesmo tempo, é um
fenômeno, pois a compreensão real de seu funcionamento e de seu desenvolvimento serve-nos
como objeto de análise.

A popularização da internet, o que melhor ilustra atualmente a introdução do ciberespaço
ao modo de vida contemporâneo, dá ao indivíduo a sensação de ubiqüidade[2]. Por via da web,
é possível ler jornais de qualquer lugar do mundo, interagir com pessoas distantes e, até mesmo
conhecer as ruas de uma cidade em outro país, por imagens via satélite. Do mesmo modo, a
incalculável da quantidade de informação contida na rede, às quais o acesso não custa ao
usuário mais do que um clique, transmite ao internauta a sensação de onisciência.

É importante relembrar que, em sua origem, o ciberespaço foi destinado a cumprir
funções estatais, em matéria de defesa nacional. O estopim da revolução tecnológica que se
iniciaria nos anos setenta e teria seu auge na década de noventa ocorreu ainda em 1969, com o
desenvolvimento pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa
Norte-Americano - em inglês, abreviada como ARPANet -, em parceria a universidades norte-
americanas, de um sistema de compartilhamento de informação que seria o arquétipo da futura
internet. A Arpanet, nome dado a essa primeira rede de computadores, posteriormente foi se
conectando a outros sistemas de redes e estendendo a possibilidade de interação. Assim se deu
a criação do que viria a ser a rede mundial de computadores. A partir de 1990, com o
desenvolvimento por Berners-Lee de um sistema de navegação denominado world wide web
(“www”), a internet tornou-se mais acessível às pessoas, e consequentemente iniciou-se o
processo de sua popularização (CASTELLS,2003).

Resta que, ainda que no seu princípio a Arpanet fosse uma ferramenta pertencente ao
estado norte-americano (voltada a questões de defesa nacional), sua difusão ao redor do globo
diversificou sua utilização nos mais diversos fins, de modo que o Estado Norte-Americano teve
que se “reinserir” na web. Isto é, disponibilizar serviços públicos das mais variadas naturezas em
rede, tais como serviços voltados à educação, à informação, à interação com o governo, à
realização do pagamento de taxas, a consultas ao Poder Judiciário, à atualização ou produção de
documentos, além de outras finalidades que compõem um conjunto em contínua expansão.

De fato, não somente os Estados Unidos, como grande parte dos governos do mundo
compartilham a mesma preocupação: a de virtualizar o governo, de usufruir das vantagens
oferecidas pela Era da Informação a fim de otimizar a relação governante/governado e atribuir
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maior celeridade na realização de processos meramente burocráticos. Tanto o governo quanto os
cidadãos são favorecidos pelo governo eletrônico: aquele por contar com uma diminuição do
gasto público e com a maior possibilidade de integração entre as diversas entidades
governamentais, e estes por poderem contatar com o governo, exercer seus direitos e também
arcar com suas obrigações de maneira mais prática e na comodidade de suas casas.

Destarte, apresentado o panorama no qual se desenvolvem as políticas de governo
eletrônico, nas seções seguintes, será trabalhada com maior propriedade o modo com os
governos do mundo vêm se utilizando das novas tecnologias.

 

2.      Fundamentos de um programa de governo eletrônico

A ideia que fica como ponto de partida é precisamente a possibilidade da interação
trazida pelas TICs, ou seja, esse novo universo que se abre a partir da interatividade
possibilitada pelo uso da rede. Tendo em vista que a sociedade passa a se estruturar nos moldes
da Era da Informação, há a necessidade de o Estado, como ente regulador, igualmente se
virtualizar. No entanto, poucas nações até o momento dispõem de um serviço público eletrônico
realmente eficiente.

Exemplificam essa introdução do Estado no ciberespaço os portais governamentais
online, as iniciativas em prol da inclusão digital e o incipiente ramo do Direito que tratam
exclusivamente da matéria - o direito eletrônico - bem como as alterações nas demais searas
visando a tutelar o comportamento individual na web (como, por exemplo, a tipificação de
crimes de internet). O Estado deve se inserir no ciberespaço trazendo consigo todas as suas
prerrogativas do mundo físico, e, a partir disso, estar mais próximo do que jamais esteve do
cidadão, ou mesmo das demais entidades administrativas ou instituições privadas. Mas, ao
mesmo tempo, com o implemento de um sistema virtual de governo busca-se evitar as
dificuldades e deficiências que comprometem as maneiras já difundidas de o cidadão se
relacionar com o governo - problemas tais como a burocracia, a morosidade, os custos da
manutenção de um espaço físico destinado a uma função que poderia ser suprida online, entre
outros entraves do serviço público.

A criação da denominação governo eletrônico é recente, assim como o fenômeno de seu
desenvolvimento e disseminação. Como ocorre com todo fenômeno recente que se procura estudar, as
definições de governo eletrônico são bastante variadas, e ,como se vai ver, pulverizam-se e diferem de país
em país. Umas das definições mais correntemente utilizadas no ambiente de pesquisa advém do estudo “E-
governo no Brasil” da Secretaria para Assuntos Fiscais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (SF/BNDES) que conceitua e-governo como “o uso pelos governos das novas tecnologias da
informação na prestação de serviços e informações para cidadãos, fornecedores e servidores.”
(HOESCHL, 2003, p.14)

 

Tendo em vista o potencial de inovação que a rede oferece, sistemas de e-government
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que simplesmente repetem o tradicionalismo que sustentam as instituições governamentais são
pouco eficientes (HOESCHL, 2003, p.81). A vantagem de que dispõe o indivíduo que deixa de
enfrentar uma fila real em um departamento do governo para aguardar em uma “e-fila”
decorrente da sobrecarga do servidor do seu respectivo site não é grande, e em virtude disso a
elaboração de um projeto inteligente e funcional de governo eletrônico é o primeiro passo a ser
dado.  

Os estadunidenses, os canadenses e os sul-coreanos encabeçam o movimento de
informatização das instituições públicas, possuindo esses países atualmente sistemas de governo
eletrônico de sucesso. A funcionalidade dos modelos por eles adotados pode ser justificada
esquematicamente pela (CHAHIN, CUNHA, KNIGHT e PINTO,2004):

1.         Acessibilidade do serviço. Como característica mais importante, é
preciso que todo cidadão tenha, antes de tudo, a possibilidade de acessar os serviços online.
Nos países citados, mais da metade da população não só tem a possibilidade de utilizar-se
do e-gov como também o faz (o que demonstra a eficiência e a utilidade do governo
eletrônico ao cidadão).

 
2.         Praticidade. O desenvolvimento de um sistema integrado facilita o

acesso aos serviços e promove a sua utilização por parte dos cidadãos. O serviço online deve
ser oferecido de maneira inteligente e facilmente operável, com portais de interfaces claras e
sub-portais com tópicos precisos e bem organizados, de modo que qualquer um possa
utilizar-se dos serviços sem perder a orientação entre as páginas.  A praticidade implica,
igualmente, que o serviço possibilite a presteza nas consultas, e não “alague” quando
acessado por muitas pessoas simultaneamente. A lentidão dos sites pode não só
comprometer a praticidade do acesso, como ocasionalmente mesmo a sua acessibilidade.

3.         Utilidade. Um projeto de e-government eficiente deve dispor meios e fins
para que se satisfaçam as necessidades do cidadão. Sendo assim, o desenvolvimento de um
sistema, acessível e prático, que, como meio, ofereça uma variedade de serviços pouco úteis
ao usuário é praticamente inócuo. Desde a formulação do projeto, deve-se dar prioridade aos
serviços mais importantes ou mais demandados pela população, e, ao mesmo tempo primar
sempre pela extensão do número de serviços ao máximo possível. O governo canadense,
como exemplo, pauta o desenvolvimento e a atualização de seus portais no interesse
público, realizando pesquisas periódicas diretamente com os usuários quanto ao que ainda
deve ser oferecido, ou mesmo quanto ao deixou de ser útil. Tendo em vista que o modo
como as pessoas se utilizam da internet sofre alterações ao passar do tempo, os serviços
oferecidos devem conforme o mesmo ritmo se renovar.

4.         Segurança. Por fim, no desenvolvimento de uma política de e-
government de sucesso, cumpre que seus coordenadores se comprometam com a segurança,
com a preservação da privacidade do usuário e com a garantia de sua autenticidade. Há a
necessidade de se desenvolver uma política de segurança altamente eficiente que proteja
tanto a interação governo x particular quanto aos próprios portais contra a ação de hackers.
Ferramentas como certificados digitais, aplicativos inteligentes de proteção, ou ainda
aparelhos biométricos em centros públicos de utilização da internet, podem auxiliar na
preservação da segurança.

 

De uma maneira geral, esses são os fundamentos que devem guiar os governos na
elaboração de projetos de governo eletrônico, especificamente em relação ao tipo de interação
government to citizen (G2C). Há que se falar ainda nas interações via rede entre o governo e
instituições privadas (G2B), como também nas interações entre as próprias entidades
governamentais (G2G). São pontos de extrema relevância, primeiro porque a participação do
setor privado, destacando-se as empresas no papel de fornecedores de tecnologia, é crucial
para o desenvolvimento de um programa de e-gov funcional, e segundo porque a integração

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5596



das políticas de governo eletrônico dos diversos entes federativos e entidades públicas aumenta
a eficiência do serviço.

A título de estudo, pode-se separar o e-gov em três grandes áreas: governança
eletrônica – que, resumidamente, diz respeito ao implemento de políticas públicas e à gestão de
recursos -, prestação eletrônica de serviços – a que se tem dado prioridade nas políticas de e-
gov – e mecanismos de participação, transparência e controle social. A implantação de um
sistema eletrônico de governo se dá por meio de um processo iniciado pela simples
disponibilização de informação por parte do governo na web. Segue-se então o desenvolvimento
mecanismos que permitam a interatividade em graus cada vez mais elevados e por fim alcança-
se a completa integração de portais e unificação da atuação das diversas entidades
governamentais na internet (estágio até então alcançado por poucos países). (CHAHIN, CUNHA,
KNIGHT e PINTO,2004)

Apesar de que desde o momento em que se disponibilizam na internet por parte do
governo páginas para consulta pública já seja possível se falar em um programa de governo
eletrônico, galgar as etapas superiores do processo é o que demanda dos Estados maior
investimento e planejamento e, ao mesmo tempo, é o que transmite maior valor ao sistema. Em
uma pesquisa comparativa realizada pelas Nações Unidas em matéria de governo eletrônico (UN
Global E-government Survey), em 2010, o grau de desenvolvimento dos Estados em e-gov foi
caracterizado como reflexo de três índices: (1) o primeiro faz referência exclusivamente à
qualidade dos serviços online disponíveis, (2) o segundo à acessibilidade das TICs à população, e
(3) o terceiro à taxa nacional de analfabetismo e ao grau médio de escolaridade da população.
Numa avaliação entre zero e um, enquanto países como a Coreia do Sul, Canadá, EUA e Reino
Unido obtiveram respectivamente índices de desenvolvimento em governo eletrônico de 0,878;
0,851 ; 0,844 e 0,814, o Brasil figurou no ranking como 61° colocado, com índice de 0,5006.
Podem-se destacar dois pontos importantes influenciaram no resultado relativamente baixo do
modelo brasileiro: a falta de interatividade dos serviços online disponíveis e os altos índices de
exclusão digital, entre outros impasses que serão trabalhados na seção seguinte.

A interatividade dos serviços online é deveras importante porque é somente a partir de
um sistema interativo que se pode falar em democracia eletrônica. Fóruns online possibilitam ao
usuário do e-gov que comente e critique a legislação em processo de criação, ou mesmo que
faça proposições, ao invés de simplesmente escolher entre opções disponíveis de voto.
Ressaltam Rover e Mezzaroba (2009) que a discussão, ou a simples troca de informações, é
saudável e necessária para a democracia, e que, embora o pleito seja um ato particular de cada
um, a escolha de um representante político caracteriza-se em uma vontade coletiva, devendo o
eleito representar a decisão do corpo eleitoral como um todo e não de cada eleitor
singularmente. A web é antes de tudo um espaço propício para discussão de opiniões, constitui-
se na ágora do século XXI, onde o debate político pode acontecer de maneira prática e rápida.
Um projeto de governo eletrônico eficiente abarca, desse modo, mecanismos que promovam o
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debate, a transparência e a participação pública – e não somente em matéria de eleições, mas
em relação a todas as atividades realizadas pelo governo.

 

3.      O programa brasileiro de governo eletrônico

Como passo inicial para o desenvolvimento de pesquisas na área de tecnologia pelo
governo brasileiro, por meio do decreto nº 91.146, de 15 de março de 1985, criou-se o
Ministério da Ciência e Tecnologia, órgão incumbido de gerir, coordenar e executar programas
nacionais que fomentem o desenvolvimento tecnológico. Atuando como órgão público central na
área da tecnologia, o MCT teve grande importância por estrear como primeiro órgão
governamental voltado especificamente a políticas públicas relativas ao desenvolvimento
tecnológico. Ainda que sua efetiva implantação tenha ocorrido somente na década de oitenta, o
movimento no sentido de sua criação iniciou-se ainda na década anterior, demonstrando que a
preocupação com o setor tecnológico não se caracteriza como algo que se possa dizer recente.

No texto da Constituição Federal de 1988, perceber-se de igual maneira a preocupação
despertada nas autoridades quanto ao incentivo da pesquisa científico-tecnológica, diante do
novo quadro social decorrente da Era da Informação. O capítulo IV do título VIII da CF,
composto pelos artigos 218 e 219, positiva o dever de comprometimento do Estado com o
desenvolvimento científico, a priorização que deve ser data ao setor, bem como o dever de
incentivo ao setor privado com vistas a gerar maior autonomia brasileira nos ramos da ciência e
tecnologia. A Constituição determina também que o desenvolvimento de tais medidas deve
voltar-se preponderantemente a solução de problemas nacionais, ou especificamente regionais.

De maneira complementar, a lei n°10.973 de 02 de dezembro de 2004 direciona que foi
determinado pela Constituição, trabalhando mais detalhadamente as particularidades de
incentivo à criação de órgãos públicos voltados à tecnologia, ao desenvolvimento do setor
privado no ramo tecnológico ou mesmo ao incentivo a inventores independentes.

Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e as determinações constitucionais
de comprometimento do governo com o desenvolvimento dessa área, foi possível se iniciar um
programa relativo especificamente à implantação do governo brasileiro no ciberespaço, o e-gov
brasileiro. O marco inicial do desenvolvimento de um projeto de governo eletrônico se deu a
partir da elaboração do intitulado Livro Verde, iniciativa tomada em 1999 por parte da Sociedade
da Informação (SocInfo), grupo pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Concluído em
2000. O projeto trazia um conjunto de metas a serem cumpridas que abrangia desde o combate
à exclusão digital ao incentivo à capacitação de profissionais e o desenvolvimento do comércio
eletrônico. Destacava-se reiteradamente a necessidade de que a política do governo eletrônico
seja implantada de maneira colaborativa, entre os diversos órgãos da administração pública,
universidades – comprometidas com a formação de recursos humanos -, a sociedade civil e as
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ONGs – no papel de monitoramento das atividades - e ainda o setor privado, que dispõe de
maiores recursos para o desenvolvimento da tecnologia em questão.

O programa Sociedade da Informação no Brasil foi coordenado por Tadao Takahashi e
contou com a contribuição de cerca de 150 outros profissionais de diversas áreas, subdivididos
em subgrupos de trabalho temáticos. O resultado final, porém, não se tratou de um trabalho
concluso, mas tão-somente de um plano inicial, ou ainda experimental, de governo eletrônico. O
Livro Verde, como metáfora para algo ainda não amadurecido, já previa em seu texto a
publicação de um documento posterior intitulado Livro Branco, que, aproveitando as
experiências obtidas a partir do programa inicial, desenvolveria um projeto mais aprofundado de
e-gov no Brasil.

O Livro Branco foi concluído no ano de 2002, com certo atraso, pois se previa no
programa inicial que a publicação do mesmo se daria em novembro de 1999. Ainda no ano de
2002, concluiu-se um relatório elaborado pelo Cege intitulado Dois Anos de Governo Eletrônico:
balanço de realizações e desafios futuros, apresentando uma avaliação geral do programa e
determinando novas metas a serem alcançadas em um prazo de 10 anos. Por via desse
relatório, chegou-se à conclusão de não terem sido alcançadas todas as metas estabelecidas no
ambicioso plano inicial e se reafirmou a necessidade por parte do Estado de prosseguir com este
trabalho.

E para tal, urge que as diversas entidades governamentais, compreendendo União,
estados, municípios e autarquias, realizem uma política integrada para o desenvolvimento do e-
gov, que o Estado conheça as necessidades do cidadão e priorize o oferecimento dos serviços
mais importantes online, que se utilizem ao máximo os recursos nacionais disponíveis – em
especial, a mão de obra – nessa empreitada, e, por fim, que o prosseguimento do projeto de
governo eletrônico brasileiro seja assegurado, sendo-lhe atribuída prioridade na agenda
governamental.

Entretanto, antes mesmo de se falar em um projeto eficiente de e-gov, sem dúvida o
maior problema a ser sanado está nos altos índices de exclusão digital no Brasil, visto que
mesmo um serviço público online de qualidade não tem qualquer valia sem que o povo possa de
fato acessá-lo.

 Em uma pesquisa publicada pelo Centro de Estudos sobre Tecnologia da Informação e
Comunicação em 2009, constatou-se que, em uma média geral, cerca de dois quintos dos
brasileiros (39%) têm acesso à rede mundial de computadores[3], e que nas regiões norte e
nordeste esse mesmo índice cai para cerca de 30%. Ressalte-se que dentre os brasileiros que
compõem a minoria com acesso à web, a maior parte o faz via conexão dial-up (acesso
discado). Diante de um quadro tão contrastado em matéria de utilização da internet, fica-nos
evidente que o desenvolvimento do governo eletrônico desacompanhado de políticas públicas em
matéria de inclusão digital trata-se de um privilégio aos que possuem os meios de acesso.
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A fim de que se promova verdadeiramente a democracia, as políticas de e-gov nacionais
devem se pautar em dois processos complementares: a informatização da democracia - que
corresponde a rigor ao assunto até o momento discutido, qual seja a utilização das TICs na
promoção da interação governante x governado – e, de maneira inversa, a democratização da
informática, que trata da realização de políticas que majorem o número de proprietários de
mídias de informação e dos usuários da internet. A execução de qualquer dos dois processos
sem que se preste a devida atenção ao segundo constitui-se em uma medida de todo
ineficiente, pois particulares que não têm acesso à rede e usuários da internet que não têm
acesso aos serviços governamentais de seu interesse estão igualmente desconectados do
governo.

Como grande parte dos problemas que assolam a sociedade brasileira, a exclusão digital
tem vinculação à desigualdade social. A           parcela da população sem acesso à internet não
tem acesso, igualmente, a serviços ainda mais elementares, e os estados onde os índices de
usuários da web são os mais baixos correspondem aos estados mais pobres da federação. A
tabela seguinte, extraída da pesquisa publicada pelo CETIC citada acima, ilustra a relação
existente entre o acesso à rede, a desigualdade regional e a escolaridade, e explicita a
necessidade que se faz de se democratizar a informática.

TABELA 1 – Percentual das pessoas que utilizaram a Internet, no período de
referência indicado,por Grandes Regiões, segundo os anos de estudo:

Percentual (%) Há menos
de 3
mêses

Nos
últimos 12
meses

Há mais
de 12
meses

Nunca
acessou

Total 39 43 2 55
Regiões
Sudeste 45 49 2 49
Nordeste 30 33 2 65
Sul 43 46 3 51
Norte 30 34 1 65
Centro-oeste 45 48 2 50
Grau de Instrução
Analfabeto/educação
infantil

9 10 1 89

Fundamental 36 41 2 57
Médio 60 67 4 29
Superior 87 91 2 7

Fonte: extraído de http://www.cetic.br/tic/2009/index.htm

A tabela 2, montada a partir de dados da pesquisa CETIC, relaciona as finalidades mais
gerais do uso da internet e a porcentagem da população, com acesso à rede, que dela fez uso
para cada um dos fins. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5600



TABELA 2 – Percentual dos usuários que utilizaram a Internet para cada finalidade,
por Grandes Regiões, segundo a finalidade do acesso à Internet:

Finalidade do
acesso à Internet

Percentual dos usuários que utilizaram a Internet para
cada finalidade (%)  

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Educação e
aprendizado

71,0 83,0 76,0 70,0 63,0 76,0

Comunicação com
outras pessoas

90,0 87,0 91,0 91,0 90,0 87,0

Leitura de jornais e
revistas

44,0 44,0 43,0 46,0 40,0 47,0

Utilização do
governo eletrônico

30,0 23,0 19,0 32,0 27,0 28,0

Transações bancárias
ou financeiras

14,0 12,0 8,0 17,0 15,0 15,0

Buscar informações e
outros serviços

88,0 87,0 84,0 92,0 83,0 86,0

        

Fonte: extraído de http://www.cetic.br/tic/2009/index.htm

Conquanto a tabela apresente dados positivos, como o fato de o uso da web para fins
educativos conste como o mais comum entre a população brasileira, a utilização da Internet para
interação para entidades públicas não ultrapassa um terço em nenhuma macrorregião, o que
comprova que os aplicativos de e-gov no Brasil não estão fornecendo ainda os serviços de
maneira totalmente eficiente, ou por outro motivo diverso não integraram o cotidiano da
população. Em outras palavras, há ainda que se informatizar a democracia, visto que em países
desenvolvidos em governo eletrônico, a utilização dos serviços governamentais online é muito
bem aproveitada (no Canadá, em 2003, 71% da população adulta acessava habitualmente os
portais governamentais; nos Estados Unidos, 66,65%).

Como conseqüência do apresentado acima, uma solução real para o problema da
exclusão digital estaria diretamente relacionada com o problema da desigualdade social, e em
especial da desigualdade econômica, visto que, por mais que as TICs tenham se tornado mais
acessíveis nos últimos tempos, grande parte da população brasileira ainda não pode pagar por
elas (frisando que as tabelas fazem referência à população que usa internet e não à que possui
conexão em seu domicílio – se fizessem da outra forma, os números cairiam aproximadamente
pela metade). Entretanto, ainda que o custo seja um dos grandes motivos para a exclusão
digital, a justificativa mais comum para esse fenômeno, segundo a pesquisa do CETIC, continua
sendo a falta de habilidade dos brasileiros com as TICs.  53% dos brasileiros que nunca se
utilizaram da internet alegam como justificativa não saberem operar o computador, enquanto
que apenas 20% dizem não poder pagar pelo acesso. Ressalta-se que, considerando os motivos
para não se possuir computador com internet em casa, o maior motivo é de fato o custo,
alegado por 48% dos entrevistados.
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Em um portal específico sobre inclusão digital (http://www.inclusaodigital.gov.br/outros-
programas), o governo brasileiro apresenta um conjunto bastante amplo de programas voltados
a aumentar o número de usuários da rede, demonstrando que a falta de políticas públicas para
esse fim não é o verdadeiro impasse para democratização do uso da internet. Totalizando vinte
e dois projetos citados no portal, as iniciativas não buscam somente integrar a população à
rede, mas também promover a utilização construtiva da mesma. Projetos como o CDTC (Centro
de Difusão de Tecnologia e Conhecimento), dirigido pela Casa Civil, ou o CVTs (Centros
Vocacionais Tecnológicos), tomado a cabo pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, promovem
gratuitamente o ensino da operação de mídias de informática e até mesmo o oferecimento de
cursos profissionalizantes. Programas como o Casa Brasil e o projeto de criação de Kits
Telecentros preveem a instalação de pontos públicos para a utilização gratuita da internet em
mais de cinco mil municípios brasileiros. O GESAC, projeto iniciado pelo Ministério das
Comunicações, prevê o provimento de internet, predominantemente de acesso wireless; a
sindicatos; comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas; periferias urbanas e zonas rurais,
além da criação de portais específicos para o atendimento às comunidades citadas. Por fim, o
programa Computador para Todos prevê o fornecimento de subsídios a indústrias nacionais para
a produção de software e hardware de computadores (laptops e desktops) de qualidade, e a
preços bastante acessíveis, que poderão ser adquiridos com linhas especiais de financiamento.

 

4.      Pioneirismo brasileiro em tecnologia e democracia: a urna eletrônica

Resultado de estudos desenvolvidos pela pareceria entre a Justiça Eleitoral, instituições
federais de pesquisa e engenharia e entidades privadas, a implantação de um sistema de
votação totalmente informatizado, aplicado em todo o território nacional, pode ser considerada
como uma das maiores conquistas brasileiras em matéria de desenvolvimento de novas
tecnologias, uma vez que o Brasil foi o primeiro país do mundo a informatizar de maneira
integral o seu processo eletivo (e continua sendo até hoje também o único a fazê-lo).

Ainda que a iniciativa per se deva de todo modo ser valorizada, a urna eletrônica
brasileira não é vista com bons olhos por todos. Há muito a se questionar na sua utilização,
principalmente no tocante à segurança. Ao mesmo tempo, não é possível se dizer que em
matéria de informática e democracia a urna eletrônica seja ainda tecnologia de ponta, uma vez
que – diferentemente do que pode se pensar – o processo como um todo não é informatizado, e
sim apenas a urna, como também porque atualmente as TICs permitem maneiras ainda mais
inovadoras de se relacionar tecnologia e democracia (como as que serão citadas em seção
específica). Cumpre relatar brevemente o desenvolvimento do sistema e elencar prós e contras
em relação ao uso desse equipamento.

O coletor eletrônico de voto (CEV), como originariamente se propunha chamar a urna
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eletrônica, foi projetado por uma entidade privada denominada OMNITECH Serviços e Tecnologia
em Marketing no período entre 1995 e 1996. A urna foi desenvolvida inteiramente no Brasil,
sendo, em cada período de eleições, lançado um modelo novo mais eficiente e seguro (a partir
de 2006, produzem-se as chamadas urnas biométricas, que possuem acoplado um sistema de
verificação de impressão digital com vistas à maior segurança na autenticação do votante). A
primeira experiência com o equipamento ocorreu ainda em 1996, a título de experimentação,
aplicando-se o sistema eletrônico em apenas 57 municípios brasileiros. Nas eleições de 2000,
para prefeitos e vereadores, a urna eletrônica foi utilizada em todo o território nacional pela
primeira vez.

A legislação brasileira passou a considerar a votação eletrônica através da Lei n°9.504,
de 30 de setembro de 1997, disciplinando pela primeira vez o modo como o software das urnas
deverá ser moldado, como se manipularão os disquetes provenientes das seções eleitorais e
como se realizará a apuração dos votos. Através da Lei n°10.740 de 1° de outubro de 2003, o
governo federal enrijeceu o padrão de segurança exigido nas urnas, entretanto tal regulamento
nunca foi seguido à risca pela Justiça Eleitoral, o que pode ser apresentado como o primeiro
ponto a se criticar em relação ao sistema eletrônico de votação adotado nacionalmente.

Apesar de o sistema informatizado contribuir para a segurança, o fato de que a um
número reduzido de técnicos caiba a tarefa da apuração dos votos pode gerar desconfiança
quanto a fraudes. Em uma pesquisa realizada em 2008, constatou-se que mais da metade dos
brasileiros não confiam totalmente na urna e acham que o sistema eletrônico pode ser
corrompido. Uma justificativa passível de ser atribuída a essa desconfiança é o fato de que os
brasileiros não imaginam como funciona o equipamento, tampouco como se dá a apuração dos
votos nesse sistema (MEZZAROBA e ROVER, 2009). Além disso, diferentemente das fraudes que
ocorriam durante a vigência do sistema tradicional de votação, a adulteração dos dados no
sistema eletrônico é muito mais difícil de se identificar.

Andrade (2000) critica em seu artigo A fraude da Urna Eletrônica a impossibilidade
técnica de uma recontagem dos votos, o que contribui ainda mais para que as fraudes sejam
indetectáveis. “O máximo que poderá ser feito é simplesmente imprimir novamente os dados
que já foram impressos anteriormente. Ao contrário do voto convencional, no qual a fraude
sempre deixava algum vestígio, o voto eletrônico permite a existência da fraude perfeita.”

Em resposta à pressão popular, com argumentação fundada precipuamente na crítica
tratada no parágrafo acima, o Presidente da República sancionou a Lei n°12.034, de 29 de
setembro de 2009, que em seu artigo 5° prescreve que deverá ser emitido ao eleitor um recibo
impresso de voto a partir das eleições de 2014. Prescreve-se ainda, no parágrafo quinto do
mesmo artigo, que o identificador biométrico utilizado a partir de 2006 (leitor de impressão
digital) não esteja conectado à urna eletrônica (as urnas ainda trazem o aparelho acoplado). Por
fim, a título de se comprovar a autenticidade da votação, no mesmo artigo define-se que
mediante sorteio selecionar-se-ão dois por cento das urnas de cada seção eleitoral para que se
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realize complementarmente a leitura dos votos impressos e se compare ao resultado
anteriormente obtido eletronicamente.

 

5.      Sistemas online de votação e democracia direta online

É possível se afirmar que a lógica das redes, ou em outros termos, a funcionalidade das
TICs poderá trazer novas nuances aos modelos de organização política existentes na atualidade.
Enquanto as ciências sofrem atualmente grandes transformações e a sociedade se reorganiza em
virtude do desenvolvimento e do alastramento da tecnologia ao redor do mundo, não se poderia
supor que a atividade política se conservasse alheia a tudo isso. Os emergentes sistemas de e-
participação são exemplo de como o ciberespaço pode ser útil no descobrimento de novas
variações do que chamamos democracia.

Ao comparar a democracia representativa, na qual os interesses do povo são
manifestados por meio de um intermediário (ao qual cabe interpretá-los), e a democracia direta,
quando o próprio povo participa diretamente de todas as deliberações políticas, Norberto Bobbio
assinala que os dois modelos de democracia não são possibilidades alternativas. “[...] são dois
sistemas que podem se integrar reciprocamente. Com uma fórmula sintética, pode-se dizer que
em um sistema de democracia integral as duas formas de democracia são ambas necessárias,
mas não são, consideradas em si mesmas, suficientes.”(BOBBIO, 1997). Os Estados modernos,
haja vista a tamanha complexidade que permeia suas instituições, não podem se resumir na sua
organização à prática da democracia direta, “[...] salvo na hipótese, por ora de ficção científica,
de que cada cidadão possa transmitir seu voto a um cérebro eletrônico sem sair de casa e
apenas apertando um botão.” Ainda que o termo “cérebro eletrônico” não seja muito comum
quando se faz referência a servidores e o envio e o recebimento de informações via web
demande do usuário atualmente algo mais do que simplesmente pressionar um botão, percebe-
se que o que se caracterizava como ficção ao autor constitui-se em uma realidade no mundo
contemporâneo, e, embora não haja qualquer república que tenha até então empregado a web
na realização integral de um processo eleitoral, é oportuno trazer aqui algumas iniciativas que
seguem por essa direção. 

A título de ilustração, vale citar a experiência dos partidos políticos suecos Aktiv
Demokrati e Demoex (Democracy Experiment), que se declaram partidos sem qualquer
posicionamento político ou ideologia e levantam como compromisso e diferencial a realização da
democracia direta. Este segundo, mais antigo e consolidado do que o primeiro, já obteve êxito
em uma eleição local na cidade de Vallentuna em 2002, no ano e no local de sua fundação, e
seus dirigentes ambicionam torná-lo um partido de renome nacional na Suécia e,
posteriormente, reconhecido internacionalmente. Argumentando que a democracia
representativa não funciona mais na prática conforme a teoria, na experiência proposta por
esses partidos, a democracia direta existe dentro de um modelo de Estado estruturado sobre os
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moldes democracia representativa, isto é, há de fato um representante, mas ele não vota
conforme sua opinião – apenas obedece estritamente às determinações dos eleitores. Por via da
web, as discussões parlamentares são reproduzidas e debatidas de maneira completamente
aberta ao público, onde os usuários podem votar na aprovação dos projetos ou mesmo
comentar as propostas. O resultado da votação eletrônica determinará a deliberação do
representante eleito na votação do parlamento, de modo que a vontade popular é manifestada
diretamente, como aconteceria na realização de um referendo.

Vale citar ainda uma iniciativa similar às anteriores denominada Lista Partecipata, surgida
na Itália, destacando-se que, em ambos os sistemas, a infidelidade por parte do mandatário
acarreta na imediata revogação do mandato (diferentemente do que ocorreria em um mandato
político representativo, por exemplo).[4]

Quanto à possibilidade de se realizarem eleições por um processo integralmente online,
sistemas eleitorais baseados na internet ainda se encontram em fase de desenvolvimento e teste
em alguns países, tais como Estados Unidos, Nova Zelândia e Estônia. E, em que pesem as
inúmeras vantagens que dispõem em relação aos modelos tradicionais, ou mesmo em relação à
urna eletrônica, tais como a praticidade e a conveniência para o cidadão, há ainda o que se
questionar quanto à aplicabilidade de um programa desse tipo.

O problema da exclusão digital é uma questão que deve ser trabalhada antes mesmo de
se cogitar a implantação de um sistema de voto em rede em nosso país. Além disso, o
desenvolvimento de tecnologias que garantam de fato a segurança e a autenticidade do eleitor
requer grande esforço e investimento massivo. Tendo em vista que a violação de dados no
ciberespaço e a alteração do resultado das eleições virtuais podem ser feitas apenas por um
indivíduo, e este pode estar conectado de qualquer lugar do mundo, o investimento em
segurança deveria, sem dúvida, ser a prioridade número um dos Estados que almejam realizar
eleições em rede. O desenvolvimento de softwares que se utilizem da biométrica, tais como
leitores digitais e ópticos, bem como de smart cards  seriam medidas eficientes na autenticação
do votante.

A legislação teria que se adaptar ao novo processo de votação (seria necessário que se
tipificassem as ações de hacking e os esforços para se congestionar o sistema. Igualmente, far-
se-ia necessário que se criassem centros regionais de votação, tendo em vista o combate à
exclusão digital.

 Em virtude disso, é incabível se pensar na substituição do sistema de votação tradicional
pelo processo online em um curto período de tempo. Tudo indica, entretanto, que essa
transformação poderá acontecer como uma progressão natural. Mesmo considerando todos os
inconvenientes que, atualmente, impedem o voto pela internet, é possível se afirmar que cada
vez mais se percebe a informatização do governo em todos os seus aspectos, e o exercício da
democracia não se desviará desse caminho. O interesse por parte da população pelo voto online
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é cada vez maior, e cabe aos Estados a aplicação do sistema de modo que se observem as
adversidades apresentadas, no tocante à segurança e à inclusão digital, preservando-se assim os
valores democráticos.  

 

6.      Conclusão

O objetivo desse trabalho foi trazer uma visão geral de como as novas tecnologias da
informação e comunicação podem auxiliar nas atividades governamentais, aproximar os
representantes dos representados, e, dessa forma, fomentar a democracia. Como segundo
objetivo, buscou-se apresentar de maneira sintética a evolução do modelo brasileiro de governo
eletrônico.  

A título de conclusão, pode-se afirmar primeiramente que a transposição para o
ciberespaço de estruturas governamentais caracteriza-se como uma tendência, e em virtude
disso, a prioridade que o governo dá em sua agenda ao programa de e-gov deve ser majorada.
Uma vez que a sociedade se encontra cada vez mais integrada e dependente da tecnologia, o
poder público não pode deixar de sofrer um processo de informatização conforme esse mesmo
ritmo.

O governo brasileiro não se utiliza atualmente da melhor maneira possível dos recursos
tecnológicos disponíveis. É possível que em repartições públicas se encontrem equipamentos
altamente ultrapassados, e por isso pouco eficientes, em uso, tais como as antiguíssimas
máquinas de escrever. Do mesmo modo, a legislação não acompanha o processo evolutivo da
tecnologia, fazendo menção a equipamentos atualmente inutilizados e a procedimentos hoje em
dia desnecessários. De fato, experiências inovadoras em matéria de tecnologia no Brasil
dificilmente são aplicadas em grande território, e por vezes se restringem à fase de
experimentação – a urna eletrônica, nesse sentido, é uma iniciativa que, por si, já deve ser
valorizada. Em virtude disso tudo, a primeira observação com relação ao implemento de um
governo eletrônico eficiente é a de que o governo brasileiro deve mudar a sua postura perante o
uso das novas tecnologias. O incentivo ao desenvolvimento tecnológico, nesse sentido já consta
como um compromisso governamental presente na Constituição, e a ampla utilização desses
recursos tecnológicos pelo governo poderia do mesmo modo se tornar um dispositivo do capítulo
IV do título VIII da Constituição Federal (Da Ciência e Tecnologia).

Cabe ainda, a título de conclusão, ressaltar a importância da efetivação das políticas de
inclusão digital elaboradas pelo governo brasileiro. Conforme trazido acima, os projetos
desenvolvidos possibilitam uma maneira bastante abrangente de se combater o problema.
Cumpre, no entanto, que tais projetos sejam na prática levados a cabo pelo governo,
convertendo-se de fato em resultados sensíveis, e que sejam mantidos pelo tempo necessário a
se resolver o problema, ou minimizá-lo o quanto possível. Satisfatoriamente, a maior parte dos
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programas citados acima tem sido executada dentro do que fora previsto e tem obtido uma
resposta positiva da população, o que se caracteriza, como já trazido, no primeiro e necessário
passo para que o governo eletrônico brasileiro tome os rumos do desenvolvimento.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA EM SISTEMAS PÚBLICOS DE SAÚDE:
PROPOSTA PARA GANHO DE EFICIÊNCIA EM GOVERNO ELETRÔNICO

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC HEALTH SYSTEMS: A PROPOSAL OF EFFICIENCY IN
ELECTRONIC GOVERNMENT

José Renato Gaziero Cella

RESUMO
Propõe-se sistemas especialistas baseados em lógicas paraconsistentes para elaborar Agentes
Inteligentes capazes de aprimorar o atendimento aos cidadãos em sistemas públicos de saúde,
com maior rapidez no atendimento e consequente redução de custos. O recurso aos AI indica a
necessidade de utilização de outra lógica que não a clássica, que se revela inadequada à
complexidade da ciência médica, em que aparecem opiniões divergentes entre especialistas
acerca da provável causa de uma doença, de maneira que o recurso às lógicas paraconsistentes,
segundo modelos de Newton da Costa, pode indicar um caminho para o desenvolvimento de um
software funcional aos propósitos almejados.
PALAVRAS-CHAVES: GOVERNO ELETRÔNICO; INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; LÓGICA; SISTEMAS
PÚBLICOS DE SAÚDE

ABSTRACT
This work considers the use of expert systems based on paraconsistent logic in order to
assemble an IA capable to improve service to citizens in public health systems, more quickly in
attendance. The use of IA for this purpose indicates the need to use different logic than the
classical, which is inadequate to the complex environment of medical science, where usually
appear differing opinions among experts about the cause of a symptom presented for a
particular patient, so that the use of paraconsistent logic may indicate a possible way to develop
a functional software for the purposes desired.
KEYWORDS: ELETRONIC GOVERMENT; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; LOGIC; PUBLIC HEALTH
SYSTEMS

 

1. Introdução

                            O presente trabalho propõe a utilização de Agentes Inteligentes (AI)
[1]

 que
visem a ganhos de eficiência no atendimento aos cidadãos nos sistemas públicos de saúde.
Porém, dada a complexidade da ciência médica, a lógica clássica, a partir da qual está erigida a
maior parte das linguagens computacionais disponíveis, não é apropriada, já que não é capaz de
lidar com as opiniões clínicas divergentes entre especialistas a respeito de determinados
sintomas clínicos apresentados por um determinado paciente.

                            Então a lógica subjacente a esses AI deve ser outra. Qual?

                            Aristóteles apresentou a primeira sistematização da lógica da qual se tem
notícia. Não obstante alguns desenvolvimentos posteriores, pouco conhecidos até perto do início
do século XX, os princípios básicos da lógica de tradição aristotélica permaneceram sem
alterações significativas até meados do século XIX.

                            Immanuel Kant, num exemplo de opinião cuja confirmação seria fortemente
abalada tempos depois, chegou mesmo a dizer, no prefácio à segunda edição da Crítica da
Razão Pura, que, em matéria de lógica, nada mais poderia ser acrescentado ao que fez
Aristóteles.[2]
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                            Com efeito, no século XIX, matemáticos como George Boole, Gottlob Frege e
Giuseppe Peano deram contribuições significativas para a criação daquilo que ficou conhecido
como lógica matemática.

[3]

                            A lógica se tornou, então, uma disciplina com características matemáticas,
tendo alcançado um desenvolvimento extraordinário, com implicações as mais variadas em
praticamente todos os campos do saber.

                            Para a compreensão do significado e da natureza da lógica, há que se valer
do fato, salientado acima, de que a lógica é, atualmente, uma disciplina de mesma natureza que
a matemática.

                            Com efeito, os resultados alcançados nesse campo em nada ficam devendo,
seja em profundidade, seja em alcance dos resultados, a qualquer área da matemática ou das
ciências empíricas.

                            Para tanto, basta mencionar os teoremas de incompletude de Gödel, os
resultados da teoria da recursão, da teoria dos modelos ou dos fundamentos da teoria dos
conjuntos, ainda que não se possa, e nem seja o caso, detalhar tais desenvolvimentos no bojo
deste artigo.

                            Porém, pode-se olhar a lógica da mesma forma como usualmente se faz com
a matemática, dividindo-a (ainda que, como na matemática, algo artificialmente) em lógica pura
e em lógica aplicada.

                            A lógica pura pode ser desenvolvida in abstrato, independentemente de
qualquer aplicação. Assim, estudam-se certos tipos de estruturas abstratas, tais como as
linguagens formais ou as máquinas de Turing (que fundamentam o conceito usual que se tem
de computação), entre as quais estão os próprios sistemas lógicos, como as lógicas
paraconsistentes ou a intuicionista. Pode-se, portanto, estudar a lógica (ou algum sistema
particular) de um ponto de vista puro.

                            A lógica aplicada, por sua vez, tem um duplo sentido: primeiro, pode-se
aplicar um determinado sistema lógico a uma certa área do saber, visando a certos propósitos.
Esse é o rumo de algumas das aplicações das lógicas paraconsistentes que será detalhado mais
adiante. Um segundo sentido seria o do desenvolvimento de algum sistema lógico para dar
conta de situações para as quais a lógica clássica, ou os sistemas conhecidos, apresentariam
limitações, ou mesmo onde o uso de algum outro sistema poderia ser mais elucidativo.

                            O raciocínio jurídico, por exemplo, dadas as conhecidas limitações que foram
explanadas acima, pode vir a ser auxiliado por um sistema paraconsistente para governo
eletrônico.[4]

                            Outro exemplo é o da lógica quântica, tal como originalmente sugerida por
von Neumann. É discutível se a mecânica quântica ou qualquer outro sistema conceitual
conhecido realmente carece de uma lógica distinta da clássica, mas é certo que o seu uso
apresenta vantagens em algumas situações, como por exemplo, ao que tudo indica, casos
envolvendo o conceito de complementaridade, no sentido de Bohr. Cabe salientar que alguns
sistemas paraconsistentes surgiram desse modo.

                            Se a partir de A se deriva C e a partir de B se deriva a negação de C, à luz
da lógica clássica, da conjunção de A e B, que pode sempre ser formada, deriva-se uma
contradição, C e não-C. Usando uma lógica paraconsistente, no entanto, isso não acontece
necessariamente: pode-se ter ambas, A e B, sem que delas se derive a contradição; logo, sem
correr o risco de trivialização. Essa ideia pode ser usada para aproximar a noção de proposições
complementares.
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                            Em síntese, não há uma lógica verdadeira. Distintos sistemas lógicos podem
ser úteis no tratamento de diferentes aspectos dos vários campos do conhecimento. Há que se
aceitar presentemente uma forma de pluralismo lógico, no qual vários sistemas (mesmo que
incompatíveis entre si) podem conviver, cada um se prestando ao esclarecimento ou
fundamentação de um determinado conceito ou área do saber, sem que isso apresente qualquer
problema envolvendo contradições; afinal, a metalógica que rege tudo isso é paraconsistente.

 

2. Lógicas Paraconsistentes

                            Para uma melhor compreensão da ideia de lógica paraconsistente cumpre
ressaltar que entre os princípios básicos da lógica hoje dita clássica, de tradição aristotélica,
figura o princípio da contradição, ou da não-contradição, como preferem alguns.

                            Esse princípio pode ser formulado de vários modos, os quais não são entre si
equivalentes. Em um deles, diz-se que dentre duas proposições contraditórias, isto é, tais que
uma delas seja a negação da outra, uma delas deve ser falsa.

                            Por exemplo, dado um certo número natural n, então, dentre as duas
proposições "O número n é par" e "O número n não é par", uma delas deve ser falsa. Em outros
termos, proposições contraditórias não podem ser verdadeiras simultaneamente; assim, uma
contradição, ou seja, uma proposição que é a conjunção de duas proposições contraditórias,
como por exemplo "o número n é par e o número n não é par", não pode nunca ser verdadeira.

                            Há, no entanto, outro motivo para se evitar proposições contraditórias e
contradições. Tecnicamente, em um sistema dedutivo baseado na lógica clássica padrão, ou
mesmo na maioria dos sistemas lógicos conhecidos, como a lógica intuicionista, se há dois
teoremas contraditórios (ou se nele for derivada uma contradição), então todas as expressões
bem formadas de sua linguagem (ditas fórmulas da linguagem) podem ser demonstradas.

                            Em resumo, em tal sistema prova-se tudo (corretamente escrito na
linguagem do sistema, de acordo com as suas regras gramaticais). Um sistema desse tipo é
denominado trivial.

                            Na lógica clássica vale, portanto, o Princípio da Explosão, ou Regra de Duns
Scotus: uma contradição implica qualquer proposição. Dito de modo mais preciso, se em um
sistema dedutivo S fundamentado na lógica clássica derivarem-se duas proposições
contraditórias (uma sendo a negação da outra), então toda fórmula (expressão bem formada)
da linguagem de S resulta ser teorema de S. Nesse caso, diz-se que S é trivial.

                            Entre 1910 e 1913, o lógico polonês Jean ?ukasiewicz e o lógico russo Nicolai
Vasiliev chamaram a atenção, de forma independente, para o fato de que, similarmente ao que
se deu com os axiomas da geometria euclidiana, alguns princípios da lógica aristotélica poderiam
ser revisados, inclusive o princípio da contradição.

                            Como é de conhecimento dos matemáticos, o questionamento do chamado
quinto postulado de Euclides, o famoso postulado das paralelas

[5]
, mostrou que ele era

independente dos demais axiomas da geometria euclidiana, podendo, portanto, ser substituído
por alguma forma de negação.

                            Isso deu origem às chamadas geometrias não-euclidianas, de extrema
importância inclusive em física. No campo da lógica, ?ukasiewicz restringiu-se a análises críticas
do princípio da contradição, enquanto que Vasiliev chegou a desenvolver uma silogística que
limitava o uso do referido princípio.

                            Foi, no entanto, um discípulo de ?ukasiewicz, S. Ja?kowski, quem
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apresentou, em 1948, uma lógica que poderia ser aplicada a sistemas envolvendo contradições,
mas sem ser trivial. O sistema de Ja?kowski, conhecido como lógica discussiva, ou discursiva,
limitou-se a uma parte da lógica, que tecnicamente se denomina de cálculo proposicional, não
tendo ele se ocupado da elaboração de lógicas paraconsistentes em sentido forte (envolvendo
quantificação, por exemplo).

                            Newton da Costa, então professor da Universidade Federal do Paraná -
UFPR, foi quem, independentemente de Ja?kowski (cujos trabalhos haviam saído em polonês em
uma publicação sem circulação internacional), iniciou, a partir da década de 1950, estudos no
sentido de desenvolver sistemas lógicos que pudessem envolver contradições, motivado por
questões de natureza tanto filosóficas quanto matemáticas.[6]

                            Os sistemas de da Costa (ele definiu uma hierarquia com uma infinidade de
sistemas, as lógicas-C) se estenderam muito além do nível proposicional. Newton da Costa
desenvolveu cálculos proposicionais, de predicados com e sem igualdade, cálculos com
descrições, teorias de conjuntos (mais tarde desenvolveu vários outros sistemas), e é
reconhecido internacionalmente como o principal criador das lógicas paraconsistentes (aliás, o
termo paraconsistente, que literalmente significa "ao lado da consistência", foi cunhado pelo
filósofo peruano Francisco Miró Quesada em 1976, em uma correspondência com da Costa).

                            Dito de modo não muito rigoroso, uma lógica é paraconsistente se pode
fundamentar sistemas dedutivos inconsistentes (ou seja, que admitam teses contraditórias, e em
particular uma contradição) mas que não sejam triviais, no sentido de que nem todas as
fórmulas (expressões bem formadas de sua linguagem) sejam teoremas do sistema.

                            Em um sistema dedutivo S baseado em uma lógica paraconsistente, pode
haver dois teoremas contraditórios, sem que com isso toda fórmula da linguagem de S seja
derivada como teorema do sistema. O Princípio da Explosão é restringido por tais lógicas.

                            Como campo de pesquisa, as lógicas paraconsistentes desenvolveram-se
extraordinariamente a partir de então, tendo atraído a atenção de um grande número de
pensadores em todo o mundo.

                            No Brasil, grande parte devido à influência de da Costa, originou-se uma
forte escola de lógica, inicialmente em São Paulo e Campinas, mas hoje se estendendo por
quase todo o País, havendo surgido lógicos que granjearam reputação internacional.

                            Como da Costa mesmo diz, nos anos 1950 ele era o único lógico brasileiro
que publicava em revistas internacionais; hoje, estima-se que há perto de 150 pesquisadores
ativos nas várias áreas da lógica. Presentemente, a lógica paraconsistente constitui tema
obrigatório de estudo de qualquer estudante de lógica, filosofia ou ciência da computação;
devido às aplicações recentes cada vez mais interessantes que tem encontrado, interessa
também a estudantes de física e engenharia, além de matemática, obviamente. Também o
Direito começa a ser objeto de possíveis aplicações da lógica paraconsistente, mediante a
formulação de sistemas deônticos nela fundados.[7]

                            Importante salientar que sistemas distintos dos de da Costa, igualmente
envolvendo inconsistências, foram elaborados posteriormente, principalmente devido a
pesquisadores australianos, belgas, norte-americanos, japoneses, italianos e também brasileiros.

                            Alguns cultores desses sistemas alternativos proclamam que a lógica clássica
deve ser substituída pelos sistemas que propõem, mais ou menos como no caso do grande
matemático holandês Brouwer, que no início do século XX sustentava que a matemática
tradicional deveria ser substituída pela intuicionista, que ele e colaboradores haviam
desenvolvido.

                            Essa não é a opinião de da Costa, bem como de boa parte dos lógicos
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brasileiros. Para da Costa, a lógica clássica, que qualifica como a mãe de todas as lógicas, tem
valor perpétuo em seu particular campo de aplicação, e não há por que ser substituída nesses
domínios. Assim, apesar de ser o criador das lógicas paraconsistentes, da Costa não assevera
que as lógicas paraconsistentes devam ser as únicas verdadeiras, usando-as, no entanto,
quando se mostrarem convenientes para se alcançar um melhor entendimento ou tratamento de
certos fenômenos ou áreas do saber.

                            A lógica paraconsistente, introduzida por ele em 1963, estabelece técnicas
lógico-formais para permitir uma melhor compreensão operatória das estruturas lógicas
subjacentes aos conceitos dos partidários da dialética. Essa lógica contribui para uma justa
apreciação dos conceitos de negação e de contradição e, assim, leva a uma mudança de
paradigma: o princípio da contradição foi substituído pelo princípio da trivialidade (ou não-
trivialidade).

                            Assim, uma teoria paraconsistente contém contradições, expressões da forma
p Ù Øp (p é uma proposição qualquer), mas não torna tudo demonstrável ou trivial. Imagina-se,
é claro, o impacto dessa mudança sobre o princípio da redução pelo absurdo, que se encontra
na base de muitas demonstrações matemáticas.

                            De fato, essa lógica não põe necessariamente em questão os resultados
desse princípio, pois é uma extensão da lógica clássica: um sistema paraconsistente deve poder
conter premissas bem formuladas que satisfaçam à lógica clássica. Pelo contrário, ela torna
ambíguo o estatuto do princípio e da metodologia da demonstrabilidade clássica. Chame-se essa
ambiguidade de ambiguidade fraca.

                            Por outro lado, essa mudança não opera como um fundamento absoluto das
matemáticas e da lógica, mas explica a intuição. Ora, nas realidades das contradições estão
contidas as estruturas da ambiguidade, as formas da indiferença, mais fortes que as escolhas.
Como pensar o véu que desvela? Newton da Costa o encontra na ideia da universalidade, no
estudo geral das estruturas lógicas pela teoria da valoração. Toda lógica L é caracterizada por
um conjunto de funções que adquirem valor em "0,1" ou num conjunto maior de valores.

                            A escolha de um elemento desse conjunto não é determinada a priori, mas
reflete a estrutura subjacente deste último. Assim, geralmente se tem uma ambiguidade
estruturada. É o estudo dessa estrutura típica de Galois que classifica as lógicas, ou seja, a não-
trivialidade da lógica reflete os limites impostos aos resultados possíveis.

                            Em outras palavras, cada um pode ter sua própria lógica, sua própria escolha
de uma função que a caracterize e, então, a objetividade se manifesta pela recolagem ou
identificação dos respectivos resultados. Assim, essa estrutura de ambiguidade identifica
objetividade e intersubjetividade. A ação dessa estrutura em filosofia é análoga à do grupo de
Galois sobre as co-homologias (que faz os aritméticos sonhar).

                            Segundo Newton da Costa, as lógicas não-clássicas, no seu caso a lógica
paraconsistente, nasceu do seguinte problema: Georg Cantor dizia que a essência da
matemática radica de sua completa liberdade. Pois bem, os paradoxos que surgiram no começo
do século XX, em geral, foram eliminados com a manutenção da lógica tradicional e com a
introdução de restrições nos postulados da teoria dos conjuntos.

                            Se a matemática é absolutamente livre, como dizia Cantor, Newton da Costa
tentou trabalhar com aqueles paradoxos de uma forma diferente, ou seja, sem que se
introduzissem restrições nos postulados da teoria dos conjuntos, mudou a lógica. E, com isso,
mostrou ser possível reconstruir a matemática clássica inteira.

                            Para Newton da Costa, a lógica pode ser entendida como o estudo dos
processos pelos quais certas sentenças ou proposições podem ser deduzidas de outras.
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                            Desde a época de Aristóteles, como visto, um dos princípios da lógica é o da
não-contradição. Esse postulado estabelece a impossibilidade de que uma sentença qualquer e
sua negação sejam ambas verdadeiras. Tome-se, por exemplo, a sentença "eu moro em
Curitiba". Não é possível admitir, com base nesse princípio, que essa sentença e sua negação,
"eu não moro em Curitiba", sejam verdadeiras. Desse modo, a lógica clássica não admite
contradições.

                            Grosso modo, na experiência cotidiana, é assim que as coisas são e é por
isso que a lógica clássica tem seu campo de aplicação. Mas acontece que, quando diferentes
campos da ciência evoluem e se tornam mais complexos, as contradições aparecem.

                            Na física, por exemplo, as partículas atômicas, em determinadas
circunstâncias, não se comportam como partículas, mas como ondas. Isso significa, sob certos
aspectos, que elas são e não são partículas. Essa dificuldade pode ser superada, como
usualmente os físicos fazem, tentando, de uma maneira ou outra, eliminar a contradição e
manter a lógica clássica. Porém, se se quiser tratar diretamente do problema, sem desvios
teóricos, torna-se necessária a utilização de uma lógica diferente da clássica, que aceite
contradições. E a lógica paraconsistente foi idealizada para tratar de problemas desse tipo.

                            Ademais, cumpre observar que as duas grandes teorias físicas do século XX,
a mecânica quântica e a relatividade geral, são logicamente incompatíveis. Então, de duas, uma:
ou essas teorias vão sendo superadas por alguma teoria mais nova, ou dever-se-á sempre
trabalhar com teorias inconsistentes. E em geral, segundo Newton da Costa, as pessoas não
percebem isso.

                            Para da Costa, dois são os motivos principais para a utilização de lógicas
diferentes da clássica. No domínio da física, por exemplo, que é a ciência com a qual ele mais se
ocupa no momento, a primeira razão seria o que vários autores já observaram: que na mecânica
quântica parece ser imprescindível o uso de lógicas não-clássicas; e o segundo motivo seria que
as principais teorias físicas, como a relatividade geral e a mecânica quântica, são incompatíveis,
contraditórias, e a única maneira no momento de conciliá-las consistiria no uso de algum tipo de
lógica paraconsistente.

 

3. Aplicações das Lógicas Paraconsistentes

                            As aplicações das lógicas paraconsistentes não se limitam a aspectos teóricos
ou filosóficos.

                            Uma aplicação militar da lógica paraconsistente se refere ao reconhecimento
rápido e preciso de quem é amigo e de quem é inimigo. Cada vez mais a identificação é feita à
distância eletronicamente.

                            Na Guerra do Golfo, soldados da coalizão anti-Iraque foram mortos mais por
seus aliados do que por iraquianos, os chamados incidentes de fogo amigo. Na origem desses
episódios está sempre uma identificação errada, muitas vezes feita por um sistema automático,
como mísseis antiaéreos.

                            Um dispositivo IFF (sigla em inglês para identificação amigo-inimigo) só tem
duas repostas possíveis: amigo ou inimigo. E o sistema de armas age cegamente.

                            No Brasil não se trabalha ainda com aplicações militares da lógica
paraconsistente, mas desconfia-se de que o silêncio de alguns pesquisadores da área no exterior
tenha relação com uma cooptação pela indústria bélica. Os brasileiros, que estão hoje na
vanguarda dessa pesquisa no mundo pensam em problemas civis.
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                            Outra aplicação que é estudada está no controle dos semáforos no trânsito,
cuja sistematização permite a alteração dos temporizadores dos semáforos em conformidade
com o fluxo de trânsito nos mais variados horários, o que otimiza o tráfego com repercussões
favoráveis na economia das cidades, além de outros resultados.

                            Pode-se demonstrar, também, que as lógicas paraconsistentes (na verdade,
certas teorias de conjuntos que delas se originam) generalizam a teoria de conjuntos nebulosos
(fuzzy sets). Isso traz outra variedade de aplicações, permitindo que se construam mecanismos
(para-analisadores e para-processadores) que permitem considerar uma variedade de comandos
muito mais abrangentes do que os antigos sim e não. A partir disso, têm sido feitos ensaios de
aplicações (principalmente por cientistas brasileiros e japoneses) ao controle de qualidade, à
robótica, aos raciocínios não-monotônicos[8] e default, ao controle de tráfego aéreo e urbano e,
mais recentemente, a várias questões em medicina, em que certas decisões não podem ser
tomadas a partir de um mero sim ou de um mero não.

                            Um exemplo simples, em robótica, é o seguinte: um robô pode estar
equipado com vários tipos de sensores, e tais sensores poderiam gerar informações
contraditórias: um dos casos mais comuns é o de um visor ótico, que poderia não detectar uma
parede de vidro, dizendo posso passar, enquanto que um sonar a detectaria, dizendo não posso
passar. Um robô clássico, isto é, funcionando com a lógica clássica, e tendo ambos os sensores,
terá dificuldades óbvias na presença de uma contradição, as quais parecem poder ser mais
facilmente superadas com o uso de lógicas paraconsistentes (na verdade, usa-se nesses casos
um tipo particular dessas lógicas, conhecidas como lógicas anotadas; os detalhes são bastante
técnicos e os exemplos usados são bem mais sofisticados).

                            Vários outros assuntos relacionados às lógicas paraconsistentes surgem da
aplicação das lógicas paraconsistentes deônticas à ciência do Direito e à ética. Nas lógicas
deônticas, noções como obrigatório e permitido podem ser tratadas formalmente, e esses
operadores podem ser interpretados como obrigatoriedade ou permissividade perante a lei, ou
em conformidade com algum sistema moral ou ético.[9]

                            Por exemplo, a tomada de decisões envolvendo a possibilidade da existência
real dos chamados dilemas deônticos é de interesse filosófico e científico; um dilema deôntico,
falando por alto, é algo como algo é obrigatório, mas sua negação também o é.

                            Em certos casos envolvendo aborto (como na recente discussão sobre a
anencefalia de certos fetos), nos quais normas éticas sugerem que a vida intra-uterina deve ser
preservada tanto quanto a saúde psicológica e física da mãe. Se não se descartar uma tal
situação como um dilema prima facie apenas, com apego a alguma postura ética ou religiosa,
que muitas vezes soa radical, deve-se reconhecer que há realmente uma questão delicada a
tratar, a qual não é compatível com os ditames da lógica clássica.

                            Nesses casos, as lógicas paraconsistentes vêm mostrar que se pode conciliar
sistemas éticos e mesmo religiosos conflitantes (e até contraditórios) sem que a solução seja
tachada de irracional. Aliás, a possibilidade dessas lógicas (e de outras não-clássicas) traz à tona
uma discussão interessante sobre a própria questão da racionalidade.

                            O desenvolvimento recente de lógicas quânticas paraconsistentes, a análise
de questões envolvendo crença e aceitabilidade, entre outros, constituem outros exemplos
importantes de usos dessas lógicas.

                            Importa ainda mencionar que têm sido desenvolvidas as bases de uma
"matemática paraconsistente" (inconsistent mathematics), ainda a ser devidamente explorada.
Tais estudos acham-se enquadrados no campo da matemática pura, mas o tema é promissor e,
com toda certeza, não desconsiderando o seu valor como atividade teórica, alcançará mais
destaque no meio científico à medida que forem sendo encontradas mais aplicações relevantes.
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4. Proposta de Aplicação de Lógicas Paraconsistentes em Sistemas Inteligentes para
o Governo Eletrônico na Área da Saúde

                            Um dos campos mais férteis de aplicações de lógicas não-clássicas tem sido
a ciência da computação, a engenharia e a medicina.[10]

                            Conforme se viu, diz-se que uma teoria dedutiva é consistente se não
possuir teoremas contraditórios, sendo um dos quais a negação do outro. Caso contrário, a
teoria é inconsistente (ou contraditória). Uma teoria é trivial se todas as fórmulas (ou sentenças)
de sua linguagem forem nela demonstráveis; em hipótese contrária, diz-se não-trivial.

                            De forma análoga, a definição se aplica a sistemas de proposições, sistemas
de informações etc. (levando-se em conta, naturalmente, o conjunto das suas consequências).

                            Se a lógica subjacente a uma teoria T é a lógica clássica ou alguma de suas
extensões, T é inconsistente se, e somente se, for trivial. Logo, se se quiser erigir teorias ou
sistemas de informação inconsistentes, mas não-triviais, há que se recorrer a um tipo distinto de
lógica.

                            Lógicas paraconsistentes são lógicas que podem servir de base para teorias
inconsistentes e não-triviais, as quais encontraram várias aplicações em Inteligência Artificial
(IA), programação lógica etc., mostrando-se de significado básico para a ciência da computação.

                            Inconsistências surgem naturalmente na descrição do mundo real. Isso
ocorre em vários contextos. Não obstante, seres humanos são capazes de raciocinar
adequadamente diante delas. A automatização de tais raciocínios requer o desenvolvimento de
teorias formais apropriadas.

                            Por exemplo, se um engenheiro de conhecimento deve projetar uma base de
conhecimento BC, relacionado a um certo domínio D, ele pode consultar n especialistas desse
domínio. Para cada especialista consultado ej, 1 £ j £ n, ele obterá alguma informação e a
representará em certa lógica como um conjunto de sentenças BCj, para 1 £ j £ n. Um modo
simples de se combinar o conhecimento resultante de todos os peritos em um único sistema de
conhecimento BC é unir os conjuntos obtidos BCj.

                            Certas bases BCj1 e BCj2, porém, podem conter consequências contraditórias
p ^ ¬p (negação de p). Então, BC é inconsistente. A base de conhecimentos BC, entretanto,
não é um conjunto inútil de informações. Com efeito, certos subconjuntos de BCj1 podem ser
consistentes e expressar informações importantes. Tais informações não podem ser
negligenciadas.

                            A discordância entre especialistas em um determinado domínio pode ser
significativa. Por exemplo, se o médico M1 conclui que o paciente X sofre de um câncer fatal,
enquanto o médico M2 conclui que aquele mesmo paciente sofre de tumor, mas benigno,
provavelmente o paciente quererá saber mais sobre tal discordância. Essa discordância é
fundamental porque pode conduzir o paciente X a tomar decisões apropriadas: obter a opinião
de um terceiro médico, por exemplo.

                            Esse último caso evidencia que não é aconselhável buscar modos para excluir
todas as fórmulas inconsistentes em BC, pois muitas vezes podem ser removidas informações
importantes. Em tais casos, a existência de inconsistências é relevante e, por conseguinte, nada
trivial.

                            Embora a inconsistência seja um fenômeno de importância crescente em
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programação em certos ambientes - especialmente nos que possuem certo grau de distribuição -
ela não pode ser manipulada, pelo menos diretamente, por meio da lógica clássica, na qual está
baseada a maioria das linguagens de programação. Assim, necessário que se recorra a lógicas
alternativas da clássica, com linguagens de programação baseadas em tais lógicas.

                            Assim, as lógicas paraconsistentes, apesar de terem sido desenvolvidas
inicialmente a partir de um ponto de vista puramente teórico, têm encontrado aplicações
extremamente férteis em ciência de computação.

                            Por exemplo, em Inteligência Artificial essas lógicas foram usadas a partir
dos anos 1980 por H. Blair e V. S. Subrahmanian (da Universidade de Siracusa, nos Estados
Unidos) e colaboradores na elaboração de sistemas especialistas para serem usados
especialmente em medicina.[11]

                            Simplificando, pode-se imaginar situações em que um paciente possa
entrevistar-se com um computador e, mediante perguntas e respostas, o computador poderia
até mesmo diagnosticar e a medicar o paciente, ou então remetê-lo ao médico nos casos mais
sérios (isso poderia reduzir consideravelmente as filas nos postos de saúde).

                            O fato é que, na elaboração de tais sistemas, que devem ser erigidos em
linguagens a partir das quais se possa fazer determinadas inferências (em suma, tirar conclusões
a partir de certas premissas), os cientistas em geral entrevistam vários especialistas (médicos). O
que acontece é que, para o programa funcionar, cria-se um banco de dados com as opiniões
dos diversos médicos entrevistados, e é a partir desse banco de dados que o sistema vai tirar
conclusões, sempre a partir das regras de alguma lógica subjacente.

                            Porém, devido principalmente à grande complexidade envolvida com a
ciência médica, os especialistas podem ter opiniões divergentes (e mesmo contraditórias) a
respeito de um sintoma ou sobre a causa de um mal.

                            Logo, se no banco de dados há duas informações que se contradigam, ou
seja, se aparecerem opiniões contraditórias entre dois ou mais especialistas, o que é muito
comum, se o sistema operar com a lógica clássica, pode ocorrer a dedução de uma contradição,
o que inviabiliza o sistema como um todo, que se torna trivial devido ao Princípio da Explosão
antes mencionado.

                            Para que se possa considerar bancos de dados amplos, nos quais se tenha
eventualmente informações contraditórias e sem que se corra o risco de trivialização, a lógica a
ser utilizada pode ser uma lógica paraconsistente.

                            Já existe um software para reconhecer as contradições, batizado de ParaLog,
complementar ao conhecido ProLog usado em trabalhos acadêmicos.[12] O reconhecimento de
padrões visuais é uma das áreas de aplicação com grande potencial - seja das diferentes
imagens de uma radiografia, seja daquilo que é mostrado em uma tela de radar.

                            Assim, o recurso às lógicas não-clássicas pode ser uma solução para ganhos
de eficiência nos sistemas públicos de saúde. Aliadas à tecnologia informática de que se dispõe
na atualidade, com base em lógicas paraconsistentes é possível moldar sistemas de atendimento
em saúde mais próximos às necessidades dos cidadãos.

                            Isolado o problema-alvo a ser enfrentado, considera-se que tal resultado
pode ser alcançado ao se fornecer a possibilidade do cidadão consultar diretamente um Agente
Inteligente (AI). Esse agente é um sistema computacional com capacidade de decisão, agindo de
forma autônoma a partir de suas capacidades de comunicação com outros agentes e/ou
humanos para desempenhar a sua função específica. É, portanto, "[...] um programa de
computador, ou um meio eletrônico ou automatizado, usado por uma pessoa para desencadear
uma ação, ou para responder a mensagens ou atuações, em nome de uma pessoa sem revisão

[13]
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ou ação por um indivíduo no momento da ação ou resposta para a mensagem ou atuação" .

                            Em síntese, os Agentes Inteligentes são caracterizados pelos seguintes
atributos: autonomia - operam sem a intervenção direta de seres humanos ou de outros Agentes
e têm algum tipo de controle sobre as suas ações e estado interno; mobilidade - são capazes de
se deslocar no seu Ambiente, dentro de redes de computadores; reatividade - têm a percepção
do seu ambiente e respondem rapidamente às alterações que nele ocorrem; pró-atividade - não
se limitam a agir em resposta ao seu ambiente, são capazes de tomar a iniciativa e ter um
comportamento direcionado por objetivos; habilidade social e cooperação - são capazes de
interagir com outros Agentes (e com seres humanos) por meio de uma dada linguagem de
comunicação.

                            O AI pode, no caso imaginado, eliminar algumas etapas e otimizar o
atendimento na área de saúde. Nos casos de urgência o paciente normalmente é encaminhado
para o atendimento ambulatorial. Porém, quando não se trata desse tipo de atendimento,
comumente o paciente passa por diversas etapas de atendimento: a) marca-se uma consulta,
normalmente com um clínico geral; b) o clínico geral promove a análise clínica e encaminha o
paciente ao especialista; c) marca-se uma consulta com o especialista indicado pelo clínico geral;
d) o especialista solicita exames; e) os exames são feitos; f) retorna-se ao especialista com os
exames; e g) o tratamento é iniciado.

                            O AI pode, ele próprio, estar na posição do clínico geral, indicar o
especialista, estabelecer os exames que deverão ser realizados, de tal modo que o paciente é
encaminhado diretamente ao especialista, já com os exames efetuados, de tal modo que,
quando lá chegar, seja possível dar início imediatamente ao tratamento.

 

5. Conclusão

                            A utilização de Agentes Inteligentes em sistemas de saúde pública pode
permitir, conforme observado, um ganho substancial de eficiência no atendimento aos cidadãos,
com redução dos custos e elevação da rapidez no atendimento e início do tratamento.

                            Esses Agentes Inteligentes podem ser dotados de mecanismos de
inteligência artificial com lógicas não-clássicas subjacentes dedicadas ao diagnóstico preliminar,
determinação dos exames necessários e dos especialistas que prosseguirão no atendimento
clínico. O AI poderá ser constantemente alimentado com o conhecimento médico mais recente e
os dados sobre as práticas e opiniões médicas correntes. Dessa forma é possível: (i) obter uma
avaliação clínica imediata; (ii) realizar os exames indicado; (iii) ir diretamente ao especialista
com os exames efetuados; e (iv) dar início ao tratamento.

                            Para tanto, viu-se que, ainda que se esteja diante de opiniões clínicas
conflitantes, que envolvam conflitos que em podem originar decisões contraditórias entre si, não
se pode negligenciar o fato de que alguma decisão deverá ser tomada, fato que se revela
impossível se a lógica utilizada for a clássica. Nesses casos as lógicas paraconsistentes se
mostram aptas a servir como lógica subjacente.

                            Nesse contexto, procurou-se demonstrar que as contradições não devem ser
necessariamente excluídas da racionalidade, pois elas não são contrárias à razão. As lógicas
paraconsistentes mostram-se aptas a servir como lógica subjacente às decisões clínicas
preliminares e como ferramenta de Inteligência Artificial no atendimento inicial em sistemas
públicos de saúde, já que "em dado contexto, a Lógica subjacente é única".[14] As lógicas
paraconsistentes possuem limites mais amplos que os da lógica clássica, e demonstram que
contradições podem fazer parte de contextos racionais.

                            Com isso não se pretende dizer que é possível axiomatizar ou reduzir as
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decisões clínicas tão-somente a cálculos lógicos, mas que esses cálculos podem ter uma função
heurística e analítica na apreciação dos raciocínios que fundamentam as decisões e garantem
maior eficiência aos sistemas públicos de saúde.
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[1]
 Os Agentes Inteligentes são programas de computador capazes de agir com autonomia

dentro de ambientes complexos, habilitados a tomar decisões próprias com base em sua
valoração de uma série de circunstâncias. Sobre o tema, cf. SARTOR, G., Gli agenti software:
nuovi soggetti del ciberdiritto. In: Contratto e impresa, 2002, p. 57.

[2] Kant, no prefácio à segunda edição (1787) da Crítica da Razão Pura, discorre: "Pode
reconhecer-se que a lógica, desde remotos tempos, seguiu a via segura, pelo fato de, desde
Aristóteles, não ter dado um passo atrás, a não ser que se leve à conta de aperfeiçoamento a
abolição de algumas sutilezas desnecessárias ou a determinação mais nítida do seu conteúdo,
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coisa que mais diz respeito à elegância que à certeza da ciência. Também é digno de nota que
não tenha até hoje progredido, parecendo, por conseguinte, acabada e perfeita, tanto quanto se
nos pode afigurar (KANT, I. Crítica da razão pura, B VIII, p 15).

[3] Assim é que à lógica aristotélica se designa como lógica tradicional e à lógica matemática
desenvolvida a partir do século XIX pelos autores mencionados, ou meramente lógica, designa-
se lógica clássica.

[4] Cf. CELLA, J.R.G. Lógica deóntica paraconsistente e sistemas especialistas legais:
uma ferramenta para governo eletrônico judicial. In: ROVER, A.J. (Org.). Inclusão Digital
e Governo Eletrônico, Lefis Series 3, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, 322 p.,
p. 299-322.

[5] O quinto e último postulado de Euclides tem o seguinte enunciado: "se uma reta cortando
duas retas faz os ângulos internos de um mesmo lado menores que dois ângulos retos, então as
duas retas, se prolongadas indefinidamente, encontrar-se-ão do mesmo lado em que os ângulos
são menores que dois ângulos retos", ou, dito de outro modo, "dada uma reta e um ponto que
não incide sobre a mesma, existe somente uma reta paralela à reta dada que passa pelo ponto
dado." Segundo Adonai Sant'Anna, " esse postulado, também chamado de postulado das
paralelas, o chamou a atenção dos matemáticos devido ao principalmente que a sua aparente a
artificialidade entre aspas. Em número os matemáticos, durante os 2000 anos de uso dos
elementos, suspeitaram que o quinto apostolado poderia ser deduzido a partir dos demais
provaram apostolado das paralelas seria uma interessante conquista se pensarmos no espírito do
método axiomático de descrever o máximo possível a partir de um mínimo de pressupostos.

Muitas tentativas para aprovar o quinto postulado foram feitas por grandes nomes como
Saccheri, Lambert, Legendre e Bolay. Mas sempre resultavam em erros ou sentenças equivalente
às apostolado das paralelas. Um exemplo de sentenças equivalente ao quinto postulado é a
seguinte: A soma dos anguloso internos de um triângulo qualquer é igual a dois ângulos retos.

(...)

Obter uma sentença equivalente ao quinto o postulado não implica em prova do mesmo, pelo
menos no sentido que os matemáticos buscavam. Significa apenas que o quinto a postulados
pode ser substituído por essa sentença equivalente e ainda assim teremos a mesma geometria
de Euclides. (...).

O alemão Carl Friedrich Gauss, até hoje considerado o príncipe dos matemáticos, encontrou um
caminho que poderia apontar para uma solução do problema. Ele percebeu que o quinto
postulado era independente dos demais postulados da geometria do matemático grego. Ou seja,
os matemáticos não conseguiram provar o último postulados porque tal prova era realmente
impossível de ser feita. No entanto, Gauss não publicou seu fabuloso resultado. Ele dedicou mais
atenção às suas contribuições em geometria diferencial.

Anos mais tarde, o jovem húngaro Janos Bolyai chegou ao mesmo resultado de maneira
independente. Seu pai, Farkas Bolyai, matemático que tentou desencorajar o filho ao estudo do
quinto o postulado, após ver a descoberta do filho imediata mentem mandou uma carta a
Gauss, para que ele externasse sua opinião a respeito do singular resultado de Janos. Gauss
respondeu dizendo que não poderia elogiar o trabalho do jovem Janos, pois isso seria um auto-
elogio, tendo em vista que aquilo já fora descoberto por Gauss havia muitos anos. Janos Bolyai
acabou se sente um botão desestimulado o que, por este e outros motivos, nada mais publicou
a respeito de matemática em toda a sua vida. Quase que simultaneamente o russo Nicolai
Lobatchevsky publicava a mesma solução de Bolyai e Gauss, também obtida de forma
independente. A publicação, na revista O mensageiro de Kazam, datada de 1829, marcou o
nascimento oficial da geometria não-euclidiana. Lobatchevsky se referia à sua descoberta como
geometria imaginária, apesar de mais tarde ter reconhecido que não existe ramo da matemática,
por mais abstrato ou 'imaginário' que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos
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fenômenos do mundo real.

Se substituirmos o quinto postulado por uma sentença que afirme:

Dada a uma reta e um ponto que não incide sobre essa reta, não existe reta paralela à reta
dada que passa pelo ponto dado.

estaremos criando uma geometria que viola apenas o quinto o postulado de Euclides. Essa
geometria é consistente, no sentido de não conduzir a contradições, se naturalmente a
geometria euclidiana for consistente. A essa consistência relativa chamamos de equiconsistência.

Também podemos substituir o quinto o postulado de Euclides pela sentença:

Dada uma reta e um ponto que não incide sobre a mesma, existem duas ou mais retas paralelas
à reta dada que passam pelo ponto dado.

Nesse caso, teremos uma nova geometria que deixa de satisfazer apenas o quinto postulado (se
compararmos com a geometria euclidiana), mas que é obviamente diferente da primeira
geometria alternativa que exemplificamos logo acima. Essa geometria também é equiconsistente
em relação à geometria euclidiana.

As consequências da descoberta de Lobatchevsky foram imensas:

1. as geometria imaginária representou um rompimento brutal com o paradigma (termo cunhado
por Thomas Kuhn) da geometria euclidiana. Durante dois mil anos a geometria de Euclides
imperou como a única possível visão de geometria, uma espécie de 'verdade absoluta'
geométrica, acima de qualquer questionamento. Esse rompimento de paradigma certamente
incitou um senso crítico e ceticismo nos matemáticos (e, em certo grau, mesmo cientistas de
outras áreas) que promoveram outros rompimentos de paradigmas. Exemplos são as álgebras
não comutativas de Hamilton (rompendo o paradigma da comutatividade), as álgebras não
associativas de Grassmann (rompendo o paradigma da associatividade), o estudo de espaços
vetoriais de dimensão arbitrária (rompendo o paradigma do espaço de dimensão finita) e as
lógicas paraconsistentes elaboradas por da Costa (rompendo o paradigma aristotélico da lógica
clássica).

2. A geometria imaginária mostrou que a geometria não precisava mais estar vinculada à visão
intuitiva que temos de espaço físico. O matemático pôde criar geometrias abstratas que
escapassem de qualquer intuição física. A matemática caminhava para um domínio mais abstrato
e mais geral, sem a necessidade de estar diretamente comprometida com o mundo real
mensurável ou o mundo real das sensações físicas.

3. A geometria imaginária contribuiu de forma significativa e pioneira para demonstrar, com o
passar do tempo, que o método axiomático não era apenas uma ferramenta didática. Ele era,
por seu próprio mérito, assunto de grande interesse matemático. A ideia de demonstrar a
independência de postulados em um sistema axiomático demanda o uso de recursos formais que
tornam o método axiomático objeto de estudos.

Um admirável mundo novo matemático e científico nascia. William Kingdon Clifford chegou a
escrever que Lobatchevsky foi o 'Copérnico da geometria', devido à espantosa revolução que as
ideias desse matemático russo provocaram. Essa referência a Lobatchevsky é até hoje repetida
por muitos autores, sejam matemáticos ou historiadores" (SANT'ANNA, A. O que é um axioma,
p. 4-8).

[6] Cf. da COSTA, N.C.A. Sistemas formais inconsistentes. Curitiba: UFPR, 1993.

[7] Cf. SERBENA, C.A.; CELLA, J.R.G. A lógica deôntica paraconsistente e os problemas
jurídicos complexos. In: Revista Verba Iuris, Curitiba: PUC-PR, ano II, n. 2, mar.2000, p. 121-
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134.

[8] A respeito do raciocínio não-monotônico aplicado na área do Direito, cf. VASCONCELLOS,
F.A. Hermenêutica jurídica e derrotabilidade. Curitiba: Juruá, 2010.

[9] Cf. CELLA, J.R.G., SERBENA, C.A., ROVER, A.J. The connections between morality and
law from a logical point of view. In: KLINOWSKI, T.G.S. (Org.). Law, liberty, morality and
rights. Warszawa: Oficyna, 2010, 342 p., p. 251-259.

[10] Também se vê tentativas de aplicação na área do Direito, a exemplo da proposta
apresentada por José Renato Gaziero Cella e Danilo Cesar Maganhoto Doneda para a área do
comércio eletrônico e cujo desenvolvimento do software atualmente está a cargo da empresa
Kerygma (http://www.kerygmabrasil.com.br). Para maiores detalhes, cf. CELLA, J.R.G., DONEDA,
D.C.M. Logic, artificial intelligence and electronic commerce. In: IVR 24th World
Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 2009, Beijing. Global Harmony and
Rule of Law - Special Workshops and Working Groups (II), 2009. p. 282-284.

[11] Cf. BLAIR, H.A., SUBRAHMANIAN, V.S. Paraconsistent foundations for logic
programming. In: Journal of Non-Classical Logic, v. 5, n. 2, p. 45-73, 1988; e
SUBRAHMANIAN, V.S. On the semantics of quantitative logic programs. In: Proc. 4th IEEE
Symposium on Logic Programming. Washington, D.C., Computer Society Press, p. 173-182,
1987.

[12] Cf. ÁVILA, B.C.; ABE, J.M., PRADO, J.P.A. Uma extensão da linguagem prolog para
suportar programação lógica evidencial. In: Coleção Documentos, Série Lógica e Teoria da
ciência, IEA-USP, n. 29, 43p., 1997; ÁVILA, B.C.; ABE, J.M., PRADO, J.P.A. ParaLog-e: a
paraconsistent evidential logic programming language. In: XVII International Conference
of the Chilean Computer Science Society, IEEE Computer Society Press, p. 2-8, Valparaíso
(Chile), Novembro, 1997; ÁVILA, B.C.; ABE, J.M., PRADO, J.P.A. ParaLog-e: a paraconsistent
logic programming language. In: International Conference on Computational Intelligence
and Multimedia Applications 1998, ISBN 981-023352-3, H. Selvaraj & B. Verma (ed.) World
Scientific, ICCIMA' 98, Proceedings of the 2nd International Conference, p. 143-148, 1998; e
ÁVILA, B.C.; ABE, J.M., PRADO, J.P.A. A paraconsistent logic programming language. In:
Proceedings of the International ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems (EIS'98),
v 3, Artificial Intelligence. E. Alpaydin (ed.), ICSC Academic Press International Computer
Science Conventions Canada/Switzerland, ISBN 3-906454-12-6, p.281-287, 1998.

[13]
 UCITA - Uniform Computer Information Transactions Act (2001) - EUA. Esta lei uniforme está

em vigor em dois estados norte-americanos, Virginia e Maryland.

[14] da COSTA, N.C.A. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. 2. ed., São Paulo: Hucitec,
1994., p. 19.
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LIBERALISMO E OPINIÃO PÚBLICA: BREVE ESTUDO SOBRE O POSICIONAMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL NO TOCANTE Á LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO

LIBERALISM AND PUBLIC OPINION: A STUDY ABOUT BRAZILIAN SUPREME COURT FREE
EXPRESSION JUDGEMENT

Maria Clara Oliveira Santos

RESUMO
O Supremo Tribunal Federal julgou nos últimos anos algumas ações emblemáticas no sentido de
declarar a impossibilidade de se censurar a opinião pública ou qualquer tentativa de
manifestação de pensamento. O fundamento dos julgados é que esse direito trata-se, na
verdade, de um sobredireito capaz de assegurar a realização dos demais direitos de liberdade
pelo homem. Este estudo, então, procura trazer à tona a teoria liberal clássica que entende a
necessidade irrestrita de manifestação da opinião pública, mesmo consciente de suas
contradições, paradoxos e de suas divergências. Isto porque, apenas pela plena liberdade de
manifestação de pensamento é que é possível pensar um Estado Democrático de Direito
assecuratório de todas as liberdades e garantias fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVES: Opinião pública; Liberalismo; Democracia. 

ABSTRACT
The Brazilian Supreme Court – Supremo Tribunal Federal – has been judging in the past few
years some leading cases on the way to declare the total impossibility of censorship to the public
opinion or any thought. The juridical basis aims that this rights are “overrights” (sobredireitos)
able to secure human freedom rights actualization. This paper caughts the liberal theory, based
on hegelians and millians studies, that takes public opinion unlimited, conscious of its
contradictions, paradoxes and disagreements. That so, only by complete expression freedom it´s
possible to think an democracy that secures all the rights. 
KEYWORDS: PUBLIC OPINION; LIBERALISM; DEMOCRACY. 

A vontade é nela mesma liberdade.[1]
Bourgeois

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

            A cidadania precisa ser construída diuturnamente. Isto já foi dito e repetido ao longo dos séculos de luta política de forma

exaustiva. A questão que se impõe atualmente, e sobre a qual nos propomos a pensar é sobre qual a característica principal do

direito à livre manifestação do pensamento, consignado no artigo 5º, IV, da Constituição da República de 1988, capaz de assegurar

não somente o pleno exercício das liberdades, mas que seja capaz, também de “ (re)inventar contínua e conjuntamente as relações

sociais e o destino coletivo, de modo não somente a garantir, mas principalmente, a ampliar os direitos de cidadania”[2].

                        Analisando o pensamento hegeliano, e a construção do modelo liberal de liberdade de pensamento e de opinião

pública, nos propomos a identificar os principais posicionamentos do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de

salvaguarda da liberdade de expressão e da manifestação da opinião pública. Em uma sociedade marcada por riscos[3], o perigo

recai sobre a possibilidade de esvaziamento político das discussões, ou pela desinformação geral que abate as casas e a formação

dos indivíduos. Cumpre então estabelecer os pontos primordiais dentre as liberdades asseguradas, e verificar como a ordem jurídica

se posiciona acerca destes institutos.
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                        Dessa forma, garantir-se-á a plena realização das particularidades e a expressão das individualidades preconizadas nos

ideais liberais. Caberá à sociedade o papel de termômetro e balança de suas atividades e opiniões, recebendo e aprimorando em um

interesse público comum as diferentes posições, promovendo de forma equânime o bem comum e o desenvolvimento das liberdades

públicas.

 

OPINIÃO PÚBLICA E LIBERALISMO POLÍTICO

Trataremos inicialmente de examinar a doutrina da opinião pública no pensamento político de Hegel, notadamente

em seus Princípios de Filosofia do Direito. Isto porque Hegel foi um dos primeiros pensadores a dar a devida importância a esse

instituto, situando-o no coração da sociedade civil, e sendo determinante para a legitimação do Parlamento em sua teoria do Estado.

Daremos voz também à visão de John Stuart Mill, que em seu ensaio A Liberdade tratou de forma loquaz sobre a liberdade de

pensamento que serve de esteio às manifestações públicas.

Se a filosofia de Hegel é a filosofia do Estado, notadamente aquela que compreende o Estado moderno, é com o

momento anterior da eticidade que o filósofo surpreende o conteúdo do espírito objetivo. Ao trazer elementos da sociedade civil

para o cerne dos momentos políticos vividos no Estado, e garantir a plena realização das subjetividades, através da livre

manifestação de suas opiniões, Hegel mostra-nos que sua filosofia está, de fato, preocupada com a consolidação dos momentos

anteriores e com o conteúdo ético da vida política. É para assegurar o espaço da sociedade civil e do cidadão dela dependente que

Hegel destaca a importância e a significação do Estado como guardião e efetivador da liberdade.

Bobbio cita Solari para dar ainda mais destaque à teoria hegeliana da sociedade civil. De acordo com os autores, a

identificação da sociedade civil como um conceito autônomo teria sido a grande descoberta de Hegel, “maior certamente do que

aquele que geralmente se lhe atribui por ter renovado o sentimento e a dignidade do Estado”[4]. Assim, muito embora não pareça

ser essa a verdadeira essência da filosofia hegeliana, é possível, a partir de sua obra, elaborar uma teoria filosófica da sociedade. No

entanto, embora interessante e de conteúdo atualíssimo, a absoluta compreensão desta teoria não é o objetivo deste trabalho. Na

verdade, propomo-nos a identificar o posicionamento da sociedade civil para a realização da liberdade exercida no Estado, pela

opinião pública.

A sociedade civil emerge em tempos atuais como grande interlocutora do Estado, seja nos debates públicos, seja

nas propostas de políticas públicas. Hegel já apontava a importância do engajamento cívico, capaz de preencher de valores e

hombridade o Estado, numa articulação concreta entre o social e o político. É na vida política, no espaço público, que o homem

realiza-se plenamente. “Com isso, o humanismo mais atual não pode senão fortalecer-se à escuta da concepção hegeliana da relação

entre a sociedade e o Estado, na medida em que ela se concentra na afirmação do indivíduo social no meio da comunidade ou

totalidade política”[5].

O indivíduo cresce a partir do seio familiar e se desenvolve na sociedade civil, um ambiente de particularidades,

fundado no princípio cristão da personalidade individual e no princípio romano da personalidade jurídica[6] reconhecidamente

marcado pelas diferenças e pelas diversas necessidades humanas. No entanto, esse atomismo social não é o que preenche o Estado.

Este, enquanto suprassunção das particularidades, resolve o “sistema das necessidades” que é próprio da sociedade civil. O Estado

ético é o ideal que resume e unifica todas as fases da eticidade anterior, realizando-se por graus[7]. A sociedade civil oferece ao

Estado “o homem em sua particularidade tomada por ela mesma, na concreção natural que ele oferece à representação.”[8]. É
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exatamente nesse sentido que a afirmação do homem como pessoa, assegurada pelo Estado, somente se dará após uma afirmação

pré-pessoal como indivíduo, na sociedade civil[9]. “A emergência política do indivíduo caracteriza um Estado de tipo “social”,

composto de elementos originariamente estranhos uns aos outros, cujo encontro imediatamente alienante libera seus membros

fazendo-os cultivar-se”[10].

Visando a realização da liberdade, o Estado se incumbe de ser o momento de objetivação, onde o “espírito é,

portanto, o esforço para estabelecer no ser objetivo o que é querido, isto é, a identidade do querido e do que quer” [11]. É pela

oposição com a sociedade civil que o Estado passa a reconhecer seus indivíduos que se tornam cidadãos. Assim, assunta-se a

totalidade que efetivamente se representa, e os cidadãos passam a fazer parte deste todo, em um processo de reconhecimento

progressivo; ao serem cidadãos do Estado e obedecerem suas leis, podem satisfazer suas necessidades físicas e espirituais[12], e

com sua atividade dar uma base material à vida ética[13].

Ora, no pensamento hegeliano o Estado é a racionalidade efetivada. Explica-nos Bourgeois que, por ser “ideia (no

sentido hegeliano), o Estado não é uma simples ideia (no sentido comum), mas um conceito vivido”[14]. Hegel confere aos

cidadãos momentos e espaços específicos para sua atuação, que deve estar voltada à colaboração com o monarca, o governo e os

demais cidadãos. A ideia hegeliana é que a massa – composta por unidades atomizadas; “o povo” – converta-se em um corpo

articulado, mediatizado pelo Parlamento[15]. O Poder Legislativo é, no Estado hegeliano, o momento subjetivo da liberdade

universal, ou seja, a compreensão e a vontade próprias da sociedade civil[16] , momento de mediação entre o povo que sabe o que

quer, e aquele que não sabe o que é melhor para si e para o Estado (§301).

Desta compreensão, decorre também que não há necessidade de se garantir a participação de todos os cidadãos nos

processos políticos do legislativo. A universalidade pretendida por Hegel não se trata de um aspecto quantitativo, ou meramente

numérico. Na verdade, a universalidade do Estado, que traz a sociedade civil para o âmbito do Parlamento, pressupõe a realização

de um ideal de comunidade entre os cidadãos que ele representa[17]. Em consequência, Hegel destaca a importância de politicos

experientes que tenham uma perspectiva mais compreensiva. Peperzak[18] chega a afirmar que a câmara de representantes

hegeliana parece-se mais com um seminário que com uma assembléia, na qual o medo de possíveis hostilidades internas faz com

que os conflitos devam ser resolvidos por compromissos[19].

A deliberação da câmara, então, não garantiria nem mesmo a decisão final sobre os assuntos públicos. Essa

dependeria sempre da compreensão e da perspicácia do político por excelência, o monarca. No entanto, isso não retira o caráter

fundamental da deliberação política. E tanto é que, Hegel confere à sociedade civil a chance de manifestar-se, para além do espaço

destinado a seus representantes, o Parlamento. Mesmo preocupado com a possibilidade de oposição ao governo, e sabendo dos

riscos da manifestação popular imediatizada, Hegel reconhece que o direito à informação é decorrente do direito subjetivo

moderno e deve ser assegurado. O universal deve além de ser realizado, ser discutido e assimilado por toda a população[20].

Neste ponto, vale lembrar o posicionamento de Stuart Mill, em seu ensaio A Liberdade:

Onde houver uma convenção tácita de que não se devem contestar os princípios, onde se considerar
encerrada a discussão acerca das grandes questões que podem ocupar a humanidade, não podemos
esperar encontrar essa escala geralmente alta de atividade mental que tornou tão notáveis certos
períodos da história. Nunca o espírito de um povo agitou-se desde as suas fundações, jamais houve o
impulso que elevou mesmo os indivíduos de mais ordinário intelecto a algo da dignidade dos seres
pensantes, quando a controvérsia impediu os assuntos grandes e importantes de despertar entusiasmo.
[21]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5626



Os debates das assembleias esclarecem a opinião pública, exprimem todas as potencialidades e seus interesses sobre

os assuntos públicos. [22]Ocorre que nem todos os cidadãos podem participar dos debates nas assembléias dos Estados. Por isso, é

necessário que haja um espaço de debates e discussões para que ecoem as opiniões daqueles que não tem seus interesses

representados no Parlamento.[23]

 

A COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Junto à liberdade de imprensa, a opinião pública determina a comunicação pública. Este espaço, embora

subordinado, é, para Hegel, fundamental no Estado, porque preenche a vontade dos indivíduos de expressarem suas ideias e

opiniões, satisfazendo a tendência de dizer e ter dita sua opinião. No espaço público, a opinião pública se exprime imediatamente, e

também nele esta se forma. É pelo exercício da palavra e pela atuação da imprensa que se têm a comunicação pública. O Estado

moderno propicia aos seus cidadãos a satisfação deste impulso da opinião, isto é, cada indivíduo sabe que é reconhecido na sua

liberdade de opinar, sabe que é membro ativo da comunidade, sabe que é conhecido e reconhecido como tal por todos os outros e

pelo Estado na comunicação pública. É por isso que essa liberdade e essa satisfação, enquanto reconhecimento, são o fim da

comunicação pública e a razão de sua garantia.[24]

Era de conhecimento de Hegel os liames do ofício comunicativo. Este trabalhou como editor na Gazeta de

Bamberg e vivenciou, em 1808, a censura do Estado sobre o trabalho de informação, ao mesmo tempo em que “sabe da importância

da imprensa, como meio de formação da opinião pública, não obstante seus problemas, suas garantias e suas ambiguidades”[25].

Daí podem decorrer as limitações quanto à plena liberdade de expressão que costumeiramente enxergam os críticos hegelianos. No

entanto, muito embora censurado e consciente das limitações e penalidades que se abatiam aos editores de jornais de sua época,

Hegel utiliza-se de seus escritos para promover a liberdade, inclusive a de expressão. Em seus textos, faz sincera apologia à

liberdade racional, aquela que está para além das meras manifestações, e afasta-se dessa crítica que lhe é imputada de que teria

simplesmente descrito o Estado em que vivia, sendo subserviente ao poder e à censura que era a todos imposta no período, para

agradar à monarquia prussiana. Peter Singer[26], para explicar grandes diferenças entre o texto hegeliano e o Estado prussiano da

época, expõe a problemática do momento vivido:

[...] Hegel era, ainda que dentro de limites muito estritos, um defensor da liberdade de expressão. Para
os padrões atuais, reconhecidamente, ele não parece ser nada liberal nesta questão, pois excluía dessa
liberdade tudo o que viesse a se caracterizar como difamação, abuso ou “caricatura insolente” do
governo e de seus ministros. Entretanto, não queremos agora julgá-lo pelos padrões de hoje, e sim
comparar suas propostas com o estado de coisas na Prússia na época em que ele estava escrevendo.
Ademais, como a Filosofia do Direito apareceu apenas dezoito meses depois da rígida censura imposta
pelos decretos de Karlsbad de 1819, Hegel estava certamente lutando por uma liberdade de expressão
maior do que a que se permitia no momento. (...) Essas diferenças são suficientes para isentar Hegel da
acusação de haver erigido sua filosofia inteiramente para agradar à monarquia prussiana. [27]

A censura imposta pelo Estado prussiano à época se abatia sobre os meios de comunicação como sobre as

universidades e centros de pesquisa. Assim, a ciência, o pensamento e a comunicação tiveram sua liberdade ameaçada e

violada[28].

A análise hegeliana da opinião pública a enxerga como uma mistura do universal, essencial e substancial, elementos

verdadeiros, que, por outro lado, também se acompanham de elementos falsos, como o particular, o peculiar, o acidental, o

contingente. Daí, decorre que, muito embora a maioria dos cidadãos estejam preocupados com a qualidade e o bem estar da
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comunidade, estes podem ser pegos de assalto pelas perspectivas egoístas de alguns indivíduos.

Existe, porém, um caso mais comum do que esses dois: quando as doutrinas conflitantes, em vez de ser
uma delas verdadeira e a outra falsa, compartilham entre si a verdade, sendo necessária a opinião
discordante para suprir o restante da verdade, da qual a doutrina recebida incorpora somente uma parte.
Opiniões populares, a respeito de assuntos não palpáveis pelos sentidos, frequentemente são
verdadeiras, mas raras vezes ou nunca perfazem toda a verdade. São parte da verdade, às vezes a parte
maior, às vezes a menor, mas são exageradas, distorcidas, apartadas das verdades pelas quais se
deveriam fazer acompanhar e limitar. Por outro lado, as opiniões heréticas contêm geralmente algumas
dessas verdades suprimidas e negligenciadas que, rompendo os ferros que as subjugam, ora buscam
reconciliar-se com a verdade contida na opinião comum, oram afrontam-na como inimigas e se erguem
contra ela, afirmando-se, com semelhante exclusividade, como a verdade inteira. Até aqui este último
caso tem sido mais freqüente, porque, no espírito humano, o que é unilateral sempre constitui a regra e
o multilateral, a exceção. Daí por que, mesmo nas revoluções da opinião, uma parte da verdade
comumente morre, enquanto a outra nasce.[29]
 

 A opinião pública carregaria em si essa contradição, de ser formada por uma dupla aparência, contendo uma forma

contaminada – ou contaminável - de conhecimento[30]. Hegel está de fato convencido que o povo está comprometido com sua

liberdade substancial e conhece “a essência e o caráter específico de seu espírito”[31]. Embora a forma desse conhecimento seja

inadequada, este só poderá ser corrompido por si mesmo, jamais por alguém, nem mesmo pelo seu próprio governo, que não pode

utilizar-se de instrumentos  coercitivos, marcadamente ilegítimos, para impor suas determinações. É isso que nos assevera Stuart

Mill, colocando a opinião como a forma mais límpida de exercício do poder individual, para todos:

O poder de coerção é em si mesmo ilegítimo. O melhor governo não possui mais direito a ele que o
pior. É tão ou mais nocivo quando exercido em conformidade com a opinião pública do que quando em
oposição a ela. Se todos os homens menos um partilhassem a mesma opinião, e apenas uma única
pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única
pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. Fosse uma opinião a posse pessoal de
valor apenas para o dono, se o impedimento ao gozo dela constituísse simples ofensa privada, não faria
diferença se a ofensa fosse infligida apena s a poucas ou a muitas pessoas. Mas o que há de
particularmente mau em silenciar a expressão de uma opinião é o roubo à raça humana – à posteridade,
bem como à geração existente, mais aos que discordam de tal opinião do que aos que a mantém. Se a
opinião é correta, privam-nos da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se errada, perdem, o que
importa em benefício quase tão grande. A percepção mais clara da verdade, produzida por sua colisão
com o erro[32].

 

Os limites necessários à liberdade de opinião são considerados por Hegel como reflexo do desenvolvimento próprio

de cada sociedade. “[O]s efeitos próprios e os perigos que a comunicação pública apresenta para os indivíduos, a sociedade e o

Estado dependem da “natureza do terreno”, isto é, do poder da sociedade, da sua evolução”[33].  Isto porque, as ações que

representam ofensas e lesões subjetivas – uma vez que o objeto das injúrias, difamações e desacatos são, em geral, a honra e o

aspecto subjetivo dos indivíduos – embora indetermináveis, carregam em si a medida da reação que a elas devem ser dadas. Nesse

sentido, a natureza e a forma da ação violadora demonstra qual o terreno próprio da sociedade – emissora da opinião – naquele

momento, e a reação deve se dar no mesmo terreno da violação[34]. “A ambiguidade da comunicação pública reside no formalismo

e no conteúdo da opinião, pois eles são indeterminados.” Dada a indeterminação de seu conteúdo, dela podem resultar

consequências imprevisíveis. É daí que decorre a subjetivização também do dano; “[c]omo a liberdade dos outros é atingida, é a

estes que cabe decidir se a expressão ofensiva do pensamento é realmente um ato e não uma simples opinião”[35].

É por isso que não há que se falar em uma teoria da opinião pública – seguida de uma teoria da liberdade de

imprensa – subserviente ao Estado alemão da época. A liberdade, em Hegel, é o direito de fazer tudo o que as leis permitem, e nesse
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sentido também deve ser entendida sua liberdade de expressão e de imprensa. No Estado hegeliano não se é permitido – também

para a liberdade de opinião – dizer e escrever tudo o que se quer. Se assim fosse, sua teoria regressaria em direção à opinião

subjetivista[36] ainda que a liberdade seja o grande pressuposto da comunicação pública em todos os casos[37].

Assumindo a importância da opinião pública e do debate político travado como fundamentais para a assunção do

indivíduo – pessoa – ao caráter pleno de cidadão, tem-se na teoria hegeliana do Estado o arcabouço necessário para a plena

realização da cidadania e para se assegurar a liberdade de informação e de discussão entre os indivíduos.

A teoria da opinião pública hegeliana é aquela na qual a liberdade de imprensa e o parlamento, enquanto espaço

político preenchidos pelos valores da sociedade civil, se apresentam como “esferas privilegiadas da mediação” deste fenômeno

contraditório que é a opinião pública[38].  

 

O IDEAL LIBERAL E A OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL

                        Até meados do século XIX, não se havia nos dicionários luso-brasileiros alusões ao termo opinião pública ou algo que

lhe fosse estritamente equivalente. Somente em 1890, depois de um longo período de ebulição política, onde as discussões

começaram a ultrapassar o domínio do círculo restrito privado da Corte, é que este termo passa a integrar o léxico brasileiro[39]. No

momento inicial, por volta de 1808 com a instalação da imprensa no Brasil, opinião era uma palavra que designava “um ponto de

vista em oposição à antiga autoridade dogmática”[40]. Com a constituinte de 1822 e as discussões acerca da liberdade de expressão,

a idéia de opinião pública passa a assumir uma instância crítica[41]. Daí que

A “liberdade de pensar e de comunicar” os pensamentos era “como um dom o mais precioso” de que
pode gozar um mortal sobre a terra, pois a discussão pública das opiniões constituía-se no “meio
seguro de dar a conhecer a verdade, e talvez ele seja o único”. Mesmo aqueles que eram contrários à
liberdade de expressão utilizavam-se do conceito nas suas argumentações, alertando para o seu papel,
doravante, fundamental na sociedade.[42]

 

                        Foi no nascedouro das primeiras constituições do Brasil que adotou-se a perspectiva moderna de opinião pública, e a

idéia de liberdade de expressão passou a compor o discurso político da época. Ressalte-se que tudo isto em um contexto de

escravidão, que, apontado por diversos autores, forma a grande contradição entre essa forma de opressão e os ideais de liberdade

propugnados pelos intelectuais das Luzes brasileiras. É na opinião pública que se buscava, agora, a instância de legitimidade

política.[43]

                        Incorporada ao vocabulário político, e fundamental para garantir a legitimidade dos governos, os limites à

manifestação da opinião pública passou a figurar como ponto central das discussões acerca da liberdade de expressão, e a história

encarregou-se de mostrar o quanto a manipulação pode ser eficaz para a implantação de governos autoritários.

                        Em 2009, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130[44], o Supremo Tribunal Federal

deparou-se com a necessidade de examinar possíveis limites ou revisões à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa.

Utilizaremo-nos aqui desse julgamento, bem como de alguns outros posicionamentos do STF, para verificar se chegamos a um

estágio democrático consagrado por Stuart Mill em seu ensaio. Ao tratar sobre a liberdade de pensamento e discussão, ainda que em

um momento turbulento e nebuloso no que diz respeito aos processos do Governo Britânico contra a Imprensa[45], ele afirma crer
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que era “de esperar que já tenha passado o tempo em que havia necessidade de defender a “liberdade de imprensa” como uma das

garantias contra os governos corruptos ou tirânicos”[46].

                        Promulgada em 1988 nossa mais recente Constituição, instalando um Estado Democrático de Direito no Brasil,

também esperamos, como Stuart Mill, não ter que pensar a liberdade de expressão contra regimes autocráticos, mas sim como

liberdade fundante do cidadão livre. Para nos acalentar, porém sem deixar de manter-nos vigilantes sobre a caminhada rumo a

sagração de nossos direitos, José Afonso da Silva afirma que vivemos atualmente num regime de amplas liberdades, mas não ainda

num regime democrático, se entendermos por democracia um “processo de realização de valores essenciais de convivência humana,

que se traduzem basicamente nos direitos humanos” [47].

                        A construção de uma sociedade democrática, por sua vez, deve procurar a realização plena dos interesses públicos,

visto estes a partir de uma convicção comum a toda a sociedade – indispensável, então, numa sociedade pluralística. É o interesse

público a hipótese vital de uma sociedade, que “capacitando as pessoas de diferentes religiões, diferentes convicções filosóficas ou

diferentes sistemas de valor subconscientes a ter uma base comum para a promoção de seus vários valores supremos”[48].  Sem

essa base comum, que é capaz de representar mais do que uma coincidência acidental de interesses individuais, uma democracia

pluralística não pode existir.

                        Enrique Picon-Rivière nos explica, então, que a opinião pública é pública sob todas as concepções, porque tanto seu

objeto quanto seu sujeito devem ser públicos. A consciência do sujeito de constituir-se a partir da emissão de sua opinião como um

ente coletivo – um nós – o coloca em mesma condição de todos aqueles que formam a opinião pública, dando-lhe a consciência de

pertencimento a um grupo, de estar incluído num mesmo contexto com os que têm idêntica opinião embora não os conheça.[49]

                        É somente com a tutela da esfera pública e da plena liberdade de opinião e manifestação de pensamento que pode-se

construir uma sociedade democrática. Isto porque, a esfera pública é, ao mesmo tempo, a ocasião e a condição em que se nega a

opinião pública. Uma esfera pública destina-se, negativamente, a proteger os privados da vontade que se manifesta pelo arbítrio,

mas “a proteção que nela resulta é meio para alguma coisa à qual positivamente se destina, sendo a sua meta e realização. A esfera

pública é meio para se alcançar uma formação discursiva da opinião e da vontade coletivas”.[50] 

                        É no sentido de garantir a plena realização da liberdade de expressão que vem se posicionando o Supremo Tribunal

Federal em seus julgamentos. Em recente decisão monocrática, invocando o precedente da ADPF nº 130, o ministro Celso de Mello

reafirma a impossibilidade de intervenção política capaz de frear a liberdade de expressão, ao aduzir que “[n]inguém ignora que, no

contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais

quando a crítica – por mais dura que seja – revele-se inspirada pelo interesse coletivo e decorra da prática legítima, como sucede na

espécie, de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional”[51]. Reconhecendo que a liberdade de imprensa

também é irrestrita, uma vez que decorrente da plena liberdade de pensamento e expressão consagrada na Constituição da

República de 1988, afirmou ainda que dela decorre também o direito de crítica, e afastou, então, uma possível imputação por injúria

ou difamação quando fundada em críticas, ironias ou posicionamentos de conteúdo mordaz, já que “o Estado – inclusive o

Judiciário – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais dos

meios de comunicação social”[52].

                        Esta plena liberdade de expressão, inscrita no art. 220 da Constituição de 1988, impede também o exercício do poder

de polícia, ou qualquer tipo de controle prévio[53], visando obstacularizar qualquer pensamento inscrito de forma adequada em

qualquer um dos meios de comunicação. Isto porque no mesmo inciso dos Direitos e Garantias Fundamentais em que garante a

plena liberdade de expressão pela livre manifestação do pensamento, a Constituição veda em seu artigo 5º, IV, o anonimato. Esta é

uma garantia ao Estado Democrático de Direito e ao exercício das liberdades públicas. A todos é dado o direito de expor suas

opiniões, desde que estejam plenamente de acordo com os ditames de respeito à liberdade dos demais cidadãos protegidos pela
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Constituição.

                        É neste ponto que se inserem os conflitos da ordem democrática. Isto porque os direitos que dão conteúdo à liberdade

de imprensa são sobredireitos[54]. O Supremo Tribunal Federal entendeu, inclusive, que estes se sobrepõem aos demais direitos por

lhes serem assecuratórios:
Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra
são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja,
antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de
controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual
responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras.[55]

 

                        É, então, neste sentido que se impõe o pensamento liberal. Em um Estado Democrático de Direito marcado pela

difusão maciça de informações decorrente da mídia de massa e mais recentemente pela internet que deve-se garantir a plena

realização dos direitos de manifestação de pensamento livre. A consciência crítica do cidadão deve ser formada a ponto de assimilar

as informações e criar um filtro adequado para a sua subjetivação. Cabe ao povo, formado e instruído para promover os ideais

liberais de igualdade, promover a seletividade das informações prestadas pelos serviços de comunicação. “Os padrões de

seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios

jornalísticos.”[56]. É pela disponibilidade de receber opiniões contrárias, os opostos, que a comunicação social através da imprensa

se impõe como salvaguarda do espírito democrático. A liberdade de atuação da imprensa garante a realização dos princípios da

igualdade e da liberdade, e enquanto estiver livre, poderá manter-se vigilante e pronta para denunciar eventuais abusos cometidos.
 
O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo
finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o
pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é,
ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização
do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo
fator de contenção de abusos do chamado ‘poder social da imprensa’[57]

                       

A liberdade de manifestação de pensamento é plena, e constitui-se como uma das liberdades básicas que estão

especificadas por direitos e deveres institucionais que facultam aos cidadãos fazer diversas outras coisas em sua decorrência, se

assim desejarem, e os proíbem de realizar ações que interfiram nas ações de outros cidadãos. As liberdades básicas, como nos diz

Rawls[58], constituem um marco de oportunidades e vias de ações legalmente protegidas. Reconhecendo essa retroalimentação

entre os direitos, é que o Supremo Tribunal Federal, avocando os corolários prescritos na ADPF nº 130, declarou que não há

necessidade de diploma para o desenvolvimento da atividade jornalística, vislumbrando tal atividade como a conseqüência em

termos profissionais da liberdade de expressão e informação. Daí que a exigência de qualquer requisito constituir-se-ia como um

impedimento, uma supressão do incondicionado e efetivo exercício da liberdade jornalística.[59]

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

                        O Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de se acautelar para que a opinião pública não esteja

desinformada. Assegura então a plena liberdade de exercício da comunicação pública através da imprensa em geral. No entanto,

outras ameaças se impõem e precisam ser afastadas para garantia do pleno exercício dessas liberdades. Os meios de comunicação de

massa não podem ficar na mão de reduzidos grupos econômicos sob o risco de ver valer a vontade e opinião privadas desses

grupos[60]. É preciso, ainda, garantir pleno espaço de realização de novas atividades comunicativas, promovendo o intercâmbio de
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ideias capazes de enfrentar as eventuais tentativas de sabotagem da mídia livre. É nesse sentido que os protestos políticos

midiatizados apresentam-se como expressão adequada da democracia[61].

                        Daí que o liberalismo político clássico se mostra como opção adequada à realização desses direitos. Concebendo a

opinião pública como estruturante da participação da sociedade no Estado, e enxergando suas contradições a ponto de entendê-las

como decorrentes da livre manifestação democrática é que se pode, atualmente, falar em plena possibilidade de formação crítica de

uma opinião pública[62], capaz de absorver as infinitas demandas e ofertas de informação surgidas no cenário social. Com o

advento da internet tem-se a máxima ampliação da idéia de comunicação social, entendida esta como parte garantidora da

expressão individual e formadora de uma coletividade consciente de suas atuações.

                        É neste sentido que a ampla liberdade de manifestação de pensamento deve se dar em um Estado Democrático de

Direito, garantindo tanto os direitos individuais de liberdade, que ao exprimirem-se formam o sujeito, quanto os direitos coletivos,

que plenamente informados, comporão a opinião pública fundante do interesse público a ser assegurado pelo Estado.
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LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. COLISÃO COM O DIREITO A PRIVACIDADE, SEGREDO
E SOSSEGO

FREEDOM OF INFORMATION. COLIISION WITH PRIVACY, SECRET AND REST

Patrícia Parra

RESUMO
RESUMO: A liberdade de informação que compreende o direito de informar e de ser informado é
um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Entretanto, esse direito não pode
ser exercido de forma absoluta, pois quando em colisão com outros direito fundamentais deve
ser aplicado o principio da proporcionalidade e ponderado qual prevalecerá. Os direitos da
personalidade que também são direitos fundamentais atuam como limitadores ao direito a
informação. Objetiva-se no presente estudo a discussão acerca dos limites impostos a liberdade
de informação pelos direitos da personalidade a privacidade ao sigilo e ao sossego.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de informação; principio da
proporcionalidade; colisão com a privacidade, segredo, sossego.

ABSTRACT
ABSTRACT: The freedom of information that includes the right to inform and be informed is a
fundamental right guaranteed by the Federal Constitution. However, this right can not be
exercised in an absolute way, because when in collision with other fundamental rights must be
applied the principle of proportionality and weighed which will prevail. Personality rights that are
also fundamental rights act as limitation to the right of information. The purpose in the present
study is the discussion about the limits of freedom of information imposed by the rights of
personality to privacy, secret and rest. 
KEYWORDS: KEY WORDS: Freedom of information; principle of proportionality; collision with
privacy, secret, rest. 

1 INTRODUÇÃO

 

A liberdade de informação garante a toda sociedade o direito de informar e de ser informado. É
decorrente da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão. Em tempo de exceção institucional o
direito a liberdade de informação é retirado da sociedade. Por isso, ele é uma das bases do Estado
Democrático de Direito.

 

A liberdade de informação é fundamental para a vida em sociedade, visto que tem função de
permitir que o indivíduo manifeste sua opinião e ainda receba a informação dos fatos que ocorrem em seu
meio para com eles crescer como pessoa e ter sua opinião.  Porém, o direito a liberdade de informação
encontra nos direitos da personalidade um limite. Os direitos da personalidade são inerentes a pessoa
humana e devem ser respeitados quando entram em colisão com outro direito fundamental.

 

O principio da proporcionalidade tem função de definir qual direito fundamental irá ser mitigado
em razão da aplicação do outro. Ponderar e sopesar qual direito fundamental deve ser suprimido depende
do caso concreto, pois, deve-se analisar em cada situação qual lesão será menos gravosa.
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2 LIBERDADE DE INFORMAÇÃO

 

A liberdade de informação se revela “pelo direito que a pessoa tem de informar, de comunicar,
enfim, de exteriorizar sua opinião (art. 5°, IV, da CF/88).”[1] Essa liberdade de informação tem como
“gênero a liberdade de pensamento do qual decorem, naturalmente, suas diversas maneiras de
manifestação.”[2] A liberdade de expressão[3] nos ensinamentos de André Ramos Tavares é composta
pela dimensão substantiva e da instrumental.[4] “A dimensão substantiva compreende a atividade de
pensar, formar a própria opinião e exteriorizá-la. A dimensão instrumental traduz à possibilidade de
utilizar os mais diversos meios adequados a divulgação do pensamento.”[5] Como uma forma de
manifestação do pensamento a liberdade de expressão na dimensão substantiva:

 
(...) diz respeito à autodeterminação do indivíduo, sensivelmente conectada com a dignidade da pessoa
humana. Isso porque ao permitir que o individuo exteriorize “suas sensações, seus sentimentos ou sua
criatividade”, bem como suas emoções, ou que, ainda, capte experiências, idéias e opiniões emitidas
por outrem, estar-se-á possibilitando que obtenha, que forme sua autonomia, que seja um ente único na
coletividade, alcançando, dessa forma, um sentido em sua vida, o que perfaz, inexoravelmente, uma
“tarefa eminentemente pessoal” (...)[6]
 

É inerente a cada ser humano e, sobretudo para o convívio em sociedade, a necessidade que todos
temos de nos comunicar, expressar nossos pensamentos. Pois o desenvolvimento dessa sociedade depende
da comunicação de seus membros. A manifestação das idéias, pensamentos e a busca por novas idéias,
opiniões são o sentido da liberdade de informação. O direito de saber, de ser informado, de procurar
livremente qualquer informação que deseja obter, referente à vida, ao trabalho e as decisões que necessita
adotar para o convívio em sociedade é enriquecido por essas liberdades.

 

Alguns princípios segundo José Afonso da Silva regem as formas de comunicação:
 
(...) (a) observado o disposto na constituição, não sofrerão qualquer restrição qualquer que seja o
processo ou o veículo por que se exprimam; (b) nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço a plena liberdade de informação jornalística; (c) é vedada toda e qualquer forma de censura
de natureza política, ideológica e artística; (d) a publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade; (e) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
dependem de autorização, concessão ou permissão do Poder Executivo federal, sob controle do
Congresso Nacional, a que cabe apreciar o ato, no prazo do art. 64, §§ 2° e 4° Constituição Federal; (f)
os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio. [7]

Rabindranath V. A. Capelo de Sousa acrescenta que:

 
(...) com a liberdade de expressão e de informação garante-se a liberdade de pensamento na sua
vertente de inserção social, ou seja, a autodeterminação de cada um a exprimir e a divulgar livremente
o seu pensamento pela palavra, pela escrita, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como as
autonomias complementares em matéria de cada um poder informar-se e ser informado e ainda de
poder responder e retificar-se.[8]
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José Adércio Leite Sampaio apresenta dispositivos constitucionais que garantem o acesso às
informações:

 
(...) o direito de ser informado vem assegurado pelo direito de acesso a informações, previsto no inciso
XIV do art. 5° da Constituição Federal, pelo direito de obtenção de informações de interesse particular,
coletivo ou geral junto a órgãos públicos (art. 5°, XXXIII, CRFB) e pelo direito a certidões (art. 5°,
XXXIV, b, CRFB). Denota-se menos um caráter de interesse geral do que a sua espécie,
conseguintemente mais restrita, de liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1°, CRFB).
 
(...) podemos falar em um direito – dever de informar, correlativo a um direito coletivo de conhecer.
(...) no âmbito do direito coletivo de ser informado de todo fato, acontecimento ou situação que tenha
uma transcendência pública, um real efeito na vida comunitária ou uma relevância ou significância
social, revelada apenas por seu aspecto objetivo: comentários, análises, informações sérias e medida,
sem incidência pessoal, em nível de contraposição de idéias ou de exposição veraz e completa de fatos,
obtidos licitamente. [9]

                       

Complementa Jónatas E. M. Machado sobre a relevância da informação:

 
(...) tem-se procurado ampliar a autonomia individual nos processos de formação de preferência e
opiniões e reforçar a posição dos cidadãos em face dos meios de comunicação social, servindo o
mesmo de justificação para a existência de um serviço público de rádio e de televisão, ou, pelo menos,
de uma criteriosa regulamentação das actividades jornalística, de radiodifusão e de radiotelevisão, no
sentido de garantir um serviço informativo e formativo de qualidade.
 
(...) é patente a dimensão democrática, a par da sua referência individual. É que só o cidadão bem
informado está em situação de construir o seu próprio juízo e de participar no processo democrático da
maneira pretendida pela Constituição. [10]
 

A informação de qualidade é de fundamental importância no processo de formação do indivíduo
como pessoa e como membro da sociedade. Informações não apenas com conteúdos de natureza política
ou econômica, mais também de natureza cultural, religioso, desportiva, artística.[11] A busca dos meios de
comunicação pela informação que poderá ser capaz de não somente informar o receptor, mais de
possibilitar a ele a formação de sua opinião. Por isso, que toda cautela deve ser dirigida aos profissionais
dos meios de comunicação, no sentido de transmitir a noticia sem demonstrar sua opinião, sem apresentar
uma carga valorativa pessoal sobre o fato narrado.

 

Exemplificando uma situação em que a sociedade deve buscar seus direito a informação analisa
José Sebastião de Oliveira e Karen Franco Domingos:

 
(...) a sociedade tem o direito de saber das “tramóias políticas” que têm ocorrido no país ultimamente.
Neste caso, com tantas CPI´s informações são veiculadas por todos os meios, visando mostrar à
população a verdadeira história contida atrás da função pública daqueles votados para administrar o
país.[12]
 

A informação deve ser relevante para a sociedade, não basta que ela seja interessante a um grupo
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de pessoas, deve ser produtiva e não mais uma forma de suprimir direitos individuais de outrem, por isso,
a liberdade de informação deve sofrer algumas limitações quando ocorrem conflitos com direitos
fundamentais.[13]

 

A liberdade de informação se configura também em um direito coletivo, pois inclui o direito da
população de ser informado.[14] Portanto, temos que a liberdade de informação apresenta dois aspectos,
sendo o direito a informação e o direito de informar. Claudio Luiz Bueno de Godoy ensina:

 
Esse direito de informação ou de ser informado, então, antes concebido como um direito individual,
decorrente da liberdade de manifestação e expressão do pensamento, modernamente vem sendo
entendido como dotado de forte componente e interesse coletivo, a que corresponde, na realidade, um
direito coletivo à informação.[15]

 

Se expressa no direito coletivo de receber a informação de todos os fatos relevantes ao convívio
social, sobre os fatos que podem contribuir para a atuação do individuo em sociedade, enfim, todas as
informações que acrescentam algo a vida das pessoas que a recebem. A liberdade de informação para
Paulo Ferreira da Cunha é “uma forma de liberdade, política e cidadã, ancorada no mais lato valor da
liberdade política (um dos três grandes valores políticos dos nossos tempos, a par da Justiça e da
Igualdade).”[16] Portanto a liberdade de informação é:

 
(...) um direito subjetivo fundamental assegurado a todo cidadão, consistindo na faculdade de
manifestar livremente o próprio pensamento, idéias e opiniões através da palavra, escrito, imagem ou
qualquer outro meio de difusão, bem como no direito de comunicar ou receber informação verdadeira,
sem impedimentos nem discriminações.[17]

 

Garantido-se a liberdade de informação garante-se também a liberdade de imprensa, está
compreendida por todos os meios de divulgação da informação ao público. Cláudio Godoy observa que:

 
Tem-se hoje a liberdade de imprensa como a de informação por qualquer meio jornalístico, ai
compreendida a comunicação e o acesso ao que se informa. Ou seja, preservando-se de um lado, a
perspectiva individual do direito à informação, que dá à liberdade de imprensa ainda uma dimensão de
direito de manifestação do pensamento assegurado ao indivíduo. Mas, de outro, garantindo-se um
direito, que é verdadeiramente coletivo, de acesso à informação. (...)
 
É certo que, sem o acesso à informação, em dias atuais, globalizada, rápida, o indivíduo, isolado, alheio
aos acontecimentos, não tem como eficazmente desenvolver-se, desenvolver sua personalidade e sua
cidadania. Por isso mesmo é que a liberdade de imprensa continua a representar direito individual
(...)[18]
 

Mas essa liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, ela se “traduz na
existência de uma obrigação de rigor e objetividade por parte das empresas jornalísticas e noticiosa”.[19]
Obrigação de retratar a verdade dos fatos, de respeitar a legislação do país, de trabalhar com ética e de
respeitar os valores fundamentais da sociedade que está inserida.
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3 LIMITES À INFORMAÇÃO

 

3.1 Veracidade da Informação

           

Um dos limites imposto à liberdade de informação é a veracidade das informações prestadas pelos
meios de comunicação. O compromisso com a prestação da informação verdadeira é requisito fundamental
para o bom desempenho da atividade jornalística, pois considerando a grande proporção de receptores da
informação e ainda a função que essa informação tem no contexto social deve-se respeitar esse limite.

 

Elimar Szaniawski explica que “a livre manifestação do pensamento encontra seus limites no
interesse público e na busca da verdade para a formação da opinião pública.”[20]

Com isso, a liberdade de informação não pode ser utilizada para divulgação de noticias que
traduzam a mentira, a distorção, a calúnia, a injuria e a difamação.[21] Ela não autoriza que “a notícia seja
tratada de forma interessante para as grandes empresas jornalísticas.”[22] A liberdade de informação é um
direito de todos os cidadãos e não só dos profissionais da imprensa, por isso eles devem trabalhar de forma
a construir um imprensa livre e imparcial, noticiando informações verdadeiras.[23]

 

3.2 Estado de Sítio

 

O Estado de Sítio disposto no artigo 137 da Constituição Federal é um dos limites imposto à
liberdade de informação. Na visão de Uadi Lammêgo Bulos o regime de legalidade extraordinária[24] é a
“suspensão enérgica, temporária e localizada das garantias constitucionais, com vistas a preservar e
defender o próprio Estado Democrático, bem como dar condições para a defesa da soberania nacional em
caso de guerra”.[25]

 

O Estado de Sítio só poderá ser decretado pelo Presidente da Republica, após autorização do
Congresso Nacional. As hipóteses de decretação do Estado de Sítio são: a) comoção grave de repercussão
nacional; b) ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de
defesa; c) declaração do estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.[26] Algumas medidas
coercitivas poderão ser tomadas contra as pessoas na vigência do Estado Sítio tais como:

 
(...) obrigação de permanência em localidade determinada; detenção em edifício não destinado a
acusados ou condenados por crimes comuns; restrições (não supressões) relativas à inviolabilidade da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei (desde que liberada pela respectiva Mesa, não se inclui a
difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas); suspensão da
liberdade de reunião; busca e apreensão em domicilio; intervenção nas empresas de serviços públicos;
requisição de bens. (grifo nosso) [27]
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Enganoso pensar, que o Estado de Sítio suspende os próprios direitos fundamentais, pois na
verdade o que ocorre e a suspensão das garantias fundamentais.[28] O decreto do Estado de Sítio deve
ainda conter a sua duração e quais garantias fundamentais ficarão suspensas. Para que ocorra a suspensão
do direito a informação todos os requisitos dispostos na Constituição Federal devem ser observados, pois a
limitação a um direito fundamental como o direito a liberdade de informação só pode ocorrer cumpridos
todas as exigências e formalidades da lei.

 

3.3 Colisão com os Direitos da Personalidade

 

Impondo também limites à liberdade de informação encontramos os direitos da personalidade.
Elimar Szaniawski tratado da liberdade de informação em colisão com os direitos da personalidade ensina:

 
Desde que a manifestação do pensamento escape da moldura que se insere a busca da verdade para
atender aos interesses da coletividade e que venha a ferir a vida privada e familiar das pessoas,
impedindo o livre exercício e o desenvolvimento de sua personalidade, desvia-se a mídia do direito à
liberdade de informação, e sua atividade passa a constituir-se num atentado ao segredo ou ao respeito à
vida privada do indivíduo, que terá o direito de exigir a proteção e defesa de seu direito.[29]

 

A colisão ocorre porque temos de um lado, o interesse da pessoa, que é titular de um patrimônio
moral e de reserva, e de outro lado temos o interesse da sociedade que exige conhecer sobre alguns fatos
que embora integre a vida privada de outrem, constituem aspectos da vida em sociedade.

 

Entretanto, em alguns casos não há o interesse da coletividade na informação, mais sim o
interesse pessoal de quem a informa ou ainda o interesse de algumas pessoas em somente saber da vida
privada de outrem. Nesse sentido Edson Ferreira da Silva pontua que a “utilidade pública da informação
de modo algum se confunde com a simples curiosidade do público em saber da vida privada dos seus
ídolos, das mazelas de pessoas famosas ou de aspectos pitorescos da vida de alguém”.[30]

 

3.3.1 Principio da Proporcionalidade

 

A solução do conflito entre direitos fundamentais[31] está na aplicação do princípio da
proporcionalidade. Pois, considerando que sobre esses direitos não há relação de hierarquia sendo eles
direitos de igual dignidade constitucional, visto que o art. 5º da Constituição Federal concede idêntica
proteção aos direitos da personalidade a privacidade, segredo e sossego bem como a liberdade de
informação.[32] Em razão de não haver hierarquia quando ocorrer à colisão entre o direito a liberdade de
informação e os direitos da personalidade o julgador deverá pronunciar-se com fulcro no principio da
proporcionalidade, analisando em cada caso concreto qual dos direitos deve ser suprimido em razão da
aplicação do outro. Assim a “tarefa da doutrina jurídica e dos tribunais é traçar os limites que permitam o
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exercício harmônico daqueles direitos fundamentais colidentes (...)”.[33]

 

Contudo para a supressão de um direito fundamental em razão de outro deve ser observado o
conteúdo do principio da proporcionalidade. Suzana de Toledo Barros esclarece:

 
O princípio da proporcionalidade tem por conteúdo os subprincípios da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito. Entendido como parâmetro a bazilar a conduta do legislador
quando estejam em causa limitações a direitos fundamentais, a adequação traduz a exigência de que os
meios adotados sejam apropriados à consecução dos objetivos pretendidos; o pressuposto de
necessidade é que a medida restritiva seja indispensável à conservação do próprio ou de outro direito
fundamental e que não possa ser substituída por outra igual eficaz, mas menos gravosa; pela
proporcionalidade em sentido estrito, pondera-se a carga de restrição em função dos resultados, de
maneira a garantir-se uma equânime distribuição de ônus.[34]
 

Observando o conteúdo do princípio da proporcionalidade nota-se que todos os requisitos devem
ser observados, no sentido de garantir que a lesão sofrida a um direito fundamental seja mínima e
principalmente que ela seja necessária, pois se outra formar de resolver a colisão for encontrada não pode
haver mitigação ou supressão de direito fundamentais.

 

Pontuando a importância do principio da proporcionalidade para dirimir o conflito dos direitos
fundamentais Zulmar Fachin leciona:

 
O princípio da proporcionalidade tem por escopo solucionar colisões de direitos fundamentais. Quando
dois direitos fundamentais (exemplo: privacidade e publicidade) estiverem em colisão entre si, de modo
que não for possível proteger a ambos, um deverá ser sacrificado. Deve-se fazer um sopesamento,
colocando frente a frente os bens colidentes, e escolher qual dos dois, diante do caso concreto, será
sacrificado e qual deverá ser preservado.
 
(...) determinados atos não devem ser praticados, se as circunstâncias forem normais. Todavia, em
circunstâncias excepcionais, sacrifica-se um bem para que outro, igualmente ou mais valioso possa ser
salvo.[35]
 

O principio da proporcionalidade emana “diretamente das idéias de justiça, equidade, bom senso,
prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins,”[36] sendo por
isso utilizado para dirimir tamanho conflito onde os dois bens em questão são fundamentais ao indivíduo.

 

3.3.2 Privacidade, Segredo, Sossego

A Constituição Federal de 1988 apresenta o direito à vida privada e a intimidade (art. 5°, inciso
IX). A doutrina trás denominações diversas com base no direito estrangeiro. A expressão vida privada
pode ser empregada em sentido amplo e em sentido estrito. “Na primeira acepção, equivale ao termo
intimidade (...) a proteção daquela parte da personalidade de que deseja ver preservada do conhecimento
do público. Na segunda acepção, a locução vida privada stricto sensu significa apenas um das esferas da
intimidade”.[37] Para José Adércio Sampaio a intimidade é uma esfera da vida priva.[38]
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Contudo, na visão de Pedro Frederico Caldas “ao usar as expressões intimidade e vida privada a
Constituição Federal pode ter deixado a distinção a cargo da doutrina, ou simplesmente ter querido, ao não
usar uma só das expressões, ser a mais abrangente possível.[39] Por isso, seguindo os ensinamentos deste
autor, usaremos sem distinção as denominações vida priva, intimidade, privacidade, como expressando
igual conteúdo de conceito.[40]

 

Paulo José da Costa Junior explica que existem esferas da vida privada. A esfera privada seria de
âmbito maior, onde estaria contida a esfera da intimidade (ou esfera confidencial), que por sua vez contém
a esfera do segredo. A esfera da vida privada é compreendida por todos os acontecimentos e
comportamentos que o individuo não quer que se torne público. Já a esfera da intimidade permite
participação somente a pessoas que o indivíduo deposita confiança e mantém intimidade. Na esfera do
segredo compreende a parcela da vida particular conservada em segredo pelo indivíduo, participando dela
apenas poucos amigos.[41]

 

Quando tratamos de pessoas notórias, o direito a intimidade sofre algumas limitações, porém, isso
não implica em supressão total. “As pessoas notórias podem perder, pelo modo peculiar de vida ou
profissão em virtude dos quais se tornaram personagens de interesse público, numa certa medida, o direito
à intimidade”.[42] Mesmo sendo reduzido o direito a privacidade, resta às pessoas notórias uma esfera de
intimidade longe da curiosidade alheia. “É incontestável que a fama e a notoriedade acabam de alguma
forma comprometendo o interesse de reserva pessoal, tendo em vista que o interesse do público amplia-se
para além dos aspectos públicos e aos meios de comunicação interessa estimulá-lo e satisfazê-lo”.[43]
Discussão também surge quando tratamos de pessoas que exercem cargos ou funções públicas, pois suas
condutas podem afetar toda a coletividade.

 

Elimar Szaniawski explica que “o fato de alguém se encontrar em público ou ter atividade
pública, pode trazer alguns limites ou diminuir a esfera privada de sua vida, mas não desaparece jamais
totalmente, o direito ao respeito à vida privada.[44]

           

Há que defenda que nem mesmo as pessoas apontadas como suspeitas de crimes, presos em
flagrante ou indiciados em inquéritos devem ser noticiados pela imprensa a sociedade, pois a
responsabilidade correspondente pode vir a ser afastada, porém a lesão ao direito que a pessoa sofreu é
permanente. A busca pelos meios de comunicação da verdade na informação deve ser atrelada a respeitar
os direitos da personalidade.[45]

 

Na visão de Paulo José da Costa Junior a ultima esfera da vida privada, onde se protege a pessoa
para que ela “desfrute de todos os valores de sua intimidade sem precisar sinalizar ao mundo exterior seus
medos, sua felicidade, seu sofrimento, seus planos e seus amores mais acalentados”.[46] José Afonso da
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Silva explica que a tutela constitucional da vida privada visa proteger as pessoas de dois atentados
particulares:

 
(a) ao segredo da vida privada; e (b) à liberdade da vida privada. O segredo da vida privada é
condição de expansão da personalidade. Para tanto, é indispensável que a pessoa tenha ampla liberdade
de realizar sua vida privada, sem perturbação de terceiros. São duas variedades principais de atentados
ao segredo da vida privada, nota Kayser: a divulgação, ou seja, o fato de levar ao conhecimento do
público, ou a pelo menos de um número indeterminado de pessoas, os eventos relevantes da vida
pessoal e familiar; a investigação, isto é, a pesquisa de acontecimentos referentes à vida pessoal e
familiar (...) [47]
 

Elimar Szaniawski citando Contamine-Rauynaud prefere a utilização genérica do termo direito ao
segredo da vida privada, pois:

 
(...) o direito ao respeito à vida privada faz surgir a noção de dever de segredo que se manifesta no
sentido de possibilitar ao titular do direito proteger sua intimidade, e seus segredos particulares, de
outrem. Essa proteção classifica-se em dois graus. O primeiro, como modo de preservação do segredo
da vida privada de alguém contra terceiros, evitando que tomem conhecimento do mesmo. O segundo
grau, objetiva impossibilitar a terceiros de divulgar o segredo cujo conhecimento obtiveram,
independentemente de sua obtenção ter sido ilícita ou lícita.[48]

 

Com isso, resta evidente que a doutrina posiciona-se de forma diversa acerca da denominação
dos direitos referentes à vida privada. O direito ao segredo que pode ser entendido como uma das esferas
da vida privada esta dividido em segredo das comunicações, segredo doméstico e segredo profissional.[49]

 

Sobre o direito ao segredo, Carlos Alberto Bittar ensina como “limitação da liberdade alheia, para
efeito de evitar intromissão, e, quando inteirada de seu conteúdo, elidir a transmissão a outrem.”[50]

 

Independente da denominação utilizada (direito a vida privada, direito a intimidade, direito a
privacidade, direito ao segredo, direito ao resguardo, direito de estar só, direito ao sossego) para o direito
geral de proteção da vida privada da pessoa, que como um direito fundamental da personalidade tem por
característica ser inato, indisponível, inalienável, intransmissível e irrenunciável, deve ser considerado
como limites a liberdade de informação, no sentido de não permitir que esses direitos sejam violados para
satisfazer o interesse pessoal, sem que com isso se obtenha o verdadeiro objetivo da liberdade de
informação. A simples informação que na verdade deforma a opinião da sociedade não deve prevalecer
sobre um direito essencial na formação pessoal do individuo.

 

4 Conclusão.

 

A tutela da vida privada é uma forma de garantir que o individuo se desenvolva de forma plena,
permitir que ele não sofra interferências externas em sua vida e principalmente resguardar sua privacidade.
A liberdade de informação também se torna essencial na vida em sociedade, pois através dela é que
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sabemos de todos os fatos que ocorrem no país, podendo dessa forma construir nossa opinião sobre o que
ocorre na sociedade.

 

A limitação a liberdade de informação pelos direitos da personalidade não é absoluta, pois cada
caso deve ser analisado e ponderado. A aplicação do principio da proporcionalidade se faz necessária para
dirimir o conflito, decidindo qual dos direitos fundamentais deve prevalecer em face do outro.

 

Portanto, o direito a liberdade de informação é fundamental no Estado Democrático sendo
também os direitos da personalidade de igual importância.
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NOVAS POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA LOCAL

NEW POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF THE MODERNIZATION OF LOCAL PUBLIC
ADMINISTRATION

Diogo Frantz
Ricardo Hermany

RESUMO
O tema da Administração Pública necessita ser analisado sob uma nova perspectiva, ou seja, a
partir de novas estruturas de de modernizaçãoO presente artigo tem por objetivo colaborar para
a partir da compreensão do fenômeno de uma nova estrutura de modernização da
Administração Pública através da participação e de estruturação do social na era da informação,
dada a influência das novas tecnologias nas sociedades, destacando o paradigma tecnológico da
“sociedade em rede” e, consequentemente a necessidade de resgatar a participação na esfera
local, de forma que se possa tirar verdadeiro proveito da revolução das tecnologias na
Administração Pública. Assim, temos por finalidade apresentar uma abordagem a respeito das
novas tecnologias, tendo como destaque as audiências públicas eletrônicas. Por conta disso, o
presente trabalho enfatiza a necessidade de (re) valorizar a participação social, reestruturando
os espaços e as instituições de decisão local, que devem ser redefinidos, de forma que
coincidam com as instâncias de decisões significativas, fomentando a efetiva participação do
indivíduo nas questões que lhe dizem respeito, enfatizando o desenvolvimento tecnológico como
contributo no espaço social. A partir de então, a necessária articulação do local, interligando a
administração pública aos cidadãos na sociedade como uma rede comunicacional de decisões e
de informações; e, por fim, gerando a cidadania ativa pelo empoderamento social local.
PALAVRAS-CHAVES: Tecnologia; Empoderamento; Audiências Públicas Eletrônicas;
Modernização da Administração Pública; Poder Local.

ABSTRACT
The theme of public administration needs to be examined from a new perspective, in other
words, from the understanding of the phenomenon of modernization through participation and
social structure in the information age, known the influence of new technologies in societies,
highlighting the "network society" technological paradigm and therefore the need to rescue the
participation at the local level so that it can take real advantage of the technology revolution in
Public Administration. Thus, we intended to present an approach about new technologies,
highlighting electronic public audiences. For this reason, this paper emphasizes the need to (re)
enhance social participation, restructuring the spaces and institutions of local decision that must
be redefined so that they coincide with the instances of significant decisions, encouraging the
active participation of individuals about issues that concern them, emphasizing the technological
development as a contribution in social space. Since then, the necessary relationship of the
locate, linking the government to society as a network communication of net decisions and
information, and, finally, creating an active citizenship by the social local empowerment. 
KEYWORDS: Technology; Empowerment; Electronic Public Audiences; Modernization of Public
Administration; Local Authority.

INTRODUÇÃO

 

Diante das mudanças globais, sociais, econômicas e políticas, as cidades estão requerendo novos
modelos de gestão, bem como modernos instrumentos, procedimentos e formas de ação, a fim
de permitir que os gestores urbanos tratem das mudanças da sociedade local. Por um lado, é
necessário encontrar respostas e soluções rápidas para problemas cujas causas ficam muitas
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vezes fora da esfera de influência do administrador público, mas cujas consequências precisam
ser enfrentadas pelo poder local. Por outro lado, é uma tarefa essencial explorar e disponibilizar
as chances e oportunidades relacionadas a tais transformações, em favor tanto da administração
pública, quanto da própria população.

Assim, pretende-se apresentar uma abordagem a respeito da implementação de audiências
públicas eletrônicas municipais, onde tendo como escopo o aumento da participação dos
cidadãos nas audiências públicas via eletrônica em, vista da necessidade de maior participação
desses atores sociais nessas prerrogativas.

 

1 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: breves comentários

Como decorrência dos direitos de cidadania, temos como direito a participação, aqui em especial
no que tange à esfera pública, onde cada cidadão deve buscar sua integração. Essa participação
deve acompanhar de forma eficaz o que está sendo realizado e discutido nesse locus, tanto no
âmbito Executivo como Legislativo, para que cada cidadão possa participar do planejamento das
políticas públicas e, consequentemente, intervir de forma argumentativa nesses espaços de
participação.

Decorrente desses direitos, temos as audiências públicas que são canais de "participação
administrativa aberta aos indivíduos e a grupos sociais determinados, visando à legitimidade da
ação administrativa, formalmente disciplinada em lei", com a finalidade de expressar as
preferências e tendências dos segmentos, e que seja capaz de "conduzir o Poder Público a uma
decisão de maior aceitação consensual" para a sociedade.[1]

Assim, o fundamento prático da realização da audiência pública consiste do interesse público em
produzirem-se atos legítimos, do interesse dos particulares em apresentar argumentos e provas
anteriormente à decisão, e, pelo menos em tese, também do interesse do administrador em
reduzir os riscos de erros de fato ou de direito em suas decisões, para que possam produzir
bons resultados.

As audiências públicas não devem ser consideradas como mera formalidade a ser cumprida pelo
Estado-administração, mas devem ser canais de abertura democrática, com a finalidade de
qualificar a gestão pública, visto serem um instrumento de consulta aos cidadãos administrados,
onde o governo possa visualizar o que pretende a sociedade em termos de investimentos,
programas e ações políticas, e, principalmente, informar pedagogicamente todos os dados
contábeis, financeiros, orçamentários e operacionais do poder Estatal, inclusive à avaliação de
resultados e verificação do cumprimento de metas determinadas no processo de planejamento.
Dessa forma, podemos afirmar que as audiências públicas permitem aos cidadãos fiscalizar,
acompanhar e decidir sobre as ações governamentais futuras e, em andamento.

Em vista de a audiência pública estar intimamente ligada às práticas democráticas, constitui-se
em um exercício de poder pelo povo junto à Administração Pública, pois através desse
mecanismo o cidadão não mais é visto como mero administrado, mas como um "parceiro do
administrador público"[2].        

Mas é através da Lei de Responsabilidade Fiscal que a realização das audiências públicas tornou-
se prática obrigatória em todos os níveis de Administração, abrangendo a integralidade das leis
orçamentarias. Com a previsão de forma expressa, o instituto tem-se difundido como elemento
fundamental de gestão, incorporando-se à agenda de debates e difundindo as discussões sobre
a formulação de políticas públicas.[3]

A previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal relaciona-se de forma efetiva com a ideia de
controle social no âmbito das decisões públicas lato sensu, pois envolve tanto a etapa
desenvolvida no âmbito do Poder Executivo, de essência administrativa, quanto o processo
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legislativo específico de elaboração das leis orçamentarias, sendo a audiência pública fase
específica e imprescindível para a regularidade da tramitação legislativa. Quanto à etapa
administrativa, a audiência pública é exigida em duas hipóteses distintas: no controle das metas
fiscais e na elaboração das leis orçamentarias.

De fato, é nas leis orçamentarias (PPA, LDO, LOA) que a participação da população mostra-se,
conforme referido, obrigatória tanto na fase de elaboração, coordenada pelo Poder Executivo,
quanto na discussão dos respectivos projetos de lei, o que acontece no Poder Legislativo,
caracterizando uma discussão especial relativa a essas matérias.

Contudo, é fundamental analisar a extensão e a profundidade das discussões realizadas nas
audiências públicas, pois de nada adianta transformá-las em simples ato formal para atender ao
disposto na citada Lei, tendo em vista que essas audiências, da forma vaga como estão
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, podem legitimar as decisões tomadas pelo corpo
tecnocrático que compõe a Administração, especialmente em nível federal, pois poderão servir
como fóruns de aclamação de decisões pré-formuladas, o que não contribui para a
concretização do direito social.

Nesta ótica, não é suficiente a realização das audiências, se estas não vêm acompanhadas de
uma efetiva participação da cidadania, representada pelas entidades, mas principalmente de
forma direta. Soma-se a isso a necessidade de estas audiências servirem para o esclarecimento
da população acerca dos inúmeros fatores determinantes da elaboração orçamentaria, inclusive
quanto aos limites de gastos específicos com educação e saúde, previstos na Carta
Constitucional, sem olvidar os demais dados relativos às finanças públicas, que devem servir de
base para a elaboração destes projetos.

Este último aspecto deve-se materializar, dentre outras formas, através de indicadores de
desempenho a serem inseridos nos projetos orçamentados, o que permite uni efetivo controle
das decisões pêlos cidadãos, pois, além de oportunizar uma melhor avaliação da necessidade da
inclusão dessas propostas como políticas prioritárias, servirá para o posterior acompanhamento
da execução orçamentaria. O plano plurianual, por exemplo, que abrange um quadriénio, deixa
de traduzir mera carta de intenções e passa a se constituir num instrumento hábil para uma
gestão planejada e passível de controle social.

Neste novo paradigma, as obras públicas devem, em sua totalidade, estar inseridas nos
instrumentos de planejamento orçamentário, o que reduz o âmbito da discricionariedade e, por
conseguinte, facilita o acompanhamento ao longo da gestão. As políticas públicas, com a
exigência das audiências, tanto no Executivo quanto no Legislativo, passam a ser planejadas
com a população, que terá conhecimento prévio dos programas que serão desenvolvidos a longo
prazo, através do plano plurianual e, a curto prazo, através das leis de diretrizes orçamentarias,
e dos índices de desempenho a serem atingidos, o que permite uma gestão mais transparente e
passível de controle social. A partir do planejamento, será mais fácil o acompanhamento e a
posterior cobrança pela responsabilidade em sua execução.

No entanto, é preciso avançar em relação ao regimento interno dos Poderes Legislativos das
diferentes esferas da Federação, a fim de permitir que tais audiências sirvam, de fato, para a
construção compartilhada de políticas públicas, não se constituindo apenas em foros
homologatórios de complexas peças resultantes do trabalho tecnocrático. Dentre os aspectos a
serem salientados, destaca-se a atual impossibilidade de os cidadãos apresentarem emendas aos
projetos, o que é competência exclusiva dos parlamentares, situação que, além de desestimular
a participação da sociedade, restringe a eficácia do controle e da co-gestão.

Após breves comentários acerca das audiências públicas, deve-se ressaltar um ponto muito
importante que leva ao cabo esse trabalho, a forma de realização dessas audiências públicas
que, notadamente, são realizadas apenas formalmente, e não substancialmente, com ampla
discussão e participação. Isso permite-nos afirmar que não é suficiente, para a construção de
um direito social, traduzido pela legitimação das decisões públicas a partir de uma qualificação
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do relacionamento entre Estado e sociedade, a existência de novos mecanismos, se forem
aplicados com uma visão dogmático-reducionista. De nada adianta existir audiência pública como
requisito de validade para as leis orçamentarias, se essas forem meramente cartonais,
resultantes de convocações em espaços de publicações legais na imprensa, além de analisarem
projetos fechados, sem a possibilidade de emendas populares, a partir de deliberações por
aclamação.[4]

Mas o principal fator impeditivo para a legitimação do processo orçamentário a partir da efetiva
participação da cidadania ainda está nas restrições que a população encontra em participar das
audiências públicas nas esferas mais distantes da Federação, principalmente a nacional. Nestas,
a concepção de um direito social caracterizado pela apropriação do espaço público estatal de
parte da sociedade permanece ainda distante, principalmente em face da dificuldade material de
presenciar os processos decisórios.

            Para atingirmos os resultados propostos por esse instrumento, é preciso garantir o
maior número possível de representação. Para tanto, é fundamental a realização das audiências
públicas em datas e horários que facilitem o comparecimento da população em, locais de fácil
acesso, com ampla divulgação e efetivo chamamento da população, e etc. Mas, todos esses
aspectos resultam no esvaziamento da participação, visto serem obstáculos à promoção da
efetiva participação.

            Para tanto, a proposta alternativa seria a realização de audiências públicas eletrônicas,
onde essas se iniciariam em hora e lugar definidos anteriormente, e após permanecessem
abertas on-line em sites do Poder Executivo ou Legislativo, e , em locais de fácil acesso, onde
após algum período de tempo fossem encerradas novamente no local de abertura. Certamente
isso, oportunizaria maior participação e eficiência nas audiências públicas.

Entende-se, assim, como essencial novos canais de aberturas e estratégias de participação,
tema que será proposto adiante, sob a perspectiva do Governo Eletrônico, que surge como um
novo canal de participação, capaz de transformar as audiências públicas nessa nova perspectiva.

 

2 A GOVERNANÇA ELETRÔNICA COMO NOVO MECANISMO DEMOCRÁTICO

Pode-se afirmar que governança informacional pode ser compreendida como a capacidade do
Estado de estabelecer uma política e gestão da informação voltadas para a accountability e para
a transparência. É a capacidade da ação do Estado na formulação, na implementação de
políticas públicas e na consecução das metas coletivas, utilizando-se de mecanismos de
incrementação dos cidadãos.[5]         

Nesse sentido, a governança informacional, ou ainda de forma mais específica e restrita, as
condições informacionais da governança, nas palavras de Gómez,

referem-se à disponibilização e implementação de estruturas e fluxos de informação, dentro do
campo do Estado, visando tanto a eficácia da ação de governo quanto a otimização de suas
relações com a sociedade civil, mediante a facilitação e subsídio que os recursos de informação
pública oferecerão em processos descentralizados e horizontais de tomada de decisão.[6]

Visualiza-se que o acesso à informação pública e governamental pode ser compreendido como
um domínio do Estado provedor e um importante instrumento do governo eletrônico. Todavia, é
importante compreender que a dimensão pública da informação está no seu reconhecimento
como bem público. A informação gerada e usada no campo informativo do Estado é concebida
como força constitutiva da sociedade e, portanto, como bem público indivisível e não adquirível
por meio de pagamento, na lógica de mercadoria.[7]

Nesse sentido, a política de acesso à informação pública e governamental visa romper com a
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prática patrimonialista e privatista dos ciclos de geração, preservação e transmissão da
informação no interior do Estado. No entanto, não pode ser compreendida apenas como uma
intervenção do Estado para si mesmo. Essa política deve ter como premissa e sustentação o
reconhecimento do direito de acesso à informação governamental e a consolidação do Estado de
direito, baseando-se na concepção de cidadania ativa.[8]

Dessa forma, a utilização da Internet na administração pública tem diversas funções. As mais
conhecidas e difundidas, internacionalmente, são as possibilidades de sua utilização como
veículo para prestação de serviços on-line e para disseminação das mais variadas informações
acerca das atividades do setor público. Um exemplo conhecido é a permissão para o contribuinte
declarar seus tributos via websites e o governo, por sua vez, disponibilizar informações relativas
à arrecadação.

Podemos, ainda, ilustrar outras funções que vêm merecendo destaque nos debates acerca do
tema em função das crescentes demandas por uma gestão pública mais participativa e eficiente.
São elas[9]:

a) propiciar maior transparência no modus operandi da gestão pública, facilitando o exercício do
que tem se convencionado chamar de accountability, que compreende em grande parte a
obrigatoriedade do gestor de prestação de contas ao cidadão (votante, consumidor e financiador
dos bens públicos);

b) permitir a troca rápida de informações entre membros do governo, como, por exemplo,
preços cotados em licitações, divulgação de experiências bem sucedidas de gestão, dentre outras
atividades que intensifiquem o aumento da eficiência na máquina pública.

Assim, o uso da Internet, na medida em que desburocratiza e agiliza o processo de participação
popular, reduz o custo do exercício da cidadania.[10] Assumindo-se que o governo consiga ser
eficiente na divulgação de suas ações, assim, com o custo individual mais baixo induzirá maior
participação popular e maior cobrança por transparência, gerando um equilíbrio virtuoso entre as
ações do governo e as respostas do cidadão. Esse resultado é importante, pois cria uma rede de
participação virtual muito satisfatória, aumentando de forma muito considerável a promoção da
participação dos atores sociais por meio on-line.

A transparência da gestão pública e o compromisso com a prestação de contas contribuem,
ainda, para o fomento da participação. Em uma conjuntura de globalização, transparência é uma
característica que se torna não somente desejável, como também obrigatória. A divulgação das
várias etapas de um projeto de investimento público, por exemplo, e o comprometimento com a
accountability, implicam melhoria, porque, ao promover e se comprometer com a
responsabilidade de prestação de contas, a autoridade pública passa a estar sujeita ao controle
externo. Ressalta-se que essa proposta se torna um mecanismo importante de controle e
participação.

Portanto, a discussão sobre a governança democrática diz respeito à dimensão operativa da
disputa pela hegemonia no campo das transformações do Estado brasileiro. Aponta a
necessidade de se considerar as Tecnologias da Informação e Comunicação como peças
importantes no tabuleiro do jogo da chamada "modernização administrativa".

O Ministério de Planejamento e Gestão assim afirma:

A experiência do Governo Federal revela o potencial extraordinário das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), baseadas sobretudo na Internet, para a melhoria do
relacionamento entre Estado e sociedade. Por meio dessas iniciativas, os cidadãos têm mais
informações sobre os atos do governo, podendo atuar como agentes e co-participantes das
decisões políticas. Ciente dessa importância, o Governo Federal emprega as TICs para ampliar a
transparência, melhorar a eficiência administrativa, reduzir custos, facilitar a vida dos cidadãos e
contribuir para a consolidação da democracia[11].
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 A tarefa é pressionar para que as estratégias governamentais no campo das TICs promovam
um processo de modernização democrática da administração pública, afastando os riscos de
uma modernização conservadora e autoritária como a que tradicionalmente veio sendo praticada
no Brasil. O que se pretende é uma modernização da administração pública que transforme as
relações entre Estado e sociedade e vincule a eficácia e a eficiência das ações de governo à
afirmação de direitos coletivos de cidadania.[12] Porém, esse projeto não se distancia dos
princípios da inclusão digital,[13] sendo necessária uma infoinclusão.

O próprio Ministério, através de seu projeto E-Gov, apresenta alguns princípios e diretrizes,
como fundamentais para a consecução do governo eletrônico. São eles: a promoção da
cidadania; a gestão do conhecimento, que é um instrumento estratégico de
articulação e gestão das políticas públicas do Governo Eletrônico; o Software livre; a
inclusão digital; a racionalização dos recursos; e a integração das ações de Governo
Eletrônico com outros níveis de governo e outros poderes.[14]

Assumindo-se essa direção, pode-se pensar na noção de governança eletrônica, incorporando-
lhe conteúdos transformadores sobre as práticas e a cultura política da sociedade. Nesse caso, a
criação de uma governança eletrônica deve significar uma transformação da qualidade das
relações de poder existentes, operando inversões no sentido da construção de capacidades
coletivas de controle social e participação política.

 

3  E-GOVERNO: novas possibilidades administrativas

O uso das novas tecnologias da informação pelos governos na prestação de serviços e
informações para cidadãos, fornecedores e servidores constitui o que se convencionou chamar
de e-governo ou governo eletrônico. No Brasil, a melhor estratégia para disseminação do uso da
Internet na função pública e a definição de qual é o papel do Estado no setor vêm sendo objeto
de crescente debate, e, paralelamente, uma série de iniciativas já foram introduzidas em todos
os níveis de governo.

A inovação de instrumentos de gestão, proporcionada pelas novas tecnologias da informação e
comunicação, atingiu também a esfera governamental e suas diversas instâncias. Tal evolução
proporcionou avanços em termos de participação, transparência, interatividade e cidadania, os
quais resultaram numa nova figura - o governo eletrônico[15]. Essa virtualização do ambiente
governamental, e sua consequente apropriação do espaço cibernético, possibilitaram que os
diversos atores envolvidos, especialmente cidadãos e setor privado, aperfeiçoassem suas
interações com o governo, passando a ampliar o espectro de nós que formam a rede do
governo. Esse processo pode ser mais bem visualizado através da consecução de seus objetivos:
a implementação de infraestrutura de comunicação de dados; a modernização da gestão
administrativa e dos sistemas de informação; a prestação dos serviços públicos; a transparência
nas ações governamentais; e a racionalização dos gastos públicos. Mas a proposta desse
trabalho é implementação de audiências públicas eletrônicas.

Nesse sentido, a emergência de novas tecnologias de informação e de comunicação tem sido
objeto de grande atenção por parte dos governantes na medida em que afeta o processo de
tomada de decisões. O reconhecimento de que o surgimento desses fatores exige mudanças na
condução de governos democráticos e na forma de relacionamento entre o setor público e a
sociedade civil tem suscitado um amplo debate em torno de como utilizar as novas tecnologias,
em particular a Internet, para colocar em prática as mudanças requeridas pelo novo ambiente.

As tecnologias de informação e de comunicação, de fato, abriram oportunidades para
transformar o relacionamento entre governo, cidadãos, sociedade civil organizada e empresas,
contribuindo para alcançar a boa governança, especialmente na dimensão transparência. A
tecnologia da informação auxilia a implementação da política pública a tomar a decisão, mas
também favorece o monitoramento da implementação, o controle da política e a avaliação dos
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resultados, em termos da aplicação dos recursos, mas, principalmente, na efetividade da política
implementada. Também, a tecnologia pode fazer o trabalho de suporte de comunicação, de
workgroup, e viabilizar a eficiência interna de processos - como processos de compra, viagens
de servidores, recursos humanos, controle de receitas e despesas, acompanhamento do
planejamento governamental, e outros. Ainda, em e-administração, pode-se incluir a integração
de políticas públicas entre as várias esferas de governo.

Dessa forma, este artigo tem por objetivo explorar o tema a respeito da tecnologia e do governo
eletrônico sob a visão do direito. Nesse sentido, reconhecendo as novas potencialidades
relacionadas à ampliação dos atores sociais envolvidos na gestão pública, a literatura vem
crescentemente enfatizando o tema de "governança" (governance), salientando novas
tendências de administração pública e de gestão de políticas públicas, particularmente a
necessidade de mobilizar todo conhecimento disponível na sociedade em benefício da melhoria
da performance administrativa e da democratização dos processos decisórios locais. De acordo
com a concepção de governança urbana, a melhoria da qualidade de vida nas cidades não é
negócio exclusivo de governo, mas sim tarefa e responsabilidade compartilhada entre todas as
organizações e os cidadãos que constituem o tecido institucional e social da cidade.[16] Assim, a
proposta de audiências públicas eletrônicas pode se tornar uma nova ferramenta de mobilização
da opinião pública, capaz de inovar o campo das audiências públicas, sendo uma forma de
qualificar  e esse instrumento de participação.   

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS INOVADORAS

No contexto das políticas públicas, o poder local necessita de modelos de gestão inovadores,
para que os gestores urbanos tratem das mudanças que a sociedade exige. Dessa forma, a
informação se torna um recurso estratégico cada vez mais importante para a gestão urbana
participativa. Como veremos adiante, o tema governo eletrônico está na pauta da discussão
sobre a aplicação das tecnologias de informação e comunicação no setor público já há algum
tempo, sendo explorado nas suas várias dimensões, ou seja, como recurso tecnológico;
comunicacional; de prestação de serviço; como dispositivo informacional; para a democracia
eletrônica, entre outras.[17]

O conceito de governo eletrônico não se restringe apenas à incorporação de novas tecnologias
para ampliar a capacidade de conexão entre governo e cidadão. As relações dentro do próprio
governo também se reinventam. O governo, nas suas mais diferentes instâncias, passa a atuar
em rede. Cada Poder, cada esfera, e seus respectivos desdobramentos, trabalham como
extensões, atuando como nós desta rede de governo. O advento do governo eletrônico é
resultado da aproximação dos nós entre todos os atores: governo eletrônico, cidadãos,
empresas, terceiro setor. Este conceito pode ser mais bem visualizado a partir do
estabelecimento dos objetivos do governo eletrônico: implementação de infra-estrutura de
comunicação de dados, integrando as redes de todos os envolvidos no processo; a modernização
da gestão administrativa e dos sistemas de informação; a prestação online ao cidadão de todos
os serviços públicos; a adoção de transparência nas as ações governamentais que não exijam
sigilo; racionalização dos gastos públicos; e a disponibilização de computadores em locais
específicos que permitam que o cidadão acesse os serviços do governo através da internet.
Objetivos que pressupõem que o governo eletrônico precisa funcionar em rede.[18]

Dentre as diversas tecnologias da informação que acabam por  impulsionar este processo, é a
Internet aquela que se destaca como instrumento de interação entre os vários setores da
sociedade, e ainda, como principal responsável pelo desenvolvimento de uma infraestrutura
governamental que abre espaço para novos, serviços, negócios e atividades. Assim ao incorporar
essas novas tecnologias da informação e comunicação à sua máquina administrativa, as
organizações governamentais conectam-se entre si, proporcionando interatividade das
informações e deflagrando o governo eletrônico[19].
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Cabe aqui uma determinação pontual: o conceito de governo abrange a gestão do poder público
em seus três poderes e nas três esferas (municipal, estadual e federal), enquanto "eletrônico"
refere-se aos "qualificativos digitais". Assim, tem-se que governo eletrônico é "um governo
qualificado digitalmente, por ferramentas, mídias e procedimentos, [...]".[20]

Nesse sentido, o desenvolvimento de programas de governo eletrônico tem como princípio a
utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o
acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco
na eficiência e efetividade das funções governamentais. No Brasil, a política de governo
eletrônico segue um conjunto de diretrizes que atuam em três frentes fundamentais: junto ao
cidadão; na melhoria da sua própria gestão interna; e na integração com parceiros e
fornecedores.[21]

Assim, ao se utilizar as TICs para o relacionamento com os cidadãos, a ação dos governos passa
a ter incidência sobre as práticas e visões de cidadania existentes na sociedade civil.
Consequentemente, essa incidência não é mecânica, nem pode ser considerada de maneira
determinista. "Muito menos há neutralidade nas relações estabelecidas. Mesmo que se valha de
formas relativamente semelhantes, no nível do aparato técnico e tecnológico, as práticas de
relacionamento entre governo e cidadãos podem assumir diferentes conteúdos" e, com isso,
influenciar distintamente os processos de prática de cidadania. "A qualidade e profundidade das
relações estabelecidas, em termos individuais e coletivos, interagem com os processos sociais
mais amplos". O escopo dessas relações vai desde a relação individual do cidadão com o
governo, em busca de serviços públicos, até as relações de governança entre governos e a
sociedade organizada. Então, "para se compreender as possibilidades de relacionamento entre
governos e indivíduos ou a sociedade organizada por meio da Internet do chamado governo
eletrônico é preciso deslocar o olhar para além dos recursos tecnológicos" oferecidos e situá-lo
sobre processos sociais concretos em que os cidadãos e a sociedade interagem com o Estado na
disputa pela construção de direitos. "Trata-se, portanto, de evitar a redução do tema a um
objeto meramente técnico, que despolitiza o problema". A saída é estabelecer como ponto de
referência os direitos de cidadania para disputar o conteúdo e as formas de gestão dos usos das
TICs na relação entre governos e cidadãos. Não é de "melhores práticas" que se fala, mas de
conquista de direitos.[22]

Sendo construções históricas e sociais, os direitos não surgem repentinamente, mas constroem-
se a partir de lutas sociais, de disputas políticas e econômicas e da superação das contradições
entre a sua simples enunciação e a efetiva realização. A materialidade dos direitos, portanto, é
objeto de um processo de disputa no interior da sociedade e de diferentes segmentos do
aparato estatal, não isento de avanços e recuos.  Dessa forma, as possibilidades de promoção
da cidadania por meio da Internet podem ser entendidas como aquelas que permitem a
facilitação do acesso e o exercício de direitos. "É possível estabelecer uma tipologia de direitos
que podem receber impactos do uso de portais ou websites governamentais", como: direito à
informação de interesse particular; direito aos serviços públicos; direito ao próprio tempo; direito
a ser ouvido pelo governo; direito ao controle social do governo; direito à participação na gestão
pública.[23]

Dessa forma, os três últimos vinculam-se ao exercício de direitos coletivos indispensáveis à
governança eletrônica; já os três primeiros direitos estão relacionados à prestação de serviços
públicos e ao acesso a direitos individuais[24].

O direito a ser ouvido pelo governo "materializa-se tanto em nível individual, favorecendo o
contato do cidadão com o governo, quanto em termos coletivos, por meio de canais de contato
com a sociedade organizada". Sua abrangência também incorpora desde demandas particulares
até aquelas envolvendo direitos coletivos e difusos. 

Para a promoção desse direito é possível empregar recursos de interatividade como ouvidorias
pela Internet, centrais de atendimento eletrônico ou telefônico, fóruns eletrônicos, pesquisas de
opinião e avaliação de serviços públicos via Internet.  A existência de canais permanentes de
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contato voltados a assegurar ao cidadão o direito a ser ouvido é um recurso que não garante
necessariamente que os cidadãos e suas organizações intervenham sobre as ações dos
governos. Entretanto, cria condições preliminares e um ambiente propício para que o exercício
do direito à participação cidadã e ao controle social do governo sejam efetivados.[25]

O controle social do governo está diretamente associado à promoção da transparência, ao
permitir o acompanhamento da formulação de políticas e das iniciativas de governo pelos
cidadãos e por suas organizações. "Cria condições para o estabelecimento de relações de
confiança entre governados e governantes e legitima as ações destes últimos. Por outro lado,
requer a existência de mecanismos de prestação de contas dos atos governamentais". Diante
disso, a categoria de direitos promovidos pelo uso da Internet, inclue as iniciativas que permitem
essa prestação de contas e sua apropriação pela sociedade. Portanto, "incorpora iniciativas de
acesso de cidadãos a informações sobre as ações do governo, fundadas na noção de direito à
informação pública permitindo-lhes acompanhar, avaliar e controlar o desempenho
governamental". Podem-se citar como exemplos disso: a publicação de demonstrativos
financeiros, relatórios de atividades de órgãos públicos, planos de governo, andamento de obras
e divulgação de licitações.[26]

Ao contrário do controle social do governo, de caráter basicamente coletivo, a participação
cidadã materializa-se pela ação individual dos cidadãos ou de suas organizações, enquanto
atores sociais dotados de projetos próprios. Iniciativas de comunicação interativa entre governos
e cidadãos que permitam a estes intervir de alguma forma, na gestão dos serviços e das
políticas públicas, em tese podem materializar-se e fortalecer o direito à participação política no
âmbito do governo. Incluem-se aqui as possibilidades de "participar de processos de discussão
coletivos por meio de recursos de interatividade presentes nos portais, as possibilidades de
opinar sobre projetos do governo e até mesmo as experiências de votação por meio da
Internet", ainda não disseminadas. Ainda podem ser classificadas nessa categoria as ações de
divulgação e estímulo à atuação em processos participativos promovidos pelo governo, como,
por exemplo, o Orçamento Participativo, as audiências públicas, as consultas e as orientações
sobre os requisitos para participação.[27]

Sendo assim, a tendência da formulação do conceito e da prática em governo eletrônico é
abordá-lo na perspectiva do uso da Internet e, mais especificamente, na criação e
disponibilização de sites. Como recurso de conectividade e comunicação, a Internet e o site são,
atualmente, indispensáveis. Não obstante, alguns autores[28] convergem sobre o tema ao
afirmarem que um governo eletrônico não se institui somente pelo uso da Internet. É necessário
promover transformações de forma interligada e com influências recíprocas, visando propiciar
um ambiente informacional adequado. Essas ações voltam-se para: a) mudanças
organizacionais; b) mudanças nos processos de trabalho; c) substituição do aparato tecnológico;
d) mudanças culturais.[29]

Essas mudanças remontam às argumentações da reforma do aparato do Estado e do modelo de
administração pública. Dessa forma, Joia[30] afirma que "o sucesso de governo eletrônico anda
pari-passu, com o sucesso da reforma do próprio Estado, sendo dois conceitos
complementares".

O princípio fundamental e relevante das mudanças necessárias é a "qualidade dos serviços
prestados na perspectiva do usuário", ou o foco no cidadão. "Um site do governo eletrônico
descolado do processo de transformação das práticas no âmbito interno das organizações
estatais corre o risco de reproduzir práticas burocráticas com outra interface". Nesse sentido,
pode-se adotar a definição de governo eletrônico como a "contínua otimização da prestação de
serviços do governo, da participação dos cidadãos e da administração das relações internas e
externas através da tecnologia, da Internet e dos novos meios de comunicação".[31]

A noção de governo eletrônico é um objeto ainda em disputa. Abordagens mais conservadoras
tendem a depositar sobre ele expectativas de aporte de maior eficiência e alcance na
participação e no controle social, nos moldes em que a sociedade já se organiza. Trata-se,
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portanto, de uma visão de modernização conservadora das relações entre sociedade civil e
governos, em que a participação é instrumentalizada em função da eficiência alocativa ou da
construção ideológica de legitimação de governos[32]. 

Em termos das ações dos governos para estimular a participação cidadã por meio da Internet, o
ponto de partida é o entendimento da informação como direito do cidadão, bem público e
fundamento para o acesso a uma série de outros direitos, dispondo de um caráter de promotora
de uma "alavancagem" destes. A participação e o controle social sobre o governo dependem da
circulação de informação. Não se trata, no entanto, unicamente de uma questão de montante de
informação veiculado, mas também da forma de sua apresentação, de maneira a atingir um
público amplo e de fortalecer processos políticos. A Internet pode funcionar como "um canal a
mais" na relação do Estado com o cidadão, sem ser capaz de substituir outras formas de
relacionamento.[33]

Nesse sentido, a cidadania é beneficiada pela absorção desse processo evolutivo das tecnologias
na esfera governamental, colocando a Internet como principal responsável por essa
democratização das relações entre o Estado e o cidadão, "possibilitando a inversão total da
relação de ex parte principis para ex parte populis, acabando com os últimos vestígios do
segredo e do poder invisível". Os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo mais contribuirão
para o fomento da cidadania quanto mais estiverem aparelhados e se utilizarem dessas
tecnologias: "A Internet se transformará na grande ONG virtual. Seremos partícipes da
governabilidade".[34]

Os institutos eletrônicos interpõem-se então, como verdadeiro objeto de favorecimento para
interconexão entre governo e cidadão, oportunizando maior participação social na gestão
governamental. O cidadão inscreve sua identidade neste sistema, afastando a padronização de
condutas, outrora sedimentadas, que tinham fulcro na postura dominante do governo, quaisquer
que fosse sua esfera. Nesta proposição, a tendência autoritária governamental conhece a
variável da transparência e da comunicação. As relações entre as partes, cidadão e governo,
reinventam-se em intensidade, extensão e confiabilidade.[35]

Dessa forma, ao introduzirem as modernas tecnologias da informação em seu âmbito, as
sociedades democráticas ampliam a possibilidade de transparência nos atos dos governantes,
"permitindo o exercício da participação de todos. Através dos recursos tecnológicos tornou-se
viável o acompanhamento do cidadão em momentos decisivos do País," como na elaboração e
votação de leis, decretos, emendas; na fiscalização da aplicação dos recursos financeiros; nas
decisões do Supremo Tribunal Federal. Consoante a isso, a privacidade da Internet se "diluirá"
na transparência e disponibilidade de dados e das ações públicas.[36]

Em síntese, o governo eletrônico representa uma nova maneira de gerenciar e ofertar o serviço
público, ou seja, "a transformação dos serviços governamentais e da governança, visando ao
beneficio dos consumidores e cidadãos, é o alvo principal do governo eletrônico".[37] Dessa
forma, o governo eletrônico se insere em um contexto que evidencia sua importância segundo
três fatores: o crescimento das expectativas dos clientes; a globalização e o progresso
tecnológico; e a reforma/reinvenção do governo. O primeiro e o último fatores estão diretamente
relacionados com a dimensão da governança e com a prestação de serviço, evidenciadas pelo
governo eletrônico.[38]

Sendo assim, pode-se compreender que o governo eletrônico é muito mais que um site. Ele
pode ser concebido como recurso, forma e meio de relação entre organizações do Estado e a
sociedade civil; uma relação que visa, permanentemente, superar a lógica do guichê de
atendimento, onde a razão é monológica. De forma coerente, um governo eletrônico, baseado
na relação dialógica entre Estado e cidadão, só se efetiva se a desconstrução dos guichês for
uma iniciativa adotada em todo o aparato do Estado. O governo eletrônico deve inserir-se no
contexto das transformações nas organizações do Estado e representá-las em seu site,
entendendo o site do governo eletrônico como um recurso de atendimento ao cidadão.[39]
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CONCLUSÃO

Tal perspectiva, visa colocar o governo ao alcance de todos, ampliando a transparência das suas
ações e incrementando a participação cidadã por meio eletrônico nas audiências públicas.

Acredita-se que a utilização da Internet como ferramenta de abertura democrática é um
instrumento capaz de realizar a prestação de serviços com eficiência e eficácia, pois representa
um caminho para melhorar os serviços prestados aos cidadãos. Por meio desses expedientes,
julga-se ser possível atender a demandas mais específicas da população, permitindo que ela
possa ter uma participação mais efetiva na gestão pública, tanto definindo prioridades quanto
fiscalizando e controlando as ações do governo.

Dessa forma, só é possível falar de governança eletrônica como uso das tecnologias da
informação e comunicação (TICs), aplicado à relação entre governo e sociedade organizada a
partir do entendimento das possibilidades tecnológicas ofertadas pelos recursos do chamado
"governo eletrônico". Em que pesem diferenças de enfoque, todos os autores compartilham a
mesma noção de governo eletrônico como aplicação intensiva das TICs aos processos de
prestação de serviços e relacionamento dos governos com os cidadãos pela intermediação
eletrônica, contínua e remotamente. 

Portanto, o surgimento do governo eletrônico serve como forma de ampliar a institucionalização
da cidadania, que é seu pressuposto essencial, e essa tendência teve seu salto quântico quando
da virtualização do ambiente governamental. Podemos afirmar, que essa reconfiguração de E -
Governo não pressupõe um novo instituto, pois o governo ainda continua sendo o mesmo;
apenas amplia as possibilidades de participação do cidadão no atendimento às suas
necessidades. Dessa forma, a formatação eletrônica das audiências públicas certamente seria um
diferencial participativo e qualitativo e, em consequência, agregaria rapidez e resolutividade nas
ações governamentais que atingiriam mais transparência e controle social, desburocratizando a
Administração Pública e tornando-a mais aberta e interativa com a sociedade.
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O ACESSO À JUSTIÇA NA ERA DA INFORMAÇÃO: NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO
ADVOGADO AO PROCESSO ELETRÔNICO 

THE ACCESS TO JUSTICE IN THE INFORMATION AGE: NECESSITY OF LAWYER´S ADAPTATION
TO THE ELECTRONIC PROCESS

Fabio Resende Leal
Marcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini

RESUMO
O presente trabalho busca demonstrar que, atualmente, diante da generalização da utilização de
computadores e da internet, fenômeno que resultou no processo eletrônico (ou digital), o
advogado carente de recursos tecnológicos impede que seu constituinte receba a adequada e
tempestiva tutela jurisdicional, tornando-se, assim, outro dos obstáculos ao acesso à justiça. No
primeiro item, é abordado o conteúdo jurídico do direito de ação e do correlato princípio do
acesso à justiça. No item seguinte, são mencionados os estudos de Mauro Cappelletti, Bryant
Garth e José Cichocki Neto a respeito dos obstáculos e possíveis soluções em favor do acesso à
justiça. O item 3 trata da informatização do processo judicial, a partir da Lei n.º 11.419/2006,
que dispõe sobre o processo eletrônico, e das iniciativas tomadas pelo STF, STJ, TST e CNJ
nesse sentido. O item 4, adentrando ao cerne da discussão ora proposta, estuda a exclusão
digital do ponto de vista do jurisdicionado e, principalmente, do advogado, com o objetivo de
mostrar que de nada servirá o processo eletrônico se o cidadão e seu procurador não tiverem
adequado acesso aos bancos de dados ou não puderem apresentar seus pedidos através da
internet. Afirma-se, nesse ponto, que, a permanecer o quadro atual de exclusão digital, ao invés
de remover os obstáculos ao acesso à justiça, simplificando e apressando a prestação
jurisdicional, o processo eletrônico se tornará, ele próprio, outro empecilho à construção da
justiça. Como complementação, no último item, são apresentadas, em síntese, algumas das
possíveis soluções que podem ser implementadas para evitar que tal situação permaneça,
visando proporcionar a inclusão digital do advogado e, consequentemente, permitir que seu
constituinte tenha, de fato, acesso à justiça. As principais conclusões encerram o texto.
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; PROCESSO ELETRÔNICO; ADVOGADO

ABSTRACT
This paper seeks to show that, actually, before the widespread use of computers and the
internet, phenomenon that resulted in the electronic process (or digital), the lawyer lacks
technological resources prevents its constituent receives the appropriate and timely judicial
review, becoming thus other barriers to access to justice. The first item addresses the legal
content of the right of action and the correlative principle of access to justice. In the following
item, are mentioned Mauro Cappelletti, Bryant Garth and José Cichocki Neto studies about the
obstacles and possible solutions in favor of access to justice. The item 3 deals with the
computerization of the judicial process, from the Law n.º 11.419/2006, which provides for the
electronic process and the initiatives taken by the STF, STJ, TST and CNJ accordingly. The item
4, entering the heart of the discussion proposed here, studies the digital divide in terms of
jurisdictional and, especially, the lawyer, with the aim of showing that the process of no avail if
the citizen and his lawyer did not have adequate access to databases or cannot submit their
request thought the internet. It is said, at this point that, to stay the current frame of digital
exclusion, instead of removing barriers to access to justice by simplifying and speeding the
rendering court, the electronic process will become, himself, another obstacle to the construction
of justice. As a complement, in the last item, are presented, in summary, some of the possible
solutions that can be implemented to prevent this situation remains, aiming to provide digital
inclusion lawyer and thus allow his constituency has, in fact, access to justice. The main
conclusions close the text
KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; ELECTRONIC PROCESS; LAWYER
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INTRODUÇÃO

 
O cidadão tem o direito de provocar o Estado e obter a prestação juridicional que necessita através da ação. É ela, a porta

de acesso ao Judiciário. Trata-se do direito fundamental de ação e o correlato princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

 
Tem o Estado o dever de facilitar o acesso à justiça e de não impedir o postulante de ir a juízo deduzir sua pretensão.

 
Nas últimas décadas, o avanço tecnólogico revolucionou as relações sociais, sejam elas políticas, econômicas ou

culturais. Acompanhando essas mudanças, os órgãos do Poder Judiciário passaram a desenvolver ferramentas de acesso eletrônico

aos processos judiciais. Em 20 de dezembro de 2006, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei n.º 11.419, que dispõe sobre a

informatização do processo judicial, instituindo o que a doutrina especializada já convencionou chamar de “processo eletrônico”.

 
O processo eletrônico permite maior celeridade e instrumentalidade procedimental em todas as instâncias judiciais,

contribuindo para uma instituição jurídica mais eficiente e condizente com a realidade contemporânea.

 
No Brasil, após essa primeira década do século XXI, o acesso à internet ainda não é uma realidade para a maioria dos

cidadãos. Muitos não dispõem dos recursos mínimos necessários à navegação pela rede mundial de computadores e, justamente por

conta dessa exclusão, ficam à margem das transformações.

 
Entre os advogados, o problema da exclusão digital merece atenção especial, face à sua fundamental função pública e

seu caráter essencial ao funcionamento do sistema judicial brasileiro, conforme preceituado na Constituição Federal. Excluídos

digitalmente, os advogados ficam impedidos de prestar ao constituinte a adequada e tempestiva tutela jurisdicional.

 
 
1.         CONTEÚDO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE AÇÃO

 
Como se sabe, superado o estágio primitivo de plena igualdade e ilimitada liberdade, o Estado surgiu como a única opção

capaz de reunir os homens sob um poder central e, com isso, possibilitar-lhes a pacificidade necessária à obtenção do bem comum.

Firmou-se, posteriormente, a ideia de que a vontade geral – representada pelas opções políticas e jurídicas tomadas pelo Estado –

deveria sobrepor-se às vontades individuais (HOBBES, 2009, p. 94-95 e 123; ROUSSEAU, 1958, p. 23-26). E, como consequência,

à autoridade estatal foi outorgado o poder de aplicar a vontade geral, consubstanciada nas leis (em sentido lato), às situações

concretas, com o objetivo de evitar ou solucionar conflitos, resguardando, assim, a manutenção da ordem pública. Estava, então,

concebido o conceito de jurisdição, tal como hoje é conhecido: atribuição de poder à autoridade pública, que representa o grupo

social organizado, para fazer cumprir as leis e punir quem as infrinja, em nome do bem-estar social.

 
Com o Iluminismo e a teoria da tripartição dos poderes estatais, a fim de evitar o acúmulo de força em uma única

autoridade ou órgão, passaram a conviver harmonicamente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incumbindo a este

último, como é notório, zelar pelo cumprimento das leis e, em caso de desrespeito, impor as sanções cabíveis (BONAVIDES, 2010,

p. 144-151). Embora possa haver certa invasão de um poder na função teoricamente reservada ao outro (FERREIRA FILHO, 2007,

p. 137), a atividade jurisdicional compete primordialmente ao Poder Judiciário. Este é, pois, o único poder apto a dirimir os
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conflitos existentes na sociedade. Vedada a “justiça pelas próprias mãos” (autotutela), devem os litígios ser levados aos juízes e

tribunais, aos quais compete solucionar as lides que lhes são apresentadas.

 
Porém, para que a proibição da autotutela não se tornasse inócua, foi preciso garantir, em um primeiro momento, amplo

acesso ao Judiciário e, depois, dotar tal poder de mecanismos que lhe possibilitassem pacificar de modo eficaz as pendências

concretas. Ora, tendo vedado ao cidadão tentar solucionar seus problemas sem a participação do Judiciário, o Estado passou a ter,

por conseguinte, o dever de oferecer não só o caminho para o jurisdicionado buscar seus direitos, mas, também, um resultado útil,

que, se não for o esperado, pelo menos há de se afigurar justo. É, pois, dever do Estado possibilitar o acesso dos jurisdicionados à

tutela jurisdicional em sua plenitude, sem criar, jamais, empecilhos à solução dos conflitos (GERAIGE NETO, 2003, p. 13 e 26).

 
Nesse contexto, a ação aparece como o mecanismo posto à disposição do cidadão para que este possa provocar o Estado-

juiz e, assim o fazendo, obter a proteção jurisdicional de que necessita. Tem-se na ação a porta de acesso ao Poder Judiciário, que,

provocado, passa a atuar para evitar e solucionar conflitos, mantendo, enfim, a paz social. A ação deve ser vista como o direito

fundamental à jurisdição, isto é, o direito fundamental de pedir e obter tutela jurisdicional. Didaticamente, portanto, é possível

conceituar ação como sendo o direito fundamental de provocar a jurisdição para obter a necessária proteção estatal.

 
Não basta ao Estado tomar para si o monopólio jurisdicional e permitir que o cidadão tenha acesso formal ao Poder

Judiciário. A contrapartida para o monopólio da justiça é o direito fundamental de acesso à jurisdição (MITIDIERO; OLIVEIRA,

2010, p. 26). O exercício completo do direito de ação pressupõe que seja franqueado ao jurisdicionado o acesso à verdadeira

justiça. O sistema jurídico-processual, para realizar os resultados que dele se esperam (em apertada síntese: a manutenção da paz

social e a busca do bem-estar coletivo), deve ser acessível a todos e capaz de produzir resultados verdadeiramente justos. A justiça

social, como desejada pelas sociedades modernas, pressupõe o acesso amplo e também efetivo ao Judiciário (CAPPELLETTI;

GARTH, 1988, p. 8). Imprescindível, assim, se garantir aos cidadãos acesso à ordem jurídica justa, para se utilizar a expressão

consagrada por prestigiada doutrina brasileira.

 
No Brasil, a preocupação com o acesso à justiça e com a preservação do direito de ação existe desde a primeira

constituição republicana. Foi, todavia, apenas com a Constituição de 1946 que a acessibilidade plena foi consagrada expressamente

pela primeira vez: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual” (art. 141, § 4.º).

Tal fórmula chegou praticamente inalterada aos dias atuais, embora durante o período de exceção em que vigeu o Ato Institucional

n.º 5 tenha havido severa limitação do acesso à justiça (NERY JUNIOR, 2002, p. 99). Com efeito, assegura o artigo 5.º, inciso

XXXV, da Constituição Federal de 1988, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão”.

 
Sem exceções conhecidas, todos os autores que tratam do tema consideram que tal dispositivo constitucional contempla,

no direito pátrio, o direito fundamental de ação e o correlato princípio do acesso à justiça (ou da inafastabilidade do controle

jurisdicional).  Sem sombra de dúvidas, a norma constitucional em questão garante a todos o direito à prestação jurisdicional

efetiva, isto é, o direito não só à sentença de mérito, mas também aos meios executivos capazes de dar efetividade ao direito

substancial (MARINONI, 2010, p. 139). A sentença de procedência deve, pois, dispor dos meios executivos que possibilitem a sua

implementação prática (MARINONI, 2007, p. 219-221).

 
Serve o direito fundamental de ação como instrumento a serviço da concretização dos demais direitos, pois estes, diante
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de situações de agressão ou ameaça, sempre ficam na dependência da plena e eficaz realização da tutela jurisdicional. Decorre do

direito de ação o direito à adequada tutela jurisdicional. Ou seja, através do exercício do direito de ação, surge para o Estado-juiz o

dever de bem tutelar o direito material objeto do processo.

 
As promessas feitas pelo direito material são cumpridas, se necessário, à força pelo direito processual. Mesmo na falta de

previsão legal aplicável à situação concreta, o direito fundamental em questão dá ao magistrado o poder-dever de encontrar e aplicar

a técnica processual idônea à proteção do direito material (MARINONI, 2007, p. 220-221). Destarte, ao lado da tutela pecuniária,

ganham relevo, diante da necessidade de adequação entre o processo e a situação fática real, as chamadas tutelas específicas,

porque, no atual cenário jurídico, é preferível cumprir efetivamente aquilo que determina a lei material ou a fonte da obrigação

inadimplida, ao invés de condenar o agente do ilícito ou o inadimplente ao pagamento de quantia.

 
Ressalte-se, todavia, que o direito de ação e a própria ação (na concepção que lhe é dada pelo presente trabalho) são

exercidos ainda que não ocorra a apreciação da afirmação da violação ou da ameaça a direito (meritum causae). Mesmo a chamada

sentença terminativa, que encerra a primeira fase do processo sem apreciação do mérito, pode significar prestação de tutela

jurisdicional. Carecendo o autor das condições da ação ou faltando ao processo os pressupostos necessários para sua constituição e

desenvolvimento válido, é lícita a extinção do feito (CPC, art. 267, IV e VI), situação em que, embora a ação não continue a se

desenvolver, inegavelmente foi exercida (MARINONI, 2007, p. 218).

 
O direito de ação, portanto, é abstrato; qualquer pessoa pode fruí-lo, sem que isso signifique, necessariamente, a obtenção

da tutela pretendida. O titular do direito de ação pode dar início ao processo, mas não é certa a procedência de seus pedidos,

podendo haver decisão em favor do réu ou mesmo a extinção do processo sem a solução da lide.

 
É muito importante destacar, ainda hoje, a inovação trazida pela Constituição Federal de 1988: ao lado da tutela

reparatória (reparação da lesão) previu também o constituinte a tutela inibitória (inibição da lesão), ao incluir, no inciso XXXV do

artigo 5.º, a impossibilidade de se excluir da apreciação judicial o mero receio de lesão ao ordenamento jurídico. Além de reparar

danos, passaram os juízes e tribunais a ter o dever de agir preventivamente, a fim de impedir a realização do ato contrário ao direito

ou para removê-lo o mais rapidamente possível.

 
Fácil, pois, perceber que foram as ideias de efetividade e adequação da tutela jurisdicional que nortearam o constituinte

de 1988 quando este consagrou, como direito fundamental, o amplo acesso à justiça para reparar violações ao ordenamento jurídico

e, também, prevenir eventuais transgressões. Ideal semelhante conduziu as reformas empreendidas em 2004, as quais resultaram na

Emenda Constitucional n.º 45 e, por conta desta, na expressa consagração do direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva e

do correlato princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII). Diante do direito fundamental de ação, somam-se os

conceitos de efetividade, adequação e celeridade. O manejo da ação deve resultar em um pronunciamento judicial que se afigure

realmente efetivo, adequado e célere, sendo capaz de alterar o mundo dos fatos e, com isso, assegurar a verdadeira proteção

buscada pelo cidadão.

 
Tem o Estado, enfim, o dever de se abster de criar obstáculos ao acesso à justiça. Seja como legislador, seja como

julgador, o Estado não pode impedir o jurisdicionado de ir a juízo deduzir pretensão; deve, ao revés, criar e aplicar escorreitamente

procedimentos e técnicas processuais que permitam a realização das tutelas prometidas pelo direito material. E mais: deve também
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remover os obstáculos porventura já existentes, pois a efetiva realização dos direitos depende da remoção dos empecilhos que, na

prática, impedem o acesso à justiça. Os principais obstáculos ao acesso à justiça serão tratados no item seguinte.

 
 
2.         OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA

 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth, com base em sólida doutrina internacional e precisos dados estatísticos, enumeraram

alguns dos empecilhos a serem suplantados na consecução do acesso efetivo à justiça.

 
De acordo com eles, os custos relacionados ao processo – as despesas judiciais e os honorários advocatícios –

representam o primeiro impedimento para que muitos cidadãos procurem o Judiciário. Especialmente nas chamadas “pequenas

causas”, os custos podem consumir o conteúdo do pedido a ponto de tornar a demanda mera futilidade. Também o tempo

consumido até que o processo termine é devastador para as partes, porque aumenta os gastos e pressiona os economicamente mais

fracos a abandonar suas causas ou aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito (1988, p. 18-20). Não

bastasse, o dano marginal decorrente da duração do processo é devastador para os interesses do autor que depende da intervenção

estatal para alterar a situação fática que se estabeleceu em favor do réu, pois a longa tramitação da atividade jurisdicional pode

causar o empobrecimento do crédito e a erosão do patrimônio que, em tese, garantia o adimplemento (ANDOLINA, 1983, 18-20).

 
Outro obstáculo refere-se às possibilidades das partes ou, melhor dizendo, às vantagens estratégicas de que dispõe um

litigante em relação ao outro. Segundo Cappelletti e Garth, aqueles que possuem recursos financeiros consideráveis levam vantagem

ao propor demandas ou delas se defender, pois podem pagar para litigar e suportar as delongas do litígio. Mais recursos representam,

a bem da verdade, melhor argumentação técnica em juízo. Por outro lado, as pessoas que não têm aptidão para reconhecer seus

direitos e/ou para intentar ação para protegê-los são prejudicadas. O mesmo acontece com quem não tem disposição psicológica

para recorrer a processos judiciais (1988, p. 21-23).

 
O terceiro entrave é relacionado aos interesses coletivos em sentido lato. O problema, consoante os autores citados, é que,

em razão de sua natureza metaindividual, “ou ninguém tem direito a corrigir lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para

qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação” (1988, p. 26). Existem direitos que

merecem proteção diferenciada, porque, transindividuais, fogem da esfera particular das pessoas, às quais não interessa ou não é

possível defendê-los de modo solitário ou em grupo. Cappelletti e Garth exemplificam mencionando hipotética situação em que o

governo autoriza a construção de uma represa que ameaça séria e irreversivelmente o meio ambiente. Mesmo que tal construção

cause prejuízo a inúmeras pessoas, poucas terão interesse financeiro direitamente envolvido, e as que porventura tenham

provavelmente não disporão de recursos suficientes para enfrentar uma demanda judicial (1988, p. 27). É possível, portanto, que os

danos não sejam evitados por faltar pessoas interessadas em defender os interesses coletivos.

 
Cappelletti e Garth, reconhecendo que os obstáculos estão entrelaçados entre si (1988, p. 29), indicam algumas das

soluções já pensadas para remover os obstáculos ao acesso à justiça. Os primeiros esforços, dizem eles, se concentraram em instituir

a assistência judiciária para os pobres. Depois, a preocupação passou à proteção dos interesses transindividuais em juízo, com a

formulação de novos procedimentos aptos a tutelar tais interesses, evidenciada a inadequação do processo civil tradicional para

tanto. Finalmente, diante da constatação de que apenas essas reformas não seriam suficientes, começaram a ser buscadas novas
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proposições de ordem processual, incluindo métodos alternativos de solução e prevenção de conflitos (1988, p. 32-64).

 
Na doutrina brasileira, as limitações ao acesso à justiça são enfrentadas com propriedade por José Cichocki Neto, que as

divide em limitações de ordem exoprocessual e de ordem endoprocessual. As primeiras compreendem fatores sociais, como o

desconhecimento por parte da população, e econômicos, como a falta de recursos para custear o processo, ao passo que as segundas

abrangem a inadequação dos procedimentos, a prolongada e injustificada demora processual, a prevalência dos custos sobre os

benefícios advindos dos processos e a falta de ineficácia das decisões judiciais (1999, p. 99 et seq.).

 
O legislador brasileiro não desconhece tais obstáculos e vem empreendendo inúmeras reformas com a intenção de

ampliar e melhorar a prestação jurisdicional. Já dispomos, nesse sentido, de normas que garantem a assistência judiciária gratuita

aos pobres (CF, art. 5.º, LXXIV; Lei n.º 1.060/1950), formataram um sistema de tutela de interesses coletivos (Leis n.os 7.347/1985,

8.078/1990 e 12.016/2009, entre outras) e criaram os Juizados Especiais (Leis n.os 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009). Resta,

porém, enfrentar o maior dos problemas: a demora na tramitação dos feitos, que é fonte de grave injustiça.

 
Não é difícil perceber que a morosidade da justiça prejudica a efetividade dos direitos materiais. A lentidão da justiça é

devastadora especialmente para os mais pobres. Parece-nos, destarte, que a demora irrazoável na tramitação dos processos é, no

Brasil e em boa parte do mundo, o principal obstáculo a ser atualmente enfrentado no favorecimento do acesso eficaz à justiça.

 
Por óbvio, até a solução das lides mais simples demanda certo lapso de tempo. Entre o ajuizamento da ação, citação do

réu, apresentação de defesa, produção das prova e formação do convencimento do juiz, transcorrerão, certamente, semanas ou,

muitas vezes, meses, sem que as partes sofram grandes prejuízos. No entanto, não são raros os litígios que se eternizam em razão da

desorganização burocrática e administrativa do Poder Judiciário, aliada a regras procedimentais que dificultam a efetivação da tutela

jurisdicional em um prazo razoável. O jurisdicionado, então, tem acesso ao Judiciário, mas não à justiça. O reconhecimento de seu

direito, principalmente aquele de conteúdo não-econômico, após longo interstício, não terá mais nenhuma valia.

 
Por outro lado, tendo a generalização da utilização dos computadores e da internet levado à criação do “processo

eletrônico”, com a promessa de facilitar e principalmente acelerar a prestação jurisdicional, graças à supressão do papel (ABRÃO,

2009, p. 16), surgiu um novo obstáculo à concretização da justiça: a exclusão digital, tema abordado nos itens seguintes.

 
 

3.         PROCESSO ELETRÔNICO

 
Publicada no Diário Oficial da União de 20 de dezembro de 2006, a Lei n.º 11.419, que entrou em vigor 90 dias depois,

dispõe sobre a informatização do processo judicial, instituindo o que a doutrina especializada já convencionou chamar de “processo

eletrônico”. Em linhas gerais, tal lei permitiu o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e

transmissão de peças processuais (art. 1.º), inaugurando, no direito pátrio, a era digital. Com a perspectiva de dinamizar e encurtar

os entraves causados pela burocracia e pelo distanciamento entre jurisdicionado e Judiciário, a Lei n.º 11.419/2006 cogitou de um

processo centrado no banco de dados, com documentos digitalizados e de fácil acesso, a qualquer momento e lugar. O objetivo foi

diminuir as distâncias de nosso país continental e permitir que as partes e os juízes não mais fiquem restritos aos fóruns, podendo

deduzir pretensões e sobre estas emitir juízos valorativos em qualquer localidade (ABRÃO, 2009, p. 18-19).
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Segundo se depreende da Lei n.º 11.419/2006, o processo eletrônico será encapado por todas as esferas do Poder

Judiciário (art. 1.º, § 1.º), de modo que o envio de petições, recursos e a prática dos atos processuais se darão por meio eletrônico

(rectius: digital, virtual), mediante o uso de assinatura eletrônica (art. 2.º), podendo os tribunais usar da internet para publicar seus

atos judiciais e administrativos (art. 4.º). Citações e intimações também poderão ser feitas por meio eletrônico (arts. 5.º, 6.º e 9.º),

assim como as cartas e comunicações oficiais entre os órgãos do Judiciário e demais entes estatais (art. 7.º).

 
Pretende-se, ademais, que sejam desenvolvidos sistemas eletrônicos de processamento das ações judiciais, mediante a

digitalização, total ou parcial, dos autos e a utilização preferencial da internet para acessá-los (art. 8.º). No processo eletrônico,

petição inicial, contestação, recursos e demais petições serão virtuais, fazendo-se a distribuição e o protocolo diretamente pelo

interessado, sem a intervenção do cartório ou secretaria judicial (art. 10). Os documentos produzidos eletronicamente serão

considerados originais para todos os efeitos legais (art. 11) e espera-se que a conservação dos autos seja feita também de modo

eletrônico (art. 12). Até mesmo a produção probatória dar-se-á por meio eletrônico, se assim determinar o magistrado (art. 13) e as

peculiaridades concretas permitirem (art. 11, § 5.º).

 
Aliás, a informatização, há algum tempo, já interfere também no processo tradicional de papel. Apenas para citar dois

exemplos, relembre-se que a prova da divergência jurisprudencial em que se baseia recurso extraordinário ou especial pode ser feita

através de cópia de julgado disponibilizado em mídia eletrônica ou disponibilizado na internet (CPC, art. 541, par. ún., na redação

dada pela Lei n.º 11.341/2006) e que é possível, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, a

requisição à autoridade supervisora do sistema bancário, por meio eletrônico, de informações sobre a existência de ativos em nome

do devedor, permitida, inclusive, a indisponibilidade também por meio eletrônico (CPC, art. 655-A, acrescentado pela Lei n.º

11.382/2006).

 
Convém, a propósito, lembrar que a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Ellen Gracie, regulamentou,

através da Resolução n.º 344/2007, o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, na comunicação de atos e na

transmissão de peças processuais na Suprema Corte. Oficializado em 21 de junho de 2007, o primeiro serviço oferecido totalmente

em meio digital foi o recurso extraordinário. Menos de 24 horas após o lançamento do sistema e-STF, o primeiro recurso

extraordinário já havia sido julgado eletronicamente pela Corte, em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, proferida na tarde do

dia 22, em um recurso interposto pela empresa de informática Digiarte em desfavor da União. Em 20 de outubro de 2009, o então

presidente, Ministro Gilmar Mendes, assinou a Resolução n.º 417, tornando obrigatório, a partir de 1.º de fevereiro de 2010, o uso

do sistema eletrônico para ajuizamento de seis classes processuais de competência originária do STF (ADI, ADC, ADO, ADPF,

reclamação e proposta de súmula vinculante). Recentemente, em 1.º de agosto de 2010, já sob a gestão do Ministro Cezar Peluso, o

STF passou a usar o meio eletrônico também para o processamento das ações cautelares, ações rescisórias, habeas corpus, mandado

de segurança, mandado de injunção, suspensão de liminar, suspensão de segurança e suspensão de tutela antecipada (Resolução n.º

427/2010). O passo seguinte será a implementação do agravo de instrumento eletrônico (Informações disponíveis em: . Acesso em:

14 ago. 2010).

 
Números de julho de 2010 demonstram a irreversibilidade da virtualização dos processos ao menos no Supremo Tribunal

Federal: embora 97,76% dos processos ainda tramitem pela forma tradicional (papel), já tramitam naquela Corte 2.062 feitos

eletrônicos, dos quais 1.266 são recursos extraordinários (Informações disponíveis em: . Acesso em: 14 ago. 2010).
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Recente campanha publicitária veiculada pela televisão noticia ao público em geral a virtualização dos processos que

chegam ao Superior Tribunal de Justiça 

(Disponível em: ; e . Acesso em: 14 ago. 2010), resultado da implantação das regras previstas na Resolução n.º 01/2009,

posteriormente substituída pela Resolução n.º 01/2010 (Disponível em: . Acesso em 14 ago. 2010).

 
Regulamentação parecida existe também no Tribunal Superior do Trabalho (Instrução Normativa n.º 30/2007. Disponível

em: . Acesso em 14 ago. 2010). No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o peticionamento eletrônico e a comunicação

eletrônica dos atos processuais são regulados pela Portaria n.º 52/2010 (Disponível em: . Acesso em 14 ago. 2010).

 
O processo eletrônico promete tempos auspiciosos. Seu modelo permitirá maior celeridade e instrumentalidade

procedimental. O tempo de duração do processo tende a diminuir e, consequentemente, será menor a ineficácia da jurisdição.

Porém, isso tudo só acontecerá de fato se, a par da informatização do Poder Judiciário, também as partes e seus advogados tiverem

acesso a produtos de informática (desktops, notebooks, smartphones, scanners, modems, roteadores etc.) e à rede mundial de

computadores. De nada servirá o processo eletrônico se o jurisdicionado não tiver adequado acesso aos bancos de dados ou não

puder apresentar seus pedidos através da internet. A permanecer o quadro atual de exclusão digital (v. item seguinte), ao invés de

remover os obstáculos ao acesso à justiça, simplificando e agilizando a prestação jurisdicional, o processo eletrônico se tornará, ele

próprio, outro empecilho à construção da justiça.

 
 
4.         EXCLUSÃO DIGITAL

 
            4.1       Exclusão digital do jurisdicionado

 
É fato notório o crescimento vertiginoso da internet. Atualmente, não mais se pode pensar em livre comunicação sem

pensar na rede mundial de computadores. Em tempos de globalização, falar em propagação de ideias é falar em internet, pois a

sociedade moderna, marcada pelo constante desenvolvimento tecnológico, se estruturou em torno da rede e a tornou indispensável

para inúmeras atividades humanas – a prestação jurisdicional, inclusive. Não basta mais saber escrever, é preciso saber também

enviar um e-mail (PECK, 2002, p. 20).

 
Nem todos, porém, têm acesso à internet. Muitos não dispõem dos recursos mínimos necessários à navegação pela

internet e acabam, justamente por conta dessa exclusão, ficando à margem do desenvolvimento social. Os excluídos digitais não têm

as mesmas oportunidades de crescimento pessoal em relação àqueles que acessam a internet, e a doutrina já fala na exclusão digital

ou virtual como uma nova modalidade de marginalização (TUDINO in GÖTTEMS; SIQUEIRA, 2008, p. 125).

 
A exclusão digital equivale à marginalidade daqueles que não têm acesso a internet ou têm apenas um acesso limitado.

Segundo a TIC Domicílios 2006,

 
cerca de 55% da população brasileira jamais usou um computador. E 66% nunca acessou a Internet.
Apenas 19% das residências possuem computadores de mesa e 1% dispõem de notebooks. A
concentração também se aplica ao plano regional. O percentual de casas com desktops é de 24,2% no
sudeste, 24,6% no sul, 18,9% no centro-oeste, 8,5% no nordeste e 10,4% no norte. Apenas 14,5% dos
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domicílios possuem acesso à Internet. E “conforme aumenta a escolaridade e a renda do respondente
aumenta a proporção de domicílios com acesso à Internet. O mesmo ocorre em relação à classe social,
quanto mais alta a classe social do respondente, maior o acesso à rede”.Das residências conectadas,
49,1% utilizam acesso dial-up via telefone, 40,35% algum tipo de conexão em banda larga e,9,2% não
souberam responder. Fazendo uma simples regra de três podemos concluir que, do total de domicílios
brasileiros, somente6% possuem algum tipo de acesso dedicado à Internet. Se não formos capazes de
reverter este brutal cenário de exclusão, jamais poderemos utilizar a Internet como uma ferramenta
para garantir e ampliar o direito humano à comunicação. (SOARES in BALBONI, 2007, p. 41)

 
Para Patrícia Peck, a preocupação com a marginalização dos que não tem acesso à internet é recorrente. A preocupação

não é apenas educacional; afeta a capacidade de aproveitamento de mão de obra, inclusive de nível superior. O fenômeno da

marginalização social se dá pela incapacidade dos indivíduos de conhecer e dominar as novas tecnologias. Ao mesmo tempo que a

“era digital” abre maiores possibilidades de inclusão, a exclusão torna-se mais cruel. Aqueles que não tiverem existência virtual

dificilmente sobreviverão também no mundo real, e esse talvez seja um dos aspectos mais aterradores dos novos tempos (2002, p.

20). A diferenciação entre os que têm e os que não têm acesso à internet acrescenta uma divisão essencial às fontes já existentes de

desigualdade social, numa interação complexa que parece aumentar a promessa da era da informação e sua sombria realidade para

muitos em todo o mundo (CASTELLS, 2003, p. 203).

 
A tarefa de tornar plenamente acessível a conectividade com a rede é árdua. Essa preocupação deve se estender a todos, e

não somente aos entes públicos, pois a nova modalidade de marginalização, os excluídos digitais, pode, em um futuro não tão

distante, aprofundar o fosso das mazelas e grandes formas de exclusão social.

 
A “divisão digital” diz respeito à desigualdade de acesso à internet, mas o acesso por si só não resolve o problema. Antes

disso, é um pré-requisito para a superação da desigualdade numa sociedade cujas funções e grupos dominantes organizam-se cada

vez mais em torno da internet.

 
            4.2       Exclusão digital do advogado

 
Sabe-se que a advocacia teve sua origem, como profissão organizada, no Direito Romano. Surgiu através da eminente

necessidade de garantia aos cidadãos à melhor defesa possível nos processos, assegurando resultados justos. Isso se dava,

oportunizando ao cidadão de se utilizar do conhecimento e habilidades retóricas do advocatum, aquele que falava pelo outro,.

 
Nasceu como instrumento de justiça e igualdade e, por sua origem, marcou um estilo que sobreviveu aos séculos. É

melhor advogado aquele que, pensando com mais clareza, consegue expressar-se melhor. Ao fazê-lo, utiliza os instrumentos

desenvolvidos séculos antes de Roma, pelos primeiros filósofos gregos, contidos no que se convencionou chamar de retórica

(BAPTISTA, 2008, p. 70).

 

Hoje, a advocacia é reconhecida Constitucionalmente como função essencial e indispensável à administração da Justiça,

como verdadeiro múnus público. Nesse sentido, dispõe o artigo 133 da Constituição Federal:

 
Art.133 ? O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

 
Inobstante a função seja pública, não são os advogados funcionários públicos, ao contrário, são profissionais liberais. Por
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sua vez, os artigos 2º e 31 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) regularam a atividade da seguinte maneira: 

 
Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. 
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função
social. 
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao
seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus
público. 
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações,
nos limites desta lei.
(...) 
Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que
contribua para o prestígio da classe e da advocacia. 
§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer
circunstância. 
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de
incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.

 
O legislador confiou ao advogado absoluta independência para que defenda seu constituinte da forma mais ampla

possível. E a reflexão que se propõe é justamente a de mensurar como proporcionar a melhor defesa possível ao constituinte na

medida em que a profissão vem sendo acomedida por profundas modificações, que exigem rápida versatilidade para se superar as

barreiras ditadas pela contemporaneidade.

 
O dinamismo do mundo moderno impõe necessidade de adaptação rápida, de maneira a evitar que as pessoas e as

profissões se tornem obsoletas. Por isso, a atuação do advogado insere-se num contexto de constantes desafios face à globalização e

o desenvolvimento da tecnologia.

 
Ainda que paradoxal possa parecer, o processo eletrônico e a crescente exigência de inserção no mundo digital pode

corresponder a limitações ao acesso à Justiça.

 
É preocupante a questão da exclusão digital do advogado, que precisa se adaptar a todas as novas ferramentas existentes

para não restringir o acesso à Justiça de seu cliente. Aqueles que não se inserirem no mundo digital correm o sério risco de não

exercerem mais dignamente seus ofícios.

 
 Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 427, publicada no Diário Oficial de 26/04/2010,

regulamentou o processo eletrônico em seu âmbito interno e passou a exigir dos advogados a certificação digital, tendo em vista que

quinze classes processuais só podem ser ajuizados, exclusivamente, de forma eletrônica.

 
Não há dúvidas de que o processo eletrônico traz benefícios no tocante à economia e celeridade processual. Mas, por

outro lado, os operadores do Direito que não manipulam essa nova ferramenta, têm dificultado o acesso à Corte. A certificação

digital substitui a assinatura manuscrita através da aquisição de um “Kit Digital”, que consiste em um chip e uma máquina de

identificação do advogado por meio de sua assinatura digital.

 
Segundo dados divulgados pela Ordem dos Advogados do Brasil, somente 15.000 (6% ) dos 250

mil advogados do Estado de São Paulo, dispõem do Kit Digital (disponível em:
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http://www.cnj.jus.br/estrategia/index.php/so-6-dos-advogados-paulistas-estao-preparados-para-a-justica-
digital, acesso em 27.09.2010).

 

Cabe salientar que instrumentos como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus, que pressupõem medidas de

urgência, devem ser manejados exclusivamente por meio eletrônico. Além disso, o acompanhamento virtual de processos exige do

profissional novas competências para lidar com as ferramentas tecnológicas.

 
O paradoxo consiste em: se por um lado o acesso à Justiça foi ampliado com o desenvolvimento das tecnologias de

informação, por outro, fechou as portas aos advogados que se encontram fora do ambiente digital, seja pela falta de acesso físico à

Internet ou pela falta de habilidades necessárias a navegar na rede mundial. Não restam dúvidas, então, de que estamos diante de um

impasse que pode causar limitação ao acesso à Justiça de parcela sensível da advocacia, principalmente porque a tendência dos

demais Tribunais é de acompanhar as diretrizes adotadas pelo STF. Ou seja, é de se esperar que o manejo virtual de processos e

outros intrumentos judiciais cada vez mais se dê pela via digital.

 
Outras dificuldades a serem enfrentadas também são de importância elencar. A Lei nº 11.419/06 contempla a

comunicação dos atos processuais por meio eletrônico no “caput” de seu artigo 1º, como segue:
 

Artigo 1° O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de
atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

 
A comunicação dos atos envolve toda a forma de cientificar as partes do processo dos atos processuais,

como a citação e a intimação. Vale lembrar que a citação e intimação são atos de extrema importância no processo para que se

complete a relação processual. Ao admitir-se que a citação seja feita por meio eletrônico, abre-se um leque de situações, pois isso

abrange inclusive a comunicação via e-mail, SMS (mensagens de celular) e as redes sociais na Internet.

 
No processo eletrônico, a intimação pessoal é precipitada, diante da insegurança dos sistemas tecnológicos e

da amplitude que pode abranger se considerar-se que a lei não delimita qual o meio eletrônico apto a validar a citação ou intimação

pessoal. Para José Carlos de Araújo Almeida Filho (2008, p. 204):
 

“se admitirmos estarmos tratando de processo, sem dúvida seria de natureza
especial, e pela especifidade aplicável em demandas próprias que envolvessem a informática e os

meios eletrônicos, havendo assim, necessidade de inserção de um capítulo especial no CPC de
Procedimento Eletrônico”.

 
 

            Não bastassem esse problemas, o advogado ainda tem de lidar com a falta de uma padronização de procedimentos

processuais eletrônicos entre os diversos tribunais. Enquanto no Tribunal Superior do Trabalho utiliza-se do sistema e-doc de

peticionamento eletrônico, de características bastante específicas quanto ao preenchimento e manipulação, o Superior Tribunal de

Justiça se vale do e-STJ, com outras especificidades. Seja qual for o sistema utilizado, o profissional deve também preparar seu

computador com os softwares e hardwares necessários para gerar as petições e acessar o sistema.
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A operacionalização desses mecanismos por aqueles que não estão aptos para executá-los é temerosa, pois envolve um

conjunto de ações não tão simples que vão desde a configuração do computador, aquisição do kit para a emissão do certificado

digital e habilidade de navegação nos endereços eletrônicos de cada Tribunal, e somente então gerar as peças processuais e efetuar

os peticionamentos eletrônicos.

 

5.         PROPOSTAS DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES

 
A realidade nos tribunais aponta para um uso cada vez maior dos meios eletrônicos para a execução dos trâmites

judiciais, uma evolução que pode até se apresentar mais rapidamente em algumas instâncias do que em outras, mas que certamente

será irreversível.

 
Os advogados terão de se adaptar. Não se questiona aqui a importância da informatização do Judiciário, que sem dúvidas

trará benefícios aos operadores do Direito e à sociedade. O que devem ser ponderadas são as situações já previstas de uso exclusivo

do processo eletrônico no acesso à Justiça, o que pode significar obstáculos para aqueles que não se adaptarem ou não tiverem

acesso às ferramentas tecnológicas.

 
Não há como se implementar a obrigatoriedade de certos mecanismos sem considerar parcela sensível da advocacia que

não tem acesso a esses recursos. Portanto, é cogente a necessidade de criação de um modelo de transição, para que todos possam se

adaptar às ferramentas digitais.

 
Atentando-se à realidade da exclusão digital vigente, o legislador previu a obrigatoriedade dos Órgãos do Poder

Judiciário em manter equipamentos de digitalização e acesso à internet à disposição dos interessados para a distribuição de peças

processuais (Lei 11.419/2006, art. 10, § 3º).

 
Dessa forma, o Poder Judiciário é o responsável pela disponibilização dos instrumentos necessários a inclusão dos

advogados envolvidos no procedimento judicial eletrônico. A Ordem dos Advogados do Brasil também deve atuar como

protagonista na  inclusão digital da classe.

 
Apesar de ser um serviço fundamental aos advogados que militam diariamente em todas as instâncias da Justiça, o fato é

que não são todos os órgãos do Poder Judiciário que disponibilizam tais ferramentas. O mesmo se pode afirmar com relação à

disponibilização desse serviços nas salas da OAB instaladas nos Órgãos do Judiciário de todo o país. Os números estão longe do

ideal.

 
Ainda que considerássemos satisfatória a disponibilização dos equipamentos aos profissionais, poder-se-ia encontrar

dificuldade na operacionalização das ferramentas. Melhor seria, se durante uma fase de transição, os advogados aprimorassem o

manuseio do processo eletrônico por meio de programas de capacitação específicos. Como parte da implementação do processo

eletrônico, também se faz útil, a criação de um plantão de atendimento àqueles advogados que necessitarem de auxílio para realizar

peticionamentos eletrônicos. Esse tipo de serviço poderia ser prestado tanto pessoalmente nas Comarcas como por outros canais de

comunicação, por exemplo, serviços de atendimento via telefone.
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Ademais, a padronização dos processos eletrônicos criados até o momento e dos novos que ainda poderão surgir no

âmbito interno de cada Tribunal, também é de suma importância para viabilizar o acesso e a navegação nos sites.

 
A exclusão digital do advogado representa um óbice ao amplo acesso à Justiça e à disseminação do procedimento

eletrônico. É de vital importância a atuação do Poder Judiciário e da Ordem do Advogados do Brasil como viabilizadores da

inclusão digital

 
 
CONCLUSÕES

 
O presente estudo, traz uma proposta de reflexão para todos os operadores do Direito em relação aos novos paradigmas

da era digital, com a implementação do processo eletrônico no âmbito do Poder Judiciário. A abordagem considera as premissas do

direito de ação e acesso à Justiça.

 
A tecnologia é um instrumento que traz inúmeras vantagens para a celeridade e economia processual. Mas deve ser vista

com atenção, para evitar que um instrumento que foi criado para ser facilitador, se torne um entrave no exercício do direito

fundamental de acesso à justiça.

 
Os esforços dos Órgãos do Judiciário para se adequarem à nova realidade são essenciais ao funcionamento da

instituição. E devem ser reconhecidos. No entanto, as regras precisam ser flexibilizadas, durante um período de transição, para não

causar insegurança jurídica e apartheid digital entre os advogados.

 
Como já mencionado, o processo eletrônico é uma realidade irreversível e toda a sociedade jurídica deve estar atenta. O

novo paradigma trará uma justiça mais efetiva e célere, mas é preciso cuidar para que não seja excludente.

 
 

REFERÊNCIAS

 
ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
 
 
ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do processo eletrônico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2008.
 
 
ANDOLINA, Italo. Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della tutela giurisdizionale. Milão: Giuffrè, 1983.
 
 
BAPTISTA, Luiz Olavo. Advocacia: passado, presente e fututo, in Revista do Advogado. São Paulo: 2008.
 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
 
 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 1.
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5675



 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 1988.
 
 
CASTELLS, Samuel. Sociedade em rede. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007, v. 1.
 
 
CICHOCKI NETO, José. Limitações ao acesso à justiça. Curitiba: Juruá, 1999.
 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 1.
 
 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de Rosina D’Angina. São Paulo:
Martin Claret, 2009.
 
 
LUCCA, Newton de. Direito & internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2001.
 
 
MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
 
 
______. Teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
MITIDIERO, Daniel; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Curso de processo civil. São Paulo: Atlas, 2010.
 
 
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
 
 
PECK, Patrícia. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2002.
 
 
ROUSSEAU, Jean Jaques. O contrato social: princípios de direito político. Tradução de Antonio de P. Machado. 5. ed. Brasil
Editora: São Paulo, 1958.
 
 
TUDINO, Giana G. Mariano. A implementação da inclusão digital como garantia dos direitos fundamentais. In: GÖTTEMS,
Claudinei J.; SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Direitos fundamentais: da normatização à efetividade nos 20 anos de Constituição
brasileira. Birigui: Boreal, 2008, p. 124-139.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5676



O DIREITO FRENTE AOS PRESSUPOSTOS DA PÓS-MODERNIDADE

EL DERECHO FRENTE LOS PRESSUPUESTOS DE LA POSTMODERNIDAD

Luis Miguel Barudi De Matos

RESUMO
O objetivo do presente estudo é analisar o papel do Direito no atual estágio social e econômico no qual se posiciona a humanidade,
denominado de pós-modernidade, pós-capitalismo ou sociedade pós-industrial. Tem-se como ponto de partida a percepção de uma
nova realidade social, com novas e diferentes características. Para a análise proposta, adotou-se como referencial teórico a obra de
Anthony Giddens, especialmente no que se refere à descontinuidade e à separação dos conceitos de tempo-espaço. Nesse contexto
teórico se buscou definir a posição do Direito como mecanismo de desencaixe, referente à separação tempo-espaço, bem como seu
papel como ficha simbólica e sistema perito, tendo como plano de inserção a realidade sociopolítica e econômica em um mundo
globalizado no qual os mercados interagem sem limitação espacial ou temporal. Como considerações finais o estudo demonstra a
potencialidade do Direito de prover segurança às relações sociais e consequentemente aos indivíduos, atingidos neste momento
pelas incertezas da pós-modernidade.
PALAVRAS-CHAVES: Pós-modernidade; Sociedade pós-industrial; Direito; Globalização

RESUMEN
El objetivo del presente estudio es analizar el rol del Derecho en el actual momento social y económico en que se posiciona la
humanidad, denominado de postmodernidad, postcapitalismo o sociedad postindustrial. Se adopta como punto de partida la
percepción de una nueva realidad social, con nuevas y diferentes características. Para la análisis propuesta, se adopto como
referencial teórico la obra de Anthony Giddens, en especial lo que se refiere a la discontinuidad y a la separación de los conceptos
de tiempo-espacio. En tal contexto teórico se buscó definir la posición del Derecho como mecanismo de desanclaje, referente a la
separación tiempo-espacio, bien como su función como señal simbólico y sistema experto, teniendo como plan de inserción la
realidad sociopolítica y económica en un mundo globalizado en el que los mercados actúan sin limitaciones espaciales o temporales.
Como consideraciones finales el estudio apunta la potencialidad del Derecho en proveer seguridad a las relaciones sociales y
consecuentemente a los individuos, tomados en este momento por las incertidumbres de la postmodernidad.
PALAVRAS-CLAVE: Postmodernidad; Sociedad postindustrial; Derecho; Globalización

1          INTRODUÇÃO

 

Considera-se que a humanidade, atualmente, se encontra em um período evolutivo social e econômico denominado de pós-
modernidade, sendo que para alguns autores, este novo ciclo seria marcado pela transição da modernidade para um patamar
posterior, sendo que essa transição não provocaria propriamente um rompimento com a fase anterior, apenas uma evolução,
seguindo o continuísmo defendido pelos evolucionistas. Outros autores preferem indicar diretamente o fim da era anterior, supondo
o rompimento completo com o sistema social antes conhecido. Esses denominam o novo momento de pós-capitalismo ou sociedade
pós-industrial.

Para o presente estudo, o ponto de partida considerado é o da percepção de uma nova realidade social, posterior à modernidade e
apresentando novas e diferentes características, comprovadas pela teoria de Giddens acerca das descontinuidades existentes e o
desencaixe provocado pela separação do tempo-espaço. Frente a essa nova situação cabe analisar o papel do Direito nesse
contexto, colocando como pano de fundo os pressupostos trazidos pela pós-modernidade como nova realidade social.

Esse é o objetivo central do estudo e, para alcançá-lo será elaborada uma contextualização do momento de transformação pelo
qual atravessa a sociedade mundial, com vistas á globalização, a situação dos mercados e dos Estados nacionais. A partir desse
contexto, será analisada a teoria de Giddens e seus pressupostos, com a posterior alocação do Direito como mecanismo de
desencaixe e como instituição que apresenta a possibilidade de trazer segurança nas relações sociais e aos indivíduos, atingidos
neste momento por um sentimento de incerteza frente às constantes e dinâmicas alterações da pós-modernidade.

 

2          DA MODERNIDADE À PÓS-MODERNIDADE

 

O presente ensaio não se propõe a analisar a fundo o processo evolutivo que levou a sociedade da modernidade à pós-
modernidade. Não interessa ao objetivo proposto determinar as fases dessa transição, apenas demonstrar sua dinâmica e a
constatação de sua ocorrência e efeitos que dela decorrem com relação ao Direito e seu papel nesse novo contexto. Quanto à
transposição entre os sistemas sociais não existe consenso, sendo que alguns autores defendem a tese de que ocorreu apenas uma
evolução da própria modernidade, criticando inclusive o termo utilizado (pós-modernidade). É o caso de Santos (1997, p. 76-77),
para quem:
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O paradigma cultural da modernidade constituiu-se antes de o modo de produção capitalista se ter tornado dominante e extinguir-
se-á antes de este último deixar de ser dominante. A sua extinção é complexa porque é em parte um processo de superação e em
parte um processo de obsolescência. É superação na medida em que a modernidade cumpriu algumas das suas promessas e, de
resto, cumpriu-as em excesso. É obsolescência na medida em que a modernidade está irremediavelmente incapacitada de cumprir
outras das suas promessas. Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas como o défice no cumprimento de outras
são responsáveis pela situação presente, que se apresenta superficialmente como de vazio ou de crise, mas que é, a nível mais
profundo, um situação de transição. Como todas as transições são simultaneamente semicegas e semi-invisíveis, não é possível
nomear adequadamente a presente situação. Por esta razão lhe tem sido dado o nome inadequado de pós-modernidade. Mas à
falta de melhor, é um nome autêntico na sua inadequação. 

 

Para Giddens (1991, p. 9), seria a radicalização e a universalização dos efeitos da modernidade, somadas ao surgimento de novas e
únicas características, que levariam a uma ordem pós-moderna, conforme afirma em sua obra:

 

Em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as conseqüências da
modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Além da modernidade, devo argumentar,
podemos perceber os contornos de uma ordem nova e diferente, que é "pós-moderna"; mas isto é bem diferente do que é
atualmente chamado por muitos de "pós-modernidade". As concepções que devo desenvolver têm seu ponto de origem no que
chamei em outro lugar de uma interpretação "descontinuísta" do desenvolvimento social moderno. Com isto quero dizer que as
instituições sociais modernas são, sob alguns aspectos, únicas - diferentes em forma de todos os tipos de ordem tradicional.

 

Seja qual for o entendimento adotado, o que não se pode negar é o surgimento de novos fatores que levam à alteração substancial
da realidade social e, conseqüentemente, do papel dos diversos atores sociais e das instituições. Essa transposição a um momento
posterior aquele que se denominou de modernidade é tida como premissa primeira para o desenvolvimento do presente trabalho.

Nesse contexto de evolução ou transposição, altera-se drasticamente o modo de vida dos indivíduos, o funcionamento das
sociedades e o papel das instituições, dentre elas do Direito. Com o advento do capitalismo pós-industrial e da globalização, com a
relativização das fronteiras geográficas e temporais ocorre uma quebra de paradigma, que determinaria a chegada da pós-
modernidade e suas conseqüências para o sistema social.

Nessa realidade, tem-se o avanço exponencial das tecnologias de informação e de comunicação, que se consubstancia no fator
decisivo para a implementação da sociedade globalizada, na qual a existência de fronteiras geográficas e a contagem do tempo são
relativizadas frente à liberdade e celeridade na troca de informações e do conhecimento. Sobre essa transformação da sociedade e
a velocidade com que se implementa, Latham (1998, p. 53) afirma que:

 

Ao passo que as mudanças suscitadas pela Revolução Industrial foram absorvidas ao longo de várias gerações, a era da informação
parece ter chegado em apenas uma geração. Antigas normas e garantias parecem perdidas para sempre. Tendemos agora a definir
a sociedade pela maneira como ela costumava ser - daí o uso crescente de termos como pós-industrial, pós-fordista e pós-
tradicional.

 

Essa nova realidade social, sem precedentes na história da humanidade, potencializa o papel desempenhado pelo Direito, dentro de
uma realidade de relativização do papel dos Estados nacionais e a supervalorização da função do mercado global. O Direito
encontra então sua função primordial de garantidor da ordem social, apresentando normas para orientar a atuação dos demais
atores sociais e econômicos.

 

3          GLOBALIZAÇÃO E MERCADO

 

A utilização do termo globalização se expande a partir da década de 1980, associado aos aspectos financeiros e econômicos que se
verificam naquele momento histórico. A partir daí o processo de globalização passou a ser considerado como uma característica do
mundo moderno. Entretanto, o fenômeno não se limita apenas aos aspectos econômicos, financeiros e comerciais. Além das
relações econômicas, o processo de globalização envolve as demais áreas da vida social, atuando sobre aspectos sociais, culturais e
políticos.

Como todo fenômeno complexo, a Globalização pode ser estudada sob diferentes aspectos ou dentro de diferentes sistemas. Nota-
se, porém, a tendência predominante a estudá-la como uma época histórica; como um fenômeno sociológico; como standarização
dos valores liberais; ou como fenômeno socioeconômico. Para o presente estudo, interessa as duas últimas abordagens.  
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A idéia de globalização como standarização dos valores liberais se apresenta como forma de legitimar o sistema capitalista e os
ideais liberais na ordem internacional, como único modelo possível de levar o desenvolvimento a todos os países e indivíduos. A
abordagem da globalização como fenômeno socioeconômico traz a interação de processos distintos, que afetam as relações sociais
no âmbito financeiro, produtivo, comercial e tecnológico em escala internacional.

Dessa forma, pode-se conceituar globalização como sendo um processo de integração de mercados locais, regionais e nacionais,
formando um grande mercado global, integrado pelos avanços tecnológicos na área da informação e a tendência a adoção de
formas standarizadas de cultura, modelos econômicos e relações sociais. A partir da concepção de globalização, cabe trazer
algumas observações acerca da definição de mercado.

O mercado, segundo a teoria econômica clássica, pode ser conceituado como uma determinada forma de organização, em que
predomina a livre formação dos preços, regulada pelo movimento agregado de oferta e procura de bens e serviços disponíveis. Para
Abramovay (2004), esse conceito encontra-se ultrapassado e restrito apenas à abordagem economicista do assunto:

 

Toda a ênfase está no conhecimento do mercado como mecanismo de formação dos preços e, portanto, de alocação dos recursos a
partir dos quais uma sociedade se reproduz e se desenvolve. No estudo desses mecanismos recorre-se a atributos universais,
objetivos e que podem ser conhecidos de maneira dedutiva - com larga aplicação, portanto, de métodos matemáticos. (grifo no
original) 

 

Adotando a concepção dada por Avelãs Nunes (1973 apud Grau, 2008 p. 28), o mercado é definido como,

 

"uma instituição social, um produto da história, uma criação histórica da humanidade (correspondente à determinadas
circunstâncias econômicas, sociais, políticas e ideológicas), que veio servir (e serve) os interesses de uns (mas não os interesses de
todos), uma instituição política destinada a regular e a manter determinadas estruturas de poder que asseguram a prevalência dos
interesses de certos grupos sobre os interesses de outros grupos sociais." (grifo no original)

 

Com o avanço da globalização, a concepção de mercado recebe uma carga superlativa, ou melhor, seu espectro de abrangência,
antes definido pelas fronteiras geográficas dos diversos Estados nacionais, passa a não obedecer limites espaciais impostos,
alcançando o globo terrestre como um todo. Assim considerado, os benefícios e mazelas que o sistema de mercado é capaz de
produzir passam a afetar a grande maioria dos países e suas populações, sem respeitar fronteiras e em velocidade nunca vista.

Outro efeito que surge com a globalização é a formação de grandes empresas ou conglomerados empresariais transnacionais, com
imenso poder econômico, capacidade de investimento e acesso à tecnologia inovadora. Essas empresas, por vezes com capital
superior a de muitos Estados nacionais, apresentam-se com capacidade de submeter o mercado global a seus interesses
econômicos, seja criando novos mercados, aumentando a demanda ou diminuindo a oferta de seus produtos e serviços.

 

4          GLOBALIZAÇÃO E AS RELAÇÕES ENTRE ESTADOS NACIONAIS

 

O fenômeno da globalização, mesmo considerado como um processo sem retorno, traz consigo uma carga de contraposições ou de
paradoxos. No centro dessa questão incoerente encontram-se os Estados nacionais e as relações entre seus pares. Explica-se a
questão da incoerência ou do paradoxo. A globalização, conforme visto acima, impõe aos Estados nacionais a abertura de suas
fronteiras possibilitando a entrada de produtos e serviços, assim como influências culturais e sociais de outros países.

Ao mesmo tempo, ao abrir suas fronteiras, espera que lhe seja concedido o mesmo benefício, com o envio de seus produtos e
serviços, bens culturais e costumes sociais aos demais Estados. Nessa relação que, em tese, seria de mão dupla, surge o primeiro
entrave ao que se imagina como mundo ideal. Aqueles países considerados centrais ou desenvolvidos acabam por impor sua cota
de bens aos demais, atuando de forma hegemônica em detrimento dos demais países ditos periféricos.

Desse processo decorre a standarização cultural, social e econômica, tendo como modelo aquele adotado pelo Estado dominante,
normalmente pelo Estado com maior poderio econômico ou, às vezes, através do maior poderio militar. O maior exemplo dessa
realidade é a relação dos Estados Unidos da América com o restante dos países, centrais ou periféricos.

Também decorrente dessa realidade de imposição pela poder econômico ou militar surge outro fenômeno social, a par da
globalização ou mesmo como sua extensão: o ressurgimento de movimentos nacionalistas e isolacionistas. Esse fenômeno tende a
ocorrer especialmente em países periféricos, em estado de subdesenvolvimento econômico e social e com formas de governo
autoritárias ou democracias incipientes.

Outro fenômeno decorrente da atuação impositiva de grandes potencias é a formação de blocos econômicos ou de tratados
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bilaterais e multilaterais de cooperação e de livre comércio. Quanto à essa realidade internacional, Salvo (2004, p. 20), assim se
manifesta:

 

São três os fenômenos que moldam as relações internacionais na atualidade: a globalização, a fragmentação e a regionalização.
Essas tendências contraditórias imprimem um caráter inconstante e maleável ao sistema internacional. Por um lado, reemergem
demandas nacionalistas e étnico-religiosas e se exacerbam algumas correntes centrífugas que podem ser desestabilizadoras para o
sistema internacional. Por outro lado, todavia, aprofundam-se importantes tendências à cooperação e à integração.

   

Nesse panorama de contradições, a posição dos Estados nacionais torna-se cada vez mais delicada e ao mesmo tempo importante
para o desenvolvimento e a integração das nações representadas. É delicada no sentido de decidir sobre o caminho a tomar, seja o
da integração econômica, social e cultural, seja o do isolamento e da defesa de interesses puramente nacionalistas. Qual das
opções é a melhor para alcançar o desenvolvimento?

Difícil responder à questão de forma definitiva, até mesmo pela natureza de constante mutação da sociedade e das relações sociais,
mas os exemplos que se tem neste momento histórico demonstram que o caminho da integração, mesmo com seus efeitos
maléficos ainda é melhor que o isolamento.

 

5          REESTRUTURAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS POR ANTHONY GIDDENS

 

A pós-modernidade ou a continuação da modernidade apresenta, de forma indelével, uma alteração nas relações sociais como um
todo. As teorias evolucionistas tratam a evolução social em termos de grandes narrativas, na forma de uma linha ininterrupta de
evolução. Para Giddens (1991, p. 10-11), essa teoria não deve ser adotada de forma absoluta, tendo em vista que existiram
descontinuidades nessa evolução, marcadamente o que o autor chama de descontinuidades da modernidade, referentes à era
moderna:

 

Existem indiscutivelmente descontinuidades em várias fases do desenvolvimento histórico - como, por exemplo, nos pontos de
transição entre sociedades tribais e a emergência de estados agrários. Não estou preocupado com estas. O que quero sublinhar é
aquela descontinuidade específica, ou conjunto de descontinuidades, associados ao período moderno. Os modos de vida produzidos
pela modernidade nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem precedentes.
Tanto em sua extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas
que a maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram para
estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo; em termos intensionais, elas vieram a alterar algumas das mais
íntimas e pessoais características de nossa existência cotidiana. Existem, obviamente, continuidades entre o tradicional e o
moderno, e nem um nem outro formam um todo à parte; é bem sabido o quão equívoco pode ser contrastar a ambos de maneira
grosseira. Mas as mudanças ocorridas durante os últimos três ou quatro séculos - um diminuto período de tempo histórico - foram
tão dramáticas e tão abrangentes em seu impacto que dispomos apenas de ajuda limitada de nosso conhecimento de períodos
precedentes de transição na tentativa de interpretá-las. (...) A história não tem a forma "totalizada" que lhe é atribuída por suas
concepções evolucionárias - e o evolucionismo, em uma ou outra versão, tem sido bem mais influente no pensamento social do que
as filosofias teleológicas da história que Lyotard e outros tomam como seu alvo primordial de ataque. Desconstruir o evolucionismo
social significa aceitar que a história não pode ser vista como uma unidade, ou como refletindo certos princípios unificadores de
organização e transformação.

 

Cabe razão ao autor quando se refere à dimensão das mudanças trazidas pela modernidade, com seu sentido de desvinculação das
definições e determinantes tradicionais, vivenciadas na era pré-moderna. Para tanto, define Giddens três características principais
da modernidade que conduzem à descontinuidade: o ritmo de mudança, o escopo da mudança e natureza intrínseca das
instituições modernas (Giddens, 1991, p. 12).

De forma muito sintética, essas características podem ser assim traduzidas: a velocidade extrema com que as mudanças ocorrem
na modernidade, especialmente no que tange às inovações tecnológicas. Essas mudanças, decorrente da velocidade da informação
ocorre em ondas de transformação social, atingindo diferentes áreas do globo terrestre. Por fim tem-se a forma inédita que
algumas instituições modernas apresentam, sem precedentes em outras eras, tendo como exemplo maior as concentrações urbanas
modernas.

Outra relevante característica da modernidade, enfatizada por Giddens é a questão da segurança x perigo e da confiança x risco.
Essa discussão é de vital importância para a definição do papel do Direito no contexto da pós-modernidade e da qual se tratará
adiante.
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5.1       A questão da separação entre tempo e espaço

 

No mundo pré-moderno, tempo e espaço estavam inexoravelmente vinculados. O que se denomina popularmente de aqui e agora
decorre dessa conexão intrínseca que, de certa forma, marcou os períodos anteriores. Em contraposição, a modernidade e,
conseqüentemente, sua continuação, trazem o distanciamento dessa condição de conexão entre tempo e espaço. Surge o que
denomina Giddens de esvaziamento do tempo e do espaço (op. cit., p. 22).

Com relação ao espaço, seu esvaziamento ocorre a partir do esvaziamento do tempo e a desenvolvimento do espaço vazio, com a
separação do que se tem como espaço e lugar. Ainda segundo Giddens (1991, p. 22):

 

O desenvolvimento de "espaço vazio" pode ser compreendido em termos da separação entre espaço e lugar. É importante enfatizar
a distinção entre estas duas noções, pois elas são freqüentemente usadas mais ou menos como sinônimos. "Lugar" é melhor
conceitualizado por meio da idéia de localidade, que se refere ao cenário físico da atividade social como situado geograficamente.
Nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida social
são, para a maioria da população, e para quase todos os efeitos, dominadas pela "presença" - por atividades localizadas. O advento
da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando relações entre outros "ausentes", localmente distantes de
qualquer situação dada ou interação face a face.

 

Portanto, como característica também marcante da modernidade tem-se a separação entre tempo-espaço e o desencaixe
decorrente dessa situação, possibilitando o surgimento de relações sociais independentemente do tempo de ocorrência e do lugar
em que se encontram os agentes.

 

5.2       O desencaixe e seus mecanismos

 

Giddens (1991, p. 29) afirma que "desencaixe é o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço". Tratado assim, esse deslocamento apresenta indefectível relação
com a globalização como fenômeno social em curso. Seja do ponto de vista estritamente econômico, seja alargando a abrangência
do fenômeno da globalização para aspectos sociais e culturais, não há como não relacioná-la ao conceito de desencaixe trazido por
Giddens. O autor (op. cit., p. 30) apresenta dois mecanismos específicos de desencaixe: o que denomina de fichas simbólicas e o
que chama de sistemas peritos.

Como fichas simbólicas o autor denomina "os meios de intercambio que podem ser passados de uns aos outros sem consideração
pelas características dos indivíduos ou grupos que os utilizam em uma conjuntura particular". Já com relação aos sistemas peritos,
estes são "sistemas de avanços técnicos ou de experiência profissional que organizam grandes áreas do entorno material e social
no qual vivemos".

Desses mecanismos de desencaixe, aquele que tem importância ao presente estudo é o Direito e seu papel no desenvolvimento das
sociedades e na adequação do sistema pós-moderno à uma realidade mais humana e justa.

 

5.3       Confiança e risco em relação à segurança e perigo

 

Sobre a relação entre confiança e risco, Giddens (1991, p. 35-37) define alguns elementos para melhor compreender suas noções e
a conexão com os conceitos de segurança (crença) e perigo. Em sua exposição, o autor relaciona a confiança à ausência no tempo
e no espaço e à ausência de conhecimento ou compreensão completa nos procedimentos e pessoas nas quais se deposita essa
confiança. Vincula a confiança não ao risco propriamente, mas à contingência de resultados esperados. Deriva da fé depositada em
pessoas ou sistemas, sendo o elo entre a fé e a crença.

A confiança em fichas simbólicas ou sistemas peritos se baseia na fé de que determinados princípios dos quais não se possui
conhecimento pleno estão corretos, ou seja, que o seu funcionamento será adequado às expectativas criadas. Assim, Giddens
(1991, p. 36), afirma que confiança pode ser definida como:

 

(...) crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa
crença expressa uma fé na probidade ou amos de um outro, ou na correção de princípios abstratos (conhecimento técnico)
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O conceito de risco substitui o de fortuna, representando uma alteração na percepção das causas e contingências dos resultados
obtidos, considerando a ação humana, as causas naturais e o acaso em lugar da vontade divina. O risco passa a ser calculado e
aceitável pela confiança que se tem nas pessoas e sistemas (fichas simbólicas e sistemas peritos). A segurança, por sua vez, baseia-
se no equilíbrio entre confiança e risco, com o qual se neutraliza ou minimiza o perigo.     

 

5.4       A reflexividade moderna

 

A reflexividade das relações sociais sempre esteve presente, mesmo nas eras pré-modernas, nas quais o conhecimento era
reenviado à sociedade através da tradição. Entretanto, na modernidade esta reflexividade adota novos contornos, especialmente no
que diz respeito à racionalidade dos conceitos e à certeza das definições.

O que antes se transmitia pela tradição, escrita ou oral, apresentava um nível de certeza quase que absoluto, decorrente do
conhecimento das anteriores gerações, de sábios e anciãos. O conhecimento passado tinha grande relevância e valor nas relações
sociais. Com o advento do Iluminismo e da elevação da razão científica ao patamar de única forma de comprovação da verdade, a
tradição perde seu poder de certeza, passando a ser testada e confirmada através da ciência e da razão.

Atualmente, neste momento pós-moderno, a certeza científica perde sua relevância frente às inovações trazidas pela própria ciência.
O que se tinha como certo e cientificamente comprovado, atualmente é passível de contradita através de novos experimentos
científicos que podem corroborar os resultados como desqualificá-los completamente. A pós-modernidade traz a incerteza como
parâmetro do conhecimento. Conforme afirma Giddens (1991, p. 39-40):

 

Em todas as culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de descobertas sucessivas que passam a informá-las.
Mas somente na era da modernidade a revisão da convenção é radicalizada para se aplicar (em principio) a todos os aspectos da
vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no mundo material. (...) Estamos em grande parte num mundo que é inteiramente
constituído através de conhecimento reflexivamente aplicado, mas onde, ao mesmo tempo, não podemos nunca estar seguros de
que qualquer elemento dado deste conhecimento não será revisado. (...) Nenhum conhecimento sob as condições da modernidade
é conhecimento no sentido "antigo", em que "conhecer" é estar certo.

 

6          O DIREITO FRENTE AOS PRESSUPOSTOS DA PÓS-MODERNIDADE

 

O Direito entendido como sistema normativo a orientar a conduta dos indivíduos em sociedade possui características que o colocam
como um dos pilares das relações sociais em todas as etapas do desenvolvimento social. Na pós-modernidade não poderia ser
diferente. Para Silva (2009, p. 33), assim se define o Direito:

 

O Direito é fenômeno histórico-cultural, realidade ordenada, ou ordenação normativa da conduta segundo uma conexão de sentido.
Consiste num sistema normativo. Como tal, pode ser estudado por unidades estruturais que o compõe, sem perder de vista a
totalidade de suas manifestações.

 

A reestruturação da vida social ou das relações sociais está sempre acompanhada do Direito, seja como regulador dessas relações,
seja como orientador das ações futuras ou, ainda, como detentor dos meios coercitivos que fazem com que essas relações
alcancem as expectativas geradas e punam aqueles que não respeitem essas orientações.

Adotando os pressupostos indicados por Giddens, o Direito se adapta às condições de separação de tempo-espaço, atuando como
mecanismo de desencaixe, tanto como ficha simbólica, quanto como sistema perito.

Apresenta também, por sua natureza sistêmica, a reflexividade característica da modernidade, com vista ao futuro sem se
desvencilhar completamente da tradição. Tentar-se-á apresentar adiante cada ponto dessa reflexão com seus argumentos.

 

6.1       O Direito como ficha simbólica
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Frente à natureza sistêmica do Direito é possível determiná-lo como ficha simbólica, da mesma forma que em sua obra, Giddens
considerou o dinheiro. Assim Giddens (1991, p. 33-34) define o papel do dinheiro como ficha simbólica e instrumento de
desencaixe:

 

Ele é fundamental para o desencaixe da atividade econômica moderna. Uma das formas mais características de desencaixe na era
moderna, por exemplo, é a expansão dos mercados capitalistas (incluindo os mercados monetários), que ocorrem relativamente
cedo num escopo internacional. O "dinheiro propriamente dito" é essencial às transações distanciadas que eles envolvem. Ele é
também, como salienta Simmel, essencial à natureza da posse e alienabilidade da propriedade na atividade econômica moderna.  

 

Da mesma forma, o Direito atua diretamente como instrumento de desencaixe quando ordena as condutas relativas à atividade
econômica moderna no âmbito dos mercados monetários e da atividade produtiva. O Direito serve de base às instituições modernas
no sentido de orientar, organizar e coibir as práticas empresariais seja no âmbito industrial, comercial ou financeiro.

Assim como o dinheiro, o Direito encontra-se vinculado a um determinado contexto espaço-temporal, mas possui, ao mesmo
tempo, características de generalidade, atemporalidade e interterritorialidade. Exemplo desse fato é a ordenação e regulação das
transações financeiras no mercado global. Mesmo que determinada empresa esteja situada na Europa, suas ações poderão ser
negociadas a qualquer tempo em bolsas de valores localizadas na América ou na Ásia.

Isso só é possível graças à adoção de normas jurídicas de caráter geral, com aplicabilidade frente aos diversos atores situados em
diversos pontos do globo, adotadas em comum por Estados através de tratados e convenções. Nessa esteira, têm-se ainda normas
de direito internacional relativas a Direitos Humanos Fundamentais versando sobre Refugiados, Asilo e Nacionalidades,
Discriminação, Direito das Mulheres, Direito de Família e Sucessões, Direitos da Criança e Adolescente, que possuem, via tratados
internacionais, aplicabilidade tanto em seus países de origem quanto nos demais firmatários desses acordos.

Assim também no que tange ao Direito Penal com a criação do Tribunal Penal Internacional, com a função primordial de julgar
crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Posto dessa maneira, o Direito se consolida como ficha simbólica, promovendo
o desencaixe através do "deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e promovendo sua reestruturação
através de extensões indefinidas de tempo-espaço" -, parafraseando Giddens.

 

6.2       O Direito como sistema perito

 

Como referido acima, a maioria das pessoas busca os especialistas (experts) de um determinado sistema apenas quando sente uma
necessidade específica, vinculada à uma determinada situação concreta. Entretanto, os sistemas aos quais se integram os experts
influenciam muitos aspectos cotidianos de nossa existência individual e coletiva. Na perspectiva de Giddens (1991, p. 36),

 

Um sistema inteligente desvincula da mesma maneira que um sinal simbólico ao oferecer garantias às expectativas através do
distanciamento tempo-espaço. Essa elasticidade dos sistemas sociais se alcança pela natureza impessoal das provas que se aplicam
para avaliar o conhecimento técnico e pela crítica pública (sobre a qual descansa a produção do conhecimento técnico) utilizada
para controlar sua forma. Existe um elemento pragmático na fé que repousa sobre a experiência comprovada de que tais sistemas
geralmente funcionam como deveriam funcionar. Além disso, freqüentemente existem agências reguladoras que encontram-se
encarregadas de emitir licenças, vigiar normas e assim sucessivamente.

 

A funcionalidade de um sistema perito está fundada, como afirma Giddens, na confiança de que aquela determinada atividade ou
situação, amparada pelo sistema determinado, funcionará como se espera. Cria-se a confiança na confirmação das expectativas de
resultado de determinado sistema.

Por sua natureza essencial de sistema normativo, o Direito também se apresenta como sistema perito, a par de ser uma ficha
simbólica. Como sistema perito, o Direito traz a confiança ou confiabilidade no sistema jurídico como um todo, abrangendo sua
atuação de garantia das relações ou na garantia de punição aquele que não respeitar o ordenamento.

Assim, por exemplo, encontramos a garantia dos contratos, que cria a confiança necessária às partes para convencionarem sob o
manto de proteção do Direito e, frustrada a expectativa no cumprimento do acordo, tem-se confiança de que o sistema jurídico
possibilitará a punição do responsável pelo inadimplemento e a compensação do dano sofrido.

Dessa forma, o Direito também se consolida como sistema perito, promovendo o desencaixe fornecendo "garantias de expectativas
através de tempo-espaço distanciados" -, novamente parafraseando Giddens.
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6.3       A reflexividade do Direito

 

O Direito por sua natureza de fenômeno social traz em si mesmo a característica da reflexividade. O sistema normativo que o forma
é criado e alimentado pelas informações advindas do sistema social ao qual se insere. Num primeiro momento, o Direito está
relacionado exclusivamente com determinado local e determinado momento histórico, ligado ao conceito de Estado nacional e seus
pressupostos de soberania, território e povo.

Porém, com o advento da modernidade, da globalização e o enfraquecimento dos Estados nacionais, o Direito transcende à
fronteiras geográficas e temporais, ocupando novo papel na realidade social. Direitos fundamentais antes inerentes apenas a alguns
Estados passam a ter proteção supranacional e atemporal. Assim ocorre com os direito humanos e sua proteção internacional,
quando são julgados crimes de genocídio e contra a humanidade, muitas vezes ocorridos em décadas passadas.

Da mesma forma, o direito ambiental traz essas novas características de atemporalidade, transterritorialidade e
transgeracionalidade. Esta última acredita-se a maior inovação pois, ao invés de olhar para o passado, fita o futuro das próximas
gerações e seu direito a um meio ambiente saudável.

Assim, a reflexividade do Direito também sofreu as mutações trazidas pela modernidade, sendo revisto de forma a adequar-se às
novas demandas sociais e à proteção dos novos direitos que emanaram da própria sociedade.

 

7          CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O inegável momento de superação dos modelos anteriormente conhecidos pela sociedade pelo qual passamos atualmente traz uma
série de novas situações e características que levam à revisão de conceitos e de papéis nesse contexto. Nada será como antes,
como diz o dito popular, mas qual nosso lugar nessa nova realidade? Como devemos nos portar frente à chegada da pós-
modernidade? Quais instituições sobreviverão e quais serão fundamentais para a adaptação ao novo mundo?

São perguntas que encontram variadas respostas, nenhuma delas definitiva ou conclusiva. Centralizando a discussão no objetivo
deste estudo, que é indicar o papel do Direito frente aos pressupostos da pós-modernidade, chega-se a algumas constatações.

O Direito como fenômeno social de ampla influência em todos os demais fenômenos sociais e nas relações sociais possui papel
fundamental nessa nova realidade. Através do Direito e suas funções de ficha simbólica e sistema perito, poderá se garantir um
certo grau de segurança nas relações sociais ou pelo menos minimizar a insegurança que o desconhecimento acerca do atual
momento desperta.

A capacidade de deslocar as relações sociais do seu âmbito local para um espaço virtual ou, melhor dizendo, a capacidade de
generalização que o Direito carrega, independentemente das noções de tempo e espaço, traduz-se em sua utilidade em um sistema
global, altamente tecnológico e com um poder de transmissão e transformação das informações nunca antes imaginado.

Além desse aspecto, a natureza de ordenação das relações sociais dada ao direito como sistema normativo, o coloca como um dos
sistemas peritos mais abrangentes dessa nova sociedade informacional. Atualmente tudo e todos são passíveis de se deparar com o
sistema jurídico, seja como autor ou como réu, além do incontável número de possíveis funções correlatas.

Conclui-se assim que o Direito, acima do dinheiro ou de outro sistema qualquer, tem a função de organizar e garantir a passagem
dos indivíduos e Estados nesta nova realidade social, tornando-a mais humanizada e condizente com as demandas por
desenvolvimento sustentável e harmônico entre os Estados nacionais e seus cidadãos.
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O SISTEMA DE REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL DE ACORDO COM
SUA REGULAMENTAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO E OS SEUS

(RE)PROVÁVEIS AFRONTAMENTOS.

THE DOMAIN NAMES SYSTEM REGISTRATION IN BRAZIL ACCORDING TO THEIR
INTRODUCTION IN IT´S LAW'S LEGAL SYSTEM AND ITS (RE)PROBABLE DISRESPECT.

Eric De Moraes E Dantas

RESUMO
Neste artigo procura-se analisar os procedimentos administrativos adotados no Brasil, presentes
nos órgãos administrativos que gerenciam e atuam na resolução de conflitos envolvendo nomes
de domínios, para averiguar se estes se adéquam aos princípios constitucionais, sobretudo
àqueles atinentes à administração pública. Nesta ótica, destaca-se a maneira do seu ingresso no
ordenamento jurídico pátrio. Objetiva-se, outrossim, demonstrar que as transformações da
sociedade com o progresso da tecnologia digital, durante o século XX e início do século XXI,
impõem a necessidade de o Direito posicionar-se em congruência com as exigências
demandadas dos novos comportamentos humanos, no âmbito das pesquisas do Direito da
Tecnologia da Informação e do Direito Constitucional e Administrativo. Nessa conjuntura,
destaca-se a importância da reorientação dos procedimentos jurídicos na era da tecnologia
digital, com a interação do direito com as novas condutas sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Direito da Tecnologia da Informação. Conflitos acerca de Nomes de
Domínio. Comitê Gestor Internet Brasil. Constituição. Direito Administrativo. Procedimentos
Administrativos. Princípios NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ABSTRACT
In this paper is analysed how the administrative procedures adopted by the Brasilian Internet
Committee manager and by the Paulista Foundation to Research Support to solves conflicts
which involves domains names must incorporate constitucional principles referents to public
administration. In this perspective, it's way of incorporation to Brazilian law's legal system is
highlighted. It has as well the goal to demonstrate that the Changes suffered by society, during
the XX century and in the beginning of XXI, are a require to the legal sciences to enter into
congruence with the requirements demanded of new human behavior, in the domain of the
Information Technology Law, and Administrative and Constitucional Law researches. At that
juncture, the importance of reorganizing the legal procedures in the digital technology ages is
highlighted, starting from the interaction between the Right and the new social conducts.
KEYWORDS: Information Technology Law. Conflicts involving. Domain Names. Brasilian
Internet Committee manager. Administrative Law.Administrative Procedures. Administrative
principles. Constitution.

 

 

1. INTRODUÇÃO
 

Ante a acelerada evolução tecnológica, a sociedade passa a enfrentar novas formas de conflitos,
as quais possuem reflexo, por vezes frontal, no campo do Direito.

O atual estádio de desenvolvimento dos veículos de informação, presentes, até mesmo de maneira
digital, como a internet, enseja diversas controvérsias no que concerne à divulgação das informações.
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Juristas defendem a posição de que o direito à informação figura como direito fundamental,

consoante Joaquim José Gomes Canotilho
[1]

:
a discussão internacional em torno do problema da autodeterminação, da nova ordem econômica
internacional, da participação no patrimônio comum, da nova ordem de informação, acabou por gerar a
idéia de direitos de terceira (ou quarta geração) [...].

Conglomerados econômicos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia digital, visando,
entretanto, apenas à manutenção do seu poderio financeiro, almejam impedir o livre acesso às informações,
buscando a sua comercialização, o que implica afronta aos direitos do ser humano.

A evolução tecnológica acentuada dá azo a diversas situações inusitadas; nem sempre amistosas,
contudo. Àquelas as quais incide um caráter litigioso penetram a seara do Direito, visto que esse pressupõe

interação com a realidade fática.
[2]

Com o fito de não se isolar do mundo social que cerca a esfera jurídica, o Direito penetra as mais
variadas questões e, em face da nova forma de organização da sociedade, resta à Administração Pública

adaptar-se, criando órgãos que regulem os conflitos que estejam por vir diante da Modernidade
[3]

.
Conforme a hodierna estrutura da sociedade brasileira, a qual acompanha e absorve os progressos

tecnológicos, desenham-se diversas querelas particulares acerca do direito sobre os nomes de domínio e a
Administração Pública brasileira. Em consonância com essa realidade, conta com o Comitê Gestor Internet
no Brasil – CGI – para a sua resolução. Este, todavia, delegou inicialmente a atividade que lhe fora
atribuída à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP e, posteriormente, ao
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Nic.br), órgão do CGI.
 
2. ATOS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PRINCÍPIOS.
 

Com a evolução do Estado Liberal para o Estado Social
[4]

, intensificou-se a intervenção do
Estado na vida dos cidadãos, principalmente em sua liberdade e propriedade. Essa ampliação se coaduna
estreitamente com a expansão da necessidade de se regular a atuação do Estado, com o escopo de coibir
seus excessos.

Nessa nova concepção de Estado, a Administração Pública adquiriu maior importância, ganhou
maior poder de atuação. Aliado a esse fator, surge o demasiado desenvolvimento tecnológico a reformar as
estruturas sociais, exigindo adaptações da Administração Pública. Nesse sentido, leciona Celso Antonio

Bandeira de Mello
[5]

:
Acresça-se que, ao lado destas poderosas razões ideológicas, parece-nos que outro fator e de supina
importância concorreu decisivamente para ampliar a disciplina da conduta dos membros do corpo
social. [ ] Este fator foi o notável desenvolvimento tecnológico[...].
                                [  ]
O desenvolvimento tecnológico engendrou um novo mundo, um novo sistema de vida, tornando
inevitável uma intensa organização, regulamentação e fiscalização dos comportamentos individuais e
coletivos para evitar que se convertessem em fonte de sérios distúrbios e inconvenientes suscetíveis de
tornar intolerável o convívio social. O Estado tinha, pois, que regular tudo e imiscuir-se em quase tudo,
como resultado das novas condições de vida.

Sob essa nova conjuntura, evidente que a administração adapta-se a realidade que a circunda e
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busca sua integração com o ambiente digital. Criaram-se então mecanismos digitais de interação entre o

administrado e a administração
[6]

.

A exemplo do que ocorreu com o comércio eletrônico
[7]

, adotou-se para o e-gov uma divisão.
Essa consiste em “G2G” – government to government – o qual se dá a relação entre entes governamentais;
“G2B” – government to bussiness – o qual se dá na busca por melhores relações comerciais entre a
administração e os comerciantes, por exemplo, a licitação on-line; e o “G2C” – government to citzens,
“consumer” – o qual se dá entre o governo e os cidadãos, como, nas declarações de imposto de renda.

Ainda que adaptada ao ambiente digital, em observância aos princípios do Estado Democrático de
Direito e da supremacia do interesse público sobre o privado, se faz mister que o administrador demonstre
como alcançou a conclusão revelada no ato administrativo.

O procedimento administrativo, para tanto, atua como veículo informador das decisões do
administrador, e, por isso mesmo, se mostra assaz importante aos seus administrados. Por seu intermédio
que estes poderão compreender o que levou aquele a adotar certas medidas.

Referente, ademais, ao processo administrativo, admite-se na doutrina moderna que todos os atos

administrativos, mesmo os discricionários, devem ser motivados
[8]

, o que traria conseqüências ao
procedimento administrativo, uma vez que esse é uma série de atos concatenados.

Ao se motivar o ato administrativo discricionário, dizem os jurisconsultos e a jurisprudência,
torna-se ele vinculado àquele motivo que o determinara. A essa doutrina dá-se o nome de teoria dos

motivos determinantes
[9]

.
Seguindo a linha de raciocínio desenvolvida, infere-se que, no estrito cumprimento do devido

processo legal
[10]

, princípio insculpido no art. 5º. LIV da Constituição Federal de 1988, resguardam-se as
garantias dos cidadãos. Também, dessa forma, os princípios constitucionais do processo administrativo

devem ser respeitados, objetivando a consagração dos direitos da coletividade
[11]

.
Como demonstrado, mesmo figurando nos moldes de critério objetivo para verificar a legalidade

e a legitimidade das decisões administrativas pelo povo, e contando com a importância imprescindível à
manutenção dos direitos e garantias individuais, vale destacar que careceu o procedimento administrativo,
por bastante tempo, de regulamentação específica, a qual surgiu com o advento da Lei Federal n.º

9.784
[12]

, de 23 de janeiro de 1999, que traz os princípios da Administração Pública.
A importância dos procedimentos administrativos para o registro de nomes de domínios decorre

da escassez de normas para a sua regulamentação, visto que quase todas elas são de Direito

Administrativo. 
[13]

Após uma análise sobre os nomes de domínio, realizar-se-á o histórico da legislação pertinente ao
tema, utilizando-o como fundamento para apontar as suas potenciais ilegalidades, bem como a necessidade
da aplicação dos princípios da Administração Pública.
 
3 NOMES DE DOMÍNIO
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A célere evolução tecnológica vivenciada pela sociedade cria sempre mais mecanismos de

interação na vida social, dentre os quais a internet figura como dos principais.
Na internet, os computadores trocam informações e se interligam através da rede mundial de

computadores. Para tanto, é necessário que esses se encontrem, o que ocorre mediante o número do
Internet Protocol –IP –, que identifica a sua máquina ou servidor.

Com vistas a facilitar esse acesso, criou-se um modelo por meio dos nomes de domínios
[14]

, um

nome que conduz ao IP desejado
[15]

. Caso uma pessoa tencione acessar o endereço eletrônico da

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, por exemplo, basta apenas que em seu browser
[16]

digite o endereço eletrônico <www.wipo.int>., o qual conduz ao IP 193.5.93.80. Se ela digitar, no entanto,
apenas esse número, também chegará ao mesmo sítio.

Com a simplificação da navegação na web, essa tecnologia popularizou-se e diversas práticas
sociais estenderam-se à rede, como as vendas e até mesmo os cursos. Com suporte nesse novo paradigma

digital
[17]

, os nomes de domínio passaram a possuir relevante importância pragmática na vida de cada
pessoa, o que ensejou o interesse das empresas, principalmente, em possuí-los.

Em decorrência da enorme demanda pelos nomes que encaminham as máquinas aos corretos
Internet Protocols, e da impossibilidade de existir mais de um nome para o mesmo endereço numérico,
evidentemente surgem os conflitos.

Ainda que nomes não sejam escassos, em virtude da inesgotável criatividade humana, alguns
deles melhor retratam os interesses de empresas interessadas em promover a divulgação de seus produtos,
de empresários, que visam a fornecer seus serviços, além de vários interesses da sociedade, o que acarreta
a competitividade pelos que melhor refletem os objetivos do possuidor do nome de domínio.

Quando duas pessoas, físicas ou jurídicas se interessam pelo mesmo nome de domínio, surge um

conflito
[18]

. Desde então, aparece a intervenção normativa no universo digital dos endereços virtuais.
Isto posto, é de se notar que a existência de possíveis conflitos é ainda de custosa solução por ser

prematura a questão, no âmbito jurídico, dos nomes de domínio. Atente-se também para o fato de que,
caso se mantivesse exclusivamente na legislação brasileira o enfoque, olvidar-se-ia que a Internet é um
fenômeno internacional.

Os conflitos entre as marcas e os nomes de domínio ainda se revelam no momento em que um
sujeito, não detentor do registro de determinada marca, realiza o registro de nome de domínio
correspondente à marca registrada por outrem, ou até mesmo de endereços eletrônicos que sugiram estreita
ligação entre o sítio a ser acessado e a referida marca.

Como exemplos desses conflitos, tomem-se as práticas do Cybersquatting
[19]

 e do

Typosquatting
[20]

. Cybersquatting é considerado como prática do ato de registrar de certa marca como
nome de domínio com a intenção única de lucrar com isso, comercializando-o, via de regra, para o
proprietário da marca registrada. Enquanto o cybersquatter possui o nome de domínio, o proprietário da

[21]
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marca comercial não logra êxito registrar própria marca como nome de domínio ;  Typosquatting, são
nomes de domínio que, pela simples digitação de endereço semelhante ao procurado ou por erros de
digitação, dirigem a máquina a endereços fictícios, levando a crer o usuário se reporta aos nomes de
domínios conhecidos.

Os Estados Unidos da América, origem da internet, e, por isso mesmo, definidores das diretrizes
mundiais normativas do Direito da Internet, delegaram, por intermédio do seu Departamento de Comércio
(realizando uma mesclagem entre normas de direito público e direito privado à ICANN – Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers
[22]

, uma entidade privada sem fins lucrativos) o poder de
regulamentar a área, sem embargo, todavia, de supervisão pelo governo dos EUA.

Criou-se então, por meio desse órgão, a Diretriz Uniforme de Resolução de Conflitos – Uniform

Dispute Resolution Policy – UDRP
[23]

, um mecanismo para a resolução dos conflitos por nomes de

domínio, o qual afirma, dentre outras coisas, que
[24]

:
salvo decisão em contrário das partes, ou de outra forma especificada no Acordo do Registro, o idioma
do procedimento administrativo será o idioma do Contrato de Registro, sujeita à autoridade do Painel
de determinar outra forma, tendo em conta as circunstâncias do procedimento administrativo.

A ICANN já resolvera mais de 5.000 disputas envolvendo nomes de domínios, bem como, atuou,

do seguinte modo, segundo informação retirada do seu sítio eletrônico
[25]

:
 estabeleceu a concorrência no mercado para registros de nomes de domínio genéricos (gTLD),
resultando em uma redução de 80% nos custos dos nomes de domínios e gerando todos os anos para os
consumidores e empresas uma economia de mais de US$1 bilhão em custos com registro de domínios.

Desenvolveram-se ainda, no fim do século XX, mecanismos descentralizados para a resolução

desses conflitos, os quais são indicados pela ICANN
[26]

. A Organização Mundial da Propriedade
Intelectual – World Intellectual Property Organization - WIPO figura como exemplo.

A WIPO é uma entidade privada com o escopo de resolver conflitos comerciais internacionais

entre particulares os quais se relacionem com a propriedade intelectual
[27]

, por conciliação e mediação, ou

seja, incluindo-se os conflitos acerca dos nomes de domínio
[28]

.
Internamente, a complexidade dos conflitos entre marcas e nomes de domínios, como ensina o

Ronaldo Lemos
[29]

, encontra na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, vigente desde 14 de maio de
1996, um vetor, ainda ineficaz, para sua solução.

Além das normas contidas na referida lei, há o Comitê Gestor Internet do Brasil e a Fundação de
Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, ambas entidades administrativas que regulam o
registro nomes de domínio no Brasil.
 
4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CRIAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARA ADMINSTRAÇÃO DO
SISTEMA DE REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL

 
Proceder-se-á, neste passo, à análise da implementação dos órgãos que visam à resolução de

conflitos acerca dos nomes de domínio no Brasil.
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No Estado brasileiro, as normas que regulamentam a utilização de endereços eletrônicos, seu
registro, assim como a solução de conflitos entre eles é absorvida por meio de uma flexibilização

normativa 
[30]

, esquecendo-se da verificação dos critérios de legalidade e de constitucionalidade das
normas oriundas da legislação alienígena.

Pela Portaria Interministerial MC/MCT nº. 147/95, publicada no Diário Oficial da União
[31]

, em
31 de maio de 1995, criou-se o Comitê Gestor Internet do Brasil – CGI.br, com o intuito de coordenar e

integrar todas as iniciativas de serviços de internet.
[32]

Vale destacar o fato de que, por meio da Resolução nº02/98-CG, de 21 de maio de 1998, o CGI.br
delegou competência para a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP exercitar
a atividade de registro e gerenciamento dos nomes de domínio. Atualmente não mais se cogita desta
atribuição para a FAPESP, tendo-se em mira os comandos da Resolução nº 001/2005 – CGI.br, que atribuí
referido mister ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, assim como da Resolução
08/2008, que a manteve nos mesmos moldes.
 

4.1 O Comitê Gestor Internet do Brasil.
 

Note-se que a criação do Comitê Gestor Internet do Brasil fora de iniciativa do Poder Executivo,
por meio de Portaria interministerial dos Ministérios das Comunicações e  da Ciência e Tecnologia, com
base no Art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, corolário do poder regulamentar
peculiar ao Direito Administrativo.

O art. 87 da Constituição Federal carece de complementação, necessitando de lei específica que
permita ao Poder Executivo delegar as atividades de registro de nomes de domínio ao CGI.br com a
devida fundamentação.

Em razão de tal circunstância jurídica, muito se discute sobre a inconstitucionalidade da criação
do CGI.br pelo Poder Executivo. É mister ressaltar que o Poder Legislativo, representante dos interesses
dos cidadãos, não esteve presente à sua criação e que não há nenhum dispositivo legal, no caso em tela,
que delegue ao Poder Executivo a competência para realizar os registros dos nomes de domínio.

Conquanto utilizem como argumento para a criação do CGI.br a norma constitucional, os
ministros da Ciência e Tecnologia e das Comunicações, mediante interpretação precipitada do dispositivo

constitucional, extrapolaram a sua competência
[33]

, considerando-se que tal disposto necessita de
complementação legal.

A Portaria Interministerial MC/MCT nº147/95 revela-se, por certo, como invalidável, já que
padece de vício, em conseqüência de ter sido publicada por autoridade que não possuía a competência para

tanto
[34]

.
Alerta ainda Joaquim Falcão para o fato de que, nesse caso, se poderia escolher entre o registro

público (art. 22, XXV, CF) ou o registro de natureza privada, com base no artigo 170 da Constituição.
O artigo 22 da Constituição Federal dispõe que:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
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[  ]
XXV - registros públicos;

Dessa forma, a alternativa que resta é a publicação de lei oriunda do Congresso acerca desse
registro, sem embargo da delegação de competências aos Estados-Membros e Distrito Federal, visto que

essa é privativa
[35]

 da União e não exclusiva, mas, como ressalva José Afonso da Silva, a Constituição
não foi rigorosamente técnica neste ponto. Cumpre acrescentar que essa delegação deve ser feita para
todos os Estados-Membros e para o Distrito Federal, em observância ao princípio federalista.

Desde que fosse delegada de forma correta, a competência para terceiros poderia ter ocorrido,
entretanto, em conformidade com o procedimento adequado e quem a deveria fazer era o Congresso
Nacional.

Por outra via, com a adoção de um registro de natureza privada, dever-se-ia adotar o disposto no

art. 170
[36]

 da Carta Magna, bem como respeitar o que dispõe a lei 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei
das licitações e Contratos Administrativos.

Cumpre acrescentar que, além da inconstitucionalidade em sua criação, o Comitê Gestor Internet

Brasil afronta em suas decisões princípios da Administração Pública, conforme alerta Joaquim Falcão
[37]

Mas esta flexibilidade parece ter limites. Um deles é a recusa da Fapesp e do Comitê Gestor em adotar
procedimentos administrativos compatíveis com o princípio constitucional do devido processo legal,
conforme o artigo 5º, inciso LIX da Constituição Brasileira e o princípio da publicidade do artigo 37.

Congruentemente com o nosso entendimento de que a criação do CGI.br se deu de modo
incorreto, pronunciou-se a Excelentíssima Senhora Juíza Leda de Oliveira Pinho, no Recurso Criminal º

2007.70.95.004446-2/PR
[38]

, onde afirma que:
O Comitê Gestor da Internet do Brasil não foi criado por lei, mas pelo decreto nº 4829/03, com base no
art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal, dispositivo este que não autoriza o Presidente da República a
criar órgão mas tão somente dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da
administração federal. Também não poderia o órgão ser criado por Ministro de Estado, já que o art. 87,
II, da Constituição Federal, a que alude a portaria nº 147/95 (fl.16) confere ao Ministro de Estado
apenas a atribuição de expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.

O Ministério Público acolheu a tese de ilegitimidade do CGI.br e da impossibilidade da criação de
órgão públicos e privados por meio de decretos ou portarias.

A lide em análise foi julgada, todavia, sem exame de mérito, por entender a Excelentíssima
Senhora Juíza que o CGI.br “não é, porém, um grupo de representantes dos Ministérios de Estado, de

representante de órgãos federais da Administração Direta
[39]

”. Alfim arremata ao verberar que o CGI.br,

em suas palavras
[40]

:
sequer tem personalidade jurídica; tem, quando muito, personalidade judiciária. Sendo assim não é
órgão ou entidade federal e não está, portanto, habilitada a fazer tramitar a sua causa no âmbito da
Justiça Federal. Alude ainda ao art. 24, §2º, demonstrando a legitimitade do MP para a propositura da
ação.

Há, ainda, quem, por outra via de entendimento, possa argumentar que, em causa de a anulação
da portaria interministerial que criou o CGI.br, mais prejuízos do que benefícios ocorreriam à coletividade,
com base na convalidação do ato administrativo, já que atos que contenham vício de competência e de 
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forma são convalidáveis e também com respaldo no argumento da teoria do fato consumando, reconhecida
por parte da doutrina em sede de Direito Administrativo.

A situação, entretanto, não se parece possível amoldar a nenhuma das situações expostas. Revela-
se, contudo, nesse caso em tela, inconcebível a convalidação. É que, por vezes, o interesse coletivo pode
aos critérios de competência e de forma se sobrepor.

No caso em comento, frise-se, sobrepor-se-ia, com base em uma situação concreta, um ato
administrativo em face da Constituição, o que nos parece inadmissível do ponto de vista lógico do

ordenamento jurídico e sobre o ponto de vista do princípio da Supremacia da Constituição
[41]

.
A teoria do fato consumado baseia-se na prevalência do interesse público sobre o da legalidade

estrita, tendo em conta que aquele seria atendido, mesmo com as ilegalidades presentes no ato. A anulação
do ato em análise, argumentam, geraria danos maiores à coletividade do que a sua aceitação.

Maiores danos, caso acolhidas as teses anteriores, imprimir-se-iam à coletividade em caso de
afronta à Constituição, como é o caso, tendo em vista que essa se apresenta como a expressão maior da
vontade do cidadão, assim como se a concebe como ápice hierárquico estrutural normativo do
ordenamento jurídico.

Nesse sentido posicionou-se, em 12 de junho de 2007, no Agravo Regimental no Agravo de

Instrumento 636.113-8 de Minas Gerais
[42]

, o Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o Ministro Eros
Grau:

Quanto a aplicação da teoria do fato consumado, este Tribunal decidiu que situações de fato, geradas
pela concessão de provimentos judiciais de caráter meramente provisório, não podem revestir-se,
ordinariamente tractu temporis, de eficácia jurídica que lhes atribua sentido de definitividade,
compatível apenas, com decisões favoráveis revestidas de autoridade da coisa julgada, notadamente nas
hipóteses em que a pretensão deduzida em juízo esteja em conflito com a ordem constitucional, como
ocorre na espécie destes autos.

Afrontar a Constituição, em ambos os casos, seria por em cheque toda a estrutura do ordenamento
jurídico, o que parece inconcebível, seja em nome da convalidação do ato, sobrepujando-o à Constituição,
sem em face da teoria do fato consumado, situação a qual, em cause de um fato concreto isolado, admitir-

se-ia afrontar a estrutura hierárquica lógica do ordenamento jurídico
[43]

.
 

4.2 A delegação à FAPESP.
           

Nada custa repetir o fato de que o Comitê Gestor Internet Brasil delegou à FAPESP o monopólio

operacional para o registro dos nomes de domínio, mediante a resolução nº 02/98 – CGI.br
[44]

.
A delegação feita à FAPESP, além de carências legais explicitadas, atenta contra o princípio

federativo, haja vista que ocorre o monopólio administrativo por um só estado-membro, São Paulo, de
uma competência legislativa federal.

Caso pretendesse o Poder Público adotar um registro particular e realizar a delegação referida, que
o fizesse para todos os Estados-Membros e o Distrito Federal mediante lei oriunda do Congresso Nacional.

Tanto a competência normativa do Comitê Gestor quanto o monopólio operacional da FAPESP
estão eivados de vícios de legalidade e figuram, portanto, como atos nulos.
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Além dos aspectos que a tornam ilegítima e inconstitucional, a FAPESP não admite impugnações

administrativas feitas por terceiros prejudicados diante dos registros realizados unilateralmente
[45]

. Aduz
ainda Joaquim Falcão:

O fato dos registros serem feitos “on-line” e com publicidade, data vênia, não atende ao princípio
constitucional da publicidade dos atos administrativos. Esta publicidade não é suficiente para prevenir
lesões de direitos.

Demonstra-se, portanto, premente a necessidade de se provocar o Poder Judiciário, no sentido de
que esse tome providências para a legal e também legítima regulamentação do registro de nomes de
domínios e dos conflitos que eles ensejam, com a aplicação, por parte destas, dos princípios
Constitucionais impostos à Administração Pública.
 

4.3 A delegação ao NIC.br.
 

A criação do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – Nic.br -  ocorreu ex-vi da

Resolução CGI.br nº 001/2005
[46]

, a qual, em seu texto dispõe, literalmente, sobre
[47]

:
execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a
administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível, atribuídas ao Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR – NIC.br e dá outras providências.

Insta observar que, ainda que carece-se, no vertente artigo, proceder-se à sua análise, com o
intuito de não se desvirtuar da proposta história ora sugerida para abordagem, assim como de se perceber
que ainda persistem alguns seus comandos sobre o tema abordado, ausentes na novel resolução, que teve o
condão de revogar apenas a resolução 002/2005, atinente aos procedimentos par registro de nomes de
domínios.     

Nesta esteira, é de se observar que com a delegação da atividade de registro de nomes de domínio
e alocação de endereços IP ao NIC.br, encontram-se os mesmos problemas jurídicos abordados
relativamente à criação do CGI.br e à anterior delegação à FAPESP.

Note-se, ainda, que o NIC.br é um órgão do Cgi.br – sob o controle do Governo Federal – e
compõe-se de representantes deste, do setor empresarial, do terceiro setor (organizações privadas sem fins
lucrativos) e da comunidade científica e tecnológica. Fora ele criado por uma portaria que deve ser
considerada nula, por padecer de vício de legalidade, como já restou demonstrado. Mesmo após revogação
da anteriormente mencionada Portaria nº002/2005, a que atualmente vige em seu lugar não sanou os
defeitos ora combatidos.

Referido órgão, além de tudo, figura desde seu início como um comitê sem personalidade jurídica
própria, o que, contudo, não impediu que se o considere mera associação sem fins lucrativos.

Afora as impropriedades jurídicas de sua instituição, sua atividade, por vezes, também se revela
pouco duvidosa, ainda que de maneira branda, em relação aos parâmetros legais estabelecidos no
ordenamento jurídico nacional.

Fato constatado é que a participação democrática em suas políticas não ocorrem, visto que essas
procedem sem ter jamais acontecido a atuação do Poder Legislativo, representante dos cidadãos. A eleição
de seus membros, além disso, ocorre por meio de portaria interministerial da Casa Civil da Presidência da
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República e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações.
Ao exposto, alie-se a maneira como ocorreu a reformulação do Cgi.br, culminando na delegação

das atividades de registro de nomes de domínios ao Nic.br, sem a participação do Poder Legislativo,
acontecimentos que demonstram afronta ao princípio democrático.

O princípio da moralidade administrativa, como um corolário do princípio republicano também

fora afrontado, como bem alerta Carlos Alberto Afonso
[48]

, pois os membros, por serem nomeados com
arrimo em lista preparada pelos ministérios já citados, voltam a ocupar os mesmos cargos, à semelhança
do que aconteceu com o seu secretário-executivo.

Apesar das críticas, há de se ressaltar que avanços ocorrem na regulamentação do sistema de

nomes de domínio. Até por volta do ano de 2002, como Carlos Alberto Afonso
[49]

 também indica, não

havia qualquer transparência relativa aos recursos arrecadados com o registro de domínios
[50]

; nos dias
atuais, entretanto essa prestação de contas é disponibilizada para todos os cidadãos no endereço eletrônico
<http://nic.br/contas/index.htm.>.

A prestação de contas feita pelo Nic.br mostra que atende ao princípio da publicidade, consectário
do princípio republicano. Destarte, os recursos arrecadados por esse órgão, por estar sob controle do

Governo Federal, pertencem ao povo e, de acordo com a Resolução nº 001/2005, em seu artigo 4º
[51]

,,
devem ser destinados ao ressarcimento das despesas tidas pelo NIC.br na execução de suas atribuições,

assim como para promover atividades ligadas ao desenvolvimento da internet no Brasil
[52]

, tal qual o
combate a exclusão digital, por exemplo. O princípio da legalidade também é atendido, já que a lei exige a
prestação de contas para aqueles órgãos que integram o aparelho estatal.

A atividade preponderante para a qual o NIC.br foi concebido, entretanto, não é a de fomento ao
desenvolvimento da internet no Brasil, mas sim a de coordenar o sistema de registro de nomes de domínio
no Brasil.

Nesta perspectiva surgiu a, atualmente revogada, Resolução nº 02/2005 do CGI.br, tomada por

esse órgão como base para o registro e cancelamento de nomes de domínio
[53]

, o que denota sua
importância histórica, haja vista que, na referida Resolução, encontravam-se regras estabelecidas para o
registro e cancelamento de nomes de domínio.

Ainda em abordagem histórica, nota-se em seu artigo 10º, inciso III, alínea “a”
[54]

, verificava-se
uma afronta ao princípio da legalidade, ao se estabelecer critérios diferenciais para favorecimento na
obtenção do registro de domínio que foi cancelado, com base em ser detentor de marca registrada.

No Brasil, em relação o registro de nomes de domínio, impera o princípio do first come, first
served, ou seja, aquele que primeiro chegar e preencher todos os requisitos terá o direito de registrar o
nome de domínio. Ao estabelecer o CGI.br, em suas Resoluções, tanto na nº001/2005, quanto na
002/2005, revogada, mas historicamente relevante.

A Resolução 008/2008, atualmente vigente, ainda que respeite o princípio do first come, first

served, insculpido em seu art. 1º
[55]

, manteve certos critérios diferenciais que privilegiam determinadas
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situações, sem respaldo em lei, o que acarreta afronta o princípio da legalidade.
Pede-se vênia, para, diante de sua relevância história, criticar o dispositivo do artigo 10º da antiga

Resolução 002/2005. Ao se privilegiar o registro de nomes de domínio em função daqueles que detêm o
registro de uma marca de renome, criar-se-ia um critério com base no poderio econômico, uma vez que
aqueles que detém marcas notadamente reconhecidas, geralmente, possuem vastas quantias de capital. Na
regulamentação de regência, qual seja a Resolução 008/2008, alguns critérios diferenciadores permanecem,
maculando-a dos mesmo vícios que padecia sua antecessora.

Avanços, por certo, ocorreram na seara regulamentadora desta Resolução acerca dos tópicos de
exigência diferenciada implantados pelo CGI.br, mitigando-se os critérios anteriormente necessários.

Solvido o problema, porém, não foi, haja vista que, à medida que se manteve critérios diferenciais
com base nos mesmos padrões expostos na regulamentação anterior, ainda que, agora, referentes, apenas,
aos nomes de domínio que tenham sido cancelados, a situação de desigualdade se apresentou semelhante.
As exigências são, de acordo com o art. 10º da novel Portaria, de que:

Art. 10º - Os domínios cancelados nos termos dos incisos I, II, IV e V poderão ser disponibilizados
para novo registro através de processo de liberação, que possibilita a candidatura de interessados ao
respectivo domínio, conforme os seguintes termos:
[  ]
IV. No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá informar que possui algum diferencial para
requerer o registro do domínio que se encontra em processo de liberação. As condições para o exercício
dessa opção são:
a) a entidade inscrita no processo de liberação detém o certificado de registro da marca, concedido pelo
INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado, ou;
b) o nome de domínio solicitado é idêntico à(s) palavra(s) ou expressão(ões) utilizada(s) no nome
empresarial da entidade para distinguí-la, sendo facultada a adição do uso do caractere do objeto ou
atividade da entidade. Para essa opção, a palavra ou expressão não pode ser de caráter genérico,
descritivo, comum, indicação geográfica ou cores e, caso a entidade detenha em seu nome empresarial
mais de uma expressão para distinguí-la, o nome de domínio deverá ser idêntico ao conjunto delas e
não apenas a uma das expressões isoladamente. Essa entidade deverá comprovar que se utiliza deste
nome empresarial há mais de 30 (trinta) meses;

Ora, no âmbito do Direito Privado, cabe aos particulares realizar tudo aquilo que a lei não proíbe;
no âmbito do Direito Público, mais precisamente no da Administração Pública, as condutas deverão ser
pautadas pelo que está permitido em lei. Mencionada lógica não se parece ter sido respeitada, também, na
Resolução 008/2008 do CGI.br.

A função do Direito não é a de garantir a hegemonia desse ou daquele setor econômico,
corroborando com a manutenção do status quo, mas sim a de atender a realização dos ideais de justiça e

de transformação social – esses sobretudo após a 2ª metade do século XX
[56]

 – havidos como valores
máximos do Direito.

Em síntese, ao se privilegiar uma classe em detrimento da outra, afrontar-se-á o princípio da

isonomia
[57]

, conquistado arduamente pela sociedade, durante o curso da história, em face daqueles que a
oprimiam com base em legislações injustas e elitistas.

Levante-se ainda o questionamento de que, além de privilegiar o mais forte, caso as partes
possuam interesse legítimo sobre o mesmo nome de domínio, seria justo a ordem jurídica garantir esse
direito àquele que detém a marca pelo simples fato de pretender atender aos seus interesses econômicos,
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desvirtuando-se dos ideais de igualdade e justiça?
O desrespeito a estes idéias ocorre, no Brasil, já historicamente, não se revelando privilégio da

Resolução CGI.br 008/2008. Tome-se, por exemplo, a alínea “b” do Art. 10, inc. X, da Resolução CGI.br
002/2005, a qual dizia que o “nome de domínio solicitado deve ser idêntico ao nome empresarial
completo da entidade inscrita no processo de liberação. Essa entidade deverá utilizar-se deste nome
empresarial há mais de 12 (doze) meses”, a qual, foi revogada pelo Art. 1º da Resolução N º001/2006 do
CGI.br, atualmente revogada face à Resolução CGI.br 008/2008. Crê-se que se tratava ela igualmente de
afronta ao princípio da isonomia, entretanto, de modo mais sintomático, o que pode ter conduzido à sua
revogação.

Cumpre acrescentar que tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei
[58]

 de autoria do senador
Waldéck Ornelas, com a orientação de manter o princípio do first to come, first to serve, em seu artigo

4º
[59]

, o que se coaduna com o princípio da isonomia.
A votação nas duas casas legislativas já foi realizada, alterações não ocorreram, e, até então,

aguarda-se aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O senador Eduardo
Greenhalgh, relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, emitiu parecer em favor da

aprovação do diploma.
[60]

 Seu andamento pode ser acompanhado no sítio eletrônico da Câmara dos
Deputados, mais precisamente em <http://www.camara.gov.br/Sileg/Prop_Detalhe.asp?id=338263>.

Ainda analisando os dispositivos contidos na Resolução nº 002/2005 do CGI.br, por sua
importância histórica em denotar as afrontas aqui alertadas, assim como para se incursionar em cotejo
analítico com as prescrições da Resolução 008/2008, toma-se que as hipóteses de cancelamento podiam

ocorrer, por vezes, de forma arbitrária, por falta de pagamento, o que pode acarretar corte sem aviso
[61]

, e
pela inobservância de regras, como a utilização de palavras de baixo calão, mesmo sem definir quais são.

Omar Kaminski
[62]

 alerta que se deve atentar para a utilização de regionalismos, os quais podem, em
função da diversidade cultural e extensão territorial do nosso País, não representar palavras de baixo calão
em determinadas áreas.

Estas críticas devem ser mantidas à Resolução 008/2008
[63]

, a qual não possuiu aptidão para
solver estes problemas, mantendo-os em seu art. 1º, par. único, bem como no art. 9º, inc. II e §2º, ora
transcritos:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro
requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do
mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.
Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha
adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não
poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole
direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de
baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras
vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.
[  ]
Art. 9º - O cancelamento de um nome de domínio registrado sob um DPN poderá se dar nas seguintes
hipóteses:
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[  ]
II. Pelo não pagamento dos valores referentes à manutenção do domínio, nos prazos estipulados pelo
NIC.br;
[  ]
§ 2º - Em qualquer hipótese de cancelamento do domínio não assistirá ao titular direito a qualquer
ressarcimento ou indenização.

Desta forma, mantidas algumas as anomalias jurídicas existentes na Resolução 002/2005 do
CGI.br e, ao não se conferir ao possuidor do nome de domínio o direito de defesa, realizando o
cancelamento sem aviso, como demonstrado, afronta-se o princípio do devido processo legal – insculpido
no art. 5º, LIV da Constituição Federal de 1988, da ampla defesa e do contraditório, igualmente garantias
constitucionais – tanto do processo judicial, como do processo administrativo – encontradas no art. 5º, LV,
da Constituição Federal de 1988.

Note-se que o direito de explicação estendido ao possuidor, cinge-se apenas ao caso de “pela
constatação de irregularidades nos dados cadastrais da entidade, descritas no art. 4º, inciso I, alíneas “a
e b”, itens 1 e 2, após constatada a não solução tempestiva dessas irregularidades, uma vez solicitada sua

correção pelo NIC.br”
[64]

, em que o haverá notificação para, “no prazo de 14 (quatorze) dias, à
exigência, decorridos os quais e não tendo havido atendimento adequado, o registro poderá ser

cancelado”
[65]

.
A despeito de todos os problemas relatados, deve-se perceber que o princípio da publicidade

administrativa, com a publicação em jornais de grande circulação contratados para tanto, segundo parte da

doutrina
[66]

, é suficientemente atendido. Na situação em análise, foi o que ocorreu, conforme determinava

o art. 5º da Resolução nº 002/2005 do CGI.br.
[67]

A sua publicação ocorreu no dia 5 de dezembro de 2005, nos jornais O Estado de São Paulo,
Folha de São Paulo e O Globo e no dia 14 de fevereiro de 2006, no Diário Oficial da União, seção 1,
página 17.

Note-se que, por produzir efeitos externos à Administração Pública, a publicação também externa
se faz um mister. Entende-se que, ainda que realizada em três jornais de grande circulação, todos eram
originários do Estado de São Paulo. O fato de todos serem de uma só unidade federativa faria afronta ao
princípio federativo e não ao da Publicidade, já que esse ato produziria efeitos em todo o País e que
aqueles que não moram nesse Estado não seriam obrigatoriamente leitores desses jornais.

Essa questão, entretanto, foi solucionada com a publicação no Diário Oficial da União, a qual,

segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal
[68]

, é suficiente para se dar publicidade a um ato
administrativo.

Da Resolução 008/2008, todavia, a publicação procedeu de outro giro, eis que ocorreu, tão

somente, em mídia digital, a teor de seu Art. 15º
[69]

, que em suas letras prevê que “Esta Resolução entra
em vigor na data de sua publicação no site www.cgi.br, revogando-se as disposições em contrário”.
Torna-se, destarte, amplamente possível discutir o acerto e a legalidade desta medida.
 
5. SÍNTESE
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Os aspectos jurídicos concernentes aos conflitos sobre nomes de domínio ainda são muito

escassos, necessitando de complementação a legislação pátria.
Na tentativa de se consolidar o Direito da Informática, requer-se a criação de uma legislação

supranacional, a qual contemple as múltiplas questões de conflitos entre marcas e nomes de domínios com
base na adequação do Direito comparado às exigências da Modernidade, o que neste momento não se
contempla como possível. Caso fosse criada, um dos elementos fundamentais do Estado – a soberania–
seria afrontada. Já se nota, contudo, a importância de interpretar o conceito de soberania de uma nova

maneira pela visão de um Estado como “entidade jurídica global e complexa” 
[70]

.
Mesmo a existência de convenções, ainda que acolhidas por muitos países, se mostra frágil.

Aqueles que, visando à manutenção de um status quo em que detêm o monopólio econômico, e que se
utilizam de manobras para atuar fora das balisas legais, com vistas ao enriquecimento desenfreado,
migrariam para os países de legislação menos exigentes no que se refere aos conflitos que envolvem o
mundo virtual.

A incorporação das diretrizes internacionais ao ordenamento jurídico pátrio ocorre de maneira
mesclada, ora as incorporando, ora, refutando, visto que é tarefa árdua a manutenção das particularidades

do local diante de um processo de uniformização mundial desencadeado pela globalização. 
[71]

Como o caráter da internet é o de ligação entre os computadores em todo o mundo e não apenas
no Brasil, e os Estados Unidos detêm a preponderância sobre essa tecnologia, compatibilizar as normas
brasileiras de regulação dos registros de domínio com as ianques globalizadas é um mister, pois
modificações em sua legislação acarretarão reflexos no Brasil

Ainda que, por vezes, eficazes e com severos reflexos na vida prática social, a legislação dos
EUA e as políticas da ICANN, para obter a recepção pelo ordenamento jurídico pátrio, devem se submeter
ao controle de constitucionalidade, um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito.

A recepção de instrumentos normativos alienígenas deve, por conseguinte, respeitar os princípios
constitucionais que regem o ordenamento jurídico interno, haja vista que o desrespeito aos princípios
acarreta aguda incoerência lógica na estrutura do próprio ordenamento jurídico, porquanto aqueles
servirem como base de fundamento daquele.

Por diversas vezes o Poder Judiciário é omisso no que concerne a esse assunto, seja por falta de
aptidão dos operadores do Direito, muito carentes de informações sobre o universo digital, seja pela
inércia da jurisdição, ante a falta de motivação deste, em virtude do princípio da inércia da jurisdição,
fazendo com que exija provocação.

Dessa forma, desenha-se no Brasil uma legislação ainda incipiente e falha, com diversas lacunas e
vícios formais, incorrendo, até mesmo, algumas vezes, em inconstitucionalidade dos atos praticados, como
a delegação de competência para coordenar o registro de nomes de endereços virtuais para a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sem realizar licitação ou instituí-la por meio do
Congresso Nacional, procedente de portaria interministerial viciada por falta de competência.

Seus procedimentos administrativos, por vezes, também revelam violações aos princípios da
Administração Pública, o que resta inadmissível do ponto de vista lógico-formal do ordenamento jurídico,
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diante da nova tendência de normatividade dos princípios
[72]

.

Apesar de serem numerosos os projetos de lei
[73]

 em tramitação no Congresso Nacional, com o
fim de adequar a realidade de interação da Internet com o Direito, almejando solucionar os litígios
envolvendo os nomes de domínios, quer por meio de uma interpretação extensiva da Lei de Propriedade
Industrial, quer pela assimilação das diretrizes do ICANN, no Brasil, demonstra-se a fragilidade da
legislação nacional, além de que padece o ordenamento pátrio com lacunas a preencher.

O Poder Judiciário, ao analisar o mérito da regulamentação dos nomes de domínio certamente
deparará com a dificuldade técnico-pragmática de solucioná-la, levando a crer que uma política de
transição lenta e gradual, da transferência do procedimento de regulamentação dos endereços eletrônicos
da FAPESP para outro órgão competente, com a adoção do correto processo administrativo e com o
respeito aos princípios, sugeriria um método eficaz.

Ainda que árdua, a situação não é intransitável e merece apreciação, pois, no Estado Democrático
de Direito, é inconcebível essa aberta violação à Constituição e aos princípios da Administração Pública.

Não se trata de puro formalismo dogmático, mas sim de defesa do Estado Democrático e da
hierarquia normativa da Constituição, bem como da estrutura do ordenamento jurídico, o qual tem como
uma de suas bases os princípios.
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criada em 1998 para assumir a responsabilidade para alocação de espaço de endereços IP, cessão de parâmetros de protocolo, gestão
do sistema de nomes de domínio e servidor raiz do sistema de gerenciamento de funções.” (tradução nossa). Informação retirada
de : <http://www.icann.org>. Acesso em: 31 de março de 2010.
[23]

 “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (As Approved by ICANN on October 24, 1999) 1. Purpose. This Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers ("ICANN"), is incorporated by reference into your Registration Agreement, and sets forth the terms and conditions in
connection with a dispute between you and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet
domain name registered by you. Proceedings under Paragraph 4 of this Policy will be conducted according to the Rules for
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules of Procedure"), which are available at www.icann.org/udrp/udrp-
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rules-24oct99.htm, and the selected administrative-dispute-resolution service provider's supplemental rules.” “Política Uniforme de
Resolução de Disputas por Nomes de Domínio (tal como foi aprovado pela ICANN em 24 de outubro de 1999) 1. Propósito. Esta
Política Uniforme de Resolução de Disputas por Nomes de Domínio(a "Política") foi adotada pela Corporação Internet para Nomes
e Números Atribuídos( "ICANN"), é incorporada por referência ao seu Acordo de Registro, e enuncia os termos e as condições em
conexão com uma disputa entre você e qualquer parte que não sejamos nós, acerca do registro e da utilização de nome de domínio
na Internet registrado por você. Os procedimentos nos termos do § 4 desta Política serão conduzidos de acordo com as Regras para
Política Uniforme de Resolução de Conflitos entre Nomes de Domínios (as "Regras de Procedimento"), as quais estão disponíveis
em www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, assim como o regulamento suplementar do selecionado prestador de serviços de
resolução de litígios administrativos.” (tradução nossa) Texto retirado de : <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>,
em 31 de março de 2008.
[24]

 “Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - (the "Rules") - (As Approved by ICANN on October 24, 1999)
Administrative proceedings for the resolution of disputes under the Uniform Dispute Resolution Policy adopted by ICANN shall be
governed by these Rules and also the Supplemental Rules of the Provider administering the proceedings, as posted on its web site.
(...) Paragraph 11 Language of Proceedings (a) Unless otherwise agreed by the Parties, or specified otherwise in the Registration
Agreement, the language of the administrative proceeding shall be the language of the Registration Agreement, subject to the
authority of the Panel to determine otherwise, having regard to the circumstances of the administrative proceeding.” “Regras para
Política Uniforme de resolução de Conflitos entre Nomes de Domínios - (as" Regras ") - (tal como foi aprovado pela ICANN em 24
de outubro de 1999). Procedimentos  administrativos para a resolução de conflitos no âmbito da Política Uniforme de Resolução
adotada pela ICANN deverão ser regidos por estas Regras e também pelo  Regulamento Suplementar do Provedor que administra o
procedimento, como destacado no seu sítio eletrônico. (...) Parágrafo 11. Língua dos Procedimentos (a) Salvo acordo em contrário
das partes, ou de outra forma especificada no Acordo de Registro, o idioma do procedimento administrativo deverá ser o idioma do
Acordo de Registro, sujeito à autoridade do Painel para determinar de outro modo, tendo em conta as circunstâncias do
procedimento administrativo.”. (tradução nossa). Texto disponível em : <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm#11>
Acesso em: 31 de março de 2010.
[25]

 Texto retirado de: <http://www.icann.org/tr/portuguese.html> em: 31 de março de 2010. Mais informações consultar
<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.
[26]

 A lista das entidades indicadas pela ICANN pode ser verificada em : <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-
providers.htm>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2010.
[27]

 “Based in Geneva, Switzerland, the WIPO Arbitration and Mediation Center was established in 1994 to offer Alternative
Dispute Resolution (ADR) options, in particular arbitration and mediation, for the resolution of international commercial disputes
between private parties. Developed by leading experts in cross-border dispute settlement, the procedures offered by the Center are
widely recognized as particularly appropriate for technology, entertainment and other disputes involving intellectual
property.” “Baseada em Genebra, na Suíça, a OMPI, Centro de Mediação e Arbitragem, foi criada em 1994 para oferecer opções à
Resolução Alternativa de Litígios (ADR), em especial arbitragem e mediação, para a resolução de litígios comerciais internacionais
entre particulares. Desenvolvido por eminentes especialistas em resolução de litígios transfronteiriços, os procedimentos oferecidos
pelo Centro são amplamente reconhecidas como sendo particularmente adequados para a tecnologia, entretenimento e outros litígios
que envolvam propriedade intelectual”  (tradução nossa). Informação retirada de : <http://www.wipo.int/amc/en/index.html>
Acesso em: 25 de março de 2010.
[28]

 No endereço eletrônico <http://www.wipo.int/amc/en/domains/index.html> referente à WIPO, há informações acerca de como
se resolver os conflitos entre nomes de domínios na referida organização, bem como casos concretos já decididos. Já no endereço
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1202.html> existe o exemplo de uma decisão administrativa da
WIPO. Acessos em: 13 de fevereiro de 2010.
[29]

 LEMOS, Ronaldo. Nomes e Domínios na Internet. Disponível em:
<http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/nomes_dominios_internet.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2010.
[30]

 FALCÃO, Joaquim. Globalização e judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. Disponível em:
<http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/Globalizacao_e_judiciario_-
_a_internalizacao_das_normas_de_nomes_de_dominio.pdf> Acesso em: março de 2008. Pág. 19
[31]

 A publicação no Diário Oficial da União está de acordo com o princípio da Publicidade administrativa externa, insculpida no
caput do art. 37 da Carta Política de 1988. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 390.939,
Maranhão, Relatora: Min. Ellen Gracie, Julgamento: 16/08/2005, afirma que “a divulgação no Diário Oficial é suficiente per se
para dar publicidade a um ato administrativo”. Julgado disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 13 de janeiro de 2010.
[32]

 “O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES e o MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no
uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e com o objetivo de assegurar qualidade e
eficiência dos serviços efetuados, justa e livre competição entre provedores, e manutenção de padrões de conduta de usuários e
provedores, e - CONSIDERANDO a necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços INTERNET no País,
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resolvem: Art. 1º Criar o Comitê Gestor INTERNET do Brasil, (...)” (grifos e maiúsculas também no original). BRASIL. PODER
EXECUTIVO. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES e MINISTÉRIO DO ESTADO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. BRASIL.
PODER EXECUTIVO. Portaria Interministerial MC/MCT nº147/95, de 31 de maio de 1995. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/port147.htm>. Acesso em: 27 de março de 2010 .
[33]

 “A competência normativa objeto da portaria interministerial não está permitida em nenhuma norma superior. É de geração
espontânea. Desrespeita a hierarquia das leis.” Falcão, Joaquim. Globalização e judiciário: a internalização das normas de
nomes de domínio. Disponível em: <http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/Globalizacao_e_judiciario_-
_a_internalizacao_das_normas_de_nomes_de_dominio.pdf> Acesso em: 30 de março de 2010. Pág 21.
[34]

 “De todo modo não há negar que um ato padecente de vício é invalidável” BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2007. Pág. 454.
[35]

 “Quanto à extensão(...) (b) privativa, quando enumerada como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de
delegação” SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
[36]

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]IV - livre concorrência;”. BRASIL.
CONGRESSO NACIONAL. Constituição Federal de 1988. disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2010.
[37]

 Falcão, Joaquim. Globalização e judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. Disponível em:
<http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/Globalizacao_e_judiciario_-
_a_internalizacao_das_normas_de_nomes_de_dominio.pdf> Acesso em: 30 de março de 2010, Pág. 18.
[38]

 BRASIL. PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL NO PARANÁ. Recurso Criminal º 2007.70.95.004446-
2/PR. Juíza Federal Excelentíssima Senhora Leda de Oliveira Pinho. Disponível em:
<http://www.trf4.gov.br/trf4/processos/acompanhamento/valida_pesquisa_popup.php?
txtOrigemPesquisa=1&selForma=NU&txtValor=200770950044462&selOrigem=PR>. Acesso em: 27 de março de 2010.
[39]

 Id. Ibidem.
[40]

 Id. Ibidem.
[41]

 “Precisamente, por isso, a lei constitucional não é apenas – como sugeria a teoria teoria tradicional do estado de direito – uma
simples lei incluída no sistema ou no complexo normativo-estadual. Trata-se de uma verdadeira ordenação normativa fundamental
dotada de supremacia – supremacia da constituição – e é nesta supremacia normativa da lei constitucional que o <<primado do
direito>> do estado de direito encontra uma primeira e decisiva expressão. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e
Teoria da Constituição. 7ª edição, Lisboa, Almedina, 2003. Págs. 245-246. (grifos também no original)
[42]

BRASIL. PODER JUDICIÁRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
636.113-8 de Minas Gerais, Relator: Min. Eros Grau, julgado em 12 de junho de 2007. Com o mesmo entendimento verifica-se
RMS n. 23.544-AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Julgado em 13 de novembro de 2001. Disponível em: <www.stf.jus.br>.
Acesso em: 11 de janeiro de 2010.
[43]

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa a um específico
mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,
conforme o escalão do princípio atingido, de seus valores fundamentais,contumélia irremissível  a seu arcabouço lógico e corrosão
de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustém e alui-se toda a estrutura neles esforçada”.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.  Curso de Direito Administrativo. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2007 pág. 927.
[44]

 “O Comitê Gestor Internet do Brasil - CGI.br, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº
147, de 31 de maio de 1995, tendo em vista o disposto na Resolução CGI.br nº 001, de 15 de abril de 1998, e considerando que,
para conectividade à Internet, com o objetivo de disponibilização de informações e serviços, é necessário o registro de nomes de
domínio e a atribuição de endereços IP (Internet Protocol), bem como a manutenção de suas respectivas bases de dados na rede
eletrônica; considerando que dentre as atribuições institucionais do CGI.br insere-se a de "coordenar a atribuição de endereços IP
(Internet PROTOCOL) e o registro de nomes de domínio"; considerando que a execução das atividades relativas ao registro de
nomes de domínios e atribuição de endereços IPs vem sendo realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- FAPESP, no âmbito do Projeto Rede Nacional de Pesquisas - RNP, que têm suportado os respectivos custos; considerando que o
CGI.br aprovou, por unanimidade, que a FAPESP continue a realizar a execução destas atividades para todo o território nacional;
considerando que o estágio já alcançado pelos serviços Internet no País não mais justifica a assunção pelo Poder Público dos custos
incorridos com os registros de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e respectiva manutenção em atividade;
considerando que devem os interessados em tais serviços arcar com os ônus decorrentes de sua utilização; e considerando,
finalmente, as atividades já efetivamente realizadas relativamente ao registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e
sua manutenção em atividade, os custos decorrentes e os preços praticados internacionalmente, resolve: Art. 1º Delegar competência
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à FAPESP para realizar as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e sua manutenção na rede
eletrônica Internet.” BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET. Resolução CGI.br Nº 002/98. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao>. Acesso em: 26 de março de 2010.
[45]

 Falcão, Joaquim. Globalização e judiciário: a internalização das normas de nomes de domínio. Disponível em:
<http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/Globalizacao_e_judiciario_-
_a_internalizacao_das_normas_de_nomes_de_dominio.pdf> Acesso em: 30 de março de 2010, Pág. 19.
[46]

 “O Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Nº 4.829, de 3 de setembro
de 2003, e considerando que, para alcançar o objetivo de disponibilizar informações e serviços pela internet, é necessário o registro
de nomes de domínio e a atribuição de endereços IP, bem como a manutenção de suas respectivas bases de dados na rede eletrônica,
considerando o aprovado pelo CGI.br em reunião realizada no dia 21 de outubro de 2005, Resolve: Art. 1º - Ficam atribuídas ao
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC.br, a execução do registro de Nomes de Domínio a alocação de Endereços
IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível.” Referido dispositivo encontra-se ainda vigente,
coexistindo com a Resolução 008/2008, que modificou apenas seu art. 2º. BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET BRASIL.
Resolução CGI.br 001/2005, D.O.U 14.02.2006. Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-01.htm>.
Acesso em: 30 de janeiro de 2010.
[47]

 BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br 001/2005, D.O.U 14.02.2006. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-01.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2010.
[48]

AFONSO, Carlos Alberto. Internet: quem governa a infra-estrutura? pág. 14. Texto retirado de
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=190. Acesso em 25 de
março de 2010.
[49]

 AFONSO, Carlos Alberto.Ob. Cit. pág. 14
[50]

 “Art. 3º Pela execução das atribuições a que se refere o artigo 1º dessa Resolução serão cobrados, pelo Nic.br, valores
compatíveis com os vigentes internacionalmente, mediante prévia aprovação do CGI.br.”  BRASIL. COMITÊ GESTOR DA
INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br 001/2005, D.O.U 14.02.2006. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-01.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2010.
[51]

 Id. Ibidem.
[52]

 “Art. 4º O total dos valores a que se refere o artigo anterior será utilizado para o ressarcimento das despesas tidas pelo NIC.br
na execução das atribuições a que se refere o artigo 1º dessa resolução, e para promover atividades ligadas ao desenvolvimento da
Internet no Brasil, mediante prévia autorização do CGI.br.” BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET BRASIL. Resolução
CGI.br 001/2005, D.O.U 14.02.2006. Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-01.htm>. Acesso em: 30
de janeiro de 2010.
[53]

 “Art. 2º Ao Nic.br caberá efetuar o registro e o cancelamento de Nomes de Domínio de acordo com as regras estabelecidas na
Resolução CGI.br Nº 002/2005, aprovada pelo CGI.br na reunião de 21 de outubro de 2005.” BRASIL. COMITÊ GESTOR DA
INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br 001/2005, D.O.U 14.02.2006. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-01.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2010.
[54]

Art. 10º - Os domínios cancelados nos termos dos incisos I, II, III, V e VI do artigo 9º serão disponibilizados para novo registro
através de processo de liberação, que possibilita a candidatura de interessados ao respectivo domínio, conforme os seguintes termos:
[...] III. No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá informar que possui algum diferencial para requerer o registro do
domínio que se encontra em processo de liberação. As condições para utilização dessa opção são: a) a entidade inscrita no processo
de liberação deve deter o certificado de registro da marca, concedido pelo INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado. BRASIL.
COMITÊ GESTOR INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br 002/2005. – CGI. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2005-02.htm>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2010.
[55]

 “Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do
requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.” BRASIL. COMITÊ
GESTOR DA INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br Nº 008/2008. – CGI, de 28 de novembro de 2008. Disponível em:
<http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2008-008.htm>. Acesso em: 26 de março de 2010.
[56]

 “A Constituição Francesa de 1946, tão prolixa na discriminação dos direitos sociais e tão sóbria respeitante aos direitos
fundamentais e tradicionais, como direitos perante o Estado; juntamente com a Constituição de Bonn, que fundou, sem rodeios, um
Estado Social, denotam a irrefragável preponderância da idéia social do constitucionalismo contempoâneo, mas nem por isso
enfraqueceram as eseranças de que esse princípio generoso e humano de justiça não se possa compadecer com a tese não menos
nobre e verídica de independência da personalidade.” BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. 2ª
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004. pág. 204.
[57]
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 “Mais do que isso, o princípio da igualdade frente ao Direito Administrativo assegura distribuição igualitária de oportunidades
e tratamento, com o mesmo respeito, a todos os cidadãos” BOCKMANN MOREIRA, Egon. Processo Administrativo – Princípios
Constitucionais e a lei 9.784/99. São Paulo: Malheiros, 2000 pág.75.
[58]

 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei No 256/2003, Relator: Sen. Waldéck Ornelas.
Disponível em:<www.senado.gov.br>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2010.
[59]

 “Art. 4º O registro de um nome de domínio será concedido ao primeiro interessado que o requerer, atendidos os requisitos
estabelecidos nesta Lei.” BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei No 256/2003, Relator: Sen.
Waldéck Ornelas. Disponível em:<www.senado.gov.br>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2010.
[60]

 ‘A Proposição foi inicialmente apreciada pela Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo, onde não recebeu
emendas. O parecer favorável do Relator foi aprovado unanimemente.Em seguida, coube à Comissão de Ciência e
Tecnologia,Comunicação e Informática a apreciação do Projeto de Lei. Igualmente, não foram apresentadas emendas e o parecer do
Relator também foi aprovado unanimemente. O projeto está submetido ao poder conclusivo das comissões, nos termos do art. 24, II,
do Regimento Interno, restando dispensada a competência do Plenário da Câmara dos Deputados para discussão e votação da
matéria.Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 32, IV, a, do Regimento Interno, apreciar
a Proposição não quanto aos aspectos de mérito, mas em relação à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.É o
relatório.” BRASIL. SENADO FEDERAL. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. Parecer no Projeto de Lei nº 256,
DE 2003 (PLS No 234, DE 2002). Relator do Parecer. Sen. Eduardo Greenhalgh. Disponível em:<www.senado.gov.br>. Acesso
em: 28 de fevereiro de 2010.
[61]

 KAMINSKI, Omar “Um “screenshot” dos nomes de domínio no Brasil. pág. 6 Disponível em:
<http://moodle.fgv.br/cursos/centro_rec/docs/Um_screenshot_dos_nomes_de_dominio_no_Brasil.pdf> Acesso em: março de 2008.
[62]

 KAMINSKI, Omar. Ob Cit. pág. 8.
[63]

 BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br Nº 008/2008. – CGI, de 28 de novembro de
2008. Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2008-008.htm>. Acesso em: 26 de março de 2010.
[64]

 BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET BRASIL. Resolução CGI.br Nº 008/2008. – CGI, de 28 de novembro de
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O SOFT POWER DA MÍDIA NA SOCIEDADE DO EXCESSO DE INFORMAÇÃO DIANTE
DOS DESAFIOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

THE SOFT POWER OF MASS MEDIA IN SOCIETY OF THE EXCESS FOR INFORMATION IN FACE
THE CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE

Rafael Santos De Oliveira

RESUMO
O papel desempenhado pela mídia na condução das discussões políticas internacionais
envolvendo as mudanças climáticas tem sido cada vez maior. Isso se evidencia a partir da
percepção de que as novas tecnologias da informação e comunicação causaram diversas
mudanças no cenário internacional e no exercício do poder político contemporâneo. Diante desse
contexto, pretende-se no presente artigo, analisar o protagonismo da mídia na utilização do soft
power para a discussão política internacional das mudanças climáticas conferindo atenção
especial aos desafios que o excesso de informações (paradoxo da abundância) causa na efetiva
compreensão da presente temática. Dessa forma, por meio da utilização do método de
abordagem dedutivo e da realização de pesquisa bibliográfica, mostra-se possível perceber que a
crescente importância da mídia junto ao cenário internacional, especialmente, pela utilização do
soft power para agendar e enquadrar as discussões políticas internacionais acerca das mudanças
climáticas.
PALAVRAS-CHAVES: mídia; mudanças climáticas; soft power;

ABSTRACT
The role of media in the conduct of international policy discussions surrounding climate change
has been increasing. This is evident from the perception that new information technologies and
communications have caused many changes in the international arena and in the exercise of
political power contemporary. Given this context, it is intended in this article, examine the role of
media in the use of soft power for the discussion of climate change international policy giving
special attention to the challenges that the excess information (paradox of plenty) because the
effective understanding of this theme. Thus, by using the method of deductive approach and
achievement of literature, seems possible to realize the growing importance of the media near
the international scene, especially the use of soft power to schedule and supervise the
international policy discussions about climate change.
KEYWORDS: media; climate change; soft power.

INTRODUÇÃO
 
Os instrumentos políticos e normativos formulados para responder aos desafios das mudanças

climáticas, além de servirem para uma discussão específica sobre a questão ecológica global e seus
dilemas relacionados à adoção de medidas realmente efetivas, propiciam uma análise sobre a representação
desses desafios pela mídia e como a sociedade internacional reage às informações presentes nas mais
diversas e inovadoras mídias contemporâneas.

Nesse contexto, a mídia também passou a buscar compreender qual o seu papel em situações
complexas como as mudanças climáticas. Contudo, é preciso reconhecer que esse cenário de
comprometimento da mídia com as questões ambientais ainda é bastante recente e que se presencia uma
fase de ampliação desse papel. É preciso ter cautela em todas as afirmações que se fizer sobre o poder da
mídia para não se superestimar o papel da mídia tradicional e também para não se subestimar o papel que
em longo prazo as novas mídias exercerão com maior intensidade e complexidade no cenário
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internacional. 
A mídia, sem dúvida, sempre soube influenciar, muito bem, por meio de seus discursos e

práticas sociais, as relações políticas nacionais. Contudo, com o avanço das novas tecnologias da
informação, o exercício do seu soft power se expande além das fronteiras nacionais e ganha escala global.
Nesse ponto, porém, é importante ter claro que o engajamento e o interesse político relativo às questões
ambientais não ocorrem automaticamente em face da mera exposição a notícias veiculadas pela mídia e é
quanto a esse ponto que se exige cautela ao estudá-la. As oportunidades que as mídias online alcançaram
por meio da facilidade de difusão de informações por meio da Internet, “seja como complexo de
conteúdos, seja como ambiente de conexão ou sistema de interações, devem ser vistas de modo associado
às motivações dos próprios atores sociais e aos procedimentos da comunicação estabelecida entre eles”
(MAIA, 2002. p.66).

Aqui, portanto, é que talvez se evidencie um aspecto importante da mídia, pois apesar de o
interesse político não surgir automaticamente e nem sempre as oportunidades que a Internet oferece serem
aproveitadas, há um crescente benefício por parte da sociedade civil ao poder se beneficiar de uma
comunicação cada vez mais horizontal e interativa oferecida pelas novas tecnologias da informação o que
permite conhecer mais adequadamente certos assuntos e suas questões específicas mas, principalmente,
também poder participar ativamente do processo comunicativo como agente de informação identificado no
caso dos blogs e redes sociais.

De qualquer forma, esse fluxo comunicativo potencializado pelas novas mídias somente
ganhará ênfase junto aos processos de tomada de decisão política, se as instâncias decisórias e
institucionais do Estado se mostrarem “porosas” a tais fluxos, “dispondo-se a realizar cooperativamente
negociações pragmáticas” decorrentes da incorporação dessa nova interação online (MAIA, 2002. p.66).

Com isso, pode-se afirmar desde já, que a mídia, emerge como um protagonista na utilização
do soft power para certas situações, ainda que essa mídia não seja mais aquela dos primeiros estudos dos
teóricos da comunicação que acreditavam em seu poder supremo (WOLF, 2006). O grau de influência dos
meios tradicionais já não é o mesmo, porém, ao mesmo tempo em que isso ocorre, as novas mídias passam
a desempenhar um papel cada vez maior no deslinde de questões políticas que também ultrapassam as
fronteiras nacionais.

Por tais razões, nos próximos tópicos do presente artigo investiga-se a relação existente entre a
mídia e o movimento ambientalista global, especialmente, aquele voltado ao enfrentamento das mudanças
climáticas (1). Posteriormente, passa-se a investigar o conceito de soft power, tal como proposto por
Joseph Nye, buscando-se verificar suas implicações no sistema midiático global (2). Por fim, analisa-se a
o poder e os limites de atuação da mídia para se lidar com o excessivo fluxo de informação envolvendo os
enfrentamentos políticos em torno das mudanças climáticas (3).
 
1 A RELAÇÃO DE SIMBIOSE ENTRE O MOVIMENTO AMBIENTALISTA GLOBAL E OS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

 
Por muito tempo a humanidade acreditou que os recursos naturais estariam sempre à sua

disposição, por serem inesgotáveis e por pensar que a própria força da natureza neutralizaria os efeitos
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gerados pela atuação do homem. Essa lógica por algum tempo funcionou, pois, efetivamente, os níveis de
poluição nos séculos anteriores ao século 20 não se mostravam preocupantes e capazes de causar uma
degradação ambiental significativa. Como destaca Guido Soares, nesse período, acreditava-se que as águas
diluiriam os resíduos sólidos e que os ventos com suas “vassouras mágicas” neutralizariam toda a poluição
lançada na atmosfera da Terra (SOARES, 2003. p. 15).

Foi diante dessa crença, de que tudo seria resolvido pelo próprio equilíbrio funcional da
natureza que, por muito tempo, a preocupação normativa com o ambiente foi totalmente desnecessária. A
descoberta de que a relação humana com o meio ambiente necessitava de um repensar, emergiu tão
somente a partir da segunda metade do século 20 após a ocorrência de grandes desastres ecológicos e
diversas manifestações dramáticas de má utilização dos recursos naturais. Essa alteração de perspectiva,
todavia, surgiu num momento em que a interação homem-natureza já apresentava sinais muito claros de
um excesso de utilização irracional dos recursos naturais. Foi a partir desse contexto, que emergiram as
primeiras normas internacionais visando a regulamentar a utilização desses recursos, sem, contudo, haver
uma noção de que os problemas ambientais exigiriam, futuramente, uma ação integrada em nível global.
Muitos dos primeiros tratados ambientais focalizavam apenas a exploração da natureza enquanto recurso
para o bem estar humano, sem considerar que os demais seres também interagem e necessitam de
proteção.

Ao se analisar, portanto, a evolução da proteção internacional do meio ambiente, percebe-se
que as primeiras regras tiveram como pretensão regulamentar tão somente a utilização e/ou exploração de
certos recursos naturais. Por isso, sequer podem ser consideradas como normas verdadeiramente protetivas
do meio ambiente. Sua função era muito mais utilitarista e antropocêntrica do que efetivamente preocupada
com o meio ambiente. O caráter econômico dessas regras também era muito forte, pois grande parte das
primeiras convenções internacionais buscavam regulamentar exclusivamente a utilização de espaços,
períodos de caça, problemas transfronteiriços, pouco importando as demais interações naturais que não
trouxessem interesse imediato ao homem. 

Além disso, devido à forma como as normas internacionais ambientais foram criadas
inicialmente, estas voltavam ao estabelecimento de obrigações com caráter obrigacional muito fraco, pois
eram criadas mais no sentido de impor obrigações de “não fazer” (não matar certas espécies) do que de

“fazer” (agir em prol da natureza).
[1]

  Além disso, eram normas que não impunham sanções significativas
em caso de descumprimento e eram formuladas por meio de orientações para os Estados no sentido de que

eles deveriam “considerar a possibilidade” de estabelecerem determinadas condutas.
[2]

Diante dessa forma de agir perante o meio ambiente, muitos problemas surgiram e outras
várias situações se agravaram conduzindo a uma necessidade inadiável de reflexão sobre a relação até
então estabelecida entre homem e natureza.  Essa “conscientização”, ocorrida somente após a segunda
metade do século passado, deixa claro que apenas quando “a sociedade em si própria encontra um
problema, só quando ela sente a necessidade sistemática de lhe dar resposta pela regulação dos
comportamentos dos actores sociais relevantes, é que ela vai constituir um corpo homogéneo de regras
dirigidas intencionalmente à sua solução” (CASTRO, 1994, p. 146). O surgimento, portanto, de uma
institucionalização normativa internacional para a proteção do meio ambiente é fruto de um processo
evolutivo em que diversos fatores e atores estiverem presentes.
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Dentre esses fatores significativos, encontra-se a emergência do movimento ambientalista que
ao divulgar informações sobre os impactos ambientais da ação humana, passou a agir na busca por
respostas políticas e jurídicas para enfrentar os dilemas que novas tecnologias e práticas produtivas
capitalistas propunham sem sopesar os efeitos negativos ao meio ambiente. A publicação do livro Silent
Spring, realizada em 1962, por Rachel Carson, é exemplo do efeito que a revelação de certas informações
científicas sobre os impactos ambientais podem causar quando publicizados. Neste livro, a autora alertou
para inúmeras ameaças ambientais, relatando em detalhes a má utilização dos herbicidas químicos junto à
agricultura (McCORMICK, 1992. p. 69-71). A partir de manifestações como essa começou a crescer
internacionalmente a necessidade de se discutir em âmbito mundial mecanismos de reação aos diversos
desafios ambientais identificados até aquele momento.

A escolha da análise do movimento ambientalista e suas preocupações com as mudanças
climáticas, por sua vez, permite que se identifiquem com maior clareza as fases de reconhecimento
midiático relativo a esse problema. Conforme refere Manuel Castells, uma parte considerável do êxito do
movimento ambientalista decorre de sua capacidade de “adaptação às condições de comunicação e

mobilização apresentadas pelo novo paradigma tecnológico” (CASTELLS, 2006. p.161). O autor destaca,
ainda, que grande parte das ações desses movimentos se mostra muito apropriada para uma divulgação
midiática e ao conseguir chamar a atenção da mídia, o movimento consegue passar sua mensagem a um
público muito maior do que aquele que compõe a sua base de apoio.

Um aspecto que a exposição constante na mídia confere ao movimento ambientalista é
legitimar as suas causas com um grau muito maior do que o atribuído a outras, também noticiadas pela
mídia. Isso se torna evidente na medida em que se percebe a constante ação desses movimentos voltados à
mídia tal como o que ocorre na prática adotada pelo Greenpeace, “cuja lógica está totalmente orientada à
criação de eventos que mobilizem a opinião pública em torno de questões específicas no intuito de exercer
pressão sobre o poder instituído, seja ele qual for” (CASTELLS, 2006. p.161).

Diante disso, Manuel Castells refere que existe uma “relação de simbiose entre a mídia e o
ambientalismo” cuja origem decorre de diversas fontes (CASTELLS, 2006. p.161-162). O autor destaca
que, em primeiro lugar,

[...] a tática de ação direta sem uso de violência que caracterizou o movimento desde a década de 70
forneceu bom material para reportagem, principalmente considerando-se que os noticiários sempre
exigem imagens novas. [...] Em segundo lugar, a legitimidade das questões levantadas pelos
ambientalistas, diretamente relacionadas a valores humanistas apreciados pela maioria das pessoas, e
muitas vezes distantes da política partidária, abriu caminho para que a mídia assumisse o papel de voz
do povo, contribuindo para que sua própria legitimidade se firmasse e fazendo com que os jornalistas
se sentissem bem ao divulgar o assunto” (CASTELLS, 2006. p.161-162).

 
Essa simbiose fica mais evidente na medida em que os ambientalistas fornecem elementos

preciosos para a mídia, principalmente imagens que “dizem bem mais do que uma enorme reportagem”
(CASTELLS, 2006. p.162). Porém, um fator decisivo nessa relação mútua está na adoção pelo movimento
ambientalista de novos recursos de divulgação de informações via Internet. A mobilização em rede virtual
tem sido uma forte aliada do movimento ambientalista e por essa razão não pode ficar esquecida quando

se analisa a sua atenção.
[3]

Por outro lado, a dependência do movimento ambientalista em relação à cobertura midiática é
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bastante expressiva. Conforme refere Castells, “[...] em virtude dos efeitos convergentes da crise dos
sistemas políticos tradicionais e do grau de penetrabilidade bem maior dos novos meios de comunicação, a
comunicação e as informações políticas são capturadas essencialmente no espaço da mídia” (CASTELLS,

2006. p.368). Por essa razão, “tudo o que fica de fora do alcance da mídia assume a condição de
marginalidade política” (CASTELLS, 2006. p.368). Porém, também é necessário se ter consciência de que
os acontecimentos ocorridos nesse espaço político de dominação midiática, não são dominados e
determinados tão somente pela mídia, pois conforme sustenta Castells “trata-se de um processo social e
político aberto” em que outros atores e interesses também interagem (CASTELLS, 2006. p.368).

De qualquer forma, o que se pode afirmar com mais propriedade é que “a lógica e a
organização da mídia eletrônica enquadram e estruturam a política” (CASTELLS, 2006. p. 368). Em
outras palavras, significa dizer que sem uma presença ativa da mídia, muitas das propostas políticas não
terão chance de obtenção de uma ampla base de apoio. Claro que “a política da mídia não se aplica a
todas as formas de fazer política, mas todas as formas de política têm necessariamente de passar pela mídia
para influenciar o processo decisório”. Com base nessa afirmação, emerge mais um elemento que confirma
o forte poder da mídia nos rumos políticos e que reforçam a constatação de que a política está
“essencialmente inserida, em termos de substância, organização, processo e liderança, na lógica inerente
do sistema dos veículos de comunicação, especialmente na nova mídia eletrônica” (CASTELLS, 2006.
p.374). No próximo tópico, se passará a identificar em que termos esse poder é exercido por meio da
compreensão do conceito de soft power formulado por Joseph Nye.

 
2 A CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DO SOFT POWER E SUAS IMPLICAÇÕES NO SISTEMA
MIDIÁTICO GLOBAL

 
Joseph Nye, ao descrever o poder, o compara ao amor. Para ele, o poder “[...] é mais

facilmente sentido do que definido ou medido” (NYE JR, 2002-a. p. 70). Por essa razão, o autor o
visualiza como sendo “a capacidade de atingirmos os nossos objetivos ou fins” (NYE JR, 2002-a. p. 70).
Lembra, ainda, que as fontes de poder estão em constante mudança, pelo fato de não serem estáticas.
Observa que diante de economias “baseadas na informação e na interdependência transnacional, o poder
está a tornar-se menos transferível, menos tangível e menos coercivo” (NYE JR, 2002-a. p. 74). Dessa
forma, o autor destaca que as transformações do poder ainda não terminaram, tendo em vista que o
presente século assistirá a uma expansão no papel desempenhado pelo domínio da informação enquanto
fonte de poder.

A contribuição teórica mais importante dada por Nye a esse artigo reside na aplicação de sua
definição de poder. As suas obras são fundamentais para entender o atual estágio da política internacional
contemporânea e, além disso, é a partir dessa sua concepção teórica, especialmente aquela ligada ao soft
power, que se torna possível identificar as formas de exercício desse tipo de poder pela mídia, em especial
junto às Relações Internacionais.

Soft power é uma expressão criada por Joseph Nye, com o intuito de descrever a habilidade
política, não somente por parte dos Estados, em influenciar indiretamente o comportamento e o interesse
dos demais atores das relações internacionais. Para Nye, o conceito básico de soft power relaciona-se com 
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a habilidade de influenciar os outros a fazer aquilo que se deseja, sem necessidade de emprego da força

bruta (hard power), tendo em vista que essa sempre foi a medida realista de poder predominante.
[4]

O autor observa que na política mundial contemporânea é possível, e cada vez mais provável,
que um “país obtenha os resultados que quer porque os outros desejam acompanhá-lo, admirando os seus
valores, imitando-lhe o exemplo, aspirando ao seu nível de prosperidade e liberdade” (NYE Jr., 2002-b, p.
36).

O soft power, ou poder brando, dessa forma, coopta as pessoas ao invés de coagi-las (NYE Jr.,
2002-b, p. 36). Em face disso, o conceito formulado por Nye, apesar de ser um conceito recente junto às
Relações Internacionais, já se encontra presente em diversos discursos políticos contemporâneos.

O autor observa, ainda, que o soft power “[...] está a tornar-se mais importante em relação ao
poder duro do que acontecia no passado, à medida que a credibilidade se transforma num recurso crucial
de poder, tanto para os governos como para as ONGs” (NYE JR, 2002-a. p. 257). O autor afirma ainda
que o soft power pode ser considerado como uma “segunda face do poder”, e que isso se deve à proposta
de se estabelecer uma agenda política mundial e atrair a posição de outros países no sistema internacional 
(NYE Jr., 2004-b. p. 5).

Para Joseph Nye, o soft power depende grandemente da reputação e credibilidade do ator na
comunidade internacional, e também do fluxo de informações entre atores, sendo que esta forma de poder
é geralmente associada à ascensão da globalização e à doutrina neoliberal nas Relações Internacionais.
Além disso, o autor identifica na cultura popular e na mídia fontes de soft power muito influentes, tendo
em vista que se trata de um tipo de poder que, em tese, pode ser compartilhado entre diversos atores (NYE
Jr., 2004-b. p. 5).

Um aspecto interessante que o autor reforça é o de que o soft power deve ser visto como a
habilidade de se moldar à preferência dos outros para aquilo que se deseja. Com isso, sustenta que as
políticas adotadas com base nesse tipo de poder acabam sendo vistas como legítimas, com autoridade
moral, inclusive. “O país que consegue legitimar seu poder aos olhos dos demais encontra menor
resistência para obter o que deseja. [...] Se conseguir estabelecer regras internacionais compatíveis com a
sua sociedade, é menos provável que tenha de mudar” (NYE Jr., 2002-b, p. 39).

De qualquer forma, Nye afirma que não se pode considerar o soft power apenas como sendo
um poder de influência. Embora seja uma fonte de influência, o soft power também deve ser considerado
como poder de atração. O autor justifica esse raciocínio observando que é possível exercer influência por
meio de ameaças ou estabelecendo recompensas. Contudo, o soft power é mais que influência ou
persuasão, ou ainda, a simples capacidade de movimentar as pessoas em face da argumentação.

O soft power expressa a “capacidade de seduzir e atrair. E, a atração geralmente leva à
aquiescência e à imitação” (NYE Jr., 2004-b. p. 37). Nesse sentido, o soft power incentiva a cooperação,
usando uma “moeda diversa da constrição e do dinheiro” ao se fundar sobre o senso de atração (NYE Jr.,
2009. p.37). O autor sugere que se identifique esse poder de atração por meio de realização de pesquisas
de opinião, visando a identificar qual a agenda de negociação será estabelecida, no intuito de restringir a
preferência do outro lado, tornando os desejos mais extravagantes irrealizáveis (NYE Jr., 2004-b. p. 7).

Outro raciocínio interessante que o autor apresenta diz respeito à necessidade de “conversão do
poder”. Para ele, é necessário que o poder potencial seja convertido em poder real. A mídia, em geral,
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consegue fazer essa conversão com grande eficácia, tendo em vista que, diante da abundância de
informação, são os meios de comunicação de massa que primeiro filtram os fatos relevantes e os
transformam em notícias levando-os ao conhecimento público. Com isso, o seu poder de agir
potencialmente, em certas circunstâncias, se transforma em poder real na medida em que com rapidez e
eficiência obtém certas informações e as divulgam como um produto vendável de interesse global.

Joseph Nye sustenta que a capacidade de obtenção de informações e de ação a partir delas não
é algo que todos os atores das Relações Internacionais consigam fazer em tempo hábil. Ou seja, em sua
concepção, a informação se torna poder na medida em que ela ainda se encontra concentrada em quem a
descobriu e, com isso, poderá decidir o momento de espalhá-la ou não. No caso da mídia, todavia, esse

processo é mais veloz,
[5]

 pois os novos meios de comunicação procuram sempre agir da forma mais

rápida possível para comercializar essa nova informação atendendo a tendências do mercado.
[6]

Com isso, a partir da análise da alteração do comportamento dos outros, tem-se como
identificar qual a capacidade de um ator realizar essa conversão do poder potencial em real. Joseph Nye
destaca que é preciso “reconhecer tanto a habilidade de um país na conversão de poder como a sua posse
de recursos de poder” (NYE JR, 2002-a. p. 71). As formas de conversão do poder e os meios para tanto
sofrem uma influência muito forte dos atuais fluxos de informação global. “O poder na era da informação
global está se tornando menos tangível e menos coercitivo, particularmente nos países avançados; todavia
a maior parcela do mundo não é constituída de sociedades pós-industriais, e isso limita a transformação do
poder” (NYE Jr., 2002-b, p. 41).

Ao analisar a realidade da política externa norte-americana, Nye afirma que a revolução no
campo da informação está alterando radicalmente o campo político e, consequentemente, criando
dificuldades para uma atuação política plena e controlada tão somente pelos diplomatas.

Ao lembrar as palavras do filósofo Francis Bacon, de que informação é poder, Nye relembra
que no século 21 cada vez mais a população terá acesso a esse tipo de poder (NYE Jr., 2002-b, p. 83-85).
O que favorece essas alterações são os avanços tecnológicos na área da informática e das comunicações
que, ao terem seus custos reduzidos, oferecem maiores possibilidades de processamento e transmissão da
informação pelo mundo. Essa mudança nas tecnologias configura-se como uma “terceira revolução
industrial” e permite, inclusive, modificações na natureza “dos governos e da soberania, aumentando o
papel dos agentes não estatais e fazendo crescer a importância do poder brando na política externa” (NYE
Jr., 2002-b, p. 86). Por tais razões, as perspectivas futuras indicam que

 [...] todos os tipos de governo perceberão que o controle lhes escapa à medida que a tecnologia da
informação se espalha gradualmente na parte minoritária do mundo que ainda carece de telefones,
computadores e eletricidade. [...]  Atualmente, muitos governos controlam o acesso dos cidadãos à
Internet vigiando o serviço dos provedores. Embora seja custoso, os indivíduos mais habilidosos
conseguem driblar tais restrições, e o controle não precisa ser total para ser eficaz quanto aos propósitos
políticos. Mas, à proporção que se desenvolvem, as sociedades enfrentam dilemas ao tentar proteger o
controle soberano sobre a informação (NYE Jr., 2002-b, p. 93).

 
No início do ano de 2008, Joseph Nye publicou outra obra – The Powers to Lead – na qual

analisa as qualidades necessárias para que um líder alcance o sucesso tendo como cenário a era da
informação e suas incessantes revoluções. Para isso, o autor parte dos conceitos de soft e hard power,
trabalhados anteriormente em outras obras, cunhando o conceito híbrido chamado de smart power, o que
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poderia ser traduzido como poder esperto ou inteligente. O autor observa que “a habilidade para combinar
hard power e soft power numa estratégia eficaz se configura num smart power” (NYE Jr., 2008. p.43).
Nye sustenta que, a partir de agora, uma grande habilidade passará a ser exigida dos maiores líderes
mundiais: saber conciliar o hard e o soft power. Justifica que o soft power não é algo bom, por si próprio,
e que nem sempre ele é melhor que o hard power, pois isso dependerá do caso em análise. Saber
identificar qual é a melhor estratégia faz surgir um verdadeiro líder, com poder de comando efetivo no
cenário internacional (NYE Jr., 2008. p.43-44).

Todas essas perspectivas decorrentes da visão de Nye se aproximam das análises feitas por
outro teórico do poder global, Alvim Toffler. Para ele, grande parte das teorias e hipóteses sobre o poder
dá a entender que “poder é uma questão de quantidade”, enquanto que, no seu entendimento, o fator mais
importante é a “qualidade do poder” (TOFFLER, 2003. p. 39). Por isso, entende que “a principal fraqueza
da força bruta ou da violência, no entanto, é a sua total inflexibilidade”, o que demonstra ser um poder de
“baixa qualidade” (TOFFLER, 2003. p. 39).

Seguindo com esse raciocínio, o autor explica que a riqueza é um exemplo de poder de
qualidade média, já que pode ser usada de modo positivo ou negativo, sendo, portanto, muito mais flexível
do que a força bruta. O poder considerado como sendo de “mais alta qualidade”, é aquele proveniente da
“aplicação do conhecimento” (TOFFLER, 2003. p. 40). Além disso, conclui que

[...] o poder de alta qualidade não é apenas influência. Não é apenas a capacidade de se conseguir o que
se quer, de fazer com que os outros façam o que você quer, embora prefiram dizer o contrário. A alta
qualidade significa mais. Ela implica eficiência – usar o menor número de fontes de poder para atingir
um objetivo. O conhecimento pode ser usado, com freqüência, para fazer com que o outro lado goste
do seu plano de ação. Pode até, convencer uma pessoa de que ela é que teve a idéia (TOFFLER, 2003.
p. 40).

 
Essa reflexão feita por Toffler se aproxima de certos pontos abordados por Nye, e demonstra

que a conjugação dessas duas concepções pode ser encontrada na atuação das diversas manifestações
midiáticas, nas quais a filtragem de informações relevantes e sua transformação em notícia evidencia-se
um forte exemplo de poder com qualidade, cujo domínio muitos dos demais atores das relações
internacionais almejam.

O grande desafio ao se admitir tal poder é também reconhecer que se vive uma grande batalha
em andamento pelo controle da mídia. Segundo Ignácio Ramonet, as grandes multinacionais da
informação já compreenderam que a informação não é apenas um instrumento de propaganda e que o seu
controle pode trazer muitos lucros.

Por essa razão, o autor sustenta que “estamos caminhando para uma situação em que um único
grupo econômico controlará o conjunto da informação e decidirá sobre o que os 6 bilhões de indivíduos do
nosso planeta deverão ver, e de que maneira” (RAMONET, 1999. p. 55). É em face dessa constatação que
Ramonet afirma que o poder passou da esfera política concentrada, especialmente nos Estados nacionais,
para um controle de mercado financeiro, grupos planetários de mídia, as infovias da comunicação, as

indústrias de informática e as tecnologias genéticas.
[7]

Apesar de as informações encontrarem-se globalmente difundidas com maior facilidade, a sua
produção e difusão, ainda, são utilizadas de uma forma manipulada, que ao invés de esclarecer apenas
confunde. Milton Santos, quando analisa esse ponto, refere que essa é uma situação muito grave, pois
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[...] nas condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui um dado essencial e
imprescindível. Mas, na medida em que o que chega às pessoas, como também às empresas e
instituições hegemonizadas, é, já, o resultado de uma manipulação, tal informação se apresenta como
ideologia. [...] Estamos diante de um novo ‘encantamento do mundo’, no qual o discurso e a retórica
são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação são insidiosos, já que a
informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela busca
convencer (SANTOS, 2006. p. 39).

 
Nesse contexto, insere-se a comunicação como mercadoria, no sentido de que se passa a

perceber os grandes lucros que esta indústria pode conferir a seus proprietários. Tal valorização dá início à
busca por maiores mercados por parte das empresas do ramo, levando a uma monopolização. Com isso, “a
indústria da mídia não apenas se submeteu de forma cada vez mais intensa aos interesses do mercado
mundial, no sentido estritamente econômico, como também aos jogos de poder que regulamentam esse
próprio mercado” (ARBEX JUNIOR, 2001. p. 99).

Por isso, é importante notar, que “a forma como se dá a apropriação dos meios e tecnologias
de informação pelas grandes empresas e megaconglomerados conduz a um caminho de reiteração da vida
capitalista, de forma a que se mantenha o universo simbólico” (BUDÓ, 2003). Portanto, conforme refere
Margareth Steinberger, tendo em vista que a mídia “floresceu no capitalismo” fica difícil exigir a sua
desvinculação a esses interesses, principalmente quando seu poder se potencializa em face dos impulsos
que as novas tecnologias conferiram à informação (STEINBERGER, 2005. p.28).

Assim, “o estatuto mercadológico da notícia não é um fator desprezível no dimensionamento

de seu papel na formação de um imaginário geopolítico social” (STEINBERGER, 2005. p.28). Isso
porque, é dentro desse contexto capitalista que a informação jornalística ganha ainda mais valor diante da
credibilidade de suas fontes e, portanto, a inserção da notícia no cenário internacional faz com que o
jornalismo atinja uma “dimensão pragmática de ferramenta geopolítica” (STEINBERGER, 2005. p.28).

Dessa forma, o poder de “formação da opinião pública internacional e de um imaginário
geopolítico social passa a fazer parte de uma barganha da mídia com os Estados, organismos multilaterais,
e com uma emergente sociedade civil internacional" (STEINBERGER, 2005. p.28).

Diante dessas considerações, portanto, percebe-se que a teoria de Nye reconhece que o poder
bruto tem resultados relativamente rápidos, em relação ao poder brando, que tem resultado e efeito em
longo prazo.

Contudo, isso não deve servir como impedimento para que essa espécie de poder seja cada vez
mais empregada (NYE Jr., 2004-b, p. 99). Ou seja, a mídia exerce um poder junto à vida social e política
internacional, mas seus efeitos somente podem ser medidos cientificamente quando são analisados os seus
efeitos em longo prazo. Por essa razão, também não se deve subestimar o poder potencial que as novas
mídias poderão exercer no tratamento de questões internacionais complexas, nem mesmo ignorar os
movimentos de contestação ao atual padrão da mídia tradicional e seus vínculos com interesses pessoais

em detrimento da informação verdadeira.
[8]

 
3 SOFT POWER E MÍDIA: COMO LIDAR COM OS FLUXOS DA INFORMAÇÃO EM FACE DO
PARADOXO DA ABUNDÂNCIA?
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Novas tecnologias como a Internet permitem que a comunicação e as informações fluam com
muito mais facilidade. Para Joseph Nye, a Internet cria um sistema em que o poder da informação se

distribui muito mais largamente.
[9]

 As informações presentes na rede podem ser acessadas em qualquer

momento ou lugar e por praticamente qualquer pessoa.
[10]

 Esse fenômeno causa, todavia, aceleração no
ritmo em que as informações são disponibilizadas e buscadas junto ao ciberespaço.

Para o jornalismo, em especial, isso causou um barateamento nos custos de produção das
notícias que, por outro lado, disponibilizou um estoque excessivo de informação com possibilidade (e
necessidade) de atualização contínua. Segundo Margareth Born Steinberger, isso se configura como uma
vantagem relativa, tendo em vista que a “informação jornalística é um produto altamente perecível em
razão do seu comprometimento com o novo” (STEINBERGER, 2005. p. 204).

Em face disso, cada vez mais, há uma necessidade de se manter informado e, para acompanhar
todas as transformações da vida contemporânea, é a Internet, com seus inúmeros sites, blogs, microblogs,
etc., que age como uma fonte inesgotável de informações nos mais variados sentidos.

Essa revolução, na forma como se estabelecem as conexões planetárias, cria comunidades e
redes virtuais que transpõem as fronteiras nacionais, fazendo com que “conglomerados transnacionais e os
agentes não governamentais (inclusive terroristas)” tenham um papel e um alcance bem mais importante

do que possuíam há alguns anos.
[11]

 Para Joseph Nye, isso traz uma implicação significativa para a
política externa, pois a mesma deixa de ser campo exclusivo dos governos e abre espaço à participação
dos indivíduos e das organizações particulares que, graças a Internet, “terão a possibilidade de participar
diretamente da política mundial” (NYE Jr., 2002-b. p. 101). Além disso, o autor entende que “a
disseminação da informação levará a uma distribuição mais ampla do poder, e as redes informais, [...]
destruirão o monopólio da burocracia tradicional” (NYE Jr., 2002-b. p. 101).

Outro fator a ser considerado quando se analisa esse contexto, é a velocidade com que as
informações circulam na Internet, pois isso pode significar que todos os governos no mundo “[...] terão
menos controle sobre suas agendas. Os líderes políticos desfrutarão de menor grau de liberdade ao reagir

aos fatos e terão que dividir o palco com outros atores” (NYE Jr., 2002-b. p. 101).  Em face disso, também
será necessária a adoção de um sistema de planejamento midiático, algo que não é novo na prática política
internacional. Todavia, anteriormente essa era uma preocupação chamada tão somente de propaganda
política, tendo em vista que o “alvo dos governos era a população interna, sobretudo o eleitorado”
(STEINBERGER, 2005. p. 172).

A situação atual mudou essa relação e em face da globalização da informação as principais
potências precisaram alargar o seu alvo de ação, visando a atingir a comunidade internacional e, com isso,
“atingir a opinião pública de outros países, até mesmo como forma de influenciar seus governantes”
(STEINBERGER, 2005. p. 172).

Um exemplo de que essa utilização dos recursos midiáticos está em expansão e transformação
pode ser vista na importância que o marketing político assumiu na prática política mundial. O governo
norte-americano, por exemplo, planeja criar, desde a época do governo George W.Bush, um “Escritório de
Influência Estratégica” que seria gerido por suas Forças armadas. “O maior impacto desse projeto, no
entanto, é a confirmação da mídia, mais do que como instrumento de propaganda, como ator geopolítico
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de peso no cenário internacional" (STEINBERGER, 2005. p. 172).
As novas tecnologias da informação confirmam as previsões de McLuhan, tendo em vista que

novos espaços foram criados e transformaram o mundo em uma aldeia global, ainda que, para muitos,
somente sob o ponto de vista virtual (McLUHAN, 1999).

A Internet apresenta-se, portanto, cada vez mais, não como uma simples ferramenta, mas como
uma extensão dos sentidos humanos e uma significativa fonte de soft power. Da apuração da informação
até sua transformação em notícia, houve uma redução considerável no tempo necessário para a
concretização desse processo, que se completa quando atinge o seu público consumidor.

Por outro lado, produz-se cada vez mais informação e ao mesmo tempo isso gera mais
desatenção. O volume excessivo de dados, fatos, e todo o tipo de informação que são disponibilizados para
quem o deseja, causa uma espécie de bloqueio, tendo em vista que praticamente ninguém, por mais
atualizado que seja, consegue manter-se atualizado em tudo o que de relevante acontece no mundo.

Diante desse excesso de informação é que talvez se justifique o rápido sucesso de novas mídias
como o Twitter, pois, ao limitar a mensagem a 140 caracteres, acaba por exigir uma síntese nem sempre
encontrada em outros meios. Porém, até mesmo essa nova mídia sofre do excesso de informação, que
perde, com isso, a sua eficácia, pois não chega com a mesma força até o seu receptor.

Segundo Paulo Vaz, o excesso de informação é
[...] particularmente transparente na internet. Duas metáforas freqüentemente usadas para descrevê-lo
sinalizam que o indivíduo é a medida de toda a informação, que o excesso é relativo a cada um de nós
em uma dada configuração de nossos interesses. Fala-se de dilúvio ou inundação; se navegar é o termo
usado para descrever a passagem de um documento a outro, o excesso nos ameaça de naufrágio no
mundo virtual. Fala-se também de sobrecarga (overload) de informações. A dúvida sobre a
possibilidade de o imaterial pesar é rapidamente transposta pela lembrança de que a informação
pressiona por agir sobre o pensamento e que o corpo deve estar presente na interface para estimular
nosso senso de realidade no mundo virtual. Ironia maior: o excesso é fomentado por seu
questionamento. Em 1998, havia mais de 20.000 sites na internet dedicados ao excesso de informação
(VAZ, 2004. p. 190).

 
Joseph Nye refere que o “paradoxo da abundância” é um dos aspectos mais interessantes do

poder, em face desse constante e crescente fluxo de informação que, ao mesmo tempo, gera uma escassez
de atenção.  “Quando confrontados com um volume excessivo de informação, é difícil saber no que
devemos nos concentrar. A atenção, não a informação, passa a ser o recurso escasso, e quem adquire poder
são os mais capazes de distinguir os sinais valiosos em meio à celeuma” (NYE Jr., 2002-b. p. 121).

É por essa razão que Nye justifica o aumento na procura por pessoas que consigam filtrar essa
informação. Para ele, a busca por editores capazes de filtrar as informações é uma “fonte de poder para os
que têm condições de nos dizer em que concentrar a atenção” (NYE Jr., 2002-b. p. 121). Além disso, o
autor observa que o poder “não converge necessariamente para aqueles que podem produzir ou reter a

informação (NYE Jr., 2002-b. p. 121). Ao contrário da interdependência assimétrica no comércio, no qual
o poder é dos que conseguem obstar ou romper os vínculos comerciais, no fluxo da informação, o poder é
de quem tem capacidade de editar e validar com autoridade a informação, selecionando tanto o que é
correto como o que é importante” (NYE Jr., 2002-b. p. 121). 

A alternativa, portanto, para se lidar num mundo carregado excessivamente de mensagens, é
acreditar em quem consegue filtrar essas informações e mostrar tão somente aquilo que merece a devida

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5721



atenção do público. O problema, todavia, é em quem confiar e como confiar. Isso porque o poder
depositado nesse selecionador das informações confirmará a evidência de que o soft power da informação
será exercido por meio do controle da agenda dos debates públicos, tendo em vista que os responsáveis
por essa filtragem são os que irão decidir quais “questões terão acesso à arena internacional de debates”
(STEINBERGER, 2005. p. 175).

A aplicação da teoria do gatekeeper
[12]

, sob esse contexto do soft power proposto por Nye,
mostra-se fundamental na análise quanto à credibilidade conferida a esses selecionadores.  Isso porque a
função exercida por eles acabará, cada vez mais, sendo uma fonte de poder e um requisito essencial para
se destacar nesse novo cenário. Conseguir se inserir no rol de selecionadores credíveis será um exercício
interessante e necessário, porém, não é algo realizável para todos que o desejarem, ao menos não pelos
meios tradicionais.

A mídia, contudo, é um dos atores que possui uma tendência natural a gozar da credibilidade
social. Há, portanto, uma tendência de se conferir credibilidade aos tradicionais meios de comunicação
que sempre tiveram destaque em suas práticas jornalísticas. A Internet, por outro lado, obriga que se pense
como essa credibilidade poderá vir a se transferir para esse novo meio. “Nos meios de comunicação de
massa tradicionais a credibilidade antecede ou acompanha o evento informativo ou de entretenimento com
o qual o usuário contata. Quando alguém pensa na RTP, na TVI, na CNN, na BBC ou RAI confere-lhes
um determinado grau de credibilidade. No caso da Internet o processo tende a ser diferente” (CARDOSO,
2007. p. 302).

Gustavo Cardoso sustenta que a credibilidade na rede e o aceitar dessa nova fonte de
informação precisam ser “construídos pelo usuário à medida em que interage com a informação”
(CARDOSO, 2007. p. 302). A análise do soft power potencial da Internet mostra-se, portanto, como algo
de fundamental importância de ser compreendido, pois na Internet emergem, cada vez mais, outros
possíveis focos de poder decorrentes de uma credibilidade que pode vir a ser construída pelas novas
mídias, tal como estudado no capítulo anterior.

Essa é uma mudança que se mostra necessária, pois, apesar de existirem diversas razões que a
justifiquem, a mais importante é que

[...] a televisão e os demais veículos clássicos de comunicação estão sendo desafiados pela Internet e
por outras tecnologias que oferecem opções mais amplas de serviços de informação e entretenimento.
A fragmentação da sólida audiência da televisão é apenas um exemplo dessa tendência. Outras mídias
também estão sendo afetadas. Por exemplo, nos últimos anos da década de 90, a leitura de jornais
diários por adultos diminuiu de cerca de 78% (índice do final da década de 40) para menos de 60%
(DIZARD JR., 2000. p. 19-20).
 

Em face disso, a busca por credibilidade é uma preocupação que atinge diversos setores, desde
os políticos até a mídia. Grandes redes de comunicação de massa, como a CNN, por exemplo, sentem-se
ameaçadas pela mudança de foco de seus telespectadores e, com isso, com uma possível queda em sua
credibilidade junto ao público e tal circunstância, segundo a teoria de Nye, seria uma perda de soft power
indesejada.

Para responder às novas exigências da sociedade em rede, a CNN foi a emissora de televisão
pioneira em agregar junto a sua prática jornalística os valores comuns na Internet de conciliar a
informação por meio da multimídia em voz, vídeo e texto. Além disso, a CNN passou a agir fortemente
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junto à Internet para resgatar sua audiência e firmar-se com um meio credível também junto à rede
(DIZARD JR., 2000. p. 72). Essas modificações, associadas a uma prática mais interativa, são
consideradas como “[...] a grande esperança dos setores de mídia e de telecomunicações na sua própria
reestruturação para competir no novo contexto das comunicações de massa” (DIZARD JR., 2000. p. 37).
Por outro lado, também é “[...] um conceito vago, envolvendo mais promessa que desempenho” e, dessa
forma, até o momento o “objetivo final da mídia interativa – aceitação em grande escala pelos
consumidores – ainda está para ser concretizado” (DIZARD JR., 2000. p. 37).

Joseph Nye, ao analisar a questão da credibilidade dos selecionadores da informação
(gatekeepers), refere que ela é uma fonte importante de soft power. O autor sustenta, ainda, que a
credibilidade somente se alcança quando se possui uma boa reputação no cenário midiático. Esse fator,
apesar de importante no passado, mostra-se ainda mais relevante no presente pois “as lutas políticas se dão
em torno à criação e à destruição da credibilidade”, tal como ocorre hoje com as questões sobre o
aquecimento global (NYE Jr., 2002-b. p. 121).

As comunidades tendem a se agrupar ao redor de selecionadores de informação fidedignos e, por outro
lado, a credibilidade percebida tende a reforçar as comunidades. Os usuários da Internet preferem
visitar os sítios cuja informação lhes parece ao mesmo tempo interessante e merecedora de crédito. Os
governos disputam a credibilidade não só perante os outros órgãos, mas perante uma longa série de
alternativas, incluindo a mídia, as empresas, as organizações não governamentais, as
intergovernamentais, as intragovernamentais e as redes de comunicação científicas. [...] a política se
converte numa disputa de credibilidade competitiva. Os governos concorrem entre si com outras
organizações a fim de aumentar a própria credibilidade e debilitar a dos adversários [...] O prestígio
sempre foi importante na política mundial, mas a credibilidade tornou-se um recurso de poder com
papel ainda mais importante, em virtude do dilúvio de informação gratuita e do ‘paradoxo da
abundância’ na era da informação (NYE Jr., 2002-b. p. 122-123).

 
O maior problema é que se vive uma fase de transição, em que os grandes meios de

comunicação já não possuem a mesma credibilidade que possuíam. Por isso, Juan Varela, ao analisar o
fenômeno das novas mídias, entende que são esses novos meios que “ensinam à comunicação de massa”
que ela necessita de uma maior transparência, bem como, ser mais aberta, de forma a “exalar confiança
por meio de uma conduta visível, onde tudo seja comprovado por todos” (VARELA, 2007. p. 89). O autor
ressalta que deve haver um predomínio do poder suave do fato verdadeiro em detrimento à “sacralização
do acesso ao secreto, ao reservado a alguns poucos” (VARELA, 2007. p. 89).

Em outras palavras, enquanto as novas mídias se fundam em bases mais participativas com a
sociedade, pois não dependem de manter relações políticas ou econômicas para difundir suas informações,
a grande mídia tradicional, estabelecida com o intuito de obtenção de lucro, por vezes, peca ao se omitir
em sua vocação intrínseca de informação verdadeira.

O problema, todavia, não se encontra resolvido, pois na Internet a confiabilidade também não
emergiu com total segurança, e, portanto, ainda é um obstáculo para se afirmar que as novas mídias gozam
de uma credibilidade mais efetiva em comparação à mídia tradicional. Diante da facilidade de se
introduzir novas informações na Internet não se pode identificar em muitos casos se o que está na rede é
verdadeiro ou não.

Nilson Lage destaca que, a priori, não é possível identificar se uma informação impactante,
por exemplo, “resulta de um trabalho sério” ou se é uma “mera especulação ou fantasia” (LAGE, 2001. p.
157). Por tal razão, o autor enfatiza a importância de se identificar a que tipo de categoria o site com a
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informação encontrada na Internet pertence (LAGE, 2001. p. 157). Identificando-se a qual categoria
pertence, ainda assim, antes de realizar qualquer juízo de valor ou tomar alguma decisão de transformar
uma informação em notícia, o autor sugere que se localize a instituição provedora para que se informe sua
credibilidade.

Ao analisar essas dificuldades pelas quais passa o jornalismo contemporâneo, Margareth
Steinberger sustenta que a “nova ordem geopolítica” é indiscutivelmente midiática e fundamentada na
opinião pública, razão pela qual se “utiliza de ferramentas bem pouco convencionais para estruturar o
imaginário social no campo geopolítico neste começo de século XXI” (STEINBERGER, 2005.p. 175).

Uma dessas ferramentas apontadas pela autora é a “auto-reflexidade”, que permite “ao
jornalismo inserir-se como ator no espaço público simbólico, disputando poder com outros atores e
configurando, assim, uma espécie nova de discurso no campo: o metajornalístico” (STEINBERGER,
2005.p. 175). A autora explica que a característica essencial desse novo tipo de discurso jornalístico,
portanto, reside na explicação para o público das “dificuldades e limites dos profissionais no que se refere
às fontes de informação”, sendo que essa “explicação se dá no próprio corpo do noticiário e constitui, ela
também, informação” (STEINBERGER, 2005.p. 175). Apesar de essa receita parecer auxiliar no processo
de coleta de informações, na produção das notícias e na relação do jornalista com o seu público, ainda
existem outros problemas que afligem a prática jornalística.

Um desses desafios a serem superados é saber lidar com a necessidade da velocidade na

produção da notícia.
[13]

 A conferência da informação diante desse fetiche da velocidade
[14]

, em alguns
casos, pode ser demorada e, com isso, exigirá uma escolha entre perder a possibilidade de informar ao

público, ainda sem uma checagem adequada da fonte,
[15]

 ou perder o ineditismo da notícia para um
concorrente, e, em muitas situações há uma escolha por se arriscar em confiar numa fonte não

checada.
[16]

 As fontes, portanto, também exercem um poder importante na forma como serão produzidas
as notícias e, com isso, tornam a atividade do jornalista muito perigosa quando o mesmo se reserva ao
direito de não revelar qual foi a sua fonte na intenção de protegê-la.

Felipe Pena explica que essa prática, todavia, pode ajudar a desvendar casos importantes como
o Watergate, porém, “também pode produzir grandes distorções, como o caso das falsas reportagens feitas

por Jayson Blair para o The New York Times, em 2003”.
[17]

 O autor explica que foi o próprio jornal quem
“[...] desmascarou o repórter acusando-o de inventar testemunhas e falsificar declarações, mas quantos
casos não desvendados terão existido antes deste?" (PENA, 2005. p. 60). Foi para evitar esse tipo de
situação que os jornais criaram procedimentos sobre como lidar com suas fontes. Isso também auxilia a

evitar a perda da credibilidade que esses tipos de escândalos ocasionam.
[18]

 Isso porque, nesse jogo de
poder pela informação, “as fontes também podem manipular o jornalista e agendar os meios de
comunicação. [...] Uma fonte oficial pode divulgar determinada notícia para amenizar o impacto de outra,
que deseja ocultar” (PENA, 2005. p. 61).

Dentro desse contexto, conforme vem sendo analisada, a informação noticiada também sofre
outro efeito dos tempos modernos, ou seja, o excessivo fluxo de informação pode causar a sua

efemeridade acentuada.
[19]

 As notícias e os acontecimentos relevantes somente permanecem com esse
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status enquanto conseguirem atrair a atenção de um público considerável. Na medida em que outras
"novas" informações são publicizadas há um deslocamento na atenção para outro foco e o problema até

então noticiado “deixa de existir” e é como se tivesse “desaparecido”.
[20]

 Aqui se pode visualizar bem um
exemplo do paradoxo da abundância, pois a própria Internet que gera esse ciclo avançado de “renovação”
das notícias e de acontecimentos, também auxilia na preservação dessa informação para aqueles que
tenham interesse em consultá-la futuramente junto à rede. Assim, apesar de certos fatos terem saído das
manchetes dos jornais, poderão ser consultados sempre que necessário, ao contrário das notícias presentes
em jornais tradicionais que após alguns dias já são descartadas totalmente da vida de seus leitores.

Esses aspectos da velocidade na produção e renovação das notícias tem sido uma constante em
diversos episódios políticos, econômicos, internacionais e nacionais dos últimos tempos, afetando
sensivelmente a forma como todo o processo produtivo das notícias é realizado.  Por essa razão, a figura
isolada do selecionador de informações acaba sendo desafiada constantemente, pois se dificulta cada vez
mais o processo de decisão entre o que será ou não notícia e de que forma ela será apresentada.

Como já dito anteriormente, a mídia nesse cenário em que a informação é poder, exerce um
papel importante apesar de alguns de seus setores, como o jornalismo, encontrarem dificuldades para lidar
em meio a tantas informações. É nesse ponto que a figura do gatekeeper precisa ser retomada, pois ainda é
uma figura importante, tendo em vista que para a mídia tradicional o excesso de informação gera uma
necessidade de seleção obrigatória e não há espaço para tudo aquilo que aconteceu, somente o que for
relevante e que, seguindo os valores-notícia, em tese, interessarão ao público que comprará essa
informação com um produto-notícia. 

Gustavo Cardoso confirma essa importância atribuída ao gatekeeper, referindo que “aquilo que
os jornais, rádio e televisão oferecem é credibilidade ou, se preferirmos, a verdade” (CARDOSO, 2007.p.
198). Porém, destaca o autor, para que essa credibilidade exista é necessário que alguém a assegure e
verifique se a informação noticiada é correta. O autor entende que na “maioria dos casos o usuário não
possui habilidade para isso na World Wide Web, necessita de alguém que valide a informação”
(CARDOSO, 2007.p. 198). O papel da Internet, ainda para o autor, talvez torne mais difícil a identificação
das informações verdadeiramente úteis e sobre as quais se deve, necessariamente, atribuir confiança e
dedicar a atenção. Para Gustavo Cardoso, a Internet conduz a uma perda do

[...] filtro das instituições ou, pelo menos, obriga-nos a repensar a necessidade de construir novos
filtros e também a desenvolver filtros individuais. Daí que a argumentação sobre o acesso à informação
tem de levar em conta que, de fato, podem existir notícias demais e que a única forma de assegurar o
acesso à informação útil é dizimá-las (isto é, aplicar critérios de filtragem positiva e negativa
escolhendo uma opção entre cada 10). Só que essa filtragem implica igualmente o conhecimento dos
mecanismos que produziram a informação, o que nos leva à discussão sobre as habilidades necessárias.
[...] A existência de abundância de informação não constitui uma garantia de sua utilidade social, pois
deve-se possuir os conhecimentos necessários para agir como filtro de informação, saber distinguir e
selecionar, ou o acesso a toda essa informação será inútil (CARDOSO, 2007.p. 120-121).

 
Esse raciocínio de Gustavo Cardoso conduz a uma análise sobre a forma como a informação é

buscada e filtrada na Internet. Uma tendência existente junto à rede é partir em busca de informações a
partir de algum site que faça essa busca. Os sites com mecanismos de busca, portanto, afiguram-se como
os grandes portões da informação na Internet pois atuam como o primeiro elemento filtrante de tudo

aquilo que consta na Internet.
[21]

 Esse é o caso do site Google, que se firmou como um maior site de
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buscas no mundo. Mas, como esse processo pode influenciar nos fluxos de informação e no
estabelecimento de fluxos de poder junto ao cenário internacional? O Google mediante um complexo
sistema de avaliação dos inúmeros sites existentes na Internet apresenta uma listagem que se baseia,
principalmente, no reconhecimento que os sites possuem pelos próprios usuários e na credibilidade da

fonte.
[22]

Com isso, evidencia-se um fenômeno interessante, pois os primeiros resultados das buscas são,
geralmente, os resultados que os usuários da rede se satisfazem. Ou seja, normalmente, quem procura algo
no Google se atém tão somente aos 25 primeiros resultados e ignora os demais (CARDOSO, 2007.p. 297-
298). Isso gera um fortalecimento naquelas fontes listadas em primeiro lugar e um afastamento daquelas
que estão mais abaixo no grau de relevância, ou como refere Cardoso, a utilização de classificações de
“ranking de popularidade para escolha de resultados, para apresentar em buscas, tende a tornar as páginas
já populares mais populares e as menos populares cada vez menos visíveis” (CARDOSO, 2007.p. 299).

Emerge, assim, a figura do Internet gatekeeper ou gatekeeper digital.
[23]

 Dessa forma, os
mecanismos que efetuam as buscas na Internet acabam por desempenhar “a função de decidir a

informação relevante para a entrada digitada pelo usuário” (CARDOSO, 2007.p. 296). O autor destaca,
portanto, que estar disponível na Internet não pode ser considerado sinônimo de estar acessível ao usuário
pois “mesmo que o leitor saiba o que pretende encontrar, fica dependente das escolhas dos produtores de
informação, dos criadores dos mecanismos de busca e das equipes de marketing, dos próprios
mecanismos, que especificam critérios de apresentação dos resultados” (CARDOSO, 2007. p. 300).

Apesar de essa postura mostrar-se coerente com a realidade, também se deve ponderar se não
existe certo exagero em minimizar a capacidade interpretativa dos usuários da rede. Pierre Lévy sustenta
que “nenhuma autoridade central garante o valor das informações disponíveis no conjunto da rede”
(LÉVY, 1999. p. 243).

Em face disso, o autor entende que a confiabilidade do material na rede pode em primeiro
momento ser atribuído pela identificação dos seus responsáveis, pessoas ou instituições que “assinam suas
contribuições e defendem sua validade frente à comunidade dos internautas. [...] As comunidades virtuais,
fóruns eletrônicos ou newsgroups são freqüentemente moderados por responsáveis que filtram as
contribuições de acordo com sua qualidade ou pertinência” (LÉVY, 1999. p. 243). Porém, o fator que deve
ser levado em consideração é que existe em funcionamento na Internet “uma espécie de opinião pública”
(LÉVY, 1999. p. 243). Ou seja, para o autor o controle sobre a qualidade da informação pode ser feita
pelos próprios usuários e não tão somente pelos mecanismos de busca tal como sustentado por Cardoso. É
claro que Pierre Lévy se questiona se o “caráter diluviano da informação e da comunicação no
ciberespaço” não gera “um caos e colocam em desvantagem aquelas pessoas desprovidas de “fortes

referências pessoais ou sociais” (LÉVY, 1999. p. 244). O autor, por sua vez, mantém um forte otimismo
de que, apesar do excessivo fluxo informacional desorganizado, isso não impede que as pessoas se

orientem e se organizem por conta própria. 
[24]

Em face dessa divergência de concepções, que não são restritas aos dois autores em discussão,
mostra-se necessário, portanto, questioná-las mediante análise conjunta de outra figura emergente no
controle das informações presentes na rede: o gatewatcher. A inclusão desse novo intermediário do
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processo de divulgação das informações na rede, permite que se chegue a um meio termo entre a proposta
de autonomia plena dos usuários da rede e o controle total do processo de seleção nas mãos dos
gatekeepers.  

Atualmente existe uma tendência cada vez mais forte de que o próprio usuário da Internet
também figure como um selecionador de informação, a exemplo do que ocorre com os blogs. Todavia,
essa atuação não ocorre somente no sentido do que entra ou não no “portão” (lembrando aqui que os
gatekeepers são considerados os guardiães do portão da informação), mas sim no sentido de organizar essa
informação para os demais usuários da rede. Por essa razão, a figura do gatewatcher é tida como a de um
bibliotecário que auxilia nesse processo, sem, contudo, definir qual a leitura que o usuário que o procura
deverá realizar.  Portanto, o papel que cada blog exerce na Internet faz com que se possa afirmar que cada
blogueiro possui um soft power potencial muito grande.

De qualquer forma, é necessário também reconhecer que certos fatores, todavia, farão com que
essa influência seja exercida com maior ou menor intensidade, sendo que um dos mais relevantes é o da
credibilidade do agente. Por outro lado, o simples exercício descentralizado desse papel de gatewatcher já
permite que se concorde com o otimismo de Lévy ao perceber que existe, ainda que em gestação, um
aumento na preocupação junto a rede relativos a certos problemas sociais e que a Internet potencializa
essa consciência. Porém, deve-se frisar novamente, que se está diante de uma nova roupagem para o
gatekeeper, que não deixa de existir, tão somente passa a compartilhar com outros usuários da rede essa

tarefa de filtragem.
[25]

 Além disso, há outro aspecto muito bem reconhecido por Lévy de que apesar de
existirem oportunidades de interação e reflexão individual sobre a informação presente da rede nem
sempre ela é aproveitada adequadamente. De qualquer forma, as redes virtuais poderão mudar muitas das
bases sob as quais estão estabelecidas as atuais relações de poder político. Basta relembrar a forma como
as interações políticas durante certos acontecimentos excepcionais ou em situações como eleições se
desenrolam por meio das mídias sociais e de fenômenos como Twitter e Facebook.

Independentemente de quem venha a exercer esse papel de guardião da informação
(gatekeeper) ou organizador da “biblioteca” (gatewatcher), um problema que o excesso de informação
também traz é o da necessidade de constante atualização, principalmente das notícias, para que o soft
power dos responsáveis por esse processo não venha a ser reduzido.

Os padrões das notícias internacionais, em especial, exigem uma síntese adequada dos fatos e
uma estética visual construtiva da informação que prendam a atenção do usuário.

A busca pelo novo, o fetiche pela velocidade, faz com que, reconhecidamente certas questões
políticas internacionais, por exemplo, nem sempre encontrem um grande espaço na atenção do público se

não vier acompanhada desses atributos.
[26]

 Até mesmo as questões ambientais contemporâneas chamam
mais a atenção por efeitos visuais que certos eventos da natureza proporcionam do que a discussão sobre
questões futuras ainda não passíveis de serem capturadas pelas lentes da mídia.

Esse talvez seja um dos grandes desafios que o exercício do soft power da mídia enfrentará
para lidar com o aquecimento global. É o problema cuja identificação dos efeitos ainda depende de muita
discussão política, pois se trata de um assunto pautado por relatórios científicos ainda não conclusivos,
muitos deles controvertidos e questionados pela própria mídia o que faz emergir, até mesmo, uma dúvida
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sobre a sua concretude. 
Há, portanto, uma dificuldade muito grande de se estabelecerem conexões claras entre certos

fenômenos climáticos identificáveis e os resultados apontados por esses estudos relativos às mudanças
climáticas e aquecimento global. Sem essa visualização clara, que poderia muito bem ser feita de forma
mais efetiva pela mídia (em todas as suas extensões) grande parte das possíveis discussões se esvaziam e,
dessa forma, outros são os assuntos que entram na agenda política e midiática.

Joseph Nye reforça a tese de que o soft Power exercido pela mídia, ao captar a atenção das
pessoas em prol de um determinado ideal, mostra-se essencial para enfrentar certos problemas de alcance
global. Segundo o autor, para se lidar com “[...] as alterações climáticas globais, o poder militar é
simplesmente incapaz de gerar sucesso e, às vezes, o seu emprego pode ser contraproducente” (NYE Jr.,
2002-b. p. 19). Justamente por isso, é que as fontes de soft power precisam se potencializar e agir para
focalizar a atenção da opinião pública para problemas complexos. Existem, porém, dúvidas sobre como
atuar frente a essa situação. Nye se questiona justamente sobre como se deve agir “nesta época de poder e
perigo sem paralelos” (NYE Jr., 2002-b. p. 21). O autor questiona como “conseguiremos aprender a usar
os poderes duro e brando numa combinação produtiva [...] para enfrentar outros problemas da era da
informação global?” (NYE Jr., 2002-b. p. 21).

As respostas a essas indagações requerem uma consciência de que o problema precisa ser
discutido globalmente, tendo em vista que em face do “[...] crescimento das redes mundiais de
interdependência – não cessa de acrescentar novos itens à nossa agenda nacional e internacional” (NYE
Jr., 2002-b. p. 17). Ou seja, é preciso saber utilizar as novas oportunidades que as tecnologias da
informação associadas às atuais interações propiciadas pela mídia global oferecem.

Conforme refere Armand Mattelart, a “interdependência obriga a pensar o mundo como uma
unidade interconectada. A força pura torna-se obsoleta diante dos problemas complexos das sociedades
contemporâneas. A ‘diplomacia das redes’ substitui a ‘diplomacia dos canhões’. Do diagnóstico sobre o
estado das relações internacionais à prova da mudança técnica, o geopolítico infere a necessidade um
global political planning” (MATTELART, 2002. p. 102).
 
CONCLUSAO
 

Os atuais ensaios sobre o papel da mídia na vida política nacional e internacional apontam para
a constatação de que a comunicação apresenta-se como outra face do poder – soft power –, sendo
identificada por meio da persuasão de ideias, culturas, valores, contrapostos ao poder das armas e dos
meios de coerção física.
Partindo desse pressuposto, as considerações teóricas presentes no presente artigo permitem afirmar que a
mídia afigura-se como importante ator do cenário internacional em face do fortalecimento do seu poder na
discussão de problemas ambientais globais. Percebe-se que, por meio do exercício de um soft power –
poder brando –, a mídia vem ampliando a sua capacidade de influenciar os demais atores no
enfrentamento dessa temática. As noções de soft power aplicadas à mídia, focalizada na atuação para a
cobertura acerca das discussões sobre as mudanças climáticas permite concluir que as novas tecnologias da
informação e comunicação ganham cada vez mais expressão, ao mesmo tempo em que também precisam
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enfrentar novos desafios. Dentre eles, está o de se lidar com o aumento no fluxo da informação e o
surgimento do paradoxo da abundância. Porém, é justamente nesse momento que se confirma o soft power
da(s) mídia(s) ao se estabelecer como um ator capaz de filtrar o excessivo fluxo de informações
contemporâneas e apontar em qual informação se deve concentrar a atenção. Como lembra Joseph Nye, o
poder na era da informação global é de quem consegue exercer com habilidade a tarefa de filtrar o que é
relevante e validar essa informação segundo seu entendimento e, dessa forma, expor essa sua visão aos
demais, convencendo-os de segui-la também. Essa é a essência do soft power que ficou demonstrada que
é muito bem exercida pela mídia em sua concepção tradicional e com uma crescente vocação em sua
concepção virtual. Uma dessas explicações para tal afirmação se deve ao fato de a mídia, apesar de alguns
percalços, ainda goza de uma credibilidade significativa junto à sociedade, sendo responsável pela
formação da própria opinião pública nacional e, por vezes, até internacional. A Internet, conforme já
referido, começa a se abrir também como uma nova arena para novos atores também adquirirem
credibilidade e passarem influenciar a tomada de decisões políticas, apesar de se constatar que esse
processo ainda não se encontra plenamente consolidado.

No que tange ao envolvimento da mídia com as questões ambientais é possível perceber o
grande avanço na participação social e midiática decorrente da realização da Eco-92. Foi a partir desse
momento que, inegavelmente, a mídia despertou sua atenção para os problemas ambientais e começou o
processo de especialização do newsmaking com vistas à obtenção de maior qualidade durante esse
processo. Por outro lado, também se consta que ainda existem muitos pontos que necessitam de maior
cuidado nas coberturas midiáticas, pois muitas impropriedades e confusões, apesar de terminológicas,
ainda ocorrem no exercício do jornalismo ligado aos temas ambientais.

Em síntese, percebe-se que a Internet, em especial, propicia uma interligação entre as mais
diversas mídias e isso favorece e amplia o espaço de discussão social de certos problemas.  Por outro lado,
o atual contexto midiático aponta para uma perda da credibilidade das mídias tradicionais e um
deslocamento gradual, mas constante, do foco das atenções para as mídias online.  Apesar de jornalismo
online, os blogs e as redes sociais na Internet ainda se constituírem num campo de constante modificação
e expansão, seu estudo mostra-se necessário ainda que sujeito a falhas, imperfeições ou compreensão
incompleta do fenômeno. A tendência que se tem identificado até o momento é a de interpenetração dos
universos compostos da mídia tradicional e da mídia online apesar da existência de um diálogo tenso e de
mútua influência entre ambas.

Em face dessas constatações, também se pode afirmar que o exercício da cidadania em rede
depende, por outro lado, da existência de um domínio individual para interagir com essas ferramentas de
mediação que permitem, cada vez mais, o acesso a informação e também à organização e participação em
acontecimentos.  Por essa razão se sustenta que diante dessa necessidade de se dominar e adquirir as
habilidades necessárias para a vivência no ciberespaço é que emerge o verdadeiro poder da mídia, poder
este, conferido “por ouvir, falar e ser ouvido” (CARDOSO, 2007. p. 32). Ou seja, trata-se de um poder
que permite aos “cidadãos, nos seus diversos papéis, acessar o espaço simbólico produzido pelas
tecnologias da mediação e, consequentemente, poder usá-las na construção da sua autonomia individual e
coletiva: o poder da mediação” (CARDOSO, 2007. p. 32).

Por outro lado, deve-se reconhecer que esse é um poder limitado tendo em vista que depende
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do contexto em que o mesmo é exercido. Assim, “embora a mídia possua o poder de influenciar (e mudar)
processos políticos, econômicos e sociais e de mudar a balança do poder, esse poder lhe é igualmente
negado pelo Estado, pelo mercado, pelas audiências resistentes ou proativas, pelos cidadãos e pelos
consumidores” (CARDOSO, 2007. p. 32).

Essa negação, todavia, não lhe impede que continue a exercer o poder de influenciar, muito
pelo contrário, o que se identifica é que as novas tecnologias da informação e comunicação permitirão
novos caminhos para o exercício desse poder.
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[1]
 Sobre esse tipo de normas, chamadas de soft law, conferir OLIVEIRA, 2007.

[2]
 Nesse sentido, encontra-se o art. 2 da Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância, firmada em

Genebra em 1979. O art. 2 refere-se, em síntese, que as Partes Contratantes encontram-se decididas a empregar os melhores
esforços para a limitação e, “tanto quanto possível”, a uma redução gradual da poluição atmosférica (CONVENÇÃO, 2010).
[3]

 O autor exemplifica essa atuação lembrando da “coalizão de grupos ambientais nos Estados Unidos, Canadá e Chile, formada a
partir dos Friends of the Earth, Sierra Club, Greenpeace, Defenders of Wildlife, The Canadian Environment Law Association e
muitos outros na mobilização contra a aprovação da Associação Norte-Americana de Livre Comércio (NAFTA) por causa da
insuficiência de dispositivos legais de proteção ambiental no acordo. Eles usaram a Internet para coordenar ações e trocar
informações,construindo uma rede permanente que passou a traçar as linhas de batalha da ação ambiental transnacional nas
Américas na década de 90” (CASTELLS, 2006. p.162).
[4]

 O hard power, portanto, é aquele poder duro, relativo aos poderes tradicionais e cujos efeitos são percebidos mais facilmente,
pois estão associados à forma mais concreta de poder (bélico e econômico, por exemplo (NYE Jr., 2004-b. p. 5).
[5]

 “A chamada revolução da informação contemporânea faz de todos os habitantes do planeta candidatos a mais uma versão da
modernização. O mundo é distribuído entre lentos e rápidos. A rapidez se torna argumento de autoridade que funda um mundo sem
lei, onde a coisa política está abolida”. (MATTELART, 2002. p 173)
[6]
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 De acordo com Nye: “Information is becoming more and more plentiful, but the flexibility to act first on new information is
rare. Information becomes power, especially before it spreads. […] Today, however, the new means of communication convey
immediate information on market trends to buyers and sellers worldwide”.(NYE Jr., 2004-a. p. 75)
[7]

 Para o autor, os principais atores são: a) associações de Estados (exemplo: União Europeia, MERCOSUL, dentre outras); b) as
empresas globais e os grandes grupos de mídia ou de finanças; e c) as organizações não-governamentais (RAMONET, 2003).
[8]

 “Alternativa, comunitária, oposicionista, contra-hegemônica, de resistência, engajada, independente, livre, radical. Qualquer
iniciativa que se valha de meios de comunicação sem objetivos comerciais recebe essa sorte de adjetivos. Mas a despeito desta ou
daquela designação, todas se referem ao universo de pessoas que compartilham uma visão negativa da mídia padrão, convencional,
comercial, corporativa (e por aí também proliferam modos de nomeação) e uma esperança no efeito transformador dessa mídia por
elas comandada. O que se nota é uma sobrevalorização do poder dessa mídia “menor” e uma idealização dos seus executores quanto
ao seu papel na sociedade”. (PRUDENCIO, 2006. p.128).
[9]

 “Para entender a relação entre informação e poder na política mundial, é útil distinguir três dimensões da informação que às
vezes se confundem. A primeira são os fluxos de dados como as notícias ou as estatísticas. Tem havido um tremendo e mensurável
aumento da quantidade de informação que atravessa as fronteiras internacionais. O custo médio dessa informação vem caindo, e boa
parte dela é gratuita. O declínio do custo e o acréscimo dos pontos de acesso ajudam os Estados pequenos e os agentes não estatais.
Por outro lado, a vasta escala de fluxos livres aumenta o valor da capacidade dos editores e integradores de sistema, o que beneficia
os grandes e poderosos. A segunda dimensão é da informação utilizada para obter vantagem nas situações competitivas. [...] Aqui o
mais importante é ser o primeiro, e isto normalmente favorece o mais poderoso. A terceira dimensão é a da informação-estratégica –
o conhecimento do plano de jogo do concorrente.” (NYE Jr., 2002-b. p. 120)
[10]

 Nesse ponto é preciso fazer uma ressalva quanto ao acesso às informações na internet. Apesar da crescente facilidade em obter
informação junto a esse meio, ainda existe um déficit no acesso à tecnologia em muitos países que afastam uma parcela significativa
da população mundial desse tipo de mecanismo. Felizmente, a situação tende a mudar e há um grande esforço mundial em
universalizar o acesso à internet mediante barateamento nos equipamentos e em toda a tecnologia necessária para o ingresso na
internet. Todavia, o maior problema do acesso à informação reside em locais onde paira uma censura sobre o conteúdo
disponibilizado na rede. Um caso recente de censura na China envolveu a empresa Google que desde a sua instalação no país em
2006 censurava certos sites a pedido do governo chinês. Contudo, em março de 2010, a empresa deixou de censurar certos sites ao
transferir seus servidores de dados para Hong Kong. Com isso, a partir de agora, as buscas realizadas no Google da China
(www.google.cn) passarão a ser redirecionadas para o serviço de busca hospedado em Hong Kong (www.google.hk). Dessa forma,
abre-se a possibilidade de os chineses acessar a páginas, até então proibidas, como Facebook, Twitter, Youtube, Google Docs e
Blogger. (GOOGLE, 2010)
[11]

 Joseph Nye chega a ressaltar que “muitas dessas organizações exercerão o seu próprio poder brando à medida que forem
atraindo os nossos cidadãos a coalizões alheias às fronteiras nacionais” (NYE Jr., 2002-b. p. 17).
[12]

 O conceito de gatekeeper (porteiro) “refere-se à pessoa que toma uma decisão após uma seqüência de decisões” (TRAQUINA,
2001. p. 68) Esse conceito foi elaborado a partir de um estudo desenvolvido pelo psicólogo Kurt Lewin em 1947, quando o mesmo
analisou o processo de tomada de decisão referente à aquisição de alimentos para casa. Nessa pesquisa, Lewin apresentou a
proposta de que o fluxo de informações existentes em um dado sistema passa por diversos  gates (portões), que funcionam como
filtros que permitem ou impedem a circulação de determinadas informações (WOLF, 2006. p. 180)
[13]

 "A velocidade nos leva de volta à imobilidade. As máquinas destinadas a ver por nós produzem uma visão sintética, que
automatiza a percepção. Uma percepção condicionada pela abordagem superficial da velocidade, cuja estética vale-se de uma
equivocada primazia da imagem sobre o texto e de um processo de simplificação da linguagem audiovisual". (PENA, 2005.p. 87)
[14]

 “[...] A velocidade é consumida como fetiche, pois ‘chegar na frente’ torna-se mais importante do que ‘dizer a verdade’: a
estrutura industrial da empresa jornalística está montada para atender a essa lógica. (MORETZSOHN, 2002. p. 120)
[15]

 "A fonte de qualquer informação nada mais é do que a subjetiva interpretação de um fato. Sua visão sobre determinado
acontecimento está mediada pelos "óculos" de sua cultura, sua linguagem, seus preconceitos. E, dependendo do grau de miopia, a
leite de aumento pode ser direcionada para seus próprios interesses. [...] É claro que existem pessoas desinteressadas e dispostas a
fornecer informações corretas. Entretanto, basta a proximidade do profissional mediador, o jornalista, para interferir
fundamentalmente na mensagem relatada”  (PENA, 2005. p.57-58).
[16]

 Segundo Manuel Chaparro, “os jornalistas das redações escrevem cada vez mais sobre fatos que não observaram e sobre
assuntos de que não entendem – precisam de bons informantes e intérpretes da realidade; as fontes empresariais e institucionais,
geradoras de fatos e atos de relevância social, e detentoras da capacidade de explicá-los, não sobrevivem sem a comunicação com
os ambientes externos – precisam dos meios. O problema é que, nesse ajustamento de conveniências, o jornalismo freqüentemente
se reduz a algumas técnicas usadas como ferramentas de propaganda, para servir a interesses particulares – às vezes, dos próprios
jornais e jornalistas”. (CHAPARRO, 1994. p. 94)
[17]
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 (PENA, 2005. p.60). Segundo Marcello Rollemberg, "investigação do NYT encontrou um desfecho alarmante: das 73
reportagens assinadas por Blair desde outubro de 2002, nada menos do que 36 tinham problemas sérios que feriram de morte todos
os procedimentos do fazer jornalístico. O repórter de 27 anos – que se demitiu em 1º de maio – inventou entrevistas, criou
personagens, plagiou ou deu como suas reportagens de outros veículos, mentiu quanto a viagens que supostamente havia feito sem
nunca, na verdade, ter saído de Nova York e deturpou informações. (ROLLEMBERG, 2003. p. 260)
[18]

 Alvin Toffler ao analisar a forma de funcionamento do “sistema global dos meios de comunicação” refere que há clara
tendência de aumento nos custos para o convencimento da opinião mundial a ser construída utilizando-se os meios de comunicação.
O autor refere, ainda, que “o que os estrangeiros disserem sobre um país terá mais peso interno nesse país do que nunca”. Por essa
razão, Toffler sustenta que “os governos irão, sem dúvida, inventar mentiras mais sofisticadas para racionalizar seus atos em
proveito próprio e manipular os crescentes meios de comunicação sistêmicos. Também irão aumentar as tentativas de melhorar sua
imagem global. Mas se essas tentativas falharem, eles poderão sofrer importantes penalidades econômicas por um comportamento
que não tenha agradado o resto do mundo”. (TOFFLER, 2003. p. 366)
[19]

 “A velha fórmula segundo a qual a informação é praticamente a única mercadoria que não vale mais nada ao fim de vinte e
quatro horas merece portanto reflexão. No século XIX e no início do século XX, em pleno auge da imprensa, trata-se [...] menos de
‘produzir informação’ do que de antecipá-la, de alcançá-la em movimento, para finalmente vendê-la antes que seja literalmente
ultrapassada. Os assinantes passam a comprar menos notícias cotidianas do que adquirir instantaneidade,ubiqüidade ou, em outras
palavras, compram sua participação na contemporaneidade universal, no movimento da futura cidade planetária”. (VIRILIO, 1996.
p. 49)
[20]

 Marcondes Filho refere que “tudo deve ser exposto até se queimar. Como nas antigas películas de cinema ou nos projetores de
slides sem sistema de refrigeração, a exposição excessiva de um diagrama queima o filme, fazendo-o desaparecer. No jornalismo, a
exposição, depois a superexposição, de pessoas, fatos, acontecimentos, provoca um processo social de ‘queima’ do fato, na medida
em que as notícias excessivamente veiculadas tornam-se inócuas, não provocam mais nenhum efeito, conduzem ao seu total
esquecimento. O excesso é a forma mais eficiente de extermínio da coisa e de seu total apagamento da memória”. (MARCONDES
FILHO, 1986. p. 21) (grifou-se).
[21]

 “De modo genérico, o intermediário na rede será aquele que permite a alguém encontrar o que deseja e atesta a credibilidade do
encontrado. A rede pode ser vista como a Biblioteca de Babel” como sendo “aquela onde se encontra todos os livros que podem ser
escritos, formados pela combinatória dos caracteres existentes do número de caracteres por página e do número de páginas por livro.
Estará nesta biblioteca um livro que conta a história de nossas vidas, desde quando nascemos até o momento fatal. Livro
interessante; mas como encontrá-lo, se a biblioteca é maior do que a massa do universo e se há uma diferença mínima entre este que
conta verdadeiramente a história da minha vida e um outro, ao lado na estante, que mudou apenas uma vírgula, aquela que,ao ler,
me faz crer que morrerei mais tarde? Do mesmo modo, deverá existir na rede, para cada interesse individual, a informação que o
atende; a dificuldade será encontrá-la e diferenciá-la das outras” (VAZ, 2004. p. 207).
[22]

 “Existe uma clara noção dos diferentes tipos de critérios objetivos que caracterizam o funcionamento dos mecanismos de
busca. Normalmente o critério pode ser de três tipos: popularidade do link (presente, entre outros, no Google), características da
página e análise de conteúdo. [...] Cada método tem a sua razão de ser e há mecanismos de busca que usam apenas um ou que
combinam vários” (CARDOSO, 2007.p. 297-298).
[23]

 “O internet gatekeeping é assim o produto do surgimento dos portais e dos mecanismos de busca e do modo como nos
apropriamos deles” (CARDOSO, 2007.p. 310).
[24]

 “Se trouxermos ao palco um indivíduo isolado, perdido na imensa e desordenada base de dados da internet, incapaz de encontra
o que procura ou que se contenta com os primeiros resultados propostos por um motor de busca, então teremos a sensação de que a
crescente abundância das informações e a ausência de triagens prévias são mais uma perda do que um progresso. Em contrapartida,
se chamarmos às tábuas um internauta não só capaz de utilizar toda a paleta de técnicas de pesquisa disponíveis, mas,sobretudo, que
participe em comunidades virtuais em que se debatem os seus tópicos de interesse favoritos e se trocam informações sobre os
melhores sítios, então sim, pode ser que a nova mediação, a das capilaridades relacionais,dos processos de inteligência colectiva
distribuídos e da crescente familiaridade com os territórios em expansão do hiperdocumento planetário seja mais eficaz e pertinente
do que a antiga” (LÉVY, 2002. p. 59-60).
[25]

 Segundo Lévy “A principal vantagem da internet, relativamente aos meios de comunicação da democracia midiática da
segunda metade do século XX (imprensa, rádio e televisão), é que permite que a todos os agentes que o desejarem exprimirem-se
sem terem de passar pelo poder do jornalista. Resultado: a esfera pública alarga-se, diversifica-se e complica-se particularmente.
Esta mutação da esfera pública constitui um dos fundamentos da ciberdemocracia. [...] Com efeito, nos meios de comunicação de
massas da democracia moderna, quem decidia, consoante os seus interesses ou necessidades, aquilo que iria transpor a fronteira
entre o privado e o público? Não quem tinha a mensagem a transmitir, mas sim o jornalista que controlava o meio de comunicação
ou aqueles que estavam por trás dele. Ora, o jornalista, mesmo que trabalhe num país livre e faça o seu trabalho de boa fé, exerce
necessariamente uma censura, nem que seja por razões de espaço disponível” (LÉVY, 2002. p. 55-57).
[26]

 Por outro lado, convém destacar que, no momento em que esses elementos são atendidos e o público se vê atraído pela
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informação política veiculada na mídia o seu papel de ator internacional se agiganta. Conforme refere Margareth Steinberger, “a
mídia configura-se, assim, como um campo preferencial na batalha das ideologias geopolíticas. Seu papel na formação de uma
opinião pública internacional revela-se cada vez mais importante, como bem mostra a atual mobilização contra a guerra do Iraque
através de passeatas e demonstrações populares em todo o mundo. Sem a mídia, tais movimentos não encontrariam tão rápida e
eficazmente seu espaço de disseminação." (STEINBERGER, 2005. p. 27).
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O TELETRABALHO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

THE TELEWORK IN THE INFORMATION SOCIETY

Juliana De Camargo Maltinti
Luciana De Camargo Maltinti

RESUMO
O presente estudo visa destacar a importância do Teletrabalho na Sociedade da Informação. Nas
últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente com
relação ao desenvolvimento tecnológico, proporcionado pelos diversos meios de comunicação,
acarretando modificações na economia mundial, razão pela qual estamos vivendo na Sociedade
da Informação. As inovações tecnológicas, com a consequente globalização, vem trazendo
profundas inovações na estrutura empresarial e nas relações de trabalho. As mudanças
verificadas nas relações de trabalho que surgiram com a sociedade da informação,
transformaram os modelos tradicionais de emprego, evidenciando novas modalidades de
execução laboral. Surge o teletrabalho, como uma forma de trabalho realizado em lugar distante
do escritório central ou centro de produção. Daí a necessidade da flexibilização das relações de
trabalho, a fim de adequar as novas formas de trabalho as exigências da Sociedade da
Informação, atendendo os princípios constitucionais e protetivos basilares do Direito do Trabalho.
PALAVRAS-CHAVES: SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; GLOBALIZAÇÃO; FLEXIBILIZAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO; TELETRABALHO; TRABALHO A DOMICÍLIO.

ABSTRACT
The present assay has objective to present the importance of Telework in the Information
Society. In recent decades the world has been undergoing constant changes, especially with
regard to technological development, provided by various media, leading to changes in the
global economy, which is why we are living in the Information Society. The technological
innovations, and the resulting globalization, is bringing profound innovations in corporate
structure and in labor relations. The changes in labor relations that emerged with the
information society, transformed the traditional models of employment, highlighting new
methods of implementing labor. Surge telework, as a form of work rather distant from the
central office or production plant. Hence the need for flexibility of labor relations, in order to
adapt the new forms of work requirements of the Information Society, taking into account the
constitutional principles and basic protective labor law.
KEYWORDS: INFORMATION SOCIETY; GLOBALIZATION; FLEXIBILITY OF LABOR RELATIONS;
TELEWORK; WORK TO RESIDENCE.

1. INTRODUÇÃO

 

O presente estudo visa destacar a importância do Teletrabalho na Sociedade da Informação.

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente com
relação ao desenvolvimento tecnológico, causando modificações sociais, políticas e econômicas, razão
pela qual estamos vivendo na Sociedade da Informação.

A Sociedade da Informação é caracterizada pela globalização constituída pela intensificação das
relações mundiais que ligam localidades distantes.

A importância das tecnologias de longo alcance desafia o trabalho da indústria tradicional de
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mesmo tempo e mesmo local. As mudanças tecnológicas relacionadas aos locais de trabalho requerem
flexibilização no modo de organizar o trabalho. Dentro deste contexto, surge o teletrabalho na Sociedade
da Informação, como forma alternativa de relação de trabalho, a fim de atingir maior produção, melhor
qualidade e menor preço, característica da globalização.

O Direito do Trabalho surgiu para regular o trabalho subordinado que se caracterizou em face do
processo de transformação provocado pela Revolução Industrial, como afirmação da intervenção estatal em
detrimento do liberalismo, dada a desproporção de poderes existente entre os sujeitos da relação de
emprego. Desse modo, pode-se afirmar que o Direito do Trabalho foi um dos primeiros instrumentos
jurídicos de limitação do poder econômico.

Vive-se atualmente na denominada Sociedade da Informação, caracterizada por constantes
transformações tecnológicas, proporcionando modificação na economia mundial, em razão da velocidade e
quantidade de informações e conhecimento que atingem índices inimagináveis, quebrando a noção de
tempo e espaço.

O aumento da concorrência decorrente da globalização exige uma maior produtividade, melhor
qualidade dos produtos e serviços, e a redução dos custos. Estes fatos repercutem diretamente no nível de
emprego, na flexibilização das normas de proteção do trabalhador e na intensificação do debate político
entre os defensores do Estado Liberal e do Estado Social, que adotam posições diferentes no que se refere
ao papel do poder público frente às relações de trabalho.

Assim, com a globalização a relação de emprego deixou de ser uma modalidade contratual quase
monopolizadora pessoal de serviços. Surgiram várias outras formas de contratação, entre elas o
teletrabalho. Este tem um importante papel na sociedade atual, uma vez que desfaz a concentração dos
processos produtivos, ou seja, o trabalhador exerce suas atividades em diversos locais, até mesmo em seu
próprio domicílio.

Desta forma, surge a necessidade de flexibilização das relações de trabalho, em razão de alguns
doutrinadores sustentarem que sua rigidez é responsável pela crise nas empresas, retirando delas a
possibilidade de adaptarem-se a um mercado em constante mutação.

Como se vê, a flexibilização das normas do Direito do Trabalho tem por objetivo, de um lado
assegurar um conjunto de regras mínimas ao trabalhador e, de outro, a sobrevivência da empresa, por meio
da modificação de comandos legais, procurando outorgar aos trabalhadores certos direitos mínimos e ao
empregador a possibilidade de adaptação de seu negócio, principalmente em épocas de crise econômica,
atingindo, inclusive, o teletrabalho.

 

2.    A Sociedade da Informação

 

Nas últimas décadas o mundo vem experimentando constantes transformações, especialmente em
função da aceleração dos mecanismos de difusão das informações, potenciados pelo desenvolvimento
tecnológico[1] das telecomunicações e da microeletrônica, os quais rompem fronteiras culturais, políticas
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e econômicas.

A facilitação do acesso à informação pelos diversos meios de comunicação, em especial pela
Internet[2], vem modificando substancialmente as relações sociais, econômicas e jurídicas, razão pela qual
estamos vivendo na denominada Sociedade da Informação[3], caracterizada pelo surgimento de complexas
redes profissionais e tecnológicas voltadas para a produção e para o uso da informação, a fim de gerar
conhecimento e, por conseqüência, riqueza.

A expressão Sociedade da Informação surgiu pelo então Presidente da Comissão Européia,
Jacques Delors, por ocasião do Conselho Europeu de Copenhage (1993), ao lançar pela primeira vez a
idéia das infra-estruturas da informação[4].

A Sociedade da Informação envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a
distribuição da informação através dos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, o telefone e os
computadores, especialmente com o advento de novas tecnologias como o satélite, a telefonia celular, a
Internet, a rede de fibra óptica mundial. Essas tecnologias não transformam a sociedade por si só, mas são
utilizadas pelas pessoas nos seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando uma nova estrutura
social, que tem reflexos na sociedade local e global[5]. “O conjunto desses recursos forma uma verdadeira
‘superestrada’ de informações e serviços freqüentemente chamada de ‘infovia’ ou ‘supervia’”[6].

Para José de Oliveira Ascensão “as auto-estradas da informação são meios de comunicação entre
computadores, que seriam caracterizados por grande capacidade, rapidez e fidedignidade[7]”. E, ainda,
completa “estes veículos permitiriam a comunicação fácil e intensa e trariam com isso grandes
possibilidades de interatividade. (...). As redes originárias interligam-se em redes nacionais, as ligações
internacionais multiplicam-se, tendo como horizonte a “infra-estrutura global da informação[8]”.

Portanto, o conceito de Sociedade da Informação[9] não se reduz apenas ao aspecto tecnológico,
ou seja, ao computador ou a um direito informático, abrange qualquer aquisição e transmissão da
informação que passa a ter valor econômico.

Daí dizer que “A economia do imaterial substitui em grande parte a economia dos bens materiais.
As variáveis centrais da sociedade industrial - o trabalho e o capital – são substituídas pelas variáveis
centrais da sociedade pós-industrial – a informação e o conhecimento[10]”.

A doutrina[11] identifica três marcos no desenvolvimento social: a Revolução Agrícola; a
Revolução Industrial e a Revolução da Informação.

Na era agrícola, o fator gerador de riqueza era a terra. Na era industrial, passou a ser a máquina à
vapor e a eletricidade. Na atualidade, a informação e o conhecimento são as fontes de riqueza, sendo certo
que estamos na “Era da Informação”, “Sociedade da Informação” ou “Sociedade em Rede[12]”,
caracterizada por mudanças rápidas e contínuas no desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase
nos processos de comunicação e informação, identificado por intermédio de várias denominações:
sociedade pós-industrial, da informação, do conhecimento, pós-moderna, de risco. O que muda, na
verdade, é o enfoque da mudança[13].

A Sociedade da Informação do século XXI substituiu a sociedade industrial do século XX, sendo
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não apenas a informação a novidade da sociedade atual, mas a velocidade e quantidade de informação e
conhecimento que atingem índices inimagináveis, quebrando a noção de tempo e espaço.

O acesso imediato e a grande quantidade de informação, proporcionado com o advento da
informática[14], tem causado preocupação, pois não há mais tempo para o armazenamento e
questionamento da informação, o que resulta no verdadeiro saber.

A informação, a comunicação, o conhecimento e o saber são quatro estágios distintos do intelecto
humano. A informação, o conhecimento e o saber são objetos da comunicação, já que esta é responsável
pela transmissão da informação e do conhecimento[15].

De acordo com Wilbur Shramm[16]:
Informação é algo que reduz o grau de incerteza numa dada situação. E, ainda, os humanos aprenderam
a transformar a informação na linguagem; aprenderam a escrever e armazenar a linguagem; e, talvez o
mais importante, aprenderam a multiplicar a informação, tornando-a transportável e disponível na
ausência do seu criador.

Segundo Maria Eduarda Gonçalves[17]:

O conceito de informação implica, em rigor, um estado de consciência sobre os factos ou dados; o que
quer dizer que pressupõe um esforço (de caráter intelectual, antes de mais) que permita passar da
informação imanente (dos factos ou dos dados brutos) à sua percepção e entendimento, o que implica,
normalmente, a sua recolha, tratamento e organização. O conceito de saber transcende esse plano:
consiste na capacidade de extrapolar para além dos factos e de retirar a partir deles conclusões
originais.   

Assim, o fator central da Sociedade da Informação é a informação, o conhecimento e a
comunicação, embora parte da sociedade ainda esteja excluída dessa realidade. A informação e o
conhecimento são produtos de riqueza. A Sociedade da Informação deve evoluir para a sociedade do
conhecimento. Embora seja comum designarmos a existência de uma nova era, denominada “Era do
Conhecimento”, esta ainda não foi atingida. O acesso à informação não significa acesso ao conhecimento.
Conhecimento significa amadurecimento, análise da informação. Trata-se de capacidade intelectual[18].

As inovações tecnológicas, com a consequente globalização, vêm favorecendo os países
economicamente mais desenvolvidos, uma vez que os avanços da informática e da telecomunicação geram
os computadores de círculos integrados, tendo como resultado profundas inovações na estrutura
empresarial e nas relações de trabalho. A concorrência comercial exige maior produtividade, melhor
qualidade dos produtos e serviços e menores custos. Dentro desse panorama, Süssekind[19] salienta duas
especiais conseqüências no campo empresarial: a horizontalização da produção de bens ou serviços,
mediante a contratação de empresas especializadas em determinados segmentos e a ampliação das
hipóteses de flexibilização das normas de proteção ao trabalho.

A Sociedade da Informação introduz novos elementos de maior intelectualização da atividade
produtiva, uma vez que as atividades que recorrem àquele tipo de tecnologia exigem processos de
simulação e de antecipação que permitem a programação de máquinas, o planejamento do trabalho, a
comunicação e inclusive o apoio ao controle da qualidade dos processos e dos produtos.

Neste contexto, verifica-se mudanças nas relações de trabalho, produtos da Sociedade da
Informação, tornando arcaicos os modelos tradicionais de emprego, evidenciando novas modalidades de
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execução laboral, como, por exemplo, o teletrabalho.

 

3. O Impacto da Tecnologia nas Relações de Trabalho

 

Nas últimas décadas o mundo vem sofrendo constantes transformações, especialmente em função
do avanço tecnológico, proporcionando mudanças políticas que tem consequências para a esfera
econômica em geral, o mercado de trabalho em especial e, notadamente, para o Direito do Trabalho, uma
vez que este regula as relações de emprego.

Pode-se dizer que hoje o processo econômico da descentralização produtiva está diretamente
ligado com a globalização, a qual tornou-se um fenômeno mundial e, com a queda das fronteiras, todas as
formas de prestação de trabalho tornam-se exploráveis.

Anthony Giddens[20] define globalização como sendo “a intensificação das relações mundiais que
ligam localidades distantes, de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorridos
a muitas milhas de distância e vice-versa”.

Assim, surge a necessidade das empresas se adequarem a métodos eficientes de competição
econômica em um cenário de livre fluxo dos mercados. Soma-se a isso a profunda revolução tecnológica,
geradora de modificações radicais na organização da produção, tendo em contrapartida, a constante
necessidade de combate ao desemprego.

Como consequência, a relação de emprego deixou se ser uma modalidade contratual quase
monopolizadora da prestação pessoal de serviços. Surgiram novas formas de contratação, entre elas: o
teletrabalho, a empreitada, a subcontratação, a terceirização, os contratos provisórios, o trabalho em tempo
parcial, o trabalho intermitente, as cooperativas fraudulentas, a informalidade, dentre outros, sendo que
todos estão sendo cada vez mais utilizados.

Com relação ao teletrabalho, este desfaz a concentração dos processos produtivos, uma vez que o
trabalhador exerce suas atividades em diversos locais, até mesmo em sua própria residência.

Vale dizer, as novas tecnologias estimulam a diferenciação, dividindo o mercado de trabalho entre
aqueles que detêm e os que não detêm o conhecimento em uma Sociedade da Informação.

Luis Carlos Amorim Robortella[21] destaca que é evidente a grande e crescente heterogeneidade
do mercado de trabalho, o que torna impossível a proteção homogênea que trata os trabalhadores como se
fossem todos iguais.

A globalização não pode ser considerado como um fenômeno imprevisto, mesmo porque, a
progressiva unificação do mundo foi um processo percebido com nitidez no decorrer do século XX.

Para Amauri Mascaro Nascimento[22], os efeitos da globalização no contrato individual de
trabalho “partem da premissa da necessidade da redução de custos das empresas na disputa pela
competitividade nacional e internacional, são redutivos de direitos dos trabalhadores e não preservam os
empregos”.
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Douglas Brasil e Curtis Cook[23] menciona:

O resultado final do uso da nova tecnologia é a maior produtividade, custos mais baixos e melhor
qualidade. À medida que o uso da tecnologia se difunde na sociedade, a produtividade coletiva
aumenta e com ela os níveis de rendimentos, o que facilita novos investimentos expansionários na
educação e, consequentemente, maior variedade tecnológica.

Para Luiz Carlos Robortella[24], esse fenômeno se denomina “estrutura ocupacional
padronizada”, na qual se predomina “a baixa qualificação em funções que alocam o maior número de
pessoas e, no outro extremo, funções de grande especialização alocando reduzido número de
profissionais”.

Desta forma, a globalização é um processo multidimensional e complexo, operando
simultaneamente em quase todos os domínios institucionais. Esta não visa ao pleno emprego, pelo
contrário, sua principal finalidade são as vantagens econômicas que podem alcançar nos novos mercados,
atuando sempre para facilitar a colocação dos produtos de forma menos onerosa.

O que se discute é se essa unificação é um processo em formação ou não na história da
humanidade, haja vista que se fosse um processo em formação, seria relativamente fácil controlar, pois,
com o aumento de fatores tendentes à unidade, provavelmente haveria um correspondente
desenvolvimento de conhecimentos.

Para Luis Carlos Amorim Robortella[25], a “globalização, a desindustrialização, a terceirização, a
nova tecnologia e outros fatores desconcentram o processo produtivo, precarizam as condições de trabalho,
geram desemprego e enfraquecem os sindicatos”.

Pode-se dizer que a precarização das relações de trabalho afeta a classe dos trabalhadores de
modo geral, inclusive com relação aos desempregados, que passam a ter o sentimento de inutilidade social,
ou seja, há a desqualificação também sob o ponto de vista cívico e político.

E ainda, em decorrência das exigências lucrativas e na perspectiva de atender à demanda do
capital, a organização do trabalho humano sofre grandes modificações, uma vez que a aceleração da
produtividade previamente planejada trouxe consigo a necessidade de se definir quem planeja, controla e
gerencia, ou seja, quem realiza o trabalho intelectual, e quem executa e operacionaliza, isto é, faz o
trabalho manual, sendo que para cada finalidade de trabalho assumido, acorda-se um tipo de condição e de
organização de trabalho para o trabalhador, produzindo modificações substanciais na vida, no mundo, na
sociedade e no homem.

É importante salientar, que tais modificações ocasionam a necessidade da segmentação da
economia mundial em blocos econômicos regionais, em substituição às tradicionais negociações
multilaterais entre as nações visando à integração e à cooperação econômica entre os países.

Em consequência das transformações mundiais, determinadas pelo processo de globalização e
implementadas no campo das relações entre o capital e o trabalho, surge a discussão acerca da
flexibilização das relações de trabalho.

 

4. A Flexibilização das Relações de Trabalho
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A sociedade se encontra em constantes transformações tecnológicas, o que acarreta a modificação
da economia mundial. Essas mudanças refletem na utilização da força de trabalho que, por consequência,
gera uma flexibilização da norma.

Vale dizer, assim como a Revolução Industrial do século XVIII foi a maior motivação para o
surgimento do Direito do Trabalho, a atual “Sociedade da Informação”, marcada pelo salto tecnológico dos
meios de produção e de comunicação, é a principal causa do movimento que objetiva a flexibilização das
normas trabalhistas.

Assim, a partir da década de 90, a flexibilização tem sido exaustivamente debatida na doutrina, na
qual alguns sustentam ser a rigidez das instituições a responsável pela crise nas empresas, retirando as
possibilidades de adaptarem-se a um mercado em constante mutação.

Segundo Sérgio Pinto Martins[26], a flexibilização das normas do Direito do Trabalho visa
assegurar um conjunto de regras mínimas ao trabalhador e, em compensação, a sobrevivência da empresa,
por meio da modificação de comandos legais, procurando ceder aos trabalhadores certos direitos mínimos
e ao empregador a possibilidade de adaptação de seu negócio, principalmente em épocas de crise
econômica.

Orlando Teixeira da Costa[27] conceitua a flexibilização como:

Instrumento ideológico liberal e pragmático de que vem se servindo os países de economia de mercado,
para que as empresas possam contar com mecanismos capazes de compatibilizar seus interesses e os
dos seus trabalhadores, tendo em vista a conjuntura mundial, caracterizada pelas rápidas flutuações do
sistema econômico, pelo aparecimento de novas tecnologias e outros fatores que exigem ajustes
inadiáveis.

É importante ressaltar que a flexibilização das relações de trabalho é diferente da
desregulamentação do Direito do Trabalho, uma vez que este último seria uma forma mais radical de
flexibilização, na medida em que o Estado retiraria toda a proteção normativa conferida ao trabalhador,
inclusive as garantias mínimas, permitindo que a autonomia privada, individual ou coletiva, regulasse as
condições de trabalho e os direitos e obrigações sucedidos da relação de emprego, ou seja, a
desregulamentação é caracterizada pela total ausência do Estado no disciplinamento das relações de
trabalho, admitindo assim um maior desenvolvimento da plena liberdade sindical e das normatizações
coletivas no âmbito privado das relações entre capital e trabalho, o que não ocorre com a flexibilização.

Desta forma, a flexibilização, ao contrário da desregulamentação, pressupõe a intervenção estatal,
ainda que para assegurar garantias mínimas ao trabalhador, com normas gerais abaixo das quais não se
poderia conceber a vida do trabalhador com dignidade.

Assim, é possível afirmar que o Direito do Trabalho é rico em normas jurídicas protetoras do
trabalho e do trabalhador e que se faz necessária a adoção de procedimentos flexibilizadores, tais como as
cooperativas de trabalho, a terceirização, o teletrabalho e a redução de jornada, entre outros.

Maria Margareth Garcia Vieira[28] distingue a flexibilização da desregulamentação da seguinte
maneira:
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As práticas flexibilizadoras traduzem-se, de maneira geral, na diminuição de regras ditadas pelo Estado
para regular as relações de trabalho, dando ênfase às negociações coletivas, realizadas pelos sindicatos
do empregado e do empregador. A desregulamentação pela supressão das normas que regulam essas
relações, tanto entre empregado e empregador quanto entre categoria de empregados e categoria de
empregadores, deixa que as negociações entre elas se estabeleçam sob o manto do livre mercado, sem
qualquer interferência estatal.

Desta forma, a viabilização dos procedimentos flexibilizadores depende de mudanças tanto na
legislação nacional como na internacional, e deve iniciar-se pela ampliação do princípio da proteção do
trabalhador.

Vale dizer, o Direito do Trabalho deve ser dinâmico e ajustado em regras capazes de alterações e
adaptações em busca do equilíbrio das forças do capital e do trabalho, modernizando-se progressivamente.

E ainda, as medidas governamentais relativas às relações de trabalho precisam ser efetivadas, haja
vista que deve-se levar em conta as especificidades das atividades operárias e as diferentes realidades
culturais, econômicas e sociais, variando significativamente de região para região, a fim de que sejam
realmente eficazes e contribuam para a satisfação dos interesses da classe trabalhadora.

É importante lembrar, que não foi o Direito do Trabalho que provocou a crise econômica e,
consequentemente, não é a diminuição dos direitos dos trabalhadores que vai provocar a recuperação da
economia. E ainda, o custo da mão-de-obra no Brasil, mesmo integrado de todos os encargos sociais, é
baixíssimo se comparado com outros países.

Desta forma, as modificações decorrentes dos avanços tecnológicos nos elementos estruturais do
vínculo empregatício devem ser voltadas para o bem comum e não para atender a interesses individuais.

Assim, a flexibilização das relações de trabalho pode vir a ser ampliado e aplicado com o fim de
procurar dar maior liberdade negocial às relações de trabalho, na busca de soluções que melhor atendam
às necessidades dos dois lados, empregados e empregadores, sempre com o objetivo último de tornar o
Brasil um país economicamente desenvolvido e socialmente justo.

 

5. O Trabalho a Domicílio e o Teletrabalho

 

A inserção de novas tecnologias facilitou em muito a elaboração e execução do trabalho. A
inovação tecnológica subverte a relação de trabalho clássica, trazendo novos tipos de atividade
descentralizada, realizados por meio da informação e comunicação.

Essa nova maneira de trabalho é realizada por empregados com média ou alta qualificação, os
quais utilizam-se da informática e da telecomunicação para suas atividades. É possível afirmar que com
essa nova modalidade de execução do trabalho, poderá ser ultrapassado os limites territoriais, bem como
ser transregionalizados, ou até mesmo ser realizada a atividade em movimento constante.

O teletrabalho e o trabalho a domicílio não se confundem, pois essa última é apenas uma das
modalidades de teletrabalho, prevista no art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, realizado no
domicílio do empregado.
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Evaristo de Moraes Filho[29], ao falar sobre o trabalho a domicílio, afirma:

O grande capital vai excluindo por toda a parte a figura econômico-social do artesão, do artífice que
trabalha em sua oficina, com o auxílio da sua família e de alguns colaboradores, em geral, com
instrumentos manuais e que vende diretamente o seu produto ao consumidor. Empobrecidos e
vencidos, caem os artesãos na categoria dos trabalhadores a domicílio, que trabalham por conta de um
patrão, com matéria-prima fornecida por ele.

Vale dizer, até meados do século passado, as sociedades desenvolvidas consideravam o trabalho a
domicílio uma forma inadequada de emprego, tendendo a declinar nas sociedades em vias de
desenvolvimento, em que era assimilado à informalidade, marginalidade e exclusão. Esta visão decorria da
convicção de que havia um elo indissolúvel entre crescimento econômico e ampliação de direitos sociais e
trabalhistas nas sociedades democráticas, elo este caracterizado pela relação salarial.

Atualmente, tanto no Brasil como outros países, propaga uma ruptura desse modelo de paradigma
do assalariamento como forma dominante de mobilização da força de trabalho. A subcontratação de
trabalhadores a domicílio, com o avanço tecnológico, está sendo revigorada, passando a ocupar o centro de
novas estratégias de gestão da força de trabalho, inclusive com o processo da glogalização da atividade
produtiva, inserindo tal modalidade de trabalho em cadeias produtivas que ultrapassam as fronteiras
nacionais.

O teletrabalho se diferencia do tradicional trabalho a domicílio não só pela realização de tarefas
mais complexas do que as manuais, mas também porque abrange os mais diversos setores, além da
utilização de novas tecnologias, como a informática, telemática e telecomunicações, todas afetadas ao
setor terciário.

Amauri Mascaro Nascimento[30], em 1991, já afirmava que o trabalho a domicílio voltaria a ter
um importante papel na economia, com as novas formas de contratação. Para ele “nossa lei prevê o
‘contrato de trabalho a domicílio’. Vai voltar com a tecnologia, a cibernética que permite alguém trabalhar
em sua própria residência, agora com computador, recebendo ou transmitindo instruções e se adaptando a
elas. De modo que o trabalho a domicílio, na nova era que se apresenta, tende a se firmar ou a se
reafirmar, não mais como apenas o trabalho da costureira, do marceneiro, mas de outros tipos de
contratação”.

Assim, o teletrabalho não se trata de uma função específica tampouco uma única atividade. Pode
ser um analista, um engenheiro, um prestador de serviço exclusivo de uma organização, enfim, qualquer
função. A diferença é que essa atividade faz uso de tecnologia e de comunicação para exercê-la em locais
diferentes do empregador, que pode ser sua casa, um centro compartilhado (satélite) ou no próprio cliente
do seu empregador.

Para Pinho Pereira[31], o teletrabalho muitas vezes se realiza a distância não da empresa, mas sim
do centro de atividades desta, sintetizando seu entendimento como “atividade do trabalhador desenvolvida
total ou parcialmente em locais distantes da sede principal da empresa, de forma telemática, podendo ser
exercido em parte na sede da empresa e parte em locais dela distantes”.

Já José Augusto Rodrigues Pinto[32], ao falar sobre o teletrabalho, afirma:
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O teletrabalhador faz parte do gênero dos trabalhadores, daí podendo infletir para uma de suas espécies
básicas – o autônomo ou o subordinado. Esta última irá interessar à disciplina tuitiva do Direito do
Trabalho e nesse caso poderemos vê-la sob dois perfis: o do trabalho prestado em telecentro da
empresa, assimilado à noção de estabelecimento, e o do trabalho prestado em sua própria residência ou
escritório individual, que identificará o trabalhador, irrecusavelmente, com o empregado a domicílio.
No primeiro caso, havendo subordinação direta ao empregador na empresa, o contrato será tratado
dento do que poderemos definir como um contrato de emprego comum ou ordinário. No outro, a
relação irá para o terreno do contrato especial de trabalho em domicílio, com todas as dificuldades de
tratamento que provoca, a ponto de já o termos considerado ‘espécie de patinho feio da relação
individual’, fonte de dificuldades na disciplina de sua execução e, principalmente, de sua própria
caracterização.

Assim, o teletrabalho é a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório central e/ou
centro de produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia
facilitadora da telecomunicação.

 

6.    O Teletrabalho na Sociedade da Informação

 

Na Sociedade da Informação, o processo de globalização e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de

informação têm proporcionado a transformação das formas tradicionais do trabalho.

Nessa era da informação, surgiu o aumento da competitividade, as empresas são levadas a
selecionar trabalhadores em áreas que apresentam uma maior oferta, uma melhor qualidade e um menor
custo da mão de obra, propiciando, com isto, o surgimento de uma nova forma de emprego denominada de
teletrabalho.

Esta nova forma de emprego compreende as atividades laborais, que podem ser executadas fora do lugar habitual de

trabalho, o qual para o seu desenvolvimento precisa do uso das tecnologias de comunicação e de informação.

O teletrabalho surge, assim, como o modelo paradigmático da Sociedade da Informação associado
à progressiva predominância de empregos relacionados com a produção, manipulação e utilização de
informação, viabilizado pelo progresso tecnológico.

Em um primeiro momento, o teletrabalho surge como recurso facilitador de novas soluções
organizativas que melhoram a produtividade e a qualidade do emprego, todavia, não se pode esquecer que
sua introdução provocou o aparecimento do desemprego em larga escala nos países mais desenvolvidos
sendo, portanto, contraditórios os efeitos desta nova modalidade de trabalho emergente no final do século
passado.

No Brasil, o teletrabalho começou a aparecer recentemente, porém de forma limitada e em apenas alguns setores,

normalmente ligados ao trabalho informal e autônomo ou a cargos de altos executivos e alguns profissionais liberais, sendo mais

utilizado a modalidade do trabalho a domicílio.

O Livro Verde da Sociedade da Informação em Portugal define este novo modelo de organização
do trabalho como “um modo flexível de trabalho, cobrindo várias áreas de atividade, em que os
trabalhadores podem desempenhar as suas funções remotamente a partir de casa ou de um local de
trabalho (telecentro), numa determinada percentagem dos seus horários de trabalho. As telecomunicações e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5744



as tecnologias de informação constituirão cada vez mais ferramentas indispensáveis no desempenho de
trabalho remoto, quebrando barreiras geográficas e permitindo a partilha de informação num ambiente
eletrônico disperso”[33].

Para a implantação do teletrabalho, segundo Jack Kugelmass[34], há a necessidade da análise
alguns gastos, “como custas das instalações remotas em comparação com a da matriz, ganhos potenciais
em produtividade, acesso potencial a novos mercados de trabalho e impacto sobre o transporte”.

Como afirma Domenico De Masi[35], o teletrabalho recupera e valoriza a melhor parte tanto do artesanato como da

indústria, permitindo o retorno a pequenas unidades produtivas ou até mesmo ao trabalho a domicílio. No artesanato, as oficinas

eram separadas umas das outras, o que não ocorre atualmente, uma vez que todas as unidades produtivas estão ligadas através da

telemática, pois as matérias-primas não são materiais, mas imateriais, ou seja, são as informações. Aqui, “o trabalho físico é cada

vez mais delegado às máquinas, e o trabalho ideativo, aos homens[36]”. Com isto, a instrução vem sendo amplamente difundida,

dando aos trabalhadores mais escolarizados o trabalho flexível e criativo.

Ao eliminar a unidade de espaço e de tempo de produção, a própria proximidade entre as pessoas cria novos pressupostos

para o nascimento de movimentos difusos. Tais movimentos são agregações muito flutuantes, interagindo transitoriamente os

portadores com os mesmos interesses para atingir um objetivo momentâneo, passando a outros objetivos, diversos entre si.

E ainda, é importante ressaltar que, quando a indústria retirou o homem do campo, temeu-se pela perda da cultura rural,

assim como a volta dos trabalhadores aos lares teria ocasionado as relações de solidariedade criadas na empresa tradicional. Porém,

como as novas tecnologias envolvem sempre relações imateriais, a interação entre as pessoas continua, embora fisicamente

distantes.

Logo, o teletrabalho acarreta uma nova dimensão de tempo e espaço, ocasionando a absorção rápida dessas novas

categorias para a projeção no futuro.

Para Domenico De Masi[37], a velocidade “como a capacidade de conquistar terreno em relação aos outros na corrida

da vida” não era importante na sociedade rural, vez que a produção agrícola dependia apenas da natureza. Todavia, na Sociedade da

Informação institui a chamada “eficiência”, ou seja, vence quem produz mais em menor tempo. Esta eficiência está ligada a

produção de idéias, que por sua vez exige um corpo quieto e a mente irrequieta, pois as máquinas trabalharão em um ritmo mais

acelerado, mas os seres humanos terão mais tempo para refletir e criar.

O teletrabalho também contrapõe a outras necessidades, tais como o caos urbano e a poluição, ocasionando a diminuição

dos deslocamentos. Há uma maior necessidade de interdisciplinariedade: o desempenho das tarefas exige não apenas contato com

pessoas da própria empresa, mas também com banco de dados espalhados no mundo. Ressalta-se que este trabalho extra-empresa

não significa abandonar totalmente as instalações da empresa, pois é possível trabalhar um dia no domicílio e, em outro, participar

de reunião na sede da empresa. As chamadas estações de trabalho são telecomunicantes, permitindo contatos virtuais permanentes e

não induz necessariamente ao isolamento social, pois os horários flexíveis de trabalho podem favorecer outros contatos, igualmente

importantes.

Desta forma, segundo Pedro Proscurcin[38], o Direito do Trabalho deve acompanhar as mudanças oriundas das relações

de emprego para garantir a proteção social que lhe é reservada historicamente. Assim, seu papel consiste em equilibrar a evolução

tecnológica, com a manutenção de um nível adequado de tutela dos profissionais que, nos diferentes níveis da organização

empresarial, criam, manejam e processam as novas tecnologias.
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7.    CONCLUSÃO

 

Nas últimas décadas o mundo vem passando por uma fase de constantes transformações,
especialmente com a aceleração dos mecanismos de difusão das informações. É a chamada Sociedade da
Informação que introduz novos elementos de maior intelectualização da atividade produtiva, uma vez que
as atividades que recorrem àquele tipo de tecnologia exigem processos de simulação e de antecipação que
permitem a programação de máquinas, o planejamento do trabalho, a comunicação e inclusive o apoio ao
controle da qualidade dos processos e dos produtos.

As mudanças verificadas nas relações de trabalho que surgiram com a Sociedade da Informação,
transformaram os modelos tradicionais de emprego, evidenciando novas modalidades de execução laboral,
especialmente, o teletrabalho.

A inserção de novas tecnologias facilitou em muito a elaboração e execução do trabalho. A
inovação tecnológica subverte a relação de trabalho clássica, trazendo novos tipos de atividade
descentralizada, realizados por meio da informação e comunicação.

Pode-se dizer que hoje o processo econômico da descentralização produtiva está diretamente
ligado com a globalização, a qual tornou-se um fenômeno mundial e, com a queda das fronteiras, todas as
formas de prestação de trabalho tornam-se exploráveis.

Assim, surge a necessidade das empresas em se adequarem a métodos eficientes de competição
econômica em um cenário de livre fluxo dos mercados.

Como consequência, a relação de emprego deixou de ser uma modalidade contratual quase
monopolizadora da prestação pessoal de serviços. Passou-se a existir novas formas de contratação, entre
elas, o teletrabalho, a empreitada, a subcontratação, a terceirização, os contratos provisórios, o trabalho em
tempo parcial, o trabalho intermitente, dentre outros, sendo que todos estão sendo cada vez mais utilizados.

Com relação ao teletrabalho, este desfaz a concentração dos processos produtivos, uma vez que o
trabalhador exerce suas atividades em diversos locais, até mesmo em sua própria residência.

O teletrabalho e o trabalho a domicílio não se confundem, ele se diferencia do tradicional trabalho
a domicílio não só pela realização de tarefas mais complexas do que as manuais, mas também porque
abrange os mais diversos setores, além da utilização de novas tecnologias, como a informática, telemática
e telecomunicações, todas afetadas ao setor terciário.

Assim, o teletrabalho é a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório central e/ou
centro de produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia
facilitadora da telecomunicação.

Ressalta-se que este trabalho extra-empresa não significa abandonar totalmente as instalações da empresa, pois é possível

trabalhar um dia no domicílio e, em outro, participar de reunião na sede da empresa. As chamadas estações de trabalho são

telecomunicantes, permitindo contatos virtuais permanentes e não induz necessariamente ao isolamento social, pois os horários
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flexíveis de trabalho podem favorecer outros contatos, igualmente importantes.

O teletrabalho também contrapõe a outras necessidades, tais como o caos urbano e a poluição, ocasionando a diminuição

dos deslocamentos. Há uma maior necessidade de interdisciplinariedade: o desempenho das tarefas exige não apenas contato com

pessoas da própria empresa, mas também com banco de dados espalhados no mundo.

Diante disto, há a necessidade de modernização das normas trabalhistas, que devem ser atualizadas e adequadas para as

relações de trabalho atuais, já que tais relações sofrem uma dinâmica diferenciada dos demais ramos. A flexibilização, atendendo os

princípios constitucionais e protetivos basilares do Direito do Trabalho é adequada e indicada para adaptações a situações peculiares,

regionais e profissionais, respeitando-se sempre a sobrevivência de um patamar mínimo protetivo, constituído de normas

impositivas, indisponíveis.
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REFLEXÕES SOBRE AUTONOMIA PRIVADA E COMÉRCIO ELETRÔNICO

REFLECTIONS ON PRIVATE AUTONOMY AND ELECTRONIC COMMERCE

Cláudio Roberto Santos
Wesllay Carlos Ribeiro

RESUMO
A autonomia privada esta sendo relida com a finalidade de se aproximar das transformações
constitucionais contemporâneas que norteiam o homem como fim de todas as coisas e de se
adaptar as evoluções tecnológicas e sociais. Destarte, o presente estudo pretende investigar a
evolução conceitual da autonomia privada e sua aplicação no comércio eletrônico no sistema
jurídico Brasileiro. Trata-se de uma pesquisa exploratória que utiliza como procedimento a
pesquisa bibliográfica e documental. Apurou-se que existem cerca de 23 milhões de e-
consumidores no Brasil. Todavia, a legislação atual não faz distinção entre a relação jurídica
estabelecida em um negócio jurídico contratado pela Internet e aquele negócio jurídico
eminentemente virtual e não existem normas especificas que regulamentem o comércio
eletrônico no país, mitigando a proteção a autonomia privada.
PALAVRAS-CHAVES: Autonomia Privada; Contrato Eletrônico; Comércio Eletrônico.

ABSTRACT
The private autonomy is being reread in order to approach the constitutional changes that guide
the contemporary man as an end of all things and to adapt to technological and social.
Therefore, this study intends to investigate the conceptual evolution of private autonomy and its
application in electronic commerce in the Brazilian legal system. This is an exploratory procedure
that uses as the research literature and documents. It was found that there are about 23 million
e-consumers in Brazil. However, current legislation does not distinguish between the legal
relationship established in a legal business contract by the Internet and legal business that
eminently virtual and there are no specific rules governing electronic commerce in the country,
mitigating the protection of private autonomy.
KEYWORDS: Private autonomy; Contract Electronic; Electronic Commerce. 

 

1 Introdução

A liberdade como Direito Fundamental foi reconhecida na comunidade científica como um
produto da Revolução Francesa no Século XVIII. Naquele período perfilhou-se os chamados
Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão atrelando as garantias de não intervenção do
Estado, na esfera das relações privadas, aos Direitos de Liberdade, da Igualdade, de Tipicidade
Penal, da Anterioridade da Lei em matéria Tributária, entre outros.

A Liberdade concebida no seio daquela Revolução era hierarquizada e conferida a alguns em
detrimento de outros, não chegando a alcançar as mulheres e as minorias de excluídos sociais.
Para, além disso o Direito a Liberdade deveria ser exercido sem qualquer intervenção do Estado
permitindo que pessoas diferentes em conhecimento, oportunidades e concepções tomassem
por contrato, obrigações, no mais das vezes, completamente dispares, admitindo o retorno do
brocardo romano pacta sund servanda e, portanto, uma igualdade puramente formal com
fundamento em uma falaciosa paridade entre as pessoas.

Da época da Revolução Francesa até os dias atuais transcorreram mais de dois séculos e muita
coisa se alterou de lá para cá, o Direito se sofisticou e se tornou mais complexo e muitas
garantias e direitos foram reconhecidos e consagrados pelas Constituições posteriores, passando
pelas conquistas sociais do Estado Social do início do Século XX ao Estado Democrático de
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Direito e da proteção da coletividade, produto da massificação do consumo, do final do mesmo
Século. No caso da experiência brasileira a inconstância de nossos regimes de governo
contrastou com a ausência de uma maior aproximação ao processo evolutivo constitucional
vivenciado em outros países. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
reestruturou o País nos moldes do Estado Democrático de Direito, entretanto, no caso do Direito
a Liberdade muita coisa ainda precisa ser analisada, posto que em tempos de proteção e
normatização do Direito Coletivo é o exercício do Direito Individual que pode ser o maior
prejudicado.

Adiciona-se à complexização do Direito o surgimento de novas tecnologias e novas barreiras a
serem superadas e pensadas como no caso do direito de liberdade, especialmente no exercício
da autonomia privada, nos meios de comunicação e contratação virtual, o que justifica estudo
nesta seara dada a importância econômica e social que representa, impelindo o pesquisador da
ciência jurídica a reconhecer a relevância que o tema comporta. Por tais razões o presente
estudo pretende investigar a evolução conceitual da autonomia privada e sua aplicação no
comércio eletrônico no sistema jurídico Brasileiro. Para tanto tenciona analisar a legislação
atinente ao exercício da autonomia privada no âmbito do comércio eletrônico e as normas
concernentes a espécie.

 

2. Métodos de Pesquisa

2.1 Enquadramento metodológico

Os delineamentos desta pesquisa deram-se em função dos objetivos, dos procedimentos e da
abordagem do problema. No que concerne aos objetivos, esta pesquisa consiste de um estudo
do tipo exploratório. Tendo em vista o problema de pesquisa construído e considerando os
objetivos deste trabalho, a pesquisa se caracteriza como exploratória pelo fato de ter como
intuito a busca de maior conhecimento sobre o tema correlato a evolução conceitual da
autonomia privada e sua aplicação no comércio eletrônico no sistema jurídico Brasileiro. Para
Cervo e Bervian[1], o estudo exploratório é responsável por observar, registrar, analisar e
correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. 
Conforme Gil[2], a pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos e a pesquisa documental, por valer-se de
materiais que não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetivos.

 

2.2 Procedimento para coleta e análise de dados

Na análise dos dados legislativos optou-se pela análise da legislação federal em decorrência da
disposição prevista no art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, haja
vista a competência da União para legislar sobre direito civil, comercial, proteção e defesa do
consumidor.

Na apuração dos dados fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema com a finalidade de
verificar o Estado da Arte, após foram coletadas informações, por meio de uma pesquisa
documental, na legislação e nas agências federais que abordam o tema. Na análise dos dados,
utilizou-se a abordagem qualitativa. A divisão do trabalho esta capitulada nos seguintes tópicos:
Liberdade e autonomia privada; A autonomia negocial; A autonomia e os contratos eletrônicos; e
Considerações finais.

Em síntese, a pesquisa classifica-se como exploratória, utilizando como procedimento a pesquisa
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bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa dos dados.

 

3 Liberdade e autonomia privada

O tema Liberdade abrange uma série de contornos e conceituações que envolve não só o
Direito[3], mas a Filosofia e outras ciências afins, nesta analise, no entanto, almeja-se contorno
mais modesto e pretende-se examinar a autonomia privada como elemento essencial da
Liberdade.

A autonomia privada, considerada em sentido mais amplo pode ser entendida como a
possibilidade do indivíduo de conformar a sua vida (inclusive em suas relações sociais e
jurídicas) segundo o seu interesse e disponibilidade jurídica. Em um sentido mais restrito a
doutrina[4] tem entendido a autonomia privada como aquela relacionada ao direito transacional.
Esse sentido restrito importa uma diminuição do espectro de aplicação da autonomia privada,
posto que não só no direito das obrigações a pessoa exercerá sua discricionariedade, mas
também nas relações sociais e nas crenças existenciais que professa.

Evolutivamente a Liberdade como ideário da Revolução Francesa (Estado Liberal Burguês)
centrou seu foco na autonomia do homem[5] sobre o seu patrimônio[6], especialmente a
propriedade imóvel, tratando de conferir a essa feição sagrada e direito inato, precedente ao
Estado. O espectro de decisão e atuação da pessoa se inseria na possibilidade da tomada de
decisões sobre as questões jurídicas de fundo patrimonial e pecuniário. No Estado
Contemporâneo[7] com a evolução do Direito Constitucional sobre o tema da dignidade da
pessoa e o reconhecimento dos Direitos Fundamentais o foco da autonomia, sem que se
desconsidere o direito de decidir sobre seu patrimônio, passa a ser as questões e escolhas
existenciais da pessoa, de dizer qual a sua orientação religiosa, sexual, política, entre outras. Tal
autonomia da pessoa possibilita de um lado o direito de escolha sobre os rumos, concepções e
modos de vida, o que pode e deve ser respeitado pelo Estado, vez que não cabe ao Estado
decidir como a pessoa conduzirá a sua própria vida[8] e, de outro lado, figura como um
limitador da vontade, posto que a autonomia da pessoa se limita aos ditames legais, sendo
conformada a preceitos éticos, jurídicos e legais. Cabe a pessoa fazer as suas escolhas, optar
pelo seu modo de vida, segundo as suas crenças e viver de acordo com elas, desde que não
lese os direitos de outras pessoas, "fundamento e legitimação de sujeitos livres e iguais"[9].
Evolui-se da autonomia da vontade[10] (Estado Liberal Burguês) para a autonomia privada
(Estado Contemporâneo) como uma releitura da primeira, posto que essa última se aproxima
mais das modificações do sistema jurídico e da transformações constitucionais contemporâneas
que norteiam o homem como fim de todas as coisas e que vinculam a autonomia ao poder de
criar regras jurídicas dentro dos limites legais[11].

Funcionalmente a autonomia privada dá o instrumental necessário a sobrevivência da
democracia em si, posto que às pessoas caiba o direito de escolha de seus governantes, de se
candidatar a um cargo de gestão, de fiscalizar a coisa pública, entre outros. Por outro lado o
exercício da autonomia privada está indissociavelmente ligada à proteção e a efetivação da
dignidade da pessoa humana. Vez que negar a pessoa o direito de se autogovernar, de se
autodeterminar, de decidir sobre sua própria conduta é negar a sua condição de ser único e
insubstituível e como tal capaz de aspirações, possibilidades e projetos de vida igualmente
únicos. Incorpora-se os preceitos de Direito Constitucional aos de Direito Civil como fundamento
da liberdade da pessoa, seja no campo da autonomia negocial seja na seara existencial.

 

4 A autonomia negocial

Consoante assinalado anteriormente a autonomia da vontade atualmente passa por uma
releitura para alcançar os preceitos éticos, legais e os valores-fontes que sustentam e dão
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coesão ao sistema do Estado contemporâneo que se baseia por sua vez em uma ótica
constitucional antropológica que tem na Dignidade da Pessoa Humana e nos Direitos
Fundamentos a sua bussola. Essa drástica alteração na acepção do exercício da autonomia
(como exercício da identidade única de ser humano insubstituível) pela pessoa alcança de forma
irreversível o negócio jurídico e de forma especial o contrato. Essa alteração com a chegada da
Lei 10.406/2002, tem se operado de tal forma que alguns doutrinadores chegaram a escrever
que o contrato morreu[12].

De fato assim como o contrato toda a essência do Direito Civil está sendo relida sobre a nova
ótica de um sistema jurídico que retirou o Direito Civil como baliza do Direito Privado para
adaptá-lo a Constituição. Não se trata de uma efetiva morte do contrato, mas de uma necessária
adaptação de seus preceitos aos ditames constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa
humana e aos direitos fundamentais, sem que com isso corra-se o risco de "constitucionalizar" o
contrato, pois a força vinculativa da Constituição não deve chegar ao ponto de transformar
todos os temas em objeto do Direito Constitucional, trata-se, pois de uma orientação que deve
atender ao sistema que uno (e constitucional), mas que se mantém regulado e regido pelo
Direito Civil.

O contrato, pensado a partir do Direito Romano evoluiu e se adaptou a sociedade e ao tempo
que estava inserido. Assim os romanos entendiam que o contrato deveria ser típico e cercado
das solenidades e rigores estabelecidos e necessários para sua criação e validação. Fora desta
acepção formalista, haveria a vinculação das vontades dos convenentes apenas moralmente sem
possibilidade de exigência judicial[13]. No período medieval o contrato perde o sentido cientifico
para se aproximar de feições onde a quebra da palavra empenhada, do dever jurídico e moral
de cumprir o contratado se equiparava a mentir e, portanto, pecado recaindo sobre o infrator a
flagelo divino[14]. O contrato moderno, marcado pela razão, dá a autonomia da vontade a fonte
e momento para sua implementação. A secularização do contrato promove uma verdadeira
ruptura com os preceitos contratuais do período medieval à medida que possibilita que o homem
possa expressar livremente a sua vontade tendo por limite apenas a sua consciência. O
momento era determinado no individualismo e no subjetivismo de cada pessoa que podia decidir
como convencionar sem qualquer interferência de forças externas. Foi o triunfo e consagração
da autonomia da vontade[15].

O esforço jurídico de então se prendia as formas de execução e de alcance dos efeitos
pretendidos em determinada avença, "o sistema legal passa a ter um caráter essencialmente
residual (...) não lhe era permitido cogitar acerca, principalmente, do conteúdo do contrato.
Quando muito teria emprego supletivo, incidindo em caso de silêncio dos contratantes."[16]

O contrato contemporâneo é marcado pela transição e a transformação socioeconômica que
atingiu o mundo capitalista no último século[17]. Esse processo de transformação mundial no
setor econômico marcado pela produção em série aliado aos movimentos sindicais e sociais
esporam os problemas do exercício exacerbado da autonomia da vontade[18] que havia se
tornado um poderoso instrumento de opressão e exploração da parte mais fraca na relação
contratual. O tempo demonstrou que a relação entre diferentes pessoas conforma também
diferentes relações jurídicas, posto que as pessoas não tendo iguais oportunidades tem diversos
entendimentos, conhecimentos, riquezas e possibilidades, traduzindo-se em diferentes formas de
relações e quando esta diversidade é caracterizada pela prevalência de uma parte em relação a
outra, torna também a relação jurídica desigual e no mais das vezes com evidente prejuízo a
parte mais fraca. Vale recordar Lacordaire[19]: "Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre,
entre o patrão e o operário é a liberdade que oprime e, a lei que liberta."

A sociedade de massa passa a produzir relações também massificadas e o direito a se ocupar
das situações envolvendo a coletividade de pessoas, fazendo com que o contrato perca o
voluntarismo jurídico e que tenha início às relações jurídicas contratuais baseadas nas
convenções de adesão e contratos-tipo. Com a mitigação do espaço da vontade das partes o
Estado passa a editar normas com a finalidade de proteger a parte mais fraca na relação
jurídica, bem como estabelecer regras com a finalidade de possibilitar o acesso à justiça em
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situações envolvendo relações jurídicas contratuais coletivas e difusas.

A autonomia das partes na celebração do negócio jurídico passa a ser dirigida e conformada
segundo os limites e ditames da lei. Entretanto, em determinadas situações o exercício da
autonomia privada se complexiza, como nas situações onde o negócio jurídico é feito por
intermédio das novas tecnologias, especialmente pela Internet que não tem barreiras
geográficas, não respeita limites territoriais, não reconhece soberanias distintas e não estabelece
distinções entre diferentes sistemas jurídicos.

Newton De Lucca, chega a afirmar que nestes tipos de negociação não há mais que se falar em
acordo de vontades, não ao menos do ponto de vista contratual clássico, pois que o caráter
pessoal do ato de contratar se perdeu com o advento das novas tecnologias.[20]

Outrossim, é cada vez mais comum relações jurídicas onde a compra foi feita no Brasil, mas o
fornecedor esta localizado em outro país. Nesta situação e, em caso de insatisfação, erro no
produto ou na execução do serviço, as questões se avultam, pois além do direito material que
regulará a espécie, inúmeras questões processuais se apresentam. 

 

5 A autonomia e os contratos eletrônicos

A revolução causada pela Internet que se iniciou nos anos 70 tem gerado a necessidade de
conformação de culturas, de pessoas, do comércio, do ensino, do sistema bancário e de varias
outras áreas. Inevitavelmente a ciência jurídica não fica fora desta revolução, muitas são as
notícias sobre crimes utilizando a rede mundial de computadores decorrentes de abusos
relacionados a fraudes bancárias, extorsões, lesão da personalidade entre outros. No caso da
contratação pela Internet a situação não é diversa, vez que temos uma relação jurídica realizada
pelo sistema virtual, mas que gera efeitos no "mundo real".

Em regra as relações negociais realizadas pela Internet apresentam grande agilidade, pouca
formalidade e a desmaterialização (ou intangibilidade) dos documentos[21] que dão suporte
àquela relação jurídica. Ainda apresenta características próprias e especificas, posto que
realizadas à distância, fora do estabelecimento do contratado e, em uma cultura globalizada, não
se prendem a barreiras de língua, culturais, geográficas ou de determinado sistema jurídico.

Ainda há diferenciações dentro dos negócios realizados na Internet, segundo o modo de
contratação e execução, aqueles meramente contratados pela Internet e aqueles eminentemente
virtuais. Outrossim, quando se trata de aquisição de bens materiais "o computador e a internet
tornam-se um veículo para a contratação, uma vez que a execução da obrigação far-se-á no
mundo real", tem-se um negócio jurídico contratado pela Internet. Por outro lado quando outros
contratos, possuem peculiaridades tipicamente "virtuais, como o download de programas, a
compra de arquivos de mídia, e o fornecimento de serviços on-line", o "ciberespaço funciona
com o ambiente de contratação, desvinculando-a de um determinado território" [22] em nesse
caso trata-se de negócio jurídico eminentemente virtual.

Antes, contudo, de avançarmos, é interessante mencionar a observação feita por Ricardo Luis
Lorenzetti ao localizar três graus de evolução da contratação feita por meios eletrônicos:

 

- Em alguns setores pode-se dizer que é o meio principal, como ocorre nos denominados
"serviços da economia da informação", o que confere uma certa autonomia da hipótese de fato,
o que deu lugar a propostas de leis especiais sobre o tema.

- Em outros casos é utilizada como meio complementar, porém num uso cada vez mais amplo e
variado: a contratação entre empresas, o abastecimento de insumos, as vendas de propriedades,
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a constituição de hipotecas, a venda de bens móveis de todo tipo são realizados por "meios"
digitais. Nesses casos, a declaração de vontade resulta afetada, ou a celebração, porém não
toda a tipicidade do vínculo.

- Num terceiro nível, já adquiriu posição institucional: na contratação bancária, surgiu o "banco
eletrônico", no qual o usuário opera uma conta corrente on line; nas "bolsas eletrônicas", o
adquirente de ações pode comprar e vender mediante computadores, o que também ocorre no
mercado de capitais em geral. Nesses casos, são observadas instituições que organizam as
conduta individuais e lhes conferem confiabilidade.[23]

 

De qualquer forma, de início, surge a questão relacionada ao momento do exercício da
autonomia privada do contratante, posto que o contratado ao oferecer seu serviço ou produto
na Internet, a priori, já expressou interesse e possibilidade de contratação com abrangência
local, regional, nacional, continental ou mundial. O momento da expressão da autonomia privada
se vincula diretamente com a forma que se exterioriza tal declaração. Isto porque, diferente do
contrato realizado fora da Internet em regra, essa exteriorização será representada pela
expressão verbal ou escrita (assinatura), situações que serão substituídas no meio virtual pelo
clique do mouse. O que acaba por nos levar à outro problema, qual seja o da imputabilidade da
declaração de vontade, já que o clique no mouse pode ter sido realizado por alguém que não é
o dono do computador, por pessoa incapaz, ou pior, não ser de fato quem declara ser.

Tais situações encontram questões de difícil solução na legislação atual, já que não há um
diploma legal que ofereça respostas consistentes aos problemas apresentados.

No que diz respeito ao lugar do contrato, a Lei 10.406, de 22 de janeiro de 2002, estabelece no
art. 435 que: "reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto", mas como
resolver a questão quando o contratado está fora do Brasil. Necessitaríamos, para tanto, de
recorrer às normas que tratam de Direito Internacional Privado especialmente o Decreto 4.657,
de 04 de setembro de 1.942 (Lei de Introdução ao Código Civil - LICC) que relacionada a tal
questão estabelece:

 

Art. 9. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será
esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos
do ato.

§ 2. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o
proponente.

 

O que nos leva a pensar que seria aplicada ao deslinde de tais questões a lei do país onde foi
proposta a avença. Situação que eventualmente impossibilitaria a reclamação ou queixa sobre
eventual produto ou serviço pelo cidadão brasileiro. Entretanto, a LICC ainda estabelece que o
seguinte:

 

Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade,
não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes.
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O que merece analise em razão do que dispõe o art. 1º da Lei 8.078/90[24], que estabelece as
normas que regem relações de consumo são de ordem pública e a solução apresentada pelo art.
101 da mesma lei.

 

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo
do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor

 

Por sua vez encontramos na doutrina sugestões no sentido de estabelecermos o que se
convencionou chamar de "lugar virtual". Este seria resultado do processo de desterritorialização
das relações jurídicas. Ricardo Luis Lorenzetti sugere que "o lugar jurídico pode ser um nome de
domínio que não coincida com o "lugar real" no qual esteja efetivamente situado o sujeito".
Ressalta porém que isso dependerá do avanço tecnológico, bem como da segurança dos efeitos
jurídicos que deverá ser proporcionada.[25]

Atualmente no Congresso Nacional o Projeto de Lei 4.906, apresentado em 21 de junho de
2001, pelo senador Lúcio Alcântara do PSDB/CE, que dispõe sobre o comércio eletrônico, tenta
corrigir algumas distorções, estabelecendo regras mais rígidas para a contratação eletrônica e
criando mecanismos para a proteção do contratante por meio de mensagem eletrônica. No
âmbito do comércio europeu a Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
08 de junho de 2000, relativa a certos aspectos dos serviços da sociedade de informação, em
especial do comércio electrónico, no mercado interno (directiva sobre comércio electrónico)
estabelece entre outras regras que "os Estados-Membros assegurarão que os seus sistemas
legais permitam a celebração de contratos por meios electrónicos."

Como se vê no Brasil ainda não temos uma norma que regule especificamente o comércio
eletrônico, entretanto, recentemente, em 20 de agosto de 2010, foi publicado pela Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça "diretrizes para as relações de consumo estabelecidas
no comércio eletrônico", tópico que será abordado no item seguinte.

 

6 Diretrizes para as relações de consumo estabelecidas no comércio eletrônico

Dados ainda de 2009 demonstram o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, fazendo com
que esse ocupe o primeiro lugar do ranking latino-americano para vendas eletrônicas, conforme
noticiou recentemente o site Convergência Digital em junho deste ano.[26] Outras pesquisas
demonstram um aumento no número de e-consumidores no Brasil, em 2001 eram 1,1 milhões,
passando para 23 milhões em 2010, com um movimento anual de bilhões de reais.[27]

Diante desses dados não pode um país manter-se inerte no que diz respeito ao oferecimento de
segurança jurídica às essas relações negociais, protegendo não somente o consumidor mas
também aqueles que oferecem seus produtos e serviços pela internet.

Como dito anteriormente a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça publicou
recentemente o que intitulou de "Diretrizes para as relações de consumo estabelecidas no
comércio eletrônico". Estas diretrizes são fruto do debate instalado na Escola de Nacional de
Defesa do Consumidor, por meio de uma oficina intitulada "Desafios da Sociedade da
Informação: comércio eletrônico e proteção de dados pessoais", realizada entre os dias 30 de
junho a 1º de julho deste ano.

As diretrizes apresentadas se limitam em muitos pontos a apenas repetir e reforçar o que já fora
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estabelecido pela Lei nº 8.078/90, contudo inova em alguns pontos ao interpretar a norma já
existente aplicando-a diretamente ao comércio eletrônico. Um bom exemplo disso é o item
3.1.1[28], que contribuirá sobremaneira para a diminuição da venda "anônima", onde fica
estabelecido que:

 

3.1.1 Os fornecedores que desenvolvem atividades no âmbito do comércio eletrônico devem
prover informações exatas, claras e de fácil acesso e visualização sobre si próprios, e suficientes
para permitir:

 i) a identificação do fornecedor na sua página inicial: a denominação e sua forma comercial, o
endereço do estabelecimento principal, quando houver, ou endereço postal e o seu endereço
eletrônico ou outro meio que possibilite contatar o fornecedor, e seu CNPJ ;

ii) uma comunicação rápida, fácil e eficiente;

iii) regras e procedimentos apropriados e eficazes para a solução dos conflitos;

iv) a notificação de atos processuais e administrativos; e

v) sua localização e dos seus administradores.

 

As diretrizes de uma forma geral refletem o que tem acontecido cotidianamente no comércio
virtual brasileiro. Constantemente encontramos empresas que tentam se valer da falta de
educação tecnológica de muitas pessoas que resolvem comprar pela internet, que não estão
familiarizadas com as tecnologias empregadas.

Algumas dessas diretrizes buscam coibir a deslealdade nas práticas comerciais tipicamente
eletrônicas, como o sistema de opt out adotado por muitas empresas de comércio eletrônico e
até mesmo companhias aéreas, onde o consumidor deve desmarcar a opção caso não deseje o
que lhe está sendo oferecido. O item 4.1.3, das diretrizes, aborda o tema garantindo que o
consumidor tenha resguardado o seu direito de optar livremente (autonomia privada) no
momento da contratação sem que seja levada a comprar algo que não tencionava.

 

4.1.3. a autorização expressa e inequívoca do consumidor a fim de evitar que produto, garantia
ou serviço adicional seja incluído em sua compra por meio do sistema opt out.[29]

 

A necessidade de autorização expressa e inequívoca exigida no caso especifico do sistema opt
out demonstra que o exercício da autonomia privada nas relações de consumo tipicamente
eletrônica necessita de amparo, pois embora as normas gerais sobre consumo protejam e
defendam o consumidor, na seara do comércio eletrônico, as peculiaridades do meio virtual são
extremamente ágeis e importam em situações nem sempre previstas na regra geral.

A iniciativa do Ministério da Justiça, por meio de sua Secretaria de Direito Econômico, é muito
interessante, porém não pode-se esquecer que nem todos os contratos realizados pela internet
são caracterizados como relações de consumo. Ficando as relações negociais não consumeristas
sujeitas à teoria geral dos contratos ou a interpretações extensivas da produção normativa de
proteção e defesa do consumir, o que nem sempre é a melhor opção dadas as peculiares do
sistema.
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7  Considerações finais

 

A autonomia da vontade tem as suas bases na acepção do Direito Fundamental à Liberdade
consagrado no Estado Liberal Burguês fruto da Revolução Francesa. Com a evolução do Estado
e da sociedade e a modificação das relações jurídicas percebeu-se que a autonomia exacerbada
criava condições para situações jurídicas dispares com prejuízos efetivos para a parte mais fraca.
Tais distorções do exercício da autonomia aliada a evolução do Estado que passa a intervir nas
relações sociais para assegurar a igualdade material entre as pessoas, da lugar a autonomia
privada que, ainda vinculada a liberdade da pessoa, passa a ser dirigida e conformada a valores
sociais e jurídicos estabelecidos no ordenamento jurídico.

A autonomia negocial, quando estabelecida fora do meio virtual, não se contenta mais com as
situações totalmente imprevistas, mas importa na acepção de preceitos legais e éticos
previamente estabelecidos.  Todavia no caso do comércio eletrônico esta regra nem sempre se
aplica, pois questões relacionadas aos diferentes tipos de sistemas jurídicos podem se relacionar.
E apresentam questões onde quem fornece não tenha noção da dimensão e da amplitude do
meio onde pretende fornecer os seus serviços e produtos, e mesmo que tenha tal noção, não
terá condições de avaliar situações de fato iguais, mas que encontram diferentes regramentos
em sistemas jurídicos também diferentes. Por outro lado o contraente, na maioria das vezes, não
tem a noção de onde está o fornecedor daquele serviço ou produto que almeja e certamente
não tem condições de avaliar as questões jurídicas que ali se alinham.

A legislação atual não faz distinção entre a relação jurídica estabelecida em um negócio jurídico
contratado pela Internet e aquele negócio jurídico eminentemente virtual, de certo que um cria
situações no mundo real e o outro, a priori, apenas no virtual e tratando-se de diferentes efeitos
certamente merecem diversa solução, o que não ocorre até então. A substituição da palavra e
ou da assinatura pelo clique do mouse, cria situações de grande informalidade que o Direito
Brasileiro até aqui não cuida de maneira específica. Questões relacionadas ao lugar do contrato,
tempo de negócio, pessoa que contrata, o que se contrata, com que se contrata e quando se
contrata, se relativizam na mesma proporção da virtualização dos referidos negócios, mitigando
o exercício da autonomia privada.

Outrossim, se é certo que o Direito tem seu fundamento nos fatos e que dos fatos jurídicos
emanam o negócios jurídicos como uma espécie de ato jurídico lato sensu, descortina-se um
fato atual e inegável que 23 milhões de e-consumidores realizam negócios jurídicos eletrônicos.
As normas que até aqui analisam a matéria são parcas e não respondem as peculiaridades que
o contrato eletrônico representa. Por outro lado estas normas, ainda que esparsas e poucas,
cuidam com maior atenção da relação de consumo realizado por meio virtual, não normatizando
os demais tipos de contratos que utilizam o mesmo sistema de contratação. Essa situação
fragiliza e mesmo impede o exercício da autonomia, vez que a liberdade para se implementar
necessidade de condições de transparência e informações claras que permitam a igualdade de
condições entre os contraentes para que, então o exercício da autonomia possa se dar livre e
esclarecido. Assim, não pode o Direito se omitir a evolução social e tecnológica ou aos fatos
frutos dessa evolução, se faz necessário, portanto, que sejam criadas normas que atendam e
regulamentem essa nova realidade jurídica.
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REGULAÇÃO DA INTERNET E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

REGULATION OF INTERNET AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

Lívia Figueiredo Campos
Luiz Felipe Vieira De Siqueira

RESUMO
Com o advento da Internet no final dos anos 60 e, principalmente com o seu uso comercial a
partir dos anos 90, deu-se origem a maior revolução tecnológica da humanidade – a era digital.
A ditadura geográfica foi quebrada, as barreiras tecnológicas se romperam, as fronteiras do
mundo, de uma certa forma, ruíram e, consequentemente, a falta de conhecimento se
transformou em excesso de informação. Até o final do século XX, para se obter conhecimento
de outras culturas ou de assuntos específicos o homem tinha que se locomover por grandes
distâncias, pesquisar em um sem número de bibliotecas, obter milhares de fotocópias, para,
então, ter em mãos o conteúdo para o seu trabalho. Percebe-se, assim, que são necessárias
normas para regular esse acesso a internet, com objetivo de manutenção do Estado
Democrático de Direito, visando a que a sociedade viva em harmonia, prevalecendo a ordem. E
qual é o caminho democrático para a instauração de tal controle? Será preciso um emaranhado
de normas jurídicas? O controle poderá ser exercido estritamente pelo Poder Judiciário? Ou seria
apenas necessário o controle social para resolvermos tal questão? Ora, o mesmo Estado que
detém o monopólio da força é o que protege os direitos e garantias fundamentais, dentre eles,
senão o mais importante – a liberdade – sendo ela a de expressão, do exercício de qualquer
trabalho ou função, ou ainda, a livre iniciativa. No entanto, ainda não há uma regulamentação e
normatização clara e precisa do uso da rede mundial de computadores no país, bem como não
há uma entidade pública que controle a Internet. A análise da regulação da Internet no Brasil,
principalmente do marco civil, bem como as formas de controle eficazes para o setor são a
tônica deste artigo. Agradecemos, por fim, especialmente a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais- FAPEMIG pelos recursos financiados e pelo suporte à pesquisa,
fundamentais para a execução deste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVES: Internet; marco civil; dados pessoais 

ABSTRACT
The advent of the Internet in sixties and especially with its commercial from the nineties, gave
rise to the greatest technological revolution of humanity - the digital age. The dictatorship has
broken down geographical, technological barriers have broken down the boundaries of the world,
in a sense, collapsed, and hence the lack of knowledge became information overload. Until the
late twentieth century, to gain knowledge of other cultures or specific issues the man had to
move over great distances, to search a multitude of libraries, get thousands of copies, to then
have at hand the contents for their work. It is clear, therefore, that standard is necessary to rule
the Internet, aiming to maintain the democracy. And what is the democratic way for the
establishment of such control? Will it be necessary a tangle of legal rules? The control can be
exercised strictly by the judiciary? Or was it just needed social control to solve this question?
Now the same state with a monopoly of force is what protects the rights and guarantees, among
them, but most importantly - liberty. However, there is still no regulation and standardization
clear and precise use of the worldwide computer network in the country, and there is a public
entity that controls the Internet. Analysis of regulation of the Internet in Brazil, especially the
civil mark and effective ways to control for the sector are the keys of this article. 
KEYWORDS: Internet; civil mark; safe harbor

1        INTRODUÇÃO
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A evolução humana foi pautada na capacidade do homem de se comunicar, locomover, educar
a prole, cultivar e obter os próprios alimentos.

Com o advento da Internet no final dos anos 60 e, principalmente com o seu uso comercial a
partir dos anos 90, deu-se origem a maior revolução tecnológica da humanidade – a era digital. A ditadura
geográfica foi quebrada, as barreiras tecnológicas se romperam, as fronteiras do mundo, de uma certa
forma, ruíram e, conseqüentemente, a falta de conhecimento se transformou em excesso de informação.

Até o final do século XX, para se obter conhecimento de outras culturas ou de assuntos
específicos o homem tinha que se locomover por grandes distâncias, pesquisar em um sem número de
bibliotecas, obter milhares de fotocópias, para, então, ter em mãos o conteúdo para o seu trabalho.

Da mesma forma, a troca de correspondências era feita através de telex, cartas e telefonemas e,
dado o alto custo e à baixa tecnologia, essa tarefa não se estendia por muito tempo.

Hoje em dia, a humanidade se comunica em tempo real, a baixo custo, seja qual for a distância
entre os interlocutores. O conhecimento vem sendo digitalizado e disponibilizado em grande escala na
Internet, formando, assim, a sociedade da informação.

A informação e o conhecimento, que antes eram um problema, hoje já não são mais. O grande
desafio, agora, é filtrar a informação e obter aquela mais adequada para o estudo, pesquisa ou trabalho.

Desde o advento da Internet para fins comerciais no Brasil, ainda não se tem as regras
específicas para este ambiente o que gera incertezas.

Percebe-se, assim, que são necessárias regras para regular esse acesso a internet, com objetivo
de manutenção do Estado Democrático de Direito, visando a que a sociedade viva em harmonia,
prevalecendo a ordem.

Uma vez que a velocidade de modificação dos usos e costumes, das relações humanas e
comerciais é enorme na era digital, fica cada vez mais difícil para o Estado e a sociedade filtrarem as
informações e regular os seus desdobramentos.

E qual é o caminho democrático para a instauração de tal controle? Será preciso um
emaranhado de normas jurídicas? O controle poderá ser exercido estritamente pelo Poder Judiciário? Ou
seria apenas necessário o controle social para resolvermos tal questão?

Ora, o mesmo Estado que detém o monopólio da força é o que protege os direitos e garantias
fundamentais, dentre eles, senão o mais importante – a liberdade – sendo ela a de expressão, do exercício
de qualquer trabalho ou função, ou ainda, a livre iniciativa.

No entanto, ainda não há uma regulação clara e precisa do uso da rede mundial de
computadores no país, bem como não há uma entidade pública que controle a Internet.

A análise das regras para uso da Internet no Brasil, a proteção dos dados pessoais que trafegam
na rede mundial de computadores, bem como as formas de controle eficazes para o setor são a tônica deste
trabalho.
 
2        A INTERNET
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A Internet, como grande parte das novidades tecnológicas, teve origem no serviço militar como
uma forma de gerar comunicação de dados entre quartéis com uma forma rápida e eficiente e capaz de
resistir aos ataques inimigos durante uma guerra, consoante atesta parte da doutrina sobre o tema.

 
Nas palavras de Costa Almeida sobre o tema:

 
A INTERNET foi criada no final dos anos 60 nos EUA, como um projeto militar que buscava
estabelecer um sistema de informações descentralizado e independente de Washington, para que a
comunicação entre os cientistas e engenheiros militares resistisse a um eventual ataque à capital
americana durante a Guerra Fria. Preliminarmente com a denominação de ARPANET, era uma rede
fechada, à qual só tinham acesso os funcionários do Departamento de Defesa dos EUA, que, com o
tempo, também passaram a utilizar a rede para enviar mensagens eletrônicas através de caixas de
correio pessoais, o atual e-mail. (...) No Brasil, a Internet chegou em 1988, sendo inicialmente restrita a
universidades e centros de pesquisa, até que a Portaria nº. 295, de 20.07.95, possibilitou às empresas
denominadas ' provedores de acesso' comercializar o acesso à INTERNET. (COSTA ALMEIDA, 1998,
p. 52-53)
 
 

No entanto, existem doutrinadores que remontam o passado da Internet não só para fins
exclusivamente militares, mas também científicos e elaborados pela Academia por via das universidades
norteamericanas.

 
Assim explana Rohrmann:
 

A Internet não teve origem exclusivamente na rede militar ARPANET, uma vez que, muito antes do
surgimento desta, já se faziam pesquisas avançadas com redes de computadores packed switched na
Universidade de Los Angeles e no Massachussets Institute of Tecnology.
Até o início da década de 1970, a rede ARPANET ainda utilizava como protocolo o Network Control
Protocol – NCP – e contava com quatro pontos de presença localizados em Standford, Los Angeles
(UCLA), Santa Barbara (UCSB) e Utah.
Segundo a cronologia estipulada por Kang (1999), a segunda fase aconteceu ao longo da década de
1970. Ocorreu o crescimento do número de computadores ligados à rede, fazendo surgir um problema
técnico: o protocolo NCP não protegia a rede contra perda de pacotes. Assim, se uma mensagem fosse
dividida em pacotes e um deles se perdesse durante a transmissão, a mensagem apresentaria perda no
recebimento.
Havia necessidade de um protocolo mais eficiente, capaz de detectar e corrigir erros referentes às
perdas de dados ao longo da rede.
Em outras palavras, era necessário que se adotasse um protocolo de comunicação eficiente para que a
rede pudesse crescer da forma mais confiável possível. Dessa necessidade, surgiu o novo protocolo, o
TCP/IP, que é até hoje, por exemplo, como um protocolo de comunicações. (ROHRMANN, 2005, p.
05)

 
A Internet para fins comerciais no Brasil chegou em 1995 quando foi aprovada a sua utilização

pelo Ministério das Comunicações juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
Este meio de comunicação e informação modificou o mundo com sua capacidade inesgotável

de armazenar e disponibilizar a informação, transformou drasticamente o modo das pessoas se
comunicarem, socializando o conhecimento e aumentando o contato entre os humanos.

 
 

2.1. Comitê Gestor da Internet no Brasil
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O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria Interministerial nº 147,

de 31 de maio de 1995 e alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, para
coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a
inovação e a disseminação dos serviços ofertados.

Composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade
acadêmica, o CGI.br representa um modelo de governança na Internet pioneiro no que diz respeito à
efetivação da participação da sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso da
rede. Com base nos princípios de multilateralidade, transparência e democracia, desde julho de 2004 o
CGI.br elege democraticamente seus representantes da sociedade civil para participar das deliberações e
debater prioridades para a internet, junto com o governo. (COMITÊ GESTOR DA INTERNET DO
BRASIL)

Como pode se perceber, desde o ingresso da utilização da Internet no Brasil que esta é feita de
forma conjunta entre empresários, Estado e comunidade acadêmica. Eis daí a dicotomia entre ser a Internet
um serviço privado ao passo que as telecomunicações são um serviço público. No entanto, com as novas
tecnologias de provedores, estamos cada vez mais perto de ver o serviço da Internet como público e,
porque não dizer, gratuito para todos.

Entretanto, a complexidade na formação dos agentes sociais do CGI o torna um órgão pouco
eficiente, dada a dificuldade dos encontros e conseqüente tomada de decisões.

 
 

2.2 Agência Nacional de Telecomunicações
 
 
O artigo 21, inciso XI da Constituição Federal c/c artigo 1º e seguintes da Lei nº 9.472, de 16

de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, criação e
funcionamento de um órgão regulador, nos termos da Emenda Constitucional nº 08 de 1995, qual seja, a
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações.

O artigo 8º, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), dispôs sobre o órgão
regulador das telecomunicações, estando assim redigido:

 
Art. 8º: Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações entidade integrante da Administração
Pública Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das
Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal,
podendo estabelecer unidades regionais.

 
Esta mesma lei estabelece, em seu artigo 19, inciso IV, que compete à Agência Nacional de

Telecomunicações - Anatel “expedir normas quanto a outorga, prestação e fruição dos serviços de
telecomunicações no regime público”.

Já o artigo 1º do mesmo Diploma Legal, estabelece a competência da ANATEL, in verbis:
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Art. 1º: Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas
pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.
Parágrafo único: A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da
execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento das redes de
telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

 
No entanto, a Internet não foi definida como um serviço de telecomunicações por parte da

LGT, e sim como Serviço de Valor Adicionado, consoante se denota do artigo 61, a saber:

 
Art. 61: Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.
Parágrafo primeiro: Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações,
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os
direitos e deveres inerentes a essa condição.

 
Assim, pelo entendimento normativo temos o serviço de valor adicionado é suportado por um

serviço de telecomunicações; que o SVA não se confunde, e não constitui um serviço de
telecomunicações; que o provedor de SVA é um usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá
suporte; e, por fim, que é assegurado o uso das redes de serviços de telecomunicações para a prestação do
SVA.

Em suma, a internet não foi abarcada pela Lei Geral de Telecomunicações estando a Agência
Nacional de Telecomunicações desincumbida de regular e fiscalizar o seu regular funcionamento.

Ao passo que o Comitê Gestor da Internet do Brasil na primeira oportunidade que teve delegou
a sua função primária, de controlar os nomes de domínio, para a FAPESP – Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de São Paulo, ou seja, foi pouco eficiente nesses anos de existência.

 
 

3 DA REGULAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL
 
Conforme acima relatado, não foi criada nenhuma norma específica no que tange à utilização

da Internet nem pelo CGI e muito menos pela ANATEL, conforme deveria, pela inteligência do
mencionado art. 61 da Lei 9.472/97.

Assim, durante esses 15 (quinze) anos o Brasil vive um momento de puro paternalismo por
parte dos magistrados, os quais, muitas das vezes não têm condições técnicas ou conhecimento tecnológico
para sentenciar as demandas que envolvem o ambiente virtual.

Fato é que a Internet é um meio de comunicação de massa à disposição de milhões de usuários
no Brasil e no mundo e um funcionamento livre e anárquico chega a ser temerário.

Tão logo a rede mundial de computadores começou a operar em meados dos anos noventa,
surgiu a corrente libertária publicando artigos contundentes sobre o a aplicação do direito no ambiente
virtual.

John Perry Barlow publicou em 1996 o artigo intitulado “A declaração de Independência do
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espaço virtual”. No citado artigo o autor define a Internet como um mundo à parte, alheio e indiferente do
direito tradicional.

No mesmo ano David Post e David R. Jonhson publicam na Standford Law Review o artigo
intitulado “O direito e suas fronteiras”, onde afirmavam, em suma, que o direito é essencialmente
territorial e que tal característica se oporia ao espaço virtual.  (ROHRMANN, 2005)

Tal corrente sofreu fortes embates, principalmente pelo fato dos libertários terem uma crença
na utopia da Internet como um mundo virtual no qual o direito seria desnecessário e, principalmente, por
definir o ciberespaço como um lugar separado do mundo real. (ROHRMANN, 2005)

Como um serviço de mídia que atinge a um sem número de pessoas a Internet precisa de
limites sob pena de ser um instrumento para influenciar de forma equivocada à população.

Canela explana sobre a necessidade de regulamentar a comunicação de massa:
 

A diferença entre regular a mídia e regular outras indústrias reside, sobretudo, no conteúdo veiculado e
nas suas implicações: a oferta de acesso às telecomunicações a uma região remota traz impactos para
milhares de pessoas e para a economia local; a oferta de cobertura midiática equilibrada acerca das
diferentes opções  político-partidárias que se apresentam em uma eleição presidencial pode alterar os
rumos do país e de sua democracia (CANELA, 2008, p. 152-3).

 
Aranha, Pieranti e Wimmer assim abordam o assunto:

 
se a regulação é pensada como forma de proteger Estado e cidadãos, a não regulação pode implicar em
prejuízos a direitos fundamentais. Sucintamente, o reconhecimento da liberdade de expressão como um
dos pilares das sociedades modernas costuma ser identificado com a reflexão de John Stuart Mill no
texto Da Liberdade, de 1859. Nesse escrito, Mill aponta a falibilidade humana, principalmente porque a
verdade depende do contexto em que cada indivíduo está inserido. Daí advém uma necessária abertura
ao permanente questionamento de manifestações individuais. (ARANHA, PIERANTI E WIMMER,
2009, p. 06)

 
O direito não pode fugir à realidade e tem que estar sempre a serviço dessa como instrumento

de pacificação social.
Patricia Peck Pinheiro disserta sobre o tema:

 
Historicamente, todos os veículos de comunicação que compõem a sociedade convergente passaram a
ter relevância jurídica a partir do momento em que se tornaram instrumentos de comunicação de massa,
pois a massificação do comportamento exige que a conduta passe a ser abordada pelo Direito, sob pena
de criar insegurança do ordenamento jurídico e da sociedade. Foi assim com a imprensa, o telefone, o
rádio, a televisão e o fax. Cada um deles trouxe para o mundo jurídico particularidades e desafios, as
restrições à programação por ofensa a valores ou moral, as encomendas por fax, as compras pelo
telefone, a licença do jocoso para não cair na calúnia e difamação, a proteção das fontes, nos contratos
dos anunciantes, os seguros de transmissão, entre outros. Com a Internet não há diferença: não existe
um Direito da Internet, assim como não há um direito televisivo ou um direito radiofônico. Há
peculiaridades do veículo que devem ser contempladas pelas várias áreas do direito, mas não existe a
necessidade da criação de um direito específico. (PINHEIRO, 2007, p. 30)

 
O aspecto ontológico da rede mundial de computadores nos leva a pensar em um direito novo

em um espaço novo. No entanto, tal premissa se quedou como inócua ao longo do tempo e o que passou a
preponderar foi a corrente que se filia ao direito tradicional.
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Sobre o tema, Carlos Alberto Rohrmann:

 
A corrente tradicionalista não nega eventuais dificuldades que podem ser encontradas em casos
específicos que envolvem o espaço virtual, especialmente no tocante a pontos como a produção de
provas e o combate à fraude e à criminalidade. Todavia, deve-se lembrar que, em relação a este último
ponto, á dificuldades muito grandes também nos grandes centros urbanos, a despeito de todo o
aparelho policial disponível na mão do Estado. (ROHRMANN, 2005, p. 34)

 
Certo é que a corrente tradicionalista a qual remota a aplicação do direito já existente ao

ambiente virtual é a mais consolidada na doutrina mundial. Entretanto, as outras formas de comunicação
de massa como o rádio e televisão são fiscalizados e regulados pela a Agência Nacional de
Telecomunicações. Ainda, temos os problemas que são peculiares à Internet e que somente serão
dirimidos com regras e princípios específicos.

A Internet se proliferou em um ambiente essencialmente privado sem a intervenção estatal para
o seu funcionamento – o que ocasionou em um crescimento caótico em larga escala. A disseminação de
crimes digitais e o uso desgovernado de novas tecnologias fizeram os governos reverem os seus conceitos
e delimitarem regras e princípios para a sua utilização.

Existe a necessidade de se traçar os regulamentos institucionais para que sejam definidas as
regras do jogo.

Assim nos ensina Ricardo Lorenzetti:

 
O problema da regulação é complexo e para ele não existe uma solução clara na atualidade. Já
sustentamos que apoiamos as regulações institucionais, vale dizer, aquelas que se referem às regras do
jogo, e não aquelas que beneficiam um determinado setor.
Se existisse uma resposta afirmativa sobre a necessidade de regular institucionalmente o
funcionamento da rede o funcionamento da rede, deveríamos enfrentar o problema da autoridade
reguladora. A Internet cresce rapidamente, caoticamente, e não deixa de crescer em escala global, o que
faz com que seja resistente às pretensões normatizantes dos sistemas jurídicos nacionais.
(LORENZETTI, 2004, p. 79).

 
Insta anotar, a importância de se ter, primeiramente, uma autoridade reguladora para coibir os

abusos gerados pelo uso indiscriminado da rede, o que ainda não temos de forma eficaz no Brasil.
 
 

4 PATERNALISMO PRETORIANO
 
 
No Brasil, diante da lacuna proveniente entre a passividade do CGI, a falta de competência

legal da ANATEL e a morosidade contumaz do Congresso Nacional, fez com que o país ficasse a mercê
do paternalismo pretoriano.

Rodolpho Sampaio explana sobre o paternalismo pretoriano no país:
 

No Brasil contemporâneo, o paternalismo jurídico se verifica como uma das
modalidades de intervenção do Estado, fazendo-se presente em inúmeros textos legais. Contudo,
também na jurisprudência, independentemente da instância ou da natureza do litígio, observa-se que há
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uma tendência em conferir excessiva proteção a certas categorias de pessoas, negando-lhes a
possibilidade de agirem de acordo com a sua própria vontade e, em alguns casos, subtraindo-lhes ex
post factum a capacidade de terem agido em determinadas situações, permitindo-lhes arrependerem-se
de seus atos sem terem que arcar com qualquer consequência. O binômio liberdade-responsabilidade
fica, neste contexto, seriamente abalado. Confere-se ao indivíduo uma paradoxal dupla possibilidade de
agir, concomitante e sucessivamente, e se lhe permite arrepender-se do caminho trilhado sem nenhum
ônus. (SAMPAIO JÚNIOR, 2007, p. 4830-1)

 
Tem-se como exemplo do paternalismo pretoriano a Ação Civil Pública promovida pelo

Ministério Público Federal em face da União Federal, autos número 2002.38.00.465529-6, em trâmite na
17ª Vara Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, cujo objeto é a retirada de circulação dos
jogos digitais, disputados através da rede de computadores, Counter Strike e Everquest, sendo o primeiro
amplamente difundido entre os adolescentes e jovens.

O procedimento foi impulsionado pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais, após
apuração veiculada pela TVBEM – Instituto de Defesa do Telespectador, com o intuito de proibir a
comercialização dos citados jogos, sob a argumentação de que o conteúdo violento, com táticas de
guerrilhas, uso de armas, cenas de morte dentre outros fatores, poderiam afetar o desenvolvimento de
crianças e adolescentes no Brasil.

O processo tramita em face da União Federal pelo fato do Ministério da Justiça ter publicado
as Portarias 889/2001 e 1.100/2006, as quais apenas recomendavam que as aludidas formas de
entretenimento fossem inadequadas para os menores de dezoito anos. As portarias não mencionavam
proibição ou mesmo punição para a comercialização de referidos jogos.

A tônica dos procedimentos acima citados é o fato de que o jogo Counter Strike estava sendo
praticado nas Lan Houses por menores de dezoito anos, contrariando as normas do Ministério da Justiça e
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. A argumentação das Lan Houses baseia-se no fato da
norma da União Federal ser apenas uma recomendação e não uma obrigatoriedade. A egrégia Corte
Mineira, entretanto, já consolidou o entendimento de que a prática dos jogos eletrônicos nesses
estabelecimentos infringe o art. 258 do ECA.

A Ação Civil Pública tramitou, até a sentença, somente em face da União Federal, sem a
participação nos autos do distribuidor do jogo eletrônico no Brasil ou sequer do seu fabricante.

O Juiz da 17ª Vara Federal baseou a sua decisão na da Juíza Cláudia Maria Rezende Neves,
nos autos do processo 1999.38.00.037967-8, a qual proibiu os jogos virtuais Doom, Mortal Kombat,
Requiem, Blood e Duke Nuken  com amparo em dispositivos da Constituição da República, ECA e Código
de Defesa do Consumidor.

Eis o dispositivo da sentença:
 

III – DISPOSITIVO
Sob fundamentos que tais, este Juízo julga procedente o pedido do Ministério Público Federal para
condenar a União a proibir a distribuição e comercialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD
Rom’s, fitas de vídeo-game ou computado do jogo COUNTER STRIKE, bem como tomar as medidas
necessárias à retirada do mercado desses exemplares. Outrossim, fica também a União condenada a
proibir a distribuição e comercialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD Rom’s, fitas de
vídeo game do jogo EVERQUEST, tomando as medidas imprescindíveis para obstar a entrada desse
jogo no território nacional, tudo sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência após o trânsito em julgado, que será revertida para o Fundo que trata a Lei 7.347/85.
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Conforme se depreende da decisão acima, a proibição atinge não somente o jogo em si, como
qualquer forma de veiculação ou menção aos mesmos, sob pena do pagamento de multa para o Fundo
criado e não regulamentado pela Lei da Ação Civil Pública.

Fato curioso do feito é que, após a sentença, a distribuidora do jogo virtual Counter Strike
interpôs Recurso (Intervenção) de litisconsorte necessário excluído da demanda, com pedido eventual e
subsidiário de assistência litisconsorcial. Tal pleito foi negado na decisão de fls. 718/729, argumentando o
Juízo, em apertada síntese, de que tratava o requerente de questões meramente econômicas.

Nesta demanda, vislumbramos uma colisão de normas constitucionais, e até de direitos
fundamentais, uma vez que o Ministério Público Federal evoca o artigos 3°, 226 e 227 da Constituição da
República e a distribuidora recorre aos artigos 5°, inciso IX e 220 do mesmo Diploma.

Importante ressaltar que existem equipes profissionais brasileiras, como a MIBR (Made in
Brazil – www.mibr.com.br), que disputam e vencem campeonatos de Counter Strike pelo mundo afora e
que, com a manutenção dessa decisão, passam a ser cerceados dos seus meios de subsistência no território
nacional.

Outro exemplo é a ação movida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em face da
Google Brasil Internet Ltda., processo nº 100.009.2008.000430-1, onde a 1ª Câmara Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, no afã de ter a fiscalização automática do sítio de relacionamentos
Orkut, ordenou que a aludida empresa instalasse filtros como esta mesma o fez na China, a saber:

 
No presente caso, o embargante argumenta não possuir condições técnicas para cumprir a liminar, pois
o conteúdo é de responsabilidade de quem o insere, sendo que a fiscalização que ora se exige é
impraticável.
O voto embargado abordou especificamente esta argumentação, citando, a título de comparação, a
fiscalização que o embargante faz na China, proibindo o acesso a determinado conteúdo previamente
repassado pelas autoridades aos responsáveis pelo sistema.
Nenhuma perícia técnica é necessária para se inferir que, havendo possibilidade de exercer controle
prévio em outro país, tal ferramenta também pode ser adotada no Brasil. A liberdade de expressão
garantida constitucionalmente não é absoluta, limita-se ao direito individual, onde o preceito de que o
direito de um vai até onde o do outro inicia deve ser considerado. A proteção aos atingidos é tão
importante que foi regulamentada pelo Estatuto da Criança e Adolescente. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE RONDÔNIA)

 
Ora, instalar um filtro de computador em uma empresa brasileira como foi feito na China, por

si só já é um exemplo antidemocrata e de censura. Ainda, tecnicamente é muito difícil identificar de
imediato quem é o usuário, pois os dados são postados por via eletrônica e é muito custoso identificar o IP
– internet protocol – mesmo porque basta um simples software para alterá-lo de forma rotineira.

Não pode e não deve os colendos magistrados basear suas decisões em convicções sem o
mínimo respaldo técnico e que afronte toda e qualquer forma de liberdade.

Mundialmente é adotado o sistema de notice and take down – notifique e retire do ar– o que
ainda, como várias matérias atinentes ao ambiente virtual, não está regulado no Brasil.

Assim, com esses dois exemplos fica claro de como o ciberespaço carece de uma
regulamentação específica e, com fulcro na corrente tradicionalista, deixa a questões peculiares da era
digital serem julgadas sem o devido rigor técnico.
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5 PRINCÍPIOS E REGRAS DA INTERNET NO BRASIL

 
 
Somente em junho de 2009 que o CGI editou os Princípios para Governança e Uso da Internet,

ou seja, quatorze anos após a implementação da Internet para uso comercial no Brasil, quais sejam:
 

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos: o uso da Internet deve guiar-se pelos princípios de
liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-
os como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática.
2. Governança democrática e colaborativa: a governança da Internet deve ser exercida de forma
transparente, multilateral e democrática, com a participação dos vários setores da sociedade,
preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva.
3. Universalidade: o acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o
desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não
discriminatória em benefício de todos.
4. Diversidade: a diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão deve ser
estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores. 5. Inovação: a governança da Internet
deve promover a contínua evolução e ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso.
6. Neutralidade da rede: filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e
éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra
forma de discriminação ou favorecimento. 7. Inimputabilidade da rede: o combate a ilícitos na rede
deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os
princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos.
8. Funcionalidade, segurança e estabilidade: a estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da
rede devem ser preservadas de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os padrões
internacionais e estímulo ao uso das boas práticas.
9. Padronização e interoperabilidade: a Internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a
interoperabilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento.
10. Ambiente legal e regulatório: o ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da Internet
como espaço de colaboração. (COMITÊ GESTOR DA INTERNET)
 
 

Destaca-se entre os princípios acima transcritos o que dispõe sobre o ambiente legal e
regulatório para preservar a dinâmica da Internet como espaço de regulação.

Nesta toada, recentemente, em outubro de 2009, a Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça, em parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas
encaminhou o Marco Civil para construção colaborativa para regular utilização da Internet no país.

Ressalte-se que o Marco Civil foi disponibilizado no sítio do Ministério da Justiça para
colaboração de todos que estiverem interessados, inclusive via Twitter, em claro exemplo exercício da
democracia pelos meios eletrônicos.

Os temas abordados no marco civil, incluem as regras de responsabilidade civil de provedores
e usuários sobre o conteúdo postado na Internet e medidas para preservar e regulamentar direitos
fundamentais do internauta, como a liberdade de expressão e a privacidade. Ainda, são abordados
princípios e diretrizes que visem a garantir algumas das premissas de funcionamento e operacionalidade
da rede, como a neutralidade da internet.

O marco civil não abrange de forma aprofundada temas que vêm sendo discutidos em outros
foros ou que extrapolam a questão da internet, como direitos autorais, crimes virtuais, comunicação
eletrônica de massa e regulamentação de telecomunicações, dentre outros.
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A proposta de construção do marco regulatório busca inovar também no processo de sua
formulação: o intuito é incentivar, através da própria internet, a participação ativa e direita dos inúmeros
atores sociais envolvidos no tema. Para tanto, o processo foi conduzido, primordialmente, pela própria
internet e agora foi encaminhado para apreciação do Congresso Nacional.

No entanto, o projeto a ser encaminhado para o Congresso Nacional não trata de um ponto
crucial que é a questão da Autoridade Institucional pátria, uma vez que o Comitê Gestor é um órgão
complexo em virtude de ter vários agentes sociais, como representantes do governo, da iniciativa privada,
do terceiro setor, dentre outros; o que dificulta os encontros e as tomadas de decisões. Por sua vez a
ANATEL não abarca a Internet, por ser considerada como um serviço de valor adicionado, como já
alhures mencionado.

Tal premissa de se utilizar a Internet como exemplo de exercer a democracia já é objeto de
debate como salienta Hélio Santiago Ramos Júnior e Aires José Rover:

 
 
Discutem-se, na atualidade, diversos modelos de democracia eletrônica com a adaptação ou criação de
novos institutos nos quais o cidadão aparece como um ator importante para o implemento do governo
eletrônico, ou seja, caracteriza-se como um agente colaborador do Estado que poderá atuar mediante
sua participação em consultas, fóruns e referendos eletrônicos dentre outras formas de participação.
(RAMOS JÚNIOR; ROVER, 2007, p. 292)
 
 

O marco civil é ponto preponderante de discussão, uma vez que se trata da materialização do
princípio do controle constitucional, o qual utiliza de todos os cidadãos por via da democracia eletrônica,
meios para relegitimar as normas emanadas pelo poder público.

Este princípio é bastante salutar no cenário constitucional em tempos de crise na democracia
representativa.

Nas palavras de Rodolfo Viana Pereira:
 
 
O controle funciona, nesse caso, como um mecanismo indireto de relegitimação do poder, já que, ao
corrigir a sua situação de desconformidade, põe-no novamente em sintonia com os procedimentos e
regras que lhe deram origem. (...)
Afirmar a democracia como princípio legitimado do sistema político-constitucional significa, na
atualidade, trilhar um caminho seguro, próspero e, no limite, sem percalços. Após os processos de
depuração das justificativas da origem do poder em que os fundamentos místico e messiânicos foram
sendo paulatinamente erradicados por medidas de laicização, poucos são aqueles que contestam o fato
de a legitimidade política assentar-se em um sistema regulatório cujo exercício do poder seja
popularmente legitimado. A democracia situa-se, assim, no palco de um jogo sem adversários e sem
alternativas justificáveis em face do resto de modernidade que exige fundamentos racionais para a
questão da convivência política. O argumento do “consenso democrático” povoa, senão toda a
extensão, ao menos a quase toda totalidade a geografia acadêmica, tornando-se o único a prover os
critérios de racionalidade e consensualidade suficientes ao desígnio legitimador. (PEREIRA, 2008, p.
36-7)
 
 

O princípio do controle constitucional, como salientado padece de uma ampla participação
popular para que a norma seja legitimada pelo Poder Público e relegitimada pelos cidadãos. No marco
civil, a população irá legitimar o projeto emanado pelo Ministério da Justiça para que o mesmo chegue ao
Congresso Nacional já consagrado pela vontade popular.
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A aplicação do princípio constitucional do controle é a crítica que se faz sobre a elaboração das
normas que via de regra são feitas pelo Legislativo e Executivo. Durante o procedimento legislativo os
parlamentares estão vulneráveis ao lobby das empresas que detém a concentração do poder econômico e,
muitas vezes, acabam conseguindo ter normas editadas ao seu inteiro favor. Em democracias liberais a
corrupção é um fator comum e não podemos nos olvidar disso.

Assim Giddens nos ensina:
 
 
Há duas maneiras constratantes em que se pode tentar compreender a difusão das instituições
democráticas. Uma delas é o que poderia ser chamado, ironicamente, de a teoria da democracia como
uma flor delicada. Segundo esta maneira de ver, a democracia é uma plantinha frágil que precisa ser
regularmente aguada para poder se manter viva. Também necessita de um solo rico: tem de ser
alimentada durante um longo período durante o desenvolvimento a longo prazo de uma cultura cívica.
(...)
Finalmente, agora, no suposto auge do seu sucesso, a democracia liberal, está, em quase toda parte,
enfrentando dificuldades. A corrupção tornou-se uma questão pública em países bastantes afastados um
do outro, como o Brasil, o Japão e a Itália. O domínio da política ortodoxa parece influenciar cada vez
mais os principais problemas que atormentam a vida das pessoas. Os eleitores tornam-se descontentes
e aumenta o número daqueles que desconfiam de todos os partidos políticos. As lutas da política
partidária parecem a muitos um jogo, que apenas ocasionalmente afeta, de uma maneira efetiva, os
problemas da vida real. (BECK, GIDDENS, LASH, 1997, p. 227-228)
 
 

Dessa sorte, a descrença nos políticos e na elaboração das leis em tempos de concentração do
capital traz um melindre para o processo de formação das leis por via da democracia representativa.

Mas, há quem prefira uma lei mal elaborada ao melhor juiz, para que a sociedade não fique a
mercê do paternalismo pretoriano.

Tanto foi o sucesso da participação popular no que tange à regulação da Internet que o próprio
Ministério da Justiça se prepara para propor uma lei para proteção dos dados pessoais no Brasil, nos
mesmos moldes em que foi feito o marco civil, no final do mês de agosto de 2010. (MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA)

As diretivas européias sobre a regulamentação da internet se iniciaram em 1997. A
comunidade européia já firmou um acordo com os Estados Unidos acerca da proteção dos dados pessoais,
o safe harbor, que será explicado adiante.

Por sua vez, o Brasil apenas engatinha no que tange à regulação da Internet e da proteção dos
dados pessoais em ambiente eletrônico. A ampla participação popular para o estabelecimento de regras
específicas acerca destes temas, em aplicação direta do princípio do controle constitucional, poderá ser um
grande diferencial para que a norma que será editada tenha, de fato, validade e eficácia.
 
 

6. DIREITO COMPARADO

 
 

A experiência social pode ser vista como objeto da ciência do direito enquanto uma ciência
histórico-cultural desenvolvida a partir de fatos e valores, onde se percebe o direito como um sistema
dinâmico aberto, não estático. É exatamente em razão do nascimento de uma nova realidade social que
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novos valores culturais devem decodificar-se em valores jurídicos para que sejam, de fato, eficazes na
proteção do bem jurídico tutelado.

Neste contexto, a visão não deve ser meramente positivista. É fundamental a percepção macro-
social do bem jurídico tutelado, embora a definição de “bem jurídico” não seja simples em decorrência da
própria natureza do Direito.

Imprescindível, portanto, a compreensão da democracia face à “sociedade em rede” ou
"network society"- expressão cunhada por Manuel Castells que sintetiza a morfologia desta nova
sociedade, onde tudo é sistêmico e interconectado (RAMOS JÚNIOR; ROVER, 2007, p. 290). Ainda que
de forma breve, deve-se assim analisar a regulamentação dessa situação social-jurídica em outros
ordenamentos jurídicos- exatamente em decorrência do fator “interconexão”, afinal, impossível apreender
o tema ora tratado por meio de um espectro micro- demasiadamente limitador.

Atualmente, existem, basicamente, dois modelos referentes à disciplina da Internet, como é o
caso, por exemplo, da regulamentação relativa à proteção de dados pessoais em meio eletrônico, quais
sejam o norte americano e o europeu- verdadeiros “indutores de soluções a serem adotadas por outros
países” (DONEDA, 2006, p.221). Haveria, pois, uma natural convergência dos outros ordenamentos
jurídicos em se fundamentarem nestes modelos.

Em razão da própria proximidade pelo sistema romano-germânico, convém abordar o contexto
comunitário europeu na sociedade de informação.

O ordenamento jurídico comunitário vigente na União Européia é composto por fontes
primárias, secundárias, pela jurisprudência e pelos princípios gerais de direito. O direito originário são as
fontes primárias e o direito derivado, as secundárias.

No contexto do tema ora tratado, as diretivas são fontes secundárias e vinculam “o Estado-
membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando,

No entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e os meios”, configurando-
se "expressões do poder hierárquico contendo instruções das instituições comunitárias endereçadas aos
estados-membros" (GUIA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA UNIAO EUROPÉIA, s.d.).

A partir de uma síntese da legislação européia, é visível a proposição da União Européia no
sentido da difusão, desenvolvimento e propagação das novas tecnologias da informação e das
comunicações (“TICs”), evidentemente, tudo em conformidade com o tratado que institui a Comunidade
Européia (CE).

No que concerne a proteção de dados pessoais, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu
aprovaram a Diretiva 95/46/CE de 24 de Outubro de 1995, relativa à “proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados”, objetivando a
harmonia as leis nacionais que internalizariam as exigências práticas de gestão de dados de alta qualidade
por parte dos "responsáveis pelo tratamento de dados" e as garantias de diversos direitos para os cidadãos
(GUIA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA UNIAO EUROPÉIA, s.d.).

 Neste ponto, é interessante ainda lembrar que, antes desta Diretiva, já em outubro de 1985,
entrava em vigor a Convenção n. 108 do Conselho Europeu, tendo por seus signatários, França, Espanha,
Noruega, Suécia, Áustria, Luxemburgo e Reino Unido. Esta convenção buscou assegurar a proteção à vida
privada em relação aos fluxos das pessoas entre as respectivas fronteiras, especialmente por meio da
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disposição de princípios norteadores, como, da lealdade, adequação, temporalidade e segurança.
Percebe-se que desde muito cedo a União Européia se deu conta de que a questão do ambiente

eletrônico necessitaria de regras especificas, conforme explanado inicialmente no que concerne ao
tratamento informatizado de dados de natureza pessoal.

Por ser o exemplo ora analisado, importante mencionar que, em relação ao tratamento de
dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das telecomunicações, foi aprovada em 1997 a
Diretiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro (mais conhecida como
“Diretiva de Dados Pessoais nas Telecomunicações.”)

Esta última supramencionada diretiva estabeleceu regras especiais para o setor das
telecomunicações. Contudo, foi uma das medidas legislativas européias que menos tempo sobreviveu:
menos de dois anos após a sua aprovação, uma vez que as constantes evoluções tecnológicas
demonstraram que os conceitos trazidos por esta Diretiva não eram compatíveis com o advento do novo
“mundo digital”.

Desta forma, no âmbito da chamada “Revisão 1999”, a Comissão Européia acabou por propor
que, durante toda a substituição do pacote regulamentar aplicável ao setor das telecomunicaçõe- composto,
na época, por aproximadamente 22 Diretivas, igualmente fosse substituída a recém aprovada Diretiva,
relativa a Dados Pessoais nas Telecomunicações.

Ao discorrer sobre o tema na Associação Brasileira de Direito e Informática e
Telecomunicações, a professora MARGARIDA COUTO, ressaltou que:

 
 
A “Revisão 1999”, após vários atrasos, divergências e hesitações, deu lugar, já em 2002, a um novo e
emagrecido pacote regulamentar composto por 5 Directivas, o qual tem, como uma das suas pedras de
toque, a necessidade de garantir a neutralidade tecnológica da regulação do sector. (COUTO, s.p., grifo
nosso)
 
 

Dessa forma, tais regulamentações deixaram:
 
 
[...]de ser o sector das “telecomunicações” para passar a constituir o sector das “comunicações
electrónicas”, abrangendo assim qualquer comunicação electrónica (entendida como o envio de sinais
electrónicos) através de qualquer tipo de rede. (COUTO, s.p., grifo nosso)
 
 

Em razão do panorama ora descrito, a diretiva posterior relativa ao tema, Diretiva 2002/58/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Julho foi “re-batizada” passando a denominar-se “Diretiva
relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações
eletrônicas” ou, simplesmente, Diretiva de Dados Pessoais nas Comunicações Eletrônicas.

Ainda neste cenário, podemos citar o Regulamento 45/2001 relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos
comunitários e à livre circulação desses dados, de 18 de Dezembro de 2000. Este regulamento aborda o
tratamento dos dados pessoais das pessoas singulares quando efetuado por instituições e órgãos
comunitários. Apesar da relevância da matéria tratada, não se pode afirmar que ele se encontra no centro
legislativo do Bloco Europeu no que concerne ao tema, afinal, o sistema de proteção de dados pessoais
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nos estados-membros da União Européia seria unificado em torno de um “núcleo” e, tal núcleo “seria
composto basicamente da Diretiva 46/95/CE (relativa à privacidade das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) e, ainda, pela Diretiva
2002/58/CE (relativa à privacidade e às comunicações).” (DONEDA, 206, p. 227).

Observa-se que tal núcleo pode em sua transposição (internalizarão das diretivas no
ordenamento jurídico de cada estado-membro da UE) ser modificado em aspectos acessórios e,
evidentemente, naqueles em que a própria diretiva os autoriza.

Tal sistema representaria um “padrão mínimo” de proteção de dados pessoais, em especial, no
ambiente virtual em toda a extensão do bloco europeu, desenvolvido com base na experiência de alguns
países que já haviam legislado sobre a matéria.

Por fim, a indagação essencial seria: qual o modelo mais apropriado para a regulamentação de
questões como a acima mencionada, o europeu ou o norte americano?

No intuito de melhor compreender a situação colocada, em especial quanto à proteção da
privacidade na Internet, passa-se a uma breve pontuação do panorama da proteção de dados pessoais em
ambiente eletrônico norte-americano, bem como do que vem a ser os chamados Safe Harbor Privacy
Principles em relação ao modelo europeu.

A diretiva européia 95/46/EC, de 1998 define que o direito à privacidade, relativo ao
processamento de dados pessoais, é um direito fundamental da pessoa natural que deve ser protegido pelos
Estados europeus (ROHRMANN, Carlos Alberto, 2009, p.14). Além desta demarcação, traz outras
definições imprescindíveis, como a de dados pessoais e a de processamento de dados pessoais:

 
[...] dados pessoais significam qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou
identificável e processamento de dados pessoais significa qualquer operação ou conjunto de operações
que são realizados, utilizando dados pessoais.

 
Inicia-se, portanto, a explanação do modelo norte-americano, traçando um importante

contraponto entre os modelos ora mencionados, senão vejamos:
 
 

Uma diferença importante entre os modelos europeu e americano reside na proibição encontrada na
diretiva européia no tocante ao processamento de dados que revelam origens étnicas ou raciais,
opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, vida sexual ou saúde das pessoas. A diretiva
somente permite tal processamento quando há o consentimento específico, e no caso de o Estado
europeu não proibir consentimentos para aquele tipo especial de processamento de dados (como ocorre,
por exemplo, na Alemanha, que proíbe manifestações políticas referentes ao nazismo). Esta última
característica do modelo europeu dificilmente seria validada nos Estados Unidos, dada a Primeira
Emenda à Constituição Norte-Americana que garante a liberdade de expressão e que tem sido
interpretada pela Suprema Corte como norma que confere elevado grau de proteção ao discurso de
cunho político. (ROHRMANN, Carlos Alberto, 2009, p.15, grifo nosso).
 
 

O Estado Brasileiro, em relação ao tema aqui apresentado se alinha com o pensamento
europeu, vez que temos, inclusive, em nosso ordenamento jurídico legislação restritiva de expressões que
tenham algum cunho discriminatório racial (ROHRMANN, Carlos Alberto, 2009, p.15). Todavia, dado o
cunho internacional do tema, apresentamos o Acordo “Porto Seguro” ou “Safe harbor.” (SAFE HARBOR,
2008), pactuado entre os Estados Unidos e a Comunidade Européia.

O Safe Harbor tem origem dada a incompatibilidade legislativa no que concerne a proteção de
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dados pessoais norte-americana e européia. Basicamente, tem-se que a legislação européia impede a troca
de dados pessoais com países que não tenham o mesmo nível de proteção garantido pela própria legislação
(LOPES, 2009, s.p.).

Segundo a Comunidade Européia, os Estados Unidos se encaixavam nesta hipótese, razão pela
qual ficariam impossibilitados de transacionar dados pessoais com os países europeus: “na prática,
significaria que a própria transação de dados pessoais pelo sistema de cartão de crédito internacional
estaria proibida entre este dois” (LOPES, 2009, s.p.).

Por esta razão, os Estados Unidos e a União Européia, formularam um acordo para o
estabelecimento de critérios mínimos que preservassem a privacidade ante o fluxo de dados
transfronteiriços entre os mesmos, acordo este que instituiu os princípios da privacidade em um porto
seguro (ou "safe harbor") relativos à proteção de dados pessoais transferidos de um Estado-membro da
UE para o ambiente norte-americano.

O Safe Harbor teve como escopo a harmonização dos níveis de proteção entre os países,
subtraindo obstáculos existentes pela diferença entre ambos os sistemas, buscando o prevalecimento de
condições de regulamentação semelhantes. Tentou-se compatibilizar as Diretivas Européias mencionadas
anteriormente, núcleo da legislação do velho continente, e a legislação americana (feita basicamente nos
chamados “Acts”).

Arnaurd Belleil, resume com propriedade este panorama:
 

Com a directiva de Outubro de 1995, os países da Comunidade Européia criaram um espaço no interior
do qual os cidadãos dispõem de direitos relativos à proteção dos seus dados pessoais. Em contrapartida,
os dados nominativos devem poder circular livremente dentro deste espaço, contribuindo assim para a
expansão da economia da informação. E quanto à circulação dos dados para os países que se situam
fora desta zona? A transferência de dados só é possível para os países que assegurem um nível
“adequado” de proteção de dados. Os Estados Unidos rapidamente tomaram consciência do risco que
os ameaçava: o fecho, às fronteiras da Europa, das redes de difusão dos dados pessoais. Durante mais
de dois anos, negociações efetuadas entre a Comunidade e o Departamento de Estado do Comercio dos
EUA, a FTC, permitiram chegar a uma conclusão que se inscreve na tradição americana da auto-
regulação. Estas negociações são conhecidas pelo nome de Safe Harbor. (BELLEIL, 2001, s.p.).
 

Sendo assim, dentro do chamado “porto seguro”, as empresas americanas poderiam receber
dados nominativos provenientes da UE após a subscrição voluntária a certos princípios (previstos no
acordo).

Evidentemente:
 

Nestas negociações, a Europa soube fazer prevalecer em larga medida as suas perspectivas. As
negociações levaram os Estados unidos a assumir compromissos impossíveis de imaginar alguns meses
antes.
Paradoxalmente, os Europeus beneficiarão junto das empresas certificadas Safe Harbor de proteções
superiores àquelas de que beneficiam os cidadãos americanos. . (BELLEIL, 2001, s.p.).
 
 

Por sua vez, segundo o advogado Etienne Drouard, as empresas americanas poderiam se
beneficiar, ao reivindicarem um certificado “safe harbor compliant”, ao passo que “as empresas européias,
todas elas submetidas a uma regulamentação muito estrita, não poderão fazer o mesmo”. (DROUARD
apud BELLEIL, 2001, s.p.).
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 Fato é que “os princípios europeus sobre o direito dos dados pessoais deram nascimento a uma
ferramenta marketing reservada unicamente às empresas americanas” (BELLEIL, 2001, s.p.)., tema
correlato mencionado apenas para enriquecimento da questão em articulação.
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

Na sociedade atual, inegável o impacto da chamada Era Digital em praticamente todos os
aspectos de nossa vida. A rotina diária encontra-se permeada de aparatos tecnológicos e, por meio destes,
incontáveis informações trafegam, revelando aspectos de caráter privado das pessoas.

O Brasil, até os dias de hoje, ainda não conseguiu ter uma entidade pública que pudesse
exercer o controle das atividades exercidas no ambiente virtual, seja pela complexidade da formação do
Comitê Gestor que o torna um órgão pouco eficaz ou pela falta de competência legal da ANATEL e pela
Lei Geral de Telecomunicações que enquadra a Internet como serviço de valor adicionado, não sendo,
portanto, abarcada pela aludida norma.

Sendo assim, somente em 2009 o CGI definiu os Princípios para Governança e Uso da Internet
e neste mesmo ano foi proposto para elaboração colaborativa o marco civil, no intuito de se ter, enfim, a
Internet regulada.

O interessante no regulamento proposto pátrio é a possibilidade da participação popular por via
dos meios digitais, o que relegitima a norma a ser editada, em uma clara materialização do princípio
constitucional do controle, nesses tempos de crise da democracia representativa.

A inovação pátria no modo de regular a utilização da Internet foi de tamanho sucesso que o
próprio Ministério da Justiça já está preparando o mesmo procedimento para a edição de regras, válidas e
eficazes, para a proteção dos dados pessoais que trafegam na rede mundial de computadores.

Em razão do elevado nível de desenvolvimento tecnológico e do fácil acesso de utilização em
massa da Internet, verdadeiro símbolo da “Sociedade de Informação”,a União Européia e os Estados
Unidos, em especial, enfrentaram antecipadamente as  questões relativas à privacidade no ambiente virtual.
O bloco europeu saiu a frente e, primordialmente, por meio de diretivas estabeleceu regras que limitam o
fluxo transfronteiriço de dados pessoais no mundo on line. Perante a incompatibilidade legislativa no que
concerne a proteção de dados pessoais entre tais blocos, foi feito um acordo, denominado Safe Harbor ou
Porto Seguro onde foram buscadas condições semelhantes de regulamentação dada a tradição legislativa
historicamente distinta de ambos os pólos, quais sejam o europeu e o norte-americano.

O estudo do Direito Comparado mostra-se, mais uma vez, de grande importância para a
comunidade jurídica brasileira, especialmente, por se tratar de uma questão de caráter transfronteiriço.
Todavia, este não deve ser visto como um simples artifício de importação do direito estrangeiro, mas
enquanto ciência que visa estudar os diversos institutos jurídicos sob a perspectiva de outros sistemas
jurídicos.

Espera-se que a versão nacional para as definições das regras para Internet e da proteção dos
dados pessoais, com ampla participação popular e em atendimento ao princípio do controle constitucional,
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sejam, de fato, válidas e eficazes.
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DECORRENTES DE ATOS OCORRIDOS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES

RESOLUTION OF DISPUTES ARISING OUT OF ACTS OCCURRED IN THE WORLD NETWORK OF
COMPUTERS

Luiz Henique Da Silva Ferreira Jr

RESUMO
Com o advento da Internet, muitas relações tornaram-se complexas, pois, tal tecnologia rompeu
fronteiras e diminuiu a distância entre as pessoas. Não somente em relação a comunicação, mas
em todos aspectos, tais como econômicos, comerciais, sociológicos. Daí a importância de discutir
sobre um tema tão delicado e de suma importância para o mundo jurídico, a solução de conflitos
de atos originados nesta rede.
PALAVRAS-CHAVES: Internet; Solução de Conflitos; Direito da Sociedade da Informação

ABSTRACT

With the advent of Internet, many relationships have become complicated because, as
technology has broken boundaries and reduced the distance between people. Not only for
communication, but in all aspects such as economic, business, sociology. Hence the importance
of discussing such a delicate and critical to the legal world, the solution of conflicts arising from
acts in this network. 

KEYWORDS: Internet; Soluction Conflit; Law in Society Information

INTRODUÇÃO

 

A rede mundial de computadores veio como meio de evoluir os relacionamentos jurídicos, sociológicos,
econômicos, sociais, dentre outras coisas. Cada vez mais há uma integração entre pessoas, classes sociais
diferentes. A multidisciplinaridade das profissões, o envolvimento tecnológico, a necessidade de múltiplos
conhecimentos atribuídos a uma pessoa são fatores determinantes na atual conjectura mundial.

 

O presente trabalho tem como objetivo a apresentação dos principais conceitos, as principais dificuldades
enfrentadas pelos profissionais da área jurídica, bem como uma resposta à comunidade tecnológica.
Principalmente no que tange a forma de resolução de conflitos na era em que a tecnologia é o meio em
que empresas e pessoas tornam a distância um fator mínimo para comunicar entre si.

 

A tecnologia serve para estreitar relações entre pessoas, tais como criação de sites de relacionamentos,
conhecidas como formação de networkings, prestação de serviços diversos, como agenciamento de
passagens, pacotes turísticos, disseminação de informações, compra e venda de produtos, comunicações
das mais diversas.
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Por outro lado, existem conflitos que podem se estabelecer das mais diversas formas, como por exemplo,
criação de perfis falsos, realização de transações criminosas, venda de produtos proibidos, tais como
drogas, remédios controlados, dentre outros.

 

Diante desta situação, é comum os surgir dúvidas quanto a responsabilidade civil das pessoas envolvidas
nesta relação, ou até mesmo decorrentes de alguma maneira, seja diretamente ou indiretamente, como, por
exemplo, a Pessoa Jurídica provedora de algum tipo de serviço no espaço cibernético.

 

Guilherme Paiva de Carvalho fazendo uma reflexão sobre a realidade que vivemos, comentando o
pensamento de Castells, in verbis:

 

Castells conclui que a Era da Internet traz novos desafios para humanidade. Tais
desafios estão correlacionados com a instabilidade no emprego, a deterioração do
meio ambiente, a necessidade de regulação de mercados e direcionamento da
tecnologia, as desigualdades, a exclusão social a educação. Castells critica o sistema
educacional atual, sustentando que, na sociedade em rede, seria preciso instituir uma
nova pedagogia, fundada na interatividade e no aprimoramento da capacidade de
aprender e pensar. Contudo, apesar de ser visualizada como um desafio para a
sociedade em rede, a questão da educação não é um tema central do livro, como o
próprio autor reconhece na introdução. Esta lacuna não chega a atingir a riqueza de
dados históricos e informações acerca da Era da Informação, fundamentais para as
áreas da sociologia, da economia, da administração, das Políticas e Ciências da
Computação. Castells ainda propõe uma reflexão sobre a nossa responsabilidade,
enquanto seres humanos, no controle da tecnologia, sugerindo que para direcionar os
artefatos tecnológicos será necessário nos concientizarmos de que a democracia
participativa e a mudança política são imprescindíveis para o enfrentamento dos
desafios da sociedade na Era da Informação.

 

Outro aspecto importante é quanto a remuneração ou não ao provedor de serviço pela prestação de
serviço. Isto porque, com a evolução cibernética os aspectos quanto a prestação de serviços, ou seja, o
faturamento da empresa se inverteu em relação aos conceitos tradicionais, tais como prestou certo tipo de
serviço, o mesmo deve ser cobrado.
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Nesta linha de raciocínio, cabe discorrer acerca do tema principalmente no que tange a forma de
faturamento destas entidades, que passaram a oferecer, por exemplo, e-mail’s gratuitos para usuários, mas
a forma de faturamento destas empresas são a venda de espaços de marketing, como é o caso do Yahoo,
Hotmail, Brasil OnLine, Gmail.

 

Enfim, o negócio da empresa fora modificado, enquanto os jornais físicos faturavam com classificados e
venda de publicidade, atualmente estes sites vendem propaganda. A forma de propagação destes banner’s,
pesquisas rápidas, palavras-chaves, prioridade de pesquisas, são efetuados por potenciais usuários que
acessam estes sites.

 

Exemplo clássico é o do Google, o maior site de pesquisa, de relacionamento(Orkut), e-mail’s (GMail),
Mapas(Lista de clientes localizado em determinadas ruas – antigo Guia Listel). Desta forma, fica fácil de
identificar que as possibilidades de acesso aos mapas decorrem de grandes investimentos para a montagem
de sistemas de geoprocessamento, em contrapartida a localização de determinada rua, vem com os
estabelecimentos localizados naquela região.

 

Inúmeras relações podem surgir do espaço cibernético, como hospedagem de domínios, personalização de
e-mail’s, desenvolvimento de sites, intermediação de negócios, e-commerce, transações bancárias,
financeiras, acesso de noticiários, cursos on-line, busca de empregos, e dentre outros serviços.

 

Ocorre que, quando estas relações ultrapassam as fronteiras do país, esta relação tende a ser conflituosa e
de difícil aplicação ou reparação de eventuais danos. Tal dificuldade decorre de regras de aplicação de
direito, como questões de soberania, território, dignidade da pessoa humana e outros fatores.

 

Diante de tal situação, há necessidade de esclarecer a origem, o conceito de Internet, a natureza jurídica, e
outros fatores importantes. O objetivo do trabalho não é esgotar o tema, mas explorar alguns pontos sobre
a forma de resolução de conflitos, haja vista a necessidade de resguardar os preceitos constitucionais
vigentes, bem como regras de aplicação de direito interno e internacional.

 

Ultrapassado as questões sobre o potencial aspecto econômico-financeiro da Internet, cumpre discorrer
sobre fatores, mesmo que seja de modo técnico, mas que pode modificar a relação para a reparação de
possíveis danos e a quantificação do mesmo, quando de forma simplória fica demonstrado que o
comportamento da vítima nesta relação jurídica contribui para ilicitude do ato.
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Analogamente pode exemplificar casos em que determinada atividade econômica não assume todos os
tipos de riscos em determinados fatos, tais como a seguradora não assume o risco de sinistros de
automóveis decorrentes de furtos não classificados como qualificados, ou seja, há necessidade do
consumidor de se eximir de culpa exclusiva de mau uso do objeto para receber a indenização de eventuais
sinistros.

 

I – Internet

 

A rede mundial de computadores, mais conhecida como Internet, constitui-se de um conglomerado de
computadores interligados, que permitem acesso de informações e todos os tipos transferência de dados.

 

Uma definição mais próxima do real pode-se extrair da Resolução Federal Norte Americana da Rede
(FNC – Federal Networking Council), editado em 24 de outubro de 1995:

sistemas de informações globais que (i) estiver logicamente unido por um endereço
único e global, baseado no IP ou extensões subsequentes; (ii) suportar comunicações
TCP/IP (Transmission Control Internet Protocol) seguidas ou extensões subseqüentes
ou outros protocolos compatíveis ao IP; (iii) fornecer, usar ou acessar, pública ou
privadamente, serviços de alto nível, baseados na comunicação e relacionados à
estrutura descrita acima.

 

A Internet adveio em decorrência de uma pesquisa realizada pela Defense Advanced Research Projects
Agency, conhecida pela comunidade técnica como ARPA. Inicialmente a mesma foi desenvolvida para
que pudesse ser utilizada como meio de comunicações militares e com a evolução de conceitos atribuiu
uma forma de difusão de informações entre pesquisadores, através de protocolos de texto, dentre outras
formas.

 

Atualmente é conhecido como principal meio de comunicação, principalmente no que tange a formalização
de comunicações, pois, através da Internet tem-se serviços de correios eletrônicos, chat’s, mensagens
instantâneas, as quais podem ser utilizadas como meio de prova.     
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II – Direito Internacional

 

Principal ponto de conflito é a questão da soberania de determinado Estado. Isto decorre do conceito de
soberania estabelecida pelos grandes doutrinadores das Ciências Políticas e Direito de Estado.

 

Jean Jaques Rousseau conceitua o Estado como relação jurídica de confiança estabelecida por um
determinado número de pessoas para defesa de direitos e como forma de estabelecer autoridade, deveres,
garantias, a quem de forma centralizada busca alcançar um objetivo comum determinado através de
constituições, podendo ser escritas ou não escritas, outorgadas ou promulgadas, rígidas, semi-rígidas,
flexíveis, dentre outros aspectos.

 

Ocorre que, em decorrência da evolução tecnológica, com a globalização, tais medidas não são suficientes
para proteção de todos os direitos dos cidadãos de determinados Estados. Daí a necessidade de formação
de mercados comuns, blocos econômicos, de acordo com a conveniência e oportunidade para
fortalecimento de vários Estados ou blocos econômicos, tais como a criação da União Europeia, Mercosul,
Otan, dentre outras.

 

Assim, os conflitos decorrentes de relações estabelecidas nestas convenções, tais como tratados, transações
comerciais, dentre outras relações, são tratadas, via de regra, na forma prescrita destes documentos. Desta
forma, há definição nestes documentos a legislação a ser aplicada, forma para resolução de conflitos,
quebra de barreiras comerciais, reduções de impostos, dentre outros benefícios estabelecidos.

 

Cumpre discorrer um pouco sobre a União Europeia, isto porque, a mesma já estabeleceu um processo de
arbitragem para determinadas situações, através de processo eletrônico. Não somente por causa deste fator,
mas pela evolução tecnológica e o grande envolvimento no número de países envolvidos nesta relação.

 

Na solução de conflitos das relações supracitadas, aplicam-se as regras gerais de direito internacional
privado, cujas regras de atuação, via de regra, estão estabelecidas em tratados, convenções, termo de
compromisso e outros.

 

Atualmente na União Europeia, caso haja conflitos não superiores a determinada quantidade de euros e
que seja relacionado a conflitos de consumidores, tal situação pode ser resolvido, através de processos
eletrônicos, não necessitando grandes deslocamentos, grandes gastos para resolver este conflito.
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Por outro lado, as questões de ordem pública internacional, serão tratadas de forma diplomática, isto
porque, cada Estado é considerado soberano, podendo aplicar regras da maneira que bem entender sob o
aspecto interno X externo. Uma forma de exemplificar esta questão pode-se citar a preocupação
internacional no projeto de enriquecimento de urânio, que está sendo executado pelo Irã.

 

A forma que os países encontraram para resolver tal conflito foi estabelecer barreiras comerciais, sanções
políticas, dentre outras. Não existe um tribunal competente para decidir questões internas que envolvam
interesses externos de determinado país.

 

III – Direito Interno

 

Em relação ao direito interno, cada país pode determinar regras específicas de aplicação de
estabelecimento de relações, sem contudo, ferir regras de direito internacional. Exemplo prático é a idade
civil de uma determinada pessoa em cada país, ou seja, na Argentina a maioridade civil é alcançada aos 16
anos, enquanto no Brasil a maioridade é 18 anos.   

 

Tais determinações estarão previstas de acordo com o ordenamento jurídico interno de cada país. No
Brasil, nosso ordenamento jurídico foi fundado através da Constituição Federal, ou seja, a Lei máxima do
país, sendo assim todas as leis, decisões judiciais, atos administrativos, atos privados não poderão
desrespeitar tal Carta Magna.

 

A partir da Constituição Federal, as leis serão promulgadas, sancionadas, de acordo com a conveniência e
oportunidade e desde que não seja inconstitucional, pelo menos em tese. Cabendo em cada situação o
controle de Constitucionalidade, de acordo com o ordenamento jurídico vigente.

 

Neste diapasão, ocorrendo assinatura de algum Tratado que versem sobre questões de Direitos Humanos, o
mesmo vigerá no direito brasileiro como Emenda Constitucional. Todavia, não é o objetivo do presente
artigo.

 

IV – Arbitragem
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Com o advento da lei 9.307/96, foi estabelecido no Brasil as regras gerais sobre arbitragem, podendo ser
utilizada por quaisquer pessoas capazes para dirimir conflitos sobre direitos disponíveis.

 

A arbitragem pode ser instituída como claúsula ou como compromisso, diferenciando-se uma da outra o
momento do estabelecimento. Considera-se clausula, àquela constituída como definição de competência
para resolução de eventuais conflitos adventos daquela relação jurídica. Neste caso as partes renunciam a
competência judiciária e estabelecem um juízo arbitral.

 

Por outro lado, pode ser compreendido como compromisso arbitral, aquele acordo realizado diante de um
conflito, com a finalidade de nomear um terceiro para poder decidir o direito em relação aquele fato
concreto.

 

Geralmente este tipo de situação é conveniente por colocar, via de regra, uma pessoa que seja técnica ou
especializada naquele tipo de situação. Desta forma, difere-se da atuação do Poder Judiciário, pois, o juiz
tem conhecimentos gerais sobre dificuldades da sociedade, ou seja, os juízes não são especializados em
informática, engenharia, arquitetura para decidir causas destes assuntos, devendo ser utilizados peritos para
tentar a elucidar o caso concreto.

 

A arbitragem é uma espécie de alternativa de solução de conflito, utilizando de árbitros especializados em
determinadas matérias para decidir o conflito, evitando, assim, a atuação genérica do Estado.

 

Tal meio é essencial para dirimir conflitos, através de uma pessoa que seja isenta, nas conformidades
determinadas pela lei de arbitragem, aplicando para os mesmos princípios de direito processual vigente,
tais como imparcialidade do juiz, livre convencimento do julgador, dentre outros.

 

V – Solução de conflitos através de meios eletrônicos

 

Para cumprir com o objetivo do presente trabalho, necessário fazer uma análise sobre a possibilidade de
estabelecer formas de resolução de conflitos através da Internet, ou a Rede Mundial de Computadores, sob
a ótica do direito interno brasileiro, bem como sobre os aspectos no direito internacional.
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Sob o aspecto do direito interno, ou seja, sob a ótica do direito brasileiro, não há dificuldade de estabelecer
a arbitragem, através da Internet. Isto porque, a lei de arbitragem não impede tais situações. Contudo,
deve-se tomar cuidado com este tipo de serviço, pois, não há regulamentação brasileira, acerca da validade
dos atos executados através da Rede Mundial de Computadores.

 

Contudo, grandes doutrinadores brasileiros vem enfrentando temas semelhantes veementemente, aceitando
que podem ser realizados atos e validando aspectos contratuais entre as partes, utilizando a legislação civil,
código de defesa do consumidor, código de processo civil, dentre outras legislações pertinentes, que se
encaixam ao fato concreto. Desta forma, não há que se questionar a aplicabilidade da legislação interna
para atos e fatos ocorridos dentro do território brasileiro.

 

No direito comparado, como exemplo a solução de conflitos realizadas pela União Europeia a qual
autoriza a todos cidadãos europeus a estabelecer a arbitragem como meio de solução de conflitos, desde
que atenda a certos requisitos, como limite máximo para atuação jurisdicional e capacidade postulatória.

 

Por outro lado, a dificuldade maior dos doutrinadores, são as definições de relações de atos realizados por
dois cidadãos de países diferentes. Como por exemplo, João compra determinada mercadoria de uma loja
norte americana. Conflitos que decorrem desta relação devem ser tratados de que maneira? Seria pela
legislação norte americana. Ou consegue-se determinar a aplicação da lei brasileira para dirimir o conflito?

 

De maneira muito simples, pode-se entender que a legislação norte americana será aplicada no caso, desde
que não haja nenhuma sucursal, filial, ou escritórios localizados no Brasil. Pois, caso haja algum
representante da empresa localizado no Brasil, tem a jurisprudência consolidado a posição que seja viável
a aplicação da lei brasileira, subsidiariamente, pois, a empresa tem que respeitar a legislação brasileira no
momento que resolve estabelecer vínculos no país.

 

Neste diapasão, verifica-se casos em que  o produto estrangeiro sendo propagado no país, tais como e-
mails, rede de comunicações, mais conhecidos como Orkut, Facebook, LinkedIn, Baboo, MySpace,
BlogSpot, dentre outros.

 

Na linha de entendimento destes juristas, o contrato apresentado pela empresa aos consumidores nacionais
deve estar de acordo com a legislação brasileira, podendo ser aplicado ao caso concreto as legislações
civis, criminais, ou outras que se adequarem ao fato.
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Desta maneira, se estaria protegendo os consumidores, os usuários da Internet contra decisões, ou de ações
ilícitas praticadas por estas empresas.

 

Conclusão 

 

Ante o exposto, pode-se concluir que a Internet é um meio potencial para diminuir a distância entre as
pessoas, entre cidadãos de países diferentes, bem como uma revolução tecnológica.

 

Contudo, certos cuidados devem ser tomados, pois, assim como existem meios idôneos para facilitar a vida
das pessoas, existem pessoas inidôneas querendo utilizar da internet como meio de aplicar golpes ou
beneficiar-se de patrimônio da vida alheia.

 

Ainda há uma deficiência na difusão de certos meios de comunicação, a aplicação correta do direito em
questão. Para resolver estes problemas aparecem a figura do árbitro como pessoa idônea e capaz, com
conhecimento técnico, especializado em certos assuntos para poder aplicar o direito ao caso concreto.
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RESPONSABILIDADE PELAS FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS 

RESPONSIBILITY FOR BANK FRAUD TECHNOLOGY 

Renan Veras Parente 

 

RESUMO 

A tecnologia da informação trouxe dinamismo ao cotidiano da sociedade, modificando as 

relações pessoais, afetivas e profissionais. Ela facilitou muito a vida das pessoas, inclusive no 

que diz respeito às transações bancárias. Os serviços bancários tornaram-se mais rápidos para 

os clientes e menos caros para os bancos. Infelizmente a tecnologia da informação deu 

abertura para o surgimento das fraudes tecnológicas bancárias (scam, phishing e pharming), 

em que os criminosos se utilizam dos serviços de Internet Banking para cometer crimes contra 

os clientes e as instituições bancárias. O presente trabalho busca analisar a conceituação das 

fraudes tecnológicas e suas formas mais comuns, inclusive estabelecendo coerentemente a 

responsabilidade de quem deve ressarcir os danos provocados pelas mesmas. 

PALAVRAS-CHAVES: Fraudes Bancárias; Tecnológicas; Responsabilidade 

 

ABSTRACT 

The information technology takes dynamism to the society, changing the interpersonal, 

affective and professional relationship. She let easier the life of a lot of people, including the 

bank transactions. The bank services become faster to the clients and cheaper to the banks. 

Unfortunately the technology of information gives a gap to the emerging of bank technologic 

fraud (scam, phishing and pharming), in that criminals uses the services of Internet Banking to 

commit crimes against clients and banks. This article tries to analyses the concept of 

technologic fraud and its more common forms, including establishing consistently the 

responsibility of who should compensate the prejudice caused by them. 

KEYWORDS: Bank fraud; Technology; Responsibility 
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INTRODUÇÃO 

            

O presente trabalho trata da responsabilidade pelas fraudes tecnológicas bancárias por meio da internet. A evolução 

da atividade bancária facilitou a vida de todos, deixando mais rápido e eficiente os sistemas dos bancos, fazendo 

com que milhares de pessoas utilizem o serviço de internet banking para fazerem transações financeiras, porém 

muitas delas acabam sendo vítimas de criminosos que subtraem o numerário com o auxílio do ambiente virtual. 

Para compreender o tema proposto é preciso entender as mudanças ocasionadas pelo surgimento da TIC 

(Tecnologia da Informação e Comunicação) na sociedade, que sofreu modificações não apenas no que se refere as 

transações bancárias, pois a modificação ocorreu no cotidiano, já que práticas antes realizadas normalmente sem a 

TIC, hoje são praticamente irrealizáveis, devido a dependência do homem pela rapidez e agilidade. 

            As principais formas de fraudes tecnológicas são o scam, phishing e pharming. Esta é muito diferente 

daquelas, que se parecem, entretanto são diferentes. O presente trabalho analisa cada uma delas e o enquadramento 

jurídico de quem as pratica, mostrando os entendimentos dos tribunais brasileiros. 

            Esse artigo objetiva esclarecer, por meio de pesquisa na doutrina e jurisprudência, a responsabilidade de 

cada membro da cadeia informática-bancária (criminosos virtuais; provedores de serviços de e-mail; provedores de 

acesso à internet ou de hospedagem; instituições bancárias) no que tange as fraudes tecnológicas bancárias, 

mostrando as peculiaridades de cada um e relacionando-os com cada uma das fraudes. 

            A importância da pesquisa desenvolvida se dá pelo motivo dessas fraudes serem altamente lesivas, 

causando grandes prejuízos não somente financeiros, mas também causando problemas referentes à credibilidade 

das instituições bancárias, provedores de serviços de e-mail e provedores de acesso à internet ou de hospedagem, 

pois os clientes bancários passam a utilizar o serviço de internet banking com uma grande sensação de 

insegurança.   

              

  

  

  

1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA 

  

            Os seres humanos sempre buscaram o conhecimento de forma insaciável. Essa busca tem relação direta com 

a evolução da humanidade. Na segunda metade do século XVIII, deu-se início na Inglaterra a Revolução Industrial. 

Com o advento desta, o mundo presenciou grandes mudanças sociais e econômicas, pois foi através dessa 

revolução que: desapareceu o feudalismo; surgiram novas formas de trabalho; crescimento da urbanização; 

utilização de novas formas de energia (elétrica e derivada do petróleo); crescimento populacional; divisão do 

trabalho; produção em série, etc. Infelizmente a Revolução Industrial não foi capaz de retirar dos seres-humanos a 

grande dependência em relação ao papel e escrita para registrar seus atos. 

No período pós-industrial surge a chamada Tecnologia da Informação, que modificou e modifica o cotidiano dos 

seres-humanos, pois esses se renderam as facilidades e inovações surgidas através dos sistemas eletrônicos e 

computadores. A TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) se destaca dentre os meios de comunicação, pois 

é bastante econômica e veloz. 

            Os sistemas tecnológicos facilitam não somente a troca de informações e dados com o escopo de produção e 

comercialização, já que eles são úteis até mesmo para quem deseja criar e manter relacionamentos social-afetivos. 

Sem dúvida, a TIC modificou o cotidiano de todos. 

            Os sistemas eletrônicos mudaram de forma significativa também os sistemas bancários, já que estes 

necessitavam de um vasto número de pessoas para controlar e repassar informações. A implantação dos sistemas 

eletrônicos pelos bancos facilitou e tornou mais rápida a troca de informações, diminuiu o número de pessoas 

necessárias para controlar essas informações e aumentou o rendimento dos bancos. 

 Na década de 60, o Banco Central deu início ao procedimento de automação bancária: automação das atividades 
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administrativas; apoio gerencial e atendimento ao público. 

A automação das atividades administrativas começou com os centros de processamentos de dados (CPDs), que 

melhoraram a qualidade das informações financeiras e contábeis das agências bancárias, fazendo com que as 

rotinas administrativas bancárias utilizassem menos mão-de-obra e levassem menos tempo para serem processadas. 

Depois criaram os sistemas informatizados de gerenciamento de informações (SADs), que facilitaram as atividades 

gerenciais dos bancos, pois organizaram e concentraram o poder de decisão gerencial. Nos anos 80, criaram os 

caixas automáticos, e as denominações banco-eletrônico e agência on-line, com isso, boa parte das atividades 

bancárias ficaram disponibilizadas nos caixas automáticos, inclusive nos horários em que os bancos não exerciam 

atendimento ao público. Posteriormente criaram os cartões magnéticos, e concomitantemente ao surgimento destes 

dá-se início as fraudes relacionadas às movimentações bancárias pelos sistemas eletrônicos. 

Nos anos 2000, surge o Internet Banking, que revolucionou não somente os sistemas bancários, mas também o 

cotidiano de empresas e da sociedade, pois ele possibilita as pessoas através de um computador conectado a 

internet, a acessarem suas contas e fazerem transações bancárias de qualquer lugar do mundo. Infelizmente esse 

serviço não trouxe somente benefícios à sociedade, já que deu ensejo a fraudes tecnológicas bancárias por meio do 

acesso a internet. As principais formas de fraudes são o Scam, Phishing e o Pharming. Esses delitos têm causado 

grandes prejuízos às instituições bancárias e aos seus clientes. Como os meliantes virtuais são bastante ágeis e 

eficazes, surge a discussão de quem é a responsabilidade pelos danos causados.  

  

2 . CRIMES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AS FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS 

  

O surgimento e a evolução da tecnologia da informação trouxe a possibilidade de práticas de crimes eletrônicos, 

chamados também de crimes de tecnologia da informação ou Computer Crimes. João Araújo Monteiro Neto 

explica o que é crime eletrônico: 

Crime eletrônico pode ser conceituado como toda ação típica, antijurídica perpetrada contra bens jurídicos 

eletrônicos ou informacionais (como a segurança, ou a integridade do sistema eletrônico ou das informações por ele 

tratadas), através da utilização de alguma ferramenta eletrônica no transcorrer do iter criminis, não importando se o 

ato ocorre na introdução, no tratamento, no armazenamento ou na transmissão dos dados.[1] 

  

             É fundamental em qualquer conceito de crime eletrônico a caracterização da utilização de alguma 

ferramenta eletrônica para a prática do delito, pois se assim não fosse poderiam considerar crime eletrônico, por 

exemplo, a conduta de apagar as informações do computador de outrem através do lançamento de um balde com 

água na máquina.  

No contexto do Internet Banking esses delitos possuem três formas: scam, phishing e pharming. 

Cláudio Simon explica: 

A palavra scam acompanha a mesma funcionalidade do spam. O „„c‟‟, no lugar do „„p‟‟, se relaciona com a fusão de 

outro termo: seria a junção do verbo scheme com a palavra spam. Scheme é um verbo que significa planejar, tramar, 

maquinar, sempre no sentido de elaborar algo desonesto: v.g.: They were scheming to steal her jewels. Hoje, scam é 

tratado como gíria na língua inglesa e tem seu significado ampliado além do campo da fraude via internet, sempre 

lembrando trapaça, engodo e termos similares.[2] 

  

O scam tem semelhanças com o bastante conhecido spam. Este se caracteriza pelo envio de mensagens a vários 

usuários com o objetivo normalmente de divulgar alguma marca publicitária, ele também é conhecido pela sigla 

UCE (Unsolicited Commercial Email), que se refere a uma mensagem comercial não solicitada pelo usuário. 

Marcelo Lau conceitua scam da seguinte forma: 

um tipo de mensagem eletrônica repudiada pelos usuários, pois além de causar desconforto aos usuários de caixas 

postais, como o spam, eles apresentam natureza fraudulenta. A natureza fraudulenta destas mensagens está 

associada à tentativa de convencimento do receptor mediante alguma oferta descrita pelo responsável no envio desta 

mensagem eletrônica. Nestes casos, a oferta se constitui em um golpe, levando a vítima a perdas financeiras.[3] 
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Scam pode ser definido como uma forma de ataque a vários usuários em que o criminoso utiliza meios para aguçar 

a curiosidade da vítima, de modo a incentivar que ela clique num link falso. Ao clicar neste link, ela realiza o 

download de um programa prejudicial ao seu sistema eletrônico, já que esse programa capta os dados sensíveis da 

vítima. As mensagens falsas enviadas as vítimas estão relacionadas a instituições financeiras, promoções, temas de 

grande repercussão, temas pornográficos, etc. 

O segundo meio utilizado pelos criminosos para a prática de fraudes bancárias pelo Internet Banking é chamado de 

phishing ou phishing scam. A denominação do phishing scam é parecida com o scam, entretanto são práticas 

diferentes. 

            Carlos Ramírez Acosta define o phishing como: 

El phishing consiste em el envío masivo de mensajes electrónicos com falsos remitentes que aconsejan a los 

usuarios que rellenem y confirmem los datos  y contraseñas para poder acceder a su cuentas bancaria. 

La palabra Phishing se basa em una analogía: los estafadores de Internet usan pqueños anzuelos por conducto del 

correo electrónico para “pescar” las contraseñas y los datos financeiros de los usuarios del Internet. Este término fue 

acuñado alrededor de 1996 por los hackers que robban las cuentas de accesso a usuarios de la compañia america 

Online (AOL). 

De forma típica, un correo electrónico Phishing llega com la dirección y logo original de la compañia a través de 

uma dirección de correo electrónico (también falsa, valiéndose de la suplantación de identidad del emisor), y solicita 

al destinatário del correo enlazarse a una página que simula y parece ser de uma institución genuina, sin embargo, 

mediante ésta se redireccionará a un tecer sitio com el número y contraseña e cuenta del usuario, que son los datos 

que les interessan a los estafadores.[4] 

  

No phishing a vítima é atraída por meio de e-mails, banners falsos, IRC, programas de mensagem e outras formas, 

a um site falso, normalmente de uma instituição bancária, onde ela passa suas informações sensíveis ao fraudador. 

O criminoso adquire todas as informações necessárias para fazer transações bancárias. 

            A terceira forma utilizada pelos fraudadores para a prática de fraudes tecnológicas bancárias pelo Internet 

Banking é o pharming. Marcelo Lau explica: 

O pharming é um conceito recente ao público mundial, entretanto foi um meio largamente utilizado para a 

efetivação da fraude sobre o ambiente Internet Banking no Brasil. O mecanismo utilizando por este ataque promove 

o redirecionamento da vítima a páginas falsas de instituições financeiras, tal como descrito pelo phishing, entretanto 

esta variação de ataque não utiliza uma mensagem eletrônica como vetor de propagação. O atacante busca fragilizar 

serviços de resolução de nomes na Internet, conhecido como DNS, que resultam no acesso errôneo do usuário á 

páginas da instituição financeiras, mesmo que o usuário efetive o acesso á página do banco através da digitação da 

URL no browser utilizado na navegação Internet.[5] 

  

            Diferentemente do que ocorre com o scam e phishing scam, os criminosos no pharming não enviam e-mails 

para as vítimas, pois eles modificam o sistema DNS (Sistema de Nomes de Domínio), então a vítima ao digitar o 

nome do site que deseja acessar é redirecionada para um site falso de uma instituição bancária, onde a vítima digita 

suas informações sensíveis que são colhidas pelos criminosos. Em outras palavras, o fraudador modifica a essência 

do site pretendido pela vítima.   

  

3.0. RESPONSABILIDADE PELAS FRAUDES TECNOLÓGICAS BANCÁRIAS 

  

Quando o cliente contrata o serviço de uma instituição bancária, espera que seja bem atendido e que tenha 

segurança de que o serviço seja realizado com sucesso. No serviço de Internet Banking não é diferente, o cliente 

espera além da comodidade de não precisar sair de casa, deseja também que o seu serviço seja realizado com 

sucesso e que não aja nenhuma mudança indevida no seu patrimônio. Com o surgimento das fraudes tecnológicas 

bancárias, os clientes vêm perdendo a confiança ao realizar transações bancárias pelo ambiente virtual. 

A questão a se discutir fica em torno de quem é a responsabilidade de ressarcir os clientes dos bancos que tiveram 
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seu patrimônio lesado: os criminosos virtuais, os provedores de serviço de e-mail, os provedores de acesso à 

internet ou as instituições bancárias. 

  

3.1. RESPONSABILIDADE DOS CRIMINOSOS VIRTUAIS 

É coerente dizer que a responsabilidade pelas fraudes tecnológicas bancárias seria dos criminosos virtuais, pois 

foram eles que cometeram as fraudes, porém não é tão simples o quanto parece. Os criminosos virtuais são rápidos, 

inteligentes e criativos. A polícia tem tido muita dificuldade de investigá-los, já que eles utilizam muitas vezes 

internet de banda larga ou acessam as instituições bancárias de outros países. Partindo do princípio que eles serão 

descobertos pela polícia e condenados pela justiça, teriam a responsabilidade de ressarcir por perdas e danos a 

vítima e os bancos pelos prejuízos causados, além de responderem por danos morais, devido ao aborrecimento e 

constrangimento que proporcionaram aos bancos e seus clientes. No âmbito criminal os tribunais vêm enquadrando 

aqueles que praticam o scam no crime de furto qualificado pela fraude, e o phishing e pharming no crime de 

estelionato. A seguir alguns dos entendimentos dos tribunais: 

CRIMINAL. HC. FURTO QUALIFICADO. QUADRILHA. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. FRAUDES 

POR MEIO DA INTERNET. PROGRAMA TROJAN. OPERAÇÃO PÉGASUS. PRISÃO 

PREVENTIVA.  POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA 

CUSTÓDIA DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SOLTURA DE CO-

RÉUS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO E 

DEFESA. RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM 

PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 

  

Hipótese na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, formação de 

quadrilha e violação de sigilo bancário, pois seria integrante com participação intensa de grupo hierarquicamente 

organizado com o fim de praticar fraudes por meio da Internet, concernentes na subtração de valores de contas 

bancárias, em detrimento de diversas vítimas e instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal, a 

partir da utilização de programa de computador denominado TROJAN[6]. 

  

            Nesse caso, o STJ compreendeu que o scam como meio utilizado para a prática de fraudes possibilitou os 

meliantes subtraírem os dados sensíveis da vítima sem que estas percebessem nem participassem. 

            No que se refere as práticas do phishing e pharming, o STJ entende que os criminosos devem ser 

enquadrados no crime de estelionato, já que a vítima entrega as informações necessárias a prática da fraude pelos 

criminosos. Em sintonia com a Corte Cidadã, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu: 

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.  LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. QUADRILHA 

ESPECIALIZADA EM ESTELIONATO VIAINTERNET. ARTIFÍCIOS E MEIOS FRAUDULENTOS DE 

ALTA 

TECNOLOGIA. FATOS QUE REQUEREM CONHECIMENTO TÉCNICO MAIS DETIDO DOS 

RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO. DEMORA 

NÃO CONFIGURADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PROGRESSÃO 

DA PENA À PRISÃO CAUTELAR. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 

  

1- ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA  MATERIALIDADE DOS DELITOS E DOS FORTES INDÍCIOS DE 

AUTORIA QUE MILITAM CONTRA O PACIENTE, A SUA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA REVELA-SE 

CONVENIENTE À INSTRUÇÃO TENDO EM VISTA A NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS, QUE 

ENVOLVEM O 

EMPREGO DE TÉCNICAS CRIMINOSAS NA INTERNET, VALENDO-SE DE SOFISTICADOS ARTIFÍCIOS 

E MEIOS FRAUDULENTOS DE ALTA TECNOLOGIA, OS QUAIS, POR SI SÓS, REQUEREM UM 

CONHECIMENTO TÉCNICO 

MAIS DETIDO POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, 
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JUSTIFICANDO A ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE.[7] 

  

  

3.2. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE SERVIÇOS DE E-MAIL 

  

Quando não for possível responsabilizar os criminosos virtuais temos que analisar os provedores de serviços de e-

mail e as instituições bancárias. No Brasil e em muitos países do exterior vêem com a idéia de não responsabilizar 

os provedores de serviços de e-mail, já que é praticamente impossível controlar e analisar todas as mensagens que 

chegam à vítima, contudo o correto é que os provedores de serviços de e-mail possuam a obrigação de informar e 

disponibilizar cursos virtuais atualizados aos seus clientes com o objetivo de prepará-los a acessar com menos 

insegurança o ambiente virtual, ou seja, abrir a caixa de mensagens eletrônicas com segurança. 

Nas práticas delituosas dos scams e phishings, os provedores de serviços de e-mail foram fundamentais para a 

prática dos delitos, já que serviram como meio utilizado pelos fraudadores, pois estes utilizavam os provedores de 

serviços de e-mail para o envio de mensagens maliciosas. Já nos casos de pharming, os provedores de serviços de 

e-mail estão isentos de responsabilidades, pois não possuem culpa na prática dos delitos, aja vista que nesses crimes 

o meio utilizado pelos fraudadores é a modificação do sistema DNS (Servidores de Nome de Domínio). 

Os provedores de serviços de e-mail devem responder de forma concorrente com os bancos no caso da ocorrência 

de scams ou phishings, caso esses provedores não disponibilizem aos seus usuários informações e cursos on-line 

atualizados sobre como evitar fraudes e acessar com segurança os e-mails. 

  

3.3. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET OU DE HOSPEDAGEM 

  

Parte da doutrina defende que a responsabilidade pelas fraudes tecnológicas bancárias deve ser imputada aos 

provedores de acesso a Internet ou de hospedagem, já que o provedor forneceu os meios necessários para os 

fraudadores praticarem os delitos. Para um melhor entendimento da questão é necessário analisar cada uma das 

fraudes de forma isolada. No scam e phishing, os criminosos utilizam principalmente os e-mails para iludir as 

vítimas com o objetivo de obter suas senhas e demais dados sensíveis. A principal ferramenta é o e-mail, então é 

coerente dizer que os provedores de acesso a Internet ou de hospedagem não devem ser responsabilizados de forma 

concorrente com as instituições bancárias, devendo ser responsabilizados os provedores de serviço de e-mail caso 

não disponibilizem o serviço de forma adequada a seus clientes. 

Não é coerente responsabilizar os provedores de acesso à internet ou de hospedagem no que se refere a prática de 

phishing. Demócrito Reinaldo Filho expõe: 

É certo que a página eletrônica utilizada na fraude (spoofed webpage) é hospedada com o concurso do sistema 

informático do provedor. Se não pratica ou executa o ilícito, nem por isso deixa de fornecer os meios materias e 

físicos (tecnológicos) para hospedagem. Embora não seja o responsável pela fraude, é no seu sistema que o 

conteúdo do fakesite é armazenado, o que, de certo modo e em certa extensão, pode relacioná-lo com ou vinculá-lo 

ao autor direto do ato.[8] 

  

A argumentação que diz que os provedores de acesso à internet são responsáveis pela prática de fraudes bancárias 

através do phishing por fornecerem os meios materiais e físicos é imprecisa. Uma das peculiaridades dos phishers é 

a rapidez na pratica dos golpes, isso não possibilita os provedores efetuarem uma fiscalização eficaz, aja vista que 

esses criminosos cometem os delitos e já retiram a página falsa do meio virtual.  É razoável exigir dos provedores 

que no momento em que eles tomarem conhecimento de que existe uma página falsa ou com conteúdo ilícito, 

devem retirar o site imediatamente da rede mundial de computadores, sob risco de responderem de forma 

concorrente com os bancos. Esse fato citado é raro, pois os criminosos procuram não deixar rastros e retiram a 

página do ar rapidamente. 

No caso dos pharmings, a responsabilidade é exclusivamente dos provedores de acesso à internet ou de 

hospedagem, não configurando sequer responsabilidade concorrente com as instituições bancárias envolvidas. Nos 
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pharmings, os criminosos atacam e modificam o sistema DNS (Sistema de Nomes de Domínio) de um provedor de 

acesso a internet, alterando os endereços contidos na memória cache, ou seja, o cliente ao digitar o endereço da 

instituição bancária é encaminhado para um site falso, onde pensa ser do banco, colocando seus dados sensíveis e 

obtendo prejuízo. A responsabilidade deve ser dos provedores de acesso a internet, pois seus sistemas de segurança 

falharam e mostraram ser incapacitados para evitar essas fraudes. 

  

3.4. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

  

            Os bancos e clientes são regidos pela Lei 8078 (Código do Consumidor), pois os clientes se enquadram no 

conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2º do CDC: „„Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.‟‟ [9] E os bancos se enquadram na definição de 

serviço estatuída no parágrafo 2º do artigo 3º do CDC: „„Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.‟‟[10] Para não restar nenhuma dúvida acerca do enquadramento das 

instituições bancárias no Código de Defesa do Consumidor, o STJ criou a súmula 297 esclarecendo: „„O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.‟‟[11] 

            A doutrina de Direito Civil costuma diferenciar a responsabilidade civil em extracontratual (aquiliana) e 

contratual, esta é que deriva do descumprimento da obrigação estabelecida no contrato entre as partes, já aquela é a 

responsabilidade oriunda de um ato ilícito extracontratual cometido por alguém que cause dano a outrem. A relação 

entre a instituição bancária e o correntista é contratual, já que os bancos fornecem o serviço bancário aos seus 

clientes. 

            Como a responsabilidade dos bancos em relação aos seus clientes é contratual, basta aos clientes provarem 

que o serviço bancário não foi realizado adequadamente, cabendo a instituição bancária provar que o motivo da não 

realização do serviço de forma eficaz excluiu sua responsabilidade. Carlos Roberto Gonçalves expõe: 

Se a responsabilidade é contratual, o credor só está obrigado a demonstrar que a prestação foi descumprida. O 

devedor só não será condenado a reparar o dano se provar a ocorrência de alguma das excludentes admitidas na lei: 

culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Incube-lhe, pois, o onus probandi.   [12] 

  

                

            Um contrato celebrado entre duas partes pode ser celebrado de forma livre e da forma mais conveniente 

possível para as partes envolvidas, desde que respeite os princípios da Constituição Federal. Devido a isso, é 

proibido nos contratos entre os bancos e correntistas conter cláusula que exclua a responsabilidade dos bancos de 

indenizarem os correntistas pelos prejuízos causados. O artigo 51, I, do Código de Defesa do Consumidor orienta: 

 São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos 

produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e 

o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.[13] 

  

                O citado artigo do CDC está em consonância com o artigo 5º, XXXII, que trata dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, estabelecendo a intervenção do Estado por meio de leis com o escopo de defender os 

consumidores: 

  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

  

            A responsabilidade dos bancos nas fraudes tecnológicas bancárias é objetiva, baseada na Teoria do Risco. 

Carlos Roberto Gonçalves explica com clareza essa teoria: 
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Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a 

idéia de risco, ora encarada como „„risco-proveito‟‟, que se funda no princípio segundo o qual é reparável o dano 

causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi 

ônus); ora mais genericamente como „„risco criado‟‟, a que subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, 

expuser alguém a suportá-lo.[14] 

  

            Os bancos respondem de forma objetiva nas fraudes tecnológicas bancárias do scam e phishing, entretanto 

nos casos de pharming eles estão isentos de responsabilidade, pois a fraude ocorre por meio da modificação do 

sistema DNS dos provedores de acesso a Internet, ficando a responsabilidade exclusivamente para os provedores de 

acesso a Internet. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o seu artigo 14, parágrafo 3º, II: „„O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. ‟‟[15] Esse terceiro na ocorrência dos pharmings é o provedor de acesso à Internet, que deve responder 

exclusivamente pelos prejuízos causados devido a imprecisão e insegurança de seus sistemas. 

            Os bancos muitas vezes dizem que não possuem responsabilidade nos casos de scam e phishing, alegando 

que os clientes foram os culpados por não possuírem a cautela necessária ao clicarem nos links suspeitos. Os 

bancos argumentam também que seus sistemas de Internet Banking são seguros e que os clientes é que não tomam 

os cuidados necessários a evitar as fraudes. Essas argumentações são imprecisas, pois uma boa segurança deve 

estar aliada a uma ótima orientação de como se devem evitar essas fraudes. Os tribunais têm entendido da seguinte 

forma: 

SERVIÇO BANCÁRIO. “INTERNET”. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO AUTORIZADA PELA 

TITULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. CONTRATO DE DEPÓSITO. 

DEVER DE RESSARCIR OS VALORES DEPOSITADOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. Restou incontroverso nos autos as transferências “on line” efetuadas na conta-corrente da 

autora. Malgrado o réu afirmar que possui rígido esquema de segurança para operações realizadas via “internet”, o 

que se infere dos autos é que o mesmo não funcionou. Demais, tal fato só se comprovaria através de perícia a qual 

não foi requerida pelo réu. Assim, o réu não se desincumbiu do onus probandi trazendo para si a responsabilidade 

pelos danos causados à autora. A prova dos autos evidencia a ação de terceiros fraudadores (”hackers”), situação 

que não exime a responsabilização civil do réu, porquanto se trata de fortuito interno. Há que se reconhecer a falha 

na prestação de serviços sendo corolário, a responsabilidade civil objetiva do réu fundada no art. 14, caput, e § 1º, II, 

da Lei nº 8.078/90 e na teoria do risco empresarial, considerando que quem retira proveito de uma atividade de 

risco, com probabilidade de danos, obtendo vantagens, lucros, benefícios, deve arcar com os prejuízos perpetrados. 

O descumprimento contratual constitui fonte de obrigação proveniente de ilícito relativo e de consumo, cuja sanção 

consiste em perdas e danos. Daí se conclui que não houve dano extrapatrimonial a ensejar a reparação, merecendo 

reforma o r.decisum nesse ponto. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ART.557, § 1º- A do CPC. 

2009.001.05674 - APELACAO - DES. ROBERTO DE ABREU E SILVA - Julgamento: 18/02/2009 - NONA 

CAMARA CIVEL.[16] 

                                                                                                                   

            No mesmo entendimento: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA-

POUPANÇA DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROVA FATO DESCONSTITUTIVO, 

EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. À instituição financeira que não consegue impedir o dano causado a seus clientes por meio 

da ação de fraudadores incumbe o dever de indenizar. Há falha na prestação de serviço quando o banco não toma as 

medidas necessárias à garantia da devida segurança nas transações efetuadas pela internet. Responsabilidade civil 

configurada, não havendo que se falar em vitimização do banco. Fortuito interno gerador de dano moral in re ipsa. 

Valor da indenização fixada no patamar indicado, em apreço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. 2009.001.05602 - 

APELACAO - DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 01/04/2009 - SEXTA CAMARA 
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CIVEL.[17] 

  

            Os Tribunais nessas decisões entenderam que a Teoria do Risco deve ser aplicada, considerando também 

que os bancos falharam na prestação do serviço bancário, devendo ser responsabilizados pelas fraudes cometidas. 

            Outro argumento favorável a imputação da responsabilidade aos bancos nas fraudes tecnológicas bancárias 

(scam e pharming) é a de que eles incentivam seus clientes a fazer transações bancárias por meio do Internet 

Banking. As instituições bancárias têm seus lucros elevados devido a opção escolhida pelos correntistas de 

realizarem suas transações financeiras através do serviço de Internet Banking, pois fica mais barato aos bancos 

disponibilizarem o serviço por esse meio do que atender seus clientes por telefone ou nas agências bancárias. Se os 

custos bancários ficam bastante reduzidos com a utilização do Internet Banking por parte dos correntistas, é 

razoável exigir dos bancos que aumentem os investimentos com o intuito de evitar essas fraudes. As instituições 

bancárias não elevam seus investimentos para combater essas fraudes, pois o custo-benefício é positivo, eles 

ganham bem mais com esse serviço do que perdem pagando pelas fraudes ocorridas. 

            A responsabilização das instituições bancárias nas fraudes tecnológicas bancárias (scam e phishing) se dá 

também pelo aspecto econômico. A Constituição Federal garante a todos o direito a igualdade. A igualdade 

defendida pela Lei Maior não é uma isonomia estritamente formal, mas é uma igualdade material, onde a lei deve 

tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais desigualmente, na proporção de suas desigualdades. Se as 

instituições bancárias possuem mais condições financeiras que seus correntistas de suportarem os prejuízos 

ocasionados pelas práticas de phishings e scams é razoável que elas suportem esse ônus financeiro. O Direito deve 

sempre buscar o Bem Comum. 

            Segundo o Ibope/Nielsen, até dezembro de 2009, o Brasil possuía 67,5 milhões de internautas, e nas áreas 

urbanas 44% da população está conectada a Internet. Esses dados mostram que a internet já pode ser considerada 

popular e já abrange grande parte da população brasileira, o que significa que praticamente todas as classes têm a 

possibilidade de acessar o serviço de Internet Banking. Isso tem o lado positivo, pois mostra que muitos brasileiros 

já contam com os benefícios da Internet, entretanto é perigoso, pois grande parte dessas pessoas não possuem 

conhecimentos para evitarem uma possível fraude através do Internet Banking, este que é disponibilizado pelas 

instituições bancárias a todas as pessoas, sendo elas preparadas para acessarem o serviço ou não. Mesmo aquelas 

que possuem conhecimentos e são orientadas com o escopo de evitar as fraudes correm o risco de serem lesadas 

pelos criminosos, pois as fraudes evoluem, ficando mais criativas e eficazes. É correto não isentar a 

responsabilidade dos bancos nos casos em que as vítimas foram lesadas por falta de conhecimento técnico para 

acessar o ambiente virtual. Em consonância com essa idéia está o seguinte entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO NA INTERNET. APLICAÇÃO DO CDC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. CORRETA A APLICAÇÃO 

DO INSTITUTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devido à tecnologia envolvida na utilização da internet, exige-

se, do fornecedor de serviços que se utiliza desta via, mais cuidado e atitudes protetivas. De outro turno, não se pode 

exigir da grande massa consumidora o conhecimento necessário para acompanhar as alterações tecnológicas. Assim, 

a transação efetuada pela instituição financeira, Apelante, na conta corrente do consumidor, Apelado, deveria estar 

protegida com maior nível de cuidado, de forma a não impingir ao usuário risco à sua conta corrente. Analisando os 

documentos acostados aos autos, observamos que a cobrança foi indevida e não ocorrendo a hipótese de engano 

justificável, prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC, correta a sentença que condenou a instituição 

financeira à devolução do indébito na forma dobrada. Sentença mantida. Apelo improvido. 2008.001.59481 - 

APELACAO - DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 04/03/2009 - DECIMA PRIMEIRA 

CAMARA CIVEL.[18] 

  

            É necessária a criação de uma legislação específica que esclareça com clareza as obrigações e 

responsabilidades de todos os componentes da cadeia informática nas operações bancárias por internet banking, 

pois é incoerente responsabilizar somente as instituições bancárias pelos prejuízos causados. Os bancos possuem a 

maior responsabilidade pelas fraudes logo após os criminosos, todavia os provedores de serviços de e-mail e 

provedores de acesso à Internet devem cumprir com suas obrigações, possuindo responsabilidade nessas fraudes 
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caso descumpram seus deveres. 

  

  

 

 

CONCLUSÃO 

  

            A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC revolucionou o modo de viver das pessoas. Ela 

modernizou e deixou mais dinâmica a vida de todos, a melhora atingiu também o setor bancário, que passou por um 

processo de automação a partir dos anos 60, disponibilizando a partir dos anos 2000, o serviço de Internet Banking, 

que permite qualquer pessoa realizar transações bancárias através de um computador conectado a internet. 

            No momento do surgimento do Internet Banking, dá-se início as fraudes tecnológicas bancárias. As 

principais fraudes são: o scam, o phishing e o pharming. 

            Essas práticas são crimes de alta lesividade, pois os fraudadores muitas vezes num só ato atingem várias 

contas concomitantemente, deixando grandes prejuízos para as pessoas e instituições 

financeiras.                                                                                                                                                                       

                                                                                

No delito de scam, em que a vítima clica no link suspeito e acaba por instalar sem o seu conhecimento um 

programa malicioso que captura suas informações para o cracker, a instituição bancária deve ser responsabilizada e 

os provedores de acesso a Internet devem ser isentos. Os provedores de serviços de e-mail devem ser 

responsabilizados caso não tenham disponibilizado aos clientes informações e cursos virtuais sobre como evitar 

essas fraudes. 

            Nos crimes praticados por meio do phishing, a responsabilidade deve ser imputada aos bancos e aos 

provedores de serviços de e-mail. Os provedores de acesso à Internet não devem ser responsabilizados devido à 

rapidez e agilidade em que os criminosos cometem os delitos e já retiram a página da rede, o que na grande maioria 

das vezes nem permite que os provedores tenham conhecimento do fato. 

            Nos pharmings, somente os provedores de acesso a Internet devem ser responsabilizados, pois foi devido a 

insegurança proporcionada por esses provedores que foi modificado o sistema DNS. Fica evidente a não 

participação dos provedores de serviço de e-mail nesses delitos, ficando dessa forma isentos de responsabilidade 

juntamente com os bancos. 

            É preciso a criação de uma legislação específica não só com o objetivo de combater esses delitos, mas 

também para esclarecer com precisão a responsabilidade de cada um na cadeia informática-bancária e, 

consequentemente a responsabilidade de cada um. 
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SOFTWARE: A PROTEÇÃO DE ELEMENTOS LITERAIS E NÃO LITERAIS PELO DIREITO
DE AUTOR - A CONFUSÃO QUE NÃO ACABA 

SOFTWARE: COPYRIGHT PROTECTION TO LITERAL AND NON-LITERAL ELEMENTS - THE
CONFUSION THAT DOES NOT AND

Leonardo Machado Pontes

RESUMO
O artigo tem por objeto o estudo do software, protegido pelo regime do direito autoral ao longo
do mundo. O primeiro grupo de decisões, nos anos setenta, reconheceu o software enquanto
expressão literária, protegida pelo direito autoral, assim recebendo o nome de a “primeira
geração”. Com a expansão do mercado e da indústria, todavia, novas necessidades surgiram.
Outro grupo de decisões passou a reconhecer a proteção a elementos não literais, como a
estrutura, seqüência, organização e aos gráficos gerados pelo computador – a “segunda
geração”. Algumas dessas decisões, proferidas nos Estados Unidos, França, Austrália e Japão
foram aqui analisadas. A questão parece mais uma vez voltar-se para a dicotomia idéia-
expressão, o antigo princípio do direito autoral que protege apenas a expressão de uma idéia,
mas não a idéia em si mesma, que pertence ao domínio público. Embora simples em teoria, é
um pesadelo nos tribunais. 
PALAVRAS-CHAVES: software; direito de autor; originalidade; idéia/expressão; doutrina da
fusão; doutrina da apropriação ilícita; teoria francesa da escolha ou da multiplicidade das formas

ABSTRACT
The article has for object the study of software, protected by copyright throughout the world.
The first group of decisions, in the seventy’s, recognized software as literary expression,
protected by copyright, thus receiving the name of the “first generation”. With the expansion of
the market and the industry, however, new necessities had appeared. Another group of
decisions started to recognize the protection to non-literal elements, as the structure, sequence,
organization and screen display – the “second generation”. Some of these decisions, pronounced
in the United States, France, Australia and Japan were here analyzed. The question, one more
time, seems to turn toward the idea-expression dichotomy, an old copyright principle that
protects only the expression of an idea, but not the idea itself, which belongs to the public
domain. Although simple in theory, it is a nightmare in the courts. 
KEYWORDS: software; copyright; originality; idea/expression; merger doctrine;
misappropriation doctrine; French theory of choice or multiplicity theory of forms

 

1 INTRODUÇÃO

 

 

A opção pela proteção do programa de computador pelo direito autoral foi uma escolha oportuna nos anos setenta, já que

o software, como trabalho literário em sua forma de código fonte, necessitava de proteção contra a pirataria. Segundo Karjala

(1994), uma vez que o direito autoral protege o trabalho contra sua cópia, tratou-se de uma escolha razoável para a proteção do

programa de computador ao mesmo tempo em que fornecia proteção transnacional automática sob a égide das convenções

internacionais. Assim, segundo Nakamura (1993), o primeiro conjunto de decisões que reconheciam a proteção ao software

enquanto expressão literária passou a ser conhecido como a “primeira geração” .

Todavia, nos anos noventa, iniciou-se um debate mais acirrado para determinar se tudo aquilo que extrapolasse o código

literal na tecnologia computacional deveria ser objeto ou não de proteção pelo direito de autor. Em 1992, nos Estados Unidos,
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começaram a surgir os primeiros casos que discutiram essas questões, como Computer Ass,. Int’l, Inc. v. Altai, Inc[1]. e Apple

Computer, Inc. v. Microsoft Corp.[2] Esse segundo grupo de decisões passou a ser conhecido como a “segunda geração”, em

função de um maior desenvolvimento do mercado de software, mas principalmente porque o judiciário começou a analisar a

proteção de elementos não-literários.

A discussão jurídica em relação à proteção dos elementos não-literais possui uma enorme relevância para a sociedade da

informação, uma vez que, aplicada extensivamente, tem o potencial de aumentar os custos sociais e transacionais de informação.

Isso porque poderá inibir os programadores de estudaram os elementos funcionais do software, que permitem sua

interoperabilidade, aumentando a eficiência tecnológica e econômica no mercado. O excesso de proteção pode gerar um efeito

paralisante na indústria, por temor do processo legal de violação de direitos autorais, o que representa o repasse de custos ao

consumidor, na medida em que as sociedades empresariais, na ausência desse intercâmbio tecnológico, devem despender mais

recursos, os quais seriam, a princípio, desnecessários para a criação de seus programas de computador.

É o caso da engenharia reversa, que era permitida, nos Estados Unidos, sob a defesa do fair use (uso justo), como forma

de se pesquisar, nos casos de video games e software, seus elementos não-protegidos, desde que não violado o código objeto e o

código fonte, por meio dos processos de decodificação, passados pela filtragem das chamadas clean rooms (“salas limpas”). Nessas

salas, apenas um ou dois programadores tinham acesso aos elementos não-protegidos do software para, posteriormente, escreverem

um manual técnico sem qualquer menção/leitura dos códigos objeto e fonte, repassados para os outros programadores, que não se

tornavam, assim, “contaminados”.

A engenharia reversa somente tinha lugar quando o programa ou video game era obtido de maneira lícita. Três casos

interessantes revelam essa permissibilidade: Atari Games Corps. v. Nintendo of Am., Inc[3]; Saga Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.[4]
e Sony Computer Entm’t, Inc. v. Connectix Corp.[5]

Segundo Linhoff (2005), com a promulgação do Digital Millennium Copyright Act (1988) – Lei do Copyright para o

Milênio Digital –, a provisão do estatuto conhecida como anti-circumvention (anti-elisão), limita a prática da engenharia reversa,

que agora deve ser feita (1) por uma pessoa; (2) com o único propósito de se atingir a interoperabilidade; (3) para obter acesso

apenas aos elementos do programa que são necessários; (4) onde o resultado da engenharia reversa deve ser diretamente aplicado

para a criação independente de um programa de computador; (5) e desde que a informação obtida não tenha por qualquer meio

anterior se tornado acessível de uma forma pronta/quase-automática (redily). O mesmo vale para a publicação do resultado.

Por outro lado, os custos para o desenvolvimento do software são elevados, onde a cópia do mesmo é praticamente

nominal, o que cria um incentivo econômico para a prática de pirataria e um desestimulo a sua criação. O principal atrativo

econômico do software, em muitos casos, não é a forma como é redigido pelo programador, mas justamente a modulação de seus

elementos estruturais e seqüenciais, que criam uma maior eficiência para o programa. Embora a indústria busque pesadamente

proteger esses elementos por meio do regime dos segredos de indústria e por meio de contratos restritivos de confidencialidade, fato

é que uma proteção fraca ou não balanceada pelo direito autoral pode gerar um licenciamento mais restritivo em sua distribuição,

uma falta de atrativo na sua criação e, principalmente, a prática parasitária (free riding).

Todos esses fatores precisam ser sopesados em uma balança para se extrair a maior eficiência social e econômica

possível.       

A primeira parte do artigo visa à compreensão dos princípios do tratamento nacional ou assimilação do estrangeiro ao

nacional, bem como ao princípio da proteção automática e da independência de proteção, no âmbito da Convenção de Berna para a

Proteção das obras Artísticas e Literárias e no âmbito do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual – TRIPs.

Esses princípios se aplicam aos programas de computador e permitem sua proteção transnacional e automática, sem qualquer

formalidade, onde os próprios autores estrangeiros ou seus representantes podem acionar a justiça brasileira em defesa de seus
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direitos, da mesma forma que os brasileiros podem acionar o judiciário estrangeiro.  

A segunda parte do artigo se destina à análise da dicotomia literalidade/funcionalidade nos programas de computador,

explorando os elementos literais e não literais que podem ser objeto de proteção, com a necessária inferência ao princípio da

dicotomia idéia/expressão, utilizado, por inúmeros tribunais, como os norte-americanos, franceses e australianos, para separar os

elementos protegidos dos elementos não protegidos no software.

A terceira parte do artigo é reservada ao estudo da doutrina judicial da fusão (merger doctrine), aplicada pelas cortes

norte-americanas para negar proteção a elementos do programa de computador, bem como a doutrina francesa da escolha ou da

multiplicidade das formas, que guarda semelhanças com a doutrina norte-americana. Isso se fará pelo estudo de precedentes

judiciais. Importantes noções podem ser retiradas desse estudo para a compreensão das exceções, estabelecidas no art. 6º, da lei

9.609/98 – Lei do Software. O artigo 6º é o cerne da questão para a medição da proteção ou não aos elementos não-literais.

A quarta parte do artigo estudará um pouco do direito japonês, onde noções como algoritmo (kaiko), regra e linguagem

de programação são importantes exceções na lei japonesa de direito autoral, no que se refere ao estudo dos elementos não-literais

(Shori no Nagare).

 

          
1.1 Convenção de Berna e o TRIPs

      

 

Embora a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias, o primeiro tratado multilateral para a

proteção autoral, em uma de suas últimas revisões internacionais (Ato de Paris, 1971), até então não dispusesse nada acerca da

proteção dos programas de computador, durante a Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade – GATT –, the

Agreement on Trade-Releted Aspects on Intellectual Property Rights – TRIPs (Rodada do Uruguai sobre o Acordo Geral de

Comércio e Tarifas, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual), foi estabelecido que os programas de

computador são protegidos enquanto trabalhos literários sobre as provisões da Convenção de Berna. O art. 10 estabelece que

“programas de computador, não importa se em código fonte ou código objeto, serão protegidos enquanto trabalhos literários pela

Convenção de Berna.” 

Reconheceu-se, assim, em escala global, que o termo “trabalhos literários e artísticos” possui um sentido maior, de

maneira a proteger os programas de computador, o que reflete a preocupação de inúmeros Estados em conferir proteção expansiva a

essas novas formas de criação intelectual. Além disso, conforme foi discutido na Conferência da Organização Mundial da

Propriedade Intelectual, em dezembro de 1996, os programas de computador na internet receberão uma maior proteção.

Assim é que, pelo princípio do tratamento nacional ou assimilação do estrangeiro ao nacional [art. 5(1)],[6] pelo

princípio da proteção automática e da independência de proteção [art. 5(2)][7] disciplinado na Convenção de Berna, a proteção

conferida aos programas de computador é automática e transnacional, independentemente de qualquer formalidade, em todos os

Estados Unionistas, o que inclui o direito exclusivo de autorizar a reprodução de seus trabalhos em qualquer forma, de maneira que

qualquer pirataria pode ser acionada na justiça por corporações estrangeiras, titulares dos direitos autorais, bem como pelos próprios

autores [art. 16 (1) (2) (3)].[8]    

 

 
1.2 A dicotomia idéia/expressão
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Segundo a lei norte-americana, para que autor de uma ação de copyright obtenha êxito na alegação de violação

(infringement) de seu programa de computador, deve provar que o réu se apropriou (incorporou em seu próprio programa de

computador) mais do que a quantidade de minimis da expressão protegida do autor. Em outras palavras, deve provar que existe

similaridade substancial no nível da expressão e não apenas no nível da idéia entre os softwares.

Isso porque, segundo a distinção idéia/expressão, o direito de autor não protege idéias, mas apenas as expressões dessas

idéias que tenham o mínimo de originalidade e sobre as quais o autor tenha exercido sua autonomia. Como consectário lógico, essa

premissa nos revela que todas as obras, inclusive o software, possuem elementos protegidos (expressão) e elementos não protegidos

(idéias).

O programa de computador é sujeito à proteção do direito de autor quando seu código objeto (object code),[9] código

fonte (source code)[10] ou código executável (executable code)[11] é fixado, não importa se em papel, em disco ou em um

circuito integrado de chip. A proteção, segundo Hilton (1991), estende-se a todas as outras formas do programa que tenham os

mesmos elementos expressivos, como traduções em outras linguagens de programação ou em versões feitas para rodar em outros

computadores.

O software, para se adequar ao regime do copyright ou do direito de autor, deve respeitar o princípio da dicotomia

idéia/expressão. Todavia, a análise da dicotomia idéia/expressão em programas de computador, como veremos, revela-se o mais das

vezes problemática. O que seria idéia e o que seria expressão em um software?

Essa dificuldade surge, de acordo com Samuels (1989), porque os programas de computador possuem uma natureza

híbrida, qual seja, eles implementam, ao mesmo tempo, palavras e símbolos para controlar um processo. A dificuldade é o fato de

existirem elementos literários nos softwares que apenas transmitem informações, ou que possuem uma funcionalidade intrínseca.

Segundo Bixby (1981), os casos que envolvem os software surgem quando um programador cria e vende seu programa,

cujo desempenho, aparência e atuação se assemelham a outro software existente.

O grande dilema do software é representado em sua estrutura de incentivos. Segundo Stover (1984), para muitos usuários

e sociedades empresárias, o custo para o desenvolvimento próprio de um software é proibitivo, onde os custos iniciais para

desenvolvimento podem ser elevados, em função da necessidade de escrevê-lo e testá-lo apropriadamente, somados ao custo e

tempo para torná-lo um programa confiável, orientado para o consumidor. Em contraposição, o custo para copiá-lo, uma vez

acabado, é nominal, criando um incentivo para a sua cópia, o que gera um enorme problema legal. A lei, então, deve criar

mecanismos adequados para incentivar o seu desenvolvimento.

Mas até onde deve ir essa proteção?

 

 

2 FUNCIONALIDADE V. LITERALIDADE: PATENTE OU DIREITO AUTORAL?

                                                             

 

O que torna a discussão acirrada em torno dos softwares são seus elementos funcionais. Para Karjala (1994, p. 977): “um

trabalho é funcional quando ele executa uma tarefa utilitária que não seja para informar, entreter ou portar uma aparência para seres

humanos”. Enquanto, de um lado, a patente tem por função proteger trabalhos criativos funcionais, o copyright ou direito de autor

tem por função proteger trabalhos criativos não-funcionais, ainda que o copyright tenha ao longo dos anos expandido seu campo

jurídico para áreas que antes, teoricamente, pertenciam exclusivamente à propriedade industrial, como o design.

Os programas de computador, os protocolos de comunicação, o hardware para o software, as interfaces de software para

outro software, e as interfaces dos usuários são, segundo Karjala (1994), intrinsecamente funcionais. Eles permitem que as
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máquinas realizem determinadas funções ao abrir as portas e as janelas que os programas usam para interagir. Portanto, os

programas de computador possuem propósitos utilitários que não são para entreter ou informar seres humanos. Se os elementos dos

programas de computador são mais funcionais do que não-funcionais, por que não protegê-los por meio do sistema de patentes? 

Na realidade, como observa Karjala (1994), a maioria dos programas de computador é desenvolvida com base em

princípios de programação já conhecidos para a resolução de problemas específicos, que não atingiriam o requisito de novidade

absoluta para lograr a proteção por meio da patente. Uma vez que, através do código-fonte, a cópia desses programas é

relativamente fácil de obter, houve a necessidade de se pensar novas formas de proteção para os investidores e programadores.

Dessa forma, para proteger contra as cópias dos códigos foi eleito o sistema de copyright, já que esses códigos não atingiriam os

requisitos de proteção no sistema de patentes.

A proteção ao código impede, pois, a cópia para a venda ou uso simultâneo, o que vai de encontro aos padrões de

equilíbrio. O código literal deve ser protegido (código-fonte, código-objeto, código-executável). A grande questão é, então, definir

o quê, dentro do espectro do que não seja o código literal, também seria protegido pelo copyright.

Em face de sua natureza híbrida, duas correntes jurídicas surgiram para justificar uma visão mais protecionista e uma

visão menos protecionista ou liberal, ambas com argumentos no sistema jurídico, que podem ser extraídas da seguinte maneira: a) o

copyright ou direito de autor protege mais do que o código literal (leia-se código objeto, código executável e código-fonte) do

programa; b) o copyright ou direito de autor protege apenas o código literal (leia-se código objeto, código executável e código-

fonte) do programa.

A vertente mais protecionista busca o amparo na legislação para fomentar sociedades empresárias e programadores, ao

proteger juridicamente outros elementos que excedem o código literal de um programa, uma vez que o investimento de capital se

tornaria vulnerável se estes outros elementos não fossem protegidos.

A vertente menos protecionista ou liberal busca o amparo na legislação para permitir que os elementos funcionais do

software sejam objeto de cópia, uma vez que extrapolam os limites do código literal, de maneira a permitir o avanço e o estudo

tecnológico pelo intercâmbio de elementos não protegidos.

 

 

2.1  A linguagem de computador

 

 

Os programas de computador são escritos em uma “linguagem” de programação. Segundo Kravetz (1996), as

“linguagens” de computador são divididas em três categorias:

a)      linguagem de alto nível (high level language), como FORTRAN, COBOL e BASIC: a maioria dos programadores

escreve nessa linguagem, uma vez que esta permite combinar palavras inglesas e a sintaxe, tornando-a mais fácil para

que humanos a compreendam. Combina-se, assim, a linguagem matemática com símbolos da linguagem, familiares ao

programador, como GO TO (vá para), DO (faça), CONTINUE, ADD (acresça);

b)      linguagem de montagem (assembly language), que pode ser considerada enquanto um nível intermediário de

linguagem. Essa linguagem é geralmente mais difícil de ser lida por programadores, na medida em que emprega rótulos

alfanuméricos, mas apresentam, ao mesmo tempo, a vantagem de exigir menos tempo de leitura da máquina, quando o

programa é rodado. Exemplo de uma linguagem de conjunto seria;

•   L                   2,X

L                   2,Y
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ST                 2,Z

•         Escrita em FORTRAM (alto nível), seria:

Z= X Y

c)      linguagem de máquina (machine language), o nível mais baixo de linguagem de computador. Exemplo dessa

linguagem seria.

•         01000101 00101100 00100100 01101111

As duas primeiras linguagens, mediante as quais o programa de computador é escrito, são denominadas de source code

(código fonte). Essas linguagens não podem ser lidas diretamente pelo computador e precisam ser necessariamente traduzidas em

uma linguagem que possa ser assimilada e compreendida pela máquina. Para tanto, é necessária a utilização de outro programa de

computador, responsável por promover essa tradução, chamado de compiler (compilador). O compilador traduz a linguagem de alto

nível ou de montagem em uma linguagem de máquina, chamada de object code (código-objeto).

 

 

2.1.1        Elementos literais e não literais do código fonte e código objeto

 

 

As análises judiciais geralmente dividem o enfoque de observação, ao decompor os programas de computador em

elementos literais e elementos não literais. Segundo Kravetz (1996):

a)      elementos literais são os elementos escritos dos programas, como as expressões verbais ou numéricas do trabalho

(código-fonte, código-executável, código-objeto);

b)     elementos não literais do programa são os elementos intangíveis, gerados pelos elementos literais, como o arranjo

ou a expressão verbal, incluindo os elementos estilizados, e o relacionamento entre os vários componentes. Incluem-

se, aqui, a estrutura, a seqüência, e a organização do programa, bem como os gráficos gerados pelo programa de

computador.

 

    

2.1.1.1O código fonte

 

 

Segundo Cady (2004), ao se buscar identificar um padrão no software, a cinco elementos que merecem atenção e que

podem se qualificar ou não para a proteção do direito autoral ou copyright:

a)      as palavras que efetivamente foram usadas no program statements:[12] a cópia de blocos de statements do

código fonte é uma violação. Nomes variáveis (variable names)[13] rubricas (labels)[14] e nomes de sub-rotina

(subroutine names)[15] podem conter expressão protegida;

b)     a seqüência dos statements: conforme veremos mais a frente, existe dúvida no posicionamento judicial sobre a

proteção ou não dessas seqüências, mas é um grande indicativo de possível violação;

c)     a organização da estrutura do programa: há considerável originalidade e criatividade em quebrar um programa largo

e complicado em pedaços gerenciados ao fazer o design das sub-rotinas. Também existem dúvidas na justiça sobre a

sua proteção ou não, o que poderia ser comparado, analogicamente, a proteção às cenas de um filme, desde que

provado que várias dessas “cenas”, substancialmente, foram copiadas;   
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d)     os formatos de input e output: chamados de formatos (I-O), quando contenham gráficos ou outras expressões

equivalentes a vídeos de jogos de computador, qualificam-se para a proteção audiovisual ou gráfica; 

e)     as marcas e os comentários de documentos usados para explicar os statements do programa: também podem receber

proteção se a linguagem explicativa não for meramente técnica ou prática.

 

 

3 AS CORTES AUSTRALIANAS

 

 

As cortes australianas desenvolveram certos parâmetros e técnicas para tentar equacionar melhor essa questão. Assim,

como observa Rothnie (1998), sempre quando uma ação for proposta, o autor deve provar: a) que sua obra como um todo é original

e, portanto, protegida; e b) que o réu se locupletou de parcela substancial de sua obra. Para provar o segundo requisito as cortes

exigem: b’) a existência de um grau objetivo de similaridade entre a obra protegida e a alegação do ilícito e; b’’) a existência de

uma necessária conexão causal. Se os requisitos forem suficientemente demonstrados, haverá uma presunção de contrafação, com a

ressalva, todavia, de que não cabe ao autor provar que criou a obra. Basta ter seu nome indicado na obra, na qualidade de autor, o

que cria uma presunção iuris tantum de autoria, que deve ser desconstituída pelo réu, nos termos da Convenção de Berna e da

própria Lei de regência.[16]
Todavia, a questão mais complicada, na visão de Rothnie (1998), diz respeito à dicotomia idéia/expressão no que toca a

programas de computador. A criação ou armazenamento de materiais em formatos digitais ou eletromagnéticos que envolvem a

conversão de obras em seqüências de 0 e 1, armazenadas em alguma forma de memória computacional mediante impulsos elétricos.

Segundo Rothnie, nos programas de computador existem quatro estágios em sua concepção:

a)      1º estágio: no plano mais elevado, existe a idéia ou função do programa.

b)     2º estágio: em um plano mais rebaixado, existe uma lista de características de um programa de computador.

c)     3º estágio: em um nível menos abstrato, as características de um programa de computador são descritas sob uma

especificação funcional e elaboradas com maiores especificações técnicas. O terceiro estágio é considerado como

trabalho literário e pode envolver labor artístico.

d)    4º estágio: alguns programas complexos podem consistir em número de módulos ou em programas em si mesmos. A

relação dos módulos entre si, e as funções de cada programa individual, podem ter sido trabalhadas graficamente em

pseudocódigos.

A dicotomia idéia/expressão pode aparecer em qualquer desses estágios, inclusive entre estágios. As cortes australianas

têm julgado no sentido de que, em relação ao primeiro estágio, o simples fato de um ou mais programas terem a mesma função não

é suficiente para caracterizar a contrafação. Em relação ao segundo estágio, as decisões australianas não são uníssonas. A cópia de

inúmeros elementos das características de um programa de computador pode caracterizar contrafação, desde que envolva cópia de

considerável detalhamento ou quantidade de elementos, definidos pela reprodução seqüencial de pseudocódigos do código-objeto

ou código fonte, por sua vez, gerados em outra seqüência de documento, que pode ser protegido enquanto compilação. Essa tem

sido a interpretação majoritária, dada também pelos tribunais norte-americanos, aplicando uma definição mais larga de proteção,

que se estende também à lógica, estrutura, design e a desempenho do programa de computador, como ressalta Samuels (1998).

Em relação ao terceiro estágio, a apropriação substancial do código fonte viola o direito de autor que subsiste naquela

fonte, salvo se for demonstrado pelo réu que a similitude decorre não do direito de autor que subsiste no código fonte, mas de outros

fatores, como: a) derivação de bits similares de uma terceira parte; b) derivação do domínio público, c) similaridades advindas
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apenas do próprio estilo do programador; d) similaridades que derivam de uma função necessária, vale dizer, quem quer que fizesse

aquele trabalho necessariamente faria daquela forma.  Veremos, mais a frente, que o item “d”, acima listado, é conhecido, nos

Estados Unidos, como doutrina da fusão (merger doctrine) ou teste da pluralidade de expressões (plurality of expressions test) e

possui grande relevância prática na análise de programas de computador.

 

 

4 AS CORTES NORTE-AMERICANAS

 

 

Nos Estados Unidos, vários julgados referentes à dicotomia idéia/expressão, concernentes à análise de programas de

computador, geram polêmica, em razão da complexidade técnica da matéria. No caso Apple v. Microsoft, de acordo com Bixby

(1981), a comunidade jurídica foi obrigada a se deparar com questões complexas até mesmo para os especialistas da matéria, como:

a) quando um programa de computador é substancialmente similar a outro? – b) quando um programa de computador constitui uma

derivação de outro? – c) o copyright protege os gráficos gerados nas telas do computador, pelo programa de computador? – d) os

gráficos gerados na tela de um computador pelo software podem ser independentemente protegidos enquanto compilação de dados

ou enquanto uma obra audiovisual? Algumas dessas questões já vinham se travando na justiça, em outros julgados.

O precedente mais proeminente e mais polêmico é o caso Whelan, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory.[17] Neste caso,

como observa Laurie (1989), foi decido que tudo aquilo que não seja o propósito ou a função do programa, visto externamente é

protegido porque expressão. Em outras palavras, foi dada proteção pelo copyright à estrutura, seqüência e organização do programa

de computador, mesmo que não se tratasse de código literal.

A lógica dessa decisão é impedir que competidores possam facilmente duplicar elementos não-literais de um programa,

de maneira que, com esse propósito, excluam o gasto de tempo e trabalho do primeiro competidor, posto que, uma vez em posse do

conhecimento dos elementos não literais, outro código fonte ou objeto pode ser escrito para designar a mesma eficiência do

programa, isto é, os mesmos elementos não literais.

Em outras palavras, uma vez copiados os elementos não literais, outros códigos objeto e fonte podem ser escritos sem

grandes dificuldades, onde aquele que os copiou cortará as várias etapas de desenvolvimento empreendidas pelo primeiro

competidor. Limitar a proteção do programa de computador apenas ao código fonte e código objeto, embora sirva para condenar

práticas de cópia direta (a maior parte das cópias piratas), é extremamente limitada para impedir uma “assimilação”, “clonagem” ou

uma “imitação”. Daí porque a importância dos casos de segunda geração, com o enfoque de proteção mais expansivo.    

O mesmo raciocínio foi aplicado posteriormente ao caso Broderbund Sofware Inc. v. Unison World[18], como ressalta

Bixby (1981), dando proteção do copyright às telas geradas pelo menu do software, que tinham sido substancialmente copiadas no

software da ré, com algumas pequenas e insignificantes alterações.

No caso que se seguiu a esse, Digital Communications Associates, Inc. v. Softklone Distributing Corp[19], a corte teve

outra postura reflexiva, ao entender que o status da tela de um programa de computador era protegido enquanto expressão literária e

não obra audiovisual, além de poder ser protegido enquanto compilação de dados, já que arranjado de uma forma peculiar e

original.

Como nos faz saber Laurie (1989), embora toda a fundamentação teórica seja baseada no copyright, as cortes julgam, na

maioria dos casos, com base na doutrina da misappropriation (apropriação ilícita da propriedade alheia com a finalidade de

beneficiar a si mesmo ou a outrem), traçando argumentos racionais de concorrência desleal. Em uma visão mais geral, o que a

jurisprudência demonstra é que se o réu buscou se apropriar do trabalho incorporado (mixing labor) do autor, ou seja, do trabalho
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que o mesmo cunhou na obra, sem empregar qualquer esforço criativo que demonstrasse que estivesse comprometido com as

práticas honestas do tráfico comercial, mas ao contrário, queria apenas se beneficiar do lucro rápido e fácil advindo da cópia de

elementos substanciais de outro software, a tendência dos tribunais é condenar dentro do escopo maior da apropriação ilícita

(misappropriation), ainda que apresentem argumentos da dicotomia idéia/expressão. 

O bom senso dos julgadores está diretamente relacionado às condições causais que permitiram com que a ré criasse o seu

software, isto é, se suspeitas ou não. Nesse sentido, em 1987, o Tribunal de Grande Instance de Paris julgou que o software do réu

era uma violação ao software do autor porque, como nos relata Shuster (1992, p. 49 – tradução nossa): “ele não detinha a capacidade

técnica e financeira, dentro de um ano, para produzir um produto original de software”. No mesmo sentido, no Reino Unido, como

observa Simon (2006), um software é original se não for copiado de uma fonte existente e se no software há graus substanciais de

habilidade, julgamento e trabalho.

Portanto, a solução mais lógica e fácil é tentar resolver a questão primeiramente no âmbito da concorrência desleal,

segredo industrial, confidencialidade e de princípios traçados para criar uma relação fiduciária entre as partes, como a boa-fé e

confiança, somente para se infrutífera restar à tentativa, buscar a aproximação da dicotomia idéia/expressão, que é definitivamente

mais complicada e elaborada e reclama por prova pericial.

 

 
5 TEORIA DA FUSÃO (MERGER DOCTRINE) E A “TEORIA DA ESCOLHA” FRANCESA OU DA
MULTIPLICIDADE DAS FORMAS, A DIRETIVA DO CONSELHO EUROPEU 91/250/EC, E O STANDARD KLEINE
MUNZER NA ALEMANHA

 

 

Como visto há pouco, a metodologia de análise dos níveis de abstração do programa de computador é a melhor forma de

se verificar se houve ou não violação ao direito de autor, uma vez que toda concepção do programa de computador passa pela

estrutura chamada de top down – isto é, os programas de computador são criados seguindo os níveis descritos. A grande dificuldade

que subjaz é traçar a linha divisória que separa nitidamente a idéia da expressão no programa de computador. Nesse sentido, os

doutrinadores norte-americanos e alguns juízes têm se reportado à doutrina da fusão (merger doctrine), na tentativa de elucidar a

questão.

A doutrina da fusão (merger doctrine) é uma teoria que nega proteção ao copyright, mesmo que seja caracterizado como

expressão protegida, nos casos em que uma idéia somente pode ser expressa de uma maneira ou por apenas algumas maneiras. Se

uma idéia só pode ser expressa de uma forma ou por algumas formas, diz-se que a idéia se fundiu à expressão, que houve uma

fusão (merger). É, assim, conforme Karjala (1998), uma diminuição à proteção, uma vez que se uma forma específica de

programação somente pode ser descrita de algumas maneiras, portanto, dar proteção a estas algumas maneiras prejudicaria todos os

outros desenvolvedores de softwares.

De igual modo, a Cour de Cassation, no caso Société Babolat Maillot Witt v. Pachot, criou o teste conhecido como teoria

da escolha, para determinar a originalidade ou não em um software. A teoria da escolha, nada mais é do que a doutrina da fusão

(merger doctrine) norte-americana, com o diferencial de que a originalidade é baseada na escolha que detém o programador de

expressar sua personalidade. Assim, para os franceses, se houver diferentes maneiras pelas quais um programador pode expressar

sua criatividade naquele caso em específico, a forma de expressão escolhida carrega sua expressão original. Em outras palavras,

como observa Shuster (1992), para ser original, uma expressão de software deve transcender os meros obstáculos da lógica da

programação. Segundo Desjeux, decidiu a corte francesa, nos seguintes termos:

 
O desenvolvimento de um programa de computador é um trabalho intelectual que é protegido em sua
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composição e expressão, porque vai além das restrições de uma lógica automática, e não é uma questão
de um mecanismo necessário, uma vez que programadores analíticos tenham de escolher, como um
tradutor literal, entre diferentes tipos de apresentação e expressão, e porque também essa última
escolha carrega a marca da personalidade de seus autores (DESJEUX, 1991, p. 49 – tradução nossa).

 

Segundo Desjeux (1991, p. 30-31 – tradução nossa), a mesma lógica foi aplicada no caso Apple v. Segimex, em outra

decisão francesa, julgada em setembro de 1983: “a contribuição pessoal do criador dos programas de computador é crucial para o

resultado obtido, como no caso de um compositor musical.”

Também conhecida pela a alcunha de a teoria da multiplicidade das formas, segundo Desjeux (1991), há muito tempo

aplicada às ornamentações de design, seguida ao encerramento e pacificação do debate francês sobre a Teoria da Unidade da Arte,

determina que, contanto que alguém haja criado uma forma e essa forma possa ser separada de seus elementos funcionais ou

técnicos, será protegida. Segue-se a isso que, a lei francesa de 1951 protege a forma original, isto é, a forma que é pessoal em sua

expressão ou composição (estrutura). Segundo Desjeux (1991), uma estrutura pessoal é um esforço intelectual individualizado ou

personalizado, assim protegido. Estrutura, continua o autor, também seria um arranjo de uma sucessão de eventos e, na medida em

que o programa de computador é uma sucessão de instruções ou de operações, o software seria uma estrutura. Assim, diferentes

estruturas individualizadas seriam diferentes trabalhos protegidos.

Mas a questão até então está longe de ser pacífica. As duas decisões acima receberam severas críticas e outros julgados,

de natureza penal, ainda que se já tenha estabelecido que uma construção técnica, como de um engenheiro eletrônico, pode ser

protegida, desde que revele um mínimo de originalidade, negaram proteção a video games. Essas decisões foram da Corte Criminal

de Paris, em 1982, e do Tribunal Criminal de Nanterre, em 1984. 

Ainda assim, a teoria da escolha ou da multiplicidade das formas parece ser a lógica germânica, uma vez que, segundo

Stover (1984), o requisito da originalidade nos softwares será cumprido na escolha individual do programador de arranjar a estrutura

ou o conteúdo do programa, negando proteção, assim, a meros programas de rotina, tipicamente usados no início da programação,

que não satisfazem esse requisito.

Segundo James (1997), os alemães trabalham com a noção de kleine Munze (pequena mudança), enquanto o baixo

standard necessário para a concessão da proteção autoral, na lei de 1965 (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzgesetze),

emendada em 1990. Depois da implementação da Council Diretive 91/250/EC for the legal Protection of Computer Programs, 1991

OJ. (L 122) (Diretiva do Conselho Europeu para a Proteção Legal dos Programas de Computador), a Corte Federal Suprema da

Alemanha (Bundesgerichtsof) reformulou o seu entendimento sobre os requisitos de originalidade nos casos Inkasso-

Programm[20] e Betriebssystem[21] (pré-diretiva 91/250/EC), determinando que, também para os programas de computador,

como em relação a toda a teoria do direito de autor, o standard exigido para a proteção autoral é baixo (Kleine Munze).

Ainda que baixo o standard, a Corte Federal Suprema da Alemanha não estabeleceu testes ou diretrizes para identificá-lo.

Permanece a dúvida, assim, em relação aos alemães.

 

 

6 O ART. 6º, DA LEI 9.609/98

 

 

Nosso legislador estabeleceu no art. 6º, inc. III, da Lei 9.609/98, que não constitui violação ao programa de computador

“a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando a) se der por força de características funcionais de sua

aplicação, b) da observância de preceitos normativos e técnicos, ou c) de limitação de forma alternativa para a sua expressão”.

A hipótese (a) e (c) do art. 6º incorporou a idéia central da doutrina da fusão (merger doctrine) e da teoria da escolha,
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enquanto a hipótese (b) trouxe a preocupação da distinção idéia/expressão do art. 8º, inc. I, da Lei 9.610/98 (Lei do Direito de

Autor): “não são objeto de proteção como direitos autorais [...] idéias, procedimentos, sistemas, conceitos matemáticos, etc.”.

O que nos interessa em relação a isso é o argumento de que se existem várias possibilidades de se expressar algo através

da tecnologia computacional, qualquer uma dessas formas específicas se tornam expressões protegidas. Em outras palavras,

segundo Karjala (1988), o que é protegido no software é a ausência de uma fusão (merger).

A abordagem lógica que sugere Karjala (1998) tende a proteger por meio do copyright o código literal do programa de

computador ou traduções mecânicas ou eletrônicas sem qualquer criatividade ou esforço. A violação, nesses termos, deve ser

prontamente objeto de procedência para uma ação condenatória. Estabelece o Copyright Act, de 1976, emendado em 1980, que a

cópia do código fonte e do código objeto de um programa constitui violação ao copyright. Nesse mesmo sentido, os tribunais

franceses, por analogia, descreveram programas de computador enquanto trabalhos literários e chegaram à conclusão de que o

software original se constitui enquanto obra do espírito (ouvre de l’esprit), como ressalta Shuster (1992).

Pela análise, igualmente, do art. 6º de nossa lei, acima retratado, a violação do código fonte, código objeto e código

executável são contrárias à lei. A controvérsia, todavia, é saber se a estrutura de um software, sua seqüência, organização (SSO) e

os elementos de interface deveriam ou não ser protegidos pelo copyright, justamente a polêmica gerada pelo caso Whelan, Inc. v.

Jaslow Dental Laboratory. Seqüência, organização e estrutura são conhecidas pela expressão popularizada pela mídia e pelos

tribunais de total concept and feel ou simplesmente de olhar e sentir (look and feel). Isso significa o teste feito pelos juízes em seu

nível mais basilar, algo do tipo “olhe e sinta cada aspecto particular do programa”, como observa Bixby (1981).

É cediço que a forma em que se arranjam os módulos internos de um software pode aumentar sua eficiência em um

mercado competitivo e a falta de proteção poderia prejudicar o programador ou a sociedade empreendedora. Ao revés, o excesso de

proteção poderia inibir o avanço tecnológico, já que os softwares se retroalimentam da tecnologia pretérita com freqüência. Nesse

caso, os módulos internos deveriam ser interpretados apenas como elementos funcionais, engenharia, método e não como criações,

mas apenas infra-estrutura. Aqui é definitivamente onde a doutrina da fusão (merger doctrine) exerce o papel fundamental, segundo

a visão da maioria dos julgados e de alguns doutrinadores americanos:

a)      se for demonstrado que a forma em que foi arranjado o módulo interno só poderia ser arranjada daquela maneira ou

mediante limitadas formas, deve ser julgado que não houve violação, pois se trata de elemento funcional.

b)      se for demonstrado que o módulo poderia ser arranjado em diferentes formas que não diminuíssem a eficiência do

programa, e que mesmo assim o programa foi arquitetado utilizando quantidades substantivas de outro módulo, haverá

violação, pois o elemento funcional já não mais prepondera e foi copiada a “expressão”.

 

 

7 OS TRÊS TESTES DO JUIZ LEANERD HAND

 

 

Além da doutrina da fusão (merger doctrine), Shuster (1992) observa que mediante a contribuição do juiz Leanerd Hand

os tribunais norte-americanos desenvolveram três diretrizes para guiar a condução da dicotomia idéia/expressão, com aplicação,

inclusive, para os softwares: a) o teste de abstrações (abstractions test); b) o teste da pluralidade de expressões (plurality of

expressions test) e; c) distinções funcionais/expressivas e essenciais/não essenciais (funcional/expressive and essential/not-essential

distinctions).

Esses três testes foram aplicados no caso Lotus Development Corp. v. Paperback Software International[22], como

passaremos a estudar. De acordo com o teste das abstrações, a idéia e expressão podem ser separadas ao se descrever o contínuo da
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expressão. No final do contínuo, as idéias são descritas de uma maneira geral, e, no seu início, de uma maneira expressa. O julgador

deve criar, assim, uma escala de abstrações, medida caso a caso.

Em Lotus Corp., ao se aplicar o referido teste, os julgadores chegaram a conclusão de que programas como VisiCalcs, 1-

2-3, Multiplan, SuperCalc4 e Excel, embora diferentes em sua estrutura e aparência, eram maneiras diversificadas de se expressar

uma planilha eletrônica (spreedsheet). Eles não sugeriram que as diferentes maneiras de se expressar uma planilha eletrônica seriam

protegidas pelo copyright, mas antes que outros elementos, mais específicos, também poderiam não receber proteção, como o

formato em L rotatório que era apresentado na tela da planilha. Para determinar se formato em L era ou não protegido pelo

copyright, os julgadores se valeram do teste da pluralidade de expressões. Segundo este teste, quanto maior for o espectro de

maneiras em que determinada coisa possa ser expressa, maior será a probabilidade de essa coisa seja protegida pelo copyright. Os

julgadores, chegando à conclusão de que o formato em L giratório da tela poderia ser expresso em apenas algumas maneiras,

aplicaram a doutrina da fusão (merger doctrine) e constataram ausência de violação.

Aplicaram o mesmo teste para determinar se a cópia do comando (/) para abrir o menu do programa do autor seria ou não

violação. Havendo poucas formas de se expressar o referido comando, o tribunal também aplicou a doutrina da fusão (merger

doctrine). Todavia, ao aplicarem o mesmo teste para determinar se a linha do comando do menu do programa, descrita sob os

caracteres Command: BCDEFGIMPRSTVW, seria ou não violação, afastaram a doutrina da fusão (merger doctrine) porque essa

mesma linha poderia ser descrita de infinitas formas. Ao final, embora ambos os softwares possuíssem elementos de fusão (merger),

o tribunal julgou que a estrutura Lotus 1-2-3 era em seu todo protegida, porque, como nos relata Shuster (1992, p. 924), “original e

sem qualquer obviedade”.

A aproximação intentada, segundo Shuster, reflete assim o que as cortes chamam de estilo de criação do programador. Se

o programador usar para expressar uma idéia uma expressão original e sem obviedade, e se esta idéia pode ser expressa de inúmeras

outras formas, sua obra será protegida. Ao contrário, se uma idéia somente for passível de ser expressa limitadamente, haverá fusão

(merger) e, consecutivamente, falta de originalidade e proteção. Essa parece ser também a orientação da Corte de Cassação, como

visto.

Segundo Nakamura (1993), em resumo, a corte do caso Lottus estabeleceu um teste de três passos: a) a corte precisa

determinar onde localizar a idéia subjacente ao trabalho; b) a corte precisa determinar se existe um numero limitado de maneiras de

expressar a idéia ou se a expressão não é essencial para a idéia; e c) se a corte entender que a expressão não é essencial para a idéia,

deve determinar, então, se a expressão é uma parte substancial do trabalho.

Quanto maior a originalidade, maior a proteção. Nesse mesmo sentido, o aspecto de funcionalidade que esteja imbricado

ao aspecto literário do programa, pode ser igualmente trazido para o escopo da doutrina da fusão (merger doctrine). Em outras

palavras, se a funcionalidade do programa necessita de determinada seqüência ou módulo para funcionar apropriadamente, as cortes

não dão proteção a esses aspectos e não consideram violação. Essas posições, todavia, são tomadas caso a caso, analisando a zona

de interconexão entre o segundo e o terceiro estágios, havendo possibilidade de proteção. Esse é o teste conhecido como distinções

funcionais/expressivas e essenciais/não essenciais.
 
 

8 A ABORDAGEM MAIS LIBERAL
 
 

Até agora, vimos a interpretação dada ao software que extrapola os limites do código literal. Vejamos agora a

interpretação menos conservadora. Na opinião de Karjala (1994), a opção de se adotar a doutrina da fusão (meger doctrine) para

análise do segundo estágio é equivocada, porque independentemente do processo e seqüência que possa existir para se obter
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determinado resultado, não importa quais outros sistemas ou métodos possam existir, sistemas e métodos não são protegidos pelo

copyright. Pouco importa, para o copyright, a forma como os módulos estão arranjados, se mais eficientes ou ineficientes, porque

simplesmente são se enquadram enquanto expressão literária. Essa foi a mesma conclusão, como nos relata Samuels (1989), a que

chegou o Office of Technology Assessment, ao dizer que a concepção mais larga adotada pelos tribunais, protegendo outros

elementos que ultrapassam o código literal, é inadequada porque o copyright não protege sistemas.

Nesse sentido, houve certo avanço em alguns julgados, como Gates Rubber Co., distanciando-se do precedente do caso

Whelan, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, em que, como nos relata Karjala, decidiu-se que não são protegidos:
 

idéias, processos, fatos, informação de domínio público, material de fusão (merge), incluindo os
padrões (standards) de hardware e especificações mecânicas, os padrões (standards) do software e
requerimentos de compatibilidade, os padrões (standards) do design manufaturado de computadores,
e as praticas da indústria de computadores (KARJALA, 1994, p. 987, tradução nossa).

 

Também, no caso Computer Assoc., foi decidido, como também relata Karjala, que não são protegidos:
 

Elementos necessariamente incidentais à função de um programa, incluindo elementos dedicados à
eficiência; elementos requeridos por fatores externos, incluindo elementos ditados por especificações
mecânicas, compatibilidade de requerimentos; padrões (standards) de design manufaturado do
computador; largas práticas de programação aceitas e elementos de domínio público (KARJALA,
1994, p. 987, tradução nossa).

 

Ao se proteger apenas o código fonte, o código objeto e o código executável, os demais elementos funcionais, que

maximizam a eficiência dos programas, desde que não sejam protegidos por patente, permitem o intercâmbio de estudo entre

programadores, reduzindo os impactos de um retrocesso tecnológico. Assim, protege-se o código do programa contra cópias,

transformações ou traduções banais e sem criatividade, direta ou indiretamente.

Aplicando-se, então, o teste da dicotomia idéia/expressão, a linha tênue que separa a idéia da expressão nos programas

de computador está justamente na interposição entre o segundo para o terceiro estágio. Essa proteção é conhecida como proteção

fina (thin protection) e consiste na proteção concedida apenas ao terceiro estágio e alguns aspectos da zona intermediária entre

ambos. Resta saber com mais detalhes o que compõe o segundo estágio, porque já sabemos que o terceiro é composto pelo código

literal. Nesse sentido, para a corrente menos protecionista, resta saber se as chamadas interfaces, que são janelas e portas pelas quais

os usuários e o hardware e software fazem uso do programa, são protegidas pelo copyright, pois vimos que as interfaces, para a

corrente protecionista, podem receber proteção.

Ao se aplicar o teste da dicotomia idéia/expressão, para a corrente menos protecionista, as interfaces do programa em si

não seriam protegidas. As chamadas nonuser interfaces também não atendem aos critérios de proteção, vistas como uma

combinação de símbolos ou códigos, e nem mesmo atendem a proteção dispensada à compilação de dados. Todavia, algumas

interfaces com características apresentadas na tela podem ser protegidas como aspectos de trabalho audiovisual. Resta a dúvida,

ainda não equacionada, se as interfaces de usuários, que possuem graus de funcionalidade, deveriam ou não ser protegidas pelo

copyright.

 

 
9 ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS ESPECÍFICOS DO SOFTWARE: SCREEN DISPLAY E SSO

 

 

Em relação aos casos norte-americanos que julgaram questões acerca dos aspectos visuais gerados na tela do

computador por softwares, a tendência é a proteção desses elementos enquanto compilação. Conforme Nakamura (1993), dois casos
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ilustram esse fato: Digital Communications v. Softklone Distributing (1987) e Manufacturers Technologies, Inc. v. CAMS, Inc.

(1989). No primeiro caso, o autor alegou que o réu copiou a compilação do design do status de sua tela, que projetava parâmetros

operacionais e uma lista de termos de comando, acionáveis segundo a conveniência do usuário. No segundo caso, o autor alegou que

o réu copiou seu programa, que dizia respeito a um software para estimar custos.

Segundo Nakamura (1993), as cortes de ambos os casos julgaram com base em uma análise objetiva e detida das

configurações dos trabalhos. A corte do caso CAMS passou a definir e classificar vários níveis dos aspectos visuais que eram

dispostos na tela do programa, como a seqüência e o fluxo de telas, o formato da tela, o método interno de navegação entre as telas

e a relação entre o arranjo e a seleção do status da informação voltada à operação do programa. Depois do cotejo desses elementos, a

corte julgou que a seleção e o arranjo dos materiais seriam protegidos enquanto compilação de dados, excluindo da proteção o

restante dos elementos, que não haviam passado no teste da merger doctrine.   

Segundo Nakamura (1993), no caso Autoskill, Inc. v. National Education Support Systems, Inc (1992), a corte passou a

adotar aproximação de filtragem (filtering approach), proposta pelo Prof.º Nimmer. A filtering approach consiste em esquadrinhar

o software, buscando eliminar: a) idéias abstratas; b) os elementos que são ditados pela lógica e eficiência; c) os elementos que são

ditados por considerações externas, como os standards de software e de hardware das práticas de programação; e d) os elementos

que são retirados do domínio público.

A corte do caso Autoskill, segundo Nakamura (1993), partindo dessa análise, ao confrontar o programa do autor e do réu,

que consistia em um sistema para treinar e testar estudantes, passou a decompor a análise do software. Assim, a corte aplicou a

merger doctrine para 13 categorias de habilidade baseadas em vogais e consoantes da língua inglesa porque seriam ditadas pela

própria natureza da língua inglesa. Depois, excluiu da proteção as técnicas de sentença silenciosa e parágrafo silencioso, que

seriam standards padrões para programas de educação. Finalmente, a corte se convenceu de que os métodos particulares de leitura e

de teste do programa do autor, como os componentes de testes de subtipos, usados enquanto matrizes e gráficos eram expressões

protegidas.   

 

 

10 AS CORTES JAPONESAS

 

 

Segundo Nakamura (1993), as cortes japonesas, ao contrário do desenvolvimento da dicotomia idéia/expressão nos

Estados Unidos, Austrália e França, seguem as provisões do estatuto do copyright, que possui normas específicas. Mas a proteção

não foi facilmente aceita no Japão, onde se travou um acirrado debate entre o Ministério Internacional do Comércio e da Indústria,

por um lado, que defendia a criação de um regime sui generis de proteção, e de outro, a Agência de Assuntos Culturais, que

defendia a política do copyright. O regime de copyright prevaleceu porque:

a)      as cortes japonesas já protegiam softwares pelo direito de autor, antes mesmo da emenda de 1985, que alterou

a lei, em três casos (Taito[23], Konami[24] e Namco[25])[26], que envolviam video games;

b)      o Japão queria participar de um regime em que a proteção ao software fosse internacionalmente uniforme;

c)      houve pressão internacional dos Estados Unidos, responsável por 78% das vendas de software no mundo e

55% das vendas no Japão.

Para o programu chosakubutso (programa de computador) ser protegido pelo copyright ele precisa ter sousakusei

(criatividade). Mas essa “criatividade”, conforme alerta Nakamura (1993) é limitada estatutariamente, de uma maneira bem

especificada, nos termos do art. 10 (3), da Lei de Copyright japonesa, que estabelece que não haverá proteção em relação a
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linguagem de programação do software, regras e algoritmos no processo de sua criação. A legislação japonesa define linguagem de

programação enquanto caracteres ou símbolos ou a sua organização, que são usados enquanto métodos de expressão. Regra é

definida enquanto a convenção especial em relação ao uso de uma linguagem de programação. Algoritmo, por sua vez, é definido

enquanto os métodos para a combinação de instruções aos computadores.  

Em 1989 e 1991 ocorreram dois julgados em que as cortes japonesas passaram a desenvolver análises sobre Shori no

Nagare (fluxos de programação), o correlativo de SSO no direito norte-americano. As duas decisões negaram proteção ao SSO,

porém por fundamentações diferentes. Segundo Nakamura (1993), no caso System Science K.K. v. Tokyo Sokki, o autor alegou que

o réu retirou quatro programas dos ROMs de seu sistema de hardware, reproduzindo-os nos ROMs do sistema de hardware do réu.

Além disso, o autor alegou que seu programa CA-7-II foi ilicitamente adaptado pelo réu no programa CA-9, que reproduziu parcela

literal do SSO de um de seus programas. A corte julgou que a parcela literal copiada do SSO não constituía violação porque cairia

na definição japonesa de kaiko, isto é, algoritmo, um método para a combinação de instruções aos computadores. Por extensão

desse raciocínio, nem mesmo poderia ser possível a proteção por compilação.

No caso KK. ICM v. K.K Met’s, o autor alegou que o réu desenvolveu um programa de computador com a mesma função,

estrutura de arquivos, organização de seu programa e que seu arquivo IBF foi copiado identicamente pelo arquivo HCA do réu, em

termos de SSO. A corte julgou que o arquivo IBF, presumivelmente um programa, não poderia ser protegido porque sua

organização seria uma linguagem de programação, porque as maneiras pelas quais os arquivos poderiam ser arranjados eram

limitadas pelo MENU.EXE. e porque não haveria criatividade no arquivo, restringido, também, por fatores externos.

Assim, a tendência é negar proteção ao SSO, embora pautadas em raciocínios deferentes. 

 

 

11 CONCLUSÃO

 

 

Vimos que, entre as correntes estudadas, as cortes em diversos países tendem a concordar que o primeiro estágio do

software não é protegido, o terceiro recebe proteção, e há uma divergência travada no que se refere à proteção dispensada ao

segundo estágio. Na Austrália, nos Estados Unidos e na França, ao contrário do Japão, se for demonstrado que a outra parte se

utilizou substantivamente da estrutura do software, das interfaces de usuários, e havendo ausência de fusão (merger), a tendência

das cortes (embora haja crescentes exceções e críticas fervorosas) é julgar no sentido de violação ao copyright, porém, fornecendo

também argumentos da doutrina da apropriação ilícita (misappropriation).

Em nossa opinião, a cópia das palavras efetivamente usadas no código fonte é uma violação ao direito autoral. A cópia

da seqüência dessas palavras, quando em bloco, também é uma violação, mas essa proteção deve ser fina ou pequena, isto é, deve se

provar a apropriação cabal e acima de qualquer dúvida. A cópia dos gráficos gerados pelo software é protegida enquanto elementos

gráficos ou audiovisuais, a depender do caso. A cópia da organização e estrutura do programa de computador deverá receber uma

proteção muito fraca, desde que haja meios alternativos variáveis de se arranjar os módulos internos do programa de computador, e

desde que essas formas alternativas sejam igualmente eficientes (teoria da escolha ou da multiplicidade das formas). Por trata-se de

uma proteção fraca ou fina, a violação somente se verificará quando houver a apropriação total dos módulos, isto é, em conjunto

(thin protection doctrine). Pequenos empréstimos, como algumas sub-rotinas, que não se aproximem do conjunto total dos

módulos, não devem configurar a violação. Se houver prejuízo à funcionalidade do software, em função da ausência de meios

alternativos de se arranjar os módulos, então essa parte do programa de computador não poderá, em hipótese alguma, ser protegida.
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VIOLÊNCIA ON LINE: O ENFRENTAMENTO DO CIBERBULLYING À LUZ DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS.

ON LINE VIOLENCE: CONFRONTING CYBER BULLYING IN CONFORMITY TO THE FUNDAMENTAL
RIGHTS

Daniela Richter
Rosane Leal Da Silva

RESUMO
Este trabalho discute os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, com ênfase para a
liberdade de expressão e comunicação na sociedade informacional. Trata-se de tema atual e
desafiador, posto que muitas vezes essa liberdade é exercida em e-mails e postagens em redes
socias cujo objetivo é disseminar a violência e ameaça psíquica contra colegas de escola e
desafetos. O cotejo entre liberdade de expressão e comunicação do emissor da mensagem e os
direitos fundamentais da vítima revela pontos e contrapontos da utilização das tecnologias
informacionais pela população infanto-juvenil, o que determinou o emprego do método dialético,
com ênfase na dialética da complementaridade, por se entender que é o mais adequado para o
enfrentamento de temas permeados por aspectos positivos e negativos; benefícios e riscos.
Assim, se por um lado a utilização das tecnologias da informação e comunicação potencializa a
liberdade e a autonomia do agente, por outro, seu emprego favorece as ameaças perpetradas
no ciberespaço, chamadas de ciberbullying, forma de violência moral e psíquica praticada por
menor de idade e dirigida aos seus pares. Ao apresentar as características do ciberbullying e os
efeitos que ele pode produzir na vítima e no ofensor, defende-se a necessidade de se investir
em políticas públicas de educação para a sociedade informacional, ultrapassando as ações
voltadas ao mero acesso e colocando em destaque a utilização dada às tecnologias
informacionais, de forma que essas ferramentas sejam empregadas para potencializar a
liberdade de expressão e comunicação dos jovens internautas, respeitando-se os direitos
fundamentais. 
PALAVRAS-CHAVES: Ciberbullying; Criança e Adolescente; Direitos Fundamentais; Novas
tecnologias; Educação. 

ABSTRACT
This paper discusses the children and adolescents’ fundamental rights, emphasizing the freedom
of speech and communication in the informational society. It is a current and challenging theme,
since many times this freedom is practiced through e-mails and social networks whose aim is to
disseminate the violence and psychological threat against classmates and rivals. The confront
between the sender of the message’s freedom of speech and communication and the victim’s
fundamental rights reveals points and counterpoints of the use of the informational technologies
by the children and youths, which have determined the use of the dialectic method, emphasizing
the dialectic of complementarity, understood as the most suitable to confront themes surrounded
by positive and negative aspects; benefits and risks. Thus, if in one hand the use of the
information and communication technologies reinforce the freedom and autonomy of the agent,
on the other hand, its use favors the threatens in the cyberspace, called cyber bullying, a moral
and psychological violence used by minors and directed to their peers. When presenting the
characteristics of the cyber bullying and the effects it can produces both in the victim and the
offender, we support the need for investments in public policies in education for the
informational society going beyond the actions directed to the mere access and highlighting the
use of informational technologies, in a way that these tools are used to reinforce the freedom of
speech and communication of the youths who use the internet, considering the fundamental
rights.
KEYWORDS: Cyber bullying; Children and Adolescent; Fundamental Rights; New Technologies;
Education.
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INTRODUÇÃO
 

O crescente uso das tecnologias da informação e comunicação tem produzido impactos em vários
segmentos, oferecendo novas possibilidades de inserção econômica, social, política e cultural aos usuários,
bem como descortinando conflitos que têm desafiado as instituições e atores sociais da sociedade
informacional.

Dentre os conflitos que têm se mostrado frequentes situa-se a colisão de direitos fundamentais,
notadamente o exercício da liberdade de expressão e de informação por parte de crianças e adolescentes,
de um lado, e a proteção de direitos como nome, honra e imagem, frequentemente violados no espaço
virtual. A necessidade de enfrentamento dessa colisão deve-se ao fato de o emprego das tecnologias
recorrentemente servir para a produção de novas formas de violência, materializadas a partir de mensagens
e postagens em comunidades virtuais cujo objetivo é incutir no paciente medo, humilhação ou sofrimento,
configurando-se o chamado ciberbullying. Tal problemática, relativamente nova, revela que as tecnologias
informacionais, por vezes, são utilizadas como canal para propagar a violência.

Portanto, trata-se de direitos de extrema significação. Do ponto de vista jurídico, eles reclamam a realização de normas

constitucionais que veiculam direitos fundamentais, cuja concretização implica uma série de desafios práticos e disputas teóricas, já

que no presente ensaio está-se a tratar de direitos de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Do ponto de vista social,

eles apontam as compreensões e as tensões atinentes a falta de princípios norteadores das políticas de inclusão digital e as

conseqüências de sua implementação descomprometida com a formação dos usuários, com desdobramentos decisivos no respeito

ou des(respeito) dos direitos fundamentais dos indivíduos.

De posse de tais premissas, este artigo objetiva situar o debate jurídico envolvendo o uso das tecnologias informacionais por

parte do público infanto-juvenil nos limites dos direitos fundamentais, o que envolve o cotejo de aspectos positivos e negativos,

benefícios e riscos, o que determinou o emprego do método dialético, com ênfase na dialética da complementaridade, por se

entender que é o mais adequado para o enfrentamento de temas permeados por contradições internas.

Para desenvolver tal temática dividiu-se o artigo em quatro partes, assim compreendidas: 1) inicialmente discorre-se sobre os

direitos fundamentais, oferecendo breves delineamentos, ao que se segue 2) a abordagem de direitos fundamentais especificamente

destinados ao público infanto-juvenil, decorrentes da adoção da doutrina da proteção integral no Brasil. Na sequência, 3)

apresentam-se as formas de violência e ameaça praticadas no ambiente virtual – ciberbullying - que ferem inúmeros direitos

fundamentais da vítima, revelando alguns dados sobre sua ocorrência no Brasil. Por fim, 4) enfatiza-se a necessidade da proposição

e desenvolvimento de políticas públicas em educação voltadas para a utilização das tecnologias informacionais por crianças e

adolescentes. É o que se passa a enfrentar.

 
 
1 A CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: BREVES DELINEAMENTOS.

 
Antes de introduzir o exame específico da peculiar condição de desenvolvimento atribuída às

crianças e aos adolescentes e de todas as premissas necessárias para o aprofundamento da proposta, vale
apreciar, por oportuno, a contextualização dos mencionados direitos, bem como a sua moderna
classificação. Assinale-se que o presente trabalho pretende, num primeiro momento, demonstrar de forma
generalizada a seriedade e completude do catálogo dos Direitos Fundamentais, para num momento
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posterior, analisar tais direitos específicos da criança e do adolescente, adentrando-se, ademais, na seara
específica do balizamento entre a liberdade de manifestação de pensamento e o direito a informação
quando o assunto é ciberbullying envolvendo menores de idade, ora na qualidade de vítima, ora na
qualidade de agressor.

É certo que desde a Independência Americana, começou-se a falar em direitos protegidos
juridicamente e que a primeira noção de Constituição era tida apenas como uma carta organizatória dos
poderes estatais, o que, posteriormente, foi alterado pela inclusão dos Direitos Fundamentais nas
Constituições modernas. Assim, a ampliação e a transformação desses direitos no curso histórico acaba
dificultando a elaboração de um conceito conciso. Ademais, o que aumenta essa dificuldade é o fato de
comumente adotar-se tais direitos como sinônimos de outros, como, exemplificativamente, ao se referir em
Direitos Humanos.

Nesse caminho, Silva (2005, p. 178) sinaliza que a expressão Direitos Fundamentais do Homem
constitui-se na expressão mais adequada, porque

 
além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de
cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de
todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive;
fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas
no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da
pessoa humana ou direitos fundamentais.

 
Deste modo, a expressão Direitos Fundamentais engloba vários preceitos de importância capital

dentro do ordenamento jurídico contemporâneo e passam, gradativamente, a ocupar lugar de destaque
dentro do ordenamento jurídico e que, sobretudo, “o poder do Estado é limitado em seu exercício”
(PINHEIRO, 2001, p. 64) pelos mesmos, tanto que hodiernamente eles são considerados como parâmetro
de aferição do grau de democracia de uma sociedade, ou seja, a separação de poderes e os Direitos
Fundamentais estão intrinsecamente jungidos.

Alexy (1993, p.47) adverte para a similitude, nesse contexto, entre norma de Direito Fundamental e
o conceito de Direito Fundamental, muito embora existam peculiaridades que os distinguem. Por isso,
segundo ele

 
Es aconsejable manejar el concepto de norma de derecho fundamental como un concepto que pueda ser
más amplio que el derecho fundamental. […] Las normas de derecho fundamental son normas. Por lo
tanto, el concepto de norma de derecho fundamental comparte todos los problemas del concepto de
norma.

 
Portanto, na sua visão, as normas de Direito Fundamental são aquelas que advieram do texto da Lei

Fundamental, ou, ainda, pelo fato de serem frutos de uma declaração do poder constituinte, sendo, por
óbvio, então, direitos que brotam e se fundamentam no princípio da soberania popular.

Anote-se, nesse passo, que a eficácia e aplicabilidade das normas definidoras de Direitos
Fundamentais “dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do Direito
Positivo” (CANOTILHO, 2003). A Constituição de 1988 determina expressamente no §1º, do artigo 5º,
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que: “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Mas deve-se
considerar, nessa seara, que essa positivação não resolve todos os problemas que sua envergadura suscita.
Isso porque a vigência de uma norma nem sempre é pressuposto lógico de sua eficácia. De acordo com os
efeitos dela decorrentes é que Silva (1991) divide a aplicabilidade das normas constitucionais em normas
de eficácia plena, contida e limitada, esta última, por sua vez, sendo subdividida, em princípio instituidor e
em normas constitucionais de eficácia programática.

Ressalte-se que, neste trabalho, se parte de um pressuposto de conhecimento prévio a respeito das
dimensões e/ou gerações de direitos fundamentais, razão pela qual apenas se fará menção àquelas
imprescindíveis ao enfrentamento do tema. Nesse sentido e aproximando o tema dos Direitos da Criança e
do Adolescente vale registrar, com particular relevância, que esse ramo é considerado um direito de
terceira dimensão, que são aqueles designados como os “de direitos dos povos”, de “cooperação”, de
“fraternidade” e até mesmo de “direitos humanos morais e espirituais”. Esses direitos surgiram “como
resposta à dominação cultural e como reação ao alarmante grau de exploração não mais da classe
trabalhadora dos países industrializados, mas das nações em desenvolvimento por aquelas desenvolvidas”
e dos quadros de extrema injustiça do ambiente dessas nações (SAMPAIO, 2010, p. 293).

O fato é que com o final da segunda Guerra Mundial, houve uma proliferação de direitos que não se
encaixavam em nenhuma das duas anteriores, fazendo surgir uma nova categoria de direitos, possuindo
como peculiaridades o caráter universal, ou seja, de aplicabilidade genérica a todas as pessoas e, por isso,
correspondem ao terceiro princípio da Revolução Francesa, qual seja, a fraternidade.

Em apanhado similar, lembra Bolzan de Morais (1996, p. 281) que os direitos referidos não
objetivam a garantia ou a segurança individual contra certos atos, como o eram os de primeira dimensão,
nem a segurança coletiva positiva, peculiar dos de segunda dimensão, mas vão além, tendo destinatário a
própria espécie humana.Essa contribuição se mostra útil na medida em que as situações de violação aos
direitos dessa dimensão não atingem somente a vítima, podendo-se afirmar que produzem uma
vitimização difusa o que, no caso do Direito da Criança e do Adolescente conduz a que se entenda que a
violação aos direitos de uma criança, em especial, tem potencialidade para macular o “sentimento de
infância”.

Há, ainda, quem reconheça a existência de uma quarta dimensão de Direitos Fundamentais. São
seguidores dessa proposta autores como Bonavides e Bobbio. Surgem dos novos contextos plurais,
advindos com a globalização. São aqueles direitos que se referem à biotecnologia, à bioética e a
engenharia genética e que tratam de questões ético-jurídicas relativas ao início, o desenvolvimento, à
conservação e o fim da vida humana. Bonavides ( 1997), em posicionamento peculiar, elenca os direitos
relacionados com a Democracia, o direito à informação, o pluralismo e a efetivação dos direitos humanos
como pertencentes a essa categoria. Essa contribuição teórica permite derivações, enquadrando-se o direito
à informação e comunicação por meio das tecnologias informacionais como um direito fundamental de
quarta dimensão.

Por derradeiro, há quem se aventure na conceitualização de uma quinta dimensão de Direitos
Fundamentais, incluindo nesse rol, aqueles direitos concernentes à cibernética, às redes de computadores,
ao comércio de eletrônicos, enfim, todos os direitos relativos à era digital. Oliveira Júnior (1997, p. 191) é
um de seus seguidores. Em suas palavras, tais direitos: “são aqueles advindos com a chamada realidade
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virtual, que compreendem o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o
rompimento de fronteiras estabelecendo conflitos entre países com realidades distintas”. E aqui novamente
se percebe a importância do acesso e da utilização das tecnologias informacionais, que na visão de
doutrinadores como Oliveira Júnior (1997), igualmente podem ser considerados direitos fundamentais.

Portanto, todas as dimensões de direitos fundamentais perpassam, em maior ou menor grau, ainda
que longe, pela noção de Estado, impondo-lhe abstenções ou atividades positivas. Nesse sentido, percebe-
se, por vezes, quão intensa é a tarefa de conceituar as aludidas dimensões. Até porque é perfeitamente
possível – e não raro – que um mesmo direito agregue-se em mais de uma dimensão. Eventuais
desencontros ou contradições são extremamente compreensíveis, porque o direito não é algo imutável, ao
revés, encontra-se em permanente evolução. Quiçá, pode-se encontrar um mesmo direito classificado de
forma diversa entre os autores.

Em que pese ser corrente a classificação acima apresentada, encontrando-a nos mais diversos
autores, cumpre consignar, desde logo, que na seara específica dos Direitos Fundamentais da Criança e do
Adolescente, previstos na Constituição de 1988, restou acabada e/ou superada a divisão entre as classes de
Direitos Fundamentais, “conformando-os estruturalmente de maneira toda particular e diversa daquela pela
qual vêm conformados os direitos fundamentais dos adultos, visando atingir efetivamente proteção mais
abrangente aos primeiros” (MACHADO, 2003, p. 136).

A aludida superação deveu-se ao fato de reconhecerem-se os Direitos Fundamentais dos menores de
idade como direitos de inafastável interdependência entre os chamados “direitos civis”, “direitos da
personalidade”, “direitos sociais”, dentre outros. Da situação de interdependência, decorre a circunstância
de que apenas se alcançará a efetividade plena de qualquer dessas classes de direitos, quando todos
estiverem efetivamente atendidos.

Portanto, nessa linha de pensamento, à evidência que a dificuldade varia de acordo com o caso
específico em exame, cada vez que se transforme uma norma dita como “programática” em uma norma de
eficácia plena, estar-se-á mais próximo, segundo Sarlet (2004, p. 597), do “reconhecimento da dignidade
da pessoa como elemento nuclear dos direitos fundamentais sociais, notadamente no âmbito de um direito
às condições mínimas para uma vida digna”.

Assim, com base nos apontamentos acima, sem detrimento de outros exemplos que poderiam ser
colacionados, o que importa, nesse limiar, é a certeza da possibilidade de uso das normas de Direitos
Fundamentais específicos para além da noção basilar do Princípio da Dignidade Humana, seja na proteção,
seja na promoção daqueles direitos. Todavia, tal entendimento, exige análise cautelosa por parte do
intérprete, notadamente, para que não se incorra na banalização de tais direitos e de “uma eventual
desvalorização dos direitos fundamentais, já apontada por parte da doutrina” (SARLET, 2004, p. 594).

Portanto, muito embora se atribua uma classe específica aos direitos da criança e do adolescente,
qual seja a de 3ª dimensão, tem-se pela especificidade dos sujeitos envolvidos e da importância do
reconhecimento dos direitos permeados a esta fase, que, na verdade, é preciso um esforço conjunto da
concretização de todas as dimensões, como requer a doutrina da proteção integral que será comentada
adiante.

Desse modo, dada à especificação dos Direitos Fundamentais, ou seja, devido ao fato de alguns
deles poderem ser referidos exclusivamente a algumas categorias de pessoas, considerando determinada
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fase de seu desenvolvimento, é que se abordará, na sequência, algumas peculiaridades dos Direitos
Fundamentais de crianças e adolescentes.

 
 

2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS ESPECÍFICOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A
DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL.

 
O fato de crianças e adolescentes se encontrarem em fase peculiar de desenvolvimento, mostrando-

se mais vulneráveis que o adulto, lhes confere proteção especial, para além daquela dispensada aos
maiores de idade, pois como destacado por Machado (2003, p. 153), “podemos dizer que crianças e
adolescentes gozam de maior gama de direitos fundamentais que os adultos”.
          É certo que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos reconhecidos ao ser humano em
geral. E, nem se poderia interpretar de maneira diversa tal designação, face ao princípio da igualdade
insculpido no caput do artigo 5º, da Carta Constitucional. Porém, além disso, pode-se reforçar o preceito
de tal princípio com a leitura do artigo 3º, caput e inciso IV, da Constituição Federal.
          Nesse passo, cumpre salientar que a Carta Constitucional trouxe em seu artigo 226 notáveis
mudanças no direito de família, consagrando uma especial proteção a crianças e adolescentes. De posse
dessa importância, foi que o legislador pátrio reafirmou tais preceitos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, especificamente nos artigos 19 a 25. Desse modo, pode-se asseverar que essa conformação à
convivência familiar constitui-se no esteio da doutrina da proteção integral, inaugurada pela Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, em 1989, declarando que todas as crianças possuem características específicas devido à condição
de desenvolvimento em que se encontram e, que as políticas básicas voltadas para a juventude devem agir
de forma integrada entre a família, a sociedade e o Estado (PEREIRA, 2000, p. 21).

É nesse sentido que deve caminhar a proteção integral, reconhecendo-se a dimensão de humanidade
de crianças e adolescentes, que são titulares de direitos de personalidade, pois conforme Silva (2009,
p.33):

 
falar em desenvolvimento da personalidade pressupõe o reconhecimento da dimensão de humanidade
da criança, que é tomada em sua integralidade: aspectos físicos, morais, psíquicos, lúdicos, havendo
clara interdependência e influências recíprocas entre eles.
Esse novo paradigma no tratamento das crianças foi recepcionado pela ordem constitucional brasileira
antes mesmo de a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança ter sido aprovada, o que só
veio a acontecer no ano de 1989. Isso prova a influência das mobilizações sociais realizadas ao longo
dos dez anos que antecederam a aprovação do documento internacional e que se mostraram
determinantes para a inserção da Doutrina da Proteção Integral na ordem jurídica nacional, alinhando o
Brasil, ao menos quanto à ordem constitucional, aos princípios eleitos pela Convenção Internacional.

 
E foi com base na supracitada Convenção e em sua função integradora que o Brasil procedeu a uma mudança no plano

normativo, posto que a Constituição Federal de 1988, com base nos princípios eleitos na seara internacional, introduziu no
ordenamento jurídico a teoria da proteção integral. Com isso operou verdadeira revolução paradigmática em direção ao novo Direito
da Criança e do Adolescente a partir do reconhecimento da integralidade dos direitos de quem se encontra em fase especial de
desenvolvimento.

A partir desse marco constitucional, que reconhece a primazia de crianças e adolescentes e toma seus direitos de forma
integral e unitária foram estabelecidas as diretrizes sobre as quais foi construída a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Essa legislação, elaborada em consonância com os novos princípios e valores que orientaram a Carta
Constitucional trata a criança e o adolescente como sujeito-cidadão, expressão utilizada por Veronese (1999, p. 82-85) para explicar
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que o Estatuto se aplica a todas as crianças e adolescentes, e não somente àqueles em situação irregular, como outrora. A ampla
proteção é garantida pela sistemática adotada por este diploma legal, assim estruturado: a) medidas de prevenção (arts. 70 a 85) cuja
finalidade é se antecipar a qualquer dano, pois elas visam a chamar a atenção da família, sociedade e Estado para temas sensíveis,
com potencial para produzir vulnerabilidade à população infanto-juvenil; b) medidas de proteção, a serem levadas a efeito quando
os direitos das crianças e adolescentes já foram violados por ação própria ou de outro (art. 98); c) medidas específicas de proteção,
que visam disciplinar a apuração e aplicação de medida socioeducativa nos casos de ato infracional praticado por adolescente.

Como se depreende das contribuições de Veronese (1999), o tratamento cuidadoso e inspirado no melhor interesse, conforme
preconizado na Carta Constitucional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, tomam esses sujeitos de maneira indiscriminada,
dirigindo sua proteção tanto para aquele que é vitimado, quanto para quem praticou o ato passível de responsabilização.

O artigo 227 da Constituição Federal prevê, outrossim, os Direitos Fundamentais à educação, à
saúde, à vida, à alimentação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, mas que por tão
básicos que são, não só às crianças e aos adolescentes, como também a todos os seres humanos. No
entanto, para os fins que permeiam este trabalho, se faz necessária a caracterização dos direitos
fundamentais à liberdade de manifestação de pensamento e de informação.

Assim, situada a questão, passa-se a conceituar o princípio da manifestação de pensamento,
consagrado no artigo 5º, IV e V, da Constituição. Segundo tal preceito legal, a manifestação de
pensamento é livre, já que a palavra escrita ou oral é uma das liberdades públicas supremas de todo
indivíduo. Ocorre que esta manifestação pode ser dirigida “a outra pessoa e não apenas exprimir as
convicções do indivíduo, sem a preocupação de que outras pessoas a percebam” (PIVA, 2000, p.17).
Portanto, no entendimento deste autor, “apesar de a Constituição garantir a livre manifestação do
pensamento, essa liberdade não pode servir a abusos. A liberdade é garantida, mas, se for abusiva, errada,
equivocada, caberá a apreciação pelo Poder Judiciário com possível responsabilização do agente”.

Desta forma, percebe-se na prática o desdobramento do inciso V, do referido artigo, pois, caso seja
gerado um dano material, moral ou à imagem, assegura-se o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além de indenização.

No entanto, apesar desse direito estar constitucionalmente assegurado, identificando-se a liberdade
de expressão do pensamento e de comunicação como potencializadoras da construção da autonomia do
sujeito, seu exercício não deve prejudicar direitos de outrem, como tem ocorrido recentemente, em que
foram registrados inúmeros casos de ciberbullyng, conforme se verá a seguir.

 
3 CIBERBULLYNG: NOVOS RISCOS E DESAFIOS DA ERA DIGITAL.
 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, ocorrido nos últimos anos do
século XX, com ênfase para a Internet, não só encurtou as distâncias geográficas, como produziu reflexos
sobre os conceitos de tempo e espaço, fatores que provocaram uma série de mudanças nas formas de
relacionamento interpessoais. O passo seguinte, com a criação da World Wide Web, possibilitou a
transmissão de imagens gráficas, sons, animações e vídeo, tornando rápido e fácil o acesso às informações
e ao entretenimento virtual, pois basta um simples “clique no mouse” para se deslocar de uma atividade à
outra. Junto com a democratização do acesso à informação, outrora confiada a intermediadores, as novas
tecnologias informacionais permitiram o estabelecimento de fluxos de comunicação instantânea além-
fronteiras, o que promove trocas interculturais e amplia as possibilidades de construção do conhecimento
no ciberespaço[1].

Esses novos espaços virtuais de comunicação são construídos graças ao emprego das tecnologias
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informacionais, evidenciando que o desenvolvimento tecnológico atinge diversos segmentos, permitindo
que a sociedade realize novas formas de interação e desenvolva fluxos comunicacionais totalmente
distintos, tal como destacado por Lévy em várias de suas obras.  Com efeito, para este autor (1999, p. 63),
o dispositivo comunicacional é um grande ponto de destaque das novas tecnologias da sociedade
informacional, que provocam substancial alteração na relação entre os participantes. Segundo ele, enquanto
a imprensa, o rádio e a televisão eram estruturados a partir de um centro emissor que enviava as
mensagens, reservando aos receptores um papel mais passivo e disperso (comunicação tipo um-todos) e o
correio e o telefone usaram dispositivos que facilitaram o contato de indivíduo a indivíduo, a Internet, por
sua vez, inovou ao conferir outra dimensão à atividade comunicacional, pois conforme destacado pelo
autor: “O ciberespaço torna disponível um dispositivo comunicacional original, já que ele permite que
comunidades constituam de forma progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum (dispositivo
todos-todos)”. Disso resulta a realização de conferências eletrônicas, troca de mensagens, textos e
informações entre os participantes de um dado grupo, colocando em marcha a inteligência coletiva.

A conjugação desses fatores torna a Internet uma tecnologia bastante utilizada pelos jovens
internautas, conforme os dados apurados na quinta edição da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação, realizada em 2009 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e publicada em
2010[2] (PESQUISA, 2010). Os dados recolhidos mostram que do contingente populacional brasileiro que
acessa a Internet (cerca de 39% da população), os maiores percentuais são de internautas mais novos: a
faixa-etária de usuários com idades  entre 16 a 24 anos possui a maior penetração de Internet, com 68%,
além de ter crescido seis pontos percentuais entre 2008 e 2009. Já entre os usuários com idade entre 10 a
15 anos, 63%, dos entrevistados declararam ter navegado na web nos últimos três meses, o que demonstra
a grande aceitação dessa tecnologia entre crianças e adolescentes (PESQUISA, 2010, p. 131).

Segundo os dados levantados, a atividade realizada na Internet que ainda se mantém com maior
incidência, mesmo após 5 séries históricas,  é a comunicação (PESQUISA, 2010, p. 136). Nesse sentido,
os dados atualizados não apresentam discrepâncias com os anteriores, pois novamente se confirmou que os
jovens internautas normalmente acessam a Internet para realizar atividades de comunicação com outras
pessoas, o que tem sido potencializado devido às variadas possibilidades de comunicação instantânea, hoje
existentes em quase todos os serviços ofertados.

Conforme reportado na 5ª Edição da Pesquisa sobre as TICs (PESQUISA, 2010, p. 140), a fusão de
serviços parece ter caído no gosto dos internautas brasileiros:

 
A despeito do grupo de atividades com finalidade de comunicação, a ação de “Enviar mensagens
instantâneas” expandiu para 70% dos internautas, expressando uma diferença significativa em relação a
2008: 61%. Uma hipótese provável seria a fusão dessa ferramenta a outros recursos de comunicação
online, como e-mail e redes sociais. Atualmente, há indícios de o envio de mensagens instantâneas
através destes recursos ter conquistado a popularidade dos usuários de Internet.

 
As redes sociais de relacionamento (como o Orkut,) apontadas em 2008 como a preferida dos

internautas de menos idade (ambiente citado por 77% dos entrevistados entre de 10 a 15 anos) agora
agrega outra facilidade, pois os dispositivos de comunicação permitem que num só ambiente o usuário
lance mão de várias atividades, inclusive comunicação.

Apesar do interesse que desperta e a par de todas as vantagens oferecidas, o uso das tecnologias
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também pode apresentar aspectos negativos e de risco, pois como destacado por Silva (2010),
 

Enquanto para muitos usuários das novas tecnologias informacionais o ciberespaço proporciona acesso
à informação e entretenimento, construção de coletivos inteligentes e oportunidade de estabelecimento
de novos fluxos comunicacionais, facilitando o contato entre pessoas espalhadas por diversas regiões
do planeta; para outros, no entanto, este ambiente equivale a um território sem lei, o que justificaria
todo o tipo de conduta, já que seria um espaço à parte, subtraído de qualquer ingerência ou censuras
sociais, o que possibilitaria desde a prática de atos que não seriam realizados em contatos de face a face
em razão das regras de boa convivência, até o estabelecimento de redes invisíveis de criminalidade.
 

É exatamente nesta dimensão que o presente trabalho busca seu ponto fulcral, já que muitos
internautas menores de idade têm se utilizado da estrutura das redes sociais disponíveis na web para
realizar inúmeros ataques aos direitos fundamentais de seus pares.

A compreensão do tema exige que primeiramente se defina a expressão bullying. Segundo disposto
no Relatório produzido pela Organização não-governamental Plan Org. (2008),

 
O termo bullying foi adotado universalmente para definir atitudes agressivas, intencionais e repetidas
que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando
dor e angústia, e sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. É um comportamento
comum em escolas do mundo inteiro. Levantamentos conduzidos em um grande número de países
constataram que entre um quinto (China) e dois terços (Zâmbia) das crianças entrevistadas haviam sido
vítimas de bullying (verbal ou físico) nos últimos 30 dias.

 
E o relatório vai além ao afirmar que os comportamentos e atitudes agressivas, ao migrarem para o

ambiente virtual, ampliam as possibilidades de vitimizar crianças e adolescentes: “O cyberbullying, o uso
da internet, de celulares e de outras tecnologias digitais para ameaçar ou abusar de crianças significa que
agora a intimidação pode ocorrer em qualquer momento quase sem limitação” (PLAN ORG., 2008).

Tal forma de violência tem vitimado especialmente crianças e adolescentes, seres em fase de
desenvolvimento e que se mostram mais despreparados para o emprego das tecnologias informacionais.
Dentre as vítimas preferidas, encontram-se aqueles que apresentam estereótipo mais frágil e de menor
estrutura, rendimento escolar baixo ou menor poder aquisitivo ou posição social, podendo também figurar
como alvo aquele cuja opção sexual seja diferente da usual, ou por motivo de etnia (PLAN ORG. 2008).

Essa nova realidade revela o quanto a utilização das tecnologias informacionais por parte de
crianças e adolescentes descortina novas formas de conflituosidade, a exigir enfrentamento por parte das
famílias, da sociedade e do Estado, instituições encarregadas de sua proteção integral, como preceitua o
art. 227, da Constituição Federal de 1988.

Segundo os dados obtidos pela Organização Não-Governamental SaferNet Brasil em pesquisa
respondida por 451 pais de jovens internautas (assim considerados aqueles que tem menos de 18 anos de
idade), 22% manifestaram temer que os  filhos sejam vítimas de Ciberbullying. Tal preocupação mostra-se
procedente, posto que dos 835 jovens internautas entrevistados, 38% afirmaram já ter sido vítimas dessas
práticas.

Destaque-se que a exposição ao risco desses ambientes não se deve somente ao aumento do
número de internautas dessa faixa-etária, mas também pela sensação de confiança que os usuários
depositam no sistema informático, que dificulta a percepção de que as informações, dados pessoais e
conteúdos, uma vez lançados na rede, fogem inteiramente ao controle do internauta, retirando-lhe a
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possibilidade de autodeterminação informacional. Outro aspecto que por vezes é desconsiderado é que as
informações disponibilizadas na rede mundial de computadores são facilmente capturadas, permitindo seu
posterior uso para as práticas de ameaça psíquica por parte de colegas e desafetos, violência essa que é
rapidamente propagada na rede mundial de computadores.

Como a utilização das tecnologias informacionais provoca no agente a sensação de não ser
identificado, o autor dessas condutas se sente autorizado e até estimulado à prática de atos de violência
psíquica e moral contra seus pares, realizados sob a crença de encontrar-se inatingível. Todos esses fatores
têm contribuído para o aumento dos casos de ciberbullying.

Com efeito, segundo os dados mais recentes obtidos pela pesquisa realizada pela Plan Org. (2010,
p. 69)[3], “a incidência de maus tratos pela internet é de cerca de 17%. Ou seja, aproximadamente 17%
dos alunos que participaram da pesquisa afirmam que foram vítimas desse tipo de prática pelo menos uma
vez no ano de 2009”.  Dentre as regiões brasileiras, a sudeste é a que registra o maior número de casos de
violência praticada pela Internet, sendo que aproximadamente 20% dos alunos das escolas foram vítimas
desse tipo de agressão. Na região sul esse percentual cai para 14% de incidências (PLAN ORG., 2010, p.
69).

Conforme constatado na pesquisa, essa forma de violência atinge crianças e adolescentes de ambos
os sexos, sendo que do universo de entrevistados que afirmaram ter sofrido ciberbullying, 17,1% eram do
sexo masculino e 16,4% do feminino. A maioria dos casos envolve alunos de ensino fundamental, sendo
que as maiores incidências ocorreram entre quem estava entre as quintas, sextas, sétimas e oitavas séries
do Ensino Fundamental (PLAN ORG., 2010, p. 70).

A vulnerabilidade é maior para os estudantes que se situam na faixa-etária entre os 12 e 14 anos de
idade, somando 69% dos casos de violência, dados que apontam para a necessidade de se desenvolver
ações de prevenção voltadas para esse grupo.

Outro dado importante refere-se à forma como foi realizada a ofensa. De acordo com o relatório
produzido pela Plan Org. (2010, p. 71),

 
A pesquisa mostra que os maus tratos pela internet se manifestam principalmente por meio de insultos e
difamações feitas por e-mail, MSN e sites de relacionamento, como o Orkut. Como indica a tabela
abaixo, as opções mais citadas para a pergunta “de que maneira você foi maltratado por colegas de
escola no mundo virtual?” são: i) “enviaram email falando mal de mim” (6,4%) e ii) “falaram mal de
mim no MSN, no Orkut e outros sites de relacionamento” (5,8%), seguidas pela opção “furtaram minha
senha e invadiram meu email”, em cerca de 4% dos casos. As demais respostas para essa pergunta
apresentam incidência em porcentagens baixas e muito próximas entre si.

 
Outro aspecto importante apresentado pelo estudo diz respeito à forma de reação das vítimas. O

estudo evidenciou pontos de contato entre a reação da vítima da violência presencial (bullying escolar) e a
violência virtual (cyberbullying). O comportamento mais freqüente é a apatia, ou seja, a vítima não esboça
reação frente ao ofensor, que perpetrou a violência, o que não a impede, no entanto, de sentir desconforto,
irritabilidade e tristeza, sentimentos mencionados com mais freqüência. Apesar disso, ela não comunica o
fato aos pais ou professores, fato que suscita preocupação, pois a apatia da vítima e o fato de ela enfrentar
sozinha a situação de violência pode aumentar o seu sofrimento, potencializando o surgimento de outros
problemas e distúrbios. 

O estudo também revelou os sentimentos do agressor, sendo que entre os vitimizadores é comum a
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indiferença diante do ato praticado, ou seja, não sentirem nada diante da violência, em completa
desconsideração ao sentimento da vítima. Outra sensação esboçada é a de merecimento, pois na concepção
do autor da ofensa a vítima mereceu o que lhe foi feito (PLAN ORG., 2010, p. 75).

Os dados, apesar de preliminares e com alcance limitado (atingiram apenas 5.168 crianças e
adolescentes) já mostram que o problema existe e não pode mais ser ignorado, exigindo enfrentamento por
parte das instituições encarregadas de promover a proteção integral de crianças e adolescentes, com
destaque para a atuação da escola de ensino fundamental, pois sua incidência tem crescido de forma
bastante rápida entre os alunos desse nível de ensino.

Tal crescimento é impulsionado pelas características que essa forma de violência apresenta, que a
partir de Pérez (2010, p. 309-310), podem ser sintetizadas da seguinte forma: a) amplitude da audiência,
pois quando alguém divulga uma imagem ou conteúdo para ferir uma pessoa sua disseminação é rápida e
atinge um número indeterminado de pessoas; b) invisibilidade ou anonimato, pois a agressão praticada no
ambiente virtual não confronta o agressor e sua vitima, o que faz com que o autor do ciberbullying se sinta
menos culpado, bem como dificilmente seja responsabilizado por seus atos; c) esse tipo de agressão pode
ocorrer em qualquer lugar e em qualquer momento, o que é francamente facilitado pela interconexão
promovida pelo uso das tecnologias informacionais, especialmente a Internet; d) a situação de agressão se
mantém, pois o material fica armazenado, não se perde e permite o acesso constante dos demais
internautas, perpetuando o sofrimento da vítima.

Para Willard (apud PÉREZ, 2010, p. 310) há sete categorias de violência verbal e escrita praticadas
através das novas tecnologias da informação e comunicação, a saber:
 

1. Flaming: envío de mensajes vulgares o que muestran enfado sobre uma persona a un grupo online o
a esa persona vía email o SMS.
2. Acoso online: envío repetido de mensajes ofensivos vía email o SMS a uma persona.
3. Cyberstalking: acoso online que incluye amenazas de daño o intimidación excesiva.
4. Denigración: envíos perjudiciales, falsas y crueles afirmaciones sobre uma persona a otras o
comentarios en lugares online.
5. Suplantación de la persona: hacerse pasar por la víctima y enviar o colgar archivos de texto, video o
imagen que hagan quedar mal al agredido.
6. Outing: enviar o colgar material sobre una persona que contenga información sensible, privada o
embarazosa, incluidas respuestas de mensajes privados o imágenes.
7. Exclusión: cruel expulsión de alguien de un grupo online.

 
Como se percebe da citação acima, há várias formas do ciberbullying se manifestar, o que pode

acontecer desde o envio de e-mails agressivos, passando pela divulgação de mensagens e imagens
ofensivas dirigidas contra a vítima em sites de relacionamento virtual, até a reprodução de perfis e criação
de comunidades falsas em sites de relacionamento, como o Orkut, cujo objetivo é criar embaraço ou
divulgar informações falsas sobre o titular dos dados, causando-lhe constrangimento e por vezes
configurando inclusive crimes como injúria, difamação e calúnia.

O sofrimento e o constrangimento das vítimas da violência virtual se aproximam da sensação
experimentada pelos que sofrem o bullying. Conforme estudos desenvolvidos pela Plan Org. (2010),

 
As vítimas de bullying podem perder a auto-estima, sentir-se envergonhadas, sofrer de ansiedade e
passar a desgostar da escola. Elas freqüentemente cabulam as aulas para evitar nova agressão. Aquelas
que permanecem na escola freqüentemente desenvolvem problemas de concentração e dificuldades de
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aprendizado. Outras reagem agressivamente, algumas vezes intimidando outros colegas em um esforço
de reconquistar o status. Nos casos mais graves, as vítimas de bullying sofrem de tensão crescente, um
risco mais alto de abuso de drogas e de suicídio. Essas crianças apresentam cinco vezes mais
probabilidade de sofrer de depressão do que suas colegas, sendo que as meninas apresentam oito vezes
mais chances de serem suicidas. [...]

 
Como visto, os reflexos para a saúde física e mental da criança ou adolescente vitimado são de

grande monta, podendo conduzir até mesmo ao suicídio do ofendido, o que evidencia a importância do
assunto, especialmente considerando que esses sujeitos encontram-se em estágio especial de
desenvolvimento, sendo merecedores do melhor tratamento possível, quer estejam na condição de vítima,
quer de vitimizadores. Com efeito, o fato de o menor de idade realizar, de forma gratuita e recorrente, atos
de ameaça contra colegas sinaliza para o fato de também estar comprometido psicologicamente, inspirando
cuidados por parte de pais, professores e autoridades competentes.

Ademais, cumpre ressaltar que o artigo 86 do ECA estabelece que as políticas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente resultarão de esforço articulado de ações governamentais e não-
governamentais de todos os entes federativos, o que no caso em tela, impõe a necessidade de tomada de
atitudes conjuntas, voltadas à educação dos jovens internautas para que o exercício da livre manifestação
do pensamento on line observe os direitos fundamentais dos outros usuários.

E essa é uma importante medida ao enfrentamento do tema e um dos pontos de crítica das ações
governamentais visando à inserção do Brasil na sociedade informacional[4], posto que até agora o Estado
brasileiro investiu no Programa Banda Larga nas Escolas, apostando nas escolas públicas como um canal
de acesso da população das classes  D e E à Internet, pecando, no entanto, em ações dirigidas à preparar os
jovens internautas para o uso seguro e ético das tecnologias.

Com efeito, desde o ano de 2008 são registradas iniciativas e esforços governamentais de inclusão
digital via centros públicos de acesso, com especial destaque para as escolas. Já naquela ocasião Santos
(BRASIL, 2008 c, p. 38) afirmava que o programa recentemente lançado pelo governo federal vai “[...]
revolucionar a educação e o processo de aprendizagem no Brasil”, possibilitando que as escolas de ensino
fundamental e médio das cinco regiões brasileiras tenham condições de oferecer acesso à Internet a,
aproximadamente, 37,1 milhões de alunos até 2010.

O Programa Banda Larga nas Escolas, lançado no ano de 2008 segue sendo implementado e,
segundo dados extraídos do Portal de Inclusão Digital, o Governo Federal, além de levar o acesso digital
às escolas, está enviando laboratórios de informática, dotados de 15 terminais de acesso e um servido, bem
como capacitando em informática mais de trezentos mil professores, localizados em 3.300 municípios,
tudo com o objetivo de criar uma “cultura de informática”. Segundo as previsões governamentais, “[...] até
o final do ano de 2010, 92% da população escolar brasileira pública brasileira, urbana e rural, estará
atendida com acesso de alta velocidade à Internet, incluindo as 64.879 do programa Banda Larga nas
Escolas e mais cerca de 10 mil escolas rurais atendidas via satélite”. (BANDA LARGA, 2010).

Sabe-se que o acesso à Internet é a porta de ingresso da pessoa à sociedade informacional e nesse
sentido são louváveis os esforços. No entanto, é preciso ir além da mera conexão e da preparação
instrumental dos professores para que saibam ligar os computadores, devendo-se pensar em políticas
públicas que também favoreçam a reflexão sobre o uso da tecnologia, pois investir na educação para a
sociedade informacional se revela medida necessária e urgente. Nesse sentido, os dados apurados, mesmo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5834



que preliminares, já apontam para o perfil das vítimas e as séries em que recorrentemente são registrados
os casos de ameaça. Cabe, portanto, pensar em políticas públicas dirigidas (especialmente, mas não de
forma exclusiva) ao Ensino Fundamental, pois ações dessa natureza podem contribuir para a prevenção do
ciberbullying, conforme se verá a seguir.

 
 

4 A NECESSIDADE DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA O USO DE NOVAS
TECNOLOGIAS

 
O papel que a educação desempenha para a formação integral do ser humano é inquestionável, porque ela pode contribuir

para a formação da consciência crítica e, em conseqüência, auxiliar o cidadão a conhecer e exigir o respeito aos seus direitos,

impedindo que, a em decorrência da ignorância, se estabeleça uma passividade que impede questionamentos e mantém velhos

sistemas que violam normas de direitos fundamentais.
Quando a as situações de violação tomam a forma do ciberbullying deve-se ter presente que em ambos os pólos da relação

jurídica (tanto na posição de vítima, quanto de ofensor) tem-se alguém em peculiar fase de desenvolvimento, merecedor da tutela da
família, da sociedade e do Estado. É preciso ter presente, também, que o tema envolve direitos fundamentais das vítimas e que seu
enfrentamento exige que se considerem as configurações do ambiente virtual, razão pela qual se perquire um novo viés de educação,
qual seja, para o uso seguro e ético das novas tecnologias.

Como conseqüência, no momento em que os casos de violação migram para o ambiente virtual, passam a exigir um novo
tratamento, em que os direitos fundamentais são tomados de forma indissociada, conforme preconizado por Pérez Luño (2005, p.
335-339). Para esse autor, em sociedades complexas e interdependentes, marcadas pelo desenvolvimento tecnológico em diversas
áreas, os direitos fundamentais não podem ser vistos a partir de classificações que operam a segmentação de seu conteúdo em
esferas apartadas e essa nova visão conduz a que se olhe para direitos como imagem, nome, intimidade e privacidade de maneira
indissociada, percebendo que a violação de um deles pode conduzir a ataques em outro. Tais direitos estariam ligados à
autodeterminação informacional, direito que tem sido fragilizado em face do crescente emprego das tecnologias informacionais,
posto que uma vez lançados no ciberespaço, os dados pessoais, imagens e informações saem do controle do titular. No caso do
ciberbullying, as ofensas e violações aos direitos fundamentais se espalham rapidamente e se mantém fora do controle do vitimado,
produzindo efeitos que se perpetuam no tempo.

Compreender a forma de violação e o seu alcance, especialmente considerando que os direitos em
tela têm como titulares crianças e adolescentes conduz à ampliação das responsabilidades do Estado, pois
segundo Pérez Luño (2005), esses os direitos fundamentais na sociedade informacional devem ser tratados
a partir de seu status positivo social, o que exige que o Estado previna possíveis ataques, bem como
promova os direitos, pois sua satisfação só pode ocorrer junto às demais pessoas.

Convém lembrar que os direitos fundamentais ancoram-se no princípio da dignidade da pessoa
humana, que junto com a liberdade e o respeito, constituem os pilares da doutrina da proteção integral,
conforme ensinado por Pereira (2008).

Portanto, como acima referido, é com essa acepção de valor supremo que o ordenamento jurídico
brasileiro trabalha e orienta toda a interpretação do sistema. E tendo isso em mente, não poderia se
diferente no âmbito da Infância e Juventude, principalmente, por se tratar de pessoas em desenvolvimento
que precisam ter a sua dignidade respeitada de forma prioritária.

Na mesma linha segue Häberle (2007, p. 16) ao destacar que a dignidade serve de princípio e ao
mesmo tempo de valor para a construção do ordenamento jurídico brasileiro e que nesse sentido ela existe
somente no status culturalis. Sua contribuição convida a que se pensem estratégias eficazes de proteção
aos direitos fundamentais das pessoas que convivem socialmente, tanto nas relações de face a face, quanto
no ambiente virtual, de forma que, pela observância e promoção de seus direitos como imagem, honra,
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nome, intimidade, seja possível promover a sua dignidade também nas interações ocorridas no
ciberespaço, e para tanto, só resta um caminho: a educação em seu sentido pleno.

É preciso, portanto, pensar em novas estratégias para o enfrentamento dos problemas decorrentes do
uso da Internet, dentre eles o ciberbullying, que escapa aos tradicionais problemas que envolviam os
alunos, exigindo outras soluções. Educar para o uso das tecnologias pode se mostrar como uma alternativa
interessante e necessária, pois como salientado por Silva (2010, p. 118),

 
[..] a internet rompe com os padrões tradicionais de comunicação e de interação social e as indagações
e perplexidades que ela apresenta impõem que se ultrapassem os códigos binários e dicotômicos, em
que se opõe bom x mau; confiança x risco; local x global; tempo x espaço; visível x invisível. A
porosidade, a multiplicidade de relações e o alcance global conferem ao tema uma complexidade que
mostram que respostas simplistas e definitivas, além de ingênuas, estão fadadas a serem superadas na
próxima conexão.
Com efeito, a interação e o protagonismo proporcionados por esta tecnologia da informação e da
comunicação centram na pessoa a responsabilidade pela sua construção, pois a cada um compete
escolher como e com quem teclará, se seu discurso será de guerra ou de paz.

 

Diante disso, fica evidenciada a necessidade de discutir o tema à luz de novos marcos conceituais,
reconhecendo que o emprego das tecnologias da informação e comunicação oferece inúmeras vantagens à
formação de crianças e adolescentes, mas em contrapartida também descortina riscos, dentre eles o da
exacerbação da violência on line, os quais exigem que se comece a discutir possíveis respostas, que sem
dúvidas perpassam, repita-se, pela educação e por ações pedagógicas que promovam a melhor utilização
de tais tecnologias. E é este o foco que deve se ter: a construção de uma política nacional que abranja a
educação para a sociedade informacional, contemplando expressamente formas de prevenção e combate do
ciberbullying.

A criação de programas que sejam capazes de preparar crianças e adolescentes para identificar
benefícios e riscos que o ciberespaço representa permitiria o desenvolvimento pleno de tais direitos, pois
não basta preconizar a inclusão digital, esses programas devem primar pela qualidade e segurança,
destacando a utilização que se faz das tecnologias. Há a necessidade que se desenvolva um projeto
pedagógico que priorize a formação integral dos infantes e que atenda as necessidades específicas de cada
grupo.

Deve-se ter presente que inserir a temática na agenda escolar não se trata de mera liberalidade,
pois de acordo com a Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007[5], o currículo do ensino fundamental deve
incluir conteúdo que trate do Direito da Criança e do Adolescente, e o tema ora em discussão[6], além da
atualidade e importância, liga-se diretamente a vários dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, como já destacado.

E a escola não pode atuar sozinha, sendo de especial importância a participação da família e da
sociedade, instituições que juntamente com o Estado são encarregadas da proteção integral.

O Estado, por sua vez, deve lançar mão de políticas públicas em educação que não só garantam aos
seus cidadãos o acesso e a permanência na escola, mas deve, também, ocupar-se com a qualidade do
ensino oferecido pela escola pública básica, especificamente no que tange aos desafios impostos pela
sociedade informacional.

No Brasil, durante a década de 90, especialmente, mudanças significativas foram introduzidas no

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5836



sistema de ensino. Dentre elas, destacam-se aquelas ocorridas na administração dos sistemas de ensino nos
diferentes âmbitos - federal, estadual e municipal - que objetivavam dar conta das demandas, através da
descentralização e dos projetos de gestão democrática. Essa flexibilização possibilitou a autonomia das
escolas e a divisão, entre os entes federados, das responsabilidades financeiras e administrativas. Não
obstante esses avanços é preciso ir mais longe, repensando o papel da educação na sociedade
informacional, pois apesar dos esforços no sentido de equipar os estabelecimentos de ensino públicos da
rede urbana e rural com laboratórios de informática, sabe-se que somente essas ações não serão suficientes
se não forem acompanhadas da preparação dos docentes para o uso pedagógico dos equipamentos, ou seja,
os professores precisam ser mais do que simplesmente treinados e sim preparados para compreender todos
os desdobramentos, possibilidades e riscos que o uso das novas tecnologias informacionais descortinam.

Diante dos esforços para a inclusão digital a partir das escolas, essas instituições, além de se
constituírem em espaço de construção de conhecimento, onde se espera que as oportunidades e riscos do
uso das tecnologias sejam discutidos com os alunos, ainda terão o dever de cumprir a tarefa educativa, ou
seja, educar para as interações no ambiente virtual. E aqui começam a aparecer alguns problemas que
transcendem o envio de equipamentos para as escolas, relacionando-se à necessidade de formação
específica dos professores para atuar em meio a tantas novas demandas produzidas a partir do uso das
tecnologias da informação e comunicação.

Esta formação exige que, ao lado da parte técnica, que deve instrumentalizar os professores com
conhecimentos mínimos das ferramentas informacionais, de forma que possam incentivar os alunos a
realizar experiências pedagógicas on line, seja trabalhada a dimensão humana envolvida nas interações no
ciberespaço, inserindo-se na pauta escolar o ciberbullying. A inserção desse tema poderá contribuir para
que os educandos possam identificar quando são vítimas de violência, aprendam a se prevenir, expondo-se
menos no ambiente virtual e, sobretudo, não repliquem atitudes violadoras, o que poderá reduzir o número
de novas vítimas no ciberespaço.

Nesse novo contexto e considerando o papel delineado para as escolas a partir do Programa Banda
Larga nas Escolas, do Governo Federal, entende-se que é chegada a hora de se delinear políticas de
educação para a sociedade informacional que também se dirijam à prevenção do ciberbulying, medida que
se defende no presente trabalho.

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar a contextualização da polêmica em torno de
possíveis abusos no exercício da liberdade de expressão e de opinião em face das violações ocorridas em
direitos fundamentais de outras crianças e adolescentes que atuam no ciberespaço. No decorrer do
trabalho, caracterizaram-se, igualmente, os direitos fundamentais gerais e específicos do público infanto-
juvenil, bem como se conceituou o que seja o ciberbullying, umas das formas de violência moral e
psíquica realizada por crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Defendeu-se, ao longo de seu desenvolvimento que, ao mesmo tempo em que se deve tutelar os
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, seres merecedores de proteção diferenciada e integral em
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face do estágio de desenvolvimento em que se encontram, deve-se prepará-los e educá-los para o respeito
dos direitos das demais pessoas, o que reforça a necessidade de conciliar a garantia constitucional da
liberdade de expressão e de manifestação com alguns limites, como o respeito aos direitos fundamentais
de outros, reconhecendo-se que existem limites morais e jurídicos para o exercício de direitos. Em outras
palavras, significa dizer que o direito à livre expressão não pode abrigar, em seu conteúdo, manifestação
que implique ameaça ou violência dirigida a outra pessoa, quer isso se dê nas relações e interações de face
a face, quer ocorra nas comunicações no ciberespaço.

Com esse aporte restou claro que a teoria e a prática do constitucionalismo contemporâneo e do
Direito da Infância e Juventude são constantemente desafiados por novos problemas e conflitos
emergentes da crescente inserção dos brasileiros na sociedade informacional, destacando-se a
vulnerabilidade de crianças e adolescentes que interagem no ciberespaço. Tal situação impõe a reflexão
sobre a suficiência dos instrumentos jurídicos existentes, bem como estimula a que se proponham novas
políticas públicas ligadas à área da educação que se mostrem mais atuais e adequadas a responder aos
conflitos decorrentes do uso das tecnologias da informação e comunicação por parte da população infanto-
juvenil.

Nesse caso, defende-se a criação de políticas públicas que contemplem o tema, pois se entende que a escola pode

contribuir para a redução da exposição pessoal e dos conflitos decorrentes do excesso de comunicação, levado a efeito por crianças

e adolescentes que se mantêm constantemente conectados à Internet. Para o cumprimento dessa tarefa, a escola pode e deve buscar o

auxílio das próprias famílias, bem como pode estabelecer parcerias com organizações não-governamentais que atuem no setor,

posto que a proteção integral de crianças e adolescentes é dever de todos: família, sociedade e Estado.
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[1] O termo ciberespaço foi criado em 1984, por William Gibson, autor do livro de ficção Neuromancer, que justamente fala do
envolvimento do conjunto de tecnologias com os atores sociais, o que acaba por modificar e reestruturar os princípios desta e dos
indivíduos que nela estão inseridos. Nessa mesma linha, Lévy (1999, p. 92) afirma que o ciberespaço é “o espaço de comunicação
aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”.
[2] A coleta de dados da pesquisa TIC Domicílios 2009 ocorreu no período compreendido entre 21 de setembro e 27 de outubro de
2009, cobrindo todo o território nacional, incluindo as áreas rurais. As entrevistas relativas à amostra principal de domicílios foram
realizadas presencialmente em 19.998 residências, com indivíduos de 10 anos de idade ou mais. A pesquisa permite a apresentação
dos resultados segundo as seguintes variáveis de cruzamento: regiões geográficas, classe social, renda familiar, grau de instrução,
faixa etária, sexo e situação de emprego (PESQUISA, 2010, p. 95-97).
 

[3] Segundo explicitado na parte inicial do relatório, a metodologia empregada importou na aplicação de relatórios, sendo
convidadas “cinco escolas por região geográfica do país, sendo quatro públicas municipais e uma particular. Cada grupo de cinco
escolas deveria ser composto, ainda, por três escolas localizadas em uma capital e duas localizadas em cidades do interior. Dentre as
escolas localizadas na capital, foram escolhidas uma com bom desempenho, uma com médio desempenho e uma com baixo
desempenho no Prova Brasil. Dentre as localizadas no interior, uma com bom desempenho e uma com baixo desempenho no Prova
Brasil. Os questionários foram aplicados entre os meses de outubro e dezembro de 2009 junto às 25 escolas convidadas a participar
da pesquisa, com amostras aleatórias de alunos de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, totalizando 5.168 alunos. (PLAN ORG., 2010, p. 9-10).
[4] Esta expressão será empregada no sentido conferido por Castells (2008, p. 64), caracterizando-se pela interpenetração das
dimensões informativas e comunicativas levadas a efeito pela utilização das novas tecnologias, que provocam a interconexão de
pessoas e serviços, inaugurando momento sem precedentes históricos. Para este autor, o termo informacional “indica o atributo de
uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes
fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico”.
[5] Esta Lei ampliou o artigo 32, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB), acrescentando-lhe o parágrafo 5º.
[6] Apesar da previsão legal, pesquisas realizadas no site do Ministério da Educação não evidenciam que o disposto nesta Lei esteja sendo observado.
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A ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA TRIBUTÁRIA VOLTADA À RECICLAGEM COMO
INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

THE ADOPTION OF A TAXATION POLICY AIMED AT RECYCLING AS NA INSTRUMENT OF THE
NATIONAL POLICY FOR SOLID WASTE

Ana Paula Duarte Ferreira Maidana
Maria De Fátima Ribeiro

RESUMO
O objetivo do presente trabalho consiste em demonstrar a utilidade da adoção de normas
tributárias indutoras para o estímulo à reciclagem, que é objetivo e princípio informador da
Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. A
referida Lei, que adota o desenvolvimento sustentável como um dos pilares das políticas públicas
de resíduos, determina que sua gestão seja feita de maneira integrada entre as diversas esferas
do poder estatal e entre estas, a sociedade e os agentes econômicos. Também estabelece a Lei
nº 12.305/2010 uma série de instrumentos a serem empregados na gestão de resíduos sólidos,
entre eles, os incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Cuida este trabalho dos incentivos
tributários como instrumento da gestão de resíduos sólido, investigando de que maneira o
emprego da extrafiscalidade pode estimular a reciclagem como atividade econômica. Destaca-se
a utilidade de uma tributação diferenciada nos tributos incidentes sobre o consumo, em especial
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS), tendo em
conta o impacto econômico que exercem estes tributos no preço final dos bens de consumo.
Para tanto, são analisados os princípios constitucionais da seletividade e da não-cumulatividade
tributária, que devem orientar qualquer política tributária que se valha da manipulação do IPI e
do ICMS. Aponta-se, finalmente, que para serem legítimos os incentivos tributários devem
conciliar-se com os princípios informadores da ordem constitucional tributária, fiscal e
econômica. Considerando que a concessão de estímulos tributários visa sempre um fim público,
salienta-se também a importância de um controle, por parte do Estado, das ações desenvolvidas
pelos agentes econômicos beneficiados.
PALAVRAS-CHAVES: Tributação; Incentivos fiscais; Reciclagem. 

ABSTRACT
The purpose of this study is to demonstrate the usefulness of the adoption of inducing tax rules
in order to stimulate recycling, which is one of the objectives and a principle of the National
Policy for Solid Waste established by Law No. 12,305 of August 2, 2010. This law, which adopts
sustainable development as one of the pillars of public policies for waste management,
determines an integration of actions among the different spheres of State power and among
them, society and economic agents. Law No. 12.305/2010 also establishes a series of
instruments to be employed in solid waste management, including fiscal, financial end credit
incentives. This paper looks over tax incentives as an instrument of solid waste management,
investigating how they can be used to stimulate recycling as an economic activity. The study
highlights the usefulness of a differential taxation on consumption, especially the Tax on
Industrialized Products (IPI) and the Tax on Circulation of Goods and Services of Communication
and Interstate and Intermunicipal Transport (ICMS), taking into account the economic impact
that these taxes hold in the final price of goods. For this purpose, the constitutional principles of
tax selectivity and non-cumulative are analyzed, considered that these principles should guide
any tax policy which deals with the manipulation of IPI and ICMS. Finally, it is pointed out that
to be legitimate, tax incentives must be reconciled with the constitutional principles that apply to
the tax system, the fiscal system and the economic system. Whereas the granting of tax
incentives always aims at a public purpose, the study stresses the importance of quality control,
by the state, of the actions developed by the beneficiaries of tax incentives.
KEYWORDS: Taxation; Tax incentives; Recycling.
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INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a instrumentalidade da tributação para o
fomento da reciclagem, que foi posta como objetivo e princípio informador da Política Nacional
de Resíduos Sólidos instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.

Inicialmente, buscar-se-á relacionar a atividade econômica ligada à reciclagem de resíduos ao
princípio constitucional que determina o desenvolvimento sustentável. Neste ponto, serão
abordadas as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável e as
potencialidades da reciclagem para a sua promoção.

A seguir, será analisado o tratamento conferido à reciclagem pela lei instituidora da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Verificar-se-á que a Lei nº 12.305/2010, dando cumprimento ao
princípio constitucional que prevê o compartilhamento da responsabilidade pela defesa do meio
ambiente entre o Estado e a coletividade, determina que a gestão de resíduos sólidos seja feita
de maneira integrada, tanto no que se refere às ações implementadas pelos diversos entes
políticos constitucionais quanto no que tange à integração entre estes, os agentes econômicos e
a sociedade.

Identificada a relevância da reciclagem para a gestão integrada de resíduos sólidos, serão
verificados os instrumentos estabelecidos em lei para a viabilização da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Dentre os referidos instrumentos, destacar-se-á a intervenção do Estado sobre
o domínio econômico por meio da concessão de incentivos tributários.

Por fim, será demonstrado que a utilização de normas tributárias indutoras é um importante
instrumento para o incentivo ao empreendimento da reciclagem. Destacar-se-á a utilidade de
uma tributação diferenciada sobre o consumo, em razão do efeito imediato que surtiria no
sentido de induzir a aquisição, pela população, de bens produzidos a partir de insumos
reciclados.

Neste ponto, especial ênfase será dada ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e ao
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte
Interestadual e Intermunicipal (ICMS), com a abordagem dos princípios constitucionais da
seletividade e da não-cumulatividade tributária, que lhes são inerentes.

 

RECICLAGEM E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

A expressão desenvolvimento econômico tem sido frequentemente empregada como sinônimo
de crescimento econômico, associada, portanto, ao crescimento quantitativo dos índices de
riqueza em decorrência do aumento nos níveis da atividade econômica.

O crescimento econômico, entretanto, é apenas uma das dimensões do desenvolvimento, cujo
conceito é mais abrangente. Por crescimento econômico entende-se o aumento quantitativo da
produção, que pode ou não gerar desenvolvimento. Já o desenvolvimento econômico relaciona-
se ao progresso tecnológico e social e implica uma mudança no modo de produção de bens e
serviços, e não apenas ao aumento dos índices econômicos alcançado pela produção em larga
escala.

Enquanto o crescimento econômico pode ser mensurado através dos índices de variação do
Produto Interno Bruto (PIB), a medida do desenvolvimento econômico envolve, além do referido
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índice, uma variedade de indicadores, tais como os índices de analfabetismo, expectativa de vida
da população e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Na Constituição brasileira, o desenvolvimento nacional é apontado como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme se verifica do disposto no Artigo 3º,
II. Ao lado do desenvolvimento, figuram ainda outros objetivos a ele intrinsecamente ligados,
como a justiça social, a liberdade e a solidariedade (Artigo 3º, I); a erradicação das
desigualdades sociais e regionais (Artigo 3º, III); a promoção do bem de todos e o repúdio a
qualquer forma de discriminação (Artigo 3º, IV).

Já a partir dos objetivos fundamentais afirmados pela Constituição brasileira é possível constatar
o enaltecimento de valores como a justiça e a dignidade da pessoa humana, presentes em
grande parte das Constituições da atualidade. A menção a estes valores ao lado do
desenvolvimento revela a opção constitucional pela promoção do desenvolvimento não apenas
no sentido econômico, mas também humano e social.

A estas duas dimensões do desenvolvimento, acrescenta-se ainda a dimensão ambiental, que foi
pela primeira vez tratada em âmbito constitucional, no Brasil, com a promulgação da
Constituição Federal de 1988.

Segundo o Artigo 225 da Constituição brasileira, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo sua defesa ao Poder Público e à
coletividade, a quem incumbe conservá-lo para as presentes e futuras gerações.  Assim, o meio
ambiente é tido como um bem jurídico a ser preservado e, relacionado que está ao direito à
sadia qualidade de vida, tem reconhecido o status de direito fundamental de terceira dimensão.

Também o Artigo 170, VI, da Constituição Federal reporta-se ao meio ambiente, incluindo sua
defesa entre os princípios que regem a atividade econômica. Assim, o desenvolvimento de
qualquer atividade econômica está condicionado à preservação ambiental, o que indica que a
racionalidade econômica há que ser exercida sem prejuízo ao meio ambiente, com este devendo
compatibilizar-se.

É possível afirmar, portanto, que o desenvolvimento de que trata a Constituição Federal não
pode ser outro senão o desenvolvimento sustentável, afirmado pela doutrina brasileira como
princípio informador da ordem constitucional econômica e ambiental. O conteúdo do referido
princípio é assim sintetizado por Cristiane Derani:

 

A aceitação de que a qualidade de vida corresponde tanto a um objetivo do processo econômico
como a uma preocupação da política ambiental afasta a visão parcial de que as normas de
proteção do meio ambiente seriam servas da obstrução de processos econômicos e tecnológicos.
A partir desse enfoque, tais normas buscam uma compatibilidade desses processos com as
novas e sempre crescentes exigências do meio ambiente.[1]

 

Também o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência do princípio do desenvolvimento
sustentável, que visa à obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da
ecologia:

 

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente
constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo
Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da
economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando
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ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição
inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos
mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz
bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e
futuras gerações.[2]

 

Em que pese a relevância do reconhecimento do desenvolvimento sustentável como princípio
constitucional, parece ainda tímida a abordagem do referido princípio nos textos colacionados,
uma vez que apenas é destacada a dimensão ambiental da sustentabilidade. Considerando que
a Constituição brasileira se ocupa também das dimensões econômica e social do
desenvolvimento, além, é claro, da dimensão ambiental, é possível afirmar que a densidade do
princípio do desenvolvimento sustentável é ainda maior, pois que seu conteúdo engloba valores
de grande prestígio no texto constitucional, verdadeiros direitos fundamentais que se combinam
e compatibilizam num contexto mais abrangente, que corresponde ao conteúdo do
desenvolvimento sustentável.

Para Eros Grau, a implicação jurídica do princípio do desenvolvimento sustentável é ainda maior,
indo além do aspecto ambiental. Segundo o autor, a sustentabilidade informa substancialmente
os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego, sendo instrumento que
assegura a existência digna e a justiça social.[3]

É indubitável a grande generalidade do princípio do desenvolvimento sustentável, que abrange
três importantes dimensões: a viabilização econômica, a preservação ambiental e a justiça social.
Deste modo, o princípio irradia sua influência para um grande número de normas constitucionais
e infraconstitucionais e determina que o Estado, os agentes econômicos e a sociedade busquem
alternativas aos modelos de exploração da atividade econômica historicamente empregados, de
modo a conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico e social.

Neste contexto, ganham relevância certas atividades econômicas que, por sua natureza e
características, são potencialmente realizadoras daqueles valores consagrados pela Constituição
Federal como diretrizes da ordem econômica. Uma dessas atividades é a reciclagem, cuja
relevância ambiental, social e econômica se passa a demonstrar.

Um dos grandes problemas da atualidade é o lixo, que pode ser definido como os restos ou
resíduos das atividades humanas, considerados inservíveis ou indesejáveis por aqueles que o
produziram. Até pouco tempo, e em alguns casos ainda hoje, o lixo era visto como um problema
individual, o qual era resolvido pelas pessoas com o simples ato de se livrar dos resíduos
produzidos, colocando-os para fora de suas portas (e esperando que o Estado deles se
ocupasse), ou jogando-os em terrenos baldios, nas ruas, rios e oceanos.

A destinação normalmente dada aos resíduos da atividade humana e econômica tem se
mostrado devastadora do ponto de vista ambiental, além de gerar riscos importantes para a
saúde das pessoas. Milhões de toneladas de lixo são despejadas nos chamados lixões: grandes
terrenos ou áreas alagadas a céu aberto, responsáveis pela contaminação das águas, do solo e
do ar, sem contar o lixo diretamente atirado na natureza.

Grande parte dos resíduos produzidos não é realmente inservível ou imprestável e pode ser
economicamente aproveitada. A coleta seletiva do lixo, com a separação do material orgânico do
inorgânico, possibilita o aproveitamento de parte desse lixo por meio da compostagem e da
reciclagem de materiais, sendo esta última de interesse para o presente estudo.

O termo reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o
consumo. Em outras palavras, por meio da reciclagem o que antes era lixo - portanto inservível
- passa a ser reaproveitado como matéria prima para a fabricação de novos produtos.
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A partir do conceito de reciclagem, o lixo passa a ter interesse econômico, o que leva os agentes
econômicos a dele se ocupar. Surge então uma nova cadeia produtiva, que produz a partir da
reciclagem de resíduos, destacando-se a reciclagem de papel, de metais ferrosos e não ferrosos
e de plástico.

A reciclagem de resíduos representa uma valiosa oportunidade de aliar-se desenvolvimento
econômico a proteção ambiental, uma vez que, com ela, retira-se da natureza milhares de
toneladas de rejeitos produzidos pela atividade humana. Além disso, pode o lixo ser de grande
valia no que se refere à questão energética, quer seja mediante a geração de energia a partir
dos próprios resíduos, quer seja em razão da economia de energia proporcionada pela utilização
de reciclados em substituição à matéria-prima extraída da natureza.

No Brasil, que desenvolveu métodos próprios para incrementar a reciclagem, a atividade está
diretamente ligada aos benefícios econômicos advindos da utilização de resíduos como matéria
prima industrial, uma vez que a consciência ambiental ainda engatinha no país. Assim, é possível
constatar que os índices de reciclagem estão relacionados à viabilidade econômica da utilização
deste ou daquele material.

Segundo dados do IBGE, em 2006 os materiais mais reciclados no país foram as latas de
alumínio. Em razão do alto valor de mercado deste tipo de sucata, que se associa aos altos
custos de energia envolvidos com o processo de produção de alumínio a partir de matéria-prima
virgem, foram recicladas naquele ano 94,4% das latas de alumínio circulantes no país. Este
índice é praticamente o dobro dos cinqüenta por cento registrados no ano de 1993[4] e o maior
entre todos os países do mundo.

O índice da reciclagem de papel, vidro, plástico - principalmente embalagens do tipo PET[5] e
latas de aço ficou em torno de quarenta e cinco e cinqüenta por cento, assim como do vidro.[6]
Embora crescentes, estes números revelam a necessidade de maior viabilização econômica da
reciclagem destes materiais, assim como de tantos outros como a borracha, as embalagens
longa vida, cuja reciclagem é ainda recente, e os resíduos da construção civil.

Ao contrário do que ocorre em países desenvolvidos, onde a reciclagem assenta-se fortemente
na coleta seletiva promovida geralmente pelo poder público, que se responsabiliza pela
destinação final dos resíduos, no Brasil a cadeia produtiva da reciclagem tem características
peculiares. O comércio de sucatas, aqui, apresenta um perfil semelhante para os diferentes tipos
de materiais recicláveis e baseia-se na realidade de que, para o sucateiro, a reciclagem
representa um negócio importante.

Considerados os benefícios ambientais atrelados à reciclagem, assim como o potencial
econômico do setor, constata-se sua estreita vinculação com o desenvolvimento sustentável.
Ainda, se bem direcionada - e aqui é necessário destacar-se o papel do Estado interventor sobre
a economia e do próprio Direito - a atividade pode contribuir para a realização dos princípios da
ordem econômica constitucional, como a defesa do meio ambiente, a função social da empresa,
a livre iniciativa, o consumo sustentável, a valorização do trabalho humano e a busca do pleno
emprego.

 

O TRATAMENTO CONFERIDO À RECICLAGEM PELA LEI Nº 12.305/2010, QUE
ESTABELECE A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

 

A problemática do desenvolvimento é indissociável do Estado. Como processo global, o
desenvolvimento envolve variáveis econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas e científicas que
precisam ser pensadas em conjunto e alinhadas por meio de uma ação diretiva planejada.
Embora a sociedade e os agentes econômicos sejam co-partícipes do desenvolvimento, somente
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o Estado tem condições de direcionar a atividade econômica de modo a mantê-la afinada com
as dimensões da sustentabilidade envolvidas na questão do desenvolvimento.

Segundo Lourival Vilanova:

 

O desenvolvimento requer planejamento, interligação das variáveis sociais (melhor,
sociológicas), recursos financeiros e econômicos, investimentos que ultrapassam a capacidade
econômica dos particulares, ação racionalizada (planejamento), direção do processo, em vez da
espontaneidade do livre jogo dos fatores econômicos, e vontade ou decisão de mudança. [...]
Na história do mundo atual, é sobretudo o Estado que tem condições de assumir a empresa do
desenvolvimento global, integral, racionalizado. Pois o desenvolvimento implica numa decisão:
tem de haver uma política do desenvolvimento [...], ou seja, uma política educacional, uma
política econômica, uma política populacional, uma política financeira, uma política do crédito,
uma política tributária, enfim, uma política ou decisão de investimentos, uma política em termos
nacionalistas ou de cooperação multinacional. E o agente dessa decisão é e não pode ser senão
o Estado.[7]

 

Para ser agente do desenvolvimento, o Estado deve ser forte, sob pena de sucumbir a
interesses privados, o que afeta irremediavelmente sua capacidade de atuação. O
desenvolvimento implica sempre transformação das estruturas pré-estabelecidas e alteração do
status quo e estas não prescindem de uma política integradora, proposta pelo Estado. A
dimensão do desafio imposto pela transformação inerente ao desenvolvimento "[...] faz com que
o Estado Desenvolvimentista deva ser um Estado mais capacitado e estruturado do que o Estado
Social tradicional."[8]  

É este papel de promotor do desenvolvimento sustentável que foi atribuído ao Estado brasileiro
pela Constituição Federal de 1988, que comporta uma Constituição econômica destinada à
disciplina da realidade econômica. Formam a Constituição econômica as normas constantes em
todo o texto constitucional e não apenas no título "Da Ordem Econômica", destinadas a regular
o papel do Estado e dos agentes econômicos, assim como a sociedade, no que se refere ao
desenvolvimento econômico e social.

Inserida que está na Constituição, a Constituição econômica somente pode ser interpretada e
aplicada como parte do todo constitucional ao qual se integra, sendo seu conteúdo indissociável
das outras partes da Constituição. Deste modo, é certo afirmar que "a Ordem Econômica e
Financeira é indissociável dos princípios fundamentais da República Federativa e do Estado
Democrático de Direito [... assim como ...] a concretização dos princípios que [... a ...] informam
é inseparável dos Direitos e Garantias Fundamentais".[9]

Na medida em que a Constituição econômica afeta e é afetada pelas demais normas
constitucionais, sua abordagem deve ser feita com a devida consideração a todo o arcabouço
fornecido pelo constitucionalismo brasileiro.[10] Esta advertência é de grande relevância para
este trabalho, que, pretendendo destacar a necessidade de adoção, pelo Estado brasileiro, de
uma política tributária voltada à reciclagem de resíduos e ao desenvolvimento sustentável, terá
que valer-se da consideração conjunta do subsistema constitucional econômico e do subsistema
constitucional tributário.

Voltando à questão do Estado como promotor do desenvolvimento, impende investigar o papel a
ele reservado pela Constituição econômica, assim como os instrumentos de que dispõe para o
cumprimento desse desiderato. Segundo Daniel Sarmento, há na Constituição de 1988 um
personalismo latente, que se afasta tanto do organicismo e do utilitarismo, como do
individualismo burguês. Localizando-se entre o modelo social e o modelo liberal, "o personalismo
afirma a primazia da pessoa humana sobre o Estado e qualquer entidade intermediária, e
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reconhece no indivíduo a capacidade moral de escolher seus projetos e planos de vida."[11]

Sob este enfoque, e considerando ainda o caráter diretivo da Constituição brasileira, o Estado (o
poder público) é visto como responsável não só pela defesa dos direitos fundamentais, como por
sua promoção, tendo em vista as desigualdades entre as pessoas na sociedade. "Isto justificará
uma ingerência estatal muito mais profunda e extensa em questões que, para o ideário do
liberalismo clássico, pertenciam com exclusividade à sociedade civil."[12]

Tem-se, assim, os parâmetros que balizam a atuação estatal com vistas à promoção do
desenvolvimento sustentável, cujas dimensões envolvem direitos fundamentais. Na
contemporaneidade, no entanto, este dever não incumbe apenas ao Estado, mas também aos
agentes econômicos e à coletividade. Por esta razão, a atuação estatal não deverá ocorrer de
forma exclusiva; ao contrário, deverá o Estado intervir de modo a orientar a atividade
econômica, permitindo a participação da sociedade.

Faz-se necessário, neste ponto, compreender a figura do Estado regulador, que surgiu como
tentativa de solucionar o problema do agigantamento do Estado Social. Estando este em crise,
houve a necessidade de transferir muitas das atribuições que eram exclusivas do Estado Social
para a iniciativa privada, passando o Estado a atuar apenas na regulação e controle das
atividades delegadas. Isto não significa a ausência de Estado na economia, mas uma mudança
de papéis: de executor, passa o Estado a interceder normativamente para regulamentar a
atividade econômica.

Como agente regulador da economia, cumpre ao Estado normatizar a atividade econômica, sem,
contudo, assumir a posição de sujeito econômico ativo. Isto pode ser feito mediante a
elaboração e implementação de políticas públicas, que, para Thiago Lima Breus, são "o principal
mecanismo de ação estatal com vistas à realização dos direitos sociais, econômicos e culturais
[...] um veículo privilegiado de realização desses direitos, tendo em vista serem eles os fins do
Estado Constitucional."[13]

Tem-se assim a fundamentação constitucional para a adoção, pelo Estado brasileiro, de uma
política pública para os resíduos sólidos, que foi positivada por meio da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010. Afinal, a ação estatal por meio das políticas públicas compatibiliza-se
perfeitamente com o ideário de democracia, descentralização e participação social a todo tempo
exaltados na Constituição Federal, pois "essa forma de atuação estatal, que relaciona o aspecto
político e exige a participação popular, propicia o exercício efetivo da cidadania."[14]

Instituidora de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei n 12.305/2010 compatibiliza-se
com a função reguladora atribuída ao Estado Democrático de Direito brasileiro pela Constituição
Federal de 1988, quando determina uma gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no país.
Esta gestão integrada, conceituada pelo Artigo 3º, XI do mencionado diploma legal como o
"conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a
considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e
sob a premissa do desenvolvimento sustentável"[15], decorre da responsabilidade de todos -
Estado, agentes econômicos e sociedade - pela defesa do meio ambiente.

Neste sentido, é possível afirmar que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos deverão
ser feitos de maneira democrática, uma vez que, ao determinar a integração entre as ações
governamentais e aquelas da sociedade, a Lei nº 12.305/2010 os vincula à observância do
princípio de cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e os
diversos segmentos da sociedade (Artigo 6º, VI). Estabelece também os instrumentos de que se
valerão as partes envolvidas para o desenvolvimento de suas ações, como o incentivo às
cooperativas de catadores de resíduos, a educação ambiental e a cooperação técnica e
financeira entre as esferas pública e privada (Artigo 8º, IV, VI e VIII).

Com isto, garante-se a participação social não só nas decisões relativas ao gerenciamento de
resíduos em âmbito municipal, estadual e federal, como também em todo o processo de
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planejamento das políticas públicas a serem desenvolvidas. Considerando ainda que o bem
jurídico ambiental não é apenas um direito, mas também um dever fundamental, o Artigo 6º,
VII da Lei nº 12.305/2010 afirma o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos. Ao lado deste dever, encontra-se a afirmação do direito da sociedade à
informação e ao controle social (Artigo 6º, X).

Parece cumprir-se, assim, o papel promocional atribuído ao Estado Democrático de Direito na
contemporaneidade, que se relaciona à relevância da participação da sociedade para que seja
possível a transformação da realidade. O Estado contemporâneo não mais se contenta com a
simples função de assegurar as liberdades individuais, muito menos cumpre a este Estado
agigantar-se ao ponto de, sozinho, pretender ser o realizador de todas as mudanças sociais que
se afiguram necessárias.

Em razão de seu caráter democrático, deve o Estado assegurar a possibilidade de participação
popular nas decisões e ações de interesse público. Neste sentido é que se diz que cabe ao
Estado o papel de promover o desenvolvimento, de modo a garantir a superação das
desigualdades e a assegurar os direitos fundamentais. Este papel, como visto, só pode ser bem
desempenhado em parceria com a sociedade e com os agentes econômicos, sob o
direcionamento do Estado.

Conferindo à gestão de resíduos um tratamento democrático e moderno, a Lei nº 12.305/2010
demonstra o especial interesse que tem a reciclagem para a matéria e a define como princípio
norteador da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como se verifica a seguir:

 

Artigo 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

[...]

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem jurídico
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

[...][16]

 

Necessário esclarecer, inicialmente, a diferença entre o resíduo reutilizável e o reciclável. A
reutilização diz respeito ao uso do mesmo material por mais de uma vez, para a mesma
finalidade ou para fim distinto, sem que isto implique modificação da natureza do material
reutilizado. Na reciclagem ocorre o aproveitamento de um material como insumo para a
produção de material diverso, havendo, neste caso, a alteração de suas propriedades físicas,
físico-químicas ou biológicas.

Ambientalmente, a reutilização dos resíduos pode ser considerada preferível à reciclagem dos
mesmos, uma vez que a reutilização não envolve processo industrial, que acaba sempre por
produzir algum tipo de impacto ambiental. Talvez por isto a Lei nº 12.305 estabeleça como
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a não-geração, a redução, a reutilização, a
reciclagem e tratamento dos resíduos, nesta ordem (Artigo 7º, II).

É certo, entretanto, que por mais que se reduza a geração de resíduos, ou por mais que os
mesmos sejam reutilizados, haverá ainda enormes quantidades de embalagens, papéis usados e
aparas, restos de diversos processos de industrialização e produtos que perderam a utilidade
que serão descartados e cuja destinação precisa ser viabilizada. Neste contexto é que se pensa
a reciclagem como a solução ambiental, social e economicamente viável, a teor do que dispõe a
lei instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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A relevância econômica e social da reciclagem decorre do aproveitamento econômico dos
resíduos, que é geradora de trabalho e renda. Relaciona-se, portanto, aos princípios
constitucionais econômicos que dispõem sobre a livre iniciativa, a valorização do trabalho
humano e a busca do pleno emprego.

Para muitos doutrinadores os valores inerentes à liberdade de iniciativa contrapõem-se àqueles
que se relacionam ao trabalho humano, uma vez que a livre iniciativa pressupõe a liberdade de
mercado e a adoção do sistema capitalista. Para este, o trabalho nada seria além de um fator de
produção, representativo de custo e, portanto, diametralmente oposto ao lucro visado pela
eficiência econômica.

Para a Constituição brasileira, entretanto, a livre iniciativa encontra-se atrelada ao valor social do
trabalho humano, razão pela qual seus valores devem ser compatibilizados, não sendo possível
falar-se em aplicação de um princípio em detrimento a outro, nem em hierarquização entre eles.
[17]

Segundo Eros Grau[18], o fato de constar a livre iniciativa como fundamento da República
Federativa do Brasil, ao lado da soberania, da cidadania, do valor social do trabalho e do
pluralismo político, significa que a atividade econômica deve ser orientada em função da
existência digna da pessoa humana. Assim, liberdade de iniciativa e valorização do trabalho se
complementam, na medida em que a livre iniciativa não expressa simplesmente a liberdade da
empresa, como também a liberdade do trabalho, abrangendo todas as formas de produção,
individuais ou coletivas.

Parece ter sido esta a postura adotada pelo legislador infraconstitucional que cuidou da
instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando estabeleceu como objetivo desta
política o incentivo à indústria da reciclagem, com vistas ao fomento do uso de matérias-primas
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados (Artigo 7º, VI da Lei nº 12.305/2010).
Ao lado do incentivo à empresa, cuidou o legislador de assegurar a proteção do trabalho
humano, firmando também como objetivo da política pública nacional a integração dos catadores
de materiais recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos (Artigo 7º, XII da Lei nº 12.305/2010).

A fim de instrumentalizar a política de proteção e integração dos catadores de materiais
recicláveis, determinou o legislador seja incentivada a criação e o desenvolvimento de
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
(Artigo 8º, IV da Lei nº 12.305/2010).

Fica claro, por fim, que a partir da edição da Lei nº 12.305/2010 não há como pensar a gestão
de resíduos no país sem consideração à temática da reciclagem. Como visto, por sua pertinência
com o desenvolvimento sustentável, a reciclagem figura como princípio informador da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, além de ser um dos objetivos da referida política. Para sua
viabilização, estabelece a lei diversos instrumentos, como a coleta seletiva, a educação ambiental
e a concessão de incentivos, que serão abordados com maior profundidade a seguir.

 

A INSTRUMENTALIDADE DOS TRIBUTOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS E AS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS

 

A par de dispor sobre os princípios informadores da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dos
objetivos a serem alcançados por esta Política, a Lei nº 2.305/2010 determina que a gestão dos
resíduos seja feita de maneira integrada, tanto entre as diferentes esferas do poder público
quanto entre estas e os agentes econômicos e a sociedade. Explicita ainda, a referida lei, os
instrumentos de que se valerão os "gestores" para o planejamento e implementação de suas
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ações.

Dentre os diversos instrumentos de que trata o Artigo 8º da Lei nº 12.305/2010, interessa
particularmente a este estudo o disposto no inciso IX, que diz respeito aos incentivos fiscais,
financeiros e creditícios. Ao dispor sobre a concessão de incentivos, o legislador deixa claro que
ao Estado cumpre o papel de intervir sobre o domínio econômico para assegurar que a gestão
de resíduos sólidos se dê em conformidade com a Política Nacional estabelecida em lei.

Ao intervir indiretamente sobre o domínio econômico, o Estado age como agente regulador da
atividade econômica, podendo cumprir esta função por meio da normatização, da fiscalização,
do planejamento e da concessão de incentivos. De grande utilidade como instrumento de
intervenção estatal, os incentivos consistem na concessão de estímulos financeiros para certas
atividades cuja prática se pretende estimular.

A concessão de incentivos, sejam eles denominados fiscais, creditícios, financeiros ou tributários,
consiste em intervenção estatal de modalidade indutora. Para melhor compreender a intervenção
por indução, necessário diferenciá-la da intervenção por direção. Ensina Luís Eduardo
Shoeuri[19] que, na primeira hipótese, o Estado se vale de norma que estabelece
comportamentos impositivos, os quais devem ser necessariamente cumpridos pelos agentes
econômicos. Já na intervenção por indução, as normas não deixam o agente econômico sem
alternativas, mas, dispondo sobre a concessão de estímulos e desestímulos, levam-no a se
decidir pelo caminho proposto pelo legislador.

Segundo o autor, a utilização de normas de direção é, em alguns casos, a forma mais eficiente
de intervenção estatal sobre o domínio econômico, o que ocorre quando não é conveniente
deixar para o mercado qualquer liberdade de escolha sobre como atuar. Situações há, no
entanto, em que é preferível o emprego de normas indutoras, uma vez que melhor conciliam a
intervenção estatal com a liberdade de iniciativa.[20]

É exatamente nesta segunda hipótese que se encaixa o estímulo à indústria da reciclagem. Em
virtude do princípio da livre iniciativa, não pode o Estado obrigar que o agente econômico
assuma a empresa de reciclar, sendo certo supor que este somente o fará se vislumbrar a
possibilidade de lucro, que é o objetivo da racionalidade econômica. Poderá o Estado, no
entanto, considerando o interesse da atividade, estimular os agentes econômicos a assumir o
empreendimento. Este o objetivo primordial da expressa alusão que faz a Lei nº 12.305/2010 à
concessão de incentivos fiscais, financeiros e creditícios.

Valendo-se das lições de Babrowski, Luís Eduardo Schoueri afirma corresponderem essas
modalidades de incentivo a verdadeiras subvenções, que podem assim ser conceituadas:

 

[...] prestações pecuniárias especiais, por parte de um detentor de meios públicos, a produtores
ou a consumidores, que ultrapassam as garantias do Estado a seus cidadãos e nas quais surge,
no lugar de uma contraprestação econômica, a obrigação ou disposição do destinatário da
adoção de um comportamento determinado, no interesse público.[21]

 

Deixando de lado os incentivos financeiros, que ocorrem por meio do aporte de dinheiro público,
e os creditícios, que consistem em empréstimos a juros baixos (subvencionados), passa-se a
tratar da utilização do aparato tributário de que dispõe o Estado para a indução de
comportamentos. No caso em tela, insta verificar de que maneira o instrumental tributário
mencionado na lei instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos pode ser aplicado à
reciclagem de resíduos, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável.

Para tanto, necessário primeiramente destacar que os tributos cumprem uma função social,
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consistente em dotar o Estado dos recursos financeiros para o atendimento das necessidades
públicas. Podem, portanto, ser entendidos como uma contribuição da sociedade ao Estado, a fim
de que este possa exercer suas funções, que visam ao interesse da própria coletividade. Neste
sentido, é possível afirmar que a razão primeira para a instituição e exigência de qualquer
tributo relaciona-se a prover os cofres públicos de recursos financeiros.

Não há, entretanto, como olvidar a relação dos tributos com a realidade econômica, que
ademais, influencia e é influenciada pelo Direito a todo tempo. A tributação repercute na
atividade econômica na medida em que, para esta, os tributos representam um custo, que
poderá fazer a diferença entre obter mais ou menos lucro ou poderá, ainda, tornar a atividade
econômica desinteressante ou mesmo inviável.

Tendo em vista este efeito que exercem os tributos sobre a atividade econômica é que se fala
em uma função extrafiscal da tributação. Os tributos passam, assim, a ser vistos como
instrumentos de que pode se valer o Estado para atingir suas finalidades.

Segundo Antonio López Diaz:

 

Em este momento es cuando El tributo empieza a manifestar su doble faceta como instrumento
para el logro de fines públicos. Así al lado de su función tradicional como recurso financeiro para
allegar fondos respondiendo a su finalidad recaudatoria, aparece la idea de los tributos como
médio para el logro directo de esas mismas finalidades.[22]

 

Valendo-se da extrafiscalidade, pode o Estado induzir comportamentos por meio do
abrandamento ou agravamento da tributação, com o objetivo de incentivar a adoção de certas
condutas compatíveis com o que pretende determinada política pública ou de desestimular
comportamentos que, embora lícitos, não se coadunam com os objetivos ou valores eleitos
como prioritários pela política pública adotada. São, portanto, duas as técnicas de indução por
normas tributárias passíveis de serem utilizadas pelo Estado: o agravamento da tributação ou a
concessão de vantagens tributárias.

As vantagens - comumente designadas incentivos fiscais ou tributários - podem assumir a forma
de imunidade, isenção, diferimento, concessão de crédito presumido, redução de base de cálculo
ou mitigação de exigências relativas aos deveres instrumentais a serem cumpridos pelo sujeito
passivo tributário. O emprego de normas tributárias indutoras, neste caso, poderá se extender a
quase todos os tributos, como aqueles incidentes sobre o patrimônio, sobre a produção e
circulação de bens e serviços, sobre a renda e sobre as transmissões de bens e direitos.

De acordo com o Artigo 44 da Lei nº 12.305/2010:

 

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências,
poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios,
respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), a: 

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos
sólidos produzidos no território nacional; 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
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[...][23]

 

Analisando o dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o incentivo à indústria da
reciclagem pode ser concedido por meio da utilização de quaisquer modalidades de indução
dentre as mencionadas anteriormente, desde que observado o que dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Esta prevê, em seu Artigo 14, que se o incentivo de natureza tributária
resultar em renúncia de receita, deverá a concessão do benefício ser acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário financeiro da renúncia, assim como da demonstração de
medidas de compensação, ou, se for o caso, da demonstração de que as metas de resultados
fiscais não serão afetadas pela renúncia.

Considerando que a gestão dos resíduos sólidos deverá ser feita de maneira integrada, o que
pressupõe a participação de todos os entes políticos constitucionais (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), a cada um destes entes é facultada a concessão de incentivos tributários
no âmbito de suas respectivas competências. Até o momento, entretanto, ressalvadas algumas
tímidas e pontuais referências à reciclagem na legislação tributária, não se pode dizer que exista
uma política tributária voltada ao setor, em qualquer dos âmbitos de poder. Com a edição da lei
instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entretanto, é imperativo que a
implementação das políticas públicas elaboradas se faça acompanhar de um tratamento
tributário que as viabilize.

Destaca-se especialmente a utilidade de uma tributação diferenciada sobre o consumo, e que
maior efeito surtiria no incentivo à aquisição, pela população, de bens produzidos a partir de
insumos reciclados. De especial interesse, neste caso, o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), de competência da União, e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS), da competência dos Estados.

Tanto o IPI quanto o ICMS se prestam muito bem à utilização com finalidade regulatória, não só
pela grandeza de seu impacto econômico sobre o consumo como, também, pelo perfil conferido
pela Constituição brasileira a estes tributos. Ambos podem ser seletivos e são obrigatoriamente
não cumulativos, o que revela a preocupação do legislador contribuinte com o contribuinte de
fato, ou com a maneira pela qual a tributação afetará o consumidor final.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o princípio da seletividade aplica-se ao IPI
obrigatoriamente, sendo de adoção facultativa em relação ao ICMS (Artigos 153, parágrafo 3º, I
e 155, parágrafo 2º, III). A seletividade consiste na imposição de alíquotas diferenciadas em
função da essencialidade do produto, com tributação mais gravosa para os produtos supérfluos e
menos onerosa para os essenciais.

Ressaltando que o mencionado princípio busca suavizar a injustiça do imposto que grava
diretamente o consumo, José Eduardo Soares de Melo ensina que:

 

[...] a seletividade significa discriminação ou sistema de alíquotas diferenciadas por espécies de
mercadorias, como adequação do produto à vida do maior número de habitantes do País. As
mercadorias essenciais à existência civilizada deles devem ser tratadas mais suavemente, ao
passo que as maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos de consumo restrito [...][24]

 

Considerando que não é possível questionar a essencialidade da reciclagem como processo
industrial que concilia preservação ambiental com desenvolvimento econômico, entende-se que
o produto final obtido a partir de insumo reciclado ganha também a natureza de essencial,
devendo portanto ter alíquotas mais brandas que seus equivalentes produzidos a partir de
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matéria-prima encontrada na natureza.

A análise das alíquotas atualmente vigentes para o IPI revela que a seletividade é ainda
timidamente relacionada à reciclagem. Aparas e desperdícios de papel destinados à reciclagem
constam como "não tributados" na tabela do IPI[25], sendo certo presumir que para a legislação
federal equiparam-se a matéria-prima bruta (não industrializada). No que tange à pasta utilizada
como insumo para a fabricação de papel, produto que já deriva de um processo de
transformação, tanto as pastas obtidas a partir da madeira quanto as obtidas a partir de papel
reciclado são taxadas à alíquota de zero por cento. Não há diferença na tributação do produto
final em função da matéria-prima empregada.

Já em relação ao alumínio é possível encontrar um tratamento tributário minimamente
diferenciado. Enquanto o alumínio bruto sofre a incidência do IPI à alíquota de quatro por cento,
os resíduos de alumínio utilizados como insumo não são tributados. Como acontece com o papel,
no entanto, não há diferença de tratamento quanto ao produto final: tanto o alumínio resultante
da reciclagem quanto o obtido a partir do minério natural recebem a mesma tributação.[26]

No caso do ICMS, não há exemplo de aplicação seletiva de alíquotas relacionada à reciclagem
de resíduos. Conclui-se, portanto, que há ampla margem para que estes dois tributos sejam
utilizados como instrumento de incentivo à reciclagem, por meio da aplicação de alíquotas
seletivas.

Há que se ressaltar, entretanto, que a mera imposição de alíquotas nulas ou mais baixas nas
primeiras etapas da cadeia produtiva da reciclagem não é suficiente para o fomento do setor,
uma vez que não refletirá necessariamente na tributação do produto final.  O mesmo raciocínio
vale para a concessão de diferimentos, reduções de base de cálculo ou mesmo isenções, quando
se verificam em etapas isoladas da cadeia produtiva.

Isto se deve grandemente à maneira pela qual o princípio da não-cumulatividade -
constitucionalmente obrigatório tanto para o IPI quanto para o ICMS - foi positivado no
ordenamento jurídico brasileiro.

Como explica Luciano Amaro, "a não-cumulatividade obriga a que o tributo, plurifásico, incidente
em sucessivas operações, seja apurado sobre o valor agregado em cada uma delas, ou [...] seja
compensado com o que tenha incidido nas operações anteriores."[27] Por meio deste princípio
buscou o legislador constituinte evitar a denominada "tributação em cascata", extremamente
impactante para o consumidor final.

A aplicação da não-cumulatividade aos tributos plurifásicos que gravam o consumo consiste,
então, em uma forma de se observar a neutralidade fiscal, o que garante que as decisões dos
agentes econômicos não serão tomadas unicamente em função do alto ônus tributário e que a
tributação não será excessiva e regressiva para o consumidor final.[28]

Pelo regime jurídico tributário brasileiro, no entanto, a não-cumulatividade se efetiva por meio
de um complicado sistema de compensação de créditos e débitos, fonte de acalorados debates
entre doutrinadores e incontáveis disputas entre a Fazenda Pública e os contribuintes. Embora os
estreitos limites deste estudo não comportem o aprofundamento da matéria, impende salientar
que a atual aplicação dada ao princípio da não-cumulatividade tem provocado grandes
distorções à tributação de certos setores produtivos.

No que tange aos recicláveis, a não-cumulatividade funciona, em regra, como um desestímulo,
especialmente quando comparada a sua aplicação aos produtos obtidos a partir de matérias-
primas brutas. Em razão da sistemática atual, por exemplo, a incidência global do IPI na cadeia
produtiva do alumínio a partir da matéria-prima bruta pode ser menos impactante que o
gravame final quando se parte da matéria-prima reciclável. No caso do alumínio, esta distorção
é compensada pela enorme economia obtida no processo produtivo, única razão pela qual os
índices de reciclagem do material aproximam-se de cem por cento no país.
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Em relação a outros materiais, entretanto, cuja reciclagem é ambientalmente tão relevante
quanto, ou em alguns casos ainda mais essencial que a do alumínio, pode ser economicamente
muito mais viável a utilização de insumos obtidos da natureza, com o conseqüente abandono de
milhões de toneladas de resíduos no meio ambiente.

No caso do ICMS não é outro o efeito econômico da aplicação que se dá ao princípio da não-
cumulatividade. Considerando as peculiaridades do imposto, especialmente no que concerne à
competência dos Estados para sua instituição, de que decorre imensa dificuldade para a
concessão de quaisquer incentivos, pode-se afirmar que é ainda mais árduo o caminho para uma
política tributária que realmente favoreça a indústria da reciclagem.

De qualquer modo, ressalta-se novamente que a eficácia de qualquer tratamento tributário
benéfico, em se tratando de IPI, ICMS, assim como da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
que em muitos casos também são não-cumulativas, passará sempre pela questão da não-
cumulatividade, cujo deslinde é primordial para que o benefício vislumbrado se concretize
economicamente, surtindo efeito na tributação plurifásica sobre o consumo.

Também se vislumbra o emprego de normas tributárias indutoras de incentivo à reciclagem em
inúmeras outras situações, contemplando a tributação sobre a renda e o patrimônio, sobre a
prestação de serviços, ou sobre a transmissão de bens. Muito útil ainda a concessão de
tratamento especial aos catadores de sucata, aos pequenos recicladores e às cooperativas,
havendo já algumas medidas legislativas neste sentido, embora ainda incipientes.

Em qualquer caso, há que se ter em mente que embora sejam os incentivos tributários
instrumentos do desenvolvimento, precisam eles ser conciliados com os princípios informadores
da ordem tributária, fiscal e econômica. Dada a importância da intervenção estatal por meio da
tributação com objetivos regulatórios, André Elali ressalta a utilização dos instrumentos da
economia, aliados aos do Direito. Segundo o autor:

 

É, vale dizer, indiscutível o papel da tributação na busca do desenvolvimento econômico,
devendo, para tanto, pautar-se pelos princípios constitucionais econômicos, tributários, sem que
se ponha de lado toda a teorização econômica que pode auxiliar o direito a melhorar o nível de
eficiência da economia nacional.[29]

 

Para que possam ser considerados legítimos, pois, os incentivos tributários deverão encontrar na
Constituição o seu fundamento de validade, o que significa que terão de visar finalidades
compatíveis com os valores que permeiam o texto constitucional.

No que tange à concessão de incentivos tributários à reciclagem, afigura-se a princípio legítima
como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que a atividade
relaciona-se às três dimensões da sustentabilidade: viabilização econômica, justiça social e
preservação ambiental. Além disso, a atividade empresarial ligada à reciclagem de resíduos
sólidos presta-se a atender a certos princípios da ordem econômica constitucional, como a
defesa do meio ambiente, a busca do pleno emprego e a função social da empresa.

Por meio dos incentivos à reciclagem deve também ser visado o alcance de outros objetivos e
princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como: a ecoeficiência, o respeito às
diversidades regionais e sociais, a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a
integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a educação ambiental.

Observe-se ainda que a concessão de incentivos tributários visa sempre um fim público, já que,
em última análise, equipara-se à aplicação de dinheiro público em uma empresa privada. Deste
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modo, pressupõe uma contrapartida por parte da empresa beneficiária, que consistirá na
efetivação dos objetivos visados pela política pública.

Assim, é a princípio legítima a concessão de determinado incentivo fiscal ao setor da reciclagem
em razão do ganho ambiental proporcionado pela atividade. Não se olvide, entretanto, que as
próprias empresas do setor podem causar enormes danos ambientais. A má-segregação dos
resíduos em qualquer fase da cadeia produtiva da reciclagem, por exemplo, pode gerar impacto
ambiental maior que o que se teria caso os rejeitos fossem simplesmente descartados. Ainda,
em relação à etapa de industrialização, na qual o resíduo antes inservível é transformado em
matéria-prima, deve haver o devido cuidado com os restos da atividade industrial, que também
podem gerar contaminação do solo e da água.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à observação, pelo agente econômico
incentivado, do regime jurídico econômico constitucional. Assim, merece incentivo a empresa
que pratica a concorrência leal, mas não aquela que abusa do poder econômico; somente pode
receber estímulos a empresa que, ao cumprir corretamente a legislação trabalhista, observa o
princípio da valorização do trabalho humano.

 Neste ponto, destaca-se que cabe ao poder público o acompanhamento e fiscalização das ações
desenvolvidas pela empresa incentivada, de modo a certificar-se de que existe uma
contrapartida, por parte da empresa, ao dinheiro público que nela foi investido por meio da
concessão de vantagem tributária. Afinal, não se concebe que uma empresa que descumpre sua
função social receba qualquer tipo de tratamento privilegiado.

Há que se considerar, por fim, os reflexos sociais da tributação, o que impõe a reflexão sobre o
atendimento, pela tributação, a razões de justiça. Segundo Maria de Fátima Ribeiro e Thiago
Degelo Vinha, "a política tributária é ponto crucial de definição da estrutura da sociedade. Por
isso, deve se examinar o fenômeno da tributação em harmonia com a dimensão social do
homem, sem a qual ele não se realiza integralmente [...]"[30].

Na Constituição encontram-se dispositivos destinados a evitar o abuso do Estado na tributação,
assim como a assegurar os direitos fundamentais ante o poder tributante. Os dispositivos
constitucionais são limitadores da atuação estatal e esta se insere no contexto da política
tributária, que é "[...] o processo que deve anteceder a imposição tributária. É, portanto, a
verificação da finalidade pela qual será efetivada ou não a imposição tributária."[31]

Assim, para que a tributação atinja sua finalidade deve haver um planejamento que antecede a
imposição tributária. Nesta fase de elaboração da política tributária, deverá o Estado verificar
que objetivos pretende atingir com a tributação, quanto será necessário arrecadar para que suas
finalidades sejam alcançadas e de que maneira a imposição repercutirá na vida das pessoas e na
atividade econômica. Uma política tributária bem formulada é instrumento valioso de atuação
estatal em prol do desenvolvimento sustentável.

 

CONCLUSÕES

 

Em seu Artigo 3º, II, a Constituição brasileira afirma o desenvolvimento nacional como um dos
objetivos da República Federativa do Brasil. Conciliando este objetivo com outros valores
expressos no texto constitucional, como a justiça social (Artigo 3, I), a erradicação das
desigualdades sociais e regionais (Artigo 3º, III) e a defesa do meio ambiente (Artigo 225),
conclui-se que o desenvolvimento objetivado pelo legislador constituinte não é outro senão o
desenvolvimento sustentável.

A adoção do desenvolvimento sustentável como princípio informador da ordem constitucional
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econômica e ambiental implica a mudança da concepção que historicamente se teve de
desenvolvimento. Deixa ele de referir-se apenas ao crescimento quantitativo dos índices
econômicos para abranger também as dimensões social e ambiental. Deste modo, só se pode
falar em desenvolvimento sustentável em consideração às três variáveis que lhe são inerentes:
viabilização econômica, justiça social e preservação ambiental.

Neste contexto, ganham relevância certas atividades econômicas cujas características permitam
conciliar o desenvolvimento no sentido econômico com os valores atinentes à justiça social e
defesa do meio ambiente. Uma dessas atividades é a reciclagem de resíduos sólidos, que, por
sua relevância, é adotada pela Lei nº 12.305/2010 como um dos pilares da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, sendo ao mesmo tempo objetivo e princípio informador da referida Política.

A Lei nº 12.305/2010 confere à gestão de resíduos sólidos um tratamento democrático e
moderno, quando determina que esta será feita de forma integrada, envolvendo a participação
de todos os entes políticos constitucionais, assim como da sociedade e dos agentes econômicos.
A partir da edição da referida Lei, não há como pensar a gestão de resíduos no país sem
consideração à temática da reciclagem.

A Lei nº 12.305/2010 estabelece diversos instrumentos com vistas à viabilização das políticas
públicas relacionadas a resíduos sólidos. Entre os instrumentos previstos, destacam-se a coleta
seletiva, a educação ambiental e a concessão de incentivos fiscais, financeiros e creditícios. De
grande utilidade como instrumento de intervenção estatal, os incentivos consistem na concessão
de estímulos para certas atividades cuja prática se pretende estimular.

Tendo em conta a importância da reciclagem para a gestão integrada de resíduos sólidos, fica
patente a pertinência da adoção de uma política tributária voltada ao estímulo desta atividade
econômica, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável.

Destaca-se especialmente a utilidade de uma tributação diferenciada nos tributos indiretos, que
incidem sobre o consumo. A extrafiscalidade, neste caso, seria empregada com vistas a
incentivar a aquisição de bens produzidos a partir de insumos reciclados, o que teria o condão
de estimular a prática da reciclagem.

De particular interesse, neste caso, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
(ICMS). Em razão do impacto econômico gerado por estes tributos no preço final dos bens de
consumo, ambos prestam-se muito bem à utilização com finalidade regulatória.

A Constituição brasileira determina que estes tributos sejam seletivos em função da
essencialidade do produto (o IPI obrigatoriamente e o ICMS facultativamente). Assim, entende-
se que é possível a utilização da seletividade de alíquotas em função da matéria-prima
empregada na produção dos bens de consumo, com alíquotas mais brandas para aqueles
obtidos a partir de insumo reciclável em relação a seus equivalentes produzidos a partir de
matéria-prima bruta.

No caso do IPI e do ICMS, entretanto, a efetividade de qualquer incentivo, seja ele concedido na
forma de alíquotas reduzidas, isenção ou redução de base de cálculo, condiciona-se à
observância do princípio constitucional da não-cumulatividade. A não-aplicação do referido
princípio em todas as etapas da cadeia produtiva da reciclagem pode tornar nulas quaisquer
vantagens tributárias concedidas, por onerar economicamente o preço final do produto ou
mercadoria.

A utilização de normas tributárias indutoras de incentivo à reciclagem pode ainda contemplar
inúmeras outras situações, como a concessão de tratamento especial aos catadores de sucata,
aos pequenos recicladores e às cooperativas. Para serem legítimos, no entanto, os incentivos
tributários precisam eles ser conciliados com os princípios informadores da ordem tributária,
fiscal e econômica.
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Destaca-se ainda que o incentivo à reciclagem deve sempre visar um fim público, como a
ecoeficiência, o respeito às diversidades regionais e sociais, a proteção da saúde pública e da
qualidade ambiental ou a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a
educação ambiental.

Cabe ao Estado, após o planejamento da política tributária específica, acompanhar e fiscalizar as
ações desenvolvidas por empresas beneficiadas por incentivos tributários, a fim de certificar-se
de que os objetivos da política pública estão sendo alcançados.
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A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE E DA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO.

THE APPLICATION OF THE RESPONSIBILITY AND OF THE DISREGARD OF THE LEGAL
PERSONALITY IN THE BRAZILIAN TAX RIGHT.

Fernanda Fagundes Veloso Lana
Flávio Couto Bernardes

RESUMO
O presente artigo busca abordar os temas da responsabilidade tributária e desconsideração da
personalidade jurídica das empresas regularmente constituídas, destacando-se a sociedade
empresária por cotas de responsabilidade limitada. Diante da crescente inadimplência dos
créditos tributários houve significativas alterações na legislação pátria no sentido de aumentar as
garantias para o fisco de satisfação das obrigações dessa natureza. Assim, a condição de
separação do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios perdeu definitivamente seu caráter
absoluto e passou a ser afastada em certos casos, segundo a conduta adotada por aqueles que
estão à frente do gerenciamento da empresa, revestindo-se da condição de sócio ou não. Tal
interpretação é feita sob o fundamento da supremacia do interesse público sobre o privado, não
podendo a fiscalização fechar os olhos diante de atos excessivos praticados intencionalmente por
pessoas físicas, que agem sob o véu das pessoas jurídicas para alcançar objetivos particulares,
incompatíveis com o objeto social da empresa. Criou-se dessa forma novos meios para a
adimplência do crédito tributário, inclusive atribuindo-se a responsabilidade pessoal por tal
inadimplência aos dirigentes, que estão sujeitos a responderem administrativa e judicialmente
pelos danos causados pelos atos de má gestão da sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade tributária; Desconsideração da personalidade jurídica;
Crédito tributário.

ABSTRACT
The present article looks to board the subjects of the tax responsibility and disregard of the legal
personality of the regularly established enterprises, when company is outstanding the society by
quotas of limited responsibility. Before the growing breach of contract of the tax credits there
were significant alterations in the native legislation in the direction of increasing the guarantees
for the Internal Revenue Service of satisfaction of the obligations of this nature. So, the
condition of separation of the inheritance of the legal entity and of his partners lost definitely his
absolute character and started to be removed in certain cases, according to the conduct adopted
by those that are at the front of the management of the enterprise, assuming the partner's
condition or not. Such an interpretation is done under the basis of the supremacy of the public
interest on the private one, the inspection without being able to close the eyes before excessive
acts practiced intentionally by individual entities, who act under the veil of the legal entities to
reach particular, incompatible objectives with the social object of the enterprise. One created in
this form new ways for the payment of the tax credit, inclusive when the personal responsibility
is attributed by such a breach of contract to the leaders, who are subject to answer
administratively and judicially for the damages caused by the acts of bad management of the
society.
KEYWORDS: Tax responsibility; Disregard of legal personality; tax credits.

 

 

INTRODUÇÃO

 

 Atualmente, verifica-se no Brasil uma tendência à criação de políticas, leis, institutos e medidas voltados para o
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aumento da arrecadação tributária. Percebe-se que essas alterações objetivam suprir os déficits orçamentários governamentais.

 

Com o advento do Código Civil de 2002 houve significativas mudanças no âmbito do direito comercial, atingindo

sensivelmente a classificação das empresas, e conseqüentemente, da natureza e constituição das mesmas. Verifica-se que a grande

maioria das empresas presentes no cenário nacional trata-se de empresas de responsabilidade limitada, seguida pelas sociedades

anônimas.

 

Diante desse quadro, como grandes responsáveis pela arrecadação tributária, a regularidade e adimplência dessas

empresas passam a ser alvos certos dos órgãos fazendários em suas fiscalizações. Para a empresa regularmente constituída, o

primeiro objeto alvo de investigação em um quadro de inadimplência são as condições materiais de quitação de seu débito

tributário.

 

Na impossibilidade de honrar o crédito tributário, a fazenda pública passará então a investigar se a administração

praticou algum ato fraudulento na gestão, que foi determinante no descumprimento da obrigação tributária. Isto porque, segundo o

Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, inciso III, poderá haver a responsabilidade pessoal dos administradores, gerentes e

dos representantes das pessoas jurídicas de direito privado, por atos praticados contra lei, contrato social ou estatuto. O Superior

Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou a interpretação deste dispositivo no sentido de que esta responsabilidade pressupõe a

prática dolosa na omissão do recolhimento.

 

Já no artigo 50 do Código Civil de 2002, em caso de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou

confusão patrimonial , há a previsão de desconsideração dessa personalidade, passando o patrimônio particular dos administradores

e sócios servir para o cumprimento de certas obrigações.

 

Em recentes julgados, como também na melhor doutrina desenvolvida atualmente no direito pátrio, quando há a

necessidade de avaliação da responsabilidade dos sócios, administradores e gerentes das pessoas jurídicas, estas constituídas sob a

égide da responsabilidade limitada, a desconsideração da personalidade jurídica vem sendo aplicada, reiteradamente, de maneira

indevida.

 

Esse instituto, que se destaca por características específicas e distintas da responsabilidade, vem sendo frequentemente

utilizado na responsabilização das pessoas que gerenciam as empresas, pela adimplência da obrigação tributária.

 

Na esfera judicial, nas ações executivas fiscais é constante o requerimento do redirecionamento da execução para o

sócio, administrador ou gerente, que muitas vezes não teve seu nome previamente incluído na certidão de dívida ativa, e, por

conseqüência, não teve oportunidade de se defender ou participar do processo de apuração do valor cobrado.

 

Assim, pela confusão que muitas vezes tem ocorrido na aplicação dos institutos supra mencionados, torna-se necessário

estudo acerca dos mesmos, bem como sua melhor aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.

 

 

A desconsideração da personalidade jurídica
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 O nascimento da desconsideração da personalidade jurídica ocorreu nos séculos XIX e XX como reação à crise de

função da pessoa jurídica (SILVA, 2007, p. 63), para impedir abuso através do uso da personalidade jurídica (SILVA, 2009, p. 67) e

conseqüente desvio da finalidade com que foi instituída, no intuito de alcançar fins ilícitos.

 

 Designado no Direito inglês e no norte-americano como disregard of legal entity, no Direito italiano superamento della

personalitá giuridica, no Direito alemão Derchgriff der juristichem Person, no Direito argentino teoría de la penetración, e no

Direito francês mise à l’écort de la personalité morale, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica teve sua origem no

common law, sistema desapegado à forma escrita, que inicialmente aplicou-o em observância às razões de justiça social.

                    .

Para evolução do tema, necessário se faz considerar a distinção entre a personalidade jurídica da sociedade da

personalidade de seus membros, visto que juntamente com a responsabilidade limitada, fazem-se elementos essenciais para a análise

do instituto da desconsideração.

 

As pessoas jurídicas são sujeitos de direito, com existência autônoma de seus membros, representadas por órgãos

constituídos por pessoas físicas ou jurídicas, cuja personalidade jurídica nasce de uma vinculação jurídica específica.

 

A personalidade jurídica quando desconsiderada não é anulada, não há a despersonificação. O que ocorre é que ela,

diante do caso concreto, atendendo a limites impostos pelo próprio ordenamento, é afastada para determinados efeitos,

permanecendo intocada para outros fins legítimos.

 

A função da personalidade jurídica deve ser usada para propósitos legítimos, e, uma vez deturpada, extrapolando-se a

finalidade da sociedade, será desconsiderada, atingindo-se a personalidade dos sócios. O direito romano já impunha societas distat a

singulis, determinando que pessoas jurídicas e seus sócios possuem existência distinta, assim como seus patrimônios. O que leva a

uma limitação de responsabilidade.

 

Entretanto, diante da utilização indevida das pessoas jurídicas pelos sócios, como capa protetora de atos ilícitos e

resultados injustos, a separação de patrimônios e personalidades teve atenuado seu caráter absoluto, preservando a legitimidade do

ordenamento, assim como a finalidade da criação da personalidade jurídica.

 

Com o fim de proteger o instituto da pessoa jurídica surgiu a possibilidade de atingir a personalidade e o patrimônio dos

sócios que fizeram mau uso da sociedade em benefício próprio ou de terceiros, em superação a personalidade da sociedade.

 
A sociedade garante a determinadas pessoas as suas prerrogativas para lhes assegurar a própria
conservação, o mais alto atributo do Direito: a finalidade social O sujeito não exercitará seus direitos
egoisticamente, mas tendo em vista esse atributo. O ato, embora conforme a lei, se for contrário a essa
finalidade, é abusivo e, em conseqüência, atentatório ao direito. Nem tudo que é conforme a lei é
legítimo. O abuso do direito corresponde ao mau uso do direito. O ato abusivo é ato contrário ao fim
do instituto, apesar da idéia de legalidade do ato. (SILVA, 2009, p.77).

 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 50, especificou o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como requisitos

para que reste caracterizada a desconsideração da personalidade jurídica e autorizado o sacrifício dos bens dos sócios face a
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negócios firmados em contradição à função da sociedade.

 

Destacam-se como elementos essenciais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica: a) o desvio, que

significa uso indevido empregado pelos sócios para atingir outro fim que não aquele para o qual foi criada a pessoa jurídica; b) o

abuso do direito, na acepção de uso anormal, implica dar-se destino diferente à coisa pertencente a outrem, como faz “o sócio que

detém a liberdade de iniciativa de se servir de uma personalidade jurídica, distinta dos membros que compõem pessoa jurídica,

emprega seus esforços para dar outro destino à referida personalidade jurídica” (SILVA, 2007, p. 132).

 

Não há contradição de vontades, “o abuso de direito é um ilícito que ocorre a partir da execução anormal de um

determinado direito subjetivo por seu titular, que, sem legítimo interesse, excede manifestamente os limites impostos pelo fim

econômico e social desse mesmo direito” (SILVA, 2007, p. 91).

 

 No abuso há uma inadequação no uso do direito, mesmo que o agente não intente prejudicar terceiros, diferentemente do

que ocorre na fraude, considerada por alguns doutrinadores como vetor para a aplicação da desconsideração ora tratada, que implica

a utilização de um negócio jurídico com claro intuito de prejudicar terceiros.

 

A confusão patrimonial deve estar aliada ao objetivo de alcançar resultados contrários aos fins econômicos e sociais da

pessoa jurídica, aliada ao abuso da personalidade jurídica pelos sócios que utilizam a sociedade para fins estranhos à mesma, apta a

causar prejuízo a outrem.

 

 Assim, em decorrência da utilização indevida da pessoa jurídica pelos sócios, por meio de atos que distorçam os fins

sob os quais foi criada a personalidade jurídica, esta deve ser desconsiderada, atingindo-se o patrimônio dos sócios mediante a

superação da personalidade da sociedade.

 

Nota-se que a aplicação do instituto tem por finalidade assegurar a satisfação do direito da parte lesada pelo uso

indevido da personalidade jurídica, tendo em vista a impossibilidade da empresa garantir o cumprimento da prestação.

 

Em quaisquer considerações a serem feitas a respeito do instituto, não se pode deixar de trabalhar as teorias maior e

menor, classificadas por parte da doutrina como subcategorias do tema ora estudado.

 

A teoria maior considera viável a utilização da desconsideração da personalidade jurídica quando presente abuso de

direito ou fraude. Esta teoria visa a preservação do instituto, da autonomia da sociedade em relação aos sócios (COELHO, 202, p.

37), visa coibir abusos na utilização da personalidade jurídica.

 

 Já para a teoria menor basta que reste comprovada a insuficiência de bens da pessoa jurídica ou insolvência de qualquer

sócio para que lhe seja imputada a obrigação da sociedade, ou seja, basta que uma simples insatisfação de crédito, ou “o simples

prejuízo do credor já possibilita afastar a autonomia patrimonial (COELHO, 2002, p. 35).

 

A teoria maior pode ser considerada como objetivo primordial da teoria da desconsideração da personalidade jurídica,

visto que a teoria menor, por qualquer indício de possibilidade de insatisfação de crédito, independentemente do meio ou intenção,
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autoriza o rompimento da autonomia patrimonial da personalidade da sociedade e de seus membros e administradores, autorizando

que o patrimônio destes cumpra com a obrigação social.

 

Desprezar a teoria maior significa tornar ilimitada a responsabilidade dos sócios ou acionistas das sociedades, já que

diante de umas simples inadimplência seus patrimônios poderão ser alcançados, o que acarretará um custo social imensamente

maior, provocando dificuldades na economia, além do descrédito da segurança jurídica.

 

Outro não é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que em acórdão publicado no DJ de 06/04/2010,

relativo ao Recurso Especial n. 846.331 - RS (2006/0096483-0) posicionou-se no seguinte sentido:

 
Adota-se, assim, a "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a
ocorrência objetiva dos referidos requisitos para sua configuração, afastando-se a "teoria menor",
segundo a qual bastaria a insuficiência de bens da sociedade para que os sócios fossem chamados a
responder pessoalmente pelo passivo da pessoa jurídica.

        

 O estudo dessas teorias revela-se pertinente, visto que atualmente a aplicação do instituto no direito brasileiro tem

causado certa preocupação, já que vem sendo objeto de confusão com outros institutos como o da responsabilidade, tema a ser

tratado no tópico seguinte.

 
A teoria da desconsideração nem sempre tem sido corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete, na verdade, a crise do princípio da autonomia
patrimonial, quando referente a sociedades empresárias. Nela, adota-se o pressuposto de que o
simples desatendimento de crédito titularizado perante uma sociedade, em razão da insolvabilidade ou
falência desta, seria suficiente para a imputação de responsabilidade aos sócios ou acionistas. De
acordo com esta distorção, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta
para a responsabilizá-lo por obrigações daquela. A aplicação apressada da teoria não se preocupa em
distinguir a utilização fraudulenta da regular do instituto, nem indaga se houve ou não abuso de forma.
(COELHO, 2002, p. 48).

 

Determinados os elementos constituintes da desconsideração da personalidade jurídica, passa-se à análise da

responsabilidade tributária, sua natureza, peculiaridades e aplicação para que se possa traçar com segurança distinção entre os

institutos.

 

 

Responsabilidade tributária

 

Apesar da Constituição Federal de 1988 não ter claramente definido a sujeição passiva tributária, determinou em seu

artigo 5º, inciso II, da Constituição Federa de 1988 que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de

lei, sendo que em seu artigo 146, inciso III, alínea “a”, determinou que lei complementar estabelecesse normas gerais em matéria

tributária relativas à sujeição passiva tributária.

 

Sendo assim, foi recepcionado o texto normativo do Código Tributário Nacional, com o status de lei complementar,

dispondo sobre a matéria nos artigos 121 a 125 e 128 a 137, especificando o tratamento específico dos conceitos de contribuinte e
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responsável tributário, modalidades de sujeição passiva tributária.

 

No direito tributário o sujeito passivo é definido no artigo 121 do Código Tributário Nacional como pessoa física ou

jurídica obrigada ao pagamento da obrigação principal ou da penalidade pecuniária. Pertinente a lição do professor Luciano Amaro,

que sustenta:
 

A identificação do sujeito passivo da obrigação principal está na verificação de quem é a pessoa que, à
vista da lei, tem o dever legal de adimplir com a obrigação, não importando indagar qual o tipo de
relação que ela possui com o fato gerador.(AMARO, 2006, p. 298).

 

E esta sujeição passiva pode ser subdivida em contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador

da obrigação tributária, ou responsável, pessoa designada por lei como obrigada ao pagamento da obrigação sem que guarde relação

pessoal e direta com o fato gerador.

 

Pode-se dizer que atribuir o cumprimento da prestação a uma terceira pessoa, incluindo-a na relação jurídica, aumenta

significativamente a possibilidade da satisfação do direito do credor (sujeito ativo na obrigação tributária).

 

A este terceiro poderá ser atribuída responsabilidade exclusiva, na qual o substituto tributário assume o lugar do

contribuinte, que deixa de ter responsabilidade, ou a responsabilidade solidária, na qual aqueles presentes nas hipóteses do artigo

124 do Código Tributário Nacional, respondem em conjunto ou individualmente pela dívida, sem benefício de ordem, e, ainda, há a

responsabilidade subsidiária, na qual, após esgotados os bens do contribuinte para satisfação da dívida, o responsável é chamado

para saldar o valor residual.

                   

A responsabilidade por transferência ocorre quando, mesmo existindo legalmente a figura do contribuinte, devido a

eventos posteriores ao surgimento da obrigação tributária, o legislador atribui a outrem o dever de pagar o tributo.

 

 O contribuinte, enquanto sujeito passivo, não é ignorado nesta modalidade, havendo a mudança do sujeito passivo em

momento posterior, o que revela o caráter supletivo dessa responsabilidade, apenas se concretizando, em regra, quando o

contribuinte não cumpre a sua obrigação.

 

 No que concerne à responsabilidade por substituição prevalece a determinação do legislador, que, independentemente

de evento futuro, determina que a sujeição passiva caberá a outra pessoa que não aquela que mantém relação pessoal e direta com o

fato gerador.

 

Como exemplos da responsabilidade por transferência, a solidariedade tributária passiva, a responsabilidade dos

sucessores e a responsabilidade de terceiros são apontados. Quanto à responsabilidade por substituição, esta normalmente é

estabelecida nas mais diversas leis que dispõem sobre matéria tributária.

 

Ao presente trabalho interessa, em especial, a responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III do CTN, que trata da

responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado, que agirem com excesso

de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5867



 

Trata-se de responsabilidade pessoal, em que os administradores da pessoa jurídica, sócios ou não, em sua gestão,

praticam atos em desatenção aos estatutos, contratos ou lei, respondem com o seu patrimônio pessoal. Não há aqui qualquer quebra

ao princípio da separação da personalidade da pessoa jurídica e de seus sócios, respondendo o agente pessoalmente com o seu

patrimônio pelos atos ilícitos praticados enquanto estiveram à frente da sociedade.

 

O que gera a responsabilidade é a prática de atos fora dos limites da competência do administrador, representante da

pessoa jurídica, que extrapola os poderes que lhes foram conferidos. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não

basta a simples inadimplência para que se caracterize a responsabilidade pessoal, mas necessária se faz uma atuação ilegal, com

excesso de poderes, contrária ao contrato social ou ao estatuto.

 
Sendo assim a violação da lei societária pode ocorrer, dando azo à responsabilização do sócio-gerente
ou diretor, em dois momentos distintos. O primeiro, quando o fato gerador é praticado pelo diretor ou
sócio-gerente fora de suas funções, extrapolando os limites impostos pelos atos constitutivos o pela lei
societária. É o caso, por exemplo, do sócio gerente que realiza operação mercantil vedada pelo
contrato social. O segundo, quando embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa jurídica, a
dívida tributária não foi adimplida em virtude de ato contrário à lei societária praticado pelo diretor ou
sócio-gerente, como é o caso da liquidação irregular da sociedade, do desvio de recursos desta para a
pessoa natural do diretor, ou quais quer outros atos. (SEGUNDO, 2002).

 

Importante é saber quem praticou o ato, se a pessoa jurídica ou o administrador, visto que a sociedade enquanto pessoa

jurídica também pode praticar atos contrários à lei, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, como, por exemplo, deixar de

pagar os tributos. Nesse caso a própria pessoa jurídica que deverá ser responsabilizada.

 

Não se pode confundir a responsabilidade com a teoria ultra vires, que consagra os atos expressamente vedados ou que

ultrapassem o limite previsto nos contratos sociais e estatutos. O administrador tem o dever de obediência, ou seja, deve agir dentro

dos contornos definidores do objeto social, visto que ao extrapolarem praticam atos em desconformidade com a determinação

normativa.

 

Quando o representante extrapola seus poderes, mas age dentro da finalidade da pessoa jurídica, esta deve responder

pelos atos de seu administrador e, posteriormente, junto com os demais sócios pode demandar os prejuízos daquele que praticou o

ato. O Superior Tribunal de Justiça ratifica a teoria já consagrada no direito positivo brasileiro, como demonstra o Recurso Especial

n. 704.546 - DF (2004/0102386-0):

 
Com efeito, a partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades
simples - e, por força do art. 1.053 do mesmo Diploma, às sociedades limitadas -, adotou
expressamente a ultra vires doctrine , o que não ocorria na vigência do Decreto n.º 3.708/19, Diploma
que regia o tema até 2002.
7. De fato, na vigência do antigo Diploma, pelos atos ultra vires, ou seja, os praticados para além das
forças contratualmente conferidas ao sócio, ainda que extravasassem o objeto social, deve responder a
sociedade.
O art. 10 do Decreto n.º 3.708/19, listado como violado, não exclui a responsabilidade da empresa por
atos dos sócios, mas, ao contrário, a consagra.      
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                    Os atos ultra vires também não se confundem com a desconsideração da personalidade jurídica. Nesta há o

desvio da finalidade ou abuso do direito, no intuito de evitar a obrigação, sendo que o sócio responde com o seu patrimônio pela

mesma, enquanto que naquela “os atos do sócio-gerente, que ultrapassam os limites determinados pelo objeto social são chamados

ultra vires, e são inválidos em relação à sociedade, mas inoponíveis em relação aos terceiros de boa-fé que com esses sócios

contrataram” (SILVA, 2009, p.228), podendo o administrador sofrer ação de regresso pela sociedade e demais sócios.

 

A responsabilidade também não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica.

 

Na responsabilidade pessoal atribuída pelo artigo 135, inciso III do CTN, a finalidade não foi desvirtuada. Há a prática

de ato contrário à lei, contrato social ou estatuto, mas não necessariamente por sócios. Imperioso que tal ato seja praticado por

administrador, gerente ou diretor, independentemente da designação que lhe seja dada, ou que o mesmo também guarde a condição

de sócio.

 

O administrador age com excesso de poderes, devendo responder pelo evento danoso, mas sem a transposição da

personalidade jurídica para a responsabilidade pessoal (SILVA, 2007, p. 104), respondendo subjetivamente pela culpa de sua parte,

que configura a responsabilidade (COÊLHO, 2004, p. 747).

 

A desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada quando a figura do sócio pratica atos anormais para os

fins da sociedade, que desvirtuem sua finalidade, ou em que haja confusão patrimonial.
 

Portanto, desde já, frise-se: com a desconsideração da personalidade jurídica não se atinge o
administrador, o diretor ou gerente, mas, apenas, os sócios da pessoa jurídica que abusaram de sua
personalidade, ou mesmo, para emergir, à luz da ordem jurídica, uma situação que se mantinha
encoberta pelo uso abusivo da personalidade jurídica, sem necessariamente atingir o sócio. (SILVA,
2007, p.. 204)

 

 A responsabilidade pessoal também pode ser apurada objetivamente, quando os atos forem praticados com excesso de

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; também se enquadra entre as circunstâncias excepcionais, diante das quais

pode ser conferida ao sócio gerente responsabilidade solidária, como na hipótese da dissolução irregular da sociedade.

               

 Diante da hipótese de afastamento regular da empresa, antes de sua dissolução, ou seja, tendo o sócio, antes de se

afastar, observado os procedimentos e obrigações que o ressalvassem de futuras cobranças, não poderá ser premiado com a

responsabilização por atos gestores irregulares que não praticou, e para os quais nada contribuiu. Por isso aquele que deseja se

afastar da empresa, principalmente tendo exercido função gestora, deve ser cauteloso, providenciando, inclusive, o registro de sua

saída na Junta Comercial.

 

O administrador que não contribuiu para atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, estatuto ou contrato

social, como o integrante do conselho fiscal ou administrativo, ocupante de cargos técnicos sem qualquer indício de gestão da

sociedade, não poderão ser responsabilizados (SILVA, 2007, p.107).

 

Na sociedade com responsabilidade limitada, o sócio que não exerceu gerência só poderá ser chamado a responder por

dívidas da pessoa jurídica até o montante equivalente ao seu capital social na empresa.
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Redirecionamento da execução fiscal

        

 No ordenamento jurídico atual, a formação do crédito tributário nasce já na ocorrência do fato gerador, ficando o sujeito

passivo responsável pelo adimplemento da obrigação.

 

 O cumprimento da obrigação pode-se dar por vários meios, a depender da espécie de lançamento designado para a

modalidade tributária, o qual consiste no instrumento de formalização do crédito tributário.

 

 Formalizado o crédito através do ato administrativo de lançamento e não satisfeita a obrigação, à Administração Pública

é dada competência para a constituição definitiva do crédito tributário, que deve ocorrer através de procedimento administrativo

próprio, com o conhecimento do devedor.

 

 O “crédito tributário é o direito do sujeito ativo de uma obrigação tributária de exigir do sujeito passivo o pagamento do

tributo ou da penalidade pecuniária” (MARTINS, 2009, p. 171). Pode ter sua validade questionada no âmbito administrativo por

iniciativa do sujeito passivo, que deve ser chamado a participar de todos os atos administrativos integrantes do procedimento

instaurado pela Administração Pública, mediante notificação formal, para que lhe seja assegurada o direito de exercer a ampla

defesa.

 

Pode o sujeito passivo ficar inerte e não se pronunciar no procedimento administrativo, conduta que levará à rápida

inscrição do seu débito em dívida ativa, ou pode optar por acompanhar o contencioso administrativo, quando suas razões deverão

ser analisadas e julgadas por todas as instâncias pertencentes ao órgão administrativo em que as mesmas forem apresentadas.

 

Na hipótese de o sujeito passivo lograr êxito no julgamento administrativo, não há o que se falar em inscrição em dívida

ativa nem mesmo em crédito tributário. Quando o contrário ocorre, procede-se imediatamente à inscrição em dívida ativa do débito.

 
Na hipótese do crédito tributário designado de não-contencioso ou da não interposição do recurso
administrativo por parte do devedor, haverá a automática formalização definitiva do crédito tributário,
com sua inscrição na dívida ativa tributária, a qual pressupõe, portanto, a inadimplência do sujeito
passivo tributário, que se reveste de liquidez e certeza em razão da natureza especial da relação
jurídica, por meio do aspecto procedimental da norma jurídica. Essa inscrição permitirá o ingresso na
fase judicial do sistema de arrecadação tributária, como se examina adiante. (TÔRRES;
BERNARDES, 2008, p. 649).

 

Concluído o procedimento administrativo, segue-se a fase judicial, sendo que a viabilidade da propositura de ação

executiva fiscal decorre da expedição de Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial que habilita a

Administração a propor a demanda em face do sujeito passivo.

 

A CDA goza da presunção de certeza, liquidez, exigibilidade e prova preconstituída, requisitos que garantem a

existência da dívida, o valor devido, encerrando nela a prova do débito, elementos que viabilizam sua cobrança judicial. Essa

presunção, todavia, é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite,

conforme inteligência dos artigos 3º e 204, respectivamente, da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional.
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A execução fiscal, remédio judicial que goza de tratamento específico na Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980,

consiste na modalidade de ação colocada à disposição do sujeito ativo na busca da satisfação de seu crédito tributário. A respeito da

sobredita lei, Humberto Theodoro Júnior esclarece que a mesma “foi editada com o claro e expresso propósito de agilizar a

execução fiscal, criando um procedimento especial diverso do da execução forçada comum de quantia certa, regulado pelo Código

de Processo Civil” (THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 03)

 

O artigo 4º da Lei que regula a execução fiscal prevê a sujeição passiva, merecendo destaque o inciso I (devedor) e o

inciso V (responsável), nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado.

Tornou-se prática comum na atualidade iniciar-se a execução fiscal em face da empresa e, avançado o processo, diante a

impossibilidade de satisfação da obrigação pela pessoa jurídica, vem-se requerendo a inclusão do sócio no feito, o chamado

redirecionamento da execução fiscal.

 
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
CONTRA O SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS
AUTOS ACERCA DA PRESENÇA DO
NOME DO SÓCIO NA CDA.
I - Restou firmado no âmbito da Primeira Seção desta Corte o entendimento de que, sendo a execução
proposta somente contra a sociedade, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato
social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o
sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis
da empresa não ensejam o redirecionamento. De modo diverso, se o executivo é proposto contra a
pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da CDA, não se trata de típico redirecionamento, e o ônus
da prova de inexistência de infração a lei, contrato social ou estatuto compete ao sócio, uma vez que a
CDA goza de presunção relativa de liqüidez e certeza. A terceira situação consiste no fato de que,
embora o nome do sócio conste da CDA, a execução foi proposta somente contra a pessoa jurídica,
recaindo o ônus da prova, também neste caso, ao sócio, tendo em vista a presunção de liqüidez e
certeza que milita a favor da CDA. Precedentes: EREsp. n.º 702.232/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
DJ de 26.09.2005 e AgRg no REsp nº 720.043/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 14.11.2005. (AgRg
no REsp 1052227/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/08/2008, DJe 27/08/2008).
II - No caso em exame, não há nos autos informação se na CDA constava o nome do sócio para o qual
se pretende redirecionar a execução, o que obsta o deferimento de tal medida.
III - Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1052227/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/08/2008, DJe 27/08/2008).

 

Esse redirecionamento, embora sem previsão legal, pode ocorrer em três hipóteses: a) no primeiro caso, o

redirecionamento ocorre quando a execução é proposta somente contra a sociedade, não estando o nome do sócio gerente da

certidão da dívida ativa; b) pode ainda ser proposta a execução fiscal contra empresa e sócio cujo nome consta na CDA, situação

que não é considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como redirecionamento; c) e, por fim, a execução é proposta contra a

empresa, mesmo constando na CDA o nome do sócio.

 

Verifica-se diferentes efeitos entre as hipóteses. Na propositura de execução contra a sociedade, sem que o nome do

sócio esteja incluído na CDA, requerida a inclusão do sócio-gerente no feito, cabe ao sujeito ativo provar que esta pessoa agiu com
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excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Entretanto, tortuosos são os caminhos percorridos pela doutrina e

jurisprudência pátrias, visto haver permissão para que o sujeito ativo produza provas contra aquele sócio-administrador, cujo nome

não consta na CDA, contra o qual se passa a postular execução fiscal.

 
Sendo a execução fiscal regulada pela Lei nº 6.830 o procedimento executivo, continua, a meu ver,
inadmissível, em feito da espécie, pretender a Fazenda o acertamento de responsabilidade de terceiros
ou coobrigados que não figuraram no processo administrativo e contra quem não se formou o título
executivo, que é a Certidão da Dívida Ativa. (THEODORO JÚNIOR, 2007,p. 38).

 

Discutível o momento de produção da prova, sendo necessário todo o procedimento de apuração, chamamento do sócio-

administrador para o exercício de um devido processo legal e ampla defesa. Só assim poderá ser considerado devedor e,

conseqüentemente, sofrer demanda judicial executória.
 

Não existe título executivo contra o sócio. A alegação de culpa ou dolo do sócio, para o
estabelecimento de sua responsabilidade pela dívida da sociedade, depende de um processo de
cognição. Por conseguinte, o título executivo contra o sócio só pode ser judicial, pois depende de uma
sentença de conhecimento. (THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 169).

 

Os artigos 202 e 203 do CTN, bem como o artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei de Execuções Fiscais, em conjunto

determinam que ao ser proposta a execução fiscal o nome do devedor deverá estar incluído na CDA, sob pena decretação da

nulidade do título e da inscrição da dívida.

 

Para que o administrador seja responsabilizado com base no artigo 135, inciso III, do CTN, por dívidas da sociedade,

imprescindível a prova de que agiu com excesso de poderes, infração à lei, estatuto ou contrato social. E essa apuração tem que

ocorrer em processo administrativo ou judicial específicos, com a notificação daquele a quem se pretende imputar tais atos, para que

o mesmo exerça o contraditório e, se for o caso, comprove ausência de culpa.

 

Quando o nome do sócio está incluído na CDA, mas a execução iniciou-se apenas contra a sociedade, é pacífica, embora

absurda, a possibilidade de prosseguimento do feito com a inclusão do sócio, cabendo a este provar que não agiu ilicitamente.

Ressalte-se, contudo, que deve ser observado a prazo para o redirecionamento da execução fiscal.

 

Não estando incluído o nome do sócio na CDA, a Administração Pública deverá observar tanto o prazo decadencial, para

constituição do crédito, já que para que este se torne responsável pelo pagamento de débito da sociedade, o administrador deve ser

submetido, como mencionado, a um processo específico de apuração, como ampla oportunidade de defesa. Após a constituição

definitiva do crédito, o prazo prescricional, para exercer seu direito de ação, passará a ser observado.

 

Quando o nome do administrador já estiver incluído na CDA, por uma questão de segurança jurídica a Administração

também estará submetida a um prazo a ser observado para promover o redirecionamento da execução.             Posicionamento já

sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é o de que o prazo para citação do sócio administrador na execução fiscal já iniciada

contra a sociedade, será de cinco anos a contar da citação da pessoa jurídica. O Recurso Especial n. 2005/0097477-0, relatado pelo

Ministro José Delgado, espelha bem a matéria:

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
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CABIMENTO. ESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 535 DO CPC. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. CITAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA. PRAZO QÜINQÜENAL (ART. 174 DO CTN). PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nadyr Basso contra decisão que rejeita exceção
de pré-executividade em razão do deferimento do pedido de inclusão dos sócios gerentes no pólo
passivo da execução fiscal movida pelo INSS. O Tribunal a quo deu provimento ao agravo, sob a
égide do art. 174 do CTN, a luz do entendimento que foram transcorridos mais de 5 (cinco) anos da
data da citação da pessoa jurídica sem que tenha havido a citação do sócio da empresta executada,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Insistindo pela via especial a Autarquia
Previdenciária aponta, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência dos artigos 173 do
CTN, 8º § 2º, 16, § 3º e 40 da Lei nº 6.830/80 e 535 do CPC, além de dissídio jurisprudencial. Visa a
reforma do aresto ao argumento de que: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) inviável o
exame da ocorrência de prescrição intercorrente pela via da exceção de pré-executividade por haver
necessidade de dilação probatória; c) verifica-se que a Autarquia Previdenciária não deu azo à
fluência do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a citação dos sócios da empresa
executada, razão pela qual não deve ser decretada a prescrição intercorrente, consoante art. 174 do
CTN.
5. É uníssona a posição desta Casa Julgadora no sentido de que o redirecionamento da execução contra
o sócio deve-se dar no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica. Precedentes.
6. No caso, verifica-se que a empresa executada foi citada no dia 29/03/1996 e o sócio, ora recorrido,
apenas em 10/10/2002, ou seja, além do prazo qüinqüenal. Ocorrência da prescrição intercorrente.
 7. Recurso especial não-provido.

 

Mas há quem entenda de modo diverso, defendendo o direito da Administração ter seu prazo de cinco anos para

promover o redirecionamento contado apenas após a apuração da conduta ilícita do administrador, como no caso de encerramento

irregular da sociedade, averiguada no curso do processo de execução.

 
Entendemos, ainda, que, como a responsabilidade está pautada na configuração de um ato ilícito e em
já tendo sido exercido o direito de ação relativamente a cobrança do crédito tributária, esta ilicitude
pode ser provada a qualquer tempo no processo executivo, desde que as provas de sua configuração
apenas possam ser produzidas quando já iniciado referido processo. Tal idéia se baseia no fato de que
o que está em jogo não é uma conduta qualquer, mas sim um ato doloso que apenas se tornou
juridicamente configurável no decorrer do processo executivo, somente podendo produzir efeitos no
mundo do direito a partir de então. (ARAÚJO, 2007, p. 171).

 

Superadas as condições procedimentais da ação de execução fiscal, restou esclarecido que todas as hipóteses tratadas de

redirecionamento versaram sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, III, do CTN.

 

A desconsideração, segundo artigo 50 do Código Civil de 2002, só será efetivada pelo magistrado. Os pressupostos

descritos, contudo, não inviabilizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, pois apesar da decisão ser proferida

pelo magistrado, este age a requerimento da parte interessada, no caso, do sujeito ativo da obrigação tributária. Naturalmente que o

pedido formulado em juízo para a desconsideração deverá estar acompanhado da verificação de ocorrência dos requisitos deste

instituto pelo servidor competente, no âmbito do processo tributário administrativo, da respectiva intimação do responsável e da

posterior correção do título executivo. As alegações não podem ser formulados aleatoriamente em juízo, devem estar precedidas de

todos os atos necessários à imputação do dever jurídico tributário.
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As espécies de responsabilidade previstas no direito tributário esvaziam a possibilidade de aplicação da desconsideração

da personalidade jurídica no direito tributário, visto abarcar todas as situações em que o instituto poderia ser aplicado no campo do

direito tributário.

 

 Mas na jurisprudência ainda há confusão na aplicação dos institutos, quando se determina a desconsideração da

personalidade jurídica está-se na verdade imputando ao administrador a responsabilidade tributária. A exemplo, transcreve-se o

acórdão do recurso 1.0479.00.010727-2/001(1), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relatado pelo Desembargador

Marcelo Rodrigues:

 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. FALÊNCIA DA EMPRESA. MÁ-ADMINISTRAÇÃO - NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO DO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA - VOTO VENCIDO. É possível a desconsideração da personalidade jurídica para
que os bens dos sócios diretores, quando os da empresa não forem suficientes para garantir a
execução, em demonstrado haver agido com excesso de poder, ou ocorrer a violação do contrato social
ou do estatuto, ou ainda a infração a lei ou a prática de atos ilícitos, como ainda a falência da empresa
devedora por má-administração. Para desconsiderar a personalidade jurídica de executada, necessário
se faz a instalação de procedimento incidental, com participação da requerente, e a indispensável
citação da empresa devedora e de seus nomeados sócios para virem acompanhar, querendo, o
incidente processual, onde deve lhes garantir a mais ampla instrução probatória para demonstrar a
existência ou não das condições para aplicação da disregard doctrine, sem o que restam violados os
princípios do devido processo legal e do contraditório, além de não garantir às partes o direito
fundamental da ampla oportunidade de defesa. V.V.

 

Até mesmo para o abuso de personalidade o artigo 137 do CTN prevê a responsabilidade pelo ato ilícito pelo qual o

responsável terá seu patrimônio sacrificado pela satisfação da obrigação.

 

Apesar de previsto no ordenamento jurídico brasileiro, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada

apenas quando presentes seus requisitos elementares, pelo magistrado.

 

De forma semelhante, deve ser tratada a responsabilidade, que no âmbito tributário pode ser apurada em sede

administrativa ou judicial, abrangendo todas as possibilidades de sacrifício do patrimônio particular do administrador responsável

para o cumprimento das obrigações da sociedade inadimplidas por atos por ele praticados com excesso de poderes, infração à lei,

estatuto ou contrato social.

 

Conclusões

 

Criados no ordenamento jurídico meios para coibir fraudes e abusos dos sócios e gestores das pessoas jurídicas, foram

destacados para o presente trabalho a responsabilidade tributária e a desconsideração da personalidade jurídica, institutos

frequentemente utilizados com vistas ao sacrifício do patrimônio particular para adimplemento da obrigação da sociedade.

 

Apesar de cautelosamente positivado pelo Código Civil de 2002, a desconsideração da personalidade jurídica, também

prevista em diversos outros instrumentos legislativos, vem sendo aplicada pelos Tribunais sob o fundamento de que a autonomia
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das personalidades e patrimônios dos sócios e empresa constituída com responsabilidade limitada, não goza mais de caráter

absoluto. E esse posicionamento foi adotado em virtude das condutas ilícitas dos sócios, que se valendo da pessoa jurídica praticam

atos abusivos com desvio de finalidade ou confusão patrimonial para prejudicar terceiros.

 

Mas, para o direito tributário a aplicação desse instituto não se faz necessária, visto existir expressamente prevista no

CTN a figura da responsabilidade tributária que, subdividida em várias espécies, abarca todas as hipóteses de condutas ilegais,

excesso de poderes e infração a contrato social e estatuto, justificadores do sacrifício do patrimônio do administrador para

adimplência de obrigação social.

 

Assim, mesmo diante do requerimento de redirecionamento da execução fiscal para o gestor da sociedade, após apuração

e comprovação de conduta ilícita, basta a aplicação da responsabilidade tributária, sem necessidade de desconsideração da

personalidade jurídica, que o agente responsável será coagido a responder, na medida de sua culpa, com o seu patrimônio pessoal

pelas dívidas da sociedade.

 

Portanto, apesar dos equívocos de alguns Tribunais na aplicação do instituto da responsabilidade, com denominação

diversa, não se nega a existência da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que para o direito tributário apresenta-se

prescindível.
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A INCIDÊNCIA DO ICMS NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA: UMA ANÁLISE
SEGUNDO A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA

THE INCIDENCE OF ICMS ON THE ELECTRIC ENERGY SOCIAL TARIFF: ANNALYSIS ACCORDING
TO THE RULE-INCIDENCE MATRIX

Andressa Guimarães Torquato Fernandes Rêgo

RESUMO
O presente estudo tem por finalidade analisar a incidência do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) na Tarifa Social de Energia Elétrica. Referida tarifa, criada pela
Lei n. 10.438/2002, beneficia o consumidor residencial, legalmente classificado como baixa
renda, com descontos incidentes sobre a tarifa plena cobrada dos demais consumidores
residenciais. Tal medida constitui-se num importante instrumento para a implementação de uma
política pública de universalização do fornecimento de energia elétrica, assegurando à população
de baixa renda a continuidade da prestação desse serviço, por meio da cobrança de uma tarifa
compatível com a sua disponibilidade financeira. 

No período em que foi instituída a Tarifa Social de Energia Elétrica pelo governo federal,
estavam em pleno vigor os contratos de concessão para a prestação de serviço público de
distribuição de energia elétrica, firmados anteriormente com as empresas concessionárias. Essa
mudança unilateral da política tarifária, por parte do poder concedente, alterou o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, acarretando prejuízos para as empresas concessionárias.
Diante disso, foi criado um mecanismo de indenização para essas empresas, de modo a
restabelecer o equilíbrio do contrato, consistente no pagamento de subvenção econômica. 

Ocorre que segundo o Convênio ICMS n. 79/2004, nas operações de venda de energia elétrica a
um beneficiário da tarifa social, a base de cálculo do ICMS deverá ser o valor da energia
consumida sem o desconto previsto na Lei, isto é, incidirá sobre a tarifa plena cobrada dos
demais consumidores residenciais. 

Essa situação causa perplexidade e será analisada adiante à luz da teoria da regra-matriz de
incidência, de modo a verificar se há incoerência entre essa norma e o sistema jurídico no qual
ela está inserida. 

Para tanto, discorreremos sobre a regra-matriz de incidência e sua aplicação ao ICMS, a
incidência deste tributo especificamente sobre as operações de fornecimento de energia elétrica,
a legislação que trata da Tarifa Social de Energia Elétrica, e, por fim, a incidência do ICMS
nesta. 

PALAVRAS-CHAVES: Tarifa social; energia elétrica; icms

ABSTRACT
The present study aims at analyzing the incidence of Tax on Circulation of Goods and Services
(ICMS) in the Social Tariff of Electricity. That rate was established under Law No 10.438/2002,
benefits the residential consumer, legally classified as low income, with discounts applied on the
full rate charged to other residential consumers. This is an important instrument to implement a
public policy of universal electric energy supply, ensuring the low income population continuity of
providing that service, by levying a rate commensurate with its financial status. 

By the time the Electric Energy Social Tariff was established by the federal government, were in
force the concession contracts for the provision of public electric energy distribution, previously
signed with the concessionary companies. This unilateral change of tariff policy, by the grantor,
modified the economic-financial aspects of contracts, causing damage to the concessionaires.
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Considering this, a mechanism of compensation for these companies was created in order to
restore the balance of the contract, consisting of the payment of economic subsidy. 

It happens that in accordance with ICMS No 79/2004 Convention, in transactions for sale of
electricity to a beneficiary's social tariff, the basis for calculating the GST should be the value of
the energy consumed without the discount provided by law, that is, will incide on the full rate
charged to other consumers residential. 

This situation generates perplexity and will be analyzed below in accordance with the theory of
rule-incidence matrix in order to ascertain whether or not there is inconsistency between this
standard and the legal system on which it is inserted. 

For this, we will discourse about the rule-incidence matrix and its application to the ICMS, the
incidence of this tax specifically on the operations of electric energy supply, legislation that deals
with Electric Energy Social Tariff, and, finally, the incidence of ICMS on it.
KEYWORDS: SOCIAL TARIFF; ELECTRIC ENERGY; ICMS

1 A REGRA- MATRIZ DE INCIDÊNCIA
 

De acordo com Paulo de Barros Carvalho, é possível identificar nas normas jurídicas tributárias
a repetição dos elementos que compõem as mesmas, de modo a se identificar uma regra-padrão de
incidência, ou, o que ele chamou de regra-matriz de incidência, aplicando-a, pois, como um sistema de
referência, um esquema lógico-semântico que auxilia o aplicador do direito na construção de sentido de

qualquer norma jurídica
[1]

.
Ao definir a regra-matriz de incidência, Aurora Tomazini de Carvalho, segundo os

ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, assevera que: “chamamos de regra-matriz de incidência as
normas padrões de incidência, aquelas produzidas para serem aplicadas em casos concretos, que se
inscrevem entre as regras gerais e abstratas, podendo ser de ordem tributária, previdenciária, penal,
administrativa, [...] dependendo das situações objetivas para as quais seu vetor semântico aponta” (2009, p.
361-362).

Acerca da função operativa e prática da regra-matriz de incidência para o operador do direito,
especificamente para o campo do direito tributário, Paulo de Barros Carvalho ensina que:

 
A esquematização formal da regra-matriz de incidência tem-se mostrado um
utilíssimo instrumento científico, de extraordinária fertilidade e riqueza para a
identificação e conhecimento aprofundado da unidade irredutível que define a
fenomenologia básica da imposição tributária. Seu emprego, sobre ser fácil, é
extremamente operativo e prático, permitindo, quase que de forma imediata,
penetrarmos na secreta intimidade da essência normativa, devassando-a e
analisando-a de maneira minuciosa (2010a, p. 381).

 
Adentrando nos componentes das normas gerais e abstratas, destinadas a regular condutas,

observa-se que em todas elas são encontrados os seguintes elementos: uma hipótese, que descreve um
acontecimento passível de ocorrência no mundo fático, e um conseqüente, que prescreve a instauração de
uma relação jurídica quando verificado, no caso concreto, a ocorrência do evento descrito abstratamente no
antecedente da norma.
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Na hipótese verifica-se, portanto, a descrição de uma conduta, que se dá num determinado
ponto do espaço e do tempo. Ao núcleo dessa conduta, consistente num verbo de ação ou de estado, que
expressa um proceder humano, chamou-se de critério material da regra-matriz de incidência.

O segundo critério componente da hipótese é o espacial, responsável por informar o local onde
o evento, a ser provido à categoria de fato jurídico, deve ocorrer. Por último, tem-se o critério temporal, no
qual estão contidas as informações capazes de identificar o momento em que deve ocorrer o evento, para
que este possa ser convertido em fato jurídico, dando, por conseguinte, origem a uma relação jurídica.

No que tange aos critérios componentes do conseqüente da norma jurídica, encontram-se os
seguintes: um critério pessoal e um critério prestacional. Naquele, são identificados os sujeitos ativo e
passivo da relação obrigacional, enquanto neste, tido como o núcleo do conseqüente, está delimitado o
objeto da prestação a ser executada pelo sujeito passivo em benefício do sujeito ativo.
 
4 A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ICMS
 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 155, II, estabeleceu que compete aos
Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior”.

Segundo Paulo de Barros Carvalho, é possível identificar na referida regra jurídica três regras-
matrizes distintas, destacando os três antecedentes normativos que a legislação constitucional consagra,
quais sejam:

 
a) realizar operações relativas à circulação de mercadorias;
b) prestar serviços de comunicação, mesmo que se iniciem no exterior, prestações
essas que deverão concluir-se ou ter início dentro dos limites territoriais dos
Estados ou do Distrito Federal, identificadas as prestações no instante da execução,
da geração ou da utilização dos serviços correspondentes;
c) prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal;

 
Para o escopo do presente trabalho, nos deteremos a analisar a regra-matriz de incidência do

ICMS referente às operações de circulação de mercadorias.
Transportando os critérios gerais da regra-matriz de incidência tratados acima para as normas

jurídicas de direito tributário, especificamente para a que trata da incidência do ICMS sobre mercadorias,
observamos a seguinte estrutura:

 
         Hipótese: realizar operações relativas à circulação de mercadorias

nos limites de um Estado da federação ou do Distrito Federal, reputando-se ocorrido tal
evento no momento da transferência da titularidade do bem.

 
         Conseqüente: aquele que realizou a operação referente à circulação

de mercadorias deve pagar à Fazenda Estadual o valor resultante da incidência da
alíquota prevista na legislação estadual sobre o valor da operação, isto é, sobre a sua
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base de cálculo.
 

         Critérios da Hipótese:
 

      Critério material: realizar operações relativas à circulação de
mercadorias. O verbo é realizar e o complemento é toda a locução “operações
relativas à circulação de mercadorias”;

      Critério espacial: qualquer lugar do Estado que editou a Lei;
      Critério temporal: é o momento de entrada da mercadoria no

estabelecimento, real ou simbólica, isto é, não é necessária a transferência física
do bem, mas sim de sua titularidade.

 
         Critérios do Conseqüente:
 

      Critério pessoal: sujeito ativo é o Estado ou Distrito Federal que
editou a Lei e o sujeito passivo é “qualquer pessoa (física, jurídica, ou, até, sem
personificação de Direito) envolvida, em caráter de habitualidade, com a prática
de operações mercantis”. (CARRAZZA, 2006, p. 40)

      Critério quantitativo: base de cálculo é o valor da mercadoria cuja
titularidade foi transferida e a alíquota é aquela prevista na legislação estadual.

 
Dentre os critérios expostos, formadores da regra-matriz de incidência do ICMS sobre

operações de circulação de mercadorias, merece especial destaque para a compreensão do nosso objeto de
estudo, um dos elementos que informam o critério quantitativo do conseqüente da norma jurídica, qual
seja, a base de cálculo.

Para Paulo de Barros Carvalho, “a base de cálculo é a grandeza instituída na conseqüência da
regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento
inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da
prestação pecuniária” (2010a, p. 363). Este autor cita em sua obra a doutrina de Alfredo Augusto Becker,
entusiasta do papel da base de cálculo na conformação da regra-matriz de incidência, reputando-a como o
“único elemento apropriado para exprimir o gênero do tributo” (2010a, p. 361).

Segundo Roque Antonio Carrazza, a base de cálculo do ICMS deve necessariamente ser uma
medida da operação mercantil realizada, devendo, obrigatoriamente, guardar correlação lógica com a
hipótese de incidência do tributo, sob pena de violar o direito do contribuinte de ser tributado nos termos
estabelecidos na Constituição (2006, p. 76).

Conforme se depreende das lições citadas e do próprio texto da Constituição Federal, não resta
dúvidas de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação realizada; no entanto, há grande
divergência sobre o que efetivamente compõe o valor da operação.

A Lei Complementar n. 87/96, que estabeleceu normas gerais de direito tributário para o
imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de
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mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
chamada de Lei Kandir, estabeleceu o seguinte em seu artigo 13, § 1º, em relação à composição da base de
cálculo do ICMS:

 
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
[...]
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;
b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e
ordem e seja cobrado em separado.

 
A determinação do referido dispositivo legal de incluir na base de cálculo do tributo o montante

do próprio imposto e o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou
debitadas, bem como descontos concedidos sob condição, sofre forte crítica da doutrina.

Roque Antonio Carrazza assevera que a inclusão de seguros e juros no cálculo da base de
cálculo do ICMS é manifestamente inconstitucional uma vez que “seguros e juros não encerram atos
mercantis, mas, sim, operações financeiras, tributáveis, em tese, apenas pela União, com respaldo no art.
153, V, da CF (compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários)” (2006, p. 126).

O mesmo autor também faz duras críticas à inclusão do montante do próprio imposto na sua
base de cálculo, o que a doutrina chama de “tributação por dentro”, considerando-a uma “aberrante
inconstitucionalidade”, argumentando no seguinte sentido:

 
Se o imposto é sobre operações mercantis, sua base de cálculo só pode ser o valor
da operação mercantil realizada. Se o imposto é sobre prestações de serviços de
transporte transmunicipal ou de comunicação, sua base de cálculo só pode ser o
preço do serviço prestado.
Obviamente, o valor das operações e prestações é o realmente praticado, ou seja,
aquele que vigorava quando da incidência do imposto.
Do contrário cobra-se um adicional de ICMS, que nada tem a ver com a expressão
econômica da operação mercantil ou da prestação de serviço realizada.
Tal adicional tem por hipótese de incidência o fato de alguém pagar ICMS. Sua base
de cálculo é um percentual do ICMS pago.
Com isso, os Estados e o Distrito Federal estarão cobrando imposto sobre o imposto
a pagar.
Trata-se de um caso típico de bis in idem, que nosso ordenamento constitucional
absolutamente não abona (2006, p. 264).

 
De fato, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS segundo a fórmula “por dentro” é

patente, majorando indevidamente a alíquota desse imposto. A título exemplificativo, veja-se a alíquota
real cobrada pela compra de uma mercadoria.
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Exemplo:
- Custo da mercadoria + margem de lucro = R$ 80,00
- Alíquota do ICMS = 18%
- 100% (valor do produto) – 18(alíquota) = 82
Base de cálculo = R$ 80,00 : 82 = R$ 97,56 x 18% = 17,56
ICMS devido = R$ 17,56

 
Note-se que segundo esta fórmula, a alíquota incidente de fato não foi de 18% (dezoito por

cento), o que importaria num ICMS devido no valor de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos).
Portanto, a alíquota efetiva cobrada foi de 21,95% (vinte e um inteiros e noventa e cinco centésimos).

No que tange aos descontos concedidos sob condição integrarem a base de cálculo do ICMS,
não há significativa divergência sobre o assunto. É o que ocorre, por exemplo, nos descontos concedidos
por ocasião da liquidação de duplicata (desde que esta ocorra dentro de determinado prazo). Neste caso, os
descontos ficam condicionados à liquidação do título dentro do prazo estipulado, ou seja, ficam
subordinados a evento futuro e incerto.

Já no que se refere aos descontos incondicionais, isto é, aqueles que figuram na própria Nota
Fiscal, estes não integram a base de cálculo do ICMS.

Neste sentido, Hugo de Brito Machado, citado por Roque Antonio Carrazza, afirma que:
                            

“a base de cálculo do ICMS não é o preço anunciado ou constante de tabelas. É o
valor da operação. E este se define no momento em que a operação se concretiza.
Assim, os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os de
descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer outros descontos cuja efetivação
não fique a depender de evento futuro e incerto, não integram a base de cálculo do
ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a saída da
mercadoria” (2006, p. 111).

 
Essa informação é de suma importância para o estudo ora realizado, pois, como será visto

adiante, nas operações de fornecimento de energia elétrica à população de baixa renda, beneficiada pela
Tarifa Social de Energia Elétrica, por meio de descontos no valor da tarifa plena, sem contrapartida por
parte do consumidor, tem sido utilizado como base de cálculo para a incidência do tributo o valor da tarifa
plena, e não o valor efetivamente pago na operação, com os descontos concedidos pela Lei.

 
5 O ICMS NAS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
 
5.1 Definição do conceito “energia elétrica”

 
A energia elétrica, quando dotada de valor econômico, é considerada, para fins legais, um bem

móvel (CC, art. 83, I). No direito tributário, quando posta para circulação no mercado, é equiparada a uma
mercadoria como as outras, incidindo sobre a sua venda ICMS, PIS/COFINS e a Contribuição Social de
Iluminação Pública (COSIP).
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Antes de ingressarmos na análise das especificidades que marcam a incidência do ICMS no
valor da energia elétrica comercializada pelas empresas distribuidoras com o consumidor final, faz-se
mister definirmos o conceito de energia elétrica, isto é, ao que estamos nos referindo quando
pronunciamos tal expressão.

A energia pode se manifestar de diversas formas na natureza, conforme exemplificam as
energias: cinética, solar, hidráulica, nuclear, elétrica, etc., sendo estas subdivididas em energias primárias e
secundárias.

As energias primárias são as formas de energia encontradas diretamente na natureza e que não
sofreram nenhuma transformação, como por exemplo, a energia eólica. Por sua vez, as secundárias são
aquelas que já sofreram interferência do homem e se apresentam na forma como serão utilizadas; exemplo
destas é a energia elétrica, objeto do presente estudo. (ANDRADE; LEMOS, 2010).

 
5.2 A regra-matriz de incidência do ICMS nas operações de comercialização de energia elétrica

 
A especificidade dada pelo constituinte acerca da incidência do ICMS nas operações de

comercialização de energia elétrica é expressiva de tal forma que temos uma regra-matriz de incidência
específica para essa mercadoria.

Roque Antonio Carrazza, ao analisar o ICMS na Constituição, ensina que este tributo alberga
pelo menos cinco impostos diferentes, a saber:

 
a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de
mercadorias), que, de algum modo, compreende o que nasce da entrada de
mercadorias importadas do exterior; b) o imposto sobre serviços de transporte
interestadual e intermunicipal; c) o imposto sobre serviços de comunicação; d) o
imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia elétrica; e e) o
imposto sobre extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. Dizemos
diferentes, porque estes tributos têm hipóteses de incidência e bases de cálculo
diferentes. Há, pois, pelo menos cinco núcleos distintos de incidência do ICMS.

 
Passemos, pois, a analisar os critérios da regra-matriz de incidência para o ICMS sobre o

consumo de energia elétrica.
 

5.2.1 Critérios da hipótese
 

Uma interpretação sistemática do artigo 155, §§ 2º, X, “b”, e 3º, da Constituição Federal
[2]

, e
dos artigos 2º, § 1º, III; 3º, III; 4º, parágrafo único, IV; 6º, § 1º; 9º, § 1º, I e II; 11, I, “g”; e 12, XII, todos
da Lei Complementar 87/96, nos leva à seguinte conclusão acerca da estrutura da regra-matriz de
incidência do ICMS sobre o consumo de energia elétrica:

 
         Hipótese: consumir energia elétrica nos limites de um Estado da

federação ou do Distrito Federal, reputando-se ocorrido tal evento no momento de sua
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saída da empresa distribuidora para ser consumida.
 
5.2.1.1 Critério material

 
A ação que se constitui no núcleo do critério material é o verbo consumir, cujo complemento é

“energia elétrica”.  Tal conclusão é obtida mediante uma interpretação sistemática de um conjunto de
enunciados prescritivos que, articulados, dão origem à norma jurídica ora em comento. Vejamos, pois,
quais são eles.

A Constituição Federal em seu artigo 155, § 3º, refere-se genericamente à expressão “operações
de energia elétrica”, sem identificar, contudo, a qual verbo ela estaria servindo de complemento, isto é,
qual a ação passível de ser tributada pelo ICMS.

Como afirmamos acima, a energia elétrica não é encontrada livremente na natureza, sendo
obtida após um processo de transformação da energia primária em secundária.

Desde o momento em que ela é gerada, até chegar ao consumidor final, é necessária a
realização de uma série de atividades, que, em conjunto, denominou-se “atividades de exploração de
serviços e instalações de energia elétrica”. O Decreto nº 2.655/98, que regulamentou o Mercado Atacadista
de Energia Elétrica, dispôs em seu artigo 1º que: “a exploração dos serviços e instalações de energia
elétrica compreende as atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização, as quais serão
desenvolvidas na conformidade da legislação específica e do disposto neste regulamento”.

Destaque-se que no que tange às operações interestaduais de exploração de energia elétrica, é
proibido expressamente pela CF a incidência do ICMS sobre a energia elétrica quando esta for destinada à
industrialização ou à comercialização.

Dessa forma, no sentido do exposto por Roque Antonio Carrazza, tem-se que para efeito de
incidência do ICMS, o sujeito ativo poderia optar por tributar uma, duas, ou todas as atividades acima
referidas, desde que obedecido o princípio da não-cumulatividade e a exceção constitucional.

A Lei Complementar n. 87/96, em relação às operações interestaduais de exploração de energia
elétrica, elegeu como contribuinte do ICMS a pessoa física ou jurídica que adquira energia elétrica oriunda
de outro Estado, quando não destinada à comercialização ou à industrialização; isto é, será contribuinte do
tributo o consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica (art. 4º, IV).

Entenda-se por consumidor final, nos termos da Convenção de Comercialização de Energia
Elétrica - CCEE, anexa à Resolução Normativa n. 109 da Aneel, de 26 de outubro de 2004, “a pessoa
física ou jurídica, responsável por unidade consumidora ou por conjunto de unidades consumidoras
reunidas por comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, e que, concomitantemente, estejam
localizadas em áreas contíguas, possam ser atendidas por meio de um único ponto de entrega e cuja
medição seja, também única”.

Em se tratando de operações de exploração de energia elétrica realizadas exclusivamente dentro
de um único Estado, cabe a este eleger a atividade que consistirá no núcleo do critério material da hipótese
de incidência do imposto. No entanto, mesmo que um Estado optasse por tributar uma outra atividade, que
não o consumo, é importante destacar que devido à geração de energia elétrica ser concentrada em grandes
usinas hidrelétricas, localizadas em pontos específicos do território nacional, a grande maioria das
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operações caracteriza-se por ser interestadual.
Desse modo, tomamos por base no presente estudo a regra-matriz de incidência do ICMS sobre

energia elétrica em que se verificam operações interestaduais na cadeia de exploração, ou, mesmo quando
isso não ocorra, a legislação estadual que eleja como critério material da hipótese de incidência desse
imposto a ação de alguém consumir energia elétrica. Com isso, teremos em ambos os casos o critério
material da hipótese de incidência do ICMS sobre energia elétrica sendo composto pelo verbo “consumir”,
e, pelo complemento, “energia elétrica”.

 
5.2.1.2 Critério espacial
 

O critério espacial do antecedente da norma de incidência vem delineado no artigo 11 da
chamada Lei Kandir, segundo a qual:

 
Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto
e definição do estabelecimento responsável, é:
 
I - tratando-se de mercadoria ou bem:
[...]
g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas
operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis
dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização;

 
Diante do exposto, tem-se que o local onde deverá ser praticado o evento para fins de

instauração, em concreto, da relação jurídica tributária prevista genericamente no conseqüente da norma,
será o Estado onde a energia elétrica for consumida.

 
5.2.1.3 Critério temporal

 
O critério temporal da hipótese da norma de incidência do ICMS é, conforme determina o

artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
[3]

, o momento da saída da energia
elétrica do estabelecimento da empresa distribuidora.

No entanto, devido à impossibilidade de armazenamento desse bem
[4]

, deve-se levar em
consideração o momento da saída como ato-contínuo ao do seu efetivo consumo.

Da mesma forma entende Roque Antonio Carrazza, ao afirmar que:
 

Com isto estamos enfatizando que tal tributação, em face das peculiaridades que
cercam o fornecimento de energia elétrica, só é juridicamente possível no
momento em que a energia elétrica, por força de relação contratual, sai do
estabelecimento do fornecedor, sendo consumida.

 
Assim, tem-se como critério temporal da hipótese, o momento em que a energia é efetivamente

utilizada pelo consumidor final.
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5.2.2 Critérios do conseqüente

 
Diante do exposto, podemos concluir que o conseqüente da norma jurídica de incidência do

ICMS está assim delineada:
 
         Conseqüente: aquele que consumiu energia elétrica deve pagar à

Fazenda Estadual o valor resultante da incidência da alíquota prevista na legislação
estadual sobre o valor da operação, isto é, sobre a sua base de cálculo.

 
5.2.2.1 Critério pessoal

 
Na averiguação sobre o critério pessoal do conseqüente da norma jurídica de incidência,

verificamos, como tratado acima, um sujeito passivo e um sujeito ativo da obrigação tributária.
O sujeito passivo, conforme exposto acima, é o consumidor de energia elétrica. Ele é o

contribuinte de fato e de direito da obrigação de pagar determinada quantia.
No caso comercialização de energia elétrica com o consumidor final, há, para as empresas

distribuidoras ou geradoras que comercializem esse bem com o consumidor final, seja ele pessoa física ou
jurídica, o dever de atuar como substituto tributário do imposto. Isso quer dizer que será dessas empresas a
obrigação de recolher o tributo junto à Fazenda do Estado em que ocorrer o consumo, assegurado o direito
ao ressarcimento dos valores pagos.

Vale esclarecer que as únicas empresas que atuam na cadeia de exploração de energia elétrica
habilitadas a comercializar esse bem com o consumidor final, e, portanto, atuarem como substitutas
tributárias, são as empresas de distribuição e geração de energia elétrica. Esta regra esta disposta no artigo
10 do Decreto 2.65/1998, que atribui às empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas, a gerar
ou distribuir energia elétrica, a responsabilidade para a correspondente comercialização.

Como as empresas geradoras só podem fornecer energia elétrica para consumidores

específicos, listados de forma exaustiva no Decreto mencionado
[5]

, tem-se que a responsável pela
comercialização da energia elétrica com o consumidor residencial final será sempre a empresa

distribuidora
[6]

.
 Por sua vez, o sujeito ativo da obrigação será o Estado onde ocorreu o consumo da energia.

Note-se que nesse caso há uma exceção à regra do ICMS sobre as mercadorias em geral, segundo a qual,
tem-se por praticado o evento ensejador da relação jurídica tributária no momento da saída da mercadoria
de estabelecimento do contribuinte, sendo a mercadoria tributada, portanto, no Estado de origem, e, não do
destino, como ocorre no caso excepcional da energia elétrica, lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos.
 
5.2.2.2 Critério quantitativo
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O critério quantitativo, de acordo com o exposto acima, é composto pela base de cálculo, a
qual equivale ao valor da mercadoria cuja titularidade foi transferida, e pela alíquota, variando esta
conforme previsão da legislação estadual.

Acerca da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, Roque Antonio
Carrazza, explica que:

 
A base de cálculo possível do ICMS incidente sobre energia elétrica é o valor da
operação da qual decorra a entrega desta mercadoria (a energia elétrica) ao
consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica efetivamente consumida, vale
dizer, o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria ao consumidor
final. Isto corresponde, na dicção do art. 34, § 9º, do ADCT, ao preço então
praticado na operação final.

 
Há, no entanto, uma gama significativa de divergências entre doutrina e jurisprudência

envolvendo a composição do valor da base de cálculo deste tributo. Algumas já foram abordadas linhas
acima, quando se falou da base de cálculo do ICMS incidente sobre as mercadorias em geral; adiante,
abordaremos a questão da inclusão das subvenções econômicas pagas pela União às empresas
distribuidoras de energia elétrica em razão dos prejuízos que lhes foram causados com a criação da Tarifa
Social de Energia Elétrica, na base de cálculo desse imposto.
 
6 A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
 
6.1 A Introdução da Tarifa Social de Energia Elétrica no Direito Brasileiro
 

A Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída pela Lei 10.438 

de 26 de abril de 2002, é fruto de uma política pública do governo 

federal que visa a universalização do uso da energia elétrica, tendo 

por base a concessão, para a população de baixa renda, de descontos 

incidentes na tarifa plena cobrada pelas empresas distribuidoras da 

classe de consumidores residenciais.

Com a implementação da Tarifa Social de Energia Elétrica, a 

classe de consumo residencial foi desmembrada em duas: a residencial 

baixa renda e a residencial. Os critérios adotados pela referida norma 

para classificar os consumidores residenciais de energia elétrica como 

integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, (art. 1º, § 1º, da 

Lei 10.438/2002 e Decreto 4.336/2002 da Aneel), eram os seguintes: 

 

•    Consumidores que cumulativamente: tenham consumo 
mensal de energia elétrica inferior a 80 kWh, cuja 

residência seja atendida por circuito monofásico ou 

bifásico equivalente, e que apresentem média de 

consumo mensal dos últimos 12 meses de 80 kWh, não 
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podendo haver dois registros de consumo superiores 

a 120 kWh nesse período.

 

•    Ou, consumidores que cumulativamente: tenham 
consumo mensal de energia elétrica entre 80 kWh e 

220 kWh, com média anual de consumo de 220 kWh, e 

que, após a publicação da Lei 10.836/2004, que 

instituiu o Programa Bolsa Família, estejam nele 

cadastrados. 

 

Como pode se observar, no primeiro caso, a concessão da tarifa 

especial era automática, não sendo necessária qualquer comprovação 

sobre a renda para a aquisição do benefício. No entanto, proibia-se a 

existência de dois registros de consumo superiores a 120 kWh no ano, o 

que impedia que residências de veraneio fossem beneficiadas.

Já para os consumidores que tinham média mensal de consumo 

entre 80 kWh e 220 kWh era necessário o preenchimento dos critérios 

estabelecidos pelo Programa Bolsa Família, que beneficia famílias com 

renda per capita entre R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 120,00 (cento e 

vinte reais).

Para esses consumidores, segundo a Aneel, as empresas 

distribuidoras eram obrigadas a conceder, a seu critério, descontos que 

podiam variar entre 10% (dez por cento) e 65% (sessenta e cinco por 

cento). (ANEEL, 2007)

 

6.2 As Alterações Introduzidas na Tarifa Social de Energia Elétrica 

pela Lei nº 12.212/2010

 

A Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, alterou algumas 

disposições da Lei 10.438/2002, criando novos critérios para a 

classificação do consumidor residencial como baixa renda, bem como 

organizou as faixas de descontos da tarifa social. 

Os critérios eleitos pela nova legislação para o enquadramento 

do consumidor de energia elétrica na subclasse residencial baixa renda 

acabaram com a concessão automática do benefício para aqueles que 

consumissem até 80 kWh, passando a ser necessário que a família que 

habite a unidade consumidora esteja inscrita no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. No entanto, o limite 

da renda familiar per capita aumentou consideravelmente, podendo ser 

menor ou igual a meio salário mínimo nacional (art. 2º, I).
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A legislação beneficiou também as unidades consumidoras nas 

quais habite portadores de deficiência e idosos que sejam beneficiários 

de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 

e 21 da Lei nº 8.742/95. (art. 2º II)
[7]

. 

Em relação às famílias beneficiadas pela tarifa social segundo 

os critérios da legislação anterior, e que não se enquadrem nos novos, 

estabelecidos nos incisos I e II do art. 2º da Lei 12.212/2010, 

deixarão elas de ter direito ao benefício da Tarifa Social de Energia 

Elétrica, conforme determinou o artigo 7º dessa norma.

No que tange às faixas de consumo, passíveis de incidência do 

desconto, o artigo 1º da Lei em comento estabeleceu o seguinte:

 

Art. 1o  A Tarifa Social de Energia Elétrica, Lei 
10.438, de 26 de abril de 2002, para os consumidores 
enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, 
caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa 
aplicável à classe residencial das distribuidoras de 
energia elétrica, será calculada de modo cumulativo, 
conforme indicado a seguir: 
I - para a parcela do consumo de energia elétrica 
inferior ou igual a 30 (trinta) kWh/mês, o desconto será 
de 65% (sessenta e cinco por cento); 
II - para a parcela do consumo compreendida entre 31 
(trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o desconto 
será de 40% (quarenta por cento); 
III - para a parcela do consumo compreendida entre 101 
(cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o 
desconto será de 10% (dez por cento); 
IV - para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos 
e vinte) kWh/mês, não haverá desconto. 

 

Além disso, há uma faixa de desconto especial para as famílias 

indígenas e quilombolas que atendam ao disposto nos incisos I ou II do 

artigo 2º, que terão direito a um desconto de 100% (cem por cento) até 

o limite de consumo de 50 kWh/mês (art. 2º, § 4º).

 

6.3 A subvenção econômica destinada a cobrir os custos das empresas concessionárias com a criação
da Tarifa Social de Energia Elétrica e os mecanismos para o seu financiamento
 

Para evitar que essa nova tarifa causasse prejuízos para as 

empresas concessionárias, o artigo 13 da Lei nº 10.438/2002 impôs à 

União a criação da Conta de Desenvolvimento Energético, que, entre 

outras finalidades, destina-se a conceder subvenção econômica para as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, em face dos prejuízos 

gerados pela criação da Tarifa Social de Energia Elétrica, de modo a 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
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concessão anteriormente firmados.

A Lei n. 4.320/1964, que institui normas gerais de direito 

financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal, estabeleceu no seu 

artigo 12, § 3º, II, que:

 
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes 
categorias econômicas:
[...] 
§ 3º Consideram-se subvenções, para efeitos desta lei, 
as transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se 
como:
[...] 
II – subvenções econômicas, as que se destinem a empesas 
públicas ou privadas de caráter industrial, agrícola ou 
pastoril.

 
As subvenções econômicas são, portanto, transferências de recursos do setor público, para o

setor privado, a fim de atender às finalidades expostas no artigo 18 dessa mesma Lei, quais sejam: a)
cobrir diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios
ou outros materiais; e, b) realizar o pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou
materiais.

Diante do disposto em tais dispositivos, poderia se pensar, numa análise apressada, que as
subvenções econômica pagas pela União, por meio dos recursos alocados na Conta de Desenvolvimento
Energético, para as empresas distribuidoras de energia elétrica, são subvenções econômicas destinadas a
cobrir as diferenças entre o preço de mercado e o preço de revenda. No entanto, como será visto, a
finalidade das subvenções concedidas no caso em análise merece interpretação mais apurada, em conjunto
com outras normas que compõem o sistema jurídico, para que se possa chegar a uma conclusão segura.

Na verdade, os recursos que a União transfere para as empresas distribuidoras de energia
elétrica, a título de subvenção econômica, não equivalem exatamente à diferença entre o preço praticado
no mercado e o preço de revenda.

Veja-se que de acordo com o Decreto n. 4.538/2002, art. 1º, § 2º:
 

“o montante da subvenção corresponderá à diferença, se positiva, entre o
faturamento que decorreria da aplicação dos critérios vigentes, para cada
concessionária ou permissionária, na data imediatamente anterior à incidência da
Lei no 10.438, de 2002, e aquele verificado em conformidade com os novos
critérios estabelecidos pelo art. 1o da mesma Lei”.

 
Isto quer dizer que a subvenção a ser paga não guarda não guarda qualquer relação direta com

o valor do déficit da tarifa de revenda em relação à tarifa de mercado, mas sim entre o faturamento global

da empresa, apurado no período anterior à incidência da Lei no 10.438, de 2002, e posteriormente a ela.
Tanto é que se não for constatada diminuição no faturamento da empresa, não lhe será devida

qualquer subvenção por parte do poder público; ou seja, as empresas distribuidoras vão continuar
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concedendo o desconto sobre a tarifa plena de consumo residencial, para os consumidores da subclasse
baixa renda, sem receber qualquer contraprestação do Estado.

Com base nisso, podemos concluir que a subvenção econômica ora abordada não tem a
finalidade de cobrir a diferença de preço entre a tarifa a residencial plena e a residencial baixa renda, mas,
apenas, indenizar as empresas distribuidoras pelas alterações contratuais realizadas unilateralmente pela
União, e que provocaram uma quebra no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, firmado
anteriormente à criação da Tarifa Social de Energia Elétrica.
 
6.4 A inconstitucionalidade da inclusão da subvenção econômica da Tarifa Social de Energia Elétrica
na composição da base de cálculo do ICMS incidente no consumo de energia elétrica

 
Roque Antonio Carrazza expõe em sua obra posicionamento firme acerca da

inconstitucionalidade da inclusão da subvenção econômica da Tarifa Social de Energia Elétrica na
composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica pela população de
baixa renda, aduzindo nos seguintes termos:

 
Na verdade, não é possível inserir na base de cálculo do ICMS sobre operações
com energia elétrica valores que decorrem de relação jurídica diversa, qual seja,
os que envolvem a concessionária de serviço público e o Poder concedente, com
vistas a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de que cogita o
art. 175, parágrafo único, III (política tarifária), da CF. Isto ensejaria a cobrança de
um adicional, que refugiria à competência tributária do Estado-membro. (2006, p.
230)

 
O problema surgiu no direito brasileiro por meio da previsão, no Convênio ICMS n. 79/2004,

de autorização para os Estados nele subscritos, dispensarem, na forma e nas condições da legislação de
cada unidade federada, multas e juros relativos ao ICMS devido a partir de 01 de maio de 2002, até 31 de
agosto de 2004, nas operações de fornecimento de energia elétrica a consumidores de baixa renda,
relativos à parcela de subvenção da tarifa de energia elétrica.

Depreende-se do exposto que, ao possibilitar a dispensa de multas e juros relativos ao ICMS
nas operações citadas, pelos Estados membros, a norma em questão considerou como integrante da base de
cálculo dos valores referentes a tais operações, as subvenções econômicas.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em resposta à consulta n. 195/2005, de 27 de
janeiro de 2006, formulada sobre o tema, posicionou-se no seguinte sentido:
 

Seguindo esse raciocínio, os valores referentes a seguros, juros e demais
importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob
condição, também integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações
com energia elétrica (Lei Complementar 87/96, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei 6.374/89,
art. 24, § 1º, item "1", na redação dada pela Lei 10.619/2000, art. 1º, XIII).
Destarte, o valor recebido a título dessa Subvenção Econômica deve integrar a base
de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica aos
consumidores da Subclasse Residencial Baixa Renda, uma vez que representa a
parte do preço da energia elétrica a eles fornecida a tarifas reduzidas que não foi

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5892



repassada aos demais consumidores na forma de subsídio cruzado. Tanto é assim,
que a não instituição da referida Subvenção Econômica acarretaria, inevitavelmente,
o repasse do respectivo valor às tarifas cobradas dos demais consumidores, às quais
se integra o montante do ICMS sobre elas incidente, de forma a restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão relativos às
distribuidoras de energia elétrica envolvidas. (grifos nossos)

 
Refutando o primeiro argumento exposto pelo fisco estadual, de que as subvenções econômicas

recebidas pelas empresas seriam importâncias pagas que integrariam o valor da base de cálculo do tributo,
nos temos do artigo 13 da Lei Complementar 87/96, deve-se relembrar que estamos tratando de imposto
sobre operações mercantis, cuja base de cálculo só pode ser o valor da operação. Neste sentido, nos
valemos novamente das lições de Carrazza:

 
Obviamente, o valor das operações mercantis é, no caso em exame, o realmente
praticado entre o fornecedor e o consumidor de energia elétrica. De fato, na base de
cálculo do ICMS não devem ser inseridos elementos estranhos, como subvenções do
Poder Público, que objetivam, simplesmente, assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão de serviço público, mas absolutamente estranhas
à relação jurídica entre o concessionário e o consumidor de serviço público em tela.
(2006, p. 231)

 
Além dos pontos defendidos pelo citado autor, cabe-nos ressaltar, conforme mencionado

anteriormente, que a subvenção a ser paga não tem qualquer relação direta com o valor da tarifa, sendo, na
verdade, uma subvenção econômica de caráter indenizatório, devida em face da quebra do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, permissão ou autorização, cujo montante a ser liberado
para as empresas distribuidoras guarda relação com o prejuízo global que elas tiveram no seu faturamento,
em determinado período de tempo.

Tanto é que se não for constatada diminuição no faturamento da empresa, não lhe será devida
qualquer subvenção por parte do poder público; ou seja, as empresas distribuidoras vão continuar
concedendo o desconto sobre a tarifa plena de consumo residencial, para os consumidores da subclasse
baixa renda, sem receber qualquer contraprestação do Estado, e mesmo assim o valor da tarifa plena
continuará sendo considerada para fins de composição da base de cálculo do ICMS sobre a tarifa social!

Como se percebe, por todos os ângulos que se analise a questão, a única conclusão a que se
pode chegar é a total inconstitucionalidade da base de cálculo do ICMS incidente sobre a Tarifa Social de
Energia Elétrica, por albergar no seu cálculo um valor que em nada se enquadra nos componentes da base
de cálculo deste tributo.

Para avaliar o real impacto da incidência do ICMS sobre o valor 

da tarifa plena, mesmo quando se está diante de consumidor baixa renda, 

beneficiado pela Tarifa Social de Energia Elétrica, tomemos como 

parâmetro um consumo mensal de 100 kWh, realizado por uma família que 

mora na cidade de São Paulo, onde a distribuição de energia elétrica é 

realizada pela empresa Eletropaulo, que cobra uma tarifa de 0,29349 

R$/kWh. Vale ressaltar, como mencionado acima, que o desconto é 

cumulativo, ou seja, aplicado em cada faixa de consumo do consumidor. 
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Desse modo, para obter o valor pago por essa família, deve-se resolver 

a seguinte equação
[8]

: 

 

Tarifa sem o desconto: 100 x 0,29 = R$ 29,00 

Tarifa com o desconto: 29 – (30 x 0,65 x 0,29) + (70 x 0,4 x 

0,29) = R$ 15,22

 

No entanto, o valor obtido não leva em consideração os tributos 

incidentes sobre esse serviço, quais sejam: ICMS, PIS/PASEP e COFINS, 

que majoram significativamente a tarifa cobrada do consumidor baixa 

renda. Se calcularmos o valor da tarifa após a incidência do ICMS, 

teremos um aumento de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) na tarifa 

paga pelo consumidor de baixa renda, cujo valor final, desconsiderando 

os demais tributos, seria de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta 

centavos). 

Por fim, merece destaque a afronta ao princípio da capacidade contributiva, causada pela
inclusão na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, por um consumidor baixa
renda, da diferença de valor entre a tarifa social e a tarifa plena. Sobre esse princípio, elucidativa é a lição
do Professor Paulo de Barros Carvalho, ao afirmar que “tornar efetivo o princípio da capacidade
contributiva relativa ou subjetiva quer expressar a repartição do impacto tributário, de tal modo que os
participantes do acontecimento contribuam de acordo com o tamanho do evento econômico”. (2010a, p.
372)

É cristalino que a base de cálculo sobre a qual se baseia a incidência do ICMS na Tarifa Social
de Energia Elétrica, nos moldes preconizados pelo Convênio ICMS n. 79/2004, não guarda concordância
com o tamanho de evento econômico ocorrido, ferindo direito fundamental do individuo, de ser tributado
nos limites estabelecidos constitucionalmente, bem como contra toda uma política de universalização do
uso do serviço público de energia elétrica pela população de baixa renda.
 
7 CONCLUSÃO
 

Diante do exposto, concluímos pela total inconstitucionalidade do Convênio ICMS 79/2004,
que prevê a inclusão, na base de cálculo do ICMS incidente sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, a
inclusão dos valores recebidos pelas empresas de distribuição de energia elétrica a título de subvenção
econômica.

A subvenção econômica paga pelo governo federal não guarda qualquer relação com a
diferença entre o preço da tarifa residencial plena e a tarifa residencial baixa renda, mas sim com o
prejuízo global que a empresa teve em virtude das alterações no equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, permissão ou autorização.

Além disso, tal imposição é uma afronta ao princípio da capacidade contributiva subjetiva,
impondo ao consumidor de baixa renda o pagamento de um tributo cujo valor está em total dissonância
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com o tamanho do evento econômico ocorrido, além de ir contra toda uma política de universalização do
uso do serviço público de energia elétrica pela população de baixa renda.
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[1]
 A expressão norma jurídica é aplicada no presente trabalho, de acordo com as lições de Paulo de Barros Carvalho, como “a

significação que obtemos a partir da leitura dos textos do direito positivo. Trata-se de algo que se produz em nossa mente, como
resultado da percepção do mundo exterior, captado pelos sentidos” (2010a, p. 8).
[2]

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...]
X - não incidirá: [...]
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e
energia elétrica; [...]
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir
sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País;
 
[3]

 § 9º - Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de
contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda
que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então
praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer
essa operação.
 
[4]

 A energia, enquanto presente na natureza na sua forma bruta, permite o seu armazenamento, admitindo uma futura conversão
em energia secundária, no entanto, esta não pode ser armazenada, devendo ser utilizada ou conduzida de imediato. Sendo este, o
caso da energia elétrica (ANDRADE; LEMOS, 2010).
 
[5]

 Art 4º A atividade de geração de energia elétrica, será exercida mediante concessão ou autorização e a energia produzida será
destinada:
I - ao atendimento do serviço público de distribuição;
II - à comercialização livre, assim considerada aquela contratada com os consumidores a que se referem os artigos 12, 15 e 16 da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, ou com os concessionários, permissionários e autorizados;
III - ao consumo exclusivo em instalações industriais ou comerciais do gerador, admitida a comercialização, eventual e temporária,
dos excedentes, mediante autorização da ANEEL.
 
[6]

 Segundo a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, anexa à Resolução Normativa n. 109 da Aneel, de 26
de outubro de 2004, agente distribuidor é o “titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de distribuição
para fornecer energia elétrica a consumidor final exclusivamente de forma regulada.
 
[7]
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 Além dos critérios citados, o art. 2º, § 1º, da referida norma, assegura que, 

excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a 

unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 

3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia 

cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de 

aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo 

de energia elétrica, nos termos do regulamento. 
 
[8]

 Usaremos o valor aproximado da tarifa cobrada pela Eletropaulo de 0,29 R$/kWh.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 255, INCISO VII, DA LEI 8.616/03
(CÓDIGO DE POSTURAS DE BELO HORIZONTE)

THE UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 255, ITEM VII OF LAW 8.616/03 (CODE OF BELO
HORIZONTE POSTURE)

Aleandro Pinto Da Silva Júnior

RESUMO
O presente artigo trata da inconstitucionalidade existente no artigo 255, inciso VII, da Lei
8.616/03 (Código de Posturas de Belo Horizonte - MG) no que se referente à exigência de
regularidade fiscal perante todos os entes da federação, para a realização de feira livre por
particular, tendo em vista a afronta ao artigo 170, Parágrafo Único e 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, que prevê a livre iniciativa privada e obediência ao Princípio da
Eficiência, consistindo, assim, tal exigência, em uma verdadeira cobrança indireta de tributo.
PALAVRAS-CHAVES: Inconstitucionalidade, livre iniciativa privada, tributo, sanções políticas.

ABSTRACT
This article deals with the unconstitutionality exists in Article 255, paragraph VII of Law 8.616/03
(Code of Postures of Belo Horizonte - MG) as regards the requirement for regular tax to all the
entities of the federation, to achieve fair free for private, in view of the affront to Article 170,
Paragraph One and 37 of the Constitution of the Federative Republic of Brazil, which provides for
free private initiative and obedience to the Principle of Efficiency, consisting impose such a
requirement in a real recovery indirect tribute.
KEYWORDS: Unconstitutional, free private enterprise, tax, political sanctions.

1 Introdução

 

O artigo 1° da Lei 8.616/03 traz em seu bojo os objetivos do Código de Postura da cidade de
Belo Horizonte - MG, qual seja, promover a harmonia e o equilíbrio no espaço urbano por meio
do disciplinamento dos comportamentos, condutas e procedimentos dos cidadãos no Município
de Belo Horizonte. No entanto a referida legislação deve se harmonizar e se equilibrar também
com o ordenamento jurídico pátrio, mantendo-se em sintonia, principalmente, com a
Constituição da República, sob pena de ser declarada inconstitucional no todo ou em parte.

 

Já o artigo 254 da mesma lei, prevê que a feira promovida por particular e que inclua venda a
varejo sujeita-se a processo prévio de licenciamento, sendo que o requerimento para a
concessão do documento de licenciamento para a realização da feira, conforme artigo 255 da
mesma lei, deverá, obrigatoriamente ser instruído com vários documentos, entre os quais, os
documentos previstos no inciso VII do referido artigo, quais sejam, certidão de regularidade
fiscal municipal, estadual e federal do organizador da feira e dos expositores.

 

Conforme se verá adiante, as obrigações constantes no inciso / artigo citados no parágrafo
anterior vai de encontro ao artigo 170, parágrafo único e artigo 37 da Constituição da República,
bem como a súmulas do Supremo Tribunal Federal, que prevê o livre exercício da atividade
privada, tornando-se uma verdadeira sanção política imposta pelo município de Belo Horizonte,
com o fito de cobrar indiretamente tributos devidos aos entes da federação.
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2 A livre iniciativa privada

 

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê um conjunto de normas que direcionam
todo o restante do ordenamento jurídico pátrio, situando-se, portanto, em uma posição
hierarquicamente superior às demais normas, não podendo estas contrariar aquelas.

 

Já em seu artigo 1º a Constituição da República aponta como direito fundamental a livre
iniciativa, em paralelo com os valores sociais do trabalho, senão veja-se:

 

 

"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa."

 

No que se refere especificamente à livre exercício da atividade privada, a Constituição da
República, em seu artigo 170, Parágrafo Único, assim dispõe:

 

"A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
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Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

 

Com o referido artigo a Carta Magna introduz um objetivo econômico baseado na liberdade de
iniciativa, buscando assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social,
sem exclusões ou empecilhos infra-legais. Em sendo assim, entende-se que a sociedade
empresária, seja ela de natureza pública ou privada, poderá desenvolver sua atividade
econômica, qualquer que seja ela, isto é, sendo indústria ou comércio, ou ainda, prestação de
serviços.   

 

A livre iniciativa prevista na Constituição é considerada como um fundamento da ordem
econômica, atribuindo à iniciativa privada o papel principal na produção e/ou circulação de bens
serviços, surgindo, assim, a base de uma ordem econômica, restando ao Estado, apenas a
função supletiva, tendo em vista que a Carta Magna do Brasil, em seu artigo 173, pressupõe que
ao Estado cabe apenas a exploração direta de atividades necessárias a segurança nacional ou
relevante interesse econômico.

 

 

O Estado Brasileiro tem um papel primordial como agente normativo e regulador da atividade
econômica, conforme artigo 174, exercendo, assim, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento de acordo com a lei, com o escopo de evitar irregularidades. Porém, a ordem
constitucional não coíbe o intervencionismo estatal na esfera privada, mas garante a livre
concorrência por meio de ações fundadas das leis vigentes.

 

Nossa Constituição Pátria dispõe em seu art. 174 que o Estado tem o papel primordial como
agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de Fiscalização,
Incentivo e Planejamento de acordo com a lei, no sentido de evitar irregularidades. Neste norte,
a Constituição não coíbe o intervencionismo estatal na produção ou circulação de bens ou
serviços, mas garante o acesso à livre concorrência por meio de ações fundadas na legislação.

 

O doutrinador José Afonso da Silva, em seu curso de Direito Constitucional Positivo ensina que
"a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e
a liberdade de contrato" (SILVA, 2000, p. 767). A Constituição Brasileira assegura a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei (Artigo 170).

 

Porém, como qualquer garantia constitucional, a previsão do artigo 170 da Constituição da
República não é absoluta, podendo haver restrições em legislações infraconstitucionais, exigindo,
assim, autorizações peculiares dependendo da atividade a ser exercida. Como exemplo pode-se
citar os bancos que necessitam de autorização do Banco Central para atuarem no mercado. As
exigências legais para o exercício da livre iniciativa devem guardar sintonia com a ordem
constitucional, sendo as mesmas razoáveis, sob pena de se tornarem inconstitucionais.
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Portanto, a Constituição da República e as legislações infraconstitucionais, garantem o livre
exercício da atividade privada, sendo, totalmente contrário ao ordenamento vigente qualquer ato
potencial ou real, que vise limitar ou prejudicar a livre iniciativa.

 

 

 

 

3 Sanções políticas como meio de cobrança indireta de tributo

 

Analisando as questões que envolvem o tema, como dito acima, da mesma forma que a
Constituição da República garante o livre exercício da atividade privada, também assegura ao
Poder Público a possibilidade de impor restrições legais àquela. Ocorre que tais restrições devem
guardar uma razoabilidade com a atividade exercida, não podendo ser utilizada como um meio
de compelir o adimplemento de obrigações.

 

A Corte Suprema do país a muito vem decidindo reiteradamente quanto à indevida utilização
pelo Poder Público de restrições legais, com a finalidade de compelir o particular, pessoa física
ou jurídica, a cumprir certas obrigações, sob pena de se ver tolhido no direito de exercer
livremente sua atividade privada.

 

No que tange às obrigações tributárias, principalmente as obrigações principais (pagar tributo), o
Supremo Tribunal desde a década de 70 vêm sedimentando o entendimento de serem indevidas
sanções políticas (cobrança indireta) em matéria tributária, por muita das vezes, inviabilizar,
totalmente, o exercício de atividades econômicas legais no país.

 

No julgamento do Recurso Extraordinário 37.4981-RS, em 28/03/2005, no qual o relator foi o
Ministro Celso de Mello, decidiu-se pela "inadmissibilidade da utilização, pelo poder público, de
meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente
a pagar tributo", senão veja-se:

 

"EMENTA: Sanções políticas no direito tributário. Inadmissibilidade da utilização, pelo poder
público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte
inadimplente a pagar o tributo (súmulas 70, 323 e 547 do STF). Restrições estatais, que,
fundadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, de atividade econômica ou profissional lícita. Limitações
arbitrárias que não podem ser impostas pelo estado ao contribuinte em débito, sob pena de
ofensa ao "substantive due process of law". Impossibilidade constitucional de o estado legislar
de modo abusivo ou imoderado (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24). O poder
de tributar - que encontra limitações essenciais no próprio texto constitucional, instituídas em
favor do contribuinte - "não pode chegar à desmedida do poder de destruir" (Min. Orosimbo
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Nonato, RDA 34/132). a prerrogativa estatal de tributar traduz poder cujo exercício não pode
comprometer a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria do contribuinte. a significação
tutelar, em nosso sistema jurídico, do "Estatuto Constitucional do Contribuinte". Recurso
Extraordinário conhecido e provido."

 

Para o jurista Hugo de Brito Machado (MACHADO, 2003, p. 46/47) as referidas sanção políticas
são formas utilizadas pelo poder público imposta ao contribuinte como forma indireta de obrigá-
lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de
mercadorias, a recusa de autorização para imprimir notas fiscais; a recusa de certidão negativa
de débito quando não existe lançamento consumado contra o contribuinte; a recusa de
fornecimento de inscrição para abertura de filial, a recusa de liberação de alvará de
funcionamento de feira livre, como é o que ocorre no município de Belo Horizonte.

Cumpre asseverar, com base no voto do Ministro Celso de Mello citado anteriormente, que a
imposição de restrições de índole punitiva (sanções políticas), pelo poder público, com a
finalidade de cobrar indiretamente tributos devidos, limita e são contrárias ao postulado
constitucional, qual seja, a livre prática de atividades privadas (artigo 170, parágrafo único da
CF), bem como vai de encontro às orientações jurisprudenciais firmadas naquela corte,
exteriorizadas por diversos julgados, bem como pelas súmulas 70, 323 e 547, conforme se vê
abaixo:

Súmula 70 - "É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança
de tributo". Data da Aprovação: Sessão Plenária de 13/12/1963.

Súmula 323 - "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento
de tributos". Data da Aprovação: Sessão Plenária de 13/12/1963.

Súmula 547 - "Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais". Data
da Aprovação: Sessão Plenária de 03/12/1969.

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mais perto da realidade das empresas mineiras, ao se
depararem com a exigência da prefeitura de Belo Horizonte, vem decidindo reiteradamente no
que tange à ilegalidade do inciso VII, do Artigo 255 do Código de Posturas de Belo Horizonte,
conforme se vê pelo acórdão abaixo:

"Número do processo: 1.0024.06.229745-2/001(1) Númeração Única: 2297452-
73.2006.8.13.0024

Relator:  AUDEBERT DELAGE 

Relator do Acórdão:  AUDEBERT DELAGE

Data do Julgamento:  29/03/2007

Data da Publicação:  04/04/2007 

Inteiro Teor:    

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO -
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS - INADMISSIBILIDADE - MANTIDA A
SENTENÇA.

REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.06.229745-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE -
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REMETENTE: JD 6 V FAZ MUN COMARCA BELO HORIZONTE - AUTOR(ES)(A)S: RICARDO
ELETRO DIVINOPOLIS LTDA - RÉ(U)(S): MUNICÍPIO BELO HORIZONTE - AUTORID COATORA:
SECRETARIO ADM REG PAMPULHA - RELATOR: EXMO. SR. DES. AUDEBERT DELAGE

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM CONFIRMAR A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 29 de março de 2007.

DES. AUDEBERT DELAGE - Relator

VOTO

Trata-se de reexame necessário da sentença de fls.93/97 que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. em desfavor do Município de Belo
Horizonte, concedeu a segurança para determinar a expedição do Alvará de funcionamento da
feira denominada "Feirão", que encontrava-se condicionado ao pagamento de débitos fiscais.

Como relatório adoto, ainda, o da sentença. A douta Procuradoria de Justiça, com vista dos
autos, manifestou-se, à fls. 106/111, pela manutenção da decisão no que se refere à expedição
de autorização e expedição do alvará de funcionamento.

A sentença em reexame colocou a questão em seus devidos termos, pois a Fazenda Pública
possui os meios próprios para satisfazer seus créditos, não podendo valer-se de outros,
transversos, tendentes a inviabilizar as atividades dos contribuintes, de forma a coagi-los ao
recolhimento de tributos. Práticas desta estirpe sempre foram proibidas pelo Poder Judiciário,
como se vê das Súmulas nº 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal.

No caso, entendo indevido o condicionamento da liberação do Alvará de funcionamento ao
pagamento dos débitos fiscais nos termos da Súmula 547 acima citada, que deixa bem clara a
proibição da coerção administrativa ao pagamento de tributos, mediante a restrição ao exercício
das atividades.

Sobre o tema importante citar pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO COMO MEIO DE COAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTO - ILEGALIDADE. É cediço, na jurisprudência que, dispondo, o fisco, de
procedimento adequado e instituído em lei, para a execução de seus créditos tributários, deve
eximir-se de efetivar medidas restritivas à atividade do contribuinte, especialmente providências
coativas que dificultem ou impeçam o desempenho da mercancia. (...)" (Resp 16953/MG, 1ª
Turma do STJ, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, publ. DJ 25.04.1994, p. 09198; RSTJ 59/234).

Seguindo esta mesma linha de entendimento, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

"A autoridade coatora estabeleceu, em verdade, sanção fiscal, que, se não impediu
totalmente,bloqueou de modo profundo a atividade profissional lícita do contribuinte, violando,
de tal arte, o aludido preceito constitucional, sem falar na violação da Súmula 547" (Recurso
Extraordinário nº 106.759).

Ante tais considerações, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO INALTERADA A R. SENTENÇA.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MOREIRA DINIZ e DÁRCIO
LOPARDI MENDES.

SÚMULA :      CONFIRMARAM A SENTENÇA.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.06.229745-2/001"

 

Coadunando com a doutrina entabulada pelo Ministro Celso de Melo, no voto constante no RE
37.4981-RJ, bem como pela sedimentada jurisprudência dos tribunais pátrios, o tributarista
Edison Freitas Siqueira (2001, p. 1/62, item 2.3), citado com ênfase pelo eminente Ministro
citado, assim se manifestou:

"Portanto, emerge incontroverso o fato de que uma empresa, para que possa exercer suas
atividades, necessita de sua inscrição estadual, bem como de permanente autorização da
expedição de notas fiscais, sendo necessário obter nas Secretarias da Fazenda de cada estado
da federação onde vendam seus produtos, o respectivo reconhecimento de direito à utilização de
sistemas especiais de arrecadação, bem como na transferência de créditos acumulados, além da
obtenção da respectiva Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), em paralelo
às notas fiscais.

Salienta-se que qualquer ação contrária do Estado, quanto à concessão e reconhecimento dos
direitos inerentes às questões no parágrafo anterior referendadas, constitui 'sanção política',
medida despótica e própria de ditadores, porque subverte o sistema legal vigente.

Nesse sentido, vale tecer algumas considerações do efetivo SIGNIFICADO DA NOTA FISCAL para
uma empresa ou profissional que mantenha a atividade lícita 'trabalho', até porque, o
instrumento alternativo posto à disposição do contribuinte, notas fiscais avulsas, é situação
equivalente à marginalidade, além de tratar-se de meio absolutamente inviável a uma atividade
econômica significativa (volumosa).

A importância da nota fiscal ou AIDF para o desenvolvimento das atividades comerciais de uma
empresa seja ela de indústria ou comércio, decorre do fato de que somente por meio destas é
que se torna possível oficializar e documentar operações de circulação de mercadorias, a ponto
de que sem essas, a circulação de mercadoria é atividade ilícita, punível, inclusive, com a
respectiva apreensão das mesmas.

Neste sentido, revela-se, pois, totalmente imprópria à figura da nota fiscal avulsa, solução muito
justificada por fiscais de ICMS e Procuradores de Estado em audiências que solicitam ao Poder
Judiciário, mas que, na prática, constitui artimanha muito maliciosa que só serve para prejudicar
o contribuinte, em circunstância totalmente defesa em lei, como adiante ficará elucidado.

Não raro, a fiscalização aponta, como recurso em situações de desagrado ao contribuinte, o uso
das chamadas 'notas fiscais avulsas'. Fazem-no, por certo, por desconhecimento de toda a gama
de obtusa burocracia que envolve a sua expedição, ou pretendendo iludir os órgãos do Poder
Judiciário, caso esses sejam chamados a impor 'poder de controle' contra exacerbação do
exercício do poder de tributar, por parte do Poder Executivo".

 

Neste norte, verifica-se que as chamadas sanções políticas utilizadas pelo legislador de Belo
Horizonte, prevista no artigo 255, inciso VII, fere de morte o exercício da atividade privada,
revelando-se um abuso do poder do poder público de tal ente da federação, que vem sendo
rechaçado, acertadamente, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em consonância com a
melhor doutrina pátria, bem como pela jurisprudência sedimentada na corte suprema. 

Deve se ter em mente o conteúdo arbitrário do artigo citado do Código de Posturas de Belo
Horizonte, pois, ao tratar de matéria afeta ao Direito Tributário, impõe-se ao legislador
municipal, no processo de elaboração das leis, a observância dos preceitos constitucionais,
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devendo ajustar-se aos mesmos, sob pena de se tornar inconstitucional. A sanção política
contida no referido código, padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que está totalmente
fora dos limites previstos na Carta Magna Brasileira, principalmente no que tange à
proporcionalidade e razoabilidade de tal exigência.

Ora! O poder público detém meios próprios e eficazes - medida cautelar fiscal e ação de
execução fiscal - não justificando, portanto, a imposição de sanções indiretas como a exigência
de certidões negativas da União, do Estado e do próprio município, o que culmina em graves
restrições ao exercício da livre iniciativa por parte dos que necessitam de licenciamento para a
realização de feira no município de Belo Horizonte, ensejando, até mesmo, menos arrecadação
para o próprio município.

Em sendo assim, revela-se inconstitucional a medida aplicada, no âmbito do município de Belo
Horizonte, qual seja, exigência certidões negativas da União, do Estado e do próprio município.
Tais exigências, pela gravidade das limitações que impõem à livre iniciativa econômica,
culminam na completa impossibilidade do exercício desta liberdade e, negligenciam o verdadeiro
objetivo da fiscalização tributária em um Estado Democrático de Direito, ignorando os
dispositivos constitucionais, bem como o entendimento já pacificado pelo Corte Suprema do país,
no que se refere às sanções indiretas em matéria tributária. Esta Corte, bem como o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, por décadas, vem afastando tais práticas legislativas, por considerá-las
verdadeiras sanções indiretas, que se chocam frontalmente com outros princípios constitucionais.

 

4 Da "incompetência tributária" do município de Belo Horizonte

 

            Um Estado como Brasil, organizado juridicamente, conforme previsto na Constituição,
alberga nesta o poder tributário, como o Poder Político em geral, limitado e dividido em vários
níveis de governo. Em nosso país, o poder tributário é partilhado entre União,  Estados, Distrito
Federal e os Municípios. Esse poder previsto em nossa Constituição, juridicamente delimitado,
dá-se o nome de competência tributária.

 

            Tal conceito nos traz a idéia de poder mitigado ou limitado, atribuído a alguém, a algum
órgão do Estado. O instrumento de atribuição de competência é a Constituição Federal, ou seja,
a atribuição de competência faz parte da própria organização jurídica do Estado.

 

Pela atribuição de competência divide-se o próprio poder de instituir e cobrar tributos.
Entregam-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios parcelas do próprio
poder de tributar. Os artigos 153 a 156 da Constituição da República tratam da atribuição de
competência tributária aos entes da federação.

 

Portanto, segundo Luciano Amaro a competência tributária seria uma espécie de "aptidão para
criar tributos - da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", ou seja, "dentro de
certos limites, o poder de criar determinados tributos e definir seu alcance, obedecidos os
critérios de partilha de competência estabelecidos pela Constituição". (AMARO, 2005, p. 93).

 

No mesmo norte, Paulo de Barros Carvalho entende que "em síntese, é uma das parcelas entre
as prerrogativas lefigerantes de que são portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na
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possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos" (CARVALHO, 2009,
p. 235).

 

Partindo dos pressupostos citados acima, conclui-se que somente o ente competente, designado
pela constituição poderá instituir certo tributo, ou seja, conforme previsto na Constituição da
República, somente o Município detém a competência tributária para a instituição de IPTU ou
ISSQN.

 

Com base na premissa básica e popular que nos traz a idéia de "quem pode mais pode o
menos", pode-se concluir que somente poderá cobrar um tributo aquele ente da federação que
o instituiu. Em sendo assim, o Município de Belo Horizonte, em seu Código de Posturas,
especificamente em seu artigo 255, inciso VII, ao exigir que o particular apresente certidões
negativas de outros entes da federação, como condicionante à liberação de Alvará de
Funcionamento, para a realização de feiras livres, extrapola o poder que ele tem e que está
delimitado pela Constituição. Ora! Se tal município não tem competência para instituir, como
poderá exigir do particular uma regularidade?

 

Portanto, o artigo 255, inciso VII do Código de Posturas do Município de Belo Horizonte,
extrapola sua competência, ao exigir certidões negativas de outros entes da federação.

 

 

5 O "desserviço" público prestado pelo município de Belo Horizonte

 

Atualmente, vivi-se no Brasil uma tentativa de superação do modelo de administração pública
antigo pelo modelo neoliberal de administração, culminando, até mesmo, após a reforma
administrativa, com a promulgação da emenda constitucional nº. 19 de junho de 1998, que
incluiu o princípio da eficiência no texto constitucional (artigo 37 da CF).

Em sentido contrário ao princípio da eficiência, ainda nos deparamos com algumas
administrações públicas, arraigadas à burocracia que culmina em mal gastos dos recursos
públicos e dificuldades para apresentar soluções a questões relativas à eficiência dos atos
administrativos em benefício do cidadão / administrado.

 

Neste diapasão, é dever do servidor público agir em conformidade com o ordenamento jurídico,
principalmente respeitando os dispositivos constitucionais, dentre eles a eficiência, agindo, assim,
conforme a competência que lhes foi atribuída.

 

A eficiência do administrador público é um dos temas que mais chama a atenção da comunidade
jurídica do país, por se tratar de um instrumento importante para que o cidadão exija qualidade
nos serviços e produtos vindos da administração pública.
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O Professor Hely Lopes Meirelles tratou o princípio da eficiência como um dos deveres da
administração. Conceituou-o como "o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades
da comunidade e de seus membros" (MEIRELLES, 1998, p. 138).

 

Já a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro asseverou que "o princípio da eficiência transcende
dois pontos importantes, quais seja, uma forma de atuação do agente público, isto é, um melhor
desempenho possível dos servidores públicos, buscando alcançar os melhores resultados em
suas atuações e atribuições, bem como em relação à organização da Administração Pública com
o escopo também de buscar bons resultados na prestação de serviço público" (PIETRO, 1999, p.
76).

 

Por décadas se discute sobre a qualidade dos serviços públicos. A prestação de serviços de
forma eficiente deveria ser sempre fator determinante para atuação da Administração Pública.
No entanto, tem-se visto o contrário ocorrendo no dia-a-dia dos cidadãos que necessitam de um
serviço público, que culmina em mais gastos e mais tempo.

 

O servidor público deve sempre procurar uma solução que melhor atenda ao interesse público e
de forma mais econômica, sendo, assim, eficiente. O professor Alexandre de Moraes define o
princípio da eficiência como o princípio que "impõe à Administração Pública direta e indireta e a
seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de
forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca
da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma
maior rentabilidade social" (MORAES, 1999, p. 112).

 

As reclamações referentes à má prestação no atendimento e na prestação do serviço sempre
foram o "Calcanhar de Aquiles" quando surgem discussões referentes à eficiência da prestação
do serviço público.

 

Ao incluir a eficiência da Administração Pública como princípio constitucional, o legislador
reconheceu a precariedade na atuação dos órgãos e agentes da máquina administrativa. Cumpre
salientar, que a finalidade principal da Administração Pública é servir ao cidadão, de forma
satisfatória, econômica, eficiente, com a máxima qualidade e sintonia com o ordenamento
jurídico pátrio.

 

Quando o servidor público do Município de Belo Horizonte se depara com um pedido de alvará
de licenciamento para realização de feiras livres, nos molde do artigo 255 da lei 8.616/03, sem
as devidas certidões que demonstrem a regularidade fiscal com todos os entes da federal, e
nega tal pedido pelo respeito à lei municipal (vinculação à legislação), o mesmo tem plena
ciência e muitas vezes é devidamente informado de que a exigência do inciso VII, do referido
artigo é totalmente inconstitucional, por ir de encontro ao artigo 170, parágrafo Único da
Constituição da República, ou seja, vilipendia o livre exercício da atividade privada do particular,
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utilizando-se, a lei 8.616/03 de uma prática espúria para cobrar indiretamente tributos, mesmo
que ilegais.

 

Menos aceito ainda é ouvir de servidores públicos do referido município mineiro que irá indeferir
o pedido de alvará para realização de feira, pelo não atendimento das exigências contidas no
artigo 255, inciso VII, da lei 8.616/03, mesmo sabendo que é inconstitucional, mas que com a
formalização do indeferimento, o particular impetra um Mandado de Segurança e resolve o
problema.

Ora! Será isso um serviço ou desserviço público? Abarrotar mais ainda o Poder Judiciário, com
uma negativa totalmente destoada da Constituição da República, pode ser considerado uma
prestação de serviço público eficiente? Um servidor público que age em sintonia com a
Constituição poderia ser punido administrativamente?

 

Tal prática é a total inversão de metodológica no ordenamento jurídico do país, conforme
tratado pelo Professor Rodrigo Francisco de Paula. Tenta-se sistematizar o Direito Administrativo
sem se partir do Direito Constitucional.  Para o referido professor, o objeto do Direito
Administrativo somente pode ser buscado diretamente do Direito Constitucional.

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, citado pelo professor Rodrigo Francisco de Paula,
assevera que:

 

"a plataforma desenvolvimentista, respaldada no militarismo, na tecnocracia e no capital
estrangeiro, tudo enfeixando o sistema repressivo "autoritário-burocrático", resultou, no plano
jurídico, no fenômeno que poderíamos designar de "administrativização" do Direito
Constitucional, que esse caracteriza pelo amesquinhamento do ideário e da teoria
constitucionalista, cujos venerandos temas foram substituídos pelo binômio "segurança e
desenvolvimento", com a colaboração não raro servil e indecorosa de juristas oficiais ligados ao
Direito Administrativo, isto sem o menor apreço aos direitos individuais e coletivos em face do
Estado (O devido processo legal e a razoabilidade das leis na Constituição do Brasil. 2. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1989, p. 188).

 

Ademais, o ilustre professor citado, ainda leciona:

 

 

"Nesse panorama, ao lado do inchamento do Estado, fixou-se uma espécie de despotismo
burocrático, assistido de longe pelo Poder Legislativo e pelo Poder judiciário, subservientes à
pujança do Poder Executivo. Abriu-se, assim, para o Direito Administrativo, um horizonte
ilimitado, porque inexistente um balizamento condutor que haveria de ser extraído do Direito
Constitucional. O Direito Administrativo foi colocado, de fato e de direito, sobre o Direito
Constitucional. Com isso, as questões mais sensíveis do Direito Administrativo, relativas à
amplitude do controle de legitimidade dos atos administrativos, às limitações da ingerência
administrativa sobre a propriedade e a liberdade e às próprias prerrogativas da Administração
Pública sobre os particulares foram desvendadas a partir de um enfoque completamente
distorcido, em que o Estado tudo podia, devido a "poderes" na maioria das vezes implícitos e
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supostos para "bom" desempenho da função administrativa. Nesse contexto encaixou-se muito
bem a idéia nuclear de que a Administração Pública, para se movimentar, prescinde da
participação de qualquer elemento externo, seja ele o cidadão, seja o próprio Poder Judiciário,
necessitando mesmo de agir com poderes bastantes para bem desempenhar suas funções, une-
se com perfeição a um modelo de direito público que ainda põe em rota de colisão o Estado e o
indivíduo, como se cada qual possuísse apenas interesses contrapostos, irreconciliáveis por
definição em si mesmo".

 

Em sendo assim, caberá ao servidor público do município de Belo Horizonte a escolha da melhor
solução quando houver necessidade de decidir sobre a liberação ou não do alvará de
funcionamento de feiras livres, sempre com base no princípio da eficiência e no livre exercício da
atividade privada, ambos previstos na Constituição Federal, ou seja, buscar sempre a
constitucionalização do Direito Administrativo.

 

 

6 Conclusão

 

Diante do tema exposto, pode-se afirmar que a livre iniciativa disposta no artigo 170, Parágrafo
Único, é um dos preceitos fundamentais da Carta Política de 1988, reconhecido não apenas pela
Constituição, pelos julgados dos tribunais pátrios, bem como pela doutrina constitucional do país,
tendo por finalidade o exercício da iniciativa privada sem exclusões nem discriminações.

 

Também, pode-se concluir que a exigência contida no artigo 255, inciso VII, do Código de
Posturas de Belo Horizonte, vai de encontro ao artigo da Constituição da República citado no
parágrafo anterior, bem como ao princípio da eficiência previsto no artigo 37. Ademais, o
referido artigo nada mais é do que uma sanção política imposta ao cidadão, ou seja, uma forma
oblíqua de cobrança de tributo, o que é rechaçado pelo ordenamento e tribunais pátrios. 

 

Com supedâneo na ordem constitucional tratada neste artigo, pode-se concluir também, que a
prevalência do referido dispositivo da lei municipal, sobre os preceitos constitucionais, para
indeferir um pedido de alvará de funcionamento de feiras livres, é um desserviço público
prestado pela Prefeitura de Belo Horizonte.
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A LEGITIMAÇÃO SOCIAL DA TRIBUTAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE SOCIAL LEGITIMACY OF TAXATION IN THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

Joacir Sevegnani

RESUMO
O presente artigo, elaborado de acordo com o método indutivo, tem por objetivo demonstrar
que a legitimação social dos tributos pode efetivar-se com maior ênfase no Estado Democrático
de Direito. Os tributos se caracterizam pela retirada, direta ou indireta, de parte da riqueza do
cidadão, por meio de uma imposição fundada no poder de império do Estado. Embora
representem a principal fonte de financiamento das demandas públicas, a sociedade ainda não
os concebe como imprescindíveis para a fruição de uma vida com mais dignidade para todos.
Aparenta que a reduzida legitimação dos tributos no Brasil está profundamente ligada à forma
como as normas tributárias são instituídas. Para ampliar a aceitação das exigências tributárias é
necessário fomentar a participação da sociedade civil organizada. É no Estado Democrático de
Direito que ocorre uma maior interação entre os atores sociais e os poderes estatais. O diálogo
aberto que se estabelece neste ambiente não contribui apenas para a ampliação do
conhecimento acerca dos tributos, mas, sobretudo, para a construção de um modelo consensual
e justo de tributação, caminho para a sua legitimação.
PALAVRAS-CHAVES: Estado; Tributação; Sociedade; Democracia; Legitimação.

ABSTRACT
This article was prepared in accordance with the inductive method and aims to demonstrate,
that the social legitimization of taxes might be accomplished with more emphasis on the
democratic state under the rule of law. Taxes are characterized by direct or indirect withdrawal
of part of the citizens’ wealth by means of an imposition based on the power of the Government.
Although they represent the main financing source of the public demands, society does not
conceive the taxes as indispensable for the fruition of a better life for everybody. It seems that
the low legitimization of taxes in Brazil is deeply linked to how the tax rules are imposed. In
order to increase the acceptance of tax requirements it is necessary to promote the participation
of organized civil society. The greatest interaction between social actors and the powers of the
state occurs at the democratic state under the rule of law. The open dialogue which is
established in this environment not only contributes to the expansion of knowledge about taxes,
but especially to the construction of a consensual and fair taxation model, leading to its
legitimization.
KEYWORDS: State; Taxation; Society, Democracy, Legitimization.

INTRODUÇÃO
 

Para a elaboração deste artigo foi utilizado o método indutivo, tanto na fase de investigação, quanto na estruturação da

base lógica para o relato dos resultados obtidos, com o propósito de demonstrar que a legitimação das normas tributárias pode

concretizar-se em maior grau no Estado Democrático de Direito. 

O Estado surgiu como decorrência da evolução da sociedade e foi amoldando-se para, hodiernamente, configurar-se
como o instrumento de realização do bem comum. Os tributos foram criados para proporcionar a fonte de recursos para o seu
financiamento, mediante contribuições pagas pelas pessoas, de acordo com a capacidade de cada uma. Neste contexto, a sociedade
outorga poderes para que o Estado possa instituir tributos, mas desde que esta prerrogativa seja realizada mediante a participação e
consentimento dos destinatários das normas.

Não obstante, no Brasil, os temas de tributação ainda são tratados sem a participação efetiva do cidadão, ainda que
indiretamente por seus representantes. Como resultado, as imposições tributárias recebem reduzida aceitação. Esta característica se
evidencia nas práticas de burla dos contribuintes ao recolhimento dos tributos ou em ações cotidianas dos cidadãos consumidores
que, em grande medida, se mantêm indiferentes às questões tributárias, deixando mesmo de exercer pequenos deveres, como o de
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exigir comprovantes de pagamentos por serviços prestados por profissionais liberais ou documentos fiscais relativos à aquisição de
produtos.

Como caminho para alterar este paradigma, pretende-se demonstrar que o fortalecimento do Estado Democrático de
Direito pode contribuir para que os tributos  tenham uma propensão maior à legitimação social, pois há possibilidade de as normas
receberem uma fundamentação nas expressões da vontade popular. Nele é possível compatibilizar o império da vontade popular
com as garantias do Estado de Direito, pois o direito é legítimo na medida em que expressa o pensamento da sociedade e se
constitui pela atuação de seus representantes eleitos, que legislam de acordo com os procedimentos legais estabelecidos.

 
 

1 O ESTADO, A SOCIEDADE E OS TRIBUTOS
 

As funções do Estado não se restringem apenas em assegurar a ordem e a justiça, mas a ofertar sistemas de previdência e
assistência, zelando pela velhice, pela doença, pela família, enfim, adotando políticas de atendimento às necessidades públicas dos
cidadãos para que possam ter uma existência digna.

As necessidades públicas não se confundem com as necessidades individuais. Enquanto as necessidades individuais são
satisfeitas diretamente por cada indivíduo através de seu próprio esforço, as necessidades públicas são concretizadas pela atuação do
Estado que toma a si a responsabilidade de provê-las. Os recursos necessários ao financiamento destes serviços são obtidos quase
que exclusivamente através da arrecadação de tributos.

Os tributos caracterizam-se como uma manifestação do poder de império do Estado, impondo obrigações pecuniárias à
sociedade, retirando-lhes parte da riqueza produzida, com o propósito de realizar a atividade financeira. Esta é desempenhada pela
obtenção de receitas, pela administração do produto arrecadado e, ainda, pela realização de dispêndios ou despesas. É no orçamento
público que as receitas e despesas são confrontadas, objetivando uma gestão equilibrada das contas públicas.

Do ponto de vista jurídico, tributo é toda prestação pecuniária em favor do Estado ou de pessoa por ele indicada, que tem
por causa um fato lícito, estabelecido  em lei instituidora da relação jurídica tributária. Segundo a concepção de Torres, diante da
ampliação dos poderes estatais que a Constituição de 1988 concebeu para o Brasil, o conceito de tributo também deve ser alargado.
Assim, o autor conceitua tributo como o:

[...] dever fundamental, consistente em prestação pecuniária, que, limitado pelas liberdades fundamentais, sob a diretiva

dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do custo/benefício ou da solidariedade do grupo e com a

finalidade principal ou acessória de obtenção de receita para as necessidades públicas ou para atividades protegidas pelo

Estado, é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei elaborada de acordo com a competência específica

outorgada pela Constituição.[1]

Do exposto, cabe assinalar que os tributos conformam-se especialmente ao princípio da legalidade, de que é corolário o
princípio da tipificidade, o que, em resumo, significa que somente o legislador tem o poder para editar a lei tributária e nela deve
constar, com clareza, os elementos relacionados à sua criação. É que não basta à lei criar um tributo, precisa obrigatoriamente
tipificar as situações que permitem à administração pública exigi-lo dos contribuintes. Em outras palavras, precisa definir as
hipóteses de incidência para que o fisco possa identificar e exigir dos contribuintes o seu pagamento.

Se do ponto de vista jurídico os tributos estão claramente estruturados, permitindo a sua exigência pelo Estado, com
fundamento no seu poder de império, sob a ótica da sociedade, em muitos países, a exemplo do Brasil, ainda são motivo de
resistência e indiferença. Esse problema é sintoma que há muito vem sendo debatido.

No século XVIII, os tributos estavam relacionados à desigualdade, aos privilégios e à injustiça com que eram cobrados,
onde o cumprimento de obrigações tributárias representava um sinal claro de submissão e servidão do indivíduo ao Estado. Diante
dessa conformação, para o economista Jean-Baptiste Say, o melhor imposto seria sempre o menor imposto, porque os valores pagos
pela sociedade ao governo não retornavam sob a forma de serviços públicos.[2] Na sua opinião, “no momento em que o
contribuinte paga esse valor, o mesmo está perdido para ele; no momento em que é consumido pelo governo ou por seus agentes,
está perdido para todo o mundo”.[3]

Em época mais recente, Paul Leroy-Beaulieu, citado por Villegas, afirmava que o contribuinte prejudicado tinha o direito
de subtrair-se de parte do imposto, quando a sua cobrança causasse estorvo ao exercício da atividade. Indicava a tributação na Itália
como exemplo de:

[...] um país no qual se havia chegado ao extremo limite em que o imposto prejudicava a sociedade e, a si próprio, dado

que esbulhava demasiado e facilitava a fraude. Não é de estranhar, pois, que ficasse arraigada na mente dos cidadãos a
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impopularidade do imposto e seu desejo de evitá-lo de qualquer forma, bem como que não fossem mal vistas as

manobras evasivas, nem quem as efetuasse.[4]

Nesta situação, quando eram comparados os delitos comuns com os relacionados à tributação, se muitos ficavam
horrorizados com aqueles, em relação a estes, interessavam-se em conhecer os artifícios utilizados para iludir o fisco e não
afastavam a possibilidade de vir a praticá-los. Ludibriar o erário público, longe de ser um ato repudiado pelos círculos sociais era
motivo de inveja pelo êxito econômico que acompanhava os seus praticantes, ainda que o maior prejudicado fosse o grande
público.[5]

A explicação para esse fenômeno, segundo Oliveira, é que enquanto os delitos comuns têm um embasamento moral que é
fácil e rigorosamente captado pela consciência dos indivíduos, tornando-os naturalmente reprovados e repelidos pela maioria, os
delitos tributários não oferecem esse sentimento de repugnância, devido a três fatores: 1) a falta de conscientização coletiva do
aspecto envolvido; 2) por terem esses delitos muito de convencional e até mesmo de artificial e muito pouco de natural; e, 3) ao fato
de que o enfoque do Direito Penal comum é inteiramente diverso daquele que é dado pelo Direito Penal Tributário ao ser humano. O
Direito Penal comum vê no homem a criatura e procura, através da pena, regenerá-la, enquanto o Direito Penal Tributário vê no
homem a unidade econômica que deixa de contribuir para os cofres públicos com a regularidade desejada.[6]

Mestres, ao analisar o sistema tributário espanhol, acredita que de certo modo, a baixa aceitação às exigências tributárias
está também relacionada a influências psicológicas, produzidas por uma forte significação negativa que determinadas expressões
tributárias causam sobre as sensações dos indivíduos.  Por exemplo, a expressão “carga fiscal”, cunhada ao tempo do Império
Romano pelo Imperador Antonino é equivocada para os dias atuais. Para o autor, é uma espécie de antinomia denominar-se “carga”
a algo que, em essência deve retornar aos cidadãos em forma de serviços públicos. O mesmo ocorre com a concepção de imposto
como uma retirada obtida autoritariamente dos particulares e sem contrapartida específica ao contribuinte.[7]  

Para alterar essa realidade, Campos sugere uma nova conformação tributária que aprimore a relação do cidadão com a
administração pública, substituindo a noção de imposto pela de contribuição, porque enquanto aquele é demasiadamente
caracterizado como violador dos direitos individuais, esta é considerada necessária e natural, ligada à própria noção de
coletividade.[8] 

Foi Wagner um dos primeiros teóricos a perceber o tributo não como um elemento danoso, mas como um instrumento
essencial para a existência do Estado, atuando como meio de intervenção na economia e propiciando a redistribuição da renda
nacional de forma mais igualitária. Com isso, a legitimidade do tributo passa a fundar-se tanto numa perspectiva jurídica como ética
e o seu pagamento transforma-se em um dever cívico dos cidadãos.[9]

No que concerne ao caso brasileiro, onde ainda há uma forte indiferença dos cidadãos, para Martins, essa característica

decorre do fato de se caracterizarem como normas de rejeição social, exigindo necessariamente a estipulação de uma regra

sancionatória para ser cumprida.[10] Acolhendo-se a proposição do ilustre doutrinador, equivaleria dizer-se que a sociedade

somente aceita arcar com tributos para o financiamento das políticas públicas, pelo temor das medidas coercitivas que o Estado

pode-lhe impor. A pesquisa que se realiza segue noutra linha, procurando demonstrar que, em grande parte, a rejeição não é

propriamente à obrigação de pagá-los, mas essencialmente à forma como o Estado os institui e posteriormente os administra.

Como se verá adiante, as normas tributárias sofrem uma resistência, quando não portadoras de um conteúdo ético-social,

o que significa que os tributos devem ser justos, tanto na instituição como na aplicação dos seus recursos. O que o autor denomina

rejeição, aparenta ser um mecanismo social de contestação, porque a norma não foi legitimada pela vontade popular, causando, por

conseqüência, uma percepção no seio social de que o seu fim não é propriamente o benefício comum. Por evidente, muitos

indivíduos são naturalmente propensos a adotar práticas lesivas à coisa pública, independente de como se desenvolve a atuação

estatal, mas essa característica individualizada não reflete o comportamento de todo o grupo social.

Todavia, afastada a idéia da rejeição aos tributos, ao avaliar-se a realidade brasileira, percebe-se que a obrigação de

pagá-los não parece estar impregnada nos valores do cidadão como um dever fundamental. É facilmente constatável um ambiente

de tolerância e indiferença para com os contribuintes que deixam de cumprir as exigências fiscais. Do lado de quem é instado a

pagar, há mesmo uma cultura de que se trata de uma imposição que pode ser relegada a um plano secundário.

Não é incomum ouvir-se de empresários, sem nenhum constrangimento, que desviaram ou deixaram de recolher os

tributos porque havia outros compromissos mais importantes (como pagamento de empregados, fornecedores ou empréstimos
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bancários). Isto demonstra que a obrigação de contribuir com tributos não está incorporada definitivamente à vida nacional como

um dever imprescindível ao financiamento das políticas públicas.

Mas isto não significa que o desrespeito ao dever de pagar tributos esteja relacionado apenas a uma concepção

individualista de vida social, em que cada um busca privilegiar seus interesses e satisfazer seus impulsos. Existem outras razões que

influenciam muito fortemente a prática deste ilícito e que contribuem decisivamente para esse estado de quase desobediência civil

em alguns setores da economia.

Com suporte na síntese apresentada, buscam-se respostas para duas questões centrais: Primeiro, porque os assim
chamados “contribuintes de direito”[11] sonegam em média, de acordo com Pellizzari,[12] de 30 a 40% dos tributos no Brasil, e;
segundo, porque os “contribuintes de fato”[13], os consumidores, mantêm-se, em grande medida, indiferentes às questões
tributárias, deixando mesmo de exercer pequenos deveres, como o de exigir comprovantes de pagamentos por serviços prestados
por profissionais liberais ou documentos fiscais relativos à aquisição de produtos.

Em relação aos contribuintes de direito, há uma certeza quase inabalável de que a sonegação no Brasil decorre,
exclusivamente, da falta de mecanismos coibitórios mais eficientes. A postura adotada, neste caso, tem sido a de, freqüentemente,
elevar as penalidades ou fortalecer os mecanismos de cobrança, o que, de certa forma, surte algum efeito, mas não atinge as
verdadeiras causas do problema. Por sua vez, os cidadãos, na condição de contribuintes de fato, que tanto reclamam uma maior
participação popular na administração pública, relegam uma postura mais ativa, que seria de se esperar dos verdadeiros guardiões do
patrimônio público, para se postarem mesmo favoráveis e condescendentes com aqueles que deixam de recolher os tributos ao
Estado.

Se do ponto de vista dos contribuintes e dos cidadãos há um clima de resistência e indiferença aos tributos, para o Estado,
a tributação representa a base de financiamento, especialmente, das demandas sociais que se encontram expressas na Constituição
Federal como direitos fundamentais do cidadão. Portanto, é preciso ter a compreensão de que os tributos não são simples
decorrência do poder de império do Estado, ou mero sacrifício para os cidadãos, mas que representam o contributo indispensável a
uma vida em comum e próspera para todos os membros da sociedade.

Para cumprir as suas funções e proporcionar a fruição de grande parte dos direitos fundamentais, o Estado tem de
socorrer-se das receitas tributárias. A opção que se amolda a esse modelo é o Estado Fiscal,[14] mas estruturado de forma que uns
paguem mais e outros menos. Assim, todos os cidadãos são portadores de direitos, mas somente as pessoas com capacidade
contributiva têm o dever de pagar tributos. Como assevera Nabais, esse é, seguramente, um dos preços mais baratos a pagar pela
manutenção da liberdade e de uma sociedade civilizada, com qualidade de vida razoável para todos.[15]

Sob esta ótica, infere-se que, de um lado, figura o dever fundamental de pagar tributos como uma categoria
constitucional que expressa valores e interesses comunitários e, de outro, encontram-se os direitos fundamentais que são, em sua
maioria, direcionados ao interesse dos particulares. Os deveres representam sempre uma obrigação para com o Estado, que no caso
dos tributos, trazem subjacente a realização de interesses de todo o grupo social, como saúde e educação, dentre outros. Portanto, é
um dever que está fundado na idéia de solidariedade. Os direitos visam resguardar ou garantir benefícios ou prerrogativas do
cidadão. Ambos se encontram quando a fruição de determinados direitos depende do financiamento dos poderes públicos.[16] 

A conclusão que se extrai dessa nova conformação social é que a cidadania não se esgota com a fruição de direitos civis,

políticos e sociais, mas se amplia para exigir também do cidadão, o cumprimento dos deveres fundamentais. Sob o ponto de vista do

financiamento dos serviços públicos, o dever de pagar tributos apresenta-se como um dos sustentáculos centrais dos poderes

estatais. Evidencia-se então um forte elo de ligação entre os deveres e os direitos fundamentais. Nesta linha, os tributos passam a ser

concebidos não mais sob um enfoque individual de quem contribui, mas por meio de uma relação indissociável do coletivo.

Pagar tributos ou zelar pelo cumprimento desta obrigação é um dever que está vinculado à noção de cidadania plena. De

outro modo, o descumprimento deste dever resulta em desvio de recursos que, embora não pertencentes ainda ao Estado,

caracterizam-se como uma espécie grave de corrupção, porque afeta indiretamente a fruição de grande parte dos direitos dos

cidadãos.

  

2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: ASPECTOS RELEVANTES
 

O objetivo desta incursão pelo Estado Democrático de Direito é identificar como caminho possível para a legitimação das
normas tributárias, o fortalecimento deste desenho político-jurídico que a Constituição de 1988 pretendeu instituir, mas que ainda se
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afigura como um projeto inacabado. Para sua adequada compreensão, faz-se necessário iniciar o estudo com uma breve abordagem
sobre os fundamentos da democracia e sua relação com o direito.

A democracia tem seu berço mais famoso no período clássico grego e surgiu em Atenas, como uma forma de governo
popular em 507 a.C perdurando por aproximadamente dois séculos. Caracterizou-se, em seus primórdios, como um sistema onde os
cidadãos participavam diretamente das decisões da cidade, por meio de assembléias públicas, o que era facilitado pela sua
população reduzida, enquanto os cargos públicos eram ocupados através de sorteio, por membros da coletividade.

O caminho até a democracia representativa, como se a conhece hodiernamente, surge lentamente, podendo se destacar a
influência das assembléias surgidas no começo do segundo milênio em diversas regiões da Europa. Se no início, as assembléias
prestavam-se para que os governos alcançassem o consenso dos governados sobre leis relativas à criação ou aumento de impostos,
aos poucos se tornou uma instituição representativa do povo nos debates das leis em geral. Como as áreas geográficas eram grandes
demais para assembléias diretas de homens livres, abrigando uma cidade, uma região ou mesmo um país inteiro, o consenso foi
alcançado através de representantes escolhidos que decidiam por todos. Foi o Parlamento da Inglaterra medieval, convocado
esporadicamente no reinado de Eduardo I (1272 a 1307), que nos séculos futuros exerceu a maior e mais importante influência para
a formação dos governos representativos, proporcionando uma base para o surgimento da democracia moderna.[17]

No entendimento de Bobbio, a conformação atual da democracia está fundada em três pressupostos essenciais: em
primeiro lugar, como um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões
coletivas e com quais procedimentos; em segundo, como a regra da maioria, ou seja, as decisões coletivas são aprovadas ao menos
pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão; e terceiro, como garantia de que aqueles que são chamados a decidir ou a
eleger representantes, sejam colocados diante de alternativas que lhes possibilitem opções reais e lógicas.[18]

Para Höffe, nos termos em que está estruturada a democracia, ela não atende aos anseios de toda a sociedade, em
particular as minorias, porque os “procedimentos democráticos de decisão são determinados por regras da maioria, mas decisões de
maioria são, quando muito, vantajosas, para a maioria e, de modo algum, para todos”.[19]  A despeito desta opinião, adverte que
embora se esteja diante de um modelo que oportuniza certos abusos por parte dos poderes democráticos constituídos, naturalmente
não se precisa capitular. Sugere então o Estado constitucional democrático onde deve existir a tolerância com alguns direitos
humanos que contemplam as minorias. Para que se concretize com maior intensidade o reconhecimento dos direitos humanos
propõe:

[...] que eles existam não apenas juridicamente na forma de tolerâncias garantidas gratuitamente e a cada momento
revogáveis. Seu lugar jurídico, sistematicamente adequado, é a constituição (escrita ou não-escrita) e em seu âmbito,
aquela parte que está protegida contra as decisões da maioria das colisões que se sucedem. A positivação dos direitos
humanos, própria do ponto de vista da teoria da legitimação, não acontece na democracia, mas somente no estado
democrático constitucional.[20]

Na opinião de Dias, o fato de a democracia implicar a aceitação do critério da maioria, isto não significa a justificação ou
negação das minorias, pois as decisões da maioria  devem contemplar a garantia da realização de um maior valor ético e de um
maior respeito à dignidade e à liberdade do homem.[21]

Portanto, mesmo uma ordem social que garanta uma ótima coordenação, eficiência, segurança, estabilidade e bem-estar
coletivo dos cidadãos, se ela alcança esta garantia apenas por um desprezo dos interesses de indivíduos e de grupos parciais, falta-
lhe legitimidade. É que a vontade popular deve ser portadora de uma postura ética, o que pressupõe que as melhorias conquistadas
pela maioria de uma comunidade não podem reduzir ou retirar direitos de minorias.[22] É nessa falta de legitimidade que reside a
razão para que se condene, por exemplo, a degradante condição a que foram submetidos seres humanos, por meio da escravidão,
nos séculos passados, com fundamento legal em normas européias, visando à melhoria de uma parcela da população, às custas do
sofrimento alheio. É que no Estado de direito, não há necessidade de uma diretriz ética fundante, de forma que as leis aprovadas de
acordo com os procedimentos estabelecidos, podem tornar-se válidas e aplicáveis, mesmo que atinjam a dignidade humana ou as
liberdades individuais.

Como bem observa Touraine, não obstante o Estado de direito limite o seu próprio poder arbitrário, ajudando-o a
constituir-se e enquadrar-se à vida social pela proclamação da unidade e coerência do sistema jurídico, ele não está necessariamente
associado à democracia, podendo favorecê-la, tanto quanto combatê-la. É a idéia de soberania popular que prepara mais diretamente
o advento da democracia, pela subordinação da vida política às relações éticas entre os atores sociais. Assim, a democracia não
surge do Estado de direito, mas do apelo a princípios éticos em nome da maioria sem poder e contra os interesses dominantes. Por
conseguinte, não se apóia somente nas leis, mas, sobretudo, em uma cultura política, tendo os seres humanos como sujeitos
criadores de sua vida individual e coletiva.[23]

A inclusão dos indivíduos na condição de sujeitos partícipes das decisões políticas, ainda que indiretamente por meio de
seus representantes, é primordial para a legitimação das ações do Estado, e quando isso não ocorre, os cidadãos vêem os governos
como não fazendo parte do mundo das pessoas comuns. Touraine constata que está ocorrendo uma diminuição da participação
política, porque “os eleitores deixaram de se sentir representados; e exprimem tal sentimento ao denunciarem uma classe política
cujo único objetivo seria seu próprio poder e, por vezes, até mesmo o enriquecimento pessoal de seus membros”.[24] Como
conseqüência, nos Estados em que o cidadão não participa de forma mais ativa da vida política, por se sentir dela excluído ou
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marginalizado, como ocorre no Brasil, os representantes do povo são vistos, por vezes, como verdadeiros alienígenas, como que
ungidos por um poder externo, do qual o cidadão não faz parte.

Uma das causas dessa apatia política, explicada pelo autor nominado, diz respeito à forma de atuação dos partidos
políticos, muitas vezes dissociada dos interesses sociais e voltada a objetivos particulares. Ocorre que, a partir do momento em que
lhes foi permitido acumularem recursos consideráveis e independentes de contribuições voluntárias de seus membros, o princípio da
livre escolha sofreu a influência do poder econômico. Essa é a corrupção mais perigosa para a democracia, porque o sucesso de
certo número de candidatos pode estar relacionado ao poder de grupos e elites com outros propósitos, que não propriamente os
sociais.[25] Nestes casos, o poder é usurpado por uma minoria que passa a deter o comando e a estabelecer políticas, sem a
legitimação da população.

Destacável ainda o pensamento do jurista Robert A. Dahl, em face da significativa contribuição para a compreensão do
tema, em particular, a identificação de cinco critérios razoáveis que um governo considerado democrático deve adotar, para que
todos os cidadãos estejam igualmente capacitados a participar nas decisões sobre a sua política:

a) Participação efetiva: Todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer conhecer aos outros as
suas opiniões sobre qual deve ser esta política. Se alguns membros recebem oportunidades maiores para expressar seus pontos de
vista, é provável que suas políticas prevaleçam.

b) Igualdade de voto: Todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de voto e todos os votos devem ser
contados como iguais. Atribuir peso proporcional a diferentes votos é desconhecer o princípio de que todos são igualmente bem
qualificados para participar das decisões.

c) Entendimento esclarecido: Cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender, dentro de limites
razoáveis de tempo, de forma a estar qualificado para participar e decidir sobre as políticas alternativas e suas prováveis
conseqüências.

d) Controle do programa de planejamento: Todos os membros devem ter a oportunidade de decidir quais questões devem
ser colocadas no planejamento, para evitar que o controle do programa de governo por um grupo possibilite-lhe incluir para
aprovação, apenas as propostas de seu interesse.

e) Inclusão dos adultos: A plena inclusão do corpo de cidadãos num Estado democraticamente governado deve
contemplar todas as pessoas sujeitas às suas leis, com exceção dos que estão de passagem e dos incapazes de cuidar de si
mesmos.[26] 

Por oportuno, é de se enfatizar ainda que, para o autor, a democracia não pode existir se os seus cidadãos não
conseguirem criar e sustentar uma cultura política de apoio a esses ideais e a essas práticas. A relação entre um sistema democrático
e a cultura democrática é complexa, porque ao mesmo tempo em que o cidadão tem a liberdade de escolher as leis que o Estado fará
respeitar, depois de escolhidas, não será livre para as descumprir. Como se viu, o paradoxo pode se resolver mediante critérios
razoáveis que garantam a oportunidade a todos os cidadãos de participarem, direta ou indiretamente, nas decisões e deliberações.
Apesar da impossibilidade freqüente de se atingir a unanimidade, a lei proposta pelo maior número será a promulgada, observados
os limites éticos que garantam os direitos das minorias.[27] Em síntese, como ensina Dias, “a democracia implica em tolerância,
aceitação e respeito pelo distinto, pluralidade e participação social”.[28]

Feitas estas anotações, não há agora dificuldade em se estabelecer os pressupostos do Estado Democrático de Direito,
porque ele se apresenta essencialmente edificado sob os princípios que norteiam a democracia.

Mesmo que alguns juristas considerem sinônimos os termos “Estado de Direito” e Estado Democrático de Direito,
Miguel Reale discorda dessa concepção. Assevera o autor que a Constituição de 1988, ao fazer uma opção pelo segundo termo, teve
a finalidade de demonstrar a passagem de um Estado de Direito, meramente formal, para um Estado de Direito e de Justiça Social,
isto é, que só é legítimo se instaurado em conformidade com a livre manifestação do povo.[29]

Na mesma linha, Cruz também acentua que os dois termos não são exatamente permutáveis e observa que, por muito
tempo, os Estados de direito constitucionais não foram Estados democráticos. A qualificação de Estado Democrático de Direito
pressupõe “um equilíbrio entre os princípios em constante tensão, tendo por um lado, o caráter determinante da vontade popular e,
por outro, a garantia de direitos ou situações jurídicas fundamentais do indivíduo, intocáveis, inclusive, por esta vontade”.[30]

No Estado Democrático de Direito, as expressões da vontade popular, convertidas em normas, são vinculantes, tanto para
os poderes públicos, como para o conjunto de cidadãos, porém, alguns limites são impostos pelas constituições, para que os direitos
e garantias fundamentais sejam respeitados. É a constituição democrática que torna compatível o império da vontade popular e as
garantias do Estado de Direito, de forma que o direito é legítimo na medida em que expressa o pensamento da sociedade e se
constitui pela atuação de seus representantes eleitos, que legislam de acordo com os procedimentos legais estabelecidos.[31] 

Destarte, embora uma norma jurídica criada em conformidade com os procedimentos e formas estabelecidos no
ordenamento jurídico seja considerada legal, ela somente será legítima se corresponder aos anseios do grupo social onde será
aplicada. Deste modo, não basta as normas atenderem as premissas de legalidade; é necessário que estejam revestidas de
legitimidade, o que significa que o poder de onde derivam  possua o necessário consenso social.[32]
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Partindo dessa perspectiva, Dias aponta para a legitimação social da ordem jurídica no Estado edificado em bases
democráticas, sob o pressuposto de que:

[...] o direito ao permitir ou proibir comportamentos deve fazê-los considerando os valores que porta a sociedade e os
objetivos que esta pretende realizar. Ao dizer-se que o Direito precisa ser instituído em função da sociedade, ou seja,
em razão dos valores humanos e dos fins que esta julga necessário proteger ou realizar, está afirmando-se a
necessidade de justificação democrática do Direito. As exigências jurídicas precisam fundamentar-se em razões que a
sociedade deseja e valora como indispensável para sua própria ordenação.[33]

Com efeito, podem-se indicar como princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito: a constitucionalidade
como instrumento de garantia jurídica; a organização democrática da sociedade; a adoção de um sistema de direitos fundamentais e
coletivos; a justiça social como mecanismo corretivo das desigualdades; a igualdade como articulação de uma sociedade justa; a
divisão de poderes ou de funções; a legalidade como medida de direito; e a segurança e certeza jurídicas.[34] 

Percebe-se então que o Estado Democrático de Direito difere do Estado de Direito porque cria mecanismos de
redistribuição do poder político entre as classes sociais, admite a manifestação da vontade popular, permite a participação de todos
os cidadãos na produção e uso da riqueza em bases justas e promove a cultura da solidariedade.     Neste sentido, o Estado de
Direito não comporta plenamente a idéia da ética social, porque não tem necessariamente um compromisso com a garantia dos
direitos da totalidade dos cidadãos, do contrário, os cidadãos podem ser coagidos a cumprir normas estatuídas por legisladores,
escolhidos livremente como seus representantes, mas que não representam a vontade popular. Ora, se “o Estado existe para o
homem, não o homem para o Estado”,[35] como afirma Mounier, as suas ações devem convergir para a garantia dos interesses de
todo o grupo social, mediante políticas que assegurem os direitos fundamentais e o cumprimento dos deveres que afetam à
coletividade, como o de pagar tributos.

Assim, um Estado que se pretende como democrático de direito deve, necessariamente, ser concebido por meio de uma
relação em que prevaleça a participação em bases éticas, porque, sob esse viés, pode alcançar os desígnios que a sociedade almeja
ver concretizados.

Na visão de Pedro Demo, a participação é um dos elementos da política social, voltado não só à redistribuição da renda,
mas também, à redistribuição do poder. A participação leva ao fenômeno da auto-promoção, como um caminho para superar os
níveis de pobreza que são combatidos pelo Estado com políticas, muitas vezes, apenas assistencialistas. O mero assistencialismo
desfaz a noção essencial de direito e de cidadania, recriando a miséria sob a forma de tutela, o que torna mais aguda a pobreza
política. Se é preciso combater a carência material, afinal, certas necessidades, como a fome, não podem esperar pela adoção de
políticas de maior prazo, são necessárias, ao mesmo tempo, a implementação de medidas que proporcionem uma possibilidade
concreta de inserção do indivíduo na sociedade.[36]

Sob esta ótica, é um equívoco considerarem-se cidadãos, na sua acepção ampla, todos os indivíduos pertencentes a um
país, independente das suas condições de vida. Se ser cidadão é, de acordo com Pedro Demo, “fazer-se sujeito, para fazer história
própria”,[37] não é possível falar-se que todos são detentores de cidadania plena, quando uma parcela da população vive
desassistida ou mesmo, em estado de miserabilidade. A cidadania implica que o indivíduo seja portador de direitos civis, esteja apto
a exercitar os direitos políticos, tenha acesso aos bens públicos e possa usufruir os direitos sociais, como saúde, educação, salário
justo e uma velhice tranqüila, para viver com dignidade e ser sujeito da história. Se a “cidadania é a expressão concreta do exercício
da democracia” como afirma Pinsky,[38] em muitos países, o Estado democrático afigura-se ainda como um projeto com muito por
construir.

É o que ocorre no Brasil, como adverte Martinez, onde a parcela de indivíduos que possuem algum poder aquisitivo,
patrimônio, formação educacional e participação na vida política, representa apenas cerca de 30% da população.[39] Sem a
incorporação da imensa maioria no processo da vida social, não é possível falar-se em Estado Democrático de Direito. O Estado
democrático pressupõe que a comunidade esteja fundada numa ética orgânica, o que não condiz com uma sociedade de
miseráveis,[40] como a que existe aqui. Se esse modelo sócio-politico está radicado na liberdade de todos enquanto sujeitos de
direitos e deveres, qualquer projeto de restabelecimento amplo da democracia no Brasil passa, necessariamente, pela integração no
seu processo de desenvolvimento, da imensa massa de excluídos.

Para Rosenfield, a igualdade política entre os cidadãos, sem a qual a democracia não existe, não é somente a atribuição
dos mesmos direitos a todos, mas é também um meio de compensar as desigualdades sociais, em nome de direitos morais. Observa
ainda que em nosso país há um bloqueio a ser transposto, porque as regras políticas e ações realizadas visam apenas à riqueza e bem
estar de uns poucos que, após usurparem o poder, estabeleceram uma perspectiva de democracia de encenação, útil para a
dominação das massas.[41]

Esse bloqueio está fortemente apoiado em bases jurídicas, onde, segundo Zavarizi, “tem sido comum, entre nós, editar
leis que contrariem as tendências e inclinações dominantes. Leis que são frutos de uma só vontade, ou de um pequeno grupo que,
encastelado no poder, impõe sua vontade à grande maioria conformada do povo brasileiro”.[42]

O elevado nível de desinteresse dos cidadãos por quase tudo o que diz respeito aos poderes públicos entremostra uma
estrutura social que não se vê como integrante indissociável do Estado, resultado da forma como os agentes políticos administram a
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coisa pública. Contudo, apesar dessa conjuntura, está em curso um lento processo de conscientização dos cidadãos, como sujeitos
portadores de direitos e do poder de decidir sobre seus destinos.

Ver-se-á a seguir que para o fortalecimento deste novo modelo é necessário que as normas tributárias não sejam apenas
decorrentes do poder de império do Estado, mas, sobretudo, de uma construção em que sociedade possa cada vez mais participar
efetivamente deste processo.

 
 
3 A LEGITIMAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS
 
 

A busca de possíveis caminhos para a legitimação social dos tributos exige uma aproximação integrativa entre o Estado e

a sociedade nas relações jurídicas e políticas, uma vez que as normas jurídicas são decorrentes de decisões políticas. Nesta linha, 

antes de se tratar propriamente das alternativas que podem contribuir para a adesão às normas de tributação, é oportuno apresentar

breves reflexões sobre a política e o Direito.

O significado clássico e moderno de política é “derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o

que se refere à cidade e, conseqüentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social”.[43] Por sua vez, o direito

é concebido como o ordenamento que abrange um conjunto de normas de conduta e procedimentos judiciais. Seu fim é estabelecer

regras coativas de coexistência e sobrevivência social, postas em vigência pelo Estado, de acordo com uma rígida organização.[44]

Do liame entre a política e o direito surge a política jurídica com o propósito de “buscar o direito adequado a cada época, tendo

como balizamento de suas proposições os padrões éticos vigentes e a história cultural do respectivo povo".[45]

Neste contexto, não basta que a norma atenda aos pressupostos legais para sua edição, deve também receber o consenso

da maioria dos membros do grupo social. Mas ela precisa ainda, e acima de tudo, ser portadora de um conteúdo ético que garanta

uma ordem de bem estar social e de justiça. As normas que não asseguram estes valores não podem ser consideradas politicamente

legítimas.  

É que a finalidade do direito não é a simples elaboração de quaisquer normas eficazes e úteis, formuladas de acordo com

os procedimentos técnicos estabelecidos, apesar da grande importância da técnica jurídica. A função do direito é, sobretudo, dirigir

a conduta humana na vida social, procurando ordenar uma justa convivência, através da instituição de regras que oportunizem a

cada pessoa ter o que lhe é devido.[46]  Então, a política jurídica deverá atuar sempre no plano ético-jurídico, para que os interesses

dos indivíduos estejam conforme a reta razão. Nessa perspectiva, o legislador não pode se considerar mero delegado do povo,

encarregado de executar a vontade da maioria, sob os auspícios de uma permissividade ilimitada.[47] Fosse dar livre e exclusiva

positividade às projeções jurídicas que recebem a adesão da maioria ou das forças sociais mais ativas, aumentar-se-ia o risco do

absolutismo do Estado democrático. Para ilustrar o exposto, vale lembrar que em plebiscito realizado em agosto de 1934, Hitler

recebeu democraticamente o apoio de cerca de 90% do povo alemão e instaurou uma das piores tiranias que a história tem

registro.[48]

Sob este viés, “a obtenção de norma oportuna será assim o resultado de um trabalho de reflexão, comparação, percepção

e descrição das realidades e nunca o produto de uma conjuntura mal resolvida por estratégias de dominação e opressão”.[49] Para

alcançar esse intento, cabe inicialmente verificar se a proposição normativa apresenta um mínimo necessário de adesão social, para,

após, confrontá-la com os princípios éticos da sociedade, com vistas a certificar-se que o seu fim é o bem comum. É a partir daí que

a elaboração da norma pode seguir seu processo de aprovação legislativa, por meio dos representantes do povo. O mesmo

pensamento deve nortear as decisões judiciais e os atos administrativos dos poderes públicos.

Estas considerações levam a concluir que a política jurídica tem a função de harmonizar os anseios que permeiam a
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opinião pública com suas pautas de reivindicações, para que as representações jurídicas geradas no imaginário social, se dotadas de

um senso ético e justo,  sejam convertidas em normas efetivamente aplicáveis. Neste contexto, a opinião pública representada pela

parte politizada do povo que está sintonizada com o complexo universo das interações políticas e, por conseguinte, capaz de emitir

juízos de valor, é preponderante para a formação da vontade jurídica que se concretizará por meio da atuação do legislativo ou do

judiciário. No entanto, para que ela possa funcionar como uma força construtiva exige alguns requisitos do ambiente em que se

desenvolve, como liberdade de expressão, transparência dos atos dos poderes públicos e condições que possibilitem a sua

ampliação, de forma a representar a expressão ampla da cidadania. Com essa conformação, a opinião pública pode revelar

adequadamente ao Estado as representações da norma desejável.[50]

Assim, para que a norma jurídica receba um mínimo de adesão social que a faça obedecida e, portanto, materialmente

eficaz, deve ser matizada pelo sentimento e idéia do ético, do legítimo, do justo e do útil. Disto decorre que a sua aceitação vai

depender menos de sua validade formal (obediência às regras processuais) que de sua validade material, entendida como a qualidade

de mostrar-se compatível com o socialmente desejado e necessário ao homem, enquanto indivíduo e enquanto cidadão.[51]

Quando há um descompasso entre os objetivos pretendidos pela norma, instituída por um ato de vontade do legislador ou

do juiz, e os valores aceitos pela sociedade em determinado momento, há uma tendência à desobediência reiterada, com reduzida

eficácia na sua aplicação. Nesse contexto, a eficácia deve ser entendida não só em relação à adequação ao agir, mas também em

função à adesão da conduta esperada e à possibilidade de que a pretensão legislativa possa ser realizada ou cumprida pelos seus

destinatários.[52] Por exemplo, a majoração de um imposto além do suportável pelos contribuintes ou a exigência de formalidades

tributárias inexeqüíveis são fatores que podem gerar pouca eficácia da norma.

No Brasil não há um debate político mais intenso, no sentido do plural e do aberto, com múltipla participação da

população nas decisões das políticas públicas e das proposições jurídicas que devem nortear as condutas sociais. Da mesma forma,

a criação de normas relativas a tributos é realizada, via de regra, por mera aprovação legislativa, sem a efetiva participação do povo.

Como resultado dessa conjuntura, os brasileiros manifestam pouco interesse em viver sua cidadania de forma mais ampla. A

participação restringe-se a movimentos sociais que precisam se acomodar ao modelo de sociedade formulado a priori, com vistas à

sua manutenção. É que a idéia de pluralismo possui uma conotação conservadora. Essa postura autoritária de coexistência social

descaracteriza o ambiente democrático, espaço no qual é possível o confronto pacífico de idéias. Do contrário, quando a sociedade

se estrutura em bases participativas, materializam-se os anseios dos diversos segmentos sociais, reconhecendo as justas

reivindicações e transformando-as em direitos efetivos.[53] A percepção de que os direitos fomentados no imaginário social se

convertem em realidades concretas, fazem  reduzir as resistências ao cumprimento dos deveres atribuídos ao cidadão, como o dever

fundamental de pagar tributos ou de contribuir para que estes não sejam desviados dos cofres públicos.  

Desta forma, no que diz respeito às normas de tributação, há a necessidade de que somente sejam instituídas após terem

sido debatidas e consentidas pelo cidadão e, principalmente, portadoras de um sentido ético. Lamentavelmente, o que se percebe no

país é que, em regra, a elaboração de normas concernentes a tributos não visa à construção de um modelo social justo e

compromissado com as necessidades sociais, mas  tão somente a atender interesses meramente arrecadatórios dos governos.

Diante do reduzido consentimento da tributação no Brasil, as soluções idealizadas para evitar evasão fiscal é a

implementação de rigorosas sanções aos fraudadores e o fortalecimento dos sistemas legais de cobrança dos devedores. Contudo,

estas medidas atuam apenas sobre parte do problema, pois não alteram o nível de aceitação das normas tributárias. É que como

explica Giannetti, adotando o pensamento de Aronson, a motivação para o cumprimento das normas estabelecidas pelo Estado, a

exemplo das tributárias, pode ser motivada por três fatores: o temor da sanção, a identificação social ou a internalização de valores.

O temor da sanção faz com que parte dos contribuintes cumpra com as obrigações fiscais em razão do rigor da pena que
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lhes será imposta em caso de descumprimento comprovado pelo fisco.

Num nível distinto encontram-se uma parcela dos contribuintes que observam as normas legais motivados pela

“identificação social”. Neste caso, não praticam determinadas ações consideradas erradas ou ilícitas pela sociedade para não

receberem uma reprovação social. Observa-se que, por exemplo, enquanto os atos de desrespeito ao meio ambiente atingiram, em

grande parte, esse nível de reprovação, as práticas explícitas de sonegação, como não entregar documento fiscal aos consumidores,

são plenamente toleráveis e aceitas.

Por fim, tem-se o nível mais elevado de conscientização em que a razão para cumprir as normas decorre de uma

“internalização de valores”. O indivíduo que atingiu esse grau de percepção não acata as normas legais pelo temor da punição ou da

reprovação social, mas com base numa reflexão ética interior.[54]

Compreender como se concretiza o consentimento social às normas é fundamental para criação de instrumentos que

permitam uma mudança da perspectiva meramente punitiva para uma visão orientativa, preventiva e, sobretudo, educativa.

Este quadro torna-se ainda mais desordenado quando as administrações fazendárias e suas repartições estabelecem

procedimentos ou editam normas administrativas direcionadas aos contribuintes, em desacordo com as leis hierarquicamente

superiores, objetivando evitar a sonegação fiscal. Embora essa prática apresente, com freqüência, fins voltados à defesa do interesse

público, não podem subsistir como meio aceitável frente o ordenamento jurídico vigente.

Quando o Estado, através dos seus agentes, combate a evasão fiscal com medidas ilegais, age com o autoritarismo dos

governos absolutos, colocando em risco a estabilidade da ordem jurídica. Por evidente, as leis aprovadas e legitimadas pela vontade

popular representam o desejo do grupo social,  obrigando tanto a este como aos poderes públicos. Seguindo esta lógica, não é

concebível que o Estado imponha aos contribuintes o cumprimento rigoroso das normas tributárias e ele próprio não as observe. Se

as normas apresentam lacunas ou falhas que inviabilizam determinadas ações do fisco ou se possibilitam a evasão de tributos, devem

ser adequadas à nova realidade, jamais desrespeitadas.

Destarte, as incoerências do sistema tributário não podem justificar um estado de quase desobediência civil, como o que

se presencia no Brasil. A desobediência torna mais acirrada as relações entre o cidadão e o Estado, realimentada por razões que,

embora justas, não contribuem para a construção de um ambiente promissor e harmônico. Quando os contribuintes de direito adotam

medidas visando à evasão fiscal e a população consente e age de forma a favorecer estas práticas, sob a alegação de que a tributação

é elevada e que os recursos não são direcionados à realização do bem comum, põem em risco a segurança do ordenamento jurídico.

A construção de um novo modelo tributário não pode ser fruto da desordem e da negação às normas vigentes. A mudança deve se

operar pela força de movimentos sociais ou grupos organizados, agindo como um quarto poder que faz ecoar os sentimentos de

injustiça nas casas legislativas e nos demais órgãos estatais.

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Necessita-se hoje, como nunca, do fortalecimento de novos valores que permitam uma convivência harmoniosa entre os

cidadãos e justifique a razão de existência do Estado e dos tributos.

Os tributos, como são concebidos, apresentam-se como decorrentes da lei instituída pelo Estado e que toma a si o direito de

utilizá-los de acordo com critérios jurídicos definidos. Para os contribuintes representam apenas um mero sacrifício imposto com

base na força coatora dos poderes estatais. Por outro lado, os cidadãos destinatários dos recursos vêem-nos com a indiferença de
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quem sofre com a deficiência dos serviços públicos e de promessas não cumpridas.

Se os homens conceberam e estruturaram o Estado com o propósito de estabelecer uma coabitação relativamente

harmoniosa e de apoio mútuo, certamente decidiram que a forma de financiá-lo, deveria dar-se por meio de tributos. Com efeito,

para cumprir as suas funções e proporcionar a fruição dos direitos dos cidadãos, o Estado tem de socorrer-se das receitas tributárias.

Sob esta ótica, o dever de pagar tributos traz subjacente um princípio superior que pretende fundamentar a realização de

interesses de toda a sociedade, como saúde,  educação, assistência e previdência, dentre outros. Para a concretização deste modelo, é

preciso compreender que o bem comum é obra de todos, tanto da sociedade por meio dos seus cidadãos, como do Estado, através

das ações dos seus governos.

Portanto, se é uma obra conjunta, para alcançar esse desiderato, as normas tributárias não podem ser instituídas sem o

conhecimento e consentimento dos administrados.

Na pesquisa procurou-se demonstrar que é no Estado Democrático de Direito que os cidadãos têm um ambiente mais
promissor para a efetiva participação na instituição e acompanhamento dos tributos. A participação contribui para que a sociedade
autorize inclusive a edição de normas  que por vezes restringem a liberdade, mas são necessárias para o convívio relativamente
harmonioso entre todos.

Os tributos se conformam a esta característica, pois ainda que representem uma redução da liberdade individual, pela
retirada de parte do patrimônio das pessoas pelo Estado, são indispensáveis para o seu financiamento e a realização do bem comum
da coletividade. Quando as leis são criadas com apoio da vontade popular, mesmo que indiretamente por meio dos seus 
representantes, a maioria dos seus membros tem ciência e consciência das razões que as fundamentaram e se propõem a aceitá-las,
inclusive quando isso lhes represente um ônus.

Em resumo, as normas de tributação somente recebem a adesão da maioria dos cidadãos, quando forem por eles
consentidas, que as aceitam como éticas e justas, tanto pela observância dos requisitos durante a sua criação e aplicação, como na
correta gestão dos recursos arrecadados, de acordo com os fins nelas estabelecidos, e isto, via de regra, somente se concretiza no
Estado Democrático de Direito.

Neste contexto, a precariedade do Estado Brasileiro, ainda não estruturado em sólida base democrática, dificulta a
legitimação das normas tributárias, em vista de que a sua instituição não se concretiza de forma participativa e transparente. Uma 
participação efetiva do cidadão no debate da instituição das normas tributárias, pode fortalecer os laços sociais e a consciência de
que o ser humano deve comprometer-se não apenas com seu próprio bem mas também com o bem comum. Portanto, o Estado
Democrático de Direito possui uma intrínseca ligação com a legitimação social das normas tributárias, porque é através dela que se
pode alcançar uma justa e consentida tributação.
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A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO FATO GERADOR PRESUMIDO FRENTE ÀS REGRAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

THE CONSTITUTIONAL FORECAST OF THE PRESUMED GENERATOR FACT FORWARD TO THE
TAX LAW`S GENERAL RULES

Ana Rita Nascimento Cabral

RESUMO
Lei. Fato gerador. Obrigação Tributária. Não há tributo sem lei. Não há fato que gere obrigação
tributária sem lei. A relação jurídica tributária entre Estado e indivíduo só há de ser instaurado
no momento da ocorrência daquele fato gerador, daquela situação específica, desenhado àquele
tributo. A exata noção do fato gerador fixa o entendimento do momento em que nasce a
obrigação tributária principal; a clareza de visualização dos indivíduos tidos como sujeitos da
relação tributária etc. O fato gerador marca, no tempo e no espaço, o nascimento da obrigação
de pagar tributo. A verificação da ocorrência do fato gerador se dá pelo lançamento. O
lançamento declara a obrigação tributária, identifica o sujeito passivo, calcula o montante do
tributo devido e dá forma ao crédito tributário. O fato gerador é o início. O lançamento é o
meio. O crédito, o fim. A previsão constitucional do fato gerador presumido, art. 150, parágrafo
7°/CF, encontra-se em certo descompasso com os preceitos gerais de Direito Tributário. As
regras gerais de Direito Tributário são contrariadas. A idéia de fato gerador presumido é
incompatível com a Teoria do Fato Gerador.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição; Fato gerador presumido; direito tributário

ABSTRACT
Law. Generator Fact. Tax Obligation. There is no tax without law. There is no fact that generates
tax obligation without law. The tax relationship between State and individual only has to be
established at the time of occurrence of that generator fact, that particular situation, drawn to
that tax. The exact notion about the generator fact sets the understanding of the moment the
main tax obligation arises; the clarity of visualization of individuals regarded as subjects of the
tax relationship etc. The generator fact marks, in time and space, the birth of the obligation to
pay tax. The occurrence verification of the generator tax occurs through releases. The release
declares the tax obligation, identifies the taxpayer, calculates the amount of tax due and formats
the tax credit. The generator fact is the beginning. The release is the means. The credit, the
end. The constitutional forecast of the presumed generator fact, art. 150, paragraph 7°/ CF, is in
some discrepancy with the general rules of the tax law. The Tax Law`s general rules are
countered. The presumed generator fact is incompatible with the Theory of Fact Generator.
KEYWORDS: constitution; presumed generator fact; tax law

 

 

 

INTRODUÇÃO

Para o estudo do Direito Tributário, o fato gerador é um conceito fundamental e nuclear. Alguns doutrinadores entendem não passar
a teoria do Direito Tributário material de um desenvolvimento da própria teoria do fato gerador. Mas, na verdade, muitos dos
conceitos e institutos de que se ocupa aquela disciplina jurídica partem da noção de fato gerador.
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Conforme observa Amílcar Falcão (1997, p.2): “Para o nascimento da obrigação tributária necessário é que surja concretamente o
fato ou pressuposto que o legislador indica como sendo capaz de servir de fundamento à ocorrência da relação jurídica tributária”.

Dessa forma, o fato gerador deve ser descrito em lei, consoante lição do jurista Sacha Calmon Navarro Coêlho (1988, p.43): “O
fato gerador deve ser descrito em lei em razão do princípio da legalidade. Deve ser minuciosamente descrito para evitar ao
aplicador da lei entendimentos dilargados a seu respeito, gerando insegurança ao contribuinte”.

Ainda sobre a descrição legal do fato gerador, aduz o último mencionado autor:

Há um fato gerador na lei e fato gerador no mundo. Muitas vezes não são distinguidos e uma só palavra os nomina, causando
certa confusão. Uma coisa é a previsão em lei do fato jurígeno (in abstracto)  e outra o real acontecer no mundo dos homens, do
fato jurígeno previsto em lei. O jurígeno está no mundo dos fenômenos jurisdicizados,  pois que acontecido o fato se dão,
efetivamente, as conseqüências jurídicas igualmente previstas abstratamente em lei. A previsão, quando acontece, acarreta a
incidência das conseqüências jurídicas previstas , inovando o mundo. (COÊLHO, 1988, p.45)

Quanto à relação do fato gerador e o nascimento da obrigação tributária, valiosa é a lição de Paulo de Barros Carvalho (1999,
p.130): “Quando se diz que, ocorrido o fato, nasce a relação jurídica, estamos lidando com o acontecimento de dois fatos: do fato
causa (fato jurídico) e do fato efeito (relação jurídica)”.

Sobre o fato da relação jurídica, em alusão à relação de causalidade jurídica e não à relação física ou natural, ensina o douto
professor:

Algo diferente, contudo, é a circunstância de o sujeito destinatário do dever cumprir ou não cumprir a
prestação estipulada. Essa alteração no mundo social, em princípio, é estranha ao fato da relação
jurídica, se bem que qualifique outro acontecimento relevante para o direito, qual seja a contingência
da satisfação prestacional ou do não adimplemento da prestação devida. O fato da relação jurídica, na
sua concretude existencial, esgota-se na fixação do direito e do dever correlato, sem qualquer atinência
aos futuros comportamentos dos destinatários, no ensejo da decisão sobre a conduta de cumprir o
devido, que poderão estar ou não estar em sintonia com as expectativas normativas.  (CARVALHO,
1999, p. 130)

 

Infere-se daí que ocorridos os fatos da causa e efeito (causalidade jurídica tributária) nasce a
conseqüência jurídica, qual seja, a relação obrigacional tributária. Nesse sentido, do Código Tributário
Nacional Brasileiro, depreende-se, em seus Artigos 113, §§ 1°, 2°, 114 e 115:

 
Art. 113, § 1º. A obrigação principal surge com ocorrência do fato gerador,  tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2°. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal.

 

A relação jurídica obrigacional tributária impõe ao sujeito passivo o dever de efetuar prestação predeterminada, atribuindo ao
sujeito ativo (Estado) o direito de obter a prestação. Sob esse quadro, então, faz- se necessário o entendimento de que, nas palavras
do jurista gaúcho Alfredo Augusto Becker (2002, p.261): “O tributo é o objeto daquela prestação que satisfaz aquele dever”.

 
Cumpre ressaltar, assim, o preceito legal estipulado no Código Tributário Nacional em seus Artigos 3° e 4°, quais sejam:

 

Art. 3°. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Art. 4°. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação [...]
 

Como se observa, é preponderante o estudo profundo do fato gerador. Assim, quanto à importância do fato gerador, elenca Amílcar
Falcão (1997, p.6), as vitais noções, no ramo tributário, concretamente fixadas quando do estudo do fato gerador:

a) identificação do momento em que nasce a obrigação tributária principal; b) determinação do sujeito passivo principal da
obrigação tributária; c) fixação dos conceitos de incidência, não incidência e isenção; d) determinação do regime jurídico da
obrigação tributária: alíquota, base de cálculo, isenções etc.; e) distinção dos tributos in genere; f) distinção dos impostos in
species; g) classificação dos impostos diretos e indiretos; h) eleição do critério para a interpretação da lei tributária; i)
determinação dos casos concretos de evasão em sentido estrito; j)  estabelecimento dos princípios de atuação da discriminação
constitucional de rendas no Brasil: definição da competência impositiva e determinação dos casos de invasão de competência e
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bitributação.
 

Portanto, faz- se necessária uma análise do pressuposto de fato do tributo, já que envolvem muitos
interesses e permeia o cenário jurídico tributário. Analisamos, junto à teoria do fato gerador,  os princípios
da legalidade e da capacidade contributiva para, ao final, identificar o problema constitucional do fato
gerador presumido.

A metodologia utilizada na monografia será realizada através de um estudo descritivo-analítico,
desenvolvido através de pesquisa: Bibliográfica: através de livros, revistas, publicações especializadas e
artigos; Pura, visto que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos; Qualitativa, pois se
aprofundará na compreensão das ações e relações humanas e nas condições e freqüências de determinadas
situações sociais; Descritiva, posto que buscará descrever, explicar, classificar, esclarecer e interpretar o
fenômeno observado; Exploratória, objetivando aprimorar as idéias através de informações sobre o tema
em foco.

1 Fato Gerador: Causalidade Jurídica

O termo causalidade jurídica, atribuído ao fato gerador, implicitamente concebido por grande parte
da doutrina brasileira, deve-se à genialidade de Amílcar Falcão (1997), que em sua obra intitulada Fato
Gerador da Obrigação Tributária, ao dedicar um capítulo inteiro ao nascimento da obrigação tributária,
utiliza-se desse termo.

O sentido da expressão causalidade jurídica nos parece claro, escorreito e sadio. O fato gerador é,
realmente, razão para o surgir da obrigação tributária. É o motivo que faz com que a relação obrigacional
exista ou aconteça. É a origem, o momento do nascimento da obrigação tributária, sendo ele a causa e a
obrigação, a conseqüência jurídica. Intrínseco ao nascer da obrigação tributária, o fato gerador faz surgir
direito, deveres, pretensões e ações, conferidos às partes que titulamos pólos ativo e passivo da relação
jurídico-tributária.

1.1 O nascimento da obrigação tributária principal

O fato gerador concreto marca, no tempo e no espaço, o nascimento da obrigação pagar tributo.
Obrigação esta que há de ser individualizada e declarada pelo lançamento tributário. É por demais sabido
que uma relação jurídica obrigacional qualquer, entre particulares, instaura-se, de maneira geral, mediante
contrato. O contrato é, pois, meio formal, possibilidade legal, donde direitos e deveres nascem. Contudo,
no mundo tributário, a relação obrigacional se dá entre pessoas dentre as quais uma, necessariamente, é
jurídica de Direito Público, assim, é a lei o meio em que são previstos os direitos e deveres dos sujeitos e
por em seu bojo trazer, expressamente, a situação (fato gerador) que desencadeará direitos para um e
deveres para outro, é instrumento imperioso através do qual a relação obrigacional tributária é concebida.

Enquanto as imposições contratuais surgem da vontade das partes, os deveres impostos ao sujeito passivo da relação

tributária lhes são alheios, devendo cumprir-se o que põe a lei, como afirma Sacha Calmon Navarro Coelho (1998, p.41), evocando

Kelsen:
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Podemos afirmar hoje, como Kelsen, que toda obrigação projeta-se da lei e que a lei permite a
formação das obrigações por dois modos: o autonômico (encontro de vontades) e o heteronômico
(prevalência de uma vontade sobre a outra). As obrigações autonômicas são aquelas em que a vontade
dos obrigados participa da própria formação da obrigação. Tal é o caso dos contratos. As obrigações
heterônomas são as que obrigam independentemente da vontade dos obrigados. Tais as hipóteses das
obrigações por atos ilícitos e das obrigações por fatos lícitos unilaterais (obrigações legais), previstas
em lei, porquanto nestas hipóteses, o dever das obrigações decorre exclusivamente da vontade do
legislador.

Ainda explica o referido autor que o legislador, mediante o instrumento legal, elege um fato, lícito ou ilícito, que, quando

ocorrido, propagam-se os efeitos de natureza obrigacional com o estabelecimento das prestações estipuladas unilateralmente, não

sendo demais relembrar que a eclosão da obrigação tributária, ex lege, heteronômica, depende do acontecimento, no mundo dos

fatos (fato gerador concreto), do fato (gerador abstrato) previsto em lei pela vontade de eleição do legislador.

E sobre a relação jurídico-tributária, pois se há obrigação, há relação, iniciemos com as observações de Francesco Carnelutti

(apud BECKER, 2002, p.337), que esclarecem a noção de relação:

Aparentemente, à primeira vista, entre o “eu” e o “tu”, nada existe, ou melhor, existe uma separação.
Porém, essa distância poderá também ser pensada sob o ângulo da união (vinculação). E a separação ou
intervalo entre, de um lado o “tu” e, de outro lado, o “eu” (quando examinada sob o ângulo da união),
é a relação. Pela palavra relação se expressa a idéia de um IR e de um VIR do “eu” ao “tu”. Esse IR e
VIR percorre o intervalo ou a separação entre duas pessoas, com a finalidade da união (vinculação)
entre essas pessoas. Portanto, a relação é um IR e um VIR entre duas pessoas, vinculando uma à outra.

Com essas palavras de Francesco Carnelutti (apud BECKER, 2002), lembremos  que a relação obrigacional tributária sempre

há de ser entre pessoas e que essas hão de sempre estar enquadradas na situação fática descrita em lei, sendo um o que realiza o fato

gerador da obrigação e o outro, necessariamente, direta ou indiretamente, o Estado, portador do direito, que impõe, mediante lei, o

dever. Importante notar que a relação jurídico-tributária, assim como qualquer outra relação jurídica, é sempre efeito, conseqüência

de regra jurídica ou de fato gerador nela descrito.

A obrigação tributária principal é, pois, aquela concernente a pagamento de tributo ou penalidade pecuniária relativo à

ocorrência, no mundo dos fatos, de fato gerador, previsto em lei, específico àquele tributo ou àquela penalidade. Assim leciona

Aliomar Baleeiro (2007, p.697-698):

A obrigação constitui o núcleo do Direito Tributário, como Direito Obrigacional que é. [...] Principal ou
acessória a obrigação tributária é sempre uma obligatio ex lege . Nasce da lei e só dela. A lei é causa da
obrigação fiscal (CF, arts. 19, I e 153, § 29). Dela nasce a relação jurídico-tributária.

Sobre a obrigação tributária principal, mais dissertamos, neste estudo, quando da análise dos artigos 113 e 114 do Código

Tributário nacional, os quais dirimem quaisquer controvérsias relativas ao assunto.

1.2 O nascimento da obrigação acessória

A obrigação acessória consiste em cumprimento de prestações, positivas ou negativas, relacionadas ao interesse do Estado de

arrecadar ou fiscalizar tributos. Consiste em obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Duras e diversificadas críticas foram

construídas em razão da definição legal de obrigação acessória. Aliomar Baleeiro (2007), ao citar algumas das críticas elaboradas,

mostra-nos, inicialmente, sem tomar partido, que: 1) não poderia o legislador tributário denominar deveres de fazer ou não fazer,

sem cunho pecuniário, como obrigação, já que a estimabilidade patrimonial é essencial às obrigações; 2) a denominação obrigação

acessória é imprópria, uma vez que os deveres a ela relacionados são independentes da obrigação principal.
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Tais críticas, no dizer de Aliomar Baleeiro (2007, p. 699):

São críticas de política legislativa, pelo objetivo que tem de alcançar aperfeiçoamento técnico de
univocidade de sentido em ramos jurídicos distintos. Em regra, não fulminam, nem pretendem fulminar
a validade das normas do Código Tributário Nacional, mas almejam antes facilitar-lhe a compreensão
[...].

O artigo 113 do Código Tributário Nacional, em seu parágrafo 2°, é claro ao exprimir ser a obrigação acessória aquela

decorrente de legislação tributária e que tem por objetivo prestações do interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

Logo, o fato gerador abstrato da obrigação acessória é aquele dever de fazer, não fazer e tolerar descrito em legislação tributária (lei

lato sensu).

A obrigação acessória é uma imposição ao indivíduo, sendo seu fato gerador a situação, prevista em lei (lato sensu), que

obriga alguém a praticar ou abster-se de certos atos que não configurem pagamento de tributo ou de pena pecuniária. É o

preceituado no artigo 115 do CTN.

1.3 O lançamento

O lançamento é instituto importantíssimo e vital à verificação da ocorrência do fato gerador, à declaração da obrigação

tributária, à identificação do sujeito passivo da relação, ao cálculo do montante do tributo devido, enfim, à formação do crédito

tributário.

O artigo 142 do Código Tributário Nacional é claro em firmar que a autoridade administrativa é competente privativa para

constituir o crédito tributário pelo lançamento e que este deve ser concebido como procedimento administrativo tendente a

“verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.

Essa atividade administrativa de que fala a lei é vinculada e obrigatória, como aborda o parágrafo único do supracitado artigo.

A autoridade fiscal não é livre para lançar ou não lançar, pois verificado o ocorrimento de situação que enseja em cobrança de

tributo, a atividade de lançamento é obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do agente público que deve agir dentro da

rigidez legal.

Muitos doutos do Direito Tributário buscam dissertar sobre o caráter, a natureza do lançamento. O Código Tributário

Nacional optou pelo caráter constitutivo do lançamento no tocante ao crédito tributário que, na realidade, adquire sua forma com o

lançamento. Mas devemos entender que anterior ao crédito e à atividade de lançamento já há a obrigação tributária instaurada,

sendo que esta haverá de ser declarada, especificada, liquidada e individualizada, mediante o procedimento administrativo

necessário à formação e formalização do crédito.

É, portanto, nessa ótica, de natureza declaratória, o lançamento, visto que não cria, não extingue, nem altera um direito, mas

confirma um preexistente. O lançamento confirma a obrigação tributária e torna o direito do Estado líquido e certo. O lançamento,

pois, não cria  obrigação tributária.

Sobre isso, expõe Aliomar Baleeiro (2007, p.782):

A noção de ato constitutivo se avizinha do conceito do art. 81 do CC; é todo ato lícito que tem por fim

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5931



imediato adquirir, modificar ou extinguir direito. Realizados esses fins, os de criar, alterar ou abolir
uma situação jurídica, constituindo-a, ele se projeta de sua data em diante para o futuro (ex nunc). Já o
ato declaratório não cria, não extingue, nem altera um direito. Ele apenas determina, faz certo, apura ou
reconhece um direito preexistente, espancando dúvidas e incertezas. Seus efeitos recuam até a data do
ato ou fato por ele declarado ou reconhecido (ex tunc). [...] Daí a importância prática de estabelecer a
natureza jurídica do lançamento, porque seus efeitos seriam diversos se fosse constitutivo e não
declaratório. [...] No Direito Brasileiro, os pronunciamentos se manifestam pelo caráter não
declaratório do lançamento.

Assim, fica entendido que a obrigação tributária nasce quando da ocorrência do respectivo fato gerador e o lançamento,

somente, declara o direito do sujeito ativo da relação, tornando-o líquido e certo (crédito tributário).

Ao estar o indivíduo, contribuinte, inserto numa dada situação, descrita em lei, geradora de obrigação tributária, deverá ele

ser regularmente notificado em razão do crédito tributário havido em face de seu ato, fato ou estado de fato. Consoante artigo 145

do CTN, o lançamento notificado regularmente ao polo passivo da relação tributária só poderá ser alterado em virtude de

impugnação do sujeito passivo; de recurso de ofício; e de iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos na

lei. Esses casos devem ser entendidos como taxativos, isso assegura Aliomar Baleeiro (2007, p. 808).

1.4 O crédito tributário

O crédito tributário é o resultado de tudo isso, o que seja: a lei descritora de fato gerador de obrigação, a ocorrência do fato

gerador no mundo tal como o desenho normativo, o nascimento da obrigação tributária, a instauração da relação jurídico-tributária,

a liquidação, certificação e individualização da obrigação mediante o lançamento que dá forma ao crédito tributário. Extinto o

crédito, extingue-se a obrigação principal, extingue-se o dever até que novamente se incorra no mesmo fato gerador.

Interessante ressaltar que, como firma o artigo 113, parágrafo 1° do Código Tributário Nacional, as obrigações principais

relacionadas às prestações pecuniárias extinguem-se com a extinção do crédito (o pagamento é a forma ordinária de extinção),

todavia as obrigações acessórias ligadas à prestações positivas ou negativas, de fazer, não fazer ou tolerar, extinguem-se fazendo,

não fazendo ou aquilo tolerando.

O crédito do Estado para com a pessoa, nas obrigações acessórias, não é a pecúnia, mas o dever que tem o indivíduo de fazer,

não fazer ou tolerar algo. Contudo, se o indivíduo descumprir com essas prestações positivas ou negativas, como explicita o

parágrafo 3° do artigo 113/CTN, pelo simples fato da inobservância destas, surgirá para ele o crédito em pecúnia, a obrigação

principal relativa à penalidade pecuniária pela não observância daquelas prestações diferentes do pagamento.

Em linhas gerais, o exercício do poder de tributar pelo Estado, mediante a elaboração de leis descritoras de fatos geradores

de obrigação tributária, tem como objetivo final a constituição de um crédito tributário, já que os frutos advindos desse crédito são

necessários à sobrevivência desse Estado e à vivência de seus dependentes, os cidadãos.

 

2 O preceito constitucional (art. 150, § 7°) e seu descompasso com as regras gerais
de Direito Tributário vigentes.

A ideia do Código Tributário Nacional, datado de 25 de outubro de 1966, no que toca aos fatos geradores das obrigações

tributárias, parece não ter sido continuada pelo preceito constitucional oriundo da Emenda n. 3 de 17 de março de 1993, que firma a
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possibilidade de atribuição à sujeito passivo de responsabilidade pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva

ocorrer posteriormente, sendo assegurada a restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido.

            Temos, como afirmou-se outrora, por fato gerador (obrigação tributária principal), a situação definida em lei e ocorrida no

mundo dos fenômenos, donde nasce a obrigação de pagar tributo. Necessariamente, deve haver, para o nascimento desta obrigação,

uma exata correlação do fato descrito da lei com o fato ocorrido no mundo. A ideia do fato gerador presumido, criada pela Emenda

constitucional n. 3, centra-se na possibilidade de nascimento de uma obrigação  sem o condão da ocorrência do fato, descrito em lei,

no mundo. Presumir-se-á o fato. Constituir-se-á crédito tributário fundado na possível futura ocorrência de fato gerador de

obrigação. O tema leva-nos a certo embate quanto a sua razoabilidade, bem como envolve-nos às matérias de responsabilidade

tributária e restituição de pagamento indevido. Chaim Perelman (2004, p. 8- 9), em sua obra Lógica Jurídica, afirma que:

os raciocínios jurídicos são acompanhados por incessantes controvérsias […]. Por ser quase sempre
controvertido, o raciocínio jurídico, ao contrário do raciocínio dedutivo puramente formal, só muito
raramente poderá ser considerado correto ou incorreto, de um modo, por assim dizer, impessoal. Quem
é encarregado de tomar uma decisão em direito, seja ele legislador, magistrado ou administrador
público, deve arcar com as responsabilidades. Seu comprometimento pessoal é inevitável, por melhores
que sejam as razões que possa alegar em favor de sua tese. Pois raras são as situações em que as boas
razões, que militam a favor de uma solução, não sejam contrabalançadas por razões mais ou menos
boas em favor de uma solução diferente: a apreciação do valor destas razões- que muito raramente pode
ser reduzida a um cálculo, um peso ou uma medida- é que pode variar de um indivíduo para outro e
sublinha o caráter pessoal da decisão tomada.

            A disposição constitucional que permite o nascimento de certa obrigação de pagar tributo fundada em fato gerador concreto

ainda não existente, na iminência de existir, ou seja, presumido, parece-nos um figura fora do centro ou que não tem o mesmo

centro, excêntrica. O nascer de obrigação tributária pela presunção de ocorrência de um fato contraria conceitos imanentes do

Direito Tributário, nesse sentido de Perelman (2004), leva-nos à reflexão sobre o Poder de Tributar e seus limites, faz-nos indagar

quanto à igualdade e equilíbrio nas relações jurídico- tributárias. Os conceitos de fato gerador definidos no Código Tributário

Nacional vigente, datado de 1966, compatibilizam-se ou adequam-se às linhas constitucionalmente traçadas relativas ao fato

gerador presumido?

         Interessante notar que a previsão do fato gerador presumido encontra-se na seção II  'Das Limitações ao Poder de Tributar',

do Capítulo I 'Do Sistema Tributário Nacional', Título VI da Constituição Federal de 1988- 'Da Tributação e do Orçamento'. Eis o

dispositivo, art. 150, § 7º:

A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição , cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

               O que se deve entender por sujeito passivo de obrigação tributária revestido na condição de responsável pelo pagamento de

tributo (imposto ou contribuição) constituído sem a ocorrência, no mundo, de seu fato gerador? Pagamento este realizado na

presunção de que ocorra, a posteriori, a hipótese, descrita em lei, no mundo. A previsão supracitada parece-nos uma afronta.

            A ideia de fato gerador, nuclear do campo tributário, fixadora, segundo Amílcar Falcão (1997), de muitos outros conceitos

nesta seara, e esparramada no ordenamento jurídico vigente, citemos a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, fora

espancada. Ora,  para que o fato, em si, gere obrigação de pagar tributo, deve haver uma coexistência necessária da hipótese legal

(fato gerador abstrato) e desta situação descrita em lei no mundo (fato gerador concreto). Coexistência necessária. É uma garantia

assegurada ao contribuinte, que se reveste nesta condição por praticar atos ou enquadrar-se, no plano das concretudes, em situação
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descrita em lei.

            Assim, o fato gerador presumido contraria os aspectos nucleares, pré estabelecidos na Constituição Federal brasileira e

reafirmados na norma geral de Direito Tributário, do que se tem por fato gerador de obrigação tributária. Como certa vez afirmou

Dworkin (2001, p. 75), cremos que “qualquer teoria constitucional tem de ser independente das intenções, convicções ou mesmo

atos das pessoas que a teoria designa como constituintes”.

            Há certa incoerência, mesmo com os dizeres do § 7° do artigo 150/CF, “ A lei poderá atribuir [...]”. É óbice constitucional ao

Poder de tributar exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Como exigir? Como exigir, se há lei e não há fato no mundo

correspondente? Mesmo que o fato ocorra a posteriori (e segundo este preceito constitucional a lei poderá regular esta situação),

enxerga-se certo descompasso com os valores magnos da segurança jurídica, da não surpresa e da capacidade contributiva, para

citar alguns.

            A Lei Suprema, bem como as regras gerais de Direito Tributário são contrariadas. Isso leva-nos à crença nas palavras de

Dworkin (2001, p, 184): “Qualquer justificativa para uma formulação e, portanto, para um entendimento do que os constituintes

pretenderam, deve ser encontrada não na história, na semântica ou na análise conceitual, mas na teoria política”. Na ideia, ora

espancada, prevaleceram os fins fiscais, a praticidade e conveniência associados a um sistema econômico dominante em detrimento

do escorreito e vigente entendimento do fato, que, somente há de ser gerador de obrigação tributária, quando da coexistência de

suporte fático.

            O fato gerador presumido não é dotado de integridade e unicidade. O Direito, segundo Ruy Barbosa Nogueira (1990, p. 103),

não deve ser escrito por meio de textos, mas também de contextos, ou textos interligados, componentes de uma estrutura de normas

dotadas de nexo, membros de um único organismo. Como forma de reparar o grande mal, estabelece o dispositivo em questão que

fica “assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. Transparece-

se, aí, a ideia de insegurança, porque não referir-se à lesão, para que, logo em seguida, remedie-se o erro. Diferencia-se, pois, dos

fatos geradores futuros e pendentes, entendidos como aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. A lição

deixada por Ruy Barbosa Nogueira (1990, p.30), de que o Direito Tributário é um direito disciplinado sobre a base dos princípios

do Estado de Direito, não fora compreendida quando da feitura do preceito constitucional em análise. Temos ali uma presunção

geradora de obrigação tributária, que certamente não realiza os ideais de justiça e do bem comum. Na palavras do supracitado

professor (1990, p. 98):

Sendo o Direito uma ciência normativa, que visa a operatividade funcional da dogmática jurídica,
dominada no Estado de Direito pelo próprio princípio legal da legalidade, com o fim de realizar a
justiça e o bem comum, é necessário que o sistema do Direito não só por meio de normas adequadas,
mas também pela dourtina e jurisprudência, para impedir a incerteza.

            O art. 105 do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária, compreendida por leis, tratados e convenções

internacionais, decretos e normas complementares nesta seara, deverá ser aplicada imediatamente aos fatos geradores futuros e aos

pendentes “assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início [...]”. A ideia de fato gerador presumido vai de encontro à

esta concepção, hoje vigente, de aplicação da legislação tributária.

            O art. 113 do supracitado Código firma, em seu § 1°, que a obrigação tributária, aquela cujo objeto é o pagamento de tributo,

surge com a ocorrência (e não com a ocorrência posterior ou a não ocorrência associada à restituição do pagamento indevido) do

fato. Fato este (para que gere), segundo a definição legal constante do art. 114, tratado anteriormente neste trabalho, concebido
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como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A presunção geradora de obrigação tributária

também incompatibiliza-se com este preceito geral. Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos (art. 116, I e II),

quando de situação de fato, desde o momento em que são verificadas as circunstâncias materiais necessárias à produção dos efeitos

que lhe são próprios. Quando de situação jurídica, “desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do

direito aplicável”.

            Ora,  há previsão, no art. 106, parágrafo único, para que, caso o sujeito passivo da relação jurídico- tributária pratique atos ou

negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa

desconsidere estes atos e negócios. Daí, mais uma vez demonstrado o sentido, construído a partir da interpretação sistemática das

descrições normativas, da necessidade da ocorrência do fato  definido em lei para o nascimento da obrigação tributária.

            Sobressalta-nos ainda o art. 121 do Código Tributário que informa ser sujeito passivo da obrigação tributária principal, a

pessoa obrigada ao pagamento de tributo. Em seu parágrafo único: “O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,

quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”. Pois bem, temos aqui a clareza de

que a pessoa obrigada ao pagamento de tributo, na condição de contribuinte, deve estar enquadrada , de forma  pessoal e direta, na

situação, descrita em lei e em ocorrência no mundo, geradora de obrigação tributária.

            Aqueles que não tenham relação pessoal e direta com a situação, descrita em lei e em ocorrência no mundo, podem vir a ser

sujeitos passivos na relação tributária na condição de responsáveis quando da disposição expressa em lei, contudo, mesmo nesta

hipótese, a responsabilidade pela obrigação de pagar  relaciona-se  ao crédito já constituído por ter se perfeito o fato gerador da

obrigação. Isto segundo a ideia depreendida  do art. 128 do Código que firma: “[...] a lei poderá atribuir de modo expresso a

responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a  a este em caráter supletivo [...]”.

            O Código Tributário Nacional institui que através do lançamento dá-se forma ao crédito tributário. O procedimento

administrativo de lançamento é aquele, consoante leitura do art. 142/CTN, “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo [...]”.

A ideia de fato gerador presumido, mais uma vez, não se faz cabível aqui. Entranha-se ao universo tributário mesmo que de forma

atípica. Nesse sentido, Ives Gandra da Silva Martins (1998, p. 52) afirmou:

Ora, sendo o Direito tributário o mais nervoso e ágil dos ramos jurídicos, a maior ou menor distância
entre as normas positivas e as normas justas é o que o tornam mais ou menos preservável, encontrando
a sociedade sempre formas de adequá-la, por normas ajurídicas, a uma realidade de justiça fática, se a
separação concreta entre os dois pólos for elevada.

 

2.1 A responsabilidade tributária no contexto da presunção geradora de obrigação
tributária.
 
            À presente matéria é dedicado um capítulo do Código Tributário Nacional. Nos artigos 128 ao 138,
temos as linhas gerais sobre o tema. Linhas estas que nos conduzem ao entendimento outrora posto.
Contudo, adentremos à temática como forma de ratificar o que vem sido dito. Vejamos.

 

            A responsabilidade tributária associa-se ao dever, atribuído legalmente a uma pessoa, de
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cumprimento da obrigação tributária. “A prestação é exigida de uma terceira pessoa que não praticou o
fato jurídico tributável” (Harada, 2003, p. 441). Este tipo de sujeição passiva apresenta-se, inicialmente,
sob duas formas, depreendidas do texto normativo. São as doutrinariamente conhecidas como
responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição. Na primeira, o sujeito torna-se pólo
passivo na relação tributária após a ocorrência do fato gerador. Já na responsabilidade por substituição, a
terceira pessoa, legalmente obrigada ao cumprimento da obrigação, é definida antes mesmo da instauração
da relação jurídico- tributária (aqui alguns doutrinadores, dentre eles Sacha Calmon (1998), elegem o
sujeito passivo como direto e não indireto, uma vez que a responsabilidade logo se desencadeia quando
ocorrido o fato gerador da obrigação).

 

            Aliomar Baleeiro (2007), sobre a temática, afirma serem as classificações difíceis e sempre eivadas
de imprecisões, sendo de suma relevância os princípios a serem observados, na eleição do responsável
tributário (qualquer que seja a espécie). Consoante o autor, deve haver uma plena aplicação de princípios
como os da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade e da capacidade econômica à responsabilidade
tributária. Daqui já nos surgem certas reflexões: Será possível uma real e segura correlação ou mesmo
equilíbrio entre a capacidade econômica do responsável e a prestação a que está obrigado ao pagamento
quando a situação é de fato não ocorrido fundado numa presunção? E se o valor devido for maior que o
valor presumido e antecipadamente pago? Como há de ficar o responsável? O princípio da capacidade
fora atendido? Mais uma vez a figura do fato gerador presumido em descompasso.

 

            Aliomar Baleeiro (2007, p. 737) afirma que deve haver uma vinculação indireta do responsável ao
fato gerador. Em suas palavras, “a exigência de vinculação do responsável se faz em obediência ao
princípio da capacidade econômica, a fim de que por meio de retenção […] ou reembolso, possa o
responsável se ressarcir do tributo pago”. Ainda entende o autor que deve “estar o fato descrito na hipótese
condicionado à ocorrência do fato gerador hipotético básico da regra matriz”.

 

            Nos termos do art. 150, § 7°/CF temos o sujeito passivo de obrigação tributária na condição de
responsável. A expressão constitucional é dotada de alto teor de conotatividade. A responsabilidade
tributária no contexto da presunção geradora de obrigação tributária é uma tentativa de responsabilidade
por substituição (sujeição passiva definida antes da ocorrência do fato gerador, como, p. exp., nos casos de
responsabilidade dos sucessores- arts. 129 a 133/CTN). O art. 150, § 7° da Constituição Federal abriu
possibilidade aos entes federativos, no âmbito de suas competência, à criação de obrigação para o
responsável mesmo antes do nascimento da obrigação para o contribuinte, que ainda não se reveste como
tal dada a não realização do fato gerador da obrigação. Ainda sobre a capacidade econômica, Aliomar
Baleeiro (2007, p. 740) entende que devem ser impostos limites pelo Supremo Tribunal Federal ao  § 7°
do art. 150, excessivamente amplo e violador do princípio da capacidade econômica, “o qual somente se
pode medir no momento da ocorrência do fato jurídico, que é o fato signo presuntivo de riqueza (nem
antes, nem depois)”.
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2.2 A restituição do pagamento indevido quando não ocorrido fato presumido gerador de
obrigação tributária (reparação ao grande mal).
 
         A previsão constitucional da presunção geradora de obrigação tributária relativa a pagamento de
imposto ou contribuição, como forma de amenizar este grande mal, assegura ao sujeito passivo de
obrigação tributária, na condição de responsável pelo pagamento, a imediata e preferencial restituição da
quantia paga quando da não concretização da presunção geradora da obrigação. Digamos que esta
presunção geradora deve estar prevista na lei criadora ou majoradora do tributo (imposto ou contribuição),
como nos casos  das leis do Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) de competência
estadual. O Código Tributário Nacional traz em seu bojo, nos arts. 165 a 169, linha mestras sobre o
problema do pagamento indevido. Vejamos.

 
            É possível a restituição total ou parcial do valor do pagamento realizado quando este é indevido ou
fora realizado maior que o devido. Ainda sim, é previsão do Código Tributário, a possibilidade de
restituição quando ocorrido erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável
dentre outros aspectos, bem como quando da reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória. Leiamos o art. 165 e seus incisos:

 
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for
a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4° do art.  162, nos seguintes casos: I- cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face de legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. II- erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. III- reforma,
anulação,  revogação ou rescisão de decisão condenatória.
 

           O Código Civil anterior ao Código Tributário de 1966 já tratava sobre a matéria em comento. O
Código Civil vigente (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002) em seus artigos 876 a 883 também dispõe
sobre o pagamento indevido, nos termos de que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir; obrigação que incube àquele que recebe a dívida condicional antes de cumprida a
condição”. Aqui patente a ideia de justiça e igualdade.

 

           A restituição há de ser concedida com os possíveis acréscimos, juros de mora e penalidades
pecuniárias, via de regra. O direito de pleitear e restituição de pagamento indevido ou maior que o devido
prescreve com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, consoante leitura do art. 168/CTN, contados, nas
hipóteses de cobrança ou pagamento indevido ou maior que o devido, bem como quando do erro na
identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante devido ou
na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento, da data da extinção do
crédito tributário. Na hipótese de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
direito de pleito extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados “da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória”. A restituição denegada por decisão, quando requerida via
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administrativa, poderá ser objeto de ação anulatória, que haverá de ser proposta em 2 (dois) anos
constados da data da decisão administrativa denegatória. Este prazo poderá ser suspenso se dado início 
ação judicial.

 

           Pois bem, não concretizada a presunção que gerara o dever de pagar imposto ou contribuição, fará
jus, o sujeito passivo de obrigação tributária na condição de responsável, nos moldes dos artigos
supracitados, à imediata e preferencial restituição. Restituição de valor que não deveria ter sido subtraído
do patrimônio do sujeito. Subtração, expressa em lei, indevida, pois fundada em presunção de ocorrência
de fato gerador, violadora dos princípios da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Expressão em
manifesto descompasso, excessivo, na ideia de Aliomar Baleeiro (2007), quando de uma interpretação
sistemática do complexo de normas.

 

3 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária.

 

Por legislação tributária entendemos o complexo harmônico de leis, decretos, normas complementares, tratados e

convenções internacionais que versem total ou parcialmente sobre tributos e as relações jurídicas deles oriundas. Essa ideia

constante do art. 96 do Código Tributário Nacional abrange as leis nos sentidos formal e material. Abarcam-se os normativos

(expedidos pelas autoridades administrativas), as decisões dos orgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa (a que a

lei atribua eficácia normativa), as práticas reiteradas das autoridades administrativas e os convênios celebrados entre os entes

federativos União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. Estas são as normas complementares. Todas extrínseca ou

intrinsecamente relacionadas à ideia de fato gerador de obrigação tributária e sua ocorrência.

A vigência destas regras, no tempo e espaço, é determinada pelas mesmas disposições aplicadas às regras jurídica em geral,

ou seja, pelos preceitos da Lei de Introdução ao Código Civil, ressalvados os dispositivos especiais sobre esta temática constante no

Código Tributário (arts. 101 a 104). Vejamos as disposições iniciais desta Lei de Introdução.

Art. 1°. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias
depois de oficialmente publicada. §1°. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira,
quando admitida, se inicia 3 (três) meses depois de oficialmente publicada. §2°. Revogada. §3°. Se,
antes, de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste
artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. §4°. As correções a texto de
lei já em vigor consideram-se lei nova.

Nesse sentido, ainda naquele texto normativo, temos a previsão de que a lei terá vigor até sua modificação ou revogação por lei

nova, caso não se destine aquela à vigência temporária. A revogação, por lei nova, dar-se-á expressamente ou tacitamente, quando

seja com ela incompatível ou venha a regular inteiramente a matéria disposta na lei anterior. Disposições gerais ou especiais em

compasso com a antiga lei, não a modificam ou revogam. É vedada a repristinação, “salvo disposição em contrário, a lei revogada

não se restaura por ter a lei vogadora perdido a vigência” (art. 2°, §3°/LICC).      

Paralelos aos preceitos constantes nesta Lei de Introdução ao Código Civil, temos as disposições especiais do Código

Tributário Nacional aplicáveis quando dos casos ali expresso. Quanto às normas complementares (atos e decisões administrativas,

convênios celebrados entre os entes) estas entram em vigor dependendo de sua espécie. Art. 103: “Salvo disposição em contrário
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entram em vigor:”. Vejamos. 1- os atos administrativos na data de sua publicação; 2- as decisões dos orgãos de jurisdição

administrativa (com eficácia normativa), em 30 (trinta) dias constados da data de sua publicação; 3- os convênios nas datas neles

previstas.

No que toca a aplicação destas leis, voltaremo-nos às contribuições de Pontes de Miranda (1983) e Marcos Bernardes de

Mello (1986), corroboradores da ideia de que à incidência da regra jurídica, é preciso a existência de suporte fático, já que, nos

sentidos normativos do Código Tributário Nacional, temos que a lesgislação tributária aplica-se aos fatos geradores futuros e

pendentes. Como afirmamos outrora, fatos geradores futuros e pendentes não se confundem com a ideia de fatos geradores

presumidos. Estes indicam que a mera presunção, no mundo, de fato, reenfatizemos: a mera presunção, gera dever de pagar.

Enquanto aqueles, há entrada da lei no mundo jurídico, que incidirá quando da devida ocorrência do fato descrito em lei. Na

situação do fato gerador presumido, a hipótese de incidência ou fato gerador abstrato não se cumpre. Nesse sentido, firmou Pontes

de Miranda (1983, p. 94) que: “Se o suporte fático não se compõe […] em pequeno lapso de tempo, pode dar-se a gradação da

entrada no mundo jurídico, com a situação de pendência e, pois a aparição da expectativa”.

O fato presumido gera obrigação tributária principal sem a aparição da expectativa. A lei previsora do fato gerador

presumido adentra no mundo jurídico e modifica o mundo dos fatos com a mera presunção de ocorrência do fato. Aqui, a

expectativa pode dar-se ou não. Marcos Bernardes de Mello (1986, p. 53- 54) ensina: “Quando aludimos à suporte fático estamos

fazendo referência a algo (= fato, envento ou conduta) que poderá ocorrer no mundo  e que, por ter sido considerado relevante,

tornou-se objeto de normatividade jurídica”. Presunção não é fato, nem evento, nem conduta do sujeito passivo da relação. Não é

situação “definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (art. 114/CTN). Continua o último citado autor (1986,

p.54): “Suporte fático, assim, é um conceito, do mundo dos fatos e não do mundo jurídico, porque somente depois que se

concretizam (= ocorrem) no mundo os seus elementos, é que, pela incidência da norma, surgirá o fato jurídico e, portanto, se poderá

falar em conceitos jurídicos”. A idéia de fato gerador presumido é incompatível com a Teoria do Fato Gerador. Não encaramos a

presunção em si como fato jurídico. Na situação em comento, aplicar-se-á a lei sem existência de fato. Nascerá obrigação ao

pagamento de imposto ou contribuição sem o fato correlato, sem a hipótese descrita em lei; sendo contrariadas regras de

interpretação e de integração da legislação tributária.

Nas lições de J. J. Canotilho (2003, p. 713):

Desde o período pré socrático até Aristóteles, passando por Sócrates, os estóicos e Platão, que o
conceito de lei é praticamente inseparável da sua dimensão material; leis verdadeiras são as leis boas 
justas dadas no sentido do bem comum. A lei só pode ser determinada em relação ao justo (igual), dirá
Aristóteles na Ética a Nicómano ; a soberania da lei equivale à soberania de deus e da razão, é a
inteligência sem paixões, escreverá o mesmo autor em A Política.  A lei é a suprema ratio , ínsita na
natureza, opinará Cícero. A lei é uma ordenação racional, dirigida no sentido do bem comum e tornada
pública por aquele que está encarregado de zelar pela comunidade, escreverá S. Tomás.

            Quanto à interpretação e integração da legislação tributária, temos no capítulo IV do Livro Segundo do Código Tributário,

arts. 107 a 112, que quando da aplicação da legislação tributária, na ausência de dispositivo expresso ao caso, a autoridade utilizar-

se-á, sucessivamente, nesta ordem, da analogia, dos princípios gerais de direito tributário, dos princípios gerais de direito público e

da equidade. Depreende-se da leitura do art. 108, §2°/CTN, que do emprego da equidade não se pode dispensar pagamento de

tributo devido. Logo, equidade também é pagamento de tributo devido.

            Com o fato presumido, gera-se o dever de pagar imposto ou contribuição ainda não devidos. A ideia de fato gerador
presumido contraria a equidade, os princípios gerais de direito público e de direito tributário entranhados à Teoria do Fato Gerador.
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Nesse sentido, Jurgen Habermas (1997, p. 48) ensina-nos: “No modo de validade do direito, a facticidade da imposição do direito

pelo Estado interliga-se com a força de um processo de normatização do direito, que tem a pretensão de ser racional, por garantir a

liberdade e fundar a legitimidade”. Nas palavras de J. J. Canotilho (2003, p.1232), sobre o problema das normas constitucionais

inconstitucionais: “É perfeitamente admissível [...] a existência de contradições transcedentes, ou seja, contradições entre o direito

constitucional positivo e os valores, diretrizes ou critérios materialmente informadores da modelação do direito positivo (direito

natural, direito justo, ideia de direito)”. Nestas palavras, enquadra-se a ideia de fato gerado presumido.

 CONCLUSÃO

            O fato gerador da obrigação tributária assim pode ser concebido quando da sua descrição legal
anterior. O fato gerador é o pressuposto, definido em lei, para que a relação obrigacional se instaure. No
momento da ocorrência, no mundo fenomênico, do fato gerador, previsto em lei, reputa-se instaurada a
obrigação tributária ali definida. O nascimento da obrigação tributária, desse modo, é conseqüência
jurídica específica produzida pelo fato gerador.

            Reafirmamos que com o nascimento da relação obrigacional tributária, o pólo passivo tem o dever, quando da obrigação

tributária principal, de pagar prestação pecuniária compulsória, instituída em lei e cobrada por atividade administrativa plenamente

vinculada, ao Estado, pólo ativo dessa relação. Há de existir, pois, um nexo de causalidade entre o obrigado e fato gerador da

obrigação tributária, de modo que, vinculado aquele a este, surja o dever supramencionado.

                       O fato gerador presumido contraria os aspectos nucleares, pré estabelecidos na Constituição Federal brasileira e

reafirmados na norma geral de Direito Tributário, do que se tem por fato gerador de obrigação tributária. Prevaleceram os fins

fiscais, a praticidade e conveniência associados a um sistema econômico dominante em detrimento do escorreito e vigente

entendimento do fato, que, somente há de ser gerador de obrigação tributária, quando da coexistência de suporte fático. O fato

gerador presumido não é dotado de integridade e unicidade.

                       Nos termos do art. 150, § 7°/CF temos o sujeito passivo de obrigação tributária na condição de responsável. A

expressão constitucional é dotada de alto teor de conotatividade. A responsabilidade tributária no contexto da presunção geradora de

obrigação tributária é uma tentativa de responsabilidade por substituição (sujeição passiva definida antes da ocorrência do fato

gerador, como, p. exp., nos casos de responsabilidade dos sucessores- arts. 129 a 133/CTN). O art. 150, § 7° da Constituição

Federal abriu possibilidade aos entes federativos, no âmbito de suas competência, à criação de obrigação para o responsável mesmo

antes do nascimento da obrigação para o contribuinte, que ainda não se reveste como tal dada a não realização do fato gerador da

obrigação.

                       O fato presumido gera obrigação tributária principal sem a aparição da expectativa. A lei previsora do fato gerador

presumido adentra no mundo jurídico e modifica o mundo dos fatos com a mera presunção de ocorrência do fato. Aqui, a

expectativa pode dar-se ou não.

                       A idéia de fato gerador presumido é incompatível com a Teoria do Fato Gerador. Não encaramos a presunção em si

como fato jurídico. Na situação em comento, aplicar-se-á a lei sem existência de fato. Nascerá obrigação ao pagamento de imposto

ou contribuição sem o fato correlato, sem a hipótese descrita em lei; sendo contrariadas regras de interpretação e de integração da

legislação tributária. Com o fato presumido, gera-se o dever de pagar imposto ou contribuição ainda não devidos. A ideia de fato
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gerador presumido contraria a equidade, os princípios gerais de direito público e de direito tributário entranhados à Teoria do Fato

Gerador.
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CAPACIDADE CONTRIBUTIVA TRIBUTÁRIA E AS FORMULAÇÕES DE JUSTIÇA DE ALF
ROSS

THE ABILITY OF PAY TAXES AND ALF ROSS  FORMULATIONS OF JUSTICE

Fernanda Matos Badr

RESUMO
A Constituição Federal impõe a observância do princípio da igualdade que consiste atualmente
no tratamento igual dispensado aos indivíduos que se encontram em iguais condições e no
tratamento desigual conferido àqueles que se encontram em situação desigual, na medida de
sua desigualdade. Alf Ross, em sua obra Direito e Justiça, trabalha diversas formulações de
justiça identificadas com a idéia de igualdade, nos seus aspectos formal e material. Dentre essas
formulações, que consideram grupos e contextos variados e representam “padrões de avaliação”
a serem considerados quando da aplicação da isonomia para efetivação da justiça, neste
trabalho estuda-se a “distribuição de cargas como correspondente à distribuição de vantagens”
que serve de base teórica ao princípio da capacidade contributiva, considerado, este, como
instrumento de realização de justiça fiscal.
PALAVRAS-CHAVES: Formulações de justiça de Alf Ross. Igualdade tributária. Princípio da
capacidade contributiva.

ABSTRACT
The Federal Constitution requires the compliance of the principle of equality that currently means
the equal treatment for those individuals who are in equal conditions and unequal treatment
given to those who are in different situations, measuring this condition. Alf Ross, in his book
entitled Law and Justice, works various formulations of justice identified with the idea of equality
in its formal and material aspects. Among these formulations, that consider groups and different
contexts and represent "standards of evaluation" to be considered when applying isonomy to
perform justice, this paper studies the "charge distribution as corresponding to the distribution of
benefits" that serves as theoretical basis of the principle of ability to pay, considered this
principle as an instrument of realization of tax justice.
KEYWORDS: Alf Ross’ formulations of justice. Tax equality. Principle of ability to pay.

INTRODUÇÃO

 

Alf Ross, em sua obra Direito e Justiça, ao analisar os problemas jurídicos concluiu que os mesmos resultam ou

correspondem a problemas de distribuição de cargas e vantagens e, mais a frente, arremata aduzindo que “o postulado de justiça

equivale a uma exigência de igualdade” nessa distribuição. Para o referido autor a ideia de justiça estaria intimamente ligada,

portanto, à exigência de igualdade.

O princípio da isonomia, ou igualdade, hodiernamente é concebido de forma diversa de como era apreendido no século XVI.

Naquela época, o tratamento igual para todos concretizava o princípio da isonomia, mesmo que estivessem em condições desiguais;

ou seja, conferir tratamento isonômico aos indivíduos significava submetê-los a iguais condições inobstante a situação específica e

individual de cada um.

Atualmente, sabe-se que isonomia consiste em conferir tratamento igual aos que se encontram em situação igual e tratamento
desigual àqueles que se encontram em situação desigual, na medida de sua desigualdade. Enfatiza Rui Barbosa:
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A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da
inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante,  e
não igualdade real.[1]

 

Assim, o princípio em espeque busca fornecer condições de equivalência aos desiguais para que, comparativamente, fiquem
em condições de paridade, mediante a análise e consideração das circunstâncias condicionantes, defendidas por Ross.

Assim, a isonomia, como princípio geral do direito, preconiza que todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita
nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação.

Acredita-se ser fácil a concretização do princípio da isonomia quando o caso envolve indivíduos dotados das mesmas

características, nas mesmas condições, pois é bastante conferir tratamento igual. No entanto, quando se trata de indivíduos que se

encontram em condições díspares, deve haver uma equiparação para que o princípio da igualdade seja satisfeito. Essa equiparação

consiste no estabelecimento de critérios que uma vez observados findam por deixar os destinatários da norma em condições

equivalentes.

No direito tributário, como se verá no presente estudo, o critério utilizado para conferir tratamento isonômico aos
contribuintes e, por conseguinte, promover a justiça fiscal, é a capacidade contributiva.

Dessa forma, o presente estudo, embasado nas fórmulas de justiça fornecidas por Alf Ross, tem como escopo demonstrar
como o critério utilizado, pelo direito tributário, para efetivação do princípio da isonomia a concretiza, bem como fundamentar a
importância que o princípio da capacidade contributiva exerce no meio jurídico como forma de atingir a justiça fiscal.

Assim, primeiramente, serão traçadas as noções fundamentais propostas por Alf Ross, as quais servirão de base para o

presente estudo para, em seguida, contextualizar o princípio da capacidade contributiva tributária.

 

1 DIREITO POSITIVO E JUSTIÇA POR ALF ROSS

 

Em um primeiro momento, cumpre explanar o que Alf Ross entende por justiça. Para tanto, imprescindível traçar algumas

diretrizes por ele apontadas do direito natural, porquanto essa escola filosófica sempre teve em seu cerne a ideia de justiça.

Em sua obra, expôs Ross, ao tratar do processo de evolução do direito natural, que essa doutrina pouco se modificou em suas

mais diversas variações, permanecendo a mesma em essência e tendo como característica principal uma forma de pensamento que,

em cada um de seus estágios evolutivos – fase mágica, religiosa, filosófico-metafísica –, divergia radicalmente do ponto de vista

científico.[2]

Durante grande parte do processo evolutivo da ideia do direito natural, buscou-se refúgio em algo que deveria ser absoluto,

que não sofresse qualquer interferência por mudanças e que pudesse trazer paz e, sobretudo, segurança às pessoas. Algo absoluto

que, por assim ser, teria natureza tanto cósmica como moral.[3]

Com efeito, essa postura foi muito criticada por Ross, por considerá-la demasiadamente infantil, em virtude do fato da
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história da ciência ser a própria “história da liberação do espírito humano dessas pesadas cadeias de temor”[4].

No Século V a.C., com os sofistas, aboliu-se a crença cega mágico-religiosa, ou seja, abandonou-se a crença no absoluto e

eterno em matéria de conhecimento e moral e passou-se a fundamentar um ponto de vista científico baseado na relatividade de toda

apreensão racional e evolução de uma nova moralidade segundo linhas humanistas. Nesse momento, o ser humano passara a ser a

medida de todas as coisas – a skepsis de Protágoras – no sentido que não há “direito universal e eterno e as leis não têm origens

divinas”, pois estas constituem fruto do labor humano, fundamentando-se  no acordo firmado e no poder, o que implica dizer que

elas podem ser boas ou más. Afastou-se, assim, a ideia das leis divinas, ao passo que se constatava que muitas delas representavam

tão-somente os interesses dos governantes.[5]

Em se tratando da Justiça, ou da ideia de justiça, já na época da comunidade homérica (séc. VIII a.C.), aventava-se que “a

decisão justa é simplesmente aquela que dá a cada um o seu devido lote em conformidade com a vontade dos deuses do destino”[6].

A justiça era tida como requisito para o bem-estar e prosperidade do povo. Mais a frente com os sofistas, percebeu-se que a doutrina

da justiça imanente às leis não passava de uma “capa astuciosa que encobre o predomínio da força”[7]. Percebeu-se como era

capcioso imputar divindade às leis, pois todos os governantes produziam leis que lhes traziam vantagens e benefícios, denominando-

as justas por servirem aos seus interesses.

A justiça, inobstante o momento evolutivo, sempre foi o cerne da filosofia do direito natural, como se afirmara, na medida

em que esta reiterava que na consciência humana residiria uma ideia intrínseca, simples – a ideia de justiça –, que seria o princípio

mais elevado do direito em oposição à moral. Ela é “idéia específica do direito. Está refletida em maior ou menor grau de clareza ou

distorção em todas as leis positivas e é a medida de sua correção”[8].

Inclusive, há que se falar em uma das funções desempenhadas pela justiça, qual seja: a de demarcar e harmonizar os

interesses incompatíveis surgidos da própria vida dos indivíduos integrantes da sociedade. Se “todos os problemas jurídicos são

problemas de distribuição, o postulado de justiça equivale a uma exigência de igualdade na distribuição ou partilha de vantagens ou

cargas. A justiça é igualdade”[9].

Ross demonstra em sua obra, em um primeiro momento, que a ideia de justiça aparentemente é nítida e simples, na medida

em que supostamente todos compreendem, de forma instintiva, suas exigências. No entanto, ele mesmo ressalta que essa ideia,

dotada de força motivadora, muitas vezes tem sido usada para fundamentar interesses diversos e por vezes contrapostos, o que

enseja desconfiança acerca de sua plausibilidade, ao passo que é alegada para qualquer fim. In verbis:  

 
[...]  As crianças de tenra idade já apelam para a justiça se uma delas recebe um pedaço de maça maior que os pedaços das outras.
Tem-se afirmado que mesmo os animais possuem o gérmen de um sentimento de justiça. O poder da justiça é grande. Lutar por
uma causa ‘justa’ fortalece e excita uma pessoa. Todas as guerras têm sido travadas em nome da justiça e o mesmo se pode dizer
dos conflitos políticos entre as classes sociais. Por outro lado, o próprio fato dessa aplicabilidade quase onipresente do princípio da
justiça desperta a suspeita de que algo ‘não anda bem’ com uma idéia que pode ser invocada em apoio de qualquer causa.[...][10]

 

A partir de então, Ross passou a tratar a ideia de justiça como sendo exigência de igualdade. Inicialmente, verifica que a

igualdade formal não pode resultar em justiça, ao afirmar que “fica óbvio que tal uniformidade absoluta não pode ser aquilo que se

entende geralmente por justiça”[11]. E, retomando raciocínio anterior, segundo o qual a ideia de justiça está intimamente

relacionada à igualdade de distribuição de cargas, passa a analisá-la sob o aspecto material, o qual requer sejam apreciados todos os

aspectos subjetivos que formam e conformam pessoas – e situações nas quais estão adstritas –, para que se possa verificar e aplicar
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de forma efetiva a isonomia.

Com efeito, a igualdade só é perfeitamente realizada quando levadas em consideração as circunstâncias condicionantes, que

findam por concretamente distribuir direitos e deveres de forma distinta e equitativa. Nesse sentido, Ross:

 
A exigência de igualdade deve ser compreendida, portanto, num sentido relativo,  isto é, como uma exigência de que os iguais
sejam tratados da mesma maneira. Isto significa que, como pré-requisito para a aplicação de uma norma de igualdade e com
independência dela, é preciso que haja algum critério para determinar o que será considerado igual; em outras palavras, a
exigência de igualdade contida na idéia de justiça não é dirigida de forma absoluta a todos e a cada um, mas a todos os membros
de uma classe determinados por certos critérios relevantes.[12]

 

Cumpre salientar, em primeiro plano, que as pessoas são diferentes. No mais das vezes, elas se encontram em situações

diferentes e para que sejam tratadas de forma isonômica, devem ser consideradas as circunstâncias condicionantes nas quais estão

cingidas e, ressalte-se, tais circunstâncias necessitam ser apreciadas na mesma medida ou proporção que interferem para aquela

distinção.

Ross passou, então, à análise dos critérios de discrímen que deveriam ser considerados quando da aplicação da isonomia

para efetivação da justiça. Trabalhou diversas “formulações de justiça” que consideravam grupos e contextos variados e que

representavam “padrões de avaliação” a serem considerados como “um pré-requisito à definição da categoria cujos membros devem

ser tratados com igualdade”.[13]

Nesse contexto, trouxe fórmulas que refletiam o mérito, a contribuição, as necessidades, a capacidade, a posição e condição

dos indivíduos, sobre as quais se passa a discorrer de forma sucinta.

A primeira fórmula, que considera o mérito da pessoa, é utilizada quando se refere à justiça nesta vida ou após a morte. “O

critério é dado pelos méritos morais ou o valor moral de uma pessoa, e a idéia é que a justiça exige uma relação proporcionada entre

mérito e destino – neste mundo ou no outro”[14].

A segunda formulação leva em consideração a contribuição dada por cada indivíduo e é muito utilizada na teoria política

“como o princípio em favor da justa remuneração ou participação no produto”. Essa avaliação contempla a efetiva contribuição que

cada pessoa oferece à economia social. Também se utilizam dessa fórmula os “teóricos que sobre bases individualistas concebem o

trabalho e a remuneração como intercâmbio de cumprimentos entre particulares”. Ross afirma que esse princípio é aplicado na

forma mais pura quando a remuneração é fixada por unidades e exemplifica com a unidade de tempo, fator sobre o qual mulheres

exigem mesma remuneração dos homens em tendo realizado o mesmo trabalho.[15]

A terceira fórmula afirma que a justiça é realizada quando cada indivíduo recebe de acordo com suas necessidades e contribui

conforme sua capacidade. Esta é uma fórmula de justiça em consonância com a teoria comunista para a comunidade plenamente

socializada. O fundamento preponderante aqui não é a efetiva contribuição, mas a necessidade de cada pessoa. Esse princípio tem

sido aplicado de forma crescente quando se trata de proteção social. Ross exemplifica tal fórmula com os enfermos ou indivíduos

fracos que devem receber o que necessitam, muito embora contribuam muito pouco ou sequer contribuam pela mesma razão

apontada.

A quarta formulação, e a que mais interessa ao presente estudo, vislumbra a justiça para distribuição de cargas como

correspondente à distribuição de vantagens e exemplifica com o Imposto sobre a Renda. Em razão desta fórmula ser o cerne deste
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estudo – ou a conexão com o princípio da capacidade contributiva – pede-se vênia para pormenorizá-la adiante, quando se

discorrerá sobre o referido princípio, que nela encontra fundamento.

A quinta fórmula proposta por Ross, que visa dar a cada um segundo sua posição e condição, tem sido princípio de justiça

periodicamente sustentado para fundamentar as distinções entre as classes sociais. Não se deve olvidar que a aplicação da igualdade

significa tratar os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam, no entanto, nesse caso, essa medida de

desigualdade residiria no fato dos indivíduos pertencerem a classes determinadas pelo nascimento, raça, cor, credo, idioma, status

social, etc. Ou seja, consoante esta fórmula admite-se a distinção entre amo e escravo, negros e brancos, pobres e camponeses, e

mais, segundo tal premissa esta distinção é justa. Por essa aplicação de justiça ressalta-se a “desigualdade natural entre os seres

humanos e a construção orgânica ou hierárquica da comunidade num certo número de classes, cada uma das quais desempenhando

sua função particular dentro do todo.”[16]

Cumpre aduzir que Ross apontou tais fórmulas não para discutir qual delas seria a correta, mas tão-somente para comprovar

que a simples exigência formal de igualdade, de per se, não tem muito valor e que o que deve ser observado – o conteúdo prático da

exigência de justiça – depende das variáveis externas ao princípio de igualdade: os critérios determinantes das categorias em que a

norma de igualdade incidirá. Isto é, não significa muito dizer que os indivíduos devem ser tratados de acordo com o princípio da

igualdade. São fórmulas vazias até que sejam definidos critérios para se determinar o que se entende por igualdade.

Ross critica aqueles que atribuem à norma a qualidade de justa ou injusta, aduzindo que aqueles que a julgam injusta nada

mais fazem que expressar emocionalmente reação desfavorável a mesma, porquanto a “ideologia da justiça não cabe [...] num

exame racional do valor das normas”.[17] No entanto, isso não significa que o direito vigente e a ideia de justiça estejam

desconectados, pelo contrário, a ideologia da justiça implica primeiramente na exigência de que haja uma norma como fundamento

de uma decisão; e que esta decisão seja uma aplicação correta de uma norma.

O autor ressalta, ao tratar da ideia de justiça e do direito positivo que, sem um mínimo de racionalidade (previsibilidade,

regularidade) seria impossível a existência de uma ordem jurídica. Afirma que a racionalidade e a regularidade, como elementos da

ideia de justiça, constituem o conceito do direito, pois o direito deve harmonizar a racionalidade formal com as valorações presentes

quando da constituição do direito; e a regularidade objetiva preconiza o entendimento que a sociedade deve basear seu

comportamento no governo da lei e não no governo dos homens.[18]

Ocorre que as normas, firmadas em critérios objetivos, apresentam-se como a formalização dos valores existentes na tradição

cultural da sociedade, o que resulta na impossibilidade de previsão expressa de todas as considerações e circunstâncias relevantes às

quais aquela sociedade está (ou estará) adstrita. E a partir daí, Ross passa a direcionar implicitamente a ideia de justiça aos juízes e

seus julgados, na medida em que aquela norma determinada por critérios objetivos pode conduzir resultados diversos a determinado

caso individual, o que encerra uma problemática: o juiz se depara, ao decidir o caso concreto, com duas tendências opostas quais

sejam: a generalização e decisão de acordo com critérios objetivos (justiça formal) e, de outro lado, a individualização e decisão

considerando valorações e apreciações subjetivas da consciência jurídica (equidade concreta).[19]

Com efeito, é salutar trasladar seu posicionamento acerca da justiça como ideal para o juiz:
[...]  A justiça, concebida desta maneira como um ideal para o juiz (para todo aquele que tem que aplicar um conjunto determinado
de regras ou padrões), é uma idéia poderosa na vida social. Representa o que se espera de um bom juiz e é aceita pelo próprio
juiz como padrão profissional supremo. No que toca a isto, a idéia de justiça faz sentido. Refere-se a fatos observáveis. Qualificar
uma decisão de injusta quer dizer que não foi realizada de acordo com o direito e que atende a um erro (injusta em sentido
objetivo), ou a um desvio consciente da lei (injusta em sentido subjetivo). Dizer que um juiz cometeu uma injustiça
(subjetivamente) significa que se deixou guiar por interesses pessoais, pela amizade em relação a uma das partes, pelo desejo de
agradar aos que estão no poder, ou por outros motivos que o afastam do acatamento do que ordena a lei.[20]
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Ross conclui que é difícil delimitar a injustiça nesses termos, pois nenhuma situação concreta enseja a aplicação única da lei,

mormente, aquelas situações que autorizam certa margem discricionária para a decisão. Nesses casos, a decisão jamais poderá ser

qualificada como injusta, quando tomada dentro dessa margem de extensão e em consonância com os padrões jurídicos. No

máximo, poderá ser qualificada como “equívoca”, se tiver o julgador aplicado a lei de forma diversa da que almejava o indivíduo

insatisfeito.

Em seguida, Ross levanta a problemática de se delimitar essa margem discricionária e estabelecer os limites interpretativos

em que deve se pautar o juiz ao decidir com subjetividade (quando incorre em desvios excepcionais). Daí passa a analisar a justiça

(e injustiça) sob o aspecto objetivo: a decisão é justa em sentido objetivo quando “cabe dentro de princípios de interpretação ou

valorações que são correntes na prática” e é injusta em sentido objetivo quando se afasta disso.[21]

Termina a análise da conexão da justiça com o direito positivo pregando mais uma vez a exigência da igualdade no direito

vigente, tomada em sentido material e que as “características distintivas estejam bem fundadas, que sejam razoáveis ou justas”, o

que implica no desvanecimento da própria ideia de igualdade “para ser substituída por uma referência ao que se considera justo

segundo uma opinião subjetiva e emocional”.[22]

 

2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA

 

Os princípios jurídicos constituem a base do ordenamento jurídico. São normas de caráter geral que têm papel fundamental,

ao mesmo tempo em que fundamentam a ordem jurídica, trazendo consigo orientações e diretrizes que devem ser observadas pelas

demais normas. E se os princípios se fazem presentes na Constituição Federal, reclamam maior observância ainda.

Segundo Roque Antônio Carrazza, o princípio “é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande

generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o

entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam”[23].

Acerca da posição dos princípios no ordenamento jurídico, ensina Paulo Bonavides que “os princípios, uma vez

constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema normativo”[24]. E continua:

 
A proclamação da normatividade dos princípios em novas formulações conceituais e os arestos das Cortes Supremas no
constitucionalismo contemporâneo corroboram essa tendência irresistível que conduz à valorização e eficácia dos princípios como
normas-chaves de todo o sistema jurídico; normas das quais se retirou o conteúdo inócuo de programaticidade, mediante o qual se
costumava neutralizar a eficácia das Constituições em seus valores reverenciais, em seus objetivos básicos, em seus princípios
cardeais.[25]

 

Assim, consagrados como fontes-matrizes do sistema jurídico, é imprescindível que todas as demais normas submetam-se

aos seus ditames e, por consequência, a sua violação significa uma transgressão ao sistema jurídico como um todo, vez que eles o

fundamentam.
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Expostas essas noções perfunctórias acerca dos princípios e de sua força normativa, passa-se à análise dos princípios

constitucionais tributários da isonomia e, posteriormente, da capacidade contributiva.

 É cediço que o Estado necessita de recursos para viabilizar os fins para os quais fora criado e o direito financeiro classifica a

receita que ingressa nos cofres públicos de várias formas, considerando diversos critérios. A classificação proposta por Aliomar

Baleeiro[26] conciliou as classificações da escola alemã e a de Seligman, posteriormente modificada por Einaudi, sendo, portanto,

mais abrangente e didaticamente mais ordenada. Baleeiro classifica as “entradas ou ingressos” nos cofres públicos como

“movimentos de fundo ou entradas de caixa” e receitas; as quais podem ser originárias ou derivadas.

As receitas derivadas, que interessam a este estudo, compreendem todas aquelas provenientes do patrimônio do particular

que lhe são impostas coercitivamente – dentre elas estão incluídas os tributos. Assim, o tributo é uma das formas de arrecadação de

recursos aos cofres públicos, representando intervenção estatal direta na riqueza do contribuinte. Cabe mencionar que essa

intervenção não pode ter cunho confiscatório e deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais, que constituem

verdadeiras limitações ao poder de tributar estatal.

No que refere ao princípio da isonomia, cabe aduzir primeiramente que a igualdade não é intenção apenas da lei tributária.

Percebe-se, claramente, a atenção da Constituição Federal de 1988 com o princípio da isonomia, na medida em que expressamente

o menciona em vários de seus dispositivos, preocupação, esta, característica marcante do momento de transição vivido pela

sociedade brasileira ao tempo da Constituinte de 1987/88. O Brasil deixava para trás a Lei Maior imposta por um governo ditatorial

com a promulgação de uma Constituição elaborada por um Congresso Constituinte democraticamente eleito.

Ressalta-se, a isonomia é prevista inclusive como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, quando estabelece

o Texto Constitucional que se deve buscar a promoção do bem coletivo sem quaisquer preconceitos vedando-se quaisquer formas de

discriminação, senão veja-se:

 
Art. 3º  Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
[...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

 

Cumpre salientar que o princípio da isonomia, constitucionalmente previsto, tem como destinatário não só o aplicador do

direito, mas também o legislador, que nele deve se pautar quando da elaboração das normas. Essas devem garantir tratamentos

isonômicos para os seus destinatários, nas condições e hipóteses nelas estabelecidas.

Como já se aventou na introdução deste estudo, com base nos ensinamentos da obra de Alf Ross, a igualdade preconizada na

Constituição Federal não significa apenas isonomia perante a lei (igualdade formal), porquanto, neste caso, apenas se estaria, em

última análise, corroborando o já previsto no ordenamento jurídico: que as normas jurídicas devem ser aplicadas em conformidade

com outras normas jurídicas. Nesse sentido, Kelsen:

 

Com a garantia da igualdade perante a lei, no entanto, apenas se estabelece que os órgãos aplicadores do direito somente podem
tomar em conta aquelas diferenciações que sejam feitas nas próprias leis a aplicar. Com isso,  porém, apenas se estabelece o
princípio, imanente a todo o Direito, da juridicidade da aplicação do Direito em geral e o princípio imanente a todas as leis da
legalidade da aplicação das leis, ou seja,  apenas se estatui que as normas devem ser aplicadas de conformidade com as outras
normas. Com isto, porém, nada mais se exprime senão o sentido imanente às normas jurídicas.[27] (grifo original)
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Assim, a igualdade formal ou perante a lei, como aduzido, implicaria tão-somente a observância de critérios diferenciadores

contidos na própria lei. Significa dizer que todas as pessoas, inobstante suas peculiaridades e diferenças, se submetem de igual

forma à letra da norma que sobre elas incide de modo uniforme e com a mesma intensidade.

Humberto Ávila assevera que a igualdade perante a lei “garante a aplicação uniforme da lei: os cidadãos, e os contribuintes

em particular devem ter o mesmo tipo de aplicação da lei, sem qualquer distinção. Uma lei não pode ser aplicada de um modo para

um contribuinte e de outro, para outro contribuinte [...]”[28].

No entanto, a leitura atenta e sistemática da Carta Magna revela que a mesma não tem como escopo garantir unicamente a

igualdade formal – uma das dimensões da igualdade –, mas, também, a isonomia material, pois a própria lei pode conter distinção

arbitrária em seu conteúdo e, “se a exigência da igualdade se exaurisse na igualdade perante a lei, leis que tratassem diferentemente

os cidadãos [...] em razão do sexo ou da raça, seriam constitucionais, desde que aplicadas da mesma forma para todos aqueles do

mesmo sexo ou da mesma raça”[29].

Dessa feita, para a concretização da igualdade [em ambas dimensões], faz-se necessário além da aplicação uniforme da lei –

igualdade formal –, que esta [lei] seja isonômica em seu conteúdo – igualdade material. Complementa Kelsen:

 

A igualdade dos indivíduos sujeitos à ordem jurídica,  garantida pela Constituição,  não significa que aqueles devam ser tratados por
forma igual nas normas legisladas com fundamento na Constituição,  especialmente nas leis. Não pode ser uma tal igualdade aquela
que se tem em vista, pois seria absurdo impor os mesmos deveres e conferir os mesmos direitos a todos os indivíduos sem fazer
quaisquer distinções.[30] (grifo não original)

 

De fato, todos os indivíduos têm características únicas que lhes são inerentes. As idiossincrasias devem ser respeitadas e as

diferenças devem ser alcançadas também pela igualdade conferida. Tratar de forma isonômica consiste em verificar e reconhecer as

diferenças reais existentes entre as pessoas, considerá-las e, mediante o estabelecimento de critério(s) de discrímen, veiculado(s) por

normas, dispensar-lhes tratamento justo. Acerca dos critérios discrímens elucida Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

[...]  As discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo
de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função
dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição.[...][31] (grifo original)

 

Infere-se, portanto, que a correta aplicação da isonomia de acordo com os ensinamentos acima trasladados, impende em

analisar o critério discriminatório, verificar se o mesmo é razoável, ou seja, averiguar se há correlação lógica entre o traço distintivo

acolhido e o efetivo tratamento jurídico dispensado em virtude da desigualdade declarada e, por fim, se tal correlação lógica

encontra-se harmonizada com a Constituição Federal.

O critério desigualador adotado jamais poderá ser arbitrário, sob pena de restar transgredido o princípio da igualdade.

Canotilho assente com o referido entendimento ao afirmar que “[...] existe observância da igualdade quando os indivíduos ou
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situações iguais não são arbitrariamente (proibição do arbítrio) tratados como desiguais. Por outras palavras: o princípio da

igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária.”[32]

Ora, admitir-se a adoção de um critério arbitrário para desigualar os indivíduos seria ir de encontro ao próprio fundamento

do princípio da igualdade que tem por escopo não só conferir aos indivíduos tratamento isonômico, mas também impedir

“desequiparações fortuitas ou injustificadas”[33]. Ou, segundo Alf Ross:

 

Não pode ser visto como injusto, tendo, ao contrário, que ser um dos requisitos da justiça haver distinções de maneira tal que as
vantagens e as cargas, os direitos e os deveres,  sejam distribuídos, levando-se em conta as circunstâncias condicionantes.  Os
casados e os solteiros, os maiores e os menores, os criminosos e os cidadãos respeitadores da lei não podem ter o mesmo status
jurídico. O requisito de igualdade encerra unicamente a exigência de que ninguém, de forma arbitrária e sem razão suficiente para
isso,  seja submetido a um tratamento que difere daquele que se dá a qualquer outra pessoa.[34] (grifo não original)

 

Dessa forma, após analisados os aspectos basilares do princípio da igualdade, cumpre apontar sua existência na seara

tributária. Como não poderia deixar de ser, o princípio da isonomia encontra-se previsto como uma limitação ao poder de tributar,

no art. 150, II, CF. In verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

[...]

II - instituir  tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos.

 

O Texto Fundamental de 1988, portanto, estabelece igualdade de possibilidades virtuais, no sentido de que os cidadãos

tenham direito a tratamento idêntico perante a lei, mas quando forem considerados os casos concretos, devem ser avaliados

isonomicamente, estabelecendo-se tratamentos de acordo com as diferenças existentes, conforme já exaustivamente debatido.

Com efeito, pode-se enfatizar o pensamento esposado com os dizeres de Alexandre de Moraes: “O que se veda são as

diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se

desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça”[35].

Não pode, assim, reitere-se, haver distinção objetiva, nem subjetiva de forma desarrazoada. O critério de diferenciação deve

ter finalidade ou relação com o objetivo da norma: deve-se verificar a razoabilidade no critério de diferenciação e, para tanto,

impõe-se a busca da pertinência lógica no critério que desiguala, conforme já visto.

 

3 A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMO FORMA DE CONCRETIZAÇÃO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA

 

No direito tributário, serve de critério diferenciador entre os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária a maior ou menor

capacidade contributiva. Este princípio está contemplado no §1º do art. 145 que dispõe in verbis:
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Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

 

Embora o dispositivo constitucional transcrito mencione em seu texto capacidade econômica “os economistas costumam

equiparar a capacidade contributiva tributária à capacidade econômica”[36]. Segundo Klaus Tipke e Douglas Yamashita a distinção

da terminologia adotada na norma não deve ser relevante. No mesmo sentido Carrazza afirma que “[...] no Brasil, capacidade

contributiva é o mesmo que capacidade econômica. Conquista do Estado Moderno, ajuda a realizar a justiça fiscal, porque tem por

escopo fazer com que cada pessoa colabore com as despesas públicas na medida de suas possibilidades”[37]. Pode-se afirmar que

ambas expressões possuam núcleo comum: a capacidade ou densidade econômica apta a sofrer imposição tributária.

A capacidade contributiva corresponde ao potencial do contribuinte em arcar com a imposição do tributo. Ou seja, o Fisco

arrecada aos cofres públicos recursos que são compulsoriamente retirados do particular, na medida de sua capacidade contributiva,

a fim de que o Estado alcance os seus fins.

É sabido que todos devem cooperar com o pleno desenvolvimento e mantença do Estado para que este atinja sua finalidade

precípua de proporcionar o bem comum. No entanto, esta cooperação deve se operar na proporção das respectivas capacidades de

cada contribuinte e é justamente nisso que consiste o princípio da capacidade contributiva: na cooperação de acordo com as

condições subjetivas de cada um. Pode-se perceber claramente a importância do referido princípio na medida em que ele garante

constitucionalmente a graduação tributária de acordo com as possibilidades do sujeito passivo da relação jurídico-tributária, sob

pena de ser instituído tributo juridicamente inválido.

Paulo de Barros Carvalho, ao abordar o tema, fala em capacidade contributiva absoluta ou objetiva e capacidade contributiva

relativa ou subjetiva. Pela primeira, entende a escolha legislativa por fatos reveladores de riqueza passíveis de tributação (princípio

pré-jurídico), já a capacidade contributiva relativa busca a repartição equitativa da tributação levando-se em consideração a efetiva

participação dos sujeitos passivos da relação jurídico-tributária no evento econômico. In verbis:

 
[...]  É a capacidade contributiva absoluta ou objetiva, que se consubstancia na singela participação das pessoas em fatos que
denotem sinais de riqueza. [...]  Da providência contida na escolha de fatos presuntivos de fortuna econômica decorre a
possibilidade de o legislador, subseqüentemente, distribuir a carga tributária de maneira eqüitativa, estabelecendo,
proporcionadamente às dimensões do evento, o grau de contribuição dos que dele participaram. Exsurge aqui a chamada
capacidade contributiva relativa ou subjetiva , fator lógico de discriminação que atua decisivamente para que se realize o princípio
jurídico da igualdade tributária.[38] (grifo original)

 

Diante do exposto, afirma-se que o legislador ao eleger os fatos-signos presuntivos de riqueza (Becker) realiza o princípio da

capacidade contributiva objetiva. “É objetiva porque se refere não às condições econômicas reais de cada contribuinte,

individualmente considerado, mas às suas manifestações objetivas de riqueza [...]”[39]. (grifo original). Alfredo Augusto Becker ao

afirmar que o legislador ordinário está juridicamente obrigado a observar o referido mandamento, diz que ele deve:
 
[...]  escolher para a composição da hipótese de incidência da regra jurídica criadora do tributo, exclusivamente fatos que sejam
signos presuntivos de renda ou capital. A desobediência pelo legislador ordinário a essa regra constitucional, tem como
conseqüência a inconstitucionalidade da lei. [...][40]
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E diz-se que foi realizado o princípio da capacidade contributiva relativa (ou subjetiva) quando repartido o impacto tributário

de forma que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária contribua de acordo com sua efetiva capacidade. Ou nos dizeres de

Misabel Derzi: “a capacidade relativa ou subjetiva refere-se à concreta e real aptidão de determinada pessoa (considerados seus

encargos pessoais e inafastáveis) para o pagamento de certo imposto.”[41]

A capacidade contributiva se demonstra um meio para se realizar a isonomia e por isso mesmo deve ser observada de forma

absoluta, impondo a Constituição Federal a observância do referido princípio em suas dimensões objetiva e subjetiva.

Com efeito, o princípio da capacidade contributiva tem muitas peculiaridades e existe divergência doutrinária acerca de

algumas temáticas que lhes são imanentes, tais como: a sua exclusiva aplicabilidade em impostos pessoais (em virtude da discutida

cláusula “sempre que possível” contida no art. 145, § 1º, CF); a possibilidade de sua concretização em tributos vinculados; a própria

ambigüidade da locução capacidade contributiva; etc. São inúmeros debates e proposições que ensejariam estudos direcionados

singulares, cuja análise aqui fugiria ao objetivo do presente estudo, pois o que se pretende especificamente é estabelecer a correlação

do princípio em comento com as diretivas traçadas por Alf Ross.

 

4 A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA TRIBUTÁRIA E O PRINCÍPIO DE JUSTIÇA “A CADA QUAL SEGUNDO SUA
CAPACIDADE” DE ALF ROSS: CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Ao elencar uma série de formulações do princípio da justiça, Ross não buscou defender uma única fórmula correta, mas

demonstrar que a efetivação da justiça, pela exigência da igualdade, depende de critérios externos ao princípio da isonomia,

concluindo pela existência de dois elementos contidos nas fórmulas de justiça: “a exigência formal de igualdade e o critério material

para a determinação da classe a que se aplica a norma de igualdade”[42].

A igualdade defendida por Ross, como visto, e contemplada pela Constituição Federal não se resume à igualdade perante a

lei, no sentido de que devem também ser perquiridos e considerados os aspectos subjetivos próprios dos indivíduos que os

diferenciam e deve ser eleito também um critério discriminatório que possa, efetivamente, realizar, no plano concreto, a igualdade.

Ross, ao concluir que os problemas enfrentados pela sociedade constituem distúrbios de distribuição de cargas e vantagens,

assevera que o postulado de justiça equivale à igualdade dessa partilha. Assim, introduz, entre outras fórmulas já expostas, a

necessidade de que essa partilha seja feita considerando as efetivas cargas e vantagens que os indivíduos possuem ou vão suportar.

Quando Ross considera as categorias e afirma que a distribuição de cargas deve ser feita em contrapartida à distribuição de

vantagens vislumbra as bases teóricas do princípio da capacidade contributiva, no sentido de que, segundo este último, os indivíduos

só devem contribuir (sofrer imposição tributária) na medida de suas possibilidades, ou de sua capacidade efetiva de contribuição,

considerando-se seus aspectos subjetivos, portanto, para fins de determinação da incidência tributária.

Alf Ross exemplifica tal formulação de justiça com a fixação do imposto de renda, porquanto a lei que o regulamenta traz

regras atinentes às alíquotas progressivas aplicáveis, faixas de tributação, deduções e contempla inclusive a hipótese de afastamento

da tributação nos casos em que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária não tem capacidade contributiva por auferir valores

correspondentes ao chamado “mínimo existencial”.
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Do exposto, vislumbra-se claramente a relação entre a formulação de justiça proposta por Ross e o princípio da capacidade

contributiva, pois para ele a justiça se efetiva com a igualdade, considerada em seus aspectos formal e material. Dessa feita, sua

formulação de justiça, que implica na distribuição de cargas como correspondente à distribuição de vantagens, serve de base teórica

do princípio da capacidade contributiva. Princípio, este, que é, incontestavelmente, instrumento de concretização da isonomia

tributária buscando a realização da justiça fiscal.
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EMOLUMENTOS NOTARIAIS E DE REGISTRO: DESVENDANDO OS SEGREDOS DESTA
ESFINGE

LOS HONORARIOS NOTARIALES Y DE REGISTRO: DESENTRAÑAR LOS SECRETOS DE LA
ESFINGE

Emanuel Costa Santos

RESUMO
Partindo do reconhecimento da pouca dedicação dos constitucionalistas à temática dos serviços
notariais e de registro, objetiva este estudo fomentar seu debate pelo prisma eminentemente
constitucional, abordando mais especificamente a questão dos emolumentos devidos a notários e
registradores pela prestação de tais serviços, detectando sua destinação e os elementos que o
integram. 

Uma vez fornecido um conceito basilar de emolumentos que atenda a vontade traçada pelo
constituinte, necessário se fará perquirir sobre sua natureza jurídica, para saber se ainda há que
se falar que tal contraprestação paga pelo usuário dos serviços notariais e de registro se insere
na espécie tributária denominada taxa, notadamente após a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3.089, a qual foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal, que
confirmou a constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
sobre os serviços notariais e de registro. Saber se na vigente ordem constitucional predomina ou
não a doutrina e jurisprudência até então dominantes, no sentido de que emolumentos se
enquadram na espécie tributária denominada taxa, constitui um dos objetivos deste trabalho. 

Finalmente, será abordada a competência dos entes federados em matéria de emolumentos,
notadamente no que tange à sua competência legislativa. 

PALAVRAS-CHAVES: Emolumentos. Serviços notariais e de registro. Notários. Registradores.
Taxa. Federação. Competência. 

RESUMEN
Partiendo del reconocimiento de la poca dedicação de los constitucionalistas a la temática de los
servicios notariais y de registro, objetiva este estudio fomentar su debate por el prisma
eminentemente constitucional, abordando más específicamente la cuestión de los emolumentos
debidos a notarios y registradores por la prestación de tales servicios, detectando su destinação
y los elementos que lo integran. 

Una vez suministrado un concepto basilar de emolumentos que atienda la gana trazada por el
constituinte, necesario se hará perquirir sobre su naturaleza jurídica, para saber si aún hay que
hablarse que tal contraprestacion paga por el usuario de los servicios notariais y de registro se
inserta en la especie tributaria denominada tasa, principalmente después de la Acción Directa de
Inconstitucionalidad 3.089, la cual fue juzgada improcedente por el Supremo Tribunal Federal, el
cual confirmó la constitucionalidade del cobro del Impuesto sobre Servicios de Cualquier
Naturaleza sobre los servicios notariais y de registro. Sepa si en la vigente orden constitucional
predomina o no la doctrina y jurisprudência hasta entonces dominantes, en el sentido de que
emolumentos se enquadran en la especie tributaria denominada tasa, constituye uno de los
objetivos de este trabajo. 

Finalmente, será abordada la cualificación de los entes federados en cuestión de emolumentos,
principalmente en el que tange a su cualificación legislativa. 

PALAVRAS-CLAVE: honorarios. Servicios notariais y de registro. Notarios. Registradores. Tasa.
Federación. Cualificación. 
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1. INTRODUÇÃO
 
 
Decorridos mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, alguns temas nela elencados
não receberam da doutrina constitucional tratamento especial ou, ao menos, um pensar mais aprofundado,
inviabilizando o descortinar de sua natureza jurídica, com consequente repercussão no mundo real, no
plano da efetivação de direitos.
 
Vistos, talvez, como verdadeiros apêndices – cujo tratamento poderia se bastar em uma legislação
infraconstitucional –, são menosprezados ou jogados na vala comum de diversos outros institutos jurídico-
constitucionais.
 
Nesse sentido, vem passando despercebida pela doutrina constitucional a temática pertinente aos serviços
notariais e de registro, sua função sócio-econômica e sua repercussão na rotina dos cidadãos.
 
Não precisa um olhar muito profundo para perceber sua importância na vida das pessoas, marcando-as
indelevelmente com sua presença, desde o início da vida até a passagem final, literalmente falando.
 
Desde o nascimento, são naqueles serviços que repousam o surgimento da cidadania, o direito de
propriedade, a segurança jurídica, com clara repercussão no respeito à dignidade da pessoa humana. A
certeza do possuir uma personalidade, em seu sentido jurídico, a fruição de diversos direitos decorrentes
desta certeza, a obtenção, manutenção e gozo de bens caros à existência humana e a perpetuação da
trajetória de vida de cada um dos nascidos neste solo e de muitos que nele residem, encontram eco nos
serviços notariais e de registro, sem que a grande maioria da população se aperceba deste fato.
 
Em poucas palavras, nos registros públicos e nas notas se encontram a história de vida das pessoas, das
famílias, de uma comunidade, do País, assim como a trajetória da formação da propriedade imobiliária,
consistindo-se em serviços voltados à estabilidade das relações jurídicas, à certeza de direitos.
 
Não bastassem para despertar o interesse dos constitucionalistas o aspecto histórico e as finalidades
jurídico-sociais ínsitas aos serviços notariais e de registro, tem-se a considerar o aspecto eminentemente
econômico que exercem na sociedade, refletindo na concessão do crédito, no desenvolvimento de
importantes setores econômicos e na aquisição da propriedade imobiliária.
 
Nesse sentido, ensina Penã Quirós[1] (2001, p.490):
 

El registro, al dar seguridade a los derechos inscritos, facilita su tráfico y facilita el
crédito y, sobre todo, el crédito territorial; ha contribuido, así, al desarollo de la
economía (la construcción, la agricultura, la industria), y también ha facilitado la
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multiplicación de los propietarios (al contribuir a la seguridad de la adquisición de
pisos y locales a plazos). (MANUEL PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, 2001, p.
490)
 

Analisando-os nessa dimensão de serviços fundamentais à existência e ao desenvolvimento da cidadania,
necessários à aquisição e à preservação de diversos direitos individuais, o constituinte, via artigo 236 da
Constituição Federal, concedeu tratamento específico a esses serviços.
 
Porém, o desprezo da doutrina constitucional pelo estudo mais aprofundado de tal dispositivo gerou – e
gera – a sensação que os atuais serviços notariais e de registro existentes no Brasil são idênticos aos
prestados pelos “cartórios” no Brasil colonial e que ainda mantém as mesmas finalidades e o mesmo status
jurídico. No dizer de Frederico Viegas[2] (2004, p. 315), “[...]logo temos a impressão de estarmos nos
referindo àqueles serviços meramente copiadores e autenticadores de uma documentação, fundamentado
em princípios de direito que remontam ao Brasil Colonial.”
 
O silêncio e a omissão doutrinário-constitucional levam à crença que nada mudou, fazendo com que, na
prática, em alguns recantos do País, nada mude.
 
A crítica se torna mais contundente quando se verifica que pelo sistema chancelado constitucionalmente, está-se diante de uma

atividade eminentemente jurídica, a qual vem caminhando sem o cuidado doutrinário-constitucional que merece.

 

Tal característica de atividade jurídica foi afirmada por Luís Paulo Aliende Ribeiro[3] (2009, p.49), que, ao discorrer sobre o

regime jurídico das atividades notariais e de registro, consignou que seus serviços “[...]têm por objeto atividade jurídica, e não

material, razão pela qual não se incluem em definições mais restritas de serviço público, o que não afeta o reconhecimento de que

se trata de função pública.”

 

É na Constituição Federal, e não em outro lugar que não seja a Carta Maior, que devem ser fincadas as
bases não só de interpretação do Direito, mas também de sua aplicação.
 
E como interpretar os serviços notariais e de registro ainda tomando por base as regras
infraconstitucionais?
 
Nessa ordem de ideias, ao considerar o atual sistema constitucional, forçoso concluir que mesmo os temas
outrora explorados exclusiva ou preponderantemente pelo legislador ordinário, uma vez tendo sido
constitucionalizados, também devem sofrer o impacto da leitura e aplicação igualmente constitucionais.
 
Versando sobre a constitucionalização do Direito, ensina Barroso[4] (2009, p.358):
 

O fenômeno da constitucionalização do Direito tem como ponto de partida a
passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde foi deslocado
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o Código Civil. No Brasil, a partir de 1988 e, especialmente, nos últimos anos, a
Constituição passou a desfrutar, além da supremacia formal que sempre teve,
também de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela abertura do
sistema jurídico e pela normatividade dos princípios. Compreendida como uma
ordem objetiva de valores, transformou-se no filtro através do qual se deve ler todo
o ordenamento jurídico. (LUIS ROBERTO BARROSO, 2009, p. 358)
 

É este o convite deste trabalho: debater o tema proposto sob o prisma eminentemente constitucional.
 
Sem embargo dos relevantes serviços prestados ao longo de décadas pelos “cartórios” e das mazelas que
lhes foram apontadas, em um sistema como o brasileiro, que possui uma Constituição Federal rígida, a tão-
só adoção de um tema no plano constitucional já deve ser motivo suficiente para chamar a atenção dos
constitucionalistas. Compreender os motivos da adoção de um assunto no plano constitucional originário e
suas conseqüências é o caminho natural para impactar o plano da efetivação, e a omissão leva à
perpetuação de ideias e comportamentos já superados pelo ordenamento constitucional.
 
Nesse sentido, vale lembrar o ensinamento de Barroso[5] (2009, p.294 e 295): “O Direito existe para realizar-se e a verificação do

cumprimento ou não de sua função social não pode ser estranha ao seu objeto de interesse e de estudo.”

 

Alhearem-se os constitucionalistas, tal qual o vulgo, ao estudo – não preconceituoso – do sistema notarial e de registro, não viabiliza

um olhar técnico e jurídico sobre o objeto de estudo que, mal ou bem, certo ou errado, está inserto na Carta Maior.

 

E de tal estudo e observação certamente resultarão profícuos frutos para o próprio aperfeiçoamento dos serviços e para o exercício

da cidadania, a efetivação de direitos e o respeito a elementos que compõem a dignidade da pessoa humana em diversos momentos

de sua vida.

 

Na percepção desse vazio doutrinário-constitucional, em desarrazoada desproporção com a jurisprudência da Corte Constitucional

sobre o assunto, é que se insere o presente trabalho. Mais especificamente, para um assunto que influi direta e diariamente na vida

de milhares de cidadãos: os emolumentos notariais e de registro.

 

O foco desse trabalho não será analisar com profundidade cada legislação ordinária que verse sobre o assunto ou cada fato gerador

de tais emolumentos, mas inserir e compreender o tema no plano constitucional, o que permitirá, em momento mais oportuno, o

debate de temas específicos e como a tratativa do tema emolumentos pode e deve servir como instrumento de efetivação de direitos.

 

Para que a finalidade seja alcançada, é de fundamental importância a compreensão da temática proposta dentro do contexto de

Estado Federado adotado pelo Brasil, para se delimitarem as competências de cada ente federativo no trato da matéria.

 

Em muito restará este autor satisfeito se conseguir fincar, ainda que minimamente, um conceito basilar do que sejam os

emolumentos notariais e de registro, identificando os elementos que o compõem, sua natureza jurídica e as esferas de competência

dos entes federados em sua disciplina.
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São pressupostos básicos para, em um posterior estudo, trazer à baila temas como a opção constitucional
pela gestão privada do exercício dessa função pública, o custo do serviço notarial e de registro no País e a
garantia do acesso à propriedade imobiliária como fonte da cidadania e dignidade da pessoa humana.
 
Marcados tais fundamentos de ordem constitucional – significado da expressão emolumentos, sua natureza
jurídica e esfera de competência dos entes federados –, restará apontado o norte a ser seguido pelos
profissionais do Direito que se relacionem com os serviços notariais e de registro e assegurado aos
cidadãos bases sólidas para a busca da concretização de seus direitos perante tais serviços.
 
2. EMOLUMENTOS: CONCEITO
 

 

É fato que o Brasil não está amplamente acostumado ao que denomino de viver constitucional, podendo, mesmo, afirmar-se que o

Estado Constitucional brasileiro ainda está em fase de fortalecimento de suas bases.

 

Como ensina Lênio Luiz Streck[6] (2002, p.185), o Brasil era(é) acostumado a viver com o fenômeno da “baixa

constitucionalidade”, em quadro onde, no confronto das normas constitucionais e infraconstitucionais, estas guardam prevalência no

atuar econômico, jurídico e social.

 

É Streck[7] (2002, p.185) quem lembra que “[...]as Constituições brasileiras, até o advento da atual,
sempre haviam deixado para o legislador a tarefa de fazer efetivos os valores, direitos ou objetivos
materiais contidos no texto constitucional”.
 
Constata-se o aludido fenômeno da “baixa constitucionalidade” tão somente para recordar que a premissa
deste trabalho é trilhar o caminho inverso, ou seja, fixar conceitos eminentemente de ordem constitucional,
na crença de que sempre serão estes os norteadores de qualquer interpretação de norma infraconstitucional.
Nesse sentido, cabe detectar e enquadrar constitucionalmente, para o que importa ao trabalho, a forma da
contraprestação paga pelos utentes dos serviços notariais e de registro.
 
A própria Constituição Federal, antes que qualquer outro instrumento, dita que os notários e oficiais de
registro percebem emolumentos e que estes se vinculam a prática dos atos próprios do ofício daqueles,
preceituando seu parágrafo 2º do artigo 236 que “Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.”
 
Não sendo a análise e estudo dos serviços notariais e de registro o objeto deste estudo, mas sim a
conceituação dos emolumentos percebidos por seus delegados, sua natureza jurídica e a competência
federativa em tal matéria, prossegue-se no sentido de atingir o primeiro desiderato deste trabalho,
respondendo à fundamental questão: o que são emolumentos notariais e de registro?
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Note-se que aqui não se está ainda a cogitar de sua natureza jurídica, mas tão somente conceituar esse
termo pouco estudado, o que faz com que, não raras vezes, a ele seja atribuído conceito alheio, como se
conceituação própria não tivesse, ou agregado valores que não lhe são próprios.
 
De Plácido e Silva[8] (2004, p.519) teve a oportunidade de conceituar:
 

Emolumento. Pela CF/88, é a remuneração que os notários e os oficiais
registradores recebem pela contraprestação de seus serviços; custas é a
remuneração devida aos escrivães, oficiais de justiça e demais auxiliares da justiça;
e a taxa judiciária é o tributo correspondente à efetiva utilização dos serviços
judiciais ou do Ministério Público (este, por exemplo, para a aprovação e controle
das fundações privadas). (DE PLÁCIDO E SILVA, 2004, p. 519)
 

De fato, a Constituição Federal de 1988 somente contempla a contraprestação via emolumentos na
atividade notarial e de registro, criando uma espécie que realmente se distingue das custas e das taxas
judiciárias. Porém, com o devido respeito ao renomado dicionarista, tomar a expressão emolumentos como
representativa da “remuneração” dos notários e registradores não parece adequado, pois conduz à
interpretação equívoca de serem os emolumentos o proveito pessoal integral dos titulares de tal função
pública.
 
Na verdade, os emolumentos não possuem função exclusivamente remuneratória dos notários e
registradores, mas consiste em valor destinado a cobertura do custo total dos serviços, administrados e
gerenciados de forma absolutamente privada, destinados precipuamente à manutenção dos serviços,
pagamento de despesas de pessoal e despesas de custeio.
 
Fruto da administração de tais emolumentos, em simples cálculo de receita deduzida de despesas, obtém-
se o valor a ser auferido pelo delegado do Poder Público, como resultado de sua atividade desenvolvida em
caráter personalíssimo.
 
Estudioso dos Registros Públicos, Ceneviva[9] (2006, p.33 e 34) explicita tal entendimento, com peculiar
maestria, ao comentar a expressão “a título de remuneração” constante do caput do artigo 14 da Lei
Federal nº 6.015/1973:
 

A expressão “a título de remuneração” afronta a realidade cartorária brasileira,
quanto aos ofícios privados. A reposição de custas não remunera o oficial.
Remuneração é palavra que tem definição legal conhecida: além do salário pago
pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que o empregado
receber. Em direito administrativo designa retribuição que o funcionário recebe
pelo efetivo exercício de seu cargo, compreendendo uma parte fixa e uma variável.
Isto é, o núcleo de seu significado se relaciona com a contraprestação proporcional
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ao valor do serviço prestado. (WALTER CENEVIVA, 2006, p. 33 e 34)
 

Com efeito, e dando supedâneo ao pensar de Ceneviva, o administrativista Diogenes Gasparini[10] (1995,
p.126) esclarece que a expressão remuneração “[...]significa a somatória de todos os valores percebidos
pelo servidor, quer sejam pecuniários, quer não. Assim, abrange o vencimento, as vantagens e as quotas
de produtividade.”
 
Estando em consonância com a Constituição Federal de 1988 e já levando em consideração a Emenda
Constitucional nº 19, pontua Di Pietro[11] (2005, p.459) a existência de dois sistemas remuneratórios para
os servidores:
 

[...]o tradicional, em que a remuneração compreende uma parte fixa e uma variável,
composta por vantagens pecuniárias de variada natureza, e o novo, em que a
retribuição corresponde ao subsídio, constituído por parcela única, que exclui a
possibilidade de percepção de vantagens pecuniárias variáveis. O primeiro sistema
é chamado, pela Emenda, de remuneração ou vencimento e, o segundo, de
subsídio. (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2005, p. 459, destaques da
autora)
 

Caracterizado, pois, que os emolumentos não se enquadram no conceito restrito de remuneração e que não
servem apenas para remunerar, stricto sensu, o tabelião ou oficial de registro pelos serviços que prestam,
cumpre compreender sua destinação, visando dar uma segura conceituação – ainda que criticável e passível
de aperfeiçoamento.
 
Dito que os emolumentos foram eleitos pelo constituinte como forma de contraprestação paga pelos
usuários em decorrência da efetiva utilização dos serviços notariais e de registro e que serve seu produto
precipuamente para viabilizar e manter a prestação dos serviços, o que denomino de condições e
necessidades primárias do serviço, e cobrir despesas de pessoal e despesas de custeio, retribuindo, com
seu remanescente, o esforço profissional de seu destinatário, antes de conceituá-los, cumpre distinguir,
ainda que brevemente, os elementos que o integram.
 
Viabilização dos serviços notariais e de registro significa lhos tornarem aptos a ser prestados e ser
usufruídos de forma permanente. Como pressuposto lógico de sua prestação, mister que sejam atendidas
algumas condições e necessidades primárias do serviço, dentre as quais, de plano, sua instalação em uma
edificação, a qual deve estar apta a atender a comunidade a que se destina, guardados preceitos de
segurança de livros, documentos e arquivos em mídia eletrônica e facilidade de acesso aos usuários do
serviço, incluindo-se, neste item, a garantia de acessibilidade para as pessoas com deficiência.
 
Necessário, ainda, que referido prédio esteja dotado de móveis e equipamentos que permitam o
desenvolvimento do serviço a ser prestado, como, por exemplo, mesas, cadeiras, armários, sistema de
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telefonia, impressoras, computadores, os quais não se limitam aos hardwares, mas necessariamente devem
ser dotados de softwares úteis ou necessários ao desempenho da atividade.
 
Todos esses gastos com móveis, equipamentos, sistema de telefonia, computadores, impressoras, softwares,
são de responsabilidade do próprio delegado, e, salvo hipótese de locação, não consistem em despesas
dedutíveis[12], integrando tais bens o acervo de seu patrimônio pessoal, assim ocorrendo também quando
o prédio em que instalado o serviço é próprio do delegado.
 
Neste primeiro rol de gastos – exceto se todas as condições e necessidades primárias do serviço forem
locadas, o que consiste em exceção –, não há que se falar em emolumentos como fonte direta de
pagamento de tais dispêndios, posto que de responsabilidade pessoal do delegado. Indiretamente sim, na
medida em que criam – ou deveriam criar – condições para que o notário ou registrador, com sua receita
líquida, com o valor que efetivamente aufere, introduza e mantenha tais condições e necessidades
primárias do serviço. Portanto, de regra, é o prestador da atividade notarial ou de registro que, com
recursos próprios, suporta os gastos para garantir tais condições e necessidades primárias do serviço. O
Estado, assim tido como Poder delegante, no sistema adotado pelo constituinte, não sofre qualquer impacto
financeiro de tais obrigações, as quais devem ser cumpridas rigorosamente pelos delegados dos serviços
notariais e de registro.
 
Sem o atendimento dessas condições e necessidades primárias do serviço, este não se realiza ou mesmo
mantém, posto que necessário, de tempos em tempos, mudança de prédio ou sua reforma, renovação no
mobiliário ou em materiais integrantes do patrimônio pessoal do delegado, adaptação a novas tecnologias,
sob pena de se descurar da contínua qualidade do serviço a ser disponibilizada aos destinatários dos
serviços: os usuários.
 
Já nas despesas de pessoal, devem ser incluídas as remunerações dos prepostos, tanto o salário,
propriamente dito, como outros gastos integrantes da verba salarial, como, por exemplo, plano de saúde,
odontológico, bolsa estudo, vale-transporte e apoios de cunho alimentar, como vale-refeição e cesta-básica
ou vale-alimentação. Além disso, relacionados com as despesas de pessoal, há os desembolsos de ordem
previdenciária, tributária e fundiária decorrentes da relação empregatícia, como repercussão direta da
contratação de pessoal de apoio para o desenvolvimento dos serviços prestados.
 
Por outro lado, despesas de custeio são aquelas destinadas tanto a viabilizar a prestação dos serviços,
quanto a mantê-la. Aqui, tanto podem ser computadas integral ou parcialmente aquelas condições e
necessidades primárias do serviço, como serão computadas as despesas cotidianas do serviço.
 
Assim, no caso das condições e necessidades primárias do serviço, elas integrarão as despesas de
custeio de forma integral quando tudo for locado, desde o prédio aos computadores e softwares, hipótese
em que não se falará em patrimônio pessoal do delegado, e de forma parcial quando apenas parte dos
elementos que integram aquele rol for objeto de locação, o que ocorre comumente com o prédio e os
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softwares, permanecendo o restante como investimento de cunho pessoal e permanente do titular do
serviço delegado.
 
Por sua vez, as despesas cotidianas do serviço integrantes das despesas de custeio são aquelas vinculadas
aos materiais de consumo, despesas de conservação e gastos com atendimento necessários à prestação
rotineira dos serviços, incluindo-se, a título de exemplo, materiais gráficos, de impressão, arquivamentos
de microfilmes e mídias eletrônicas, manutenção de livros, despesas com telefonia e manutenção de sítio
na Internet.
 
Possível também vislumbrar como integrantes das despesas de custeio os chamados desembolsos
institucionais, como associativos e de participação em seminários, palestras, cursos e congressos,
necessários à constante atualização e ao aprimoramento do delegado e seus prepostos, desde que,
evidentemente, vinculados com a finalidade da atividade notarial e de registro.
 
Explicitadas, assim, as chamadas condições e necessidades primárias do serviço, as despesas de pessoal
e as despesas de custeio, podendo estas incluir, além das despesas cotidianas do serviço e os
desembolsos institucionais, as condições e necessidades primárias do serviço, quando locadas, possível
apontar, dentro dos emolumentos, em que consiste a renda auferida pelo notário ou registrador.
 
A renda auferida pelo notário ou registrador consiste na receita líquida, obtida pelo seguinte cálculo:
receitas advindas dos emolumentos pagos pelos utentes em virtude do serviço notarial ou de registro
prestado menos despesas de pessoal, incluindo os desembolsos de ordem previdenciária, tributária e
fundiária decorrentes de relação empregatícia, despesas de custeio, nestas inclusas as despesas
cotidianas do serviço, os desembolsos institucionais e, eventualmente, gastos com as condições e
necessidades primárias do serviço, desde que locadas, normalmente ingressando estas últimas apenas
parcialmente no cálculo das despesas.
 
Interessante notar que a renda auferida pelo notário e registrador, por força do sistema de gestão
privada adotado, não reverte, via de regra, integralmente em favor do delegado, mas este deve (re)investir
parte dessa renda para a contínua manutenção das condições e necessidades primárias do serviço,
sobremaneira daquelas não passíveis de dedução enquanto despesas.
 
Cumpre anotar, finalmente, que em alguns Estados da Federação os emolumentos são do tipo não puro, a
dizer, constituem-se também por parcelas que, em essência, não o caracterizam.
Conquanto tenha sido consignado na Ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.643[13] o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da “[...]destinação do produto da
arrecadação da taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro, ora para tonificar a
musculatura econômica desse ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos
financeiros para a jurisdição em si mesma”, ressalvou a Corte Constitucional Maior, conforme se
verificada da Ementa do Acórdão resultante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
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3.660[14], que “[...]já manifestou, por diversas vezes, o entendimento de que é vedada a destinação dos
valores recolhidos a título de custas e emolumentos a pessoas jurídicas de direito privado”, situação esta
que vez ou outra ainda ocorre.
 
Tal nota é feita apenas com o intuito de viabilizar a conceituação dos emolumentos, de forma tal a tornar
inequívocos seus sentido e conteúdo, dele excluindo valores que não lhes são próprios.
 
Assim, partindo da análise de seus elementos, afirma-se que emolumentos consistem no valor pago pelo
usuário do serviço notarial e de registro ao tabelião ou registrador, em virtude da efetiva utilização por
aquele do serviço prestado em caráter pessoal por este, suficiente para que, mediante gestão privada, o
delegado do serviço arque com as despesas de pessoal e as despesas de custeio, nestas eventualmente
inclusos, parcial ou integralmente, os gastos com as condições e necessidades primárias do serviço,
fazendo jus o delegado a auferir o valor líquido apurado, deduzidas tais despesas.
 
Nos casos em que os emolumentos são descaracterizados por outros componentes que não lhe são
próprios, interessante anotar, como acréscimo, que também tais componentes serão deduzidos para fim de
apuração da renda auferida pelo notário ou registrador.
 
Em verdade, visando amoldar o desvirtuamento da legislação ordinária ao sentido constitucional, sequer
são escriturados como receita tais valores não componentes da essência dos emolumentos, destinados que
são a finalidades distintas da prestação da atividade notarial e de registro, atuando o notário e registrador
como mero depositário de tais verbas, procedendo, sequencialmente, o repasse correspondente ao órgão ou
entidade indicado pela legislação infraconstitucional.
 
Importante frisar que a solução do constituinte pátrio não é inovadora e encontra amparo no Direito
Comparado, notadamente no Direito espanhol.
 
O artigo 294 da Lei Hipotecária[15] espanhola expressamente prevê o pagamento de valores fixados no
imposto, pelo Ministério da Justiça espanhol, e que devem ser suficientes para cobrir os gastos com o
funcionamento e conservação dos registros.
 
Por sua vez, o item 2[16] da nota de rodapé 38, referida no aludido artigo 294 da Lei Hipotecária da
Espanha, é ainda mais claro, ao especificar que o nível do imposto deve ser suficiente para cobrir os gastos
com o funcionamento, inclusive retribuição profissional, com a peculiaridade de que o imposto a ser pago
por ato lá – tal qual o são os emolumentos aqui –, também é fixado sobre o valor fiscal do fato, ato ou
negócio jurídico ou sobre o valor declarado pelas partes.
 
Analisando a realidade organizativa dos diversos sistemas de titulação da propriedade existentes no
mundo, Benito Arruñada[17] não se furtou à análise desse pagamento direto feito pelo usuário em
decorrência do serviço de registro prestado, identificando como vantagens de tal pagamento o
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autofinanciamento do sistema, o não sobrecarrego do aparato estatal e, sobremaneira, a redução do risco da
diluição e expropriação da retribuição diferida, vislumbrando, ainda, vantagem quanto ao afastamento de
discussões políticas sobre as remunerações de funcionários públicos (BENITO ARRUÑADA, 2004, p.
395).
 
Feita esta brevíssima nota de direito comparado e adotado um conceito de emolumentos, formado a partir
dos seus elementos integrantes, deve-se, agora, indicar sua natureza jurídica, buscando identificar se ainda
perdura seu enquadramento como taxa, conforme histórica e majoritária jurisprudência, ou se, diante do
atual painel constitucional, trata-se de uma nova espécie de contraprestação, ainda não explorada,
analisada, compreendida como tal.
 
3. EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA
 
 
Poder-se-ia afirmar, sem maiores considerações e embasado em razoável doutrina e farta jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal, mesmo posterior à promulgação da Carta atual, que os emolumentos
pertinentes à atividade notarial e de registro consistem na espécie tributária denominada taxa.
 
Sem dúvida, seria um caminho cômodo, tranquilo e menos tortuoso, posto que plenamente sustentável se
afirmar que os serviços notariais e de registro se constituem em serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ou disponibilizados ao utente, de utilização efetiva ou potencial, preenchendo-se, assim, os
requisitos da espécie tributária denominada taxa, em sintonia perfeita com o disposto no inciso II do artigo
145 da Constituição Federal.
 
Sua característica de serviço público, lato sensu, decorre, nesta hipótese, não da forma de exercício da
atividade, que é privada, mas da origem de sua delegação, assentada no Poder Público, consoante o caput
do artigo 236 do Estatuto Constitucional.
 
Não obstante, analisando-se a Constituição Federal enquanto sistema, indaga-se: na atual ordem
constitucional os emolumentos realmente se enquadram na espécie tributária denominada taxa?
 
Observe o leitor que até aqui não se está a afirmar ou negar a doutrina e a jurisprudência até então
reinantes; não se está, tão pouco, cogitando do acerto ou desacerto de legislações estadual ou distrital que,
eventualmente, enquadrem expressamente os emolumentos notariais e de registro como taxa. Apenas se
cogita de discutir o tema sob o prisma que marca esse trabalho: o olhar constitucional.
 
Respondida positivamente a questão, a dizer, na vigente ordem constitucional os emolumentos se
enquadram na espécie tributária denominada taxa, de pronto restará definida a natureza jurídica dos
emolumentos.
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Entretanto, antes de optar por – ou negar – esta natureza jurídica, cabe tecer algumas considerações.
 
Ao versar sobre a diferença entre imposto e taxa, ensina José Afonso da Silva[18] (2009, p.707) que
“[...]o fato gerador da taxa é uma situação dependente da atividade estatal: o exercício do poder de
polícia ou a oferta de serviço público ao contribuinte.”
 
Partindo dessa premissa – taxa como dependente da atividade estatal e de serviço público disponibilizado
ao contribuinte –, não é de todo desarrazoado se perguntar: a utilização do serviço notarial e de registro
depende de uma atividade estatal, propriamente dita? O destinatário dos serviços notariais e de registro é o
mesmo contribuinte indicado no inciso II do artigo 145 da Constituição Federal?
 
A Constituição Federal cuidou de entregar o exercício da atividade notarial e de registro ao particular,
pessoa natural, que a exerce em caráter privado, notadamente quanto sua forma de gestão, por delegação
do Poder Público, sendo este particular selecionado por concurso público de provas e títulos, nos exatos
termos do artigo 236 da Constituição Federal, caracterizando-se aqui, de um lado, a natureza pública da
função notarial e de registro, e, por outro, a vedação de exercício direto pelo Estado de tal função.
 
Versando sobre o tema, Aliende Ribeiro consignou (2009, p.53):
 

A imposição do regime privado de execução, vedada expressamente a atuação
estatal direta, caracteriza o exercício privado de função pública e acrescenta um
dado a mais para a demonstração de que a atividade notarial e de registros
apresenta peculiaridades que a diferenciam de quaisquer outras, singularidade que
emerge do estudo mais detalhado dessas profissões oficiais ou profissões públicas
independentes. (LUÍS PAULO ALIENDE RIBEIRO, 2009, p. 53)
 

Porém, apenas consignar que a atividade notarial e de registro não possa ser exercida diretamente pelo
Estado, não a descaracteriza como estatal.
 
Entretanto, um caminho seguro para saber se a atividade notarial e de registro é uma atividade estatal, em
seu sentido estrito, em outras palavras, está vinculada às finalidades próprias do Estado, o qual deve
envidar esforços para realizá-las, é a análise da competência material dos diversos entes federados.
 
Ensinam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior[19] (2008, p.263):
 
 

A repartição de competência entre as vontades do Estado, como elemento
caracterizador da descentralização política, não vem, contudo, despida de qualquer
formalidade. Ela deve ter sede constitucional, tornando-se parte de sua essência.
Não se pode pensar em uma divisão de competências que não esteja estampada no
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texto constitucional, já que, como visto, nesse ponto reside talvez a tônica mais
original do Estado Constitucional (LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL
SERRANO NUNES JÚNIOR, 2008, p. 263)
 

Realmente o constituinte de 1988 atuou repartindo expressamente as competências dos entes federados.
Tratou de dedicar exclusivamente o Título III da Carta Magna à organização do Estado, ali elencando sua
organização político-administrativa, os bens e competências material e legislativa dos diversos entes
federados, versar sobre os Territórios, as hipóteses de intervenção e sobre a administração pública.
 
Nesse núcleo da Constituição Federal o legislador constituinte tratou dos assuntos que são próprios à
atividade estatal, stricto sensu. Nesse sentido, ensina Fernanda Dias Menezes de Almeida[20] (2007, p.67)
que “Cada entidade federativa recebe da Constituição, além da competência legislativa, outras
competências que as credenciam ao desempenho de diferentes tarefas e serviços.”
 
E a que entidade da Federação esse núcleo constitucional da organização estatal atribui a competência
material pela responsabilidade pela atividade notarial e de registro?
 
A tal indagação responde o eminente Ministro Carlos Ayres Britto[21], em seu voto na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3.089[22], da qual foi relator originário:

[...]anoto que as atividades em foco deixaram de figurar no rol dos serviços
públicos que são próprios da União (incisos XI e XII do art. 21, respectivamente).
Como também não foram listadas enquanto competência material dos Estados, ou
dos Municípios (arts. 25 e 30, respectivamente).
[...]têm o seu regime jurídico centralmente estabelecido pelo art. 236 da Lei
Republicana.
[...]Atividades, enfim, que não se remunera por “tarifa” ou preço público, mas por
uma tabela de emolumentos que se pauta por normas gerais estabelecidas em lei
federal. Característica de todo destoantes daquelas que são inerentes ao regime dos
serviços públicos.
Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais,
mas não são serviços públicos, propriamente.
[...]se traduzem em atividades jurídicas do Estado, sem adentrar as fronteiras da
prestação material em que os serviços públicos consistem. (CARLOS AYRES
BRITTO, 2006, destaques do autor)
 

E se não estão no rol de competência material da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e se não
são serviços públicos, em sentido próprio, o que são, então, os serviços notariais e de registro?
 
É também o Ministro Carlos Ayres Britto, na sequência de seu voto, que bem caracteriza a peculiar
natureza dos serviços notariais e de registro:
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Em palavras outras, assim com o inquérito policial não é processo judicial nem
processo administrativo investigatório, mas inquérito policial mesmo (logo, um
tertium genus); assim como o Distrito Federal não é um Estado nem um Município,
mas tão-somente o próprio Distrito Federal; assim como os serviços forenses não
são mais uma entre tantas outras modalidades de serviço público, mas apenas
serviços forenses em sua peculiar ontologia, ou autonomia entitativa, também
assim os serviços notariais e de registro são serviços notariais e de registro,
simplesmente, e não qualquer outra atividade estatal. (CARLOS AYRES
BRITTO, 2006, destaque do autor)
 

De forma singela, mas absolutamente original, demonstra que se está diante de uma atividade
completamente peculiar, desgarrada das competências materiais dos entes federados e, ao mesmo tempo,
predestinada à consecução de importante atividade jurídica do Estado, que deve obrigatoriamente entregar
o seu exercício a um particular, pessoa natural aprovada em concurso público de provas e títulos.
 
Feitas tais considerações, possível agora responder negativamente à indagação outrora formulada – se a
utilização pelo destinatário do serviço notarial e de registro depende de uma atividade estatal propriamente
dita.
 
No entanto, ainda que possível fosse superar esse obstáculo – ausência de dependência de uma atividade
componente do núcleo material de competência do Estado – para buscar o enquadramento dos
emolumentos como taxa, compete ainda avaliar, sempre sob o prisma da Constituição Federal de 1988, se
o destinatário dos serviços notariais e de registro é o mesmo contribuinte elencado no artigo 145, inciso II,
da Carta Magna.
 
No prosseguimento do julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.089, o eminente
Ministro Marco Aurélio de Mello[23] (2008) sublinha suas reservas quanto à natureza jurídica dos
emolumentos notariais e de registro como sendo taxa, lançando novas luzes (ou dúvidas) sobre o tema:
 

Num primeiro passo – é uma idéia que ainda será objeto de reflexão –, quando a
Constituição Federal, no artigo 145, se refere a taxa, ela o faz quanto a uma
cobrança direta – é a regra, pelo menos –, efetuada pela pessoa jurídica de direito
público. No caso, a atividade é exercida em caráter privado, e o numerário
satisfeito por aqueles que buscam o serviço público não é recolhido aos cofres
públicos. Daí, por exemplo, a incidência do imposto de renda. (MARCO
AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, 2008)
 

Seguido a este comentário, anotou o Ministro Carlos Ayres Britto[24] (2008):
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É o único caso em que um tributo é recolhido pelo particular em benefício do
particular, o que faz parte do regime jurídico da atividade notarial e de registro.
Trata-se de uma atividade tão peculiar que até nisso se distingue de qualquer outra,
sobretudo do serviço público. (CARLOS AYRES BRITTO, 2008)
 

De fato, tanto o Ministro Carlos Ayres Britto está certo, ao anotar a completa peculiaridade dos serviços
notariais e de registro, como a formar um organismo próprio dentro da Constituição Federal, o que torna
mais justificável a crítica quanto ao desprezo e/ou omissão doutrinário-constitucional pela matéria, quanto
correto está o Ministro Marco Aurélio de Mello em possuir dúvidas quanto à natureza tributária dos
emolumentos.
 
Não há justificativa aparente, senão o apego a uma jurisprudência histórica, em muito fincada na superada
ordem constitucional, para atribuir aos emolumentos notariais e de registro, nos dias atuais, a natureza
jurídica de taxa.
 
Realmente são bem fundadas as dúvidas do eminente Ministro Marco Aurélio de Mello, sobretudo à
consideração de que a Constituição Federal não atribuiu a nenhum ente da Federação, dentre suas
competências materiais, a exploração da atividade notarial e de registro. Em assim sendo, parece crível
mesmo que a intenção do constituinte fora reservar a aplicação do artigo 145, inclusive seu inciso II,
diretamente aos entes federados referidos em seu caput, o que retiraria dos emolumentos sua natureza
jurídica de taxa.
 
Porém, se não são taxas, o que são então os emolumentos?
 
Parafraseando o Ministro Carlos Ayres Britto, que chegou à conclusão que “...os serviços notariais e de
registro são serviços notariais e de registro, simplesmente, e não qualquer outra atividade estatal”
(CARLOS AYRES BRITTO, 2006, destaques do autor), possível concluir que emolumentos notariais e
de registro são emolumentos notariais e de registro, simplesmente, e não qualquer outra espécie
tributária, tarifa ou preço, com a nota de que seu pagamento é efetuado pelo utente do serviço notarial
ou de registro, e não pelo contribuinte, tomado este termo em sua acepção eminentemente tributária.
 
Partindo dessa premissa, possuem os emolumentos natureza jurídica de emolumentos: nada mais, nada
menos. Caracterizam-se pela imposição legal de seus valores, pelo seu percebimento direto pelo notário ou
registrador, mediante pagamento feito por usuário do serviço notarial e de registro, em contraprestação de
serviço efetivamente prestado, e sujeitos ao gerenciamento privado, sem outra intervenção estatal que não
aquela decorrente da elaboração legislativa de suas bases.
 
4. COMPETÊNCIA FEDERATIVA EM SEDE DE EMOLUMENTOS
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Não pretende este tópico esgotar o tema do federalismo em matéria de emolumentos notariais e de
registro, mas apenas indicar que entes federativos possuem competência para legislar sobre o tema.
 
Igualmente, não pretende exaurir dois assuntos importantes, cujo discorrer fica entregue para momento
mais oportuno: em que consistem as normas gerais em matéria de emolumentos, sua extensão e limites, e
a quem compete a iniciativa de propositura de lei que sobre eles verse.
 
Restou constatado que o constituinte de 1988 não optou por incluir a prestação dos serviços notariais e de
registro no rol material das competências de quaisquer dos entes federativos, o que não resolve, entretanto,
a questão afeta a competência legislativa em matéria de emolumentos.
 
Reconhecido o sistema notarial e de registro como um “ser” dotado de qualidades próprias, distinto dos
organismos estatais próprios e dos serviços públicos em sentido estrito, e que seu regime jurídico se
encontra exaustivamente tratado no artigo 236 da Constituição Federal, é nele, e não em outro dispositivo
constitucional, que se encontra o ponto de partida para o deslinde da questão.
 
De fato, o parágrafo 2º do artigo 236 da Carta Maior determina que “Lei federal estabelecerá normas
gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.”
 
Portanto, a competência legislativa no plano federal está bem definida pelo próprio constituinte:
estabelecimento de normas gerais. Estas se situam no plano da uniformização mínima necessária em
âmbito nacional, em criar parâmetros obrigatórios para orientar o traçado de normas específicas a tratar do
assunto.
 
Porém, voltada que é a dar um panorama pouco aprofundado sobre o tema emolumentos, não se
imiscuindo em detalhes que não são de sua competência, tal lei federal prevista na Constituição Federal
carece, por um lado, de suficiente conteúdo para tornar o exercício da atividade notarial e de registro
exequível – sem a contraprestação dos emolumentos, não se atingem os fins a que estes se destinam –, e,
por outro, não habilita o usuário a ter a necessária publicidade do valor a ser por ele despendido.
 
Bem pontua Fernanda Dias Menezes de Almeida[25] (2007, p.128):
 

O grande problema que se coloca, a propósito, é o da formulação de um conceito
de normas gerais que permita reconhecê-las, na prática, com razoável segurança, já
que a separação entre normas gerais e normas que não tenham esse caráter é
fundamental. De fato, no campo da competência concorrente não-cumulativa, em
que há definição prévia do campo de atuação legislativa de cada centro de poder
em relação a uma mesma matéria, cada um deles, dentro dos limites definidos,
deverá exercer a sua competência com exclusividade, sem subordinação
hierárquica. (FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA, 2007, p. 128)
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Entretanto, tal definição clara de distribuição de competência legislativa em matéria de emolumentos não
resta expressa diretamente no texto constitucional, no que atine aos serviços notariais e de registro.
 
Tais circunstâncias – de se ter o regime jurídico de notários e registradores condensado no artigo 236 da
Constituição Federal e de este se referir apenas a normas gerais, de manejo por lei federal – levam a uma
dificuldade de prosseguir no trato da questão de competência, no que tange às normas especiais, fincado
somente no aludido artigo.
 
Porém, tal dificuldade é apenas aparente e superada pelo contexto do próprio artigo 236, que já em seu
parágrafo 1º informa que “lei” – e aí não específica que necessariamente será federal – tratará da
organização do serviço, da definição da responsabilidade civil e criminal de notários, registradores e seus
prepostos e disciplinará a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
 
Ora, o Poder Judiciário somente se desenvolve em dois planos: o federal e o estadual. Se quisesse se referir
ao plano federal, o constituinte tanto teria se referido no parágrafo 1º inequívoca e exclusivamente a lei
federal, quanto no parágrafo 2º que as normas ditadas por lei federal seriam gerais e especiais.
 
Partindo desse suposto entendimento, resta por concluir que a competência legislativa no tocante as
normas especiais se desenvolve no plano estadual.
 
Uma leitura, agora sim, sistemática da Constituição Federal, também permite chegar a esta conclusão.
 
A expressa opção do constituinte para que a legislação federal se encarregue de versar as normas de
caráter geral em matéria de emolumentos, revela seu desejo de criar um âmbito de competência legislativa
concorrente, no que andou bem, posto que as peculiaridades locais e os fins a que se destinam os
emolumentos, notadamente quanto ao custo de sua viabilização, manutenção e despesas, demandam um
olhar mais consentâneo com a realidade local.
 
Entende Michel Temer[26] (2008, p.89) que “Concorrente é a competência do Estado exercida ao lado da
União e do Distrito Federal. É competência que visa à edição de leis sobre as questões elaboradas no art.
24.”
 
Dentre as matérias elencadas no artigo 24, em seu inciso IV se encontra a competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre custas do serviço forense e, com algum
esforço, poderia tal dispositivo ser utilizado, por empréstimo, como arrimo para demonstrar a competência
concorrente estadual para legislar também sobre emolumentos notariais e de registro, notadamente ante o
Supremo Tribunal Federal entender, ainda não em sede de mérito, os serviços notariais e de registro como
espécies de serviços auxiliares do Poder Judiciário, nos termos do artigo 96, inciso I, letra “b”, da
Constituição Federal[27].
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Não fosse suficiente o argumento de se aplicar, pelo contexto dos posicionamentos preliminares da Corte
Constitucional, a hipótese prevista no inciso IV do artigo 24 da Constituição, de igual forma competiria à
legislação estadual versar sobre normas especiais de emolumentos, com base agora na sua competência
residual.
 
Nesse sentido, bem lembrar Temer[28] (2008, p.87) que “O artigo 25, § 1º, confere aos Estados ‘as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição’. Desse dispositivo se extrai a ideia de
que as competências dos Estados não estão enumeradas no texto constitucional.”
 
Ferindo o tema, Manoel Gonçalves Ferreira Filho[29] (2008, p.69) é claro: “Não é necessário repetir que
esses Estados têm uma competência própria, a que resta após excluir-se o que cabe à União ou aos
Municípios (art. 25, § 1º).
 
Conclui-se, portanto, pela competência da legislação federal em tratar das normas gerais pertinentes aos
emolumentos notariais e de registro, os quais devem ganhar tratamento especial por lei estadual ou
distrital, cuja competência se reconhece, quer pelo reconhecimento da atividade notarial e de registro como
auxiliar do Poder Judiciário, fazendo incidir a competência concorrente, em virtude do inciso IV do artigo
24 cc artigo 96, inciso I, letra “b”, ambos da Constituição Federal, quer tão-só e simplesmente pela
competência residual reservada aos Estados e ao Distrito Federal, este último por força do parágrafo 1º do
artigo 32 da Constituição Federal.
 
5. CONCLUSÃO
 
  
Em síntese, do estudo se verifica que o constituinte de 1988 introduziu, em verdade, um regime jurídico
próprio (microssistema) aos notários e registradores, regime esse que encontra seu núcleo no artigo 236 da
Constituição Federal, motivo pelo qual se torna cada vez mais cogente o aprofundamento dos estudos de
tais serviços pela doutrina constitucional.
 
Manter a leitura da atividade notarial e de registro sem admitir seu estudo sob o enfoque constitucional é
trilhar o caminho do equívoco, mantendo vigentes padrões e interpretações que não encontram
consonância na Carta Magna.
 
Para o que se propôs o presente trabalho, importante distinguir emolumentos como uma espécie de
contraprestação autônoma, com significado e natureza jurídica próprios.
 
Igualmente importante anotar que não se está diante de uma atividade nuclear ou materialmente estatal,
mas diante de uma função pública voltada ao desenvolvimento de uma atividade jurídica, muitas vezes
desempenhada em face do próprio Estado.
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Portanto, consagra-se o entendimento que o serviço notarial e de registro não está vinculado ao núcleo
material de um dado ente da Federação, não obstante seja possível vislumbrar na União a capacidade
legislativa para ditar normas gerais sobre emolumentos e, do contexto constitucional, identificar nos
Estados e no Distrito Federal a competência legislativa para desenvolver suas regras especiais, o que, de
resto, encontra amparo no pacto federativo e na necessidade de se atender às peculiaridades regionais.
 
Finalmente, assunto que será abordado com maior profundidade em momento oportuno, fica a indagação e
a provocação quanto aos limites da normatividade geral em sede de emolumentos, a se dar por lei federal,
e à competência de iniciativa de lei que verse sobre emolumentos na atividade notarial e de registro.  
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IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU: ASPECTOS RELACIONADOS
COM A BASE DE CÁLCULO 

TAX AND URBAN LAND - PROPERTY TAX: ISSUES RELATED TO THE BASIS OF CALCULATION

André Ricardo Guimaraes Reckziegel
Tânia Regina Silva Reckziegel

RESUMO

Resumo 

Este estudo tem por objetivo o exame de aspectos relativos à base de cálculo do Imposto
Predial e Territorial – I P T U, principal fonte de arrecadação municipal para financiamento do
Estado no âmbito local, com vistas à efetivação do Município como ente federado em igualdade
de condições com a União e os Estados federados, preconizado pelo disposto nos art. 1º e 18,
da Constituição Brasileira de 1988. Numa projeção do Município no uso pleno de suas
prerrogativas constitucionais em sua função de poder tributante na área de sua competência, faz
breves colocações sobre o Federalismo peculiar adotado no Brasil, pressuposto necessário ao
enfoque do tema proposto; situa o IPTU na Constituição Federal e sua inserção no sistema
tributário nacional sob normas gerais contidas no Código Tributário Nacional, como o princípio
da estrita legalidade tributária e os desdobramentos da base de cálculo como elemento
integrante do aspecto quantitativo da norma tributária, tendo o valor venal do imóvel como
indicativo para edição da lei do IPTU. 

PALAVRAS-CHAVES: Sistema Tributário Brasileiro; Poder Tributante Municipal; Imposto Predial
e Territorial Urbano-IPTU; Base de cálculo

ABSTRACT
This study it has for objective the examination of relative aspects to the taxable income of Land
and Territorial Tax - I P T U, main source of municipal collection for financing of the State in the
local scope, with sights to the accomplishment of the City as being federated in equality of
conditions with the Union and the States, praised as disposed in art. 1º and 18º, of the Brazilian
Constitution of 1988. In a projection of the City in the full use of its constitutional prerogatives in
its function of Taxing Power in the area of its ability, it makes brief ranks on the adopted
peculiar Federalism in Brazil, presupposition necessary to the approach of the considered
subject; it places the IPTU in the Federal Constitution and its insertion in the national tributary
system under general norms contained in the National Tributary Code, as the beginning of the
strict legality tax and the unfolding of the taxable income as integrant element of the
quantitative aspect of the tributary norm, having the property’s venal value as indicative for
edition of the law of the IPTU. 

KEYWORDS: Brazilian Tributary System; Municipal Taxing Power; Taxable Income; Urban Land
and Territorial Tax 
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Considerações Iniciais

 

Como preâmbulo necessário, mister se faz tangenciar temas fundamentais que requerem permanente estudo, tal sua

importância real para a efetivação dos princípios do Brasil como Estado de Direito em sua peculiar interpretação de Federação, em

que o Município figura como ente federado em igualdade de condições ao lado da União e dos Estados, ex vi  dos arts. 1º e 18 da

Constituição da república Federativa do Brasil de 1988 (CF/88).

 

Pretende dar visibilidade ao Município, a menor base territorial entre os entes federados, através não da apresentação de

suas competências largamente abrangentes na CF/88, mas mostrá-las efetivas e efetivadas para, então sim, ver cambiar de promessa

à possibilidade o modelo constitucionalmente proposto para evitar o acerbamente criticado por Eros Grau[3] - ao definir a

Constituição formal enquanto meramente programática, como um continente de regramentos que não são normas jurídicas, eis que

não garante os direitos que define direitos, os quais só assumem eficácia plena quando implementados pelo legislador ordinário ou

por ato do Executivo.

 

Sendo do Município a responsabilidade pela execução de políticas públicas  aptas a sustentar a atividade administrativa e

os serviços postos à disposição da população local - malgrado a crise de financiamento do Estado Nacional que faz faltar recursos

para responder positivamente a tais demandas-, a ele compete  (inciso I, art. 156 da Constituição Federal de 1988 – CF/88), pois,

editar a cada ano a lei (ato administrativo vinculante submetido a regras e normas aplicáveis) que define as bases de cálculo e de

incidência para a cobrança do IPTU a ser satisfeito por parte de seus cidadãos, em uma visível forma de exteriorização da autonomia

inerente a este ente federado livre e soberano, no âmbito de sua atuação balizada pela Constituição.

 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano na Constituição Federal de 1988

 

A Constituição Federal Brasileira promove a discriminação das rendas públicas, entendida no seu sentido mais amplo como

atribuição da competência para instituir e cobrar tributos, como se vê na repartição de competências entre União, Estados,

Municípios e Distrito Federal (afirmativa do Federalismo inserta no art. 1º e 145 da CF/88), e do direito subjetivo de receber, através

das transferências correntes, parte do que outros entes federados arrecadam no exercício desta competência, a teor dos artigos 145 a

162 da mesma Constituição.

 

Sabido é que a Constituição não cria efetivamente tributos, vez que não desenha o seu arquétipo de incidência, antes indica

em abstrato o fato que ensejará a incidência normativa, os sujeitos que irão compor a relação jurídica e os componentes do aspecto

quantitativo, a base de cálculo e a alíquota, que indicarão o objeto da obrigação tributária.

 

José Eduardo Soares de Mello[4] reforça a necessidade de que a matéria tributária tenha exegese subordinada à

Constituição, lei fundamental e suprema do Estado e, vez que os lineamentos, os contornos, as balizas e os limites da tributação

encontram-se ali estatuídos, o exame da matéria tributária impõe, inarredavelmente, a análise e a compreensão dos princípios e

normas nela hauridos conferindo poderes, outorgando competências e estabelecendo os direitos e garantias individuais.

 

Convém ressaltar que do exame às normas de potestade sobressaem elementos indicativos daquilo que Roque Carrazza[5]

costuma designar “hipótese de incidência possível” e os “sujeitos da relação e objeto possíveis”, sendo que os dados da outorga de
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competência apenas rudimentarmente indicam os fatos passíveis de tributação pelo imposto ou outro tributo discriminado.

 

De consequência, impende o agir do legislador, dotado da competência que lhe atribuiu o constituinte, para editar a norma

instituidora do tributo, indicando seu núcleo ou “massa substancial do fato” que, envolta necessariamente pelas contingências de

espaço e tempo, darão vez à possibilidade da edição do ato de lançamento ou ato do contribuinte com o efeito de constituir a

obrigação tributária para, sopesando seus elementos, cotejá-los com as regras e princípios constitucionais.

 

A partir da dicção do inciso I, do artigo 156 da CF/88, nota-se que é competência dos municípios “instituir impostos sobre:

I – propriedade predial e territorial urbana;”, que se completa com a competência municipal para instituir imposto sobre a

transmissão de bens imóveis inter vivos (ITBI) e sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN); vislumbra-se, aí, a origem

constitucional do IPTU bem como a relevância da sua materialidade e de sua base de cálculo.

 

Das entrelinhas dessa outorga de competência sobressai o fato tipo (fato gerador) que integrará a materialidade do tributo;

o provável local de incidência da norma (região urbana), e o momento em que se poderá operar a incidência (a cada exercício

financeiro, incidência anual, portanto). Os sujeitos da relação jurídica tributária in abstracto são facilmente identificáveis: ao

Município, titular da competência para criar o tributo, caberá o papel de sujeito ativo, sendo que o munícipe, proprietário do imóvel

(predial ou territorial), figurará como sujeito passivo. O montante do tributo haverá de ser uma parcela (alíquota possível, que não

implique na utilização do tributo com efeito confiscatório para atendimento ao disposto no inciso IV, do artigo 150 da CF/88), da

riqueza (base econômica), a saber o valor da propriedade, estabelecendo-se aí um paradoxo apontado por Berti[6] como um

confronto pitoresco, em que, de um lado, aparece o direito constitucional de propriedade assegurado a qualquer cidadão e, de outro,

o direito, igualmente constitucional, de o Estado exercer as competências tributárias a ele outorgadas.

 

Fixada sua matriz constitucional, doravante, como antecipado alhures, este trabalho passa à análise de aspectos

relacionados à base de cálculo do IPTU.                  

 

 

A base de cálculo como elemento integrante do aspecto quantitativo da norma tributária.

 

Tem-se claro que o Estado cria tributos para auferir receitas com o intuito de financiar suas atividades em busca da

realização de seus fins constitucionais, de onde decorre a idéia de fiscalidade. De outra parte, a par de admitir que a tributação possa

induzir ou reprimir comportamentos, propiciar distinções entre contribuintes e garantir a efetivação de direitos fundamentais,

entende-se que o Estado também tributa ao criar estímulos ou desestímulos destinados a orientar comportamentos para alcance dos

mesmos fins constitucionais ou para alcançá-los diretamente, idéia a que se denomina extrafiscalidade.

 

Disso se depreende que, se pela fiscalidade o Estado recorre à tributação com vista à obtenção dos meios necessários para

financiar suas finalidades constitucionalmente estabelecidas, pela extrafiscalidade também tributa, mediante o afastamento – em

alguma medida e se necessário – do objetivo arrecadatório, também para atingir, direta ou indiretamente, as mesmas finalidades

constitucionais, como ensina Gouvêa[7].

 

Pondo-se de lado os impostos vocacionados para atuarem com foros de extrafiscalidade, matéria de que não se ocupa
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substancialmente este trabalho, essa espécie de tributo tem por objetivo fazer derivar parte da riqueza produzida, acumulada ou

consumida pelas pessoas (físicas ou jurídicas) para o tesouro público, com vistas a resgatar despesas públicas que em última

instância irão satisfazer as necessidades públicas.

 

Não é sem razão a utilização, pelo legislador constituinte, invariavelmente das palavras instituir ou majorar e cobrar ou

arrecadar. O objeto da obrigação tributária é o dinheiro, constatação que emerge do texto constitucional. Com o IPTU não é

diferente. É tributo, da espécie imposto, de caráter tipicamente fiscal  e visa abastecer os cofres públicos dos Municípios e do

Distrito Federal, na conformidade com a dicção constitucional[8].

 

Assim, envolto pelos princípios da capacidade contributiva (§1º do artigo 145 da CF/88) e da proibição da utilização do

tributo com efeito de confisco (inciso IV, artigo 150 da CF/88), somados às regras da progressividade fiscal (§1º, do artigo 156 da

CF/88) e extrafiscalidade (art. 182, §4º, inciso II, da CF/88), só será possível o exercício da ação de tributar por meio do IPTU

dentro de critérios de razoabilidade, que não venham a retirar do sujeito passivo o seu direito à propriedade, posse ou domínio útil.

Portanto, uma parcela (alíquota) da riqueza acumulada (valor da propriedade, ou da posse, ou do domínio útil, etc. – base de

cálculo), e esta, serão os elementos do critério quantitativo que afloram do texto da Lei Maior.

 

 

O princípio da estrita legalidade tributária e os desdobramentos da base de cálculo

 

Como se vê em Sacha Calmon Navarro Coêlho[9]:

 
[...] o poder de tributar, modernamente, é campo predileto de labor constituinte. A uma, porque o
exercício da tributação é fundamental aos interesses do Estado, tanto para auferir as receitas
necessárias à realização de seus fins, sempre crescentes, quanto para utilizar o tributo como
instrumento extrafiscal, técnica em que o Estado intervencionista é pródigo. A duas, porque tamanho
poder há de ser disciplinado e contido em prol da segurança dos cidadãos.

 

A base de cálculo é a grandeza econômica instalada no critério quantitativo da norma tributária e, dentre inúmeras funções,

como a de estabelecer a discriminação das espécies tributárias (§ 2º do artigo 145 e inciso I, do artigo 154, ambos da CF/88),

associa-se à alíquota para indicar o valor do tributo a ser satisfeito pelo contribuinte.

 

Nessa linha, quando se afirma, a partir do texto constitucional, que a base de cálculo deverá ser (indicativo para a edição

da lei) o valor do imóvel, a expressão “valor do imóvel” é o resultado da sua situação física (edificado/não-edificado; novo/velho;

padrão luxo/fino/popular; pequeno/grande), acrescido da sua destinação (residencial/comercial/ industrial) a isso somada a sua

localização com os serviços públicos que lhe atendem (centro/bairro da cidade), conclui-se que a base de cálculo possível é o valor

venal do imóvel.

 

 

Funções e elementos integrativos da base de cálculo

 

Salientou-se que a base de cálculo é a grandeza econômica instalada no critério quantitativo que, dentre inúmeras funções,

como a de estabelecer a discriminação das espécies tributárias, associa-se à alíquota para indicar o valor do tributo a ser pago.
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Sobre essa matéria, diz mais Barros Carvalho[10]:

 
[...] a base de cálculo é a grandeza instituída na conseqüência da regra-matriz tributária, e que se
destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato
jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária.
Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério material expresso na
composição do suposto normativo.

 

Ao conceber que a base de cálculo é a perspectiva dimensível do critério material da hipótese, Paulo de Barros Carvalho

explicita as três linhas distintas com que se apresenta esse instrumento da norma: a função de medir as reais proporções do fato, vale

dizer: traduzir em grandeza econômica o disposto abstratamente no critério material da hipótese de incidência, ou descritor da

norma; atrelada a esta, estaria a função comparativa, onde a base de cálculo, contraposta ao critério material da hipótese, poderia

afirmá-lo (se o critério material apresentar-se obscuro, vago ou ambíguo); confirmá-lo (ao apresentar identidade conceitual com o

critério material), ou infirmá-lo (caso não guarde qualquer identidade com o critério material da hipótese, e.g., o critério apontar

para um tributo vinculado e a base de cálculo trouxer elemento absolutamente aleatório a atuação estatal prévia dirigida ao

contribuinte).

 

Afigura-se como provável que a concepção desse autor tenha sido influenciada pelas lições de Geraldo Ataliba[11], de

cujo livro Hipótese de incidência tributária pode-se realizar reveladora resenha acerca do tema. De acordo com os ensinamentos de

Ataliba, a base de cálculo, que ele preferia nominar base imponível, se apresenta como uma perspectiva dimensível do aspecto

material da hipótese de incidência (h.i.) que a lei qualifica, com a finalidade de fixar critério para a determinação, em cada

obrigação tributária concreta, do quantum debetur e ressalta: “É padrão... ou referência para medir um fato tributário”.

 

A base imponível é a dimensão do aspecto material da hipótese de incidência, é seu aspecto dimensional, uma ordem de

grandeza própria do aspecto material da h.i. Para Ataliba[12] o aspecto material da h.i. é sempre mensurável, isto é, sempre

redutível a uma expressão numérica. A coisa posta na materialidade da h.i. é sempre passível de medição. Juridicamente, a base

imponível é um atributo do aspecto material da h.i., dimensível de algum modo: é o conceito de peso, volume, comprimento,

largura, altura, valor, preço, custo, perímetro, capacidade, superfície, grossura ou qualquer outro atributo de tamanho ou grandeza

mensurável do próprio aspecto matéria da h.i.

 

Ataliba[13] salienta que um estado de fato pode ter diversos atributos dimensíveis; a base imponível; estabelecida pelo

legislador pode considerar somente um, ou alguns e não necessariamente todos. Para este autor, afigura-se evidente a posição

central da base de cálculo pela circunstância de ser impossível que um tributo, sem se desnaturar, tenha por base imponível uma

grandeza que não seja ínsita na materialidade de sua hipótese de incidência podendo-se reconhecer configurada uma ou outra

subespécie tributária, conforme o legislador escolha uma ou outra base imponível.

 

Aires Barreto e Geraldo Ataliba empreendem a diferenciação entre base de cálculo e base calculada, conceitos que

auxiliarão no arremate do raciocínio aqui empregado. A base calculada resulta da aplicação concreta da base imponível. Aires

Barretoa conceitua como “o resultado expresso em moeda da aplicação do critério abstrato (designado base de cálculo) a um caso

concreto” [14]. Já base de cálculo é um conceito legal de tamanho; base calculada é magnitude concreta, é a precisa medida de um

fato.
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Mas Aires Barreto, conquanto essencialmente não divirja das conclusões alcançadas por Ataliba, dissente das premissas

que aquele lança acerca da natureza da base de cálculo. Barreto afirma “induvidoso ser a hipótese de incidência a descrição abstrata

de um fato suscetível de tributação”.[15] Ora, diz Barreto, afirmar a base de cálculo como a perspectiva mensurável da hipótese,

significa possível medir o abstrato, o que lhe parece de todo absurdo, e adiante conclui:

 
Calha melhor, por isso, conceituar base de cálculo como o padrão, critério ou referência para medir
um fato tributário...com efeito a expressão base de cálculo significa “fundamento para cálculo”,
“origem para cálculo” ou “apoio para cálculo”. Equivale a “critério para medir”, ou a “padrão para
avaliar”...é a definição legal da unidade de medida, constitutiva do padrão de referência a ser
observado na quantificação financeira dos fatos tributários.[16]

 

Não obstante a dissensão apresentada, resta certo que a base de cálculo, que deve constar como previsão expressa na lei

instituidora dos tributos, deve conter abstratamente elementos que possam, uma vez submetidos à composição com a alíquota,

resultar no tributo a ser pago pelo contribuinte.

 

Sem dúvida que a previsão normativa da base de cálculo não se confunde com a sua concreção que se dará através do ato

administrativo de lançamento praticado pela autoridade pública encarregada de administrar o tributo ou privativo do contribuinte, na

consecução do que o legislador do CTN chamou de “lançamento por homologação”; por isso apresenta-se com interesse didático a

diferenciação entre “base de cálculo” e “base calculada”.

 

A submissão, todavia, da regra que descreve a base de cálculo e do ato de solidificação, veiculador da norma individual e

concreta do tributo, aos cânones da estrita legalidade, é irrefragável, vez que decorrente de impositivo constitucional da legalidade,

garantia material que protege o contribuinte na sua relação com o Estado, que detêm o poder de impingir a tributação.

 

 

A Base de Cálculo: critério quantitativo da norma tributária; uso de planta ou tabela de valores

 

Cabe a lei complementar, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do artigo 146 da CF/88, estabelecer normas gerais em

matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies.

 

Esse dispositivo constitucional, quando de sua entrada em vigor, em 05 de outubro de 1988, encontrou no ordenamento

jurídico, vigendo e valendo, a lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, veiculadora do denominado Sistema Tributário Nacional e das

normas gerais de direito tributário, o conhecido Código Tributário Nacional (CTN), operando-se, nesse aspecto, o fenômeno da

recepção, no caso com eficácia reconstrutiva da hierarquia da norma, na medida em que as normas gerais de direito tributário

contidas no CTN só podem ser derrogadas ou ab-rogadas por lei complementar.

 

Assim, uma vez recepcionadas as normas do CTN, inobstante abalizadas opiniões em contrário, certo é que não se podem

desprezar os comandos emergentes dos artigos 32 a 34 da referida lei. À sua vez, o artigo 33 do Código Tributário Nacional

estabelece em estribilho com as normas constitucionais:

 
Art. 33. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.Parágrafo Único. Na determinação da
base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 5985



temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.
 

Para saber o que se deve entender por valor venal, recorre-se a Aliomar Baleeiro[17] quando ensina que “valor venal é

aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis...” e vale registrar

que a quase unanimidade dos doutrinadores trilha caminho idêntico e a ele adita a necessidade de que referido valor seja fixado pela

Administração Municipal.

 

Diante da dificuldade que têm as administrações municipais em fixar individualmente, mediante análise anual de cada

imóvel, a base de cálculo do IPTU - dificuldade que se agiganta na proporção direta do crescimento da população e,

decorrentemente, do número de imóveis -, cada vez mais os municípios recorrem a alternativas científicas e técnicas para

conseguirem firmar, da forma mais real possível, o valor venal do imóvel que irá servir de base de cálculo do IPTU.

 

Uma dessas técnicas, que em si envolve métodos científicos e cálculos complexos, informada em muitos casos por regras e

procedimentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é conhecida como planta, pauta ou tabela de valores. Apenas

para referir outros métodos para se obter a avaliação e, portanto, o valor venal do imóvel, cita-se o comparativo direto de dados de

mercado, método involutivo, método da renda, método evolutivo e método para identificar o custo de um imóvel.

 

A utilização das plantas de valores para a indicação do valor venal do imóvel, face ao princípio da estrita legalidade

tributária, só será possível com a fixação na lei municipal instituidora do IPTU não apenas da previsão de que essa será a base de

cálculo vez que “valor venal” não se apresenta como dado preciso, mas, também, dos critérios de como atingi-la por ocasião do

lançamento.

 

 

 

A atualização anual da base de cálculo do IPTU e o princípio da estrita legalidade tributária

 

Uma vez tendo-se claro que a base de cálculo do IPTU deverá ser o valor venal do imóvel, cabe à lei local descrever os

critérios e métodos para indicação do valor venal por ocasião do lançamento, que ocorrerá a cada ano. Dessarte, afigura-se

inaceitável a afirmação de que fixação do valor venal nas plantas de valores por decreto ou qualquer outra espécie normativa

infralegal infringe a estrita legalidade. Os atos sublegais, normativos ou não, no procedimento de identificação do valor venal dos

imóveis para a consecução do lançamento na hipótese em que a lei instituidora do tributo, mais que dizer que o valor venal deverá

ser a base de cálculo do IPTU, especificou os critérios para atingi-lo, subsumem-se à lei e, como tal, apenas concretizam o

comando abstrato da norma que apontou qual, como e de que modo se pode encontrar tal valor. Nesse caso, pouco importa o

resultado: se o valor do imóvel no ano presente é inferior ou superior ao adotado no ano anterior e, se superior, se ultrapassa ou não

a variação monetária aplicada ao valor do último lançamento.

 

Não tem sido esta, todavia, a interpretação que o Poder Judiciário e grande parte da doutrina têm emprestado ao assunto. O

Superior Tribunal de Justiça chegou a editar a Súmula n.º 160, que estabelece ser “defeso, ao Município atualizar o IPTU, mediante

decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.” Por seu turno o Supremo Tribunal Federal, firmou

interpretação de que “é vedado ao Executivo Municipal, por simples decreto, alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de

cálculo do IPTU” (AI 450666 AgR/MG; AI 506109 AgR/PR).
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Essa postura em grande parte deve ser debitada à circunstância de que não goza de unanimidade a posição aqui defendida

de que a lei, na hipótese de não determinar a diligência individual da administração para identificar o valor venal do imóvel de cada

contribuinte, deverá especificar os precisos critérios e métodos de que se valerá o administrador para esse desiderato, através das

plantas de valores, pena de invalidade da norma.

Isso se justifica, de um lado, pela vagueza da expressão “valor venal”, dado que o valor de compra e venda de imóvel nem

sempre se apresentará consensualmente, daí a necessidade, repita-se, de que a lei estabeleça um mosaico abstrato, com critérios

técnicos para se alcançar a determinação do valor do imóvel que, de outro lado, permitirá aprimorar a dialética administrativa

tributária em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa dos contribuintes.

 

De outra parte, esclareça-se, a edição da aludida súmula do STJ, que tem conduzido o entendimento de muitos

doutrinadores, foi fruto de sincretismo que se estabeleceu na exegese dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 97 do CTN[18].

 

De efeito, ainda quando o município tenha apenas estabelecido na lei criadora do IPTU que a base de cálculo deverá ser o

valor venal do imóvel, sem mais especificar, e a partir do segundo ano de lançamento proceder a administração à atualização de

acordo com a planta de valores, não estará, por óbvio, “modificando” a base de cálculo do imposto. Ela segue sendo a mesma: o

valor venal do imóvel, vale dizer, valor de venda e compra no mercado, não se podendo aplicar, no caso, o disposto no parágrafo

primeiro, do artigo 97 do CTN, que permitiria considerar tal situação como majoração, exigindo como indispensável a lei para sua

fixação.

 

Igualmente parece que a interpretação do parágrafo segundo do artigo 97 do CTN não tem sido a mais sistemática para a

hipótese do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Com base nesse dispositivo legal encontram-se

doutrinadores[19] e julgadores sustentando que, pertinente ao IPTU, a correção monetária da base de cálculo não é um plus e,

assim, poderia se operar através de decreto, sem violação à estrita legalidade. Outros, sustentam até que se a “atualização” do valor

venal suplantar a variação monetária não poderá ser veiculado por decreto, mas integrar conteúdo de lei. Não se delineia, todavia,

esse conteúdo da referida norma quando relacionada ao IPTU.

 

Deveras, a norma que se constrói a partir do enunciado do parágrafo 2º, do artigo 97 do CTN indica apenas que a

atualização monetária da base de cálculo do tributo não constitui majoração, e que portanto estaria a prescindir de lei para que se

concretize, bastando qualquer espécie normativa infralegal e até mesmo ato administrativo.

 

Nada mais estabelece o referido dispositivo. Como no caso da identificação do valor venal do imóvel, fixado em lei, não se

opera mudança ou qualquer modificação na base de cálculo do IPTU (afastando-se assim a incidência do disposto no parágrafo 1º

do artigo 97 do CTN), se apresenta desnecessária a lei ordinária para estabelecer sua base de cálculo concreta. Por isso que a

distinção, ao menos para fins didáticos, em base de cálculo e base calculada (pode-se adotar qualquer outro nome, base concreta,

base real, etc..), auxilia a compreender e destrinçar esse emaranhado que se encontra armado jurisprudencialmente.

 

Uma coisa é a previsão legal da base de cálculo, outra e diferente, será o ato administrativo ou procedimento tendente a

definir a base de cálculo do imóvel específico pertencente a determinado contribuinte. Se, na consecução do ato administrativo -

precedido ou não de procedimento - houver absoluta adequação aos comandos da norma, vale dizer, de o administrador perseguir o
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valor venal tal como abstratamente previsto, a variação desse, de um ano para outro, não implica em modificação da base de

cálculo, e, também, nada tem que ver com a variação monetária, que é informada por elementos aleatórios à sua estatuição.

 

É como se vê, em franca síntese, Carrazza[20] salienta:
No caso do IPTU, sua base de cálculo deve – por injunção constitucional – referir-se, de algum modo,
à propriedade do imóvel urbano, neste ponto, a lei municipal que considera base de cálculo do imposto
em exame, o valor venal do imóvel.
Esta é a base de cálculo, em abstrato, do IPTU.
Sua base de cálculo em concreto é o valor venal (efetivo) que, ano a ano, o imóvel urbano tem.
Evidentemente, a apuração, ano a ano, do real valor de mercado do imóvel urbano não implica em
aumento ou modificação de sua base de cálculo, nem está subordinada simplesmente aos índices de
correção monetária.
Se o contribuinte entender excessiva a base de cálculo do IPTU, ele tem o direito subjetivo de recorrer
ao Judiciário a fim de que este decida se a Administração Pública agiu ou está agindo bem, na
aplicação da lei tributária ao caso concreto.

 

O valor venal do imóvel é a base de cálculo do IPTU. Essa a previsão que deve vir expressa na lei municipal criadora do

tributo, consistente na denominada base de cálculo abstrata. A lei municipal deverá estabelecer os critérios para que o administrador

possa, na confecção da planta genérica de valores ou pauta de valores, para a hipótese sempre presente e possível de não se

conseguir efetivar a avaliação individual de cada imóvel do sujeito passivo, promover a aferição do valor venal o mais próximo

possível do valor venal real, ato administrativo que consiste no que Aires Barreto denominou base calculada, ou base de cálculo

concreta. Decerto que sempre que o valor venal apontado na planta genérica de valores não coincidir com o valor de compra e

venda do imóvel no mercado, poderá o contribuinte apresentar impugnação, requestando até a confecção de prova pericial, em

atenção ao princípio da ampla defesa, para se encontrar o que se supõe ser a real base de cálculo.

 

Ressalta do até aqui exposto, que o ato de lançamento precedido de competente procedimento que fixou o valor venal do

imóvel através das denominadas plantas genéricas de valores – portanto a base de cálculo concreta do IPTU -, ainda que este venha

a ser superior ao do ano anterior com acréscimos de índices inflacionários, não implica em modificação e mesmo majoração

(parágrafos 1º e 2º, do artigo 97 do CTN) a desafiar a edição de lei, conquanto não seja esse o entendimento do judiciário brasileiro.

 

Essa perplexidade causada pela exigência de lei para aprovar a planta genérica de valores, em última instância a base de

cálculo concreta do imposto predial e territorial urbano, a cada ano, como parte do procedimento de lançamento, levou alguns

autores a proclamar a necessidade de alteração da modalidade de lançamento para o IPTU, que deixaria de ser por ofício e passaria

a ser por declaração ou homologação, como o fez Misabel Derzi [21] :

 
[...] a solução que nos parece viável, é a alteração da espécie de lançamento. Tributos cobrados em
massa, que dependem da apuração complexa de valores, não podem depender de lançamento de
ofício. Ao contrário. O lançamento por declaração ou homologação são uma alternativa para a
aplicação das leis em massa, à qual tem recorrido o legislador em outros tributos, como no imposto
territorial rural, no imposto de renda, nos impostos sobre operações de circulação e prestação de
serviços, etc.

 

Em suma e em que pese qualquer discordância residual, parece possível concluir que não afronta nem fere o princípio da

estrita legalidade tributária a fixação da base de cálculo do IPTU através de lançamento respaldado em planta genérica de valores, se

esta nada mais é do que parte do processo de positivação da norma individual, que venha a se subsumir à previsão abstrata da lei

instituidora do IPTU e que elegeu, em obediência à norma geral, o valor venal do imóvel como base de cálculo desse tributo de
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significativa repercussão financeira para a cobertura do custo essencial da máquina pública no âmbito local.

 

 

Considerações finais

 

Encerrado, ainda que não esgotado por demasiado amplo e rico em nuances o tema aqui examinado - por opção didática

limitado apenas a alguns aspectos relacionados à base de cálculo do IPTU -, pode-se dizer, como querem alguns, que o Estado

Democrático de Direito é uma obra em construção que se legitima pela participação democrática na formação, interpretação e

aplicação de tais direitos.

 

A esse Estado incumbe a responsabilidade não apenas de respeitar tais direitos, mas também a de promover uma

verdadeira realização dos mesmos, assegurando que o ordenamento jurídico não seja constituído de normas vazias, destituídas de

efetividade.

Igual caminho deve trilhar a legislação tributária atual para adequar-se a esse contexto no seu mister de dar suporte

financeiro ao Estado por meio de sua função fiscal, mediante a arrecadação de tributos instituídos sob normas e regras.

 

Por isso que o poder de tributar modernamente ocupa espaço significativo e por isso dele se ocupou este estudo: porque,

como antes visto, o poder de tributar é fundamental para o atendimento dos interesses do Estado, quer para obter as receitas

indispensáveis para realizar seus fins, quer para uso do tributo como instrumento extrafiscal de ingerência do Estado no campo

econômico, mas e principalmente porque tamanho poder precisa ser disciplinado e mantido nos estritos limites dispostos pela Lei

Maior em prol da segurança dos cidadãos.
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INSTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS PARA COMPATIBILIZAR O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E O MEIO AMBIENTE.

INSTRUMENTS TRIBUTARIES TO MAKE COMPATIBLE THE ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE
ENVIRONMENT

Thais Brnardesmaganhini

RESUMO
Encontrar um equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico é uma das
tarefas mais difíceis, que deverá ser feita através das políticas públicas, principalmente aplicando
o Direito Tributário como um equalizador do conflito. Assim, o incentivo tributário ambiental
gerará a precaução e a prevenção ambiental no desenvolvimento econômico. Os instrumentos
econômicos que o Estado pode empregar na realização do desenvolvimento sustentável. O
tributo aparece de forma eficaz, principalmente na sua acepção extrafiscal, como viabilizador do
equilíbrio ambiental e de uma melhor qualidade de vida junto ao desenvolvimento econômico
equilibrado. Além de destacar a importância da extrafiscalidade ambiental para encontrar o
ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, por meio dos
incentivos fiscais indutores de condutas ambientalmente corretas por parte dos empresários e do
Estado. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavra-Chave-tributação ambiental;ordem econômica ;desenvolvimento
sustentável 

ABSTRACT

To find a balance between the environment and the economic development is one of the tasks
most difficult, that will have to be made through the public politics, mainly applying the Tax law
as an equaliser of the conflict. Thus, the incentive ambient tributary will generate the precaution
and the ambient prevention in the economic development. The economic instruments that the
State can use in the accomplishment of the sustainable development. The tribute appears of
efficient form, mainly in its extrafiscal meaning, as viabilizador of the ambient balance and one
better quality of life next to the balanced economic development. Beyond detaching the
importance of the ambient extrafiscal organization to find the break-even point between the
economic development and the environment, by means of the inductive tax incentives of
ambiently correct behaviors on the part of the entrepreneurs and the State. 

KEYWORDS: Word-Key-taxation ambient; economic order; sustainable development 

INTRODUÇÃO

 

            As transformações sociais ocorridas nas sociedades atingem diretamente o Direito, isto é, quaisquer mudanças de

comportamento, de pensamento influenciam o mundo jurídico.

            Desse modo, foram criadas ideologias de intervenção do Estado, visando à preservação dos princípios constitucionais

econômicos e ambientais, em busca de efetivar-se o Estado Democrático de Direito e a República Federativa do Brasil.

            Tendo em vista a busca pelo crescimento econômico de modelo capitalista não intervencionista, gerou-se um desenfreado

aumento da degradação ambiental, isto é, pregou-se uma economia que visava somente o lucro, mesmo que de forma canibalesca,

esquecendo-se de preservar os direitos sociais dos indivíduos, bem como o meio em que os seres humanos se desenvolvem.

            Desta forma, foi necessária a intervenção do Estado para regular e normatizar os efeitos de uma economia desenfreada,
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utilizando-se para tanto, da intervenção direta e indireta do Estado, através da economia, para induzir ações sustentáveis, voltadas às

políticas tributárias de proteção ao meio ambiente e aos direitos sociais.

            A presente pesquisa vem tentar solucionar tais problemas, por meio da utilização  da  tributação ambiental especificamente a

extrafiscalidade ambiental, para implementar uma política pública de proteção ao meio ambiente, que visa encontrar o equilíbrio

entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente.

            Assim, efetuar-se-á um estudo sobre como o meio ambiente constitui um direito fundamental, que deve ser prioridade de

todos os Estado na busca do desenvolvimento sustentável. Para a busca desse direito fundamental, importante é a análise da

aplicabilidade dos princípios constitucionais ambientais. Na seqüência, passa-se à análise da fundamental importância que a

educação ambiental exerce sobre as formas de preservação do meio ambiente, sejam elas do meio privado ou público.

            A aplicação da extrafiscalidade ambiental como instrumento de compatibilização entre o desenvolvimento econômico e o

meio ambiente, através de políticas públicas de desenvolvimento, por meio dos benéficos fiscais como: as imunidades, isenções e os

incentivos fiscais, ganham grande força em virtude das vantagens ambientais e econômicas que realizam na sociedade, para uma

melhor qualidade de vida para os seres humanos sem paralisar as atividades econômicas.

 

            Demonstrar-se-á, também, como a extrafiscalidade ambiental pode contribuir para amenizar o distanciamento entre o

desenvolvimento econômico e o meio ambiente, como instrumento de indução e provocador de condutas sustentáveis na economia.

 

 

1. MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL

 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente saudável é uma necessidade do próprio direito à sobrevivência humana,

uma vez que, na inexistência de condições ambientais satisfatórias, e sem os recursos naturais produzidos pelo meio, torna-se

impossível à manutenção da vida humana na terra.

Além disso, segundo os critérios substanciais de vida e liberdade, para o gozo dos direitos humanos é necessário não

apenas estar vivo, mas dispor de condições dignas de vida num ambiente saudável. A implementação do meio ambiente equilibrado

faz-se, portanto, imprescindível para o gozo dos demais direitos.

A Declaração de Estocolmo, em 1972, que foi o marco inicial do Direito Ambiental, reconheceu o meio ambiente

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a

serem realizados e não perturbados. José Afonso da Silva descreve que:

O que é importante – escrevemos de outra feita – é que se tenha a consciência de que o direito à vida,

como matriz de todos os demais direitos fundamentais do Homem, é que há de orientar todas as formas

de atuação no campo da tutela do meio ambiente. [...] a tutela da qualidade do meio ambiente é

instrumental no sentido de que, através dela, o que se protege é um valor maior: qualidade de vida. [1]
Já a Lei n.º 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, foi a  primeira a tratar de tal matéria no

ordenamento pátrio. Todavia, a referida lei ficou esquecida até o advento da Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu

âmago dispositivos ambientais.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu Título VIII, Capítulo VI, Art. 225, que “Todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Desta forma, criando a existência

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabeleceu-se parâmetros constitucionais, ou seja, critérios fundamentais
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destinados à sua aplicação como direito fundamental, e incumbindo ao Poder Público dar-lhe efetividade através da vedação às

práticas que coloquem em risco a ecologia.

O art. 225 da Constituição Federal traz expressamente dentro do capítulo destinado aos direitos sociais, a importância do

meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Mesmo que o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado não esteja previsto no rol dos direitos fundamentais, ele não perde sua característica fundamental, pois

está relacionado com a vida humana. Além disso, ganhou maior proporção quando foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal

como direito de terceira geração, que abrange a todos sem distinção.

O direito fundamental ao meio ambiente saudável mostra com clareza a superação dos ideais individualistas, característica

da sociedade contemporânea, a qual passou a ser expressamente consagrada na Constituição Federal de inúmeros países, dando

margem ao desenvolvimento do que se denomina Estados Ambientais, representados pelo modelo estatal pós-social, que toma

realmente por fundamento a busca do desenvolvimento sustentável.

            Assim, o Estado deve, juntamente com a sociedade, implementar políticas públicas que possam desenvolver o meio ambiente

juntamente com a economia, de modo que ocorra a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, respeitando assim o  fundamento

contido no art. 1º, III, da Constituição Federal, mas para isto ocorrer deverão a sociedade e o estado ter uma consciência ecológica.

Portanto, a questão ambiental, vista como resultante do desgaste da relação entre sociedade moderna e a biosfera,

demonstra a chamada crise ambiental, na verdade, conseqüência da mutação progressiva de civilizações, causada pelo modo de

produção degradante que vem colocando em conflito o modo de produção e o mundo natural. O momento atual tem como valor

social a preservação da natureza, sendo que o desenvolvimento sustentável exige uma aproximação entre o desenvolvimento

econômico e o meio ambiente.

         O acesso à Educação Ambiental apresenta-se de forma explícita e incorporada ao conteúdo próprio da ação educativa, como

um “novo” processo educacional, pelo qual os indivíduos e a coletividade se apropriam dos conhecimentos imprescindíveis sobre o

espaço em que vivem, objetivando mudanças de melhorias em seu habitat, desde o presente, preservando-o para futuras gerações,

segundo a Lei n.º 9.795 de 27 de abril de 1999, Capítulo I – da Educação Ambiental.

              Portanto, a educação ambiental não pode ser vista apenas como informação, mas sim como um meio de suscitar mudanças

de posturas e comportamentos do ser humano quanto às questões ambientais, para sua própria necessidade de sobrevivência.

 

2. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS

 

Os princípios são autênticos vetores, linhas-diretivas, regras-mestras que orientam o intérprete em sua aplicação do direito

ambiental. Servem, ainda, como importante instrumento na materialização de uma orientação sensata e eficaz.

Os princípios ambientais foram reconhecidos com a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972, que

declarou 26 princípios ambientais. Alguns foram reconhecidos pelo Brasil, no Art. 225 da Constituição Federal, tais como: princípio

da cooperação, princípio da prevenção e precaução, princípio do poluidor-pagador, do princípio do equilíbrio e o princípio do

desenvolvimento sustentável.

Ao se analisar o princípio ambiental, faz-se necessário mencionar a Emenda Constitucional nº 42, de 29 de dezembro de

2003, que acrescentou ao inciso ora abordado do artigo 170 da Constituição Federal a seguinte redação: “defesa do meio ambiente,

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de

elaboração e prestação.”

 

2.1 Princípio da Cooperação
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O princípio da cooperação, agasalhado no caput do art. 225 da Constituição Federal, no Art. 2.º, inciso X, da Lei n.º 6.938,

de 1981, e no Art. 2.º, inciso III, da Lei n.º 10.257/01, tem como idéia principal a interligação do Estado com a sociedade, para que

atuem na escolha de políticas ambientais, através da participação de diferentes camadas sociais, por meio da informação e

fiscalização das políticas públicas.

Define Cristiane Derani que o princípio da cooperação[2] “[...] é resultado de uma divisão de funções dentro da ordem

econômica fundada nas relações de mercado” e o meio ambiente, que devem cooperar entre si para viabilizar uma atividade

econômica que seja ecologicamente correta, principalmente através da política preventiva de danos ambientais.

            O princípio da cooperação é fundamental para atuação dos Estados conjuntamente, com a participação da população em

diferentes formas de realização e execução no desenvolvimento das políticas públicas.

 

2.2 Princípio da Prevenção e da Precaução

 

O princípio da prevenção, previsto no caput do Art. 225 da Constituição Federal e no Art. 2.º da Lei n.º 6.938/1981,  é um

dos mais importantes do direito ambiental, em virtude de ser, a melhor forma de inibir risco ou dano ao meio ambiente. Têm em sua

forma informações certas e precisas sobre a periculosidade e o risco fornecido pela atividade ou comportamento, fato este que é de

fundamental importância para que não ocorra a repetição da atividade danosa ao meio ambiente.

Insta salientar que alguns autores entendem que os princípios da prevenção e o da precaução são sinônimos. Todavia,

Simone Martins Sebastião entende que não se confundem, pois o primeiro complementa o segundo, “[...] na medida em que ambos

prezam pela ação preventiva, evitando a ocorrência do dano ambiental e sua conseqüente necessidade de reparação”. [3]
            Desta feita, eis as diferenças acerca dos princípios da prevenção e o da precaução: o primeiro baseia-se em impactos

ambientais já conhecidos, isto é, se dá pelo perigo concreto do dano, ou seja, o poluidor tem conhecimento antecipado de que sua

atividade é perigosa e da possibilidade de previamente evitar a produção de efeitos gravosos ao meio ambiente. Já o segundo

apresenta o perigo em abstrato, por se aplicar em situações de incerteza de danos ambientais, sejam eles concretos ou abstratos.

            Já o princípio da precaução está, também, previsto na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de

1992, em seu princípio 15, proclamando a proteção ao meio ambiente, sendo que tal princípio deve ser amplamente observado pelos

Estados, de acordo com suas capacidades. Ainda, se houver incertezas científicas absolutas e irreversíveis de dano, não deve ser

utilizado como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para proteger o meio ambiente.

            O princípio da prevenção vem transcender a passagem do modelo clássico de proteção ambiental – “reaja e corrija” – para

um novo modelo – “preveja e previna”. [4] Demonstra-se desse modo a nova tendência do direito ambiental, ou seja, a prevenção

da forma antecipada é a mais segura para garantir um resultado satisfatório nas atuações de proteção ambiental.

            Desta feita, os princípios da prevenção e da precaução são de fundamental importância para o direito tributário ambiental, em

virtude de que a prevenção tanto de riscos ambientais abstratos e concretos é a melhor forma de resguardar um meio ambiente sadio

e desenvolver uma economia equilibrada.

 

2.3 Princípio do equilíbrio

 

O princípio do equilíbrio, conhecido também como princípio da equivalência, ou ainda, princípio do custo/benefício, é

aquele pelo qual devem ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, buscando-se adotar a solução que

melhor concilie um resultado globalmente positivo.
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Maria de Fátima Ribeiro, discorrendo sobre o princípio do equilíbrio ensina que:

[...] na busca de uma compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental

formula-se a seguinte proposição: os propósitos são definidos como desenvolvimento econômico; os

meio se referem a proteção do meio ambiente; como fim, surge o desenvolvimento econômico

equilibrado. O oposto – o desenvolvimento econômico desenfreado, canibalesco, ditado pela ganância

do lucro exacerbado – conduzirá ao caos da deterioração e de prejuízos incalculáveis ao meio ambiente.

[5]
Demonstra-se neste trabalho que o mais importante para uma integração entre o desenvolvimento econômico e o meio

ambiente é a aplicação do princípio do equilíbrio, pelo fato de não anular totalmente um em favor do outro. Uma das formas mais

propícias para a efetivação desse princípio é a extrafiscalidade ambiental.

 

2.4 Princípio do Desenvolvimento Sustentável

 

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável ocupa posição de destaque dentre todos os princípios ambientais, haja vista ser

a meta buscada pelos demais princípios, viabilizando o trato correto, seguro e adequado à temática ambiental.

O Princípio do Desenvolvimento Sustentável objetiva compatibilizar a atuação da economia com a preservação do

equilíbrio ecológico. Conforme previsto no Art. 225 caput da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, bem como impôs no seu Art. 170 o princípio

da preservação ambiental. Desta forma, aplicam-se os princípios da prevenção, precaução e equilíbrio para a busca de um

desenvolvimento sustentável para as futuras gerações.

Deduz-se, portanto, que seu objetivo é equalizar, conciliar, encontrar um ponto de equilíbrio entre atividade econômica e

uso adequado, racional e responsável dos recursos naturais, respeitando-os e preservando-os para as gerações atuais e subseqüentes.

                        Não se trata, portanto, de cercear a atividade econômica que tem como meta a satisfação das necessidades e aspirações

humanas, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, para que os seres

humanos possam ter uma melhor qualidade de vida, sem afetar inteiramente as atividades empresarias de geração de empregos e

rendas.

           

2.5 Princípio do Poluidor Pagador

 

Na atualidade o Princípio do Poluidor Pagador obriga, desde logo, o poluidor a corrigir ou recuperar os bens ambientais,

suportando para tanto todas as despesas despoluentes oriundas deste processo, isto é, as externalidades negativas que repercutem no

custo final de seus produtos e serviços, dão força a este princípio. A responsabilidade civil objetiva do poluidor em reparar o seu

dano ambiental é de fundamental importância para determinar o poluente.

 No sentido tradicional, o Princípio do Poluidor Pagador significa que o poluidor deveria suportar os custos de prevenção,

controle e eliminação dos poluentes, até atingir o nível mínimo exigido pela autoridade coatora. Mas por incrível que pareça, tal

princípio não ordenava o pagamento dos custos causados por este nível de contaminação para a sociedade, diferentemente do que

ocorre com a extrafiscalidade ambiental, em que o poluidor terá várias formas de resguardar o meio ambiente e preservar sua

atividade econômica.

             O Princípio do Poluidor Pagador deve ser utilizado em dois sentidos: “o impositivo e o seletivo”. [6] No primeiro, o
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Estado deve cobrar do poluidor, tributos em função de sua atividade poluidora, fazendo assim que o poluidor arque diretamente

com os custos da atividade poluidora, como por exemplo, os serviços públicos gerais e específicos para a fiscalização, recuperação,

preservação dos bens ambientais. Já no segundo, o Estado atua indiretamente, ou seja, através da tributação utiliza-se da

gradatividade dos tributos, para incentivar os processos produtivos e de consumo ecologicamente corretos, e desestimular as

atividades iminentemente poluidoras, isto é, aquelas com tecnologias defasadas e altamente poluidoras.

             Outra peculiaridade do Princípio do Poluidor Pagador é a observância do nexo de causalidade entre o fato ocorrido (dano

ambiental) e a intenção da atividade do poluidor. Maria Alexandra de Sousa Aragão salienta que é necessária a dependência de

causalidade entre atuação do poluidor e a intenção de evitar o dano, sendo que o poluidor é quem deve arcar com as despesas, pois

ele “tem o poder de controle sobre as condições que levam à ocorrência da poluição podendo, portanto, preveni-las [...]”. [7]
             A melhor forma de aplicar o Princípio do Poluidor Pagador é por meio da prevenção, em virtude desta ser menos onerosa do

que reverter o dano ambiental, além de que com a ação preventiva diminui-se o risco da impossibilidade da reparação total dos

prejuízos causados ao meio ambiente.

             Todavia, há que se ressaltar que a aplicação do Princípio do Poluidor Pagador não dá direito ao agente econômico de poluir

mediante o pagamento, isto é o Princípio do Poluidor Pagador não poderá se tornar um indicativo como: pago, logo posso poluir.

O Princípio do Poluidor Pagador, expressamente previsto no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, proporciona ao

consumidor a escolha do produtor ecologicamente correto, além de resguardar o meio ambiente, como bem ensina Maria Alexandra

de Sousa Aragão:

Enquanto o consumidor praticamente não tem outra alternativa para reduzir a poluição, senão deixar de

consumir um determinado  bem ou serviço, os produtores que dispõem de soluções alternativas: podem

utilizar de técnicas de produção menos poluentes, mecanismos de controle da poluição, alterar a

composição dos produtos etc.[8]
Desta feita, a escolha do produto pelo consumidor final é a melhor forma de retirar do mercado empresas que não

colaboram com o meio ambiente, colocando no mercado de consumo produtos que degradam a natureza ou que utilizam matérias

primas não renováveis, bem como aquelas que no processo de produção expurgam resíduos poluentes para a natureza.

 

3. ECONOMIA AMBIENTAL

 
Economia (oikosnomos oikos= casa e nomos=lei  administração de uma casa ou do Estado) pode ser definida,

conforme Marco Antonio S. Vasconcellos e Manuel E. Garcia: [...] ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade
escolhem e empregam recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas
e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. [9]

O progresso descomedido preocupa a comunidade internacional. O desenvolvimento econômico não pode ser alcançado a
qualquer preço. O desenvolvimento sustentável, que se encontra no art. 170, VI da Constituição Federal, introduz um novo ponto de
equilíbrio, viabilizando o progresso do homem com respeito à Natureza.
            A Economia e Meio Ambiente estão inteiramente relacionados numa simbiose indissociável, pois o setor de produção

depende necessariamente dos recursos naturais. Assim, o estudo da compatibilização entre o desenvolvimento econômico e o meio

ambiente toma formas estrondosas, tendo em vista que se pensava que os recursos naturais eram infinitos e sua exploração foi

indiscriminada, o que ameaçou o próprio setor produtivo.

Desta forma, a preocupação em melhorar a qualidade de vida das pessoas e resguardar os recursos naturais é tarefa para

economia ambiental, que tem como foco de preocupação os “efeitos externos”, e procura fixar o emprego da monetarização para

responder à questão do uso de recursos renováveis e não renováveis”. [10] Estes efeitos externos podem ser considerados como

externalidades [11], que são efeitos da atividade econômica e não da vontade do agente econômico.
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Para tanto, avançam os estudos de quais são as atividades tidas como EXTERNALIDADES positivas (trazem benefícios)

ou negativas (trazem malefícios). Por exemplo: a instalação de uma usina hidrelétrica trará desenvolvimento regional, como a

geração de empregos, a valorização do comércio, regularização da vazão do rio (tudo isto como externalidades positivas). Todavia,

ocorrerão problemas ambientais, como a perda das espécies de animais e vegetais, dos peixes e da mata ciliar, a proliferação de

mosquitos (o que configura externalidades negativas).

            Todo consumo ou produção tem efeitos positivos ou negativos no meio ambiente. Com isso a intervenção do Estado é papel

fundamental na correção das externalidades, mediante a concessão de subsídios, fiscalização, imposição de multas ou por meio da

extrafiscalidade, visando gerar as externalidades positivas na produção e no meio ambiente.

            A proteção do meio ambiente não pode ser considerada isoladamente; tem que ser entendida como parte integrante do

processo de desenvolvimento levando-se em conta que o crescimento busca o acúmulo de riquezas, enquanto o desenvolvimento,

por sua vez, preocupa-se com a geração de riquezas sim, mas tem o objetivo de distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida

levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta.

 

4.INTERVENÇÃO ESTATAL NA ORDEM ECONÔMICA

             

            Nos modelos de Estado, percebe-se que sempre ocorrerá uma Intervenção do Estado, seja em grau maior ou menor. Ainda

nos dias atuais, resta saber de que modo o Estado intervém na economia. Assim descreve Luis S. Cabral de Moncada: “[...] desde

sempre existiram formas de intervenção na economia por parte do estado, embora qualitativa e quantitativa diferentes das que são

característica do estado de direito social dos nossos dias”. [12]
Eros Roberto Grau[13], a atuação do Estado no domínio econômico esquematiza-se da seguinte forma: “a intervenção no

domínio econômico que é a presenciada, sob a forma de participação ou absorção; e a intervenção sobre o domínio econômico, cuja

manifestação acontece, através das normas de direção e indução”.

            A intervenção do Estado no domínio econômico realiza-se por absorção, quando a desenvolve por monopólios, retendo para

si um determinado segmento da economia, em caráter exclusivo. Já a realizada por participação, dá margem a que o Estado se nivele

ao particular e, em nível de igualdade, possa atuar concorrentemente com o mercado. Assim, o Estado atuará na ordem econômica

em igualdade de condições com o particular, conforme previsto no Art. 173 da Constituição Federal.

            A intervenção do Estado sobre o domínio econômico sobrepaira o Estado como agente normativo, regulador e incentivador

das condutas econômicas. Quando o Estado intervém apenas com o fulcro de normatizar as condutas econômicas, fixando sanções

para violadores dos preceitos, das normas de direção, típicas do Estado Liberal. Contudo, ante uma postura do Estado

eminentemente incentivadora notabilizam-se normas de indução, estimuladoras de certas atividades econômicas em detrimento de

outras. Assim, predomina no Estado Intervencionista a sua postura de agente normativo, portanto, agindo sobre o domínio

econômico, conforme os ditames do Art.174 da Constituição Federal.

Desta forma, a participação do Estado como incentivador e implementador de políticas públicas para solução da

compatibilização do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, é de fundamental importância para incentivar o particular a

gerar em sua cadeia produtiva externalidades positivas, através de seu orçamento participativo, pois o Estado não poderá instituir

instrumentos econômicos ambientais que inviabilizem totalmente a atividade econômica, o qual deverá planejar e estudar

minuciosamente os efeitos negativos para não afetarem, ainda mais, o desenvolvimento econômico.

O Estado possui meios mais eficazes de induzir a preservação ambiental, como por exemplo, a extrafiscalidade, através de

incentivos e benefícios fiscais, dispensando-se assim o emprego de multas e sanções punitivas para corrigir o poluidor,
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conscientizando o cidadão a encontrar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, isto é, a

atuação estatal na proteção ao meio ambiente se mostra mais eficaz na forma preventiva e não repressiva ou reparatória.

            A intervenção do Estado na economia como agente regulador, normativo da atividade econômica enfatizada pelos Arts. 170,

173 e 174 da Constituição Federal, preconiza a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, para assegurar a todos a

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Um de seus objetivos é a defesa do meio ambiente, elencado no inciso IV do

mesmo artigo. Para tanto, deverá encontrar na tributação ambiental um instrumento eficaz para alcançar os objetivos propostos,

através da extrafiscalidade ambiental, que concederá incentivos, isenções e graduação das alíquotas dos tributos para orientar o

comportamento do contribuinte a uma conduta ambientalmente correta.

            Conclui-se que a melhor forma de intervenção é por indução, onde se pretende, através de comandos que não são dotados de

cogência e imperatividade, atrair os sujeitos da atividade econômica, por meio da concessão de estímulos de toda ordem, a

praticarem condutas que transcendam os interesses individuais e atinjam objetivos considerados essenciais para o bem estar social.

 

 5. TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL- FUNÇÃO FISCAL E EXTRAFISCAL

 

A tributação ambiental é recente no Brasil, ganhando força somente em 1988, com a Constituição Federal, que positivou a

preservação da natureza como princípio de direito econômico. Demonstrou assim, a importância que tem a compatibilização do

direito tributário, econômico e o direito ambiental, para direcionar a atividade estatal em implementar políticas tributárias que visam

a preservação do meio ambiente, juntamente com o desenvolvimento econômico.

Assim, o direito tributário ambiental vem ganhando nas últimas décadas uma fundamental importância, em virtude de seu papel

essencial na preservação ambiental, através dos instrumentos tributários, econômicos e ambientais eficientes para combater as

externalidades negativas geradas pelos agentes econômicos, e induzindo o comportamento dos empresários para que proporcionem a

redução dos índices de poluição e a utilização de mecanismos corretos na produção. Desta feita, Regina Helena Costa conceitua

tributação ambiental como:

                                      [...] o emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação de serviços públicos

de natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como para orientar o comportamento dos

contribuintes a proteção do meio ambiente (aspecto extrafiscal ou regulatório). [14]
Os tributos ambientais não são castigos, pois não poderão ter como hipótese de incidência tributária ato ilícito, conforme dispõe Art.

3.° do Código Tributário Nacional, mas têm sua importância ímpar na preservação do meio ambiente, através de instrumento de

Intervenção do Estado, como incentivador de comportamentos positivos na proteção do meio ambiente e de direcionar as atividades

estatais para o implemento de políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento econômico e o meio ambiente.

            Desta forma, a tributação ambiental incidirá somente em fatos lícitos, tanto para incentivar comportamentos quanto

para desestimular as atividades poluidoras. As normas que regem o direito tributário ambiental entrelaçam o direito econômico, o

direito ambiental, o direito tributário e o direito constitucional, através da aplicação de vários princípios econômicos, como o da

propriedade privada, defesa do meio ambiente, a livre iniciativa econômica, todos preconizados conforme estudado no Art. 170,

incisos II, III e IV e parágrafo único da Constituição Federal.

A tributação ambiental deverá ser utilizada principalmente de modo passivo, na forma de incentivo, pois “não é tributando

que se preserva. É abrindo mão de parte da carga tributária que se incentiva e se conscientiza o poluidor do problema ambiental”.

[15] Às vezes, aumentando a carga tributária estará o agente público contribuindo com diminuição dos fundamentos da ordem

econômica que é a livre iniciativa e a concorrência de mercado, pelo fato do aumento do custo da produção.

            Além disso, a tributação ambiental deverá respeitar aos princípios do direito ambiental, como: o da prevenção, o do poluidor
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pagador, sendo que o último princípio poderá ser utilizado subsidiariamente, com a internalização das externalidades, conforme já

estudado, sendo que todos os dispositivos de direito tributário deverão também respeitar os princípios tributários, tais como: da

legalidade, tipicidade tributária, igualdade e do não confisco e da capacidade contributiva, de maneira a se unirem todos os

princípios em busca do equilíbrio do desenvolvimento econômico com o meio ambiente, para a construção de uma sociedade

sustentável.

            Outra vantagem na tributação ambiental é o incentivo permanente, que o Estado coloca em caráter contínuo, para que o

agente econômico reduza os níveis de poluição de sua produção, enquadrando-se aos níveis toleráveis pelo Estado. Portanto, o

contribuinte poderá utilizar-se destes incentivos para compensar seus gastos em investimentos na produção ecologicamente correta,

através da internalização das externalidades positivas.

            Além disso, outro fator importante na tributação ambiental é o instrumento de indução, para que os agentes econômicos

empreguem mecanismos de desenvolvimento sustentável em suas atividades econômicas, por meio da execução do princípio da

prevenção, que tem como alicerce a preservação ambiental preventiva, com o conhecimento da espessura do dano ambiental, isto é,

conhecer os limites reais da natureza antes de degradar.

            Depois de analisados todos os critérios e vantagens da tributação ambiental, o assunto ganha relevância, devido ao fato que a

impõe em ações organizadas, planejadas e pré-estabelecidas da tributação, para que alcance efetivamente os objetivos de

compatibilizar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Uma das formas tributárias mais utilizadas para resguardar a

natureza e a atividade econômica é a função extrafiscal que poderá incidir nas espécies tributárias em favor do meio ambiente.

      Assim, o seu caráter extrafiscal tem sua função de interferirem nas condutas ilegais ao meio ambiente, como bem explica José

Marcos Domingues de Oliveira[16], que se refere aos tributos ambientais extrafiscais como aqueles que tendem a desanimar as

condutas contaminadoras, e a tratamentos fiscais favorecidos, como medidas estimuladoras a empresas que adotem uma correta

política sócio-ambiental.

 Por fim, depreende-se que através da tributação ambiental, além de se reduzir o custo social na consecução dos objetivos

ambientais, seria um "modo eficiente de mudar a carga fiscal das ‘coisas boas’, como o capital e o trabalho, para as ‘coisas más’,

como a poluição e a exaustão dos recursos naturais".[17]

  A tributação cumpre sua função, se estrutura de modo a tornar completamente inconveniente o comportamento ambiental

danoso, mas sempre considerando todos os demais fatores que florescem da estrutura social e econômica nacional.

 Muitas vezes, não é sequer necessária a criação de novos tributos. A releitura dos dispositivos legais existentes e a

adequação ambiental das alíquotas tributárias, por exemplo, pode desde logo servir como excelente instrumento de incentivo à

adoção de processos produtivos limpos. Outras soluções, tais como a repartição orçamentária, também podem ser utilizada de modo

a promover o meio ambiente equilibrado.

No âmbito municipal os prefeitos estão com os maiores instrumentos para poderem propiciar os maiores políticas públicas

para proteger o meio ambiente através do sistema tributário, como por exemplo o IPTU progressivo.

             Além de a tributação ambiental ser um grande instrumento da internalização das externalidades, como ora estudado, poderá

ser também utilizada na modalidade extrafiscal, pelo modo de abstenção arrecadatória para alcançar o desenvolvimento econômico

sustentável.

            José Casalta Nabis[18] defende que a extrafiscalidade deverá ser aplicada de forma excepcional, mas não de forma anormal,

como os benefícios fiscais são instrumentos mais operacionais, para que os tributos ambientais alcancem os objetivos de incentivar

comportamentos corretos para preservar o meio ambiente, tornando-se uma função promocional do direito.

            Os benefícios fiscais poderão ser divididos em duas categorias, como benefícios “stricto sensu ou estáticos”, ou seja, aqueles
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que visam somente beneficiar a economia e meio ambiente para os contribuintes que já realizaram suas ações; já os benefícios

fiscais “latu sensu ou dinâmicos” visam a incentivar ou estimular os contribuintes a desenvolverem suas ações positivas no âmbito

econômico, social e ambiental, isto é, a relação entre as vantagens atribuídas e as atividades estimuladas, assumindo assim os

incentivos o seu caráter seletivo e temporário. [19]
            Assim, os benefícios fiscais estão inseridos na extrafiscalidade tributária que vise, principalmente, incentivar alguns setores

da atividade econômica, para alcançar os objetivos da ordem econômica e do meio ambiente, em virtude desses objetivos serem

superiores à arrecadação fiscal.

            No Estado contemporâneo são utilizadas mais freqüentes as técnicas de indução aos comportamentos. Desta forma,

aumentando cada vez mais a eficácia dos incentivos fiscais, em virtude de os mesmos parecerem ser os mais propícios à realização

dos objetivos pré-definidos ao menor custo, uma vez que cada poluidor tem maior conhecimento e informação para a escolha dos

meios mais compatíveis para encontrar o desenvolvimento sustentável, pelo fato de que o poluidor consegue diminuir os custos

associados à proteção do equilíbrio ambiental, por atuarem preventivamente e eliminarem a sobrecarga ao Estado em fiscalizar e

punir os agentes poluidores.

             Quando a tributação ambiental for utilizada para estimular a atividade econômica ambientalmente correta, através de

incentivos fiscais, deverá respeitar aos requisitos formais e principiológicos para sua concessão e à Lei de Responsabilidade Fiscal

que o ente estatal tem que observar. Deverão também conceder incentivos por meio da aplicação dos princípios ambientais como o

da prevenção e subsidiariamente o princípio do poluidor pagador.

Colocar em prática o princípio do poluidor pagador para atrelar-se à função fiscal e extrafiscal dos tributos, visa proporcionar aos

contribuintes não-poluidores uma maior vantagem. Desta forma, o contribuinte poluidor arcará com uma carga tributária maior e

internalizará todas as externalidades negativas produzidas.

            Os incentivos fiscais aplicados à defesa do meio ambiente ganham grande importância, em virtude de sua força estimuladora,

concedendo ao poluidor a escolha entre continuar poluindo, trazendo como conseqüência o pagamento de mais impostos, ou não

poluir, mudando seu comportamento, o que se dará, por exemplo, com a evolução tecnológica na cadeia produtiva, e a utilização de

materiais recicláveis ou a minimização do emprego de recursos não-renováveis, gerando assim produtos ecologicamente corretos, e

dessa forma pagar menos tributos ou até mesmo não pagar, em função de sua atividade ser ambientalmente correta.

            Assim, a extrafiscalidade ambiental por meio dos incentivos fiscais para preservar o meio ambiente poderá ser de forma

direta, através da tributação na forma regressiva ou progressiva, sobre patrimônios ou rendas, ou ainda indiretamente, por meio de

incentivos na produção, comercialização e consumo.

            Cristiane Madeira Mariano Leão[20] entende que a adoção de incentivos e subsídios econômicos não é o melhor caminho

para modificar comportamentos ambientais dos agentes. Entende que o agravamento da carga tributária ou aplicação do princípio do

poluidor pagador é uma forma de internalizar as externalidades. Ademais, esclarece que a “ação preservacionista do empresário não

é uma faculdade que deverá ser premiada”, mas um dever legal previsto na Constituição Federal.

            Em sentido oposto, Alejandro C. Altamirano[21] ensina que, os incentivos fiscais e os benefícios são grandes instrumentos

para estimular os empresários a preservar a natureza, em virtude de compensar parte dos gastos efetuados em tecnologias limpas

investidos em sua atividade econômica. Além disso, a preservação ambiental é interesse de todos, inclusive do Estado. Por isso

entende-se que os incentivos fiscais são formas de o Estado colaborar com o particular na preservação do meio ambiente, mesmo

que desta forma tenha que renunciar receitas para assegurar um dos preceitos constitucionais, que é a preservação do meio ambiente

para futuras gerações, conforme Art. 225 da Constituição Federal.

            Da análise dos autores supra citados, conclui-se que a concessão de incentivos e benefícios fiscais é mais vantajosa, tendo

em vista que é preferível incentivar o empresário a não poluir do que puni-lo com sanções que poderão gerar a inviabilidade da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6000



atividade econômico-produtiva e não reparar o meio ambiente.  

            Já subsídios encontram-se na esfera das despesas públicas, denominados,  benefícios fiscais dinâmicos, que podem ser

utilizados com uma força incentivadora e estimuladora dos comportamentos econômicos ambientalmente corretos.            

            Desta forma, os subsídios enquadram-se como uma forma de auxílio do Estado, que pode ser comercial, financeira, fiscal ou

cambial, para estimular as atividades econômicas e produtivas em um mercado competitivo. Uma de suas funções é a correção das

distorções de mercado, e a promoção de um desenvolvimento sustentável. Ainda, há que se ressaltar que atuam na esfera de

aplicação dos princípios econômicos e ambientais.

            Diferentemente, subvenção é a doação cuja destinação é determinada pelo ente estatal, que a concede segundo sua

conveniência política. Entretanto, deverá estar prevista no orçamento tributário anual. Por isso, não se pode afirmar que a

subvenção, como figura do direito financeiro, não possa estar subjugada às restrições formais relativas à concessão de benefícios de

natureza tributária. [22]
            Há que se diferenciar, ainda, o que sejam os créditos presumidos. Estes “assumem natureza jurídica diversificada, sendo, por

vezes, um subsídio, uma subvenção ou uma mera redução da base de cálculo”. [23] A princípio, sua incidência se dá sobre os

impostos não-cumulativos, especificamente sob a forma de um valor adicional ao montante destacado ou cobrado nas operações.

Tudo isso ainda como forma de prevenir a dupla tributação internacional no imposto de renda. 

            Vários doutrinadores resistem à aplicação de subsídios, por contrariarem o Princípio do Poluidor Pagador, entendendo que,

subsidiando o poluidor, o Estado estará suportando os custos da poluição, sendo que o custo da prevenção e produção de bens

ecologicamente corretos deveria ser um dever do empresário.

            Ainda, Maria Alexandra de Souza Aragão defende que as subvenções e ajudas monetárias (ou em espécie) não são contornos

do Princípio do Poluidor Pagador, em virtude de entender que o subsídio “[...] significaria a transferência do encargo do

financiamento da política do ambiente, de quem tem os meios para a prevenir e evitar a poluição”.[24]
            Tendo-se em vista que a aplicação dos incentivos fiscais sejam eles subsídios, subvenções e benefícios fiscais, poderão ter

como justificativa primordial o princípio da prevenção do direito ambiental, conjuntamente com o princípio do poluidor pagador,

para a obtenção de formas de conduzir os comportamentos empresariais para uma atuação ambientalmente correta, ao invés de

aumentar a carga tributária dos agentes poluidores com a aplicação do Princípio do Poluidor Pagador, pois o mesmo fará com que os

empresários consigam comprar quotas de poluição, o que acarretará a não reestruturação do meio de produção, ou seja, impedirá a

troca de equipamentos poluentes por outros que produzam externalidades positivas, isto é, atuando de forma preventiva e não

repressiva.

      Para tanto, o ente estatal ao renunciar receita para incentivar ou estimular atividades preservacionistas do meio ambiente, deverá

respeitar o Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que ocorra uma compensação de receitas, visando a estabilização dos

investimentos nos objetivos constitucionais

            Desta forma, os subsídios e os incentivos como meio de benefícios fiscais dinâmicos, tornam-se instrumentos relevantes e

primordiais para a implementação de políticas públicas, que visem o equilíbrio entre o meio ambiente e uma economia crescente, de

forma a não barrar completamente a atividade industrial, com o argumento de preservação ambiental, de modo que a atuação dos

setores produtivos encontre o almejado desenvolvimento sustentável.
 
6. CONCLUSÃO

 

Devido à criação da consciência ecológica e às pressões no cenário mundial a postura ambientalista tornou-se como

primordial no exercício de qualquer atividade, tem-se que a idéia de sustentabilidade já permeia o mercado. Isso porque os agentes

têm sido obrigados a adotar práticas ambientalmente corretas para que seus produtos e serviços tenham maior aceitabilidade por
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parte do consumidor e frente à concorrência internacional

 

 A intervenção federal na forma de indução busca seduzir o agente econômico a agir em benefício do interesse coletivo e

social, proporcionando-lhe vantagens, como por exemplo, isenções tributárias e benefícios fiscais, caso venha a assumir

comportamentos previamente descritos como adequados e ambientalmente corretos.

 

A tributação ambiental pode ser aplicada levando em consideração duas facetas: a  impositiva, em que se contempla o

dever estatal de cobrar do poluidor, através de tributos, contribuições públicas em função de sua atividade poluidora, fazendo com

que este arque com o custo do serviço público necessário à preservação, recuperação e fiscalização ambiental; e a

 incentivadora,através da qual o poder público gradua a tributação de forma a incentivar atividades ecologicamente corretas e

desestimular tecnologias ecologicamente incorretas

 

 Os incentivos fiscais aplicados à defesa do meio ambiente, concedem ao poluidor a escolha entre continuar poluindo,

trazendo como conseqüência o pagamento de mais impostos, ou não poluir, mudando seu comportamento, o que se dará, por

exemplo, com a evolução tecnológica na cadeia produtiva, e a utilização de materiais recicláveis,gerando assim produtos

ecologicamente corretos, e dessa forma pagar menos tributos ou até mesmo não pagar, em função de sua atividade ser

ambientalmente correta.
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JUSTIÇA TRIBUTÁRIA: GARANTIA DA DEMOCRACIA E JUSTIÇA SOCIAL

TAX COURT: GUARANTEE OF DEMOCRACY AND SOCIAL JUSTICE

Rafael Orsano De Sousa

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo demonstrar que a ausência de um sistema tributário justo
acarreta inevitavelmente um enfraquecimento da democracia, do desenvolvimento e
consequentemente da justiça social. Para tanto, realizou-se um estudo qualitativo por meio de
análise de conteúdo. Fundamentou-se em Machado (2010), Baleiro (2007), Caetano (1987),
entre outros. Para consecução de seus objetivos fundamentais, o Estado necessita obter
recursos que cubram suas necessidades financeiras. Ante esta necessidade, fora atribuído ao
Estado o poder de tributar, conferindo-lhe para isso poder e prerrogativas não cogitas aos
particulares em geral. No entanto, com o intuito de evitar que o Estado se utilize das
prerrogativas e poderes a ele conferidos de forma arbitrária, ocasionando injustiças e desvios de
finalidade, criou-se mecanismos que impedem o Estado, leia-se agente estatal, de agir conforme
sua volúpia. Garantindo, uma efetiva justiça no âmbito da tributação e com isso, fortalecimento
da democracia e realização da justiça social. Neste sentido, considera-se a justiça tributária
como um instrumento que possibilita a garantia da justiça social. 
PALAVRAS-CHAVES: Tributação; Democracia; Justiça Social; Princípio; Capacidade
Contributiva; Igualdade. 

ABSTRACT
This article aims to demonstrate that the absence of a fair tax system inevitably leads to a
weakening of democracy, development and hence social justice. For this, we carried out a
qualitative study using content analysis. Was based on Machado (2010), Robbins (2007),
Caetano (1987), among others. To achieve its fundamental goals, the state needs more
resources to cover their financial needs. Given this need, the State had been given the power to
tax, and give it to that power and prerogatives savourest not to individuals in general. However,
in order to prevent the State from use of the prerogatives and powers conferred to him in an
arbitrary manner, causing injustice and misuse was set up mechanisms that prevent the state,
read state agent to act as its voluptuousness. Ensuring an effective justice in the taxation and,
thus, strengthening democracy and achieving social justice. In this sense, it is tax justice as an
instrument that enables the guarantee of social justice.
KEYWORDS: taxation wich; democracy; social righteousness; principles; contributory capacity;
equality. 

INTRODUÇÃO

 

             Para que o Estado possa realizar suas finalidades e atingir o bem comum, necessita que seus
integrantes contribuam, para que sejam atendidas às despesas públicas. De outro turno, é de interesse da
sociedade a existência e manutenção de um Estado forte, garantidor de seus direitos, devendo, portanto,
propiciar os meios adequados, para atendimentos das necessidades públicas, mediante pagamento de
tributos.

            A tributação é instrumento necessário para arrecadação por parte do Estado dos recursos que
possibilitarão a este a realização de suas finalidades. No entanto, para a ocorrência dos mesmos, é
necessário que estes estejam em harmonia com a Constituição e com os princípios e garantias dos
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contribuintes. A inobservância de tais preceitos acarretará inevitavelmente, a fragilização da justiça
tributária e social e conseqüentemente do próprio Estado Democrático de Direito, conforme tentaremos
demonstrar no artigo que se segue.

            

1 A NECESSIDADE DE TRIBUTAÇÃO EM UMA SOCIEDADE E SUA EVOLUÇÃO.

 

             O homem possui uma natural necessidade de associar-se a outros indivíduos de sua espécie,
estabelecendo uma relação de cooperação entre estes que propícia um ambiente favorável ao
desenvolvimento da espécie. Desta natural necessidade de associação surge a sociedade, que sua
ocorrência pressupõe uma organização realizada com a existência do Direito.

            A evolução da vida em sociedade culminou com o surgimento do Estado organizado como
conhecemos. No entanto, não existe consenso sobre sua origem. Contudo, todas as teorias que tentam
explicar a origem do Estado, concordam que juntamente com o Direito este constitui um meio ou
instrumento a serviço do bem-estar da coletividade.

            Todos os Estado, dentre eles o Estado brasileiro, possuem objetivos fundamentais que deverão ser
perseguidos. No ordenamento jurídico brasileiro estes fundamentos encontram-se estabelecidos no §3º do
Artigo 1º da Constituição Federal, quais sejam: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, no
desenvolvimento nacional, na erradicação da pobreza e marginalização, na redução das desigualdades
sociais e regionais, bem como na promoção do bem estar da coletividade.

 

             Para tanto, União, Estados, Distrito Federal e Municípios necessitam de recursos para poder atingir
os objetivos fundamentais estabelecidos na carta magna e todas as outras atividades definidas por atos
infraconstitucionais, que estes devem desenvolver.

            A consecução de tais recursos só é possível com a contribuição de todos os integrantes da
sociedade, daí a necessidade de o Estado tributar os indivíduos pertencentes a ele. Pois como bem ensina
Klaus Vogel que, o que cobre as necessidades financeiras do Estado são os tributos que, não sobrevive
sem a arrecadação dos mesmos.

            No entanto, com a evolução dos tempos percebeu-se a necessidade da existência de mecanismos
que limitem a atuação do Estado, impedindo que este atue de forma indiscriminada e desvinculada dos
reais objetivos a que o Estado está adstrito. Tal fenômeno ainda será objeto de melhor abordagem neste
trabalho.  

 

2 O PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO

 

            O Estado como entidade soberana, que na definição de Marcelo Caetano, consiste em:
[...] um poder político supremo e independente, entendendo-se por poder
supremo aquele que não está limitado por nenhum outro na ordem interna e
por poder independentemente aquele que, na sociedade internacional, não tem
de acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas e está de pé de
igualdade com os poderes supremos de outros povos (CAETANO, 1987, p.
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169).
 

            No exercício desta soberania pode o Estado exigir que os indivíduos lhe forneçam os recursos
necessários para que este desempenhe as atividades a ele conferidas. Instituindo, para tanto, os tributos.
Caracterizando assim o Poder de Tributar como aspecto presente soberania que o Estado é possuidor.

            No entanto, conforme bem nos ensina Hugo de Brito Machado (2010, p. 33), a relação de
tributação não pode simplesmente ser caracterizada como uma relação de poder, mas sim, como uma
relação jurídica. Por isso, a mesma não deve ser entendida e utilizada como uma relação de poder sob o
jugo de ser realizadas práticas arbitraria de autoridades da Administração Tributárias.

            Deve-se, portanto, entender o poder de tributar como uma autorização emanada dos indivíduos que
compõem o Estado para que este, por meio dos representantes daqueles, institua os tributos necessários
para a manutenção do Estado.

            Importante, ainda, que não se confunda poder de tributar com competência para tributar. Sendo
este último o poder tributário juridicamente delimitado e, sendo o caso, dividido. Nos termos estabelecidos
na Constituição Federal, que define ser a atribuição de competência tributaria parte da própria organização
jurídica do Estado.

 

3        A TRIBUTAÇÃO NO BRASIL E A NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO PODER DO
ESTADO EM TRIBUTAR

 

            Sendo a relação tributária, como vimos anteriormente, uma relação jurídica e não uma relação de
poder, esta deve ser regida por princípios que nortearão tal reação tributária.

            No Brasil, a Constituição Federal tratou de cuidar em estabelecer sistema tributário constituído por
princípios e normas específicas, reservando para tanto um título específico para tratar da Tributação e
Orçamento (Artigos 145 a 156), além de inúmeros dispositivos esparsos, estando, portanto, previstos na
Constituição brasileira os lineamentos, contornos, as balizas e os limites da tributação em nossa sociedade.

            Tais limites a tributação contidos na Constituição Federal podem ser observados desde a
determinação de espaços de competência dentro dos quais cada ente federativo pode instituir tributo,
criando, assim, limites (a própria delimitação de competência tributária já é um limite), ou seja, ao mesmo
tempo em que oferece liberdade, a Constituição impõe restrições. Além dos princípios constitucionais
tributários que funcionam como um anteparo do contribuinte frente ao poder do Estado; eles funcionam
limitando a liberdade deste.

            Tais limites se fazem necessários na tentativa de evitar que o Estado quando na busca de atingir os
fins a ele esta estabelecidos pela Constituição Federal e por leis que lhe indicam, não aja o Estado – Poder
Público –arbitrariamente e de forma desarrazoada. Considerando que para a realização de tais finalidades
lhe fora outorgado poderes e prerrogativas não cogitados para os particulares em geral, justificados, tão
somente, pela realização de tais objetivos e pela supremacia do interesse público.

            Neste sentido podemos afirmar que os impostos são caracterizados fundamentalmente por ser
constituídos pelo preço da liberdade[1](ISENSEE,1982, p. 617) tendo em vista que é pago sem qualquer

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6006

file:///C:/Users/Rafael%20Orsano/Desktop/trabalho_tributario_congresso%20final.doc#_ftn1


contraprestação por parte do Estado e afasta o cidadão das obrigações pessoais[2]. Preço da liberdade
esse, referido por Montesquieu ao afirmar que o cidadão ao aderir ao contrato social abria mão de uma
parcela de sua liberdade e fundamentava a instituição dos tributos, que tinham por escopo justamente
financiar as atividades estatais garantidoras da liberdade reservada e substitutivas de outras prestações
individuais.

             Com o objetivo de garantir ao Estado o poder de tributar sem, no entanto, permitir-lhe cometer
abusos a Constituição Federal, conforme já dito anteriormente, inseriu em seu texto os seguintes princípios
devem balizar a atividade de tributação do Estado: princípio federativo, princípio republicano, princípio da
legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da igualdade, princípio da
capacidade contributiva, princípio de vedação ao confisco, princípio da liberdade de tráfego, princípio da
progressividade/não-cumulatividade/seletividade/generalidade e da universalidad[3]e, princípio da
impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência e princípio da
segurança jurídica.

            Antes de adentramos a análise mais especificada dos princípios acima citados, consideramos ser
imperiosa a necessidade de realizarmos a diferenciação entre princípios e garantias.

A maior diferença entre direito e garantia, no direito brasileiro, remonta a Rui Barbosa. Onde
direito é disposição declaratória, e garantia é elemento assecuratório, ou seja, um sistema de proteção é um
procedimento, com finalidade de dar proteção aos direitos fundamentais, alguns doutrinadores dão nome às
garantias de remédios constitucionais.
            Uma exploração melhor sobre este tema, nós mostra que a regra jurídica declara em favor de
pessoa determinado direito, já a garantia assegura o exercício desse direito.
Os direitos e garantias, encontrados no Artigo 5º da CF, protege as pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou
estrangeiras residentes ou de passagem pelo território brasileiro, públicas e privadas, ou mesmo entes
despersonalizados.

            São dois os detalhes que devemos observar quando falarmos em direitos e garantias fundamentais,
primeiro ter uma interpretação ampla e extensiva, para abranger maior número possível de sujeitos e de
situações, e as normas excepcionadoras, com uma análise restritiva.

            Tal diferenciação, a nosso ver, é necessária por haver dentro da doutrina alguns doutrinadores que
se referem a alguns dos princípios acima citados como garantias. No entanto, em nosso trabalho optamos
pela utilização do termo “princípio” em virtude de sua generalidade.

            Dentre os inúmeros princípios elencados acima faremos uma análise mais aprofundada daqueles
que ao nosso entendimento são de extrema relevância para a consecução dos objetivos fundamentais de
um Estado Democrático de Direito, sendo ainda de suma importância para a realização da concretização
da tributação como forma de conquista de uma justiça social garantidor, pois ausente a justiça tributaria
não há democracia. São eles os princípios da legalidade, da anterioridade, da igualdade, da capacidade
contributiva.

            Citamos ainda, mesmo que de forma mais tímida, o princípio da liberdade de tráfego, pois este
pode ser considerado como realizador do princípio da liberdade, que garante a livre movimentação, no
território nacional, de pessoas e bens, estabelecida por esses a possibilidade de cobrança de tributos
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interestaduais ou intermunicipais, na forma da lei.

            Cumpre ainda ressaltar que o Estado em determinados momentos, não utiliza os tributos como
forma de obtenção de recursos para cumprir com as finalidades que lhe são definidas. Deixando, portanto,
estes tributos de ter o caráter fiscal a eles atribuído, passando a possuir um atributo de extrafiscalidade,
que segundo a definição de Aliomar Baleeiro tem como objetivo prioritário ordenar a propriedade de
acordo com sua função social ou intervir em dados conjunturais ou estruturais da economia. Para isso tem
se reconhecido cada vez mais a competência ao legislador tributário para estimular ou desestimular
comportamentos, de acordo com os interesses da coletividade, por meio da tributação regressiva ou
progressiva, ou da concessão de incentivos e benefícios fiscais. 

 

Princípio da Legalidade

 

            Princípio presente no Artigo 150 da Constituição Federal que garante ser vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou majorar qualquer tributo, a não ser através lei.

            Além de a lei representar, conforme já estudado anteriormente, um consentimento por parte do
povo para que o Estado, no intuito de cumprir com seus objetivos fundamentais, invada seu patrimônio,
esse princípio surge como um corolário da segurança jurídica, pois não se podem tipificar quaisquer
condutas sem leis anteriores à sua prática. Garantido uma segurança nas relações entre o cidadão
(contribuinte) com o Estado (fisco).

            No entanto, deve-se observar que apesar de a Constituição Federal exigir a necessidade de
existência de lei para a criação ou majoração dos tributos, a própria carta magna estabelece exceções à
regra. Tais exceções se encontram expressamente indicadas no §1ª do Artigo 153 da Constituição federal,
que faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas dos
impostos sobre importação de produtos estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados; produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores imobiliários; e ainda, conforme o previsto no Artigo 177, §4º, inciso I, alínea “b”, a contribuição
de intervenção no domínio econômico/CIDE sobre combustíveis e, também, o previsto no Artigo 155, §4,
inciso IV, ICMS sobre combustíveis, todos artigos da Constituição Federal.

           

Princípio da Anterioridade

 

            Princípio considerado com uma espécie de preparação fornecida ao contribuinte que sofrerá a
aplicação de tributos ao seu patrimônio. Encontra-se previsto e disciplinado no Artigo 150, III, “b” da
Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou.

            Esse princípio visa possibilitar ao contribuinte a possibilidade de se preparar financeiramente para
suportar uma maior tributação no exercício fiscal subseqüente. Funcionando como um anteparo do
contribuinte frente ao poder de tributar do Estado no sentido de que ele garante a não-surpresa na
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tributação.

            Com a Emenda Constitucional nº 42 acrescentou-se a alínea “c” ao inciso III do Artigo 150 da
Constituição Federal, estabelecendo que não ser possível à cobrança no mesmo exercício financeiro em
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

            Portanto, para ser realizada a cobrança do tributo não se deve apenas observar a mudança do
exercício fiscal, mas, também, se fora cumprido o prazo de 90 dias da data de publicação da lei que o
institui ou o majora.

            Deve-se, então, estabelecer que o princípio da anterioridade é gênero, subdividindo-se em princípio
da anterioridade geral que se refere ao previsto no Artigo 150, III, “b” – não cobrança do tributo no
mesmo exercício financeiro – e princípio da anterioridade mitigada ou anterioridade nonagesimal,
previsto no Artigo 150, III, “c” – não cobrança do tributo antes de decorrido 90 dias da data em que tenha
sido publicada a lei que o institui ou o aumento.

            Cumpre informar, que o princípio da anterioridade geral não é aplicado nos casos estabelecidos no
§1º do Artigo 150 da Constituição Federal que informa que a vedação do inciso III, b, não se aplica aos
tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica
aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, quais sejam:

a)                  Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes
de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

b)                 Aos impostos sobre: importação de produtos estrangeiros, exportação, para o Exterior, de
produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados e operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

c)                  Aos impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa.

            Também não se aplica a restrição imposta pelo Artigo 150, III, “b”, a majoração de alíquotas do
ICMS e da contribuição de intervenção no domínio econômico autorizados nos termos dos Artigos 155,
§4º, inciso IV, alínea “c”, e 177, §4º, inciso I, alínea “b”, inseridos no texto constitucional pela Emenda
Constitucional nº 33.

            Já no que tange a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada, esta não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, que são respectivamente o
empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de
guerra externa ou sua iminência; o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, sobre a
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza; o imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários; e o imposto de guerra; nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos
arts. 155, III, (IPVA) e 156, I (IPTU), ou seja, imposto sobre a propriedade de veículos automotores e
sobre propriedade predial e territorial urbana.  

 

Princípio da Igualdade
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            A igualdade é uma garantia perseguida em todo momento em nosso ordenamento jurídico, sendo
inclusive um dos objetivos fundamentais, tão abordados em nosso trabalho, da República brasileira,
estabelecidos na Constituição Federal, em seu Artigo 3º, inciso IV.

                                  

             Desta forma, a Constituição Federal prevê igualdade de tratamento perante a lei, entre todos os
cidadãos, salvo na existência de desigualdades entres esses, que impeça a perfeita aplicação dessa
igualdade. Sendo, portanto, bastante pertinente os dizeres que afirmam que a “regra da igualdade não
consiste senão em aquinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam” (BARBOSA,
1960, p. 685), sendo o princípio que norteia esse entendimento conhecido como princípio da isonomia que
no nosso ver, não deve ser confundido com o princípio da igualdade.

            Deve-se salientar o que são vedadas são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas,
pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional
do próprio conceito de justiça, já que o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por
lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma
finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueça, porém, que as chamadas liberdades materiais têm por
objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela
aplicação de políticas e programas de ação estatal. Não pode, assim, haver distinção objetiva nem
subjetiva de forma desarrazoada.

            A inserção direta deste princípio no âmbito tributário é percebida no disposto no Artigo 150, II da
Constituição Federal que estabelece ser vedado aos Poder Públicos “instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos;”.

            No que tange a tributação, a aplicação do princípio em comento deve ser balizada pela analise da
capacidade que cada contribuinte possui para contribuir com o Estado-fisco, para que com isso tente-se
evitar os riscos causados pela relativização do venha a ser igualdade ou desigualdade.

            Entretanto, deve-se atentar que há a possibilidade de ocorrência de determinadas discriminações
tributárias, dede que seja tal discriminação prevista na Constituição Federal, onde citamos a título de
exemplo as operações realizadas com contribuintes domiciliados na Zona Franca de Manaus (Artigo 40
das Disposições Constitucionais Transitórias).

            Por último, deve-se perceber que ao Artigo 151, I, da Constituição Federal, dispor que é vedado a
União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico
entre as diferentes regiões do País, temos mais uma vez a realização do princípio da igualdade.

 

 

 

Princípio da Capacidade Contributiva
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            Padre António Vieira ao pregar pela primeira vez na Igreja das Chagas, em Lisboa, em 1642,
durante o Sermão de Santo Antônio ressaltou que:

O maior jugo de um reino, a mais pesada carga de uma república, são os
imoderados tributos. Se queremos que sejam leves, se queremos que sejam
suaves, repartam-se por todos. Não há tributo mais pesado que o da morte, e
contudo todos o pagam, e ninguém se queixa; porque é tributo de todos.
(VIEIRA, 1997, p.326)          
 

            Já nas sábias palavras de Padre António Vieira percebe-se que para a suavização dos tributos,
instrumento necessário ao Estado para que este cumpra com suas funções e objetivos, é necessário que este
seja repartido por todos.

            O princípio da capacidade contributiva se consolidou no pensamento ocidental através da obra de
Adam Smith[4], pois na gênese do Estado-fisco aplicava-se a tributação conforme a necessidade do
Príncipe e na Razão de Estado, passando com o pensamento do iluminista a considerar que os impostos
deveriam corresponder ao beneficio que cada indivíduo receberia do Estado com a sua contribuição.

            Com a evolução dos Estados, que passa pela era do positivismo que, subjugava a igualdade e a
justiça levando em conta somente a lei e ao respectivo princípio da legalidade para fundamentar a
aplicação do tributo, retoma-se a idéia liberal que a repartição da obrigação de contribuir/ser tributado,
não pode pura e simplesmente ser realizada de forma direta, devendo para tanto, ser observado o já
estudado princípio da igualdade.

            No intuito estabelecer a aplicação da igualdade na tributação entre os contribuintes a Constituição
Federal em seu Artigo 145, inciso I, instituiu o princípio da capacidade contributiva ou econômica que
estabeleceu que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

            O princípio em comento possui a finalidade de preservar o contribuinte não só de uma tributação
excessiva que possa vir a comprometer a viabilidade de sua vida, como também isentar do pagamento do
tributo quem não tem condições para arcar com ele. Representando, portanto, o princípio da capacidade
contributiva um verdadeiro realizador do princípio da igualdade na tributação, possuindo tal princípio um
caráter social imensurável.

             Apesar de estar ligado diretamente o objetivo que este trabalho se propõe alcançar, consideramos
imperioso abordar, mesmo que de forma sucinta, duas grandes discussões que permeiam a aplicação do
princípio da capacidade contributiva. Uma consiste em saber se o princípio da capacidade contributiva
refere-se apenas aos impostos, como está disposto na Constituição Federal, ou se também se refere a todas
as espécies de tributos. A outra consiste em saber qual é o alcance da expressão sempre que possível, pois
essa expressão pode parecer uma forma de atribuir ao legislador a liberdade para decidir quando considera
possível a observância do princípio.

            No que tange ao primeiro questionamento, consideramos não ser o espírito da lei/Constituição que
a aplicação de tão importante princípio restrinja-se somente aos impostos, embora apenas em relação a
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estes esteja expressamente positivado na Constituição, pois tal situação acarretaria enorme prejuízo à
efetiva realização da tão perseguida em nosso ordenamento jurídico, Igualdade.

            Já à segunda questão, entendemos que se trata de um princípio constitucional que deve ser
encarado com os princípios jurídicos. Não sendo razoável entender que pode o legislador ordinário ter
ampla liberdade para decidir quando é conveniente a aplicação do princípio da capacidade contributiva.

            Deve-se salientar que a efetiva aplicação do princípio da capacidade contributiva em nossa
sociedade somente será possível com a real participação e contribuição de todos os contribuintes. Sendo,
portanto, a sonegação fiscal um dos maiores entraves para a aplicação da capacidade contributiva e,
conseqüentemente, um grande óbice para a consecução da tão almejada justiça social. Necessitando que
esta mesma sociedade, que pratica a sonegação fiscal e não absorve os frutos oriundos da aplicação da

capacidade contributiva, compreenda que a sonegação de tributos é, além de crime grave contra a

sociedade, um ato contrário à cidadania.

            Por isso, deve o Estado desenvolver políticas que visem propiciar uma educação fiscal aos
contribuintes além de desenvolver nestes um espírito de cidadania mais aguçado. Por outro turno, deve
punir com rigorosidade aqueles contribuintes que praticam a tão danosa sonegação fiscal, ao passo que o
índice de evolução de uma sociedade é medido pelo rigor com que a legislação pune os que praticam
crimes como a sonegação.   

            Entretanto, se atentarmos ao fato que o Brasil possui uma das maiores cargas tributária do mundo,
nem sempre a prática da sonegação fiscal é praticada com o intuito de o autor burlar o fisco e aumentar
seu patrimônio, mas tão somente como único meio de uma pequena empresa sobreviver aos grandes
concorrentes e a enorme carga tributária que lhe é imposta.

            Neste sentido, o Ilustre mestre Hugo de Brito Machado critica a função utilitarista do Direito Penal
Tributário:

O mais grave, porém, está em que, embora o Direito Penal esteja sendo
chamado a intervir nas questões do Direito Tributário com objetivos
claramente utilitaristas, muitos ainda são os que não o reconhecem e por isto
mesmo dificultam a adequada aplicação de normas como a que estabelece a
extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, ao argumento de que o
Direito Penal não pode ser utilitarista. E com isto o cidadão, nos seus
confrontos com o Poder Público, leva sempre enorme desvantagem
(MACHADO, 2002, p. 11.)

 

            Devendo, portanto, o Estado sempre proceder com uma analise minuciosa no caso concreto
apropriando-se das reais causas que ensejaram a ocorrência da sonegação fiscal e, permitindo aquele que
por motivos justificáveis a realizou de sanar o ato cometido, sem que lhe seja aplicado maiores punições.
Garantido assim, uma efetiva aplicação do princípio da igualdade e proporcionando uma maior justiça
social.  
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4        JUSTIÇA SOCIAL

 

            Ao abordar o tema que abrange a Justiça Social, inicialmente poderíamos discutir qual o sentido da
palavra justiça. Discussão que pela natureza complexa da palavra em questão, incitaria o desenvolvimento
de teses homéricas e que possivelmente ao final não teríamos uma resposta totalmente conclusiva.

            No entanto, preferimos abrir mão tão grande e difícil tarefa e adentramos diretamente na discussão
sobre a relação umbilical existente entre a justiça social e a tributação e qual os efeitos gerados em um
eventual abalo nessa relação. Bastando para tanto a utilização de uma conceituação simples e desprendida
do anseio da busca de uma definição complexa sobre o termo. Tendo como justiça a síntese dos valores
éticos. Onde se pratica, justiça, respeita-se a vida, a liberdade, a igualdade de oportunidade. Praticar
justiça é praticar o bem nas relações sociais. (NADER, 2000, p. 102).

            Ao passo que todos desejam um máximo de serviços e prestações estatais, ao mais baixo custo
individual possível, e que, também, ninguém aceita que os encargos da tributação se dividam pela
população sem consideração às características e potencialidades de cada contribuinte. Não seria possível se
falar em justiça social na tributação sem a observância dos princípios gerais da tributação e as limitações
opostas ao poder tributar que o Estado possui.

            Sendo a tributação mecanismo que utilizado juntamente ao princípio da isonomia, capaz de
propiciar a realização da justiça social, tornando o poder de tributar como fator de reequilíbrio social,
sendo o tributo meio de equidade, para a concretização de plena justiça social. Não podendo, portanto,
estar à tributação dissociada dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais que a regem, sob o perigo
de ser gerar instabilidades no próprio sistema democrático que assegura a manutenção do Estado.

            Devemos entender que o Estado existe para a defesa dos interesses do cidadão e não o interesse do
próprio Estado, sendo este mero instrumento de obtenção e manutenção do bem estar coletivo não pode
utilizar-se do poder de tributar a ele outorgado, para imputar aos contribuintes a aplicação de tributos que
fujam aos reais interesses dos próprios contribuintes cidadãos daquele Estado.

             Neste sentido, não pode o Estado-fisco utilizar-se de maneira irrestrita do poder a ele conferido e
imprimir nos contribuintes a usurpação de seus bens de forma arbitrária e ilegal, pois conforme os dizeres
de Adam Smith, se a legalidade dos impostos não for respeitada, os contribuintes ficarão nas mãos da
Administração fiscal e dos seus agentes que os poderão sujeitar a agravamentos injustificados e extorsões.

            O sistema democrático e a cidadania não caminham juntos com o abuso de poder, em havendo,
portanto, uma quebra da segurança jurídica estabelecida entre o cidadão-contribuinte e o Estado-fisco a
própria manutenção do Estado, ao menos o Estado Democrático, estará comprometida, correndo-se então,
o risco de voltarmos ao nefasto totalitarismo vivido em nossa sociedade outrora.

            Ora, como poderíamos falar em cumprimento aos objetivos fundamentais que o Estado está
obrigado a cumprir, se não podemos realizar de forma efetiva princípios como a liberdade e a igualdade? 
A inobservância aos princípios fundamentais da tributação e as limitações impostas a esta, acarretam sob
maneira a existência de um estado de violência que inviabiliza a ocorrência de uma ordem política justa e
equânime.
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            A conseqüência negativa do não cumprimento da função social do tributo gera, inevitavelmente,
conforme os dizeres do Ilustríssimo Presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil Senhor Ophir
Cavalcante[5], uma grave disfunção social, inibindo o setor privado, desestimulando a economia, gerando
menos emprego, enfim, evitando o crescimento e o desenvolvimento do cidadão e conseqüentemente da
sociedade, e isso compromete por muitos anos o crescimento futuro da economia.

            Não devemos entender desenvolvimento econômico como apenas crescimento
econômico e tampouco distribuição de riqueza. Pressupõe a distribuição dessa riqueza em favor
do bem-estar social e a participação da sociedade. Devendo ser esse desenvolvimento meio para
a realização dos objetivos fundamentais do Estado presentes tanto no preâmbulo da Constituição
Federal como aqueles estabelecidos no §3º do Artigo 1º da mesma carta constitucional.

            Além da observância ao princípio da legalidade, que garantirá ao cidadão contribuinte o
direito de não sofres por parte do Estado arrecadador onerações injustificadas e arbitrarias ao
seu patrimônio. A justa repartição do total da carga tributária entre os cidadãos é imperativo
ético para o Estado Democrático de Direito, devendo, portanto, o Estado-fisco buscar sempre a
realização da igualdade, observando as desigualdades existentes entre os contribuintes que
ensejam tratamentos desiguais a estes. 

            Desta forma deve ser o tributo constituído como instrumento de política econômica
conjuntural e estrutural e, portanto, ferramenta indispensável no Estado contemporâneo,
constituindo-se com o preço pago pelo cidadão para ter sua liberdade garantida. Tendo sua
aplicação o dever de sempre visar à construção de um sistema eficiente que possibilite o Estado
promove a justiça social, por meio da aplicação da capacidade contributiva que garante a justiça
tributária e, ainda, a justiça fiscal, onde o Estado realiza a utilização das receitas (Tributos) para
diminuir as desigualdades sociais. 
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LEI INTERPRETATIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E SEPARAÇÃO DE PODERES: AINDA O
CASO DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/05

INTERPRETATIVE ACT, LEGAL CERTAINTY AND SEPARATION OF POWERS: STILL THE CASE OF
THE COMPLEMENTARY ACT N. 118

Rafhael Frattari
Sabrina De Araujo Ferreira Frattari

RESUMO
Resumo: O trabalho discute a possibilidade de lei interpretativa alterar entendimento consolidado
pelo Poder Judiciário e pretender ter eficácia retroativa, alcançando fatos anteriores à sua
vigência. Utiliza como pano de fundo a discussão sobre a constitucionalidade do art. 4º, da Lei
Complementar n. 118/05, sobretudo em virtude do julgamento em andamento no Supremo
Tribunal Federal. A inconstitucionalidade do dispositivo é defendida com base no sobre-princípio
da segurança jurídica, a irradiar seus efeitos por toda a ordem social, através de vários
mecanismos jurídicos, com vistas a proteger a confiança dos administrados nas decisões judiciais
e no direito, de modo amplo. Defende-se, ainda, que a admissão de leis pretensamente
interpretativas que veiculam interpretação diversa daquela conferida pelo Judiciário representa
desvio de função do Poder Legislativo, e coloca em risco a divisão de funções entre os Poderes
da República.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: segurança jurídica; lei interpretativa; confiança no
direito. 

ABSTRACT
Abstract: This paper analyses the possibility of an interpretative law change the precedents of
the Tribunals and intends to be applied retroactively, to facts that happened before its validity.
The thesis works with the discussion about the constitutionality of the article 4 of the
Complementary act n. 118/05, especially because this case is at debate in the Supremo Tribunal
Federal. The unconstitutionality of the article are supported by the arguments of law certainty,
been applied in all society, through the several legal mechanisms, intending to protect the
citizen’s trust in the decision of the judiciary and in Law, in a large meaning. It also defends that
accepting interpretative laws that brings a different understanding than the one made by the
judiciary represents a misapplication of the legislative power functions, and puts at risk the
division of functions between the powers of the Republic.
KEYWORDS: Key words: Legal certainty; interpretative act; trust in law.

 

1 Colocação do problema e hipótese de trabalho

 

 

O julgamento do RE n. 566.621/RS iniciado no Supremo Tribunal Federal no dia 05 de abril de 2010 reavivou a discussão

sobre a validade de normas pretensamente interpretativas (Lei Complementar n. 118/05) que buscam retroagir para afastar

entendimentos consolidados pelo Poder Judiciário[1]. Na ocasião, cinco Ministros do Supremo Tribunal Constitucional julgaram

inconstitucional a retroativade pretendida, que anularia a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, seguindo relatoria da

Ministra Ellen Gracie. De outro lado, quatro Ministros tiveram opinião oposta, pela constitucionalidade do expediente. Ao final, o

julgamento foi bruscamente interrompido por um pedido de vista do Ministro Eros Grau, que já se desligou da Corte.

O episódio trouxe de volta discussão enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2005, logo após a vigência da Lei

Complementar n. 118/05, que resultou na declaração de inconstitucionalidade do artigo que preconizava a aplicação retroativa das
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normas colocadas (art. 4º, da LC 118/05). Em virtude do juízo de (in) constitucionalidade promovido pelo Superior Tribunal de

Justiça, a questão da retroatividade pôde ser levada ao Supremo Tribunal Federal pela Fazenda Pública no julgamento noticiado,

ainda não encerrado.

No entanto, a naturalidade com que alguns Ministros aceitaram o dispositivo que ordena a retroatividade da norma

colocada pelo legislador complementar em sentido diametralmente ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça surpreendeu o

meio tributário, que esperava novo repúdio do Poder Judiciário ao malsinado expediente.

O presente trabalho pretende repisar alguns argumentos já apresentados pela doutrina sobre a constitucionalidade do art.

4º, da Lei Complementar n. 118/05, bem como sugerir novas razões para que seja mantido o juízo de inconstitucionalidade exarado

pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente com base no julgamento iniciado no STF e com as posições nele apresentadas em

prol da defesa da estratégia colocada pela Fazenda Pública. 

A hipótese que será demonstrada é a de que o dispositivo não resiste ao teste de constitucionalidade e que a posição do

STJ deve ser mantida, porque, em apertada síntese:

 

› garante a segurança jurídica, entendida como confiança dos administrados na jurisprudência assentada pelos Tribunais;

› protege o princípio da separação de poderes, fechando caminhos para desarranjos institucionais incompatíveis com o

Estado Democrático de Direito e com a função protetiva que esse princípio desempenha na garantia dos direitos fundamentais;

› o mérito de seu entendimento não pode ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois esse papel que não lhe foi

conferido pela Constituição Federal, já que o principal argumento dos votos até agora vencidos na Corte Constitucional é de que a

interpretação dada pelo STJ aos dispositivos do CTN (matéria infraconstitucional) é equivocada, o que justificaria a intervenção do

legislador;

Obviamente, como a decisão analisada ainda não se finalizou, justifica-se o interesse pela pesquisa, sobretudo porque seu

desfecho causará impacto nos direitos de milhares de contribuintes. Antes de discutir o direito aplicável ao caso, é importante

rememorar as suas peculiaridades.

 

 

1.1  Breve escorço da temática

 

 

A Lei Complementar n. 118 foi publicada no dia 09 de fevereiro de 2005, com o propósito de adequar a legislação

tributária à Nova Lei de Falências[2]. A legislação trouxe também dispositivos relacionados ao prazo para a restituição do indébito:

 

Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da
referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.[3]

 

Dois expedientes chamaram de pronto a atenção dos contribuintes. O primeiro é a utilização da expressão “para efeito de

interpretação do inciso I do art. 168”, seguida de definição de novo marco para a extinção do crédito tributário, quando há

pagamento “antecipado”, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. O segundo é a definição da vigência do art. 3º
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transcrito, com referência expressa à retroatividade que seria permitida às leis meramente interpretativas, segundo o art. 106, inciso

I, do Código Tributário Nacional[4].

Embora tenha utilizado sofrível técnica legislativa, é possível identificar no contexto colocado a intenção do Legislador

em tentar alterar o entendimento sobre o prazo de restituição construído ao longo de anos pelo STJ, conhecido como “tese dos dez

anos”[5], porque soma o prazo de restituição de cinco anos (art. 168, I), com a extinção do crédito tributário havida pela

homologação tácita (cinco anos após o fato gerador), já que a Fazenda Pública nunca homologa o pagamento feito pelo

contribuinte.

De fato, depois de mais de uma década aplicando a “tese dos dez anos” para a restituição/compensação em conjunto com

entendimentos diversos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posição em outubro de 2003, em favor da primeira, que foi

aplicada serenamente até 2005[6].

Insatisfeita com o desfecho da controvérsia, não seria nenhuma surpresa que a Fazenda Pública “propusesse”[7] ao

legislador federal projeto de lei que alterasse os dispositivos do Código Tributário Nacional para definir a questão de modo diverso,

medida indesejável como política legislativa, mas formalmente adequada, já que o Poder Legislativo pode alterar o sistema jurídico,

nos lindes constitucionais. No entanto, o legislador complementar foi além, e muito, pois não se contentou apenas em promover

mudança na legislação com eficácia prospectiva, como é usual, pois pretendeu ainda impingir às alterações eficácia retroativa, para

que alcançasse situações pretéritas, sob a escusa de que não houve alteração do texto legal, mas apenas a fixação de sentido de

norma controversa. 

O Superior Tribunal de Justiça não tardou a apreciar a Lei Complementar n. 118/05 e, como era de se esperar, declarou

inconstitucional o art. 4º, que impôs eficácia retroativa do novo prazo para a restituição do indébito:

 
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TESE
DOS CINCO MAIS CINCO. LEI COMPLEMENTAR 118, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2005.
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A Primeira Seção consolidou a jurisprudência desta Corte acerca da cognominada tese dos cinco
mais cinco para a definição do termo a quo do prazo prescricional das ações de repetição/compensação
de valores indevidamente recolhidos a título de tributo sujeito a lançamento por homologação, desde
que ajuizadas até 09 de junho de 2005 (EREsp 327043/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 27.04.2005). [8]

 

Após o primeiro julgamento da questão, consolidou-se o entendimento do STJ contra a aplicação retroativa da Lei

Complementar n. 118, ainda que todos os contornos do problema não tenham sido decididos inicialmente[9]. Insatisfeita com o

desfecho da questão, a União Federal interpôs milhares de recursos para levar o tema ao Supremo Tribunal Federal, onde lhe foi

reconhecida a repercussão geral, como era de se esperar. É exatamente o resultado provisório do julgamento no STF que se pretende

analisar neste trabalho, conforme o problema descrito.

 

 

2  As leis interpretativas

 

 

As leis ditas interpretativas são utilizadas para fixar o sentido de normas colocadas anteriormente quando consideradas

obscuras, ambíguas ou que tenham sido interpretadas em sentido diverso daquele desejado pelo Legislativo. Elas têm sua origem na

desconfiança do legislador no trabalho do Juiz no período pós-revolucionário francês, já que os “parlamentos[10]” eram ligados ao

Antigo Regime, e também na crença na distinção rígida ente os poderes. Portanto, caso o Poder Judiciário se desviasse de sua
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função precípua de apenas dizer a lei, poderia o legislador recolocá-lo nos trilhos. A fundamentação da lei interpretativa baseia-se

em pressuposto interpretativo caro à escola da exegese, pelo qual o juiz deveria simplesmente reafirmar a vontade do legislador, tal

como colocada na lei[11].

Segundo a doutrina civilística[12], a lei interpretativa veicula a chamada interpretação autêntica, dada pelo próprio

Órgão Legislativo à sua obra[13]. Em virtude do princípio da separação dos poderes, alguns autores consideram inválida a

utilização da lei interpretativa, tendo em vista que a tarefa precípua de interpretar o Direito competiria ao Poder Judiciário[14]. O

entendimento já foi inclusive defendido por membros da Suprema Corte Brasileira, como o ex-Ministro Carlos Mário Velloso[15].

A posição é radical, sobretudo considerados os novos contornos das relações entre os poderes, que embora tenham

funções primordiais, ou típicas, acabam desenvolvendo subsidiariamente tarefas precípuas de outros.

Fato é que a ordem jurídica brasileira comporta formalmente a utilização de leis interpretativas, conforme já decidiu o

Supremo Tribunal Federal na ADIn n. 605/DF, relatoria do Min. Celso de Mello:

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA DE

CARÁTER INTERPRETATIVO - LEIS INTERPRETATIVAS - A QUESTÃO DA
INTERPRETAÇÃO DE LEIS DE CONVERSÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE - CARÁTER RELATIVO - LEIS INTERPRETAT IVAS E APLICAÇÃO
RETROATIVA - REITERAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE MATÉRIA APRECIADA E
REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DO
"PERICULUM IN MORA" - INDEFERIMENTO DA CAUTELAR. - É plausível, em face do
ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas,
que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação
autêntica. - As leis interpretativas - desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito
positivo - não traduzem usurpação das atribuições institucionais do Judiciário e, em conseqüência, não
ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. - Mesmo as leis interpretativas
expõem-se ao exame e à interpretação dos juízes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies
normativas imunes ao controle jurisdicional. - A questão da interpretação de leis de conversão por
medida provisória editada pelo Presidente da República. - O princípio da irretroatividade somente
condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em
ordem a inibir a ação do Poder Público eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao "status
libertatis" da pessoa (CF, art. 5. XL), (b) ao "status subjectionais" do contribuinte em matéria tributária
(CF, art. 150, III, "a") e (c) à segurança jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5., XXXVI). -
Na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere e nem produza os gravames referidos,
nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo. - As leis, em face do
caráter prospectivo de que se revestem, devem, ordinariamente, dispor para o futuro. O sistema
jurídico-constitucional brasileiro, contudo, não assentou, como postulado absoluto, incondicional e
inderrogável, o princípio da irretroatividade.[16]

 

De fato, é de se permitir a utilização moderada de normas interpretativas. Tudo porque, ao invés de produzir norma

interpretativa, pode o Legislativo simplesmente fazer outra lei, que revogue a anterior, fixando o sentido hermenêutico que

deseje[17], dentro dos limites constitucionais. O problema não está propriamente falando na utilização da lei interpretativa, de

forma excepcional. A questão é saber se os efeitos da lei interpretativa podem retroagir à data da lei interpretada, para alcançar fatos

havidos antes de sua vigência (lei interpretativa). Em resumo: o problema é com a pretensa eficácia retroativa da lei interpretativa.

Embora o art. 106, I do Código Tributário Nacional supostamente permita a retroatividade de qualquer lei interpretativa, é

certo que ele não é compatível com o princípio da irretroatividade do Direito construído pela Constituição Federal de 1988. Assim,

sua recepção pela Ordem Constitucional de 1988 é duvidosa, para se dizer o mínimo, em virtude de sua incompatibilidade com o

ambiente de segurança jurídica exigido pelos princípios de legalidade e da irretroatividade do Direito, como alertam Sacha Calmon

e Valter Lobato[18].

De fato, os efeitos da lei interpretativa não podem retroagir de modo a causar qualquer ônus ao contribuinte, se

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6019



inexistente a prescrição legal à época em que os fatos ocorreram. Nem se alegue que a lei interpretativa simplesmente explica a

norma anterior, e, que, portanto, não inova a ordem jurídica. Admitir essa hipótese é incorrer no paradoxo da lei interpretativa,

explicitado por Luciano Amaro[19] e pelo ex-Ministro Carlos Velloso[20]. Ora, se a lei interpretativa limita-se a repetir o

conteúdo de norma anterior, ela é desnecessária. Ao contrário, se traz previsão normativa nova, os seus efeitos não podem retroagir.

A questão deve ser discutida detidamente, à luz da segurança jurídica e da separação de poderes.

 

 

3  Segurança jurídica

 

 

A necessidade de que a sociedade proteja os seus cidadãos não se traduz apenas na proteção à sua vida e ao seu bem

estar biológico, mas também na garantia de que possa conhecer as conseqüências de seus atos e a ter protegidas as suas expectativas

legítimas[21]. Por isso, alguns autores afirmam que a necessidade de segurança social foi aquela que mais contribuiu para a

formação do Direito, ao lado de outros valores como justiça e fraternidade[22]. O Direito, então, é concebido como um sistema de

garantia das expectativas construídas de modo juridicamente legítimo[23].

A segurança dos cidadãos é princípio jurídico que nem sempre aparece expresso no ordenamento, muitas vezes

inspirando princípios constitucionais expressos, mas em alguns casos ganhou tratamento literal em algumas Constituições, como a

brasileira[24] e espanhola[25]. Conquanto possua as características dos valores, prefere-se enxergá-la como sobre-princípio,

informador da leitura de todos os direitos, especialmente os fundamentais[26], e que, portanto, impõe-se de forma cogente ao

Poder Público, como pontifica César García Novoa: “a menção expressa que a Constituição deu à segurança jurídica supõe a sua

consagração como princípio. Do ponto de vista dogmático, isso significa que a segurança jurídica, é como os outros princípios

incorporados na Constituição, mostra-se definitivamente como fonte de direito dotada de coatividade”[27].  

Embora a segurança jurídica possa ser analisada sob várias abordagens, há uma característica comum que a ela dão os

seus estudiosos: segurança jurídica quer dizer confiança no Direito, previsibilidade garantida pela ordem jurídica para os direitos e

deveres por ela estatuídos, para o funcionamento dos órgãos estatais e para a concretização dos direitos fundamentais. Não é o

momento para esquadrinhar o princípio da segurança jurídica[28], mas tão somente apresentar, suas principais manifestações.

 

 

3.1  Segurança jurídica pela estrutura da norma jurídica e pela produção do Direito

 

A própria estrutura da norma jurídica, como define François Ost, indica a temporalização realizada pela Ordem Jurídica

com vistas a programar expectativas, regulando efeitos jurídicos de comportamentos preponderantemente futuros:

 

Mesmo que o princípio de não-retroatividade da lei não seja um princípio constitucional (salvo em
matéria penal) e que o legislador lhe traga assim desmentidos, não é menos verdade que essa solução
responde não só a uma exigência legítima de segurança jurídica, mas ainda à estrutura lógica da regra
legislativa.
Esta, como se sabe, é composta por uma hipótese (o fato que pretende visar), ligada por uma relação de
imputação a um dispositivo (o efeito de direito que ela atribui à hipótese); a sua estrutura responde ao
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modelo “se....então” (“então determinado efeito de direito deve produzir-se”). Por outras palavras, a
regra é abstrata e hipotética: ela visa um número indeterminado de fatos e atos a que tem vocação para se
aplicar um número indefinido de vezes. A lógica quer, até para respeitar o caráter hipotético da regra,
que ela apenas seja aplicada a fatos ou atos ocorridos depois da sua promulgação. Inversamente, aplicar
a lei a situações anteriores à sua entrada em vigor representa em si uma anomalia que tem por efeito,
como observa Jacques Héron, transformar a regra (norma hipotética ou abstrata) numa série de decisões
(concretas e categóricas): aos fatos e atos já ocorridos, que estamos em situação de conhecer, tal efeito
de direito deve doravante aplicar-se[29].

 

Obviamente, a estrutura da maioria das normas jurídicas não garante, per si, ambientes jurídicos estáveis ou previsíveis.

A segurança jurídica ainda depende de muitas outras variáveis. Uma delas é relacionada com a forma de produção das leis. Trata-se

da inauguração do jurídico, que não deve ser vista como ato momentâneo, revolucionário, mas sim como processo de criação

regulado pelo próprio Direito:

 

Sofisticando, assim, suas análises, o positivismo jurídico permite, sem dúvida, ultrapassar as aporias do
instanteneísmo puro e simples: os atos jurídicos sucessivos são doravante relacionados a um princípio
formal de criação (ou seja, meta-regras de competência e de procedimento), que introduz a idéia de
continuidade e de diacronia[30]. 

 

Desta forma, também se conquista segurança jurídica com o respeito ao processo de criação do Direito, regulado por ele

próprio, a partir das normas secundárias, na linguagem de Hart[31], ou de estrutura[32]. A obediência aos procedimentos

previstos juridicamente para a construção do ordenamento dá ao sistema jurídico a faculdade autopoiética, de criar-se a partir de si

mesmo. Talvez seja essa a maior contribuição do positivismo jurídico à teoria do direito, o postulado de que a validade das normas

deriva do processo de criação de que elas são produto, todo ele regulado normativamente, garantindo o fundamento de validade da

norma que lhe for inferior[33]. Deste modo, reforça-se a segurança jurídica com o respeito aos processos previstos legalmente de

produção do próprio Direito.

Trata-se, assim, da segurança pela legalidade, extremamente importante no direito tributário, pois que o dever de pagar

tributos e as ações administrativas que pretendem exigi-lo devem ser estipulados em lei, veiculadora de norma geral e abstrata

emanada pelo Poder Legislativo[34]. Por isso, Humberto Ávila considera que esta é a dimensão formal-temporal da segurança

jurídica[35], denominada por García Novoa como “segurança através do direito”[36].

 

 

3.2  Segurança jurídica pelo conteúdo material da norma e pela aplicação adequado do Direito

 

 

Obviamente, as críticas ao formalismo jurídico desvelaram que o respeito ao sistema de atribuição de competência criado

pelo Direito não garante que se tenha ordem jurídica segura ou justa. É apenas condição inicial, ponto de partida. Continuando o

trecho acima citado, Ost expõe os limites da segurança formal:

 

Mas, é preciso que o sublinhemos, trata-se, ainda, apenas de uma continuidade processual, garantia
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somente de uma segurança formal: é somente do ponto de vista interno do sistema que a mudança não
parece mais arbitrária; nada garante, contudo, que do ponto de vista de seu conteúdo a mudança
regulamentar ocorrida constitua necessariamente um progresso: poderíamos dizer que daqui decorre uma
“segurança do direito”, mas não ainda uma “segurança pelo direito”[37].

 

De fato, o conteúdo material da norma jurídica sempre deve ser prescrito com clareza, daí a importância da correta

utilização da linguagem. Sem embargo, este é um dos grandes desafios em relação ao princípio da segurança jurídica: exigir que os

cidadãos possam prever com a maior exatidão possível tanto a conduta prescrita na norma jurídica, quanto os efeitos que a ela

devem ser imputados. É que a teoria da interpretação, a partir da virada lingüística do Século XX, considera qualquer ato

interpretativo como complexo em virtude da equivocidade inerente à linguagem. Por isso, nem mesmo a adequada utilização da

linguagem pode garantir que os contribuintes saibam matematicamente quais são os fatos aos quais o Direito imputa conseqüências

jurídicas, nem mesmo a exata prescrição das mesmas:

 

Este panorama revela que a segurança jurídica não está necessariamente vinculada à previsibilidade
absoluta que os conceitos de classe (tais como compreendidos pela doutrina tributária) supostamente
poderiam oferecer. Mesmo se falarmos de conceito, pode-se, quando muito, constatar que o significado
de normas jurídicas depende de inúmeros elementos normativos e contextuais e que os elementos
distintivos das hipóteses de incidência devem ser definidos, podem conter exceções ou devem ser
reformulados e analisados mais atentamente em virtude de novas normas ou de contextos desconhecidos,
ou ainda, que novos elementos distintivos de hipóteses de incidência possam ser introduzidos.

      [...]

A segurança jurídica não significa, assim, nenhuma garantia de previsão absoluta de conteúdos por meio
de conceitos, e isso porque existem restrições ontológicas fornecidas pela linguagem do Direito e pelas
situações de fato. As normas estão vinculadas a condições ontológicas: a aplicação das normas
pressupõe possibilidades fáticas sem as quais as normas terão significado apenas sintático, mas sem
nenhum sentido semântico.[38]

 

Como a complexidade do fenômeno lingüístico e o processo de positivação fato/norma dificultam, em alguns casos, a

construção do sentido material das normas, torna-se fundamental que a sua aplicação possa ser justificada racionalmente. Isso

implica dizer que a prestação jurisdicional tem papel determinante na construção da segurança jurídica. Como a ordem jurídica deve

conformar expectativas de comportamento pode-se enxergar na estrutura normativa uma promessa de efeitos jurídicos em certas

situações. O juiz “é o guardião das promessas: ele aplica a lei preestabelecida a fatos passados. Ele declara o direito em respeito à

segurança jurídica”[39]. Desta forma, a segurança jurídica depende também da aplicação jurisdicional do Direito, pois que as

decisões judiciais devem ser substancialmente corretas e adequadas. Isso pressupõe que elas sejam tomadas em concordância com o

Direito positivo, como pré-condição mínima, segundo Aulis Aarnio[40], inserindo-se na cultura de determinada comunidade

jurídica.

Essa expectativa de segurança jurídica só pode ser alcançada se a legitimidade da interpretação jurídica constituída nas

decisões judiciais deixar de fundar-se apenas na autoridade dos órgãos (como no formalismo jurídico) e passar a repousar também

no seu fundamento. No Estado Democrático de Direito, as razões de determinada decisão judicial devem ser justificadas pelo juiz,

como forma primordial de segurança jurídica. A exigência de justificação é a melhor maneira de controlar publicamente as decisões

judiciais. Doutro lado, a justificação das decisões também concorre para a criação de um estado de confiança na autoridade dos

tribunais, daí porque a constante indefinição jurisprudencial cria clima de malsinada incerteza entre os administrados[41].
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Portanto, a segurança jurídica depende de inúmeros elementos do ordenamento jurídico: princípios constitucionais, regras

secundárias de estrutura, exigência de motivação e racionalidade nas decisões judiciais, respeito à irretroatividade das leis, à coisa

julgada, entre outros. Em suma, pode-se afirmar pela pena do Ministro Gilmar Ferreira Mendes que “[...] a segurança jurídica, como

subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria

idéia de justiça material”[42].

Assim, é que a segurança jurídica no direito tributário deve instalar-se: a) na instituição do dever tributário por lei

(legalidade formal); b) na previsão típica do seu conteúdo (legalidade material); c) na previsibilidade dos efeitos advindos da

conduta do contribuinte e d) no respeito ao procedimento legalmente constituído para a exigência de tributos, inclusive o

lançamento, conforme adverte Ricardo Lobo Torrês[43]. Importa, agora, perquirir como a segurança jurídica relaciona-se com a

irretroatividade do Direito, e discutir se a retroatividade da lei interpretativa é com ela compatível.

 

 

3.3  O princípio da irretroatividade do Direito e a segurança jurídica

 

 

Humberto Ávilla sustenta que o princípio da segurança jurídica ora decorre do próprio Estado de Direito, ora da

interpretação indutiva de outras regras constitucionais, asseverando que a “segurança jurídica tem dimensão normativa

preponderante ou sentido normativo de princípio, na medida em que estabelece o dever de buscar um ideal de estabilidade,

confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade na atuação do Poder Público”[44]. Do que não destoa da lição de Paulo de

Barros, ao pontificar que segurança tem por escopo:

 

[...] a implantação de um valor específico, qual seja o de coordenar o fluxo das interações inter-
humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade o sentimento de previsibilidade quanto aos
efeitos jurídicos da regulação de condutas. Tal sentimento tranqüiliza os cidadãos, abrindo espaço para o
planejamento de ações futuras cuja disciplina conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a
aplicação das normas do direito se realiza. Concomitantemente, a certeza do tratamento normativo dos
fatos já consumados, dos direitos adquiridos e da força da coisa julgada, lhes dá a garantia do passado.
Essa bidirecionalidade passado/futuro é fundamental para que se estabeleça o clima de segurança das
relações jurídicas, motivo por que dissemos que o princípio depende de fatores sistêmicos[45] (2007, p.
158) 

 

A segurança jurídica também se concretiza pelo princípio da irretroatividade do Direito, pois depende da estabilidade das

relações jurídicas, manifestada na “anterioridade das leis em relação aos fatos sobre os quais incidem e na conservação de direitos

em face da lei nova”[46]. Forte no direito alemão, Luiz Afonso Heck sublinha a necessidade de previsibilidade das posições

jurídicas como garantia da segurança jurídica:

 
EXAME DA RETROATIVIDADE. A certeza jurídica significa para o cidadão, em primeiro lugar,
proteção à confiança, que ele pode dispensar ao direito devidamente estatuído e que lhe possibilita
planejar e calcular a longo prazo, ou seja, construir sobre a estabilidade e a calcubilidade do direito. O
cidadão deve poder prever as possíveis intervenções estatais  a ele opostas e, em conformidade com
isso, poder preparar-se; ele deve poder confiar em que a sua atuação, conforme com o direito vigente,
fique reconhecida, pela ordem jurídica, com todas as consequencias jurídicas iniciais vinculadas a isso.
O cidadão, fundamentalmente, deve poder confiar em que o legislador não vincule efeitos mais
desfavoráveis a fatos consumados do que era previsível no momento da sua consumação com base na
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ordem jurídica vigente.[47]

 
Desta forma, fica evidente que a doutrina nacional, seja tributária ou constitucional, identifica na estabilidade das

posições jurídicas - pela irretroatividade do direito - a garantia da segurança jurídica. Essa segurança requer que atos presentes não

possam alterar arbitrariamente efeitos jurídicos de situações passadas, se no momento em que se constituíram, tais efeitos eram

inexistentes e, portanto, não poderiam ser previstos pelos cidadãos. Tércio Sampaio Ferraz Júnior explica com maestria o problema:

 
A questão está em como estabelecer esse liame e dar consistência à duração, isto é, evitar que um
passado, de repente, se torne estranho, um futuro, algo opaco e incerto, e a duração, uma coleção de
surpresas desastabilizadoras da vida. Afinal, se o sentido de um evento passado pudesse ser alterado ou
o sentido de um evento planejado pudesse ser modificado ao arbítrio de um ato presente, a validade
dos atos humanos estaria sujeita a uma insegurança e uma incerteza insuportáveis.
A não-reotratividade da lei tem a ver com este problema (Ost). Trata-se de respeitar o passado em face
das alterações legais, precavendo-se de tornar ilusórias, retrospectivamente, as expectativas legítimas
(boa-fé, promessas, acordos) contidas  no evento acontecido, por força da revogação. O princípio
da irretroatividade resgata e sustém um passado em face do futuro, garantindo essas expectativas
legítimas diante da lei nova. O sentido de um evento passado adquire, assim, um contorno próprio,
conforme a legislação então vigente, tornando-se imune ao sentido a que lhe atribua a lei posterior,
ressalvadas as alterações in bonam partem.[48]

 
Portanto, quando o art. 4º, da Lei Complementar n. 118/05, propõe a diminuição do prazo para que os contribuintes

pleiteiem a restituição de tributos pagos indevidamente e prescreve que o novo prazo deve ter efeitos mesmo sobre situações

ocorridas antes da vigência da norma que lhe impôs há retroatividade do Direito. A ação legislativa presente não tem eficácia

apenas para o futuro, como é freqüente, mas altera o passado, desestabilizando situações jurídicas consolidadas. Essa retroatividade

agrava a posição jurídica do contribuinte, diminuindo-lhe o prazo para que requeira (judicialmente ou não) ao Estado a devolução

do que lhe foi indevidamente pago. Em certos casos, a aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118 implicará na própria

extinção do direito do contribuinte. Por certo, o expediente é incompatível com o princípio da irretroatividade do direito,

constitucionalmente consagrado para proteger situações jurídicas definitivamente constituídas (ato jurídico perfeito e direito

adquirido) e a coisa julgada.

No caso, nasce o direito à restituição para o contribuinte exatamente quando o recolhimento indevido é praticado. Neste

momento, a situação jurídica do administrado garante-lhe exercer o pedido de restituição, mas sempre dentro de determinado

prazo[49]. Ora, se o contribuinte tem o direito à restituição desde o momento do pagamento indevido, não pode lei posterior alterar

o prazo para exercício desse direito, pretendendo a aplicação do novo transcurso temporal a fatos pretéritos, ainda que tal direito não

tenha sido exercido, pois:

 
(b) não admitimos a separação entre fatos jurídicos e seus efeitos, como visto, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido, de tal modo que os fatos jurídicos já ocorridos,
acontecidos, ainda que o direito deles decorrente não tenha sido exercido, e ainda que os efeitos não
tenham sido desencadeados, são protegidos igualmente pelo princípio que veda a retroação.[50] 

 

Em suma, a Lei Complementar n. 118/05 não pode retroagir para atingir expectativas normativas dos contribuintes

decorrentes de opções legislativas anteriores, especialmente quando reforçadas pelo entendimento jurisprudencial delas construído

ao longo de anos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há clara ofensa ao princípio da irretroatividade caso

prevaleça o art. 4º, da Lei Complementar n. 118/05.

A repulsa à possibilidade da lei interpretativa dispor em sentido oposto ao decido pelos Tribunais, com eficácia
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retroativa, funda-se também na proteção à confiança, já que a jurisprudência desempenha papel relevante na construção de

expectativas, conforme explica Heleno Taveira Tôrres:

 
Em matéria tributária, a jurisprudência galgou espaço de capital importância na teoria das fontes do
direito e, ainda que não se equipare à legalidade na capacidade de edição de regras para o futuro, seus
conteúdos são normas individuais e concretas com eficácia inter partes e, como ato jurídicos públicos,
concorrem para a formação do “direito vivo”, naquilo que corresponde à orientação das expectativas
dos destinatários do sistema tributário e a própria reprodução normativa dos órgãos da jurisdição.
[...]
Em qualquer tribunal, ainda que nos administrativos, o precedente ou a “jurisprudência” consolidada
terão sempre uma função interna, que é aquela de prover estabilidade, credibilidade, redução de litígios
e coerência funcional, pelo quanto auxiliam ao dever constitucional de que todas as decisões serão
fundamentadas sob a pena de nulidade (art.93, IX da CF), e uma função externa como meio para
conferir previsibilidade, segurança jurídica e certeza à orientação de conduta de terceiros alheios às
demandas decididas (à semelhança dos persuasive precedents). Esta segurança jurídica por orientação
dos precedentes, não pode ser negada, antes, é de suprema importância, haja vista a necessidade de
segurança jurídica de conformidade das relações intersubjetivas, enquanto perdurarem sem
divergências constantes ou superação, por assumirem, se não a generalidade e abstração das leis, a
condição de expectativa legitima de confiabilidade no Direito.[51]

      

 

4  O princípio estruturante-organizatório da separação de “poderes” 

 

 

A distinção entre as funções atribuídas aos “Poderes” Legislativo, Executivo e Judiciário faz parte da consolidação do

paradigma do Estado de Direito e do ideário iluminista, prevendo sistema de freios e contrapesos, pelo qual os diferentes “Poderes”

da República poderiam fiscalizar-se uns aos outros, evitando que um deles abusasse de suas funções em detrimento daquelas

desenvolvidas pelos demais[52].

Tradicionalmente, e de modo simplório, cabe ao Legislativo promulgar normas gerais e abstratas, com eficácia

prospectiva, com a finalidade de inovar a ordem jurídica, enquanto que o Executivo deve aplicar tais normas a situações individuais

e concretas, cuidando ainda de realizar materialmente as tarefas administrativas. Já o Judiciário aplica as normas genéricas

prescritas pelo Legislativo em caso de conflito, apreciando ainda a compatibilidade dos atos dos demais “Poderes” com a

Constituição. O objetivo básico da divisão entre as funções estatais é fazer com que “através de freios e contrapesos recíprocos, os

vários “Poderes” encarregados de várias e distintas funções operam um controlo de poder”[53].   

 A concepção clássica do princípio da separação dos poderes – prescrevendo rígida divisão de funções entre eles – deve

ser submetida a releituras, de acordo com as exigências do Estado Democrático de Direito e das complexas relações institucionais,

sendo certo que o princípio organizatório-estrutural manifesta-se também pela interdependência e controle pelos “Poderes”.

Atualmente, talvez seja mais correto falar em coordenação de funções entre tais “Poderes”, de modo a que atuem reciprocamente de

forma leal e harmônica ou, quando isso não for possível, que haja mecanismos de controle e inibição de ações arbitrárias. Nesse

sentido, confira-se a abordagem de Humberto Ávila:

 
Logo se vê que a Constituição Federal, mais do que uma separação radical entre os Poderes, previu
uma espécie de articulação entre eles: no lugar de uma separação, positivou uma distinção entre os
Poderes e uma coordenação de funções. Mais do que separação, o que há é a positivação de uma
divisão funcional do poder estatal a diferentes órgãos. Esses órgãos, por sua vez, deverão exercer as
suas funções mediante controle, inibição e moderação recíprocos.
Tal princípio estabelece, pois, um dever de coordenação fundado na legitimação de cada Poder
relativamente a procedimentos de produção normativa que permitam a autodeterminação dos
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indivíduos relativamente às normas que irão regular sua conduta e participação dos indivíduos
referentemente aos processos que irão concretizar as referidas normas. Há, portanto, uma imbricação do
princípio da Separação dos Poderes com o princípio democrático e o princípio do Estado de Direito. O
primeiro exige participação do cidadão ao longo de todo o processo de produção do Direito. O segundo
requer um ambiente em que o governo e os cidadãos sejam regulados por leis claras, conhecidas,
constantes, não-contraditórias e prospectivas.[54]

 

De fato, a Constituição Federal de 1988 prevê não apenas a independência entre os “Poderes”, mas, sobretudo, a

harmonia entre eles. Nas sociedades complexas, vários são os desafios para a distinção entre as funções exercidas pelos “Poderes”,

pois em inúmeros casos exige-se que tais “Poderes” desempenhem atividades consideradas atípicas, precípuas de outros (ex. medida

provisória, comissões parlamentares de inquérito, mandado de injunção etc). Nesses casos, é importante determinar quando haverá

intromissão insuportável de um “Poder” na esfera de atuação de outro, que requeira a censura da Ordem Jurídica. Em outros termos:

o problema é saber o que constitui o núcleo essencial da correspondência entre órgão e função?[55] A resposta oferecida por

Canotilho é que a atribuição de funções será ofensiva à separação de poderes quando ela esvaziar as funções materiais do outro

“Poder”, retirando-lhe a oportunidade de atuar de forma diversa[56].       

Sob esse aspecto, o art. 4º, da Lei Complementar n. 118/05 é desarmônico com o princípio da separação de poderes. Ora,

trata-se de veicular entendimento Legislativo discrepante de textos legais interpretados pelo Poder Judiciário em sentido diverso, na

verdade, completamente oposto. O dispositivo ora questionado pretende afastar entendimento judicial para consagrar a posição do

Poder Legislativo, certamente influenciado pela Fazenda Pública. A medida é nitidamente inadequada, pois ao Legislador cabe

prescrever normas gerais, prospectivas, para o futuro, e não alterar o sentido de normas construídas pelo Judiciário para casos

apreciados. A crítica de Humberto Ávila é certeira e profunda:

 
Aqui, precisamente, o desvio de função e, por conseqüência, a violação ao princípio da separação dos
Poderes: ao editar lei com a finalidade de atribuir, o dispositivo legal anteriormente editado, sentido
diverso daquele que lhe atribuiu o Poder Judiciário, o Poder Legislativo não institui regras gerais
prospectivas, mas toma decisões retrospectivas que atingem em casos individuais mediante a atribuição
de sentido especifico a dispositivos legais. Em outras palavras, o Poder Legislativo exerce a função
típica do Poder Judiciário. Ao fazê-lo, porém, viola o principio da separação dos Poderes, de modo
manifesto.
Tal proceder viola o princípio da separação dos Poderes também por se contrapor a um ideal de
exercício racional, controlado e responsável do poder estatal: ao se admitir a prevalência da
interpretação autêntica do Poder Legislativo sobre a interpretação dada pelo poder Judiciário, estar-se-á
incentivando o exercício irracional, desmedido e irresponsável do poder estatal.[57]

 

A lei interpretativa que veicula entendimento contrário ao que foi construído pelo Poder Judiciário é inconstitucional,

pois representa a intromissão Legislativa em tarefa típica e precípua do Poder Judiciário, usurpando o exercício de suas funções,

afetando o princípio da separação de poderes, especialmente objurgado quando “o legislador resolve insistir na edição de leis

contrárias ao entendimento dos Tribunais [...]”[58].

No caso analisado, a situação mostra-se grave à conformação do princípio da separação de poderes no Brasil, eis que a

justificativa utilizada no projeto de lei discutido no Congresso Nacional é a de que seriam necessárias normas interpretativas para

resolver situações controvertidas. No entanto, a Lei Complementar n. 118 não abordou qualquer situação controvertida, mas sim

questão pacificada há dois anos pelo Superior Tribunal de Justiça, no mínimo. Mais uma razão, para que lhe seja impingida a pecha

da inconstitucionalidade, por ofensa também à separação poderes, pois isso ocorrerá “sempre que um poder ultrapassar o seu núcleo

de ação típica e atingir o núcleo de ação típica de outro Poder. E o efeito dessa violação está, precisamente, na falta de

racionalidade, controle e responsabilidade do poder estatal”[59].
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5  Competência do Supremo Tribunal Federal e o julgamento da Lei Complementar n. 118

 

 

Há ainda um ponto fundamental que deve ser suscitado em relação ao julgamento pendente no Supremo Tribunal Federal,

capaz de definir o problema jurídico colocado. Os votos favoráveis à constitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar n. 118,

proferidos por quatro Ministros do Supremo Tribunal Federal, partiram de indevido pressuposto, que sequer poderia ter sido

analisado pelo Tribunal.

Seguindo o Ministro Marco Aurélio Mello, outros três Ministros julgaram constitucional o dispositivo investigado, que

permite a retroatividade da nova norma, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça haveria dado interpretação incorreta

aos dispositivos do Código Tributário Nacional, que dispõem sobre o prazo de restituição de tributos. Em outros termos: o Supremo

Tribunal Federal considerou que a interpretação outrora conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 168, I, conjugado com

os artigos 165, I e II, e 150, parágrafo 4º, seria equivocada. Ao fazer tal juízo, enfrentou matéria que não está na sua competência

constitucional, pois o tema é nitidamente infraconstitucional.

De fato, a divergência no julgamento em relação ao voto da Ministra Relatora Ellen Gracie foi aberta pelo Ministro

Marco Aurélio Mello. No seu voto, o Ministro considerou que a retroatividade poderia ocorrer em virtude de o STJ ter criado

interpretação sobre o prazo para a restituição de tributos incompatível com o Texto Legal do Código Tributário Nacional.

Em verdade, o Ministro identificou normas com sentido diverso daquelas construídas pelo STJ a partir dos dispositivos

apreciados. Ora, a hermenêutica moderna não confunde a norma e o texto legal[60]. A norma jurídica é o produto da interpretação,

criado a partir de possibilidades semânticas e pragmáticas[61], no horizonte discursivo do intérprete e segundo suas pré-condições

históricas[62]. Não há um sentido normativo óbvio para a identificação de normas a partir de textos legais. Daí porque, o Poder

Judiciário escolhe um sentido normativo a partir do texto da lei quando decide determinado caso, segundo o sistema normativo e as

condições fáticas apresentadas. Ao proceder assim, o Judiciário afasta pelo menos momentaneamente os demais sentidos, preteridos

pelo intérprete[63].   

Quando Ministros do STF afirmam que o STJ haveria interpretado de forma equivocada o CTN, tais julgadores

produzem nova interpretação dos dispositivos apreciados, construindo a partir deles norma incompatível com aquela produzida nas

inúmeras decisões da Corte infraconstitucional. Ora, se a justificava para permitir a retroação da Lei Complementar n. 118/05 é a de

que o Código Tributário Nacional foi mal interpretado pelo STJ, isso quer dizer que os Ministros que assim se posicionaram

também tiveram que fazer a sua interpretação sobre o referido Código, dispondo sobre matéria infraconstitucional.

O argumento defendido pela posição minoritária para a retroatividade é o conteúdo material da norma construída pelo

STJ, que seria equivocado. É dizer, os Ministros que aprovaram a retroação discordaram da interpretação do STJ acerca das regras

prescricionais do CTN, dando à Lei Complementar sentido diverso daquele estabelecido pelo Tribunal infraconstitucional, em

evidente desvio de competência, uma vez que ao Tribunal Constitucional não fora atribuída essa função.

De mais, a posição até então minoritária no julgamento em andamento no STF a um só tempo desautoriza a interpretação

do Superior Tribunal de Justiça, sem competência para fazê-lo, e, pior, abala mortalmente a autoridade do próprio Poder Judiciário,

ao permitir que o legislador (especialmente quando “provocado” pela Fazenda Pública) possa desprezar decisões judiciais que

representam entendimentos consolidados, contrários aos interesses do Poder Executivo. Conforme averbado, a medida é

incompatível com a separação de poderes e certamente diminui a altiva função que se espera do Poder Judiciário no Estado

Democrático de Direito, a de preservar direitos e garantias fundamentais dos administrados.
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 Ainda que os votos da corrente minoritária não tenham definido a questão, eles abrem precedente extremamente

perigoso, permitindo que o Poder Legislativo (influenciado por pressões do Poder Executivo ou não) discipline a interpretação da

lei em sentido oposto ao colocado por Tribunais, afrontando situações definidas e consolidadas pelo Poder Judiciário.

 

5.1  A aplicação correta da Lei Complementar n. 118/05 e o julgamento do RE n. 566.621/RS

 

 

Pela notícia publicada no Órgão Oficial do Supremo Tribunal Federal[64], o voto até então vencedor no julgamento

analisado afastou a aplicação retroativa do art. 4º da Lei Complementar n. 118, mas definiu que o novo prazo de cinco anos aplicar-

se-á às ações propostas a partir de 09 de junho de 2005, após a vacatio legis da Lei em questão. O Ministro Celso Mello dissentiu

nesta parte para, corretamente, defender que o novo prazo prescricional só há de ser imposto aos recolhimentos indevidos feitos

após a vigência da Lei Complementar n. 118.

A dualidade de posições sobre o tema ocorreu também perante o Superior Tribunal de Justiça. Nas primeiras decisões

sobre o assunto, decidiu-se que as ações propostas antes da Lei Complementar n. 118 seriam regidas pelos prazos de restituição

antigos, mas que as ações ainda não propostas até dia 09.06.2005 seriam atingidas pelas novas normas (LC 118/2005). Veja-se

exemplo de decisão:

 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS DO FATO GERADOR
MAIS CINCO ANOS DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LC N.
108/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
MENCIONADA LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
[...]
Saliente-se, outrossim, que é inaplicável à espécie a previsão do artigo 3º da Lei Complementar n. 118,
de 9 de fevereiro de 2005, uma vez que a douta Seção de Direito Público deste Sodalício, na sessão de
27.4.2005, sedimentou o posicionamento segundo o qual o mencionado dispositivo legal se aplica
apenas às ações ajuizadas posteriormente ao prazo de cento e vinte dias (vacatio legis) da publicação da
referida Lei Complementar (EREsp 327.043/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
Dessarte, na hipótese em exame, em que a ação foi ajuizada anteriormente ao início da vigência da LC
n. 118/2005, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais
cinco anos, a partir da homologação tácita. Como os créditos a serem compensados datam de outubro
de 1992 em diante, in casu não ocorreu a prescrição, pois a ação foi ajuizada em 26.3.2002.

     Embargos de divergência providos.[65]
 

A posição até então prevalente no julgamento do Supremo Tribunal Federal repete o entendimento firmado inicialmente

pelo Superior Tribunal de Justiça, mas ainda que declare a inconstitucionalidade da retroação completa do art. 4º, da Lei

Complementar n. 118, permite que seja abalada situações que deveriam estar a salvo do tempo do legislador.

 

 

5.1.1  A única alteração promovida pela Lei Complementar n. 118 em relação ao prazo para a restituição de tributos

 

 

O raciocínio até então dominante no julgamento do RE n. 566.621/RS defende que as ações propostas após a eficácia da

Lei Complementar n. 118/2005 estariam sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos contados a partir do recolhimento indevido, e

não da data de extinção do crédito. Isso equivale a dizer que o prazo de cinco anos contados da extinção do crédito pela
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homologação tácita só valeria para os contribuintes que tivessem feito o pedido até a Lei Complementar n. 118. Para os demais,

ainda que tenham recolhido o tributo indevidamente antes da referida Lei, seria aplicado o novo marco temporal para a restituição

(pagamento indevido). O entendimento não merece prosperar, pois desconsidera situações jurídicas consolidadas e traz inegável

insegurança aos administrados. Explique-se.

Para Hugo de Brito Machado Segundo, houve a alteração apenas do marco inicial do prazo prescricional[66]. De fato, o

prazo de cinco anos para a restituição continua o mesmo, apenas o seu marco inicial é que foi deslocado da extinção do crédito pela

homologação tácita (havida cinco anos após o pagamento) para a data do pagamento indevido. É que o dispositivo deu ao

pagamento “antecipado” o dom de extinguir o crédito, embora estranhamente, apenas para feitos de contagem do prazo para a

restituição.

Por isso, o novo efeito atribuído pelo art. 3º da Lei Complementar n. 118 ao pagamento “antecipado” só pode alcançar

recolhimentos indevidos realizados após o dia 09 de junho de 2005, e, não, antes disso. É que havido o pagamento indevido no

período anterior, quando de sua ocorrência, não havia qualquer norma que lhe atribuísse a conseqüência jurídica de extinguir o

crédito para fins de contagem do prazo prescricional. Pretender imputar essa consequencia a pagamentos indevidos havidos antes da

eficácia da lei é fazer pouco do princípio de irretroatividade do Direito, concretização do princípio da segurança jurídica. Nesse

sentido, pontifica Hugo de Brito Machado Segundo:

 
Logo, um pagamento efetuado indevidamente antes de 9 de junho de 2005, data do início da vigência
da LC 118/2005, não extinguiu o crédito tributário. Só sua homologação (que poderá ser tácita) terá
esse efeito. Só um pagamento efetuado sob a vigência da LC 118/2005, este sim, já produzirá o efeito
de extinguir o crédito tributário, para fins de aplicação do art. 168, I, do CTN.
Assim, tributo pago indevidamente em julho de 2004, por exemplo, poderá, em tese (se a homologação
for tácita), ter sua restituição postulada até julho de 2014. Se houver sido pago em julho de 2005,
contudo, sua restituição somente poderá ser pleiteada até julho de 2010.[67]

 

 

5.1.2  A posição da Ministra Ellen Gracie ainda contraria a segurança jurídica e as expectativas legítimas dos contribuintes

 

 

Ainda que se defenda a redução do prazo prescricional (e não apenas o deslocamento de seu marco inicial), não se pode

advogar a aplicação do novo prazo para os recolhimentos feitos antes da Lei Complementar n. 118, pois isso pode significar a

extinção de direito de restituição para o contribuinte. Veja o exemplo construído por Rafhael Frattari:

 
Suponha-se tenha havido recolhimentos indevidos em 1998, o que pelo sistema anterior à Lei
Complementar n. 118 levava o prazo para que o contribuinte agisse até 2008. Portanto, na data de
edição da Lei Complementar n. 118/2005, o contribuinte ainda dispunha de mais três anos para pleitear
a restituição. Admita-se, apenas para o exemplo, que o novo prazo aplica-se aos recolhimentos
anteriores que ainda não foram objeto de pedido de restituição. Nesse caso, o contribuinte não teria
mais direito algum, pois em 2005 só poderia pleitear a devolução de indébitos recolhidos até o ano
2000. No exemplo, a aplicação imediata do novo prazo a recolhimentos passados pode extinguir
instantaneamente o direito do contribuinte, o que, por óbvio, beira ao absurdo!
O regime jurídico aplicável à restituição deve ser aquele vigente e eficaz à época em que foi realizado
o recolhimento indevido, porque é naquele momento que nasce o direito do contribuinte.[68]

 

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se balizou por esse entendimento. De fato, quando julgou se as limitações à

compensação postas por leis futuras poderiam alcançar recolhimentos feitos antes dela, mas só compensados em data posterior,

assim pontificou o STJ:
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E 
AVULSOS - LEIS 7.787/89 (ART. 3º, I) E 8.212/91 (ART. 22, I) - INCONSTITUCIONALIDADE - FOLHA DE SALÁRIOS - 
COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE -  VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE 
NULIDADE - PRESCRIÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO - INOCORRÊNCIA - AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E 
CERTEZA DOS CRÉDITOS - COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL - LEIS 9.032/95 e 
9.129/95 - INAPLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS -  LEIS 8.177/91 E 
8.383/91 - PRECEDENTES.

 

Os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre administradores, autônomos e avulsos recolhidos anteriormente 
à edição das Leis 9.032/95 e 9.129/95, ao serem compensados, não estão sujeitos às limitações percentuais por elas impostas,  em 
face do princípio constitucional do direito adquirido.”[69]

 

O raciocínio é exatamente o mesmo que se defende aplicável no caso da Lei Complementar n. 118. O novo prazo de

cinco anos para a restituição, contados a partir da data do pagamento antecipado, somente se aplica aos recolhimentos indevidos

feitos após a eficácia do dispositivo citado, portanto, apenas depois de 09 de junho de 2005. Diga-se que o direito material aplicável

ao caso é aquele vigente na data do recolhimento indevido, quando surge para o administrado a faculdade de agir contra o Estado. O

momento de ingresso da ação judicial não tem nenhuma relação com o direito material, por isso, não deve ser utilizado como marco

que distingue o prazo aplicável para a devolução do tributo indevidamente pago. Neste sentido, são as lições de Humberto Ávila:

 
É importante registrar, por fim, que tal entendimento, no sentido da violação aos princípios da
separação dos Poderes e da irretroatividade pela Lei Complementar n. 118/05, não é afastado pela
consideração do momento do ingresso com eventual ação judicial.
Ora, o decisivo, para configuração de violação dos mencionados princípios, é o exercício irracional,
descontrolado e imoderado do poder, relativamente a atos de disposição dos contribuintes anteriores ao
surgimento da nova lei. Sendo assim, o momento do ingresso de uma ação de repetição é totalmente
estranho à relação obrigacional tributária. O elemento pertinente é o momento da incidência da norma
de direito material. O que a Lei Complementar n. 118/05 pretende é modificar um sentido normativo
anterior que já havia incidido quando do pagamento feito pelos contribuintes: no momento dos
pagamentos, anteriormente ao início da vigência da Lei Complementar n. 118/05, vigiam os
dispositivos do Código Tributário Nacional que, interpretados pelo Superior Tribunal de Justiça,
garantiam ao contribuinte o direito de pleitear a repetição do indébito no prazo de cinco anos a partir da
homologação tácita; o Poder Legislativo, por meio da referida Lei, pretendeu justamente que, também
com relação ao período anterior ao início da sua vigência, o prazo de cinco anos para pleitear a
repetição do indébito começasse a fluir não da homologação, mas do próprio pagamento. Essa atuação
é flagrantemente retroativa: determinados pagamentos, que, quando feitos, poderiam ser repetidos em
cinco anos a contar da sua homologação, passaram a poder ser repetidos já desde a sua realização. Com
tal proceder, o Poder Legislativo exclui direitos que já haviam sido garantidos pela incidência dos
dispositivos legais interpretados conforme a jurisprudência então consolidada. Considerar o momento
de ingresso da ação é valorar um elemento totalmente e estranho à relação de direito material
decorrente da aplicação de dispositivos legais. Mais ainda: é tratar contribuintes na mesma situação
relativamente à incidência dos mesmos dispositivos legais de maneira diferente com base em um
elemento que lhes é estranho: quem ingressou com a mencionada ação depois do início da vigência da
nova lei, tem outra consequência jurídica, apesar de ambos estarem na mesma situação relativamente
ao dispositivo legal. Enfim, considerar o momento do ingresso da ação não é apenas violar o princípio
da Separação dos Poderes e o princípio da irretroatividade. É também violar o princípio da igualdade,
pela utilização de critério de distinção que não mantém relação de razoabilidade com a finalidade dos
dispositivos legais em que se baseia  a diferenciação.[70]

 

Seria importante que a decisão do Supremo Tribunal Federal analise novamente essa questão, como fez a Corte Especial

do Superior Tribunal de Justiça:

 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA
A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
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HOMOLOGAÇÃO. LC 118/2005: NATUREZA MODIFICATIVA (E NÃO SIMPLESMENTE
INTERPRETATIVA) DO SEU ARTIGO 3º. INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU ART. 4º, NA
PARTE QUE DETERMINA A APLICAÇÃO RETROATIVA.
1. Sobre o tema relacionado com a prescrição da ação de repetição de indébito tributário, a
jurisprudência do STJ (1ª Seção) é no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento
por homologação, o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, não na data do
recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação – expressa ou tácita - do lançamento.
Segundo entende o Tribunal, para que o crédito se considere extinto, não basta o pagamento: é
indispensável a homologação do lançamento, hipótese de extinção albergada pelo art. 156, VII, do
CTN. Assim, somente a partir dessa homologação é que teria início o prazo previsto no art. 168, I. E,
não havendo homologação expressa, o prazo para a repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de
dez anos a contar do fato gerador.
2. Esse entendimento, embora não tenha a adesão uniforme da doutrina e nem de todos os juízes, é o
que legitimamente define o conteúdo e o sentido das normas que disciplinam a matéria, já que se trata
do entendimento emanado do órgão do Poder Judiciário que tem a atribuição constitucional de
interpretá-las.
3. O art. 3º da LC 118/2005, a pretexto de interpretar esses mesmos enunciados, conferiu-lhes, na
verdade, um sentido e um alcance diferente daquele dado pelo Judiciário. Ainda que defensável a
'interpretação' dada, não há como negar que a Lei inovou no plano normativo, pois retirou das
disposições interpretadas um dos seus sentidos possíveis, justamente aquele tido como correto pelo
STJ, intérprete e guardião da legislação federal.
4. Assim, tratando-se de preceito normativo modificativo, e não simplesmente interpretativo, o art. 3º
da LC 118/2005 só pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência.
5. O artigo 4º, segunda parte, da LC 118/2005, que determina a aplicação retroativa do seu art. 3º, para
alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio constitucional da autonomia e independência dos
poderes (CF, art. 2º) e o da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF,
art. 5º, XXXVI).

     6. Argüição de inconstitucionalidade acolhida.[71]
 

Portanto, apenas para aos recolhimentos indevidos realizados a partir da Lei Complementar n. 118 é que podem ser

aplicáveis as normas colocadas pelo referido instrumento legal. Tudo para preservar a segurança jurídica e a confiança dos

administrados, valores fundamentais no Estado Democrático de Direito[72].

 

 

6  Conclusões

 

            As leis interpretativas não podem ser veiculadas contra entendimento jurisprudencial consolidado, pois afrontam o delicado

equilíbrio entre as funções exercidas pelos “Poderes” da República, já que atingem o núcleo essencial das atribuições do Poder

Judiciário.

            De mais, o expediente é incompatível com a segurança requerida pela Ordem Jurídica, invertendo as temporalidades

encontradas no Direito, uma vez que ao Legislador cabe prescrever normas gerais e abstratas prospectivas, e não alterar passado

judicial consolidado, promovendo a incerteza e frustrando expectativas legitimamente colocadas pela jurisprudência assentada. A

prevalecer a posição do legislador complementar, o passado torna-se incerto e o futuro uma ameaça.

            Daí porque a posição do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de parte do art. 4º, da Lei

Complementar n. 118/05 é de ser festejada, ao concretizar os princípios jurídicos mais altaneiros da Ordem Constitucional e

também manter a autoridade do Poder Judiciário. No entanto, espera-se que o julgamento ainda sofra algumas considerações,

especialmente para determinar que a aplicação do novo prazo para a restituição do indébito apenas possa ser aplicado aos

recolhimentos indevidos feitos após a vigência da Lei Complementar n. 118/05, e abandonar o exercício do direito de ação dos

contribuintes como marco importante para a definição do problema. Só assim, o passado restará cristalizado em seu lugar e o futuro
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parecerá um lugar menos arriscado, mais seguro e fraterno.
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O DÉFICIT DEMOCRÁTICO DO SISTEMA TRI BUTÁRIO BRASILEIRO: A TÊNUE LINHA
ENTRE O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O DE VEDAÇÃO AO

CONFISCO

LE DEFICIT DEMOCRATIQUE DU SYSTÈME FISCAL BRESILIEN: L ALIGNE FRAGILE ENTRE LE
PRINCIPE DE LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE ET LE PRINCIPE DE LA NON CONFISCATION

Ieda Machado 
Maurin Almeida Falcão

RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de analisar a difícil conciliação entre os princípios da
capacidade contributiva e de vedação ao confisco no que se refere à transparência da carga
tributária. A linha tênue entre um princípio e outro feriria os fundamentos do tributo, impedindo
assim que o cidadão-contribuinte tenha a exata noção carga tributária que lhe é imposta. O
texto procura demonstrar ainda a estreita conexão entre o tributo e a evolução econômica e
política das sociedades, o que o torna um importante instrumento de consolidação da
democracia. Para isso, demonstra-se a ruptura entre a noção do tributo como meio dominação
para depois apresentá-lo como símbolo de igualdade a partir das duas revoluções que marcaram
a história: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esses dois eventos históricos
contribuíram para o surgimento, respectivamente, do princípio da capacidade contributiva e do
consentimento e, por último, da grande sociedade solidária em decorrência do conflito capital-
trabalho que marcou a segunda metade do Século XIX e daria início ao pensamento social-
democrata. O trabalho se preocupou também em analisar os dois princípios a partir da visão
constitucional em face da carga tributária brasileira. 
PALAVRAS-CHAVES: Tributo; Democracia; Princípio da capacidade contributiva; Princípio de
vedação ao confisco.

RESUME
Cet article a le but d'analyser la difficile conciliation entre les principes de la capacité contributive
et de la non confiscation en ce qui concerne la transparence de la charge fiscale. La ligne fragile
entre çes deux principes porterait attente aux fondements de l’impôt, ce qui empêcherait au
citoyen-contribuable d’avoir l'exacte notion de la charge fiscale qui lui est imposé. Le texte
cherche à démontrer encore la connexion étroite entre l’impôt et l’évolution économique et
politique des sociétés, ce qui le fait un important instrument de consolidation de la démocratie.
Pour cela, il est démontré la rupture entre l‘idée de l’impôt en tant qu’un instrument de
domination pour ensuite le présenter comme symbole d'égalité à partir des deux révolutions qui
ont marqué l'histoire: la Révolution Française et la Révolution Industrielle. Ces deux événements
historiques ont contribué à l’apparition, respectivement, du principe de la capacité contributive et
du consentement et, finalement, de la grande société solidaire en raison des conflits entre le
capital et le travail, ce qui a marqué considérablement la seconde moitié du 19ème Siècle et
marqué le début de la pensée social-démocrate. Le travail s'est preoccupe aussi à analyser les
deux principes à partir de la vision constitutionnelle en ce qui concerne la charge fiscale
brésilienne. 
MOT-CLES: Impôt; Démocratie; Principe de la capacité contributive; Principe de la non
confiscation 
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O presente artigo tem o objetivo de analisar a difícil conciliação entre os princípios da capacidade contributiva e de vedação ao
confisco no que se refere à transparência da carga tributária. A linha tênue entre um princípio e outro feriria os fundamentos do
tributo, impedindo assim que o cidadão-contribuinte tenha a exata noção carga tributária que lhe é imposta. O texto procura
demonstrar ainda a estreita conexão entre o tributo e a evolução econômica e política das sociedades, o que o torna um importante
instrumento de consolidação da democracia. Para isso, demonstra-se a ruptura entre a noção do tributo como meio dominação para
depois apresentá-lo como símbolo de igualdade a partir das duas revoluções que marcaram a história: a Revolução Francesa e a
Revolução Industrial. Esses dois eventos históricos contribuíram para o surgimento, respectivamente, do princípio da capacidade
contributiva e do consentimento e, por último, da grande sociedade solidária em decorrência do conflito capital-trabalho que marcou
a segunda metade do Século XIX e daria início ao pensamento social-democrata. O trabalho se preocupou também em analisar os
dois princípios a partir da visão constitucional em face da carga tributária brasileira.              
 
Palavras-chave:  Tributo – Democracia – Princípio da capacidade contributiva – Princípio de vedação ao confisco.

 
 
RESUMÉ
 
Cet article a le but d'analyser la difficile conciliation entre les principes de la capacité contributive et de la non confiscation en ce
qui concerne la transparence de la charge fiscale. La ligne fragile entre çes deux principes  porterait attente aux fondements de
l’impôt, ce qui empêcherait au citoyen-contribuable d’avoir l'exacte notion de la charge fiscale qui lui est imposé. Le texte cherche
à démontrer encore la connexion étroite entre l’impôt et l’évolution économique et politique des sociétés, ce qui le fait un important
instrument de consolidation de la démocratie. Pour cela, il est démontré la rupture entre l‘idée de l’impôt en tant qu’un instrument
de  domination pour ensuite le présenter comme symbole d'égalité à partir des deux révolutions qui ont marqué l'histoire: la
Révolution Française et la Révolution Industrielle. Ces deux événements historiques ont contribué à l’apparition, respectivement, du
principe de la  capacité contributive et du consentement et, finalement, de la grande société solidaire en raison des conflits entre le

capital et le travail, ce qui a marqué considérablement la seconde moitié du 19ème Siècle et marqué le début de la pensée social-
démocrate. Le travail s'est preoccupe aussi à analyser les deux principes à partir de la vision constitutionnelle en ce qui concerne la
charge fiscale brésilienne.  
 
 
Mots-clés: Impôt – Démocratie – Principe de la capacité contributive – Principe de la non confiscation
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO
 
 
 

A passagem da tributação como forma de extorsão à tributação fundada nos princípios democráticos e de solidariedade

representou uma evolução que estaria na própria modernização da vida em sociedade. O tributo, desde a era dos impérios, tem sido

uma variável importante na composição da estrutura política das organizações sociais então precárias, até o advento do Estado

moderno. Do medievo até o ocaso do absolutismo, quando então emerge o brocardo de que não haveria tributação sem

representação(no taxation without representation), o que culminou no surgimento do princípio do consentimento, marco  do

progresso político na relação entre o Estado e o cidadão-contribuinte. Posteriormente, a Revolução Francesa, de cunho ideológico e

a Revolução Industrial, de cunho econômico, representariam o divisor de águas da tributação em bases democráticas e modernas. A

Revolução Francesa contribuiu com a formulação do princípio da capacidade contributiva e a consolidação do princípio do

consentimento, inscritos nos artigos 13 e 14 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A Revolução Industrial

por sua vez, revigorou os valores democráticos do tributo ao impor a criação de uma grande sociedade solidária fundada nos ideais
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do tributo como meio de igualdade social.

Contudo, as clivagens entre o princípio da capacidade contributiva e o de vedação ao confisco, demonstraria ainda uma

precariedade nas relações entre o Estado e o cidadão-contribuinte. Com efeito, a falta de transparência na exata definição das

fronteiras entre capacidade contributiva e confisco demonstraria que os valores fundamentais do tributo não estaria sendo

observados. A inexistência de medidas mais objetivas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e por que não dizer na própria

norma, expõe a fragilidade das bases democráticas da tributação. Esse conflito tem sido registrado em um significativo número de

sistemas tributários.

Tendo em vista, portanto, as clivagens entre os dois princípios, esse artigo se propõe a apresentar, em um primeiro

momento, os pilares de sustentação do tributo como expressão da democracia e da vida em sociedade. Com o intuito de melhor

expor o conflito, será necessário apresentar em um segundo momento, os limites da capacidade contributiva e o confisco, a partir da

análise de conceitos relacionados ao fenômeno da tributação. Em seguida, na terceira parte, a questão será remetida aos limites do

sistema constitucional tributário brasileiro, onde os princípios da capacidade contributiva e de vedação ao confisco serão tratados

conforme o entendimento dos doutrinadores pátrios. Posteriormente, a abordagem convergirá em direção à tênue linha entre a

capacidade contributiva e o confisco no sistema tributário brasileiro, sendo a análise permeada pela discussão acerca da liberdade e

do mínimo existencial, por exemplo. Finamente, uma última parte cuidará de apresentar o perfil do sistema tributário brasileiro e os

efeitos da redistribuição da carga tributária em face da noção de justiça fiscal.     

 

I – OS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO TRIBUTO COMO EXPRESSÃO DA DEMOCRACIA E DA VIDA EM
SOCIEDADE

 

O tributo como marco de civilização, conforme ressaltou Samsom,[1] acompanhou todo o processo de evolução da
vida em sociedade. Ao se analisar diversos momentos da história, verifica-se que as ações relacionadas com as conquistas de novos
territórios e a dominação de outros povos decorreram da necessidade do processo de acumulação e de busca de riquezas. Por isso,
pode-se afirmar que o fenômeno tributo, desde os primórdios das civilizações, foi um fator econômico e político de
desencadeamento de guerras as quais resultavam sempre em extorsão dos povos vencidos. Essa forma de pilhagem levou à
modalidade de tributação denominada de parasitária. Assim, o tributo passa a ser um fator de revoltas e de inconformismo frente a
um poder superior. Mesmo nesse período, os modos de tributação, além de não serem consentidos, resultavam sempre em
privilégios, uma vez que na Grécia e na Roma antigas, por exemplo, determinadas classes não pagavam tributos. Além disso,
contribuintes que não tinham como suportam o ônus tributário, se evadiam das cidades para fugir aos rigores fiscais impostos pelas
classes dominantes.

No medievo, a ascensão dos senhores feudais fez surgir a tributação dominial. A exploração de seus domínios, por meio
da cobrança de imposição da corvéia. Contudo, ao buscar a proteção dos senhores feudais, os indivíduos alienam parte da sua
liberdade e de seus meios de vida em proveito de um suposto bem-estar comum. A justificativa teórica da passagem do estado de
natureza para o do contrato social se dá, justamente, em função da necessidade de se explicar o sacrifício fiscal. Na sua base
conceitual, o contratualismo resulta na adesão do indivíduo a um meio social, ao qual ele deverá contribuir para a manutenção em
prol da eficiência coletiva. Entretanto, ainda não há qualquer forma de legitimação política do poder tributante. É importante notar
que nesses períodos históricos, a tributação se firma como instrumento de opressão, construindo-se a partir daí, uma rejeição natural
ao sacrifício fiscal e que perdura até os nossos dias.              

O ocaso dos senhores feudais leva ao fortalecimento do senhor absolutista. A partir daquele momento, passa a existir a

noção de fazenda privada do rei, a quem os indivíduos eram obrigados a oferecer o seu sacrifício fiscal. Abandona-se assim o modo

de imposição dominial e passa-se à tributação regaliana, destinada a sustentar as regalias e os gastos militares do senhor absolutista.

A contestação do poder absolutista e o seu conseqüente enfraquecimento favorece o surgimento de rejeição ao tributo nos moldes
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até então aplicados. Da Magna Carta do Rei João sem Terra emergiu o princípio que norteia até os dias atuais, as bases

democráticas da tributação. A afirmativa de que não haveria tributação sem representação (No taxation withtout representation)

seria o grande divisor de águas na história da tributação. O surgimento do princípio do consentimento ao tributo limitou qualquer

iniciativa do senhor absolutista no sentido de impor o ônus tributário sem a participação democrática de seus súditos. Desse modo,

esse princípio estaria na origem dos fundamentos econômicos políticos do tributo e que seriam confirmadas nas duas revoluções que

definiriam os novos horizontes do tributo e da democracia: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial.  

A Revolução Francesa descartou os modos de tributação baseados nos fundamentos do Estado mínimo, onde a teoria do

benefício subsistia com forma de contraprestação direta daquilo que o indivíduo recolhia ao Estado. Do fim do sistema de repartição

dos encargos públicos sem qualquer observação às faculdades econômica dos indivíduos, surge no artigo 13 da Declaração dos

Direitos dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o princípio da capacidade contributiva, sob a inspiração de Rousseau,

inaugurando o que seria conhecido como tributos por “quota”.  Ainda, no artigo 14 da DDHC, temos a confirmação do princípio do

consentimento ao tributo, consolidando de vez os alicerces democráticos da tributação.

No que diz respeito à Revolução Industrial, as falhas do mercado liberal, em proporcionar o bem-estar dos indivíduos,
resulta no conflito entre o novo proletariado urbano os novos modos de produção capitalista. A intervenção do Estado leva ao
surgimento da tributação social-democrata, caracterizada pela produção de uma legislação social protetora dos direitos dos
operários. As iniciativas intervencionistas do Estado-providência do Século XIX resultaram na necessidade de meios de
financiamento, o que viria a ocorrer por meio do tributo, emprestando a esse um valor social. Foi fundada, a partir daquele
momento, a grande sociedade solidária, a qual se encarregaria de promover a igualdade de todos pelo tributo e diante do tributo.
Toda a construção da tributação social-democrata seria a confirmação e a consagração dos princípios tributários da capacidade
contributiva e do princípio do consentimento. Assim, o tributo passa a ser uma forma de se demonstrar a ação de toda a sociedade
com o intuito de assegurar o fortalecimento dos laços de solidariedade. Do que foi descrito acima, verifica-se que o tributo, em um
processo dinâmico de evolução política, deixa de ser um meio de dominação e passa a ser um instrumento de redistribuição e de
igualdade social.

Não obstante a consolidação do tributo como forma de sustentação da solidariedade social, o avanço do Estado sobre os
contribuintes resultou, ainda no Século XIX, sobre o questionamento da capacidade contributiva como via para igualdade das
condições sociais. Ora, o tributo é o meio por excelência para sustentar a redistribuição e a alocação de recursos. Todavia, o ônus
deve ser repartido por toda a sociedade com base nas faculdades contributivas de cada um. As reações a esse debate colocaram em
lados opostos, correntes favoráveis à manutenção de um elevado grau de progressividade do tributo como a única forma de repartir
o ônus tributário de forma justa, elevando o sacrifício fiscal de acordo coma elevação da renda dos indivíduos.

 

II – OS LIMITES ENTRE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E CONFISCO     

A amplitude do sacrifício fiscal do cidadão-contribuinte e a correta redistribuição dos encargos públicos tem sido objeto

de ampla discussão não apenas nos aspectos relativos ao Direito Tributário. Em realidade, a literatura recente tem tratado o tema

não apenas a partir da perspectiva jurídica mas também política, econômica e social.  Os efeitos da aplicação do princípio da

capacidade contributiva, em uma análise vertical das diferentes categorias de contribuintes, apontam, em um primeiro momento,

que esta seria a forma mais justa de se promover a justiça fiscal e a repartição equânime dos gastos do Estado. Quando se procede a

uma revisão dos princípios teóricos da tributação, depara-se com diversas classificações dos impostos as quais procuram

demonstrar, a partir de diversos dados econômicos dos contribuintes, a incidência sobre essa ou aquela expressão de riqueza, como

é o caso do patrimônio e da renda. A essas classificações, se junta também aquela relativa ao consumo, o que traz à tona a clássica

discussão sobre tributos diretos e indiretos. Qual dessas modalidades seria a mais eficiente para medir a capacidade contributiva do

cidadão.  A partir da justa aplicação de conceitos, seria possível determinar os limites do poder contributivo do indivíduo sem o

risco de ir além, o que levaria a uma situação de confisco. 

A precisa definição dos limites da capacidade contributiva dos indivíduos tem sido uma questão de difícil solução nos

sistemas tributários atuais. O problema se apresenta, sobretudo, no momento da análise econômica do alcance deste princípio. Tal
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assertiva se justiça em função de que no mundo jurídico, a situação estaria pacificada uma que os dispositivos legais vigentes

naqueles sistemas tributários definem claramente a medida exata da carga tributária. Contudo, tal medida seria tomada somente a

partir dos tributos diretos, desprezando os efeitos dos tributos indiretos sobre a capacidade contributiva dos indivíduos. Trata-se de

uma antiga discussão que tem revelado um sem número de facetas e entendimentos divergentes. Ora, do ponto de vista do impacto

econômico sobre o contribuinte, das diversas formas de tributação, seja ela direta ou indireta, a realidade nos remete para uma

situação que beira o confisco, reduzindo substancialmente o poder aquisitivo dos contribuintes. A análise isolada da capacidade

contributiva dos indivíduos a partir apenas dos impostos diretos, gera distorções e reduz a transparência do sistema tributário.

Efetivamente, trata-se de uma zona cinzenta os limites entre capacidade contributiva e confisco. Esta linha tênue revela a lacuna

existente entre a necessária transparência do sistema tributário e as orientações quanto ao emprego democrático do tributo. Nesse

aspecto, o cidadão-contribuinte consente, por meio do processo democrático do voto, que o Estado possa tributá-lo com o objetivo

de encontrar os recursos necessários à solidariedade social. Todavia, as bases desse consentimento pressupõem que o cidadão tem o

dever cívico de participar no financiamento dos encargos públicos e ao Estado cabe a promoção do bem-estar comum. Porém, o

Estado deve atentar para os limites do seu poder tributante pois o jogo democrático é definido, no que se refere ao poder estatal,

pelos princípios constitucionais que arbitram as suas relações com cidadão-contribuinte. Persistindo o entendimento de que a

definição da capacidade contributiva estaria restrita aos cânones legais, sem qualquer observação aos efeitos econômicos reais do

sacrifício fiscal, estariam maculados os princípios democráticos consignados na declaração de 1789.        

Estaríamos assim, diante de uma situação de confisco? De forma inegável, poderia se afirmar que sim. Essa afirmativa

se apóia no fato de que a noção de fisco está estreitamente relacionada aos níveis da contraprestação estatal. Não há como

desvincular esses dois institutos. O grau de satisfação do contribuinte, diante de um quadro de carga tributária elevada e de

imprecisão quanto à justa repartição desta carga, estaria na qualidade da oferta dos bens públicos oferecidos pelo Estado. Sobre esse

propósito, Audier, recusando a natureza confiscatória do tributo e o alcance da contrapartida estatal, assim afirmou:

“Les impôts, loin d’être une confiscation, sont une contribution au bien commun: des services
publics de qualité sot une garantie de mobilité sociale pour tous, un rampart contre l’exclusion et un
instrument impliquant les riches dans la communauté politique”.

 

Deve-se notar que não são poucos os questionamentos de contribuintes quanto à falta de informações sobre a real carga

tribu[2]tária embutida nas diversas modalidades da exação fiscal, apesar da farta previsão legal existente em diversos

ordenamentos jurídicos. Geffroy[3] ressalta em seu trabalho, as dificuldades e a reticência da doutrina em definir o fenômeno do

confisco:

 “L’apport de la doctrine juridique dans la construcition d’un principe de non confiscation par
l’impôt est três inégal et d’une certaine manière assez décevante, sans doute du fait de la diffulté à
résoudre l’opposition entre deux príncipes fondamentaux: le príncipe du respect de la proprièté
privée et le príncipe de la necessite de l’impôt, le droit de l’individu et le droit de l’Etat.”  
 

 Apesar da opacidade das normas pertinentes ao princípio da capacidade contributiva, não há como negar a sua

contribuição para a vida em sociedade e para a noção de justiça fiscal, enfim, para a vida democrática. Ao se traçar uma linha

vertical para explicar a lógica do princípio da capacidade contributiva, verifica-se que todos seriam iguais pelo tributo e diante do

tributo. Portanto, a sua contribuição à vida em sociedade, já que não se poderia conceber uma sociedade sem tributo, é um traço

marcante do mundo contemporâneo, notadamente a partir da construção da sociedade solidária e da social-democracia na segunda

metade do Século XIX.   
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III - O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DE VEDAÇÃO AO CONFISCO NO DIREITO

CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO

 

A forma de governo republicana pressupõe a igualdade formal entre as pessoas, enquanto que o regime democrático, a

igualdade material com a distribuição eqüitativa dos ônus para a manutenção do Estado dentro do critério da razoabilidade e da

legalidade.

A Constituição Federal de 1988 determina que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de

Direito, fundamentado na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e

pluralismo político. Elege como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a

promoção do bem de todos.

A origem do poder está expressa na Constituição. Emana do povo a partir da eleição de seus representantes ou

diretamente segundo os termos da própria constituição.

Estabelecidos os limites formais, sem a necessidade de explicitar as teorias acerca dos fundamentos do Estado

Democrático de Direito, imperioso se faz analisar a eficácia das normas e princípios constitucionais informadoras do Direito

Brasileiro sobre o tratamento tributário dispensado aos cidadãos, com o objetivo de avaliar se o Estado assegura a aplicação dos

princípios constitucionais na positivação e aplicação do Direito Tributário e em último caso, o quão democrático é o sistema

tributário brasileiro.

O constitucionalismo moderno tem como objetivo fundamental salvaguardar o homem do poderio do Estado. A

delegação de poderes ao Estado pela sociedade é moldada e limitada pela Lei Magna, que ao homem comum deve fornecer os

mecanismos para a garantia de seus direitos fundamentais. As funções do Estado contemporâneo, constitucionalmente definidas,

comumente invadem a esfera privada. A tributação é um exemplo clássico. Por meio dela, o Estado retira da sociedade uma parcela

de seus ganhos para cumprir os seus fins em prol da coletividade. A pergunta básica é: até qual limite está o Estado autorizado a

subtrair recursos do contribuinte? A resposta à questão é simples, mas sua concretização no mundo fático é bastante complexa.

Primeiro deve ser considerada a capacidade econômica do contribuinte e segundo a necessidade do próprio Estado para o

cumprimento de suas funções. Dentro desta ótica está determinado o princípio da capacidade contributiva do Art. 145, § 1º da

Constituição Federal de 1988:

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

O princípio da legalidade está na base de formação do Estado Moderno. A grande questão que norteia a separação entre

sociedade e Estado é exatamente a questão tributária e a passagem do domínio da propriedade para as mãos dos particulares, com a

criação da dicotomia público versus privado. A liberdade, em primeiro plano, deve assegurar as condições de sobrevivência do

indivíduo e numa sociedade capitalista, a sua riqueza. A tributação atinge o cerne essencial de sobrevivência dos indivíduos na

medida que lhes subtrai uma parte de seus recursos e os transfere para o Estado. O princípio do consentimento foi a base de

formação do princípio da legalidade e do princípio da Representatividade. No início, o consentimento para tributar era dado pelo

indivíduo, depois passou a ser coletivo, e é exatamente com esta mudança que outros princípios se tornaram essenciais, dentre eles o
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da capacidade contributiva e o da vedação ao confisco. Não basta que a instituição do tributo seja legal, ou seja, respeite o devido

processo legislativo para sua positivação, as competências constitucionais e os ditames do Código Tributário Nacional. É preciso,

resgatar da legalidade ínsita aos primórdios da tributação moderna que é exatamente o consentimento dos cidadãos para que o

Estado pudesse se financiar e prover a sociedade de bens e serviços que o mercado ou os indivíduos isoladamente não poderiam

fornecer. A lógica primordial no princípio do consentimento é a necessidade do Estado e a capacidade dos indivíduos, traduzido, a

última, na Constituição Federal de 1988 como princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Qualquer

extrapolação a estes dois limites retira o consentimento dos indivíduos dado ao Estado para subtração de parte de sua riqueza e

torna ilegítima a exação tributária. As palavras do mestre Ricardo Lobo Torres são bem elucidativas sobre a questão:

 
Quanto à origem, o liberalismo contemporâneo à constituição do Estado Fiscal buscou nos direitos
naturais, o positivismo dos séculos XIX e XX radicou-a no próprio direito positivo e hoje procura-se
ligá-la à natureza das coisas ou aos direitos marais, preexistindo ao poder tributário como qualidade
essencial da pessoa humana e correspondendo ao direito público subjetivo que erige a pretensão à
incolumidade diante da ordem tributária objetiva. [4]

 

O conceito de cidadão de Nelson Saldanha reforça a proeminência do homem sobre as instituições que compõem o

Estado, cuja função básica é servir ao próprio homem:
 

Disso tudo resultou o surgimento do conceito de cidadão.
Disse Mabbot que o cidadão de qualquer Estado ocidental moderno carrega dentro de si algo de
Hobbes, de Locke e de Rousseau. Podemos dizer, arredondando a frase, que foram as experiências
ligadas à implantação da mentalidade liberal (e democrática) que condicionaram o surgimento da
figura do cidadão em sentido moderno. Ligado a uma dimensão política como o ateniense ou como o
romano, mas não atado a uma polis absorvente nem a um status indeclinável, o cidadão em sentido
moderno constitui uma metamorfose do súdito. Ele se entende como contribuinte, dentro da velha idéia
inglesa de que o pagamento de impostos se vincula ao direito de representação; ele é eleitor, em face
da idéia de que cada homem consciente participa da formação da vontade do corpo político; ele é
integrante da opinião pública e da vontade geral.[5]

 

O conceito de cidadão apresentado, embora de qualidade inquestionável, está longe de ser aplicado na prática da

sociedade brasileira, principalmente se considerados os três últimos elementos, participação efetiva do cidadão nas decisões do

estado, na formação da opinião pública e na concretização da vontade geral em termos de definição de política fiscal.

A Constituição Federal de 1988 não distingue capacidade econômica da capacidade contributiva e, segundo posição

doutrinária dominante, as duas expressões seriam sinônimas no ordenamento jurídico brasileiro.

A tributação como forma de realização da justiça é comumente associada aos direitos fundamentais pela doutrina

contemporânea. O respeito a estes direitos e o atendimento aos interesses da coletividade, bases do Estado Democrático de Direito,

impõem dentro do princípio da razoabilidade, limites mínimos e máximos para a atividade estatal tributária. O princípio da

capacidade contributiva se ampara no princípio da igualdade para a realização dos ideais democráticos. Aquele que maior riqueza

tiver deverá pagar mais tributos e dessa forma contribuir mais para a manutenção da cosia pública em franco atendimento à justiça

fiscal.

Os temas justiça tributária e Direito Tributário como integrantes do ordenamento jurídico próprio do Estado Democrático

de Direito vem sendo tratado sistematicamente por Klaus Tipke[6], sob a ótica da justificação e da extensão da tributação sobre a

sociedade, considerando o aspecto econômico.

A política tributária atual, seguindo os moldes observados na formação e desenvolvimento do sistema tributário
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brasileiro dominado pelas elites, é realizada sob a pressão de grupos de interesses. Os representantes do povo, democraticamente

eleitos, se prestam a suportar estas pressões em franco interesse eleitoreiro. Políticos vivem dos votos de seus eleitores e norteiam

suas atividades pelo objetivo de se manterem no poder. Assim, em termos tributários, principalmente em épocas de campanhas

eleitorais, buscam a divulgação da sua pessoa política, em algumas ocasiões por meio de discursos que pregam a redução de

impostos, aparentemente em prol do cidadão oprimido pelo poderio tributário do Estado e das empresas que terão maior capacidade

de desenvolvimento econômico. Em outros casos, apostam nos programas sociais assistencialistas sem especificar quem irá pagar a

conta, e quanto a sociedade será onerada em termos tributários.

Esta é a democracia da elaboração das normas tributárias. Às vezes segue interesses de grupos de pressão melhor

articulados que outros, e em outras ocasiões se destina a promover politicamente os representantes da democracia brasileira.

Evidente que nem toda a legislação tributária atende estes dois fins preconizados. Há a necessidade de governar e a política fiscal é

um dos mais importantes instrumentos para este fim. O que deve ser ressaltado, é que a sociedade ao transferir o poder para o

Estado tem que buscar mecanismos que ultrapassem a mera formalidade legal para exercer o devido controle, principalmente sobre

o processo legislativo tributário. Os princípios postos constitucionalmente, por si só não têm o condão de impedir a atuação estatal

fora dos limites constitucionais e nem sempre o Poder Judiciário encontra no sistema jurídico elementos que possam sustentar a

aplicação dos princípios constitucionais. É o que ocorre com os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco

tributário e sua difícil conciliação.

Os princípios fundam a ordem constitucional, entretanto, necessitam de comandos de otimização para sua concretização

e aplicação fática. Na ordem constitucional contemporânea pluralística, a análise de determinada norma posta em relação aos

princípios norteadores do sistema jurídico pode demonstrar a cooperação, a justaposição ou até mesmo a contradição de

princípios.[7] Sob este aspecto é que se pode questionar a difícil conciliação entre os princípios da capacidade contributiva e do

confisco aplicados às questões tributárias no Brasil.

Existem princípios que sustentam o sistema tributário e são garantidos pelo Estado Democrático de Direito. São

considerados por Klaus Tipke como “princípios de jusestatalidade formal e material”.[8] Dentre eles estariam os princípios da

igualdade, da legalidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da imposição estatal socialmente justa. O princípio

da capacidade contributiva, expressamente consagrado na Constituição Federal de 1988, encontra reforço no princípio da igualdade.

É, entretanto, abstrato e impreciso e necessita ser concretizado no ordenamento jurídico sob pena de colocar novamente o homem

comum à mercê do poderio do Estado.

Questão preliminar se refere a que tipos de funções tributárias o princípio da capacidade contributiva é extensível.

Entende-se sua aplicabilidade à função primária da tributação: a função fiscal. Nos domínios da extrafiscalidade, o tributo é

utilizado pelo Estado com funções reguladoras, como instrumento para estimular ou inibir determinadas condutas dos contribuintes.

Nesta seara, o princípio da capacidade contributiva perderia espaço para outros mais relevantes aplicáveis à questão como no caso

dos tributos excessivos sobre atividades nocivas à saúde pública.

A legalidade formal do sistema tributário não garante a justiça tributária. É preciso haver igualdade e legitimidade na

cobrança dos tributos. Mas até mesmo a igualdade esbarra no princípio da capacidade contributiva. Não basta simplesmente

considerar as desigualdades para um tratamento equitativo, é imperioso estabelecer também os limites da atuação estatal relativos à

atividade tributária para possibilitar que cada um contribua de forma igualitária na medida de sua capacidade econômica e

patrimonial.

O princípio da capacidade contributiva evoluiu, desde sua afirmação no século XIX, como justificador da progressão

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6045



tributária para se tornar verdadeira proteção constitucional do sujeito passivo em relação ao Estado. [9]. Entretanto, como poderiam

ser estabelecidos os limites da capacidade contributiva? Fala-se em mínimo existencial que não poderia ser atingido pela exação

fiscal, entretanto como poderia ser definido este mínimo existencial? Haveria da mesma forma um limite para o máximo tributável,

depois de garantido o mínimo existencial? Onde termina a capacidade contributiva e começa o confisco? Como limitar a atividade

legislativa, influenciada por grupos de pressão e por interesses eleitoreiros, para proteger o cidadão dos excessos estatais? Dizer ao

homem comum que a Constituição de seu país lhe garante que o Estado não pode estabelecer tributos além sua capacidade

econômica sob pena de incorrer em confisco é como entregar para alguém que tem um problema, a solução numa caixa lacrada sem

qualquer instrumento que permita sua abertura. Quais seriam os indicadores de capacidade contributiva tributária? Certamente a sua

definição deveria ser pautada pelo princípio da igualdade. Além disso, o mínimo existencial e a determinação da parcela excedente

que poderia ser tributada devem ser considerados segundo o trinômio “igual tributação de igual situação econômica com igual efeito

oneroso”.[10]

O princípio da capacidade contributiva deve operar também sobre a tributação indireta do consumo. No caso da

seguridade social, o princípio pode ser relativizado, pois em certos casos, como por exemplo, o dos contribuintes autônomos, há a

possibilidade de opção por um pagamento maior da contribuição com o objetivo de proporcionar maior retorno na aposentadoria.

Mesmo assim, a parcela obrigatória exigida do contribuinte relativo à contribuição para a seguridade social deve obedecer ao

princípio da capacidade contributiva, pois se legitima pelo poder impositivo do Estado o qual deve ser limitado.

Alguns indicadores de capacidade contributiva podem ser doutrinariamente eleitos: ‘a) grandeza dinâmica de fluxo

“renda”(incremento patrimonial); b) a grandeza estática do estoque “patrimônio” (fundo de consumo e investimento); c) a grandeza

dinâmica de fluxo “consumo” (consumação de bens)’ [11]. Cada um desses indicadores é onerado por cada tributo. A tributação

indireta sobre o consumo é também uma forma de tributação da renda que restou após a incidência do imposto de renda. Os

sistemas tributários atuais proporcionam a tributação recorrente e este é um problema para a determinação da capacidade

contributiva. O fato gerador é determinado na lei que institui o tributo. Assim fica o legislador livre para inventar tributos a bel

prazer. Como seria possível uma limitação constitucional mais eficiente? Esta é uma questão difícil de responder, em precedentes

efetivos no direito brasileiro, seja pela via legislativa ou judicial.

A tributação direta é mais controlável pelo contribuinte em relação à capacidade contributiva que a tributação indireta. É

mais fácil determinar os limites impostos pelo Estado sobre a renda que sobre o consumo. O sistema é mais transparente no Brasil

quando se considera o imposto sobre a renda assalariada. Entretanto, na comparação entre a tributação sobre a renda das empresas

associada à isenção sobre os dividendos distribuídos aos sócios e a tributação sobre a renda assalariada, certamente será verificado

outro déficit democrático do sistema, pois não é possível ao cidadão certificar se os princípios da capacidade contributiva e o da

igualdade estão devidamente aplicados à questão. Isto sem contar que a maior parte do ônus tributário incidente sobre as empresas é

repassado aos produtos e serviços e arcado pelos consumidores.

 

A imposição tributária por meio dos impostos indiretos sobre o consumo não permite a verificação da capacidade

econômica do contribuinte. Pode até mesmo atingir o mínimo existencial, além de ferir os princípios da igualdade e da

progressividade. Imagine, no caso brasileiro um trabalhador que ganhe um salário mínimo e tenha, no caso hipotético que sustentar

apenas a si próprio. É de conhecimento de todos que o salário mínimo não é suficiente para garantir educação, moradia, saúde e

alimentação, previdência e assistência social, ou seja, nem sequer garante o mínimo existencial. Como então aceitar que este mesmo

cidadão pague tributos sobre propriedade, luz, água, cesta básica e bens de consumo e demais serviços essenciais que precisar

usufruir? Não seriam estes tributos de caráter confiscatório? Embora não seja um problema exclusivamente brasileiro, dada a franca
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decadência da tributação sobre a renda em prol da tributação sobre o consumo, não há como negar o caráter confiscatório e desigual

do tratamento dispensado à maioria da população brasileira em decorrência dos 48%[12] de carga tributária incidente sobre o

consumo no Brasil em 2008. Uma possível solução para esta distorção democrática seria proporcionar o retorno social dos tributos

às classes mais oneradas, considerando sua capacidade econômica por meio de programas sociais voltados para suprimento das

necessidades que seriam contempladas dentro do mínimo existencial, embora a solução não seja tão simplista, uma vez que

programas assistencialistas devem estar associados a outros que promovam o desenvolvimento e permitam no longo prazo a

supressão dos auxílios.

O princípio da razoabilidade além de determinar o limite mínimo existencial para a incidência da tributação informa

também sobre o limite máximo da riqueza suscetível de tributação, acima do qual haveria o efeito confiscatório. O direito

constitucional à liberdade também não deve ser relativizado com a atividade tributária, sendo, ao contrário, limitador desta

atividade.

O princípio da capacidade contributiva é um dos critérios de justiça distributiva por informar sobre o critério igualitário

da distribuição da carga tributária. É um dos pilares da justiça fiscal. Contribui para a formação de uma sociedade solidária e justa.

Deve nortear a busca de um sistema tributário pautado pela igualdade, equidade, justiça e pela garantia dos direitos fundamentais. A

justiça fiscal é um termo amplo promotor da justiça política por meio da qual o Estado realiza suas funções distributivas de renda,

sendo um dos seus componentes a justiça tributária. Neste contexto, a capacidade contributiva é um dos mais importantes princípios

aplicáveis à tributação, pois proporciona o tratamento isonômico entre os contribuintes.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão[13] de 26 de agosto de 1789 consagrou o princípio da capacidade contributiva

em seu décimo terceiro artigo: “Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma

contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades”. A Constituição Francesa de 1791

acolheu este princípio e influenciou a maioria das constituições promulgadas a partir de então.

A capacidade contributiva só pode ser entendida a partir dos princípios constitucionais da igualdade, ponderação e

razoabilidade, associados às limitações constitucionais ao poder de tributar. Entretanto, é necessário estabelecer possibilidades

fáticas para a mensuração da riqueza.[14]

A capacidade contributiva seria a capacidade econômica qualificada aos fins de solidariedade e do interesse

coletivo.[15] Portanto, não basta que o cidadão tenha condições econômicas, ou um superávit financeiro/patrimonial para arcar

com os tributos. Também deve haver a necessidade do Estado em cobrar os tributos, seja para sua manutenção, seja para a

regulação social ou econômica. Neste ponto, novamente, fica o indivíduo refém do sistema e sem condições adequadas de controle

sobre os gastos estatais. O processo legislativo de aprovação do orçamento e a própria complexidade da matéria não permitem ao

indivíduo comum nem sequer entender se as destinações dadas ao orçamento estatal são as melhores opções considerando o

atendimento da maioria da coletividade. Mesmo no Estado Democrático de Direito, como no caso brasileiro, a eleição de um

presidente, confere, de certa forma, uma carta branca para definir as políticas públicas, sem mecanismos de participação social que

pudessem interferir de forma efetiva no processo. Não se deve esperar do ser humano atitudes altruístas quando os interesses são

econômicos, mas mecanismos eficientes e não principiológicos apenas para o controle social, os quais poderiam, no mínimo,

conferir maior justiça tributária, fiscal e social, pela força da coletividade e pela verdadeira prevalência do interesse da maioria.

O efeito de confisco ocorre quando se extrapola a capacidade contributiva do indivíduo. Poderá ser verificado sempre

que a tributação desrespeitar qualquer princípio norteador das normas sobre tributação, configurando transferência confiscatória

para os cofres públicos. Para sair do plano ideal e poder construir um raciocínio mais próximo da realidade, podem se eleitos alguns
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delimitadores como o próprio princípio da capacidade contributiva norteador de todo o sistema tributário, o direito de propriedade,

base do sistema capitalista, e o princípio da livre iniciativa em atendimento aos princípios da ordem econômica.[16]

O efeito de confisco começa onde termina a capacidade contributiva do cidadão. A tributação confiscatória destruiria a

capacidade contributiva e inviabilizaria o próprio sistema econômico, político e social. Nas palavras de Estevão Horvath “ocorre

confisco quando se supõe existente uma riqueza que, na realidade, não existe”.[17]

As funções do princípio da capacidade contributiva seria fundamentar a imposição tributária ou no dizer dos franceses,

“princípio da necessidade do tributo”, limitar o legislador na produção das normas tributárias e orientá-lo no uso desse poder para

os fins que se destina a tributação, principalmente ao considerar seu caráter de justiça social ao promover a devida contribuição de

cada um, a redistribuição de renda e o desenvolvimento da sociedade.[18]

A via judicial seria o único caminho que o contribuinte teria para afastar tributos formalmente legais que ultrapassassem

sua capacidade contributiva e assumissem caráter confiscatório. Entretanto, esta não é uma análise fácil de ser verificada devido à

ausência de definição objetiva no direito nacional.[19] Enquanto isso, o comando do Art. 150, IV da Constituição Federal de 1988

oferece, ao legislador, apenas um rumo axiológico confuso e tênue, sem realmente constituir um mecanismo de freio para o poder

estatal de subtrair recursos da sociedade por meio da tributação.

 
IV. A TÊNUE LINHA ENTRE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E CONFISCO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO

BRASILEIRO
 

O confisco inicia quando se extrapola os limites da capacidade contributiva. Entretanto, o sistema jurídico nacional não

estabelece o limite mínimo a partir do qual poderiam incidir as exações fiscais e o limite máximo, considerando também as

necessidades do Estado para consecução do bem comum.

A carga tributária deveria ser distribuída na proporção da riqueza da cada um de forma progressiva para atendimento

aos fins do Estado. A justiça tributária deve ser pautada nos dizeres de Klaus Tipke[20], pela ética tributária, a qual estuda a

moralidade da atividade tributária aplicada tanto aos poderes estatais como aos contribuintes. Uma distribuição que não seja pautada

pela capacidade contributiva gera privilégios e discriminações

Os ensinamentos de Ricardo Lobo Torres apontam a vedação da cobrança de tributos com caráter confiscatório como

decorrência do princípio da proteção à liberdade e não simplesmente como extrapolação do princípio da capacidade contributiva:

 
A imunidade contra os tributos confiscatórios está em simetria com a do mínimo existencial, fundada
também na liberdade: enquanto aquela impede a tributação além da capacidade contributiva, a
imunidade ao mínimo vital protege contra a incidência fiscal aquém da aptidão para contribuir. A
proibição de tributo confiscatório, em suma, não decorre do postulado ético da capacidade contributiva,
senão que constitui princípio de proteção da liberdade, que, pode ser violentada nos casos de tributação
excessiva.[21]

 

Estabelecer a renda necessária para o mínimo existencial não é tarefa fácil. Diversos países da União Européia têm

dedicado estudos para a sua determinação da forma mais individualizada possível. Ricardo Lobo Torres defende que “o mínimo

existencial, como liberdade normativa que é, pode ter as suas garantias aperfeiçoadas pelo poder regulamentar do executivo” O

autor ainda complementa que “a Administração Pública pode, sem prejuízo da unidade normativa, baixar regulamentos autônomos

para a garantia dos direitos fundamentais previamente declarados na Constituição.”.[22]
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Não só a regulamentação da proteção dos direitos fundamentais pelo Executivo se destinaria a garantir o mínimo

existencial nos ensinamento do referido autor, também a correta atuação do Estado pode prover esta garantia.

 
            A plena garantia do mínimo vital se efetiva por intermédio do processo administrativo e da
eficiência dos órgãos da Administração. A ampliação dos direitos compreendidos como condição para
o exercício da liberdade faz com que a ação dos órgãos administrativos tenha influência decisiva assim
para assegurar-lhes o status negativus como o status positivus. Processo administrativo rápido e justo,
boas escolas, bons hospitais, eficiente administração financeira e monetária, estatísticas corretas sobre
os níveis de pobreza que permitam a reorientação dos investimentos estatais, políticas públicas
destinadas à erradicação da miséria, tudo contribui para assegurar a igualdade de chance e o mínimo
existencial.

 

A observância do mínimo existencial, timidamente verificada no Brasil na legislação do imposto de renda, a despeito de

outros países como Itália (mínimo vital) ou Espanha (mínimo existencial), deveria valer para todos os tributos, inclusive os que

incidem sobre o consumo e sobre a atividade produtiva. Nestes casos é possível evitar o efeito confiscatório pela não incidência

tributária sobre gêneros de primeira necessidade ou pela isenção da tributação sobre a propriedade considerando determinadas

características que possam identificar contribuintes sem capacidade contributiva.[23]

 

Estabelecer critérios para identificar onde termina a capacidade contributiva e começa o confisco não é tarefa fácil. O

mínimo existencial deve ser considerado frente às despesas familiares e às circunstâncias pessoais de cada um.

 

V - O PERFIL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO: REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA E JUSTIÇA

FISCAL

 

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, por meio do Observatório da Equidade do CDES, vem

desenvolvendo esforços para a obtenção de informações para subsídio aos debates sobre a construção de um sistema tributário justo

pautado pela simplificação, racionalidade e progressividade. Objetiva que a tributação possa estimular o crescimento econômico

brasileiro com justiça social. Considera que a atual estrutura tributária é injusta por promover a regressividade e ferir o princípio da

igualdade no tratamento tributário, ao onerar as classes menos favorecidas com a maior imposição tributária. A falta de

transparência para o cidadão em relação às alíquotas e valores pagos referentes a tributos embutidos nos custos de produtos,

serviços e mão-de-obra, associado ao verdadeiro labirinto que se tornou a legislação tributária e ao processo legislativo que não

garante a produção de normas para atendimento à maioria da coletividade, faz com que a transparência do sistema tributário

brasileiro seja bastante comprometida e que o exercício da cidadania tributária se torne uma utopia social. O resultado é uma

inversão de valores morais pautados pela ética da sonegação fiscal, em decorrência deste sentimento de injustiça que a sociedade

brasileira experimenta mesmo num Estado Democrático de Direito.

A regressividade tributária poderia ser minimizada com o devido retorno à sociedade de parte dos recursos arrecadados

com a tributação, principalmente em favor das classes com déficit econômico, entretanto, esta ainda não é a realidade brasileira,

pois, há insuficiência de investimentos em saúde, educação, moradia, segurança, saneamento, que comporiam parcela do mínimo

existencial atingida pela tributação regressiva representada pela incidência dos tributos indiretos. A carga tributária brasileira é alta e

se comparada à média dos países da OCDE, entretanto, dos 33,8% do PIB, correspondente à carga tributária de 2005, apenas 9,5%
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do PIB retornaram à sociedade como investimentos públicos em educação(4,4%), em segurança pública (1,2%), saúde (3,5%) e

somente o percentual de 0,4% foram investidos em habitação e saneamento, num país em que uma grande parte da população ainda

vive sem redes de esgoto e radicada em favelas.[24]

Outras questões também são apontadas como a distribuição não igualitária de recursos entre os entes federativos, dada a

distância verificada entre os orçamentos per capta de municípios mais ricos em relação aos mais pobres. Também foi ressaltado,

pelo Observatório de Equidade do CDES, a não superação das distorções sobre os tributos incidentes sobre as empresas os quais

têm comprometido as decisões de investimentos e a geração de empregos.

Uma das recomendações do CDES para corrigir os problemas do sistema tributário brasileiro seria a reformulação do

sistema para atingir a justiça fiscal e a equidade com base na distribuição da carga tributária de acordo com a capacidade

contributiva de cada contribuinte. Isto já está posto constitucionalmente. A proporção da contribuição de cada um deve ser pautada

pela riqueza que possuir. O que se questiona é a falta de mecanismo para garantir o princípio constitucional.

A injustiça fiscal do sistema tributário brasileiro e consequentemente a falta de democracia tributária decorre não só do

desrespeito à capacidade contributiva do cidadão e ao efeito confiscatório do sistema, principalmente se considerada a incidência

tributária sobre a população com baixa renda, mas também em função do baixo retorno social dos tributos, da complexidade do

sistema decorrente do grande número de tributos, da incidência em cascata, excessiva burocracia tributária. Além disso, faltam

mecanismos para o exercício da cidadania tributária. A tributação indireta, aparentemente indolor, propicia a cultura tanto pelas

classes sociais mais ricas quanto pelas mais pobres de que a população de baixa renda não paga imposto e que as retribuições

sociais do Estado seriam benesses concedidas aos seguimentos mais necessitados. Esta sociologia do tributo às avessas prejudica o

controle social sobre o Estado por entendimento errôneo sobre o processo da tributação e seus efeitos distorcidos sobre a sociedade.

Se o cidadão menos abastado entende que não paga tributo e que quem arca com os custos dos benefícios sociais que recebe, são as

classes  economicamente favorecidas, por que haveria de se preocupar com as questões tributárias. Este seria um problema de quem

paga os tributos e não da população em geral. Restam comprometidos o exercício da cidadania e a consolidação da democracia

tributária.

O beneficiário dessa confusão acerca dos verdadeiros pagadores de tributos no Brasil é o próprio Estado que de certa

forma ganha liberdade, embora aparentemente legal, para perpetuar as deficiências do sistema de acordo com os interesses de

manutenção do poder. Esta ausência de consciência social sobre a necessidade de implementação da democracia tributária

inviabiliza o controle social sobre a tributação e, dentro desta lacuna, o sistema tributário brasileiro, num processo perverso de

autopoiese tributária, se perpetua pela reprodução e reciclagem de seus próprios componentes, distinguindo-se da sociedade e

desvirtuando os fins a que deveria atender.

A injustiça tributária pelo não atendimento ao princípio da capacidade contributiva fica flagrante quando são analisados

os dados da distribuição da carga tributária por faixa de renda e por base de incidência. A tributação indireta provoca uma retenção

de 48,8% da renda de quem ganha até 2 salários mínimos, 38% para quem ganha de 2 a 4 salários mínimos e 26,3% para quem

ganha mais de 30 salários. Já a tributação direta tem curva ascendente em relação ao crescimento da capacidade contributiva. Varia

de 3,1% a 9,9% para rendas de até 2 salários mínimos e maiores que 30 salários respectivamente, conforme dados de 2004. [25]

A alta regressividade da tributação sobre o consumo não é compensada pela fraca progressividade da tributação direta e

o resultado é a incontestável injustiça tributária e fiscal. A tributação sobre o consumo alcançou o patamar de 48% da carga

tributária em 2008, enquanto que a tributação sobre a renda, no mesmo ano, atingiu o percentual de 20,50% da carga tributária total.

[26].
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Uma das conclusões mais importantes do CDES é a ausência de cidadania tributária no Brasil, conforme constou do

relatório sobre indicadores de equidade, a qual foi definida e contextualizada da seguinte forma:

 
Cidadania tributária significa a conscientização do cidadão para o fato de que a necessária arrecadação
de tributos deve reverter-se em benefícios que cumpram o papel de atender às necessidades da
coletividade, reduzindo distâncias sociais. Transparência, tanto no que diz respeito às fontes quanto aos
usos dos recursos públicos é palavra-chave e primeiro requisito para o exercício da cidadania
tributária.[27]

           
Há ainda no relatório um destaque que reforça o déficit democrático na tributação, ponto central do presente trabalho,

que é a ausência de cidadania tributária, agravada pela falta de debate sobre o assunto, sendo um dos pilares da injustiça fiscal

sentida pela sociedade brasileira, o qual mina o ânimo do cidadão de contribuir para o financiamento do Estado. A falta de

conscientização sobre a importância da participação social nas questões fiscais faz com que o cidadão deixe de ser parte ativa no

processo orçamentário estatal, não tenha visão clara sobre a relação entre a arrecadação tributária e aplicação dos recursos e não

exija a disponibilização das informações essenciais à transparência do sistema tributário. A ausência de cidadania torna-se um fator

de retro-alimentação das deficiências do sistema por atuar como causa e como conseqüência ao mesmo tempo. Para atuar sobre um

problema, o primeiro passo é ter consciência de sua existência, nesse aspecto a conscientização da sociedade brasileira para os

problemas do sistema tributário é ponto fundamental para um longo processo de mudança em busca da justiça fiscal.

 

CONCLUSÃO

Como exposto ao longo do presente trabalho, o tributo acompanhou todo o processo de evolução econômica e política da

sociedade. Por isso, trata-se de um fenômeno social que marcou o próprio desenvolvimento das civilizações. Como ressaltado

anteriormente, não se poderia imaginar uma sociedade sem tributo.  Desde os impérios, passando pela Idade Média, até o fim do

absolutismo e o advento do Estado contemporâneo, o tributo se revelou como um produto da própria evolução política. Após ter

sido utilizado como meio de dominação, tornou-se um notável instrumento de democracia. A contribuição do princípio do

consentimento e da capacidade contributiva, além da edificação dos Estados sociais, fez com que o ônus fiscal se convertesse em

um meio de sobrevivência da própria democracia. Não obstante essa abordagem, os sistemas tributários se viram diante da

dificuldade em estabelecer em que momento cessaria a capacidade contributiva dos indivíduos e o começaria o confisco. Tem-se

revelado difícil para a doutrina e a jurisprudência firmar entendimento em tal direção. A análise do problema à luz apenas do viés

jurídico não tem fornecido a resposta esperada. A questão é transportada, então, para a análise econômica, onde se poderia encontrar

a resposta ao problema. O presente trabalho buscou também demonstrar o fenômeno no direito pátrio ao expor o princípio da

capacidade contributiva e de vedação ao confisco no direito constitucional tributário. Desse modo, fez-se necessário expor o perfil

do sistema tributário brasileiro no que se refere à redistribuição da carga tributária segundo os parâmetros da justiça fiscal. Com

isso, foi possível estabelecer, na presença das variáveis analisadas, a conexão entre sistema tributário e democracia, aonde foram

apontadas as lacunas existentes no que se refere a uma maior precisão entre capacidade contributiva e confisco. Somente uma

análise dos dois princípios, a partir de visão jurídica e econômica e que se poderá contribuir para uma maior transparência da

imposição tributária e para o aperfeiçoamento do sistema democrático.     

 
                                                          * Doutor em Direito Tributário Internacional e Professor do Mestrado

em Direito da Universidade Católica de Brasília.
                           ** Mestranda em Direito na Universidade Católica de Brasília.
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O ESTADO FISCAL CONSTITUCIONAL

THE STATE CONSTITUTIONAL TAX

Francisco Lisboa Rodrigues
Nathalie De Paula Carvalho

RESUMO
A atividade tributária proveniente do Estado Fiscal é limitada pelos dispositivos que estão
inseridos na Constituição Federal de 1988, oportunidade em que se destacam os direitos
fundamentais dos contribuintes e os princípios tributários aplicáveis. Trata-se da
constitucionalização do Direito Tributário. O dever de pagar tributos é uma realidade inconteste,
haja vista ser este o principal meio de financiamento estatal. Por meio de uma aplicação da
Teoria Constitucional Tributária, iluminada pela constitucionalização do Direito, serão
apresentadas algumas reflexões sobre a feição contemporânea do Estado Fiscal, agora embebido
por um pós-positivismo que está tentando, com todas as suas forças, implementar uma ordem
jurídica mais próxima do cidadão, respeitando os limitas que orbitam a seara tributária. 
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalização do Direito Tributário; Estado Fiscal; Estado
Democrático de Direito. 

ABSTRACT
The activity tax from the State Tax is limited by the devices that are inserted in the Constitution
of 1988, at which we highlight the fundamental rights of taxpayers and tax principles apply. This
is the constitutionalization of the Tax Law. The duty to pay taxes is an undisputed fact,
considering this to be the primary means of funding. Through an application of Constitutional
Theory Tax, illuminated by the constitutionalization of the law, we will present some reflections
on the contemporary feature of the State Audit, now soaked by a post-positivism that is trying
with all his forces, implement a law more closer to the citizen within the limits that orbit the
harvest tax.
KEYWORDS: Constitutionalization of the Tax Law; State Tax; Democratic State of Law.

INTRODUÇÃO
 

A cidadania está inserta como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, na forma do art. 1º, inciso II, da

Constituição Federal de 1988.  Os recursos públicos são, em sua maioria, retirados da sociedade, ou seja, originários do esforço

social de produção e adquiridos em considerável monta por meio da tributação, que se reveste de suma importância para a

Administração Pública, sendo esta a forma usual para o financiamento dos gastos governamentais.

 

A política fiscal, nesse viés, representa um conjunto de medidas financeiras empregadas pelos governos para orientar o

comando da conjuntura econômica, como sendo o estudo axiológico e técnico destas atuações à luz da teoria econômica e

financeira. Depreende-se que este é o processo que deve anteceder a discriminação de espécies econômicas de renda e de capital,

para sofrerem diferentes incidências de tributação no intuito de instrumentalizar os seus objetivos.

 

Paradoxalmente, esta relação, na mesma via que promove, restringe os direitos fundamentais dos contribuintes e esta será a

problemática enfrentada neste artigo. Explica-se: para que o Estado forneça saúde, moradia, assistência social, etc., precisa buscar

nos tributos os recursos necessários para o atendimento destes fins, que são também direitos fundamentais. Para uma maior e mais

efetiva proteção do sujeito passivo da relação tributária, bem como a preservação do pacto federativo, urge a implementação de
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medidas de aproximação entre o fisco e o contribuinte.

 
1 O CONSTITUCIONALISMO E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO
 

As Constituições atuais são o resultado de um processo histórico (VILLALÓN, 1989) trilhado por movimentos

revolucionários materializados pela ideia de uma organização de poderes político-estatais limitados, conectados com um conjunto

de direitos fundamentais que se manifestam por meio de um documento escrito, dotado de supremacia sistêmica entre os seus

enunciados. Herbert Hart (1994) identifica que havia uma norma atributiva de mando nas formas mais rudimentares de

agrupamentos humanos, embora os grupos sociais menos desenvolvidos possuíssem diferenciações evolutivas no âmbito normativo.

 

Em outras palavras, o termo “constituição”, do latim constitutio, constituere, pode ser entendido como um conjunto de

preceitos estabelecidos pela soberania de um povo para servir de base à sua organização política e firmar os deveres dos

componentes. Neste sentido a constituição é invenção da modernidade, pelo que Karl Lowenstein (1976, p.159) deixa claro que

 
El triunfo definitivo del documento constitucional escrito, como sanción solemne de constitucionalismo
democrático, empezó em el Nuevo Mundo, primero con las Constituciones de las colonias americanas
que se tranformaron em Estados soberanos al rebelarse contra la corona inglesa, y después com la
Constitución de la Unión em 1787.[1].

 

O autor se refere, logicamente, ao período imediatamente anterior à independência dos Estados Unidos da América, em

1776. Esta data não é isenta de discussão, já que o documento de Virgínia não foi o primeiro a adotar a forma de uma constituição

escrita. Todavia, as que lhe precederam – New Hampshire e Carolina do Sul – não possuíam o conteúdo de uma constituição, já que

não romperam com o paradigma anterior medievo. As ideias referentes a um contrato social, à soberania popular e princípios

universais, categorias marcantes do discurso revolucionário, não se fizerem presentes nesses textos. Não é outro o posicionamento

de Horst Dippel (2007, p. 8-9), pelo que vale a transcrição:

 
Para sermos rigorosos, devemos recordar que a Declaração dos Direitos da Virgínia não foi o primeiro
documento constitucional da Revolução Americana. Na verdade, ele foi precedido pela Constituição de
Hampshire,  de 5 de janeiro de 1776, e pela Constituição da Carolina do Sul, de 26 de março de 1776.
Contudo, a linguagem usada nestes dois documentos assemelha-se muito mais à do Bill of Rights
britânico, a linguagem dos antigos direitos e liberdades subvertidos, mas agora resgatados para se
poderem restaurar. Embora haja uma breve referência ao direito natural na Constituição de Hampshire,
e embora o documento de Carolina do Sul tenha sido o primeiro a intitular-se como “constituição”, em
nenhum dos dois se apela para a soberania popular, para os princípios universais, para os direitos
inerentes à natureza humana ou para a constituição escrita enquanto “a base e fundamento do governo”.
Enquanto constituições escritas, e porque foram as primeiras, a sua forma era nova, mas o seu conteúdo
não tinha ainda rompido com o vocabulário e as conotações tradicionais.

 

Vê-se, portanto, nas Constituições modernas, uma clara referibilidade para com a ideia geral do contrato social, ou seja,

um acordo entre os membros de uma sociedade, pelo qual reconhecem a autoridade, igualmente sobre todos, de um conjunto de

regras, de um regime político ou de um governante, partindo do pressuposto de que tanto os indivíduos quanto o poder público o

irão respeitar. As teorias sobre o contrato social se difundiram nos séculos XVI e XVII como forma de explicar a origem legítima

dos governos e, portanto, das obrigações políticas dos governados ou súditos.

 

  Para uma adequada compreensão dessa transformação, necessário se faz um breve resgate histórico para compreender o
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presente e projetar o futuro de uma sociedade, de modo a evidenciar a trajetória percorrida pelo Direito Constitucional, bem como

direcionar as tarefas dos intérpretes. Pelo que se observa, não há como separar o(s) constitucionalismo(s) da evolução histórica dos

vários modelos de Estado. Na verdade, só se torna eficiente falar sobre os fundamentos de uma teoria do Estado e sua respectiva

formatação quando estabelecidos seus paradigmas pelo pensamento político moderno Assim, sem guardar uma ordem cronológica

estrita, pode-se afirmar que a história nos apresentou o Estado absoluto, o Estado Liberal e o Estado Social.[2] Cada um deles

dispunha de uma particular forma de organização e de exercício de poder. Para Nelson Saldanha (2010, p. 37) no Estado absoluto o

poder público foi ordem  concentração; no liberal, foi reflexo de um consenso; no sócia, vem sendo assistência e plano. Portanto,

para cada Estado, pode-se falar em uma singular concepção de constituição. A pergunta que não cala se dirige ao papel do Estado

como garante e protetor dos princípios revolucionários. Gustavo Zagrebelsky (2005, p.25-26) aponta que:

 
El actual derecho constitucional ha renunciado visiblemente a sus principales tareas. Em vez de
intentar síntesis histórico-culturales de la época constitucional presente, como base de elaboraciones
abiertas ao porvenir, su máxima aspiración es propornerse como prontuario de soluciones
inevitablemente dirigidas al pasado. Así, el derecho constitucional termina por configurarse como una
continua búsqueda de medios de emergência, perennemente retardatária y necesariamente
instrumentalizable y instrumentalizada em sentido político. De este modo, el derecho constitucional se
contenta continuamente con ser um subproducto de la historia y de la política, em vez de intentar
convertise al menos en uma fuerza autónomamente constitutiva tanto de una como de outra. [3]

 

O Constitucionalismo eleva a constituição a uma categoria jurídico-política. J.J. Gomes Canotilho (2003, p.51) o define

como uma teoria que ergue o princípio do governo limitado para a garantia dos direitos na organização político-social de uma

comunidade. Na sua análise, considera os conceitos moderno e histórico de constituição: pelo primeiro, entende-se a ordenação

sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito cujo conteúdo são os direitos e as liberdades que

fixam os limites do poder público; pelo segundo, a abordagem é centrada no conjunto de regras e estruturas institucionais

conformadoras de uma ordem jurídica em um sistema social.

 

O sistema constitucional, sob a luz deste modelo de Constitucionalismo, representa o novo ângulo tomado pela

Constituição, agora conectada a uma moldura social, induzindo a um conjunto de forças e formatos políticos que unem a sociedade e

o Estado, evitando, dessa forma, um esvaziamento do seu significado. Em sentido amplo, esse movimento está relacionado ao fato

de todo Estado possuir uma Constituição em qualquer época, independentemente do regime adotado; em sentido estrito, é a técnica

jurídica de tutela das liberdades (século XVIII), que promoveu o exercício dos direitos e garantias fundamentais, tendo como base as

constituições escritas e sendo protegidos contra o arbítrio do Estado. André Ramos Tavares (2008, p.01) identifica quatro sentidos

para o constitucionalismo:

 
Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-social com origens históricas
bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é
identificado com a imposição de que hajam cartas constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa
terceira concepção possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das
constituições nas diversas sociedades. Numa vertente mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à
evolução histórico-constitucional de um determinado Estado.

 

Resgata-se a compreensão de Karl Larenz (1997, p.458) sobre a aplicação das leis, que (quando?) faz menção à

interpretação que privilegia a concordância material, do mundo dos fatos, de modo a evidenciar a ideia de unidade e bloco em que

se insere o ordenamento jurídico. Assim, a lei não correria o perigo de carregar uma norma sem eficácia social, mas sim se torna

latente, viva, gerando efeitos positivos para a sociedade, sua principal destinatária, em vez de se esconder em uma análise

superficial e apegada à literalidade. Nesse sentir, os direitos fundamentais dos contribuintes e os deveres do Estado, na esfera

tributária em especial, devem ser arregimentados à luz da ordem econômica e financeira. 
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No dizer de Humberto Ávila (2008, p.145), urge existir um equilíbrio na atividade fiscal para que possa ser extraído o

máximo de efetividade possível. E arremata mencionando que a atuação do poder de tributar e os efeitos concretos emanados das

obrigações tributárias não podem provocar restrições excessivas aos direitos fundamentais, devendo existir, entre ambos, uma

relação de concordância objetiva e prática, que se consubstancia em exigências inerentes à compreensão e aplicação do sistema

tributário brasileiro. (ÁVILA, 2004, p.68). São, em outras palavras, os limites quantitativos e qualitativos que devem orbitar o

Direito Tributário.

 

A qualidade de cidadão é reconhecida à pessoa humana que se qualifica como tal por meio da ordem tributária. Para esta

materialização, evidencia-se o dever de contribuir, pautado por uma natureza ética e social coesa com a existência do homem,

anterior à constituição da sociedade política e à formulação do direito fiscal positivo.

 

O resultado desta análise é a concepção de cidadania no campo da ordem tributária como um componente da sociedade,

anterior à própria autoridade e, na mesma linha, à força do Direito imposta pelo Estado. Nesta ótica, o poder soberano decorrente da

constituição é medido e delimitado pelos fins ético-sociais, indispensáveis para a realização integral do papel do contribuinte.

 

Com o florescimento do pós-positivismo jurídico – o (neo)constitucionalismo contemporâneo – ocorrido no segunda pós-

guerra e que incluiu questões éticas no Direito, houve um afastamento da concepção puramente normativa do fenômeno jurídico.

Esta realidade é considerada por Luís Roberto Barroso (2007, p.208) o marco filosófico do novo direito constitucional, na medida

em que busca ir além da legalidade estrita, sem desprezar o direito posto, procurando empreender uma leitura moral do Direito sem

recorrer às categorias metafísicas, haja vista ser formado por uma ligação entre valores, princípios e regras.

A principal referência no desenvolvimento do Neoconstitucionalismo (ou novo direito constitucional) é a Constituição

alemã (Lei Fundamental de Bonn), de 1949, com a criação do Tribunal Constitucional Federal (em 1951) propiciando também o

incremento da seara científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição romano-germânica. Outro marco foi a

Constituição da Itália, de 1947, com a instalação da Corte Constituzionale, em 1956. Portugal e Espanha seguiram os mesmo passos

ao longo da década de 70, ao estabelecer a redemocratização.

 

No Brasil, o renascimento do direito constitucional se deu por ocasião da discussão prévia, da convocação, da elaboração e

da promulgação da Constituição de 1988, permitindo a travessia do Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e

violento para um Estado Democrático de Direito. A nova concepção reconhece a força normativa constitucional, o fortalecimento

da jurisdição constitucional e a inserção dos princípios e valores constitucionais em todo o ordenamento jurídico, concebendo a

Constituição como o “topo hermenêutico que conformará a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”. (STRECK, 2004,

p.225).

 

Ressaltando a importância desta realidade, Clèmerson Merlin Clève (2001, p.207) aponta que “uma Constituição

democrática é uma fonte inesgotável de argumentos que podem ser utilizados com o sentido de democratizar o direito”, inclusive se

for o caso, para o fim de negar a aplicação à lei que viole um valor protegido pela Lei Fundamental.

 

Diante da dependência em relação à realidade social, não seria suficiente o sentido unívoco e objetivo da ordem vigente,
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haja vista que a “ordenação sistemática inclui valores em si e isso não vale apenas para a formação do sistema através da ciência e

da jurisprudência, mas também para as construções do legislador”. (CANARIS, 2002, p.179). René David (1996, p.93) esclarece

que a lei é a melhor técnica para enunciar orientações claras, tendo em vista a complexidade das relações sociais.

 

Essa abordagem resvala na contestação do conceito de positividade ou positivação do Direito, como uma indicação de um

sistema autodeterminado ou fechado[4] operacionalmente e posto por decisões, implicando na exclusão de qualquer

supradeterminação direta não mediatizada por critérios intrassistêmicos e por outros meandros, tais como o social, a política, a

economia, a ciência, etc. A Constituição é a ordem normativo-jurídica essencial de uma comunidade e o Direito Constitucional é

direito positivo, mas não somente isso.

 

A hierarquização interna entre Constituição e lei infraconstitucional traduz uma condição já superada de reprodução

autopoiética (MATURANA; VARELA, 1980) do Direito moderno, servindo para o seu fechamento normativo e operacional.

(MATURANA; VARELA, 2001). Em oposição, consequência direta da constitucionalização, encontra-se a alopoiese, fruto da

reprodução de uma comunicação jurídica: “a Constituição determina como e até que ponto o sistema jurídico pode reciclar-se sem

perder sua autonomia operacional”. (NEVES, 2007, p.71). Isso é o que se denomina de processo de concretização constitucional,

mantendo-se uma circularidade entre a criação e a aplicação do Direito. Excelente amparo ao que aqui se defende é apresentado por

Rodolfo Viana Pereira (2007, p. 164), ao se referir à hermenêutica como Constituição, sendo preciosa a transcrição da passagem:

 

Podemos definir o âmbito da Hermenêutica Constitucional (o âmbito do fazer
hermenêutico no Direito) não mais xomo o processo de descoberta de uma vontade
intrínseca à norma, seja a vontade subjetiva ou objetiva, seja a vontade da Lei
infraconstitucional ou da própria Constituição. Também não e equipara tout court à
disciplina sistematizadora de catálogos cerrados de métodos de interpretação. Para
além disso, a Hermenêutica no Direito torna-se concretização, ou seja, processo de
reconstrução do Direito aplicável ao caso, à luz do padrão constitucional e através
de um procedimento argumentativo e racionalmente controlável.

 

Marcelo Neves (2007, p.73) diz que se trata da função descarregante da Constituição que impede o bloqueio do sistema

jurídico pelas diversas expectativas de comportamentos que circundam a complexidade da sociedade contemporânea, reconhecida

pela institucionalização dos direitos fundamentais, afirmando ainda que, por intermédio destes, a Constituição pretende responder às

exigências do seu ambiente.
 

A interpretação dos fenômenos políticos e jurídicos é produto de uma determinada contextualização histórica, envolvendo

também as circunstâncias do intérprete, processo que exige a identificação da posição dos atores em cena e das forças materiais

atuantes, o que Karl Larenz (1997, p.285) denomina de pré-compreensão, também referenciada por Gilmar Ferreira Mendes,

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco (2007, p.04), na medida em que o conceito e o objeto de uma

constituição estarão condicionados por concepções prévias. Os fundamentos iniciais são os pré-conceitos, os pré-juízos, as pré-

suposições. Daí a conhecida frase de Martin Heidegger (1997, p. 209): toda interpretação que se coloca no movimento de

compreender já deve ter compreendido o que se que interpretar.  Surge a necessidade de racionalizar e controlar essa pré-

compreensão constitucional.

 

O próprio exaurimento do modelo iluminista-cientificista de explicação da realidade, denunciado, por exemplo, pela Teoria

Crítica Social (Escola de Frankfurt), já pressentiu que todos os mecanismos criados para uma nova compreensão da realidade são
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apenas novos rótulos, ganhando nomes adequados. Ignorando este alerta – assim como vem sendo a inesgotável criação dos seres

humanos e da História – convencionou-se denominar esse momento de “pós-modernidade”.

 

Boaventura de Sousa Santos (1999) investiga como esta orientação inovadora – até que se demonstre o contrário – se

manifesta de maneira rápida e profunda nos cenários sociais, culturais, políticos e econômicos, não escapando de uma perspectiva

internacional, preocupando-se sempre com a história das nações atingidas. Sua proposta é revisitar conceitos, modelos, teorias e

soluções que até então eram consideradas eficazes para diagnosticar as crises institucionais que se instalavam, mas com o novo

constitucionalismo, são necessárias também novas reflexões.

 

Diante do exposto, resta claro que, por essa nova orientação hermenêutica e no contexto do Estado Democrático de

Direito, a Constituição passa a ser vista como uma norma de hierarquia superior e suprema, cujo conteúdo expressa uma série de

princípios e valores que são orientadores das disposições dos diversos ramos do Direito e das atividades jurídicas. 

 

2 O ESTADO-FISCAL E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO
TRIBUTÁRIO
 

Para o desempenho de suas atividades (saúde, educação, construção de estradas, fomento da economia, etc.), o Estado

depende de recursos financeiros, os quais provêm, em sua maioria, da tributação. A origem desta constatação remonta da

necessidade percebida pelo homem, em tempos primitivos, de que, para uma garantia mínima de suas liberdades e de seus direitos,

era necessária a sua reunião em grupos de indivíduos. Com o aumento destes, as relações de interesses comunitários passaram a ser

mais complexas, o que implicaria na utilização de recursos mais dispendiosos. A partir desse momento histórico, teve início a dação

de uma parcela do patrimônio individual em prol do bem comum, sendo esse o berço da tributação na história da humanidade.

 

Do latim, fiscus significava “cesto”, objeto que passava pelas residências e era apropriado para o recolhimento dos recursos

provenientes da população. Caso não existisse nada a ser fornecido, os agentes estatais entravam nas casas e apreendiam outros

bens. Diante dessa verificação, é válido ressaltar que, desde os primórdios da sociedade, o homem se vê na necessidade de

despender seus esforços para beneficiar a coletividade.

 

Com relação ao aspecto sociológico da atividade de tributar, partindo-se do princípio de que o Estado existe para servir ao

homem, o ente público tem por obrigação, na sua origem, promover a defesa dos interesses coletivos, existindo, notadamente,

dentre estes, a necessidade do provimento de recursos de natureza financeira. O objetivo da sociedade se traduz na busca do bem-

estar social por intermédio das atribuições do Estado.
 

A complexidade dos anseios em questão demanda, por sua vez, a preexistência de um ordenamento jurídico que sirva de

sustentáculo para tais relações, pois o ente estatal não é constituído apenas pela congruência de vários indivíduos de certo local, e

sim por uma universalidade. Nas palavras de Hans Kelsen (2006, p.317):
 
Como organização política, o Estado é uma ordem jurídica. Mas nem toda ordem jurídica é um Estado.
Nem a ordem jurídica pré-estadual da sociedade primitiva, nem a ordem jurídica internacional supra-
estadual (ou interestadual) representam um Estado. Para ser um Estado, a ordem jurídica necessita de
ter o caráter de uma organização no sentido estrito da palavra, quer dizer, tem de instituir órgãos
funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho para a criação e aplicação das normas que a
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formam; tem de apresentar certo grau de centralização. O Estado é uma ordem jurídica relativamente
centralizada.
 
 

Kelsen (1995, p.191) aduz ainda que “o Estado é uma sociedade politicamente organizada porque é uma comunidade

construída por uma ordem coercitiva, e essa ordem coercitiva é o Direito”. Nesta linha de raciocínio, Paulo Bonavides (1995, p.107)

considera o Estado como uma forma de sociedade, não sendo a única nem a mais vasta, coexistindo com outras instituições, como a

família e a religião. Ao questionar sobre qual seria o ponto essencial que separa o Estado como uma organização de poder das

demais sociedades influentes sobre o comportamento dos seus membros, conclui:
 
Inquestionavelmente, esse traço fundamental se cifra no caráter inabdicável, obrigatório ou necessário
da participação de todo indivíduo numa sociedade estatal. Nascemos no Estado e ao menos
contemporaneamente é inconcebível a vida fora do Estado. Ao passo que as demais associações ao de
participação voluntária, conservando sempre livre aos membros a porta de entrada e saída, o Estado,
que possui o monopólio da coação organizada e incondicionada, não somente emite regras de
comportamento senão que dispõe dos meios materiais imprescindíveis com que impor a observância
dos princípios porventura estatuídos de conduta social.

 

Desde os primórdios da história da humanidade, a relação de tributação entre os indivíduos e o Estado é representativa de

uma obrigação jurídica. Os egípcios, os persas, os fenícios, os assírios usavam os tributos como instrumentos de servidão. Na Grécia

Antiga, somente o cidadão grego era isento do pagamento de tributos, evidenciando a dualidade “povo dominante e povo

dominado”, dando-se o mesmo na Roma Antiga.

 

Na Idade Média, os tributos eram o principal sustentáculo do sistema feudal, consubstanciados na obrigação de pagamento

pelos servos aos senhores feudais inúmeras prestações, tais como a corvéia, a capitação, a talha, etc.

 

Com a Magna Carta de 1215, surge a primeira declaração dos direitos contra a tributação, ao impor no seu art. XII que os

tributos fossem cobrados de maneira razoável. O art. XV previa o princípio do consentimento, que corresponde atualmente à

legalidade tributária, na medida em que preconizava a necessidade de convocação pelo Rei de um conselho para a fixação de um

novo tributo, salvo nos casos de costume, de resgate do rei, da elevação de seu filho mais velho a cavalheiro ou do dote para a filha

mais velha.

 

Conforme relatos de Ricardo Lobo Torres (2000, p.03), somente na Idade Moderna os tributos deixaram de ser destinados

às despesas extraordinárias, constituindo-se na principal fonte de receita do Estado, com a missão de custear as despesas públicas.

Sobre o surgimento do Estado Fiscal, registra-se que:

 
Com o advento do Estado Fiscal, feição financeira do Estado Democrático, e a partir do
desenvolvimento do capitalismo, as despesas públicas passaram a ser financiadas por tributos
(ingressos derivados), especialmente por impostos, além de empréstimos públicos, em substituição à
exploração do patrimônio do príncipe, que caracterizava o Estado Patrimonialista, providos por
ingressos ordinários. (TORRES, 2000, p.97).
 

 
Pode-se afirmar que o Estado Fiscal surgiu pela modificação social e econômica ocorrida no Iluminismo e pela decadência

dos Estados monárquicos do feudalismo, período em que a tributação era instável e dirigida a apenas determinado grupo de pessoas,

v.g. com a finalidade de abastecer a fazenda do rei, assumindo a feição de confisco. Com o crescente desenvolvimento do comércio,

da indústria, da liberdade de iniciativa do homem, o tributo surgiu com a função de angariar receitas para a manutenção do Estado e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6060



como instrumento apto a proteger a propriedade privada. O constitucionalismo passou a exigir do Estado a preservação dos valores

de liberdade e de propriedade, evidenciando, pelo menos em tese, um equilíbrio de doação de parte do patrimônio individual ao

fisco como pagamento de conservação da sociedade.

 

Nesse sentido, Sacha Navarro Calmon Coelho (2000, p.36) assevera que o exercício da tributação é fundamental aos

interesses do Estado, tanto para auferir as receitas necessárias à realização de seus fins, sempre crescentes, quanto para disciplinar e

conter o amplo poder de tributar em prol da segurança dos cidadãos. Souto Maior Borges (2002, p.04) recupera esta orientação ao

acrescentar que:

 
E a virtude, na relação tributária, identifica-se com a igualdade de tratamento, o justo equilíbrio, a
ponderação equilibrada das relações isonômicas entre fisco e contribuinte no plano normativo. A justiça
fiscal não deve temer o passo atrás, em direção à aurora romana da meditação sobre o Direito. Justiça
fiscal, é ela também a arte de dar a cada um o que é seu. O estatuto tributário é não só do contribuinte.
É do fisco e do contribuinte numa relação isonômica. Ao fisco o que é do fisco, mas só o que é dele. Ao
contribuinte somente o que lhe pertence. Só vive honestamente, só não lesiona ninguém, quem dá a
cada um que é seu.

 

O Estado Fiscal, portanto, é aquele que recebe o poder de tributar, produto de uma ordem constitucional que lhe conferirá

essa prerrogativa de formação de receitas e, ao mesmo tempo, uma série de limitações para o exercício da tributação, característica

marcante dos estados contemporâneos politicamente organizados e esculpidos em uma constituição escrita e rígida. Um dos

principais suportes desse poder atribuído ao Estado Fiscal se encontra no contrato social, que gera a publicização do tributo,

oportunidade em que todos os indivíduos, sob a égide do Estado, dispõem de parte de seus bens para a conservação de sua

liberdade. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres (1991, p.121), “é o preço mínimo da liberdade, é a transformação do imposto em

coisa pública”.

 

Com a consolidação da função fiscal do Estado, em um momento de afirmação da burguesia, o princípio da legalidade

tributária se fortaleceu, os tributos se tornaram permanentes e, a partir do século XVIII, foi difundido na esteira da Revolução

Francesa e da independência dos Estados Unidos. No Estado Democrático de Direito, com as influências das ideias iluministas,

ficou estabelecido que só os representantes do povo, reunidos no parlamento, poderiam criar obrigações, e de que o poder executivo

seria um mero executor das políticas por eles definidas, traduzindo-se em “um viés plural como meio de garantir a democracia, a

unidade do sistema jurídico e a igualdade de tratamento entre os cidadãos”. (ROYO, 2000, p.42).

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou as principais diretrizes do Direito Tributário, com os direcionamentos básicos

responsáveis pela relação do Estado (fisco) com o particular (contribuinte): definiu as espécies de tributos com as suas limitações,

distribuiu as competências e estabeleceu a repartição das receitas tributárias. Portanto, o Direito Tributário, como os demais ramos

jurídicos, é projetado pela Constituição, por meio de orientações que devem ser observadas, eis que fundamentais na relação do

Estado com o indivíduo e vice-versa, preservando os direitos, os deveres e as garantias dos contribuintes[5]. Na lição de Geraldo

Ataliba (1968, p.08), o Sistema Constitucional Tributário é o “conjunto de princípios constitucionais que informam o quadro

orgânico de normas fundamentais e gerais de Direito Tributário vigentes em determinado país”.

 

O fenômeno da Constitucionalização do Direito não se perfaz apenas com a inclusão da Lei Fundamental nos diversos

ramos jurídicos, mas, sobretudo, com a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional. No tocante ao Direito

Tributário, esse movimento se mostrou mais ativo: no plano formal, notadamente pela repartição das receitas tributárias e pelos
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direitos fundamentais dos contribuintes, e, no plano material ou substancial, pela consolidação dos valores constitucionais

legitimadores do ordenamento tributário com a finalidade de humanizar a relação entre as duas partes, em especial os contribuintes,

tendo em vista que estes são afetados por uma onerosa carga tributária, uma das maiores do mundo.

 

A população em geral não tem suas necessidades básicas supridas com qualidade e eficiência, embora o dever de fazê-lo

seja constitucionalmente consagrado. Situação mais grave se revela quando a efetivação de alguns direitos reputados fundamentais

fica condicionada à comprovação de regularidade fiscal. A ideia de justiça fiscal (RIBEIRO, 2008, p.987) simboliza esta tendência,

fazendo surgir o que se convencionou chamar de Direito Constitucional Tributário. Ricardo Lodi Ribeiro (2008, p.1007) afirma que:

 
Nos dias atuais, a constitucionalização do Direito Tributário, longe de ser garantida pela abundante
previsão de dispositivos legais que contemplem institutos tributários, vai se revelar pelo resgate dos
princípios ético-jurídicos que informem a relação fisco-contribuinte, onde o ideal de justiça tributária
não se limita a uma mera figura de retórica a ilustrar o discurso do legislador constituinte.

 

A constitucionalização do Direito Tributário evidenciou o potencial do conflito entre os direitos fundamentais e as normas

constitucionais, proporcionando uma mudança de concepção da relação vertical do contribuinte que se contrapõe ao Estado para

relação horizontal de uma sociedade que divide os encargos fiscais com respeito ao pluralismo. Assim, o Direito Tributário

redimensionou as complexas relações entre a legalidade, a prática administrativa, a capacidade contributiva, a extrafiscalidade e a

progressividade do imposto. Paulo Caliendo (2008, p.204) reconhece que:

 
Igualmente o Direito Tributário possui a Constituição como premissa maior na formatação do discurso
jurídico. Contudo, tal fato não decorre da situação particular de cada sistema, tal como se a posição
topológica de uma norma determinasse ab initio se a matéria é o ou não constitucional. Tal erro
indicaria a inexistência de princípios constitucionais implícitos. O Direito Tributário nacional deve ser
analisado a partir da ótica constitucional e não apenas do fato de a Constituição brasileira consagrar
grande espaço às normas tributárias. Essa é uma peculiaridade de nosso modelo normativo, moderno e
arrojado, mas não refuta o fato de que a Constituição é o lar por excelência do problema da cidadania e
a cidadania é questão fundamental da tributação.
 
 

José Casalta Nabais (2009, p.191-221), calcado no contexto português, considera que o Estado Fiscal possui interesses

próprios nas receitas provenientes da economia, mas identifica também seu caráter limitado. Considera que as tarefas de providência

e ordenação, seus objetivos sociais, econômicos e políticos são interligados com a necessidade de recursos para tanto, alertando que

“um estado que, através de regulamentação exarcebada ou de impostos exagerados, estorve, paralize ou destrua a produtividade da

economia, destrói-se como estado fiscal, pois que, ao minar a sua base, mina, ao fim e ao cabo, automaticamente a sua própria

capacidade financeira”. (NABAIS, 2009, p.198).

 

Preocupa-se com o agigantamento do Estado Fiscal e propõe que deve haver uma compatibilização dos princípios da

liberdade dos indivíduos e da operacionalidade do sistema econômico, “a ponto de não ser senão um invólucro de um estado em

subsistência, dono (absoluto) da economia e da sociedade pela via (pretensamente) fiscal”. (NABAIS, 2009, p.203).

 

Adverte (NABAIS, 2009, p.218) ainda que concretizar, porém, tais limites, quando não constem especificamente da

constituição, como é a regra, não é fácil. Naturalmente, que os mesmos não podem ser colocados numa fasquia tão baixa que

equivala, ao fim e ao cabo, a abandonar os contribuintes à ferocidade do fisco, o que ocorrerá certamente se a tributação atingir um

nível tal que o aproxime da verificação da chamada “lei do bronze do imposto”, segundo a qual ao particular deve ser deixado o

mínimo necessário ao seu consumo de modo que junto dele não possa constituir-se qualquer energia econômica potencial.
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O conteúdo valorativo da Constituição implica um dever negativo do Estado de não tocar certas esferas da subjetividade do

cidadão, ao mesmo tempo em que tem a responsabilidade de implementar ações positivas visando à concretização de valores

constitucionalmente albergados. Considerando-se que essas práticas se fazem sem qualquer tipo de reação social efetiva, cumpre

indagar se não seriam produto dos fatores estruturais da vida jurídica, compreendendo a cumplicidade do Poder Legislativo em

atender, em larga escala, as encomendas governamentais.

 

Vale salientar a sensibilidade que vem atingindo o Poder Judiciário, não mais propenso a homenagear o mero interesse

fazendário como se público fosse, mas sim em visualizar o contribuinte – individual ou empresa – como a personagem principal da

atividade de tributar, exercida pelo Estado Fiscal.

 

CONCLUSÃO
 

O Poder Legislativo, responsável pela edição das leis, deve caminhar ao lado do desenvolvimento da sociedade, das

empresas, do contexto econômico nacional e internacional, sendo relevante observar a realidade que se circunscreve ao seu redor

para balizar as determinações legais emanadas. De nada adianta a proliferação de leis, instruções normativas, emendas

constitucionais que sejam apartadas do meio em se inserem e a quem se destinam.

 

As normas existem para serem cumpridas. Mas esta constatação não isenta o Estado Fiscal de empregar em seus meios de

arrecadação o dever ético, a busca por previsões que visem à simplificação no emprego de técnicas, o respeito às decisões judiciais

pelos agentes fiscais federais. Os danos causados aos contribuintes pelo mau funcionamento da máquina tributária são corriqueiros e

não estão sendo reparados como deveriam, na medida em que têm se submeter ao Estado Fiscal se estas sujeições forem legítimas,

sem ser esta atuação revestida de arbítrios.

 

Forçoso é reconhecer a complexidade que envolve o funcionamento da Administração Fazendária federal, haja vista que o

gerenciamento dos tributos que são administrados não é simples. Mas é preciso conscientizar as autoridades de que os direitos

fundamentais dos contribuintes não podem ser deixados em um plano secundário. Se existem de fato problemas gerencias na

capacidade operacional da estrutura administrativa, que sejam buscados outros instrumentos para que a situação do sistema

arrecadatório se torne cada vez mais satisfatória.

 

Neste artigo, não se pretendeu criar uma nova Teoria Constitucional Tributária. Apresentaram-se reflexões que, sem

dúvida, estão longe de esgotar a temática. O objetivo foi, primordialmente, realinhar algumas peças deste jogo jurídico que estão em

desconformidade com o ambiente em que se aplicam.

 

O constitucionalismo que inundou o ordenamento jurídico brasileiro é uma faceta que registra uma evolução na

interpretação das leis e da Constituição, antes pautadas basicamente por regras, mas agora embebidas pela normatividade dos

princípios. O poder de tributar é limitador e limitado ao mesmo tempo, orientações que se confundem em um único instituto para

que seja possível a realização dos ditames inerentes ao Estado Democrático de Direito.
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[1] O triunfo definitivo da constituição escrita, como sanção solene do constitucionalismo democrático, começou no Novo Mundo, primeiro com as Constituições das
colônias americanas que se transformaram em Estados soberanos ao rebelar-se contra a coroa inglesa e, depois, com a Constituição da União em 1787. (tradução livre)
[2] Optou-se por iniciar a exposição a partir do Estado absoluto, considerando o fato de que a referência a Estado, atribuída a Maquiavel, ocorre no âmbito
temporário de construção das ideias liberais.
[3] O atual Direito Constitucional tem renunciado às suas principais tarefas. Em vez de fazer uma síntese histórico-cultural da época constitucional presente, como
base de elaborações abertas ao futuro, sua máxima aspiração é propor um prontuário de soluções inevitavelmente dirigidas ao passado. Assim, o direito constitucional
termina por configurar-se em uma contínua busca de meios de emergência, um pouco retardatária e necessariamente instrumentalizadora e instrumentalizada em
sentido político.  Deste modo, o direito constitucional se contenta continuamente em ser um subproduto da história e da política, ao invés de converter-se ao menos em
uma força autonomamente constitutiva tanto de uma como de outra (tradução livre).
[4] Nas palavras de Riccardo Guastini (2005, p. 176), o dogma da completude do direito está estreitamente ligado, do pondo de vista histórico, à codificação do
direito (especialmente do direito civil)  e, do ponto de vista ideológico, ao liberalismo jurídico, isto é, à doutrina do Estado de direito moderno.
[5] Para sedimentar a formação de uma Teoria Constitucional Tributária direcionada para essa nova orientação, a qual inundou os
obsoletos sustentáculos do antigo Estado Fiscal, que se mostra mais preocupado com o cidadão-contribuinte, recomendam-se as
leituras dos seguintes doutrinadores: Ederson Garin Porto (2009), Luís Emygdio F. Rosa Júnior (2009), Zelmo Denari (2009), Luiz
Celso de Barros (2008), Vitorio Cassone (2009), Luciano Amaro (2009), German Alejandro San Martim Fernandez (2008).
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O PAPEL DO MUNICÍPIO NO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 

THE ROLE OF TOWN IN BRAZILLIAN FISCAL FEDERALISM 

Leonardo José Peixoto Leal
Pedro Henrique Peixoto Leal

RESUMO
A importância da pesquisa sobre o tema “O papel do município no federalismo fiscal brasileiro” é
peculiar e necessária. O presente trabalho buscará analisar o sistema de repartição de
competências tributárias adotado na Republica Federativa do Brasil, tendo como objetivo focar
na atuação do município, bem como na possibilidade da sua ampliação. Na atual configuração,
os tributos se concentram na esfera federal, tendo ainda forte participação estadual, inclusive
com os repasses do orçamento, sendo a participação municipal a mais fraca e menos efetiva
tanto no tocante à competência legislativa e arrecadatória, quanto no valor proporcional dos
recursos administrados. Em contrapartida é no município que o contribuinte vive e realiza suas
atividades, ou seja, é no município onde ele se alimenta, mora, trabalha, se locomove, estuda,
gerando uma série de gastos como transporte público, poluição do meio ambiente com carros,
ar-condicionado, produção de lixo, desgaste das praças públicas, da pavimentação das ruas,
bem como do patrimônio público com acidentes. Nesse sentido, busca-se neste estudo verificar
se a atual configuração é adequada ao país, bem como propor uma maior atuação do município,
inclusive com a possibilidade de inverter a concentração de arrecadação e gerenciamento das
finanças junto a este ente federativo. 
PALAVRAS-CHAVES: Competência tributária; Município; Federação

ABSTRACT
The importance of research on the theme "The role of the municipality in the Brazilian fiscal
federalism" is unique and necessary. This study attempts to analyze the system of division of
powers tax adopted in the Republic of Brazil, Brazil, to focus on the actions of the council, as
well as the possibility of its expansion. In the current configuration, the taxes are concentrated in
the federal sphere, and has strong state involvement, including transfers to the budget, with the
participation in municipal weaker and less effective both as regards legislative powers and
arrecadatória, as in the proportional value of resources administered. On the other hand is the
municipality that the taxpayer lives and conducts its activities, ie in the city where he is
nourished, live, work, around the city last week, generating a series of spending as public
transport, pollution of the environment with cars, air-conditioning, production of garbage, drain
on the public squares, the paving of streets and public property with the accident. In that sense,
we try to verify this study is the current setting is appropriate for the country and to propose
further action the council, including the possibility of reversing the concentration of revenue
management and finance with the federal environment. 
KEYWORDS: Tax jurisdiction; Municipality; Federation 

Introdução

No presente trabalho busca-se fazer uma análise crítica do atual modelo de federalismo fiscal
adotado no Brasil. Trata-se de tema cujo estudo tem importância salutar. É recorrente nas discussões
jurídicas a afirmação de que a carga tributária é elevada no país, bem como é muito criticada a gestão e
aplicação do orçamento público.

A idéia é que a arrecadação é muito elevada e, em contrapartida, o dinheiro público é mal
empregado e por vezes objeto de corrupção e desvios de dinheiro por parte dos gestores públicos, não
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atendendo de forma satisfatória às necessidades básicas da população e gerando um descrédito do Estado.

O Brasil, como país de dimensões continentais, adotou um sistema diferenciado de federalismo,
trazendo para o conjunto dos entes da federação a figura do município que evoluiu de mero ente
descentralizador de administração dos Estados para um ente federativo significativo, com poderes,
competências e a participação efetiva na gestão do país. Entretanto, no tocante à arrecadação tributária e
gestão de recursos, o município está em último plano na divisão constitucionalmente estabelecida, sendo
certo, no entanto, que ele é quem abriga todos os cidadãos, sendo o único dos entes da federação a sofrer
diretamente com os gastos decorrentes do uso do espaço pelos indivíduos da sociedade, afora isso o
município é o ente federativo mais próximo dos cidadãos e mais consciente de seus anseios e
necessidades.

Nesta pesquisa buscar-se-á, ainda que de forma breve, analisar a estrutura atual do federalismo fiscal
brasileiro, propondo-se uma modificação no intuito de atribuir ao município uma concentração maior tanto
em relação à arrecadação de tributos, quanto na gestão das finanças e aplicação destas, objetivando uma
maior eficiência do Estado na utilização dos tributos e receitas oriundas de seus contribuintes.

  No primeiro momento, faz-se um breve levantamento e contextualização histórica do sistema
federativo adotado no Brasil, posteriormente, foca-se no estudo do município como ente federativo e sua
peculiar situação em relação ao Estado e a União; em seguida, avança-se para um levantamento e
abordagem crítica da atribuição de competência tributária feita pela Constituição Federal em relação a cada
ente federativo, por fim, sugere-se a possibilidade de se modificar o atual sistema, colocando o município
como o ente mais importante dessa relação, no intuito de melhor administrar e arrecadar as finanças
públicas.

2. Sistema federativo brasileiro

O conceito de federação consiste na união de estados para formação de um estado único. Tal forma
de Estado como se conhece hoje surgiu com a Constituição norte-americana de 1787, sendo este o berço
do federalismo que predomina na atual realidade global de Estados democráticos de Direito. Sobre o tema
leciona José Afonso da Silva (1996, p. 101):

O federalismo, como expressão do Direito Constitucional, nasceu com a Constituição norte-americana
de 1787. Baseia-se na união de coletividades políticas autônomas. Quando se fala em federalismo, em
Direito Constitucional, quer-se referir a uma forma de estado, denominada federação ou Estado
Federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-
constitucional, autonomia federativa. (destaques do original)

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil é
constituída pela união indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal. Tal afirmação traz vários
princípios e conseqüências. Primeiramente a adoção do modelo republicano como forma de governo, ou
seja, tem-se como características a representatividade popular, eletividade dos cargos dos poderes
executivo e legislativo, temporalidade dos mandatos e a responsabilidade dos indivíduos eleitos para com
a população; ademais, verifica-se ser o Brasil uma federação, entretanto, e este é o ponto nodal de análise
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desta parte inicial do trabalho, o sistema aqui adotado difere do federalismo clássico que tem um poder
central, união, e os centros regionais de poder, os estados.

No Brasil, há quatro espécies de entes federados, dotados de autonomia por expressa determinação
constitucional, como já mencionado, são elas: união, estados, distrito federal e municípios. Ademais, o
Estado brasileiro se tornou federado por processo inverso ao da federação pura, surgida nos Estados
Unidos. No sistema americano, os estados separados se uniram para formar uma federação, ou seja, a
formação do Estado único, federado e soberano, se deu por agregação, a junção de vários estados
autônomos que abdicaram de sua autonomia em favor da formação de um Estado único e forte.

Nesse sentido, há que se distinguir soberania de autonomia, enquanto a primeira corresponde a um
poder discricionário juridicamente ilimitado do Estado, o segundo é tão somente o limite
constitucionalmente estabelecido que o ente federado dispõe para atuar com certa discricionariedade,
dentro dos limites constitucionais. Nesse sentido é a lição de Celso Ribeiro Bastos (1995, p. 249):

Soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em virtude de ser ele juridicamente ilimitado.
Um Estado não deve obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso o coloca, pois, numa posição de
coordenação com os demais integrantes da cena internacional e de superioridade dentro do seu próprio
território, daí ser possível dizer da soberania que é um poder que não encontra nenhum outro acima
dela na arena internacional e nenhum outro que lhe esteja nem mesmo em igual nível na ordem interna.
A autonomia, por outro lado, é a margem de discrição de que uma pessoa goza para decidir sobre os
seus negócios, mas sempre delimitada essa margem pelo próprio direito. Daí porque se falar que os
Estados-Membros são autônomos, ou que os municípios são autônomos: ambos atuam dentro de um
quadro ou de uma moldura jurídica definida pela Constituição Federal. Autonomia, pois, não é uma
amplitude incondicionada ou ilimitada de atuação na ordem jurídica, mas, tão-somente, a
disponibilidade de certas matérias, respeitados, sempre, princípios fixados na Constituição.
Autonomia, destarte, é uma área de competência circunscrita pelo direito, enquanto a soberania não
encontra qualquer espécie de limitação jurídica.

Todo Estado, no sentido de nação e não de estado-membro, para poder configurar-se como tal, deve
ser soberano, entretanto, no atual estágio de desenvolvimento das relações internacionais há, no dizer de
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2002, p. 49), “uma forte tendência a sujeitar os Estados a uma
autoridade, ou se se quiser, a uma ordem internacional.” A soberania, portanto, pode sofrer hoje uma
espécie de limitação decorrente dos tratados internacionais, principalmente no tocante ao respeito aos
Direitos Humanos, entretanto, este não é objeto do presente estudo.

O Brasil, em relação a sua forma de estado, se organizava como Estado único no período imperial,
tendo assumido a condição de federação a partir da proclamação da república e da constituição de 1891,
constituindo, portanto, uma federação formada por desagregação, a repartição de um estado único em
vários estados federados. Tal realidade traz reflexos até os dias atuais na organização política
administrativa do país como adiante se demonstrará.

Há exceções à regra da autonomia dos entes federados, havendo casos em que a Constituição
autoriza o afastamento temporário da autonomia do ente e a intervenção de outro neste. Nos termos do art.
34 e 35, em casos excepcionais, a União poderá intervir nos Estados e estes poderão intervir nos
municípios que se encontram em seus territórios.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6068



Não obstante, tais situações estão sujeitas ao princípio da subsidiariedade, devendo somente ser
adotadas em último caso, de real e extrema necessidade, sendo certo que, conforme afirma Augusto
Zimmermann (1999, p.212) “a intervenção da União somente é justificada quando a instância inferior não
se encontra em condições suficientes à sua justa realização de um determinado interesse comum.”.

Importa destacar que mesmo com a possibilidade de intervenção federal e estadual não há que se
falar em hierarquia entre os entes federativos. A união, os estados, o distrito federal e os municípios
ocupam o mesmo plano hierárquico no sistema constitucional brasileiro, havendo tão somente uma
repartição de competências entre os entes. Tal situação revela a isonomia jurídica dos entes federados e a
necessidade que todos recebam tratamento jurídico-formal isonômico.

Outra questão importante está no fato de ser a federação brasileira insolúvel, tanto por determinação
do art. 1º da Constituição Federal retro citado, que afirma ser o Brasil formado pela união indissolúvel dos
entes federados quanto por previsão do art. 60 § 4º da Carta Magna que elenca o sistema federativo no rol
das chamadas “cláusulas pétreas”, ou seja, cláusulas constitucionais imodificáveis, que rejeitam qualquer
proposta de emenda constitucional que as alterem ou possibilitem sua extinção, configurando verdadeira
limitação material ao poder de reformar a Constituição.

2.1 O município na federação brasileira

Na Constituição Federal de 1988, como já dito, o município ganhou posição de destaque no
federalismo brasileiro, sendo elevado à condição de ente federado, com clara ampliação de sua autonomia
política, administrativa e financeira. Todavia, mesmo ante a expressa determinação constitucional, a
doutrina diverge quanto à classificação do município como ente federado.

Na opinião de Roque Carraza (1996, p.106), o fato de os municípios não terem representação no
Congresso Nacional, diferente dos Estados que dispõem dos senadores da república, faz com que aqueles
não integrem o pacto federativo, por não participarem da vontade da república.

Na mesma linha de pensamento, José Afonso da Silva (1996, p. 450-451) defende que o município
não integra a federação brasileira.

Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político-constitucional que necessariamente
integre o conceito de entidade federativa. Nem o município é essencial ao conceito de federação
brasileira. Não existe federação de municípios. Existe federação de Estados. Estes é que são essenciais
ao conceito de qualquer federação. Não se vá, depois, querer criar uma câmara de representantes dos
Municípios. Em que muda a federação brasileira com o incluir os Municípios como um de seus
componentes? Não muda nada. Passaram os Municípios a ser entidades federativas? Certamente que
não, pois não temos uma federação de Municípios.

Em que pese o respeitável entendimento dos citados autores, este trabalho se filia à corrente
doutrinária majoritária, que entende ser o Município um componente da federação brasileira. A atual
concepção de município na Constituição de 1988 é diferente do modelo Norte-Americano, é este um ente
essencial à federação brasileira que tem clara configuração de entidades federativas em 3 níveis: União,
Estados e Municípios.
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Há sim, diversamente do que afirma José Afonso da Silva, uma federação de municípios, de
municípios e estados, este é o modelo federativo brasileiro. Élcio Fonseca Reis (2000, p. 52-53) deixa
claro ser esse o entendimento majoritário da doutrina.

Em que pese a opnião de Roque Carraza, predomina a doutrina que reconhece que a atual Constituição
elevou o Município à categoria de ente componente do federalismo brasileiro.
A par do Poder Constituinte Decorrente, a autonomia municipal está basilada em cinco requisitos: a)
capacidade de auto-organização; b) capacidade de auto-governo; c) competência legislativa própria; d)
capacidade de auto-administração; e) autonomia financeira.
[...]
Não há dúvida, hoje em dia, a respeito da autonomia política do Município, bem como de ser ele ente
integrante da Federação brasileira, tendo em vista que a Carta Magna de 1988 conferiu-lhe Poder
Constituinte Decorrente, possibilitando-lhe a instituição de uma verdadeira Constituição Municipal,
históricamente batizada de Lei Orgânica. Este, sim, o verdadeiro critério jurídico utilizado para
distinguir os entes integrantes do Estado Federal daqueles dotados de mera autonomia administrativa ou
legislativa.

Hely Lopes Meirelles (2007, p. 109), compartilha do mesmo entendimento:

A Constituição Federal integrou o Município na Federação (art.s 1º e 18), considerando-o entidade
estatal de terceiro grau, pondo, assim, termo à polêmica, até então existente, sobre se o Município era
ente político-administrativo ou simplesmente administrativo. Agora essa discussão está eliminada pois
a Câmara é considerada Poder Legislativo, e a Prefeitura, Poder Executivo, independentes e
harmônicos entre si, à semelhança dos Poderes da União e dos Estados.

Entretanto, nem sempre o Município recebeu este status de ente federativo do Poder Constituinte,
havendo tal entidade flutuado por diversas vezes entre mero ente administrativo e ente integrante da
federação com autonomia política e financeira. Embora desde a Constituição de 1891 se propalasse a
autonomia municipal, está só foi realmente alcançada de forma ainda um pouco tímida, até chegar ao
estágio atual.

A Constituição de 1988, no dizer de Hely Lopes Meirelles (2007, p.93), colocou a autonomia como
“prerrogativa intangível do Município, capaz de autorizar até a intervenção federal, para mantê-la ou
restaura-la, quando postergada pelo Estado-membro”, nos termos do art. 34, inciso III alínea “c”.

A autonomia é, portanto, ponto principal de caracterização do Município como ente integrante da
federação, podendo dividir-se em três aspectos principais: autonomia política, autonomia administrativa e
autonomia financeira. A seguir serão traçadas breves considerações acerca de cada uma delas.

2.1.1 Autonomia política

A Lei Orgânica municipal, que pode ser classificada como a “Constituição do Município”
corresponde ao ápice da econômica política do Município, que ao elaborar referido diploma submete-se
tão somente às determinações constitucionais, caracterizando-se como um poder de auto-organização do
ente federativo.

O exercício da democracia, com a eletividade de prefeitos e vereadores é outro elemento importante
da autonomia política municipal, bem como a competência legislativa das câmaras dos vereadores,
constitucionalmente estabelecida, é ponto fundamental da efetividade de sua auto-organização e
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autonomia, como na competência pra legislar sobre matérias de interesse local (art. 30, I da Constituição
Federal) a as de competência comum (art. 23 da Constituição Federal).

Nesse sentido, o Município dispõe de Poder executivo, na figura do Prefeito, e Poder Legislativo,
exercido pelos Vereadores que compõem a Câmara, caracterizando-se como ente federado pleno.

2.1.2 Autonomia administrativa

A autonomia administrativa consiste na administração dos recursos e negócios locais, por meio dos
representantes do povo do Município, eleitos de forma democrática e de acordo com os critérios legais,
sem a interferência da União ou dos Estados-membros. No entanto, tal administração deve respeitar os
limites de competência estatuídos pela Constituição, mas uma vez tem-se a expressa “interesse local” no
texto constitucional como delimitador da atuação do ente federado.

Como definição de interesse local traz-se a de Hely Lopes Meirelles (2007, p. 109):

Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da localidade; não é
interesse único dos munícipes. Se se exige essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade,
reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a
Constituição.
[...]
O que define e caracteriza o ‘interesse local’, inscrito como dogma constitucional, é a predominância
do interesse do Município sobre o do Estado ou da União.

Assim é que o critério de definição de interesse local não deve restringir-se às questões que dizem
respeito só ao interesse municipal e sim nas que o interesse municipal é preponderante aos da União e dos
Estados, o que ocorrerá de forma recorrente, em virtude da peculiar situação do Município.

2.1.3 Autonomia financeira

Por fim, a autonomia financeira se revela como a mais importante dentre as espécies de autonomia
aqui apontadas. De nada adiantaria o constituinte prover o Município de capacidade de auto-organização,
competência executória, autonomia política e igualdade perante os demais entes federados, pessoas
jurídicas de Direito Público, se este não tivesse orçamento e finanças próprias para cumprir com suas
atribuições bem como se auto-organizar.

 Autonomia, no sentido de independência, pressupõe a necessária auto-suficiência financeira, sem
depender de outro ente da federação. A Constituição outorgou aos Municípios competência tributária para
instituir, arrecadar e aplicar tributos de forma discricionária, sendo certo que tal discricionariedade deve
estar dentro dos limites constitucionais e legais estatuídos. Impende destacar, conforme afirma Elcio
Fonseca Reis (2000, p. 55), que os repasses da União e dos Estados aos Municípios não podem ser tidos
como garantidores da autonomia financeira.

Desde logo, é necessário deixar claro que a participação dos Municípios em receitas alheias não pode
ser invocada como garantia da autonomia financeira, eis que esta somente pode ser alcançada quando o
próprio ente político possui capacidade de se auto-sustentar, através dos tributos de sua competência
privativa, e não por meio de repasses que, ainda que constituam direito subjetivo constitucional, não
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são suficientes para justificar e consagrar a autonomia municipal.

Os repasses da União e dos Estados devem auxiliar na independência financeira dos Municípios,
entretanto, no momento em que este fica a depender da arrecadação de tributos por outros entes e de um
eventual repasse, não há que se falar em autonomia financeira, sendo necessário, para o alcance efetivo
desta, que o Município arrecade seus tributos e os aplique da forma que repute adequada.

Entretanto, não se pode olvidar da importância dos fundos de participação para manutenção do
equilíbrio nas finanças da federação, pois, conforme afirma José Mauricio Conti (2001, p.86), tais repasses
servem para dirimir eventuais desigualdades de arrecadação do sistema de repartição de competências.

O sistema de repartição de competências exclusivas não é adequado e suficiente, por si só, para garantir
esta autonomia financeira, dadas as distorções que podem ocorrer em face das diversidades regionais na
arrecadação dos tributos pertencentes às unidades subnacionais.
Por esta razão, o sistema de repartição de receitas é fundamental, pois assegura recursos que não
dependem exclusivamente da arrecadação das unidades regionais e locais.

Dito isso, embora inegável seja a importância da repartição de receitas entre os entes da federação,
os repasses da união e dos estados para os municípios, no intuito de auxiliar a manutenção do equilíbrio
de receitas não pode ser considerado como elementos da autonomia financeira destes entes mas tão
somente aqueles extraídos por competência própria, instituída constitucionalmente.

3. Repartição de competências tributárias

A arrecadação de tributos pelo Estado deve ser sempre voltada no sentido de aplicar as receitas
públicas em benefício da população, que contribui diretamente no pagamento desses. Nesse sentido, a
aplicação dos recursos arrecadados deve visar o bem comum da coletividade.

Tal realidade está diretamente ligada à origem do Estado, bem como aos fatores que justificam a sua
existência.  Alfredo Augusto Becker (2002, p. 170) define a relação dos indivíduos com o Estado como um
IR e VIR constante, ou seja, o Estado seria uma esfera onde o núcleo central seria o bem comum e os
indivíduos estariam na periferia, toda conduta individual se direciona a esfera central que por sua vez
irradia aquela conduta para todos os outros membros.

Todos os indivíduos humanos estão na periferia de uma esfera e o Bem Comum no centro da esfera.
De cada um daqueles indivíduos humanos que estão situados na periferia, parte um IR que se dirige ao
centro da esfera (portanto dirige-se ao Bem Comum) e ao atingir o centro da esfera (portanto, ao
atingir o Bem Comum), este IR irradia-se do centro e, irradiando-se, vai atingir todos os indivíduos
que se encontrarem na periferia

Nesse sentido, o Direito Tributário, conforme afirma Kyoshi Harada (2007, p.317), estudas as
relações entre o Estado e os indivíduos e regula a transferência de riqueza do contribuinte para o Fisco.

Direito Tributário é, por assim dizer, o direito que disciplina o processo de retirada compulsória, pelo
Estado, da parcela de riqueza de seus súditos, mediante a observância dos princípio reveladores do
Estado de Direito. É a disciplina jurídica que estuda as relações entre fisco e contribuinte.

No Brasil, o Sistema Tributário Nacional, instituído na Constituição Federal em seu art. 145,
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constitui o conjunto de princípios, leis e regras que limitam a atuação estatal na arrecadação de tributos, ou
seja, no exercício do poder de tributar próprio dos entes federados.

O poder de tributar consiste no exercício de arrecadação dos tributos para com os contribuintes,
essencial ao funcionamento do Estado. Tal atividade consiste num poder delegado pelo povo para o
Estado, que o exerce por meio de seus entes federados, mediante os limites e regras estabelecidos. Assim
tem-se que o poder de tributar é essencial para o Estado, enquanto que as limitações a este exercício são
essenciais para a sociedade. (COÊLHO 2007, p.39).

Importa destacar a diferença entre competência tributária, competência para legislar, e capacidade
tributária ativa, capacidade de arrecadação. Sobre a questão afirma Paulo de Barros Carvalho (2007,
p.228-229):

A competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são
portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas
jurídicas sobre tributos.
[...]
Não se confude com capacidade tributária ativa. Uma coisa é legislar desenhando o perfil jurídico de
um gravame ou regulando os expedientes necessário à sua funcionalidade; outra é unir credenciais para
integrar a relação jurídica, no tópico do sujeito ativo. O estudo da competência tributária é um
momento anterior a existência mesma do tributo, situando-se no plano constitucional. Já a capacidade
tributária, que tem como contranota a capacidade tributária passiva, é tema a ser considerado no ensejo
do desempenho das competências, quando o legislador elege as pessoas componentes do vínculo
abstrato, que se instala no momento em que acontece, no mundo físico, o fato previsto na hipótese
normativa.

Nesse sentido, a competência legislativa corresponde à atribuição constitucionalmente estabelecida
aos entes federados para criação e majoração de tributos, mediante instituição de Lei, enquanto que a
capacidade tributária está relacionada à incumbência de exigir a prestação devida pelo contribuinte em
virtude da ocorrência do fato gerador previsto na Lei, podendo este credor ser pessoa diversa do ente
federado criador do tributo.

O Estado é, portanto, o sujeito ativo da relação tributária, ou seja, a pessoa legitimada para exigir o
cumprimento da obrigação tributária. Nos precisos termos do artigo 119 do Código Tributário Nacional:
“Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o
cumprimento”.

Observa-se que nem sempre o titular do direito de exigir o pagamento de um tributo está revestido
desse caráter público. Paulo de Barros Carvalho (2007, p.312) leciona que:

Não é tarde para reconhecermos que o art. 119 do Código Tributário Nacional é letra morta no sistema
do direito positivo brasileiro. Dele nada se aproveita, com exceção, naturalmente, de admitirmos a
ponderação óbvia de que as pessoas jurídicas titulares de competência para instituir tributos também
podem ser sujeitos ativos.

Dessa forma, tem-se que agir com a devida cautela na interpretação deste instituto, uma vez que nem
sempre o sujeito ativo se confunde com a figura do próprio Estado.
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Há por parte do CTN uma confusão quanto ao conceito de competência tributária e sujeito ativo da
obrigação tributária. A competência tributaria é a capacidade de instituir determinados tributos, esta
atribuição é delimitada constitucionalmente a cada ente da Federação: União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

3.1 Competência legislativa

A Constituição Federal estabelece no art. 24, I que a competência para legislar sobre Direito
Tributário é concorrente, ou seja, cabe a União estabelecer normas gerais e aos Estados e Distrito Federal
suplementar referidas normas. A atuação do município se dá, nos termos do art. 30, II da Magna Carta,
podendo tanto suplementar a legislação federal ou estadual bem como complementar eventual ausência de
norma geral. Na mesma linha de pensamento afirma Elcio Fonseca Reis (2000, p.78):

A melhor exegese da Carta Constitucional, todavia, indica que a competência suplementar dos
municípios alcança tanto a complementar quanto a supletiva, uma vez que tal interpretação vai ao
encontro do princípio do federalismo de equilíbrio buscado pela Lei Maior, impedindo, também,
qualquer interpretação que possa, de algum modo, restringir a autonomia municipal.

Assim, tem-se que a Constituição de 1988 adota o chamado federalismo de equilíbrio, no qual a
repartição de competências visa manter o equilíbrio entre a atuação dos entes federativos. Ademais,
ressalte-se que para atuação do município deve sempre estar presente o requisito do interesse local, norte
da competência municipal, sendo certo que este interesse não refere-se tão somente às matérias de
interesse exclusivo do município mas sim das quais o interesse do município se sobrepõe aos dos demais
entes em virtude da sua posição, conforme abordado no item 2.1.2 deste trabalho.

Quanto a instituição de tributos a competência é privativa, previamente estabelecida no texto
constitucional, sendo a competência concorrente tão somente inerente a edição de normas gerais, não
interferindo na atuação legiferante do ente federado na definição do fato gerador e dos sujeitos da relação
tributária. Portanto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir os tributos de
acordo com sua atribuição constitucional privativa, enquanto que, em relação às normas gerais a
competência é concorrente.

Ressalte-se que no tocante às normas gerais, em virtude de sua própria natureza, não podem elas ser
exaustivas, uma vez que o objetivo do legislador constituinte em eleger tal mecanismo de competência
legislativa, seguindo a tônica do federalismo de equilíbrio, é que, os entes federativos descentralizados,
conhecedores das realidades e necessidades locais, complementem as normas inauguradas pela união, de
acordo com a peculiaridade de cada região.

Exaurir uma questão de competência concorrente em esfera federal é incompatível com o sistema de
competência concorrente por suprimir de forma indevida a atuação dos estados e dos municípios em
relação à complementação das normas, além de garantir a legitimidade das competências privativas. No
Direito Tributário essa realidade não é diferente, devendo a união respeitar a autonomia e capacidade de
participação legislativa dos estados e dos municípios na complementação das normas gerais de direito
tributário e no exercício das privativas.
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3.2 Repartição das receitas tributárias

A Constituição Federal ao longo dos artigos 157 e seguintes faz a repartição dos tributos aos entes
federados, visando, como já dito, a manutenção do equilíbrio da receita entre os entes da federação.

Em relação aos estados e distrito federal assim dispõe o art. 157:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Já os municípios, conforme preceitua o art. 158 da Constituição, detêm a receita dos seguintes
tributos:

 Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se
refere o art. 153, § 4º, III;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão
creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Da simples leitura dos artigos supra citados percebe-se que, mais uma vez, o município restou
prejudicado em relação à divisão de receitas do Estado. Em verdade, o sistema de repartição tenta
compensar a carência de arrecadação em esfera municipal, entretanto, conforme já abordado, a autonomia
financeira, instrumento essencial para efetivação da autonomia municipal, somente pode ser garantida
mediante arrecadação e administração de tributos próprios, sem dependência de atuação dos demais entes
federados.

Conclusão

Durante o trabalho procurou-se demonstrar a importância do município no sistema federativo
brasileiro, que coloca este em nível de igualdade com os estados e a união, com status de ente federado.
Enfatizou-se também a necessidade de garantia da autonomia financeira para efetividade da autonomia
municipal e da sua condição de ente federado, por fim destacou-se a fraca participação municipal na
repartição de competências e receitas tributárias.
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É necessária uma maior discussão acerca do tema, vislumbrando uma possível modificação na atual
estrutura do Sistema Tributário Nacional, uma vez que em realidade o município tem muitas obrigações e
poucos recursos.

Ademais, a proximidade do ente municipal das realidades locais, além da sua especial condição de
único ente federado a abrigar diretamente os contribuintes, faz com que a concentração de receita junto a
estes entes pareça uma boa possibilidade de melhor aplicação de recursos públicos, livrando o Estado do
estigma do ladrão estacionário.

A concentração de competências junto à união pode refletir um atraso de acreditar existir alguma
espécie de hierarquia entre os entes da federação, bem como derivar do fato do federalismo brasileiro
partir de um estado unitário para um estado federado. A repartição de competência no Brasil deve pautar-
se no federalismo de equilíbrio, visando uma participação equânime de todos os entes, inclusive pela
natureza diferenciada do federalismo adotado, uma federação de estados e municípios.
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OS TRIBUTOS E A POLÍTICA TRIBUTÁRIA EM UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA

TRIBUTES, FISCAL POLICY AND DEMOCRATIC SOCIETY

Ronaldo Lindimar José Marton

RESUMO
A democracia não se caracteriza apenas pela escolha periódica dos governantes, mas pela
adoção de certos valores que lhe são fundamentais. 
A igualdade e a liberdade são valores fundamentais na democracia. 
Os modelos de democracia oscilam entre os que, para assegurar o máximo de liberdade do
indivíduo, preservam as desigualdades existentes entre os homens, e os que, pretendendo
igualar os homens, suprimem-lhe a liberdade. 
É impossível separar-se o tributo da política. 
O Estado democrático de Direito tem seus princípios fundamentais. 
A formulação das políticas tributárias e a instituição e cobrança de tributos exigem o pleno
acatamento desses princípios. 
As regras e os princípios constitucionais tributários admitem a adoção de políticas tributárias
diversas das que costumeiramente vem sendo adotadas pelos governos brasileiros. 
No Brasil, a rejeição social do modelo de tributação adotado pelos governantes escolhidos pelos
cidadãos é um paradoxo que pode ser explicado quando se percebe a frágil representatividade
dos partidos políticos. 

PALAVRAS-CHAVES: tributação; cidadania; democracia; política tributária; sociedade
democrática; direito dos contribuintes.

ABSTRACT
Democracy is not only characterized by periodic choice of rulers, but by the adoption of certain
values which are fundamental. 
Equality and freedom are fundamental values of democracy. 
The democracy models oscillate between that, to assure the maximum of freedom of the
individual, they preserve the existing inaqualities between the men, and the ones that, intending
to equal the men, supress theirs freedom. 
It is impossible to separate the tribute of the politics. 
The democratic state of law has its fundamental principles. 
The formulation of tax policies, and the imposition and collection of tributes, require the full
observance of these principles. 
The rules and principles of the Brazilian Constitution admit the adoption of fiscal policies different
from that usually has being adopted by the Brazilian governments. 
In Brazil, the social rejection of taxation model adopted by the rulers chosen by the citizens is a
paradox that can be explained when one realizes the weak representation of political parties. 

KEYWORDS: taxation; citizenship; democracy; fiscal policy; democratic society; taxpayer rights.

1. Tributo e política

É impossível dissociar o tributo da política. A imposição tributária decorre de opções políticas,
sendo que o dinheiro arrecadado pelo governo necessariamente será usado em conformidade
com opções políticas.

A arrecadação tributária onera setores sociais, sempre de forma desigual; a política fiscal
encaminha os gastos públicos em conformidade com opções políticas, dando tratamento desigual
a seus destinatários.
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A íntima relação entre o tributo e a política fica evidenciada, em uma perspectiva histórica,
quando se analisa a evolução das instituições político-jurídicas da Humanidade. O tributo sempre
esteve na raiz das grandes transformações políticas e jurídicas da sociedade. Para citar apenas
os exemplos mais conhecidos, a denominada Magna Carta de 1215, o Bill of Rights, o
Constitucionalismo do século XVIII, a Revolução das Colônias Britânicas da América do Norte, a
Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira: todas tiveram no tributo o seu motor.

A questão tributária é apenas um aspecto de uma outra questão política mais abrangente,
relativamente aos fins do Estado. Isto porque as despesas públicas são função das atividades
exercidas pelo Estado, no fornecimento de bens e serviços aos jurisdicionados. As pressões
políticas para que o Estado amplie sua participação na vida econômica e social de seus súditos
acarretam o aumento dos gastos públicos e, por via de conseqüência, exigem que os recursos
correspondentes sejam auferidos pelo Governo.

A legislação tributária é o instrumento pelo qual as opções políticas, referentes ao financiamento
dos gastos públicos, são aplicadas. Isto evidencia que a tão decantada reforma tributária, que o
reformismo crônico do discurso político em voga nos meios de comunicação não se cansa de
pregar, somente poderá ser eficazmente equacionada com a correta apreensão dos fenômenos
envolvidos.

O governo equilibra-se entre as reivindicações de maior presença dos poderes públicos no
fornecimento de bens e serviços e a oposição feita por aqueles que terão que pagar por isso. Há
uma contínua tensão na sociedade e esses conflitos devem ser resolvidos no interior da própria
sociedade, com observância dos princípios ditos democráticos.

 

 

2 . Os fins do Estado

O debate sobre as atribuições que devem ser dadas ao Estado é perfeitamente conhecido. A
resposta a essa indagação vincula-se à ideologia.

O movimento constitucionalista do século XVIII, na ânsia de proteger o indivíduo, elaborou um
modelo político onde ao Estado eram atribuídas reduzidas funções, relacionadas com a
manutenção da ordem pública, ao contato com outros Estados e à distribuição de justiça entre
os particulares. Na concepção de seus formuladores, o Estado era entendido como um mal
necessário, que deveria ser mantido com estrutura mínima.

No entanto, as reivindicações políticas dos membros da sociedade, decorrentes da adoção do
sufrágio universal e da expansão da organização política dos setores mais pobres da população,
foram gradativamente ampliando as funções do Estado. É fato amplamente conhecido que as
revoluções mexicanas e soviéticas, no começo do século XX, impulsionaram a concepção de que
o Estado não poderia ficar alheio aos problemas sociais e econômicos. O modelo liberal,
oitocentista, ficou superado. A duas grandes guerras mundiais e as contradições internas do
próprio sistema capitalista permitiram a consolidação do Estado intervencionista. As discussões
passaram a girar em torno do grau de intervenção estatal que se deveria admitir como
adequado.

O Estado moderno agigantou-se, e o poder público transformou-se em uma complexa
organização, separando-se a Administração Direta da Administração Indireta, surgindo as
autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de economia mista.

A poderosa máquina estatal exige gerenciamento técnico e profissional, havendo fluxo
permanente de receitas e despesas.
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3. O custeio das despesas estatais.

Os recursos financeiros para o atendimento das necessidades do poder público são obtidos a
partir das denominadas receitas originárias (decorrentes do próprio patrimônio do Estado, como
os dividendos pagos pelas empresas estatais) e das receitas derivadas (como os tributos), da
emissão de títulos públicos (para a obtenção de empréstimos), e da emissão de moeda.

As denominadas receitas originárias atingem pequeno montante. A emissão de moeda, sem os
rígidos controle de uma política monetária eficaz, ocasiona inflação, e as experiências vividas
pelos diversos países, inclusive o Brasil, demonstraram não ser esse um caminho
economicamente adequado.

Restam as duas alternativas mais importantes: a captação de recursos mediante a emissão de
títulos públicos (o que aumenta a divida pública) e a arrecadação tributária.

A arrecadação tributária representa o ingresso mais significativo. Aliás o financiamento da
administração pública mediante empréstimos torna o Estado devedor, e essa dívida terá que ser
paga com recursos que, normalmente, serão obtidos pela arrecadação tributária.

4. A Política Tributária e a Política Fiscal

A ampla gama de atribuições assumidas pelo Estado acarreta a eleição de prioridades do poder
público, tendo em vista que os recursos econômicos disponíveis são finitos. Há uma contínua
tensão entre a busca de recursos e a efetividade das políticas públicas.

Em decorrência, passam a serem relevantes a Política Tributária e a Política Fiscal. A Política
Tributária direciona a captação dos recursos de origem tributária. O governo deve definir onde
irá buscar os recursos necessários para o custeio das despesas públicas. A Política Fiscal define
as aplicações desses recursos.

Em cada um desses polos opostos decisões políticas são tomadas. Essas decisões são adotadas
pelos governantes. Essa constatação evidencia a importância de serem conhecidos os
mecanismos pelos quais surgem os governantes, e de como eles se mantêm no poder.

Constata-se que na sociedade há uma minoria que governa e a imensa maioria é governada. É
da própria natureza das coisas que o governo seja exercido por uma minoria

As formas pelas quais os governos se instalam e se mantêm nas sociedade têm sido alvo da
indagação dos filósofos, que há séculos refletem sobre o tema. A moderna Ciência Política ajuda
a lançar alguma luz sobre essa realidade.

Os governantes, nas democracias, são escolhidos pelos governados. Esses governantes cercam-
se de assessores e auxiliares, havendo a formação de uma poderosa cúpula de técnicos e
burocratas, sem mandato político, ávidos por dinheiro.

Os mecanismos de implantação das políticas tributária e fiscal passam a ser considerados de
natureza técnica, sob gerenciamento dos técnicos governamentais. Surge, assim, paralelamente
ao poder dos governantes escolhidos pelos cidadãos, o poder da tecnocracia.

5. Conceito de tributo

O tributo, no sentido de entrega compulsória de bens ou serviços aos governantes, revela sua
presença desde os albores da História. "Tributo e governo" é uma constante nas sociedades
humanas.

A noção de tributo depende da estrutura econômica e jurídica da sociedade e do próprio Estado.

O tributo é uma realidade complexa, podendo ser analisado a partir de diversas perspectivas. A
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pluralidade dos conceitos de tributo apresentada pelos estudiosos revela os múltiplos enfoques a
partir dos quais esse fenômeno pode ser apreendido. Esses diversos conceitos podem ser
integrados em uma visão multidisciplinar, que permite uma compreensão mais adequada do
mundo real. Assim, esses conceitos não se repelem, mas se integram; todavia, é preciso especial
cuidado para não se mesclar os domínios das diversas ciências que podem ser desenvolvidas a
partir do núcleo essencial do tributo.

O núcleo essencial do tributo é a existência da entrega compulsória de prestação ao Governo,
decorrente de uma relação de força, sem que tenha havido prévia concordância pessoal do
devedor, com a finalidade de custear as despesas públicas.

A evolução das relações sociais e o aprimoramento das instituições jurídicas lentamente
transformaram a "relação de fato", que inicialmente caracterizava a relação tributária, em
"relação jurídica" e introduziram no conceito de tributo a concordância do devedor, que lhe foi
imputada, em razão de a exigência tributária ter sido aceita pelo seu representante ("não há
tributação sem representação").

As prestações compulsórias que os governantes têm exigido de seus súditos no decorrer dos
tempos amoldaram-se às peculiaridades das épocas e dos locais.

Em épocas pretéritas, o objeto dessas prestações era mais diversificado que o atual, admitindo-
se a entrega de produtos rurais ou industriais, além de pedras e metais preciosos e, obviamente,
de dinheiro. Essas prestações incluíam também a entrega de serviços aos governantes (como,
exemplificativamente, do serviço militar).

Há muito o conceito de tributo foi circunscrito à entrega compulsória de recursos financeiros ao
Estado, com a finalidade preponderante de custeio dos serviços públicos. O controvertido art. 3º
do Código Tributário Nacional apresenta o conceito jurídico de tributo, adotado pelo direito
positivo: "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada".

Por outro lado, o Estado contemporâneo obriga o particular a entregar tais recursos não
somente ao próprio Estado, mas também a terceiros (as denominadas contribuições parafiscais),
o que revela uma ampliação da abrangência da noção de tributo.

6. A finalidade do tributo

O tributo implica transferência de recursos privados para o Governo. Ínsita nesta constatação
está a concepção da existência de tais recursos privados, razão pela qual não se poderia falar
em tributo em uma economia totalmente socializada.

Embora se possa admitir que a finalidade da cobrança de tributos é a de financiar os gastos do
Governo, a evolução das instituições políticas e jurídicas da sociedade implicaram a adoção de
tributos com finalidades outras. É que os aspectos relacionados com a análise econômica da
tributação mostram que a tributação não é economicamente neutra, e afeta as decisões dos
agentes econômicos. Com efeito, a interferência da carga tributária sobre os diversos aspectos
da economia acarreta modificação no comportamento desses agentes econômicos. Assim,
exemplificativamente, a tributação afeta a renda disponível do contribuinte, alterando suas
opções de compra; a tributação aumenta o custo de produção e, por conseqüência, o preço do
produto.

Por tais razões, o Governo pode exigir tributo com a finalidade de intervenção no domínio
econômico, tendo importância secundária a própria arrecadação financeira que essa intervenção
venha a produzir. Em uma situação extrema, é possível a instituição de tributo com a finalidade
de não arrecadar mais recursos, mas a de inibir uma atividade econômica entendida como
prejudicial. Essa tributação punitiva [1] pode ocorrer em circunstâncias tais como a da elevação
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dos direitos aduaneiros (inibindo a ocorrência de importações) ou a de elevada alíquota sobre
produtos alcoólicos ou sobre o fumo (que acabam arrecadando menos dinheiro do que ocorreria
se a alíquota fosse menor, em virtude da inibição do consumo).

Os estudiosos referem-se a esses aspectos do tributo com o nome de "efeitos extrafiscais" da
tributação.

7. A escolha dos devedores

Os governantes devem previamente escolher os devedores dos tributos, isto é, definir quais
pessoas deverão pagar os tributos ao poder público. A escolha dos devedores é política. Assim,
mediante a edição de leis, são definidos os fatos geradores da relação jurídica tributária, as
bases de cálculo e alíquotas e os devedores da prestação tributária. Os formuladores da política
tributária do governo (geralmente, os tecnocratas sem mandato político) fazem as opções de
tributação e os cálculos.

No entanto, cabe ressaltar que, no Brasil, os tributos já se encontram previstos na Constituição,
que estabelece as competências tributárias dos legisladores, e as leis que os criam permanecem
produzindo efeitos, independentemente da mudança de governantes. Por esse motivo, a
substituição dos governantes, e até mesmo a alteração de partidos no governo, somente
produzirá efeitos na política tributária e na legislação tributária se houver fortes razões para isso.

Ao contrário do que ocorria no passado, a aprovação do Orçamento não é mais condição para a
cobrança dos tributos. As leis tributárias permanecem em vigor até serem revogadas ou
alteradas. A vigência das leis tributárias garantem um fluxo constante de recursos para o
governo.

Em uma sociedade democrática é crucial que a escolha dos que irão pagar os tributos, e o
montante de tributos que serão exigidos, seja feita com estrita obediência às diretrizes e
princípios estabelecidos na Constituição, preservando-se os valores básicos da democracia. A
instituição de tributos exige um procedimento formal, com a edição de lei. No entanto, é
também fundamental que a lei tenha rigorosamente atendido aos princípios constitucionais.

A escolha daqueles que irão pagar é feita a partir de critérios políticos, respeitando-se as
diretrizes e princípios estabelecidos na Constituição. Assim, ao lado dos valores essenciais à
democracia, como a liberdade, a igualdade e a propriedade, os tributos podem estar sujeitos a
princípios próprios, exigidos pelo ordenamento constitucional. Por exemplo, o imposto de renda
deve adotar a progressividade; e o imposto sobre produtos industrializados deve ser seletivo em
função da essencialidade do produto.

8. O Direito Tributário como a instrumentalização jurídica das opções políticas do legislador.

A formação do Direito Tributário, que evoluiu a partir do Direito Administrativo e do Direito
Financeiro, foi impulsionada pela publicação do Código Tributário Alemão, no começo do século
XX.

O desenvolvimento do Direito Tributário foi contemporâneo do desenvolvimento das próprias
concepções de democracia, que convulsionaram o ambiente político e jurídico do século XX. Por
essa razão, os progressos no campo do Direito Constitucional refletiram-se no Direito Tributário,
que absorveu os valores democráticos e busca dar-lhes expressão ao moldar os institutos
jurídicos da tributação.

No caso brasileiro, o sistema tributário é estruturado pela própria Constituição Federal, de forma
bastante analítica, com ampla interseção entre o Direito Constitucional, direito essencialmente
político, e o Direito Tributário (onde o tecnicismo encontra-se presente de forma acentuada).

Os institutos de Direito Tributário proclamam os princípios fundamentais em uma democracia,
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tais como o da legalidade da tributação, o da igualdade, o da vedação do confisco
(reconhecendo a legitimidade da propriedade, direito assegurado pela Constituição Federal).

O lançamento de tributos, conforme expressa o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, é obrigatório e vinculante para as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional. Portanto, retira-se da autoridade fiscal a possibilidade de deixar de cobrar o tributo
devido (favorecendo alguns contribuintes, com desrespeito ao princípio democrático da
igualdade) ou cobrá-lo maior do que o devido (com desrespeito ao princípio democrático da
estrita legalidade da tributação).

As leis tributárias asseguram ao contribuinte o direito de apresentar impugnações e recursos
administrativos contra as exigências tributárias que lhe sejam feitas, tendo essas impugnações e
recursos efeitos suspensivos da exigência. Além disso, é assegurado ao contribuinte, em
qualquer tempo, dirigir-se ao Poder Judiciário contra a Administração Tributária,
alternativamente à defesa administrativa, ou em seqüência desta, caso discorde da decisão
administrativa. Dessa forma, há observância do comando da Constituição que veda à lei excluir
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (Constituição Federal, art. 5º,
XXXV).

A cobrança de tributos, administrativa ou judicial, somente pode ser feita com obediência ao
devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa (Constituição, art. 5º, LV).

O sigilo fiscal, que impede a divulgação por parte da Administração Pública ou de seus
servidores de informação "obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades", é
assegurado pelo art. 198 do Código Tributário Nacional.

O Direito Tributário não se limita às normas expedidas pelo legislador, mas admite pluralidade
de fontes, o que garante a flexibilidade da ação administrativa. Todavia, os atos normativos
expedidos pela Administração Tributária devem observar rigorosamente, sob pena de invalidade,
os princípios democráticos e os comandos constantes das normas hierarquicamente superiores.
Em conformidade com o art. 96 do Código Tributário Nacional a legislação tributária
"compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes".

Em um Estado de Direito as decisões governamentais devem ser formalizadas em atos jurídicos
apropriados, e as competências normativas das autoridades fazendárias, quer na implementação
da Política Tributária do governo, quer na execução da legislação tributária, somente serão
legítimas e juridicamente válidas se derem perfeito acatamento às normas e princípios explícitos
ou implícitos da Constituição.

9. Governo e Democracia

A crença de que o poder do governante tem origem divina predominou na maior parte da
História da Humanidade.

Com efeito, é do apóstolo Paulo a afirmação de que "não há poder que não venha de Deus"
(Romanos, XIII,1). As conseqüências dessa frase nas lutas políticas na Europa e na América são
bastante conhecidas.

A relação entre os súditos e os governantes estava, assim, na dependência de concepções
religiosas. Nessa perspectiva, a soberania era atributo do monarca.

No entanto, já na Antigüidade houve a afirmação de pertencer ao povo a soberania, e de o
poder do governante ter sua origem na vontade dos súditos.
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É clássica, nos manuais de Direito Constitucional, a referência a três formas de governo: a
monarquia, a aristocracia e a democracia.

A propósito das formas de governo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho recorda a Política de
Aristóteles, onde se diferencia as formas legítimas ("que buscam o interesse geral") e as formas
ilegítimas ("que visam ao interesse de alguns, mormente dos governantes"). E acrescenta que
são três as formas legítimas: a monarquia, a aristocracia e a república (ou democracia, conforme
a tradução), sendo ilegítimas a tirania, a oligarquia e a demagogia.[2]

A lição de Aristóteles permite que se distingam governos legítimos e governos ilegítimos, tendo-
se em vista o objetivo do governante: será legítimo o governo que visa o benefício de toda a
sociedade. Assim, até mesmo o governo da maioria será ilegítimo se visar ao interesse de
alguma minoria. Nessa perspectiva, um governo aristocrático pode ser legítimo se visar ao
benefício de toda a sociedade.

Não obstante seja sedutora a idéia de democracia, e a generalidade das pessoas hoje gostem de
dizer-se democratas, a verdade é que o conceito de democracia não é claro, e sempre esteve
sujeito a acaloradas polêmicas, do que resultam democracias adjetivadas: "democracia direta",
"democracia representativa", "democracia liberal", "democracia popular", "democracia marxista",
"democracia cristã", "democracia social". No Brasil, durante o período militar posterior a 1964,
houve quem reconhecesse a existência da "democracia relativa". PINTO FERREIRA assinala que
"Trata-se de uma idéia que a princípio parece muito simples, apresenta-se claramente ao
entendimento do estudioso, porém sobre ela dissentem os doutores no tocante à sua exata
compreensão." [3]

A definição mais singela é a literal: democracia é o governo do povo, distinguindo-se da
aristocracia, da monarquia e da teocracia.

É, também, corrente a definição de que a democracia é "o governo do povo, pelo povo e para o
povo". No entanto, é problemático dizer-se que o povo se autogoverna. É nítida a existência de
governantes e de governados.

Uma tradicional classificação da democracia a distingue em dois tipos: a democracia direta e a
indireta.

Constata Manoel Gonçalves Ferreira Filho que a democracia direta, ("aquela em que as decisões
fundamentais são tomadas pelos cidadãos em assembléia") é apenas uma reminiscência
histórica. [4] O modelo clássico de democracia direta foi a ateniense, na Antigüidade. Conforme
salienta o autor citado, o supremo poder na democracia ateniense era atribuído a todos os
cidadãos, todo cidadão ateniense tinha o direito de participar da assembléia onde as decisões
eram tomadas, com direito de palavra e voto. Todavia, nem todos os homens eram cidadãos. A
qualidade de cidadão era hereditária e, de forma geral, somente concedida aos filhos de
atenienses, ficando excluídos os estrangeiros e os descendentes de estrangeiros, além das
mulheres. [5] Constata-se, pois, que nem no "modelo clássico" de democracia direta o povo,
entendido como as pessoas residentes em determinado território e sujeitas a determinado
governo, se autogovernava.

A democracia direta não é adotada modernamente sob a alegação de que não seria possível
reunir milhões de cidadãos em assembléias freqüentes; além disso, o povo não teria capacidade
para "compreender os problemas técnicos e complexos do Estado-providência". [6]

9.1 A democracia representativa.

Na democracia indireta o povo é governado por meio de pessoas escolhidas para a função de
governar. [7]

Há, assim, na democracia indireta, o problema da escolha das pessoas que irão governar. Os

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6084



escolhidos exercerão o governo em nome do povo. Portanto, na democracia indireta (isto é, em
todas as democracias modernas) o povo não se governa, mas é governado pelos escolhidos para
isso.

As idéias vitoriosas na Revolução Francesa tornaram-se o fundamento teórico da chamada
democracia representativa. A burguesia ascendeu ao poder, sobrepondo-se à nobreza e ao clero,
e carregando a bandeira dos ideais de igualdade e liberdade. Na ideologia desses revolucionários
o indivíduo era percebido como a grande realidade, os indivíduos deviam ser livres, sendo a
sociedade apenas a decorrência do contrato social celebrado pelos indivíduos. A propriedade
privada e a liberdade de contrato eram vistas como direito natural e a Natureza e a Razão
orientariam os Indivíduos a encontrar a Felicidade.

O impasse foi habilmente contornado com a elaboração da doutrina que veio a se tornar
conhecida como democracia representativa, modalidade de democracia indireta, que uniu as
idéias de Montesquieu com as noções então geralmente aceitas relativas ao Direito Natural.

O voto censitário garantia o caráter aristocrático da "democracia representativa".

Segundo FERREIRA FILHO, para a doutrina política helênica, a eleição era um método
aristocrático de seleção dos governantes, enquanto o sorteio é que era considerado o modo
democrático. [8]

9.2 - O mandato político

O mandato político se diferencia do mandato de direito privado em diversos aspectos. No direito
privado, o mandante, em geral, pode revogar o mandato, além de estabelecer as regras que o
mandatário deve observar no exercício do mandato, sendo que o mandatário está sujeito a
prestação de contas. No mandato político, o mandatário (o eleito) não está juridicamente
subordinado ao eleitor, não tendo que lhe prestar contas. O eleito é considerado "representante"
de toda a população e não somente dos eleitores que nele votaram.

Aliás, o eleito não sabe sequer quem nele votou, eis que adota-se o voto secreto. No Brasil, o
voto secreto foi estabelecido como "cláusula pétrea", não podendo ser abolido (Constituição
Federal, art. 60,§ 4º, II). No mandato político, imputa-se ao representado a vontade do
representante. Isto é, o eleito toma as decisões que julga adequadas, e entende-se que o eleitor
quis essas decisões.

9.3 - A democracia pelos partidos

A idéia original defendida por Montesquieu sustentava que, embora nem todos os homens
tivessem a capacidade para governar, todos os homens teriam a capacidade para escolher os
representantes. Isto se daria porque cada eleitor escolheria alguém que conhecesse e em quem
reconhecesse a capacidade para "administrar os negócios" públicos.

No entanto, as "democracias" evoluíram para as denominadas "democracias pelos partidos",
onde o eleitor já não mais indica alguém que conheça, mas deve escolher alguém em uma lista
de estranhos que lhe é apresentada pelos partidos políticos. Os partidos políticos têm o
monopólio das candidaturas e, de uma forma geral, os partidos políticos não têm, internamente,
estrutura "democrática" (vale dizer, nem sempre os filiados ao partido conseguem escolher o
nome daqueles que serão apresentados como os candidatos do partido).

Deve ser acrescentado que, em decorrência de a "democracia pelos partidos" aceitar o sistema
eleitoral proporcional, o eleitor vota em um candidato de uma lista, sendo que o voto será
atribuído ao partido, podendo eleger outro candidato, não votado pelo eleitor.

Essa situação trouxe o descrédito no mandato político. O eleitor, embora tendo votado, não se
sente representado, e procura fazer valer sua opinião política pelos meios os mais diversos. O
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eleitor e os grupos sociais passaram a pressionar os políticos das mais diversificadas formas.

Surgiram, assim, os grupos de pressão, cuja existência demonstra a discutível legitimidade do
sistema eleitoral.

Além disso, a maioria dos eleitores não vê significativas diferenças nos programas dos partidos
políticos.

9.4 Os valores básicos da democracia

Apesar das distorções políticas na escolha dos governantes, a noção de democracia tem-se
imposto pela aceitação de que essa modalidade de organização política agasalharia alguns
valores básicos, resultantes da longa evolução da sociedade humana.

Ao examinar os valores e fatores condicionantes da democracia, acentua Manoel Gonçalves
Ferreira Filho: "Fundamentalmente são dois valores que inspiram a democracia: liberdade e
igualdade, cada um destes valores, é certo, com sua constelação de valores secundários. Não há
concepção de democracia que não lhes renda vassalagem, ainda que em grau variabilíssimo. E
pode-se, até, conforme predomine este ou aquele valor, distinguir as concepções liberais das
concepções igualitárias de democracia". [9]

José Afonso da Silva critica os autores que concebem apenas um "conceito estático" de
democracia, eis que segundo esse autor a democracia é um processo dialético que "vai
rompendo os contrários, as antíteses, para, a cada etapa da evolução, incorporar conteúdo
novo, enriquecido de novos valores". [10] Esse autor reconhece que a doutrina afirma que a
democracia repousa sobre três princípios fundamentais: o princípio da maioria, o princípio da
igualdade e o princípio da liberdade. E, a seguir, acrescenta: "Aristóteles já dizia que a
democracia é o governo onde domina o número, isto é, a maioria, mas também disse que a
alma da democracia consiste na liberdade, sendo todos iguais". [11]

10. Tributo e Democracia na Constituição brasileira de 1988

A Constituição é, ao mesmo tempo, a decisão política fundamental da sociedade e o documento
jurídico básico. Portanto, é na Constituição que se encontram os primeiros alicerces relativos ao
equacionamento das políticas tributária e fiscal.

O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 proclama sua vocação democrática ao afirmar
que os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, tinham
por objetivo "instituir um Estado democrático".

O art. 1º da Constituição assegura que a República Federativa do Brasil constitui-se em "Estado
democrático de direito" [12], e o parágrafo único arremata: "Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".

O art. 3º enumera os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre os quais
incluem-se "garantir o desenvolvimento nacional", "erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais" e "promover o bem de todos...".

Resulta do texto constitucional a adoção do regime democrático, para a obtenção dos objetivos
enumerados. A Constituição constrói um Estado intervencionista na ordem econômica e social,
mas exige que essa intervenção seja feita democraticamente.

As ações estatais em busca da efetivação de seus objetivos exigem aportes financeiros de
grande magnitude. Os princípios democráticos devem ser observados na formulação concreta
das ações estatais e nas definições das fontes de financiamento dessas ações.

A questão financeira vem amplamente tratada no Título VI da Constituição, sob o nome de "Da
Tributação e do Orçamento". Nesse título, o Estatuto Supremo estabelece a estrutura jurídica do
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"Sistema Tributário Nacional" (Capítulo I) e das "Finanças Públicas" (Capítulo II).

Ao disciplinar a questão tributária e orçamentária, a Constituição define e preserva os valores
que são essenciais para a construção e manutenção de uma sociedade democrática.

10.1- O Sistema Tributário Nacional

O texto constitucional traz minuciosa descrição da estrutura jurídica do denominado sistema
tributário nacional. As regras do Sistema Tributário Nacional, estruturado na própria Constituição,
e desenvolvido no Código Tributário Nacional, deve ter aplicação uniforme em todas as esferas
autônomas de governo, dentro da Federação brasileira.

Ao dispor sobre as limitações ao poder de tributar, a Constituição assegura certos direitos
clássicos dos contribuintes, conquistados em árdua luta no decorrer da História, e associados ao
desenvolvimento da noção de democracia.

Entre esses direitos podem ser ressaltados os relativos ao denominado "princípio da legalidade",
ao "princípio da isonomia", "princípio da anterioridade em relação ao exercício de cobrança";
"princípio da capacidade contributiva", "princípio do não-confisco".

Esses princípios abrigam certos valores caros na construção e conservação da "democracia".

10.2 - O princípio da estrita legalidade da tributação.

O princípio da estrita legalidade da tributação, contemplado pelo inciso I do art. 150 da
Constituição, veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Tal princípio
exige, portanto, a participação do órgão legislativo na instituição ou majoração de tributos. É a
tradução moderna de outro importante princípio, segundo o qual "não há tributação sem
representação". O princípio visa a assegurar que o governante não poderá cobrar tributo que
não tenha sido autorizado pelos representantes dos contribuintes. A História registra que esse
princípio foi uma das exigências dos barões revoltados contra o rei João sem Terra, em 1215, na
Inglaterra. O rei teve que fazer a concessão, e o princípio foi insculpido na denominada Magna
Carta. Posteriormente, o princípio foi desrespeitado e os contribuintes conseguiram novamente
impô-lo ("Bill of Rights", em 1689). O próprio movimento que culminou com a revolta dos
colonos britânicos na América do Norte, e a formação dos Estados Unidos da América, resultou
do desrespeito ao princípio de que "não há tributação sem representação".

Em sua formulação contemporânea, esse princípio exterioriza a concepção democrática da
representação. Ressalte-se que o contribuinte deverá aprovar a instituição ou majoração dos
tributos por meio de seus representantes, não se exige a aprovação direta por parte de cada um
dos contribuintes. Conforme anteriormente assinalado, a democracia representativa é
modalidade de "democracia indireta" onde imputa-se ao eleitor a vontade do eleito. Isto
significa que quem quis o tributo foi o eleito e não o eleitor.

Essa característica do mandato político permite o paradoxo dos "representantes eleitos" e a
rejeição dos tributos aprovados por esses "representantes".

Tem sido entendido que o termo "lei" inclui a lei ordinária (ou a lei complementar, conforme o
caso) e as medidas provisórias. Na vigência da Constituição anterior os tribunais entenderam
como constitucional a instituição ou majoração de tributos por meio de decreto-lei.

O desenvolvimento histórico da aplicação do princípio "não há tributação sem representação"
exigiu a lei, aprovada pelos representantes, como condição para a tributação. É que o tributo
seria cobrado pelo monarca, cujo poder não derivava de escolha popular. Hodiernamente, o
tributo é cobrado pelo Poder Executivo, cujo titular é eleito pelo povo, à semelhança do que
ocorre com os parlamentares. Assim, a instituição de tributo por decreto do Poder Executivo, à
primeira vista, poderia ser entendida como tendo satisfeito o mencionado princípio, eis que o
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chefe do Poder Executivo pode reivindicar o título de "representante do povo", tanto quanto o
fazem os parlamentares.

Há, porém, nova razão para a exigência de lei na instituição ou majoração de tributo. O princípio
visa a coibir abusos do Poder Executivo, que premido por necessidades financeiras, poderia ser
compelido a instituir tributo em excesso. O princípio da legalidade exige a submissão da
tributação ao Poder Legislativo e, dessa forma, o debate público a respeito da matéria, e a sua
submissão a espectro político mais vasto que o Governo.

A tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional atende a valores importantes em uma
democracia, como seja o da publicidade e do debate público da matéria a ser votada, permitindo
que setores sociais que se oponham ao projeto possam manifestar-se e trazer seus argumentos.

Esses valores ficam parcialmente prejudicados quando é utilizada a medida provisória, pois a
edição da norma é gestada, muitas vezes sem a publicidade devida, no seio do Poder Executivo,
vindo os contribuintes a tomarem conhecimento dela com sua publicação e encaminhamento ao
Congresso Nacional. As denominadas "medidas provisórias" representam retrocesso no
procedimento de elaboração legislativa, e têm permitido abuso por parte do Poder Executivo,
com violação de direitos fundamentais em uma democracia; o confisco da poupança, de infeliz
memória, é um dos mais salientes exemplos.

Na elaboração das medidas provisórias, ou no encaminhamento de projetos de lei ao Congresso
Nacional, abordando matéria tributária, nota-se a poderosa influência da tecnocracia. A tentativa
de transformar em questão técnica as opções nas formulação da Política Tributária é um dos
problemas delicados na evolução e aprimoramento da democracia. Montesquieu entendia que o
eleitor não está capacitado para governar, devendo limitar-se à escolha dos governantes, a
tecnocracia moderna entende que os escolhidos pelo povo não estão capacitados para adotarem
as opções políticas corretas, devendo submeter-se aos "critérios técnicos" estabelecidos nos
fechados ambientes dos tecnocratas.

10.3 – As matérias sob reserva de lei.

Por determinação do art. 146-II da Constituição, cabe à lei complementar "regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar".

Ainda na vigência da Constituição anterior, o Código Tributário Nacional disciplinou, no art. 97, o
princípio da estrita legalidade da tributação, enumerando analiticamente as matérias que estão
sob reserva de lei: "a instituição de tributo ou sua ou a sua extinção", "a majoração de tributos,
ou sua redução", "a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito
passivo", "a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo", "a cominação de
penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações
nela definidas" e "as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades".

A preocupação em garantir a exata observância do princípio da estrita legalidade da tributação
induziu o Código Tributário Nacional à enumeração, com redundância, das matérias insertas na
reserva de lei. Relativamente à majoração de tributos, sua redução e à fixação de alíquotas, são
excetuados aqueles tributos aos quais a Constituição atribuiu ao Poder Executivo competência
para alterar as alíquotas, "atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei" (§ 1º do art.
153 da Constituição).

Ao facultar ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites fixados em lei, alterar as
alíquotas do "Imposto de Importação", do "Imposto de Exportação", do "Imposto sobre
Produtos Industrializados", e do "Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários", a Constituição equilibrou os valores protegidos pelo
princípio da estrita legalidade com os valores econômicos decorrentes das funções extrafiscais
dos tributos mencionados.
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É que a Política Tributária não desconhece as conseqüências extrafiscais dos tributos, e
expressamente permite sua utilização com tais finalidades. Os tributos mencionados constituem
mecanismos que permitem rápida atuação do Governo sobre a economia, e a Constituição
entendeu que não seria adequado privar o Governo desses instrumentos.

As matérias sob reserva de lei estão relacionadas aos elementos essenciais da tributação, e
afetam valores resguardados pelo ordenamento jurídico democrático.

A definição do fato gerador da obrigação tributária, e do seu sujeito passivo, implica a escolha
de um fato de conteúdo econômico, manifestador de capacidade contributiva, imputável ao
sujeito passivo ou com ele relacionado.

A definição da base de cálculo e da alíquota exige a avaliação da capacidade contributiva do
sujeito passivo.

A fixação dos elementos quantitativos da obrigação tributária decorre de avaliação discricionária
do legislador, e constitui outro momento delicado no funcionamento da democracia. É que a
tributação colide com o princípio constitucional que garante a propriedade. A mesma
Constituição que garante a propriedade dá ao legislador e ao Governo o poder de retirar do
proprietário a parcela de seu patrimônio correspondente ao tributo a ser pago. A busca do
equilíbrio entre o direito de propriedade e a exação tributária deve ser um dos objetivos da
Política Tributária.

10.4 – O princípio da igualdade

Conforme já salientado, a igualdade é um dos pilares da democracia.

Afirma Américo Lourenço Masset Lacombe que "a isonomia é o princípio nuclear de todo o nosso
sistema constitucional. É o princípio básico do regime democrático". [13]

A igualdade nas denominadas "democracias liberais" pretende a igualdade jurídica de todas as
pessoas. Essa igualdade formal não mais atende aos anseios da maioria, que pretende que as
desigualdades injustas sejam removidas. O art. 3º, inciso III, da Constituição elege como
objetivo fundamental da República "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais". O dispositivo não prevê a extinção das desigualdades, mas a
sua redução.

Em matéria de tributação, o inciso II do art. 150 veda aos entes federados "instituir tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos".

A igualdade deve ser observada não apenas no campo da definição da obrigação tributária
principal, mas também no que concerne às exigências administrativas relativas à tributação e na
fiscalização dos sujeitos passivos.

O princípio da igualdade, que tem permitido grandes controvérsias nos diversos setores do
direito, adquire peculiaridades no campo tributário.

É notório que a igualdade entre os homens, essencial na democracia, não significa que todos
devam pagar o mesmo montante de tributos. A desigualdade no mundo real faz com que haja
desigualdade nas exigências tributárias. O dever tributário corresponde à justiça distributiva e
não à justiça comutativa.

Por isso, a lei tributária leva em consideração essas diferenças econômicas, avaliando-as em
diversos aspectos.
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No caso, o inciso II do art. 150 da Constituição veda tratamento desigual "entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente". Assim, a equivalência da situação deve ser
apreciada pelo legislador. Na prática, essa apreciação não é fácil.

Em uma sociedade heterogênea, cheia de interesses conflitantes, o legislador poderá distinguir
duas situações equivalentes, introduzindo um critério para diferenciá-las e, assim, justificar a
tributação diferenciada de cada uma delas. A rigor, essa diferenciação deveria ser considerada
inconstitucional, mas a doutrina e a jurisprudência tem admitido que se a diferenciação for
razoável, ela pode ser aceita. A própria noção de equivalência é equívoca.

Exemplos não faltam.

A legislação do imposto de renda diferencia os rendimentos salariais dos rendimentos de
aplicação financeira, e tributa-os diferenciadamente, podendo resultar menos gravosa a
incidência sobre as aplicações financeiras. Essa decisão da política tributária visa a estimular as
aplicações financeiras (inclusive as provenientes do exterior) consideradas importantes pelas
autoridades monetárias. Assim, a política monetária (certa ou errada) influencia a política
tributária, e passa a existir uma razão para tratamento diferenciado a situações equivalentes (o
mesmo montante de rendimento será diferentemente tributado, conforme refira-se a salário ou
a juros).

A legislação tributária vigente tem permitido que o interesse administrativo possa ser
responsável pela quebra da isonomia. Veja-se o exemplo da tributação diferenciado do imposto
de renda sobre aluguéis. Se um proprietário alugar seu imóvel para uma pessoa jurídica, o
imposto de renda deverá ser retido pelo locatário; caso a locação seja feita a uma pessoa física,
o imposto de renda deverá ser pago, mensalmente, pelo locador ("carnê-leão"). Essa diferença
de tratamento poderá levar, dependendo do valor do aluguel pago, a incidência mais gravosa no
caso de o inquilino ser pessoa física, além de ser instituída uma obrigação a mais para o
contribuinte (o de ser responsável pelas antecipações, sujeitando-se a penalidades no
inadimplemento dessas antecipações).

A concessão de estímulos fiscais, como estratégia de política tributária, é muito freqüente, mas
implica admissão de um critério que diferencia os contribuintes. O legislador resolve estimular
um setor da economia, ou um segmento desse setor, concedendo-lhe um tratamento tributário
distinto do tratamento geral às situações que poderiam ser consideradas equivalentes.
Observam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que "questão complexa é a relativa à
compatibilidade entre isenções não gerais e o princípio da isonomia, especialmente nos casos em
que a isenção é concedida a pessoas com grande poder econômico, em óbvia contradição com o
princípio da capacidade contributiva". [14]

10.5 – A irretroatividade da lei

Entre os princípios constitucionais tributário inclui-se o relativo à irretroatividade da lei, que no
campo tributário adquire feição própria.

Assim, a alínea "a" do inciso III do art. 150 veda a cobrança de tributo em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Na
sistemática tributária, cabe à lei eleger os fatos reveladores de capacidade contributiva e instituir
os tributos mediante a definição das hipóteses de incidência. A Constituição assegura que os
fatos ocorridos antes do início da vigência da lei não podem ser incluídos no fato gerador
definido pela lei.

É também vedada a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se do clássico princípio da "anterioridade em
relação ao exercício de cobrança", sucessor do antigo princípio da anualidade, que preserva o
contribuinte da surpresa pela edição de leis instituindo ou majorando tributos.
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Houve um aperfeiçoamento do princípio da anterioridade, com a introdução, pela alínea c do
inciso III do art. 150 da vedação de se cobrar tributo "antes de decorridos noventa dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou".

10.6 – As imunidades tributárias.

A Constituição preservou os valores fundamentais da democracia impedindo que o legislador
possa prejudicá-los mediante o uso da tributação. Com esse desiderato, foram estabelecidas
vedações constitucionais que impedem o uso da competência tributária. Nos casos de imunidade
tributária, o legislador não detém competência para instituir o tributo.

A relação de imunidades previstas no art. 150, VI, da Constituição contempla diversos objetivos.

A denominada "imunidade recíproca", assegurada na alínea "a" mira a preservação da
Federação, evitando que a instituição de impostos possa onerar as finanças dos entes federados.
A noção de federação, como organização estatal, é um dos valores políticos mais relevantes na
sociedade brasileira, sendo "cláusula pétrea" a sua manutenção.

A alínea "b" consagra a imunidade dos "templos de qualquer culto". O objetivo é assegurar a
liberdade religiosa, evitando que por meio da instituição de impostos possa haver perseguição a
alguma entidade religiosa. A amplitude que deve ser reconhecida a essa imunidade tem sido
alvo de polêmicas. Além disso, há acusações de que entidades religiosas têm sido instituídas
apenas com a finalidade de encobrirem negócios lucrativos e tributáveis.

A alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição veda a instituição de impostos sobre
"patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei".

Os partidos políticos são considerados essenciais para a democracia, e a Constituição houve por
bem preservá-los da incidência de impostos. Destarte, impede-se a eventual perseguição política
a partidos rivais daquele que esteja no exercício do poder. Além disso, essa imunidade tem o
condão de não criar dificuldades financeiras para a instituição de novos partidos, principalmente
aqueles ligados às camadas mais pobres da população. A imunidade dos partidos políticos liga-se
à liberdade política dos cidadãos.

A imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores garante a liberdade sindical, impedindo
que essa liberdade seja cerceada em razão de incidência de impostos.

Na mesma trilha, a Constituição preserva da incidência de impostos o patrimônio, a renda ou
serviços das instituições de educação e de assistência social, desde que não tenham fins
lucrativos e atendam os requisitos da lei. A liberdade de educação é uma das expressões da
liberdade política dos cidadãos. O dispositivo garante que o poder público não inibirá o
florescimento de instituições de educação (sem fins lucrativos) mediante a instituição de
impostos. Portanto, ao lado das escolas públicas, podem ser instituídas escolas particulares que,
se não tiverem fins lucrativos (isto é, se não distribuírem lucros para seus instituidores), e desde
que atendam os requisitos da lei, não terão seu patrimônio, renda ou serviços onerados por
impostos. Essas entidades ajudam cooperam com o desenvolvimento do país, sendo que a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205 da Constituição).

Razões similares explicam a imunidade das instituições de assistência social sem fins lucrativos e
que atendam os requisitos de lei. Essas instituições cooperam com o próprio Estado, prestando a
assistência social. Não tendo fins lucrativos, a totalidade de sua receita é aplicada na assistência
social. O dispositivo garante que a liberdade de existência de assistência social privada,
importante para que haja o pluralismo na assistência social, não será inibido em razão de
incidência de impostos.
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A alínea "d" do dispositivo constitucional em análise veda a instituição de impostos sobre "livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão". Conforme é curial, há aqui a garantia
de que o poder público não tentará inibir a liberdade de informação e de transmissão de
pensamento, mediante a instituição de impostos. É ínsita à democracia a liberdade de palavra,
de comunicação e de transmissão de pensamento. A História revela que nas sociedades não
democráticas essa liberdade sempre foi cerceada, em benefício dos governantes.

11. Propostas em defesa da ampliação do conteúdo democrático das políticas tributárias e fiscal

Conforme salientou JOSÉ AFONSO DA SILVA, a democracia não é estática, e se desenvolveu ao
longo da História, com a ampliação de seu conteúdo e a imposição de novos valores.

A "democracia burguesa" instalada na maioria dos países, inspirada nos ideais da Revolução
Francesa, preocupou-se em garantir o direito dos indivíduos contra o Estado.

A Constituição Federal brasileira, ao definir o sistema tributário nacional, preocupou-se em
proteger os direitos fundamentais do contribuinte, entre esses a liberdade, a igualdade e a
propriedade. Indiscutivelmente, esses valores são essenciais e devem ser protegidos.

O contribuinte possui esses direitos constitucionalmente assegurados, para se defender contra
alguma ofensiva do legislador, relativamente a seus direitos fundamentais. Entende-se por
contribuinte a pessoa física ou jurídica que é devedora de tributos, em razão da incidência da lei
tributária.

No entanto, os novos tempos estão a exigir a ampliação da presença do cidadão-eleitor na
formulação de políticas tributárias e fiscais; o cidadão deve buscar maior envolvimento com as
decisões sobre o custeio da Administração Pública e a aplicação dos recursos orçamentários.

As campanhas políticas dos candidatos não dão a devida ênfase sobre a questão tributária,
limitando-se a vagas promessas de "diminuir a carga tributária", enquanto contraditoriamente
prometem ampliar os serviços públicos.

Esse comportamento dos candidatos aos cargos eletivos decorre da circunstância de que a
quantidade de eleitores é muito maior do que a quantidade de contribuintes (entendido aqui o
contribuinte em seu sentido técnico, isto é, a pessoa que, tendo praticado fato gerador da
obrigação tributária, deve apresentar declaração e realizar pagamentos). A maior parte da
população brasileira tem baixa renda e é isenta de impostos [15] (ou deve pagar, a título de
imposto, um pequeno valor). Para esses eleitores (portanto, para a maioria do eleitorado), a
discussão sobre política tributária, além de ser tecnicamente incompreensível, é desinteressante.
Esses eleitores são mais sensíveis às promessas de maior presença da Administração Pública,
com a melhoria dos serviços públicos e o aumento do assistencialismo.

Para angariar maior quantidade de votos, os candidatos fazem promessas de campanha que
implicariam, se fossem cumpridas, aumento das despesas públicas e, por conseqüência,
aumento dos tributos.

O eleitor, que escolhe os candidatos em quem quer votar, na maioria dos casos não é o
contribuinte, que tem consciência de que vai custear as despesas públicas mediante o
pagamento de tributos. Essa "perversão democrática" acarreta a adoção de políticas tributárias
onde predominam os tributos aos quais os economistas denominam de "indiretos", cuja carga
tributária onera o consumo e são cobrados "invisivelmente" (embutidos nos preços dos produtos
e dos serviços).

Aristóteles já havia afirmado que a democracia pode corromper-se em demagogia.

A evolução da democracia, em um estado democrático de direito, deve exigir maiores
compromissos dos partidos políticos e dos candidatos na definição das políticas tributárias que
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adotarão, caso assumam o poder. Essa definição deve vincular os candidatos eleitos.

As leis devem assegurar maior transparência da Administração Pública, com acesso facilitado ao
cidadão-eleitor, ao qual devem ser conferidos direitos de ação contra o uso ilegal ou ilegítimo
dos recursos orçamentários.

Portanto, aos cidadãos devem ser conferidos poderes jurídicos para atuar na fiscalização da
aplicação dos recursos públicos, de forma que o envolvimento da cidadania com as políticas
tributárias e fiscais seja dinamizado.

 

EM SÍNTESE:

1. O Estado necessita de recursos financeiros para atender às suas finalidades.

2. A definição das finalidades do Estado é opção política, de forte cunho ideológico.

3. O incremento das finalidades atribuídas ao Estado acarretou o surgimento de complexa
organização, envolvendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista.

4. O incremento das finalidades atribuídas ao Estado implica aumento das necessidades
financeiras do Estado.

5. A principal fonte de recurso estatal é o tributo.

6. A estrutura dos serviços públicos contemporânea torna complexa a definição de tributo e a
própria noção de tributo é controvertida.

7. A estrutura dos serviços públicos é decorrente de opções políticas.

8. A distribuição da carga tributária entre os segmentos sociais é opção política.

9. A Política Tributária é o conjunto de opções políticas adotadas pelo governo, visando a
instituição e calibragem dos tributos a serem pagos pela sociedade.

10. A Política Tributária leva em consideração os efeitos extra-fiscais da tributação.

11. Em uma democracia, a Política Tributária respeita os direitos fundamentais do contribuinte.

12. O sistema tributário adotado pela Constituição admite amplo espaço para a escolha política
dos segmentos sociais que deverão financiar a Administração Pública. Assim, há diversas
alternativas tributárias possíveis.

13. Em um Estado de Direito somente mediante lei podem ser estabelecidas exigências
tributárias.

14. A lei tributária deve respeitar os princípios e os valores democráticos, conforme insculpidos
na Constituição.

15. O conjunto de regras relativamente à instituição, fiscalização e cobrança de tributos é
disciplinado pelo Direito Tributário, e o Direito Tributário é o instrumento da política tributária.

16. Em uma democracia, os gastos públicos são feitos no interesse da população.

17. A disciplina dos gastos públicos é regida pelo Direito Financeiro e deve atender às regras e
princípios orçamentários estabelecidos pela Constituição.
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18. A destinação do produto da arrecadação tributária é, também, opção política.

19. As regras jurídicas constitucionais exigem a elaboração de Orçamento, e os gastos públicos
devem ser feitos em conformidade com as leis.

20. Os recursos públicos são fornecidos pela sociedade ao governo, e devolvidos pelo governo à
sociedade.

21. O segmento social que paga o tributo não é necessariamente o que irá receber a ação
estatal custeada por esse pagamento.

22. Em uma democracia a tributação pode implicar em realocação da renda nacional.

23. É da natureza do governo ser exercido por uma minoria.

24. A democracia caracteriza-se pela escolha dos governantes pelo povo e pela adoção de
princípios que consagram valores fundamentais, como a liberdade e a igualdade de todos os
homens.

25. O governo democrático é exercido "em nome do povo".

26. A relação entre tributo e democracia é de grande complexidade, tanto no que concerne à
definição de tributo, como à definição de democracia.

27. A Constituição estabelece limitações ao poder de tributar, preservando os valores
democráticos.

28. Os "direitos individuais", embora de inspiração burguesa, são de aplicação universal.

29. Os "direitos individuais" limitam a formulação das políticas tributárias.

30. O direito de propriedade é afetado pela imposição tributária.

31. A escolha dos contribuintes que irão custear as despesas públicas resulta de opções
ideológicas e das pressões dos grupos sociais.

32. A escolha dos setores e segmentos da sociedade que serão beneficiados pela ação estatal
resulta de opções ideológicas e das pressões dos grupos sociais.

33. Nas sociedades a maioria dos eleitores é formada pelas pessoas com menos recursos
econômicos.

34. Para obter votos, os políticos adotam critérios de gastos públicos que atendam a seus
eleitores.

35. Governar é administrar recursos limitados para atender uma ânsia ilimitada por parte da
população.

36. A democracia pode-se corromper na demagogia "irresponsável".

37. Na democracia indireta, a maioria escolhe quem vai governar, mas a maioria não governa.

38. O aprimoramento da democracia está a exigir a ampliação dos direitos do cidadão, de forma
a permitir uma maior participação na política tributária, e na elaboração e execução da lei
orçamentária. Entre os novos direitos da cidadania, deve ser incluído o direito de ação contra o
uso ilegal ou ilegítimo dos recursos orçamentários.
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submetidas à apreciação da assembléia, serviram de pretexto para a adoção desse modelo de
democracia.

De acordo com o pensamento dominante à época, embora o cidadão comum não esteja apto
para gerir os negócios públicos, sabe escolher aqueles que estão habilitados para governar.
Destarte, o eleitor saberia discernir o melhor candidato.

Apesar de aclamar como valores supremos a igualdade, a liberdade e a fraternidade, os
revolucionários do final do século XVIII acabaram afastando do poder a maior parte da
população. No entanto, para esses revolucionários esse fato era irrelevante, tendo em vista que
no seu ideário a função de legislar consistia apenas na positivação do Direito Natural. Prevalecia
naquele tempo a convicção da racionalidade da lei que, em conformidade com a expressão
tomista, é "a ordenação da razão", visando ao bem comum, feita e promulgada pelo legislador.
Em conformidade com esse modo de pensar, o direito não seria criado pelo legislador, pois o
direito precederia ao próprio legislador, cuja missão seria a de encontrá-lo, explicitá-lo e
positivá-lo, o que se faz por meio da edição de um texto escrito, para que os demais
participantes da sociedade dele tomem conhecimento e o acatem.

Decorre do exposto que, na concepção predominante à época da adoção da democracia
representativa, a positivação do direito resumiria-se à descoberta da solução mais justa para
cada um dos possíveis conflitos humanos e à sua divulgação para conhecimento das demais
pessoas. Assim, haveria sempre a lei justa para solver cada conflito, e qualquer pessoa que
tivesse inteligência e conhecimentos necessários descobriria essa lei. Diante disso, irrelevante a
quantidade de deputados que representasse o povo, bastava apenas que os mais capacitados
fossem escolhidos. Se o conjunto dos representantes fosse substituído por outro, a lei a ser
aprovada continuaria sendo a mesma.

Esse ponto de vista parecia suficiente para conciliar a idéia de igualdade, com o fato de que
poucos cidadãos efetivamente participavam do governo.

A própria noção de cidadania não tinha, na época, a abrangência contemporânea, eis que
somente pequena parte da população tinha direitos políticos. O direito de votar, precavidamente,
ficou reservado aos que possuíam renda acima de determinado valor.

Nessa cosmovisão, seria imprescindível a participação de todos os membros da sociedade,
reunidos em assembléia, para debater e aprovar a Constituição e as leis. No entanto,
percebendo-se que essa proposta não pode ser concretizada, tornou-se necessária a elaboração
de uma teoria que justificasse a realização de assembléia sem a participação da maioria, mas
que ao mesmo tempo adotasse decisões obrigatórias para todos os indivíduos.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6096



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  CONCEITO E LIMITES: UMA REVISÃO
HERMENÊUTICA DO "SENTIDO COMUM TEÓRICO" DOS JURISTAS
CONSUBSTANCIADO NO PARADIGMA DA ESTRITA LEGALIDADE.

TAX PLANNING - CONCEPT AND BOUNDARIES: AN HERMENEUTICAL REVIEW OF "COMMON
SENSE THEORETICAL" EMBODIED IN THE PARADIGM OF STRICT LEGALITY.

Carolina Grant Pereira

RESUMO
O presente estudo se propõe a traçar um breve panorama acerca do tema planejamento
tributário, a fim de delinear o seu “conceito” (tipo) e limites, mediante a identificação do sentido
comum teórico dos juristas (Warat), isto é, do “senso comum jurídico” em torno das discussões
acerca do que se compreende (e compreendeu durante três etapas sugeridas de exame do
debate) acerca do planejamento tributário, para, ao longo da exposição, promover reflexões
críticas, ainda que breves, e propor alguns caminhos que podem vir a ser seguidos, ao final, e
que nós identificamos como “limite dos limites”, ou seja, como o último limiar a ser considerado
na delimitação do que se possa compreender como elisão (limite positivo do planejamento) ou
evasão (limite negativo deste instituto). Tais caminhos seguem a jurisprudência dos valores do
jurista alemão Karl Larenz (conceito de “tipo”), como primeira proposta, ou a fenomenologia
hermenêutica desenvolvida a partir da conjugação das teorias da Martin Heidegger e Hans-
Georg Gadamer, como segunda proposta. 
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRIBUTÁRIO; PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO; ELISÃO; EVASÃO; CONCEITO; LIMITES; HERMENÊUTICA; TIPO;
FENOMENOLOGIA.

ABSTRACT
This study aims to provide a brief overview on the subject tax planning, to outline his "concept"
(type) and boundaries, by identifying the juridical common sense theoretical (Warat), the "sense
common law" around the discussions about what is understood (and included three steps
suggested for examination of the debate) about the tax planning for over exposure, promote
critical thinking, albeit brief, and propose some ways that can likely to be followed to the end,
we have identified as "threshold limits" – as the final threshold to be considered in the definition
of who can understand how elision (limit of positive planning) or avoidance (negative limit of
Institute). These paths follow the jurisprudence of the values of the German jurist Karl Larenz
(concept of "type"), as first proposed, or the hermeneutic phenomenology developed from the
combination of the theories of Martin Heidegger and Hans-Georg Gadamer, as a second
proposal.
KEYWORDS: KEYWORDS: TAX LAW; TAX PLANNING; AVOIDANCE; EVASION; CONCEPT;
LIMITS; HERMENEUTICS; TYPE; PHENOMENOLOGY.

 

1.     Introdução: contextualização inicial do tema.

 

As sociedades contemporâneas encontram-se a cada dia mais complexas, plurais e dinâmicas em
razão da superveniência de inúmeros fatores, tais como o neoliberalismo, a globalização, o fluxo
de informações, as interações culturais, as relações transnacionais e intercontinentais, o
fenômeno das corporations, dentre outros diversos, o que, inevitavelmente, repercute na imensa
gama de relações jurídicas travadas cotidianamente, bem como exige uma constante
flexibilização, atualização e inovação do sistema jurídico, dos seus institutos e mecanismos de
controle e atuação em geral para atender às demandas e situações emergentes.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6097



Imperioso que se (re)pense e (re)construa, portanto, formas inéditas ou adaptações das formas
já existentes para abarcar, mediante disciplina jurídico-normativa e respostas doutrinárias ou
jurisprudenciais próximas à realidade fenomênica, estes novos fatos ou a releitura constante e
novas manifestações de fatos ou fenômenos já conhecidos pelo Direito (e, de certa forma,
previstos pelo ordenamento jurídico pátrio).

As vias mais eficientes de atualização do sistema jurídico e da maneira como este trata, colhe os
fatos que ocorrem no inconstante "mundo da vida" (lebenswelt) correspondem à doutrinária e
jurisprudencial, uma vez que as alterações legislativas se processam vagarosamente e, inúmeras
vezes, eivadas de atecnias, incorreções ou outros vícios. A legislação pátria quase sempre se
encontra fora de sintonia com a realidade para a qual se destina. Dessa forma, cabe à academia,
sobretudo, discutir temas atuais e formas alternativas de solução para os conflitos e pleitos
jurídico-sociais ou simplesmente para as mais variadas condutas praticadas.

Um dos caminhos teóricos encontrados para a atualização normativa (applicatio) e conseqüente
aproximação da esfera jurídica relativamente ao contexto concreto de aplicação da norma
(realidade social) foi o desenvolvimento dos estudos de hermenêutica jurídica, isto é, a
reformulação e aprimoramento do modo como se tem efetivado a interpretação e compreensão
jurídica dos fatos (fenômenos), sobretudo em face das discussões decorrentes da virada
lingüístico-filosófica e conseqüente transição do paradigma epistemológico da filosofia da
consciência para o paradigma da filosofia da linguagem, capaz de ampliar indescritivelmente os
horizontes de interpretação.

            De resto, é preciso destacar que o tema em questão apresenta relevância e repercussão
relativamente aos mais diversos prismas sob os quais venha a ser apreciado: econômico, na
medida em que afeta diretamente a atividade econômico-financeira, uma vez que as despesas
previstas em decorrência da incidência tributária correspondem a parcela significativa dos gatos
de empresas de pequeno, médio e grande porte, inviabilizando-a, em determinados casos, e
incrementando a informalidade; político, uma vez que a arrecadação tributária se destina,
sobretudo, à manutenção da máquina estatal e à conversão em prestação de serviços públicos -
o que perpassa pela compreensão do papel do Estado, pelo delineamento e análise crítica do
atual cenário político-gestor desta máquina estatal, dentre outras considerações; jurídica,
evidentemente em razão das polêmicas levantas que envolvem temas constantemente discutidos
como o da segurança jurídica, justiça material, presença de valores no ordenamento jurídico,
hermenêutica, práticas abusivas, etc.

            Em face destas constatações inicias, o presente estudo se propõe a traçar um breve
panorama acerca do tema, a fim de delinear o sentido comum teórico dos juristas, isto é, o
"senso comum jurídico" em torno das discussões acerca do planejamento tributário, para, ao
longo da exposição, promover reflexões críticas, ainda que breves, e propor alguns caminhos
que podem vir a ser seguidos, ao final, e que nós identificamos como "limite dos limites", ou
seja, como o último limiar na delimitação do que se possa compreender como elisão (limite
positivo do planejamento, conforme se verá a seguir) ou evasão (limite negativo deste instituto).

 

2.     Conceito de planejamento tributário: delineando o "sentido comum teórico" dos
juristas.

 

            Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2009), nos seus comentários à legislação penal e
processual penal específica, na parte em que aborda a Lei nº. 8.137/90 (que define os crimes
contra a ordem tributária, dentre outros delitos) e ao tratar do erro de tipo e de proibição
passíveis de ocorrer no âmbito do Direito Penal Tributário, menciona o vasto e complexo
conjunto de dispositivos normativos que regem as relações jurídico-tributárias como justificativa
para tal ocorrência.
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Para este autor, não seria razoável esperar do cidadão comum o conhecimento de toda a
legislação tributária, de modo que o eventual equívoco quanto a uma elementar do tipo penal
tributário ou a crença na licitude de uma conduta tida pelo ordenamento jurídico pátrio como
ilícita seriam perfeitamente plausíveis e passíveis de compreensão/abono. Uma das repreensíveis
causas deste "emaranhado" de normas seria a vã tentativa do Estado em suprir a ampla
sonegação fiscal pelo desarrazoado incremento e severidade dos dispositivos que levam à
arrecadação e incidem sobre a parcela da população que arca com o peso dos tributos. Nas
palavras deste jurista:

 

[...] a avalanche de leis, regulamentos, resoluções e regras de natureza tributária, no Brasil,
parece ter o fim exclusivo de criar um entulho imenso de normas, somente compreensível
por determinados especialistas em contornar a injusta e pesada carga tributária,
imposta pelo irresponsável Estado arrecadador - o vulgarmente conhecido leão da Receita
Federal. Outra explicação para essa situação escandalosa [...] é a clara noção do Estado glutão
de que o brasileiro, ao menos os incluídos no mercado e que possuem renda, passa a grande
parte do seu tempo buscando fórmulas para sonegar e reduzir a pesada carga de tributos [...].
Até que o Estado descubra as alternativas criadas pelos especialistas da área, para
evitar a sangria abusiva dos ganhos das empresas e pessoas físicas, produtoras de
riqueza, contornando-as com a edição de leis e, se necessário, com emendas à
Constituição, fomenta e fermenta o bolo da arrecadação, na expectativa de que o mais
supra a burla. [...] Em face disso, devemos destacar que erros de tipo e de proibição são
comuns no cenário do Direito Penal Tributário. É preciso que o magistrado seja sensível a
essa realidade e não espere do brasileiro trabalhador, honesto e esforçado - por si
mesmo ou por intermédio da atividade empresarial - a tarefa hercúlea de conhecer
todas as regras tributárias, recolhendo, como se fosse um relógio suíço marcando as
horas, com extrema precisão, todos os tributos devidos. [...]. (NUCCI, 2009, pp. 983-984
- grifo do autor e grifo nosso).

 

            É em face desta realidade, na descrição da qual Nucci tem certa razão ao traçar o
panorama relativamente confuso, vasto, complexo e esparso da legislação que conforma o
Direito Tributário brasileiro, que se fala em planejamento tributário, compreendido, em linhas
gerais, como um mecanismo ou conjunto de condutas praticadas/comportamentos adotados
tanto pela pessoa física, quanto jurídica, de natureza comissiva ou omissiva, no bojo da
organização de seus negócios e atividades lucrativas, com o fito de reduzir, mitigar, transferir ou
postergar legalmente o ônus dos tributos, isto é, de ocasionar uma menor tributação, uma
economia de tributos.

            Discutir-se-á, a partir de então, neste trabalho, o conceito e os limites deste importante
e polêmico instituto jurídico tributário, mediante um breve e panorâmico exame da forma como
veio sendo e tem sido, hodiernamente, tratado pela doutrina majoritária, sem perder de vista,
ao final, a proposta hermenêutica já apresentada.

            Alfredo Augusto Becker (BECKER, 2007), em seu manual de Teoria Geral do Direito
Tributário, distingue evasão fiscal (que identifica com elusão ou evasão legal, explicitamente em
seu texto, e, sob uma análise mais detida, poder-se-ia dizer que este autor também a identifica
com a própria elisão ou mesmo com o planejamento tributário) da fraude fiscal.

            Para Becker, seria algo inerente ao contexto da atividade econômica, por sua própria
natureza, a preocupação em se obter uma maior economia ou corte de despesas. O indivíduo
teria, com efeito, plena liberdade de organização dos seus negócios de modo a torná-lo o menos
oneroso possível quanto à incidência de tributos (evasão legal), contanto que não se utilizasse
de via ilícita para atingir os fins almejados (fraude fiscal).
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É aspiração naturalíssima e intimamente ligada à vida econômica a de se procurar determinado
resultado econômico com a maior economia, isto é, com a menor despesa (e os tributos que
incidirão sobre os atos e fatos necessários à obtenção daquele resultado econômico, são
parcelas que integrarão a despesa). Ora, todo indivíduo, desde que não viole regra jurídica, tem
a indiscutível liberdade de ordenar seus negócios de modo menos oneroso, inclusive
tributariamente. Aliás, seria absurdo que o contribuinte, encontrando vários caminhos
legais (portanto lícitos) para chegar ao mesmo resultado, fosse escolher justamente
aquele meio que determinasse pagamento de tributo mais elevado. (BECKER, 2007, pp.
142-143 - grifo nosso).

 

            O principal fundamento deste autor corresponde ao fato de que, no modelo de Estado
de Direito, as constituições têm albergado a regra de que "ninguém pode ser obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei". Nesse sentido, o contribuinte só se
encontraria obrigado a adotar determinada postura tributariamente mais onerosa se houvesse
regra jurídica clara, expressa, indicando a obrigatoriedade desta escolha; isto é, se fosse
absolutamente necessário fazê-lo.

            Este posicionamento de Alfredo Becker revela uma tendência até então predominante
na doutrina tributária brasileira, de buscar nos mecanismos interpretativos desenvolvidos,
sobretudo, pela doutrina positivista/normativista, com destaque para a identificação de lacunas
no ordenamento, meios de "burlar o Fisco", evitando a arrecadação aos cofres públicos. É o que
identificaremos como sendo o paradigma da estrita legalidade ou formalista e que Marco Aurélio
Greco (GRECO, 2004) enquadrará no âmbito da primeira fase do debate acerca do planejamento
tributário. A principal característica desta postura ou paradigma é a restrição das discussões ao
caráter lícito ou ilícito das condutas praticadas pelo contribuinte.

            Nesse contexto, Ricardo Lodi Ribeiro (RIBEIRO, 2003) destaca, inicialmente, que, por
representar o tributo um gasto, um custo capaz de interferir e reduzir o patrimônio dos
indivíduos, de fato seria natural que o contribuinte buscasse formas de mitigar o montante final
a ser arrecadado pelo Estado e destinado ao financiamento dos serviços públicos, da máquina
estatal. Ricardo Ribeiro chama esta preocupação de economia fiscal (e aqui observamos mais um
sinônimo para o planejamento tributário), cujos mecanismos utilizados para o fim pretendido
podem ser tolerados ou rechaçados pelo sistema jurídico.

O ordenamento jurídico seria capaz de tolerar a economia de tributo como uma manifestação da
autonomia da vontade e da liberdade de cada contribuinte em organizar e planejar a sua vida
financeira, da maneira que lhe fosse mais vantajosa; é o que acontece quando este contribuinte
opta pela realização de fato diverso daquele que configura o pressuposto tributável (fato
gerador).

Não obstante, haveria, conforme supramencionado e ratificado por este tributarista, uma forte
tendência da doutrina do Direito Tributário de induzir, instigar, estimular e aplaudir (como se
partícipe fosse, com o perdão da audaciosa metáfora) a chamada elisão abusiva (que será
estudada infra), decorrente da astúcia do contribuinte em livrar-se da obrigação de dar a sua
contribuição pessoal para que todos possam arcar com o ônus dos encargos públicos.

 

Há uma tendência arraigada a um positivismo normativista, que influencia sobremaneira a
doutrina sobre a evasão e a elisão fiscal no Brasil, no sentido de se tolerar um sistema baseado
em práticas elisivas abusivas, onde a obrigação de pagar tributo pode ser afastada pela
astúcia do contribuinte, sob os aplausos de parcela majoritária de nossos jurisconsultos. 
(RIBEIRO, 2003, p. 136 - grifo nosso).
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            O incentivo a esta elisão abusiva enquadrar-se-ia no paradigma acima referido, da
estrita legalidade e da consideração apenas acerca da licitude ou não de determinada conduta.

 

Assim, para que o Fisco possa desconsiderar a atividade do contribuinte tendente a
afastar ou diminuir o montante a ser recolhido, segundo a corrente dominante na
doutrina brasileira, é indispensável que a Administração apure a prática de um ato
ilícito, na acepção dada pelo direito civil ou pelo direito penal. Dentro dessa linha de
argumentação, então, o planejamento fiscal somente será afastado se o contribuinte praticar
fraude fiscal, sonegação ou simulação. (RIBEIRO, 2003, p. 137 - grifos nossos).

 

            O que se pretenderá a seguir, em tópico específico acerca dos limites do planejamento
tributário, será, justamente, a análise de cada uma das fases do debate em torno deste instituto
jurídico-doutrinário (conjunto de mecanismos, condutas ou comportamentos adotados), a iniciar-
se pela caracterização do paradigma legalista e chegando-se ao atual "estado da arte" das
discussões, mais próximo de nossa proposta hermenêutica que indica exatamente a necessidade
de superação deste paradigma até então dominante.

            Antes disso, contudo, traçaremos a linhas inicias do conceito e compreensão do
planejamento tributário, na esteira de Marco Aurélio Greco, que o faz já levando em
consideração, poder-se-ia assim dizer, uma antecipação dos resultados conclusivos do exame
das três fases do debate e identificando o núcleo, o foco central do tema.

            Nas palavras de Greco: "a questão fundamental que cerca o planejamento tributário
consiste em saber - diante de determinada situação ou operação concreta - se os efeitos
jurídicos que o contribuinte pretende extrair são ou não oponíveis ao Fisco. Vale dizer, se o Fisco
deve suportar os efeitos que resultam dos atos ou negócios jurídicos celebrados ou se, ao revés,
o Fisco pode recusar-se a aceitar todos ou alguns dos efeitos pretendidos pelo contribuinte"
(GRECO, 2004, p. 104). Ou seja, o conceito de planejamento tributário aproxima-se daquele por
nós já indicado e a sua plena compreensão envolve, para além da licitude, a investigação acerca
da oponibilidade, conforme se verá mais adiante.

            Para identificar esta oponibilidade ao Fisco (a princípio em sentido estrito), durante anos
vigoraram apenas dois critérios: o cronológico e o da licitude. O critério cronológico indicava que
os atos praticados pelo contribuinte com o fito de reduzir a carga tributária deveriam ser
realizados anteriormente ao perfazimento do fato gerador do tributo correlato (antes do fato
gerador); se posteriores, dar-se-iam depois de configurada a obrigação tributária ou a situação
jurídica positiva do Fisco que levaria à cobrança. O segundo critério, da licitude, corresponde à
necessidade de o efeito redutor decorrer da prática de atos lícitos. "Este seria, em última
análise, o elemento fundamental do planejamento que tornaria os atos ou negócios realizados
inquestionáveis pelo Fisco, que não poderia impedir a produção dos efeitos pretendidos pelo
contribuinte". (GRECO, 2004, pp. 104-105). Por fim, poder-se-ia influir, do modelo resultante da
adoção destes dois critérios e defendido por autores como Antonio Roberto Sampaio Dória e
Diva Malerbi, um terceiro requisito implícito: o de que as condutas, lícitas e anteriores à
ocorrência do fato gerador, também não envolvessem simulação (verdadeira patologia do
negócio jurídico, dentre outras verificáveis), uma vez que esta contaminaria o ato e retiraria a
sua proteção jurídica, a tutela dos seus efeitos de economia fiscal.          

 

A questão fundamental é, então, saber quais as circunstâncias ou requisitos que, por um lado,
protegem a conduta do contribuinte especificamente quanto à produção de seus efeitos
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tributários e, por outro lado, quais os aspectos ou elementos que o Fisco pode questionar
quando se depara com determinada conduta do contribuinte. Isto significa que, além dos
requisitos clássicos (cronológico, licitude e sem simulação), outros aspectos também merecem
análise, pois se lhes acrescenta. (GRECO, 2004, p. 105 - grifo do autor).

 

            Em resumo, conceituar o instituto e identificar as hipóteses possíveis, viáveis, de
planejamento tributário perpassa pela análise dos critérios clássicos, mas implica, sobretudo,
avaliar, em cada caso, não apenas os seus aspectos lícitos ou ilícitos, afinal, para Greco, sobre o
requisito da licitude não paira dúvida, na medida em que se trata de um pressuposto a ser
impreterível e previamente atendido. Só se pode tratar e discutir planejamentos lícitos, porque
os ilícitos estarão automaticamente fora do debate (conforme se esclarecerá no início do próximo
tópico). Dessa forma, o que importa, de fato, são os qualificativos "eficaz ou ineficaz", "aceitável
ou inaceitável", "operação geradora de efeitos oponíveis ao Fisco ou não".

A licitude é questão preliminar, além de lícitas, as tentativas de planejamento devem atender a
outras exigências a fim de se tornarem aceitáveis e provocarem os efeitos esperados pelo
contribuinte. A grande discussão, portanto, passa a ser não mais sobre legalidade ou ilegalidade,
mas quanto à eficácia ou ineficácia de um ato. Eis, para o autor em foco, uma grande mudança
paradigmática acerca da análise das operações empreendidas pelos contribuintes.

 

3.     Limites do planejamento tributário: entre elisão e evasão, uma breve incursão
sobre o histórico do debate em torno das possibilidades de realização do
planejamento tributário.

 

No plano da investigação acerca dos limites dentre os quais podem figurar hipóteses aceitáveis
de planejamento tributário, dois outros conceitos não podem deixar de ser considerados, uma
vez que serão recorrentemente utilizados justamente para caracterizar o limite positivo e o limite
negativo das possíveis condutas praticadas. Tratam-se dos conceitos de elisão e evasão fiscal ou
tributária.

A elisão fiscal pode ser compreendida - e o será para os fins deste trabalho - como o meio
legítimo (lícito, anterior e oponível ao Fisco - proporcional, razoável e, portanto, não abusivo e
conforme o postulado constitucional da capacidade contributiva) destinado ao alcance da
redução no pagamento de tributos. Ou seja, corresponde precisamente às práticas aceitáveis,
permitidas, no âmbito do planejamento tributário. Este mecanismo resulta da orientação
conferida por especialistas (juristas, tributaristas, servidores ou contadores) relativamente à
escolha de ações ou diretrizes e à organização da atividade econômica de modo a evitar a
própria ocorrência de fatos que ensejem a incidência da norma tributária. 

Em contrapartida, evasão fiscal corresponde a uma infração equivalente a deixar de pagar, total
ou parcialmente (suprimir ou reduzir), tributos por meios ilícitos. Seria exatamente o oposto da
elisão, por se tratar de prática que infringe a lei (destacando-se a Lei nº. 8.137/90) e é realizada
após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, com o escopo de reluzi-la ou ocultá-
la. O indivíduo que pratica a evasão fiscal dissimula atos, omite e falsifica informações, por
exemplo, com vistas a burlar o Fisco e impedir a cobrança, mesma, do tributo. A evasão, por
fim, provém de artifícios dolosos e tem sido compreendida como sonegação fiscal [[1]].

Feitas estas considerações preliminares, passamos ao estudo dos limites do planejamento.

De antemão, conforme preleciona M. Aurélio Greco (GRECO, 2004), três figuras podem ser
descartadas, de imediato, do campo de estudo sobre o planejamento tributário. Trata-se de três
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conjuntos de situações que não configurariam nem a hipótese de elisão fiscal, nem, por
conseguinte, de planejamento e teriam em comum o fato de serem delineados com maior
precisão pelo ordenamento jurídico do que de costume. Dessa forma, seria possível identificar
com relativa segurança:

 

a)     Condutas repelidas;

b)     Condutas desejadas (induzidas); e

c)     Condutas positivamente autorizadas pelo ordenamento.

 

Algumas hipóteses exemplificativas podem ser indicadas para ilustrar as condutas aduzidas,
quais sejam:

 

a)     As hipóteses que configurem ilícitos inserem-se no conjunto das condutas repelidas;

 

b)     Aquelas que configurem utilização do tributo com finalidade extrafiscal encontram-se no
conjunto das condutas desejadas ou induzidas; e

 

c)     As denominadas opções fiscais figuram no conjunto das condutas positivamente
autorizadas.

 

O primeiro conjunto de situações é integrado por aquelas condutas que são sancionadas,
valoradas negativamente, pelo ordenamento - isto é, que equivalem à prática de atos ilícitos
(ilícitos penais, civis ou previstos em legislação específica e tributários). A razão de este grupo
ter sido excluído do âmbito do planejamento reside no fato de a licitude configurar um dos
requisitos das elisões aceitáveis, conforma já indicado supra.

O segundo abarca as hipóteses em que o ordenamento jurídico-positivo almeja um determinado
resultado e veicula, para tanto, preceitos destinados a viabilizá-lo ou a induzir condutas do
contribuinte que se encaminhem para alcançá-lo. Estas condutas podem vir a ocasionar uma
menor tributação, como forma de instar, estimular o contribuinte à adoção de uma dada
conduta valorada positivamente pelo ordenamento, sendo o mecanismo empregado nesse
sentido a desoneração da carga tributária.

 

Ora, quando o contribuinte decide agir no sentido indicado pelo ordenamento e, com isto,
usufrui da menor tributação, não estamos perante hipótese de planejamento tributário nem de
elisão. Em suma, não é a simples circunstância de haver um resultado favorável ao contribuinte
que, ipso facto, trata-se de hipótese de planejamento ou elisão. (GRECO, 2004, p. 92).

 

            O terceiro e último agrupamento de situações, relativo às opções fiscais, envolve
alternativas formuladas no bojo do próprio sistema jurídico e colocadas à disposição do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6103



contribuinte, para que delas se utilize de acordo com o que melhor lhe aprouver.

            O motivo de estarem fora do contexto do planejamento tributário diz respeito a esta
restrição de possibilidades, já formuladas e apresentadas prontas ao contribuinte para que ele
apenas escolha qual adotar.

 

O ordenamento indica dois caminhos deixando ao contribuinte a escolha de seguir um ou outro,
sendo que eventualmente um deles pode ser menos oneroso do que o outro. Nas opções
estamos sempre perante hipóteses em que há uma escolha expressa que o ordenamento coloca
à disposição do contribuinte, hipótese clássica de lei dispositiva. Por isso, a opção fiscal desenha
uma hipótese de conduta positivamente autorizada pelo ordenamento. Não chega a ser
hipótese de incentivo ou induzimento a determinada conduta, mas trata-se de uma escolha
que o ordenamento expressamente cria e cujos efeitos tributários (de menor
tributação) ele assegura. Trata-se de figura semelhante àquela que Hans Kelsen examina
sob o nome de "conduta regulada positivamente" ou "liberdade em sentido positivo". (GRECO,
2004, p. 93 - grifo nosso).

 

            Um bom exemplo é a alternativa simplificada da declaração de imposto de renda da
pessoa física (IRPF), que pode ser escolhida pelo contribuinte se lhe for mais vantajosa, ou o
próprio SIMPLES, largamente conhecido e utilizado por micro e pequenas empresas justamente
por lhes ser mais interessante econômica e tributariamente.

            Vale ressaltar, contudo, que significativa parcela da doutrina defende encontrarem-se,
sim, as opções fiscais na esfera de abrangência do planejamento tributário, em face desta
possibilidade de escolha do caminho mais vantajoso a ser seguido, do mecanismo menos
oneroso a ser adotado, a qual envolve consideração de interesses e avaliação dos resultados,
não se tratando de algo automático ou decorrência direta, imediata, do sistema.

 

3.1. Fases do debate em torno do planejamento tributário.

 

            Marco Aurélio Greco (GRECO, 2004) identifica três fases acerca do tema planejamento
tributário, que se distinguem por focarem em diferentes questões jurídicas ou etapas da
avaliação das hipóteses aceitáveis de planejamento, estabelecendo limites, parâmetros para o
exercício da liberdade de organização e autodeterminação do contribuinte.

 

3.1.1.     Primeira fase: liberdade salvo simulação.

 

A primeira destas três fases pode ser identificada como sendo a fase da liberdade salvo
simulação, cujo foco das discussões restringia-se ao exame da (existência, configuração ou não
da) simulação - identificada, caracterizada e delineada pelo Direito Civil.

Nesta etapa, defende-se, tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial, a liberdade
absoluta do indivíduo, manifestada em todos os seus campos de atuação - comercial, civil,
tributário, etc. -, capaz de afetar a relação entre Fisco e contribuinte e em função da qual ele
pode organizar suas atividades, dispor dos seus negócios da forma que desejar e lhe for mais
conveniente, ressalvados apenas os atos ilícitos, aqueles realizados após a ocorrência do fato
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gerador e os eivados de simulação.

 

Aqui temos o desenho clássico da elisão: anterioridade em relação ao fato gerador, licitude e
sem simulação. Trabalha-se nesta primeira fase do debate com o conceito de simulação contido
no artigo 102 do Código Civil de 1916 e que, em grandes linhas, vem reiterado no artigo 167 do
Código Civil de 2002. Acrescente-se que, nesta fase, a simulação é vista como vício da vontade.
(GRECO, 2004, p. 115).

 

            Como principal conseqüência desta primeira manifestação das inquietudes doutrinárias
ao redor do tema ora tratado, pôde-se observar uma questionável proliferação de operações
meramente formais, cuja maior preocupação era saber se numérica, contábil, formalmente,
todos os cálculos estariam corretos. Como características e, ao mesmo tempo, pontos de crítica
deste momento teórico, figuram os seguintes atributos listados por Greco e por nós adaptados:
a) legalidade estrita; b) tipicidade fechada; c) vedação da analogia; d) culto às lacunas; e)
defesa ferrenha do direito constitucional de auto organizar-se; f) papel (descritivo, exegeta) do
intérprete; e g) simulação como vício da vontade. (GRECO, 2004, p. 124).

            Foi a partir das construções teóricas oriundas do raciocínio desenvolvido no bojo das
discussões travadas neste primeiro momento que formou-se e consolidou-se, vindo a ser
reiterado, o paradigma da estrita legalidade ou formalista do Direito Tributário, em geral, e do
Planejamento Tributário, em específico.

 

3.1.2.     Segunda fase: liberdade salvo patologias dos negócios jurídicos.

 

A segunda fase, identificada como sendo aquela correspondente à liberdade salvo patologias dos
negócios jurídicos, amplia o foco da discussão acerca do planejamento tributário para abarcar
outros questionamentos afora a legalidade formal (licitude) das condutas (existência ou não da
simulação), englobando a análise de novas figuras como a fraude à lei, o abuso de direito e o
abuso de formas.

Esta etapa tem início, nas palavras de Greco, com uma "pergunta incômoda" dirigida aos
defensores do modelo oriundo da primeira fase, qual seja: na medida em que se tornou pacífico,
na fase anterior de discussões, a vedação à prática, ao cometimento por parte do contribuinte,
da simulação, enquanto defeito/patologia capaz de macular o negócio jurídico, por que só esta
modalidade de vício deveria ser examinada? Por que outras patologias também não maculariam
o negócio celebrado nem inviabilizariam os seus efeitos benéficos?

A principal decorrência desta ampliação de foco relativamente à análise a ser empreendida pelo
contribuinte (na hora de planejar-se), pela doutrina (no exame do tema) e pelo órgão julgador
(no momento de avaliar as condutas potencialmente questionáveis), consiste em estender-se o
mesmo efeito de ineficácia/inoponibilidade ao Fisco dos atos e condutas eivados de simulação
àqueles também maculados pela fraude ou abuso (de direito ou de formas), havendo quem
mencione, ainda, o abuso das formas jurídicas como apto a contaminar o planejamento
tributário.

Frise-se que já nesta fase se pode falar em elisão abusiva, questionada por Ricardo Lodi Ribeiro
(RIBEIRO, 2003) e a ser abordada de forma mais detida em tópico posterior.
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3.1.3.     Momento de transição.

 

Nas duas primeiras fases do debate travado, o conceito de evasão (no sentido do que
expusemos supra - considerações preliminares deste tópico - e que Marco Aurélio Greco
identifica como sendo elisão) funda-se em vícios do negócio jurídico enquanto institutos próprios
do Direito Civil e capazes de repercutir ou serem aproveitados pelo Direito Tributário.

A partir da terceira fase, entretanto, verifica-se uma guinada analítico-interpretativa que parte
não mais da doutrina civil, mas do ponto de vista precipuamente tributário, para estabelecer as
bases do que se entende por evasão. Tal mudança leva à criação e aplicação de dispositivos
"antielisivos" (ou antievasivos, de acordo com as bases conceituais/terminológicas adotadas
neste trabalho) que identificam fenômenos de relevância fiscal e caracterizam condutas
indesejáveis, inaceitáveis em matéria de planejamento tributário, enfim, evasivas, ainda que tais
não correspondam a ilícitos ou vícios civis.

Em última análise, o que estaria em jogo a partir da terceira etapa das discussões acerca do
planejamento tributário seria a postura assumida pelo contribuinte perante a tributação, o Fisco
e o Estado, enquanto ideologia conformadora desta relação e passível de ser perquirida,
identificada e, inclusive, rechaçada.

 

O tema fundamental é saber a posição que o contribuinte deve assumir perante a tributação,
bem como o que ela representa e como deve se comportar perante ela. Este é o tema! O
restante é decorrência. Em última análise, ao falar em posicionamento do contribuinte,
ou postura do contribuinte perante a tributação, estamos falando de uma concepção
do relacionamento entre indivíduo e Estado que dá suporte a certas posições
teóricas e conceitos que, freqüentemente, são defendidos. Portanto, cumpre analisar não
apenas a maneira pela qual as pessoas agem, mas a posição que alguém assume perante o
Estado, a maneira pela qual se põe perante ele, bem como o sentido e alcance que dá às
prerrogativas que o Poder Público possui relativamente a essa pessoa. Este é o núcleo, o cerne
do problema objeto de nossa análise (GRECO, 2004, pp. 268-269 - grifo nosso).

 

3.1.4.     Terceira fase: liberdade com capacidade contributiva.

 

Chega-se, então, à terceira etapa do debate sobre o tema e os seus limites, que corresponde à
fase da liberdade com capacidade contributiva.

Enquanto na primeira fase tem-se a liberdade absoluta de ação do contribuinte, mediante a
prática de qualquer ato desde que este seja anterior ao fato gerador e lícito, com destaque para
a vedação específica à simulação; e, na segunda, mantém-se a anterioridade e licitude como
critérios relevantes, incluindo-se, para além da simulação, outros vícios a serem identificados e
repelidos, como a fraude à lei e o abuso de direito (patologias do negócio jurídico); na terceira
fase do debate, acrescenta-se mais um importante e determinante fator de análise capaz de
descaracterizar uma elisão e caracterizar uma evasão fiscal: o postulado da capacidade
contributiva - princípio constitucional tributário, que acaba por derrogar o predomínio da
liberdade do contribuinte para contemporizá-la com a noção de solidariedade fiscal intrínseca à
idéia de capacidade contributiva.

            Dessa forma, ainda que os atos realizados pelo contribuinte não padeçam de nenhuma
patologia, sejam lícitos e encontrem-se absolutamente adequados em todos os seus aspectos
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relativos à licitude e validade, nem assim é permitido ao contribuinte agir exclusivamente de
acordo com os seus interesses e anseios, da maneira que bem entender, afinal, a sua conduta
será também avaliada sob a perspectiva da capacidade contributiva.

            Esta noção é digna de tamanha relevância e atenção sobretudo em virtude do locus
prioritário de sua previsão no ordenamento jurídico-positivo, uma vez que se encontra
consubstanciada em norma constitucional estabelecida no art. 145, §1º da Constituição
Federal de 1988 [[2]], o que a coloca como um dos valores primordiais a serem efetivados e
salvaguardados, servindo como diretriz para todo o ordenamento tributário pátrio.

 

Como ensina Victor Uckmar, sua importância [da capacidade contributiva] advém seja de uma
razão de justiça tributária, seja por corresponder a um critério de repartição dos encargos
públicos em função da fruição dos serviços públicos proporcionados pelo Estado. Vale dizer, por
um lado, na medida em que o Estado proporciona serviços públicos à coletividade, todos que
aqui vivem e desenvolvem suas atividades deles usufruem e, portanto, devem contribuir para o
custeio do Estado. Por outro lado, a idéia de justiça aponta no sentido de que devem
fazê-lo na medida da sua capacidade econômica. (GRECO, 2004, pp. 281-282 - grifo
nosso).

 

            O planejamento tributário, para ser considerado aceitável, eficaz e oponível ao Fisco
deve, portanto, conjugar os valores liberdade e solidariedade social (ou justiça, como defendem
alguns autores), que exsurge da compreensão do postulado da capacidade contributiva.

O estágio atual dos debates, por sua vez, converge para a seguinte conclusão de M. Aurélio
Greco: "[...] de que o princípio da capacidade contributiva informa positivamente a legislação, no
sentido de que ela tem de ser atingida e de que a aplicação do ordenamento deve levar à
oneração das respectivas manifestações que a lei, efetivamente, quer alcançar" (GRECO, 2004,
p. 312 - grifo do autor).

 

4.     Conclusão: o limite dos limites - notas sobre uma revisão hermenêutica do
planejamento tributário.

 

Ao retomar-se a linha inicial deste trabalho (sobretudo as considerações preliminares feitas no
início do segundo tópico), Ricardo Lodi Ribeiro, em sua obra "Justiça, Interpretação e Elisão
Tributária" (2003), embora admita a possibilidade da economia fiscal (realização do
planejamento tributário) e, inclusive, mencione a naturalidade da preocupação do contribuinte
em buscá-la para mitigar o ônus da carga tributária, devendo o ordenamento tolerar os
comportamentos adotados neste sentido em prol da autonomia da vontade e da liberdade de
organização, autodeterminação da vida financeira de cada indivíduo, ressalva, de forma
contundente, aquilo que identifica como sendo hipótese de elisão fiscal abusiva.

Para este tributarista, nenhum direito possui caráter absoluto, principalmente no contexto do
modelo de Estado Social adotado pelo Brasil, em que tanto se prima pelo alcance da função
social dos institutos jurídicos e do próprio Direito como um todo. Nesse diapasão, a própria
autonomia privada/individual e a liberdade de auto-organização devem sofrer limitações positivas
- em face da necessidade de cada um contribuir para as despesas públicas -, além de
sujeitarem-se aos valores da justiça, igualdade e solidariedade, que se aproximam ou poder-se-
ia dizer até que se materializam na noção largamente defendida no âmbito da terceira fase de
discussões acerca do planejamento tributário: o postulado da capacidade contributiva.
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Sob o fundamento exposto, seria vedado ao contribuinte abusar do seu direito subjetivo de
auto-organização - mediante a prática de atos que seriam, a princípio, tributáveis, mas, ao final,
não o foram em razão de uma roupagem jurídica diversa conferida pelo contribuinte aos
referidos atos com o propósito de mascarar a ocorrência do fato gerador -, mesmo em se
tratando de situações que não sejam formalmente ilícitas.

 

A elisão fiscal abusiva, desde as últimas décadas do século XX, vem sendo atacada,
não só por uma nova interpretação no direito tributário, realizada a partir da
valorização dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, como já
examinado, mas também pelo trabalho da doutrina e da jurisprudência, tendo como
base a teoria do abuso do direito, há muito utilizada em outros ramos da ciência
jurídica. Ao seu turno, o legislador também não fica indiferente ao combate à elisão abusiva,
seja por meio da previsão de fatos geradores supletivos e da estipulação de presunções e
ficções, ou pela introdução de cláusulas antielisivas. Essas cláusulas são instituídas por meio de
normas genéricas, aplicáveis a todos os tributos (as chamadas cláusulas gerais antielisivas), ou
específicas a determinados tributos (as cláusulas especiais atielisivas). (RIBEIRO, 2003, p. 140 -
grifo nosso).

 

            À doutrina caberia a tarefa de catalogar os mais diversos mecanismos de efetivação do
abuso de direito (de formas ou de formas jurídicas), que configuraria um gênero capaz de
abarcar inúmeras subespécies, tais como: a fraude à lei, o abuso de forma, o abuso de
personalidade jurídica das empresas e o descompasso entre a forma jurídica e a intenção
econômica, dentre outras possivelmente abusivas.  

 

Não se trata, como destacado por Ricardo Lobo Torres, de assumir uma posição contra ou a
favor da elisão, mas, sim, procurar estabelecer princípios e normas antielisivas para evitar o
abuso de direito ao planejamento fiscal, a partir de uma metodologia jurídica capaz
de ponderar a segurança jurídica com a justiça. (RIBEIRO, 2003, p. 141 - grifo nosso).

 

            Conforme mencionado por Ricardo Ribeiro, de fato, a segurança jurídica está para o
Direito Tributário como o princípio do in dubio pro reo está para o Direito Penal: um postulado
defendido de forma ferrenha, como garantia conquistada pelo contribuinte contra o "temível"
Estado e insuscetível de ser abalada sob nenhuma circunstância. Esta situação revigora os
receios decorrentes do momento anterior e do momento inicial da luta e adoção do modelo de
"Estado de Direito", o qual já se encontra em boa medida consolidado e não necessita mais
gerar tantas dúvidas e temor quanto a eventuais flexibilizações exigidas pela superveniência de
novas demandas da própria sociedade.

            Sobre a relação entre segurança jurídica e Estado de Direito, esta foi bem delineada
pelo tributarista Pedro Leonardo Summers Caymmi:

 

O Estado de Direito [...] representa o modelo de organização do poder que fornece as
melhores possibilidades para a satisfação das necessidades de estabilidade e
previsibilidade da regulamentação de comportamentos que compõem o ideal de
segurança dos indivíduos. A imposição de prévia determinação normativa à atuação do
Estado garante aos indivíduos uma mais precisa pré-visualização dos direitos e deveres que lhe
são atribuídos, e, do mesmo modo, a existência de garantias e mecanismos de controle da
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atuação estatal favorecem o sentimento de confiança na efetiva concretização destas previsões.
(CAYMMI, 2007, p. 37 - grifo nosso).

 

Não obstante a inquestionável demanda eminentemente humana por estabilidade,
previsibilidade, certeza e segurança, o primado da segurança jurídica, que surge desta
necessidade humana primordial, não pode vir a calar outras necessidades se não mais, ao
menos tão importantes quanto a segurança, como a necessidade de Justiça (aqui considerada,
quando em sentido estrito, como aquela Justiça que representa a aplicação do Direito não
apenas conforme as diretrizes e garantias fundamentais, mas que corresponde à aplicação do
Direito de modo contextualizado, atual, que leve em conta a compreensão do ordenamento
jurídico como um todo coeso e uniforme, os parâmetros constitucionais e os princípios que o
regem), ele necessita, sim, ser concebido e aplicado de forma compatível com outras razões
igualmente essenciais.

Daniel Sarmento discorre justamente no sentido do que ora expomos, senão vejamos:

 

[...] De fato, se é certo que a segurança jurídica desempenha um papel relevante dentro da
moldura axiológica em que deve se operar a tributação, não é menos certo que ela não é, nem
pode ser tratada como se fosse, o único valor importante nesta seara, ao contrário do que
certos setores da doutrina parecem preconizar. [...]. (Daniel Sarmento - em apresentação à obra
de Ricardo Lodi Ribeiro - RIBEIRO, 2003, p. XV).

 

            Também Ricardo Lobo Torres indica os recentes caminhos hermenêuticos incorporados
pelo Direito Tributário, passíveis de inovar a sua compreensão e torná-la mais factível, mas
próxima da realidade fenomênica, tendo sido a necessidade desta atualização, flexibilização já
indicada na introdução deste trabalho. Embora relativamente longa, imperiosa se faz a leitura
das próprias palavras proféticas deste autor, que já no ano de 2003 antecipava e confirmava as
novas tendências da doutrina tributária:

 

Pode-se dizer, sem exagero, que a problemática da interpretação do direito tributário
no Brasil entrou na contramão a partir da década de 1960. As regras sobre interpretação
e integração introduzidas pelo Código Tributário Nacional, de 1966 (arts. 107 a 112), tiveram
nítido objetivo de manietar o trabalho dos juízes e direcionar a compreensão do direito tributário
no sentido do fortalecimento dos interesses da incipiente burguesia nacional protegida pela
ideologia desenvolvimentista. Do ponto de vista teórico deu-se a mudança de tom dentro
da visão positivista, que passou do causalismo sociológico e do economicismo, à
moda de Baleeiro e Amilcar Falcão, para o normativismo de sabor kelseniano. Mas
tanto a legislação quando a doutrina se caracterizaram pelo fechamento à influência do direito
comparado, a coincidir com a própria política de substituição de importações resolutamente
adotada naquela época. Hoje a situação é diferente. A globalização obrigou à abertura
dos horizontes teóricos e práticos no campo do direito e, conseqüentemente, no
direito tributário. A nova legislação, influenciada pelo direito estrangeiro, introduz medidas
importantes para a interpretação do direito tributário, como acontece com as Leis
Complementares nos. 101/00, 104/01 e 105/01, que estamparam os princípios da transparência
e da responsabilidade fiscal e criaram as regras antielisivas e anti-sigilo bancário. A doutrina,
por seu turno, começa a se deixar motivar pelo novo paradigma jurídico apoiado em
valores e princípios [...]. (Ricardo Lobo Torres - em prefácio à obra de Ricardo Lodi Ribeiro -
RIBEIRO, 2003, p. XVII).
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            Diante do exposto, o que estes três últimos autores abordados, Ricardo Lodi Ribeiro,
Daniel Sarmento e Ricardo Lobo Torres, pretendem é assumir a presença de valores no
ordenamento jurídico, superando o paradigma da estrita legalidade, e trabalhar em face da
necessidade de compatibilizá-los.

Sobre a presença de juízos de valor na Jurisprudência (sendo esta última compreendida por Karl
Larenz como sendo a ciência, doutrina e a dogmática jurídica) enquanto atividade voltada para a
prática do Direito, o jurista alemão Karl Larenz (LARENZ, 1997) faz questão de ressaltar que não
se trata de uma valoração irracional, de um fenômeno psíquico pessoal, empreendido
internamente. Para ele, é errado pensar que o valorar é somente uma conduta que não é
proporcionada por meio de ponderações racionais, sendo que a tarefa do jurista é precisamente
a materialização das valorações, incumbindo-lhe, portanto, um valorar ligado a princípios
jurídicos; uma valoração mediatizada por certas reflexões e, deste modo, racionalmente
fundamentada.

            Para que esta valoração seja realizada, de fato, de forma racional, eis que, para Larenz,
as pautas de valoração por que há-de reger-se o juiz estão-lhe previamente dadas no
ordenamento jurídico e, ao justificar e fundamentar uma decisão, ele irá mostrar que ela está
em consonância com as pautas fundamentais e, inclusive, com os critérios de decisão elaborados
pela jurisprudência dos tribunais (atendo-se sempre ao que é jurídico). Larenz remete aqui à
idéia de que a pauta é concretizada no julgamento do caso em que o julgador a reconheça
como aplicável ou não e, mediante este processo de aplicação/concretização, as pautas são
enriquecidas em seu conteúdo, sendo, assim desenvolvidas. Aplicação e desenvolvimento do
Direito caminham, com efeito, a par e passo e a concretização da pauta de valoração ou a
identificação de um tipo por traços distintivos servirão de "justa medida" ou premissa para novos
casos. Dessa forma, evidencia-se uma racionalização da presença de valores no Direito
(Jurisprudência), consoante com a tese do pensamento orientado a valores defendida por K.
Larenz.

No tópico "O pensamento orientado a valores na Jurisprudência", Larenz promove uma longa
discussão acerca da diferenciação entre "conceito" e "tipo", identificando o primeiro como
sendo uma formulação capaz de indicar, de modo preciso, exato e isento de valoração, todas as
notas distintivas que o caracterizam e a que a situação fática possa ser subsumida, mediante
um procedimento lógico; e o segundo como sendo algo que descrevemos, esclarecemos e assim
tornamos aplicável, mas que não podemos definir através da indicação de algumas notas já
estabelecidas. Para identificação do tipo, segundo Larenz, trata-se de saber se as notas
características tidas como típicas estão presentes em tamanho grau e intensidade que a situação
de fato corresponda à imagem fenomênica do tipo [[3]].

Ao se tratar de um tipo, afirma Larenz, a sua maior margem de variação e abertura relativa
possibilitam-lhe, de antemão, um procedimento "mais elástico" (LARENZ, 1997, p. 310). Ou
seja, a idéia de tipo aproxima os institutos jurídicos da realidade concreta e fenomênica, como
única forma de perfazê-los, promovendo um diálogo constante entre a esfera jurídica e a esfera
da realidade social.

A compreensão do planejamento tributário como um tipo jurídico larenziano, cujas marcas
distintivas seriam: a licitude, anterioridade, ausência de simulação ou demais vícios do negócio
jurídico, de abuso de direito e conformidade ao postulado da capacidade contributiva, representa
uma primeira proposta deste trabalho para a delimitação, em face do caso concreto, do limite da
tentativa de planejamento tributário entre elisão e evasão - primeiro limite dos limites, isto é,
limite aos limites positivo (elisão) e negativo (evasão).

Uma segunda proposta insere-se no contexto da virada lingüístico-filosófica, de transição do
paradigma da filosofia da consciência (em que o sentido da norma era pensado como algo que
uma consciência produz individualmente, para si, com base em pré-compreensões ou prejuízos
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não revisados), para o paradigma da filosofia da linguagem, em que todo sentido se constrói
enquanto práxis comunicativa, intersubjetiva e contextualizada no tempo e no espaço
(historicidade), em círculo hermenêutico que atualiza o âmbito da norma (applicatio) e
possibilita a revisão das pré-compreensões do intérprete, a fim de que a atividade deste não
recaia em um mero habitus (Bourdieu) [[4]], acrítico, a-reflexivo e tecnicista, tal qual sugerido
pelo supra-aludido paradigma da legalidade estrita, em que só o que se observa é a pretensa
adequação subsuntiva do fato à norma, passível de comprovar a licitude ou não de uma conduta
e fechar os olhos do Direito para os seus resultados práticos.

O paradigma da filosofia da consciência (dominante ou da legalidade estrita) representa um
modelo de pensamento que se caracteriza pelo racionalismo científico (cientificista) - pretensão
de cientificidade almejada pelos diversos campos do conhecimento, através da delimitação de
um objeto de estudo, desenvolvimento de um método (rígido/seguro) e estabelecimento de leis
gerais ou dogmas; pela aplicação às Ciências Sociais (gerais) dos mesmos métodos empregados
nas Ciências Naturais (empírico-indutivo); pela pretensão de objetividade e neutralidade, que se
dá mediante a separação entre Sujeito e Objeto, como pressuposto do processo de análise e
aplicação do método; pela lógica determinista/mecanicista, representada pela busca por leis
gerais e universais (que regem as relações do homem com a natureza e os mecanismos desta) e
verdades absolutas (incontestáveis, comprováveis através da evidência ou dogmas e axiomas);
pela epistemologia monocultural (que nega a diversidade); pela fragmentação e
compartimentação do saber em ramos específicos e isolados entre si, cada vez mais
especializados; e pelo método técnico-jurídico ou lógico-abstrato/lógico-formal aplicado,
especificamente, ao Direito.

Sob esta última ótica - racionalista-cartesiana, lógico-abstrata e dedutiva -, construiu-se um
modo de compreensão da interpretação jurídica (do texto legal e da norma jurídica) em
consonância com a filosofia da consciência, em que o sentido - o "alcance" da norma - é
procurado dentro de uma "moldura normativa" (Kelsen), no próprio texto (que seria dotado de
alteridade - E. Betti [[1]]), através de uma antecipação do sentido (reprodução inautêntica dos
pré-juízos, no sentido de Gadamer, porque não revisados em um círculo hermenêutico); isto é, o
sentido da norma é pensado enquanto algo que uma consciência individual produz para si,
independentemente de um processo de comunicação (diálogo, dialética, inclusive com a
realidade social circundante). O processo interpretativo se dá, portanto e na realidade,
inteiramente dependente da subjetividade humana e de suas capacidades lógico-cognitivas
(subsunção do fato, premissa menor, à norma, premissa maior - "idealismo jurídico", Michel
Miaille), permitindo e dando vazão justamente ao que se pretendia evitar com a aplicação do
método "científico-objetivo" (pretensão ilusória de "neutralidade científica" - "falsa transparência
do Direito" indicada por Michel Miaille): o preenchimento das lacunas normativas pelas pré-
compreensões do intérprete (ainda que justificadas pela aplicação do método lógico, gramatical,
histórico ou outro destes), dando margem a arbitrariedades e a interpretações comodistas
(impregnadas de sentido comum teórico dos juristas - L. A. Warat).

Já no paradigma da filosofia da linguagem, após o giro lingüístico (apofântico e hermenêutico) e
com a diferenciação ôntico-ontológica (entre ser e ente), que trouxe o intérprete para o âmbito
mesmo da interpretação, será preciso ir às coisas nelas mesmas (Husserl), para desvelá-las e
construir o sentido em face do caso, não apriorísticamente.

José Carlos Moreira da Silva Filho esclarece alguns traços da fenomenologia heideggeriana, cuja
compreensão torna-se pressuposto deste novo paradigma:

 

Em HUSSERL, o sentido da faticidade é determinado por um eu originário e absoluto. O mundo
da vida é expressão da consciência transcendental. Toda objetividade e todo sentido do ser só
se torna compreensível a partir de um ponto prévio, que é este eu transcendental, ou ainda a
historicidade absoluta. HEIDEGGER, embora também assinale a necessidade de um ponto prévio
para compreender o sentido do ser e a objetividade, identifica este ponto com a temporalidade e
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a historicidade do ser-aí. Eis porquê, em HEIDEGGER, há a apropriação da fenomenologia de
modo a renunciar ao seu aspecto idealista, patente em HUSSERL, para associá-la ao enfoque
hermenêutico. [...] No §7º de Ser e Tempo, HEIDEGGER brinda o leitor com uma primeira
elucidação acerca do seu método [o termo método, aqui, adquire sentido meramente ilustrativo,
ressalte-se] filosófico, assumido como fenomenologia, e, portanto, inspirado em HUSSERL, mas
que o ultrapassa na mesma medida em que assume um viés hermenêutico. Assim, inicialmente,
a palavra fenômeno, em sua acepção etimológica grega (phainómenon) aponta para um
mostrar-se, para aquilo que se mostra em si mesmo, o patente. Contudo, um ente pode ter
várias maneiras de mostrar-se, adotando, inclusive, uma maneira na qual ele, em verdade,
acaba por ocultar-se, como sói acontecer com o fenômeno no sentido de aparência, de parecer
ser. Ambos os conceitos estão unidos pela sua própria estrutura, sendo que o primeiro
fundamenta o segundo. O que importa, porém, para HEIDEGGER, não é o que possa ser, de
fato, aquilo que se mostra (se o ente ou o seu caráter ontológico), mas tão-somente o fato de
que algo se mostra. Esse é o sentido formal de fenômeno ou conceito fenomenológico de
fenômeno. (SILVA FILHO, 2006, pp. 35-36).

 

Com efeito, a segunda proposta deste trabalho é a de tratar o planejamento tributário
fenomenologicamente e inserido no paradigma da filosofia da linguagem, lembrando sempre que
tal deve se dar, impreterivelmente, de modo inteiramente justificado, fundamentado, a partir dos
pressupostos que caracterizam este instituto jurídico já supra-indicados e da interação
intersubjetiva com os fatores conjunturais e contextuais de cada caso apreciado, revelando a
realização virtuosa do círculo hermenêutico.

            Nas palavras de Marco Aurélio Greco, "não é possível, no plano abstrato, dar uma
resposta conclusiva e categórica quanto à oponibilidade ou não das operações ao Fisco. Não é
possível responder em abstrato que determinada conduta está ou não protegida. A resposta
dependerá das circunstâncias do caso concreto" (GRECO, 2004, p. 113).
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[[1]] Lei 8.137/90:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou
inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente,
relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la
em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias,
que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou
da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou
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cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos;

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem
sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à
Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

[[2]] Art. 145, CF/88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos: [...]

§1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. [...].

[[3]] A peculiaridade do pensamento orientado a valores é passível de ser clarificada com a
distinção entre conceito e tipo. [...] Só se pode falar de um «conceito» em sentido estrito
quando for possível defini-lo claramente, mediante a indicação exaustiva de todas as notas
distintivas que o caracterizam. [...]. (LARENZ, 1997, p. 300). [...] um tipo [...] descrevemos,
esclarecemos e assim tornamos aplicável, mas que não podemos definir através da indicação de
algumas notas já estabelecidas, que ocorrem em todos os casos e que são também suficientes.
[...]. (LARENZ, 1997, p. 302). [...] As notas características indicadas na descrição do tipo não
precisam, pelo menos algumas delas, de estar todas presentes; podem nomeadamente ocorrer
em medida diversa. [...] Consideradas isoladamente, só têm o significado de sinais ou indícios. O
que é decisivo é, em cada caso, a sua conexão na realidade concreta. Se uma determinada
situação de facto se pode ou não ordenar ao tipo é algo que não pode, nestes termos, ser
decidido consoante contenha ou não todas as notas características tidas como imprescindíveis.
Trata-se antes de se saber se as notas características tidas como típicas estão presentes em
tamanho grau e intensidade que a situação de facto no seu todo corresponda à imagem
fenomênica do tipo. O tipo não se define, descreve-se. [...]. (LARENZ, 1997, p. 307).

[[4]] Segundo Bourdieu, cita Lenio Luiz Streck: "[...] há, na verdade, um conjunto de crenças e
práticas que, mascaradas e ocultadas pela communis opinio doctorum, propiciam que os juristas
conheçam de modo confortável e acrítico o significado das palavras, das categorias e das
próprias atividades jurídicas, o que faz do exercício do operador jurídico um mero habitus, ou
seja, um modo rotinizado, banalizado e trivializado de compreender, julgar e agir com relação
aos problemas jurídicos, e converte o seu saber profissional em uma espécie de 'capital
simbólico', isto é, numa riqueza reprodutiva a partir de uma integração combinatória entre
conhecimento, prestígio, reputação, autoridade e graus acadêmicos". (STRECK, 2007, pp. 67-
68).
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PONDERAÇÕES SOBRE A EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOBRE OS TRIBUTOS INDIRETOS

REFLECTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF THE ABILITY TO PAY PRINCIPLE ON INDIRECT
TAXES

Antonio Carlos Diniz Murta
Evandro Sergio Lopes Da Silva

RESUMO
A despeito da previsão constitucional para o exercício da competência tributária pelos entes
federados, sobretudo a teor do artigo 145 do texto constitucional vigente, foram estabelecidos
vários pressupostos de contenção de seu abuso, considerando a máxima de que “quem tem o
poder, abusa do poder”; objetivando coibir uma cobrança exarcebada ou mesmo contrária ao
interesse da coletividade. Dentre as limitações estabelecidas, encontra-se o clássico “princípio da
capacidade contributiva”. Percebe-se a necessidade de assentarmos a premissa de sua
aplicação, através do mecanismo da seletividade, nos imposto indiretos; principalmente, se
consideramos o impacto destes tributos no consumo de massa cujo maior ator é, justamente,
aqueles contribuintes de menor condição sócio-econômica.
PALAVRAS-CHAVES: Capacidade contributiva; Efetividade; Impostos indiretos.

ABSTRACT
Despite the constitutional provision for the taxing power exercise by the federal entities,
especially the wording of article 145 of the current constitutional text, have made several
containment assumptions of their abuse, considering the maxim that "whoever has the power,
abuse of power", aiming to curb a exacerbated collection or even against the community
interest. Among the established limitations, is the classic "ability to pay principle". Perceives the
need to base the premise of your application, through the mechanism of selectivity in indirect
taxes, especially when you consider the impact of these taxes on the consumption of mass
whose greatest actor is exactly those taxpayers with lower socioeconomic status.
KEYWORDS: Abiliy to pay; effectiveness; indirect taxes.

Introdução

 

O Sistema Tributário Nacional, inserto no texto constitucional, nos apresenta um rol de
competências tributárias, hipóteses de tributação e, simultaneamente, instrumentos de coibição
de seu incremento desmedido.

É de conhecimento amplo que a tributação brasileira é intensa, complexa e, infelizmente, em
contínuo crescimento a despeito dos malefícios advindos ao desenvolvimento nacional,
emperrando a atividade econômica, e a vida econômica das pessoas comuns.

No entanto, o legislador constituinte, ao mesmo tempo em que permitiu ao legislador ordinário
dos entes políticos, dotados de competência impositiva tributária, instituir tributos, buscando,
sobretudo, extrair parcela do patrimônio privado; tratando-se de verdadeira mudança de
titularidade de propriedade, apresentou mecanismos de contra-pesos que, se bem trabalhados e
observados, permitiriam uma pseudo-contenção do avanço da alienação compulsória do ente
privado ao ente público, mediante a discutida tributação.

Estes contrapesos se consubstanciam de normas constitucionais direcionadas ao poder
tributante. Ou seja, ao mesmo tempo em que permite a cobrança de tributos, estabelece
premissas rígidas para fazê-lo sem as quais a tributação revela-se ilegal e, sendo assim, inviável.
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Acontece que dentre estes mecanismos de contenção constitucional da tributação, verifica-se
alguns que necessitam de uma depuração ou análise mais cuidadosa na medida em que sua
leitura, pura e simples, não denota ou revela qualquer efeito prático, pelo menos imediato, para
resguardar a coletividade contra efeitos nocivos de uma tributação inadequada e dissociada da
realidade econômico-social nacional.

Dentre eles, considerado por muitos autores como verdadeiro cânone ou princípio constitucional
de observação e respeito obrigatório, nos deparamos com a regra prevista no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal que, dirigido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
veda "exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça", sendo tal princípio consagrado
doutrinariamente como essencial em uma democracia, afirmando sua origem popular, porém
permitindo eventuais desvios de sua necessária gênese, como o faz Hugo de Brito Machado[1]:

Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo, por seus representantes nos
parlamentos, entende-se que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido. O povo
consente que o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à
satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isso. Mesmo não sendo a lei, em certos
casos, uma expressão desse consentimento popular, presta-se o princípio da legalidade para
garantir a segurança nas relações do particular (contribuinte) com o Estado (fisco), as quais
devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga o sujeito passivo como o sujeito ativo
da relação obrigacional tributária.

 

Sem embargo de seu impacto terminológico quando de sua leitura, a interpretação deste
denominado princípio constitucional de contenção de tributação desmedida, dissociada de uma
apreensão de seu conteúdo valorativo, abrangência material e jurídica e impacto prático nas
relações jurídico-tributárias acarretaria sua imprestabilidade já que envolto de aspecto de difícil
mensuração e compreensão.

Buscaremos, portanto, apresentar, pelos limites deste trabalho, um sintético painel da tributação
no Brasil, princípios constitucionais que a limitam e, em seguida, um quadro perfunctório, com
nosso entendimento, do princípio da "capacidade contributiva", considerando, especialmente,
uma interpretação normativa sistemática que estabeleça premissas objetivas do legislador
ordinário, mormente quando considerada sua efetivação frente à denominada "tributação
indireta".

 

1. Desenvolvimento

1.1. O Sistema Tributário na Constituição de 1988

 

A Constituição de 1988 dispõe sobre "o Sistema Tributário", especialmente entre os artigos 145 e
162; representando um esforço de aperfeiçoamento, simplificação e modernização das relações
entre o Fisco e com contribuinte, objetivando, também, reduzir injustiças fiscais e corrigir os
desequilíbrios regionais.

No entanto, a despeito da previsão constitucional sobre as competências impositivas tributárias e
as respectivas espécies tributárias uma preocupação expressa do legislador constitucional foi
estabelecer, junto às diretrizes de potencial criação dos tributos, limitações para o seu exercício
partindo de um pressuposto de ciência política que nos ensina que "aquele que detém o poder,
tende a abusar do poder".
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Diante de tal constatação, erigiram-se várias limitações constitucionais ao poder de tributar,
consubstanciadas em verdadeiros princípios constitucionais, estabelecendo-se verdadeiras
barreiras jurídico-constitucionais para conter esta verdadeira ansiedade estatal em criar e
mesmo majorar tributos.

 

1.2. Limitações ao poder de tributar e princípios constitucionais

 

Os princípios constitucionais revelam regras de garantia dos direitos individuais e coletivos,
expressos, inclusive, no próprio preâmbulo da Constituição Federal. O texto constitucional de
1988 consagrou como não poderia deixar de fazê-lo, os princípios tradicionais da história
tributária brasileira que se sucedem, com suas vicissitudes e modificações terminológicas, desde
os primórdios da 1ª Constituição, ainda sob o Império Brasileiro.

Não obstante as dificuldades de estabelecer a amplitude da definição de princípio, mormente
sua repercussão na seara tributária, sua leitura e aplicação se matiza conforme a ótica de seu
intérprete, conforme ensina Paulo de Barros Carvalho, ao afirmar que:

 

O vocábulo "princípio" porta, em si, uma infinidade de acepções, que podem variar segundo os
valores da sociedade num dado intervalo da sua história. No direito, ele nada mais é do que
uma linguagem que traduz para o mundo jurídico-prescritivo, não o real, mas um ponto de vista
sobre o real, caracterizado segundo padrões de valores daquele que o interpreta.[2]

 

Na verdade poderíamos defender o entendimento que qualquer princípio, implícito ou explícito,
expresso em lei ordinária (fato raro) seja no texto constitucional (hipótese mais provável), deve
servir como norte ao intérprete de um caso jurídico concreto que lhe é apresentado, uma vez
que seria o ponto de partida para a apreensão e compreensão do conjunto ou do todo a ser
apreciado e, finalmente, interpretado, conforme visão de Sacha Calmon Navarro Coêlho, in
verbis:

O que caracteriza os princípios é que não estabelecem um comportamento específico, mas uma
meta, um padrão.Tampouco exigem condições para que se apliquem. Antes, enunciam uma
razão para a interpretação dos casos. Servem, outrossim, como pauta para a interpretação das
leis, a elas se sobrepondo.

.....omissis...

Pois bem, quando o princípio é constitucional, a sua aplicação é obrigatória. Deve o legislador
acatá-lo, e o juiz, adaptar a lei ao princípio em caso de desrespeito legislativo...omissis...[3]

 

Em matéria tributária, os princípios visam, exclusivamente, restringir o poder estatal de tributar;
com isso, assegurando os direitos fundamentais do sujeito passivo à segurança, ao bem-estar,
planejamento familiar, à propriedade, atividade econômica e o próprio desenvolvimento
sustentável do País, dentre outros. Nesta esteira, exempli gratia, foi instituído, o princípio da
legalidade dos tributos que, por sua vez, influi na anterioridade e na anualidade. A eficácia
desses princípios é extra-lege, sendo assim, não dependem de qualquer lei ordinária que os
regulamente, podendo ser invocados a qualquer tempo. E mais, por serem cláusulas pétreas da
Constituição, esses princípios não podem ser alterados nem mesmo por Emenda
Constitucional.[4]
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Já Hugo de Brito Machado cria um divisor de águas quando estabelece a possibilidade de
algumas normas, insertas no Sistema Tributário Nacional, serem, efetivamente, cláusulas pétreas
e outras não o serem; por simplesmente se inserirem em um contexto mais abrangente quando
ensina que:

Assim, como o direito é na verdade um sistema de limites, todas as normas que integram a
denominada legislação tributária, em sentido amplo, são limitações ao exercício do poder
impositivo. E todas as normas que, na Constituição, tratam da tributação, constituem limitações
constitucionais ao poder de tributar. Tomada, assim, a expressão limitações constitucionais ao
poder de tributar, nesse sentido abrangente, certamente não se pode dizer que essas limitações
constituem cláusulas pétreas. Mas existem normas sobre tributação que, sendo limites, como
são, dizem respeito aos direitos fundamentais.[5]

 

Abstraindo entendimentos distintos acerca de quais as limitações ao poder de tributar poderiam
ser considerados cláusulas pétreas e enfatizando a importância dos princípios na senda
tributária, Luciano Amaro ressalta que :

"... alguns dos chamados princípios tributários não são, como dizíamos, meros enunciados gerais
carentes de normatização posterior para acentuar sua concretude; são já proposições que
atingem um grau praticamente exaustivo de normatividade. Por exemplo, o princípio da
anterioridade é uma regra de precisão matemática; a lei ou foi ou não foi editada até o último
dia do exercício, o que se apura segundo critério puramente cronológico, que já decorre do
próprio enunciado constitucional do dito "princípio", sem que haja necessidade de uma norma
que dê contornos mais nítidos à proposição. "[6]

 

Por sua vez, ao contrário dos princípios calcados no trinômio legalidade/anterioridade/
irretroatividade, a Constituição Federal nos apresenta princípios cuja exegese demanda do
intérprete uma interlocução e ponderação mais cuidadosa considerando, especialmente, sua
interpretação literal, descolada de uma situação concreta qualquer, cuja conclusão muitas vezes
é inane.

Revela-se, portanto, nesta hipótese o denominado princípio da "capacidade contributiva".

 

1.3. Princípio da capacidade contributiva

 

Existe um caráter teológico na elaboração de um ideal de Constituição, traduzido em uma busca
incessante de rompimento do positivismo jurídico, objetivando, sempre, a validade e,
principalmente, a efetividade das normas e princípios constitucionais.

O poder constituinte originário traduz, na constituição escrita, uma procura incessante da efetiva
aplicabilidade das normas constitucionais, de modo a se alcançar um modelo eficaz que satisfaça
o bem-estar social e cumpra os alcances máximos da dignidade da pessoa humana, mormente
em relação aos princípios gerais ordenadores do Sistema Tributário Nacional, normas não só de
direitos, mas também, e principalmente, de garantias fundamentais.

Por meio das novas perspectivas constitucionais traça-se uma nova interpretação constitucional,
buscando a efetividade aproximada da verdade e da realidade constitucional.

Tem-se, com isso, que não basta a mera positivação dos ideais constitucionalistas em textos
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constitucionais escritos ou não. Nem sempre o objetivo de conferir força normativa encontra-se
presente, sendo necessário também se fazer a implementação ou concretização das mesmas no
plano social e econômico.

O princípio da capacidade contributiva, positivado e consagrado no artigo 145, § 1º da
Constituição Federal Brasileira de 1988, de nada tem serventia se não houver sua aplicabilidade
a todos os impostos e uma distribuição justa e adequada da carga tributária entre os membros
da sociedade.

A atual fase de grandes avanços tecnológicos exige o repensar da efetividade dos limites
constitucionais do Poder de Tributar e de seu papel como exercício da cidadania, sendo o
princípio da capacidade contributiva um princípio norteador do direito fundamental a uma justa
tributação e justa distribuição de renda e tributos.

As transformações ocorridas no mundo hoje requerem um olhar renovado sobre o fenômeno
jurídico. O positivismo jurídico tradicional tem se mostrado cada vez mais insuficiente para
atender as novas demandas de uma sociedade global, complexa e consumista. As teorias
contemporâneas tentam estabelecer um novo olhar e, para tanto, dão importância aos
problemas da indeterminação do Direito e as relações entre o direito, a moral e a política
denominado-as de pós-positivistas. A discussão atual gira em torno da necessidade dessa
conexão entre Direito e moral. Uns entendem ser apenas contingente, como querem os adeptos
do positivismo, ou, ao contrário, necessária, implicando em uma nova maneira de se ver o
Direito. Estas questões se refletem especialmente na seara do Direito Constitucional e do Direito
Tributário. Aquele como base do Direito Nacional, este como um vilão governamental que
consome as economias do cidadão.

Este espaço passa a ser ocupado por uma Constituição intensamente invasora, que impregna e
condiciona a legislação, a jurisprudência, os operadores do Direito em geral e, também, os mais
diversos atores políticos. A constituição e seus princípios surgem como forma de limitação ao
Poder Estatal.

O Constitucionalismo contemporâneo passa a transformar os valores e opções políticas
fundamentais em normas jurídicas, num grau de hierarquia ou centralidade diferenciado em
relação às demais normas do sistema e que, portanto, as condiciona.

As Constituições não possuem mais apenas o objetivo de repartir os poderes do Estado e
distribuir a competência própria dos órgãos deste, mas de limitar poder e de estabelecer direitos
fundamentais, e, por meio destes, uma ordem de valores e de justiça que exigirá postura ativa
dos órgãos estatais e de toda a sociedade no sentido da sua realização e efetivação.

Neste contexto, quando se fala em "poder de tributar" refere-se ao poder jurídico, a uma
atribuição estatal que é, de fato, um poder dever do Estado, ao qual a carta política
fundamental pode impor restrições, que são justamente as limitações ao poder de tributar. O
poder de tributar é exercido pelo Estado por delegação do povo. O Estado, ente constitucional,
é produto da Assembléia Constituinte, expressão básica e fundamental da vontade coletiva.

Assim, o Poder de Tributar, modernamente, é o campo predileto do labor constitucional.
Inicialmente, por que o exercício da tributação é fundamental aos interesses do Estado, tanto
para auferir as receitas necessárias a realização de seus fins, sempre crescentes, quanto para
utilizar o tributo como instrumento extrafiscal, técnica que o Estado intervencionista é pródigo.
Em seguida, porque tamanho poder há de ser disciplinado e contido em prol da segurança dos
cidadão[7]. Derradeiramente, por que é necessária a aplicabilidade efetiva dos limites
constitucionais impostos ao Poder de Tributar.

Sendo o princípio da capacidade contributiva o mais importante princípio de efetividade de
justiça tributária, este é imprescindível para o exercício dos outros direitos ditados pela Carta
Constitucional, uma vez que possui grande relevância na compreensão da igualdade na
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tributação, na afirmação da cidadania e na redução das desigualdades sociais e econômicas.

As limitações constitucionais desse princípio podem ser analisadas sob dois aspectos: um
quantitativo e outro qualitativo. O quantitativo protege o cidadão contra o excesso de tributação
e do desrespeito ao mínimo necessário à sobrevivência digna; o aspecto qualitativo garante o
contribuinte contra as discriminações arbitrárias e os privilégios odiosos concedidos a terceiros e
também pelas imunidades subjetivas previstas no texto constitucional[8].

O princípio da capacidade contributiva é o mais importante de justiça tributária. A sua origem,
evolução histórica através dos tempos, sua inserção em nosso atual ordenamento jurídico
constitucional e, principalmente, sua aplicação e a sua limitação sob o aspecto quantitativo pelos
direitos fundamentais.

 

2.  A capacidade contributiva no direito brasileiro

 

2.1. A capacidade contributiva nas Constituições

 

A capacidade contributiva esteve prevista no direito brasileiro desde a constituição do Império de
1824.

Analisando as diversas constituições Brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, EC1/1969
e 1988), verifica-se que o princípio da capacidade contributiva foi previsto já na Constituição
Imperial, de 25 de março de 1824, que rezava em seu artigo 179, inciso XV, o seguinte:

"Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Imperio, pela maneira seguinte.

XV. Ninguem será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em proporção dos seus
haveres". [9]

 

Pimenta Bueno, a quem Pontes de Miranda[10] tratou como o "maior dos nossos publicistas do
Império e o maior que o Brasil jamais teve", tratou da capacidade contributiva, quando analisou
a Constituição do Império, considerando-a como parte integrante do direito de igualdade.
Pimenta Bueno foi categórico "Todas as classes da sociedade, todas as espécies de bens, todas
as fortunas devem concorrer proporcionalmente para as necessidades e serviços sociais, pois são
de interesse comum e aproveitam a todos[11]".

Foi, todavia, na Constituição de 1946 que o princípio da capacidade contributiva consagrou-se no
direito brasileiro na redação de seu artigo 202:

 

 "Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme a
capacidade econômica do contribuinte".[12]

 

A Emenda Constitucional 18 de 1965 retirou este dispositivo do texto da Constituição,
revogando, assim, o princípio da capacidade contributiva como mandamento constitucional.
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A carta de 1967/1969 não trouxe expressamente o aludido princípio. Entretanto, a capacidade
contributiva poderia ser extraída do aludido texto constitucional, artigo 150, §35º da referida
carta. Previa o texto:

 

CAPÍTULO IV - Dos Direitos e Garantias Individuais

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

§ 35 - A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros
direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota[13]. 

 

 

Assim, verifica-se que, ainda que não expresso na constituição de 1967, o principio da
capacidade contributiva encontra respaldo no aludido artigo, vez que a especificação dos direitos
e garantias expressos naquela constituição não excluiu outros direitos e garantias decorrentes do
regime e dos princípios que ela adotou.

Embora tenha deixado de constar expressamente no texto constitucional de 1967, ficou ínsita
sua idéia no sistema tributário, uma vez que continuou a nortear a tributação via anseio da
justiça tributária, onde para muitos doutrinadores continuava implícito na carta de 69, por adotar
um regime democrático[14].

Na constituição de 1988, objeto maior de nosso estudo, considerada como a Constituição
Cidadã[15], a capacidade contributiva voltou à condição de princípio constitucional com um
significado particularmente importante. A volta da previsão constitucional da capacidade
contributiva pode ser vista como uma reação a pressão do contribuinte, após um período de
restrição de direitos, particularmente no direito tributário. Apesar da crítica a esse período, não
pode ser deixado de lado o fato de que nos últimos treze anos reproduziram-se mais abusos em
matéria fiscal do que em todo o período de regime militar[16].

A estrutura constitucional e a forma como está colocado esse princípio em nossa constituição
atual é alvo de inúmeras interpretações divergentes à vista da redação de seu texto, bem como
são inúmeros os questionamentos sobre sua real efetividade e eficácia. É o que passaremos a
analisar.

 

2.2. Sentido da expressão "Sempre que Possível"

 

A doutrina se divide acerca da interpretação da expressão "sempre que possível".

Debruçando-se sobre o sentido que a doutrina atribuiu a essa expressão "sempre que possível",
vislumbra-se três interpretações[17]:

 

"a primeira afirma que ele conteria apenas uma recomendação, como se dissesse: se puder,
faça. (...). Um segundo sentido - mais nítido é o que lhe atribui papel negativo. Vale dizer,
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quando a constituição estabelece que "sempre que possível deve ser atendida a capacidade
contributiva", disto decorre que, por haver prestigiado tal figura, a Constituição não admite
imposto sem ela.(...). Há um terceiro entendimento a ser considerado que defende existir um
ângulo positivo do "sempre que possível" no sentido de que o preceito conteria a previsão de
que "só quando não for possível é que pode deixar de ser atendido o princípio da capacidade
contributiva". Ou seja, colocando a tônica no "sempre" e não no "possível". Sempre que for
possível, atenda-se a capacidade contributiva. Vale dizer, se se puder demonstrar que era
possível atender à capacidade contributiva e isso não foi feito, haverá violação ao dispositivo
constitucional. Ou seja, não é apenas quando ela inexistir (limite negativo) que haverá
inconstitucionalidade, mas também quando ele existir, mas não for adequadamente captada,
haverá violação ao §1º do art. 145. numa visão forte, a expressão esta determinando que a
capacidade contributiva deve ser, necessariamente, atingida sempre que decretada.

 

Temos, então, que o alcance deste princípio é amplo e não se restringe apenas para obrigar a
aplicabilidade do mesmo quando for detectada a existência de capacidade contributiva. O
sentido da expressão "sempre que possível" indica um caminho que o legislador deve percorrer,
sempre que isto for possível, pois introduz na discussão a existência de um juízo de
direcionamento, que deve guiar a apuração dos valores a serem atendidos no contexto da
atividade tributária. Assim, a expressão não se trata apenas de simples recomendação.

A controvérsia instaurada, portanto, situa-se no grau de compulsoriedade ou não do princípio,
em que pese alguns doutrinadores entenderem que a expressão é inócua, já que ninguém pode
fazer aquilo que é impossível[18], operando na medida de sua possibilidade. A divisão
doutrinária existente, então, está entre aqueles que propugnam pela aplicação obrigatória do
princípio para qualquer exação de natureza tributária, e os que afirmam a obrigatoriedade de
sua observância somente nos casos onde, por suas respectivas hipóteses de incidência, as
exações fiscais assim autorizem. Por outro lado, percebe-se algum consenso no sentido que,
diante de tributos com fins preponderantemente extrafiscais, uma relativização (ou exclusão) da
capacidade contributiva esteja legitimada[19].

No presente trabalho adotaremos o conceito dos doutrinadores que defendem que a expressão
"sempre que possível" é obrigatória, negando qualquer faculdade constitucional de não aplicação
da capacidade contributiva diante dos impostos (ao menos os de finalidade dita "fiscal"),
restringindo-se, tal como prescrevia o art. 202 da Constituição de 1946, apenas à pessoalidade
dessas espécies tributárias.

Filiado a essa corrente, destacamos o pensamento de Ives Gandra da Silva Martins[20], o qual
critica o fato da expressão ter sido colocada no início do parágrafo, permitindo que se entenda
que a expressão comandaria não apenas a graduação pessoal, mas também a capacidade
contributiva. Para este autor a expressão trata-se de uma imperfeição lingüística, onde está
inadequadamente localizada dentro da frase, podendo levar a interpretações menos avisadas. A
interpretação mais coerente é a de que a capacidade contributiva seja respeitada sempre, e não
se possível, para que seu desrespeito não implique confisco. Assim, com base nesta corrente
podemos verificar que todos os impostos, ainda que não permitam uma aferição direta da
capacidade contributiva, sujeitam-se a este princípio.

Realmente, a expressão sempre que possível diz respeito apenas à atribuição de caráter pessoal
aos impostos. Não à graduação destes segundo a capacidade econômica dos contribuintes. Por
isto não temos dúvida em afirmar que o sentido da cláusula sempre que possível contida no
artigo 145 § 1º, da Constituição Federal, é o de permitir a existência de impostos sem caráter
pessoal, e não de permitir imposto que não seja graduado segundo a capacidade econômica do
contribuinte[21]. O art. 145, §1º, fala em pessoalidade sempre que possível. A cláusula sempre
que possível não é permissiva, nem confere poder discricionário ao legislador. Ao contrário, o
advérbio sempre acentua o grau da imperatividade e abrangência do dispositivo, deixando claro
que, apenas sendo impossível, deixará o legislador de considerar a pessoalidade para graduar os
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impostos de acordo com a capacidade econômica subjetiva do contribuinte. Assim, a sentença
"sempre que possível os impostos serão pessoais e graduados segundo a capacidade contributiva
do contribuinte" quer referir que a pessoalidade e a capacidade contributiva só não devem ser
observadas quando isso seja impossível[22].

Com base nessa teoria podemos verificar que todos os impostos, ainda que não permitam uma
aferição da capacidade contributiva, sujeitam-se ao princípio da capacidade contributiva. Não se
trata de mera norma programática, destituído de juridicidade, mas de imposição constitucional,
de natureza obrigatória, que vincula tanto o legislador quanto o juiz. Assim, os princípios apenas
não serão observados quando realmente não for possível. A pessoalidade e a capacidade
contributiva só não devem ser observadas quando isso seja impossível.

A nosso ver, mesmo os impostos com finalidade extrafiscal devem respeitar tal mandamento
constitucional, pena de traduzir-se em confisco e ato atentatório ao sagrado direito de
propriedade. Os fins extrafiscais terão sempre um limite, também em conseqüência do art. 145,
§1º (constituição federal de 1988), do núcleo essencial dos direitos fundamentais consagrados
na Constituição. Por exemplo, um imposto que tenha como objetivo estimular a função social da
propriedade não pode, por sua medida, traduzir-se em confisco, e não há fundamento que
possa suplantar validamente tal limite[23].

Tendo em vista o posicionamento por nós adotado no presente trabalho (capacidade contributiva
como fonte indireta de efetividade de determinados direitos fundamentais), não vislumbramos
qualquer possibilidade de exclusão da incidência da norma da capacidade contributiva. A
expressão não se trata de simples recomendação, ou de um "se não puder (querer), não faça",
é tido como algo inconteste[24]. A tributação jamais poderá atingir o núcleo essencial dos
direitos fundamentais, e nessa graduação, inexistirá aptidão econômica para sujeição às
incidências fiscais, independentemente da espécie ou da finalidade (fiscal ou extra-fiscal) do
gravame[25]. Não vislumbramos como não seja possível, diante de qualquer tributo não
vinculado, a consideração de aspectos pessoais do contribuinte.

É bem de ver que a cláusula "sempre que possível" não traduz mera faculdade à disposição do
legislador infraconstitucional, repita-se, mas imperativo no sentido de privilegiar os impostos
pessoais, prioritariamente, e, secundariamente, criar também impostos de natureza impessoal, a
teor dos incidentes sobre a produção e a circulação, dentre outros. Entendemos, realmente, que
esse primado constitucional é aplicável a todos os tributos, pois em nenhum momento o
legislador poderá fazer tabula rasa da capacidade contributiva. Ademais, assinalamos, insistindo,
que a capacidade contributiva de também permear todos os tributos, pois, em se tratando de
taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, a hipótese de incidência não é a atividade
estatal em si, mas a conduta particular a ela correspondente[26].

Portando, a tributação jamais poderá atingir o núcleo essencial dos direitos fundamentais.
Manifestamos, assim, nossa desconformidade com os autores que excluem da disciplina do
artigo 145, §1º da constituição federal todos aqueles impostos que não podem ser classificados
como pessoais, ou mesmo apenas os que incidam sobre o consumo (chamados de indiretos) ou
aqueles que, não estando presididos por finalidades extrafiscais, gravam o comércio exterior.

A extrafiscalidade é utilizada como argumento para defender que a colocação da expressão
sempre que possível no Texto Constitucional teria visado apenas permitir exceções, em que o
objetivo principal não é a arrecadação, mas o direcionamento das atividades dos agentes
econômicos[27]. Assim, a extrafiscalidade consistiria na utilização do tributo para obter certos
efeitos na área econômica e social, que transcenderiam a mera finalidade de fornecer recursos
para atender às necessidades de Governo. A política extrafiscal justificaria a elevação das
alíquotas e o tributo excessivo com o fito de coibir certas atividades consideradas nocivas à
saúde e ao desenvolvimento econômico. Opinião contrária a essa[28], destaca que o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Produtos Especializados
(IPI) devem necessariamente ser instrumentos de extrafiscalidade, porém, as normas que
determinam que tais impostos sejam seletivos não dão margem a faculdade do legislador, ao
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contrário, impõem um dever. Tal dever, assim, deve ser cumprido no sentido de coibir certas
atividades e prestigiar outras, bem como aumentar ou diminuir a carga em face da
essencialidade do produto. A seletividade, neste caso, é inegavelmente realizada como
conseqüência do princípio da capacidade contributiva.

Na verdade, as tributações extrafiscais somente são justificadas se incidirem sobre uma real
existência de renda, servindo "como instrumento de efetivação da progressividade do sistema
tributário"[29] de maneira a realizar o princípio da capacidade contributiva. E ainda, o fim
indiscutivelmente distributivo deste tipo de tributação coaduna-se com o conteúdo do princípio
da capacidade contributiva e, no mesmo plano, com a consecução da justiça.

Além das dúvidas geradas pela redação do art. 145 da CRFB em relação aos termos acima
referidos, é tortuosa na doutrina a questão da abrangência do princípio da capacidade
contributiva. Em outras palavras, a definição das espécies de tributos que ele poderia atingir,
uma vez que, apesar do Texto Constitucional se referir especificamente aos impostos, grande
parte dos autores dedicados ao tema aceita a possibilidade de se estender a aplicação às demais
espécies tributárias. A limitação do princípio da capacidade unicamente aos impostos é
justificada, notadamente em relação às taxas, uma vez que na cobrança destas não se leva em
consideração o sujeito passivo, o que seria indispensável para graduação do tributo em face da
capacidade contributiva do contribuinte.

Entretanto, assim como outros doutrinadores[30], opinamos pela aplicabilidade do princípio a
todas as espécies tributárias, especialmente pelos limites a elas impostos, quais sejam: proibição
do tributo como confisco e não-tributação do mínimo vital. Portanto, concluímos que, dada a
ampla extensão da expressão "sempre que possível", o princípio da capacidade contributiva é
aplicável a todas as espécies tributárias. No tocante aos impostos, o princípio é aplicável em
toda a sua extensão e efetividade. Já no caso dos tributos vinculados, é aplicável
restritivamente, devendo ser respeitados apenas os limites que lhe dão os contornos inferior e
superior, vedando a tributação do mínimo vital e a imposição tributária que tenha efeitos
confiscatórios.

Temos, portanto, que o alcance deste princípio é amplo e não se restringe apenas para obrigar
a aplicabilidade do mesmo quando for detectada a existência de capacidade contributiva. O
sentido da expressão "sempre que possível" indica um caminho que o legislador e o próprio
aplicador deva percorrer, sempre que isto for possível, pois introduz na discussão a existência de
um juízo de direcionamento, que deve guiar a apuração dos valores a serem atendidos no
contexto da atividade tributária.

O sentido dessa norma é outro. Ela assim deve ser interpretada: se for da índole constitucional
do imposto, ele deverá obrigatoriamente ter caráter pessoal e ser graduado de acordo com a
capacidade contributiva do contribuinte.

 

2.3. Sentido da expressão "caráter pessoal"

 

O caráter pessoal refere-se à aptidão do imposto de poder se relacionar com a pessoa do sujeito
passivo da obrigação, considerando-se a sua condição econômica especial e levando-se em conta
os indícios que melhor valorem esta situação.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a pessoalidade tributária ao determinar que os
impostos terão caráter pessoal. Ao destacar expressamente este preferência, a Constituição
Federal de 1988 está adotando a clássica distinção de que os impostos podem ter caráter
pessoal ou caráter real[31].
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Imposto pessoal é aquele em cuja quantificação, seja através da base de cálculo, seja da
alíquota, ou de ambas, são consideradas as condições pessoais de cada contribuinte. São
aqueles que levam em consideração na determinação da hipótese de incidência elementos
nitidamente integrantes do aspecto pessoal inerente à pessoa do sujeito passivo da obrigação
tributária, considerando a sua condição econômica especial e levando-se em conta os índices que
melhor valorizem essa situação, por sua natureza são diretos. A personalização dos impostos
está condicionada a viabilidade jurídica na sua criação, por isso utilizou a expressão sempre que
possível os impostos terão caráter pessoal. Somente será aceita a criação de impostos reais
quando não for possível a pessoalidade dos mesmos, ou seja, foi determinado ao legislador para
que sempre que possível institua a tributação com o uso do critério da pessoalidade.

Já o imposto real é aquele cuja quantificação leva-se em conta apenas a matéria tributável
objetivamente. São aqueles cujo aspecto material da hipótese de incidência descreve um fato ou
acontecimento independente do elemento pessoal.

A cláusula não é facultativa, nem confere discricionariedade ao legislador infra-constitucional; ao
contrário, acentua o grau de imperatividade e abrangência do dispositivo, deixando claro que,
apenas sendo impossível, deixará o legislador de considerar a pessoalidade para graduar os
impostos de acordo com a capacidade econômica subjetiva do contribuinte, sendo a
personalização, obviamente, de ser considerada e condicionada à viabilidade jurídica,
considerando a situação individual do sujeito passivo numa dada hipótese de incidência
tributária, onde sempre que a estrutura do aspecto material de incidência tributária o comportar
deverá ser observado.

 

3. Capacidade contributiva nos tributos em geral.

 

No estudo da aplicação do princípio da capacidade contributiva aos tributos, em geral, serão
utilizados a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que classificam os tributos em
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios.

Analisar-se-á a aplicação do princípio da capacidade contributiva à essas espécies tributárias. 
Traremos à baila sempre a visão de capacidade contributiva como espaço jurídico aberto pelos
direitos fundamentais para a tributação, nomeadamente para a tributação exercida sobre o
direito de propriedade, renda e o direito de livre exercício da profissão. Espaço jurídico esse,
sempre limitado pelos princípios superiores da liberdade e dos direitos à propriedade e à
profissão, sendo, pois, irrenunciável, o dever de sujeição da Capacidade contributiva às
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.

Diferentemente do que determinava o texto da Constituição de 1946, em seu artigo 202, que
fazia expressa referência a "tributos", como analisado no capítulo 2 desse trabalho, a Carta
Constitucional de 1988, trouxe de forma expressa, que o princípio da capacidade contributiva
informa diretamente apenas a tributação por meio de impostos.

O que interessa saber é se este preceito constitucional deve ser interpretado nesse sentido
literal, ou se estenderia às demais espécies tributárias, norteando a criação dos demais tributos
(taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios).

Obviamente, o artigo 145, §1º, da Constituição Federal, não encerra mera diretriz programática,
incapaz de produzir efeitos, seja junto ao legislador, seja junto ao juiz.

Ora, como deixar de reconhecer caráter jurídico a uma disposição constitucional, mormente
quando "retira" do indivíduo parte de sua propriedade, renda ou fruto de seu trabalho?  Como
deixar de reconhecer a necessidade de buscarmos a aplicação contínua do Princípio da
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Capacidade Contributiva à todas as espécies tributárias mormente quando essa tributação atinge
diretamente o poder de compra e de subsistência do indivíduo, restringindo, em termos a sua
capacidade de aquisição de bens e produtos necessários a seu bem estar? Para perquirir o
assunto será feita uma análise da aplicação do princípio da capacidade contributiva às diversas
espécies tributárias, escolhendo algumas dessas espécies mais polêmicas.

De toda sorte, é importante deixarmos claro que o conteúdo do princípio da capacidade
contributiva é determinado, inexoravelmente, pela tutela dos direitos e garantias fundamentais
expressos na Constituição Federal. Assim, inexistirá capacidade contributiva, com efeito, sempre
que os tributos (em todas as espécies) impossibilitarem o exercício de quaisquer dos direitos e
garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal, caracterizando qualquer redução
razoável da renda ou da propriedade do cidadão, principalmente com objetivo de confiscar-lhe,
diretamente ou indiretamente, o bem adquirido.

Não só quando forem atingidos bens e produtos do cidadão, mas quando a tributação tornar
impossível o exercício, pelo contribuinte, dos direitos e garantias fundamentais e sociais
expressos na constituição (saúde, educação, lazer, segurança, previdência social, maternidade, e
tantos outros).

O núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais, encartados na Constituição de 1988,
não pode ser atingido pela tributação. O Constitucionalismo Moderno deve defender uma
Constituição aplicável, sem falsas expectativas e falsos cognatos. Citamos como exemplo a
imunidade do mínimo essencial a sobrevivência, o não confisco, os princípios da liberdade e da
livre iniciativa, a proteção ao livre exercício de qualquer ofício ou profissão não proibidos por lei,
entre outros. Qualquer fato gerador ou alíquota de tributos, que inviabilize ou dificulte, de
maneira desarrazoada, o exercício de qualquer um desses preceitos, certamente ofenderá o
Princípio da Capacidade Contributiva (expressão máxima da Justiça Fiscal e princípio maior da
Justiça Distributiva) devendo ser afastado do ordenamento jurídico.

E é nesse panorama que devemos conjugar a aplicação do princípio da capacidade contributiva
as diversas espécies de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais
e empréstimos compulsórios), advogando, sempre, pela aplicabilidade de tal princípio a todos os
tributos, sejam vinculados, sejam não vinculados a uma atividade estatal específica ou a um
poder de polícia qualquer, diretos ou indiretos, reais ou pessoais.

No âmbito doutrinário, são três as correntes sobre o tema: a) a que admite a aplicabilidade do
princípio apenas aos impostos, conforme literalidade da atual carta constitucional; b) outra que
entende que o princípio deve aplicar-se, imperiosamente a todos os tributos, como determinava
a constituição de 1946; c) uma terceira que advoga que o princípio é compulsório aos impostos
e facultativo ás demais espécies tributárias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao seu turno, é partidária da última posição
listada, conforme se depreende do julgamento por seu Pleno, em sede do Recurso Extraordinário
177.835-1, quando assentada à constitucionalidade da aplicação do princípio às taxas, tendo em
vista a inexistência de qualquer impedimento para a não aplicação da norma do art. 145, §1º
para os tributos que não somente os impostos[32].

Entretanto, defendemos a tese de que, qualquer tributo que atentar contra o mencionado núcleo
essencial de um direito fundamental, seja ele expresso ou não na carta magna, obstando seu
exercício ou fruição, será inconstitucional, por expressa afronta ao artigo 145, §º1º, da
Constituição Federal.

Assim, como garantia contra a tributação do "núcleo essencial dos direitos e garantias
fundamentais"[33], o princípio da capacidade contributiva aplica-se aos tributos em geral, e não
apenas aos impostos e, repita-se, é a posição que defenderemos no decorrer desse capítulo.

Nesse sentido temos a posição de José Marcos Domingues de Oliveira[34]:
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"o principio da capacidade contributiva, enquanto pressuposto de graduação e limite do tributo,
aplica-se não só ao imposto, mas também às demais espécies tributárias, pois, em todas, elas
retira recursos econômicos dos particulares para transferi-los ao setor público. É sua força
econômica que dirá a possibilidade do seu concurso para a manutenção do Estado. Por outro
lado, sendo o princípio, expressão tributária da Igualdade, evidentemente que não se poderá
admitir que as taxas e as contribuição de melhoria discriminem os contribuintes
independentemente das suas diversas riquezas que estejam relacionadas com a atividade estatal
ensejadora da instituição desses tributos.

 

É inegável que a maior amplitude da aplicação do Princípio se dá no campo dos impostos, por se
tratarem de tributos desvinculados de quaisquer prestações específicas em relação aos
contribuintes. Mas isto não afasta a aplicabilidade obrigatória do princípio as demais exações
tributárias, uma vez que todas elas buscam retirar recursos do particular para os cofres públicos
e, portanto sujeitas aos princípios da legalidade, da tipicidade e da isonomia, que estão
intimamente ligados à capacidade contributiva, repita-se.

 Assim, reafirmamos a posição de que todos os tributos (como na Constituição de 1946 artigo
202) devem ser objeto da consideração da capacidade contributiva, quer por parte dos
legisladores ordinários, quer por parte dos aplicadores e interpretes da norma tributária.

Como já dissemos, sabemos que a tributação, em certo sentido, viola, ainda que legitimamente,
o direito de propriedade, por constituir-se em absorção compulsória de parcela do patrimônio do
contribuinte. O direito de propriedade, como delineado constitucionalmente, deve servir á sua
função social, e somente poderá ser suprimido mediante desapropriação por necessidade ou
utilidade públicas ou, ainda, por interesse social, após justa e prévia indenização em dinheiro,
como regra (art. 5º, XXII, XXIII e XXIV da Constituição Federal). Outrossim, a propriedade
constitui principio geral da ordem econômica (art. 170, II da Constituição Federal).

Assim é que não pode o Estado, por via da tributação, desrespeitar este primado fundamental
do Estado de Direito, sob pena de praticar confisco, vedado expressamente pelo texto
constitucional, como visto (art. 150, IV). Há que se conciliar o direito de propriedade como
dever-poder do Estado de Tributar. Aquela, na verdade, serve de pressuposto deste, pois a
tributação só é legítima onde existir a capacidade contributiva; e a propriedade, em regra, é
autêntica manifestação dela[35].

Como já dissemos a liberdade de iniciativa não pode ser obstada pelo exercício de uma
tributação dissociada da Capacidade Contributiva. Juntamente com a valorização do trabalho
humano, proclama a Lei Maior que a livre iniciativa é fundamento da ordem econômica (art.
170, caput, da constituição federal) e que o livre exercício de qualquer atividade econômica é
assegurado independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei (parágrafo primeiro do mesmo artigo). Associa-se à liberdade de iniciativa a liberdade de
profissão (art. 5º, XII), pelo que as exações tributárias não podem tolher seu exercício. Enfim, o
que se deseja enfatizar é que todo direito ou atividade que o poder público for obrigado a
respeitar, a amparar, segundo os ditames constitucionais, não poderá desconsiderar por via
obliqua da tributação desrespeitadora do principio da capacidade contributiva.

Importante termos em mente, portanto, que a capacidade contributiva, deve ser observada em
relação a todos os tributos, possuindo como objetivo final e teleológico, a justiça fiscal e a
justiça distributiva.

 

3. 1. Capacidade contributiva e impostos
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A tese da aplicação do princípio da capacidade contributiva, em relação aos impostos é menos
conflituosa, e encontra mais adeptos na doutrina brasileira, pois, além da expressa determinação
constitucional, é na tributação por meio dos impostos que se tem facilitada a mensuração dos
atributos do sujeito passivo do ônus tributário, ficando mais notadamente marcado o caráter
pessoal impresso no mandamento constitucional.

Ou seja, como princípio informador dos impostos, a capacidade contributiva imprime a tendência
de personalização dos mesmos. Nesse tópico (aplicação da capacidade contributiva aos
impostos), verificamos divergências na doutrina no que tange à aplicação do referido princípio
aos impostos sobre o patrimônio e também sobre os impostos indiretos, motivo pelo qual
analisaremos esses dois pontos polêmicos.

Os impostos, quando ajustados à capacidade contributiva, permitem que os cidadãos cumpram,
perante a comunidade, seus deveres de solidariedade política, econômica e social. Os que
pagam este tipo de exação devem contribuir para as despesas publicas não em razão daquilo
que recebem do Estado, mas de suas potencialidades econômicas. Com isso, ajudam a remover
os obstáculos de ordem econômica e social que limitam, de fato, a liberdade e a igualdade dos
menos afortunados. É por isso que, em nosso sistema jurídico, todos os impostos devem ser
progressivos. Por quê? Porque é graças a progressividade que eles conseguem atender ao
Princípio da Capacidade Contributiva[36].

 Ressalte-se, aqui, que o imposto incide sobre a riqueza do contribuinte e não sobre a coisa ou o
bem, não sendo o caso de obrigação propter rem.

Aliás, esse último já foi o entendimento adotado no Brasil que se tem notícia:

 

"com relação a muitos tributos, como é o caso do imposto predial, sucedâneo da antiga décima
urbana, criada em 1808, que tinha o caráter de ônus real, ou ainda da taxa de agua, que o
Poder Judiciário, por mais de uma vez, reconheceu como ônus da coisa, isto é do prédio a que
se achava ligada a rede de abastecimento de água, e não da pessoa que a houvesse consumido.
Eram tais tributos, não tanto obrigações propter rem mas verdadeira hipoteca legal sobre o
imóvel[37].

 

Com muita força argumentativa, Conti opina pela aplicabilidade do princípio a todas as espécies
tributárias, especialmente pelos limites a elas impostos, quais sejam: proibição do tributo como
confisco e não-tributação do mínimo vital, observe-se:

 

O princípio da capacidade contributiva é aplicável a todas as espécies tributárias. No tocante aos
impostos, o princípio é aplicável em toda a sua extensão e efetividade. Já no caso dos tributos
vinculados, é aplicável restritivamente, devendo ser respeitados apenas os limites que lhe dão os
contornos inferior e superior, vedando a tributação do mínimo vital e a imposição tributária que
tenha efeitos confiscatórios[38]

 

A determinação constitucional de incidência do princípio da capacidade contributiva, em relação
aos impostos, é expressa, ficando notório o caráter pessoal impresso no mandamento
constitucional.
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3.2. Capacidade contributiva nos impostos indiretos

 

Os impostos indiretos de mais importância existentes no Sistema Tributário Brasileiro são o IPI e
o ICMS, os quais estão previstos na Constituição Federal nos artigos 153, IV, § 3º, I e 155, § 2º,
III, respectivamente. Tais impostos deverão obedecer ao princípio da seletividade, levando em
conta a essencialidade do produto, no caso do IPI, e a essencialidade das mercadorias e
serviços, no caso do ICMS. A legislação do IPI diz que o mesmo deve ser seletivo, já a do ICMS
diz que este pode ser seletivo. A doutrina é, pois, unânime no sentindo de que ambos deverão
obedecer ao princípio da seletividade.

Interessante aferir, ou mesmo tentar aferir, o desiderato do legislador constituinte ao
estabelecer, em matéria de IPI, um comando de aplicação de seletividade - dever - para o
legislador ordinário federal e, simultaneamente, quando faz uso do verbo "poder", facultar ao
Estado-Membro o uso da seletividade em seu ordenamento legislativo ordinário em sede de
ICMS.

Se utilizarmos uma interpretação gramatical ou literal do texto constitucional poderíamos até
concluir que a dicção da norma oferece caminhos distintos para o IPI e para o ICMS. Entretanto,
nesta hipótese, a exegese constitucional não permite uma interpretação deste jaez. Tanto o
ICMS quanto o IPI são tributos, na espécie imposto, cujo fato gerador, sem embargo do uso
diverso de vocábulos do vernáculo, tem domicílio na circulação de bens. São verdadeiramente
duas faces de uma mesma moeda. A circulação do IPI estaria restrita, basicamente, à saída da
mercadoria industrializada do estabelecimento fabril. Já no caso do ICMS sua circulação seria
mais ampla e abarcaria, também, mercadorias não industrializadas. A rigor ousaríamos dizer que
se tratam de dois tributos cujo fato gerador é o consumo de bens circulados onde a cisão de
bens circulados industrializados para o IPI e bens circulados sem a necessidade de serem
industrializados para o ICMS se deu, quando da Assembléia Constituinte, a partir de uma decisão
de partilha de competência tributária entre o Estado Membro e a União Federal. Haveria, para
alguns doutrinadores mais extremados, efetiva bi-tributação com expresso permissivo
constitucional.

Acreditamos que a previsão de "dever" e "poder" para a aplicação de seletividade,
respectivamente para IPI e ICMS, conforme previsão constitucional, deve-se, pura e
simplesmente, à um descuido redacional do texto constitucional. Tal entendimento se dá,
sobretudo, considerando que o impacto do ICMS sobre os preços de mercadorias, sem a
necessidade de serem industrializadas para sua incidência, é muito maior que o IPI. Se
permitirmos que o legislador ordinário estadual interpretasse literalmente o dispositivo
constitucional que rege a espécie, não poderíamos contestar sua eventual resistência em aplicar
a seletividade na dimensão das alíquotas criadas sobre mercadorias sejam supérfluas ou
essenciais.

Nesta esteira a interpretação do texto constitucional em matéria de seletividade para ICMS e IPI
deve ser, inafastavelmente, teleológica; ou seja, buscando e encontrando o objetivo colimado
pelo legislador ao elaborar tal previsão. Não podemos jamais nos olvidar que a seletividade seria
o instrumento mais apropriado, em sede de tributação sobre o consumo, para dar um mínimo de
efetividade ao princípio da capacidade contributiva.

Justamente em função dessa seletividade é que há controvérsias na doutrina a respeito da
aplicação ou não do princípio da capacidade contributiva a estes impostos.

Aqueles que defendem a tese da não aplicação do princípio adotam a postura de que a
seletividade não equivale à graduação ou à personalização, pois a variação se dá em decorrência
da essencialidade dos produtos, mercadorias ou serviços e não da capacidade econômica de
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quem irá suportar o ônus tributário. Pois tanto quem possui capacidade econômica ou quem não
a possui pagarão o mesmo imposto sobre o que vierem a consumir, somente sofrendo
diferenciação em razão de ser um produto essencial ou não.

Entendemos o princípio da seletividade como um sub-princípio do princípio da capacidade
contributiva, e não do princípio da igualdade, motivo que nos leva a concluir que o § 1º do
artigo 145 da Constituição Federal também se aplica ao ICMS e ao IPI.

Temos que os produtos essenciais são consumidos por toda a população, mas os produtos
supérfluos apenas são adquiridos por aqueles que já tendo satisfeito as suas necessidades
essenciais possuem recursos para aquisição, e neste sentido, esta diferenciação se constitui num
critério que implica na homenagem do principio da capacidade contributiva. A seleção dos
produtos, em função de sua essencialidade, é um dos modos de se aplicar o princípio da
capacidade contributiva, devendo o tributo incidir progressivamente na razão inversa da
essencialidade dos produtos. Quando mais supérfluo o produto, maior seu tributo.

A nosso ver, a tese de aplicação do principio da capacidade contributiva deve prevalecer na
análise de todos os impostos, inclusive os indiretos, como vimos. É possível vislumbrar a
capacidade contributiva nas relações de consumo, evitando-se a tributação do mínimo vital e a
não utilização do tributo como confisco.

Temos ciência, e é óbvio, que estes impostos, por não permitirem de forma clara a
individualização da renda do contribuinte, de forma a mensurar a capacidade econômica, mas
isso não exclui a aplicação do principio.

Contrariamente a tal posicionamento, os autores que discordam, entendem que ser equivocada
a tese de quem considera a seletividade como sub-princípio do princípio da capacidade
contributiva, pois os dois princípios, na verdade, estão no mesmo patamar, como sub-princípios
do princípio da igualdade e não da capacidade contributiva. De acordo com tais autores (dentre
eles Carraza), essa forma equivocada de analisar o princípio da seletividade leva os estudiosos
do Direito a terem problemas ao analisar corretamente o disposto no § 1º do art. 145 da
Constituição Federal. Tais estudiosos, entendem que o princípio da capacidade contributiva não
se aplica aos impostos indiretos; aplica-se, isto sim, o princípio da seletividade, que deve
graduar as alíquotas e/ou reduzir as bases de cálculo de acordo com a essencialidade das
mercadorias a serem consumidas, taxando as essenciais com menor tributação e as menos
essenciais com maior tributação.

Quanto ao ISS/QN, imposto de competência dos Municípios, não há qualquer previsão
constitucional para eventual aplicação da seletividade como nos impostos outrora discutidos.
Seria possível a despeito da imprevisão constitucional o legislador ordinário modular, quando for
o caso, as alíquotas deste imposto quando constatar que tal e qual prestação de serviço- seu
fato gerador por excelência - teria como beneficiário população de estratos sociais mais carentes
? A resposta seria absolutamente afirmativa mesmo porque o legislador não poderia desprezar,
ao sopesar alíquotas deste imposto, sem embargo do princípio da capacidade contributiva,
outros princípios implícitos como o da proporcionalidade e o da razoabilidade. O que de fato
fragilizaria as discussões sobre a utilização de seletividade obrigatória para o ISS/QN seria a
constatação que o texto constitucional é omisso quanto à seletividade neste imposto, ao
contrário do IPI e ICMS, e, ao mesmo tempo, sabemos que ao contrário destes impostos, existe
uma alíquota máxima de incidência prevista expressamente na lei complementar que rege este
tributo (116/2003). Nesta esteira os efeitos de uma seletividade seriam extremamente reduzidos,
mas não, por esta razão, poderiam ser desprezados.
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Considerações finais
 

O Sistema Tributário Nacional, previsto na Constituição Federal, a despeito de conter uma séria
de disposições que outorgam competência tributária aos entes que integram a República
Federativa do Brasil, apresenta, também, verdadeiros contrapesos normativos delimitando ou
impedindo uma tributação desmedida ou abusiva.

Dentre este rol de vedações constitucionais ao poder de tributar, encontramos o "princípio da
capacidade contributiva" cujo maior escopo é estabelecer o alcance do exercício da competência
tributária relativo à determinadas pessoas e bens, considerando sua importância político-social.

             O princípio da capacidade contributiva determina a graduação da tributação (tributos
em geral) segundo a capacidade de contribuir do sujeito passivo (contribuinte), bem como impõe
os fatos sobre os quais incidem os tributos, reveladores da capacidade econômica, sendo um dos
critérios para a realização da igualdade tributária, não permitindo a incidência de tributos que
atinja o mínimo vital do indivíduo, possuindo como limitação tributária o efeito de confisco do
patrimônio do indivíduo, entendido como aquela tributação excessiva, que atenta ao direito
fundamental à propriedade, impedindo, ademais, a potencialidade de geração de riqueza.

            O princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º da Constituição
Federal, tem sua aplicabilidade definida e defendida por três correntes distintas na doutrina
brasileira: a) a que admite a aplicabilidade do princípio apenas aos impostos; b) a que entende
que o princípio deve aplicar-se, imperiosamente, para todos os tributos; c) a que advoga que o
princípio é compulsório aos impostos e facultativo ás demais espécies tributárias, quando sua
aplicação fica condicionada a um ato de vontade do legislador constitucional ou
infraconstitucional, sendo esse o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Quanto à
aplicação do princípio, embora o texto constitucional faça referência restritiva apenas a
impostos, outras espécies tributárias podem e devem levar em consideração a capacidade
contributiva. Assim, nos termos do § 1º, do artigo 145 da Constituição Federal de 1988, os
impostos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte e sempre que
for possível, devem ter caráter pessoal. Já as demais espécies tributárias, independente de
previsão constitucional expressa, admite-se a sua influência, embora em relação a estas, muitos
advogam a tese de que funcione apenas em seu aspecto negativo, ou seja, no princípio da
incapacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva não deve ser interpretado
como simples forma de manifestação do princípio geral da isonomia, embora exista uma relação
muito grande entre os dois princípios, pois ambos são excelentes instrumentos na realização da
justiça tributária. Mandamentos constitucionais basilares como o direito à vida, liberdade,
dignidade, igualdade, segurança, propriedade, trabalho e livre iniciativa.

            Neste diapasão, quanto à efetividade do princípio da capacidade contributiva nos
impostos indiretos, podemos afirmar que o mesmo se consumaria para o IPI e o ICMS através
da aplicação compulsória, pelo legislador ordinário federal e estadual, da seletividade de
alíquotas considerando produtos supérfluos e essenciais (definidos conforme critérios sócio-
políticos) e, quanto ao ISS/QN, se daria dentro de uma interpretação sistemática dos objetivos
do legislador constituinte, mormente quando possível identificar a condição financeira de menor
monta do tomador de serviço que suportaria, afinal, o ônus tributário.
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QUEM PODE MENOS PAGA MAIS: TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO NO BRASIL E
DEMOCRACIA.

WHO CAN PAY LESS PAY MORE: TAXATION ON CONSUMPTION IN BRAZIL AND DEMOCRACY.

Rafael Santos De Barros E Silva
Valcir Gassen

RESUMO
A tributação brasileira incidente sobre a matriz do consumo tem sido muito pouco compreendida
não só por aqueles que sofrem tal incidência, mas também pela jurisprudência criada no âmbito
dos tribunais superiores. Diversas confusões conceituais têm sido verificadas a respeito dos
elementos da relação jurídica que envolve a tributação sobre o consumo. 
A concentração da tributação no consumo implica regressividade fazendo com que os cidadãos
de menor poder aquisitivo tenham maior parcela de seus rendimentos subtraída pelo pagamento
dos tributos embutidos nos preços das mercadorias. Na medida em que a carga tributária
nacional retira mais daqueles que menos possuem, verifica-se uma violação direta aos Princípios
da Isonomia, da Capacidade Contributiva, da Pessoalidade na Tributação, os quais representam
o viés democrático que deve existir na captação de receitas derivadas por um Estado de Direito. 
PALAVRAS-CHAVES: Brasil; consumo; jurisprudência; regressividade; tributação.

ABSTRACT
The Brazilian tax levied on the consumption matrix has been poorly understood, not only by
those suffering such an impact, but also by the common law under the higher courts. Several
conceptual misinterpretations have been verified concerning the elements of the legal
relationship involving the taxation on consumption. The concentration of regressive taxation on
consumption prompts low-income citizens to have a greater share of their income, deducted by
the payment of taxes embedded in goods prices. Insofar as the national tax revenue deducts
more taxes from the poor, there is a direct violation of the Rule of Equality, Ability to Pay, the
Personhood of Taxation, which represent the democratic bias that must exist in the revenue
inflow derived through a rule of law. 
KEYWORDS: Brazil; Consumption; Jurisprudence; Regressive; Taxation. 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Conceito de tributo sobre o consumo; 3. Tributos especiais sobre o consumo;
4. Tributos gerais sobre o consumo e considerações sobre a cumulatividade e a não-cumulatividade; 5. Os
tributos sobre o consumo no Brasil; 6. As figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato; 7. O
contribuinte de fato na jurisprudência pátria; 8. Aspectos positivos e negativos da tributação sobre o
consumo; 9.  A tributação do consumo no Brasil: forte regressividade = concentração de renda = déficit
democrático; 10. Conclusões; 11. Bibliografia.
 
1. Introdução

                                            
O presente trabalho teve origem nos estudos desenvolvidos na disciplina Direito Tributário:

equidade e eficiência na matriz tributária brasileira, ministrada no Curso de Pós-Graduação stricto sensu
em Direito da Universidade de Brasília-UnB.

Dois são os objetivos propostos. O primeiro é esclarecer a tributação sobre o consumo no Brasil,
tendo em vista a existência de muitas confusões conceituais que têm sido verificadas na jurisprudência
pátria, a ponto de o Superior Tribunal de Justiça ter afirmado textualmente que o consumo não seria fato
gerador do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços - ICMS[1]. O segundo objetivo, com
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base na análise de dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas -
IPEA - e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF- consiste em expor a má distribuição da carga
tributária em nosso país e as consequências que isso traz para um país que busca se afirmar como um
Estado Democrático de Direito.

Nas linhas que se seguem, buscar-se-á explicar a tributação sobre o consumo no Brasil;
estabelecer um critério para identificar quais tributos fazem parte dessa matriz; analisar como os tribunais
superiores têm entendido essas exações; expor a forma como tem sido estruturada a respectiva política
tributária em nosso país; identificar quem são aqueles que mais arcam com o respectivo encargo; e, ao
final, afirmar que tal tributação em nosso país funciona como um dos fatores que geram déficit
democrático. 

Como base na análise de recentes dados estatísticos disponibilizados pelo IPEA e pela SRF,
verificar-se-á que no Brasil é a população mais carente quem arca com a maior parte da arrecadação
tributária nacional e a mudança deste panorama apenas pode ser realizada por uma medida de política
fiscal.

 
2. Conceito de tributo sobre o consumo.

 
A dependência econômica do Estado Contemporâneo em relação aos seus cidadãos é um

fenômeno complexo e a tributação seu elemento chave. Frente as demandas econômicas estatais elegem-se
algumas situações econômicas do cotidiano dos cidadãos, no caso, na condição de contribuintes, para gerar
obrigações tributárias. A escolha de qual atividade econômica do contribuinte dará ensejo a cobrança do
tributo recai, na maior parte dos países, sobre a renda, patrimônio e consumo. O fato de obter renda, deter
patrimônio e consumir bens e serviços importa em pagar tributos com o escopo de manter o Estado e suas
atividades.

Considerando que o objeto do estudo aqui proposto é a tributação incidente sobre o consumo e a
relação com a construção de um Estado Democrático de Direito, é necessário esclarecer este campo de
incidência tributária, ou este aspecto da matriz tributária.  A Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE - estabelece que tributos sobre o consumo são “aqueles que se
pagam no contexto da utilização de bens e serviços finais no país onde são consumidos” [2]

O conceito assim elaborado pela OCDE reporta-se a alguns aspectos de suma importância. O
primeiro desses aspectos é a “utilização” de bens e serviços como fato presuntivo de riqueza. Nesse
sentido, os tributos sobre a utilização podem ser vistos no sentido de uma “aquisição” de bens e serviços e
no sentido de “uso” desses bens e serviços. No primeiro caso, o valor do tributo já integra o valor dos bens
e serviços. Significa, por assim dizer, que eles “carregam’ consigo o valor do tributo. No segundo caso, o
tributo não integra o valor dos bens e serviços, o tributo ocorre a posteriori, no decorrer do uso destes.

Um segundo aspecto a ser salientado é a utilização de bens e serviços “finais”, isto é, evidencia-
se, por um lado, que a incidência ocorre no final da cadeia produtiva, e por outro, que é o consumidor
final quem pagará o tributo já repercutido no preço dos bens e serviços.

Denomina-se de “consumidor” o adquirente final das mercadorias e dos serviços. Portanto,
depreende-se que são tributos indiretos, pelo fato de repercutirem sobre os consumidores e que sejam
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também denominados de tributos sobre o consumo[3].
Constatado que, nos tributos indiretos, é o consumidor final quem paga os tributos incidentes pela

aplicação do princípio da repercussão econômica, salienta-se que as mercadorias, objeto do comércio
nacional ou internacional, carregam consigo o “peso” dos tributos e, por isso, oneram o consumo.

Nada obstante a possibilidade de “o uso” vir a ser fato gerador de um tributo sobre o consumo,
importante assinalar que tanto a legislação positiva brasileira como a própria jurisprudência pátria, afastam
a possibilidade de tributação sobre alguns usos de bens ou serviços, valendo citar como exemplos dois
enunciados de súmulas:

 
Súmula Vinculante 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de

qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.
 
Súmula 573/STF: Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a

saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.
 

Entende-se assim, que os tributos sobre o consumo possuem algumas características e que podem
ser expostas de forma sucinta: (1) são tributos indiretos, ou seja, aqueles que repercutem financeiramente
no adquirente final de mercadorias e serviços; (2) são aqueles que se pagam no contexto da “utilização” de
bens e serviços finais no local onde são consumidos; (3) são os tributos que incidem sobre a despesa.

Em síntese, pode-se conceituar essa espécie de tributação na seguinte sentença: a oneração do
consumo por meio de tributos que incidem na aquisição ou uso de bens ou serviços. Isto posto, trata-se-á
em seguida dos tributos sobre o consumo e sua divisão em especiais e gerais.

 
3. Tributos especiais sobre o consumo.

 
Na distinção entre tributos especiais e gerais sobre o consumo, os critérios adotados são a

seletividade e a generalidade, assim como a indicação e a ausência de denominação dos bens e serviços
objetos do tributo. Tomando por critério a seletividade e a generalidade da incidência tributária, pode-se
inferir que tributo especial sobre o consumo é aquele em que a incidência “escolhe”, “seleciona” quais
serão os bens e serviços que receberão o gravame; por outro lado, é tributo geral quando a incidência for
“abrangente”, “geral”, isto é, quando a incidência for abrangente e não específica.

Considerando que, nos tributos sobre o consumo, às vezes se denomina de forma direta quais
serão os bens e serviços gravados e noutras se afirma legalmente quais são os bens e serviços isentos, tem-
se outro critério distintivo. O primeiro caso caracteriza o tributo especial sobre o consumo; o segundo
caracteriza o tributo geral, pois, em regra, nesses não há indicação de quais serão os bens e serviços
tributados, mas apenas uma relação daqueles que serão beneficiados pela isenção[4].

Tributo especial sobre o consumo é, portanto, aquele que incide sobre algumas despesas
individualizadas dos contribuintes e tributo geral é aquele que incide sobre a generalidade das despesas
dos contribuintes, no caso, dos consumidores finais. Repara-se que a diferença entre uma e outra categoria
dos tributos sobre o consumo é o tipo de “despesa”. Dessa forma, compreende-se melhor a classificação
feita acerca do objeto dos tributos, tanto que, para alguns autores, os tributos incidem sobre os
rendimentos, sobre o capital e sobre a despesa[5].
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Pode ocorrer que, na tributação especial do consumo, contempla-se uma vasta gama de bens e
serviços a ponto de essa tributação especial ser quase “geral”. Não se pode, nesse caso, fazer uma
confusão, concluindo que uma base de incidência mais ampla leve a considerar essa tributação como geral,
pois mesmo assim serão seletivos e serão denominados os objetos contemplados pela incidência. Pode
ocorrer, também, em hipótese, que, em um sistema tributário, se contemple tantas isenções que a
tributação geral do consumo fique “limitada” a poucos bens e serviços, reduzindo, com isso, o campo de
incidência tributária. Nem por isso, porém, deixará de ser tributação geral do consumo.

Têm sido objeto dos tributos especiais sobre o consumo, em termos de aquisição e incidentes
sobre bens materiais, regra geral, as bebidas alcoólicas, os combustíveis e o tabaco. Esses são os produtos
que, tradicionalmente, recebem o gravame dos tributos especiais sobre o consumo.

A finalidade de toda atividade tributária ou é fiscal ou é extrafiscal. Nos tributos especiais sobre o
consumo, tem predominado o objetivo fiscal, sem, contudo, deixar de alcançar alguns objetivos extrafiscais
como, por exemplo, desestimular o consumo do tabaco e das bebidas alcoólicas, pois são substâncias
consideradas nocivas à saúde pública[6]. Para reforçar o conteúdo extrafiscal desses tributos, recorre-se ao
princípio da seletividade, selecionando produtos reputados como supérfluos ou de luxo para serem
gravados de determinada tributação.

Cabe lembrar, ainda, que, nos tributos especiais sobre o consumo, algumas vezes as alíquotas
utilizadas são específicas expressando o encargo tributário por certa unidade de medida (peso, volume,
espécie, quantidade). Nos tributos gerais sobre o consumo, as alíquotas, geralmente, são ad valorem, ou
seja, expressam o encargo fiscal por um percentual do valor do bem tributado.

O ponto positivo na utilização de alíquota específica, feita em regra nos tributos especiais sobre o
consumo, é que não se faz necessário fixar o valor dos bens, pois nesse caso se considera como base de
cálculo cada unidade física, dispensando, portanto, a apreciação econômica de cada bem. De resultado
contrário, têm-se dois efeitos: o primeiro é uma deterioração do valor da alíquota específica no caso da
existência de inflação; o segundo é a regressividade desses tributos, pelo fato de a alíquota específica
onerar proporcionalmente mais os bens de preço menor, que, de regra, são os de consumo popular[7].

 
4. Tributos gerais sobre o consumo e considerações sobre a cumulatividade e a não-cumulatividade

 
Os tributos gerais sobre o consumo, conforme considerado há pouco, são aqueles que incidem

sobre as despesas gerais, não especificadas, do contribuinte. Estes tributos podem ser classificados em
monofásicos e plurifásicos.

Os tributos monofásicos são aqueles que incidem sobre uma fase da cadeia produtiva. Podem
incidir, portanto, no momento da produção, no momento do comércio atacadista ou no momento do
comércio final ao consumidor.  São ditos monofásicos pelo fato de ser a incidência “única” em uma dessas
fases do processo produtivo.

Já os tributos plurifásicos são aqueles que incidem sobre mais de uma fase no processo produtivo,
ou seja, incidem em todas as fases, por exemplo, quando um produtor vende um determinado bem a outro,
este a um atacadista, este a um comerciante final e este ao consumidor final. Sendo plurifásico, não
importam quantas forem as transações, importa que sobre todas elas incidirá o tributo sobre o consumo.
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Um tributo sobre o consumo de tipo monofásico é, por sua natureza, um tributo não-cumulativo,
pelo fato de incidir apenas uma única vez no processo produtivo. A não-cumulatividade - característica
destes tributos monofásicos - será mantida se for respeitada a relação interna do processo produtivo, isto é,
se na relação entre produtor-produtor, atacadista-atacadista e varejista-varejista, não incidir o tributo;
escapa-se dos efeitos em cascata[8].

Em uma cadeia produtiva vertical – em que o produtor de um determinado bem vende este ao
atacadista, este ao varejista e o varejista ao consumidor final – a opção sobre o sujeito passivo do tributo
monofásico não faz grande diferença, ou seja, pode-se optar pela incidência tanto no produtor, no
atacadista como ainda no varejista, que não ocorrerá a cumulatividade.

Todavia nem sempre o processo produtivo ocorre nesse sentido vertical. Não raras vezes um
produtor transaciona um bem com outro produtor, e assim também entre atacadistas e varejistas, ou seja,
em um sentido horizontal. Nesse caso, a escolha do momento em que ocorrerá a incidência do tributo
monofásico ganha destaque para evitar-se a cumulatividade, pois se a escolha considerar como sujeito
passivo o produtor, e este vier a vender o bem a outro produtor, haverá uma tributação em cascata.

Enquanto a relação for apenas entre contribuintes em um mesmo plano horizontal do processo
produtivo, o correto seria a não incidência do tributo geral sobre o consumo monofásico para evitar-se a
tributação cumulativa. Quando a relação for entre um contribuinte e um consumidor (de fora do sistema
circular), poderá incidir o referido tributo, mas sem, com isso, acarretar a cumulatividade.

A técnica correta para evitar a tributação múltipla (cumulativa) nos tributos monofásicos tem sido
o sistema de suspensão dos tributos entre os sujeitos passivos de uma mesma fase do processo produtivo.
Somente quando ocorrer a relação entre um sujeito passivo de dentro de uma fase produtiva com outra é
que deve haver a incidência.

Se a regra nos tributos gerais sobre o consumo de tipo monofásico é a não-cumulatividade, nos
tributos de tipo plurifásico, eles podem ser cumulativos ou não-cumulativos. A cumulatividade e não-
cumulatividade dos tributos gerais sobre o consumo plurifásicos não se vinculam necessariamente aos
tributos sobre o valor agregado. Uma coisa é a técnica ou os princípios, outra é a “característica” principal
de alguns tributos sobre o consumo em vista de torná-los não-cumulativos, como adiante se verá.

Nesse sentido, salienta-se que a “técnica” tributária da não-cumulatividade é hodiernamente
considerada verdadeiro princípio de direito tributário. No caso do Brasil, princípio com guarida
constitucional, tanto que prescreve a Constituição Federal no seu artigo 153, § 3º, II, quando trata do IPI,
que este será “não-cumulativo”, ou ainda, quando cuida do ICMS, preceituando o mesmo no artigo 155, §
2º, I.

Alguns autores empregam a expressão subprincípio para designar a técnica utilizada na
concretização de alguns princípios.  Torres afirma que “subprincípios vinculam-se diretamente aos
princípios e se situam na etapa seguinte da concretização dos valores. Já possuem maior concretude e
menor abstração que os princípios e aparecem quase sempre por escrito no discurso da Constituição ou da
lei”[9]. Data vênia, entende-se que a não-cumulatividade pode ser tomada na acepção de um princípio
como também de uma técnica[10].

Visto que os tributos gerais sobre o consumo plurifásicos podem ser cumulativos ou não-
cumulativos, cabe a análise de cada caso, a começar pela cumulatividade.
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Pode-se afirmar que um tributo é cumulativo quando incide sobre cada fase do processo produtivo
em seu total, isto é, incide sobre o valor integral de um bem cada vez que ele for transacionado. Por
exemplo, tributa-se um determinado bem quando ele for vendido pelo produtor ao atacadista em seu valor
total; tributa-se novamente esse mesmo bem quando o atacadista vendê-lo ao comerciante e, ainda,
tributa-se quando o comerciante vender o bem ao consumidor final. Considera-se como base de cálculo do
tributo o valor integral do bem, e este conterá, em cada venda, embutido no seu preço, o custo e também o
lucro auferido em cada etapa. No Brasil, é o que ocorre com a Cide-Combustíveis e, em alguns casos, com
as contribuições para o PIS e COFINS.

Apesar de todas as críticas dirigidas aos tributos cumulativos, há que ser exposto que eles
apresentam algumas vantagens, para o Fisco. Uma das vantagens da cumulatividade nos tributos sobre o
consumo é que nestes se utiliza, em regra, uma alíquota pequena. Uma alíquota pequena não significa uma
receita idêntica, pois, ainda que cumulativa, mesmo uma pequena alíquota traz uma receita considerável
pelo efeito “cumulativo”, em “cascata”.

Dessa constatação, decorre outra vantagem, que é representada pela pouca percepção que os
contribuintes têm do quantum de tributos presentes quando da aquisição de uma mercadoria, o que ocorre
pela dificuldade de visualização de todas as incidências tributárias no processo produtivo. Por ser
cumulativo e as fases do processo produtivo serem muitas, o consumidor final não tem condições de aferir
com facilidade o quanto de tributo está incluso no preço final de uma mercadoria.

Cabe notar que esse efeito de “anestesia fiscal[11]” é bastante perceptível nos tributos indiretos,
cuja regra é a repercussão econômica e esta é a que lhes confere a espécie. Nos tributos diretos, pela
ausência de repercussão, cada contribuinte tem como aferir de pronto o montante de tributo que está
pagando. Dessa percepção decorre que os tributos indiretos são denominados, muitas vezes, de tributos
“anestesiantes” e os diretos, de “irritantes”.

Das desvantagens dos tributos gerais sobre o consumo plurifásicos e cumulativos muito se fala. A
primeira delas é a cumulatividade propriamente dita, em sentido estrito. Por exemplo, se um determinado
bem passa do produtor ao atacadista, deste ao comerciante e deste ao consumidor final, tem-se a múltipla
tributação.

Essa cumulatividade, como se percebe, onera os processos produtivos que estão em unidades
isoladas (desintegradas), o que leva à integração vertical como medida para evitar a incidência de tributo
sobre tributo. Nesse caso, em termos hipotéticos, pode o produtor unir-se ao atacadista, compondo,
portanto, apenas uma fase do processo produtivo, isto é, uma integração vertical para escapar ao gravame
tributário em cascata. Nessa união artificial, o contribuinte abrirá mão da produtividade e da eficiência na
produção de uma mercadoria em troca de carga tributária menor. Assim, mercadorias de mesma natureza
poderão ter cargas tributárias distintas, dependendo da existência real ou artificial de uma integração
vertical ou de diferentes fases no processo produtivo.

Desvantagem também é aquilo que se considera adequadamente como “efeito cascata”, ou seja, o
tributo incidindo sobre o tributo, pois no valor de cada venda já está incluído o tributo pago na venda
anterior.

Outra desvantagem dos tributos cumulativos decorre do fato de que, em cada fase do processo
produtivo, que são muitas além dos exemplos até aqui utilizados, os produtores, os atacadistas e os
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comerciantes incluirão no preço do produto o tributo que incidira sobre esse produto e mais uma margem
percentual de lucro, gerando, com isso, um “efeito de cascata das margens”. Salienta-se que quanto maior
for a cadeia produtiva, maior será o efeito cascata e o efeito de cascata das margens[12].

Além dessas desvantagens, há o problema da diferença do valor agregado em cada fase do
processo produtivo, que pode conduzir a uma diferença da carga tributária em bens idênticos, que possuam
as mesmas características, e ainda a uma dificuldade de se administrar um tributo com muitos
contribuintes, pois há incidência sobre todas as fases do processo produtivo de forma cumulativa[13].

A sistemática da tributação cumulativa nos tributos gerais sobre o consumo e o conhecimento de
suas desvantagens tocam numa questão muito sensível – a neutralidade dos tributos.  Um tributo respeita o
princípio da neutralidade tributária quando incide sobre a produção ou sobre o consumo e não causa
distorções no comportamento dos agentes econômicos envolvidos, isto é, o tributo é neutro quando não há
modificações no comportamento econômico de quem produz, de quem revende e de quem compra.

Nos tributos gerais sobre o consumo, a neutralidade pode ser aferível na produção quando o
produtor não altera, não modifica, em razão do tributo, a sua forma de produzir. A neutralidade no
consumo é perceptível quando os consumidores finais não modificam os seus hábitos de consumo, como a
troca de um bem por outro, motivados pela incidência tributária. A neutralidade, por mais que se possa
conceituar e aferir, não é absoluta, pois a existência de um tributo acarretará um ônus ao contribuinte e
isso sempre será considerado por ele.

Se os tributos gerais sobre o consumo plurifásicos cumulativos apresentam problemas
relacionados à neutralidade, o mesmo não se pode falar dos tributos gerais sobre o consumo monofásicos,
pois estes, em regra, são não-cumulativos, portanto, não trazem consigo as desvantagens acima, que
comprometem a neutralidade tributária.

O prejuízo menor causado à neutralidade pelos tributos gerais sobre o consumo de tipo
monofásico só é comparado aos tributos gerais sobre o consumo de tipo plurifásico não-cumulativos.
Dentre esses tem-se a criação dos “tributos sobre o valor agregado”, com o intuito claro de alcançar uma
maior neutralidade tributária.

Nada obstante as vantagens da não-cumulatividade, infelizmente essa técnica tem sido mitigada
pela jurisprudência pátria, que exclui a possibilidade de creditamento em determinadas situações como,
por exemplo, aquisição de bens para o ativo fixo, energia elétrica, serviços de telecomunicações:

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IPI –  CREDITAMENTO DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA SUBMETIDO
AO REGIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ART. 543-C DO CPC.
1. A Primeira Seção do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento de que não há
direito ao creditamento do IPI em relação à aquisição de produtos que não são consumidos no processo
de industrialização, mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo, e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final.
(REsp 1075508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 23.9.2009, DJe 13.10.2009.) 2.
Apesar de a matéria acerca da incidência do creditamento de IPI, nas aquisições de bens destinados ao
uso e consumo e ao ativo fixo, encontrar-se em análise no STF, não é o caso de sobrestamento.
É que, mesmo havendo fundamento predominante constitucional no acórdão recorrido, não significa
que há de se cumprir o disposto no art. 543, § 2º, do CPC, cuja aplicação é ato de discricionariedade do
relator.

                                             Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1116295/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 03/12/2009, DJe 16/12/2009)”
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TRIBUTÁRIO – ICMS – AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO – SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – CREDITAMENTO.
...
5. Segundo a jurisprudência do STJ, o ICMS incidente sobre as contas de energia elétrica e serviços de
telecomunicações não podia ser creditado como espécie de insumo, quando utilizados em empresa com
atividade de mero comércio segundo o DL 406/68 e o Convênio 66/88.
6. Com o advento da LC 87/96, a proibição se estendeu às hipóteses em que esses serviços (energia
elétrica e telecomunicações) não são utilizados na atividade precípua do estabelecimento.
7. A LC 102/2000 não alterou substancialmente a restrição, explicitando apenas que o creditamento
somente se daria quando a energia elétrica fosse consumida no processo de industrialização ou quando
fosse o objeto da operação.
8. No que diz respeito ao aproveitamento de crédito do ICMS em relação à aquisição de bens
destinados ao ativo fixo, inovou a LC 102/2000, ao permiti-lo escalonadamente, em 48 meses. Inexiste
óbice em escalonar o legislador ordinário a outorga de um crédito concedido sob a rubrica da isenção.

                                              9. Recurso ordinário improvido.
(RMS 19.521/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2005,
DJ 21/11/2005 p. 173)

 
Assim, de acordo com a orientação pretoriana brasileira, ainda que os adquirentes de bens para o

ativo fixo, de energia elétrica, ou de serviço de telecomunicações sejam contribuintes do IPI ou do ICMS,
não poderão apropriar-se do imposto incidente na operação. Esse entendimento decorre da compreensão
de que, nessas hipóteses, o contribuinte figuraria como um mero consumidor final, encerrando a cadeia
produtiva do referido bem.

Diversamente, entendemos que não se deveria equiparar o contribuinte que também é consumidor
ao mero consumidor final, pretendendo, com isso, vedar a possibilidade de creditamento. O contribuinte
consumidor é um agente econômico, inserido em um ciclo produtivo e suas aquisições devem ser
analisadas sob essa ótica. Os bens do ativo fixo de uma empresa, apesar de não serem adquiridos para
revenda, indubitavelmente, estão inseridos na cadeia produtiva de um determinado bem e tal situação
deveria ser considerada para permitir o creditamento, reduzindo os custos de produção e,
consequentemente, o preço de venda dos bens e serviços.

 
5. Os tributos sobre o consumo no Brasil.

 
No sistema tributário brasileiro atual o consumo é pesadamente onerado. Não obstante, a

legislação mascara essa tributação por intermédio de expressões como produção (IPI), circulação (ICMS),
prestação de serviço (ISS), etc., como se a carga tributária fosse incidente sobre os produtores ou
comerciantes.

O próprio governo federal se esforça para passar a imagem de que o ônus recairia sobre a
produção e a circulação, quando isso não é verdade. Vale destacar quadro veiculado pelo Ministro da
Fazenda Guido Mantega em apresentação sobre a reforma tributária[14]:

TRIBUTOS INDIRETOS

Tributo Competência Regime Base de Incidência
IPI Federal Não cumulativo Importação e produção de produtos

Industrializados
COFINS Federal Misto Importação, produção e
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comercialização de bens e serviços
PIS Federal Misto Importação, produção e

comercialização de bens e serviços
CIDE-
Combustíveis

Federal Cumulativo Importação e comercialização de
petróleo e gás natural e seus
derivados e álcool combustível

ICMS Estadual Não-cumulativo Circulação de mercadorias e
prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de
comunicação

ISS Municipal Cumulativo Prestação de serviços de qualquer
natureza, não compreendidos na base
do ICMS, definidos em lei
complementar

 
 
Como visto, o quadro utilizado na apresentação do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda

faz crer que o IPI, o ICMS e o ISS estariam a onerar a produção, a importação, a circulação e a prestação
de serviços, quando, na verdade, o que todos eles oneram é o consumo de bens e serviços.

O fato é que, no Brasil, o consumo é onerado pela tributação, mas esse consumo não é previsto
expressamente como sendo hipótese de incidência tributária. Assim, ainda que o fato gerador previsto
abstratamente na norma não seja “adquirir” ou “consumir”, é indubitável que impostos como o ICMS, o
IPI e o ISS retiram riqueza daqueles que consomem/adquirem os bens e serviços, uma vez que os valores
desses tributos são para eles repassados.

Tormentosa é a tarefa de identificar quais são exatamente os tributos que incidem sobre o
consumo no Brasil. Um critério que tem sido utilizado é a repercussão do encargo financeiro que atinge o
consumidor. Assim, aqueles tributos que têm seu ônus financeiro repassado para o adquirente das
mercadorias e serviço incidem sobre o consumo.

Ocorre que alguns doutrinadores entendem que para um tributo ser considerado indireto é
necessário que a repercussão do encargo financeiro seja jurídica e não meramente econômica. Para esses, a
repercussão jurídica é aquela autorizada pela legislação[15].

Esse também o entendimento de Rafaela Ribeiro e Alessandra Teixeira no artigo intitulado “A
Tributação Sobre o Consumo e a Democracia Participativa – Uma Análise Tardia, Mas Necessária”[16]. 

Ocorre que se assim for entendido, o resultado é a redução da carga tributária que efetivamente
onera o consumo, e um dos pressupostos de um Estado democrático, é o conhecimento e a transparência
das regras do jogo. Tome-se por exemplo o imposto sobre serviços - ISS. A Lei Complementar n.
116/2006 em nenhum momento permite o repasse financeiro do tributo para o adquirente dos serviços. 
Mas é indubitável que o consumidor é quem arca com o ônus da tributação incidente sobre a operação.

Portanto, para fins de identificar a carga tributária incidente sobre o consumo, o critério da
repercussão jurídica é insuficiente, uma vez que, mesmo ausente qualquer previsão legal, a tributação
incidente sobre mercadorias e serviços, invariavelmente, é repassada aos adquirentes.  Na verdade, se há
repercussão, essa deve ser considerada, não havendo que se falar em jurídica ou econômica; a repercussão
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é uma só e deve ser valorada juridicamente.
Porém, em assim sendo, tem-se outro problema. Praticamente todo tributo, de uma forma ou de

outra, é repassado aos consumidores quando da formulação do preço de venda, o que levaria à conclusão
de que a quase totalidade dos tributos cobrados dos agentes econômicos seria incidente sobre o consumo.

Para efeito de aferir a carga tributária, defende-se que o critério a ser adotado é a presença de um
“fato de consumo” no aspecto material da hipótese de incidência tributária. De modo que, mesmo sendo
possível pensar em uma repercussão do encargo também para os tributos sobre o patrimônio ou a renda,
essa fica fora do conceito de tributação sobre o consumo, pois tais exações existiriam independentemente
da ocorrência de um “fato de consumo”. Explica-se, os tributos sobre renda e patrimônio permaneceriam
exigíveis ainda que nenhum “fato de consumo” fosse realizado. Por exemplo, se uma determinada pessoa
jurídica não vender uma única mercadoria, ainda assim terá de pagar IPTU sobre o imóvel de sua
propriedade e IR sobre rendimentos financeiros existentes.

Assim, entende-se ser a existência de um “fato de consumo” o elemento identificador dessas
espécies tributárias, no sentido de uma “aquisição” de bens e serviços e no sentido de “uso” desses bens e
serviços.

 
6. As figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato

 
Em razão da ocorrência da repercussão do valor cobrado a título de exação tributária, na

tributação sobre o consumo, surgem as figuras do contribuinte de direito, que é quem detém a obrigação
de recolher o tributo ao cofre do Fisco, e do contribuinte de fato, que é o consumidor, adquirente de
mercadorias e/ou serviços e quem efetivamente recebe o encargo financeiro.

Como já afirmado, no ordenamento tributário brasileiro, o consumo é onerado pela tributação, mas
não foi erigido como sendo fato imponível. Daí, os fatos previstos na legislação são a produção, a
circulação, a saída da mercadoria, a prestação do serviço, etc,. sendo os agentes que realizam tais fatos (os
contribuintes de direito) aqueles que possuem relação jurídica com o Fisco.

Na legislação tributária, a figura do contribuinte de fato apenas ganha destaque no art. 166 do
CTN, quando são impostas condições à repetição de indébito de tributo indireto para se evitar um
enriquecimento sem causa do contribuinte de direito. Assim, o Código Tributário afirma que o contribuinte
(de direito) só pode pleitear a repetição desses tributos que tenham sido pagos indevidamente se não tiver
repassado o respectivo encargo financeiro ou, se repassou, estiver autorizado pelo contribuinte de fato a
buscar a restituição.

Ainda que a legislação tributária não confira maior importância ao contribuinte de fato, seu
estudo no âmbito do direito, e não apenas das ciências econômicas, é de fundamental importância para se
trabalhar um sistema tributário mais justo, pois é ele que efetivamente tem sua riqueza retirada pela
tributação.

Importante salientar que essa realidade já tem sido inclusive reconhecida por algumas leis
estaduais, valendo citar o Estado do Paraná, que concedeu isenção para os templos de qualquer culto, na
condição de contribuinte de fato do ICMS incidente sobre contas de serviços públicos estaduais, sendo
essa norma considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3421/PR, Rel. Min. Marco
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Aurélio, Informativo n.º 585).
 

7. O contribuinte de fato na jurisprudência pátria
 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de afirmar que o

contribuinte de fato não faz parte da relação jurídica tributária e, por isso, não é parte legítima para pedir a
restituição de eventual indébito em relação ao qual tenha suportado o ônus financeiro.

O argumento que tem sido utilizado para fundamentar essa ilegitimidade é justamente o fato de o
consumo não ser, salvo raríssimas exceções[17], fato gerador de tributo no Brasil. Assim, pelo fato de a
legislação não se utilizar dos verbos “consumir” ou “adquirir” como sendo fatos geradores da tributação, o
STJ entende, por exemplo, que o ICMS não incide sobre o consumo. Cumpre transcrever uma decisão:

 
[...] A caracterização do chamado contribuinte de fato presta-se unicamente para impor uma condição à
repetição de indébito pleiteada pelo contribuinte de direito, que repassa o ônus financeiro do tributo
cujo fato gerador tenha realizado (art. 166 do CTN), mas não concede legitimidade ad causam para os
consumidores ingressarem em juízo com vistas a discutir determinada relação jurídica da qual não
façam parte.
Os contribuintes da exação são aqueles que colocam o produto em circulação ou prestam o serviço,
concretizando, assim, a hipótese de incidência legalmente prevista.
Nos termos da Constituição e da LC 86/97, o consumo não é fato gerador do ICMS.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
(REsp 903.394/AL, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe
26/04/2010)”

 
 
Na verdade, o erro não é da jurisprudência. O Código Tributário Nacional foi estruturado em

premissas de tributação sobre a produção e a circulação (Capítulo IV do CTN). Assim, ainda que a
realidade demonstre a ocorrência de tributação sobre o consumo, a opção legislativa feita há quase
cinquenta anos foi a de positivar tais obrigações tributárias como sendo incidentes sobre a produção e a
circulação e, com isso, impor o dever de arrecadação aos agentes econômicos e não aos consumidores,
facilitando, dessa forma, a fiscalização e a arrecadação tributária.

Pensamos que, em vez de esconder a tributação sobre o consumo, os mesmos objetivos da
Administração poderiam ser alcançados mediante a imputação de responsabilidade tributária, nos termos
do art. 128 do CTN, aos industriais e comerciantes pelo recolhimento de tributo cujo contribuinte seria o
consumidor.

Mas, de fato, não se desconhece o problema pragmático que surge quando se imputa legitimidade
processual ao consumidor para discutir a incidência de tributos sobre os bens e serviços adquiridos, tendo
em vista a enxurrada de demandas que seriam ajuizadas. Entretanto, tal ponto não pode servir para
mascarar a realidade da origem dos recursos que são arrecadados.

Outro ponto que tem sido alvo de confusão na jurisprudência pátria é a própria caracterização da
condição de contribuinte de fato. Essa tarefa deveria ser simples, uma vez que bastaria identificar se o
sujeito em questão tem a obrigação legal de recolher o tributo aos cofres públicos ou se simplesmente
estaria sofrendo o encargo financeiro da tributação repassado por quem está obrigado a pagar a exação ao
Fisco.
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Na verdade, esse ponto, identificar quem é contribuinte de direito ou de fato, nunca tinha sido
motivo de grandes controvérsias, até que, no primeiro semestre deste ano de 2010, o Superior Tribunal de
Justiça, Relator Min. Luiz Fux, proferiu o seguinte acórdão, referente à tributação do ICMS incidente sobre
operação de energia elétrica:

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR FINAL.
HOTEL (CONTRIBUINTE DE DIREITO). HÓSPEDES (CONTRIBUINTES DE FATO).
REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 166, DO CTN. APLICAÇÃO.
1. O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, que assume,
simultaneamente, a condição de contribuinte de fato e de contribuinte de direito, figurando, a
concessionária de serviço público, como mera responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, ato
material de "fazer" imposto pelo Estado (Precedentes do STJ: REsp 1.044.042/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 31.08.2009; e AgRg no Ag 933.678/SC, Rel.
Ministro  Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 29.11.2007).

                                              ...
4. É que o autor da ação de repetição é pessoa jurídica pertencente ao ramo de hotelaria, em cujo custo
final pode, sim, ter ocorrido o repasse, aos consumidores (contribuintes de fato in casu), do ICMS
incidente sobre o consumo de energia elétrica, razão pela qual incide a norma inserta no artigo 166, do
CTN, não merecendo reforma o acórdão regional (Precedente da Primeira Turma: EDcl no RMS
21.742/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 14.05.2008).

                                              5. Recurso especial desprovido.
(REsp 1181690/SC, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe
20/05/2010)

 
            No referido aresto, verifica-se uma grande confusão que passa a ser realizada em torno da
caracterização dos contribuintes de fato e de direito. Primeiramente, é dito que a concessionária de energia
elétrica seria mera responsável pelo repasse do ICMS incidente sobre a operação e que o consumidor,
nesse tipo de operação, seria, ao mesmo tempo, contribuinte de fato e de direito.

Na sequência, o STJ afirma que, para verificar a possibilidade de repetição de indébito, é
necessário identificar a atividade desenvolvida pelo referido contribuinte. Daí, no caso supra, ter sido
afastada a restituição em razão de o contribuinte (de fato e de direito, de acordo com o julgado) atuar no
ramo de hotelaria e, por isso, repassaria o encargo financeiro do tributo para seus clientes (hóspedes). Pois
bem, identifica-se assim, três graves incongruências nas afirmações inseridas no citado acórdão.

Em primeiro lugar, não existe fundamento legal para dizer que a concessionária de energia
elétrica não seria contribuinte do ICMS, mas mera responsável pelo repasse do valor recolhido aos cofres
públicos.

A Lei Complementar 87/96, ao disciplinar a incidência do ICMS sobre as operações de energia
elétrica, em nenhum momento imputa responsabilidade tributária às concessionárias de energia elétrica. A
referida lei expressamente consigna que o contribuinte é aquele que realiza operações de circulação da
mercadoria (energia é tratada como mercadoria) e que o fato gerador ocorre com a saída da mercadoria do
estabelecimento do contribuinte (regra aplicável às operações de energia elétrica):

 
                                      “Art. 2° O imposto incide sobre:

 I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas
em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; ...
Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume
que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
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iniciem no exterior. ...                       
Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
 I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do
mesmo titular;”

 
Inexiste regra específica para a incidência de ICMS sobre as operações de energia elétrica que

considere a concessionária de energia elétrica como sendo apenas responsável tributária e não
contribuinte. Ao contrário, a energia elétrica é tratada como mercadoria e seu fato gerador ocorre com sua
saída do estabelecimento do contribuinte, ou seja, nos termos da lei, o contribuinte é aquele que realiza a
saída da mercadoria e não quem a recebe como consumidor.

Assim, com base na legislação de regência, o STJ não poderia afirmar que as concessionárias
seriam meras responsáveis tributárias, ainda mais quando o Código Tributário Nacional expressamente
prevê que a responsabilidade tributária tem que estar prevista em lei, o que não ocorre no caso.

Outro equívoco do STJ decorre do primeiro e consiste em entender que o consumidor de energia
seria, a um só tempo, contribuinte de fato e de direito. Ora, se assim o fosse, não se estaria diante de um
tributo indireto, nos quais a distinção entre esses dois sujeitos é característica. A junção dessas duas figuras
apenas ocorreria se se estivesse diante de um tributo direto. No entanto, não se imagina que tenha sido a
intenção do julgado afirmar que o ICMS seria um tributo direto, pois, se assim fosse, pensamos que a
impropriedade seria ainda mais gravosa.

Por fim, outro ponto com o qual não se pode concordar e que foi externado no julgamento em
análise, é firmar a impossibilidade de repetição do indébito a partir da análise da atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte (de fato e de direito, nos termos do que entendeu o STJ).

No referido julgado, foi firmado que a concessionária não seria contribuinte, mas sim responsável
tributária e que o consumidor de energia seria contribuinte de fato e de direito, concomitantemente. Com
base nessas premissas, o tribunal passou a analisar a atividade desenvolvida pelo consumidor/contribuinte
– no caso, prestação de serviços de hotelaria – e daí entendeu que, como os custos com a aquisição de
energia podem ser repassados aos hóspedes do contribuinte, a repetição seria inviável.

Esse entendimento do STJ insere um elemento muito perigoso na análise da possibilidade de
repetição do indébito referente a tributos indiretos: a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.

Ora, o fato de o contribuinte ser prestador de serviços de hotelaria não faz com que ele possa
repassar mais ou menos a carga tributária que onera suas atividades. Qualquer agente econômico –
produtor, prestador ou comerciante – pode, de uma forma ou de outra, quando da formulação do seu preço
de venda, inserir seus custos tributários.

Na medida em que a atividade econômica do contribuinte passa a ser relevante para identificar a
possibilidade de repetição, o STJ está criando uma condição não prevista no art. 166 do CTN e trazendo
um sério problema de investigação judicial que passará a ser inserido nos processos judiciais que tratam
do tema.

Necessária se faz uma melhor compreensão, por parte do Poder Judiciário. do que efetivamente os
tributos sobre o consumo representam, pois de nada adiantará mudanças de ordem legislativa se a
jurisprudência não conseguir fornecer um padrão de estabilidade aos jurisdicionados.

 
8. Aspectos positivos e negativos da tributação do consumo
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A tributação sobre o consumo, quando comparada à da renda, é considerada superior do ponto

vista da eficiência econômica, porque deixa de onerar a poupança, fomenta o investimento e, assim,
permite o crescimento econômico.

A finalidade fiscal nos tributos especiais sobre o consumo é facilmente alcançada pelo fato de
que, nestes, os bens objetos da tributação são sempre bens de amplo consumo, adquiridos por parcela
considerável da população; não são, em termos relativos, de consumo essencial e, por fim, constata-se que
não há diminuição de consumo frente à imposição tributária[18].

Outro aspecto positivo para a Administração Tributária é a facilidade na cobrança dos tributos
sobre o consumo, uma vez que o valor da exação já está embutido no preço da mercadoria ou serviço.

A forma de cobrança, inclusão no preço, tem ainda a vantagem de dificultar a evasão tributária,
diante da impossibilidade de as pessoas se furtarem à realização do fato gerador.

Outro ponto bastante assinalado na doutrina é o efeito anestesiante que os tributos sobre o
consumo propiciam, pois a sistemática de cobrança e, muitas vezes, de cálculo, impedem que a população
saiba efetivamente quem paga o tributo e quanto está sendo pago a este título. Para a Administração,
infelizmente, isso é visto como um ponto positivo, o que pode representar uma perspectiva que não
contribui com a construção de um Estado Democrático de Direito.

Embora eficiente, a tributação sobre o consumo é regressiva porque incide independentemente da
capacidade econômica daqueles que consomem. Assim, os que têm menor renda acabam tendo um maior
percentual da sua riqueza retirado por esses tributos em relação aos de maior poder aquisitivo. A
seletividade por si só é insuficiente para assegurar a pessoalidade na tributação, uma vez que bens de
primeira necessidade são consumidos por todos indistintamente. Essa conclusão contraria o critério da
justiça social, que espera da diferenciação de alíquotas maior benefício ao consumo dos mais pobres.

Portanto, se os bens que recebem o gravame do tributo especial do consumo são consumidos por
larga parcela da população, tem-se, em contraposição ao princípio da progressividade coadunado com a
finalidade extrafiscal, o princípio da regressividade, que onera de forma mais gravosa a população que
detiver uma menor renda. Se isso ocorre, prejudica-se a questão da tão almejada equidade dos sistemas
tributários.

Por fim, no caso específico do Brasil, cumpre assinalar ainda mais um ponto negativo, os conflitos
de competência na tributação sobre o consumo. Como não existe competência exclusiva para tributar a
matriz do consumo, em nosso país tanto a União, como os Estados e Municípios tributam o consumo,
ainda que por tributos diferentes.

Essa competência comum sobre uma mesma matriz faz com que, por vezes, os entes federados
disputem entre si para determinar a incidência de seus tributos, isso faz com que seja necessário, em um
dado caso concreto, esclarecimentos dos conceitos de industrialização, de circulação de mercadorias e de
prestação de serviços para dirimir os conflitos de incidência entre ISS, IPI e ICMS[19].

 
9. A tributação do consumo no Brasil: forte regressividade = concentração de renda = déficit democrático

 
Ainda que “consumir” não tenha sido erigido como fato gerador de tributo no Brasil, a verdade é
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que o consumo é pesadamente tributado em nosso ordenamento, muitas vezes, por mais de um tributo
simultaneamente, como ocorre na aquisição de mercadorias diretamente de fábrica por um não
contribuinte de ICMS, operação na qual incidem IPI e ICMS tributos que, apesar de possuírem diferentes
hipóteses de incidência descritas na lei, oneram igualmente o consumo de bens.

Como já expresso anteriormente, muitos são os tributos que incidem em decorrência do
acontecimento de “fatos de consumo” e que, em razão do fenômeno da repercussão, oneram os
consumidores.

Relembra-se que no Brasil a competência para tributar o consumo é tripartida, de forma que tanto
a União, como os Estados e os municípios tributam o consumo, por vezes em decorrência de um mesmo
fato.

Os tributos sobre o consumo são tributos reais, uma vez que consideram a realidade econômica do
“fato de consumo” independentemente das características pessoais daquele cidadão que pratica o fato e
arca com o ônus financeiro. Em consequência, aquele que tem grande capacidade econômica paga o
mesmo valor de tributo que aquele que tem poucos recursos. Esse é um dado inevitável. A tributação
sobre o consumo encontra grande dificuldade em concretizar os Princípios da Capacidade Contributiva e
da Pessoalidade na Tributação.

A técnica da progressividade fica excluída dos tributos sobre o consumo por duas razões. Em
primeiro lugar, por serem tributos reais. Até o presente momento, a jurisprudência do STF está alinhada no
sentido de excluir a progressividade dos tributos reais, salvo se houver previsão constitucional a respeito, o
que não é o caso[20]. Em segundo lugar, há uma impossibilidade material para aplicar-se a
progressividade, uma vez que não se imagina a segregação dos consumidores em classes que estariam
obrigadas a adquirir apenas mercadorias e serviços a elas destinados.

A forma pela qual se busca conferir certo caráter pessoal à tributação sobre o consumo é mediante
a adoção do Princípio da Seletividade, por meio do qual se aplicam alíquotas diferenciadas a determinadas
mercadorias ou serviços em razão de suas características. Assim, bens essenciais seriam menos tributados e
os supérfluos, mais tributados.

Ocorre que a seletividade não é suficiente para resolver a desigualdade na tributação do consumo,
porque os bens essenciais não são consumidos apenas pelos cidadãos de baixa renda; são consumidos
igualmente pela população em geral, e a exclusão total da tributação sobre o consumo de bens de primeira
necessidade seria inviável, em razão de representar uma grande parcela da arrecadação tributária.

Por tudo isso, então, a regressividade da tributação sobre o consumo é um dado inafastável, pois
quem tem maior poder aquisitivo tem menor perda financeira na aquisição de mercadorias e serviços, ao
contrário daqueles que possuem menos recursos, mas são igualmente obrigados a consumir para poder ter
uma vida minimamente digna ou, muitas vezes, apenas para sobreviver.

O fato de a tributação sobre o consumo ser regressiva não é um problema em si mesmo. Isso é
algo natural, inevitável e que ocorre em qualquer lugar do mundo. O verdadeiro problema, e que assola o
Brasil, é concentrar tributação na matriz tributária do consumo em detrimento da renda e do patrimônio, o
que faz com que, no cômputo geral, a tributação nacional seja, como um todo, regressiva.

Em estudo recente, de março último, o IPEA, analisando dados do ano passado (2009), apresentou
a desagregação da carga tributária em percentual do PIB, apresentando seguinte quadro[21]:
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ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Impostos Federais
sobre a Produção

6,17 5,95 6,52 6,48 6,14 6,24 6,88 6,00

IPI,
Cofins +
PIS/PASEP,
Demais

1,25
 
 4,30
 
 
 0,62

1,05
 
4,36
 
 
0,54

1,09
 
4,98
 
 
0,45

1,12
 
5,04
 
 
0,32

1,14
 
4,76
 
 
0,24

1,18
 
4,77
 
 
0,29

1,23
 
4,98
 
 
0,66

0,88
 
4,67
 
 
0,45

Impostos Federais
Sobre Renda e o
Patrimônio

7,37 7,15 7,04 7,80 7,67 8,11 7,30 6,93

IR (pessoas físicas
e jurídicas)
CSLL
Demais (inclui
CPMF)

5,12
 
 
 
0,84
 
1,41

4,85
 
 
 
0,92
 
1,37

4,66
 
 
 
1,00
 
1,38

5,26
 
 
 
1,17
 
1,38

5,17
 
 
 
1,13
 
1,38

5,42
 
 
 
1,25
 
1,44

5,85
 
 
 
1,40
 
0,05

5,55
 
 
 
1,37
 
0,01

Impostos e
Contribuições
sobre a folha de
pagamento

7,22 7,06 7,27 7,60 7,88 7,93 8,10 8,75

Sistema “S” e
salário educação
FGTS e INSS
 
Previdência pública

0,53
 
 
 
6,33
 
 
 0,36
 

 

0,49
 
 
 
6,25
 
 
0,31

0,53
 
 
 
6,33
 
 
0,41

0,50
 
 
 
6,60
 
 
0,50

0,56
 
 
 
6,76
 
 
0,56

0,55
 
 
 
6,82
 
 
0,57

0,59
 
 
 
6,97
 
 
0,55

0,61
 
 
 
7,50
 
 
0,65

Impostos
estados/municípios

10,65 10,72 10,93 11,04 11,15 10,98 11,35 11,32

ICMS
ISS
IPVA
IPTU
Demais

7,13
 
0,58
 
0,47
 
0,48
1,99

7,07
 
0,57
 
0,46
 
0,48
2,14

7,19
 
0,61
 
0,46
 
0,47
2,21

7,29
 
0,66
 
0,49
 
0,46
2,13

7,33
 
0,71
 
0,52
 
0,46
2,13

7,12
 
0,74
 
0,55
 
0,45
2,13

7,47
 
0,79
 
0,57
 
0,43
2,09

7,36
 
0,83
 
0,64
 
0,45
2,04

 
De uma rápida análise dos dados acima é possível identificar, de plano, a intensidade da

tributação sobre o consumo em relação às matrizes da renda e do patrimônio. Só o percentual referente a
um único imposto sobre o consumo, o ICMS, é maior do que a soma de todos os tributos sobre a renda e
patrimônio federais.
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Assim, aquilo que juridicamente sempre se entendeu como injusto, uma vez que inviabiliza a
concretude do Princípio da Capacidade Contributiva, fica demonstrado econômica e estatisticamente como
algo que aprofunda a desigualdade social entre os brasileiros, promovendo, isso sim, a concentração da
renda.

A forma como está dividida a incidência tributária sobre as matrizes do patrimônio, renda e
consumo implantada no Brasil é a principal responsável pela péssima distribuição de riqueza entre nós
existente. A carga tributária brasileira, em si, não é alta (34,7%, enquanto a média da OCDE é de 36,1%,
números de 2007[22]), o problema é a distribuição da sua incidência e a falta de retorno que o pagamento
dos tributos gera para os cidadãos.

Apenas se pode dizer que a carga tributária nacional é excessiva para aqueles que ganham pouco.
Como a matriz do consumo é a mais tributada, a população de menor renda tem mais de seus rendimentos
comprometidos com o pagamento de tais tributos, e o pior, é que essa população não possui consciência
disto, nem condições para possuir tal consciência, pois é justamente a parcela alijada de condições dignas
de educação.

Outro estudo do IPEA, "Pobreza, desigualdade e políticas públicas"[23], confirma estatística e
economicamente aquilo que sempre foi argumentado juridicamente. De acordo com essa pesquisa, quem
possui rendimentos de até dois salários mínimos (R$ 1.020,00) gasta 48,9% desses com tributos; por outro
lado, aqueles que ganham acima de 30 salários mínimos (R$ 15.300,00) arcam com uma carga de apenas
26,3%. Segundo o estudo, a carga das pessoas que estão na base da pirâmide deveria ser reduzida em torno
de 86% para se equiparar aos que estão no topo.

Mais um estudo, esse da Receita Federal, divulgado em Julho de 2009[24], também chegou às
mesmas constatações, identificando que 48,44% da carga tributária são incidentes sobre o consumo de
bens e serviços, ao passo que os impostos sobre o patrimônio e a renda, somados, correspondem a apenas
23,63% (sendo apenas 3,18% o percentual referente ao patrimônio): 

 

                    
Para aqueles que vivem do capital e do patrimônio, pode-se, mesmo, afirmar que o Brasil é um

paraíso fiscal. Quando comparado às cargas dos países da OCDE, isso fica evidente. Enquanto a tributação
sobre a renda representa 19% da carga total, a média nos países da OCDE é de 35,7% (88% maior). Da
mesma forma, a arrecadação dos tributos incidentes sobre a propriedade no Brasil gira em torno de 3% da
receita total e a média da OCDE é de 5,7% (90% maior). Já os tributos sobre bens e serviços, que
representam 48% do total no Brasil, não atingem 31,5% na média da OCDE[25].                    

Assim, os dados estatísticos demonstram que a carga tributária nacional é, como um todo,
regressiva, retirando mais riqueza daqueles que menos possuem, uma vez que a matriz do consumo
concentra quase metade de toda a incidência.

Com base nesse fato, não é difícil afirmar que a política fiscal do Brasil não é compatível com
um Estado Democrático de Direito, já que, nesse, a democracia, sob o aspecto tributário, pressupõe a
igualdade de sacrifícios entre os cidadãos, o que efetivamente não acontece em nosso país.

A democracia, enquanto sistema de governo, funda-se na participação popular nas decisões
políticas. Entretanto, no Brasil, aqueles que mais financiam o Estado são os que menos têm condições de
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participar das tomadas de decisão, pois a falta dos recursos financeiros – que lhes são tirados quando do
consumo de bens – os impede de ter acesso à qualidade de vida, à educação e à saúde, para que possam
ser cidadãos de vida digna, permitindo-lhes ter um nível mínimo de conscientização que permita sua
participação crítica na sociedade.

A concentração da tributação sobre a matriz do consumo atenta ao regime democrático, uma vez
que ela é naturalmente regressiva e faz com que os mais pobres arquem com a maior parte da arrecadação
tributária.

A solução para esse problema, porém, não será encontrada em uma nova interpretação jurídica
oriunda dos tribunais ou em teses inovadoras construídas na doutrina. Somente com a vontade política de
mudar o foco da tributação nacional, deslocando-o do consumo para a renda e o patrimônio, resolver-se-á
tamanha desigualdade, sendo de todo salutar, também, a unificação da tributação sobre o consumo para
evitar as múltiplas incidências sobre uma mesma base.

Por fim, importante registrar que essa mudança de foco – deslocar a tributação do consumo para a
renda e o patrimônio – pode ser feita simplesmente alterando-se a legislação infraconstitucional, o que, em
tese, é mais simples do que intentar uma reforma constitucional.

 
10. Conclusões.

 
A relação entre o Estado Contemporâneo e a tributação é uma das questões merecedoras de

estudos acurados, pois a matriz tributária de um determinado Estado “conta”, “espelha”, as relações
econômicas, sociais, políticas e culturais de uma determinada sociedade.

Acredita-se, que nas linhas acima, foi possível explicar de forma satisfatória alguns aspectos da
matriz tributária brasileira, em específico, a tributação sobre o consumo no Brasil e suas características.

Procurou-se também estabelecer uma análise crítica à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no que concerne à incidência dos tributos indiretos sobre o consumo, bem como, quanto à
caracterização do contribuinte de fato.

Foi demonstrada a dificuldade de materializar-se o Princípio da Capacidade Contributiva na
incidência dos tributos sobre o consumo, tendo em vista ser o Princípio da Seletividade insuficiente para
conferir pessoalidade à tributação, o que acaba por implicar uma tributação regressiva.

Com base em recente estudo do IPEA, foi, mais uma vez, confirmado aquilo que, do ponto de
vista jurídico, sempre foi possível perceber, ou seja, que, no Brasil, a carga tributária está concentrada na
matriz do consumo de forma tão intensa, que faz com que a carga total seja ela própria regressiva.

Em um país onde o percentual de pessoas vivendo em pobreza extrema ou absoluta gira em torno
de 39,3% da população é pobre (dados do IPEA divulgados no último dia 13.07.2010 e referentes ao ano
de 2008, percentual que representa a soma da pobreza absoluta com a pobreza extrema[26]). Essa parcela
da população não possui renda ou patrimônio tributável, não sendo justo exigir que o consumo dessas
pessoas seja o principal motor para financiar o Estado.

Não se nega o benefício da concessão de renda oriunda de programas assistenciais, mas a verdade
é que, enquanto não houver uma mudança substancial na matriz tributária brasileira, a extrema
desigualdade na distribuição da riqueza continuará existindo comprometendo a construção de um Estado
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democrático.
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[1]  REsp 903.394/AL, Rel. Min. Luiz Fux,  Primeira Seção, DJ 26.04.2010 :  “Nos termos da Constituição e da LC 86/97, o consumo não é fato gerador do ICMS”
[2] Conceito ofertado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD. Apud: BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação do consumo
e a sua coordenação internacional. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991. p. 1.
[3] No Brasil, além dos “declarados” tributos sobre o consumo, existem outros que são repercutidos facilmente aos consumidores finais pela inclusão nos preços dos
bens e serviços consumidos. A Cofins e o PIS/Pasep,  que em termos formais incidem sobre o faturamento das empresas, são repassados aos consumidores.
[4] “Nos impostos especiais, a base de incidência é definida de forma directa, através da indicação dos bens que o imposto tributa; nos impostos gerais, a base de
incidência é definida de forma residual,  através da indicação dos bens sobre que o imposto não incide, ou seja,  isentos”. BASTO, José Guilherme Xavier de. A
tributação do consumo e a sua coordenação internacional. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991, p. 15.
[5] Também aceito como tributos sobre a renda, tributos sobre o patrimônio e tributos sobre a circulação. Atentar para o fato de que os autores utilizam tributos sobre
a circulação, sobre a despesa e sobre o consumo como sinônimos ou próximo disso.
[6] O discurso politicamente correto acerca dos danos causados pelo uso do tabaco e das bebidas alcoólicas –  que justificam em grande medida a adoção dos tributos
especiais sobre esses produtos –  tem servido como fachada para a adoção dos tributos com finalidade eminentemente fiscal.  Mesmo com carga fiscal elevada, o
consumo desses produtos não diminui, portanto a finalidade extrafiscal não é atingida, mas tributam-se de igual forma, pois o discurso politicamente correto legitima a
adoção dessa medida.
[7] A vantagem da alíquota ad valorem é creditada ao fato de acompanhar a variação de preços, mas impõe-se como dificuldade a avaliação econômica das
mercadorias.
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[8] “Na literatura anglo-saxónica, o sistema é frequentemente designado ‘sistema do anel’ – ring system. A expressão é sugestiva. De facto, a lei define um ‘anel’ de
contribuintes, que obriga a registo. No interior deste anel, as mercadorias circulam livres de imposto;  só quando saem do anel – quer dizer, quando a transacção é entre
um sujeito passivo e um não-sujeito passivo – há lugar à imposição”.  BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação do consumo e a sua coordenação internacional.
Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991. p. 36.
[9] TORRES, Ricardo Lobo. IVA, ICMS e IPI. In:  Arquivos de Direito. Rio de Janeiro: Universidade de Iguaçu, 1999. Ano 2, nº 2, 1v, p 132.
[10] A não-cumulatividade “é um princípio, quando enunciada de forma genérica, como está na Constituição,  em dispositivo a dizer que o imposto ‘será não
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação (...)  com o montante cobrado nas anteriores (...). Em tal enunciado não se estabelece exaustivamente
o modo pelo qual será efetivada a não-cumulatividade. Não se estabelece a técnica. Tem-se simplesmente o princípio (...). A técnica da não-cumulatividade, a seu
turno, é o modo pelo qual se realiza o princípio (...).” MACHADO, Hugo de Brito.  Aspectos fundamentais do ICMS. São Paulo: Dialética, 1997.
[11] “Por ‘anestesia fiscal’ entende-se a falta de ‘visibilidade’ de certos tributos,  que conduz os contribuintes de facto, isto é, em sentido econômico, neste caso os
consumidores finais dos bens atingidos, a suportá-los sem se darem conta disso”. BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação do consumo e a sua coordenação
internacional. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991, p. 28.
[12] BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação do consumo e a sua coordenação internacional. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991,pp. 31-32.
[13] Vide os excelentes quadros exemplificativos de cada uma desses aspectos da cumulatividade dos tributos em: BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação
do consumo e a sua coordenação internacional. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991, pp. 31-34.
[14] Quadro utilizado pelo Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda em apresentação intitulada “A Reforma Tributária e o Desenvolvimento”, disponível em
http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/p270208.pdf, acessado em 20.08.2010.
[15] “tributos que comportem por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro são somente aqueles tributos em relação aos quais a própria lei
estabeleça dita transferência. Somente em casos assim aplica-se a regra do art.  166 do Código Tributário Nacional, pois a natureza a que se reporta tal dispositivo legal
só pode ser a natureza jurídica,  que é determinada pela lei correspondente, e não por meras circunstâncias econômicas que podem estar, ou não, presentes, sem que se
disponha de um critério seguro para saber quando se deu e quando não seu deu tal transferência. MACHADO, Hugo de Brito.  Curso de Direito Tributário.  25ª Ed.
Malheiros Editores:  São Paulo, 2004. p. 202.
[16] Disponível em http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2310.pdf, acessado em 20.08.2010.
[17] Na hipótese de pessoa física adquirir bem importado para o consumo, no caso de aquisição interestadual de petróleo, seus derivados e energia elétrica para
consumo, na aquisição  (art. 155, § 2º, IX,  “a”, da CF/88 e art.  2º, § 1º, I e II,  da LC 87/96 ).
[18] São bens de “procura inelástica” conforme: BASTO, José Guilherme Xavier de. A tributação do consumo e a sua coordenação internacional. Op. cit., p. 23.
[19] SARÔA, Sílvia Vieira. As Distinções entre a Materialidade do IPI, ICMS, ISSQN e a Solução de Conflitos de Competência in
Tributação Sobre o Consumo. SILVA, Paulo Roberto Coimbra. BERNARDES, Flávio Couto Bernardes. FONSECA, Maria Juliana.
Coord. São Paulo: Quarter Latin, 2008. p. 388.
[20] AI 459396 AgR/RJ, DJ 17.09.2004.
[21] https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/2010_nt016_marco_dimac.pdf, acessado em 20.08.2010
[22] http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2008Apresentacao.ppt, acessado em 20.08.2010
[23] http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100112Comunicado38.pdf, acessado em 20.08.2010
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA E DIREITO ADQUIRIDO: UMA ANÁLISE DA
CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS NA PERSPECTIVA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS

SOCIAL SECURITY REFORM AND ACQUIRED RIGHT: AN ANALYSIS OF INACTIVE
CONTRIBUTION IN THE LIGHT OF FUNDAMENTAL GUARANTEES

Adriano Sant'Ana Pedra
Gabriel Ferreira Sartório

RESUMO
A Constituição brasileira tem sofrido importantes modificações em seu conteúdo motivadas por
alterações econômicas, políticas e sociais. No direito previdenciário, algumas mudanças se
destacam, como a reforma constitucional operada através da Emenda Constitucional nº 41/2003,
chamada de Reforma da Previdência, que dispõe sobre a contribuição dos servidores públicos
inativos em favor do sistema próprio de previdência. Muito se discute a respeito se esta
alteração no texto constitucional respeitou a garantia do direito adquirido. Este trabalho analisa
a abordagem que o Supremo Tribunal Federal fez sobre o tema, em especial acerca da
interpretação que tem sido conferida à garantia do direito adquirido.
PALAVRAS-CHAVES: direito adquirido; garantias fundamentais; reforma da previdência.

ABSTRACT
It is known that the Brazilian constitutional text has recently completed twenty years of
existence and, during this short period, it have undergone significant changes in its contents. In
Social Service Law, some amendments are highlighted, as the constitutional change operated by
Constitutional Amendment 41/2003, called Social Security Reform. This Constitutional
Amendment deals with the contribution of retired public servants for its own welfare system.
The main aim of this essay is analyzing the decision of the Brazilian Supreme Court (STF), which
was triggered to provide information on the subject, especially on the interpretation of the limits
of acquired right.
KEYWORDS: acquired rights; fundamental rights guaranty; Social Security Reform.

1 INTRODUÇÃO

 

O direito previdenciário é uma conquista relevante da sociedade e fruto de intensas lutas sociais. No sistema

atual brasileiro, o legislador constituinte não se silenciou quanto ao tema e reservou importantes disposições a

respeito. No tocante ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estabeleceu comandos específicos (art. 40 da

Constituição Federal).

 

É preciso destacar que o direito previdenciário é permeado pelo impacto econômico e, exatamente por haver

essa feição, está em constante mutação. Vale dizer que o próprio texto constitucional, com pouco mais de vinte anos

de existência, sofreu diversas modificações via emenda, as quais criaram um fator complicador, a saber, a necessidade

de conjugar o texto da Constituição com regras dispostas no bojo das emendas constitucionais, tudo isso temperado

pelos aspectos nem sempre claros e simples do direito intertemporal.

 

Essa particularidade está presente nas reformas da previdência e, a esse respeito, é importante citar, como

exemplo, a reforma operada por meio da Emenda Constitucional 41/2003, que prevê a contribuição dos servidores

públicos inativos em favor do sistema próprio de previdência.
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O principal objetivo dessa emenda constitucional está exatamente no ajuste e equilíbrio financeiro do RPPS,

provocando, assim, inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais. A este respeito, o Supremo Tribunal Federal foi

instado a se pronunciar sobre o tema, e, ao fazê-lo, estabeleceu importante interpretação acerca dos limites do direito

adquirido.

 

Neste contexto, este trabalho busca avaliar as modificações provocadas pela reforma previdenciária,

efetuadas por meio das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2005, que trouxeram um novo regime jurídico

aos servidores públicos da União, especialmente no que tange ao caráter solidário da contribuição dos aposentados e

pensionistas. Pretende-se, com isto, fazer uma análise crítica da interpretação dos contornos do direito adquirido

aplicados à espécie.

 

 

2 O DIREITO ADQUIRIDO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

 

Quando se observa modificações restritivas de direitos, até então considerados verdadeiras conquistas em

um Estado Democrático de Direito, é preciso refletir a respeito.  No caso brasileiro, acrescente-se que se trata de um

Estado Democrático de Direito ainda incapaz de realizar substancialmente a maior parte das promessas do Welfare

State.

 

Este estudo é dependente da compreensão do próprio direito constitucional brasileiro e de sua história. Tal

constatação decorre de que o direito necessita acompanhar a própria evolução da sociedade, e, nesse ponto, indaga-

se se é possível lidar com as supressões de direitos, que possibilitam, inclusive, o afastamento de direitos adquiridos,

considerando que o referido Estado sequer implementou minimamente os direitos prometidos no texto constitucional.

 

Para alcançar algumas respostas – e até para lançar outras tantas dúvidas –, externa-se a necessidade do

estabelecimento de um panorama geral sobre alguns pensamentos da democracia constitucional, especialmente os

calcados na teoria democrática republicana igualitária de Ronald Dworkin[1], fator determinante para a compreensão

dos pressupostos que envolvem uma decisão judicial.

 

Os ensinamentos de Ronald Dworkin proporcionam a compreensão do papel dos Tribunais Superiores,

especialmente o Supremo Tribunal Federal, acerca dos direitos e das garantias fundamentais[2], bem como ilumina

aquilo que é imprescindível, que o direito é um fenômeno social e a sua prática é essencialmente argumentativa.[3]
 

Estas considerações transformam todo o caminhar, pois o estudo do direito, enquanto prática social

argumentativa, exige que o estudioso desta ciência estabeleça uma etapa “pré-interpretativa” no fato de que as regras

sociais não possuem um consenso que as identifiquem.  Há que se estabelecer, ao menos, um suporte mínimo para a

atividade interpretativa, especialmente para que os direitos e as garantias fundamentais, especialmente o direito

adquirido, logrem êxito.
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Apesar de o direito ser uma prática social argumentativa, verifica-se que esta não renderá quaisquer frutos

se estabelecida sem parâmetros iniciais, uma vez que no direito (ferramenta de solução de conflitos) é necessário

estabelecer alguns pontos axiológicos de partida, ou seja, alguns dogmas importantes para argumentar[4] e

decidir[5].
 

No processo interpretativo do direito deve ser analisada concretamente a noção de direito adquirido para

que se entenda efetivamente a decisão da Suprema Corte quanto à extensão desse instituto e quanto ao regime

jurídico dos servidores públicos.

 

O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz que “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. O texto constitucional brasileiro garante o

direito adquirido, mas não define a sua extensão e o seu conteúdo. A existência de dispositivos constitucionais com

pouca densidade normativa é uma das características das sociedades complexas, porque, diante da multiplicidade dos

problemas que podem surgir, a Constituição necessita de soluções para acompanhar este casuísmo problemático, e,

por isso, o conteúdo dessas normas necessita ser objeto de concretização[6].
 

A fim de traçar os seus contornos, a Lei de Introdução ao Código Civil dispõe:

 
Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
[...]
§2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo, ou condição
preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.[7]

 

A doutrina jurídica também se ocupa do assunto. É possível valer-se da lição de José Afonso da Silva, que

traz a seguinte consideração:

 

Para compreendermos um pouco melhor o que seja o direito adquirido, cumpre
relembrar o que se disse acima sobre o direito subjetivo: é um direito exercitável
segundo a vontade do titular e exigível na via jurisdicional quando seu exercício é
obstado pelo sujeito obrigado à prestação correspondente. Se tal direito é exercido,
foi devidamente prestado, tornou-se situação jurídica consumada (direito
consumado, direito satisfeito, extinguiu-se a relação jurídica que o fundamentava).
Por exemplo, quem tinha o direito de se casar de acordo com as regras de uma lei,
e casou-se, seu direito foi exercido, consumou-se. A lei nova não tem o poder de
desfazer a situação jurídica consumada. A lei nova não pode descasar o casado
porque tenha estabelecido regras diferentes para o casamento.
Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito adquirido,
porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. Incorporou-se ao seu
patrimônio, para ser exercido quando lhe convier.[...] Vale dizer – repetindo: o direito
subjetivo vira direito adquirido quando lei nova vem alterar as bases normativas sob as quais
foi constituído.[8]

 

De acordo com Celso Ribeiro Bastos o direito adquirido envolve situações futuras:

 
O direito adquirido envolve sempre uma dimensão prospectiva, vale dizer, voltada para o
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futuro. Se se trata de ato já praticado no passado tendo aí produzido todos os efeitos, é ato
na verdade consumado, que não coloca nenhum problema de direito adquirido.[9]

 

Portanto, o direito adquirido é um direito subjetivo e exercitável conforme a vontade do seu titular. É

exigível quando não respeitado e incorpora-se ao patrimônio do seu titular, que o exercitará quando lhe convier. Em

outras palavras, o direito adquirido é aquele inalterável após incorporação ao patrimônio pessoal do seu titular, sem

que a mudança de nova lei venha a prejudicar o seu exercício ou a sua estrutura jurídica.

 

3 A REFORMA CONSTITUCIONAL E SEUS LIMITES

 

Definido o conteúdo mínimo de direito adquirido cabe, agora, uma inserção no bojo do que se denomina de

poder constituinte, uma vez que, por meio de seu estudo, é possível colher subsídios adequados para apreciar os

limites do poder reformador diante dos preceitos estabelecidos pelo poder constituinte originário.

 

Da noção de poder constituinte decorre a superioridade da Constituição em relação ao resto do

ordenamento jurídico.[10] O poder constituinte cria um novo Estado, por meio de sua Constituição, promove a

organização e estruturação jurídica fundamental, baseada na soberania popular.[11] José Alfredo de Oliveira Baracho

é preciso quando, acerca do poder constituinte, escreve que é “a suprema capacidade e domínio do povo sobre si

mesmo e manifestação de sua vontade por ocasião de determinar ma organização política e um ordenamento

jurídico”.[12] José Afonso da Silva, por sua vez, acrescenta:

 
[...] o poder constituinte originário, que é a manifestação primeira e mais elevada da
soberania popular, realiza sua obra, a Constituição, nele traduzindo o princípio da supremacia
e, com isso, ele se ausenta, se oculta, desaparece, porque o seu poder soberano passou a
ser encarnado naquela supremacia. A soberania da Constituição perdurará até que o poder
constituinte originário seja novamente chamado para elaboração de nova Carta Política.[13]

 

Em rápidos comentários, convém apontar algumas características próprias do poder constituinte originário. É

tido como poder inicial, porque inicia uma nova ordem jurídica, sendo que o direito positivo se desenvolve a partir

dessa norma fundamental, fundamento de validade do ordenamento jurídico.  Trata-se ser poder ilimitado

juridicamente, uma vez que não está adstrito ao direito positivo.[14]
 

Diferentemente das características que compreendem a noção do poder constituinte originário, o poder

constituinte derivado, ou simplesmente poder constituído, reflete uma estrutura derivada, limitada e condicionada,

fundamentalmente quando se estuda a viabilidade de reforma do texto constitucional.

 

O poder constituído reformador ocorre nas situações em que existe a necessidade de alteração do texto

constitucional, o que vai ocorrer através de emenda, e estará sujeito a limites jurídicos.

 

Tais limites estão evidenciados no artigo 60 do texto constitucional brasileiro por diversos prismas. Cabe, em

apertada síntese que interessa neste estudo, apenas citar que não se admite alteração da Constituição, quando

desrespeitadas: (i) as regras de iniciativa da proposta de emenda (art. 60, I, II e III); (ii) circunstancialmente na

ocorrência e vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio (art. 60, § 1º); (iii) tampouco caberá
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aprovação, na mesma sessão legislativa, da renovação de proposta cuja matéria tenha sido rejeitada ou considerada

prejudicada (§ 5º); (iv) igualmente, é mister a satisfação do quorum adequado (três quintos) em dois turnos de

votação (art. 60, § 2º); (v) sendo, ainda, que alguns temas sequer podem ser restringidos ou abolidos por emenda

constitucional, por configurarem cláusulas pétreas (art. 60, § 4º).

 

Os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, dentre as quais se insere o direito adquirido (art.

5º, inciso XXXVI, CF), o que impossibilita que uma emenda constitucional possa violá-lo.

 

 

4 PREVIDÊNCIA SOCIAL: ENTRE A CONTRIBUTIVIDADE E A SOLIDARIEDADE

 

A história do direito previdenciário, no Brasil, é marcada por uma série de movimentos trabalhistas que

foram influenciados por teorias políticas, econômicas e jurídicas, entre outros fatores do conhecimento. Para Celso

Barroso Leite as proteções sociais, reconhecidas pelo Estado, formam um conjunto de medidas de caráter social

destinadas a atender necessidades do ser humano, mais especificamente as individuais, que se não forem atendidas

certamente afetarão a vida em sociedade.[15]
 

A principal norma que estabelece o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) está disposta no artigo 40

da Constituição Federal, recentemente alterado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que prevê a contribuição dos

servidores públicos ativos e inativos.

 

O principal objetivo desta emenda constitucional foi exatamente equilibrar economicamente o RPPS,

provocando, assim, inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais, oportunidade em que o Supremo Tribunal

Federal enfrentou importantes questionamentos sobre a segurança jurídica, especialmente acerca do direito adquirido.

 

Pauta-se a reforma no vetor da solidariedade e daí surge nova dúvida: o que seria o caráter solidário na

perspectiva previdenciária? Daniel Sarmento afirma que

 
se a Constituição não pode tudo, alguma coisa ela há de poder. Uma dogmática
constitucional comprometida com a justiça distributiva, a inclusão social e a solidariedade,
pode dar alguma contribuição para a construção de um país menos injusto.[16]

 

Por outro lado, o regime de previdência baseia-se no caráter contributivo e indica que os servidores são

responsáveis também pelo encargo de contribuir paulatinamente com sucessivas prestações no curso da relação de

trabalho.[17]
 

A previdência dos servidores públicos passou a ter delineamento mais detalhado com as alterações inseridas

pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, ambas consideradas importantes para a “Reforma da

Previdência”, especialmente no tocante ao sistema previdenciário dos servidores públicos.

 

De acordo com a Constituição, existem hoje dois regimes de previdência: o regime geral da previdência
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social e o regime previdenciário especial. O primeiro é aplicável aos trabalhadores em geral (artigos 201 e 202 da

CF/88), enquanto que o segundo regime refere-se aos servidores públicos estatutários e efetivos, previsto no artigo 40

e seus parágrafos do texto constitucional. Como explica José dos Santos Carvalho Filho, “os servidores públicos em

geral podem se enquadrar num ou outro regime, dependendo da natureza do vínculo com o Poder Público [...]”.[18]
 

A regulamentação do regime dos servidores públicos efetivos (regime previdenciário especial) foi fixada pela

Lei nº 9.717/1998, que estabelece regras básicas do regime estendidas ao servidores da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, bem como aos militares dos Estados e do Distrito Federal.[19]
 

De acordo com o texto constitucional, o regime geral da previdência social abrange três categorias de

servidores: a) os servidores ocupantes apenas de cargo em comissão; b) os servidores celetistas; e c) os servidores

temporários, descritos no art. 37, IX da CF. E, consoante o artigo 40, § 1º, do texto constitucional, existem duas

formas de aposentadoria para o servidor público, quais sejam, a compulsória e a voluntária.

 

A primeira tem a sua base de cálculo pelo método proporcional ao tempo de contribuição. Fábio Zambitte

Ibrahim comenta que, se um servidor (homem) atingir 70 anos de idade, com apenas 20 anos de contribuição,

receberá 20/35 da última remuneração, conforme prescreve a antiga regra, ou a média de suas remunerações,

conforme a nova regra.[20]
 

De modo diverso, ocorre na aposentadoria voluntária, que prevê dois sistemas diferentes. A aposentadoria

voluntária por idade, que para o homem exige 65 anos e para a mulher 60 anos, cuja base de cálculo está estabelecida

no método proporcional ao tempo de contribuição, conforme visto para a aposentadoria compulsória.

 

A nova regra para aposentadoria por tempo de contribuição passa a ser “[...] 100% da média das

remunerações do servidor, ou seja, uma proporção igual a um (35/35 para homens ou 30/30 para mulheres), salvo,

naturalmente, regras transitórias que ainda permitem a aposentadoria integral [...]”.[21]
 

Feitas estas considerações, merece ser destacado que a Lei nº 9.783/1999, referindo-se aos servidores

públicos inativos, prescrevia acerca das contribuições previdenciárias diferenciadas do servidor mediante a faixa

remuneratória, bem como também estabelecia a contribuição de servidores inativos.[22]
 

Todavia, o Supremo Tribuna Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 2.010-2/DF, que

teve como Relator o Ministro Celso de Mello, suspendeu cautelarmente a eficácia do dispositivo da Lei nº 9.783/1999

que estabelecia a contribuição dos servidores públicos inativos e pensionistas.

 
O regime de previdência de caráter contributivo, a que se refere o art. 40, caput, da
Constituição, na redação dada pela EC nº 20/98, foi instituído, unicamente, em relação “Aos
servidores titulares de cargos efetivos...”, inexistindo, desse modo, qualquer possibilidade
jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos e a pensionistas da União, a condição de
contribuintes da exação prevista na Lei nº 9.783/99. [23]

 

Objetivando levar a cabo o intento da Lei nº 9.783/1999, suspensa por esse julgamento da Excelsa
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Corte[24], foi promulgada a Emenda Constitucional nº 41/2003 com a finalidade de suprir a ausência de previsão

constitucional, devidamente relatada nos autos da ADIn ora apontada.

 

A Emenda Constitucional nº 41/2003 incluiu aspectos importantes no próprio art. 40, caput, da CF,

prescrevendo que o regime da previdência dos servidores haveria de ser contributivo e solidário. Acerca da

solidariedade, José dos Santos Carvalho Filho comenta nos seguintes termos:

 
[...] em relação ao regime está a indicar que a contribuição previdenciária não se destina
apenas a assegurar o benefício ao contribuinte e à sua família, mas, ao contrário, assume
objetivo também de caráter social, exigindo-se que as pessoas já beneficiadas pelo regime
continuem tendo a obrigação de pagar a contribuição previdenciária, agora não mais para o
exercício de direito próprio, mas sim em favor do sistema do qual são integrantes, ainda que
já tenham conquistado seu direito pessoal.[25]

 

Posteriormente, no julgamento da ADIn nº 3.105-8/DF, o Supremo Tribunal Federal  considerou

constitucional a cobrança introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/2003.[26]
 

 

5 A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA: ANÁLISE SOBRE O REGIME JURÍDICO E O

DIREITO ADQUIRIDO

 

Para uma análise bem sucedida acerca da imposição da contribuição do servidor público inativo, é necessário

pontuar que o direito é uma prática social argumentativa e que esta prática dialética não consegue render quaisquer

frutos quando a atividade interpretativa é estabelecida sem parâmetros iniciais.

 

Para isso, entende-se como Ronald Dworkin e John Ralws, que apresentam as seguintes condicionantes na

interpretação constitucional: é tarefa principal da Constituição proteger os direitos fundamentais do cidadão contra

possíveis decisões judiciais abusivas.

 

É importante comentar ainda que essa inversão entre indivíduo e Estado promove uma mudança de sentidos

na relação tradicional entre direito e dever. Destarte, é nítido que se, para os indivíduos, “primeiro vêm os direitos,

depois os deveres, em relação ao Estado, primeiro os deveres, depois os direitos”.[27] Essa é a tônica do Estado:

criado pelo homem para administrar em favor do bem comum.

 

Segundo a doutrina constitucionalista, inclusive a brasileira, a Assembleia Nacional Constituinte de 1988

inseriu propositadamente os direitos e garantias fundamentais logo nos primeiros títulos do corpo constitucional e

depois delimitou as atribuições estatais a fim de explicitar que cabe primordialmente ao Estado contemplar o indivíduo

e depois as suas funções, até mesmo porque “nós, o povo” formamos o próprio Poder Estatal.

 

No entanto, para que a análise jurisprudencial possa se desenvolver sem anomalias, faz-se mister relembrar

que o direito é uma prática social argumentativa e necessária a sua interpretação. Assim, no caminhar dessa temática

surge a questão: o poder constituído reformador está autorizado a modificar o regime jurídico estatutário sem que isto
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desrespeite o direito adquirido?

 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível encontrar importantes decisões que indicam uma

noção sobre segurança jurídica, especificamente o direito adquirido, bem como a sua extensão à luz da ordem jurídica

anterior.

 

Em sede de Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito do regime jurídico do

servidor público e o direito adquirido nos seguintes moldes:

 
A garantia constitucional do direito adquirido não faz intangível o regime jurídico de um
servidor do Estado, sujeito ao estatuto especial ante a edição da lei complementar que o
modifica.
[...] Se a lei extingue vantagem ou gratificação que serviu de base ao cálculo de proventos
do funcionário aposentado, sem redução dos mesmo, não há ofensa a direito adquirido, uma
vez que a garantia constitucional não abrange o regime jurídico.[28]

 

Também em julgamento de Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou acerca

do direito adquirido e o regime jurídico: “Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para

o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito

adquirido a regime jurídico”.[29]
 

Prosseguindo-se com as decisões da Suprema Corte sobre a noção de direito adquirido na reforma da

previdência, merece ser citada a seguinte decisão:

 
O funcionário tem direito adquirido a, quando se aposentar, ter seus proventos calculados
em conformidade com a lei vigente ao tempo em que preencheu os requisitos para a
aposentadoria. Não possui, contudo, direito adquirido ao regime jurídico relativo ao cargo, o
qual pode ser modificado por lei posterior.[30]

 

Diante de tais decisões, o regime jurídico pode ser entendido como o conjunto de regras de direito que

regulam determinada relação jurídica, que está baseada em traços de direitos e deveres, por meio de uma relação

repleta de segurança jurídica. Também restou claro que o direito adquirido integra o patrimônio de seu titular e pode

ser exercitado a qualquer momento. Oportuno registrar que norma jurídica superveniente não poderá disciplinar a

matéria de maneira diversa, causando lesões ao direito e, certamente, à segurança da relação jurídica.

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIn nº 3.105-

8/DF e considerou constitucional a cobrança da contribuição introduzida pela referida emenda.

 
Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como
efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de
modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do
tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.[31]

 

Oportuno registrar o voto vencido da Relatora Min. Ellen Gracie, que julgou procedente a ação,

reconhecendo a inconstitucionalidade, por entender que a contribuição não promove uma contrapartida, conforme se
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vê no artigo 195, § 5º, CF. Indica, ainda, que a norma fere a isonomia (art. 150, II, CF), “porque discrimina

indevidamente entre contribuintes em condição idêntica, e configurar bitributação em relação ao imposto sobre a

renda, tendo por fato gerador a própria percepção dos mesmos proventos e pensões (art. 154, I)”.[32]
 

No mesmo julgamento o Ministro Joaquim Barbosa votou pela improcedência, nos seguintes termos:

 
O princípio dos direitos adquiridos, do mesmo modo que outros princípios constitucionais,
admite ponderação ou confrontação com outros valores igualmente protegidos pela nossa
Constituição, e que se estaria diante de princípios constitucionais relativos, que admitem
ponderação com outros princípios, desse confronto podendo resultar o afastamento pontual
de um deles.[33]

 

Todavia, a ponderação referida pelo Ministro Joaquim Barbosa deve levar em conta que o ponto de partida

efetivamente considere que, apesar dos princípios constitucionais serem relativos, eles estão inseridos em um sistema

integrado de normas e caberá ao intérprete conduzir a máxima efetividade das normas jurídica envolvidas no caso

concreto. Nesse sentido, impõe-se uma interpretação protecionista dos direitos e das garantias fundamentais a fim de

preservar a Constituição, o que inclui, certamente, o direito adquirido.

 

O Ministro Carlos Ayres Britto acompanhou o voto da Relatora Ministra Ellen Gracie, mas no final do voto

apresentou um entendimento diferenciado:

 
De tudo quanto foi exposto, é de se concluir que os proventos da aposentadoria e eventuais
pensões se constituem em direito subjetivo do servidor público ou seu dependente, quando
for o caso, desde que preenchidos os requisitos constitucionais. Noutros termos, a partir do
momento que o servidor público passa a preencher as condições de gozo do benefício, já
não poderá, por efeito de nenhum ato da ordem legislativa (art. 59), ser compelido a
contribuir para o sistema previdenciário: nem por determinação legal, nem por imposição de
Emenda Constitucional.[34]

 

No mesmo sentido votou o Ministro Marco Aurélio:

 
Sob um regime, que afiança os direitos adquiridos, santifica os contratos, submete ao cânon
da sua inviolabilidade o Poder Público, e, em garantia delas, adstringe as leis à norma tutelar
da irretroatividade, não há consideração de natureza alguma, juridicamente aceitável,
moralmente honesta, socialmente digna, logicamente sensata, pela qual se possa autorizar o
Estado a não honrar a dívida, que com esses credores contraiu, obrigações que para com
eles firmou.[35]

 

De fato, é possível afirmar que contra a Constituição originária inexiste direito adquirido e, muito menos, o

princípio da irretroatividade, sendo que os efeitos de norma constitucional incidem imediatamente e podem

plenamente retroagir, desde que o texto constitucional faça alguma ressalva mediante declaração expressa.[36] Nesse

sentido também está Geovany Cardoso Jeveaux:

 
[...] não existem direitos adquiridos contra a Constituição, porque: 1) uma Constituição gera
efeitos tanto ex tunc (a partir de sua edição) como ex nunc (retroativamente); 2) ela gera
efeitos apenas ex nunc, porém capazes de tolher qualquer extensão de efeitos de direitos
contrários ao novo regime; 3) contra norma de ordem pública inexiste direito adquirido; 4) a
mudança das normas materialmente constitucionais varre qualquer resquício de direitos
conferidos pelas mesmas normas constitucionais passada; 5) nas revoluções de mudança
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radical do modelo político, cria-se uma descontinuidade entre regime passado e o novo; 6) o
poder constituinte de criação e o reformador são soberanos e incondicionados.[37]

 

Além disso, é importante entender que o principio da irretroatividade é um princípio geral do direito, sendo

ainda que o interesse particular não pode sobrepor o direito coletivo.[38] Outra questão surge na perspectiva

tributária: por expressa disposição do artigo 150 da CF, sabe-se que a norma que cria ou majora um tributo incidirá

somente sobre fatos posteriores à sua entrada em vigor[39], o que constitui um direito individual.

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;

 

Neste contexto, o Ministro Cezar Peluso comenta em seu voto que, baseado na Emenda Constitucional nº

41/2003, o fato gerador da contribuição previdenciária dos inativos é a percepção de “proventos de aposentadorias e

pensões”.[40] Prossegue o seu raciocínio alegando que não a invocação à garantia constitucional do direito adquirido,

pleiteada pelos requerentes para que não se aplique o conteúdo da emenda, não lhes aproveita em nada para essa

situação. Para ele a ação está reduzida “ao reconhecimento de autêntica imunidade tributária absoluta, pelo só fato de

já estarem aposentados à data de início de vigência da EC nº 41/2003”. Numa análise final ficou decidido pelo

Supremo Tribunal Federal que a aposentadoria não guarda tal virtude, pois imunidade tributária depende sempre de

previsão constitucional, o que não ocorre para o presente caso. [41]
 

Fábio Zambitte Ibrahm diz que é necessário reconhecer que os servidores estavam anteriormente inseridos num sistema
não-contributivo, sendo que o benefício para o aposentado era uma premiação após certo tempo de labor. Agora a realidade
previdenciária é outra, o sistema passou a ser contributivo, e deverá ser arcado pela sociedade, em razão do principio da
solidariedade. A redução do valor de aposentadoria parte de uma premissa correta, na qual nenhuma pessoa vive com sua
remuneração bruta, mas somente com o valor líquido. E, como a ideia do benefício é substituir seus ganhos em atividade, não faz
sentido ganhar-se mais na inatividade.[42]
 

Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da cobrança da contribuição do

servidor público inativo e pensionista, declarando, apenas, a inconstitucionalidade dos percentuais de 60% e 50% para

os servidores federais e estaduais, municipais já aposentados.[43]
 

 

5 CONCLUSÃO

 

O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a matéria previdenciária que instituiu um novo regime

para os servidores públicos e que passou a ter delineamento mais detalhado com as alterações inseridas pelas

Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, ambas consideradas importantes para a “Reforma da Previdência”,

especialmente no tocante ao sistema previdenciário dos servidores públicos.

 

A Emenda Constitucional nº 41/2003 inclui aspectos importantes no próprio art. 40, caput, da CF, no qual o

regime da previdência dos servidores há de ser contributivo e solidário. Entretanto, não se pode concordar com o
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raciocínio que culminou com a não aplicação da garantia constitucional do direito adquirido para esta situação.

 

Isto serve de alerta para a importância de uma hermenêutica constitucional comprometida com os valores

democráticos. O processo interpretativo merece cuidados porque as descrenças nas funções legislativas e executivas

justificam, por si só, uma veneração à atividade jurisdicional, até mesmo porque a justiça ascende, ela própria, a

condição de mais alta instância moral da sociedade.

 

Mas nenhum órgão jurisdicional, inclusive o Supremo Tribunal Federal, pode escapar dos mecanismo de

controle social, pois não se pode ter decisões judiciais que não sejam fruto de interpretação baseada nas garantias

fundamentais de uma sociedade, ainda que se esteja preocupado com diretrizes políticas ou objetivos sociais.
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONSIDERAÇÕES AO ART. 124, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL

JOINT LIABILITY - CONSIDERATIONS ON ART. 124, I OF THE NATIONAL TAX CODE

Marcus Vinicius Donascimento Lima
Raul Lopes De AraÚjo Neto

RESUMO
Responsabilidade solidária diz respeito ao estudo de um dos principais fundamentos da sujeição
passiva tributária. Este estudo esclarece as principais dúvidas a respeito da responsabilidade
solidária, através de uma análise de sua estrutura, dando ênfase a questões jurisprudenciais
relacionadas com artigo 124, I do Código Tributário Nacional Para melhor interpretação
objetivando a correta exigência tributaria de terceiros é necessária analise dos elementos da
sujeição passiva, como o alcance da expressão interesse comum e o momento da inclusão no
pólo passivo, muito importantes na identificação da solidariedade tributária. Alem de pontuar o
alcance do artigo 124, I do Código Tributário Nacional ainda se discute sobre a classificação da
solidariedade como espécie de responsabilidade.
PALAVRAS-CHAVES: Sujeito Passivo; Responsabilidade; Solidariedade Tributária; Análise
Normativa.

ABSTRACT
Joint and several liability with regard to the study of one of the main reasons for the passive tax
liability. This study clarifies the questions regarding liability, through an analysis of its structure,
with emphasis on legal questions relating to Article 124, I of the National Tax Code to better
targeting the correct interpretation of tax requirements for third parties is necessary analysis of
the elements the passive subject, as the scope of the term common interest and enrollment in
the pole passive, very important in identifying the solidarity tax. Besides scoring the scope of
article 124, I of the National Tax Code there is debate about the classification of solidarity as a
kind of responsibility.
KEYWORDS: Subject Liabilities, Responsibility, Solidarity Tax, Regulatory Analysis.

1. INTRODUÇÃO

 

Atualmente o Estado tem se utilizado da responsabilidade tributaria para cobrar
indiscriminadamente tributos de terceiros sob a alegação de são solidariamente responsáveis por
força do artigo 124, I do Código Tributário Nacional. O presente trabalho tem por escopo uma
abordagem acerca do alcance do instituto da responsabilidade solidária, em tema do inciso I do
artigo 124 do Código Tributário Nacional.

As delimitações das diferentes acepções doutrinárias sobre o fato gerado ganham relevância na
medida em que os conceitos de hipótese de incidência e do próprio fato gerador adquirem
significados distintos por alguns juristas e para outros acabam sendo sinônimos. O Código
Tributário Nacional utiliza a expressão fato gerador para mais de uma situação, o que traz certa
confusão na compreensão da legislação e do alcance da solidariedade.

Os tipos de sujeição passiva também são objetos de análise no presente trabalho. O que se
busca é a correta definição das categorias de sujeitos passivos, envolvendo o contribuinte,
responsável e o substituo. Divergências existem na definição e divisão das espécies de sujeito
passivo, a solidariedade está inserida nesse contexto e discutida quanto a sua correta adequação
se na figura do contribuinte ou do responsável.
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De fato, o artigo 124 do Código Tributário Nacional possui dois incisos, ou seja, duas situações
para sua caracterização, o trabalho visa apenas o estudo do primeiro caso, a considerada
responsabilidade natural.

Para que se possa compreender a intenção e limites do legislador nas situações de
solidariedade, faz-se necessário o estudo de seus principais elementos: fato gerador, o alcance
da expressão interesse comum e o momento da inclusão do solidário no pólo passivo da relação
jurídica tributária, para tanto, será utilizada pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial
sobre o tema, analisando e comparando os diversos posicionamentos.

 

 

 

2. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
ACEPÇÕES DOUTRINÁRIAS.

 

O Código Tributário Nacional e a doutrina se utilizam da expressão fato gerado, para denominar
diferentes situações sobre o momento inicial do estudo do crédito tributário. Inicialmente faz-se
necessária análise do objeto da norma tributária, na qual consiste no comportamento de levar o
dinheiro aos cofres públicos e não simplesmente o dinheiro, transferido ao Estado.

Para que esse ato de transferência de dinheiro aos cofres públicos se concretize é necessária
uma previsão legal. Qualquer imposição tributária tem que advir de uma previsão legal. Sobre o
assunto Ataliba (2009, p. 51) [1] defende que:

 

a norma cuja hipótese se refira à criação de obrigação por virtude de livre manifestação de
vontade dos sujeitos, voltada precipuamente para a constituição de vinculo, não é tributária, e a
obrigação nela baseada não é tributo. Nem é tributo a obrigação que, não obstante ex lege,
configura sanção de ato ilícito.

 

Na doutrina pátria a expressão fato gerador é usada tanto para uma situação hipotética
(previsão legal) como para a concretização dessa situação. Essas duas situações são bem
distintas, a forma mais aceita pela doutrina é de que a primeira trata-se realmente da previsão
legal já a segunda a concretização dessa previsão.

Adepto desse pensamento, Ataliba afirma distingue estas duas situações, denominando "hipótese
de incidência" ao conceito legal [2] e o fato imponível ao fato efetivamente acontecido, num
determinado tempo e lugar, configurando rigorosamente a hipótese de incidência.

Dento dessa denominação, a hipótese de incidência possui as seguintes características: descrição
hipotética e genérica de um fato, conceito legal, designação do sujeito ativo, critério de fixação
do momento de configuração e critério genérico de mensuração, já o fato imponível (gerador) se
caracteriza como fato ocorrido no mundo fenomênico, fato jurígeno (conseqüências jurídicas),
sujeito ativo determinado, ocorrência - dia e hora determinado e de medida determinada.

Apesar do Código Tributário Nacional usar a expressão fato gerador para designar tanto a
hipótese quanto a sua ocorrência no plano concreto, no presente trabalho, a expressão hipótese
de incidência será usada para designar a situação prevista na lei como suficiente para o
surgimento da obrigação tributária e fato gerador (fato imponível) para a ocorrência dessa
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previsão legal.

 

3. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE SUJEIÇÃO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.

3.1. SUJEITO PASSIVO

Ao eleger o sujeito passivo da obrigação tributária, o legislador, deverá obedecer a uma regra
básica de que somente poderá onerar aquele que participou da ocorrência do fato típico. Essa
regra visa proteger o contribuinte, pois veda a obrigação do pagamento de tributos por pessoa
estranha ao fato gravado pela incidência fiscal, pois, ninguém pode ser compelido pela lei a
pagar tributo sem que tenha participado, de algum modo, da realização do fato gerador.
(CARRAZA, p. 180)

Da mesma forma com que existe a distinção entre os sujeitos ativo da obrigação principal e
acessória, aplica-se tal raciocínio para os sujeitos passivos.

O sujeito passivo de um modo geral é o devedor da obrigação tributária, ou seja, é a pessoa
que está obrigada a cumprir com o objeto da obrigação.

A definição do sujeito passivo da obrigação principal está disposta no artigo 122 do Código
Tributário Nacional como sendo a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Já o sujeito passivo da obrigação acessória, por sua vez, é a pessoa a qual a lei
determina uma obrigação diversa daquela prevista na principal, portanto, esta obrigação é de
fazer, não fazer e tolerar alguma coisa, no interesse da arrecadação e de fiscalização dos
tributos. [3]

Outro ponto relevante no estudo das obrigações é a transformação ou nascimento de uma
acessória em principal. Uma vez descumprida a obrigação acessória, o sujeito passivo dessa
obrigação passa automaticamente à condição de sujeito passivo da obrigação principal, cujo
objeto é a multa [4] correspondente ao descumprimento acessório. O não cumprimento da
obrigação acessória faz nascer a obrigação principal, que é a de pagar além do tributo, a multa.

A forma disposta no Código Tributário Nacional sobre o descumprimento de uma obrigação
acessória determina a ocorrência de uma transformação e não o nascimento de uma obrigação
principal, essa posição enfrenta divergências doutrinárias.

Nesse aspecto, o que realmente ocorre não é uma simples transformação das obrigações, pois
estas possuem natureza distinta. O fato da não emissão de nota fiscal, que é o descumprimento
de obrigação acessória, não a transforma em principal e sim faz nascer, para o mesmo sujeito
passivo, a obrigação de pagar uma multa, obrigação essa, de natureza pecuniária, portanto
principal.

Outro argumento contrário ao CTN é que a inobservância da obrigação acessória, não a
transforma, pois através de tal fenômeno, esta passaria a não mais existir dando origem a uma
obrigação principal, hipótese esta descabida de procedência, Ocorrendo então o nascimento da
obrigação principal.

Portanto, o contribuinte é a pessoa expressa ou implícita referida na hipótese de incidência da
norma de tributação. Falcão (1976, p. 97) escreveu que o contribuinte seria apontável pelo
interprete sem necessidade de menção na lei, uma vez que a simples realização do fato gerador
já faria sobressair sua atribuição à pessoa. Os demais sujeitos passivos só se configurariam se
como tais fossem instituídos por norma legal expressa podendo a responsabilidade ir da
solidariedade à substituição completa do contribuinte.
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3.2. O RESPONSÁVEL

Aproximando com ponto central do trabalho, torna-se necessário distinguir o contribuinte do
responsável para posteriormente classificar a solidariedade tributária. Diferentemente do
contribuinte, o responsável não possui a relação direta e pessoal com o fato gerador, por isso é
sujeito passivo indireto.

Analisando o art. 121 do CTN, leciona que o sujeito passivo pode receber dois qualificativos
distintos: será dito contribuinte quando realizar a situação definida em lei como fato gerador da
obrigação principal, será tido por responsável na eventualidade de que, mesmo não tendo
realizado o aspecto material da regra-matriz de incidência, seu dever decorra de expressa
previsão legal. (COÊLHO, 1999)

Acresce notar que Coelho identifica a existência de um sujeito passivo direto (contribuinte e o
substituto tributário) e sujeito passivo indireto (responsabilidade e sucessão):

 

está claro que o sujeito passivo direto por fato gerador alheio ostenta um status jurídico diverso
dos demais responsáveis que são sujeitos passivos indiretos, por isso que são responsáveis pelo
pagamento de tributo alheio.

 

O sujeito passivo indireto é um terceiro na relação tributária no qual é eleito como devedor da
obrigação apenas de direito e não de fato. Motivo para tal afirmação é que, uma vez sendo
considerando um liame entre este e o fato gerador, o mesmo não seria considerado o sujeito
passivo indireto e sim direto pela sua previsão no fato gerador do tributo.

Com efeito, o sujeito passivo indireto, está completamente desprovido de quaisquer ligações
entre ele e o fato gerador, enquanto o seu ingresso na relação processual apenas decorre na
forma de direito, ou seja, por sua previsão em lei, e não na forma de fato, pois o mesmo não
está descrito na Hipótese de Incidência. [5]

O sujeito passivo indireto só se refere à obrigação de direito, ou seja, por força de lei, é pessoa
cuja identificação não resulta possível em face descrição apenas da hipótese de incidência
tributária, daí a necessidade de dispositivo expresso de lei que a indique. [6]

Amaro (2005, p. 298) [7], expõe sua distinção entre contribuinte e responsável:

 

Prosseguindo no estudo desses conceitos, vemos que o sujeito passivo da obrigação principal
(gênero) é sempre alguém "relacionado" com o fato gerador dessa obrigação. Se essa relação
for de certa natureza ("pessoal e direta"), o sujeito passivo diz-se contribuinte. Se tal relação (ou
vínculo, consoante art. 128) for de diversa natureza (a contrario sensu, "não pessoal e direta"),
o sujeito passivo qualifica-se especificamente como responsável.

 

O sujeito passivo indireto é o responsável pelo pagamento do tributo, ou seja, aquele que não
se reveste necessariamente na condição de contribuinte, tendo relação indireta com o fato
tributável.

 

4. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
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4.1. DEFINIÇÃO NA SUJEIÇÃO PASSIVA - CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO?

A doutrina em muito diverge quando a divisão da sujeição passiva. Antes do Código de
Tributário Nacional, Souza (1975, p. 92-93) dividia o sujeito passivo da obrigação tributária
indireta em dois grandes grupos, um formado pela substituição e outro pela transferência
tributária, essa ultima, subdividida três ramos: sucessão, solidariedade e responsabilidade. A
classificação utilizada pelo CTN utiliza a palavra "responsabilidade" de forma genérica para todos
os tipos de sujeição passiva indireta.

Sobre o tema Ayala (2007) [8] afirma:

 

Es um autentico deudor Del impuesto, por tanto obligado al pago junto al contribuyente,
Portanto, poderá o fisco dirigirse, para hacer efectva La deuda material, bien al contribuyente,
bien al próprio responsable (sin el contribuyente no cumple el plazo voluntario)

 

Na jurisprudência destaca-se o voto do Des. Dirceu de Almeida Soares discorrendo sobre
responsabilidade tributária e solidariedade tributária: [9]

 

O sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, na dicção do art. 121 do CTN. Segundo a doutrina, há dois modos de
sujeição passiva. O sujeito passivo direto é o contribuinte, definido como aquele que mantém
relação pessoal e direta com o fato gerador. O sujeito passivo indireto é um terceiro, eleito pelo
legislador como devedor da obrigação tributária. Deste modo, o devedor não qualificável como
contribuinte será denominado responsável tributário. A presença do responsável como devedor
implica uma modificação subjetiva no pólo passivo da obrigação tributária.

Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, 4.ª ed., 1999, Ed. Saraiva, p. 291) refere que a
doutrina pátria costuma identificar duas modalidades de responsabilidade passiva indireta: na
substituição, a lei põe o terceiro, desde logo, no lugar do contribuinte, ou seja, a obrigação
tributária já nasce com o pólo passivo ocupado por um substituto legal tributário; na
transferência, a obrigação de um devedor é deslocada para outra pessoa, em razão de um
evento posterior ao fato gerador. Já a solidariedade, embora enquadrada no conceito de
responsabilidade passiva indireta, não se ajusta perfeitamente a tais modalidades. Diz o referido
autor: Não se pode, na solidariedade, cogitar de substituição, já que ninguém é substituído, nem
de transferência, pois a obrigação não se transfere de "A" para "B", em razão de certo evento,
como ocorre na sucessão. Um devedor (responsável solidário) é identificado sem que se ausente
da relação de débito a figura do outro (que não é, pois, nem substituído nem sucedido). Opera-
se aí uma extensão da subjetividade passiva, em razão da qual passam a figurar, como
devedores da obrigação, dois ou mais indivíduos."

 

Sem unanimidade doutrinária, encontra-se o conceito de substituto tributário, para muitos sua
definição se relaciona como uma espécie do gênero responsabilidade, mas são encontrados
entendimentos divergentes como a jurista italiano Micheli (1975, p. 193) [10]

 

Junto a los sujetos principales del tributo existen otros sujetos que están obligado al
cumplimiento de la prestación tributária y de las distintas obligaciones instrumentales que la
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acompañan. Aquellos no se encuentran em una relación inmediata con la situacion base cuyo
efecto es la creación de situaciones pasivas, diversamente cualificadas...Es, pues, la conexión
entre posiciones jurídicas la que justifica la ampliación de la esfera de los sujeitos pasivos en el
derecho tributário... Las figuras objetivas que suponen una ampliación de la noción de
contribuyentes son las de: A) sustituto del impuesto y B) responsable del impuesto, ambos
caracterizados por el nexo indirecto, pero estabelacido por la le, entre el presupuesto del
impuesto y los sujetos pasivos que se examinan.    

 

A solidariedade não comporta substituição, sucessão ou qualquer forma de transferência. O que
a primeira hipótese de responsabilidade prevista no CTN determina é que serão solidárias, as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.

Se o caso fala de interesse comum, quem assumiria a figura de contribuinte e quem seria o
solidário? Uma vez que não é necessária a retirada de um deles para a cobrança do imposto.
Mesmo que lei do tributo imponha essa previsão de um deles em tornar-se contribuinte, existe
uma situação hibrida no presente caso.

É sabido que a solidariedade de acordo com o artigo Art. 265 do Código Civil, a solidariedade
não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Quando o fisco impõe a cobrança de um tributo, como por exemplo, o IPTU referente a um
imóvel que possui como proprietários A e B, ambos são solidários com o pagamento do imposto,
não havendo, portanto, a exclusão de um delas para que o outro integre a relação.

Para Moraes (1995, p. 303-304) a regra que predomina na obrigação tributária em relação a
solidariedade é da presunção, ou seja, ocorre a solidariedade caso a lei silencie. Com isso, resta
afastada ainda mais ainda a hipótese de existir unicamente a responsabilidade, uma vez que
está decorre obrigatoriamente de lei e não de presunção.

No presente caso, estamos diante de uma sujeição tributária passiva direta, pois a obrigação de
pagar veio da relação natural com o fato gerador e não de uma imposição legal alheia a já
existente de pagar o tributo, havendo portando a solidariedade mesmo que a lei especifica do
tributo não a diga.

 

4.2. INTERESSE COMUM

É necessária análise detalhada do contido no artigo 124, I do CTN para que se possa observar a
ratio legis impondo limitas à aplicabilidade do dispositivo estudado. O interesse comum tem
relação como intensidade com que uma pessoa se beneficia diretamente com sua ocorrência.

Sobre essa expressão Carvalho (2008, p. 568) afirma:

 

Essa expressão trata-se de conceito jurídico plurissignificativo, cuja característica não tem
condão de possibilitar o emprego desta expressão para toda e qualquer situação, principalmente,
quando estamos a tratar de responsabilidade tributária, considerada, inclusive de natureza
sancionatória.  

 

O ponto de partida para essa interpretação é que, embora, vago o conceito, pode-se extrair que
somente é possível impor responsabilidade tributaria àquele que participar do fato gerador.
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Para Fábio Pallaretti Calcini (2009, p. 44) [11] a participação no fato gerador não é um simples
elemento factual, pois isso não seria dado satisfatório para se reconhecer a solidariedade.

Sobre o caso Hugo de Brito Machado assinala que o interesse comum, requisito para
solidariedade, não é interesse meramente de fato e sim interesse jurídico a exemplo do clássico
caso do IPTU.

Pode-se ainda fazer uma análise invertida da situação, levando em conta as situações de fraude
ou conluio, onde o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando
a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica.

Todavia, não se pode confundir o interesse comum, presente no dispositivo estudado com
interesse econômico no resultado da atividade que constitui o fato gerador da obrigação
tributária. Uma coisa é a empresas coligadas terem interesse econômico comum na exploração
da atividade. Outra coisa bem diversa é o fato de as empresas coligadas terem interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, isto é, que participem
entre si da mesma situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

Para ilustrar, observe-se a jurisprudência de nossos tribunais conforme ementas abaixo
transcritas:

 

TRIBUTÁRIO. INVESTIMENTO RELEVANTE EM SOCIEDADE COLIGADA. SOLIDARIEDADE NO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESTA. INEXISTÊNCIA. 1. São solidariamente obrigadas pelo crédito
tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é
relevado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui fato gerador, ou que, e
comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação; por outras palavras, (...) pessoa que tira uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado (Rubens Gomes de Souza, Compêndio de legislação tributária, 3. ed., Rio de
Janeiro, Edições Financeiras, 1964, p. 67). 2. A sociedade que participa do capital de outra ainda
que de forma relevante, não é solidariamente obrigada pela dívida tributária referente ao
imposto de renda desta última, pois, embora tenha interesse econômico no lucro, não tem o
necessário interesse comum, na acepção que lhe dá o art. 124 do CTN, que pressupõe a
participação comum na realização do lucro. Na configuração da solidariedade é relevante que
haja a participação comum na realização do lucro, e não a mera participação nos resultados
representados pelo lucro. 3. Apelação a que se dá provimento, para exclusão do nome da
apelante do rol dos devedores solidários." [12]

 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONTRIBUINTE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESA
ARRENDADORA E BANCO PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INOCORRÊNCIA. Contribuinte do ISS é o prestador do serviço, nos termos do art. 10 da Lei
Complementar nº 116/03. O fato de a empresa de arrendamento mercantil e a instituição
bancária pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não torna este último
solidariamente obrigado pelo débito tributário da primeira, uma vez que não configurado o
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal. Inteligência do
art. 124, I, do CTN. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento conhecido em parte, e
nesta provido liminarmente'. [13]
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EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INOCORRÊNCIA. 1. O sujeito passivo da obrigação tributária
referente ao ISS incidente sobre a prestação de serviços de arrendamento mercantil é a
instituição arrendante. 2. De acordo com o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente
responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Hipótese em que não restou caracterizada a participação, no fato
gerador, do banco integrante do mesmo grupo econômico da empresa prestadora de serviço de
leasing. Recurso provido'. [14]

 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
C.T.N., ART. 185. APLICAÇÃO. I - Embora integrantes do mesmo grupo empresarial, as
empresas alienante e executada têm personalidade jurídica própria. Na espécie, não há notícia
de que pendesse, em relação a alienante, execução fiscal com crédito regularmente inscrito
quando da alienação ora questionada. Ademais, não se cogita de crédito solidário pelo simples
fato de ambas as empresas alienante e executada pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Tampouco tem a aplicação a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, pois, no caso, não se
afirmou que, antes da alienação questionada, tivesse a executada alienado o bem penhorado a
alienante. Há de considerar-se, ainda, que a alienação questionada foi precedida de alvará
judicial expedido pelo juízo da concordata, o que torna inaceitável responsabilizar empresa outra
que não a executada pelo débito cobrado. II - Inaplicação à espécie do art. 185 do CTN. III -
Recurso especial conhecido e provido'. [15]

 

Importante distinguir, pois, interesse comum no resultado da exploração da atividade econômica
ensejadora do fato gerador da obrigação tributária, com o interesse jurídico comum na situação
que constitua o fato gerador. Aquele é irrelevante para gerar da responsabilidade solidária. Este
acarreta a responsabilidade solidária, porque as pessoas envolvidas praticam conjuntamente a
atividade tipificada pela norma tributária.

Portanto, para haver o interesse comum é necessário juridicidade, não sendo relevante o
interesse econômico, social, político e fático e participação do fato gerador da obrigação principal
no mesmo pólo da relação jurídica.

 

4.3. MOMENTO DA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO

Outro ponto de grande relevância no estudo da solidariedade tributária é o momento em que o
devedor solidário passa a integrar o pólo passivo da obrigação tributária.

Como o artigo 124 do Código Tributário Nacional prevê duas situações para que ocorra a
solidariedade, deve ser interpretada a inclusão no pólo passivo da obrigação em dois momentos
distintos.

No primeiro caso, relacionado com o inciso I, o elemento subjetivo do pólo passivo da obrigação
tributária já nasce plúrimo, ou seja, ocorrido o fato gerador tem-se, desde logo, mais de um
sujeito ocupando a posição de devedor.

No segundo caso, o evento que ocasiona a solidariedade é diverso e normalmente posterior ao
fato gerador, relacionando-se, especialmente, com a omissão de dever de diligência. Todavia,
nessas situações, a extensão do pólo passivo deve ser expressamente prevista em lei.
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Como na primeira situação a obrigação tributária surge de forma natural, a segunda se justifica
com a conveniência da administração tributária, objetivando simplificar a fiscalização e garantir a
eficácia da arrecadação.

 

4.4. CONTRATO DE EMPREITADA E O BENEFÍCIO DE ORDEM

Com relação às contribuições previdenciárias, a redação dada pela lei 9.528/97 passou a constar
expressamente no artigo 30, VI da lei 8.212/91, a previsão de não ser aplicado o benefício de
ordem disposto no artigo 124, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

A solidariedade sem beneficio de ordem decorre da aplicabilidade das normas do Código
Tributário Nacional, em especial de seu art. 124, às contribuições previdenciárias, a partir da
promulgação da Constituição de 1988. Por outro lado, no que diz respeito às parcelas anteriores
a Constituição Federal de 1988, não subsiste tal regra, uma vez que a CLPS, lei aplicável a
época, não dispunha nesse sentido.

Outro ponto importante é a cobrança das contribuições com relação às subempreiteiras, esta
situação possui divergência em âmbito dos superiores tribunais.

A primeira corrente é no sentido de existir responsabilidade subsidiaria no contrato de
empreitada.

 

EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA CONSTRUTORA.
SUBEMPREITEIRA. SUMULA 126/TFR.

Na cobrança de crédito previdenciário proveniente da execução de contrato de construção de
obra, o proprietário, dono de obra ou condomínio de unidade imobiliária somente será acionado
quando não por possível lograr do construtor, através de execução contra ele intentada, a
respectiva liquidação [16]

 

Uma segunda corrente aponta a existência de solidaria do referido contrato:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
CONSTRUTOR OU EMPREITEIRO. OBRA SUBEMPREITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. O Regulamento de Custeio da Previdência Social, nos estritos termos da lei, dispõe: "Art. 57.
O proprietário, o dono da obra ou o condômino de unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma pela qual tenha contratado a execução da construção, reforma ou acréscimo de imóvel,
responde solidariamente com o construtor pelas obrigações decorrentes deste Regulamento,
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante das obras e admitida a
retenção de importâncias a este devidas. Art. 58 . A empresa construtora e o proprietário do
imóvel podem isentar-se da responsabilidade solidária aludida no artigo 57, em relação a fatura,
nota de serviço, recibo ou documento equivalente que pagarem por tarefas subempreitadas de
obras a seu cargo, desde que façam o subempreiteiro recolher, quando do recebimento da
fatura, as contribuições incidentes sobre a mão-de-obra inclusa no documento, nas bases fixadas
pelo IAPAS. 2. No julgamento do RESP 376.318/SC, de Relatoria do Min José Delgado, publicado
em 18/03/2002, ficou assente que: "As empresas que firmam contratos de subempreitadas são
solidariamente responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes dos
serviços prestados pela contratada. As empresas poderão isentar-se da responsabilidade
solidária, especialmente as construtoras, em relação às faturas, notas de serviços, recibos ou
documentos equivalentes que pagarem por tarefas subempreitadas, de obras a seu cargo, desde
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que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento da fatura, o valor
fixado pela Previdência Social, relativamente ao percentual devido como contribuições
previdenciárias e de seguro de acidentes do trabalho, incidente sobre a mão-de-obra inclusa no
citado documento. Interpretação do sistema legal fixado sobre a matéria." 3. Deveras, é
cristalino o CTN ao estabelecer que: "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas pela lei. Parágrafo Único: A solidariedade referida neste
artigo não comporta beneficio de ordem. " 4. Da simples leitura dos dispositivos
supratranscritos, resulta inequívoco que, em conformidade com o art. 57 e 58 do Decreto nº
90.817/85, a responsabilidade pelo recolhimento dos débitos previdenciários em questão é
solidária entre o construtor e os subempreiteiros, aliada à exegese do artigo 124, § único, do
CTN. [17]

No mesmo sentido, trago à colação elucidativo aresto do TRF da 4ª Região:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NFLD. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS PELAS
EMPRESAS-CONTRATADAS. SOLIDARIEDADE DO DONO DA OBRA INDEPENDENTE DE
BENEFÍCIO DE ORDEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO CTN E ART. 31 E §§, DA LEI 8.212/91.
PRECEDENTES DO E. STJ. APURAÇÃO INDIRETA. FALTA DE PROVAS. SÚMULA 126 DO EXTINTO
TFR. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. As empresas que firmam contatos de subempreitada são solidariamente responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados pela
contratada. Inteligência do art. 124 do CTN c/c art. 31 e §§ da Lei nº 8.212/91. Precedentes do
E. STJ. 2. As empresas poderão isentar-se da responsabilidade solidária com as empresas-
contratadas, especialmente as construtoras em relação às faturas, notas de serviços, recibos ou
documentos equivalentes que pagarem por tarefas empreitadas, de obra a seu cargo, desde que
faça as empresas-contratadas recolherem previamente, quando do recebimento da fatura, o
valor fixado pela Previdência Social, relativamente ao percentual devido como contribuições
previdenciárias e de seguro de acidentes do trabalho, incidente sobre a mão de obra inclusa no
citado documento.  3. Inexistindo provas de que as contribuições discutidas foram recolhidas
pelas empreiteiras, pode o INSS apurar indiretamente o débito, através dos valores parciais da
mão-de-obra constantes das Notas de Prestações de Serviços, face à autorização contida no art.
33, § 4º, da Lei nº 8.212/91. 4. Inaplicável o verbete da Súmula 126 do extinto TFR, pois
pressupõe o ajuizamento de execução contra o dono da obra, o que não é o caso. Ademais,
afronta o CTN e a Lei nº 8.212/91.  5. Imputação não elidida, apelação improvida. [18]

 

A cessão de mão-de-obra no âmbito de empreitada global na construção civil firmado entre "A"
e "B" (empreiteira) submete-se à disciplina do art. 30, inc. VI, da Lei 8.212/91 e do supracitado
artigo do CTN, que erigiu a responsabilidade solidária do dono da obra com o construtor ou
empreiteiro, no que diz respeito ao recolhimento de contribuição social, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo.

Somente se admite a isenção da responsabilidade solidária do dono da obra, acaso este logre
comprovar haver exigido da empresa construtora contratada o recolhimento dos créditos devidos
à Previdência, quando do pagamento das faturas da referida contribuição, com base nos arts. 57
e 58, do Regulamento de Custeio da Previdência Social. Ademais, é cediço na jurisprudência
pátria, inclusive na Egrégia Superior Corte de Justiça que a transferência dos encargos
previdenciários ao dono da obra, por contrato, não interfere na obrigação fiscal.

As avenças particulares não obrigam o fisco, que continua com o direito de exigir de um ou de
outro, dono da obra e construtor, o pagamento da contribuição, em face da solidariedade, de
acordo com a exegese do art. 123, do CTN. Por conseguinte, válida a autuação efetivada pelo
INSS à míngua de comprovação do recolhimento das exações previdenciárias, pois, sendo
solidária a responsabilidade passiva, os devedores responder cada qual, pela integridade da
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dívida.

 

 

5. CONCLUSÃO

O interesse comum inserido no conceito da solidariedade tributária é determinante para a
caracterização da verdadeira definição da solidariedade. A solidariedade natural disposta no
inciso I do artigo 124 de Código Tributário Nacional não se configura espécie de
responsabilidade, pois não necessita de previsão legal para sua aplicação.

Caso fosse necessária a previsão legal específica para a solidariedade natural seria desnecessária
a previsão do disposto no inciso II do mesmo artigo, onde prevê os casos de solidariedade que
dependem de uma previsão legal.

O que ocorre com a solidariedade do inciso I é uma situação em que os sujeitos passivos são co-
obrigados com o pagamento integral do tributo, pois mesmo que exista uma eleição da figura do
contribuinte, não se trata de uma relação como na sucessão tributária, na solidariedade, os
devedores posicionam-se frontalmente com o fisco.

A solidariedade do artigo 124, I do CTN não se trata puramente de uma responsabilidade, mas
de uma forma que possa comportar a sujeição passiva direta e indireta, sendo a primeira
caracterizada pela relação direta como fisco e a segunda no papel de responsável pela porção
que caiba ao outro devedor vez que ambos respondem por toda obrigação fiscal.

Portanto, o artigo 124, I do Código Tributário Nacional revela-se como um núcleo fundamental e
irradiador das diretrizes essenciais à imposição de solidariedade tributária, não podendo qualquer
norma afastar tal premissa. Assim, é necessária a existência de um interesse comum na
circunstancia que constitua o fato gerador, sob pena de total desvirtuamento ou exigência
tributária à pessoa estranha a relação jurídica tributária.

Pelo exposto, a solidariedade não se presume sendo, obrigatoriamente, decorrente de lei. A
expressão "interesse comum no fato gerador" citada no artigo 124, I do Código Tributário
Nacional não é um simples elemento factual, e sim interesse jurídico devendo segundo
entendimento dos tribunais é necessária juridicidade, não sendo relevante o interesse
econômico, social, político e fático e participação do fato gerador da obrigação principal no
mesmo pólo da relação jurídica.
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[1] ATALIBA, Geraldo Ataliba. Hipótese de Incidência Tributária. 6.ed. São Paulo: Malheiros,
2009. p. 51.

[2] descrição legal, hipotética, de um fato, estado de fato ou conjunto de circunstancias de fato.

[?] o CTN traz o conceito de sujeito passivo da obrigação acessória da seguinte forma: "Art.
122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada as prestações que constituam o
seu objeto."

[4] a multa por ser pecuniária tem natureza de obrigação principal.
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SUPERREGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA: POLUIÇÃO JURÍDICA EM TEMPOS DE
ESQUECIMENTO DA VONTADE GERAL.

TAX OVERREGULAMENTATION: TAX: LEGAL POLLUTION IN TIMES OF FORGETFULNESS OF THE
"GENERAL WILL".

JosÉ PÉricles Pereira De Sousa
Vitor Soares De Lima

RESUMO
A especificidade da legislação tributária não apenas compromete o seu entendimento pelos
intérpretes especializados, mas, essencialmente, retira do cidadão comum a possibilidade
democrática de conhecê-la e de se planejar a partir desse conhecimento. Essa constatação
moveu pesquisa bibliográfico, a fim de se revisarem doutrinas acerca das consequências danosas
dos intrincamentos conceituais presentes nas leis fiscais. Além disso, adverte-se que o conteúdo
de difícil acesso da legislação repercute em desconfiança nos procedimentos do Fisco, inclusive
nas respostas a demandas do contencioso administrativo. O Poder Judiciário é, em diversos
instantes, acionado para explicitar obviedades da legislação que, entretanto, são inalcançadas
pela maioria dos atores sociopolíticos - o que contribui para o seu assoreamento sistêmico.
Nessa linha de raciocínio, propugnou-se uma semântica menos técnico-econômica e financeira à
lei fiscal, com vistas a prestigiar a formação de uma cultura jurídica aberta às manifestações dos
diversos intérpretes possíveis, eis que a lei tributária é importante demais para ser tão fechada a
pequenas castas de estudiosos.
PALAVRAS-CHAVES: lei TRIBUTÁRIA; DIFICULDADES TÉCNICO-SEMÂNTICAS; DIMINUIÇÃO
DE POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS; DEMOCRACIA.

ABSTRACT
The specificity of the tax law not only undermines their understanding by specialized interpreters,
but essentially removes the democratic possibility of ordinary citizen know it and to plan himself
from that knowledge. This finding moved a bibliographic research in order to revise doctrines
about the harmful consequences of the intricate concepts present in the tax laws. Furthermore,
this work warns that the inaccessible content in the legislation passed on suspicion of tax
authorities in procedures, including in response to demands of administrative litigation. The
judiciary is, in several moments, acioned to explain truisms in the legislation that are, however,
unreached by most socio-political actors - which contributes to its systemic siltation. In this line
of reasoning, we propose a less technical, economic and financial semantics for tax law, in order
to honor the formation of an open culture of legal manifestations of the various interpreters
possible, because the tax law is too important to be as closed for a small caste of scholars.
KEYWORDS: tax law; DIFFICULTIES TECHNICAL-semantics; DECREASE of interpretive
possibilities; DEMOCRACY.

I. Introdução
 

O Banco Mundial e a Consultoria internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), em dezembro de
2008, divulgaram estudo no qual o Brasil ostentou recorde daqueles que ninguém se orgulha: é o país onde
mais se gasta tempo para pagar tributos. A estatística evidenciou que o empresariado brasileiro necessita,
em média, de 2.600 (duas mil e seiscentas) horas por ano separadas para atos tendentes à adimplência
dessas cobranças governamentais. Portanto, o exercício financeiro regular das empresas nacionais se
subtrai em 108 (cento e oito) dias entre a elaboração de cálculos, o preparo de documentos, o
cadastramento junto aos órgãos competentes e o contato com os mecanismos físicos ou eletrônicos de
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pagamentos disponibilizados pelos Governos.
 
A pesquisa analisou os sistemas tributários de 181 (cento e oitenta e um) países, considerando o

grau de facilidade encontrado por empresas de pequeno a médio porte para quitar suas obrigações fiscais,
no período de 2007 a 2008. Por curiosidade, o segundo lugar nessa estatística está longe: é Camarões, onde
o empresariado carece de 1.400 (mil e quatrocentas) horas anuais para cumprir seus deveres junto ao Fisco.

 
Os países da América Latina, em geral, possuem sistemas complexos de tributação. Venezuela e

Bolívia, por exemplo, estão entre os dez primeiros países na lista da PwC e do Banco Mundial, contudo, a
diferença é enorme em relação a nós: os venezuelanos gastam 864 (oitocentas e sessenta e quatro) horas, e
os bolivianos, 1.080 (mil e oitenta) horas anuais para ficar em dia com o Governo [1].

 
Interessante notar que esses dados não consideram outra realidade em que o Brasil é campeão,

negativamente: a carga tributária. É dizer, o debate instrumentalizado por esses números diz respeito
apenas ao intrincamento estrutural da tributação a que se submetem os empresários atuantes no Brasil, sem
transparecer, de outro lado, que não é somente difícil saber tudo o que se deve, mas também é difícil
pagar tudo o que se deve.

 
Este artigo, valendo-se do mesmo corte metodológico da pesquisa divulgada, por três razões

básicas, acentua somente aspectos concernentes à “complicação” representada pela legislação tributária
nacional. A primeira, porque o tema da elevada carga tributária brasileira pode ser facilmente encontrado
noutros e mais abalizados estudos. A segunda, porque determinadas correlações entre a abrangência e a
complexidade da legislação tributária, os resultados do contencioso administrativo-tributário e o
exponencial incremento das demandas fiscais no Poder Judiciário ainda parecem, insuficientemente,
discutidas na doutrina, na jurisprudência e na prática administrativa de um país que almeja ser a quinta
maior economia do mundo em breve. E, finalmente, porque não só empresários são afetados com o
confuso panorama das normas tributárias, mas, bem ao contrário, todos os cidadãos sofrem de crônica
incompreensão de suas próprias leis no tocante ao dever fundamental mais afamado: o de pagar tributos.
 
II. Breve esteio filosófico
 

A disputa por espaços institucionais numa democracia, potencialmente, traduz vontade de
participação nas decisões do Estado e, portanto, nos rumos tomados pela sociedade. O ideal, quanto a isso,
seria um amplo debate de argumentos repercutindo na construção de consensos (parciais, quase sempre)
em torno de projetos aptos a modificar a realidade para melhor: nada que os livros de Jürgen Habermas
[2], por exemplo, já não tenham proposto e explicado à exaustão.

 
Contudo, a práxis degenera esse embate entre os poderes, que, em tese, parece tão salutar. Noutras

palavras, o enfrentamento direto entre os poderes eleitos (em especial) – mas entre eles e o Judiciário
também, nos últimos anos – em nome de maior “visibilidade”, de maior “destaque” junto à cena
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sociopolítica, gera consequências que, longe de aprimorarem a experiência democrática, desalinham
totalmente a condução do Estado.

 
Aliás, esse tema nem mesmo é novo ou inusitado, na medida em que autores como Bruce

Ackerman [3] discutem há décadas as melhores formas de o elemento constitucional da separação dos
poderes constituídos se inteirar com o postulado igualmente constitucional da harmonização deles.
Contudo, deve ser resgatado numa pesquisa acerca da sobrecarga da legislação tributária, eis que esse
fenômeno, em parte, decorre da concorrência entre os três poderes constituídos por espaços de poder
sóciopolítico.

 
Com isso, relembra-se que a arena na qual os representantes dos poderes constituídos buscam

realce para cada uma de suas atuações possui perímetro limitado e, por lógico, faz-se pequena e disputada
para os três. Essa arena é a própria base social, que deve ser impressionada a cada instante, a fim de que
os representantes obtenham sua adesão e, via de consequência, mantenham a estrutura de poder já
previamente equipada.

 
Em verdade, esse debate seria abstratamente singelo, não fosse impregnado de um histórico

áspero. Ora, o Poder Executivo, em todos os tempos anteriores ao século XIX, com raras exceções, fora
prevalente no arquétipo estatal, ou seja, sempre houve Faraós, Imperadores, Reis, Ditadores, Generais,
Presidentes ou figuras congêneres que tomavam a dianteira das políticas públicas. Depois, no espalhar da
Filosofia Iluminista e das revoluções e estruturas burguesas de organização do Estado (portanto, após as
condições ideológicas, sociais e econômicas propícias), os Parlamentos ganharam o status de âmago, de
coração do Estado, sagrando-se o Legislativo, então, o poder constituído definidor dos assuntos mais caros
à comunidade política [4]. E, por derradeiro, neste início de século XXI fora o Poder Judiciário que, enfim,
despertou seu cariz eminentemente político, reconhecendo sua equipotência em relação às demais
atividades estatais previstas na Constituição e, a par disso, percebeu-se, em determinados contextos, numa
posição de vantagem na comparação com os outros poderes constituídos [5].

 
Como se antecipou, aquilo que, na teoria, poderia impulsionar o Estado – a relação de contenção

mútua entre os poderes –, na prática, revelou-se um jogo político de alternância na dominação do cetro
estatal.

 
No contexto brasileiro moderno, a contenda entre os três poderes é, ao menos implicitamente,

suscitada nos próprios textos normativos, tanto da Constituição quanto das leis que lhe seguem: nosso
ordenamento jurídico não cuida das funções de cada poder constituído. É antecedente lógico à análise da
hipertrofia de um determinado poder ou da retração de determinado outro na ambiência democrática, que
se conheça, ao certo, o limite de cada qual. E, no Brasil, as leis preveem, digamos, zonas limítrofes, mas
não contornos definidos de cada atividade administrativa.

 
A Constituição de 1988 somente previu os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do
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Poder Judiciário, com competências discriminadas, todavia, não talhou uma espécie de “competência
geral” ou uma “missão institucional” precisa, para cada uma das atividades estatais. É como se a Carta
Magna supusesse autoevidente ou autoexplicativa a missão dos três poderes, logo, não delineou cláusula
informando que o Judiciário iria proteger a ordem jurídica: simplesmente existem competências
determinadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e assim por diante, em que se
depreende isso.

 
Não há, também, uma cláusula especificando que o Poder Executivo formulará políticas públicas

e cuidará da reserva do possível. A Constituição informa as competências do Presidente e do Vice-
Presidente da República e atribui competências à União: ponto final. Outrossim, não se caracteriza o
Legislativo como o guardião dos anseios sociais e das ideologias. A Carta apenas confia competências à
Câmara dos Deputados e ao Senado, assim como ao Congresso Nacional (órgão que representa a reunião
de ambas as casas legislativas).

 
Sem embargo, portanto, conclui-se que a Constituição vigente não se refere à tarefa particular de

cada poder constituído e, por certo, importaria compreender se essa “omissão” fora proposital ou se se
configurou atecnia legislativa. Bom, qualquer interpretação da Carta Magna deve efetivá-la ao máximo,
dentro de suas potencialidades, então soaria duvidoso afirmar que houve omissão constitucional intrínseca
– e diversas vozes se levantariam a dizer que se está conspirando contra o ideal de transformar a
Constituição num texto vívido.

 
Assim, menos polêmico é asseverar que o Poder Constituinte, por vontade própria, autorizou à

dinâmica política posterior a determinação da natureza de cada Poder Constituído. Em outros termos,
melhor pareceu à Constituição entregar aos movimentos democráticos do porvir a distribuição de tarefas
entre os poderes constituídos, sem um estabelecimento prévio e cerrado. Dessa maneira, decantando
apenas as atribuições básicas dos representantes de cada função estatal, seria possível a noção da
relevância e da essência de cada uma, sem, no entanto, atá-las a uma única ocupação.

 
O que se examina, dessa forma, é que a Carta Política não definiu, qual Montesquieu [6], as leis

apenas ao Legislativo, os julgamentos somente ao Judiciário e a administração e realização orçamentária
exclusivamente ao Executivo. Em vez disso, a redação magna delineou também “momentos” de justiça
institucional ao Legislativo, de elaborar leis ao Executivo e de agir feito Administração ao Judiciário.

 
Desse enquadramento formal vago que a Constituição deu a cada um dos poderes, é possível

induzir que, ao longo do tempo de exercício da democracia, houve um sufocamento gradativo de suas
interações entre si e com os cidadãos. Noutros termos, ao fixar competências para órgãos e não,
“filosoficamente”, para poderes (enquanto todos unitários e separados entre si), a Constituição propiciou
uma disputa institucional por espaço. Cada poder ensejou uma proteção tal a seus órgãos, de modo a
alcançar maior influência segundo o número de atividades exercidas no âmbito do Estado Constitucional,
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que fora se fechando ao diálogo interpotencial.
 
Em vez de, pouco a pouco, dissolverem-se as áreas de tensão entre os poderes – inclusive pela

obrigação de serem harmônicos – tentaram destacar rigorosamente o que cabia a cada um no novo arranjo
constitucional.

Os dois problemas centrais que advieram nessa primazia da separação em detrimento da
harmonia foram (i) a adulteração de mecanismos relevantes, como, por exemplo, a Medida Provisória
(instrumento do Poder Executivo para “legislar” em momento crítico, que denote relevância e urgência) e
as Comissões Parlamentares de Inquérito (instrumento do Poder Legislativo para “julgar” em instantes
nevrálgicos para a democracia) e (ii) o alijamento dos cidadãos dessa disputa por espaço institucional, eis
que não contam funções específicas na Constituição nem as conhecem fora dela, o que os levou a se
amparar no Poder Judiciário, como se fosse aquele o seu canal de participação.

 
E essa procura pelo Judiciário não foi à toa. Era o único poder que estava, constitucionalmente,

obrigado a responder às demandas populares. Isto é, o Executivo, quando pressionado (de qualquer
maneira legítima [nãocriminosa]) preocupa-se, tão-somente, com o desgaste político que sofrerá, caso não
atenda o interesse da parcela da sociedade que o provoca. O Legislativo, quando cobrado por alguma
iniciativa sua já realizada ou ainda por se realizar, reflete se é mesmo necessário ou não atender à chamada
daqueles anseios sociais – ou se aquelas ideias não se compatibilizam com os “interesses do Estado”. Já o
Poder Judiciário, não. Inexiste essa triagem sobre o que ele irá responder, sobre o que deve se preocupar.
O pretório, compulsoriamente, responderá à demanda.

 
Neste ponto é que se encontram os pontos intrigantes da temática. A emissão de leis a todo

instante pelo Poder Legislativo, que perseguia com isso uma equiparação à grandeza institucional do Poder
Executivo, terminou contribuindo para o aumento da esfera de atuação do Poder Judiciário. Melhor
dizendo, o Legislativo, utilizando seu mecanismo principal – a efetiva possibilidade de aprovar leis –
tentou se expandir em face do Executivo, que sempre fora naturalmente influente por deter o controle
orçamentário, no entanto, nesse movimento, terminou por dar azo à dilatação do Judiciário, que trabalha
no cumprimento das leis (e dos orçamentos).

 
Perceberam os poderes constituídos, na tentativa de se separar em moldes estanques, o quanto

estavam dinamicamente ligados. Além disso, os constantes episódios de corrupção envolvendo membros
das Casas Legislativas provocaram surtos de hipolegitimidade daquele poder, que precisou enfrentar essa
crise não apenas apurando os casos noticiados na imprensa, mas, por certo, aprovando novas leis mais
simpáticas aos interesses imediatos da cidadania.

 
Então, assentada essa premissa, de que houve um grave desvio da função legislativa,

transparecendo um círculo vicioso de produção (desenfreada) de atos normativos, a partir dos quais o
Parlamento procurou fazer frente ao raio de autoridade dos demais poderes constituídos e, ao mesmo
tempo, construir uma imagem de poder atuante, é possível avançar ao problema específico desse estudo.
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III. A grande e obscura legislação tributária
 

Sem contar os níveis estaduais e municipais de governo, o Brasil possui 12.314 (doze mil,
trezentas e quatorze) leis ordinárias, 135 (cento e trinta e cinco) Leis Complementares, 13 (treze) leis
delegadas, 7.267 (sete mil, duzentos e sessenta e sete) Decretos, 2.481 (dois mil, quatrocentos e oitenta e
um) Decretos-Leis e 498 (quatrocentas e nove e oito) Medidas Provisórias. Somam-se, portanto, quase
23.000 (vinte e três mil) diplomas normativos apenas no âmbito federal [7].

 
É sintomático o fato de não existir nenhuma publicação que englobe, exatamente, o número de

atos normativos existentes no país. Estimam-se 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) leis, segundo
aproximações do Portal LexML (Rede de informação Legislativa e Jurídica, mantida pelo governo
brasileiro) [8] acaso considerados todos os municípios e estados. Todavia, esse número sobe para
10.000.000 (dez milhões) se incluídas as normas de caráter cogente, em todos os níveis hierárquicos, desde
a Constituição Federal, as Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas Municipais, todas as leis ordinárias,
Decretos, Regulamentos, Regimentos Internos, Portarias, Instruções Normativas, Pareceres vinculantes,
Ordens de Serviço etc. etc.

 
Na expressão de Mauro Cappelleti [9], trata-se de verdadeira poluição jurídica. Os cidadãos

passaram a viver numa “ambiência juridicamente desequilibrada”, sem conhecer os direitos nem os deveres
que possuíam. Com efeito, se o ordenamento jurídico existe para que seja respeitado por todos, o
lançamento diuturno de novas normas começou a dar um sentido figurado a essa exigência. Via de
consequência, transformou-se numa presunção falsa, ou, no mínimo, viciada, a de que devemos respeitar a
ordem jurídica [10], eis que não se reverencia algo que sequer se conhece por inteiro.

 
Por óbvio, para não esgarçar a questão indevidamente, é preciso ressaltar que nem todas as leis se

aplicam a todos. Na constatação de Geraldo Ataliba [11]:
 

Sabemos que não somos obrigados a obedecer a todos os milhões de comandos jurídicos em vigor. Na
verdade, cada um de nós só é obrigado a obedecer aos mandamentos cujas hipóteses nos contemplam
inequivocamente. Só quando uma hipótese legal colhe uma pessoa, é ela obrigada ao respectivo
mandamento.

 
Mas, de toda forma, é-se obrigado a um respeito/temor cego, ou, se se preferir, religioso, à

maioria das normas, tendo em conta que mesmo as mais comuns são pouco conhecidas. Nesse senso,
devotar acatamento a algo que nem se conhece redunda em fé e não em relação jurídica, propriamente. A
propósito, ao estrondoso número de leis no ordenamento brasileiro corresponde uma mítica de que existem
leis para todas as situações da vida e que, através delas, estamos sempre socorridos.

 
Contudo, no mundo da vida, o que se percebe é o exato contrário. Torna-se diuturna a impressão,

para o cidadão comum em particular, de que há leis para tudo aquilo que não lhe seja favorável e não há
lei alguma quando ele precisa de proteção contra determinada vicissitude da realidade.
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Nesse ponto, difícil discordar de Cappelleti, ao expor que a enorme vazão de leis é autêntica

poluição, isto é, em vez de agente fomentador de democracia, porque produto natural desse sistema, a lei,
na maioria das vezes, transfigura-se agente devastador para o balanceamento do meio democrático, por
entulhá-lo de discursos vazios de sentidos de aperfeiçoamento do Estado.

 
Ao lado disso, propala-se outra idéia recorrente no meio social, a de que não é necessária grande

complexidade nas discussões parlamentares para se emitir uma lei. Ora, era de se esperar essa inferência,
mais cedo ou mais tarde: o simples cálculo da quantidade de leis aprovadas em relação à quantidade de
dias trabalhados no Poder Legislativo é revelador. E essa perda de complexidade nas discussões repercute
numa fraqueza de conteúdo, que, na maior parte dos casos, a sociedade também notou ser intencional.

 
Os atores dominantes das Casas Legislativas se alimentam de uma sequência dantesca de acordos

e costuras políticas para confeccionar leis, na perspectiva clara de que, brevemente, estas serão
substituídas ou complementadas por outras – o que somente piora o círculo vicioso de emissão legislativa.
Assim sendo, praticamente nenhuma matéria carece, de fato, de exaustivo debate ou de tentativa de
consensos mais amplos antes de alcançar um texto normativo: basta uma mínima vontade política, eis que
ninguém se preocupará, no futuro, em aprovar nova lei a respeito do mesmo assunto.

 
A cidadania se deu conta de que a ordem jurídica, servindo a interesses inomináveis, mas

também representados por intermédio dos mesmos políticos profissionais que elegeu, pode se tornar caos
jurídico (com a licença pela impossibilidade lógica dessa expressão). A complicação e o espalhamento das
normas fazem com que nem mesmo os legisladores consigam estar a par do conteúdo que decidem em
nome do povo (ou atingir a compreensão da quantidade fraudulenta disso, como se alertou).

 
Porém, o assombroso número tratado nos primeiros parágrafos do tópico ainda permite outra

constatação, mais próxima ao nosso trabalho. Por se viver num Estado cujas receitas são, prioritariamente,
derivadas, é possível admitir que, pelo menos um quarto daquelas normas, referem-se a tributos e
obrigações correlatas, o que repercute num inventário fiscal [12] com 85 (oitenta e cinco) espécies
diferentes, quase todas o cidadão comum nunca ouviu falar, inclusive aquele indivíduo que pretende
investir seu dinheiro num empreendimento empresarial:
 
1. Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM - Lei
10.893/2004;
2. Contribuição à Direção de Portos e Costas (DPC) - Lei nº 5.461/1968;
3. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT - Lei nº 10.168/2000;
4. Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
também chamado "Salário Educação" – Decreto nº 6.003/2006;
5. Contribuição ao Funrural;
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6. Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA);
7. Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT);
8. Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae) -
Lei nº 8.029/1990;
9. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC) -
Decreto-Lei nº 8.621/1946;
10. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes
(SENAT) - Lei nº 8.706/1993;
11. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) -
Lei nº 4.048/1942;
12. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR) - Lei
nº 8.315/1991;
13. Contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI) - Lei nº 9.403/1946;
14. Contribuição ao Serviço Social do Comércio (SESC) - Lei nº 9.853/1946;
15. Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (SESCOOP) - art. 9, I,
da MP nº 1.715-2/1998;
16. Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (SEST) - Lei 8.706/1993;
17. Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados);
18. Contribuição Confederativa Patronal (das empresas);
19. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE
Combustíveis - Lei nº 10.336/2001;
20. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Remessas
Exterior - Lei nº 10.168/2000;
21. Contribuição para a Assistência Social e Educacional aos Atletas
Profissionais - FAAP - Decreto nº 6.297/2007;
22. Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Emenda
Constitucional nº 39/2002 (art. 149-A, CF);
23. Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – CONDECINE - art. 32 da Medida Provisória nº 2228-1/2001 e Lei nº
10.454/2002;
24. Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - art. 32 da Lei nº
11.652/2008;
25. Contribuição Sindical Laboral (não se confunde com a Contribuição
Confederativa Laboral, vide comentários sobre a Contribuição Sindical
Patronal);
26. Contribuição Sindical Patronal (não se confunde com a Contribuição
Confederativa Patronal, já que a Contribuição Sindical Patronal é obrigatória,
pelo artigo 578 da CLT, e a Confederativa foi instituída pelo art. 8, inciso IV, da
Constituição Federal e é obrigatória em função da assembléia do Sindicato que
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a instituir para seus associados, independentemente da contribuição prevista
na CLT);
27. Contribuição Social Adicional para Reposição das Perdas Inflacionárias
do FGTS - Lei Complementar nº 110/2001;
28. Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS);
29. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
30. Contribuições aos Órgãos de Fiscalização Profissional (OAB, CRC,
CREA, CRECI, CORE etc.);
31. Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água,
rede de esgoto etc.;
32. Fundo Aeroviário (FAER) – Decreto-Lei nº 1.305/1974;
33. Fundo de Combate à Pobreza - art. 82 da EC 31/2000;
34. Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) - Lei 5.070/1966
com novas disposições da Lei nº 9.472/1997;
35. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
36. Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) -
art. 6º da Lei 9.998/2000;
37. Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades
de Fiscalização (Fundaf) - art. 6º do Decreto-Lei nº 1.437/1975 e art. 10 da IN
SRF nº 180/2002;
38. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel) - Lei nº 10.052/2000;
39. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
40. Imposto sobre a Exportação (IE);
41. Imposto sobre a Importação (II);
42. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
43. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
44. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
45. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR - pessoa
física e jurídica);
46. Imposto sobre Operações de Crédito (IOF);
47. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS);
48. Imposto sobre Transmissão Bens Inter-Vivos (ITBI);
49. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD);
50. INSS Autônomos e Empresários;
51. INSS Empregados;
52. INSS Patronal;
53. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);
54. Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do
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Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
55. Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro;
56. Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de
Graduação - Lei nº 10.870/2004;
57. Taxa de Classificação, Inspeção e Fiscalização de produtos animais e
vegetais ou de consumo nas atividades agropecuárias - Decreto-Lei
1.899/1981;
58. Taxa de Coleta de Lixo;
59. Taxa de Combate a Incêndios;
60. Taxa de Conservação e Limpeza Pública;
61. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA - Lei 10.165/2000;
62. Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Lei
10.357/2001, art. 16;
63. Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e
federais);
64. Taxa de Fiscalização da Aviação Civil - TFAC - Lei 11.292/2006;
65. Taxa de Fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA - art. 13 e 14
da MP 437/2008;
66. Taxa de Fiscalização CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Lei
7.940/1989;
67. Taxa de Fiscalização de Sorteios, Brindes ou Concursos - art. 50 da MP
2.158-35/2001;
68. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Lei 9.782/1999, art. 23;
69. Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro -
TFPC - Lei 10.834/2003;
70. Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar - TAFIC -
art. 12 da MP 233/2004;
71. Taxa de Licenciamento Anual de Veículo;
72. Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares
e Radioativos e suas instalações - Lei nº 9.765/1998;
73. Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal;
74. Taxa de Pesquisa Mineral DNPM - Portaria Ministerial 503/1999;
75. Taxa de Serviços Administrativos – TSA – Zona Franca de Manaus - Lei
9.960/2000;
76. Taxa de Serviços Metrológicos - art. 11 da Lei nº 9.933/1999;
77. Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP);
78. Taxa de Outorga e Fiscalização - Energia Elétrica - art. 11, inciso I, e
artigos 12 e 13, da Lei 9.427/1996;
79. Taxa de Outorga - Rádios Comunitárias - art. 24 da Lei 9.612/1998 e nos
art. 7º e 42 do Decreto 2.615/1998;
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80. Taxa de Outorga - Serviços de Transportes Terrestres e Aquaviários -
art. 77, incisos II e III, a art. 97, IV, da Lei 10.233/2001;
81. Taxas de Saúde Suplementar - ANS - Lei 9.961/2000, art. 18;
82. Taxa de Utilização do SISCOMEX - art. 13 da IN 680/2006;
83. Taxa de Utilização do MERCANTE - Decreto 5.324/2004;
84. Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais);
85. Taxa Processual Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
- Lei nº 9.718/1998.
 

O interessante disso é que a lei, nas teorias democráticas radicais (qual a rousseauniana ou a
kantiana), é a expressão da vontade geral, da soberania popular. Então, como é possível que o soberano
não conheça os tributos que ele mesmo elaborou? A lei, que deveria ser fruto de intensa discussão social,
converte-se em instrumento para extirpar qualquer discussão social e, portanto, os contribuintes são
obrigados a concordar com algo que nunca tomaram parte na confecção [13].

Afora a quantidade de leis tributárias, há, ainda, o nível de detalhamento técnico delas. Em
séculos de aplicação, forjou-se uma natureza à legislação tributária, de ser regulamentista, ou seja, de não
se limitar a fixar diretrizes ou princípios, mas acabar tecendo considerações contábeis e de obrigações
acessórias relativas às exações. Essa natureza artificial almejava expulsar o exercício da interpretação, em
nome de suposta segurança jurídica, com a padronização das informações e dos dados fiscalizáveis.
Entretanto, não se deve esquecer que as ciências financeiras e econômicas não se confundem com a
ciência jurídica. O argumento econômico é que pondera para uma segurança técnica, ao passo que o
argumento jurídico se assegura no ato de interpretar, que é tão próprio do Direito. Aliomar Baleeiro [14]
relembra:

 
O legislador se utiliza de signos, que significam simples expressões referenciais (de denotação), ato
linguistico, cuja função é denotar, referir. O objeto referente pode ser um instituto jurídico
determinado, mas o seu sentido ou descrição definida, a sua significação plena só é alcançada na
norma. O objeto referente vem a ser, em última análise, a própria norma.
 

Nesse sentido, Alfredo Augusto Becker [15] prega uma reeducação dos operadores do Direito
Tributário que, segundo ele, só será possível quando sujeitarmo-nos ao incômodo de dissecar e
reexaminar, sistematicamente, todos os conceitos e princípios desse ramo jurídico, principalmente aqueles
considerados “óbvios”.

 
Aliás, o doutrinador gaúcho indica que o grande equívoco do Direito Tributário é se considerar

mero explicitador de realidades econômicas (préjurídicas):
 
O maior equívoco no Direito Tributário é a contaminação entre princípios e conceitos jurídicos e
princípios e conceitos préjurídicos (econômicos, financeiros, políticos, sociais, etc.). Esta
contaminação prostitui a atitude mental jurídica, fazendo com que o juiz, a autoridade pública, o
jurista, o advogado e o contribuinte desenvolvam (sem disto aperceberem) um raciocínio pseudo-
jurídico. Deste raciocínio pseudo-jurídico resulta, fatalmente, a conclusão invertebrada e de borracha
que se molda e adapta ao caso concreto segundo o critério pessoal (arbítrio) do intérprete do direito
positivo (regra jurídica). Em síntese: aquele tipo de raciocínio introduz clandestinamente a incerteza e a
contradição para dentro do mundo jurídico;
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incertezas e contradições que conduzem todos ao manicômio jurídico tributário e à terapêutica e à
cirurgia do desespero.

 
Por conta desse fenômeno é que o texto legal tributário se torna inacessível ao empresário e ao

“cidadão comum”, a ponto de se transformar em desimportante a circunstância de um indivíduo procurar,
diretamente, sua leitura. De fato, a lei precisará ser traduzida por alguém com formação jurídica ou
contábil, ou ambas, observadas as peculiaridades dos normativos fiscais.

 
Essa conjuntura, surpreendentemente, é encarada com naturalidade, no Brasil, quando, na

verdade, configura-se autêntico absurdo [16]. O discurso em defesa do tecnicismo deitado na lei, em vista
de uma suposta simplificação de cálculos e de uma facilidade aos contribuintes advinda do intenso
detalhamento dos procedimentos necessários à declaração e ao pagamento dos tributos, é falacioso.
Desbanca esse sofisma, aliás, o aumento considerável no número de demandas tributárias, tanto
administrativas quanto judiciais.

 
Nem convence a tese simplista de que teria havido apenas um crescimento generalizado na

quantidade de empresas – ou de pessoas físicas e jurídicas – a reclamar junto à Administração Tributária
(que age baseada na legislação tributária). Houve, isto sim, um incremento na complexidade geral do
sistema legislativo de forma tão acentuada que somente aos agentes fiscais estatais eram dadas as
interpretações economicamente condizentes dos textos.

 
Houve, em decorrência, uma transposição das disputas travadas no âmbito do contencioso

administrativo-tributário para a Justiça institucional, particularmente porque o contribuinte percebera o
menor tecnicismo do Poder Judiciário. É dizer, o contribuinte preferiu o diálogo com quem falava sua
mesma língua: o juiz. Enquanto a Administração Fiscal continuava teimando em considerar essa língua
inculta e feia [17].

 
Por óbvio, não se defende, aqui, a perda do cariz técnico da lei fiscal, não obstante, cumpre

apontar a contradição nos próprios termos representada na hipótese de uma lei não possuir tessitura
abertura o suficiente para ser inteligível a todos ou, ao menos, à maioria dos que estão sob sua guarda. A
linguagem é vetor essencial para o decantamento do programa normativo na realidade fática e, no caso da
lei tributária, quase sempre os signos escolhidos impossibilitam a compreensão do maior número possível
de intérpretes, o que não permite compor uma ordem jurídica enquanto cultura [18].

 
Esse fator se reflete no desrespeito (por vezes até involuntário) da ordem tributária, simplesmente

porque o infrator ou não conhece a lei ou, conhecendo-a, não tem consciência de seu alcance. Portanto, a
persistir o número de atos normativos existentes e o alto grau de tecnicidade de seu conteúdo, nunca se
permitirá a formação de uma cidadania voltada ao cumprimento espontâneo e ao aperfeiçoamento do
Direito Tributário, continuando, então, sua sina de ramo jurídico destinado a uns poucos “iluminados”.
 
IV. Conexão entre o resultado dos procedimentos administrativotributários
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e os processos judiciais, por efeito da complexidade legislativa
 

Nas amarras de um campo tão específico do conhecimento, os cidadãos se obrigam a provocar o
Poder Judiciário. Por evidente, não sabendo os direitos ou os deveres que têm, é preferível se acudir de um
poder que os explicite de modo mais esclarecedor que a própria lei. O que, inclusive, explica o número de
ações judiciais extremamente simples na seara tributária: os jurisdicionados, em diversos processos, se
valem da Justiça tão-só para consultá-la sobre seus direitos e deveres (vez que não conseguem extraí-los
da lei em si).

 
Ricardo Lobo Torres [19], na mesma linha do que tratamos aqui, afirma categoricamente que

melhor teria sido não existir o capítulo IV, Título I, Livro II, do Código Tributário Nacional
(“Interpretação e Integração da Legislação Tributária”), visto que é sem fundamento se tratar de princípios
próprios da interpretação do Direito Tributário (p. 60): nenhuma codificação, qual tentaram os romanos ou,
muito depois, os franceses e os alemães, pode conter todas as ferramentas hermenêuticas que respondam
às tramas da vida real. O abuso legislativo, aí, atingiu a necessidade de estabelecer normas sobre a
interpretação de normas.

 
O catedrático da UERJ [20] denota, outrossim, que o Código Tributário – poder-se-ia dizer “a lei

tributária” como um todo – falha em pensar nos seus aplicadores como uma casta reduzida:
 
O CTN é insuficiente, ainda, porque não se refere ao processo democrático (legislativo, judicial e
administrativo) sem o qual não se instaura a atividade hermenêutica. E, pior, ainda procurou, em suas
linhas gerais, como veremos ulteriormente, privilegiar o papel do legislador em detrimento do juiz.
Quem interpreta o direito tributário? Interpretam-no todos aqueles que o aplicam, eis que não se
separam a interpretação e a aplicação da norma tributária, como já deixou claro a hermenêutica
capitaneada por Gadamer. Interpretam-no, pois, o Legislativo, o Judiciário, a Administração, os
advogados, os contadores, os planejadores fiscais, os lobbistas e os contribuintes. Não existe um
numerus clausus de intérpretes do direito tributário.

 
A questão de como mudar esse panorama nos remete à dignidade da legislação [21]. Ora, se a

diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é possível sobrecarregar o Estado de normas, sob pena
de intoxicá-lo em vez de fortalecê-lo. Uma lei deveria ser o mais importante veículo da cidadania e da
democracia, contudo, o Judiciário está parecendo mais efetivo ao cidadão, nos dias presentes, afinal, lida e
ameniza um conflito concreto de uma maneira que a lei não se demonstrou capaz.

 
Na práxis democrática formada com essas distorções, o cidadão comum não conseguiu enxergar

na lei uma garantia – como o ideal liberalista Moderno sinalizava – porque, no fundo, as leis garantem
qualquer coisa: um lado e outro de uma disputa de interesses conseguem se escorar em leis diferentes! Soa
preferível, mesmo, convocar um terceiro (“imparcial”) para resolver a situação.

 
O que se diagnostica, porém, é algo mais profundo. As empresas e cidadãos manejam recursos

administrativos, inaugurando essa instância, na espera que seu direito apareça, no entanto, muitas vezes, o
julgamento extremamente técnico no âmbito das respectivas Receitas (Federal, Estadual ou Municipal)
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simula ao contribuinte – leigo – uma tendência pró-Fisco [22]. Ou seja, em diversos contextos, o
desentendimento se converte em desconfiança.

 
Não compreendendo o modo como a legislação tributária foi aplicada à espécie, o contribuinte

(pessoa física ou jurídica) prefere, após esgotar as vias administrativas, apelar ao Poder Judiciário,
considerando que, de regra, os membros dessa instância não se mostram especialistas na matéria fiscal.

 
Isto não quer dizer que os juízes não entendam tanto de Direito Tributário quanto os Auditores

Fiscais e Analistas Tributários das Receitas, e.g., entretanto, há detalhes matemáticos, contábeis e
determinadas obrigações acessórias que são relevadas pelo Judiciário em nome de uma maior proteção aos
direitos fundamentais dos contribuintes – algo que, via geral, os cidadãos não conseguem alcançar nos
autos de um procedimento administrativo.

 
Dessa maneira, propalam sempre a necessidade de uma mudança de mentalidade ou de

estruturação dos órgãos administrativos fiscais de julgamento, entretanto, a alteração mais simples que
poderia se estabelecer é no próprio texto das leis. É evidente que as demais soluções poderiam se mostrar
eficazes, porém modificam conjunturas que deitam raízes em diversos interesses politicamente
significativos e, sob esse aspecto, parecem distantes, no atual quadrante histórico.

 
Por outro lado, é patente verificar uma incongruência na relação processo administrativo/processo

judicial: a de que existe uma vantagem comparativa, em termos de aplicação de princípios constitucionais,
a favor do Poder Judiciário. Ora, uma democracia ideal supõe que todos os atores estatais estejam
direcionados ao cumprimento dos direitos fundamentais dos contribuintes, logo, Executivo (Administração
Tributária) e Judiciário estão em pé de igualdade quanto ao deferimento daquilo que é direito inexorável
do contribuinte. Entretanto, a própria atitude de determinadas pessoas físicas ou jurídicas, que ingressam
na instância administrativa tão-só para usufruir dos efeitos benéficos disso (suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, por exemplo) e aguardar um resultado positivo para sua argumentação, causa, nos órgãos
do Fisco, uma cautela maior em evitar fraudes por parte dos contribuintes. Novamente, um círculo vicioso
de desconfiança mútua.

 
Logo, fosse a legislação tributária menos legislação econômica, financeira ou contábil; fosse

menos restrita a um grupo de versados na área fiscal, o contribuinte poderia controlar melhor seu próprio
planejamento tributário, entendendo bem seus direitos e deveres nesse campo. E a Administração poderia
temer menos as lacunas da lei, a partir das quais, via comum, os contribuintes obtêm vantagens pecuniárias
em detrimento do Erário. Separar-se-ia elisão fiscal de desonestidade com maior nitidez. Separar-se-ia
arbítrio da Administração de justiça fiscal sob os auspícios de todos os contribuintes. E o Poder Judiciário,
enfim, seria menos assoreado.

 
V. Conclusão
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Não há dúvida de que a separação do poder estatal em três microssistemas (Administração,
Legislação e Justiça) atende critérios de pragmaticidade herdados do constitucionalismo do século XVIII,
porém, para o século XXI, de maneira alguma, essas esferas não devem representar uma trifurcação, ou
seja, três caminhos diferentes de gerência do Estado.

 
Por isso, cada vez mais os conceitos de sinergia, de responsabilidade e de responsividade

pressionam os três poderes constituídos a descobrir a verdadeira face da harmonização de suas atuações.
Noutros termos, a necessidade de responder, pronta e efetivamente, às demandas sociais, econômicas,
políticas (e de todas as ordens) do Estado democrático de Direito, força um arranjo dos poderes
constituídos tendente a restaurar seu dever de cooperação e de diálogo institucional, sob pena de falência
do Estado, principalmente porque o Judiciário, avulso que está, não suportará essas demandas.

 
Nessa ordem de ideias, a emissão indomável de normas, na tentativa de hipertrofiar o trabalho do

Poder Legislativo redunda num recrudescimento consequente dos Poderes Executivo e Judiciário, o que é
nocivo para o Estado, eis que a interpretação das leis deve se aproximar do máximo de intérpretes possível
e não somente ser exercitada pelos representantes do poder estatal constituído.

 
Essa realidade se torna hiperbolizada no campo tributário. As diversas exações que se paga, com

previsão normativa, porém sem que os cidadãos saibam quem, exatamente, as cobra, como, para que
finalidade, para onde essas verbas se direcionam etc. demonstram que a vontade geral que guia a
elaboração de uma lei é pura especulação teórica.

 
Se o Direito convive numa tensão intrínseca de ordenar as condutas humanas, o Direito Tributário,

notadamente, mergulha numa tensão ainda maior: a conduta regulada é de entregar dinheiro ao Estado.
Nessa toada, não é aceitável no paradigma do Estado “democrático” de Direito que se perpetue o
desconhecimento e a incompreensão da lei tributária, por parte da maioria dos cidadãos.

 
A maior divulgação das leis na mídia, por exemplo, não basta, porque, de regra, essa forma de

popularizar o ordenamento jurídico é precedida de uma “tradução” das leis à linguagem usual. O que se
deve buscar é que a juridicidade dos textos legislativos tributários supere a sua tecnicidade, eis que o
atributo de jurídico não distingue a lei a um patamar semântico inalcançável: o elemento jurídico se
realiza, precisamente, na medida em que é compreendido por todos [23].

 
É tempo de resgatar a dignidade da legislação tributária, tornando-a conhecida no meio social

pelos fatores positivos que engendra (no impulsionar de políticas públicas, por exemplo), em vez de se
propagar, exclusivamente, o viés negativo de sua incidência (o confisco dos lucros e das poupanças
particulares). Essa direção democrática carece, no entanto, que todos tenhamos a possibilidade de
participar na elaboração e na aplicação das leis fiscais e não somente tenhamos de cumpri-las – sem, ao
menos, entendê-las.
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TRIBUTAÇÃO, DEMOCRACIA E MEIO AMBIENTE: A UTILIZAÇÃO DE NORMAS
TRIBUTÁRIAS INDUTORAS 

TAX LAW, DEMOCRACY AND ENVIRONMENT: INDUCTIVE TAX NORMS

Sarah Maria Linhares De Araújo

RESUMO
O presente trabalho trata a questão da democracia e sua vinculação ao desenvolvimento de
políticas públicas no meio ambiente. Nos últimos anos, o meio ambiente passou a ser foco de
diversos debates, sendo o jurídico um deles. Ocorre que, para que haja uma implementação
adequada de políticas públicas, o Direito deve ser atrelado novamente à Economia. Neste
aspecto, o Direito Tributário deve ser estudado sob um viés econômico e sociológico, além de
estar, intimamente, relacionado ao Direito Econômico. O Direito Tributário apresenta-se como
um importante instrumento de programação de políticas públicas, pois intervém na Economia
por meio das chamadas normas tributárias indutoras. É certo que pelo aspecto da
extrafiscalidade, o Direito Tributário obtém os resultados esperados. Com a nova Lei da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, há previsão expressa de que instrumentos tributários deverão ser
utilizados para atingir o chamado desenvolvimento sustentável. Por fim, o trabalho toma como
um dos limites da imposição das normas tributárias indutoras: o princípio da capacidade
contributiva.
PALAVRAS-CHAVES: Tributação; Democracia; Políticas Públicas; Meio Ambiente; Normas
tributárias Indutoras; Extrafiscalidade; Capacidade Contributiva

ABSTRACT
This paper deals with the question of democracy and its link to the development of public policy
regarding the environment. In recent years, the environment has become the focus of debates
in several arenas, the judicial being one of them. So that there is a proper implementation of
public policy, Law must once again be attached to Economics. In this light, Tax Law must be
studied under an economics and sociological point of view, besides being intimately connected to
Economics Law. Tax Law is an important instrument of public policy control, as it intervenes in
the Economy through so called inductive tax norms. Surely, through its extrajudicial aspect, Tax
Law gets the expected results. With the new National Policy on Solid Residues Law, it is
expected that tax instruments will be used to achieve sustainable growth. Finally, the paper
takes as one of the limiting factors on the imposition of inductive tax norms: the tax-paying
ability principle.
KEYWORDS: Tax Law; Democracy; Public Policy; Environment; Inductive tax norms; Over
taxation function; Tax-paying ability

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se
cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no
mundo e ninguém morreria de fome.”
Mahatma Gandhi

 

1. Democracia e políticas públicas

Como é possível discorrer sobre políticas públicas em uma sociedade, onde não há democracia? Para uma boa

implementação de políticas públicas, a sociedade deve possuir um mínimo de desenvolvimento no âmbito democrático.

Ocorre que para que a sociedade consiga exercer a democracia, alguns requisitos são essenciais, como, por exemplo, um

mínimo de desenvolvimento humano. AMARTYA SEN elucida que “A privação de liberdade econômica pode gerar a privação de

liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade

econômica”[1].
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A falta de uma boa prestação de serviços públicos – água, luz, educação, transporte – é um grave problema em países

como o Brasil e a sua inadequação acarreta sérios problemas sociais, sendo a violência um deles.[2] É claro que existem outros

problemas sociais graves no Brasil, como a falta de distribuição de renda, mas se houvesse uma boa prestação de serviços públicos,

muitos problemas seriam solucionados, pois a população teria de antemão um mínimo educacional e poderia, então, exercer a

fascinante arte da política no âmbito democrático.

Falar em política é algo essencial para que qualquer sociedade consiga sobreviver. Sem um bom exercício da política,

nenhuma sociedade consegue se desenvolver. ARISTÓTELES já predizia que o homem é um animal político[3].  É claro que a

política exercida na Grécia Antiga é inconcebível para os dias atuais[4], contudo, a volta de um espaço público bem definido e

distante do privado é algo que precisa ser retomado com a máxima urgência. A crise política é permeada, na atualidade, pela grande

miscelânea que se faz entre o interesse público e o interesse privado. O que se observa é a utilização da política em benefício

próprio, em detrimento da sociedade. Então, é necessária uma conscientização social de que a política deve ser promovida em busca

de um bem comum, assim, poderá ser observada uma mudança radical na sociedade.

ZYGMUNT BAUMAN diz que:
 
A arte da política, se for ‘democrática’, é a arte de desmontar os limites às liberdades individuais dos cidadãos, mas
também é a arte da autolimitação: a de libertar os indivíduos para capacitá-los a traçar, individual e coletivamente, seus
próprios limites individuais e coletivos. Esta segunda característica foi praticamente perdida. Todos os limites estão fora
dos limites.[5]

 

Logo, a própria democracia[6] é o caminho ideal para que haja uma limitação entre espaço público e privado. Tratar a

respeito de políticas públicas é saber a delimitação clara e precisa entre direitos individuais e direitos difusos e coletivos.

A democracia é algo recente no Brasil, se for levado em comparação à experiência democrática em outros países, como

na Europa, por exemplo. Contudo, apesar de a democracia brasileira ainda se encontrar em tenra idade, graves problemas já foram

observados. Cabe, então, à sociedade, por meio do exercício do sufrágio universal e da cobrança de políticas públicas, praticar

cidadania e exercer a democracia do modo mais saudável possível, com a evidente delimitação entre o espaço público e o privado.

A partir da criação de um espaço, verdadeiramente, público é que a democracia poderá render frutos necessários para a

implementação de políticas públicas.

 E por que o Direito Tributário relaciona-se com a democracia?

 A tributação efetiva a concretização dos direitos sociais. Direitos que são necessários para a realização da democracia.

CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO demonstra claramente como a democracia necessita de uma igualdade: “ (...)  à

conjugação entre forma democrática e igualdade material tem se atribuído a expectativa de realização de uma democracia

substancial, na qual as decisões acerca das principais questões de interesse público de fato resultem da vontade popular”.[7]
Com a realização da democracia, em especial a chamada econômica[8], preserva-se a dignidade da pessoa humana, já

que será assegurado o mínimo vital à população, o que propiciará a concretização do liberalismo igualitário, no qual os direitos

individuais são assegurados juntamente com o acontecimento da democracia.  GIOVANNI SARTORI ensina o que seria o conceito

de democracia econômica:

 
‘Democracia econômica’, por outro lado, é uma noção multifacetada e, por fim, escorregadia. Mas a lógica que conduz a
esse construto é bem clara, e é a seguinte: como a democracia política se restringe no geral à igualdade política e jurídica,
e como a ênfase da democracia social é na igualdade de ‘status’, segue-se daí que a democracia econômica é, ou reflete,
uma preocupação com a equalização da riqueza. Portanto, uma primeira definição de democracia econômica pode ser
que a expressão denota uma democracia cuja meta política é a redistribuição de riqueza e a equalização das condições e
oportunidades econômicas. Mas, concebida dessa forma, democracia econômica pode muito bem ser um complemento
da democracia política e pode representar simplesmente a extensão da democracia política.[9]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6203



 

O Direito Tributário aparece, neste momento, como instrumento de equalização das riquezas, distribuindo-a. ALEXIS

DE TOCQUEVILLE, em estudo sobre a democracia, descreve que os povos democráticos sentem uma paixão ainda maior pela

igualdade do que pela liberdade, condicionando esta à realização daquela[10].

Além de garantir uma liberdade igualitária por meio da tributação, alguns princípios, que permeiam o Direito Tributário,

são o reflexo claro do procedimento democrático e um deles é o Princípio da Legalidade. JOSÉ ROBERTO VIEIRA: “ora, é no

procedimento legislativo, nos atos de produção legislativa que, se surpreende a realização por excelência tanto da

representatividade republicana quanto da participação popular democrática”.[11]
 Assim, vislumbra-se a importância do Direito Tributário para a concretização do procedimento democrático.

 

2. Políticas Públicas para o desenvolvimento social

Conforme observado, as políticas públicas somente podem ser criadas em um espaço democrático e com a evidente

separação entre o que é público e privado. E como as políticas públicas podem trazer desenvolvimento social?

Cabe esclarecer, primeiramente, que o presente trabalho não visa discutir as políticas públicas de um modo generalizado,

até porque tal tarefa seria inesgotável, mas pretende trazer questionamentos sobre a aplicação de políticas públicas dentro do Direito

Tributário Ambiental.

É certo que, nos últimos anos, o meio ambiente passou a ser foco de uma preocupação mundial. Vive-se em um planeta,

onde as fontes naturais em boa parte são consideradas esgotáveis. A água potável, por exemplo, se não for bem utilizada, poderá

acabar em alguns anos, assim como a questão da poluição atmosférica, que já demonstra impactos alarmantes, como o derretimento

de geleiras e a própria mudança climática.

Em relatório apresentado pelas Organizações das Nações Unidas sobre o desenvolvimento humano, ficou demonstrado

que o aquecimento global é um risco tão grave quanto a Guerra Fria:

 
A segunda catástrofe situa-se no futuro. Tal como a ameaça de um confronto nuclear durante a Guerra Fria, as alterações
climáticas representam riscos não só para a população pobre, mas para todo o planeta – e para as futuras gerações. A
nossa actual conduta remete-nos para um percurso de sentido único em direcção aos desastres ecológicos. Há, de facto,
incertezas quanto à rapidez do processo de aquecimento, bem como à sua altura exacta e a suas formas de impacto. Mas
os riscos associados à desintegração acelerada dos grandes glaciares da terra, o aquecimento dos oceanos, o colapso dos
sistemas da floresta tropical e outros resultados possíveis são reais. Têm a capacidade de espoletar processos que poderão
alterar profundamente a geografia humana e física do nosso planeta.
A nossa geração detém os meios – e a responsabilidade – de evitar esses resultados. Os riscos imediatos pendem
fortemente para o lado dos países mais pobres do mundo, e, por conseguinte, para os cidadãos mais vulneráveis.
Contudo, a longo prazo não existirão quaisquer refúgios – os países ricos e as populações que não sofrem em primeira-
mão o desastre que agora se começa a revelar serão, em última instância, também afectados. (...)[12]

 

Assim, diante da preocupação alarmante, que assola a sociedade em relação ao meio ambiente, é que surge a necessidade

premente do desenvolvimento de políticas públicas para assegurar uma proteção ambiental. O Direito Tributário, neste momento,

apresenta-se como um instrumento fundamental de programação de políticas públicas ambientais.

O Estado tem o dever de intervir no âmbito econômico a fim de desenvolver políticas públicas ambientais. Melhor

instrumento que o Direito Tributário para a mecanização de tais políticas não há. O Direito Tributário, por si só, já é um

instrumento de regulação social e econômica. Será observado, posteriormente, o próprio mecanismo da extrafiscalidade como

regulador de condutas sociais.

O que deve ficar claro, neste momento, é que, na atualidade, uma sociedade somente poderá ser considerada

desenvolvida se possuir um bom aparato de proteção ambiental[13]. Não há como se vislumbrar uma sociedade com uma
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qualidade de vida digna e o respeito ao próprio princípio constitucional da dignidade humana, fundamento do sistema constitucional

brasileiro, sem a existência de um meio ambiente saudável.

Inclusive, na ONU – Organizações das Nações Unidas – um dos índices, que mede o desenvolvimento da sociedade,

encontra-se relacionado ao nível de proteção ao meio ambiente. Uma das metas do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento – PNUD  é garantir a sustentabilidade ambiental.[14]
As referidas políticas públicas no meio ambiente estão intimamente relacionadas à democracia e a própria liberdade

humana. Veja-se, por exemplo, a questão do saneamento básico. A partir do momento em que toda a população brasileira possuir

saneamento básico com rede de água tratada, tal população terá, notadamente, uma qualidade de vida aprimorada, com a

conseqüente ampliação de sua saúde. É, neste momento, com a elevação da qualidade de vida, que a população terá maiores

condições de exercer sua cidadania e a própria democracia[15]. Em contrapartida, com uma rede de água tratada, há uma

diminuição da poluição dos rios[16]. É a conjugação de democracia e políticas públicas que desencadeia em um desenvolvimento

social. E, como relatado anteriormente, na sociedade atual, desenvolvimento relaciona-se, intimamente, à sustentabilidade

ambiental. Logo, em uma interpretação sistemática, democracia, políticas públicas e meio ambiente estão intimamente relacionados.

 

3. Economia e meio ambiente

Uma das causas, que resultou nos enormes problemas da atualidade sociedade foi tentar dissociar o Direito da

Economia. Basta fazer uma simples observação dentro do Direito Ambiental para verificar como a separação entre essas duas

ciências acarretou em graves problemas. Não há como se separar o indissociável, muitas questões jurídicas têm como nascedouro as

questões econômicas e vice-versa.

 O meio ambiente é e foi utilizado como algo gratuito há alguns anos e a sociedade suporta, cada vez mais, os efeitos de

tal utilização econômica degradante. Esquecer, que o meio ambiente é algo economicamente calculado, trouxe grandes prejuízos a

toda a coletividade, pois os empresários no afã de obter cada vez mais lucros, utilizaram algo que é bem comum[17], como se fosse

um bem particular. Eis mais um dos problemas, ocasionados pela falta de delimitação entre o espaço público e privado. O homem

em sua tendência natural, com uma veia egoística, acaba por apropriar-se de algo que pertence a todos e toma para si mesmo, como

se fosse algo disponível e particular. O meio ambiente é algo passível de ser economicamente calculado[18] e, dentro da

Economia, existe o que se chama de externalidades[19].

A utilização gratuita do meio ambiente é uma externalidade negativa. Com a poluição atmosférica, ocasionada por uma

fábrica, onde, por exemplo, não houve a fiscalização do Estado, todos irão arcar com a referida externalidade. A coletividade irá

arcar com um custo, que a princípio deveria ter sido custeado pela fábrica. As pessoas, que moram próximas à fábrica, serão

atingidas pela poluição e pagarão a referida externalidade com a sua própria saúde.

O grande perigo, que existe em países em desenvolvimento como o Brasil, é encarar a preservação ambiental como algo

que freie o desenvolvimento e isso é demonstrado pelo economista PETER MAY:
 
Nos países em desenvolvimento, em particular, o exercício dos direitos soberanos de explorar e degradar os recursos
naturais é concebido como essencial para que seus povos alcancem a qualidade de vida desfrutada pelas nações
industrializadas. Qualquer movimento no sentido de erodir esses direitos (mediante acordos globais de cunho ambiental)
pode ser interpretado como um mecanismo para garantir que o pobre continuará pobre.[20]

 

Assim, em decorrência de entraves epistemológicos é que a mudança no cenário atual e a utilização de um Direito mais

crítico e atuante, com a conjugação da Economia, é o caminho ideal para emancipar a submissão do meio ambiente ao capital

privado. É claro que ao se relacionar o Direito com a Economia, busca-se a utilização de uma Economia pautada na Ética, conforme

preleciona AMARTYA SEN:
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É correto afirmar que um contato mais próximo entre ética e economia pode ser benéfico não apenas para a economia
mas até mesmo para a ética. Muitos problemas éticos apresentam o que temos denominado aspectos ‘de engenharia’, e
alguns deles, na verdade, encerram relações econômicas. Mesmo a análise de Aristóteles sobre o ‘bem para o homem’
incluiu, como visto no primeiro capítulo, várias questões de administração econômica, com correspondentes demandas
sobre engenharia econômica. [21]
 
Dentro desta Economia pautada na Ética, pode-se falar do surgimento de uma economia ecológica. Segundo PETER

MAY:

 
A economia ecológica procura uma abordagem preventiva contra as catástrofes ambientais iminentes pregando a
conservação dos recursos naturais mediante uma ótica que adequadamente considere as necessidades potenciais das
gerações futuras. Essa abordagem pressupõe que os limites ao crescimento fundamentados na escassez dos recursos
naturais e sua capacidade de suporte são reais e não necessariamente superáveis por meio do progresso tecnológico.[22]
 

Assim, a economia ecológica, pautada na factibilidade, prevê que se não forem tomadas medidas emergenciais o quanto

antes, não haverá tecnologia que consiga reverter um grande quadro de degradação ambiental[23].

A partir do momento em que se observa que o meio ambiente e Economia são indissociáveis, o Direito pode ser

concebido como o caminho para a concretização das políticas públicas, pois é por meio da elaboração de leis – todas pautadas em

um rígido controle de constitucionalidade – e aplicação destas, que os objetivos serão, finalmente, atingidos.

O Direito Tributário aparece neste novo cenário como um dos grandes protagonistas, através da utilização das chamadas

normas tributárias indutoras[24], sendo que estas atuarão de forma a modificar o comportamento do empresário. O lucro,

evidentemente, continuará sendo o foco principal, mas em razão de incentivos fiscais, por exemplo, concedidos aos que atuem de

forma ecologicamente adequada, haverá, sim, uma mudança de comportamento.

Essa nova tendência do Direito Tributário não é algo que se limita em sua disciplina, mas se aplica à Ciência do Direito

integralmente. A norma deixa de ser estudada tão-somente sob o viés estrutural, mas passa a possuir uma vertente funcional.[25]
Isso se reflete no próprio Princípio da Legalidade, que deixa de possuir um aspecto, exclusivamente, formal e passa a ter

um aspecto material. O Direito passa a ter um nível axiológico muito maior e de acordo com os ditames sociais. Há uma

transformação de um Estado Legal de Direito para um Estado Constitucional de Direito.

Assim, por meio da utilização das chamadas normas indutoras em matéria tributária, o meio ambiente passará a ser

tutelado de forma não coercitiva, mas por meio de um ordenamento jurídico encorajador.

 

4. Normas tributárias indutoras

Conforme relatado anteriormente, o Direito passou por uma transformação substancial, deixando de possuir um aspecto

tão-somente estruturalista, mas acrescentado a este um viés funcionalista. Cabe esclarecer que:
 
Aceitar a função como elemento essencial do direito não implica, contudo, a rejeição de uma visão estrutural do direito.
Trata-se, não de um repúdio, mas sim de um complemento: a explicação estrutural do direito conserva intacta a sua força
heurística, mas deve ser complementada com uma explicação funcional do direito, ausente em Kelsen porque este último
seguira com rigor a escolha metodológica de concentrar-se no aspecto estrutural do direito, e não no aspecto
funcional.[26]
 
O não refutamento ao aspecto estruturalista do Direito é de suma importância dentro do Direito Tributário, onde o

Princípio da Legalidade, é um dos princípios mais importantes, ao assegurar a segurança jurídica e conserva a tipicidade tributária,

protegendo, assim, direitos e garantias dos cidadãos. Preservar a teoria da norma é essencial para não transforma o Direito Tributário

em instrumento de arbitrariedades. Contudo, diante dos problemas atuais e da crise em relação ao meio ambiente, são necessárias
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transformações dentro da seara jurídica, o que faz com que se evidencie um estudo da função da norma, agregada a sua estrutura.

NORBERTO BOBBIO esclarece como ocorre o funcionamento do Direito promocional em contraposição ao

ordenamento jurídico repressor:

 
Se é verdade, de fato, que a recompensa é o meio usado para determinar o comportamento alheio por aqueles que
dispõem das reservas econômicas, a isto segue o Estado, à medida que dispõe de recursos econômicos cada vez mais
vastos, venha a se encontrar em condição de determinar o comportamento dos indivíduos, não apenas com o exercício
da coação, mas também com o de vantagens de ordem econômica, isto é, desenvolvendo uma função não apenas
dissuasiva, mas, também, como já foi dito, promocional. Em poucas palavras, essa função é exercida com a promessa de
uma vantagem (de natureza econômica) a uma ação desejada, e não com a ameaça de um mal a uma ação indesejada. É
exercida, pois, pelo uso cada vez mais freqüente do expediente das sanções positivas.
 
(...) o campo do direito promocional, o qual, como vimos, se insere na categoria daquelas relações entre Estado e
economia nas quais o Estado nem abandona completamente o desenvolvimento das atividades econômicas aos
indivíduos nem as assume para si mesmo, mas intervém com várias medidas de encorajamento dirigias aos
indivíduos.[27]

 

No campo do Direito Tributário, tais normas de encorajamento podem ser conceituadas como as normas tributárias

indutoras[28]. Tais normas visam modificar o comportamento dos cidadãos, estimulando, por exemplo, atitudes ecologicamente

corretas. É o Estado, intervindo no domínio econômico, por meio do Direito Tributário[29]. EROS ROBERTO GRAU distingue o

que seria a intervenção e a atuação do Estado na Economia[30] e, posteriormente, dentro da intervenção, ele a diferencia em três

tipos: por absorção, por direção ou por indução. As normas tributárias indutoras seriam o caso de intervenção por indução[31].

 LUÍS EDUARDO SCHOUERI deixa claro como as normas tributárias indutoras são prosperas no campo do Direito

Tributário Ambiental:
 
Campo onde a discussão sobre a conveniência da adoção de normas de direção ou de indução frutificou de modo
peculiar foi o da tributação ambiental, onde se sustentou que melhor que a adoção de ordens ou proibições seria o
emprego de instrumentos tributários, diretamente vinculados a atuações prejudiciais ao meio ambiente (emissão de
barulho ou de resíduos), colocando-se, então, os custos ecológicos no mecanismo de preços do mercado. Chegou-se até
a cogitar de um tributo calculado sobre o volume de emissão (‘Emissionsabgabe’).[32]
 
A utilização deste tipo de política possui previsão na própria Constituição Federal, que dispõe no artigo 170[33], que a

defesa do meio ambiente será um dos princípios, que direciona a ordem econômica e poderá, inclusive, ser concedido tratamento

diferenciado a produtos e serviços, conforme o impacto ambiental. Traduzindo tal dispositivo para a seara do Direito Tributário é

estabelecer a utilização de normas tributárias indutoras para a proteção do meio ambiente.

JOSÉ CASALTA NABAIS reconhece a importância do Direito Tributário –  o autor em uma delimitação mais específica

chama o referido direito de Direito Fiscal[34] – para a tutela do meio ambiente. Nas palavras do ilustre doutrinador português:
 
 (...) o direito fiscal se relaciona com a tutela do meio ambiente na medida em que possa ser constituído em instrumento
ou meio dessa tutela. Ora, hoje em dia ninguém tem dúvidas de que o direito dos impostos pode constituir-se em
instrumento ou meio de tutela ambiental.[35]

 

E o ilustre doutrinador denomina a utilização das normas tributárias indutoras de meio indireto de tutela de proteção ao

meio ambiente.[36] Em Portugal, diversos benefícios fiscais são atribuídos àqueles que têm como objetivo à proteção ao meio

ambiente e isto nada mais é do que a utilização de normas tributárias indutoras[37]. É o Poder Público, atuando indiretamente, por

meio da elaboração de normas jurídicas e induzindo comportamentos, ecologicamente corretos, com o intuito de preservar o meio

ambiente.

No Brasil, a utilização de tal tipo de norma ainda se apresenta de maneira muito tímida e deve haver um estudo voltado
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para tal área, pois é certo de que se o empresário recebe estímulos tributários para atuar de uma maneira correta, obtendo um maior

lucro com comportamentos adequados, ele assim o fará. Não se pode pensar em momento algum, como foi exposto anteriormente,

que a proteção ao meio ambiente freará o desenvolvimento industrial ou social. Ao contrário, quanto mais desenvolvida uma

sociedade em aspectos sociais, maior preocupação com o meio ambiente, ela terá, pois este se encontra intimamente relacionado

com a qualidade de vida do ser humano.

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2.010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos é clara em diversos

momentos sobre a implementação da utilização de normas tributárias indutoras, por meio de incentivos fiscais, com o objetivo de

alcançar um desenvolvimento sustentável.

Só para elucidar o referido, cita-se como um dos princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos a chamada

“ecoeficiência”, onde a lei discorre que esta seria “a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e

serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta”. E, em outro

momento, a referida lei dispõe que um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos será “os incentivos fiscais,

financeiros e creditícios”.

Além disso, a referida lei, também, é importante, pois prevê a realização de audiências e consultas públicas – artigo 15,

parágrafo único, da Lei nº 12.305/2010, atendendo de forma eficiente o princípio da democracia, que conforme vislumbrado,

anteriormente, é um dos pilares para a implementação de políticas públicas no meio ambiente.

Por fim, no tocante à Lei nº 12.305/2010, há previsão expressa quanto à possibilidade da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios poderem instituir normas de incentivos fiscais para fornecer a sustentabilidade ambiental[38]. Cabe a

partir, deste momento, instrumentalizar a referida lei, concedendo-a eficácia e não somente uma eficácia jurídica, mas sim uma

eficácia socioambiental, pois por meio de políticas públicas no meio ambiente, algumas desigualdades sociais poderão ser reduzidas.

Assim, muitas leis e instrumentos normativos na área tributária deverão surgir com o intuito de regular a nova lei de

Política Nacional de Resíduos Sólidos. É evidente que tais leis devem seguir os ditames constitucionais sob pena de serem

consideradas inconstitucionais e, portanto, inexistentes no ordenamento jurídico. Assim, tais leis devem obedecer aos princípios

constitucionais tributários, pois ainda que as referidas leis tenham uma função, evidentemente, extrafiscal – aspecto que será

analisado no próximo item – elas devem obedecer aos princípios como da legalidade, anterioridade, irretroatividade, todos aqueles

que pautam a chamada segurança jurídica[39].

O presente trabalho, em razão da extensão que deve apresentar, irá tratar tão-somente do Princípio da Igualdade e,

conseqüentemente, o da Capacidade Contributiva, sendo que os referidos princípios são limites à atividade do legislador.

Por fim, as políticas públicas que, irão nortear a nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, devem ser orientadas

corretamente, com um evidente estudo de impacto ambiental, social e econômico, pois o Brasil já demonstrou falhas ao estabelecer

determinadas políticas públicas para o desenvolvimento social.

No ano de 2008, o Governo Federal iniciou uma operação para evitar o desmatamento na Amazônia chamada “Operação

Arco de Fogo”. Foi calculado que as áreas desmatadas na região somam um território equivalente aos Estados do Paraná, Rio

Grande do Sul e de Santa Catarina. O resultado do desmatamento foi em grande parte influenciado pelo uso inadequado de políticas

públicas, ou seja, quando determinadas políticas foram adotadas, não foi calculado o impacto ambiental que elas poderiam

causar.[40]
Explica-se, melhor, o ocorrido. Grande parte da área desmatada é para a pecuária, que é mal utilizada, pois se aproveita

muito pouco o grande espaço e o crédito para os pecuaristas é fornecido pelo governo. Além disso, o local ficou muito tempo sem

receber qualquer interferência do Estado, o que causou um completo abandono, tornando-se, praticamente, uma terra de ninguém.
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Eis um exemplo claro de má utilização de políticas públicas por meio de incentivos. Deve-se, assim, analisar,

profundamente, o impacto ambiental, social, econômico e jurídico que uma determinada política pode causar. Não se pode isolar o

sistema jurídico em nenhum momento sob pena de seu fracasso.

 

5. A questão da extrafiscalidade

Os tributos, em uma primeira análise, teriam uma função de arrecadação, ou seja, diante do modelo de Estado em que se

vive, este precisa ser custeado. Ora, o Estado que presta serviços públicos – ainda que não seja de qualidade –, que possui uma

previdência social, precisa de uma arrecadação para custear seus serviços[41]. É pautado, neste aspecto, que se pode falar em

fiscalidade[42].

No entanto, o Direito Tributário pode atuar como instrumento regulatório, que é justamente a preocupação do presente

trabalho, onde ele irá ter o que se chama de perfil extrafiscal. JAMES MARINS e JEFERSON TEODOROVICZ, em um estudo

sobre a extrafiscalidade, elucidam que:

 
Atrelada a essa ideia de fiscalidade, a noção de extrafiscalidade significa tudo que, dentro do âmbito de atuação dos
tributos, alcance objetivos que escapem, primária ou secundariamente, a meta de arrecadação, ou finalidade fiscal.
Portanto, em primeira aproximação, a extrafiscalidade pode ser entendida como a utilização de tributos (e por isso a
ideia de fiscalidade), com o objetivo que não seja prioritariamente a arrecadação. [43]
 
PAULO DE BARROS CARVALHO[44] ressalta que a não existe um tributo tão-somente fiscal ou outro, que seja

exclusivamente extrafiscal, os objetivos convivem de modo harmônico. Alguns tributaristas, como RUBENS GOMES DE SOUSA

denominam a extrafiscalidade de parafiscalidade[45], outros como EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM entendem que a

parafiscalidade é a cisão entre a competência tributária e a administração do tributo[46]·. O que pode ser concluído, então, em um

primeiro momento, é que o tributo poderá apresentar um perfil mais fiscal ou mais extrafiscal, mas não será, em momento algum,

tão-somente fiscal ou extrafiscal.

No caso da chamada extrafiscalidade no meio ambiente ou socioambiental[47], o tributo continuará, em alguns casos,

obtendo receita para os cofres públicos, mas terá como papel primordial regular a Economia no que toca ao meio ambiente,

protegendo-o. LÍDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS elucida como a utilização da extrafiscalidade na tributação ambiental

vem colaborando para a função regulatória do Estado nesta área:
 

O uso da extrafiscalidade na tributação já é uma constante como instrumento de políticas públicas pelas nações
civilizadas com sucesso na função regulatória das atividades dos indivíduos, ora incentivando, ora desestimulando
práticas no interesse da sociedade por meio de benefícios fiscais, sejam reduções, isenções, suspensões, tributação
progressiva ou até mesmo restituições[48].
 

A preocupação com o meio ambiente torna-se cada vez mais evidente, seja pelos desastres ecológicos, seja pela visível

perda da qualidade de vida nos últimos anos. Existe, no Brasil, uma proposta de Emenda à Constituição Federal, PEC nº 353/2009,

que visa trazer a chamada “Reforma Tributária Ambiental”, sendo que a Environmental Tax Reform (ETR) ou a Ecological Tax

Reform, é um movimento de reforma da legislação fiscal, que teve início no estados europeus na década de 90 e continuou

propagando-se nesta primeira década do século XXI[49]. Tal reforma nada mais é que evidenciar a função extrafiscal do tributo,

tendo como objetivo primordial a proteção ao meio ambiente. Neste momento, retoma-se a idéia, anteriormente, explicitada sobre as

normas tributária indutoras.

O Brasil, aos poucos, vem conscientizando-se sobre a importância de proteger o meio ambiente e isso deve ocorrer não

só para as futuras gerações, mas também às presentes, conforme dispositivo constitucional.
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O ICMS ecológico, que teve início no Paraná, é um exemplo de destinação de uma receita diferenciada aos municípios

com mananciais de abastecimento e unidades de conservação ambiental[50]. Não se está, propriamente, no âmbito do Direito

Tributário, mas sim do Direito Financeiro. FERNANDO FACURY SCAFF e LISE VIEIRA DA COSTA TUPIASSU explicam

melhor como ocorre o chamado “ICMS ecológico”:

 
O ICMS ecológico tem sua origem relacionada à busca alternativa para o financiamento público em municípios cujas
restrições ao solo são fortes empecilhos ao desenvolvimento de atividades econômicas clássicas. O instituto traz
resultados surpreendentes capazes de conferir nova feição a todas as políticas ambientais nacionais.[51]
 

Em dados estatísticos, o ICMS ecológico, representou segundo o economista FÁBIO LEITE, “O aumento total da

superfície das áreas de conservação foi de 142,82% até o ano 1999, apresentando um incontestável incentivo à criação de áreas de

preservação”[52].

Assim, observa-se o sucesso da utilização de uma norma indutora, que se encontra no âmbito do direito financeiro,

sendo, então, uma norma financeira indutora. Ora, tendo em vista o incentivo governamental para a instituição de áreas de

preservação ambiental, em face de um maior repasse de ICMS, dados estatísticos comprovaram a eficácia da utilização deste tipo

de política pública.

Neste momento, as atenções devem voltar-se à Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que transformará em

grande parte o manejo dos chamados “resíduos sólidos” e, conforme expresso anteriormente, existe previsão expressa de utilização

de política tributária e fiscal para influenciar a preservação do meio ambiente. Assim, a legislação regulamentadora, no âmbito

tributário e fiscal, deve se pautar em políticas públicas adequadas, factíveis[53] e que obedecem aos princípios constitucionais

tributários.

 

6. Princípio da Igualdade e sua decorrência: a capacidade contributiva

Em razão da dimensão, o presente texto não possui o objetivo de tratar de todos os princípios constitucionais tributários,

assim, em um sistema de eleição, seleciona-se o Princípio da Igualdade para o objeto de estudo, ainda que este seja breve e conciso.

Vale ressaltar que todos os princípios constitucionais são importantes na adequação das políticas públicas, na interpretação

das normas tributárias e sua efetiva aplicabilidade. Logo, a eleição do Princípio da Igualdade e, conseqüentemente da Capacidade

Contributiva, não desmerece, em momento algum, os outros princípios constitucionais tributários, como o da Legalidade,

Anterioridade Tributária, Irretroatividade, Seletividade, entre outros.

A eleição do princípio em questão encontra-se, intimamente, relacionado com a questão da democracia, tema tratado,

anteriormente, no presente ensaio. Além disso, conforme alerta o doutrinador JOSÉ ROBERTO VIEIRA:
 
(...) no campo da extrafiscalidade, reside um grande perigo, que é o eventual desrespeito ao princípio da capacidade
contributiva, decorrência, por sua vez, da igualdade tributária. Esse perigo é tão eminente que nós encontramos com
facilidade, no século XX, figuras das mais respeitáveis do mundo jurídico tributário, que se manifestam por uma
absoluta e radical oposição entre a tributação extrafiscal e a capacidade contributiva.[54]

 

A Igualdade está prevista no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, quando proclama que “Todos são iguais perante

a lei  (...)”, e, mais especificamente, no que tange ao Direito Tributário, no artigo 150, II, quando dispõe que é vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e Municípios “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação

equivalente  (...)”.

Segundo ROQUE ANTONIO CARRAZZA e GERALDO ATALIBA, o Princípio da Igualdade, ou isonomia, é derivado

do Princípio Republicano[55]. Alguns doutrinadores e, entre eles, AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE posicionam o
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Princípio da Igualdade como a pedra angular do sistema constitucional, além de elevá-lo ao fundamento máximo do regime

democrático[56].

 No âmbito do Direito Tributário, o Princípio da Igualdade, consoante demonstrado, exige que todos os contribuintes, ou

melhor, todos os sujeitos passivos das relações jurídicas tributárias recebam tratamento igualitário. Todavia, quando se fala em

tratamento igualitário está se a reivindicar uma igualdade formal ou material?

A igualdade formal, qual seja, a igualdade “de iure”, prevista no Estado de Direito, é aquela prevista na lei e que marcou

profundamente o modelo de Estado Liberal. Já a igualdade material, ou, de fato, é aquela que trata os iguais igualmente e os

desiguais desigualmente, na proporção de suas desigualdades, e está presente no Estado Social[57]. MARCIANO SEABRA DE

GODOI defende que:
 

A igualdade deve ser vista como um só princípio constitucional, para cuja compreensão – certamente complexa-
concorrem tanto a noção de ‘igualdade de iure’ quanto a noção de ‘igualdade de fato’, não como noções contraditórias e
conflitantes, mas como noções complementares e cada uma ligada a momentos de justiça diferentes.[58]

 
 

Assim, quando se observa a referência constitucional ao Princípio da Igualdade no Direito Tributário, intui-se que nada

mais é que uma conjugação da igualdade de fato e de direito.

Por fim, é mediante o Princípio da Igualdade que será possível a realização da justiça social e, posteriormente, da

democracia, uma vez que esta necessita também de uma igualdade material para que se concretize.

Um princípio decorrente da igualdade e que apresenta grande importância em nosso ordenamento jurídico, é o Princípio

da Capacidade Contributiva. Ele também possui previsão constitucional[59]. Segundo ALFREDO AUGUSTO BECKER,

capacidade contributiva significa “possibilidade de suportar o ônus tributário” [60], e é decorrência da justiça distributiva.

Para se compreender melhor a capacidade contributiva, faz-se necessária a diferença entre capacidade contributiva

objetiva e subjetiva. Para ROQUE ANTONIO CARRAZZA, a capacidade contributiva é objetiva – absoluta –, observando as

manifestações objetivas de riqueza[61]. Já para outros doutrinadores, como SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO e

MARCIANO SEABRA DE GODOI, ela é subjetiva – relativa –, ou seja, conforme ensina REGINA HELENA COSTA: “ (...)

reporta-se a um sujeito individualmente considerado”[62].

Essa diferença é, extremamente, importante para se verificar se a capacidade contributiva se aplica ou não às taxas. E as

taxas, por sua vez, são importantes em matéria ambiental, pois ela atuam, muitas vezes, como instrumentos regulatórios,

enquadrando-se nas denominadas normas tributárias indutoras.[63]
ALEXSANDER ROBERTO ALVES VALADÃO faz brilhante distinção entre capacidade contributiva absoluta e

relativa com base na teoria da norma:
 
Nessa linha, portanto, pode-se afirmar que o enquanto o princípio da capacidade contributiva absoluta informa a
hipótese da norma tributária, o princípio da capacidade contributiva relativa atua sobre o mandamento da norma
tributária, atuando, nessa medida, o seu aspecto quantitativo e pessoal, uma vez que escolhe os sujeitos passivos
exteriorizadores de capacidade ou de incapacidade contributiva, bem como, determina valores como tarifas sociais ou
não, a serem pagos por eles.[64]
 

Logo, a capacidade contributiva absoluta é aquela que está relacionada diretamente aos fatos-signos presuntivos de

riqueza, sem considerar o sujeito passivo da relação jurídica tributária, aplicando-se muito bem aos impostos. Já a capacidade

relativa considera o sujeito passivo da relação jurídica tributária, podendo, nesse caso, ser exigida em tributos vinculados, como é o

caso da taxa, que não possuem fatos-signos presuntivos de riquezas decorrentes de atividades civis e comerciais, mas sim

administrativas.
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Alguns doutrinadores julgam que a capacidade contributiva somente se aplica aos impostos, não se estendendo às taxas,

tampouco às contribuições de melhoria. SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO explicita tal divisão: “Quanto ao princípio da

capacidade contributiva a doutrina está dividida”[65].

 REGINA HELENA COSTA, por exemplo, entende que a capacidade contributiva não se estende às taxas e defende que

a igualdade é aplicada de modo diferente no que concerne aos impostos e às taxas, ao demonstrar que “A igualdade no tocante aos

impostos traduz-se, entre outras manifestações, no respeito ao postulado da capacidade contributiva, enquanto nas taxas a mesma

revela-se no princípio da retributividade, como mencionado”.[66] WALTER ALEXANDRE BUSSAMARA, no mesmo sentido

da doutrinadora, compreende que a capacidade contributiva não se aplica às taxas, acrescentando apenas a possível aplicação da

capacidade contributiva subjetiva, mas alerta que a retributividade é que deverá orientar a igualdade nas taxas:

 
Podemos, portanto, fechar esse primeiro raciocínio, no sentido de que o princípio da capacidade contributiva não
‘orienta’ a tributação por meio de taxas, já que para estas a igualdade tributária se perfaz por meio do princípio
informador que lhe é próprio – qual seja, o da retributividade.
(...)
Nada obsta, entretanto, a que a real capacidade econômica do administrado (capacidade contributiva subjetiva) possa ser
considerada para efeitos de tributação por meio de taxas. Trata-se, agora, de uma questão político-social, mais a ver com
a vontade do próprio Poder Público, que em nada orienta essa atividade, já que em matéria de taxas a isonomia tributária
se resolve por meio da aplicação do princípio que lhe é informador, qual seja, a retributividade, restando alheia a
qualquer interferência em termos de capacidade contributiva.[67]

 
Conforme demonstrado anteriormente, a doutrina encontra-se dividida, e alguns doutrinadores concebem a aplicabilidade

da capacidade contributiva, sob o aspecto subjetivo, às taxas. LUIZ ALBERTO PEREIRA FILHO, por exemplo, relaciona a

capacidade contributiva nas taxas com o Princípio do Não-Confisco: “Contudo, temos de admitir a aplicabilidade do princípio da

capacidade contributiva, se considerarmos que o referido princípio experimenta uma outra acepção, que se consubstancia no seu

entrelaçamento  com  o não-confisco”[68].

O presente trabalho adota a teoria de que como o Princípio da Capacidade Contributiva é decorrência do Princípio da

Igualdade, então, deve ser aplicado a todos os tributos, inclusive, às taxas. Esse respeito é muito importante, principalmente, quando

se discorre sobre extrafiscalidade, pois ao alvitre de tentar regular a Economia, o legislador pode implementar muitos tributos com

um viés regulatório sem observar um dos princípios, que mantém a República e, por sua vez, da democracia.

Assim, a utilização de normas tributárias indutoras deve ser pautada na observância aos princípios constitucionais, em

especial, ao Princípio da Igualdade e, por sua vez, da capacidade contributiva, sob pena de desvirtuar os caminhos tributários já

traçados na Constituição Federal.

 

7. Considerações finais

Diante do presente ensaio, percebe-se, visivelmente, que é necessário mudar, urgentemente, as políticas públicas no que

toca ao meio ambiente. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais e, em razão de apresentar uma das maiores

biodiversidades do mundo, possui o dever de proteger toda sua riqueza natural para as presentes e futuras gerações.

Ocorre que, nos últimos anos, há uma grave crise no seio da política por conta da falta de existência de um espaço,

verdadeiramente, público, onde a coletividade seja o real objetivo da existência de políticas públicas. Sem o verdadeiro espaço

público, não se pode conceber uma real democracia.

Traçados os paradigmas que devem existir para a programação das políticas públicas no meio ambiente, quais sejam:

democracia, existência de um espaço público e desenvolvimento sustentável; é que poderá se traçar um caminho adequado para a

utilização das normas tributárias indutoras.

As referidas normas somente poderão existir com legitimidade com a observância dos referidos paradigmas, pois como
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se observou quando se trata de norma indutora, conseqüentemente, estará se adentrando no campo da extrafiscalidade – onde o

Direito Tributário alia-se, visivelmente, à Economia – e tal campo apresenta perigos concretos e reais a partir do momento em que

as diretrizes constitucionais não forem observadas.

De nada adianta a adoção de normas tributárias indutoras em matéria ambiental, se a Constituição Federal, lei maior do

país, pilar da cidadania, não for observada. Chegou a hora e, pode-se observar isso a partir da promulgação da Lei da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, de começar a se implementar a boa política no Brasil, tendo como foco atingir o desenvolvimento, a

igualdade, a justiça e, por fim, a dignidade do povo brasileiro.
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como um bem livre, ao mesmo tempo, porém, fazendo com que o recurso natural obtivesse um valor monetário, para, assim, receber um tratamento mais comedido, a
fim de que não seja apropriado como coisa de ninguém, buscou-se desenvolver um novo cálculo interno, incluindo-se nele o fator ‘qualidade de vida’’(DERANI,
Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 85.)
[19] São as externalidades os custos e os ganhos da atividade privada que, em virtude de uma falha do mecanismo do mercado, são suportados ou fruídos pela
coletividade, no lugar daquele que os gerou. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
76)
[20] MAY, Peter.  “Economia ecológica ...”, p. 236.
[21] SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de: MOTTA, Laura Teixeira. São Paulo: Companhia das letras, 2006. p. 94.
[22] MAY, Peter.  “Economia ecológica ...”, p. 239-240.
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[23] “Para que a economia ecológica seja eficaz, portanto, é imperativo que as decisões relativas ao uso de recursos naturais sejam incluídas na análise da política
relevante”. Ibid , p. 241.
[24] “Utilizado o instrumento tributário com efeito indutor, o contribuinte já não mais é visto como alguém que gera danos, mas como alguém que ‘paga a conta’ e
por isso (especialmente) legitimado a usar ou consumir bens de natureza ambiental. A conseqüência é, a médio prazo, redução de sua propensão a evitar a prática
danosa ao ambiente, além da própria perda de consciência ambiental”. (LUÍS EDUARDO SCHOUERI. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In:
TÔRRES, HELENO TAVEIRA (org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros,  2005. p. 239)
[25] “O predomínio da teoria pura do direito no campo dos estudos jurídicos teve por efeito que os estudos de teoria geral do direito foram orientados, por um longo
período, mais em direção à análise da estrutura dos ordenamentos jurídicos do que à análise de sua função. É desnecessário mencionar as importantes contribuições
dadas, nos últimos anos, para a ampliação e o aprofundamento da análise estrutural, de cujo ventre fecundo nasceu diretamente uma disciplina nova e fascinante, a
lógica deôntica. Contudo, o direito não é um sistema fechado e independente, ainda que nada nos impeça de assim considerá-lo quando nos pomos do ponto de vista
das estruturas formais.  Em relação ao sistema social considerado em seu todo, em todas as suas articulações e inter-relações, o direito é um subsistema que se
posiciona ao lado dos outros subsistema, tais como o econômico, o cultural e o político,  e em parte se sobrepõe e contrapõe a eles”. LOSANO, Mario g. Prefácio à
edição brasileira. In:  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria de direito. Tradução de: VERSIANI, Daniela Beccaccia.  Barueri, SP:
Manole,  2007. p. XII-XIII.
[26] Ibid , p. XLI.
[27] BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria de direito. Tradução de: VERSIANI, Daniela Beccaccia.  Barueri, SP: Manole,  2007. p.
68-71.
[28] “A busca do elemento subjetivo, combinada com os elementos objetivos também foi feita por Cristoph Bellstedt, que entendia
que a norma tributária indutora dependeria da comprovação da vontade do legislador no sentido de direcionar dados ou fatos
(“Lenkungsabsicht), a que Bellstedt somava o efeito concreto, i.e., a constatação de que a norma move o contribuinte a adotar
comportamentos, que não seriam adotados na inexistência daquela norma tributária”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. “Normas
tributárias ...”, p. 21)
[29] ALEJANDRO C. ALTAMIRANO ao demonstrar a intervenção do Estado na Economia no que toca à implementação de políticas ambientais deixa claro que:
“En esta delicada misión, la actuación del Estado debe conducirse con el fin de fijar una política ambiental razonable, tendiente a la protección de los recursos
naturales pero de forma tal que el cumplimiento de dicho objetivo no trabe irrazonablemente el desarrollo industrial ya que éste,  en gran medida, tiene por fin el
mejoramiento de la callidad de vida.
En  esta delicada misión, la actuación del Estado debe conducirse con prudencia.  En oportunidade de elaborar los planes de control del fenômeno y especifícamente
en la eventual aplicación de instrumentos econômicos para su atenuación deberá evaluar los postulados fundamentales de ‘optimalidad, eficiencia y neutralidad’, con
el propósito de que los efectos económicos originados por su intervención no pertuben la correcta asignación de los recursos, el ejercicio de la actividad industrial y
el empleo que ella genera. Las externalidades negativas tornan justificable la intervención del Estado que debe contribuir a encauzarlas.” (ALTAMIRANO, Alejandro
C. El derecho constitucional a un ambiente sano, derechos humanos y su vinculacion con el derecho tributário. Revista tributária e de finanças públicas, nº  40, p.
38.)
[30] “‘Intervenção’ indica, em sentido forte (isto é, na sua conotação mais vigorosa), no caso, atuação estatal em área de
titularidade do setor privado; ‘atuação estatal’, simplesmente, ação do Estado tanto na área de titularidade própria quanto em
área de titularidade do setor privado.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004. p. 85)
[31] “Quando o faz, por ‘indução’, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis
que regem o funcionamento dos mercado.” Ibid, p. 133.
[32] SCHOUERI, Luís Eduardo. “Normas tributárias indutoras ...”, p. 48.
[33] “Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação;”
[34] O autor entende que o Direito Tributário é mais amplo que o Direito Fiscal, sendo que este se limita ao estudo dos impostos. (NABAIS, José Casalta. Por um
estado fiscal suportável estudos de direito fiscal . Coimbra: Almedina, 2005. p. 326 -330).
[35] Ibid , p. 333.
[36] “Finalmente, temos os meios indirectos de tutela do ambiente  em que sobressaem os instrumentos mobilizados de outros
ramos de direito diferentes do direito administrativo, direito em que, em rigor, se localizam os instrumentos de protecção ambiental
até agora referenciados. Entre esses meios indirectos de tutela, podemos mencionar o instituto da responsabilidade civil por danos
ambientais, os subsídios e as subvenções do direito financeiro, os impostos ambientais e os benefícios fiscais ambientais do direito
fiscal, etc. Pelo que cá temos o direito fiscal a ser utilizado em sede de domínio da protecção do meio ambiente.Ou, por outras
palavras, o direito fiscal ambiental.” (Ibid, p. 335)
[37] “Como exemplos do primeiro tipo, podemos referir: a isenção de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, excepto
quanto aos rendimentos de capitais, das entidades gestoras de sistemas de embalagens e resíduos de embalagens parcialmente
detidas por municípios, durante o período de licenciamento, relativamente aos resultados obtidos nesse período e reinvestidos na
realização dos seus fins (art. 50º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais); a dedução à colecta do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares, desde que não sejam susceptíveis de serem considerados custos na categoria de rendimento empresariais ou
profissionais, de 30% das importâncias despendidas com a aquisição de equipamentos novos para a utilização de energias
renováveis ou de equipamentos para a produção de energia eléctrica ou térmica (art. 85º, nº 3, do Código Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares); a dedução em Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas das provisões constituídas
pelas empresas do sector das indústrias extractivas para fazer face aos encargos com a recuperação paisagística e ambiental (arts.
34º, nº 1, al. ‘f’), e 38º do Código Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas); a aplicação da taxa reduzida de 5% em
Imposto sobre o Valor Acrescentado a certos produtos com relevância ambiental; etc.” (Ibid, p. 353)
 
[38] “Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas
com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de
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4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território
nacional; 
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.”                 
[39] “Vale dizer que, a par da Legalidade, o elenco da Segurança do Direito é completado quase à perfeição pela Irretroatividade e
pela Anterioridade, aquela voltada para trás, esta de olhos postos para frente”. (VIEIRA, José Roberto. Medidas provisórias
tributárias e segurança jurídica: a insólita opção estatal pelo “viver perigosamente”. In: BARRETO, Aires Fernandino et all.
Segurança jurídica na tributação e estado de direito. São Paulo: Noeses, 2005. p. 325)
[40] <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG82059-6009,00.html.>. Acesso em: 18.05.2008.
[41] O modelo de Estado, ainda que este tenha diminuído, é resultado de uma crise do modelo liberal.  LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA retrata com perfeição os
acontecimentos da crise do Liberalismo: “A grande crise dos anos 30 originou-se no mal funcionamento do mercado. Conforme Keynes tão bem verificou,  o mercado
livre levou as economias capitalistas à insuficiência crônica da demanda agregada. Em conseqüência entrou também em crise o Estado Liberal, dando lugar à
emergência do Estado Social Burocrático: social porque assume o papel de garantir os direitos-sociais e o pleno-emprego; burocrático, porque o faz através da
contratação direta de burocratas. Reconhecia-se, assim, o papel complementar do Estado no plano econômico e social.” (PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma
do estado nos anos 90: lógica e mecanismo de controle. Brasília-DF: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997.) Na atualidade, não se vive
mais em um Estado, denominado de Bem-Estar Social, uma vez que ele também entrou em crise, o que fez com que fosse substituído e influenciado pela economia
neoliberal, que prega pela redução no tamanho do Estado. Em razão da diminuição da presença do Estado, muitas crises começam a se vislumbrar, dentre elas,  a crise
no meio ambiente. Assim, deve haver uma intervenção estatal,  com um retorno ao espaço público, pois caso contrário o próprio capitalismo está fadado ao insucesso.
Não se deve pensar na adoção, novamente, do modelo do Estado do Bem-Estar social, mas em um caminho do meio, que consiga dialogar entre o espaço público e
privado,  delimitando cada um muito bem e quem sabe humanizando um pouco o capitalismo.
[42] “Fala-se, assim, em ‘fiscalidade’ sempre que a organização jurídica do tributo denuncie que os objetivos que presidiram sua instituição, ou que governam certos
aspectos da sua estrutura, estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres públicos, sem que outros interesses – sociais, políticos ou econômicos – interfiram
no direcionamento da atividade impositiva”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 227)
[43] MARIS, James; TEODOROVICZ, Jeferson. Extrafiscalidade socioambiental.  Revista tributária e de finanças públicas, nº  90, p. 76.
[44] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário . 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 228-229.
[45] “O grande desenvolvimento da intervenção do Estado na ordem econômica e social – esclarece Rubens Gomes de Sousa – atribuiu recentemente importância
considerável ao que se chamou de ‘parafiscalidade’, isto é, ao emprego da finança pública com objetivos não tributários. Os tributos ditos ‘parafiscais’ são
instituídos, não para obtenção de receita, mas para regular ou modificar a distribuição da riqueza nacional, para equilibrar níveis de preços ou de utilidades ou de
salários, e para obutras finalidades econômicas ou sociais semelhantes”. (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus,
2002. p. 384).
[46] “Por vezes, o direito positivo estabelece uma cisão entre a competência tributária e a administração do tributo, na medida em que a pessoa investida da função
legislativa em relação a um dado tributo não exerce a função administrativa do referido gravame. Como se vê, ocorre uma fiscalidade paralela, daí denominar-se
parafiscalidade, a qual consiste numa separação entre o poder de legislar sobre determinado tributo e o poder de administrá-lo”. (JARDIM, Eduardo Marcial
Ferreira. Manual de direito financeiro e tributário . 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 259)
[47] Termo utilizado no artigo dos doutrinados JAMES MARINS e JEFERSON TEODOROVICZ. O referido artigo deixa claro que a terceira fase do reconhecimento
da extrafiscalidade é aquela em relação ao meio ambiente, sendo denominada extrafiscalidade socioambiental.  (MARIS, James; TEODOROVICZ, Jeferson.
Extrafiscalidade socioambiental.  Revista tributária e de finanças públicas, nº  90).
[48] RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Defesa ambiental: utilização de instrumentos tributários. In:  TÔRRES, Heleno Taveira (coord). Direito tributário
ambiental. São Paulo: Malheiros,  2005. p. 676.
[49]< http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=430593>. Acesso em: 24.08.2010.
[50]“ Lei complementar nº 59, de 01/10/1991.
Art. 1º  São contemplados na presente lei, municípios que abriguem em seu território unidades de conservação ambiental , ou que sejam diretamente influenciados por
elas, ou aqueles com mananciais de abastecimento público.
(...)
Art. 4º  A repartição de cinco por cento (5%) do ICMS a que alude o artigo 2º da Lei Estadual nº 9.491, de 21 de dezembro de 1990, será feita da seguinte maneira:
I - cinqüenta por cento (50%) para municípios com mananciais de abastecimento.
II - cinqüenta por cento (50%) para municípios com unidades de conservação ambiental.
Parágrafo único. No caso de municípios com sobreposição de áreas com mananciais de abastecimento e unidades de conservação ambiental, será considerado o
critério de maior compensação financeira.”
[51] SCAFF, Fernando Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS ecológico. In: TÔRRES,
Heleno Taveira (coord). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 735.
[52] < http://www.repams.org.br/downloads/artigo.pdf>. Acesso em: 24.08.2010.
[53] Pressupõe FRANZ JOSEF HINKELAMMERT: “O planejamento perfeito é ausência de planejamento real, assim como a
concorrência perfeita é ausência de concorrência perfeita e como a legitimação perfeita é ausência das funções reais de
legitimação. Trata-se de contradições dialéticas implícitas ao processo de abstração, por meio do progresso infinitivo na abstração
anarquista. Já vimos a exceção do progresso infinito na abstração anarquista. Como ele não parte da realidade institucionalidade,
sua passagem para a anarquia como conceito limite não apresenta essa contradição dialética”. (HINKELAMMERT, Franz Josef.
A crítica à razão utópica. Tradução de: CUNHA, Álvaro. São Paulo: Paulinas, 1988. p. 164.)
[54] VIEIRA, José Roberto. Tributos Federais, XVII Congresso Brasileiro de Direito Tributário – IPI e Extrafiscalidade. Revista de
Direito Tributário, n. 91, São Paulo, 2003. p. 75.
[55] CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário . 21. ed. São Paulo: Malheiros,  2005. p. 77; ATALIBA, Geraldo. República e
constituição . 2. ed. São Paulo: Malheiros,  2004. p. 159.
[56] LACOMBE, Américo Lourenço Masset. Princípios constitucionais tributários . São Paulo: Malheiros,  2000. p. 16.
[57] Para maior aprofundamento,  vide obra de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: Conteúdo jurídico da igualdade.
[58] GODOI, Marciano Seabra. Justiça, igualdade e direito tributário. São Paulo: Dialética, 1999. p. 160.
[59] “Art. 145. (...)
§ 1º Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar dos direitos
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individuais  nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”
[60] BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral ...”, p. 481.
[61]CARRAZZA, Roque Antonio. “Curso ...”, 2005. p. 88.
[62] COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 27.
[63] Um exemplo de taxa de meio ambiente é a chamada taxa de controle e fiscalização ambiental, que possui previsão na Lei
10.165, de 27 de dezembro de 2000, muito discutida em seara judicial e que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal a partir do Recurso Extraordinário 416.601.
[64] VALADÃO, ALEXSANDER ROBERTO ALVES. Capacidade contributiva e taxa. 237 f. Dissertação (Mestrado em
Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001. p. 205.
[65] COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.  Serviços públicos e tributação. In:  TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Serviços públicos e direito tributário . São Paulo:
Quartier Latin, 2005. p. 241.
[66] “Sustentar a observância do princípio da capacidade contributiva nas taxas é não atentar para a natureza dessas  imposições tributárias. Significando uma
contraprestação pela atuação do Poder Público, diretamente referida ao contribuinte, não se pode erigir nas taxas, como critério informador desses tributos, uma
circunstância absolutamente alheia a atuação estatal.  Vale dizer, se, com a taxa, se pretende remunerar a atuação estatal,  essa remuneração deve reportar-se ao
custo da mesma, e não à capacidade contributiva do sujeito passivo, irrelevante para a hipótese de incidência ou para a graduação da taxa (sic)”. (REGINA
HELENA COSTA. “Princípio da capacidade ...”, p. 57.
[67] BUSSAMARA, Walter Alexandre. Taxas – limites constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 149-150.
[68] PEREIRA FILHO, Luiz Alberto.  As taxas no sistema tributário brasileiro . Curitiba: Juruá, 2003. p. 56.
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A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM OS FUSOS
HORÁRIOS E O HORÁRIO DE VERÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL

TV RATING SYSTEM IN BRAZIL AND ITS RELATION WITH THE TIME ZONES AND THE
DAYLIGHT SAVING TIME IN THE NATIONAL TERRITORY

Ana Sofia Cavalcante Pinheiro
Maria Vital Da Rocha

RESUMO
Trata-se de um estudo sobre a adequação da programação televisiva aos fusos horários
existentes no Brasil e ao horário de verão, em conformidade com a Classificação Indicativa.
Define Classificação Indicativa. Aborda a questão do respeito aos fusos horários, estabelecida
pela Portaria nº 1.220/2007 do Ministério da Justiça, a mudança nos fusos horários brasileiros,
de acordo com a Lei nº 11.662/2008 e o referendo para a população acreana decidir sobre a
manutenção ou não da alteração promovida em sua hora legal. Discute a necessidade de a
Classificação Indicativa ser respeitada no período do ano em que vigora o horário de verão no
Brasil. Mostra a atuação do Ministério Público Federal, por meio do Mandado de Segurança nº
14.041, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tudo isso com base em
pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial, e informações da internet que, para o tema,
torna-se fonte de grande utilidade.
PALAVRAS-CHAVES: Classificação Indicativa; fusos horários; horário de verão.

ABSTRACT
It is a study about the compliance of TV schedules to time zones and daylight saving time, in
accordance with the TV Rating System. It defines TV Rating System. It deals with the
observance to time zones - as established by the Ministry of Justice administrative rule number
1.220/2007 -, the change in Brazilian time zones, according to the law number 11.662/2008 and
the referendum in which the Acre State population will decide about the maintenance or change
in their legal time. It discusses the importance of the TV Rating System be observed during the
daylight saving time in Brazil. It shows the performance of prosecutors through the writ of
mandamus number 14.041, which is being originally judged by the Superior Tribunal de Justiça
(the highest court in Brazil to rule on federal law). All based on doctrinal, case law and
legislative research, and information from the internet – a great source of information for such
subject.
KEYWORDS: TV Rating System; time zones; daylight saving time.

1 INTRODUÇÃO

 

 

A Classificação Indicativa é uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, surgida com a
Constituição Federal de 1988, que, ao longo do tempo, passou por diversas regulamentações
específicas, que geraram e geram debates acalorados.

O estudo do tema é complexo e extenso, por sua interdisciplinaridade, envolvendo
conhecimentos de diversos ramos do Direito, tais como o Direito Constitucional, os Direitos
Humanos, o Direito Administrativo, o Direito Civil, o Direito das Telecomunicações e o da Criança
e do Adolescente, como também de Pedagogia, Psicologia e Comunicação Social.

Um dos aspectos mais polêmicos da Classificação Indicativa diz respeito à adequação da
programação televisiva aos vários fusos horários existentes no Brasil e ao horário de verão,
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adotado no País anualmente. É o que será tratado neste artigo.

 

 

2 CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

 

 

Classificação Indicativa pode ser entendida como um "[...] conjunto de atos realizados
sucessivamente para que se obtenha uma adequada análise sobre produtos audiovisuais [...]"
[1], ou seja, é um processo através do qual se busca organizar mídias, dividindo-as em
adequadas ou inadequadas.

Esta é uma definição geral. Mas, como se trata de um instituto presente em diversas
democracias consolidadas e precisa levar em consideração as peculiaridades culturais, políticas,
históricas e sociais de cada Estado, existem diversos modelos de Classificação Indicativa no
mundo [2]. Mas, destaca-se um ponto de contato em todos eles, que é "[...] o anseio manifesto
de proteção e do estímulo ao desenvolvimento integral de meninas e meninos" [3].

No caso brasileiro, verifica-se que o modelo de Classificação Indicativa adotado é pautado nas
faixas etárias, e nos conteúdos [4]. Isto é, são analisados os conteúdos os quais são tidos como
positivos (adequações) e negativos (inadequações) [5], donde se pode concluir que, no Brasil, o
ato de classificar indicativamente a programação "[...] consiste em apontar conteúdos
apropriados ou inapropriados para crianças e adolescentes, em consonância com suas faixas
etárias e com seus lugares de inserção biopsicossocial" [6].

A previsão da Classificação Indicativa no Brasil é constitucional, como se demonstra nos
dispositivos abaixo:

 

Art. 21. Compete à União:

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de
rádio e televisão; (omissis)

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.

(omissis)

§ 3º - Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a
natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se
defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no
art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à
saúde e ao meio ambiente.
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(omissis)

 

A Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), regulamentou o supracitado art. 21, XVI da CF/88, por meio de seus artigos
74, 75 e 76 [7], sendo dela que se extrai o comando para que portarias regulamentem a
Classificação Indicativa.

O detalhamento da Classificação Indicativa, portanto, é encontrado em Portarias emitidas pelo
Ministério da Justiça. A primeira delas, a de número 773, de 19 de outubro de 1990, foi
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de outubro de 1990 [8], e abrangia todos os
tipos de mídia.

Atualmente, a Portaria nº 1.220, de 11 de julho de 2007 [9], assim como já o era a sua
antecessora, a Portaria nº 264, de 9 de fevereiro de 2007, ambas do Ministério da Justiça, trata
apenas da classificação de obras audiovisuais destinadas à televisão e congêneres. O
regulamento sobre diversões públicas, especialmente obras audiovisuais destinadas a cinema,
vídeo, DVD, jogos eletrônicos, jogos de interpretação (RPG) e congêneres cabe à Portaria MJ nº
1.100, de 14 de julho de 2006 [10].

Desta feita, em conformidade com o artigo 220, §3º, I da Constituição e as normas acima
referidas, é necessário que o conteúdo da programação televisiva obedeça a horários adequados
à sua exibição. Isso, todavia, não é uma tarefa fácil, considerando a enorme extensão territorial
do Brasil, a existência de mais de um fuso horário no território nacional, o horário de verão, em
determinado período do ano, e a má vontade das emissoras de televisão, para respeitar a
Classificação Indicativa, como se discutirá a seguir.

 

 

3 CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA E FUSOS HORÁRIOS

 

 

A Portaria nº 264/2007 do Ministério da Justiça já previa a necessidade de respeito aos diversos
fusos horários existentes no Brasil em relação à Classificação Indicativa. Essa regra foi repetida
na Portaria nº 1.220/2007, vigente atualmente, conforme o art. 19, parágrafo único:

 

Art. 19. A vinculação entre categorias de classificação e faixas horárias de exibição,

estabelecida por força da Lei nº 8.069, de 1990, dar-se-á nos termos seguintes:

(omissis)

Parágrafo único. A vinculação entre categorias de classificação e faixas horárias de

exibição implica a observância dos diferentes fusos horários vigentes no país.

 

Diferente dos outros dispositivos da referida Portaria, que entrariam em vigor a partir da sua
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publicação, o parágrafo único do art. 19 somente entraria em vigor depois de 180 (cento e
oitenta dias) da publicação, conforme disposto no art. 24:

 

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. O parágrafo único do art. 19 entrará em vigor após decorridos cento e oitenta
dias da publicação desta Portaria.

 

Ainda assim, o prazo foi estendido por meio da Portaria nº 36, de 8 de janeiro de 2008 [11], do
Ministério da Justiça.

A extensão do prazo deve-se a alegação da Comissão da Amazônia, Integração Nacional, e de
Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados de que haveria dificuldade de implantação
do novo sistema de Classificação Indicativa de obras audiovisuais destinadas à televisão e
congêneres.

Além disso, consta, na referida Portaria, o argumento de "prováveis conseqüências" que a
implementação da Classificação Indicativa poderia causar à economia e à vida social dos estados
com fuso horário diverso do horário oficial.

Ressalta-se que também foi considerado, no mesmo diploma normativo, o compromisso das
emissoras de rádio e televisão de veicularem campanhas educativas sobre a Classificação
Indicativa e de adequar a programação no novo prazo estabelecido aos fusos horários.

Desse modo, o parágrafo único do artigo 24 passou a ter a seguinte redação:

 

Parágrafo único. O parágrafo único do art. 19 entrará em vigor em 7 de abril de 2008.

 

Desse modo, o termo a quo para as emissoras de televisão adequarem sua programação aos
vários fusos horários existentes no Brasil passou a ser 7 de abril de 2008, demonstrando mais
uma vez a força das emissoras de televisão e o seu desinteresse pela efetivação dos direitos das
crianças e adolescentes a uma programação indicada para sua idade.

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Recomendação PFDC/MPF nº 001, de 27 de
março de 2008 recomendou ao Ministro da Justiça a manutenção do disposto no art. 19,
parágrafo único da Portaria nº 1.220/2007, bem como a não protelação de sua vigência, uma
vez que o prazo adicional concedido com a referida Portaria nº 36/2008 afigurava-se "mais que
razoável para as adequações necessárias à implementação da classificação indicativa com
observância dos distintos fusos horários do país" [12].

Essa discussão tem efeitos práticos relevantes, porque o Brasil é um país de dimensões
continentais, com vários fusos horários e com desigualdades regionais, que fazem com que a
maioria da programação televisiva seja gerada apenas nos Estados do Sudeste, por estarem
situados no mesmo fuso horário de Brasília e, portanto, obedecem apenas à hora oficial do
Brasil, em detrimento dos outros fusos.

É bem verdade que a adequação aos diversos fusos horários deve requerer algum investimento,
mas as crianças e adolescentes de todos os Estados da federação merecem receber o mesmo
tratamento e ter direito a uma programação adequada para sua faixa etária independente do
lugar onde viverem.
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Até o ano de 2008, o País tinha sua hora legal regida pelo Decreto nº 2.784, de 18 de junho de
1913 [13], o qual previa a existência de quatro fusos:

 

Art. 2º.  O território da República fica dividido, no que diz respeito à hora legal, em quatro fusos
distintos:

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos duas horas', compreende o
arquipélago Fernando de Noronha e a ilha da Trindade;

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos três horas', compreende todo o
litoral do Brasil e os Estados interiores (menos Mato-Grosso e Amazonas), bem como parte do
Estado do Pará delimitada por uma linha que, partindo do monte Grevaux, na fronteira com a
Guiana Francesa, vá seguindo pelo álveo do rio Pecuary até o Javary, pelo álveo deste até o
Amazonas e ao sul pelo leito do Xingu até entrar no Estado de Mato-Grosso;

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora média de Greenwich 'menos quatro horas',
compreenderá o Estado do Pará a W da linha precedente, o Estado do Mato-Grosso e a parte do
Amazonas que fica a E de uma linha (círculo máximo) que, partindo de Tabatinga, vá a Porto
Acre;

 d) o quarto fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos cinco horas', compreenderá o
território do Acre e os cedidos recentemente pela Bolívia, assim como a área a W da linha
precedentemente descrita. 

 

Antes, o Estado do Acre fazia parte do quarto fuso horário, caracterizado por "menos cinco
horas" em relação a Greenwich e com duas horas de diferença em relação ao horário oficial de
Brasília.

Nesse contexto, uma atração televisiva destinada a maiores de 14 anos, cujo horário indicado
pela Portaria nº 1.220/2007 é após as 21 horas, era exibida no Acre a partir das 19 horas, ou
seja, em horário em que só são permitidas atrações livres ou não recomendadas para menores
de 10 anos, que podem ser exibidas em qualquer horário.

Por meio da Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008, com vigência 60 (sessenta) dias após sua
publicação (art. 3º), o decreto acima referido foi alterado e o País passou a contar apenas com
três fusos horários:

 

Art. 2o O território da Republica fica dividido, no que diz respeito à hora legal, em quatro fusos
distintos:

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos duas horas', compreende o
arquipélago Fernando de Noronha e a ilha da Trindade;

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos três horas', compreende todo
o litoral do Brasil, o Distrito Federal e os Estados interiores, exceto os relacionados na alínea 'c'
deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.662, de 2008) 

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 'menos quatro horas', compreende os
Estados de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima e do
Acre.  (Redação dada pela Lei nº 11.662, de 2008)   (Vigência)
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d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 11.662, de 2008)

 

Hoje, o Estado do Acre está incluso no terceiro fuso horário e a diferença horária para Brasília é
de apenas uma hora.

Na realidade, a existência de um fuso horário a menos pode até minimizar os problemas
enfrentados pelas emissoras para adequar a grade de programação, mas devemos reconhecer
que esta foi uma forma deveras drástica de resolvê-los.

Não se pode considerar correto esse tipo de medida, afinal a mudança de um fuso horário é
bem mais do que apenas mudar a redação de um decreto: envolve a vida e a qualidade de vida
de milhares de pessoas, as quais terão que readequar seus relógios biológicos a uma nova hora,
o que, por certo, não é saudável nem fácil de incorporar [14].

Verifica-se ainda que a redação do texto foi alterada atabalhoadamente, sem critério, pois
mudaram as alíneas, mas mantiveram o caput, que continua indicando a existência de quatro
fusos horários no País.

Nesse sentido, muitas críticas propagaram que a Classificação Indicativa motivara a mudança
nos fusos horários do País para atender a pressão das empresas [15], porque não houve
debates com a população diretamente interessada [16].

Na busca de soluções, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 900, de 2009
[17], convocou referendo para que a população do Acre decida sobre o seu horário, conforme os
artigos 1º a 4º do diploma:

 

Art. 1º É convocado, com fundamento no inciso XV do art. 49 combinado com o parágrafo único
do art. 1º e com o inciso II do art. 14 da Constituição Federal, referendo a ser realizado no
Estado do Acre, que teve a hora legal alterada pela Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008, pelo
Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, para
consultar o eleitorado do Estado sobre a conveniência e a oportunidade da referida alteração.

 

Art. 2º O referendo de que trata o art. 1º realizar-se-á concomitantemente com a primeira
eleição subsequente à promulgação deste Decreto Legislativo.

Parágrafo único. O eleitorado será chamado a responder "Sim" ou "Não" à seguinte questão:
"Você é a favor da recente alteração do horário legal promovida no seu Estado?".

 

Art. 3º Campanha institucional da Justiça Eleitoral, veiculada nos meios de comunicação de
massa, poderá esclarecer a população a respeito da questão formulada no parágrafo único do
art. 2º, com espaço idêntico para manifestações favoráveis e contrárias.

 

Art. 4º O referendo será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com
o resultado enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral e por este
homologado.
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O referendo realizar-se-á nas Eleições de 2010. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre editou a
Resolução nº 1386/2010 (Instrução nº 345-81.2010.6.01.0000 - classe 19), fixando a data e
estabelecendo as instruções para a realização do pleito [18].

De acordo com o artigo 1º, caput, da Resolução, a data do referendo será o dia 31 de outubro
de 2010, data do segundo turno das eleições de 2010, utilizando-se da mesma estrutura
operacional destinada às eleições gerais desse ano, com os mesmos mesários, juntas eleitorais e
documentos, inclusive (art. 1º, §2º), havendo, em cada seção eleitoral, uma urna eletrônica
exclusiva para a coleta dos votos do referendo (art. 1º, §3º).

O artigo 5º, caput, da mesma Resolução diz como deve ser feita a propaganda; o art. 6º, caput,
diz quando esta será iniciada e concluída:

 

Art. 5º. A propaganda realizada pelas comissões organizadas, previamente cadastradas neste
Tribunal na forma do art. 3º, § 2º, deverá abordar o tema da conveniência ou inconveniência da
mudança do fuso horário no Estado, respeitadas as determinações legais pertinentes,
incumbindo ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por meio do Juiz-Membro designado, a sua
fiscalização.

 

Art. 6º. A propaganda gratuita das comissões no rádio e na televisão dar-se-á por meio de
inserções diárias, com início no dia 4 de outubro e término no dia 29 de outubro de 2010,
vedada a participação de candidatos ou integrantes de órgãos de direção de partidos políticos.

 

 

A iniciativa do referendo, apesar de tardia, haja vista que o novo horário já está em vigor há
algum tempo no Acre, representa uma tentativa de legitimar a decisão política anteriormente
tomada e uma oportunidade de os maiores interessados, os cidadãos acreanos, se manifestarem
sobre o que será melhor para eles.

Porém, ainda é cabível crítica sobre a forma como o eleitor deverá votar. Isso porque terá que
digitar um número de dois dígitos para a opção escolhida (artigo 16, §1º, Resolução 1386/2010
[19]), o que poderia ser evitado, com o eleitor devendo escolher apenas um número para cada
opção, já que haverá uma urna só para essa consulta.

De qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades, aparentemente as emissoras adequaram-
se para respeitar os fusos horários. Como exemplo, pode-se citar a Rede Globo, que criou a
chamada "Rede Fuso" para os Estados não incluídos na hora de Brasília. Durante o horário de
verão, alguns outros Estados também são incluídos na referida grade, na qual alguns programas
são gravados e alguns são ao vivo, se houver compatibilidade com o horário oficial de Brasília
[20, 21, 22].

 

 

4 CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA E HORÁRIO DE VERÃO
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Além do problema dos fusos horários, há a questão do horário de verão.

O primeiro ponto a ser destacado é que, enquanto os fusos horários são uma situação
permanente, duradoura e ainda assim há forte resistência das emissoras em adequarem sua
programação, o que dizer de uma situação provisória, como o horário de verão?

O Decreto nº 6.558, de 8 de setembro de 2008 [23] determina que o horário de verão terá vigor
no período compreendido entre a zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada
ano, até a zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subseqüente (art. 1º,
caput,primeira parte), exceto quando houver coincidência entre o domingo previsto para o
término da hora de verão e o domingo de carnaval, quando o encerramento da hora de verão
dar-se-á no domingo seguinte (art. 1º, parágrafo único).

A hora de verão não vale para todos os Estados brasileiros, mas apenas para os listados no art.
2º do decreto:

 

Art. 2º. A hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no
Distrito Federal.

 

Nesse período, os relógios são adiantados em sessenta minutos em relação à hora legal (art. 1º,
caput, segunda parte), nos Estados participantes.

A Portaria nº 1.220/2007 não faz menção expressa ao horário de verão, mas apenas ao respeito
aos fusos horários. Porém, tal previsão merece interpretação extensiva, sob pena de tornar-se
inócua. Afinal de contas, a mens legis, no caso, é a de que todas as crianças e adolescentes do
País tenham direito ao acesso a uma programação adequada para sua faixa etária, independente
de onde viverem ou da época do ano.

Assim, a presença do horário de verão acaba, na prática, por criar "novos fusos horários
temporários" e a necessidade de adequação das atrações nos Estados onde ele é observado.

Sobre o efetivo respeito da Classificação Indicativa durante o horário de verão, vale destacar a
atuação do Ministério Público Federal para que isso ocorresse.

Em 7 de outubro de 2008, a Subprocuradora-Geral da República, então Procuradora Federal dos
Direitos do Cidadão (PFDC), Gilda Pereira de Carvalho, expediu o Ofício nº 632/2008/PFDC/MPF
[24], que foi encaminhado ao Ministro da Justiça por meio do Ofício PGR/GAB/Nº 1754, de 8 de
outubro de 2008 [25], em que demonstrava a sua preocupação com a chegada do horário de
verão e com a necessidade de fiscalizar o cumprimento da exibição da programação em horário
compatível com a respectiva Classificação Indicativa, "observando-se o horário local de cada
Estado e Distrito Federal, onde vigorará o horário adiantado em sessenta minutos em relação à
hora legal", e relembrava os termos da Recomendação nº 001/2008 [26].

Em resposta ao referido ofício, o Ministério da Justiça expediu o Aviso nº 1616/GM/MJ, de 14 de
outubro de 2008, informando que entendera "conveniente fazer valer por mais este ano [2008]
o entendimento de não se aplicar à hora de verão a vinculação da classificação indicativa ao
horário de exibição da programação televisiva" [27].

A justificativa para tal decisão era a argumentação da Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert) relativa às "graves dificuldades de implementação e de prováveis
conseqüências danosas às economias regionais", devido à sazonalidade do horário de verão.

Como resposta, a PFDC reiterou, por meio do Ofício nº 739/2008/PFC/MPF, de 17 de outubro de
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2008 [28], sua posição contrária a qualquer interpretação que abstivesse as emissoras de
televisão de observar o horário de verão, o qual entraria em vigor no dia 19/10/2008.
Argumentou que a alegação da Abert, sem anotada comprovação documental, não tinha
consistência jurídica e que era observada quando convinha, mencionando o Mandado de
Segurança nº 9360-DF impetrado pela Abert junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que
as empresas de rádio pediam permissão para transmitir "A Voz do Brasil" no horário local e não
no horário de verão [29], ou seja, justamente o oposto. Acrescentou que o horário de verão
significava mudar para o fuso horário seguinte e não seria tão distinto de obedecer aos fusos
horários. Por último, recomendava que o Ministro da Justiça revisasse o entendimento disposto
no Aviso nº 1616/GM/MJ para atender aos princípios de justiça e melhoramento da humanidade.

Como não houvesse acatamento à recomendação, o MPF impetrou mandado de segurança, no
STJ, em face dessa decisão do Ministro da Justiça expressa no Aviso nº 1616/GM/MJ, pois sua
decisão, até a data da propositura, não tinha sido revisada.

Em sua fundamentação, o Parquet federal citou várias das legislações que já foram citadas neste
artigo, o princípio da dignidade da pessoa humana e o objetivo da República Federativa do Brasil
de promover o bem de todos, sem discriminação ou preconceito (art. 3º, IV, CF/88) e ressaltou:
"[...] a proteção que se assegura a crianças dos estados do sul e sudeste do Brasil deve ser
estendida de forma isonômica às crianças residentes nos estados no norte, nordeste e centro-
oeste" [30].

E, para exemplificar o que a decisão do Ministério da Justiça representaria para a sociedade,
ilustrou da seguinte forma: a programação que seria vista pelas crianças e adolescentes no Sul,
Sudeste e em Brasília às 19:30h, seria vista nos Estados do Norte (Roraima, Rondônia, Acre e
Amazonas) às 17:30h. Já nos Estados do Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), por
terem horário de verão, seria vista às 18:30h. E, no Nordeste (Bahia, Pernambuco, Sergipe,
Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí), o programa seria visto
também às 18:30h.

Assim, "a decisão governamental que impede ou adia a vigência das normas instituídas com o
propósito de assegurar tal proteção [à infância e à adolescência] é flagrantemente ilegal e
contrária à Constituição Federal".

Disse ainda que a competência para tal decisão seria da Secretaria Nacional de Justiça e não do
Ministro da Justiça e que a avocação só deveria ser usada em casos excepcionais, o que não
parecia ser o caso, e não dispensava justificação.

Relembrou o papel de concessionárias de serviços públicos das emissoras e salientou que a
legislação eleitoral já aplica regras referentes aos fusos horários e ao horário de verão em
relação à radiodifusão quanto às pesquisas de intenção de votos.

Por fim, pediu liminarmente, inaudita altera pars, a suspensão do Aviso nº 1616/GM/MJ e,
posteriormente, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para declarar nula a
decisão administrativa de modo que fosse restabelecida, mesmo durante o horário de verão, a
obrigatoriedade do art. 19, parágrafo único da Portaria nº 1.220/2007, ou seja, a observância
dos diferentes fusos horários na vinculação da Classificação Indicativa dos programas exibidos.

Porém, como o julgamento da lide demorou, o MPF desistiu do pedido de liminar, "em razão da
iminente perda de seu objeto, uma vez que o horário de verão do período 2008/2009 se encerra
no próximo sábado (dia 15 de fevereiro de 2009)" e fez pedido permanente:

 

[...] obrigar o poder público, através do Ministério da Justiça, a exigir, em caráter permanente,
das emissoras de rádio e televisão a estrita observância dos diferentes fusos horários na
vinculação da classificação indicativa dos programas exibidos no rádio e na televisão, inclusive
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durante o horário de verão previsto no Decreto 6558⁄2008, cujo período de vigência foi
estabelecido entre a zero hora do terceiro domingo de outubro e a zero hora do terceiro
domingo de fevereiro, a cada ano. [31]

 

A Abert, litisconsorte passiva, instada a se manifestar, levantou, entre outros argumentos, o de
que não seria possível alterar o pedido inicial e, o mais relevante, que o art. 19, parágrafo
único, fazia referência apenas aos diferentes fusos horários, sem mencionar o horário de verão,
conceitos diversos e regidos por diferentes diplomas legais.

Sobre isto, o relator Ministro Teori Albino Zavascki entendeu que:

 

3.O argumento central da autoridade impetrada (também adotado pela litisconsorte passiva) é o
de que o parágrafo único do referido artigo 19 vincula a observância do preceito apenas aos
"diferentes fusos horários vigentes no país", nada dispondo a respeito do horário de verão,
concluindo daí ser legítima a suspensão parcial da norma para adaptar sua aplicação a esse
evento superveniente. O argumento peca por um insuperável vício lógico, já que das suas
premissas não decorre a pretendida conclusão. Conforme estabelece o art. 2º do Decreto 6.558,
de 08.09.08, "a hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e no Distrito Federal". Ora, a se entender que a aplicação do art. 19 pode (ou deve) ser
adaptada ao horário de verão, essa adaptação deveria se dar, evidentemente, apenas em
relação a esses Estados. Não aos demais, onde o horário não sofreu mudança alguma e,
portanto, não houve qualquer alteração no estado de fato ou de direito. Em outras palavras: se
a aplicação do art. 19 deve observar o horário de verão, o efeito prático disso seria o de retardar
em uma hora a programação televisa nos Estados abrangidos por esse horário; mas não o de
antecipá-la, em uma hora, em Estados onde o horário continua sendo o normal, não tendo
sofrido mudança alguma. Essa antecipação representa, na verdade, não uma adaptação, mas o
puro e simples descumprimento da norma nos Estados onde não vigora horário de verão,
descumprimento que se estende também ao art. 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 

O Ministério Público, ao se manifestar também como fiscal da lei, custos legis, foi favorável à
concessão da ordem, sendo seu parecer ementado nos seguintes termos:

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMAÇÃO
AUDIOVISUAL. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. HORÁRIO DE VERÃO. FUSO HORÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA.

1 - Ausente prejuízo à defesa e assegurado o contraditório aos impetrados, é possível a emenda
à inicial, para a adequação do pedido aos fatos atuais e diante da sazonabilidade do horário de
verão.

2 - A provável reiteração do descumprimento ao parágrafo único do artigo 19 da Portaria MJ n.º
1.220/06, com a renovação do horário de verão, habilita o conhecimento do mandamus como
preventivo, que objetiva evitar lesão futura à coletividade de crianças e adolescentes.
Precedentes do STJ.

3 - Alegações genéricas acerca da dificuldade do cumprimento da classificação indicativa de
obras audiovisuais durante o horário de verão não autorizam o desrespeito à Portaria do
Ministério da Justiça n.º 1.220/07, que reflete a preocupação constitucional de que a produção e
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a programação das emissoras de rádio e televisão atendam aos princípios, dentre outros, do
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 221, IV) e da proteção
integral dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, em obséquio à sua dignidade e acesso
à informação indispensável ao seu desenvolvimento psicológico e social de forma saudável (CF,
art. 227; ECA, art. 76).

4 - O direito da criança e do adolescente à dignidade é público e subjetivo, a salvo de toda
forma de negligência, exploração, violência ou opressão (CF, art. 227). Esse direito restringe e
se sobrepõe à liberdade de comunicação (CF, art. 221). A lei (ECA, art. 76) e o regulamento
(Port. 1.220/07) apenas projetam essa estrutura jurídica fundamental. O constituinte e o
legislador ordinário não podiam ser mais claros. Essa preocupação abriga valores universais (vide
Blumler, Jay G. Television and the public interest: Vulnerable values in West European
broadcasting) que não podem ser malbaratados por acerto precário (Ofício Abert 65/2008 e
Aviso 1616-MG/MJ).

5 - Parecer pela concessão da ordem. [32]

 

A segurança acabou sendo concedida, como se pode verificar na ementa do Mandado de
Segurança nº 14.041, a seguir reproduzida. Deve-se, no entanto, destacar a atuação do
Ministério Público no caso, pois, além de parte, agiu como fiscal da lei:

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.041 - DF  (2008⁄0281365-0)    

RELATOR: MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

IMPETRADO: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

LITIS. PASSIVO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT

ADVOGADO: RODOLFO MACHADO MOURA E OUTRO(S)

 

 

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO AUDIOVISUAL.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. PORTARIA-MJ 1.220⁄07. APLICAÇÃO INTEGRAL DURANTE O
HORÁRIO DE VERÃO, MORMENTE EM ESTADOS ONDE NÃO VIGORA O REFERIDO HORÁRIO.
QUESTÃO DE ORDEM: REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO.

1. Ainda que possa haver opiniões diferentes entre os seus diferentes órgãos, o Ministério
Público é uma instituição única e do princípio da unidade resulta a vinculação da própria
instituição pela palavra de qualquer dos seus integrantes. Mesmo nos casos em que atua como
parte, o Ministério Público não se despe da sua função institucional de defensor da ordem
jurídica que lhe atribui a Constituição (art. 127). O sentido do princípio da unidade institucional
tem também essa dimensão: na condição de parte, o Ministério Público é mais do que custos
legis, mas é também custos legis. Assim, em sessão de julgamento de ação proposta ou de
recurso interposto pelo Ministério Público, a instituição se faz presente por um dos seus
representantes, cuja  palavra será, nesse julgamento, a palavra que vinculará a instituição como
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um todo.

2. A proteção das crianças e dos adolescentes foi erigida pela Constituição como valor de
"absoluta prioridade" (art. 227), autorizando, inclusive, restrições quando à veiculação de
programas audiovisuais por emissoras de rádio e televisão, que fica subordinada a classificação
por horários e faixas etárias (artigos 21, XVI, 220 e 221).

3.  Conforme estabelece o art. 76 da Lei 8.069⁄90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cuja
constitucionalidade não está em causa, "As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no
horário recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas". O cumprimento de tal norma, bem como da norma
secundária que lhe dá concretude (art. 19 da Portaria 1.220⁄07 do Ministério da Justiça), não
pode deixar de ser exigido durante o período de vigência do horário de verão, especialmente
nos Estados onde sequer vigora o referido horário.

4. Mandado de segurança concedido.

 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia PRIMEIRA
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, nos termos da questão de ordem suscitada,
decidir que o Ministério Público não poderá fazer sustentação oral como parte. Votaram vencidos
os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques. No mérito,
por unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, a Sra. Ministra Denise Arruda. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro
Meira. Sustentaram, oralmente, os Drs. MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO, pelo Ministério
Público Federal e  JOSÉ PERDIZ DE JESUS, pelo litisconsorte passivo. Brasília, 09 de setembro de
2009. [33]

 

Observe-se que o julgamento do mandado de segurança ocorreu em setembro de 2009 e a
decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico apenas em 27 de outubro de 2009 [34],
tendo valor para o horário de verão 2009/2010, durante o qual a Portaria nº 1.220/2007 acabou
sendo plenamente respeitada.

Porém, não se pode garantir que a situação de respeito ao horário de verão irá repetir-se, pois o
processo ainda não foi extinto.

A Abert opôs embargos de declaração, com os seguintes argumentos:

 

Sustenta a embargante, essencialmente, que o acórdão embargado não se manifestou quanto
ao óbices processuais relativos (a) à "ilegalidade da alteração do pedido feito de forma
extemporânea pelo impetrante após o aperfeiçoamento da relação processual, com óbice,
inclusive, no disposto no artigo 264 do Código de Processo Civil" (fl. 276); (b) ao ônus do
impetrante de individualizar o ato impugnado; (c) perda de objeto da impetração. Sustenta,
ademais, que (a) "não há como se falar em mandado de segurança preventivo, pois
concretamente não existem elementos que aludam a eventual descumprimento da portaria
ministerial, especificamente a adequação da programação ao horário de verão" (fl. 281); (b) "o
acórdão ora impugnado ao conceder a ordem vindicada pelo Ministério Público Federal acabou
por regulamentar de maneira oblíqua a matéria de competência do Poder Executivo, atribuída
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pela Constituição Federal em seu artigo 21 (...)" (fl. 281); (c) considerando que o ordenamento
jurídico constitucional veda qualquer tipo de censura e privilegia a liberdade de pensamento e de
imprensa, o acórdão embargado não poderia obrigar as emissoras de televisão a transmitir sua
programação em determinados, mas apenas indicar tais horários; (d) "o aparente conflito de
normas constitucionais aplicados à espécie deve ser analisado, desde a suposta necessidade de
uma lei federal até a própria inconstitucionalidade da regulamentação já existente" (fl. 283).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, bem assim o prequestionamento dos arts. 5º, II
e LV, 21, XVI, 93, IX, 220 e 227 da Constituição Federal. [35]

 

Os argumentos foram rejeitados à unanimidade, em face da inexistência de quaisquer dos vícios
do art. 535 do CPC e da impossibilidade de rediscussão.

Mais uma vez inconformada, a Abert opôs novos embargos de declaração, os quais foram
novamente rejeitados pelos mesmos motivos dos primeiros.

Assim, a mesma associação interpôs recurso extraordinário, admitido monocraticamente pelo
Ministro Ari Pargendler, sob o seguinte argumento:

 

O thema decidendum exige a ponderação de dois princípios constitucionais, como sejam, aquele
que assegura a tutela da infância e aquele que garante a liberdade da informação, e por isso
tudo recomenda seja ele submetido ao exame do Supremo Tribunal Federal. [36]

 

O processo encontra-se agora no Supremo Tribunal Federal (STF), tendo sido o referido Recurso
Extraordinário autuado sob o número 626788 e distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski
[37].

Será uma discussão interessante, uma vez que se analisará o choque entre os princípios de
proteção absoluta à criança, ao adolescente e agora ao jovem (Emenda Constitucional 65/2010),
estabelecido no art. 227, caput da Constituição, e o da liberdade de informação, igualmente
reconhecido constitucionalmente (art. 220).

É possível inferir que uma das causas da dificuldade alegada pelas emissoras para adequar sua
programação aos diversos horários reside em desrespeito aos princípios constitucionais que
devem reger sua programação, como, por exemplo, a regionalização da produção cultural,
artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei (art. 221, III, CF/88) [38].

Afinal, se isso fosse respeitado, não se teriam apenas programas provenientes do Sudeste do
Brasil dominando a programação das grandes redes e, conseqüentemente, talvez não houvesse
tantos problemas em adequar a grade ao horário de verão e aos fusos horários.

Pode-se perceber nessa atitude das emissoras certo preconceito com os outros Estados e
desrespeito com suas crianças e adolescentes, como se elas tivessem menos direito do que as
outras a uma programação saudável.

Mesmo sob a égide da Portaria 1.220/2007, que vem sendo respeitada, nota-se que ainda há
alguma má vontade das emissoras para com os Estados não incluídos no horário oficial ou no
horário de verão. Como exemplo pode-se citar que alguns programas ao vivo são simplesmente
lançados em versões gravadas para o público dos Estados não alcançados pelo horário especial,
o que faz com que as atrações não se mostrem tão atraentes como originalmente deveriam ser.

De qualquer modo, já é um avanço a ser comemorado o fato de o horário de verão 2009/2010
ter proporcionado essa mudança na postura das emissoras. Receia-se, contudo, que o respeito
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das emissoras à Classificação Indicativa durante o horário de verão só tenha acontecido no
período 2009/2010, devido à discussão judicial que ainda se encontrava em curso.

 

 

5 CONCLUSÃO

 

 

Do exposto, pode-se concluir que a Classificação Indicativa, prevista na Constituição Federal de
1988, deve ser seguida em todo o território brasileiro, respeitando as peculiaridades horárias
existentes em cada Estado e em cada época do ano. Afinal, todas as crianças e adolescentes
brasileiros, independentemente de onde viverem ou do período do ano em que estiverem, têm
direito a uma programação televisiva de qualidade e a Classificação Indicativa é hoje um meio
de alcançá-la.
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A CORRELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E PARTICULAR EM SHAKESPEARE

THE CORRELATION BETWEEN PUBLIC AND PARTICULAR IN SHAKESPEARE

Lucas Piccinin Lazzaretti

RESUMO
Revisitar obras clássicas pode propiciar uma leitura sobre conceitos que só são possíveis através
do distanciamento temporal. Esse caráter idiossincrático das obras clássicas nos permite recordar
as obras sem ter um sentido fixo ou uma direção necessária para o estudo. Dessa forma o
presente trabalho desempenha o intento de observar a obra do dramaturgo inglês William
Shakespeare e com isso extrair uma possível correlação entre público e particular. Para um autor
com qualidades tão variadas é quase impossível saber até onde vai o limite de um tema nas
peças escritas. Devido a isso o trabalho se propõe a avaliar as obras históricas do bardo inglês,
as obras que supostamente contêm uma temática explicitamente política e, por vezes fará
referência a outras peças que mesmo não tendo evidência política muitas vezes abordam
assuntos pertinentes à avaliação. Levar-se-á em conta que a leitura feita é com um
distanciamento temporal e, portanto também de compreensibilidade dos verbetes usados por
Shakespeare. Por fim há a sustentação da tese de que podemos extrair das obras de
Shakespeare, que ao entrecruzar a relação entre público e particular, em certa medida, permite
uma espécie de crítica a monarquia.
PALAVRAS-CHAVES: SHAKESPEARE, DRAMATURGIA POLÍTICA, REPUBLICANISMO, PÚBLICO,
PARTICULAR.

ABSTRACT
Revisiting classic works can provide a reading on concepts that are only possible through the
temporal distance. This idiosyncratic character of classical works allows us to recall the works
without having a fixed meaning or direction required for the study. Thus this work plays intent
to observe the work of English playwright William Shakespeare and thereby draw a possible
correlation between public and private. For an author with such varied qualities is almost
impossible to know how far the limit of an issue in the pleadings. Because of this, the present
work is to evaluate the historical works of the English bard, the works that are supposed to
contain an explicitly political theme, and sometimes make reference to other plots while not
having politics evidences often address issues relevant to the assessment. It will take into
account that reading is done with a temporal distance, and therefore also the responsiveness of
the entries used by Shakespeare. Finally there is the support of the thesis that we can extract
from the works of Shakespeare, which intersect at the relationship between public and private,
to some extent, allows a kind of criticism of the monarchy. 
KEYWORDS: SHAKESPEARE, POLITICAL DRAMA, REPUBLICANISM, PUBLIC, PRIVATE. 

“We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother…”

                                                           King Henry the Fifth. (Ato 4, cena 3.)

INTRODUÇÃO
 

Qualquer literatura de alto nível tem por característica a mescla de vários temas
pertinentes a humanidade. Por humanidade entende-se tudo aquilo que é relacionado ao
homem, portanto, desde o mais remoto psicologismo até o mais amplo assunto público-político.
Definir literatura de alto nível, porém, é muito mais complicado. Se um autor conhece bem seu
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ofício, escrevendo bons contos, romances ou peças, pode, muitas vezes, empregar dos mais
variados recursos para a produção do que supostamente é conhecido como literatura de alto
nível. Mas dizer que o uso variado de recursos literários ou estilísticos faz de uma obra como
pertencente ao alto nível é demasiadamente vago. Para tanto não podemos definir se uma obra
pertence ao alto escalão tão somente pelos esforços do autor, tampouco pela capacidade que
ele tem de agrupar técnicas. Em outra medida podemos avaliar o impacto que essa obra exerce,
ou seja, de que forma se relaciona com a humanidade. Pois, se é verdade o que postulamos
acima, a literatura de alto nível deve ter uma boa recepção por parte da humanidade, deve, de
certa forma, impactar os que com ela entram em contato. Por boa recepção devemos entender
qualquer forma de sentimento, desde os mais réprobos até os mais elevados. Assim, se uma
obra literária usa de diversos recursos e técnicas, tais técnicas devem ser compreendidas como
meios para atingir o fim, que é a manifestação de um sentimento nos contatados pela obra.
Extraímos desse raciocínio que a mescla de vários temas tidos como pertinentes a humanidade
só são realmente pertinentes se fazem com que os homens se sintam despertos
sentimentalmente pelos temas. Dessa forma a compreensão de ‘alto nível’ é tida como o
preceito de ‘maior causador sentimental’.

Se levarmos em conta essa teorização de uma obra literária como pertencendo ou não ao
alto nível das obras literárias chegaremos à conclusão que há autores que se destacam mesmo
entre os melhores. Tal posto é concedido a William Shakespeare. No esforço em atribuir recursos
estilísticos e literários a suas peças o bardo inglês não só se mostrou como capaz de
reprodução, mas também criou diversas formas dramáticas. Na mescla entre temas não há
nenhum outro autor de teatro que saiba construir um personagem com tanta precisão, em que
uma simples linha já transparece as características do personagem. Ainda na mescla entre
temas, não há um só autor que tenha descrito tão bem as relações humanas, tanto nos âmbitos
particulares – amor, ódio, traição, arrependimento – como também nos âmbitos públicos –
poder, direito, política. E, com uma genialidade que lhe é própria, Shakespeare, com seu drama
lírico, trás ao mundo situações e temas elevados para que o leitor ou espectador possa, através
desse caminho, elevar-se em seus sentimentos.

Pretendemos com o presente trabalho apresentar a correlação entre público e particular
em Shakespeare, mostrando uma conseqüência entre as características mais íntimas dos
personagens shakespearianos com as relações públicas em suas peças. As relações de poder, a
legitimidade de governo, a justiça das leis e do direito, se relacionam diretamente com os
personagens que vivenciam essas relações, havendo partes em que fica suspensa a avaliação do
que é idiossincrático de um personagem e do que é atitude pública desse mesmo personagem.
O uso do termo ‘particular’ foi usado preferencialmente ao termo ‘privado’, pois pretendemos
demonstrar mais as características morais e psicológicas dos personagens do que propriamente
o resguardo ao âmbito reservado, ou comercial, como é comumente compreendido com o termo
‘privado’. As citações das obras de Shakespeare serão feitas em inglês para não perder o lirismo
e a capacidade poética do autor, com traduções em notas.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6241



1. UM AUTOR EM SEU TEMPO
 

Afirmar que um autor é dependente unicamente de sua época é um disparate sem fim.
Mas se, para além da suposição de fruto necessário, houver a junção de diversos elementos para
compreender o autor ao invés de ‘criá-lo’ o estudo toma grandes proporções. Da mesma forma
se dá com Shakespeare. Podemos ignorar qual era o conhecimento de latim ou de grego por
parte do autor, mas não podemos ignorar o fato de que Shakespeare nasceu e viveu por uma
época marcante politicamente, em uma Inglaterra em transformações religiosas, políticas,
ideológicas, ou seja, um caldeirão de novidades fervilhando ao redor do bardo britânico. Basta
lembrar que a Inglaterra desse tempo estava se consolidando como um dos países a se lançar
nas batalhas marítimas, disputando terras e conhecendo o mundo através dos viajantes que
retornavam para casa. Ao mesmo tempo o feudalismo era ainda muito forte, bem como os
valores que emanaram por toda a Idade Média. Essa época de transição era ainda mais
intensificada pela mudança na religião oficial da Inglaterra, ou mais precisamente, pelo embate
ainda existente e forte entre o anglicanismo e o catolicismo. Tal mudança religiosa se dava
como uma forma de decisão política do rei Henrique VIII, que ao fundar a igreja anglicana
tentou manter o trono nas mãos da dinastia Tudor, como também afastar as influências
católicas, que ainda eram demasiadamente incisivas no controle e interioridade dos poderes
políticos. Todas essas mudanças foram fatores importantes para a composição da obra de
Shakespeare, que logo em suas primeiras peças mescla questões religiosas com questões
políticas, dando a entender que o autor compreendeu com muita perspicácia o que estava
acontecendo em seu tempo e em seu país.

Assim, se em um âmbito público a Inglaterra era o entrelaçar de questões políticas e
religiosas em meio a uma disputa de manutenção de poder por parte de uma dinastia contra
outras, no âmbito particular as mudanças que ocorreram se deram de modo sensível e mais
lento. Seguindo o estudo de Philippe Ariès ao falar sobre o indivíduo; “O ponto de partida será a
Idade Média. Aí encontraremos um indivíduo enquadrado em solidariedades coletivas, feudais e
comunitárias, no interior de um sistema que funciona mais ou menos assim: as solidariedades da
comunidade senhorial, as solidariedades entre linhagens, os vínculos de vassalagem encerram o
indivíduo ou a família num mundo que não é nem privado nem público no sentido que
conferimos a esses termos, ou no sentido que sob outras formas lhes foi dado na época
moderna.”[1] Então, se por um lado Shakespeare sentia as mudanças políticas acontecendo, por
outro lado é evidente que ainda havia uma grande carga de feudalismo nas relações
interpessoais e principalmente no formador valorativo da época. Foi justamente contra essa
valoração feudal que a dinastia Tudor lutou através de uma forma de doutrinação por meio das
igrejas e das escolas. O uso do que ficou conhecido por Homílias é a principal fonte para a qual
podemos nos basear como fundadoras do pensamento da época elisabetana, e,
conseqüentemente, como bases para os pensamentos, mesmo que críticos, de William
Shakespeare. Tais Homílias eram sermões a serem proferidos nas igrejas e seguidos nas escolas,
escritos por sacerdotes ligados a igreja anglicana, que tinha por intenção maior a preservação
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da ordem monárquica com os Tudor no poder, bem como a difusão de uma nova forma de
pensamento mais sociável, menos feudal, mais domesticado. Vemos então que a dinastia Tudor
utilizou de meios religiosos explicitamente para fins políticos. De forma alguma isso significa que
os católicos, que sucederam a dinastia Tudor e a posição de igreja oficial, não utilizassem de
recursos religiosos como ferramentas políticas, no entanto devemos admitir que o catolicismo
utilizava suas ferramentas de forma mais velada, enquanto os anglicanos comandados pelo
governo Tudor usaram das Homílias de forma explicitamente política.

Porém, apesar do forte doutrinamento por parte da igreja anglicana e do governo
monárquico inglês, “Shakespeare reagiu aos ensinamentos recebidos precisamente no plano em
que estes foram concebidos, isto é, no plano político, porém com plena consciência do processo
utilizado e dos objetivos almejados pelos redatores das homílias, ao invés de serem aceitos
como condicionadores de um comportamento político não conscientizado, emocional e
religiosamente aceito, como seria o desejo daqueles mesmos redatores.”[2] Tanto é verdade que
houve uma tomada de consciência política muito maior do que esperavam os redatores das
Homílias que o jovem estudante da Grammar School de Stratford mais tarde escreveria vinte e
duas peças de tema político como cerne, enquanto escreveria apenas oito peças consideradas
como centralizadas em um plano psicológico. No total de trinta e sete peças Shakespeare usou
da maior parte de sua vida literária para tratar de temas políticos. Levando em conta ainda que,
como já foi dito, por se tratar um autor de alto nível, não há uma única temática percorrendo
toda a obra do poeta inglês, mas sim uma variedade de temas que se entrecruzam fornecendo a
riqueza das peças. Destarte, se há vinte e duas peças com temas evidentemente políticos, não
devemos excluir o trato político nas outras peças, pois não raro encontraremos passagens em
cenas românticas que nos lembraram muito temáticas políticas. Como também haverá
momentos nas peças políticas em que, por um pequeno lapso, o que será tratado é a essência
humana, o amor, ou os mais variados temas. O presente trabalho se presta a compreender de
que modo a correlação entre público e particular se desenvolve na obra de Shakespeare,
perscrutando no coração do autor quais os caminhos entre as peculiaridades particulares, ainda
de influência medieval, com as marcantes características públicas, já mais pendentes para uma
posição moderna. Se assumimos que o autor vivia em um época de transição, e que havia, de
fato, um movimento vivo entre política e religião, resta ainda saber quais foram as influências
literárias para o autor. Por não possuir uma educação universitária, Shakespeare foi, em certa
medida, um autodidata. Isso porque na Grammar School havia já um gérmen de estudos
clássicos, por meio de estudo de autores latinos, de gramática latina e de retórica. Muitos
especialistas afirmam que Shakespeare leu, mesmo que não em primeira mão, Maquiavel
quando em sua mocidade. A leitura se deu por intermédio dos comentários de um autor francês
chamado Gentillet, que escreveu o Contre-Machiiavel, um comentário exagerado e deturpado da
verdadeira obra de Niccolò Machiavelli. Mais tarde, ainda segundos alguns especialistas – dentre
eles a estudiosa Bárbara Heliodora – Shakespeare teria tido contato com uma versão ‘original’ da
obra de Maquiavel, alterando sua visão sobre os fatos políticos. Há ainda a leitura de Plutarco
em contraponto com a leitura das Homílias, onde as vidas eminentemente políticas dos
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personagens históricos narrados por Plutarco faziam com que o poeta inglês tomasse cada vez
mais consciência sobre as intenções políticas das Homílias. Por essa mistura entre Maquiavel,
Plutarco e as Homílias em Shakespeare “o fato político nunca será analisado em estado puro, de
forma abstrata; será sempre expressado por meio de ações concretas que afetam todos os
níveis de vida, enquanto que todas as suas outras obras, trágicas ou cômicas, adquirem peso e
solidez por serem infalivelmente coloridas pela consciência do plano sócio-político encontrado em
todo grupo humano.”[3]Extraímos desse contexto histórico, a que Shakespeare se encontrava
inserido, uma base para pensar a correlação entre público e particular, principalmente no tocante
a influência política na vida social dos personagens Shakespearianos. Há, ainda, uma ressalva
para ser feita. Por mais que tentemos encontrar uma relação entre os valores pessoais e as
estruturas públicas, não devemos, de forma alguma, tentar vincular Shakespeare a um
pensamento unicamente político, como se ele fosse um dramaturgo ‘engajado’, como é típico de
autores como Bertold Brechet. As obras do bardo inglês versam, como tentamos demonstrar,
sob assuntos políticos, pois o autor identificou a pulsação política nos mais variados lugares, mas
isso não significa que ele vinculou o mundo com caráter de necessidade às atitudes e ditames
políticos. No mais tentaremos provar através das obras a viva correlação entre público e
particular, sempre tendo em mente o alto nível dramático de Shakespeare sem limitá-lo como
sendo um panfletista político.  

 
2. UM ESBOÇO SOBRE O PÚBLICO

 
Nesse curto espaço tentaremos apresentar como se estabeleciam os relacionamentos e

fundações públicas nas peças de Shakespeare. Levando em consideração o que já foi falado
sobre o embate entre política e religião, extraímos daí que o poeta escrevia tendo isso em vista,
sendo que, possivelmente por influência de seu tempo em que havia uma forte doutrinação por
parte da dinastia Tudor para se manter no poder, Shakespeare faz de seus reis mais
centralizados do que realmente eram, principalmente no tocante as peças históricas.
Observaremos trechos das peças históricas, bem como das peças Hamlet, MacBeth e King Lear,
sem nos determos muito em divagações desnecessárias. O que pretendemos é apresentar uma
pequena noção sobre como se apresenta o lugar e as forças públicas nas peças supracitadas.

Primeiramente, ao falarmos de algo público nas obras de Shakespeare, devemos falar,
necessariamente, do rei. Essa figura emblemática, simbolizada pelas mais diferentes formas,
adaptada de acordo com a intenção dramática do autor, carrega, em falas de diversos
personagens, pequenas amostras sobre o quão importante e centralizadora era sua figura. Como
já foi frisado, essa centralização é possível que tenha sido uma influência da dinastia Tudor nas
obras do bardo, mas de forma alguma devemos assimilar isso com caráter de necessidade, já
que é próprio das grandes mentes não aceitar passivamente tudo que é predisposto em seus
tempos. Ao tratarmos sobre o rei devemos tratar sobre dois pontos específicos; a coroa e a
realeza do rei. A coroa é tratada normalmente como o símbolo primeiro do lugar público, ou
seja, é da coroa o poder centralizador. Basta recorrermos à peça II Henry IV quando príncipe
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Henrique, futuro Henrique V, ao ver o pai deitado, sendo que o príncipe Henrique o supõe
morto, faz um breve comentário sobre a coroa como ‘sujeito’:

“Prince Henry:
Why doth the crown lie there upon this pillow,
Being so troublesome a bedfellow?
O polish perturbation! golden care!
That keep’st the ports of slumber open wide
To many a watchful night!”[4]
(II Henry IV, act 4, scene IV)
Na fala podemos sentir que o príncipe Henrique se dirige a coroa, ao invés de seu pai,

como se fosse a coroa um sujeito próprio, algo que produz efeitos imediatos. Claro, sabemos
que a coroa vazia não tem essa capacidade, mas se levarmos em conta que a fala acontece
entre um príncipe herdeiro e a coroa da majestade, que é seu pai e rei, podemos ter uma vaga
idéia de que essa conversa direta talvez seja possível, para alguém que realmente acredita que
aquele objeto é, sem dúvida, sujeito de poder. Porém, se retirarmos essa condição única em que
a conversa se dá entre ‘realezas’ podemos compreender melhor a característica da coroa e, por
conseguinte, qual o seu peso público. Elencamos dois pontos específicos como públicos por
excelência, a coroa, da qual tratamos e trataremos mais adiante, e a realeza do rei. Assim, será
justamente o segundo ponto, a realeza, ou em outras palavras, a natureza real inerente ao rei,
que complementará o poder da coroa. Essa realeza muitas vezes não se mostra diretamente
com o rei ou com o herdeiro direto, mas pode aparecer em um herdeiro mais distante do trono,
como é o caso da fala entre Clarence, irmão do rei, com um assassino qualquer, na peça Richard
III:

“Duke of Clarence:
In God’s name, what art thou?
Firs Murderer:
A man, as you are.
Duke of Clarence:
But not, as I am, royal.”[5]
 (Richard III, act I, scene IV)
O irmão do rei, Clarence, denota sua realeza, ou seja, seu caráter natural de realeza. Tal

natureza real é o que confere o direito de alguns ocuparem o trono ou não, usando então do
poder que é a coroa. Essa discussão, eminentemente pública, pois de interesse de todo Estado,
é travada muitas vezes nas obras de Shakespeare. Saber quem ocupará ou não a coroa é de
suma importância, pois, como veremos mais adiante, a boa ocupação da coroa, que é um sujeito
possuidor de poderes, mas nulo de valores, acarretará em um bom reino. A coroa quando
ocupada por um bom governante tem impacto positivo publicamente. Dessa forma podemos
vislumbrar algumas passagens em que a coroa, ou a realeza são tidas como principais meios de
visibilidade pública nas peças de Shakespeare. Em MacBeth:

“MacBeth:
(...) Your highness’ part
Is to receive our duties; and our duties
Are to your throne and state children and servants;
Which do but what they should by doing every thing
Safe toward your love and honour.”[6]
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 (MacBeth, act I, scene IV)
Nessa passagem vemos a junção das idéias de natureza real do personagem a qual

MacBeth se direciona, no caso o rei Duncan, e a publicidade e estrutura do Estado. Há, em
Hamlet, duas passagens que deixam claro a separação do rei e sua coroa, sendo uma mais
voltada para a questão da natureza de alguns para a realeza e suas responsabilidades, como é o
caso em que Laertes aconselha sua irmã sobre o possível amor pelo jovem Hamlet:

“Laertes:
The virtue of his Will: but you must fear,
His greatness weigh’d, his Will is not his own;
For he himself is subject to his birth:
He may not, as unvalued persons do,
Carve for himself; for on his choices depends
The safety and health of this whole state;
And therefore must his choice be circumscribed
Unto the voice and yielding of that body,
Whereof he is the head.”[7]
(Hamlet, act I, scene III)
O segundo exemplo é referente à separação entre coroa e realeza, sendo visível nessa

passagem a tese de necessidade de realeza para se ocupar a coroa:
“Hamlet:
The body is with the king, but the king is not with the body.”[8]
(Hamlet, act IV, scene II)
Ao mesmo tempo em que é a natureza real em essência e, com o uso da coroa, a

realização dessa realeza, o rei ocupa um cargo de responsabilidade, como vimos na passagem
em Hamlet. Essa responsabilidade não possui um caráter transcendental ou divino, como crêem
alguns, mas é, em verdade, uma responsabilidade extremamente terrena, o que faz do rei mais
público do que se supõe, já que é ele o responsável pelo rumo que toma seu Estado, pela
ordem do seu povo, bem como pela manutenção da segurança e bem-estar de seu povo. Isso
fica passivo em duas falas do Rei Lear, em que uma denota o caráter mundano do poder público
real, quando o Rei Lear decide abdicar de seu trono:

“King Lear:
(...) Tell me, my daughters,
Since now we will divest us both of rule,
Interest of territory, cares of state”[9]
 (King Lear, act I, scene I)
E a outra fala é uma crítica do próprio Rei Lear, que com o desenrolar da trama percebe

uma falha na estrutura tal qual é concebida e afirma:
“King Lear:
(...) There thou
mightst behold the great image of authority: a
dog’s obey’d in office.”[10]
 (King Lear, act IV, scene VI)
Cabe ainda citar uma passagem do heróico e afamado rei Henrique V, que honroso e

carismático tem sempre em questão o poder da coroa e da realeza como sendo a instância
maior do Estado, sempre cuidando e se responsabilizando pelo Estado e seu povo, porém
maquiavelicamente ciente da necessidade do uso de seu poder para a manutenção da paz e da
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ordem do Estado:
“King Henry:
The slave, a member of the country’s peace,
Enjoys it; but in gross brain little wots
What watch the king keeps to maintain the peace,
Whose hours the peasant best advantages.”[11]( Henry V, act IV, scene I)
Salvo a demagogia forçada nessa passagem, o que Henrique V está afirmando é que a

graça e o poder da realeza trazem junto consigo a responsabilidade pública, e é por isso que
elencamos o Rei como centro do lugar público nas peças Shakespearianas. Como também pelo
fato de que, se levarmos em conta, poucas são as peças que tratam sobre as baixas classes,
principalmente em se tratando de peças políticas. Shakespeare era um analista social e humano
e como tal compreendia que os círculos do poder de sua época não se passavam entre os
camponeses ou até mesmo entre os poucos burgueses. O comércio estava distante da
capacidade financeira da nobreza, portanto o local público na era elisabetana acontecia ao redor
das cortes, convergindo para a centralidade que era o rei. Há uma passagem que evidencia essa
falta de impulso político por parte das classes menos favorecidas, em Richard III, quando
Buckingham narra o acontecido ao tentar repassar ao povo a coroação de Ricardo III:

“Duke of Buckingham:
Which when I saw, I reprehended them;
And askt the mayor what meant this willful silence:
His answer was, – the people were not used
To be spoke to but by the recorder.”[12]
(Richard III, act III, scene VII)
Poderíamos apresentar uma variedade muito grande de passagens em que se explicita a

questão pública em Shakespeare, quer seja pela centralidade e poderio público da figura do Rei,
quer seja pelo afastamento do povo das questões públicas, agindo apenas como pontos
passivos. No entanto cremos já ter demonstrado o suficiente para nosso trabalho. Tendo ficado
claro que o poder público é dividido entre a coroa e a natureza real de alguns personagens,
como também entendendo que o local público por excelência é as proximidades da corte,
podemos adentrar em uma análise do particular, para então compreender a correlação entre
esses dois elementos, que é em verdade o que procuramos estabelecer com mais afinco.

 
3. UM ESBOÇO SOBRE O PARTICULAR

 
Aprofundar-se em uma medida particular idiossincrática em um autor que tanto se

esforçou para desvelar a mente humana em suas mais variadas formas é um risco para quem
pretende tal trabalho. Sabendo da qualidade na criação dos personagens, como também estando
atentos para as minúcias que são os traços psicológicos dos personagens, vamos centrar nossas
observações mais voltadas para a compreensão do que seria um ‘traço comum’ entre os
personagens de Shakespeare. Sem nos aprofundarmos em divagações sobre pequenos detalhes
tentaremos demonstrar como alguns conceitos reaparecem de forma muita semelhante nas falas
e atitudes de vários personagens, fazendo um panorama geral sobre como se apresentam as
características particulares, para então averiguar a possível correlação com o conceito de público
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já apresentado.
Em primeira medida devemos ter em mente que ao usarmos o termo ‘particular’ estamos

interessados em analisar as idiossincrasias dos personagens, ou seja, entender de que modo os
personagens se comportam perante situações semelhantes, que sentimentos são comumente
expressos e, principalmente, qual é a base para esses sentimentos e atitudes, portanto, qual
seria a base moral dos personagens. Devemos ressaltar que por mais que se trate de um autor
observador dos clássicos greco-romanos e leitor de autores da antiguidade, Shakespeare era
cristão, formado por pensamentos cristãos, e por mais que houvesse nele uma alta intensidade
crítica suas opiniões sobre determinados assuntos são de influência cristã, como acontece com
todo o Ocidente. Dizer que um autor é cristão talvez seja pouco, mas dizer que esse mesmo
autor vivia em uma época de transição para o cristianismo é situá-lo possivelmente como um
observador do mundo dividido entre várias formas de apresentação da cristandade. É de
conhecimento geral que a difusão do protestantismo em suas mais variadas formas contrapôs
em muito o catolicismo não só em âmbito teológico, mas também – e principalmente – no
âmbito político. Dizer que um autor viveu nesse entremeio, e que viveu em um país que fez uma
mudança brusca de religião oficial, do catolicismo romano para o anglicanismo, é dizer que esse
autor, por viver ainda em época de amplo embate religioso deveria tomar cuidado em como
posicionar as falas e atitudes de seus personagens. Assim, por mais que Shakespeare use
diversas vezes de citações ‘pagãs’ a estrutura de sua obra tem cunho cristão. Não de forma
religiosamente dogmática. De nenhuma forma podemos encontrar na obra do poeta inglês uma
doutrinação religiosa, se não uma exposição de preceitos que eram bem aceitos na época,
sendo esses preceitos cristãos. Se Shakespeare usa diversas vezes de recursos cristãos em suas
peças é muito mais porque era ele um autor de peças populares do que porque pretendia
espalhar uma doutrina cristã, tendo os recursos cristãos como forma de se comunicar. Nos
dizeres de Bárbara Heliodora; “De todas as forças que atuaram sobre sua infância e juventude,
Shakespeare preservou uma ética que podemos rotular de cristã, o que não faz dele mais do
que um produto típico de seu tempo; mas, na verdade, é impossível encontrar nele qualquer
definição religiosa.”[13] Esse caráter cristão dos personagens transparece em vários trechos.
Como as passagens em MacBeth, em que Ross primeiramente elogia MacDuff e posteriormente,
em outra cena, Malcolm caracteriza sua própria pessoa.

“Ross:
(...) But for your husband,
He is noble, wise, judicious, and best knows
The fits o’th’season.”[14]
 (MacBeth, act IV,scene II)
“Malcolm:
(...) I am yet
Unknown to woman; never was forsworn;
Scarcely have coveted what was my own,
At no time broke my faith; would not betray
The devil to his fellow; and delight
No less in truth than life.”[15]
 (MacBeth, act IV, scene III)
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Ao dizer que MacDuff é nobre, prudente e criterioso, Ross está afirmando que ele segue
preceitos cristãos que deveriam ser facilmente identificáveis pelos espectadores contemporâneos
de Shakespeare, mas que para nós soa como algo vazio de sentido se não como características
de um caráter admirável. Ser nobre é intrinsecamente ligado a religião, já que são os nobres
mais ‘próximos’ dos patamares divinos. A prudência e o critério são ferramentas para aplicação
de princípios cristãos, bem como toda fala de Malcolm. Embora tenha ainda uma influência
medieval sobre questões como a honra, Shakespeare inova através de sua literatura, afastando
a honra como algo a ser obtida por si só, substituindo essa concepção medieval por uma honra
‘responsável’, mais adequada a nova forma de cristianismo apresentada pelas homílias
anglicanas. Além de honra há uma variedade grande de conceitos que são reestruturados de
acordo com a nova visão cristã, sempre com a adesão política do pensamento perspicaz do
autor. Um exemplo é a fala do Rei Henrique V, que tido como o personagem mais condizente
com o pensamento cristão da dinastia Tudor expõe o que para ele representa a questão da
honra.

“King Henry:
But if it be a sin to covert honour,
I am the most offending soul alive.”[16]
 (King Henry V, act IV, scene III)
Essa honra de Henrique é voltada contra os inimigos da pátria, contra aqueles que

afrontam o bem comum de seu país, nesse caso a França. Henrique é um bom rei, pois
neutralizou as guerras civis na Inglaterra e partiu para a França em batalha. Ao lermos as peças
históricas de Shakespeare podemos facilmente ver que as guerras civis são o tema mais
recorrente. Assim, a honra não deve ser lavada entre ‘irmãos’, tal qual era preceituado entre a
ética feudalista, mas sim contra os inimigos do bem maior, do reino, da Inglaterra. Essa inversão
aparentemente simples é uma das demonstrações de quanto Shakespeare estava consciente dos
acontecimentos de seu tempo, já que a dinastia Tudor se esforçava justamente para evitar
guerras civis que repartissem o país, bem como as Homílias tinham por um dos seus
ensinamentos a supressão da revolta contra o próprio reino. O cristianismo reformado deu a
Shakespeare a possibilidade de utilizar de princípios antigos de forma nova, como é o caso da
honra, que mesmo se revelando nos indivíduos já demonstra uma peculiaridade pública. Há
ainda dois conceitos que são indispensáveis compreender no tocante ao esboço sobre o
particular que estamos fazendo. São esses conceitos a ‘natureza’ e a ‘ambição’, ambos, por
óbvio, intimamente conectados ao conceito de ‘homem’.

Ao tratar sobre a noção de natureza em Shakespeare devemos, por necessidade, ligar
essa ‘natureza’ ao que se entende por essência humana. Longe de ser um autor que se
aprofundou em uma ontologia humana, o poeta inglês deteve-se no que formaria o homem
externamente, as aparências que revelariam a natureza humana. Tais aparências só são
reconhecíveis através dos atos públicos, por assim dizer os atos feitos entre um e outro
personagem, no caso das peças. Observar quando o bardo está tratando sobre a natureza
humana pode ser elementar pelo uso de termos que nos levem claramente até o assunto, ou,
muitas vezes, pode ser dúbio e nebuloso, já que, por se tratar de um poeta, devemos estar
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atentos aos recursos empregados em suas peças. Podemos extrair, como demonstraremos, de
alguns versos, que Shakespeare liga a natureza humana entre dois pólos um tanto quanto
afastados. O primeiro pólo é evidentemente sua herança cristã, muito mais como uma moral
pública do que como a costumeira associação ao pecado. Mesmo nas peças mais afastadas do
cristianismo, como é o caso das peças romanas, Shakespeare utiliza de uma moral que é
proveniente do pensamento cristianizado, ou seja, uma moral que não é possível se identificar
nos romanos, gregos ou egípcios. Essa moralização pública de cunho cristão nas peças do poeta
só faz com que fique clara a intenção dramática de suas peças ao invés de haver uma intenção
histórica purista. De forma alguma Shakespeare quer transmitir fatos históricos, embora muitas
vezes se valha de fatos históricos como escopo e subterfúgio para suas intenções dramáticas.
Assim, a natureza humana revelada por Shakespeare é uma natureza humana descrita por um
autor do século XV, inglês, ciente dos movimentos reformadores dos dogmas cristãos, e
ponderando essa natureza com sua aparência externada. Apontar dessa forma significa que
Shakespeare, ao escrever, prevê uma natureza humana que seja valorosa para o indivíduo, mas
que, principalmente, seja externamente ponderada. Não é a toa que os personagens que estão
loucos normalmente tomam atitudes maléficas para o governo e para o Estado. A loucura é o
elemento deturpador da essência humana, da natureza humana. Essa loucura pode aparecer nas
mais variadas formas, como uma súbita atitude desvairada do personagem contra sua própria
vida ou bem-estar, como é o caso de Ofélia, em Hamlet, ou ainda pode ser uma loucura
devastadora, e para isso localizamos essa devastação como o prejuízo público, a afronta ao
Estado. De qualquer forma, o modo pelo qual se externa essa loucura é o modo como
identificaremos do que se trata, sendo idiossincrática ou maléfica publicamente. Normalmente a
natureza humana deturpada comete atos nefandos para o Estado.

Justamente por haver uma natureza deturpada que seja prejudicial ao Estado que
podemos dizer que nem todo ato fora do padrão ético cristão seja um ato de loucura, já que há
em Shakespeare uma influência maquiavélica, que contrabalanceia a natureza humana
demasiadamente cristianizada. O natural que se revela como ‘bom’ em sua essência, mas que é,
com muito mais ênfase, bom e útil publicamente, tem nuanças de ‘maldade’ que são toleradas,
já que objetivam uma publicidade. É por isso que é possível os dizeres de Hamlet;

“Hamlet:
Let me be cruel, not unnatural.”[17](Hamlet, act III, scene II)
A fala de Hamlet indica que, apesar do ato ser entendido como não bondoso, é

necessário, é natural que se faça tal ato pelo bem público. A crueldade é permitida, a desmesura
dela é que não é aconselhável. Encontramos ensinamentos dessa forma nos textos de
Maquiavel, distribuídos pelo Príncipe e pelo Discorsi Sopra la Prima Deca de Titto Lívio, o que
nos leva a crer que a natureza em Shakespeare é realmente esse entremeio da ‘bondade’ cristã
externada para o bem público como também a ‘maldade’ permissível pelo bem público. Em
síntese o que realmente importa é a governabilidade, o Estado estável. É devido a isso que
identificamos MacBeth se desdizendo como homem pouco antes de iniciar sua trajetória
sanguinária pela glória, sendo influenciado por sua vil esposa;

“MacBeth:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6250



Prithee, peace:
I dare do all that may become a man;
Who dares do more is none.”[18]
(MacBeth, act I, scene VII)
Também de uma forma maquiavélica se porta Ricardo Plantagenet ao querer confrontar o

rei Henrique VI por uma reivindicação ao trono;
“Richard Plantagenet:
And therefore haste I to the parliament,
Either to be restored to my blood,
Or make my ill th’advantage of my good”[19]
(I Henry VI, act II, scene V)
A natureza humana, ao que percebemos, não pode ser conhecida se não pelo que parecia

ser. Transparecia essa característica da impossibilidade de conhecer a essência humana não só
nas obras de Shakespeare, mas em toda a época em que ele vivia, bem como a natureza
humana boa como aquilo que é benéfico ao bem público. Analisa dessa forma Philippe Áries:
“Uma das principais missões do indivíduo ainda era adquirir, defender ou ampliar o papel social
que a comunidade podia tolerar. (...) Os meios de agir consistiam em ganhar a aprovação ou a
inveja ou pelo menos a tolerância da opinião graças ao parecer, quer dizer, à honra. Conservar
ou defender a honra equivale a salvar as aparências. O indivíduo não era como era, e sim como
parecia, ou melhor, como conseguia parecer. Tudo visava a esse objetivo: a despesa excessiva,
a prodigalidade, a insolência, a ostentação.”[20] O que Shakespeare concebe de diferente nessa
lógica do parecer é acoplar no conceito de honra a necessidade eminentemente pública. É por
isso que o conceito de ‘ambição’ é tão importante nas peças do poeta inglês.

Ambição deve ser entendido não como a loucura que é a deturpação da natureza
humana, mas muito mais como uma vontade humana, como um querer malfadado, que tem por
fim atos públicos, contra o Estado, contra o reino. Ser ambicioso não é empreender-se em
trabalhos lucrativos ou qualquer conotação economicista que temos hoje. Ser ambicioso para
Shakespeare era vislumbrar o poder como algo para ser alcançado, e esse alcance só viria com o
domínio da coroa, do mais alto lugar público, da usurpação do trono. Que MacBeth esteja louco
pode até ser verdade, mas que é ambicioso nesse sentido não há como se negar. Tanto o bravo
guerreiro escocês, quanto sua amada esposa são exemplos de como a ambição não se
confunde, em primeiro plano, com a loucura. Se o desencadear da peça leva ambos a serem
tidos como loucos é muito diverso do fato de que tudo principiou com a ambição. Muitas tramas
são iniciadas dessa forma. Como em Hamlet, onde a ambição é encarnada pelo tio e usurpador
do trono, ou ainda em King Lear, onde a ambição é apresentada pelas filhas de Lear. O ápice da
ambição transcorre nas peças históricas em que, se observadas as peças como um tema
grandioso, encontraremos a guerra civil como problema central sempre mobilizada pelas mais
diversas aparições da ambição. Basta nos lembrarmos da peça Richard III em que o personagem
principal, logo no início da trama, se confessa um ambicioso que tramará de todas as formas
para galgar ao trono. Essa busca pelo trono vista de modo inválido acontece somente quando
percebemos que não há uma legitimidade para aquele que pretende tomar o trono. Essa
legitimidade é muito mais estabelecida pela ordem social do que por padrões de
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hereditariedade. É ambicioso aquele que abalará a ordem para obter o trono. Em oposição à
ambição está o virtuosismo. Nos dizeres de Gloster, que, como sucede muitas vezes nas peças,
Shakespeare escolhe bem quem será o porta-voz da sua ‘verdade’, contraporá a ambição à
virtude;

“Duke of Gloster:
Ah, gracious lord, these days are dangerous!
Virtue is choked with foul ambition,
And charity chased hence by rancour’s hand.”[21]
 (Henry VI, act III, scene I)
Ainda falta ressaltar que a ambição, como também a loucura afetam diretamente a

virilidade do homem. Ao remontar etimologicamente as palavras ‘virilidade’ e ‘virtude’
encontraremos uma base comum. A palavra latina uir que é traduzida por homem. Afirmar que
Shakespeare conhecesse ou não esse caminho etimológico é leviano, porém, encontrar
passagens em que ele evidencia que a loucura ou a ambição destroem a virilidade e a
virtuosidade não é impossível. Para exemplificar elencamos a fala de Lady MacBeth, que ao
conversar com seu marido tresloucado e perturbado pelo fantasma de Banquo, o pergunta;

“Lady MacBeth: What, quite unmann’d in folly?”[22]
(MacBeth, act III, scene IV)
Fica assim evidente que tanto a ambição quanto a loucura afetam o homem em sua

essência, em sua virilidade, em sua virtuosidade, ou seja, o homem – uir – fica afetado. A
natureza humana é abalada pela ambição tanto quanto pela loucura. Que Shakespeare tenha
dado uma conotação publica para as demonstrações de características pessoais nós
apresentamos de uma forma conceitual, elencando alguns elementos como a natureza, a
ambição, a loucura e a influência cristã. Mas o que o poeta fará em suas peças para
correlacionar com caráter de necessidade o público e o privado é o que tentaremos apresentar
agora.

 
4. A CORRELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E PARTICULAR

 
É de conhecimento geral que as peças de William Shakespeare versam sobre os mais

variados assuntos, sempre cercando a figura humana com formas diversas, tanto em suas
apresentações públicas-políticas, quanto em suas peculiaridades particulares. Quando
apresentamos o espaço público como sendo intimamente ligado com a figura do rei, como
também o espaço público sendo definido, ao menos na era elisabetana, nos limites da corte,
pretendíamos deixar claro que de toda forma, por mais que se busque demonstrações onde as
personagens de menor grau social se evidenciem mais, e isso até pode ser possível em um
momento ou outro, as personagens de grau social mais elevado para a época, como os reis e os
nobres, serão protagonistas, vilões e até mesmo coadjuvantes de maior impacto para o decorrer
das tramas. Assim, se seguirmos esse preceito, todo nosso esboço sobre o particular deve ser
voltado, quando buscamos correlacionar o particular com o público, para as personagens que
tem essa capacidade dramática mais em voga do que as outras. Isso não é, de forma alguma,
um elitismo ou uma exclusão social, é apenas a apresentação factual de como os poderes se
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dividiam na época em que viveu e escreveu o poeta inglês, que por se tratar de um observador
muito perspicaz conseguiu transportar para suas peças a realidade que o cercava. Portanto, ao
apresentar o esboço sobre o particular, que deve ser pensado muito como as idiossincrasias de
cada personagem do que os atos que essas personagens fazem quando isoladas das outras,
conseqüentemente estávamos apresentando uma primeira pincelada sobre a correlação entre
público e privado. Para tanto basca buscarmos os conceitos empregados anteriormente como
forma de definição do homem e de suas peculiaridades e aplicarmos na análise de alguns
personagens eminentemente públicos e veremos de que forma o espaço público fica subjugado
ao particular dos personagens. Há, para iniciarmos com as exemplificações, aplicações em que a
ambição é motivo de reflexos públicos. A perversão do espaço público por ambição particular é
um tema recorrente em Shakespeare, tomando por base as peças históricas em que há uma
incerteza constante em quase todas as suas peças, já que é sempre presente a eminência de
guerra civil, com a exceção de Henry V. Porém, não é apenas nas peças históricas em que a
ambição é marcante, podemos identificá-la na trama de King Lear, onde as duas filhas de Lear,
movidas por ambição cometem atos nefandos contra seu pai, e onde Edmund, o bastardo de um
nobre, ambicioso e ardil, esforça-se para alcançar as glórias por meios corruptos, chegando a
comandar tropas em uma batalha travada entre as filhas de Lear e o rei da França, defensor de
Lear. A presença da ambição nas filhas de Lear – lembrando que há ainda Cordélia, filha
exemplar, porém injustiçada – é evidentemente uma forma de interferência em assuntos
públicos, pois são elas herdeiras do trono; é para elas que Lear cede toda sua autoridade
quando abdica de seu poder. Porém, o fato de Shakespeare incluir uma personagem de segunda
categoria, um coadjuvante de grau social inferior – embora o nobre pai de Edmund admita que
trata o filho bastardo com o mesmo amor que tem por seu filho legítimo -  que tem por
característica a ambição, sendo que esse mesmo personagem culmina, no fim da peça, no
comando de um exército em uma batalha, é a prova de que o bardo inglês não via a perversão
da ambição como algo negativo apenas nos eminentemente públicos, mas que tinha consciência
de que a ambição é uma característica política por excelência. Tanto é verdade que a ambição
em Shakespeare representa, sempre, uma conseqüência política, que na conversa,
aparentemente singela, de Horácio e Marcelo, em observância e preocupação pelo príncipe
Hamlet, identificamos essa implicação subentendida:

“Horatio:
He waxes desperate with imagination.
Marcellus:
Let’s follow; ’tis not fit thus to obey him.
Horatio:
Have after.– To what issue will this come?
Marcellus.
Something is rotten in the state of Denmark.
Horatio:
Heaven will direct it.”[23]
(Hamlet, act I, scene IV)
 
Essa passagem é exemplar em várias maneiras. Se analisarmos sob o âmbito da ambição

podemos identificar que, na fala de Marcelo, há uma represália sobre o que perturba o jovem
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Hamlet, sobre a usurpação do trono, sobre a ambição que moveu o tio de Hamlet a cometer
atos de traição e usurpação. Dizer que há algo de podre no Estado da Dinamarca é dizer duas
coisas: o óbvio ululante de que há, de fato, algo de podre no Estado da Dinamarca, que a
natureza foi pervertida, que a ambição está em cena; mas ao usar na frase o termo “state of
Denmark”, ou seja, ao dizer que há algo de podre no Estado, também se diz que essa
perversão humana, pois Estados não se pervertem se não por homens, e Shakespeare sabe bem
disso, tem influência política. Mas há ainda outras maneiras em que essa passagem pode nos
fornecer subsídios para a análise que aqui pretendemos. Como na primeira fala, onde Horácio,
amigo mais próximo de Hamlet, afirma que “a imaginação o arrasta”, podemos identificar um
início de loucura – mesmo que a veracidade dessa loucura seja colocada muitas vezes em dúvida
durante a peça – que mais tarde será o desenrolar de toda a peça, como também uma das
características da corrupção da natureza, tão apontada por Shakespeare. Sobre essa loucura de
Hamlet voltaremos a falar mais adiante, o que deve ficar aqui claro é o fato de que, em poucas
linhas, Shakespeare traz a tona um arsenal de conceitos particulares que têm uma conotação
política muito marcante. Todas as falas possuem algo para ser analisado. Na segunda fala
Marcelo afirma que podem seguir Hamlet mesmo contra a sua vontade, não precisando
obedecê-lo, embora ele ainda seja o príncipe, já que na fala anterior Horácio encontrou um
indício de loucura, que como vimos, deslegitima e desautoriza até mesmo os mais nobres. Em
seguida Horácio usa a palavra “issue”, traduzível por “problema”, ou “questão”, ao perguntar no
que resultará essa loucura de Hamlet. Então Marcelo afirma que há algo de errado – ou podre –
no Estado da Dinamarca. Vemos assim que, de uma fala que parecia se tratar sobre a pessoa do
príncipe Hamlet, comentada por dois amigos preocupados, passa-se para uma questão
eminentemente pública. Por fim afirma Horácio, mantendo a influência cristã presente em
Shakespeare, que o céu providenciará a trama. Tal passagem, tal decurso partindo do particular,
de características idiossincráticas, para o público e finalizando com uma questão de cultura
religiosa só poderia ter sido feito, com a maestria que encontramos em Shakespeare, por um
mestre perspicaz e ciente das minúcias de sua época. Incrivelmente, ao lermos o poeta,
encontramos passagens como essa, que em poucas linhas fazem um decurso tão grande que
nossa consciência muitas vezes não está atenta o suficiente para acompanhá-lo.

Iniciamos pela ambição, uma das formas de corrupção do homem, porém, já nesse trecho
de Hamlet podemos encontrar uma outra forma de corrupção, a loucura. Em muitos casos essas
duas corrupções aparecem coadunadas, havendo personagens que não sabemos exatamente se
estão loucos ou se são apenas ambiciosos, tanta é a confusão entre essas duas corrupções.
Podemos dizer que, principalmente nas peças que tem entonação visivelmente política, aquelas
personagens que se colocavam desde o início da peça como ambiciosas, como maléficas aos
bens públicos e a ordem geral, acabam a peça muito similarmente a loucura. Esse é o caso de
Richard III, de MacBeth, e em certa medida é o caso de Julio César. A personagem principal
para esse exemplo é MacBeth, que inicia a peça como um honrado e virtuoso homem, mas que
basta a possibilidade de corrupção surgir-lhe – demasiadamente apoiada por sua esposa – para
que comece a portar-se como uma personagem insana, não só pela capacidade dos atos mais
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atrozes da peça, mas também pela constante dúvida e pelo constante medo que o cercam todo
o tempo. Afirmar que MacBeth é louco é o mesmo que dizer que Hamlet é louco, ambos falsos e
parvos. Mas dizer que, pelas escolhas que fez e por permitir que a ambição tome e corrompa
sua natureza, tresloucou conforme a trama se desenrola é válido ao menos para MacBeth, já
que não sabemos exatamente se Hamlet está louco ou muito vívido. O exemplo de que a
loucura é algo danoso para o bem público vem com a mudança no tratamento que os nobres
inimigos de MacBeth começam a usar quando o apontam como ambicioso e louco. Chamam-no
de “Tirano” e é importante explicar esse termo. Pois Tirano é aquele que deturpou sua
capacidade pública, que detinha poder, mas que o usou para o bem próprio. Esse desvio do uso
do poder pode sim ser efeito de uma ambição desenfreada, mas também pode ser fruto de uma
loucura que impossibilita a personagem de mesurar o público e o particular. Tanto está
tresloucado MacBeth, ao invés de ser simplesmente louco que Malcolm, em uma de suas falas,
se refere ao passado honroso do rei usurpador.

“Malcolm:
This tyrant, whose sole name blisters our tongues,
Was once thought honest.”[24]
(MacBeth, act IV, scene III)
 
Importante ressalvar que nem toda forma de loucura é danosa publicamente, há loucuras

que se voltam contra a própria pessoa, ou loucuras que aparentemente não envolvem perigo
nenhum. Em todo caso, Shakespeare sabe usar muito bem dessa deturpação da natureza em
favor da dramaticidade das peças. Encontramos passagens em que os que parecem loucos
dizem as maiores verdades. Esse é o caso de Hamlet, que por viver em um país entregue a
devassidão, já que seu tio usurpou o trono matando seu irmão e posteriormente esposou sua
cunhada, apresenta uma loucura muito sagaz, onde as verdades são lançadas sem compromisso,
jogadas o tempo todo. O mesmo vale para o Bobo que acompanha o Rei Lear o tempo todo.
Extraímos desses dois personagens que, em certas situações, diz a verdade quem não se porta
como é esperado que se porte, ou seja, que em tempos sombrios, onde o corriqueiro é a
deturpação da natureza, aqueles que são, de forma benéfica, afastados da natureza e da razão,
podem chegar à verdade com maior facilidade. Tanto é assim que Hamlet é enviado para a
Inglaterra, ou melhor dizendo, é enviado para a morte, pois a loucura que ele tem é perigosa, é
por demasiado verdadeira. Isso fica evidente em mais de uma passagem na peça.

“King:
It shall be so:
Madness in great ones must not unwatcht go.”[25]
(Hamlet, act III, scene I)
 
Aponta-se aí, pelas palavras do rei corrupto, que a loucura dos grandes deve ser vigiada

justamente porque é danoso para a ordem, para a segurança do Tirano. Hamlet poderia
responder ao rei que a ambição dos grandes deveria também ser vigiada, mas isso está
implicado na fala do rei, com toda a carga irônica que é peculiar de Shakespeare. Havendo
então essa loucura, dos que buscam a verdade, tal como faz Hamlet, e são considerados loucos
não porque de fato estejam, mas porque não seguem a corrupção que impregna o reino, há
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ainda uma loucura que tem caráter público e é de nosso interesse. A personagem que melhor
representa uma loucura não propriamente desviada, mas muito mais uma falta de senso, uma
falta de comedimento, é o Bobo na peça King Lear. Por se tratar de um bobo, figura que não é
jamais levada a sério, fala com leviandade as mais puras verdades, diz coisas ao Rei que
ninguém jamais diria, e comprova uma tese sobre a escrita de Shakespeare; em tempos
deturpados os menos comprometidos com a seriedade são quem enxergam e propagam a
verdade. Basta uma fala do bobo para percebermos isso.

“Fool:
(...) I’ll
speak a prophecy ere I go:
When priests are more in word than matter;
When brewers mar their malt with water;
When noble’s are their tailors’ tutors;
No heretics burn’d, but wenches’ suitors;
When every case in law is right;
No squire in debt, nor no poor knight;
When slanders do not live in tongues;
Nor cutpurses come not to throngs;
When usurers tell their gold i’the field;
And bawds and whores do church build;–
Then shall the realm of Albion
Come to great confusion:
Then come the time, who lives to see’t,
That going shall be used with feet.”[26]
(King Lear, act III, scene II)
 
Ficando compreendidas as formas em que as deturpações da natureza são prejudiciais

para o Estado, para o governo, ou seja, para todas as questões públicas, em último
apontamento sobre a questão ressalvamos que espaço público é a corte e a grande figura
pública é o rei, assim sendo todos esses vícios tem impacto verdadeiro se presentes em
personagens eminentemente públicas, ligadas a corte ou, ainda mais intensamente, ligadas ao
rei. O que é importante frisar para a compreensão de como a correlação entre público e
particular se estabelecem é o fato de que meros vícios pessoais, como a ambição e a loucura,
são capazes de alterar o rumo e a ordem de um reino todo. Os vícios de um rei, ou também os
vícios de alguém ligado a corte ou ao rei é suficiente para que todo o reino caia em uma
desconfiança. Porém, se vemos que há falhas apontadas por Shakespeare como responsáveis
pela instabilidade de um governo há também apontamentos positivos que o poeta faz sobre o
que seria de fato um bom governante; alguém que mantivesse a ordem sem ser suscetível as
mudanças e as frívolas paixões humanas. Encontramos uma passagem em MacBeth em Malcolm,
que mais tarde será ovacionado como rei, aponta as qualidades de um soberano, mesmo que
nessa passagem Malcolm, por questões dramáticas da peça, diz-se não possuir tais qualidades.

“Malcolm:
But I have none: the king-becoming graces,
As justice, verity, temperance, stableness,
Bounty, perseverance, mercy, lowliness,
Devotion, patience, courage, fortitude.”[27]
(MacBeth, act IV, scene III)
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Mesmo que seja essa uma pequena demonstração, reúne de fato o que há de importante

no pensamento de Shakespeare sobre as virtudes de um soberano. Deve ser ponderado,
equilibrado, não propício a ceder às paixões, com ainda uma certa medida de ética cristã e um
senso de publicidade. Ou seja, Shakespeare espera que o Rei, que o soberano de quem ele fala,
tenha consciência de seu papel público, sabendo que há um reino inteiro dependendo de suas
ações. Não é a toa que o maior personagem de Shakespeare é o Rei Henrique V, que nas peças
anteriores cronologicamente, nas duas partes de Henrique IV, é apresentado como um jovem
aventureiro, sempre encontrado na presença de más companhias – como é o caso do famoso
Falstaff – mas com um censo de justiça já destacado. Tanto é assim que conforme caminham as
duas peças o jovem Henrique vai assumindo e aflorando cada vez mais suas virtudes a ponto de
se tornar no fim da segunda parte de Henry IV o homem honrado que será o rei exemplar em
Henry V. Somente um rei que conhece seu caráter eminentemente público, um rei que sabe de
sua importância e que segue os preceitos do bom governantes anteriormente expostos aqui
como sendo a opinião crítica de Shakespeare, pode chamar seus soldados de irmãos sem
parecer visivelmente hipócrita ou cômico. Embora as peças históricas não possuam um caráter
dramático tão intenso quando peças como Hamlet, MacBeth ou King Lear, a peça que conta a
vida de Henrique V é, sem dúvida uma peça com capacidade dramática elevada, pois consegue
expressar momentos onde o Rei é tão nobre que transporta os contempladores da peça para a
elevação daquela nobreza. Shakespeare ansiava por um rei como aquele apresentado em
Henrique V. Um rei que mova suas forças contra os inimigos externos, que promova a paz
interna, que tenha consciência de seu caráter público e que seja honrado e virtuoso o suficiente
para bem exercer seu cargo. Se formos apontar uma tese sobre o que de fato pretendia
Shakespeare com suas peças seria ponderado apontarmos essa tese, de que o bardo inglês
discorreu sempre em favor de Henrique V, esperando que muitos Henriques surgissem e
governassem a Inglaterra. Porém, se formos apontar uma tese a ser extraída de Shakespeare e
não propriamente uma vontade do autor ao escrever, podemos apontar a instabilidade da
monarquia como uma análise plausível a ser feita. Afinal de contas em todas as peças históricas
– com exceção de Henrique V – a guerra civil é um tema presente. A loucura, e principalmente a
ambição, são encontradas não apenas nas peças históricas, mas também nas peças políticas
com maior dramaticidade. Hamlet é com certeza a peça com maior dramaticidade dentre todas,
é a peça em que, como apresentamos, muitos temas são expostos de forma magnífica. Assim,
também em Hamlet encontramos a fragilidade da monarquia. Talvez isso não fosse
propriamente um pensamento shakespeariano, mas não podemos ignorar o fato de que algum
tempo depois de Shakespeare comece a se pensar a fragilidade da soberania, principalmente por
ser o poder concentrado em uma só pessoa. Shakespeare deseja um rei com dotes republicanos,
mas jamais deve ser entendido com um crítico da monarquia, já que o que pretendia o poeta
era a estabilidade política, a ordem. No entanto não é impossível extrair da leitura de várias
peças do bardo inglês que de fato a correlação existente entre público e particular é um ponto
de crítica à monarquia, por se tratar de uma insegurança perpétua. Dentre várias peças apenas
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uma apresenta um rei republicano, possuidor de todos os dotes exigíveis para uma boa
governabilidade. Todas as outras peças apresentam reis suscetíveis a paixões, tomados por
ambição ou por loucuras, sempre deixando seus reinos à mercê do poder de um único homem.
A pretensa crítica que podemos fazer a monarquia é o fato de ser essa forma de governo, como
é bem apresentado nas peças de Shakespeare, muito passível das vontades de um só, e como
também apresenta o poeta, os homens são fracos, sofrem de paixões e não conseguem, na
maior parte das vezes, controlar suas ambições. Até mesmo Julio César, que é tão belamente
elogiado por Marco Antônio, foi acusado de ser ambicioso. A peça romana que remonta a vida
de Júlio César pode ser vista como uma exceção que foge a regra. De fato o cônsul romano era
ambicioso, embora tenha negado a coroa três vezes na Lupercália sempre se refere a si mesmo
na terceira pessoa, forma típica de alguém que se vê divinizado. Baseando-se nessa ambição
que César é assassinado no Senado, onde os senadores pretendem proteger a república romana.
Mas é aí que surge a exceção que faz a regra em Shakespeare. Quando César é morto acusado
de ambição Marco Antônio faz um discurso com o uso exemplar da retórica – qualidade muito
prestigiada por Shakespeare – onde há a defesa das virtudes públicas de Júlio César e a única
virtude de Brutus que é o fato de ser honrado. Tal discurso merece ser apresentado como
exemplo da defesa do bem público feita por Shakespeare.

“Marcus Antonius:
Friends, Romans, countrymen, lend me your
ears;
I come to bury Caesar, no to praise him.
The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones;
So let it be with Caesar. The noble Brutus
Hath told you Caesar was ambitious:
If it were so, it was a grievous fault;
And grievously hath Caesar answer’d it.
Here, under leave of Brutus and the rest;–
For Brutus is an honourable man;
So are they all, all honourable men,–
Come I to speak in Caesar’s funeral.
He was my friend, faithful and just to me:
But Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.
He hath brought many captives home to Rome,
Whose ransoms did the general coffers fill:
Did this in Caesar seem ambitious?
When that the poor have cried, Caesar hath wept:
Ambition should be made of sterner stuff:
Yet Brutus says he was ambitious;
And Brutus is an honourable man.
You all did see that on the Lupercal
I thrice presented him a kingly crown,
Which he did thrice refused: was this ambition?
Yet Brutus says he was ambitious;
And, sure, he is an honourable man.
I speak no to disprove what Brutus spoke,
But here I am to speak what I do know.
You all did love him once,– not without a cause:
What cause withholds you, then, to mourn for
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him?
O judgment, thou art fled to brutish beasts,
And men have lost their reason!– Bear with me;
My heart is in the coffin there with Caesar,
And I must pause till it come back to me.”[28]
(Julius Caesar, act III, scene II)    
 
A defesa de Marco Antônio é duvidosa, por se tratar de um amigo de César, mas não

devemos obscurecer nossas leituras por isso. O que Shakespeare nos passa com esse discurso é
mais simples do que parece. É uma mensagem que tem por sentido fazer uma pequena reforma
em sua tese. Não basta que o governante seja honrado, pois como afirma Marco Antônio todo o
tempo Brutus era de fato honrado, mas deve ter o governante um senso público muito
avantajado, tal como tinha César. Dentre as duas qualidades é bom que o governante tenha um
censo público maior do que sua honra de fato, mais até do que ser ou não ambicioso, pois, ao
que nos aparenta, o censo público controla a ambição. Ao dizer que Brutus é honrado Marco
Antônio diz, mesmo que deixando subentendido, que falta a Brutus censo público, e isso faz dele
um homem pior do que César. Se aplicarmos esse pensamento a crítica a monarquia que
tentamos extrair, conjuntamente com a correlação entre público e particular, veremos que César
tinha seu lado público destacado, enquanto Brutus possuía seu lado particular destacado. Entre
os dois Shakespeare privilegia César. Ao que tudo indica a correlação entre público e privado só
faz sentido se os homens honrados possuírem consciência das questões públicas, tal qual
Henrique V possuía. De nada vale um homem honrado sem consciência pública, como de nada
vale um homem com consciência pública como também das questões políticas se for um crápula
desonrado. Shakespeare parece exigir que a relação se firme com um caráter de necessidade,
sendo esse caráter dificultado por formas de governo como a monarquia.

5. CONCLUSÃO
 

Perpassando as peças políticas de Shakespeare encontramos elementos que nos
permitiam concluir que a coroa era o centro de onde emanava todo lugar público, sendo o rei,
quem porta a coroa, a figura pública por excelência. Vimos que no âmbito particular, onde as
personagens são analisadas neste trabalho no tocante as suas idiossincrasias, há uma ética
cristã, de cunho anglicano influenciado pelas homílias escritas pela Dinastia Tudor, como
também há uma transferência da honra personalíssima para a honra pública. Também
compreendemos que há em Shakespeare um conceito de natureza que tem já uma correlação
com o caráter público, pois tal natureza só poder ser apreendida nos momentos em que há
ações dos personagens, sendo essas ações normalmente públicas. Ao tratar sobre as
deturpações dessa natureza humana vimos que Shakespeare elenca dois conceitos principais; a
ambição e a loucura. A ambição tem seu caráter com maior ênfase maléfica para as questões
públicas, enquanto a loucura possui outras facetas. Correlacionando o particular e o público, nos
esforçamos em demonstrar, primeiramente, de que forma os vícios da natureza humana
aparecem como perniciosos para as questões públicas, para posteriormente apresentar o que
seria o “bom público” para Shakespeare. Encontramos no personagem de Henrique V o exemplo
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do governante honrado e bom publicamente. A partir das peças históricas, conjuntamente com
as outras peças de cunho político, mas de teor mais dramático, podemos extrair que há um
problema na monarquia, sendo esse problema a instabilidade e a insegurança que há nessa
forma de governo, advinda do fato de haver uma correlação entre particular e público muito
forte. Reforçamos a questão pública em Shakespeare quando apresentamos a peça romana que
trata sobre a vida de Júlio César, quando Marco Antônio confronta o senso público de César com
a honradez de Brutus e extraímos dessa passagem que Shakespeare via com melhores olhos o
censo público do que a própria honra. Após todo esse decurso o que podemos concluir, e talvez
ainda nos sentido como se apalpássemos no escuro, é que de fato há uma consciência pública
nas obras do poeta inglês, e que sim, há uma correlação entre público e particular tão forte que
faz com que Shakespeare atente para a problemática presente nessa correlação. Porém ainda há
tanto para se analisar, e principalmente para se apreciar, nas obras de Shakespeare, que
finalizamos o presente trabalho com o sentimento de que por haver tanto para encontrar nos
versos do bardo inglês cessaremos nossas existências sem cessar as questões que poderiam ser
colocadas a tão belas obras.
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A INFÂNCIA DE UM CHEFE: DIREITO E LITERATURA EM SARTRE

THE CHILDHOOD OF A CHIEF: LAW AND ECONOMICS IN SARTRE

Carlyle Popp
Maria Estela Leite Gomes Setti

RESUMO
A partir da novela “A infância de um chefe”, de Jean-Paul Sartre, o presente trabalho objetiva a
análise da função social da empresa, para tanto, busca a sua origem liberal traçando seus
contornos até os dias atuais especialmente em razão da forte influência socialista que impõe
deveres ao exercício da livre iniciativa. A obra que inspira o trabalho narra a história de Lucien
Fleurier, filho de importante industrial de Férolles, pequena cidade do interior da França. O
protagonista é criado para assumir o lugar do pai nos negócios da família, contudo, ao longo de
seu desenvolvimento, encanta-se com o poder que deriva de sua posição privilegiada enquanto
rico herdeiro da indústria que mobiliza os moradores da pequena Férolles e confunde o respeito
que estes devotam ao seu pai e à sua família com a submissão do fraco em relação ao forte.
Este é o aspecto que mais o seduz. Lucien representa o individualismo exacerbado que é o
móbil de condutas egoístas. Pode representar, assim, também, as empresas que, em busca do
lucro e da acumulação de riqueza individual, deixam de observar os interesses da sociedade,
para quem tal atividade é essencial. Ao Estado incumbe incentivar, mas igualmente regular e
limitar a conduta empresarial ajustando-a aos interesses sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Livre iniciativa; dignidade da pessoa humana; direito e economia

ABSTRACT
From the Jean-Paul Sartre’s novel, “The childhood of a chief”, this paper aims to analyze the
social function of the company so far, seeks its origin liberal tracing their contours to this day
especially because of the strong socialist influence which imposes duties on the exercise of free
initiative. The work that inspires this paper tells the story of Lucien Fleurier, son of an important
industrial at Férolles, a small town in France. The protagonist is designed to take the place of
the father in the family business, however, throughout its development, become enchanted by
the power that derives from its privileged position as a wealthy heir to the industry that
mobilizes residents of the small Férolles and confuses respect that they devote to his father and
family with the submission of the weak against the strong and it is this aspect that appeals to
him. Lucien represents the exaggerated individualism that is the motive of selfish behavior. Can
represent, so, too, companies in search of profit and accumulation of individual wealth, fail to
comply with the interests of society, for whom such activity is essential. The State rests
encourage but also regulate and restrict business conduct by adjusting the social interests.
KEYWORDS: Livre iniciativa; dignidade da pessoa humana; direito e economia

Sumário: Introdução. 1. A natureza econômica do homem. 2. Responsabilidade
social empresarial. 3. Fundamentos jurídicos da Responsabilidade Social
Empresarial. Conclusão. Referências bibliográficas.

 
“Não serei o poeta de um mundo caduco.

Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
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não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.

 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente,

os homens presentes,
a vida presente.”

Carlos Drummond de Andrade
 
INTRODUÇÃO

 
Em 1939 foi publicada a obra O Muro, de Jean-Paul Sartre, que é composta pelos contos O Muro,

O quarto, Erostrato, Intimidade e A infância de um chefe. Esta última – de fato uma novela –, e a
primeira, ao lado de outras como A náusea, As moscas e O Diabo e o bom Deus, são consideradas as
obras-primas literárias deste filósofo e escritor.

É a partir da novela A infância de um chefe que se pretende, neste momento, a análise jurídica.
Trata-se da história de Lucien Fleurier desde as suas primeiras impressões do mundo até a decisão

final de seguir o destino de seu pai, e antes dele, de seus antepassados, no comando da indústria da
família, negócio que mobiliza toda a pequena cidade de Férolles, no interior da França.

As tradicionais investigações sobre a obra de Jean-Paul Sartre buscam notas do existencialismo
que a caracteriza, contudo, nesta obra em especial, ficam evidentes algumas questões de ordem fática,
histórica, que muito auxiliam na compreensão do fenômeno jurídico mundial e atual.

Não há precisão sobre as datas nas qual a história se desenvolve, todavia o autor fornece
elementos históricos que permitem posicionar a narrativa entre as duas grandes guerras mundiais. O
revanchismo francês e outros elementos precisam situar a história entre a guerra Franco-Prussiana, na qual
a França perdeu a Alsácia para a Alemanha, e a primeira guerra mundial (1871-1919).

Lucien nasce em uma típica família burguesa francesa e suas reflexões sobre a vida e sobre si tem
início pouco antes da primeira guerra mundial. Seu cotidiano é permeado pelos eventos sociais e pela
perspectiva de, um dia, ter a incumbência de assumir o lugar do pai nos negócios da família.

O protagonista cresce e, conforme avançam seus estudos e suas relações, torna-se evidente o
conflito entre a sedução pelo poder – em uma passagem, que narra a infância de Lucien, se lê: “eles [os
operários] o chamavam: senhor” – e a responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros – noutra
passagem:

 
Tiveram [Lucien e o pai] longas conversações sobre os deveres do patrão, e o Sr. Fleurier mostrou-lhe
que a propriedade não era um direito, mas um dever: – E eles vêm aborrecer-nos com suas lutas de
classes – disse –, como se os interesses dos patrões e dos operários fossem opostos! Tome o meu caso,
Lucien. Sou um pequeno patrão, ao que se chama um tubarãozinho, na gíria! Pois bem! Eu sustento
cem operários com suas famílias. Se realizo bons negócios, eles são os primeiros a aproveitar. Mas se
sou obrigado a fechar, ei-los na rua. Eu não tenho direito – disse com força – de fazer maus negócios. .
(SARTRE, [1986?], p. 198-199)

 
A partir de então, as reflexões e atos de Lucien Fleurier se pautam pela aceitação de seu destino e

de tudo o quanto precisava construir em si para estar à altura de tal desiderato.
O período da narrativa coincide com aquele marcado, na Economia, pelas reações ao liberalismo

econômico de Adam Smith, notadamente o intervencionismo, ou dirigismo econômico, corrente socialista,
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e no Direito, pela tutela dos direitos sociais, como o direito do – e ao – trabalho, por exemplo.
Daí a indignação de Lucien ao verificar que, estando próximo de se tornar o chefe, os operários

“apenas tocavam nos bonés, quando os viam” quando, outrora, o respeito destes se mostrava ao lhes
tirarem os chapéus enquanto eles, pai e filho, conservavam os seus próprios.

Evidencia-se, ao longo do texto, de um lado a concepção socialista do pai, cônscio de sua
responsabilidade social, de seu dever para com os operários e a comunidade, e de outro, o apego do filho à
idéia liberal, oitocentista, que favorece a manutenção do status quo. De um lado, o do pai, a integridade do
ser; de outro, o do filho, o vazio existencial preenchido pelo ter. Já no início do século XX o autor revela a
preocupação com a função social da empresa e com a dignidade humana. Porém, a despeito de toda a
construção teórico-jurídica que envolve o tema e dos princípios constitucionais que regem a atividade
empresarial ou iniciativa privada, e que apontam no sentido do “solidarismo” nas relações e na dignidade
humana como móbil de toda atividade, ainda há quem entenda que seja unicamente esta a função da
empresa: funcionar e lucrar para continuar a funcionar.

Infelizmente, a lição do pai sobre ser um bom chefe – fazer-se obedecer e amar – foi distorcida
pelo jovem Lucien que, assim como muitos gestores de empresas, se deixou levar mais pelo poder que
emana da estrutura organizacional da empresa do que pelos deveres que deste poder derivam.

Cumpre ao direito estabelecer e fazer zelar pelos valores sociais, entre eles, a harmonia entre dignidade humana e

liberdade de iniciativa.

 

1 A NATUREZA ECONÔMICA DO HOMEM

 

É bem certo que desde os tempos mais remotos o homem dedica-se às atividades econômicas. Aliás, delas depende o

sucesso da espécie humana sobre a terra. Enquanto animal, o que o distingue é exatamente o que lhe permite dominar a natureza e

todas as demais espécies: a razão.

Não fosse assim, seria, certamente, uma espécie já extinta. Em comparação com outros animais, o homem não é dotado

de visão acurada ou boa audição; não é capaz de desenvolver grandes velocidades, não dispõe de bons dentes, não é suficientemente

forte; não regula a própria temperatura; o homem, enquanto espécie animal, não é capaz sequer de proteger-se do frio, já que, entre

os símios, é o único sem pelos. Em suma, se não sucumbisse às variações climáticas, ou à fome, já que não é capaz de competir com

outras espécies, tornar-se-ia, inevitavelmente, presa fácil a saciar a fome de outros, mais bem equipados pela natureza[1].

O ser humano é dotado com o maior cérebro entre todas as espécies animais, e seu intrincado funcionamento permite ao

homem pensar, criar, expressar-se por meio de formas, números e palavras.

Essa característica inventiva aliada à surpreendente capacidade de se comunicar, mais do que simplesmente se relacionar

favoreceu o surgimento do escambo que é, por sua vez, o embrião de toda a economia.

O comércio tem papel fundamental na formação das sociedades modernas, assim como a invenção da escrita e o

surgimento das cidades que deriva da divisão do trabalho (PINTO, 2004, p. 34).

Do escambo à economia de mercado, a atividade econômica do homem foi gradativamente se aperfeiçoando. Das trocas

entre particulares e da especialização e divisão do trabalho, chegou-se à empresa, atribuindo-se, aqui, o sentido de conjugação de

esforços em prol de um objetivo comum.

Em razão das grandes invenções modernas e, principalmente, por conta da crescente industrialização, desde o final do

século XIX, quando se firma a teoria econômica liberal proposta por Adam Smith, o comportamento econômico humano sofre
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profundas alterações.

Em dissertação de mestrado um dos co-autores já se pronunciou sobre o tema:

 
O modelo proposto por Smith para o desafio de atender-se às necessidades infinitas do homem em
oposição aos recursos escassos da natureza levaria, anos mais tarde, à globalização econômica. Na
verdade, Smith considera que a divisão do trabalho não é uma providência local ou regional, mas
mundial. As nações deveriam dividir o produto de seu trabalho já que sem isso umas seriam mais fortes
que outras em razão mesmo de sua conformação geográfica, climática e cultural. A divisão mundial do
trabalho “requer a existência prévia de duas condições imperativas: a extensão do mercado e a
abundância dos capitais” [...], assim sendo, para que se viabilize, é necessária a liberdade de comércio.
(SETTI, 2010, p. 122-123)

 

A forma de comerciar se transforma, mas do mesmo modo, as necessidades humanas se tornam mais complexas: de um

lado, a necessidade da empresa de exploração da natureza e do trabalho humano para a consecução de seus fins; de outro, a

necessidade de criar o mercado para os mais diversos bens produzidos a fim de viabilizar-se a produção.

O socialismo surge como movimento antagonista aos excessos propiciados pelo liberalismo econômico, especialmente no

que respeita à exploração do homem, e não apenas de seu trabalho (HUGON, 1995).

Sobre este período, assim explica Anthony Giddens (2002, p. 21):

 
A “modernidade” pode ser entendida como aproximadamente equivalente ao “mundo industrializado”
desde que se reconheça que o industrialismo não é a sua única dimensão institucional. Ele se refere às
relações sociais implicadas no uso generalizado da força material e do maquinário nos processos de
produção. Como tal, é um dos eixos institucionais da modernidade. Uma segunda dimensão é o
capitalismo, sistema de produção de mercadorias que envolve tanto mercados competitivos de produtos
quanto a mercantilização da força de trabalho.

 

A teoria jurídica preocupou-se desde logo com os efeitos do liberalismo econômico, e ainda no século XIX viu-se a

construção de um arcabouço teórico que visava proteger os interesses dos trabalhadores frente ao poder econômico dos ricos

industriais, e este veio a respaldar o chamado Estado Social.

No Brasil, a Constituição de 1934 é a primeira de cunho social, e cuida de tutelar os interesses de trabalhadores e

consumidores, especialmente por conta das diferenças econômicas, políticas e sociais fomentadas pelo liberalismo.

Sobre o Estado Social esclarece Paulo Bonavides (2009, p. 184-185) que:

 
O Estado social representa efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo
Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as
bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta implantar: é que ele conserva sua adesão
à ordem capitalista, princípio cardeal a que não renuncia. [...]
O Estado social seria, por conseguinte, meio caminho andado, importando, pelo menos da parte da
burguesia, o reconhecimento de direitos ao proletariado.

 

O personagem principal de A infância de um chefe, Lucien Fleurier, tem seus primeiros anos de vida pouco antes da

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Não há, no texto, referência precisa, mas certas passagens indicam tal fato: “Em outubro de

1919, a sra. Fleurier matriculou-o na École Saint Joseph como externo” (SARTRE, [1986?], p. 153).

O período entre-guerras, essencialmente o holocausto da Segunda Grande Guerra, fomentou o surgimento de teorias em

prol da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento do Estado, e tal feito propiciou uma gradativa evolução nos conceitos

jurídicos liberais, especialmente a propriedade, o contrato e a empresa.

De lá prá cá intensas e profundas mudanças se operaram na economia e na sociedade ao redor do mundo.
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Um dos co-autores escreveu:

 
Esta mudança no estilo de vida, motivada inclusive pela revalorização do ser humano como
protagonista efetivo das relações sociais, faz com que o comportamento seja relevante. A ética; a
confiança; a lealdade, a moral objetiva; o respeito à palavra dada; enfim a boa-fé objetiva voltam (ou
passam) a ser valores relevantes. Ao invés de se privilegiar o genérico, busca-se o específico, enquanto
que a uniformidade cede lugar ao direito à diferença. (POPP, 2001, p. 87)

 

Nesse contexto, é de lembrar que a empresa, fruto da liberdade de iniciativa, portanto fruto do interesse particular,

individual e egoísta de alguém, e que tem por objetivo, primeiro, a realização deste interesse, passa a ter por exigência o respeito aos

interesses sociais que viabilizam a sua existência.

Não que esta exigência não lhe fosse cobrada antes, mas contemporaneamente se impõe de maneira mais objetiva e

externa.

No escrito de Sartre que serve de enredo ao presente trabalho, tal dever é evidenciado em diálogo entre pai e filho:

 
Tiveram longas conversações sobre os deveres do patrão, e o Sr. Fleurier mostrou-lhe que a
propriedade não era um direito, mas um dever:
– E eles vêm aborrecer-nos com suas lutas de classes – disse –, como se os interesses dos patrões e dos
operários fossem opostos! Tome o meu caso, Lucien. Sou um pequeno patrão, ao que se chama um
tubarãozinho, na gíria! Pois bem! Eu sustento cem operários com suas famílias. Se realizo bons
negócios, eles são os primeiros a aproveitar. Mas se sou obrigado a fechar, ei-los na rua. Eu não tenho
direito – disse com força – de fazer maus negócios. Eis aí o que eu chamo de solidariedade de classes.
(SARTRE, [1986?], p. 198-199)

 

O texto, escrito em 1939, já evidencia o que se esperava da empresa à época: que cumprisse a sua função social, e esta

consistia, simplesmente, em bem funcionar e gerar lucros para continuar a funcionar, mantendo-se, principalmente, os postos de

trabalho.

Hoje, contudo, e a considerar a essencialidade da atividade empresarial para a dinâmica da sociedade pós-moderna, o que

se espera é um pouco mais.

Fato é que, à época, liberais e socialistas debatiam com o objetivo de demonstrar, cada qual com maior convicção, qual o

modelo econômico ideal de um Estado. Neste sentido, John Stuart Mill, juseconomista que se posicionou na fronteira entre a escola

clássica de Adam Smith e o Socialismo marxista, chegou a afirmar, sinteticamente que, enquanto o capitalismo é eficaz para a

produção de riqueza, porém ineficiente no que respeita à sua distribuição, o socialismo, ao contrário, é insuficiente à produção de

riqueza, todavia é o sistema econômico mais adequado à sua equânime distribuição (MILL, 1983).

O mundo conheceu experiências capitalistas e socialistas, e estas se vão, gradativamente, deixando tomar pela economia

de mercado.

Sobre o assunto, Luiz Fernando Coelho (2001, p. 25) explica que

 
[...] passada a Guerra Fria com o fim da União Soviética, mesmo os países que, a exemplo da China e
Cuba, conservam um sistema de governo socialista, inspirado ou derivado do marxismo-leninismo,
abrem-se aos poucos para a economia de mercado e tratam de adaptar suas velhas estruturas aos
modelos empresariais capitalistas.

 

Mais adiante, em complemento, se lê:

 
Essa vitória do capitalismo teve duas implicações basilares: inicialmente, reforça a ideologia que lhe é
subjacente com a tese de que não existem soluções para os grandes problemas da humanidade, como a
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fome e o desprezo pela dignidade do ser humano, e para o equilíbrio da sociedade, que sejam
alternativas ao capitalismo neoliberal. Num segundo momento, o capitalismo articula-se com a
globalização e com a revolução cibernética de modo muito conveniente para sua expansão no mundo,
já que o capital é apátrida, não tendo quaisquer compromissos com as fronteiras nacionais.
Uma terceira implicação, mas que impregna essas duas ora referidas, é a introdução nos demais fatores
da transmodernidade de uma conotação ética, que é uma renovação da ética do capitalismo, com
profundas repercussões nas atuais concepções acerca do direito, do papel do Estado e, principalmente,
da justiça. (COELHO, 2001, p. 27)

 

O modelo capitalista, baseado na liberdade de iniciativa, ainda que faça ressaltar a oposição entre forte e fraco, rico e

pobre, patrão e empregado, ainda assim, está mais em sintonia com a natureza humana de ser livre, pensante e autônomo.

A empresa, como fonte de empregos, de tributos, de ciência e tecnologia, é parte fundamental na realização da existência

humana e, nesta qualidade, deve ser tutelada. De outro lado, o homem que trabalha; que faz jus à educação, saúde, segurança,

moradia, trabalho; que depende dos bens e dos serviços disponibilizados no mercado porque não é mais capaz de, por força própria,

produzir tudo o que necessita para viver; o homem que busca o seu desenvolvimento pessoal, intelectual, político e econômico,

especialmente se considerado em reunião com os demais, é fundamental para o sucesso da atividade empresarial.

Há, entre empresa e cidadão, uma simbiose já percebida pela sensibilidade do escritor no início do século XX, de modo

tal que a responsabilidade pelo êxito do Estado enquanto instituição é recíproco.

 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

 

Não há, ao redor do mundo, um conceito preciso de empresa. A noção que se extrai, todavia, dos mais diversos estudos,

como a teoria francesa e, em especial, a italiana, é a de que o termo corresponde ao conjunto de capital e trabalho empregado a uma

atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços (ASQUINI, 1996).

No contexto brasileiro, mais evidente é o conceito de empresário, que é fornecido claramente pelo texto do artigo 966 do

Código Civil: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade economia organizada para a produção ou a

circulação de bens ou de serviços”. Exercida por uma pessoa física (empresário individual irregular) ou jurídica (empresário

individual regular ou sociedade empresária), a empresa só acontece por iniciativa privada.

A liberdade de iniciativa está prevista na Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito

assim como os valores sociais do trabalho (art. 1º, IV) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º III).

Complementando o arcabouço axiológico enumerado nos primeiros dispositivos da Carta Maior do Estado brasileiro, o

artigo 170, que inaugura o título Da ordem econômica e financeira, determina que “A ordem econômica, fundada na valorização do

trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.

Daí que, se a empresa é a composição de elementos subjetivos – as pessoas (sócios, diretores, gestores e empregados) – e

de elementos objetivos – bens –, todos envolvidos num processo produtivo economicamente viável ao empresário ou sociedade

empresária e que tem seu nascedouro na vontade e na liberdade deste, certo é que esta liberdade só existe se, e quando, observados

os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e, para além destes, da solidariedade[2].

Uma vez que se inicia, pela vontade de alguém, uma atividade empresarial, esta ganha a proteção do Estado porque é

essencial à vida da sociedade. A vantagem auferida pela assunção de tantos riscos e responsabilidades decorrentes da atividade, ou

seja, o que torna viável esta atividade é exatamente o lucro que se permite seja acumulado pelo empresário.

A atividade empresarial não é simplesmente privada, mas inicia-se pela iniciativa privada.

Se os conceitos de propriedade e de contrato já expressam preocupações de ordem notadamente social (função social), a

empresa, que só existe se tiver por base propriedade e contrato, também revela, hodiernamente, tais preocupações.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6267



A empresa cumpre, então, uma função social que, para além daquela aludida na novela que ora se analisa, qual seja, a de

manter-se economicamente viável, lhe impõe determinados deveres de ordem moral.

O Instituto Ethos (2010a), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, voltada à missão de “mobilizar,

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornado-se parceiras na construção de

uma sociedade justa e sistentável” (INSTITUTO ETHOS, 2010b) em seu portal, informa o seguinte:

 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente
da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas
empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais.

 

Por mais assertiva que seja a definição de Responsabilidade Social Empresarial do Instituto Ethos, é bem certo que em

razão do forte teor axiológico contido na expressão, esta apresenta uma vagueza semântica que dificulta uma conceituação objetiva.

Nesse sentido:

 
Ainda não existe um conceito plenamente aceito sobre responsabilidade social. Confunde-se, muitas
vezes, responsabilidade social com “ações sociais”, reduzindo o seu escopo com atividades de cunho
filantrópico. Esse reducionismo é inadequado, distorcendo a essência do que se espera de uma conduta
socialmente responsável das empresas. De acordo com o Business for Social Responsability (BSR),
embora não exista uma definição unanimemente aceita para o termo responsabilidade social
corporativa, a expressão se refere, de forma ampla, a decisões de negócios tomadas com base em
valores éticos que incorporam as dimensões legais, o respeito pelas pessoas, comunidades e meio
ambiente. (MACHADO FILHO, 2006, p. 24)

 

Percebe-se, a partir daí, que a idéia de responsabilidade social transcende a de filantropia. Dizer-se que uma empresa é

socialmente responsável é muito mais do que dizer que é empresa engajada em ações de benemerência.

A noção de Responsabilidade Social Empresarial envolve a preocupação da empresa com a sua atividade fim,

naturalmente, mas – e com o mesmo grau de relevância – devem os gestores cuidar do meio ambiente, seja em relação ao sadio

desenvolvimento do trabalho, e aqui a questão da saúde abarca a física e a psíquico-emocional; seja no relacionamento ético com

fornecedores e consumidores; ou mesmo no que respeita à preocupação com interesses de pessoas que não se enquadram exatamente

na categoria de titulares de direitos porque sequer existem, mas a quem a Constituição Federal denominou “gerações futuras”, e seus

interesses se resguardam à medida que a necessária exploração da natureza, que permite o desenvolvimento da atividade

empresarial, se realiza de forma racional e consciente.

A preocupação com a natureza, ou seja, com os recursos naturais de onde se extraem a matéria-prima da atividade

industrial, não deixa de ser, como se pode notar, uma preocupação com os homens, com seus interesses e com o seu futuro.

Da mesma opinião comunga Cristiane Derani (2008, p. 54-55):

 
Quanto mais a relação com a natureza se dissocia da compreensão de seu movimento intrínseco,
quanto mais o homem se relaciona com o seu meio como um sujeito situado num plano apartado de seu
objeto, mais a domesticação da natureza se transforma em pura atividade predatória (Ausbeutung).
Neste cenário torna-se sempre maior a necessidade de proteção do meio ambiente. Normas estas que
são, evidentemente, sociais, humanas.

 

Alinhado à noção de Responsabilidade Social Empresarial está a de governança Corporativa:

 
Conceitualmente, a Governança Corporativa surgiu para superar o “conflito de agência”, decorrente da
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separação entre a propriedade e a gestão empresarial. Nesta situação, o proprietário (acionista) delega a
um agente especializado (executivo) o poder de decisão sobre sua propriedade. No entanto, os
interesses do gestor nem sempre estarão alinhados com os do proprietário, resultando em um conflito
de agência ou conflito agente-principal.
A preocupação da Governança Corporativa é criar um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de
incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos executivos esteja
sempre alinhado com o interesse dos acionistas.
A boa Governança proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão estratégica de sua
empresa e a monitoração da direção executiva. As principais ferramentas que asseguram o controle da
propriedade sobre a gestão são o conselho de administração, a auditoria independente e o conselho
fiscal.
A empresa que opta pelas boas práticas de Governança Corporativa adota como linhas mestras a
transparência, a prestação de contas, a eqüidade e a responsabilidade corporativa. (IBGC, 2010)

 

Se, conforme a Teoria da Empresa, esta representa a conjugação de pessoas e bens em prol de uma atividade econômica

organizada para a produção e circulação de produtos e serviços, correto afirmar-se que é o gestor quem age no mundo dos fatos.

Sua vontade representa a vontade da empresa. Se, abstrata que é, a empresa não pode ser categorizada enquanto ente, ainda que o

Direito conheça a ficção da pessoa jurídica, titular de direitos e deveres na ordem civil, os atos empresariais só podem ser praticados

por uma pessoa natural: o seu gestor.

Alexandre Husni (2007, p. 37) indica que a origem da responsabilidade social está num certo sentimento de culpa uma

vez que a atividade empresarial, que aufere lucros em razão da exploração do trabalho e da natureza, no modelo econômico liberal,

é igualmente responsável pelos flagelos do capitalismo. Por outro lado, “a responsabilidade social é, assim, a resposta que a

comunidade e os steakeholders podem dar com relação à empresa socialmente responsável” (HUSNI, 2007, p. 126).

Em outra passagem  adverte sobre a dificuldade de conscientização dos empresários:

 
[...] a natureza empresarial não permite o sentimento de culpa, mas o mesmo não se pode dizer dos
empresários. Um dos pioneiros no assunto foi o polêmico magnata Andrew Carnegie (1835-1919), que
acumulou fortuna na indústria do aço. O seu “Evangelho da Riqueza”, de 1899, relaciona a
responsabilidade social do empresário sob dois pontos de vista: o da caridade, onde aquele que
acumulou bens deve dividi-los com os menos afortunados, e o da custódia. Carnegie considerava que,
se a sociedade leva uma empresa à prosperidade, então o sucesso deveria reverter em benefício da
sociedade. Este é um conceito que ainda hoje os empresários e acionistas têm dificuldades em
assimilar. (HUSNI, 2007, p. 26)

 

É, assim, o gestor, o empresário, o cotista ou acionista quem tem o dever, moral e jurídico de, ao fazer bons negócios,

devolver, em nome da empresa e em forma de empregos, tributos, produtos e serviços de qualidade, práticas sustentáveis de

exploração da natureza, mas, sobremaneira, em forma de favorecimento de um ambiente de trabalho sadio. Tudo visando a integrar

o respeito à diversidade à capacitação técnica dos empregados; de um ambiente concorrencial que alie a prática de preços justos à

lealdade e à boa-fé; de um desenvolvimento técnico-científico que valorize a educação para a produção de bens e serviços de

qualidade; de um mercado cada vez mais favorável aos interesses de todos os homens, empresários, trabalhadores ou consumidores.

Se o Sr. Fleurier representa, a um tempo, o empresário responsável, ainda que do texto se extraia a idéia de

responsabilidade social limitada ao sucesso do negócio, o protagonista, Lucien, em oposição, representa o empresário egoísta.

Curiosamente, o empresário empreendedor, aquele que, a partir de uma idéia original, de recursos limitados e de esforços

próprios que, assumindo todos os ônus e riscos advindos da atividade empresarial, prospera, é representado pelo pai, detentor de

grande fortuna, mas também do respeito de seus operários; em outro vértice, o empresário, o gestor, diretor, cotista ou acionista,

voraz na busca pelo lucro e alheio aos interesses e necessidades dos outros é representado pelo filho, pelo herdeiro, incapaz mesmo

de encontrar um sentido para a própria vida, mas que se apraz com o sofrimento alheio e se regozija com a posição social que
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entende superior à dos demais.

É bom que se lembre que Sartre adere ao socialismo aproximadamente na mesma época em que a obra é escrita. Ainda

assim, evidencia o valor da atividade empresarial na conformação e no sucesso da ordem social.

Nunca é demais frisar, mais uma vez, que a responsabilidade social não se limita ao objeto da atividade do

empreendimento, envolvendo pelo menos 04 níveis: a) legal: cumprir as leis e regulamentos governamentais; b) ético: seguir

padrões de conduta aceitáveis, conforme definido pelos steakholders; c) econômico: maximizar, em um âmbito de toda a sociedade,

a riqueza e/ou o valor para os steakholders; d) filantrópico: conduta no sentido de restitui à sociedade o que dela foi recebido

(REIS; MEDEIROS, 2009, p. 15).

O diálogo das personagens da novela referida, ainda que em um momento claramente influenciado pelo liberalismo

econômico, revela uma clara preocupação com o papel social do empresário e com o seu dever de preservar a atividade econômica e

garantir os empregos que fornece.

 

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

 

Além de impor à empresa deveres de ordem moral, a Responsabilidade Social Empresarial implica, ainda, na obediência

à ordem jurídica. Mas em que se apóiam os defensores da Responsabilidade Social Empresarial enquanto dever jurídico?

Em princípio, no texto constitucional. A referência mais direta à atividade econômica encontra-se no artigo 170:

 
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I – soberania nacional;
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII – redução das desigualdades sociais e regionais;
VIII – busca do pleno emprego;
IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

 

Os princípios elencados no rol do artigo 170 têm aplicabilidade imediata e os direitos por eles expressos não excluem

outros decorrentes do regime jurídico a que estão adstritos (art. 5º, §§ 1º e 2º).

 

Acerca dos fundamentos para o reconhecimento da responsabilidade social das empresas, no direito brasileiro, assevera

Fabiane Bessa (2006, p. 276) que:

 
[...], a Constituição Brasileira de 1988 assume e afirma claramente a dignidade da pessoa humana, a
função social e o valor ‘social’ da livre-iniciativa, ao temperar a tutela dos direitos individuais em face
da justiça social, da solidariedade, da igualdade,, ao condicionar o reconhecimento da propriedade ao
cumprimento de sua função social, e ao pautar a liberdade pelo reconhecimento da liberdade em
sociedade – à convivência das liberdades de todos em relação a todos.  
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A abertura do ordenamento jurídico, especialmente do Direito Privado, a aplicação de preceitos de ordem pública é

necessária para que se harmonizem os interesses individuais, particulares, tão próprios do liberalismo, com os interesses sociais e

coletivos inerentes ao socialismo.

Sobre o assunto, pontuou Luiz Fernando Coelho (2001, p. 57) que:

 
O processo da transmodernidade está impondo ao pensamento jurídico uma revisão de todos os
pressupostos ideológicos em que se apóia e, quanto ao direito positivo, um repensar de seus institutos
fundamentais, repensar que trata de insinuar a nova cosmovisão através de teses sedutoras que invadem
o ensino jurídico e exercem uma irresistível atração entre os estudantes, professores, intelectuais e
operadores do direito: flexibilização, desregulamentação, desconstitucionalização, desestatização,
privatização, e até desjuridificação. É que, no sentido de promover as necessárias transformações da
ordem social e jurídica para adequá-las às novas exigências do capitalismo transmoderno, é preciso
antes atenuar os obstáculos decorrentes das normas do Estado de Direito e do wellfare State, as quais
representam conquistas da burguesia, outrora oprimida, bem como promover a revisão das políticas
sociais que essas normas devem e procuram promover.

 

A violação a princípio pode não ter conseqüência direta e expressa pelo ordenamento, mas o dano dela advindo implica

na observância do que prevê os regimes dos vários ramos de direito, como o Penal, o Ambiental, o Civil e o Empresarial, por

exemplo.

De modo mais objetivo, é bom que se ressalte o contido no artigo 187 do Código Civil: “Também comete ato ilícito o

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé

ou pelos bons costumes”.

O artigo 170 da Constituição Federal baliza a atividade econômica em princípios claramente determinados.

Expressamente prevê que o fim da atividade econômica é “assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social”

Assim, o desrespeito ao contido no artigo 170 da Constituição Federal importa em abuso de direito, logo, em ato ilícito.

O Código Civil prevê, no seu artigo 927, a conseqüência objetiva para o cometimento de ato ilícito ao disciplinar:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, ainda que o ato ofensivo não configure um tipo penal, a inobservância dos princípios da ordem econômica e dos

demais princípios que integram o projeto constitucional configurará abuso de direito e poderá obrigar à reparação.

 

CONCLUSÃO
 
Desde os tempos mais remotos se evidencia a natureza econômica do homem. É a partir dela que

se formam as primeiras sociedades que são a base da organização social que se conhece atualmente.
Independentemente das distinções culturais que se verificam entre os vários povos, o que há de comum é o
comércio, a barganha, e a menos que se trate de um grupo social muito rudimentar, a adoção da empresa
para a consecução da atividade econômica é igualmente comum a todas as sociedades.

Este fato favoreceu o fenômeno da globalização, termo impreciso, mas que sugere a
homogeneização das práticas comerciais e econômicas, mas também da despersonificação dos fins
empresariais.

Perdeu-se, por longo tempo, a noção do homem enquanto destinatário e credor de todas as
instituições sociais, inclusive a empresa, transformando-se em mero elemento da produção.

Não que houvesse um consenso, pois jamais isto ocorrera, mas os benefícios econômicos que o
modelo liberal-capitalista trouxe para o Estado acabaram por se sobrepor às necessidades sociais e
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políticas dos indivíduos em sociedade. Se dentre as funções do Estado moderno está, e sempre esteve, a
realização do bem comum, a viabilização econômica dos objetivos estatais, inclusive no que respeita à
garantia de liberdade e de igualdade, foi muito melhor propiciada pelo capitalismo do que pelo socialismo
que lhe serviu de antagonista. Todavia, a transformação do homem em um conceito idealizado de
comportamentos e necessidades sempre iguais reduziu todas as relações a barganhas econômicas.

Por mais que o socialismo se tenha mostrado insuficiente à produção de riqueza, que viabiliza o
desenvolvimento de uma nação, é por meio dele – na sua versão de solidarismo constitucional – que,
doravante, se há de conter os malefícios do capitalismo.

A Responsabilidade Social Empresarial é instrumento de que se vale o ordenamento jurídico para
impor a todos aqueles que se dedicam – ou pretendem se dedicar – à atividade econômica deveres em
cujas bases estão preceitos de ordem moral.

A novela A infância de um chefe, de Jean-Paul Sartre, além de apontar elementos relativos à
essencialidade da atividade econômica para a sociedade, muito bem apresentados na narrativa do Sr.
Fleurier acerca de sua responsabilidade para com os operários e suas famílias, ou pela afirmação por ele
feita sobre não ter direito de fazer maus negócios, também revela as condições que levam ao
comportamento frio e desinteressado daqueles que são os responsáveis pela ação empresarial. A fraqueza
moral, a ignorância, o narcisismo, entre tantos outros elementos da personalidade devem ser enfrentados
com o estímulo de condutas éticas, de busca pelo constante aprimoramento da gestão, pela valorização de
práticas solidárias, mas também pelo rigor na punição daqueles que se afastam das balizas do projeto
constitucional.
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A PREVENÇÃO GERAL NEGATIVA DA PENA: REFLEXÕES SOBRE "ANGÚSTIA", DE
GRACILIANO RAMOS 

PUNISHMENT AS NEGATIVE GENERAL PREVENTION OF CRIME: REFLECTIONS ON "ANGÚSTIA",
BY GRACILIANO RAMOS 

Isolda Lins Ribeiro
Lucas Moraes Martins

RESUMO
A Literatura pode prestar grandes contribuições ao Direito. Através de uma releitura do romance
"Angústia", de Graciliano Ramos, o presente artigo pretende investigar a eficácia da função de
prevenção geral negativa atribuída às sanções penais. Adotando uma abordagem jurídico-
filosófica, partimos de uma singela síntese do romance e buscamos explanar as teorias acerca
dos fundamentos e funções da pena. Direcionamos nosso foco, então, para a teoria da
prevenção geral negativa da pena e, posteriormente, tentamos desconstruí-la através da
trajetória experimentada pelo protagonista, Luís da Silva. Considerando o processo de tomada
de decisão da personagem em relação à comissão do delito, terminamos por concluir que
existem sérias lacunas na teoria examinada e que a angústia seria um fator preponderante na
superação da suposta intimidação causada pela ameaça uma sanção penal.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Penal; Literatura; Teoria da prevenção geral negativa da pena;
“Angústia”; Graciliano Ramos.

ABSTRACT
Literature can make a great contribution to Law. By revising the novel Angústia, by Graciliano
Ramos, this article aims to investigate the effectiveness of the negative general prevention
function usually attributed to criminal sanctions. Through a legal-philosophical approach, a
simple synthesis of novel is presented, followed by a brief explanation of the theories about
criminal sanction functions. Then, the theory of negative general prevention function of
punishment is deconstructed along with the trajectory experienced by the protagonist, Luis da
Silva. The decision-making process of the character in relation to the commission of a crime
leads to the conclusion that there are serious gaps in the theory examined and that anxiety
could be a major factor in overcoming the alleged intimidation imposed by the threat of
punishment.
KEYWORDS: Criminal Law; Literature; Negative general prevention function of criminal
sanction; “Angústia”; Graciliano Ramos

“Men are more ready to repay an injury than a benefit, because
gratitude is a burden and revenge a pleasure.” (Tacitus, 56-120
a.C)

 
1. Introdução
 

Um dos mais ricos romances da história da literatura brasileira, Angústia, obra de Graciliano
Ramos publicada em 1936, permite ao leitor incursões em diversas dimensões que envolvem o ser e a
alma humana. Inúmeros debates sociais, psicanalíticos e existenciais já afloraram a partir do relato aflito
da trajetória de Luís da Silva. Em nosso caso, o processo de angústia experimentado pela personagem, que
culminou no assassinato de seu antagonista, despertou-nos uma questão no campo jurídico-penal.
Observamos que ao longo da trama, apesar de sopesar as conseqüências penais de seu delito, Luís da Silva
decide por cometê-lo, contrariando o poder de dissuasão por intimidação atribuído às sanções criminais,
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conforme postulado pela teoria da prevenção geral negativa. Qual seria, então, a extensão da eficácia dessa
função preventiva geral (de intimidação) atribuída à pena, como forma de prevenir futuros delitos? Como
se opera o processo de tomada de decisão quanto à comissão de um delito? Há como evitá-los?
              Luís da Silva é um jornalista com pretensões literárias, mas que se encontra atado a uma vida

medíocre de funcionário público, a qual o faz sentir-se um “percevejo social”
[1]

. Sua ruína tem início ao
avistar sua bela nova vizinha, Marina. Enredado por Marina, cuja imagem vem sempre associada à de uma

cobra-sedutora na narrativa
[2]

, Luís promete-lhe casamento e gasta todas as suas economias com os
preparativos. Desapontada com as poucas posses do namorado, Marina troca-o por seu “amigo” Julião
Tavares, filho de ricos comerciantes de secos e molhados. Luís da Silva conhecera Julião Tavares em um
esbarrão (literalmente) e este lhe força uma amizade, fazendo-lhe visitas constantes – as quais Luís
tolerava apenas por educação, já que o considerava um ser fastidioso.
              Ao ser preterido pela amada por aquele que é seu exato oposto social, o “eu” de Luís da Silva se
dilacera em inúmeros conglomerados de fragmentos que compõe um jogo entre memória e imaginação,

repetição e excesso, e que o conduz a um estado paranóico obsessivo
[3]

. O protagonista torna-se um

rato
[4]

, movendo-se pelos subterrâneos da narrativa, enquanto persegue, à distância, os passos da amada e
do rival.
              Marina, então, engravida, e Julião Tavares a abandona. Nesse ínterim, Luís da Silva não apenas
acompanha o processo de aborto realizado por Marina, como também descobre que Julião Tavares já
seduzira outra garota pobre. Ao confrontrar Marina, quando esta saía da parteira, a situação lastimável na
qual ela se encontra não é suficiente para aplacar seu ódio. Volta-se, então, para a figura de Julião
Tavares, cuja morte passa a desejar e sobre a qual se desenrola o dilema acerca da comissão do delito,
objeto deste ensaio, e que, portanto, será mais detalhado adiante.
 
2. Funções e fundamentos da pena
 

   Todo sistema penal é seletivo e prima pelo controle social. Pela teoria do labeling approach, a
seletividade no processo de criminalização se realiza, em um primeiro nível (processo de criminalização
primário), sob os auspícios de “empresários morais”, conceito que denota a idéia de um grupo que, a

partir de seu próprio código moral, busca incriminar determinadas condutas.
[5]

 A Literatura é vasta em

expor, de forma isenta, os alvos – muitas vezes os próprios literatos
[6]

 – do sistema penal, que em seu
pano de fundo sempre traz uma linha moral, geralmente a dos “empresários morais”, seja no processo de

criminalização primário, seja no processo de criminalização secundário.
[7]

Certo é que, na tarefa de controle social em qualquer espécie de sociedade, o Direito – seja penal,

tributário, civil ou administrativo, como demonstra a história na estruturação das cidades no Brasil
[8]

 –
cumpre um papel preponderante. É no Direito Penal que se encontra a mais visível forma de controle
social, exercido através da pena – muitas vezes de cárcere ou de morte em alguns países – como meio de
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atribuir conseqüências aos atos socialmente reprováveis em um determinado contexto histórico-social. 
A vida em sociedade implica a consciência de que nossas ações afetam não apenas a nós mesmos,

mas também a todas as pessoas ao nosso redor
[9]

. Essa reciprocidade repousa no princípio da identidade
entre os seres humanos: ao ameaçar o direito do outro ameaço, portanto, o meu próprio direito. Para todo

mal cometido haverá conseqüências na medida de um outro mal equivalente
[10]

. A comissão de um ato

nocivo quebra, portanto, a harmonia e causa danos
[11]

 a uma sociedade. Esses danos devem ser, então,

reparados. Cabe ao Estado cumprir esta tarefa
[12]

.
Dentre as conseqüências jurídicas de um delito, a mais gravosa trata-se da pena. Sua finalidade,

fundamento e medida é objeto de diversas teorias, com destaque para três grandes correntes: as absolutas,

as relativas (utilitárias) e as unitárias (ecléticas)
[13]

.           
As teorias absolutas originaram-se com o idealismo alemão e foram inauguradas por Kant e

Hegel. Para estas teorias, a única função da pena é retribuir ao criminoso o mal que causou com o crime

(punitur quia peccatum)
[14]

. Em Kant, a lei pauta-se por imperativos categóricos a serem obedecidos em
prol da virtude da justiça. O homem que violá-la deverá receber um mal na mesma medida daquele que
praticou. Se o direito utilizasse a pena como instrumento de dissuasão, estaria mediatizando o homem e

tornando-o imoral
[15]

. A retribuição moral trata-se, portanto, de uma necessidade ética para se restaurar a
justiça. Hegel, por sua vez, afirma que a pena deve ser aplicada a um criminoso não porque este causou

um mal, mas porque transgrediu o direito enquanto direito
[16]

.
As correntes utilitaristas, por sua vez, surgiram com o Iluminismo e fundamentam a pena na

necessidade de se evitar futuros delitos (punitur ut ne peccetur)
[17]

 – seja através da intimidação,
dissuadindo possíveis criminosos a cometer delitos (prevenção geral), seja através da reeducação do
criminoso ora punido, para evitar que reincida no delito (prevenção especial). Com o fim da II Guerra
Mundial, surgiam as concepções ecléticas, que buscaram conciliar as teorias anteriores, admitindo as
funções retributivas e preventivas da pena, embora entendam que a prevenção geral deve ser
compreendida, primariamente, como meio de exemplaridade (prevenção geral positiva), e apenas

secundariamente como meio de intimidação (prevenção geral negativa)
[18]

. Dado o estrito escopo do
presente escrito, nos limitaremos a debater a função preventiva geral negativa da pena.
 
2.1. A prevenção geral negativa da pena
 

Medo. Esta sensação profundamente arraigada na alma das sociedades ocidentais tem sua gênese
indefinida. Muito embora se possa afirmar que a utilização do medo como recurso pedagógico tenha sido
difundida pelo Cristianismo, para inculcar sua fé nas mentes humanas, acredita-se que esta estratégia tenha
surgido muito antes desta religião. Antes de Constantino lançar as bases de um Estado Cristão, cidades
gregas e latinas tinham seus próprios deuses para os quais se erigiam altares dentro dos Pritaneu ou
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Vesta
[19]

, vez que temiam atrair a cólera de uma divindade.
[20]

 
Certo é que o Direito Canônico colaborou para a humanização das penas, fortalecendo o caráter

público do Direito Penal – inspirando o modelo penitenciário em forma de prisão celular
[21]

 –, e
conferindo à pena uma finalidade de expiação do condenado como forma de repreender as almas,

guardadas pela Igreja
[22]

. Não se deve esquecer, contudo, da observação de Condorcet sobre o impacto da
religião no progresso do espírito humano: “nós vimos a razão humana formar-se lentamente pelos
progressos naturais da civilização; a superstição apoderar-se dela para corrompê-la, e o despotismo

degradar e entorpecer os espíritos sob o peso do temor e da infelicidade”
[23]

.  Foi justamente este medo –
ao lado de outros fatores como o sentimento de vingança, o ciúme, a inimizade, a fé – o engendro das
diversas delações, muitas delas anônimas, que auxiliaram o Tribunal do Santo Ofício a encontrar os
denominados (supostos) hereges – aos quais eram reservadas as penas de excomunhão, cárcere, hábito

penitencial e penas espirituais, aplicadas sempre ao lado da pena de confisco dos bens
[24]

.
O Direito Penal moderno também não se furtou em utilizar a “pedagogia do medo” na atribuição

de controle social e prevenção dos delitos. Beccaria foi o primeiro a evidenciar a função de intimidação da
pena, embora a tenha afastando dos suplícios até então empregados:
 

É preciso que a idéia do suplício esteja sempre presente no coração do homem fraco e
domine o sentimento que o leva ao crime.
[....]
Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do
castigo, o zelo vigilante do magistrado e essa severidade inflexível que só é uma virtude
no juiz quando as leis são brandas. A perspectiva de um castigo moderado, mas
inevitável causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício

terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade
[25]

.
 

Suas idéias logo se difundiram e teorias acerca da intimidação como solução para o problema da
criminalidade foram elaboradas por Von Feuerbach (teoria da coação psicológica) e por Romagnosi

(teoria do contraimpulso)
[26]

, e poderiam ser traduzidas nas seguintes palavras:
 

O modo geral de prevenir os crimes é declarar a pena que lhe corresponde, e fazê-la
executar, o que, na acepção geral e verdadeira, serve de exemplo. O castigo que o réu
padece é um painel em que todo homem pode ver o retrato do que lhe teria acontecido,
se infelizmente incorresse no mesmo crime. Este é o fim principal das penas, é o escudo
com que elas se defendem. Considerando o delito que passou na razão de um fato
isolado, que não torna a aparecer, a pena teria sido inútil; seria ajuntar um mal a outro
mal; mas quando se observa que um delito impune deixaria livre não só ao réu, mas a
todos os mais que tivessem os mesmos motivos e ocasiões para alcançarem ao crime,

logo se conhece que a pena aplicada a um indivíduo é o modo de conservar o todo
[27]

.
 

Estas teorias de coação psicológica, também denominadas “teoria da prevenção geral negativa”,
buscam, portanto, inibir a criminalidade impondo à sociedade a ameaça de uma pena. Independente de se
considerar que a prevenção geral negativa se realiza pela certeza de aplicação de uma pena não tão dura,
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mas moderada, ou mesmo através de penas atrozes como a de morte
[28]

, o cerne da questão gira em torno

do medo de uma “ameaça legalizada”
[29]

. Se o Estado desejar prevenir crimes, deverá estabelecer algum
tipo específico de sanção contra qualquer um que possa ser culpado de um delito. Deve, ainda, cuidar para
que a punição apropriada seja executada com presteza, visto que seu valor real será aumentado na medida

em que se reduzem as incertezas quanto à sua aplicação
[30]

.
Mesmo que a teoria da prevenção geral negativa seja filha do iluminismo, assumindo o homem

como um ser marcado pela racionalidade fria e calculável
[31]

, ela também o considera como um ente
dotado de paixões e impulsos. E justamente por enxergar o homem como dotado de uma natureza
emocional, é que tal teoria busca coagi-lo psicologicamente, pois aí está o fator gerador do crime.

 
La fuerza que lleva a los hombres a delinquir es de naturaleza psíquica; son sus pasiones
y apetitos. Ahora bien, esos impulsos pueden contrarrestarse haciendo que “todos sepan
que a su hecho le seguirá inevitablemente un mal mayor que el que deriva de la
insatisfacción del impulso de cometer el hecho.” Esa coacción se opera, de parte del
estado, amenazando con una pena la transgresión posible de la ley, y mostrando la

realidad de la aplicacción de esa pena, cundo la ley es transgredida.
[32]

           
                 

Não se trata de separar as pessoas em grupos mais ou menos tendentes ao crime de acordo com

suas características biológicas, nos moldes de Lombroso
[33]

. Existe no instinto de cada homem uma
criminalidade latente, independente da personalidade ser considerada boa ou má pelas convenções sociais,
e, por isso, o objetivo da pena em coagir psicologicamente se dirige a toda sociedade e não somente a

alguns
[34]

.              
Flexibilizando o conceito clínico de medo, pode-se dizer que é o hábito de um determinado grupo

humano temer uma determinada ameaça, real ou imaginária.
[35]

 Nesse sentido, somente o estabelecimento
abstrato de uma pena, bem como sua execução, seria suficiente para marcar a ferro e fogo, na alma das
pessoas, o medo a tal “ameaça legalizada”, impedindo, assim, que cometessem crimes. Se tivermos em
mente, ainda, que o medo é inerente ao ser humano, tal teoria pode parecer infalível, vez que explora essa
faceta natural do homem. 

Mas a teoria da coação psicológica apresenta diversas falhas que podem ser expostas, as
principais, sinteticamente: i) o autor do delito é objeto de demonstração, pois ao lhe aplicar uma pena
visando desencorajar psicologicamente a sociedade a cometer crimes, o condenado se torna um meio para
a consecução de determinados fins, o que fere a dignidade da pessoa humana; ii) a teoria preventiva geral
não explica o que o condenado deve fazer com o tempo ocioso durante a execução da pena; iii) não faz,
também, referência ao princípio da proporcionalidade da pena, o que é inconcebível no Estado
Democrático de Direito. E, por fim, iv) é impossível comprovar empiricamente se a teoria da coação

psicológica gera os efeitos propostos de inibir a delinqüência.
[36]

     
Não obstante tais críticas já serem conhecidas pela doutrina jurídica brasileira, esta teoria ainda

ecoa no seio de nossa sociedade e, por conseqüência, é, mesmo que inconscientemente, adotada pelos
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legisladores no momento de elaboração da lei. Convém, então, expor uma lacuna da teoria da coação
psicológica sob um viés ainda não explorado: o da literatura, que se mostra campo fértil para reflexões,
proporcionando uma interdisciplinaridade importante na compreensão do mundo.

Não apenas Angústia, de Graciliano Ramos, obra objeto deste trabalho, nos dá mostras das falhas
da teoria da coação psicológica. Encontramos também frutíferas experiências neste sentido no conto A
Cartomante, de Machado de Assis e, na literatura estrangeira, como em Crime e Castigo, de Dostoiévski –
de quem Graciliano era grande leitor.

Em A Cartomante
[37]

, seu protagonista, Vilela, homem das letras jurídicas, instruído, não poderia
desconhecer as conseqüências de seus atos, mas tomado pelo ciúme – ou talvez pelo o amor – acaba por
praticar dois crimes, desconsiderando – ou mesmo aceitando – as prováveis penas a lhe serem aplicáveis.
A ameaça da imposição de uma suposta sanção criminal não o impediu de usar a mão homicida. Já

em Crime e Castigo
[38]

, o medo da pena também não foi capaz de dissuadir seu protagonista de cometer
os crimes. Pelo contrário, a ganância e desorientação, estados emocionais tão freqüentes nos homens,
fizeram o pobre Raskólhnikov desconsiderar os efeitos de seus atos e cometer o delito. Sua redenção vem,
mesmo sabendo das conseqüências de sua confissão, do sincero arrependimento que lhe fez encarar o
destino na Sibéria

Se a coação psicológica utiliza-se do medo ao impor a ameaça de uma pena para inibir a
delinqüência – e o medo é inerente ao ser humano –, olvida-se que ao lado desta emoção muitas vezes
inexplicável, existem outras emoções que, ao superarem aquela, podem levar o homem aos atos mais
heróicos, mas também aos mais absurdos.
 
3.  A ineficácia da preventiva geral negativa da pena em Angústia
 

A sociedade define, em função de seus próprios interesses, o que deve ser considerado como

crime: este, portanto, não é natural
[39]

. Quando, no entanto, a vontade legisladora representa interesses
particulares em detrimento das máximas gerais aceitas por todos, transforma-se em heteronomia, gerando

a possibilidade de ter suas regras descumpridas
[40]

. Para contornar essas transgressões, a teoria da
prevenção geral negativa propõe, como vimos, a utilização da pena para fins de intimidação.

A trajetória de Luís da Silva em Angústia nos demonstra que, apesar de infundir temor, a
existência de uma penalidade, por si só, não é suficiente para se coibir a prática de um crime. Arrebatado
pelo desejo de morte de seu rival, Julião Tavares, Luís da Silva sopesa as possíveis conseqüências de seu
delito:

 
Que é que me podia acontecer? Ir para a cadeia, ser processado e condenado, perder o
emprego cumprir sentença. A vida na prisão não seria pior que a que eu tinha.
Realmente as portas ali são pretas e sujas, as grades de ferro são pretas e sujas, os
móveis são pretos e sujos. É o que me amedronta. Aquele bolor, aquele cheiro e
aquela cor horríveis, aquela sombra que transforma as pessoas em sombras, os
movimentos vagarosos de almas do outro mundo, apavoravam-me. Não posso encostar-
me às grades pretas e nojentas. Lavo as mãos uma infinidade de vezes por dia (...).
Viver por detrás daquelas grades, pisar no chão úmido, coberto de escarros, sangue, pus
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e lama é terrível. Mas a vida que levo talvez seja pior. Não tenho medo da cadeia. Se
me dessem água para lavar as mãos, acomodar-me-ia lá. Podia o resto do corpo ficar
sujo, podiam os piolhos tomar conta da cabeça e as roupas esfrangalhadas cobrir mal a
carne friorenta. Se me dessem água para lavar as mãos, estaria tudo bem. Dar-me-iam
água para lavar as mãos? A cara do doutor chefe de polícia era triste. Provavelmente ele
vivia cheio de aborrecimentos, tinha uma necessidade qualquer e compreenderia a minha
necessidade de lavar as mãos. Decididamente a polícia não me inspirava

medo.
[41]

 (grifos nossos)
 

– Trinta anos de prisão, trinta anos de prisão.
[42]

 (grifo nosso)
 
 

A partir desses extratos, percebemos que apenas as condições degradantes às quais seria
submetido caso fosse condenado e a extensão do regime de prisão inspiravam medo em Luís da Silva; o
encarceramento em si, não. Atestando a imensa adaptabilidade – característica inata ao ser humano – o
protagonista acredita que a humanidade do policial o faria compadecer-se de sua situação e o proveria da
única coisa à qual acreditava ser suficiente para mitigar sua experiência na prisão: água para lavar as mãos.

Obviamente, o destemor quanto ao aparato estatal não é infundado. Diante da frouxidão das
autoridades locais, prová-lo como o autor do crime seria remoto:
 

Se eu matasse Julião Tavares, o guarda civil não levantaria o cassetete: apitaria.
Chegariam outros, que me ameaçariam de longe. O guarda-civil não tem coragem.
(...) Nenhum respeito à autoridade. Se um oficial de polícia viajar pela estrada, morre

na tocaia. E se não morrer logo, é pior: levam-no para a capueira e torturam-no
[43]

.
(grifo nosso)

 
Esse destemor serviria de argumento para os adeptos da teoria da prevenção geral negativa

reiterarem a necessidade de rigor e presteza na punição, para que a pena fosse capaz de intimidar
criminosos latentes. Luís da Silva, no entanto, embora reconheça a ineficiência do aparato estatal, não
exclui a possibilidade de ser capturado do cálculo “custo-benefício” que faz enquanto procura decidir pelo
crime:

 

Tudo perdido. A polícia, a cadeia. Denunciar-me-ia no primeiro interrogatório
[44]

.
 
Quase chegando, depois de esforços imensos, ia ser descoberto e agarrado. Um

transeunte notaria o desarranjo da roupa, a gravata fora do lugar, o rasgão no joelho
[45]

.
 

A partir deste momento, o protagonista começa a explorar as possibilidades de escapar da
punição, caso o reconhecessem como autor do crime. Recorda-nos que a falibilidade humana e os recursos
dos quais dispõe a retórica no processo penal são plenamente capazes de evitar a aplicação da pena:

 
O escrivão registraria as duas respostas, a testemunha atordoada não se lembraria de
dizer que era impossível saber a hora exata em que via passar uma pessoa na rua, o dr.
Fulano ou o dr. Sicrano exploraria a atrapalhação do homem – e a defesa levantaria

a cabeça
[46]

.
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A certeza da pena que a teoria da prevenção geral negativa busca, portanto, simplesmente

inexiste. Nenhum aparato estatal policial é cem por cento eficaz, nem tampouco o é a administração da
justiça. Entre cometer um crime e ser provado culpado, ou seja, ser condenado a receber a pena, há um
longo e sinuoso caminho a ser percorrido.

Para que um potencial criminoso tivesse a certeza de que seria punido e, em virtude disso,
desistisse do crime, todo o aparato estatal deveria possuir uma atuação infalível em todos os casos. A
experiência nos demonstra, contudo, que a busca por exercer o ius puniedi de forma plenamente eficaz
levou os Estados, ao longo da História da humanidade, a cometer as maiores atrocidades. Essa certeza da
punição apenas ocorreria, portanto, em detrimento das garantias fundamentais dos cidadãos.

E nem mesmo a certeza de condenação, ilidiria o crime, pois acima do medo existem outras
emoções que podem determinar a conduta humana. A angústia é uma delas. A angústia mórbida, inclusive,

leva à abolição do “eu” [47]
, como ocorreu com Luís da Silva. Talvez até possamos afirmar que o medo

exista exatamente por isso: para evitar a angústia mórbida. Esta, quando a toma conta do indivíduo, torna-
o capaz de fazer qualquer coisa, mesmo sabendo de nefastas consequências vindouras, levando-o a uma
clara forma de autodestruição. No caso de Luís, que se projeta no “outro” – Julião Tavares –, sua
autodestruição necessariamente abarca seu inimigo:

 
O temor, o espanto, o pavor, o terror, dizem respeito ao medo; a inquietação, a
ansiedade, a melancolia, à angústia. O primeiro refere-se ao conhecido; a segunda ao
desconhecido. O medo tem um objeto determinado ao qual se pode fazer frente. A
angústia não o tem e é vivida como uma espera dolorosa diante de um perigo tanto mais
temível quanto menos claramente identificado: é um sentimento global de insegurança.
Desse modo, ela é mais difícil de suportar que o medo. Estado ao mesmo tempo
orgânico e afetivo, manifesta-se de modo corriqueiro (a ansiedade) por uma ‘sensação
discreta de aperto da garganta, de enfraquecimento das pernas, de tremor’, acrescentada

à apreensão com o futuro; e, em sua forma mais aguda, por uma crise violenta.
[48]

 
Se Luís da Silva identifica Julião Tavares como o centro de seus problemas e de sua angústia, é

preferível matá-lo e acabar com o seu tormento, mesmo que eventualmente sinta medo, já que suportar a
angústia se mostra muito mais intolerável.

Se as sanções políticas não são, então, capazes de dissuadir um potencial criminoso, o seriam as
sanções morais? Mezger acredita que a indignação e desaprovação popular, prontas a cair sobre o culpado

seriam capazes de desestimulá-lo a cometer o delito
[49]

. Bentham, entretanto, o próprio formulador da
sanção moral, admite que “não pode haver maneira mais forte de mostrar que um homem não participa de

qualquer indignação que se possa cogitar contra uma prática do que envolvendo-se nela”
[50]

.
As observações da personagem em questão apenas endossam esse posicionamento. A opinião

daqueles que o desprezavam e o consideravam um rato, não lhe importava, sequer existia como um todo
coerente:

 
Medo da opinião pública? Não existe opinião pública. O leitor de jornais admite uma
chusma de opiniões desencontradas, assevera isto, assevera aquilo, atrapalha-se e não
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sabe para que banda vai.
[...]
Não há opinião pública: há pedaços de opinião, contraditórios. Uns deles estariam do
meu lado se eu matasse Julião Tavares, outros estariam contra mim. No júri metade dos
juízes de fato lançaria na urna a bola branca, metade lançaria a bola preta. Qualquer ato
que eu praticasse agitaria esses retalhos de opinião. Inútil esperar unanimidade. Um
crime, uma ação boa, dá tudo no mesmo. Afinal, já nem sabemos o que é bom e o

que é ruim, tão embotados vivemos.
[51]

 (grifos nossos)
 

Embora admitisse temer, no fundo, a reprovação pública e as demais conseqüências advindas de
seu delito – “Eu não podia temer a opinião pública. E talvez temesse. Com certeza temia tudo isso[a

prisão, a polícia, a opinião publica]”
[52]

  – este receio pouco interferiu em sua decisão. Acabou por se
resignar e, inclusive, divagar acerca do noticiamento de seu crime: “Lá vinha o título enorme da notícia,
em quatro colunas: ‘Comunista assassinado num café’. Ruim título. Pimentel arranjaria outro

melhor”
[53]

 (grifos nossos).
Se a pena, então, não é capaz de dissuadir uma pessoa a cometer um crime, existiria algo capaz

de fazê-lo? Ao discutir estratégias de política criminal no início do século, Vroblewski defendia que a
educação é a melhor maneira de se eliminar os criminosos, e acabou por formular a teoria téléo-
evolutiva da pena que se destinava a educar tanto os criminosos (prevenção geral especial) quanto a

sociedade.
[54]

Esse discurso remete-nos à formação da consciência moral dos indivíduos. Como nos lembra
Conche, o discurso moral racional, apesar de parecer uma espécie de censura àqueles que não o seguem,
não visa fazer com que as pessoas se sentam culpadas, mas, sim, esclarecê-las e mostrar-lhe a

possibilidade de agir de uma maneira mais responsável
[55]

. Voltamos, portanto, aos ensinamentos de
Kant sobre a lei moral. Esta, por adequar-se universalmente ao respeito dos homens à humanidade dos

outros, seria capaz de fazer-nos superar nossas inclinações naturais
[56]

.
É a nossa própria humanidade, identificada na percepção do outro, que pode nos demover de

prejudicá-lo. Embora Luís da Silva projete no seu “outro”, Julião Tavares, suas frustrações, culpando-o

por seus fracassos
[57]

, também demonstra sentimentos de compaixão e luta contra o seu desejo assassino.
 

Adquiro idéias novas, mas estas idéias brigam com sentimentos que não me

deixam
[58]

. (grifo nosso)
 
Dizia isto, e sentia que tudo ia mal, aporrinhava-me por estar perdendo tempo a
acompanhar Julião Tavare. Afligia-me pensar que dentro em pouco tempo ele entraria
na cidade e dormiria tranqüilo. (...) A idéia de que íamos nos separar me desesperava.
Ali era como se ele dependesse de mim. (...) De repente senti uma piedade
inexplicável, e qualquer coisa me esfriou mais as mãos. Julião Tavares era fraco e
andava desprevenido, como uma criança, naquele ermo, sob ramos de árvores dos

quintais mudos
[59]

. (grifos nossos)
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Fiz um esforço desesperado para readquirir sentimentos humanos.
[60]

 (grifo nosso)
 

Não obstante o seu rancor, o protagonista de Angústia identifica-se com o outro e dele se
compadece, buscando resgatar a humanidade em si próprio. Chega a se recordar da falta de remorsos da

qual dispunha uma personagem presente em sua infância, o capanga José Baía
[61]

. O crime, no entanto,

parece planejá-lo
[62]

. Além de receber a corda de Seu Ivo, andarilho que sempre o visitava quando já se

encontrava predisposto ao crime
[63]

, depara-se com ela exatamente no momento em que buscava afastar

sentimentos nefastos
[64]

. Realiza, então, conforme observa Pessoa, um processo de coisificação do

“outro”
[65]

 e exaltação de si, para conseguir consumar o crime:
 

Ao mesmo tempo encolerizei-me por ele estar pejando o caminho, desafiar-me. Então
eu não era nada? (...) Eu era um homem. Ali era um homem. – Um homem,

percebe? Um homem.
[66]

 (grifos nossos)
 

Retirei a corda do bolso e em alguns saltos, silenciosos como os das onças de José Baía,
estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se
naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem, e as minhas mãos apertadas
afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Exatamente o
que eu havia imaginado. (...) A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento.
O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou

qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me.
[67]

 (grifos nossos)
 

A angústia, enfim, foi capaz de superar qualquer medo. E ainda foi gratificada pelo prazer que
traz a vingança.
 
4. Conclusão
 

Inúmeros são os motivos que levam as pessoas a cometer crimes. A “vantagem” de um delito
muitas vezes não pode ser auferida, como pretende a teoria da prevenção geral negativa, pois depende da
satisfação subjetiva que confere à alma que o perpetra. Podemos constatar, portanto, que ao menos a
angústia é capaz de sobrelevar qualquer temor advindo das conseqüências do ato criminoso a serem
enfrentadas. Apenas quando os seres humanos aprenderem a reconhecer o outro como igual e extensão de
si mesmos, e quando as leis compreenderem a complexidade da alma humana – o que pode nunca ocorrer,
pois os homens, mesmo os que fazem as leis, são sempre falíveis em suas compreensões –, poderemos,
talvez, cogitar mecanismos para se prevenir delitos.
 
Referências bibliográficas
 
ASSIS, Machado de. A cartomante e outros contos. São Paulo: Editora Moderna, 2001.
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 1764. Disponível

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6283

file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn60
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn61
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn62
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn63
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn64
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn65
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn66
file:///C:/Users/Principal/Desktop/XIX%20CONPEDI/SEM%20ID_Isolda%20e%20Lucas_A%20preven%C3%A7%C3%A3o%20geral%20negativa%20da%20pena%20e%20Ang%C3%BAstia_CONPEDI.htm#_ftn67


em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/delitosB.pdf,  acesso em 01/07/09.
BENTHAM, Jeremias. Teoria das penas legais e tratado dos sofismas políticos. 1ª.Ed. São Paulo:

Edições Cultura, 1943.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral 1. 14ªEd. São Paulo: Saraiva,

2009.
BOULOC, Bernard. Pénologie. 1aEd. Paris: Dalloz, 1991.
BOYS, Albert Du. Historie du droit criminel des peuples anciens: depuis la formation des sociétés

jusqu’a l’établissement du christianisme. 1ª Ed. Paris: Joubert, 1845.
BRASIL. Senado. Substitutivo da Câmara dos deputados ao Projeto de Lei do Senado nº234/2004.

Rel. Senador Demóstenes Torres.
CALDAS, Heloísa. “Um livro chamado Angústia – sobre o romance de Graciliano Ramos”. In: Psicologia

Clínica. Vol.18. nº1. Rio de Janeiro, 2006, pp. 137-145. Disponível
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
56652006000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt, acesso em 05/05/2009.

CARVALHO, Salo. Penas e Garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.203.
CONCHE, Marcel. O fundamento da moral. Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
CONDORCET, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis. Esboço de um quadro histórico dos

progressos do espírito humano. 1ª Ed. Campinas: Editora UNICAMP, 1993, p.132.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 1ª.Ed. São Paulo: Hemus, 1975.
DELUMEAU. Jean. História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. 1ªEd. São Paulo:

Companhia das Letras, 2009.
DOSTOIÉVSKI, Feódor Mikhilóvitch. Crime e castigo. Vol. II. 1ªEd. São Paulo: Editor Victor Civita,

1979,
FONTÁN BALESTRA, Carlos. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Buenos Aires: Glem S.A., 1966.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Trad. Raquel Ramalhete. 27ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
GROSNER, Marina Quezado. A seletividade do sistema penal na jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça: o trancamento da criminalização secundária por decisões em Habeas
Corpus. 1ª.Ed. São Paulo: IBCCRIM, 2008

GUSTIN. M.B.S; SILVEIRA. J.P. da; AMARAL. C.S. História do direito: Novos caminhos e novas
versões. 1ªEd. Belo Horizonte: Mandamentos, 2007.

HASSEMER. Winfried. Introdução aos fundamentos do direito penal. 2ª.Ed. Porto Alegre: Sérgio
Antonio Fabris Editor, 2005.

JIMÉNEZ  DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. 3ª ed. Bueno Aires: Losada, 1964.
MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Trad. José ª Rodriguez Muñoz. Madrid:

Revista de Derecho Privado,1957.
MONDONI, Danilo. História da igreja na antiguidade.1ªEd. São Paulo: Loyola, 2001.
MORRIS, Clarence (org.). Os grandes filósofos do direito.Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins

Fontes, 2002.
PEÑA, Federico Puig. Derecho Penal. Tomo II. 6a.Ed. Madrid: Editorial Revista De Derecho Privado,

1969.
PESSOA, Kátia R. A invenção do eu em Angústia, de Graciliano Ramos. 2008. 69 p. Dissertação

(Mestrado em Literatura e Crítica Literária), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São
Paulo, 2001. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp059151.pdf,
acesso em 05/05/09.

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol 1. 3ª ed. São Paulo: RT, 2002.
PRADO. Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Vol.1. 4ª.Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:

Revistado dos Tribunais, 2004

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6284

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/delitosB.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652006000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652006000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp059151.pdf


RAMOS, Graciliano. Angústia. Rio de Janeiro: O Globo, 2003.
RAWLS, John. História da filosofia moral. Trad. Ana Aguiar Contrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
SOLER. Sebastian. Derecho Penal Argentino. Tomo II. 2ª.Ed. Buenos Aires: Tipografia Editora

Argentina, 1953
VROBLEWSKI, Bronislaw. Principes fondaentaux e la politique pénale. Paris: Societé Anonyme du

Recueil Sirey, 1930.

[1]
 N.A.: Aqui nos desculpamos pela singela da síntese proposta, a qual não faz jus às brilhantes figuras de

linguagem empregadas pelo autor. Para os que se interessarem sobre o assunto, recomendamos a leitura de
PESSOA, Kátia R. A invenção do eu em Angústia, de Graciliano Ramos. 2008. 69 p. Dissertação (Mestrado
em Literatura e Crítica Literária), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2001. Disponível
em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp059151.pdf, acesso em 05/05/09.
[2]

 “Marina apareceu, enroscando-se como uma cobra de cipó e tão vestida como se fosse para uma festa. Ao
pegar-me a mão, ficou agarrada (...). Na extremidade dele [seu braço] um formigueiro tinha tomado subitamente a
conformação de um corpo de mulher. As formigas iam e vinham (...), eram ferroadas medonhas, eu estava cheio
de calombos envenenados. (...) Com uma sacudidela, desembracei-me da garra que me prendia e tornei-me um
sujeito razoável.” (grifos nossos). RAMOS, Graciliano. Angústia. Rio de Janeiro: O Globo, 2003.
[3]

 SANTIAGO apud PESSOA. Op. cit., p.15.
[4]

 N.A.: “E o rato roia-me por dentro” e “não sou um rato, não quero ser um rato” são passagens recorrentes na
narrativa.
[5]

 “Assim, segundo Becker (1971, p.134-135), na criação e aplicação de regras, é possível que sempre esteja
presente um individuo ou um grupo que toma a iniciativa, como “instigadores da moral”, a partir de seu código
próprio do que seja bom e do que seja mau e que, para isso, tentará conseguir o apoio de grupos similares e dos
meios de comunicação, desenvolvendo um clima de opinião favorável a seus fins, numa verdadeira “cruzada moral”.
GROSNER, Marina Quezado. A seletividade do sistema penal na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: o trancamento da criminalização secundária por decisõesem
Habeas Corpus. 1ª.Ed. São Paulo: IBCCRIM, 2008, p.49.
[6]

 N.A.: Graciliano Ramos também foi alvo da seletividade do sistema penal em 1936 ao ser preso e levado para
casa correcional no Rio de Janeiro, sob o governo Vargas. A nova ordem política de 1936 não estava interessada na
diversidade de pensamento e Graciliano Ramos, o qual relata sua experiência prisional no célere “Memórias do
Cárcere”.
[7]

 “O segundo nível de investigação, que é o objeto do presente trabalho, estuda o processo de criminalização
secundária, realizado por meio da aplicação das normas penais pela Polícia, o Ministério Público e o Poder
Judiciário, e a atribuição da etiqueta de desviante à conduta ou ao individuo selecionado. GROSNER, Marina Q. op.
cit., p.50.
[8]

 Stancioli, relatando o sanitarismo brasileiro no início do século XX, aponta que a atuação estatal se coadunava
mais para uma “higiene moral” do que realmente física. Visando a moral do trabalhador, seguindo um código moral
burguês, forma criadas, em Minas Gerais, colônias correcionais agrícolas para indivíduos não sujeitos ao poder
paterno e sem meios de subsistência ou dos considerados ociosos. Neste sentido: “O poder disciplinar nessas
instituições é, portanto, patente. Redes de micropoderes, com punições/recompensas, segundo a lógica particular,
foram estabelecidas. Tudo em busca de sujeição e de construção de uma nova subjetividade: a do cidadão
trabalhador. A ação sanitária-higienista buscava, exaustivamente, expurgar do convívio urbano (leia-se, convívio com
elites cafeeiras) toda manifestação arquitetônica ou de trabalho julgado prejudicial, seja por motivos sanitários, seja
por motivos de ordem pública, que se confundiam. Na verdade, ocorreu uma nova aglomeração de pessoas, mas
agora longe dos olhos das classes mais abastadas, resguardadas nos epicentros urbanos.” SATANCIOLI, Brunello.
Razão Excludente e geográfica do poder: o sanitarismo brasileiro no início do século XX. in GUSTIN. M.B.S;
SILVEIRA. J.P. da; AMARAL. C.S. História do direito: Novos caminhos e novas versões. 1ªEd. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2007, p.164-165.       
[9]

 Sobre o segundo imperativo categórico de Kant. RAWLS, John. História da filosofia moral. Trad. Ana
Aguiar Contrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 230.
[10]
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 CONCHE, Marcel. O fundamento da moral. Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 2006,
p.182.
[11]

 Conforme esclarece-nos Bentham, um delito causa danos não apenas primários, que afetam diretamente a
indivíduos determináveis, como também secundários, traduzidos na dor da apreensão e do perigo (alarme)
experimentados por indivíduos indetermináveis, tementes em sofrer tais danos primários. RAWLS. Ibid.,p.268
[12]

 “A tarefa do governo é promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando. (...) a punição
corresponde ao grau em que um ato tende a perturbar essa felicidade, no grau em que ele é pernicioso. (...) a
felicidade: o gozo dos prazeres, a segurança contra as dores...” BENTHAM apud RAWLS. Ibid., p.266
[13]

 “Puede decirse, comolo hace ANTOLISEI, que todas las teorías, no obstante la aparente gran variedad, se
mueven alrededor de tres ideas fundamentales: la “retribución”, la “intimidación”, y la ‘enmienda”’.FONTÁN
BALESTRA, Carlos. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Buenos Aires: Glem, 1966, p.242.
[14]

 Pune-se porque pecou. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol 1. 3ª ed. São Paulo:
RT, 2002, p.443
[15] CARVALHO, Salo. Penas e Garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.203.
[16] RAWLS, John. Op. cit., p.308
[17]

 N.A: Pune-se para que não se peque.
[18]

 PRADO, Luiz Regis. Op. cit, p.444-445.
[19]

 “O altar da cidade encerrava-se no recinto do edifício a que os gregos davam o nome de pritaneu e os
romanos de templo Vesta”. COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 1ª.Ed. São Paulo: Hemus, 1975, p.116.
[20]

 MONDONI, Danilo. História da igreja na antiguidade.1ªEd. São Paulo: Loyola, 2001, p.35.
[21]

 PRADO. Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Vol.1. 4ª.Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revistado dos Tribunais, 2004, p.77.
[22]

 Albert Du Boys explica com clareza a influência do cristianismo na formação das leis penais. Em um  dos
trechos assevera: « Ce qui distingue en effet le système pénitentiaire né avec l'Eglise et le place fort au-dessus de
tous les systèmes judiciaires créés par le rationalisme humain, c'est, 1º. la compétence divine du juge pour apprécier
non-seulement l'acte extérieur que lui est déféré, mais la volonté intime qui l'a produit; 2º. le caractère de la peine,
qui ne punit pas seulement le crime, mais que l'expie, le répare et l'efface; 3º. enfin l'acquiescement du coupable à
cette peine, quelle qu'elle soit ». BOYS, Albert Du. Historie du droit criminel des peuples anciens: depuis
la formation des sociétés jusqu’a l’établissement du christianisme. 1ª Ed. Paris: Joubert, 1845,
p.612.    
[23]

 CONDORCET, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis. Esboço de um quadro histórico dos
progressos do espírito humano. 1ª Ed. Campinas: Editora UNICAMP, 1993, p.132.
[24]

 “Os processos inquisitoriais diferiam de todos os processos jurídicos. Compunham-se de duas partes. Da
primeira, constavam acusações iniciais, os mandados de captura e de entrega, seguidos do pedido formal de prisão.
Na segunda parte, realizava-se o seqüestro de bens, quando tudo era tomado do acusado: propriedade, dinheiro,
mercadorias, utensílios, créditos e até animais domésticos.” FERNANDES, Neusa.A inquisição em Minas
Gerais no século XVIII. 2ªEd. Rio de Janeiro: UERJ, 2004, p.124.
[25]

 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 1764. Disponível
em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/delitosB.pdf,  acesso em 01/07/09, p.111,113.
[26]

 FONTÁN BALESTRA, Carlos. Op. cit., p.244
[27]

 BENTHAM, Jeremias. op. cit, p.23-24.
[28]

 « Tous les droit ont connu, jursqu’a l’époque contamporaine, des peines éliminatrices. Elles ont été
particulièrment freqüentes aux époques anciennes, d’autant que l’élimination ajoutait un effet d’intimidation générale à
l’avantage de débarrasser la société d’un élément perturbateur. La peine éliminatrice a été employée pour lês crimes
dont la gravité est telles qu’ils apparaissent inexpiables et qu’une sanction impitoyable paraît s’imposer pour
sauvegarder l’ordre public.» BOULOC, Bernard. Pénologie. 1aEd. Paris: Dalloz, 1991, p.8-9.
[29]

 “Esa amenaza de pena, esgrimida por el Estado, tiende a demonstrar a los indivíduos la desventaja de violar la
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ley.” FONTÁN BALESTRA. Op.cit., p. 244.
[30]

 “Ora, essa incerteza é aumentada proporcionalmente a cada exemplo em que se sabe que um homem
cometeu um delito e não foi submetido a punição. Este, é claro, será o caso de todo delito durante certo tempo;
resumindo, até acontecer a punição apropriada. Se enfim ocorrer a punição, esse ramo do dano terá acabado, mas
não antes disso.” BENTHAM apud MORRIS, Clarence (org.). Os grandes filósofos do direito.Trad. Reinaldo
Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.269.
[31]

 Nesse sentido: “Apesar das suas antigas fontes, percebe-se que esta teoria da pena é filha do Iluminismo. A sua
imagem do homem é marcada pela racionalidade, pela racionalidade fria, e até mesmo calculável. [...] O Direito
penal apresenta nisso uma solução para o problema da criminalidade, através a ameaça de pena anuncia à qual
conduta do injusto pretende reagir, e através da execução da pena esclarece que ele avalia gravemente as suas
ameaças. Deste modo o homem racional, calculador, fica sob uma coação que não atua fisicamente, como as
correntes nas quais se deveria colocá-lo para impedir seguramente o crime, senão psicologicamente, sob a simples
observação de que o crime punido não compensa.” HASSEMER. Winfried. Introdução aos fundamentos do direito
penal. 2ª.Ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2005, p.403-404.
[32]

 SOLER. Sebastian. Derecho Penal Argentino. Tomo II. 2ª.Ed. Buenos Aires: Tipografia Editora Argentina,
1953, p.380-381.
[33]

 “Lombroso – com inegável influência de Comte e Darwin –  foi o fundador da Escola Positivista Biológica,
destacando-se, sobretudo, seu conceito de criminoso atávico. Partia da ideia básica da existência de um criminoso
nato, cujas anomalias constituiriam um tipo antropológico específico. [...] Lombroso chegou a acreditar que o
criminoso nato era um tipo de subespécie do homem, com características físicas e mentais, crendo, inclusive, que
fosse possível estabelecer as características pessoais das diferentes espécies de delinquentes: ladrões, assassinos,
tarados sexuais, etc. Experimentalmente, contudo, não conseguiu comprovar. BITENCOURT, Cezar
Roberto. Tratado de direito penal. Parte Geral 1. 14ªEd. São Paulo: Saraiva, 2009, p.57-58. 
[34]

 “Ciertamente que, como dice Mezger, la base criminal es un fenômeno común a todas lãs personas; es decir,
que ela tendência a realizar actos criminales no se circunscribe, en el sentido de la teoria lombrosiana del
delinqüente nato, a una determinada espécie humana, sino que “como criminalidad latente” instintiva existe en todos
los hombres, incluso en los mejores. Ahora bien, con el fin de contrarrestar y oponerse a los efectos de esta
inclinación, se hace necessário la instituición de determinados contra-impulsos, sin los que no prodría llevarse a cabo
la vida común social. Este fin lo cumple la pena, advertiendo a todos los ciudadanos el mal que se les seguira de
realizar la infración. Este fin de prevención general es importantísimo en la pena, y ya fue establecido por los
primeros escritores de nuestro Derecho.” PEÑA, Federico Puig. Derecho Penal. Tomo II. 6a.Ed. Madrid: Editorial
Revista De Derecho Privado, 1969, p.374.
[35]

 DELUMEAU. Jean. História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. 1ªEd. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009, p.32.
[36]

 HASSEMER. Winfried. Op. cit., p.404-407.
[37]

 ASSIS, Machado de. A cartomante e outros contos. São Paulo: Editora Moderna, 2001.
[38]

 “Com enorme contrariedade por parte dos que sustinham esta tese [da alienação mental temporária], o próprio
criminoso quase não fazia nada por defender-se, e até às perguntas terminantes como: “O que o teria,
concretamente, inclinado ao homicídio e que foi que o induziu a cometer o roubo?”, respondeu com toda a clareza e
com a mais brutal decisão que a causa de tudo fora a sua tristíssima situação, a sua miséria e desamparo, o desejo
de iniciar os primeiros passos na vida com o auxílio, pelo menos, de três mil rublos, que esperava encontrar na casa
da vítima. Decidira também o crime devido ao seu desorientado e fraco caráter, irritado também pelas privações e
pelos fiascos. À pergunta sobre o motivo por que se sentira impelido a denunciar-se, respondeu que o fizera por um
sincero arrependimento. Tudo isso era quase brutal...” DOSTOIÉVSKI, Feódor Mikhilóvitch. Crime e castigo. Vol.
II. 1ªEd. São Paulo: Editor Victor Civita, 1979, pp.249-245.
[39]

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Trad. Raquel Ramalhete. 27ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003, P.87
[40]

 “Se a vontade busca a lei que deve determiná-la em qualquer outra parte que não a conveniência de suas
máximas para a sua própria elaboração da lei universal – se, portanto, indo além de si mesma, busca essa lei no
caráter de qualquer dos seus objetos – o resultado é sempre heteronomia. Nesse caso, a vontade não dá a lei a si
mesma, mas sim é o objeto que o faz, em virtude de sua relação com a vontade. Essa relação, seja baseada na
inclinação ou em idéias racionais [Vorstellungen der Vernunft] só pode dar origem a imperativos hipotéticos: ‘Devo
fazer alguma coisas porque quero alguma outra coisa.’” KANT apudRAWLS, John. Op.c it., p.259.
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ALGUMAS LIÇÕES DE DIREITO NA OBRA DE DOSTOIÉVSKI

A FEW LESSONS IN LAW IN DOSTOIEVSKI´S OEUVRE

Victor Gonçalves Romeu

RESUMO
O presente artigo mostra importantes ideias e lições jurídicas na obra de Fiódor Dostoiévski,
como crime, culpa e castigo. Em primeiro lugar, será feita uma análise para a compreensão de
lições fundamentais sobre o que é o crime e seu conceito relativo, dependendo de muitos e
diferentes fatores. O artigo também mostra a ideia de culpa e o desenvolvimento acerca do
“crime que compensa” e do “ilícito justo”. São mostradas, ainda, algumas noções trazidas por
Dostoiévski em seus livros em relação ao castigo, principalmente no que tange à sua eficácia e
aos Direitos Humanos dos presos e condenados. O artigo enfatiza a importância da obra de
Dostoiévksi na aplicação e compreensão do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; literatura; dostoiévski; lições; crime

ABSTRACT
The current essay shows important ideas and lessons in Law in Fiódor Dostoievski´s oeuvre,
such as crime, guilt and punishment. First, an analysis will be done for understanding
fundamental lessons about what crime is and its relative notion, depending upon many and
different factors. The essay also shows the idea of guilt and the development about the notion of
the “crime that is worth” and about the “fair illicit”. They are also shown a few notions brought
in Dostoiévski´s books about punishment, mainly those about its effectiveness and about
Human Rights of prisoners and convicted. The essay emphasizes the importance of Dostoievski´s
oeuvre in Law´s application and understanding.
KEYWORDS: law; literature; dostoievski; lessons; crime

I - Introdução

A literatura, desde sempre, nos deu e nos dará grandes e preciosas lições. O Direito, como
ciência, grosso modo, voltada ao regramento das condutas humanas, não poderia passar
incólume ao véu literário. Não são raras as obras que nos dão verdadeiros ensinamentos
jurídicos, muitas delas com conteúdo mais completo do que o de muitas obras técnicas
propriamente ditas. Poderíamos citar alguns exemplos, mas qualquer enumeração poderia
resultar em injustiça ao deixar-se de mencionar importantíssimos nomes.

Pensando em traçar um paralelo entre o Direito e a literatura, escolheu-se a obra de Fiódor
Dostoiévski para uma breve análise de muitos conceitos ali tratados, e que servem de inspiração
jurídica para alunos e profissionais do Direito até os dias de hoje. Noções acerca do crime, da
pena e da culpabilidade são dissecadas e debatidas a fundo pelo autor, trazendo sempre
interessantíssimas indagações.

São feitas, desde já, as advertências acerca de eventual argumento obsoleto na obra do notável
escritor russo. Por mais que muitas das ideias ali contidas sejam aplicáveis aos dilemas dos dias
atuais, é inegável que alguns trechos padecem de um caráter anacrônico, principalmente por
terem sido escritas no século XIX.

É de se ressaltar, também, que muitas das opiniões de Dostoiévski são transpostas para o livro
por meio do discurso de seus personagens. Entendemos não ser ocioso destacar que nem tudo
que é dito por seus personagens necessariamente exprime a opinião do autor, mas deixa claro
que se trata de um tema cuja polêmica abriu os olhos de Dostoiévski, que lança o assunto para
o debate.
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O presente trabalho será feito com base em quatro livros do citado autor: Crime e Castigo; O
Idiota; Irmãos Karamázov e Recordações da Casa dos Mortos. Transcrever-se-ão alguns trechos
das citadas obras e serão feitos comentários acerca de alguns aspectos jurídicos envolvidos, sem
a pretensão de criar-se um verdadeiro repositório teórico do Direito. Buscar-se-á aqui enfatizar a
importância de uma obra literária no desenvolvimento da ciência e da argumentação jurídicas.

O trabalho incluirá a análise de três temas: o crime, a culpa e o castigo. No primeiro assunto,
serão abordados alguns questionamentos acerca dos critérios existentes para a definição do que
é um crime. A partir de então, trabalhar-se-á com o elemento culpa, caracterizado como o
aspecto subjetivo na concepção do que seja um delito. Serão analisadas as ideias do "crime que
compensa", do ilícito injusto, do crime necessário. Após esse debate, serão feitas algumas
considerações sobre o castigo, sobre a sua aplicabilidade, eficiência, finalidades e respeito aos
direitos humanos. Por fim, serão traçadas algumas conclusões. Passamos, pois, à análise do
primeiro tema: o crime.

II - O crime

Para que se faça uma análise do crime na obra de Dostoiévski, é necessário que sejam traçados
alguns parâmetros preliminares. Com efeito, a ideia de crime é demasiadamente difundida nos
meios literários, mas não se tem a certeza se o conceito ali ou alhures fixado aproxima-se, em
maior ou menor grau, com as definições da dogmática jurídica. E, como se verá, este é um
ponto crucial.

O presente trabalho não tem por objeto elencar as teorias jurídicas sobre o crime, tampouco sua
conceituação sob as mais variadas vertentes. O que se pretende com o que foi dito no parágrafo
acima é procurar as identidades e diferenças entre os conceitos de crime sob uma ótica
estritamente jurídica e sob a ótica literária, notadamente sob a pena de Dostoiévski.

Portanto, fica estabelecido este primeiro ponto para análise: o que é crime? Pode-se definir
crime como apenas aquilo proibido pela lei? De acordo com a doutrina penalista majoritária, o
crime pode ser definido como conduta típica, ilícita e culpável[1]. Partindo-se deste conceito
inicial, não teríamos crime caso a conduta não fosse contrária à lei. Embora a premissa seja
intuitiva, fica a pergunta: pode haver crime sem contrariedade à lei e vice-versa? É possível que
um ato, mesmo contrário à norma incriminadora, não seja considerado crime? O ponto de
partida que teremos reside na idéia de crime vinculado à reserva legal: nullum crimen sine lege,
vale dizer: só é crime aquilo previsto em lei, não se abrindo exceções, em nome da justiça e da
segurança jurídica. Portanto, sob a ótica baseada no Direito posto, não há crime sem previsão
legal, sem determinação do Estado neste sentido. Neste momento, abre-se margem a uma
pergunta: e se o ato cometido em desacordo com as normas penais estiver em consonância com
um sentimento de justiça?[2]

Observe-se que, no primeiro ponto de vista abordado, qual seja, o da concepção do crime
mediante reserva legal, resta evidente a estatalidade das normas, o caráter normativo
heterônomo que define quais são as condutas criminosas a serem punidas. O conceito jurídico
estrito é indissociável da ideia de crime como algo determinado pelo Estado, sendo hedionda,
dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito, a concepção de um crime fora de uma
lei estrita, violando-se, com isso, a legalidade. Portanto, não nos resta dúvida de que,
ontologicamente, o crime não pode divorciar-se dos tentáculos estatais.

Note-se que estamos diante de uma conceituação jurídica do crime, o que pressupõe a ótica
estrita do Direito, diferente da visão moral das condutas. Dentre as várias distinções entre o
Direito e a moral, é comum citar-se a qualidade de heteronomia do Direito, oposta à autonomia
da moral. Em outras palavras, a dita heteronomia prega a imposição da vontade normativa à
vontade dos indivíduos, prescindindo-se da vontade do destinatário da norma.

Dostoiévski, ao longo de sua obra e sob o argumento de mais de uma personagem,
brilhantemente trabalha com a concepção de crime fora dos padrões determinados pelo Estado.
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Em outras palavras, Dostoiévski vislumbra a possibilidade de o crime - aqui entendido em sua
acepção mais ampla - ser considerado não apenas aquilo que a lei proíbe.

Perceba-se que a ideia não é a de simplesmente alargar o conceito de crime, estendendo-o a
condutas não proibidas em lei estrita. A viagem é mais longa e trabalha também com a hipótese
de não ser apenas o Estado o criador das normas. Diante destas indagações, é lançada a
seguinte questão: se as normas servem para que os homens vivam em paz em sociedade, o
papel da criminalização das condutas seria muito bem desempenhado, caso a Igreja abrangesse
o Estado e não o contrário[3].

Explique-se melhor com um exemplo. Faz parte do senso comum, da sabedoria popular, afirmar-
se que a cominação de penas pecuniárias tem inegável eficácia, pois quando "dói no bolso", o
cidadão passa a cumprir as regras que lhe são impostas. Esta é uma constatação empírica, e
não se quer adentrar no mérito que aqui pode se propor no que tange aos efeitos concretos e
sociais de determinadas penas. Por outro lado, as discussões acerca da eficácia das normas
criminais e das penas dispensam, em virtude dos mais variados fatores - dentre os quais se inclui
a estatalidade acima mencionada -, um elemento imprescindível na determinação das condutas
humanas: a fé. Discussões sobre pena de morte, sobre eficácia de penas mais rigorosas não
podem deixar de levar em consideração este importante elemento cognitivo.

Dostoiévski não deixa passar em branco essa problemática e traz à tona a seguinte
possibilidade: e se a Igreja abrangesse o Estado e não o contrário? E se o Estado não fosse não
apenas laico, mas fizesse parte da Igreja?

A resposta está em magnífico trecho da obra Irmãos Karamázov. Confira-se:

Se tudo se tornasse Igreja, ela excomungaria o criminoso e o rebelde, mas não cortaria cabeças
[...] a consciência do criminoso moderno age muitíssimo amiúde contra suas próprias
convicções: 'Roubei, mas não estou indo contra a Igreja, não sou inimigo de Cristo' - diz a si
mesmo a torto e a direito o criminoso de hoje, mas se um dia a Igreja substituísse o Estado,
então lhe seria difícil dizer isso para si mesmo, a menos que negasse toda a Igreja em toda a
face da Terra (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 100).[4]

Trata-se de discurso do personagem Ivan Karamázov, assumidamente "descrente" e possuidor
de notável nível cultural e intelectual. Perceba-se a flagrante presença da ideia relativa à
estatalidade normativa na definição dos crimes, bem como da exigência de que os cidadãos
respeitem as leis, sob pena das sanções cominadas. A concepção de crime sob a ótica religiosa
mexe com outras engrenagens da conduta humana, o que faz com que Dostoiévski argumente,
sob as palavras de Ivan Karamázov, a nova concepção de crime que teríamos caso a Igreja
absorvesse o Estado e não o contrário. Além disso, o discurso envolve um elemento sobre o qual
serão feitas maiores considerações adiante: a culpa, que abrange, dentre outras coisas,
questões relacionadas à fé, à consciência e ao dever moral.

Hoje não são raras as várias participações de entidades religiosas na formação da opinião
popular, notadamente em assuntos de acentuada polêmica, como é o caso do aborto do
anencéfalo, da eutanásia, da pena de morte, da união homoafetiva etc[5].

Cremos ser desnecessário alertar que não se tecerá aqui qualquer manifestação ideológica sobre
os assuntos supra citados - o que escaparia o objeto destas mal traçadas linhas -, mas é de se
ressaltar o diferente conceito de crime e todas as suas conseqüências, caso se trate da ótica da
Igreja ou da ótica laica.

Remata-se a discussão que até aqui tem se apontado com a seguinte frase do citado
personagem da obra Irmãos Karamázov: "se Deus definitivamente não existe, então não existe
nenhuma virtude, e neste caso ela é totalmente desnecessária" (DOSTOIÉVSKI, 2008, p.
816)[6].
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Neste momento, vale a pena trazer à baila mais uma preciosidade de Dostoiévski e que tem, de
certa forma, relação com a ideia de pecado e de provação: o fato de crianças pagarem pelo que
nada fizeram e a relação deste fato com a questão que envolve a fé, o crime e o castigo. Como
é sabido, não são raras as noções de ordem religiosa no sentido de que o bem, o bom
comportamento é aqui ou ali recompensado por alguma graça de ordem divina. A contrario
sensu, tem-se propalado há séculos em manifestações de cunho religioso a norma segundo a
qual aquele que não pratica o bem é punido ou é menos severamente apenado com a ausência
de glórias.

Até mesmo a noção de norma moral envolve analogia com as regras de conteúdo religioso. A
tão divulgada interioridade das normas morais é, por vezes, referida a um "credor simbólico".
Radbruch (1974, p. 102) expõe muito bem essa ideia ao sustentar o seguinte:

É o que se passa quando se fala, já de obrigações para com Deus, já de obrigações para com a
nossa consciência, para com a humanidade, ou com a parte melhor de nós próprios, como
também se costuma dizer[7]

Há, com efeito, uma nítida confusão entre os preceitos morais e as manifestações de conduta
impulsionadas pelo viés religioso. De fato, por ser o direito efetivamente externo; por se
preocupar, primordialmente, com a aplicação da norma jurídica posta, fica reservada à moral a
obediência a normas fora deste padrão. E é neste momento que muitos cumprem suas condutas
em nome de suas consciências, em nome de um dever com alguém que não é verdadeiramente
o Estado, mas algum mandamento outro, muitas vezes confundido com a ordem divina.

A ideia da aludida justiça divina é questionada pelo já falado Ivan Karamázov, ao comentar
infortúnios por que passam as crianças. Ivan questiona o fato de inexistir essa relação estreita
entre moral e religião. O argumento da personagem reside no fato de nem sempre os maus
pagarem e, muito frequentemente, os inocentes sofrerem sem terem nada feito. E as crianças
seriam o exemplo paradigmático. Assim fala a personagem: "Não falo do sofrimento dos adultos,
estes comeram a maçã e o diabo que os carregue, e carregue a todos, mas elas, as
crianças!"(DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 335)[8]. Na esteira do assunto, são citados numerosos
exemplos, que nos abrem os olhos para a crueldade humana, inexistente em outros animais, por
mais selvagens que sejam.

Com efeito, ao tomarmos conhecimento de atrocidades cometidas ao longo de toda a História,
vislumbra-se na natureza humana algo atemporal e sem qualquer restrição geográfica: seja nos
tempos de Cristo ou mesmo em um país nórdico no futuro, foram e inevitavelmente serão
presenciados atos que causam repulsa aos mínimos sensos de justiça e provocam dúvida nos
mais descrentes sobre o sonho da fraternidade e solidariedade humanas. Sobre esse caráter
animalesco presente nos homens e inexistente nas mais vorazes feras, manifesta-se Dostoiévski
(2008, p. 329), sob as seguintes palavras de um de seus personagens:

a fera nunca pode ser tão cruel como o homem, tão artisticamente, tão esteticamente cruel. O
tigre simplesmente trinca, dilacera, e é só o que sabe fazer. Não lhe passaria pela cabeça pregar
as orelhas das pessoas com pregos por uma noite, mesmo que pudesse fazê-lo[9]

Vê-se que se dá margem à concepção individualizada e crítica acerca dos crimes; acerca do que
é lícito ou ilícito e, mais profundamente, do que é o que não é justo. Sem fundamento na fé,
abre-se espaço para a observação crítica da lei como obra humana; cria-se a possibilidade de
optar-se pelo lícito injusto ou pelo ilícito justo. Alguns dos questionamentos derivados desta
temática envolvem o elemento culpa. É o que passamos a analisar no tópico seguinte.

III - A culpa

Como se sabe, Dostoiévski viveu e escreveu suas obras no século XIX, época em que vigia o
paradigma positivista, de forte apelo legalista no regramento das condutas humanas[10]. A
genialidade de Dostoiévski está, dentre outros aspectos, em questionar o paradigma então
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vigente, para levantar novas possibilidades na aplicação das regras legais, principalmente no que
tange à interpretação dos textos normativos. Atento às particularidades dos casos concretos, à
dinâmica social constante e à necessidade de buscar-se a justiça, Dostoiévski (2006, pp. 159-
160) ressalta os malefícios que a aplicação "cega" da lei pode causar, filiando-se com isso, à
corrente daqueles que sugerem a adequada interpretação e aplicação da norma como saída para
as injustiças e iniqüidades. Ao falar de um personagem, um rigoroso major, que, em nome da
aplicação da letra pura e simples da lei, não correspondia exatamente aos anseios de justiça, o
notável autor russo nos brinda com as seguintes palavras:

'Para indisciplinados existem castigos', pensam pessoas como nosso major, e, com esse tipo de
rufiões facínoras é preciso apenas que a lei seja cumprida com severidade e ao pé da letra! Tais
defensores da lei e da ordem não compreendem, nem podem compreender, que a aplicação
cega da lei, sem a interpretação do seu sentido, leva à desordem e a nada mais. 'É o que diz a
lei; de que mais você precisa?', afirmam eles, e ficam muito surpresos quando alguém ousa
interceder, solicitando equanimidade e coerência na interpretação do instrumento. Flexibilidade é
tida como um luxo, complacência incabível, tolerância nociva e deslealdade para com a justiça e,
portanto, é repelida.[11]

Pois bem. Podemos considerar que, até o momento, já foram aqui abordados dois aspectos
importantíssimos para a temática jurídica, no que se refere ao conceito de crime: a relatividade
do conceito e a necessidade de aplicação adequada da norma. No que tange ao primeiro
aspecto, viu-se a possibilidade de que, a depender do elaborador da norma, diferentes crimes
podem ser criados e com as mais diversas conseqüências; no que se refere ao segundo aspecto,
fica patente a indispensabilidade da verificação de cada caso concreto e de suas
particularidades. Passamos a desenvolver este tema com a noção de culpa e da "justificativa"
para alguns delitos.

Antes de adentrarmos em qualquer explicação mais detalhada, trazemos à lume um caso
ilustrado na obra Irmãos Karamázov, e que muito bem expõe a questão que aqui estamos a
descrever. Trata-se do caso de Richard, que era filho bastardo e foi "dado de presente" pelos
pais a uns pastores. Sofreu toda sorte de humilhações e maus-tratos, como o que se descreve a
seguir: "sentia uma tremenda vontade de comer ao menos daquela mistura que davam aos
porcos na engorda para serem vendidos, mas não lhe davam nem isso e ainda o espancavam
quando ele roubava dos porcos" (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 331)[12].

Posteriormente, "o selvagem começou a conseguir dinheiro trabalhando como diarista em
Genebra, bebendo o que ganhava, vivendo como um monstro, e terminou por matar e roubar
um velho" (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 331)[13]. Foi preso e condenado à morte. "E eis que na
prisão ele é imediatamente assediado por pastores e membros de diferentes irmandades de
Cristo [...] e eis que ele acaba reconhecendo solenemente o seu crime" (DOSTOIÉVSKI, 2008, p.
331).[14].

O exemplo é primoroso na explanação da temática de que aqui se irá tratar. Perceba-se que, no
caso apresentado, está uma nítida descrição de um crime cometido por alguém que não teve
oportunidades, de um bastardo (com todos os preconceitos inerentes ao termo), que sofreu
durante toda a vida as mais degradantes humilhações. O primeiro elemento, pois, consiste na
seguinte indagação: o crime é produto do homem mau ou é a sociedade que leva o homem a
delinqüir? O tema é e já foi debatido e abordado pelas mais distintas áreas do conhecimento
humano, não cabendo, em trabalho deste porte, apontá-las tampouco enumerá-las. Para que se
cumprisse este objetivo, seria necessário um estudo muito mais extenso e resultado de
minuciosa pesquisa sobre este assunto específico.

Pode-se apenas relatar a resposta dada no livro Recordações da Casa dos Mortos

É hora de pararmos de culpar o meio pela nossa ruína. Apesar de ser verdade que o meio
consome quase tudo o que há em nós, ainda assim não consome tudo, mas um malandro
inteligente e esperto freqüentemente usará a influência do seu meio para encobrir e justificar
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suas fraquezas e suas maldades, sobretudo se tiver o dom da oratória (DOSTOIÉVSKI, 2006, p.
196) [15]

O ponto para o qual chamamos a atenção no caso Richard está no reconhecimento e no
destaque ao elemento culpa. Perceba-se que, ironicamente, o jovem Richard, que fora "dado" a
pastores e sofrera todo o tipo de humilhações, é procurado por também pastores em sua prisão
para reconhecimento da culpa. O alerta feito pelo autor está justamente no fato de que as
razões para o crime sequer foram questionadas pelos pastores. O trabalho deles na prisão
consistiu apenas em convencer o condenado a reconhecer a sua culpa, a sentir-se um
criminoso, a pedir o perdão divino e a então reconciliar-se consigo mesmo. Não se questiona a
atitude dos pastores - que, a propósito, tem encontrado similares na sociedade brasileira
contemporânea. O que deve pôr-se em relevo é exatamente o fato de fazer parte do
reconhecimento da culpa a violação de uma ordem divina. O trabalho feito pelos pastores foi
todo em cima do elemento fé, fundamental para a caracterização do crime. Talvez antes de
cometer o delito, Richard entendesse que seu crime era plenamente justo, em virtude das
circunstâncias que o rodeavam. Haveria até possibilidade para discussões filosóficas acerca
disso. Mas o elemento fé foi mais forte do que tudo e ofuscou os demais ingredientes: Richard
considerou-se culpado e ponto final.

A tangência com o item anterior, ou seja, com a diferente concepção de crime sob a ótica
religiosa, é flagrante. Ressalte-se que é na fé religiosa, no trabalho realizado por pastores para a
"recuperação" do condenado que está a salvação. Portanto, o elemento fé foi a saída para o
reconhecimento da culpa do agente.

Deixemos a fé de lado e passemos a analisar essas teorias que justificam um delito, que, diante
das circunstâncias, não permitiriam a aplicação pura e simples de uma norma penal. Neste
momento faz-se necessário um paralelo com um dos principais livros de Dostoiévski: Crime e
Castigo. Em linhas gerais, no citado livro, o personagem principal Raskólnikov é um rapaz que
vive em condições miseráveis na cidade de São Petersburgo e que é vítima de uma usurária. Em
momento de franco desespero, Raskólnikov comete um duplo homicídio contra a usurária e uma
testemunha do evento. A partir de então, Dostoiévski dá espaço à teoria criada pelo
protagonista da história: a de que alguns crimes seriam absolvidos pelos motivos e pelas
circunstâncias. Criminosos como Napoleão e Julio Cezar teriam sido absolvidos pela História. Por
que não o seria o simples Raskólnikov, que ceifou a vida de uma usurária, que, sob a ótica do
protagonista, nada teria a acrescentar à sociedade?

A primeira passagem digna de destaque da notável obra citada acima está na verificação, por
parte de Raskólnikov, do fato de que, em regra, os criminosos deixam vestígios materiais que os
condenam. Por quais razões não agiriam com mais cautela e cuidado? A resposta:

[...] a causa principal não está tanto na impossibilidade material de ocultar um crime quanto no
próprio crime; já o próprio criminoso, e quase todo indivíduo, no momento do crime passa por
um certo abatimento da vontade e da razão, que , ao contrário disso, são substituídas por uma
fenomenal imprudência infantil, e justo no momento em que a razão e  precaução são mais
indispensáveis (DOSTOIÉVSKI, 2007, p. 85)[16]

Ocorre que Raskólnikov, justamente por estar convencido de que o seu ato, embora criminoso
sob a letra da lei, não constituía crime - por ser um ato justo e em boa causa - entendia que
não seria suscetível a esses desvios de prudência e que, portanto, seriam remotas as chances
de o seu ato delituoso deixar rastos que o incriminassem.[17] Eis as palavras trazidas por
Dostoiévski (2007, p. 85) a respeito do assunto:

Chegando a tais conclusões, resolveu que pessoalmente, no caso dele, essas reviravoltas
mórbidas não poderiam acontecer, que a razão e a vontade permaneceriam nele, inalienáveis,
durante todo o tempo da execução do plano, pelo único motivo de que o que ele planejara "não
era crime[18]
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E quais eram as bases teóricas desta "doutrina" do protagonista de Crime e castigo? Raskólnikov
havia escrito um artigo segundo o qual havia na face da Terra dois tipos de homens: os
ordinários e os extraordinários. Os primeiros devem viver na obediência e não têm qualquer
direito de infringir as leis, ao passo que os extraordinários teriam esse direito. Afirma
Raskónikov:

[...] o homem extraordinário tem o direito... ou seja, não o direito oficial, mas ele mesmo tem o
direito de permitir à sua consciência passar... por cima de diferentes obstáculos, e unicamente
no caso em que a execução da sua idéia (às vezes salvadora, talvez, para toda a humanidade) o
exija.

[...]

Acho que se as descobertas de Kepler e Newton fizeram, como resultado de certas combinações,
não pudessem chegar de maneira nenhuma ao conhecimento dos homens senão com o sacrifício
da vida de um, dez, cem e mais homens, que impediriam tais descobertas ou lhes seriam um
obstáculo, Newton teria o direito, e estaria inclusive obrigado a... eliminar esses dez ou cem
homens para levar suas descobertas ao conhecimento de toda a humanidade.

[...]

Lembro-me, ainda, de que eu desenvolvo em meu artigo a idéia de que todos... bem, por
exemplo, embora os legisladores tenham instituído a sociedade humana, começando pelos mais
antigos e continuando pelos Licurgos, Sólons, Maomés, Napoleões etc., todos eles, sem exceção,
foram criminosos já pelo simples fato de que, tendo produzido a nova lei, com isso violaram a lei
antiga que a sociedade venerava como sagrada e vinha dos ancestrais, e aí, evidentemente, já
não se detiveram nem diante do derramamento de sangue, caso esse sangue (às vezes
completamente inocente e derramado de forma heróica em defesa da lei antiga) pudesse ajudá-
los. É até notável que a maioria desses beneméritos e fundadores da sociedade humana foram
sanguinários especialmente terríveis. Em suma, eu concluo que todos os indivíduos, não só os
grandes, mas até aqueles que saem um mínimo dos trilhos, isto é, que têm a capacidade, ainda
que mínima, de dizer alguma coisa nova, devem ser, por sua natureza, forçosamente criminosos
- mais ou menos, é claro (DOSTOIÉVSKI, 2007, p. 268-269).[19]

Importante destacar no trecho citado acima a referência feita por Raskólnikov ao direito
oficial[20]. Segundo a sua teoria, o direito de cometer crime não teria a fonte no direito oficial,
mas em mandamentos outros que não aqueles contidos no direito stricto sensu. Note-se que
Raskólnikov argumenta na esteira do que tem sido dito até aqui, no sentido de se encontrar
uma razão fora da lei estrita para absolver-se um suposto criminoso.

Dando continuidade ao tema, podemos mencionar o crime do livro Irmãos Karamázov e a
acusação que recai sobre Dimitri Karamázov. Este momento da obra é fantástico no
desenvolvimento da ideia de crime e de culpa. Isto porque, em se conscientizando de que não
cometeu "crime", o agente não se sente obviamente culpado. No julgamento de Dmitri
Karamázov, Dostoievski (2008, p. 858) narra o seguinte episódio:

Creio até que todas as senhoras, da primeira à ultima, que ansiavam com tanta impaciência pela
absolvição do interessante réu, ao mesmo tempo estavam inteiramente convictas de sua plena
culpa. Parece-me, além disso, que ficariam até amarguradas se sua culpa não tivesse a devida
confirmação, pois não haveria um efeito notório no desfecho quando absolvessem o criminoso. E
quanto à absolvição, disso - coisa estranha - todas elas estiveram plenamente convencidas
quase até o último minuto: 'é culpado, mas o absolverão por uma questão de humanidade,
movidos pelas novas idéias, pelos novos sentimentos em voga', etc., etc.[21]

Percebe-se claramente na passagem citada acima a relatividade do crime e da condenação de
um suposto culpado. Trata-se de um perfeito caso em que, mesmo admitindo a culpa do
acusado, existe um entendimento em favor de sua absolvição. Seria o caso de um crime
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justificado, de um crime que, apesar da letra legal, pode fugir das amarras impostas pelo
Legislativo "por uma questão de humanidade". Prosseguindo com as manifestações dos
personagens neste sentido, Dostoiévski (2008, p. 967) acrescenta o discurso de alguns populares
antes do veredicto: "No lugar do advogado de defesa eu diria francamente: ele matou, mas não
é culpado, e os senhores vão para o inferno"[22]. Mais uma vez, estamos diante de um caso no
qual, em bom e velho português, se diz: cometi o crime, sim; mas mereço a absolvição!

Em razão deste entendimento e do desenvolvimento desta temática é que Dostoiévski (2006, p.
24), em obra que reflete as suas experiências no sistema carcerário siberiano, afirma, pelas
palavras do personagem Alexander Petrovich Goriantchikov, de Recordações da Casa dos Mortos:

Já disse que ao longo de muitos anos jamais testemunhei entre tais homens qualquer indício de
remorso; pelo contrário, a maioria considerava ter agido certo no passado. Isso é um fato. Claro
que a vaidade, os maus exemplos e o desejo de se mostrar contribuem para isso. Mas quem
será capaz de penetrar o íntimo de tais almas para descobrir o que está oculto em seus
mundos? Mas eu teria percebido, ao longo de tantos anos, algum sinal de desespero ou
arrependimento, ainda que passageiro. Naturalmente, parece que cada crime não pode ser
analisado de um único ponto de vista, posto que a filosofia do criminoso seja mais complexa do
que podemos supor[23].

Cremos ser a oportunidade adequada para um desenvolvimento de tema abordado
anteriormente: a diferença entre a norma moral e a norma do direito. Foi dito que a primeira é
dotada de autonomia, ao passo que a segunda é oriunda de uma regra heterônoma, ou seja, a
vontade externa impõe uma regra de conduta ao indivíduo. Ora, neste ponto, seguimos a
orientação de Radbruch (1974, p. 107), ao sustentar que a obrigação heterônoma envolve uma
contradição em termos[24]. Com efeito, segundo este ilustre autor, uma obrigação "pressupõe o
reconhecimento dum dever, e é manifesto que uma vontade alheia pode, se acompanhada do
poder material de coagir, produzir, quando muito, um ter-de-ser (um müssen), mas nunca um
dever-ser (um sollen)" (RADBRUCH, 1974, p. 107)[25]

Isto porque, ainda segundo o citado autor, a moral não é apenas o fim do direito, mas o
fundamento de sua validade obrigatória. Desta forma, só se pode falar de um verdadeiro
imperativo jurídico quando este "for dotado pela própria consciência dos indivíduos com a força
obrigatória ou vinculante do dever moral" (RADBRUCH, 1974, p. 109).[26]

Abre-se espaço generoso para o debate e o questionamento das leis postas, da criminalização
de determinadas condutas e, sobretudo, da pretensão positivista de deixar para segundo plano
os aspectos sociais envolvidos em um delito, por mais simplório que ele pareça aos olhos de
todos. As palavras transcritas a seguir deixam clara essa posição de Dostoiévski (2006, pp. 202-
203), ao dar o relevo que merecem as considerações pessoais acerca do ilícito. Eis os
comentários do personagem Alexander Petrovich, de Recordações da Casa dos Mortos:

Não creio que se considerassem culpados e merecedores da punição, principalmente se fizeram
mal não a seus semelhantes, e sim a seus superiores! A maioria deles não se considerava
culpada. Já disse que nunca cheguei a perceber indícios de remorsos neles, mesmo quando
tinham feito mal a pessoas de sua classe. Quando o caso era com um superior, então, nem é
preciso falar. Parecia que nesses casos eles tinham sua própria maneira, especial e realista, de
encarar as coisas. Levavam em consideração o destino, os fatos, e suas atitudes não eram
pensadas; mas, sim, adotadas como uma espécie de crença. Um preso, por exemplo, apesar de
sempre se sentir justificado quando o crime é cometido contra alguma autoridade - de tal forma
que nunca lhe ocorreu questionar tal idéia - mesmo assim, na prática, reconhece que as
autoridades devem encarar seu crime de um modo diferente e conseqüentemente ele deverá ser
punido. É uma espécie de duelo. O criminoso está convencido de que o tribunal constituído por
gente da sua própria classe lhe dará razão, jamais o condenando severamente ou até mesmo o
absolvendo, já que não perpetuou um crime contra seus irmãos, contra a sua própria classe. Sua
consciência, portanto, não o aflige e, apoiado por essa certeza, sente-se forte e moralmente
tranqüilo e isso para ele é o importante. Dessa forma ele tem algo em que se apoiar e, por
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conseguinte, não sente ódio; ao contrário, aceita o castigo como inevitável, sobre o qual não
tem controle e que continuará inevitável por um longo tempo como parte da luta
preestabelecida, passiva, mas desesperada.[27]

Vislumbra-se um sentimento de justiça em cada pessoa, a concepção que cada um tem para o
que é justo, e conseqüentemente, o que seria ou não um crime tolerado. Tem-se buscado um
conteúdo comum de justiça, de direitos, mas o fato é que existem as variações subjetivas para o
conceito de crime e para a idéia de justiça. Sobre este tema, que tem estreita relação com tudo
que vem sendo dito até agora, Dostoiévski (2006, p. 38) narra uma interessante história, a de
Akim Akimitch. Confira-se:

Começou a servir como alferes num batalhão do Cáucaso, vindo diretamente da academia militar
após cumprir o período de comissionamento; foi promovido a comandante de uma fortaleza e
para lá seguiu. Um príncipe das cercanias, que havia aceitado o domínio russo, fez uma incursão
na região, incendiou o forte, mas como não se saiu vitorioso, retirou-se para as suas terras.
Akimitch fingiu desconhecer quem tinha sido o autor de tal incursão. Atribuiu a tribos nômades
e, um mês depois, convidou o príncipe a uma visita amigável. Sem nada suspeitar, o príncipe
compareceu. Akimitch mandou a guarnição se perfilar no pátio e, na frente dos soldados, acusou
e reprovou o príncipe publicamente; relembrou-lhe as obrigações que tinha como príncipe
tributário, quais as penalidades envolvidas no caso de traição e, para que não pairassem
dúvidas, fuzilou-o, mandando imediatamente um relatório aos seus superiores. Encaminhado à
corte marcial, foi condenado à morte, pena essa depois comutada em prisão com trabalhos
forçados; veio então para a Sibéria, como preso de segunda classe. Tinha consciência de que
abusara do poder ao mandar fuzilar o príncipe, que na verdade deveria ter sido julgado por um
tribunal competente; mas, a despeito disso, não se considerava culpado [...][28]

O trecho que acaba de ser transcrito revela muito bem a noção de justiça individual,
caracterizada na história de um personagem que fez justiça com as próprias mãos contra um
traidor que até então agia na certeza de sua impunidade. É sabido que elementos como "certeza
da impunidade" e "traição" constituem expressões banalizadas e que podem fazer com que se
desvie o foco do que aqui se pretende expor. Portanto, não se perderá a oportunidade de pôr
em destaque o que, neste momento, merece atenção: o sentimento de justiça, mesmo em se
agindo contrariamente à lei. O personagem Akim Akimitch, mesmo reconhecendo que deveria
ser julgado por um tribunal competente - aliás, é assim que dispõe a lei emanada de um Poder
Legislativo constituído, em regra, de acordo com os ditames constitucionais - e pelas regras
aplicáveis ao caso concreto, que ensejariam, sem dúvida, a sua condenação, não hesita em
reconhecer-se inocente, por ter agido contra um traidor que incendiara um forte. Neste
momento, nada melhor do que transcrever as próprias palavras do personagem, referidas pelo
protagonista de Recordações da Casa dos Mortos, Alexander Petrovich: "- Pelo amor de Deus,
ele incendiou o forte. Deveria ainda por cima lhe pedir perdão? - ele costumava responder a
minhas objeções" (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 38).[29]

Aliás, mais adiante, na mesma obra, Dostoievski (2006, p. 144) faz mais relatos sobre o
personagem Akim Akimitch, enfatizando esta mesma questão aqui comentada. Vejamos:

Não era de seu feitio assumir a resolução de coisas, preferindo cumprir uma ordem ou
comemorar um fato sempre seguindo a tendência geral. Se depois a ordem ou o fato levassem a
uma tendência diferente, mas dirigida ou lógica, cumpria-a com a mesma pontualidade e
subserviência. Apenas uma vez agira por sua conta própria e... ele se dera muito mal. Havia
aprendido. Não obstante jamais atinar porque haviam considerado a "sua" justiça individual
como um crime, tinha tirado da experiência uma conclusão: não tirar conclusões sobre
coisíssima alguma, já que isso não era de sua competência.[30]

Estes são apenas alguns dos registros feitos por Dostoiévski acerca do elemento culpa. Passa-se,
neste momento, ao último tema a ser abordado: o castigo.

IV - O castigo
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Dostoievski foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, por fazer parte de um
grupo de revolucionários, sendo libertado no ano de 1854. Um espião infiltrado no grupo
delatou os demais, incluindo o jovem Fiódor Dostoiévski, que foi então condenado à morte por
"conspiração política". Após ficar preso por um bom tempo na Fortaleza de São Pedro e São
Paulo, na cidade de São Petersburgo, Dostoiévski foi, junto com demais condenados,
encaminhado à execução por fuzilamento. Instantes antes da execução, houve o recebimento da
notícia de que a pena capital fora comutada para trabalhos forçados[31].

A proximidade da morte bem como a condenação a trabalhos forçados em Omsk, na Sibéria, fez
com que Dostoiévski não apenas tivesse mais inspiração para os seus livros, como também
gozasse de legitimidade para escrever sobre o castigo e sobre o sistema penal como um todo.

No livro Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski faz vários registros da personagem
Alexander Petrovich Goriantchikov, podendo-se dizer que, no fundo, são impressões e
experiências vividas pelo próprio autor. O interessante é que praticamente todas as informações
ali contidas, muito embora resultem de observação feita na Sibéria no século XIX, em nada se
distanciam do que se ouve e se lê a respeito do sistema penal do Brasil do século XXI. Mazelas
como condições insalubres, maus tratos, corrupção, tráfico dentro do presídio são ali narrados e
constituem alguns dos aspectos que podem ser encontrados em qualquer presídio do mundo
ainda nos dias de hoje, principalmente naqueles nos quais são deficientes as políticas públicas
prisionais e de defesa dos direitos humanos. É por este e por outros motivos que se vislumbra
na obra literária de Dostoiévski um riquíssimo arquivo antropológico e de denúncia histórica.

Ao se falar sobre o castigo, não se tem a pretensão de trazer à tona as teorias da pena, que
seriam objeto de estudo específico no âmbito do Direito Penal e da Criminologia. A abertura do
presente tópico justifica-se, em primeiro lugar, por ser o castigo o elemento que fecha o ciclo
criminoso e penal, iniciado com as causas do delito. Em segundo lugar, o tema é
minuciosamente articulado por Dostoiévski.

Primeiramente, destacamos o poder de castigar conferido ao Estado, em nome da aplicação do
Direito e da realização dos ideais de justiça. Dostoiévski (2006, p. 212) ressalta esse aspecto ao
usar a noção de tirania para enfatizar o despotismo de que se reveste a aplicação das sanções.
Baseado na já citada crueldade inerente aos seres humanos e da qual estão desprovidos os
demais animais, nos narra o personagem Alexander Petrovich:

Asseguro que o melhor dos homens pode, com o hábito, se deteriorar ao nível de um animal
feroz. Sangue e poder são intoxicantes, em geral desenvolver a brutalidade e a perversão; as
maiores perversões se tornam aceitáveis e finalmente prazerosas. O homem e o cidadão deixam
de coexistir, surgindo então apenas o tirano, e a volta ao estado de homem digno se torna de
todo impossível, não havendo mais chance de arrependimento nem de regeneração. Daí o
perigo da possibilidade de um idêntico despotismo contagiar a sociedade; esse poder é uma
tentação. Uma sociedade que contempla sem reação tal manifestação já está corroída até o
fundo. Em suma: o poder concedido a um homem para castigar outro é uma das feridas da
sociedade, é um dos meios mais fortes para sufocar qualquer semente ou tentativa de civilização
e a causa fundamental de sua destruição certa e irrecuperável[32]

Deve-se chamar atenção para o fato de que o poder concedido a um homem para castigar o
outro é uma das feridas da sociedade. A pena, o castigo, é medida excepcionalíssima, e deve ser
encarada com a mais nobre seriedade e dentro do respeito ao mais amplo espectro dos direitos
humanos. Não se agindo assim, desvirtua-se completamente o pretexto da pena, surgindo, na
verdade, um instrumento legal a serviço da tirania, do despotismo e da crueldade humanas. A
pena mal aplicada - e é essa a regra dos sistemas penitenciários de nossa sociedade - é mais
grave do que um crime ordinário, pois naquela pena existe uma suposta legitimação estatal, que
torna fracos os argumentos em sentido contrário.

Portanto, devem ser analisados com cautela todos os aspectos que envolvem a pena.
Dostoiévski reflete não apenas sobre a finalidade da pena, mas sobre a sua efetividade e sobre
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o ponto de vista dos condenados. Trata-se de reflexões importantíssimas para o estudo do
sistema penal e das raízes e dos fundamentos pré-jurídicos da pena. No já citado livro
Recordações da Casa dos Mortos (DOSTOIÉVSKI, 2006, pp 24-25), o personagem Alexander
Petrovich faz o seguinte e contundente relato:

Os presídios, mesmo os com trabalhos forçados, não conseguem reabilitar o sentenciado; são
locais voltados exclusivamente para o castigo, garantindo, em termos teóricos, que o criminoso,
encarcerado, não cometa outros atentados à paz social. A prisão e todas as formas de trabalho
pesado desenvolvem apenas o desejo pelos prazeres proibidos, bem como uma terrível
irresponsabilidade. Estou convencido de que o tão propalado regime de penitenciária oferece
resultados falsos, decepcionantes, ilusórios. Esgota a capacidade humana, definha o espírito e,
depois, apresenta aquele detento mumificado como um modelo de regeneração. Na verdade, ao
revoltar-se contra a sociedade, esse criminoso a rejeita abertamente, considerando-se
absolutamente inocente. Ou então acredita que, como está cumprindo o castigo, já acertou suas
contas com a sociedade. Entretanto, não obstante o ponto de vista, há certos atos que todos
consideram crime, desde a origem do mundo, e essa visão permanecerá enquanto o homem for
homem.[33]

No que tange às funções de educar e de recuperar - que estão presentes nas mais vetustas
teorias sobre a pena -, Dostoiévski é contundente ao destacar alguns aspectos interessantes, a
saber: (i) a aplicação cega do castigo, da mesma forma que se aplica cegamente o conceito de
crime; (ii) a falácia de que se reveste, muitas vezes, o discurso em favor de um castigo que
regenera, de um castigo necessário, de um mal benéfico para a sociedade e para o próprio
condenado. Na obra Recordações da Casa dos Mortos, há uma interessante passagem sobre um
rigoroso oficial, que levava a ferro e fogo todas as ordens legais para o castigo a ser imposto
aos condenados. Confira-se passagem na qual um prisioneiro suplica para que considerações de
cunho humanístico sejam levadas em conta para que o castigo corporal não seja tão rigoroso
como de praxe:

Todo prisioneiro quando era despido e amarrado às coronhas dos fuzis, pelos quais era arrastado
pela "rua verde" (a fila dupla com soldados), todo prisioneiro começa a implorar, em tom
choroso, para que o oficial encarregado alivie seu castigo ou que não o agrave por excesso de
severidade.

 - Excelência - grita o infeliz -, tenha misericórdia, seja como um pai, rezarei pelo senhor, diga
para não baterem com muita força, tenha piedade!

Zherebyatnikov, que já esperava por essa, pára e, com ar sentimental, inicia uma conversa com
o condenado.

 - Mas, meu caro amigo, que posso eu fazer? É a lei que o castiga, não eu!

E prossegue o oficial:

 - Sim, com indulgência, não importa o quão pecador seja. Mas esse é um problema para a lei,
não para mim! Veja, afinal eu sirvo a Deus e a meu país. Estaria pecando gravemente se não
cumprisse a lei. Pense nisso!

 - Excelência!...

 - Bem, por que não? Está bem, já que é para você. Sei que estou errado, mas não importa.
Desta vez serei misericordioso e farei que lhe castiguem de leve. Mas e se assim o estiver
prejudicando? Se tiver pena de você e castigá-lo pouco, você vai achar que vai acontecer o
mesmo da próxima vez e assim vai cometer outro crime, e depois? Eu vou ficar com dor na
consciência.[34]

A irônica dor na consciência alegada pelo oficial representa de forma perfeita a não consideração
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de fatores subjetivos na aplicação do castigo. Ressalte-se que isso ocorre não apenas por
aspectos de ordem jurídica, mas também por opções políticas. Naturalmente, não se exige a
brecha legal para entender-se que cada caso é um caso e que a aplicação cega do dispositivo
legal e do castigo é o pior dos caminhos. O exemplo transcrito é ilustração perfeita desta
patologia. Poder-se-ia argumentar que o caso citado refere-se a algo ocorrido no século XIX,
época do apogeu positivista. Contudo, lembre-se que o discurso de lá é o mesmo de hoje em
dia em muitíssimos casos. Infelizmente - e isso é encontrado até mesmo na doutrina e nos
Tribunais Superiores- a aplicação cega da lei tem sido feita de forma peremptória no século XXI
em reiteradas oportunidades.

Acresça-se a isto o suposto elemento de recuperação existente na pena e as dúvidas e
questionamentos que pairam sobre a eficácia deste atributo. Ao que tudo indica, em Irmãos
Karamázov, Dostoiévski (2008, pp. 961-962) é contundente ao relatar as críticas e a falácia
existente no argumento de que a pena pode e tem por finalidade precípua recuperar o sujeito
de um delito. Ao contrário, o autor deixa claro, nas palavras do advogado de defesa de Dmitri
Karamázov, o fato de que uma eventual condenação poderia, de uma vez por todas, deturpar e
degenerar a natureza de um ser humano:

E juro: com vossa acusação só o deixareis aliviado, aliviareis sua consciência, ele há de
amaldiçoar o sangue que derramou e não lamentá-lo. Ao mesmo tempo, destruireis nele o
homem ainda possível, porque ele permanecerá mau e cego pelo resto da vida. Mas quereis
castigá-lo de maneira terrível, temível, com o mais terrível dos castigos que se pode imaginar,
porém com a finalidade de salvá-lo e fazer renascer sua alma para sempre? Se é assim,
concedei-lhe vossa clemência!

 [...]

É preferível deixar escapar dezenas de culpados a punir um inocente - ouvis, ouvis essa
majestosa do século passado de nossa gloriosa história? Seria a mim, um insignificante, que
caberia vos lembrar que o tribunal russo não é apenas castigo, mas também a salvação de um
homem perdido?[35]

Outro elemento importante está na pessoalidade na aplicação do castigo, mandamento
imperativo de um Estado Democrático de Direito e já afirmado por Dostoiévski (2006, pp. 60-
61):

Cada diferente personalidade representa um crime distinto. Vamos admitir que seja impossível
discernir qualitativamente as diferenças, que isso seja um problema tão insolúvel como o da
quadratura do círculo; está bem, vamos admitir. Mas, mesmo que essa desigualdade não possa
ser esclarecida, encaremos agora a outra desigualdade, a chamada diferença que dizem existir
no castigo mesmo... Aqui está um homem que vai se consumindo no presídio, da mesma forma
que se extingue a luz de uma vela; e lá está outro que jamais pudera imaginar que a vida no
presídio fosse assim tão agradável, uma alegre reunião de espíritos divertidos; existem também
desses tipos na face da Terra. E este exemplo: um homem educado, com a compreensão
desenvolvida, uma mente madura, um bom coração. Sua própria dor é maior que a pena que lhe
coube. Condena-se a si próprio a nunca mais ter paz, sossego, pois é muito mais implacável
consigo do que a própria lei. E bem ali em frente está outro condenado que, não importa quanto
dure a sua pena, jamais pensará no homicídio que cometeu, pois considerará que agiu certo e
bem. E há também os que cometem deliberadamente um crime apenas para virem para o
presídio e, assim, se livrarem da vida dura, trocando, portanto, a servidão da vida livre pela
prisão.[36]

Por fim, merece destaque a atenção que deve ser dada ao princípio da dignidade da pessoa
humana nas execuções penais, bem como o respeito aos direitos humanos, dois assuntos
umbilicalmente interligados. Infelizmente, o discurso desvirtuado de que a pena deve ser
desumana e castigar impiedosamente o condenado é recorrente até os dias atuais. Contudo, o
aludido discurso padece de mal insuportável e alimenta cada vez mais o desrespeito às
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instituições. Trata-se de círculo vicioso para o qual atenções têm sido insuficientes,
principalmente por envolver a defesa de direitos de excluídos. Alexander Petrovich, protagonista
de Recordações da Casa dos Mortos, faz dele as palavras de Dostoiévski (2006, pp. 124-125):

Qualquer pessoa, seja lá quem for e ocupando posto por mais baixo que seja, se considera no
direito, ainda que por instinto, de exigir respeito para com a sua dignidade humana. O detento
sabe muito bem a distância que o separa das autoridades; mas não há torturas nem correntes
que consigam fazê-lo esquecer que é um homem, e portanto, deve ser tratado como tal. Deus
meu! Um tratamento correto pode devolver a condição humana até mesmo para os que
denegaram a centelha divina. Assim devemos fazer com esses "infelizes", tratá-los de forma
mais humana possível, proporcionando-lhes júbilo e salvação[37]

Note-se que o trecho acima foi escrito no século XIX, o que revela visão à frente do seu tempo.
Só para ilustrar, na Rússia do século XIX vigia o regime de servidão[38]. Trata-se de discurso
que, infelizmente para muitos ouvidos, ainda não soa óbvio nos dias de hoje...

São estas, portanto, algumas importantes considerações de Dostoiévski sobre o castigo, tema
instigante, que é objeto de profundas discussões e que certamente não prescinde de muitas
ideias divulgadas pelo notável escritor russo.

V - Conclusões

Por tudo que aqui se expôs, pode-se dizer que a obra de Dostoiévski é um rico material não
apenas literário, mas de suporte às teorias jurídicas, vez que nela são discutidos importantes
temas como o crime, a culpa e o castigo.

No que tange ao crime, Dostoiévski traz interessantes considerações acerca da relatividade de
sua conceituação, notadamente por se entender, de forma ordinária, o crime como a conduta
típica, ilícita e culpável, tal como determinado na norma estatal e heterônoma. Dostoiévski
apresenta fortes argumentos no sentido de se relativizar o conceito de crime, o que é
característico nas obras de filósofos do Direito, como Gustav Radbruch.

Referindo-se à culpa, Dostoiévski mais uma vez faz uso de argumentos de base filosófica, para
trabalhar com o fascinante tema do ilícito injusto. Encontramos na obra Crime e Castigo o
apogeu destas argumentações, principalmente na lógica desenvolvida por Raskólnikov,
protagonista da história.

Por fim, o autor tem ampla legitimidade para falar sobre o castigo, por ter sido condenado a
quatro anos de trabalhos forçados na Sibéria. Com o brilho de suas palavras, Dostoiévski levanta
importantes questionamentos sobre a efetividade da pena e outros aspectos correlatos.

Com isso, pode-se afirmar sem medo que a obra de Dostoiévski é atual e merece leitura
minuciosa por todos aqueles que desejam conhecer a ciência jurídica e as repercussões que ela
tem nas mais distintas sociedades.
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[1] Sobre o tema, confira-se BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal.  Parte
Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002 e TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de
Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, obra na qual se afirma que "dentre as várias
definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais
aceitável a que considera as três notas fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica
(tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção
que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e culpável". (TOLEDO, 1994, p.80, grifo do autor). É
exatamente na tipicidade que se sobressai a questão da estatalidade das normas. Ainda
segundo Francisco Assis Toledo (1994, p. 125), "para que uma conduta humana seja
considerada crime, é necessário que dela se possa, inicialmente, afirmar a tipicidade, isto é, que
tal conduta se ajuste a um tipo legal de crime". Ibid.,. p. 125.

[2]  Haveria, no caso, uma referência à justiça particular de Aristóteles, em Ética a Nicômaco.
Livro V. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2007. Sobre o tema, é feita uma abordagem muito
interessante em VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. Definições e fins do Direito. Os meios do
direito. Trad. de Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 63.

[3] Sobre normas criadas fora do âmbito estatal, ressaltem-se relatos interessantes de normas
jurídicas produzidas no seio de determinadas comunidades, como é o caso dos street commitees
da África do Sul e os direitos próprios vigentes dentro das favelas brasileiras. In: ARNAUD,
André-Jean e DULCE, Maria José Fariñas Dulce.  Introdução à Análise Sociológica dos Sistemas
Jurídicos. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. Ainda sobre o tema, Boaventura de Sousa Santos
apresenta valiosos registros sobre as instituições jurídicas de uma favela no Rio de Janeiro, a
que ele dá o nome de Pasárgada. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. "Notas sobre a história
jurídico-social de Pasárgada". In: SOUTO, Claudio e FALCÃO, Joaquim (org.). Sociologia e
Direito. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1999.
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São Paulo: Editora 34, 2008. p. 100.

[5] No julgamento da ADPF 54, que trata da questão do aborto de feto anencéfalo, a banca
católica apresentou ativa participação, sustentando as interpretações jurídicas sob a ótica da
Igreja Católica Apostólica Romana. Sobre mais informações sobre o aludido processo, confira-se
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaAdpf54. Acesso
em 16 de outubro de 2009.
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Direito. Trad. de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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[15] DOSTOIÉVSKI, op. cit., p. 196.

[16] DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e Castigo. Trad. de Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Editora
34, 2007, p. 85.

[17] Trata-se de raciocínio análogo ao do mentiroso que se convence do que está dizendo e que
acredita, que em virtude disso, não será pego por um "detector de mentiras".

[18] DOSTOIÉVSKI, op. cit., p. 85.

[19] DOSTOIÉVSKI, op. cit., pp. 268-269..

[20] Para o Movimento do Direito Livre, escola sociológica defensora de uma pluralidade de
ordens jurídicas paralelas ao Direito Oficial, em muitos casos o ato desviante, não obstante estar
em desacordo com o Direito estatal, pode cumprir as expectativas de outro sistema jurídico.
Sobre o tema, ARNAUD, André-Jean e DULCE, Maria José Fariñas Dulce, op. cit., p. 367. No livro
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ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO ACERCA DA INFIDELIDADE CONJUGAL FEMININA
EM INTERFACE COM A LITERATURA

WOMEN ADULTERY ANALYSIS ON LAW AND LITERATURE DISCOURSES

Andrea Almeida Campos

RESUMO
É com a massa das letras que são fornidas as leis, quer escritas, quer orais. O logos como
instrumento de comunicação dos axiomas, da vivência e da inteligência de um povo, revela-nos
a inseparabilidade do dogma jurídico da arte da escrita, ou seja, da estética literária. As normas
são frutos da elaboração humana, dar-lhes a impressão da arte e encontrá-las na arte é revesti-
las de sua humanidade intrínseca. Este artigo tent5a colaborar com esta junção tendo por base
teórica a linha epistemológica denominada de "Direito e Literatura" que teve por um de seus
fundadores o jurista americano John Henry Wigmore. Utilizando-se do método construído por
esse autor, chamado de "direito na literatura", procura-se estabelecer um diálogo entre obras
literárias que tenham como tema central o adultério feminino, desde aantiguidade até os dias
atuais, e o tratamento jurídico dado ao fenômeno da infidelidade feminina ao tempo em que
essas obras foram escritas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; LIteratura; adultério; mulheres.

ABSTRACT
As bread is made from dough, laws are made of words, no matter if they are written or spoken.
Words as a means to communicate axioms, experiences and a certain people's knowledge, show
us the inseparability between juridical dogma and literature, the art of writing or literary
aesthetics. Rules are made by human beings. Giving them an art impression or finding them in
arts is just part of their human essence. This paper tries to show this link based on a scholarship
dubbed as "Law and Literature", a theoretic reference which one of the main heads was the
American jurist John Henry Wigmore. Using Wigmore's methodology called "law in literature" it
seeks to establish a dialogue between novels which main themes are women who committed
adultery, since ancient times until nowadays and the juridical treatment given to women
adultery during the time in which these novels were written.
KEYWORDS: law; literature, adultery, women.

 

O que quer uma mulher?

                   Sigmund Freud

 

Não sei se a vida é maior que a morte,

Mas o amor é maior que ambas.

                            Tristão e Isolda

 

 

 

•I.                   A Mulher, o Direito e a Literatura
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A vida humana não cabe no ordenamento jurídico. Ela se esparrama, irrompe sulcos, desafoga-
se em enchente e transborda sobre si mesma. Inventa novos planos e abismos com a sua força
liquefeita para ser novamente compartimentalizada em sistemas normativos herméticos, de alta
seguridade. E quando menos se espera, ela brota como um gêiser livrando-se das amarras da
terra, desenhando as suas formas e o seu balé no palco dos ares. Mas a vida humana, ao menos
até o estágio em que estamos, não seria possível sem regras, sem normas. A natureza intrínseca
ao ser humano reclama por uma ordem que se arremeta ao seu caos tão distante que se
afigura dos seres angelicais. Não somos anjos nem demônios; e os somos contraditoriamente
tantas vezes na vida. Somos carne, luz e sombra e para que os sejamos, plenamente,
precisamos submetermo-nos aos pôlderes, às piscinas das águas, à contenção, ao direito.

E assim perpetua-se a coreografia desta dialética entre a ordem jurídica e a dinâmica da vida.
Esta última sempre imprevisível, com seus próximos passos  em gestação, tentando ser
alcançada e domada pelo ordenamento, incomodado com seu estado constante de subversão,
irritado muitas vezes, mas incansável na tentativa de domesticá-la e acomodá-la na casa de seu
sistema.

E onde mais forte se consubstancia a vida humana, massa e fôrma do direito?

-Não importa em que tempos, o inconsciente coletivo sempre apontou as formas do corpo
feminino como berço da vida, e não apenas da vida humana. Não importando se como um fruto
seu, ou um seu pressuposto. Como saber quem veio antes, o mundo ou Vênus? Já existíamos
antes dos deuses? O que nos responderia o pintor renascentista Boticcelli ao nos apresentar a
sua deusa do amor evadindo-se das conchas, pudica de seu sexo para não intimidar o que já
havia no mundo com a sua força? Não somos todos nós filhos do amor? Como negar a nossa
natureza venuziana, aquática, se assim o é bem mais da metade de nossa constituição física?

Portanto, eis o maior desafio das normas: enquadrar o que lhe preexiste, um requisito seu, a
sexualidade feminina. Encarcerar-lhe na caixa de pandora de seus códigos e de suas
constituições no afã de harmonizar o sistema, neutralizar poderes e submeter o seu próprio
sopro criador. Controlá-la em todos os seus aspectos, desde as suas primeiras expressões de
desejo e sedução, passando por seu desvirginamento, a concepção de outras vidas em seu
ventre, a escolha de seus amores e as horas de seu tempo de trazer em si outra carne, de ser
aguada e semeada pelo jardineiro.

 

 

II. Michel Foucault, o Desejo e a Análise do Discurso Jurídico

 

Ao menos, em face do direito, arriscaria dizer eis o que é o desejo feminino: a vida humana em
essência, razão e pressuposto de existência do direito e do seu discurso. Esta que com ele se
digladia, interpenetra-se, sucumbe-se e  impõe-se. A voz do desejo feminino clama por
libertação e legitimação do seu sujeito, é a sua própria voz que quer fazer-se vida como nas
palavras de Foucault (1970/1996):

 

O desejo diz: "Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de
me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma
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transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à
minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me
deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz".

 

Para Foucault, "as regiões onde a grade é mais cerrada, são as regiões da sexualidade e da
política". No caso do desejo feminino, entendemos, a partir de Foucault que o discurso jurídico
que o tutela, não apenas exerce o seu poder de interdição, mas de separação e rejeição. A
vontade sexual da mulher, desacorrentada, para além da instituição, sairia da órbita da razão e
aterrissaria na loucura, assim entenderia o discurso jurídico. Para Freud, essa repressão é que
leva à loucura. E foi observando-a que o Mestre de Viena passou a estudar a histeria feminina e
fundou a psicanálise. Enquanto isso, um outro discurso metaforiza o desejo feminino: o discurso
literário. Foucault acentua a dificuldade de constituição de um discurso unitário da sexualidade,
já que as interdições não teriam a mesma forma e não interfeririam do mesmo modo no
discurso literário e jurídico. Mas, sustentamos que ambos se encontram, porque ambos são
feitos da mesma matéria-prima: o amálgama do logos e da vida. Se historicamente a liberdade
sexual feminina foi punida juridicamente com a pena de morte, Capitus, Bovarys e Annas
Kareninas encontraram na morte as sentenças inexoráveis de suas vidas em livros escritos por
homens. Tanto o discurso jurídico quanto o literário foram historicamente, masculinos (às
mulheres, eram vedadas as letras), atendendo à uma ordem de poder e subalternização do
feminino no modelo patriarcal.

Enquanto isso, carrascos medievais atearam fogo ao desejo nos poemas da poetisa grega Safo.
Por entre as pedras de uma ilha do Mar Egeu, sereias resistem e cantam seus versos  enquanto
que os homens que os queimaram, até hoje, dormem e acordam privados de suas delícias.

 

III. A Fidelidade Feminina  na Lei e na Literatura Romana

 

Eudóxio era belo. Junto ao seu servo Amis pousava à beira do Mediterrâneo, olhos lançados ao
mar, onde se descortinariam os navios vindos do norte da África com mercadorias raras para
azeitar os seus negócios de próspero comerciante. Eglantina era desafortunada em beleza. Filha
única de um agiota romano, recolhia-se  ao silêncio e à solidão, resignando-se a um destino que
se prenunciava desaventurado no amor. Seu pai, apenas lamentava a dificuldade de encontrar-
lhe um casamento e entristecia-se diante do vazio no qual cairia a sua fortuna sem descendente
algum para perpetuá-la. Multiplicara o valor do dote, mas a matemática era insuficiente para
convencer os varões casadoiros. Eudóxio conheceu Eglantina. As noites ensolararam-se e os dias
passavam ao som das harpas. Eudóxio e Aglantina viravam as tardes em interlóquios sem fim,
olhos nos olhos embeveciam-se com a companhia um do outro e com a brisa marinha, fiel
escudeira desse encontro improvável. Eudóxio pediu a mão de Eglantina em casamento ao seu
pai. Esse lembrou-lhe que Vênus não havia sido generosa com sua filha, ou que lhe esquecera
no instante de vir ao mundo brotando de uma concha, por sobre as águas. Eudóxio não se fez
de rogado, estava firme em seu propósito. Argumentou que muito mais do que os atrativos
efêmeros do corpo, lhes atraíam os atributos permanentes da alma e esses atributos Eglantina
os tinha inflacionados. O pai aquiesceu, mas não sem observar que não teria moedas sobrando
para desperdiçar com a festa de casamento. Eudóxio não se deixou intimidar pela sovinice do
futuro sogro, já o sabendo avarento e disse-lhe que assumiria os gastos com a festa que seria
de três dias e para a qual convidariam toda a cidade, afetos e desafetos. Fez-se a festa, Eudóxio
endividou-se, mas o fez com satisfação. O sogro sugeriu-lhe que vendesse o servo, Amis. Com
lágrimas nos olhos, Eudóxio disse-lhe que tudo, menos isso. Amis era o que lhe restava de laços
de família, já que não mais tinha pais e nem irmãos e o servo era o único elo com o seu
passado desaparecido. Meses se passaram e Eglantina não ganhava saliência na barriga. O pai
foi ter com Eudóxio, já se fazia quase um ano do matrimônio e a sua filha não havia ainda sido
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tocada pelos ares benfazejos dos deuses. Eglantina advertiu ao pai que não era de bom agouro
ir de encontro à vontade de Júpiter. O agiota esbravejou que de nada adiantava os deuses sem
o esforço e a vontade de Eudóxio. Finalmente, Eglantina engravidou, o lar se pôs em festa e
alviçareira expectativa em torno do nascimento do futuro herdeiro. Que fosse um menino, era o
mais profundo desejo do avô que não tivera filho homem. Veio o dia do parto, nervos e
ansiedades, temores e aflições. Nasceu um menino! Gritos e urros de satisfação se espalharam
pela casa. O avô logo acudiu à alcova, sede do parto, e tomou o recém-nascido em seus
braços... No entanto, o fedelho em nada lembrava Eudóxio e sim, tinha a cor azeitonada e os
traços de seu servo Amis. Desesperado, com a criança nos braços, correu aos aposentos de
Eudóxio. Lá, deitado nu sobre a cama, encontrou o servo Amis com a sua cor azeitonada e os
traços ora tatuados em seu neto. Deu um grito derradeiro e quase mudo, jogou a criança por
sobre o leito, ao lado de Amis, quando teve um ataque cardíaco fulminante, abandonando a
vida. De início, lamentaram a sua morte: foi a emoção de ter um neto varão. Depois a vida
seguiu leve e despreocupada para Amis que ora servia a  Eudóxio, ora servia a Eglantina.
Satisfeitos, juntos, criaram o pequeno Tibúrcio. Esta história, aqui contada de memória, como
quem se senta com o leitor à beira de uma fogueira em uma noite estrelada, faz parte dos
alfarrábios encontrados em pesquisa feita pela psicanalista Regina Navarro e o seu marido para
a confecção de um livro intitulado Fidelidade Indecente (2007). Sendo uma história verídica ou
um conto, o fato é que integrava a literatura romana, os sonhos e os desejos dos habitantes do
Lácio. Lácio, cujo direito punia a infidelidade conjugal feminina com a pena de morte e tinha a
impossibilidade de conjunção carnal como causa de anulação do casamento a ser pedida pela
esposa, caso a impotência coendi  fosse masculina.

A Lei das XII Tábuas romana previa três formas de a mulher ficar sujeita ao poder ou manus do
marido: a confarreatio, a coemptio e o usus (BATALHA, 1986). A expressão manus designa o
poder marital. Primitivamente, designava o poder doméstico do chefe da família sobre as
pessoas e as coisas que a integravam. Manus e familia eram, originariamente, termos correlatos.
Familia designava o domínio do poder enquanto que o manus seria o símbolo do poder ou o
próprio poder. A mulher poderia, também, contrair casamento sine manus, ou seja sem manus,
mas não se animem, o casamento sine manus não significa que a mulher ficaria sob o próprio
domínio e sim que continuaria sob o poder do pai.

Etimologicamente, matrimônio significa "encargo, ofício ou dever da mãe", pois que advém do
latim mater que significa mãe, e munus que é encargo (CAPPARELLI, 1999). O matrimônio é,
então, na essência do seu logos, um tributo pago pela mulher-mãe de uma família, um encargo
ou carga a ser transportada e suportada por ela. Mas a etimologia também revela não ser
menos exigente em relação aos homens, impondo-lhes, também, um árduo encargo, pois
vejamos: a palavra patrimônio vem do latim pater, ou seja, pai, e munus, encargo ou ofício,
logo, cabe ao homem-pai prover o núcleo familiar com os bens necessários para a sua
sobrevivência, dedicar a sua vida ao acúmulo desses bens para que, em caso de privação, haja
um considerável excedente para que os membros da família não pereçam. Apesar desses
encargos poderem ser considerados naturais e justos para a sobrevivência humana, o grande
desafio é vivê-los sem perder a poesia e a base da família como lócus do afeto. A língua
portuguesa procurou construir um termo que indicasse  teleologicamente um outro sentido à
união entre homem e mulher. A palavra "casa"-mento significa a constituição de uma nova casa
ou lar, ou seja, de uma vida a dois, com deveres e obrigações,  mas também como espaço de
trocas e vivências no trilhar de um caminho que constrói um mesmo destino para os seus
integrantes. Mas voltemos ao casamento dos romanos.

O usus consistia na convivência sob o mesmo teto entre marido e mulher pelo período de um
ano sem interrupção, após o qual o marido, desde que não satisfeito, poderia devolver a mulher
à sua família, devolvendo-lhe o dote. A coemptio era uma venda simulada, em que o comprador
punha a mão sobre a mulher adquirida e mediante a entrega de um dote, levava-a para o seu
domínio. Já a confarreatio consubstanciava-se na forma solene do matrimônio do patriciado, da
elite romana, tendo conteúdo religioso, sendo celebrado pelo sacerdote da família, era as justas
núpcias. Não é sem fundamento que o Direito Romano é a base do direito privado por
excelência. A família romana constituía um pequeno Estado sob as ordens de seu soberano, o
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chefe da família. O governo da família era independente e autônomo em relação a qualquer
poder exterior. Todas as dissensões internas eram dirimidas pelo chefe da família que
desempenhava a função de domesticus magistratus. Este tinha o direito de vida e de morte (jus
vitae necisque) sobre os seus integrantes, logo sobre a esposa no casamento com manus. No
casamento sine manus, o marido também detinha esse poder com a diferença que a mulher não
estava sob a dependência patrimonial do marido e sim, na dependência financeira de seu pai ou
tutor. Logo, entre os romanos, o chefe de família tinha poder absoluto, recebendo a
denominação de pater familiae. Excepcionalmente, este poderia, inclusive, vender a mulher e os
filhos como escravos. Logo, o adultério feminino poderia ser punido com a morte e o não
cumprimento do débito conjugal (conjunção carnal) poderia levar ao repúdio da mulher com a
sua conseqüente devolução à família de origem. Que o digam Eudóxio e Eglantina.

 

 

 

IV. A Infidelidade Feminina no Direito e na Literatura da Idade Média

 

A tragédia do amor ideal é que ele nunca será concretizado e o seu anseio afogueia e mata os
amantes através dos séculos. A lenda medieval de Tristão e Isolda mostra-nos que o amado é
sempre o outro, aquele que não está comigo ou já é vinculado a outrem, seja um amante, uma
família, uma casta. Um outro inacessível, impossibilitado e, por isso, amado e desejado, sem o
qual a vida se esvai e é o nada absoluto. Na busca irrefreável desse amor idealizado, ao não
conseguir-se desacorrentar-se dele, a infidelidade é uma carta marcada. Senão ouçamos das
vozes do medievo, a lenda de Tristão e Isolda. Tristão é um cavalheiro, nascido na Cornualha
que, a mando de seu tio, o rei Marc da Cornualha, viaja à Irlanda com a missão de trazer a bela
e honrada princesa Isolda, a loura, para desposá-lo. Tristão é bravo e leal ao tio. Durante a
viagem de retorno à Grã-Bretanha, acidentalmente (?), Tristão e Isolda bebem uma poção
mágica de amor, originariamente destinada a ela e ao rei, apaixonando-se um pelo outro,
irreversivelmente. Chegando à corte, Isolda casa-se com Marc, mas continua mantendo um
romance desesperado com Tristão, violando todas as leis e regras temporais e religiosas. São
descobertos e Tristão é banido do Reino, casando-se com uma outra Isolda, princesa da
Bretanha. Mas, mais que nunca, o amor pela amante se intensifica e não termina, o advento de
uma outra  interdição apenas o alumia. Após muitas desventuras, Tristão é ferido mortalmente
por uma lança e ordena que busquem Isolda para curá-lo de suas feridas, mantê-lo no palco da
vida. Isolda já está a caminho, mas a esposa de Tristão engana-o dizendo-lhe que Isolda
recusara-se a vê-lo. Tristão mergulha na morte e Isolda, ao encontrar seu corpo entorpecido,
desatina e mata-se. A lenda revela os desejos, os instintos reprimidos pela comunidade que a
conta e reconta, através do tempo, a lenda perpetua-se porque os sentimentos e fatalidades que
a revestem são trangeracionais. Sentimentos e emoções que mesmo na rigidez das leis
medievais, sobrevivem na fala que propaga o drama dos amantes nos contos. A infidelidade
aqui, não é apenas de Isolda, é de Tristão, é de Romeu, é de Julieta.

Mas fechemos os livros de lendas e contos e percorramos o direito medieval e o seu tratamento
dado à infidelidade. O adultério é a única causa que na legislação canônica, justifica a separação
perpétua. Para que o adultério ocorra deve haver a "cópula perfeita" entre duas pessoas das
quais, ao menos uma, seja casada. Insuficientes são, portanto, os atos libidinosos, como
carícias, beijos e demais contatos físicos por mais íntimos que sejam. A doutrina e a
jurisprudência canônica entendem como cópula perfeita, a união sexual natural, com ejaculação
no interior da vagina da mulher, ou seja, a presença do verum semen no lócus intravaginal,
rumo ao útero[1]. Logo, mesmo havendo discussão fragorosa em contrário dos estudiosos do
Direito Canônico, a relação sexual onanística, assim como a cópula sodomítica com pessoa do
mesmo sexo ou não, inclusive a bestialidade (relação sexual com animais) não constituem

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6310



adultério positivado. Valioso considerar que, para o direito canônico, o adultério não é crime,
mas, em ocorrendo, é uma faculdade reconhecida ao cônjuge inocente de dissolver
perpetuamente o vínculo matrimonial, logo, um facultas agendi.

Caso o cônjuge traído sexualmente, haja consentido a esta traição, ou lhe tenha provocado,
como, por exemplo, pelo abandono do cônjuge, mesmo que temporária, não mais com ele
coabitando a fim de facilitar-lhe o congresso carnal com outro, ou pela recusa sistemática em
pagar o débito conjugal com a intenção que o outro o traia, ou ao deixar-lhe em uma situação
de carência e desamparo com vistas ao adultério, ou mesmo ao incitá-lo ao ato adulterino por
coação ou indução. Note-se que a ação em caso de provocação deva ser positiva, com vistas à
prática adulterina, logo o simples abandono temporário em si, assim como a recusa esporádica
no cumprimento do débito conjugal, não gera direito ao adultério por parte do outro cônjuge.
Não será, in casu, o adultério causa para a dissolução do casamento se ocorrer o perdão.

Resta evidente, que ao restringir o conceito de adultério, o Direito Canônico cuida da
permanência da organização familiar, dificultando-lhe o esfacelamento. Na literatura medieval, a
infidelidade ocorre como a busca do amor ideal, interditado, malogrado, e diante de sua
impossibilidade, resta realizá-lo com a morte.

 

 

V. A Infidelidade Feminina na Literatura e no Direito da Idade Moderna.

 

"Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada uma à sua maneira".

Com essa instigante frase inicia-se um dos mais belos e profundos romances da literatura
mundial escrito pelo russo Leon Tolstoi: Ana Karenina. A personagem-título é  uma aristocrata da
Rússia Czarista que apesar de estar totalmente adequada aos valores da época e ter um
comportamento moral inabalado, põe o seu modus vivendi em questão ao apaixonar-se pelo
impetuoso oficial Conde Vronski. A nossa heroína propõe o divórcio ao marido que o nega.
Decidida  a honrar os seus desejos, parte com o amante para a Itália, ficando impedida pelo
marido de levar o filho e, inclusive, de visitá-lo. Ao retornar da longa viagem, Ana depara-se
com uma San Petersburgo raivosa, virulenta, impermeável a ela. O Conde Vronski também
defrontar-se-á com os limites de ascenção social em decorrência de seu envolvimento amoroso
transgressor. Em face do alheamento do amante e do desprezo social, Ana atira-se para baixo
de um trem. No direito antigo, do Código de hamurabi, passando pelo direito assírio, dos hititas,
deuteronômio e pelo direito romano, a infidelidade feminina é legalmente e efetivamente punida
com a morte. No século XIX, quando eram vigentes entre nós as ordenações portuguesas, a
morte tinha um  encontro marcado com a esposa infiel, havendo a sua previsão em caso de
infidelidade feminina. O interessante é perceber o quanto desses discursos foram interiorizados
pelas mulheres a ponto de, mesmo sem terem as suas vidas subtraídas pelo Estado, elas
mesmas a subtraem de si mesmas, não tanto, aparentemente, pela culpa, mas pela dor da
impossibilidade de realizar plenamente o seu desejo e ser aceita pela sociedade a qual pertence.
É o que também se passa com Madame Bovary, romance do francês Gustave Flaubert, escrito
no séc. XIX e inspirado no suicídio da mulher de um funcionário da área de saúde que suicidou-
se após a infidelidade ao marido. Flaubert chegou a ser processado por ter escrito a obra que
trata de uma mulher reiteradamente infiel ao seu marido, um médico provinciano, e sem limites
para a realização de seus desejos. Por fim, ao ter que enfrentar o abandono do amante e as
dívidas decorrentes dos gastos feitos para sustentar as frivolidades de seus romances, Emma
Bovary suicida-se bebendo arsênico. O seu marido morre de tristeza diante da perda da esposa
amada. Esse roteiro subverte absolutamente o texto legal vigente à época onde a morte da
mulher infiel torna insuportável o existir para o marido traído. Mas, atentemo-nos para a vida
daquele que promulgou a lei civil na França no século XIX, o famoso Código Civil de Napoleão
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de 1804, enveredemos, aqui abaixo por entre as sílabas ecoadas de sua voz:

 

...Enfim, minha incomparável mãezinha, dir-lhe-ei meu segredo: zombe de mim, fique em Paris,
tenha seus amantes, que todo o mundo o saiba, não me escreva, nunca mais, e olha o que
acontece! Eu lhe amarei dez vezes mais. "..." Estaremos amanhã em Livourne, e, o mais cedo
que eu puder, nos teus braços, aos teus pés, sobre o teu seio.  Napoleão Bonaparte. [2]

 

Essas são as palavras epistoladas de um Napoleão apaixonado, em campanha de guerras e
conquistas à sua amada esposa Josefina. Napoleão integrava o exército francês e teve em
Josefina uma grande aliada para ascender politicamente. Bem articulada entre os generais,
Josefina introduziu Napoleão à elite parisiense. Napoleão casou-se com a bela e lépida viúva,
fazendo-a imperatriz de França e de sua alma. No entanto, como as campanhas de guerra
levavam meses, os boatos sobre a intrepidez carnal de Josefina grassava os salões e era a esses
boatos que Napoleão respondia em carta, nos campos de batalha a sua efusiva amada. E foi
esse mesmo Napoleão que ordenou fosse elaborado o primeiro Código Civil da modernidade, o
Código Civil de Napoleão de 1804. Napoleão tinha como umas de suas grandes preocupações,
além da separação do Estado e da Igreja através da elaboração de um Código laico, a limitação
dos privilégios da nobreza detentora de terras, herdeira do absolutismo e a proteção dos direitos
e dos interesses da burguesia ascendente. Partiu dos princípios da secularização do matrimônio
e da independência da lei e da religião, tendo em vista a liberdade de consciência. Os
formuladores do Codex deveriam seguir à risca a tradução dos textos romanos, o Corpus Juris
Civilis e o Digesto, de forma que pouco restasse à exegese. A propriedade e a família são as
instituições basilares de um Direito Civil pós-Revolução Francesa, onde os interesses individuais
são preponderantes. Protege-se a família burguesa e a propriedade nos limites dessa família. O
Código de Napoleão é rígido quanto à prestação do débito conjugal, os deveres de coabitação e
a fidelidade. O jurista francês Planiol (1926) chega a afirmar Au fond, lê mariage n'est pas autre
chose que l' union sexuelle de l' homme e de la femme. Ou seja, chega-se, inclusive a reduzir-
se o escopo do casamento para tão somente o cumprimento do débito conjugal.

Durante a cerimônia matrimonial entre Napoleão e Josefina, Napoleão impede que o papa coroe
Josefina, tirando-lhe a coroa das mãos, fazendo-o ele mesmo, demonstrando, assim, a
separação entre o poder temporal e o poder espiritual, sendo que o temporal emanaria dele e
não do poder divino. Este ato "napoleônico" pode ser contemplado na tela do pintor Jacques-
Louis David "A Sagração de Napoleão".  Por Josefina não mais poder ter filhos, havendo se
casado com Napoleão já viúva, Napoleão dela se separa vindo a contrair segundas núpcias com
Maria Luísa de Áustria, irmã da Imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina. O que ocorreu depois,
todos sabem, Napoleão teve um filho com Maria Luísa e Josefina retirou-se para uma vida
reclusa no campo.

O que estava previsto no Código de Napoleão é o que até hoje influencia os diplomas civis
ocidentais, neles incluídos os deveres de débito conjugal e de fidelidade no casamento. O que
estava na boca de Napoleão ao pronunciar as últimas palavras em seu leito de morte na Ilha de
Santa Helena, era o nome de sua amada infiel: "Josefina, Josefina...".

 

VI. A Infidelidade Feminina na Literatura e no Direito Brasileiro

 

Se a resposta ao grande enigma literário brasileiro "Capitu, capitulou?" nunca será dada,
estando Capitu condenada a rolar pedras perpetuamente para o alto de uma montanha tal qual
um Sísifo, Virgília, traiu, gozou e se lambuzou, e muito. Estamos nos referindo a dois dos mais
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ricos e complexos personagens femininos criados pelo nosso grande escritor Machado de Assis:
Capitolina, a Capitu de Dom Casmurro e Virgília, a grande e eterna amante de nosso escritor
defunto Brás Cubas na obra que leva o seu nome no título (Memórias Póstumas de Brás Cubas).
Em pleno século XIX, estando vigente as Ordenações Portuguesas, o nosso querido Machado
traz à baila a ventura e a desventura de mulheres que não conseguem aplacar os seus instintos
e desafiam abertamente os valores, as regras sociais e as leis, como é o caso de Virgília e, ainda
mais, o fazem sem culpas. Capitu pode ter sido vítima de um marido realmente casmurro e
doente, invadido pelo ciúme delirante, só tendo lhe restado passar o fim de seus dias triste e
sozinha, esquecida na Suíça, enquanto o Casmurro aqui ficava em terras tupiniquins
aproveitando a vida entre amigas e o teatro. Mas é certo que Capitu não se suicidou, podendo,
no entanto, ter sido morta, na diagonal, por seu marido, Bentinho. Assim como, muito menos,
Virgília, que, inclusive, sobreviveu ao amante. As heroínas brasileiras estão longe dos trilhos dos
trens ou do arsênico, esses tão íntimos das protagonistas européias. Por que seria? Ao
analisarmos as quatro obras, verificamos que as infidelidades de Capitu, se houve, ou a de
Virgília, não foram socializadas. No último caso, o marido fica sabendo, mas procura abafar a
estripulia da esposa para evitar a sua própria humilhação. Anna Karenina e Emma são
estigmatizadas e excluídas o que pode levar, naturalmente, qualquer pessoa a auto-exclusão da
vida. Isso revelaria uma maior permissividade dos costumes da sociedade brasilis? Não é o que
mostra a crônica da época, crônica que, ainda mais além, invadiu o século XX e que nos revela
o quanto se derramou de sangue feminino para lavar-se a honra de maridos traídos ou
supostamente traídos, o quanto ainda se derrama, a despeito de toda a obra literária
rodrigueana[3] e quantos mais tenham feito apologia ao livre gozo dos desejos pelas mulheres.

Ao folhearmos o Código Civil brasileiro, publicado no dia 10 de janeiro de 2002 e que entrou em
vigor no dia 10 de janeiro de 2003, logo nos deparamos com uma sorte de inovações no que
tange aos sujeitos de direito, que são legitimados pelo atual Diploma não apenas como titular
de direitos de propriedade, mas também de direitos subjetivos como os da personalidade, que
incluem a imagem, a honra e a privacidade. Esses direitos de fundamentos humanísticos sempre
foram tutelados pelo Direito Penal, restringindo-se a essa esfera a resolução das contendas
provenientes do ferimento de quaisquer deles. Caberia, então, ao Direito Penal, o humano,
demasiado humano, como nos falou Nietzsche, e ao Direito Civil, o patrimonial, demasiado,
patrimonial, parodiando o Mestre alemão. No entanto, mesmo no Direito Penal, no que concerne
à honra masculina que é correspondente não ao comportamento do homem, mas ao das
mulheres que com ele estabeleçam uma relação jurídica (esposas e filhas), este atributo da
personalidade não é isonômico em relação aos sujeitos de direito, dele titulares. Esta assertiva
evidencia-se no famoso livro V das Ordenações Filipinas[4], promulgado em 1603 e vigente até
1830 no Brasil. Neste Diploma Legal, quanto mais alto o nível social do titular do direito à honra,
maior a sua faculdade de, inclusive, praticar crimes em defesa desta, portanto, a própria honra
como conceito filosófico muda de acordo com o patrimônio e o status social de quem a detém.
Debrucemo-nos sobre o seu artigo 38:

 

38. DO QUE MATOU SUA MULHER POR A ACHAR EM ADULTÉRIO

Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim ela como o
adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador, ou pessoa de
maior qualidade. Porém, quando matar alguma das sobreditas pessoas, achando-a com sua
mulher em adultério, não morrerá por isso, mas será degredado para África com pregão na
audiência pelo tempo que aos julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não
passando de três anos. (grifos nossos)

1 - E não somente poderá o marido matar a sua mulher e o adúltero que se achar com ela em
adultério, mas ainda os pode licitamente matar sendo certo que lhe cometeram adultério; e
entendendo assim provar, e provando depois o adultério por prova lícita e bastante conforme o
direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos sobreditos, onde serão punidos segundo
acima dito é. (PIERANGELI, 2004)
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Logo, a honra, como direito da personalidade não é universal, mas restrito aos seres do sexo
masculino e, ainda mais, aos que mais forem privilegiados e detiverem a propriedade privada. E
o que é mais interessante, a honra de um homem não estaria na personalidade do homem, mas
na da sua esposa e filhas.

A asserção de que o Direito Continental Europeu é essencialmente patrimonialista, inclusive no
que toca ao casamento é válida pelo que já narramos neste presente trabalho ao examinarmos
a família romana, base de nosso Direito de Família. Imperioso salientar, que tendo por base o
direito romano-germânico, o direito continental traz, consideravelmente, em seu bojo a
influência dos institutos jurídicos germânicos. O matrimônio legítimo entre os germanos era o
matrimônio com mundium. Mundium, entre os germanos é o equivalente a manus entre os
romanos e simboliza o poder (IHERING, 1999). Segundo Brunner-Schwerin[5], o matrimônio
com mundium realizava-se uno actu, mediante a prestação do preço pelo noivo e a entrega da
noiva. Posteriormente, a celebração do matrimônio foi separada em dois atos: os esponsais
(verlobung, desponsatio) e a traditio (traditio puellae). A desponsatio era contrato de alienação,
concluído em forma de contrato real entre o noivo e a Sippe ou o tutor da noiva, mediante o
qual esta era vendida em matrimônio, pouco importando a vontade da noiva. O preço
de compra (Wittum, wittemo, wetma, weotuma, widemo, meta; em latim: pretium nupciale,
pretium emtionis, dos) era rigorosamente disciplinado. Com o tempo, o preço era pago mediante
arras e, mais tarde, tornou-se simbólico. A evolução transformou o objeto da compra: já não era
mais a mulher. O mundium e a própria idéia de compra desapareceu, transformando-se o preço
em dote (wittum). O patrimônio aperfeiçoava-se com a traditio, ato simbólico que transferia o
mundium ao marido. Ou seja, mais uma vez explicitamos que remonta às origens do nosso
Direito ser a mulher uma propriedade privada de seu marido e não um sujeito de vontades. Mas,
voltemos e continuemos a abordar a honra como um direito da personalidade.

Com a Constituição Brasileira de 1988, Constituição democrática, cidadã, pós-ditadura militar
brasileira e, porque não dizer, pós-ditadura em quase todos os países latino-americanos,
consolidaram-se os direitos e as garantias individuais no artigo 5o e nos seus, inicialmente, 77[6]
incisos. No inciso X, vislumbramos ali, protegidos, tutelados e garantidos os direitos da
personalidade: a honra, a imagem e a privacidade, IN VERBIS:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...) (grifo nosso)

 

Eugenio Cuello Calón (1975), classifica a honra como um bem jurídico que apresenta dois
aspectos, um subjetivo e outro objetivo. O aspecto subjetivo designaria o sentimento da própria
dignidade moral, nascido da consciência de nossas virtudes ou de nosso valor moral, ou seja, a
honra stricto sensu. Já o aspecto objetivo representar-se-ia pela estimação que outrem faria de
nossas qualidades morais e de nosso valor social, indicando a boa reputação moral e
profissional, que pode ser afetada pela injúria (ofensa à dignidade ou ao decoro), calúnia (falsa
imputação ou denúncia de fato definido como crime), ou difamação (imputação de fato ofensivo
à reputação de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que tem
direito). O que nos salta aos olhos é que este bem jurídico transitou da esfera penal para a
esfera civil, no sentido de que ao ofensor caberá não apenas uma sanção penal de ordem
pública, mas uma indenização pecuniária, ou seja, de ordem privada. Pois bem, o que há pouco
tempo poderia ser um escândalo: mensurar a honra em dinheiro, hoje o é através da lei
positivada e pela sua consagração pelos usos e costumes. No entanto, no que tange à honra
feminina, o Código Civil de 1916, já reparava o seu ferimento com compensações pecuniárias
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nos casos em que a mulher fosse virgem e menor e houvesse sido deflorada;  no caso de ser
mulher "honesta", fosse ameaçada ou violentada; caso fosse seduzida com promessas de
casamento e, finalmente, se fosse raptada. (Código Civil de 1916, art. 1.548, I a IV). O objetivo
da norma era a reinserção social da mulher ferida em sua honra, e não apenas dela, mas
também a do seu genitor. No caso de desvirginamento de menor, a responsabilidade do ofensor
era objetiva, independente de culpa. Vemos, então, que o instituto da responsabilidade civil,
mesmo que de forma tímida e assistemática, já rondava as nossas leis civis. Não obstante, na
prática, a maculação da honra masculina em casos de adultério ou de violação de suas filhas e
esposas era sancionada com sangue.

Diversamente do Direito Anglo-Saxônico, o nosso Direito Civil de fundamentos romano-
germânicos, não tinha a tradição de tutelar os danos não patrimoniais na esfera civil, ou seja, os
danos morais, esses intangíveis e de difícil mensuração pecuniária. Até bem recentemente, as
ações de Responsabilidade Civil apresentavam caráter fortemente patrimonialista, o que se
contabilizava era unicamente as perdas materiais e não as imateriais de fundo moral. Portanto, a
honra, a imagem, direitos protegidos tão apenas no âmbito filosófico-penal, vai para a nossa
nova Constituição Federal e desembarca em um Capítulo próprio em nosso  Código Civil de 2002
(Livro I, Título I, Capítulo II), assim como nas decisões de nossos tribunais. O dano moral, onde
se incluiria o dano à honra, ocorre quando se trata apenas da reparação da dor causada à
vítima, sem reflexo em seu patrimônio. É a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a
outrem (Rodrigues, 2002).  No entanto, já que se preza tanto a honra em nosso Documento
Civil, onde está aquele artigo, aquele que tratava da anulação do casamento no prazo de dez
dias ao descobrir-se a mulher, anteriormente ao matrimônio, já deflorada? Foi revogado. Mais
adiante, seguimos rumo às regras do Direito de Família, essas tão arraigadas nos porões e nas
salas de visita sociais. De tão difíceis modificações, essas que envolvem as crenças, as vontades
e os desejos mais profundos dos entes sociais, os seres humanos. É apenas lembrarmo-nos do
esforço hercúleo daqueles que lutaram pela aprovação da Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) e
pelo Estatuto da Mulher Casada  (Lei 4.121/62) . É preciso  lembrarmo-nos que a mulher
casada, antes dessa nova Lei, era considerada como relativamente incapaz para a prática de
determinados atos da vida civil. Relativamente incapaz como os pródigos e os silvícolas.
Relativamente incapaz como no atual Código Civil o são os ébrios. Portanto, se solteira e maior,
seria absolutamente capaz; se casada e maior, relativamente incapaz. O casamento, então,
levava a uma diminuição da capacidade jurídica, mas aumentava o  status social feminino. Por
conseqüência, trocava-se a autonomia e a capacidade plena pelo casamento para que a mulher 
não se tornasse um "aleijão" social. Mas a situação poderia ser pior, pois, se por acaso a mulher
fosse diagnosticada como histérica, então seria a possibilidade de interditá-la e diminuir a sua
capacidade jurídica para a incapacidade absoluta, podendo ser enquadrada no que previa o
inciso II do art. 5º do Código Civil de 1916, IN VERBIS:

Art. 5º . São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

...

II - os loucos de todo o gênero.

...

No entanto, ao deitarmos os olhos sobre as normas civis publicadas em 10 de janeiro de 2002,
podemos verificar grandes mudanças no que tange às relações de gênero. Este galgar foi
iniciado com, como já o dissemos, a Constituição Federal de 1988, no seu art. 5o , I, IN
VERBIS:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.

 

No que tange à fidelidade recíproca, esta continua a constituir um dos deveres matrimoniais
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arrolados no Código Civil de 2002, art. 1.566, juntamente à vida em comum no domicílio
conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração
mútuos. A honra dos cônjuges continua depositada no comportamento de seu consorte tanto
que, como nos ensina a civilista Maria Helena Diniz (2002), o adultério constitui  uma ofensa à
honra conjugal[7]. A mudança  (e esta é de interesse tanto para o Direito como para a
Sociologia Jurídica) é que a honra ao passar a ser tutelada pelo Direito Privado, em sendo
ferida, esta violação é considerada um  ilícito civil. Logo, ao ser o  titular desse bem desonrado,
no caso de adultério, terá este o direito subjetivo de demandar por uma indenização pecuniária
por dano moral. Se o adultério constitui delito contra a honestidade, a ofensa conjugal é, então,
ato ilícito civil, como preceitua o Código Civil de 2002 em seu Livro III, Título III:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 

Portanto, o adultério, assim como a honra do cônjuge ofendido, passeia da esfera penal para a
esfera da Responsabilidade Civil sistematizada no mesmo Diploma Legal pré-falado, senão
vejamos:

Art.927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

 

O direito à indenização pela violação da honra, que é um direito da personalidade está
positivado tanto no artigo supra como no art. 12 do Livro I, Capítulo II, do mesmo Código:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

 

E este direito subjetivo se refere não apenas ao marido ofendido, mas também, à esposa traída.

Enquanto isso, o Direito  Penal, descriminou o adultério. O que pode parecer um contra-senso,
afinal, mais do que nunca a honra é tutelada pelo Direito Civil, na verdade trata-se tão apenas
de um deslocamento da honra, principalmente, a dos homens da esfera penal para a esfera
civil. Infelizmente a honra dos maridos, para o Direito, continua à mercê do comportamento
sexual e amoroso de suas esposas, ou seja, mesmo sendo um direito personalíssimo e
intransmissível, a honra não diz respeito tão apenas ao homem em si, assim como a sua
imagem. O que se constata é, inclusive, que, apesar de todas as mudanças sociais e legais, não
há um movimento de independência dos homens em relação às mulheres, já que, tal como nos
tempos em que a honra masculina era lavada com sangue, a própria inserção positiva ou
negativa do homem em sociedade continua sendo diretamente proporcional à preservação de
sua honra, não por ele mesmo, mas por suas esposas e filhas. Apesar do adultério, legalmente,
ofender a honra de ambos os cônjuges, socialmente e historicamente, sempre foi o homem que
se sentiu mais ofendido. Quantas e quantas filhas foram enviadas para conventos ou, pior,
expulsas do lar por terem maculado a honra de seus pais? A desonra trazida pelo adultério das
mulheres era tamanha  que levava até mesmo à exclusão social e humilhação eterna do marido
traído. Vide o caso do personagem histórico brasileiro Antônio Conselheiro, um marido traído e
marginalizado socialmente e que, apenas, conseguiu reinserir-se na sociedade ao comandar a
Revolta de Canudos[8].  Portanto, não há como se fazer uma análise dogmática pura quanto às
alterações históricas dadas ao instituto do casamento como temos visto até aqui neste pequeno
trabalho.

No caso brasileiro, imperativo se faz perscrutar os motivos psico-sociológicos e econômicos que
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levaram às transformações no tratamento dado ao adultério e à honra nos diplomas legais  que
estão em vigor no Brasil, se acaso foram esses fatores que influenciaram a dinâmica normativa.
Pois, como nos ensina Batalha (1986) "O Direito é abstração e concreticidade. Como abstração,
o Direito é forma eterna. Como real-concreto, o Direito é substância mutável."

 O pai da psicanálise, Sigmund Freud em seu Moral sexual civilizada e doença moderna (1980),
comentou que a moral sexual civilizada necessitava de reformas, visto que o cumprimento de
seus preceitos, freqüentemente, produzia sérias neuroses. As mulheres, mais que os homens,
seriam vítimas potenciais do estado neurótico pela admissão de uma dupla moral social. As
sanções impostas às mulheres, portanto eram (e são) muito mais severas que as impostas ao
sexo masculino:

Essa moral dupla que é válida em nossa sociedade para os homens é a melhor confissão de que
a própria sociedade não acredita que os seus preceitos possam ser obedecidos. (Freud, 1980)

 

Segundo o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas (2001), a lei existe exatamente para
reprimir aquilo que o ser humano deseja fazer e, como tal, surgem as contestações, as quais
são, naturalmente, mais aceitas no universo masculino. Já para o psicanalista austríaco Wilhelm
Reich (2002), as leis patriarcais pertencentes à religião, à cultura e ao casamento são leis
predominantemente contra a sexualidade como forma de insistir-se na obediência cega dos
indivíduos às normas do patriarcado econômico, ou seja, preservação do modelo patrimonialista
privado. Os aspectos econômicos também são abordados, tendo em vista que uma observação
mais atenta do ordenamento jurídico brasileiro nos revela a sua função primeira: a defesa da
propriedade. Para a terapeuta mexicana Sukie Colegrave (1994), a consciência hierárquica,
individualista e separatista (bases da propriedade privada) estaria ligada ao arquétipo masculino,
enquanto a consciência holística, coletiva e integradora (bases do matriarcado), ao arquétipo
feminino. Logo, a propriedade privada surgiria com a ascensão do arquétipo masculino sobre o
arquétipo feminino, inaugurando a era do Patriarcado social e psicológico.

As transformações em qualquer domínio institucional da sociedade tendem a afetar outros
domínios e, em conseqüência, toda a sociedade (Vila Nova, 1991). No que tange às mudanças
sociais, tem sido verificado que as áreas institucionais às quais pertencem os valores básicos e
as normas sagradas - os mores - da sociedade são precisamente as de maior resistência à
mudança (Vila Nova, 1991). No entanto, apesar dessa resistência, sociólogos observam que
alterações na tecnologia e na economia tendem a, também, afetar a instituição familiar[9]. Ao
analisarmos a ordem jurídica atual no que tange aos deveres de fidelidade e débito conjugal,
resta evidente a complexização no tratamento dado à mulher como sujeito de direitos em uma
relação jurídica como o é o casamento.

No Código Penal modificado em 1973 - o legislador, o então Ministro da Justiça, Luis Antônio da
Gama e Silva, afirma em sua Exposição de Motivos:

 

Conservam-se os atuais crimes contra o casamento, inclusive o adultério(...). (...) à comissão
revisora pareceu errônea manter-se a incriminação da simples simulação de casamento e
descriminar-se o mais grave fato contra o casamento: o adultério (grifo nosso). A ausência de
condenações criminais pelo delito de adultério deve-se mais à permanência da mentalidade que
nos vem das velhas Ordenações, de o ofendido "fazer justiça"(aspas nossas) pelas próprias
mãos quando toma conhecimento do adultério de seu cônjuge. (...) Mantendo-se a incriminação
do adultério, procura-se " educar", (aspas nossas)       (...) o nosso povo a buscar, no processo
criminal uma solução mais humana para os seus propósitos de vindita (vingança).
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De um Código Penal que criminalizava o adultério, em mais das vezes tendo a mulher como réu,
passamos a um Código Penal que o descrimina e a um Direito Civil que confere ação de
indenização ao cônjuge traído.  Sai o sangue e as algemas e entra a pecúnia. Já dizia o
jusfilósofo alemão Rudolf von Ihering[10]: " O Direito é o conjunto das condições de vida da
sociedade (considerado o vocábulo no sentido mais amplo), asseguradas pelo poder público
mediante coerção exterior".

Para Ihering (1999), todo direito estabelecido é a expressão de um interesse que o legislador
reconhece como merecendo e exigindo proteção: os direitos transformam-se à medida que se
alteram os interesses da vida; interesses e direitos seriam, então, de alguma maneira,
historicamente paralelos. Para Ihering (1999), portanto, o Direito destina-se à satisfação dos
interesses variáveis, mediante a coerção do poder público. Além da base teórica de Ihering para
explicar tantas mudanças no tratamento dado ao adultério, sub oculi, guiemo-nos pelas
considerações do jusfilósofo soviético P. I. Stucka[11]. Stucka pondera que o conceito eterno de
Direito se acha vinculado à concepção do Direito burguês, ou seja, vinculado a um ponto de
vista de classe. Assim, para ele, característica do Direito é uma certa ordem, um sistema de
relações sociais garantido pela classe dominante por meio de um poder organizado, cujo
principal (senão o único) objetivo é tutelar esse ordenamento na medida em que corresponde
aos interesses e os garante à classe dominante. Ou seja, segundo Stucka, onde quer que exista
a divisão da humanidade em classes e o domínio de uma classe sobre a outra, e qualquer que
seja a forma desse domínio, ali encontraremos o Direito ou algo análogo. A variabilidade no
tratamento normativo não pode olvidar os usos e costumes, repousando-se no fato de que,
apesar de, no plano normativo, inexistir uso e costume contrário à lei, no plano ontológico dos
fatos e das situações, o direito legislado, sem perder sua validade (normativa), pode perder sua
eficácia (ontológica), permanecendo tão apenas "no papel".

A coabitação continua a ser um dever entre os cônjuges no Código Civil de 2002, estando
subentendido neste dever a prestação do débito conjugal, ou seja, o congresso sexual. A
familiarista Maria Berenice Dias,  Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
é veementemente contra, em seus escritos, assim como em suas falas em Congressos, à
positivação desses dois deveres conjugais (fidelidade e débito conjugal). Para a douta
Desembargadora, essas são questões que devem ser de domínio único e exclusivo das partes
privadas interessadas, quais sejam, dos cônjuges. Inclusive, em um de seus artigos, Dias (2000)
propugna pela eliminação da designação "cônjuge" dada aos esposos, alertando que
etimologicamente jugum era o termo utilizado pelos romanos para nominar a canga que prendia
as bestas à carruagem e, que conjugere, portanto, seriam duas pessoas sob o mesmo jugo,
logo, sob a mesma canga. Dias[12] nos chama a atenção de que ao ser o débito conjugal, base
para uma ação de indenização por dano moral, estamos na perigosa senda que leva ao
entendimento que o seu cumprimento pode ser, inclusive, à força, descaracterizando-se o crime
de estupro quando o autor é o marido e a vítima é a esposa. Dias chama essa exigibilidade de
verdadeiro "terrorismo sexual". O descumprimento desses deveres,continua a Desembargadora,
geraria uma sentença de obrigação de fazer quanto ao débito conjugal e de não-fazer quanto ao
adultério... e o que fazer com essa sentença? Nas palavras de Dias, durante a sua fala no IV
Congresso Brasileiro de Direito de Família em Belo Horizonte no ano de 2003: "pendurá-las no
espelho do leito conjugal".

A impotência coeundi  continua sendo causa de anulação de casamento por vício da vontade,
em ocorrendo erro essencial quanto à pessoa do outro no Código Civil Brasileiro de 2002, tal
como dispõe o seu art. 1556. O inciso III do art. 1557 considera erro essencial sobre a pessoa
do outro cônjuge "a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável...", neste
defeito físico irremediável inclui-se a impotência para a conjunção carnal tanto por parte do
homem como por parte da mulher (vaginismo, infantilismo e demais patologias do órgão sexual
feminino que impeçam o coito natural). Mister salientar que a coabitação nesse caso, havendo
ciência do vício não valida o ato do casamento, como dispõe o art. 1.559. O prazo para ser
intentada ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração será de três anos in
casu (art. 1.560, III). Lembrando que esta anulação não incorrerá na desobrigação do cônjuge
"culpado" de cumprir as promessas que fez ao outro no contrato antenupcial, assim como não
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prejudicará a aquisição de direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de
sentença transitada em julgado (arts. 1.563 e 1.564, II).

Caso o descumprimento do débito conjugal for no decorrer da união matrimonial, tendo sido,
anteriormente, normalmente, prestada, será o caso da aplicação do art. 1.573, III, que trata da
dissolução do vínculo conjugal tendo por motivo a impossibilidade da comunhão de vida pela
ocorrência de injúria grave. A não prestação do débito conjugal constitui caso de injúria grave e,
sendo um ilícito civil, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos morais.

O adultério é também ilícito civil, já que se trata, também, de descumprimento de dever
conjugal (art. 1.566, I), no entanto, não é causa de anulação de casamento tal como ocorre no
Direito Canônico, mas de sua dissolução (art. 1.573, I). Como ilícito civil, caberá, portanto, Ação
de Responsabilidade Civil contra o cônjuge adúltero com Pedido de Indenização por Perdas e
Danos morais. Tais ações têm sido ajuizadas nos tribunais pátrios, sendo, geralmente, por parte
do cônjuge varão, ou seja paga-se o ferimento da honra não com sangue, mas com pecúnia...
Bem, menos mau.

Antes da promulgação da Proposta de Emenda Constitucional 66 que instituiu o divórcio direto
em 13 de julho de 2010, mesmo que a mulher fosse condenada em uma Ação de Separação,
sendo culpada pelo adultério, esta decisão não vincularia o juiz no seu convencimento quanto à
guarda dos filhos menores. A mulher adúltera, sob a égide da Lei Civil de 1916, muito
dificilmente ficaria com a guarda dos filhos, além de perder o direito a alimentos. Sob o sol do
século XXI, a mulher adúltera, assim como o homem adúltero, claro, poderão ficar com a guarda
dos filhos, independentemente de terem sido "culpados"[13] pelo divórcio motivado por adultério
já que os filhos ficarão sob a guarda daquele que melhores condições apresentar para consigo
mantê-los, conforme a dicção do art. 1.584. Quanto ao direito a alimentos, o cônjuge culpado
pelo adultério (aqui não mais  há o que se falar em culpado pelo divórcio), a eles fará jus, não
obstante, apenas àqueles necessários para a sua sobrevivência. Para muitos doutrinadores
modernos, o direito a alimentos restritos à subsistência seria como uma "pena de morte" ao
cônjuge adúltero, que teria ferido o seu direito constitucional à "vida", enfatizando que se essa
necessidade for posterior à dissolução do vínculo, nenhuma espécie de alimentos será devida ao
cônjuge culpado (arts. 1.694, 2º  e 1.704, caput), a menos que esteja em petição de miséria, ou
seja, sem parentes em condições de prestá-los e nem aptidão para o trabalho (art. 1.704,
parágrafo único), prevalecendo-se aí o princípio constitucional da solidariedade. A questão é:
"quem é culpado pelo fim do amor?"  e " quem traiu quem"?  O divórcio direto afasta
totalmente a possibilidade de discussão de culpa pelo descumprimento dos deveres conjugais?
Ou essa discussão não deve caber em nenhum momento pelas vias judiciais? O compositor
Francisco Buarque de Holanda, tão sabiamente em um de seus versos da canção "Mil
Perdões"[14] afirma: "Te perdôo por te trair". O divórcio direto tiraria a possibilidade de, caso os
cônjuges já separados judicialmente e ainda não divorciados quisessem esquecer todas as
traições, dívidas, ações de indenização e, a qualquer tempo, quisessem dar-se as mãos e voltar
juntos para casa, voltando a serem cônjuges sem necessitarem casar-se novamente, como se
sempre estivessem, mesmo no turbilhão do mar dos sentimentos, estado sempre juntos[15]:
"Quando não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu"?[16]
Ou gera uma maior responsabilidade ao casal na hora de fazer a escolha pelo rompimento do
vínculo, já que não mais terão o tempo para enfrentarem-se nos balcões dos tribunais e
"vingarem-se" por terem sido mal-amados? Esse tempo que para uns era um pesadelo e uma
tormenta, e que para outros era uma maneira de ainda estar, de alguma forma, vinculado ao
ex-companheiro, de ainda estar em sua vida.

O discurso jurídico ou o discurso literário, nunca conseguirão adequar-se à fôrma da alma e da
carne humanas. A análise desses discursos leva-nos a uma dinâmica inexaurível, a dinâmica do
ser e do amor. Análise jamais concludente, sempre infinita. Análise circulante por sobre a alma e
a carne onde navegam os sonhos, os desejos, as fantasias e as interdições. A palavra é em si,
antitética: ao mesmo tempo em que liberta, encarcera o que é, inclusive de nós mesmos,
fugidio. A despeito de  legisladores, à revelia dos poetas, em algum lugar do mundo, os amantes
se encontram, misturam as suas carnes, decantam as suas almas, vivem e morrem por seus
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amores. Assim sempre foi, assim sempre será, as time goes by[17].
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[6] A Emenda Constitucional no 45 de 08 de dezembro de 2004, inseriu um novo inciso ao art.
5º, perfazendo-se, atualmente 78 incisos.

[7] Salientemos que esta é uma visão estritamente jurídica.

[8] Citado pelo professor Fábio Konder Comparato em aula da disciplina Ética e Direito no curso
de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em março de 2002.

[9] Ver Foster (1964).

[10] Citado in Batalha (1986).

[11] idem

[12] In Casamento ou Terrorismo Sexual?

[13] O advento do divórcio direto possibilita que a culpa deixe de ser discutida.

[14]Canção de 1983.

[15] Conforme o art. 1.577 do atual Código Civil Brasileiro, In Verbis: "Seja qual for a causa da
separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo,
a sociedade conjugal, por ato regular em juízo".

[16] Canção de Francisco Buarque de Holanda, "Todo Sentimento", 1988.

[17] Título da canção de Herman  Hupfeld popularizada pelo filme Casablanca (1942) que trata
de um triângulo amoroso..
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ASSÉDIO MORAL NA EMPRESA: ANÁLISE A PARTIR DO FILME "O CLOSET" (LE
PLACARD)

MOBBING: REVIEW FROM THE MOVIE " THE CLOSET" (LE PLACARD)

Ana Maria Viola De Sousa
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento

RESUMO
O Presente estudo aborda o assédio moral como uma das formas de violência vivenciada na
empresa, a partir da análise do filme francês Le Placard, que recebeu o nome no Brasil de “O
Closet” (o armário), dirigido e escrito em 2001 por Francis Veber. Para tanto, elenca o conceito e
as características gerais do assédio moral com base na literatura brasileira atual e, a seguir,
relata as diversas cenas do filme em que são evidenciadas as agressões e as conseqüências à
saúde das vítimas propostas pela trama central. 

PALAVRAS-CHAVES: assédio moral - violência psicológica - “O Closet” - Francis Veber

ABSTRACT
The present study addresses mobbing as a form of violence experienced in the company, from
the analysis of the French movie Le Placard, which was named in Brazil "The Closet" (the
cabinet), directed and written in 2001 by Francis Veber. For this, the concept and lists the
general characteristics of mobbing based on current Brazilian literature, then, relates the various
scenes in the movie as evidenced by the attacks and health consequences of victims proposed
by the central plot.
KEYWORDS: mobbing – emotional abuse - "The Closet" – Francis Veber

 

 Introdução

 

A alta competitividade vivenciada nas organizações modernas é uma das causas do aumento da violência psicológica

enfrentada por trabalhadores e empregadores no ambiente de trabalho.

Também conhecido como mobbing, o assédio moral na empresa vem ganhando a atenção dos estudiosos das diversas

áreas, como a psicologia, gestão de pessoas e jurídica, devido às conseqüências advindas desta prática ilícita.

A proposta do presente estudo é fazer uma abordagem do assédio moral vivenciado na empresa, a partir da análise do filme

francês Le Placard, conhecido no Brasil como de “O Closet”, dirigido e escrito em 2001 por Francis Veber.

Para tanto, elenca o conceito e as características gerais do assédio moral com base na literatura brasileira atual e, a seguir,

relata as diversas cenas do filme em que são evidenciadas as agressões e as conseqüências à saúde das vítimas propostas pela trama

central.

 

1. Assédio moral na empresa

 

Assédio moral, mobbing ou terror psicológico, são termos sinônimos que caracterizam a violência silenciosa ocorrida no

ambiente laboral, afrontando a dignidade do indivíduo.

            Trata-se de “conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo, de forma
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reiterada, tendo por efeito a sensação de exclusão do ambiente e do convívio social”[1].

            Heinz Leymann[2] define o assédio moral como

 
(...) a deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de
comunicações não éticas (abusivas), que se caracterizam pela repetição, por um longo
tempo, de um comportamento hostil de um superior ou colega(s) contra um indivíduo
que apresenta, como reação, um quadro de miséria física, psicológica e social duradoura.
          

Nas palavras de Marie-France Hirigoyen[3], pioneira no estudo da violência psicológica no trabalho,
O assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva (gesto, palavra,
comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a
dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou
degradando o clima de trabalho.
Qualquer que seja a definição adotada, o assédio moral é uma violência sub-reptícia, não
assinalável, mas que, no entanto, é muito destrutiva.  Cada ataque tomado de forma
isolada não é verdadeiramente grave; o efeito cumulativo dos microtraumatismos
freqüentes e repetidos é que constitui a agressão.

           

Para as condutas abusivas, os agressores normalmente utilizam as seguintes estratégias[4]:

•             Escolher a vítima e isola-la do grupo;

•             Impedir a vítima de se expressar, sem justificar o motivo;

•             Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares;

•             Culpabilizar ou responsabilizar publicamente a vítima, podendo os comentários de sua incapacidade invadir, inclusive, o

espaço familiar;

•             Desestabilizar a vítima, emocional e profissionalmente, para que gradativamente perca simultaneamente sua autoconfiança e o

interesse pelo trabalho;

•             Destruir a vítima (desencadeamento ou agravamento de doenças pré-existentes). A destruição da vítima engloba vigilância

acentuada e constante. A vítima se isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar drogas, principalmente o álcool;

•             Promover a exclusão da vítima do ambiente laboral, que é forçada a pedir demissão ou é demitida por justa causa, muitas

vezes sob a alegação de insubordinação;

•             Impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade;

•             Fazer comentários em voz baixa, rir em direção à vítima, aponta-la para outras pessoas, para que se sinta constrangida.

            Com base nas estratégias acima indicadas, vários são os exemplos de assédio moral freqüentes nas empresas.

            Elencamos, abaixo, os exemplos de assédio moral trazidos por Claudio Armando Couce de Menezes[5], grifando aqueles

que são visualisados no filme adiante analisado:
1. Muito comum é o assédio em circunstâncias em que o empregado ou a empregada
gozam de estabilidade ou de alguma garantia no emprego. Nesses casos, é perpetrado
através da discriminação; rigor excessivo; provocações; inação forçada; serviços
superiores às forças do trabalhador, vexatórios ou distintos daqueles relacionados às suas
funções.
2. No caso de ação movida pelo obreiro contra o patrão, quando este não é sumariamente
despedido, não raro passa o empregador ou seu preposto a infernizar a vida do
demandante, através de uma infinidade de expedientes, sendo ainda muito freqüente a
preterição em promoções, rebaixamento de fato de funções, retorno às funções originais,
etc...
3. Despedidas, antecedidas de atos humilhantes (sala trancada, pertences pessoais na
porta, gavetas esvaziadas, repreensão pública, circular interna).
4. Pôr o empregado, incômodo ou em relação a quem se nutre uma antipatia, a trabalhar
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em espaço exíguo, mal iluminado e mal-instalado.
5. Tarefas e objetivos irrealizáveis;
6. Ameaças constantes de dispensa, coletiva ou individual;
7. Superior hierárquico que põe sempre em dúvida o trabalho e a capacidade do obreiro;
8. Determinado chefe que trata seus subordinados rudemente, com agressões verbais e
sistemáticas;
9. Empregado que é vítima de comentários maldosos de ordem sexual, racial ou
social;
10. Retorno de empregado após período de licença médica ou de outra natureza,
especialmente quando de longa duração. O empresário e seus gerentes e chefes, não raro,
buscam se descartar desse "problemático" trabalhador, através da inação forçada,
transferência de funções e de local de trabalho e congelamento funcional, entre outros
procedimentos.

 
O assédio moral, portanto, pode ser concretizado através de gestos, condutas humilhantes e constrangedoras, difamações,

piadas discriminatórias, isolamento, indiferença, ironia, entre tantas outras formas “silenciosas” de agressão à vítima.

2. Distinção entre assédio moral e assédio sexual no trabalho

O assédio moral e o assédio sexual, embora diferentes, são espécies do gênero assédio, caracterizado por condutas ilícitas que

provocam agressões físicas ou psicológicas ao indivíduo.

Na distinção apresentada por Sônia Mascaro Nascimento[6]

O assédio sexual caracteriza-se pela conduta de natureza sexual, a qual deve ser
repetitiva, sempre repelida pela vítima e que tenha por fim constranger a pessoa em sua
intimidade e privacidade.
Já o assédio moral (mobbing, bullying, harcèlement moral ou, ainda, manipulação
perversa, terrorismo psicológico) caracteriza-se por ser uma conduta abusiva, de natureza
psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e
que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar
ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica e que tenha por efeito
excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho durante
a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
Assim, duas ressalvas já devem ser feitas:  o assédio moral possui natureza psicológica,
enquanto o outro possui natureza sexual (...)

O assédio sexual é caracterizado pela abordagem do superior hierárquico ou empregador com intenção sexual em relação aos

seus subordinados.

Para a caracterização do assédio, a abordagem deve ser feita por quem utiliza do poder hierárquico ou ascendência inerente ao

exercício de emprego, cargo ou função, para o recebimento da vantagem sexual. O agressor normalmente oferece promoções ou

vantagens em troca de favores sexuais, ou mesmo promessas de manutenção do emprego, em caso de demissões coletivas.

 Diferentemente do assédio moral, em que inexiste previsão penal, o assédio sexual é crime previsto no art. 216-A, do Código

Penal:

Art. 216-A -  Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

O assédio moral, como será verificado a seguir, poderá ocorrer inclusive entre colegas, sem a exigência da superioridade ou

“poder” para a sua caracterização.

 

3.Espécies de assédio moral
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            O assédio moral na empresa pode ser classificado de acordo com a posição hierárquica ou a relação trabalhista existente

entre o assediador e o assediado.  Desta forma, quatro são as espécies de assédio moral: vertical descendente, vertical ascendente,

horizontal e misto ou combinado.

 

3.1.  Assédio moral vertical descendente

 

            O assédio moral vertical descente é praticado pelo superior hierárquico ou pelo próprio empregador em relação ao

empregado assediado.

                       
O assédio moral cometido por superior hierárquico, em regra, tem por objetivo eliminar
do ambiente de trabalho o empregado que por alguma característica represente uma
ameaça ao superior, no que tange ao seu cargo ou desempenho do mesmo, também o
empregado que não se adapta, por qualquer fator, à organização produtiva, ou que esteja
doente ou debilitado.  Como exemplo, temos o caso da mulher:  a gravidez pode se tornar
um fator de incômodo para alguns.  Outrossim, o assédio moral pode ser praticado com o
objetivo de eliminar custos e forçar o pedido de demissão[7].

           

Como exemplo de assédio moral vertical descendente, vejamos a decisão abaixo:
 
5ª CÂMARA (TERCEIRA TURMA)
0078000-40.2008.5.15.0018 RO - Recurso Ordinário
VARA DO TRABALHO DE ITU
Recorrente: Nilson Pereira da Silva
Recorrido: Município de Itu
Juiz Sentenciante LUIS MARTINS JUNIOR
 
DANO MORAL. TRABALHADOR QUE ASSUME SUA TRANSEXUALIDADE.
DISCRIMINAÇÃO VELADA. TRABALHADOR MANTIDO EM OCIOSIDADE.
ASSÉDIO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A discriminação é
a negação do princípio da igualdade, eis que discriminar é fazer distinção. Em matéria
trabalhista, discriminação, segundo a Convenção 111 da OIT,  é  toda distinção, exclusão
ou preferência que tenha por fim alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em
matéria de emprego ou profissão. Em nosso ordenamento jurídico a proibição da
discriminação tem base constitucional, eis que, em seu art. 3º, foi estabelecido como um
dos objetivos da República Federativa do Brasil, "promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação", e, em seu art. 5º, foi assegurado que “todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade...". E, para o caso específico da discriminação no ambiente de trabalho
aplica-se também o disposto no art. 1º da Lei 9.029/95. Ocorre que a discriminação do
trabalhador é externada muitas vezes através de comportamentos que se configuram como
assédio moral. No presente caso, a prova oral demonstrou que o trabalhador, após
assumir sua transexualidade, foi afastado do trabalho pelo seu superior hierárquico, sem
que houvesse justificativa convincente para isso, eis que a própria testemunha patronal
admitiu que no setor de ambulâncias não faltava serviços e que existem uma ou duas
ambulâncias reservas. Ora, o fato do empregador deixar  o empregado na ociosidade, sem
qualquer função, marginalizando-o no ambiente de trabalho, constitui inequivocamente
assédio moral. E, na hipótese, o assédio moral é decorrente da discriminação de que o
autor foi vítima, discriminação essa que sequer foi declarada, mas, sim, velada, que é
aquela que é mais difícil de ser comprovada, porque não se caracteriza por
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comportamento visível a todos. Neste contexto, a conduta do superior hierárquico  violou
o princípio da dignidade como pessoa humana, adotado como fundamento de nossa
república (art. 1º, III e IV, da CF), sendo  devida ao obreiro a reparação civil pelo dano
moral sofrido mediante a condenação do reclamado ao pagamento de indenização.
Recurso ordinário provido. (grifo nosso)
 

 

3.2.    Assédio moral vertical ascentente

 

            No assédio moral vertical ascendente o agressor é o empregado e a vítima é o seu empregador ou superior hierárquico.

 
Normalmente, esse tipo de assédio pode ser praticado contra o superior que se excede nos
poderes de mando e que adota posturas autoritárias e arrogantes, no intuito de estimular a
competitividade e rivalidade, ou até mesmo por cometer atos de ingerência pelo uso
abusivo do poder de mando.
Pode ser ainda que, por insegurança ou inexperiência, o superior hierárquico não consiga
manter domínio sobre o(s) trabalhador(es), sendo pressionado ou tendo suas ordens
desrespeitadas ou deturpadas, implicando o fortalecimento do(s) assediador(es) para se
livrar do superior hierárquico indesejado.[8]
 

            Este tipo de assédio moral muitas vezes é praticado pelo empregado que pretende ocupar o cargo do seu superior hierárquico,

motivo pelo qual toma atitudes objetivando a sua exclusão da empresa.

           

3.3.    Assédio moral horizontal

 

É aquele praticado por colegas de trabalho que ocupam cargos de mesmo nível hierárquico.

O assédio moral horizontal é ocasionado pela alta competitividade existente no mercado de trabalho atual e pela dificuldade

de que alguns empregados despreparados têm de trabalhar em equipe.

É o caso, por exemplo, contemplado pela decisão abaixo:
 
 

 
Proc. TRT n. 162-2007-109-15-00-6 RO
Recorrentes DENISE ANTONIA TIMPANARI;
S. T. A. – SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES LTDA.;
M. K. M. – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Juiz sentenciante: ALEXANDRE CHEDID ROSSI
Origem: 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba
 
ASSÉDIO MORAL; INDENIZAÇÃO; USO DA EXPRESSÃO ‘LOIRA BURRA’ DE FORMA
PEJORATIVA; POSSIBILIDADE.
De acordo com a melhor interpretação integrada que se pode dar às normas transcritas nos artigos 186
e 927, ambos do Código Civil, todo empregador está sujeito ao pagamento de indenização decorrente
de danos por assédio moral em favor de empregada que, costumeiramente e de maneira pejorativa e
discriminatória, era nominada perante os demais colegas de serviço como ‘loira burra’.
Trata-se, com efeito, de situação que macula não só sua imagem perante os demais empregados, mas
também fere a própria dignidade de todo e qualquer ser humano do sexo feminino originário dos
povos celtas e do norte da Europa, essa assim entendida como um dos fundamentos constitutivos do
Estado Democrático de Direito, consoante inciso III do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988.
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3.4.  Assédio moral misto ou combinado

            É aquele praticado por empregador ou superior hierárquico, juntamente com um colega de trabalho.    

 

4.Elementos caracterizadores do assédio moral

 

Quatro são os elementos necessários à caracterização do assédio moral na empresa:

 

- Conduta abusiva – ou seja, a prática de uma conduta ilícita do assediador em relação à vítima;

 

- Natureza psicológica – a dignidade e os direitos de personalidade do assediado são violados, atingindo a sua auto-estima pessoal

e/ou profissional e ocasionando danos à sua saúde física e mental, como doenças gástricas, dores de cabeça, depressão, síndrome do

pânico e até o suicídio;

 

-  Reiteração da conduta – a conduta deve ser reiterada para a caracterização do assédio moral, caracterizando uma “perseguição”

do assediante em relação à vítima.  O fato isolado, por si só, pode não ser tão grave, mas a sua repetição é que caracterizará a

agressão à vitima, tornando sua vida no trabalho insuportável.

Vale ressaltar que a conduta ilícita praticada uma única vez, embora não caracterize assédio moral, não exclui a

possibilidade de ser tipificada como dano moral, gerando o direito da vítima ajuizar ação de indenização pelos danos sofridos;

 

-  Finalidade de exclusão - o assediante objetiva  a exclusão do assediado da empresa, seja pelo pedido de demissão, afastamento

para tratamento de saúde ou pela aposentadoria.

                       

 

5.Sintomas do assédio moral na saúde

 

Vários são os sintomas do assédio moral na saúde do trabalhador, entre eles destacamos:

 

- De ordem psíquica:  medo, angústia, revolta, indignação, desvalorização pessoal, crises de choro, sentimento de inutilidade,

depressão, idéia de suicídio, entre outros;

 

- Para saúde física:  cefaléia, enxaqueca, distúrbio no aparelho digestivo, distúrbio do sono, dores generalizadas, aumento da

pressão arterial, entre outros.

É importante destacar que, mesmo se afastando do ambiente de trabalho, a vítima do assédio moral continua sofrendo as

conseqüências psíquicas acima elencadas, pois

as agressões ou as humilhações permanecem inscritas na memória e são revividas por
imagens, pensamentos, emoções intensas e repetitivas, seja durante o dia, com
impressões bruscas, de iminência de uma situação idêntica, ou durante o sono,
provocando insônias e pesadelos. [9]

                        O suicídio pode ser o ponto final. Para Margarida Maria Silveira Barreto,[10] "quando o homem prefere a morte à

perda da dignidade, se percebe muito bem como a saúde, trabalho, emoções, ética e significado social se configuram num mesmo
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ato, revelando a patogenicidade da humilhação".

 

6.Legislação específica sobre assédio moral

 

Devido à ausência de legislação federal específica sobre assédio moral no trabalho, atualmente são utilizadas as

regulamentações trabalhistas gerais para a solução dos conflitos gerados nas empresas.

 Desta forma, o empregado assediante poderá ser demitido por justa causa, nos termos do art. 482 da CLT, caso seja

comprovada a sua conduta ilícita em relação ao empregador, superior hierárquico ou colega de trabalho.

Por outro lado, caso o assediante seja o próprio empregador ou superior hierárquico, poderá o empregado assediado rescindir

indiretamente o contrato de trabalho, nos termos previstos no art. 483 da CLT.

Independente das duas conseqüências que o assédio moral pode gerar no contrato de trabalho, conforme indicado acima, a

vítima também poderá pleitear indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Atualmente, as leis específicas existentes sobre assédio moral são aplicadas no serviço público, como é o caso de alguns

Municípios e Estados que já regulamentaram o assédio moral.  Como exemplo, citamos os Estados de São Paulo, Mato Grosso, Rio

de Janeiro e Rio Grande do Sul; além de algumas cidades, como Americana/SP, Amparo/SP, Bagé/RS, Bombinhas/SC, Balneário

Camburiú/SC, Campinas/SP, Cascavel/PR, Gaspar/SC, Londrina/PR, Natal/RN, Ubatuba/SP, entre outros.

Vale também destacar a Lei n° 11.948/2009, que veda, em seu artigo 4°, empréstimos ao Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social  - BNDES a empresas que tenham prática de assédio moral.

Em dezembro de 2009 foi apresentado um projeto de lei federal (n° 80/2009), que tem por finalidade proibir a participação das

empresas condenadas por assédio moral em licitações públicas, como já ocorre nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O

projeto também prevê a criação de um cadastro nacional com a descrição das empresas condenadas por assédio moral, passando a

pertencer a uma “lista suja”.

No âmbito penal, o Projeto de Lei Federal n° 4.742/2001 propõe a inclusão do art. 146-A no Código Penal, nos seguintes

termos:

 
Art. 146-A.  Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou o desempenho
de servidor público ou empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional ou
laboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando
a saúde física ou psíquica.
Pena – detenção de um a dois anos.
 

 

Já o projeto de lei federal n. 7.202/2010 pretende a equiparação do assédio moral ao acidente de trabalho, inclusive junto à

Previdência Social.  A idéia é garantir estabilidade provisória ao empregado vítima de assédio moral na empresa.
 

7.Análise do assédio moral a partir do filme “O Closet” (Le Placard)

 

7.1. Resumo do filme “O Closet” (Le Placard)

 

O filme francês Le Placard, que recebeu o nome de “O Closet” (no armário) no Brasil, foi dirigido e escrito em 2001 por

Francis Veber e, no elenco, estão os astros Gerárd Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, entre outros.

A trama conta a história de François Pignon (Daniel Auteuil), um homem divorciado há dois anos, mas ainda apaixonado
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pela ex-mulher, que se recusa a atender seus telefonemas ou a responder seus recados por considerá-lo chato. Pela mesma

razão, seu filho também o isola. No trabalho, onde é contador, ele também é desprezado e ignorado pelos colegas.

Após escutar acidentalmente que seria demitido, Pignon, deprimido com a vida, tenta se suicidar, ocasião em que é

impedido por seu novo vizinho, Belone (Michael Aumont), a quem resume a sua vida contanto um sonho que tem

frequentemente: ele acaba de nascer e o médico, sem perceber, ainda o procura dentro de sua mãe. François já nasceu e

ninguém repara, como algo insignificante.

 Belone, para ajudá-lo, faz uma fotomontagem sugerindo a homossexualidade de Pignon e a encaminha ao seu chefe.

Belone acredita que a empresa não mais demitirá Pignon, por receio de represália da sociedade homossexual, público

consumidor da empresa em que trabalha.

 Trata-se de história de boa qualidade, boa edição e boa trilha sonora. A película recebeu excelente análise dos críticos e

atualmente é utilizada pelos psicólogos e juristas para a abordagem dos temas correlatos, sobretudo em relação à discriminação

em relação aos homossexuais e ao assédio moral vivenciado na empresa.

 

 

7.2.Análise do assédio moral sofrido pelo personagem Pignon

 

Logo no início da trama, o personagem Pignon já apresenta as características típicas de vítima de violência psicológica,

vivenciando o desprezo da ex-mulher, do filho e dos colegas de trabalho.

Na primeira cena do filme, por exemplo, Pignon, ao chegar na empresa para trabalhar, encontra todos os diretores e

funcionários reunidos para uma foto da equipe.  Ao tentar “enquadrar” a foto, o fotógrafo pede para os funcionários se posicionarem

melhor, e eles empurram Pignon.  Com pressa em terminar a tarefa, o diretor da empresa sugere que a foto seja tirada sem a sua

presença.  Pignon foi excluído da foto e ficou ao lado, frustrado, acompanhando as atividades.

A partir deste momento, Pignon enfrenta em inúmeras situações o desprestígio dos colegas, que o ridicularizam e o ignoram

nos diversos momentos da trama.

Na cena seguinte, Pignon escuta acidentalmente a conversa entre dois colegas dizendo que ele estava na “lista negra” e que

seria demitido, pois era um “idiota”.

A notícia de sua demissão se espalha na empresa e até suas colegas de sala ficam sabendo da notícia antes dele.

Ao voltar para casa, Pignon ameaça se jogar da janela, ocasião em que é visto pelo novo vizinho, que o impede dizendo que ele

cairia sobre seu carro, estacionado bem embaixo da janela.  Como pretexto para tentar entrar em seu apartamento e evitar que ele se

suicidasse, Belone, o vizinho, bateu em sua porta dizendo que precisava pegar seu gato que estava na sacada de seu apartamento.

Conversando com Belone, Pignon conta que é desprezado por sua ex-mulher, seu filho e que seria demitido do emprego.  Disse

que soube da notícia ao ouvir acidentalmente do chefe de pessoal, o personagem Santini.  Nota-se, nesta cena, que Pignon já era

vítima de assédio moral na empresa pelo seu colega de trabalho Santini.

Pignon relata a Belone a violência que sofreu pela conduta do personagem Santini, que o forçou a entrar no time de rúgbi, jogo

que se assemelha ao futebol, mas que é realizado com as mãos, e no qual se defrontam dois quadros de quinze jogadores e para qual

usam uma bola ovóide.  Trata-se de um jogo agressivo, violento e tipicamente masculino.  O próprio Pignon, que é franzino, não se

julgava com as características físicas necessárias ao jogo de rúgbi.  Ele conta ao novo amigo que Santini quebrou sua clavícula nos

primeiros minutos do jogo e não o deixou mais em paz após esse fato.

A trama começa a partir da conversa que Pignon tem com seu vizinho, que, para ajudá-lo, faz uma fotomontagem sugerindo a

homossexualidade de Pignon e encaminha à empresa. A idéia é evitar a sua demissão, já que esta poderia vincular a atitude da
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empresa como discriminatória.  A empresa em que Pignon trabalhava fabricava preservativos e poderia ser boicotada pelo

movimento homossexual.

A notícia se espalha entre os setores e todos começam a apontá-lo e a ridicularizá-lo na empresa. Por onde passa, sempre

ocorre uma piada, as pessoas comentam algo sobre ele e riem baixo; típicas estratégias utilizadas pelos agressores deste tipo de

violência psicológica.

Os problemas vivenciados por Pignon configuram exemplos de assédio moral horizontal, uma vez que seus colegas de trabalho

o isolam em diversas situações, como no horários de refeição.  A violência, neste ponto da trama, é psicológica, e a prova da

conseqüência em sua saúde psíquica é a conversa que teve com seu vizinho Belone (Michael Aumont), a quem resume a sua vida

contanto um sonho que tem frequentemente: ele acaba de nascer e o médico, sem perceber, ainda o procura dentro de sua mãe.

François já nasceu e ninguém repara, como algo insignificante. Outro sintoma do assédio em sua saúde psíquica é a intenção de

suicídio, o que demonstra a gravidade da violência psicológica por ele sofrida no ambiente de trabalho.

Em dado momento da trama, o personagem Pignon foi até a porta da escola do filho para encontrá-lo e foi visto por dois

funcionários da empresa em que trabalhava, ambos do time de rúgbi. 

Em virtude dos comentários sobre sua opção sexual, e influenciados pela personagem Ariane, também funcionária da empresa,

os colegas de trabalho o taxaram de pedófilo e acreditaram que estava na escola atrás de garotos.  Indignados, os dois resolveram

dar uma lição em Pignon, motivo pelo qual ele também sofreu violência física. Os colegas o agrediram gravemente com tapas, socos

e “pauladas”, na garagem de seu apartamento.  Os agressores utilizaram máscaras pretas, motivo pelo qual não foram identificados.

Mais uma vez o assédio sofrido pelo personagem foi horizontal, agora com conseqüências físicas.

A exposição de Pignon se completa no momento em que seu chefe determina que ele participe da manifestação gay, sentado em

um carro alegórico e vestindo, como se fosse um chapéu, um preservativo gigante.  O movimento é televisionado e comentado por

todos, inclusive por sua ex-mulher e seu filho.

No decorrer da trama, Pignon suportou comentários e insinuações típicas do assédio moral.

 

7.3.Análise do assédio moral sofrido pelo personagem Felix Santini

 

            Paralelamente às agressões sofridas por Pignon, o personagem Feliz Santini também passou a ser vítima de brincadeiras

maldosas.

            Após o envio das fotomontagens à presidência da empresa, realizou-se uma reunião em que o presidente mostrou as fotos aos

demais diretores para decidirem se manteriam ou não a demissão de Pignon.  Os diretores olharam as fotos, alguns riram

discretamente, enquanto Santini fez algumas colocações e brincadeiras discriminatórias, inclusive contando que já imaginada que

ele não era “homem” em virtude do ocorrido no jogo de rúgbi, ocasião em que quebrou a clavícula.  O presidente o advertiu

publicamente e disse que não demitiria mais Pignon com medo de provocar uma reação contrária à empresa pelo movimento gay.

            Percebendo que Santini ficou preocupado com a reação do presidente na reunião, outro personagem, chefe de comunicações,

começou a ridicularizar Santini, fazendo-o acreditar que ele deveria se tornar amigo de Pignon, pois ele é que correria o risco de

perder o emprego, devido ao comportamento discriminatório que teve na reunião.

            Santini, pelas influências dos colegas de trabalho, passou a se aproximar de Pignon e, consequentemente, a ser vítima de

violência psicológica.

            Alguns colegas de trabalho, na hora do almoço, chegaram a perguntar, ridicularizando-o, se Santini estava “de paquera” com

Pignon, só porque ele o cumprimentou.

            Seguindo a orientação do chefe de comunicações, Santini convidou Pignon para almoçar.
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            Santini foi tão pressionado pelo chefe de comunicações, que, acreditando que sofria risco de ser demitido, teve que “assumir

a sua sensibilidade” para Pignon, com a finalidade de perder a imagem de pessoa preconceituosa.  Santini passou a comprar

presentes para Pignon, trazendo suspeitas de adultério à mulher, que o deixou.

             Após ser abandonado pela mulher e ainda ser demitido do emprego, Santini não suportou as pressões, chegando a ser

internado em uma clínica psiquiátrica.

            Claro é o assédio horizontal sofrido por Santini, que teve, como conseqüência em sua saúde, a internação em uma clínica

psiquiátrica, além da desestruturação de sua vida familiar.

 

 

Conclusão

 

            O filme, objeto do nosso estudo, retrata de maneira cômica, a trágica trajetória vivenciada por profissionais no ambiente de

trabalho em todo o mundo.

            Tanto o personagem Pignon, como o personagem Santini, podem ser apontados como vítimas de assédio moral, em

circunstâncias e motivos distintos, mas ambos sofrendo as conseqüências do assédio em sua saúde física e mental, como a

desvalorização pessoal e profissional.

Para evitar a violência psicológica no trabalho, como a vivenciada pelos personagens do filme estudado, a aprovação de

leis que regulamentem o assédio moral é de fundamental importância, seja proibindo a participação das empresas incluídas na “lista

suja” nos processos licitatórios; garantindo estabilidade aos empregados assediados; caracterizando a conduta como crime; ou outras

medidas que venham a ser propostas.

            Além disso, acreditamos que as empresas necessitam implementar com urgência condutas preventivas de orientação e

acompanhamento das pessoas que ali trabalham, como a criação de um Código de Ética na empresa, proibindo todas as formas de

discriminação e assédio moral, e a criação de espaços de confiança, como ouvidorias e setores de recursos humanos realmente

capacitados, com o objetivo de promover um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado.

            . 
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CUMPRIMENTO DE DECISÕES INTERNACIONAIS: CORRELACIONANDO O DIREITO ÀS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL RULINGS: CORRELATING LAW TO INTERNATIONAL
RELATIONS

Isabela Gerbelli Garbin

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar as possíveis conexões interdisciplinares entre o Direito
e as Relações Internacionais, analisando como tema subjacente a questão do cumprimento de
decisões internacionais, entendidas, genericamente, como as obrigações decorrentes de tratados
internacionais. A pesquisa consiste em uma revisão de esforços teóricos. Em primeiro plano,
analisaremos os trabalhos específicos provenientes de cada área de conhecimento. Em seguida,
partiremos para o exame das denominadas pesquisas interdisciplinares, nelas identificando como
se dá a correlação entre argumentos de diferentes campos de estudo. Ao final, avalia-se como o
emprego de soluções interdisciplinares pode contribuir para tratar problemáticas complexas,
como o cumprimento do direito internacional. 
PALAVRAS-CHAVES: interdisciplinaridade; Direito; Relações Internacionais

ABSTRACT
This article aims to present possible interdisciplinary connections between Law and International
Relations, analyzing as underlying theme the compliance with international tribunal rulings,
understood, generally, as obligations derived from international treaties. The research consists
on a review of theoretical efforts. In the first level, we will examine specific approaches from
each field. Then, we will pass through the analysis of the so called interdisciplinary researches,
identifying in them how the correlation of arguments from different fields is established. Lastly,
we evaluate how the use of interdisciplinary solutions can contribute to complex problems, as
the compliance with international law. 
KEYWORDS: interdisciplinary; Law; International Relations

INTRODUÇÃO

 

A reflexão sobre o cumprimento do direito internacional por parte dos Estados está vinculada a estudos evolvendo o

processo de legalização supranacional, fenômeno que gerou questionamentos sobre a criação, utilização e impacto das normas

internacionais no comportamento estatal. É possível dizer que, questões como essas suscitaram o interesse, principalmente, de

teóricos das Relações Internacionais e do Direito Internacional; mas, também, de cientistas políticos e formuladores de política

externa. Como resultado, a literatura que se formou em torno tema é considerada por Raustiala e Slaughter (2002) um microcosmo

de desenvolvimentos específicos nos campos do Direito e das Relações Internacionais. Ao longo dos anos, a coexistência de teorias

específicas acabou conduzindo à aproximação ou à mescla de argumentos de ambas as áreas, fato que firmou a interdisciplinaridade

da temática em análise[1]. 

Com efeito, na temática do cumprimento do direito internacional, os objetos de estudo costumam se concentrar nos

tratados internacionais e nas decisões prolatadas por tribunais internacionais. Neste trabalho, trataremos a questão de forma

genérica, de modo que, ao utilizarmos a expressão ‘cumprimento do direito internacional’ estaremos nos referindo a todas as

modalidades de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Sendo assim, o comportamento estatal, no sentido de dar

cumprimento às decisões internacionais, sugere a conexão do ramo internacional do Direito às Relações Internacionais.

Analisando as teorias específicas, nota-se que cada campo de estudo aborda a questão de modo particular. Os analistas de
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Relações Internacionais e cientistas políticos, por terem uma concepção relativamente aplainada e formal do direito, mantêm o foco

nas questões de se, quando e como direito é importante para o comportamento estatal[2]. Os juristas, partindo de uma visão

complexa e da prevalência absoluta do direito, dão enfoque no por que dos Estados cumprirem os tratados internacionais. Dessa

forma, enquanto os primeiros, movidos por certo ceticismo, desafiam os pressupostos teóricos de entendimento e demandam

evidências empíricas e construção de modelos; os últimos costumam ser mais criativos e perspicazes em criar novas idéias,

conceitos e hipóteses, apesar de muitas vezes não testarem as teorias elaboradas, padecendo de acusações de generalização[3]
(RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002). Atualmente, os estudos sobre cumprimento do direito internacional revelam certa

aproximação das áreas de conhecimento. De acordo com Raustiala e Slaughter (2002), um pequeno, mas crescente, número de

juristas está se apoiando nos paradigmas de Relações Internacionais para refinar suas análises; enquanto os analistas de Relações

Internacionais estão voltando o olhar para a escola legal em busca informações, hipóteses e percepções empíricas. Nesse sentido, os

autores afirmam que, foi só recentemente que a escola do Direito Internacional começou a sentir a influência da forma de pesquisa

interdisciplinar[4].

Este trabalho consiste em uma revisão teórica sistematizada dos estudos específicos de Direito Internacional e de Relações

Internacionais, bem como de pesquisas insterdisciplinares. Antes de iniciar, duas ressalvas são importantes. Primeiro, como qualquer

breve revisão, a discussão perpassa somente a superfície de teorias aprofundadas, de forma a retirar delas somente os principais

traços característicos. Segundo, o apontamento de distinções entre as teorias não pretende sugerir que elas sejam mutuamente

excludentes. Assim, cada abordagem fornece percepções úteis e complementares à complexa questão do cumprimento do direito

internacional[5].

 

1. TEORIAS DE DIREITO INTERNACIONAL

 

Nesta seção, são expostas as teorias de Direito Internacional, isto é, o conjunto de conhecimentos cujos esforços são

creditados à área jurídica. A expressão ‘teorias de Direito Internacional’ não pode ser considerada sinônima a ‘teorias normativas’,

isto porque, o último termo pode remeter, equivocadamente, a trabalhos desenvolvidos em outros campos de estudo[6]. Como

característica geral, as teorias de Direito Internacional compartilham da convicção no poder persuasivo das obrigações legais

legitimamente convencionadas, frisando a influência e a importância das idéias para a explicação da ação estatal no ambiente

internacional (HATHAWAY, 2002, p. 1955). Ademais, em comum, essas teorias centralizam o elemento “norma”, concebido como

o conjunto das regras e princípios que disciplinam determinados fatos, para explicar o cumprimento dos tratados internacionais.

Nesse sentido, de acordo com cada teoria, as variáveis explicativas gravitam em torno do aspecto axiomático e/ou procedimental da

norma. Desse modo, é possível afirmar que, para o ramo do Direito Internacional, geralmente, é a potencialidade da norma, por si só

ou combinada com a interação de atores internacionais, que induz as situações de cumprimento.

 

1.1 TEORIA DA OBEDIÊNCIA / PROCESSO LEGAL TRANSNACIONAL

 

A teoria da obediência ou do processo legal transnacional, apresentada por Harold Koh (1996, 1997), busca explicar o

cumprimento do direito internacional considerando a interação entre atores públicos e privados[7] no processo de elaboração de

normas transnacionais. O ‘processo legal transnacional’, um estágio seqüencial triplo de interação, interpretação e internalização de

regras de direito transnacional pelos Estados[8], inicia quando um ou mais atores transnacionais provoca uma interação com os

demais, objetivando a enunciação de uma norma (negociação de um tratado internacional, por exemplo). A continuidade regular de

atividades de interação transnacional pode reformular os interesses dos Estados participantes, de forma que, gradualmente, os
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Estados discordantes e descumpridores dos tratados sejam persuadidos da validade das normas e, passem, então, a aceitá-las e

internalizá-las[9]. Nesse sentido, as normas internacionais representam a interpretação comum de regras pactuadas pelos Estados,

podendo ser internalizadas pelas estruturas domésticas, quando sejam frutos da interação transnacional. Portanto, de acordo com

Koh (1997), o cumprimento das regras internacionais está relacionado ao avanço nos estágios do processo transnacional legal, de

modo que, quando uma regra encontra-se internalizada ao direito doméstico, há uma indução ao comportamento de

obediência[10], o que representa uma forma de cumprimento.

Assim, teoria da obediência se mostra relevante por ter, de certa forma, inovado os estudos de Direito Internacional em

torno da idéia de cumprimento, pois, enquanto as teorias legais tradicionais se fixavam na retórica da importância do direito (FALK,

1968) e no argumento do consentimento com as obrigações internacionais (HENKIN, 1989), esta teoria voltou-se para o elemento

processualístico de produção de normas internacionais, incorporando, inclusive, o papel dos atores não-estatais neste processo.

 

B. TEORIA DA LEGITIMIDADE / JUSTIÇA

 

Thomas M. Franck (1995, 1998) desenvolveu a teoria da legitimidade ou teoria da justiça, que propõe explicar o porquê

das nações se sentirem compelidas a honrar os compromissos internacionais. A premissa fundamental é a de que os Estados

cumprem as regras internacionais que lhes pareçam ser resultado de um processo legislativo justo e legítimo. Dessa forma, a

questão que norteia o pensamento do autor não é se os Estados cumprem as regras, mas se o direito internacional é justo. Portanto,

para a teoria da justiça, os mecanismos desencadeadores do cumprimento são a justiça e a legitimidade, elementos que aumentam a

potencialidade de uma norma ser cumprida. Em sentido contrário, as regras que não são consideradas justas ou legítimas exercem

pouca potencialidade de cumprimento.

Franck (1995) postula quatro fatores que determinam a legitimidade de uma regra: (i) determinação: clareza e

transparência das regras; (ii) validação simbólica: atributos da regra que a sinalizam como parte importante de um sistema de ordem

social; (iii) coerência: conexão entre princípios racionais e a regra; (iv) aderência: conexão próxima com regras de processo, usadas

para interpretar e aplicar as regras de obrigações internacionais. Desse modo, quando os quatro fatores estão presentes, a teoria da

legitimidade prevê uma forte tendência ao cumprimento; opostamente, na sua ausência, supõe um ímpeto limitado ao

cumprimento[11].

Portanto, é possível concluir que, para serem consideradas legítimas ou justas, as regras devem ser consideradas

duplamente, nos seus aspectos material e formal, de modo que, os fins da norma precisam levar à justiça distributiva e, as próprias

normas devem resultar de um acordo aceito entre as partes com base no devido processo legal internacional. A literatura considera a

teoria da justiça avançada (GUZMAN, 2001; HATHAWAY, 2002), tendo em vista que a articulação dos elementos valorativos e

processualísticos da norma para elaborar argumentos que expliquem tanto as situações de cumprimento, como as de

descumprimento.

 

2. TEORIAS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 

Ao longo do século XX, a área acadêmica de Relações Internacionais foi adquirindo contornos e características teórico-

conceituais autônomas em relação às demais Ciências Sociais. De acordo Nogueira e Messari (2005, p. 21), os estudiosos da área

procuraram raízes e estabeleceram linhagens intelectuais para confirmar que o estudo do internacional é antigo, perene, autônomo e

legítimo. Dessa forma, as teorias de Relações Internacionais buscam refletir sobre processos políticos e sociais que ocorrem na

arena supranacional. Dentre suas contribuições estão a compreensão e a definição de alternativas disponíveis aos atores envolvidos
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na política mundial. Nesta seção, selecionamos teorias que trazem elementos explicativos utilizados nas perspectivas

interdisciplinares.

 

2.1. FUNCIONALISMO / NEOFUNCIONALISMO

 

            O objetivo principal dos funcionalistas consiste em estudar o funcionamento das organizações internacionais e analisar como

a criação de agências especializadas pode conduzir, gradualmente, ao aprofundamento da cooperação. Nesse sentido, a idéia de que

somente a cooperação oferece resposta aos desafios internacionais é explorada por meio do conceito de redes de organismos

internacionais (NOGUEIRA e MESSARI, 2005, p. 75-79). Partindo do pressuposto de que existem funções que os governos

nacionais não podem desempenhar sozinhos, as redes internacionais seriam produto do processo de institucionalização das relações

internacionais, caracterizado pelo aumento progressivo da confiança na colaboração entre funcionários das organizações e

representantes dos Estados. Desse modo, para os funcionalistas, a existência de organizações bem estruturadas levaria os Estados a

se convencerem das vantagens e soluções técnicas resultantes da cooperação. Ademais, efeito multiplicativo (spillover effect) desse

tipo de experiência engajaria os demais Estados à cooperação (DEUTSCH, 1978).

No mesmo sentido, o neofuncionalismo pactua da relevância do processo de transferência de competências dos Estados

para as instituições supranacionais, mas, para essa vertente, a racionalidade técnica destas organizações, por si só, não é garantia da

continuidade da cooperação internacional. Neste ponto, o neofuncionalismo volta à atenção ao elemento político, para compreender

como os grupos de interesses nacionais pressionam, influenciam e convencem o Estado a transferir parcelas de soberania para a

esfera transnacional (NOGUEIRA e MESSARI, 2005, p. 78-79). Assim, pode-se concluir que, de acordo com esta teoria, o

cumprimento do direito internacional reflete a confiança dos Estados no aparato internacional por eles criados, bem como mostra a

importância da influência doméstica em promover o cumprimento.  

 

2.2   INSTITUCIONALISMO

 

A teoria institucionalista procura explicar a existência e o aumento da cooperação internacional, compatibilizando a realidade

de um mundo povoado por Estados soberanos e a prevalência de estratégias de cooperação sobre as de conflito. Para os

institucionalistas, mesmo em situações desfavoráveis, a cooperação é possível, pois podem surgir pontos de convergência de

interesses entre os Estados, conforme se dá a interação. Nesse cenário, as instituições podem ter um papel potencializador dos

efeitos benéficos e mútuos das instituições internacionais, por serem capazes de conciliar interesses distintos, resolvendo os

conflitos por meio de arranjos cooperativos (KEOHANE, 1984, 1989).

De acordo com essa perspectiva, as instituições existem para facilitar os acordos internacionais, de modo a permitir a

maximização de poder em curto prazo, para que os países alcancem objetivos de longo prazo. Dessa forma, os Estados consentem

em se comprometer de forma coordenada, porque essa é a única maneira de atingir tais objetivos. Assim, o sucesso de uma

estratégia individual depende da interação com as estratégias dos demais atores, intermediada pelas instituições internacionais, de

modo que o cumprimento das normas internacionais representa a vitória estratégica para obter os fins de interesse dos Estados. Em

resumo, para a teoria institucionalista, o cumprimento do direito internacional pode ser explicado como o comportamento racional

dos Estados baseado no interesse próprio resultante do cálculo racional de custos e benefícios das alternativas de ação, de modo

que, os Estados cumprem os tratados para obter ou manter sua reputação internacional.

 

3. TEORIAS INTERDISCIPLINARES
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De acordo com estudos recentes[12], é possível perceber uma aproximação entre as Relações Internacionais e o Direito

Internacional. Segundo Slaughter, Turumello e Wood (1998), uma nova geração de linhagem interdisciplinar emergiu,

reconhecendo que ambas as disciplinas representam diferentes faces e perspectivas para o mesmo fenômeno empírico e/ou

intersubjetivo[13]. Ademais, segundo estes autores, os trabalhos interdisciplinares podem ser autoconscientes de sua

interdisciplinaridade, no sentido de reunir esforços de aproximação das disciplinas; ou podem ser trabalhos substantivamente

engajados em duas ou mais disciplinas, no que tange às suposições, às premissas metodológicas ou às orientações básicas de uma

das áreas. Independentemente da origem da característica interdisciplinar, entende-se que as teorias interdisciplinares desenvolvidas

em torno da questão do cumprimento do direito internacional se caracterizam, em essência, pela combinação de argumentos

baseados, geralmente, no Direito e nas Relações Internacionais.

 

3.1   TEORIA DO GERENCIALISMO

 

O gerencialismo advoga uma abordagem que procura solucionar os problemas que influenciam o alcance do status de

cumprimento das decisões internacionais. Para isso, Chayes e Chayes (1993) elaboraram uma estratégia fundamentada no

gerenciamento das situações de descumprimento, pois, para os formuladores da teoria, a administração coletiva e efetiva da falta de

desempenho fornece informações importantes para alcançar o cumprimento[14].

A teoria gerencialista parte da premissa de que os países são propensos a cumprir os tratados porque as normas legais

contidas nestes acordos carregam uma obrigação intrínseca de obediência, que é amplamente aceita[15].  A referida propensão ao

cumprimento dos tratados seria motivada por três razões: primeiro, porque a cumprimento evita a necessidade de recalcular custos e

benefícios de uma decisão, economizando custos transacionais; segundo, porque sendo os tratados instrumentos baseados no

consenso, eles servem aos interesses dos Estados participantes; terceiro, porque o cumprimento dos tratados sempre pode ser

ampliado por uma norma geral de cumprimento (qual seja, o princípio pacta sund servanda, segundo o qual, os acordos devem ser

cumpridos). Neste ponto, fica evidente a combinação de argumentos de Relações Internacionais e do Direito Internacional, uma vez

que os autores se voltam, explicitamente, para a teoria legal, quando enfatizam o elemento coercitivo do direito, e para a teoria das

Relações Internacionais, quando destacam as dimensões funcionais dos regimes em facilitar a cooperação.

Chayes e Chayes (1993) propõem que os problemas da ausência de cumprimento, geralmente, não refletem uma decisão

estatal deliberada de violação, de forma que as situações de descumprimento estão limitadas a ocorrer quando: (i) existem

ambigüidades nas regras internacionais; (ii) a capacidade de cumprimento dos tratados e decisões internacionais pelos Estados é

limitada; ou, (iii) as mudanças sociais e econômicas contempladas pelos tratados regulatórios demandam tempo para serem

implementadas[16]. Ademais, um dos aspectos mais interessantes desta teoria é a concepção de cumprimento como um nível

apropriado de cumprimento da obrigação internacional. Os autores ponderam que um regime de tratados internacionais não

precisaria ou deveria ser organizado entorno de um padrão de cumprimento estrito, mas considerando um nível geral de

cumprimento que seja “aceitável” às luzes dos interesses e conceitos que o tratado assegura. O nível aceitável de cumprimento varia

de acordo com o tipo de tratado, o contexto, o comportamento envolvido e o passar do tempo (CHAYES e CHAYES, 1993, p. 176

e 198).

Essa é uma questão merecedora de maior atenção, principalmente, quando se trata de tratados de direitos humanos, que

lidam com direitos permeados por características de indisponibilidade, inviolabilidade, universalidade, entre outras. Neste caso,

importante pensar quais seriam os ‘níveis apropriados’ de cumprimento nos regimes de direitos humanos. Ademais, esse ponto é

particularmente interessante para as análises de cumprimento de decisões das Cortes internacionais, isso porque, apesar de haver
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certa categorização entre os níveis de cumprimento nestes organismos, o comportamento estatal é tomado em assunção estrita, de

modo que os Estados são classificados, em polaridades definidas, como cumpridores ou descumpridores das decisões proferidas. 

            Como é possível perceber, os estudos interdisciplinares acabam gerando uma agenda mais rica de pesquisas, em que, as

possíveis soluções para os problemas de cumprimento são pensadas de forma coordenada, sopesando os elementos de Direito, no

que diz respeito à avaliação da qualidade das normas internacionais, bem como os motivos que compelem o comportamento estatal

na arena internacional, objeto de estudo das Relações Internacionais.

 

3.2   TEORIA DO ENFORCEMENT / ECONOMIA POLÍTICA

 

A teoria do enforcement, também conhecida por teoria da economia política[17], adentra o debate do cumprimento do

direito internacional enfatizando a primazia dos mecanismos de imposição de penalidades (sanções) e de recompensas materiais e

sociais. Combinando argumentos de Relações Internacionais e de Direito sobre as dimensões estratégicas da cooperação e sobre a

qualidade endógena nas regras e instituições, Downs, Rocke e Barsoom (1996) são os principais veiculadores da correlação entre

níveis de enforcement e graus de cooperação. De igual maneira, para essa teoria, a profundidade da relação estabelecida entre os

mecanismos de enforcement e a natureza dos acordos assume importância central.

Para os autores, conforme os regimes se aprofundam, demandando maiores mudanças do status quo, os ganhos de

cooperação aumentam para os Estados participantes. Em igual proporção, crescem os incentivos para a violação do acordo ou para

comportamentos oportunistas. Na situação de adensamento dos regimes, os interesses domésticos costumam ser afetados, de modo

que os custos e benefícios de participar do regime passam a ser mais significativos para os Estados neles envolvidos. Como

resultado, esta teoria prevê que os acordos mais profundos requerem punições mais severas para deter o descumprimento e sustentar

a cooperação. Para isso, a utilização dos sistemas de enforcement mostra-se essencial para a continuidade de cumprimento dos

acordos e, consequentemente, para a manutenção do regime por ele estabelecido.

Nessa mesma linha, Simmons (1998) sugere que, enquanto alguns Estados carentes de boa reputação internacional podem

estar sujeitos a sanções, os demais Estados tendem a cumprir os acordos internacionais para manter a boa reputação internacional e,

se aproveitando disso, visam uma recompensa (aumento de créditos e investimentos internacionais, por exemplo) [18]. Assim,

enquanto os mecanismos de enforcement atuariam no sentido de combater o descumprimento, os mecanismos de recompensas

materiais e sociais estimulariam os comportamentos de cumprimento.

Apesar da conclusão dos autores ter seguido o caminho da problematização das relações estratégicas de cooperação

internacional, colocando a questão do cumprimento em segundo plano, Downs, Rocke e Barsoom (1996), oferecem uma perspectiva

interessante para futuras análises, principalmente, no que tange a correlação entre os mecanismos de enforcement e os mecanismos

de recompensas materiais e sociais no condicionamento do comportamento estatal, voltado para o cumprimento. Certamente, isso se

dá pela perspectiva interdisciplinar desenvolvida no trabalho.

 

3.3 TEORIA DAS REDES TRANSNACIONAIS DE ADVOCACIA

 

Esta teoria tem como principal proponente Kathryn Sikkink, autora que, em conjunto com outros colaboradores,

desenvolveu trabalhos que abordam a temática da internacionalização dos direitos humanos e dos mecanismos de proteção e que,

por via reflexa, acabam contribuindo para os estudos sobre cumprimento do direito internacional. Sendo assim, os argumentos

expedidos sobre a adoção e difusão de normas no sistema internacional (normas-cascata[19]) e sobre o cumprimento dos tratados

internacionais (modelo espiral), conformam a teoria das redes transnacionais de advocacia.
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De acordo com essa teoria[20], os regimes de direitos humanos contam com a possibilidade de melhorar suas

performances por meio do fortalecimento das redes transnacionais de advocacia, as quais consistem na cooperação entre ONGs

internacionais de direitos humanos (Anistia Internacional e Human Rights Watch, por exemplo), ONGs domésticas, grupos da

sociedade civil, partidos políticos e a mídia compromissada com os direitos humanos. A melhoria nos padrões de direitos humanos

se dá por meio de um processo de modelo espiral, composto por cinco fases seqüenciais[21]: (i) repressão não-constrangida; (ii)

período de negação; (iii) concessões táticas; (iv) status prescricional; e, (v) comportamento consistente com a regra (ou

cumprimento). 

O processo de modelo espiral tem início em situações em que a oposição política doméstica de um país não tem forças para

constranger as violações de direito humanos praticadas no Estado. Nesse caso, o país administra com certa facilidade a situação de

Estado violador, preocupando-se apenas em desviar a atenção das redes transnacionais de advocacia. Contudo, passado algum

tempo, o regime é colocado sob pressão pelas redes, que atuam mediante disseminação de informação, técnicas de mobilização da

vergonha perante a opinião pública internacional, persuasão de países fortes a rotular ofensores de direitos humanos e impor

restrições diplomáticas, comerciais e financeiras. Na fase final deste processo, o comportamento governamental se confirma com os

direitos humanos por duas razões: ou pela reforma substancial do governo ou pela sua substituição pelo grupo de oposição,

comprometido com os direitos humanos. Para os autores, as violações de direito humanos ainda podem ocorrer no estágio final do

processo de modelo espiral, mas não serão mais uma prática oficial de governo e, certamente, seus perpetradores serão alvo de

responsabilização por processo judicial movido pelo Estado.

Dessa forma, para Sikkink (2001), os atores estatais são levados, primeiramente, à aceitação retórica das normas de

direitos humanos, em virtude de seu apelo intrínseco ou pela discussão e articulação estratégica em conferências internacionais.

Contudo, as pressões de ativistas de direitos humanos e as sanções vindas de atores estatais e não-estatais contribuem de maneira

particular ao processo de socialização das normas e de imitação de comportamentos na arena internacional.

Portanto, para essa teoria, o cumprimento é um estágio a ser alcançado por meio do modelo espiral, em que a pressão das

redes transnacionais de advocacia tem papel central. Nesse sentido, as redes transnacionais de advocacia são um elemento trazido

das teorias de Relações Internacionais, enquanto que o plano normativo, para essa teoria, encontra-se como a base de sustentação

para o desenvolvimento do processo de modelo espiral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Expostas as principais teorias no assunto, é possível afirmar que o cumprimento do direito internacional é uma temática

analisada por diferentes campos de estudo, cada qual com uma perspectiva própria. Notadamente, os esforços no tema costumam se

concentrar nas análises de Direito Internacional e de Relações Internacionais. No desenvolvimento de teorias específicas,

identificam-se avanços, como por exemplo, no Direito Internacional, que passou da retórica da importância do direito (FALK,

1968) e do argumento do consentimento com as obrigações internacionais (HENKIN, 1989) para análises que combinam elementos

valorativos e processualísticos das normas (FRANCK, 1995; KOH, 1996). As teorias das Relações Internacionais também oferecem

aparato importante para avaliação do cumprimento do direito internacional, principalmente, no que diz respeito à cooperação por

meio de redes e instituições internacionais.

Contudo, é na combinação de argumentos, ou seja, nas pesquisas interdisciplinares que encontramos análises mais

próximas às realidades dos problemas de cumprimento de decisões internacionais. O sopesamento entre argumentos de Direito e de

Relações Internacionais, além de proporcionar uma perspectiva mais alargada da questão, acaba por enriquecer a agenda de

pesquisas. Neste ponto, embora se trate de uma abordagem em formulação, o que se espera da aproximação das áreas de

conhecimento é exatamente este objetivo: que tornem a agenda de pesquisas mais rica, no sentido de intercambiar os esforços já
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alcançados e, conjuntamente, buscar soluções aos intrincados problemas que a questão do cumprimento de decisões de tribunais

internacionais coloca para a seara internacional.
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[1] Para estudos dedicados à interdisciplinaridade do tema, ver: ABBOT (1989); SLAUGHTER (1993); KEOHANE (1997); SCOTT (1994); SETEAR (1996).
[2] Nesse sentido, Guzman (2001) pondera que a maioria dos juristas acredita que o direito internacional é capaz de interferir,
positivamente, no comportamento dos Estados. Contudo, para o autor, as teorias clássicas do Direito são consideradas falhas, pois
costumam se apoiar em questões axiomáticas sobre o comportamento nacional, sendo difícil a conciliação com a moderna teoria das
Relações Internacionais. É por essa razão que o autor afirma que a escola clássica do Direito Internacional não pergunta o porquê da
existência do cumprimento, somente o assumindo como tal. Para o autor, a teoria das Relações Internacionais, ao contrário, oferece
um conjunto de teorias rivais e considerações mais satisfatórias a respeito do comportamento nacional, embora costumem ser céticas
quanto ao papel do direito internacional na governança global, frequentemente, ignorando-o por completo.
[3] De certo, existem pontos negativos e positivos em ambas as abordagens, de modo que para os teóricos de Relações
Internacionais, os argumentos e análises propostos pelos juristas são insuficientemente rigorosos, metodologicamente falhos e se
apóiam em questões axiomáticas. Os juristas, por sua vez, também rejeitam grande parte da literatura de Relações Internacionais,
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afirmando ser impenetrável e amplamente irrelevante para solucionar os problemas práticos observados.
[4] Na opinião de Guzman (2001), a perspectiva interdisciplinar revolucionou a academia legal, por tê-la colocado diante de novos desafios, resultando na formulação
de um Direito Internacional com novas luzes.  Entretanto, para o autor,  nem o Direito, tampouco as Relações Internacionais apresentaram um modelo satisfatório capaz
de explicar por que os Estados cumprem o direito internacional em algumas circunstâncias e o violam em outras.  Para o autor,  o paradoxo está na questão de o
Direito Internacional pressupor um alto nível de cumprimento e providenciar pouca estrutura teórica para examinar a decisão de cumprir,  enquanto que as Relações
Internacionais,  amplamente, ignoram o papel do direito internacional no processo de decisão nacional.
[5] A bibliografia selecionada neste artigo tem o propósito de oferecer uma visão geral dos trabalhos que envolvam a questão do cumprimento no Direto Internacional,
nas Relações Internacionais e nas abordagens interdisciplinares. Não há pretensão de determinar uma lista exclusiva de fontes. O objetivo consiste, simplesmente, em
organizar e tornar acessível alguns trabalhos relevantes no assunto.
[6] Na Ciência Política,  por exemplo, as teorias normativas compõem um segmento próprio de estudos, que se debruça, na maioria das vezes, sobre temas como
justiça e igualdade. Nesse caso, as referências téoricas são: Barry (1989), Beitz (1999), Pogge (1994), Rawls (2004, 2008), entre outros.
[7] Para o veiculador desta teoria, os atores transnacionais são: corporações multinacionais, organizações não-governamentais (ONGs), organizações internacionais
(OIs), diplomatas, ativistas e indivíduos em geral que interagem em fóruns de nível doméstico e internacional. Sendo assim, os atores transnacionais são considerados
‘intérpretes de normas internacionais’, formando uma espécie de ‘comunidade epistêmica de direitos humanos’. Quanto mais amplo o número de atores envolvidos nos
estágios de interação, mais provável que a internalização prossiga e se concretize (NEUMAYER, 2005, p. 929).
[8] Apesar de haver trabalhos que classifiquem esta teoria como interdisciplinar (SLAUGHTER, TURUMELLO e WOOD, 1998), acredita-se que o argumento central
da teoria (procedimento de elaboração de normas internacionais) seja característico do Direito Internacional, por direcionar a variável explicativa ao aspecto
procedimental da norma.
[9] Nos termos do autor: “It’s through this repeated process of interaction and internalization that international law acquires its “stickness”, that nation-states acquire
their identity,  and that nations define promoting the rule of international Law as part of their national self-interest.” (KOH, 1996, p. 183-184).
[10] Neste ponto da teoria, interessante notar que Hathaway (2002, p. 1961) pondera que o entrelaçamento de regras domésticas e internacionais gera padrões que,
por si sós, reforçam o cumprimento.
[11] Nas palavras do autor: “to the extent that rules exhibit [legitimacy] they appear to exert a strong pull on states to comply with their commands. To the extent
[legitimacy is] not presented, rules seem to be easier to avoid by a state tempted to pursue in short-term self-interest” (FRANCK, 1998, p.712).
[12] Ver: ABBOT (1989); SLAUGHTER (1995a); SLAUGHTER, TURUMELLO e WOOD (1998); SCOTT (1994).
[13] “IR and IL have discovered one another. A new generation of interdisciplinary scholarship has emerged, reacknowledging that
the disciplines represent different faces of and perspectives on the same empirical and/or intersubjective phenomena. Outsiders
might categorize them as dividing the study of international system in therms of positive versus normative, politics versus law.
Insiders in both disciplines reject such facile distinctions.” (SLAUGHTER, TURUMELLO e WOOD, 1998, p. 393)
[14] “It shifts attention to sources of non-compliance that can be managed by routine international political processes. (…) Enforcement through theses interacting
measures of assistance and persuasion is less costly and intrusive and is certainly less dramatic than coercive sanctions, the easy and usual policy elixir  for non-
compliance. It  has the further virtue that is adapted to the needs and capacity of the contemporary international system (CHAYES e CHAYES, 1993, p. 204-205).
[15] Para os autores, as normas são cumpridas não em decorrência das penalidades da violação, pois a obrigação de obedecer às
normas legais existe mesmo na falta de ameaça de represália.
[16] Prescritivamente, a teoria gerencialista sugere que a ambigüidade pode ser reduzida por normas mais específicas; por um
sistema transparente de informações (adequação, exatidão, e disponibilidade de informação sobre políticas e ações de outros
Estados); e, pelo monitoramento extensivo de performance dos Estados (assistência técnica e financeira).
[17] Raustiala e Slaughter (2002) utilizam esta segunda denominação ao se referir à teoria.
[18] Nesse artigo, a autora não explicitou se punição e recompensa estariam ligadas ao comportamento de cumprimento do Estado, mas a construção da sua
argumentação leva a crer que sim.
[19] Normas-cascata é um conceito que expressa a transição rápida rumo ao reconhecimento da legitimidade das normas de direitos humanos e a ação internacional e
regional no interesse destas normas. Essa transição encabeçada por normas se dá em decorrência de eventos de afirmação de normas, em que participam atores estatais
e não-estatais (SIKKINK, 2001, p.7-9, LUTZ e SIKKINK, 2000, p. 638).
[20] Veiculada por Risse, Ropp e Sikkink (1999) e Schmitz e Sikkink (2002).
[21] O movimento linear entre os estágios não é necessário, da mesma forma que não há previsão de um período exato para cada etapa. A variação pode tomar um
período muito curto ou muito longo de tempo, dependendo das particularidades do país e da intensidade da pressão em cada estágio.
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DIREITO E ARTE: CARTOGRAFANDO CAMINHOS

LAW AND ART: CARTOGRAFING PATHS

Marta Regina Gama Gonçalves

RESUMO
Esse artigo tem como objetivo realizar uma reflexão acerca da mais recente atuação como
docente e pensador do Direito Luis Alberto Warat, em especial dos câmbios e reflexões
propostos no campo da Epistemologia Jurídica, do ensino do Direito e das práticas jurídicas a
partir das interlocuções em torno do Direito e da Arte, no que se configurou na proposta
atualmente denominada Direito e Arte. Assim, espera-se contribuir na formação dos alunos como
juristas sensíveis, aptos à escuta, aptos a olharem as diferenças do outro e realizarem práticas
jurídicas acordes com a Ética da Alteridade e do Reconhecimento. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Epistemologia, Educação, Surrealismo, Carnavalização. 

ABSTRACT
This article aims to make a reflection concerning the most recent performance as a professor
and thinker in Law by Luis Alberto Warat, especially of the changes and reflections proposed by
him in the field of Juridical Epistemology, of his teaching of Law and of the juridical practices
starting from the dialogues around the Law and Art, in what became the proposal now
denominated Law and Art. Thus, one hopes to contribute to the students' formation as sensitive
jurists, capable of listening, able to look at the differences of others and able to accomplish
juridical practices that agree with the Ethics of Alterity and of Recognition. 
KEYWORDS: Law; Epistemology, Education, Surrealism, Carnavalization. 

 
Direito e Arte: os campos que se abrem

 

O artigo que se segue tem a pretensão de ser a síntese da mais recente atuação como docente e pensador do Direito de Luis Alberto

Warat, em especial das mudanças e reflexões propostas no campo da Epistemologia Jurídica, do ensino do Direito e das práticas

jurídicas a partir das interlocuções em torno do Direito e da Arte, no que se configurou na proposta atualmente denominada Direito

e Arte.

 

Essa proposta aponta para a minha própria leitura da obra desse autor, das nossas vivências/convivências durante os anos 2005/2006

no grupo de pesquisa Direito e Arte da UnB, que resultaram inclusive na minha dissertação de mestrado intitulada Surrealismo

Jurídico: a invenção do Cabaret Macunaíma. Uma concepção emancipatória do Direito, e na sua mais recente produção ainda

inédita a respeito do Materialismo mágico.

 

Afirmo, desde já, que não alcançarei esse objetivo diante da sofisticação do conjunto da produção intelectual que pretendo enfrentar,

por decorrência da pluralidade de desvios e dobras que o autor se permitiu e se permite no seu inquietante pensar sobre as funções

do Direito na sociedade, sobre a formação dos juristas e seus impactos na realização do Direito e sobre as práticas jurídicas.

 

A todo o momento Warat nos confronta com a questão: o que é o Direito? A todo o momento ele denuncia as ocultações, omissões

e paradoxos desse saber que tentamos realizar na busca de uma sociedade mais justa, na busca da construção de uma ética da

alteridade. A todo o momento ele critica o discurso infantil dos normativistas/positivistas com a sua fábula de que o Direito se
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resume e se resolve com as normas. Ele se fere e nos fere ao se revoltar contra o embuste da neutralidade do juiz e da segurança

jurídica trazida pela hermenêutica jurídica clássica. Para ele não há qualquer inocência no discurso jurídico e não há jurista

inocente. Ele se revolta contra o excesso totalizante da racionalidade moderna, que pretendeu reduzir toda a produção de

conhecimento e de mundos a uma racionalidade instrumental. E o Direito não se salvou dessa imposição paradigmática.

 

Como Michel Foucault (1979; 2003; 2004), Warat entende que Direito é violência, forma de controle, abuso do Estado sobre as

nossas vidas, sobre os nossos corpos, sobre os nossos desejos. Longe de qualquer propósito emancipatório, o Direito, como

conhecemos, pretende sufocar a possibilidade de nossas existências assim como possamos desejar.

 

É essa a revolta e a trajetória de um docente e pesquisador que dedicou toda a sua vida a refletir sobre o fenômeno jurídico. Essa é a

sua denúncia, que muitos percebem como uma proposta de desconstrução de todo o aparato narrativo do Direito.

Efetivamente, a obra de Warat é um enorme esforço de denúncia e desconstrução dos lugares comuns, das reduções, das

opacidades, do senso comum teórico dos juristas que escondem toda uma doxa no interior da episteme, na busca de conferir

cientificidade ao discurso do Direito. É um enorme esforço de denúncia do discurso alienante do Direito e de como ele se organiza

de modo a enclausurar os juristas em sua teia. Contudo, sua obra também compreende uma proposta de construção de um novo

imaginário jurídico, que inaugure um novo conjunto de práticas, uma nova forma de fazer o Direito. Uma proposta de renovação, ou

melhor, de re-invenção da própria concepção do que é o Direito, fundada em uma Ética da Alteridade[1], cujo fim último é a

realização de uma sociedade mais justa, democrática, onde os indivíduos possam se realizar nas suas autonomias e construírem

juntos um caminho para a emancipação.

 

E essa proposta se situa em torno de três eixos interdependentes: um eixo Epistemológico, quando o autor propõe o desvio do

paradigma epistemológico moderno para um outro fundado em uma visão de mundo que o encare na sua complexidade, na sua

incerteza e precariedade, ou seja, uma Epistemologia Surrealista e Carnavalizada; um eixo relacionado à formação dos juristas, a  o

ensino do Direito, as formas de transmissão e construção do conhecimento jurídico, já que forma e conteúdo nesse caso são

indissociáveis. E, por fim, um eixo relacionado às práticas jurídicas, desta feita realizadas por juristas formados a partir de uma

perspectiva da complexidade, da alteridade e do reconhecimento do outro.

 

O fio condutor de toda a obra de Warat é a preocupação com a formação de subjetividades autônomas, críticas e reflexivas, com a

formação de bacharéis em Direito que não se afastem da vida, mas que compreendam que o Direito é vida, é paixão. E daí que o

segundo eixo que observo na proposta ora denominada Direito e Arte diz respeito à formação do jurista, ao  o ensino do Direito, a

partir dessa ruptura epistemológica com as formas de produção do conhecimento, desde uma Epistemologia surrealista e

carnavalizada que privilegie outras zonas de produção de saberes, aquelas relacionadas ao poético, ao sensível, ao desejo inquietante

de viver.

 

Por último, observo que a proposta de desvio do paradigma moderno e sua razão excedida além dos seus próprios limites, para uma

visão de mundo sensível, complexa, ou no dizer do próprio autor dionisíaca, carnavalizada, surrealista — uma virada epistêmica —

que atravessa a produção de subjetividade do jurista, abre espaço para a instituição de novos imaginários jurídicos, de novas

práticas jurídicas, enfim, de uma nova concepção do Direito. Sendo esse, portanto, o terceiro viés revelado nessa proposta.

 

São esses três eixos que vislumbro na proposta waratiana denominada Direito e Arte e que pretendo cartografar nesse artigo.
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O viés epistemológico da proposta waratiana

 

Como já dito, a concepção Direito e Arte resulta em três eixos que se implicam: o eixo epistêmico que diz respeito à questão do que

é conhecimento e as suas formas de produção; o eixo relacionado ao ensino jurídico e às formas de produção de subjetividade do

jurista e o terceiro aspecto, que diz respeito ao próprio conceito de Direito e das práticas jurídicas que uma formação jurídica

fundada nesses eixos pode inaugurar.
 

Partindo de uma fervorosa crítica ao paradigma moderno e as formas de produção de conhecimento que essa visão de mundo

legitima, Warat propõe o deslocamento desta visão de mundo para uma outra que privilegie o humano que habita em cada um, o

sensível, o imagético, o mágico. O deslocamento para uma racionalidade mais ampla, flexível, inventiva, que exige uma audácia de

pensamento e, sobretudo que possua o sentimento que é precária, aleatória, submissa ao instante. E esse deslocamento representa

também e, talvez principalmente, o rompimento com a Epistemologia moderna, para dar passagem as formas de produção de

conhecimento e de mundo pautadas em outras formas de racionalidade e nos aspectos sensíveis da vida que foram desprezados pela

modernidade. Pois, para ele a concepção moderna de mundo está fundada em uma razão excedida em suas funções: o racionalismo,

que pretendeu submeter ao seu jugo todos os territórios da existência humana.

 

O racionalismo, em sua pretensão científica, buscou classificar, ordenar e organizar o mundo. É essa a sua característica essencial: a

pretensão classificatória pretendia que tudo entrasse em uma categoria explicativa e totalizante. Assim como o controle racional

sobre todas as esferas da vida, sobretudo sobre as paixões e as emoções (ONFRAY: 1999). O Poder separador constitui a arma do

pesquisador: seu trabalho consiste em recortar, distinguir, recompor, classificar. Ao assumir uma atitude que se contenta em

discriminar, depurar, analisar, separar o que é suposto ser o verdadeiro do falso, o certo do errado, o racionalismo negou que a

existência é uma complexidade, polissêmica e plural, uma constante participação mística, sensível, estética, uma correspondência

sem fim, na qual o exterior e o interior, o visível e o invisível, o material e o imaterial se manifestam e se relacionam na vida

humana (WARAT: 2006 a; MAFFESOLI: 1998).

 

O racionalismo buscou, sobretudo, definir quais saberes estariam aptos a conquistar o status de ciência. Essa busca se concretizou

em uma instância chamada Episteme. Aqueles saberes que não preenchem as condições de possibilidade para alcançar a categoria

de ciência foram relegados à condição de senso comum, saberes de segunda classe, inaptos a orientar a vida dos homens. Nessa

perspectiva, muitos aspectos da experiência humana foram negligenciados, abandonados e até mesmo ocultados. Os aspectos

densos, imagéticos, simbólicos, sensíveis, passionais, místicos, da experiência vivida foram deixados de lado em detrimento dos

aspectos intelectuais, racionais e científicos.

 

O conhecimento tradicional, a sabedoria popular e a experiência artística foram desqualificados enquanto espaços de produção de

conhecimento possíveis de legitimação pela ciência. A razão moderna se pretendeu hegemônica e é indiferente às afinidades

profundas, às sutis e complexas correspondências que constituem a existência social. Ao realizar esse corte epistemologico, o

racionalismo empenhou-se em sufocar, excluir porções inteiras da vida. Estratégia que pretende que tudo entre num molde

preestabelecido, desbastando ou acrescentando, conforme as necessidades da causa, sem verdadeira preocupação com o homem

vivo, que sofre, que é feliz, que tem emoções e sentimentos, e do qual, em suma, nada se aprende ao etiquetá-lo de um modo ou de

outro. O racionalismo produz um esquema no qual falta o essencial: a vida.
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Assim, na modernidade a rejeição da complexidade (MORIN:2004; 2005) da vida faz-se em nome de uma racionalidade funcional,

em referência a uma interpretação objetiva e unívoca. E o racionalismo como forma ideológica da razão contamina todos os ofícios

e saberes. O seu maior sintoma se manifesta como perda da sensibilidade dos seres humanos em si e em seus vínculos com os

outros e no modo de perceber o mundo, na frieza da ficção de verdade e na fuga alienante que proporciona às abstrações e aos

anseios modernos de universalidade (WARAT: 2006b).

 

Ao refletir sobre a Epistemologia moderna Warat (2006b) denuncia o conteúdo ideológico encoberto sob sua capa de neutralidade e

verdade. Para ele, a Episteme é o lugar de produção das conotações ideológicas dos discursos das verdades, ou seja, na sua pureza

se encontra o poder das verdades. Assim, no interior dessas preocupações epistemológicas, põe em crise as pretensões de

neutralidade e universalidade, da busca da certeza e da verdade, denunciando as suas pretensões de dominação.

 

O conhecimento jurídico, produzido sob os primados racionalistas e sua Epistemologia, cristalizou-se na concepção

normativista/positivista, que reduziu o Direito à interpretação e aplicação do direito positivo, excluindo de seu campo de ingerência

e influência qualquer aporte interdisciplinar ou qualquer outro tipo de saber. O objeto do conhecimento jurídico, dentro dessa forma

de pensamento, foi reduzido às normas, descartando a possibilidade de conceber o Direito como integrante do campo temático dos

conflitos, dos modos de convivência, das formas de alteridade (WARAT, 2006a). Ou seja, um conhecimento alienado da vida e que

impossibilita os juristas de atuarem levando em consideração o contexto em que vivem, e sobretudo os limites da condição do

humano:  

 
[...] O Direito na modernidade se transformou em estereótipos, lugares comuns, que aprisionam os
juristas em uma forma de pensar e fazer o Direito absolutamente fora da realidade, uma contundente e
avassaladora fuga do mundo e de qualquer possibilidade de sentir os homens e seus vínculos.
Abstrações que colocam os juristas em permanente estado de fuga. [...] Os operadores do Direito não
revelam nenhuma sensibilidade, ao contrário, as formas dominantes de conceber o Direito conseguem
formar operadores sem sensibilidade, corpos sem capacidade de relacionar-se sensivelmente com os
outros e com o mundo. (2006 b, p. 13).

 

Nessa perspectiva, a Epistemologia do Direito tem a função de ocultar as dimensões de poder inerentes ao discurso jurídico. Desta

forma, a epistemologia, por ser um lugar que procura a certeza, a univocidade, o controle da indeterminação, terminaria como um

discurso ideológico.

 

Em resposta à necessidade da negação desses pressupostos epistemológicos, Warat propõe (2004a; 2006a; 2006b) o rompimento

com o paradigma moderno e o seu modelo de produção de conhecimento, a partir do deslocamento da visão de mundo fundada no

racionalismo para uma visão de mundo de inspiração surrealista, carnavalizada, que aponta para o descortinamento dos territórios

desconhecidos do inconsciente através da experiência estética. Assim procedendo, poder-se-iam discutir nas aulas ou cursos de

epistemologia as funções socializadoras e massificadoras que o discurso jurídico cumpre no seu processo de transmissão,

desvelando as determinações ideológicas que incidem nas teorias jurídicas e nas posturas que instrumentam o processo educativo.

(WARAT,2004a).

 

A proposta desse deslocamento requer a construção de uma cartografia que consiga a superação das categorias de análises que

foram elaboradas ao longo da modernidade. Não que se deva negá-las ou abandoná-las, mas abrir o seu campo de atuação, nelas

inserindo aspectos que lhes eram até então vetados,  aspectos que eram reconhecidos como irracionais ou desprovidos de sentido
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lógico. Isto é, o deslocamento de uma concepção de mundo fortemente fundada na razão para uma nova, que encare o mundo na

sua complexidade e precariedade, depende da recuperação de dimensões da experiência humana cuja relevância foi subestimada na

cruzada moderna pelo desencantamento do mundo (WARAT, 2004a).

 

Convém propor um conhecimento, uma sabedoria de vida que repouse sobre a consideração do sensível, do erótico, da experiência

estética, daquilo que convida a ser vivenciado. Assim, enquanto na modernidade a ação opera sobre a natureza e a sociedade,

empenhando-se em transformá-las segundo seus próprios desejos e projetos, a dimensão estética contenta-se em vivenciar como as

coisas crescem e se desenvolvem a partir de si mesmas, em todas as suas dimensões, na sua complexidade.

 

Assim, não há mais verdade única, geral, aplicável em qualquer tempo e lugar, mas, ao contrário, uma multiplicidade de valores

que se relativizam uns aos outros, se completam, se nuançam, se combatem, e valem menos por si mesmos que por todas as

situações, fenômenos e experiências que supostamente exprimem.

 

É para perceber tal organicidade, transgressora da unidimensionalidade moderna, que necessitamos admitir, como produtores de

sentido de mundo, outros aspectos da experiência humana que não somente a racionalidade, não negligenciar nada daquilo que nos

cerca neste mundo que é ao mesmo tempo sentimento e razão. É isso que torna obsoleto o famoso corte epistemológico caro à

modernidade. Que seja a desconfiança quanto ao bom senso, o desprezo pela sabedoria popular, a estigmatização do senso comum,

dos saberes produzidos no território do sensível, da criatividade, do saber produzido pelas artes; são numerosas as modulações de

uma separação estrita entre o saber especializado e o conhecimento ordinário, que delimitaram bem o universo do conhecimento

durante os dois últimos séculos. Para além da lógica racional que marcou a modernidade, a vida social pode repousar sobre o

compartilhamento de um saber não formalizado, que nem por isso deixa de fazer menos sentido. As numerosas participações

afetivas e emocionais, que pontuam a vida diária, pedem classificação nessa rubrica. O sonho, o mito ou o arquétipo e a imaginação

também são dimensões que devem ser legitimadas.

 

Seguindo cronologicamente, a obra de Warat A ciência jurídica e seus dois maridos, publicada no ano de 1984, é mesmo um

manifesto, um grito contra todo o mofo e imobilidade que cercam o mundo jurídico. Nessa obra já estão assentados os pilares da

sua proposta epistemológica: a carnavalização,  a polifonia, a alteridade, o desejo, a imaginação e, no lugar da razão castradora, o

prazer. Os outros pilares fundadores do movimento Direito e Arte estão assentados no seu Manifesto do surrealismo jurídico, no

qual propõe que a poesia, a imaginação, o sonho, o mágico e o afetivo sejam admitidos como produtores de realidade, de vida.

 

A força dessa proposta está exatamente nas fissuras e estranhamentos que pode provocar, está clara na provocação que abre o

Manifesto do surrealismo jurídico: “Juntar o Direito à poesia é uma provocação surrealista [...]”. (WARAT: 2004, a, p. 187).

 

Enfim, o autor propõe que a produção do conhecimento jurídico se desapegue das suas pretensões cientificistas/racionalistas e se

deixe atravessar por outros saberes, construindo assim um novo campo de conhecimento próximo à complexidade da vida e da sua

precariedade, para que o fazer jurídico não seja algo distante da realidade da vida, mas, ao contrário, a contemple em todas as suas

faces.  

A formação do jurista e o ensino do Direito

 

A proposta Direito e Arte, como já dito, envolve a um só tempo um rompimento Epistemológico, com o paradigma moderno e com
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os seus modos de produção de conhecimento, e também uma reflexão sobre o  o ensino jurídico, pois para Warat “[...] o  o ensino é

a fonte do Direito, já que é nas escolas de Direito onde se produz o senso comum teórico dos juristas. A massa amorfa de crenças

que sustentam o imaginário dos juristas é produzido nas faculdades, como uma espécie nebulosa de concepção única do Direito”.

(2004 b, p. 432).

 

Assim, a proposta waratiana abrange o  o ensino do Direito, a formação do jurista e a formação da sua subjetividade, uma vez que

todo processo de  o ensino é um processo de formação de subjetividades, que tem como eixo fundante uma visão de mundo, ou um

paradigma, que será reproduzido no processo de “transmissão de conhecimento”. Nesse sentido, é possível afirmar que a visão de

mundo moderna não somente produziu um dado conhecimento jurídico — o normativismo— mas que a reprodução desse

conhecimento jurídico, através do ensino do Direito, produz certo tipo de subjetividade, ensejadora de um conjunto determinado de

práticas jurídicas.

 

Warat (2004a; 2004b) denuncia na concepção normativista uma exaltação desmesurada da razão em detrimento proporcional de

tudo o que significaria um olhar sensível sobre os conflitos e seus protagonistas. O que resulta na formação de um profissional de

Direito:

 

“[...] que carece de instrumental teórico, apto para problematizar el sistema jurídico, aprendido
secularmente como incuestionable, natural, lógicamente riguroso, com instituciones perfectas y órganos
neutros, ideológicamente descomprometidos.

Los escuelas de Derechos brindar de esta forma la possibilidad de forjar las ilusiones del jurista con
respecto a su própria actividad, sin buscar ni producir aquellos elementos analíticos que lê permitan
elevarse a la comprensión teórica del fenômeno normativo em su conjunto y dentro de un tiempo
histórico específico.

El examen de las instituciones figuras y conceptos emergentes de la concepción napoleônica de
Derecho, coloca en primer plano toda uma estratégia teórica tendiente a brindar uma apariencia de
seguridad jurídica de domínio, estructural, un paraíso de soluciones que puede lograse neutra
universalmente, al margen de todo carácter  contraditório, problemático, conflicitivo y fluvente del
mundo real, que en el fondo no resulta ser otra cosa que un sistema de persuasión que refuerce e
preserve la calculabilidad jurídica de los negocios que pretende resolver bajo una imagen de neutralidad
y no compromiso, los problemas que existen en el mundo.

[...] El jurista es ingenuamente condicionado para recibir sin cuestionamento alguno, la informácion
normativa, sin posibilidad de problematizar ni percibir los componentes valorativos, las significaciones
sociales de las proposiciones integrantes de los distintos tipos de discursos normativas. Su obrar está
por tanto incluso de muchas formas de violência intitucionalizadas”. (WARAT, 2004b, p. 372)”.

 

A tal ponto os juristas são formados e treinados na compreensão formal das normas com total desprezo da compreensão dos seres

humanos envolvidos no conflito, da sociedade em que vivem, como se o Direito fosse uma abstração completamente alheia à vida.

Isto o leva a afirmar nos seus textos sobre o ensino jurídico que os juristas entendem de norma e não entendem de gente:

[...] as escolas de direito vêm formando, em sua imensa e preocupante maioria, bacharéis especialistas
em papéis, simplesmente adestrados em legislação sem consciência reflexiva, formando sem
sensibilidade, para intervir nos conflitos reduzidos a um corpo de papéis tecnicamente chamado
litígio. Advogados de papel, promotores de papel, magistrados de papel, operadores de papel, são os
especialistas que as faculdades formam sem advertir que os egressos ficam acriticamente debilitados
para questionar as condições de um normativismo a serviço das diferentes formas de exclusão e falta
de participação sócio-política. As Escolas de Direito, de forma tendencialmente majoritária, formam
advogados práticos no exercício de um Direito normativista, especialistas em legislação, mas com
insuficiências para ajudar na administração dos conflitos. Além de que nunca preparam os operadores
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do Direito para que possam ajudar, dentro do conflito, a cumprir uma função pedagógica e que se
possa aprender alguma coisa a partir dos propostos conflitos, e muito mais: centrando o direito na vida
para melhorar sua qualidade e poder construir o homem da atualidade em permanente trânsito para sua
autonomia. (2004 b, p. 7).

 

Assim, não questiona apenas as formas de produção do conhecimento jurídico, propondo o rompimento com a Epistemologia

moderna para que a produção do conhecimento jurídico se deixe atravessar por uma visão de mundo que contemple a vida em sua

complexidade, precariedade e incerteza; as zonas da sensibilidade e do póetico, ou seja, o deslocamento do paradigma moderno para

um visão de mundo complexa, poética, altera; o deslocamento da Epistemologia moderna para uma Epistemologia carnavalizada,

surrealista. Ele também questiona os pilares do processo de aprendizado, a  o ensino que se admite apenas como uma forma de

transmissão do conhecimento:
 
O  o ensino tradicional não deixa de ser um doentio sistema de rotulação. Através dele, as pessoas são
padronizadas em nome de uma realidade que busca reduzir pela classificação. O aluno padrão é aquele
que não escuta as moções do desejo e se deixa consumir pela ordem e por seus efeitos de poder.(
WARAT: 2004a , p. 154)

 

Questionando a própria  o ensino quando afirma que “[...] Ninguém pode ensinar nada a ninguém”.(WARAT, 2004b, p. 425).

Questiona “[...]uma concepção da pedagogia vista como um processo de transmissão de uma reserva cultural que necessita ser

aprendida, impedindo a expressão de toda criatividade das pessoas que pretende “formar”. (WARAT, 2004, a, 214)

 

O imbricamento dos dois eixos temáticos é evidente: Epistemologia e  o ensino estão irremediavelmente conectados. A forma como

o conhecimento é produzido, os pilares que a sustentam e a forma como esse conhecimento é “transmitido”, “ensinado”, estão

definitivamente conectados.

 

Incansável, segue denunciando as atitudes narcisistas dos docentes, a ausência de afetos no processo de  o ensino, a hierarquia e a

erudição acadêmicas como marcas de poder e pretensões totalitaristas, que somente exercem a crueldade sobre os alunos e os

convida à alienação.

 

Em oposição a esta forma de  o ensino, ele propõe a didática carnavalizada e surrealista, acordes com a ruptura epistemológica já

anunciada e com a visão de mundo em que se inspira.  Esta didática significa o rompimento com a estrutura da bio-política

produtora de córpos dóceis, inaptos a construirem um discuros crítico-reflexivo. Significa o rompimento com as estruturas de

saber-poder canonizado no lugar privilegiado do mestre, na reificação do conhecimento científico, na atitude autista dos docentes e

seu discurso monológico.
 
A didática carnavalizada é uma excelente possibilidade para destruir a relação mestre-discípulo. O
mestre fora do lugar é a grande atitude carnavalizada do  o ensino. Num contexto de  o ensino
carnavalizado, o lugar do discípulo não é mais o lugar do outro. Seu lugar é a praxis. Uma didática
carnavalizada que se preze precisa perseguir o novo processo pedagógico e apresentar-se também
como um processo de recepção crítica do próprio cotidiano(WARAT: 2004, a, p. 161)

 

No  o ensino carnavalizada o lugar do mestre é um lugar vazio, a idéia de transmissão do conhecimento é abandonada para abrir

espaço para a construção coletiva do conhecimento, atitude potencializadora de autonomia e que ativa a confiança do aluno na sua

capacidade de criar. O discurso monológico do professor é desativado e em seu lugar é construído um discurso polifônico,

polissêmico, onde todos são escutados, todos são vistos. O conhecimento não é admitido com algo pronto e acabado, mas algo para
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ser vivenciado a partir das experiências de cada um, assim o professor assume a postura de um facilitador que irá ajudar o aluno a

caminhar a partir de onde se encontra, a partir de sua história pessoal. O professor precisa mostrar ao aluno como empregar o saber

para a formação do seu espírito autônomo” (WARAT: 2004,a, p. 214)

A sala de aula tradicional que reproduz um modelo panóptico, onde o mestre em um tablado discursa para os alunos enfileirados, é

dissolvida. A quarta parede que distancia o professor dos alunos é rompida, para que todos se coloquem num espaço sem

hieraquias. Como os alunos, o professor é parte do processo de conhecimento, não o seu único protagonista.

 

E um elemento essencial que deve ser introduzido nesse processo é a dimensão do prazer do conhecimento, abandonada na “[...]

pedadogia tradicional, baseada na angústia da perda” que “[..] é um instrumento de controle apoiado no sufocamento da

imaginação criativa”. (WARAT: 2004,a, p. 214). O lúdico também deve ser agenciado como meio para ativação do prazer e da

sensiblidade, sobretudo da sensibilidade:

 
Penso que a sala de aula, virando espaço de jogos e aventuras lúdicas, abre espaço para os adultos a
possibilidade de aprender a serem sensíveis, de adquirir a vocação do presente, permitindo aos
jogadores se concectarem pelos sentimentos. Assim, a animação lúdica é uma porta para a redescoberta
da paixão pela vida.[ ...]. (WARAT: 2004, a, p. 166).
 
O aprendizado carnavalizado, é um espaço de brinquedos, como parte de um tempo concedido para a
afetividade, para o desejo. O desejo é a erotização da razão. Jogos simbólicos que roubaram para o
prazer o tempo que a escola monopoliza para transformar o saber dos que récem iniciam a vida em
convencionais e letárgicos registros profissionais. (WARAT: 2004 a, p. 154)

 
 

Além do  o ensino carnavalizada a proposta Direito e Arte também contempla a  o  o ensino surrealista, que significa agregar ao

processo de construção do conhecimento os aportes do movimento surrealista[2] em sua incessante busca pela ativação da

imaginação como fonte criadora da vida, a poesia como encaminhamento para visão de mundo.

A idéia é agregar ao  o ensino do direito, fundamentalmente racionalista, exercícios poéticos que possam auxilar o estudante a se

descobrir em sua sensibilidade, o seu corpo, suas pulsões e desejos. As experimentações artísticas são instrumentos pedagógicos

que abrem espaço para o desenvolvimento de competências e aptidões do aluno cujas abordagens tradicionais do ensino — a aula

expositiva, os seminários, as aulas com discussão de textos etc. — são incapazes de proporcionar, e que instigam a reflexão sobre o

Direito e oportunizam pensá-lo a partir de outras concepções de mundo além daquela estritamente

racionalista/cientificista/positivista. A experimentação artística funciona como um instigante meio de provocação do aluno para que

tome contato com o seu corpo sensível, um verdadeiro estímulo à percepção do humano que habita em si e no outro, libertando estes

“corpos” dos ditames de um modelo de  o ensino explicativo castrador de iniciativas de libertação das inteligências. Essa

experiência com o sensível, com o poético, pode ser percebida como abertura de espaço para novas formas de compreender o

Direito e a sua realização.

 

A dimensão poética aqui referida não está adequada à esfera da obra de arte, mas da ordem do fazer artístico, da experiência

artística que se encontrava dissolvida no cotidiano das sociedades tradicionais, integrado aos processos de produção de

subjetividade, quando essa dimensão da experiência humana ainda não havia sido atribuída ao único espaço de obra de arte, a ser

adorada e admirada ou de objeto de consumo (GUATTARI, 1992).

 

Trata-se do enriquecimento da vida em todas as suas dimensões a partir de processos de criação. Apreender a potencialidade

criativa, através da experiência estética, antes que ela se aplique às obras de arte, aos conceitos filosóficos, às funções científicas,
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aos objetos mentais e sociais, é essa tensão que funda o novo paradigma estético proposto pelo autor. Produzir novos infinitos de

possíveis a partir de um mergulho na finitude sensível da criação, infinitos não apenas carregados de virtualidade, mas também de

potencialidades atualizáveis em situação, se demarcando ou contornando os universos repertoriados pela arte que implica a

promoção permanente de outros agenciamentos enunciativos, uma alteridade apreendida em sua posição de emergência. Enfim,

uma política de uma ética da singularidade, em ruptura com os consensos, os lenitivos infatis destilados pelas subjetividades

dominante. Trata-se da eclosão de novas práticas sociais (GUATTARI, 1992).

 

O centro de todo o processo é sempre o eu que se deixa atravessar pelo outro — um outro que tem uma história, que vive, que

sofre, e é feliz, assim como eu— e a consciência de alteridade que essa atitude ensejar, que também constrói o respeito pelas

diferenças e ensina as pessoas a desenvolverem sua capacidade crítica-reflexiva, sua autonomia frente ao saber.

 

Acredito que o deslocamento proposto oportuniza o aluno a construir uma consciência da alteridade e da diferença, que será de

enorme importância nas suas práticas jurídicas.

 

O Direito que se realiza a partir dessa nova visão de mundo

 

As práticas jurídicas — o direito que é concretizado cotidianamente — são orientadas pela visão de mundo, pela concepção do

Direito adotada pelo jurista, informada pela sua subjetividade. O Direito não é algo dado desde sempre, mas um conhecimento e um

fazer que se atualize a todo o momento, a cada decisão judicial ou extrajudicial, a cada movimento legislativo, a cada pretensão

social.

 

Como Warat, entendo que o rompimento com a Epistemologia moderna e a ideologia racionalista que a informa, para que sejam

acolhidas outras formas de produção de conhecimento da ordem do sensível, do imagético, do senso comum, importa na admissão

da complexidade e da precariedade do mundo que construímos e do conhecimento que é produzido, longe das pretensões de certeza

e segurança.

 

No campo do conhecimento jurídico esse rompimento Epistemológico poderá ensejar o abandono de velhas crenças e da certeza

obtusa de que a norma contempla todas as nuanças da complexidade da vida exposta ao Direito, a quem se exige sempre uma

resposta. Poderá revelar que o Direito, enquanto processo interpretativo pode ter como fonte a intuição, a imaginação. Assim, o

abandono da ideologia racionalista traduzida no Direito na crença no normativismo pode aproximar o Direito da vida.

 

No campo do ensino do Direito, onde se dá a formação de subjetividades, o deslocamento para uma visão de mundo sensível e a

inscrição no processo de produção de um saber coletivo da Didática carnavalizante e surrealista poderá ensejar a formação de

juristas críticos, reflexivos e sensíveis; atentos à realidade do contexto social e político que os cerca, abertos à realidade do outro,

prontos para escutar a dor do outro, aptos a respeitar a diferença e assim exercitarem práticas jurídicas mais acordes com uma Ética

da alteridade.

 

Pois, somente aquele que se coloca na perspectiva dos participantes envolvidos em questões jurídicas é capaz de adotar a postura

adequada a compreender tais questões e buscar encaminhamentos que legitimem a complexidade da vida, é o que a proposta Direito

e Arte deseja contemplar.
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Considerações finais

 

Acredito que existe um consenso sobre os limites da racionalidade moderna, da sua pretensão hegemônica, da sua busca por certeza

e segurança. A crítica à modernidade e aos excessos da sua racionalidade totalizante não é nenhuma novidade. Desde há muito

autores vêm denunciando os riscos e as armadilhas dessa tradição e inclusive conclamando o retorno ou a instauração de mundos a

partir da intuição, da imaginação, da sensibilidade, dos aspectos desconhecidos e dionisíacos do corpo e do inconsciente

(NIETZSCHE: 1992; ONFREY: 1999; MAFFESOLI: 1998).

 

Contudo, os homens continuam a desconfiar de seus instintos enquanto agenciadores do conhecimento. Prosseguem negando a

existência do próprio corpo, dos afetos e da imaginação. Permanecem na fé inegociável da sua racionalidade como único meio para

construção do progresso, realização dos direitos humanos e de sociedades justas. O paradigma racionalista resiste, permanece na

essencialidade do ar que respiramos, reclama atenção e exige coerência. Permanece o interdito sobre as paixões, a loucura, as

“anormalidades”. A castração dos desejos, a negação dos sentidos.

 

É certo que a produção de mundo — de conhecimento do qual não escapa o conhecimento jurídico e suas práticas — fundada nessa

racionalidade pretende eliminar da vida tudo o que lhe é essencial: a sua complexidade; as suas densas e coloridas teias, que a

tornam imprevisível, caótica, catastrófica.

 

Um novo estatuto para a produção dos saberes que privilegie zonas do conhecimento que foram negadas, que agencie e legitime a

intuição e a sensibilidade como produtoras de conhecimento, que possa relativizar a fé irracional na racionalidade se faz oportuno,

para que possamos encarar a encarar a vida na sua complexidade, para que possamos nos encontrar na nossa dimensão humana,

demasiada humana.

 

Direito e Arte, e sua forte virada epistêmica, propõe que o conhecimento jurídico e as práticas jurídicas sejam agenciados também

pelos saberes dos sentidos, pela imaginação, pela sensibilidade e não apenas por uma racionalidade que engessa os juristas nas suas

ficções normativas.

 

Nessa cartografia, observo uma oportunidade: a possibilidade de reinvenção das práticas jurídicas, agora atravessadas pela Ética da

alteridade. Uma Ética que me coloca em uma posição de abertura para o outro, para sua memória; que me dá a oportunidade de me

colocar no seu lugar e dimensionar a sua dor. Inaugurando um espaço de alteridade e verdadeiro dialogo.

 

Direito e Arte é, assim, uma complexa e ousada proposta de uma nova concepção para o Direito.
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[1] Alteridade significa reconhecer o outro como igual, colocar-se no seu lugar na relação interpessoal, com valorização, consideração, identificação, e diálogo. A
prática da alteridade leva em conta sempre os fenômenos da complementaridade, da intersubjetividade e da interdependência, no modo de pensar, de sentir, de agir;
pretende conduzir da diferença à soma nas relações interpessoais entre os seres humanos, na medida em que propõe estabelecer uma relação construtiva e de
reconhecimento com os diferentes, na medida em que se identifique, entenda e aprenda a aprender com o contrário. Lévinas (1997; 1988) prioriza a busca do sentido
do humano, onde se verifica a possibilidade da relação metafísica do mesmo com o outro, sem que o outro se reduza ao mesmo, nem o mesmo se absorva na
identidade do outro, mantendo, cada um, a condição de separação e a verdadeira relação de alteridade. A relação de alteridade torna-se lugar originário da construção
do sentido. Na relação com o outro, efetiva-se a possibilidade de verdadeira convivência dar-se sem padecer os horrores da violência do modo de pensar entificante e
totalizador. A alteridade é a visão e a inclusão do outro. Ética da Alteridade, assim, é a capacidade de conviver com o diferente,  indivíduo ou grupo, com um olhar
interior voltado justamente para o reconhecimento e acolhimento das diferenças. Significa reconhecer o outro em si mesmo, com os mesmos direitos, com os mesmos
deveres e responsabilidades. É uma ética não individualista que considera o outro o valor que se constrói no entre nós dos vínculos, possibilitando uma abertura, que
faz que nos coloquemos no lugar do outro, sentindo sua dor, vendo-o, ouvindo-lo.
 
[2] O movimento surrealista tem início no ano de 1917 na cidade de Paris, com as primeiras experiências e publicações de André
Breton, Louis Aragon e Philippe Soupault. O surrealismo quer-se uma filosofia, mas de “vida”, uma proposta de um modo de viver
e de pensar, que recusa o mundo tal como ele é e se propõe de uma só vez a “transformar o mundo” e “mudar a vida” em uma
revolta ao mesmo tempo política e poética; que recusa todas as formas de opressão de um mundo subjugado pelo racionalismo e
propõe o deslocamento para uma concepção de mundo onde a imaginação seja reconhecida como a matéria prima do real.
Pretendiam uma revolução da vida, uma tentativa de completa revolução do espiríto,  através de uma atividade totalitária de criação
por meio da imaginação, do amor, da loucura, da magia, da intuição e da poesia. Proclamavam a necessidade de trazer a arte para a
vida, de viver poeticamente. Apelavam ao poder do inconsciente, valendo-se da irracionalidade, da vida onírica e inclusive da
loucura para revelar os territórios inexplorados do espírito humano. Esta permanência criadora devia exercer-se numa liberdade
incondicional de sentir e de agir, fora das compartimentações da vida e da arte e com o desejo de recuperar o homem em sua
complexidade. Daí a ênfase dada ao instinto, ao desejo, ao sonho, às formas lúdicas do comportamento, à magia, a fim de se livrar
do homem mutilado, cortado, alienado, reduzido às categorias do fazer e do ter pelo imaginário moderno e capitalista.
Tentaram abrir um campo de renovação total para o homem, tanto com relação à sua própria vida como com relação à vida dos
homens em sociedade, e à evolução das formas de pensamento, através das portas da imaginação. Acreditavam ser possível um
novo homem, uma nova sociedade, longe dos reducionismos e crueldades das sociedades modernas e capitalistas. E, para que essa
sociedade se instituísse, para que esse novo homem surgisse bastava que se abrissem as portas da imaginação, que o mundo fosse
re-encantado pela poesia, pela possibilidade de sonhar. Sonhar! Não o sonho de consumo da última mercadoria lançada e propagada
pela mídia, mas o sonho que vem da singularidade de cada um.
A intenção dos surrealistas era constituir no seio de nosso mundo hiperlógico, de um saber conquistado somente em vista da
utilidade, um universo mágico. Um universo fundado nos recursos profundos e geralmente inexplorados do homem, nas leis
misteriosas de uma realidade em cujo limiar se detêm as explicações conjecturais da ciência.
Entendiam que a verdadeira revolução a realizar é aquela que proporciona as mudanças da vida, dos costumes, dos sentimentos, dos
valores, das crenças: a revolução social que destruirá o estado inviável em que se encontram, em que se encontra a maioria dos
homens. Do contrário se combaterá sempre com valores que pertencem ao estado anterior, só haverá novidade quando algo
diferente aparecer, e esse diferente está em cada ser, em cada indivíduo, na busca e no encontro dessa singularidade, da sua
autenticidade, dos seus desejos, dos seus verdadeiros desejos, longe de toda a repressão imposta pela sociedade da “razão”.
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LAW AND SUBJECTIVITY IN GRACILIANO RAMOS

Thiago Freitas Hansen

RESUMO
O presente trabalho busca na literatura modernista brasileira de Graciliano Ramos uma pista do
debate nacional entre a cisão entre cultura e natureza, feito de maneira diversa ao praticado no
início da modernidade européia. Utilizando-se da interdisciplinariedade entre História Ambiental e
Antropologia Jurídica, o artigo usa como fonte de análise o romance “Vidas Secas” e em especial
os personagens Fabiano e Baleia, formalmente opostos pelo mundo da cultura e natureza, mas
materialmente confusos no ínterim do livro. Desta feita, o texto expande sua discussão para a
temática do conceito de sujeitos de direito e personalidade, com finalidade de buscar
fundamentação para a temática dos Direitos dos Animais no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: subjetividade; cultura; natureza; direitos dos animais; Graciliano Ramos

ABSTRACT
The present article seeks in the brazilian modernist literature of Graciliano Ramos a clue to the
national debate about the split between culture and nature, made in a different way of those
prevailing in the beginning of European modernity. Using interdisciplinarity between
Enviromental History and Juridical Anthropology, the text uses as a source the novel “Vidas
Secas”, specially the characters Fabiano and Baleia, which are formally opposed by the world of
culture and nature, but materially confused in the meantime of the book. The text expands its
discussion to the theme of the concept of legal persons and personality, with the purpose to
seek for reasons to the topic of Animal Rights in Brazil.
KEYWORDS: subjectivity; culture; nature; animal rights; Graciliano Ramos

INTRODUÇÃO

 

            Poucas áreas de atuação humana podem lidar com problemas tão profundos e com uma clareza
inigualável como a Arte. Um de seus ramos, a literatura, foi responsável pela elaboração das grandes
dúvidas da humanidade e, muitas vezes, pelas grandes respostas aos problemas.

            A utilização da literatura, especialmente a de Graciliano Ramos, para compreender a condição
humana, balizando-se em estudos de Antropologia Jurídica e História Ambiental, forma um arcabouço
interdisciplinar que põe em xeque e acabar por repropor o conceito de ser humano e, por conseqüência, a
ideia de sujeito de direito.

            A modernidade brasileira, especialmente a literatura modernista da década de 30 e 40 trabalhou a
temática da atuação humana na natureza com grande maestria e peculiaridade. Vidas Secas, Grande
Sertão: Veredas, Macunaíma, entre outros clássicos e contos esparsos de Clarice Lispector, Carlos
Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, formam uma verdadeira tendência intelectual de se discutir e
pensar sobre o conceito de cultura e de natureza, e na mesma medida, o conceito de ser humano e animal.

            A proposta do presente texto é relacionar a literatura nacional com estudos interdisciplinares da
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área das ciências humanas para buscar uma forma de justificar uma possível posição de sujeitos de direitos
a animais não-humanos, o que formaria a expressão já comum na Europa e nos Estados Unidos: Direito
dos Animais.

 

1. ANTROPOLOGIA JURÍDICA E HISTÓRIA AMBIENTAL: BREVES NOTAS
METODOLÓGICAS

Graciliano Ramos, escritor moderno, em 1938 escreveu seu Vidas Secas, contendo a seguinte
reflexão vinda do personagem Fabiano:

 

- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E,
pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros.
Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia,
cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente.
Corrigiu-a, murmurando:

- Você é um bicho, Fabiano.

(2009, p. 18-19)

 

No enredo do romance destila-se que Fabiano é um homem ligado ao meio. Assume-se como
animal da seca e possui orgulho de sua condição. O sertanejo atinge – muito embora involuntariamente –
um grau de abstração do conceito de natureza que permite uma quebra da barreira então dita
intransponível do ser humano em face do mundo natural. Com a passagem do referido romance é possível
trilhar e identificar as estruturas da relação homem-natureza e suas mudanças no tempo, sobretudo em face
das sensibilidades ontológicas entre o ser humano e o animal não-humano.

A milenar relação homem-natureza sofre diversas mudanças durante o tempo, sendo justamente
estas mudanças o objeto de estudo da História Ambiental e da Antropologia Jurídica, áreas em que o
presente texto busca se apoiar. Paulo Henrique Martinez (2006, p. 59), aduz que dentre as três frentes
possíveis de trabalho da História Ambiental uma se foca no que ele denomina de “mapas cognitivos do
mundo”, que seriam “o exame das racionalidades e dos sentimentos”, assim como as “formulações
intelectuais e afetivas da relação entre os homens e a natureza”. Assim, o estudo da Antropologia Jurídica
e suas relações com a religião, ciência e cultura não estão desvinculadas da História Ambiental, mas
acabam por embasar e ampliar o espectro de percepção do universo que se forma em torno da relação
homem-natureza.

A busca dos motivos e implicações da cisão entre os conceitos de natureza e cultura se alinham
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com os princípios da Antropologia Jurídica e da História Ambiental, pois, nas palavras de Roberto Carlos
Massei (2007, p. 228)

 

(...) a relação dos homens com o (meio) ambiente é construída e reconstruída ao longo de sua
existência, na medida em que denotam modos diferentes de concepção e percepção do tempo histórico
e de intervenção e transformação dos recursos 'disponibilizados' pela natureza. Isso constitui a base
para a formação do ambiente como espaço e categoria, isto é, como meio sociotécnico e como
representação da natureza.

Meio ambiente, portanto, é uma construção histórica ao mesmo tempo material e simbólica. Material,
porque sua composição física pode ser modificada pela técnica, eminentemente humana. Simbólica,
porque se constroem e se reconstroem representações da natureza, ou seja, formas de pensá-la que
mudam ao longo do tempo. Nesse sentido, natureza pode ser entendida como invenção da
modernidade. (Grifos no original)

 

E por mais que seja necessário que se faça incursões a tempos mais remotos, a temporalidade do
presente texto funda-se principalmente na modernidade, justamente por este ser o período fértil à criação
da natureza como conhecida ainda hoje.

 

 

2. A CISÃO ENTRE CULTURA E NATUREZA: O LUGAR DO DIREITO

O tema da separação dos mundos entre homem e animal[1] já é discutido há longa data, podendo
ser resgatado, por exemplo, na filosofia grega que discorria sobre a phýsis. Mas é na modernidade que as
diferenças entre o cultural e o natural se acentuam e atingem seu ápice. O antropólogo Edmund Leach
(1985, p. 68) aprofunda-se nesta análise afirmando que

 

No sistema de ideias anterior, não se punham os problemas da relação entre matéria e espírito, uma vez
que se assentara em que havia um princípio imanente único, capaz de explicar os movimentos dos
corpos celestes, o crescimento e a decomposição sazonais das plantas, o ciclo da vida do individuo ou o
destino das nações. ‘Não havia mundo material desprovido de espírito, nem mundo espiritual sem
materialidade’. (...) Mas, a partir do século XVII, o ‘espírito’ e a ‘matéria’ tinham-se tornado entidades
separadas, e o mundo mecânico, objectivo, físico, é identificado com a natureza, em oposição
potencial com o universo das construções do espírito humano, consideradas estas mais tarde, em
termos genéricos, como fazendo parte do ‘mundo da cultura’. Posição, como se vê, inversa da
formulada pelos Gregos, para os quais a ‘natureza’ (physis) representava o princípio espiritual do
desenvolvimento, da organização e do movimento ‘interno’ das coisas, contrapondo-se às ‘qualidades’,
em si objectivas e não naturais, que o engenho humano lograva atribuir-lhes. (Grifos no original)

 

            Garimpando a formação deste pensamento moderno, cabe no presente estudo compreender quais
fatores estabeleceram a cisão entre o espírito e a matéria, antes compreendidas de forma una e, hoje,
persistindo ainda um entendimento dualista-moderno. Ademais é necessário resgatar os conflitos entre as
diversas visões de mundo existentes tanto no cenário europeu quanto em terrae brasilis. Desta feita será
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possível compreender em que medida a personagem Fabiano servirá de exemplo para explicar a relação
homem-natureza.

            A reinterpretação moderna da doutrina cristã, adicionando elementos aristotélicos e estóicos, pôde
trazer em voga, por uma segunda vez na História e de uma forma muito mais incisiva, o antropocentrismo.
Em Gênesis[2] estaria o gérmen desta atitude, que seria então o argumento elementar da separação entre o
natural e o cultural.

            Como assinala Keith Thomas (1996, p. 22-23) no estudo das fontes inglesas, é no espírito da
Inglaterra de Tudor que a Bíblia seria relida e o relato da criação seria reexplicado. Os animais, as plantas
e os minerais teriam um único objetivo: servir ao homem. Além da mudança de atitudes em relação às
plantas e aos animais, o Ocidente selaria um novo afastamento aos ideais orientais de natureza.

            A adição do Novo Testamento ao Antigo Testamento atuou como uma “confirmação dos direitos
humanos sobre o mundo natural” (THOMAS, 1997, p. 22). Assim é possível dizer, com algum cabimento
que

 

a influência grega e estóica distorceu o legado judaico, de modo a tornar a religião do Novo Testamento
muito mais antropocêntrica que a do Antigo; e que o cristianismo ensina, numa escala jamais
encontrada no judaísmo, que o mundo todo se subordina aos objetivos do homem. (THOMAS, 1997, p.
30)

 

O jurista e sociólogo francês Alain Supiot traz em conta que esta releitura bíblica causou uma
inovação no próprio conceito de sujeito. Na modernidade, sobretudo nas Luzes, Deus então teria se
separado do Homem, mas ainda seria o fundamento último quanto ao seu lugar privilegiado no mundo.

 

Essa concepção, da qual somos herdeiros, é a da imago Dei, do Homem concebido à imagem de Deus e
como tal chamado a se tornar o senhor da natureza. Como ele, é um ser uno e indivisível; como ele, é
um sujeito soberano, dotado da potência do Verbo; como ele, enfim, é uma pessoa, um espírito
encarnado. Mas, concebido à imagem de Deus, o homem não é Deus. Sua dignidade particular procede
não de si mesmo, mas de seu Criador, e ele partilha como todos os outros homens. Daí a ambivalência
desses três atributos da humanidade, que são a individualidade, a subjetividade e a personalidade.
Indivíduo, cada homem é único, mas também semelhante a todos os outros; sujeito, ele é soberano, mas
também sujeitado à Lei comum; pessoa, ele é espírito, mas também matéria. Essa montagem
antropológica sobreviveu à secularização das instituições ocidentais, e esses três atributos da
humanidade se encontram, em sua ambivalência, no Homem das declarações dos direitos. A referência
a Deus desapareceu do direito das pessoas, sem que desaparecesse a necessidade lógica de referir todo
ser humano a uma Instância garante de sua identidade e que simbolizasse a proibição de tratá-lo como
coisa. (SUPIOT, 2007, p. 15)

 

Não foi apenas de fundamentos teológicos que a superioridade humana se fundou. Da mesma
maneira, o primado da razão e da liberdade, alicerçado na modernidade, foi motivo de igual maneira
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contributivo, e foi o responsável pela própria saída da teologia como forma única de explicação.

Esta racionalidade e liberdade moderna começou a buscar uma alternativa à resposta única vinda do
Deus pré-moderno para a superioridade humana, e fez isso com sucesso.

 

E foi só nos tempos modernos que a relação do sujeito com o objeto, do espírito e da matéria, tornou-se
um princípio geral da inteligibilidade e de dominação do mundo. Procedente da crítica humanista dos
saberes escolásticos e dos glosadores, essa nova maneira de compreender o mundo firmou-se nos
séculos XVI-XVII, com a idéia de uma ciência fundamentada no cogito cartesiano e de um ius
commune em virtude do império da razão e não mais em razão do império (‘non ratione imperii, sed
imperio rationis’). O período contemporâneo que se abre em seguida com as Luzes é marcado pelo
desaparecimento de Deus do palco institucional, e ele [o homem] foi por essa razão interpretado como
saído da religião e ‘desencanto do mundo’. (SUPIOT, 2007, p. 14)

 

É desta conclusão que o ser humano passa a reinar soberano, criando o mundo à sua representação
e não mais à representação de Deus. Eis também o período da afirmação da técnica.

 

A relação dos homens com as coisas é a de uma ‘inspeção’ da Natureza pela técnica, que já não é como
nas outras culturas uma bricolagem eficaz, mas o emprego do conhecimento científico que os homens
adquiriram das leis do universo. A prescrição divina, que dava ao homem a missão de se tornar senhor
do Universo, chegou, portanto, ao seu termo lógico: a demissão do próprio Deus e a monopolização
pelo homem da qualidade de sujeito num mundo regido por ele e repleto de objetos modelados à sua
imagem. (SUPIOT, p. 24-25)

 

Esta “tomada de poder” provocada pelo Homem em face do divino cria uma nova ditadura: a
tirania de Adão. Dominando tudo à sua frente e penetrando nas ex-propriedades de Deus, o indivíduo livre
garante sua imortalidade histórica e a total dominação da natureza. Meios não faltaram para este furto a
Deus, cabendo apenas justificar também de forma racional a sua atitude.

Com a posição privilegiada em relação a Deus, o ser humano busca uma diferença de gênero e não
só de grau em relação aos animais. Diversos intelectuais já pensaram sobre estas diferenças fundamentais.
Desde Aristóteles com a teoria do homem político até Levi-Strauss como o animal que cozinha.

A primeira delas e talvez a mais incisiva foi a concepção de que os animais não possuíam
inteligência, e foi largamente difundida, chegando ao cômico de haver relatos de diversos veterinários do
século XVII (THOMAS, p. 38-39) afirmando que os cavalos não tinham cérebro e ao abrir seus crânios
nada poderia ser encontrado. Tal teorização adicionava cada vez mais a razão no pedestal da dita
“verdade”, o que acabou por colaborar na fundamentação antropocêntrica.      

Como já demonstrado, o ápice desta fundamentação tem em Descartes seu mentor. Em 1630, o
filósofo francês chegou a afirmar em seu livro das Meditações que animais são
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meras máquinas ou autômatos, tal como relógios, capazes de comportamento complexo, mas
completamente incapazes de falar, raciocinar, ou, segundo algumas interpretações, até mesmo de ter
sensações. Para descartes, o corpo humano também é um autômato; afinal ele desempenha várias
funções inconscientes, como a da digestão. Mas a diferença está em que no seio da máquina humana há
a mente e, portanto, uma alma separada, enquanto os seres brutos são autômatos desprovidos de almas
ou mentes. Só o homem combina, ao mesmo tempo, matéria e intelecto. (THOMAS, 1997, p. 39)

 

            Mostrando então que os animais eram simplesmente máquinas, e carregando essa formulação
filosófica as suas mais drásticas conseqüências, Descartes afirmou que os animais não sentiam dor, e
acabou por fundamentar os Escolásticos o que garantiu o fim de uma possível crise interna na religião
cristã, qual seja, a de não se conceder um paraíso a estes “seres inferiores”, mas ao mesmo tempo fazê-los
sofrer em vida mundana.

            É por óbvio que tais afirmações, no mínimo estranhas mesmo à época, não ficaram sem críticas[3].
O teólogo Henry More, muito embora um humanista de relevo, dissera em 1648, por exemplo, que a
doutrina cartesiana era “assassina”. E talvez, como o mais imponente dos seus críticos modernos, Charles
Darwin dois séculos depois afirmara que “Aos animais, que tornamos nossos escravos, não gostamos de
considerar como semelhantes”. (THOMAS, 1997, p. 42)

            Desta feita, fica claro que as ideias intelectuais não formavam um monobloco, mas possuíam
fragmentações e contraposições. Entretanto, é possível dizer com alguma propriedade que o método
cartesiano e seu fulcro na racionalidade foi responsável por certo domínio no espaço intelectual europeu,
ainda mais quando do início da ciência.

            Por fim, Descartes, como analisou Keith Thomas (1997, p. 42), apenas conduziu

 

“a insistência européia no abismo entre o homem e os animais até a sua conclusão lógica. Um Deus
transcendente, externo à sua criação, simbolizava a separação entre espírito e natureza. O homem estava
para o animal como o céu estava para a terra, a lama para o corpo, a cultura para a natureza.” (grifo
nosso)

 

            Da mesma maneira Supiot discorreu:

 

Essa separação adquiriu, assim, um valor dogmático, quer dizer que ela tem a força de uma evidência
que esclarece o conjunto de nossa visão do mundo. Participam desse poder dogmático os pares
antônimos que acalentam o empreendimento científico: cultura/natureza, espírito/matéria, psique/soma,
ciências humanas/ciências exatas. (SUPIOT, 2007, p. 26)

 

Com a união de dois valores elementares ao pensamento moderno – antropocentrismo e razão – os
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animais viram-se marginalizados em relação ao ser humano, e o diálogo entre o ente natural e o ente
cultural mudou de Natureza-Homem para Homem-Natureza. A natureza perderia assim sua mistificação
divina e seria submetida à razão humana.

Este debate firmado na seara europeia dos séculos iniciais da modernidade chegaram ao Brasil
sobretudo durante a abertura do “despotismo esclarecido” de Marquês de Pombal que criou um liberalismo
à italiana[4], ou seja, esquivando-se das ideias liberais e revolucionárias francesas, mas se aliando aos
estudos racionalistas e protocientíficos das ciências naturais. Os intelectuais brasileiros preocupados com
as ciências naturais e a crítica ambiental tiveram epicentros muito bem definidos como demonstra José
Augusto Pádua (2004, p. 14):

 

a Universidade de Coimbra posterior à reforma de 1772, quando o ensino superior português começou
a afastar-se do domínio da escolástica medieval, aproximando-se das novas ideias de filosofia natural e
economia política que então se desenvolviam na Europa, e a Academia Real das Ciências de Lisboa,
fundada em 1779.

 

Neste sentido, a intelectualidade europeia e brasileira possuíam um denominador em comum, muito
embora seus objetivos fossem bem diferentes quanto ao uso do conhecimento moderno como se verá
adiante.

 A racionalidade moderna ganhou espaço até alcançar o campo moral. As distinções entre homens e
animais, agora tinham o objetivo de restringir atitudes dadas como “animalescas” e garantir a exploração
da natureza e em mesma medida do próprio “homem”. Houve então uma “hiperracionalização” de todas as
atitudes humanas.

            A mesma lógica aplicar-se-ia à todos aqueles que a modernidade negaria a razão, como os loucos,
os vadios, os mendigos, além dos criminosos. Ou seja, tudo que traria confronto ao império da razão
moderna seria relegado à animalidade. É deste contexto que surge, por exemplo, a referência negativa a
uma pessoa na forma de um animal, tão comum ainda hoje na sociedade. Gula, sexualidade, embriaguês
etc. eram atributos relacionados ao animalesco, mesmo sendo o homem e não os animais que agiam de tal
forma (THOMAS, 1997, p. 48). A partir de então, cultura e razão seriam conceitos indistintos, e natureza
significaria justamente a anti-razão.

Com a passagem de Graciliano Ramos é possível observar a ingerência de um “culturalismo” em
todas as atitudes e gestos humanos e a conseqüente estigmatização e marginalização do “natural”,
“animal” e “selvagem”.

            Quando Fabiano levanta a voz e toma a posição de que seria um homem, ele mesmo reconhece a
linha intransponível entre o ser humano e os outros animais. Em seguida se arrepende por reparar que lhe
falta um plus além de sua aparência física para assumir tal posição na escada ontológica. Assim o autor
reflete:
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(...) pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros.
Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia,
cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.
(2009, p. 18)

           

            Na passagem supracitada a impossibilidade de possuir propriedade e sua condição rústica negaram
a Fabiano sua cultura e na mesma medida sua humanidade. A visão de mundo do personagem possui
fundações na início da modernidade e as consequências inerentes a ela surgem no bojo do romance. Keith
Thomas ao estudar os teólogos ingleses do século XVII, remonta que “as bestas” “não tinham autoridade
para seu domínio sobre as criaturas que consumiam. Nem mesmo poder sobre suas próprias vidas.” E que
nas palavras dos estudiosos da época “(...) 'Podemos guiá-las a qualquer espécie de morte' (...) 'pois não há
como discutir que nós somos mais valiosos que eles'”. Na mesma forma, por óbvio que “as bestas” não
tinham poder de propriedade alguma.

            No Brasil não era diferente. José Augusto Pádua (2004, p. 110), por exemplo, ao analisar uma
sentença judicial do século XVIII que versava sobre terras do sul da Bahia ocupadas por índios e
quilombolas demonstra que o caráter das primeiras críticas ambientais brasileiras era também muito
antropocêntrico. Escreve o juiz Baltasar Lisboa,

 

Querem que à Marinha Real se destinem só as matas dos sertões da costa, habitadas de índios
selvagens e de negros fugidos em mocambos. Ainda assim não ficava esta propriedade segura, pelos
direitos... que reclamariam estes habitantes, e pelos danos da lavoura de que ficariam privados. E como
neste século de tantas novidades têm havido publicistas e doutores que têm escrito livros expressos
sobre o direito das bestas, quem sabe não dariam também boas razões aos orangotangos, tigres e
surucucus das matas grossas para se queixarem da violência e de uma indenização condigna à posse em
que estavam de viverem nestas brenhas?

 

            A análise do texto supracitado é fundamental para compreender de que maneira as categorias
intelectuais fisiocratas brasileiras trabalhavam a temática do indígena e do negro. A comparação com os
animais, e por sua vez com a animalidade, trás à baila justamente a superioridade de “ser humano”
europeu em face dos “animais” indígenas e africanos.

            Portanto, a indicação de que Fabiano era vermelho e queimado também não passa desapercebido.
A aparência física, sobretudo a segregação no que tange a cor da pele já é fato notório na História. A
antropóloga Lilia Moritz Schwarcz já denunciou as diversas formas de negação ao status humano baseado
em fatores para-científicos no século XIX. Da mesma maneira Boris Fausto (2009) o fez em recente
trabalho de micro história[5]. Neste sentido, a cor da pele da personagem também reafirma em sua psiqué
a imposta inferioridade.

            Seguindo o arrependimento da personagem de Graciliano, o fato de ser rude e rústico também já
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foi alvo de não se reconhecer a personalidade de um ser. Sir Thomas Pope Blount e outros observadores,
por exemplo, em 1693, dispuseram que

 

Ainda mais bestiais eram os pobres – ignorantes, sem religião, esquálidos em suas condições de
existência e, mais importante, não tendo os elementos que se supunha caracterizarem o ser humano:
alfabetização, cálculo numérico, boas maneiras e apurado senso de tempo. Os intelectuais desde muito
costumavam encarar as pessoas não letradas como sub-humanas. (...) 'não passam de seres rudes em
seu entendimento [...] é por metáfora que chamamos homens, pois na melhor das hipóteses nada mais
são que autômatos de Descartes, molduras e sombras de homens, que têm tão-somente a aparência para
justificar seus direitos à racionalidade. (THOMAS, 1997, p. 52)

 

            Fabiano nesta passagem perde sua humanidade para se tornar um animal de carga, animal de
guarda, enfim, um ser submisso. Entendido como instintivo, aculturado e relegado aos anseios da natureza.

            Da interpretação teológica e racional na condição humana poder-se-ia assumir que todos os
membros da espécie homo sapiens então seriam considerados seres humanos, entretanto, como foi supra
analisado a humanidade não possui balizas fixas, mas móveis conforme o tempo. A História já demonstrou
por diversas vezes que a condição humana se dá de um além da aparência física, das capacidades racionais
e da relação divina. A condição humana não está na ciência, na mera constatação biológica das
capacidades humanas. Esta condição se encontra no Direito moderno.

 

Pois cumpre primeiro ter pensado o espírito para considerar o corpo uma coisa. As noções de sujeito e
de objeto, de pessoa e de coisa, de espírito e de matéria se definem por oposição mútua. Uma não é
concebível sem a outra e jamais a ciência positiva poderia ter nascido sem elas. Cumpre realmente
postular que o homem é um sujeito capaz de razão para que a ciência seja possível. E essa definição do
ser humano não resulta de uma demonstração científica, mas de uma afirmação dogmática; é um
produto da História do Direito e não da História das Ciências. (SUPIOT, p. 13)

 

            A condição humana escapa aos atributos inerentes à espécie e assume a forma de uma máscara
invisível – a persona, máscara grega, que deu origem ao conceito de personalidade – que o seu sujeito ao
colocá-la é autorizado a ter direitos humanos. Esta é a faceta da linha divisória entre a humanidade e a
natureza.

 

Fiel a sua etimologia, a personalidade permanece uma máscara, mas é a máscara que permite a cada
homem participar plenamente da dignidade humana e ter acesso, pelo poder de seu espírito, de seu
cogito, ao conhecimento científico da Natureza. ‘No momento de subir nesse teatro do mundo, onde
até agora fui apenas espectador, avanço mascarado’ escreve assim Descartes no preâmbulo que ficou
famoso de suas cogitações. (SUPIOT, 2007, p. 29)

 

            Assim, é a personalidade jurídica – esse conceito genérico – e não a biologia e a teologia que seria
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capaz de unir o espírito humano à matéria humana. O cultural dominaria por fim o natural, criando a seu
favor um conceito sine qua non para a humanidade.

            Complementando esta conclusão é possível retornar a Graciliano Ramos, sobretudo ao momento
em que Baleia está morrendo:

 

Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, sinhá
Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e
aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava.
E, findo o cochilo, numerosos preás corriam e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha.

(...)

Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um
Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num
chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. (2009, p. 91)

 

No momento da morte de Baleia e na relação desta personagem com o enredo do romance
identificam-se formas de comprovar a tese acima exposta. Em primeiro lugar, o fato de um membro da
espécie canina ser uma personagem com pensamento e atitudes racionais durante a trama já revela uma
atitude do autor em humanizar a cachorra. É o momento em que a personalidade responde pela
personagem, não importando sua espécie, cor etc. Baleia, neste sentido é tão humana (ou mais) que
Fabiano e sinha Vitória. Em segundo lugar, não é à toa que o autor não nomeia os filhos do casal, apenas
indicando-os como “menino mais velho” e “menino mais novo”, afinal eles estão muito mais ligados à
natureza do que a própria Baleia, que representaria em última instância o conceito de natural. Com aguda
ironia, o próprio nome da personagem representa fartura em um cenário de seca e pobreza.

Mas, indubitavelmente, o ponto culminante da utilização da cultura como única forma de
identificar a humanidade está no fato de Baleia possuir uma noção de paraíso, e consequentemente de
religiosidade. Esta, seria para o homem dos primeiros séculos da modernidade a mais importante forma de
inclusão do ser à esfera moral e ontológica de humano. Keith Thomas assim apresenta:

 

Ao contrário dos animais, o homem dispunha de consciência e instinto religiosos. Contava também
com uma alma imortal, ao passo que os bichos pereciam sem serem capazes de uma outra vida. Isso
não era motivo de pesa: ‘A vida de um animal’, na frase de um pregador seiscentista, era ‘longa o
bastante para uma existência animal’. Sugerir que os bichos pudessem ser imortais, dizia outro
pregador em 1695, constituía um ‘absurdo escandaloso’. A crença em que as bestas se extinguem com a
morte era muito importante, explicava ele, porque preservava a dignidade da natureza humana,
mostrando que há uma diferença essencial entre espírito do homem e as almas dos animais. (1997, p.
39)
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Portanto, Baleia é humana, e é assim que o leitor a identifica. Naturalmente um animal – assim
como os homo sapiens o são – mas é humana, pois possui espírito, que pode aqui ser entendido como
cultura. Ou seja, não é necessário ser homo sapiens para ser pessoa, mas sim possuir espírito/cultura,
persona/personalidade jurídica.

 

3. DIREITO E SUBJETIVIDADE

 

Esta cultura e personalidade, ressalte-se uma vez mais, tem momento histórico, valoração moral e
etnocêntrica. Ora, é só resgatar a catequese indígena e a fundamentação da evangelização colonial para se
ter em mãos que estava ocorrendo uma salvação às pobres criaturas aculturadas. Assim é compreensível o
fato de que os índios, por mais humanos que fossem corporeamente, estavam longe da humanidade
espiritual. Novamente Keith Thomas assinala:

 

Mas igual atitude de exclusão do outro se notava, em escala ainda maior, face aos povos ‘primitivos’
que não dispunham de atributos como os que também faltavam aos animais: tecnologia, linguagem
inteligível, religião cristã. Muitos, dentre os primeiros exploradores, concordariam com Gibbon que ‘o
ser humano bruto, sem artes e sem lei, [...] mal pode ser distinguido do restante da criação animal’. A
cultura era tão necessária ao homem com a domesticação às plantas e aos animais. Robert Gray
declarava, em 1609, que ‘a maior parte’ do globo era ‘possuída e injustamente usurpada por animais
selvagens [...] ou por selvagens brutais, que, em razão de sua ímpia ignorância e blasfema idolatria, são
ainda piores que os animais’. (1997, p. 50)

 

Aqui há o retorno à hiperracionalização do mundo moderno e a elevação da cultura européia e
branca à condição de verdade e de humanidade. Assim, como já ressaltado, a condição de tratamento
animal está diretamente relacionada com a condição de tratamento do próprio homem, como já assinalou
Mahatma Gandhi ao afirmar que “a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que
seus animais são tratados”. Assim, a desumanização foi um requisito necessário aos maus tratos dos
animais e dos homens sem humanidade.

Esta passagem – retornando a Edmund Leach (1985, p. 78) – coaduna com o problema da
culturalização dos conceitos já que “a ideia de natureza como pólo oposto a cultura é, com efeito, em si
mesma, um produto cultural. O conteúdo efectivo da 'ideia de natureza' muda (...)” a medida em que se
muda a geografia e – na mesma forma – o tempo histórico. Desta feita, esta construção histórica da
personalidade foi e ainda é, em certa medida, responsável pelas grandes exclusões e marginalizações da
sociedade vistas com “naturalidade”. Terry Eagleton, por exemplo, afirma que

 

De Edmund Burke a Michael Oakshott, é o historicismo, e não a estase metafísica que tem sido uma
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das ideologias dominantes do conservadorismo europeu nos últimos dois séculos. E alguns preconceitos
culturais realmente parecem ser pelo menos tão tenazes quanto hera ou cracas. É mais fácil extirpar
ervas daninhas do que o sexismo. Transformar toda uma cultura seria muito mais trabalhoso do que
represar um rio ou arrasar uma montanha. Nesse sentido, pelo menos, a natureza é uma matéria bem
mais tratável do que a cultura. De qualquer modo, as pessoas nem sempre suportam estoicamente
aquilo que consideram natural. O tifo é natural, mas gastamos muita energia tentando erradicá-lo.
(EAGLETON, 2005, p. 136)

 

            Portanto, o Direito moderno é utilizado no debate intelectual como forma de justificar a visão de
mundo desta modernidade colonizadora, exploradora e imperial, relegando o conceito de personalidade a
apenas uma parcela da população – os brancos europeus.

Assim, como o Direito é um mecanismo de manutenção de uma visão de mundo, a personalidade
jurídica ainda atua de forma simbólica no mundo coevo. Cabe então ressaltar o que já havia sido
pronunciado por Blaise Pascal no século XVII, ao identificar a montra desta subjetividade.

 

Os nossos magistrados têm conhecido bem esse mistério. As suas vestes vermelhas, os seus arminhos,
que os envolvem em mantos felinos, os palácios onde exercem a justiça, as flores de lis, todo esse
augusto aparelho é muito necessário; e se os médicos não tivessem sotainas e mulas e os doutores não
tivessem barretes quadrados e becas demasiado largas e de quatro panos, nunca teriam enganado o
mundo, que não consegue resistir a essa montra tão autêntica. Se aqueles últimos detivessem a
verdadeira justiça e se os médicos possuíssem a verdadeira arte de curar, não teriam necessidade de
barretes quadrados; a majestade dessas ciências seria por si própria suficientemente venerável. Mas
lidando apenas com ciências imaginárias, é-lhes necessário lançar mão desses vãos instrumentos que
impressionam a imaginação daqueles com que têm de tratar; e é deste modo, que se dão ao respeito.
(1988 p. 22)

 

Entretanto, o impacto destes conceitos na “cultura popular” revela que não houve uma pacífica
aceitação dos termos impostos por parte dos intelectuais. Muito pelo contrário, a sociedade como um todo
agiu de forma completamente diferenciada do pregado pelas academias.

Ademais, destaca-se que o grupo de intelectuais acima analisado não era único, - haja vista que a
temática das mentalidades já foi superada no debate entre antropologia e história na década de 70 - ,
havendo diversas divergências fundamentais no tema do tratamento da natureza e na concepção do índio.

 

CONCLUSÃO

É possível concluir com o presente texto, que a noção de personalidade é construída historicamente
por um grupo de intelectuais da modernidade européia, que só encontra sua correspondência no Brasil no
início do século XX.

Assim sendo, a intelectualidade da modernidade tardia brasileira põe em pauta a posição dos
homens e animais no mundo de forma completamente diversa da européia, buscando desmistificar esta
construção simbólica que difere como pólos opostos o homem do mundo natural.
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Fica clara esta observação ao se trabalhar com personagens como Fabiano em contraposição a
Baleia, em que o primeiro é inserido no lócus dos animais, enquanto Baleia, o bicho de estimação da
família, possui características e propriedades muito mais humanizadas que os próprios seres humanos do
romance.

A partir destes passos é possível balizar uma filosofia dos Direitos dos Animais brasileira e a
construção do conceito de especismo – termo já cunhado nos hemisfério norte – na realidade de um país
de modernidade tardia como o Brasil.
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[1] Entenda-se animal como filete de um conceito de infinitas proporções, qual seja, a natureza. Elenca-se
a palavra animal neste trabalho devido questão metodológica de recorte temático, focando assim o animal
propriamente dito. Uma possível distinção entre um animal e uma árvore, assim por dizer, será trabalhada
no decorrer texto, contudo deixa-se explícito a impossibilidade de se chegar ao conceito unitário e
definitivo que una as diversas escolas e intelectuais da ecologia.

[2] Felipe Fernández-Armesto (2007, p. 49) explica: “No primeiro capítulo do Gênesis, Deus cria o homem
à sua imagem como última palavra na criação e dá-lhe o domínio sobre os outros animais. O seu primeiro
comando é: ‘Enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os
animais que rastejam sobre a terra’. Embora formulado como uma percepção divina, esse comando era
também o reconhecimento de um fato cada vez mais óbvio: o poder das pessoas de transformar o seu
ambiente e explorar as outras espécies (...).”

[3]Rousseau, por exemplo, não poupa críticas ao cartesianismo como demonstra Luc Ferry (2009, p. 42-
43): “o momento decisivo se encontra em Rousseau, do qual se sabe contudo que foi também um dos
grandes iniciadores da sensibilidade romântica. Foi o primeiro a mencionar as consequências da distinção
cartesiana entre os animais e os homens sobre a emergência de um mundo da cultura especificamente
humano (Dilthey diria: de um 'mundo do espírito').

[4]              No mesmo sentido José Murilo de Carvalho expõe a formação do liberalismo brasileiro em seu
antológico texto “A construção da ordem/Teatro de sombras”.

[5]              É a história dos processos judiciais de Arias de Oliveira. Negro, pobre e interiorano, é visto
como principal suspeito de um brutal assassinato da década de 40. O peso de sua etnia floresce nos
procedimentos judiciais e nos testes um tanto quanto suspeitos que é submetido. Busca-se de toda maneira
incriminá-lo, mas maquiando a forma positivista e dita neutra da instrução criminal.
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DIREITO É JOGO: CONSIDERAÇÕES PRIMEIRAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A TEORIA
DOS JOGOS E O DIREITO

THE LAW IS A GAME: PRIMARY CONSIDERATIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
GAME THEORY AND THE THEORY OF LAW

Jaci Rene Costa Garcia

RESUMO
A pesquisa pretende investigar se a teoria dos jogos pode oferecer ferramentas para uma ação
mais eficaz no direito nas várias áreas de atuação, tais como na produção de teses, nas
decisões judiciais e nas diversas produções normativas. Para isso, a pesquisa procura aproximar
a teoria dos jogos de uma teoria do direito, refletindo sobre a necessidade da adoção de uma
percepção pragmático-sistêmica do direito e, sinalizando que uma percepção sistêmica das
realidades seria compatível com instrumentos da teoria dos jogos e serviria para se repensar
uma teoria do direito socialmente adequada. O presente texto desafia a capacidade de uma
teoria do direito dialogar e absorver um instrumental teórico de outra área sem perder a
identidade, entendendo-se como necessário o diálogo transdiciplinar para a realização de
diagnósticos corretos e para que a linguagem normativa tenha a carga eficacial esperada.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria dos Jogos - Teoria jurídica – Linguagem

ABSTRACT
The research aims to investigate if the Game Theory can provide tools to a more efficient action
in the Law, in its several areas of actuation, such as in the production of theses, in the judicial
decisions, and in the several normative productions. To achieve this purpose, the research has
as objective approximate the Game Theory with a Theory of Law, considering its reflexes on the
necessity of adoption of a pragmatic-systemic perception of the Law and, indicating that a
systemic perception of realities would be compatible with the Game Theory tools and would be
fit to rethink a socially adequated Law theory. The present text imposes challenge to the
capacity of a Theory of Law to converse and absorb a theoretic instrumental from another area
without losing its identity, it being understood as necessary the transdisciplinary dialogue to the
creation of correct diagnostics in order to the normative language have the expected efficacious
content.
KEYWORDS: Game Theory - Theory of Law - Language.

1 INTRODUÇÃO

 

A pesquisa estabelece como premissa básica o fato de o direito se encontrar
sistematizado num conjunto de normas (regras e princípios) e, inobstante a influência de outros
sistemas e da própria organização (aspectos internos e externos), tais normas servem de
referência e de amplos delimitadores às respostas judiciais. Partindo da constatação de que o
direito possui um horizonte formal e hierarquizado (que as construções procedurais são levadas
em conta pelos intérpretes), o que significa dizer que a pesquisa considera que a linguagem do
jurista é uma linguagem derivada de um conhecimento específico e que possui referência
sempre a um determinado Ordenamento. Ocorre que embora reduzido a um universo formal,
cristalizado em textos produzidos a partir de regras internas do sistema, a plurissignificação da
linguagem conduz a um universo de respostas possíveis e, nesse sentido, apropriadas à
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utilização de estratégias para a atuação do jurista, compreendido como “jogador” no sistema.

Com a modelação do espaço de atuação do jurista pela linguagem jurídica, propõe-se
com o estudo investigar se o direito pode ser percebido como um jogo e, nesse sentido, se a
proposta de busca de identidade entre conceitos distintos como direito e jogo, diferenciados pela
etimologia e pela semântica, pode auxiliar na compreensão do direito, este concebido como
produto da cultura naturalizado semiologicamente pela linguagem.

A contribuição do trabalho para a teoria jurídica seria o de olhar o direito a partir da
teoria dos jogos, permitindo a compreensão do processo judicial como uma série de decisões
praticadas pelos operadores do direito dentro dos limites estabelecidos pelo sistema Direito e,
ainda, estando aberto a possíveis interferências de outros sistemas, sendo permeado sempre por
algum grau de incerteza.

A pesquisa[2] encontra justificativa na tentativa teórica de demonstrar que a percepção
estratégica e sistêmica do direito contribuiria para que os juristas e a sociedade tivessem as suas
frustrações e tensões aliviadas. Parece cada vez mais necessário o entendimento da complexa
teia de relações que envolvem os agentes em sociedade e como aprender com as expectativas
não realizadas, entendendo que as decisões jurídicas podem ser modeladas dentro de uma
perspectiva da teoria dos jogos, dentro de uma perspectiva de redução de incertezas,
contribuindo a um maior controle intersubjetivo dos passos do caminho a ser percorrido no
direito. Nesse contexto, o próprio procedimento – com suas fases - legitima a decisão final,
sendo importante para a comunidade jurídica compreender a racionalidade da dinâmica do
caminho e as interações entre os participantes do processo judicial, bem como entender que a
adoção de estratégias pode minimizar as sinuosidades próprias da empreitada judicial que
enfrentam e/ou das interações do direito com outras áreas do conhecimento.

Partindo para o desenvolvimento da temática, pretende-se apresentar uma relação entre
jogos e direito, servindo-se basicamente da obra de Huizinga que demonstra uma anterioridade
do jogo que já aparece na natureza antes mesma de uma racionalidade produtora do jogo como
fenômeno da cultura, indicando a amplitude do conceito de jogo. Na seqüência, apresenta-se o
processo como espaço onde o direito se realiza num cenário de um jogo estratégico que,
embora complexo, afasta-se de um jogo de azar onde o caráter aleatório é predominante. Passo
seguinte, são relacionados elementos da teoria dos jogos com o direito, permitindo-se realizar
algumas inferências ligadas à resolução das questões propostas: (a) se o direito pode ser
compreendido como um jogo, que possui ações seqüenciais e simultâneas; (b) se o direito exige
dos agentes um comportamento estratégico; (c) se há reciprocidade nas ações e se as
ferramentas da teoria dos jogos podem auxiliar na compreensão do direito e (d) se a pesquisa
pode indicar, ao menos, a possibilidade da teoria dos jogos merecer um olhar exploratório dos
pesquisadores a fim de verificar se conceitos como os de cooperação/deserção, equilíbrio de
nasch, decisão ótima, inerentes à teoria dos jogos possuem alguma funcionalidade e/ou
condição de explicação para o que acontece no direito.  
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2 O LÚDICO E O HUMANO EM JOHAN HUIZINGA: O PROCESSO
IDENTIFICATÓRIO HUMANO E AS PRIMEIRAS RELAÇÕES ENTRE JOGO, DIREITO E
RACIONALIDADE

                                  

Rastrear na obra de Huizinga o significado de jogo é demonstrar a extensão do signo e
tudo o que representa ou assume ou pode assumir semanticamente. Com tal propósito, realiza-
se uma incursão sobre o jogo, o humano e o lúdico. Percebe-se que em qualquer época ou
classe social, o jogo está na gênese do pensamento, da descoberta de si mesmo, da
possibilidade de experimentar, de criar e de transformar o mundo, assumindo o conceito de jogo
um papel central para a civilização. As atividades humanas, incluindo filosofia, guerra, arte, leis e
linguagem, podem ser vistas como o resultado de um jogo, passando tal análise a ser objeto de
uma reflexão mais profunda a partir do final do século XIX. Assim, o jogo, do ponto de vista
científico, torna-se alvo de estudo de psicólogos, psicanalistas e de pedagogos em geral,
surgindo a partir daí um rol de teorias na tentativa de explicar seus significados. O ato de jogar
passa a ser considerado como um fator fundamental no processo de desenvolvimento humano e
os jogos passam a ter abordagens de um paradigma naturalista, onde as atividades lúdicas
espontâneas tornam-se alvos de investigações.

 Huizinga (2004) argumenta que o jogo seria uma categoria absolutamente primária da vida, tão
essencial quando o raciocínio para o homo sapiens e a fabricação de objetos para o homo faber, visando
com a denominação  homo ludens, inferir que o elemento lúdico está na base do surgimento e
desenvolvimento da civilização, definindo-se como:

“uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço,
segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente de
vida cotidiana.” (HUIZINGA, 2004,  p. 06)

 

Provavelmente duas questões que geram rejeição a qualquer tentativa de aproximação
entre direito e jogo é a alegria e a diferença de uma vida cotidiana. Há de se ressaltar que a
alegria não se contrapõe a seriedade própria do jogo judicial, sendo que o riso[3] não pode ser
compreendido como uma instância fora do próprio direito. De forma análoga, ao se diferenciar
de uma vida cotidiana o jogo se situa num cenário de representação, num lugar onde pode
servir de modelo à própria vida.
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De fácil constatação que o ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, fazendo
parte da condição humana que sempre manifestou impulso para o jogo (HUIZINGA, 2004, p.
04). Isto pode ser observado nas sociedades mais arcaicas, pois mesmo as atividades que visam
às necessidades vitais primitivas são assumidas com caráter lúdico. Na medida de sua evolução
a ludicidade do homem primitivo passou a ser controlada na proporção em que foi
desenvolvendo habilidade para o trabalho.

O homem constitui-se de forma complexa em múltiplos homos (homo sapiens , o homo
faber e o homo ludens), sendo que este último foi se perdendo na espécie humana em função
da necessidade de trabalho do homem. O homo sapiens, de racionalidade e sabedoria faz surgir
o homo faber, e o trabalho passou a ocupar grande parte da ludicidade humana e, nessa
perspectiva, diz-se que o homo faber derrotou o homo ludens.

Os jogos e as brincadeiras podem ter sofrido inúmeras transformações em diferentes
contextos sociais, mas o prazer de brincar e o impulso para jogar não mudaram, bastando a
observação na nossa sociedade atual das filas que se formam nas lotéricas para a realização das
apostas em jogos permitidos pelo Estado. Constata-se que desde o homem primitivo até o
advento das instituições educativas, as atividades lúdicas perpassaram o contexto social e
familiar de forma natural e espontânea. A evolução do homem na sociedade é que vai aos
poucos desprezando o lúdico, e o que é pior, associando ao ócio, como se este fosse pernicioso
e miserável. Começa a se estabelecer o tempo e o lugar para as atividades lúdicas, para as
brincadeiras e para os jogos.

A distinção entre trabalho e lazer começa a acentuar-se e, desde então, a desvalorização
dos jogos passa a ser reflexo da menos valia associada ao lúdico, vindo o homo ludens a perder
espaço para o homo faber, refletindo-se no contexto educativo e social, constituindo-se em algo
que se atualiza no tempo e que se apresenta na dicotomia dos conceitos trabalho e lazer. O
caráter que os jogos vão assumindo no processo de evolução da sociedade passa a ser
relacionado ao divertimento, com espaço e tempo delimitados. O não apagamento completo do
homo ludens frente às exigências do homo faber, restringe-se a constituição e a defesa pelo
humano de um tempo/espaço próprios para a diversão e o lazer.

Com Huizinga é possível inferir que o jogo é campo onde o homem dá azo às evasões
do real, permitindo aos jogadores vivenciarem um outro tempo/espaço, fazendo valer a
liberdade e a sua criação. Vivido como em um “lugar outro” (HUIZINGA, 2004, p. 21), fora da
mundanidade, o espaço do jogo assume uma dimensão plena de escape, donde são desveladas
algumas notas que caracterizam o jogo, tais como os limites de tempo e espaço, a evasão da
vida real com a abstração própria do jogo, a pressuposição da liberdade, a criação de uma
ordem com regras, a tensão, a incerteza e o acaso.

O ato de jogar remete a idéia de movimento onde fica implícita a liberdade que deve
permanecer no seio do próprio rigor do jogo para que ele conserve sua eficácia. Estar no jogo é
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estar livre e ao mesmo tempo preso a seu mecanismo “o que se designa por jogo surge, desta
vez, como um conjunto de restrições voluntárias, aceites de bom grado e que estabelecem uma
ordem estável, por vezes uma legislação tácita num universo sem lei”. (HUIZINGA, 2004, p.12)
Os limites do jogo estimulam a faculdade inventiva dentro destes próprios limites, constituindo-
se no campo para a criatividade que objetiva maximizar os resultados e alcançar a vitória.

O nascedouro da reflexão de Huizinga traz um elemento comum às teorias existentes
sobre jogos: “todas partem do pressuposto de que o jogo se acha ligado a alguma coisa que
não seja o próprio jogo, que nele deve haver uma espécie de finalidade biológica”. (2004, p.4)

Se é possível entender que o jogo exige uma interação e emerge em contextos sociais, e se
aprendemos com Maturana[4] que os sistemas sociais se caracterizam - enquanto fenômenos gerados por
seres vivos - como uma conseqüência das operações próprias dos seres vivos, podemos inferir que: (a) um
sistema vivo já vem internamente determinado, (b) a congruência entre sistema vivo e a circunstância na
qual ele existe deve estar sempre presente para que a adaptação, e, conseqüentemente, a conservação de
identidade de um dado sistema vivo, possa ser mantida, (c) há uma relação de congruência entre ser vivo e
meio que Maturana denomina de acoplamento estrutural, (d) o conceito de acoplamento estrutural pode
dar conta da transposição de algo natural que brota em processos culturais, assim como permitir uma
explicação para a finalidade biológica do jogo.  (MATURANA; VARELA, 1994)

Retornando a Huizinga, percebe-se que a questão possui uma complexidade ainda maior
do que a derivação biológica, intuindo que o ser humano joga por questões que transcendem
explicações a nível biológico, pois para ele há no jogo uma fascinação que pode ser a própria
essência do jogo[5]. Joga-se por desejo. Na tensão e na alegria do jogo é possível, pela própria
natureza humana, cumprir com as funções do jogo apontadas pelas inúmeras teorias existentes.

Nessa senda, a essência do jogo está relacionada ao divertimento, ao agrado e a alegria,
havendo, para o autor, uma absoluta independência do conceito de jogo por aproximação ou
afastamento a conceitos como divertimento, beleza, vivacidade, graça, ritmo, harmonia. Para ele
estas categorias estão ou não explícitas nos jogos, mas não são capazes de contribuir
incisivamente para sua definição.

 

[...] o jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O
conceito de jogo deve permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das quais exprimimos a
estrutura da vida espiritual e social. (HUIZINGA, 2004, p.10)

 

Partindo-se da premissa de que a ludicidade pode ser compreendida como uma atividade
prazerosa, e de que o elemento lúdico se mantém forte e vivo na cultura contemporânea e se
expressa não só nas formas em desenvolvimento dos esportes, bem como na crescente
transformação em jogo e espetáculo de muitas formas da vida social, e mesmo, da vida política,
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sem dúvida que atingem o direito interno e as estratégias das relações internacionais entre
Estados, sendo importante a tornar clara a relação entre direito e jogo.

A rigor, infere-se que a civilização pode ser vista como um jogo, governado por certas
regras, e a verdadeira civilização exige também o espírito esportivo, ou seja, a capacidade de
jogar conforme as regras combinadas. Assim, o jogo só é jogo porque existe um sistema de
regras (ludus) que norteia as ações de quem joga. Este sistema permitirá que os jogadores, em
iguais condições, sejam submetidos à prova. A superação de si próprio como limite para superar
o outro dá ao jogo um caráter de competitividade. Esta é uma característica importante do ato
de jogar que leva a apontar uma tênue distinção entre jogo e brincadeira, pois nesta o sentido
competitivo não é tão marcante.

Todavia, no jogo sempre existe algo em questão, o seu sentido, que determina sua
carga intensa e múltipla de significados[6], sendo importante inferir que inobstante a ludicidade
envolvida os sentidos se constroem num campo representacional onde os conceitos
desempenham um papel fundamental.

Com Vygotsky (1987) é certo dizer que os conceitos se apresentam como produto de
processos de construção conjunta de significações, não sendo entidades estáveis, “possuídas”
pelo sujeito. Verifica-se que o Sistema Direito também é dirigido por um meta-sistema lingüístico
que limita a ação dos juristas e, ao mesmo tempo, cria as condições de construção de
significados dentro do Ordenamento que pode ser compreendido como verdadeiras “teias de
significados”, onde a interferência dos juristas no “jogo judicial” e as relação com a
externalidade irão contribuir para o processo de decisão que pode ser visto como processo de
construção coletiva do significado.

É na amplitude do conceito de jogo trazido por Huizinga que se pretende identificar o
direito como Jogo aproximando a teoria dos jogos da área das ciências sociais, propondo-se um
diálogo transdisciplinar. Assim, aprofundar os conhecimentos na teoria dos jogos é idêntico a
aprofundar os conhecimentos no Direito, contribuindo para que se adote uma nova postura
diante das situações concretas e aprendendo constantemente com o fluxo dos acontecimentos
dentro do jogo judicial. Jogar é observar o jogo, ser prospectivo, observar as alterações de
cenário, rever estratégias, interagir em situações complexas e desenvolver a capacidade de se
deslocar a ponto de observar a própria observação.

 

3 A COMPLEXIDADE DO JOGO JUDICIAL: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO
TERRITÓRIO ONDE SE CONSTRÓI A LEGITIMAÇÃO DO “DIALETO JURÍDICO”

Compreender o direito como um jogo traz como necessidade a delimitação de um espaço onde o
direito se realiza, sendo essencial identificar a importância do uso dos símbolos e de uma linguagem
própria do mundo jurídico na busca da legitimação da atividade dos próprios juristas frente à sociedade.
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Passa a ser objeto de estudo a busca de entendimento de como esses símbolos e recursos lingüísticos
atuam junto à sociedade como delimitadores de cenários de atuação e, em si mesmo, tornam-se
protagonistas de uma aceitação e legitimação do direito imposto a todos.

Desenvolvendo a reflexão sobre o jogo no plano da cultura humana, muito embora

aquele fenômeno não se circunscreva a esta, as dimensões da linguagem
[7]

 e do simbólico são
privilegiadas pela análise de Huizinga, uma vez que representam manifestação da racionalidade
humana e permitem a comunicação nos jogos mais complexos. Nesse sentido, há que se
compreender o direito circunscrito a um sistema sujeito a regras que permitam a redução de
complexidade e a produção de respostas, aspectos que uma passagem pela teoria dos sistemas
no seu nascedouro já poderia trazer uma valiosa colaboração ao esforço no ponto tratado. 

Ao tratar de uma teoria dos sistemas, importante registrar alguns fragmentos de um
trabalho extenso de Bertalanff contribuindo para uma pecepção sistêmica das ciências (anos
50/60 do séc. XX) e, ao tratar dos rumos da Teoria dos Sistemas relaciona com diversas teorias
existentes, apontando que a “teoria dos jogos (von Neumann e Morgenstern, 1947) é um
enfoque diferente mas pode ser classificado entre as ciências dos sistemas”. (BERTALANFFY,
1975, p. 42) Bertalanff justifica a sua assertiva na racionalidade do jogo, onde os jogadores
buscam um máximo de ganho e um mínimo de perda, caracterizando uma tensão e uma
polarização no antagonismo das forças em atuação. 

Nesse sentido, constata-se que o desenvolvimento da matemática permitiria submeter à
vontade livre (o problema central da Filosofia Prática) ao exame matemático, entendendo que a
livre escolha dos indivíduos poderia ser descrita por formulações da teoria dos jogos e da
decisão. (BERTALANFFY, 1975, p. 160) Porém, percebe-se de início um grande problema na
aplicação da teoria dos jogos às condutas humanas, em razão de que quando se trata de
expectativas sobre sujeitos (ou do que é lícito esperar do outro em termos de ação racional) vale
a advertência sempre atual de Oxenstierna, chancelecer da Suécia durante a Guerra dos Trinta
Anos, nos termos: Nescis, mi fili, quantilla ratione mundus regatur, “você não sabe, meu filho,
com quanta falta de razão o mundo é governado”. (BERTALANFFY, 1975, p. 161)

Com essa advertência, a incursão a um estudo sistemático da “tomada de decisão” no
direito (entendendo-se a tomada de decisão como ato de vontade humano), necessita de uma
investigação que ultrapassa o campo puramente normativo (norma como vontade geral) para
investigar o “poder simbólico” que serve como móbil às ações humanas.

 Bertalanffy (1975, p. 161) com precisão traz que o “comportamento humano dista muito
do princípio da racionalidade. Não é mesmo necessário citar Freud para mostrar quão pequena é
a gama do comportamento racional no homem”, concluindo  que na sociedade atual os “valores
simbólicos” agregados aos “produtos” estão associados aos impulsos inconscientes dos
indivíduos. Pode-se dizer que as nossas escolhas não são condicionadas exclusivamente pela
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análise das possibilidades e conseqüências, sendo que uma perspectiva pragmático-funcional
deve considerar o “poder simbólico” emergente da vida e do mundo tal qual se apresentam (por
exemplo, quando se escolhe um perfume pela apresentação e não pela relação entre custo e
benefício – a estética do “vidro torto” é um valor simbólico que agrega valor econômico ao
bem).

Infere-se, então, que enquanto sociedade percebida como sistema social, as relações
humanas são engendradas através de uma rede simbólica que induz complexidade. O campo
semântico onde deve se dar a compreensão não é simples e o homem enquanto “animal
simbólico” atua através de inclinações que atendem a razão e o desejo (na prática, resultam em
paradoxos racionalmente demonstráveis). 

A percepção sistêmica mostra que uma teoria que considera o “conjunto complexo dos
simbolismos” (atribuindo significado à expressão “o todo é mais do que a soma das partes”)
pode ensinar um pouco mais sobre o comportamento humano em sociedade, em especial, nas
vontades emanadas pelos jogadores nos “jogos judiciais” e nos reflexos quando das decisões
emanadas pelos juízes (considerando como limite um campo simbólico que abarca tanto a
representação formal quanto a ação do direito na realidade social).

Estando engendrados no jogo judicial o direito, a sociedade e a linguagem, vale a
referência a Bourdieu que diz “a sociologia não poderá escapar de todas as formas de
dominação que a lingüística e seus conceitos exercem sobre as ciências sociais” (BOURDIEU,
1996, p. 23), sublinhando que - embora legítimo o trato das relações sociais como interações
simbólicas - há que se cuidar da questão relativa ao “poder simbólico” e, nesse sentido, a
preocupação do autor com um ajustamento que implica numa visão que valoriza o aspecto
sociológico da linguagem.

Pross (1980) ao refletir sobre a formação da linguagem (o que precede?) e se o
antecedente se mantém como categorias que ordenam a formação de simbolismos, encontra
como experiências primárias do ser humano: claro-escuro, interno-externo, superior-inferior[8].

O imaginário popular funciona na dualidade “acima-abaixo” e quando cai o Supremo
Representante do Estado cai um símbolo estatal. No mínimo, a sociedade pede respeito. Ao lado
desse sentimento surge o poder criativo que destrói e, diante do nada, busca reconstruir a
ordem a partir de algo que deve substituir o vazio deixado pela destruição (representada pela
queda de um governo, por exemplo). 

Retomando a foto veiculada na imprensa (o Presidente como mais alto símbolo do
Estado – simbolizando o acima – caído ao chão – queda como símbolo que representa o abaixo),
da luz do topo (esperado) à escuridão do solo (rejeição) é uma representação que encontra
resistência e desorganiza as categorias dadas pelas experiências primárias. Tal exemplo
demonstra que todo símbolo exige confiabilidade.
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A capacidade de designação e conhecimento se apresenta quando se cria “algo” que
representa outro “algo”, na relação objeto-sinal, campo/rede simbólica. A partir de tais
considerações, vemos que há um vínculo subjetivo que une as pessoas que se chama confiança
e que conduz as ações a partir de sinais, por exemplo (Pross, 1980): “Atenção, cachorro bravo”,
se o cachorro que está atrás do sinal de alarme não morde, o sinal não passa de uma ilusão
(porém, se o cão morde, há aplicação de uma sanção para quem desrespeita o sinal).
Dependente e conhecedor dos signos é lícito esperar (esperança) que o animal symbolicum
vincule o signo ao seu efeito ou efeitos possíveis.

Numa referência ao direito, pode-se dizer que o direito possui uma função simbólica
ligada ao poder que fundamenta. Reconhecimento e imposição constituem juntos a ordem
jurídica, que se caracteriza como algo reconhecido como socialmente necessário e que se
mantém como ordens com sanções (caráter impositivo).

Citando Pross (1980, p. 100), pode-se afirmar que “A lei simboliza o que “deve ser”
conforme o direito em uma construção de postulados que possuem uma qualidade empírica,
uma realidade pelo fato de ser lei. O que resulta na autonomia da lei em relação as aspirações
subjetivas”.

Pross vê a lei em si como um objeto e o símbolo que a lei representa como uma relação
(em si e para si), citando Radbruch, nos termos: “o ladrão viola a propriedade alheia para fundar
a sua propriedade; reconhece, portanto, em princípio, a disposição jurídica da propriedade e,
por conseguinte, tudo o que precisa para proteger a propriedade, inclusive a sua própria
penalidade”. (PROSS, 1980, p. 101)

Retornando a Bourdieu, percebe-se novamente a externalidade como um elemento
importante na construção do campo semântico onde os jogos se situam, constatando-se que o
funcionamento interno do sistema (gramática), a partir de distinções dadas no interior da
estrutura, traz apenas parte da definição de sentido, entendendo que a parte maior das

determinações se transferem de fora para o interior do discurso
[9]

. Em nova advertência, anota
que a relação proposta entre os habitus lingüísticos e os mercados não visa substituir a análise
lingüística, porém auxilia na compreensão dos “erros e os fracassos aos quais está condenada a
lingüística quando, a partir de um só dos fatores em jogo, a competência propriamente
lingüística, definida abstratamente, (...) ela tenta dar conta do discurso em sua singularidade
conjuntural”. (BOURDIEU, 1996, p 24).

Com inspiração em Bourdieu, poder-se-ia dizer que no Direito, os juristas (sobretudo,
advogados e juízes) instauram relações de comunicação lingüística em condições sociais
concretas, servindo o processo de território onde se constrói a legitimação do “dialeto jurídico”.
Assim, advogados e juízes “falando a mesma língua” (una, clara e fixa), acabam fazendo com
que as pessoas e a sociedade se inclinem a legitimar as decisões (consciência comum) tomadas
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num território construído pelos códigos de processo e em falas originadas de uma língua comum
(a linguagem dos juristas).

Assim, o “olhar” pragmático do Direito surge como uma crítica a um ritual simbólico
preso apenas a signos lingüísticos, procurando o enriquecimento do “poder simbólico” dos
juristas incluindo novos “sinais” (oriundos do “aqui e agora” empíricos) com força simbólica nos
processos jurídicos de tomada de decisão[10].

A percepção sistêmica neste modelo pragmático é visível pela construção de base binária
que se propõe quando se diz que os atos processuais (atos de vontade dos advogados e dos
juízes) configuram-se em atos de dupla face: de um lado disposições socialmente moduladas
(simbologia da faticidade); do outro, estruturas normativas que se impõem como um sistema de
sanções específicas. O aspecto dual e a constante tensão estabelecida no jogo judicial
contribuem para assertiva de que é possível olhar o direito sob um viés funcional-pragmático a
partir da Teoria dos Sistemas.

O aspecto dual também aparece em Radbruch, citado por Pross, quando denomina “fé
pública” o reconhecimento dos signos derivado da confiança originária de que exite “algo”, no
caso do direito, disposição normativa, bem jurídico, proteção jurídica, conceitos que resultam da
simbolização discursiva no campo do direito. Segundo o Autor, não haverá certeza nas nossas
ações se não temos as conseqüências determinadas por um signo. A certeza de que as ações
designadas são corretas mantém a ordem, numa unidade entre o signo (estruturas normativas)
e a faticidade. (PROSS, 1980, p.102)

Tratando do direito penal, pode-se dizer que é a certeza do castigo que atemoriza e não
a sua natureza (percebe-se que a impunidade num Estado incentiva e fomenta a prática de
delitos – sendo um dos fatores). Assim, aparece a sanção[11] como algo inerente a relação
simbólica, não sendo algo que pertença ao arbítrio dos homens e que dependa exclusivamente
de um poder discricionário.

Entende Pross (1980, p. 107) que uma sociedade que não impõe sanções aos
transgressores de seus simbolismos não pode proteger os seus sujeitos da violência física,
concluindo que onde não vigora o “poder simbólico” atuará um poder direto, sem mediação
sígnica.

Ainda, torna-se essencial olhar a capacidade de penetração dos símbolos, que pode ser
sintetizada: primeiro, na confiança original de que o símbolo é “algo” (algo que se deve
considerar como meio para se chegar a outra coisa) e não uma ilusão do intérprete, segundo,
essa relação é uma forma capaz de reafirmar o intérprete numa realidade.

Uma ordem perde credibilidade quando não mais funciona o sistema de sanções
pertencentes ao sistema simbólico, que pode ocorrer e indica a crise do instituído que esbarra
na resistência de um povo (a título de exemplo, mesmo que não represente a queda completa
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da ordem, muitas regras do direito perdem eficácia por representarem um outro tempo).

Diz Pross (1980, p. 119): “não há nenhuma ‘causa grande’ sem gente que se ponha a
seu ‘serviço’.” Com exemplo, demonstra que o sistema simbólico e o sistema sancionador
dependem não só do vértice mas também (e muito) da base da pirâmide, ou seja, dos sujeitos
que atuam como portadores de símbolos[12].

No campo de uma análise a partir de uma externalidade possibilitadora de construção de
sentidos, a opção que se faz é por uma noção de verdade não forte (ligado ao útil), limitada ao
intelectualmente possível. Quando se entende que na nossa época não é necessário (inclusive
há o abandono do necessário enquanto categoria) buscar um argumento decisivo e fundante,
entende-se que é possível viver melhor no esforço de diálogo contínuo, ainda que, neste caso,
tenha que se passar à luta retórica na sociedade (relações) e no direito, onde as tentativas de
compreensão dos cenários podem contribuir para a realização de ações mais eficazes.

Nesse caminho, considerando que se rompeu com o mito da certeza, da segurança, de
uma fé inabalável na verdade, tem-se aberto um campo em que a comunicação passa a ser
fundamental e as ações humanas são ações mediadas por símbolos e funcionalmente
comunicativas, contexto em que o direito como jogo passa a ser compreendido.

 

4 O DIREITO COMO JOGO: CONCEITOS DA TEORIA DOS JOGOS E A RELAÇÃO COM O
DIREITO

 

Embora tenha se demonstrado a grande complexidade do direito em razão de ter como
objeto o fenômeno social que possui uma natureza multifacetada, pretende-se investigar se os
cenários onde se desenvolvem o jogo judicial podem ser modelados. Nesse ponto, a pesquisa
avança buscando conceitos usuais da teoria dos jogos[13] para simplificar a compreensão do
direito e, com uma nova base conceitual, contribuir para a redução de incertezas e para
formação de um pensar estratégico na tomada de decisão pelos atores no cenário de interações
ao alcance pela linguagem jurídica.

Na definição de Fiani (2006, p. 12) um jogo são "situações que envolvam interações
entre agentes racionais que se comportam estrategicamente podem ser analisadas formalmente
como um jogo", extraindo-se, imediatamente do conceito as expressões (a) interações, (b)
agentes, (c) racionalidade, (d) comportamento estratégico e (e) modelo formal .

A teoria dos jogos não se debruça sobre todas as formas de jogos. Observa-se que os
jogos se dividem em duas classes, jogos de azar, ou seja, aquele jogo que o resultado depende
do acaso, ou seja, da “sorte”, e o jogo estratégico, que é o jogo que depende de uma tomada
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de decisão do jogador.

Ainda, observou-se que a tomada de decisão de um jogador, no jogo estratégico, exige
a atenção aos atos dos demais jogadores. Assim delimitou-se a estratégia. A estratégia é o
elemento primordial para o estudo da Teoria dos Jogos, uma vez que orientará os passos a
serem tomados durante o jogo.

Nas palavras de Bêrni, [...] uma estratégia ou regra de decisão é a norma que especifica
o caminho a ser seguido em qualquer situação possível. [...] como as ações têm restrições
internas e externas, as próprias estratégias devem nascer condicionadas interna e externamente.
(BÊRNI, 2004, p. 10)

Pode-se dizer que a teoria dos jogos é o estudo formal dos conflitos e da cooperação.
Os conceitos teóricos do jogo aplicam-se sempre que as ações de diversos agentes são
interdependentes. Estes agentes podem ser indivíduos, grupos, empresas, ou alguma
combinação destes. Os conceitos da teoria dos jogos fornecem uma linguagem para formular,
estruturar, analisar, e compreender cenários estratégicos.

Neste sentido posiciona-se Bêrni, quando compara um jogo de azar a um jogo de
estratégia. Diz que “por contraste aos jogos de azar, os jogos de estratégia são mais
interessantes sob alguns pontos de vista. Para entendermos esta proposição, pensemos no jogo
de xadrez”. (BÊRNI, 2004, p. 13) Ressalta o autor, que o jogo deve ser compreendido como um
campo de atos estratégicos, ou seja, o jogador A possui uma estratégia, mas o jogador B
também. Dessa forma, “[...] devemos tentar compreender o ponto de vista do oponente, não
subestimar seu grau de racionalidade e, supondo-o racional, tentar antever sua reação a nossa
ação”. (BÊRNI, 2004, p. 13)

Um problema clássico que se apresenta e onde se aplica a teoria dos jogos é o dilema do
prisioneiro, que se apresenta quando dois suspeitos, X e Y, são presos pela polícia. A polícia tem provas
insuficientes para os condenar, oferece a ambos o mesmo acordo (separando previamente os prisioneiros –
criando ações não seqüenciais em jogo de informação incompleta) : se um dos prisioneiros, confessando,
testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o
cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode
condená-los a 6 meses de cadeia cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia.
Cada prisioneiro faz a sua decisão sem saber que decisão o outro vai tomar, e nenhum tem certeza da
decisão do outro. A questão que o dilema propõe é: qual a melhor decisão estratégica?

A situação descrita exigirá duas posturas do jogar: poderá cooperar e não delatar o companheiro
ou, num linguagem dos jogos, poderá desertar trair o companheiro. O dilema acima envolve todos os
elementos analiticamente extraídos do conceito de teoria dos jogos, quais sejam: um jogo que pode ser
modelado em termos de possibilidades de escolhas, onde existem ações entre agentes racionais que estão
co-implicadas e exigem um comportamento estratégico. A solução para o impasse encontra descrições
tanto no equilíbrio de nasch quanto nas descrições do ótimo de paretto, não sendo objeto de formulações
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no presente estudo, prestando-se o exemplo apenas para contextualizar a aplicação da teoria dos jogos

Transpondo a reflexão para o seio da teoria jurídica, é possível assegurar que já há
constatação da relação possível entre a teoria do direito e a teoria dos jogos, por Dennis Lloyd,
em sua obra "A Idéia de Lei" (The Idea of Law), trazida à lume em 1964. Nessa obra, em tópico
próprio, Lloyd ao discorrer sobre o "Pensamento Conceptual em Direito", investiga se o direito é
ou não uma espécie de jogo ou assume essa característica em determinadas circunstâncias.

 

"Sem dúvida, o direito, num sentido que nada tem de depreciativo, assemelha-se a
uma espécie de jogo. A característica de um jogo é possuir um sistema de regras
próprias que fornecem um quadro de referência e um significado final no âmbito
desse quadro de referência. Qualquer jogo desse tipo emprega um certo número de
conceitos ou noções gerais, que são convencionais no sentido de que seu significado e
função foram arbitrariamente definidos pelas regras do jogo, mas que podem
funcionar de maneira perfeitamente significativa dentro desse particular linguístico."
(LLOYD, 1998, p. 364-365)

 

Veja-se, assim, que Dennis propunha mediante uma análise de conceitos que funcionam
como convenções indicar a semelhança entre direito e  jogo. Ou seja, o jogo é caracterizado por
estabelecer regras claras aos jogadores e apresentar a finalidade que elas conduzem.
Relacionando-se com o Direito, pode-se observar algo que as modernas teorias dos jogos
apontam como crucial, o requisito chamado "Modelo Formal", através do qual é necessário saber
exatamente as regras de funcionamento do jogo.

Dessa forma, apesar de não ir mais além, evidencia o direito um jogo por ser um
sistema através do qual as regras (procedimentais) são pré-estabelecidas por códigos. Além
disso, Dennis Lloyd atenta que o Direito, comparando-o com o xadrez, não é apenas um
emaranhado de reações psicológicas ou resultado de comportamentos humanos, mas que
também obedece a um sistema pre-estabelecido, na qual regras de consulta estão afixadas
dentro de um sistema e que dentro dele se desenvolverá o jogo:

 

“Sabemos que o xadrez é um jogo e que as peças só funcionam no âmbito desse jogo.
Isso não implica, entretanto, que os conceitos do xadrez sejam, por conseguinte,
superfluidades despidas de significado, de modo que o xadrez possa reduzir-se a nada
mais do que duas pessoas sentadas defronte uma da outra e deslocando as peças de
acordo com movimentos específicos. Pois o significado e a finalidade desses
movimentos estão contidos no sistema de regras. O xadrez não pode ser reduzido a
comportamento humano e reações psicológicas, e o sistema jurídico também não
pode. Um, tal como o outro, é um sistema normativo dentro de cujo quadro de
referência, embora possa ser lingüístico, o comportamento humano torna-se
inteligível.” (LLOYD, 1998, p. 364-365)

 

Essa investigação de Lloyd, no entanto, não satisfaz inteiramente o direito enquanto
jogo, uma vez que tem o direito como um sistema único, ou seja, não o fragmenta e identifica
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os subsistemas os quais há "jogos judiciais", apenas define o momento em que o Direito, como
um todo, se aparece como jogo, procurando dizer que o direito é um jogo e ao mesmo tempo
não o é, fórmula que, com o desenvolvimento do presente estudo, será complementada, pois
tanto as teorias sobre os jogos evoluíram, assim como as do direito, em face do
acompanhamento das mudanças sociais, o que resultará numa visão mais ampla e metódica do
"jogo judicial".

Ao olhar a Teoria  Kelseniana, identifica-se que permite aproximações com a Teoria dos
Jogos, especialmente pela identificação do direito como produção humana, instituído a partir de
atos de vontade e apto a propiciar espaços de produção de decisões racionais. Ainda, a noção
forte de imputação gera a possibilidade de ganho/perda inerente aos processos e aos jogos. A
norma posta  não significa uma regramento natural da conduta dos homens, ou seja, o Direito
não é como uma ciência física ou natural, na qual o estabelecimento de premissas conduz
sempre e satisfatoriamente a um resultado pre-determinado, ou mesmo determinável. (KELSEN,
1986, p. 08-20). Ao contrário: no Direito o próprio dever-ser, num sentido ontológico, propõe
que a razão toma partido na manutenção do Direito, pois oferece aos homens a tomada de
decisões, justamente por não se tratar de um "aquilo que é", mas aquilo que "deverá ser",
trazendo à tona um senso de liberdade,  envolve desde o ingresso ou não da demanda judicial,
da transigência judicial ou extrajudicial, da adoção de determinados procedimento, eis que
determinada pelo juízo jurídico de que as normas, enquanto comandos imperativos, dependem
da ação humana para se "movimentar", e, dessa forma, o "agir humano" interfere senão
completamente no desenvolvimento das soluções judiciais, mas também, e principalmente, pelo
objetivo de alcançar o máximo proveito ao final da demanda, ou melhor, à causa-segunda desse
agir-subjetivo (e não menos importante).

Outro ponto importante a mencionar, é que essa busca pelo Direito implica na utilização,
dentro dele próprio, de instrumentos indeléveis à própria legitimidade da sua jurisdição. É dizer:
o procedimento pelo qual as pessoas são submetidas não substituem a vontade própria de cada
uma, pois se tratam, antes de tudo e qualquer coisa, de uma relação racional pela tomada de
decisões que melhor impulsionem ao resultado almejado.

Dessa forma, já é possível constatar a íntima relação, sendo revolucionariamente
desvelada, entre o Direito e os Jogos, pois ambos possuem características próprias, mas
substancialmente se encontram uníssonas quanto do caráter estratégico a que estão envolvidos;

Esse caráter dinâmico do direito, no sentido da inter-construção e inter-aplicabilidade, é,
senão, um fenômeno antigo e que acompanha essencialmente o contexto pós-moderno das
relações sociais[14]. Isto porque com a complexidade destas, instrumentos pragmáticos e
igualmente complexos vão sendo construídos. A peculiar circunstância, e aqui distinta de vários
campos do conhecimento, é que, com a Teoria dos Jogos, chega-se ao momento de definir
particularmente a forma pela qual o Direito sustenta a eficiência e a eficácia, ou procura
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sustentar, da resolução desses próprios litígios, mediante a inserção de conceitos instrumentais
 e ao mesmo tempo reformadores na estrutura das decisões, atuando com a consciência integral
dos atos estratégico-decisórios.

Essa questão do "conhecimento das regras" atinge a própria legitimação, no Direito, do
procedimento adotado nas vias procedimentais. Veja-se que aqui é necessário trazer à baila a
própria função do Estado enquanto "aquele que dita as regras". Nada melhor para tal empresa
que a substancial constatação de Rousseau, não qual traz essa idéia de que cada um dos
membros da sociedade reconhece mutuamente a autoridade, ou supremacia, da Lei, não
cabendo aqui questionar se moral ou jurídica, mas sim de que, como adotada mutuamente, o
respeito a ela e sua estrita observância deverá prevalecer como um próprio ato de
comprometimento ao desenvolvimento social. (ROUSSEAU, 2003)

Dessa forma, o conjunto de regras, a Lei, não é meramente um pacto individual de
aceitação, pois exsurge a idéia de que à liberdade há um direito e um dever, ou seja, no
momento em que cada cidadão cede uma parte de sua liberdade para a atuação do Estado
enquanto aquele que dita as regras, tem, em contrapartida, a mesma disposição da liberdade do
outro, no sentido de buscar um equilíbrio para a manifestação do Direito.

Essas considerações são essenciais, na medida em que esse "ceder ao Estado" nada
mais é do que admitir a submissão ao império da lei, e, consequentemente, a formalidade é o
modo pelo qual não apenas se reveste esse conjunto de regras, mas também o modo pelo qual
se mantém no decorrer do tempo, uma vez que é somente pelo esclarecimento das regras, no
seu sentido amplo, é que os cidadãos poderão galgar por seus direitos ou ser penalizados ao
violar direitos de outrem.

Corroborando as inferências da obra de Rosseau, extrai-se da Teoria dos Sistemas de
Parsons que “O direito é [...] um dos subsistemas sociais a que se dá função de integração
social, assim como a tarefa de gerar e de exercer os meios de controle social pelos quais se
comunicam aos usuários do sistema às regras de comportamento que devem ser seguidas.”
(PARSONS, 1974, p. 31)

Ainda, na fixação do espaço onde as ações dos atores no processo judicial se
manifestam, importante trazer alguns apontamentos de Luhmann:

 

"O sentido do procedimento judicial juridicamente organizado será igualmente
relacionado a um critério de verdade pelas doutrinas dominantes do processo,
conhecimento daquilo que é legalmente válido e é legal no caso específico. Aí se
prevê, tal como no caso da eleição política e da legislação, que através da
decisão se realizará aquilo que é justo. De acordo com isso, o objetivo principal
do procedimento judicial será geralmente indicado como proteção jurídica, e
nesta versão, usado como justificação dos institutos particulares do direito
processual." (LUHMANN, 1980, p. 20-21)
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Luhmann irá tratar o movimento como legitimador da decisão, onde os diversos
procedimentos vão legitimando o resultado final. A estrutura direito, através de suas relações
internas e de seus vínculos comunicacionais, apresenta, no tempo e nos diversos espaços, o
procedimento como fator de legitimação das decisões e com pretensão de minimizar as
frustrações. A positividade do Direito fez com que ele formasse um sistema e, no seu interior,
operasse a partir de uma simbologia própria e de uma forma de comunicação particularíssima,
possibilitando a investigação dos processos e das estratégias possíveis no Sistema a partir da
“Teoria dos Jogos”.  Na visão de rede, o sistema Direito em Luhmann é interdependente e já
não há possibilidade de legitimar o Direito através de verdades invariáveis existentes,
demonstrando, assim, a essencialidade de uma Teoria que permita ver o Direito como se
apresenta na realidade.

Veja-se que a formalidade, no sentido de "meios jurídicos esclarecidos aos 'jogadores-
partes' para a obtenção de um determinado direito", relacionado não apenas com o processo,
mas com todos os procedimentos, traz uma noção de segurança, justamente porque busca
encerrar em si o reconhecimento das formas pelas quais o próprio direito material será
conquistado.

Além disso, essa função de "segurança" que o procedimento, ou o processo em si
possui, foi satisfatoriamente destacada por René David, ao mencionar que:

"[...] Os direitos da família romano-germânica permanecem direitos fundados
sobre princípios, como exige o sistema; não são direitos casuísticos e
conservam por este fato, ao que parece, certas vantagens de simplicidade e
clareza. [...] Hesita-se por vezes, nos países onde o direito é de formação
jurisprudencial, em abolir ou modificar uma regra, na medida em que se torna
difícil determinar quais as consequências que uma tal derrogação ou
modificação importariam para o conjunto de sistema. Torna-se mais fácil, nos
países da família romano-germânica, aceitar tais reformas, porquanto se vê
claramente quais serão as regras atingidas e quais as que subsistirão
alteradas." (DAVID, 1996, p.108).

 

Assim sendo, considerando a questão da formalidade, veja-se que, no direito, há, dentro
do processo civil, o estudo concernente ao ato processual. Nessa seara, totalmente identificado
com a formalidade dos jogos ora posta, evidente que além da juridicidade do conteúdo, as
formas pelas quais os atos processuais devem se realizar observam, invariavelmente, regras
formais estabelecidas pelo direito.

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A pesquisa pretendeu aproximar a teoria do direito da teoria dos jogos e indicar que o
direito pode ser compreendido como um jogo, que possui ações seqüenciais e simultâneas, que
não é aleatório, que a racionalidade é essencial, que está submetido a regras, que permite e
exige dos agentes um comportamento estratégico, que há reciprocidade nas ações e que, assim,
existem inúmeras ferramentas da teoria dos jogos que podem auxiliar na compreensão do
direito e que, embora não exploradas ao longo do artigo, podem ser objeto de trabalhos
futuros, como conceitos de equilíbrio de nasch, decisão ótima, e a própria identificação do direito
como espécie de jogo.

Restou demonstrado que a linguagem jurídica permite a construção de um modelo
formal, permitindo inferir que representação dos cenários permitem uma maior compreensão do
fenômeno jurídico (que inicia a partir de dados empíricos, mas é produzido dentro da
racionalidade das interações mediadas pela linguagem).

De outro lado, procurou-se evidenciar que as variáveis presentes no direito são muitas
e permitem a abordagem e amostragem por diversos ângulos, trazendo a pesquisa,
especialmente, implicações lingüísticas e sociológicas do fenômeno jurídico. A par das
dificuldades existentes e sem desconsiderá-las, procurou-se aproximar a teoria dos jogos da
teoria do direito para propor um concerto num cenário de complexidade e incerteza.

A teoria dos jogos não propõe o fim das incertezas dada a natureza plural do direito,
podendo apenas contribuir para um maior controle intersubjetivo dos passos do caminho a ser
percorrido no direito. Nesse sentido, a pesquisa pretendeu demonstrar que conceitos das teorias
dos jogos não devem causar estranhamento ao jurista; ao contrário, quando se apropria de
determinadas ferramentas poderá enfrentar determinadas questões a partir de um modelo mais
próxima da realidade jurídica. Permitindo uma ligeira digressão: o jurista poderia ter uma
modelagem mais próxima do cenário onde se desenvolve as ações mediadas por representações
normativas.

Projetou-se a relação do processo judicial com as fases inerentes aos jogos, inferindo-se
que instrumentos complexos adotados pelos jogos judiciais em todas as fases de construção
possuem correspondência com aquilo que a Teoria dos Jogos já tem demonstrado
substancialmente com o decorrer dos anos: a vinculação entre a tomada de decisões e a
estrutura correspondente no patamar final-decisivo. Enfim, esse reconhecimento do Direito
enquanto um sistema essencialmente distinto do teoricamente demonstrado vem, sobretudo, nos
instigar a propor uma análise pragmática para, com isso, aplicá-lo de forma diretiva, ou seja,
adentrar na sua expectativa e trabalhá-la a fim de buscar os resultados almejados.

Ainda, na Teoria dos Jogos a questão da formalidade do jogo está relacionado a
estipulação prévia das regras que irão  nortear o comportamento dos agentes que nele irão

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6389



interagir e, ainda, diz respeito ao caráter de generalidade do conhecimento da plenitude das
formas e dos procedimentos que podem ser adotados pelas partes. Isso não quer dizer que o
Jogo seja um modelo estanque, estático. A questão é que, mesmo na mudança dos patamares
delimitadores dos Jogos, bem como do Direito, a mudança é ambivalente, reconhecível e
demonstrável a todos os participantes, não apenas a um deles, ou a nenhum.

Ao cabo, resta concluir que o direito pode ser compreendido como um jogo que possui
ações seqüenciais e simultâneas, nem sempre permitindo o conhecimento prévio de algumas das
ações dos atores envolvidos; (b) o comportamento estratégico permite a maximização de
recompensas; (c) há interferência recíproca nas ações que se desenvolvem no jogo judicial e (d)
a pesquisa indica que a teoria dos jogos merece um olhar exploratório dos pesquisadores a fim
de verificar a implicação prática dos conceitos da teoria dos jogos no direito.  
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[1] Os resultados do trabalho que se traz a público tiveram início na disciplina Projeto Coletivo de
Pesquisa proposta no final do ano de 2007 e com início em março de 2008 no curso de direito
da Unifra/SM. Antecederam o presente trabalho duas pesquisas realizadas em 2006/2007 com
apoio da Unifra/SM, (1) a teoria dos jogos e o processo judicial: uma investigação sobre o “jogo
judicial” e a possibilidade da adoção de estratégias para a tomada de decisão, em conjunto com
o Professor do Curso de Economia Paulino Varela Tavares e (2) a teoria dos jogos e o processo
judicial: um estudo sobre o papel do juiz como “terceiro incluído” no jogo judicial, tendo como
pesquisador o acadêmico Vinicius Oliveira Braz Deprá, tendo sido objeto de divulgação alguns
resultados parciais da pesquisa, a exemplo uma apresentação no 14º Seminário Internacional de
Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, dentre outras. Em 2010 a pesquisa tem seu
curso retomado.

[2] O projeto Coletivo de Pesquisa que permitiu a produção do presente trabalho reuniu doze temas que passaram a
ser desenvolvidos pelos alunos/pesquisadores sob a orientação do Professor Pesquisador. Os temas propostos e
desenvolvidos foram: (1) O lúdico e o humano em Johan Huizinga: o processo identificatório humano e as relações
entre jogo, direito e racionalidade; (2) O resgate epistemológico do humor e a sua ressignificação na
contemporaneidade: relações entre sociologia, história e linguagem; (3) A idéia latente de jogo nas teorias do direito:
Kelsen, Hart, Perelman, Dworkin e Alexy; (4) A aproximação possível entre a teoria dos sistemas e a teoria dos jogos:
os sujeitos, os procedimentos, as estratégias, as expectativas e frustrações; (5) A racionalidade na “tomada de
decisão” no direito: o ato de escolha nas teorias de Kelsen, Hart, Perelman, Dworkin e Alexy; (6) Um agir estratégico a
partir do conhecimento das regras do jogo: considerações a partir do jogo de dados e do truco; (7) O comportamento
humano como responsabilidade exclusiva do sujeito: uma análise da ética a partir da psicanálise; (8) Modelando um
jogo: os elementos imprescindíveis ao entendimento próprio dos jogos (modelo formal, interações, agentes,
racionalidade e comportamento estratégico) e a relação com o direito; (9) Modelação e representação no direito:
direito como jogo simultâneo ou seqüencial? Como se apresenta no plano abstrato? (10) A evolução do conceito de
equilíbrio nos jogos e o seu significado no direito: indicações estratégicas na apresentação de teses; (11) Jogos e
interações: o processo como território onde se constrói a legitimação do “dialeto jurídico” e da decisão lingüisticamente
modelada; (12) A compreensão da decisão ótima no direito e o comportamento estratégico do jogador para alcançar
os objetivos.

 

[3] Cícero, que foi o primeiro a dedicar um lugar específico ao riso e o risível num tratado de retórica. Em De oratore,
escrito em 55 a.C., como bem menciona Verena Alberti, o ridiculum, ocupa um espaço maior do que o ensinamento
da dispositio ou da memória, duas das cinco partes fundamentais da retórica. (ALBERTI, 2002, p. 56)

 

[4] Segundo Maturana e Varela um sistema social consiste em um acoplamento de terceira ordem, um tipo de acoplamento
estrutural particular, frente ao qual um grupo de seres vivos passam a constituir através de suas condutas uma espécie de meio no
qual cada um deles existe. (MATURANA; VARELA, 1980)

[5] Para a maioria das teorias existentes, ao menos até 1938, o jogo está ligado a finalidades biológicas e passa a ser
analisado pela racionalidade científica, sem considerar seu caráter estético. A fascinação que ele exerce nas pessoas, a
motivação para o jogo, não encontra explicações racionais via teorias existentes.

 

[6] Ao tratar da dinâmica e da constante reorganização do mundo, importante novamente referir
Vygotsky, citando Luria, aponta que “cada palavra evoca todo um complexo sistema de enlaces,
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transforma-se no centro de toda uma complexa rede semântica, atualizando determinados
campos semânticos, os quais caracterizam um aspecto importante da estrutura psíquica da
palavra. Diz que, em última instância, o sentido de um palavra depende da compreensão que se
tenha do mundo como um todo e da estrutura interna da personalidade (VYGOTSKY, 1987, p.
276).

[7] “A palavra funciona como o meio para a formação do conceito. Posteriormente, torna-se seu
símbolo. Somente a investigação do uso funcional da palavra e de seu desenvolvimento de um
estágio para o seguinte (desenvolvimento esse em que os vários usos da palavra estão
geneticamente vinculados entre si) oferece a chave para a formação dos conceitos” (VYGOTSKY,
1987, p. 126)

[8] Pode-se dizer que um pensamento em ordem é o que está em coordenação com essas experiências primárias,
sendo que a desordem psíquica é qualificada popularmente como loucura. Resta a questão: o que corresponde à
representação claro-escuro, dentro-fora, acima-abaixo? O que é a ordem? A ordem se constitui pela representação no
interior do sujeito e na sociedade dos pares “claro-escuro, dentro-fora, acima-abaixo”. Exemplifica (Pross, 1980) que a
queda do poder do Presente Gustav Heinemann (em outubro de 1973) foi simbolizada com a imagem do presidente
caído ao chão (publicação jornalística da foto), tendo gerado um sentimento de repulsa e indignação por parte dos
populares.

 

[9] Já aparece na primeira dimensão dos conceitos da teoria vigotskiana o conceito como idéia de libertação dos seres
humanos do contexto perceptual imediato mediante o processo de abstração e generalização possibilitado pela
linguagem. Vygotsky caracteriza o uso e a invenção de signos mediadores como marcas do fim do período de
desenvolvimento exclusivamente biológico da espécie e da transição para o desenvolvimento histórico do homem.

 

[10] Exemplifico como pragmática no sentido atribuído ao texto a fala de Maturana em uma de suas conferências, publicada pela
primeira vez em 1990, quando diz: Eu me oponho a qualquer governo autoritário não porque esteja equivocado, senão porque traz
consigo um mundo que não aceito. Dizer isto é completamente diferente de dizer que me oponho a um governo autoritário porque
está intrinsecamente equivocado. Para poder dizer que algo ou alguém está equivocado, teria que poder afirmar o verdadeiro, e para
que minha afirmação do verdadeiro fosse objetiva e, portanto, fundada em uma realidade independente de mim, teria que poder
conhecer essa realidade. Em resumo, se digo: "me oponho a este governo porque está equivocado", afirmo que tenho o privilégio de
ter acesso à realidade que os membros do governo não têm. Mas, com que fundamento poderia dizer isto? E o que ocorreria se os
membros do governo argumentam da mesma maneira e dizem que quem está equivocado sou eu?

 

[11] A título de exemplo, no direito - como estrutura simbólica do poder - a sanção como nota característica já vem
afirmada desde o séc XVIII (escritos de Kant, in Metafísica dos Costumes). 

[12] Também há que se dizer que o Direito se personifica, e essa simbologia personificada aparece num exemplo de
Pross (p. 118), onde um policial de 24 anos (como policial, personificação do símbolo) tem a tarefa de “cumprir” e
“fazer cumprir” a lei. Exemplifica o Autor que dito policial entra num bar e ordena a um desconhecido (tratava-se de
um esportista) que saísse com seu carro que havia deixado com o motor ligado no lado externo do bar – quando o
indivíduo tentou dar explicações, o policial sacou a pistola e matou o desconhecido. Nessa situação, o defensor do
policial alegaria que subjacente ao drama está o costume instintivo (ação reflexa) de disparar, ao passo que a
acusação dirá que se o uso da violência não é permitido aos cidadãos, tanto mais há de se exigir dos guardiães da
ordem.

 

[13] Os textos mais elaborados e que primeiro serviram para aplicação na solução de um jogo remontam ao ano de
1838, quando o matemático Antoine Augustín Cournot (1881-1877) publicou o livre Recherches sur les Principes
Mathématiques de La Théorie des Richesses. Mas apenas a partir de uma série de trabalhos publicados por John Von
Neumann a partir de 1928 é que a teoria passou a se desenvolver nas mais diversas áreas do conhecimento humano.
Registra-se: apesar da importância de diversos nomes, a origem da teoria dos jogos está relacionada ao matemático
(John Von Neumann -1903-1957). (FIANI, 2006, p. 34-39)
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[14] Essa idéia de dinamismo que as modernas teoria do direito vem trazendo, seja ela de cunho pós-positivista ou
neo-naturalista, tem em comum essa noção de (re)construção do Direito, uma vez que ele mesmo não é estático, não
é apenas um "dever-ser", como propunha Kelsen, mas sim um "como e porquê dever-ser". Esse é o caráter
teleológico que se exsurge manifesto quando se verifica a expectativa das partes que procuram o Direito,
especificadamente o Poder Judiciário, para a resolução dos litígios os quais enfrentam.
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DIREITO,GÊNERO E LITERATURA:O IMAGINÁRIO LITERÁRIO DE DIREITOS NA
NARRATIVA DE CLARICE LISPECTOR-UM RETRATO DE G.H.

DERECHO,GÉNERO Y LITERATURA:EL IMAGINARIO LITERARIO DE DERECHOS EN LA
NARRATIVA DE CLARICE LISPECTOR:UN RETRATO DE G.H. 

Miriam Coutinho De Faria Alves

RESUMO
O presente artigo tem o intuito de analisar o imaginário literário de direitos presente na obra A
paixão segundo G.H., de Clarice Lispector.Trata-se de uma reflexão na qual o direito se revela
por meio da literatura.Dentro desse contexto, o viés hermenêutico é tomado como referência
para compreender as relações entre direito, gênero e literatura, desvendando as questões entre
identidade e cotidiano na construção da personagem clariceana.
PALAVRAS-CHAVES: Imaginário literário de direitos;gênero;literatura.

RESUMEN
El presente artículo tiene el propósito de analizar el imaginario literario de derechos en la obra
La pasión según G.H, de Clarice Lispector. Se trata de una reflexión en la cual el derecho se
revela a través de la literatura. Dentro de este contexto, el giro hermenéutico se toma como
referencia para comprender las relaciones entre derecho, género y literatura y revela cuestiones
entre cotidiano e identidad en la construcción del personaje clariceano.
PALAVRAS-CLAVE: imaginario literario de derechos;género y literatura

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Benedito Nunes (1989) ao analisar a obra literária A paixão segundo G.H.,[1] da escritora
brasileira Clarice Lispector (1920-1977), expõe em profundidade o discurso da protagonista G.H.
diante de um acontecimento cotidiano: arrumar a casa e deparar-se com um inseto (a barata).
Ao refletir filosoficamente acerca desta obra, Nunes enfatiza a relação do grotesco com a
estética literária.

O grotesco é, desde o começo da experiência de G.H., a nota dominante. Sobressai nas figuras
da parede do quarto da empregada: um homem, uma mulher e um cão maltraçados, dando a
impressão de autômatos ou de múmias desproporcionadas, e rígidas. Acentua-se, ainda mais, no
momento da náusea, com a barata em primeiro grande plano, maximamente aproximada (1989,
p.62).[2]

 

            Essas imagens que aparecem à personagem G.H. revelam o imaginário de uma mulher
de classe média-alta, escultora, que vive só e decide uma certa manhã arrumar  o quarto da
empregada que já havia ido embora. Nessa tarefa, depara-se com uma barata e ao esmagar o
inseto na porta do armário decide prová-la. Ao narrar essa experiência a protagonista coloca em
tensão o sentido da vida e da ordem civilizada.
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A narrativa de Lispector elucida;

Era uma cara sem retorno. As antenas saíam em bigode dos lados da boca. A boca marrom
         era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos
pretos multifacetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma
barata tão velha como salamandras, e grifos, e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a
boca: lá estava a boca real (PSGH, p.55).

           

Percebe-se em ambos os relatos que o tema cotidiano da arrumação da casa e a aproximação
da personagem com o inseto não trata especificamente de um tema jurídico, no entanto, ao nos
aproximarmos do discurso da protagonista G.H. se pode perceber que a narrativa literária
clariceana constrói a linguagem como um exercício hermenêutico da experiência do grotesco e
na vida.

            Diante da imaginação clariceana do grotesco, deparamo-nos com a angústia e os
anseios de liberdade da protagonista G.H., o que nos faz refletir sobre a condição feminina e o
imaginário de direitos presente na literatura.

            Nesse sentido, delineia-se o pressuposto epistemológico deste artigo, a utilização da
ficção literária como instrumento para uma reflexão sobre a compreensão do imaginário literário
de direitos da mulher na narrativa de Clarice Lispector.

                Na obra analisada, muito veementemente, Clarice Lispector se aproxima da temática
kafkiana ao relatar a relação imaginaria entre a mulher e o inseto. É possível vislumbrar
aproximações entre o universo clariceano e Kafka, tomando como elo o cotidiano. Nesse
aspecto, é através do cotidiano que o inseto aparece e é por meio da tarefa cotidiana que se
obtém a percepção e transformação simbólica do humano.

            Sem dúvida, o cotidiano é o pano de fundo de um cenário de descobertas. Na repetição
do cotidiano o extraordinário aparece, o oculto se revela conduzindo o leitor numa atividade
hermenêutica do próprio universo. De certa forma, a PSGH tem um elo com diversos autores
contemporâneos tais como, Kafka, Virgínia Woolf entre outros.

En uma oportunidad, Brod dice que para Kafka no existía lo cotidiano, em outra, desarolla este
pensamiento señalando que en su presencia se transformaba lo cotidiano, todo aparecia como si
lo viera por primera vez. Reflexión que alude a la potencia de  la visión  kafkiana, capaz de
revelar los aspectos más secretos de esa realidad .Aspectos que permanecen secretos no por
estar escondidos, sino por  falta de perspctiva  y de capacidad  analítica de los
observadores.Kafka aposta su cosmovisión que pudo tener  por encontrarse em el mundo que la
hizo possible (ISAACSON, 2005, p.105)[3].

 

A partir dessa perspectiva, toma-se em conta o conceito Barthesiano de “grau zero da escritura”,
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o que significa dizer que a escritura se compõe de textos anteriores ao da própria narrativa na
qual o grau zero da escritura (1953) ultrapassa o conceito tradicional de literatura, fazendo com
que o próprio texto se liberte da obra literária, e, seja compreendido em vários níveis de sentido
e de representação por intermédio da escrita.

Sabemos que a língua é um corpo de prescrições e de hábitos, comum a todos os escritores de
uma época. Isto quer dizer que a língua é como uma natureza que passa inteiramente através
da fala do escritor, sem contudo lhe dar nenhuma forma, e sem mesmo a alimentar: é como um
círculo abstracto de verdades, fora do qual começa a depositar-se a densidade de um verbo
solitário (BARTHES, 1971, p.71).[4]

 

            O viés hermenêutico, que permite ver no discurso literário um instrumento teórico para
o direito, procura desvendar as novas formas de compreensão entre a literatura e o direito,
possibilitando ao elucidar a estética da narrativa literária obter um acesso ao imaginário de
direitos presentes no texto literário.

            Cerqueira (2003, p.13) nos explica que,

Lidando com a estética, bem como os aspectos analógicos destas obras, a tarefa é mostrar
como as duas interagem, uma remetendo à outra, mas não em uma relação positivista de um
para um. É por meio da interação de estilos e estrutura com o mundo ficcional e seus
personagens, bem como as realidades social e histórica neles refletidas, que as obras
estabelecem seus objetivos.[5]

 

            Assim, estruturando rupturas com o positivismo jurídico, pode-se pensar o imaginário
literário de direitos na obra a PSGH desvendando as identidades de gênero no texto literário,
exercendo uma reflexão crítica sobre as imagens literárias dos direitos da mulher por meio da
literatura.

 

2 A NARRATIVA LITERÁRIA E O IMAGINÁRIO LITERÁRIO DE DIREITOS

O imaginário de direitos se manifesta a partir da narrativa literária como uma forma de
expressão cultural dos direitos. Contextualiza-se no uso de metáforas e signos apresentados no
discurso literário da protagonista G.H. Dentro desse prisma, a análise também se refere ao não
dito, o interdito e o indizível presentes na narrativa.

As situações surreais apresentadas no relato em que a mulher devora a barata não se trata de
um aspecto objetivo, mas uma relação com a própria subjetividade. O que ocorre, por assim
dizer, não é a personificação do inseto, mas o espanto pela animalidade e o humano. O desejo
de matar a barata nos recorre à reflexão sobre um discurso que abstrai a tarefa cotidiana e
teoriza sobre o grotesco. É o momento do confronto entre a realidade da vida e a morte que
atinge G.H. como um soco no estômago.
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A visão do grotesco e as alegorias que percorrem toda a narrativa confirmam que o fazer da
vida tem em si um significado maior do que a mecânica das coisas. Todo esse relato não é
agradável ao leitor, mas lhe confere junto à narradora ir a fundo ao universo feminino.

 Esse sentido da vida como “conteúdo de consciência” (CORREAS, 1983) [6] leva a compreender
que as práticas sociais atravessam o real e que adquirem relevância a partir da questão
discursiva. De fato, a problematização do discurso está no cerne das teorias hermenêuticas
contemporâneas.

No fundo, a procura do sentido se assemelha à forma de linguagem que utilizamos para compor
o imaginário de direitos, indo além dos ditames positivistas.

O direito procura uma unidade simbólica constitucional para representar uma sociedade
funcional. E o fazer sentido traz a utilidade de produzir um direito como ciência, instaurando a
eficácia do discurso jurídico. Por outro lado, tudo o que não faz sentido objetivo e formal não é
prioridade discursiva para o direito.

Nesse sentido, a relação entre direito, gênero e literatura, partindo da crítica a racionalidade
jurídica vai além do factual e nos faz atentar para outras formas de compreensão sobre a
racionalidade jurídica.

Streck (2008, p.231) nos diz,

Desse modo, como fica a assertiva mais festejada na contemporaniedade de que ‘o direito é
uma questão de caso concreto?’Alguns doutrinadores chegam a falar em resolver casos
concretos mediante o uso do método dedutivo. Inseridos no sentido comum teórico, os juristas
sob o pretexto de resolver problemas concretos, estão na realidade, escondendo,
metafisicamente, o caso concreto, atrás de um verbete (enunciado, súmula, etc.) que, além de
tratar de matéria absolutamente diversa, não tem a possibilidade - por uma impossibilidade
filosófica - de abarcar as diversas hipóteses de aplicação.[7]

 

A subjetividade (STEIN, 2008) [8] como “um fundamento construído a partir do próprio sujeito”
estará enraizada na capacidade de buscar o sentido do direito. E buscar o sentido é agir
privilegiando a subjetividade do sujeito.

Ao enraizar a própria capacidade de agir ou a iniciativa da ação no fato da natalidade, Hannah
Arendt queria recuperar a concepção de liberdade que aparece em Agostinho no seu tratado
político De Civitate Dei, ou seja, a liberdade considerada como idêntica à capacidade humana de
dar início a algo novo e imprevisível (DUARTE, 2004, p.147).[9]

 

Nesse processo, a ação discursiva como ação racional começa a ser pensada no sujeito que fala
com a voz da expressão cultural de seus direitos. Quer seja pela literatura, quer seja pela
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narrativa cotidiana dimensionada nos processos jurídicos. É a narrativa que nos faz repensar as
condições objetivas da lei.

Como nos lembra Gadamer;

Ora, adquirir a consciência de uma situação é, em todos os casos, uma tarefa que apresenta
uma dificuldade própria. Com efeito, o conceito de situação exige que não nos encontremos
diante dela, que não possamos, portanto, ter dela um conhecimento objetivo. Estamos dentro
de uma situação, nos encontramos sempre implicados em uma situação que nunca poderemos
elucidar completamente (1997, p.52).[10]

 

É assim que ao nos depararmos com o texto de Lispector em a PSGH sentimos o aspecto da
descoberta como elemento norteador das questões imaginárias. Evidentemente, o encantamento
revelador da narrativa Clariceana se insere no rol dos que escrevem intensas produções
ficcionais nas quais experimentar a linguagem torna-se a própria experimentação da vida.

Como diz G.H.,

Onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso. Em riso de dor - e livres. O
mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o
nosso fatal: de nós depende realizarmos o nosso destino fatal. Enquanto que os seres inumanos,
como a barata, realizam o próprio ciclo completo, sem nunca errar porque eles não escolhem.
Mas de mim depende eu viver livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha
fatalidade e, se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva.
Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro de minha espécie, estarei sendo
especificamente humana (PSGH, 1998, p.124).

 

            Dessa maneira, a construção da identidade feminina faz parte do imaginário da
protagonista G.H., cujo traço revelador é a busca do sentido das coisas como tarefa humana.
Assim, a narrativa literária surge como o lugar da interdisciplinaridade na medida em que a
narração nos liga a uma análise que percorre as relações entre direito e literatura.

            Observa-se que ao narrar uma tarefa cotidiana como a de pôr em ordem a casa, o
texto literário é atravessado por aspectos descritivos. Clarice descreve os sentimentos da
personagem ao vivenciar a casa, o isolamento proveniente da sua situação de classe social
média-alta, narra a relação de G.H. com a empregada Janair, a angústia e o estranhamento da
protagonista ao desvendar seu próprio universo.

            Relata G.H.:

Devia ser mais de meio-dia. Levantei-me mesmo antes de decidir, e, mesmo inutilmente,
procurei escancarar ainda mais a janela já toda escancarada, e procurava respirar, ainda que
fosse respirar de uma amplidão visual, eu procurava uma amplidão (PSGH, p.104).
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            G.H. busca ampliar o seu universo para além da casa. Percebe-se, no entanto, que as
descrições por si só não são capazes de dizer todo o sentido que se tem vivenciado ao escolher
a atividade da busca como atitude desvendadora do próprio universo. Além de descrever, foi
preciso narrar não apenas sobre atividades exteriores como limpar, organizar, arrumar, mas
sobre o sentido e as sensações conferidas a essa atitude como o cansaço, a alegria, a esperança
e a saudade.

Cansada de quê? Que fizemos nós, os que trotam no inferno da alegria? Há dois séculos que
não vou. Da última vez que desci da sela enfeitada, era tão grande a mina tristeza humana que
jurei que nunca mais. O trote porém continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei
que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir (PSGH,
p.128  )

           

            A descrição, própria do método positivista, quando aplicada ao direito, evidencia a
relação fática, porém, ao repensar o direito através da narrativa nos damos conta de que assim
como a literatura o direito desenvolve vários discursos nos quais a ideia de narrar se torna parte
estruturante da linguagem jurídica. É preciso buscar na narração o sentido do humano, a relação
intrínseca entre a subjetividade. Barbosa nos afirma:

Em toda narração há um fio condutor. Há sempre um sentido atribuído à trama. Pode ser que
ele se apresente desde o início ou apenas no final, assim como pode aparecer no desenvolver da
narrativa. Seja como for, sempre aparecem os elementos que não fazem parte desse ‘fio’, mas
nem por isso, são inúteis. Pode ser mais ou menos decorativos, mais sou menos significativos,
mas alguma relevância eles revelam. Dificilmente, o próprio fio condutor seria inteligível se não
houvesse nenhuma descrição do cenário. [11]

                       

            O discurso jurídico aponta para um entrelaçamento com a cultura e a partir desses
enlaces da literatura com o direito é possível pensar a complexidade da hermenêutica jurídica
contemporânea, que reside na ideia de que o direito não pode ser compreendido como um
conteúdo isolado.

É na narrativa e não na descrição que o direito poderá ser mais bem compreendido, embora
tanto a descrição quanto a narrativa façam parte do discurso jurídico. Sendo assim, a construção
de identidades no discurso literário pode ser observada a partir da narrativa que nos fala de
condutas sociais percebidas no movimento dialético da hermenêutica jurídica com a literatura.

Sem dúvida, Resta (2008) nos adverte para as diferenciações entre narrativa e narração. É na
narração que encontramos o liame entre aspectos jurídicos, sociais e literários do texto que nos
leva a dimensionar a construção simbólica do pensamento jurídico através de artefatos literários.

Narração, advirta-se e não narrativa, que tem  suas virtudes  e suas  belezas, mas que aparece
de qualquer modo como gênero e dialeto bem resguardado por guardas  de fronteira das
disciplinas. Antes, é justamente a diferença entre narração e narrativa que nos remete para o
conhecido blurring of genres (mistura de gêneros) e para as verdades e próprias antropologias
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interpretativas que se escondem nas práticas do senso comum, mais que nos livros e nos outros
produtos culturais oficiais. Tem razão Jerome Bruner quando recorda que a narração tem o
poder de dar forma a coisas do mundo real e inclusive de conferir título à realidade, e que nela
se condensa uma forma de construção da realidade que confere sentido à vida. Aí não há
diferença entre contextos públicos e contextos privados: a narração é o lugar em que se
sedimentam sentidos possíveis da realidade, mesmo contra ou diferentemente, ou apesar das
regras de comunicação (Karam Trindade, 2008, p.43).[12] 

 

            Dworkin (2005) também nos assegura que o direito se assemelha à composição de um
romance em cadeias no qual o discurso jurídico vai tecendo a trajetória dos sujeitos envolvidos
no processo.

 

 

 

 

3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE: UM  RETRATO DE G.H.

(…) Eu estava comendo a mim mesma, que também sou a matéria viva do sabath           
(PSGH, 1998, p.128).

Cada palavra que a personagem G.H. diz revela uma face da sua personalidade e acentua o
limite que a linguagem percorre nos pensamentos que relacionam o imaginário feminino com o
imaginário de direitos da mulher. Nesse percurso, a leitura da obra literária nos aponta a
elaboração de imagens que a protagonista visualiza diante do quarto e perante a vida. Não são
mais imagens do cotidiano, nessa narrativa se contempla acontecimentos interiores tencionados
com a perspectiva feminina do Brasil nas décadas de 60/70.

Sem dúvida, diante do aparato normativo da época em que fora publicada (1964) a PSGH, a
mulher brasileira mesmo pertencendo a um nível social que lhe desse condições de uma
independência econômica se encontrava moldada à uma estrutura jurídica patriarcal. No
entanto, como revela G.H., o ideal de autonomia e liberdade de expressão como uma das
representações femininas estava presente dentro do aspecto cultural e jurídico.

O que fundamenta os direitos subjetivos imersos na trama narrativa é um imaginário social que
se manifesta através do medo. O texto, portanto, é um forte sintoma do período de ditadura
como também intui mudanças acerca do papel da mulher na sociedade. A personagem G.H. ao
sentir-se angustiada, submetida, perdida na sua identidade, reproduz uma ausência sobre a qual
se luta para se desvencilhar e ao mesmo tempo compreender.
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A dimensão do inseto transcorre como um sentimento de insignificância que se transfere
simbolicamente ao animal. O nome não revelado, G.H., também é a marca manifesta da
percepção sobre o feminino. A narrativa se desenvolve no contexto privado, mas dimensiona os
anseios de liberdades individuais de quem almeja, enfim, expressar o sentido próprio da vida.

            De onde viria esse anseio pelo conhecimento se não da própria complexidade da
condição feminina onde o mundo conhecido se apresentava como um verdadeiro paradoxo: o
que G.H. conhecia, a desconhecia por completo. Ela conhecia a ordem, mas o universo ordenado
e jurídico não refletia a sua desorganização interna.

            Como nos relata Amaral[13]:

A descida de G.H. ao fundo do seu mundo interior seria representada, desta  forma, pelo fundo
do prédio, e também  pelo ‘feixe de imagens organicamente relacionadas com ele’.Tais  imagens,
‘concentradas na idéia de inversão da ordem’, sugeririam uma ‘destruição iminente do sistema
social’, reforçada pela decisão de G.H. de que a limpeza  do quarto se iniciaria pela ‘cauda’ do
apartamento, o quarto da empregada  em cuja  porta ela sente que está ‘a um passo antes da
revolução’ (2005, p.152).

 

            As características das imagens criadas refletem uma subversão da ordem pré-
estabelecida (a patroa que decide arrumar o quarto da empregada). Dessa forma, a narrativa
evidencia a subjetividade feminina atravessada por um processo de descoberta gerada a partir
da visão da casa como visão de mundo que configura o direito fundamental da busca pelo
sentido.

Ademais da visão de mundo, a construção identitária do feminino se relaciona na narrativa ao
tema da paixão. A paixão é o tema do qual não se pode “escapar” para aproximar-se da
identidade.

            O entendimento desse horizonte (no sentido gadameriano) de direitos que se apresenta
no texto, recorre à ideia de querer sutilmente a liberdade a partir de tarefas supostamente
simples e cotidianas como a da arrumação da casa, que abre a possibilidade de gestos próprios,
de recontar as lembranças numa conquista identitária que se mescla e ao mesmo tempo se
esconde na linguagem.

            A personagem ao observar melhor a sua casa descobre figuras que lhe aparecem na
parede.

Nenhuma figura tinha uma ligação com a outra, e as três não formavam um grupo: cada figura
olhava para frente, como se nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a
outra e não soubesse que ao lado existia alguém (PSGH, 1998, p.39).

           

            As figuras que G.H. enxerga em seu próprio mundo revelam a autenticidade dos
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conflitos internos e sociais, das angústias em meio ao tema complexo da paixão, das relações de
classe social entre a empregada (Janair) e a patroa (G.H.). A paixão como linguagem leva G.H.
a manifestar desejos, tensões, e cadências que são expressões sobre os direitos mais íntimos: o
da liberdade de ser.          

De agora em diante eu poderia chamar qualquer coisa pelo nome que inventasse: no quarto
         seco se podía, pois qualquer nome serviria, já nenhum serviria. Dentro dos sons secos de
abóbada tudo podia ser chamado de qualquer coisa porque qualquer coisa se transmutaria na
mesma mudez vibrante. A natureza muito maior que a barata fazia com que qualquer coisa, ali
entrando- nome ou pessoa- perdesse a falsa transcedência. Tanto que eu via apenas e
exatamente o vômito branco do seu corpo: e só via fatos e coisas. Sabia que estava no
irredutível, embora ignorasse qual é o irredutível (PSGH, 1998, p. 96).

 

A importância está em repensar a lógica da identidade feminina na qual a licitude da busca
conduz a uma afirmação de si mesma (AMARAL, 1998). De certo modo, as implicações dos
elementos místicos na concepção política e jurídica da condição feminina são de extrema
importância como indicação da dominação simbólica. A operacionalidade das metáforas na
narrativa diz respeito à estrutura simbólica dos direitos e sua fonte.

A construção narrativa, de certa forma emancipativa, expõe com veemência a insatisfação da
opressão feminina em meio a alteridade das formas de narrar. Quando, por exemplo, a barata é
esmagada pelo ventre, toda a dimensão simbólica da força reprodutora da mulher é colocada no
centro da análise sobre de que direitos se fala quando a voz é feminina.

A lógica da diversidade e da diferença nas questões de gênero faz repensar, por conseguinte, os
processos de exclusão de direitos na relação mulher-mundo. Desde o primeiro momento, a
protagonista afirma a questão identitária na sua produção textual de forma única: “..segundo
G.H.”

A crítica literária feminista, sobretudo, faz com que enxerguemos a estigmatização feminina
manifesta sobre os aspectos de dominação, repressão e, portanto, a eminente fragmentação da
identidade feminina nas imagens culturais. Nesse sentido, a literatura clariceana pode ser
entendida como uma resistência à experiência mais íntima da repressão. A sua casa precisa ser
organizada por ela mesma dentro de suas próprias necessidades e condições.

            A simplicidade da fala de G.H. ao expressar alguém que está a procura de algo e tem
medo faz a protagonista  lançar-se  frequentemente  ao leitor. G.H. diz que não sabe, mas sente
a ausência do outro e por isso pede a mão do leitor para que essa história possa ser contada.

De fato, ao constituir-se enquanto linguagem, G.H. reconstrói o ausente. Como nos revela
Bodelón (2009), a literatura escrita por mulheres aponta para a necessidade de direitos das
mulheres.
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Nesse sentido, o direito de narrar é para a personagem um ato fundamental no qual a paixão se
estabelece como linguagem. É certamente a paixão que inspira para a busca da nova identidade.
Ao passo que a nova identidade só é possível por intermédio da linguagem, por essa razão o
pathos se constitui como elemento principal do discurso da linguagem. Nesse sentido, a relação
entre paixão como escritura e imaginário de direitos se estabelece na relação direito, gênero e
literatura.

 

            Escrever como viver ou experimentar a vida age resignificando as unidades dramáticas
da ação comunicativa. A hermenêutica do direito na literatura de abordagem feminista re-
constrói as categorias da mulher como sujeito de direitos, pontuando que as questões lançadas
pela literatura dizem respeito à dignidade da mulher como direito fundamental.

 

Em suma, a releitura reconstrói as figuras imaginárias e simbólicas das identidades femininas.
Nesse sentido, para ser possível a busca pela identidade se faz necessário o reconhecimento de
direitos identitários que se formulam a partir dos conflitos internos das personagens.

            De certa forma, percebemos que G.H. molda seus traços identitários a partir da
linguagem e do sentir. É curioso o que nos revela Portanova:

Depois de tantos anos, os juízes aprendem como moldar seu sentimento aos fatos trazidos nos
autos e ao ordenamento jurídico em vigor. Primeiro se tem a solução, depois se busca a lei para
fundamentá-la. [14]

 

Em outras palavras, a problematização de G.H. sobre o ato de pôr em ordem, “ordenar a casa”,
só se torna algo problematizado pelo significado que ela dá ao fato cotidiano. O mesmo
processo simbólico acontece com o direito é o sentido que se dá ao fato jurídico, que o torna
representativo para a narrativa jurídica.

Streck também nos assegura que:

O texto diz (sempre) respeito a algo. O ‘fato’ só será ‘fato jurídico’ se assim quiser tratar do
problema. A assertiva ‘a norma dá sentido ao texto’ significa que o texto só existe – no sentido
de sua existência –‘normado’ (significado). Este é o cerne de uma hermenêutica jurídica de
caráter fenomenológico (2008, p.293).[15]

 

Na PSGH, os conflitos interiores se intensificam justamente pela angústia que se reflete num
posicionamento “deslocado” da mulher no seu próprio mundo, um exemplo disso é a
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necessidade constante da personagem em querer encontrar-se e ademais manifestar ao leitor
essa “alegria difícil” ao tentar fazê-lo. 

No direito, a atitude hermenêutica seria equivalente a pôr em ordem, estabelecendo para tanto
matrizes do pensamento jurídico num processo de busca de sentido e questionamento do
discurso jurídico pré-estabelecido. Tal qual G.H. em sua casa, o intérprete do direito constrói o
entendimento observando a gama de princípios que figuram como imaginários jurídicos
permeando o simbólico e desconstruindo a compreensão histórica do direito.

 

4 REFLEXÕES  FINAIS

  A protagonista da narrativa claricena gera no leitor uma reflexão motivada pela angústia da
personagem ao deparar-se com o inseto e o grotesco da vida.

Por certo, essa busca pela identidade de G.H. reside na perspectiva da cultura, como no dizer
de Tedesco (2008)[16] “en el seno de qualquer cultura, cada uno se siente ‘diferente’ de los
demás y concibe dichas ‘diferencias’ como válidas y necesarias.” 

A memória é o elemento que circula em torno do tema da paixão, uma vez que parte do dilema
narrativo da personagem é superar ou libertar por meio da linguagem às condições tradicionais
de representações e visões de mundo.

Em outras palavras, é na problemática da escrita que se afirma a relação identitária de direitos.
Refletindo sobre novos sentidos pelo prisma da subjetividade, a linguagem manifesta a condição
humana.

O isolamento e a ausência como pontos circundantes do enredo são formas de dizer da
função/papel da mulher na sociedade ademais de colocar em evidência a falta não apenas no
cotidiano, mas na vida, de um sentido para a condição feminina. A narrativa é, sobretudo, uma
afirmação da busca quando G.H. anuncia “estou procurando, estou procurando” e todo o
percurso místico da estrutura ficcional se insere como um momento de liberdade pela busca do
sentido.

O evento da linguagem como grande experimentação constrói à importância da hermenêutica
na transformação. De fato, o direito à liberdade de ser está vinculado à busca pelo sentido do
que é revelado, considerando o sentido epifânico do termo, a experiência do direito na literatura
objetiva ir além do direito para encontrar novas possibilidades de diálogo.

                Dessa forma, a construção da identidade faz parte da incessante procura do sentido da
experiência vivida. A problematização constante entre linguagem e ser, linguagem e desejo
manifesta através de um processo hermenêutico é construtivo de uma pluralidade discursiva

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6405



(Barthes) sobre a condição feminina.

             A partir da experiência da leitura, os “insights”, no dizer de Gadamer, são possíveis e os
diversos sentidos do texto possibilitam uma abertura que nos revela a escritura como
 experiência  vivida da linguagem

Em suma, as narrativas não residem em modelos fechados. E o texto literário Clariceano,
enquanto processo de expressão de identidades plurais, vincula-se a dimensões de um
imaginário social e de direitos. Esse é um possível retrato de G.H.
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DO ROMANTISMO LITERÁRIO AO NATURALISMO IMAGÉTICO, UM PASSEIO SOBRE
"INOCÊNCIA": DO TEXTO DE TAUNAY AO FILME DE WALTER LIMA JÚNIOR

DU ROMANTISME LITTERAIRE AU NATURALISME IMAGETIQUE - UNE PROMENADE VERS
"L'INOCENCE": DEPUIS LE TEXTE DU TAUNAY A LA MISE-EN-SCENE DE WALTER LIMA JUNIOR

Francisco RÉgis Frota AraÚjo
Sarah Carneiro Araújo

RESUMO
Este artigo pretende fazer uma incursão comparativa entre as linguagens literária e filmográfica
de um relato oitocentista da ficção sertanista brasileira, em concreto, o romance Inocência, de
Visconde de Taunay, de 1872, e sua adaptação cinematográfica homônima, que teve direção
artística do cinemanovista Walter Lima Jr., mais de um século depois, em 1983, procurando
fazer reflexões sobre o texto literário mencionado e caracterizar as especificidades de cada
discurso, o literário e o cinematográfico, a partir dos caracteres típicos de cada discurso, ou seja,
da narração, da ficção e da criação do texto de cada um desses meios artísticos, consoante a
análise diegética de Ives Reuter visando compreender as conseqüências teóricas, práticas e
estéticas de cada mudança fundamental da abordagem.
PALAVRAS-CHAVES: Adaptação cinematográfica; Narratologia; Diegese; Visconde de Taunay;
Walter Lima Junior.

RESUME
Cet article se donne dans l’intencion de faire un voyage comparative entre les languages litéraire
et cinematographique d’un Roman de la fiction sertaniste brésilienne, en concret, le texte
Inocência, de Visconde de Taunay, publié l’année 1872, et sa adaptation filmique homonime,
qu’a eu comme métteur en scene (direction artistique) Walter Lima Junior, plus d’un siécle
aprés, l’année 1987, en cherchant étudier et réflechir a propos des transformations produit de
chanchement de lenguage ou moyen de la voix narrative d’um texte litéraire occasion de sa
transposition au cinema, en caracterisant les especificités de chaque discurs et, en particulier, les
caracteristiques tipiques de la narration, de la ficcion et de la création du texte de chaqu’un de
ces moyens artistiques, pour comprendre ainsi les consequences téoriques, practiques et
esthétiques de cet chanchement fondamental dans l’abordage, selon l’analise diegetique proposé
par Yves Reuter.
MOT-CLES: Adaptacion cinemathographique; Narratologie; Diegesis; Visconde de Taunay;
Walter Lima Junior.

1        INTRODUÇÃO: A NARRAÇÃO E O CINEMA BRASILEIRO

Muitos são os textos literários adaptados para o cinema, e tão antigos os filmes como a própria
sétima arte; De fato, tanto no Brasil como no Exterior, se fizeram adaptações ou se praticaram
transposições literárias para o cinema desde que esta expressão artística se firmou no panorama das artes
dignas de apreciação pública como espetáculo e/ou diversão.

O cinema brasileiro, desde seus primórdios, valorizou também o recurso do texto literário como
forma de adaptação ou transposição fílmica, umas adequando-se-lhes o conteúdo para os dias hodiernos,
outras mantendo-se-lhes o sentido histórico e o espírito do tempo.

Este artigo se circunscreve no âmbito dos estudos comparados entre literatura e cinema e se
propõe estudar e refletir sobre as transformações produto da mudança de linguagem ou meio da voz
narrativa de um texto literário ao ser transposto ou adaptado para o cinema.

Estas reflexões serão levadas a termo analisando um texto literário em particular, Inocêncìa, de
Visconde de Taunay, confrontando-o com sua versão cinematográfica, o filme homônimo de Walter Lima
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Jr., caracterizando neles as especificidades de cada discurso e, em especial, as características próprias da
narração, da ficção e de criação do texto de cada um destes meios artísticos, para compreender assim as
conseqüências teóricas, práticas e estéticas deste cambio fundamental na abordagem diegética.

           2    DO ROMANTISMO LITERÁRIO DE VISCONDE DE TAUNAY

O romance Inocência de Alfredo D’Escragnolle Taunay, o Visconde de Taunay, publicado em
1872, se constitui num clássico do fim do romantismo, ainda que muitos o considerem como um marco da
transição para o naturalismo e o realismo. Uma das principais obras deste profícuo escritor romântico,
juntamente com A retirada da Laguna (1871), o romance que nos propomos analisar obteve extraordinária
popularidade, o qual além de traduzido para inúmeras línguas, mereceu transposição para o cinema
brasileiro sob a direção artística de Walter Lima Jr., o que nos inspira a realizar este artigo e circunscrevê-
lo no âmbito dos estudos comparados entre literatura e cinema, ao tempo de propor-nos estudar e refletir
sobre as transformações produto da mudança de linguagem ou meio da voz narrativa de um texto literário
ao ser transposto ou adaptado para o cinema.

De fato, tenha sido buscando inspiração na literatura francesa oficial quanto na brasileira
incipiente, o cinematógrafo criado e desenvolvido sua linguagem nos princípios do século XX, logo passou
a ter mais da metade de suas películas efetivamente realizadas com base em texto precedente.

Por outro lado, diremos que a experiência de rever a película de Walter Lima Jr., passados vinte e
sete anos de sua estréia, e adaptada de um romance de Visconde de Taunay, escrito e publicado em 1872,
possibilita-nos apreender e refletir sobre o significado daquilo a que chamamos de sentido ou senso
histórico.

Por outro lado, convém lembrar que Taunay é referido como integrante da literatura romântica
brasileira, pioneiro na Ficção, por Alfredo Bosi[1], do tipo sertaneja ( a exemplo de O sertanejo, O
gaúcho, de Alencar, O Garimpeiro de Bernardo, além de O Cabeleira, O Maturo, de Franklin Távora)  em
contraponto com a ficção do tipo indianista ( Iracema e Ubirajara, de Alencar, O Indio Afonso, de
Bernardo) e/ou mesmo a literatura ficcional romântica passadista ou colonial ( como são exemplos
ilustrativos os romances As Minas de Prata, O Guaraní, de Alencar, As mulheres de Mantilha, O Rio do
Quarto, de Macedo; Maurício, O Bandido do Rio das Mortes, de Bernardo Guimaraes, etc).

Bosi reconhece o valor de Taunay neste balanço sucinto:

Até aqui aludiu-se à correspondência entre as expectativas dos leitores e as respostas que
lhes deram os ficcionistas: fato que explica quase sempre a polaridade realismo-idealismo
que acompanha o romance da época.Mas, se reordenarmos em linha vertical o mesmo
conjunto, veremos que não é tanto a distribuição de temas quanto o nervo do seu
tratamento literário que deve oferecer o critério preferencial para ajuizar das obras
enquanto obras. Teremos, no plano mais baixo, os romances que nada acrescentam aos
desejos do leitor médio, antes excitam-nos para que se reiterem ad infinitum; é a produção
de Macedo, de Bernardo, Távora e alencarina menor ( A Viuvinha, Diva, A pata da Gazela,
Encarnação).  Já Inocência de Taunay, e alguns romances de segunda plana de Alencar
( O Sertanejo, O gaúcho, O Guaraní) redimem-se das concessões às peripécias e ao
inverossível pelo fôlego descritivo e pelo êxito na construção de personagens-símbolo:
Inocência, Arnaldo, Canho, Peri fazem aflorar arquéticpos de pureza e coragem que
justificam a sua resistência às mudanças de gosto literário (...)[2]

         Adiante, o mesmo historiador da literatura brasileira reconhece o valor de Visconde Taunay
(1843-1899), dentre os sertanistas ficcionistas como Bernardo Guimarães e Franklin Távora, que por
temperamento e cultura, tinha condições de dar ao regionalismo romântico a sua versão mais sóbria:

[...] Homem de pouca fantasia, muito senso de observação, formado no hábito de pesar
com a inteligência as suas relações com a paisagem e o meio ( era engenheiro, militar e
pintor), Taunay foi capaz de enquadrar a história de Inocência (1872) em um cenário e
em um conjunto de costumes sertanejos onde tudo é verossímil.Sem que o cuidado de o
ser turve a atmosfera agreste e idílica que até hoje dá um renovado encanto à leitura da
obra (...)[3]
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3        VISCONDE DE TAUNAY E INOCÊNCIA: A ROMÂNTICA CRIAÇÃO DE UM TEXTO
TRANSITÓRIO PARA O REALISMO E A DESCRIÇÃO DE UM RELATO NATURALISTA
PELO NARRADOR/AUTOR

 

A literatura de Visconde de Taunay e em especial, a de sua obra Inocência (1872), consoante
afirma o professor Carlos Alberto Iannone, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, [4]
ocupa uma posição de relevo na literatura brasileira devidos a variados fatores: “a história romântica do
amor contrariado, ligado à morte; a naturalidade dos tipos; a descrição “realista”de hábitos, costumes e
cenas da vida sertaneja, a linguagem regionalista, os diálogos vivos e o estilo harmonioso”

Eis uma das características literárias de sua linguagem, à qual ressalto, adiante, com a transcrição
de rápido texto do livro, para iniciar a comparação dos dois universos lingüísticos, o literário e o cinético,
a partir da incursão adaptativa de Walter Lima Júnior, cujas imagens cinematográficas naturalistas e
objetivamente mostram (e não dizem), igualmente, do universo taunaysiano, na medida em que captam a
relevância do relato naturalista elaborado pelo autor.

O trecho que transcrevo, abaixo, descreve o desespero de Pereira ao saber do romance entre
Cirino e Inocência e deixa entrever os padrões morais que regiam a vida do sertanejo:

Aí o anão fez um gesto de negação e, apontando para o quarto de inocência, indicou que
nada tinha ela com o alemão. Ficaram pasmos os dois. – Então, balbuciou Pereira, quem
será?....Cirino, meu Deus?! – Sim...sim! gritou o anão com violento esforço abaixando
muitas vezes a cabeça. – Qual! protestou Pereira, o doutor?....

Com muita habilidade e segurança Tico desenvolveu as provas que tinha.[5]

Como vimos, no texto aparece o anão Tico que circula desembaraçadamente pela casa, mas isso
por não representar nenhuma sorte de perigo à ordem doméstica, já que quase se confunde com um bicho
de estimação. Na aparência teratológica de Tico, como ressalta Coutinho[6] percebe-se mais uma vez o
culto à fealdade, recurso tão vastamente explorado pela estética romântica.

Convém, antes, sublinhar as razões pelas quais a relação cinema-literatura tem sido um dos
campos de estudo privilegiados das diversas teorias cinematográficas e, a partir dos anos sessenta, dos
estudos semióticos e estruturalistas, muito particularmente no campo da narratologia. Ora, como anunciado
no resumo que faríamos um estudo sob a ótica analítica da diegética, entende-se aqui por Diegese como
sendo um conceito da narratologia, dos estudos literários, dramatúrgicos, e de cinema que diz respeito à
dimensão ficcional de uma narrativa. Os estudiosos e analistas[7], a exemplo de estruturalistas como
Ginette, Per Aage Brandt, David Lodge , Manuel Alcides Jofre e Etienne Souriau e Yves Reuter
reconhecem que a diegese é a realidade própria da narrativa ( “o mundo Ficcional”) , a vida fictícia, à
parte da realidade externa de quem lê( o chamado ou dito “mundo real” ou vida real. 

Quem consultar a Wikipaedia no verbete diegese, verá que este conceito da narratologia conhece
um tempo e um espaço dito diegéticos os quais, são, destarte,o tempo e o espaço que decorrem ou existem
dentro da trama, com suas particularidades, limites e coerências determinadas pelo autor”[8].

Este artigo se inscreve dentro do marco teórico da análise da narrativa proposta por Yves
Reuter[9], ao propor uma análise prática de um romance e o filme homônimo INOCÊNCIA (de Visconde
Taunay e Walter Lima Jr., respectivamente). Esse exercício prático consistirá na análise de um aspecto
fundamental para ambos os textos literários e cinéticos, os meios e linguagens: a situação específica da
narração como  elemento de definição de veículos sígnicos ou significantes essencialmente diegéticos, é
dizer, comunicadores de histórias e/ou tramas. Sobre a base das características particulares de cada tipo de
discurso, procuraremos verificar como se vinculam ambas as disciplinas em tanto transmissoras ou
comunicadoras de uma diegése ficcional, contudo ao mesmo tempo confrontando-as como formas
discursivas divergentes, com formas de narrar de cada uma, e que, obviamente, não são equivalentes.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6413



Para cumprimento deste objetivo especifico, utilizarei a metodologia essencial dos estudos
narratológicos, aquela proposta por Yves Reuter na obra “A Análise da narrativa”, como anteriormente
anunciado, com vistas a adaptar ou produtivizar dito método no estudo comparado do cinema.  Nesta
análise me deterei essencialmente na mudança da prospecção semiótica ou narratológica que afeta à voz
narrativa que sustenta o relato, estudando, então, as diferenças que se produzem ao ser transposta ao
cinema uma diegese originariamente literária, ou seja, ao adaptar-se ao fenômeno fílmico ou à linguagem
cinematográfica um texto literário como conseqüência desta mudança de narração.

Ora, num breve comentário dos princípios essenciais da análise interna da narrativa de Inocência,
tomando como base de referencia as lições de Yves Reuter[10], já percebemos que o narrador/autor se
esmera em localizar a trama do romance, sob o título do primeiro capítulo, “o sertão e o sertanejo.”

Sendo, assim, um romance explicitamente regionalista, releva observar como inicia o primeiro
parágrafo do livro, com referência a este projeto de situar a narrativa no mundo do sertão, a um imaginário
realista obsedante do narrador/autor, que descreve com precisão meticulosa e reconstrói este universo que
Taunay tão bem conheceu em sua vida militar, deixando ao leitor este legado: “Corta extensa e quase
despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província do Mato-Grosso a estrada que da vila de
Sant’Ana do Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapoan”.

Nota-se pela largueza da ambiência, cuja abundância de extensão e de terras continua na frase
seguinte, a enormidade da área coberta pelo relato naturalista de Taunay, a saber:

Desde aquela povoação, assente próximo ao vértice do ângulo em que confinam os
territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato-Grosso até ao rio Sucuruí, afluente do
majestoso Paraná, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se
comodamente, de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras,
rareiam, porém, depois as casas, mais e mais, e caminha-se largas horas, dias inteiros
sem se ver morada nem gente até ao retiro de João Pereira, guarda avançada daqueles
solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses alongados
paramos, oferece-lhe momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para
alcançar os campos do Miranda e Pequirí, ou da Vacaría e Nioac, no baixo Paraguay. Ali
começa o sertão chamado bruto.

Veja-se que por retiro, antes referido, o autor chama àquela área que no Mato-Grosso se
denomina ao local em que os criadores de gado reúnem as reses para as contar, marcar e dar-lhes sal,
mediante nota aclarativa de Taunay, enquanto sertão bruto significa aquele “sem moradores”.

Fernanda Coutinho, mestre em literatura brasileira pela UFC, analisa muito bem o romance sob
comentário, quando afirma que Inocência “organizado em trinta capítulos e um epílogo, faz o leitor
deparar a principio não com os eventos iniciais da fabulação, como é mais corrente em obras ficcionais e
sim com um texto descritivo, verdadeira radiografia do “sertão bruto”, com sua natureza áspera em que se
deslocam habitantes cujo comportamento parece moldado pelas leis inflexíveis do meio em que vivem.
Curioso observar é que “o sertão e o sertanejo”, capítulo de abertura de Inocência reapareceria em Céus e
Terras do Brasil, obra não ficcional do Vinconde de Taunay, de 1882”. [11]

Comenta Bosi que, salvo a abertura de Inocência, onde o “descritor” resvala amiúde para o
convencional ou para a aridez didática, o romance flui em diálogos naturalíssimos pelo tom e pelo
vocabulário, cimentados por faixas de prosa narrativa admiravelmente funcionais. E diz mais:

É só rastrear as falas do generalista Pereira, pai de Inocência, para perceber o quanto de
espontâneo elas comunicam à dinâmica do livro. Taunay sabia explorar na medida justa o
cômico dos tipos como o naturalista alemão à cata de borboletas, o grotesco sombrio do
anão Tico, a quem cabe apressar o desenlace, ou o patético de algumas cenas perfeitas
como a fuga do leproso para a mata e a morte solitária de Cirino. No âmbito de nosso
regionalismo, romântico ou realista, nada há que supere Inocência em simplicidade e
bom gosto, méritos que o publico logo lhe reconheceu, esgotando sucessivamente mais de
trinta edições, sem falar nas que já no século passado, se fizeram em quase todas línguas
cultas. [12]

Convém, contudo, voltar a descrever o espaço e tempo da ficção. De fato, os modos de análise do
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espaço e do tempo na narrativa podem se dar de diversos modos, ou seja, no caso específico do romance
Inocência que nos interessa analisar, o espaço construído pelo autor – do qual o excerto transcrito
anteriormente já dá uma idéia de sua imensidão geográfica, e não diegética-, por ser analisado por meio de
alguns eixos fundamentais reuterianos, os quais tratamos de seguir:

- “as categorias de lugares convocados: correspondentes ao nosso mundo ou não; exóticas ou
não; mais ou menos ricas; urbanas ou rurais, etc;

- o número de lugares convocados: um único lugar, vários lugares, uma multiplicidade de lugares
etc;

- o modo de construção dos lugares: explícito ou não; detalhado ou não; facilmente identificável
ou não (o leitor tem apenas que identificar os lugares; ele jamais sabe se trata dos mesmos); e,

- a importância funcional dos lugares: simples moldura, elemento determinante em diferentes
momentos do desenrolar da história, até mesmo para as personagens constantes, etc.

Ora, o próprio Yves Reuter[13] reconhece que esses eixos da análise permitirão com precisão a
maneira como o espaço participa do funcionamento das histórias, como veremos no caso concreto do
romance Inocência, sob análise, em que estudaremos as diversas funções desenvolvidas pelo espaço, é
dizer,  “o mundo sertanejo e seu universo simples e rude, em que a vergonha e honra valem a vida de um
homem. Um universo em que o amor não deve ultrapassar os limites da conveniência e acordos entre
compadres, um mundo em que o sentimento é luxúria.”  Visconde de Taunay cria seu relato em um espaço
rural, rico em natureza exótica e tropical, variado em léguas tiranas, detalhado, jamais uma simples
moldura na narrativa, porquanto todo ao contrário, elemento determinante em diferentes momentos do
desenrolar da história de Cirino e Inocência.

Logo se percebe o dilema da direção artística encarregada da transposição para uma outra
linguagem, no caso, a do filme ou cinematógrafo,  tanto assim, que no roteiro cinematográfico e na
adaptação fílmica de Walter Lima Jr. não há qualquer referência a esta dificuldade diegética dos diálogos,
posto se tratar, na essência dificultosa da adaptação fílmica, da utilização de outro linguajar: o da imagem,
o das luzes e sombras a substituir a construção da escrita.

Vittorio Storaro, Diretor de Produção internacionalmente conhecido, afirmava que “num filme
estamos contando uma história com luz e sombra, cores e movimento. É aqui que encontramos o
verdadeiro significado do que estamos fazendo”, eis que estamos no império dos sentidos, esta a
experiência cinematográfica da construção de imagens, principalmente se adaptadas de um texto literário
anterior, cuja fidelidade reprodutiva em geral, não se pretende afastar demasiado do espírito do autor da
literatura, exceção nos casos de atualização necessária ao tempo presente.

Já se pode compreender quão felizarda foi a transposição de Inocência  ao cinema, vez que
Walter Lima Jr. entendeu absolutamente que “a língua escrita não consegue dar conta do ímpeto de
contador do narrador/autor” (sic) no texto literário ou no livro, quando ainda no cap. 1, observa que
“pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em ruínas, nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao
caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça, ou a chuva que está caindo. Por
toda parte,  a calma da campina não arroteada; por toda a parte, a vegetação virgem, como quando aí
surgiu pela vez primeira.”(pg. 18)

No filme de Walter Lima Junior não se vê uma montagem desmontada; Nada de flashbacks
excessivos, tão comuns nos filmes contemporâneos, a trama se situa do principio ao fim no presente
narrativo como uma forma de exteriorizar o sentimento do narrador, como uma inteligente opção pela
fidelidade ao velho naturalismo ou romantismo visconde taunaysiano.

Genette já dizia que não há história contada sem que alguém a conte. Reuter centra seus estudos
na análise da ficção, da narração e da montagem do texto. E em que pese se poder pensar em uma
narração cinematográfica, convém se contrapor ou por em tensão a idéia de uma voz ou um narrador para
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o cinema equivalente ao literário, porquanto o cinema tem uma linguagem direta, a percepção do
expectador se faz de modo direto, através do que o filme mostra na tela e não através de uma instancia
mediadora que sustenta o discurso fílmico, que entregue os dados relevantes deste mundo, que guie ou
dirija a interpretação mediante juízos valorativos o mundo representado. Como observa Jean Luc
Godard[14] a história do cinema – por seu caráter de linguagem direta -, procurou não abordar certas
realidades desagradáveis, como a do holocausto, por exemplo. Há pouca imagem divulgada do holocausto,
para tanta realidade ocorrida de amargura e atrocidade humanas no período. Teria sido proposital que a
arte cinematográfica olvidou de registrar/mostrar/interpretar mencionado período histórico do século
passado? Porque enfim?

David Oubiña, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, coordenou
interessante estudo intitulado “JLG: El pensamiento del cine”- cuatro miradas sobre Histoire(s) du
cinéma”[15], no qual ressalta as idéias do cineasta e teórico do cinema no sentido de que “para que haja
relato cinematográfico, deve haver ao menos uma instancia de enunciação.” Com efeito, os teóricos e
estudiosos atuais[16] da teoria cinematográfica coincidem em afirmar (aliás, contrariamente ao consenso
do cinema mudo, quando nos inícios da teorização cinematográfica todos buscavam crer) que as imagens
cinematográficas não se contam a si mesmas, como na vida real, senão que  representam uma pseudo-
realidade, esteticamente estruturada.

O estudioso Christian Metz, em seus “Ensaios sobre a significação no cinema”, discute este tema
de modo exaustivo, quase dando o estado da situação no território da teoria no capitulo 8, “o cinema
moderno e a narratividade”, quando faz um resumo das polêmicas em torno das idéias que quatro vozes (
Pierre Billard, René Gilson, Michel Mardore e Marcel Martin) lançam acerca do cinema moderno e seus
esquemas interpretativos. Após reflexões várias, Metz reconhece a “renovação da sintaxe cinematográfica
moderna”:

(...) con el nuevo cine, más que a um estallar cataclísmico de La sintaxis del film asistimos
a un amplio y complejo movimiento de renovación y enriquecimiento que se manifiesta em
tres evoluciones paralelas: 1) algunas figuras son por el momento abandonadas en mayor o
menor grado ( ejemplo: La cámara lenta y la acelerada; 2) otras se mantienen, pero bajo
variantes agilizadas que no deben impedir reconocer la permanencia de un mecanismo
semiótico más profundo( ejemplos: El campo/contracampo, la escena, la secuencia, El
montaje alternado,etc); 3) por último, aparecen nuevas figuras que vienen a engrosar lãs
posibilidades expresivas del cine.[17]

Se há narração cinematográfica, esta é essencial e fundamentalmente, pelo menos em seu nível
básico, uma narração muda ou silenciosa, posto que ninguém diz cinema (no sentido antes alertado de que
Graciliano Ramos, por exemplo, diz texto ou literatura) e sim, mostra cinema (no sentido de que Walter
Lima mostrará em Inocência, como demonstraremos a seguir). O mundo da diegese ou da “vida
ficcional” da película que comentaremos, se mostra diretamente ao receptor, com uma aparência de
imediatez, contudo, esteticamente organizado.

E, sem dúvidas, o maior mérito de Walter Lima Jr. será surpreender com imagens, sombras e
luzes, palavras secas e diretas, diálogos sertanejos entre Manecão e Pereira, entre este e o hóspede alemão,
a ascensão e queda do amor de Cirino (Edson Celulari) e Inocência (Fernanda Torres).

 O ponteio da música folclórica de Catulo da Paixão Cearense (luar do sertão) e outras eruditas
canções a enaltecer/pontuar o clima de suspense noturno dos encontros fortuitos do jovem médico com sua
adolescente paixão, através de artimanhas medicamentosas aplicadas no pai ciumento, capaz de fazer
Pereira cair em profundo sono, de escaladas na janela de Inocência, de esperas noturnas intermináveis pela
amada no meio da mata virgem, somente realçará a força da imagem( e que imagem a valer mais que mil
palavras, diríamos) da postura/imagem cinematográfica, diegética e infra-diegéticamente construída.

4        O TEMA DO FILME INOCÊNCIA, DE WALTER LIMA JR. (1983)

Poderíamos nos perguntar: qual o verdadeiro tema do filme INOCÊNCIA, dirigido pelo
cinemanovista Walter Lima Jr?   
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O tema da película dirigida por Walter Lima Jr. É o autoritarismo patriarcal brasileiro versus a
luta desesperada dos amantes apaixonados para seguir os ditames de seus corações. O filme de Walter
Lima mostra uma realidade cruel, como pano de fundo, a da destinação pelos pais sertanejos de
antigamente (séculos XVIII e XIX) dos casamentos de suas filhas, impedindo-lhes a manifestação
eventual de desejo de acasalamento com outros pretendentes.[18] Releva apreciar o naturalismo da
fotografia do filme que tão  bem captou o verde da paisagem dos gerais do mineiro triângulo (Uberaba e
redondezas), as grossas árvores que compõem a paisagem em que vive Inocência ( Fernanda Torres), no
agreste e isolado mundo em que habita seu pai, Sr. Martinho Pereira(Sebastião Vasconcelos), inteiramente
afastado da civilização e das cidades. A música folclórica utilizada, como dito antes (“luar do sertão”, de
Catulo da Paixão Cearense, e outras canções folclóricas do sertão) pontua os aspectos naturalistas que a
literatura de Taunay deixa entrever e que a câmara de Walter Lima tenta realçar, seja através do
privilegiamento de uma natureza exuberante em que borboletas raras e belas voam e esvoaçam sobre as
cabeças das pessoas, para intensa pesquisa e procura por parte do alemão  Meyer (Rainer Rudolph), já seja
pela clara divisão imagética de duas partes a pontuar o filme, a  primeira parte ( até a partida do alemão
Meyer, deixando a suspeita de uma paixão proibida por Inocência( Fernanda Torres) em que a natureza
exuberante e naturalista superdimensiona os aspectos florestais e desvendados de uma ambiência colonial,
patriarcal, pacífica e aparentemente perene;  já numa segunda parte, com as ameaças de Manecão (Ricardo
Zambelli) de lavar a honra do pai de Inocência, de  matar o intruso apaixonado de e por  Inocência
(F.Torres) o filme torna-se seco e direto, com paisagens semi-urbanas e descampados rios caudalosos a
sugerir a ameaça que pesa sobre a sorte do médico Cirino( Edson Celulari), o qual ignorando seu destino
fatal, vagueia pelas paisagens à espera da resposta do padrinho de sua paixão (Fernando Torres).

Ora, inicialmente, convém não confundir o tema de um filme com sua trama. O tema, enquanto
aquele responde à indagação “sobre que é este filme”?, esta, a trama tenta responder à pergunta “como
este tema é narrado”?  Em outras palavras, o tema de Inocência (1983) é precisamente, como dito
anteriormente, o amor impossível, a idéia romântica do amor ligado à morte.

Por outro lado, não está incorreto lembrar que será o Anão Tico  (personagem hugoano
d’Inocência com  todas as características do realce da fealdade romântica) quem identificará dr. Cirino,
levando-o à morte pelo tiro certeiro de Manecão. Recorde-se que Victor Hugo, em 1827, no prefácio de
Cromwell, estabeleceria os postulados que abonariam na obra artística o à-vontade da mescla de elementos
díspares como a beleza e a fealdade. A propósito, Massoud Moisés[19] observa que no Anão Tico, de
Visconde de Taunay traços hugoanos, reportando-se expressamente ao Quasímodo de Nossa Senhora de
Paris. E Fernanda Coutinho fortalece a idéia elastecendo a comparação e incluindo, ainda que de forma
tão contundente, o também hugoano Gwyplaine, protagonista do O homem que ri.

 

5               A PREMISSA DO FILME

A premissa de um filme é o modo como seu tema se manifesta. A premissa de Inocência é
constituído dos diversos elementos visuais e sonoros (muito especialmente a música folclórica sertaneja
ressalta o clima de contraste entre a suavidade amorosa do casal Inocência/Cirino e de brutalidade
autoritária de Manecão e Pereira, pai de Inocência, bem como o desapontamento crescente dos amantes
quando Inocência (Fernanda Torres) faz ver a Cirino (Edson Celulari) que estava já prometida a Manecão,
restando unicamente a opção da ajuda do padrinho, que ainda poderia se aproximar do pai Pereira, para
informar-lhe da paixão de ambos.

Em um estudo preliminar mínimo sobre o processo de realização da película sob comentário, em
suas fases de desenvolvimento, cujas principais etapas costumam ser – e o foram concretamente, devemos
evidenciar, no caso de Inocência:

a) a aquisição de direitos (pitch, roteiro ou argumento ou obra já existente) autorais de adaptação
à cena fílmica pela produtora.

 b) análise de viabilidade com breakdown de custos(não foram muito elevados posto que poucos
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personagens e locações na floresta da Tijuca, em substitução ao deslocamento da equipe para os ambientes
naturais e distantes de Minas ou Mato Grosso), análise da história (elenco, diretor sendo o próprio
roteirista e produtor Walter Lima, gênero, público, etc); cronograma/data de entrega (devidamente
cumprida);

 c) agregação de talento (o diretor sempre foi conhecido, por seu caráter autoral/determinante, na
qualidade de diretor estabelecido, já inteiramente profissional, à época da pré-produção, em condições de
influenciar inclusive na escolha do elenco principal e que resultou em premiações nos festivais de Brasília
e Cuba;

d) Polimento do roteiro, concretamente se baseou Walter Lima Jr. No livro de Taunay, com a
liberdade de adaptação que sua experiência profissional indicou, tendo-o ajudado a definir o tom narrativo
descritivo e naturalista da película;

e) preparação de um roteiro de trabalho (shooting script) e escolha preliminar de locações – desde
o principio adotada a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, para substituir as locações tropicais do texto de
Taunay, onde permaneceu mais de mês toda a equipe essencial de técnicos (fotógrafo, iluminador, técnico
de som e elenco).

O desenvolvimento da realização afetou o filme em virtude dos seguintes aspectos: pequeno
orçamento, o qual se tivesse sido maior, logicamente teria dado ao filme mencionado, mais visibilidade de
mercado, tendo contribuído para aumentar o sucesso de público, o qual, de fato, não foi muito grande,
apesar do sucesso de crítica.

Se fossemos analisar os esquemas de pré-produção e pós-produção de Inocência
consideraríamos: foi feito um breakdown do roteiro através de um plano de filmagem, segundo o próprio
diretor Walter Lima Jr. este roteiro consistiu basicamente na adaptação do texto de Taunay para o cinema
via argumento e roteiro fílmico de responsabilidade dele e do roteirista; outros aspectos que concorreram
para a realização do filme foram o planejamento de logística; o cronograma de produção; o
estabelecimento do conceito visual e sonoro do filme através de storyboards, visualizações, padrão palheta
de cores, lentes, película, ângulos, equipamento da produtora, figurinos e caracterizações.

Ora, por outro lado, convém verificar os dados e elementos da pós-produção de Inocência:
Noutras palavras, os aspectos relacionados com a montagem, a adição de efeitos sonoros e visuais, a
sonorização e a trilha sonora propriamente dita, com a composição musical de eruditos e folclóricas
canções, antes descrita, os créditos ou letreiros (iniciais e finais, aliás, profundamente sugestivos
visualmente, posto que fixados numa borboleta que recebeu a denominação de Papilio Innocentia,
homenagem ao último capítulo do livro “Reaparece Meyer”, assim descrito:

No dia 18 de agosto de 1863, presenciava a cidade de Magdeburgo pomposo espetáculo
há muito anunciado no mundo científico da sábia Germânia (...). Era uma sessão
extraordinária e solene da Sociedade Geral Entomológica, a qual chamava a postos não só
todos os seus membros efetivos, honorários, correspondentes, como muitos convidados de
ocasião, a fim de acolher e levar ao capitólio da glória um dos seus mais distintos filhos,
um dos mais infatigáveis investigadores dos segredos da natureza, intrépido viajante,
ausente da pátria desde anos e de volta da América Meridional, em cujas regiões centrais
por tal forma se embrenhara, que impossível havia sido seguir-lhe o roteiro, até nos mapas
e cartas especiais do grande colecionador Simão Schropp. (pg. 166)

Ora, já se pode perceber que este último capítulo do romance, sob a forma de epílogo, dando
conta da reunião solene da SGE- Sociedade Geral Entomológica germânica, não mereceu adaptação no
filme de Walter Lima Jr., tendo em vista que ao roteirista interessava tão somente a realidade brasileira
sertaneja retratada – lócus essencial da trama amorosa-, a não ser pela figuração da borboleta colorida que
serve de pano de fundo para o aparecimento dos letreiros da película.

Os créditos revelam um a um todos os atores e atrizes, técnicos e diretores artísticos e visuais do
filme, resumindo numa única imagem de uma linda borboleta aberta e colorida, fixa e imóvel, perenizando
a descoberta científica do intruso alemão, hóspede de Pereira, e supostamente pelo pai da moça um
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descarado apaixonado por Inocência, mas que apenas pesquisava papilos e borboletas, e que, perante a
sociedade entomológica germânica perpetuou o nome de Inocência.

Infelizmente, esta foi – e nalguns casos ainda continua sendo no presente-, a situação da produção
e realização cinematográfica no Brasil dos anos 70/80. Não se pode afirmar tenha havido lugar para etapas
tão importantes da pós-produção de uma película fílmica no país do cinema novo como o da retirada de
cópias intermediárias para testes, da avaliação do resultado destes mesmos testes, de mudanças finais, da
elaboração de campanha de lançamento  –como Inocência.

 A campanha de mídia também se mostra insuficientemente precária, vindo a prejudicar o
lançamento do filme. Seguro que o lançamento de certos filmes brasileiros – dentre os quais, certamente
Inocência foi um deles- juntamente com tantos outros do chamado ciclo do Cinema Novo brasileiro
impediu que toda uma nova geração tenha tido conhecimento dessas clássicas experiências artísticas e
literárias. Neste sentido, sua restauração como DVD ou lançado via internet da obra cinematográfica de
Walter Lima Jr. se constitui um fator positivo, posto que possibilitará a toda uma geração conhecer o que
até o presente, desconhecia, fatalmente.

 

6               A TRAMA DA PELÍCULA ADAPTADA

 

A trama de um filme se não confunde com seu tema. Como visto anteriormente, o tema de um
filme é sobre o que ele é, enquanto a trama diz como esse tema é narrado.

Aqui nos encontramos com uma primeira interlocução conflitiva entre estas duas formas de
linguagem, a literária e a cinematográfica. Embora tanto Vinconde de Taunay é normalmente visto como
um mais importantes autores do século XIX, no Brasil, quanto Walter Lima Jr. seja igualmente
considerado um dos mais importantes cineastas do cinema novo brasileiro, percebemos que o cineasta não
tem interesse em discutir ou identificar a dificuldade que o  personagem Meyer, o pesquisador alemão, de
Inocência, no caso concreto, o papel encarnado pelo ator Rainer Rudolph – devidamente ressaltado por
Visconde de Taunay em seu livro homônimo, sobretudo conforme relevado desde o capitulo epílogo da
obra literária, no qual este personagem reaparece, após o desenlace amoroso de Dr. Cirino (Celulari) e
Inocência (Fernanda Torres), com a morte de ambos jovens amantes.

A trama do romance e do filme homônimo é muito bem resumida por Zenir Campos Reis[20], da
USP, cujo estudo introdutório à edição da Editora Ática, de 1974, com o texto integral de Inocência, de
Taunay, série bom livro, ao afirmar que: “o núcleo da é muito simples: o amor impossível de Cirino e
Inocência, comprometida com Manecão Doca”.

Percebamos que o filme é composto de sons e músicas, ruídos, luzes e sombras, as quais
compõem um painel de escuridão da alma humana nas brenhas do sertão, porquanto, a trama ou história
de Inocência-filme se passa na década de meados de 1800, ou seja, em 1863 apresentou Meyer perante a
Sociedade Geral Entomológica alemã os resultados de suas pesquisas naturalistas.

No romance, o autor/narrador dá voz ao médico dr. Cirino, encarnado por  Edson Celulari (cuja
imagem e voz compõem um apaixonado soberbo na história da interpretação cinematográfica brasileira
extraídos dos romances naturalistas e românticos), enfim, o personagem central masculino de Inocência
tenta inutilmente perpetuar/viabilizar/revisitar sua paixão por Inocência, mas a “execução de Cirino (Edson
Celulari) por Manecão Doca (Zambelli), o noivo traído, no final da história, com a plena anuência de
Pereira (Sebastião Vasconcelos), o pai da jovem, vale como punição, principalmente pela violação das
regras do pátrio poder. Como ressaltado por Fernanda Coutinho, [21] “na rusticidade do Brasil de
antigamente esse poder se confunde com o absoluto aniquilamento da vontade pessoal da figura feminina,
sem falar no extremo zela pela palavra empenhada.”

Sem dúvidas, a tragicidade do desenlace é proporcional à tentativa de desestabilização das normas
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de conduta vigentes intentada pelo par amoroso do filme, daí também o enorme desconforto
experimentado por Pereira (interpretado pelo ótimo ator secundário Sebastião Vasconcelos) quando das
investidas, que tanto ao expectador quanto ao leitor soam cômicas, do desajeitado e desastrado Meyer
(Rainer Rudolph), ao elogiar os encantos da moça, ao reclamar constantemente de seu enclausuramento,
levando Pereira a tudo suportar em nome dos deveres da hospitalidade e mais ainda em deferência ao
irmão que recomendara cuidados especiais ao sábio estrangeiro.

Até por ocasião da maior homenagem possível (o filme não faz, aliás, referência explícita, como
afirmado, a este acontecimento) da parte do alemão, a denominação de “Papilio Innocentia” ao mais belo
exemplar de borboleta encontrado pelos sertões do Brasil Central, perante a SGE germânica, o pai Pereira
sofre desconfianças do forasteiro viajante. Com o desfecho trágico da trama do filme – assim como do
livro em que se baseou-, fica restabelecido o poder vigorante naquelas ermas paragens, o qual, atrelado ao
elemento masculino, tem por substrato os valores de uma ética familiar inarredável.

Submetida ao pai, Inocência está como que enclausurada. Vale observar a restrição espacial a que
é limitada a mulher, já que transita com desenvoltura apenas nos compartimentos íntimos da casa,
passando diretamente para o jugo do marido, escolhido e determinado pelo pai, naturalmente, o que recalca
qualquer tipo de anseio que se desenquadre deste sólido perfil, como destaca Coutinho.[22]

A gênese do êxito de Inocência estará talvez na fórmula, consoante observação do historiador de
literatura brasileira Alfredo Bosi, de “arte cara ao romancista: o “realismo mitigado”. E acrescenta:

Há algo de diplomático, de mediador, na sua atitude em relação à matéria da própria obra.
Taunay idealiza, mas parcialmente, porque o seu interesse real é de ordem pictórica: a cor
da paisagem, os costumes, os modismos, que ele observa e fui como típico. Viajante mais
sensual do que apaixonado, incapaz do empenho emotivo de um Alencar, a sua realidade é
por isso mesmo mais tangível e mediana. Há quem veja nele um escritor de transição para
o realismo. Não é bem assim. Quando maduro, criticou o naturalismo. E a postura
fundamentalmente erótica, reflexa nos romances mundanos que se seguiram a Inocência,
nos diz que se algo mudou foi a sociedade, não o estofo individualista do escritor.[23]

Inocência, na verdade, encarna no romance a situação da mulher – bem diferente da situação do
homem como Pereira, por exemplo, que é a própria personificação dos valores e comportamentos do
homem rústico, pequeno proprietário, em suas relações com o grupo familiar e com os outros grupos-
mulher esta Inocência que cercada de suspeitas, é segregada, sendo-lhe negado o acesso à educação que
não seja a das tarefas domésticas, acostumada à obediência passiva, primeiro, ao pai, depois, ao esposo
que aquele lhe escolhe.

Zenir Reis[24] lembra que, uma vez contratado o casamento, o noivo começa a ser admitido na
intimidade da casa e da família e vai assumindo os encargos do patriarca, do novo chefe de família: é o
caso de Manecão Doca. Este núcleo está já constituído antes da intervenção dos elementos estranhos, que
são Cirino Edson Celulari) e Meyer( Rainer Rudolph). De fato, vai ser Dr. Cirino o primeiro a pertubar o
núcleo, ele que é auto-intitulado médico, tendo tido alguma instrução no respeitado Colégio de Caraça de
Ouro Preto, foi prático de farmácia, possui um Chernoviz, ou seja, o famoso Dicionário de Medicina
Popular do Dr. Pedro Luis Napoleão Chernoviz, e tem o trato com a medicina popular sertaneja.

Meyer (Rainer Rudolph) é o segundo elemento de desequilíbrio, pela única razão de desconhecer
o código rústico de valores: é o homem urbano inteiriço, o naturalista alemão, o qual recebido na casa de
Pereira (Sebastião Vasconcelos), na condição de hóspede, segundo o código de hospitalidade em uso na
comunidade, muda de status graças à carta de recomendação que, mais uma vez, o acaso fornece: era do
irmão mais velho de Pereira, Chiquinho, dirigida a antigo endereço daquele e tida já como inútil.

Ora, trecho da mencionada carta recomenda: “Peço que o agasalhes (a Mayer), não como a um
transeunte qualquer, mas como se fosse eu em pessoa, teu irmão mais velho e chefe da nossa família”.

Meyer (Rainer Rudolph) ingenuamente vai criar o desequilíbrio quando, apresentado a Inocência
vai elogiar a beleza da moça, em termos desmedidos para os padrões rústicos. Campos Reis[25] comenta,
com propriedade, que os “dois caracteres inteiriços – Pereira (Vasconcelos), o sertanejo e Meyer (Rainer
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Rudolph), o homem urbano- confrontados, vão fornecer o contraste mais marcado, vivido por Pereira
como contradição.”

Ficará Pereira dividido em dilema insolúvel de dilaceração entre o dever de obediência ao irmão
mais velho e o dever de preservar a honra da família, a seu ver ameaçada por Meyer, o “galanteador”.
Afinal, é esta contradição que vai desviar Pereira e permitir o mascaramento da situação de Cirino (Edson
Celulari) e Inocência (Fernanda Torres).

Em função de tudo isso pode-se aquilatar a gravidade da transgressão levada a cabo por Cirino,
ao desdenhar de portas e taramelas, imiscuindo-se, com o franco consentimento de Inocência, é verdade,
nos aposentos secretos da casa. Por outro lado, não há que esquecer que a literatura de Visconde de
Taunay, integrante do romantismo, recorre, por vezes, à exploração do mórbido como no caso do leproso
Garcia que, em Inocência, aceita estoicamente a sentença proferida pelo pseudomédico Cirino.

Evidente que sua charlatanice aponta no rumo do modelo de personagem dos escritores do
Realismo – no que Taunay prenuncia e sendo tais personagens bem mais afeitos a ensombrecer os retratos
dos indivíduos presentes em suas criações, embora não se possa negar que o mencionado romance
transpira romantismo – mui especialmente no tocante ao desfecho, com os protagonistas Cirino (Edson
Celulari) e Inocência (Fernanda Torres) praticamente se imolando por conta da solução infeliz que tiveram
seus amores, a Romeu e Julieta.

A tensão atinge seu máximo com o afastamento de Meyer, a iminência da chegada de Manecão, o
amor crescente de Inocência Fernanda Torres) e Cirino, o qual irá procurar a intervenção de Antônio
Cesário, padrinho de Inocência, que diz dele: “Papai lhe deve favores de dinheiro e faz tudo quanto ele
manda...”

A resistência de Cirino e Inocência se faz, portanto, dentro dos limites e respeitando os valores do
mundo familiar rústico. Mas estão em xeque a autoridade paterna e os direitos do noivo: um elemento
urbano, progressista, a forma nova de encarar o amor e o casamento, ameaça aquela ordem, que se
pretendia imutável, na interpretação da narrativa feita por Zenir Campos.

 

7               O GENERO CINEMATOGRÁFICO NO QUAL SE ENQUADRA O FILME

 

Falar-se de gênero cinematográfico se trata de buscar identificar que recursos pré-existentes me
ajudam a acompanhar esta História e atingir este Tema. Em qual gênero do cinema poderíamos enquadrar
Inocência? Consoante afirma Yves Reuter “a ficção designa o universo encenado pelo texto: a história, as
personagens, o espaço-tempo. Ela se constrói progressivamente, seguindo o fio do texto e de sua leitura.”
[26]

Em consequência prática disto, e neste nosso exercício prático de análise comparativa das
linguagens cinematográfica e literária do Inocência, faz-se necessário trabalhar com a integralidade do
texto (na literatura) e das imagens e sons(no filme)para melhor analisar a ficção e seus componentes. Por
evidente, como toda história se compõe de estados e ações, convém analisar se as ditas cujas são
numerosas ou não em  Inocência, se enfim, apresentam-se sob diferentes formas.

7.1. A História: ações, sequências, intriga.

Há muitas ações, e elas são “externas”(o que em parte está ligado ao funcionamento do romance
como gênero dramático e ao seu processo de conscientização/rememorizaçao “coisificadora” do narrador
Paulo Honório);

As ações são facilmente assinaláveis e explicitas:

- Trata-se das “idas e vindas” de dr. Cirino para adquirir a confiança de Inocência ( apaixonar
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mesmo) e do seu padrinho, através das juras e empenhos de palavra de não procurá-la, por três dias,  até
que ele falasse com o pai Pereira de sua honestidade, fugindo da desconfiança de Manecão (Zambelli), o
qual perturbado e enciumado ao ponto de matá-lo, sumariamente o executa.

- Essas ações se efetuam (desenrolar e desfecho), e se decompõem em frases e capítulos finais.

- Sua cronologia é clara e respeitada. Consoante assinalado por Roland Barthes [27] existem as
distinções entre as funções cardeais (ou nodais), fundamentais para o desenrolar da história e o devir das
personagens, e as catálises que preenchem, com um papel secundário, o espaço entre as primeiras. De
verdade, as funções catalíticas são mais raramente conservadas nos resumos do que as funções cardeais,
donde podermos chamar a atenção sobre as ações se organizam para formar a história de Inocência, e
assim distinguir as três formas essenciais de relações entre elas:

 1) as relações lógicas – aquelas atitudes de personagens centrais e secundários (quando dr.
Cirino trata da doença de Inocência , retira momentâneamente a desconfiança de Pereira, ou quando
Meyer elogia a beleza da filha de Pereira, aumentando-lhe a suspeita de incherimento), ou seja quando a
ação A é a causa ou a conseqüência da ação B;

2) as relações cronológicas – aquelas atitudes anteriores ou posteriores a outras (exemplo, quando
o anão Tico gesticula para Manecão não executar ao Meyer, porquanto o amante de Inocência é outro e
não, o viajante explorador estrangeiro (ação A) e prova que quem o desonrou foi o médico dr. Cirino,
motivando sua execução imediata (ação B), ou seja, quando uma determinada ação A precede ou sucede a
uma outra ação B; e

3) as relações hierárquicas - a ação A é mais importante ou menos importante do que a ação B, é
dizer, como no caso anterior o fato de Manecão ter descoberto, casualmente, que o apaixonado de
Inocência era o dr. Cirino e não, o alemão Meyer, o faz imediatamente transferir sua raiva, e necessidade
de vingança para o desconhecido médico (ação A) teve muito mais importância no relato para o autor, que
a acusação de traição do alemão, feita por Pereira, à noiva infiel e prometida (ação B), mostrando, destarte,
uma relação hierárquica entre as ações mencionadas, sem olvidar que tais relações, no romance, são
essenciais para a articulação das ações na intriga global que, segundo Reuter (2007), em compensação,
integra e dá sentido às múltiplas ações que a compõem.

A questão da intriga convida a nos demandarmos sobre a estrutura global da história de
Inocência, como, aliás, fazem todos os teóricos (Propp, Adam, Greimas, Larivaille, etc) e estudiosos da
narratologia.[28] 

O repertório das 31 funções da narrativa, segundo Vladimir Propp se mostrou eficaz na análise
dos contos, contudo, insuficiente no caso de outras narrativas como na hipótese do texto de romance de
Graciliano, para o qual nos socorremos do modelo mais simples e abstrato de Larivaille denominado ou
conhecido como “esquema canônico ou quinário da narrativa.”

Ora, as cinco etapas do esquema quinário ou canônico da narrativa consistem na seguinte
superestrutura: a) estado inicial; 2- complicação ou força perturbadora; 3- dinâmica; 4- resolução ou força
equilibradora; e, 5- estado final.  Concretamente, para ilustrar esse esquema de uma forma muito direta e
simples digo que, no romance Inocência, de Vinconde de Taunay, a transformação consiste na decisão de
Pereira de desconfiar do alemão Meyer, cuja tranqüilidade e honestidade não acionam seu desconfiômetro
(complicação), possibilitando que o médico, dr. Cirino visite Inocência, embebede o pai, levando-o ao
sono profundo e retirando-o, de conseqüência, da vigília noturna, possibilitando aos amantes encontros
fortuitos para apaixonar a moça, a ponto de estar negar-se a noivar com o prometido Manecão (dinâmica),
o qual, com a anuência do Pai Pereira, assassinará/executará aquele que lhe roubou a honra sertaneja(
resolução). Essa transformação permite a passagem do estado inicial (Inocência está prometida pelo pai
Pereira a casamento com Manecão, impedindo o amor de Cirino) em um estado final inverso ( somente
com o desfecho trágico do enredo, com a execução do médico pelo noivo traído, se restabelecerá o poder
vigorante naqueles sertões distantes).
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Apesar de Reuter alertar que do ponto de vista metodológico, a análise permanece incerta entre
uma parte das unidades múltiplas e em grande parte calcadas no real, as ações e, de outro lado, unidades
muito abstratas e globalizantes, as etapas do esquema quinário, lembramos a presença das sequências (
tanto as fílmicas de Walter Lima Jr. quanto as literárias de Visconde de Taunay) a se constituírem
enquanto respostas como unidade de análise da narrativa. Os dois modelos mais conhecidos – os quais
aplicamos neste exercício prático comparativo de meios, em Inocência-, são a seguir citados:

O primeiro e mais rígido considera que há sequência desde que uma unidade textual manifeste o
esquema quinário atrás referido. Deste modo, em Inocência, o estado inicial pode ser considerado como a
conjunção de suas sequências: uma, que explicaria o fato de dr. Cirino estar na posse da paixão por
Inocência, objeto do desejo não somente dele, mas igualmente, da mocinha enclausurada, paixão esta
escondida de seu pai, o sertanejo Pereira (- “Da parte de fora, agarrou-lhe Cirino nas mãos: - oh! Disse ele
com fogo, doente estou eu agora... sou eu que vou morrer... porque você me enfeitiçou, e não acho
remédio para o meu mal. – Eu... não, protestou Inocência. – Sim... você que é uma mulher como nunca
vi... seus olhos me queimaram... sinto fogo dentro de mim... Já não vivo... o que só quero é vê-la... é amá-
la, não conheço mais o que seja sono e, nesta semana, fiquei mais velho do que em muitos anos havia de
ficar... E tudo, porque Inocência?” pg. 109) 

O segundo modelo, mais flexível e em parte inspirado nas divisões do teatro clássico, segundo
Reuter (2007), considera que há sequência desde que se possa isolar uma unidade de tempo, lugar, ação ou
personagens. Vimos pelos comentários anteriores que, seja no texto literário de Visconde de Taunay, seja
em sua transposição ao cinema de Walter Lima Jr., há poucas ações, muitas sequências e uma estupenda
intriga.

Antes de entrarmos no estudo das personagens, façamos mais uma aplicação do método analítico
da narrativa de Inocência, utilizando as noções atrás formuladas com base na teoria reuteriana: o estado
inicial ( a vida pacata da filha do sertanejo Pereira, Inocência, reclusa num quarto da casa do pai e,
prometida em casamento a Manecão, bem antes da chegada/hospedagem fosse do alemão Meyer, mediante
carta de recomendação do irmão do sertanejo, fosse do médico Cirino, que cura a moça de uma maleita, de
passagem pela “estrada que da vila de Sant’Ana do Paranaíba vai ter aos campos de Camapoan” – pg. 25)
é rompido pela complicação representada pelas desconfianças de Pereira face aos elogios do pesquisador
alemão, entomologista emérito, dirigidos à beleza de Inocência, enquanto o jovem médico se apaixonava
pela moça e planejava encontros furtivos com a mesma, ignorando a ameaça da vigília do anão Tico, e
inclusive utilizando-se do seus medicamentos para fazer o pai e desconfiado Pereira dormir, deixando o
campo livre para suas promessas de amor a Inocência.  

A dinâmica dura até a chegada ou o retorno à casa de Pereira do noivo Manecão, o qual, uma vez
rejeitado pela obstinação apaixonada de Inocência, decide liquidar os desafeto(s) traidor(es) com a
conivência do pai da noiva prometida, para restauro da dignidade sertaneja e masculina (cap.XXX-
Desenlace). Ela termina com a resolução: o crime de Manecão – “ah! Queres? Continuou Cirino com voz
rouquejante, não é? ... pois bem!... De noite e de dia...minha alma há de estar contigo... sempre, sempre!”
(pg. 163), ademais de restaurar o equilíbrio sertanejo com sua moral masculina, revela que o “conflito
vivido pelo casal, que permanecera mascarado para as outras personagens até o afloramento, a eclosão e o
mencionado desenlace descrito nos capítulos XXVII a XXX, resultaria na morte de ambos os personagens
centrais dentro da trama de Inocência – idéia romântica, a do amor ligado à morte- a demonstrar a
transição para o naturalismo e o realismo narrativo.

 

8              CONSIDERAÇOES FINAIS E CONCLUSIVAS

 

Antes de concluirmos este artigo, fazemos agora umas considerações finais e conclusivas sobre a
transposição fílmica que a narrativa romântica de Taunay sofreu sob a direção cinematográfica e artística
de Walter Lima Jr.
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Partimos da premissa de que “tudo o que está na tela, a qualquer momento, tem uma razão de
ser”, consoante Ana Maria Bahiana, em curso sobre introdução à apreciação cinematográfica, ministrado
em Fortaleza, no inicio de 2010, ou por outras palavras, “nada do que está na tela é gratuito ou por acaso”.
E em se tratando de uma película adaptada de um texto romântico, da qual Walter Lima Jr. se esmerou em
dirigir, artisticamente, convém ressaltar a arte, o “design” e o papel da câmara que o filme Inocência deixa
entrever.

De plano, a criação das metáforas visuais, a realização plena do roteiro se mostram como recursos
do diretor, em busca da consecução de sua narrativa específica. Walter Lima Jr., cinemanovista experiente
e diretor cinematográfico desde os idos de 1963, quando foi assistente de Glauber Rocha, em Deus e o
Diabo na Terra do Sol, e desde quando dirigiu seu primeiro longa-metragem, adaptado da literatura
regionalista de José Linz do Rego, Menino de Engenho ( 1965), iniciou a caracterização de Inocência
(1983) pela escolha do elenco, o qual seria dirigido, corretamente, auxiliado pelo enquadramento escolhido
(utilizando lentes e ângulos sugestivos), pela textura da imagem, pela movimentação e ambientação, pela
montagem e obtenção do ritmo do filme, pela trucagem e efeitos especiais que são, por acaso, muito
poucos, e finalmente, pela sonorização e música.

Tendo em vista que a missão da direção de arte de Walter Lima Jr., era encontrar, de inicio, a
expressão visual do filme Inocência, bem como criar-lhe suas metáforas visuais, criar as atmosferas do
filme, estabelecer como os ambientes se relacionam com os personagens e a narrativa, enfim, estabelecer
os pontos principais da caracterização dos personagens, o diretor carioca Walter Lima Jr. se preocupou em
criar ambientes capazes de transmitir aos expectadores a atmosfera de romantismo e sertão profundo, antes
mesmo dos personagens aparecerem. A experiência emocional do expectador comum – mesmo diante
movimentos de câmara aparentes ou quando sejam mais imperceptíveis na película, se vê alterada pela
firmeza de direção artística, porquanto muito se pode apreender apenas olhando a aparência ( roupas,
cabelo, chapéus, etc) dos personagens, sobretudo os centrais, Dr. Cirino (Edson Celulari) e Inocência(
Fernanda Torres), cujo “design” os definiram como jovens amantes apaixonados, com olhares românticos
e assustados ante a agressividade e adversidade do mundo e do tempo em que viveram seus romances, não
surpreendendo que a solução desse romance, ou seja, a resolução desta narrativa fílmica parece tender para
eliminar o casal amoroso e o desequilíbrio por ele gerado.

A propósito, o epílogo literário ( cuja expressão fílmica se reduz a mero fotograma da papilio
Innocentia sobre o qual repousarão os créditos da película- uma imagem de fotografia falando mais que
mil palavras...) representa a metáfora da transformação de Inocência: joga com a oposição morte/vida, pois
Inocência, moça sertaneja, morre, mas é imortalizada, rediviva, como nome de borboleta – papilio
Innocentia-, pelo naturalista Meyer, integrada, portanto, segundo Zenir Campos, [29] “no mundo da
ciência, do progresso”.

Uma penúltima observação comparativa entre as duas linguagens, a literária de Taunay (1872) e a
fílmica de Walter Lima Jr. (1983) se relaciona com o mundo concreto das realizações plausíveis: enquanto
a trama textual do encontro de Pereira com Cirino se passa na “estrada que da vila de Sant’Ana do
Parnaíba vai ter aos campos de Camapoan” (pag. 25), o processo de escolha das locações do filme
determinou a floresta da Tijuca como cenário ou palco concreto – ao invés de deslocar toda uma equipe
técnica de cinema para as brenhas de Mato Grosso ou Minas Gerais-, deste encontro casual de
personagens, com palheta de cores definida (tons esverdeados como as árvores do local e amarelados por
mudanças de estação), conceitualizações e visualizações eleitas com precisa determinação, a ponto de
viabilizar as filmagens de reduzido orçamento, revelando, destarte, a situação do realizador
cinematográfico e do próprio cinema brasileiro da época.

Por outro lado, há uma preocupação do autor/narrador de Inocência, o culto e enciclopédico
Visconde de Taunay que, nem de longe atingiu ao diretor do filme homônimo: pontuar a narrativa (talvez
porquanto a narrativa cinematográfica contemplou apenas a missão de mostrar e não ler) de um duplo
sentido, o ético e o lingüístico, o qual, consoante Zenir Campos, [30] o célebre romancista solucionou pela
utilização de notas de rodapé, ou seja, com notações aclarativas das condições distintas, a dele enquanto
homem culto e urbano, e a de personagens sertanejos, como Pereira e Manecão, preconceituosos e
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possuidor/seguidor(es) do código do sertão, “entendido no duplo sentido de código lingüístico e código
ético.” A comentarista indica, portanto, o papel das personagens, as grandes articulações do enredo e a
situação do narrador, ao observar que Taunay utiliza a notação – da qual o livro está cheio-, “entendida
como distanciamento em relação àqueles valores e comportamentos. O narrador marca, assim, sua
condição de homem culto, que traduz para o leitor culto, a quem ele se dirige, o código do sertão...”

O filme de Walter Lima Jr. mostra-se, contudo, uma verdadeira peça de arte.

Não seria de todo estapafúrdia a relação comparativa entre o sertão retratado por Taunay em
Inocência e aquele outro descrito por João Guimarães Rosa em o “Grande Sertão: veredas”, cujo universo
humano espelhado nesses lugares misteriosos ao homem comum e urbano, bem como suas tantas
complexidades descritas por ambas literaturas que trazem e forjam, na alma do homem sertanejo, um ser
tão próximo de Deus e, ao mesmo tempo, tão ligado ao Diabo. O texto rosiano é supremo, rico em
descobertas e profundo em percepções, embora o mesmo já não se possa dizer do filme homônimo,
dirigido pelos irmãos Santos Pereira, na década de 70, os quais transformaram a adaptação fílmica do
“Grande Sertão: Veredas” numa verdadeira e mera película eqüina, apenas isto.

Entanto, o filme de Walter Lima Jr. que transpôs o texto de Taunay sob comentário se mostrou
correto e fiel, onde enquadramentos inteligentes e sucintos, desde o extreme long shot ou plano geral das
paisagens mineiras, sertanejas, extensas do Brasil interior revelam ao expectador onde estamos com os
personagens se deslocando no interior da floresta, como descrito por Taunay, na “estrada que da vila de
Sant’Ana do Parnaíba vai ter aos campos de Camapoan” (pag. 25); por outro lado, usa long shots ou
planos abertos ao pretender passar a informação essencial, o clima, o ambiente, enfim, o distanciamento
entre a moça enclausurada, a Inocência, e os passageiros hóspedes da casa  do pai Pereira, o alemão Meyer
e o médico Cirino, os quais serão apresentados através de médium shots ou planos médios, que
dependendo do blocking e da movimentação descreve a relação entre eles. Como a película se permite
pouca intimidade entre os personagens centrais, verifica-se pequena utilização de close ups ou primeiros
planos nos enquadramentos, exceção a Cirino (Edson Celulari) e Inocência (Fernanda Torres), cuja
paixão será retratada em planos próximos, cenas idílicas de beijos um tanto furtivos, a ressaltar a empatia,
o susto e a surpresa dos mesmos ante a espreita dos bichos e do anão Tico, associados todos estes
elementos ao mistério da noite e da floresta que cerca seus encontros proibidos.

Para muito além dos bonitos enquadramentos de Inocência, os recursos da direção de arte de
Walter Lima Jr., tais como uma boa escolha de locações, cenários autênticos, vestimenta, ou seja, o
“dressing” das locações do filme e sua  palheta de cores, bem como o “design” dos personagens, fizeram
da transposição fílmica do romance de Taunay uma obra com visão própria, com linguagem própria, a
merecer, de fato e de direito, os prêmios obtidos em festivais no exterior e aqui no Brasil.
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GUERRA É PAZ: UMA CRÍTICA AO DIREITO PENAL DO INIMIGO POR MEIO DA
LITERATURA DISTÓPICA DE GEORGE ORWELL 

WAR IS PEACE: A CRITICAL ANALYSIS OF THE ENEMY CRIMINAL LAW THROUGH THE
DYSTOPIAN LITERATURE OF GEORGE ORWELL

Richard-paul Martins Garrell

RESUMO

O presente artigo se propõe pelo prisma da literatura a realizar uma analise critica de
determinados aspectos do direito penal do inimigo, fenômeno jurídico que representa uma
inquietante agressão ao Estado de Direito Democrático e seus princípios fundantes. Para tanto,
propõe uma análise transdisciplinar de 1984, obra emblemática anti-totalitarista do escritor
inglês George Orwell. 

Por meio de trechos dessa história de opressão e resistência, pretende-se demonstrar a relação
entre a legislação criminal excepcional proposta pelo direito penal do inimigo, os perigos que ela
representa à democracia e o necessário paradoxo presente na idéia de convivência entre essas
leis e o Estado Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO PENAL DO INIMIGO; LITERATURA; 1984; ESTADO DE
EXCEÇÃO; TOTALITARISMO 

ABSTRACT

The present article seeks to critically analyze, under a literary prism, certain aspects of the
concept of enemy criminal law, a legal phenomenon representing a disturbing aggression against
the Democratic Rule-of-law State and its fundamental principles. To that end, it proposes a
transdisciplinary approach to Nineteen-Eighty-Four, the George Orwell´s anti-totalitarianism
emblematic novel. 
Through some snippets from that story about oppression and resistance, it intendeds to
demonstrate a relation between the exceptional laws proposed by the enemy criminal law, the
dangers it poses to democracy and the necessary paradox presented by the idea of the
coexistence between these laws and the Democratic Rule-of-law State.? 

KEYWORDS: ENEMY CRIMINAL LAW; LITERATURE; NINETEEN-EIGHTY-FOUR; STATE OF
EXCEPTION; TOTALITARISM

 

1. INTRODUÇÃO

 

Ninguém ouviu o que o Grande Irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o
tipo das palavas que se pronunciam no vivo do combate, palavras que não se distinguem
individualmente mas que reatauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto
do Grande Irmão sumiu de novo e no seu lugar apareceram as três divisas do Partido,
em maísculas, em negrito:
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GUERRA É PAZ

LIBERDADE É ESCRAVIDÃO

IGNORÂNCIA É FORÇA[1]

 

            O livro 1984  (Nineteen-Eighty-Four no original) é uma obra literária de 1949 escrita por George
Orwell (pseudônimo do autor inglês Eric Arthur Blair), sendo considerado um clássico da ficção científica

distópica[2]. Trata-se de uma critica feroz à expansão autoritária que conduziu ao totalitarismo nacional-
socialista e stalinista no século XX.   

            A ficção conta a história de resistência de Winston Smith, burocrata do Ministério da Verdade
(responsável pela alteração de fatos históricos, bem como das notícias, diversões, instruções e belas artes)
na Pista No. 1, o nome pelo qual a Inglaterra é conhecida no super-estado de Oceania (Américas, ilhas do
Atlântico e África meridional), onde a ideologia do IngSoc (o “socialismo inglês”) permitiu a ascensão do
Partido e seu regime totalitário sob a regência do Grande Irmão.

            Trata-se de uma sociedade marcada pela guerra constante entre três super-estados e a miséria
decorrente dos conflitos bélicos, na qual traidores e contra-revolucionários combatem a opressão do
Partido e a liberdade é tão restrita pelo Grande Irmão – que vigia à todos por meio de monitores
eletrônicos em suas próprias casas, criando uma genuína comunidade social panóptica -  que até mesmo o
amor é proibido.

            Embora 1984 não seja necessariamente uma obra que se concentre apenas em questões de natureza
jurídica, aproximando-se mais das ciências políticas que do Direito, o direito penal do inimigo também é
um fenômeno jurídico que não pode ser analisado apenas sob o prisma legal, requerendo uma
interdisciplinaridade com a política, a filosofia e a criminologia.

            Nesse sentido, o presente artigo já se declara limitado, por utilizar a interseção entre o Direito e a
Literatura, nos termos propostos por Germano Schwartz e Elaine Macedo ao analisar o uso simbólico do
Direito na Literatura[3],  para analisar apenas uma pequena parte de um fenômeno de grande
complexidade como é o direito penal do inimigo.

            Por meio de referências e a contextualização com 1984 objetiva-se demonstrar de maneira clara
como o direito penal do inimigo relaciona-se diretamente à expansão autoritária punitivista e em última
instancia com regimes totalitários derivados de estados de exceção, representando portanto uma clara
ameaça ao Estado Democrático de Direito construído sobre uma base de direitos e garantias fundamentais.

 

2. IGNORÂNCIA É FORÇA: ESTADO DE EXCEÇÃO E A DICOTOMIA ANIMGO/INIMIGO
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EM CARL SCHMITT

 

            Para Hannah Arendt o totalitarismo é fruto da modernidade[4]. É marcado por uma relação
incestuosa com a lei, uma vez que só opera mediante respaldo legal. Emana a lei totalitária de um
contexto de  anterioridade, baseado em um paradigma de legitimação historicista: o regime quer conduzir o
povo a uma história gloriosa,  sendo devido ao Estado um futuro pré-destinado e grandioso.   

            Assim, o totalitarismo possui como condições a massificação, o cientificismo e a desolação[5]. A
massificação decorre da ruptura do século XX diante do sistema de classes do século anterior. O
cientificismo totalitário, amplamente criticado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, é marcado por vícios
ideológicos, submetido à máquina da propaganda estatal ou partidária. Finalmente, o esvaziamento de
propósito torna o homem susceptível ao totalitarismo:

 

a dominação totalitária (...) funda-se na desolação, na experiência do absoluto não-
pertencimento ao mundo (...) estreitamente ligada ao desenraizamento e à inutilidade
com os quais foram atingidas as massas  modernas desde o começo da revolução
industrial.[6]

 

            No Estado Totalitário, a resistência é inútil, restando apenas a inclusão do cidadão ao todo para que
possa realizar-se: “Se o Estado é o espírito objetivo, então só como seu membro é que o indivíduo tem

objetividade, verdade e moralidade”[7], aponta a doutrina idealista de Hegel. Sob a análise de Horkheimer,

 

 o totalitarismo corresponde a uma vitória dos mitos sobre a razão - para chegar a uma
crítica da razão contemporânea: a própria razão torna-se totalitária, ela se degenera em
razão de Estado ou em razão científica. O totalitarismo aparece, assim, como uma
recuperação da razão a serviço da dominação: "Abandonar sua existência a favor do
Estado, cujas leis garantem o legado, não é contravir com a conservação de si: o
sacrifício torna-se racional.[8]

 

            A premissa de modernidade de Carl Schmitt apresentada em sua clássica obra Teologia Política
passa pela ruptura dos “velhos paradigmas religiosos”. A supressão da Igreja como receptáculo moral
central que marca a transição entre o Velho Regime e o Estado de Direto, onde ao falhar em estabelecer
um arcabouço moral e ético próprio e independente acaba elencando o Estado à condição de substituto ao

sagrado, dando origem a uma “teologia” estatal[9] que obscurece muitos dos avanços e conquistas do
projeto revolucionário iluminista.

[10]
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            Nesse sentido, Schmitt afirma que “Estado de Direito moderno ocupa-se com o deísmo” .
Desloca-se o soberano do próprio Estado e da política: caracteriza-se a soberania como “a competência

para revogar a lei vigente - seja de forma geral ou no caso isolado”[11] e o soberano como aquele

responsável por decidir sobre o estado de exceção[12].

            Embora a exceção comporte em si alguma legalidade - justamente o momento de retornar à ordem
jurídica anterior - o exercício desse poder e os critérios da declaração de exceção na realidade marcam a
supressão do princípio da legalidade, legitimando medidas autoritárias pela figura soberana.

            Ao delegar a figura do soberano o papel da defesa Constituição e seu reestabelecimento, Schmitt
deslegitima a Suprema Corte como guardiã da Constituição e delega esse poder ao Executivo. Estabelece
esse pensamento uma planificação vertical do texto constitucional.

            A existência de normas constitucionais prioritárias sobre as outras, estando no ápice um princípio
da autoconservação do Estado, a supressão de direitos e garantias fundamentais hierarquicamente
inferiores mediante a declaração de exceção, e o poder do soberano de decidir qual o momento adequado
para o reestabelecimento da ordem jurídica constitucional tem como efeito a centralização do poder no
Executivo, com o desmoronamento do Legislativo e o Judiciário mediante um mecanismo de

autogolpe[13].

            Marca o estado de exceção, extremus necessitatis casus, pela suspensão do direito como forma de

garantir a autoconservação[14], fazendo-se valer a exceção “quando a situação deva ser criada e quando

tem validade nos princípios jurídicos”[15], cabendo ao soberano essa ponderação.

            Em 1984 fica muito bem demonstrada tal operação de suspensão do ordenamento jurídico prévio
pelo soberano – representado na distopia pela figura onipresente do Grande Irmão e seu Partido - e a
perversa substituição pelo estado de exceção onde não existem leis claras permitido, mas a proibição e o
arbítrio são implícitos:

 

O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal (nada mais
era ilegal, pois não havia mais leis), porém, se descoberto, havia razoável certeza de que
seria punido, por pena de morte, ou no mínimo vinte e cinco anos num campo de
trabalhos forçados. [16]

 

            A necessidade de autoconservação do Estado que segundo a lógica schmittiana legitimaria a
exceção pode decorrer da ameaça à paz interna provocada pela existência de inimigos em um determinado
Estado.

            A dualidade entre amigo e inimigo é central à obra de Carl Schmitt e essencial para a compreensão
do direito penal do inimigo. Conforme o pensamento schmittiano, “todo antagonismo ou oposição
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religiosa, moral, econômica, étnica ou de qualquer classe se transforma em oposição política quando

ganha força suficiente para agrupar de um modo efetivo os homens em amigos e inimigos”[17].

            O inimigo é o hostis, o “outro, o estrangeiro”[18], sendo aquele em que é possível empenhar-se em

conflito armado (aniquilação física)[19]. Assim, por inimigo entende “aquele que não participa de

determinado segmento social”[20], tratando-se desta forma de quem é desconhecido[21]. 

            A guerra é uma constante: responsável por “criar e manter a paz interna, porque exige que todos

se unam frente ao inimigo e não lutem entre si”[22] , o hostis na prática é um elemento de coesão que
permeia indefinidamente o Estado. Não há o estabelecimento de regras claras para a definição dos amigos
e inimigos, tão pouco impedimentos acerca de uma redefinição do status: o Estado, na figura do soberano
e movido pela idéia difusa e um tanto enigmática de um suposto “interesse público” (em uma corruptela
da definição administativista, de verve constitucional e democrática) será responsável por definir quem é o
inimigo da vez.

                        É inconcebível para Schmitt limites e restrições impostas por uma idéia coletiva de
humanidade: por pressupor o conceito uma união completa e comunitária, torna-se impossível o
estabelecimento da dicotomia entre amigos e inimigos. Assim, a humanidade representaria um limite à
atuação do soberano e do Estado na guerra contra o inimigo em nome do povo e para a coesão do povo.

            Assim, não é cabível conter a atuação frente ao inimigo, tratando-se da humanidade em Schmitt de
mero discurso ideológico de restrição da atuação estatal em seu percurso e autopreservação que
necessariamente passa pela guerra sem prazo definido.

A relação entre os inimigos do IngSoc e a imperiosa necessidade da guerra contra os mesmos para a
manutenção do estado de exceção é muito clara em 1984. Como Orwell demonstra, o mais importante não
é quem são os inimigos, mas a existência deles como forma de legitimar o estado de exceção. É possível
categorizar os inimigos no totalitarismo das ilhas britânicas em duas categorias: inimigos internos e
inimigos externos.

            Os inimigos externos da Oceania são os estrangeiros dos dois outros super-estados mundiais,
Eurásia e Lestásia. Na realidade, não é muito importante qual é o inimigo estrangeiro naquele momento,
uma vez que “quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz
com a outra”[23].

            No fim das contas, os inimigos internos são mais relevantes para a manutenção do regime
totalitarista que os inimigos externos, tendo em vista a sua constância: diferentemente dos estrangeiros,
cujo alianças fragéis podem tornar os inimigos de hoje os aliados de amanhã, os traidores serão sempre
traidores, e portanto, adversários do Estado.

            A figura mais emblemática dentre os inimigos internos da Oceania é Emmanuel Goldenstein, “O
Inimigo do Povo”, uma figura proeminente do Partido que traido o IngSoc para se empenhar em atividades
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contra-revolucionárias, em uma alegoria cujos elementos inegáveis da queda da graça cristã (“o traidor
original”) não podem ser ignorados.

            Contra Goldenstein o Estado se ocupou em criar o programa Dois Minutos de Ódio, no qual a
população é reunida para ser lembrada de todos os males e agressões que essa figura teria sido
responsável, reforçando os vínculos de coesão e a união frente ao inimigo nos termos propostos por Carl
Schmitt.

            Ao longo do livro, fica claro que a existência de Goldenstein é ignorada, não havendo certeza se o
ícone político de fato existiu, existe ou não, importando na verdade o simbolismo que essa figura
representa no discurso que fomenta a guerra contra os inimigos (seja lá quais forem eles, sejam eles reais
ou não) e permite legitimar, ad infinitum, o estado de exceção.

 

3. LIBERDADE É ESCRAVIDÃO: DIREITO PENAL DO INIMIGO E RESTRIÇÕES DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS

                       

            A expressão “direito penal do inimigo” nada mais é que um novo nome para um velho problema:
a discriminação perpetuada pelo poder punitivo entre os cidadãos de uma mesma comunidade que
conforme elementos subjetivos que mudam conforme o jogo de poderes de grupos de influência -
empresários morais -, são “assinalados como inimigos da sociedade e, por conseguinte, a eles é negado o

direito de terem suas infrações sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal”[24], desprovidos
assim do respeito aos limites, garantias e direitos fundamentais estabelecidos pelo texto constitucional.

            A primeira vez que o penalista alemão Gunther Jakobs utilizou o conceito de direito penal do
inimigo foi em uma jornada acadêmica realizada em 1985 na cidade de Frankfurt, ao analisar o percurso
que tomava o direito penal alemão da época. A legislação germânica apresenta “disposições que
transformavam o autor punível em uma mera “fonte de perigos”, em um “inimigo do bem jurídico”,

privando-lhe assim de sua esfera privada e de seu status como cidadão”[25] ao permitir a violação da sua
“esfera cidadã interna” mediante a devassa de sua intimidade, o que reduziria seu gozo de garantias e
direitos fundamentais e representaria uma sobreposição do direito penal do cidadão por um direito penal
destinado à um inimigo.

            Na jornada “A ciência do direito penal ante a virada do milênio”, organizada em 1999 na cidade de
Berlim essa concepção analítica de direito penal do inimigo acabou ultrapassada uma abordagem sistêmica
mais complexa, mais adequada aos estudos do funcionalismo sistêmico desenvolvidos por Jakobs.

            O penalista sintetiza o direito penal do inimigo da seguinte forma:
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1)No Direito Penal do Cidadão, a função manifesta da pena é a oposição; no Direito
Penal do Inimigo, a eliminação de um perigo. Na prática, é raro que um dos tipos ideais
apareça em sua expressão pura. Ambos os tipos podem ser legítimos.

2)No Direito natural, que argumenta a partir de um ponto de vista estritamente
relacionado com a teoria do contrato, todo delinquente é um inimigo (Rousseau, Fichte).
Todavia, para preservação de um destinatário para expectativas normativas, é preferível
deixar o status de cidadãos àqueles que não se desviam por princípio da norma (Hobbes,
Kant).

3)Aquele que se desvia da norma por princípio não oferece qualquer garantia de que
comportará como pessoa; por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser
combatido como inimigo. Essa guerra acontece com um direito legítimo dos cidadãos,
mais precisamente com seu direito à segurança; mas diferentemente da pena, ela não é
direito no que se refere ao apenado; pelo contrário, o inimigo é excluído.

4) As tendências opostas do Direito material - oposição versus eliminação do perigo -
encontram um paralelo no direito processual.

5)Um Direito Penal do Inimigo claramente delineado é menos perigoso, do ponto de
vista do Estado de Direito, do que misturar todo o Direito Penal com fragmentos de
regulações próprias do Direito Penal do Inimigo.

6)A punição internacional ou nacional de violações dos direitos humanos após uma
revolução política tem feições típicas de Direito Penal do Inimigo, mas nem por isso é
ilegítima[26].

 

 

            Dessa maneira, são características do direito penal do inimigo:

 

1)ampla antecipação da punibilidade, ou seja, desloca-se a atenção do fato ocorrido para
o fato vindouro, exemplos seriam os tipos de formação de organização criminosa ou
terroristas (...) ou da formação de quadrilha e cultivo de entorpecente (...);

2) nenhuma redução da pena proporcional à antecipação; por exemplo, a pena para o
chefe de organização terrorista é igual à pena da tentativa de homicídio qualificado -
evidentemente, no caso de atenuação da tentativa (...) - e excede, na maioria das vezes,
de forma considerável, a pena de tentativa atenuada dos outros delitos citados no caso de
organizações terroristas;

3)transição da legislação penal para a legislação de combate; que deve combater, por
exemplo, a criminalidade econômica, o terrorismo, a criminalidade organizada, mas
também - com a perda de certos contornos - os crimes sexuais e outras infrações penais
perigosas, bem como - abarcando tudo - o crime em geral;

4) supressão das garantias processuais, sendo que o isolamento total do preso (...) vem
constituindo, por assim dizer, o exemplo clássico.[27]
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            Para Jakobs, pessoa “é o titular de direitos e deveres em determinada ordem social”[28]. Conforme
seu posicionamento sistêmico, cidadão é

 

aquele de quem se pode esperar o conhecimento da estrutura normativa da sociedade e
o comportamento segundo expectativas comunicativamente compartilhadas[29].

           

            De maneira distinta à Carl Schmitt, que compreendia o inimigo como o outro, o desconhecido de
filiação política distinta o estrangeiro (hostis), Jakobs entende o inimigo como sendo o criminoso

(inimicus), tratando-se o status de uma condição da personalidade da pessoa[30]. O pensamento de Jakobs
não propõe ser apológico ou valorativo. O autor afirma que seu objetivo com a delimitação clara do direito
penal do inimigo é justamente discutir o que um tabu, com a finalidade de conter sua expansão sobre o
chamado direito penal do cidadão.

            De fato, não se questiona a existência do direito penal do inimigo. Ao tratar o tema de maneira
franca e clara, Jakobs trouxe luz à uma realidade desconcertante e obscurecida pelo avassalador aparato
ideológico do poder punitivo que por intermédio de suas variadas correntes, expandiu-se
descontroladamente nos últimos séculos. É tão forte esse esmagamento doutrinário que o direito penal
encontra-se encurralado. Na letra de Jakobs,

 

se ela [ciência penal] não quiser reconhecer a necessidade deste último [direito penal do
inimigo] será marginalizada pela sociedade economicamente dominante pela falta de
efetividade[31].

 

            O direito penal do inimigo ao trabalhar com a antecipação da punibilidade e redução do devido
processo legal de forma à permitir a prisão cautelar como regra ao andamento processual, o que passa a
ser estabelecido é apenas qual o será o contorno reservado ao inimigo, ou seja, quais serão as
características subjetivas estabelecidas como rótulos para a seleção pelas agências de criminalização,
alinhando-se portanto ao decisionismo penal e ao direito penal do autor.

            Por decisionismo processual, entende-se o “caráter não-cognitivo, mas potestativo do juízo e da

irrogação da pena”[32], sendo consequência da “falta de fundamentos empíricos precisos e da
consequente subjetividade dos pressupostos da sanção nas aproximações substancialistas e nas técnicas

conexas de prevenção e defesa social”[33]. 

            Posiciona-se o direito penal do autor como forma de decisionismo processual, decorrendo o delito
de um elemento subjetivo de quem o pratica; a pena não vai ser aplicada em conformidade com o ato
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praticado, mas como resposta à uma característica do autor que o conduziu à prática criminosa.
Tradicionalmente, subdivide-se o direito penal do autor mediante correntes de natureza moral, tratando-se

de “uma versão secularizada de um estado de pecado jurídico”[34] ou mecânica, constituindo um estado de
perigo.

             Conforme a primeira concepção, o delito é um mero reflexo de uma vida trilhada conforme o
pecado, sendo a exteriorização de um caminho de conduta discordante em que afasta-se o criminoso do
padrão previsto pelo Estado. Assim, cabe à este, mediante seu sistema penal, censurar o pecador não
conforme a dimensão de seus atos, mas sim de acordo com a extensão de sua dissidência.

            Ao trabalhar com a antecipação da punibilidade e redução do devido processo legal de forma à
permitir a prisão cautelar como regra no andamento processual, o que passa a ser estabelecido é apenas
qual o será o contorno reservado ao inimigo, ou seja, quais serão as características subjetivas estabelecidas
como rótulos para a seleção pelas agências jurídicas de criminalização, já que as violações já estão
perversamente garantidas.

            Em 1984, o Ministério do Amor é o responsável pela lei (onde não existem mais leis claras) e pela
ordem[35], ou, na prática, pelos procedimentos ciclópicos, violações às liberdades individuais e confissões
mediante tortura.

            Em situação análoga às violações de garantias processuais (direitos fundamentais) que o  direito
penal do inimigo possibilita, quando Winston é preso pelos agentes do Ministério do Amor por traição ao
Partido não há o devido processo legal ou a aplicação do processo penal acusatório. Ao contrário, tem-se
tão somente o processo inquisitório manifestado pela tortura na Sala 101, onde o servidor público é ao
mesmo tempo é induzido a confessar seus crimes e instado a reafirmar sua lealdade ao Partido, em um
processo bizarro e perverso que mistura a investigação com a própria aplicação da pena.  

            De acordo com uma concepção de periculosidade, atuam as agências jurídicas como ferramenta de

reparo ou neutralização[36] dos comportamentos destoantes à harmonia social. A modernidade trouxe
novas variáveis ao direito penal do autor, mediante a concepção do Tatertyp nazista e do direito penal do
risco, onde antecipa-se

 a tipicidade na direção de atos de tentativa e mesmo preparatórios, o que aumenta a
relevância dos elementos subjetivos e normativos dos tipos penais, pretendendo assim
controlar não apenas a conduta mas também a lealdade do sujeito ao ordenamento[37].

 

            Conforme a idéia de ruptura de expectativas cognitivas da sociedade, o alvo (uma expressão militar
lamentavelmente adequada) será detectado em conformidade com sua postura inimiga antagonismo perante
um padrão esperado.

            Dessa forma, o direito penal do inimigo atinge os autores por tendência (Hangtater) da
[38]
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criminalidade organizada, incapazes de orientarem-se conforme os valores do ordenamento , tratando-
se dessa forma de inimigos “potenciais”, e os inimigos “seguros” delimitação destinada aos terroristas,
categoria genérica, abstrata e de difícil classificação que figura após os episódios do início da presente
década como o principal condutor ideológico da expansão punitivista do direito penal do inimigo.

                        Funcionasse o mundo de uma maneira ideal, seria possível transitar livremente entre a
adequação dos cidadões em dois grandes grupos: aqueles cujo as expectativas são previsíveis, em
conformidade com a histeria de controle que o mundo contemporâneo apresenta entre suas características,
que seriam assim os cidadãos, daqueles cujo a destino seria irremediavelmente não apenas delinquir, mas
causar o dano maciço que se espera em um ataque terrorista, distribuição de entorpecentes ou operações
criminosas organizadas em uma escala transnacional, separados como inimigos.

            Essa dualidade por si só é absurda, mas considerando a hipótese fantasiosa de um destino imutável,

se teria uma separação entre o joio (inimigos) e o trigo (cidadãos)[39]. No entanto, em uma análise realista
como esta, não é necessário nem mesmo elaborarmos o que seria feito após essa distinção, ou se seria
legítimo considerarmos um futuro inquestionável para cidadãos que poderão romper as expectativas do
meio social.

            Antes disso, já se desfaz o primeiro nó de coerência do direito penal do inimigo quando constata-se
que a separação, sob o prisma de um direito do autor, entre cidadões e inimigos é absolutamente
impossível.

            Como não poderia deixar de ser, os critérios que definem “crime organizado”, “crime econômico”,
“terrorismo” e “tráfico de drogas” são abertos e flexíveis, não apenas com relação aos seus respectivos
sistemas jurídicos, mas também em face da utilização dos mesmos como munição em discursos políticos
objetivando angariar o apoio da população.

            O próprio Jakobs reconhece o grau de fantasia que esse pensamento propõe “o inimigo é sempre
um inimigo construído...na diferença de tipos ideais sempre intermedia uma decisão... Política por

natureza”[40].

            Assim, não é razoável aceitar um direito penal do inimigo, mesmo que limitado, que falha em seu
próprio processo de seleção, não sabendo definir seus inimigos até mesmo dentro de seus padrões - ou
definindo-os  de maneira tão abrangente que qualquer um se torne um inimigo em potencial.

            Nessa altura, não resta dúvidas que a pretensão de Jakobs ao tentar conformar o direito penal do
inimigo com alguma ordem de legalidade democrática cai por terra, uma vez que, como aponta Canció
Meliá, o direito penal do inimigo não serve à estabilização normativa, mas sim ao rotulamento de
determinados grupos como inimigos, tratando-se sem dúvida alguma de um modelo de direito penal de

autor[41]

            Quando são estabelecidos tipos penais genéricos, presumidos e crimes de perigo abstrato, subverte-
se o significado unívoco e preciso necessário à lei conforme uma interpretação estrita do princípio da
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legalidade[42].

            Preocupa-se o direito penal do inimigo em analisar motivações e fatos que orbitam ao redor de uma
presunção de culpabilidade do inimigo da vez, e não em analisar e estabelecer de maneira objetiva
condutas típicas. Permite dessa forma que o espectro de abrangência de tipificação seja muito amplo.

            Portanto, encontra-se eivado de legalidade o direito penal do inimigo no Estado Democrático de
Direito, por não atender os necessários pressupostos de precisão necessários à lei para que o Judiciário
exerça sua função de sentenciar[43], conforme uma interpretação da legalidade que transcenda a mera
formalidade da norma e posicione a lei em um ordenamento jurídico constituído por direitos e garantias.
Nesse sentido, Luigi Ferrajoli explica que

         

 

Efetivamente, somente a lei penal, na medida em que incide na liberdade pessoal dos
cidadãos, está obrigada a vincular a si mesma não somente as formas, senão também,
por meio da verdade jurídica exigida às motivações judiciais, a substância ou os
conteúdos dos atos que a elas se aplicam. (...) E é essa diferença que hoje marca o
critério de distinção entre garantismo e autoritarismo penal, entre formalismo e
substancialismo jurídico, entre direito penal mínimo e direito penal máximo.[44]

 

4. GUERRA É PAZ: O DUPLISPENSAR DO DIREITO PENAL DO INIMIGO

 

            Gunther Jakobs é muito claro ao propor a delimitação do direito penal do inimigo como forma de
contenção de sua expansão, aceitando que uma determinada parcela do direito penal do inimigo vai existir
no ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito, uma vez que sua completa exclusão é
impossível.

            Assim, é interessante tê-lo por perto, sob estrita vigília e contenção, que atuando como uma pulsão
repressora clandestina, inflitrando-se sem controle em todo o ordenamento. Bem, antes de prosseguirmos,
é necessário reconhecer que o autoritarismo nuca poderá ser excluído do Estado Democrático de Direito.

            Embora as pulsões do expansionismo penal e da retração democrática estejam presentes em
qualquer Estado Democrático de Direito, reconhecer que esse é um elemento que vem se fazendo presente
na história dos Estados democráticos é um posicionamento completamente distinto de aceitar que deva
haver uma convivência pacífica ou harmoniosa entre um sistema garantidor de liberdades individuais e um
sub-sistema autoritário, paralelo de violação de direitos efetuado pelo próprio aparato estatal.

            Não se questiona que ele exista no Estado Democrático de Direito; no entanto, a maneira de
fortalecer e legitimar as instituições constitucionais é justamente tentar ao máximo impedir a expansão do
autoritarismo e punitivismo mediante uma postura militante de defesa dos direitos e garantias individuais.

            Existe ainda a questão acerca da possibilidade do direito penal do inimigo e seus discursos
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legitimadores atuarem dessa maneira contida mediante verdadeira barganha. Ora, trata-se em primeiro
lugar de uma abstração por demais estranha. Embora seja clara a distinção na própria sociedade de grupos
políticos, religiosos, sociais ou empresarias que oscilam entre os discursos maximalistas e minimalistas
penais, não se trata de uma batalha (uma imagem repentinamente tão adequada ao direito penal do
inimigo!) entre facções discordantes cujo a possibilidade de firmar um “acordo de paz” seja uma
alternativa cabível.

            Não é possível.

            Ao mesmo tempo em que  a democracia prevê a livre manifestação de setores reacionários ou
autoritários mediante os limites de convivência e tolerância estabelecidos pelo diploma constitucional, não
se trata de estabelecer uma delimitação clara onde atuará um direito autoritário e conservador e onde
caberão os direitos e garantias fundamentais.

            O autoritarismo e o totalitarismo são fenômenos naturalmente expansivos, cuja última instância é a

conversão, conforme previamente anotado, de todas as leis em leis do Estado total[45]. É excessivamente
ingênuo acreditar que seria possível delimitar com clareza os compartimentos jurídicos destinados ao
“direito penal do cidadão” e ao “direito penal do inimigo”, este último ficando contido e satisfeito - como
um ente antropomórfico que obviamente não é - sem qualquer pretensão adicional de expansão.

            Contudo, não é razoável considerar o pensamento de Jakobs como ingênuo. O penalista é
cuidadoso ao afirmar que suas ponderações são de natureza meramente descritiva:

 

 (...) não formulo meu texto dentro do sistema jurídico, mas olhando para ele a partir de
fora, assim como tampouco o formulo dentro sistema político. Logo, minhas afirmações
devem ser entendidas sob o aspecto descritivo e não legitimador.[46]

 

 

            Em outras palavras, o que propõe Jakobs é uma idéia de pureza analítica, onde seu pensamento
sobre o direito penal do inimigo é higienizado de qualquer influência externa ou interna, seja ela jurídica
ou política. Em resumo, propõe o autor um retorno à uma teoria pura do direito (penal), tal qual Hans
Kelsen.

            Não se propõe aqui a contrapor aqui o argumento da pureza jurídica, uma utopia minuciosamente
desarticulada nas últimas décadas. O questionamento que é feito conforme ponderação de Lúcio Antônio

Chamon Júnior[47], é de natureza mais direta, lógico-racional: sob qual perspectiva Jakobs executa sua
mera descrição do direito penal do inimigo, se exclui a dimensão jurídica e política?

            As exposições de Jakobs são claras em apontar características materiais, processuais e políticas do
direito penal do inimigo. Não resta dúvidas que trata-se de um texto jurídico, construído conforme o
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prisma jurídico de um dos mais relevantes teóricos do direito penal do século XX. A defesa de Jakobs da
natureza meramente descritiva de sua análise é uma apologia ao esquecimento de seu próprio antecedente
como teórico, aliada à uma visão absolutamente míope do direito, uma ciência cujo estudo “a partir de
fora” é impossível. Como aponta Chamon Júnior,

 

a compreensão do Direito e seu científico estudo compromissado pressupõem o
compartilhamento de certos supostos de prática jurídica a partir da qual essa mesma
prática pode passar a ser reflexivamente problematizada[48].

 

            A argumentação de Jakobs sobre a conveniente neutralidade de sua tese revela-se muito astuta, ao
propor um debate jurídico que não pode ser combatido com argumentos jurídico-políticos por não ter sido
o pensamento em questão construído sobre esses alicerces.

            Dessa maneira, invalida-se a possibilidade de refutação de suas posições no jogo da ciência,
tornando a análise proposta não científica. De fato, a discussão do direito penal do inimigo permeia a
produção teórica de Jakobs, inquestionavelmente jurídica.          

            O inimigo ocupa uma posição relevante na teoria da pena de Jakobs: incapaz de satisfazer a
expectativa de segurança cognitiva da comunidade, esse indivíduo poderá sofrer retaliações objetivando
restaurar essa cognição social necessária para satisfazer a necessidade contemporânea de segurança,
certeza e garantia. O autor vai além, e ao designar esse aspecto restaurador à pena também parece se
preocupar com os limites das violações ao qual o cidadão delimitado (ou rotulado) como inimigo será
exposto, ao defender, que eles deverão estar em conformidade com a necessidade.

            Para Jakobs, o direito penal do inimigo tem aspecto inegavelmente utilitário ou instrumental:

 

 (...) o Direito Penal do Inimigo não constitui um código de normas para a destruição
ilimitada, mas sim, no Estado de Direito gerido de forma inteligente, uma ultima ratio a
ser aplicada conscientemente como exceção, como algo que não se presta a um uso
duradouro.[49]

 

 

            Não se exime também de considerar o direito penal do inimigo legítimo, ao mesmo tempo em que
trás a possibilidade de ilegitimidade do direito penal do cidadão:

 

No Direito Penal do Cidadão, a função manifesta da pena é a oposição; no Direito Penal
do Inimigo, a eliminação de um perigo. Na prática, é raro que um dos tipos ideais
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apareça em sua expressão pura. Ambos os tipos podem ser legítimos[50].

 

            Não é possível no Estado Democrático de Direito tomar como ilegítimo, invalído ou inaplicável o
direito penal constitucional, construído sobre as bases dos direitos e garantias fundamentais fundantes
dessa própria estrutura política. A única possibilidade de assumir essa posição como viável é reconhecer a
intrínseca oposição entre direito penal do inimigo e direito penal do cidadão, onde a existência de um
retira, por lógica, a legitimidade de outro.

            Não é o que em um primeiro momento Jakobs parece tentar transmitir: a leitura da frase conduz a
interpretação que ambos seriam legítimos simultaneamente, o que é descartado quando observamos que a
única maneira de deslegitimar um direito de natureza constitucional - o que Jakobs propõe quando
considera possível ser ilegítimo o direito penal do cidadão - é opondo-o à um direito inconstitucional.
Assim, faz-se presente uma clara contradição no pensamento do autor.

            A conclusão óbvia que se extrai dai é que o Jakobs não é neutro com relação a um direito penal do
inimigo como parece afirmar ao defender sua delimitação para contenção, mas, de outra maneira, parece
legitimá-lo ao delegar à pena uma função restaurativa de segurança cognitiva e até mesmo estabelece uma
definição de inimigo com especial atenção para a “necessidade” das medidas não-cidadãs à ele imposta.
Qual seria essa necessidade? O que representaria necessidade?

            Não são oferecidas respostas razoáveis à essa pergunta, mas ao ponderarmos que a necessidade
emanará por excelência do Estado mediante seus políticos, retornamos ao paradigma de Schmitt: o político
irá definir quando as garantias e direitos fundamentais serão suspensos em um estado de exceção e quando
retornarão à vigência, conforme uma imperiosa necessidade. Fica claro que critério o jakobsiano de

necessidade (que podemos chamar também de critério funcional[51]) ao estabelecer os limites ao inimigo
marca o desmoronamento do princípio da legalidade estrita.

            A expressão doublethink ou duplispensar é emblemática em 1984. A essência do duplispensar é a
aceitação como corretas, simultaneamente, de duas idéias em completa oposição:

Duplispensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças
contraditórias, e aceitá-las ambas. (...) Dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar
piamente, esquecer qualquer fato que se haja tornado incoveniente, e depois, quando de
novo se tornar preciso, arrancá-lo do olvido o tempo suficiente à sua utilidade, negar a
existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega - tudo
isso é indispensável.[52]

 

            O Estado Democrático de Direito tem a igualdade e a legalidade como elementos essenciais à sua
estrutura política, jurídica e formação sócio-cultural. Assim, um direito penal e processual penal
constitucional é justamente fator de legitimação da legalidade e igualdade.

            O direito penal do inimigo é construído de forma que funcione à margem da legalidade
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constitucional e construída sobre garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito, conforme
conceitos abertos, genéricos e abrangentes, onde determinados cidadãos são submetidos à um regime
jurídico completamente distinto daquele destinado aos demais cidadãos com base em afirmações de
periculosidade diferenciada que supostamente permitem suprimir a igualdade de todos perante a lei.

            Não há dúvidas que se tratam o direito penal constitucional e o direito penal do inimigo de
conceitos absolutamente opostos e antagônicos, cujo a existência de um depende necessariamente da
inexistência do outro, uma vez que não podemos conceber como aceitável a livre e formalmente legal
convivência entre a supressão de direitos e garantias fundamentais conforme critérios subjetivos e o Estado
Democrático de Direito.

            Assim, defender a possibilidade de um direito penal do inimigo estar contido dentro do direito
penal constitucional (ou do cidadão) é dar origem à um paradoxo destrutivo ao arcabouço principiológico
fundante do Estado Democrático de Direito.

            Esse duplispensar, tal qual a descrição de Orwell, é um perfeito mecanismo de propagação de
mentiras (como a possibilidade de conter o autoritarismo, mesmo que a história tenha provado o contrário,
mediante acordos e concessões com grupos de poder e empresários morais reacionários) e ocultação de
verdades inconvenientes: a sistemática classificação de cidadãos em inimigos, mediante critérios volúveis
e subjetivos, é uma rota direta para a expansão do punitivismo autoritário, demolição do Estado
Democrático de Direito e construção de um Estado Totalitário.
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NOVAS RECEITAS PARA UM GOIÁS VELHO: A POLÍTICA ALIMENTAR NA REDE
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GOIÁS-GO FACE À LEI 11.947/09

NEW RECIPES FOR AN OLD GOIÁS: FOOD POLICY IN THE SCHOOL NETWORK IN THE CITY OF
GOIÁS-GO BEFORE THE LAW 11.947/09

Jamille Medeiros De Souza
Wilson Madeira Filho

RESUMO
Trata-se de resultado oriundo de pesquisa universitária, realizando o exame da
operacionalização da Lei 11.947/09, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar,
determinando a aplicação de 30% do valor destinado por meio do PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar em produtos oriundos da agricultura familiar. Ao promover uma análise
dessa legislação no Município de Goiás/GO, objetiva-se avaliar o real contributo da integração
Alimentação Escolar e Agricultura Familiar, procurando debater se o foco da política em comento
é capaz de produzir o real fortalecimento das agriculturas familiares locais ou se incentivará o
monopólio do fornecimento de subsídios agrícolas nas mãos de grandes produtores rurais,
relegando os trabalhadores rurais familiares ao papel de expectadores subjugados pela ação de
atravessadores. Desse modo, observa-se a necessidade de uma dupla alteração nos modelos
gerencias, onde o Estado, através de políticas transversais busca propulsionar, de um lado, a
integração setorial na administração municipal e, de outro lado, fomentar o associativismo e o
cooperativismo nos pequenos produtores rurais e em assentamentos de agricultura familiar,
integrando-os a um mercado comum. Por fim, examina-se o caso concreto das estratégias para
implementação da política alimentar nas escolas do Município de Goiás a partir de reunião
convocada pela CPT – Comissão Pastoral da Terra. Nas considerações finais, contrastando-se
heranças oligárquicas e tentativas de implantação, por parte do Estado, de um modelo de
empreendedorismo administrativo salienta-se a necessidade de rediscussão das trajetórias da
democracia no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Política alimentar; Agricultura familiar

ABSTRACT
This paper remaining a investigation, that is examining the operationalization of Law 11.947/09,
which provides for the care of school meals, determining the application of 30% of the amount
allocated through PNAE - National School Nutrition products from family farms. By promoting an
analysis of such legislation in the City of Goiás / GO, the objective is to evaluate the real
contribution of integration School Food and Family Farming, seeking to discuss the focus of
policy under discussion is capable of producing the real empowerment of local family farms or
encourage the monopoly of the supply of agricultural subsidies in the hands of large farmers,
rural workers relegated to the role of family viewers overwhelmed by the action of middlemen.
Thus, there is a need for a double change in management models, where the state through
policies propel cross-search, on one hand, the integration industry in the municipal
administration and on the other hand, encourage associations and cooperatives in the small
farmers and family farming settlements, integrating them into a common market. Finally, it
examines the case of strategies for implementation of food policy in schools in the municipality
of Goiás from meeting convened by the CPT [PLC] - Pastoral Land Commission. At last, in
contrast to inheritance and oligarchic attempts to implement by the state, a model of
entrepreneurship administrative stresses the need for renewed discussion of the trajectory of
democracy in Brazil.
KEYWORDS: Democracy; Politics Food; Family Agriculture
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Sou mais doceira e cozinheira
do que escritora, sendo a culinária

a mais nobre de todas as Artes:
objetiva, concreta, jamais abstrata

a que está ligada à vida e
à saúde humana

Córa Coralina

 
A arte culinária tem promovido uma releitura do patrimônio cultural do município de Goiás GO para muito além de aspectos
ligados ao turismo gastronômico, imbricando em verdadeira retomada de valores históricos locais conjugados ao modelo de
apropriação da terra.
A Lei 11.947/09 dispõe sobre o atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao PRONAF - Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e ainda ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. É a tradução de um
mecanismo institucional de política pública participativa que visa promover o desenvolvimento rural local, a inclusão social e, em
uma visão governista, contribuir para que a agricultura se organize mais, qualificando suas ações comerciais e melhorando a
merenda escolar. Ao promover uma análise das tentativas iniciais de implementação dessa legislação no Município de Goiás/GO,
lidando com os alguns dos principais atores envolvidos na questão, temos que a determinação de aplicar 30% do valor destinado por
meio do PNAE em produtos oriundos da agricultura familiar, deixando livre o controle de compra por parte das coordenadoras da
merenda de cada unidade de ensino, sob supervisão da Secretaria Municipal de Educação, traz à tona, dificuldades práticas na
aplicação da lei pela ampla discricionariedade gerada neste processo e pelos entraves burocráticos.
De um lado temos a lógica da produção rural, que lida com os períodos de plantio e colheita, sazonalidade da produção, dificuldade
no transporte dos produtos e, em geral, ausência de beneficiamento destes. De outro lado, a lógica das merendeiras, que preparam as
refeições nas escolas e que compõem o cardápio, a partir de listas de produtos até então encomendados a fornecedores do setor
terciário. Por sua vez, ambas as posições perpassam outra questão, de fundo cultural, e que serviu como mote e justificativa nas
reivindicações dos movimentos de trabalhadores rurais que antecederam e, de certa maneira, vieram a formular o texto da Lei
11.947/09: a questão nutricional das refeições nas escolas públicas, devendo esta pautar-se nos produtos locais e regionais,
valorizando as culturas culinárias, a qual teria como consequência a busca da produção da agricultura familiar, em tese idealmente
adequada para complementar o projeto.

         O presente artigo é resultado de uma pesquisa, onde colaboraram duas equipes de universidades federais nos meses de
fevereiro e março de 2010, e pretende focar a experiência da tentativa de integração entre alimentação escolar e agricultura familiar
no município de Goiás-GO.

 

1. Alimentação escolar e agricultura familiar
 
Um dos principais produtos da culinária vilaboense é o empadão goiano, que tem como ingredientes para a massa (para 15
unidades) 1 litro de água, meio litro de óleo, 2 quilos de farinha de trigo, 5 ovos, 3 colheres de sopa de fermento em pó e 250
gramas de margarina. Já o recheio deve levar meio quilo de peito de frango, meio quilo de lombo de porco, 300 gramas de lingüiça,
um quilo de tomate maduro, 500 gramas de gueroba cozida no sal, 250 gramas de batata cozida, uma colher de sopa de óleo, 15
azeitonas pretas, 15 azeitonas verdes, salsinha, cebolinha, pimenta a gosto, sal e alho. Devem-se misturar todos os ingredientes e
aos poucos acrescentar a farinha de trigo, mexendo sempre. Sova-se bem a massa e quando esta não grudar mais nas mãos, estará no
ponto. Deixa-se, então, a massa descansar por duas horas. Em seguida, abre-se a massa numa espessura de 2 milímetros para forrar
as formas que deverão estar untadas com manteiga. Coloca-se o recheio, e, com a mesma massa, faz-se a cobertura, cortando a
massa excedente e deixando uma pequena borda para acabamento e decoração do contorno. Por fim, deixa-se descansar por 15
minutos, pincelando, com gema de ovo a superfície das empadas, e levando-as ao forno em 200 graus por 15 minutos.

O empadão de Goiás é, assim, uma espécie de cartão de visitas da cidade, também conhecida como Goiás Velho, a
despeito de sua população, que nem sempre adota o epíteto, preferindo referir-se como Vila Boa de Goiás, nome original, da época
em que o Município era a capital do Estado.

Contudo, diferentemente da popularidade do empadão, apreciado em todos os setores sociais, Goiás possui como
característica latente a diferença social que está também impressa em uma paisagem dúbia. No centro histórico temos a beleza
colonial e a organização sociocultural voltada ao turismo, enquanto na periferia encontramos assentamentos desestruturados e
colônias abandonadas no meio do cerrado. Tal discrepância socioambiental vem se desenvolvendo desde o início do século XX,
sendo impulsionada pela transferência da capital para Goiânia e pela centralização das atividades econômicas em torno da
agropecuária, o que tornam limitadas as oportunidades de emprego e renda no município.

No início do século XX, na então capital Goiás, inexistia uma classe de pequenos proprietários dedicados à lavoura ou à
pecuária. Em todo o estado as propriedades encontravam-se em mãos de poucas famílias aparentadas entre si. Dentro das
grandes      propriedades, trabalhavam e viviam sitiantes, meeiros, jagunços etc., num sistema patriarcal, herdado do período
colonial.
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Atualmente, na Goiás do século XXI, as instituições de controle social não funcionam apenas para se preservar o status de
outrora, todavia lidam com os efeitos sociais da velha ordem. Os meios de repressão garantiram a vitória da elite na batalha social
ao longo da história. O resultado foi o controle de índios, escravos, imigrantes e agricutores, com a manutenção dos pobres
acuados.

Com a modernização da base técnica agrícola, houve a utilização de recursos para sanar as dificuldades apresentadas pela
natureza e assim melhorar a produção e a produtividade. Mas essas medidas são socialmente excludentes, favorecendo a grande
concentração de terras e, conseqüentemente, colocando o pequeno trabalhador do campo em uma posição inferiorizada.

A modernização das estruturas produtivas nos países subdesenvolvidos evidenciou a aliança de interesses do capital
transnacional, ansioso por assegurar áreas de expansão e, concomitantemente, atendeu ao desejo das elites nos países
subdesenvolvidos, que preferiram se adequar à estrutura imposta, a apontar alternativas diferentes. É assim que se
compreende a modernização das atividades no campo brasileiro, como estratégia combinada da expansão do capital
transnacional (aparentemente portador do progresso e da modernidade), que reforça e legitima o poder das elites
brasileiras aliadas (latifundiários, burguesia industrial e financeira), que desejavam a industrialização do país, sem,
contudo, realizar reformas estruturais, dentre elas a reforma agrária. (Mendonça: 2004, p. 78).
 

A oligarquia local, nacionalmente referida pela projeção da UDR – União Democrática Rural, acabou, de certa forma, por
ocasionar, a partir da década de 1980, como contraponto, a ocupação de diversas terras por parte de trabalhadores rurais, criando-se
mais de cem assentamentos. Todavia, é latente uma forte ausência de planejamento por parte das administrações públicas locais e
regionais, o que veio a gerar, por sua vez, uma ocupação urbana desordenada, agravada por uma reforma agrária de caráter precário.

Nesse fluxo de ocupação desestruturada da área periférica do Município de Goiás, os agricultores rurais familiares estão
situados na região satélite da cidade e dividem-se entre regiões como Serra Dourada, Paraíso, Mosquito, São José da Ferreirinha
(antigo assentamento Dom Tomás Balduíno), entre outras.

Os pequenos produtores rurais transitam entre a agropecuária leiteira - forte atividade econômica da região - e a
agricultura, sendo esta segunda atividade eivada de inúmeras restrições causadas pelo clima e solo da região do cerrado.  

Neste contexto entrou em vigor em 16 de junho de 2009 a Lei 11.947, conversão da Medida Provisória nº 455 de 2008, em
atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma tentativa de democratização da gestão educacional pelo governo
federal. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), instrumento de descentralização instituído pelo governo federal em 1995,
foi criado num momento marcado pelo esgotamento dos anteriores mecanismos em que as Secretarias de Educação repassavam às
unidades escolares materiais de consumo e permanentes que, geralmente, não respeitavam as necessidades/demandas das escolas.
Tal descentralização de recursos e a democratização da gestão apareciam como reivindicações populares, compreendidas como
necessárias para a construção da cidadania escolar e para a melhoria da qualidade da política alimentar das escolas, mas também
gerando problemas no que tange à ampla discricionariedade na gestão do erário público pelas diversas unidades de ensino que
possuem diversidade em suas prioridades e direções.

Inserindo-se neste novo modelo de descentralização da gestão, a partir de 2009 a Agricultura Familiar passa também a
fornecer alimentos a serem servidos nas escolas da Rede Pública de Ensino. Com a aprovação da Lei 11.947/09, no mínimo 30% do
valor destinado por meio do Programa Nacional de Alimentação (PNAE) deverá ser utilizado na aquisição da produção agrícola
familiar por parte das unidades de ensino de todo o país, utilizando o CAE – Conselho de Alimentação Escolar[1], sob a
supervisão das respectivas Secretarias Municipais e Estaduais.

A intenção declarada pelo Governo Federal é de que tal iniciativa contribua para que a agricultura familiar se organize cada
vez mais e qualifique suas ações comerciais, bem como para que as unidades de ensino melhorem a qualidade da alimentação a ser
servida, inserindo a manutenção e a apropriação de hábitos alimentares saudáveis. Enfim, de um modo geral, a legislação em
comento visa um desenvolvimento local de forma sustentável.

Objetivando investigar se o cumprimento da Lei 11.947/2009 será capaz de abrandar um longo período de opressão e
esquecimento dos agricultores rurais vilaboenses, se torna pertinente situar tais teorias mensurado o verdadeiro impacto da política
sócio-econômica de integração entre a merenda escolar e a agricultura familiar, apontando eventuais deficiências do referido
programa.

Dentro dessa conjuntura nos concentramos em analisar o real contributo da integração Alimentação Escolar e Agricultura
Familiar, sendo imperioso demonstrar se o foco da política em comento é capaz de produzir o real fortalecimento das agriculturas
familiares locais ou se incentivará o monopólio do fornecimento de subsídios agrícolas nas mãos de grandes produtores rurais,
relegando àqueles que se identificam através do DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF[2] o papel de expectadores subjugados
pela ação de atravessadores.   
 
 

2 – Em busca do cooperativismo e da integração setorial
 
O charutinho de repolho, outro prato típico de Goiás, é preparado utilizando-se folhas grandes de repolho, arroz cozido (uma colher
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de sopa para cada charuto), soja temperada (duas colheres de sopa para cada charuto), azeite de oliva, cebola branca, hortelã fresco
e uma xícara de molho de tomate. Devem-se ferver as folhas de repolho para que amoleçam, com cuidado para não desmancharem
demais. Mistura-se em um recipiente o arroz, a soja temperada, o azeite, a cebola e a hortelã. Recheiam-se cada charuto, dobram-se
as pontas como se fizesse um pacote e amarra-se com laços de repolho cru. Então, basta levar ao forno médio em fôrma untada com
azeite de oliva e cobertos com molho de tomate, por vinte minutos.
            O repolho é invariavelmente encontrado no cardápio das refeições servidas nas escolas da rede pública de Goiás, em especial
nas escolas municipais[3]. Todavia, sua produção em maior escala está associada às propriedades de médio porte e sua aquisição se
dá através de compra nas redes comerciais de supermercado.

Os pequenos produtores rurais têm encontrado dificuldades em se manter na atividade face à rápida modernização da
agricultura empresarial, que com expressivos ganhos de escala, diminuição de custos, eficiência e acesso privilegiado aos mercados,
torna cada vez mais competitiva esta atividade.

A situação acaba por causar um achatamento na renda dos agricultores familiares, dificultando sua permanência no campo.
Ela é ainda mais drástica nos assentamentos de reforma agrária, onde a relativa pouca experiência em condução de negócios torna
esta realidade ainda mais severa. As baixas capacitações gerenciais dos pequenos produtores os tornam mais suscetíveis a atuação
de intermediários que acabam por se apropriar de parte substancial do valor obtido com a comercialização da produção.

A questão que persiste, portanto, situa-se na preocupação de como lidar com a Lei 11.947/09 sem promover uma estrutura
organizacional de base aos agricultores rurais familiares? Diz o texto legal em seu artigo 14:

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.   

§ 1o  A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os
preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da
Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.

 
Mais adiante o legislador enumera que será de responsabilidade da entidade executora a organização de cardápio e compra dos
produtos alimentícios. No entanto, no Município de Goiás, foi possível perceber um claro dissenso entre as representantes das
Unidades Públicas de Ensino no que tange à programação do cardápio da merenda escolar de maneira antecipada, como também a
dificuldade dos agricultores rurais familiares quanto à adaptação de seus parcos recursos ao iminente aumento da demanda. O que,
por sua vez, espelha uma dificuldade de comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de
Agricultura, cujas metodologias de trabalho e atendimento de metas corriam, até então, caminhos autônomos e bastantes distintos.

Um grande dilema na integração agricultura familiar/ merenda escolar na Cidade de Goiás é achar um ponto de equilíbrio
entre ir de encontro à justificativa de seu projeto, que é a abertura do mercado com desenvolvimento local, sem perder o foco e
sacrificar a justiça sócio-econômica, servindo a estratégias alternativas da iniciativa privada como, por exemplo, fomentar a
agricultura de grande porte, utilizando o pequeno agricultor como mero objeto no processo de travessia.

Outra questão preocupante diz respeito à resolução nº 38 do FNDE/2009 que em seu artigo 18 traz a possibilidade de busca
por produtos agrícolas no entorno do município demandante, no território estadual e até federal. Resta claro que o mercado interno
municipal poderá ser ameaçado inicialmente pela produção agrícola familiar das cidades vizinhas, caso não obtenha estrutura de
oferta satisfatória à demanda referente à alimentação escolar:

Art. 18 (...) § 4º Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos do município.
Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região,
do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade.

 
Em análise da legislação vemos que, com a abertura do mercado da alimentação escolar para a agricultura familiar, deve existir uma
maior organização associativa e cooperativista no Município de Goiás para que nasça uma comercialização de forma segura e
rentável. É certo que agricultores organizados têm mais força nos fóruns de discussão como, por exemplo, no Conselho de
Alimentação Escolar (CAE), facilitando o acesso ao campo consumidor, no entanto, tal associação deve ser livre e voluntária, para
que não haja entre os atores envolvidos mais uma forma de monopolização do mercado.
Trata-se de uma dupla alteração nos modelos gerencias, no bojo de uma colonização democrática (Madeira: 2009), onde o Estado,
através de políticas transversais busca propulsionar, de um lado, a integração setorial na administração municipal e, de outro lado,
fomentar o associativismo e o cooperativismo nos pequenos produtores rurais e em assentamentos de agricultura familiar,
integrando-os a um mercado comum. Nesse sentido, a Lei 11.947/09 é prima irmã das políticas de transferência de renda, uma vez
que estabelece uma reserva de mercado.

Dessa maneira, é necessário refletir acerca dos seguintes questionamentos: Haverá segurança e garantia de comercialização
para o mercado institucional com aumento do dinamismo na economia local e desconcentração da renda regional? As Comissões de
Alimentação Escolar serão capazes de antecipar suas necessidades em prazo razoável permitindo aos agricultores familiares
organização de uma produção direcionada? A iminente ameaça ao mercado interno pela produção agrícola dos municípios vizinhos
pode gerar um conflito na lógica organizacional dos movimentos dos trabalhadores rurais, onde o contexto do território sobreleva o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6451



do Município? Haverá maior incentivo do Município em relação à agricultura apoiando seu planejamento e expansão, assim como
ocorre na manufatura de laticínios? A união em forma de cooperativa transforma o gerenciador da organização em uma espécie de
atravessador? E como resolver o problema dos agricultores rurais familiares assentados em áreas que são objeto de ação ambiental,
uma vez que estes são impedidos de ingressar no programa por ausência de DAP?

 Questionamentos como os acima levam à proposição de que, para restaurar o tecido sócio-econômico, seriam necessárias
políticas públicas que genuinamente garantam a aplicabilidade da legislação, investigando se a destinação, pura e simples, de 30%
da receita da merenda escolar para a agricultura familiar, é capaz de cumprir o papel para o qual foi criada. Em outras palavras,
partimos do pressuposto de que o modelo de justiça restaurativa econômica e social adotado atualmente pelo Estado deve ter um
caráter híbrido, fundamentado na primazia do reconhecimento da importância do trabalho do pequeno agricultor, equilibrando
fortalecimento de mercado e melhora da qualidade dos produtos destinado à alimentação escolar e, principalmente, sem a criação de
entraves burocráticos que possam cercear o acesso a tais políticas públicas.  

 
3 – Todas as realidades
 
O pequi com frango caipira é mais um dos acepipes goianos. Possui como ingredientes um frango caipira, um quilo e meio de pequi,
uma cebola, quatro dentes de alho amassados. Prepara-se o frango com tempero a gosto, fritando-o em uma panela de barro (ou de
alumínio grossa) com meio litro de óleo e a cebola, pingando água para amolecer o frango e desmanchar a cebola até dourar o
frango. Retira-se o óleo deixando somente um pouco. Coloca-se o pequi e o alho amassado e refoga-se até começar a ficar bem
amarelinho. Em seguida, cobre-se com água e deixa-se cozinhar ate a água baixar menos da metade. Serve-se com arroz branco e
angu sem sal ou com polenta feita de fubá de milho.
As merendeiras de Goiás, alquimistas do pequi com frango, nos falam também da arte das paneleiras, que ainda resistem na cidade,
embora, distintas dos casarios do patrimônio da humanidade, não tenham ainda um devido apoio cultural enquanto artífices de um
patrimônio imaterial, em técnica de trabalho com o barro que remonta aos indígenas.
Goiás faz-nos sentir um matriarcado, onde o signo masculino que comando a política e assina a titularidade da maioria das terras se
faz perpassar por essa realidade outra, do oikos, que parece ter penetrado na vida pública, rompendo as barreiras do lar e da cozinha.
O encontro entre política alimentar nas escolas da rede pública de ensino e o labor da agricultura familiar nos remete também a esse
espaço simbólico, onde um feminino ideal, a Natureza, a Mãe, Deméter, enfim, onde o que produz o alimento encontra quem o
prepara. O mundo outro, do engenho, da indústria, o espaço simbólico de uma masculinidade a haver, talvez seja essa intenção
colonizadora, que promove o empreendedorismo municipal e cooperativismo rural.
Não à toa ser Goiás a cidade de Córa Coralina, literalmente, como se pertencesse aos valores que ela tão bem representou, como em
seu poema “Todas as Vidas”:
 

Vive dentro de mim
uma cabocla velha
de mau-olhado,
acocorada ao pé
do borralho,
olhando para o fogo.
Benze quebranto.
Bota feitiço...
Ogum. Orixá.
Macumba, terreiro.
Ogã, pai-de-santo...
Vive dentro de mim
a lavadeira
do Rio Vermelho.
Seu cheiro gostoso
d'água e sabão.
Rodilha de pano.
Trouxa de roupa,
pedra de anil.
Sua coroa verde
de São-Caetano.
Vive dentro de mim
a mulher cozinheira.
Pimenta e cebola.
Quitute bem feito.
Panela de barro.
Taipa de lenha.
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Cozinha antiga
toda pretinha.
Bem cacheada de picumã.
Pedra pontuda.
Cumbuco de coco.
Pisando alho-sal.
Vive dentro de mim
a mulher do povo.
Bem proletária.
Bem linguaruda,
desabusada,
sem preconceitos,
de casca-grossa,
de chinelinha,
e filharada.
Vive dentro de mim
a mulher roceira.
-Enxerto de terra,
Trabalhadeira.
Madrugadeira.
Analfabeta.
De pé no chão.
Bem parideira.
Bem criadeira.
Seus doze filhos,
Seus vinte netos.
Vive dentro de mim
a mulher da vida.
Minha irmãzinha...
tão desprezada,
tão murmurada...
Fingindo ser alegre
seu triste fado.
Todas as vidas
dentro de mim:
Na minha vida -
a vida mera
das obscuras!
 

 
Cidades que vivenciam processo histórico de contradição social, como é o caso do Goiás, precisam ter muita prudência na escolha
do modelo de programa que conduzirá, de forma mais adequada, suas reais necessidades. O investimento na agricultura familiar –
modelo proposto pela Lei n° 11.947/2009 – tem por objetivo declarado fortalecer a economia local com valorização da agricultura
familiar e melhorar a alimentação escolar com fornecimento de produtos de qualidade, porém, tal objetivo só é legítimo se promover
um encaixe com as reais condições sócio-culturais da população.

Com o intuito de apontar formas jurídicas que sejam mais permeáveis à dimensão moral dos conflitos econômicos e
políticos, deve haver primazia por projetos que visem à reconstrução de uma camada social desmoralizada pelo abandono.

Agricultores e presidentes de associações e cooperativas situadas no município de Goiás analisam criticamente a capacidade
de reparação de danos sociais ou econômicos que a Lei 11.947/09 pode disseminar. A afirmativa utilizada por aqueles que se opõem
aos moldes de operacionalização apresentados até o momento, consiste em relatar que a maior dificuldade em realizar a integração
entre a agricultura familiar e a merenda escolar está na ausência de critérios de incentivo a uma organização cooperativista e na
descentralização da compra por parte da gerência de merenda de cada unidade de ensino. Alguns dos principais argumentos dizem
respeito ao enfraquecimento da classe no Município de Goiás pela falta de liderança política local que detenha força representativa.
É recorrente a alegação de que não há independência entre a Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato dos Agricultores.
No dia 22 de fevereiro de 2010, a CPT (Comissão Pastoral da Terra) convocou coletivos de trabalhadores rurais para discussão da
Lei 11.947/09 na qual estiveram presentes, como expositores, o coordenador da CPT no município de Goiás, Aguinel Laurêncio da
Fonseca Filho, o agente técnico agropecuário da COOPAR - Cooperativa de Agricultores Rurais - Fábio José da Silva, o professor
da PUC-GO e coordenador do SEBRAE, Antônio Viana Filho, a secretária Municipal de Educação, Umbelina Macedo, diretoras e
gerentes de merenda das Unidades de Ensino Estadual e Municipal, bem como cerca de trinta agricultores rurais familiares.
Durante a reunião foi delineado o passo a passo do mecanismo de integração Agricultura Familiar e Alimentação escolar, que,
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resumidamente, deveria funcionar da seguinte forma: 1º) Elaboração do cardápio = sob a orientação de uma nutricionista, deve ser
elaborado um cardápio respeitando as referências nutricionais e a cultura alimentar local; 2º) Chamada Pública = as unidades de
ensino deverão publicar em local público de ampla circulação quais são os alimentos e a quantidade que desejam adquirir da
agricultura familiar para a alimentação escolar; 3º) Preços de referência = as unidades de ensino devem buscá-los mediante tabela
do CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), atualizando-os semestralmente; 4º) Elaboração do projeto de venda de
gêneros alimentícios = os agricultores rurais familiares do grupo formal devem eleger um representante para a classe, que assinará
tal projeto, enquanto os agricultores informais assinarão cada um por si[4]; 5º) Seleção do projeto de venda = realizada pela 
unidade de ensino; 6º) Assinatura do contrato = que deverá versar sobre cronograma de entrega dos produtos e data de pagamento
dos agricultores familiares; e 8º) Entrega dos produtos = com assinatura de termo de recebimento e emissão da respectiva nota
fiscal.
Durante o debate ocorrido após a explanação do funcionamento do projeto, foi possível perceber um choque de prioridades entre as
Unidades de Ensino e os Agricultores Rurais Familiares, tanto na relação interna quanto na relação entre os atores, isto porque,
assim como falta articulação entre as escolas para organizarem um cardápio unificado e de maneira antecipada, foi percebida que há
a mesma ausência de entendimento entre os agricultores para atuarem de forma cooperativada.
Neste sentido manifestou-se um agricultor rural familiar durante o debate: "Sem haver um entendimento entre as gerentes de
merenda não vai ser possível a delimitação dos produtos e a das necessidades de produção, ou seja, não vai dar para haver uma
preparação adequada do nosso plantio e fornecimento.” Naquele mesmo momento retrucou uma servidora da Secretaria de
Educação: “Do mesmo modo, se não houver algum tipo de associação entre os agricultores, não chegaremos a um consenso sobre
o projeto de venda, sendo impossível a elaboração de um contrato”.
Defendendo o projeto, e tentando contemporizar os ânimos, o coordenador da CPT em Goiás, Sr Aguinel Laurêncio, minimizou as
críticas dizendo: “Da mesma maneira que a manufatura dos laticínios alcançou os assentamentos rurais de maneira organizada,
através de um esforço de cooperação será possível o fortalecimento da agricultura”.

Em entrevista com um representante da COOPAR captamos um discurso inflamado com a seguinte afirmativa: “A maior
dificuldade em implantar o programa de integração entre merenda e agricultura familiar é a ausência de critérios de incentivo à
organização cooperativista no município de Goiás. Nós vivemos sob os olhares e manuseios da oligarquia local, e toda essa
descentralização no gerenciamento de compra da merenda trazida pela nova lei abrirá mais campo para a monopolização da
venda de produtos agrícolas, que poderá ser manipulada aos interesses de alguns”.

A análise do programa de integração Merenda e Agricultura também pode se justificar se pensarmos em como a identidade
individual pode ser afetada quando o coletivo se sobrepõe de maneira inconsistente numa associação cooperativista forçada. Até
onde podem ser sacrificados direitos individuais como, por exemplo, o direito de livre associação, para pôr em prática um programa
social? Trata-se, nesse sentido, de antecipadamente colocar sob suspeita o contexto descrito por O’Donnell (1991, pág. 30) como
“democracias delegativas”, as quais

 
(…) se fundamentam em uma premissa básica: aquele que ganha uma eleição presidencial é autorizado a

governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida em que as relações de poder existentes permitam, até o
final de seu mandato. O presidente é a encarnação da nação, o principal fiador do interesse nacional, o qual cabe a ele
definir, o que ele faz no governo não precisa guardar nenhuma semelhança, com o que ele disse ou prometeu durante a
campanha eleitoral – ele foi autorizado a governar como achar conveniente.

 
 

 

Considerações finais
O meio rural abriga cerca de um terço da população brasileira e dentro desse contingente estão inseridas as propriedades rurais
familiares, um público grande e heterogêneo, que demanda tratamentos diferenciados.
A política de modernização da agricultura contrapõe-se ao modo de vida da produção familiar, uma vez que não contempla todas as
regiões brasileiras e nem todos os produtores, constituindo uma medida parcial e por vezes discriminatória e contribuindo para
agravar as condições de sobrevivência da população do campo.
Nas sociedades contemporâneas, o pequeno produtor rural utiliza estratégias, frente às diversidades decorrentes das transformações
locais, regionais e nacionais, em que a família é um importante elo de reprodução dos recursos disponíveis, lançando mão de táticas
que assegurem sua sobrevivência, diante do abandono político a que é submetido.
Ressalta-se dentre as condições de vida do pequeno produtor rural familiar as sérias dificuldades para produzir e comercializar seus
produtos, principalmente na região do cerrado onde o solo é árido e o clima seco.
O programa de desenvolvimento econômico e social adotado pelo governo nacional reproduz no espaço agrário as características
gerais das políticas em curso que, sem atentar para o real anseio de determinada camada da sociedade, muitas vezes produz letra de
lei de forma inconsistente quanto à sua aplicabilidade, criando factóides jurídicos, ou seja, legislação nati morta.
Por outra lado, trata-se de fazer da lei um instrumento de gestão participativa, estimulando a organização de coletivos e partindo
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para um modelo político descentralizado, ao menos a médio e longo prazo.
Vale dizer, o contexto de “democracia de fachada”, descrito pela interpretação culturalista de Holanda (1936/1993)[5] estaria
transmudada em democratização na marra, de cima para baixo, tendo por base um consenso liberal.
Nesse sentido, a realização da integração entre alimentação escolar e agricultura familiar só é possível aliada a estratégias que
amparem o pequeno agricultor com programas de incentivo financeiro, tal como fomento de finanças ou isenções fiscais. Do
contrário relega-se ao agricultor a ponta de uma cadeia capitalista onde seu papel é apenas o de miserável subjugado pela mais
valia.
Diante dos obstáculos observados durante o estudo empírico é possível perceber que a realidade vivida por essas unidades
produtivas do município de Goiás (GO) está afetada não só pela miserabilidade, mas, principalmente, pela total ausência de atuação
associativa ou cooperativa, seja na área da educação ou da agricultura.
Tal falta de organização é propiciada por um contexto histórico político-social de submissão da população a um regime de
governança oligárquico, baseado em cerceamento da informação com franca castração das opiniões.
A política da cidade de Goiás está também intimamente ligada ao mandonismo e ao clientelismo, com um modelo de gestão
atrasado que grita por reformas e que vê uma curva decrescente na qualidade de vida da população sem promover sequer uma
revisão de suas diretrizes orçamentárias.
Essa não é uma especificidade da cidade de Goiás, de seus becos e histórias, mas auxilia a demonstrar um pano de fundo sistêmico
onde se insere a necessidade profunda de rediscussão das trajetórias da democracia no Brasil, cujo receituário político, por vezes
requentado, implica na retomada de especificidades locais e na emergência de saberes há muito subalternizados.
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[1]Trata-se de um colegiado deliberativo e autônomo, composto por representantes do Executivo e da Sociedade (pais de alunos,
agricultores etc.), que possui mandato de quatro anos e tem por objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos da alimentação escolar,
bem como zelar pela qualidade dos produtos fornecidos.

[2] Criada pela Secretaria de Agricultura Familiar/Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a DAP é utilizada como
instrumento de identificação do agricultor familiar para acessar políticas públicas, como o PRONAF. Para obtê-la, o agricultor
familiar deve dirigir-se a um órgão ou entidade credenciado pelo MDA, munido de documentação pessoal e de dados acerca de seu
estabelecimento de produção (área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho e da renda, endereço completo).

[3] Em cerca de trinta refeições que participamos na rede municipal foi o único item, além do arroz e do feijão, sempre presente, qualquer que fosse o prato principal.

[4] Grupos Formais: agricultores familiares rurais organizados em Cooperativas e Associações que possuem DAP Jurídica.
Grupos Informais: grupo de agricultores familiares que possuem DAP Física e que se organizam para a venda mediante uma
entidade articuladora, sem fins lucrativos, que os apresenta às Unidades de Ensino (entidades executoras).
[5] Conforme Sérgio Buarque de Holanda (1993, pág. 119) “a democracia no Brasil, foi  sempre um lamentável mal entendido. Uma aristocracia rural importou-a e
tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da burguesia contra os

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6455



aristocratas.  E assim puderam incorporar à situação tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a
época e eram exaltados nos livros e discursos”. Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 25a ed., RJ,  José Olympio,  1993, p. 119.
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O FIM DO SONHO DA RAZÃO LEGIFERANTE E O DIA EM QUE O MUNDO MUDOU.

THE END OF THE DREAM OF THE LEGISLATING REASON AND THE DAY THE WORLD CHANGED

Jose Aparecido Camargo
Zulmar Fachin

RESUMO
O texto sustenta a necessidade de o ordenamento jurídico orientar-se pela principiologia em um
processo de aproximação operacional e cooperativa entre o direito positivo e o direito natural.
Propõe-se a analisar, desde o estágio atual do sistema de coisas, os efeitos do positivismo
afastado dos Direitos Naturais e a probabilidade de uma interação simbiótica entre os valores
naturais e as “insensíveis” normas reguladoras da dinâmica social. Considera que o mundo tem
passado por mudanças extraordinárias que frustraram muitas das expectativas de sucessivas
gerações. Nesse contexto, dominado pelo liberalismo e por uma filosofia política que prima pela
autonomia moral e econômica da sociedade civil e pela liberdade individual caracterizada pelo
poder sobre a própria vontade, o homem vive as dores da insegurança e da incerteza. “Façanha
da engenharia”, livre das amarras produzidas pela “lei da consciência”, que aparentava conduzi-
lo a uma felicidade inigualável, encontra-se ameaçado em sua existência. O Direito Positivo tem
sido incapaz de (re) orientar o homem na sua relação com o ambiente natural e não tem como
referência a harmonia cooperativa e solidária no kós-mos. O Direito Natural, radicado nos
valores inerentes ao homem social e espiritual, pode reconduzi-lo ao caminho da justiça,
sobrepondo-se à “segurança e a certezas jurídicas”. Desaconselha-se o conflito entre o
extremado Jusnaturalismo e o irredutível Positivismo. Este pode energizar-se por valores
“naturais” conducentes a uma relação interativa e cosmológica capaz de superar os obstáculos
de um direito liberalizante que beira a permissividade irresponsável.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Natural; Direito Positivo; Tomismo; Principiologia.

ABSTRACT
The paper argues the need for the legal system guided by the principles, in a process of
operational and cooperative approach between the Positive Law and the Natural Law. It is
proposed to analyze, since the current stage of the system of things, the effects of the Positivism
alienated the Natural Rights and the likelihood of a symbiotic harmonization between the Natural
Values and "insensitive" rules governing the social dynamics. It believes that the world has gone
through extraordinary changes. In contemporary times, anguish and perplexity, arising from the
difficulties presented by the serious problems facing humanity, hover over all men. In this
context, dominated by liberalism, a political philosophy that stands for moral autonomy and
economic of the civil society characterized by individual liberty and standards for power arising
from their own will, man has endured the pain of insecurity and uncertainty. "Feat of
engineering" and free from the bonds produced by the "law of conscience", which seemed to
lead him to an incomparable happiness, is threatened in its existence. The Positive Law has
been unable to (re) direct man in his relationship with the natural environment and has no
reference to the harmony and cooperative partnership in kós-mos. The Natural Law, rooted in
the values inherent in the social and spiritual man, can bring it to the path of justice, overriding
the "security and legal certainty." The Positive Law can energize by values "natural" leading to
an interactive relationship and cosmological able to overcome the obstacles of a law liberalizing
bordering on irresponsible permissiveness.
KEYWORDS: Natural Law; Positive Law; Scholastic Philosophy; Principology.

1. INTRODUÇÃO
 

A ordem social contemporânea, angustiada e perplexa face às dificuldades decorrentes dos graves
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problemas que a ameaçam, representados por uma economia cambaleante cujo futuro é incerto, “persiste
em gemer sob o cativeiro da degeneração”. E a globalização, “o instrumento liberal de salvação do
homem”, faz com que essas ameaças alcancem todos em toda a terra. Vive-se, um clima geral de
pessimismo e descontentamento, combinado com a destruição do ambiente natural que terrifica a
humanidade. Este cenário, quase dantesco, aponta para um futuro indistinto sob nações que demonstram
não saber o que fazer frente a problemas das mais variadas cores e em uma avalanche nunca vista,
especialmente desde a Grande Guerra. Esta, no início do século XX, transmudou a roda da vida natural
apesar dos conhecimentos científicos e tecnológicos e dos esforços de líderes preocupados e os problemas
sistêmicos continuam sem solução. À medida que os desafios aumentam em uma escala, diversidade e
complexidade sem precedentes, parece que as condições e o tempo disponíveis para resolvê-los
movimentam-se em escala inversamente proporcional. Após a Primeira Guerra Mundial, “a guerra para
acabar com todas as guerras”, de fato pela dominação do mundo, lideranças políticas e cientistas de todas
as áreas do conhecimento, reconheceram que as luzes apagavam-se em todo o mundo. As aparentes
estabilidade e segurança de um futuro promissor esvaíram-se como um castelo não erigido sobre
fundamentos sólidos e inquebrantáveis, como a solidariedade, a fraternidade, a igualdade e a liberdade
responsável.

Nesse contexto histórico, dominado pelo Liberalismo, filosofia política que prima pela autonomia moral
e econômica da sociedade civil e pela liberdade individual fundada “nas normas decorrentes da própria vontade”,
o mundo sente as dores da incerteza e da instabilidade. Situando-se no topo da vida natural e livre das amarras
produzidas por uma consciência energizada por preceitos morais universais, que poderiam conduzi-lo a uma
felicidade inigualável, o homem ignora os avisos da criação e se encontra ameaçado em sua existência. O
incremento do conhecimento, característico do mundo que teve início no século XX, produziu uma sociedade
autofágica, inconsequente e dependente da satisfação material. Para isso contribuem “os céus e árvores” ou
governos que, como “falsos profetas”, amortecem os sentidos capazes de “enxergar” a realidade obscurecida pelo
“véu da ignorância”. Vive a Ciência Jurídica um dilema: como reverter essa condição doentia que o
Juspositivismo, parceiro siamês da ideologia liberal, não conseguiu evitar? A Ciência Jurídica possui os insumos
para dinamizar o ordenamento jurídico, reorganizar a sociedade humana e reorientá-la aos valores do espírito
afeitos a sua dignidade, coletiva e individual, um mito contemporâneo, e o transmude em realidade insofismável?

A pesquisa proposta procura, com humildade e reverência, analisar as condições características do
mundo pós-moderno, controverso em seu significado e substância, assentado sob pressupostos positivistas
incapazes de harmonizar o mundo natural sob a tutela humana. Uma ponderação sobre a identidade e a
substância dos valores que submetem o sistema de coisas qualificado pelo uso inconsequente de sua própria
liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que inúmeras discussões têm levantado no decorrer da curta história
humana conhecida, é imprescindível.
2. O DIA EM QUE O MUNDO MUDOU

Historiadores reconhecem que o evento mais significativo do século XX, “a guerra para acabar

com todas as guerras”, 
[1]

 “não foi apenas traumático enquanto durou, mas teve efeitos profundos” 
[2]

,
pois, “contrariando as expectativas, a maneira como se prolongou, o ódio que provocou e os vencedores

específicos que teve – tudo isso deixou cicatrizes profundas em sua geração e nas próximas”.
[3]

 O século
XIX, paradoxalmente, foi observado por olhos atentos em todo o mundo maravilhados com as perspectivas
de mudanças, constituídas por “uma rajada após a outra, [mas] a tempestade era, na verdade, o próprio
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século XX”.
[4]

 Aquela ebulição prospectiva revelava-se por meio de
novas idéias presentes nos campos da religião, da economia, da política e da filosofia [que] avançavam
e recuavam de modo desordenado. Ondas de pensamento se [chocando] contra conceitos pré-existentes
no início do novo século. Cada vez mais, europeus ouviam as palavras de ordem dos socialistas e
anarquistas, os pedidos das mulheres por direitos iguais e as queixas das minorias étnicas, enquanto
idéias ocidentais abalavam a Ásia, após um longo período de calmaria. Os ateus proclamavam que
Deus estava morto, ou que Sua morte não demoraria a ocorrer, ou mesmo que Ele jamais estivera vivo.
Esse conjunto de esperanças [expectativas] e medos seria profundamente afetado pela Grande

Guerra
[5]

.
 

Esse ambiente apontava para um século XX ditoso, livre das desgraças e intempéries e rumo à
emancipação do homem, frutos da

crença, difundida durante os primeiros anos do século, de que a rede mundial de comércio e de idéias
estava prolongando o período de paz entre as grandes potências. Muitos europeus, ao avaliarem as
condições do mundo em 1900, consideravam-se afortunados. Viviam – mesmo os que estavam por
volta dos 80 anos de idade – em um período de relativa paz entre as nações. Muitos pensavam que essa

tranqüilidade continuaria.
[6]

 
Nesse ambiente, “contraditório nos seus indícios”,  a filosofia liberal, assentada na autonomia

moral e econômica da sociedade civil em oposição à concentração do poder político –  apesar de diversas
culturas e épocas apresentarem indícios das idéias liberais –, ganhou definitivamente expressão moderna
com os escritos de John Locke e Adam Smith. Forneceu as condições e o ambiente propícios ao
materialismo capitalista que resultou em um mundo globalizado, dissociado de valores relacionados ao
crescimento do homem cônscio de sua espiritualidade. Seus principais conceitos são o  individualismo
metodológico e jurídico, a propriedade privada, o governo limitado, a ordem espontânea, o Estado de
Direito e o livre mercado, que caracterizam o sistema político mundial e que encontra defensores nas mais

variadas vozes.  O liberalismo materialista, que se estendeu sobre todos os campos do conhecimento e
sobre a ordem social, resultou no afastamento, ou em um torpor alienante do homem sujeito às leis naturais
e à  criação, da roda da vida natural. O ambiente sócio-filosófico, propício ao estado mínimo e à liberdade
absoluta e inconsequente do indivíduo, incorporou o  Direito Positivo, um conjunto de princípios e regras
que regem a vida  social, afastando-se das relações dela decorrentes, à medida que o liberalismo político
transfere à vontade do Estado o poder legiferante, com o fito de “garantir um valor [considerado] nuclear:
a segurança do direito, de modo que o cidadão saiba com certeza se o próprio comportamento é ou não

conforme a lei”.
[7]

 Uma visão racionalista das condições sócio-políticas do final do século XIX conduziu 
à conclusão de que

apesar de toda a valorização da atividade decisória dos juízes pode-se perceber que esses problemas
não mais podem ser resolvidos no plano e na forma do direito dos juristas até então praticado. Na
medida em que possam ser resolvidos pelo direito, eles exigem cada vez mais o recurso da

legislação.
[8]

 
Desse ponto de observação histórico constata-se que

ainda sob a proteção formal do Direito Natural, realizou-se, no século XVIII, a transformação do
pensamento no sentido da total positivação da vigência do Direito [mas] foi só no século XIX que o
estabelecimento do Direito tornou-se uma questão de rotina do Estado enquanto legislação. (...) A
reestruturação do Direito no sentido da positividade foi preparada no pensamento e nas instituições da
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Europa antiga e pôde, por isso, ocorrer sem maiores atritos quando surgiu uma maior necessidade de

legislação.
[9]

 
Nessa perspectiva “o século XIX representa, ao mesmo tempo, a destruição e o triunfo do

pensamento sistemático legado pelo Jusnaturalismo, o qual baseava toda a sua força na crença ilimitada da

razão humana”.
[10]

 Observou-se que  foi  um século antes, o XVIII, quando se afigurava um futuro
promissor, “que criou as bases teoréticas da concepção jurídica que entende o Direito Privado, na sua
estática, como sistema de direitos subjetivos, na sua dinâmica, porém, em termos de ações humanas que

criam e modificam aqueles direitos”.
[11]

 O advento da Grande Guerra mudou o curso da história e o
“sistema de coisas” parece distante de encontrar um porto seguro. O efeito mais perverso da insensatez
humana, no dia em que o mundo então conhecido acabou – o dia em que o mundo mudou –, caracteriza-se
pela perda da consciência e inerente espiritualidade que se manifesta quando age como Criador, não como
criatura, tomando seu destino em suas próprias mãos e abandonando os preceitos ético-morais de validade
universal que, por algum tempo, conduziram a humanidade até o início do século XX, “desalentado-a de

temor e na expectativa das coisas que vêem sobre a terra habitada”.
[12]

 Nesse entorno, em Paris, no dia 27
de agosto de 1928, diversos países, liderados pela potência anglo-americana, assinaram o Tratado de
Renúncia à Guerra acreditando

que o melhor meio de abolir a guerra seria induzir o maior número possível de nações a pô-la para fora
da lei como um crime e um pecado (...) um pacto em que renunciavam à guerra como “instrumento de
política nacional” e dispunham que a solução das disputas internacionais “fosse qual fosse a sua
natureza ou origem”, jamais seria procurada “a não ser por meios pacíficos”. Dentro de um tempo

relativamente curto, quase todos os países do mundo anunciaram a sua adesão a esse acordo.
[13]

 
O Tratado foi uma ação coordenada da Liga das Nações, cuja origem remonta ao Tratado de

Versalhes, em 28 de junho de 1919, após o fim da tragédia que se abateu sobre a humanidade. No entanto,
a Liga não impediu que as nações signatárias conservassem seu direito de “lançar-se à guerra em defesa
própria, reivindicando plena liberdade de ação em certas regiões cujo efeito foi reduzir o Pacto a uma série

de generalidades sem significação”.
[14]

 Contrariando todos os esforços aparentes para a construção de
uma paz duradoura, “em setembro de 1939, a Europa voltou a mergulhar no abismo. A paz não passara de
um armistício e milhões de pessoas [submergiram] num conflito cujo horror superava tudo quanto se havia

presenciado”.
[15]

 Os esforços das lideranças mundiais se mostraram infrutíferos e  
a paz [que] visava corrigir os males do nacionalismo e da anarquia internacional, na realidade pouco
fez para mitigar um ou outro. É até possível sustentar que, acentuando o direito de autodeterminação
dos povos e criando novos problemas de minorias, a paz tornou o nacionalismo mais virulento do que
nunca. A Liga das Nações, se lhe fosse dado funcionar de acordo com os sonhos de seus fundadores,
poderia talvez ter oferecido um remédio contra a anarquia internacional. Não há, porém, certeza disso,
porquanto ela se fundava em princípios que limitavam grandemente a sua capacidade de manter a lei e

a ordem universais. Era uma Liga de governos, não uma Federação de povos.
[16]

 
Enterraram-se os anseios e as expectativas então candentes no final do século XIX. Havia uma

“grande esperança de que [as] grandes potências pudessem ser regulamentadas por uma nova versão da
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Liga das Nações. A primeira aliança havia falhado; a segunda [Organização das Nações Unidas] deveria

funcionar”, 
[17]

 porém, o que se seguiu materializou a certeza de que a filosofia liberal, mãe do
positivismo jurídico é incapaz de assegurar relações sociais estáveis e prover sentido capaz de justificar a
existência humana, carecendo de uma mudança que permita recolocar o kós-mos nos trilhos da sensatez e
da justiça. Na história humana, os esforços de estadistas não impediram que, “homem domine homem para

seu prejuízo” 
[18]

, o que demonstra uma inanição mental perigosa e alienante. Daí que
Marx e outros profetas da desintegração dos velhos valores e relações sociais tinham razão. O
capitalismo [cuja força dinâmica avassaladora originou a globalização] era uma força revolucionária
permanente e contínua. Claro que ela acabaria por desintegrar mesmo as partes do passado pré-
capitalista que antes achava convenientes, ou até mesmo essenciais para o seu desenvolvimento:
acabaria serrando pelo menos um dos galhos em que se assentava. Isso vem acontecendo desde meados
do século [XX]. Sob o impacto da extraordinária explosão econômica da Era de Ouro e depois, com
suas conseqüentes mudanças sociais e culturais – a mais profunda revolução na sociedade da Idade da
Pedra –, o galho começou a estalar e partir-se. No fim deste século [XX], pela primeira vez, tornou-se
possível ver como pode ser um mundo em que o passado, inclusive o passado no presente, perdeu seu
papel, em que os velhos mapas e cartas que guiavam os seres humanos pela vida individual e coletiva
não mais representavam a paisagem na qual nos movemos, o mar em que navegamos. [E] não sabemos

aonde nos leva, ou mesmo aonde deve levar-nos, nossas viagens.
[19]

 
A Grande Guerra foi um choque para o otimismo que criou raízes na maior parte da Europa,

desde a derrota de Napoleão,
[20]

 e criou uma geração de pessoas apáticas e indiferentes, seguidores de
Epicuro, filósofo grego que advogava viver de modo a derivar o máximo prazer possível durante a

vida.
[21]

 A filosofia epicurista se caracteriza pela falta de princípios e pelo cumprimento da lei porque o
medo de ser apanhado ou punido diminui o prazer, desaconselhando transgressões secretas.
Comportamento similar aos dos dias atuais em que o materialismo asséptico, de resto, não se mostrou
diferente no século XX e neste século XXI. Por isso mesmo Epicuro referia-se à vida como “dom

amargo”,
[22]

 pois a busca de prazer não satisfaz o homem na sua espiritualidade.  
            Observa-se também a presença da filosofia estóica, aliada ao epicurismo, na atitude indiferente
frente às vicissitudes da vida. O estoicismo sustentava que a matéria e a força, providência, razão ou
“deus” eram os princípios elementares do universo. A alma humana – o espírito – emanava dessa fonte e
sobrevivia à morte do corpo, que, por fim, seria destruída junto com o universo ou seria reabsorvida por
essa deidade distante. O homem sábio, governado pelo destino, era indiferente à dor ou ao prazer,
independente de riquezas ou de pobreza e, se os problemas parecessem insuperáveis, recorreria ao

suicídio.
[23]

 Zenão de Cítio, Chipre, depois de se associar por algum tempo com os cínicos, estabeleceu

essa escola de filosofia, por volta de 300 a.C., 
[24]

 sustentando que, para ser feliz, o homem devia usar seu
raciocínio para entender as leis que governam o universo, harmonizando-se com elas.
            Não tão longe quanto à segunda metade do século XVIII, se notava a letargia do homem em busca
de prazer, preparado para obedecer, para seguir normas religiosas, reflexo do predomínio da religião sobre

o Estado, convivendo com as leis civis.
[25]

 Voltaire, filósofo iluminista francês observou que “o povo não
pensava”, isto é, “outros pensavam por ele”. A indiferença apática que caracteriza o homem pós-moderno
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diz que urge libertar-se de todos os entulhos que lhe foram despejados sob o manto protetor da ignorância

e da superstição e que seja induzido a abrir a mente para o mundo e o mundo para o espírito crítico,
[26]

a pensar, a refletir, a fazer uso de sua razão em todos os temas e assuntos que interferem em sua vida
pessoal, social e religiosa. A razão como instrumento fundamental da vida de cada um. [Afinal], o
Iluminismo representa a valorização máxima da razão, principal veículo para que o homem se liberte

[do temor da morte
[27]

 e do niilismo que caracteriza a falta de perspectiva espiritual].
[28]

 
O uso do raciocínio, da reflexão e da ponderação é inerente à filosofia metafísica que tem como

finalidade compreender as coisas visíveis e invisíveis, referência que somente pode ser encontrada na
Mente Magnífica, criador do homem e de tudo quanto existe. A propósito, Saulo de Tarso já advertia para
o pensamento lógico e para o uso da faculdade de raciocínio quando instou aos cristãos romanos que
“[oferecessem] os corpos como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus, que é o ‘culto racional’ que lhe

deveis”.
[29]

 Voltaire e Saulo de Tarso levam à reflexão um fato que influenciou os destinos do homem no
século XX: a obra de Arthur de Gobineau, Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Nela
proclama a “repugnância pela democracia e seu ódio à humanidade”, provocando profundas mudanças no

pensamento político do século XX.
[30]

 Argumentava “o escolhido” que a raça branca – a ariana (a quem
tinha ardente convicção de pertencer) – é superior a todas as demais, e entre os arianos são os povos
germânicos os mais puros representantes modernos, tudo parte de “uma propaganda que alimentava nos

alemães a consciência do seu próprio valor [acima do de qualquer outra raça]”.
[31]

 Não é difícil concluir
que Hitler recepcionou essa insanidade que influenciou gênios como Wagner, Friedrich Nietzsche,

Theodor Poesche e Karl Penka, que “emprestaram ao credo arianista uma nota desejada”.
[32]

 E “o
gobinismo atingiu sua suprema expressão em Chamberlain, conhecido pelos seus trabalhos de exaltação da
raça ariana, que escreveu The Foundation of the Nineteenth Century, publicado na Alemanha em

1899”.
[33]

 O gobinismo, ou “cegueira mental filosófica” de “sábios e eruditos”, influenciou os destinos da
humanidade pois revela que esse orgulho racial (ou egotismo racial delirante)

fora tão profumente incutido na consciência do povo alemão, que, a despeito das terríveis decepções de
1914-1918, pôde o III Reich ainda fazer frutificar nele um novo espírito de arianismo gobinista que
redundou no mais formidável movimento anti-democrático conhecido pela história [o nacional

socialismo ou nazismo].
[34]

 
Uma das supostas “provas” da superioridade racial ariana é a chamada “prova do sangue”, um

erro sobre raças e povos. Essa ficção baseia-se num equívoco cuja influência, na Idade Média, punha fim a
toda discussão: “Aristóteles o disse.” Seu prestígio impediu, por séculos, que a ciência se livrasse da
teoria dos quatros elementos, água, terra, fogo e ar,  erros aristotélicos na química  e na biologia e o
desenvolvimento da teoria celular e a ciência embriológica que provou o engano de Aristóteles. As
características hereditárias são transtidas pelos genes e não pelo sangue paterno ou materno. “Como pôde
Aristóteles cometer esse erro de biologia?” Ele acreditava que a mestrução da gestante contribuia para o
desenvolvimento do embrião, “concepção manifestamente anticientífica”. Quem destruiu  a “teoria”
gobinista foi Franz Boas, antropólogo teuto-americano, que desde cedo adotou o ângulo visual do
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naturalismo e produziu uma obra sem fantasias subjetivas, na qual não se encontram idéias preconcebidas
ou falsas ideologias ou posições políticas e arrogância acadêmica. Gobineau apresenta um antropologia
mitológica e ilusória na arena em que o único ator é o arianismo. Boas, ao contrário, estudou povos
primitivos e todos os tipos e classes de seres humanos e abriu caminhos entre o entulho pseudocientífico
“gobineauno”, suposições e “hipóteses” fantasiosas, erigindo as bases e os fundamentos científicos da
antropologia cultural. Formou “o seu espírito na estreita disciplina das ciências naturais [e por isso pôde] 
romper os grilhões dessa atirania [e contribuir] com o ‘maior subsídio pessoal, quiçá destas três gerações’,

para o conhecimento do homem”.
[35]

 Seus estudos e conclusões, no entanto, fundados cientificamente,

não evitaram a “Era da Catástrofe”
[36]

 que se abateu sobre o século XX. A compreensão da origem e a
disseminação da “teoria” da superioridade racial, que ainda se manifesta em “bolsões” da sociedade
contemporânea, surgiram da pretensa superioriade racial. Na antiguidade e nos “tempos modernos”, há
uma notável semelhança nas premissas da superioridade de racial, argumentos que “constituem a fé dos

ignaros, alimentadas, já se vê, pela estupidez das massas e pela astúcia das minorias dirigentes”.
[37]

 A
influência aristótelica na “teoria” da superioridade racial, para quem “não [eram] os homens naturalmente

iguais e [nasceram] uns para escravos outros para senhores”,
[38]

 propagou que os bárbaros da Europa
setentrional eram corajosos e pouco inteligentes; que os asiáticos possuíam uma inteligência destituída de
bravura; e que os gregos, num mar deserto de “barbaroi”, foram moldados para o domínio do mundo.
“Os gregos supunham-se com o direito natural de governar, como escreveu Eurípides na Ifigênia: “É de
justiça, Que gregos sobre bárbaros imperem, E não que sejam os bárbaros os senhores; Fê-los servos

Natura, e aos gregos livres.”
[39]

 Postas as condições favoráveis à tragédia que se seguiu ao fim do século
XIX início do século XX, principalmente após o ano de 1914, a Grande Guerra 

assinalou o colapso da civilização (ocidental) do século XIX. Tratava-se de uma civilização capitalista
na economia; liberal na estrutura legal e constitucional; burguesa na imagem de sua classe hegemônica
característica; exultante com o avanço da ciência, do conhecimento e da educação e também com o
progresso material e moral; e profundamente convencida da centralidade da Europa, berço (...) da
política e da indústria e cuja economia prevalecera na maior parte do mundo, que seus soldados haviam
conquistado e subjugado; uma Europa cujas populações (incluindo-se o vasto e crescente fluxo de
emigrantes europeus e seus descendentes) haviam crescido até somar um terço da raça humana; e cujos

maiores Estados constituíam o sistema da política mundial.
[40]

        
Sobre esse pano de fundo, uma questão central para os historiadores do século XX surge da

pergunta: “Como e por que o capitalismo [e suas derivações], após a Segunda Guerra Mundial, viu-se,
para surpresa de todos, inclusive dele próprio, saltar para a“ ‘Era de Ouro’, algo sem precedentes e

possivelmente anômalo?”
[41]

 Alimentado por um vazio moral e espiritual e, em contrapartida, por uma
moral secular incapaz de reconhecer e distinguir o bom e o mau o homem viu-se conduzido a um
“fracasso incapaz de assegurar uma moralidade integrada com [a essência do Criador, causa de sua

origem] e plena de conteúdo”.
[42]

 Analisando essa “era de turbulências” pessoas
[43]

 refletivas em todo o
mundo observaram: “Vejo-o apenas como um século de massacres e guerras.” (René Dumont, ecologista,
França). “Não posso deixar de pensar que este foi o século mais violento da história humana.” (Willian
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Golding, prêmio Nobel de ciência, Itália). Talvez, o comentário mais significativo entre todos tenha sido:
“Se eu tivesse de resumir o século XX, diria que despertou as maiores esperanças já concebidas pela
humanidade e destruiu todas as ilusões e ideais.” (Yehudi Menuhin, músico, Grã-Bretanha).

 Assim, sem sintonia com o cosmo eco-natural e metafísico, criado e colocado à sua disposição
pelo Projetista Genial, o homem está impedido de enxergar “o mundo de tal modo que nele se combine
uma idéia de deslumbramento com uma idéia de acolhimento. [E é preciso que nos sintamos] felizes nesta

terra deslumbrante sem nunca nos sentir meramente confortáveis”.
[44]

 Desorientado, encontra-se numa
encruzilhada de inquietação e incerteza “definhando de temor, na expectativa dos males que devem
sobrevir a todo o mundo”. E este é o mundo no qual o homem desorientado, “mais amigo de [Epicuro] do

que amigo de Deus, tendo por certo uma aparência de piedade, porém, negando a virtude dela”,
[45]

formatado por uma filosofia positivista que insiste em “cabrestar” o comportamento humano mediante uma
legislação “vociferante” e fria, está distante dos valores espirituais que dão real sentido ao “ser espiritual”.
É como se expressou uma docente da Universidade Lusófona do Porto: “[tudo] indicando a falência da
concepção positivista do direito. (...) São os princípios, ou a falta deles, que põem em causa o modelo

positivista que sustenta uma definição de direito em termos formais e não materiais.” 
[46]

 Há um temor e
uma quase certeza de que a humanidade, de fato os governos humanos cujo design é juspositivista, “estão

com seus dias contados, foram pesados na balança e achados deficientes”.
[47]

 Essa visão, pessimista na
aparência, mas fruto de uma realidade que salta aos olhos mais desprevenidos, manifesta, para alguns, que

nesta ‘era da perfeita ausência de sentido’, na qual ‘a uniformidade completa de todas as coisas
humanas da terra debaixo da vontade de vontade, aumenta a insignificância da ação humana proposta
como ‘absoluta’, aparentemente não há saída, já que ‘a dominação de toda a terra’ aparece como
‘fatalidade necessária do Ocidente’. O homem emergiu como o ‘Senhor da realidade elementar’ cujo
único objetivo ‘é na realidade o desgaste’, de sorte que ‘o objetivo apontado é de fato a falta de
objetivo’ e as guerras mundiais se tornaram inevitáveis como uma [variação] do ‘desgaste do ser

[humano]’.
[48]

 
Ferry, filósofo francês, proponente do humanismo secular, para quem a filosofia começa a ser

completa quando se afasta de Deus e quanto mais atéia mais corresponde à definição de filosofia, propõe
uma visão de mundo por meio do uso da razão, do método científico e da evidência factual. Entretanto,
todo e qualquer conhecimento construído sem a “presença de Iahweh”, tende a suprimir a pedra angular do

verdadeiro
[49]

 conhecimento cosmológico.  Resta ver então o que o futuro trará: a factibilidade e
probabilidades do futuro dependem mais do que empenho honesto, empolgação e otimismo e cobra da
realidade um fundamento sólido rochoso para o homem nas suas relações sociais e com o ecossistema que
o abriga e sustenta. Dissociado de sua natureza espiritual e social, as dificuldades e os obstáculos que

deveriam estar “à dianteira do pensamento humano”,
[50]

 se escondem sob o “véu da ignorância” e não há

saída para o “xeque-contínuo” no qual se encontram homens e mulheres.  E é esse entorno econatural
[51]

o objeto da Ciência Jurídica, não da normativa ou dogmática, juspositivista, mas da principiológica,
jusnatural.
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3. O KÓS-MOS VÍSIVEL E O INVISÍVEL: TOMÁS DE AQUINO E A METAFÍSICA
ARISTOTÉLICA

Localizado o contexto histórico e filosófico e sócio-cultural que embasou a construção da
filosofia de Tomás de Aquino, expoente da escolástica, cognominado Doctor Communis ou Doctor

Angelicus pela Igreja Católica e saudado como “o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios”.
[52]

Antes, porém, é conveniente uma análise da obra do filósofo judeu, comentador do Talmude e das

Escrituras Cristãs, do século 12, Moisés Ben Maimon, conhecido por Maimônides e por Rambam,
[53]

 que
nasceu em Córdoba, Espanha, em 1135. Seu pai, Maimon, renomado erudito rabínico que procurou definir
a ordem lógica de todas as coisas, rejeitava a credulidade e exigia explicações para tudo à base de provas

racionais. Esta inclinação natural levou à escrita da sua obra-prima, Mishneh Torah,
[54]

 um guia que

alguns líderes judeus temiam que substituísse completamente o Talmude. 
[55]

 Com a tradução dos
clássicos gregos para o árabe, os judeus se familiarizaram com Aristóteles e outros, mas alguns não

conciliaram a hermenêutica com a filosofia grega. Rambam, admirador de Aristóteles
[56]

, no Guia dos
Perplexos, desenvolveu uma argumentação harmonizando o pensamento e a lógica com a essência da
Bíblia e do judaísmo. A Encyclopedia Judaica comenta: “O mais significativo filósofo judeu da Idade

Média e seu Guia dos Perplexos é a obra filosófica mais importante produzida por um judeu”, 
[57]

traduzida para o hebraico e para o latim, tornando-a disponível para estudos em toda a Europa. A ímpar
síntese mamônica penetrou na cristandade e influenciou erudito como Alberto Magno, Tomás de Aquino e

Baruch de Spinoza, considerado o fundador do criticismo bíblico, rompendo com o judaísmo ortodoxo.
[58]

Assim, fixada a importância de Rambam à junção da filosofia aristotélica com o pensamento religioso
hebreu, e dando-lhe crédito pelos estudos que realizou, é possível concentrar-se na influência helênica
sobre a ortodoxia da cristandade. O livro The Hellenic Pedestal of Christianity, escrito por Methodius,
da Pisídia, demonstra que a cultura e a filosofia gregas forneceram a base do moderno “pensamento

cristão”, 
[59]

 o que resultou em uma “ortodoxia apóstata confusa, babilônica”, que domina o pensamento
humano contemporâneo, nas suas variações e adaptações oportunistas.

Aquino, o último grande clássico, recolheu o pensamento filosófico de Aristóteles sintetizado por

Rambam, e harmonizou-a com a revelação cristã”. 
[60]

 A síntese tomista caracterizada pelo universalismo
 e proclama a bondade da obra criativa de Deus em toda a sua extensão – visibilium omnium et
invisibiliu  – defende a unicidade da alma humana: a alma espiritual, capaz de uma união mística com

Deus, é a mesma e a única que promove a prosaica digestão de alimentos ou a circulação do sangue.
[61]

Para ele “a alma humana, por ser espiritual, é de certo modo todas as coisas (anima est quodammodo
ominia) e, por natureza, pode travar relações com tudo que é (convenire cum omni ente). Esta  distinção,
do ponto de vista da Bibliotheca Divina, inexiste, sendo o homem completo em si mesmo, uma alma em
sua plenitude psicossomática e sem luminar, o próprio Deus, o homem perde sua inerente condição de
criatura e a noção de existência, tendo como referência final o nada. Sintomático que “a alma [fosse]
tomada geralmente como (...) a própria vida. É por isso que todas as nações conhecidas imaginaram
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durante muito tempo que tudo morria com o corpo”
[62]

. Mesmo com opiniões em contrário (Santo Irineu,
Tertuliano, Santo Hilário, Santo Ambrósio), “o corpo da Igreja inteira definiu que a alma é imaterial”.
Gassendi, em sua Filosofia de Epicuro, repete várias vezes que “não há nenhuma evidência matemática

da pura espiritualidade da alma”. Descartes disse: ”confesso que unicamente pela razão natural podemos

fazer muitas conjecturas sobre a alma e ter boas esperanças, mas nenhuma certeza”
[63]

 e os positivistas
“não podem ser acusados de materialismo em sua concepção da alma, porquanto consideram as

manifestações [da alma] apenas o resultado das funções do cérebro”
[64]

, uma atividade ligada à
inteligência, ao raciocínio, às emoções e aos sentimentos, no que, tudo considerado, se aproximam do
ensino da revelação. 

“Para o Positivismo, a alma é, pois, o resultado das funções do cérebro,  a conclusão dos trabalhos de
Franz Joseph Gall, neuroanatomista e fisiologista alemão, esses dois monumentos do espírito humano:
o Tratado de Anatomia e Fisiologia do sistema nervoso em geral e do cérebro em particular e o

Tratado das Funções do Cérebro.”
[65]

 
Gall e seus discípulos sustentam a inerência das qualidades morais e dos poderes intelectuais.

Contudo, de forma oposta aos metafísicos espiritualistas, fundamentam essa condição inata no substrato

anatômico de um órgão e não na substancialidade ontológica de uma alma,
[66]

 pensamento que encontra
apoio nas Escrituras. O positivismo ensina que a alma, unida ao próprio ser humano, por meio do cérebro
controla todas as suas funções orgânicas e para os hebreus a alma relacionava-se com a vida, uma força
animadora impulsionada pelo sangue de cada ser vivo, e, por consequência, a morte “nada mais era do que

o fim da vida e da força que a animava que era a alma”. 
[67]

  Apoiando o entendimento hebreu, Gall
publica com distintiva clareza e precisão:

Chamo ‘órgão da alma’ a condição material que torna possível a manifestação de uma faculdade. Os
músculos e os ossos são as condições materiais do movimento, mas é a faculdade que causa o
movimento; o conjunto da organização do olho é a condição material da visão, mas não é a faculdade
de ver. Chamo órgão da alma a uma condição material que torna possível a manifestação de uma
qualidade moral ou de uma faculdade intelectual. O cérebro, instrumento das qualidades morais e das
faculdades intelectuais é, essencialmente, o mesmo em todos os homens de constituição normal, mas as
diversas partes integrantes do cérebro, ou os seus diferentes órgãos, não são igualmente desenvolvidos
em todos. As relações desses desenvolvimentos variam ao infinito. Daí a diversidade também infinita

de caráter moral e do feitio intelectual dos homens.
[68]

 
            Suas conclusões contrariam a metafísica espiritualista-aristotélica de Aquino. Na época de Galileu,
“a teologia híbrida tomista (uma mistura do conceito de Aristóteles com o ensino da Igreja) tornou-se o

dogma básico da Igreja de Roma”.
[69]

 Assim, o Aquinate manifesta o conceito nuclear da “criação”, a
partir do conceito fundamental de que “todas as coisas são criaturas, não somente a alma e o espírito, mas

todas as coisas pertencem à realidade do mundo visível”
[70]

, o que conduz à  Metafísica (do grego “meta

ta physica”, depois da física), de O Filósofo. 
[71]

 As relações metafísicas matéria-forma e potência-ato
comandam a explicação aristotélica do homem e o objetivo da investigação ética é descobrir a razão da
verdadeira existência humana. Em um universo regido pela finalidade, a alma alcançaria o bem ou a
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felicidade quando exercesse atividades que permitissem sua plena realização.
[72]

 Para ele “o ser
individual, concreto, único, não pode ser objeto da ciência. O objeto próprio das ciências é a compreensão
do universal, visando o estabelecimento de definições essenciais, que possam ser utilizadas de modo

generalizado” 
[73]

 Aquino centrado em Aristóteles, para quem o “Estado” era a expressão mais feliz da

comunidade humana e o seu vínculo com o homem era de natureza orgânica,
[74]

 elabora uma metafísica

que “estabelece Deus como um imperativo existencial para o homem” 
[75]

 e que situa-se
no centro do aristotelismo, iniciado já por Abelardo Magno, seu professor, devido à tradução e
divulgação das obras de Aristóteles, (...), incrementada na cristandade latina, com o estabelecimento de
dois centros de tradução: em Toledo, [Espanha] e Palermo [Itália]. Essas duas cidades, de cultura
arabizada, onde se conservam os clássicos gregos no original e se traduziam para o árabe, passam a

traduzi-los para o latim.
[76]

 

O frade dominicano desenvolve e elabora uma metafísica
[77]

 que “aparece em dois contextos: o

estritamente filosófico e o teológico”, 
[78]

 situando-se seu “pensamento (...) sobreposto ao do ‘o

estagirita’, sendo difícil separar o que constitui objeto de sua elaboração pessoal”,
[79]

 o que demonstra no
mínimo, quão grande é a interação entre o pensamento tomista e o aristotélico. O “mais santo dos sábios”
recria, assim, a confiança na razão, na razoabilidade; a concepção de mundo que, afinal, afirma a
compreensão e o entendimento do real, da natureza, do homem e da história; e a tradição cristã com a

idéia de pecado muito embora a natureza humana tenha um ideal para o bem. 
[80]

 No entanto, a revelação
afirma, categoricamente, que

o Senhor viu que a maldade [corrupção] do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a
imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu [deplorou]
o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A terra, porém estava
corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava

corrompida; porque toda a carne [humanidade] havia corrompido seu caminho sobre a terra.
[81]

 
O homem não só é suscetível de fazer o mal, mas é naturalmente inclinado para praticá-lo. Saulo

de Tarso, jurista cristão do primeiro século, admitiu candidamente:
 Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, apresenta-se em mim o mal. Deleito-me
na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei
do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz [miserável]
que sou! Quem me livrará deste corpo que acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus
Cristo, Nosso Senhor. Assim, pois, eu, de um lado pelo meu espírito [disposição mental] estou sujeito à

Lei de Deus; mas, por minha carne, de outro lado, sou escravo da lei do pecado. 
[82]

 
A inclinação humana é para o mal, não para o bem, “desde a mocidade”, ainda que o homem seja

racional, isto é, faça uso da razão, contrariando a premissa tomista de que “o mundo é ordenado para um

fim, o bem supremo” 
[83]

. O “bem comum” Tomás conceitua como
um ideal regulador, [que] não [se] vê em parte alguma; não é um fenômeno empírico, [e] o que [se] vê
é a injustiça. Toda [a] preocupação [do homem] não é apenas enxergar a injustiça, mas corrigi-la, já
que a razão humana é razão prática também. Este ideal regulador do bem comum [e] da justiça serve
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para isso. [Para Aristóteles, também para Aquino] a sociedade é um empreendimento comum com vista

à felicidade.
[84]

 
Então, a “roda da vida natural”, mais que a felicidade humana, tem produzido sua própria

desgraça. Reacendendo a filosofia epicurista do prazer, a indiferença e a banalização da vida associada ao
estoicismo, em um mundo evidentemente materialista “a sociedade [é] um mercado de trocas: a
marginalidade social é a simples exclusão de um mercado de trocas e trocas sem finalidade a não ser sua

própria manutenção e reprodução”.
[85]

 Somente uma visão utópica pode crer na obtenção da felicidade
em um mundo muito longe disso, contaminado pelo “vírus replicante” do individualismo indiferente. Esse
entorno sócio-espiritual “vive”

desde o terceiro século antes de nossa era, [quando] Epicuro [evidenciou] o seguinte raciocínio até hoje
inabalável: o mal existe. Todos os seres vivos sofrem, ora pelo corpo, ora pelo espírito. Padecemos
pelas intempéries, pela miséria, pelas doenças, pela ignorância, pelos vícios, pelas injustiças, pelas
guerras, etc. Crianças há que só nascem para sofrer e morrer. Homens existem de tal modo desgraçados
que melhor lhes fora nunca haverem nascido. O mal existe, portanto: eis uma verdade incontrovertível.
[86]
 

Essas considerações, uma dialética que pontua entre o homem como criatura de Deus, intrincada
com o conceito de alma aristotélico-maimônica-tomista e o que se origina da Bibliotheca, impõem-se

como premissas ao bem comum. O homem “eco-natural” vê-se premido entre “o ser e o nada” 
[87]

 em
um processo autofágico de domínio da natureza. A dominação da natureza, aliada a um distanciamento
dos valores jusnaturais e espirituais, colocou-o em um entroncamento perigoso – situação similar ao

labirinto de Minos – tendo como destino final o nada porque o homem tem destruído a Terra.
[88]

 Sem um
retorno aos valores espirituais e aos princípios jusnaturais, que formatam o homem psicossomático – “não
é do homem que anda dirigir o seu passo” – e que dão sentido à vida, o homem ruma, celeremente, para a
sua “abolição”. Nesse ambiente, no qual procura-se explicar o kós-mos sob uma ótica helenista, conclui-
se que

os filósofos "pré-socráticos", procurando explicar a existência física do mundo, teriam considerado
apenas a causa material em sua formação, ao passo que Aristóteles aponta a existência de outras três, a
eficiente, a formal e a final. As quatro causas seriam quatro sentidos de responder à pergunta: por quê?
E encontrar o que é primeiro em algo é conhecer o que lhe é próprio, seus atributos essenciais,

opostamente aos atributos acidentais.
[89]

 
Aquino, “sentado em Aristóteles”, compreendia que “uma harmonia como que preestabelecida

entre a razão humana e a essência das coisas [no universo visível e invisível] garantia a possibilidade de

um conhecimento natural das mesmas, fosse por intuição direta, fosse por abstração”.
[90]

 Pergunta-se: Se
a razão humana não for capaz de distinguir, seja por intuição direta ou por abstração, a relação entre o
mundo visível e o mundo invisível e, “se às vezes as conclusões da razão natural [divirjam] daquelas
verdades reveladas por Deus, só [pode] mesmo tratar-se de erro, de engano decorrente da razão causado

pelo pecado original
[91]

 Ora, se o pecado original ou “o comportamento rebelde e independente” 
[92]

 do
primeiro casal humano em um manifesto espírito de oposição – pode justificar qualquer erro de
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entendimento ou a compreensão da verdade revelada de Javé, terá o “Causador de Todas as Coisas” base
para julgar o homem, uma vez que é inevitável, segundo a revelação que “todos [compareçamos] perante o

tribunal de Deus”?
[93]

 Tomás desenvolveu um entendimento filosófico da verdade em dois sentidos no
contexto da realidade natural: um, “as coisas, que enquanto criaturas correspondem ao conhecimento

criador projetante de Deus [e] nesta correspondência consiste formalmente a verdade das coisas”;
[94]

outro, a “da verdade orientada para o conhecimento (do homem), [o] que é verdadeiro por meio da

correspondência da realidade – [medida], pré-conferida e objetiva – das coisas”.
[95]

 O raciocínio é capaz
de compreender o mundo natural, visível e invisível, e a natureza da relação entre elas e sua visão de
mundo, ainda que se diga que “a correspondência que perfaz de modo primário a essência da verdade das
coisas – a correspondência entre a realidade natural e o conhecimento arquetípico de Deus – não nos é

possível conhecer formalmente”.
[96]

 Ou “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”,
[97]

 seria um
sofisma.

Respondendo a questão de que “se algum intelecto criado pode ver a Deus em essência”, 
[98]

Aquino assevera que nenhum ser criado pode conhecer a essência divina, opinião equivocado. Consistindo
a felicidade última do homem a altíssima operação do intelecto se este não pudesse, com os “olhos do
entendimento”, tal opinião é também contrária à razão, pois é ínsito no homem o desejo natural de
conhecer a causa, depois de conhecido o efeito, nascendo daqui a admiração cósmica. Se, portanto, a
inteligência da criatura racional não pudesse atingir a causa primeira das coisas, seria vã a vontade natural.
Pelo que, deve-se admitir que “felizes são os vêem a essência de Deus”. Será que obter conhecimento da
Divindade, de sua personalidade estaria além da capacidade humana? É imperativo admitir que conhecer
as obras do Criador é um empreendimento infinito, “pois Ele pôs no coração do homem a duração inteira,

sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro”.
[99]

 Conhecer “indica um
relacionamento entre a pessoa que conhece e o objeto conhecido; neste respeito, o que é conhecido é de

valor ou de importância para quem o conhece e é por isso que o relacionamento é estabelecido”.
[100]

Significa “ver” “a mente, os rins e o coração” e viver segundo a “verdade revelada”. Conhecer ou “que te

conheçam”, do vocábulo grego “hí·na gi·nó·sko·si se”, “aquele que causa que venha a ser” 
[101]

 é uma
premissa superável para se descobrir as melhores regras de sociedade que convêm às nações, para

conhecer a natureza humana profundamente e ser capaz de mudá-la.
[102]

 Se não tivesse o homem
capacidade para compreender a verdade espiritual revelada na Bibliotheca o homem eco-natural seria
produto do acaso cego e aleatório ou da “credulidade evolucionista”. O uso de premissas falsas ou
equivocadas conduz, em conseqüência, a uma conclusão errada ou sofisma. E recordando Tobias Barreto,

“o mulato”, “os resultados não [serão] os mesmos para quem toma um ou outro caminho”.
[103]

Não é difícil compreender alguns equívocos na filosofia tomista. O mais grave deles é sua
tentativa de justificar a “verdade revelada” na Bibliotheca, porque “filosofia e teologia são diferentes, mas
inseparáveis; em Tomás, a filosofia mais do que ancilla [escrava doméstica] é sponsa theologiae [esposa
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teológica]. 
[104]

 Não há na revelação autorização à utilização da metafísica ontológica para a sua
compreensão. Caso houvesse, como poderia ser explicada a exclamação: “seja louvado, publicamente, o
Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeu estas coisas [a verdade revelada] dos sábios e intelectuais e

as revelado aos pequeninos?”
[105]

 De fato, esse distanciamento
[106]

 que se manifesta por meio da
tentativa de aproximação com a filosofia helenista, contradiz o que Saulo de Tarso recomendou aos
cristãos em Colossos: “Estai sobre aviso, para que ninguém vos engane com filosofia e com os seus
falaces sofismas, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo

Cristo”.
[107]

 Assim, a questões é: Que caminho seguir na elaboração de uma filosofia espiritual: um que
considere o homem eco-natural na sua integridade psicossomática ou constituído de duas partes distintas,
corpo e alma e coloque no centro relação cosmológica, o mundo espiritual invisível? Dependendo do
caminho que se tome pode-se chegar ao “nada”.

Outra premissa é “nossos olhos se fixam, não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas. Porque

as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas.” 
[108]

 Infere-se que a fusão entre “a
fé e a razão”, devem ser aferidas considerando-se que o homem, criatura de Deus e parte da natureza,
também se submete a um mundo não visto, cujas coisas são eternas, que pode ser apreendido mediante a
verdade revelada, como homem integral, não “corpo e alma, mas “alma”, individual e ímpar na sua
essência. Sem esse contraponto, faltaram à filosofia tomista base e fundamento sólido. No mínimo, a
possibilidade dessas premissas de encontrar abrigo na revelação, não na tradição secular, mesmo porque

Santo Tomás distingue entre a teologia cristã, que consiste na elaboração racional do dogma revelado, e
a teologia filosófica, que trabalha exclusivamente com os princípios da razão natural. Esta é teologia
desenvolvida por Aristóteles na sua Metafísica, que [Aquino] retoma como ponto de partida
imprescindível, para fundamentar o mais importante dos preâmbulos da fé, que é a existência de

Deus.
[109]

 
Um estudo filosófico, sob quaisquer premissas especulativas e métodos científicos, seria mais

importante à justificação da existência de Deus, do que a “verdade escondida” na Bibliotheca? Poderia
qualquer tradição substituir a revelação recebida pelas Escrituras? Respondendo, Saulo de Tarso escreveu:

As suas [qualidades] invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são
percebidas por meio das coisas feitas, mesmo seu sempiterno poder e Divindade, de modo que eles são
inescusáveis; porque, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe
agradeceram, mas tornaram-se inanes nos seus raciocínios e o seu coração ininteligente ficou
obscurecido. Embora asseverassem ser sábios, tornaram-se tolos23 e transformaram a glória do Deus
incorruptível em algo semelhante à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de
bichos rastejantes (...) estes, os que trocaram a verdade de Deus pela mentira, e veneraram, e prestaram

serviço sagrado antes à criação do que Àquele que a criou. 
[110]

 
São informações valiosas que devem conduzir homens e mulheres à reflexão em comparação com

a sabedoria humana. Para as coisas visíveis e coisas invisíveis, não vistas, a palavra revelada informa: “[o
propósito do Criador] é reconciliar novamente todas as coisas consigo mesmo, (...), quer sejam as coisas
na terra, quer as coisas nos céus.”
5. O DIREITO NATURAL: GÊNESE DO DIREITO POSITIVO

Nesse universo especulativo se buscava a verdade absoluta. Pôncio Pilatos não foi o primeiro a
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questionar a idéia da verdade absoluta.
[111]

 Cinco séculos antes, Parmênides, considerado o pai da

metafísica na Europa, sustentava que o verdadeiro conhecimento é inatingível.
[112]

 Demócrito, saudado
como o maior filósofo de toda a antiguidade, afirmou: “A verdade está enterrada fundo. Não sabemos nada

[com certeza].” 
[113]

 Sócrates, dizia que a única coisa sobre a qual tinha certeza era que não sabia

nada.
[114]

O Direito Natural, instrumento da procura da “medida do homem”, cujo estudo sistemático
remonta aos helenistas, levou Heráclito a concluir “na própria diversidade das leis se vê a necessidade de

uma lei eterna” 
[115]

 que discipline a mobilidade do homem eco-natural no mundo da vida.  Sócrates, “pai
da Filosofia”, “via na voz da consciência um reflexo dos valores supremos e da ordem do mundo

estabelecida por [um ser transcendental]”.
[116]

 Platão, considerado por alguns o precursor do positivismo
jurídico, distinguia “o justo em virtude da natureza” e “o justo em virtude da lei”. Aristóteles via a

eqüidade como a base da justiça
[117]

, entendendo-se eqüidade por aplicação da regra normativa à situação
prática, desde os valores da justiça e da igualdade. Eqüidade que vê além da realidade puramente
observável, que vê o homem no seu âmago, interagindo com outros homens e com a natureza, justificando
ou condenando seu comportamento frente a valores ou princípios universais, que estão acima até mesmo
do próprio conceito de justiça puro e simples. O Filósofo concebia a justiça como resultado da aplicação
da lei. Explorando “os sentidos do termo díkaion, [traduzido por justo e por direito, como] toda conduta

que parece conforme a lei moral e, nesse sentido, a justiça inclui todas as virtudes”.
[118]

 Para ele, que
“trata do direito, do díkaion, em um estudo da justiça, a ciência do direito é uma parte da ciência da

justiça, (...) uma parte bem distinta”.
[119]

 Considerado “o pai do direito natural” 
[120]

pelos seus estudos e
compreensão do liame entre o homem e a natureza, relaciona-o com a justiça, como um método

experimental
[121]

.  O Direito Natural, fonte do Direito Positivo, encontra ainda registro na Ética a
Nicômano. A

justiça civil,  uma parte é de origem natural, outra fundada na lei. Natural é aquela justiça que mantém
em toda a parte o mesmo efeito e não depende do fato de que pareça boa a alguém ou não; fundada na
lei é aquela, ao contrário, de que não importa se suas origens são estas ou aquelas, mas assim como é,

uma vez sancionada.
[122]

 
Aquino “costuma seguir o modelo aristotélico [ligando-o] à hipótese teísta de que o mundo é obra

benfazeja de um criador, de um Deus ordenador (tal como o oleiro de Aristóteles). Ao contrário, a negação

do Direito Natural é corolário do ateísmo”. 
[123]

 Esse entendimento permitiu que “a doutrina de
Aristóteles da ordem natural [fosse] transplantada (...) para a fé cristã. Toda regra, mesmo que natural, não

deixará, nessa perspectiva, de proceder indiretamente de Deus”.
[124]

 Nesse contexto axiológico, “dentro
da Escolástica, [o esforço coordenado da Igreja para conciliar a fé e a razão, de origem tomista], todas as

correntes aceitavam o esquema: Lex aeterna>Lex naturalis>Lex humana> Lex positiva
[125]

, o que pode
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ser explicado do seguinte modo: da Lei eterna e imutável, colocada por Deus no coração dos homens,
origina-se a Lei Natural, condicionada à sua consciência, positivada mediante a Lei criada pelo homem.
Daí que o Direito Natural pode ser concebido como aquele direito que tem sua origem no próprio homem,
remetendo à lição de Saulo de Tarso:

pois sempre que pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei. Tais pessoas,
embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas é quem são quem demonstra que a matéria da
lei está escrita nos seus corações [as leis do direito natural nascem com o homem, gravadas na sua
mente], ao passo que a sua consciência lhes dá testemunho e nos seus próprios pensamentos são

acusadas ou até mesmo desculpadas.
[126]

 
Essa parece ser a concepção tomista de direito natural, centrado na metafísica aristotélica: um

mundo ordenado no qual homem é interage com a natureza que está sob o seu domínio. Mas da lição de
Saulo infere-se que o Direito Natural nasce com o homem criatura eco-natural, energizado pela

“consciência moral”, um catálogo de valores e princípios gerais “inscritos na sua mente”.
[127]

 O Direito
Natural, aferido pela consciência moral, explica a necessidade de homens e mulheres, “incapazes de dirigir
seus passos”, estribarem-se na verdade revelada, para que encontrem um sentido existencial para a vida,
conduzindo-a de maneira virtuosa direcionada ao bem comum e coletivo, mediante o livre exercício do
arbítrio, discernindo entre o certo e o errado e conformando sua vida aos desígnios Daquele que o

criou.
[128]

 O bem comum atrelado ao Direito \natural situa-se na gênese da criação do ser humano
enquanto ser social e confunde-se com o do Direito Positivo através do qual dinamiza sua consciência.
Sem a orientação da Bibliotheca Divina, é impossível um equilíbrio entre homens e natureza, pois “a

noção de Direito Natural, básica e genericamente, refere-se a uma ordem jurídica ideal” 
[129]

 que emana
do homem espiritual.E o sistema legal positivado deve fundar-se na pedra angular da roda da vida natural,
ou seja, o Direito Natural relembrando que   em meados do século XIX já se reconhecia que era “preciso
animar o direito, que já tem ares de ciência morta, como a teologia ou a metafísica de estilo antigo, pelo

contato com a ciência viva, com a ciência do tempo”.
[130] “O mulato” questiona:  “A que propósito

elucidar aqui a posição do homem na natureza, se o direito nada tem a ver com o homem natural, mas 

somente com o homem social, tal como ele se mostra aos olhos do historiador e do filósofo?”
[131]

Ironizando os adeptos do Direito Natural, afirma: “A resposta surge de pronto. (...) Conforme o lugar
conferido ao homem no meio dos outros seres, conforme o papel que lhe distribui entre as espécies

animais, o Direito assume também uma feição diferente”.
[132]

Prosseguindo na sua pregação materialista indaga, com arrogância intelectual:
porquanto, com que fundamento pode o homem considerar-se rei da natureza, se o planeta que ele
habita é tão insignificante na vastidão do universo? Se a terra poderia desaparecer do concerto imenso
dos corpos celestes, despercebida para muitos e sem a mínima quebra da harmonia de todos, porque
não poderia o homem também extinguir-se com seu planeta, sem lançar a mínima perturbação na
ordem dos seres criados? Onde está pois a sua supremacia? A vaidade ou o orgulho inspirou ao homem
a singular idéia de ser o mais perfeito dos entes da terra. O certo, porém, é que ele é um animal
distinto, nem mais perfeito, nem mais imperfeito do que o menor infusorio. Qual é, portanto, a medida,
segundo a qual ele gradua a escala da perfeição? Será porventura a chamada luz divina, faísca celeste e
todas as mais frases do uso?Er nennt’s Vernunft un braucht’s allein, Um thierischer als jedes Thier zu
sein. Ele a chama razão e, contudo, só a emprega para ser mais animal do que qualquer outro
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animal.
[133]

 
Daí que, de acordo com a crença e a expectativa que se tem, surge uma compreensão científica

dos conceitos e valores objetos do Direito Natural dos quais nasce do Direito Positivo. Contexto no qual a
Ciência Jurídica assume singular importância, mesmo se encarada “não como uma idéia apriorística, não
como um postulado metafísico (...) mas como uma disciplina das forças sociais e princípio da seleção

legal da luta pela existência”
[134]

, pensamento inerente ao positivismo. Não entendendo o Direito sob o
contexto da metafísica ligado à natureza  ou a valores espirituais, mas

como uma criação humana que se desenvolve com a civilização, ao contrário do que pensavam os
teoristas do Direito Natural, que no-lo apresentavam em sua essência, como uma centelha divina,
destinada a nos iluminar nas trevosidades da vida, ou como uma idéia universal, obtida pela razão, pela

inteligência enquanto capaz de compreender o absoluto.
[135]

 
Tobias afirma que “não existe um Direito Natural, mas pode-se dizer que existe uma lei natural

do direito (...) a lei que preside a gênese do direito na sociedade é uma lei material – o

desenvolvimento”.
[136]

 Observações que fazem um contraponto entre o jusnaturalismo e o juspositivismo
à medida que se analisa o espaço que ocupam no mundo da vida. Pelo que constata-se que “a expressão
positivismo jurídico deriva da locução direito positivo contraposta àquela de direito natural (...), o que

caracteriza toda a tradição do pensamento jurídico ocidental”.
[137]

Uma análise da obra de Platão, Timeu, um tratado teórico na forma de diálogo socrático que
apresenta especulações sobre o mundo visível e físico, permite distinguir uma “justiça natural” (isto é, das
leis naturais que regem o cosmos, e, portanto, a cosmologia, a criação e a constiuição do universo) e não

uma “justiça positiva” (ou seja, das leis reguladoras da vida social).
[138]

 O Direito Positivo ou Legal,
distingue-se do Direito Natural, porque este é “aquele que tem em toda a parte a mesma eficácia, que
prescreve ações cujo valor não depende do juízo que sobre elas tenha o sujeito, mas existe

independentemente do fato de parecerem boas a alguns e más a outros”, 
[139]

 enquanto aquele “tem
eficácia apenas nas comunidades políticas singulares em que é posto e estabelece ações que, antes de

serem reguladas pela lei, importa que sejam desempenhadas do modo prescrito pela lei”.
[140]

 O fato é
que, embora haja uma compreensão insuficiente da relação entre o Direito Natural e o Direito Positivo,

dir-se-ia que “a lei positiva ocupa lugar preponderante na doutrina do direito natural de São Tomás”,
[141]

que “copiando Aristóteles” reconhece que
a lei é uma necessidade pela própria natureza do homem, sociável e naturalmente destinado à ordem
política; que a lei procederá da autoridade, presente, por natureza, em todo grupo político humano; que
o trabalho de legislação é prolongamento do estudo do justo natural – e toda lei humana deriva da lei
natural; que a lei positiva deve ser não justa – editada para o bem comum, tendo em vista o fim natural
do povo para o qual é feita, e não a vantagem particular do legislador e também adaptada às

circunstâncias de tempo e de lugar, já que ela deve ser a expressão de um justo natural mutável.
[142]

 
 No pensamento medieval, o Direito Positivo era o posto pelos homens e o Direito Natural na
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natureza ou em Deus. Nos séculos 17 e 18, o Direito Natural concebia-se como
um ditame da justa razão destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário
segundo seja ou não conforme à própria natureza racional do homem, e a mostrar que tal ato é, em

conseqüência disto vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza.
[143]

 
A acentuada crítica ao positivismo jurídico e o confirmar de sua falência  afirma que “os

princípios constituem um elemento inapreensível pelo positivismo jurídico, o qual conduz, uma vez
verificada a presença daqueles no direito, a uma concepção não positivista, à vinculação conceptual de

direito e moral”. 
[144]

 Dworkin além de combater o positivismo jurídico ataca o realismo jurídico e rejeita

o utilitarismo, atribuindo relevância e destaque aos princípios supra jurídicos,
[145]

 ao propor uma
interpretação que aproxime o Direito e a Literatura, adotando uma concepção axiológica normativa do
direito. É um ato de não conformismo contra um direito que não tem conseguido evitar a fragmentação da
sociedade e seu desacordo com o ambiente natural.  De fato, têm sido propostas alternativas que possam
superar as insuficiências ligadas à segurança e à certeza jurídica, esquecendo-se, porém, da justiça que se
destina ao reconhecimento da dignidade humana e de uma hermenêutica qualificada pela eqüidade que
veja o homem psicossomático, monitorado por princípios que abriguem os anseios existenciais que dirigem
a consciência moral de cada um. Mas, somente apelar à natureza humana – o que exige uma concepção
moral prévia – não proporcionará uma orientação normativa instrumental necessária ao realinhamento
moral relativizado pela multiplicidade de interesses individuais que dinamizam a ordem social. Pressupõe-
se o discernimento da verdadeira e real dimensão da natureza humana, desvirtuada, o que é um desafio a

toda tentativa de construir uma concepção ética baseada na lei natural.
[146]

Ainda que estruturado sobre princípios naturais, universais, relacionados com a liberdade, a
igualdade e o vetor estrutural da dignidade da pessoa humana, que devem balizar a atividade estatal na
garantia e proteção do homem eco-espiritual-natural, o sistema legal tem uma luta renhida com a
concepção darwinista da sobrevivência do mais apto e do acaso cego. As inclinações e as simpatias
humanas, como fenômenos naturais, seriam o resultado de forças moralmente cegas de mutação
espontânea, de pressões seletivas particulares, de tendências genéticas, o que exclui, por certo, a
responsabilidade moral e a ética inerente à vida social, como fatores limitantes da irracionalidade humana.
Excluído Deus do processo criativo, a quem devemos contas, com quem teríamos uma responsabilidade
moral de instância superior? Questão inquietante frente à irracionalidade observada em profusão no
entorno que abriga e limita as andanças humanas sobre a terra.  Nesse contexto da “era de inquietação”, o
comportamento humano é a expressão da ação manifestada pelo resultado da interação de diversos fatores
internos e externos entre os quais a personalidade, cultura, expectativas, papéis sociais e experiências, nos
quais se incluem os valores espirituais do indivíduo. A compreensão de que a “moral relaciona-se com as
leis da atividade livre de cada homem e com o uso de sua liberdade para atingir seu fim último que é a

felicidade [e que] é a ciência do bem e do mal”
[147]

, está embaçada em uma sociedade cada vez
desinterassada do certo do errado. Mesmo por que a moral seria “um conjunto de normas que regulam o
comportamento do homem em sociedade e essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo

[148]
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cotidiano, [normas estratificadas pelo costume]”.  Ética, por sua vez, pode ser conceituada como um
conjunto de valores que orientam o comportamento do homem no entorno social em que se mobiliza,
garantindo, o bem-estar comum, ou seja, é o modo pelo qual o homem deve se comportar em seu meio

econatural.
[149]

 Para a Filosofia, Ética representa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade e seu

estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres no relacionamento indivíduo-sociedade.
[150]

Percebe-se, com isso, uma confluência conceitual entre moral e ética, mas entendem alguns que a moral é
normativa, enquanto a ética é teórica, buscando explicar e justificar os costumes bem como fornecer
subsídios para a solução dos dilemas sociais mais comuns, o que não afasta a similaridade conceitual entre
moral e ética. De fato, Ética é a expressão da Moral numa dada ordem social. Associada à Moral e à
Ética, encontra-se a justiça, que o Theological Wordbook of the Old Testament, mediante a palavra
hebraica traduzida por justiça (tsé·dheq), avalia como “uma norma ética, moral e, naturalmente, esta

norma é a natureza e a vontade de Deus”. 
[151]

 Portanto, a maneira em que Deus “vive” e “aplica” seus
princípios e, em especial o modo de ele lidar com os homens revelam verdadeiro juízo e justiça, o que é
um standard para homens e mulheres na ordem de coisas. Daí que, “para determinar qual o tipo humano
normativo ou ideal, é necessário determinar quais sentimentos morais – em que ordem e em que

circunstâncias (isto é, em que ambientes)”
[152]

 fluem da sociedade e da mediana comportamental de seus
membros que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, interagindo entre si ao constituir
uma comunidade homogênea na sua natureza, mas heterogênea nos seus valores morais e éticos. Excluída
a Causa Suprema do processo qual seria o parâmetro ou referência suficiente o bastante para se
“personalizar” a identidade moral/ética da ordem social? Seria capaz o homem, apartado de Deus, adquirir
uma performance que colmate a razão de sua existência? O que se vê na ordem de coisas?Os efeitos
provocados pela multiplicidade de relações produzidas por homens e mulheres moralmente incapazes de
pensar e refletir sobre a configuração dos dias atuais e futuros, devem ser aferidos e ponderados à luz do
Direito Natural. Mais especificamente, à luz dos valores e princípios universais como a dignidade humana,
a solidariedade, a fraternidade, a justiça e o amor ágape inerentes a uma sociedade eco-natural integrada
em sentido físico, mental e espiritual. A condição de homem livre e emancipado, cujo perímetro traceje
pelos valores absorvidos pela sua consciência e pelas normas que regulam as modalidades de relações no
âmbito da roda da vida natural impende uma revisão do Direito Positivo à luz do Direito Natural.

A anamnese da vida natural evidencia que o “mundo” está doente, cambaleante e o pensamento
da cristandade tradicional resultado da influência teológica de Agostinho e de Aquino, cujo “conteúdo
particular [tornou-se] sócio-historicamente contingente e seu significado universal [é] a representação de

uma verdade filosófica e não de uma verdade religiosa”,
[153]

 coloca o “rebanho” em um dilema
existencial, entre o ser e o nada: que “verdade” ou caminho seguir? “Todas as coisas fluem sem pontos de

apoio – e debatemo-nos da correnteza.” 
[154]

 Dependendo da escolha ter-se-á um ou outro resultado e
não há mais tempo para tentativas e erros, pois “o governo humano foi pesado na balança e achado
deficiente”. Quanto ao comportamento moral e ético, não há uma narrativa única e globalmente aceita
no interior da qual abrigá-lo, pois a roda da vida natural está comprometida com uma moral particular
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própria e com uma moral difusa arraigada no ambiente eco-natural, mas nunca comprometida com uma

moral de caráter universal e que abranja a totalidade dos homens.
[155]

 O confronto da humanidade com
os valores que podem traduzir um lídimo sentido existencial,

em um mundo que recompensa a esperteza e não a virtude, o preço de se viver dentro de padrões
morais e éticos pode ser alto e, quando a moralidade não está fundamentada em um Deus pessoal,
amoroso, onisciente e onipotente, há uma [permanente] tensão entre o certo e o bom. Fazer o que é
certo não parece necessariamente maximizar o bem e essa constatação aumenta a perplexidade do

homem frente às incongruências do mundo atual e daquele em perspectiva.
[156]

 
Nesse panorama de incertezas e dificuldades de toda ordem, o positivismo jurídico, “a doutrina

segundo a qual não existe outro Direito a não ser o Positivo”, 
[157]

não pode prescindir dos valores
jusnaturais, a concepção de homem eco-natural, submetido às leis e regras naturais, cuja relevância deve
ser objeto de uma hermenêutica assentada em princípios e valores universais e, por isso, em uma técnica
constitucional que favoreça uma linguagem que traduza os anseios naturais do homem enquanto criatura,
não enquanto produto do acaso darwinista. Ao homem, talhado para agir e interagir em convergência com
outro, é imprescindível um Manual da Vida que o oriente não como um catálogo de regras casuísticas,
mas que estabeleça valores e princípios universais alicerçados na pedra angular da revelação; que possam
ser insculpidos no coração e na mente de cada ser enquanto criatura divina e o faça compreender as
conseqüências imutáveis para aquele que O conhece e para aquele que nenhum interesse sequer demonstra
nisso. Desse modo, e só assim, homens e mulheres poderão exercer a liberdade da escolha livre sem que o
véu da ignorância os impeçam de enxergar, com os olhos do entendimento, o começo, o meio e o fim da
história.
5. CONCLUSÃO

A metodologia dialética utilizada nesta pesquisa, contrapondo-se à metafísica de Aristóteles e à
filosofia espiritual de Tomás de Aquino, o tomismo, algumas premissas básicas relacionados ao mundo
visível e invisível (espiritual), sob a ótica do Direito Natural e do Direito Positivo, permite concluir que
falecem ao Direito os requisitos para atuar como um instrumento de transformação social no sentido de
soerguer a humanidade a uma consciência existencial pautada por interesses comuns inafastáveis. A
condição da sociedade humana, não permite visualizar no positivismo jurídico o instrumento de
pacificação sócio-ambiental adequado. O Direito Positivo não evitou a ocorrência de catástrofes em
prejuízo do de toda a humanidade, relembrando-se, aqui, as duas Grandes Guerras do século XX e a
crescente perda da capacidade da natureza de fornecer uma vida digna ao seu morador mais ilustre. O
soerguimento espiritual, quiçá a solução para os problemas que afligem não só a raça humana, mas todos
os seres ainda vivos neste planeta, também muito provavelmente não será estimulado por uma filosofia
jusnaturalista que energize um sistema legal que se mostra incapaz de mudar o caráter humano. O futuro é
incerto na medida em que se multiplicam as dificuldades para a sobrevivência do homem eco-natural no
contexto de uma vida digna. Embora seja responsabilidade do Direito coibir o comportamento anti-social e
antinatural alijado da busca ao bem comum, o problema da alienação espiritual resultou em um
comportamento humano permissivo alimentado por tantas injustiças. Entorpecido, o homem perdeu sua
capacidade de reflexão e ponderação e imergiu num estado entrópico que o aliena e o afasta, em seu
prejuízo, da realidade que o cerca num processo  autofágico que tende a se acelerar em um mundo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6476



esquecido de valores naturais. A justiça, umbilicalmente ligada à concepção de Direito Natural, muito
mais que a segurança e a certeza jurídicas, frutos da concepção positivista do Direito, é “imperativo
categórico” para uma mudança paradigmática da atuação jurisdicional que resulte no restabelecimento da
confiança no Estado e na sua reputação. Não uma justiça cega e intemperada, mas movida pela eqüidade e
pela compreensão da própria falibilidade humana. Talvez um processo educativo – a crise do Direito
Positivo resulta também da deficiência educativa na base familiar, sendo, portanto sistêmica –, pudesse
reverter esse processo de decadência, de degradação ambiental, de violação da lei e outros males da roda
vida natural.  A filosofia positivista, por si mesma, é suficiente para resgatar ao Direito a sua condição de
vetor social, verdadeiro baluarte na garantia de limites à liberdade do homem? Uma liberdade que carece
de uma estrutura sócio-jurídica que lhe permita usufruir a sua condição de criatura com dignidade, em um
ambiente eco-natural qualificado pela interação reverente que garanta a sobrevivência do homem, produto
da Onisciência do Criador? O confronto entre o Direito Positivo e o Direito Natural revela a necessidade
de um intercâmbio interativo e simbiótico permanente, capaz de uma influência valorativa deste sobre
aquele, descaracterizado pela letra fria da lei cuja aplicação restringe-se, no mais das vezes, a uma
interpretação literal, a partir do significado puramente semântico e que não leva em conta as vicissitudes e
idiossincrasias do homem imperfeito. A “valorização” do Direito Positivo passa pelos princípios supra-
constitucionais próprios do Direito Natural capitaneados pelo valor dignidade humana, especialmente na
atividade jurisdicional que poderá suprir as deficiências do Estado como provedor dos meios que realizem
os direitos humanos fundamentais. Mas, há que se pensar em uma abordagem sistêmica do Direito que
abranja suas facetas multidisciplinares, considerando-se que por trás de todo sistema legal encontra-se seu
principal vetor: o homem psicossomático, adjetivado por suas necessidades físicas, mentais e emocionais
cuja concretude assenta-se sobre a o alicerce da satisfação espiritual.
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OS DIREITOS HUMANOS NA LITERATURA DO SUL DOS ESTADOS UNIDOS: ANÁLISE
DAS OBRAS "TO KILL A MOCKINGBIRD", DE HARPER LEE E "IN COLD BLOOD", DE

TRUMAN CAPOTE, COMPARANDO-AS COM SUAS TRANSPOSIÇÕES FÍLMICAS.

HUNAM RIGHST IN THE SOUTHERN STATE IN THE US: AN ANALYSIS OF THE WORKS "TO KILL
A MOCKINGBIRD",BY HARPER LEE AND "IN COLD BLOOD", BY TRUMAN CAPOTE, COMPARING

THEM.

Francisco De Albuquerque Nogueira JÚnior
LaÍs Arraes Maia Fortaleza

RESUMO
Esse trabalho procurou analisar duas das mais importantes obras literárias norte-americanas,
observando as violações aos Direitos Humanos existente em suas histórias. Por meio de um
estudo acerca do momento histórico em que foram desenvolvidas essas obras baseou-se uma
análise crítica acerca de questões essenciais como crimes de racismo e a violação do direito a
vida. Para fundamentar este artigo buscou-se suporte em tratados, declarações e protocolos
internacionais, bem como legislação nacional, a exemplo da constituição. O principal objetivo
dessa pesquisa foi ressaltar uma cultura de violação de direitos que ainda persiste em muitos
aspectos, especial na parte sul dos Estados Unidos e a necessidade de uma mudança. Faz-se,
outrossim, um exercício prático comparativo entre as obras literárias “To kill a mockingbird”, de
Harper Lee e “In cold blood”, de Truman Capote, com as respectivas transposições
cinematográficas dos mencionados textos, cujos filmes homônimos, dirigidos respectivamente
por Robert Mulligan e Richard Brooks, chegaram inclusive a obter o Oscar, nalgumas
categorias(roteiro adaptado, melhor ator para Gregory Peck e decoração). No Brasil a
constituição vigente busca igualar as condições entre os cidadãos, contudo ainda há um longo
caminho para que haja uma real efetivação da constituição.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos. Racismo. Pena de Morte. Constituição. Harper Lee e
Truman Capote. Robert Mulligan e Richard Brooks.

ABSTRACT
This study sought to examine two of the most important American literary works, observing the
existing human rights violations in their stories. Through a study of the historical moment in
which these works were developed was based on a critical analysis of key issues such as crimes
of racism and violation of the right to life. To support this article used treaties, declarations,
international protocols and national legislation, like the constitution. The main objective of this
research was to emphasize a culture of rights violations that still persists in many aspects and
the need a change. It does, too, one practical and comparative exercice between the litteraire
works “To kill a mockingbird”, de Harper Lee’s and “In cold blood”, Truman Capote’s, with the
correspondents motion pictures adapted from the refered texts which homonimus films directed
by Robert Mulligan and Richard Brooks, including wined the Oscar, in some categories( adapted
argument, actor and decoration).In Brazil the existing constitution seeks to level the playing field
between citizens, however there is still a long way there so that we have a real effective
constitution as whole. 
KEYWORDS: Human Rights. Racism. Death Penalty. Constitution. Harper Lee and Truman
Capote. Robert Mulligan and Richard Brooks.

INTRODUÇÃO

Ainda existe um grande abismo entre o direito e outras disciplinas, não tão comum como deveria ser
o uso de temas que fazem uso da interdisciplinaridade, contudo esse quadro vem sendo modificado. O
estudo jurídico vem aproximando-se de outras áreas de pesquisa como a arte e a cultura.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6483



Este trabalho busca  juntar temas distintos, porém interdependentes em alguns pontos. O direito, a
literatura e o cinema, vêm a algum tempo convergindo para enviar a mesma mensagem, a defesa dos
direitos humanos. De fato, não é nenhuma novidade que  a literatura imita a vida, autores escrevem sobre o
que vivenciam, imaginam e vêem. Foram escolhidas duas obras clássicas da literatura sulista norte-
americana, pois numa área significativamente mais conservadora daquele país, nasceram dois dos grandes
escritores da literatura norte-americana moderna. Em suas obras os autores tratam de temas recorrentes em
um período longo da historia americana e quem sabe até os dias atuais. O preconceito e a pena de morte.

O estudo acerca dos Direitos Humanos é algo de extrema importância para a manutenção da paz
mundial, pois, se os homens que compõe a sociedade internacional não têm uma vida digna, onde seus
direitos são respeitados, não há dúvida que isto os levará a uma situação de conflito. Esses direitos
denominados Humanos caracterizam-se por serem universais[1] e indivisíveis. São universais, uma vez
que todos os homens e mulheres, independente de onde vivam, detêm tais direitos. Por fim, são
indivisíveis, pois não podem ser hierarquizados. Todos esses atributos são de igual importância para a
idéia de vida digna.

Os Direitos Humanos são um conjunto básico de direitos necessários para que os cidadãos tenham uma vida digna e suas

liberdades protegidas. Por esta razão, são universais e não devem ser desrespeitados. O conceito de Direitos Humanos de Dalmo de

Abreu Dallari difere do anteriormente mencionado, para o qual tais direitos representam “uma forma abreviada de mencionar os

direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não

consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida”. [2]

Este trabalho busca realizar um estudo diferenciado dos Direitos Humanos, pois é incomum fazê-lo
utilizando-se da Literatura. Por esta razão, estudar-se-á dois grandes autores norte-americanos Truman
Capote e Harper Lee, que escreveram obras clássicas da literatura americana.  O foco deste estudo serão as
obras In Cold Blood e To Kill Mockingbird. Ambos abordam de maneira sutil o tema dos Direitos
Humanos.

A maneira como os autores abordam o tema em suas obras, apesar de sutil, retrata uma realidade
comum em muitos estados americanos naquele período, o preconceito racial e o desrespeito ao direito a
vida, eram comuns durante uma época em que negros e criminosos eram considerados seres inferiores,
portanto portadores de menos ou nenhum direito. Infelizmente não se fala de um passado distante, mas de
uma historia recente, não faz sequer um século que tamanhas barbaridades aconteciam com tanta
freqüência, algumas persistem ainda hoje.

A liberdade de expressão tão defendida pelos americanos, tem uma faceta dupla, uma vez que
permite ao cidadãos expressarem suas crenças e opiniões livremente, consente a expressão do preconceito,
da indiferença a vida, do porte de armas sem controle. Todo direito individual deve ser respeitado até que
se torne um desrespeito ao direito de outrem.

O primeiro aborda a pena de morte, algo comum ao longo da história da humanidade, mas que não
deixa de ser um crime contra a vida, no sentido em que a integridade física, bem como a psíquica do
condenado deve ser respeitada. A segunda obra trata de Hate Crimes, como são conhecidos nos Estados
Unidos, tais crimes são aqueles que se originam do ódio, ou seja, o desprezo por uma parcela da
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população, negros, mulheres, homossexuais e outras minorias. Quando o racismo ou algum outro tipo de
preconceito passam a serem razões para a acusação ou condenação de cidadãos, as medidas que buscam a
igualdade social devem ser levadas mais a sério por toda a sociedade.

1 AS OBRAS LITERÁRIAS E SEUS CONTEXTOS HISTÓRICOS

As duas obras literárias anteriormente mencionadas são diferentes em alguns aspectos, porém algo
muito importante as une, posto que ambos os autores enxergam da mesma maneira a vida no Estados
Unidos, mais especificamente no Sul deste País. Tal fato decorre porque que tanto um quanto o outro
cresceram juntos em Monroeville, no Estado americano do Alabama.

Muitos críticos questionam-se sobre a influência de um no trabalho do outro, tendo em vista que o
personagem Dill da obra de Harper Lee, foi inspirado em um  Truman Capote criança. Este, por sua vez,
homenageou a autora com a personagem Idabell Thompkins, na obra “Other Rooms”. Para fazer sua
pesquisa acerca do caso que retrata no livro “In Cold Blood”, o autor contou com a ajuda de sua
incansável amiga. Eles viajaram juntos para Holcombe, Kansas, onde os crimes ocorreram. Até hoje é
impossível determinar o quanto Harper Lee contribuiu na obra.

Haper Lee, publica o livro “To kill a Mockingbird”, em 1960, o que resultou na conquista do prêmio
Pulitzer por uma obra de ficção. Sua obra tem uma sinopse simples e bastante verídica, provavelmente
muito comum naquela época da história americana, pois esse período foi marcado por leis que buscavam a
separação de raças, a efetivação da então denominada “supremacia branca”. Essa obra nasce num contexto
histórico de leis que negam aos “não-brancos” vários direitos. Tais leis denominadas de Jim Crow Laws
ou Leis e Jim Crow, estabeleciam entre outra coisas a segregação racial em ambiente públicos.

Neste contexto, a autora escreve uma obra que retrata as conseqüências mais extremas do
preconceito, a condenação de um homem pelo simples fato de ele ser negro. O livro faz uma crítica à falta
de isonomia no julgamento de Tom Robinson, um trabalhador negro, que é acusado de estupro por uma
jovem branca, oriunda de uma família ignorante e humilde. O personagem Atticus Finch, advogado
respeitado na comunidade de Maycomb,  culto e generoso, pai de duas crianças, Jem e a narradora da
história Scout, recebe a incumbência  de defender o acusado, num julgamento que todos sabem estar
perdido, pois os jurados brancos não estão dispostos a saírem da sua mentalidade racista e ultrapassada,
para julgarem o réu com imparcialidade.

  A história mostra a violência com que os negros eram tratados e exemplifica com clareza a
mentalidade da sociedade naquele período, onde os homens não deviam ser tratados de maneira igualitária.
A violação aos Direitos Humanos de Tom é tão grande, que até mesmo sua integridade física é violada.
Tom morre como um homem inocente e desesperado por saber que jamais terá sua liberdade.

  Truman Capote faz nesta obra um retrato jornalístico de um crime que chocou os americanos, por
sua barbárie, frieza e futilidade.  Em 1959, uma rica família de fazendeiros americana foi brutalmente
assassinada na cidade de Holcombe, Alabama, onde dos Clutters foram torturados e mortos. Capote em
seu livro faz um descrição muito intima da psique humana, levando o leitor a ficar muito próximo da
realidade dos assassinos. Ao longo da história, há uma humanização dos criminosos. O autor demonstra
que, mesmo tendo cometido crimes bárbaros, Dick e Perry têm todo o direito de terem sua integridade
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física preservada, pois, caso tivessem cometido crimes contra a vida, não significaria que o Estado teria
permissão para tirar-lhes as vidas.

No decorrer da história, ocorre a construção do perfil psicológico de cada um dos criminosos. É
notável observar o detalhamento na pesquisa feita por Capote e Lee, pois é possível construir os
personagens com clareza.

Dick ou Richard Hickcock é descrito como um jovem pedófilo, que tem uma grande necessidade de
reafirmação, buscando conseguir dinheiro “fácil” para inflar seu ego e se impor aos demais. Porém, é
incapaz de cometer um crime como o assassinato, apesar de ter planejado todo o assalto. Dick não
consegue executar a família. Esse papel coube a Perry, um psicopata que não tem a capacidade de sentir
culpa e arrependimento. A única preocupação de Perry é que as coisas saiam de seu controle. Além ser
complexado por sua falta de estudos, sua deficiência física e sua sexualidade, Perry é muito supersticioso
e metódico, o que acaba por facilitar o árduo trabalho da polícia.

Quando presos, os acusados são levados a um julgamento muito similar ao de Tom Robinson citado
anteriormente. Os jurados já estão decididos a condená-los a pena de morte. A isonomia e o direito a um
julgamento justo inexistem nesse livro. A imagem que a população tem de ambos é a de dois animais, o
que facilita a aceitação de uma punição tão severa. Neste aspecto, a pena de morte é uma tortura que os
condenados passam anos no corredor da morte a espera de sua execução por enforcamento.

2  DIREITOS HUMANOS, RACISMO E PENA DE MORTE

  O artigo 5º da constituição brasileira de 1988, busca trazer a idéia de igualdade entre todos os
cidadãos, respeitando assim a Declaração Universal dos Direitos do Homem[3]. Sua intenção mais básica é
a de que todos têm o mesmo direito, ou seja, todos são iguais e assim devem ser tratados. Na ficção pouco
fictícia de Haper Lee, é notória a diferença de tratamento existente entre negros e brancos, o que não passa
de um retrato da sociedade sulista daquele País naquele período de sua história, onde era plausível a
existência da Ku Klux Klan (KKK), onde um negro nascia condenado a ser inferior e nao tinha direito a
ser tratado com um ser digno de ter direitos e deveres como um cidadao branco. Cidadania, aliás era um
conceito relativo, pois variava de acordo com a cor da pele.

  O racismo, ao olhos da constituiçao virgente, é um crime imperdoável, como deve ser. Contudo,
ainda falta uma maior efetivaçao das punições para quem comete esse crime[4]. Apesar de se dizer livre
de preconceitos, o brasileiro é culturalmente racista. Essa caracterítica deve-se em grande parte ao tipo de
sociedade existente ainda hoje no Brasil. Se não se tem um “apartheid” racial, há contudo um social, onde
os pobres sofrem do mesmo mal que o personagem Tom Robinson: uma culpa que independe de suas
ações. São culpados antes de irem a julgamento. Tal fato é incoerente com a legislação nacional e
internacional.

  O personagem na ficção é condenado à morte, porém morre ao tentar fugir, de certa forma. O
medo toma-lhe a razão. Contudo, o Estado e a sociedade tomam-lhe a vida. Assim, como muitas outras
vítimas da violência empregada pelo Estado, Robinson é executado injustamente.                   

Execuções justas ou injustas não devem ser um meio de fazer a tão aclamada justiça, pois tirar a vida de alguém não se
justifica em hipótese alguma, nem mesmo como pena para um crime vil.  As Nações Unidas vêm ao longo de sua existência
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tentando abolir a pena de morte. No Protocolo N.º6 à Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais relativo à Abolição da Pena de Morte, buscaram-se unir os Estados-Membros  em volta de uma idéia concreta: a vida
humana deve ser respeitada acima de qualquer coisa, mesmo a vida daqueles que tiram vidas. Como pode-se observar nos artigos
extraídos do protocolo e exemplificados abaixo, a pena de morte não cabe no seio de uma democracia.

Artigo 1.º
Abolição da pena de morte
A pena de morte é abolida. Ninguém pode ser condenado a tal pena ou executado.
Artigo 2.º
Pena de morte em tempo de guerra
Um Estado pode prever na sua legislação a pena de morte para actos praticados em tempo de guerra ou
de perigo iminente de guerra; tal pena não será aplicada senão nos casos previstos por esta legislação e
de acordo com as suas disposições. Este Estado comunicará ao Secretário-Geral do Conselho da
Europa as disposições correspondentes da legislação em causa.

 

Assim como no Brasil, a pena de morte não é defendida pelas Nações Unidas, a não ser em caso de
ameaça eminente de guerra[5], o que deixa claro que a vida é um direito que se sobrepõe aos outros. O uso
da violência e o homicídio não devem ser meios de coação utilizados por um Estado Democrático de
Direito.

Na obra In Cold Blood, é possível sentir a força de uma condenação à morte. Os detalhes da
narrativa de Capote fazem com que o leitor adentre na mente dos criminosos e daqueles ao seu redor. A
contraposição de opiniões acerca da legitimidade da pena de morte é feita através do personagem do
reverendo da igreja que a família Clutter freqüentava, enquanto a massa da população entendia ser uma
punição justa aos assassinos a morte.

 

3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS DUAS OBRAS LITERÁRIAS VIS A VIS DE SUAS
TRANSPOSIÇOES CINEMATOGRÁFICAS

Apesar das obras encontrarem-se em categorias literárias diversas, sendo “To Kill a Mockingbird”
uma obra de ficção e “In Cold  Blood” ser um trabalho de não-ficção, uma vez que é uma obra de cunho
jornalístico, as similaridades entre as obras é muito maior do que se pode imaginar a primeira vista.

É verdade que o fato de ambos os autores terem crescidos juntos numa Cidade do interior do Estado
americano do Alabama, lugar tipicamente sulista, retratado como tradicionalista pelos autores, em ambas as
obras a cultura do Sul torna-se um personagem, uma vez que molda e influencia diretamente a construção
das sagas dos personagens.

O Estado, segundo o Censo de 2000, tem 70% da população branca. Esse número, no passado, foi
alimento de uma concepção racista, que culminou com uma sociedade que defendia a segregação racial. É
verdade que isso não foi defendido apenas pelo Alabama, mas sim era algo comum em toda a região Sul
dos Estados Unidos, onde a cultura escravista era muito mais forte do que no Norte, devido ao tipo de
colonização e as atividade ali desenvolvidas.

As duas obras tratam da morte e do direito a um julgamento justo, demonstram ser impossível para o
homem comum se despir de suas noções previamente concebidas e do meio onde vive. É imprescindível
observar que existe uma diferença nos acusados, uma vez que Tom Robinson não cometeu crime algum e
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Dick and Perry confessaram ter executado toda uma família. Contudo, ambos os julgamentos violavam
seus direitos, pois já adentravam à Corte condenados à morte.

Sutilmente, é possível notar uma crítica à pena de morte. A sociedade da época era limitada em sua
capacidade de aceitação de que todos os homens são detentores de direitos invioláveis, sendo o principal
deste o direito a vida, o que inclui a inviolabilidade da integridade física. Nos recordamos perfeitamente
quando, em 2006, em visita à Corte Suprema da Capital de Alabama (EEUU) questionamos ao prof.
DeBow, da Universidade de Samford, da Cumberland School of Law, como ele explicava que seu país
ainda adotasse a pena capital ao mesmo tempo em que se arvorava de arauto do respeito aos Direitos
Humanos; ele, logicamente, se embaraçou e não encontrou resposta convincente.

Tais obras, de Lee e Capote, tornaram-se clássicos da literatura americana por serem um verdadeiro
retrato daquela sociedade, afinal a região Sul é o coração da tradição americana, onde sempre haverá
espaço para o tradicionalismo e as boas maneiras. Contudo, também, é um lugar marcado por uma história
de intolerância e crueldade, sendo testemunho disso o Museu dos Direitos Humanos, instalado na cidade
de Birmingham, no Estado de Alabama, para não deixar morrer a memória dos maus tratos aos negros, de
suas lutas pela independência e reconhecimento de seus direitos humanos. Não se afirma isso com a
intenção de denegrir a imagem de tal região, mas sim demonstrar que mesmo nos mais belos cenários
encontram-se trágicas histórias, alguns baseados em fatos concretos, como mostram a trama e a sinopse
dos filmes que adiante comentamos, em nível comparativo da linguagem de transposições a outra
manifestação lingüística como a arte do cinema.

Com efeito, as características próprias da narração, da ficção e de criação do texto de cada um
destes meios artísticos, para compreender assim as conseqüências teóricas, práticas e estéticas deste
cambio fundamental na abordagem diegética, nos possibilitam uma aproximação da narratologia
contemporânea, é dizer, dos estudos literários, dramatúrgicos e de cinema que dizem respeito á dimensão
ficcional de uma narrativa.

fundamental.

            Os direitos humanos não podem contentar-se apenas com os direitos adquiridos, daí a necessidade
de buscar sempre ampliar o hall de direitos humanos contidos na declaração universal dos direitos
humanos, é impresindivel continuar a caminhada para a regulamentação de outros direitos mais
específicos.

  George Marmelstein, afirma que o Estado transforma por meio do Efeito Cliquet, a sua obrigação
positiva de assegurar direitos em uma obrigação negativa, vedando assim a perda de direitos já garantidos.

A partir do momento em que o Estado cumpre (total  ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas para realizar um
direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou deixa de constituir apenas) numa obrigação positiva para se
transformar ou passar também a ser uma obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a actuar para dar satisfação ao direito
social, passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social.[6]

O principio da vedação do retrocesso tem uma importante função jurídica, pois busca assegurar a
segurança no ordenamento jurídico, evitando assim que direitos sejam retirados do mesmo, ao bel prazer
do legislador. Tal função  tem grande importância  uma vez, que seria fácil o retorno de governo
ditatoriais, se as liberdades individuais não fossem devidamente protegidas.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6488



George Marmelstein sintetiza que o principio do retrocesso social não deve ser visto como um
empecilho para novas mudanças mas sim como  um mecanismo que busca assegurar a manutenção
adequada da segurança jurídica dentro do ordenamento.

O princípio do retrocesso social não deve ser visto como uma barreira instransponível para qualquer mudança no âmbito dos
direitos fundamentais. O que ele exige é que a revogação de leis que regulamentem os direitos fundamentais seja justificada do
ponto de vista do desenvolvimento humano. Viola o conteúdo material da Constituição Federal a adoção de medidas legislativas
que não cumpram os objetivos do artigo 3º.

 

Os direitos humanos bem como os direitos fundamentais não admitem retrocesso uma vez que isso seria voltar muitos anos

na batalha pela efetivação de tais direitos. Busca-se neste caso assegurar ao cidadão que seus direitos uma vez que adquiridos não

possam ser revogados.  Daí a importância da aplicação do Efeito Cliquet em nosso ordenamento.

 

4 DA INTERDISCIPLINARIEDADE ENTRE A CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E O
PROGRESSO CINEMATOGRÁFICO NA AÇÃO DE RELEITURA DAS QUAESTIONES SOCIAIS

 

Temas de profunda repercussão social demoraram a ser analisados sob o ângulo cinematográfico.
Tratavam-se de questões enraizadas ao cotidiano da população americana, facilmente visíveis numa
abordagem preliminar de reflexão sociológica, contudo de difícil publicidade diante do interesse midiático.
As amarras sociais permaneciam inalteradas sob a alegação de não alteração da ordem pública, status
necessário à continuidade da “aparente civilidade do povo norte-americano”. Afrontar o new way of life
seria questionar o progresso até ali obtido.

As películas “O sol é para todos” (To kill a mockingbird, 1962, de Robert Mulligan) e “A sangue
frio” (The cold blood, 1967, de Richard Brooks) destoam das corriqueiras temáticas abordadas pelos
estúdios de Hollywood. Diferentemente das produções cinematográficas que tratavam de casos amorosos e
amores casuais, os duas obras exploram os preconceitos raciais e a profunda violência contra o sujeito
comum. O realismo circunstancial se faz presente e o que se observa é um apelo incessante à necessidade
de compreensão das anomalias sociais vigentes.

Percebe-se, no entanto, que o crescimento de abordagem das quaestiones sociais pelos meios de
comunicação, principalmente pelo cinema, se fez em consonância com a consolidação dos direitos
humanos na realidade mundial.

Os direitos fundamentais assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar, quando
estabelecem a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado ou entre si. Então, os
direitos fundamentais deixam de ser meros limites ao poder político para se transformarem em um
conjunto de valores para a ação positiva dos poderes públicos. LUÑO, Perez Antonio Enrique.
Derechos humanos, Estado de derecho y Constituicion. 4. ed. Madri: Tecnos, 1991. “(...) El derecho de
los derechos humanos constituye un derecho peculiar, regido por princípios que les son propios y que
lo hacen apartar-se de las otras ramas del derecho, con las quales puede tener muchas afinidades y de
las que puede servirse como médio para el logro de sus propósitos,pero con las que ciertamente no se
puede confundir.” LEDESMA, Héctor Faúndez. Administración de justicia y derecho internacional de
los derechos humanos. Caracas: Universidad Central de Venezoela/ Instituto de Derecho Público,
1992.
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Constata-se que somente após a Segunda Guerra Mundial que ocorreu efetivamente a
consolidação do Direito Internacional dos direitos humanos. A brutalidade dos crimes cometidos contra a
humanidade, a elevação do número de vítimas no período e o desastroso desfecho do conflito envolvendo o
maior número de nações evidenciaram a real necessidade de se elaborar mecanismos eficientes que
pudessem garantir a proteção dos direitos humanos no plano internacional. Não apenas a assinatura de
tratados que versassem sobre tais direitos foram incorporados aos cotidianos nacionais, porém se fez
necessário a publicização da real supremacia constante no exercício dos direitos humanos.

O conceito apresentado por Richard B. Bilder, citado por Flávia Piovesan, retrata o
aprofundamento empreendido na plena eficácia dos direitos humanos:

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na concepção de que toda nação
tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a
comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestas, se um Estado não cumprir
suas obrigações. O direito internacional dos direitos humanos consiste em um sistema de normas
internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para implementar esta concepção e
promover o respeito aos direitos humanos em todos os países, no âmbito mundial. [...] Embora a idéia
de que seres humanos têm direitos e liberdade fundamentais que lhes são inerentes tenha há muito
tempo surgido no pensamento humano, a concepção de que direitos humanos são objetos próprios de
uma regulação internacional, por sua vez, é bastante recente. [...] Muitos dos direitos que hoje constam
do ‘direito internacional dos direitos humanos’ surgiram apenas em 1945, quando, as implicações do
holocausto e de outras violações de direitos humanos cometidas pelo nazismo, as nações do mundo
decidiram que a promoção dos direitos humanos e liberdade fundamentais deve ser um dos principais
propósitos da Organização das Nações Unidas.

Da mesma maneira, acrescentando a responsabilidade estatal no pleno exercício dos direitos
humanos, afirma Nickel:

Rights also have addressees who are assigned duties or responsibilities. A person's human rights are not
primarily rights against the United Nations or other international bodies; they primarily impose
obligations on the government of the country in which the person resides or is located. The human
rights of citizens of Belgium are mainly addressed to the Belgian government. International agencies,
and the governments of countries other than one's own, are secondary or "backup" addressees.
International human rights organizations provide encouragement, assistance, and sometimes criticism
to states in order to assist them in fulfilling their duties. The duties associated with human rights
typically require actions involving respect, protection, facilitation, and provision. Finally, rights are
usually mandatory in the sense of imposing duties on their addressees, but they sometimes do little
more than declare high-priority goals and assign responsibility for their progressive realization. It is
possible to argue, of course, that goal-like rights are not real rights, but it may be better simply to
recognize that they comprise a weaker notion of a right.[7]

Os direitos humanos passaram a vigorar e a serem implementados no exercício da própria
realidade constitucional dos Estados. Mesmo aqueles ordenamentos que não lhes atribuíram valor positivo,
concederam-lhes status de princípio norteador da alteridade entre os homens. Os Estados Unidos da
América, agentes propulsores da propagação dos direitos humanos após as Grandes Guerras Mundiais, não
poderiam permanecer incólumes diante dessa nova realidade empregada.

Coube à produção cinematográfica assimilar, em plano crescente, os novos valores propagados ao
cotidiano mundial. Houve, incontestavelmente, um avanço no número de produção de películas que
retratassem as quaestiones sociais. Discutiam-se diante das telas dos cinemas casos de discriminação por
cor, religião, orientação sexual e etnia. Confrontavam-se valores éticos e morais, partidários e políticos.
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Tudo o que era livremente permitido ao homem em seu pleno juízo de autoconhecimento e determinação.

CONCLUSÃO

            Ao analisar tais obras literárias, suas versões cinematográficas e suas ligações com os direitos
humanos é possível observar que a arte, busca retratar a constante luta dos cidadãos para terem seus
direitos respeitados, uma vez que o respeito a sua dignidade torna-se

Por fim, é inconcebível para um Estado Democrático de Direito aceitar tamanha violação a um
direito universalmente defendido como o direito à vida. Este se configura a pedra angular do sistema
democrático e jurídico. Não se pode defender a vida digna, sem preservá-la. Cada ser humano tem um
valor único que independe de sua etnia ou posição social, transformando esse valor em uma característica
individual. Daí a razão porque a idéia de vida digna deve instaurar uma sociedade mais evoluída e
pacifica.
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A ANÁLISE DA APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOBRE A
ÓTICA DO PATERNALISMO JURÍDICO E PATERNALISMO PRETORIANO.

ANALYSIS OF THE HORIZONTAL EFFECTIVENESS OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS
PERSPECTIVE ON THE LEGAL PATERNALISM AND JUDICIAL PATERNALISM

Luiz Guilherme De Melo Borges

RESUMO
A aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares tem sido objeto de ampla
discussão no Brasil. Cada vez mais a doutrina brasileira tem se debruçado sobre o tema,
nacionalizando esta discussão que, há alguns anos, já se fazia presente em outras nações, em
especial na Alemanha, com ênfase para nomes como Günter Dürig e Hans Karl Nipperdey. 
Da análise da doutrina estrangeira destacam-se duas teorias sobre a aplicação dos direitos
fundamentais às relações entre particulares, a saber: (i) teoria da aplicabilidade direta (imediata)
dos direitos fundamentais às relações entre particulares, e, (ii) a teoria da aplicabilidade indireta
(mediata) dos direitos fundamentais às relações entre particulares. 
O estudo das referidas teorias tem importante paralelo com o estudo do paternalismo jurídico e
o estudo do paternalismo pretoriano. 
O presente trabalho se presta a proceder à análise das citadas teorias e como a adoção de uma
ou outra implicará na ampliação do paternalismo jurídico e paternalismo pretoriano. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; TEORIAS DA EFICÁCIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES JUÍDICAS PRIVADAS; TEORIA DA EFICÁCIA DIREITA OU
IMEDIATA; TEORIA DA EFICÁCIA INDIRETA OU MEDIATA; PATERNALISMO JURÍDIO;
PATERNALISMO PRETORIANO.

ABSTRACT
The application of fundamental rights in relations between individuals has been the subject of
several discussions in Brazil. The Brazilian doctrine has been addressing the issue by
nationalizing this discussion, which was already present in other nations a few years ago,
particularly in Germany, with emphasis on names such Günter Dürig and Hans Karl Nipperdey. 
From the analysis of the foreign doctrine, two theories on the application of fundamental rights
in relations between individuals highlights, namely: (i) the theory of direct applicability
(immediate) of fundamental rights in relations between individuals, and, (ii) the theory of indirect
applicability (mediate) of fundamental rights in relations between individuals. 
The study of these theories has an important parallel with the study of legal paternalism and
judicial paternalism. 
This present work will exam the mentioned theories and how the adoption of one or the other
implicates the expansion of legal paternalism and judicial paternalism. 

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; THEORY OF THE EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL
RIGHTS IN PRIVATE LEGAL RELATIONS; THEORY OF DIRECT OR IMMEDIATE EFFECTIVENESS;
THEORY OF INDIRECT OR MEDIATE EFFECTIVENESS; LEGAL PATERNALISM; JUDICIAL
PATERNALISM.

1 INTRODUÇÃO

 

 

A aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares tem sido objeto de ampla discussão no Brasil. Cada

vez mais a doutrina brasileira tem se debruçado sobre o tema, nacionalizando esta discussão que, há alguns anos, já se fazia

presente em outras nações, em especial na Alemanha, com ênfase para nomes como Günter Dürig e Hans Karl Nipperdey.
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Da análise da doutrina estrangeira destacam-se duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre

particulares, a saber: (i) teoria da aplicabilidade direta (imediata) dos direitos fundamentais às relações entre particulares, e, (ii) a

teoria da aplicabilidade indireta (mediata) dos direitos fundamentais às relações entre particulares.

O estudo das referidas teorias tem importante paralelo com o estudo do paternalismo jurídico e o estudo do paternalismo

pretoriano.

Por sua vez, o estudo do paternalismo jurídico se justifica, pois, como destacada João Baptista Vilela (1974), apesar do

parco estudo pela doutrina jurídica brasileira, o paternalismo é “uma característica que, ao lado do [formalismo] e do legalismo,

definiria a nossa cultura jurídica”.

De fato, apesar de ser senso comum afirmações como que a “justiça brasileira, especialmente a Justiça do Trabalho, é

extremamente paternalista”, raros são os trabalhos que se propõe a estudar tal fenômeno do ponto de vista jurídico.

O presente trabalho se presta a proceder à análise das teorias de aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas e

como a adoção de uma ou outra implicará na ampliação do paternalismo jurídico e paternalismo pretoriano.

 

2 O CONCEITO DE PATERNALISMO

 

 

A expressão paternalismo remete à relação paterno-filial, bem como as relações análogas, soberano-súdito, patrão-

empregado, médico-paciente.

N. Fotion (1979) destaca que a melhor maneira de se compreender o paternalismo é pela analogia entre a relação entre pai

e filho.

 
A melhor maneira de entender "o paternalismo" é vista como um conceito com base em uma analogia,
em concorrência com outros conceitos à maioria dos quais também são baseados em analogias. A
analogia com a qual o conceito de paternalismo chama a nossa atenção é, obviamente, com a relação
especial da família do pai para filho. Um Estado, organização ou até mesmo indivíduo é dito ser
paternalista agindo com respeito a outro Estado, organização ou indivíduo quando ele está agindo como
um pai age com relação a seu filho ou filhos. (N. Fotion, 1979, p. 191).

 

Ordinariamente, o termo “paternalismo” é carregado de um caráter pejorativo, advindo da noção de protecionismo

exacerbado ou mesmo de apadrinhamento dos protegidos pela relação paternalista.

De certo, há uma fronteira tênue entre a atuação paternalista que visa à proteção do indivíduo, de uma atuação extremada,

que reduz a livre iniciativa do indivíduo.

Gerald Dworkin (2010), em seu conceito de paternalismo, enfatiza o intuito protecionista do instituto.

 
O paternalismo é a interferência de um Estado ou uma pessoa sobre outra pessoa, contra sua vontade,
defendida ou motivada por um desejo de proteção da pessoa resguardada contra danos que possa lhe
atingir. A questão do paternalismo surge a respeito de restrições impostas pelo direito, como a
legislação anti-drogas, o uso obrigatório do cinto de segurança, e em contextos médicos, a retenção de
informações relevantes sobre a situação do doente pelos médicos. No plano teórico, levanta questões
sobre como as pessoas devem ser tratadas quando são incapazes de raciocínio total. (Gerald Dworkin,
2010).

 

Macário Alemany (2005) afirma que a elucidação do conceito de paternalismo deve partir do estudo do “modo” e da

“finalidade” da implantação da relação paternalista.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6496



 

2.1 O modo

 

 

O exercício do paternalismo pressupõe o exercício de um poder. Somente haverá uma relação paternalista entre A perante

B, se A possui algum poder perante B.

Pensemos na relação paternalista clássica entre pai e filho. Há uma nítida relação de sujeição, ainda que meramente

afetiva ou moral, que possibilita ao pai tomar atitudes que ele entende que são em benefício ou no melhor interesse do filho, mesmo

que o filho pense de forma contrária ao pai.

A adoção de tais medidas pelo pai, evidencia um poder que o pai invoca e o filho, seja por questões morais, afetivas ou,

em um primeiro momento da vida, na tenra infância, pela simples ausência de autodeterminação, se sujeita.

Para elucidar a questão, relato um caso presenciado recentemente.

Em plena campanha de vacinação contra a influenza H1N1, presenciei uma mãe impondo o seu poder sobre sua filha,

que, apesar de já ter alcançado a maioridade e, portanto, juridicamente responsável pelos seus atos, se negava a receber a vacina por

medo da injeção. A trivialidade do fato me chamou atenção, pois a mãe fez valer sua autoridade como mãe, considerando

exclusivamente os vínculos afetivos e morais, pois, juridicamente, já não havia a possibilidade de uma imposição do

comportamento.

A vacinação não é um dever impositivo. Nem mesmo o Estado obrigou os brasileiros em determinada faixa etária a se

vacinarem, como, por certo, não poderia a mãe, do ponto de vista exclusivamente jurídico, obrigar sua filha a adotar este

comportamento.

Macário Alemany García (2005a), citando ensinamentos de Ruth Zimmerling[1], afirma que há quatro pontos

determinantes para a caracterização do paternalismo:

 
Há quatro idéias nos ensinamentos de Zimmerling que me parecem importantes para o tema do
paternalismo: o exercício do poder se orienta a obter intencionalmente (I) um comportamento de outro
(II); é possível exercer o poder por meio do exercício da influência (III); e o exercício do poder implica
responsabilidade por parte de quem o exerce, ainda quando o poder se exerce por meio de exercer a
influência (IV). (Macário Alemany García, 2005a, p. 269).

 

Seguindo o raciocínio esposado, o mencionado autor enfatiza que a ação paternalista é sempre uma ação intencional. O

que se deseja pela intervenção paternalista é que um determinado indivíduo ou a sua coletividade (B) deixe de praticar atos que, na

concepção do indivíduo (A), são maléficos ou danosos para (B). Pretende-se, portanto, uma modulação do comportamento de (B).

A modulação do comportamento de (B) somente é obtida por meio do poder, ainda que o instrumento de poder não seja a

coação, mas sim a influência que (A) detém sobre (B). O paternalismo se funda no exercício de um poder capaz e suficiente de

retirar, ou, ao menos, limitar a autodeterminação do indivíduo (B).

De fato, curvando-se aos ensinamentos de Max Weber (2004), pode-se afirmar que o paternalismo pressupõe uma

dominação de (A) sobre (B). Segundo o autor alemão, três seriam os tipos de dominação legítima.

 
§ 2. Há três tipos puros de dominação legítima. A vigência de sua legitimidade pode ser,
primordialmente:
1. de caráter racional: baseada na crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando
daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação (dominação legal),
ou
2. de caráter tradicional: baseada na crença cotidiana na santidade das tradições vigentes desde sempre
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e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representa a autoridade (dominação
tradicional), ou, por fim,
3. de caráter carismático: baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do
caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou criadas (dominação carismática).
No caso da dominação baseada em estatutos, obedece-se à ordem impessoal, objetiva e legalmente
estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude da legalidade formal de suas disposições e
dentro do âmbito de vigência destas. No caso da dominação tradicional, obedece-se à pessoa do senhor
nomeada pela tradição e vinculada a esta (dentro do âmbito de vigência dela), em virtude de devoção
aos hábitos costumeiros. No caso da dominação carismática, obedece-se ao líder carismaticamente
qualificado como tal, em virtude de confiança pessoal em revelação, heroísmo ou exemplaridade dentro
do âmbito da crença nesse seu carisma. (Max Weber, 2004, p. 141).

 

Considerando a divisão dos três tipos puros de dominação, pode-se, de antemão, afirmar que, no que diz respeito ao

paternalismo jurídico, a dominação está fundada no caráter racional, ou seja, na crença do dever de obediência ao poder legalmente

instituído.

Ao se conferir tamanho poder a (A) sobre (B), transfere-se à (A) a responsabilidade pelo comportamento de (B), uma vez

que este é fruto da vontade de (A) imposta sobre (B). Há, aqui, um dilema moral, pois o paternalismo que é uma atitude

benevolente de (A) sobre (B), abre a possibilidade de responsabilização de (A) pelo comportamento de (B).

É importante destacar que o exercício do paternalismo não implica necessariamente na responsabilização do indivíduo

(A) sobre o resultado do comportamento imposto à (B). Pode-se exemplificar tal questão através da norma de utilização

compulsória do cinto de segurança em veículos automotores. A imposição estatal de tal norma para os condutores e passageiros de

veículos não implica na responsabilidade do Estado pelos resultados advindos de tal comportamento. Assim, se, após um acidente, a

vítima falece por não ter conseguido sair do veículo em decorrência de ter ficado presa no cinto de segurança, não haverá

necessariamente uma responsabilização do Estado.

Conclui-se, pois, que o paternalismo é caracterizado pelo exercício de poder, de um ser sobre o outro. Busca-se, com o

exercício do paternalismo, a adequação de um comportamento, baseado na crença de um indivíduo do que seja o melhor para o

outro. O exercício de tamanho poder, pode implicar, não há aqui um determinismo, na assunção de responsabilidade do indivíduo

(A) sobre (B).

Definido o modo do paternalismo, resta então se apurar qual a sua finalidade.

 

 

2.2 A finalidade

 

 

Como já dito, o paternalismo implica na conformação do exercício de um comportamento de um ser, através do uso do

poder. Mas, qual a intenção da orientação do comportamento de (B)? (A) impõe seu poder perante (B), ainda que o exercício do

poder seja advindo de uma influência de (A) sobre (B), sem um objetivo específico?

Por certo que não!

O exercício de poder no paternalismo tem por finalidade evitar danos à (B) ou, de forma mais avançada, conseguir que

(B) se comporte de forma a evitar danos a si mesmo.

No entanto, os danos que se buscam ser evitados, não são danos de qualquer natureza, como enfatiza Marcario Alemany

García (2005a). Para o Autor, quanto à finalidade, duas questões chaves devem ser fixadas. Primeiro, o paternalismo busca evitar

danos e não beneficiar o indivíduo. Segundo, os danos a serem evitados são de ordem física, psíquica e/ou econômico e não danos

de qualquer natureza, como em particular os danos à moral.
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2.2.1 A distinção entre “beneficiar” e “evitar danos”

 

 

A confusão entre “beneficiar” e “evitar danos” é evidente. Não há dúvida que quando se evita um dano estar-se-ia, em

certa medida, trazendo um benefício para o indivíduo.

Por outro lado, a concepção de “beneficiar” não está limitada a se evitar um dano. Ao contrário, como sói claro, o

“beneficiar” pode trazer um plus um ganho extra para o indivíduo.

Desta forma, de imediato, afirma-se que o temo “beneficiar” pode ser interpretado em sentido lato, hipótese em que

conceberia o termo “beneficiar” em sentido estrito e “evitar danos”.

Pode se dizer, em um primeiro momento, que “evitar dano” seria impedir a redução de um status já alcançado pelo

indivíduo. O dano traria para o indivíduo um prejuízo, um decréscimo de um estado de potencialidade já alcançada.

Já “beneficiar” implicaria em um acréscimo no status do indivíduo, que já estaria em um nível de satisfação razoável. O

que se pretende com o “beneficiar” é alcançar um nível superior que é engrandecedor, mas não essencial.

A distinção entre os termos é tênue e muitas vezes nebulosa.

A dificuldade de separação se mostra mais evidente quando imaginamos que a perda de um benefício, pode significar um

prejuízo. Neste sentido, pensemos no seguro desemprego. Um empregado “x” que é dispensado, deixando de solicitar o seguro

desemprego, mas que, por possuir uma reserva financeira apropriada, não tem reduzido o seu nível de vida, no período que estava

desempregado, deixou de se beneficiar com o seguro desemprego, mas não sofreu nenhum dano.

Por outro lado, se um empregado “y”, que já se encontrava em uma situação de penúria quando empregado, deixa de

contar com o seguro desemprego no período que estava desempregado, (por ignorância do próprio instituto) estaremos diante da

perda de um benefício ou de uma ocorrência de dano?

Parece certo que no segundo caso estamos diante de um caso de concretização de um dano ou, pelo menos, de um

agravamento deste.

Diante dos exemplos acima, podemos concluir, como o fez Macario Alemany García (2005b) que evitar a omissão de

alcançar um benefício pode, em determinados casos, se assemelhar a evitar um dano.

 
Do anterior resulta que evitar a omissão de aproveitar um benefício, quando esse "benefício" é
promover um interesse primordial importância cujo nível de satisfação está abaixo do normal é
equivalente a evitar um dano. Dito de outra forma, que qualquer intervenção destinada a impedir que as
necessidades básicas, interesses de bem-estar ou bem primários de B permaneçam (ou não caiam)
abaixo de uma base plausível para a sua satisfação é uma intervenção que pode ser corretamente
descrita como "evitar danos à B”. (Macário Alemany García, 2005b, p. 476).

 

A idéia de evitar danos compreende, assim, assegurar ao indivíduo não só suas necessidades básicas, mas como atingir

uma vivência de bem estar. Sobre este duplo foco “necessidades básicas” e “interesse de bem estar” são construídas as políticas

públicas ditas paternalistas, como no Brasil, se notabiliza a “bolsa família”[2].

 

 

2.2.2. Danos físicos, psíquicos e econômicos.
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Marcario Alemany García (2005b), baseando-se nas lições de Joel Feinberg e Ernestos Garzón, limita os danos a serem

evitados pelo paternalismo jurídico aos danos de ordem física, psíquica e/ou econômico e não danos de qualquer natureza, como,

em particular, os danos à moral.

A pretensão do autor ao classificar os referidos danos, mais do que limitar a esfera de atuação do paternalismo jurídico, é

afastar o paternalismo jurídico do moralismo jurídico, ou seja, impedir que o paternalismo jurídico invada a intimidade de (B),

modelando as idéias e o caráter do mesmo.

Com efeito, ao se afastar à proteção paternalista aos “daños morales” não se está aqui abarcando a figura típica do dano

moral[3], mas sim uma figura que podemos denominar de “dano à moral”.

 
“Seguindo as propostas de Joel Feinberg e Ernesto Garzón, se passou a considerar a finalidade da
intervenção paternalista consiste especificamente em evitar danos de certas natureza, isto é, danos de
tipo físico, psíquico ou econômico. Esta restrição deixa de fora os denominados “danos à moral” que,
seguindo a caracterização que o fez Joel Feinberg, seriam danos ao caráter do indivíduo, entendido este
com um conjunto de disposições a atuar de certa maneira. Algumas destas disposições as consideramos
“virtudes” como, por exemplo, a coragem ou a franqueza e outras “defeitos” como, por exemplo, a
preguiça ou a insinceridade.
O paternalismo moralista tentar impedir os indivíduos de realizar ações que resultem na degradação do
seu caráter. Este seria o caso, por exemplo, da interferência orientada a evitar que os indivíduos
consumam pornografia, pressupondo que esse consumo tem como consequência a degradação de seu
caráter moral, tornando-os mais destemperado, mais egoístas, etc.” (Macário Alemany García, 2005b,
p. 478).

 

Transpassados o modo e a finalidade do paternalismo, pode-se defini-lo como o exercício de um poder de (A) sobre (B),

com a finalidade de conformação do comportamento de (B), para que este não execute ações ou omissões que lhe tragam dano ou o

exponham ao perigo de sofrer o dano, sendo estes danos entendidos como os danos físicos, psíquicos ou econômicos.

 

 

3 O PATERNALISMO JURÍDICO

 

 

Constatado que o paternalismo se caracteriza pelo exercício de um poder, pode-se rapidamente concluir que o

paternalismo jurídico caracteriza-se pelo exercício de um poder jurídico de (A) sobre (B).

A conclusão acima que é correta, não encerra, contudo, o estudo do paternalismo jurídico.

A primeira questão que se deve esclarecer é o quê se pode entender por poder jurídico.

Como dito alhures, o paternalismo caracteriza-se pelo exercício de um poder de (A) sobre (B), estando (B) apenas sujeito

ao cumprimento deste poder, que foi exercido, na lógica paternalista, no seu melhor interesse, a fim de lhe evitar um dano ou

exposição a tal risco.

Em outras palavras, o sujeito passivo do paternalismo jurídico (B) é o foco da proteção. O poder é exercido dentro da

finalidade já estudada do paternalismo, para que (B) não sofra nenhum dano ou não se exponha ao dano.

Desta forma, pode-se concluir que o poder jurídico paternalista está ligado a um direito potestativo, isto é, a imposição de

poder de (A) sobre (B) que está inarredavelmente sujeito à vontade de (A). Não se pode afirmar que todo o direito potestativo seja

um direito paternalista. Longe disso! O direito do empregador dispensar o seu empregado, não possui nada de paternalista e é, sem

dúvida alguma, um direito potestativo[4].
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Contudo, todo o exercício de um direito paternalista, como se afeiçoa pela imposição de vontade, tendo como

consequência a sujeição do destinatário da norma, possui, evidentemente, natureza potestativa.

Macario Alemany García (2005a), ao discorrer sobre o poder no paternalismo jurídico, utiliza-se da distinção entre os

poderes jurídicos públicos e privados, afirmando que somente nas relações de poderes públicos poderia estar presente o

paternalismo jurídico.

 
“Os atos jurídicos caracterizam-se por serem realizados conforme a norma jurídica que conferem
poderes. Os poderes jurídicos são geralmente divididos em públicos (geralmente chamado de
"competências") e privados (geralmente chamado de "capacidades"). Ambas as competências e
capacidades, são o exercício de poderes, mas enquanto se é "capaz de modificar a situação jurídica
própria, ao contrário, se é competente para alterar a da outra pessoa". As competências se caracterizam
porque o titular das mesmas pode intencionalmente alterar a situação jurídica da outra, sem contar com
a aceitação do mesmo, enquanto que as capacidades ou bem se esgotam seus efeitos sobre a pessoa que
executa ou bem estendem seus efeitos para terceiros voluntários. O exemplo clássico de um exercício
de capacidade é o negócio jurídico (que pode ser visto como promessas recíprocas) e de competência
pode ser o ato administrativo. Tão somente os poderes públicos podem ser descritos como o exercício
do poder (jurídico) de A (o titular do poder) sobre B (o sujeito juridicamente ao poder de A).
Seguindo esta última idéia, pode-se dizer que o paternalismo jurídico consiste no exercício de uma
competência jurídica. Dado que no paternalismo o objetivo de A é impedir que B leve a cabo atos que
prejudicarão a si mesmo, o que implique em um aumento do risco de dano, é plausível sustentar que o
paternalismo jurídico o exercício por parte de A de sua competência sobre B deve de alguma forma
limitar as escolhas de B (pelo menos, limitar a B uma opção auto-infligir dano, de aumentar o risco de
dano).” (Macário Alemany García, 2005a, p. 279).

 

A descrição de Macario Alemany García (2005a) de competência se enquadra na conceituação de direito potestativo,

demonstrando a particularidade do poder jurídico do paternalismo jurídico de ser o poder de imposição/sujeição.

Contudo, diferentemente do defendido por Macario Alemany García[5] (2005a), acreditamos que o paternalismo jurídico

não está adstrito ao exercício do poder público. Na esfera privada, pode-se imaginar atos de imposição/sujeição, como os

determinados pelo poder público. Neste sentido, imaginemos a adoção de medidas paternalista aprovadas por uma assembleia geral

em uma companhia ou mesmo em um condomínio. Aos acionistas e condôminos nada mais resta do que se sujeitarem as

deliberações (desde que legais) da assembleia, pois esta é o órgão soberano para tanto.

Aliás, no que diz respeito às companhias, tem se tornado mais intensos os apelos de medidas paternalistas no melhor

interesse dos minoritários. Quando tais medidas são frutos de determinações legais, estaremos diante do exercício paternalista

originário do poder público, como descrito acima. Quando, por outro lado, a própria companhia, através da assembleia, órgão

soberano, adota tais medidas, presencia-se uma ação paternalista no âmbito privado, perfeitamente aceitável.

Um exemplo de dispositivo de caráter paternalista é o art 254-A[6] da Lei 6.404/76, Lei de Sociedade por ações, que

institucionaliza o que a doutrina denominou tag along[7]. Tal norma assegura aos minoritários a possibilidade de venda de suas

ações, no caso de venda do controle acionário da companhia, pelo valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação

integrante do bloco de controle da companhia.

Há, no caso, manifestamente uma intervenção paternalista na esfera privada, reduzindo o risco de dano econômico aos

minoritários, aos lhes assegurar a venda de suas ações pelo valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação

integrante do bloco de controle da companhia ou, ao menos, como determina o parágrafo quarto do mesmo artigo, o recebimento de

um prêmio pela diferença de valor de mercado das ações.

Apesar do exemplo acima se tratar de uma intervenção na esfera privada, ele se caracteriza por ser uma prática

paternalista advinda do poder público. É o Estado (A) que impõe aos minoritários (B), uma modulação do comportamento, de modo

que tenham assegurado o direito de venda de suas ações por um preço mínimo ou, se permanecerem na companhia, que recebam
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um prêmio, que lhes assegurem o ganho econômico da transação do controle acionário da mesma. A ação paternalista aqui visa

evitar um dano econômico ao sujeito (B), ou seja, o minoritário.

Se, por outro lado, o direito tag along for ampliado por disposição da assembleia de acionistas, estabelecendo, por

exemplo, o direito dos minoritários de negociarem suas ações pelo mesmo valor, ou seja, 100% (cem por cento) do preço de venda

das ações do bloco controlador, ter-se-á a adoção de um prática paternalista proveniente do âmbito privado.

Outro exemplo de paternalismo na esfera privada é a adoção de prática de troca de peças no comércio pelo fato do

consumidor, seja ele o adquirente da peça ou o presenteado com a mesma, não gostou da mesma ou ainda ela não correspondia ao

tamanho adequado. Ora, como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor somente exige do fornecedor a substituição de peças

com vício ou defeito. O desacordo da peça com as pretensões do seu destinatário não é causa de sua substituição, salvo quando esta

for adquirida fora do estabelecimento comercial e tal fato ocorra em até 7 (sete) dias, como estabelece o art. 49[8] do Código de

Defesa do Consumidor (Brasil, 1990). Contudo, é fato notório e, salvo melhor juízo, prática uníssona a substituição de peças em

perfeito estado pela simples vontade do beneficiado.

Portanto, ao contrário do defendido pelo Macario Alemany (2005a), a “competência” caracterizadora do poder jurídico do

paternalismo jurídico não é exclusividade do Poder Público. Pode-se, como demonstrado nos exemplos acima, se identificar tal

poder na esfera privada. O que caracteriza o poder jurídico do paternalismo jurídico não é pólo de emanação da norma jurídica, isto

é, ser público ou privado, mas sim que este pólo tenha condição de impor o direito (direito potestativo), condicionando o

comportamento de (B), que se sujeita à ordem.

Aclara-se, outrossim, que o paternalismo jurídico pode ser exercido em diferentes etapas ou esferas de competência.

Verificado que o paternalismo jurídico se caracteriza pelo exercício do poder jurídico de (A) sobre (B). Verificado, ainda,

que o poder jurídico paternalista é um direito potestativo, que pode ser emanado tanto do poder público, quanto na esfera privada,

resta saber quem é o destinatário, ou melhor dizendo, o tutelado do paternalismo jurídico.

O estudo do sujeito passivo da relação paternalista passa pelo estudo da distinção entre paternalismo forte e paternalismo

débil.

De maneira geral, até mesmo pelos opositores do paternalismo jurídico, há um consenso quanto à sua importância e até

mesmo necessidade quando os sujeitos tutelados são os menores.

A condição de proteção aos menores leva, como enfatiza Macario Alemany García (2005b), a duas direções. Primeiro, os

adultos por serem diferentes dos menores, devem ser tratados de forma distinta. Segundo, os adultos, na medida em que se igualam

aos menores, devem ser tratados da mesma maneira.

Da conclusão acima se pode ampliar o conceito de proteção do paternalismo jurídico amplamente aceita não somente aos

menores, mas aos incapazes. Quando um adulto possui o discernimento prejudicado, seja transitório ou definitivamente, na

proporção desta incapacidade, terá ele o mesmo tratamento dispensado ao menor.

Por sua vez o menor, ainda que possua uma condição de discernimento ampliada, terá como marco para sua incapacidade

um critério objetivo, a sua idade. No caso do direito brasileiro, os marcos são a idade de 16 (dezesseis) anos, passagem da

incapacidade absoluta para incapacidade relativa e a idade de 18 (dezoito) anos, fim da incapacidade relativa e início da vida adulta.

A distinção entre paternalismo jurídico forte e paternalismo jurídico fraco passa justamente pelo destinatário do

paternalismo jurídico, isto é, se o destinatário estaria limitado aos incapazes ou se o paternalismo também se prestaria a proteção

daqueles capazes que possuem discernimento para adequação do seu comportamento.

Neste sentido, Michael J. Trebilcock (1997) acentua a distinção entre o paternalismo forte e paternalismo fraco,

enfocando que a diferença das duas modalidades está nos agentes a serem protegidos.

 
Paternalismo forte olharia intervenção legal para proteger os adultos competentes, contra sua vontade,
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de conseqüências danosas de suas escolhas, mesmo se as escolhas e as compreensões são totalmente
voluntárias. Paternalismo fraco, em contrapartida, sustenta que o Estado tem o direito de impedir a
auto-determinação de comportamentos prejudiciais quando, mas só quando, esse comportamento é
substancialmente não voluntário ou quando a intervenção temporária é necessária para determinar se
ela é voluntária. (Michale J Trebilcock. 1997, p. 149/150).

 

Para além da figura protetiva focada no indivíduo, o que se verifica, recentemente, é o deslocamento da proteção

paternalista para determinadas categorias em determinadas situações, como acentua Rodolpho Barreto Sampaio Jr:

 
Atualmente, porém, “o foco do paternalismo se deslocou das categorias de pessoa para determinadas
situações. Em outras palavras, o paternalismo se fundamentaria na hipótese de que mesmo os mais
sagazes, em determinadas situações, não tomariam a melhor decisão”[9].

 

Esta nova concepção de desenvolvimento da política paternalista supera os limites do paternalismo fraco, passando o foco

a ser os indivíduos capazes, mas que, em determinadas situações, deveriam ser protegidos, como os consumidores e empregados,

quando na relação de consumo ou na relação de trabalho.

Apesar do risco da adoção destas medidas paternalistas para a liberdade do indivíduo, as mesmas são feitas na concepção

de proteção para o indivíduo e que a liberdade de escolha de ação, nestes casos, por força da desproporção de poder entre os

indivíduos envolvidos: fornecedor-consumidor e empregador-empregado, implicaria na impossibilidade de utilização dos direitos

assegurados aos protegidos. Em outras palavras, a política paternalista é desenvolvida dentro da crença de que se não houvesse

referida política, por certo o empregador imporia sua vontade ao empregado e o fornecedor a sua vontade ao consumidor.

Diante de tal quadro, espera-se, no mínimo, que as escolhas sejam feitas levando em consideração levantamentos e

estudos para melhor atenderem ao indivíduo foco da proteção paternalista e não fruto de casuísmos e de emoções.

 

 

4. PATERNALISMO PRETORIANO

 

 

Como demonstrado até este ponto o paternalismo jurídico pressupõe o exercício de um poder jurídico de (A) sobre (B),

no intuito de evitar a ocorrência de danos à (B).

Este espírito preventivo que possui o paternalismo jurídico, ou seja, cria-se a regra, para modulação do comportamento

de (B), baseado na crença que este comportamento melhor atende aos interesses de (B) é destacado no processo legislativo.

Pode-se, inclusive, ampliar a concepção de um processo legislativo para um processo normativo, isto é, de elaboração

das normas. Melhor explicando, como defendemos que o paternalismo jurídico não está afeto à relação estatal, também, na esfera

particular ou privada, estranha ao direito público e ao processo legislativo propriamente dito, pode-se encontrar hipóteses de

paternalismo jurídico, v.g. ampliação do direito tag along e possibilidade de troca de peças não defeituosas ou viciadas, ambas

citadas em tópicos anteriores.

Entretanto, paralelo ao paternalismo jurídico tem se notabilizado no Brasil a figura do paternalismo pretoriano, como

destaca Rodolpho Barreto Sampaio Júnior:

 
Há, porém, que se fazer uma ressalva no tocante ao paternalismo que revela na jurisprudência, aqui
designado pretoriano, que se refere à conduta do magistrado que, examinando o caso concreto, é
tomado do mesmo espírito de humanidade que notabilizou o bom juiz Magnaud. (Rodolpho Barreto
Sampaio Júnior, 2010b, p. 4827).
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O paternalismo pretoriano se caracteriza pela intervenção do juiz, no intuito de evitar um dano para uma das partes do

litígio, baseado na crença do juiz que esta parte é digna de uma proteção paternalista.

Há um julgamento casuístico e, inúmeras vezes, contrário ao disposto em lei, baseado exclusivamente na crença de que

seria a melhor medida para o caso em questão, sem que haja uma preocupação na repercussão que este julgamento isolado poderá

trazer para todo o sistema jurídico.

A necessidade de se proceder a uma análise econômica do Direito tem sido objeto de profundo estudo nos Estados

Unidos da América, com destaque para nomes como Richard A. Posner[10], Ronald H. Coase[11] e Guido Calabresi[12].

Também, no Brasil, tal preocupação tem sido objeto de análise pela doutrina, como se infere do excerto de Amanda Flávio de

Oliveira:

 
[...] o magistrado passa a preocupar-se com os efeitos externos de suas decisões, além dos efeitos no
caso concreto. Pondera sobre a possibilidade de influir nas ações futuras dos agentes econômicos
(consumidores e fornecedores, por exemplo), ao se adotar uma ou outra forma de interpretar a lei.
Preocupa-se em fazer com que sua decisão possa, a partir dessa capacidade de influenciar condutas,
permitir o acesso ao consumo, alçando o maior número de pessoas à condição de consumidores e
controlando a concentração de riquezas, auxiliando no difícil processo de distribuição equânime delas.
Os julgadores passam, assim, a atentar para as conseqüências econômicas de suas decisões, percebendo
o contexto global dos conflitos, não devendo se ater apenas ao que postulam as partes em litígio, mas
verificando qual das soluções conduz à maximização da riqueza social. (Amanda Flávio Oliveira,
2005, p. 341).

 

Humberto Theodoro Júnior (2004) alerta também sobre a propagação de decisões paternalistas, em especial nas relações

de consumo, a ponto de prejudicar a segurança jurídica esperada dos contratos.
 
Depois da perplexidade dos primeiros tempos de vigência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 11.09.1990), em que se notava uma acentuada timidez dos órgãos judiciais para aplicar os
novos princípios tutelares da parte vulnerável das relações de consumo, passou-se, nos últimos anos, a
uma certa euforia na concessão de favores indiscriminados aos consumidores, nas ações de revisão e
rescisão contratual.
Nesta linha, vários julgados têm, v.g. reconhecido a promissários-compradores inadimplentes o direito
de impor a restituição ao promitente-vendedor do imóvel negociado, para forçar a recuperação das
prestações pagas, ao simples pretexto de dificuldades pessoais do adquirente para cumprir as
obrigações avençadas, como desemprego, doença, congelamento ou redução de salário, desvalorização
do imóvel, etc.
A indagação que se faz é se a tutela prevista no CDC seria tão ampla a ponto de anular as garantias
tradicionais do contrato, despindo-o, por completo, de seu principal atributo, que é a força obrigatória,
para relegar sua sorte, quase que exclusivamente, à vontade unilateral do consumidor. Qual seria,
enfim, a dimensão do verdadeiro impacto da legislação protetiva do consumidor sobre o regime
jurídico do contrato? (Humberto Theodoro Júnior, 2004, p. 2).

 

 

A questão que se põe é saber se é desejável que o juiz seja o catalisador das políticas paternalistas, adotando o que se

denominou de paternalismo jurídico.

A nosso ver, o paternalismo jurídico deve ser desenvolvido dentro do processo legislativo, no qual se espera que os

legisladores estejam de posse de todos os dados relevantes para orientação da política e não, casuisticamente, na análise de um

processo, sem a devida preocupação com a repercussão que a decisão isolada pode trazer para todo o sistema jurídico.

Rodolpho Barreto Sampaio Jr. (2010b) exemplifica a questão com base no estudo feito nos Estados Unidos sobre

cláusula padrão de contratos de seguro. Conta-nos o professor mineiro que nos Estados Unidos realizaram-se duas pesquisas, uma
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em Nova Jersey e outra na Pensilvânia, envolvendo seguro de automóveis. Em Nova Jersey ofereceu-se um seguro com limitação

ao direito do segurado, que deveria pagar um valor extra para adquirir o seguro total. Na Pensilvânia, por sua vez, ofereceu-se o

seguro total, optando-se adquirir um seguro limitado, com desconto do preço. A conclusão foi que, em Nova Jersey, somente 20%

dos clientes escolheram adquirir o seguro total, enquanto que, na Pensilvânia, 75% dos clientes o mantiveram. A diferença de gasto

entre os dois estados era de aproximadamente 200 milhões de dólares americanos[13].

Por fim, conclui o professor mineiro que, presume-se, que o legislador, no momento em que fixou a política de cláusula

base do contrato de seguro, levou em consideração os estudos feitos sobre a matéria. “Portanto, uma decisão que desconsidere a lei

a propósito de proteger uma das partes é causa não apenas de insegurança na ordem jurídica como, ainda, é capaz de produzir

reflexos tão nefastos que acabarão por prejudicar todo um determinado setor” (Rodolpho Barreto Sampaio Jr. 2010b, p. 4828).

Outro ponto fundamental e que merece destaque é que o paternalismo pretoriano fere o binômio liberdade-

responsabilidade, trazendo mais insegurança jurídica, como acentua Rodolpho Barreto Sampaio Jr.

 
No Brasil contemporâneo, o paternalismo jurídico se verifica como uma das modalidades de
intervenção do Estado, fazendo-se presente em inúmeros textos legais. Contudo, também na
jurisprudência, independentemente da instância ou da natureza do litígio, observa-se que há uma
tendência em conferir excessiva proteção a certas categorias de pessoas, negando-lhes a possibilidade
de agirem de acordo com a sua própria vontade e, em alguns casos, subtraindo-lhes ex post factum a
capacidade de terem agido em determinadas situações, permitindo-lhes arrependerem-se de seus atos
sem terem que arcar com qualquer conseqüência. O binômio liberdade-responsabilidade fica, neste
contexto, seriamente abalado. Confere-se ao indivíduo uma paradoxal dupla possibilidade de agir,
concomitante e sucessivamente, e se lhe permite arrepender-se do caminho trilhado sem nenhum ônus.
(Rodolpho Barreto Sampaio Júnior, 2010b, p. 4831).
 

 

Portanto, o paternalismo pretoriano se mostra de todo indesejável, sendo, em inúmeros casos, contrário a própria política

paternalista fixada pelo legislador. Assim, ao se preocupar com a proteção individualizada, objeto da lide em análise, o juiz acaba,

com a reiteração de decisões protecionistas, trazer um malefício à categoria que busca proteger, passando o risco das decisões

judiciais serem compartilhados por toda a categoria.

 

 

5. MODELOS DE RELAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES

 

 

O estudo da aplicação dos direitos fundamentais na relação jurídica entre particulares passa pelo estudo dos modelos

propostos para esta aplicação. Pode-se apontar, segundo Virgílio Afonso da Silva (2005), quatro modelos para esta aplicação dos

direitos fundamentais às relações entre particulares.

O primeiro modelo seria, na verdade, a negação da aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares,

entendendo-se que estes teriam aplicação restrita à relação entre os cidadãos e o Estado.

O segundo seria a imputação dos atos particulares ao Estado ou a equiparação dessas ações a ações estatais.

Por fim, os dois últimos modelos seriam os mais discutidos e aceitos, quais sejam: o de aplicação direta dos direitos

fundamentais às relações particulares e o de aplicação indireta dos direitos fundamentais. Ambos serão objeto de apreciação neste

trabalho.
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5.1 Aplicabilidade direta (imediata) dos direitos fundamentais

 

 

A teoria da aplicabilidade direta ou imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas prima pela defesa da

desnecessidade de qualquer intermediação para aplicação dos direitos fundamentais na relação entre particulares. Em outras

palavras, da mesma forma que não é necessário uma regulamentação infraconstitucional para se aplicar um direito fundamental na

relação vertical entre o Estado e o indivíduo, também, nas relações horizontais, ou seja, entre particulares, tal intermediação não

seria necessária.

Esta teoria teve em Nipperdey[14] seu grande precursor. Sustenta o autor alemão que os direitos fundamentais têm

efeitos absolutos, não necessitando de prévia intermediação legislativa para sua efetivação, aplicando-se diretamente às relações

privada.

Ao contrário dos defensores da aplicação indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, Nipperdey enfatiza

que o ordenamento jurídico é uma unidade e todo o direito, inclusive o privado, somente é válido se em consonância com a

constituição. Para a validade dos direitos fundamentais como norma objetivas aplicáveis aos particulares não seria necessária a

mediação das chamadas “cláusulas gerais”, como sustentam os defensores da aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais nas

relações entre particulares.

O caso emblemático da teoria da aplicação direta dos direitos fundamentais foi o discutido no Tribunal Federal do

Trabalho Alemão, à época que Nipperdey era seu presidente, que tratou da possibilidade de se estabelecer salários diferenciados

entre homens e mulheres. Entende-se que o princípio da igualdade entre homens e mulheres deveria ser aplicado diretamente na

relação entre os particulares, ainda que não existisse qualquer norma infraconstitucional que definisse a questão.

Esta discussão, dentro da realidade brasileira, convida a importantes reflexões. No Brasil, a relação privada entre

trabalhadores e empregadores é regulamentada, em sua maior complexidade e amplitude, pela CLT. Dispõe o art. 461 da CLT que

“sendo idêntica a função, a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá

igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade”. Verifica-se, pois, que a legislação infraconstitucional tratou da

igualdade entre funcionários, mas desde que prestem serviço de igual função na mesma localidade[15].

Retomando o exemplo mencionado anteriormente, imaginemos dois funcionários, prestando serviço em igual função para

o mesmo empregador “x”, mas em localidades diferentes. Imagine que um trabalhe em São Paulo, tendo o valor do seu salário maior

que o segundo, que, por sua vez, presta serviço em uma localidade no norte brasileiro. Apesar da empresa “x” visar precipuamente

o mercado do sudeste brasileiro, justifica-se a manutenção de uma filial no norte brasileiro em razão da diferença salarial. Contudo,

se não houvesse a regulamentação infraconstitucional da matéria e se aplicasse diretamente o direito fundamental da igualdade entre

os funcionários que exerçam a mesma função, tal como imaginado no caso envolvendo uma mesma empresa em diferentes países da

União Européia, teríamos como conseqüência a equiparação salarial entre o funcionário residente em São Paulo e o residente no

norte brasileiro.

Esta equiparação que, numa reflexão rápida poderia ser algo positivo, em razão da ampliação da riqueza do funcionário

residente no norte brasileiro, poderá, em um curto espaço de tempo, resultar no encerramento das atividades da empresa “x” naquela

localidade pelo desequilíbrio econômico financeiro.

Há, ainda, um risco mais extremado de que se entenda que o direito fundamental da igualdade salarial entre

trabalhadores, previstos nos artigos 5º e 7º, XXX, da Constituição Federal, tenha sido violado pela distinção salarial em razão da

localidade, como previsto no art. 461 da CLT, afastando a referida norma, para se aplicar diretamente um direito fundamental na

relação privada, de igualdade salarial entre profissionais que exerçam a mesma função.
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Caso semelhante ocorreu na discussão travada no Supremo Tribunal Federal sob a legalidade da norma do art. 3º, inc.

VII, da Lei 8.009/90, que prevê a possibilidade do fiador responder com seu imóvel residencial, em caso de inadimplência no

pagamento dos deveres locatícios pelo locatário. O cerne da disputa foi se o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º, da

Constituição Federal, não estaria sendo violado pela possibilidade de constrição do imóvel residencial do fiador do locatário.

Estes exemplos demonstram a complexidade da adoção da teoria da aplicação direta dos direitos fundamentais nas

relações entre particulares. A adoção da aplicação direta dos direitos fundamentais implica em uma séria violação à autonomia

privada, impossibilitando que os particulares contornem as disposições dos direitos fundamentais, como explicitado nos exemplos

acima.

Outro ponto é a insegurança jurídica advinda da aplicação dos direitos fundamentais diretamente nas relações jurídicas,

em especial pela dificuldade de se definir a extensão da proteção dos direitos fundamentais em uma relação jurídica privada por

meio de um sopesamento de direitos fundamentais.

É importante destacar que os direitos fundamentais caracterizam-se pela viabilidade de sua amplitude interpretativa, ou

seja, dentro de um conceito vago como “direito fundamental à dignidade humana” pode-se abrir brecha para qualquer interpretação,

afastando o pactuado entre os particulares, como corriqueiramente ocorre quanto à discussão de reajustes de planos de saúde. Sob o

pretexto de proteção à dignidade humana e ao amplo acesso à saúde, o judiciário afasta a correção prevista e autorizada pelas

agências regulamentadoras para os planos de saúde, adotando uma atitude paternalista, que denominamos de paternalismo

pretoriano.

Neste sentido, Antônio Junqueira Azevedo (2002) traz importante lição que sintetiza o risco da amplitude interpretativa

embasada em conceitos indeterminados, como, os que fundamentaram a Revolução Cultura da China, ordem pública, função social,

interesse público e boa-fé:

 
Com esses quatros conceitos, o juiz poderia decidir o que bem entendesse, ou seja, podia declarar: Isso
não pode valer, porque vai contra a ordem pública, ou Esse contrato entre “a” e “b” fere a função
social. Entretanto, ninguém definia ordem pública, função social, boa-fé, nem interesse público: e este
último seria o pior, porque continua a vigorar até hoje com o mesmo caráter vago. Lei muito em
petições advogados, até em artigos de doutrina, que o interesse público prevalece sobre o privado. A
frase não diz absolutamente nada, porque não é verdade. Às vezes a dignidade humana, que é interesse
privado, tem de prevalecer sobre o interesse público. Então, não é tão simples assim. (Antônio
Junqueira de Azevedo, 2002).

 

Por fim, como destaca Wilson Steinmetz (2004), citando Konrad Hesse, a aplicação direta dos direitos fundamentais às

relações privadas implicaria em afronta ao princípio da separação dos poderes, incorporando o judiciário a função de definir a

extensão da eficácia dos direitos fundamentais aos particulares, tarefa essa que incumbiria ao legislativo. O exemplo acima relatado

quanto à aplicação do direito fundamental à moradia em contraposição ao direito à autonomia privada de livremente se obrigar com

sua propriedade, em caso de concessão de fiança em contrato de locação, demonstra o risco da sobreposição do judiciário ao

legislativo que, previamente, sopesou a aplicação destes dois direitos e entendeu por resguardar o direito à moradia, através da

facilitação do acesso a imóveis dados em locação.

 

 

5.2 Aplicabilidade indireta (mediata) dos direitos fundamentais

 

 

A teoria da aplicabilidade indireta ou mediata dos direitos fundamentais tem como pressuposto o respeito a um direito
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fundamental dos cidadãos, qual seja: a liberdade. Reconhecendo este direito fundamental de primeira geração, reconhece-se que não

podem os indivíduos, nas suas relações particulares, sujeitarem-se, indiscriminadamente, à aplicação dos direitos fundamentais.

Assegura-se, assim, a liberdade dos particulares de afastarem a aplicação direta dos direitos fundamentais às suas relações privadas,

sendo que a ingerência de tais direitos somente ocorrerá quando estes forem canalizados pela legislação infraconstitucional.

É importante, antes de se aprofundar mais na teoria da aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais, diferenciar esta

aplicação nas relações jurídicas privadas, da irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais ao legislador.

Como já visto no tópico anterior, a doutrina da aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre

particulares parte da premissa que os direitos fundamentais tenham um efeito absoluto, o que afastaria a necessidade de intervenção

legislativa para os assegurarem nas relações entre particulares.

Para a doutrina da aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais, a ingerência destes nas relações entre os particulares

somente é possível através da mediação legislativa. Caberá ao legislador realizar a tarefa da ponderação dos valores impressos nos

diferentes direitos fundamentais, sopesando a importância e o grau de aplicação de cada um para a matéria legislada. Por isso, a

definição de aplicação indireta ou mediata, pois, necessariamente, haverá a legislação prévia para aplicação dos direitos

fundamentais aos particulares.

Contudo, diferentemente da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, ocorre a aplicação dos

direitos fundamentais sobre o legislador. A atividade constitucional do legislador sofre a ingerência direta  dos direitos

fundamentais, mesmo quando legislando sobre o direito privado. Em outras palavras, pode-se afirmar que a vinculação do

legislador as normas de direitos fundamentais é direta, sem que haja qualquer mediação. O legislador deve simplesmente, no

exercício de sua atividade, se atentar para as normas de direitos fundamentais expressas no texto constitucional e, ao criar a

legislação ordinária, primar pelo respeito e engrandecimento dos direitos fundamentais.

Desta forma, mesmo na doutrina da aplicação indireta dos direitos fundamentais, quando se tiver por foco a aplicação

destes direitos no exercício do dever legislativo, a aplicação será direta.

Feita esta primeira ponderação, volta-se o estudo para aplicação dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre os

particulares e como esta aplicação, para Dürig[16], precursor da teoria dos efeitos indiretos, deve se dar.

Virgílio Afonso da Silva (2005), ao apresentar a doutrina de Dürig, afirma que este propõe uma concepção dualista dos

direitos fundamentais. De um lado, estariam assegurados pelos direitos fundamentais os direitos subjetivos do indivíduo contra o

Estado. Já, do outro lado, nas relações entre particulares, a máxima seria a liberdade dos indivíduos e o respeito à autonomia do

direito privado.

No entanto, ao contrário do que pode parecer, Dürig não propõem uma distinção absoluta entre os dois lados, pois, se

assim o fosse, não haveria a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. O que propõe Dürig é que os direitos

fundamentais influenciem as relações privadas por meio da produção legislativa do próprio direito privado.

Os direitos fundamentais infiltrariam nas relações particulares por meio de um sistema de valores que teriam como porta

de entradas no campo privado as cláusulas gerais previstas na normatização infraconstitucional.

Virgílio Afonso da Silva (2005) esclarece que um dos avanços no campo dos direitos fundamentais foi o seu

reconhecimento como sistema de valores, válido para todo o ordenamento.

 
Mas uma outra mudança de paradigma no âmbito dos direitos fundamentais, também ocorrida na
segunda metade do século XX, teve importância ainda mais decisiva no desenvolvimento de novas
dimensões para os direitos fundamentais: a superação da concepção de direitos fundamentais somente
como direitos exigíveis em face do Estado, seja a uma abstenção (liberdades públicas), seja a uma
prestação (sobretudo os direitos sociais). Direitos fundamentais, nesse novo paradigma,
desempenhariam uma função adicional: eles expressariam um sistema de valores, válido para todo o
ordenamento jurídico. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 77).
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A concepção de um sistema de valores pretende ser mais do que uma simples “declaração de intenções” do poder

constituinte em relação à atividade legislativa. Um sistema de valores funciona como uma força vinculante, que obriga o legislador

infraconstitucional a ampliar a própria força normativa da constituição sobre a atividade legislativa, ainda que seja a atividade

legislativa do direito privado.

A incorporação deste sistema de valores à legislação privada se fará especialmente pelas chamadas cláusulas gerais. Essas

cláusulas, que requerem um preenchimento valorativo na atribuição de sentido, pois são conceitos abertos, servirão como porta de

entrada dos direitos fundamentais nas relações privadas.

Wilson Steinmetz (2004) assim define a importância das cláusulas gerais para a teoria da eficácia indireta ou mediata dos

direitos fundamentais:

 
Para a teoria da eficácia mediata, como já exposto, na ausência de regulações legislativas específicas,
cabe ao juiz dar eficácia a normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares por meio da
interpretação e aplicação das cláusulas gerais próprias do direito privado. As cláusulas gerais são
“pontos de irrupção” (Einbruchstellen, conforme Dürig) dos direitos fundamentais, como valores ou
princípios objetivos, no direito privado. Com isso, mantém-se o conflito no campo do direito privado,
isto é, não há a conversão de um conflito jurídico-civil (ou jurídico-laboral, ou jurídico-comercial) em
um conflito jurídico-constitucional. (Wilson Steinmetz, 2004, p. 161).

 

A adoção do sistema de aplicação indireta dos direitos fundamentais não é, contudo, isenta de críticas, como sustenta

Virgílio Afonso da Silva (2005), ao citar Habermas e sua análise sobre a insegurança advinda ao recurso da utilização do sistema de

valores. Afirma Habermas que um sistema de valores implicaria na substituição do sistema deôntico (“o que deve ser”) essencial

para formação do direito, por um sistema axiológico (“o que é bom”), ameaçando a certeza do direito.

Tal crítica se mostra ainda mais preocupante ao se verificar que na jurisprudência, inúmeras vezes os juízes confundem

os sistema de valores que devem ser adotados nas relações particulares são aqueles advindos de valores constitucionalmente

assegurados e não de valores particulares (moralmente aceitos pelos julgadores), como salienta Virgílio Afonso da Silva (2005):

 
Essa valoração não pode ser, contudo, ao contrário do que muitos pensam, uma valoração baseada em
valores morais extra ou supralegais. Essa valoração deve ser baseada, e aqui se revela o elo de ligação,
no sistema de valores consagrados pela constituição. (Virgílio Afonso da Silva, 2005, p. 78/79).

 

Outra importante crítica é a possibilidade, para não se dizer certeza, que não haja cláusulas gerais suficientes a

assegurarem todos os direitos fundamentais que necessitariam de regulamentação nas relações privadas.

Por fim, talvez a crítica mais contundente à aplicação horizontal dos direitos fundamentais de forma indireta é que a

pretensa segurança jurídica que adviria da prévia ponderação de valores feita pelo legislador para adequação dos direitos

fundamentais às normas de direito privada, ao se estabelecer as cláusulas gerais, não traz a certeza jurídica esperada. É que, como

enfatiza Wilson Steinmetz (2004), as cláusulas gerais não trazem a determinação necessária à assegurar a certeza jurídica.

 
Esse argumento suscita dúvidas. Do ângulo da segurança jurídica, qual é o ganho real ao afastar a
aplicação imediata de normas de direitos fundamentais em favor da aplicação de cláusulas gerais
“preenchidas” pelo conteúdo valorativo-objetivo dos direitos fundamentais? Ora, se, de um lado, os
enunciados lingüísticos que veiculam normas de direitos fundamentais são imprecisos (“vagueza
semântica”), de outro, as cláusulas gerais, por definição, também são enunciados legislativos, ou parte
deles, com elevado grau de indeterminação. A rigor, dos pontos de vista lingüístico, estrutural e
dogmático, as cláusulas gerais são tão vagas quanto as disposições de direitos fundamentais Assim, as
tarefas complexas de interpretação e aplicação existem tanto no âmbito dos textos de direitos
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fundamentais como no das cláusulas gerais. (Wilson Steinmetz, 2004, p. 162).
 

A crítica apresentada se mostra coerente ao se analisar dispositivos legislativos como o Código Civil Brasileiro.

Contudo, há na própria legislação brasileira, dispositivos que, como enfatiza Rodolpho Barreto Sampaio Júnior (2010a), ao citar a

Lei 8.069/90, carregam os “parâmetros hermenêuticos, que orientam o julgador”, retirando ou, ao menos, mitigando, a possibilidade

de interpretações casuísticas dos juízes. Assim, “não estamos entregues completamente de mãos amarradas, em uma espécie de

cheque em branco dado ao juiz, por meio de conceitos indeterminados”, como salienta Antônio Junqueira de Azevedo (2002).

A despeito das críticas apresentas que, indubitavelmente, são pertinentes, entendemos que, ainda assim, a adoção da

legislação infraconstitucional como moderadora da aplicação dos direitos fundamentais nas relações particulares seja o modelo mais

conveniente. Este entendimento passa pela comparação com o modelo de aplicação direta. Se se entende que há o risco de

insegurança jurídica com a adoção do sistema de valores conjugado com as cláusulas gerais, como sugerido por Dürig, maior será o

risco se nenhum sistema intermediador houver e os direitos fundamentais forem aplicados diretamente nas relações privadas, sem

um prévio sopesamento da sua conveniência.

Em comparação de um sistema com o outro, é que se defende que a legislação infraconstitucional deve ser a moderadora

da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Deve-se, contudo, trabalhar para que cada vez mais a

legislação seja mais contundente e clara nos limites da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, mitigando a

insegurança jurídica, como salientada por Habermas.

 

6 CONCLUSÃO

 

Por tudo estudado, verifica-se a intima correlação entre o paternalismo jurídico e as formas de aplicação dos direitos

fundamentais entre os particulares.

Nota-se que a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares parece ser consenso na doutrina,

divergindo, contudo, esta quanto à forma de aplicação destes direitos nas relações entre particulares.

Neste sentido, o embate maior se verifica entre a corrente de aplicação direta dos direitos fundamentais e a corrente de

aplicação indireta dos direitos fundamentais.

Ao longo deste trabalho demonstramos pontos positivos e negativos de ambas as correntes, tendo nos posicionado pela

defesa da aplicação indireta dos direitos fundamentais. A adoção deste posicionamento não significa o desconhecimento das críticas

a corrente de aplicação indireta dos direitos fundamentais, críticas estas, em sua grande maioria, pertinentes.

Contudo, apesar das falhas existentes na corrente de aplicação indireta dos direitos fundamentais, entendemos que a

adoção desta técnica possui duas qualidades essenciais que a qualificam a ser a adotada pela jurisprudência brasileira.

A primeira qualidade é a adoção de prévio estudo dos direitos fundamentais pelo legislativo que ponderará pela

conveniência ou não de resguardá-los em uma prática entre particulares. Em outras palavras, haverá uma forte distinção entre os

poderes legislativo e judiciário, cabendo àquele o dever de sopesamento dos direitos fundamentais que deverão ser tutelados em

determinada relação jurídica privada, mitigando a possibilidade de decisões casuísticas do judiciário.

Em complemento a este entendimento, apresentamos o estudo do paternalismo jurídico e, como a nosso ver, também tal

prática deve ser fruto de estudos prévios, feitos pelo legislador (entendido este como o criador da norma).

A segunda qualidade, intimamente ligada à primeira, é a maior segurança jurídica das relações entre os particulares,

através do prévio sopesamento dos direitos fundamentais e sua consolidação na legislação infraconstitucional. Contudo, a segurança

jurídica somente será alcançada se adotarmos técnicas modernas de formação das cláusulas gerais, dando ao interprete diretrizes

hermenêuticas para aplicação dos direitos fundamentais nas relações particulares. A adoção de instrumentos legais modernos
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canalizará toda a discussão do direito privado para o campo infraconstitucional, afastando da Corte Constitucional discussões afetas

aos particulares.

De certo, se defendermos a aplicação direta dos direitos fundamentais, estaremos dando azo à ditadura do judiciário e ao

paternalismo pretoriano, pois, em suma, qualquer idéia, valor ou compreensão particular de um juiz, poderá ser “respaldado” por um

direito fundamental, em face da sua vagueza conceitual. O que ocorreria é que a convicção ideológica do juiz embasaria sua decisão,

sendo que um direito fundamental qualquer somente revestiria de legalidade o ato.

Desta forma, a política paternalista que deve ser fundamentada na proteção do indivíduo poderá a longo prazo ser

prejudicada por decisões que, a priori, no caso concreto, são consideradas favoráveis ao indivíduo, mas dentro de um contexto

macro, prejudicial no futuro. O paternalismo pretoriano e adoção indiscriminada de direitos fundamentais de forma direta devem ser

repudiados, prevalecendo o entendimento que os direitos fundamentais nas relações entre privados e o paternalismo jurídico como o

todo devem ser estudados e desenvolvidos dentro de uma política de Estado, sendo esta sempre refeita, quando necessário, mas

sempre desenvolvida para o alcance de todos os indivíduos indiscriminadamente que se encontre em posição semelhante.
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A CONSTITUCIONALIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO MARCO PRESUNTIVO ABSOLUTO
DE INCAPACIDADE CRIMINAL 

THE CONSTITUTIONALITY OF THE FLEXIBILIZATION OF THE AGE LIMIT FOR ABSOLUTE
PRESUMPTIVE CRIMINAL INCAPACITY

Daniel Melo Garcia

RESUMO
Atualmente, tanto a Constituição Federal quanto o Código Penal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente consagram a (quase) irresponsabilidade criminal do menor. Este tem sido
considerado inimputável, de acordo com o sistema biológico da culpabilidade, hodiernamente
adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, por conta de uma vetusta presunção absoluta de
incapacidade e ausência de consciência para entender o caráter ilícito do fato praticado. Diante
disso, é fácil constatar o aumento de criminalidade, com grande número de infratores crianças e
adolescentes cometendo “crimes” amparados por uma legislação atrasada e, em alguns
momentos, errônea e excessivamente protetiva, o que tem sido muito bem desfrutado por tal
setor social, abusando da irresponsabilidade que lhe é concedida. Assim, faz-se necessária uma
revisão da atual sistemática, contudo, sem se descurar da conciliação de um efetivo controle da
criminalidade com o respeito aos direitos e garantias constitucionalmente asseguradas, tendo-se
um confronto entre a possibilidade, ou não, de alteração do texto constitucional via poder
constituinte, visando à flexibilização da atual presunção absoluta de inimputabilidade que vige no
ordenamento jurídico. 
PALAVRAS-CHAVES: sistema biológico; culpabilidade; imputabilidade; consciência; capacidade;
poder constituinte.

ABSTRACT
To the present moment, the Federal Constitution, the Penal Code and the Child and Adolescent
Statute establish the (almost total) criminal irresponsibility of the minor, which is considered
unimputable, in accordance with the biological system of culpability, currently adopted by
Brazilian legal system, based on the presumption of absolute incapacity and lack of conscience to
understand the illicit character of the committed fact. On this account, it is easy to observe the
increase in criminality and the great number of child and adolescent perpetrators that commit
“crimes” fostered by an outdated and sometimes wrongful and excessively protective legislation,
which favors this social sector, constantly making bad use of the irresponsibility that is attributed
to it. Therefore a revision in the current system is required, nevertheless, without disregarding
the need to conciliate the effective control of criminality with the respect to the constitutionally
granted individual rights, making a confrontation between the possibility, or impossibility, of
making amendments to the constitution, through the use of the constituent power, aiming at
easing the current absolute presumption of unimputability that prevails in our legal system. 
KEYWORDS: biological system; culpability; imputability; conscience; capability; constituent
power.

1.      Aspectos Introdutórios

É extremamente complexo e apaixonante promover uma abordagem a respeito da maioridade penal, por conta da

variegada gama de sentimentalismos e vertentes que envolvem o tema. Além disso, é dificultada a discussão por conta de alegações

míticas e infundadas de que o ordenamento jurídico atual não permitiria alterações que possibilitassem a responsabilização criminal

de sujeitos delitivos que ainda não completaram os 18 (dezoito) anos. Destarte, faz-se mister tratar da possibilidade de

flexibilização, e não apenas mera redução, do marco etário legalmente estabelecido que isenta crianças e adolescentes de serem

devidamente apenados, submetendo-os à sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6514



O jovem transgressor encontra, hodiernamente, proteção legal em legislação ordinária, constando dispositivos tanto no

art. 27 do Decreto-Lei n. 2.848, de dezembro de 1940, quanto no art. 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069 de

julho de 1990. Além disso, há previsão constitucional no capítulo que trata da família, da criança, do adolescente e do idoso, onde se

resguardam, em tese, direitos a serem garantidos àqueles que, supostamente, ainda não alcançaram maturação psicológica

necessária para que lhes possa ser imposta a mesma penalidade infringida a um adulto infrator.

Por conta disso, criou-se um aparato de proteção, verdadeiro manto que terminou por blindar a prática de condutas

criminosas – batizadas de atos infracionais, até como forma de suavizar tais comportamentos –, por indivíduos que ainda não

atingiram o marco etário da imputabilidade, criando uma zona de (quase) total permissibilidade. Isto tem contribuído, na atualidade,

para o acréscimo no número de “crimes”[1] praticados por tais sujeitos, os quais não recebem o proporcional e devido tratamento

penal, mesmo diante das condutas mais hediondas que pratiquem.

Diante de tal constatação, não só os doutrinadores apresentam posicionamentos antagônicos, como também os

parlamentares possuem ideologias contrastantes, o que leva a uma enorme polêmica derredor do tema da possível, ou não, redução

da maioridade criminal e a sua suposta (in)constitucionalidade. Contudo, o presente trabalho não se atém ao estabelecimento de um

novo marco etário que possibilite a imposição de verdadeiras sanções a menores infratores, mas tem a pretensão de flexibilizar

qualquer limite que seja adotado, perquirindo-se, no caso concreto, acerca da consciência e capacidade daquele que ainda não

completou a idade requerida.

Sobre a referida flexibilização, é importante ressaltar que a responsabilização criminal do sujeito que já atingiu a idade

preestabelecida continuará a ser efetuada respeitando-se o sistema biopsicológico atualmente adotado, ou qualquer outro limite

etário que venha a ser imposto, decorrente de política criminal[2]. O grande diferencial será a possibilidade de abranger, na seara

penal, com imposição de penas stricto sensu, indivíduos que ainda não completaram tal marco, buscando-se alcançar uma “idade

psicológica” que demonstre que a atuação, no caso concreto, foi realizada com consciência da ilicitude do fato ou capacidade de

determinar-se com tal entendimento. Ou seja, possibilitar a incidência de responsabilidade criminal em jovens infratores que

possuam discernimento, independentemente da “idade biológica” que apresentem.

Para tanto, será necessário defender a plausibilidade de um aperfeiçoamento do texto constitucional por intermédio do

poder constituinte derivado reformador, possibilitando abranger tais sujeitos delitivos, afastando as vetustas balizas protetoras

incorporadas à Carta Magna. A partir de tal alteração, será mais fácil obter as atualizações dos diplomas normativos, por via

legislativa infraconstitucional, introduzindo a possibilidade de criminalizar e impor penas, e não mais as inócuas, ineficientes e

curtas medidas socioeducativas, às condutas típicas, antijurídicas e culpáveis praticadas.

Há, pois, a constatação de que se adota hoje uma sistemática que não mais supre as necessidades sociais impostas,

carecedora de atualizações imediatas e imperiosas, para que se possa readequar o sistema punitivo penal às transformações

advindas. Outrossim, desde a publicação e vigência do DL n. 2.848, de 1940, e o presente ano, diversas mudanças ocorreram – a

Segunda Guerra Mundial terminou, o Estado Novo de Vargas chegou ao fim, a ditadura militar pereceu, a redemocratização

aconteceu e a Constituição Federal de 1988 foi implementada –, mas continua a ser adotado o mesmo marco etário imposto pelo

Decreto-Lei acima citado.

Neste diapasão, não se mostra mais como aceitável a manutenção de um marco legal presuntivo e absoluto de

incapacidade criminal para menores de dezoito anos, o qual funciona mais como manto protetor, propiciando a ocorrência de

inúmeros “crimes”, do que como garantia fundamental. Por fim, isto deve ser considerado sem olvidar que bens constitucionalmente

assegurados, havendo conflitos nos casos práticos, devem ser tratados de forma que a proteção de um deles não redunde em
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sacrifício ou aniquilação do outro, ponto basilar para que a proposta deste trabalho não seja indevidamente reputada como de todo

inviável, por inconstitucional.

 

2.      Breve Análise da Imputabilidade e Consciência (Potencial) da Ilicitude

A imputabilidade penal é tratada nos artigos 26 a 28 do Código Penal. Este elemento da culpabilidade não possui

definição legal, uma vez que a codificação criminal limita-se, tão-somente, a definir os casos de inimputabilidade. É possível, pois,

chegar ao significado de imputável por via reflexa, indireta, a partir do conceito de inimputável presente no CP.

A conceituação doutrinária da imputabilidade é feita considerando-a como “o conjunto de requisitos pessoais que

conferem ao indivíduo capacidade para que, juridicamente, lhe possa ser atribuído um fato delituoso.”[3], ou como “a plena

capacidade (estado ou condição) de culpabilidade, entendida como capacidade de entender, e, por conseguinte, de responsabilidade

criminal (o imputável responde por seus atos)”[4]. “Em geral, com ela se pretende designar a capacidade psíquica de

culpabilidade”[5]

Dito de outra forma, pode-se compreender a imputabilidade como a capacidade e perfeita saúde mental (integridade

biopsíquica, elemento intelectivo, capacidade de compreensão da ilicitude do fato), ou seja, ausência de doença mental ou

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, do sujeito que pratica a conduta, tendo, ao tempo da ação ou omissão, a

possibilidade de determinação de acordo com tal entendimento (domínio da vontade, elemento volitivo, agir conforme essa

compreensão). Desta forma, chega-se à conclusão de que o ordenamento pátrio adotou, como regra geral, o sistema biopsicológico

da culpabilidade ou misto. O momento para aferição da presença destes dois elementos é na ocasião da prática da conduta, omissiva

ou comissiva, havendo, pois, a presunção juris tantum de imputabilidade para os que apresentam idade superior a 18 (dezoito) anos.

Tratamento diverso é dado aos indivíduos que ainda não alcançaram o referido marco etário, consagrando-se o “princípio

da inimputabilidade absoluta por presunção”[6] e [7]. Para estes, por conta da adoção do sistema biológico da culpabilidade, há

uma presunção absoluta de inimputabilidade, não podendo ser responsabilizados criminalmente por sua conduta, submetendo-se aos

ditames previstos na legislação especial que trata da criança e do adolescente. Aos sujeitos[8] que se encontrem nesta situação, não

se impõe pena, mas sim uma medida socioeducativa, por conta de um ato infracional praticado (conduta prevista em lei como crime

ou contravenção penal).

A imputabilidade será um elemento de precípua importância para que se possa tentar promover a flexibilização do atual

marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal, pois são identificáveis, nos dias contemporâneos, a consciência e a capacidade

de alguns jovens infratores, os quais poderiam e deveriam ser responsabilizados criminalmente, conforme será demonstrado. Ao

abordar a questão da imputabilidade, Edgard Magalhães Noronha[9], postulava que:

[...]  predomina hoje, ente os países, como regra,  que o menor deve ficar fora do Direito Penal e que as leis, que o tiverem por
objeto, sejam de caráter tutelar.  Não se trata de punição, e sim de pedagogia corretiva.  Não há pena, mas, providência
educacional.

Contudo, hodiernamente, pelos argumentos que serão apresentados no decorrer do presente trabalho, não mais é possível

continuar a defender tal ponto de vista, uma vez que não tem se mostrado eficiente a punição pedagógica corretiva, com caráter

tutelar. Os jovens infratores terminam por gozar de uma (quase) irresponsabilidade criminal, que tem se mostrado como um grande

perturbador das relações sociais, estando boa parte do corpo social saturada dessa improfícua resposta punitiva estatal.

Assim, não convém discutir qual seria a idade mais acertada para ser transformada em novo limite de imputabilidade

penal, por meio de uma redução objetiva do marco presuntivo; em verdade, deve ocorrer a busca pelo discernimento, havendo uma
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flexibilização tópica, em cada caso concreto, de indivíduos nesta faixa etária. Importante argumento a favor da tese aventada será a

constatação de que o menor infrator pode possuir consciência do caráter ilícito do fato praticado ou capacidade de determinar-se de

acordo com esse entendimento, independentemente de sua idade biológica. Caso contrário, estaria sendo atribuída uma

responsabilização de mesma estirpe que a suposta criminalização e imposição de pena ao sujeito estrangeiro que desconhece o

caráter ilícito do ato que pratica. Seria apenas infligir pena, dor e sofrimento, sem a devida correspondência.

Portanto, será de precípua importância perscrutar a presença da potencial consciência da ilicitude apresentada pelo jovem

infrator na análise de cada caso concreto, pois, sem o necessário discernimento ou capacidade de compreender o caráter ilícito do

fato que está a praticar, infligir-se-á uma pena sem o devido lastro, sendo mera reação irracional e despropositada a uma conduta

perpetrada por um sujeito imaturo, que ainda não alcançou a idade psicológica adequada para responder criminalmente por suas

condutas. Ao analisar a questão por um prisma diverso, pode-se asseverar que a continuação da irresponsabilidade criminal de

indivíduos que sejam maduros, malgrado não tenham atingido o marco etário estabelecido, também não se coaduna com o presente

estágio de evolução, configurando a continuação impensada e despropositada de uma tutela que merece ser readequada.

A responsabilização criminal de imaturos é o que se busca evitar por meio das normas presentes na Constituição Federal,

no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em situação diferente localiza-se o jovem infrator que, apesar de ainda

não ter alcançado o tal marco imposto, apresenta consciência e capacidade, podendo, assim, ser responsabilizado criminalmente pela

conduta que praticar. Com isso, através da tese flexibilizadora, mantêm-se respeitadas a Carta Magna e demais legislações que

tutelam as crianças e adolescentes que venham a cometer infrações penais, sem ainda dispor de discernimento.

 

3.      Constitucionalidade da Flexibilização do Marco Presuntivo Absoluto de Incapacidade Criminal

O exame da constitucionalidade da flexibilização do marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal presente na

atual legislação penal é o foco precípuo e demandará grande cuidado e detalhamento técnico, tendo-se em vista a complexidade do

tema e da necessidade de fundamentação que levará ao sucesso na argumentação relativa a uma mudança paradigmática de tal

monta, a qual confronta com grande parte do entendimento atual sufragado por conspícuos doutrinadores. Morreria no seu

nascedouro, sendo infrutífera e atécnica, qualquer discussão sobre a responsabilização criminal de jovens infratores, sem que fosse

admitida a compatibilidade constitucional de futura emenda constitucional e posteriores alterações legislativas que venham a ser

intentadas. Por conta disso, “a restringibilidade dos direitos fundamentais é acompanhada, no modelo aqui defendido, de uma

exigência de fundamentação constitucional, para qualquer caso de restrição”[10]. (grifos no original)

Sobre a necessidade de submissão aos ditames constitucionais, relevantes são as palavras de Goyard-Fabre[11]:

[...]  a superlegalidade constitucional significa que, no Estado, a Constituição é a chave da lei e da regularidade das decisões de
direito. Entenda-se por isso que ela se impõe de modo coercitivo como fonte de legalidade e que, por essa razão, torna inteligível,
desde seus princípios primeiros, todo o sistema jurídico do Estado.

Por conta disso, não se poderia cogitar uma teorização acerca de uma temática cuja pertinência com os mandamentos

constitucionais não estivesse devidamente comprovada. Para tanto, ter-se-á de fazer uso de novos ensinamentos e idealizações

pospositivistas e do neoconstitucionalismo[12], ultrapassando a vetusta visão formalista e dogmática.

 

3.1. Sistema do Direito, Neoconstitucionalismo e Novos Métodos de Hermenêutica Constitucional

Antes mesmo de trabalhar com os tópicos específicos de Direito Constitucional[13], terão de ser repensadas a concepção

sistêmica e a teoria dos sistemas[14], relacionando-as com o próprio sistema do direito, pois, para poder defender a tese

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6517



flexibilizadora aventada não será possível continuar-se atrelado a ideais estritamente positivistas, tendo de recorrer a alguns

ensinamentos do neoconstitucionalismo e do pospositivismo.

A validade de uma norma não correspondia a uma questão axiológico-valorativa, pois não era feita a perquirição do seu

real “valor”. Este paradigma do positivismo jurídico, “que sustenta a verdade das proposições jurídicas consistente em fatos a

respeito das regras que foram adotadas por instituições sociais específicas e em nada mais do que isso”[15] logrou preponderância

por longos períodos. Contudo, vem sendo, gradualmente repensado e substituído pelo neo e pospositivismo. Então, para que se

possa embasar a flexibilização do marco presuntivo de incapacidade criminal e possibilitar a responsabilização de delinquentes

juvenis, ter-se-á de recorrer à utilização de alguns princípios e métodos da nova hermenêutica constitucional. Isto porque o sistema

em sua vertente intrínseca, manifestada no modelo kelseniano, demonstra-se, não mais tão adequado, vez que:

 [...]  a tentativa de conceber o sistema de determinada ordem jurídica como lógico-formal ou axiomático dedutivo está,  de
antemão, votada ao insucesso. [...]  a unidade interna de sentido do Direito, que opera para o erguer em sistema, não corresponde a
uma derivação da idéia de justiça de tipo lógico, mas antes de tipo valorativo ou axiológico.[16]

Desta forma, “diante da preocupação, prática ou tática, de mergulhar as raízes do direito na vivência cotidiana.”[17] Com

a virada hermenêutico-filosófica, está ocorrendo uma verdadeira invasão do direito pelo fato, tal como fica evidenciado no que

ocorre, hodiernamente, com as relações homoafetivas, que eram, sobremaneira rechaçadas por grande parte dos juristas e

legisladores. Neste sentido de superação do legalismo formalista, relevante é o escólio de Juarez Freitas[18], segundo o qual:

O intérprete transdogmático não é um servo da lei, pois não a obedece pura e simplesmente, mas funde o seu horizonte com o da
norma jurídica,  sendo este o motivo pelo qual deve, frontal e resolutamente, desaprisionar-se de formalismos excessivos, oriundos,
em boa medida, do exagerado apego ao tronco romanístico-continental.

Com este viés, pode-se depreender que há uma enorme gama de relações ainda não devidamente regulamentadas pelos

setores responsáveis[19]. Entretanto, diante da vedação ao non liquet, tais situações têm de ser decididas pelos magistrados nos

casos concretos apresentados, para que não prolifere e persista uma situação de instabilidade social. Da mesma forma, pode-se

considerar que a crescente criminalidade praticada por indivíduos que ainda não atingiram o marco etário imposto pelo sistema

biológico da culpabilidade, não pode continuar tendo a pífia reprimenda que tem sido imposta, o que conduz o corpo social a

desacreditar nos órgãos estatais responsáveis por coibir tais ocorrências.

Nestes casos, resta evidenciada a “invasão do direito pelo fato”[20], pressionando juristas e legisladores a implementarem

mudanças para que o conjunto de regras e normas jurídicas não perca a sua eficácia social, sua efetividade. Contudo, isto ainda tem

sido impedido e rechaçado por aqueles que consideram o marco presuntivo da incapacidade criminal um direito individual, uma

cláusula pétrea, que não pode ser alvo de qualquer modificação. Este comportamento não mais condiz com o atual desenvolvimento

da ciência do direito. Não é por motivos outros que alguns autores têm construído seus ensinamentos direcionados para uma ideia de

demolição dos sistemas jurídicos.

Desta forma, para que se possa, coerentemente, interpretar e tentar a readequação do texto constitucional ao

desenvolvimento social[21] e às mudanças ocorridas, por intermédio da referida flexibilização, pode-se evidenciar o princípio do

efeito integrador, segundo o qual:

[...]  a Constituição jamais pode ser entendida como instrumento de desagregação social, mas sim como um projeto normativo
global de ordenação do Estado e da Sociedade, que se destina assegurar uma coesão sócio-política, enquanto condição
indispensável à preservação de qualquer sistema jurídico. Assim, impõe-se que a interpretação constitucional privilegie os critérios
ou sentidos que favoreçam uma maior integração política e social e o reforço da unidade política.[22]

Assim, com relação às possíveis limitações que possam ser impostas ao poder constituinte derivado, dentro dessa visão

que se está a sufragar, será possível defender a ilegitimidade[23] do texto constitucional quando esteja em desconformidade com

alguns dos valores amplamente defendidos pelo corpo social. Isto pode ser simplificado nas palavras de Peter Häberle[24] ao se

afirmar que:

Do ponto de vista teorético-constitucional, a legitimação fundamental das forças pluralistas da sociedade para participar da
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interpretação constitucional reside no fato de que essas forças representam um pedaço da publicidade e realidade da Constituição
(ein Stück Öffentlichkeit und Wirklichkeit der Verfassung), não podendo ser tomadas como fatos brutos, mas como elementos que
se colocam dentro do quadro da Constituição: a integração, pelo menos indireta da ‘res publica’ na interpretação constitucional
em geral é expressão e consequência da orientação constitucional aberta no campo de tensão do possível, do real e do necessário
(‘in das Spannungsfeld des Möglichen, Wirklichen und Notwendigen gestellten Verfassungsverständisses’). (grifos no original)

Tem-se, atualmente, um grande abismo entre os anseios da sociedade e o texto expresso presente na Constituição Federal

relativo à responsabilização criminal do menor, o que pode redundar em uma fragilização da sua real importância, uma vez que não

se pode esquecer que “A práxis atua aqui na legitimação da teoria e não a teoria na legitimação da práxis”[25]. Pensar de forma

diversa findará por conferir maior valor àquilo que deve ser menos valorizado, negando o devido reconhecimento ao que foi

visualizado por Miguel Reale e explicitado pelo estrangeiro Pablo Lucas Verdú[26], ao asseverar que “Como es sabido, en Brasil,

el maestro Miguel Reale incluye en su teoría tridimensional del derecho, junto ao estudio de la Norma, la realidad la dimensión

axiológica, valorativa, del derecho de modo que no voy a insistir en que el derecho realiza valores en la sociedad”, ou seja, o

“direito realiza valores na sociedade”.

Isto demandará uma atualização dos valores e princípios apresentados na Carta Magna, devendo tais alterações ser

efetuadas por intermédio de emenda constitucional, mesmo que restritiva de direitos, tal como ocorre com a flexibilização do marco

presuntivo de incapacidade criminal, para possibilitar a real incidência do aparato punitivo estatal às condutas delituosas praticadas

por crianças e adolescentes que apresentem o discernimento e capacidade para tanto.

É imprescindível ressaltar que a questão da constitucionalidade de emenda constitucional restritiva de direitos individuais

será fartamente examinada em tópico posterior, restando, neste momento, apenas um breve apontamento crítico neste sentido. Não

há dúvidas de que tal afirmativa, em primeiro momento e de um ponto de vista superficial, soaria como absurda. Contudo, vai ser

feita a devida comprovação da sua possibilidade, dedicando-se mais de um tópico para fundamentar esta posição.

Além disso, ao abordar a questão por um viés diverso, convém lembrar que “não se deve interpretar a Constituição em

tiras ou filetes”[27], pois é necessário o seu confrontamento com outras normas presentes no ordenamento jurídico, sem o que não

há como obter uma ideal interpretação sistemática do texto constitucional, o que termina por ferir de morte o princípio da unidade

da constituição. Segundo Peter Häberle[28], pois, a “própria abertura da Constituição demonstra que não apenas o constitucionalista

participa desse processo de interpretação! A unidade da Constituição surge da conjugação do processo e das funções de diferentes

intérpretes”.

Com a continuação da pseudotutela de indivíduos que já atingiram a maturidade psicológica, mas continuam a ser

defendidos como se ainda fossem imaturos, está tendo sobrelevada importância apenas um dos valores constitucionalmente

assegurados (proteção à criança e ao adolescente), mas têm sido mortalmente preteridos outros valores (segurança pública, direito à

vida e ao patrimônio), o que fere a unidade da Constituição e não se coaduna com o próximo princípio a seguir citado.

Não se pode olvidar que, nos casos concretos, em que ocorra o conflito entre interesses constitucionalmente assegurados,

deverá ser feito um sopesamento, balanceamento, de forma que a adoção de um não redunde em total preterição do outro. Nestas

situações há de se utilizar a técnica da ponderação de interesses, fazendo-se uso do princípio da concordância prática ou cedência

recíproca, “evidenciado na utilização de um meio de coordenação entre os diversos bens constitucionalmente tutelados”[29],

formulado em consonância com os ditames do neoconstitucionalismo. Sobre o tema, são relevantes as palavras do professor baiano

Fredie Didier Jr.[30], ao afirmar que: 

[...]  todas as normas constitucionais hão de gerar efeitos. [...]  na prática jurídica,  o atendimento absoluto e simultâneo dos
dispositivos constitucionais nem sempre [...]  é possível. A solução do impasse há de ser estabelecida mediante a devida
ponderação dos bens e valores concretamente tensionados, de modo que se identifique uma relação específica de prevalência entre
eles.

Como forma de solucionar este conflito de interesses constitucionalmente tutelados, muito mais coerente e acertada
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figura a flexibilização do marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal. Isto porque, se for prolongada a proteção a

indivíduos que possuem discernimento e cometem infrações penais, sem ainda ter atingido a idade biológica escolhida para que

sofram punições presentes no Direito Penal, estar-se-á preterindo totalmente outros valores que devem também ser protegidos. Esta

atitude desrespeita o princípio da concordância prática, por atribuir valor quase absoluto e irrestrito a apenas um bem jurídico,

relegando a proteção de outros, o que se mostra potencialmente inconstitucional.

Assim, ocorrendo a flexibilização do marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal, ainda não será possível a

incidência do gravoso aparato punitivo estatal aos jovens que ainda não apresentem a idade biológica requerida e não possuam

capacidade para serem alvos de tal responsabilização, o que se mostra totalmente consentâneo com os mandamentos constitucionais,

sendo a teleologia e motivo da presença de tal proteção normativa a tais indivíduos. Assim, não será esquecido que:

O “Direito especial” obriga o mundo adulto a assegurar as condições para que as crianças e os adolescentes cresçam e se
desenvolvam. A proteção integral à infância e juventude situa, portanto, o sistema de justiça numa dimensão ético-política de
proteger os mais vulneráveis, respeitando seus modos peculiares de existência.[31]

Desta forma, haverá apenas a possibilidade de impor penas stricto sensu aos sujeitos que, apesar da pouca idade, já

apresentem consciência do caráter ilícito do fato praticado ou capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento,

estando aptos a ser alvos de devida reprimenda na seara criminal, não mais sendo aprioristicamente afastados, com base

 unicamente em um marco etário politicamente delimitado.

 

3.2.A Flexibilização do Marco Presuntivo e o Pensamento Tópico-Problemático

Não seria possível defender a flexibilização sem esta moderna abordagem constitucionalista, a qual “pretende a superação

do Positivismo Jurídico em sede de interpretação constitucional”[32], e das novas técnicas ou métodos de interpretação do Texto

Maior. Dentre os métodos conhecidos, será de precípua importância o tópico-problemático de Theodor Viehweg, vez que a

proposta é trabalhar com a casuística, pesquisando-se, nos casos concretos que venham a ser apreciados pelo Poder Judiciário, a

capacidade de compreensão dos infratores juvenis. Assim, segundo Juarez Freitas[33]:

[...]  relevante corolário é a radical impossibilidade de conduzir o Direito com dogmatismos, com asserções definitivas e
categóricas, sem ponderar as peculiaridades do caso concreto (justiça tópica). Daí que, para Theodor Viehweg, ao Direito importa
antes o problema do que o sistema.

Desta forma, terá como ponto de partida a constatação de que há uma verdadeira “insuficiência da interpretação

semântico-linguística como interpretação jurídica”[34] para solucionar os problemas criminais relacionados à possibilidade de

responsabilizar criminalmente crianças e adolescentes por eventuais “crimes” que tenham cometido.

A tópica, como método interpretativo voltado ao pensar problemático, não está atrelada à vetusta “concepção do sistema

jurídico como objeto definitivo e cerrado dentro de si próprio; antes, contesta tal entendimento em virtude da dinâmica que dá nota

ao raciocínio direcionado ao problema”[35], qual seja, o de solver questionamentos presentes nos casos concretos a partir de

tópicos ou topoi. Dentro deste viés, ocorrerá certa inversão, uma vez que o intérprete buscará o alcance da norma constitucional a

partir da questão apresentada a ser dirimida, e não partindo de uma interpretação apriorística, retirada do texto genérico, impessoal e

abstratamente concebido para reger as relações sociais.

Este modo diferente de encarar os problemas e questões insurgentes do método tópico de interpretação servirá como base

e fundamento de todo o trabalho constitucional a ser feito em defesa da flexibilização do marco presuntivo de incapacidade

criminal, pois o que se defende é justamente a possibilidade de punição tópica e casuística do menor infrator, após haver a

constatação de que este possui a devida capacidade de entender o que está a praticar, podendo suportar reprimenda criminal

coerente com a sua capacidade de compreensão.
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3.3.Flexibilização e Cláusulas Pétreas

Poder-se-ia discorrer longamente sobre a posição topográfica do art. 228 da Constituição Federal de 1988, negando-lhe o

caráter de direito individual e cláusula pétrea, pois o marco presuntivo de incapacidade criminal não está disposto no rol do art. 5º,

não estando, pois, dentro do catalogo de direitos formalmente fundamentais. Caso fosse, neste sentido, a intenção e vontade do

legislador constituinte originário, teria tido o cuidado de referi-lo nesta primeira parte do texto constitucional. Desta forma, pode-se

considerar tal limite etário de 18 anos apenas como mero indicador constitucional colocado pelo constituinte originário como

referência para o legislador infraconstitucional, o que, de pronto, possibilita a sua mudança por via reformadora derivada.

Este é um posicionamento defensável. Assim, não haveria qualquer óbice à mudança do limite expressamente disposto

pela Carta Magna, podendo ocorrer tal  modificação, via emenda, sem que nenhuma objeção lhe pudesse ser oposta, no que tange à

proibição imposta pelos limites materiais expressos, constantes no art. 60, da CF. Todavia, não se pode atrelar esta tese apenas a

este viés interpretativo, pois poderia colocar em risco todo o esforço desenvolvido para fundamentar a flexibilização do marco

presuntivo de inculpabilidade.

Indubitavelmente, contra essa posição, levantar-se-ia uma corrente oposta, afirmando que os direitos individuais não

precisam estar apenas no rol expresso de direitos fundamentais, pois fora deste catalogo estariam presentes outros[36], tese que já

foi defendida em decisões da Corte Suprema, com relação ao princípio da anterioridade tributária, presente no art. 150[37], por

exemplo. Contudo, não pode ser olvidado que a afirmação de que o princípio da anterioridade consagra-se como direito individual,

externo ao elenco expresso, refere-se a um princípio, ou seja, uma diretriz normativa geral e universalista, que se perfaz como norma

de menor densidade e especificação, sendo mais genérica e abstratizada que as normas-regras delimitadoras em que constam

direitos e limites mais objetivados, tal como ocorre com o limite etário disposto para impedir a criminalização de jovens infratores.

Sobre o tema, relevante é a distinção compilada por Luis Virgílio Afonso da Silva[38], baseando-se nas lições de Alexy:

[...]  princípios são normas que exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das possibilidades fáticas e
jurídicas existentes. Isso significa, entre outras coisas, que, ao contrário do que ocorre com as regras jurídicas, os princípios podem
ser realizados em vários graus. A ideia regulativa é a realização máxima, mas esse grau de realização somente pode ocorrer se as
condições fáticas e jurídicas forem ideais, o que dificilmente ocorre nos casos difíceis. [...]  no caso das regras, a aplicação não
depende de condições jurídicas do caso concreto, pelo menos não nesse sentido apontado. É dessa diferença de estrutura que
decorrem as diferentes formas de aplicação das normas jurídicas: a subsunção e o sopesamento.

Portanto, mais plausível mostra-se considerar que ao marco presuntivo de incapacidade apresentado pelo art. 228 da

Carta Magna, por conta do alto teor de especificação e objetividade, não pode ser imputada a pecha de cláusula pétrea, pois nem

mesmo configura-se como direito individual, mas sim como mero limite constitucionalmente colocado para ser seguido pelo

legislador infraconstitucional. Isto abre a possibilidade de alteração via emenda constitucional.

Para aqueles que aceitam os argumentos de que o art. 228 do Texto Maior deve ser considerado como direito individual,

será demonstrado, em momento posterior, que, nem mesmo nesta circunstância, haverá óbices à sua alteração, pois a flexibilização

do marco presuntivo não irá ser tendente a abolir tais direitos, sendo apenas redutor destes. Além disso, irá apenas possibilitar a

incidência do poder punitivo sobre aqueles que já apresentem discernimento, ou seja, não irá recair sobre sujeitos imaturos,

idealizados como potenciais protegidos por norma constitucional e legal.

Por fim, antes mesmo de adentrar o mérito do presente trabalho e abordar a constitucionalidade da alteração a ser feita no

marco presuntivo de incapacidade criminal, faz-se mister solver um mito que ainda é irracionalmente difundido e repetido, ao se

afirmar que não é possível empreender reformas constitucionais alterando dispositivos que sejam considerados como cláusulas

pétreas. Ou seja, não se pode continuar a asseverar que as ditas “cláusulas pétreas” são imutáveis, pois este é um erro capaz de

obnubilar qualquer tentativa de discussão científica, séria e técnica sobre o tema, sendo que alterações neste núcleo são, não só
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possíveis como também constitucionais.

Como exemplo de brilhante doutrinador, mas cuja obra ainda continua atrelada a esta concepção de imutabilidade

decorrente de um viés positivista e formalista, pode-se utilizar como exemplo José Afonso da Silva[39]. Contudo, este

posicionamento não é tido, hodiernamente, como o mais consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência

mais recente do Supremo Tribunal Federal. Além disso, quanto à possibilidade de alteração do sentido de normas, faz-se mister

salientar que “é incontestável que, quando um órgão jurídico tem de aplicar o direito, ele precisa especificar o sentido das regras às

quais se reporta. E faz isso com um procedimento interpretativo que pode modificar a literalidade originária do texto”[40].

Por conta disso, “em nome das necessidades éticas e do pragmatismo sócio-histórico, muitos são os que reivindicam uma

superação da legalidade”[41]. Desta forma, não se pode mais continuar a manter o discurso da imutabilidade de algumas

disposições normativas presentes em texto constitucional, vez que mudanças demonstram-se imperiosas e decorrentes do

desenvolver do contexto social, em face do desenvolvimento histórico que ocorre, havendo o “fenômeno do deslocamento atual da

juridicidade”[42]. Não atentar para isso levará a uma perda de legitimidade da Carta Magna, cuja leitura deve, ao menos, tentar

acompanhar as mudanças que se procedam no corpo social, para que não venha a ser apenas uma folha de papel desprovida de

normatividade e poder de coercitividade. Comunga de tal entendimento o Ministro Eros Grau[43], do Supremo Tribunal Federal, ao

observar que:

[...]  a interpretação não é apenas do texto da constituição formal, mas também da constituição real , hegelianamente considerada.
O intérprete da Constituição não se limita a compreender textos que participam do mundo do dever-ser; há de se interpretar
também a realidade, os movimentos dos fatores reais do poder, compreender o movimento histórico no qual as normas da
Constituição são produzidas, vale dizer, momento da passagem da dimensão textual  para a dimensão normativa .

[...]  a Constituição é um envelope. O que está contido dentro dele surge no e do dinamismo da vida político-social. O intérprete
há de ser capaz de apreender esse dinamismo. (grifos no original)

Para tanto, ter-se-á de analisar separadamente as possíveis transformações que podem ser implementadas pelo poder

constituinte originário e pelo poder constituinte derivado, abordando, detidamente no trabalho deste último, a constitucionalidade de

modificações que aumentem e restrinjam o rol de direitos e garantias individuais. A restrição desses direitos via emenda terá estudo

mais circunstanciado e minudente, como forma de respaldar a tese flexibilizadora aventada. Por último, analisar-se-á a

possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária, ostentando a sua falta de legitimação por

conta da ausência de acompanhamento do texto normativo ao contexto fático-social que o envolve.

 

3.4. Flexibilização do Marco pelo Constituinte Originário

Tendo em vista que a Constituição define a organização política e administrativa de uma entidade estatal, é através dela

que se pode afirmar, do ponto de vista jurídico, a constituição do próprio Estado. Malgrado o povo continue a ser o mesmo, e a

organização social não sofra mudanças, com o advento de uma nova constituição, tem-se a criação de um novo modelo estatal. O

poder constituinte originário é o poder capaz de constituir uma nova sociedade política[44]. É a força que cria, concebe, elabora a

Constituição. É a energia capaz de dotar o Estado de uma peculiar Constituição, tendo como caracteres, segundo George

Burdeau[45], a inicialidade, a autonomia e, por fim, a incondicionalidade.

Assim, por intermédio da confecção de um novo texto constitucional, seria plenamente plausível que fosse introduzido

dispositivo normativo que regulasse a responsabilização criminal de crianças e adolescentes de modo diverso do atual modelo

punitivo consagrado no ordenamento jurídico pátrio[46]. Uma vez elaborada, no entanto, não é minimamente aceitável ou possível a

eterna permanência intocada de uma constituição, devendo sofrer reformas e emendas para que possa, eficientemente, regular o

organograma político-administrativo estatal, atrelando-se às necessidades imperiosas de cada momento histórico e de adequação
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frente à realidade social.

 

3.5.Flexibilização do Marco pelo Constituinte Derivado

De peculiar importância, demonstra-se o poder constituinte derivado reformador. Este não goza dos mesmos caracteres e

atributos do originário e pode ser definido como o poder adquirido que possibilita a alteração, reforma e atualização do texto

constitucional diante das mudanças fáticas e sociológicas que venham a ocorrer. A presença de uma constituição extremamente

rígida e fossilizada redundaria em uma desatualização precoce e posterior substituição, pois logo não serviria para continuar a

regular as relações jurídicas do Estado, gerando instabilidades políticas.

Pode-se constatar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 60, apresenta um rol bem delimitado de regras para

que sejam implementadas mudanças no seu texto, o que possibilita classificá-la como uma constituição rígida. Dentre as limitações

constantes na Carta Magna, importante será discutir a possibilidade de alteração, no que tange aos direitos e garantias individuais,

pois não se pode aventar qualquer tipo de alteração normativa que afronte a carta constitucional.

 

3.5.1.      Ampliação do rol de Direitos e Garantias Fundamentais

Sem precisar recorrer a uma interpretação literal do texto, resta evidente que é admissível alterar os direitos e garantias

fundamentais pelo constituinte derivado, quando tal reforma se predispuser a aumentar o rol desses direitos. Esta é uma conclusão

lógica e racional a que se pode chegar, pois não há como ser declarada a inconstitucionalidade de uma modificação que sirva para

garantir e ampliar direitos.

Isto ocorreu, por exemplo, com a Emenda Constitucional n. 45/2004, ao adicionar o Inciso LXXVIII[47]. Assim, há o

aumento do rol de direitos fundamentais, alterando “cláusula pétrea” (direitos e garantias individuais), mas que não redundou em

inconstitucionalidade. Com isso, resta, portanto, afastado o mito de que as “cláusulas pétreas” são imutáveis, admitindo, sim,

alterações.

 

3.5.2.      Restrição do Rol de Direitos e Garantias Individuais

De forma diversa e demandando uma análise mais circunstanciada reside a questão da restrição, e não o simples

aumento, dos referidos direitos pelo constituinte derivado reformador. Este possível conflito que poderá ocorrer é consequência,

segundo Virgílio Afonso da Silva[48], de:

[...]  um modelo que amplia a extensão do âmbito de proteção dos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, o conceito de
intervenção estatal,  é um modelo que deve estar pronto para lidar com um problema decorrente dessa expansão: a colisão entre
direitos e a necessária restrição deles em algumas situações.

Assim, poder-se-ia levantar o seguinte questionamento: seria possível restringir direitos e garantias individuais, uma

aparente limitação material expressa, via emenda constitucional? Sobre o tema, pode-se afirmar que:

[...]  mesmo na mais intransigente doutrina constitucionalista, nenhum texto constitucional é apresentado como possuindo valor de
axioma imutável. Mesmo quando a Constituição é reconhecida como base da ordem jurídica,  também é compreendida como obra
de entendimento e vontade. Do ponto de vista filosófico, ela traz portanto as marcas tanto do espírito humano [...]  como da
finitude de toda obra humana -  o que explica a necessidade de recorrer, em certos casos, à interpretação das regras e seu
reajuste, segundo necessidades históricas ou sociais.[49] (grifou-se)

Diante da pergunta anteriormente formulada, é possível elencar duas modificações efetuadas e que não foram reputadas

inconstitucionais, uma vez que, malgrado redutoras de direitos e garantias individuais, não foram propostas tendentes a abolir tais

direitos. Assim, é imprescindível salientar a importante distinção entre a mera redução do rol de direitos e garantias, que tem sido
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reputada constitucional, inclusive por decisões do Supremo Tribunal Federal, e a emenda tendente a abolir referidos direitos. Esta

última, é que tem sido reputada inconstitucional, sendo passível de questionamento através da impetração de mandado de segurança,

no STF, pelo parlamentar, para sustar o andamento de propostas de emendas com tal teor.

Acerca da plausibilidade de emenda constitucional que venha a restringir direitos e garantias individuais, e apontando no

sentido da sua constitucionalidade, cita-se o escólio de Pedro Lenza[50], malgrado esteja a abordar, no seguinte fragmento, a

questão da separação dos poderes (outra chamada cláusula pétrea) quando afirma que:

[...]  deve-se deixar bem claro que a PEC, [...]  não fere a regra do art.  60, § 4º, III (cláusula pétrea da Separação de Poderes). Isso
porque a limitação do poder de reforma não se restringe à impossibilidade de alteração da matéria definida pela doutrina como
“cláusula pétrea”. A regra deve ser lida no sentido de ser vedada não a reforma, mas a reforma “tendente a abolir” . (grifou-se)

Ainda sobre o tema, em momento posterior de sua obra, o mesmo autor retorna à questão da emenda constitucional que

restringe direitos e garantias individuais, abordando, neste caso, especificamente, o tema da redução da maioridade penal[51], ao

asseverar que:

[...]  a nossa posição é no sentido de ser perfeitamente possível a redução de 18 para 16 anos, uma vez que apenas não se admite a
proposta de emenda (PEC) tendente a abolir direito e garantia individual.  Isso não significa, como já interpretou o STF, que a
matéria não possa ser modificada.

Reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, o direito à inimputabilidade, visto como garantia fundamental, não deixará de
existir. [52] (grifou-se)

Diante do que foi exposto, resta claro que, mesmo sendo considerado como direito individual o marco etário imposto pelo

art. 228 da Constituição Federal, não há óbice ou inconstitucionalidade na sua redução ou flexibilização, através de emenda

meramente restritiva de tais direitos, mas não tendente a aboli-los.

Ainda referente à hipótese de reforma constitucional via emenda para restringir direito individual, é possível referir a

suposta invasão efetuada aos direitos dos aposentados e pensionistas por conta da aprovação da Emenda Constitucional n. 41/2003,

que estabeleceu contribuição previdenciária de inativos e pensionistas e modificou as regras de transição de aposentadoria dos

ocupantes de cargos efetivos que entraram no serviço até 16.12.1998.

Diante de tal modificação, considerada atentatória aos direitos e garantias individuais, foram ajuizadas ações diretas de

inconstitucionalidade pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP)[53] e pela Associação Nacional

dos Procuradores da República (ANPR). O questionamento das referidas ações diretas e os debates dos Ministros do Supremo

giraram em derredor da constitucionalidade, ou não, da referida emenda por possível ofensa aos direitos adquiridos de tal segmento

social. Não pode ser olvidado que o direito adquirido é uma das vertentes do princípio da segurança jurídica (direito adquirido, ato

jurídico perfeito e coisa julgada), expressamente consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, numa votação não muito acirrada, sete votos a quatro, o egrégio Tribunal Supremo reputou constitucional a

cobrança de contribuição aos inativos e pensionistas, instituída pelo art. 4º, da EC n. 41/03[54]. Esta decisão é a reafirmação de que

são constitucionais emendas que modifiquem, ou mesmo restrinjam direitos e garantias individuais, sem, contudo, serem tendentes a

abolir referidos direitos.

Por fim, como forma de respaldar a constitucionalidade da flexibilização proposta por intermédio de emenda

constitucional, mesmo sendo restritiva de direito individual, pode-se ainda colacionar o entendimento em relação ao sigilo epistolar

de presos em penitenciárias. Não há dúvidas de que a Carta Magna confere expressamente, no art. 5º, inciso XII, ao preso, mesmo

provisório, o resguardo do sigilo de correspondência. Além disso, a Lei 4.898, de 1965, institui ser abuso de autoridade o mero

atentar contra tal sigilo efetuado por um sujeito que seja considerado como autoridade pública. Contudo, este direito fundamental é

corriqueiramente “violado”, tendo alguns presos suas cartas abertas por ordens de agentes e diretores de estabelecimentos prisionais.

Alegava-se que haveria o respaldo para tanto na Lei 7.210, de 1984, a Lei de Execuções Penais, pois o parágrafo único
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do artigo 41[55], constituiria um autorizativo legal à imposição de tais medidas restritivas de direito. Chamado a se pronunciar

sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal não reputou inconstitucional a restrição ao direito individual do preso este

comportamento, pois o sigilo epistolar não poderia servir para facilitar o cometimento de crimes. Assim se pronunciou o Ministro

Celso de Mello[56]:

A administração penitenciaria, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da
ordem jurídica,  pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art.  41, parágrafo único, da Lei n.
7.210/84, proceder a interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do
sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas.

Assim, vê-se, in casu, que houve a restrição de um direito individual expressamente disposto no catálogo de direitos

fundamentais por via legislativa infraconstitucional ordinária. Desta forma, não há o que justifique não poder ser implementada uma

medida restritiva pelo legislador constituinte derivado. Se uma mera lei ordinária pode restringir direitos individuais, por que não

pode ser utilizada uma emenda constitucional com a mesma finalidade? Disto, resulta a conclusão de que a (in)constitucionalidade

de uma medida restritiva de direitos individuais deve ser efetuada diante do caso concreto e da análise circunstanciada, sendo uma

decorrência da restringibilidade dos direitos fundamentais.

Além disso, a possível flexibilização do marco presuntivo absoluto de incapacidade criminal vigente na atual legislação

penal, caso venha a ser introduzida via poder constituinte derivado reformador, não pode ser considerada inconstitucional, vez que

continuará a tutelar a “fragilidade do imaturo que reclama cuidados especiais”[57] e que ainda não apresenta a consciência para

entender o caráter ilícito do fato praticado ou capacidade de determinar-se de acordo com tal entendimento.

O que se propõe, com o presente trabalho, é alcançar jovens infratores que já apresentem o citado discernimento e que

tenham capacidade de atuar em conformidade com tal. Deve-se ter em mente que a teleologia dessas normas protetivas da criança e

do adolescente é tutelar indivíduos que ainda não alcançaram a devida maturação psicológica, ou seja, aqueles que possam ser

reputados como “imaturos”. A imposição de reprimenda criminal a um sujeito sem maturidade seria não só inconsistente, visto que

não teria serventia alguma do ponto de vista da repressão especial positiva, tendo-se em vista que o jovem não apresenta o

necessário discernimento nem consciência sobre o ato praticado, como redundaria em uma responsabilização objetivada.

Assim, a possibilidade de imprimir penas a jovens que apresentem capacidade e consciência, malgrado ainda não tenham

alcançado a idade biológica adotada como marco etário, não fere a finalidade das normas, vez que os sujeitos que não apresentem a

“idade psicológica”, pericialmente aferível, não serão alvos da imposição de penas, continuando a ter sua situação jurídica

estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, estaria sendo respeitada a Constituição, e a possível emenda

seria, tão-somente, restritiva de direitos e garantias fundamentais, e não “emenda tendente a abolir” tais direitos, uma vez que ainda

continuar-se-á a tutelar os indivíduos que foram idealizados como potencialmente protegidos pelas referidas normas, pois:

[...]  se a constituição [...]  deve interagir com a realidade político-social de onde ela provém, é mais do que natural que as normas
que a compõem devem estar abertas aos acontecimentos sociais para acompanhar a sua evolução e adaptar-se às transformações
sociais. [...]

Assim, uma Constituição só pode ser compreendida como um sistema jurídico aberto[58] de regras e princípios.[59]

Reitera-se que a inimputabilidade do menor de dezoito anos encontra-se assegurada no artigo 228 da Constituição

Federal, ou seja, não está disposta no catálogo expresso de direitos fundamentais (artigos 5º a 17, da CF). Desta forma, não é a

conclusão mais acertada afirmar que estaria este artigo abrangido pela passagem constitucional onde se afirma que não serão alvo de

emendas tendentes a abolir direitos e garantias individuais, pois, não seria este um direito fundamental expresso. Mesmo que direito

individual fosse, já restou afastada, pelos fundamentos anteriormente apresentados, a tese de que não seria possível alterá-lo por

emenda constitucional. Por fim, ainda que fosse a flexibilização considerada inconstitucional por reduzir direitos individuais, não há

qualquer ofensa à teleologia das normas protetivas, uma vez que o imaturo continuará a não ser atingido pela reprimenda penal, pois

isto irá recair apenas sobre aqueles que demonstrem capacidade de determinação no caso concreto, o que se coaduna com os
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ditames constitucionais.

 

3.6.(In) Constitucionalidade de Normas Constitucionais Originárias

É amplamente difundido o entendimento de que não é possível a declaração de inconstitucionalidade de normas

constitucionais originárias, por serem decorrentes do trabalho efetuado pelo poder constituinte originário. Esta certeza que se faz

sobre o tema resulta de inúmeros trabalhos doutrinários, dentre os quais o de George Burdeau ao afirmar os caracteres do poder

constituinte originário, e de várias decisões da Suprema Corte afirmando a impossibilidade de tal declaração de

inconstitucionalidade.

Contudo, deve-se analisar a questão do decurso do tempo e a consequente desatualização de alguns trechos da Carta

Magna, pois “Uma Constituição, portanto, obterá sua legitimidade não apenas do fato de ela existir juridicamente, mas do processo

de refletividade coletiva sobre os valores coerentes de uma sociedade que a produziu.”[60]. Assim, diante da ausência de

atualização formal por intermédio de emenda constitucional, como ocorre com a manutenção do marco presuntivo absoluto de

incapacidade criminal, seria negligente não afirmar que consagrar essas imutabilidades não mais condiz com o atual

desenvolvimento constitucional.

Apresenta Otto Bachof, ao discutir a questão da inconstitucionalidade destas normas constitucionais, posicionamento

próximo ao que foi aqui afirmado ao asseverar:

O meu objectivo foi simplesmente mostrar que a afirmação, muitas vezes feita demasiado precipitadamente, da “impossibilidade
lógica” de normas constitucionais inconstitucionais (ou, de qualquer modo, inválidas) não resiste à análise.[61]

No entanto, em vista da particular missão de integração da ordem constitucional, será lícito admitir também como possível que
normas singulares da Constituição se tornem automaticamente obsoletas, quando as mesmas, em conseqüência da mudança da
situação real, já não puderem cumprir a sua função integradora, e porventura comecem até a desempenhar uma função
desintegradora . Põe-se, porém, a questão de saber se pode dizer-se então que essas normas tornaram daí em diante
“inconstitucionais”, ou se não será mais exacto falar aqui simplesmente de uma “cessação de vigência”.[62] (grifou-se)

A partir dos conceitos de constituição em sentido formal e material apresentados pelo autor, passa a defender a distinção

entre a inconstitucionalidade quando ocorrer por infração direta ao que se encontra escrito no texto constitucional, o que ele

denomina de “infracção da Constituição escrita (formal)”[63], e aquela inconstitucionalidade tida como resultante de uma

“infracção do direito constitucional material não escrito”[64]. A lição do referido professor tem serventia para que se possa afirmar

que a continuação da imutabilidade do marco presuntivo de incapacidade criminal, considerando-o como um direito individual e

cláusula pétrea, caso assim seja considerado, pode ser atualmente visto como uma inconstitucionalidade decorrente de infração ao

direito constitucional material não escrito.

Assim, dentro desta idealização na busca pela atualidade do texto constitucional para que não perca a legitimidade,

fazem-se importantes as observações feitas por Juarez Freitas[65]:

No centro do dilema entre legalidade e legitimidade, o juiz há de posicionar-se de modo transdogmático, na busca de um sistema
jurídico aberto, epistemologicamente, à sociedade que, em regra,  deslegitima os logicismos formais de todas as correntes
positivistas  que desprezam os princípios fundamentais, garantidos e assegurados na própria Constituição.  Tais princípios, a
propósito, exigem que a legalidade se subordine à legitimidade, esta última consagrada por estes mesmos princípios,  aos quais se
deve garantir a maior eficácia, sob pena de reduzi-los a meros enunciados retóricos, sem a efetividade concreta que a sociedade
tanto solicita. (grifou-se)

Assim, a manutenção deste limite etário, tão-somente por ter sido efetuado pelo trabalho do constituinte originário, já não

mais condiz com os anseios do meio social circundante, o  que é denominado de direito constitucional material não escrito

decorrente dos desejos do corpo social, estaria, pois, inconstitucionalmente violando “princípios constitutivos não escritos do sentido

da Constituição”[66]. Como forma de evitar tal discrepância atualmente vigente, necessária se faz a flexibilização do marco

presuntivo e absoluto de incapacidade criminal disposta no Texto Maior, uma vez que ser eivado de inconstitucionalidade é o pior

dos vícios que uma norma pode ostentar. Além disso, deve ser salientado o necessário atrelamento normativo presente no texto
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constitucional, pelo menos em parte, aos anseios manifestados pelo corpo social, sob pena de perda da legitimidade das normas

abstratamente postas, pois:

[...]  uma teoria da interpretação constitucional deve encarar seriamente o tema ‘Constituição e realidade constitucional’ – aqui se
pensa na exigência de incorporação das ciências sociais e também nas teorias jurídico-funcionais, bem como nos métodos de
interpretação voltados para atendimento do interesse público e do bem-estar geral .[67] (grifou-se)

Por conta disso, não deve ser relegada a premente necessidade da democratização da interpretação constitucional e a

hermenêutica constitucional da sociedade aberta, conforme defendido por Peter Häberle, ao afirmar que “é impensável uma

interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas”[68]. Isso é apenas uma consequência do que ocorre

nos países da América do Sul, pois aqui se constata uma longa tradição ligada ao autoritarismo que termina por manter a

“interpretação constitucional evolutiva[69], através do Poder Judiciário, em limites extremamente contidos”[70].

O meio social modificou-se de tal forma, sem o devido acompanhamento do texto presente na Carta Magna, no que tange

à responsabilização criminal do menor, que já é possível visualizar a desconformidade e atraso das normas no tocante às relações

sociais que pretende promover a normatização. Assim, não se pode olvidar que a “conformação da realidade da Constituição torna-

se também parte da interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa realidade”[71]. Destarte, não pode ser relegado a

segundo plano o alvedrio social, sendo mais do que pernicioso este continuado fechamento normativo à realidade, uma vez que:

A ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas a consequência dessa necessidade, por todos defendida, de
integração da realidade no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade pluralista.[72]

Assim, quer seja por considerar o atual marco presuntivo de incapacidade criminal inconstitucional, mesmo que imposto

pelo constituinte originário, quer seja pela perda de legitimidade decorrente do transcorrer dos anos e do superveniente descompasso

normativo diante da realidade social circundante atualmente posta, faz-se evidente a ilação de que mudanças são mais do que

necessárias para o fortalecimento e continuação da regulação normativa pelos textos abstratamente idealizados.

 

4.      Considerações Finais

Diante de tudo quanto foi exposto, pode-se chegar às seguintes ilações:

A. A mera redução da maioridade penal não é o objetivo do presente trabalho, pois isto poderia terminar possibilitando a

imposição de penas a indivíduos que ainda não completaram a maturidade psicológica, o que, sem dúvida, é repugnável e contrário

aos ditames constitucionais, ferindo princípios fundamentais e objetivos albergados por nossa Carta Magna. Por meio da

flexibilização do marco legal presuntivo e absoluto de incapacidade criminal será possível infligir sanções, tão-somente, a jovens

infratores que, malgrado ainda não tenham atingido a idade limite, apresentem o necessário discernimento e capacidade de

determinação, o que possibilitaria uma satisfatória resposta punitiva estatal a tais sujeitos.

Assim, não se mostra como o comportamento mais condizente pretender apenas diminuir o marco, pois isto geraria um

duplo erro: primeiro porque iria fazer incidir o mais gravoso instrumento punitivo estatal sobre indivíduos que ainda não

apresentam a idade psicológica para tanto, o que se mostra claramente inconstitucional e ilegal, pois terminaria por ferir a teleologia

das normas protetivas do menor infrator; e, em segundo lugar, porque continuaria a não albergar indivíduos delitivos que já

alcançaram a capacidade e discernimento, mas não serão alcançados, pois foi irracionalmente atribuído um novo marco etário,

menor, é verdade, diminuindo as chances de isso ocorrer, mas ainda deixando sem a devida responsabilização criminal aqueles

sujeitos que já se demonstrem aptos a fazer incidir a punição penal.

B. Para promover a requerida flexibilização, será preciso recorrer à hermenêutica transdogmática e pospositivista,

desatrelada a antigas concepções sistêmicas em que a interpretação constitucional e legal ficavam adstritas apenas ao quanto
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disposto no texto da norma, o que ensejava um formalismo excessivo. Com a análise individual dos casos concretos apresentados,

será utilizado o viés idealizado por Theodor Viehweg com o método tópico-problemático, partindo-se, pois, dos problemas, e não

das normas abstratamente colocadas.

C. Por constar na Constituição Federal um artigo que delimita objetivamente a idade requerida para que se possa fazer

uso do aparato punitivo penal, para ser possível ocorrer a proposta de flexibilização do marco de inculpabilidade será necessária a

modificação do Texto Maior via emenda constitucional. Conforme amplamente debatido e fundamentado, não haveria quaisquer

óbices ou inconstitucionalidades em uma deliberação pelo legislador constituinte derivado neste sentido.

A inimputabilidade do menor de dezoito anos encontra-se assegurada no artigo 228 da Constituição Federal, não estando

disposta no catálogo expresso de direitos fundamentais (artigos 5º a 17, da CF). Mesmo que direito individual fosse, já restou

afastada a tese de que não seria possível alterá-lo por emenda constitucional. Por fim, ainda que se considere a inconstitucional a

flexibilização por reduzir direitos individuais, não há ofensa à teleologia das normas protetivas, uma vez que o imaturo continuará a

não ser atingido pela reprimenda penal, pois esta irá recair apenas sobre aqueles que demonstrem capacidade de determinação no

caso concreto, o que não se mostra como inconstitucional.

D. Restou comprovado que, com o implemento da flexibilização do atual marco presuntivo de incapacidade criminal, a

teleologia das normas constitucional e legais sobre a inimputabilidade não deixarão de ser devidamente respeitadas, uma vez que

não irá ocorrer a incidência do gravoso aparato punitivo penal sobre indivíduos que ainda mereçam tal proteção, uma vez que não

alcançaram a idade psicológica (maturação psicológica) adequada para ter suas condutas criminalizadas e sofrerem as penas

impostas. Para os que já apresentam o limite etário requerido, continuará a viger o atual sistema biopsicológico, qualquer que seja o

marco objetivamente positivado por Política Criminal.

E. A isonomia e proporcionalidade têm sido relegadas em nome de uma pseudotutela de indivíduos que, em tese, ainda

não teriam atingido a maturidade psicológica, mas, em verdade, já detêm a total consciência da ilicitude do fato que cometem ou a

capacidade de determinar-se de acordo com tal entendimento, podendo, e devendo, responder criminalmente pelas condutas que

praticaram. Deve-se ter, todavia, extrema cautela para que esta forma de responsabilização não venha a ser uma vindita imposta nos

casos de grande repercussão e clamor público, sem que seja satisfatória e exaustivamente analisado o discernimento do jovem

delituoso.

O sistema punitivo aplicável às crianças e adolescentes imposto pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente e pelo Código Penal encontra-se em dissonância com os anseios e alvedrios dispostos no corpo social circundante; faz-

se necessária a readequação normativa para que tal sistema não perca totalmente a sua legitimidade, transformando-se em nada mais

que folhas de papel escritas.

F. Não mais adianta continuar com um sistema antigo, ultrapassado e que já se mostra totalmente descolado do meio

social circundante. A dogmática penal não deve estar restrita a belas e brilhantes elucubrações teóricas abstratas, apartadas do meio

em que estão insertas. Não se pode continuar a ter o medo de inovar, tem-se de ser ousados e desapegados a estas irracionais

escoras, amplamente combatidas no presente trabalho, para que se possa não só readequar como reaproximar o discurso jurídico-

penal à realidade que o cerca, evitando a sua completa introspecção.

Para identificar a capacidade de compreensão e discernimento que possibilitará a responsabilização criminal do menor

infrator, os juristas precisarão buscar a solução para o problema da imputabilidade em outras disciplinas, sendo imprescindível

recorrer à transdisciplinariedade, não mais se restringindo ao isolamento jurídico que ainda grassa neste meio acadêmico.
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constituintes.” (grifos no original) (BARROSO, Luís Roberto. Op cit. p. 146.)
[70] Idem. p. 147.
[71] HÄBERLE, Peter.  Op cit. p. 24.
[72] Idem. p. 30-31.
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A DEMOCRACIA MODERNA E A FUNDAMENTAÇÃO REPUBLICANA 

DEMOCRACY AND THE MERITS OF MODERN REPUBLICAN

Michel Mascarenhas Silva
Newton De Menezes Albuquerque

RESUMO
A democracia moderna forja-se da síntese contraditória entre os valores participativos oriundos
da antiguidade grega e a recepção do sistema representativo acatado pela modernidade.
Unidade sintética que está longe de redundar na elaboração de um modelo político e
institucional homogêneo, de facto universalista, pois a diferente ponderação entre os
fundamentos privatistas contidos no Estado de Direito, liberal e representativo, conjumina-se em
graus diversos com o espectro público dos direitos econômicos, políticos e culturais dimanados
das pressões populares no âmbito da realidade capitalista. Porém o que é certo que a tensão
entre os fundamentos democráticos da ordem política e o sentido autocrático da propriedade
privada e do mercado no capitalismo permanecem mais atuais do que nunca. A percepção do
conflito entre os proclamos publicistas da ordem democrática e a tendência sigilosa dos
meandros do poder nas sociedades de mercado – captado entre outros por Norberto Bobbio –
atualiza com certa dramaticidade a necessidade do fortalecimento dos processos de controle
social sobre o poder. Daí a emergência na atual conjuntura do princípio republicano de
estruturação do Estado, buscando re-tematizar a transparência das instituições e dos atos dos
agentes públicos frente a cidadania. Este é a questão central do presente artigo, onde se intenta
problematizar a centralidade e a complementaridade entre democracia e república, evidenciando
os limites, ou mesmo, a impossibilidade da convivência entre fundamentos democráticos e
republicanos dos vincos entre sociedade e Estado e os paradigmas clássicos do liberalismo
representativo. 
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Direitos; Política; República; Responsabilidade. 

ABSTRACT
Modern democracy is forging synthesis between contradictory values participatory from the
ancient Greek and receipt of the representative system complied by modernity. Synthetic unity
which is far from lead in drafting a model policy and institutional homogeneous, indeed
universal, because the different weighting of privatizing the fundamentals contained in the rule
of law and liberal representative conjoined in varying degrees with the specter of economic
public political, cultural and emanate from popular pressure within the capitalist reality. But what
is certain that the tension between the democratic foundations of the autocratic political order
and a sense of private property and market capitalism remains more current than ever. The
perception of conflict between the publicists proclaimed democratic order and secretive tendency
of hegemonic power in market societies - among others captured by Norberto Bobbio - updates
with somewhat dramatically the need to strengthen the processes of social control over the
power. Hence the emergence at this juncture of the republican principle of structuring the state,
seeking to re-develop the theme of transparency in institutions and acts of public officials
against citizens. This is the central question of this article, which brings to question the centrality
and complementarity between democracy and republic, showing the limits, or even the
impossibility of coexistence between democratic foundations and Republicans crease between
society and State and the paradigms of classical liberalism representative.
KEYWORDS: Democracy;Rights;Political;Republic;Responsibility
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Introdução
 
            O indivíduo necessita do espaço público e este, por sua vez, é formado da interação entre os
indivíduos e suas distintas inscrições no âmbito da vida social e comunitária, marcado pela distinção de
papéis e perspectivas no espaço amplo, complexo e contraditório do Estado-Nação moderno. A dialética
entre o sentido unitário das estruturas territoriais, administrativas e políticas da burocracia estatal e as
plúrimas demandas da sociedade civil condensa-se na cristalização da fórmula canônica do Estado
Democrático de Direito. Daí a tensão interna, permanente, entre a preocupação normativa, objetivada na
instituição do constitucionalismo que conflui na formação do Estado Democrático de Direito; e as lutas
sociais por maior participação, universalização e conquista de direitos fundamentais, sempre em contínuo
movimento instituinte de novas realidades.  
 

Neste sentido, podemos compreender a democracia como tendo um significado para além da
conceituação clássica das formas de governo ou mesmo da configuração do Estado, pois aquela se
identifica fundamentalmente com os processos de fortalecimento da autonomia social do povo e de
construção de mecanismos auto-gestionários de poder, mesmo quando eventualmente conflitem com os
limites do instituído representado no Estado.  Contudo, a tentativa dos liberais de eclipsar a democracia em
sua forma representativa, conformando-a aos interesses “gerais” promovidos pelo capitalismo e a
propriedade privada, revela-se cada vez mais frágil. Principalmente por se saber da tendência ínsita do
capitalismo para o particularismo e tutela dos valores do individualismo possessivo, apartando-se assim
das exigências do interesse público. Somente com o revigoramento da soberania política e dos
fundamentos republicanos do Estado, a partir do estabelecimento de uma nova hegemonia ético-política –
superadora dos corporativismo de interesses - podem-se coibir ao menos os influxos privatistas presentes
no Estado Capitalista hodierno. 

 
Valores republicanos que estão diretamente relacionados à responsabilização política e jurídica das

autoridades e dos cidadãos perante os destinos da sociedade e do Estado, assim como da socialização dos
processos de construção do poder e de seus códigos. Socialização do poder que, por sua vez, requer
alterações profundas das estruturas políticas e jurídicas, mas, notadamente das relações econômicas de
repartição dos meios de produção e da renda.

 
Ademais se deve salientar que a reentronização do discurso republicano nos tempos presentes,

nasce da necessidade de se re-equilibrar o exercício da democracia com a noção de dever do indivíduo,
que, por sua vez, requer a percepção das relações integrativas que este mantém com a comunidade política
e os valores públicos da transparência e do controle do poder. Pois se a democracia confunde-se com o
poder constituinte e re-instituinte do real, forjando novos direitos para a cidadania; a república, por sua
vez, enfatiza a imprescindibilidade dos compromissos que todos precisam ter com a defesa da prevalência
do interesse público e da imprescindibilidade dos conflitos que alberga, posto que é do reconhecimento do
conflito como elemento  republicano intrínseco que se produz a fiscalização mútua entre os atores
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políticos.
 

O trabalho em epígrafe apresenta como problema a questão da expectativa criada em torno da
democracia em sua feição representativa como única via de desenvolvimento político na
contemporaneidade, e como tal “axioma” do liberalismo, mostra-se lacunoso diante do tamanho dos reptos
de nosso tempo. Insuficiências doutrinárias e debilidades de engenharia institucional que retoma a
necessidade de estabelecer nexos mais orgânicos entre a conseqüente defesa de uma democracia
substantiva e o desenvolvimento de um espírito republicano que tonifique os mecanismos de controle
finalístico do Estado, das instituições e dos cidadãos, restringindo o peso do mercado sobre suas decisões.

 
            De fato, a questão é que hoje se fala muito em democracia e pouco em república. O entendimento
e a difusão dos elementos que formam um governo democrático é muito maior em relação a abordagem
dada ao sentido de república, pouco se sabendo sobre o que é ser um cidadão e um governante
republicano. O pior,  dada a tendência formalista e despolitizadora dos conteúdos egressos da política
mediados pelo neoliberalismo hodierno, pode-se observar a redução da república um simples expressão de
acatamento as normas procedimentais que prescrevem eleições periódicas, assim como, uma ritualística de
“controles” meramente exteriores da conduta dos agentes políticos e administrativos. 
 
            Estabelecer que a democracia moderna, notabilizada por sua forma representativa e pela pressão do
capital, não pode existir a contento sem a república é o principal motivo e objetivo do presente trabalho.
Entender a razão dessa assertiva passa, inexoravelmente, pela conceituação de democracia e república, e
pelo entendimento da relação de complementaridade material e ética existente entre ambos, ultrapassando
a abordagem fenomênica, procedimentalista e positivista da democracia liberal.  
 
 
1. A  Democracia semântica: problemas e desafios.
 
            A democracia na modernidade e na contemporaneidade assume ares de indeterminação crescente,
pois distintos autores pertencentes a espectros ideológicos muitas vezes antagônicos, convergem para
apologia exterior dos seus valores formais. No caso específico dos liberais, a argumentação em favor da
democracia constrói-se na maioria das vezes em um plano abstrato, metafísico, onde o reconhecimento
grandiloquente dos direitos fundamentais da democracia não se compatibiliza com a incidência de
mecanismos institucionais eficazes no interior da realidade concreta em que se gesta a sociedade civil e as
condições econômicas e materiais da reprodução da vida das maiorias. Daí a nítida percepção da
incongruência entre generalização retórica da democracia e o cotidiano cada vez mais desigual, opressivo e
por isso mesmo antidemocrático da sociabilidade capitalista.
 
               Dificuldades que se avolumam, quando inimigos históricos da democracia parecem aderir à
semântica democrática, buscando apropriar-se da repercussão legitimatória de seus valores, o que
confunde ainda mais a já confusa maioria das pessoas. O que gera um esvaziamento do conteúdo da
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democracia, quando não de sua desmoralização, pois o que se vê na contemporaneidade é a tendência da
identificação da “vida democrática” com a permissividade, a licenciosidade amoral perante a dominância
dos interesses privados. 
 

Aliás, um dos desafios maiores do pensamento político moderno é conseguir estabelecer mediações
institucionais que dêem efetividade ao interesse público, tendo em vista o pulular incoercível do
privatismo burguês que tudo assola e submete. Afinal de contas vivemos em uma época em que a
realização do homem-indivíduo se consuma no espaço fetichista do mercado e da “realidade” virtual da
imagem própria da “sociedade do espetáculo” como bem tematizou Guy Debórd. Diferentemente do que
ocorria na Grécia Antiga ou mesmo em Roma, onde a universalidade da política figurava como instância
central, doadora de sentido a totalidade do mundo, ao mesmo tempo que se identificava- como menciona
Hannah Arendt – a esfera privada com a “privação” do direito político de participar da formulação dos
destinos da Cidade-Estado.

 
 Realidades grega e romana que consubstanciam exatamente os valores clássicos da democracia e

da república respectivamente, daí a recorrência com que nos momentos de crise epocal, de transição de
períodos históricos tumultuosos, se retorna ao exame e aos influxos do estuário político, jurídico e
filosófico antigo. Inspiração freqüente que atualiza entre nós a crença no fundamento da vida em comum, e
a possibilidade concreta de criarmos vínculos mais orgânicos, comunitários entre os homens.  

 
A modernidade liberal cinzelada pelas forças do mercado estabeleceu uma nova forma de

racionalização do poder, a partir do qual o Estado se justifica, e é acatado em razão da positivação
exclusiva dos direitos individuais. Dimensão oligárquica sobre o qual se estriba uma democracia de
poucos, fundada na construção consensual do poder “pelos de cima” e coercitiva em relação “aos de
baixo”.  Pois é partir da dominação burguesa lastreada no reconhecimento da soberania impessoal do
mercado que se processa a construção mitológica da democracia pelos liberais. Ao invés da política e de
seus elos intersubjetivos de vontade, sempre re-instituintes do real, decorrência da potência reiteradamente
criadora do mundo que lhe é subjacente, o que passamos a ter com o liberalismo e sua concepção
absenteísta de Estado, é o delineamento de uma democracia sem conteúdo, blindada a participação da
maioria trabalhadora, que nem sequer possuía direito ao sufrágio, e apologética ao princípio supremo dos
princípios liberais, a intocabilidade da propriedade privada. Somente com a entronização do sufrágio
universal e com ampliação temática dos direitos fundamentais incorporando ao seu bojo a questão relativa
à equalização material das oportunidades entre os cidadãos, se pode fomentar minimamente as condições
para existência de uma democracia possível nos marcos da sociedade capitalista. Democracia que não seja
somente “semântica”, objeto de manipulação sofística ou presa às determinações unilaterais do mercado,
mas uma democracia eminentemente subversora, capaz de “detonar” perenemente processos de
relegitimação radical do poder, sem perder o sentido da responsabilidade política e jurídica no exercício da
atividade governativa.  Daí a necessidade ingente da fusão de horizontes hermenêutica entre democracia e
república, repactuando as bases do entendimento dos valores do Estado Democrático de Direito na
contemporaneidade.
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Contudo, se de um lado devemos combater o individualismo possessivo e da absolutização da

propriedade privada que se produziu da consecução do Estado liberal de Direito, de outro lado, faz-se
necessário reconhecer a necessidade de tutelar e valorizar os direitos individuais concernentes à
objetivação da personalidade do homem. Até mesmo porquê, nas sociedades capitalistas contemporâneas,
uma das maiores ameaças produzidas por seu aparato tecnocrático de dominação, refere-se  a restrição da
personalidade do indivíduo. Herbert Marcuse em seu Tecnologia, guerra e fascismo já havia flagrado a
nova fase de desenvolvimento capitalista, cada vez mais marcado pela prevalência de formas tecnológicas
de poder, que através do discurso da competência busca uniformizar a vida social, impondo seus padrões
culturais, estéticos e de consumo sobre a sociedade civil.  O que atualiza a crítica de Marx sobre a
alienação presente na sociedade de produção de mercadorias, que não só acarreta desigualdade, mas
também afronta a possibilidade do livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo.  

 
Neste sentido o estabelecimento de falsas polaridades ou dicotomias entre direitos individuais, civis

e direitos políticos e sociais, carece de substância, pois o maior empecilho para a universalização dos
direitos fundamentais do homem é a própria realidade do capitalismo e de sua tendência omnívora de tudo
transformar em mercadoria. A viabilização dos direitos individuais e civis, também pressupõe a ação da
sociedade que se faz Estado – próprio da lógica democrática - criando e positivando direitos e novas
prerrogativas para os seus detentores; mas pressupõe, por sua vez,  a estruturação institucional republicana
que lembre para além dos desejos da maioria, a imprescindibilidade do cumprimento das
responsabilidades republicanas. Especialmente naquelas circunstâncias em que se faz imprescindível
estabelecer limites para que a maioria eventual, contingente, não esmague as possibilidades da constituição
de novas maiorias no âmbito da democracia. Por isso, faz-se importante a tessitura de instituições políticas
e jurídicas que protejam por meio de regras claras, os processos de ascensão ao poder, e de transparência
das decisões que acontecem no seu interior. A preocupação dos clássicos favoráveis à república sempre se
voltou para o problema da contenção sobre quem exerce o poder, seja este uma única pessoa ou a maioria
do povo como é peculiar a democracia. Crítica que Platão já havia feito em relação as deficiência da
democracia grega, onde os ‘desejos’ da maioria se contraporiam segundo aquele pensador às virtudes
racionais do agir político.

 
No caso concreto, analisando o mundo que vivemos o grande repto é de como compatibilizar

participação democrática com a manipulação privatista do povo pelos aparatos do mercado e da
“comunicação” capazes muitas vezes de desqualificarem a democracia a partir da obediência formal,
exterior aos ritos democráticos. Pois vivemos em um mundo reificado, crescente submetido ao guante
quantitativo do dinheiro e dos códigos do “ter” sobrepondo-se, quando não negando o “ser”. Fazer com
que o povo saiba decidir para além da imediaticidade dos “desejos”, articulando sua práxis instituinte com
o sentido do dever para com o futuro, inclusive das novas gerações conforma-se como algo indeclinável
para todos que se entendem como republicanos e democratas. Só por meio de construção de instituições
democráticas e republicanas, se conseguirá estabelecer condições para a edificação de uma ordem ética.
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Assim, o problema de como redimensionar os vínculos labéis entre esfera privada e pública,
superando exacerbações ou diques intransponíveis entre ambos, é uma tarefa árdua da reflexão política e
jurídica de nosso tempo.   Conciliar o ideal de virtú republicana, de “victa ativa” democrática, com o
regurgitar dos interesses encerrados no particularismo privado, requer uma sociedade e um Estado
complexos, capazes de delimitar distintos compromissos e lógicas contraditórias no espaço político e
jurídico. 

 
            Entretanto, re-elaborar o arcabouço da política e do direito contemporâneo combinando ao ideal da
virtude indissociável do interesse público com as demandas prosaicas dos interesses particularistas das
classes, organizadas com base na disputa pelo excedente econômico produzido pelo capitalismo, pressupõe
o resgate do discurso do universalismo ético, sob pena de ficarmos aferrados a dicotomias esteréis.
Universalismo ético este que não deve ser abordado mediante o apelo a veia metafísica, ou da procurar de
um sujeito político e epistêmico neutro, acima das disputas de interesse mundanos, capaz de mediar e
tratar “igualmente” os contendores sociais. Mas sim, do reconhecimento de que a ordenação das
instituições precisa ser autonomizada da interferência das pressões econômicas e materiais da ordem
capitalista que incidem na desigualização e hierarquização social dos homens.  Só se pode pensar em
condições minimamente igualitárias de produção e reprodução do poder, bem como, de fiscalização
rigorosa dos detentores do poder, se formos capazes de vedar o espaço político das injunções dos códigos
que lhe são estranhos. Ou seja, para se estruturar uma democracia republicana, promotora da virtú
participativa e do dever perante os outros que integram a comunidade política, faz-se imprescindível, a
“privatização” da ordem privada. Com o perdão da redundância, o isolamento da lógica da propriedade
privada e seus influxos sobre as demais dimensões normativas da vida social, exigem que se erijam
instituições fortes, pautadas na constituição de fundos sociais distributivos da propriedade e da renda, e na
tutela da igualdade política material entre os indivíduos. Aliás, o próprio liberalismo político já predicava
que o exercício da democracia, mesmo a representativa, requer o mínimo de condições materiais para
viabilizá-la, daí porque tais autores condicionarem a participação política ao fato de todos os cidadãos
serem detentores de propriedade.
 

       Maquiavel, a despeito dos ataques insidiosos que recebe, soube como ninguém flagrar o âmago
do que significa a constituição de uma ética pública e de como isso só se faria possível através da
afirmação republicana do Estado. Pois, o grande pensador florentino sabia que são as instituições que
tornam possível a virtude, e não o pretenso esclarecimento de alguns eleitos. Instituições que para se
tornarem efetivas, verdadeiramente republicanas, vinculativas do dever das autoridades que detém maiores
poderes, precisam do vigor praxeológico de uma democracia verdadeira, de um povo ativo. Afinal se
democracia e república são coisas distintas, também é verdade que não existe democracia sem república,
nem república sem democracia genuína.

 
2. Democracia e república: uma dialética necessária
 
            A democracia notabiliza-se entre todas as outras formas de ordenação das relações entre
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governantes e governados pelos laços de identidade entre os mesmos, o que redundaria  em um predomínio
dos mecanismos de coordenação do que subordinação na compreensão dos processos  de produção do
poder nas sociedades contemporâneas.[1] Por esta noção, os governados não são súditos, mas sim
cidadãos, e não obedecem, mas permitem a conservação do poder pelos governantes. Estes, por sua vez,
não são os donos do poder, exercendo-o em nome do povo, verdadeiro titular da soberania, sendo
encarregados funcionais pela organização da sociedade e pela proteção do interesse público. Ao exercer
sua função, o governante é apenas detentor do poder, como se fosse um fâmulo da posse sobre ele.[2]
 
            A principal característica da democracia é a igualdade de participação e a liberdade de expressão.
Essa participação, por sua vez, leva à defesa de direitos, cuja meta é influenciar as ações de governo, e à
necessária transparência. No fundo, a democracia nunca deixou de ter estes estandartes, seja a democracia
ateniense ou a moderna. Define-se a democracia como sendo o “regime político no qual a soberania é
exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos, que exercem o sufrágio universal”.[3] Assim, a
democracia tem por personagem principal o povo, que participa ativamente da vida pública.
 

Conforme frisado, a democracia se baseia em dois elementos: a liberdade e a igualdade. Como
regime de liberdade, “a democracia se caracteriza como um regime de franquias, garantidor da plenitude
individual e hostil, portanto, a toda idéia de privilégio e submissão”. Entre os corolários da liberdade
estão a segurança de direitos, a impessoalidade no exercício do poder, a prudência e a publicidade. Quanto
a igualdade, significa que a democracia não pode ser um regime de franquias, isto é, não pode implicar
apenas nas declarações de direitos. Como forma de assegurar a igualdade e não apenas a liberdade, deve
ser estabelecido, ao lado das franquias, “certas providências relativas ao uso nocivo da liberdade, que
consiste no seu emprego anti-social, anti-igualitário”. Hoje a principal causa de desigualdade é o fator
econômico, aspecto resultante da prática liberal geradora do capitalismo. A liberdade e a igualdade
formam um sistema de limitações recíproco, procurando sempre o equilíbrio entre o individualismo,
oriundo da liberdade, e o socialismo, surgido da igualdade.[4]

 
            Aos elementos da democracia – liberdade e igualdade – é possível acrescentar, hoje, a dignidade.
Se a democracia, embora com o sistema de frenagem recíproco proporcionado pela liberdade e pela
igualdade, não for temperada com a dignidade, estará ela sempre fadada a deixar de lado sua principal
razão de ser: o bem-estar do ser humano. Para que a dignidade possa ser assegurada num regime
democrático é preciso a presença de três fundamentos: o reconhecimento de valores personalíssimos,
inerentes a toda pessoa, que não podem ser relativizados; o respeito a liberdade espiritual; e a participação
efetiva e ativa dos indivíduos na formação da vontade política.[5]
 

Joseph A. SCHUMPETER apresenta, em seu conceito de democracia, dois importantes aspectos, o
das decisões políticas e o bem comum, ao afirmar:[6]

The eighteenth-century philosophy of democracy may be couched in the following definition: the democratic
method is that institutional arrangement for arriving at political decisions which realizes the common good by
making the people itself decide issues through the election of individuals who are to assemble in order to carry
out its will.[7]
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Assim, o conceito de democracia como governo do povo, pelo povo e para o povo é superficial,
servindo apenas para dar uma breve noção e iniciar a educação de base sobre o tema, não sendo ele
definitivo nem completo, não estando no compasso dos elementos que devem compor o ideal democrático.
Desse modo, efetuando a junção de todos os elementos originais e atuais da democracia, pode-se
conceituá-la como sendo o regime baseado na liberdade, na igualdade e na dignidade, viabilizando
eleições diretas para a escolha de representantes, permitindo a mais ampla possível participação nos
processos decisórios e a transparência, assegurando direitos individuais, visando a realização do bem
comum. A principal característica da democracia é, portanto, o desejo individual consubstanciado nos
direitos assegurados. Tais desejos vão desde a participação para a formação dos caminhos políticos até o
exercício de direitos individuais.

 
Enquanto que na democracia o fator humano e individual parece como figura central, na república

o que prevalece é o senso comum, o bem de todos. Apesar do bem comum ser também objetivo final da
democracia, este escopo somente será alcançado se o poder, exercido democraticamente pela classe
política, formada pelos representantes eleitos pelo povo, for posto em prática respeitando o interesse
coletivo. Nesse sentido, a república serve para prevenir e combater os desvios no exercício do poder. Para
que isso ocorra, a república apresenta como pano de fundo a responsabilidade e a responsabilização.
Sendo regime baseado precipuamente na liberdade, a democracia não se caracteriza apenas na liberdade
dos cidadãos, mas, em certa medida, também confere liberdade no exercício do poder. Esta dose de
liberdade deve ser exercida com responsabilidade. E o desvio da liberdade no exercício do poder, fazendo-
se mau uso dele em benefício próprio ou de outrem, deve levar a responsabilização dos envolvidos.

 
            Fazendo a aplicação da liberdade dos servidores do Estado, cujo sentido também se relaciona com
os representantes eleitos, relacionando-a com a responsabilidade, pressuposto da república, ensina John
Stuart MILL:[8]

Deviam ser responsáveis perante a lei pela violação de regras, e as próprias regras deviam ser estabelecidas pela
legislatura; a autoridade administrativa central apenas supervisionaria a sua execução, e, caso não fossem
adequadamente postas em prática, apelaria, de acordo com a natureza do caso, ou ao tribunal, para que este fizesse
cumprir a lei, ou ao eleitorado, para que se livrasse dos funcionários que não as tivessem executado de acordo
com o seu espírito.

 
            Stuart MILL chama a atenção para o fato da possibilidade de uma dupla responsabilização para o
caso de desrespeito das regras e do espaço público, sendo a primeira de natureza jurídica, pela aplicação
das sanções previstas em lei, e a segunda de cunho político, oriunda do eleitorado que pode desprezar estes
representantes. Note-se que tanto a sanção jurídica quanto a política possuem como pressuposto a
atividade de controle.

Importantíssimo para a república como realidade política fática é a educação para a cidadania e
para a preocupação com a coletividade, fatores frisados por PLATÃO no diálogo entre Sócrates e
Glauco:[9]

A lei não visa o bem-estar absoluto de uma só classe de cidadãos, mas ao contrário procura que no Estado este
seja alcançado com a concórdia entre todas a classes, seja por meio da persuasão, seja pela coação, obrigando a
todas a repartir entre si a contribuição que cada uma delas está em condição de trazer para a coletividade. Se a lei
assim os torna cidadãos, seu objetivo não é o de deixá-los livres para fazer o que quiserem, mas de obrigar a cada
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um a colaborar para a concórdia do Estado.
 
Se nós, por meio de uma tal educação e de tal exercício, tomarmos homens bem estruturados no corpo e no
espírito, a própria justiça não nos haverá de censurar e haveremos de salvar a república e o governo.

 
            Para PLATÃO, a república pressupunha a cidadania que, por sua vez, não poderia dispensar a
educação para o seu exercício, formando homens que procurariam acima de tudo proteger e dar sua
contribuição ao espaço público. O oposto da república, dentro da estrutura estatal, é a monarquia.[10] Mas
em sentido axiológico, seu oposto está na busca desenfreada dos desejos individuais em detrimento do
interesse público, resultando na corrupção. Sobreleva os comentários de MAQUIAVEL em sua obra
Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio, frisando ele aquilo que forma a essência do espírito
republicano e seu oposto – a corrupção:[11]

Considerando todos os aspectos desta questão, seria difícil decidir a quem confiar a guarda da liberdade, pois não
se pode determinar com clareza que espécie de homem é mais nociva numa república: a dos que desejam adquirir
o que não possuem ou a dos que só querem conservar as vantagens alcançadas.

           
            Vamos supor, em primeiro lugar, uma cidade que chegou ao estado máximo de corrupção, onde a questão
se apresenta com toda a força de sua dificuldade. Onde o desregramento é universal, não há leis nem instituições
que o possam reprimir. De fato, os bons costumes só podem ser conservados com o apoio de boas leis, e a
observação das leis exige bons costumes. Além disto, as leis e instituições estabelecidas na origem de uma
república, quando os cidadãos eram virtuosos, se tornam insuficientes quando eles começam a se corromper. E se
os acontecimentos determinam alterações nas leis, como o mais comum é que as instituições não se modifiquem, a
legislação nova fica sem efeito, já que as instituições originais cedo as corrompem. (Grifo aditado)

 
Os verbos desejar e querer não são usados a toa. Eles dão a dimensão do universo individualista,

egoísta, em que o homem busca seus próprios interesses não se preocupando com o espaço público. Esses
desejos caracterizam o espaço democrático, pois é nele que se asseguram direitos e a participação dos
indivíduos. Mas esse desejo, se desmedido, pode resultar em práticas de desvios e de corrupção. Em
contraposição, o autor usa os vocábulos instituições e virtuosos como antídotos para evitar tal situação
danosa para o estado e para a sociedade. De fato, o espaço público, formado pelas instituições
legitimamente estabelecidas, é protegido se cidadãos e governantes têm o espírito republicano. Este, por
sua vez, se origina da virtude. Para KANT, a república é a melhor forma de Estado, possuindo
conseqüências práticas, destinando comandos tanto aos governantes quanto aos cidadãos. Segundo ele,
uma Constituição é legítima e republicana quando manifesta a vontade do povo e não de indivíduos ou de
grupos particulares. Para que a liberdade política seja assegurada é preciso que a esfera pública se
mantenha imune a influências particulares ou privadas.[12]

 
Assim, pode-se conceituar a república como sendo o regime baseado na virtude e na

responsabilidade, na proteção e no respeito ao interesse público, impedindo as influências individuais ou
particulares sobre os assuntos de natureza pública, sendo o exercício do poder originado da vontade
popular. A república, uma vez genuinamente estabelecida, tem como conseqüência o combate aos desvios
e a corrupção, inserindo no povo o senso de respeito à coletividade por meio da educação, das leis, dos
costumes e das instituições. A principal característica da república é, no entanto, a responsabilidade.

 
A conclusão de MAQUIAVEL se deu, então, no seguinte sentido:[13]
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É necessário ser um homem de bem para reformar a vida política e as instituições de
um Estado; mas a usurpação violenta do poder pressupõe um homem ambicioso e
corrupto. Assim raramente acontecerá que um cidadão virtuoso queira apossar-se do
poder por meios ilegítimos, mesmo com as melhores intenções; ou que um homem mau,
tendo alcançado o poder, queira fazer o bem, dando boa utilização ao poder que
conquistou com o mal. Do que acabo de dizer, transparece a dificuldade, ou mesmo a
impossibilidade, de manter o governo republicano numa cidade corrompida, ou de ali
estabelecê-lo.

           
            Na verdade, as palavras de MAQUIAVEL resumem a contradição e a tensão entre a democracia e
a república, pois na abertura dada pela democracia é que se torna possível o aparecimento da ênfase ao
interesse individual, sendo o espírito republicano aquele que deve temperar os excessos democráticos,
evitando as agressões ao interesse público pelo mau uso do poder.Ou seja, não obstante as diferenças
ontológicas entre os conceitos democracia e república, os dois convergem para o propósito de estabelecer
mecanismos de controle teológico sobre o seu uso, evitando que o poder feche-se sobre si mesmo, 
tornando-se mero instrumento de afirmação tecnológica da força. A bem da verdade, depreende-se dos
dois conceitos uma certa dose de complementaridade dialética, onde  o fundamento secular do poder das
maiorias e das potencialidades instituintes da política, magnificadas na democracia são temperadas pela
preocupação com os valores da virtude pública e coma coibição imprescindível dos mecanismos sigilosos
de produção do poder inerentes a sociedade moderna e sua racionalidade fundada na especialização
burocrática da díade conhecimento e poder.   Tendência ao segredo que se faz mais intensa nas sociedades
capitalistas regidas pelo domínio autárquico da propriedade e do poder privados, assim como pelos
mecanismo representativos, que tornam a relação entre governantes e governados  um tanto frouxa,
inorgânica, abstrata na capacidade de efetivar mecanismos de submissão do Estado e das instituições á
vontade ética, democrática e republicana, dos seus cidadãos.
 
 
3. Estado de Direito Liberal, sistema representativo e a despolitização da Democracia e da
República.
 

O liberalismo costuma argüir a impossibilidade da estruturação de mecanismos de participação
direta do povo nas democracias procedimentais modernas, devido a complexificação crescente da
sociedade civil e de suas demandas, o que, por sua vez, resulta no apoderamento inevitável do poder pela
burocracia enquanto corpo especializado de funcionário dotados de saberes e tecnologias específicos.
Diferentemente da democracia na antiguidade grega, forjada da entrega dos homens-cidadãos a esfera
pública argumentativa, onde deliberavam sobre os seus destinos e os valores maiores do bem-comum, na
contemporaneidade o que observamos é um eclipsamento do homem-indivíduo na esfera particularista do
consumo privado, transformando a política em uma mera resultante de interesses que se esbatem
cegamente.

 
O sistema representativo, então, limitou, em relação ao modelo ateniense, a participação popular,

pois o povo passou a ser chamado apenas para eleger seus representantes. A democracia se intermediária,
ou seja, representativa, sendo facultada ao povo a participação adicional, fora do momento eleitoral, por
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meio das instituições, associações e outras vias democráticas. Perdeu a democracia o viés personalíssimo
que caracterizava a participação e o exercício do poder diretamente pelo povo, assim como sentido
universalista e ético de que se revestia. Afinal para os gregos o reconhecimento mútuo só se viabiliza
através da política, não sendo admissível para o homem voltar-se para suas idiossincrasias, nem toldar o
terreno da pólis com injunções estritamente pessoais.

 
Na modernidade liberal, contudo, o interesse privado revoluciona a dicção tradicional da política na

antiguidade, ou mesmo na idade média, pois o indivíduo passa a se constituir  com referência indissolúvel
da fundamentação do poder. Interesses privados que adquirem singularidade teórica, particularmente com
o advento da teoria contratualista anglo-saxã de Thomas Hobbes e Locke. Com tais autores dá-se vazão a
uma reflexão política e jurídica inovadora, onde o consenso presumidamente “democrático” de suas teses
radica-se na tutela dos direitos a priorísticos da a8utonomia privada do indivíduo-burguês. Ora a única
maneira de legitimar um poder fundado na lógica atomística, apolítica dos interesses privados, estranhado
dos vínculos intersubjetivos com que era compreendida a política clássica, era através da reabsorção do
instituto da representação proveniente da idade média.  Representatividade liberal que nos seus primórdios
não se coadunava muito bem com a idéia de partidos, posto que a noção de representatividade casava-se
com o apelo mítico a nação enquanto  corpo homogêneo identitário acima das classes e das disputas
econômicas pela apropriação das riquezas e do poder.

 
Porém, mais tarde a reboque da representatividade, vieram os paridos políticos, atividade

associativa e organizativa necessária para ligar os indivíduos que pretendem representar o povo a um
idealismo ou corrente política.

 
Discorrendo acerca da representação, Max WEBER indica que a mesma ocorre quando as ações

dos representantes são imputadas aos seus eleitores, devendo ser por eles consideradas como legitimas e
vinculantes. O maior problema enfrentado pela representatividade é justamente a despersonalização do
eleitorado no exercício do poder, ou seja, a frágil presunção de que a ação do representante significa a
vontade do povo, pois fica o eleito livre para decidir segundo o seu próprio desejo. É o que WEBER chama
de representação livre:[14]

O representante, em regra eleito (eventualmente designado, formalmente ou de fato, por rodízio), não está ligado a
instrução alguma, mas é senhor de suas ações. Seu dever consiste em seguir as convicções próprias objetivas e não
os interesses de seus delegantes. A representação livre, neste sentido, é não raramente a conseqüência inevitável
de insuficiência ou falha das instruções. Em outros casos, porém, constitui o sentido autêntico da eleição de um
representante, o qual é então o senhor de seus eleitores, e não o “servidor” deles. Adotaram especialmente esse
caráter as modernas representações parlamentares, as quais têm em comum, nesta forma, a objetivação geral –
vinculação de normas abstratas (políticas, éticas) – que é a característica do poder legal.

 
De acordo com o ensinamento de WEBER, a representação democrática, por meio da qual ocorre o

exercício do poder por interposta pessoa, acabou transformando a participação popular em regra abstrata e
na prática inatingível, pois nos momentos de decisão o que acaba prevalecendo é a vontade do
representante que se posiciona conforme suas próprias convicções e não as de seus eleitores. O
representante se torna, então, o senhor dos eleitores, e não o contrário, como em deveria ser.

Em relação aos partidos políticos, WEBER, após analisar seus objetivos e estruturas, chega a
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seguinte conclusão:[15]
Isto significa que as atividades políticas estão nas mãos de a) líderes e quadros de partido, ao lado dos quais b)
aparecem membros de partido ativos, ..., enquanto que c) as massas não ativamente associadas (de eleitores e
votantes) são apenas objetos de solicitação em tempos de eleição ou votação (“simpatizantes” passivos), cuja
opinião só interessa como meio de orientação para o trabalho de propaganda do quadro de partido em casos de
luta efetiva pelo poder.
 

Sobre o financiamento dos partidos, implicando, por óbvio, o das campanhas políticas, pontua o
sociólogo Max WEBER:[16]

            Economicamente, o financiamento do partido é uma questão de importância central para o modo como se
distribui sua influência e para a direção que suas ações tomam materialmente; isto é, se ele provém de grande
número de pequenas contribuições das massas, ou de mecenato ideológico, de compra (direta ou indireta)
interessada ou de tributação das oportunidades proporcionadas pelo partido ou dos adversários subjugados.

 
Os eleitores, no sistema representativo partidário, significam apenas o meio de legitimar a chegada

dos candidatos ao poder, fato este que pode levar a máculas em seu exercício, fomentando ainda mais a
ausência do espírito republicano nos representantes que podem fazer uso do espaço público para, em vez
de promovê-lo e protegê-lo, promover seus próprios interesses. Diante desse quadro, dos eleitores se exige
não apenas a participação no momento de exercer o sufrágio, cujo sistema de eleições deve ser justo e
livre, mas no período compreendido entre as eleições.[17] A democracia não pode ser monista, isto é,
apenas na investidura do representante no poder, mas sim dualista. Para a dualista, a participação popular
não existe apenas no ato de escolher e votar, levando a uma participação institucional regular onde o povo
controla e exige resultados.[18] Admitir que a democracia existe apenas no momento das eleições,
significa dizer que “no período entre eleições, todas as verificações institucionais sobre os vitoriosos
elegíveis são presumidamente antidemocráticas”.[19]

O sistema representativo e seus necessários partidos políticos trazem consigo maiores exigências
tanto de quem vota (direitos políticos ativos / jus sufragii) quanto de quem é votado (direitos políticos
passivos / jus honorum). Para os primeiros exige-se maior interesse e participação políticas, assim como
controle e acompanhamento de seus representantes (princípio democrático). E dos segundos se espera a
aplicação da responsabilidade e de verdadeiro espírito público, cuidando de zelar pelo interesse coletivo
(princípio republicano). No entanto, a representação e os partidos políticos apresentam grandes
dificuldades para aquiescer estes dois princípios, especialmente pelos desafios enfrentados pela democracia
moderna e sua forma representativa, como as decisões tomadas por maioria simples e ausência de
participação popular.[20] Hans Peter SCHNEIDER discorre acerca dos problemas enfrentados pela
democracia moderna que afetam o interesse republicano:[21]

Pero precisamente este carácter plantea nuevos problemas. Y es que el destino del moderno sistema
parlamentario está íntimamente ligado a la evolución futura del Estado de partidos. El egoísmo de partido, la
corrupción de los partidos, el desencanto a los partidos y, por último, incluso el tédio hacia los partidos inciden
directamente em la capacidad de funcionamiento y la fuerza de integración de los órganos parlamentarios,
debilitando y desacreditando incluso el mismo principio de representación. Por el contrario, una política de
partidos realista, objetiva e íntegra fortalece la autencidad y credibilidad del parlamentarismo. También el
fracaso de los partidos políticos es corresponsable, junto a otros factores, de que decisiones parlamentarias
tomadas por mayoría no sean aceptadas o lo sean bajo protesta, porque no han informado a tiempo ni de forma
clara y honesta, porque no han argumentado de forma convincente ni consecuente, porque no han actuado de
forma flexible ni han atendido adecuadamente las necesidades del ciudadano.
 

Em adição a questão econômica, já apontada por Max Weber, SCHNEIDER aponta a influência do
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capital sobre as questões políticas, levando ao egoísmo e a corrupção partidária, que resultam na
debilidade e no descrédito do princípio da representação, cabendo ao próprio cidadão comum combater
esse egoísmo, procurando se inserir no conceito de república, desenvolvendo em si e na sociedade o
espírito republicano.[22]

Parece que hoje o principal entrave para a boa fruição de uma democracia republicana é a ganância
e o capital, sendo que muitos políticos se utilizam do poder para manter seus monopólios e oligopólios, e
muitos particulares que com eles se relacionam para investir em campanhas visando retorno certo dos
cofres públicos. No ensinamento de Hans Peter SCHNEIDER:[23]

Si las dificultades existentes en el sistema de partidos, en el propia concepción de los partidos y en su relación
con  la ética política, no son sólo transitorias, sino que se trata de obstáculos institucionales y organizativos,
deberá plantearse a largo plazo una reforma de la legislación de los partidos (p. ej., mediante la ampliación de
los derechos internos de las minorias), en una  democratización del derecho electoral (extendiendo las
candidaturas), así como en una mayor autonomía del mandato (p. ej., fortaleciendo los derechos de los
diputados). De esta forma se conseguirá garantizar la pervivencia del Estado representativo de partidos también
en un futuro. [...] Sin embargo, no son los partidos los únicos que manifestan déficits notables de
representatividad democrática. Incluso los Parlamentos manifestan estos déficits.

 
Grande parte do egoísmo e do individualismo que permeia a atitude política de representados e

representantes é originado pelas regras do capitalismo. De fato, a política foi inundada pela doutrina
liberal, aparecida justamente no retorno da democracia, por volta do final do século XVII, cuja
característica primordial diz respeito ao elemento capital e a despolitização, este último como fenômeno
resultante da redução do poder regulamentador do Estado sobre as relações privadas. No Manifesto do
Partido Comunista, Karl Heinrich MARX e Friedrich ENGELS chamaram a atenção para as influências
danosas do capitalismo sobre a senso político, acabando por desferir perigoso golpe sobre o espírito
republicano pela inserção da busca desenfreada do lucro:[24]

            Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia era acompanhada de um progresso político
correspondente. [...]; a burguesia, a partir do estabelecimento da grande indústria e do comércio mundial,
conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O governo moderno não
é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa.[...] Fez da dignidade pessoal um
simples valor de troca; substituiu as numerosas liberdades, conquistadas com tanto esforço, pela única e
implacável liberdade de comércio. Em uma única palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e
políticas, colocou uma exploração aberta, cínica, direta e brutal.
 
Tudo o que era sólido evapora-se, tudo o que era sagrado é profanado e os homens são, finalmente, obrigados a
encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas.  

 
Por conta da influência do capitalismo, a democracia se tornou mais impessoal e distanciou o povo

da política, sendo mais importante a lei da sobrevivência pecuniária do que os assuntos públicos. Se a
democracia sempre foi o regime dos desejos, hoje este fator é ainda mais notório pela necessidade do
capital e pelo destaque destinado aos direitos humanos, estando abertas as portas para a busca desenfreada
pelo interesse individual. A democracia se tornou o regime cujo sistema econômico viabiliza quem tem
oportunidade, sendo este o objetivo maior das pessoas dentro da concorrência elevada e do aumento
populacional.[25]

Neste sentido, releva o ponto de vista de Alain TOURANE:[26]

A consciência de cidadania enfraquece-se porque muitos indivíduos se sentem mais consumidores do que
cidadãos e mais cosmopolitas do que nacionais ou, pelo contrário, porque alguns se sentem marginalizados ou
excluídos da sociedade – com efeito, têm o sentimento de que, por razões econômicas, políticas, étnicas e
culturais, não chegam a participar dela.
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A democracia, assim enfraquecida, pode ser destruída a partir de cima – por um poder autoritário – ou a partir de
baixo – pelo caos, violência e guerra civil – ou a partir de si mesma – pelo controle exercido sobre o poder pelas
oligarquias ou partidos que acumulam recursos econômicos ou políticos para impor suas escolhas a cidadãos
reduzidos ao papel de eleitores.

 
Conseqüência desse quadro nocivo é que a noção de soberania do povo deixou de ser tão

insofismável e a política passou a ser determinada pela estrutura. O povo, componente essencial das
sociedades, foi maculado pelo interesse capitalista. Quem chama a atenção para este fato, fazendo menção
a Marx, é o filósofo e pensador italiano Antônio GRAMSCI:[27]

Poder-se-á observar quantas cautelas reais Marx introduz em suas investigações concretas, cautelas que não
poderiam encontrar lugar nas obras gerais. Entre estas cautelas, como exemplos, pode-se citar as seguintes: 1) A
dificuldade de identificar em cada caso, estaticamente (como imagem fotográfica instantânea), a estrutura; de fato,
a política é – em cada caso concreto – o reflexo das tendências de desenvolvimento da estrutura, tendências que
não se afirma que devem necessariamente se realizar. Uma fase estrutural só pode ser concretamente estudada e
analisada após ter superado todo o seu processo de desenvolvimento, não durante o próprio processo, a não ser
por hipóteses (e se declarando, explicitamente, que se trata de hipóteses). 2) Disto se deduz que um determinado
ato político pode ter sido um erro de cálculo por parte dos dirigentes das classes dominantes, erro que o
desenvolvimento histórico, através das “crises” parlamentares governamentais das classes dirigentes, corrige e
supera: o materialismo histórico mecânico não considera a possibilidade de erros, mas interpreta todo ato
político como determinado pela estrutura, imediatamente, isto é, como reflexo de uma real e duradoura (no
sentido de adquirida) modificação da estrutura. O princípio do erro é complexo: pode se tratar de um impulso
individual motivado por um cálculo errado, bem como, também, de manifestações das tentativas de determinados
grupos ou grupelhos para assumir a hegemonia no interior do agrupamento dirigente, tentativas que podem
fracassar.
3) Não se leva necessariamente em conta que muitos atos políticos são motivados por necessidades internas de
caráter organizativo, isto é, ligados à necessidade de dar coerência a um partido, a um grupo, a uma sociedade.
Isto é evidente, por exemplo, na história da Igreja Católica. Se se pretendesse encontrar, para todas as lutas
ideológicas no interior da igreja, a explicação imediata, primária, na estrutura, se estaria perdido: muitos romances
político-econômicos foram escritos por esta razão. É evidente, ao contrário, que a maior parte destas discussões
são ligadas a necessidades sectárias, de organização.

 
E GRAMSCI conclui:

Se se observa bem, deve-se chegar à conclusão de que o ideal de qualquer elemento da classe dirigente é o de
criar as condições nas quais os seus herdeiros possam viver sem trabalhar, de renda. Como é possível que uma
sociedade seja sadia quando se trabalha para estar em condições de não mais trabalhar? Já que este ideal é
impossível e malsão, isto significa que todo o organismo está viciado e doente. Uma sociedade que afirma
trabalhar para criar parasitas, para viver no chamado trabalho passado (que é uma metáfora para indicar o trabalho
atual dos outros), destrói, na realidade, a si mesma.

 
            Gramsci chama a atenção para a estrutura política como influenciada pela sociedade, sendo que a
esta designou como superestrutura. Estrutura e superestrutura têm entre si uma relação de coordenação, e
não de subordinação. Ao concluir que a sociedade se encontra viciada e doente, destruindo a si mesma, o
faz com base nos efeitos que o capital tem sobre ela, fato este que reflete na política. Apesar da teoria de
Gramsci culminar com o fim do Estado pela absorção dele (estrutura) pela sociedade (superestrutura),
serve ela, até que essa profecia não se concretize, para demonstrar a influência que a sociedade capitalista
e individualista exerce negativamente sobre a política e sobre o Estado, resultando num elevado déficit do
espírito republicano.[28]
 

 
4. O princípio republicano e a necessária refundação do Estado Democrático de Direito.
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A liberdade individual, essência do ideal democrático, se implementada sem controle e
responsabilidade, pode levar a corrupção do estado republicano. Isso faz lembrar as palavras de George
ORWELL:[29]

Durante duzentos anos serramos, serramos e serramos o galho sobre o qual estávamos sentados. E no final, muito
mais depressa do que alguém jamais previra, nossos esforços foram recompensados e despencamos. Mas,
infelizmente, houve um pequeno engano. O que nos aguardava lá embaixo não era, no final das contas, um
canteiro de rosas, mas uma fossa sanitária entulhada de arame farpado.

Notou-se que, sendo o regime da liberdade e do exercício de interesses individuais, que resultariam
em direitos assegurados pela maioria, não pode a democracia viabilizar a permissividade. Terem os
indivíduos o direito de participação não significa o desprezo para com o interesse público. Não se pode
admitir, da parte dos representantes do povo, desvios no exercício do poder pela usurpação da coisa
pública em benefício do interesse individual. Especialmente a partir da democracia representativa é que se
nota tal possibilidade de desvios. Também é a partir dela que recebe maior destaque a tensão entre o
interesse público e o interesse privado, amadurecida por séculos de exercício do poder estatal. É neste
ponto que se nota a necessidade de contrabalançar a democracia com o princípio republicano. Apesar de
criada e exercida desde Roma, a república ganha importância com a democracia representativa como
forma de evitar desvios no exercício do poder pelos representantes do povo.
            Enquanto que a democracia é regime simpático, tendo em vista buscar a liberdade, a igualdade, a
garantia de direitos, a transparência e a participação popular, seu elemento moderno, a representatividade,
exigiu, mais ainda do que debaixo do império romano, uma consciência republicana. Apesar de ser mais
dirigido aos seus representantes, a noção de república é também exigida dos indivíduos, assim como o foi
nos primórdios do Estado. Enquanto que a democracia impulsiona os direitos, a república freia o exercício
deles com o escopo de proteger o bem público.
            Essa tensão existente entre o espaço público, cuja importância é contida na noção de república, e a
esfera individual, contida na democracia, é que deve ser corretamente contrabalançada pelos governados e
pelos governantes, e pelo centro resultante – o Estado, cuja função continua basicamente a mesma, qual
seja, organizar o povo num determinado território, protegendo o interesse público e respeitando o privado.
            Jean-Jacques ROUSSEAU[30], analisando a tensão entre democracia e república, assinalou que
“não é bom que execute as leis quem as faz, nem que o corpo do povo desvie sua atenção dos objetivos
gerais para pôr em objetos particulares. A coisa mais perigosa que há é a influência dos interesses
privados nos negócios públicos...”.

A preocupação com a mistura entre a esfera individual e a pública não tinha razão de existir na
democracia ateniense, tendo em vista que o próprio povo decidia os assuntos relevantes da pólis. Mas essa
possibilidade de desvio da esfera pública em prol de si mesmo ou de pessoas de seu interesse passou a ter
pertinência e relevância a partir do momento em que a representatividade entrou na democracia. Com isso,
a democracia passou a ter a necessidade de incorporar a noção de separação da esfera individual da
pública, sendo esta protegida como algo a ser inatingível.

É bem verdade que a república teve seu início em Roma, onde são inúmeros os ensinamentos no
sentido de separar o Estado da religião e o Estado da esfera individual, especialmente da pessoa de quem
governa. Tanto que aos romanos é dado o mérito do desenvolvimento do Direito Privado colocando-o
claramente em contrapartida com o Direito Público ou estatal. Ao frisar o perigo da influência dos
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interesses privados nos negócios públicos, Rousseau indica justamente o malefício do mau uso da
liberdade do governo democrática, seja pelo governante ou pelo governado, em prol da esfera individual.

Com a democracia moderna, a aplicação do princípio republicano se mostrou ainda mais
necessária. A nova feição dada à democracia, notadamente pela inserção da representação, pelas mudanças
territoriais e inchaço burocrático do Estado, e o surgimento do voto clientelar, tornaram ainda mais
pertinente a noção de república. O voto clientelar, caracterizado pelo voto de favor, onde o eleitor não está
nenhum pouco preocupado com o interesse público, entregando a qualquer um o exercício do poder desde
que este lhe satisfaça uma necessidade puramente individual, ilustra bem o lado negativo da democracia
moderna. Somando-se o voto clientelar a outro fator que deve ser levado em conta – o financiamento
privado de campanha, verifica-se ainda mais a despreocupação com o interesse público. Pelo
financiamento privado de campanha o financiador faz um verdadeiro toma lá, dá cá, onde financiar a
campanha de um político representante tornou-se um investimento em que o retorno advirá com o dinheiro
público.

Diante desse quadro, as anotações feitas por BOBBIO sobre a democracia moderna, especialmente
as relacionadas ao não combate da concorrência entre elites para a conquista do voto e a falta de educação
para a cidadania, se tornam realmente pertinentes. Deixar que apenas as elites tenham acesso a serviços
públicos de qualidade e que a representatividade esteja em suas mãos, acaba na realidade transformando a
democracia em aristocracia. E a falta de educação para a cidadania deixa o sufrágio aberto às negociatas
espúrias que se preocupam apenas em satisfazer o interesse individual em detrimento do público.

A solução para estes males da democracia moderna está em entender que a democracia, apesar de
suas virtudes e pureza de ideal, não está imune às más influências e aos desvios do exercício do poder,
procurando temperar seus pilares, hoje ainda mais fundados nos direitos humanos e nos desejos, com a
noção de intocabilidade da coisa pública. Especialmente quando a participação popular, na democracia
moderna, ocorre através de intermediários, podendo os políticos, na condição de representantes e
procuradores do povo, desviar-se do correto exercício do poder, é que se mostra importantíssimo temperar
o princípio democrático com o espírito republicano. “O inimigo da república é o uso privado da coisa
publica. É sua apropriação como se fosse propriedade pessoal”.[31]

A república, significando coisa pública, é essencialmente mais nobre do que a prática política,
porquanto na primeira esteja a noção exata do interesse coletivo, debelando-se o interesse particular.
Quando um político é efetivamente republicano, ter-se-á a real representatividade dos interesses do povo.
Mas quando um político, ou a grande maioria deles, faz uso da função delegada pelo povo para governar
sem a exata noção de república, será verificada a corrupção, pois se verá o uso dos recursos públicos para
a realização de seus interesses particulares, envolvendo ai benefícios a parentes, amigos e financiadores.
Quando essa ausência de homens realmente republicanos, dotados de consciência para com o interesse
coletivo, é observada dentro da nação, constata-se o fomento da cultura de desvios dentro do regime
democrático. A falta dessa consciência e que eles, os que receberam do povo o poder para governar,
devem servir de exemplo para todos, acaba fomentando a manutenção de uma sociedade tendente ao
ilícito, fazendo essa classe política uso desse quadro para beneficiar a si e aos seus.
            Dois são os inimigos da república: o patrimonialismo e a corrupção. Pelo primeiro, há a
apropriação privada da coisa pública por políticos ou por quem tenha poder. Nele o representante entende
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o Estado como sua empresa, como bem e patrimônio pessoal. Em relação a corrupção, a mesma não se
resume a idéia de retirada de dinheiro público em benefício próprio ou de outras pessoas. Envolve a
inanição do Estado e dos serviços públicos de qualidade, levando ao atraso do povo e a não realização das
funções básicas do Estado que envolve a oferta de educação, saúde e segurança pública. Além disso, a
falta de respeito à república, refletindo a corrupção nos governados, pode ser vista pelo mau uso dos bens
públicos e pelo manuseio indevido do sufrágio.
            A república se caracteriza mais do que um formato dado ao governo. Seu objetivo é, reforçando o
sentido da democracia, incutir o espírito de proteção a coisa pública estabelecendo a responsabilidade pelo
uso, gerenciamento e manuseio dos assuntos de natureza pública.[32] Ela assegura a participação do povo,
fazendo com que o governante seja por ele eleito, colocando a participação popular como de domínio
publico, opondo-se, portanto, a monarquia e aristocracia.[33]

A principal característica da república é a responsabilidade. Inicialmente, esta foi entendida apenas
como de natureza política. Porém, com a chegada do capitalismo e o aumento da ganância, que hoje põem
em risco o bem público, a responsabilidade republicana é também financeira, orçamentária e patrimonial,
afetando tanto o governante e os servidores públicos quanto o particular contratado ou que mantém
negócios com o Estado.
            A democracia moderna veio, com base nos direitos humanos, como meio de combater o
absolutismo e assegurar o Estado de Direito. Mas a república surge para frear os desejos desmedidos, com
base em direitos declarados contra o Estado, responsabilizando aqueles que extrapolam o exercício dessas
prerrogativas. Sem república não há democracia válida, efetiva e eficaz, e sem democracia não é possível
existir república. Uma está imbricada na outra. Afinal, o direito individual não pode viver sem o bem
público, e o bem público não pode prescindir do bem-estar dos indivíduos.
             
Conclusão
 
            Observou-se neste trabalho que democracia e república necessitam uma da outra para a
sobrevivência do Estado de Direito, sob pena de existir um governo manco ou incompleto, que não realiza
a contento as duas funções estatais: a proteção do bem público e o respeito às garantia individuais. As
agruras aqui colocadas, acerca da democracia moderna, afetam a república, assim como os problemas da
república podem desacreditar a eficácia da democracia representativa. 

Conforme visto, modernamente não é mais possível que o povo tome para si a participação direta.
O sufrágio, pelo qual o povo escolhe seus representantes para o exercício do poder, é uma realidade da
qual não se pode mais fugir. Assim, é preciso que o sistema sofra mudanças para garantir tanto a
democracia quanto a responsabilização republicana dos encarregados do bem público, pois ou o sistema
muda para combater esses pontos negativos, ou sempre existirão países com o nome de repúblicas
democráticas, mas cuja realidade se mostra bem diversa da nomenclatura. Desse modo, entendemos ser
necessário o implemento de mecanismos que impeçam o registro de candidaturas de pessoas com a vida
pregressa maculada por atos ilícitos, ilegais e antiéticos; a impossibilidade de reeleição para mais do que
dois mandatos para parlamentares, e não apenas para os chefes do executivo; e o financiamento público de
campanha, assim como a reforma e o controle efetivo das licitações e contratações efetuadas pelo poder
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público. Na verdade, estas seriam apenas três medidas importantes que poderiam melhorar, mas ainda não
resolver definitivamente, o problema, impedindo manobras iníquas dos meios democráticos e do manuseio
indevido do bem público.
            O que é ainda mais importante, porém, é a consciência dos indivíduos em geral, componentes das
mais diversas sociedades e seus respectivos Estados, da necessidade de se educar as pessoas para a
cidadania e para a prática do espírito público. Saber as pessoas que não basta votar, pelo exercício regular
do sufrágio, e conceder poderes aos seus representantes, mas de acompanhar e controlar suas ações,
participando das instituições democráticas, públicas ou privadas, visando a efetiva e continua participação
na democracia e a proteção da república.
            Ter o povo a consciência de que a classe política sai de suas entranhas, de que não lhe cabe apenas
apontar defeitos, mas também ajudar na construção de uma sociedade mais justa e sadia, mais solidária, é
de suma importância para alcançar este objetivo. Nesse aspecto, a junção da democracia e da república e o
bom uso delas, levarão à proteção do interesse público, e não apenas do egoístico interesse individual.
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Zahar Editor, 2008. p. 67.
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[6] SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy. Delhi: Surjeet Publications, 2004.
p. 250.
[7] “A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressada da seguinte maneira: o método
democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas decisões políticas que realizam o bem
comum, cabendo ao próprio povo decidir, através da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-
lhes a vontade” (SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Tradução de Ruy
Jungmann. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. p. 305.
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pp. 187, 188.
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269.
[10] Enquanto que na república os governantes são investidos do exercício do poder por meio de eleições,
existindo para eles o dever de dar satisfação social e a possibilidade de responsabilização, a monarquia
resulta da hereditariedade pela linhagem familiar, não havendo controle sobre as atividades do monarca,
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nem transparência, nem responsabilização. Não há a distribuição das funções do poder, sendo ele
totalmente concentrado na pessoa do soberano. Não há cidadania, mas sim súditos. Não há espaço público,
mas sim a personificação do poder na figura do rei.
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[12] ANDRADE, Régia de Castro. Kant: a liberdade, o indivíduo e a república. In: WEFFORT,
Francisco C. (org). Os clássicos da política. 11ed. São Paulo: Ática, 2006. pp. 62, 63. v.I.
[13] MAQUIAVEL. Idem, p. 77.
[14] WEBER, Max. Economia e sociedade. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 4ed.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. p. 194. v.I.
[15] WEBER, Max. Idem, p. 188.
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A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICO-DELIBERATIVA DO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

THE DELIBERATIVE DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
JUDICIAL REVIEW 

Thiago Luiz D'Agostin Machado

RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise da legitimidade democrática do controle de
constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a ótica da democracia
deliberativa. Almejando uma análise profícua e inteligível, realiza primeiro uma aproximação do
que se entende hoje por democracia deliberativa, destacando seus três modelos mais distintos, o
substantivo, o procedimental e o cooperativo; e, então, firma uma compreensão do teor e
relevância do conceito de Estado constitucional. Ao debater sobre a legitimidade democrática da
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, enfatiza o grande valor epistêmico da democracia e
examina, diante deste, os dois principais argumentos contrários à mencionada legitimidade: o
contra-majoritário e o paternalista. 
PALAVRAS-CHAVES: Supremo Tribunal Federal; controle de constitucionalidade; democracia
deliberativa; valor epistêmico; legitimidade. 

ABSTRACT
This paper presents an analysis concerning the democratic legitimacy of the judicial review
effected by the Supremo Tribunal Federal, under a deliberative democracy perspective. Aiming at
a profitable and intelligible analysis, it first gives a general view of the current understanding on
deliberative democracy, highlighting the three most distinct models, the substantive, the
procedural and the cooperative; and then settles a comprehension of the content and relevance
of the Constitutional State. While debating over the democratic legitimacy of the Supremo
Tribunal Federal's jurisdiction, emphasizes the great epistemic value of democracy and
examines, at its light, the two main arguments against the democratic legitimacy of the Supremo
Tribunal Federal: the contra-majoritarian and the paternalistic ones. 
KEYWORDS: Supremo Tribunal Federal; judicial review; deliberative democracy; epistemic
value; legitimacy.

1 INTRODUÇÃO
 
Ao final do século passado, a partir de várias críticas às concepções agregativas e elitistas de
democracia, surgiu uma nova vertente democrática: a democracia deliberativa. Fundado
essencialmente num processo prévio de deliberação coletiva que chegaria a um resultado
racionalmente justificável para as decisões públicas, o modelo democrático-deliberativo, em que
pese suas leituras críticas variantes, apresenta-se sobremaneira adequado à garantia dos direitos
fundamentais. Estes, vale advertir desde logo, serão aqui entendidos como aqueles direitos
essenciais, intitulados direitos humanos, reconhecidos por cartas internacionais à medida que
passam a integrar a Constituição. Em outras palavras, cabe afirmar que direitos fundamentais
são, para o presente estudo, os direitos humanos constitucionalmente positivados.
 
Neste prisma, oportuno lembrar que os direitos fundamentais são garantidos por um Estado de
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Direito, que uma vez dispondo da Constituição como instância última, é também conhecido por
Estado Constitucional. É desta relação direta entre Constituição e direitos fundamentais que
emerge a tarefa precípua de um Tribunal Constitucional, qual seja, a defesa de tais direitos por
meio da jurisdição constitucional.
 
Assim, assevera-se a enorme relevância do controle de constitucionalidade em qualquer Estado
de Direito, hoje Estado Democrático de Direito, a buscar, por meio da democracia, a proteção
dos valores essenciais compartilhados na sociedade, em última análise, os próprios direitos
fundamentais.
 
No entanto, ao se observar o contexto brasileiro, vê-se que a jurisdição constitucional é realizada
por um órgão pertencente a um dos três poderes, que por diversas vezes age de forma muito
mais politizada que subordinada aos ideais democráticos, gerando intensa polêmica. Isso sem
levantar atenção às diversas críticas estruturais – número de ministros, método de escolha
destes, vitaliciedade do cargo – que pesam sobre o Supremo Tribunal Federal (STF).
 
Ademais, afirma-se que o STF, quando do próprio controle de constitucionalidade por ele
exercido – a despeito das questões estruturais mencionadas –, elege isoladamente a predomínio
de certos valores quando da ponderação de direitos fundamentais, suscitando o questionamento
quanto à legitimidade democrática de suas decisões, mormente ante esta nova compreensão
deliberativa de democracia.
 
Neste sentido, o presente estudo se propõe a discutir os limites ao controle de
constitucionalidade do STF à luz da vertente democrático-deliberativa. Para esse intento, o
trabalho se preocupará em conceituar a democracia deliberativa, estabelecendo brevemente as
diferenças atuais entre a democracia deliberativa substantiva, democracia deliberativa
procedimental e a democracia deliberativa cooperativa (2); em seguida, conceituará e
contextualizará para estes fins o Estado constitucional (3); apresentará, então, o valor
epistêmico da democracia, que será crucial à elucidação do problema em tela (4); logo após,
analisará a jurisdição constitucional realizada pelo STF (5); chegando, por fim, à análise da
legitimidade democrática do STF sob a ótica democrático-deliberativa (6).
 

 

2 DEMOCRACIA DELIBERATIVA
 
Premente a necessidade de uma fundamentação que oriente uma discussão razoável e profícua,
passa-se à introdução e ao esclarecimento dos principais tópicos deste estudo, ensejando a
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eliminação dos eventuais equívocos conceituais ou doutrinários.
 
 

2.1 TERMINOLOGIA E CONCEITO
 
A partir da observação do modo como procede a democracia ocidental, várias críticas foram
formuladas no sentido de ressaltar, principalmente, seu caráter agregativo e elitista. A
democracia representativa do século passado – e, infelizmente, ainda a atual – mantinha as
decisões públicas como fruto de uma mera agregação de interesses individuais, sem que a
minoria, jamais suficientemente contemplada, houvesse qualquer motivo para respeitá-las como
legítimas.
 
A democracia representativa propõe que as decisões sejam tomadas por elites, em razão do
crescente descaso do homem pela política, dado seu caráter atual acentuadamente econômico.
Haveria, portanto, a necessidade de um grupo competente para cuidar da política. No entanto,
quando as decisões públicas são tomadas unicamente por uma elite, descaracteriza-se a
essência da democracia, uma vez que esta não representará imparcial e fielmente os interesses
dos demais.
 
De outro lado, embora no intento de se contrapor à democracia elitista, a democracia direta
também se mostra bastante temida, por conta da crença de alguns na incapacidade do povo de
fazer bons julgamentos. Entretanto, Santiago Nino (1996, p.148), valendo-se do estudo de
Cronin, lembra bem que "embora referendo e iniciativa tenham ocasionalmente expressado
tendências contrárias à minoria, eles não infringiram nada mais que as legislaturas podem ter
infringido"[1]. Conquanto este medo não seja, portanto, justificável, há sempre um risco real de
quando da realização de um plebiscito ou referendo se a decisão popular não for precedida de
um debate. E o resultado desta consulta popular pode ser tão nocivo quanto aquele que adviria
de um modelo de democracia dito elitista, permitindo, ainda assim, a manipulação do voto do
povo.
 
É neste contexto de crítica que nasce a noção de democracia deliberativa. Muito embora não
seja verdadeiramente uma nova forma de democracia, esta nova vertente democrática se
apresenta com traços distintos que se opõem às características elitista e agregativa atribuídas à
democracia representativa. No entanto, imperioso ressaltar que, conquanto apresente estes
traços contrastantes, a democracia deliberativa não é antagônica aos instrumentos da
democracia direta, nem à democracia representativa. O que se propõe, na verdade, é uma
complementação, primando-se por uma deliberação racional efetiva que anteceda as decisões
públicas, permitindo que tanto a democracia direta quanto a democracia representativa se
desvencilhem de seus vícios atuais. Santiago Nino (1996, p. 147), ao tratar da relevância das
democracias direta e representativa esclarece que "Representação é um mal necessário, e
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democracia direta deve ser obrigatória sempre que possível. A democracia direta aprimora a
qualidade epistêmica da democracia e auxilia na aproximação entre a constituição histórica e a
constituição ideal" [2].
 
Oportunamente, será explicitado de forma minuciosa esse valor epistêmico da democracia
deliberativa, na medida em que esta intenciona pôr fim à crise da democracia dos dias atuais,
resultado, entre outros fatores, de uma aparente inexorável apatia política. É esse valor
epistêmico da democracia que servirá, adianta-se, como fundamento da crítica à jurisdição
constitucional do STF.
 
O diferencial da democracia deliberativa está precisamente em seu caráter discursivo e aberto,
buscando uma participação popular efetiva para além dos períodos de eleição. Por isso, a
democracia deliberativa é também chamada democracia dialógica ou democracia discursiva. O
que se enfatiza, nesta vertente democrática, é a necessidade de um debate entre os indivíduos
antes da decisão. Implica ressaltar, neste momento, que "deliberação", neste sentido
empregada, não comporta o significado de um resultado final ou uma decisão, como pode-se
supor prima facie. O termo "deliberação", compreendido na democracia deliberativa, diz respeito
justamente à etapa que precede à decisão, ou seja, a discussão, o diálogo. A democracia
deliberativa, segundo André Ramos Tavares (2007a),
 

[...] não pode ser confundida com democracia na deliberação (decisão), ainda que essa deliberação
se estabeleça por votação na qual participe a totalidade dos interessados (uma democracia direta).
[...] A ênfase recai, antes, no modo de formação e encaminhamento da discussão e conclusão, do
que na decisão ou seu conteúdo.

 
Assentada esta noção básica de democracia deliberativa na legitimação das decisões públicas
por meio de discussão pública aberta, passa-se, então, às peculiaridades que assumem alguns
dos modelos democrático-deliberativos, para se chegar, ao final, à discussão proposta neste
ensaio com fundamento no modelo ideal.
 
 

2.2 MODELOS DELIBERATIVOS SUBSTANTIVO, PROCEDIMENTAL E COOPERATIVO
 
A ideia de democracia deliberativa substantiva, cunhada a partir da filosofia política de John
Ralws, permite afirmar que a democracia é um processo parcialmente fechado quanto a seus
resultados finais, que devem atender a princípios de justiça monologicamente construídos.
Assim, a função da democracia, circunscrita nesta definição, seria a de aplicar tais princípios.
Aproxima-se a abordagem deste filósofo político, na seara do direito constitucional, à concepção
de constituição dirigente.
 
No intento de justificar a regra da maioria presente na democracia, Ralws rejeita
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veementemente a certeza de que a vontade da maioria estará certa. Embora ele defenda que a
discussão pública tenha algum valor para a justiça das soluções, ele afirma que todos têm
individualmente uma teoria moral completa, que permitiria perceber os princípios de justiça,
julgar as coisas como justas ou injustas e dar razões. Para tal, os princípios de justiça devem
satisfazer condições formais como universalidade, generalidade, publicidade e finalidade
(SANTIAGO NINO, 1996, p. 108-110).
 
De outro lado, Habermas entende que "a deliberação deve se manter aberta quanto ao
conteúdo dos resultados; os únicos limites que admite são as próprias condições procedimentais
que a tornam justa" (SOUZA NETO, 2006, p. 158). Os direitos fundamentais seriam exatamente
tais condições procedimentais. Habermas concorda com Rawls que existam pressupostos
formais, como a imparcialidade, que são decisivos para a validade de um princípio moral. No
entanto, enquanto para Rawls a validade deste princípio compreende somente a satisfação do
requisito da imparcialidade, para Habermas é necessário haver um consenso de fato constituído
por meio desse requisito da imparcialidade. A visão habermasiana de democracia estabelece
condições procedimentais para a democracia que, se satisfeitas, geram um resultado legítimo.
(SANTIAGO NINO, 1996, p. 112) Em outras palavras, na visão procedimental, "respeitadas as
condições procedimentais, a deliberação concreta pode atribuir qualquer conteúdo às decisões
políticas, mantendo-se aberta quanto aos resultados". (SOUZA NETO, 2007)
 
No entanto, uma visão procedimental da democracia, a rigor, não asseguraria, por exemplo, um
direito à liberdade religiosa, uma vez que as condições procedimentais para a democracia
parecem incluir apenas os direitos fundamentais que possam influir imediatamente no processo
democrático, tal qual a liberdade de expressão.
 
Souza Neto (2006) e Santiago Nino (2007) convergem no entendimento de que a concepção
substantiva de Rawls e a concepção procedimental de Habermas, conquanto não satisfaçam
isoladamente uma noção de democracia deliberativa total que assegure os direitos
fundamentais, são imprescindíveis por se complementarem.
 
Neste sentido, Souza Neto (2006, p. 156) defende um modelo cooperativo de democracia
deliberativa, propondo uma noção de "condições para a cooperação na deliberação democrática,
no lugar de "princípios de justiça" (Rawls), e de "condições procedimentais da democracia"
(Habermas). É uma tentativa de vencer a desarmonia na relação entre estado de direito e
democracia que marcam os modelos substantivo e procedimental, "enquanto o modelo de Rawls
pende para o estado de direito, o de Habermas é predominantemente democrático".
 
Importa ressaltar, então, que o modelo cooperativo de democracia pressupõe certa
cooriginariedade entre o estado de direito e a soberania popular, em que aquele deve ser
entendido como "condição de possibilidade da democracia" (SOUZA NETO, 2006. p. 57). Isso
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porque é ele que assegura direitos fundamentais como liberdade de expressão e igualdade
étnica, que são, entre diversos outros, condições para a democracia – não apenas condições
procedimentais da democracia, mas condições para uma cooperação democrática. Em outras
palavras, do encontro entre estado de direito e democracia surge o estado constitucional que
deve assegurar o exercício da democracia deliberativa..
 

 

3 ESTADO CONSTITUCIONAL
 
O Estado Constitucional, diante do constitucionalismo moderno, deve sua existência a duas
características que permitem identificá-lo: o Estado de direito e o Estado democrático. Salienta-
se, então, que o Estado Constitucional contemporâneo, necessariamente democrático e de
direito, é a única forma de se conceber o Estado, ainda que diversas sejam suas justificações.
Assim, "the rule of law" de origem inglesa, "L'État legal" francês, "the Reign of Law" americano e
mesmo o "Rechsstaat" alemão assumem compulsoriamente um sentido além da limitação do
Estado pelo direito, ao serem atrelados à democracia, uma vez que esta limitação deve advir da
vontade do povo. Vale dizer, "o poder do Estado deve organizar-se e exercer-se em termos
democráticos". Nas lições de Canotilho (2004, p. 98; 100):

 
O Estado Constitucional é "mais" do que o Estado de direito. O elemento democrático não foi
apenas introduzido para "travar" o poder (to check the power); foi também  reclamado pela
necessidade de legitimação do mesmo poder (to legitimize State power). Se quisermos um Estado
constitucional assente em fundamentos não metafísicos, temos de distinguir claramente duas
coisas: (1) uma é a da legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do processo legislativo
no sistema jurídico; (2) outra é a da legitimidade de uma ordem de domínio e da legitimação do
exercício do poder político. . [...] Só o princípio da soberania popular segundo o qual "todo poder
vem do povo" assegura e garante o direito à igual participação na formação democrática da
vontade popular. [...] Alguns autores avançam mesmo a ideia de democracia como valor (e não
apenas como processo), irrevisivelmente estruturante de uma ordem constitucional democrática.

 
Desta forma, como bem demonstrado, a ordem constitucional é fundada no imperativo
democrático, derivando da vontade do povo os valores fundamentais que alçam o Estado à
instância de poder apto a realizar o direito em prol da vida em sociedade. Por isso, pode-se
afirmar que o Estado Constitucional "impõe o sentido da dimensão dos direitos fundamentais". A
Constituição significa, na verdade, não só a Constituição "do Estado", uma vez que possui um
sentido ainda mais abrangente, abarcando as "estruturas fundamentais da sociedade". Conforme
bem exprimiu Nelson Nery Junior (2009, p. 81), "a Constituição num Estado Democrático não
estrutura apenas o Estado em sentido estrito, mas também o espaço público e o privado,
constituindo, assim a sociedade".
No que concerne ao direito constitucional, o consenso que deve existir na sociedade fundada na
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ordem democrática, aproxima-se bastante do que propõe Peter Häberle ao propugnar uma
sociedade aberta de intérpretes da Constituição, afirmando de forma bastante elucidativa que o
"consenso resulta de conflitos e compromissos entre participantes que sustentam diferentes
opiniões e defendem os próprios interesses. Direito Constitucional é, assim, um direito de
conflito e compromisso [...]" (HÄBERLE, 1997, p. 51). O debate público aberto em que consiste
a deliberação propugnada pela teoria democrático-deliberativa, serviria exatamente para garantir
esse compromisso e assegurar esse valor democrático do conflito ordenado de ideias.
 
Convém passar, então, à analise desse valor da democracia, notadamente, o valor epistêmico da
democracia, dentro do Estado constitucional.
 
 

 

4 VALOR EPISTÊMICO DA DEMOCRACIA
 
Há quem afirme que o Estado democrático não é mais justo que um estado autoritário, se
olhado sob uma perspectiva econômica e social, uma vez que a liberdade da qual gozam alguns
sob aquele é alcançada à custa da liberdade – e mesmo dignidade – dos que não têm condições
de satisfazer suas necessidades mais elementares. Emerge a questão: "como podemos explicar a
distribuição injusta de recursos produzida pelo processo democrático?". Santiago Nino (1996, p.
144-145), parafraseando a famigerada obra de Friedrich Von Hayek, ressalta que à luz dessas
desigualdades, as constituições democráticas não são "constituições de liberdade" (constitutions
of liberty), mas "constituições de pobreza" (constitutions of poverty).
 
Em razão do exposto, imperioso entender o que torna a democracia, então, valiosa. As causas e
soluções para a crise democrática só podem ser detectadas por meio dessa compreensão. Para
alcançar o valor epistêmico da democracia, tendo como escopo a compreensão posterior da
influência de tal valor na jurisdição constitucional, há que se atentar, primeiramente para as
palavras do mencionado autor argentino:
 

Unanimidade parece ser o equivalente funcional da imparcialidade. Se todos aqueles que podem
ser afetados por uma decisão participaram da discussão e tiveram uma oportunidade igual de
expressar seus interesses e justificar para cada um certa solução para o conflito, essa solução é
quase sempre imparcial e moralmente correta contanto que todos tenham aceitado a solução
livremente e sem coerção (SANTIAGO NINO, 1996, p. 117).[3]

 
O valor epistêmico da democracia consiste nessa sua capacidade de, através da discussão
coletiva e da resultante decisão majoritária, detectar soluções moralmente corretas. Esta
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capacidade, porém, não é absoluta, mas varia de acordo com o grau de satisfação de algumas
condições fundamentais do processo, tais como: a participação igualitária dos interessados na
discussão e decisão; capacidade de justificação de interesses por meio de argumentos genuínos;
que o grupo tenha um tamanho próprio a maximizar a probabilidade da correção do resultado;
que não existam minorias isoladas, mas que a composição de minorias e maiorias esteja em
constante mudança de acordo com a questão; e que as pessoas não sejam extremamente
influenciadas pelas emoções. (SANTIAGO NINO, 1996, p. 129). Em síntese, a capacidade
epistêmica da democracia varia com a satisfação de suas condições fundamentais. Uma vez que
essas condições não são suficientemente satisfeitas, a "democracia" em questão perderá seu
valor epistêmico. Dito de outro modo, quanto maior a satisfação dessas condições, maior será o
valor epistêmico da democracia –  que decorre de sua capacidade de conhecer soluções
moralmente corretas.
 
Exclui-se, assim, do diálogo inerente ao processo democrático, a argumentação inválida. Ou
seja, todos aqueles argumentos que importarem em simples expressão da vontade, mera
descrição de uma tradição, proposição que não possa ser geral e universal; e desconsideração
do interesse dos indivíduos são desconsiderados. No curso da discussão é possível detectar esse
e demais erros formais ou mesmo erros fáticos, advindos de compreensões equivocadas da
situação. É precisamente o diálogo que possibilita a correção desses equívocos para uma decisão
reta (SANTIAGO NINO, 1996, p. 124-125).
 
Então, entendendo a democracia como uma discussão com fins a uma decisão que seja correta
moralmente e justificável perante todos os interessados, percebemos que o valor epistêmico da
democracia diz respeito exatamente a essa capacidade de conhecer a decisão moralmente
correta e justificável. Esta capacidade é inerente à democracia, se atendidas suas condições
básicas, permitindo a transformação dos interesses e preferências pessoais. É por meio do
diálogo que se busca essa transformação. Dialogicamente, portanto, buscar-se-á convencer, com
argumentos genuínos, os demais interlocutores interessados que poderão ser racionalmente
levados a mudanças de opinião, pela conclusão de que o argumento novo trazido é justificável.
 
O processo democrático é o modo epistêmico mais confiável na determinação de princípios
morais intersubjetivos – que é o campo de alcance da democracia, – contanto que aqueles
afetados pela decisão participem ativamente de forma direta e refletida. No entanto, o debate
público, atualmente, é bastante empobrecido, diminuindo o valor epistêmico da democracia. A
crise atual é atribuída a diversos fatores, tais como a centralização federativa, que fragiliza a
empatia necessária ao diálogo; a apatia política, que gera muita abstenção a prejudicar os
interessados participantes do processo; o presidencialismo, que acarreta quase sempre em uma
personalização do poder; a mídia, a despeito de seu potencial para se tornar a Ágora moderna,
permanece superficial; o mercado, sempre tendencioso e ditando irrefletidamente regras
políticas; e as campanhas eleitorais, que juntamente com os partidos políticos, permanecem
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vazias de conteúdo e sem propostas ou ideais bem objetivados.
 
Uma vez demonstrado o valor epistêmico do processo democrático, que se dá somente por meio
de uma deliberação pública aberta, principalmente no seio das sociedades pluralistas atuais,
torna-se possível chegar, então, ao estudo da jurisdição constitucional realizado pelo STF, à luz
dessa perspectiva democrático-deliberativa.
 
 

 

5 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 
A legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal, conquanto seja assunto da maior
relevância, não encontra na doutrina grande apreciação, sendo parca a produção de conteúdo
sobre o assunto, conforme lembra o mestre Luís Roberto Barroso (2009, p. 51-52). O autor
afirma que o fato de, no Brasil, o controle de constitucionalidade ter sido introduzido de forma
expressa pela Constituição, já pela primeira vez em 1891, fez com que a questão não fosse
submetida à polêmica como a que decorreu de seu surgimento nos Estados Unidos e do debate
ideológico que adveio juntamente com sua adoção na Europa.
 
Nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade foi um construto jurisprudencial, tomado a
cabo por John Marshall, em Marbury v. Madison, sendo inquestionável, portanto, seu caráter
judicial. Resultante de um caso concreto, a decisão constitui precedente, elemento característico
do sistema common law, vinculando os tribunais e juízes inferiores nos casos futuros, no que for
pertinente ao teor decidido. A lei atacada não era retirada do ordenamento e não perdia seu
efeito geral. Em outras palavras, havia um controle de constitucionalidade difuso, vinculando os
tribunais inferiores a decidir conforme o stare decisis. Diz-se que tal controle é incidental ou por
exceção. Paulo Bonavides (2009, p. 303) esclarece que
 

[...] o julgando não ataca a lei em tese ou in abstracto, nem importa em forma de cancelamento
das suas disposições, cuja aplicação fica unicamente tolhida para a espécie demandada. É a
chamada relatividade da coisa julgada. Nada obsta pois a que noutro processo, em casos análogos,
perante o mesmo juiz ou perante outro, possa a mesma lei ser eventualmente aplicada.

 
Já na Europa, criou-se o Tribunal Constitucional, não adstrito a nenhum dos três poderes, que
poderia paralisar a eficácia de uma norma, com efeito erga omnes, ou mesmo retirá-la do
ordenamento, atuando este tribunal como um legislador negativo. Uma vez que o modelo
romano-germânico não aplica efeito vinculante aos precedentes como se opera no common law,
optou-se por afastar o controle difuso de constitucionalidade, que poderia resultar em
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insegurança jurídica. Em seu lugar, um único órgão, o Tribunal Constitucional, estaria dotado de
competência para avaliar a constitucionalidade das leis em caráter abstrato e definitivo,
atribuindo à sua declaração efeito erga omnes.
 
Pode-se dizer que o efeito erga omnes, advindo do modelo europeu, e o vinculante, de origem
norte-americana, têm por escopo conceder ao sistema de controle de constitucionalidade uma
maior segurança, impedindo que, quando da atividade de aplicação de leis em face da
Constituição, os diversos órgãos judiciários expressem-se de forma contraditória. (FERNANDES,
2003, p. 171).
 
O Brasil, embora inserido numa tradição de direito romano-germânica, copiou primeiramente o
modelo de controle de constitucionalidade norte-americano. Atualmente, como resultado de uma
evolução doutrinária e institucional – cuja análise particular pormenorizada fugiria ao objetivo
deste estudo – há dois tipos de controle de constitucionalidade das leis: o difuso e o
concentrado.
 
Ambos os controles de constitucionalidade realizados no Brasil são de titularidade do Supremo
Tribunal Federal – no caso do difuso, em última instância –, a quem compete
constitucionalmente a suprema tarefa: ser guardião da constituição. A relação desta função de
guarda com o controle de constitucionalidade é evidente na doutrina: "Desta função, decorrem
outras, como o exercício do controle de constitucionalidade das leis, em obediência à supremacia
da Constituição e da defesa e interpretação dos direitos fundamentais". (MOREIRA, 2007, p. 77).
É esta função que torna o STF um Tribunal constitucional, na acepção correta do termo, e que,
sendo constitucionalmente prevista, não há que se ignorar, a despeito das críticas que, por toda
parte, se façam. Neste aspecto peculiar, destaca-se o trabalho de Eduardo Ribeiro Moreira
(2007), "É o STF um tribunal constitucional?", bastante profícuo ao questionar se o STF é um
Tribunal Constitucional, sustentando vários argumentos neste sentido. No entanto, para efeito do
presente trabalho, convém analisar outra, talvez a principal, crítica levantada contra o STF: a
jurisdição constitucional e sua respectiva – e questionada – legitimidade democrática.
 
 
 

 

6 A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 
É possível afirmar que o problema da legitimidade do STF advém da antiga crítica feita à
atuação deste tribunal – e de todos os congêneres estrangeiros que, como ele, exercem o
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controle de constitucionalidade – alegando-se que o juízo alcançado pela corte sobrepõe-se ao
do legislador, vale lembrar, eleito pelo povo.
 
Assim, o cerne do problema que se apresenta concerne precisamente à legitimidade democrática
do STF, sob uma perspectiva deliberativa já exposta, levantando de forma sucinta o seguinte
questionamento: a jurisdição constitucional do STF é antidemocrática?
 
Primeiramente, há de se deixar claro aqui, que não se questiona se o STF seria ou não um
tribunal constitucional, uma vez que, dada a própria previsão constitucional sobre as funções que
exerce, resta inelutável admitir este fato. O fato deste tribunal fazer parte de um dos três
poderes – o Judiciário – não lhe retira o caráter de tribunal constitucional, até porque são suas
funções que determinam este fato. Porém, certamente, a forma de composição deste tribunal e
o fato de ser ele pertencente a um dos três poderes não devem permanecer inatacáveis, mas
devem ser sim motivos de debate no que tange, especificamente, a legitimidade de suas
decisões.
 
O problema da falta de legitimidade democrática pode ser dividido em dois argumentos
correlatos: o contra-majoritário e o paternalista (ZURN, 2007). Em ambos os casos, admitindo-se
as razões que fundamentam qualquer deles, chegar-se-á a uma irresistível consternação com o
sistema constitucional existente e uma consequente afirmação pela necessidade de reforma.
 
O primeiro argumento trazido para atacar a legitimidade democrática é a tese de que as
decisões tomadas por um órgão que exerça o controle de constitucionalidade não podem ser
contrárias à vontade da maioria. A existência de um órgão com poder de jurisdição
constitucional que possa ser contra-majoritária parece descabida dentro de um regime
verdadeiramente democrático, como propõe a democracia deliberativa. A incumbência dada a
um único Poder e a seleto grupo de pessoas – ministros do STF – para decidir sobre as questões
constitucionais conflituosas mais relevantes parece padecer de razoabilidade, a menos que estas
decisões sejam alcançadas com obediência a sérios critérios de justificação de suas decisões, nos
moldes consignados pela democracia deliberativa. Neste sentido, Santiago Nino, questionando o
motivo dessa preponderância do Judiciário, acertadamente, afirma: "Uma função tão importante
para os juízes desafiam a visão tradicional de divisão de poderes onde os juízes simplesmente
aplicam as decisões dos órgãos democráticos, sem analisar os méritos dessas decisões"[4]
(SANTIAGO NINO, 1996, p. 188). Ou seja, esta função exercida pelo STF, conforme salienta a
própria doutrina americana do judicial review, traz o problema da dificuldade contra-majoritária.
 
O argumento que sustenta a atuação de um tribunal constitucional, ainda que em posição
visivelmente contrária ao povo e aos representantes eleitos, advém da crença de que a atuação
do Tribunal seria exatamente para defesa dos direitos fundamentais e consequente manutenção
da democracia. Esses direitos devem ser protegidos por mecanismos que se insiram num
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contexto inatacável pelo – e por isso fora do – processo político da democracia. Deste
argumento, pode-se inferir uma justificativa também do método pelo qual são escolhidos os
membros do STF. Em outras palavras, a ideia de que uma abertura do STF à eleição popular de
seus membros tornaria este órgão mais democrático contradiz a própria ideia de um tribunal
constitucional. A função do STF é exatamente a de controlar as regras do jogo político, as
condições fundamentais para que a democracia possa ocorrer. Se este órgão for também
imbuído de forte apelo político, por meio de uma eleição de membros, por exemplo, correrá
sério risco de se tornar inapto ao controle ao qual está incumbido de realizar, pois se tornará
corruptível.
 
Possível afirmar, portanto, que a missão central do STF é a de fiscalizar se as condições para o
processo de discussão e decisão democráticas estão satisfeitas. O efeito proposto pela teoria do
judicial review é o de promover as condições que garantam ao processo democrático seu valor
epistêmico. Ao judiciário, caberia interpretar as normas constitucionais, revelando a vontade do
constituinte, fazendo prevalecer esta sobre eventuais maiorias parlamentares (BARROSO, 2008,
p. 55).
 
O outro argumento levantado contra a atuação do STF, que vai ao encontro do argumento
anterior apresentando, é a de que a atuação do STF é paternalista, no sentido de não permitir
que o povo se autogoverne de fato, como propõe a noção de democracia. A jurisdição
constitucional tal qual realizada pelo STF permite uma compreensão do povo como não
totalmente capaz de zelar por seus próprios interesses e fazer as opções por seus valores
maiores, quando de um choque de valores fundamentais.
 
Este argumento difere-se apenas superficialmente do anterior, porquanto enquanto aquele alega
a dificuldade contra-majoritária, este alega o problema do paternalismo. No entanto, os dois dão
ensejo a um pensamento antidemocrático sobre a atuação do STF.
 
Um tribunal constitucional necessita justificar suas decisões racionalmente perante a sociedade e
deve fazê-lo sempre, principalmente em casos de grande discórdia. Mas esta decisão, segundo o
argumento paternalista, não pode ser visivelmente oposta aos anseios da maioria, ainda que
atendidas as regras do processo democrático, amplo e aberto, uma vez que é o povo o detentor
do poder soberano.
 
Assim, na linha deste argumento, a despeito das nobilíssimas intenções dos membros do
Supremo, a vontade do povo deve prevalecer sobre suas opiniões pessoais, ainda que
constitucionalmente ancoradas. O argumento paternalista, embora não possa ser integralmente
acolhido – a fim de deslegitimar o controle tal qual hoje é realizado – pelos motivos já expostos
quando se tratou do contra-majoritário, merece relevo por acentuar também a necessidade da
discussão e justificação das decisões do STF perante o povo. Neste sentido, Souza Neto (2006,
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p. 121) admite que "os juízes não podem invocar sua moralidade particular". Quando houver
questões constitucionais controversas, principalmente as de maior grau axiológico – como no
caso do aborto e do casamento homossexual – a jurisdição constitucional consistirá numa
decisão sobre a moral intersubjetiva, devendo a questão ser previamente debatida pelo povo e
justificada a decisão, não necessariamente recebendo o apoio majoritário deste, como querem
os paternalistas.
 
Esta análise é importante, uma vez que "a Constituição não pode ser entendida como um mero
'reflexo da realidade', deve alentar também a pretensão de conformá-la, contribuindo para o
estabelecimento de termos justos para a cooperação social" (SOUZA NETO, 2006, p. 121). Ou
seja, questões de relevante conteúdo moral afetam de maneira mais acentuada e direta
determinada parcela da população, que deve encontrar no tratamento de suas questões a
utilização dos parâmetros de igualdade e equidade, a fim de que sejam geradas decisões que
reforcem a vontade de permanecer nesse estado de cooperação social – sentimento de
pertencimento – em vez de consternação e exclusão.
 
Neste diapasão, vale lembrar que com a evolução da sociedade, as práticas e os valores
também se modificam, gerando uma necessidade de adequação constitucional. Entretanto, o
instituto da mutação constitucional não pode servir de pretexto para a alteração deliberada da
Constituição ou de seu sentido, sem o processo legitimador natural das alterações deliberadas
da Constituição, vale dizer, sem o due process legislativo (CF, art. 5º, LIV), que é realizado por
intermédio das emendas constitucionais legítimas e válidas. Elucidando a questão, convém citar
as palavras de Häberle (1997, p. 43), que salienta exatamente a o relevância da interpretação
na jurisdição constitucional:

A interpretação constitucional jurídica traduz (apenas) a pluralidade da esfera pública da realidade
[...], as necessidades e as possibilidades da comunidade, que constam do texto, que antecedem
os textos constitucionais ou subjazem a eles. A teoria da interpretação tem a tendência de
superestimar sempre o significado do texto.

 
Trata-se de reconhecer, então, que os juízes não apenas traduzem a vontade já presente na
norma. É, portanto, ao menos questionável a admissão de uma interpretação da vontade original
constituinte, por exemplo. Seria o tribunal realmente capaz de aferir qual era a intenção original
do constituinte, como querem os adeptos do originalismo? Necessário compreender que "os
tribunais não deveriam ter, num contexto democrático, um poder decisório amplo. Ou seja,
como e por que legitimar um ativismo judicial para decidir "livremente sobre temas importantes
para a sociedade?" (TAVARES, 2007b, p. 20).
 
O trabalho de interpretação nunca é mecânico e, portanto, sob a égide de um Estado
constitucional, em sintonia com a democracia deliberativa, "[...] a teoria da interpretação deve
ser garantida sob a influência da teoria democrática. Portanto, é impensável uma interpretação
da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas mencionadas" (Häberle, 1997,
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p. 14). Reconhece-se assim a necessidade de um debate amplo, plural e público para que se
legitime a decisão final.
 
Neste diapasão, pesando o fato das sociedades serem cada vez mais plurais e complexas, mas
num amparo à perquirição do consenso e cooperação social em meio à democracia,
acertadamente afirmava Sartori (1994, p. 131) que
 

[...] o pluralismo é a crença no valor da diversidade. E acreditar na diversidade – numa dialética da
diversidade – é diametralmente oposto a acreditar no conflito. Por conseguinte, o que a teoria de
democracia deriva de sua matriz pluralista não é e não pode ser uma exaltação do "conflito", mas
ao contrário, um processamento dinâmico do consenso baseado no princípio de que, seja o que for
que se declare justo, ou verdadeiro, deve suportar a crítica e o dissenso e ser revitalizado por eles.

 
Sempre que o tribunal tratar de valores incertos ou em mudança, diretamente relacionados aos
direitos fundamentais que são condições do processo democrático, é necessário que recorra ao
povo para que possa decidir democraticamente. As audiências públicas, para Santiago Nino, por
exemplo, são um ótimo instrumento inicial para tal. A abertura democrática realizada por meio
da realização de audiências, por exemplo, quando do julgamento da questão referente ao aborto
de feto anencefálico (ADPF nº 54) é uma demonstração clara da atuação do STF, um tribunal
constitucional, compatível com as diretrizes de um Estado constitucional democrático-
deliberativo, a reforçar sua legitimidade democrática.
 

 

5 CONCLUSÃO
 
A teoria da democracia deliberativa, que prevê que num espaço de debate amplo e aberto será
possível a aproximação de um consenso, alcançado a partir de justificativas racionais aos
discordantes aparece acentuadamente interessante desde o final do século XX, em decorrência,
com maior força, das sociedades plurais que formam o Estado constitucional moderno.
 
A figura do STF, como um tribunal constitucional, neste contexto, não pode ser a de um juiz que
desconhece a realidade do povo ou que impõe, de forma "paternalista" e isolada, o valores
morais de seus membros a toda a sociedade. O ideal democrático-deliberativo determina que o
STF justifique sempre suas decisões e que aplique o controle de constitucionalidade apenas no
que tocar direitos fundamentais, condições ao processo democrático. Havendo dúvida quanto a
qualquer valor que fundamente tais direitos, não cabe ao tribunal "interpretar", a partir de um
pretenso "originalismo" a vontade constituinte. É necessário que esse abra o debate ao povo, da
forma mais ampla possível, para que publicamente se faça o debate e se justifique a decisão
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final perante os discordantes. Disso resultará a força legitimadora das decisões do STF não
corroboradas pela maioria. Não se pode deixar de lembrar que o STF não fica adstrito ao
conteúdo discutido – e por que não dizer, agora esclarecidamente, deliberado –  em audiências
públicas, mas deve sim ouvir e acatar também as interpretações do povo quanto ao conteúdo
constitucional.
 
Há, portanto, limites à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Estes limites,
conquanto sejam difíceis de serem determinados, não podem ser ditos inexistentes. Não
havendo discordância gritante acerca desses valores - mormente aqueles surgidos em
decorrência da evolução da sociedade – há que se respeitar o que melhor for para o processo
democrático, a ser ponderado legitimamente pelo STF.
 
Entretanto, sempre que estiverem em questão valores morais deveras conflitantes na sociedade,
torna-se indispensável a participação do povo para uma solução legítima do conflito. Se os
valores últimos que fundamentam os direitos – como é o melhor exemplo a dignidade da pessoa
humana – devem ser buscados e preservados de diversas formas, forçoso respeitar a autonomia
da vontade do povo na escolha da melhor forma para essa preservação. E a justificativa para tal
não é outra senão o próprio valor epistemológico da democracia emanado pela deliberação do
povo.
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[1] No original:  Although referenda and initiative have occasionally expressed biases against  minorities, they have not infringed any more than legislatures may have

done.

[2] No original:  .Representation is a necessary evil, and direct democracy should be mandatory whenever possible. Direct democracy enhances the epistemic quality of

democracy and assists  in making the historical  constitution approach the ideal one.

[3] No original:  Unanimity appears to be the functional  equivalent of impartiality. If all those who may be affected by a decision have participated in the discussion and

have had an equal opportunity to express their interests and justify to each other a certain solution of the conflict, this solution is almost always impartial and morally

right as long as everyone has accepted the solution freely and without coercion.

[4] No original:  Such an important  role  for the judges challenges the traditional view of a division of powers where judges simply apply the decisions of the democratic

organs, without analyzing the merits  of such decisions

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6570



A REDUÇÃO DO ESPAÇO PúBLICO E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: REFLEXÕES A
PARTIR DE HANNAH ARENDT E CHANTAL MOUFFE 

THE REDUCTION OF PUBLIC SPACE AND THE ADJUDICATION OF POLITICS: REFLECTIONS ON
HANNAH ARENDT AND CHANTAL MOUFFE

Bruno Meneses Lorenzetto
Micheli Mayumi Iwasaki

RESUMO
O artigo se divide em dois momentos. Na primeira parte realiza-se uma crítica, a partir da
distinção entre o público e o privado feita por Hannah Arendt, em que há o declínio do político
em contraposição à ascensão do social na modernidade, ou seja, se verifica a ameaça da
diluição da essência da esfera pública sobre o social. Na segunda parte, são identificadas as
principais causas que levaram à intensa judicialização das relações humanas e como o fenômeno
da hipertrofia do poder judiciário faz emergir uma série de preocupações quanto à sua
legitimidade democrática para definir, em última instância, questões que não foram
minimamente submetidas ao debate na esfera pública. Logo, este ensaio foi construído a partir
da preocupação com a redução do espaço público, seus paradoxos democráticos, e a
judicialização da política. Nesse contexto, propõe-se uma reflexão sobre os limites das
atribuições de cada esfera, da política e do Direito, no sentido de buscar possíveis alternativas
ao necessário resgate da cidadania em consonância com a efetivação não só de direitos
fundamentais em seu núcleo privado, mas no seu todo.
PALAVRAS-CHAVES: Público; Privado; Democracia; Judicialização; Hannah Arendt; Chantal
Mouffe.

ABSTRACT
The article is divided into two parts. The first part takes place in the criticism, from the
distinction between public and private thinked by Hannah Arendt, in which there is a decline of
the political in opposition to the rise of social modernity, i.e., there is the threat of diluting the
essence the public sphere over the social. The second part identifies the main causes that led to
the intense adjucation of human relationships and the way the phenomenon of hypertrophy of
the judiciary have brought a lot of concerns about its democratic legitimacy to determine,
ultimately, issues that hardly ever were subjected the public sphere. Therefore, this essay was
written thinking the concern with the reduction of public space, its democracy’s paradoxes, and
the adjucation of politics. In this context, we propose a reflection on the limits of the powers of
each sphere, politics and law, to seek forward possible alternatives to the necessary recovery of
citizenship in consonance with the enforcement of fundamental rights not only in its private
sphere, but as a whole.
KEYWORDS: Public; Private; Democracy; Adjudication; Hannah Arendt; Chantal Mouffe. 

 

1. Introdução

A partir da análise de Hannah Arendt da decadência e do esvaziamento do
político,[1] observa-se uma série de fenômenos que indicam a prevalência da
economia de consumo em massa e da restrição dos debates à esfera privada, ou
seja, aquela que se limita ao atendimento das necessidades vitais. Neste cenário, o
indivíduo não passa de um sujeito consumidor, ou com potencial de consumo, seja
perante o Estado ou a sociedade como um todo.
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Na primeira parte do artigo, explora-se a temática da separação entre público
e privado e a emergência da esfera social. Observa-se, que a clássica dicotomia entre
as esferas pública e privada, tão cara ao campo jurídico, permanece central na
sistematização do Direito moderno. Aborda-se o trabalho de Hannah Arendt, em suas
problematizações acerca das categorias do público e do privado, para pensar a
necessária atividade política e o resgate do público pelo equilíbrio da vita activa.

Na segunda seção apresenta-se os efeitos do declínio da esfera pública, com o
predomínio do discurso jurídico, e o intenso fortalecimento do Poder Judiciário.
Nesse caso, o fenômeno da judicialização da política e das políticas públicas é
marcado pelo individualismo liberal que esvazia o político. Nesse ponto, também são
trazidas as correntes teóricas dos procedimentalistas e dos substancialistas que
apresentam a discussão sobre a legitimidade democrática do Judiciário.

Nas considerações finais, a crítica feita a partir do pensamento de Hannah
Arendt e de Chantal Mouffe é revisitada, e se coloca a necessidade de uma reflexão
para recuperação do espaço público e, ao mesmo tempo, para a exposição do
processo de judicialização da política que ocorre na contemporaneidade.

 

2. O público, o privado e a esfera social

Na tradição filosófica e jurídica ocidental, a distinção entre o público e o
privado tem um lugar de destaque, pois trata de categorias estruturantes da política
moderna. Nesse sentido, o pensamento de Hannah Arendt sobre a condição humana[2]
marca a necessidade moderna de se estabelecer dimensões em que os seres
humanos sejam capazes de intervir em seu meio, a partir dos limites de sua própria
existência na Terra.

A vita activa é a expressão adotada pela filósofa para designar as três atividades
humanas fundamentais dadas ao homem: labor (trabalho), work (a fabricação ou
obra) e action (ação).[3] O trabalho refere-se à necessidade de sobrevivência e
perpetuação da espécie em seus processos biológicos, cuja satisfação é
imprescindível à manutenção da vida. A fabricação, ou obra, por sua vez, dá sentido
ao homo faber e ao artificialismo que é capaz de tornar o mundano, efêmero, em
infinito. Já a ação, corresponde à condição humana da pluralidade dos homens entre
si, que implica na necessária atividade política. Assim, os seres humanos são
condicionados pelas suas vidas neste planeta, ainda que não de forma absoluta e,
por meio do nascimento, se inaugura uma nova possibilidade de ação pela
pluralidade que é a ela inerente.[4]
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A condição humana não trata apenas das condições ativas nas quais a vida
humana é possível, mas, também, os condicionamentos que se derivam das mesmas
atividades. Como explana André Duarte, o homem é concebido de diversos modos,
ora como zóon politikon, ser político, que participa da vida política organizada na
comunidade em que existe; ora como homo faber, artesão ou artista, na criação de
objetos artificiais perenes, que forma um mundo; e ainda animal laborans, quando se
atém à manutenção de seu “ciclo vital” o qual garante a sua sobrevivência e de sua
espécie.[5]

Em seu sentido original vita activa significava “uma vida dedicada aos assuntos
públicos e políticos”,[6] porém, com a influência da tradição, a sua ressignificação a
partir da noção do bios politikos aristotélico, essencialmente político, passou a
“denotar todo tipo de engajamento ativo nas coisas deste mundo”,[7] após o
desaparecimento da antiga cidade-estado.

Desde então, a ação perdeu seu caráter público, de plena liberdade, sendo
considerada uma necessidade da vida terrena e, por sua vez, a contemplação do bios
theoretikos, ou vida contemplativa,[8] passou a ser encarada como a única forma de
vida livre a partir da theoria da escola socrática, a qual orienta o pensamento
metafísico e político de toda tradição filosófica ocidental.

Porém, a perspetiva de vita activa proposta por Arendt, rompe com o seu
sentido tradicional, assim como a noção de liberdade política da ação encontra
outros pressupostos. Por isso, no plano jurídico, a velha dicotomia entre o público e
o privado merece uma releitura a partir da crítica arendtiana ao liberalismo político
moderno. Em sentido análogo, pode-se observar na imagética de Nelson Saldanha
em que o privado se refere ao jardim, ao “cultivo da vida privada”, enquanto o
público à praça.[9]

Hannah Arendt entende que, para estabelecer os limites do privado, é possível
recorrer ao “mito de origem” histórico e ilustrativo da polis, em que o sujeito
proprietário, ou seja, aquele que possui um lugar no mundo, atende, em um primeiro
momento, suas necessidades básicas e vitais no âmbito doméstico ou privado para,
então, ter a liberdade e as condições mínimas necessárias para a ação e o discurso
sobre os assuntos da cidade-Estado.[10]

A dimensão do público, portanto, exclui tudo aquilo que possa ser necessário
ou útil a prover a manutenção e reprodução da vida humana, constituído pelo bios
politikos aristotélico que compreende a ação, enquanto praxis, e o discurso, lexis. Por
isso, a vida na polis, a esfera política, remete à compreensão de que as decisões
eram tomadas por meio do uso da palavra e da persuasão entre os iguais. Como
observa Celso Lafer[11], a crença na comunicação confere à obra de Arendt um
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caráter de abertura, em que as prerrogativas da política, área fundamental da
experiência humana, resgatam sua vigência, ainda que isto ocorra apenas no âmbito
da opinião consistente.

Assim, no âmbito do privado encontram-se as atividades do trabalho e da
fabricação, que incluem, basicamente, o lugar da família e do lar, imprescindíveis à
própria sobrevivência. Por isso, dada a sua forma pré-política, a esfera privada
constitui-se a partir da desigualdade, da força e da violência, em que a propriedade
significa ser o “dono da casa” e permite, assim, que este “ascenda” e participe da
esfera pública.

 Segundo Lafer, na esfera do público, o qual trata do mundo que os homens
compartilham entre si, não é a propriedade privada de indivíduos ou do poder
estatal que deve prevalecer, mas, o princípio da igualdade, para que a democracia
possa ser alcançada. A igualdade resulta da organização humana, é um meio de
igualização das diferenças através das instituições. Como ocorre com a polis, que
iguala aos homens através da lei, do nomos. Assim, a perda do acesso à dimensão
pública repercute na perda do acesso à igualdade, de modo que, aquele que se
encontra sem cidadania, fica privado de direitos, os quais mantêm sua existência em
função da pluralidade dos homens[12].

Assim, para que houvesse iguais, aquele que tinha as condições de ingressar
na esfera política da polis, o chefe da família, excluía outras pessoas. A partir disso,
pode-se presumir a existência de uma grande maioria de desiguais: mulheres,
escravos, servos, etc.[13]

 A separação entre o público e o privado, o jardim e a praça, onde a segunda não
representa tão somente a “convergências de vias públicas”, podem ser traduzidas
em imagens conforme identificamos na seguinte passagem de Nelson Saldanha:

 

O jardim concentra e registra a privacidade retendo uma porção da natureza,
enquanto que a praça vem a ser um espaço aberto na natureza, senão mesmo
contra ela. Um espaço muitas vezes tido como sagrado (morada de um deus, com
seu templo), quase como um modo de compensar a violência, ou violentação, que
o origina. Na verdade, o jardim é também cultural, e o que se tem são dois modos
de ser das relações entre o homem e o mundo.

[...]

Caberia dizer, e aqui retomamos as metáforas, que o jardim, sendo fechado, é
lírico, e que a praça, sendo aberta, é épica. O jardim é côncavo, a praça é
convexa. O jardim encerra a biografia, a praça a história; um é introvertido, a
outra extrovertida. Dois momentos, duas dimensões do ser humano e de sua
projeção nas (ou sobre as) coisas.[14]
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A partir do surgimento dos estados nacionais na Modernidade se dá o
fenômeno da ascensão da esfera social, que não é pública nem privada, e cuja “linha
divisória é totalmente difusa”. Arendt identifica um equívoco na tradução latina de
político por social, já que o poder do rei ou mesmo do tirano eram inferiores ao do
paterfamilias, ainda que ambos fossem exercidos de forma combinada e exclusiva.[15]

Nesse caso, a política é substituída por uma “economia nacional”, “economia
social”, ou, em outras palavras, uma “administração doméstica coletiva”, em que a
“'sociedade' é o conjunto de famílias economicamente organizadas de modo a
constituírem o fac-símile de uma única família sobre-humana, e sua forma política
de organização é denominada 'nação'.”[16]

Embora pareça contraditório, com o advento do social, a economia que era
assunto tipicamente doméstico, da esfera privada, passa a substituir ou, no mínimo,
esvaziar em boa parte, o conteúdo originariamente entendido como de alçada da
política pela lógica do trabalho voltado para o consumo. Segundo André Duarte:

 

O que importa discutir aqui é a idéia arendtiana de que, a partir do século XIX, o
homem deixou de ser interpretado como um ator político ou como um fabricante
de objetos duráveis, para ser definido como um trabalhador constantemente
empenhado na manutenção do ciclo vital que garante a sua sobrevivência e a da
espécie, por meio da produção de bens destinados ao consumo imediato. Para
Arendt, do ponto de vista do mundo e de sua estabilidade, isto é, da perspectiva
da conservação da morada comum e estável dos humanos, a conseqüência mais
imediata desse privilégio moderno e contemporâneo concedido ao trabalho seria
uma verdadeira “perda do mundo”.[17]

 

Por oportuno, cabe esclarecer que para Hannah Arendt “mundo” compreende a
segunda forma pelo qual o termo “público” pode ser definido enquanto fenômeno;
no primeiro, vincula-se ao que “pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior
divulgação possível […] constitui a realidade”. Por ora, retornemos ao seu conceito
de mundo:

 

[…] o termo “público” significa o próprio mundo, na medida em que é comum a
todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Este mundo, contudo,
não é idêntico à terra ou à natureza como espaço limitado para o movimento dos
homens e condição geral da vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefato
humano, com o produto de mãos humanas, com os negócios realizados entre os
que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no mundo significa
essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que nele habitam em
comum, como uma mesa se interpõe entre os que se assentam ao seu redor; pois,
como todo intermediário, o mundo ao mesmo tempo separa e estabelece uma
relação entre os homens.[18]
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Portanto, para retomar a ideia anterior, a esfera social ficou basicamente
reduzida a uma comunidade de trabalhadores operários e assalariados, cuja
preocupação se limita exclusivamente com a atividade do labor ou trabalho que visa à
subsistência própria e da família; matéria que inclui a divisão social do trabalho e,
por tal razão, foi rapidamente transferida à esfera pública.[19]

Nesse sentido, encontramos a crítica arendtiana à Karl Marx, pois, segundo
ela, este não teria contemplado em seu diagnóstico do capitalismo de que o
proletário, ainda que alcançasse sua libertação pelo socialismo, não perderia sua
condição de animal laborans e seu tempo seria exclusivamente ocupado por questões
do âmbito privado, sem que suas preocupações fossem orientadas para a gestão da
coisa pública.[20] Assim, segundo Hannah Arendt, a ontologia do trabalho é incapaz
de construir o político.

Se a liberdade plena encontrava seu espaço na polis da antiguidade, a partir da
modernidade, ela, ou a pseudoliberdade, pertencem ao social e fundamentam os
limites da autoridade política, onde o monopólio da violência pertence ao Estado. Por
isso, a distinção entre as esferas social e política não raro se confundem:

 

No mundo moderno, as esferas social e política diferem muito menos entre si. O
fato de que a política é apenas uma função da sociedade – de que a ação, o
discurso e o pensamento são, fundamentalmente, superestruturas assentadas no
interesse social […] Esta funcionalização torna impossível perceber qualquer
grande abismo entre as duas esferas; e não se trata de uma questão de teoria ou
de ideologia, pois, com a ascendência da sociedade, isto é, a elevação do lar
doméstico (oikia) ou das atividades econômicas ao nível público, a administração
doméstica e todas as questões antes pertinentes à esfera privada da família
transformaram-se em interesse “coletivo”.[21]

 

A ascensão do social alterou não somente a semântica entre o privado e o
político, cujos limites se tornaram inapreensíveis, mas também sofreu uma
significativa transformação perante o sujeito enquanto indivíduo e cidadão. Na
modernidade, o conceito de privado se restringe ao “círculo de intimidade” e está
relacionado à ideia de “privação” e à “privação da privatividade” pela “ausência de
outros”. Isso conduz ao fenômeno de massa da solidão, acentuado pela destruição
da esfera pública e privada, combinado com a ausência do lar doméstico que servia
de proteção.[22]

A mudança do governo monárquico de um único homem para a forma
burocrática, ou seja, o governo de ninguém em prol do interesse único de todos, não
significa a ausência daquele (governo), nem que a alta sociedade tenha o
abandonado. Trata-se, segundo Arendt, de uma modalidade em que determinadas
circunstâncias pode “vir a ser uma das mais cruéis e tirânicas versões”.[23] Se, no
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totalitarismo, é possível encontrar a dominação da política sob a forma de violência
de um único partido, na república democrática a inoperância da esfera pública pode
conduzir ao vazio do político.

A preocupação moderna, que se traduz inexoravelmente no direito, da
separação entre o público e o privado, não faz sentido se tiver, como única
finalidade, a busca por uma classificação ou, um simples rótulo que conduz às
recorrentes dicotomias. A complexidade do mundo e suas “dualidades constitutivas”
podem admitir uma diversidade de facetas, sentidos e ambivalências, as quais
dificultam a compreensão de conceitos fundamentais, como exposto por Nelson
Saldanha:

 

A presença dos espaços público e privado não configura apenas uma dualidade,
mas às vezes chega a constituir uma ambivalência: os defeitos e as “qualidades”,
que cada pessoa pode possuir, assumem, no público e no privado diferentes
sentidos. A existência de dualidades e de ambivalências dentro do humano
desaconselha certos reducionismos, como aquilo de dizer-se que o humano está
no indivíduo, ou que está nos grupos: óbvio que está em ambas as coisas.
Também o velho hábito de reduzir o humano ao loquens, ao faber, ao viator: óbvio,
também, que são traços ou faces de um mesmo ser. Dessa maneira, o humano se
encontra no espaço privado e também no público: o chegar da rua é um retorno
aos retângulos domésticos, o sair à rua é uma continuação dos passos dados na
sala.[24]

 

A crítica de Hannah Arendt, para utilizar a metáfora de Nelson Saldanha, é
importante para compreender em que medida em as pessoas estão mais vinculadas
aos seus domínios e jardins e, se limitam em sair à praça para manifestar suas
preocupações e interesses, pautados pelo âmbito privado, o que acarreta no
esvaziamento do espaço público[25].

Um dos reflexos disso se encontra no fato de que a pauta política
contemporânea tende a ser resumida à questões de segurança, saúde e trabalho, de
modo que qualquer incidente que envolva duas ou mais pessoas estranhas toma a
dimensão de “assunto de governo”. Ao mesmo tempo, não se quer sustentar a ideia
de Estado mínimo ou de que a “mão invisível” do mercado é capaz de regular a
sociedade, mas sim, de que é necessário certo equilíbrio entre a participação dos
sujeitos tanto no público quanto no privado.

Se, com o lançamento do satélite artificial em 1957, obteve-se um avanço
tecnológico que levou Arendt a questionar os limites da condição humana e a
capacidade do seres humanos de discutirem a política, apesar de nos encontramos
em um momento paradigmático distinto, a velocidade das descobertas científicas
não arrefeceu e, na mesma proporção, a ameaça da diluição da essência da esfera
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pública sobre o social permanece vigente.

 

3. A hipertrofia do jurídico e o esvaziamento do político

O crescente declínio da esfera pública nas sociedades democráticas, conforme
diagnóstico apresentado a partir de Hannah Arendt, permite a abertura de um
relevante espaço que passa a ser dominado pelos discursos jurídicos e morais. Esse
fenômeno foi analisado por vários autores, dentre os quais se inclui a belga Chantal
Mouffe, a qual revela a urgência de (re)pensar “o formato e o futuro da vida em
comum”.[26]

Segundo ela, as múltiplas causas que informam o declínio de espaços públicos
político-democráticos estariam relacionadas à globalização do neoliberalismo, à
cultura do consumo individual e à “desintegração da dimensão política” promovida
pelo “consenso de centro” da denominada terceira via.[27]

Há que se destacar que, a categoria central do pensamento de Chantal Mouffe,
reflete a sua crítica à dinâmica das sociedades liberais, as quais ignoram o
paradoxo[28] entre as gramáticas inscritas nos valores da igualdade e da liberdade.
Assim, a condição para a coexistência entre eles se torna possível a partir do
momento em que os conflitos “agonísticos”, presentes em qualquer sociedade plural,
passe a ser enfrentada. Como explana a autora:

 

As consequências deste deslocamento da política pela moralidade é que a esfera
pública democrática ficou seriamente debilitada pela falta de um debate
propriamente “agonístico” em torno a possíveis alternativas à ordem hegemônica
existente. Daí o crescente descontentamento em relação às instituições
democráticas liberais, que se manifesta através da declinação da participação
eleitoral ou da atração que exercem os partidos populistas de direita que
desafiam ao establishment político.[29]

 

Para compreender o conceito de “agonismo” proposto por Mouffe, é preciso ter
em mente que a democracia está constituída sob sinais de incerteza, de modo que o
indivíduo e o cidadão não estão conjugados pela separação entre o público e o
privado, que leva a refletir sobre os valores autônomos do político.[30] Este, por sua
vez, deve ter como critério a distinção entre “adversários”, cuja origem remete à
relação entre “amigo e inimigo” de Carl Schmitt.[31]

Schmitt estabelece que, tal discriminação é independente, na medida em que é
capaz de ignorar oposições entre bom e mau na dimensão moral, belo e feio na
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estética, útil e prejudicial ou rentável e não rentável na econômica:

 

A diferenciação entre amigo e inimigo tem o sentido de designar o grau de
intensidade extrema de uma ligação ou separação, de uma associação ou
dissociação; ela pode, teórica ou praticamente, subsistir, sem a necessidade do
emprego simultâneo das distinções morais, estéticas, econômicas, ou outras. […]
ele é justamente o outro, o estrangeiro […] de modo que, no caso extremo, há
possibilidade de conflitos com ele, os quais não podem ser decididos mediante
uma normatização geral previamente estipulada, nem pelo veredicto de um
terceiro “desinteressado”, e, portanto, imparcial.[32]

 

Para definição desse “inimigo”, portanto, é preciso construir um “nós” em
distinção a “eles”, que conduz a um “elemento externo constitutivo permanente”,
que deve aceitar a transitoriedade e “o caráter relacional de todas as identidades, a
inevitabilidade da existência do binômio identidade/diferença e a impossibilidade de
uma positividade determinada sem qualquer traço de negatividade”; em outras
palavras, que o inevitável conflito e divisão são inerentes à democracia moderna
somente pode ter uma conciliação parcial e provisória.[33]

Mouffe segue sua análise do pensamento de Schmitt e sublinha que, segundo
ele, a identidade de uma comunidade política democrática é dependente da
possibilidade da demarcação de uma fronteira entre o “nós” e o “eles”, ou seja, que
a democracia pressupõe relações de inclusão e exclusão e, um dos principais
problemas do liberalismo é precisamente a incapacidade de conceituar esta
fronteira: “Como Schmitt indica, o conceito central do discurso liberal é a
‘humanidade’, o qual – como ele sublinha com razão – não é um conceito político, e
não corresponde a qualquer entidade política.”.[34]

A marca que distingue o critério de definição do político[35], entre Carl Schmitt
e Chantal Mouffe, está no fato de que esta substitui a denominação de “amigo-
inimigo” pela noção de adversários, onde o conflito jamais pode chegar ao limite
último da eliminação do outro, mas, em que as diferenças decorrentes do pluralismo
devem ser enfrentadas por meio de canais comunicativos da esfera pública.

Diante da falência do sistema político e da ausência dos espaços públicos e
democráticos, emerge a tendência latente de sua substituição pelo sistema legal, e,
consequentemente, da hegemonia do discurso jurídico. De acordo com Mouffe:

 

Eu proponho que o recurso a um vocabulário moral para expressar conflitos e a
crescente primazia do judiciário indica o triunfo do liberalismo moralizante que
pretende que o político seja erradicado e que a sociedade possa ser regulada por
procedimentos morais racionais e conflitos sejam solucionados por meio de
tribunais imparciais.[36]
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Essa análise, ainda que inserida em um contexto onde a noção de pluralismo
pode ser divergente da que se apresenta na América Latina, em muito se assemelha
ao que pode ser considerado um período de hipertrofia do Poder Judiciário, no qual,
matérias dos mais variados temas possíveis, são decididas sem que haja um prévio
debate na esfera pública. Outra causa que contribui para o esvaziamento do político
é atribuída o à inoperância do Poder Legislativo.

Em todo caso, denota-se a urgência por discursos jurídicos, que buscam
solucionar os conflitos políticos e sociais, não postos em evidência ou debatidos no
espaço público. Nesse contexto é que a teoria passa a se dividir entre ideais
democráticos de natureza procedimental e substancial.

Estas visões sobre a democracia pela ênfase na substância e no seu
funcionamento já estavam presentes em Carl Schmitt e Hans Kelsen,
respectivamente. Em suma, as teses giram em torno da possibilidade, ou não, do
povo manifestar sua opinião através de partidos políticos e do parlamento para
formar a vontade do Estado, uma vez que, para Schmitt, a democracia tinha como
pressuposto a homogeneidade.[37]

Para Kelsen, a origem da democracia parlamentar não estava na possibilidade
de se encontrar uma verdade por meio da discussão, mas na consciência de que não
seria possível a formulação da verdade. Deste modo, a democracia liberal recorre aos
partidos políticos, ao Parlamento e aos instrumentos capazes de averiguar a vontade
geral. Por isso, Kelsen reconhece implicitamente que a democracia liberal nunca
conseguirá formar uma homogeneidade substancial. Nos termos de Mouffe, a
proposta de Kelsen é a da renúncia da democracia “ideal” em favor de uma
democracia “real”, ou seja, de uma visão realista da política e da democracia
moderna[38].

Por um lado, Schmitt possui a ideia de democracia como substância, do outro,
Kelsen acentua o caráter procedimental da democracia, por meio da ênfase aos seus
aspectos funcionais. Na interpretação de Mouffe, Kelsen tem razão quando insiste na
necessidade da existência de procedimentos que viabilizem a consecução de acordos
e condições inalcançáveis à vontade homogênea geral. Por outro lado, Schmitt teria
razão ao afirmar que sem homogeneidade, não é possível haver democracia[39]. 

No plano jurídico, em que a emergência dos discursos se propagam com a
inflação normativa, se evidencia uma grande quantidade de direitos sem qualquer
coeficiente político que possa direcionar democraticamente a sua deliberação.
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O fenômeno da judicialização da política e das políticas públicas na
contemporaneidade é algo bastante significativo e se insere exatamente nesse
contexto. Em sua análise, Luiz Werneck Vianna apresenta os dois eixos teóricos
sobre os quais o tema é pensado: o procedimentalismo e o substancialismo.[40]

 A corrente teórica analítica, definida como procedimental, tem como maiores
pensadores o alemão Jürgen Habermas e o francês Antoine Garapon. Ambos têm em
comum a opinião de que o sujeito-cidadão passaria à condição de cliente do Estado,
com a consequente perda de sua liberdade a partir de uma relação de completa
dependência.

Para Garapon o fortalecimento do Poder Judiciário representa a falência do
debate político e da democracia, uma vez que as possibilidades de efetivação da
igualdade estariam limitadas a uma instância substitutiva da função do próprio
Estado; identificar a vida democrática nesse “Outro” alimenta questões existenciais
e faz do cidadão um mero cliente portador de direitos.

A partir disso, Garapon sustenta que “o sucesso da Justiça é inversamente
proporcional ao descrédito que afeta as instituições políticas clássicas, em razão do
desinteresse existente sobre elas e a perda do espírito público”.[41] Daí a percepção
de que, a judicialização da vida social, age no sentido de desinstitucionalizar a
democracia e marginalizar as instituições de mediação da sociedade civil. Por isso, o
cidadão passa a exercer o papel de sujeito de direitos na esfera judiciária:

 

[…] o Judiciário tem avançado sobre o individualismo absoluto, a dessacralização
da natureza simbólica das leis e da idéia de justiça, a deslegitimação da
comunidade política como palco da vontade geral, a depreciação da autonomia
cidadã e sua substituição pela emergência do cidadão-cliente como cidadão-
vítima, com seus clamores por proteção e tutela, a racionalidade incriminadora e,
afinal, o recrudescimento dos mecanismos pré-modernos de repressão e de
manutenção da ordem.[42]

 

Habermas, por sua vez, compreende que o Judiciário é um local desprovido de
legitimidade democrática e, a partir disso, explicita a impossibilidade da atuação
ilimitada na política, pois não obedece à racionalidade da competência legislativa e a
divisão de poderes no Estado. Assim, a comunidade de intérpretes da Constituição
seria composta pela opinião e vontade da sociedade civil na esfera pública, sendo
desnecessária a mediação pelos tribunais.[43]

Em suma, Habermas aponta três críticas principais ao modelo de justiça
constitucional, especialmente aquele adotado nos Estados Unidos: 1) inobservância
da clássica separação de poderes com a expansão das funções judiciais; 2) o debate

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6581

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Mayumi/Mestrado/Artigos/A%20redu%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20e%20a%20judicializa%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20reflex%C3%B5es%20a%20partir%20das%20cr%C3%ADticas%20de%20Hannah%20Arendt%20e%20Chantal%20Mouffe.doc#_ftn40
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Mayumi/Mestrado/Artigos/A%20redu%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20e%20a%20judicializa%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20reflex%C3%B5es%20a%20partir%20das%20cr%C3%ADticas%20de%20Hannah%20Arendt%20e%20Chantal%20Mouffe.doc#_ftn41
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Mayumi/Mestrado/Artigos/A%20redu%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20e%20a%20judicializa%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20reflex%C3%B5es%20a%20partir%20das%20cr%C3%ADticas%20de%20Hannah%20Arendt%20e%20Chantal%20Mouffe.doc#_ftn42
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Mayumi/Mestrado/Artigos/A%20redu%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20p%C3%BAblico%20e%20a%20judicializa%C3%A7%C3%A3o%20da%20pol%C3%ADtica%20reflex%C3%B5es%20a%20partir%20das%20cr%C3%ADticas%20de%20Hannah%20Arendt%20e%20Chantal%20Mouffe.doc#_ftn43


sobre a indeterminação da lei e o valor da jurisprudência da Corte Constitucional,
uma vez que esta entende que a orientação por princípios é equivalente a sopesar
metas, valores e o bem comum; 3) a função da Corte é de proteger o procedimento
legislativo de forma democrática, ou seja, o processo político como um todo.[44]

Embora faça tais ressalvas ao processo de judicialização da política, Habermas
defende que numa democracia, a Corte Constitucional, assim como o Poder
Legislativo, deve seguir um procedimento democrático para formar uma opinião
política a partir da cidadania e compreender a vontade geral ou, no mínimo, da
maioria, sem que tome a posição de legislador. Entretanto, reconhece que,
empiricamente, há uma condição prévia que requer da sociedade uma cultura
política da liberdade, sem a qual é impossível formar uma vontade política coletiva
racional.

Para os procedimentalistas, os problemas do cotidiano da sociedade devem ser
solucionados por políticas públicas voltadas para tal fim, sem a necessidade de
intervenção da instituição do Poder Judiciário como mecanismo de coerção.

Já entre os substancialistas, encontramos como representantes mais
significativos Mauro Cappelletti e Ronald Dworkin. Ambos os juristas concordam que
a judicialização não é fato estranho à democracia, mas sim, uma forma de inclusão
dos setores menos integrados e, de dar voz às minorias que não fazem parte do
processo de formação da vontade do soberano.[45]

A partir da realidade concreta, os substancialistas veem a democracia
representativa com certa desconfiança, seja implícita ou expressamente. Com um
viés pragmático e em antítese à teoria clássica da soberania popular, encontram no
Judiciário um ator externo capaz de prover determinados direitos que não o sejam
pelo Legislativo e Executivo.

Segundo Cappelletti, “a expansão do papel do Judiciário representa o
necessário contrapeso, [...] num sistema democrático de ‘checks and balances’, à
paralela expansão dos ‘ramos políticos’ do estado moderno”.[46] Além disso, afirma
que o welfare state promoveu uma série de direitos sociais, e, portanto, direitos
subjetivos dos cidadãos, cuja realização dá um novo papel ao magistrado, uma vez
que a interpretação das normas a este pertence.[47]

Dada a abstração das normas positivadas e os sujeitos empíricos, nas suas
complexidades, há um campo de atuação do juiz no sentido de fazer valer o que não
foi observado pelas demais autoridades. Como bem salienta Cappelletti, não
podemos nos iludir, afinal, aquele tende a ser um “tradicionalista” e “conservador”,
encontra-se muito aquém de um servidor público revolucionário.[48]
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Na mesma direção, Dworkin sustenta que não se pode absolutizar a
democracia representativa, sendo a criação jurisprudencial um direito em contínua
progressão que busca a realização da liberdade e igualdade materiais. A
interpretação do juiz deve, portanto, ter como fundamento o princípio da coerência
normativa quanto à história do direito e a cultura política. Assim, não são os valores
pessoais que devem ser considerados no momento da decisão, mas sim, os princípios
que justificam o sistema jurídico e as doutrinas.[49]

Para além da dicotomia do substancialismo e do procedimentalismo, retomam-
se as reflexões de Mouffe acerca do deslocamento do político pelo jurídico. Segundo
a autora, resta muito explícita essa questão no pensamento de John Rawls, o qual
menciona a Suprema Corte como o melhor exemplo do “livre exercício da razão
pública” que é, desde sua perspectiva, o modelo de deliberação democrática. No
mesmo sentido, Mouffe afirma que Dworkin também recaí neste problema, ao
outorgar a primazia do poder judiciário independente, considerado como o intérprete
da moralidade política da comunidade[50].

Para Dworkin, todas as questões fundamentais que uma comunidade política
enfrenta nos campos do emprego, da educação, da censura, da liberdade de
associação, entre outros, são melhor resolvidas pelos juízes, na medida em que estes
interpretem a constituição com referência ao princípio da igualdade política. Por
isso, Mouffe relata: “É muito pouco o que sobre para a discussão na arena
política.”.[51]

 

4. Considerações finais

Independentemente da corrente teórica que se adote, o diagnóstico arendtiano
sobre o declínio da esfera pública, com a ascensão do social, tem repercussão direta
sobre o processo de judicialização da vida. A preocupação com a administração da
vida privada ou doméstica, ainda que coletiva, é que o ocupa, de maneira
predominante, o tempo e a energia vital do animal laborans.

Conforme observa Mouffe, as decisões políticas dos conflitos têm sido deixadas
ao judiciário, que carrega consigo uma pretensa imparcialidade – embora não seja
uma instituição imparcial. Essas decisões fogem da via democrática e sustentam
uma visão pós-política, a partir do discurso da técnica, e não reconhecem as
alternativas conflitantes em jogo.[52]

Assim, pode-se constatar que a crescente judicialização é um sintoma da crise
da política e do seu desencontro na sociedade, nas instituições e no Estado, que
deve ser pensada, mas sem perder de vista a necessária recuperação do espaço
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público.

O declínio da esfera pública e a ascensão do social evidenciam a crise e o
déficit político da Modernidade nas democracias ocidentais no pós-guerra. A
ampliação da importância das questões econômicas, antes restritas ao espaço
privado, tornam-se problemas de Estado, talvez uma das mais proeminentes.

A inflação dos discursos jurídicos revela a insuficiência do debate público, das
matérias que afetam as condições de existência da humanidade na Terra, as quais
são segregadas a um segundo plano, em que o consumo se tornou a base de
sustentação da vida, para onde se voltam praticamente todas as atenções, seja no
jardim ou na praça.

A partir dos diagnósticos de Hannah Arendt e Chantal Mouffe há que se refletir
e traçar estratégias para recuperação do espaço público e, ao mesmo tempo, se
atentar para o processo de judicialização da política e da vida. O cidadão que se
limita a ser um consumidor no seu cotidiano também passa a traduzir seus
interesses individuais no judiciário, sem jamais superar os limites de sua existência
exclusivamente na esfera privada, ou seja, das necessidades vitais.

Desse modo, o poder judiciário, ao ser provocado apreciar às inúmeras
demandas individuais no que tangem à concessão de direitos fundamentais, sejam
de que ordem for, tem de levar em consideração a sua (in)capacidade de pensá-los
coletiva e globalmente, e não pelo padrão individualista tal qual a relação entre um
credor e devedor.[53] Em todo caso, a eventual revitalização do processo político se
coloca como horizonte mais favorável.

A questão que pode ser reiteradamente formulada a Arendt, sobre como
superar as condições de miséria para ascender ao espaço público, ao que parece,
possui como resposta provável a atuação do Estado. No mesmo sentido, permanece
o problema dos limites de atuação prática do judiciário, para a emancipação dos
indivíduos, de modo que estes possam conseguir fruir de maneira efetiva de sua
condição cidadã, ingressando na esfera pública de modo substantivo e não apenas
formal.
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A SOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO A
PRIVACIDADE DIANTE DA PRETENSÃO DE INCENSURABILIDADE PRÉVIA DA

IMPRENSA

THE SOLUTION OF THE CONFLICT BETWEEN FREEDOM OF EXPRESSION AND THE RIGHT TO
PRIVACY IN FRONT OF THE UNCENSORED PRETENTIOUSNESS PRIOR PRESS.

José Laurindo De Souza Netto 

RESUMO
O problema que se propõe no trabalho é a difícil coexistência do direito à privacidade com a
liberdade de informação. Após a análise das restrições da privacidade, o artigo revela o
conteúdo do direito à informação e seus limites, sobretudo no que se relaciona com a
publicidade dos fatos delituosos, indicando a fragilidade do princípio da proporcionalidade como
método de ponderação de bens jurídicos. Potencializa-se a importância da pesquisa diante do
vácuo legislativo no tratamento da questão, diante do acolhimento da inconstitucionalidade pelo
STF da chamada Lei de imprensa (Lei nº 5250/1967). A ausência de texto para regrar as
relações da sociedade/indivíduo com o veículo de imprensa e, em especial, seus profissionais,
propicia a discussão. Após o reconhecimento da subjetividade do critério harmonizador, o
trabalho sugere a elaboração de uma nova legislação específica para regular a matéria.
PALAVRAS-CHAVES: TUTELA; PRIVACIDADE; DIREITO À INFORMAÇÃO; COLISÃO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS.

ABSTRACT
The problem is proposed in this work is the uneasy coexistence of the right to privacy and
freedom of information. After reviewing the restrictions of privacy, the article reveals the
contents of the right to information and its limitations, particularly as it relates to the advertising
of criminal events, indicating the fragility of the proportionality principle as a method of
weighting of legal goods. Enhances the importance of research before the legislative vacuum in
addressing the issue before the host of unconstitutionality by the Supreme Court called the Law
of the Press (Law No. 5250/1967). The absence of text to rule the relations of the company /
individual with the press vehicle and, in particular, its professionals, provides the thread. After
recognition of the subjectivity of standardized criteria, the paper suggests the development of
new specific legislation to regulate the matter.
KEYWORDS: PROTECTION; PRIVACY; RIGHT TO INFORMATION; IMPACT OF FUNDAMENTAL
RIGHTS.

 
 

 

 
 

1.                  Introdução
 
Um dos princípios constitucionais que mais se contrapõe com o direito à vida privada (também

previsto constitucionalmente) é o direito de informação.
O problema adquire uma precisa relevância quando, de frente aos meios técnicos da mais

ampla difusão, com a qual é possível controlar atividade do indivíduo até mesmo nos seus mais reservados
aspectos, se tem por contrário presente a exigência de garantir a cada indivíduo uma esfera de privacidade,
na qual ele possa livremente desenvolver as aptidões de sua própria personalidade.

A multiplicação dos motivos de indiscrição, com suas justificações, faz emergir um complexo
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instrumento tecnológico dotado de um poder de difusão que aniquila qualquer pretensão de existência da
privacidade.    

Diante da pretensão de incensurabilidade prévia da imprensa, o conflito surge desequilibrado
nas forças antagônicas, resultando desproporcionais os meios tradicionais de defesa do indivíduo privado
quando defrontados com os meios de agressão à intimidade, às vezes, usados sem limite.

Importância ainda maior assume o exame de tais relações quando os fatos socialmente
relevantes relativos à vida privada tenham um caráter criminoso, o qual postula um direito sem dúvida
relevante da coletividade de ser informada e, em sentido oposto, uma maior necessidade de reserva e de
meios de divulgação levando em consideração a repercussão social e as conseqüências de ordem moral e
jurídica da qual a publicidade necessariamente é fruto.

 
 

2.  Colisão de direitos fundamentais
 
A Constituição, no artigo 220, revela a possibilidade de colisão de direitos fundamentais, pois,

não obstante estabelecer a proibição de restrição do direito de manifestação de pensamento, criação,
expressão e informação, ressalva a proibição do anonimato (IV), o direito de resposta e indenização por
danos morais e patrimoniais e à imagem (V), os direitos de intimidade, vida privada, à honra e à imagem
das pessoas (X), impondo respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 220, § 3º, II).

Em determinadas situações, os direitos fundamentais entram em colisão entre si ou colidem-se
com outros bens jurídicos amparados pela Constituição. As colisões de direitos fundamentais ocorrem
quando o exercício de um direito fundamental por parte de um titular evita ou dificulta o exercício de
outro direito fundamental por parte de outro titular.

Canotilho distingue concorrência de direitos fundamentais e colisão de direitos fundamentais,
Para ele, a concorrência de direitos se dá, quando um comportamento do mesmo titular preenche os
pressupostos de fato de vários direitos fundamentais. Por outro lado quanto à colisão de direitos, leciona;

 
 ...considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando
o exercício de um direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não
estamos perante um cruzamento ou  acumulação de direitos (como na
concorrência de direitos), mas perante um “choque”, um autêntico conflito
de direitos.[1]
  

Existe uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o exercício de um direito
fundamental por parte de seu titular colide com o exercício de direito fundamental por parte de outro
titular.[2]

Robert Alexy[3] classifica colisão de direitos fundamentais em sentido estrito e colisão de
direitos fundamentais em sentido amplo.

Em sentido estrito, a colisão entre direitos fundamentais atua quando o exercício de um direito
fundamental de um titular projeta efeitos negativos sobre direitos fundamentais de outros titulares de
direitos fundamentais, coincidentes ou díspares.

Por outro lado, a colisão de direitos fundamentais em sentido amplo estabelece-se quando estão
em conflito direitos individuais e bens coletivos constitucionalmente protegidos.

A colisão acontece se, por exemplo, algo é vedado por um princípio, mas permitido por outro,
hipótese em que um dos princípios deve recuar. Em determinada circunstância, um princípio cede a outro,
em outra situação, a questão da prevalência resolve-se de forma contrária.

O caráter dos princípios e das normas de direito constitucional exigem uma otimização de seus
conteúdos, ou seja, de seus efeitos em ordem jurídica e circunstâncias concretas. Isso se verifica quando os
princípios colidem por um conter a proibição de algo que o conteúdo do outro permite. A solução só pode
ser dada a um caso concreto, pois é no momento da concreção que os princípios revelam seus diferentes
pesos. Ocorre, então, uma ponderação entre os interesses envolvidos, a fim de saber qual deles,
“abstratamente da mesma categoria, possui maior peso no caso concreto”.[4]

A lei da ponderação pode ser expressa da seguinte maneira: “quanto maior o grau de não
satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do outro”. 
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Os princípios, a primeira vista, possuem sempre pesos relativos e pela necessidade de otimizar as
possibilidades jurídicas, eles só podem ser restringidos à medida que não sejam afetados mais do que o
necessário para a aplicação do outro.[5]

A ponderação é um trabalho de otimização que atende ao princípio da concordância prática. [6]
As circunstâncias de prevalência podem variar nos casos concretos.
O autor alemão expõe a lei de colisão: “La determinación de la relación de precedencia

condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajos las cuales un
principio precede al outro. Bajo otras condiciones, la cuestion de la precedencia puede ser solucionada
inversamente.” [7]

O problema que se põe é entre duas situações diversas: a tutela da privacidade e a coexistência
com o interesse social à informação, isso é a necessidade do direito à informação, de uma parte e, de outra,
o interesse individual à conservação de uma esfera a mais ampla possível de reserva sobre fatos da própria
vida privada pessoal, e familiar.

 
 

3              Princípio da proporcionalidade e a teoria da concordância prática
 
A Constituição, no artigo 5º, inciso V, diz que “é assegurado o direito de resposta, proporcional

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.” Mas como regular isso? Como
definir a proporcionalidade, comprovar o agravo, quantificar o dano?

O princípio da proporcionalidade apresenta-se como critério necessário para harmonização dos
direitos fundamentais em conflito, pois vem dotada de uma força motriz, autônoma e funda-se em valores
internos que justificam por sua própria natureza sua importância no próprio sistema.

É, pois uma construção do pensamento jurídico, inerente ao Estado de Direito que exige a
concordância prática e a harmonização dos conflitos entre bens jurídicos, propiciando solução de
combinação, sem a ocorrência de sacrifícios de uns em relação aos outros.

Sobre a importância do aludido princípio no âmbito do direito constitucional com expressão,
manifesta-se Karl Larenz[8], dizendo que é um princípio que deriva da idéia de justiça, conecta com a
idéia da moderação e da medida do justo no sentido de equilíbrio.

A primordial função do princípio da proporcionalidade vincula-se ao Direito Constitucional na
esfera dos direitos fundamentais, onde serve basicamente à proteção da liberdade, bem como à difusão dos
demais princípios e garantias básicas, os quais são observados em toda hipótese em que os direitos e as
liberdades sejam lesados.

 
Como anota Canotilho[9]: “o campo de eleição do principio da concordância prática tem sido

ate agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e
bens jurídicos constitucionalmente protegidos). Subjacente a este principio esta a idéia do igual valor dos
bens constitucionais (e não uma relação de hierarquia) que impede, como solução, o sacrifício de uns em
relação aos outros, e impõe o estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a
conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens”.

Esse princípio possui a relevante missão de funcionar como critério para a solução de conflitos
entre fundamentos, por meio de juízes comparativos de ponderação dos interesses envolvidos num
determinado concreto.

Na lição de Paulo Bonavides[10]:
 
Umas das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no princípio
da proporcionalidade é aquela que faz instrumento de interpretação toda vez
que ocorre antagonismo entre direitos fundamentais e se busca daí solução
conciliatória, apara a qual é indubitavelmente apropriado. As cortes
constitucionais européias, nomeadamente O tribunal de Justiça da
Comunidade Européia, já fizeram uso freqüente do princípio para dirimir ou
eliminar a colisão de tais direitos.

 
Entretanto, muito embora sirva de método de ponderação de bens jurídicos, a complexibilidade
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da compatibilização entre os valores o caso em concreto, diante da subjetividade do princípio da
proporcionalidade inviabiliza a solução da difícil harmonia entre o direito da intimidade da vida privada e
o direito da liberdade da informação jornalística.

O conteúdo axiológico e ideológico dos interesses invocados como dignos de proteção
fundamentados pela retórica e subjetividade da proporcionalidade, sopesa em desfavor ao equilíbrio dos
direitos que estão em estado de tensão.

     
 

4         A privacidade como direito de personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana
 
Com diferentes denominações técnicas (esfera da personalidade, direito ou direitos da

personalidade), procura-se definir uma mesma realidade: a busca do homem como pessoa.
Após a Segunda Grande Guerra surge uma nova exigência de tutela da pessoa nos seus

próprios valores e a garantia da individualidade. A partir deste período os bens jurídicos inerentes à pessoa
foram incluídos nos ordenamentos jurídicos, que reconheceram a prevalência do direito pessoal. A
evolução do Estado moderno reconheceu no plano jurídico positivo aqueles direitos que concebidos como
inatos   

Em linha geral, poderia ser sustentado que todos os direitos são qualificados como da
personalidade, mas no sentido técnico tal fração é reservada àqueles direitos que constituem o núcleo mais
profundo, sem os quais a pessoa não existiria como tal.

Os direitos destinados a dar conteúdo à pessoalidade, sem os quais a personalidade ficaria
privada de concreto, podem definir-se como direitos essenciais. A personalidade é a fonte e o pressuposto
de todos os direitos subjetivos: o direito se tem somente quando se é um sujeito, e o homem é ao mesmo
tempo sujeito e objeto de direito. Para Vercellone[11] o objeto dos direitos da personalidade é a própria
pessoa humana em sua síntese físico-psíquica.

Entre tantos direitos, estão aqueles complexos, com múltiplos conteúdos que constituem a
primeira causa de todos os outros direitos fundamentais e podem ser definidos como os atributos
fundamentais da personalidade.

A personalidade humana é um valor unitário de tal modo que as várias normas do Código
Penal, Código Civil e das leis especiais constituem simplesmente a disciplina específica de alguns
aspectos particulares de sua tutela.

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal no seu artigo 1º,
inciso III, constitui-se em cláusula geral de proteção da personalidade.[12].

A dignidade da pessoa humana é o mais importante fundamento do sistema constitucional
brasileiro considerado “o primeiro fundamento e o último arcabouço da guarida dos direitos
fundamentais”[13]. É a base do Estado Democrático, apresentando-se como um vetor hermenêutico
indispensável para o balanceamento dos valores e interesses nos casos de colisão de direitos fundamentais.

O respeito da dignidade da pessoa humana remete ao reconhecimento da superioridade do
indivíduo como valor intangível, exigindo proteção frente a todo poder. Impõe-se de maneira absoluta na
ordem jurídica, pois consiste o ponto nuclear do qual se desdobram todos os direitos fundamentais.

A dignidade da pessoa humana estabelece uma unidade aos direitos e garantias fundamentais,
inerentes à personalidade humana[14]. É um valor espiritual próprio da pessoa, que se manifesta na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por
parte das demais pessoas, constituindo um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar.

Assim, a dignidade como valor supremo a orientar a interpretação constitucional é
imponderável, insuscetível de ceder, diante do caso concreto, a outro direito qualquer que seja, não
podendo ser relativizada[15].

 
5.  Restrições da privacidade e os limites do direito à informação

 
O direito à privacidade, por sua vez inserido na categoria dos direitos da personalidade,

configura-se como princípio geral, do qual são exaradas diversas manifestações positivas, nas quais
assume relevância o direito à imagem e o direito ao segredo, aspectos mais conhecidos do problema[16].

A completa tutela do direito à privacidade deve ser entendida em sentido lato como o complexo
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de direitos da personalidade expressamente previstos, e, em sentido estrito, como o conjunto de fatos não
expressamente previstos em lei, como os sentimentos, o afeto, as manifestações mais íntimas do indivíduo.

Fundamento direto do direito à privacidade pode ser encontrado no artigo 5º, inciso X da CF:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Outro fundamento da privacidade,
elencado no artigo 5º, inciso XL da CF, é a imposição de restrição da publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o direito social assim o exigirem.  

Além disso, é importante mencionar a tutela do domicílio quando a Constituição veda sua
violação, o que, de forma indireta, protege a privacidade do indivíduo e portanto, a intimidade, como já
afirmou Carnelutti (domicílio e privacidade são termos correlatos).

O impedimento da violação de domicílio tutela diretamente o direito da privacidade no seu
aspecto de segredo. O artigo 5º, inciso XI da CF estabelece como bem jurídico a privacidade.

A proibição da publicidade sobre o conteúdo da correspondência também configura um aspecto
da tutela da privacidade. O segredo da correspondência e das comunicações é garantido
constitucionalmente (artigo 5º, XII, CF) porque se decidiu tutelar a vontade do sujeito de que determinadas
notícias sejam divulgadas somente ao seu destinatário e não a outras pessoas. O direito ao segredo de
correspondência e as suas comunicações aparece como um direito individual da intimidade pessoal. Do
mesmo modo, as normas do Código Penal (artigos 151 e 152) relativas ao segredo de correspondência
também tutelam a vida privada ante a indiscrição dos outros.

Nas convenções internacionais, o direito à privacidade aparece com um direito da pessoa
humana, na defesa de sua dignidade. O direito ao respeito da vida privada da pessoa é expressamente
reconhecido no artigo 12 da Declaração Universal da ONU (1941) que dispõe:

“Nenhum cidadão pode ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida privada, na sua
família, na sua casa, na sua correspondência; nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.”

 
Também, a Convenção da Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais

(1950) no seu artigo 8º estabelece: “Todos tem direito ao respeito à sua vida privada”.
No que tange à tensão entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade, reconhece-se a

possibilidade de diferenciações, consideradas as diversas situações desempenhadas pelos eventuais
envolvidos.

A valoração do público depende da maior ou menor exposição da vida privada.
Uma maior amplitude é reconhecida aos direitos de crônica e de opinião em relação à matéria

política, de tal modo que, mesmo sem o consentimento do interessado está justificada a notícia desde que
socialmente relevante.

A tutela da privacidade é menos intensa para o homem político. Entretanto, para ele também
existe uma esfera de privacidade pela qual se constitui violação a difusão de notícia intima. Não é,
entretanto, violação da privacidade o dizer que ele é sócio de uma companhia industrial porque esta
informação permitirá fazer uma valoração da sua personalidade e suas ações, necessário para a construção
da opinião pública.

O critério de base para avaliar se a narração do fato de imprensa pode ser considerada lícita
consiste no interesse público.

Existem também restrições de publicidade para com as pessoas célebres, as quais podem, em
situações especificas, se opor à difusão da própria imagem.

Certamente, o direito à privacidade em relação a elas sofre uma limitação, mas não pode ser
suprimido de tudo. As exigências da coletividade devem se submeter à esfera íntima da vida privada da
pessoa, sendo que a curiosidade do público é obrigada a respeitar.

Contudo, se o sujeito, voluntariamente, se põe fora da esfera da tutela da vida privada, não
poderá depois insurgir-se em relação ao seu próprio direito à privacidade.

O ius narrandi e o ius publicandi encontram limite insuperável no respeito à pessoa e à honra
dos outros. O âmbito da licitude jornalística não se estende aos particulares da vida privada, exceto quando
estes possam ser revelados.

Mais delicado é o problema da criminalidade diante do alarme social que suscita o delito. O
cronista tem o direito de narrar os fatos, desde que verdadeiros. Conseqüentemente, deve evitar adentrar na
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vida privada da pessoa quando a notícia por ele narrada não tenha o caráter de certeza, assim como deverá
manter uma reserva em relação àqueles sujeitos que, porventura, se encontrem como vítimas ou
envolvidos em um processo penal.

Busca-se evitar toda a publicidade que possa violar a intimidade da pessoa, a menos que tal
violação esteja revestida pelo interesse público.

 
As liberdades de expressão e informação encontram-se previstas na Constituição Federal que

assegura o acesso à informação (art. 5º, inciso XIV) e estabelece a livre manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato (art. 5º, inciso IV). Ademais, a Lei Maior prevê que “a manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veiculo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Estabelece ainda que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no
artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV” (§1º, artigo 220), e que “É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística” (§2º, artigo 220).

O interesse social e a verdade são os limites naturais da imprensa que propiciam consciente e
propositadamente a formação de opinião pública através do pensamento crítico, visando garantir o
pluralismo de tendências, com a redução da unificação dos enfoques jornalísticos. O valor social da notícia
vem aferido pela potencialidade de oportunizar reflexões construtivas para que os indivíduos possam
decidir e optar pelas escolhas que a sociedade lhes exige.

Mesmo com conteúdo difamatório, o fato pode ser expressamente narrado, apresentando-se
verídico e com relevância social.

A reputação do particular deve ser respeitada e os comentários sobre sua vida privada, capaz de
ofender a sua imagem, não devem ser publicados a menos que sirva ao interesse público, situação diversa
de uma meia curiosidade pública.

Outro limite do direito da crônica é a formação do valor social da notícia, pelo qual é
necessário deduzir que existem outras informações não socialmente relevantes que, como tais, não podem
ser objeto de direito da crônica. É a esfera da vida privada e familiar do indivíduo. A relevância social da
notícia jornalística é coisa diversa do interesse que esta pode suscitar.

Complemente-se que, dentro da crônica e em oposição a ela, reconhece-se a existência de um
direito à vida privada que comporta proibição de difundir notícias concernentes à vida íntima dos sujeitos,
que podem pedir a cessação do abuso e eventual ressarcimento do dano decorrente da divulgação da
notícia.

Existe, ademais, um limite não escrito do direito de liberdade de narração e de informação, que
é a pretensão de respeito ao direito à privacidade. A pessoa tem o direito, como expressão mais ampla de
liberdade, de que ninguém venha a se interessar por fatos com finalidade de especulação publicitária,
invadindo a sua vida íntima, mas também aquele de não se encontrar exposto à curiosidade, à avaliação
relativa a sua pessoa, exceto nos casos em que existam precisas razões.

 
 
6.  A liberdade de informação dos fatos delituosos e dos processos penais

 
A prática criminosa suscita um alarme social e todos possuem o direito de conhecer os fatos

violadores da lei penal, seja porque do conhecimento deles surge a possibilidade concreta do exercício do
direito da denúncia, seja porque do conhecimento dos fatos criminosos e seus autores o indivíduo pode
extrair normas de comportamento social.

 Preocupação fundamental para o juiz é a tutela da regular tramitação do processo e somente
indiretamente tal proteção incide na privacy daquele que porventura esteja envolvido.

Na fase instrutória, é comum a incidência de matérias jornalísticas na esfera da privacidade dos
interessados, determinando um movimento de opinião pró ou contra os imputados, ainda antes de qualquer
avaliação por parte do magistrado, sendo proibida a publicação de fatos que envolvam menores de 17 anos
em procedimento penal.

A jurisprudência contribuiu para a configuração de uma esfera de privacidade do individuo
interessado no procedimento, reconhecendo, no caso de uma absolvição, a possibilidade de punição pelo
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crime de difamação do jornalista que tenha indicado, antes da sentença, o acusado como culpado.
É claro que o jornalista deveria nesses casos ater-se estritamente à verdade e evitar incidir sobre

a honradez pessoal quando os fatos não têm o caráter de certeza, mas, sobretudo abster-se de qualquer
revelação sobre nomes dos sujeitos, que mesmo não sendo autores do fato estejam a eles ligados
(testemunha; vítima).

Os órgãos judiciários restam influenciados pela repercussão negativa da prática criminosa,
muitas vezes construídas artificialmente por parte da imprensa. Por outro lado, o desgaste sofrido pelo
sujeito com a divulgação gera o quase aniquilamento da sua liberdade de autodeterminação. Além do mais,
são limitados os meios que o ordenamento positivo coloca a sua disposição para reagir à indevida
penetração da imprensa no próprio âmbito da privacidade, renunciando ao exercício de ação, pois causaria
maior repercussão.

Não se pode esquecer que ainda falta uma preparação específica e uma adequada deontologia
profissional para alguns jornalistas.

O clamor público desencadeado pela prática de um crime hediondo pode resultar da exploração
distorcida dos fatos por um mal intencionado meio de comunicação que busca mover a consciência e a
vontade dos membros da sociedade numa direção predeterminada.

Dotti[17], revela esse quadro de sacrifício de direito individual: “as acusações jnformais
acarretam geralmente uma presunção de culpa oriunda do meio social que neutraliza a presunção de
inocência. Esta é, embora constitua um direito (o direito de ser presumido inocente” não tem força bastante
para se impor à comunidade à qual por força da liberdade de expressão do pensamento, exerce também
um direito de julgar.”

Muitas propostas legislativas estão sendo feitas para conter a influência, às vezes negativa,
exercida sobre os acontecimentos quando se cobre o curso dos procedimentos penais por parte da mídia. O
fenômeno tem chamado a atenção nos últimos tempos não só dos juristas, mas também de toda a opinião
pública.

A narração dos fatos delituosos pode justificar-se somente com a intenção de afirmar valores
sociais ofendidos e de alertar a opinião pública contra os perigos que derivam à comunidade por parte do
comportamento de alguns indivíduos do grupo. Os responsáveis pela informação deveriam abster-se da
narração falsa ou deturpada dos fatos, das narrações de caráter sensacionalista com excesso de
representação fotográfica e de descrever cenas de violência, perversidade e crueldade de modo a estimular
a imitação.

Aberto o procedimento penal e iniciada a instrução o direito de informação implica na
faculdade de comentar e criticar os resultados das investigações, sem poder interferir na administração da
justiça, reserva dos órgãos competentes.

 
 

7. O conflito entre a liberdade de informação e proteção da privacidade no entendimento da jurisprudência.
    
O STJ tem utilizado a técnica de ponderação de princípios para solucionar o conflito. A decisão

sobre qual lado da balança deve ter maior peso sempre ocorre de forma casuística, na análise do caso
concreto.

O que norteia a aplicação desses princípios é o interesse público da informação.
Nesse sentido, uma decisão da Quarta Turma proferida em dezembro de 2007 é paradigmática:

“A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constitui direitos absolutos, sendo
relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como
ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”, escreveu o ministro Massami
Uyeda, relator do recurso em questão (Resp 783.139).

Algumas decisões do STJ levam em consideração que a verdade do que é publicado é condição
indispensável para a configuração do interesse público da informação, o que evita a responsabilização civil
de quem divulga a matéria. É o caso, por exemplo, do recurso (Resp 439.584) julgado em 2002 pela
Terceira Turma.

Na ocasião, os ministros compreenderam que, no plano infraconstitucional, o abuso do direito à
informação está exatamente na falta de veracidade das afirmações divulgadas. E mais: entenderam que o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6597



interesse público não poderia autorizar “ofensa ao direito à honra, à dignidade, à vida privada e à
intimidade da pessoa humana”.

O entendimento do STJ é que mesmo pessoas notórias têm direito a uma esfera privada para
exercer, livremente, sua personalidade. E, exatamente por terem esse direito, não podem ser vítimas de
informações falsas ou levianas destinadas a aumentar a venda de determinadas publicações ou
simplesmente ofensivas.

 

 

 

8. Conclusão
 
Se existe um contraste entre as duas exigências - direito de crônica e privacidade do indivíduo -

vários são os problemas decorrentes da busca do equilíbrio de forças.
No atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, potencializa-se a

necessidade da conciliação dos interesses opostos, aquela do público de ser informado dos fatos, dos
acontecimentos, dos processos da mais vasta repercussão e aquele do indivíduo privado, de outro lado, de
não ter a sua vida íntima divulgada mais do que o necessário.

A intensificação e o multiplicar das atividades humanas, a facilidade de larga divulgação de
notícias concernentes aos fatos pessoais e íntimos de indivíduos e, sobretudo, a impossibilidade, às vezes,
de defender o segredo das próprias coisas, dos próprios comportamentos ou pensamentos[18]. Fragiliza a
tutela do direito a privacidade.

O conflito entre o direito à privacidade e a liberdade de informação resta desequilibrado diante
dos meios técnicos de grande difusão que a imprensa pode usar. De um lado o privado, com os meios
tradicionais e, de outro, as técnicas agressivas, as vezes com finalidade escandalosa de certa parte da
imprensa.

O vasculhar do íntimo de quem, pela sua atividade, pelos acontecimentos da vida, esteja
envolvido em fato da crônica judiciária ou por encontrar-se no centro da atenção da opinião pública tem
sido a tônica por parte dos grandes jornais, das agências de notícias, dos órgãos da rádio ou da televisão.

Aqueles que resistem em reconhecer o direito à privacidade motivam o seu comportamento
negativo em nome de uma liberdade de imprensa, entendida de modo amplo, suficiente para sacrificar
outra liberdade do homem, aquela de poder realizar-se completamente, independente de qualquer controle
ou censura.

Num país livre não pode ser reconhecido o direito de usar a vida privada de uma pessoa como
matéria de domínio público, causando-lhe graves conseqüências, fazendo com que ela se sinta
constrangida a fechar-se em si mesma, com inevitável prejuízo da própria liberdade de agir ou desafiar o
julgamento do público, muitas vezes tendencialmente formado por uma imprensa que fornece informações
unilaterais.

Trata-se, portanto, de evitar que a vida do privado seja exposta sem defesa quando se incute
uma opinião freqüentemente não correspondente à realidade.

O problema não pode ser resolvido com a total proibição da informação, mas com a cominação
da proibição do abuso.

Nasce assim a exigência de contemporizar, harmonizar interesses opostos, equilibrando o
balanço dos valores protegidos em ambos os direitos, expressões da personalidade humana para que
possam ser exercidos simultaneamente, evitando-se assim o fenômeno da “erosão” da privacidade.

O critério harmonizador da proporcionalidade é entretanto insuficiente para este mister, diante
da falta de critérios objetivos para a ponderação de bens jurídicos. A abstração do principio, diante do seu
conteúdo excessivamente subjetivo tem permitido interpretações altamente lesivas a direitos fundamentais
relevantes.

Persiste a dúvida sobre a presença de normas jurídicas que, com suficiente exatez, permitam
afirmar a existência de um direito à privacidade (MONREAL, 1974, p. 161), ou mesmo se falta ao
problema uma solução jurídica podendo somente se auspicar e hipotizar soluções legislativas futuras.
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Os autores e os estudiosos não encontram consenso no problema jurídico relativo à busca de
uma solução no plano positivo.

Por isso, é necessária a elaboração de um novo texto normativo para regular a matéria, com a
previsão do direito à privacidade como limite da liberdade de informação. 

 
 

 
 
9. Referências:

 
ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado   
Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo, RJ, n. 217, p. 67-69, Julho-Setembro, 1999.
 
- Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
 
BLAZQUEZ, Niceto. Ética e meios de comunicação” (Trad. Rodrigo Cotreras). São Paulo: Paulina, 1999.
 
BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. São Paulo: Malheiros editores 1998.
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed, Coimbra:
Almedina, 1999/2001.
 
CARNELUTTI, Francesco. Diritto alla vita privata (Contributo alla teoria della libertà di stampa) in Scritte
giuridici in memoria di P. Calamandrei. Padona: CEDAM, 1958.
 
COELHO, Inocencio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 2. ed, São Paulo: Saraiva, 2008.
 
DE CUPIS, Adriano. Il diritto alla riservatezza. Foro italiano, 1954.
 
DOTTI, René Ariel. Proteção da vida privada e Liberdade de informação: possibilidades e limites. São
Paulo: RT, 1980.
 
FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus
a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1996.
 
JACINTHO, Jussara. Dignidade Humana. Princípio Constitucional. Curitiba: Juruá, 2006.
 
LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Sanego, 2. ed., Lisboa : FGG, 1989.
 
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires
Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 2ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2008.
 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2006.
 
MONREAL, Eduardo Novoa. La vida privada como bien juridicamente protegido. Nuevo Pensamiento
Penal-Revista de Derecho Y Ciencias Penales, Buenos Aires: Valdivia, 1974.
 
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo:
Saraiva, 2002.
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed, São Paulo: RT, 2005.
 
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A interação entre o direito internacional e o direito interno na

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6599



proteção dos direitos humanos (In: Arquivos do Ministério da Justiça, ano 46, nº 12, jul-dez 1993)
 
VERCELLONE, Paolo. Novíssimo digesto italiano. Turim, 1957, Vol. XII.

[1]              CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição,  4 ed. Coimbra: Almedina, 1999/2001. p. 1189

[2]              CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição,  4 ed. Coimbra: Almedina, 1999/2001, p. 12-27.

[3]              ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito, Revista de Direito
Administrativo,  RJ,  n. 217, p. 67-69, Julho-Setembro, 1999.

[4]              ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito, Revista de Direito
Administrativo,  RJ,  n. 217, Julho-Setembro, 1999 op. Cit. P.  116).

[5]              ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito, Revista de Direito
Administrativo,  RJ,  n. 217, Julho-Setembro, 1999 op. Cit. P.  161).

[6]              ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito, Revista de Direito
Administrativo,  RJ,  n. 217, Julho-Setembro, 1999 op. Cit. P.  161).

[7]              ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado Democrático de Direito, Revista de Direito
Administrativo,  RJ,  n. 217, p. 91-92, Julho-Setembro, 1999.

[8]              LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito.  Trad. José Sanego, 2ª, Ed.,  Lisboa: FGG, 1989. p. 122.

[9]              CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição,  4 ed. Coimbra: Almedina, 1999/2001, p. 12-27.

[10]             BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . 7ª Ed. São Paulo: Malheiros editores. 1998, op. cit p. 386

[11]             VERCELLONE, Paolo. Novíssimo digesto italiano. Turim, 19857, Vol. XII., p. 1083-1084.

[12]             SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade sua tutela. 2. Ed. São Paulo: RT:2005,  p. 139

[13]             NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva 2002, p. 54.

[14]             MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Altas, 2006. p. 16.

[15]             JACINTHO. Jussara. Dignidade Humana. Princípio Constitucional. Curitiba. Juruá, 2006. p. 164

[16]             DE CUPIS, Adriano. II diritto alla riservatezza. Foro italiano, 1954, p. 95

[17]             DOTTI, René Ariel.  Proteção da vida privada e liberdade de informação: possbilidade e limites. São Paulo: RT, 1980. p. 202

[18] DOTTI, René Ariel.  Proteção da vida privada e liberdade de informação: possbilidade e limites. São Paulo: RT, 1980. p. 202

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6600



ANÁLISE CONCEITUAL DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA DEMOCRACIA INDIRETA

CONCEPTUAL ANALYSIS OF POLITICAL REPRESENTATION IN INDIRECT DEMOCRACY

Aline Boschi Moreira
Orides Mezzaroba

RESUMO
Este trabalho tem como fim analisar o significado da representação, não apenas política, mas
também no campo das artes, do direito, nos símbolos e ações. Para tanto, perpassa a evolução
do conceito pelas teorias majoritárias desde o período antigo até a representação liberal, que
estabelece as bases para o instituto contemporâneo. Procura, igualmente, tecer considerações a
respeito da democracia indireta e do sistema proporcional nas eleições. Busca, da mesma forma,
excluir as antinomias existentes do conceito de representação, através de um estudo geral,
atentando para as diversas áreas do conhecimento. A partir da concretização deste estudo, foi
possível observar que a literatura se encontra repleta de divergências conceituais, cada qual
podendo conduzir tanto ao poder absolutista e totalitário quanto ao democrático, devendo, pois,
ser o papel do artigo, esclarecer e informar sobre a distorção da representatividade.
PALAVRAS-CHAVES: Representação Política; Mandato; Democracia Indireta.

ABSTRACT
This assignment henceforth aims at analyzing the meaning of representation; not just political,
but also on fields such as arts, law, symbols and actions. To achieve this, it permeates the
concept's evolution through major theories since ancient times up to liberal representation,
which establishes the bases of its contemporary meaning. It also aims at weaving considerations
regarding indirect democracy and proportional election system, and excluding existing
antinomies of the aforementioned concept, through a general study, paying the due attention to
the several surrounding areas of knowledge. From the concretion of this study, it was possible
to observe that literature finds itself full of conceptual inconsistency, enabling to conduct the
interpreter both to a totalitarian-absolutist view as much as to the democratic, being this article's
main objective to clarify and inform about this distortion of representativeness.
KEYWORDS: Political Representation; Mandate; Indirect Democracy.

INTRODUÇÃO:
Este trabalho é, antes de tudo, análise conceitual e, em segundo plano, um estudo das diferentes formas de governos

representativos tanto nas democracias indiretas como nos governos absolutistas. A crise da representatividade, as divergências
doutrinais e as visões parciais sobre o assunto tornam imprescindíveis o julgamento e estudo da representação como um todo coeso
e coerente – a representação não deve recair apenas no seu viés unilateral político. Esta pesquisa se propõe a analisar as outras áreas
da vida humana nas quais essa palavra é utilizada, o que é uma tentativa nova no estudo desse instituto, valendo-se da arte, dos
símbolos, ações e direito.

Tem-se que o conceito em foco, em especial o de homens representando homens, é essencialmente moderno e notório.
Não há dúvida que a sua popularidade depende, em particular, de estar conectada com o ideal de democracia, liberdade, justiça e,
em geral, de ser consolidada ao longo dos séculos. Contudo, apesar de ser um termo extremamente corriqueiro, a literatura está
repleta de divergências quanto ao seu significado.

A abordagem e entendimento de cada teoria em separado permitem conclusões equivocadas e meramente parciais, que,
por sua vez, conduzem tanto ao governo totalitário quanto ao democrático. É devido à extrema importância no cenário mundial que
a representação deve ser entendida através de uma visão geral.

O trabalho se justifica na medida em que a representação abrange diversas áreas do conhecimento e é invocada na política
sem a devida relevância das implicações conceituais. Tal ocorrência acarreta, de certa forma, insegurança e desentendimento entre
os diversos estudos do assunto, os quais geralmente se contradizem ou então argumentam sobre institutos diferentes que tem como
denominação imprópria a palavra representação.

O método empregado nessa pesquisa foi o dedutivo, desenvolvido através da pesquisa descritiva e de técnica
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essencialmente bibliográfica. Por objetivo principal da pesquisa tem-se a extinção das antinomias conceituais e uma avaliação 
não só do que é a representação (visão formalista), mas também como deverá se portar as ações do representante e os juízos de 
valor que podem ser auferidos sobre a atividade representativa nas democracias indiretas. 

Visando atingir tais objetivos, o trabalho é dividido em quatro tópicos seguindo El Concepto de Representación 
(1985) que perpassam as teorias majoritárias sobre o assunto. 

Primeiramente, tem-se um breve estudo sobre a origem da palavra e o significado que adquire nas épocas históricas. 
No segundo tópico, são expostas as ideologias liberais dos filósofos iluministas, dentre eles Hobbes, Locke e Montesquieu, os 
quais lançam as bases para a representação contemporânea. Neste mesmo capítulo, aborda-se a Representação Formal, onde o 
pensamento hobbesiano também está inserido, juntamente a autores como Weber, Jellinek e os adeptos da representação como 
prestar contas ao final do mandato. No terceiro, é tratada a representação descritiva e simbólica, ambas as formas de tornar 
presente algo que não está. Por esta ocasião, compreende-se a análise do sistema proporcional nas eleições e as ditaduras 
fascistas. E, no quarto tópico, por fim, busca-se uma representação mais atuante, um agir substantivo e que não se restrinja ao 
início ou final do mandato, mas que trabalhe durante o período de representação. Ou seja, trata-se de como o representante 
deve atuar e como conferir juízos de valor a essa atividade. 

 
 
1. ETIMOLOGIA E EVOLUÇÃO DO VOCÁBULO 
Atualmente, observa-se que grande parte dos indivíduos deseja ser governado por representantes, assim como a 

maioria dos governos alega ser representativo. Não restam dúvidas de que a representação deve sua popularidade por estar 
intimamente conexa à ideia de democracia, justiça e liberdade. Apesar da enorme importância desse assunto e a frequência 
com a qual a palavra é utilizada, nota-se, surpreendentemente, pouca discussão ou análise sobre o seu significado. Isso ocorre, 
talvez, pela complexidade do vocábulo que desencoraja estudos mais extensos, ou então, quiçá, pela solidificação de um senso 
comum que pressupõe o significado de representação consolidado, tal qual ocorre particularmente em John Stuart Mill, que 
detém uma obra inteira sobre o Governo Representativo sem se aprofundar fortemente ao seu conceito (PITKIN, 1985).  

Pela falta de esforços nesse sentido, a literatura se encontra repleta de divergências conceituais. Vê-se claramente 
esse problema na autora acima mencionada quando se comparam tanto autores de épocas distintas quanto obras 
contemporâneas. Hobbes (2002), filósofo iluminista, acredita ser representativo o governo no qual os pactuantes são 
governados por soberanos eleitos, os quais atuam da forma que acharem apropriada, sem qualquer correspondência ou 
prestações de conta aos seus representados. Ademais, o pensamento majoritário é de que os representantes devem fazer o que 
for melhor para aqueles sob o seu comando, mas valendo-se da própria visão de bem-estar e de desenvolvimento. Uma 
minoria, contudo, mantém a ideologia de que o papel da assembléia legislativa é apenas refletir com demasiada semelhança os 
anseios e opiniões daqueles que ela torna presente – o eleitorado. Outros, como Rousseau em O Contrato Social (1995), dirão 
que governos verdadeiramente representativos e democráticos não passam de ilusões uma vez que requerem muitas condições 
difíceis de serem reunidas. Lendo, pois, cada teoria em separado, tem-se a aceitá-la como correta, no entanto a dificuldade só 
se torna aparente a partir do momento que se passa para uma próxima e igualmente plausível visão, mas que paradoxalmente 
apresenta argumentos incompatíveis com a primeira. 

Apesar de estudiosos acharem que o motivo para tanta divergência esteja no conteúdo vago do significado de 
representação, ou então que o conceito tenha evoluído bastante ao longo do tempo; Pitkin (1985), todavia, é adepta do 
pensamento no qual representação abrange uma concepção única e altamente complexa que não mudou significativamente 
desde o século XVII. Para a autora, não há muita dificuldade de formular, numa breve sentença, análise conceitual 
suficientemente ampla para cobrir seu uso nas variadas aplicações. A palavra representar seria então desmembrada em: “re”-
“presentar”, fazer presente novamente – tornar presente algo que de alguma forma não está de fato ou literalmente (PIKTIN, 
1985). 

Em relação à sua raiz, o termo tem origem do substantivo latino repraesentatio e do verbo repraesentare os quais 
delimitam o ato de representar um papel, as atribuições de alguém ou alguma coisa. A representação, e neste caso em especial 
a representação política, desenvolve-se no Estado Liberal com o intuito de ser um vínculo estável entre os cidadãos e os 
governantes, no qual estes se encontram “autorizados a governar em nome e seguindo os interesses dos primeiros, e estão 
sujeitos a uma responsabilidade política de seus comportamentos” (COTTA, 1986). 

No entanto, o substantivo adquiriu diferentes utilizações ao longo das épocas históricas que nem sempre associado à 
política. Mezzaroba (2004), na Antigüidade Clássica, e nesse período analisa-se Roma, o Imperador era considerado o 
representante do Estado assim como o Senado correspondia ao representante do Povo. Já a partir da Idade Média tem-se na 
figura do Papa a representação de Cristo reencarnado e dos apóstolos nas figuras dos cardeais. Atravessando alguns séculos, 
segue-se que o progresso da representação acompanha os modelos ideológicos de pensadores iluministas como Hobbes, Locke 
e Montesquieu. 

 
 
2. ILUMINISMO E REPRESENTAÇÃO FORMALISTA 



* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010                                                                    6603 

Hobbes foi o primeiro autor inglês a iniciar uma pesquisa extensa e sistemática sobre a representação, apesar de não 
ser usualmente conhecido na área, este instituto possui papel relevante em seus trabalhos políticos. Sua visão é por um lado 
tentadoramente plausível e de outro particularmente deficiente. Plausível porque continua influenciando outros pensadores 
desde o iluminismo e, por ser deficiente, incentiva novos estudos aprofundados sobre o que é representação. Em se tratando da 
obra O Leviatã – especialmente o capítulo XVI: Das pessoas, autores e coisas personificadas – Hobbes aborda o que 
considera ser pessoa natural, artificial, ator, autor e representação (PITKIN, 1985; HOBBES, 2002). 

Das obras acima tem-se que pessoa natural é aquela cujas palavras e ações são realizadas pelo e para o próprio 
sujeito; já a artificial é aquela em que as ações desempenhadas não são vistas como de sua autoria, mas feitas por ela para outro 
alguém (para o autor). Deduz-se, pois, que muitas das pessoas artificiais, senão todas, são representantes. Há que fazer um 
breve parêntese com a terminologia utilizada hoje em dia, uma vez que a doutrina contemporânea distingue as pessoas 
fictícias, ficcionais – como, por exemplo, as corporações – das naturais, mas não é nesse sentido que Hobbes determina seu 
trabalho. 

No que tange à ação, tem-se uma analogia com autoridade, esta sendo o direito de se fazer determinado ato. Aquele 
que tem o poder de efetuar uma ação poderá fazê-la ele mesmo, ou então autorizar alguém a desempenhá-la (autorizar o ator), 
e ainda alguém poderá agir sem que tenha esse direito – através da fraude ou da simulação. Hobbes chama de “autor” a pessoa 
que possui autoridade para transmitir a outrem o direito para agir; e de “ator” aquele que efetua tal atividade. Infere-se, 
igualmente, que pode haver casos de representantes vinculados ou livres. Homens podem dar autoridade em montantes 
limitados e, assim, restringir a capacidade de realizar atos. Deste modo é possível falar em balizas do que o representante deve 
fazer. Mas, dentro do sistema de pensamento hobbesiano, é admissível o poder ilimitado, criando uma representação total que 
em cada caso o sujeito atuante pode fazer o que lhe aprouver e dessa maneira imputar o representado (PITKIN, 1985; 
HOBBES, 2002). 

Após essa introdução, discute-se nas referências aspecto importante: responsabilidade. As opiniões e ações 
realizadas pelo governante não são de sua autoria, e nem de sua responsabilidade, pois está expressando quem o autorizou a 
efetuar tal ato. Ou seja, quando o ator infringe a lei da natureza seguindo os comandos do representado (autor e quem, pelo 
pacto, autorizou), não é aquele que se responsabiliza por esses atos, e sim, este. 

A definição do termo é essencialmente formalista, concebendo arranjos que precedem a representação sintetizados 
numa palavra: “autorização, a doação de poder para agir”. Estudando o Leviatã, Hobbes afirma que os homens saem do Estado 
de Natureza não apenas ao efetuar o contrato, mas quando autorizam um, entre eles, para representar o todo. Cada homem que 
pactua autoriza todas as ações e juízos do representante como se fosse sua – consoante Pitkin (1985) o nome dado para essa 
teoria é Representação por Autorização que se situa dentro da esfera formal do instituto (PITKIN, 1985; HOBBES, 2002).  

Com efeito, a autora referenda que o soberano tem deveres os quais ele deve interpretar sob a luz da sua própria 
consciência. Em primeiro lugar ele tem o dever de obedecer à lei da natureza e suas deduções lógicas. Consequentemente, se 
um soberano tem deveres, estes não englobam o dever de prestar contas ou de responder às críticas. Quando olhamos para o 
trabalho de Hobbes, estamos cientes de quão parcial, formal e vazio de essência seu conceito de representação possui. Um 
soberano com poderes absolutos e perpétuos, sem alguma obrigação de consultar os desejos e opiniões dos súditos e nenhum 
dever frente a eles, dos quais não há o que criticar – realmente nada poderia estar mais longe do que acreditamos ser um 
governo representativo atualmente. 

No entanto, nem todos os iluministas seguiram a linha de pensamento hobbesiano. Locke, em sua busca pela 
conservação da propriedade privada, consagra o Poder Legislativo como função suprema e última sendo destinado à sociedade 
o encargo de escolher os representantes dessa repartição.  Cabe também aos homens, como grupo social, verificar se as ações 
dessa instância não são contrárias à incumbência a ela confiada (LOCKE, 1998). Dessa forma, o que se “estabelece entre o 
Poder Legislativo e a Sociedade é uma relação de confiança, uma delegação de poderes de alguém para outra pessoa ou grupo 
de pessoas, cabendo ao depositário da confiança agir conforme o esperado, sob pena de revogação do mandato” 
(MEZZAROBA, 2004). 

Enquanto que no pensamento lockeano a separação dos poderes é abordada de forma embrionária e também 
hierarquizada (sendo o Poder Legislativo a instância máxima), em Montesquieu (2003) torna-se determinante para a 
configuração do seu estudo sobre o espírito das leis – que supera a pirâmide hierárquica. Seguindo os ensinamentos de Bobbio 
(1988) sobre o autor supracitado, para que se evite o abuso de autoridade, este deve ser distribuído de modo que o poder 
supremo seja conseqüência de um jogo de equilíbrio entre diversos domínios parciais, ou seja, não se concentre nas mãos de 
uma só pessoa. O governo moderado deriva da dissociação do poder soberano e sua divisão com base nas principais funções do 
Estado: legislativa, executiva e judiciária. 

Os representantes do Povo – ou seja, os eleitos para a Potência Legislativa – na atividade de representar teriam como 
princípio os interesses da coletividade, não precisando, portanto, da autorização de cada um acerca das questões discutidas. 
Importante ressaltar que, para o autor, teria direito de votar pelos seus representantes os cidadãos que tivessem condições de 
decidir pela vontade própria, contudo, não estabelece em momento algum os critérios a serem adotados a fim de se verificar tal 
liberdade nos indivíduos. Contemporaneamente, o termo a que nos referimos e o sentido que carrega surge em meados do 
século XIX, e, outra vez conforme os ensinamentos de Pitkin (1985), devido a alguns fatores, a saber: a responsabilidade dos 
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governantes pelos seus atos que remonta o pensamento dos iluministas, o surgimento das organizações políticas e a luta pelo 
sufrágio universal. 

Os argumentos dos filósofos das luzes e, neste caso, traz-se novamente a perspectiva hobbesiana, definem a 
representatividade pela autorização dada antes de iniciar o mandato. Torna-se extremamente a favor do ator, uma vez que a 
responsabilidade recai sobre os pactuantes, tendo aquele seus direitos ampliados e imputação restringida. Tal perspectiva é 
extremamente formal pelo fato de analisar a representação apenas em seu momento precedente, diga-se, de concessão da 
capacidade para agir. Nesse viés faz-se uma analogia com uma caixa preta, a qual é moldada pela doação inicial de autoridade, 
e que dentro de seus limites o representante pode fazer o que lhe aprouver. Segundo a autora, não pode haver representação 
boa ou ruim, já que qualquer ato amparado e dentro dos limites definidos é considerado ato representativo (PITKIN, 1985). 

Muitos políticos e teóricos foram influenciados pela concepção formal, dentre eles temos: os filósofos alemães 
centrados no conceito de Organschaft (a ideia de que alguns grupos de pessoas são considerados organismos vivos) onde neste, 
destacam-se Max Weber e Jellinek; o trabalho articulado por Eric Voegelin; entre outros. Para aqueles adeptos da visão do 
organismo vivo, de origem alemã no período da revolução francesa, o estudo começa pelo grupo e não a partir do indivíduo. 
Weber (2004) explica que, por representação, estamos dizendo que atos de certos membros de um grupo são atribuídos ao 
resto, e o resto supostamente e de fato deve considerar as ações legitimadas e imputadas a todos. Assim, quando apenas 
algumas pessoas podem agir para o grupo estamos ao encontro de uma forma mais desenvolvida de representação: o 
Organschaft. A ideia de que alguns grupos de pessoas são considerados organismos vivos (PITKIN, 1985; MEZZAROBA, 
2004; WEBER, 2004). 

Nessa mesma perspectiva, Jellinek (1980, apud MEZZAROBA, 2004) argúi que toda pessoa que desempenha uma 
função para o grupo é vista como seu representante. Desse modo, os carteiros os quais entregam as cartas do governo, que se 
responsabiliza por danos que possam ocorrer, são representantes. Inclusive o eleitorado, com a função precípua de votar, pode 
ser considerado representante uma vez que tem a função de eleger outros órgãos. Mas, então, por que apenas algumas funções 
e cargos são convencionalmente ditos representarem o povo? Jellinek (1980, apud MEZZAROBA, 2004) sugere que os órgãos 
do governo que são usualmente chamados pelo adjetivo representativo são na realidade secundários e, para cada organismo 
deste, existe um primário que o legitima.  Por exemplo, as próprias pessoas constituiriam o órgão primário do Estado e a 
legislatura formaria o secundário. O que ocorre, na realidade, é que teóricos do Organshaft mostram-nos uma acepção de que 
todos os agentes representam, no entanto, estão relativamente incertos de como distinguir a representação “verdadeira” das 
outras representações (PITKIN, 1985). 

Ademais, na versão da autoridade explicitada por Eric Voegelin em sua obra A Nova Ciência Política (1982), tem-se 
a diferença entre o senso comum, ou sentido corriqueiro da palavra, com o nível mais prático. A noção cotidiana, utilizada em 
debates e na imprensa, é rotulada como nível elementar de representação, devendo ser suplantada pelo sentido essencial. Como 
em Hobbes, o conceito de Voegelin (1982) é baseado na necessidade por ação: uma sociedade só existe como tal quando 
apresenta um representante que possa agir por ela. Contudo, Voegelin (1982) não considera a visão de autoridade suficiente. 
Consoante seus apontamentos, a responsabilidade dos atos feitos por qualquer representante só será imputada à sociedade 
quando suas atitudes estiverem de acordo com o “Espírito da Nação”. A relação entre o senso comum, o nível prático e o 
sentido transcendente do Espírito da Nação pode ser relacionado de maneira que: a autorização – ou tipo essencial – 
supostamente nasce do sentido corriqueiro, através da análise crítica dos cientistas políticos refinando a terminologia. E por 
fim, um representante autorizado é um líder ativo e verdadeiro quando transcendo o nível prático (VOEGELIN, 1982; PITKIN, 
1985). 

Há, ainda, outras análises de representação elencadas por Pitkin (1985) que se valem das formalidades do ato. Para 
tanto, tem-se em pauta os estudiosos da democracia representativa e os da prestação de contas. Segundo os primeiros, o critério 
crucial para a autorização de capacidades para agir é a eleição. Importante frisar que, ao contrário de Hobbes, a concessão é 
limitada, pelo tempo e função, sendo o status de representante atribuído ao funcionário enquanto perdurar o mandato. Já no que 
tange a segunda, trata-se de outra teoria que, embora igualmente formal e despreocupada com a atividade do representante 
durante o seu governo, vai de encontro à autoridade. 

Esta última define representar nos termos de prestar contas, de responsabilidade no momento em que finda a 
representação – neste sentido veja Carl Friedrich Gobierno cosntitucional y democracia (1975). Nota-se, em primeiro plano, 
que, enquanto a obra hobbesiana atribuía representação em termos de início da atividade, a prestação de contas considera o 
instituto em seu período final. Segundo estes, um representante é alguém que deve assegurar e oferecer relatórios, que deverá 
responder a outrem por seus atos e que poderá ser reeleito ou, dependendo de como atuou, ser afastado. Destarte, esse 
panorama é diametralmente oposto daquele da autorização. Segundo a formulação de Hobbes, ser representante significa ser 
livre da responsabilidade usual de suas ações; já para a primeira, significa precisamente ter novas e especiais obrigações – o 
dever de prestar contas após o mandato. A introdução da responsabilidade é uma resposta e correção ao sistema hobbesiano, 
pois os estudiosos dessa nova teoria comprometem-se em distinguir uma genuína, verdadeira e real representação daquela que 
muitas vezes não tem limites nem balizas. Sustentar a declaração de relatórios pelos funcionários após suas atividades é fazê-
los agir de uma maneira determinada – atentando para seus constituintes ou suas opiniões (FRIEDRICH, 1975; PITKIN, 
1985). 
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Desta feita, percebe-se que enquanto um grupo define o representante em termos de alguém que foi eleito 
(autorização), o outro define como alguém que irá se sujeitar à eleição (prestar contas). Mas, nenhuma nos elucida o que 
acontece durante a representação: como um representante deve atuar ou o que é esperado que ele faça, se ele representou bem 
ou mal. Ambas as visões são formais no sentido de que os critérios de representação se encontram fora da atividade de 
representar durante o mandato – ou seja, antes de começar ou depois que termina. A fim de sair da visão formalista e adentrar a 
substantiva, deve-se perguntar o que um representante faz, o que constitui o ato de representar, o que é esperado que ele faça, 
ou então perguntar o que o representante deve ser a fim de representar (PITKIN, 1985). 

3. TORNAR PRESENTE ALGO OU ALGUÉM POR SEMELHANÇA OU SÍMBOLOS 
Com a finalidade de responder algumas dessas perguntas, cientistas políticos, chefes de Estado, teóricos, todos 

preocupados com a formação de uma Assembléia Legislativa, formularam teses de como um corpo representativo deveria ser. 
Um corpo representativo deve, logo, corresponder com precisão às opiniões do povo, deverá ser um retrato exato, uma 
miniatura das pessoas em sua totalidade, deve sentir, ser, pensar, raciocinar e agir como elas. Dizem, os adeptos da 
Representação Descritiva, que a função de legislar deve ser a mais exata cópia da sociedade, nesse sentido a neutralização total 
da minoria está completamente oposta ao primeiro princípio da democracia, ou seja, a representação proporcional aos números 
(MILL,1981; PITKIN, 1985). 

Partindo do pressuposto acima, analogias surgem a fim de conceituar representação: o corpo representativo deve ser 
como um pintor que remete com semelhança o objeto; ou então, um corpo representativo é para a nação o que um mapa em 
escala é para a configuração física da terra; o legislativo deve espelhar com exatidão o povo; deverá ser tal qual uma miniatura 
da nação, um condensado. Nota-se, destarte, a diferença entre as abordagens formalista e a descritiva. Para esta, representar 
não é atuar com autoridade ou agir prestando contas ao fim do mandato, não é, tampouco, qualquer tipo de ação 
governamental. O representante, nesta, deve ser um retrato fiel da sociedade – ser algo do que fazer algo (MIRABEAU 1934, 
apud PITKIN, 1985). 

O panorama descritivo é melhor analisado quando relacionado ao sistema proporcional nas eleições. De fato, o 
princípio fundamental da proporcionalidade é a tentativa de assegurar uma assembléia que seja um reflexo com maior 
semelhança e precisão matemática da realidade. Hare, citado por Mill (1981), argumenta que, nesse sistema, inclusive as ideias 
monstruosas têm espaço para serem expostas e discutidas, uma vez que a representação perfeita é inconsistente com a exclusão 
das minorias, pois a correspondência deve ser exata. Neste viés, o que realmente importa é ter o direito de opinar e ser 
escutado, estar presente – e eis o significado de representação. A finalidade da assembleia representativa, dizem os adeptos do 
princípio proporcional, é retratar, tornar presente ou refletir a opinião popular. Com freqüência eles explicitam o contraste 
entre a função de descrever e informar que assiste ao legislativo e a de atuar e governar – ambas as últimas atribuídas ao 
executivo (MILL, 1981; PITKIN, 1985).  

Mill descreve ainda que as legislaturas não podem nem devem governar porque são inaptas para ações políticas; 
suas tarefas consistem em debater as ações do governo. Assim as minorias têm o direito de representação, o qual não deve ser 
confundido com o direito de decisão: a maioria é aplicada como instrumento para governar, e não como meio de representar. 
Num “corpo representativo que realmente delibera, a minoria deverá certamente ser derrubada, e, em uma democracia, a 
maioria do povo, através de seus representantes, prevalecerá sobre a minoria e seus representantes. Mas, deverá a minoria por 
isso não ter nenhum representante?” (MILL, 1981, p.72). 

Críticos a esse modelo, a exemplo de George Horwill citado por Pitkin (1985), acusam que o zelo pela reflexão 
exata na composição do Legislativo tornou os teóricos proporcionalistas cegos para a importância das ações governamentais. 
Apontam igualmente que o sistema atomiza as opiniões, aumenta a violência de facções, multiplica grupos políticos, e impede 
o Legislativo de atuar. Contestam, da mesma forma, a passividade que se instaurou na função normativa e questionam se 
realmente há algo a refletir. Embora as ressalvas feitas ao princípio da proporcionalidade, o argumento que estabelece ser o ato 
de representar conexo à reflexão exata da opinião pública – como um pintor retrata seu objeto, ou um mapa representa a 
geomorfologia da terra, um espelho reflete algo – é tão fascinante que uma vez articulado os críticos o aceitam sem contestar. 
Todavia, é importante tecer algumas considerações a respeito do uso de analogias por esses teóricos.  

A começar pela arte representativa, em que Pitkin (1985) argumenta que houve tempos em que propósito desta era 
retratar com semelhança acurada o mundo visível, quanto mais exato, melhor – sendo até certo ponto ideal para o conceito de 
representação descritiva. Mas, a rigidez na pintura não foi sempre o principal objetivo ou medida da arte, a qual muda de 
acordo com estilo e convenção. Por isso, a fidelidade em retratar não deve ser o fator para definir a representação artística, e 
sim a intenção de retratar. A autora traz a distinção entre representar como e representar por. Quando falamos representar 
Cristo por um peixe ou representar Cristo como um peixe, o último fica um tanto curioso. Este sugere que pensemos em Cristo 
parecendo um peixe.  A conexão com arte representativa deve ser feita desta forma: ‘representar como’, pois envolve alegar 
sobre a aparência e intenção de algo e não meramente fazer uma referência tal qual a primeira. 

Para Diana Domingues, organizadora da obra A Arte no Século XXI, o abandono das formas tradicionais artísticas 
(como a pintura, escultura, o desenho) pela inclusão dos avanços tecnológicos deixa lugar para novas representações de arte. 
Fala-se no fim da arte representativa, em favor de uma interatividade que não se encerra em objetos acabados como uma 
pintura. Na cultura das redes, as tecnologias a serviço das artes desencadeiam uma relação de diálogo que permite a interação 



* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010                                                                    6606 

dinâmica propondo a participação, o diálogo e a colaboração entre parceiros.  Surge um novo espectador, que não apenas 
contempla como antigamente, mas agora se relaciona com o objeto (DOMINGUES, 1997). 

O mesmo poderá ser aplicado para a área da representação política, a qual suplanta um pensamento passivo tanto do 
governante quanto do eleitor, ou seja, vai além da qualidade de quadro. Esta arte, e aos poucos o mesmo vem ocorrendo com 
as instituições políticas, entram nas casas via internet, satélites, sites, desencadeando interações e respostas por parte da 
população (DOMINGUES, 1997). 

Em sentido similar, a analogia com o mapa ou desenho técnico parece ser até mais precisa para a representação tal 
qual reflexo da sociedade, já que ambos são feitos e usados para transmitir informações sobre o que eles retratam (segundo o 
uso de legendas e convenções). Com os mapas, chega-se ao modelo representativo que os teóricos políticos desejavam para 
acentuar a semelhança que define o termo. Todavia, ainda aqui há que se fazerem algumas ressalvas, pois existem vários tipos 
de cartografias para diferentes propósitos as quais são meras estruturas parecidas ao território original e não a sua 
representação (MIRABAU, 1934, apud PITKIN, 1985). 

Com a noção do espelho parece que se chega quase ao cerne de precisão. Pois, enquanto mapas e pinturas são 
estáticos, o espelho fielmente mostra as mudanças que ocorrem no objeto – não sendo apenas exato, mas também flexível em 
relação ao tempo. Interessante notar que, pela imagem tão próxima à original, não se fala que o espelho representa meu rosto, e 
sim que ele o mostra (PITKIN, 1985). Contudo, sempre há a possibilidade de distorções devido às irregularidades da 
superfície. 

Uma visão semelhante às precedentes pode ser desenvolvida sendo a representação descritiva alcançada por meio de 
uma miniatura da população original. O corpo representativo do Estado pode ser dito como um epítome de todo o corpo civil, 
isto é, uma réplica do eleitorado. Para tal assertiva existem diversas maneiras de se conseguir um condensado, a saber: o corpo 
legislativo será composto apenas por representantes escolhidos, ou então, composto por amostragem de homens que pertençam 
a toda sociedade, seja essa amostra escolhida matematicamente ou na sorte. Os escritores que desejam que o Legislativo seja 
uma amostragem de homens comuns concluem que seria razoável que essa parcela fosse alcançada por um processo de seleção 
aleatória – veja Harold Laski, La Crisis de la Democracia. A seleção pela sorte produziria o microcosmo de todo o corpo de 
pessoas – o discurso de que na democracia os funcionários públicos devem ser selecionados por meio de amostra justa da 
população supondo que suas opiniões sejam as mesmas daquelas do povo (PITKIN, 1985).  

O princípio da amostragem na teoria democrática dispõe que um grupo pequeno, selecionado imparcialmente ou por 
um processo aleatório, escolhido dentre um grupo maior, tem a tendência de possuir as mesmas características que o todo e, 
portanto, consegue substituí-lo. Swabey (1937) argumenta que esse princípio pressupõe um silogismo para o governo 
representativo moderno. Primeiro, os eleitores são considerados uma amostra de toda a população (aqueles que votam na 
eleição compõem uma amostra fiel, válida da opinião geral); em segundo, a maioria dos eleitores e seus votos são considerados 
como amostras de todos os votos e eleitores; e por fim, os funcionários públicos que foram eleitos são considerados uma 
amostra da nação. Contudo, para Pitkin (1985), sabe-se que até a mais perfeita réplica não irá duplicar todas as características 
da original, ou antes, devem-se distinguir objetos que podem ser duplicados (como pequenas porcelanas) daqueles que não 
conseguem ser replicados (como a nação) (SWABEY, 1937; PITKIN, 1985).  

Após o estudo das analogias, existem ainda outros teóricos dentro da representação por semelhança que não se 
valem dessas relações, mas utilizam o instituto em sua morfologia adjetiva, para tanto veja a obra de Friedrich: Gobierno 
cosntitucional y democracia. Ou seja, representar, neste último caso, significa possuir características típicas, medianas (ser 
representativo). Visto por esse ângulo, a eleição aparece como  método de escolher os que possuem os adjetivos comuns à 
média da sociedade. Todavia, é um argumento simplista, porque poucas são as pessoas que realmente acreditam ser o melhor 
legislador aquele cujos conhecimentos ficam na média em cada conceito imaginável, incluindo inteligência e experiência. Um 
bom representante deve ser medíocre apenas em alguns aspectos, no máximo é possível dizer que representatividade, no 
sentido de predicado mediano, pode ser utilizada em governos representativos (FRIEDRICH, 1975; PITKIN, 1985). 

Apesar das várias suposições e implicações, as metáforas das pinturas, mapas, espelhos, miniaturas e o conceito de 
representatividade, todos parecem ter algo em comum: relacionam representação de maneira bem diferente da definida pelos 
teóricos formalistas, em especial pela representação de algo ausente por meio de alguma correspondência de características.  

Quando esse panorama é aplicado na esfera política, pode sugerir que o legislativo seja como um mapa ou uma 
pintura, essencialmente um objeto passivo a fim de que o espectador possa obter informações. Superar a esfera passiva e 
incorporar a atividade substantiva torna-se uma possibilidade real com o implemento das novas tecnologias do século XXI, 
uma vez que tanto na arte quanto na vida política, estas são aplicadas no intuito de transformar o mero espectador em um 
agente que interaja, participe e se relacione com o objeto e também a vida política. Notavelmente a internet continua 
modificando o espaço contemporâneo, possibilitando as chamadas ‘portas abertas’ da interatividade tecnológica virtual 
(DOMINGUES, 1997). Com efeito, aproximam o representante daquele que se torna presente, o eleitor, promovendo maior 
inclusão política, participação popular e transparência – como se pode constatar com o avanço obtido pelo Brasil por meio da 
inclusão digital. 

Ademais, essa visão pode sugerir que uma assembleia legislativa se apresente tal qual um pintor – dessa forma é 
mais uma atividade, ou então, implica que o legislativo é tão parecido, uma perfeita réplica, que tem a capacidade de substituir 
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toda a nação. Aqui, as metáforas dos pintores e fazedores de mapa triunfam sobre as da pintura e mapa como objetos passivos 
– representar não é meramente corresponder devido alguma semelhança, mas um tipo especial de atividade: dar informações. 
Por isso muitos afirmam que a função da assembleia representativa é falar ao invés de agir, deliberar e não governar (PITKIN, 
1985). 

A representação descritiva, conforme a autora acima, contudo, não abre espaço para a prestação de contas, pois uma 
pessoa acerta contas do que faz e não pelo o que parece ou assemelha. Esta ideia de representação não permite a atividade de 
representar, a não ser a muito especial e restrita que é fornecer informações. Ao discutir o dever dos representantes, ou 
distinguir o bom do mal, essa visão não é totalmente irrelevante como o é a formalista, uma vez que este recai em ser um 
reflexo muito próximo do real. Não há, todavia, espaço para criatividade, iniciativa, liderança, uma vez que o representante não 
deve prover novas opiniões, mas refletir as já existentes. 

A representação descritiva não é o único alicerce que há em que uma coisa pode ser substituída por outra mediante 
alguma relação; existe a possibilidade de símbolos fazerem a mesma conexão entre representante e representado. Dessa 
maneira, a representação política deve ser entendida como no modelo em que uma bandeira simboliza a nação, ou um emblema 
representa uma cultura. O termo deriva do grego ‘symbolom’, sinal pelo qual se infere ou se sabe algo. É composto por ‘sym’ 
junto e ‘ballein’ jogar, sugerindo antes qualidades interiores do que semelhanças externas (FRIEDRICH, 1975; PITKIN, 
1985). 

Trazendo exemplos dados pelos autores referendados acima para essa representação, artistas católicos usavam o 
peixe a fim de sinalizar Cristo, especialmente para referências secretas. O peixe, neste caso, não estava fazendo alegações 
sobre a aparência de Cristo, nem mostrando a forma física de Jesus, mas simbolizando a sua figura. Outra hipótese pode ser 
levantada pela figura do Rei na monarquia britânica, o qual é dito representar o Estado – ele é, nesse respeito, como o objeto 
inanimado da bandeira.  

Diferentemente da representação descritiva, os símbolos não são parecidos com seus referentes e nem tampouco 
análogos a eles, não fazem nenhuma alegação sobre o que simbolizam, antes sugestionam. Nas representações vistas 
anteriormente, não dizemos que o desenho representa uma árvore, mas simplesmente que é uma árvore, no entanto, símbolos 
são ditos representar seus objetos (PITKIN, 1985). 

Ainda que a representação simbólica seja uma forma de tornar presente algo que não está, têm-se outras diferenças 
em relação à descritiva. Considerando a distinção entre ambas, os signos são ditos que tanto simbolizam quanto representam. 
Dizer que ele representa é sugerir uma correspondência precisa, uma simples referencia ou substituição, enquanto afirmar que 
ele simboliza é sugerir a vagueza e a impossibilidade de exaurir seu significado ou capturar a totalidade sugerida. Essa 
separação entre representar e simbolizar facilita distinguir representação simbólica das outras formas. Um signo não é fonte de 
informação daquilo que ele torna presente, pois não alega nada sobre o seu representado. Mais que fonte de dados, os símbolos 
têm a finalidade de serem recipientes de sentimentos ou ações. Possuem o poder de evocar reações nas pessoas (ou 
supostamente fazê-las reagirem) de maneira apropriada ao que se representa, como por exemplo, beijar a cruz ou saudar a 
bandeira. Ao deixar a antiga bandeira tocar o chão, insulta-se não um pedaço de pano, mas a República que aquela representa 
(PITKIN, 1985; MEZZAROBA, 2004). 

Assim, a constituição de um signo nasce das atitudes e crenças das pessoas que crêem nele. Desta assertiva, inferem-
se alguns aspectos importantes da representação simbólica, a saber: já que a conexão entre símbolo e representado é algo 
construído e existe somente onde se acredita, então representação simbólica repousa na emoção, efetividade, respostas 
psicológicas irracionais e não num critério justificável racionalmente. Um símbolo é dito possuir um significado além dele 
mesmo, não por mera semelhança ao referente, nem por qualquer conexão real, mas simplesmente porque é considerado pelas 
pessoas (DE GRAZIA, 1951 apud PITKIN, 1985).  

Por tais motivos, na obra El Concepto de Representación (1985), a representação política não será uma ação, e sim 
um estado de mente, uma vez que, enquanto as pessoas acreditarem, o líder continuará a representá-las. Na medida em que 
consideramos como uma atividade, será a de fazer os outros crerem no símbolo, aceitarem o político como representante. E é 
importante ressaltar que tal crença pode ser criada ou fomentada. A partir do momento que está presente na cultura e mente do 
povo, o chefe simbólico atrai adiante lealdade emocional e identificação por parte de seus seguidores, ou seja, o mesmo tipo de 
elementos irracionais e afetivos produzidos por hinos e marchas. Tal doutrina é normalmente associada em salientar a função 
dos governos de integrar e unificar a nação em um único corpo, e é muito mais tentadora do que atingir essa união por meio de 
vários representantes. 

Se, todavia, tomada ao extremo, essa visão encontra no fascismo a sua correspondência. Tendo como base os 
apontamentos de Pitkin (1985), por meio da fraude, força, nobres palavras, planos, a pessoa criativa que é o “representante” 
molda as pessoas para um corpo coeso. Não é a sociedade que faz a imagem do Estado, mas a vontade do homem livre 
coincide com a vontade daquele. Nessa perspectiva, as eleições se tornam menos atraentes do que paradas, marchas, 
uniformes, os quais influem no irracional humano. Mas, a atividade de criar aceitações dum símbolo não convencional jamais 
poderá ser considerada representação. O extremismo que tomou as teorias fascistas revela que a representação nestas é 
invertida, ou seja, desce do líder para os representados. 
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Por fim, ambas as representações, descritiva e simbólica, alargam nossa visão sobre o instituto, mas não o 
completam. Possibilitam, todavia, falar de representação por objetos inanimados – como mapas, pinturas, bandeira, cruz –, 
embora cada uma introduza um tipo especial de atividade. Para a representação descritiva, é um agir que informa e trabalha 
sobre o representado, tornando-o mapa, semelhança, amostra aleatória, entre outros. Já no que toca a atividade de fazer 
símbolos, envolve trabalhar a mente daqueles que devem ser representados, fomentar (PITKIN, 1985; MEZZAROBA, 2004). 

4. REPRESENTAR COMO AÇÃO SUBSTANTIVA 
As conjecturas acima desenvolvidas não conseguiram abordar a representação como agir substantivamente por 

alguém. Para Pitkin (1985), nenhum dos autores citados argumentou que a representação consiste numa atividade 
característica, definida por normas de comportamentos ou certas atitudes que um representante é esperado fazer. O que se 
encontra com demasiada frequência na literatura são as obrigações, a responsabilidades de um representante e sua capacidade 
de falar e ser ouvido, mas não resta aprofundado o que um representante deve fazer durante o mandato, nem como se separa a 
boa da representação ruim.  

Em Hobbes (2002), depois de autorizado, o governante não tem nenhuma atividade em especial, nenhum papel 
definido perante os súditos, estando livre para fazer o que deseja. Onde o representante está conectado a uma descrição ou 
símbolo, ele não representa por fazer alguma coisa, e sim por ser semelhante ou acreditarem nele como líder. No máximo seria 
uma boa representação se atingisse a reflexão exata ou então se obtivesse sucesso na aceitação do signo. Mas, nenhuma dessas 
atividades nos dá a ideia de representação seguindo os interesses de outrem, como o agente de alguém. O novo panorama traz o 
conteúdo da representação como uma atividade, que não se assemelha às ações dos arranjos formais da autorização ou 
prestação de contas. Assim, o teste do representante é quão bem ele age promovendo os objetivos dos representados – o que 
está em pauta no momento é o que acontece durante a representação (FRIEDRICH, 1975; MILL, 1981; PITKIN, 1985; 
HOBBES, 2002). 

De longe, apresenta-se como uma das concepções mais difíceis de analisar, pois cada pessoa apresenta um 
comportamento diferente quando atua em nome de alguém. Podem ocorrer casos em que há a expectativa do representante ser 
mais cauteloso ao agir – o que é coragem e ousadia na nossa própria ação pode se transformar em irresponsabilidade quando 
praticada para outrem. No entanto, existem circunstâncias onde o contrário também é esperado, sendo o representante 
possuidor de uma liberdade em nome do principal que este talvez não possuísse se fizesse ele mesmo a ação. Combinando, 
pois, ambas as situações, tem-se que a representação deve resultar de uma ação deliberativa. Quando agimos em nome de 
outrem, não devemos ser impulsivos, e sim, espera-se que decidamos racionalmente e que tenhamos justificativas preparadas 
na hora de prestar contas (PITKIN, 1985). 

Em se tratando de estabelecer uma atividade substantiva, a literatura está repleta de sugestões, tais quais: o 
representante deve agir como os seus constituintes fariam se estivessem em seu lugar; ou então o oposto: é, aquele que 
representa, livre para atuar da maneira que considera melhor, de acordo com uma representação por confiança como um 
“representante de Bristol". A questão paradoxal é transposta na controvérsia entre um representante obrigado a seguir as 
instruções que recebe de seu eleitorado e um governante desvinculado para agir perseguindo o bem-estar de seus membros. 
Claro que entre esses dois extremos restritos restam-se várias posições moderadas, como a atividade discricionária efetuada de 
acordo com consultas à população; a ação livre do governante até o momento em que recebe instruções devidas do povo; 
liberalidade na função, embora conexo ao programa partidário; entre outras (PITKIN, 1985; BURKE, 1980 apud 
MEZZAROBA, 2004).  

Bobbio sinteticamente estabelece que A pode representar B ou como delegado ou como fiduciário. No caso da 
delegação, o representante é simplesmente um porta-voz e seu mandato é extremamente limitado e revogável ad nutum. Se, ao 
invés disso, age como fiduciário, A tem o poder de agir com certa liberdade em nome e por conta dos representados, na medida 
em que, gozando da confiança deles, pode interpretar com discernimento próprio os seus interesses. Neste segundo caso diz-se 
que A representa B sem vínculo de mandato; na linguagem constitucional hoje consolidada diz-se que entre A e B não existe 
um mandato imperativo (BOBBIO, 1992). 

Mas, qual seja a posição adotada, novamente analogias surgem a fim de qualificar o representante. Destarte, naquela 
teoria que ata o representante a um mandato específico com instruções precisas, aquele é visto como um mero agente, alguém 
delegado ou subordinado. Já na outra extremidade, o representante assume as qualidades de agente livre, como o filósofo com 
capacidades que vão além das de um homem comum e que, embora eleito, deve perseguir o interesse nacional – o qual não 
emerge da soma dos desejos dos cidadãos. Analisaremos, pois, as antinomias a fim de encontrar uma nova realidade possível, 
uma vez que ambas apresentam incompatibilidades reais (PITKIN, 1985; ROUSSEAU, 1995; PLATÃO, 2002). 

Para os teóricos do mandato, a verdadeira representação política, retirada da passagem da obra de Pitkin (1985) que 
se baseia em Hillaire Belloc e G. K. Chesterton, reside num governo onde as decisões sejam feitas como se os constituintes 
fossem consultados, ou seja, segundo a opinião do povo. Caso contrário há mera oligarquia. No que tange os adeptos do 
representante independente, Lord Brougham estabelece que não há representação onde o povo possui o controle das ações 
governamentais, pois, nesta circunstância, as políticas seriam feitas pela própria população, numa democracia direta.  

É bem verdade que, dos enxertos retirados do parágrafo acima, um homem não pode ser considerado representante 
se, com frequência, vai de encontro ao eleitorado, mas também não o é se o constituinte age diretamente utilizando-o como 
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mero instrumento. A atividade de representar politicamente exige, portanto, certa autonomia, mas levando em consideração as 
vontades do povo que tendem a coincidir com os interesses gerais e bem-estar. 

Por tais assertivas, a atividade de representar deve sobrevir do paradoxo entre vinculação e independência, a partir 
das verdades que ambas as teorias apresentam. Com efeito, o bem-estar pode ser alcançado indo contra os desejos da 
população, pois nem sempre serão coincidentes, mas o que não se pode olvidar é a relevância dos interesses privados. Embora 
normalmente não haja conflito entre o interesse maior e os desejos individuais, quando este conflito ocorre, clama-se por 
razões que justifiquem a discrepância. E, se o representante, após julgar as razões, continuar contrário à sociedade, precisa 
oferecer razoável explicação por sua escolha (PITKIN, 1985).  

Representação, nesta dialética, implica que normalmente as ações do representante e os desejos dos constituintes 
irão coincidir com aquela que promova o bem-estar. E, quando não for possível, é porque existe uma razão justificável a qual 
poderá prevalecer dependendo de cada caso. 

 
CONCLUSÃO: 
Conforme apresentado ao longo do estudo, analisou-se a representação perpassando diversas áreas do conhecimento, 

teorias majoritárias e períodos históricos: através da correspondência conceitual em Roma e na Idade Média, culminando com 
o absolutismo hobbesiano e o desenvolver do Estado de Direito em Locke, prosseguindo para a representação tanto nas 
democracias indiretas quanto nos governos fascistas, estabelecendo as bases para o sistema proporcional nas eleições e a 
democracia representativa no Estado Constitucional. 

Nesta fase conclusiva, ressalta-se que a representação política como forma de democracia resgata em autores 
iluministas o fundamento contemporâneo. Em sentido estritamente formal, Hobbes analisa o representante (autor) apenas no 
momento que precede a representação, sem atentar para toda a duração do mandato. Consoante o filósofo iluminista, 
representar seria a autoridade para agir em nome daqueles que pactuaram, sem a imputação de qualquer responsabilidade 
perante os governados. A falta de balizas para as ações do soberano estabelece um governo absolutista e longe do ideal 
democrático da atualidade, que em pouco se adapta à Constituição vigente. 

A fim transformarem o representante inimputável em alguém que seja obrigado a prestar contas ao final do mandato, 
teóricos formalistas estabeleceram uma nova teoria para o instituto. Tal visão aponta o surgimento de obrigações perante o 
representante: a atividade de apresentar relatórios sobre suas ações. Todavia, ainda que seja uma tentativa de aprimorar o 
pensamento hobbesiano, não há em ambas qualquer sucesso no estudo a respeito das qualidades do representante, o que se 
espera que este faça durante sua atividade ou de que forma distinguir a boa da má representação – perguntas necessárias se 
quisermos concretizar uma democracia representativa em que os cidadãos não sejam objetos passivos das atividades dos 
representantes; mas capazes de julgar e iniciar também suas próprias ações. 

Com o objetivo de responder tais questionamentos, teóricos como Thomas Hare e John Stuart Mill estabeleceram 
que uma assembleia representativa deverá se apresentar como semelhança exata da sociedade. Ou seja, os representantes 
escolhidos (pelo voto, por amostragem, seleção aleatória, entre outros critérios adotados) tem o dever de informar e deliberar 
sobre as opiniões populares, inclusive das minorias. Com efeito, o sistema proporcional nas eleições permite que o legislativo 
se apresente tal qual uma réplica da população, a exemplo de um espelho que reflete seu objeto. 

Muito mais curioso, no entanto, é analisar o representante como um símbolo da nação, como uma bandeira 
simboliza o país. Pois, ainda que ele esteja tornando presente algo que não está – a população –, essa simbologia nasce a partir 
da crença. Isso significa que, enquanto o povo acredita que o líder estatal age representativamente, este tem maiores facilidades 
de governar e unir a nação para um fim específico. Quando tomada ao extremo, todavia, tem-se no fascismo a sua 
concretização, pois as marchas, paradas, discursos afamados, em governos totalitários, tornam-se mais interessantes que a 
própria legitimação pelo voto. 

Notou-se, destarte, na breve recapitulação, que cada autor apresenta um conceito sobre o instituto que em muito se 
apresenta conflitante com o de outros estudiosos – contemporâneos ou não. Assim como por diversas vezes a literatura trata ser 
um representante alguém que na realidade é um mero instrumento, ou então um ditador. A compreensão geral do conceito 
permite, portanto, estabelecer um aporte multifacetado e crítico, o qual comporta a construção de um saber dialético e que 
interaja com as diversas teorias, sabendo identificá-las e separar a representação do simples mandato imperativo. 

Representação, nesse sentido, passa a ser uma atividade substantiva, que nasce do paradoxo entre governante 
vinculado a um mandato e um representante livre. O governo representativo deve, pois, atentar para os interesses gerais que em 
grande parte coincidirão com os desejos privados e, quando não for possível adequar ambos, terá o representante liberdade 
para definir qual irá prevalecer, mas sem olvidar a responsabilidade por seus atos.   
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CONFLITO, DEMOCRACIA E CONSTITUIÇÃO

CONFLICT, DEMOCRACY AND CONSTITUTION

Enzo Bello
Rodrigo De Souza Tavares

RESUMO
O presente artigo visa a investigar as relações entre o desacordo sobre questões fundamentais e
o regime democrático. Serão vistos os reflexos desta aparente dicotomia – conflito/democracia –
na construção da teoria constitucional contemporânea. Inicialmente, será abordada a antítese da
visão da democracia e do constitucionalismo centrados no conflito, ao apresentar o paradigma
do consenso e da deliberação racional na teoria democrática e constitucional recente. A partir
daí, serão estudados autores que apresentam visões críticas e alternativas a tal programa. Por
fim, serão demonstradas a importância redimensionamento do conflito na política como meio
para compreender alguns fenômenos e as tendências atuais do Direito no Brasil, sobretudo
quanto aos novos contornos da jurisdição constitucional brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: conflito; desacordo; democracia; constituição.

ABSTRACT
This research aims to investigate the relationship between the disagreement on key issues and
the democratic regime. It will be seen also the consequences of this dichotomy –
conflict/democracy – in the construction of contemporary constitutional theory. In the beginning,
it will be addressed the antithesis of the vision of democracy and constitutionalism centered on
conflict, the present paradigm of consensus and rational deliberation in democratic theory and
recent constitutional theory. After, It will be introduced the authors who have studied critical
insights and alternatives to such a program. Finally, it will be proved the importance of resizing
the conflict in politics as means to understand some phenomena and trends in Brazilian Law
nowadays, especially regarding the new contours of Brazilian judicial review.
KEYWORDS: conflict; disagreement; democracy; constitution.

"O conflito é o estado natural da vida e da sociedade"[1]

(Manuel Castells)

 

 

1. Introdução

 

O presente artigo visa a analisar o redimensionamento contemporâneo nas relações entre
conflito, democracia e constituição. A partir da contribuição dos teóricos da democracia
agonística e de uma análise da prática recente da jurisprudência do STF, almeja-se comprovar a
assunção e relevância (teórica e pragmática) da noção de conflito na realidade do
constitucionalismo brasileiro.

A importância deste estudo se justificativa pela necessidade de compreensão dos elementos
relativos ao processo de intensificação do protagonismo do STF no cenário político nacional.
Recentemente, a Corte tomou decisões sobre um amplo espectro de temas fundamentais, da
demarcação de terras indígenas à inconstitucionalidade da lei de imprensa, passando pela
extradição de Cesare Batistti.
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No cumprimento de uma agenda tão polêmica, foram intensos os debates entre os membros do
STF, chegando a ocorrer, em certos momentos, ríspidas manifestações de discordância. Ao
comentar um destes episódios, o ministro Marco Aurélio afirmou que: "É sempre desgastante,
mas isso [a discordância] mostra que o STF é um colegiado que contempla um somatório de
forças distintas. Só é preciso que se observe a liturgia da instituição".[2]

Assim, propõe-se como hipótese a necessidade de reabilitação do papel do desacordo no
pensamento constitucional, diante da existência de um contraste entre os fatos oriundos da
prática do STF e o discurso predominante na teoria constitucional difundida no Brasil, fortemente
lastreada na idéia de consenso, na sua construção discursivo-argumentativa e na visão das
Cortes Constitucionais como instâncias deliberativas.

Após a apresentação das principais noções das teorias democráticas de John Rawls e Jürgen
Habermas e seus desdobramentos teórico-constitucionais, será explorado o contraponto de
Jacques Rancière e Chantal Mouffe, respectivamente, com suas teorias da democracia como
desacordo e democracia agonística, na perspectiva da reabilitação do conflito na prática política
e, consequentemente, como noção fundamental para uma teoria constitucional adequada à
realidade contemporânea. Por fim, será realizada uma análise dos principais julgamentos
recentes do STF, de maneira a se demonstrar a presença e relevância da noção de conflito nos
modos de pensar e proceder da Corte.

 

2. A Teoria democrática sobre o signo do consenso e seus desdobramentos teórico-
constitucionais

 

Os acontecimentos desencadeados pela queda do Muro de Berlim suscitaram amplamente o
reforço da crença nas instituições democráticas ocidentais. Na síntese de Francis Fukuyama, a
derrocada das formas totalitárias de organização política configuravam a inconteste vitória da
democracia liberal como forma última de governo humano, haveríamos então chegado ao fim
dos conflitos dialéticos que marcam o porvir histórico[3]. Esse ambiente foi propício à
consolidação de teorias democráticas erigidas em torno do consenso sobre valores liberais.

Num dos trabalhos mais influentes da filosofia política contemporânea, John Rawls[4] defende
que, não obstante a existência de doutrinas de vida profundamente opostas e do pluralismo
razoável de valores presentes na sociedade, seria possível vislumbrar um consenso em torno de
princípios fundamentais de justiça. A partir daí resta possível seu intento de apresentar um
modelo normativo de sociedade bem ordenada, com base numa concepção política de justiça. O
consenso de que trata Rawls é qualificado como um 'consenso sobreposto' (overlapping
consensus) entre doutrinas abrangentes, caracterizado por ser diferente de um mero modus
vivendi e mais extenso que um consenso constitucional em torno de procedimentos políticos. Um
modus vivendi seria um acordo que envolve atores com interesses antagônicos numa trégua
precária pautada por regras de convívio de mútua conveniência. Já um consenso constitucional
seria caracterizado por reunir cidadãos em torno da aceitação de regras relativas ao
procedimento democrático, bem como de alguns direitos necessários à participação política
satisfatória. O consenso sobreposto se distingue de ambos por ser endossado a partir de um
ponto de vista moral, ou seja, é fundamentado por critérios que derivam do uso público da
razão prática. Pelo mesmo motivo, ele vai além de questões puramente procedimentais,
abarcando alguns direitos substantivos (v.g., o de liberdade de crença) justificados por questões
eminentemente morais[5].

Assim, Rawls teoriza sobre fatores de coesão social que prescindem do compartilhamento de
uma única doutrina abrangente. Seu intuito é mostrar a viabilidade e superioridade do
liberalismo como forma de organização política, em contraponto a outros modelos (fascismo,
comunismo etc.), que, embora mantenham a coesão social, são, em sua opinião, incapazes de
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lidar com o fato do pluralismo razoável de valores. 

Em relação aos impactos dessa visão para a teoria democrática, Rawls forneceu os principais
alicerces do chamado modelo deliberativo de democracia. Segundo essa perspectiva, a
legitimidade democrática não reside nas decisões da maioria, mas nas justificações racionais
dadas às decisões políticas que afetarão o corpo social. Em suas palavras:

 

"o poder político é [...] justificável somente quando é exercido de acordo com uma constituição
cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos endossem, à
luz de princípios e ideais aceitáveis para eles, enquanto razoáveis e racionais".[6]     

 

 

Antes de Rawls, James Buchanan e Gordon Tullock[7] já haviam proposto que a criação de
regras constitucionais básicas de uma democracia deveria reger-se pela lógica do consenso, ao
invés de qualquer regra majoritária. A tese dos autores é sustentada pela aplicação do modelo
econômico da escolha racional ao problema da fundamentação das democracias constitucionais
contemporâneas. O resultado, que viria a gerar enorme repercussão na teoria política nas
décadas seguintes à sua publicação, é, numa apertada síntese, o seguinte: (i) a missão
enfrentada pelos autores é explicar como deve ser a lógica de organização de um Estado
composto por homens livres; (ii) parte-se do pressuposto que as escolhas públicas deste Estado
não se resume numa abstrata vontade popular, mas no resultado do somatário de escolhas
públicas de cada indivíduo; (iii) considerando a diversidade dos indivíduos, os autores reputam
um ponto crítico a resolução dos conflitos que surgiriam na escolha das regras que guiariam
todos os processos de agregação das escolhas indviduais e formação das decisões coletivas; e
(iv) presumindo que cada indivíduo faria a escolha entre as diversas regras de resolução de
conflitos disponíveis para a deliberação coletiva (maioria simples, qualificada ou unanimidade)
sem saber do seu próprio futuro em relação a tais deliberações, se estas lhes seriam prejudiciais
ou favoráveis, um índivíduo perfeitamente racional tenderia a escolhar a regra da unanimidade,
precavendo-se assim contra o eventual  dano causado por uma derrota pessoal nos moldes da
regra da maioria[8].         

No âmbito da teoria constitucional e do direito, um autor que adaptou o legado da filosofia
política rawlsiana com grande repercussão foi Ronald Dworkin. Sua concepção do 'direito como
integridade' traz forte apelo à idéia de um consenso sobre princípios de justiça. Em suas
palavras:

 

"Segundo o Direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se
derivam, dos princípios de justiça, eqüidade e devido processo legal que oferecem a melhor
interpretação construtiva da prática jurídica da sociedade"[9].     

 

Noutra passagem relevante, o autor explica o que considera ser uma comunidade de princípios,
repositório de legitimidade e guia para interpretação das normas jurídicas, notadamente as de
hierarquia constitucional:

 

"O terceiro modelo de comunidade é o modelo do princípio. [...] Insiste [o modelo da
comunidade de princípios] em que as pessoas são membros de uma comunidade política
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genuína apenas quando aceitam que seus destinos estão fortemente ligados da seguinte
maneira: aceitam que são governados por princípios comuns, e não apenas por regras criadas
por um acordo político. [...] Os membros de uma comunidade de princípios admitem que seus
direitos e deveres políticos não se esgotam nas decisões particulares tomadas por suas
instituições políticas, mais dependem, em termos mais gerais, do sistema de princípios que essas
decisões pressupõem e adotam".[10]   

 

Essas noções são centrais no conceito de direito de Dworkin. São os princípios partilhados pela
comunidade política que deverão guiar o trabalho argumentativo de justificação da resposta
correta nos casos difíceis. Não obstante as evidências cotidianas do pluralismo de valores, a
visão de Dworkin deposita enorme confiança na racionalidade prática e num solo moral comum
entre os cidadãos[11].

 

3. A Reabilitação do conflito na teoria democrática

 

O crescente predomínio de visões consensuais da democracia não passou incólume às críticas.
Dois autores se destacam na busca de restauração do conflito na teoria democrática, quais
sejam: Jacques Rancière e Chantal Mouffe. Ambos estão fortemente vinculados ao legado da
filosofia marxista. São tributários, principalmente, das obras de Louis Althusser e Antonio
Gramsci, o que evidencia algum paralelo na raiz do desconforto experimentado por ambos.
Vejamos, resumidamente, os principais elementos nos pensamentos destes autores pertinentes à
nossa discussão.

A produção de Rancière é conhecida por estabelecer fronteiras difusas entre as clássicas divisões
dos saberes. Ao tratar da política, o autor afirma ser esta uma luta por igualdade de
reconhecimento travada por aqueles que são deixados à margem da ordem estabelecida. De
forma bastante original, ele traça um paralelo entre a política e a estética, pois esta desempenha
um importante papel nos conflitos originados no processo de construção da imagem da
sociedade. Em suma, nos dois campos, o que está em jogo é o que pode, ou não, ser dito ou
apresentado ao público. Confira-se:

 

"Democracia significa o poder daqueles que não tem nada, o discurso daqueles que não
deveriam estar falando, daqueles que não eram realmente seres falantes. As primeiras
ocorrências significativas do termo 'demos' são encontradas em Homero e sempre aparecem em
situações de fala. Gregos e líderes troianos do mesmo jeito denunciaram escandalizados: que
homens do demos - integrantes do conjunto indistinto de pessoas 'além de qualquer contagem' -
tomou a liberdade de se pronunciar".[12]

 

Desta premissa, Rancière conclui que democracia e consenso são termos eminentemente
antagônicos. Antes que as partes possam se pôr em discussão, como preconiza a teoria
deliberativa e consensual da democracia, é preciso que elas se constituam como partes. Esse
processo de constituição em parcelas é o que o autor chama de "partilha do sensível", que
representa o litígio fundador da sociedade e, por essa razão, a essência da democracia[13].

Ainda no que tange à empreitada de redimensionar o conflito no âmbito da política, a teórica
belga Chantal Mouffe propõe o que denomina modelo agonístico de democracia, baseado no
pluralismo agonístico. Os principais alvos das suas críticas são John Rawls e Jürgen Habermas,
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bem como seus seguidores (Joshua Cohen[14] e Seyla Benhabib[15]), defensores da democracia
deliberativa. Conforme visto anteriormente[16], esse modelo é centrado na questão da
justificação racional das decisões políticas e no consenso em torno de princípios de justiça. Em
contrapartida, Mouffe afirma que:

 

"Abrir caminho para o dissenso e promover as instituições em que possa ser manifestado é vital
para uma democracia pluralista e deve-se abandonar a própria idéia segundo a qual poderia
haver um tempo em que pudesse deixar de ser necessário, pois que a sociedade seria a tal
ponto bem-ordenada".[17]

 

 

            Sua crítica se dirige, principalmente, aos pressupostos eminentemente racionalistas da
democracia deliberativa. A hipótese que a política pode se fundar num consenso racional,
atingido por pessoas livres e iguais, em processos deliberativos ocorridos numa esfera pública,
parece-lhe demasiadamente irreal. E, em sua opinião, longe de serem questões empíricas de
menor relevo, como querem fazer crer os teóricos da democracia deliberativa, as relações de
poder, os antagonismos e o pluralismo de valores são constitutivos da política, não podendo ser
relegados à esfera privada. Em suma, no lugar de almejar o consenso, a democracia precisa dar
vazão ao dissenso. Nas palavras de Mouffe:

 

"Abrir caminho para o dissenso e promover as instituições em que possa ser manifestado é vital
para uma democracia pluralista e deve-se abandonar a própria idéia segundo a qual poderia
haver um tempo em que pudesse deixar de ser necessário, pois que a sociedade seria a tal
ponto bem-ordenada".[18]

 

Afinal, é preciso ter em conta que nem toda decisão implica, necessariamente, a formação de
um consenso, e nem todo consenso representa a unanimidade dos sujeitos que deliberam. Ao se
restringir as análises dos processos decisórios aos seus resultados, desconsidera-se importantes
elementos da sua formação, como os fundamentos, argumentos e visões dos votantes vencidos.

Essa visão fragmentária das teorias do consenso evidencia a sua ausência de compreensão
completa do próprio consenso, que só pode ser concebido corretamente através da noção de
totalidade dialética. Esta denota a completude da idéia de consenso somente quando
correlacionada ao seu oposto - o dissenso -, pois, afinal, para haver consenso na formação de
alguma decisão, alguém sucumbiu; porém, mesmo sucumbindo, não significa que mudou de
idéia.

Consequentemente, a partir do reconhecimento da existência da dicotomia consenso/dissenso, é
possível afirmar que as dimensões da noção de conflito - agonismo, desacordo, dissenso -
viabilizam a continuidade, mesmo após o término de um determinado processo decisório, da
contraposição de sujeitos e opiniões. Isto aponta para o caráter precário das decisões (políticas,
sociais, econômicas e jurídicas), mesmo quando revestidas, por lei, de um caráter definitivo e
vinculante, como ocorre com as decisões em controle abstrato e concentrado de
constitucionalidade dos Tribunais Constitucionais.

Nessa linha de raciocínio, Chantal Mouffe cunhou a expressão "hegemonia provisória", que será
retomada adiante, quando da análise das decisões paradigmáticas das cortes constitucionais,
especialmente o STF. Veja-se:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6615



 

"(...) o ideal de uma democracia pluralista não pode ser alcançar um consenso racional na esfera
pública. Esse consenso não pode existir. Devemos aceitar que cada consenso existe como
resultado temporário de uma hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele
sempre acarreta alguma forma de exclusão"[19].

 

Assim, a democracia agonística busca "construir o 'eles' de tal modo que não sejam percebidos
como inimigos a serem destruídos, mas como adversários, ou seja, pessoas cujas idéias são
combatidas, mas cujo direito de defender tais idéias não é colocado em questão"[20]. O que se
salienta é que o conflito não pode ser solucionado meramente pelo discurso, pois estão sempre
em jogo outros fatores relativos às condições reais de existência dos sujeitos e dos objetos do
discurso.

De acordo com Mouffe:

 

"O fracasso da teoria democrática contemporânea em atacar a questão da cidadania é a
conseqüência de seu funcionamento com uma concepção de sujeito que vê os indivíduos como
anteriores à sociedade, portadores de direitos naturais, e tanto agentes da maximização dos
benefícios como sujeitos racionais. Em todos os casos estão abstraídos das relações sociais e de
poder, linguagem, cultura e todo o conjunto de práticas que tornam a ação (agency) possível. O
que falta a essas abordagens racionalistas é a própria questão de quais são as condições de
existência do sujeito democrático. (...) o único caminho é vislumbrar a cidadania democrática de
uma perspectiva diferente, de modo a colocar ênfase nos tipos de práticas e não nas formas de
argumentação"[21].

 

Em suma, o fim do antagonismo depende mais de uma espécie de conversão à nova identidade
política que da persuasão racional apontada pelo modelo deliberativo.  

 

3.1. A teoria constitucional sob o prisma do conflito

 

 Como visto anteriormente, a teoria constitucional contemporânea é dominada pelo imaginário
do consenso e o desacordo é visto como um mal a ser erradicado por procedimentos racionais
de deliberação. A dissidência não é tida como virtude nos Tribunais Constitucionais, chegando-se
ao ponto de se cogitar, no Brasil, da realização de sessões secretas e prévias às plenárias do
STF (diga-se de passagem, prática proibida por nossa constituição), como forma de reduzir o
embaraço provocado por discussões públicas acaloradas[22].

Em sentido diametralmente oposto, constitucionalistas de diferentes matizes e origens teóricas
vêm buscando demonstrar os aspectos positivos dos conflitos envolvendo a concretização de
direitos fundamentais, com base em referenciais teóricos diferenciados e respaldos pela práxis
dos próprios Tribunais Constitucionais. Adiante, num primeiro momento, serão abordadas as
visões de três representantes desta vertente, e, num segundo instante, serão apresentados
diversos casos da atuação recente do STF.

Começando por aquele que provavelmente deu maior visibilidade ao tema, seguem comentários
sobre a obra de Jeremy Waldron. O autor, professor da Universidade de Nova Iorque,
empreende há vários anos uma cruzada pela reabilitação do Poder Legislativo nos estudos do
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direito. Em sua opinião, é preciso rever a tendência corriqueira de se desenhar uma visão
utópica da deliberação judicial em contraste com uma visão depreciativa da deliberação
legislativa. Em suas palavras: "construímos um retrato idealizado do julgar e o emolduramos
junto com o retrato de má fama do legislar[23]".

Por trás desta crença na deliberação legislativa se encontra um radical compromisso com a
reflexão sobre os desacordos políticos existentes na sociedade sobre temas de alta relevância.
Na contramão da teoria política de Rawls e de todos aqueles que lhe seguiram na definição de
princípios de justiça, Waldron acredita que, tendo em vista o pluralismo e a complexidade da
sociedade contemporânea, é preciso se concentrar em compreender e aperfeiçoar os
mecanismos que nos possibilitam agir, mesmo diante de desacordos irredutíveis, onde nenhuma
visão comum de justiça pode servir como critério de resolução.

Em sua opinião, o direito é o instrumento por excelência para permitir a ação diante do
desacordo. E quando se refere ao direito, o autor resgata a primazia que sempre conferiu às leis
criadas pelo parlamento, em detrimento dos sistemas de princípios, nos quais as normas são, em
grande parte, criadas pela atividade judicial. Sendo o desacordo uma circunstância própria da
política (não obstante os modelos ideais de deliberação que porventura façamos), o direito
essencial numa democracia passa a ser o direito à participação nas deliberações sobre questões
controvertidas de amplo espectro. Em conseqüência, o modelo de representação por argumentos
racionais desenvolvidos no âmbito dos tribunais constitucionais (tese típica da visão deliberativa
da democracia) cede à cacofonia das assembléias legislativas, pois o autor crê que a
multiplicidade de vozes e a legitimação pelo voto direto, características destas instituições, são
meios mais adequados para garantir o direito à participação democrática.[24] Essas idéias estão
plasmadas pelo autor no livro "Law and Disagreement", publicado pela primeira vez em 1999, no
qual são reunidos e sistematizados diversos artigos publicados ao longo dos anos[25].

Outro constitucionalista que preza pela dimensão do conflito político e o torna central para a
teoria constitucional é o alemão Günther Frankenberg. Seu diálogo particular é construído em
contraposição à clássica doutrina alemã que vê na constituição um fator de integração da
nação[26], ou um conjunto unitário de valores que devem tender à harmonização, não obstante
suas contradições[27]. O autor se insurge também contra a dicotomia amigo/inimigo, bastante
disseminada no direito alemão por autores como Carl Schmitt[28] e Günther Jakobs[29]. No
lugar da eliminação do conflito através da integração nacional ou da imposição unilateral do
estigma de "inimigo" aos transgressores da ordem, o autor propõe o reconhecimento horizontal
das partes em disputa, e sua caracterização como adversários. A constituição passa a ser
considerada uma forma de fixação do modus disputandi, cuja função é tornar jurídico o conflito
político. Não se trata então de trocar o conflito pela harmonia, mas tornar civilizada a disputa
entre os contendedores. Em suas palavras:

 

"No lugar da constelação amigo-inimigo [...] entra aqui o conflito diário constante, a pequena
guerra nutrida de forma constitucional entre opositores políticos (ou concorrentes, contratantes
ou oponentes). O opositor 'não é mais o inimigo que deve ser exterminado, mas o oponente que
amanhã já quer tomar o meu lugar".[30]

 

Vale, ainda, destacar alguns dos comentários feitos pelo Professor da Universidade de Harvard,
Cass R. Sunstein, sobre os temas da democracia deliberativa e do dissenso. A partir de diversos
experimentos sobre o comportamento de grupos deliberativos, o autor chega à inusitada
conclusão que indivíduos, após participarem de grupos de discussão sobre questões políticas
controversas, tendem a se tornar mais radicais em suas opiniões iniciais. Em suas palavras:
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"Uma compreensão de polarização de grupo gera algumas importantes advertências sobre a
democracia deliberativa. É tolice celebrar a deliberação como tal e acreditar que os grupos
chegarão à verdade ou mesmo a um consenso. A troca de informações e idéias pode dar origem
a extremismo não justificado. Com freqüência, os grupos tropeçam, precisamente porque dão
importância demais à deliberação".[31]

           

O autor afirma que a polarização de um grupo ocorre quando agentes deliberativos se movem
para uma posição mais extrema do que aquela que mantinham antes da deliberação grupal. Por
exemplo, apoiadores moderados de ações afirmativas ou do controle de armas tornam-se fortes
apoiadores destas políticas após ingressarem em deliberações coletivas sobre estes temas. Outro
fator analisado por Sunstein no âmbito das deliberações coletivas e a formação de cascatas
sociais. Estas se configuram quando agentes deliberativos abandonam juízos e informações
pessoais, seja por ignorância ou por motivos de reputação e aceitação no grupo, para seguir a
multidão. Por fim, o autor advoga que a inclusão de opositores tende a reduzir o espectro da
polarização grupal e a formação de cascatas sociais. Neste sentido, Sunstein afirma que os
indivíduos que divergem da maioria cumprem um relevante papel social as expensas de seu
próprio bem-estar e aceitação social[32].    

Essas evidências fazem-no criticar as concepções deliberativas de democracia. Principalmente
quanto à cegueira desta teoria em relação à necessidade de diversidade cognitiva para se
garantir a qualidade da deliberação[33]. Vale ressaltar que a análise de Sunstein não esvazia a
noção de deliberação democrática. Ao contrário, ela permite aprofundar o debate sobre o
desenho das instituições que colocarão tal procedimento em andamento.        

Os autores abordados nesta seção mostram como a temática do conflito pode proporcionar
insights úteis para a construção de uma teoria constitucional menos ideal e, talvez, mais próxima
às democracias concretas.[34] Em que pese a importância da dimensão normativa dessa
disciplina, que, sem dúvida, contribui para a construção de uma sociedade 'melhor ordenada', a
atenção a aspectos descritivos da prática política pode impor limites convenientes à construção
mais consciente de nossos projetos para o futuro, sempre modificáveis e constituídos por
elementos dissidentes, em correspondência às correlações de força existentes na sociedade.

Nesse sentido é a síntese de Raimundo Faoro:

 

"O conflito, que está na raiz da sociedade, há de se legitimar - entra aí a função do direito - sem
escamoteá-lo em fórmulas, em favor da imobilização do transitório. A própria estrutura do
compromisso, que muda de conteúdo de acordo com a técnica do momento social, (....), há de
atender aos interesses das forças sociais e econômicas realmente atuantes, sem que, sobre esta
pedra, se consagre o domínio do velho sobre o novo, do caduco sobre o vivo".[35]

 

            A partir dessas importantes considerações de ordem teórica, faz-se necessária uma
mirada para a prática dos Tribunais Constitucionais, como forma de se comprovar a relevância e
pertinência da concepção proposta de constitucionalismo agonístico, especialmente na realidade
brasileira após 1988.

Inicialmente, cabe consignar que a Constituição Federal de 1988 possui a adjetivação doutrinária
de "constituição compromissória", justamente por representar a conjunção de diversos valores,
princípios e visões de mundo diferentes, manifestados em uma sociedade complexa e plural
como a brasileira, principalmente no período de redemocratização. Assim, exalta-se o esforço do
constituinte em compatibilizar os interesses e projetos políticos de diversos setores da
população, na busca de uma harmonia social.
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Todavia, apesar das concessões políticas realizadas para a redação do texto constitucional de
1988, a sua promulgação não significou a formação de um consenso definitivo e inquestionável
de valores e diretrizes. Pelo contrário, também em razão do seu conteúdo axiológico híbrido
(conjugando valores liberais e sociais), a Constituição é objeto de disputas perenes por parte
das diferentes parcelas da sociedade quanto à sua efetividade e modificação, nas vertentes
tanto legislativa (edição de emendas constitucionais e legislação infraconstitucional), como
judicial (hermenêutica e interpretação constitucional).

Exploraremos aqui apenas o segundo viés, de modo a demonstrar a presença do conflito na
atuação recente do STF e suas contribuições para a caracterização da relevância e viabilidade de
uma concepção agonística da democracia e da constituição.

Como já salientado, há mais de uma década o STF vem alargando seus espaços institucionais no
processo democrático brasileiro, o que tem sido denominado de "judicialização da política e das
relações sociais". Nesse sentido, o Judiciário, notadamente o STF, tem produzido importantes
decisões sobre temas que, até outrora, eram tradicionalmente resolvidos nos espaços do
Executivo e do Legislativo. Em síntese, os grandes fundamentos utilizados para a defesa desse
movimento de migratório são os da crise da democracia representativa e o do crescimento e
sofisticação da hermenêutica constitucional. E como o STF é o responsável pela "guarda da
constituição" (art. 102, CF/88), cada vez mais tem se valido dessa prerrogativa para dar a última
palavra sobre temas de interesse nacional, sejam eles de natureza política, moral, econômica,
financeira etc.

Após o movimento do linguistic turn na filosofia, a atividade da hermenêutica jurídico-
constitucional não pode mais ser concebida como de desvendamento do sentido das normas;
pelo contrário, sua missão é, justamente, a atribuição de sentido às normas, a partir do
intérprete, consideradas a sistemática da regras e princípios da Constituição, bem como o
contexto concreto do mundo social. Assim, ao formular suas decisões, especialmente sobre
temas polêmicos, o STF busca respaldo nos fundamentos constitucionais - e não mais na
"vontade do legislador" (mens legislatoris) -, de modo a construir posicionamentos
jurisprudenciais adequados a um determinado contexto temporal - portanto, não definitivos -,
dado que ubi jus ubi societas.

Nesse sentido, tal como ocorre na Common Law com o mecanismo do overruling - "virada
jurisprudencial" de precedentes -, apesar de as decisões do STF representarem um parâmetro a
ser seguido, nem por isso deixam de ser reversíveis. Ou seja, retomando a expressão de Chantal
Mouffe, as decisões do STF formam uma "hegemonia provisória" a respeito de determinados
temas, num certo contexto fático engendrado por correlações de força que podem mudar e
ensejar a alteração de posicionamentos tidos como consolidados.

Para tanto, é fundamental a perspectiva do conflito, cujas dimensões - agonismo, desacordo,
dissenso - permeiam toda a formação do processo decisório e permanecem latentes mesmo
quando formulada uma decisão. Isto é, considerando-se elementos como a polarização de
sujeitos julgadores, a discordância instaurada entre eles e a produção de uma decisão que não
contempla uma ampla maioria, os fundamentos e argumentos não prevalecentes hão de ser
relevantes não só para uma compreensão mais ampla do tema, mas também para a advertência
que se trata de decisão passível de reversão.

Como demonstração da tendência acima delineada, serão apresentados casos da recente
jurisprudência do STF (de 2006 a 2010, com destaque para o ano de 2008), cujas decisões se
revelaram polêmicas, entre outros motivos, devido às votações apertadas, o que pode servir de
indicativo para possíveis mudanças de posicionamento num futuro breve.

Nos anos de 2006 e 2007, respectivamente, foram julgados os casos (i) da lei de crimes
hediondos (HC 82.959-7), cuja decisão, com votação apertada (6 x 5), foi pela declaração de
inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei 8.072/1990; e (ii) da infidelidade partidária (MS
26602, MS 26603 e MS 26604), cuja decisão, com votação por ampla maioria (8 x 3), foi pela
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instituição de uma nova regra para perda de mandato público eletivo em caso de mudança de
partido político em data posterior à do início do mandato.

Já em 2008, houve uma série de julgados relevantes acerca de temas que mobilizaram as
atenções da sociedade brasileira e tiveram o seguinte deslinde:

 

1) ADIN nº 3.510/DF: decisão, por 6 x 5, pela constitucionalidade das pesquisas com células-
tronco embrionárias;

2) ADC nº 12 e RE nº 579.951/RN: decisão, por unanimidade, pela vedação do nepotismo nos
três Poderes;

3) HC nº 87.585/TO, HC nº 92.566, RE nº 349.703 e RE nº 466.343: decisão, por unanimidade,
pela declaração de inconstitucionalidade da prisão civil por dívida;

4) Pet. 3388/RR: decisão, por 10 x 1, pela constitucionalidade da demarcação de terras
indígenas pelo poder público na região denominada Raposa Serra do Sol;

5) ADPF 144/DF: decisão, por 9 x 2, pela inconstitucionalidade da hipótese de inelegibilidade de
candidatos a cargos eletivos com base na "vida pregressa", independentemente de condenação
em processo com trânsito em julgado;

6) HC 91.952/SP: decisão, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do uso de algemas por
réu durante julgamento no Tribunal do Júri;

7) ADI 2.649/DF: decisão, por 7 x 1, pela declaração de constitucionalidade do passe livre para
pessoas portadores de deficiência, comprovadamente carentes, no serviço público de transporte
coletivo interestadual;

8) ADPF 130/DF: decisão, por 6 x 4, pela declaração de não recepção, pela Consitutuição
Federal de 1988, da Lei nº 5250/67 (Lei de Imprensa), editada durante o regime militar (1964-
1985);

9) RE nº 377457/PR e RE nº 381964/MG: decisão, por 5 x 3, pela declaração de
constitucionalidade da revogação de lei complementar por lei ordinária, acerca da isenção da
cobrança de COFINS de sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada.

Já em 2009 e 2010, respectivamente, foram julgados os casos (i) da importação de pneus
usados (ADPF 101), cuja decisão, com votação por ampla maioria (8 x 1), foi pela declaração de
inconstitucionalidade das decisões judiciais e interpretações jurídicas que permitiam a referida
prática; e (ii) da lei de anistia (ADPF 153), cuja decisão, com votação por ampla maioria (7 x 2),
foi pela declaração de constitucionalidade da Lei nº em relação a prescritibilidade dos crimes
praticados durante a ditadura militar.

A partir da exposição desses casos da jurisprudência recente do STF, é possível concluir pela
presença da noção de dissenso, especialmente nas causas envolvendo matérias de natureza
moral - bioética (ADIN nº 3.510/DF) - e política - segurança pública (HC 82.959-7), restrições à
liberdade de imprensa (ADPF nº 130/DF) e questões tributárias corporativas (RE nº 377457/PR e
RE nº 381964/MG) -, decididas, via de regra, em votações apertadas, portanto, sem amplo
consenso.

Todavia, percebe-se que a presença do dissenso entre ministros do STF é excepcional frente à
tendência de obter soluções fundadas em consenso amplo. A maior parte das decisões do
Supremo reflete formações de amplas maiorias ou decisões por unanimidade. Esta harmonia
pode, a princípio, seduzir aqueles que imputam a esta Corte o papel de porta-voz dos valores
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compartilhados pela sociedade. Todavia, conforme afirmamos na parte teórica deste trabalho,
este cenário pode ser compreendido como um represamento de irrefreáveis tensões sociais que
irão, queira ou não o Tribunal Constitucional, encontrar sua natural vazão. Além disso, devemos
recordar que a ausência do dissenso pode, do ponto de vista epistêmico, reduzir a agregação de
informação relevante para o processo de tomada de decisão. 

Além dos aspectos acima mencionados, envolvendo a prática judicante do STF, vale destacar a
relevância da noção de desacordo/conflito quanto ao perfil dos membros da Corte e sua
convivência institucional. No período recente da sua história, a partir da década de 1990, quando
a criação da TV Justiça, o tribunal teve mais visibilidade perante a sociedade. Mas não apenas
institucional, como também e política e administrativa, vindo à tona episódios de enfrentamentos
políticos e até pessoais entre os membros do STF, não raro envolvendo o ministro Marco Aurélio
Mello. Nesse sentido, é reveladora uma recente reportagem da Revista Piauí intitulada "Por
dentro do Supremo"[36], elaborada a partir de uma observação jornalística, durante um ano, do
funcionamento cotidiano do STF, revelando uma série de episódios envolvendo rusgas -
pessoais, comportamentais e éticas - entre a maioria dos ministros da Corte[37].

Por fim, vale consignar alguns casos relevantes ainda pendentes de julgamento no STF:

 

1) ADIN nº 4103: questionamento da constitucionalidade da Lei nº 11.705/2008 ("Lei
Seca"), que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e impôs restrições
mais severas ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores de veículos automotores;
2) ADINs nºs 4066 e 3357: discussão acerca da possibilidade de uso, no Brasil, da
substância "amianto";
3) ADIN nº 4112: questionamento da constitucionalidade de dispositivos da Lei nº
9.296/96 ("Lei de Interceptações Telefônicas") que restringem a intimidade e privacidade
das pessoas em investigações criminais e instruções processuais penais;
4) ADIN nº 4109: questionamento da constitucionalidade da Lei nº 7.960/89, que prevê e
disciplina a prisão temporária;
5) ADPF nº 46: questionamento da constitucionalidade da Lei nº 6.538/78 e pedido de
interpretação conforme à Constituição do respectivo artigo 42, para a quebra do monopólio
da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) na exploração do serviço postal;
6) ADPF nº 54: pedido de interpretação conforme à Constituição do artigo 128 do Código
Penal, para o reconhecimento da não punibilidade de procedimentos médicos de
interrupção de gravidez em casos de fetos anencefálicos;
7) ADPF nº 132: pedido de reconhecimento da equiparação da união homoafetiva à união
estável, aplicando-se o regime previsto no artigo 1723 do Código Civil a casais
homossexuais.

 

4. Conclusões

 

As questões aqui abordadas podem lançar luz sobre alguns aspectos dos percalços por que
passa hoje a jurisdição constitucional brasileira. Percebe-se que a visão majoritária enxerga na
constituição um complexo normativo-axiológico dotado de unidade e no Supremo Tribunal
Federal o mais autorizado porta-voz do seu sentido. Essa visão nutre-se amplamente de teorias
calcadas no consenso sobre valores morais e princípios de justiça, subjacentes ao Estado
Democrático.

Todavia, visões críticas apontam a supervalorização do consenso e da deliberação racional em
modelos demasiadamente idealizados na teoria democrática. Nesta perspectiva, advoga-se pela
revalorização do conflito como circunstância básica da política, tese descritiva fundada em
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evidências empíricas fortes. Tais enfoques agonísticos da política serviram como solo fértil para
construção de teorias constitucionais que desafiam o senso comum.

A partir daí, é possível considerar juízes constitucionais como atores políticos dotados de especial
autoridade que exteriorizam tendências e refletem conflitos latentes na sociedade, ao invés de
oráculos que desvelam o sentido implícito da constituição e com isso põe fim às disputas. A
própria instituição do Tribunal Constitucional é desmistificada para ser transformada numa arena
de disputa, o que poderia ter ainda mais força na hipótese de instituição de mandatos para os
seus membros.

Ademais, esta nova ênfase redefine o valor da dissidência nos processos de tomada de decisão.
Diminuindo o valor do consenso, podemos considerar a dissidência como um fator de
robustecimento dos processos deliberativos. Tendemos à conformidade diante de padrões sociais
dominantes, sem essa propensão seria inviável o estabelecimento de qualquer laço de
solidariedade e coesão social. Todavia, este mesmo traço está na raiz de processos sociais
indesejáveis, tais como a disseminação de ideologias totalitaristas e a formação de bolhas
especulativas em mercados financeiros. Por vezes é preciso que alguém contrarie a formação do
consenso para afirmar que o "rei está nu", como na fábula de Hans Christian Andersen.  

Vale ressaltar que, por tais motivos, é indispensável se repensar as relações entre Parlamento,
Tribunal Constitucional e democracia, já que a legitimidade com base num procedimento racional
de argumentação (elitista e tecnocrático) e em princípios de justiça se esvai partindo da
perspectiva agonística. Considerando que o direito, por vezes, clama lealdade de pessoas que
sustentam opiniões distintas frente a questões essencialmente controvertidas, sobre vida, morte,
justiça, solidariedade etc., como configurar as instituições que detém esta autoridade? Olhar a
política na perspectiva do desacordo pode diminuir nossa confiança em certos arranjos do Estado
de Direito, bem como revigorar a credibilidade em outras formas antes preteridas ou não
experimentadas.  

Os diversos autores apresentados neste trabalho buscam retomar o pensamento constitucional a
partir da questão do conflito. Certamente, eles mantêm entre si opiniões divergentes sobre as
implicações desta premissa básica. Frankenberg reafirma a crença no modelo austríaco de
jurisdição constitucional, propondo apenas uma mudança interna de paradigma, com o
abandono da busca pelo consenso e a afirmação da função do Tribunal Constitucional como
canal de exteriorização de conflitos. Como conseqüência, louva a novidade em sede alemã da
divulgação dos votos dissidentes, antes encobertos pela manifestação de unanimidade da Corte.
Já Waldron resolve apostar no resgate da dignidade do legislador, por acreditar que em meio à
cacofonia da deliberação legislativa, ao grande número de seus componentes. Por seu turno,
Cass Sunstein tenta descrever os obstáculos empíricos à formação do consenso - tais como os
fenômenos da conformidade, da polarização grupal e das cascatas sociais - e afirma que a
sociedade se beneficiará se a dissidência for encorajada e promovida no seio das instituições
políticas e jurídicas.     

Em suma, as contribuições aqui analisadas tendem a buscar menos soluções no texto
constitucional, contentando-se em obter nele um título de reconhecimento para os vários
envolvidos nas disputas cotidianas por direitos que movimentam a democracia contemporânea. A
partir destas considerações, é possível avaliar os severos debates ocorridos no STF mais como
um sinal de vitalidade que de fraqueza, embora com isto não se ignore a importância da revisão
do papel global desta instituição. Na perspectiva do conflito, não há álibi baseado na deliberação
racional que subjugue a longeva e espinhosa dificuldade contramajoritária.
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CRISE DE REPRESENTAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO - A POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO 
POR INTERMÉDIO DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA REFORMADA E DA 

DEMOCRACIA DELIBERATIVA: UM BREVE ESTUDO 

CRISI DI RAPPRESENTANZA E DI LEGITIMAZIONE - LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE RIFORMATO DA 
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E DELIVERAZIONE: UN BREVE STUDIO 

 

Ana Maria Gomes Da Silva Alho 
 

 
RESUMO 
Não obstante declarado no próprio texto constitucional a vinculação do Estado brasileiro à 

democracia, após transcorridos quase vinte e dois anos da promulgação da Carta de Outubro, não 
se pode deixar de questionar o que os atores políticos vêm fazendo em prol do cumprimento dos 
fundamentos constitucionais - nomeadamente do princípio democrático - e da concretude dos 

objetivos constitucionais, principalmente no que se refere à efetividade dos direitos fundamentais, 
haja vista a existência inconteste das crises de representação e de legitimação, exacerbadas pelos 

incontáveis casos de corrupção, que se sucedem diuturnamente nas diversas mídias do país. Este 
artigo tem por objetivo fazer um brevíssimo estudo sobre as crises citadas e sobre a possibilidade 
de superação das mesmas, por meio de uma representação reformada, nos termos propostos por 

Luís Roberto Barroso e pela democracia deliberativa, consubstanciada na abertura, pelos órgãos 
do ente estatal em seus diversos níveis, de espaços para a participação dos cidadãos nas 
discussões em que a própria Lei Maior, ou a legislação ordinária pautada naquela, impõe a 

participação popular como condição de procedibilidade, sendo certo, no entanto, que não basta 
tão-somente oportunizar a participação, mas impede que se permita que a deliberação 
efetivamente ocorra, por meio de procedimentos pré-estabelecidos e, principalmente, conhecidos 

dos cidadãos que participarão do espaço público. 
PALAVRAS-CHAVES: CRISE; REPRESENTAÇÃO; LEGITIMAÇÃO; DEMOCRACIA; 
REPRESENTATIVA; REFORMADA; DELIBERAÇÃO 

 
 
RIASSUNTO 

Nonostante la declarazione nel testo costituzionale, che collega dello stato brasiliano a dal 

democrazia, dopo quasi ventidue anni dalla promulgazione della Carta di Ottobre, non si può 

laschare di domandare cosa gli attori politici sono state facendo per adempiere le basi 

costituzionali - vale a dire il principio della democrazia - e la concretezza degli obiettivi 

costituzionali, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei diritti fondamentali, data l'esistenza 

di indubbia crisi di rappresentanza e di legittimità, aggravata dalla innumerevoli casi di corruzione, 

che si verificano in paese. Questo articolo si propone di fare un breve studio sulle crisi e sulla 

possibilità di superarle, attraverso una rappresentazione riformata, come proposto da Luis Roberto 

Barroso e per la deliberazione, incarnata nella disponibilitá, gli organi di entità statali su diversi 

livelli, dei spazi per la partecipazione dei cittadini nelle discussioni che la Carta di Ottobre, o lo 

diritto comune, ha stabilito che richiede la partecipazione popolare quale condizionee, restando 

inteso tuttavia, che non basta semplicemente permitire la partecipazione, ma consentirà la 

determinazione sia effettivamente in corso, con l'utilizzo di procedure precedentemente definite e 

noto per i cittadini a partecipare allo spazio pubblico.  
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PAROLE CHIAVE: CRISI; RAPPRESENTANZA; LEGITIMAZIONE; DEMOCRAZIA; 

RAPPRESENTATIVA; RIFORMATA; DELIVERAZIONE 

 

1. Introdução 

A Carta de Outubro traz em seu preâmbulo bem mais que mera inspiração democrática para o Estado 

brasileiro. Importa em verdadeira vinculação deste à democracia, quando reconhece que a reunião dos 

representantes do povo na Assembléia Nacional Constituinte que lhe deu origem, dentre outros, tinha por 

escopo “instituir um Estado Democrático”. 

Tal posicionamento é reforçado pelo artigo 1º da Lei Maior, que estabelece que a República 

Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, que deve se fundamentar na soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como no 

pluralismo político. 

O pendor democrático do Estado brasileiro é demonstrado, ainda, pela sua adesão à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, documentos 

internacionais que, por meio dos seus artigos XXI -1 e 25 alíneas “a” a “c”, respectivamente e em 

combinação, garantem a  todos os cidadãos, sem restrições infundadas e sem qualquer discriminação 

motivada pela raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza - incluindo 

origem nacional e social, situação econômica ou de nascimento -  o direito de tomar parte do governo de seu 

país, de forma direta ou por meio de seus representantes livremente escolhidos; de votar e ser eleito em 

eleições periódicas, autênticas, realizadas de forma igualitária, por sufrágio universal e por voto secreto, que 

garantam a manifestação livre da vontade dos eleitores. 

            No entanto, passados quase vinte e dois anos da promulgação da Constituição Federal da República de 

1988, ao voltar os olhos para os fundamentos e objetivos definidos pelo constituinte originário para a 

República Federativa do Brasil e para dispositivos que tratam dos direitos fundamentais, não há como evitar 

uma indagação, qual seja: o que se vem fazendo, em prol do cumprimento da Carta Magna, em relação aos 

preditos fundamentos e objetivos e, notadamente, no que se refere à efetividade dos direitos fundamentais, 

num país formado por tantas diversidades (cultural, religiosa, étnica) e, principalmente, marcado por densa 

desigualdade social? 

            Numa análise do texto constitucional verifica-se a imputação de responsabilidade aos órgãos do ente 

estatal, em seus diversos níveis, pelo cumprimento dos objetivos preconizados no artigo 3º da Lei Maior e 

efetivação dos direitos fundamentais.  

            Não se pode esquecer, no entanto, que também decorre do conteúdo da Carta Magna o 

reconhecimento de que o poder, embora exercido pelos diversos órgãos, é do povo, que pode, também, 

exercê-lo de forma direta (artigo 1º, Parágrafo único, da CRFB). 

            Assim, há dualidade de papéis para esse povo, porque titular absoluto do poder e, ao mesmo tempo, 

destinatário das decisões que emanam, principalmente e quase exclusivamente, dos seus representantes, no 

exercício de suas funções políticas. 

            A soberania popular e as respectivas formas de seu exercício estão insculpidas na Constituição da 

República de 1988, em seu artigo 14, mas não se esgotam no referido dispositivo legal, haja vista a existência, 
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na Carta Maior, de “um largo elenco de preceito nesta direção“(OLIVEIRA, 2010, p 425), a saber: (i) artigo 

187, que trata da participação efetiva do setor de produção no planejamento da política agrícola; (ii) artigo 

198, III, que estabelece a participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde; e (iii) artigo 

206, VI, que prevê a gestão democrática do ensino público. 

            A previsão sob foco se espraia também à norma ordinária, conforme se verifica na Lei nº 10.257/2001, 

conhecida como Lei do Meio Ambiente Artificial ou Estatuto das Cidades
[1]

. 

Mas,  como dar efetividade à participação popular e à gestão democrática previstas, por exemplo, no 

Estatuto da Cidade - e, por conseguinte, à política urbana - com o escopo de superar as discriminações 

sociais, frente à realidade fática descrita por Celso Antonio Pacheco Fiorillo (FIORILLO, 2010, p.32-35) de 

uma cidade partida, na qual se tem, de um lado, a formação de uma cidade regular, disponibilizada para uma 

minoria, que conta com casas modernas, ruas pavimentadas e disponibilidade de serviços públicos e, de 

outra banda - citando Leonardo Benevolo (FIORILLO, 2010, p.33-34) , uma cidade irregular, cujos bairros, 

desenvolvidos de forma espontânea, são insalubres, de existência não reconhecida oficialmente e que, por 

isso, somente depois de sua formação é que se busca corrigir as falhas mais gritantes e urgentes, 

caracterizadas pela ausência de saneamento básico, luz, escolas, pavimentação, postos policiais, etc.,  cisão 

que, segundo Benevolo, acaba por se tornar instrumento de discriminação e de domínio, base que mantém 

estável o sistema social injusto.    

            Frente à flagrante crise de representação descrita por Paulo Bonavides [2]  e em razão de o povo não se 

ver refletido em iniciativas de seus representantes, muito tem se discutido sobre a possibilidade da democracia 

deliberativa, como uma das formas de exercício da dimensão participativa do princípio democrático, vir a ser 

a resposta – ou uma das respostas - para o exercício do Poder e de efetividade dos direitos fundamentais. 

            O presente trabalho pretende fazer um breve passeio sobre (i) crise de representação e crise de 

legitimação; (ii) democracia representativa e sua reforma e (iii) democracia deliberativa, temas de visitação 

prévia obrigatória para que se prossiga, posteriormente e em outra sede, na discussão sobre as matérias 

acima requestada, o que se passa a fazer a seguir. 

  

2. A Crise de Representação, a Corrupção e o Déficit de Legitimação. 

            Como ensina Canotilho (2008, p.51), o problema atual dos direitos fundamentais, especialmente os 

direitos à prestação no sentido estrito, reside em se levar a sério o reconhecimento constitucional desses 

direitos, não se podendo considerar “simples <> [...] as constituições [ ] considerarem certas posições jurídicas de 

tal modo fundamentais que a sua garantia, ou a falta desta, não pode  ser deixada ao critério (ou até arbítrio) de 

simples maiorias parlamentares”. 

            As discussões sobre os direitos fundamentais e sobre políticas públicas como meio para efetivá-los, 

ganham importância singular quando se verifica que a garantia desses direitos está intimamente ligada à 

vontade dos agentes políticos mandatários, quando da enunciação de políticas públicas. 

            Assim, as questões relativas à legitimidade para a escolha, enunciação, implementação e controle das 

políticas públicas, diante das restrições impostas pelo sistema orçamentário e pelo fato de que as receitas 

públicas são finitas, se revestem de extrema relevância, numa realidade social de inquestionável crise de 

representação. 
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            Para Voltaire (MIGUEL, 2008)  “a política tem a sua fonte antes na perversidade do que na 

grandeza do espírito do homem” e, mais “as pessoas não confiam nos políticos”. Tais pensamentos, 

originados no século XVIII, fazem-se adequados, de forma desconcertante, à realidade atual da maioria dos 

países, o que reflete, de forma inequívoca, a existência da predita crise. 

            Ángel Oquendo (OQUENDO, 2009, p.101-102)) destaca que  a crise de representação e corrupção, 

são problemas sempre vinculados. Citando Habermas e a aplicabilidade de seus conceitos à análise da 

sociedade, traz à tona metáfora derivada da medicina  sobre a noção de crise, assim retratada: um organismo 

defronta-se com crise quando é atacado e ameaçado letalmente por uma enfermidade, produto de um vírus 

ou uma bactéria. 

            Segundo Habermas (OQUENDO, 2009, p.101-102), quando uma crise afeta um ser humano, surge 

uma dimensão subjetiva, tendo-se que escolher, do ponto de vista do enfermo - no que concerne à sua noção 

de bem-estar, da vida, etc. - para determinar se sua sobrevivência está realmente em jogo e, em assim sendo, 

o grau desse risco. 

            Nesse sentido, para Habermas, a sociedade entra em crise quando enfrenta um ataque à sua 

identidade e claro perigo de extinção, devendo, para sobreviver, transformar-se radicalmente sem, contudo, 

deixar de se reconhecer na nova forma. 

            No estudo intitulado Corrupção e Legitimação na América Latina Oquendo (2009, p.99-122) destaca 

a incapacidade de o Estado corrupto assumir suas funções redistributivas e garantir, efetivamente, a 

segurança jurídica. 

            O doutrinador mencionado chama atenção para o risco de a corrupção crônica afetar a integração 

social, pela perda de confiança da comunidade, tanto nos indivíduos, como nos princípios que alicerçam as 

principais instituições públicas administrativas. 

            Esse entendimento guarda conformidade com a análise de Luis Felipe Miguel (MIGUEL, 2008) 

sobre a questão do declínio da confiança na política e a influência da mídia, trazendo três explicações gerais 

para o fato, baseadas em hipóteses, a saber: cinismo crescente do público (a espiral do cinismo); o fim das 

ilusões (o despertar do espírito crítico) e a percepção popular correta (a decadência das elites). 

            Descrevendo situação hipotética em que a concepção da política é principalmente instrumental (e, 

como se verá, facilmente adaptável à realidade brasileira), Oquendo (2009, p.107)   indica que os atores 

políticos geralmente entendem os princípios políticos como instrumentos para o alcance de certos fins, 

fazendo de suas atividades um jogo. Assim, ressalta o indigitado autor, formam alianças e, em obtendo êxito, 

dividem a pilhagem com seus aliados, numa utilização da política como forma de guerra por meios 

diferenciados do habitual, invertendo o aforismo de Chawsewitz (OQUENDO, p. 107), de que “a guerra não 

é senão a continuação da política por outros meios”. 

            Nesse contexto e evidenciando estratégia da classe política, entende Oquendo que o papel dos 

cidadãos se restringe à passividade como regra, limitando sua ação política aos períodos eleitorais, quando 

são buscados como apoio, por aqueles, para a manutenção do status quo, sendo válida, para isso, a utilização 

de todos os meios disponíveis. Depois de alcançados os objetivos pela classe política, voltam os cidadãos ao 

estado de hibernação. 

            Diante de uma realidade desanimadora, há necessidade de se transcender o conceito instrumental da 

política, para optar por uma interpretação mais reflexiva, Ou seja: deve o Estado buscar “motivar aos 
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indivíduos a visualizar sua própria atividade política como um fim em si mesmo” (OQUENDO, 2009, 

p.108), fazendo os cidadãos perceberem a política como um processo permanente, por meio do qual a 

comunidade definirá como a lei deve regê-la, passando a política a ser não apenas uma estratégia, mas um 

meio para a comunidade se apropriar de si mesma e alcançar seus propósitos. 

            No novo foco, os cidadãos deixam de ser apenas fonte de apoio eleitoral e, por intermédio de suas 

organizações cívicas, passam a ser “elemento imanente ao processo político, contribuindo por meio de 

iniciativas, idéias, críticas, podendo atuar em colaboração, contra ou independentemente de seus 

representantes” (OQUENDO, 2009, p.108). 

            Ainda segundo Oquendo, esse esforço autônomo e coletivo poderá se manifestar de maneiras 

diversas, que podem ir do diálogo ao rompante emocional, passando, pela possibilidade do argumento, da 

auto-definição, da deliberação e da negociação. No aspecto dialógico, converge, aqui, com a idéia do 

processo dinâmico, defendido por Rodrigues-Aranda
[3]

. 

            Para Habermas, a corrupção é uma patologia, que leva à crise de representação que, por sua vez, não 

pode ser confundida com a crise de legitimação, porque distintas. 

            Antes de discutir a crise de legitimação, há que se questionar o que confere essa legitimação e, para 

isso, são elucidativos os ensinamentos de Oquendo (2009, p.103). Para ele a “legitimação se refere à 

produção de normas que motivam as pessoas a respaldar as instituições sociais”, vez que a sociedade pode 

conseguir o cumprimento das regras institucionais por meio da violência ou pela legitimação. 

            Não obstante o doutrinador em foco destacar que, para o cumprimento do regramento institucional, 

usualmente sejam utilizadas ambas as formas acima citadas, registra que o convencimento da legitimidade é 

inversamente proporcional à necessidade de se usar a repressão e, consequentemente, se presumirá maior 

estabilidade. 

            Em breve análise das alterações basilares da legitimidade, Habermas (2002, p.39), acompanhando 

Weber, explica que, nas sociedades intituladas pré-modernas, a legitimidade se funda em conceitos 

filosóficos e teológicos, invocando a razão da ordem vigente em crenças metafísicas ou religiosas, 

compartilhadas pela sociedade. 

            Já no mundo moderno, o surgimento do fenômeno denominado por Max Weber (OQUENDO, 2009, 

p.103) como “desencanto” é caracterizado pela insuficiência das chamadas interpretações compreensivas e 

monolíticas do mundo - frente a uma sociedade mais complexa e pluralista, seja para justificar, a um só 

tempo, a diversidade dos componentes da estrutura social, seja para atingir a aprovação de todos os membros 

dessa sociedade, em razão da multiplicidade de convicções desses membros. 

            Dessa forma, a legitimidade moderna deixa de se apoiar em histórias míticas, pois se sustenta em 

razões persuasivas, que convergem para o conceito recente de legitimidade básica, postulado pelo filósofo 

Bernard Williams (OQUENDO, 2009, p.104), que, na síntese do seu criador “implica um sentido em que o 

Estado tem que oferecer a cada um sujeito uma justificação de seu poder”. 

            Importante destacar que, para Habermas, a crise de legitimação, por ele intitulada de “déficit de 

legitimação” não é uma patologia em si, a exemplo da crise de representação, mas o resultado do 

distanciamento entre a vontade do povo e a vontade manifestada  por  seus representantes, em razão da 

mudança estrutural da esfera pública, própria das sociedades complexas  (HABERMAS, 2003- B, p.48.)[4]. 
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            O déficit de legitimação tem lugar porque o agente político mandatário acaba por ficar cada vez mais 

distante daqueles que lhe outorgaram o poder de representação, por conta das instâncias mediadoras que 

foram surgindo no decorrer do desenvolvimento das sociedades complexas - a saber: os sindicatos, os 

partidos políticos, as organizações não governamentais (ONG) - e pela influência, indiscutível, da 

comunicação – a ser entendida em seu caráter mais amplo (HABERMAS, 2003 -A, p.48) que, por sua vez, 

sofre grande influência do poder econômico. 

            Assim, de acordo com o ilustre filósofo da Escola de Frankfurt (OQUENDO, 2009, p.104), ocorre 

déficit de legitimação quando “o sistema legitimador não é capaz de manter o nível necessário da lealdade 

das massas quando empreende os imperativos de direção que deriva do sistema econômico”. 

            Ainda, quando as normas por meio das quais a sociedade se interpreta e se integra estão em perigo, 

defende Habermas que há uma “crise de identidade”. Nesses casos, entende o Mestre Alemão que a 

sociedade tem que substituir os princípios de liberalismo pelos da social democracia e confiar que esses 

últimos, além de justificar as decisões econômicas governamentais, sejam compatíveis com o conceito que 

essa sociedade tem de si mesma (OQUENDO, 2009, p. 105). 

            Assim, segundo Habermas, para superar o déficit de legitimação, há que se excluir ou, ao menos, 

diminuir as instâncias mediadoras, o que é propiciado pela democracia deliberativa. 

            Não obstante as diversas críticas à possibilidade de aplicação de algumas das idéias habermasianas 

aos países de democracia tardia[5], o déficit de legitimação descrito por Habermas, por não ser uma patologia, 

mas uma característica das sociedades complexas, se aplica ao Estado brasileiro. Daí, cunha-se como 

apropriado, também a este, o pensamento desenvolvido por Oquendo (2009, p. 105), em conclusão às 

observações habermasianas sobre a crise de legitimação, de que a crise de legitimação põe em perigo 

sua [da sociedade]capacidade de atuar e de entender-se como uma comunidade completamente unificada. 

            Mantendo os olhos no Brasil e com fundamento na análise de Oquendo, o que se vê são 

inquestionáveis carências, nas suas mais diversas formas, enfrentadas pela população brasileira nos tempos 

atuais, bem como a ausência de políticas públicas efetivamente voltadas para atender essas carências. 

            De outro turno, os escândalos envolvendo agentes políticos dos diversos níveis gritam nas mídias 

escrita, falada, televisionada e virtual, dando conta da instituição de um sem número de comissões 

parlamentares de inquérito (CPI) com o fito de verificar denúncias de corrupção, desvio de verbas públicas, 

utilização indevida da máquina administrativa, tráfico de influência, loteamento de cargos públicos e 

similares que, pelo seu volume, criam na população uma sensação corrente de “j’ai vu”, principalmente 

quando, ao final de tais verificações, não se concretizam práticas de punição dos agentes envolvidos e 

devolução dos valores devidos ao erário público. 

            Diante do montante estratosférico de dinheiro público utilizado indevidamente, por diversos meios e 

nas mais diferenciadas formas, pelos agentes políticos corruptos, beira a imoralidade se invocar a limitação 

orçamentária como justificativa, para o cidadão, da falta de escola para o seu filho, de atendimento médico 

para si e para a sua família, de saneamento básico, enfim, da falta de oferecimento, pelo Estado, de 

condições mínimas necessárias à sua dignidade como pessoa humana. 

            Dentro deste quadro, pintado nos tons escuros e sinistros da revolta contida, da desilusão e da falta de 

esperança, não há como não se reconhecer a existência de uma crise de representação, em que os cidadãos 
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não se vêem refletidos em seus mandatários e, se não questionam seus atos, de forma efetiva, também não 

dão crédito a eles. 

            Da mesma forma - e conforme já afirmado acima - não há como não se visualizar o déficit de 

legitimação, nos termos apontados por Habermas, quando se verifica que o distanciamento entre os 

representados e seus representantes é alargado pela ausência, para os primeiros, de real autonomia no 

exercício do seu direito de voto, em razão da cada vez maior influência das campanhas publicitárias 

desprovidas de real conteúdo, direcionadas para a garantia de interesses econômicos, de 

conquista/manutenção do poder e cujo único objetivo é a captação de votos que permita atingir/conservar 

esse poder. 

            Nesse sentido, diz Habermas que “Disputas eleitorais já não transcorrem mais no âmbito de uma 

esfera pública institucionalmente garantida a partir de uma disputa de qualquer modo ininterrupta das 

opiniões” (HABERMAS, 2003 - A., p.247). É interessante chamar a atenção que a referida citação é trecho 

do § 22, do livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, intitulado “Publicidade” pré-fabricada e opinião 

não-pública: o comportamento eleitoral da população, numa clara alusão à ausência de neutralidade e à total 

influência da comunicação nas escolhas dos representantes, por seus representados. 

            Essa realidade fática, associada à quase inexistente prática dialógica entre os agentes políticos e entre 

esses e a população, no tocante às escolhas em relação às políticas públicas - que, pelas suas características 

intrínsecas, têm como destinatária a sociedade ou parte dela, mas sempre de forma coletiva - gera  grande 

desconfiança e insatisfação em relação a essas políticas públicas, fazendo com que o cidadão que sente 

suprimido um direito fundamental, cada vez mais busque, pela via judicial, a satisfação desse direito, de 

forma individual.            

  

3  A Democracia Representativa e a Necessidade de uma Reforma Política 
  
[...] poder imune a controle se revelará sempre e sempre uma ameaça. Por esta razão também quanto ao poder 

manifesto na função administrativa [e, ousa-se, acrescentar, na função pública], é de se encontrar limites que 

permitam a contenção – sem que isso implique em manietar-lhe as possibilidades de funcionamento.
[6]

 (inserção 

nossa) 

  

            A exemplo da Constituição Portuguesa, a Carta de Outubro também sedimentou a dimensão 

representativa do princípio democrático
[7]

e, ao fazê-lo, seguindo o mesmo rumo da Norma Lusitana, não 

considerou apenas o seu aspecto estrutural, mas a busca da  eficiência, seletividade e racionalidade para os 

princípios democráticos, numa  “orientação de output” (CANOTILHO, 2003 p.288-289). 

            O princípio da representação se funda em alguns postulados, tais como o  domínio político, exercido 

em nome do povo por órgãos de soberania do Estado, devidamente autorizados a tanto, pela norma 

constitucional; legitimação desse domínio, originada direta ou indiretamente da soberania popular; e 

exercício do poder com o escopo de alcançar ou dar seqüência aos interesses do povo, numa clara vinculação 

à fórmula de Lincoln (CANOTILHO, 2003, p.288-289). 

            A representação democrática consubstanciada na autorização dada pelo povo a um órgão soberano 

(no caso de Portugal, ao Parlamento e, no Brasil, aos poderes Executivo e Legislativo) devidamente 
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legitimado pela Constituição para atuar em nome e para o povo e que pressupõe que o povo é formado por 

cidadãos iguais, livres e autônomos, se refere à representação formal (CANOTILHO 2003 p.293). 

            Ocorre que, conforme alertado pelo Mestre de Coimbra a conformação constitucional da 

representação democrática e a mera delegação da vontade do povo não caracteriza a representação 

democrática material, que somente se dá quando “os cidadãos (povo), para além das suas diferenças e 

concepções políticas, se podem reencontrar nos actos dos representantes em virtude do conteúdo justo 

destes atos” (CANOTILHO 2003 p.294). 

Denise Vitale Ramos Mendes (MENDES, 2007), registra que, para James Madison, Alexander 

Hamilton e John Jay, a eleição de poucos governantes, com características fortes de patriotismo, sabedoria e 

amor à justiça e que podem melhor diferenciar os interesses públicos dos particulares, é mecanismo de 

mediação necessário e que a representação, nesses termos, apresenta-se como uma estrutura superior, vez 

que o pronunciamento dos representantes do povo, nesses casos, poderá guardar maior conformidade com os 

interesses públicos que a manifestação direta do próprio povo, reunido para tal finalidade, situação que seria 

reforçada quando se está de frente a um elevado número de cidadãos e a grandes extensões territoriais. 

Emmanuel Sieyès (MENDES, 2007), distinguindo democracia e governo representativo[8] – como 

Montesquieu e Madison - e afirmando a superioridade do último, embora reconhecendo que a forma 

imediata por meio da participação direta seja “a verdadeira democracia” defendia em nome do bem comum a 

representação, pela possibilidade dos cidadãos elegerem representantes que detenham maior capacidade que 

eles mesmos de reconhecer os interesses gerais, defendendo, inclusive não a possibilidade, mas a 

necessidade de que esses representantes possam deliberar livremente. 

Montesquieu acreditava que, embora o povo tivesse capacidade para escolher os representantes, não a 

detinha para conhecer as leis e conduzir diretamente os negócios públicos, por associar a competência 

política à competência técnica (MENDES, 2007). 

Destaca Denise Mendes, ainda, que os três pensadores por ela citados entendiam a representação não 

apenas em sua forma instrumental, mas também normativa. 

John Stuart Mill, embora também compreendesse a participação direta como ideal máximo, defendia 

o governo representativo em grandes cidades, por impossibilidade técnica à utilização da participação direta. 

Destacava, no entanto, que uma vez estabelecido o governo representativo, imperiosa  era a abertura de um 

espaço para os debates públicos, afastando, porém, a possibilidade de controle dos representantes pelos 

representados, por meio do recall (MENDES, 2007). 

A defesa do mandato imperativo no século XX, sob outra fundamentação, coube a Hans Kelsen. 

Também defensor da democracia direta como o grau máximo desta forma de governo e restringindo sua 

viabilidade às pequenas comunidades de relações sociais bem simplificadas, Kelsen visualizava a 

representação como um substituto da democracia direta. Na representação kelseniana, o representante deve 

não apenas refletir a vontade do povo por ele representado – estando legalmente obrigado a ela - mas prestar 

contas dessa representação, tarefas a que está juridicamente obrigado a  cumprir. Nesse rumo, defendia 

o recall e o mandato imperativo, respectivamente, como instrumentos de sanção (legal e política)  e de maior 

vinculação entre representantes e representados (MENDES, 2007). 

Com relação à vinculação supracitada Hannah Pitkin, citada por Denise Mendes,  ao desenvolver o 

conceito de representação política ressalta que defender o mandato imperativo não atende à finalidade da 
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representação, vez que o representante, como político profissional, atua em outros patamares da instituição 

política, é representante de uma coletividade e não da pessoa individualizada  e, como indivíduo e ser 

político, tem suas próprias opiniões, além das dificuldades de composição, vez que, nas discussões, 

possivelmente tenha que abrir mão da defesa dos interesses de alguns, em favor  de outros. Não obstante 

essas prerrogativas, os representantes não podem, para Pitkin, defender constantemente interesses 

opostos  aos dos seus representados. Daí a necessidade de uma atividade contínua de “responsividade”, 

consubstanciada em mecanismos institucionais que possibilitem aos representados exigirem respostas de 

seus representantes, sempre que se sintam lesados por estes, na manifestação de vontade (MENDES, 2007). 

A questão que impera em relação à representação se relaciona, via de regra, ao controle posterior 

indicado por Pitkin, ante a ausência de institutos que garantam esse exercício, ficando o controle restrito à 

sanção política, corporificada pela não reeleição dos representantes que se afastam da vontade dos seus 

representado. 

Outros pontos levantados por Pitkin envolvem a proporcionalidade, defendida por Mill[9]. Questiona a 

pensadora (i) se a proporção é a melhor forma de garantir a representação; (ii) se a defesa, por cada 

representante, dos interesses do seu reduto eleitoral  leva à promoção do interesse comum da coletividade; 

(iii)  como proceder se os representantes, pelo fato de assumirem este papel, se afastarem de seus eleitores ou 

passarem a entender que estes não têm interesses próprios. (MANIN, PRZEWORSKI, STOKES, 2006). 

Fato é que não existe nas instituições democráticas qualquer mecanismo legal que obrigue os 

representantes a cumprirem as promessas eleitorais e, não obstante o impeachment e outros instrumentos de 

retirada de confiança dos agentes políticos serem comuns, estes mecanismos não têm por escopo a punição 

por traição das promessas eleitorais. A ausência dos preditos mecanismos  institucionais se fundam, 

historicamente,  na necessidade de se permitir que os legisladores deliberassem livremente, por conta da 

desconfiança dos eleitores em seus próprios julgamentos, da possibilidade do controle a posteriori - quando 

das novas eleições e da prestação de contas – e da necessidade de flexibilidade para que o representante 

enfrente as mudanças circunstanciais (MANIN, PRZEWORSKI, STOKES, 2006). 

Assim, reconhece Manin, Przeworski e Stokes (2006) que a manutenção das condições de 

governabilidade tem como conseqüência a ausência de mecanismos institucionais que assegurem o respeito, 

pelos representantes, das escolhas dos eleitores, 

Nesse rumo, em não havendo a representação democrática material, indicada por Canotilho, que 

somente tem lugar quando os cidadãos se reencontram nos atos dos seus representantes, por falta de 

instrumentos institucionais que vinculam o representante à vontade dos seus representados, só resta a estes 

responder àqueles, quando da realização de novas eleições. 

A representação política, no caso brasileiro, decorre do exercício do voto pelos cidadãos, sendo o 

sufrágio instrumento fundamental para o princípio democrático, notadamente em sua dimensão 

representativa. 

Ensina Canotilho (2003, p.301) que é por meio do sufrágio que a conversão de vontades legitima 

democraticamente o domínio político e define a organização da distribuição dos poderes, com a criação do 

“pessoal político”, razão pela qual, pela sua condição de direito estruturante do princípio democrático, o 

direito de voto é tão importante, bem como a existência de um procedimento eleitoral justo. 
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Na esteira do referenciado autor, impõe-se ao sufrágio que ele seja geral, igual direto, secreto e 

periódico, requisitos que são justificados pelos princípios da universalidade, da imediaticidade, da liberdade, 

do voto secreto, da igualdade, da periodicidade e da unicidade. 

Todos os princípios supramencionados encontram-se resguardados pela Carta de Outubro e devem 

ser obedecidos pelo sistema eleitoral que, por sua vez, além de ser regido pela Constituição Federal da 

República, também o é pela Lei nº. 4.737, de 1965 (Código Eleitoral), recepcionada por aquela. 

O Brasil adota, atualmente, o sistema proporcional de lista aberta nas eleições para deputados federal, 

estadual ou do Distrito Federal (circunscrição Estadual) e para vpereador (circunscrição Municipal) 

conforme previsão da Constituição da República e do Código Eleitoral. 

O sistema majoritário simples é utilizado para a eleição de senadores e de prefeitos em municípios 

com até duzentos mil eleitores, conforme preconiza o artigo. 46, da Carta de Outubro. 

Já na eleição de presidente, governadores dos estados ou do Distrito Federal e prefeitos de 

municípios com mais de duzentos mil eleitores, o sistema vigente é o majoritário em dois turnos. 

            Ocorre que, pelos fundamentos já expostos no presente trabalho, nomeadamente no item 2 supra, 

resta clara a crise da democracia representativa no Brasil. Nesse rumo, é de se questionar como pensá-la, 

então, como um meio de concretização dos fundamentos e objetivos constitucionais e de efetivação dos 

direitos fundamentais? 

             Realmente, a democracia representativa, nos termos como se mostra faticamente em terra brasilis, 

não atente a tais finalidades, sendo certa a necessidade de sua revisão, por via de uma reforma política. 

            Assim é que se apresenta, como de fundamental importância para o presente estudo, a reforma 

proposta por Luis Roberto Barroso, em seu trabalho “Reforma Política: uma proposta  de sistema de 

governo, eleitoral e partidária para o Brasil” . 

            Contextualizando a proposta sob foco, lembra Barroso que a atividade política acabou por se 

desprender da sociedade civil e, dessa forma perdeu a identificação com esta deixando, assim,  de 

representá-la e até mesmo de servi-la. Nesse passo, a política se tornou um fim em si mesmo e não um meio, 

o que fez com que passasse a ser vista com indiferença ou desconfiança. 

            No entanto, como não há Estado democrático sem atividade política intensa e saudável ou sem 

parlamento atuante e investido de credibilidade, defende o autor que é preciso “reconstruir o conteúdo e a 

imagem dos partidos e do Congresso, assim como exaltar a dignidade da política”. 

            Destacando que, se há especial incidência de desvios no ambiente político, esse fato  não se deve às 

circunstâncias pessoais do político, mas sim ao sistema político brasileiro - que, por vicissitudes diversas, 

exacerba os defeitos e abafa as virtudes individuais dessas pessoas - defende Barroso haver a necessidade de 

inverter essa lógica dominante, com a modificação do status quo, o que poderia se dar por intermédio de 

uma reforma política, na forma por ele proposta, cujo objetivo principal é promover os valores da 

legitimidade democrática, governabilidade e virtudes republicanas
[10]

. 

            Os modelos presentes na proposta em estudo são: como sistema de governo, o Semipresidencialismo; 

como sistema eleitoral, o distrital misto e, como sistema partidário, a  fidelidade e limitações à pulverização 

            Segundo o doutrinador em foco, os problemas apresentados pelo sistema eleitoral brasileiro são 

variados, graves e numerosos, sendo difícil a sistematização destes em categorias que guardem coerência e 

identidade entre seus elementos. O autor os dividiu em 3 grandes tópicos, conforme se seguem: problemas 
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ligados à legitimidade democrática[11], problemas ligados à governabilidade[12] e problemas ligados às 

virtudes republicanas[13]. 

            Para Barroso, em razão da complexidade da sociedade brasileira, não se pode pensar em soluções 

simplistas para os problemas enfrentados pelos sistemas eleitoral brasileiro, de governo e partidário. 

            Mas, hão de ser buscadas essas soluções e as reformas propostas por Barroso - cuja qualidade e 

abrangência fazem com que se indique uma visitação aprofundada a elas - podem  ser um marco 

inicial  nessa busca. 

  

4. A Dimensão participativa e a democracia deliberativa 

De acordo com Boaventura de Souza Santos, citado por Luciana Rosa Marques (MARQUES, 2008), 

a democracia assumiu papel central no campo político, sendo objeto de disputa entre a regulação do Estado e 

a emancipação dos cidadãos, não se podendo deixar de reconhecer um pendor para a regulação, por conta de 

se restringir a política à prática social executada por políticos profissionais em detrimento da participação. 

Assim, se faz necessária a construção de um novo contrato social democrático diverso daquele pensado por 

Rousseau
[14]

 e de natureza inclusiva, que abranja homens, grupos sociais e natureza e que abarque tanto a 

inclusão das igualdades, como das diferenças. 

Bobbio visualiza a democracia direta como expressão de  todas as formas de participação no poder, 

com prevalência do agente popular sobre o político. 

Já Sartori (1994, v.1, p.158)  recorda que é unanimidade no seio dos participativistas que participação 

eleitoral não é participação real, nem local apropriado para participação. 

A democracia participativa, como estruturação procedimental que possibilita aos cidadãos aprender 

democracia, participar nos processos decisórios, exercer controle sobre as divergências e dar início a 

processos político-democráticos atinge uma dimensão que envolve uma efetiva participação polít ica desses 

cidadãos e que ultrapassa, em muito, à mera manifestação destes sobre os temas políticos, que têm lugar de 

tempos em tempos, seja no exercício do poder-dever de escolher representantes ou de dizer “sim ou não” 

para algum questionamento. 

            Conforme Sartori (1994, v. 1, p. 156) a democracia direta, a contrário senso da democracia 

representativa, é uma “democracia sem representantes e sem mecanismos de transmissão da 

representatividade”, que apresenta subespécies identificadas separadamente. Mesmo em se considerando 

que qualquer democracia direta está vinculada ao autogoverno, destaca o Mestre italiano que o sentido de 

autogoverno está intimamente relacionado ao “tamanho”, ao sentido e à realidade da democracia direta, 

sendo certo que existem sérias dificuldades em se exercitar a democracia direta, literal e autenticamente 

autogovernante em grupos que não tenham tamanho reduzido. 

Dentro do estudo a que se propõe, importa examinar, no âmbito da dimensão participativa do 

princípio democrático, a  deliberação e esta, num recorte maior, sob o enfoque procedimentalista, o que se 

passa a fazer. 

A exigência de uma política deliberativa vem merecendo destaque, pela necessidade de legitimar as 

decisões políticas, bem como de exercitar o controle destas. (MENDES, 2007). 

Para Denise Mendes 
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                                A modernidade deve afirmar o resgate democrático que estabeleceu a partir do constante aprofundamento dos 

princípios elementares da democracia ateniense – liberdade, igualdade e  participação no poder. Assim, a idéia 

de um resgate da vida democrática poderia significar não propriamente uma oposição entre a democracia dos 

antigos e a democracia dos modernos, mas uma relação de aperfeiçoamento e adaptação da primeira à realidade 

encontrada a partir de fins do século 18(GOYARD-FABRE, 1998), Esse aperfeiçoamento, por sua vez, refere-se 
tanto ao grande divisor de águas dos dois sistemas, o modo de exercício do poder e as potencialidade da 

representação, como também aos significados dos princípios da liberdade e da igualdade nas democracias 

contemporâneas (MENDES, 2007). 

  

Antes de traçar maiores considerações sobre a democracia deliberativa, vale registrar que, ainda que 

indicada como sinônimo de democracia participativa, com fulcro nos ensinamentos de Habermas defende-se 

que tal utilização não prima pela correção, vez que não basta existir a previsão legislativa e procedimental de 

mecanismos para a participação popular e que estes sejam disponibilizados, mas há de se ter um espaço para 

deliberação - assim entendida a decisão autônoma e livre de qualquer coerção, influência ou interferência. 

A esse respeito, é pertinente registrar que Amy Gutmann e Dennis Thompson (GUTMANN, 

THOMPSON, o que é...) definem democracia deliberativa como 
uma forma de governo através da qual cidadãos e iguais (e respectivos representantes) justificam decisões através 

de um processo em que trocam razões que sejam mutuamente aceitáveis e geralmente acessíveis, com o objetivo 

de chegar a conclusões que sejam vinculativas no presente para todos os cidadãos. 
  

Na concepção de Joshua Cohen, citado por Luis Felipe Miguel (MIGUEL, 2001) “a democracia 

deliberativa exige que as decisões políticas sejam tomadas por aqueles que estarão submetidos a ela, 

através do “raciocínio público livre entre iguais”. Assim a participação de todos, a argumentação racional, 

a publicidade, a ausência de coerção e igualdade são os valores que devem embasar a tomada de decisão nos 

regimes democráticos. Defende Cohen que a ausência de qualquer um desses valores compromete a 

legitimidade dos resultados. 

Para Maria João Silvei rinha (SILVEIRINHA, 2005). 
  

[...] a chamada “democracia deliberativa” coloca, antes, a tônica do papel do cidadão como actor político, A 

ênfase é o pressuposto de que a democracia necessita de cidadãos informados e racionais, cuja influência no 

processo de tomada de decisão não se restringe às eleições, mas se estende à participação racional no debate 
público sobre questões políticas. 
[...] 
A democracia deliberativa implica uma tomada de decisões políticas baseadas na troca de razões e 

argumentos, num processo em que todos os cidadãos participam, indo além dos seus interesses pessoais e 

pontos de vista, a fim de refletir sobre o bem comum. Trata-se de articular formas de diálogo democrático [...] 

e desta forma criar as bases legítimas para um consenso democrático em torno das reivindicações em questão. 
  

Já para Habermas, não há Direito sem democracia e não há democracia, sem Direito, vez que, na 

ausência do Direito, o homem estaria em estado de natureza e, nessas condições, não pode haver democracia. 

Nessa linha de pensamento, para o processo de deliberação ter lugar, é imprescindível a existência de 

democracia e de regras procedimentais traçadas pelo Direito, ou seja: a existência de um Estado Democrata 

de Direito. Porém, o procedimento público de deliberação não está restrito ao Estado, mas à sociedade que o 

impulsiona e no qual participam pessoas livres e em igualdade de condições, que se comunicam por meio da 

argumentação racional e que ocorre dentro de uma esfera pública, institucional ou não. 

Assim, a democracia deliberativa, na percepção habermasiana, é um processo democrático que 
Estabelece um nexo interno entre considerações pragmáticas, compromissos, discursos de auto-atendimento e 

discursos da justiça, fundamentando a suposição de que é possível chegar a resultados racionais e eqüitativos. 

Nessa linha, a razão pratica passa dos direitos humanos universais ou da eticidade concreta de uma determinada 
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comunidade para as regras do discurso e as formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo da 

base de validade do agir orientado pelo entendimento e, em última instância, da estrutura da comunicação 

lingüística e de ordem insubstituível da socialização comunicativa (HABERMAS, 2003-B., p19). 
  

Vale acrescentar que, para o referido autor alemão, a idéia de democracia requer co-existência da 

representação e da deliberação, vez que, apoiando-se no conceito do discurso, tem como ponto de partida a 

imagem de uma sociedade descentrada, que constitui, junto com a esfera pública política, uma arena para a 

percepção, identificação e tratamento de problemas de toda a sociedade. 

Pela teoria do discurso, que pressupõe a intersubjetividade de processos de entendimento, situada 

num nível superior, esses processos se realizam por meio de “procedimentos democráticos ou na rede 

comunicacional de esferas públicas políticas” (HABERMAS, 2003-B, p.21-22) 

Essas comunicações sem sujeito, que têm lugar dentro e fora do parlamento e de suas chamadas 

corporações, segundo Habermas, formam arenas nas quais pode acontecer uma formação mais ou menos 

racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para toda a sociedade e necessitadas de 

regulamentação. Assim, o fluxo comunicacional liga a formação pública da vontade. As decisões 

institucionalizadas e as deliberações legislativas garantem a transformação do poder produzido 

comunicativamente e, pela influência que advém do que Habermas chama de publicidade, em poder 

aplicável administrativamente pelo caminho da legislação. 

Nesse caso, a exemplo do modelo liberal, as linhas demarcatórias de Estado e sociedade são 

respeitadas. No entanto, a sociedade civil[15], que é a base social de esferas públicas autônomas, distingue-se, 

tanto do sistema econômico, como da administração pública. 

Nesse sentido, diz o pensador alemão: 
Todavia, a idéia de democracia, apoiada no conceito do discurso [no qual dialogam os modelos liberal e 
republicano], parte da imagem de uma sociedade descentralizada a qual constitui – ao lado da esfera pública 

política – uma arena para a percepção, a identificação e o tratamento de problemas de toda a sociedade.[...] A 

soberania do povo retira-se para o anonimato dos processos democráticos e para a implementação jurídica de seus 

pressupostos comunicativos pretensiosos para fazer-se valer como poder produzido comunicativamente. Para 

sermos mais precisos esse poder resulta das interações entre a formação da vontade institucionalizada 

constitucionalmente e esferas públicas mobilizadas culturalmente, as quais encontram, por seu turno, uma base nas 

associações de uma sociedade civil que se distancia tanto do Estado como da economia. (HABERMAS, 2003-B, 

p.24). 

  

Habermas defende que a esfera pública está intimamente ligada ao debate democrático 

contemporâneo, sendo um espaço de interação entre os cidadãos; diferenciado do Estado no qual o debate 

sobre o conteúdo moral das diversas e diferentes relações sociais não se funda em interesses particularistas 

ou de dominação; onde o uso público da razão estabelece relação entre participação e argumentação pública. 

Nessa esfera, a autoridade do melhor argumento pode ter prevalência sobre a hierarquia social.  

É igualmente ilustrativo o entendimento de Maria João Silvei rinha (SILVEIRINHA, 2005) de que, 

não obstante a existência de diversas teorias da democracia deliberativa, algumas mais próximas do 

entendimento defendido por Habermas (as propostas por Iris Marion Yong, Seyla Benhabib e Joshua Cohen) 

e outras mais distanciadas deste (as defendidas por Amy Gutmann, Benjamim Barber, Frank Michelman, 

Cass Sustein e Dennis Thompson, John Ralws e Dewey e Arendt) todas as versões destacam a possibilidade 

e, mais que esta, a necessidade, de que a legitimidade e a autoridade se fundamentem em alguma forma de 

razão pública e de racionalidade. 
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Assim, seguindo a ótica do filósofo alemão, as respostas às questões relativas à concretização dos 

fundamentos e objetivos constitucionais e a eficácia dos direitos fundamentais, por meio das políticas 

públicas, devem vir, também e, ousa-se complementar, em maior grau, da democracia deliberativa. 

Habermas (2003-B, p.47-48, após defender que a essência da política deliberativa repousa numa rede 

de discursos e de negociações, travados no intuito de possibilitar a solução racional de questões pragmáticas, 

morais e éticas e falar que a necessidade de coordenação funcional, originada nas atuais sociedades 

complexas, não podem mais ser supridas pela divisão simples de trabalho ou pela cooperação entre 

indivíduos e coletividade, aponta que a chamada sobrecarga cognitiva da política deliberativa, indicada por 

Dahal
[16]

, acaba por possibilitar a idéia de que a formação discursiva de opinião, originada em um processo 

democrático, não é suficientemente complexa para “assimilar e elaborar o saber necessário do ponto de 

vista operatório”. 

            Rebatendo tais críticas, expressa Habermas que as evidências sobre a existência dessa possível 

“sobrecarga cognitiva” da política deliberativa, não devem tombar por terra e levar ao esquecimento a 

circunstância de que o “desacoplamento da regulação política do complexo parlamentar e a emigração dos 

temas para fora das arenas públicas não acontecem sem resistência”, estando a questão democrática sempre 

em voga. Prova disso seria a própria pesquisa de Dahal. 

            Complementa o doutrinador alemão (HABERMAS, 2003-B, p.55) que o direito positivo se presta à 

redução da complexidade social, vez que as regras do direito acabam por compensar a indeterminação 

cognitiva, a insegurança motivacional e a limitação da força de coordenação de normas de ação moral e de 

normas informais de ação geral. 

            Em seguida, acrescenta: 
No entanto, seria ingênuo esquecer que o fluxo do poder do sistema político, regulado pelo Estado de 

direito, volta a sofrer a pressão da complexidade social [...] do ponto de vista sociológico, as 

instituições do Estado de direito têm o sentido de uma preservação da complexidade, que se 

movimenta em sentido contrário. Então se coloca a questão de saber até que ponto esse 

“contramovimento” inerente às instituições do Estrado de direito é capaz de compensar as limitações 

comunicativas, cognitivas e motivacionais das quais depende uma política deliberativa.        

  

Lígia Helena Lüchmann (LÜCHMANN, 2002) destaca as críticas direcionadas à democracia 

deliberativa - e delineia os principais fundamentos apresentados para embasar essas críticas, como o 

destaque às condições de igualdade, liberdade e pluralidade participativa, bem como à formação de 

consensos políticos e legítimos -  e faz um resumo dessas críticas, a saber: (i) riscos de populismo, coerção 

das minorias pela maiorias, sobreposição de interesses privados em detrimento dos interesses públicos, 

elitismo – pensamento defendido por Elster, segundo a autora; (ii) manipulação das preferência por grupos 

detentores de maior poder, econômico ou político – conforme Przeworski e Stokes, também de acordo com a 

doutrinadora em foco; (iii) especificamente em relação à realidade brasileira, as desigualdades sociais que 

põe em risco a igualdade política. 

Ao mesmo tempo, oferece questionamento sobre o quanto as preditas críticas são, ou não, plausíveis 

e suficientes para afastar a possibilidade de utilização da deliberação popular, trazendo, imediatamente a 

resposta. 

Assim, discordando em parte de Luis Miguel
[17]

, cujo entendimento é interpretado pela autora como 

reforço ao imaginário que vê incompetência política, passividade e indiferença, de forma generalizada na 
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população e menor condição de produção autônoma para os chamados grupos subalternos ou dominados 

deliberativa, entende Lüchmann que 
À parte as várias evidências empíricas acerca da capacidade política da população excluída (vide os exemplos do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, dos atingidos por barragens e dos movimentos dos sem-teto 

apresentados por Scheler-Warren (2003), esse perfil dos participantes do OP parece desmistificar a relação 

imediata entre apatia e pobreza, relação que mercê maior cautela na medida em que se observa algum grau de 

inclusão polícia de setores mais pobres quando oferecidas oportunidades efetivas de participação. De outro lado, 
permanece a problemática da manipulação, Como sabemos, “a simples disposição, sem um entendimento 

esclarecido, tende a ser cega, ameaçando o próprio valor da participação.”(LÜCHMANN, 2002) 

  

Dentro desse contexto, registra a autora, citando Rennó (LÜCHMANN, 2002), a existência de uma 

terceira dimensão, cuja informação decorre de dados empíricos, qual seja, a da mediação, nesses espaços 

participativos, da representação coletiva (ou associativa), aqui representada pelas organizações sociais e 

política, que criam espaços públicos e oportunidades para deliberação sobre assuntos também coletivos, que 

têm o associativismo como catalisador da ruptura com o autoritarismo e o clientelismo. 

Cláudio Pereira de Souza Neto (SOUZA NETO, 2008, p.316-323)[18], ao tratar da caracterização 

teórica da democracia deliberativa, ressalta o problema crucial das teorias democrático-deliberativas, que é a 

existência do pluralismo, demarcado na sociedade contemporânea por uma diversidade sem par de seus 

membros, inclusive na própria concepção dos direitos fundamentais, o que inviabilizaria o consenso 

generalizado, em relação ao conteúdo das normas jurídicas. 

Em razão dessas dificuldades, afirma o doutrinador supracitado, é que grande parte das teorias 

democrático-deliberativas, acabam por se fundar em concepções procedimentais de legitimidade - como a 

teoria habermasiana - assim entendidas, no conceito de Luhmann (LÜCHMANN, 2002) as decisões tomadas 

em conformidade com premissas procedimentais que gozam da concordância das partes, ainda que estas 

venham a discordar do conteúdo final das decisões. 

Não obstante, ressalta Souza Neto, defende Habermas que há que ser tentado, ao menos, um acordo 

sobre conteúdos normativos. 

Pela democracia deliberativa, em razão do princípio de que todos são dignos de igual respeito, há o 

dever de que todos, políticos e cidadãos, justifiquem suas propostas políticas, por meio de argumentos que 

possam ser aceitos por todos, inclusive por adeptos de outras doutrinas compreensivas e, para isso, esses 

argumentos devem respeitar os requisitos da razoabilidade e da reciprocidade (SOUZA NETO, 2008, p.328-

329). 

Ainda em razão do princípio do igual respeito, é imperioso que a deliberação ocorra de forma a 

garantir a liberdade, igualdade e abertura para a participação, sem qualquer coerção, física ou moral. 

De acordo com Souza Neto (2008, p.320), para Habermas os direitos materialmente fundamentais são 

as normas que propiciam as condições para a utilização da democracia participativa. 

Porém, se a deliberação pública concluir de forma contrária aos direitos fundamentais, 

correspondentes à democracia, justificada está a intervenção do judiciário, como guardião da democracia.  

No entanto, dentro da perspectiva tradicional liberal, há que se fornecer um fundamento para os 

direitos fundamentais, que extrapolam o campo do político. Nessa ótica, as normas de direitos fundamentais 

são válidas, não porque assim entendido pela maioria, mas porque gozam de uma “racionalidade intrínseca” 

(SOUZA NETO, 2008, p. 322). 
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Em razão do pluralismo no atual contexto, destaca Souza Neto que acaba por se ver como inviável o 

entendimento acima, vez que não há como se definir qual grupo ou doutrina tem legitimidade para 

especificar quais direitos gozam de “racionalidade intrínseca”. 

No entanto, defende o pensador em destaque que um dos aspectos mais engenhosos da teoria 

democrático-deliberativa está consubstanciado na resposta que propicia a tal impasse, quando formula o 

conceito de direitos fundamentais por meio de argumentos centrados na noção de democracia, sendo esses, 

condição da prática da democracia e, como tal, devem ser mantidos dentro da esfera da intangibilidade, a ser 

protegida pelo judiciário, contra os arroubos das maiorias eventuais. 

Destarte, diz o doutrinador mencionado, mesmo que limitando o princípio majoritário, em favor dos 

direitos fundamentais, o Judiciário estará exercendo a função de guardião da democracia e mantendo-se na 

neutralidade política. 

Nesse aspecto, verificando o que se apresenta na realidade brasileira, em que são presenciadas várias 

decisões de cunho político e, de forma exacerbada, a prática do ativismo pelo Supremo Tribunal Federal, é 

de se preocupar se a atuação do judiciário, na democracia deliberativa, atenderia aos preceitos da 

neutralidade política necessária e obrigatória, destacada por Souza Neto. 

Gabriela Mansur Soares (SOARES, 2008), baseada na Teoria do Discurso de Habermas e nos 

ensinamentos de Paulo Bonavides, defende a aplicabilidade prática da referida Teoria, na democracia 

participativa. 

Em síntese, expressa que “O entendimento recíproco entre as pessoas no espaço público democrático 

fomenta a deliberação e, possivelmente, a criação de soluções razoáveis em termos racionais que serão 

colocados à disposição do interesse público.” (SOARES, 2008, p.3410) 

De acordo com a autora em destaque, por meio dessa solução comum, chamada consenso, o povo 

exerce de fato soberania, dando corpo ao preceito de maior conteúdo democrático, registrado na Lei  Maior, 

em seu artigo 1º, parágrafo único, que declara que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. 

            Assim, a Teoria do Discurso contribui para o fortalecimento dos pilares da democracia, 

por  possibilitar a ampliação do canal de comunicação entre Estado e sociedade, pela facilitação na formação 

do consenso validado pelo procedimento dialógico, decorrente do agir comunicativo. 

            Mas, para que se leve a efeito o procedimento dialógico, faz-se necessário que o Estado abra espaço 

para as discussões e estimule os cidadãos a se agrupar, como forma de buscar representatividade nas 

discussões, ao tempo em que, aos cidadãos cabe buscar a efetiva participação nas deliberações públicas, 

como forma de exercitar, de forma plena sua cidadania. 

            Nessa linha de argumentação, a eficiência da administração pública  requer também a criação de 

mecanismos capazes de permitir a participação popular e o compartilhamento nas decisões administrativas, 

em especial aquelas relacionadas com as políticas públicas. 

            Num esforço de conjugação dos ensinamentos de Souza Neto, pode-se inferir que a criação desses 

mecanismos exige condições de possibilidade de apresentação de justificativas e argumentos que respeitem a 

razoabilidade e a reciprocidade, numa deliberação própria de uma democracia deliberativa. 

            Com base nos fundamentos trazidos no decorrer do presente, cabe ao povo, como único senhor e 

dono do poder, avocar, por meio dos instrumentos que lhe são garantidos pela Constituição e pela exigência 
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de criação de outros, o exercício desse poder ou, ao menos, cobrar a sua efetiva participação nas decisões do 

Estado, que têm como finalidade dar concretude aos seus direitos fundamentais. 

            Assim, se as políticas públicas são o meio pelo qual se dá efetividade aos referidos direitos e se a 

viabilidade daquelas está vinculada à capacidade financeira do Estado, havendo necessidade de se fazer 

escolhas, em razão da finitude dos recursos e da gama de direitos a satisfazer, como destinatário dessas 

políticas e como dono do poder, principalmente numa realidade inconteste de crise de representatividade e 

déficit de legitimação, nada mais justo que o povo brasileiro participe, de forma efetiva, dessas escolhas, 

bem como da fiscalização da real e correta aplicação da sua vontade. 

                           

5. Conclusão 

            De todo o exposto, baseando-se no entendimento de Habermas, que defende como possível e 

necessária a coexistência da representação e da deliberação popular, vê-se como factível, no Brasil, a busca 

pela concretização dos fundamentos e objetivos constitucionais e, principalmente, da efetividade dos direitos 

fundamentais via políticas públicas, utilizando-se a democracia representativa reformada, nos termos 

propostos por Luis Roberto Barroso e a democracia deliberativa, esta última principalmente em relação aos 

temas em que a própria Lei Maior exige a participação do cidadão. 

Para que a deliberação ocorra, no entanto, impede que os órgãos do ente estatal, em seus diversos 

níveis, abra espaço para que as discussões ocorram e estimule a participação dos cidadãos, única forma de 

obter representatividade e, mais que tudo, legitimidade, principalmente nas discussões em que a Carta de 

Outubro ou a legislação ordinária, pautada naquela, declara a participação popular como condição de 

procedibilidade, como é o caso do Estatuto das Cidades. 

Não pode ser esquecido, no entanto, que não basta tão-somente oportunizar a participação, mas 

impede que se permita que a deliberação efetivamente ocorra, por meio de procedimentos pré-estabelecidos e, 

principalmente, conhecidos dos cidadãos que participarão do espaço público, 

A estes cabe, superando os diversos períodos de limitação e, muitas vezes, de ausência de 

oportunidade para o exercício democrático, buscar a efetiva participação nas deliberações públicas, como 

forma de exercitar, de forma plena sua cidadania. 
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[1]
 O Estatuto em tela tem por finalidade regulamentar a execução da política urbana, tratada nos artigos 182 e 183 da 

Carta Brasileira (artigo 1º, do Estatuto) e ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

por meio de diretrizes gerais, conforme teor do artigo 2º, da mesma norma legal, dentre as quais, se entende por destacar as 

indicadas no inciso II, in verbis:                                    II - gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos       vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e   projetos de desenvolvimento urbano.De acordo com o artigo 40, §4º, do Estatuto das Cidades,  no processo de 

elaboração do plano diretor, bem como na fiscalização de sua implementação há, dentre outras, a obrigação, tanto para o Poder  

Executivo como para o Poder Legislativo municipal, de garantir a realização de audiências públicas e debates, dos quais 

participem a população e as associações representativas dos diversos segmentos da comunidade envolvida.No mesmo curso 

caminham o artigo 43 e incisos da legislação em foco, quando prevêem a existência de órgãos colegiados nacionais, estaduais e 

municipais de política urbana, além do debate, da realização de audiências e de consultas públicas, como instrumentos 
garantidores da gestão democrática das cidades. 
[2]

Ao tecer suas críticas ao sistema  presidencialista, Paulo Bonavides, em obra editada pela primeira vez no 

ano de 2001, diz  que este “repousa sobre as formas representativas oligarquizadas, desagregadas, 

corrompidas e degradadas...”, acrescentando que a tragédia presidencialista teve como mais recente traço “o 

episódio deplorável de corrupção transcorridos ao longo dos sucessos pertinentes à aprovação da emenda 

de reeleição presidencial: emenda que foi um escândalo de inconstitucionalidade sem paralelo nos anais do 

constitucionalismo pátrio“.(BONAVIDES, 2008, p.2 -3) . 
[3]

 Sobre  processo dinâmico, importante ler  Jaime Rodriges-Aranda - El derecho fundamental al buem gobierno y a la buena 

administración de instituciones públicas. 
[4]

 Segundo Habermas, num sistema político que sofre a pressão da complexidade social, as limitações que 

resultam, por si só, das decisões coletivamente obrigatórias e que continuam a submeter o emprego 

do poder, se manifestam por meio de “dissonâncias cognitivas crescentes, que nascem da distância 

que separa as suposições de validade do Estado de direito democrático das formas concretas que 

esse processo político assume”. (HABERMAS, 2003-B, p.48). 
[5]

 Lênio Luiz Crick é a voz mais ressonante nesse sentido, no Brasil. 
[6]

VALLE, Vanice Regina Lírio do.  Direitos fundamentais e boa administração: uma associação indispensável no caminho da 

efetividade.Material fornecido, diretamente, pela autora. Não foram localizados os dados referentes à publicação. 
[7]

 Esclarece CANOTILHO (2003, p.287) que a Constituição Portuguesa de 1976, ao consagrar o princípio democrático, 

“procurou uma ordenação normativa para um país e para uma realidade histórica”, razão pela qual seu estudo sobre democracia, 

constante do Capítulo 2, título 2, da  Parte III da sua obra “Direito Constitucional e Teoria da Constituição” se propõe à análise do 
princípio democrático como norma jurídica constitucionalmente positivada que, como princípio jurídico-constitucional, tem 

dimensões materiais e dimensões organizativo-procedimentais.Por conta das similitudes da Constituição Lusitana com a Carta 

Brasileira vê-se como plenamente aplicáveis tais ensinamentos à normatização constitucional pátria. Assim, o entendimento de 

Canotilho de que o princípio democrático constitucionalmente instituído é mais que método ou técnica a ser utilizada pelos 

governados para a escolha dos seus governantes, vez que, como princípio normativo torna-se “impulso dirigente de uma 

sociedade” - o que pode ser visualizado pelo artigo 2º, combinado com os artigos 9º e 81º da Constituição Portuguesa, que aponta 

a existência de objetivo a ser realizado por meio da democracia (CANOTILHO, 2003, p.288) - é de fácil transporte à Carta de 

Outubro, por conta dos objetivos insculpidos nos incisos I a IV, do seu artigo 3º. Chama a atenção o Mestre de Coimbra, ainda, 

sobre a consagração das dimensões representativa e participativa do princípio democrático..Importa também ressaltar que o 

princípio democrático, como princípio organizador, sem eliminar a existência das estruturas de domínio do homem pelo homem 

nas quais se assenta o poder político, tem por finalidade indicar a forma de organização de tal domínio, ou seja, de organizar a 

titularidade e o exercício desse poder e, principalmente de legitimar o seu exercício. Assim, o domínio político “é constituído, 
legitimado e controlado por cidadãos (povo), igualmente legitimados para participarem do processo de organização da forma de 

Estado e de governo” (CANOTILHO, 2003, p290). 
[8]

   Sobre a questão, diz Luiz Felipe Miguel (MIGUEL, 2003):A idéia de "democracia representativa", em 

que o processo eleitoral ocupa um lugar central, hoje tornada lugar-comum, é bastante recente. Para o 

pensamento clássico  e, na verdade, até Montesquieu, Rousseau e os federalistas, no século XVIII , 

democracia e eleições não se confundiam. Enquanto a democracia se apóia na premissa da igualdade 

fundamental entre todos os cidadãos, a eleição contempla uma seleção; implicitamente, postula a existência 

de indivíduos melhor preparados para ocupar os cargos públicos e, é, portanto, um mecanismo aristocrático. 

Em seu importante estudo sobre as origens e as transformações da democracia representativa, Bernard 

Manin (1997, pp. 94-131) mostrou como a adoção da eleição para a indicação dos governantes, no lugar do 

sorteio característico da democracia grega, representou o triunfo do "princípio da distinção" aristocrático. 

Ellen Meiksins Wood (1995), por sua vez, apontou que as instituições representativas não surgiram como 

solução para a impossibilidade da democracia direta em grandes Estados; foram, desde o início, pensadas 
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como uma forma de reduzir a presença popular no governo, reservando-o para homens com características 

de elite. 
[9]

 Conforme citado por Bernard Manin, Adam Przeworski e Suzan C. Stokes  (MANIN, PRZEWORSKI, 

STOKES,  2006) John Stuart Mill defendia que a eleição de representantes acaba por espelhar a composição 

do eleitorado e, assim, produz representação. A assembléia seria representativa porque  reproduz, em menor 

escala, o eleitorado, sendo uma amostra dele. 
[10]

 Os valores e virtudes supracitados se materializariam pelas seguintes alterações na prática política:I – valores da legitimidade 

democrática: a) maior identificação entre sociedade civil e classe política;b) aumento de coerência entre discurso e prática;c) 

controlabilidade da atividade parlamentar;d) redução da influência do poder econômico no processo eleitoral;e) barateamento das 

campanhas/limitação de gastos e eventual financiamento público.II – valores de governabilidadea) facilitação da formação de 

maiorias de sustentação política do governo;b) institucionalização das relações entre executivo e legislativo;c) predomínio dos 

partidos em relação ao poder individual;d) criação de mecanismos de superação de crises políticas, para impedir a continuidade de 

governos que perderam a base de apoio do parlamento e da sociedade.III -Virtudes Republicanas – que sintetiza a vinculação da 

ação estatal aos valores da dignidade da pessoa humana, da justiça, da segurança, da liberdade, da igualdade e do bem-estar 

social:a) eliminação do poder de barganha individual do parlamentar (a comum troca de favores por voto);b) debate político mais 

programático e menos clientelista;c) esvaziamento do loteamento de órgãos públicos e distribuição de cargos em troca de apoio 
[11]

   São eles: (i) desproporcionalidade da representação dos Estados e dos partidos políticos na Câmara dos 

Deputados. Por conta da representação máxima (70) e mínima(8) permitida para cada ente federativo, muitos 

Estados populosos são sub-representados e outros, menos populosos, têm uma super-representação; (ii) 

baixa representatividade dos integrantes do Parlamento, haja vista que é comum o eleitor, logo após o 

sufrágio, não se lembrar em quem votou, deixando de acompanhar a atuação do deputado que ajudou a 

colocar no Congresso. Nesse tom, o eleito passa a ser detentor de uma “procuração em branco”, não se 

podendo sustentar que o Parlamento, efetivamente, represente o que o povo pensa e deseja; e (iii) influência 

determinante do poder econômico no processo eleitoral, que decorre, dentre outros, do enorme custo da 

eleição para deputado, o que afasta a possibilidade de participação do cidadão comum nos pleitos.  Com 

isso, há uma sobre-representação dos setores mais poderosos, estímulo à arrecadação de recursos ao arrepio 

da legalidade e o desenvolvimento de código de eleição duvidoso entre agentes públicos da política e agentes 

privados da economia, o que compromete as virtudes republicanas (BARROSO, a reforma...). 
[12]

   Os problemas ligados à governabilidade, segundo Barroso (BARROSO, a reforma...) são: (i) 

supervalorização da figura individual do parlamentar, tanto no processo eleitoral como no desempenho do 

mandato; (ii) indiferença do parlamentar em relação às linhas programáticas do partido; (iii) negociação 

pessoal de alocação de recursos orçamentários e de apoios políticos; (iv) personalização na relação com o 

eleitor; (v) constantes trocas de partido, por parte dos parlamentares; (vi) ausência de poder dos partidos 

políticos e excessivo poder pessoal do parlamentar; e (vii) fragmentação partidária. Vez que os votos são 

direcionados aos indivíduos e não aos partidos e suas idéias, surgem os partidos meramente cartoriais, sem 

ideologia, verdadeiras “formas sem conteúdo”.          Tal situação propicia as negociações políticas não 

inteiramente republicanas, vez que essas negociações deixam de ser programáticas e passam a ser 

personalizadas e fisiológicas. 
[13]

   O sistema eleitoral, ao deixar de ter por objetivo extrair das pessoas o que elas têm de melhor e 

neutralizar o que há de ruim, acaba por não atender às virtudes republicanas, o que favorece (i) o 

clientelismo, fruto da relação excessivamente personalizada que se estabelece entre eleitor e candidato, sem 

a intermediação partidária, alimentando o populismo - termo aqui empregado como manipulação dos 

interesses das camadas menos favorecidas; e (ii) a  corrupção, propiciada pelo ambiente de convívio 

inadequado entre público e privado, com a indicação de cargos na administração pública,  por exemplo 

(BARROSO, a reforma...). 
[14]

   Conforme destacado por Denise Mendes (MENDES, 2007)  Rousseau  defendia a participação direta dos cidadãos na 

elaboração das leis e rechaçava a representação, porque assim que os representantes são eleitos, o povo se torna escravo. Em razão 

do pacto social, como os indivíduos alienam todos os seus direitos e liberdades individuais para toda a comunidade, sem quaisquer 

reservas, a força particular sofre neutralização fazendo com que esse indivíduo passe da dependência pessoal para a dependência 

das leis e, como as leis são elaboradas pelos próprios indivíduos, a liberdade e a independência destes se mantêm, porque 

obedecem a si mesmos. Pelo pacto social há o reconhecimento de uma soberania individual, que aufere a cada indivíduo 

pactuante, singularmente,  a condição de legislador universal. Conforme Denise MendesA vontade geral, entendida como uma 

síntese das vontades particulares na busca de um interesse comum – e não a mera soma delas –, se expressa por meio de leis. Daí a 

impossibilidade de ser representada no campo legislativo. Assim, " toda lei que o povo não ratificar pessoalmente é nula; não é 
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sequer uma lei" (ROUSSEAU, 1989a, p. 321). O ente soberano, formado pela assembléia popular, deve possibilitar que todos os 

indivíduos manifestem sua vontade a fim de que emane a vontade geral (MENDES, 2007). 
[15]

   Para Habermas a sociedade civil “ constitui-se em sujeito por excelência da constituição da esfera 

pública como espaço coletivo de comunicação pública dotado da capacidade de aplicação.” Nesse aspecto, 

diverge de John Rawls, para quem a sociedade civil organizada não é lugar do uso público da razão, 

restringindo este ao domínio do Estado. 
[16]

   Habermas informa que, para Dahal pode haver uma sobrecarga do processo democrático e diminuição da sua capacidade de 

solucionar problemas, sobrecarga essa que seria gerada pela marginalização dos problemas morais e éticos, gerados pelos 

problemas cognitivos de regulação ( HABERMAS, 2003 - B,  p.48) 
[17]

  Luis Miguel apresenta crítica à democracia deliberativa, também, no texto Promessas e limites da democracia deliberativa.  
[18]

Considerações semelhantes são trazidas por Cláudio Pereira de Souza Neto, também, em seu Livro Teoria 

Constitucional e Democracia Deliberativa. 
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DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDMENTAIS NA VENEZUELA. A FALÊNCIA DA
DEMOCRACIA VENEZUELANA E A VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO PELO

"SOCIALISMO DO SÉCULO XXI" DE HUGO CHÁVEZ

DEMOCRACY AND FUNDAMENTAL RIGHTS IN VENEZUELA. THE FALL OF VENEZUELAN
DEMOCRACY AND THE VIOLATION THE FREEDOM OF SPEECH BY THE "SOCIALISM OF TWENTY

FIRST CENTURY" OF HUGO CHÁVEZ

Ruth Araújo Viana
Sarah Araújo Viana

RESUMO
Ainda em pleno século XXI, os sistemas econômicos, socialista e capitalista, travam a disputa
para saber qual deles é mais propício para o desenvolvimento da democracia e dos direitos
fundamentais. A história demonstra que o socialismo se encontra unido a regimes autocráticos o
que desmorona o sentido ideal de democracia, onde o povo é detentor da soberania e não
comandado por um governo de poucos ou de um só. Assim, o trabalho visa analisar o governo
de Hugo Chávez na Venezuela que defende adotar um regime democrático com fundamento no
“Socialismo do Século XXI”, porém apenas confirma a tendência socialista de cair em regimes
despóticos e violadores das liberdades individuais.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Socialismo; Capitalismo; ”Socialismo do Século XXI”;
Venezuela; Liberdade de expressão

ABSTRACT
Still on the twenty first century the dispute between the economic systems, socialist and
capitalist, which one would be better for their economic and fundamental rights development.
The history demonstrates that socialism is connected with autocratic regimes which collapses the
sense of ideal democracy, where the people are holding the power of sovereignty and not
dominated by a government of few or single. Thus, the article intend to analyze the government
of Hugo Chavez in Venezuela who advocates adopting a democratic system by the doctrine of
the “Socialism of twenty first century”, but just confirms the trend of falling into socialist
despotic regimes and transgressor of individual liberties. 
KEYWORDS: Democracy; Socialism. Capitalism; “Socialism of twenty first century”; Venezuela;
Freedom of Speech

INTRODUÇÃO

Até os dias atuais, os sistemas econômicos, socialista e capitalista, rivalizam entre si no intuito de demonstrar qual deles é

mais propício para a consolidação de instituições e valores democráticos e mais eficaz para assegurar os direitos fundamentais com

o fito de trazer melhores índices de desenvolvimento humano. O embate entre essas duas políticas econômicas é por demais

evidenciado no presente “Socialismo do Século XXI” trabalhado por Hugo Chávez na Venezuela.  

O “Socialismo do Século XXI” de Hugo Chávez prega uma revolução democrática, onde o povo deve participar diretamente

das decisões políticas do Estado por intermédio de plebiscitos e referendos. Contudo simultaneamente, o governo chavista realiza

perseguições políticas contra seus opositores e oprime a liberdade de comunicação social que inclui a liberdade de expressão e

informação.

O presente trabalho visa estudar a correlação entre democracia, capitalismo e socialismo, em prol de demonstrar que

instituições democráticas tendem a se desenvolver em países que adotam o regime de mercado, enquanto que os Estados Socialistas

a história já comprovou sua associação com regime autocráticos, centralizadores e despóticos.  Em seguida a pesquisa irá analisar a
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falência da democracia e da liberdade de expressão no governo de Hugo Chávez que se mostra no ano de 2010 como a esperança da

“esquerda” da possível concretização do socialismo democrático.

1 Democracia, capitalismo e socialismo

A palavra democracia vem do grego demockratia e etimologicamente traduz-se no governo do povo, para o povo, pelo povo.

Carlos Santiago Nino afirma que “[...] democracia é uma expressão da soberania popular. Trata-se da abordagem mais tradicional,

pois se sustenta no argumento de que a democracia é a única forma de governo em que o povo permanece soberano, governando a si

mesmo”. (NINO, 1989, p. 371).

De acordo com François Hartog “a democracia foi inventada em Atenas” a qual se encontrava marcada pela participação

direta do povo nas decisões políticas do Estado. (HARTOG, 2001, p.90). Explica Noberto Bobbio que “para os antigos a imagem da

democracia era completamente diferente: falando de democracia eles pensavam em uma praça ou então uma assembléia na qual os

cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhes diziam respeito”. (BOBBIO, 2000, p.372). Contrariamente à

compreensão de democracia moderna que é assinalada pela representatividade como idealiza Rousseau.

Uma das acepções de democracia no mundo moderno é a minimalista que a considera como simples procedimento de voto.

A democracia procedimentalista reduz-se ao governo da maioria e como assegura Ronald Dowrkin “[...] em caso de desacordo entre

os cidadãos a decisão democrática é sempre e unicamente aquela que defende a maioria”. (DWORKIN, 2001, p.158).  Amy

Gutmann denomina a democracia procedimentalista como populista e a conceitua como “um sistema de governo da maioria que não

impõe restrições à substância dos resultados sancionados pelo eleitorado, com exceção daquelas que são exigidas pelo próprio

procedimento democrático de governo popular”. (GUTMANN, 1995, p.8). A teoria democrática voltada unicamente para a acepção

majoritária impede a limitação dos resultados obtidos no procedimento legislativo às condições mínimas de estabilidade jurídica. A

maioria sempre vai ter a palavra final mesmo que de encontro a dogmas inquestionáveis como o respeito aos direitos humanos e

fundamentais. O problema aumenta diante de sociedades com baixo nível educacional e alto grau de pobreza, pois facilita a

manipulação do povo para agir e votar de acordo com os desejos da classe dominante. A soberania popular torna-se apenas

instrumento de legitimação da vontade de um grupo ou de uma pessoa determinada. A ameaça que decorre da democracia é a tirania

da maioria que deriva, principalmente, da progressiva realização da ideologia igualitária, como prega o socialismo, cuja

conseqüência final, na opinião dos liberalistas, é a demagogia e o despotismo[1].

Após a queda do muro de Berlim e a dissolução do socialismo como modelo de Estado promovedor de desenvolvimento

econômico e social, a nova ordem mundial pregou pela prevalência da soberania popular e do capitalismo de livre mercado.

Conforme Thomas L. Friedman “as sociedade que não fossem democráticas ou que não estivessem em processo de democratização,

aquelas que insistissem em se agarrar a economias planejadas ou reguladas com o pulso firme, seriam vistas como se colocando na

contramão da história. (FRIEDMAN, 2007, p.67). A partir desse momento, o mundo, com poucas exceções, adota a ideologia do

capitalismo de mercado e da democracia representativa como os novos instrumentos capazes de retirar o mundo da miséria.

As diferenças entre o socialismo e o capitalismo são várias. Uma delas consiste enquanto que para aquele é função do Estado

efetivar os direitos sociais neste a igualdade material deve ser alcançada por intermédio do trabalho e do salário. O capitalismo e o

socialismo rivalizam entre si a fim de determinar qual deles seria o melhor sistema econômico para garantir a prevalência da

democracia. Parcela da doutrina acredita que a democracia somente é viável com o capitalismo, afinal é da essência do socialismo

exigir um governo autocrático. Entretanto, outros defendem que somente o socialismo pode alcançar a verdadeira democracia, pois

o capitalismo apenas permitiria a existência de democracia formal em virtude da ausência de efetiva igualdade entre as pessoas.

Na opinião de Hans Kelsen o modelo político democrático pode se desenvolver tanto em regimes econômicos capitalistas
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quanto socialistas. Assevera o autor que quaisquer desses dois sistemas são compatíveis tanto com a democracia quanto com a

autocracia.  Entretanto, para Hans Kenlsen é provável que a democracia melhor se desenvolva no Estado capitalista, do mesmo

modo que o socialismo favorece a autocracia. Contudo, para ele “essa questão só pode ser respondida com base na experiência

histórica e, [...] a nossa experiência concreta não é suficiente para dar uma resposta cientificamente fundamentada”. (KELSEN,

2000, p.254).

Afirma Joseph A. Schumpeter que até 1916 a idéia socialista se apresentava como a única capaz de sustentar a verdadeira

democracia. Os termos democracia e socialismo estavam indissoluvelmente ligados. Com essa corrente “o poder político do

capitalismo, por conseguinte, parece ser apenas uma forma particular do seu poder econômico. Daí se deduz que não pode haver

democracia enquanto existir esse poder [...] e que a eliminação desse poder [...] marcará o início do governo do povo”.

(SCHUMPETER, 1961, p.287). Entretanto, dispõe o autor que historicamente a democracia moderna cresceu juntamente com o

desenvolvimento do capitalismo, sendo dele consequência. (SCHUMPETER, 1961).

Corrobora Noberto Bobbio que “não só o liberalismo é compatível com a democracia, mas a democracia pode ser

considerada como o natural desenvolvimento do Estado Liberal [....]”.(BOBBIO, 1990, p.42). Assim, conclui o autor que “os direito

de liberdade foram desde o início a condição necessária para a direta aplicação das regras do jogo democrático.” (BOBBIO, 1990,

p.44).

No mesmo sentido Alexis de Tocqueville[2] afirma a impossibilidade da coexistência entre democracia[3] e socialismo,

diante do fato de serem institutos completamente contraditórios. Afinal, ao tempo que a democracia almeja a igualdade na liberdade,

o socialismo busca alcançar a igualdade na opressão. (TOCQUEVILLE, 1973).

Para Luiz Carlos Bresser-Pereira “a democracia plena é incompatível com o capitalismo, na medida em que este está baseado

na desigualdade econômica”. Todavia, assevera o doutrinador que a democracia é ainda mais incompatível com o socialismo, já que

se funda na hierarquia organizacional e na centralização do poder. No socialismo, assegura Luiz Carlos Bresser-Pereira, a

democracia passa a ser apenas a melhor ideologia que surge como instrumento de manter e fundamentar tal estrutura. (BRESSER-

PEREIRA, on line).

Uma economia competitiva e aberta, de fato, possui valor inestimável para assegurar um governo democrático. Anular

centros plurais de poder que são as conseqüências da economia capitalista é autorizar o início de governo ditatorial em que uma

única pessoa dita o caminho do Estado na ordem econômica, social e política. Assim, é possível a existência de Estados não livres

que estão marcados pelo capitalismo, contudo o inverso não é mesmo. A história não conhece nenhuma sociedade livre que não

adote como sistema econômico o capitalismo. A democracia encontra sua base filosófica no liberalismo econômico. Nesse sentido,

assevera Robert Dahl:

A democracia poliárquica[4] resistiu apenas nos países com uma economia predominantemente de
mercado; jamais resistiu em algum país com a predominância de uma economia que não seja de
mercado. [...] Esta relação estrita existe porque certos aspectos básicos do capitalismo de mercado o
tornam favorável para instituições democráticas. Inversamente, alguns aspectos de uma economia
predominantemente planificada a tornam prejudicial as perspectivas democráticas.” (DAHL, 2009,
p.183-184).  

Complementa Robert Dahl que a principal ineficiência do Estado que adota economia fechada com o planejamento central

dela focada, unicamente, nas decisões do governo é o fato de permitir a utilização pelos líderes do Estado de todos os recursos

econômicos disponíveis no país no intuito de mantê-los no poder. (DAHL, 2009). Por este motivo, é a tendência de países

socialistas com governos despóticos, afinal como a estrutura econômica é sustentada e direcionada, exclusivamente, pelo Estado e

sendo este a vontade de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas determinadas, estas ditarão os preceitos econômicos que
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melhor convier a perpetuar-las no poder.  

O socialismo se encontra inevitavelmente associado a governos autoritários e violadores de liberdades individuais, de modo

diverso o capitalismo que tende a ter governos democráticos. Na opinião de Thomas L. Friedman o socialismo é um modelo

econômico que prioriza a atuação do Estado na economia e promove uma distribuição igualitária da pobreza, posto que assegura a

sociedade uma magra distribuição de direitos sociais, como emprego, habitação, e previdência. De modo contrário o capitalismo

alcança uma distribuição desigual de riqueza (FRIEDMAN, 2007), em que o mais necessitado, definitivamente, se encontrará em

melhor situação ao invés de uma distribuição igualitária (RAWLS, 2008).

Não se pode negar a interdependência entre o Estado democrático de direito e o desenvolvimento econômico e social. Pois,

como assevera Alexis de Tocqueville foram as instituições democráticas existentes nos Estados Unidos que asseguraram a

prodigiosa ascensão econômica americana (TOCQUEVILLE, 1973) que permanece até os dias atuais, apesar das inúmeras crises

que já assolaram o país. Com o desenvolvimento do pensamento em sentido inverso, afirma Robert Dahl que foi o capitalismo de

mercado que trouxe o desenvolvimento econômico e, consequentemente, este favoreceu a consolidação da democracia. (DAHL,

2009)[5]. Portanto, impossível não crer na correlação entre esses três termos, seja no sentido capitalismo → desenvolvimento

econômico → democracia ou no sentido inverso democracia → desenvolvimento econômico → capitalismo. E, assim, afirma a carta

democrática da Organização dos Estados Americanos: “Artigo 11. A democracia e o desenvolvimento econômico e social são

interdependentes e reforçam-se mutuamente.” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, on line).

A despeito da ascensão democrática que percorreu o mundo no século XX, a América Latina ainda no século XXI

demonstra a probabilidade de retorno de regimes antidemocráticos na região. A história exemplifica que em países com alta

desigualdade econômica e social, como ocorre por toda a América Latina, o edifício da democracia tende a ter estruturas frágeis,

pois os direitos civis e políticos são facilmente trocados por melhoras sociais como propõe a ideologia socialista. Não há na história

Estados socialistas que conseguiram simultaneamente ser reconhecidos como Estados democráticos, apesar de quererem ser assim

categorizados. Os elementos que caracterizam a política socialista: economia fechada e centralizada no Estado e a implementação de

uma sociedade igualitária, resultam na promoção de líderes carismáticos e populistas no poder que se utilizam do sentimento de

exclusão social do povo para legitimar medidas autoritárias. E nesse sentido, pode-se enquadra Hugo Chávez, mesmo que

parcialmente. Pois, para assegurar o desenvolvimento do “Socialismo do Século XXI” destrói a democracia, a liberdade política, de

expressão e de informação com o aval do próprio povo por meio da “venda” de direitos sociais a uma população marcada por

pobreza.

2 O “Socialismo do Século XXI” de Hugo Chávez

Hugo Chávez proclamou o “Socialismo do Século XXI” no início de 2005 como a nova política da República Bolivariana da

Venezuela que agora se tornaria à República Socialista da Venezuela. De acordo com entrevista no Diário de Pernambuco (on line),

para IZARRA[6] o “Socialismo do Século XXI” busca “substituir o modo de produção capitalista e o modo de produção cultural

alienante por um modo de produção socialista e um sistema cultural[7] emancipador”. Afirma que tal tese se sustenta na ideia de

quatro líderes: Jesus Cristo, Simon Bolívar[8], Che Guevara e Hugo Chávez, tendo como principais fundamentos o bem comum, a

produção social e a participação direta do povo na política. Nesse sentido, declara:

O socialismo do século 21 é uma invenção, uma nova tese político-ideológica que está sendo
construída, sustentada a princípio em alguns elementos do socialismo ideário, utópico, inclusive
marxista, mas em termos concretos distintos. Sustenta-se em quatro poderes inspiradores. Um é Simon
Bolívar, uma continuação do que ele iniciou há 200 anos. Cristo e seus ensinamentos baseados no bem
comum - há uma grande dose de espiritualidade na interpretação ideológica. O terceiro elemento
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identifica as posições revolucionárias de Che Guevara, esse pensamento de esquerda contestador, anti-
imperialista, contra a injustiça social. E, finalmente, outro elemento em sua etapa incipiente, o próprio
Chávez, definindo mudanças nas relações de poder, a transferência da tomada de decisões da sociedade
organizada, a translação revolucionária.

Algumas medidas divulgadas por Chávez para alcançar a revolução socialista do século XXI residem no fim da autonomia

do Banco Central; na nacionalização das empresas de telefonia e eletricidade, já ocorridas em 2006; na unificação dos partidos

socialistas; na criação da lei habilitante que permite o Chefe do Poder Executivo tomar providências acerca de matéria econômica,

política, social e de segurança; na maior participação dos trabalhadores na gestão das empresas e na ampliação dos direitos sociais.

Chávez ainda prever a importância de um nacionalismo militar no comando do país.

Entretanto, a principal inovação do “Socialismo do Século XXI”, defendida e protagonizada por Chávez, seria a redefinição

dos direitos econômicos e da liberdade das empresas. De acordo com KRONICK (2007, p.74) a nova proposta de emenda

constitucional determina que “somente o Estado promoverá o modelo econômico produtivo que garanta a satisfação das

necessidades sociais”. Essa proposta enumera ainda as diversas formas de propriedade, sendo elas: a propriedade pública; a

propriedade social, a propriedade comunal, a propriedade cidadã, a propriedade coletiva, a propriedade mista e a propriedade

privada. Esta última, argumenta KRONICK (2007, p.74) estaria limitada “às pessoas naturais e jurídicas e se reconhecem sobre bens

de uso e consumo, e meios de produção legitimamente adquiridos”, mas não vem a definir o que seria essa aquisição legitima.

Igualmente, outra emenda constitucional proíbe o latifúndio, onde declará que toda propriedade de terra será transferida ao Estado

ou a cooperativas[9].

Outra medida do “Socialismo do Século XXI” foi após a não renovação da concessão da RCTV em 2007, a determinação por

Chávez da criação da TELESUR, empresa multiestatal formada pela Venezuela, sócia majoritária com 51% das ações, com ajuda

da Argentina, Cuba e Uruguai. A TELESUR consiste na primeira televisão jornalística que apresenta em período integral os

objetivos políticos e sociais do governo de Chávez além de realizar constantes propagandas positivas sobre ele, que permite a

influencia tanto interna quanto externa, por meio de transmissão televisiva para diversos países através de TVs comunitárias.

O “Socialismo do Século XXI” de Chávez ainda teria por objetivo a ampliação da participação do povo nas decisões

políticas, mediante a criação de uma unidade política primária. Explica Corival Alves Carmo que “as cidades serão constituídas

pelas comunas e pelas comunidades e será o lócus prioritário para o exercício do Poder Popular através do autogoverno e da

democracia direta”. (CARMO, 2007, p.22).

Não obstante, para que tal projeto seja concretizado e que para a Venezuela alcançe ao “Socialismo do Século XXI” é

necessário, como declara Hugo Chávez, que ele permaneça no poder até 2021, por meio de reeleições ilimitadas, como já foi aceito

pelo referendo de 15 de fevereiro de 2009 [10].

Na opinião de MAYA e LANDER (2007, p. 12) a proposta do “Socialismo do Século XXI” determina mudanças

constitucionais fortíssimas que inclui “invasões, expropriações e anúncios de confisco, que foram vistos por alguns como

indicadores do avanço desse socialismo e, para outros, como ameaças inaceitáveis à propriedade privada e um avanço a um modelo

que copia o cubano”.

Elucida MENEZES (2007, p. 39) que o “Socialismo do Século XXI” é positivo em alguns pontos “como a jornada de

trabalho de seis horas, a aposentadoria para todos os trabalhadores (inclusive da economia informal) e o fim dos latifúndios.”

Contudo, tais propostas foram esquecidas diante de outras mais invasivas e supressivas como a perda da autonomia do banco

central, a reeleição ilimitada e a criação da propriedade coletiva ou mista.

Além de pontos específicos acima mencionados, pouco se conhece sobre o que consiste o modelo socialista do século XXI
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implementado por Chávez, pois fica ao critério dele definir, esporadicamente, as medidas necessárias para se chegar esse suposto

neossocialismo democrático.

3 A falência da democracia e da liberdade de expressão na Venezuela em troca da
efetivação de direitos sociais

A Conferência de Viena de 1993 fortaleceu as características de universalidade, de indivisibilidade, de interdependência e de

inter-relacionaliedade dos direitos humanos. Explica Valério Mazzuoli que a interdependência prevista no parágrafo 5 da

Declaração e Programa de Ação de Viena consiste que os direitos humanos não se sucedem em gerações, mas que devem ser

efetivados conjuntamente, “pois os direitos do discurso liberal hão de ser sempre somados com os direitos do discurso social da

cidadania”. (MAZZUOLI, 2008, p. 791). É a existência concomitante dessas duas facetas de direitos, os liberais e os sociais, dentro

do Estado democrático que reforçam o próprio desenvolvimento da dignidade humana e evita a demagogia.

Não são raros os direitos sociais que dependem previamente da concretização dos direitos e liberdades individuais para que

possam alcançar a sua plenitude. A recíproca também é verdadeira. Pois, há direitos civis e políticos que somente podem ser

realizados com clareza se for dado à população o sentimento de igualdade. Cite-se, por exemplo, o direito ao voto que somente será

realizado com consciência se for concedido ao indivíduo educação, moradia, saúde, alimentação, previdência, lazer etc.

Os direitos sociais consistem em prestações positivas asseguradas pelo Estado no intuito de se alcançar a justiça social que

não foi possível com o livre mercado. Nas palavras de Gina Pompeu:

A análise dos direitos sociais é um dos temas de maior relevância para o homem e sua sociedade. São
direitos primordiais, tais quais direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à
segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados.
São, enfim, direitos que refletem a qualidade de vida de uma determinada população, seu modus
vivendi no tempo, espaço físico e geográfico definidos. (POMPEU, 2005, p.16).

Na Venezuela a implementação dos direitos sociais ocorre por intermédio de políticas públicas denominadas “missões” [11]
que foram associadas diretamente ao Presidente da República Hugo Chávez. Dentre as políticas públicas desenvolvidas por Chávez,

inclui-se a “missão mercal”, que consiste, de acordo com Margarita Maya e Luis Lander, em “uma rede de distribuição de

alimentos e demais bens básicos de consumo” (MAYA E LANDER, 2007, p. 9) a preços inferiores aos de mercado. Outra política

iniciada pelo governo chavista foi o aumento dos gastos públicos com educação mediante as missões Robison I e II, que tinham por

fim o desenvolvimento da educação em horário integral e a garantia das refeições necessárias às crianças. A missão “Barrio

Adentro,” conforme Margarita Maya e Luis Lander, objetiva “oferecer aos bairros urbanos pobres, serviços gratuitos de saúde in

situ, que incluem atendimento médico primário, fornecimento de remédios, atendimento domiciliar e atendimento de 24 horas”.

(MAYA e LANDER, 2007, p.10). A última missão realizada por Chávez consiste na criação de vários conselhos comunais no país

que têm por escopo verificar as necessidades de cada bairro por intermédio da participação dos moradores da região, no intuito de

facilitar a concretização de novas medidas sociais e alcançar uma democracia participativa, nos moldes da democracia direta.

Foi o fato de a Venezuela ser a sexta maior produtora de petróleo do mundo que permitiu o desenvolvimento social do país

nos últimos dez anos por intermédio das políticas de governo acima mencionadas. Elas possuem caráter assistencialista e de

inclusão social, que permitem aos venezuelanos excluídos sentirem-se parte do projeto governamental. Com as melhoras sociais

alcançadas a maioria da população venezuelana, esta passa, por consequência, aprovar o hiperatrofiamento do Executivo e a

centralização do poder nas mãos do Presidente da República. Conforme Carlos César Almendra o mercado petrolífero venezuelano

“propiciou uma situação em que esse país tem divisas suficientes para continuar pagando juros da dívida externa e ao mesmo tempo

investir em escola e hospitais públicos, promover a reforma agrária, comprar armamentos, diminuir impostos e a taxa de juros,

aumentar o salário mínimo[12] e desenvolver diversos projetos sociais.” (ALMENDRA, 2008, p.60). Foram as ações
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governamentais implementadas que lograram na reeleição vantajosa de Hugo Chávez em 2006; a unificação dos partidos em um

único, o Partido Socialista da Venezuela; a estatização da economia venezuelana; o controle pelo Estado dos meios de

comunicação; o fechamento dos portos e aeroportos mediante simples decreto presidencial; a possibilidade do Presidente da

República decretar a restrição de liberdades individuais sem a faculdade de fiscalização pelo legislativo ou judiciário e o apoio

popular em outras medidas ditatoriais.

Salienta Montesquieu que o povo tem a aptidão natural para escolher aqueles em que se deve depositar algum tipo de

autoridade. (MONTESQUIEU, 1973). Entretanto, o povo também pode ser facilmente manipulado em razão de suas “paixões”.

Desta forma, a concessão de favores pelo Estado, principalmente, quando centralizada na figura de um único personagem pode

resultar em patronagem política e numa pseudodemocracia. E assim, acontece na Venezuela. Em virtude da condição de

miserabilidade que a maioria de população vive, a efetivação de direitos sociais mínimos coloca Hugo Chávez como salvador da

pátria. Tal fato possibilita a criação de um elo de confiança entre o povo e o governante, onde passa o povo autorizar as medidas

ditatoriais de Chávez desde que mantenha essa troca de favores. Na opinião de Simone Goyard-Fabre “desde sempre, as paixões

humanas formam o motor que movimenta a mecânica governamental; mas embora sejam onipresentes na política, mostram-se

particularmente nefastas numa democracia porque desafiam essa forma prática da razão que Locke qualifica de racional” na escolha

dos representantes. (GOYARD-FABRE, 2003, p.256).

Deve-se observar que o desenvolvimento da democracia, por intermédio da utilização de plebiscitos e referendos, em países

com sérias desigualdades sociais não terá o mesmo resultado do que em países com alto índice de desenvolvimento humano.

Referidos institutos quando trabalhados no povo com baixo sentimento de igualdade somente permitirá a manipulação dele pelos

fatores reais do poder[13] (LASSALLE, 2004), já que a concessão desses benefícios sociais dificilmente será associada a um dever

do Estado. O sufrágio existirá apenas como instrumento para legitimar essa classe dominante no governo e justificar as decisões

tomadas por ela em nome do Estado. E é nesse movimento que a Venezuela permanece ao tentar legitimar a estatização da

economia, a restrição de liberdades individuais e desconfiguração da democracia venezuelana por meio da aprovação em referendos

ou plebiscitos.

É possível equiparar a suposta democracia venezuelana com a praticada pela China entre as décadas de 60 a 80. Assegura

Luiz Carlos Bresser-Pereira que “o fato de se manter a ditadura do proletário, a existência efetiva de um único partido e a repressão

de qualquer movimento contra o governo, na medida em que este represente uma ameaça ao socialismo são dados que não

dificultam ao governo chinês” nem muito menos o atual governo Venezuelano de Hugo Chávez de se autodefinirem como

democráticos. (BRESSER-PEREIRA, on line).

Aliás, a vanglória do governo de Hugo Chávez é que as modificações constitucionais realizadas que reestruturam o sistema

político venezuelano de hipertrofia do Poder Executivo, restrição as liberdades individuais e estatização da economia foram

institucionalizadas como o “sistema burguês” preconiza, ou seja, com a concordância da maioria. Entretanto, a atual possibilidade de

reeleição ilimitada para Presidente da República é mais nova ameaça à permanência da democracia na Venezuela, diante da

ausência de qualquer oposição política no país, em virtude das perseguições políticas travadas por Hugo Chávez.

Segundo Margarita Maya e Luis Lander, o movimento socialista do século XXI, defendido por Chávez como modelo

econômico e político da Venezuela, “rompeu a independência necessária entre os poderes públicos em um sistema que se qualifica

como democrático”. (MAYA E LANDER, 2007, p.12). A atuação personalista do presidente impediu que as decisões sobre o rumo

do país fossem tomadas dentro do devido processo legislativo, apesar da câmara ser formada majoritariamente por “chavistas”, e

limitou o rumo do país à vontade própria de Chávez[14]. Nesse momento, relembre-se que Hugo Chávez defende como princípio
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do “Socialismo do Século XXI” a real participação do povo nas decisões políticas do Estado, ou seja, a liderança coletiva, o que

contradiz com a criação da Lei Habilitante[15]. Desta forma, a existência de monopólio no poder, como caracterizado na

Venezuela, onde as diretrizes do Estado são tomadas pela vontade apenas de Hugo Chávez retira qualquer possibilidade da

permanência democrática no país. Pois, o comportamento histórico mostra que a união em uma única pessoa do poder

econômico[16], conseguido por meio da estatização da economia, e do político, tender a resultar em tirania[17].   

É inegável que a revolução bolivariana tem o apoio das camadas humildes da população venezuelana e esta se realiza por

meio da democracia direta, mediante plebiscitos e referendos. Foi a partir da ideia de que o poder pertence ao povo e da luta para a

concretização dos direitos sociais às classes excluídas que Hugo Chávez conseguiu a legitimidade necessária para iniciar as

transformações desejadas para alcançar o seu projeto de “Socialismo do Século XXI” na Venezuela. Assim, em troca da efetivação

de medidas sociais, a Venezuela iniciou regime totalitário, com alguns fundamentos democráticos. No entendimento de Edgardo

Lander, Chávez reivindica a implementação de democracia diferenciada da proposta pela democracia liberal clássica que na

concepção dele está esgotada. Conforme o autor, Hugo Chávez propõe uma democracia participativa que tem no povo a pedra

angular deste sistema e garante a participação das camadas beneficiárias de seu governo nas principais decisões políticas do Estado

por intermédio de referendos populares de caráter consultivo. (LANDER, 2008). Contudo, concomitantemente, Chávez

impossibilita a participação privada na economia, onde a propriedade passa ser apenas a do Estado e a coletiva, persegue os

opositores ao sistema político e econômico socialista da Venezuela e interfere na liberdade de opinião e de informação em que

proíbe qualquer manifestação contra o governo, a enquadrando como crime.

É por causa da alta cotação do petróleo, base de toda a economia venezuelana, que Chávez consegue manter-se no poder.

Efetiva direitos sociais a uma população formada por miseráveis e em troca espera o apoio do povo nas decisões dele de construir o

“Socialismo do Século XXI” na Venezuela. Chávez desestrutura a economia venezuelana, que passa a ter a cada dia menos

investidores e capital privado e a transforma em dependente da exportação de petróleo que se torna nos últimos dez anos o único

rendimento do país que permite Chávez manter os programas sociais planejado pelo governo. Entretanto, Hugo Chávez pouco

visualiza a possível queda do império dele quando a “saudável” economia[18] venezuelana não conseguir mais concretizar os

direitos sociais impostos pela Constituição Venezuelana. Com a não efetivação de melhoras sociais pelo governo em razão da

ausência de dinheiro no Estado o povo não irá ter nada em troca para legitimar as medidas centralizadoras adotadas pela política

chavista.

A crise dos Estados assistencialistas conforme denominação dada por Noberto Bobbio para os Estados Sociais (BOBBIO,

1997), a qual poder ser categorizada a Venezuela, decorre do fato de os políticos tenderem a maximizar os seus poderes por

intermédio da “compra legal” de votos. Tal situação ocorre principalmente em democracias representativas fundadas em países em

que grande parcela da população vive em condição de pobreza. Pois, nestes países a concessão de benefícios vinculados a imagem

de determinado político tenderá lhe garantir a perpetuação no poder diante de o povo associar melhoras sociais com aquele político.

Nesse sentido, conclui Luiz Carlos Bresser-Pereira que talvez seja essa a visão que guie Hugo Chávez, manter-se no poder por

intermédio de efetivação de direitos sociais:

Não é apenas por uma questão de racionalidade econômica, porque ela promove de forma efetiva o
desenvolvimento econômico, que ela se tornou tão importante nos países desenvolvidos. É também
porque os políticos democráticos perceberam que a probabilidade de serem reeleitos aumenta
consideravelmente quando os serviços do Estado melhoram em quantidade e qualidade sem que isto
implique maiores impostos. (BRESSER-PEREIRA, 2007, p.4).

A permanência de Hugo Chávez no poder somente pode se justificar pela sensibilidade dele em relação aos excluídos num

país repleto de problemas sociais. Daí, então, a popularidade de Chávez em relação às camadas menos favorecidas. Todavia, o
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modelo de governo adotado por Hugo Chávez possui rejeição internacional, pois se apresenta pela coletivização e estatização das

propriedades privadas e dos meios de produção[19] que nunca foram solução aos problemas sociais e sempre desencadearam em

ditaduras e autocracias.

A maioria da população venezuelana, apesar das melhoras sociais, ainda vive em situação de pobreza, mas enxerga na

política chavista meio de inclusão social[20] e de reconhecimento como ser humano. Por isto, não se posicionam contra o governo

autoritário de Chávez que reconhece as necessidades sociais das camadas populares e as inclui nas decisões políticas do Estado,

mesmo que de forma fantasiosa e clientelista. Nesse sentido, se precisa abdicar de alguns direitos civis, como a liberdade de

expressão e de informação, e desestruturar sua democracia para que tenha direitos sociais efetivados, o povo não hesita. Entretanto,

como a principal parte da receita da Venezuela provém dos ganhos com a exportação de petróleo, produto que sofreu franca

desvalorização em sua cotação em 2008 e tende a torna-se obsoleto, o país vai ter dificuldade em continuar a política de assistência

às classes desfavorecidas. Evento que deverá ocasionar a perda de popularidade do governo chavista e a interrupção da efetivação do

programa “Socialismo do Século XXI”.

  3.1 A opressão da liberdade de expressão na Venezuela

Como explica Noberto Bobbio os valores liberdade e igualdade possuem sentidos conflitantes. Não é possível realizar um

plenamente sem que o outro sofra nenhuma limitação. Deste modo, a sociedade que adota os preceitos liberais é, indubitavelmente,

não igualitária, enquanto que a sociedade igualitária é, inevitavelmente, violadora dos direitos de liberdade. (BOBBIO, 1990).

De acordo com Alexis de Tocqueville a democracia, representada pela soberania popular, e a liberdade são duas coisas

correlatas que convivem concomitantemente. De modo diverso a censura e o sufrágio universal são termos contraditórios que não

conseguem viver simultaneamente em instituições políticas de um mesmo povo. (TOCQUEVILLE, 1973). A falta de liberdade de

expressão e informação, consequentemente, resultará na violação de valores democráticos. Afinal a ausência de pluralidade de

ideologias livres que possam assegura assegurar o debate de opiniões é o primeiro elemento para se caracterizar a democracia.

O problema do socialismo, seja ele o da União Soviética, o da China ou o da Venezuela do século XXI consiste em se

definir, insistentemente, como democracia socialista. Mas, a verdade é que tais Estados foram e são, definitivamente, regimes

ditatoriais em virtude das medidas estatais tomadas de supressão das liberdades individuais, principalmente, as manifestações contra

o governo. Estes Estados aparentam-se mais com uma autocracia legitimada pelo demo. Não se pode conceber a existência da

democracia, em um país que a população não é livre para exercer a soberania popular. Se o poder emana do povo como é que ele não

pode se manifestar contra aqueles que elegeu como seus representantes.

Desde o início do governo de Hugo Chávez, a Venezuela se afasta cada vez mais de um país preocupado com a proteção da

democracia e dos direitos civis para se aproximar de um Estado despótico, em virtude das inúmeras limitações a liberdade de

opinião e informação presentes. A partir da presidência de Hugo Chávez as manifestações em desfavor das medidas ou políticas

chavistas são compreendidas como crime as instituições democráticas venezuelanas e qualquer informação contra o “Socialismo do

Século XXI” é censurado. O governo passa a ditar aquilo que pode ser impresso e apresentado na rede de televisão e de rádio em

nome da revolução midiática. Simultaneamente, o governo persegue seus opositores políticos e limita o direito ao sufrágio em

apenas um candidato: Hugo Chávez.

Diversos são os exemplos de restrição da liberdade de opinião e informação na Venezuela. Pode-se citar a decretação da

prisão de Guillermo Zuloaga, em abril de 2010, por conspiração contra o Estado, depois ter realizado severas críticas contra o

governo de Hugo Chávez. As acusações, por instigação pública a deliquência; conspiração contra o Estado e divulgação de

informações falsas, contra Oswaldo Álvarez Paz, principal opositor político de Chávez, após ter manifestado a situação caótica do
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país em relação ao narcotráfico. A condenação do jornalista Francisco Pérez de exercer a profissão por quase quatro anos após

denuncia de prefeito chavista de nepotismo. O fechamento da RCTV em 27 de maio de 2007, o mais antigo canal de televisão do

país, com a conseqüente abertura de um canal focado em fornecer notícias positivas sobre o governo de Hugo Chávez. 

A preocupação internacional é tanta com a liberdade de expressão na Venezuela que em 14 de junho de 2010 a Comissão

Interamericana de Direitos Humanos - CIDH enviou um carta ao governo venezuelano manifestando sua preocupação com as

medidas tomadas para restringir o direito a opinião. Afirma a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que “os espaços de

debate público sobre as autoridades governamentais venezuelanas encontram-se cada vez mais reduzidos, dado o uso de

instrumentos como a Justiça Penal para silenciar as expressões críticas ou dissidentes”. (apud Jornal do Brasil, on line).

Entretanto, em opinião contrária Noam Chomsky assegura que as medidas de restrição a liberdade de imprensa, informação e

manifestação tomadas pelo governo de Hugo Chávez não podem ser consideradas ditatoriais. Alega o autor que a liberdade de

expressão encontra-se em poder das corporações midiáticas que detém o poder econômico e limita o debate naquilo que é de seu

interesse. Para Noam Chomsky a tentativa de Chávez é repassar para o povo a função de escolha do tema que deve ser trabalhado

pelos meios midiáticos para que, assim, possa se utilizar dos meios de comunicação livremente sem seja manipulado pelas grandes

empresas midiáticas. (CHOMSKY, on line).

A questão é que enquanto razoável parcela da população viver em condição de miserabilidade a preocupação com a defesa

de suas liberdades será mínima. Mais importante será a concretização de direitos que assegurem a ela o mínimo existencial do que o

direito a liberdade a opinar e a se informar. Deve-se reconhecer, como assegura Carlos César Almendra, “que a pobreza extremada

pode fazer com que aqueles ‘que só têm os grilhões a perder’ – para utilizar a expressão do final do Manifesto Comunista – possam

optar por caminhos não afáveis ao imperialismo” e ao sistema capitalista vigente. (ALMENDRA, 2007, p.62). Afinal a população

sempre vai preferir ter o que comer do que o direito de opinar contra o governo que ao menos lhe fornece alguma coisa[21].

Entretanto, cabe asseverar que o sacrifício de direitos civis e políticos não se podem justificar pelo atendimento de direitos de

segunda dimensão[22]. São características dos direitos fundamentais a sua universalidade, indivisibilidade, interdependência,

irrenunciabilidade, inalienabilidade. Deste modo, os direitos fundamentais somente serão efetivamente assegurados numa sociedade

que atenda simultaneamente tanto os direitos de liberdade quanto os direitos sociais, econômicos e culturais. E o Estado somente

pode ser qualificado como democrático quando prioriza tanto as os direitos de primeira e segunda dimensão.

A existência de uma democracia não sugere necessariamente a existência de liberdade. Contudo, é naquela que se pretende

uma maior proteção desta. A deturpação da democracia venezuelana pelos próprios instrumentos da democracia direta demonstra o

controle de Hugo Chávez sobre a população de seu país, onde manipula o direito ao voto de acordo com as necessidades dele. A

história já demonstrou que os socialismos que assolaram o mundo nunca conseguiram defender nem a democracia nem a liberdade.

Foram sempre na realidade tiranias que com a centralização do poder político e do poder econômico nas mãos de um único

personagem violam liberdades individuais em nome de um bem comum que mantém uma classe burocrática privilegiada no poder.  

A revolução democrática participativa preconizada por Hugo Chávez consiste em mais uma ditadura que se auto-define como

democrática. Afinal, não há como falar em democracia com opressão da liberdade de expressão e informação. Pois é, por meio

destas liberdades que a soberania popular e o sufrágio poderão ser utilizados com consciência pelo povo e são elementos necessários

para que se observem as regras do jogo democrático.

CONCLUSÃO
No debate entre qual dos sistemas econômicos, socialista e capitalista, é mais propício ao desenvolvimento do regime

democrático e da defesa dos direitos fundamentais no seu sentido de universalidade e indivisibilidade, demonstra-se ao analisar o
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governo “ditatorial” de Hugo Chávez que o socialismo ainda possui longo caminho a percorrer para concretizar um governo

democrático preocupado não apenas com a efetivação de direitos sociais, mas também em assegurar as liberdades civis e políticas.

A ascensão democrática que a América Latina sofreu no século XX não foi capaz de impedir os constantes ataques ao

edifício da democracia até os dias atuais. Referidos bombardeios decorrem, principalmente, da ausência de índices razoáveis de

desenvolvimento humano e social na América Latina. A pobreza associada com a baixa instrução do povo permite a manipulação

deste no exercício democrático, onde a efetivação de direitos sociais pelo Estado não é visto como um dever, mas apenas como um

favor prestado por aquele que está no poder. 

A América Latina, como também a Venezuela é formada por miseráveis. Tal fato permite que a política de Chávez de

efetivação de direitos sociais seja apenas instrumento para legitimá-lo no governo, mesmo que venha adotar condutas com cunho

ditatorial. Hugo Chávez prega uma democracia revolucionária e pretende implementá-la por intermédio do “Socialismo do Século

XXI”. Todavia, resta demonstrado que simultaneamente adota medidas restritivas de liberdades de informação e expressão que são

a base de qualquer democracia, afinal, eles visam assegurar o debate de idéias que é característica essencial dela.

Por fim, pode-se certificar que mais uma vez, o socialismo, seja ele o da União Soviética, o de Cuba, o da China ou o da

Venezuela encontra-se indubitavelmente ligado a regimes despóticos e centralizadores, onde para garantir a igualdade de todos

oprime a liberdade individual o que é inviável para a permanência de valores democráticos. 
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eqüitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. Tal
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO DE MORRER: O CONTEÚDO JURÍDICO
DO DIREITO À VIDA NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y EL DERECHO A MORIR: EL CONTENIDO DEL DERECHO
LEGAL A LA VIDA EN EL PARADIGMA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Mirella Franco
ThaÍsa Haber Faleiros

RESUMO
RESUMO 

O presente trabalho procura analisar a possibilidade de a renúncia aos direitos fundamentais.
Inicialmente, são apresentadas as distinções existentes entre as terminologias usadas para se
referir a tais direitos. Em seguida, passa-se a analisar a história com os principais documentos
que trataram dos direitos fundamentais até chegar nas declarações em sentido moderno.
Posteriormente, se examina noções gerais sobre a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais como
as gerações, características, distinção entre direitos e garantias e a situação de tais direitos na
Constituição Federal de 1988 e a quem eles se destinam. Examina-se, ainda, a colisão de
direitos fundamentais garantidos na Lei Maior e a solução de conflitos com base na ponderação,
atribuindo pesos aos princípios para, assim, analisar qual deles deve prevalecer em detrimento
dos demais. A renúncia será analisada em relação ao direito à vida em face do “direito” à
eutanásia. Por fim, analisa-se a possibilidade da renúncia aos direitos fundamentais frente à
Constituição Federal de 1988 cujo fundamento e valor principal é a dignidade da pessoa
humana. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras – chave: Direitos Fundamentais. Renúncia. Direito à vida.
Dignidade Humana.

RESUMEN
RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objeto de estudiar la renuncia a los derechos fundamentales. Al
principio, son presentadas las distinciones existentes entre las terminologías usadas para
referirse a dichos derechos. En seguida, se analiza la historia desde los principales documentos
que trataron sobre derechos fundamentales hasta las declaraciones en sentido moderno.
Posteriormente, se examinan nociones generales sobre la Teoría General de los Derechos
Fundamentales como las generaciones, características, distinciones entre derechos y garantías y
la situación de dichos derechos en la Constitución Federal de 1988 y a quiénes ellos se dedican.
Examinanse aún la colisión de derechos fundamentales garantizados por la Ley Mayor y la
solución de conflictos con base en la ponderación, atribuyendose pesos a los principios para así
analizar cuál de ellos debe prevalecer en detrimento de los demás. La renuncia se analizará con
breves consideraciones en los casos de renuncia al derecho a la vida y a la eutanasia y la
situación de las personas practicantes de la religión “Testigo de Jeová". Por fin, se analiza la
posibilidad de la renuncia a los derechos fundamentales frente a la Constitución Federal de
1988, cuyo fundamento y valor principal es la dignidad de la persona humana. 

PALAVRAS-CLAVE: Palabras – clave: Derechos Fundamentales. Renuncia. Dignidad humana. 

1     INTRODUÇÃO
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Na seara jurídica, sempre houve acirrados debates acerca do que significa ter um direito à vida. Este artigo procura

apontar algumas questões relativas a essa discussão, colocando a seguinte pergunta, que se entende central para a correta

compreensão do tema: existe um direito fundamental à morte?

 

Trata-se de um tema de extrema complexidade, que para uma correta compreensão, precisa ser discutido
nos diversos campos do conhecimento.

No campo do direito, a discussão precisa ser delimitada e incluída dentro do paradigma do Estado
Democrático de Direito, marco adotado na Constituição Federal de 1988 (artigo 1º, caput). Nesse contexto
jurídico-político, há a garantia não só do direito à vida, mas sim do direito à vida digna (artigo 1º, inciso III,
CF/88). Portanto, é a partir dessa ótica que o tema deve ser analisado.

Assim cumpre analisar o desenvolvimento histórico do Estado de Direito a fim de se alcançar uma
compreensão exata do que seja a Democracia e do direito à vida digna, demonstrando que se deve descartar
quaisquer pontos de vista em que esse direito deva ser interpretado de forma absoluta, dando ao Estado o poder
de decidir sobre a vida e morte de um sujeito, legítimo titular do seu direito á vida.

Isso implica em responder a outros alguns questionamentos que se fazem prementes, tais como:
independentemente de sua qualidade, a vida humana deve ser sempre preservada? Há de serem empregados todos os recursos

tecnológicos para prolongar um pouco mais a vida de um paciente terminal? Há que serem utilizados processos terapêuticos cujos

efeitos são mais nocivos do que os efeitos do mal a curar? É lícito diminuir a dor, encurtando a vida?

 Como se vê, o tema do artigo é instigante, ainda mais por conta da falta de uma regulamentação legal
específica sobre eutanásia (direito de morrer). A contribuição do trabalho será no sentido de trazer novas
respostas para antigas perguntas, à luz de um direito democraticamente interpretado.

 
2  O PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

 

Uma concepção jurídica ou a interpretação que se faz de um sistema de normas depende do marco teórico do qual se

parte.

Portanto, para se chegar a um conceito de vida, ou à interpretação que se deve fazer dele como direito colocado no seio da

Constituição Federal, é preciso entender o paradigma[1] do Estado Democrático de Direito, como sendo o modelo procedimental

adotado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, caput.

Entretanto, antes de se compreender o paradigma atual, faz-se necessário analisar o percurso histórico, desde o marco

inicial do Estado de Direito até os dias atuais.

A instituição do Estado de Direito, está ligada historicamente a três acontecimentos marcantes da nossa história: as

revoluções burguesas (Gloriosa – Inglaterra, 1688; independência Americana, 1776; e Francesa, 1789).

Dentre elas, a mais significativa, em termos de reação ao Absolutismo Monárquico e aos ordenamentos medievais, foi a

francesa que deu início à primeira versão do Estado de Direito: o Liberal, caracterizado, em linhas gerais, pela garantia do direito à

liberdade e à propriedade, pela centralização da produção normativa e pela divisão dos poderes. A atuação do Estado passou a estar

limitada por um ordenamento jurídico que reconhecia direitos aos indivíduos. O conceito de legalidade era o eixo central do Estado,

sendo a representação mor da segurança jurídica da nova classe social em ascensão: a burguesia (CANOTILHO, 1999, p. 93).
Elaborando leis como “fontes supremas” e observando as “limitações de não-fazer, presentes na
Declaração de Direitos”, “os parlamentares transformaram-se na representação homogênea dos
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interesses da classe burguesa” historicamente destinada “à aquisição das luzes” sob a ceguidão
incorrigível dos governados – cidadãos isotopicamente igualados por constrição da isocrítica
(“igualdade de fazer, alterar ou substituir a lei”) e privação da isomenia (“igualdade de interpretar a
lei”).  (WALTER, 2008, p. 28)

 
Entretanto, como a promessa de igualdade era apenas formal, parte da sociedade vivia em profunda miséria, sem acesso

aos bens jurídicos prometidos pela Revolução. Com o avanço industrial, a situação se agravou e fez surgir uma massa de pessoas

ainda mais excluídas e totalmente insatisfeitas, fazendo-se necessária uma mudança de paradigma de Estado. Deu-se deu início ao

processo de instituição do Estado de Direito Social. O marco histórico de sua entrada foi a primeira guerra mundial (1914, 1918)

Para a burguesia manter sua hegemonia enquanto classe econômica dominante, precisa atender às reivindicações dos

trabalhadores. Passaram então a integrar o texto das diversas constituições do mundo os direitos sociais econômicos e culturais.

O Estado formal e individualista cedeu espaço para um Estado material de Direito, com obrigações positivas para com os

cidadãos.

As primeiras Constituições a reconhecerem em seus textos o novo paradigma foram a a Constituição Mexicana de 1917 e

a Constituição de Weimar de 1919. No Brasil, esse paradigma teve início com a Constituição de 1934.

Nesse marco teórico caracterizado por um Estado fortemente interventor e paternalista, os cidadãos não agiam como co-

autores de sua própria vida, mas comportavam-se como meros espectadores das imposições estatais (DEL NEGRI, 2009, p.71).

Entretanto, os direitos sociais não foram concretizados de forma plena em virtude de viram positivados em normas

programáticas, cuja efetividade dependia de políticas públicas substanciais. Diante da falta de interesse político.

A configuração política das últimas décadas, a perda relativa de importância das contradições de classe, a questão de

formas de reivindicações políticas relativamente independentes das questões de distribuição econômica, a necessidade de articular

as formas de luta por igualdade econômica com as lutas por reconhecimento de diferenças culturais, de orientação sexual, de

gênero ou de raça, ou seja, a necessidade de responder á altura das lutas políticas contemporâneas fez nascer a necessidade de se

repensar a concepção de Estado como início e fim da vida política.

Surge então o paradigma do Estado Democrático de Direito que tem como eixo principal a dignidade da pessoa humana

(artigo 1º, inciso III, CF/88).

O direito, na constitucionalidade democrática, legitima-se pela na garantia que o cidadão tem de ser autor e destinatário

de toda e qualquer decisão jurídico-política, portando-se como co-autor das circunstâncias que possam afetar a sua vida

(MOREIRA, 2004, p. 110). E isso só se fará possível a partir do momento em que houver a implementação do “direito ao debate

aberto e institucionalizado e o respeito à divergência” (DEL NEGRI, 2009, p. 170).

Não há, no contexto desse novo paradigma, discursos unilaterias de autoridade, nem a convicção em dogmas

insubstituíveis.

 
Do ponto de vista interno, o Estado democrático de direito assegura tanto a autonomia operacional da
política como a do direito. Ao contrário das formas autocráticas contemporâneas, as quais subordinam
o direito á política, ele implica uma relação de horizontalidade e intedependência entre esse dois
sistemas da sociedade global, em suas respectivas reproduções em um territótio delimitado(...).
(NEVES, 2001, p. 349).

 
É nesse lócus que o cidadão buscará a implementação de seus direitos fundamentais, e a incrementação da sua dignidade

de vida.

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇAO DE 1988.
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A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu Título II os direitos e garantias fundamentais. Estes, por conseguinte,

são divididos em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos à nacionalidade, direitos políticos, direitos

dos partidos políticos.

Os direitos individuais e coletivos estão elencados no artigo 5º e se referem aos direitos do próprio ser humano como a

vida, liberdade, igualdade, honra.

Já os direitos sociais visam a igualdade social a todos os indivíduos com melhores condições de vida, trabalho, moradia,

educação, lazer, previdência social, segurança. Podem ser encontrados nos artigos 6º e 193 e seguintes.

Os direitos à nacionalidade são aqueles relativos a quem são os nacionais, estabelecendo condições para aquisição e perda

da nacionalidade. Somente o Estado pode regulamentar o vínculo existente entre ele e o indivíduo. Tais direitos, no Brasil, estão

previstos no artigo 12 da Lei Maior.

Os direitos políticos se encontram nos artigos 14 a 16 e se referem à forma de atuação da soberania popular, por meio da

participação política através do voto direto, secreto e igual a todos. Tais direitos ainda podem ser exercidos por ação popular,

iniciativa popular em processo legislativo e participação em partidos políticos.

Já nos direitos dos partidos políticos, regulamentados no artigo 17, resguarda-se a soberania nacional, o regime

democrático, o pluripartidarismo, estabelecendo normas para a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos.

Em face dessa classificação é de suma importância destacar que ela não representa um rol taxativo, exaustivo, posto que

a própria Constituição em seu parágrafo 2º do artigo 5º deixa bem claro que tais direitos e garantias não excluem outros decorrentes

do regime e dos próprios princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça

parte.

Assim a Lei Maior adotou um sistema aberto de direitos fundamentais já que esse rol é meramente exemplificativo,

permitindo extensões, e admitindo interpretações extensivas.

Cabe lembrar ainda que os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, não dependendo, pois, de norma

regulamentadora para que possam ser exercidos pelos cidadãos e efetivados pelo Estado. Dessa forma, o parágrafo 1º do artigo 5º da

Carta de 1988 declara que normas de direito fundamental são auto-aplicáveis.

Nesses termos, Branco (2009, p. 286) explica:

 
Os juízes podem e devem aplicar diretamente as normas constitucionais para resolver os casos sob a
sua apreciação. Não é necessário que o legislador venha, antes, repetir ou esclarecer os termos das
norma constitucional para que ela seja aplicada. O art. 5º, § 1º, da CF autoriza que os operadores do
direito, mesmo à falta de comando legislativo, venham a concretizar os direitos fundamentais pela via
interpretativa. Os juízes, mais do que isso, podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo
contra a lei, se ela não se conformar ao sentido constitucional daqueles.
 

O parágrafo 1º supra não se refere somente ao artigo 5º da Constituição Federal mas a todos os direitos fundamentais nela

consubstanciados. Haverá casos em que a norma para ser executada dependerá de outra norma regulamentadora, condicionando sua

eficácia à uma complementação do legislador. Assim, diante o caso concreto, como leciona Branco,  o § 1º autoriza o julgador a

aplicar um direito fundamental não regulamentado ao indivíduo para que este não fique sem solução, garantindo ampla efetividade

daqueles direitos.

 

4  O CONCEITO DE DIREITO À VIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988
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Segundo Ortega y Gasset (apud KUJAWSKY, p. 103):
 

Se o sistema corporal do homem é o mesmo hoje e há vinte mil anos – quando os artistas da caverna de
Altamira desenhavam seus bisontes -, quer dizer que o corpo não é o humano no homem. É o que ele
tem de antropóide. Sua humanidade não tem um ser fixo e dado de vez para sempre.
(...) A ciência natural, seja a física ou as ciências homólogas, procuram, está claro, no ser humano o
que buscam nos demais seres: sua “natureza”. Esta é o princípio estável das variações, o que
permanece idêntico através das mudanças. (...). Ora bem, resulta que o homem não tem natureza; nada
nele é invariável. Em vez de natureza tem história, que é o que não tem nenhuma outra criatura. A
história é o modo de ser próprio a uma realidade cuja substância é, precisamente, a variação; portanto,
o contrário de toda substância. O homem é insubstancial.

 

Segundo Maria de Fátima Freire de Sá (2009, p. 31):

 
Vida, na Constituição Federal “não será considerada apenas no seu sentido biológico de incessante
auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais
compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se
transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital),
que se instaura com a concepção (ou germinalção vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua
identidade, até que muda de qualidade, deixando, então de ser vida para ser morte”

 

 

Essas citações estão aqui epigrafadas para demonstrar que a vida não existe apenas numa dimensão biológica. Muito

embora ainda existam alguns que considerem a vida o principal direito individual, pois sem ele os demais direitos como liberdade,

igualdade, propriedade não poderiam ser exercidos, deve-se ter em mente que o ser humano tem outras dimensões, como, por

exemplo, aquelas imanentes à liberdade e á dignidade. A vida não pode ser considerada algo destacado desses dois últimos valores,

De fato, um dos valores supremos que fundamenta a República Federativa do Brasil e que está explicitado na Carta

Maior de 1988 é a dignidade da pessoa humana, visto no artigo 1º, III. Ele está incondicionalmente ligado à vida. Por esse princípio,

deve-se tornar a vida do indivíduo o melhor possível diante todas as dificuldades, e não basta só o direito à vida, mas sim o direito a

uma vida digna.

Sobre o direito à vida, Junqueira (2009/2010, p. 71) aduz:

 
Ao interpretarmos à luz do princípio da Dignidade da Pessoa Humana o direito à vida, o artigo 5º,
caput, concluímos que a Constituição Federal está a proteger o direito à vida digna, e não apenas sob
seu aspecto biológico. Essa visão ampla do direito à vida é abarcada atualmente pelo Supremo Tribunal
Federal, tendo ficado patente durante o julgamento envolvendo a Lei de Biossegurança na Ação Direta
de Inconstitucionalidade 3.510-0-DF constante dos votos dos ministros. A partir disso, abre-se um
leque e passamos a entender o direito à vida também como a possibilidade de a pessoa humana
conduzir os seus assuntos particulares com autonomia, o que inclui a escolha de tratamento médico.

 

È a partir de concepções tais que torna-se cada vez mais freqüente a discussão sobre a existência ou não de um “direito a

morrer”.

A eutanásia[2] é para Silveira (2001, p. 566) “a morte, dita piedosa, que alguém provoca em pessoa que se encontra em

estado terminal, sujeito a dor lancinante ou a agonia intolerável, sem a paz e o conforto trazidos pela medicação.”

Essa concepção implica em se entender que
 

a obstinação em prolongar o mais possível o funcionamento do organismo de pacientes terminais não
deve mais encontrar guarida no Estado de Direito, simplesmente, porque o preço dessa obstinação é
uma gama indizível de sofrimentos gratuitos, seja para o enfermo, seja para os familiares deste. (...) O
prolongamento da vida somente pode ser justificado se oferecer às pessoas algum benefício, ainda
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assim, se esse benefício não ferir a dignidade do viver e do morrer (SÁ, 2009, p. 32).
 

A vontade do paciente que se encontra nesse estado deveria ser levada em consideração, ou seja, o Estado deveria

analisar duas situações: o direito de morrer com dignidade, já que o indivíduo pode optar por meios que lhe cause dor e uma vez

amparado pelo Estado essa dor poderia ser evitada, e a ausência da vontade de viver, posto que para ele, a situação que se encontra

não é digna de ser vivida e o desejo pela morte antecipada se faz presente.

O direito à vida, como a expressão já informa, é um direito concedido ao cidadão, e não uma obrigação.

O exercício de um direito fundamental deve estar amparado pelo princípio da autonomia da vontade. Villas-Bôas (2005,

p. 119) faz a seguinte consideração:

 
Por esse princípio, o paciente é tomado como alguém apto a decidir acerca do seu próprio corpo e da
conveniência de se submeter ou não a determinados tratamentos, conforme seus valores pessoais e
dentro dos limites legais, após o devido esclarecimento por parte do médico que o assiste. A autonomia
tem, portanto, íntima ligação com a noção de liberdade e de legalidade, uma vez que o enfermo não
estará obrigado a fazer algo ou a consentir que se lhe faça, se não há lei que o obrigue, podendo
autogerir-se livremente dentro desse espaço juridicamente permitido.

 

Assim se o paciente, enquanto sujeito capaz de exercer seu poder de escolha, no contexto do paradigma procedimental da

constitucionalidade democrática, acredita que a interrupção de tratamentos que o mantêm vivo ou então que a situação que vive não

é digna, sua vontade deve ser respeitada.

Entretanto, o Código Penal em vigor no Brasil, desde 1940 (ou seja, sob a égide deu uma concepção Social de Estado)

protege, na sua Parte Especial, Capítulo I do Título I, o bem jurídico vida. Como conseqüência, a prática da eutanásia é punida

como crime de homicídio (artigo 121, CPB) e a discussão sobre a sua descriminalização é taxada como inconstitucional.

Tutelar a vida, numa dimensão puramente biológica como nos moldes do Código Penal de 1940, significa ignorar a nova

ordem constitucionalizada.

Assim, no novo marco teórico democrático, tem o paciente terminal e em profunda agonia o direito de participar, através

de instrumentos constitucionais colocados à sua disposição da construção do conteúdo de sua vida digna e o direito de requerer a

autorização da prática da eutanásia.

De fato, como se tem afirmado ao longo do texto, o artigo 1º, caput, da Constituição brasileira impõe uma ordem jurídica

constitucionalizada, na qual a dignidade da pessoa humana é um de seus fundamentos (inciso III). Daí surge a grande necessidade

de se discutir a prática da eutanásia à luz de novos contornos teóricos, pois na ciência contemporânea faz-se imprescindível buscar

não só a validade e eficácia do Direito, mas, os pressupostos materiais que o informam (HABERMAS, 1997, p. 210).

 

4.1. EXISTE UM DIREITO DE MORRER NO ESTADO BRASILEIRO?

 

Oportuno apresentar relato de uma médica americana que foi acometida de doença grave, que lhe impossibilitou o

exercício de suas faculdades básicas:
 

A morte em si é uma experiência positiva e maravilhosa, mas o processo de morrer, quando prolongado
como o meu, é um pesadelo. Vai minando todas as nossas faculdades, em especial a paciência, a
resistência e a equanimidade. Durante todo o ano de 1996, lutei com as dores constantes e as limitações
impostas por minha paralisia. Dependo dos cuidados alheios vinte e quatro horas por dia. Se toca a
campainha da porta, não posso atender. E a privacidade? Pertence ao passado. Depois de quinze anos
de total independência, é uma lição difícil de aprender. As pessoas entram e saem. Às vezes minha
casa parece a Grand Central Station. Outras vezes, fica quieta demais. Que tipo de vida é essa? Uma
vida desgraçada. (apud SÁ, 2009, p. 50).
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A propósito desse tópico, vê-se a necessidade de se abordar o conteúdo de alguns princípios constitucionais correlatos à

questão.
 

4.1.1 O conteúdo jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana

 

Os terríveis acontecimentos perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial justificaram uma discussão internacional

acerca do conteúdo dos direitos fundamentais e consequentemente acerca do conteúdo da dignidade da pessoa humana.

Conforme se expôs acima, com o advento da Declaração universal de direito da ONU, a dignidade da pessoa humana

passou a estar positivada como princípio norteador do resgate do fundamento ético da experiência jurídica

Atualmente a dignidade tornou-se um dos valores comuns do mundo ocidental e encontra-se positivado em diversas

Constituições como forma de delcarar que o homem tem um fim em si mesmo e o direito deve ser instrumento para sua defesa.

Segundo Bonavides,

 
Sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima, e se houver
reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser
outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados. (2001,
233)
 

No Brasil, referido princípio foi positivado com força normativa plena somente na Constituição Federal de 1988 (artigo

1º, inciso III).

A dignidade da pessoa humana é um valor intrínseco á vida de qualquer ser humano. Só a partir dela que se tem a

plenitude da existência em plenitude. Nesse sentido, não há que se falar em vida,senão em termos de vida digna..

Na constitucionalidade democrática brasileira, ter vida digna é ter, conhece e saber como exercer todos os direitos

fundamentais efetivados, especialmente no que se refere àqueles relativos à igualdade e à liberdade.
De fato, conquanto se trate, como já foi dito, de um aspecto imprescindível no contexto constitucional,
a dignidade é conceito mais fluido e de difícil definição que o próprio dimensionamento da expressão
vida, a qual guarda ao menos, critérios mais objetivos, em que pese a variedade de situações
fisiopatológicas envolvidas.(VILLAS-BÔAS, 2005, p. 138)

 

Em outras palavras, quer-se dizer que o conceito de dignidade deve ser construído pelo seu titular que, no caso relativo á

eutanásia, é o próprio paciente terminal em profunda agonia.

 

4.1.2. Liberdade e igualdade no exercício dos direitos

 

Segundo Maria de Fátima Freire de Sá (2009, p, 47):
Tanto a liberdade quanto a igualdade servem de fundamento à democracia e é certo dizer que um
regime é mais ou menos democrático pela maior ou menor liberdade que têm os cidadãos e pela maior
ou menor igualdade existente entre eles.
 

Sem que haja uma hierarquia entre os direitos, ambos os direitos estão entrelaçados, ou seja, não há um sem o outro.

A mesma autora (2009, p. 49), citando José Luiz Quadros de Magalhães (2000, t.1, p. 93), ensina que:
Da mesma forma que as Declarações de direitos afirmam que os homens nascem livres, também
afirmam que estes nascem iguais em direitos. Esta igualdade é a base sólida sobre a qual se sustentarão
as liberdades individuais. Não haverá jamais a liberdade onde não haja a igualdade (...). A iguadade a
partir do pensamento de Rousseau e dos filósofos do século XVIII será inseparável da liberdade, pois
será a condição fundamental para a realização desta.
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O princípio da igualdade está consagrado em diversos dispositivos da Constituição Federal e uma interpretação

sistemática dela impõe considerar que seu conteúdo jurídico refere-se a um “tratamento igual dos iguais e desigual dos

desiguais”[3]. Portanto, Há que se afastar a concepção de que se trata de igualdade de fato (identidade).

 
O princípio da igualdade surge exatamente como forma de neutralizar as desigualdades no âmbito do
exercício dos direitos. Nesse sentido é que se fala de “igualdade de direito”. (...) O princípio refere-se,
antes, ao tratamento isonômico que se obtém mediante a integração ou o acesso igualitário às
instituições e aos procedimentos jurídicos. (NEVES, 2001, p. 334)
 

No âmbito desse trabalho, a questão que se coloca, é a de se saber
 

Como garantir o princípio da igualdade entre pessoas tão distintas, que têm a vida atrelada à saúde do
corpo e da mente, e aquelas que sofrem as conseqüências de doenças várias, tendo a vida, nesses casos,
transformado-se em dever de sofrimento? (SÁ, 2009, p. 59).
 
 

A mesma autora (2009, p. 60) diz que:

 
A resposta está, exatamente, na liberdade de escolha para os indivíduos que se encontram na segunda
situação mencionada. É inadmissível que o direito á vida, constitucionalmente garantido, transforme-se
em dever de sofrimento e, por isso, dever de viver.
 
 

Sobre a dignidade, pondera que deve ela
aliar duas dimensões ao seu conceito: a dimensão biológica, como atinente ao aspecto físico-corporal, e
a dimensão biográfica, que pertine ao campo dos valores, crenças e opções. Logo, o Direito não pode
preocupar-se somente com a primeira questão, mas, ao contrário, necessita buscar a unidade do ser
humano. (2009, p. 60)
 
(...) a vida só deve prevalecer como direito fundamental oponível erga omnes quando for possível viver
bem. No momento em que a saúde do corpo não mais conseguir assegurar o bem-estar da vida que se
encontra nele, há de serem considerados outros direitos sob pena de infringência ao princípio da
igualdade. É que a vida passará a ser dever para uns e direito para outros. E a confirmação dessa
afirmação é resultado de situações verídicas (...).

 

4.1.3. Os modos de morrer: eutanásia, distanásia, ortotanásia e suicídio assistido

 

Como se disse acima, o termo eutanásia foi criado no século XVII para designar a “boa morte” ou “morte piedosa”.

Termo de origem grega que passou por uma evolução no sentido ao longo dos tempos. Nos dias atuais, vem sendo utilizado como a

ação médica que tem por finalidade abreviar a vida de pessoas. É a abreviação da vida da pessoa (procedida por médico, com o

consentimento dela) que se encontra em grande sofrimento decorrente de enfermidade, sem perspectiva de melhora.

A eutanásia[4] implica o emprego de meios, por terceiros ou pelo próprio enfermo, de abreviar-lhe a vida. Já a atitude

omissiva, de se proceder a uma não realização de ação que teria indicação terapêutica é chamada de ortotanásia (eutanásia passiva)

A distanásia pratica-se através de meios de se prolongar ao máximo a qualidade de vida, combatendo a morte a qualquer

custo.

O suicídio assistido é a morte causada pelo próprio paciente, que pode ter sido orientado, auxiliado ou apenas observado

por esse terceiro.

Na eutanásia busca-se eliminar o sofrimento e a agonia do doente; sua prática se dá por razões solidárias, altruístas ou de
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compaixão para com o paciente. As outras classificações, como, por exemplo, eutanásia eugênica e eutanásia econômica, não se

amoldam ao conceito de “boa morte”, identificando-se com as condutas homicidas qualificadas por motivo torpe (art.121, § 2º,

inciso I, do Código Penal Brasileiro).

Atualmente, no Brasil, a eutanásia é punida como crime de homicídio tipificado pelo artigo 121 do Código Penal

Brasileiro (CPB).

A ortotanásia pode ser classificada como crime comissivo por omissão, ou seja, a omissão por parte do profissional de

saúde é o meio pelo qual ele produz o resultado morte, nos termos do artigo 13, § 2º, do CPB. Há, entretanto, posicionamentos que

não consideram a omissão do profissional de saúde como uma omissão relevante, pois se o paciente está acometido por uma doença

grave, crônica e corretamente diagnosticada como incurável, o médico não pode impedir o resultado morte, assim, ele fica excluído

da posição de garante, conforme preceitua o § 2º do artigo 13 do CPB.[5] O suicídio assistido está previsto como crimeno artigo

122, CPB.

Isso significa que, no ordenamento jurídico brasileiro a prática da eutanásia ativa, e da ortotanásia são punidas como

crime de homicídio, concepção que nos remete ao paradigma do Estado Social, em que a vida é considerada um bem jurídico

absoluto e inviolável, desconsiderando-se toda a construção feita acima, que insere a vida não apenas como um direito à sobrevida,

mas como direito à dignidade também.

 

5. O DIREITO DE MORRER: UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIO
 

5.1. A DIFERENCIAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS

 

O ordenamento jurídico brasileiro é composto de normas – comando, mandamento, ordem, o conteúdo que se extrai do

que está escrito – que se subdividem em regras e princípios[6]. Estes são diretrizes interpretativas, traduzem os valores

fundamentais mais genéricos, sendo mais abstratos que as regras e nem sempre são escritos. Aquelas possuem aplicação imediata;

impõem, permitem ou proíbem, disciplinam situações específicas.

Para Branco (2009, p. 318):
Os princípios são determinações para que determinado bem jurídico seja satisfeito e protegido na maior
medida que as circunstâncias permitirem. Daí se dizer que são mandados de otimização, já que impõem
que sejam realizados na máxima extensão possível. Por isso, é factível que um princípio seja aplicado
em graus diferenciados, conforme o caso que o atrai.

 

Diante um caso concreto, se houver antinomia entre as regras, estas se excluem, ou seja, deve-se escolher uma em

detrimento da outra, analisando-se critérios hierárquico – lei superior revoga lei inferior – cronológico – lei posterior revoga a

anterior – e de especialidade – lei especial revoga lei geral.

Se há conflito entre princípios, eles não se excluem como ocorre com as regras, mas sim coexistem, ou seja, deve-se

buscar uma conciliação entre eles.
 
Isso significa que o conflito de regras se dá na dimensão da validade, e o de princípios na dimensão do
peso (ALEXY, 1993b: 89 e 91). E essa idéia de peso significa que o conflito entre princípios será
resolvido tendo em vista uma hierarquização dos mesmos. Não se trata de uma hierarquização tendo-se
em vista o caso concreto, realizada pelo procedimento da ponderação dos princípios envolvidos na
situação. A ponderação, como concebida por Alexy, refere-se a ‘qual dos interesses, abstratamente do
mesmo nível, possui maior peso no caso concreto’ (ALEXY, 1993b: 90). Como já disse, esse
precedência não é absoluta. Ao contrário, trata-se, como entende o autor, de uma precedência
condicionada, cuja determinação ‘consiste em que, tomando-se em conta o caso, indiquem-se as
condições sob as quais um princípio precede a um outro. Sob outras condições, a questão da
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precedência pode ser solucionada inversamente’ (ALEXY, 1193b:92). (GALUPPO, 1998)
 

Para tanto, frente um caso concreto, usa-se o princípio da proporcionalidade, colocando-se pesos nos princípios em

conflito para ver qual deles deve prevalecer.

O princípio da proporcionalidade é usado na para a solução de um caso concreto, no qual o julgador, para se chegar a

uma sentença, deve balancear os bens em disputa, juntamente com os valores e as normas disponíveis no ordenamento jurídico.

“Ao determinar com senso de razoabilidade qual o bem que deve prevalecer, o intérprete harmoniza condições,

eliminando aparentes estados de hierarquia constitucional.” (BULOS, 2009, p. 369).

Luís Roberto Barroso propõe três etapas para a solução de um caso difícil.

Na primeira etapa o intérprete deve destacar no ordenamento jurídico as normas relevantes para a solução do caso,

identificando eventuais conflitos entre elas. Já a segunda consiste em analisar os fatos e suas circunstâncias frente a interação com

os elementos normativos. A terceira fase é a da ponderação na qual apura-se os pesos dos princípios, analisando qual deles deve

prevalecer em detrimento dos demais, chagando-se, então, a uma conclusão.

Diante da flexibilização dos princípios, é possível perceber que eles facilitam à produção da justiça no caso concreto. A

atividade do julgador no momento da decisão será mais complexa, devendo analisar cada caso com base na ponderação de

interesses, bens, valores e normas.

 
O juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da proporcionalidade, que exige que o
sacrifício de um direito seja útil para a solução do problema, que não haja outro meio menos danoso
para atingir o resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, isto é, que o ônus imposto
ao sacrificado não sobreleve o beneficio que se pretende obter com a solução. (BRANCO, 2009, p.
318)

 

Pelo princípio da proporcionalidade o julgador deve solucionar o caso e tentar avaliar qual interesse deverá prevalecer

diante a colisão de dois direitos fundamentais individuais.

Assim, a colisão entre princípios deve ser resolvida na dimensão do valor que cada um possui, avaliando-se se há uma

saída alternativa para a solução do caso em concreto, ou tentar ponderar a relevância de cada princípio frente a sociedade atual e o

indivíduo titular do direito. Vale lembrar ainda que toda decisão dada pelo julgador deve ser devidamente fundamentada e

argumentada.

 

5.2. A COLISÃO ENTRE AS REGRAS DO CÓDIGO PENAL E O PRINCÍPIO DA VIDA DIGNA

 

A possibilidade de uma decisão judicial legítima autorizadora da “boa morte” de um paciente terminal decorre do fato de

se considerar que, na ponderação entre os direitos à vida e à dignidade, não se deve sacrificar um pelo outro. Portanto, este trabalho

donsidera que inexiste conduta criminosa na prática da eutanásia no atual contexto democrático.

Como já dito, o atual Código Penal Brasileiro pune a prática da eutanásia em face do crime de homicídio com o intuito

de tutelar o bem jurídico vida. No entanto, com a instituição do Estado de Direito Democrático (artigo 1º, caput, CF/88), o direito à

vida ganhou um predicado, qual seja, a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF/88). Sendo assim, o bem jurídico a ser

tutelado no marco teórico democrático é a vida digna.

Sob esse ponto de vista, a eutanásia, como respeito à vontade do paciente terminal e em profunda agonia, não lesa

qualquer bem jurídico constitucionalmente garantido. Ao contrário, dela decorre a afirmação e do direito de colocar fim à

indignidade da vida que deve ser considerada plena somente durante o tempo em que pode ser exercida com dignidade.
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5.3. A RESOLUÇÃO DO CONFLITO A PARTIR DA NOÇÃO DE RENÚNCIA A DIREITO FUNDAMENTAL

 

Parte da doutrina brasileira aduz que os direitos fundamentais não podem ser renunciados, como já visto em item

anterior. Todavia, atualmente é possível perceber uma nova reflexão acerca da renunciabilidade de tais direitos uma vez que não são

mais tidos como inderrogáveis.

Renúncia é o abandono ou a desistência voluntária que se tem de um direito sobre alguma coisa. O titular do direito deixa

de usá-lo ou informa que não quer mais utilizá-lo.

Marchetto (2007) faz um estudo sobre este assunto e informa que a renúncia pode ocorrer de diversas maneiras e varia de

acordo com uma situação específica. Esclarece, quanto à natureza jurídica, que o bem objeto da renúncia pode se referir à

titularidade ou ao exercício desse direito. Ou seja, o Estado garante ao indivíduo a titularidade de um direito fundamental e cabe a

este decidir sobre o exercício ou não do direito. Por outro lado, há entendimento de que pode haver tanto a renúncia da titularidade

– que representaria o poder máximo de disposição – bem como o exercício do direito.

 
Então, é muito importante perceber a existência da distinção em estudo, até porque na renúncia ao
mero exercício do direito fundamental há apenas uma limitação da capacidade jurídica de invocar as
faculdades ou poderes que integram o direito em questão, ficando preservada a titularidade de tal
direito, o que permite que o seu titular possa eventualmente revogar a declaração de renúncia,
retomando integralmente a capacidade de exercício do direito fundamental. Quando se renuncia à
titularidade do direito, por outro lado, há um ato de disposição que não é passível de retratação.
(MARCHETTO, 2007, p. 33)

 

No que tange à extensão material, a renúncia pode ser total ou parcial. Assim o indivíduo pode renunciar parte de um

direito fundamental ou mesmo sua totalidade, lembrando-se sempre que há a possibilidade de revogação da renúncia a qualquer

momento.

Já quanto à extensão temporal, a renúncia pode ou não ter um prazo determinado para durar. O indivíduo portador do

direito fundamental estabelece por quanto tempo irá durar sua renúncia ou se ela será ilimitada.

 Cabe destacar o que se já salientou anteriormente sobre o paradigma democrático. Nesse marco teórico, cabe ao

indivíduo, posto que já é titular de direitos, decidir se deseja ou não exercê-los de acordo com sua autonomia da vontade. O ente

público não deve intervir nesta seara íntima do cidadão, desde que a decisão não acarrete prejuízo à terceiros.

A autonomia da vontade é definida por Marmelstein (2008, p. 439) como “a faculdade que o indivíduo possui para tomar

decisões na sua esfera particular de acordo com seus próprios interesses e preferências.” Dessa forma, nas relações jurídicas a

pessoa possui capacidade de fazer opções e de escolher o que melhor lhe aprouver.

A autonomia da vontade está intimamente ligada à autodeterminação individual, ao direito de liberdade do indivíduo de

fazer suas escolhas disposto no artigo 5º, caput, da Lei Maior de 1988, bem como à dignidade da pessoa humana.

Sobre a dignidade humana, Piovesan (2006, p. 28) expõe:

 
Considerando que toda a Constituição há de ser compreendida como unidade e como sistema que
privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da
dignidade humana como valor essencial, que lhe dá unidade de sentido. Isto é, o valor da dignidade
humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma feição particular.

 

Uma vez que a dignidade humana informa toda a ordem constitucional brasileira, e considerando a renúncia como

exercício de um direito, negá-la a um indivíduo é uma forma de ofensa ao Texto Constitucional e assim ao Estado Democrático de
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Direito.

Vale destacar ainda que a renúncia só pode ser aceita se o titular de tal direito estiver em pleno gozo de suas capacidades

mentais. Do contrário, ela não deverá ser permitida uma vez que se ofenderá a própria dignidade humana.

A discussão sobre a possibilidade de renúncia ou não de um direito fundamental vai recair na esfera dos valores. De um

lado estará a autonomia da vontade do indivíduo juntamente com a dignidade humana e, do outro, o direito fundamental tutelado

pelo poder público. Importante frisar que a solução para o caso concreto deve dar-se conforme a ponderação de princípios.

No caso específico da eutanásia tem-se de um lado a liberdade do indivíduo de não mais querer viver diante o estado

lastimável em que se encontra e, do outro o direito à vida. Cabe ressaltar que a vida também não pode mais ser entendida somente

em seu aspecto biológico, mas também no sentido de uma vida digna, com liberdade de escolha e autonomia da vontade.

Diante disso, há a necessidade de uma reflexão acerca de tais direitos fundamentais frente a possibilidade de renunciá-los

em ambos os casos. Cabe somente ao indivíduo por ser titular do direito à vida tomar sua decisão não devendo, pois, o Estado ou

terceiro intervir em tal escolha. O próprio cidadão exerce o seu direito de liberdade de escolha, mesmo que implique o resultado

morte.

Analisando o direito à vida versus a autonomia da vontade, como acrescenta Marmelstein (2008, p. 447) a vida pode até

parecer mais importante, contudo no caso de uma pessoa que já perdeu a vontade de viver e considera que sua vida não seja digna, a

ponderação dos valores está bem equilibrada e tão somente sobre aquele indivíduo que pode recair o poder de escolha entre viver e

morrer, e não ao Estado.

Assim, o indivíduo possui o poder de disposição de um direito fundamental e a sua vontade e seus reais interesses devem

ser levados em consideração para a solução do caso concreto. A renúncia deve ser vista como exercício de um direito fundamental

amparada pela dignidade humana e pelo princípio da autonomia da vontade.

 

6 CONCLUSÃO
 

A partir do exposto, pode-se entender que a prática da eutanásia é juridicamente possível no contexto democrático

constitucionalizado, pois ela decorre do direito à vida digna do paciente terminal e em profunda agonia. 

Se uma pessoa não mais consegue usufruir dos seus direitos fundamentais em decorrência da falta de capacidade

decorrente de uma doença incurável, tem ela o direitos por pôr fim a seus sofrimento.

No atual paradigma jurídico, a proibição e punição da prática da eutanásia em face do crime de homicídio (artigo 121, do

CPB) não mais pode se manter, já que, por tudo que já foi dito acima o direito à vida só legitima sua proteção, enquanto possa ser

exercido pelo seu titular de forma digna e plena.

A renúncia a uma vida de sofrimento e indignidade deve ser, pois, admitida ao titular do direito fundamental, cabendo

somente a ele fazer a sua escolha, sem a intervenção do poder público na sua decisão.

Assim, os direitos fundamentais não podem mais ser tidos como absolutos, inderrogáveis diante o surgimento de casos do

dia-a-dia no qual a pessoa age amparada pela liberdade de escolha e autonomia da vontade. A renunciabilidade deve ser vista como

o exercício de direito e negá-la é ofender a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal e assim o próprio Estado

Democrático de Direito.
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[1]  Segundo Menelick de Carvalho, apud Sá (p. 27):  “O conceito de paradigma (...)  vem da filosofia da ciência de Thomas Kuhn. Tal noção apresenta um duplo
aspecto. Por um lado, possibilita explicar o desenvolvimento científico como um processo que se verifica mediante rupturas, através da tematização e explicitação de
aspectos centrais dos grandes esquemas gerais de pré-compreensões e visões-de-mundo, consubstanciados no pano-de-fundo naturalizado de silêncio assentado na
gramática das práticas sociais, que a um só tempo tornam possível a linguagem, a comunicação, e limitam ou condicionam o nosso agir e a nossa percepção de nós
mesmos e do mundo. Por outro lado, também padece de óbvias simplificações, que só são válidas na medida em que permitem que se apresentem essas grades
seletivas gerais pressupostas nas visões de mundo prevalentes e tendencialmente hegmônicas em determinadas sociedades por certos períodos de tempo e em contextos
determinados”.
[2]  “O termo eutanásia foi criado no século XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon.  Deriva do grego eu (boa), thanatos (morte), podendo ser traduzido como ‘boa
morte’,  morte apropriada’, morte piedosa,  morte benéfica, fácil, crime caritativo, ou simplesmente, direito de matar.” (SÁ, 2009, p. 38). O tema será tratado em tópico
seguinte.
[3]  “Enquanto etimologicamente o termo identidade se refere mais propriamente à substância dos entes,  o termo igualdade se refere mais propriamente à relação que
estabelecem entre si.  Dois seres idênticos são necessariamente iguais, mas nem todos os seres iguais são idênticos. Daí ser possível que dois seres iguais possam ter
diferenças entre si” (GALUPPO, 2002, p. 215).
[4] No âmbito desse trabalho considera-se eutanásia apenas a ação de morte realizada com o consentimento do paciente terminal ou
em estado vegetativo, seja por vontade expressa ou presumida, que está acometido por doença grave, crônica e incurável,
corretamente diagnosticada, praticada por profissional de saúde que lhe assiste.   
[5] Nesse sentido a Resolução 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina, autoriza a ortotanásia. Entretanto, não tem força
jurídica para impedir a responsabilização penal dos médicos que praticarem o procedimento. Portanto, continua sendo considerada
homicídio.
[6]  Existem diversas teorias que se destinam a explicar o que são princípios. O presente artigo toma por certa aquela que se verte no sentido de princípios são
normas  de um sistema.
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DIREITO, VIOLÊNCIA E CONSTITUIÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DO SENTIDO
PERFORMATIVO DO PROJETO CONSTITUINTE

LAW, VIOLENCE AND CONSTITUTION: REFLECTIONS FROM THE PERFORMATIVE MEANING OF
THE CONTITUENT PROJECT

Ricardo Machado Lourenço Filho

RESUMO
Numa perspectiva dinâmica, a constituição e o poder constituinte tem algo de potência, de um
contínuo vir a ser. É possível falar em processo de constituição, no constituir da própria
sociedade. A proposta deste artigo é exatamente refletir sobre esse processo, considerando a
violência que está na base do direito e do poder constituinte que põe (ou impõe) a constituição.
É necessário desvendar as relações entre direito e violência, mostrando como essa é, em última
análise, constitutiva daquele. O caráter violento do direito está presente, ainda, na
potencialidade do poder constituinte. Para Antonio Negri, a radicalidade do poder constituinte é
expressa na forma da violência. A potencialidade desse poder seria, entretanto, restringida,
controlada e, em verdade, reduzida, por meio da constituição. Tal perspectiva deve ser
problematizada, porém, a partir das possibilidades abertas pelo que se pode chamar forma
constitucional, entre elas, democracia, separação de poderes e garantia aos direitos
fundamentais. Abre-se o caminho, então, para se pensar o processo de constituição a partir do
seu sentido performativo. A conclusão alcançada é a de que o sentido do ato constituinte se
lança no futuro, como um projeto (constitucional) que pretende constituir na sociedade uma
prática concreta e efetiva de direitos e liberdades fundamentais que permeia e “amarra”,
vinculando, ligando, as gerações passadas, presentes e futuras.
PALAVRAS-CHAVES: direito; violência; direitos fundamentais; poder constituinte; forma
constitucional;

ABSTRACT
In a dynamic perspective, the constitution and the constituent power has something of potency,
a continuous becoming. You can talk about the process of constitution, the constitution of
society itself. The purpose of this paper is to accurately reflect on this process, considereing the
violence that underpins the law and the constituent power that puts (or impose) the
constitution. It is necessary to unravel the relationships between law and violence, showing how
this is ultimately constitutive of that. The violent character of law is also on the potential of the
constituent power. For Antonio Negri, the radicalism of the constituent power is expressed in the
form of violence. The capability of this power would, however, be restricted, controlled and, in
fact, reduced by the constitution. This must be questioned, nevertheless, from the possibilities
opened up by what may be called the constitutional form, among them, democracy, separation
of powers and guarantee of fundamental rights. This opens the way, then, to think the
constitution process from its performative sense. The conclusion reached is that the meaning of
the constituent act is cast into the future as a (constitutional) project that aims to offer society a
concrete and effective practice of fundamental rights and freedoms that permeates and
“strings”, linking past, present and future generations.
KEYWORDS: law; violence; fundamental rights; constituent power; constitutional form;

Introdução

 

Entre as diversas propostas de alteração da Constituição de 1988 que tramitam no Congresso
Nacional está a PEC 341/2009, que pretende efetuar uma espécie de enxugamento do texto
constitucional. Para o seu autor, o Deputado Régis de Oliveira (PSC/SP), "o que fundamenta a
busca da inserção de uma norma na constituição é o medo de qualquer alteração posterior".[1]
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Em seguida, o Deputado discorre sobre instituições e grupos que teriam pretendido a inserção
de direitos e garantias no texto constitucional como forma de impedir a alteração de sua posição
na sociedade.[2] E a previsão constitucional de determinada questão tornaria inúteis posteriores
discussões políticas, como conclui o Deputado: "o que deve ser evolução natural da sociedade,
que é própria para absorção de suas divergências, passa a ser disciplina constitucional, o que
torna estéreis as discussões políticas, para inclusão social. Tudo é de ser levado à constituição, o
que é, no mínimo, patético".[3]

Claramente, a PEC 341/2009 se vale da distinção - ultrapassada - entre constituição formal e
constituição material para, então, definir o que seja o conteúdo essencialmente constitucional. A
argumentação não é simplória, embora questionável por diversos aspectos. O autor da proposta
deixa explícita sua concepção, por exemplo, sobre a constituição e o poder constituinte. Isso
merece um exame específico.

De acordo com a justificativa da PEC, "a constituição (...) retrata a realidade vivida em
determinada época da sociedade. É fruto do confronto existente de forma permanente na
sociedade". Interessa destacar aqui a ideia de que a constituição nasceria do confronto existente
na sociedade. Essa ideia de confronto vai aparecer de certa forma também na perspectiva do
autor com relação ao poder constituinte.

Nos termos da justificativa da proposta, o poder constituinte "envolve uma luta sub-reptícia dos
interesses existentes na sociedade. Classes, corporações, interesses econômicos, interpretações
religiosas, ideologias e tendências amalgamam-se para dar nascimento a um texto, que
representa uma solução possível das divergências. Fácil constatar, pois, que a constituição é
produto de conflito". Em seguida, vem uma ideia que corresponde exatamente ao
desdobramento do conflito, da luta: "os interesses dominantes colocam os mais variados direitos
em seu conteúdo [da constituição], impondo-se aos demais segmentos existentes naquele exato
instante". Em outro trecho, isso fica mais evidente: "a Constituição de um país deve ser um
pacto de dominação-sujeição, representando o equilíbrio das forças políticas existentes em
determinado momento histórico".[4]

Não há dúvida de que a constituição não representa uma mera solução possível para as
divergências da sociedade em um determinado momento. Pelo contrário, a constituição abre as
portas para o conflito - e não há nada de negativo nisso. E o locus desse conflito é exatamente
a esfera pública. Daí porque, diferentemente do que sugere a justificativa da PEC 341/2009, a
inserção de determinado tema na constituição está longe de inviabilizar as discussões políticas.
De acordo com Menelick de Carvalho Netto, "a virtude de uma Constituição democrática é que
ela não permite mecanismos que instituem uma paz de cemitério. Ela precisamente remete à
discussão pública os problemas para que possamos, de maneira constante e reflexiva, rever
antigos usos e tradições".[5]

Não obstante, além da discussão relativa aos conflitos que são colocados por uma constituição, é
interessante refletir sobre o papel do conflito na base do direito e, por conseguinte, também da
constituição. É óbvio que na promulgação de uma carta constitucional, ou na edição de qualquer
lei, que sejam precedidas por um mínimo de discussão poderão ser vistos confrontos diretos de
interesses concretos, isto é, pretensões concretas, de grupos específicos, em disputa.
Provavelmente tenha sido isso o que a justificativa da PEC 341/2009 teve em vista quando
referiu a conflito e, posteriormente, a dominação-sujeição.

E da própria ideia de uma constituição democrática resulta inegável a conseqüência de que a
constituição jamais estabelece uma relação de dominação-sujeição na sociedade, pois, do
contrário, não é constituição, muito menos democrática.[6] Talvez seja melhor falar em
imposição, numa perspectiva dinâmica. Isso porque a constituição e o poder (constituinte) que a
coloca tem, ambos, certa potência, um contínuo vir a ser. A constituição e o poder (constituinte)
impõem algo - no mínimo, o respeito aos direitos fundamentais e aos princípios de igualdade e
de liberdade. Em termos dinâmicos, tem-se o processo de constituição, o constituir a sociedade.
A constituição se faz lei, se faz direito, se faz normativa para constituir a sociedade, fundada,
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por sua vez, na igual consideração e respeito por todos seus integrantes, o que está relacionado
com a própria garantia dos direitos fundamentais. Uma indagação possível diz respeito
justamente ao que está na base desse processo de constituição, de constituir a sociedade. Disso
decorrem duas necessidades: pensar o poder constituinte e pensar a forma constitucional.

A ideia de conflito norteará aqui a reflexão proposta, porém com outra roupagem. A noção de
conflito, confronto, luta dará lugar à de violência. A proposta deste ensaio é, portanto, uma
reflexão geral sobre a relação entre direito e violência e, especificamente, sobre a violência que
está na base do direito, do poder constituinte e, de alguma forma, também da constituição; ou
seja, a violência que põe, funda o direito e a constituição. Em última análise, como veremos, é
necessário pensar o próprio sentido do projeto constituinte.

 

A violência na base do direito

 

Walter Benjamin, escrevendo nas primeiras décadas do século XX sobre as relações entre direito,
justiça e violência, propõe uma distinção entre os tipos de violência, de acordo com os fins a
serem perseguidos por meio dela. Segundo ele, se esses fins contarem com um reconhecimento
histórico geral serão denominados "jurídicos" (ou seja, conformes ao direito); do contrário, serão
"fins naturais". Benjamin observa, no contexto europeu, uma tendência à rejeição de fins
naturais dos indivíduos sempre que esses fins possam ser buscados de forma mais otimizada por
meio da violência. Para limitar esses fins naturais, o direito tenta erigir fins jurídicos, que, por
sua vez, podem ser alcançados tão somente por meio da força do direito. Em última análise, "o
direito apreende a violência nas mãos dos indivíduos como um perigo à ordem legal" (e não
meramente a seus fins).[7]

O sentimento de perigo, ou, ainda, de ameaça, é mais evidente, segundo Benjamin, onde o
recurso à violência é admitido, como é o caso dos conflitos trabalhistas e, em particular, da
greve. A propósito, Benjamin faz uma afirmação impactante: "o direito de greve é o direito de
usar a violência para impor determinados propósitos". Para os trabalhadores, a greve
corresponde então ao direito de usar a força para alcançar certos fins.[8] O direito à violência,
ao uso da força, é com freqüência apreendido, porém, como uma ameaça. Isso é demonstrado
em situações como a de uma greve geral, em que o Estado sinaliza que se trata de uma má-
interpretação da intenção originária que reconhecera o direito de greve. Não por acaso, a greve
é constantemente apreendida como uma "perturbação da ordem". Como indica ainda Benjamin,
o Estado teme a violência capaz de alterar situações jurídicas, ou seja, o exercício da greve
como "violência fundadora do direito".[9]

O texto de Benjamin permite desenvolver uma ideia crucial em relação à greve: ela corresponde
a um instrumento de pressão social e, dessa forma, meio de veiculação de pretensões, que
podem se voltar inclusive à alteração do direito. Na verdade, o direito de greve encerra um
direito ao direito. Ao fazer com que a empresa deixe de funcionar, os trabalhadores forçam a
produção de direitos.[10] Por conseguinte, a greve tem, ou pretende ter, assim, força de lei.

É exatamente essa a conotação que lhe confere Jacques Derrida. Ao se debruçar sobre o texto
referido acima, de Walter Benjamin, Derrida desenvolve o aspecto fundamental da greve: trata-
se de um direito à violência.[11] Entretanto, a expressão "violência" é utilizada aqui em um
sentido muito específico. Derrida alerta que o título original do ensaio de Benjamin - Zur Kritik
der Gewalt - deve ser interpretado com cautela. Isso porque a melhor tradução do alemão
Gewalt não é violência, como costumeiramente se utiliza. Na verdade, Gewalt "pode significar
também o domínio ou a soberania do poder legal, a autoridade autorizante ou autorizada: a
força de lei".[12]

Benjamin nos fala de dois tipos de violência: a que funda o direito e a que o conserva.[13] A
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greve seria uma manifestação da primeira, isto é, da violência fundadora do direito, aquela que
tem ou pretende ter força de lei, como apontado por Derrida. O direito de greve corresponde,
portanto, a um "direito ao direito", ou seja, um direito a modificar ou legitimar determinadas
relações de direito. É justamente nesse aspecto que a greve pode ser vista pelo Estado como
uma ameaça. Para Benjamin, o Estado teme a modificação de situações jurídicas por meio da
greve, que, não obstante, é reconhecida como direito. Trata-se de uma ameaça interna ao
próprio direito.[14]

Ao mesmo tempo em que tem essa característica de força de lei, de luta pela conquista do
direito, a greve representa a interrupção dos trabalhos como forma de resistência política e
social.[15] O ato ou a intenção de interromper o tempo e a história, pela paralisação da
dinâmica de produção capitalista, é o que caracteriza a potencialidade da greve de construção
de direitos, de força de lei, de pressão social relativamente a determinadas pretensões. A greve
cria - ou tem o potencial de criar - algo novo. É o potencial criador expresso a partir de uma
decisão radical, reconhecida, entretanto, como direito. Jeanne Marie Gagnebin, referindo-se à
ideia de greve geral desenvolvida por Walter Benjamin, observa que se trata de

 

uma figura radical da interrupção como resistência à engrenagem política e social; aqui também,
somente a tentativa de parar o tempo pode permitir a uma outra história vir à tona, a uma
esperança de ser resguardada em vez de soçobrar na aceleração imposta pela produção
capitalista. A greve geral pára a produção, assim como os relógios em que revolucionários
atiram; é o mesmo gesto de interrupção do tempo, de quebra da continuidade histórica.[16]

 

A violência fundadora do direito também se mostra presente após o término de uma guerra, em
que Benjamin observa a necessidade de uma cerimônia de paz. E isso indica exatamente a
sanção decorrente da vitória: as novas relações estabelecidas devem ser reconhecidas como
novo "direito".[17]

Benjamin constata que essa violência fundadora se expressa ainda na autoridade policial. Aqui,
entretanto, se constata os dois tipos de violência: a que funda e a que conserva o direito. Para
Benjamin, embora se verifique, na autoridade policial, a violência como meio para fins jurídicos,
é-lhe reconhecida a faculdade de estabelecer esses fins, dentro de limites bastante amplos. A
violência policial é fundadora do direito na medida em que sua função característica é a
afirmação da pretensão jurídica de qualquer decreto (é possível ver isso, por exemplo, na
presunção de legitimidade e na prerrogativa de auto-executoriedade que cercam os atos da
Administração Pública); contudo, é também conservadora do direito, uma vez que está à
disposição dos fins jurídicos assim determinados. E prossegue: "o 'direito' da polícia indica
sobretudo o ponto em que o Estado, por impotência ou pelas determinações imanentes a cada
ordem legal, não pode garantir por meio dessa ordem os fins empíricos que ele deseja alcançar
a qualquer custo. Por conseguinte, a polícia intervém 'por razões de segurança' em inúmeros
casos em que não existe uma clara situação de direito".[18]

Derrida acrescenta que a ausência de limite da polícia moderna decorre da circunstância de que
a polícia é o Estado, é o espectro desse último, e que, a rigor, não se pode atacá-la sem que
isso seja uma declaração de guerra à própria ordem da res publica. Como esclarece o autor: "a
polícia já não se contenta, hoje, em aplicar a lei pela força (enforce) e, portanto, em conservá-
la; ela a inventa, ela publica decretos, ela intervém cada vez que a situação jurídica não é
suficientemente clara para garantir a segurança. Isto é, hoje, quase o tempo todo. Ela é a força
de lei, ela tem força de lei".[19]

Para Benjamin, a violência fundadora do direito cumpre uma dupla função. A violência cria o
direito, o que corresponde também à criação de poder. Esse último nasce, portanto, intimamente
vinculado à violência. Em outras palavras:
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A função da violência na fundação do direito é, efetivamente, dupla no sentido de que a
fundação do direito persegue, como seu fim, com a violência como meio, o que é instaurado
como direito, entretanto, o direito, uma vez estabelecido, não abandona a violência; pelo
contrário, agora a utiliza em sentido estrito, ou seja, imediatamente, violência fundadora do
direito, à medida em que instaura como direito, com o nome de poder, não um fim imune e
independente da violência, senão íntima e necessariamente ligado a ela. Fundação do direito é
criação de poder e, nessa medida, um ato de imediata manifestação de violência. Justiça é o
princípio de toda instauração divina de fins; poder, o princípio de toda instauração mítica do
direito.[20]

 

Derrida aponta ainda que a violência fundadora do direito suspende, interrompe, o direito
existente para criar outro. Abre-se, então, um abismo para o surgimento de uma nova lei, um
novo direito. E a inteligibilidade ou interpretabilidade dessa lei será produzida apenas no futuro:

 

a ordem da inteligibilidade depende, por sua vez, da ordem instaurada que ela serve para
interpretar. Essa legibilidade será, pois, tão pouco neutra quanto não violenta. Uma revolução
'bem-sucedida', a fundação de um Estado 'bem-sucedida' produzirá a posteriori aquilo que ela
estava destinada de antemão a produzir, isto é, modelos interpretativos próprios para serem
lidos retroativamente, para dar sentido, necessidade e sobretudo legitimidade à violência que
produziu, entre outros, o modelo interpretativo em questão, isto é, o círculo de sua
autolegitimação.[21]

 

Benjamin e Derrida põem em evidência a violência na base do direito, a violência que cria o
direito. O ato de violência, que pode ser compreendido como o ato da autoridade autorizada a
pôr o direito, está presente, portanto, na própria fundação do direito. Com a criação do direito
vem, em seguida, a criação do poder, intimamente vinculado, de novo, com a violência. A partir
daí é possível questionar se essa criação violenta do direito não estaria presente também no
evento constituinte, ou seja, no exercício do poder constituinte. Para examinar esse problema, a
partir, portanto, da relação entre violência e poder constituinte, podemos recorrer ao
pensamento de Antonio Negri.

 

A violência como expressão do poder constituinte

 

Antonio Negri desenvolve uma concepção peculiar de poder constituinte. O autor parte da
constatação de que se trata de um conceito em crise. Ele identifica o poder constituinte com o
próprio conceito de política e vai correlacioná-lo diretamente com a democracia. Para Negri, o
poder constituinte resiste à constitucionalização tal como a democracia também o faz. O
constitucionalismo impõe limites ao poder constituinte, aprisiona-o, encerra-o pelo mecanismo
jurídico da constituição. Negri procura, então, identificar no poder constituinte "o signo de uma
expressão radical da vontade democrática" da multidão, que, ao ingressar no sistema político,
debilitou o próprio constitucionalismo.[22]

Negri desenvolve a máxima potencialidade do poder constituinte. Ele tenta radicalizar o conceito
e suas possibilidades. É uma força irresistível, capaz de romper com tudo existente para iniciar
algo novo. O vínculo com a democracia é evidente:
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O paradigma do poder constituinte (...) é aquele de uma força que irrompe, quebra, interrompe,
desfaz todo equilíbrio preexistente e toda continuidade possível. O poder constituinte está ligado
à idéia de democracia, concebida como poder absoluto. Portanto, o conceito de poder
constituinte, compreendido como força que irrompe e se faz expansiva, é um conceito ligado à
pré-constituição da totalidade democrática.[23]

 

Essa concepção do poder constituinte entra em conflito direto com o constitucionalismo - e o
autor parte aqui da contradição entre constitucionalismo e democracia. Isso exatamente porque
o constitucionalismo conduz à fixação de limites ao poder constituinte (e à própria democracia).
Para Negri, "a pretensão do constitucionalismo em regular juridicamente o poder constituinte
não é estúpida apenas porque quer - e quando quer - dividi-lo; ela o é sobretudo quando quer
bloquear sua temporalidade constitutiva".[24] Enquanto o constitucionalismo possui uma
referência permanente ao passado, o poder constituinte volta-se para o tempo futuro, é, na
verdade, uma aceleração extraordinária do tempo. Por conseguinte, o poder constituinte vincula-
se ao conceito de revolução. A conseqüência disso é que o poder constituinte é a própria
expressão da revolução democrática.[25]

Identifica-se no pensamento de Negri a definição do poder constituinte como ausente de
amarras, determinações, pressupostos. É a potência que se expande e permite, com essa
expansão, esgarçar o exercício da liberdade. O poder constituinte não se esgota no poder de seu
titular (inclusive a multidão). Ele permanece aberto, como potência (enquanto a pretensão do
constitucionalismo é exatamente a de fechá-lo). É o vazio decorrente da ausência de
determinações que vai dar o sentido constitutivo do poder constituinte. Essa é ainda a base da
práxis democrática.[26]

Entretanto, como se apresenta o ato constitutivo que caracteriza o poder constituinte? O que
está presente nesse ato? Para Negri, estão presentes a resistência e o desejo, a pulsão ética e a
paixão construtiva, ou, ainda, o desejo da comunidade, o sentido da insuficiência do que existe.
Nas palavras do autor, "o poder constituinte é desmedido, sua única medida é a ilimitação da
multidão, a versatilidade absoluta das suas relações, das inter-relações potentes e constitutivas
que compõem o seu conceito e determinam a sua dinâmica real".[27] É necessário, portanto,
compreender o poder constituinte em sua produtividade originária, o que implica conectá-lo com
a ideia de revolução (que, a sua vez, especialmente a partir de 1789, torna-se característica
inerente à atividade humana de transformação). E a própria constituição pode ser concebida
apenas nesse contexto:

 

(...) a relação entre revolução e direito, entre revolução e constituição, torna-se um continuum
no qual o acréscimo racional é representado pela revolução. O direito e a constituição seguem o
poder constituinte - é ele que dá racionalidade e forma ao direito. O poder constituinte
manifesta-se como expansão revolucionária da capacidade humana de construir a história, como
ato fundamental de inovação e, portanto, como procedimento absoluto. O processo
desencadeado pelo poder constituinte não se detém. Não se trata de limitar o poder constituinte,
mas de torná-lo ilimitado. O único conceito possível de constituição é o de revolução: poder
constituinte concebido como procedimento absoluto e ilimitado.[28]

 

É importante esclarecer que a força criativa do poder constituinte, inclusive quando apontada
como expressão radical da vontade democrática da multidão, não conduz a uma perspectiva
uniformizadora. Pelo contrário, a abertura, a ausência, o vazio próprio do poder constituinte
rompe com a uniformidade. A sua potência construtiva e criativa volta-se, então, para a
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diversidade. Essa diversidade, por sua vez, é expressa pelas várias singularidades que compõem
a multidão.[29] A articulação das infinitas singularidades dá-se a partir da ideia de cooperação,
que, para Negri, "é a pulsação viva e produtiva da multitudo". E complementa: "cooperação é
inovação, é riqueza, é a base daquele surplus criador que define a expressão da multidão".[30]

A potência da multidão, composta por tais singularidades cooperantes, corresponde à própria
política, que pode ser definida apenas a partir do conceito de poder constituinte. Esse último é,
portanto, "a própria definição de política".[31]

Negri investiga duas experiências históricas fundamentais para a ideia de poder constituinte (e
ainda que não o queira, também para o constitucionalismo), isto é, as revoluções burguesas
norte-americana e francesa. Para os objetivos do presente ensaio, é valioso o exame das
reflexões sobre o caso norte-americano.

Para Negri, na experiência histórica norte-americana, o poder constituinte e a constituição tem
por horizonte a expansão no espaço. O cidadão político se apropria do espaço, organizando-o e
garantindo, em última análise, a própria constituição de uma nação. Essa dimensão espacial vai
dar o tom da liberdade, isto é, uma liberdade que tem fundamento na atividade de apropriação,
na propriedade, na expansão colonizadora. Nas palavras de Negri, "o espaço funda o poder
porque é concebido como apropriação, como expansividade, como 'fronteira' da liberdade, em
suma: lugar em que a potência dos cidadãos se faz poder, síntese de uma atividade positiva
proposta a cada cidadão como lugar de poder. O espaço é o destino da liberdade americana e,
ao mesmo tempo, seu retorno às origens: nova Canaâ, Wilderness, uma 'primeira' natureza
sobre a qual pode ser forjada uma 'segunda' natureza - a liberdade americana".[32] É esse
fundamento espacial que vai dar origem ao poder constituinte norte-americano. A dimensão
fundadora do poder constituinte se estende pelo espaço, percorrendo-o, reiventando-o.

O processo constituinte das colônias será identificado por Negri em um instante temporalmente
determinado. Diferentemente do que se poderia supor, o marco do poder constituinte não é o
período que se segue à Declaração de Independência, e sim os dois anos anteriores. É nesse
contexto que se pode observar a dinâmica do poder constituinte, a radicalização do espírito
constituinte, a própria democracia radical.[33] E aqui os resultados produzidos por essa força
criadora são irreversíveis, as determinações, inovadoras. Como esclarece Negri:

 

O espírito constituinte é, acima de tudo, radical. Tenham sido religiosas ou sociais as suas
origens, a revolução é o motor do poder constituinte. Nele, as questões políticas e sociais,
religiosas e jurídicas imbricam-se para produzir uma inovação total. Todas as relações são
postas em discussão, tudo é profundamente abalado. (...) Trata-se fundamentalmente da
ruptura da hierarquia do poder existente, da ordem social antiga e, ao mesmo tempo, da
estruturação do processo revolucionário como processo de constituição de uma nova
subjetividade. Tais são a juventude e a essência da política.[34]

 

Fica evidente outra vez o vínculo estreito que Antonio Negri propõe entre poder constituinte e
revolução, além, é claro, da perspectiva de se tratar de um poder, de uma potência, que detém
uma força criadora radical, capaz de constituir uma nova subjetividade, novas ordens, novas
organizações, uma nova nação. E o caráter inovador do poder constituinte se expressa também
sob a forma da resistência armada, em outras palavras, sob a forma da violência. Essa decorre
exatamente de uma decisão radical, e é essa radicalidade que caracteriza o ato como
constituinte. Para Negri:

 

O 'povo em armas' não é somente uma façanha de organização militar, mas representa,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6683



igualmente, o advento de uma nova ordem constitucional. O recrutamento das milícias pelas
colônias é um ato de 'poder constituinte'. Imprevisível, inesperado e repentino, o processo de
contestação e resistência transforma-se em momento de inovação. (...) a inovação irrompe da
radicalidade da decisão - das 'armas', ou melhor, do fato de que a expressão dos interesses está
aberta à alternativa extrema da guerra. Somente ao radicalizar a recusa e tocar o nada é que o
poder constituinte toma forma. De todo modo, o que a radicalidade do dispositivo ativado pela
revolução nos revela é isto: não apenas uma nova forma de Estado, mas constituição de uma
nação. Um espaço novo é oferecido ao mundo, e antes de mais nada, aos seus cidadãos.[35]

 

Analisando o pensamento de Thomas Jefferson, Negri vai pontuar aspecto fundamental sobre o
evento constituinte: "o direito precede a constituição, a autonomia do povo vem antes de sua
formalização. É o Tártaro quem funda a liberdade na experiência de seu próprio direito".[36] O
poder constituinte norte-americano produz novas relações sociais. Ele funda um direito que é
anterior a toda constituição e não demanda tornar-se constituição.

Para Negri, o que ocorre no período posterior à Declaração de Independência, é a assimilação
do poder constituinte pela constituição e a sua transformação em máquina constitucional. A
própria liberdade, concebida como "fronteira", com significado positivo (participação ativa no
governo) adquire, então, um significado negativo, de ação controlada pela lei. O poder
constituinte converte-se em elemento de governo, dependente da própria constituição:

 

O poder constituinte tornou-se um modo da sociedade política: ela é que forma o povo através
da representação, da divisão de poderes, através de todas as engrenagens da máquina
constitucional. O homo politicus é redefinido pela constituição; sem constituição, não há mais
poder constituinte.

(...)

Por conseguinte, o poder constituinte não só é definido pela Constituição, mas é reduzido a um
elemento formal do governo. O fato constituinte originário é confinado à Declaração de
Independência, assumido como um patrimônio e, deste modo, a sua potência só pode ser
interpretada como poder de governo. Sem a Constituição, fora da Constituição, fora da máquina
constitucional e do organismo de governo, não existe poder constituinte.[37]

 

É nesse contexto, caracterizado, ainda, pela composição entre constituição republicana e
federalismo, que o povo será convertido em sociedade política. É interessante observar que a
primeira conseqüência desse processo, indicada por Negri, diz respeito à organização da força.
Examinando os artigos 23/29 do Federalista, o autor constata que as palavras de Hamilton
conduzem de forma ineludível ao reconhecimento de que compete ao poder central a decisão
sobre o uso da força, ou seja, constata-se a recusa à participação ativa dos cidadãos na forma
militar da nova nação. Isso representa a derrocada da posição democrática: "dado que o
monopólio da força física define a soberania em termos tradicionais, aqui também se desfaz a
última ilusão democrática, com a recondução do republicanismo à concepção absolutista de
Estado".[38]

A partir dessa constatação, Negri discorre sobre vários outros aspectos da experiência histórica
norte-americana que vão conduzir à limitação do poder constituinte democrático e,
posteriormente, à sua crise, com a Declaração de Direitos em contraste com a escravidão (o que
vai provocar a ruptura entre o espírito constituinte e a constituição).[39]

As reflexões de Negri, apresentadas até agora, são fundamentais para os objetivos deste ensaio,
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visto que permitem identificar uma perspectiva que coloca a violência como constitutiva do
poder constituinte, o que é demonstrado pela referência do autor à guerra e ao uso da força,
compreendidos como atos constituintes. Além disso, para Negri, o direito é fundado pelo poder
constituinte - que constitui, em última análise, a própria sociedade, ou, no caso norte-americano,
a nação. Esse mesmo poder constituinte dispensa a constituição, que o aprisiona, controla e o
reduz a um elemento de governo.

As observações feitas até aqui conduzem, então, a três indagações: a) é necessária, para uma
sociedade, a constituição ou a forma constitucional?; b) se, como propõe Negri, a força criativa
do poder constituinte consiste na expressão radical da vontade democrática da multidão, vem a
pergunta: é possível controlar a multidão?; e c) se é a radicalidade da violência a essência do
poder constituinte, é possível falar em limites a esse poder? No próximo tópico, será examinada
a primeira indagação, e, no seguinte, as outras duas.

 

As possibilidades da forma constitucional

 

Como visto anteriormente, o poder constituinte, para Antonio Negri, constitui a sociedade, mas
dispensa a constituição. No caso norte-americano, por exemplo, o poder constituinte, ao ser
assimilado pela constituição, foi transformado em máquina constitucional, em elemento de
governo, a depender da própria constituição. O desafio que se impõe é o de pensar: para que
uma constituição?

Instalado o problema, opta-se por uma abordagem voltada para a função que a constituição
exerce. Lança-se mão aqui da perspectiva desenvolvida pela teoria dos sistemas funcionalmente
diferenciados tal como articulada pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann.

De acordo com Luhmann, a constituição é uma aquisição evolutiva da sociedade moderna e
permite o acoplamento estrutural entre direito e política. A expressão "acoplamento estrutural"
deve ser compreendida como a situação em que dois sistemas - no caso, direito e política, mas
bem poderia ser direito e economia, ou, política e economia, por exemplo - especificam de modo
bastante seletivo as possibilidades de "irritação" recíproca. O conceito de "irritação" refere-se à
capacidade de um sistema de influir em seu ambiente, bem como de reagir a eventos
produzidos no ambiente.[40]

A especificação seletiva propiciada pelo acoplamento estrutural entre direito e política significa
que esses sistemas podem se referir um ao outro (ou seja, irritarem-se) tão somente pelos
canais e vínculos estabelecidos pela constituição, isto é, pela forma constitucional. As palavras
de Luhmann esclarecem a implicação do vínculo constitucional entre direito e política:

 

a política, se se guia pelo sucesso de sua ação, não pode renunciar ao arsenal do direito que
deve funcionar juridicamente e de cujo código binário [direito/não-direito] não lhe é permitido se
afastar ou desviar. O direito, mediante uma legislatura politicamente influenciável, adequa-se às
contínuas pressões exercidas pela política e, com isso, conquista de reenviar para o iter político
muitos impulsos para a sua modificação.[41]

 

O êxito desse acoplamento estrutural decorre exatamente da estabilização da forma
constitucional. E isso tem uma conseqüência fundamental para o direito: a constituição permite o
fechamento operativo do sistema e, ao mesmo tempo, a sua re-ligação com a política. O
acoplamento estrutural é relevante para a própria diferenciação (especialização) funcional do
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sistema jurídico.[42] Com efeito, o fechamento operativo implica que o sistema do direito, em
suas operações (isto é, decisões), valha-se apenas de comunicações voltadas para o código
direito/não-direito. O sistema se torna, portanto, "autopoiético": ele se reproduz a partir de seus
próprios elementos, e não de outra forma, ou seja, comunicação jurídica é (re)produzida tão
somente a partir de comunicação jurídica.[43]

Compreende-se, assim, a proposta luhmanniana de que a constituição "é uma reação à
diferenciação entre direito e política, ou (...) à total separação de ambos os sistemas de funções
e à conseqüente necessidade de uma re-ligação entre eles".[44]

Essa descrição oferecida por Luhmann evidencia a função do que se pode chamar forma
constitucional, isto é, o elemento que propicia o acoplamento estrutural entre direito e política,
com todas as implicações decorrentes: democracia, garantia dos direitos fundamentais,
separação de poderes, etc.. Tais possibilidades são, em verdade, essenciais à própria
caracterização do Estado Democrático de Direito:

 

(...) a Constituição do Estado Democrático de Direito institucionaliza tanto o procedimento
eleitoral e a "divisão de poderes" quanto os direitos fundamentais. Aqueles configuram
exigências primariamente políticas, estes, jurídicas. Trata-se, porém, de instituições inseparáveis
na caracterização do Estado Democrático de Direito. Assim é que a eleição como procedimento
político importa o voto como direito fundamental, a "divisão de poderes", o controle jurídico da
política mediante, sobretudo , as garantias fundamentais contra a ilegalidade do poder.

(...) a institucionalização dos direitos fundamentais imuniza a sociedade contra uma simplificação
totalitária incompatível com o caráter hipercomplexo da modernidade.[45]

 

Falta, entretanto, a indagação sobre o conteúdo da forma constitucional. Em outras palavras, a
constituição admite qualquer conteúdo, qualquer substância?

Na história da teoria constitucional, o pensamento de Carl Schmitt pode ser identificado como
uma perspectiva que concebe a forma constitucional como aberta. Ela comporta qualquer
conteúdo desde que fruto da decisão do soberano. A essência da constituição, para Schmitt,
reside nessa decisão.[46] É a decisão que está na origem do Estado e que vai permitir a
unidade e a identidade do povo ao distinguir entre amigo e inimigo. Por conseguinte, "a
essência da política é pura decisão e não racionalidade, vontade e não legalidade".[47] Em
outras palavras, a constituição traduz a decisão política fundamental tomada pelo titular do
poder constituinte, que, enquanto tal, constitui a forma concreta e particular da unidade política
(ou seja, a forma política de ser do povo; novamente, a distinção entre amigo e inimigo).[48]

Além disso, ainda no campo da reflexão sobre o conteúdo constitucional, é bastante conhecida a
abordagem que propõe a distinção entre constituição formal e constituição material. Em um
texto clássico, Rogério Ehrhardt Soares discorre a respeito. Para ele, a constituição em sentido
formal guarda correspondência com um ato fundacional: a lei positiva que organiza o Estado e
define as bases de determinada comunidade política. De outra parte, os princípios fundados na
cultura e na história dessa comunidade vão conduzir à identificação do que ele chama de
constituição em sentido material. Em suas palavras:

 

Acima de cada constituição formal, afirmam-se princípios constitucionais materiais apoiados na
tradição duma certa cultura e demonstrados na sua experiência histórica. Se é certo que não há
unanimidade na pormenorização do elenco desses princípios, a verdade é que não pode deixar
de reconhecer-se que todos decorrem duma ideia central do primado da pessoa.
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São esses princípios que dão sentido e justificação a cada constituição formal. E que, recebidos
ou implícitos em todas elas, aumentam a sua "força normativa" (...)[49]

 

A despeito de eventual importância didática, essa distinção entre constituição formal e material
é, pelo menos, problemática. Como identificar, por exemplo, a constituição material do Brasil, ou
do texto constitucional promulgado em 1988? Além disso, até que ponto é possível separar de
forma tão clara os dois conceitos?

O desenho que Luhmann traça da constituição permite falar em tensão entre forma e conteúdo.
A constituição, enquanto forma, não admite qualquer conteúdo. Isso como uma decorrência da
própria irritação entre os sistemas do direito e da política propiciada pela constituição. Como
mecanismo de acoplamento estrutural, a constituição viabiliza que direito e política refiram-se
reciprocamente tão somente na forma que ela determina. De um lado, a constituição facilita a
irritação entre os sistemas que ocorre tal como ela estabelece; de outro, ela exclui tal
possibilidade quando em desacordo com as normas constitucionais, especialmente quando há
interferência na autopoiésis de um sistema por parte do outro. Disso decorre, para Luhmann, a
exclusão da possibilidade de realização imediata de "máximas políticas como 'pureza racial',
independência nacional, conquista socialista, bem comum".[50]

Embora longo, o seguinte trecho deixa bem clara a reflexão luhmanniana acerca dessa tensão
entre forma e conteúdo:

 

Do conceito de acoplamento estrutural (...) podemos também compreender que os conteúdos
normativos dos textos constitucionais não podem ser arbitrariamente escolhidos. E não porque
as normas procedimentais ocupem um espaço muito importante; com efeito, por meio da
observação dos procedimentos o sistema político pode respeitar o sistema jurídico sem que com
isso deva descuidar das exigências de tipo político. Por isso o postulado da democracia é
traduzido em fatores mediante procedimentos. Essa constatação ensina ainda quão perigosas
são essas normas que refletem exigências políticas de um modo excessivamente direto - por
exemplo, as normas de natureza ideológica nos Estados socialistas ou a predominância dos
interesses de segurança militar no direito constitucional (não escrito) de Israel. Aí precisamente
reside a tentação representada por se buscar facilitar a influência e a adaptação mediante
acoplamento estrutural: na escolha de normas constitucionais tais que permitam ao sistema
jurídico reconhecer a legalidade em quase todas as formas do agir político e que, vice-versa,
toda decisão acerca da constitucionalidade-inconstitucionalidade do sistema político indique
como se deve descrever qualquer tipo de decisão de modo a se encaixar na jurisdição
constitucional. Sobre esse pano-de-fundo, delineiam-se os direitos humanos como formas
dotadas de complexidade suficiente para levarem uma vida jurídica própria; ou delineiam-se
também regras procedimentais (eleitorais, por exemplo) que garantem o papel político dos
interesses de um modo politicamente não direcionável, sem a obrigação política de legitimá-los
como tais em uma hierarquia de valores pré-existentes.[51]

 

É por meio da referência à constituição que direito e política trocarão ainda prestações
recíprocas. Como bem explica Celso Campilongo, a função do sistema jurídico é assegurar
expectativas normativas (isto é, direitos), a partir de uma programação condicional (modelo
"se/então"). A seu turno, à política incumbe tomar decisões coletivamente vinculantes, operando
com programas teleológicos ou finalísticos. Não obstante a necessária distinção entre ambos, os
programas condicionais ou premissas decisórias com as quais opera o direito são estabelecidas
pela política; em contrapartida, os critérios para legitimação das decisões políticas e para a
utilização da violência são estabelecidos pelo direito. [52]
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Além disso, a referência comum à constituição propiciará a solução, ou o encobrimento, dos
paradoxos de ambos os sistemas. Direito e política, como sistemas operativamente fechados e
que se reproduzem a partir de seus próprios elementos - autopoiéticos, portanto - possuem, em
decorrência dessa peculiaridade, uma circularidade fundamental que vai definir a própria
unidade do sistema. Essa circularidade está relacionada ao próprio código comunicativo:
direito/não-direito, poder/não-poder, respectivamente. O problema decorre exatamente da
tentativa de descrição do próprio código, ou seja, o questionamento de sua validade (a partir do
próprio código). Aqui, ou se cairia em uma tautologia do tipo "o código do direito é direito", ou
em um paradoxo, "o código do direito é não-direito". Para o sistema político, o problema se
apresenta a partir da situação do soberano que precisa decidir de forma não vinculada - ou seja,
o soberano que se vincula e se desvincula a partir de suas próprias decisões.[53]

A constituição permite que os paradoxos de ambos os sistemas sejam transferidos de um para o
outro. É elucidativa a descrição de Giancarlo Corsi:

 

Em ambos os casos, o problema manifesta-se como um paradoxo: o paradoxo do soberano que
vincula/desvincula a si mesmo através de suas próprias decisões e o paradoxo do direito que se
arroga no direito de discriminar de acordo com o direito, produzindo assim a diferença entre
certo e errado, entre lícito e ilícito, e assim por diante. A constituição não elimina, certamente,
estes paradoxos, mas limita-se a transferir o peso de um sistema ao outro: a soberania é
transferida, da posição de vértice na hierarquia social para o povo, encontrando sua legitimação
no vínculo jurídico constitucional; o direito, por sua vez, remete a legitimação da constituição
como texto jurídico ao ato político da assembléia "constituinte" e à legislação.[54]

 

Para a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, portanto, a constituição ou a forma constitucional
corresponde a esse mecanismo de acoplamento estrutural entre direito e política e viabiliza,
assim, garantias essenciais ao Estado Democrático de Direito. Além disso, essa perspectiva
permite enfatizar a tensão entre conteúdo e forma constitucionais. A partir do acoplamento,
diversas possibilidades se abrem ao direito e à política.

É chegada a hora, então, de aprofundar o exame das potencialidades da constituição, tendo por
base as duas indagações restantes feitas acima. O propósito é indicar algumas considerações
acerca do sentido do projeto constituinte.

 

O sentido performativo da constituição

 

Seria certamente precipitada a proposição de uma resposta simples e unívoca acerca da
indagação sobre como controlar a multidão de que fala Negri. Entretanto, uma hipótese que
pode ser formulada, não sem alguns riscos obviamente, é a de que a "chave de leitura"[55] para
a compreensão da perspectiva de Negri acerca do poder constituinte e da radicalidade da
vontade democrática da multidão talvez resida num ponto crucial: a contradição, para o autor,
entre constitucionalismo e democracia.

Não é nova a posição que afirma certa incompatibilidade entre constituição, ou, melhor,
constitucionalismo e democracia. Isso não quer dizer, porém, que o pensamento de Antonio
Negri não tenha originalidade, muito menos que seja ingênuo. Muito pelo contrário, como visto,
trata-se de uma abordagem bastante original, sofisticada e atual. Negri tenta radicalizar (talvez
ao extremo) o potencial criativo e transformador do poder constituinte, convertendo-o em
expressão máxima da democracia (e, dessa forma, incompatível com as "amarras" do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6688



constitucionalismo).

Autores como Jürgen Habermas e Ronald Dworkin já se debruçaram sobre a relação entre
constitucionalismo e democracia, de forma bastante produtiva inclusive. A reformulação da
relação entre constitucionalismo e democracia - com a constatação da existência, não de uma
oposição, mas, sim, de uma tensão entre ambos - permite extrair algumas conseqüências
cruciais acerca do papel e das potencialidades da própria constituição.

Habermas afirma que os dois princípios - dos direitos humanos (constitucionalismo) e o da
soberania popular (democracia) - são co-originários. Essa co-originalidade pode ser traduzida na
relação complementar existente entre autonomia pública e autonomia privada. Nas palavras do
autor:

 

Ambos os conceitos são interdependentes, uma vez que se encontram numa relação de
implicação material. Para fazerem um uso adequado de sua autonomia pública, garantida
através de direitos políticos, os cidadãos têm que ser suficientemente independentes na
configuração de sua vida privada, assegurada simetricamente. Porém, os "cidadãos da
sociedade" só podem gozar simetricamente sua autonomia privada, se, enquanto cidadãos do
Estado, fizerem uso adequado de sua autonomia política - uma vez que as liberdades de ação
subjetivas, igualmente distribuídas, têm para eles o "mesmo valor".[56]

 

Por sua vez, Dworkin defende a necessidade de se inserir na própria definição de democracia a
referência aos direitos humanos (que é fundamental ao constitucionalismo). Isso seria
indispensável à assertiva de que a democracia corresponde ao governo dos cidadãos.

Na verdade, Dworkin propõe uma reformulação da ideia de que a democracia é o governo do
"povo". Para o autor, é preciso considerar o "povo" como indivíduos que agem de acordo com
algum tipo de parceria; os cidadãos seriam, portanto, parceiros na própria atividade
governamental. Em outras palavras, democracia passa a ser assim compreendida como "forma
de governo na qual os cidadãos agem como parceiros de um co-empreendimento
governamental".[57]

Contudo, é necessário fazer com que os cidadãos sintam essa parceria; é necessário que sejam
dignos dela. Daí ser imprescindível o constitucionalismo: "os cidadãos só podem sentir-se
parceiros num empreendimento coletivo de governo dos cidadãos se lhes são assegurados
certos direitos individuais", como direitos antidiscriminatórios, liberdades de expressão, direitos
econômicos e determinadas liberdades de consciência. Até porque "dificilmente eu poderia
considerar-me parceiro de um co-empreendimento que se arroga o direito de tomar por mim
decisões que devo insistir em tomar pessoalmente, em nome da dignidade pessoal".[58]

A conclusão de Dworkin é, então, no sentido de que "o constitucionalismo não é portanto o
inimigo da democracia, mas, como já decidiram tantas nações, um meio essencial a sua
existência".[59]

Aliás, é curioso observar que, ao falar da multidão e da expressão de sua vontade democrática
no poder constituinte, Negri enfatiza exatamente um aspecto que é essencial ao
constitucionalismo: a diversidade.

Michel Rosenfeld, ao tratar da necessidade de contextualização para o tratamento das diferenças
no processo de construção (sempre incompleto) da identidade constitucional, à luz dos direitos
fundamentais, observa que
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ao passo que ao constitucionalismo importam o pluralismo e a heterogeneidade, a identidade
constitucional não pode ser reduzida à mera relação de semelhança. Precisamente porque a
identidade constitucional deve preencher o vazio, o hiato entre o 'eu' e o 'outro', ela deve
incorporar as diferenças por meio da contextualização para evitar a subordinação de uns aos
outros no interior do mesmo regime constitucional.[60]

 

Além disso, voltando a Habermas, aquela aparente contradição entre constitucionalismo (Estado
de direito) e democracia pode, para esse autor, ser diluída pela compreensão de que a
constituição pereniza o ato fundador constituinte no próprio processo de evolução das gerações
futuras. Aliás, um aspecto distintivo da constituição dos Estados democráticos de direito é
justamente sua abertura para o futuro. A constituição se projeta no tempo, para as gerações
subseqüentes, cujo desafio é exatamente o de atualizar aquele arcabouço normativo num longo
processo de aprendizagem que se corrige a si mesmo. Em outras palavras:

 

uma constituição que é democrática, não somente de acordo com seu conteúdo, mas também
de acordo com a fonte de sua legitimação, constitui um projeto capaz de formar tradições com
um início marcado na história. Todas as gerações posteriores enfrentarão a tarefa de atualizar a
substância normativa inesgotável do sistema de direitos estatuído no documento da constituição.
Na linha dessa compreensão dinâmica da constituição, a legislação em vigor continua a
interpretar e a escrever o sistema dos direitos, adaptando-o às circunstâncias atuais. É verdade
que essa continuação falível do evento fundador só pode escapar do círculo da autoconstituição
discursiva de uma comunidade, se esse processo, que não é imune a interrupções e a recaídas
históricas, puder ser interpretado, a longo prazo, como um processo de aprendizagem que se
corrige a si mesmo.

 

A proposta habermasiana é exatamente a de que a história constitucional seja interpretada
como esse processo de aprendizagem, cujo pressuposto é a circunstância de as gerações futuras
terem como ponto de partida as decisões tomadas pelas gerações fundadoras, de forma a que
ambas apreendam e reconheçam o projeto constitucional como sendo o mesmo que perdura ao
longo do tempo. É o reconhecimento do projeto comum que permite a amarra unificadora. Isso
é, aliás, um dos elementos de construção no tempo da identidade constitucional. Como explica
Rosenfeld, "para se estabelecer a identidade constitucional através dos tempos é necessário
fabricar a tessitura de um entrelaçamento do passado dos constituintes com o próprio presente
e ainda com o futuro das gerações vindouras".[61]

O sentido performativo é dependente das interpretações e aplicações posteriores da constituição
(o que evidencia o seu caráter aberto ao futuro). De acordo com Habermas:

 

O ato da fundação da constituição é sentido como um corte na história nacional, e isso não é
resultado de um mero acaso, pois, através dele, se fundamentou novo tipo de prática com
significado para a história mundial. E o sentido performativo desta prática destinada a produzir
uma comunidade política de cidadãos livres e iguais, que se determinam a si mesmos, foi
apenas enunciado no teor da constituição. Ele continua dependente de uma explicação
reiterada, no decorrer das posteriores aplicações, interpretações e complementações das normas
constitucionais.[62]

 

É o próprio constituir da constituição que se faz permanente - e não o poder constituinte que a
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"coloca". Daí falarmos em processo de constituição. E o que é constituído? Como indica Menelick
de Carvalho Netto, "uma Constituição constitui uma comunidade de princípios; uma comunidade
de pessoas que se reconhecem reciprocamente como iguais em suas diferenças e livres no igual
respeito e consideração que devotam a si próprias como titulares dessas diferenças".[63]

E quanto ao "ato" que põe a constituição? Em outras palavras, há limites ao poder (ou violência,
para dizer com Benjamin) constituinte?

Embora não se possa negar o caráter violento da imposição do direito, ou imposição do próprio
poder, o exercício válido e legítimo do poder constituinte pressupõe o reconhecimento dos
postulados do constitucionalismo (e, coerentemente com o que foi afirmado até agora, também
da democracia).

De uma parte, essa exigência conduz à própria referência ao "povo". Isso porque, para Friedrich
Müller, tanto os poderes do Estado, quanto o próprio poder constituinte não fornecem "nenhuma
procuração em branco" e ambos devem ter o "povo" em referência. Em sua visão, "'Poder do
Estado' é conceitualmente mais amplo do que 'poder-constituinte'; terminologicamente, o 'poder
constituinte' é um 'poder do Estado'. Ambos têm o povo como ponto de referência; e isso
significa, se os tomarmos como textos de normas, que ambos têm-no como instância concreta
de responsabilização".[64]

De outra parte (e isso expressa o desafio e, ao mesmo tempo, a necessidade de controlar a
multitudo de que fala Negri), a vontade da maioria, inclusive em uma assembléia constituinte,
deve observar os direitos das minorias, exigência que reflete, novamente, a tensão mesma entre
direitos fundamentais e soberania popular (ou entre constitucionalismo e democracia). E a
unidade dessa diferença - também traduzível na distinção entre democracia e Estado de Direito -
é conferida exatamente pela Constituição.[65] Como indica Müller, "enquanto texto de norma, o
'constituir' deve abranger o instante histórico da instituição, em termos de princípios, dessa
ordem a ser legitimada, constituída e limitada em termos de direito constitucional: daí a
necessidade de um procedimento democrático".[66]

O reconhecimento do caráter performativo da constituição, com todas as conseqüências
respectivas, leva-nos à conclusão de que o ato constituinte, ou, em outras palavras, o exercício
do poder constituinte, nos moldes dos postulados do constitucionalismo e da democracia, não é
propriamente encerrado pela constituição. Há, na verdade, um projeto (constitucional) que
pretende constituir na sociedade uma prática concreta e efetiva de direitos e liberdades
fundamentais que permeia e "amarra", vinculando, ligando, as gerações passadas, presentes e
futuras.

E se, por um lado, a permanência do poder constituinte, nessa perspectiva, não é aceita, por
outro, o sentido do ato constituinte se projeta no futuro. Essa compreensão nos parece essencial
para o tratamento constitucionalmente adequado das questões contemporâneas envolvendo a
constituição (inclusive as propostas de sua reforma) e os direitos e garantias fundamentais.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, SEGURANÇA PÚBLICA E DEMOCRACIA: UM OLHAR
CRÍTICO SOBRE AS UPPS (UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA)

HUMAN RIGHTS, PUBLIC SECURITY AND DEMOCRACY: A CRITIC VIEW OF THE UPPS
(UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA)

Fatima Gabriela Soares De Azevedo
Taiguara Libano Soares E Souza

RESUMO
O tema da segurança pública é alvo de preocupação de primeira grandeza na atualidade,
sobretudo no Estado do Rio de Janeiro. Contemporaneamente assistimos ao paradoxo presente
na tutela rígida dos direitos fundamentais albergados pela Constituição Federal de 1988 e a sua
sistemática violação sob o discurso da segurança pública. Em nome da segurança e da ordem
pública, direitos fundamentais são cotidianamente violados, acarretando sérias implicações para
a democracia. No atual contexto histórico, as estratégias de controle social - que recaem,
sobretudo, sobre os setores mais pauperizados da população - passam por importantes
transformações. Estas exigem acompanhamento empírico e teórico que as analise e interprete. O
presente artigo tem como objetivo debruçar-se sobre as atuais políticas governamentais
relacionadas à segurança pública na cidade do Rio de Janeiro e sua permanente tensão com
direitos fundamentais, analisando a recente experiência das UPPs (Unidades de Polícia
Pacificadora). Para desenvolver o estudo, partiremos do referencial teórico do novo
constitucionalismo brasileiro, em especial a teoria dos direitos fundamentais, cotejando com o
paradigma da excepcionalidade proposto por Giorgio Agamben, nos valendo de conceitos como
estado de exceção, homo sacer, biopolítica e campo. Serão somadas a essa 
perspectiva teórica as contribuições de autores que analisem o fenômeno da 
segurança pública na contemporaneidade, notadamente os trabalhos do campo da 
criminologia crítica. 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Fundamentais – Democracia – Estado de Exceção – Segurança
Pública - Unidades de Polícia Pacificadora

ABSTRACT
The topic of the public security is the object of a great concerning at the present, especially in
the state of Rio de Janeiro. Nowadays we can see the paradox between the strict protection of
human rights hosted by the Federal Constitution of 1988 and the systematic violation of rights
and guarantees provided by the same text behind the discourse of public safety. In the name of
security and public order, basic rights are routinely violated; causing serious implications for
democracy. In the current historical context, strategies of social control - that affect especially
the most impoverished sectors of the population - go through major transformations. It is
necessary to observe, to study those transformations, in order to be able to interpret and
analyze them. This article aims to focus on current governmental policies related to public
security in Rio de Janeiro and its constant tension with human rights. As an object, we will
analyze the recent experience of Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s).To develop the study,
we will use the theoretical framework of the new constitutionalism in Brazil, especially the theory
of human rights, comparing with the paradigm of exceptionality proposed by Giorgio Agamben,
drawing on concepts such as state of exception, homo sacer and camp. The contributions of
authors that examine the phenomenon of public safety in contemporary society, such as the
ones that produce in the area of the critical criminology, will be added to this theoretical
perspective.
KEYWORDS: Human rights – Democracy – State of exception – Public Security - Unidades de
Polícia Pacificadora 
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I – Introdução; II - Direitos Fundamentais e Democracia: o contexto
inaugurado pela Constituição Federal de 1988; III – Segurança Pública no
Rio de Janeiro: o Estado de Exceção versus Estado Democrático de Direito;
IV – Limites para a restrição de direitos fundamentais: análise de
experiência das UPPs; V - Considerações finais.

 

 

I - INTRODUÇÃO

 

“Paz sem voz não é paz, é medo” (Marcelo Yuka)

 

 

Na atualidade, se faz mister discutir a questão da segurança pública, haja vista sua inserção no
desafio do Estado Democrático de Direito de assegurar as garantias constitucionais fundamentais dos
indivíduos, como a liberdade, e prover a segurança coletiva. No ensejo de cumprir suas funções, o próprio
Estado acaba por violar um direito fundamental em detrimento de outro. O Rio de Janeiro é cenário em
que o debate toma forma e o embate próprio do conflito liberdade versus segurança se trava no
desenvolvimento de políticas públicas e na relação do Governo com a população a que se destinam tais
políticas.

            A Constituição Federal de 1988 abriga em seu artigo 144 (cento e quarenta e quatro) a
caracterização de segurança pública como “dever do Estado” e como “direito e responsabilidade de todos”.
Entretanto, a gestão da segurança tem encontrado grandes limitações de ordem democrática. Em um
contexto social em que a pobreza e a insegurança são crescentes, espera-se que haja um acréscimo na
qualidade das políticas públicas sociais e econômicas desenvolvidas pelo poder público. Entretanto, o que
se observa é um crescente aumento do número de políticas de segurança com cunho evidentemente
repressivo.

            Neste sentido, é importante observar a tensão formada entre os efeitos destas políticas de controle
social e os direitos fundamentais que envolvem. O imaginário do medo disseminado pela sociedade aliado
às pressões das agências midiáticas impulsionam um laboratório de políticas de segurança pública sem
qualquer apego aos princípios constitucionais.

            As palavras do sociólogo Zygmunt Bauman prenunciam o desafio ao dizer que “a segurança e a
liberdade são dois valores igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas

nunca inteiramente ajustados e sem atrito
[1]

.”

Há uma clara dicotomia no debate público e acadêmico acerca da temática da segurança pública que
se desenvolve desde o período da redemocratização do país. Um primeiro marco teórico fundamenta as
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políticas de lei e ordem, e outro bloco antagônico reivindica a dita segurança cidadã, “uma centrada na

idéia de combate, e outra, na de prestação de serviço público” 
[2]

, uma aponta para a consolidação do
Estado Democrático de Direito e a outra aponta para o Estado penal, caracterizado por políticas de
exceção. A este respeito, Nilo Batista afirma que “a diferenciação entre estado penal, ou estado de polícia,
e estado de direito é a separação entre o modelo de estado no qual um grupo, classe social ou segmento
dirigente encarna o saber acerca do que é bom ou possível, e sua decisão é lei, e outro no qual o que é bom
ou possível é decidido pela maioria, respeitando os direitos das minorias”, “para o primeiro modelo,
submissão à lei é sinônimo de obediência ao governo; para o segundo, significa acatamento a regras
anteriormente estabelecidas”. O primeiro “tende a uma justiça substancialista” (a consciência do bom

pertence à classe hegemônica) e é “paternalista”, o segundo “tende a uma justiça procedimental” 
[3]

.

            Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro tem sido palco de modelo de segurança baseado na

“metáfora da guerra” 
[4]

. O Estado, que se mostra incapaz de superar a crescente crise social, empenha
seus esforços em uma gestão penal da miséria. Este processo se pauta por gestões marcadamente
autoritárias e com alto índice de violência institucional.  Hodiernamente, um novo elemento se agrega a
este contexto, com o discurso de modificar o padrão lei e ordem predominante nas políticas de segurança
vigentes: trata-se da denominada Unidade de Polícia Pacificadora.

            Incumbe a toda comunidade política o desafio de buscar a adequada medida deste amálgama, sem
que nos olvidemos dos preceitos fundamentais esculpidos na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.

            Tal discussão é sine qua non na realidade atual, em que sob as insígnias da Ordem e Segurança

Públicas, direitos fundamentais como a vida e a dignidade humanas têm sido cotidianamente aviltados
[5]

.

Neste cenário se inscreve um Estado que se legitima pela força e não pelo entendimento
[6]

, operando uma
política que além de aviltar os direitos humanos não fomenta a soberania popular. 

            O objetivo deste trabalho não é apresentar propostas de institucionalização de políticas públicas,
tampouco realizar uma pesquisa empírica exaustiva, tal qual o tema exige. Pretendemos realizar reflexões
sobre as atuais políticas governamentais relacionadas à segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e
sua permanente tensão com
direitos fundamentais, analisando a recente experiência das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora),
como estudo de caso. Para desenvolver o estudo, partiremos do referencial teórico do novo
constitucionalismo brasileiro, tendo por base a Teoria dos Direitos Fundamentais, cotejando com o
paradigma da excepcionalidade proposto pelo filósofo italiano Giorgio Agamben. Serão somadas a essa
perspectiva teórica as contribuições de autores que analisem o fenômeno da segurança pública na
contemporaneidade, notadamente os trabalhos do campo da criminologia crítica.

Para dar conta desta discussão, o artigo se dividirá em três capítulos. No primeiro capítulo, para
situar a problematização a ser desenvolvida, convém fazer uma breve digressão ao delinear histórico do
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constitucionalismo brasileiro contemporâneo inaugurado com a Carta Magna de 1988, também chamado

Constitucionalismo da Efetividade
[7]

, que pugna pela eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais.

            A seguir, a discussão do modelo de segurança pública adotado no Rio de Janeiro toma lugar.
Analisamos o quadro político e social na qual se insere, utilizando como chave interpretativa a categoria
Estado de Exceção e a aplicabilidade de conceitos como vida nua, homo sacer, biopolítica e campo.

                   Somente com este prévio debate podemos entrar na questão central deste artigo: a política
pública de segurança encarnada nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s) e seus instrumentos.
Implantado como programa de governo em âmbito estadual, o dispositivo, criado para estabelecer a paz
nas favelas, conta com apoio municipal e federal e utiliza grande quantidade de propaganda para sustentar-
se. O monitoramento diuturno da vida das comunidades permite que se façam paralelos com alguns
sistemas de controle social já experimentados historicamente.

 

 

II - DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA: O CONTEXTO INAUGURADO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

 

Com o fim da II Guerra Mundial e a verificação do cataclismo humanitário do holocausto, um
novo modelo se ergue no constitucionalismo em nível mundial. Inicia-se o processo de internacionalização
dos direitos fundamentais, com a criação de instrumentos normativos de proteção, inclusive com a
responsabilização do Estado quando constatadas falhas ou omissões na função de assegurar a
concretização dos direitos fundamentais em seus domínios. A dignidade da pessoa humana assume
relevância fulcral e a recuperação da pluralidade do espaço público volta a ser um ideal a ser

conquistado
[8]

.

            Entretanto, uma controvérsia se colocava quanto à sua efetividade, de modo que alguns

sustentavam que o instrumento sob forma de uma Declaração
[9]

 não continha força obrigatória. Por isso,
se impunha a adoção de outros instrumentos que pudessem obrigar aos Estados à promoção, proteção e
concretização dos direitos.

            Cumpre reconhecer aqui a contribuição dada pelas Constituições sociais, que fizeram a passagem

do Estado liberal para o Estado social
[10]

, fazendo a transposição do primado da liberdade para o primado
da igualdade. Nesse contexto, o Estado passou a desempenhar relevante função na transformação dos
direitos fundamentais, cumprindo-lhe o papel de preservar as liberdades públicas, e, mais do que isto, de

prestar os direitos sociais, econômicos e culturais
[11]

.
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            Destarte, o segundo pós-guerra revelou a necessidade de o Estado intervir mais eficientemente na
concretização dos direitos fundamentais, tendo em vista a idéia de que as liberdades políticas somente
podem ser eficazmente protegidas se os direitos denominados de segunda geração estão concretizados,
assim como não se pode falar em igualdade se os direitos civis e políticos não estão preservados. Essa
compreensão decorre da nova feição dos direitos fundamentais caracterizados como universais,

indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados
[12]

.

            A doutrina constitucional desenvolve-se para o Estado Democrático de Direito, adotando a forma
de Estado Social, assentado nos pilares da democracia e dos direitos fundamentais, compreendido como
uma forma de barrar a propagação de regimes totalitários que feriam as garantias individuais e
perpetravam crimes contra a humanidade, maculando a efetiva participação popular nas decisões políticas.

No Estado Democrático de Direito se observam os "direitos de terceira geração", que se situam no
plano do respeito, de conteúdo fraternal, compreendendo os direitos essencial ou naturalmente coletivos.
Isto é, os direitos difusos e os coletivos strictu sensu, passando o Estado a tutelar, além dos interesses
individuais e sociais, os transindividuais (ou metaindividuais), que compreendem, dentre outros, o respeito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à paz, à autodeterminação dos povos e à moralidade
administrativa.
            Influenciado por essa atmosfera global da necessária efetivação dos direitos fundamentais, e pelo
próprio processo histórico autoritário pelo qual passara, o constituinte brasileiro, em 1988, de forma
inédita, consagrou a dignidade da pessoa humana na Constituição Federal como princípio fundamental da

República
[13]

.

            Desse entendimento do constitucionalismo contemporâneo se depreende a necessidade de
compreender a positivação do princípio da dignidade da pessoa humana não só como uma conseqüência
histórica e cultural, mas como valor que por si só agrega e se estende a todo e qualquer sistema
constitucional, político e social e, portanto, o reconhecimento de que o ser humano passou a ser o centro
de todo o ordenamento constitucional, devendo este trabalhar em prol do indivíduo e da coletividade e não
o contrário.

Os avanços do constitucionalismo obtêm repercussão na doutrina e nos tribunais.   Este arcabouço
teórico também deságua com influência sobre os atos da Administração Pública, e mais especificamente

sobre a formulação das políticas públicas – essenciais à concretização dos direitos fundamentais
[14]

.

            A superação do positivismo jurídico exige uma revisão de vários institutos jurídicos e inúmeras
teorias que, embora servissem ao modelo liberal de Estado de direito, atualmente não se sustentam no seio
do novo constitucionalismo: a teoria liberal da tripartição de poderes, o papel do Poder Judiciário no
controle da Administração Pública, a supremacia do interesse público, o controle jurisdicional da
discricionariedade administrativa, e a justiciabilidade de políticas públicas. 

O debate doutrinário acerca da justiciabilidade de políticas públicas vem sendo reivindicado em
relação a direitos sociais como saúde e educação, e políticas para a infância. Entretanto uma questão
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central na problemática em relação à necessidade de efetivação de direitos fundamentais tem despertado
pouco interesse da academia: a questão da segurança pública. Esta é a grande encruzilhada a ser
enfrentada pelo Poder Judiciário na quadra atual – a colisão entre a dignidade humana e o direito à

segurança pública
[15]

.

Se na passagem do Estado liberal ao Estado social a tônica da doutrina era a efetivação das
prestações positivas do Estado - os direitos de 2ª geração -, sob a égide do neoliberalismo, em pleno
Estado Democrático de Direito, os direitos de 1º geração, antes um pressuposto da teoria constitucional,
são os mais afrontados.

Não resta dúvida de que o Brasil desenvolveu-se economicamente nos moldes do chamado
capitalismo tardio. Assim como em toda a América Latina, não se vivenciou aqui o Welfare State, houve

sim a transição dos regimes ditatoriais ao neoliberalismo
[16]

. No entanto, o constitucionalismo
contemporâneo moldou-se à política do Estado de bem-estar-social, que está sendo golpeada pelo 
discurso do retorno ao “estado-mínimo”, o qual sequer foi solução para os  acontecimentos do século XIX.

As crises econômicas do final do século XX e a ascensão da globalização neoliberal reconfiguram o
papel do Estado, que se fragiliza e perde seu poder de garantir a eficácia dos direitos sociais. Nos países
centrais, o tão aclamado Estado-Providência, paulatinamente metamorfoseia-se em Estado mínimo. O
Estado retrai cada vez mais sua dimensão prestacional de direitos sociais e maximiza sua face penal e de

controle social, sendo pertinente a metáfora do “Estado Centauro” de que nos fala Wacquant
[17]

. Dessa
forma, o Estado não se empenha na resolução dos problemas de desigualdade econômica de uma
sociedade excludente e de histórico escravista, passando a uma gestão penal da miséria com o
desenvolvimento de políticas de criminalização da pobreza.

Enquanto as sociedades baseadas na filosofia política do Welfare State eram regidas pelo paradigma
da segurança social, a sociedade neoliberal de mercado passa a ser regi
insegurança coletiva. Com esta inversão e a mercantilização das relações sociais, ocorre uma ruptura do

principio da legalidade formal como referência para as ações do poder público
[18]

.

A novidade das últimas décadas do século XX foi a economia de mercado ter levado a uma
expansão da mercantilização, abrangendo as relações sociais - públicas ou privadas - que anteriormente
eram definidas por outros tipos de normas ou referências. As atividades de saúde, educação, cultura,
justiça, previdência social, sob a nova ordem neoliberal se afastam de uma referência de justiça social, de
uma ética da tutela e do bem-estar, para um cálculo mercantilista de custo-benefício. Esta tendência tem
brutais reflexos sobre o mercado de trabalho. Como bem descreve Bauman, a pobreza não se enfileira
mais no mercado de reserva de mão-de-obra. Há na atualidade uma “massa de miseráveis que são

descartáveis”
[19]

.

          Neste contexto global, o valor liberdade, tão difundido entre os ideais da Revolução Francesa, na
construção do modelo constitucionalista liberal, passa, gradativamente, a ser suprimido; em decorrência da
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ascensão do novo valor: a segurança
[20]

. Deste modo, assiste-se ao clamor por políticas de segurança de
cunho imediatista e repressivo, trazendo contundentes conseqüências para a democracia e garantia dos
direitos fundamentais.

 

 

III - A SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO: ESTADO DE EXCEÇÃO
VERSUS ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

 

            Diante da crescente demanda por segurança, o Rio de Janeiro, nas últimas duas décadas tem sido
palco da ascensão de um modelo de militarização das políticas de segurança pública. A figura do traficante
substitui o subversivo comunista, dos “anos de chumbo”, como o novo inimigo público a ser combatido. 
Na vaga classificação de traficante, as novas “classes perigosas” atingem os segmentos populacionais
pobres, jovens, negros, moradores de periferias. Nas palavras de Wacquant, essas categorias ontológicas
não mais necessitam associar-se às condutas criminosas, mas, tornam-se elas próprias, crimes. Assim “a

manutenção da ordem de classes e da ordem pública se confundem” 
[21]

.

            O contexto ali empregado pelo padrão bélico da segurança pública apresenta particularidades em

relação ao conceito de Estado de exceção trabalhado por Agamben
[22]

. Não se pode realizar a
transposição mecânica de tais idéias à realidade brasileira, é preciso observar importantes especificidades,
sobretudo é necessário perceber que a excepcionalidade se processa aqui de maneira difusa. A política de
segurança pautada no extermínio, no controle total dos cidadãos suspeitos não é antecedida de nenhum
decreto de “plenos poderes” para autorização da suspensão de direitos fundamentais.

Na Alemanha nacional-socialista, o argumento para considerar a barbárie do Holocausto como
episódio respaldado pela legalidade encontrou guarida no art. 48 da Constituição de Weimar e no Decreto

para a Proteção do Povo e do Estado, editado por Hitler
[23]

. Já no Brasil, no golpe de Estado de 1964, o
esforço dos militares para a legitimação legal das atrocidades foi positivado nos Atos Institucionais,
sobretudo no AI5. Nos Estados Unidos, na política externa auto-proclamada de anti-terror, o Patriot Act e
a Milittary Order foram dispositivos legais para justificar e autorizar as arbitrariedades.

            Contudo, atualmente no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, a consolidação do modelo de
política de segurança pública beligerante não advém da constituição formal, que prevê possibilidades de

Estado de emergência
[24]

, mas sim da constituição material biopolítica
[25]

. Assiste-se hoje a um Estado
de exceção de fato, e não de direito. Não se pode ignorar ainda que inúmeros dispositivos legais como leis
penais de emergência, a lei de drogas, e a norma penal em branco, em razão de seu elevado grau de
discricionariedade, operam na lógica do estado de exceção. Não obstante, não cumprem o papel de um
decreto de plenos poderes, o que apenas reforça a característica desta excepcionalidade difusa.
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O estado de exceção promovido pela política de segurança fluminense divide a cidade carioca em
territórios distintos: contrastando-se áreas em que vigora o Estado de Direito (bairros nobres) e áreas onde
impera o Estado de exceção de fato (periferias). Agamben refere-se diretamente ao campo de

concentração como a manifestação localizada da exceção
[26]

. Diversos são os mecanismos que permitem
a aplicação do conceito de campo à realidade das favelas cariocas.

Fenômeno que nasce do Estado de exceção em razão de situações de grave crise, o campo surge

quando a exceção torna-se regra, e constitui um cenário político ainda atual
[27]

. A exceção agora pode ser
vista na cidade, nas distinções da geografia urbana produzidas pelo poder dentro de um mesmo território -

para nosso estudo, a favela
[28]

.

            Aqueles capturados nesse espaço são banidos da vida política, e sua condição de humano é
reduzida à vida nua, podendo ser compreendidos no conceito de homo sacer formulado por Agamben: “O
homo sacer pertence a Deus na forma da insacrificabilidade e é incluído na comunidade na forma da

matabilidade.” 
[29]

 São estes os matáveis, cujo assassínio não é punível.

A favela está dentro do direito, seus moradores são portadores de deveres jurídicos; há, no entanto,
a ausência brutal do Estado no que tange às políticas públicas de garantia de direitos sociais básicos,
aliada à presença maciça de aparato repressivo e à conseqüente suspensão permanente de direitos
fundamentais.

            O Estado de exceção passa a pôr em xeque o Estado de Direito. A política de (in)segurança
pública, na medida em que submete um imenso contingente populacional  à condição de subcidadãos,
configura-se uma ameaça à própria noção de democracia.

            O padrão “lei e ordem” adotado na segurança pública fluminense se caracteriza por políticas de
exceção, afrontando diretamente o princípio republicano, visto que para determinadas parcelas da
população garante segurança e para moradores de territórios determinados incrementa a insegurança.
Como produto dessa espiral de violência, dados comparativos permitem concluir que a polícia do Rio de

Janeiro é a que mais mata e mais morre no mundo
[30]

. A implementação desse verdadeiro Estado penal

de exceção se dá pela gradativa militarização utilizando mecanismos como o blindado Caveirão
[31]

,
sistemático uso da tortura como meio de obtenção de provas, mandados de busca e apreensão

genéricos
[32]

, autos de resistência
[33]

, uso das Forças Armadas para fins de policiamento
[34]

, construção
de muros de contenção “ecológica” em volta das favelas e erguimento de barreiras de som, além da
implementação das UPP’s – objeto de análise do próximo capítulo:

  a) Auto de resistência. Consiste em um formulário cujo propósito seria o de registrar eventos nos
quais cidadãos morrem em confronto com a polícia após resistência armada. Na prática, constitui-se em
um dispositivo utilizado por muitas autoridades policiais para mascararem as execuções sumárias
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decorrentes de abusos no exercício de suas funções.  Quando um caso de homicídio é registrado como auto
de resistência, seu inquérito é, em regra, arquivado, pois a alegação de legítima defesa no uso da força do

policial descaracteriza o assassinato em uma operação policial como sendo um crime
[35]

, obstruindo “uma
atuação mais democrática.” O atual Governo do Estado do Rio de Janeiro elevou os índices de letalidade

policial a patamares recordes. No ano de 2007 foram 1.330 autos de resistência
[36]

, um número 25%
maior do que o ano anterior.

 
b) Mandado de busca e apreensão genérico. Trata-se de um dos maiores exemplos de

etiquetamento penal produzido por meio da distorção de instrumentos jurídicos. Consiste na extrapolação

do direito processual brasileiro
[37]

. Na rotina de mega-operações e ingerências bélicas nas comunidades
subalternizadas do Estado do Rio de Janeiro o mandado de busca apreensão é concedido pelos juízes em
termos tão gerais e abstratos que permite à polícia, antes mesmo de se ter iniciado o inquérito policial,
fazer a revista de qualquer morador e invadir qualquer residência sem individualização e especificidade.
Deste modo, contrariando todas as garantias constitucionais que regem o ordenamento jurídico
brasileiro.                 

           
c) Utilização das Forças Armadas em operações policiais.  O uso do contingente do Exército em

operações policiais também é preocupante. O atual governador do Rio de Janeiro enviou diversos pedidos
ao governo federal solicitando o uso das forças armadas no Rio de Janeiro para policiamento.
Recentemente, soldados presentes na ocupação do Exército no Morro da Providência entregaram três
jovens a facções do tráfico. O caso trazido à tona explicitou que a presença das tropas do Exército era
temerária e ilegal, pois permitiu que uma operação de garantia da lei e da ordem (GLO) fosse empreendida

mesmo sem a aprovação oficial do Presidente da República e do Congresso Nacional
[38]

.
 
d) Caveirão. A partir de 2002 as polícias do Rio de Janeiro passam a utilizar um veículo blindado

de caráter militar, conhecido popularmente como Caveirão. A introdução do Caveirão marcou uma nova
fase para as favelas do Rio de Janeiro – agora se estava usando armamento pesado no coração de áreas

residenciais
[39]

. O tom e a linguagem usados pela polícia durante as operações com Caveirão são hostis e
autoritários. As ameaças e os insultos tiveram um efeito traumatizante sobre as comunidades, sendo as
crianças especialmente vulneráveis. A utilização do Caveirão exprime a política de segurança pública
adotada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que combate a violência com violência, utilizando uma
estratégia de confrontação e intimidação.

 
e) Construção de muros “ambientais”. Tais iniciativas, apoiadas na justificativa ambiental da

necessidade de preservação da vegetação natural, e restrição do impacto ambiental causado por
construções irregulares, não encontra amparo na realidade, pois os muros não têm capacidade de
solucionar o pujante problema da degradação do meio-ambiente. Segundo o Instituto Pereira Passos (IPP),
as classes média e alta são responsáveis pela ocupação de 69,7% das áreas construídas acima de 100m de
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altitude, incluindo terrenos de morros e florestas. A porcentagem dessas áreas ocupadas por favelas, em
contrapartida, é de 30%. Os muros acabam por materializar mais uma política de apartheid social,
interferindo, inclusive, no direito constitucional de liberdade de ir e vir das populações de favelas cariocas,
encontrando paralelo nos muros de Berlim e da Palestina, bem como nos campos que descreve Agamben.
Curiosamente, os muros são projetados para a zona sul da cidade, enquanto que a área de maior expansão

e degradação ambiental hoje é a zona oeste.
[40]

 
f) Construção de barreiras “acústicas”. Assim como no tocante aos muros, o poder público parece

dar uma justificativa divergente da realidade quando se refere à implantação das barreiras acústicas. Duas
das vias expressas mais utilizadas na cidade carioca,  as Linhas Vermelha e Amarela já recebem placas de
três metros de altura isolando as favelas. Oficialmente elas têm a finalidade de proteger os moradores das
comunidades “embarreiradas” do barulho dos carros e dos riscos de atropelamento. A cúpula da segurança
pública já começa a falar, porém, da diminuição do número de possíveis arrastões. Tais declarações são
bem compreendidas se tomarmos em conta a segurança dos turistas que chegam e dos muitos mais que
chegarão para a Copa e as Olimpíadas, para os quais não interessaria mostrar áreas tão carentes de
investimentos públicos. A própria ONU já caracteriza a medida, que impede os moradores de enxergar

além das mencionadas barreiras, como segregacionista.
[41]

A política de segurança orientada por esta lógica necessita da produção de subjetividades que
legitimem o uso e abuso do poder soberano. A utilização destas estratégias de poder; desta bipolítica,

como afirma Foucault
[42]

, não se processa em qualquer contexto. Neste sentido, rotineiras são as

declarações públicas das autoridades políticas municipais e estaduais
[43]

 nas quais nota-se o cunho
eminentemente repressivo e apologético ao extermínio. Até a assimilação explícita do racismo de estado é

declarada publicamente pelas autoridades políticas
[44]

. As declarações alcançam a opinião pública e
asseveram a legitimação às violações de direitos humanos, à execução sumária, ao controle e
monitoramento da vida pelo poder soberano.

 

 

IV – LIMITES PARA A RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE DE
EXPERIÊNCIA DAS UPPS

 

Diante de plataformas eleitorais voltadas para respostas imediatistas ao problema da violência
urbana, o padrão belicista das políticas de segurança pública adotadas no Rio de Janeiro vem delineando
um quadro de perene ataque a direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal de 1988. O alto
grau de violação de direitos humanos, por um lado recebe aprovação de parcela da população que se vê
amedrontada com a violência urbana e bombardeada com o sensacionalismo midiático.
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Porém, devido ao quadro agravado de violência policial, recentemente o Brasil e em especial o Rio

de Janeiro, figurou como alvo de contundentes críticas de organismos e entidades internacionais.
[45]

 O
Poder Judiciário infelizmente permanece no mais das vezes pouco atuante, não fazendo jus ao seu
histórico papel de poder contra-majoritário. Em determinadas políticas de segurança, a intensidade da
restrição de direitos fundamentais é extremada, sobrepondo-se ao núcleo prima facie de direitos como
liberdade, dignidade humana e vida. Políticas públicas constituídas neste moldes são políticas de exceção,
e incompatíveis com a ordem democrática. Seriam, pois, passíveis de controle judicial tais políticas

públicas, tema ainda pouco trabalhado em matéria de segurança
[46]

.

            No ensejo afastar as críticas decorrentes da letalidade policial extremada e o desrespeito aos
direitos humanos, o discurso das UPPs surge como a novidade, como meta de diminuir a violência

institucional.
[47]

Luis Eduardo Soares já defendera a tese da pendularidade na segurança pública
[48]

, a sucessiva
alternância entre gestões de segurança publica baseadas em políticas repressivas e gestões garantistas. No
entanto, pretendemos analisar o cenário atual, marcado pela novidade das UPPs para avaliar a pertinência
deste pensamento ao atual contexto.

No decorrer de 2008 e 2009, as UPPs foram apresentadas pelo Governo Estadual como a grande
novidade que revolucionaria a política de segurança pública no Rio de Janeiro, solucionando o problema
da violência nas favelas cariocas. Implantada até o momento nas comunidades do Santa Marta, Jardim
Batam, Babilônia/Chapéu Mangueira, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Tabajaras/Cabritos, Cidade de Deus,
Borel e Providência, a polícia “pacificadora” conta ainda com o apoio irrestrito do Município do Rio de
Janeiro e do Governo Federal, que prometeu disponibilizar recursos ligados ao PRONASCI – Programa
Nacional de Segurança com Cidadania - para aumentar o número de unidades pacificadoras com
celeridade. Além disto, e da maciça propaganda oficial, os veículos da grande mídia mostram-se
amplamente favoráveis a este modelo de policiamento.

            Preliminarmente, cabe uma breve descrição de como funciona uma unidade pacificadora: apesar da
própria caracterização de pacificadora - ao qual se podem somar outras denominações como polícia de
proximidade e polícia comunitária –, esta nada mais é do que uma ocupação permanente da polícia militar
nas comunidades, entendida pelo poder público como um território inimigo e violento, origem de todo
crime ocorrido na cidade e que necessita, portanto, ser vigiado constantemente para que exista “paz”.

Esta “paz” não vale necessariamente para os moradores das comunidades ocupadas. Estes
continuam sendo obrigados a conviver com fuzis nas portas de suas casas (seja dos varejistas do tráfico,
seja dos policiais) e a serem tratados como eternos suspeitos, como uma classe perigosa, submetidos à
humilhação e arbitrariedades. Diversos direitos fundamentais elencados constitucionalmente são violados
por aqueles que deveriam ser o braço do Estado no cumprimento da Lei, cuja expressão maior é a própria
Carta Magna. São esses direitos feridos: de liberdade de reunião (art. 5º, XVI), de liberdade de expressão
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artística e cultural (art. 5º, IX), de ir e vir (art. 5º, XV) e a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI),
integridade física e moral, vedação de discriminação por orientação sexual, vedação de revista arbitraria e
ilegal e abuso de autoridade.

O exemplo mais emblemático destas violações é o caso da favela de Santa Marta. Localizada em
Botafogo, bairro nobre da cidade, esta comunidade foi a primeira a receber uma UPP e é apresentada ao
Brasil e ao mundo como a “favela modelo”. Em conjunto com a ocupação policial vieram os muros que,
sob o falso pretexto de proteger a Mata Atlântica, separam os moradores do resto da cidade, reforçando o
caráter discriminatório da política de segurança, institucionalizando a segregação territorial de cidadãos em
razão de seu local de moradia, e porque não dizer, de sua classe social. Cabe aqui perceber a similaridade

com o conceito de campo trabalhado por Agamben
[49]

.

 Como se isto não fosse suficiente, em setembro de 2009 foram instaladas nove câmeras, ao custo
de R$ 500 mil, para vigiar a comunidade. Modelo que encontra verdadeiro paralelo na arquitetura
prisional panóptica, utilizados em prisões para ter controle absoluto de todos os presos, na Europa do

século XVIII, denunciados por Foucault
[50]

. Seus traços podem ser percebidos no vigilantismo contra as
comunidades periféricas, onde residem os novos inimigos.

A implementação desta política pública não é antecedida de consulta aos próprios moradores,
deixando de lado o dever constitucional de participação popular na segurança pública, previsto no art. 144
da Carta Magna. Muitos moradores não têm acordo com diversas das proibições feitas, entretanto suas
opiniões não são levadas em consideração na formulação das medidas de que deveriam ser sujeitos,
tornando-se delas meros objetos. Dessa forma, não possuem acesso, por exemplo, ao destino das imagens
gravadas pelo circuito de câmeras, o que deflagra um claro desrespeito ao seu direito à privacidade. Por
meio das inúmeras denúncias de moradores recebidas é possível observar, ainda, uma nova estratégia de
criminalização: ao reagirem às arbitrariedades policiais, estes moradores são presos e processados por

desacato e desobediência.
[51]

A ocupação das favelas por forças militares é uma prática antiga na gestão da segurança pública
fluminense, podendo ser citada, como exemplo, a ocupação da favela de Acari, iniciada em abril de 1996
e que perdurou por vários anos, em nada contribuindo para uma melhoria nas condições de vida da
população da comunidade.

            A implantação das UPPs, desta forma, não se caracteriza como uma ruptura na política de
segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A lógica da militarização como principal modelo de
relação entre a polícia e a favela continua presente. Também está mantida a idéia de criminalização da
pobreza a partir da discriminação objetiva de determinados territórios da cidade, que começam a ser
fisicamente separados do restante da sociedade através de muros de “ecolimites” e barreiras de som. Tais
artefatos, justificados sob pretextos ambientais, isolam as comunidades territórios de exceção, no campo
agambeniano, de modo que suas tragédias, sua criminalidade e todas as suas carências não chegam à
sociedade bem assentada do asfalto.
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Enquanto se construírem barreiras acústicas com a justificativa de que se estão prevenindo a
poluição sonora causada por carros em alta velocidade e atropelamentos entre as camadas pauperizadas; e
as classes abastadas não puderem enxergar as mazelas daquelas, não haverá uma só cidade, mas sim um
limite geográfico no qual coexistem duas realidades sociais desconhecidas uma da outra: uma verdadeira
apartheid social. Políticas públicas que caminham neste sentido não promovem o Direito Democrático à

Cidade
[52]

, mas sim a lógica da cidade partida, para usar a expressão de Zenir Ventura
[53]

.

Interessante ressaltar que a política do confronto e o conseqüente extermínio dos jovens, sob a
bandeira da “guerra às drogas” não é abandonada com o advento das UPPs. Não há um novo paradigma da
gestão de segurança adotada de modo geral. As UPPs representam uma nova governança direcionada
apenas a determinadas comunidades, que se compatibiliza, legitima e complementa com a política de
segurança pública belicista já em vigor.

            Com o advento de grandes eventos esportivos internacionais agendados para os próximos anos na
cidade – a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 – novas ocupações policiais de dezenas de

outras comunidades já estão previstas
[54]

, além do incremento de diversos outros dispositivos da política
de segurança pública, separando o território carioca em duas áreas distintas: uma para os turistas e os
abastados e outra para as classes pauperizadas. Projetos antagônicos de cidade se colocam: um popular e
um elitista, tal qual na modernização carioca do início do século XX.    

            Nesta esteira, se coloca o debate da suplantação de diversos direitos fundamentais em prol de um
apenas. A dignidade da pessoa humana, a saúde, a educação, o trabalho e a moradia são relegados a
segundo plano frente ao direito à segurança. Tal distorção da própria idéia de Estado Democrático de
Direito é observada na análise dos gastos das pastas governamentais: a segurança pública já ocupa o
segundo lugar e vem crescendo exponencialmente no orçamento do estado, de modo que a projeção é que

seja a pasta na qual mais se gasta, mais se investe
[55]

.

            Neste Estado de Exceção vigente, direitos fundamentais de primeira geração como preservação da
intimidade, a liberdade de ir e vir e as liberdades de expressão e de manifestação cultural ficam
submetidos a restrições descaracterizadoras de um regime democrático. A própria vida, bem maior da
ordem jurídica, é banalizada diante de elevado índice de letalidade policial propiciado pelos autos de
resistência, em um contexto no qual os gestores públicos esforçam-se em dar respostas aos históricos
problemas sociais com polícia e não política.

            Assim, o Estado Democrático de Direito fica suplantado diante da emergência do estado de
exceção em territórios da cidade, nas comunidades ocupadas e vigiadas que se configuram como
verdadeiros campos, cenário que tende a se agravar com a iminência dos megaeventos.
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS

            A guisa de conclusão, vale reafirmar que nestas linhas não pretendemos apresentar uma produção
acadêmica de caráter peremptório, mas sim dar ensejo a um debate crucial à defesa do Estado Democrático
de Direito em tempos de barbárie que se acomete por políticas públicas muitas vezes colidentes com
direitos e garantias constitucionais que revestem o modelo de segurança pública em curso. As reflexões
propostas dirigiram-se a uma das situações de violação de direitos humanos fundamentais mais perenes e
gritantes de nossa realidade histórica, qual seja, os arbítrios perpetrados na presença policial nas
comunidades periféricas cariocas.

Analisando o modelo de segurança pública em curso no Rio de Janeiro e a experiência recente das
UPPs, podemos perceber que não obstante a Constituição Federal de 1988 prever de modo analítico um
vasto rol de direitos fundamentais, dotados de eficácia direta e imediata, sua efetividade ainda encontra
significativos obstáculos.

            A tese da pendularidade proposta por Luis Eduardo Soares
[56]

 parece não prosperar visto que o
índice de letalidade permanece demasiado alto e as UPPs trazem um novo paradigma de restrição a direitos
fundamentais consagrados na Carta Política.

Diante do paradigma securitário que se ergue, o Estado de Direito é ofuscado pela emergência do
estado de exceção. Na governança da segurança pública, na sua aplicação no ponto de vista concreto,
assistimos ao poder soberano subjugando a vida nua. Políticas de segurança incompatíveis com o princípio
republicano impõem um quadro de permanente suspensão de direitos fundamentais. O Estado de exceção
torna-se a regra em determinados territórios da cidade. Para esses territórios não seria exagero aplicar o
raciocínio de Agamben de que a política contemporânea se delineia em uma zona de indeterminação entre

democracia e totalitarismo. Segundo Agamben este tende a tornar-se o novo nomos da Terra.
[57]

O Brasil vive seu período mais longo de democracia ininterrupta, entretanto, em nossos dias,
mascaradas nos regimes democráticos, encontram-se ocultas as doutrinas do totalitarismo. Assim como o
holocausto foi legitimado pela opinião majoritária da sociedade alemã de sua época, a criminalização da
pobreza calcada no “irresistível” discurso do estado de emergência conduz a sociedade ao clamor punitivo
aludindo à beligerante relação amigo/inimigo. As favelas incorporam a figura do campo, marcadas pela
anulação do estatuto jurídico do indivíduo, marcadas pela subcidadania a que se submetem as populações
periféricas.

À luz do princípio republicano, não podem prosperar políticas públicas que compreendam os
cidadãos como objeto, não se admite a discriminação como se percebe naturalizada nas políticas de lei e
ordem presentes na UPP, apresentada como alternativa democrática e pacificadora. À res publica impõe-se
o dever de universalização dos serviços públicos. Vale ressaltar que muito mais relevante seria atribuir o
grau de importância destinado à segurança pública para outras esferas da administração estatal, para
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políticas públicas de cidadania.

Em um contexto em que os germes do pensamento político
que norteou o cataclismo humanitário do holocausto permanecem vigentes, vale lembrar o oportuno anseio
de Walter Benjamin: “a tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é a

regra. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade.
[58]

“ 
         Neste sentido, o grande desafio da democracia brasileira é empenhar esforços na efetivação dos
direitos fundamentais, para não incorrer na barbárie dos regimes totalitários. Assim, poderemos pensar a
segurança pública, não pela ótica da exceção e aviltação, mas como segurança cidadã – como segurança
dos direitos; compreendendo os cidadãos não como objetos, mas como sujeitos das políticas públicas; não
mais como controle repressivo, e sim como condição e possibilidade de emancipação.
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DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE

ELDER AFFECTIVE NEGLECT IN THE PERSPECTIVE OF INDIVIDUAL´S PERSONALITY RIGHTS

Marilza Simonetti De Carvalho

RESUMO
O abandono afetivo do idoso acarreta graves danos ao abandonado tanto de ordem psíquica
quanto na ordem física. Para tanto a Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003 que instituiu o
Estatuto do Idoso prevê, em seu artigo 98 punição na esfera Penal ao responsável pelo
abandono ou quem deveria guardá-lo. Atualmente, este fato tem sido tema de discussões e
acaloramentos jurídicos de modo que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, projeto de
Lei contendo previsão de indenização pelos Danos Morais decorrentes deste abandono a favor
do abandonado. Neste condão, o valor delegado, não teria o caráter reparador, visto que o
prejuízo sofrido com o abandono é irreparável, o que se salvaguardaria, nesta caso seria apenas
o mínimo indenizatório que assegurasse a dignidade do abandonado em questão, no transcorrer
do que lhe resta caminhar em sua jornada da vida. Tampouco fala-se na obrigação ou dever de
afeto o que não pode impor-se obrigatório. Historicamente, acredita-se que o abandono ao
idoso difundiu-se em maior escala após o advento da Revolução Industrial, onde o Valor
Humano tornou-se secundário quando contraposto com o valor produtivo – quase que
inexistente para o idoso devidos as limitações que naturalmente decorrem do tempo para os
seres humanos. Contudo, com fundamento na dignidade da pessoa humana e com a admissão
do afeto como Valor Jurídico na legislação Pátria após o advento da Constituição de 1988, o
cuidado devido a pessoa do idoso, que resguarda seus Direitos de Personalidade, por tratar-se
de garantia fundamental, é visto como não somente dever do particular, como também do
próprio Estado. Assim, por restar ao Estado, também o dever de exercer este cuidado, se faz
necessário desenvolvimento não apenas de Lei, mas também de políticas públicas capazes de
remediar tal situação, ou como idealmente seria, preveni-las, evitando o sofrimento e a lesão
suportadas por estas pessoas, dando às mesmas condições de usufruir momentos de lazer,
produzir e conviver com outras pessoas, crescer culturalmente e, ainda, contribuir com a
sociedade, fazendo de sua presença imprescindível, de forma a possibilitar a reconstrução da
sua dignidade e o conseqüente envelhecimento saudável.
PALAVRAS-CHAVES: Abandono; Idoso; Direitos da personalidade; Dignidade da pessoa
humana.

ABSTRACT
The elder neglect entails severe emotional impairment to both, psychic and physical disorder.
Concerning it, the law 10 741, from October 1, 2003, established the elderly statute, that
provides in article 98 punishment in the penal sphere, for the responsible to neglect or for whom
should keep them. Currently, this fact has been the subject of heated legal arguments at the
House of Representatives in Brasilia, where there is a bill being passed, which contains provision
for compensation for pain and suffering caused by the neglect, in favor of the neglected. In
these terms, the value granted, would not be repairing, since the damage suffered from the
neglect is irreparable. What would be safeguarded in this case, would be only the final days of
their lives. Nothing is mentioned about the obligation or duty of affection which cannot be
imposed as mandatory. Historically, it is believed that the neglect of the old spread on a larger
scale after the advent of the Industrial Revolution, where Human Value became secondary when
contrasted with the productive value, the later almost inexistent for the elderly, due to the
limitations that are naturally imposed to them as time goes by. Nevertheless, based on human
dignity and the acceptance of affection as a legal value after the 1988 Constitution, the right
care for the elderly is an utmost guarantee; not only to be a duty of the individual, but also the
state itself. Thus, it may be left to the state the duty to provide this care. In the light of these
terms, it is necessary not only to pass a law, but also come up with public policies that are able
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to remedy this situation, or ideally speaking, prevent them, avoiding suffering and damage
withstood for these people, providing them satisfactory conditions to enjoy their leisure time, to
be more functional, live with other people, expand their horizons and also contribute to society,
making their presence indispensable. Altogether, these factors will facilitate the reconstruction of
their dignity and consequently a healthy aging process.
KEYWORDS: Affective Neglect; Elderly; Rights of personality; Human dignity.

1 INTRODUÇÃO

 

 

O abandono afetivo do idoso acarreta graves danos ao abandonado tanto de ordem psíquica quanto na ordem física. Com

isto, tem sido afrontado os seus Direitos da Personalidade.

Este tema, porém é pouco difundido haja vista a incapacidade de pleito, conseqüência da fraqueza, natural do idoso,

física, moral e psicológica.

O trabalho ora apresentado tratará da constituição da família na antiguidade onde o idoso era valorizado como pater

famílias, detendo o poder inclusive sobre a disposição da vida dos filhos.

Discorrer-se-á sobre valorização do afeto na sociedade familiar atual bem como sobre o seu reconhecimento enquanto

valor jurídico, além do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Para tanto, far-se-á uma apreciação acerca da responsabilidade pelo abandono elencando as conseqüências jurídicas de

quem abandona e a responsabilidade do Estado frente ao abandono da pessoa idosa.

Por fim, concluir-se-á apresentando sugestões de reflexão para uma possível solução desta triste realidade.

 

 

2 DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMILIA

 

 

O modelo de família brasileiro encontra sua origem na família romana que, por sua vez, se estruturou e sofreu influência

no modelo grego.

Foi a Antiga Roma que sistematizou normas severas que fizeram da família uma sociedade patriarcal. A família romana

era organizada preponderantemente, no poder e na posição do pai, chefe da comunidade. O pátrio poder tinha caráter unitário

exercido pelo pai. Este era uma pessoa sui juris, ou seja, chefiava todo o resto da família que vivia sobre seu comando, os demais

membros eram alini juris.
[1]

Na Roma antiga, na época do pater famílias, o Idoso assumia um papel essencial na sociedade, o de juiz de seus

familiares, ou seja, era venerado e poderoso por possuir propriedades rurais, autoridade sobre seus herdeiros e, muitas vezes, deter o

poder social e econômico.
[2]

A família era, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional. Inicialmente, havia um

patrimônio só que pertencia à família, embora administrado pelo pater. Numa fase mais evoluída do direito romano, surgiam

patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que estavam sob a autoridade do pater.
[3]

Jérome Carcopino, no seu estudo sobre a vida cotidiana dos romanos, assinala que, à medida que o pai deixava de ser a

autoridade severa e arbitrária dos primeiros tempos para reconhecer a autonomia e a independência dos filhos, multiplicava-se em

Roma a figura leviana do filius mimado e egoísta, gastando num dia fortunas acumuladas pelo trabalho de gerações, caracterizando
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assim uma sociedade que adquiriu o hábito do luxo e perdeu a sobriedade. Após o austero e rígido pater, veio à época da soberania

incontestável das novas gerações.
[4]

A doutrina jurídica reconhece que o direito romano forneceu ao Direito brasileiro elementos básicos da estruturação da

família como unidade jurídica, econômica e religiosa, fundada na autoridade de um chefe, tendo essa estrutura perdurada até os

tempos atuais.
[5]

 

 

2.1 DO PAPEL DO IDOSO NA FAMÍLIA AO LONGO DA HISTÓRIA

 

 

Faz-se relevante, assim, um estudo histórico do envelhecimento humano, considerando que a velhice foi vista de forma

diversa conforme os diferentes momentos na história.

Nas palavras de Lucia Terezinha Saccomori Palma e Carme Regina Schons, “o envelhecimento biológico do ser humano

sempre existiu; o que não se encontram são dados suficientes para precisar com exatidão em que momento da história a velhice foi

socialmente contextualizada.
[6]

Para tanto, analisando momentos históricos, evidenciam-se os diferentes papéis assumidos pelo idoso, num primeiro

momento, tem-se a humanidade primitiva, na qual os povos viviam em cavernas e andavam em busca de alimento, o qual era obtido

da terra. Aqueles que não agüentavam esse modo de vida acabavam por ficar pelo caminho, ou seja, morriam ao tempo. Num

segundo momento da história encontram-se os povos que plantavam e criavam animais para seu sustento, caracterizando os

primeiros traços da organização familiar, na qual o patriarca exercia papel primordial e mantinha a admiração de todos. Após, num

terceiro momento, já analisando grupos organizados, ocorreu a formação de sociedades com estruturas mais sólidas, mantidas por

um conjunto de normas e valores. Verifica-se aqui que a religião integra o meio social, concedendo ao velho um poder religioso que

o torna detentor da sabedoria e dos poderes.
[7]

Os idosos mantinham toda a sabedoria como segredo e não repassavam a seus descendentes o conhecimento; detinham o

poder de vida e morte sobre os filhos, os quais lhes deviam obediência, assim como a esposa, submissa em tudo.

O poder religioso assegurava aos velhos grandes privilégios, que o apresentavam como ser de grande importância, uma

vez que era quem detinha o poder de guardar na memória os ritos, as danças e os cantos para a celebração dos cultos e o dever de

passá-los adiante.
[8]

Neste contexto o idoso era exaltado, mantendo o domínio social, que por sua vez, estava diretamente relacionado com a

apropriação do saber, onde quanto mais simples a sociedade, e mais dependente do saber acumulado na memória dos seus membros

mais idosos, mais poder estes detinham.

Portanto, era a participação dos anciãos que assegurava a continuidade, a unidade das sociedades primitivas no campo

religioso, político, econômico e social.
[9]

 No final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, a invenção da máquina acarretou a expansão do

capitalismo, que desmembrou as sociedades. A partir de então, o prestígio e apreço que antes os velhos detinham começou a se

perder, ocorrendo a desestruturação do esquema social no qual viviam.

Constata-se, então, uma inversão de valores, visto que a capacidade de produção de bens materiais passa a ser mais
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apreciada que o valor humano. Começa a instalar-se o conceito negativo de velhice, considerando que o velho, por não ser mais

produtivo economicamente, passa a perder espaço.
[10]

Todas as alterações que ocorreram no século XIX foram absorvidas pelo século XX com uma concentração ainda maior

de estigma e desvalorização do velho. Com a velocidade da urbanização, a figura da família patriarcal desapareceu. Os homens que

detinham a força física e o vigor eram supervalorizados, pois era deles que dependia a produção.
[11]

Com o passar do tempo, o seu poder econômico e social passa a ser inexpressivo e a importância da memória e da

experiência de vida, que em momento anterior eram muito valorizadas, agora parece ser desconhecida. Sobre eles recai o peso da

inutilidade e decadência.

 

 

2.2 DO CONCEITO DE IDOSO

 

 

No dia 1º. De Outubro comemora-se o dia internacional das pessoas idosas, sendo que a data foi criada pela Organização

das Nações Unidas (ONU) a fim de promover a vida dos mais velhos, por meio da saúde e da integração social.

O surgimento da data foi em razão de uma Assembléia Mundial sobre envelhecimento, realizada em Viena, na Áustria,

em 1982.
[12]

Idoso é a pessoa com mais de sessenta e cinco anos, condição esta determinada pela Organização Mundial de Saúde, que

os caracteriza como grupo da terceira idade.

Já, de acordo com o artigo 1º da Lei 10.741/03, idosa é toda pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. Para

efeitos jurídicos tem-se considerado esta idade.

A palavra “idoso” tem sua origem no substantivo aetas, palavra feminina que corresponde a idade ou espaço de tempo.

Assim, “idoso” é vocábulo formado por dois componentes, quais sejam, “idade” acrescido do sulfixo “oso” que significa “cheio de”,

“abundancia”. Desta forma o vocábulo “idoso” pode significar cheio de idade.
[13]

Realizando uma busca no dicionário percebe-se que a definição de “velho” e de “idoso” é totalmente diferente: “idoso” é

a pessoa que têm bastante idade; “velho” pode ter, da mesma forma, tal definição, ainda acrescido do substantivo quantitativo

“muito”, no entanto, também é utilizado para mencionar coisas antigas, gastas pelo uso, experimentadas ou desusadas.
[14]

Segundo Marco Antonio Vilas Boas, “velho” e “idoso” são dois termos quase sinônimos, por analogia, uma vez que o

processo de envelhecimento afeta a todos, avança com a faixa etária de todos os viventes, mas de modos distintos em tempo e

espaço. Velho, porém, é um termo mais depreciativo, se visto na sua pura conotação unívoca, na conseqüente perda de sentidos e

vigor. Há idoso no seu quase pleno vigor e não há velho que não tenha experimentado a fraqueza orgânica visível.
[15]

Assim, ser Idoso é mais uma etapa do ciclo de vida do ser humano e o indivíduo tem sua forma única ao avanço da

idade.
[16]

Ainda, nas palavras de Marco Antonio Vilas Boas ser Idoso não é sinônimo de decrépito nem de pessoa morta. Vivo,

sim, tem sua idade que pode ser considerada como velha, teoricamente. Além disso, nem toda velhice está aliada a enfermidade ou

fadada a apresentar uma redução de aptidões em menor ou maior escala.
[17]
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Envelhecimento, portanto, é um conjunto de processos que ocorrem em organismos vivos e que com o passar do tempo

podem levar conseqüentes perdas da adaptabilidade, deficiência funcional e morte.
[18]

Assim, buscando uma conceituação legal de idoso, a encontramos na Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que criou a

Política Nacional do Idoso e em seu art. 2º previu que “Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos

de idade”.

Porém, com o advento da Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003, que criou o Estatuto do Idoso, o art. 1º passou a

considerar como idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.

Por ser o Estatuto lei especial posterior, prevaleceu sobre a anterior e ampliou o campo de abrangência para acolher como

idoso, também as pessoas com sessenta anos de idade.

O Estatuto do Idoso culminou o processo normativo regulador dos direitos do idoso em nosso País. Contudo, como

ensina Wladimir Novaes Martinez:

 
Não cria o respeito aos mais velhos. Isso será obtido culturalmente com a educação da
população, em particular no seio da família e dentro das escolas. Mas, suscita o hábito e,

com isso, e o passar do tempo, talvez logre copiar a Europa e o Japão.
[19]

 

Os direitos fundamentais estão garantidos ao idoso, conforme se deflui do artigo 2º, do Estatuto do Idoso, o qual prevê:
 
Art. 2º - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de

liberdade e dignidade.
[20]

 
Portanto, o idoso, seja homem ou mulher, portador de deficiência ou não e indiferente condição social, deve gozar dos

direitos fundamentais, assegurados a todas as pessoas, principalmente pelo acesso a informação.

Outrossim, não basta aqui uma proteção idêntica aos demais indivíduos por se encontrar o idoso em situação de

fragilidade, de hipossuficiência, deve haver sim, um despertar do Estado para uma questão de extrema importância, qual seja, as

políticas públicas para proteção das pessoas idosas portadoras de deficiência, sejam as deficiências congênita ou adquirida, até

mesmo em decorrência da idade, a fim de que tenham uma vida digna.

Esta preocupação se faz devida também pelo fato do aumento das estatísticas de longevidade verificadas no Brasil, como

veremos a seguir.

 

 

2.3 DO PAPEL DO IDOSO NA SOCIEDADE ATUAL

 

 

A população mundial está envelhecendo, e o que se espera é que haja alicerce suficiente para corresponder a tamanha

demanda.

O Brasil, um país reconhecido pelo expressivo número de jovens, na última década depara-se com uma situação

totalmente inversa. Em razão de vários fatores de ordem social, econômica, cultural e circunstancial, a população tem atingido

faixas etárias cada vez mais elevadas, constatando-se uma sociedade de idosos, com uma mudança considerável no perfil
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demográfico.

A evidência da velhice pode ser atribuída às mudanças demográficas que indicam o envelhecimento da população,

processo já consolidado nos países do chamado Primeiro Mundo e prenunciado no Brasil.
[21]

Em nível mundial, de acordo com dados das Nações Unidas, ao longo dos anos o número de pessoas com idade acima de

sessenta anos aumentou consideravelmente: em 1950 eram aproximadamente duzentos milhões de pessoas com mais de sessenta

anos de idade; em 1975, esse número aumentou para trezentos e cinqüenta milhões, e as projeções prevêem que para 2025, atingirá

o equivalente a mais de um bilhão e cem milhões de pessoas nesta faixa etária.
[22]

No Brasil, os índices de idosos na população crescem em maior velocidade que os da população infantil. Conforme dados

do IBGE, em 1981 o número de idosos representava 6,4% da população; em 1993, aumentou para 8,0% e, em 2003, alcançava

9,6%.
[23]

Os idosos representam cerca de 9% da população brasileira e nas próximas duas décadas, a população idosa do Brasil

poderá dobrar, passando de aproximadamente 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade para cerca de 30 milhões,

segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
[24]

Exemplificando, em 1991 havia 13.865 centenários no Brasil. Em 2000, o número de pessoas com cem anos ou mais

chegou a 24.576, o que representa um aumento de 77%. A maior parte destas pessoas estava concentrada em São Paulo (4.457),

depois na Bahia (2.808), seguida de Minas Gerais (2.765) e Rio de Janeiro (2.029).
[25]

O crescimento da população idosa deu-se especialmente em virtude do avanço na área da ciência médica. Tal constatação

está intimamente relacionada com o controle e prevenção de doenças, o avanço no campo da geriatria, o planejamento e controle

sanitário, a diminuição da taxa de natalidade e mortalidade, com a maior prestação de cuidados realizados pelas famílias e casas

asilares, tudo levando à conseqüente longevidade.

É justamente pelo considerável crescimento da população idosa que se tornou necessário dar maior ênfase ao assunto,

uma vez que tal modificação social exige a ampliação da assistência a questões relativas ao envelhecimento humano,

principalmente no tocante à área da saúde.

Lucia Terezinha Saccomori Palma e Carme Regina Schons referem que a saúde não só é importante na medida em que é

uma precondição para a manutenção do bem-estar geral, mas também atua no intuito de possibilitar que o idoso contribua

ativamente para a sociedade.
[26]

Como a inserção do idoso na sociedade é carregada de estigmas, ainda é aceito num contexto social aquele que estiver

em condições ativas, gozando de boa saúde e contribuindo, seja econômica ou socialmente, para com a mesma. Por sua vez, aquele

que se encontra em situação de intensa fragilidade é considerado sem grande valia e acaba por ser tratado de maneira preconceituosa

e discriminatória, o que o coloca numa condição de vulnerabilidade social.

Ponderando as palavras acima, restam evidenciadas as questões de exclusão do idoso da sociedade atual.

Muito maior que os mitos e mentiras que ludibriam as questões biológicas, fisiológicas e cronológicas do envelhecimento

humano, ou, ainda, a rapidez com que o envelhecimento demográfico aconteceu, é a própria questão social. “Envelhecimento

demográfico é considerado problema nas sociedades com baixo padrão socioeconômico e cultural onde se observa a idade como um

fator discriminatório, como é o caso do Brasil”.
[27]

Segundo Lucia Terezinha Saccomori Palma e Carme Regina Schons, os idosos “passam a ter uma existência virtual e não

existencial. São seres vivos, porém sem existência social, sem possibilidade de manifestar emoção, afeto. A pessoa vale enquanto
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produz economicamente”.
[28]

Por isso, passaram a ser reconhecidos como um “peso” para o Estado, ou seja, os aposentados que recebem todo mês o

valor da aposentadoria, porém não mais produzem.

Simone de Beauvoir
[29]

 contextualiza a questão da brutal exclusão que o idoso sofre pela coletividade, pontuando

também o fato de que quando não pode mais trabalhar ou produzir torna-se uma “boca inútil”.  E que por não trabalhar acaba por

não produzir, então, não tem a mesma participação nas decisões coletivas. Assim, ocorrem alterações em várias instituições sociais,

a começar pela família.

Antigamente, raras eram as crianças que tinham o privilégio da convivência e do aprendizado com seus avós. Hoje a

realidade é completamente diferente, o que tornou cotidiano encontrar um número maior de pessoas idosas no contexto familiar,

muitas com avós e bisavós ainda vivos, que acabam por educar os netos. Assim, em razão do maior tempo de convívio, ampliam-se

os laços geracionais.

Tal fato dá-se não raras vezes pela falta de planejamento familiar unido ao problema da paternidade responsável, onde os

pais do infante transmitem aos avós a continuidade da criação do mesmo, conseqüência, muitas vezes da não disposição de

condições econômicas, uso de drogas, pela ocorrência da maternidade adolescente, também ocorrendo em função de divórcio e

morte destes pais.

O crescimento do número de netos e bisnetos que vivem com os avós e, em geral, são sustentados por eles, indiferente da

causa, foi registrados pelo estudo “Perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE), onde em 1991, eram 2,5 milhões de netos e bisnetos sendo criados por seus avós que passaram a ser 4,2

milhões em 2000.
[30]

Facilmente se denota o ato de doação destes idosos que assumem a responsabilidade por suas famílias, não apenas

econômica, mas principalmente pelas questões ligadas ao afeto.

Assim, posteriormente, a família torna-se o elo mais importante de afeto e cuidado para o idoso, que na convivência

familiar encontra aconchego e dignidade.
[31]

Conforme Anita Liberalesso Neri e Cinara Sommerhalder, “em todo o mundo, a família é a principal fonte de apoio e de

cuidado a idosos. Ao proporcionar cuidados por intermédio de alguns de seus membros, cumpre normas socioculturais

fundamentais à continuidade da sociedade”.
[32]

No entanto, as famílias muitas vezes não estão preparadas para lidar com a vida que se estende ao longo dos anos, nem

mesmo os próprios velhos sabem o que farão consigo mesmos. E é desse despreparo que surgem as dificuldades e as dúvidas sobre

como lidar com o envelhecimento, o que acaba gerando concepções falsas e maldosas acerca dos velhos.
[33]

De todo o exposto, relevante é compreender que o processo do envelhecimento humano é um movimento complexo que

acomete não só o velho, mas também as pessoas à sua volta e a sociedade de modo geral.

Formular juízo de valor negativo sobre as pessoas que passam por essa fase da vida é negar um futuro inevitável, mesmo

que ainda distante. O simples fato da existência da vida humana basta para que se possa exigir trato com dignidade e respeito.

 

 

3 DO AFETO COMO VALOR JURÍDICO
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Para adentrar ao tema, reporta-se ao livro de Luc Ferry, “Famílias, Amo Vocês: política e vida privada da era da

globalização”. Neste livro, o autor nos remete e nos proporciona uma necessária reflexão sobre a importância da família e,

conseqüentemente, do Direito de Família no mundo contemporâneo. A partir do momento em que as pessoas passaram a se casar

por amor, a família foi deixando de ser, essencialmente, um núcleo econômico e reprodutivo. Assim se fez a “desconstrução” da

família patriarcal, tradicional e hierarquizada. E foi, então, que o afeto tornou-se um valor jurídico.
[34]

O direito ao afeto, ao amor, é o direito que toda pessoa tem, desde que nasce até o dia de sua morte, sendo tratado

atualmente, anterior a qualquer outro direito fundamental referente à família, tornando-se o direito mais importante para o melhor

desenvolvimento da saúde física, psíquica e emocional das pessoas, bem como o próprio desenvolvimento material e cultural da

família.

Nicola Abbagnano, expõe que afeto deve ser entendido como: [...] as emoções positivas que se referem a pessoas e que

não têm o caráter dominante e totalitário. Enquanto as emoções podem referir-se tanto a pessoas quanto a coisas, fatos ou situações,

os afetos constituem a classe restrita de emoções que acompanham algumas relações interpessoais (entre pais e filhos, entre amigos,

entre parentes), limitando-se à tonalidade indicada pelo adjetivo “afetuoso”, e que, por isso, exclui o caráter exclusivista e

dominante da paixão. Essa palavra designa o conjunto de atos ou atitudes como a bondade, a benevolência, a inclinação, a devoção,

a proteção, o apego, a gratidão, a ternura, etc. que, no seu todo, podem ser caracterizados como a situação em que uma pessoa

“preocupa-se com” ou “cuida de” outra pessoa ou em que esta responde, positivamente, aos cuidados ou a preocupação de que foi

objeto. O que comumente se chama de “necessidade de afeto” é a necessidade de ser compreendido, assistido, ajudado nas

dificuldades, seguido com olhar benévolo e confiante. Nesse, o afeto não é senão uma das formas do amor.
[35]

Tal definição se mostra completa, vez que engloba todos os aspectos que as relações afetivas envolvem, com destaque

para o sentimento de responsabilidade para com a pessoa amada, ou seja, o afeto envolve um dever de cuidado, entre pais e filhos,

avós e netos, companheiros e companheiras, enfim, entre todas as pessoas unidas pelo affectio familiae, que é o elemento definidor

da família contemporânea, corolário do princípio da afetividade.

A idéia do afeto como um elemento integrador na formação das entidades familiares surgiu no Brasil no final do século

XX, com o advento da Constituição Federal de 1988, evidenciando a tendência contemporânea de ver a família na perspectiva das

pessoas, e não mais sob a ótica da família patrimonializada, modelo adotado por legislações pretéritas.

Essa é a concepção eudemonista da família, que tem como função social realizar a felicidade das pessoas que a integram,

em detrimento de seu aspecto patrimonial.
[36]

Destaca-se portanto importância do afeto para a condição humana, ou seja, é o afeto que caracteriza a pessoa como ser

verdadeiramente humano, gerando em cada pessoa a solidariedade, "que é a única força capaz de construir - dignamente - a

humanidade em todo o agrupamento humano, a partir de sua configuração inicial: a família".
[37]

O afeto não é somente um laço a envolver os integrantes de uma única família, já que possui um viés externo entre as

mesmas, pondo mais humanidade em cada uma delas, envolve também portanto a família universal, ou seja, a totalidade de seres

humanos que habitam o planeta.
[38]

Na esteira dessa evolução, o Direito de Família instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor jurídico

ao afeto
[39]

; no entanto, é essencial para a operacionalização e efetividade dos direitos fundamentais da família que haja uma

"ruptura dos paradigmas até então existentes para que se possa proclamar, sob a égide jurídica, que o afeto representa elemento de
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relevo e deve ser considerado para fim do princípio da dignidade da pessoa".
[40]

 

 

3.1 DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

 

 

A Constituição de 1988 oferece um amparo à família, a criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, consubstanciado

nos arts. 226 e 230.

Assim, encontram-se na Constituição Federal quatro fundamentos essenciais do princípio da afetividade, conformadores

dessa evolução social da família, de acordo com interessante construção jurídica de Paulo Luzi Netto Lôbo, citado por Maria

Berenice Dias, onde o primeiro trata-se da igualdade entre todos os filhos, independentemente de sua origem (art. 227, §6º, CF); o

segundo da adoção, como escolha afetiva, alçando-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º, CF); o

terceiro da comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tendo a mesma dignidade de

família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º, CF); e o quarto o direito à convivência familiar como prioridade absoluta da

criança e do adolescente e do jovem (art. 227, CF).
[41]

Diante de tais fatos, a doutrina passou a identificar o Direito de Família como o Direito das Famílias, mormente pela

construção Jurisprudencial de julgados que passaram a tutelar e decidir questões supra legais, gerando o entendimento de que o

objetivo precípuo do Direito das Famílias é, sobremaneira, as relações afetivas em si consideradas.

O princípio da afetividade compreende, sobretudo, a evolução do direito tornando um instituto aplicável a todas as formas

de manifestação da família, abrangidas ou não pela legislação codificada, tendo como premissa uma nova cultura jurídica que possa

permitir a proteção estatal de todas as entidades familiares, repersonalizando as relações sociais, centrando-se no afeto como sua

maior preocupação.

Tendo em vista que ordenamento jurídico brasileiro é centrado numa ordem constitucional que possui fundamentos

essenciais à manutenção do primado da democracia, é de suma importância visualizar a observância, pelo legislador constituinte, da

aplicação do afeto como um direito fundamental decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, trazido no art. 1º, III, da

Carta Magna.

Então, se no âmbito do direito das famílias o afeto deriva do primado da dignidade da pessoa humana, e assim, pode ser

observado, em cada um dos setenta e oito incisos do art. 5°, restando evidente o reconhecimento do afeto como direito fundamental.

Com efeito, o afeto é, sem sombra de dúvida, o principal fundamento das relações familiares.
[42]

Portanto, o princípio da afetividade tem fundamento constitucional, mais precisamente na dignidade da pessoa humana e

na solidariedade social estampada no art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988.

 

 

4 DA DIGNIDADE HUMANA

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil tem como um dos seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa

humana, a qual revela o mais primário de todos os direitos, na garantia e proteção da própria pessoa como um último recurso,

quando a garantia de todos os outros direitos fundamentais se revela excepcionalmente ineficaz, proclamando a pessoa como fim e
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fundamento do direito.
[43]

Segundo refere José Murilo de Carvalho, a promulgação da Constituição de 1988 deu início a uma nova fase social, na

qual a garantia dos direitos do cidadão passa a ser o foco de concentração.
[44]

Ingo Wolfgang Sarlet afirma que nela se ampliou o rol de direitos fundamentais, o que acabou por ensejar uma gama

maior de direitos protegidos. Somente após a Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana foi reconhecida como valor

fundamental, englobando, na Declaração Universal de 1948 e nos demais pactos internacionais referentes a direitos humanos, todas

as categorias de direitos fundamentais.
[45]

Os direitos e garantias fundamentais instituídos no art. 5º da Constituição Federal têm como fonte ética a dignidade da

pessoa humana como forma de proteção e desenvolvimento da pessoa.
[46]

Em face do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer que a pessoa é o bem supremo da

ordem jurídica, o seu fundamento e seu fim. Sendo possível concluir que o Estado existe em função das pessoas e não o contrário, a

pessoa é o sujeito do direito e nunca o seu objeto.
[47]

Não há valor que supere o valor da pessoa humana.
[48]

 É nesse sentimento de valor que se fundamenta o direito da

personalidade como projeção da personalidade humana.

Foram várias as alterações de significativa importância que advieram com a atual Constituição. Tendo em vista

constituir-se em verdadeira cláusula de proteção ao ser humano, a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana foi

garantida como um dos fatores fundamentais para sua elaboração, assim, dotada de mais extremo valor jurídico.

Tal valor atinge tanto a esfera social como o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Logicamente, a criação deste

princípio teve por objetivo demonstrar que a pessoa humana é titular de direitos, protegendo o indivíduo perante seus semelhantes e

da atuação do Estado, vislumbrando a possibilidade de se levar uma vida em condições descentes e, porventura, cobrar do Estado a

efetivação da satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência, já que o homem constitui a finalidade precípua, e não meio

da atividade estatal”.
[49]

A Constituição Federal de 1988 alçou a dignidade humana ao centro do ordenamento jurídico, dando ensejo à efetivação

de uma ampla esfera de direitos fundamentais como condição sine qua non para a concretização do fundamento constitucional da

dignidade da pessoa humana.

De acordo com a definição de Kant, na sociedade podem-se conceber duas espécies de valores: a dignidade e o preço.

Quando um objeto está acima do preço, sem a possibilidade de algo que seja equivalente, reconhece-se que tem dignidade; em

oposição, se um objeto pode ser posto no lugar de outro sem que haja alteração no seu valor, entende-se como um preço.
[50]

Transpondo esta análise para a contemporaneidade, percebe-se que só é reconhecido como sujeito de direito aquele que

produz ativamente e que, por ser eficiente, é insubstituível. Ao contrário, aquele que já não contribui mais para o capital ativo da

sociedade não é reconhecido como sujeito digno de respeito e dignidade; assim, tanto este como qualquer outro em condição

semelhante terá o mesmo valor, que se resume em valor algum.

O que poderia justificar o abandono da pessoa idosa na quantidade em que incide atualmente, em que, a medida que este

idoso não mais gera renda ou contribuição braçal para a família, torna-se inútil e conseqüentemente dispensável, perdendo assim seu

valor, a sua dignidade.

Para Kant, o valor do ser humano não está vinculado a questões de ordem objetiva, mas à maneira como as pessoas
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dispõem de suas vontades, mesmo que não alcancem o fim almejado.
[51]

Portanto, afirma Robert Kastenbaum que a sociedade precisa de velhos, da valorosa existência da pessoa idosa. A velhice

é um estado de espírito, pois dez anos mais velho não quer dizer dez anos pior ou dez anos menos valiosos. Portanto, o valor da

existência não se encontra atrelado a questões de ordem externa, como idade, cor, raça ou condição social, mas com o espírito, a

alma, os anseios e os objetivos de vida de cada ser humano, do valor da sua garantida dignidade.
[52]

Para esse fim, se faz necessária a vinculação das questões que envolvem a velhice com a consolidação dos direitos

conferidos à pessoa idosa. Para que seja possível o trato de tais questões encontra-se na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 o principal amparo legal em seu art. 1º, inciso III.
[53]

 Esta Carta é considerada a efetivação da formação do Estado

Democrático de Direito e representa a força máxima no que diz respeito à legislação brasileira, onde se encontram elencados todos

os direitos e garantias fundamentais outrora inexistentes em razão da ditadura militar, que vigorou no país durante 21 anos.

Dentre os direitos fundamentais encontram-se os direitos sociais, os quais exigem prestações positivas para se tornarem

efetivos.

Nos direitos sociais está elencada a assistência aos desamparados, com a proteção à velhice, tratada com maior

detalhamento no Capítulo VII (da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso), do Título VIII (da ordem social), art.

230 da Magna Carta de 1988.

Nesse capítulo, o constituinte atribuiu à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar os idosos, assistindo-lhes

preferencialmente em seus lares, assegurando-lhes a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, seu direito

à vida, bem se reconheceu às pessoas maiores de 65 anos a gratuidade nos transportes coletivos urbanos.

Ainda, tem-se a proteção aos idosos na Constituição no seu art. 3°, inciso IV, o qual traz como objetivo da República

Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação.

Já no capítulo que trata da seguridade social, encontra-se como risco a ser protegido pelo sistema previdenciário

brasileiro a idade avançada (art. 201, inc. I). Da mesma forma, há uma série de leis esparsas que versam sobre o tema da dignidade

da pessoa humana, como é o caso do Estatuto do Idoso, o qual veio para concretizar o disposto no art. 230 supra-citado.

Afinal, a velhice é um direito humano fundamental porque “ser velho significa ter direito à vida, significa dar

continuidade a esse fluxo, que deve ser vivido com dignidade”.
[54]

Logo, não há como negar o intuito do constituinte e também do legislador ordinário em proteger os idosos, sendo que o

conhecimento das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre a velhice é de extrema importância para a disseminação de

uma nova racionalidade, destinada a valorizar esta fase da vida do ser humano, na qual também o respeito à dignidade humana

deverá também estar presente.

O envelhecimento da população mundial, como bem tratado anteriormente, já é fato que não pode mais ser

desconsiderado, tanto pelas conquistas da tecnologia médica – as quais aumentaram a expectativa de vida da população e reduziram

o risco de mortes prematuras – quanto pelos baixos índices de natalidade em âmbito mundial. Assim, visões negativas da velhice ou

mesmo o descaso com o idoso devem ser superadas, sob pena de se excluir grande contingente da população no planeta dos grandes

debates acerca dos direitos fundamentais.

Para tanto faz-se preciso superar a visão capitalista que dá valor apenas ao ser humano enquanto este for capaz de

produzir e reproduzir o capital. Associa-se a velhice à noção de decadência do ser humano e de inutilidade, devendo ser tratada a

partir de conceitos como filantropia e piedade. É preciso superar a situação de exclusão dos velhos, encarando-se a velhice “não só
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como questão fundamental ao desenvolvimento, mas, principalmente, como direito humano fundamental”, protegendo assim a sua

dignidade.
[55]

A proteção à velhice é reconhecida na Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu art. XXV, o qual assim dispõe:
 
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos
e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de subsistência em

circunstâncias fora de seu controle.
[56]

 
Também, está reconhecida em inúmeras constituições modernas, como na China, Cuba, Venezuela, Espanha, Guiné-

Bissau, Itália, México, Peru, Suíça, Portugal, Uruguai e Brasil. Porém, assim como os demais direitos sociais, inscrever a proteção

aos idosos na constituição ou legislação infraconstitucional não é garantia de sua eficácia concreta. Antes de tudo, é preciso que o

ordenamento jurídico tenha força normativa, que os agentes responsáveis pelo seu cumprimento efetivamente a levem a sério,

orientando suas ações e decisões pelos princípios e objetivos constitucionais, todos incumbidos de fazer com que todos os seres

humanos tenham direitos iguais a uma vida de qualidade, garantindo portanto, a seu direito maior, a “dignidade”.
[57]

 

 

5 DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO E DA VIOLAÇÃO AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

 

5.1 DA ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO

 

  Os idosos são vítimas dos mais diversos tipos de violência, insultos e agressões físicas, estas causadas tanto por

familiares, como denotadas nos maus tratos em transportes públicos e ainda nas instituições públicas e privadas.

Quanto a violência, a definição mais utilizada é a adotada pela Rede Internacional de Prevenção a os Maus-tratos contra

Idosos (International Network for Prevention on Elderly Abuse – INPEA), qual seja: “(...) uma ação única ou repetida, ou ainda a

ausência de uma ação devida, que cause sofrimento ou angústia, e que ocorra em uma relação em que haja expectativa de confiança

(...)”.
[58]

Portanto, a violência contra eles é considerada tanto quando se comete ações quanto omissões.

Um dos grandes desafios para os estudos sobre maus-tratos, reside na definição das categorias e tipologias que designam

as várias nuances. Assim, Maria Cecília de Souza Minayo os classifica em: a) Maus-tratos físicos: uso da força física para compelir

os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte. b) Maus-tratos psicológicos:

agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio

social. c) Abuso financeiro ou material: exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou uso não-consentido de seus recursos

financeiros e patrimoniais. d) Abuso sexual: refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando pessoas

idosas. Visa obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. e)

Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou

institucionais. Geralmente, se manifesta associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em

particular, para os que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. f ) Auto-abandono ou autonegligência:

conduta de uma pessoa idosa que ameace a sua própria saúde ou segurança, pela recusa ou pelo fracasso de prover a si próprio o
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cuidado adequado. g) Abandono: ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem

socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção.
[59]

De todas as formas existentes de violência passiveis de serem cometidas contra a pessoa idosa, principalmente dentre as

acima citadas, temos que o abuso financeiro, psicológico e o abandono da família foram as formas de violência mais citadas pelos

idosos nos Centros Integrados de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (Ciapi).
[60]

Denúncias de agressões física, verbal, abandono, apropriação indevida da aposentadoria, negligência, respondem por

cerca de 90% das 300 ligações feitas por mês ao serviço Alô Idoso, da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (Soma).

Embora a agressão física seja a mais visível, humilhar, ameaçar de abandono, usar sem consentimento bens materiais

como aposentadoria, deixar de prestar assistência em necessidades básicas como alimentação, medicamento, higiene também é uma

forma de agredir o idoso.
[61]

De acordo com o estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a renda dos idosos representa mais

da metade do total da renda familiar em 53% dos municípios brasileiros. Na Região Nordeste, essa proporção é maior (63,5%), o

que fundamenta a afirmativa das denúncias de maus tratos com objetivo de apropriação desta renda.

Devido a este fato, destarte cumpre destacar que grande parte dos idosos acabam por sobreviver em condições miseráveis.

Ainda segundo o IBGE, podem ser considerados em situação de pobreza, mais de 2,5 milhões de idosos (12,2%). Nas áreas rurais,

esse percentual chegava a 20,2% do total de idosos, enquanto nas áreas urbanas era de 11,1%. Também na região Nordeste tem a

maior proporção de idosos em situação de pobreza somando 24,2%.
[62]

Contudo, das mais diversas formas de violência sofrida pelo idoso o abandono afetivo torna-se o objeto de maior

discussão quanto ao dano e reparação.

 

 

5.2 O ABANDONO AFETIVO

 

 

Abandono é “ato ou efeito de abandonar; deixar; largar; desamparar; desistir de; desprezar”.
[63]

O Dicionário Jurídico não dispõe sobre este tipo de abandono que mais se aproxima ao desprezo. Traz a definição de

vários tipos de abandono como: o abandono do lar, quando se afasta sem a intenção de voltar; o abandono de incapaz, se referindo

ao contido no art. 133 do Código Penal, dentre outros. 
[64]

O Professor Afonso Celso Resende dispõe, no entanto, que o ato de abandonar um ascendente na velhice caracteriza

abandono material, que seria, em suas palavras, “o não cumprimento das obrigações relativa à manutenção de pessoa sob

responsabilidade de alguém”.
[65]

Não se visualiza, porém, definições jurídicas específicas para o abandono afetivo.

Neste diapasão, pode-se entender que o abandono é conseqüência de valores culturais renegados com o advento da

revolução industrial, onde ocorreu um abandono de valor do próprio ser humano, quando o idoso deixou de ser economicamente

produtivo, sua sabedoria já não mais adicionava, seus conhecimentos perderam brilho, deixando assim de serem ponto de referência

familiar.

Prestar cuidado a um familiar necessitado, neste caso o idoso, é dever moral e ético, sendo aceito como papel normativo
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na vida da família, porém na prática tem-se mostrado problemático. Por isso, entende-se que a dificuldade de cuidar do idoso com

situação de dependência, faz com que muitas familiares busquem a institucionalização do seu idoso como uma opção aceitável,

suprindo as diferentes realidades manifestadas no seu cotidiano, o que num futuro pouco distante os leva a excluir socialmente o

idoso por definitivo, como se o mesmo não tivesse mais vida própria, tampouco direitos ou dignidade, caracterizando um completo

abandono afetivo .
[66]

Com a diminuição e deterioração da qualidade das relações interpessoais no interior da família, imperando um clima de

estresse quando se é preciso cuidar de um idoso neste ambiente, denota-se tanto pior a questão dos maus tratos principalmente a

eminência do abandono, conseqüência desse estresse. Ainda pode-se discutir que a relação entre os membros das famílias esta cada

vez mais complicada, sem respeito, carinho, compromisso e individualizado, fatores que, além do estresse, contribuem também para

o abandono e a violência.
[67]

A feminização da população idosa também pode estar relacionado com a porcentagem maior de 70% para o abandono

dos familiares e 45,4% de violência domiciliar, já que a mulher fisiológica e anatomicamente é mais frágil que o homem,

geralmente tem  menos estudo e ainda, sendo mãe o seu coração esta acima da razão, facilitando a ocorrência de violência e

abandono destas.

A família é o meio natural de inserção do ser humano. Quando há ausência ou rompimento dessa inserção, o idoso vive

uma situação de não-pertencimento, sente-se ignorado, desvalorizado, excluído. A família é a esperança do idoso como forma de

manutenção das relações familiares e das possibilidades de evitar o isolamento. Como a família é o grupo através do qual o ser

humano é gradativamente inserido no mundo, ela representa o vínculo do indivíduo com a sociedade. Dessa maneira, carrega

valores que sustentam essa relação de estar com..., de estar junto.

Além dos valores humanos que o grupo tem a responsabilidade de reproduzir, ele se constitui ainda no espaço de ligação

entre os seus membros. A família pode ser uma solução para evitar o sentimento de abandono, mas não garante necessariamente que

esse sentimento não exista. Pelo contrário, depende dos vínculos estabelecidos ao longo da vida e da força dessas relações.

Abandono na velhice é um sentimento de tristeza e de solidão, provocado por circunstâncias relativas a perdas, as quais

se refletem basicamente em deficiências funcionais do organismo e na fragilidade das relações afetivas e sociais, que por sua vez

conduzem a um distanciamento, podendo culminar no isolamento social.

Abandono é um sentimento de sofrimento trazido por essas circunstâncias, o que impede o indivíduo de viver e conviver

plenamente e de permanecer inserido na família, no grupo e na cultura. Essa situação rompe o contato vital com o mundo, favorece

a inércia do corpo e rouba a possibilidade de ser e de conhecer.

O estar indefeso, a falta de intimidade compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar estímulos

de interação social e de interesse com a própria vida. Aparentemente, o idoso espera ser salvo desse sentimento; espera que seu

grupo o acolha e com ele permaneça até a morte. Será a morte o abandono maior? O idoso quer em vida o acolhimento, a presença,

o amor dos seus. Ele quer compartilhar a experiência e o conhecimento que construiu ao longo de sua existência. Quer entender as

contradições que o envolvem, o porquê da distância emocional entre as pessoas de seu grupo familiar e social e seus sentimentos, o

que o separa dos outros no momento em que precisa ser apoiado para a travessia que envolve o processo da morte.
[68]

Pode–se concluir que a população idosa precisa ser mais bem assistida visando a prevenção da violência e abandono.

Também, que as formas de agressões que ainda são as mesmas em décadas, levando a inferir que esta questão de violência e

abandono, principalmente o abandono afetivo dos idosos no Brasil, continuam sendo um tabu e precisam ser mais discutidas, tanto

no ambiente acadêmico, no ambiente científico, quanto no interior da sociedade e das famílias, para amenizar e quem sabe sanar

este mal.
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5.3 DAS CONSEQUENCIAS JURÍDICAS DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO

 

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que foi editado visando garantir existência mais digna às pessoas acima de

sessenta anos, traz consigo, ao longo dos seus 118 artigos, uma legislação capaz de ensejar profundas mudanças sociais,

econômicas, culturais e políticas, visando o bem-estar das pessoas idosas no Brasil.

Dentre as mudanças presentes no Estatuto do Idoso, nota-se o predomínio de disposições concretizadoras de direitos

sociais à população idosa, voltadas, por exemplo, à saúde, previdência e assistência social, renda mínima, educação, trabalho e

moradia.

Para tanto, traz dispositivos de proteção aos direitos fundamentais dos idosos, muitos já afirmados na Constituição

Federal de 1988. Porém, desde sua vigência, encontra dificuldades para efetivação.

No que diz respeito ao direito de moradia, o novo diploma legal prevê que o idoso tem “direito à moradia digna, no seio

da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública

ou privada” (art. 37, caput). A assistência integral em entidade pública de longa permanência se dará sempre que for “verificada a

inexistência de grupo familiar, casa-lar ou abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37, parágrafo

1°), sendo que estas instituições têm a obrigatoriedade de manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos,

provendo-os de alimentação e higiene, sob as penas da lei (art. 37, parágrafo 3°).

No que tange ao crime de abandono do Idoso, o mencionado Estatuto em seu art. 98 criou ainda uma nova figura

delituosa: “Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas

necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena — detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa".

Trata-se de espécie de abandono moral, com possíveis contornos de abandono econômico-financeiro, onde pune-se a

conduta de quem, após o afastamento físico do local de internamento, a ele não retorna (omissão dolosa). Ressalva-se portanto que

há crime ainda que a instituição mantenha o tratamento adequado às necessidades pessoais do idoso, ou seja, pelo simples abandono

afetivo.

Já na hipótese do art. 133 do Código Penal, o abandono deve implicar uma situação de risco vivenciada pelo ofendido

(perigo concreto).

 
Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade,
e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:
Pena - detenção, de seis meses a três anos.
§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço:
II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.
III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003).

 

Na esfera criminal, quanto ao abandono da pessoa idosa, o que antes figurava no Código Penal, tratado até a pouco

tempo com sutileza, a partir do advento do Estatuto do Idoso, tanto em seu artigo próprio quanto no acrescentado no dito código,

tem-se a tipificação penal específica como forma de punição ao responsável por tal abandono.

Já na esfera Civil, existem projetos de Lei para responsabilização específica quanto a indenização por dano moral,

resultado do abandono do Idoso. Tal projeto alteraria o Código Civil e o Estatuto do Idoso, incluindo, nos textos, pena para o

chamado abandono afetivo. O autor deste projeto é o deputado Carlos Bezerra, argumentando que a relação familiar não deve se

restringir à prestação de auxílio material, mas também de apoio, afeto e atenção. Ele destaca que o abandono acarreta sérios

[69]
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prejuízos psicológicos tanto para as crianças quanto para os idosos.

A temática envolvendo o dano moral vez ou outra está presente no sistema jurídico civil contemporâneo. O enredo do

dano moral encontrava-se inserido em outros tempos ao direito contratual ou real, adentrando-se, pouco a pouco na sistemática do

Direito de Família contemporâneo. Constitui, pois, o dano moral no Direito de Família moderno, um elemento a mais na ementa dos

cursos que se propõem a balizar-se no relacionamento atual dos homens e suas respectivas conseqüências jurídicas advindas destas

relações existenciais.

Contudo, ainda é preciso estabelecer uma doutrina prudente acerca do dano moral por abandono afetivo, analisando quais

são as verdadeiras conseqüências danosas pela ausência de afeto merecedoras de amparo jurídico, de responsabilização, de

cumprimento ao princípio jurídico da igualdade entre filhos, solidariedade familiar e afetividade.

As relações afetivas e familiares geram direitos e deveres para as pessoas nela envolvidas, motivo pelo qual essas relações

têm que ser alvo de intensos cuidados.

Assim, se pode afirmar que embarca os danos morais por abandono afetivo as entranhas da tríplice vértice do direito

civil: contratos, propriedade e família. Consubstanciando-se na última os seus mais modernos desdobramentos. Instituto jurídico

este que era impossível imaginar a tão-somente doze anos atrás, época em que o Instituto Brasileiro de Direito de Família

(IBDFAM) dava os seus primeiros passos. Tal fato, demonstra de forma inarredável a importância do estudo do direito de família e

seus reais e efetivos alcances na defesa da pessoa humana.
[70]

Maria Berenice Dias, nas linhas abaixo, revela ser favorável à indenização por dano afetivo: “A indenização por

abandono afetivo poderá converter-se em instrumento de extrema relevância e importância para a configuração de um direito das

famílias mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo desempenhar papel pedagógico no seio das relações

familiares.”
[71]

Tanto na esfera Criminal quanto na Civil, o abandono afetivo da pessoa idosa é reprovável. Mesmo que o ordenamento

jurídico pátrio não mencione expressamente quanto ao dano e obrigações de indenizar (esfera civil), existe o dever de atenção a

pessoa Idosa, não apenas pelos laços consangüíneos ou obrigações econômicas, mas pela própria consideração e gratidão, ou seja, o

afeto, o valor deste afeto, o próprio amor.

 

 

6 CONCLUSÃO

 

 

O idoso que era considerado chefe familiar devido a sua sabedoria, com o passar do tempo viu o seu poder econômico e

social lhe escapar aos dedos, com isso, suas memórias e sua experiência de vida, que em momento anterior eram muito valorizadas,

agora parece ser desconhecida, passando a ser inexpressiva e até sem importância, recaindo sobre eles o peso da inutilidade e

decadência.

Deste exposto, relevante é compreender que o processo do envelhecimento humano é um movimento complexo que

acomete não só o velho, mas também as pessoas à sua volta e a sociedade de modo geral.

Portando, formular juízo de valor negativo sobre as pessoas que passam por essa fase da vida é negar um futuro

inevitável, mesmo que ainda distante. O simples fato da existência da vida humana basta para que se possa exigir trato com

dignidade e respeito.

Nota-se para tanto, no Direito de Família atual uma nova ordem jurídica, atribuindo valor jurídico ao afeto inexistente
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antes do advento da Constituição Federal de 1988; no entanto, é essencial para a operacionalização e efetividade dos direitos

fundamentais da família que haja uma "ruptura dos paradigmas até então existentes, para que se possa proclamar, sob a égide

jurídica, que o afeto representa elemento de relevo e deve ser considerado para fim do princípio da dignidade da pessoa". Com

efeito, o afeto é, sem sombra de dúvida, o principal fundamento das relações familiares e a falta dele gera então conseqüências.

 Por isso, torna-se preciso que o ordenamento jurídico tenha força normativa, que os agentes responsáveis pelo seu

cumprimento efetivamente a levem a sério, orientando suas ações e decisões pelos princípios e objetivos constitucionais, todos

incumbidos de fazer com que todos os seres humanos tenham direitos iguais a uma vida de qualidade, garantindo portanto, a seu

direito maior, a “dignidade”.

Contudo, é possível notar, tanto na esfera Criminal quanto na Civil, o abandono afetivo da pessoa idosa é reprovável.

Mesmo que o ordenamento jurídico pátrio não mencione expressamente quanto ao dano e obrigações de indenizar (esfera civil),

existe o dever de atenção a pessoa Idosa, não apenas pelos laços consangüíneos ou obrigações econômicas, mas pela própria

consideração e gratidão, ou seja, o afeto, o valor deste afeto, o próprio amor.

Assim, o Estado é de suma importância na proteção dos Direitos do Idoso, uma vez que é de sua atribuição efetivar as

prerrogativas estabelecidas na lei, ou seja, atuar de forma acessível, oportunizando viver de modo digno em sociedade, com iguais

condições de sobrevivência, manutenção de saúde pública, de educação, de oportunidades de trabalho. Aí sim será possível falar em

efetivação dos direitos fundamentais.

Inevitavelmente, a questão do envelhecimento populacional requer do Estado estrutura e assistência em maior escala,

principalmente pela condição de vulnerabilidade e fragilidade em que o idoso se encontra.

Para tanto, reforça-se aqui a urgência em, criar alternativas de lazer e convivência, políticas públicas voltadas aos idosos,

avanços da gerontologia, colimando no esforço de aprendizado da sociedade no intuito de lidar com um idoso que, agora, vive por

muito mais tempo. Nesse sentido, é necessária a construção de uma nova gestão social para a velhice. Afinal, em muitas situações

não se torna possível ao indivíduo, isoladamente, obter as condições para a realização de suas necessidades existenciais básicas,

necessitando-se aí do concurso de ações do Estado e da sociedade como um todo.

Não há dúvidas de que a Constituição Federal brasileira de 1988 e a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) visaram com os

dispositivos citados, a proteção do idoso, objetivando com isso garantir a sua dignidade enquanto pessoa humana, a qual deve ser

preservada em todas as fases de vida do indivíduo como garantia dos seus direitos de Personalidade. Afinal, envelhecimento físico

trata-se de condição a que todo o indivíduo – salvo vicissitudes que interrompam o fluxo contínuo de sua vida – irá alcançar em

algum dia.

Portanto, cabe aos detentores do poder político e a própria sociedade não fecharem os olhos para essa realidade tampouco

negar efetividade aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que protegem os idosos, visto que tal comportamento poderá

reverter, num futuro não muito distante, contra si próprios.
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GARANTISMO E FUNDACIONISMO: ELEMENTOS PARA UMA DEFESA ETNOCENTRISTA
DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

GUARANTEEISM AND FOUNDATIONISM: ELEMENTS FOR AN ETHNOCENTRIC DEFENSE OF THE
UNIVERSALITY OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Danilo Dos Santos Almeida

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo descrever e analisar criticamente os fundamentos da teoria
dos direitos fundamentais do garantismo de Luigi Ferrajoli a partir dos debates travados entre
comunitaristas e liberais norteamericanos; especificamente as críticas de Michael Sandel ao
sujeito liberal e da crítica de Charles Taylor à sociedade atomista. Defende-se que os
fundamentos de sua teoria põem em risco sua força de persuasão e, consequentemente, seu
potencial de defesa dos direitos fundamentais. Por fim, tenta-se promover uma defesa do
projeto liberal através do pragmatismo etnocentrista de Richard Rorty. Conclui-se que a defesa
etnocêntrica dos direitos fundamentais oferece uma resposta eficaz ao problema cultural relativo
à validade universal dos direitos fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVES: Garantismo, Direitos Fundamentais, Pragmatismo etnocentrista

ABSTRACT
This article aims to describe and analyze the foundations of the theory of fundamental rights of
Luigi Ferrajoli’s Guaranteeism. It starts from the debates between american communitarians and
liberals, the formers represented by Michael Sandel's criticisms of the liberal subject and Charles
Taylor’s criticism of the atomistic society. It is argued that the foundation of his theory endanger
its persuasiveness and thus its potential for the fundamental rights defense. Finally, this paper
attempts to promote a liberal defense of the project through the ethnocentric pragmatism of
Richard Rorty. It is concluded that the ethnocentric defense of fundamental rights offers an
effective response to the cultural problem on the universal validity of fundamental rights.
KEYWORDS: Guaranteeism, Fundamental Rights, Ethnocentrist pragmatism

1.      Contextualização: constitucionalismo como projeto para o futuro

O constitucionalismo trabalha para a ampliação das garantias contra o poder político em todas as
direções. Interpretando o passado e projetando o futuro, os juristas que estudam a constituição enquanto o
fenômeno que aproxima o direito da moral e da política discutem os novos desafios desta disciplina
jurídica.

Uma teoria, o garantismo jurídico, tenho tido destaque na prática do direito no Brasil. Talvez o seu
maior mérito, no que diz respeito ao tema deste trabalho, seja a sistematização dos progressos do
constitucionalismo contemporâneo de forma a descrevê-los como um projeto inacabado. Ele nos dá
motivos para pensar em um futuro melhor do ponto de vista da garantia de direitos, ainda que não seja
particularmente otimista quanto a isso.

Um problema de difícil solução que o constitucionalismo contemporâneo tem que enfrentar é o das
culturas, em especial as sociedades tradicionais, que não respeitam os direitos fundamentais tal como
concebido pelas nações ocidentais[1]. Quer-se dar guarida às vítimas dessas sociedades. Supõe-se que elas,
como os ocidentais, sofram com a violência e com a falta de liberdade que lhes é imposta e desejariam
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seus direitos garantidos, ainda que nunca tenham tido contato com coisa parecida. Este trabalho pretende,
modestamente, oferecer elementos para que se possa pensar na ampliação do projeto do
constitucionalismo, evitando a posição pretensiosa dos que acreditam ter maior contato com a natureza das
coisas.

O garantismo é uma teoria, de autoria do jurista italiano Luigi Ferrajoli, que surge para dar conta
da atual conformação do fenômeno constitucional verificável em diversos países ocidentais, em especial os
da Europa continental: o chamado neoconstitucionalismo. O termo engloba um conjunto de características
jurídico-políticas típicas das constituições da segunda metade do século passado, tais como rigidez
constitucional, caráter principiológico de suas normas, garantia de direitos sociais. Trata-se da mais nova
etapa no desenvolvimento do fenômeno do constitucionalismo. Segundo Ferrajoli, é da natureza das
constituições que elas nasçam como ruptura com o passado e como promessa para o futuro. Este período
testemunhou uma safra de textos constitucionais e declarações de direitos dotados de novas promessas, tais
como: a constituição italiana de 48, a constituição alemã de 48, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 48, e a Carta das Nações Unidas, de 45. Esses documentos surgem como uma manifestação
jurídico-política de antifascismo, uma tentativa de reconstrução da democracia e de uma recriação do
sistema de limitação de poderes (FERRAJOLI, 2008, p. 28 e 34). O autor afirma, olhando para a história
do constitucionalismo, que o paradigma da democracia constitucional encontra-se ainda em estágio
embrional e que os caminhos estendidos para sua ampliação são: os da garantia dos direitos sociais, além
dos individuais; a garantia desses direitos frente aos poderes privados, além dos públicos; e no âmbito
internacional, além do nacional (FERRAJOLI, 2008, p. 35).

No intuito de descrever o neoconstitucionalismo, Luis Pietro Sanchís (PIETRO SANCHIS, 2003)
aponta três acepções do termo, indicando a complexidade do fenômeno e a riqueza das teorias que a
compõem.

Num primeiro sentido, neoconstitucionalismo designa um modelo de Estado de direito. Este é o
período das “constituições normativas garantidas”, ou seja, da coordenação de características de duas
tradições distintas. De um lado, um forte conteúdo normativo, herança da revolução francesa e seus
ambiciosos programas políticos, que manifesta um projeto político a ser realizado pelos legisladores.
Originalmente, tais programas representam a manifestação da vontade geral, mas não impedem mudanças
posteriores. Assim, uma vez que a manifestação do legislador, representante do povo, não é limitada, os
projetos recepcionados pela constituição não conseguem assegurar sua força normativa, sempre ameaçados
por maiorias contingentes (PIETRO SANCHIS, 2003, p. 126). De outro, vindo da tradição norteamericana,
o elemento da garantia jurisdicional da constituição (judicial review). Este caráter regra-do-jogo da
constituição se impõe inclusive às decisões dos poderes representativos. Assim, a via judicial é legítima
para desautorizar decisões dos representantes do povo. Tal constituição é normativamente forte, mas
modesta quanto ao seu conteúdo. Assim Kelsen concebeu seu modelo de jurisdição constitucional: como o
controle da validade formal, da observância das normas de competência e procedimento (PIETRO
SANCHIS, 2003, p. 127).
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Uma característica importante deste novo constitucionalismo é existência de uma constituição
rígida. Significa que esta prevê procedimentos mais rigorosos para a modificação de seu texto e o controle
de constitucionalidade realizado por órgãos específicos (FERRAJOLI, 2008, p. 29). Daí ser possível se
falar em “onipotência judicial” nos ordenamentos jurídicos assim caracterizados: qualquer matéria legal,
visto que esta constituição normativa garantida “impregna” todas as outras normas, está sujeita à revisão
judicial; mais além, a última palavra nas disputas acerca do sentido da constituição cabe ao órgão máximo
da jurisdição constitucional (PIETRO SANCHIS, 2003, p. 132).

O neoconstitucionalismo integra aspectos das duas concepções acima apontadas e opera através de
técnicas jurídicas novas. Alguns cientistas jurídicos trabalham para uni-las em uma coerente teoria do
direito. As características dessa tendência jurídico-política, tais como constituição rígida e onipotência
judicial, estão voltadas para a garantia dos novos e velhos direitos fundamentais, elemento central do
garantismo de Ferrajoli. Interessam para este trabalho os argumentos filosóficos subjacentes à teoria dos
direitos fundamentais por ele formulada e a articulação desta com o projeto do neoconstitucionalismo.

 
2.      Teoria dos direitos fundamentais do Garantismo

O constitucionalismo se projeta para o futuro com promessas de ampliação do rol de direitos
fundamentais e, principalmente, da garantia dos mesmos. Ferrajoli, como jurista europeu preocupado com
os avanços e retrocessos do processo de integração comunitário, aponta como um posto avançado nessa
disputa pelos direito fundamentais a defesa de seu caráter supraestatal. Afirma que a desigualdade
econômica entre países se agrava com o recrudescimento da distinção entre nacionais e estrangeiros, que a
noção de cidadania nos países ricos representa o “último privilégio de status” a ser superado
(FERRAJOLI, 2008, p. 38). E não é com ingenuidade que o faz. Só se consegue fazer frente às já quase-
insustentáveis pressões migratórias sofridas pelos países desenvolvidos através desta discriminação, o autor
reconhece. Mas não é por isso que esta deixa de ser iníqua. A defesa das fronteiras não pode justificar o
respeito à dignidade de quem quer que seja; esta não conhece nacionalidades.

O desenvolvimento dos direitos fundamentais, bem como do direito em geral, se deu como “lei do
mais fraco” (FERRAJOLI, 2008, p. 36). Significa dizer que eles surgem como reconhecimento de
conquistas de grupos socialmente inferiorizados. Historicamente, os oprimidos, aqueles desprezados pelos
detentores de poder, se insurgem com a situação e rompem o “véu de normalidade” que cobria as relações.
Assim, é possível se estabelecer um novo equilíbrio, mais inclusivo e justo (FERRAJOLI, 2008, p. 37).
Enquanto a situação estiver velada, não existe a premência da mudança e a injustiça permanece. O mesmo
vale para as relações internacionais. Enquanto os países ricos estiverem alheios à vulneração da dignidade
humana no mundo além-fronteiras, protegidos da pobreza e insensíveis ao sofrimento dos estrangeiros, o
projeto do neoconstitucionalismo não pode expandir as fronteiras dos direitos fundamentais.

Este projeto, a ampliação desses direitos em âmbitos supraestatais, certamente é digno da tradição
da constitucionalismo e merece ser defendido por seus teóricos. A descrição do novo momento da teoria
constitucional e o diagnóstico de seus novos problemas, dentre eles a falácia normativista também no
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âmbito do direito internacional, é grande mérito de Ferrajoli. A questão que se coloca é se ele dá conta de
sustentar suas conclusões mantendo a fundamentação filosófica a que se propõe fazer. Especificamente, é
capaz de responder satisfatoriamente os críticos preocupados com o problema do multiculturalismo? Sua
teoria consegue sair ilesa dos ataques comunitaristas?

Para introduzir esta discussão, faz-se necessário expor a teoria dos direitos fundamentais de
Ferrajoli para, posteriormente, passar à suas bases filosóficas e à crítica comunitária.

            Os direitos fundamentais surgem historicamente como conquistas de grupos mais fracos e são
incorporados às ordens jurídicas, recebendo um estatuto diferente de outras categorias de direitos, como os
patrimoniais. Estão previstos nas declarações de direitos e em grande parte das constituições e destinam-se
a todos universalmente; são indisponíveis e invioláveis, portanto (FERRAJOLI, 2008, p. 42). Assim diz a
técnica jurídica.

            Esses direitos também podem ser analisados a partir de um ponto de vista externo, ou “de baixo”.
Esta é a perspectiva a partir da qual o Estado e o direito podem ser avaliados. As concepções segundo a
qual o Estado possui valor intrínseco, as chamadas “autopoiéticas”, fundam-se em premissas que os
participantes do direito, em geral, não estão dispostos a aceitar. Elas identificam direito e moral, legalidade
e legitimidade, avaliando a atuação dos poderes públicos a partir de dentro e fundando um dever moral de
cumprimento da lei, seja ela qual for. Com isso, justificam a ausência de limitações ao poder estatal
(FERRAJOLI, 2002, p. 707 e 709). Como o objetivo mesmo da teoria constitucional é a limitação do
poder, é necessário que se pense em critérios exógenos de legitimação do exercício do poder.

Até aqui se falou apenas em direito positivo, na sua técnica e em seu histórico. Deste ponto em
diante o tratamento da matéria muda. Ferrajoli passa a escrever sobre filosofia política e tenta buscar aí
terreno firme para ancorar suas idéias acerca do novo constitucionalismo e seu futuro. Para tanto, ora
expressamente, ora não, se volta para a tradição liberal, especificamente o legado kantiano, e sua visão da
política e da sociedade. Ao longo do trabalho, tentar-se-á demonstrar que, ainda que suas visões acerca do
futuro dos direitos fundamentais e seus projetos para o atual constitucionalismo sejam bons, seus
fundamentos filosóficos não escapam de determinadas críticas comunitárias e, por isso, perdem poder de
convencimento. É preciso resgatar os projetos de um constitucionalismo do futuro de Ferrajoli de sua
fundamentação liberal e pensar se o terreno sólido que busca realmente existe.

O ponto central de sua filosofia política são os direitos fundamentais. A garantia destes direitos
aparece como própria função do Estado, eles são “‘fundadores’ de sua razão de ser” (FERRAJOLI, 2002,
p. 707). Significa dizer que eles possuem um valor fundacional ou de legitimação do próprio direito. Estão
positivados como norma, mas são mais do que simplesmente isso: dão sentido ao direito que os põe.

Herdou-se do jusnaturalismo a idéia de direitos prévios ao ordenamento jurídico e a teoria do
contratualismo clássico. Esta é a construção, a partir de um consenso fictício, de um “homem artificial”;
uma estrutura capaz de ser descrita organicamente, dotada de vontade própria, mas com a finalidade
específica de servir aos cidadãos e garantir seus direitos naturais. Pode-se atualizá-lo e pensá-lo como uma
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metáfora da democracia constitucional: um acordo de indivíduos de igual dignidade, de submissão à
vontade geral, cujo alcance não pode atingir a proteção daquilo que se considera indispensável à
manutenção da igual dignidade (FERRAJOLI, 2002, p. 708). As decisões são livres porque, e na medida
em que, as particularidades das pessoas merecem consideração igual.

Este critério, o da igualdade, é o primado axiológico do ponto de vista externo de avaliação moral
do direito. É a reformulação teórica do que historicamente se manifesta com outros nomes. Um exemplo é
a moderna tolerância. O igual tratamento de todas as crenças religiosas e filosóficas, todas as concepções
de bem, todas as identidades individuais – desde que não sejam elas mesmas intolerantes – é o princípio
normativo que reconhece o valor das pessoas e a pluralidade de perspectivas ou posições razoáveis. O
princípio jurídico da igualdade, seja no reconhecimento e proteção da diferença, seja no combate à
desigualdade, consiste na “igualdade nos direitos fundamentais”. É deste valor positivado como norma
jurídica que derivam tanto os “direitos de”, tradicionais direitos de liberdade, quanto os “direitos a”, os
recentes direitos sociais. Eles podem ser tidos como fundamentais e pleitear seu caráter fundante da ordem
jurídica na medida em que “sua garantia é necessária a satisfazer o valor das pessoas e a realizar-lhes a
igualdade” (FERRAJOLI, 2002, p. 727), ou seja, na medida em que legitimam a própria ordem jurídica.

Assim, do primado da igual liberdade dos indivíduos na persecução de seus projetos pessoais
decorrem todos os outros direitos fundamentais, concebidos como direitos inegociáveis, de titularidade
universal.

A seguir, Ferrajoli oferece três critérios para que se possa identificar substancialmente quais devem
ser esses direitos: a preservação da paz, deslegitimando o exercício do que tradicionalmente se denomina
direito de resistência; a igual dignidade dos indivíduos, independentemente da cultura na qual se insere; e
a proteção dos mais fracos. Segundo o autor, tais são os valores articulados na formulação do catálogo de
direitos da tradição liberal ocidental. Importante ressaltar que os critérios são extraídos da observação da
história do constitucionalismo, mas não cumprem uma função meramente descritiva; não nos diz
simplesmente o que tem sido considerado fundamental em termos de garantias pessoais (FERRAJOLI,
2008, p. 43 a 57). O autor pretende com eles – ao menos é o que se pode inferir – oferecer parâmetros,
fundados “racionalmente”, para a proteção dos indivíduos em quaisquer comunidades políticas. Eles são
ditos metaéticos, ou metapolíticos; são valores cuja origem não é uma moral específica, mas se encontram
no nível da valoração das éticas relativas (FERRAJOLI, 2008, p. 53).

 
3.      Liberalismo deontológico

Neste ponto convém interromper a descrição dos elementos mais basilares da teoria dos direitos
fundamentais do jurista italiano para a descrição de sua problemática. Está muito claro que ele tenta calcar
suas conclusões acerca da distinção entre moral e direito, ou seja, dos fundamentos de legitimidade deste,
em uma concepção abertamente liberal de sociedade e de indivíduo. Por isso o resgate do moderno
primado da tolerância, que permitiu a convivência de confissões religiosas diversas na Europa do século
XVII, e do contratualismo de Locke para explicar a limitação da vontade geral em nome dos direitos mais
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essenciais do indivíduo. É a proteção da pessoa que justifica a criação de direitos que valem contra
qualquer determinação de uma eticidade específica.

Os pressupostos filosóficos, e suas conclusões mais imediatas, são importados do que, em filosofia
política, se denomina liberalismo deontológico. Vamos à descrição desta posição pelo teórico
norteamericano Michael Sandel para confirmar isso. Este autor defende que a pretensão de alguns autores
liberais, como Ronald Dworkin e John Rawls, de demonstrar a absoluta prioridade da justiça sobre
quaisquer concepções de bem ou idéias políticas não se sustenta. Ferrajoli não é filósofo político e suas
incursões sobre o tema são modestas e ad hoc. Salvo engano, ele não formula uma concepção de justiça
independente das concepções privadas de bem (freestanding), no sentido de Rawls, e nem subscreve
expressamente qualquer das já existentes. Ocorre, porém, que se vale dos mesmos pressupostos para
justificar a absoluta prevalência dos direitos fundamentais e sua resposta para o problema do embate entre
culturas. Assim, até onde for lícito, tentar-se-á apontar as críticas de Sandel aos argumentos de Ferrajoli
relativos ao “ponto de vista externo” e à sua discussão com os comunitaristas.

A preocupação dos liberais deste tipo, no que diz respeito aos princípios que ordenam à sociedade,
é a de afastá-los das posições particulares, religiosas, filosóficas ou morais abrangentes. Deste modo, o
liberalismo político busca oferecer uma concepção de justiça, ou um conjunto de princípios regulatórios da
estrutura básica da sociedade, que possa ser aceitos por todos os cidadãos. Ainda que estes discordem
radical e profundamente acerca da justiça e do bem, deve haver uma concepção política de justiça
compartilhada que não derive ou pressuponha nenhuma concepção privada de bem (RAWLS, 2000, p.
222). Isso porque, para este ramo do liberalismo, a justiça goza de uma forma privilegiada de justificação;
tem uma origem diferente de outras virtudes morais que poderiam oferecer outros princípios regulativos,
como a felicidade geral. Esta última virtude depende de qual significado cada indivíduo ou grupo dá a ela
de acordo com sua experiência. Assim, não é possível estabelecer a partir daí princípios aceito por todos; o
parâmetro se tornaria coercitivo e heteronômico (SANDEL, 2000, p. 17). O valor moral idôneo para
regular qualquer sociedade deve ser aceito por todos; este critério é satisfeito pelo ideal de justiça. Seus
princípios derivam independentemente de interesses ou fins empiricamente determinados, é anterior a eles.

Uma das consequências da idéia da prioridade absoluta do justo sobre o bem é a necessária
proteção dos direitos dos indivíduos contra o interesse comum ou a vontade da maioria. Essa é parte da
concepção kantiana de autonomia: é-se livre para perseguir os próprios fins quando governado por
princípios que não pressupõem nenhum fim particular. A sugestão milliana de que se a felicidade do
mundo dependesse de alguma injustiça, a aquela deveria prevalecer é rechaçada pelos sucessores de Kant
como atentado contra a liberdade da razão (SANDEL, 2000, p. 14 a 19).

Ferrajoli não fala em justiça como fundamento das liberdades individuais, como Rawls, mas se
refere à tolerância e ao valor da igualdade neste intuito. O jurista italiano se preocupa com a “pluralidade
dos pontos de vista externos” expressos pelos indivíduos. A ação do poder político é legítima, segundo ele,
quando tem a pessoa como valor. Tendo em vista as múltiplas identidades pessoais e pontos de vista,
respeitar este primado significa – ou tem significado, conforme o autor – ser tolerante, atribuir a cada um e
às suas concepções privadas o mesmo valor. A partir do ponto de vista externo, o direito à igualdade é
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visto como metadireito (FERRAJOLI, 2002, p. 726 e 727).

Charles Taylor, filósofo canadense, designa “procedimental” o pensamento liberal, bastante popular
atualmente, que descreve a sociedade como uma associação[2] de indivíduos dotados de capacidade de
produzir concepções próprias de vida boa e cuja função é a de facilitar equitativamente esses planos de
vida. Assim, o princípio regulativo central, anterior aos direitos individuais, é o da “máxima e igual
facilitação” dos projetos particulares de vida (TAYLOR, 1997, p. 186). O Estado, neutro em relação a qual
concepção de bem promover, deve oferecer meios para que os cidadãos ponham em prática seus projetos.

Este tipo de descrição atomista da sociedade, composta de indivíduos livres cujos acordos tomam
aparência de contratos, não guarda espaço para relações inextricavelmente comunitárias. Taylor evoca a
“identificação patriótica” como a força que mantém tal sociedade coesa. Ela aparece claramente nos
momentos de grande comoção e mobilização nacional, como as “rupturas revolucionárias e pactos
fundadores ou refundadores da convivência civil” que são os grandes momentos constitucionais segundo
Ferrajoli (FERRAJOLI, 2008, p. 35). Os contratualismos contemporâneos, os acordos entre concepções e
interesses privados formulados em termos publicamente aceitos, não dão conta de explicar a proposta de
um constitucionalismo para o futuro com argumentos exclusivamente atomistas, sem recurso a uma
espécie de identidade republicana. Para isso, são colocadas em evidência as questões de política
constitucional, aquelas que dizem respeito ao povo, titular da soberania, em oposição às de política
ordinária (RAWLS, 2000, p. 283); e as da esfera do indecidível, cujo fundamento de legitimidade remonta
ao “povo inteiro” (FERRAJOLI, 2008, p. 81 e 83). Assim, como será abordado mais adiante, não convém
a esses autores liberais descartar tão rapidamente os vínculos profundos que constituem as identidades
nacionais.

Ferrajoli oferece uma leitura da história do constitucionalismo europeu que tenta demonstrar como
os acordos políticos independem de vínculos éticos ou de consensos morais. Para tanto, faz afirmações
bastante ousadas, como que “as nações européias e suas tradições (...) foram uma invenção do século XIX,
como as dos Estados nacionais e suas instituições jurídicas”[3] (FERRAJOLI, 2008, p. 50). A questão aqui
é até que ponto é possível antagonizar direitos universais e cidadania ou descrever esta última como
privilégio de status e fator de discriminação e exclusão (FERRAJOLI, 2008, p. 38 e 45). Não se pretende
por em dúvida a validade deste antagonismo, mas sim sua magnitude. É possível manter o grau mínimo de
solidariedade necessário para o compartilhamento das promessas do constitucionalismo quando se dispensa
a tradicional lealdade nacional? Ou ainda, com que tipo de vínculo pré-político se pode contar além do
“sentimento comum de pertinência ao gênero humano”, que deveria unir todos (FERRAJOLI, 2008, p.
50)?

 
4.      Sujeito liberal e objeção comunitária

O garantismo, preocupado com as garantias em âmbito internacional, é bastante corajoso na defesa
incondicional dos direitos fundamentais. Nenhum valor, por mais assentado e constitutivo que seja da
comunidade, pode prevalecer contra eles. Esta tese normativa acompanha uma explicação filosófica.
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Ferrajoli não esconde as origens kantianas de sua teoria; é dependente de muitos de seus fundamentos,
mesmo os mais polêmicos. Um exemplo importante é a concepção de sujeito subjacente à noção de
igualdade como valor político. Conforme se tentará demonstrar, Ferrajoli abre a guarda às críticas
formuladas pelos comunitaristas, em especial os já citados Michael Sandel e Charles Taylor, acerca dos
conflitos entre os direitos dos indivíduos e as tradições e práticas culturais.

O fundamento da lei moral, origem dos princípios de justiça, regulativos de qualquer sociedade
democrática, na concepção liberal, se sustenta em uma concepção de sujeito kantiana que ostenta duas
características essenciais[4]. Em primeiro lugar, estipula que é pressuposto de seu autoconhecimento que
este independa completamente da experiência, do mundo fenomênico. Não é possível que o sujeito
conheça a si mesmo de forma plena através da observação ou da introspecção. Ambos são produtos dos
sentidos e estão sujeitos as suas limitações. A investigação sobre suas características intrínsecas não pode
ficar sujeita ao fluxo de aparências, produto da experiência empírica. Um fundamento racional e estável
para o autoconhecimento deve ser pressuposto. Para Kant, este fundamento está na certeza de que o fluxo
de representações que constitui o exercício da razão possui um núcleo de onde elas decorrem e que lhes dá
sentido; o conjunto é agrupado em algo a que se dá o nome de consciência. Esta idéia – o princípio da
unidade – é o que permite que o indivíduo chame essas representações de suas (SANDEL, 2000, p. 21 e
22).

Além do princípio da unidade das representações, argumento de ordem epistemológica em favor de
um sujeito cuja moralidade é transcendental, Kant oferece um argumento prático. A pessoa pode ser objeto
de experiência, um ser empírico, na medida em que pertence ao mundo sensível e está sujeito às relações
de causalidade junto com todos os outros objetos. Porém, enquanto sujeito de experiência, dotado de
vontade, ela se afasta de tais relações para agir segundo uma lei que dá a si mesmo. É esta posição perante
o mundo – de onde são possíveis vontade e as representações da realidade – que torna o ser racional livre
(SANDEL, 2000, p. 23).

Tanto na relação epistêmica consigo mesmo, quanto na com o restante do mundo, o sujeito, na
concepção acima exposta, ou se dissolve em relações de causa e efeito no interior de sua consciência e nas
relações com o mundo exterior, ou se afirma como um fim em si mesmo e se coloca como
ontologicamente independente de seu contexto. Uma consequência importante desta concepção, fundante
para a idéia de lei dos mais fracos de Ferrajoli, é o princípio da dissociabilidade das pessoas, segundo a
qual ninguém é tão intimamente vinculado ao seu meio que não possa criticar ou mesmo abandonar
práticas sociais enraizadas (GARGARELLA, 2008, p. 157). Não é a comunidade que determina o sujeito,
mas o inverso.

Assim se caracteriza a prioridade da justiça – ou a indecidibilidade acerca dos direitos
fundamentais – frente às determinações da maioria: o sujeito assim compreendido, anterior aos objetivos
estabelecidos culturalmente, participante de instituições sociais associativas e atomistas, se impõe a
qualquer fim social. Perante um conflito entre bens diversos e a justiça, esta deve prevalecer devido ao seu
caráter fundante em relação a qualquer outro valor socialmente concebido. Mas é possível pensar neste
sujeito dissociável de seu meio? Sandel nos oferece uma objeção empirista, cujo objetivo é atacar esta
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primazia absoluta e demonstrar que, em determinados momentos, não temos argumentos suficientemente
fortes para afastar a restrição de direitos individuais.

A questão empirista diz respeito às circunstâncias da justiça, as condições pelas quais é possível a
realização do propósito da organização em sociedade, qual seja, a formulação de acordos a respeito da
identidade de interesses e dos conflitos inerentes à vida em comum. Sem tais circunstâncias, sequer faz
sentido a pretensão liberal de realização da justiça. Elas se referem às condições objetivas, como a
escassez moderada de recursos à disposição, e subjetivas, como demandas conflitivas impelidas por
concepções distintas de bem (SANDEL, 2000, p. 48). Comunidades ou grupos sociais podem estar mais ou
menos sujeitos aos ditames da justiça, na medida da fartura dos recursos ou da convergência de interesses.
Aproximando-se de algum dos extremos, outros valores parecem mais intuitivamente válidos. O exemplo
paradigmático é o da família, o extremo em termos de comunidade de interesses: a distribuição mais
aceitável não é aquela pautada pela imparcialidade; não parece correto que os pais dividam
equitativamente a comida com seus filhos em caso de escassez de comida, fazendo com que estes sintam
fome; ou então que os privem de comida para oferecer a vizinhos ainda mais famintos (SANDEL, 2000, p.
50; RORTY, 2005, p. 102). Neste caso, que pode ser equiparado a outros de maiores dimensões, um valor
moral, o da lealdade, supera o da justa distribuição. É evidente que o simples fato de haverem
circunstâncias empíricas para a prevalência da justiça já afasta o caráter deontológico pretendido. Ou a
comunidade não é constitutiva do sujeito e este se sobrepõe categoricamente – posição para a qual nem
toda a felicidade do mundo tornaria aceitável a injustiça – ou se pode pensar em situações nas quais é
aceitável que o indivíduo se submeta à coletividade, seja esta uma família ou uma cultura.

Sandel não ignora a importância do modelo de justificação das sociedades liberais proposto pelos
que chama de liberais deontológicos. Também não propõe um princípio regulatório alternativo derivado de
valores morais como a benevolência. O seu é um argumento ontológico. Ele não está primordialmente
preocupado em advogar determinado modelo de sociedade ou de socialização, mas em apontar as
insuficiências e os limites das opções teóricas dos autores (TAYLOR, 1997, p. 181 a 184). Voltando ao
garantismo, é dizer que seus defensores devem explicar como propor um constitucionalismo emancipador
em tempos de globalização – de onde brota o “valor tanto das diferenças quanto das identidades” – calcado
numa teoria dos direitos fundamentais de base kantiana, “necessariamente individualista” (FERRAJOLI,
2008, p. 46 e 53); por que recorrer a tal valor das identidades, decorrência da globalização, se as nações
modernas são “inventadas” e se não é necessário, ou sequer possível, constatar identidades coletivas em
sua origem (FERRAJOLI, 2008, p. 50).

 

5.      Pragmatismo e etnocentrismo

O argumento do garantismo de maior interesse para este trabalho – a universalidade dos direitos
fundamentais e a sua prioridade sobre as especificidades culturais – deve ser articulado com o objetivo
estratégico que ele pretende cumprir. O intuito agora será o de demonstrar que a defesa que Ferrajoli faz
da prioridade dos direitos das pessoas contra os ataques do relativismo cultural promove um desgaste
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desnecessário em sua teoria e acaba por minar suas forças. Ele pode, sem prejuízo de sua proposta mais
central – a defesa intransigente dos direitos fundamentais –, abandonar a posição transcendental e adotar
uma assumidamente etnocêntrica no debate entre culturas.

A proposta é de Richard Rorty, falecido filósofo norteamericano. Em sua leitura da filosofia
política contemporânea – polêmica, sem dúvida – não há mais espaço para o sujeito transcendental,
concebido como núcleo de representações, locus ahistórico da dignidade humana. Analogamente, também
são impopulares argumentos metafísicos em favor de instituições políticas e morais. Mesmo os liberais
que se mantém no “lado absolutista” – defendendo direitos humanos inalienáveis, por exemplo – não
adotam mais uma teoria estritamente metafísica do sujeito (RORTY, 1991, p. 176). De fato, o filósofo
Rawls adota uma “deontologia com rosto humeano”, com traços empiristas, portanto, para integrar seu
sujeito às circunstâncias da justiça (SANDEL, 2000, p. 28). Da mesma forma, o jurista Ferrajoli, apesar de
assumidamente kantiano em sua teoria dos direitos fundamentais, frequentemente recorre a argumentos
históricos e funda sua teoria, segundo o próprio, “por uma convergência contingente (casual) no plano
lógico e teórico, (...) nos processos históricos”[5] através do qual tais direitos se consolidaram em nossa
realidade jurídico-política (FERRAJOLI, 2008, p. 57 e 58).

Para Rorty, existem dois extremos na filosofia política mais atual. Aquele chamado de absolutista,
no qual o garantismo se enquadra mais ou menos bem, tenta evitar o recurso à metafísica na
fundamentação de suas teorias, mas ainda pretende “usufruir de seus benefícios”, como as pretensões de
universalidade (RORTY, 1991, p. 176). O outro extremo, ocupado pelos chamados pragmatistas[6], não
veem vantagem neste tipo de pretensão e adotam uma posição mais contextual para a defesa das bandeiras
que lhes são mais caras. Dessa perspectiva, a questão sobre se as práticas justificáveis perante uma
comunidade estão ou não de acordo um critério de validade universal simplesmente não interessa
(RORTY, 1991, p. 177). No debate entre culturas, não há uma posição neutra na qual ancorar alguma
pretensão de verdade[7]. O mais perto que se pode chegar de uma certeza é, no interior de uma eticidade
específica, ser capaz de convencer seus membros. As pessoas estão inseridas em um contexto linguístico
que as une intimamente ao meio social e torna mesmo os conceitos mais abstratos produto histórico das
tradições culturais. A questão do relativismo cultural será abordada mais adiante.

O pragmatismo pode oferecer uma interessante proposta para a solução do problema colocado mais
cedo, quando foi exposta a crítica de Sandel ao sujeito liberal e as suas consequências. Foi postulado, com
Sandel, que, uma vez que se sustentem pretensões universalizantes acerca da titularidade dos direitos
fundamentais, por exemplo, é necessário que tal teoria ostente – ou pressuponha – uma concepção de
sujeito capaz de fundamentá-la; e esta deve ser igualmente transcendental. Por um lado, Rorty concorda,
junto com Taylor, que uma vez que o autor estruture sua argumentação com proposições de caráter
fundamental, ele se torna responsável por elas (TAYLOR, 1997, p. 181 e 183). Por outro, ele não vê
necessidade de se fundar filosoficamente a argumentação, pelo menos não ao ponto de se pressupor uma
teoria acerca do sujeito liberal (RORTY, 1991, p. 179).

Assim como o princípio da tolerância protegeu historicamente as convicções particulares dos
poderes políticos, privatizando-as por meio da garantia da liberdade de consciência (FERRAJOLI, 2008, p.
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57), o pragmatismo demanda da filosofia política a privatização das convicções particulares acerca da
natureza última da pessoa. O objetivo desta disciplina, a filosofia política, é oferecer as bases para a boa
convivência entre os indivíduos e, para tanto, as crenças filosóficas mais profundas são tão irrelevantes
quanto, na concepção de Thomas Jefferson, o são as “questões sobre a Trindade e sobre
transubstanciação” (RORTY, 1991, p. 180).

Para livrar o garantismo do excesso de bagagem filosófica que é a pressuposição do sujeito
kantiano, algumas concessões teriam de ser feitas. O ponto arquimédico de que fala Sandel, de onde seria
possível calcar parâmetros para avaliar a estrutura básica da sociedade, não pode ser ahistórico e
dissociado do mundo; não pode ser dado por princípios apriorísticos, que exigiria a pressuposição de uma
consciência transcendental e uma metafísica da lei moral que nenhum dos autores contemporâneos citados
aqui estaria disposto a aceitar (SANDEL, 2000, p. 33 e 34). É preciso outro ponto de vista de onde avaliar
as instituições sociais, diferente da pessoa como valor, de Ferrajoli (FERRAJOLI, 2002, p. 726). Rorty,
relativista cultural ou contextualista prudente (HABERMAS, 2004, p. 180), defende que se vá ao outro
extremo. Este ponto – de onde se pode criticar e valorar a sociedade – está nas práticas sociais e na
justificação – empírica ou imaginada – perante os membros da comunidade na qual se está inserido.  

Contra este tipo de postura, Ferrajoli e Sandel gritam em uníssono. O filósofo norteamericano
sustenta que, se os princípios regulativos derivam do mesmo lugar que os valores específicos do contexto
ético a ser criticado, eles estão sujeitos às mesmas contingências e, portanto, às mesmas suspeitas
(SANDEL, 2000, p. 33). Ferrajoli descreve seu inimigo como as teorias “antropológicas” do relativismo
cultural, “levemente comunitárias da cidadania”. Não menciona quem são seus representantes, mas os
descreve como críticos do paradigma universalista dos direitos fundamentais e de uma suposta contradição
a ele inerente, a desigualdade entre os povos (FERRAJOLI, 2008, p. 52). A crítica ao universalismo deste
modo formulada é ela mesma contraditória, pois incorre no mesmo universalismo ao dotar de igual valor
todas as culturas e ações eticamente motivadas. É falaciosa, na medida em que, segundo o autor, apresenta
uma “tese metaética e assertiva da pluralidade e diversidade das culturas como uma tese ética e normativa
de seu igual valor”[8] (FERRAJOLI, 2008, p. 52). Uma vez que a diversidade cultural é alçada a
metavalor e é imbuída do mesmo “universalismo ético” dos direitos fundamentais, o resultado é que não
há mais parâmetro para uma avaliação isenta das práticas culturais. Tudo pode ser justificado sob a defesa
do igual valor das éticas específicas; a consequência é o indiferentismo moral: “aceitação de culturas
criminosas” e a “separação-segregação das demais culturas”[9] (FERRAJOLI, 2008, p. 53).

São justas as preocupações de Ferrajoli, mas, como já foi dito, não está claro contra quem ele
argumenta. Rorty adota uma postura de oposição ao universalismo ético de base individualista dos direitos
humanos e rejeita afirmações peremptórias quando o debate se dá entre culturas distintas, mas o ataque
acima exposto não o atinge. Para ele, o ocidente deve se manter modesto nas suas pretensões expansivas
não por força de uma tese ética do igual valor das culturas, mas por conta da falta de uma posição de
neutralidade de onde sustentar as pretensões de validade universal de suas proposições. Esta proposta não
é universalista nem para um lado, nem para o outro. Trata-se apenas do receio, em filosofia política, de se
afastar demais da noção de justificação em busca da verdade, de uma posição perante a qual uma cultura
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pode se afirmar como mais racional que as outras. Defender de forma convicta os benefícios de um
sistema de direitos protetores de toda a humanidade não requer que se teorize sobre toda a humanidade. A
esfera do intolerável de que Ferrajoli fala – limite negativo da atuação do poder político em defesa das
pessoas, “lesões intolerantes de suas personalidades e identidades” (FERRAJOLI, 2002, p. 726) – pode ser
concebido ou a partir de uma moral transcendental ou apenas como tributo às tradições de que se tem
orgulho, herança das revoluções liberais que as culturas ocidentais ainda guardam com carinho (RORTY,
1991, p. 176). E basta olhar para o resto do mundo para ver que a crença na igualdade humana não passa
de “excentricidade do ocidente”; que outros povos pensam de forma diferente a relação entre pessoa e
sociedade (RORTY, 1991, p. 207).

Uma posição contextual não é, por isso, fechada às diferenças; em outras palavras, a oposição entre
universalismo e lealdade pode ser reformulada de modo a historicizar a primeira pretensão e dissolver a
oposição em uma diferença quantitativa. Para afirmar nosso desejo compartilhado de tratar todos os seres
humanos com igual dignidade, não é necessário recurso a nenhuma abstração; é a empatia que sentimos
pelos que sofrem que nos faz “rasgar o véu da normalidade e naturalidade” para ampliar o rol de direitos
com os quais não admitimos barganhar (FERRAJOLI, 2008, p. 51). A nova estabilidade formada pelo
ingresso de mais um grupo de indivíduos como merecedores de igual consideração é decorrência do
aumento do nosso círculo de identidade. Falar em universalidade nesse sentido significa apenas o desejo
de aumentar gradativamente o grupo pelo qual temos lealdade, o grupo de pessoas que chamamos de
“nós”, até que a comunidade seja universal. Nosso círculo de lealdade é tão amplo que, em certa medida,
inclui até outras espécies, para as quais reconhecemos algum tipo de direito (RORTY, 2005, p. 102).

O privilégio de cidadania exemplifica bem desta dissolução da tensão entre justiça e lealdade. A
distinção entre cidadãos e não-cidadãos foi estrategicamente importante no momento histórico de
consolidação do poder político estatal, mas agora deve ser superado, segundo Ferrajoli. É chegado o
momento de se ampliar as garantias constitucionais européias aos imigrantes. A questão é se o sentimento
de pertinência à espécie humana pode levar um povo a aceitar estrangeiros como concidadãos.

Ferrajoli defende que os problemas que a Europa desenvolvida sofre em suas fronteiras decorrem
das desigualdades econômicas que separam países desenvolvidos dos subdesenvolvidos, mas que este
problema não será solucionado enquanto o ocidente não senti-lo como seu próprio (FERRAJOLI, 2008, p.
39). Para Rorty, o trabalho de expansão do círculo de lealdade é gradual. Os índios nos Estados Unidos, no
exemplo que o autor oferece, só são incluídos no cálculo da justa distribuição dos recursos por conta do
trabalho de antropólogos. Na medida em que esses profissionais foram capazes de desenvolver nos
indivíduos a simpatia pelos grupos indígenas, os norteamericanos foram capazes de se identificar com eles
e ter por eles igual consideração. A sociedade é composta por “agentes de amor”, como os antropólogos, e
“agentes de justiça”, como os juízes, uns ampliando nossas relações sociais, outros as estabilizando
(RORTY, 1991, p. 206). Isso é reflexo da dimensão temporal das relações sociais. É importante que
sejamos coerentes com os princípios que elegemos para regular nossas relações, mas não podemos ignorar
que ainda não estamos plenamente convencidos de quais são esses princípios. Isso é levar a sério a história
das tradições liberais e o futuro que ela projeta.
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6.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pragmatismo de Rorty é modesto por convicção; não tem como objetivo declarado apontar a
invalidade das teorias rivais, mas apenas oferecer uma alternativa que possa parecer mais interessante.

Ferrajoli pode se afirmar um kantiano convicto. Pode, assim, continuar a professar uma teoria dos
direitos fundamentais individualista e universalista. Terá a seu favor uma elegante e poderosa filosofia
política, mas também terá contra si dois séculos de pesadas críticas filosóficas, de gerações de leitores de
Hegel, e um enorme contingente de filósofos contemporâneos que há muito abandonaram a filosofia da
consciência trabalham com a linguagem e as suas contingências.

No debate entre culturas que há milênios não se entendem, o ocidente liberal, com suas novidades
em termos de respeito à individualidade (há pouco tempo que percebemos a necessidade da garantia de
direitos sociais, e não só da prestação como mera liberalidade do Estado, para o pleno desenvolvimento do
indivíduo), deve defender com convicção suas conquistas. Mas deve fazê-lo através do exemplo e da
persuasão. De outra maneira, como através de uma posição pretensamente mais racional, corre-se o risco
de antagonizar com as outras culturas e cair em um maniqueísmo perigoso.

Os choques entre culturas que a Europa de Ferrajoli tem testemunhado ultimamente, que vão do
uso do véu islâmico nas escolas ao fracasso da constituição européia, refletem um estado de hostilidade
que dificulta qualquer acordo. Os acontecimentos mais recentes parecem demonstrar que convém esfriar os
ânimos antes de se pensar na ampliação dos direitos liberais nas sociedades tradicionais; que devemos
parar para fazer aflorar em nós o sentimento de pertinência à espécie humana.
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[1] As menções ao Ocidente devem ser lidas como referências a uma cultura mais ou menos estabelecida
em todo mundo, inspirada nas revoluções liberais da França e dos EUA, de garantia de alguns direitos
privilegiados (igualdade, liberdade, propriedade, etc.) que devem prevalecer mesmo sobre decisões
majoritárias. Essa idéia – de certa forma, bastante vaga – carrega a pressuposição de que existe algo como
uma cultura ocidental de valorização da democracia constitucional e que ela eventualmente entra em
conflito com outras culturas com valores políticos discrepantes. Este é o fato que enseja a preocupação
teórica dos autores estudados neste trabalho; a isso se dá o nome de conflito de culturas.

[2] Para um posicionamento acerca do caráter associativo das sociedades democráticas, conferir RAWLS,
2000, p. 84 a 87. Lá, o autor descreve a sociedade liberal como algo intermediário entre a associação e a
comunidade no que diz respeito ao grau de vinculação e intensidade das relações entre seus membros.
Taylor talvez não tenha sido muito justo com Rawls no seu comentário, mas parece que Ferrajoli, de sua
parte, adota uma concepção associativa de sociedade.

[3] “Las naciones europeas y sus tradiciones, como sabemos, han sido una invención del siglo XIX, como
la de sus Estados nacionales y sus instituiciones jurídicas”.

[4] Aqui importa menos os argumentos de Kant em relação à razão prática que a leitura que Sandel faz
deles para a sua crítica dos liberais contemporâneos. O incurso na concepção kantiana de sujeito é
superficial e abrange somente o necessário para caracterizar o sujeito liberal, que opõe seus direitos aos
ditames da sociedade da qual faz parte.

[5] “(...) por una convergencia contingente en el plano lógico y teórico pero no ciertamente sobre el
político, en los processos históricos (...)”.

[6] Rorty classifica Rawls como um pragmatista numa interpretação polêmica de seus escritos mais
recentes. Tendo em vista o escopo limitado deste trabalho, esta discussão não será abordada. O garantismo
de Ferrajoli está distante o suficiente da zona cinzenta em que se encontra o liberalismo político de Rawls.

[7] Habermas e Rorty travaram um extenso e profícuo debate sobre a existência desta posição. O primeiro
defende a existência de um “momento transcendente” subjacente à alegação de validade mesmo de
debatedores dos mais radicalmente diferentes contextos; o segundo nega veementemente mesmo o sentido
de tal afirmação. Este debate terá que ficar de fora deste trabalho.

[8] “(...) la tesis meta-ética y assertiva de la pluralidad y diversidad de las culturas como una tesis ética y
normativa sobre su igual valor (...)”.

[9] “(...) la aceptación de las culturas criminales(...)”; “(...) la separación-segregación de las demás
culturas”.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DO ÓDIO: ENTRE O "LIVRE MERCADO DE
IDEIAS" E A DEGRADAÇÃO DO DEBATE PÚBLICO

FREEDOM OF SPEECH AND HATE SPEECH: BETWEEN THE "FREE MARKET OF IDEAS" AND THE
DEGRADATION OF PUBLIC DEBATE

Katya Kozicki
Tanya Kristyane Kozicki De Mello

RESUMO
Dentre os direitos fundamentais, a liberdade de expressão apresenta-se como nuclear à
realização do processo democrático, pois permitirá a exposição dos diferentes pontos de vista e
seu recíproco confronto e contraposição, instrumentalizando a substantiva deliberação acerca
das questões públicas. Assim é que, segundo a perspectiva do individualismo liberal, o mais
recomendável seria que não se adotasse uma política disciplinadora a respeito, havendo o
Estado de permitir a livre manifestação das opiniões, de tal sorte que os argumentos mais
eficientes e convincentes saíssem vitoriosos nesta competição. Todavia, e diante da constatação
de que o espaço público de discussão não se mostra acessível a todos da mesma forma, haverá
situações em que esta liberdade de expressão será invocada para justificar a emissão do
chamado “discurso do ódio”, cujo objetivo não é outro senão degradar certos grupos
socialmente vulneráveis em virtude de fatores variados (religião, raça, gênero, orientação sexual,
condição econômica, dentre outros), desqualificando sua voz. O presente trabalho pretende, por
um lado, desmistificar a noção de que todos têm iguais condições de expressar-se e ter suas
opiniões escutadas e consideradas; e, por outro lado, demonstrar que o discurso do ódio, por ter
como objetivo a aniquilação do outro, degrada o debate público e afronta a democracia, que
depende intrinsecamente da existência permanente do dissenso.
PALAVRAS-CHAVES: DEMOCRACIA; CONSTITUCIONALISMO; LIBERDADE DE EXPRESSÃO;
DISCUR

ABSTRACT
Among the fundamental rights, freedom of speech presents itself as a nuclear point to the
attainment of the democratic process, for it will allow the display of different points of view and
their reciprocal confrontation and opposition, equipping the substantive deliberation about public
issues. Thus, according to the perspective of liberal individualism, the most advisable would be
that no disciplinary policies about it be adopted, the State having to allow the free manifestation
of opinions, so that the most efficient and convincing arguments should prevail in this
competition. However, and before the verification that the public space of discussion does not
appear to be accessible to everybody the same way, there will be situations in which freedom of
speech will be invoked to justify the emission of the so-called “hate speech”, whose objective is
nothing but to abase certain socially vulnerable groups due to several factors (religion, race,
gender, sexual orientation, economic condition, among others), disqualifying their voice. The
present work pretends, on one hand, to demystify the notion that everybody has equal
conditions to express themselves and to have their opinions heard and considered; and, on the
other hand, show that the hate speech, because it has the objective to annihilate the other,
abases the public debate and affronts democracy, which depends intrinsically on the permanent
existence of dissent.
KEYWORDS: DEMOCRACY; CONSTITUTIONALISM; FREEDOM OF SPEECH; HATE SPEECH

1 À guisa de introdução

              A discussão acerca da liberdade de expressão e a (im)possibilidade de sua limitação
por parte do Estado usualmente se apresenta como resultado de uma pretensão protetiva
apoiada em dois fatores: a prerrogativa do indivíduo de elaborar seus juízos de valor e de dá-los
a conhecer sem embaraços e a inadmissibilidade de que os representantes do povo, em certo
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momento, estabeleçam padrões aleatórios de opinião como admissíveis, decidindo, por exclusão,
os que deveriam ter seu fluxo impedido.

              Além disso, é igualmente comum a associação entre a liberdade de expressão e a
democracia, o que se prestaria a sustentar a máxima de que quanto mais expressão houver,
tanto melhor para o debate público, garantindo aos destinatários das decisões amplo acesso às
informações necessárias para que possam formar suas convicções e por elas pautar suas
escolhas.

              Todavia, há situações nas quais esta liberdade é manifestamente desviada de sua
finalidade democrático-social, o que justificará a imposição de limites, não em virtude do
conteúdo manifestado mas porque outros interesses juridicamente protegidos se encontrariam
em risco de supressão, quer como consequência de uma material desigualdade entre os
participantes do debate, quer porque o objetivo não seja contribuir para o enriquecimento da
discussão, mas apenas eliminar aquilo que seja diferente e, portanto, não merecedor de
consideração.

              Nesse passo, e para demonstrar esta possibilidade de restrição, será inicialmente
enfrentada a tensão entre as correntes da democracia procedimental e do constitucionalismo e a
estreita relação que a liberdade de expressão guarda com ambas, o que possibilitará a
fundamentação necessária à conclusão de que o conteúdo da igualdade se apresenta como
elemento de aproximação entre estas vertentes.

 

2 DEMOCRACIA E CONSTITUCIONALISMO

               Usualmente, a proteção das liberdades é vista a partir da necessidade de definir
claros limites à intervenção do Estado na esfera dos indivíduos, que passam à condição de
titulares de direitos negativos em face daquele. Ainda que se relute em aceitar uma concepção
de desenvolvimento linear dos direitos fundamentais, é certo que tal núcleo de direitos ocupa
lugar de grande destaque desde os primeiros momentos do constitucionalismo, porquanto era
precisamente do Estado que os particulares tinham de se defender, mostrando-se imprescindível
o desenho de um campo que restasse interdito à atuação daquele.

              Mas, igualmente, neste momento emerge a preocupação com a participação destes
particulares no processo não apenas de gestão da coisa pública, mas também na tomada das
decisões que viessem a legitimamente criar limitações àquela liberdade. Todavia, e já
procedendo a um (indispensável) recorte histórico[1], esta participação não haveria de ocorrer 
obrigatoriamente nos moldes clássicos da manifestação direta, podendo ser viabilizada por um
sistema representativo, desenvolvido sobre a premissa da identidade entre governante e
governado.

              Nesse espaço "deixado" para o público nos termos e condições estabelecidos pela
Constituição, e em que pese o Poder Legislativo ser eleito pelo povo, no exercício do poder
soberano do qual é titular, terão estes representantes de respeitar as regras do jogo
democrático. Assim sendo, um atuar descompassado destes parâmetros suscitará a inexorável
fiscalização, da qual o Poder Judiciário usualmente se apresenta incumbido.

              Na perspectiva da democracia liberal existe hoje um confronto entre dois conjuntos de
ideais: um é o ideal do governo limitado pelo direito e que compreende uma perspectiva
universalista dos direitos individuais (constitucionalismo); o outro é o ideal da soberania popular
(democracia). Como observa Frank I. Michelman:

"Democracy" appears to mean something like this: Popular political self-government
- the people of a country deciding for themselves the contents (especially, one
would think, the most fateful and fundamental contents) of the laws that organize
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and regulate their political association. "Constitutionalism" appears to mean
something like this: The containment of popular political decision-making by a basic
law, the Constitution - a "law of law-making", we shall sometimes call it - designed
to control which further laws can be made, by whom, and by what procedures.[2]

              Não  obstante o emprego usual da locução "democracia constitucional", é certo que
muito tem sido debatido acerca de uma tensão permanente entre democracia e
constitucionalismo[3]. E isto precisamente porque este último será invocado como fundamento à
imposição de limites à atuação do legislador, cuja condição de representante eleito nem por isso
o legitimará à subversão de direitos reconhecidos como fundamentais.

              Com efeito, a noção de democracia perpassa não apenas a idéia da igualdade entre o
governado e seus governantes, mas também se vê operacionalizada pela adoção de um critério
majoritário, de tal modo que a idéia de democracia quase que automaticamente se vincula a de
governo da maioria[4].

              Mas, então, surgem alguns questionamentos: se na democracia representativa o que
se adota como premissa é a participação de todos, e ainda que o princípio majoritário pertença
ao quadro das "regras do jogo", seria legítimo admitir que as minorias sistematicamente
vencidas suportassem reiterada redução até mesmo em um núcleo essencial de direitos? Por
outro lado, como identificar que núcleo de direitos seria este e sob qual justificativa poderiam
eles funcionar como limitadores da capacidade de autodeterminação coletiva? Mais ainda: como
justificar que o controle da observância destes limites seja feito de forma contramajoritária, por
um grupo de pessoas que sequer foram investidas desta competência pela via eleitoral e, pois,
não serão responsabilizadas pelos cidadãos?

              Vê-se, portanto, que as decisões majoritárias podem colocar em cheque, para as
minorias, a idéia de que sejam efetivamente co-autoras suas, comprometendo sua vinculação.
Para além disso, é igualmente flagrante a dificuldade de justificar em que medida uma geração
deva se admitir vinculada (e, pois, limitada) por decisões estabelecidas por outra que nem mais
existe.

Em síntese: de um lado, a democracia, centrada na igualdade, busca viabilizar um governo do
povo; de outro, o constitucionalismo, assentado sobre a liberdade, identifica-se com um governo
das leis. Nesse contexto, seriam estas duas ordens inconciliáveis, de tal modo que a realização
de uma dependeria de aniquilar a outra? Ou seria possível identificar um componente comum de
aproximação que permitisse sua contemporização?

              Na tentativa de lançar alguma luz acerca destes temas e dificuldades, imperativo tecer
algumas considerações mais abrangentes acerca do conteúdo de cada qual destas vertentes.

 

2.1 DEMOCRACIA

               Antes que se possa enfrentar o embate entre democracia e constitucionalismo é
imperativo buscar definir o que se entende por democracia, sendo esta tarefa bastante difícil. Na
esteira de Menelick de CARVALHO NETTO, "democracia é uma dessas palavras que em nosso
cotidiano consideramos óbvias e, exatamente porque óbvia, terminamos por não problematizá-
la, supondo que todos atribuímos naturalmente a esse vocábulo o mesmo conteúdo
semântico".[5]

              Inicialmente, antes de problematizar e, portanto, apenas tematizando, parece
adequado apontar na democracia um conteúdo indispensável de alteridade, de espaço que
viabiliza a co-existência e a convivência dos diferentes, cujos interesses contrapostos
funcionarão exatamente como elemento de oxigenação do sistema. Nesse passo, o que marca a
democracia não é o consenso, menos ainda a falta de discussão; ao revés, suas marcas
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características são precisamente o embate permanente, o dissenso, o confronto e o
enfrentamento, a busca pelo convencimento do outro.

              Bem por isso, a noção de democracia não descarta mas, antes, depende, da distinção
entre o "nós" e o "eles"[6], de onde Chantal MOUFFE destacar a categoria do "adversário" como
central. Assim, de modo vibrante e sempre agonístico, o "nós" haverá de se manter
permanentemente discutindo com o "eles", com quem compartilha uma aliança consolidada
quanto aos princípios democráticos, mas de quem discorda sobre sua interpretação. Tal luta,
portanto, terá como objetivo convencer o "outro", de modo a que "nossa" interpretação
prevaleça, mas sem jamais questionar a legitimidade de sua interpretação, menos ainda seu
direito de defendê-la para que se torne hegemônica.[7] Daí a autora afirmar que "um processo
democrático saudável exige um choque vibrante de posições políticas e um conflito aberto de
interesses"[8], sob pena de a discussão política se ver substituída por outra assentada em
valores morais que são de per si inegociáveis.

              Partindo da idéia de Jacques DERRIDA[9] de democracy to come (democracia por vir),
MOUFFE adverte para a necessidade de que se esteja atento para um paradoxo contido nesta
idéia de democracia plural:

(...) o próprio momento da sua realização seria também o início da sua
desintegração. Deve ser concebida como um bem que só existe como bem
enquanto não pode ser alcançada. Portanto, uma tal democracia será sempre uma
democracia "futura", uma vez que o conflito e o antagonismo são simultaneamente
condição de possibilidade e condição de impossibilidade da sua total realização.[10]

Mas da passagem da antiguidade para a modernidade, e pelas razões já apresentadas[11], não
demorou muito tempo para que se constatasse que a participação direta do povo no governo,
reunido em assembléias populares para tomar decisões se mostrava impossível de realizar. Com
isso, já no início do século XX se firmam os governos representativos como forma de viabilizar a
participação popular. Para tanto, e como pilar de sustentação do modelo, apresentam-se os
elementos apontados como imprescindíveis por Robert A. Dahl:

Se aceitamos a conveniência da igualdade política, todos os cidadãos devem ter
uma oportunidade igual e efetiva de votar e todos os votos devem ser contados
como iguais. Para implementar a igualdade no voto, é evidente que as eleições
devem ser livres e justas. Livres quer dizer que os cidadãos podem ir às urnas sem
medo de repressão; para serem justas, todos os votos devem ser contados
igualmente. Mesmo assim, eleições livres e justas não são o bastante. Imagine
eleger representantes para um período de - digamos - vinte anos! Se os cidadãos
quiserem manter o controle final sobre o planejamento, as eleições também devem
ser freqüentes.[12]

              Basicamente, aqueles que tendem para a perspectiva da democracia, o fazem pela
eleição da premissa de que a soberania tem por titular o povo, de tal sorte que este sempre
mantém sua capacidade de autodeterminação. Contudo, e coerentemente, destaca Roberto
GARGARELLA que esta "superioridad moral de la democracia no significa que debamos situar en
el mismo plano a toda expresión de la voluntad ciudadana"[13]. Nesse passo, e mantendo a
premissa de que todos são fundamentalmente iguais, então quanto menor for a mediação
institucional, mais valor haverá de se reconhecer à expressão.[14]

              Mas nem por ser revestida de maior legitimidade democrática seria razoável imaginar
que as decisões, mesmo que produzidas pela maioria, deixem de revelar equívocos. Assim,
explica que

Porque respetamos a todos por igual, y porque asumimos que nadie tine el
conocimiento suficiente como para decidir em nuestro nombre (es decir, porque
asumimos que todos podemos equivocarnos), es que necesitamos escuchar a todos
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los demás, y corregir nuestros juicios mutuamente. Cuanto menos oportunidades
nos demos para llevar adelante este proceso de mutua clarificación, más riesgos
correremos de decidir mal, esto es, a partir de errores, prejuicios, o falta de
información.[15]

              Com isso, o autor conclui por um papel eminentemente instrumental/procedimental da
democracia, que haverá de ser reconhecida por seu potencial de operar como "un ámbito
destinado primordialmente a facilitar la reflexión crítica" [16].

              Bem por isso, os procedimentalistas reconhecem que ali onde restar comprometido o
diálogo, é dizer, onde falhar a democracia como espaço de debate e diálogo e, portanto, houver
prejuízo na definição dos valores da sociedade, aí então caberá a atuação da jurisdição
constitucional para manter abertos os canais de comunicação.

              Em verdade, e a este respeito, há razoável consenso na doutrina. De sua parte, Robert
A. DAHL reconhece a importância de que exista uma Suprema Corte com autoridade para revisar
a constitucionalidade dos atos e decisões administrativas e legislativas, quer sob o prisma da
competência política - considerando a estrutura federativa, quer sob o prisma da preservação
dos direitos fundamentais indispensáveis à manutenção do regime democrático[17]. Contudo,
destaca que na medida em que se mover para fora destes domínios, sua autoridade se tornará
questionável, porquanto acabará por se transformar em um corpo legislativo não-eleito.[18]

              De forma semelhante, Carlos Santiago NINO, em sua obra La constitución de la
democracia deliberativa, nega o judicial review como regra, mormente quando sua origem não
tem caráter democrático[19]. Acrescenta, ainda, que o argumento de que estes juízes estariam
mais bem preparados do que os parlamentares e outros funcionários eleitos pelo povo para
resolver questões relativas a direitos encerraria um "certo tipo de elitismo epistemológico".[20]
Todavia, admite três específicas hipóteses de exceção a esta regra, a saber: o controle do
procedimento democrático; a autonomia pessoal e a condição do texto constitucional como
prática social que tornará as decisões democráticas epistemicamente confiáveis.

              No primeiro caso - controle do procedimento democrático, esclarece que este processo
não encerra uma atividade espontânea, mas antes se apresenta como produto de um conjunto
de regras onde se amalgamam vários fatores[21]. Portanto, concebe como sendo missão central
do Poder Judiciário "velar porque las reglas del procedimiento y las condiciones de la discusión y
la decisión democráticas sean satisfechas".[22] Mas NINO reconhece que tal missão muitas
vezes envolve a discussão acerca do conteúdo de direitos individuais compreendidos na
constituição ideal e que, portanto, haveriam de vincular a priori o processo democrático como
pré-condições da participação livre. Porém, a inexistência de uma fórmula precisa para definição
do catálogo e alcance destes direitos a priori gera considerável problema, o que o faz alertar
para uma equação inexorável e que deverá ser equilibrada em favor da força do processo
democrático:

cuanto más ampliamos su calidad epistémica a través de la expansión de los
derechos a priori para proveer bienes que aseguren la participación libre y igual, la
cantidad de asuntos que podrán ser decididos, en última instancia, por el proceso
democrático decrece. Cuando se traspasa cierto umbral respecto de la distribución
de derechos a priori, el sistema democrático, por su tendencia hacia la
imparcialidad, puede corregirse y mejorarse a si mismo al proveer a la gente con las
precondiciones para su participación igual y libre. Por otro lado, si ese umbral no es
alcanzado, la debilidad del proceso se verá aumentada de modo que la parcialidad
de las soluciones promovidas por la participación desigual o limitada conducirá a
mayores desigualdades o limitaciones en la participación de la gente.[23]

              Em segundo lugar, admite também o controle judicial de constitucionalidade para
apurar se as decisões tomadas seriam válidas em termos de imparcialidade ou de igual
consideração quanto a todos os interesses afetados. Nesse passo, haverá de se considerar que a
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intervenção do Estado na autonomia pessoal somente se justificará pela existência de um
standard moral intersubjetivo inafastável. Com efeito, NINO menciona a existência de uma
moralidade pública, intersubjetiva ou social e que confere a possibilidade de avaliar "las acciones
por sus efectos sobre los intereses de indivíduos diferentes de los agentes"[24], a qual se
contrapõe a uma moralidade privada, autoreferente ou pessoal, por sua vez fundada em ideais
de excelência pessoal ou virtude, espaço no qual a avaliação é feita pela perspectiva da
qualidade de vida ou do caráter do agente tomado em si mesmo. In casu, standards desta
última ordem não poderão ser adotados nas decisões legislativas, porquanto encerram uma
perspectiva perfeccionista, que haverá de ser rechaçada exatamente porque seu fundamento
único é a imposição de um ideal de existência humana.[25]

              Por derradeiro, a terceira exceção à negativa do controle judicial de constitucionalidade
tem o propósito de "preservar la práctica social o convención dentro de la cual esa decisión
opera, es decir, específicamente, la constitución histórica"[26]. Com isso o autor admite que
também neste ponto não existe uma fórmula para precisar quais decisões, ainda que
democráticas, devam ser invalidadas em virtude de seu descompasso com a prática
constitucional. Deste modo, justifica esta exceção pela necessidade de preservar não o processo
democrático em si, mas antes proteger a prática mesma que reveste de eficácia as decisões
democráticas.

              Como se vê, ainda que repudie por antidemocrático o controle feito pelo Poder
Judiciário, admite o autor argentino, em muitas passagens, que o judicial review envolva
valoração acerca de aspectos essenciais, substantivos, como restou apontado por Katya Kozicki
e Estefânia Maria de Queiroz BARBOZA:

         Dessa forma, verifica-se que mesmo os teóricos da democracia
procedimental, ao aceitar um papel mínimo de jurisdição constitucional para
garantia do próprio processo democrático, não conseguem evitar a possibilidade de
que esta jurisdição envolva o julgamento de valores substantivos, demonstrando
que julgamentos substantivos pelo poder Judiciário não estão a ofender, de modo
algum, o princípio democrático. Isto também porque, ao defender que um processo
democrático legítimo e justo é que vai legitimar as leis, os procedimentalistas
acabam admitindo algumas pré-condições necessárias a que este procedimento seja
o mais adequado, tais como liberdade, igualdade e dignidade dos cidadãos. Isto,
por sua vez, demonstra condições necessariamente substantivas.[27]

              Feitas estas considerações sobre a perspectiva procedimental da democracia, constata-
se que seu grande foco reside na soberania popular, a qual manteria a prerrogativa de modificar
suas escolhas a qualquer tempo, não se sujeitando a limites fixados anteriormente, inclusive em
um pacto cuja legitimidade seria discutível[28].

              Contudo, é inegável que ao centrar suas atenções na soberania popular e no processo
em si, esta corrente perde de vista que este não necessariamente dará conta de acomodar
todos os interesses, subordinando parcela dos afetados pelas decisões majoritárias à mercê da
vontade de grupos hegemônicos.

              E nesse contexto onde se busca a manutenção de um conjunto de valores
substantivos, inderrogáveis, existe razoável consenso acerca do entendimento de que "a
democracia precisa se proteger contra a tirania do governo majoritário através da
constitucionalização e do controle judicial de constitucionalidade"[29], aspectos dos quais se
passa a tratar.

 

2.2 CONSTITUCIONALISMO

              Enquanto o núcleo da democracia procedimental reside na defesa da soberania
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popular plena, buscando a realização do primado do governo do povo, no constitucionalismo a
pedra-de-toque é a liberdade, buscando realizar um governo das leis, onde se admite a
existência de limites que protegem o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Na democracia,
a base é a igualdade; no constitucionalismo, a liberdade.

              Nesse passo, justifica-se a adoção destes limites precisamente para proteger o Povo
soberano de modo completo, inclusive colocando-o a salvo das decisões tomadas por maiorias
eventuais.

              Através da metáfora de Ulisses e as sereias, Jon ELSTER[30] busca demonstrar que
muitas vezes será da adoção de limites que se ganhará a liberdade. No relato, Ulisses, capitão
de uma embarcação, pede a seus marinheiros que o atem ao mastro do navio, pois teme perder
o controle e sucumbir ao canto das sereias. Com isso, liberta-se ao invés de perder liberdade,
conseguindo chegar ao destino pretendido.

              Transportando esta metáfora ao campo constitucional, assevera Roberto GARGARELLA:

(...) del mismo modo en que Ulises pudo ganar libertad, en lugar de perderla, al
incapacitarse para ciertas acciones, una sociedad también puede expandir su
capacidades autoimponiéndose determinados límites. Este seria el rol de la
Constitución - el poner limites "capacitadores" sobre las facultades de autogobierno
de la sociedad -. Reconociendo los riesgos de caer en tentaciones inadmisibles
(oprimir a grupos minoritarios, censurar a la oposición), una comunidad actuaría tan
racionalmente como lo hiciera Ulises si decidiera fijar, de una vez, ciertos limites
irrenunciables, capaces de potenciar la propia libertad futura.[31]

              Apenas esclarecendo, e nada obstante tenha referido e comentado esta passagem,
GARGARELLA se posiciona ao lado dos defensores da democracia procedimental, o que o leva a
mais adiante rechaçar não o entendimento de que uma sociedade não possa autoimpor-se
limites que venham a vincular as gerações futuras, mas a pretensão de que estes limites não
poderiam mais ser modificados. Afinal, e na esteira de Thomas PAINE, proclama-se o "direito
dos que estão vivos" acima "da autoridade dos mortos", seguindo a idéia de que "cada
generación tiene los mismos derechos que las generaciones que la precedieron, del mismo modo
en que cada individuo tiene los mismos derechos que cualquiera de sus contemporáneos"[32].

              De todo modo, cumpre referir que ao lado do propósito de prevenir a tirania, as
constituições também devem prevenir a anarquia, permitindo, segundo Stephen HOLMES, que
"el gobierno gobierne a los gobernados, pero sin abusar de su poder" [33]. E prossegue,
exemplificando com a análise das liberdades de expressão e de imprensa:

(...) Una constitución democrática es un dispositivo capacitador y no limitador. Tiene
como fin organizar el gobierno de forma tal que mejore la seriedad y el realismo de
la deliberación pública. (...) Un pueblo democrático aceptará restricciones rígidas a
la discreción de la mayoría (por ejemplo, la mayoría nunca pode impedir que sus
decisiones sean criticadas públicamente) no porque esta regla venga del cielo o de
la tradición, sino porque es el mejor medio descubierto hasta hoy para mejorar la
calidad de las decisiones colectivas, evitar elecciones estúpidas de las que todos
podríamos arrepentirnos y generar la excelencia de la democracia. Un pueblo
secular no quiere el mero derecho a decidir. También quiere tomar buenas
decisiones.[34]

               Buscando um ponto de confluência, Bruce ACKERMAN faz referência a uma
democracia dualista, na qual se busca distinguir duas ordens de decisões que podem ser
tomadas: de um lado, a decisão tomada pelo povo soberano; de outro, a decisão tomada por
seus governantes ("normal lawmaking"). Explica, portanto, que as decisões do primeiro tipo - as
únicas dotadas verdadeiramente de legitimidade e que ele denomina "higher lawmaking",
somente são tomadas em raras oportunidades, bem porque demandam um convencimento
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extraordinário e uma concentração que dificilmente são vistas[35]. A um só tempo, portanto,
destaca a solenidade do momento constituinte, no qual os valores substanciais são escolhidos,
mas não descarta a possibilidade de que em outros momentos eles sejam revistos[36], desde
que respeitada a necessidade de que se chame a devida atenção para o quanto será debatido,
bem como que todos tenham a oportunidade de organizar seus argumentos de oposição e,
finalmente, a discussão seja detalhadamente levada a cabo.

              Já quanto às decisões da segunda ordem, explica que são aquelas tomadas
diariamente pelos governantes e que igualmente devem estar de acordo com condições
especiais. Ainda que tenham sido eleitos e mesmo que venham a ser responsabilizados perante
seus eleitores, isto não quer significar que o mandato que lhes foi outorgado encerre poderes
amplos e ilimitados para modificar as decisões tomadas pelo povo soberano[37].

              E é precisamente neste ponto que se apresenta como imprescindível um sistema que
viabilize a proteção e defesa destas decisões fundamentais. Com efeito, e conforme adverte
Alberto CALSAMIGLIA[38], a representação que é inerente à moderna democracia ainda não foi
alcançada por muitas democracias, de tal modo que se deve aceitar o princípio contramajoritário
para evitar a tirania das maiorias eventuais.

              Buscando responder a questões acerca de eventuais diferenças entre governantes e
governados, sobre o papel da soberania popular como base das democracias e se os desenhos
de representação são verdadeiramente eficientes, este autor arrola alguns argumentos que
demonstram a fragilidade da moldura democrática ilimitada, que não dará conta de proteger a
todos, levando à inevitável asfixia das minorias vencidas e, pois, comprometendo o próprio ideal
democrático.

              Nesse diapasão, refere, dentre outras, as seguintes dificuldades: em primeiro lugar,
destaca como significativo avanço, na teoria política contemporânea, a previsão quase sempre
presente de que a soberania popular seja contrabalançada por outras instituições que não sejam
representativas da vontade popular; em segundo lugar, aponta a importância da informação e o
quanto resta comprometida a qualidade da participação daqueles que, muito embora estejam
incluídos no processo porque titulares do direito de votar, se vêem manipulados por aqueles que
definem a agenda e seus temas; em terceiro lugar, aponta a debilidade dos instrumentos de
fiscalização das atividades dos representantes eleitos, dificultando a realização do primado do
autogoverno onde os governantes sejam mesmo e de fato controlados por aqueles a quem
governam; e, por fim, menciona que em muitas democracias a divisão política das unidades de
representação comprometem o valor substantivo dos votos, produzindo injustiças sob o prisma
da paridade de representação[39].

              Ainda assim, a chamada "dificuldade contramajoritária" acaba sendo invocada para
fundamentar uma suposta falta de legitimidade do Poder Judiciário para realizar o controle dos
atos e decisões tomados pelos governantes eleitos. Ora, inicialmente, cabe referir que é
exatamente a accountability dos representantes eleitos perante seus eleitores que pode colocá-
los em situação de pressão, o que acabará por comprometer sua capacidade de tomar decisões
acerca de questões de direito e, com isso, determinar a supressão de direitos que assegurem
igual consideração e respeito a todos. Por este prisma, exatamente porque não-eleitos é que os
juízes terão condições de, mantendo sua imparcialidade, promover verdadeiramente a proteção
daqueles direitos fundamentais sobre os quais se consolidou o pacto constitucional e que não
poderão ficar sujeitos às mudanças de humor das maiorias eventuais.

              De outra banda, e igualmente negando esta "dificuldade contramajoritária", Bruce
ACKERMAN sustenta sua substituição pela idéia de "possibilidade de interpretação"[40], cabendo
à Corte zelar pelos ideais e escolhas feitos nos momentos em que as atenções e energia dos
cidadãos estavam efetivamente focados em assuntos de tal relevância. Em verdade, sustenta
que o exercício de cidadania se encontra em momento de certa apatia e distração, onde os
representantes são eleitos por um "soft vote", é dizer, ainda que sua escolha seja em alguma
medida produto de reflexão, os próprios eleitores, como "cidadãos privados" (private citizens),
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reconhecem que este processo não foi tão aprofundado quanto deveria, sendo tratado com
certo distanciamento. Mais ainda: nestes momentos que envolvem apenas a escolha dos que
ficarão encarregados do "normal lawmaking", a sensação é de que aquele voto não será decisivo
para o resultado final, pois outros milhões de eleitores farão sua escolha ao mesmo tempo. Isto
para não mencionar que os eleitores provavelmente reconhecem que um divórcio, uma
promoção profissional ou qualquer outra desgraça pessoal teriam mais impacto sobre suas vidas
do que a decisão política que define a escolha de seu candidato. Em suas palavras:

Deixe-me explicar este ponto crucial acerca da representação nos moldes das
brincadeiras comumente invocadas em termos de boas notícias e más notícias. A
boa notícia a respeito do Presidente e do Congresso é que eles representam a
vontade democraticamente expressa pela geração presente; a má notícia é que os
cidadãos de hoje estão distraídos da vida pública e sem disposição para dispensar a
assuntos fundamentais o tipo de julgamento criterioso que eles merecem. A boa
notícia a respeito da Corte é que ela se mantém interpretando os princípios
constitucionais afirmados pelo povo americano nos momentos em que sua atenção
política e energia estavam focadas nestes temas; a má notícia é que os americanos
que fizeram estas criteriosas escolhas constitucionais estão mortos.[41]

              Trilhando caminho semelhante, Ronald DWORKIN reconhece que a Constituição deve
ser vista como pacto tendente a proteger todos os indivíduos, inclusive das maiorias que
pretendam impor decisões que entendem em sintonia com o interesse geral ou comum[42]. 
Todavia, deixa claro que ao Poder Judiciário, no exercício desta tarefa de zelar pelos direitos
destas minorias, somente caberá a escolha pelo quanto já estiver contido no sistema, de onde a
obrigatoriedade de que se valha de "argumentos de princípio", pelos quais fundamenta a decisão
demonstrando ser ela instrumento para garantir direito daquele grupo ou indivíduo. Não poderá,
a contrario sensu, lançar mão de "argumentos de política", os quais devem ficar reservados aos
representantes eleitos, precisamente porque seu objetivo será fomentar ou proteger algum
objetivo coletivo da comunidade como um todo[43].

              Com ligeiras modificações terminológicas, aprofunda a explicação:

É essencial que ressaltemos uma distinção importante entre dois tipos ou classes de
decisões políticas: aquelas envolvendo principalmente o que eu denominarei de
questões sensíveis a escolhas [choice-sensitive issues] e aquelas envolvendo
principalmente questões insensíveis a escolhas. Questões sensíveis a escolhas são
aquelas cuja solução correta, como uma matéria de justiça, depende essencialmente
do caráter e da distribuição de preferências dentro da comunidade política. A
decisão de utilizar os fundos públicos disponíveis para construção de um novo
centro de esportes ou um novo sistema viário é tipicamente sensível a escolhas.
Apesar de uma variedade de questões de justiça distributiva a questões de política
ambiental, a informação sobre quantos cidadãos querem ou vão utilizar ou serão
beneficiados diretamente por cada uma das obras rivais é evidentemente relevante,
e pode ser decisiva. A decisão de matar homicidas condenados ou de proibir a
discriminação racial como critério de admissão em empregos, por outro lado,
envolve matérias insensíveis a escolhas. Eu não acredito que a decisão correta
nessas matérias depende de uma maneira substancial de quantas pessoas querem
ou aprovam a pena capital ou pensam que a discriminação racial é injusta. O caso
contra a pena capital, eu acredito, é tão forte em uma comunidade na qual a
maioria de seus membros é a seu favor como em uma comunidade de pessoas
revoltadas pela sua idéia.[44]

              Estabelecidas estas premissas acerca do conteúdo das concepções que tendem para a
defesa da democracia procedimental ou para uma visão substantiva da Constituição, passa-se à
análise do impacto que cada uma destas concepções tem sobre a preservação da liberdade de
expressão quando contraposta à pretensão de evitar o discurso do ódio.
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3 Liberdade de expressão, constitucionalismo e democracia

               Como se teve a oportunidade de destacar anteriormente, é notório que a liberdade de
expressão ocupa papel de destaque no cenário democrático, o que justifica que receba proteção
especial quando eventualmente em confronto com outros direitos.

Bem por isso, aponta GARGARELLA que

La idea de imparcialidad aquí defendida - y de la cual se deriva a esta defensa
especial de la libertad de expresión - se podría caracterizar a partir de dos pautas
principales. En primer lugar, se afirma que es necesario que todos los miembros de
la comunidad puedan expresar sus puntos de vista; y en segundo lugar, que es
necesario que tales puntos de vista puedan ser confrontados unos con otros, en un
proceso de deliberación colectiva.[45]

               Como direito que integra o catálogo das liberdades públicas negativas, a principal
preocupação seria evitar que o Estado arbitrariamente impusesse limites à livre manifestação
das opiniões; assim, dele se esperaria um não-agir. Segundo GARGARELLA, para os defensores
do "livre mercado de idéias", "a melhor política em matéria de liberdade de expressão é a
ausência de política"[46].

               Tal concepção de que o Estado deveria de se abster de limitar o livre fluxo de idéias
viu-se encartada já na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos[47], sendo objeto de
percucientes apontamentos de John Stuart MILL, para quem o grande problema em silenciar a
expressão de uma opinião reside precisamente em privar a raça humana de seu conteúdo, no
que saem prejudicadas tanto a geração presente quanto a posteridade, sofrendo até mais
aqueles que dela discordam. Menciona, nesse passo, três situações, que podem ser assim
sintetizadas: se a opinião é correta, priva-se a todos da oportunidade de trocar o erro pela
verdade; se a opinião é falsa, o que se perde é a percepção mais clara e reforçada da verdade
que surge do confronto com o erro[48]; finalmente, casos haverá em que ambas as opiniões
encerram parcela da verdade, impondo a necessidade do confronto para purgar a parcela falsa e
viabilizar a completude da expressão[49].

               Portanto, buscando frear a interferência estatal, construiu-se a já referida doutrina do
"livre mercado de idéias", segundo a qual o melhor teste a que pode ser submetida uma opinião
é aquele que apura seu poder para ser aceita em uma competição no mercado, conforme
assentado pelo juiz Holmes em US v. Abrams, julgado em 1919[50].

            Ainda mantendo o foco na contenção da intervenção estatal, em meados da década de
60 do século passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao decidir o caso New York Times
v. Sullivan, consolidou seu entendimento no sentido de que o debate envolvendo questões
públicas haveria de ser desinibido, robusto e aberto, ainda que por vezes isso incluísse ataques
veementes, cáusticos e mesmo desagradáveis contra o governo[51].

               Contudo, esta concepção milleana adotada em ambas as decisões - e que se encontra
inequivocamente alinhada a uma concepção arraigada de liberdade individual, suscita dificuldade
significativa quando questionadas suas premissas básicas. Afinal, seria mesmo possível
reconhecer, atualmente, que todos os afetados pelas decisões contam com iguais condições de
participar dos debates? E não sendo iguais tais condições, seria possível cogitar de verdadeira
intervenção no processo de tomada de decisões? Em última análise, neste processo de
expressão e participação, seriam todos efetivamente ouvidos com igual consideração e respeito,
de tal sorte que se mantivesse o debate democrático agonístico e vibrante, reconhecendo-se a
legitimidade do "outro" para perseguir a realização de seus objetivos?

               Como alerta Cass R. SUSTEIN, a Primeira Emenda é frequentemente compreendida
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como instrumento que garante a manutenção de um grande número de canais para a livre
expressão, evitando que a maioria consolide suas posições preferidas. Todavia, e considerando
as profundas mudanças econômicas e tecnológicas, é questionável se a liberdade de expressão
como vem sendo interpretada tem se prestado a servir adequadamente aos objetivos
democráticos[52], razão pela qual aponta a necessidade de uma redefinição do conteúdo desta
liberdade.

               De fato, é imprescindível sugerir uma nova moldura para a discussão, inclusive para
fugir à armadilha de que também aqui se apresentaria uma insuperável tensão entre
constitucionalismo e democracia, em um sistema binário onde a preservação de um ideal
dependeria da aniquilação: ou bem se protegeria a liberdade pela invalidação de qualquer
provimento estatal que visasse a imposição de limites à expressão; ou bem se admitiria tais
limitações, ainda que sob o risco de permitir que o Estado silenciasse seus opositores, com isso
estabelecendo violação ao princípio da igualdade entre governantes e governados.

               Em verdade, uma tentativa de aproximação do tema deve passar por uma mudança
de referencial acerca de quem representa verdadeiramente risco e quais os objetivos que
merecem ser perseguidos. Nesse passo, é indispensável reconhecer que a defesa da liberdade
em termos absolutos e que considera o Estado como inimigo é, no mais das vezes, desviada de
sua verdadeira finalidade, sendo invocada tão somente para veicular concepções e ideais
marcadamente individualistas, nos quais o que se pretende não é o diálogo que constrói, e sim a
eliminação do "outro". Portanto, não se pode perder de vista que a justificativa para a proteção
da liberdade de expressão reside exatamente em sua essencialidade para realização do objetivo
de autodeterminação coletiva[53], onde "democracia permite que as pessoas escolham a forma
de vida que querem viver e pressupõe que esta escolha seja feita em um cenário de debate
público que é, para usar a famosa fórmula do juiz Brennan, desinibido, robusto e aberto"[54].

              Identificar a verdadeira finalidade social - e não individual - da liberdade de expressão
possibilitará reconhecer no Estado não o inimigo, mas o amigo desta liberdade, para possibilitar
voz igualmente audível àqueles que sem esta intervenção não seriam ouvidos, ainda que para
tanto seja necessário, como adverte FISS, "silenciar as vozes de alguns de modo a que se ouça
as vozes dos outros"[55].

 

4 discurso do ódio: a degradação do debate público

               Quando se trata de defender a necessidade de contenção do poder estatal a partir de
casos em que ele busca silenciar a oposição[56], não há maiores dificuldades em encontrar
fervorosos advogados para a causa. Contudo, haverá situações em que o contravalor envolvido
na discussão e invocado pelo Estado como justificativa para a restrição busca precisamente a
realização não apenas da liberdade como também da igualdade.

               Nesse contexto, pois, é que se insere a regulação do discurso do ódio (hate speech),
buscando estender a proteção do Estado a grupos socialmente vulneráveis (tais como minorias
raciais, religiosas, étnicas, portadores de deficiências, dentre outros), de modo a evitar que sua
voz seja silenciada por uma expressão cujo único objetivo é denegrir seu valor e desacreditar
seu discurso.

               Com efeito, é de fácil constatação que o cenário público não assegura igual espaço a
todos os participantes, tendo sido em grande medida "privatizado", tornando significativamente
custosa a manifestação na "ágora"[57] e evidenciando e ratificando a desigualdade entre
aqueles que serão afetados pelas decisões.

               Se tal dificuldade já é suficientemente grave quando se enfrenta questões como o
financiamento público de campanhas - tendente a evitar a "sobrerepresentação" de alguns
grupos, o campo é ainda mais fértil para problemas quando o discurso que se pretende proteger
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é aquele que degrada o debate e, pois, em nada contribui para a manutenção da estrutura
dialógica, menos ainda tende à realização do ideal democrático.

               Enquanto em US v. Abrams firmou-se a idéia da liberdade no "marketplace of ideas"
pela defesa abstrata da liberdade de expressão, Whitney v. California conferiu notoriedade à
construção do juiz Brandeis, que estabeleceu uma conexão entre a liberdade de expressão e o
processo democrático, ao defender que em uma sociedade livre os cidadãos deveriam ter
confiança no processo de governo popular e no poder do discurso livre e corajoso[58].

               De todo modo, em ambos os casos se mantinha a premissa milleana de que "quanto
mais expressão, melhor", pois do confronto de idéias todos sairiam vencedores, tanto pelo
triunfo das idéias verdadeiras pelo rechaço das idéias falsas quanto pela sofisticação dos
argumentos desenvolvidos no processo. Contudo, nada disso aproveita como justificativa para
permitir a ausência de intervenção do Estado para coibir o discurso do ódio.

               Não se trata, aqui, de buscar eventual nexo de causalidade entre este discurso e a
realização de uma ação ilegal iminente e potencialmente perigosa (clear and present danger);
antes, o contravalor a ser viabilizado pelo Estado é precisamente a preservação da alteridade,
evitando que se forme uma visão tão pobre de certos grupos que eles se vejam eliminados do
debate porque comprometida de modo irremediável sua credibilidade. Assim, sustenta FISS que

(...) A alegação não é de que o discurso vai persuadir os ouvintes a agir de um
certo modo - por exemplo, criando uma nova forma de ditadura ou subjugando
vários grupos socialmente desavantajados. Ao revés, o receio é que o discurso
impossibilite a estes grupos desavantajados até mesmo de participar da discussão.
No contexto, o clássico recurso de mais discurso soa falso. Aqueles que deveriam
responder não podem fazê-lo.

É certo que o discurso do ódio tende a diminuir o senso de valor da vítima, portanto
impedindo sua participação plena em muitas das atividades da vida civil, incluindo o
debate público. Até mesmo quando estas vítimas se manifestam, falta poder as suas
palavras; é como se elas nada tivessem dito.[59]

               Mas ainda que se justifique estas medidas restritivas pela invocação da promoção dos
valores democráticos - o que se mostra evidentemente compatível com o verdadeiro e legítimo
objetivo da liberdade de expressão, imperativo anotar que não se tratará de uma escolha
arbitrária entre dois interesses contrapostos. Sim, é certo que a promoção dos direitos de
expressão dos grupos vulneráveis passará pela correlata diminuição do espaço de manifestação
de seus opositores; isto, contudo, se justifica pela adoção de uma concepção de democracia que
inclua não apenas a liberdade, mas a igualdade substancial.

               Portanto, vale relembrar que a escolha verdadeiramente democrática não é apenas
aquela feita livremente; ao revés e diversamente, o que se deve realizar, na democracia, é o
ideal de que as escolhas públicas além de livres sejam produto de detida reflexão, fundamentada
em conhecimento e acesso a informações que permitam avaliar o quadro de modo completo,
onde o debate público seja pautado pela igual consideração e respeito a todos os que serão
afetados pela decisão.

              Afinal, e novamente recorrendo a Chantal MOUFFE, "do ponto de vista do 'pluralismo
agonístico', o objetivo da política democrática é construir o 'eles' de tal modo que ele não seja
mais percebido como um inimigo a ser destruído, mas como um 'adversário', isto é, alguém
cujas idéias nós combatemos, mas cujo direito de defender estas ideias nós não
questionamos"[60]. Assim, tem-se por demonstrado que a liberdade de expressão juridicamente
protegida não é aquela voltada à eliminação do "outro", cabendo ao Estado a concepção de
limites que, à moda da fábula de Elster, promovam não o aprisionamento, mas a verdadeira
emancipação.
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interpreting the constitutional principles affirmed by the American people at times when their
political attention and energy was most focused on such matters; the bad news is that the
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University Press, 1985. p. 69)
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exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances" - "O
Congresso não fará leis a respeito de se estabelecer uma religião, ou proibir o seu livre
exercício; ou diminuir a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou sobre o direito das pessoas
de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas
reparações por ofensas".

[48] "But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the
human race; posterity as well as the existing generation; those who disagree from the opinion,
stil more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of
exchanging error for truth; if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer
perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error. (...)" (On liberty.
In: The basic wrtitings of John Stuart MILL: On liberty, The subjection of women & Utilitarism. p.
18-19.)

[49] "But there is a common case than either of these; when the conflicting doctrines, instead of
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opinion is needed to suply the remainder of the truth, of which the received doctrine embodies
only a part" (Idem. p. 47)

[50] "Persecution for the expression of opinions seems to me perfectly logical. If you have no
doubt of your premises or your power, and want a certain result with all your heart, you
naturally express your wishes in law, and sweep away all opposition. To allow opposition by
speech seems to indicate that you think the speech impotent, as when a man says that he has
squared the circle, or that you do not care wholeheartedly for the result, or that you doubt
either your power or your premises. But when men have realized that time has upset many
fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of
their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas - that
the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the
market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out.
That, at any rate, is the theory of our Constitution. (...)" 250 US 616 (1919)
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commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and
wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp
attacks on government and public officials (...)". 376 US 254 (1964) "Portanto, nós analisamos
este caso sob a perspectiva de um profundo compromisso nacional para com o princípio de que
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o debate sobre questões públicas deve ser desinibido, robusto e aberto, e que isso pode muito
bem envolver veementes, cáusticos e até mesmo ataques contundentemente desagradáveis ao
governo e autoridades públicas".

[52] "The First Amendment, it is often said, forbids government from ordaining any official
orthodoxy. It prevents majorities from entrenching their own preferred positions. It even
guarantees a large number of outlets for free expression. All this is conventional wisdom. It
contains a good deal of truth. But in light of astonishing economic and technological changes,
we must now doubt whether, as interpreted, the constitutional guarantee of free speech is
adequately serving democratic goals" (in Democracy and the problem of free speech. New York:
The Free Press, 1995. p. xi)

[53] "Speech is valued so importantly in the Constitution, I maintain, not because it is a form of
self-expression or self-actualization but rather because it is essential for collective self-
determination". (FISS, Owen. The irony of free speech. Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1996. p. 3)

[54] "Democracy allows the people to choose the form of life they wish to live and presupposes
that this choice is made against a background of public debate that is, to use the now famous
formula of Justice Brennan, 'uninhibeted, robust, and wide-open". (Idem.)

[55] "(...) silence the voices of some in order to hear the voices of the others." (ob. cit., p. 4)

[56] Situações, por exemplo, como as que marcaram a história da América Latina na segunda
metade do século XX, onde o Estado impedia a circulação de publicações que criticavam as
políticas públicas e mesmo adotava medidas de violência e prisão daqueles que se opunham ao
regime militar.

[57] Conforme GARGARELLA, Roberto. Constitucionalismo y libertad de expresión. In: Teoría y
Critica del Derecho Constitucional. 1. ed. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2009. (Tomo II -
Derechos). p. 751.

[58] "Those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear
political change. They did not exalt order at the cost of liberty. To courageous, self-reliant men,
with confidence in the power of free and fearless reasoning applied through the processes of
popular government, no danger flowing from speech can be deemed clear and present unless
the incidence of the evil apprehended is so imminent that it may befall before there is
opportunity for full discussion. If there be time to expose through discussion the falsehood and
fallacies, to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more
speech, not enforced silence. Only an emergency can justify repression. Such must be the rule if
authority is to be reconciled with freedom. [Footnote 4] Such, in my opinion, is the command of
the Constitution. It is therefore always open to Americans to challenge a law abridging free
speech and assembly by showing that there was no emergency justifying it". 274 US 357 (1927)

[59] "The claim is not that the speech will persuade listeners to act in a certain fashion - for
instance, creating a new form of dictatorship or subjugating various disadvantaged groups in
society. Rather, the fear is that the speech will make it impossible for these disadvantages
groups even to participate in the discussion. In this context, the classic remedy of more speech
rings hollow. Those who supposed to respond cannot.

It is asserted that the hate speech tends to diminish the victims sense of worth, thus impeding
their full participation in many of the activities of civil society, including public debate. Even
when these victims speak, their words lack authority, it is as though they said noting" (Ob. cit.,
p. 16).

[60] "(...) from the point of view of 'agonistic pluralism', the aim of democratic politics is to
construct the 'them' in such a way that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed,
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but as an 'adversary', that is, somebody whose ideas we combat but whose right to defend
those ideas we do not put into question" (MOUFFE, Chantal. The democratic paradox.
London: Verso, 2009. p. 101-102).
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O DESENVOLVIMENTO, A CRISE DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A DISTRIBUIÇÃO
DOS RECURSOS PúBLICOS

DEVELOPMENT, THE SEPARATION OF POWERS CRISIS AND THE ALLOCATION OF PUBLIC
RESOURCES

Danielle Anne Pamplona
Tiago Gagliano Pinto Alberto

RESUMO
A teoria da separação de poderes se ajusta às necessidades advindas do enfraquecimento do
Estado e dos clamores sociais. A necessidade de prover os indivíduos de seus direitos
constitucionalmente assegurados faz com que no momento do estado pos-social o Poder
Judiciário tenha maior visibilidade do que os outros poderes. Essa nova formatação do Estado é
pressionada pela perda de sua soberania diante das forças econômicas internacionais. O
desenvolvimento econômico - fulcrado na liberdade como meio e fim – que somente se verifica
em máximo grau se associado à sólida consolidação democrática - fica restringido pela ausência
de liberdade dos indivíduos. As forças dos poderes devem ser somadas para que a democracia
triunfe de modo a permitir o desenvolvimento com igualdade.
PALAVRAS-CHAVES: desenvolvimento; separação de poderes; democracia; liberdade

ABSTRACT
The separation of powers theory fits to the needs individuals have occurring from the weakness
of State and the social claims. The need to provide individuals with its constitutional rights
forces, in the post-social Estate era – greater outcomes from the Judiciary Branch than the other
branches. This new formatting of State is urged by the loss of sovereignty before international
economic power. The economic development – founded in liberty as mean and end – can be
only seen at its maximum if associated to a strong democratic consolidation – is restricted by the
absence of individual liberty. The strength of the powers must be added to ensure that
democracy triumphs allowing development with equality.
KEYWORDS: development; separation of powers; democracy; liberty

I. Introdução
 
Hodiernamente, com a formulação de novos desafios ao direito, embates principiológicos,

choques normativos entre regras que embasam direitos de estaturas discrepantes e mesmo, criação de
novos ramos dogmáticos que objetivem explicar fenômenos sociais que se verificam candentes e
inafastáveis[1], a clássica teoria da “Divisão de Poderes” passa por momento de ampla reflexão[2],
perpassando-se dos papéis bem definidos e estáticos à crise gerada pela especificidade e aumento das
demandas sociais, as quais passam a provocar acentuada interseção na atuação dos órgãos responsáveis
pela organização e manutenção do Estado.

Diante desse quadro, o conhecido Sistema dos Freios e Contrapesos não mais se atém à função
refreadora; ao contrário, presta-se a estabelecer diretrizes visando ingerências positivas. Nesta vertente,
uma nova visão acerca da divisão dos poderes poderá ensejar, em último grau, o desenvolvimento do país
não apenas sob o enfoque econômico, senão também político, jurídico e social, apto, portanto, a garantir o
enlevo da liberdade dos indivíduos[3]. Ultimado o correto balanceamento da atuação dos Poderes da
República e, sobretudo, efetivando-se correta distribuição de recursos públicos, poder-se-á alcançar com
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plenitude o bem-estar como decorrência da igualdade em si, esta não sob o aspecto meramente formal,
mas sim como manifestação garantida e indevassável da cidadania[4].

 
II. Independência e separação?
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 2°, dispõe que “São Poderes da

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Dogmaticamente,
o conteúdo normativo do texto constitucional vem sendo interpretado como consolidação do ideário
apregoado por Montesquieu no sentido de que os Poderes da República devem ter funções típicas bem
delimitadas, de maneira que possam exercer uns sobre os outros fiscalização e decote de atuações
proscritas sob o aspecto positivo[5].

A liberdade, neste contexto, não pode mesmo ser entendida, nomeadamente sob o viés político, de
outra forma senão como “o direito de fazer tudo quanto as leis permitirem”, de maneira que “se a um
cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, não mais teria liberdade, porque os outros teriam idêntico
poder”[6].

Não se desconhece a possibilidade de se fazer uma leitura histórica para identificar que em
tempos de festejar o formato de Estado liberal, a função do poder que mais aparecia aos olhos dos
cidadãos era a legislativa, e que no formato do Estado social, a função que maior destaque teve, por conta
de suas competências, foi a executiva. Todavia, a prefalada doutrina veio sendo consagrada por séculos a
fio, de maneira que eventual questionamento ao seu acerto, eficácia ou aplicação desconsiderando
particularidades de cada Estado vinha decerto acompanhada de ideologias totalitárias. Acostumou-se a
conceber que o sistema de freios e contrapesos seria ideal a garantir a paz interna e, sob aspecto mais
amplo, também no cenário externo; e que o cidadão, protegido da ingerência invasiva e arbitrária do
Estado, exerceria de maneira plena, inquestionável e evidente a sua liberdade constitucional.

Segundo Montesquieu, aliás, “Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos
principais ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.”[7].

Conquanto não se descure que o exercício unipessoal do poder realmente traga, ínsito a si, a
corrupção e abuso, não se pode cogitar que frente aos novos desafios trazidos ao Estado Democrático de
Direito a atuação independente e paralela dos poderes viabilize a máxima efetividade dos direitos
fundamentais, consagração material da Carta da República e, sobretudo, o atendimento aos anseios sociais.

A doutrina constitucional moderna, aliás, vem entendendo que a atuação conjunta e direcionada
aos valores constitucionais parece ser o ponto nodal da atual releitura do sistema de freios e
contrapesos[8].

Existe uma crise dogmática, cuja solução não perpassa pela adaptação de um sistema que não lhe
cabe mais enquanto diretor da nova roupagem que se verifica no segmento social, jurídico, político e
econômico. A crise fora gerada e gestada pela evolução de institutos, visões, ideários e concepções, de
modo que não pode ser confinada à trilha pela qual trafegavam anteriores molduras[9]. De fato, identifica-
se um crise geral, de Estado, e de sua crise as conseqüências se refletem nos poderes. O Poder Judiciário
tem respondido a uma necessidade social que resulta, em última instância, da tentativa de enfraquecer o
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Estado.
Trata-se, pois, de evolução substantiva e não meramente instrumental. Entender as novas funções

que se abrem inequivocamente aos Poderes da República examinando apenas o modo de exercício de suas
funções tradicionais, típicas e atípicas, pode ser útil apenas para conceber as limitações que se lhes
antolham, mas não para compreender fenômeno mais amplo que se abre aos olhos dos indivíduos enquanto
cidadãos. O Poder Judiciário toma um lugar na disposição dos poderes em relação à sociedade que só cabe
na medida em que as relações sociais já não são mais atendidas pela organização estatal anterior, sendo
chamado para “ocupar um vazio provocado pelo desmantelamento dos vínculos sociais contemporâneos e
pela atuação do Estado Social, o qual suprimiu as possibilidades de participação política, esgotando e
determinando o declínio da cidadania ativa.”[10]

A atual sociedade apresenta conflitos que não mais se podem resolver à custa da decisão solitária
de determinado legitimado pela via eletiva, pelas idéias técnico-jurídicas de uma turma julgadora (por
mais suprema que se revele), ou, ainda, pela difusa participação dos representantes indiretos da sociedade
em sede legislativa. Impõe-se não apenas a atuação protagônica de um dos poderes – submetido, sabe-se,
à análise corretiva dos demais –, senão o diálogo e atuação conjunta de todos enquanto segmentos da
estrutura de poder estatal.[11] Apenas assim se poderá alcançar solução que atenda aos primados
constitucionais e garanta o desenvolvimento estatal pela via do bem-estar dos cidadãos.

Esta parece ser, inclusive, a vertente adotada pela Carta Magna, na medida em que trata os
poderes como “harmônicos entre si”, estabelecendo, ainda, o desenvolvimento como objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil[12], este atrelado “sobretudo com a melhora da vida que levamos e das
liberdades que desfrutamos”[13] .

 
III. Revisão da teoria da separação de poderes e a desmistificação da soberania
 
De acordo com a concepção tradicional ditada pelas normas jurídicas internas e externas, a

soberania se encerra nos limites territoriais de cada ente federativo. De tal sorte, o direito, liberdades e
atuações de cada ente encontram limite rígido e inequívoco no ponto em que se inicia a esfera de
ingerência de outro país[14].

Afora parte a regulamentação decorrente do direito internacional – muitas vezes com objetivo
explícito da paz mundial e implícito da prevalência econômica de algum país por sobre outro –, não se
conhece ainda no panorama mundial outra moldura que possa servir de embasamento à organização social,
política e jurídica de um povo sobre outro sem que se recorra ao uso da força e/ou dominação militar.

Conquanto existam situações pontuais que coloquem sob exame mais acurado a conservadora
delimitação exposta – tal como a ainda hoje não resolvida questão da aplicação de direitos indígenas
originários ou sua acolhida (imposta, observe-se) pelo ordenamento nacional referente ao país ao qual se
encontram fixados[15] –, fato é que significativa parcela da comunidade internacional não parece ter se
dado conta à suficiência que o sistema econômico hodiernamente vigente em quase todos os países do
globo aplainou de forma tal a soberania que parece faltar apenas algum ato formal que reconheça seu
completo defenestramento[16].

Se em primeiro momento o advento do mercantilismo e insipiente capitalismo que se seguiu
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colaboraram para a delimitação de fronteiras – o que facilmente se explica pela necessidade econômica,
visto que a comercialização de produtos impunha observância de regras e advento de regulamentação
interna e externa[17] –, a fase mais atual e agressiva do capitalismo demanda, ao revés, abrandamento de
fronteiras jurídicas, abertura econômica irrestrita e subserviência dos poderes da República, ainda que de
forma implícita, às exigências levadas a cabo pelo sistema econômico[18].

Atualmente, de tal sorte se revelam entrelaçados os sistemas econômicos exercidos pelos entes
federativos que não se pode cogitar da atuação independente de algum Poder, exercendo parcela da
soberania, desconsiderando os efeitos que eventual decisão terá no panorama jurídico-econômico[19].
Mesmo os conflitos individuais levados à apreciação das Cortes de Justiça, independentes na forma e
espírito, podem alcançar resultado que sacrifique o individual em prol do coletivo se entrevisto sob a
feição econômica[20].

O fenômeno é inequívoco e não parece apresentar opção de caminho diverso. A soberania parece
profundamente abalada, para citar o mínimo, pela ingerência externa do capital corroborada pela atuação
política de segmentos econômicos diversos e por vezes discrepantes entre si, exigências de grupos
internacionais, globalização da economia, diminuição da importância política das necessidades reais do
cidadão frente à obsolescência artificial criada pelo consumismo sem barreiras ou fronteiras,
amesquinhamento da cultura local, tradicional e histórica[21] e recrudescimento da moldura jurídica
internacional com fundamento econômico em face dos valores jurídicos nacionais[22].

É preciso observar que em sendo diminuída, a soberania leva consigo tradições, cultura, história e
o arcabouço jurídico do povo que a construiu[23].

Desse modo, não há como cogitar de desenvolvimento no sentido do alcance da liberdade se,
ainda que indiretamente, foca-se exclusivamente no crescimento econômico. Impinge rever a tradicional
separação de poderes de moldes a adequá-la à realidade ora existente, a fim de que o Estado, moldado
com o fito de servir ao cidadão, não perca sua finalidade ou tenha turvada a visão por vicissitudes
econômicas.

O fenômeno da desmistificação da soberania é silencioso e não revela sinais externos evidentes,
permitindo que seja obnubilada a idéia de que o ser humano é o fim e não o meio para o Estado.

 
 IV. Desenvolvimento como liberdade: a proposta de Amartya Sen
 
Amartya Sen, célebre economista indiano[24], em livro intitulado “Desenvolvimento como

liberdade”[25] traça interessante paralelo entre o desenvolvimento a ser trilhado pelos países e a sua
correlação com a liberdade dos cidadãos. Entende que um não pode ser concebido em desconformidade
com o outro, sob pena de se verificar apenas o crescimento econômico e não o alcance pleno do exercício
das liberdades subjetivas.

 
“O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento,
como as que identificam desenvolvimento com crescimento do Produto Interno Bruto (PNB), aumento
de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do PNB
ou das rendas individuais obviamente pode ser muito importante como um meio de expandir as

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6778



liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros
determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e
saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas).
De forma análoga, a industrialização, o progresso tecnológico ou a modernização social podem
contribuir substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende também de outras
influências. (...) Ver o desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas dirige a atenção para
os fins que o tornam importante, em vez de restringi-la a alguns dos meios que, inter alia,
desempenham um papel relevante no processo.”[26]
 
 
O papel do Estado, nesta concepção, seria o de remover as principais fontes de privação de

liberdade – entre as quais a pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas, destituição social
sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados
repressivos – de maneira a garantir o alcance do desenvolvimento embasado na crescente qualidade de
vida e aumento da participação dos cidadãos na vida pública[27].

A liberdade, sob esta óptica, representa meio e fim do desenvolvimento, servindo, ainda, como
fonte de avaliação do progresso e instrumento de medição da sua eficácia. Há de serem garantidos aos
indivíduos processos que permitam liberdade de ações e decisões, assim como oportunidade reais de
exercê-las, dadas as circunstâncias pessoais e sociais[28].

Assim se expressa Amartya Sen:
 
“A visão da liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que permitem a liberdade de ações e
decisões como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e
sociais. A privação da liberdade pode surgir em razão de processos inadequados (como a violação do
direito ao voto ou de outros direitos políticos ou civis), ou de oportunidades inadequadas que algumas
pessoas têm para realizar o mínimo do que gostariam (incluindo a ausência de oportunidades
elementares como a capacidade de escapar de morte prematura, morbidez evitável ou fome
involuntária.”[29]
 
Para ser plenamente alcançado e viabilizar qualidade de vida, o desenvolvimento deve mirar a

liberdade enquanto elemento de sua formação[30] e, ainda, tê-la como instrumento para seu alcance[31].
Especial realce deve ser dado, neste último papel, às liberdades políticas[32], facilidades econômicas[33],
oportunidades sociais[34], garantias de transparência[35] e segurança protetora[36] como forma de
contribuição eficaz ao progresso.

Importante acentuar que sob a óptica do autor mencionado, o desenvolvimento – fulcrado, como
visto, na liberdade como meio e fim – somente se verifica em máximo grau se associado à sólida
consolidação democrática. Tal, entrementes, também somente pode ser haurido da atuação firme, segura e
inequívoca das instituições públicas, notadamente os Poderes da República.

Observa Amartya Sen acerca do ponto:
 
“Assim como é importante salientar a necessidade da democracia, também é crucial salvaguardar as
condições e circunstâncias que garantem a amplitude e o alcance do processo democrático. Por mais
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valiosa que a democracia seja como uma fonte fundamental de oportunidade social (reconhecimento que
pode requerer uma defesa vigorosa), existe ainda a necessidade de examinar os caminhos e os meios
para fazê-la funcionar bem, para realizar seus potenciais. A realização da justiça social depende não só
de formas institucionais (incluindo regras e regulamentações democráticas), mas também da prática
efetiva.”[37]
 
À guisa de conclusão em relação ao presente tópico, tem-se que: a) o desenvolvimento difere do

mero crescimento econômico; b) para ser alcançado, o desenvolvimento deve ter como meio e fim as
liberdades, estas entendidas sob o aspecto substantivo e instrumental; c) a atuação firme e segura das
instituições democráticas também se revelam necessárias à consolidação do desenvolvimento.

 
V. Igualdade, bem-estar e distribuição de recursos públicos: a concepção de Dworkin
Ronald Dworkin[38] em seu livro “A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade”[39]

empreende análise acerca da concepção da  igualdade, sua relação com o bem-estar e qual a maneira de
alcançá-lo considerando a distribuição de recursos públicos.

Preambularmente ao exame do conceito de igualdade, observa que “existe uma diferença entre dar
um tratamento igualitário às pessoas, com relação a uma ou outra mercadoria ou oportunidade, e tratá-las
como iguais”[40]. A idéia inicialmente traçada é a de que para alcançar a igualdade uma de duas vertentes
teóricas devem restar definidas: ou se propugna que as pessoas devam ser mais iguais quanto à renda[41],
quer sob o enfoque da igualdade de bem-estar[42], quer da igualdade de recursos[43]; ou o ente público
objetiva a igualdade de oportunidades[44].

Conquanto discrepem as teorias pertinentes à concepção da igualdade e a forma de distribuição
de recursos públicos para que tal chegue ao cidadão individualmente considerado, parece ter o autor
estabelecido o paradigma de que o bem estar social deve, hic et nunc, ser entrevisto como um todo em
relação às pessoas e não segmentado em esferas particulares, como, por exemplo, a econômica[45].

O paradigma citado pode embasar a igualdade de êxito, tida por Dworkin como apta a viabilizar a
“distribuição e a transferência de recursos até que nenhuma transferência adicional possa reduzir as
diferenças entre os êxitos das pessoas.”[46]. Neste ponto reside questão fundamental para o presente
trabalho, visto que a igualdade de êxito traz em seu bojo a necessidade de distribuição de recursos em
nível tal que as pessoas devam incrementar eficaz e acentuadamente a sua qualidade de vida[47].

A partir deste destaque, observa o autor que “a igualdade genuína requer que as pessoas sejam
igualadas no êxito (ou na satisfação) sem acreditar que o bem-estar essencial, devidamente entendido, seja
apenas uma questão de êxito (ou satisfação)[48]”

Amartya Sen parece ter percebido o mesmo ponto. Em sua obra acima mencionada destaca que o
custeio público serve de suporte ao êxito mediado pelo crescimento e crescente qualidade de vida,
notadamente se atrelado a adequado programa de serviços sociais[49].

Conquanto na sequência do trabalho o autor refute veementemente a igualdade de êxito como
meta a ser perseguida pela sociedade[50], traz à tona importantes elementos a denotar que a igualdade,
quer sob a feição individual quer social, remete à qualidade de vida do cidadão. Bem por isso, aliás, cunha
as expressões êxito relativo[51] e êxito total[52] para pontuar que: a) existe atração fundamental e
imediata entre igualdade de bem-estar e êxito relativo[53]; b) a igualdade de êxito relativo se propõe a
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distribuir recursos a fim de que cada pessoa tenha oportunidades iguais de êxito na realização dessas metas
bem distintas[54].

O êxito total caminha, de outra senda, com a idéia de lástima razoável, entendida pelo Autor
forma de decidir se a distribuição de recursos se dará de maneira justa e considerando o direito das
pessoas[55].

Neste ponto, impinge sobrelevar que o Autor parece conceber a lástima razoável como forma de
externar o direito das pessoas quanto à obtenção dos recursos a que fazem jus para o alcance de seus
objetivos particulares e sociais; enfim, a qualidade de vida. Trata-se de outro modo, talvez enfatizando o
contraponto da relação direito-dever, de salientar a mesma idéia de liberdade expressada por Amartya Sen,
ambas visando a qualidade de vida como decorrência do desenvolvimento e bem-estar.

Por fim, ao que interessa ao presente estudo, conclui que “as autoridades não podem basear-se em
seus próprios juízos acerca do que dá valor à vida ao redistribuir riquezas.”[56]. Assim, não há como
esperar que o Poder legislativo defina, só por si, as diretrizes legais que alcancem o bem-estar e visem a
qualidade de vida ao cidadão como conseqüência do desenvolvimento estatal desconsiderando os demais
Poderes. Tampouco o Poder Executivo poderá implementar normatização opaca e vazia de conteúdo social
que relegue ao desdém os anseios fulcrados no êxito – relativo ou total – perseguidos pelos integrantes do
corpo social. Nessa mesma linha, não poderá o Poder Judiciário externar posicionamento decisório que
remeta à subsunção pura e fria do fato à norma, deixando de levar em conta as pautas sociais,
normatizadas ou não, assim como a distribuição de recursos que aponte no sentido da igualdade e bem-
estar.

A atuação conjunta dos poderes novamente ressai candente. Agora, todavia, não como forma
única de remodelagem do Estado, mas também de funcionamento deste Estado remodelado. Este parece
ser o sentido da teorização dogmática acerca do desenvolvimento, liberdade e igualdade.

Na seqüência, passa-se a demonstrar que o embasamento constitucional para o raciocínio ora
traçado.

 
VI. Desenvolvimento, liberdade, igualdade, bem-estar e Constituição: fundamentos e balizas
 
Como anteriormente exposto, a Constituição da República estabeleceu, no artigo 3°, inciso II, que

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”, entre outros, “garantir o
desenvolvimento nacional”. Por igual, ainda na seara dos direitos sensíveis, consagra a liberdade (artigo
5°, inciso II)[57] e igualdade (artigo 5°, caput)[58].

Nos tópicos acima restou assentado que o desenvolvimento não se equipara ao mero crescimento
econômico e que tal demanda, para incremento da qualidade de vida dos cidadãos, correlação com a
liberdade e igualdade. Para que possa ser alcançado, não há de se esperar por políticas públicas unilaterais
do Poder Executivo, ativismo judicial ou o advento de legislação que, superficialmente, atenda à pauta de
reivindicações da sociedade; ao contrário, impõe-se a atuação conjunta de todos os Poderes de República
de moldes a delinear as reais necessidades sociais e atendê-las na justa medida em que se propõe a
distribuição dos recursos públicos.

Assim agindo, o Estado estará dando plena aplicabilidade ao texto constitucional que traça como
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objetivo da República o próprio desenvolvimento.
O objetivo enlevado pela Lei Maior é de especial clareza ao determinar a consecução de ações

positivas para o alcance de seu intento. Deveras, se por um lado o próprio ordenamento impõe um dever a
ser perseguido, parece haver em outro pólo, decerto, um direito a viabilizar implementação. Segue-se daí
que o desenvolvimento não deve ser entrevisto apenas como objetivo, podendo ser materialmente exigido
pelo quem outorgou poder ao Constituinte[59].

A concepção de direito ao desenvolvimento não é nova, uma vez que já vem sendo
percucientemente analisada em sede doutrinária. Carla Abrantkoski Rister, em sua obra “Direito ao
desenvolvimento: antecedentes, significados e consequências”[60] examinou o assunto, apresentando
diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento[61], relação entre direito e
desenvolvimento[62] e parcialmente concluindo que “o desafio que se coloca é justamente descobrir quais
os sistemas de valores e de estruturas vigentes que mais propiciam o desenvolvimento de uma
determinada sociedade num dado momento histórico (...)”[63].

Assentado que o desenvolvimento não pode andar em paralelo à liberdade – no sentido exposto
por Amartya Sen – e igualdade – tal como proposto por Ronald Dworkin –, propõe-se que a revisão da
teoria da separação de poderes figure como meio hábil a viabilizar, por meio da realocação de recursos
públicos, o incremento da qualidade de vida do cidadão, o que decerto contribuirá para o alcance do
desenvolvimento. Nesse sentido, conclui Élida Graziane Pinto que a discricionariedade do administrador
deve ser afastada pelo Direito que não pode se descuidar

 “do controle estendido no tempo sobre cada ato estatal para que não sejam esvaziadas as relações
entre Legislativo e Executivo, para que o Judiciário siga avançando sobre os arbítrios
(administrativos e legislativos) que causam lesão a direitos e para que os fluxos comunicativos da
esfera pública possam continuar tendo ressonância na definição democrática dos rumos da
Administração Pública.”[64]
 
Evidentemente, o ideário proposto demanda maiores digressões, o que poderá ser levado a cabo

opportuno tempore, restando, no entanto, por ora suficiente destacar que à base dos fundamentos
propostos se poderá implementar materialmente o ditame constitucional supra-aludido.

 
VII. Notas conclusivas
 
O presente trabalho pretende trazer à lume a crise hodiernamente existente quanto à separação

dos poderes, justificando-a como modo de o Estado fazer frente, assumindo verdadeira nova roupagem,
aos conflitos, embates principiológicos e direitos que pululam na realidade cotidiana. O modelo até então
existente do Estado moderno parece não mais se amoldar às necessidades sociais, estas globalizadas a tal
ponto que se passa a questionar o significado e extensão do próprio conceito de soberania.

A realidade global deve ser entendida e verdadeiramente compreendida para que se possa
construir um modelo de Estado que a agasalhe, viabilizando, em conseqüência, o incremento da qualidade
de vida dos cidadãos.

Neste ponto ressai evidente a estreita correlação que o desenvolvimento apresenta com o bem-
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estar dos indivíduos. Para além de revelar-se como sinônimo do mero crescimento econômico, o
desenvolvimento deve ser entrevisto de forma assaz incutida à liberdade e igualdade, estas de alçada
constitucional.

Amartya Sen e Ronald Dworkin apresentam, como mencionado linhas atrás, fundamentos
econômicos e filosófico-jurídicos bastantes a corroborar conclusão no sentido de que igualdade – em
qualquer concepção proposta – e liberdade – como fim ou meio – somente restam plenamente
caracterizadas e exercidas se sustentadas por Estado que prime pelo desenvolvimento.

No âmbito pátrio, o desenvolvimento figura como objetivo a ser perseguido pela República,
revelando dever do Estado e, de outro pólo, direito a ser exigido, ainda que subjetivamente, pelo cidadão.

Ocorre que para implementar o objetivo traçado pela Carta Maior, a atuação isolada de algum dos
Poderes não se revelará bastante. Há de se trabalhar por meio de diálogo entre todos os Poderes a maneira
de viabilizar redistribuição ótima dos recursos públicos em ordem a que se possa alcançar o intento
externado pela Carta da República.

O assunto demanda maior digressão, mas se apenas alguns aspectos puderam ser suficientemente
expostos, então o trabalho presente terá alcançado seu objetivo.
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[1] “Os movimentos sociais emergentes – tanto no campo como nas cidades – estão abrindo um novo espaço
político, onde se plasmam as identidades étnicas e as condições ecológicas, para o desenvolvimento sustentável
dos povos que habitam o planeta, e da humanidade em seu conjunto. Estes movimentos estão gestando novos
direitos – ambientais, culturais, coletivos – em resposta a uma problemática ambiental que emerge como uma
crise de civilização, efeito do ponto de saturação e do transbordamento da racionalidade econômica dominante.”
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Rio de Janeiro: Vozes,
2001. p. 346.
[2] “É visível a crise do Estado e de seu Direito neste final de século. Todos os primados do Direito chamado
moderno, seus fundamentos, o direito individual como direito subjetivo, o patrimônio como bem jurídico, a livre
manifestação de vontade estão abalados. Com este abalo outros dogmas perdem a credibilidade, como a
separação de poderes, a neutralidade e o profissionalismo do poder judiciário, a representatividade do
parlamento, a soberania nacional, a supremacia da Constituição. Esta crise é diferente de outras já havidas e às
vezes mal superadas, porque atinge o âmago, os alicerces do sistema jurídico. As correções de rota feitas até
agora puderam fazer mudanças no sistema jurídico que mantiveram sua essência. Entre as mudanças mais
importantes estão o reconhecimento de pessoas jurídicas não comerciais, a criação de limitações administrativas,
a interferência do estado na ordem econômica, a definição de função social para a propriedade, a supremacia e a
eficácia normativa das Constituições. Todos estes avanços não conseguiram abalar, mas ao contrário, reforçaram
os fundamentos que marcaram a criação do direito moderno, especialmente a propriedade privada como a
máxima expressão do direito individual. A nova crise atinge exatamente este direito, porque desloca o centro do
sistema, que era ordem privada, para a ordem pública, do direito individual para o coletivo.” OLIVEIRA,
Francisco; PAOLI, Maria Célia. Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. São
Paulo: Vozes/FAPESP, 1999. MARÉS, Carlos Frederico. Os direitos invisíveis. p. 307-308.
[3] “A perspectiva da liberdade não tem necessariamente de ser processual (embora os processos realmente
sejam importantes, inter alia, para avaliar o que está acontecendo). A consideração básica, como procurei
mostrar, é nossa capacidade para levar o tipo de vida que com razão valorizamos. Essa abordagem pode
proporcionar uma visão do desenvolvimento bem diferente da costumeira concentração sobre PNB, progresso
tecnológico ou industrialização, que têm sua importância contingente e condicional, mas não são as características
definidoras do desenvolvimento.” SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das
Letras, 1999. p.323.
[4] “A igualdade é um ideal político popular, mas misterioso. As pessoas podem tornar-se iguais (ou, pelo menos,
mais iguais) em um aspecto, com a consequência de tornar-se desiguais (ou mais desiguais) em outros. (…)
Existe uma diferença entre dar um tratamento igualitário às pessoas, com relação a uma ou outra mercadoria ou
oportunidade, e tratá-las como iguais”. DWORKIN, Ronald. A virtude soberana – a teoria e a prática da
igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 03.
[5] Jean Jacques Chevallier bem destaca o pensamento de Montesquieu: “Quem o diria! A própria virtude precisa
de limites. Só se impede o abuso do poder quando, pela disposição das coisas, o poder detém o poder. O que
supõe, não o poder único e concentrado, mas uma fragmentação do poder, e certa distribuição de poderes
separados.” Observa, ainda, que “a expressão clássica separação dos poderes, aliás, nunca empregada por
Montesquieu, é bem chã, bem débil para exprimir noção tão rica” CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes
obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 1995. p. 139.
[6] “Idem, op. cit. p. 139.
[7] Apud MENDES, Gilmar, et alli. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 145.
[8] “Inicialmente formulado em sentido forte – até porque assim o exigiam as circunstâncias históricas – o
princípio da separação dos poderes, nos dias atuais, para ser compreendido de modo constitucionalmente
adequado, exige temperamentos e ajustes à luz das diferentes realidades constitucionais, num círculo
hermenêutico em que a teoria da constituição e a experiência constitucional mutuamente se completam, se
esclarecem e se fecundam” MENDES, Gilmas, et alli. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva,
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2007. p. 146.
[9] “Estes novos direitos coletivos não carecem apenas de reformas profundas na estrutura do poder judiciário,
mas em todo o Estado, porque seria inviável imaginar a sua realização completa sem mudanças profundas.
Algumas reformas podem permitir que os direitos econômicos de grandes empresas ou mesmo de consumidor
sejam atendidos, mas o essencial necessita de uma reforma ainda mais profunda. O Estado está realmente
envelhecendo, a operação plástica que o neoliberalismo deseja fazer-lhe não lhe poderá curar a alma. O seu
dogma mais sedimentado, a harmônica e independente divisão de poderes se vê, com a chegada destes novos
direitos, em fissura latente. O direito brasileiro reconhece a existência de lacunas no sistema (o que de per si é
um rompimento de dogma) e busca colmatá-las com a criação do mandado de injunção e da ação de
inconstitucionalidade por omissão, tentando timidamente entregar ao Judiciário o papel de legislador, ou pelo
menos de suprir a lacuna não legislada. A solução é tímida, mas a fissura está posta. A intocável divisão entre os
poderes começa a ruir, é necessário, porém, cuidado: neste campo qualquer passo em falso pode levar à tirania,
pondo a democracia em perigo e, se ela é posta em perigo, a transformação do Direito para garantir eficácia aos
direitos coletivos é posta em risco.” OLIVEIRA, Francisco; PAOLI, Maria Célia. Os sentidos da democracia:
políticas do dissenso e hegemonia global. São Paulo: Vozes/FAPESP, 1999. MARÉS, Carlos Frederico. Os
direitos invisíveis. p. 330-332.
[10] SPENGLER, Fabiana Marion. A crise já jurisdição e os novos contornos  da função jurisdicional:
(in)eficiência face à conflituosidade social, p.2271.
[11] Ainda que se reconheça que ‘A expansão da autoridade do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais em
geral não é, no entanto, um fenômeno estritamente brasileiro. Há hoje uma vasta literatura que busca
compreender este fenômeno de avanço do direito em detrimento da política e conseqüente ampliação da esfera de
autoridade dos tribunais em detrimento dos parlamentos.” Nas palavras de Oscar Vilhena Vieira, Supremocracia,
p.484.
[12] Art. 2º  São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. Art. 3º  Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)II - garantir o
desenvolvimento nacional;
[13] SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 29.
[14] “O Estado, como grupo social máximo e total, tem também o seu poder, que é o poder político ou poder
estatal. A sociedade estatal, chamada também de sociedade civil, compreende uma multiplicidade de grupos
sociais diferenciados e indivíduos, aos quais o poder político tem que coordenar e impor regras e limites em
função dos fins globais que ao Estado cumpre realizar. Daí se vê que o poder político é superior a todos os
outros poderes sociais, os quais reconhece, rege e domina, visando a ordenar as relações entre esses grupos e os
indivíduos entre si e reciprocamente, de maneira a manter um mínimo de ordem e estimular um máximo de
progresso à vista do bem comum. Essa superioridade do poder político caracteriza a soberania do Estado
(conceituada antes), que implica, a um tempo, independência  em confronto com todos os poderes exteriores à
sociedade estatal (soberania externa) e supremacia sobre todos os poderes sociais interiores à mesma sociedade
estatal”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998. p.
111.
[15] De acordo com arguta observação de Carlos Frederico Marés: “A cultura de Estado, e o Direito que com ela
foi gerado, encarnava a concepção burguesa clássica de que não há, estamentos intermediários entre o cidadão e
o Estado, acabando com as corporações, coletivos, grupos homogêneos, etc. É a cultura do individualismo e do
império da vontade individual. O Estado, ele mesmo passou a ser concebido como um indivíduo, uma pessoa de
natureza especial, mas singular, mesmo que encarnasse ou tentasse encarnar a vontade de todos. Nesta concepção
não se podia conceber enclaves de grupos humanos com direitos próprios de coletividade, não reconhecidos nem
integrados no sistema da Direito estatal. Os povos indígenas deveriam ser esquecidos, para dar lugar a cidadãos
livres, sempre individuais, sempre com vontade individual, pessoa. Sendo pessoa, o Estado ou o individuo
indígena, seria titular de direitos e os teria garantidos. O índio, não o seu grupo, sua comunidade, sua tribo ou seu
povo”.  MARÉS, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 1998. p.
62.
[16] Karl Polanyi observa, a propósito, que “Nenhuma sociedade poderia sobreviver durante qualquer período de
tempo, naturalmente, a menos que possuísse uma economia de alguma espécie. Acontece, porém, que,
anteriormente à nossa época, nenhuma economia existiu, mesmo em princípio, que fosse controlada por
mercados. Apesar da quantidade de fórmulas cabalísticas acadêmicas, tão persistentes no século dezenove, o
ganho e o lucro feitos nas trocas jamais desempenharam um papel importante na economia humana. Embora a
instituição do mercado fosse bastante comum desde a Idade da Pedra, seu papel era apenas incidental na vida
econômica.”. POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2000, p. 59.
[17] “A partir do século dezesseis, os mercados passaram a ser mais numerosos e importantes. Na verdade, sob o
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sistema mercantil, eles se tornaram a preocupação principal dos governos. Entretanto, não havia ainda sinal de
que os mercados passariam a controlar a sociedade humana. Pelo contrário. Os regulamentos e regimentos eram
mais severos do que nunca.” POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier,
2000, p. 69.
[18] Ellen Meiksins Wood pontua, nessa toada, que “o capitalismo não apenas gerou novas e crescentes
necessidades de expansão constante, mas também produziu outra forma de dominação, diferente de qualquer uma
que tenha existido no passado: dominação não através do controle político e militar direto, mas através de
imperativos econômicos e da subordinação ao mercado manipulado em benefício do capital imperial. Testemunha
a existência dessa nova ordem mundial o fato de que as principais potências capitalistas não se engajam mais em
conflitos geopolíticos e militares diretos visando a divisão do mundo colonial. Em vez disso, elas se engajam na
competição econômica. Não existe ilustração mais dramática dessa mudança que a emergência da Alemanha e do
Japão, com a ajuda dos seus antigos adversários, como os maiores competidores econômicos dos Estados Unidos
– numa relação tipicamente contraditória de competição e incômoda cooperação. O FMI, o Banco Mundial e o
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, o precursor da OMC) foram desenhados para administrar um
sistema no qual o desenvolvimento econômico mundial depende em larga medida da aceitação das condições
impostas pelos Estados Unidos. Este regime é o que conhecemos por ‘globalização.” WOOD, Ellen Meiksins. O
que é o (anti)capitalismo. Revista Crítica Marxista, n. 17, ano 2003. São Paulo: Revan. p. 42-43.
[19] “Todos os aspectos da vida que se tornam mercadorias são retirados da esfera de responsabilidade
democrática e passam a atender não à vontade do povo, mas às exigências do mercado e do lucro.” WOOD,
Ellen Meiksins. O que é o (anti)capitalismo. Revista Crítica Marxista, n. 17, ano 2003. São Paulo: Revan. p. 41.
[20] Lei n.° 12.016 de 07.08.2009 – DOU 10.08.2009: “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de
direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em
decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo,
no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.”.
[21] Observa o Professor Carlos Frederico Marés acerca do ponto que: “Contradições muito mais complexas,
porque não comportam definição jurídica prévia, são aquelas existentes no próprio seio de uma comunidade,
como, por exemplo, a preservação cultural ou natural, e o chamado desenvolvimento econômico. (...)Essas
contradições serão crescentes e o Direito pode resolvê-las impondo a prevalência dos direitos coletivos sobre os
individuais, mas não poderá fazê-lo com a estrutura que tem hoje, em relação aos conflitos e se dois interesses
coletivos venham a se apresentar de forma legítima.” MARÉS, Carlos Frederico. Bens culturais e sua proteção
jurídica. Curitiba: Juruá, 2006. p. 33-34.
[22] “Com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em meados da década de 1990, a globalização
econômica, caracterizada pelo "livre comércio", foi exaltada pelos grandes empresários e políticos como uma
nova ordem que viria beneficiar todas as nações, gerando uma expansão econômica mundial cujos frutos
acabariam chegando a todas as pessoas, até às mais pobres. Entretanto, um número cada vez maior de
ambientalistas e ativistas de movimentos sociais logo percebeu que as novas regras econômicas estabelecidas
pela OMC eram manifestamente insustentáveis e estavam gerando um sem-número de conseqüências tétricas,
todas elas ligadas entre si — desintegração social, o fim da democracia, uma deterioração mais rápida e extensa
do meio ambiente, o surgimento e a disseminação de novas doenças e uma pobreza e alienação cada vez
maiores.” CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 141.
[23] “A Europa havia espalhado a fé no progresso pelo planeta inteiro. As sociedades, arrancadas de suas
tradições, iluminavam seu devir não mais seguindo a lição do passado, mas indo em direção a um futuro
promissor e prometido. O tempo era um movimento ascensional. O progresso era identificado com a própria
marcha da história humana e impulsionado pelos desenvolvimentos da ciência, da técnica, da razão. A perda da
relação com o passado era substituída, compensada pelo ganho da marcha para o futuro. A fé moderna no
desenvolvimento, no progresso, no futuro havia se espalhado pela Terra inteira. Essa fé constituía o fundamento
comum à ideologia democrático-capitalista ocidental, na qual o progresso prometia bens e bem-estar terrestres, e
à ideologia comunista, religião de salvação terrestre, que chegava a prometer o "paraíso socialista." MORIN,
Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2003. p. 75.
[24] Nascido em 1933, em Santiniketan, Amartya Sen já lecionou na Delhi School of Economics, London School
of Economics, Oxford e Harvard. Reitor de Cambridge, é também um dos fundadores do Instituto Mundial de
Pesquisa em Economia do Desenvolvimento (Universidade da ONU). Seus livros mais importantes incluem "On
Economic Inequality", "Poverty and Famines" e "On Ethics and Economics".
[25] SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. O livro fora
fruto de estudo levado a cabo pelo Autor acerca da teoria da decisão social e do “welfare state” e que lhe rendeu,
em 1998, o prêmio de ciências econômicas em memória de Alfred Nobel concedido pelo Sveriges Riksbank, o
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Banco Central da Suécia.
[26] Ibid. p. 17-18.
[27] Ibid. p. 18-19.
[28] Ibid. p. 31.
[29] Ibid. p. 31.
[30] “O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana.
As liberdades substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar privações
como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a saber
ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc. Nessa perspectiva
constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas e de outras liberdades básicas: é o processo de
expansão das liberdades humanas, e sua avaliação tem de basear-se nessa consideração.” Ibid. p. 52.
[31] “O papel instrumental da liberdade concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e
intitulamentos contribuem para a expansão da liberdade humana em geral e, assim, para a promoção do
desenvolvimento. Não se trata aqui meramente da óbvia inferência de que a expansão de cada tipo de liberdade
tem de contribuir para o desenvolvimento, uma vez que ele próprio pode ser visto como um processo de
crescimento da liberdade humana em geral. Há muito mais na relação instrumental do que esse tipo de
encadeamento constitutivo. A eficácia da liberdade como instrumento reside no fato de que diferentes tipos de
liberdade apresentam inter-relação entre si, e um tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover
liberdades de outros tipos. Portanto, os dois papéis estão ligados por relações empíricas, que associam um tipo de
liberdade a outros.” Ibid. p. 53-54.
[32] “As liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que se denominam direitos civis), referem-se
às oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além de
incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma
imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos etc. Incluem os direitos
políticos associados às democracias no sentido mais abrangente (abarcando oportunidades de diálogo político,
dissensão e crítica, bem como direito de voto e seleção participativa de legisladores e executivos).” Ibid. p. 55.
[33] “As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos
com propósitos de consumo, produção ou troca. Os intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão
dos seus recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços relativos e o funcionamento dos
mercados. À medida que o processo de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país,
estas se refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da população. Deve ser óbvio que, na
relação entre a renda e a riqueza nacional, de um lado, e, de outro, os intitulamentos econômicos dos indivíduos
(ou famílias), as considerações distributivas são importantes em adição às agregativas. O modo como as rendas
adicionais geradas são distribuídas claramente fará a diferença.” Ibid. p. 55-56.
[34] “Oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as
quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes não só
para a condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, livrando-se da morbidez evitável e
da morte prematura), mas também para uma participação  mais efetiva em atividades econômicas e políticas. Por
exemplo, o anafalbetismo pode ser uma barreira formidável à participação em atividades econômicas que
requeiram produção segundo especificações ou que exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre
crescente no comércio globalizado). De modo semelhante, a participação política pode ser tolhida pela
incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se por escrito com outros indivíduos envolvidos em atividades
políticas.” Ibid. p. 56.
[35] “As garantias de transparência referem-se às necessidades de sinceridade que as pessoas podem esperar: a
liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de dessegredo e clareza. Quando essa confiança é gravemente
violada, as vidas de numerosas pessoas – tanto as envolvidas diretamente como terceiros – podem ser afetadas
negativamente. As garantias de transparência (incluindo o direito à revelação) podem, portanto, ser uma categoria
importante de liberdade instrumental. Essas garantias têm um claro papel como inibidores da corrupção, da
irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas.” Ibid. p. 56.
[36] “Por fim, não importando o modo como opera um sistema econômico, algumas pessoas podem encontrar-se
no limiar da vulnerabilidade e sucumbir a uma grande privação em conseqüência de mudanças materiais que
afetem adversamente suas vidas. A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de segurança
social, impedindo que a população seja reduzida à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à
morte. A esfera da segurança protetora inclui disposições institucionais fixas, como benefícios aos
desempregados e suplementos de renda regulamentares para os indigentes, bem como medidas ad hoc, com
distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de emergência para gerar renda para
os necessitados.” Ibid. p. 57.
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[37] Ibid. p. 186-187.
[38] Advogado norte-americano e verdadeiro filósofo do direito, leciona atualmente na University College
London e New York University School of Law. Entre a vasta bibliografia do Autor, encontram-se os seguintes
trabalhos: Taking Rights Seriously (1977); A Matter of Principle; Law's Empire (1986); A Bill of Rights for
Britain (1990); Life's Dominion (1993); Freedom's Law (1996); Sovereign Virtue: The Theory and Practice of
Equality (2000); Justice in Robes (2006); Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate
(2006). Há, igualmente, grande volume de obras escritas a respeito dos trabalhos elaborados pelo Autor, podendo,
em resumo, ser citadas as seguintes: Marshall Cohen (ed.), Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence.
London: Duckworth, 1984; Stephen Guest, Ronald Dworkin. Stanford: Stanford University Press, 1991; Alan
Hunt (ed.), Reading Dworkin Critically. New York and Oxford: Berg, 1992; Justine Burley (ed.), Dworkin and
His Critics. Oxford: Blackwell Publishing, 2004; Scott Hershovitz (ed.), Exploring Law's Empire: The
Jurisprudence of Ronald Dworkin. Oxford: Oxford University Press, 2006; Vera Karam de Chueiri, Filosofia do
direito e modernidade: Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM, 1995; e
Sandra Paula Martinho Rodrigues, A Interpretação Jurídica no Pensamento de Ronald Dworkin, Uma
Abordagem, Coimbra: Almedina, 2005.
[39] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes,
2005.
[40] Ibid. p. 03.
[41] A igualdade distributiva encerra em si a problemática da escolha do ente público, tal como adverte o Autor:
“Suporemos que certa comunidade precise escolher entre esquemas alternativos de distribuição de dinheiro e de
outros recursos para os indivíduos. Qual dos possíveis esquemas trata as pessoas como iguais? Este é apenas um
aspecto do problema mais geral da igualdade, porque descarta uma série de questões que se poderia chamar, à
guisa de comparação, de questões acerca da igualdade política. A igualdade distributiva, conforme a defino, não
trata da distribuição de poder público, por exemplo, ou dos direitos individuais que não os direitos a certa
quantidade ou parcela de recursos.”. Ibid. p. 04.
[42] A igualdade de bem-estar, para ao autor, deve ser entendida como “o esquema distributivo que trata as
pessoas como iguais quando distribui ou transfere recursos entre elas até que nenhuma transferência adicional
possa deixá-las mais iguais em bem-estar.” Ibid. p. 04.
[43] A igualdade de recursos, por sua vez, “as trata como iguais quando distribui ou transfere de modo que
nenhuma transferência adicional possa deixar mais iguais suas parcelas do total de recursos.” Ibid. p. 04-05.
[44] Esclarece Dworkin: “Vários filósofos, por exemplo, defendem teorias meritocráticas da igualdade
distributiva, algumas das quais apelam ao que se costuma chamar de igualdade de oportunidades. Essa teoria
assume diversas formas, mas uma das de maior destaque afirma que se nega igualdade às pessoas quando sua
posição superior em bem-estar ou recursos conta contra elas na concorrência por vagas nas universidades ou
empregos, por exemplo.” Ibid. p. 06.
[45] “Não sabemos (pode-se dizer) quanto quaisquer diferenças em bem-estar entre duas pessoas que têm riquezas
iguais se devem, de fato, a diferenças no preço de seus gostos ou à falta de adequação de suas faculdades físicas
ou mentais, por exemplo. Assim, qualquer teoria que adote a igualdade de bem-estar social deve dar atenção ao
bem-estar das pessoas como um todo, e não ao bem-estar oriundo ou perdido de uma determinada fonte.” Ibid. p.
09.
[46] Ibid. p. 11.
[47] “A igualdade de bem-estar vinculada a esse tipo de teoria afirma que a distribuição deve tentar deixar as
pessoas no nível máximo possível de igualdade em algum aspecto ou qualidade de sua vida consciente.” Ibid. p.
12.
[48] Ibid. p. 15.
[49] “O êxito conduzido pelo custeio público, nesse sentido, permanece menor em termos de realização do que o
êxito mediado pelo crescimento, no qual o aumento da opulência econômica e a melhora da qualidade de vida
tendem a andar juntos. Por outro lado, o sucesso do processo conduzido pelo custeio público realmente indica
que um país não precisa esperar até vir a ser muito rico (durante o que pode ser um longo período de
crescimento econômico) antes de lançar-se na rápida expansão da educação básica e dos serviços de saúde. A
qualidade de vida pode sem muito melhorada, a despeito dos baixos níveis de renda, mediante um programa
adequado de serviços sociais. O fato de a educação e os serviços de saúde também serem produtivos para o
aumento do crescimento econômico corrobora o argumento em favor de dar-se mais ênfase a essas disposições
sociais nas economias mais pobres, sem ter de esperar ficar rico primeiro. O processo conduzido pelo custeio
público é uma receita para a rápida realização de uma qualidade de vida melhor, e isso tem grande importância
para as políticas, mas permanece um excelente argumento para passar-se daí a realizações mais amplas que
incluem o crescimento econômico e a elevação das características clássicas da qualidade de vida.” SEN,
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Amartya. Op. cit. p. 66.
[50] “Se qualquer sociedade se dedicasse a alcançar qualquer versão da igualdade de êxito (ou de satisfação),
realizaria, na melhor das hipóteses, um serviço tosco, e só poderia ter uma idéia tosca de seu próprio progresso.”
Ibid. p. 17.
[51] “As pessoas fazem suas opções, relativas a que tipo de vida levarão, recorrendo, grosso modo, a hipóteses
sobre o tipo e a quantidade de recursos que terão disponíveis para levar diversos tipos de vida.” Ibid. p. 27.
“Porém, depois de fazer as escolhas, essas pessoas definem um conjunto de preferências, e podemos perguntar
até que ponto alguém teve êxito ou fracassou na realização das preferências que definiu. Isso (devo dizer) é a
questão de seu êxito relativo – seu êxito na realização das metas distintas que definiu para si.” Ibid. p. 29.
[52] “No entanto, não pode dizer se sua vida teve êxito ou fracassou na procura de valor apenas comparando suas
realizações com qualquer meta definida dessa forma. Deve avaliar a própria vida como um todo para descobrir o
valor que tem, e esse é um juízo que deve conter convicções que, por mais inarticuladas, são mais bem descritas
como convicções filosóficas sobre o que pode dar significado ou valor a qualquer vida humana. Chamarei o valor
que alguém atribui dessa forma à própria vida de juízo do êxito total.” Ibid. p. 30.
[53] Ibid. p. 30.
[54] Ibid. p. 31.
[55] “A métrica da lástima razoável para decidir o êxito total faz assunções sobre qual é a distribuição justa, a
qual distribuição as pessoas têm direito.” Ibid. p. 45.
[56] Ibid. p. 51.
[57] “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”
[58] “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:”
[59] “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: omissis. Parágrafo
único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição.”
[60] RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e conseqüências. São
Paulo: Renovar, 2007.
[61] Ibid. p. 03-05.
[62] Ibid. p. 10-13.
[63] Ibid. p. 35.
[64] Financiamento de Direitos Fundamentais, p.391.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6790



O INFLUXO DO REGIME AUTORITÁRIO BRASILEIRO PÓS-64 SOBRE O DISCURSO
JURÍDICO: ANÁLISE DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI

DA CENSURA PRÉVIA

THE INFLUX OF THE BRAZILIAN AUTHORITARIAN REGIME POST-64 ON THE LEGAL
DISCOURSE: ANALYSIS OF THE UNCONSTITUTIONALITY'S ALLEGATION OF DECREE-LAW OF

PRIOR CENSORSHIP

Ricardo Barretto De Andrade

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar como e, em que medida, as contingências postas pelo
regime autoritário instalado no Brasil a partir de 1964 afloraram no discurso jurídico de então.
Mais especificamente, a investigação é direcionada à argüição, formulada pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), de inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.077, que instituíra no
país a censura prévia a todos os tipos de publicações e manifestações públicas. Como a
representação de inconstitucionalidade enviada pelo partido ao Procurador Geral da República foi
por ele arquivada, promoveu-se reclamação ao Supremo Tribunal Federal. A discussão jurídica
principal dizia respeito à obrigatoriedade ou não de o Procurador Geral da República encaminhar
ao STF as representações de inconstitucionalidade a si dirigidas. Sob o pretexto se de discutir
essa questão, o pedido do MDB foi objeto de caloroso debate entre os Ministros da Corte, razão
pela qual o trabalho, para alcançar o seu objetivo, expõe as suas nuances dos textos e discursos
produzidos por cada um dos envolvidos nesse processo.
PALAVRAS-CHAVES: discurso; jurídico; autoritarismo; inconstitucionalidade; censura.

ABSTRACT
This paper aims to analyze how and to what extent, the contingencies posed by the
authoritarian regime installed in Brazil in 1964 surfaced in legal speech then. More specifically,
research is directed to the claim, formulated by the Brazilian Democratic Movement (MDB),
about the unconstitutionality of Decree-Law nº 1.077, which instituted in the country the prior
censorship for all types of publications and public events. Because of unconstitutionality
submitted by the party to the Attorney General's Office was filed by him, MDB promoted
complaint to Supreme Court. The main legal discussion concerned was if the Attorney General
had the obligation to forward to the Supreme Court the representations of unconstitutionality
received from others. Under the pretext of discussing this issue, the application of the MDB was
the subject of heated debate among the Justices of the Court. For this reason, to achieve your
goal, this work exposes the nuances of the texts and speeches produced by each of the involved
in this process.
KEYWORDS: speech; legal; authoritarianism; unconstitutional; censorship.

 

INTRODUÇÃO
 

Em janeiro de 1970, em meio ao período mais violento e repressor do regime militar brasileiro
pós-64, é publicado o Decreto-Lei nº 1.077, o qual impôs censura prévia a toda e qualquer publicação ou
manifestação pública contrária “à moral e aos bons costumes”, norma que, por ofender diretamente o
direito fundamental à liberdade de expressão, se popularizou como a “Lei da mordaça”.

Tolhida pelo regime de exceção em mais direito fundamental, a sociedade, a despeito da sua
indignação, teve poucos meios de resistir diante do aparelho repressor, cuja violência havia sido
intensificada desde 1968. No meio político, a existência de apenas dois partidos visava forjar falsos ares
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democráticos, ao tempo que permitia ao regime vigiar de perto a “oposição legal”, então constituída pelo
Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Foi justamente o MDB que contestou a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.077 por meio de
representação ao Procurador Geral da República que, ao invés de encaminhá-la com o seu parecer ao
Supremo Tribunal Federal (STF), como determinava a Constituição, procedeu ao seu arquivamento.

O MDB, então, levou ao STF reclamação por meio da qual se questionou o procedimento do
Procurador Geral da República, que teria acarretado usurpação da competência da Corte. Assim, por meio
da reclamação o partido também requereu a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei da censura
prévia.

A discussão jurídica principal dizia respeito à obrigatoriedade ou discricionariedade da função do
Procurador Geral da República quanto ao encaminhamento, ao STF, da representação de
inconstitucionalidade a si dirigida.

Sob o pretexto se de discutir essa questão, o pedido do MDB foi objeto de caloroso debate entre
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ocasionando, inclusive, o pedido de aposentadoria de um deles
em protesto contra o resultado do julgamento. Com efeito, serão analisadas, em detalhes, cada uma das
peças existentes nos autos da Reclamação nº 849/1970, buscando expor as suas nuances dos textos e
discursos produzidos por cada um dos envolvidos com o processo.

Por fim, pretende-se identificar como, e em que medida, as contingências postas pelo regime
autoritário instalado em 1964 afloraram nesses discursos, ainda que de modo subjacente e sob as vestes da
defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição.
 
1 – O Decreto-Lei da censura prévia e a argüição da sua inconstitucionalidade junto ao Procurador
Geral da República

 
Quase seis anos após o golpe militar que mergulhou o Brasil num regime autoritário que duraria

mais de duas décadas, em 26 de janeiro de 1970, durante o governo Emílio Garrastazu Médici e em meio
ao endurecimento da repressão política, é publicado o Decreto-Lei nº 1.077, o qual dispôs “sobre a
execução do artigo 153, §8º, parte final” da Constituição.

A referência ao art. 153, §8º, contudo, não era ao texto original da Constituição de 1967, mas à
redação que lhe dera a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, imposta ao país com
fundamento numa sucessão de atos “institucionais” e “complementares” que fecharam o Congresso
Nacional e buscaram fundamentar juridicamente o arbítrio, conferindo ao Executivo federal poderes para

legislar “sobre todas as matérias” 
[1]

. Referida emenda significou, em essência, não uma simples
reforma, mas, de fato, a edição de uma nova Constituição, tendo, inclusive, mais artigos (217) que o texto
anterior (189).

A Emenda Constitucional nº 1 foi, em verdade, o meio utilizado pelos militares para inserir na
ordem constitucional os mecanismos e instrumentos de repressão antes instituídos pelos atos “de
emergência” que, a partir de 1968, haviam sido editados para conter os movimentos sociais que
intensificavam manifestações públicas pela restauração das liberdades civis e pelo o retorno da democracia
ao país.
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Uma das alterações empreendidas no texto constitucional foi relativa às liberdades de expressão.
Nesse sentido, o art. 150, §8º, do texto de 1967, segundo o qual “(...) A publicação de livros, jornais e
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de
subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe” passa a vigorar em 1969 como o art. 153,
§8º, acrescendo-se proibição a preconceitos de religião e, por fim, proibindo-se “publicações e
exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”.

A marca dessa alteração cirúrgica no texto constitucional está nos conceitos indeterminados
expressos pelas locuções “moral” e “bons costumes”, a revelar o intuito de intensificar o arbítrio do
aparelho repressivo sob as vestes de um discurso moralista e protetor, o que ficaria ainda mais evidente
logo após, com a regulamentação daquele dispositivo.

Para tanto, valendo-se do art. 55, I, da Constituição
[2]

, o Presidente Médici editou o Decreto-Lei
nº 1.077, cujo preâmbulo justificava a censura prévia a todos os meios de comunicação pela suposta
necessidade de “proteger a instituição da família”; “assegurar a formação sadia e digna da mocidade”;
evitar “publicações obscenas” que “insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da
sociedade Brasileira”; e, por fim, como de costume, recorre-se ainda ao vazio, porém fértil, argumento de
que os meios de comunicação obedeceriam “a um plano subversivo” que poria “em risco a segurança
nacional”.

De acordo com o Decreto-Lei, as infrações à proibição seriam verificadas pelo Ministério da
Justiça e pela Polícia Federal, cabendo ao Ministro da Justiça, a seu critério, proibir a divulgação da
publicação nacional ou estrangeira, bem como determinar a busca e apreensão e até a incineração dos
respectivos exemplares.

O conteúdo da norma indignou os artistas, os meios de comunicação e boa parte da sociedade,
porém a repressão freava esse descontentamento. A reação mais objetiva veio no campo político, da
“oposição legal”, representada pelo único partido oposicionista consentido pelo regime, o MDB –
Movimento Democrático Brasileiro. Em 10 de junho de 1970, o partido promoveu Representação junto ao
Procurador Geral da República, argüindo a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.077/70, bem como

requerendo fossem as suas razões submetidas ao Supremo Tribunal Federal 
[3]

.
Nas suas razões, o MDB assim fundamentou a sua argüição de inconstitucionalidade: em primeiro

lugar, teria sido inconstitucional a utilização do Decreto-Lei como instrumento jurídico, visto que o
conteúdo da norma versaria “sobre tema alheio à ‘segurança nacional’”, além do que, argumentou-
se, “(...) a tutela normativa dos valores éticos não pode ser integrada no conceito de ‘segurança
nacional’, sem flagrante exorbitância e desenganado tumulto conceitual”.

A Representação também critica a vagueza e indeterminação do conceito de “segurança
nacional”, do qual, não raras vezes, se valia o regime autoritário para legislar por meio de Decretos-Leis
ou mesmos dos famigerados atos institucionais e complementares. Segundo o entendimento então
esposado, os limites materiais do Decreto-Lei deveriam ser submetidos não apenas ao controle político do
Congresso Nacional, mas também ao controle de constitucionalidade realizado pelo STF, cabendo à Corte
interpretar esse conceito em face da ordem constitucional. 

De igual modo, apontou-se a inconstitucionalidade da censura prévia por violação ao capítulo
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constitucional “Dos Direitos e Garantias Individuais”, pois a verificação de eventuais abusos cometidos no
exercício das liberdades de expressão naquele sistema constitucional seria “(...) sempre a posteriori,
visando fundamentalmente suportar a sanção aplicável em cada caso”.

Para além dessa análise dogmática, contudo, há sutilezas mais interessantes no discurso veiculado
na Representação do MDB. Já nas primeiras linhas, intituladas “Considerações Preambulares”, consigna:

“O sistema constitucional brasileiro em vigor acolhe, sem disfarces, a hipertrofia do Executivo,
justificando-a como necessária para assegurar o funcionamento normal do Regime. Na verdade, o
Parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional sobre a mensagem da Carta Política de 1967
fundamentou-se na opinião de Mirkine Guetzevitch para viabilizar tal concessão. Verifica-se, portanto,
que o constituinte de 67 – a despeito das condições excepcionais em que operou – e, embora admitindo
lançar o fermento ativo do desequilíbrio entre os diversos órgãos do sistema governamental, o fez com
apoio em soluções e justificativas comportáveis nas linhas mestras do chamado ‘Estado de Direito’. O
prudente afastamento das facilidades oferecidas pela organização do Estado Totalitário pode ser
visualizado até mesmo na Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, editada pela Junta
Militar que, numa emergência, assumira o Poder” (PGR, 1970).

Com esses fundamentos, clama-se pela garantia da hegemonia da ordem constitucional por meio
do instrumental por ela oferecido para o controle de constitucionalidade das leis. Aqui se evidencia um
posicionamento curioso: ao tempo que argúi a inconstitucionalidade do Decreto-Lei cuja edição se fundou
na Constituição de 1967 (com a EC nº 1/1969), o MDB, ao revés de contestar o sistema jurídico autoritário
como um todo, optou por atuar apenas dentro dos limites institucionais postos pelo próprio regime,
chegando, inclusive, a legitimar a Constituição de 1967 “nas linhas mestras do chamado Estado de

Direito” 
[4]

.
Também digna de nota é a referência elogiosa até mesmo à Emenda Constitucional nº 1/1969 no

sentido do seu “prudente afastamento das facilidades oferecidas pela organização do Estado Totalitário”,
quando, conforme já referido, foi justo a emenda que, alterando a Constituição de 1967, incluiu proibição
às “publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”, o que constituiu o
fundamento maior para a edição do Decreto-Lei da censura prévia. Como, então, atacar uma norma
infraconstitucional quando se elogia, sem ressalvas, a ordem constitucional da qual aquela retirou

diretamente a sua fundamentação
[5]

?
Ainda, merece menção um último trecho da Representação formulada pelo MDB, no qual se

afirma a desnecessidade da censura prévia pela existência de outros mecanismos de tutela dos valores
morais:

“Nem ao menos se pode dizer que o ordenamento jurídico brasileiro carecia de instrumentos aptos à
desejada tutela dos valores morais. Eles estão aí, como sempre estiveram, para serem esgrimidos pelos
vigilantes dos bons costumes, com o apoio e aplausos de todos os cidadãos responsáveis da Nação”
(PGR, 1970).

Mais uma vez, o partido de oposição, manifestando o seu conservadorismo e a apropriação parcial
do discurso moralista-autoritário, revela o intuito, ao menos do seu comando político, de, enquanto
oposição legal, atuar nos estreitos limites institucionais estabelecidos pela ditadura, sem questionar a
estrutura do regime em si.

O fato é que as inconstitucionalidades suscitadas pelo partido não foram acolhidas pelo
Procurador Geral da República que, em parecer datado de 13 de julho de 1970, indeferiu o pedido de
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submissão das argüições ao STF e determinou o arquivamento da Representação promovida pelo MDB.
De acordo com o Procurador Geral, os argumentos não se prestariam à utilização “do instrumento
excepcional da ação direta perante o Supremo Tribunal”, “sem embargo de poderem-nas suscitar, pelas
vias usuais e nos casos concretos, os que se julgarem prejudicados pelas medidas de execução do
Decreto-Lei impugnado (PGR, 1970).

No mérito, para consubstanciar o arquivamento da Representação alegou-se que, após a sua
edição, o Decreto-Lei foi aprovado pelo Congresso Nacional por via do Decreto Legislativo nº 34, de 27
de maio de 1970, o que afastaria a alegação de utilização indevida do instrumento excepcional do Decreto-
Lei com base no art. 55, I, da Constituição, tendo havido, segundo aquele entendimento, convalidação do
suposto vício formal alegado.

Além disso, negou-se a ocorrência do vício formal porque a proibição às publicações contrárias à
moral e aos bons costumes estaria no âmbito da segurança nacional. Nesse particular, o Procurador Geral
esposou, em poucas linhas, a estratégia do pensamento autoritário do regime ao qual pertencia:

“Mostrou, aliás, o Sr. Ministro da Justiça, em oração de paraninfo proferida na Academia Nacional de
Polícia e amplamente divulgada, que a luta em favor da liberdade sexual e o combate às leis que
reprimem as publicações pornográficas obedecem a um plano de ação revolucionária que corresponde à
quintessência da doutrina marxista-leninista. Observou que os agentes do comunismo internacional se
servem da dissolução da família para impor o seu regime político, para tanto buscando lançar no
erotismo a juventude, que facilmente se desfibra e perde a dignidade. E a tudo forrou de comprovação
documentada, citando obras e publicações recentes e idôneas, alinhadas àquelas diretrizes filosófico-
políticas” (PGR, 1970).

O discurso adotado evidencia uma prática recorrente nos meios político-jurídicos
do establishment das ditaduras pós-64: associar a “ameaça” político-ideológica do “comunismo
internacional” à degeneração moral, ética e física. Esse discurso moralista, de defesa da família e da
juventude, buscava justificar publicamente a censura prévia, mas um dos reais objetivos era evitar a
exposição e a crítica pública das atrocidades e violações de direitos humanos perpetradas em nome da

preservação do regime 
[6]

.
Ao final do seu parecer, o Procurador Geral parece deixar de lado a função institucional que lhe

cabia junto ao STF (art. 114, I, l, da Constituição de 1967) e faz explícita defesa de mérito do Decreto-Lei
impugnado, passando a atuar como se detivesse, ele próprio, a jurisdição constitucional:

“(...) a verdade é que todas as normas de asseguração contidas no §8º do artigo 153 da Constituição se
acham excepcionadas pelo preceito restritivo de sua parte final, o qual, na parte útil ao problema que
ora se agita, assim reza: ‘Não serão toleradas ... as publicações e exteriorizações contrárias à moral e
aos bons costumes’. (...) A intolerabilidade a que alude a restrição constitucional é, pois, uma idéia
ampla, que congloba a função repressiva e a função preventiva, e cuja efetivação muito mais repousa
na segunda do que na primeira (...) Assim não explicitou, é verdade, a própria Constituição. Nem se
impunha fazê-lo, a não ser que precisasse o constituinte desconfiar do valor semântico de cada palavra
utilizada no texto constitucional” (PGR, 1970).

Com esteio nessas razões, tão assemelhadas a uma defesa de governo quanto divorciadas do que
se supunha ser um parecer do Procurador Geral da República, determinou-se o arquivamento da
Representação promovida pelo MDB contra o Decreto-Lei que instituíra a censura prévia no país. Na
prática, ao negar a possibilidade de manifestação do STF sobre a matéria, o arquivamento significava a
declaração, por mera decisão monocrática do Procurador, de constitucionalidade da norma.
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2 – Contra o arquivamento da Representação: a Reclamação do MDB ao STF
 

A reação do MDB veio por intermédio de Reclamação, formulada perante o Supremo Tribunal
Federal contra o ato do Procurador Geral da República que havia sumariamente sepultado a argüição de

inconstitucionalidade da censura prévia
[7]

. De acordo com o partido, o despacho de arquivamento teria
provocado sobreposição à função jurisdicional, frustrando a instância constitucional, com usurpação da
competência do STF.

Em tom de evidente ironia, assim inicia a Reclamação:

“Encaminhado o petitório ao Senhor Procurador Geral da República – que pela sistemática do direito
brasileiro, detém a legitimação ativa para a actio – viu-se o argüente surpreendido por longo e
erudito despacho dearquivamento, trancando a pretensão deduzida, após exaustivo exame do mérito
da quaestio e conseqüente proclamação da constitucionalidade do edito impugnado” (STF, 1970a).

O cerne da questão cingia-se à existência, ou não, de discricionariedade do chefe do Ministério
Público Federal, órgão do Poder Executivo, para decidir soberanamente sobre o arquivamento ou a
submissão ao STF das representações de inconstitucionalidade em abstrato que lhe eram dirigidas.

A dúvida advinha da necessidade de interpretação sistemática das normas que então dispunham
sobre a matéria. Isso porque a Emenda Constitucional nº 1/1969, no seu art. 119, I, l, entre as atribuições
conferidas ao STF, incluiu a competência de “I - processar e julgar originariamente: (...) l) a
representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual” (BRASIL, 1969).

Por outro lado, a Lei nº 4.337/64, que dispunha sobre o procedimento da representação de
inconstitucionalidade em abstrato perante o STF, no seu art. 2º consignava:

“Art. 2º. Se o conhecimento da inconstitucionalidade resultar de representação que lhe seja dirigida por
qualquer interessado, o Procurador-Geral da República terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da representação, para apresentar a argüição perante o Supremo Tribunal Federal”
(BRASIL, 1964).

Completando o quadro legal sobre o tema, o Regimento Interno do STF estabelecia:

“Art. 174. O Procurador-Geral da República poderá submeter ao Tribunal o exame de lei ou ato
normativo federal ou estadual, para que este declare a sua inconstitucionalidade.
§ 1° — Provocado por autoridade ou por terceiro para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o
Procurador-Geral, entendendo improcedente a fundamentação da súplica, poderá encaminhá-la com
parecer contrário.
§ 2° — Proposta a representação, não se admitirá desistência, podendo, porém, o Procurador-Geral
modificar seu parecer” (STF, 1970b).

A despeito da extensa controvérsia que a matéria ensejou à época, não parece haver grande
dificuldade em perceber que a locução “poderá submeter”, contida no caput do art. 174 do Regimento
Interno, de fato, indica uma faculdade do Procurador Geral da República para submeter ao Tribunal o
exame de lei ou ato normativo a ser declarado inconstitucional.

Ocorre que tal faculdade se expressa apenas quando é o próprio Procurador Geral, sem qualquer
provocação, que vislumbra a inconstitucionalidade. Diversa parece ser a hipótese prevista no §1º, quando o
Procurador Geral, “provocado por autoridade ou por terceiro”, teria o dever jurídico de encaminhar a
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representação ao STF. Por isso o mesmo parágrafo prevê a possibilidade de o Procurador, não
concordando com a fundamentação da súplica, encaminhá-la à Corte com parecer contrário.

A faculdade, portanto, consistiria apenas em poder discordar das razões oferecidas na
representação, exarando parecer contrário, mas não na possibilidade de arquivar a matéria, simplesmente
deixando de submetê-la à apreciação do STF.

Alguns trechos da Reclamação, formulada pelo MDB contra a decisão que havia determinado o
arquivamento da sua Representação, expõem a relevância do tema no contexto do regime autoritário de
então:

“A função atribuída ao Procurador Geral da República pelo art. 2º da Lei 4.337, de 1º de junho de
1964, é faculdade ou dever? Cumpre à Suprema Corte firmar o seu entendimento sobre tão relevantes
indagações, pondo fim à perplexidade de muitos e à perigosa certeza de alguns. (...) Como imaginar,
então, o Procurador Geral da República investido de uma super competência para decidir, sozinho e de
forma irrecorrível, uma relevante questão constitucional que lhe é encaminhada por um dos dois únicos
partidos políticos brasileiros?” (STF, 1970a).

Como se percebe, a atribuição de discricionariedade à atuação do Procurador Geral da República
nesse particular provocaria, na prática, uma anulação do controle abstrato de constitucionalidade de

competência do STF 
[8]

. Desse modo, nomeado pelo Presidente da República e pertencente ao Executivo

Federal
[9]

, o Procurador Geral da República, podendo arquivar as representações conforme conviesse ao
seu próprio juízo, dificilmente atuaria em contrariedade aos interesses do regime autoritário.

E foi o que ocorreu no caso da censura prévia, pois, no despacho por meio do qual determinou o

arquivamento da Representação, o Procurador Geral não imputou qualquer vício formal à argüição
[10]

,

rejeitando-a com base exclusivamente num juízo de mérito da sua fundamentação
[11]

, o que revelou
evidente parcialidade.

Intimado a prestar informações, o chefe do Ministério Público Federal, Procurador Xavier de
Albuquerque pugnou pelo não conhecimento da Reclamação por não haver, segundo o seu entendimento,
jurisdição sua no ato de arquivamento do pedido do MDB, pelo que não poderia ter havido usurpação de
competência a ser sanada pela via da reclamação. E conclui no sentido de que a insurgência do MDB
consideraria “o fato da usurpação da competência antes de que da própria competência se possa falar”.

A respeito da discricionariedade do Procurador-Geral da República para levar ou não ao STF as
argüições de inconstitucionalidade que lhe são apresentadas, foi enfático:

“Dir-se-á que essa evidencia lógica e jurídica transformará o Procurador-Geral em árbitro da
instauração da única forma de controle abstrato de constitucionalidade das leis, conhecida em nosso
direito. Ele o é, de fato (...)” (STF, 1970a).  

As informações citam, ainda, a doutrina do jurista Alfredo Buzaid a respeito da matéria. O texto
citado havia sido publicado em 1958, mas já revelava traços do pensamento autoritário que seria exibido

por Buzaid nos anos seguintes 
[12]

: 

“Um exame superficial pode levar a crer que o Procurador, havendo representação da parte interessada,
deva sempre e necessariamente argüir a inconstitucionalidade. Mas essa interpretação não se
compadece com a natureza de sua função. O Procurador-Geral da República só deve argüir a
inconstitucionalidade, quando disso estiver convencido. Sua missão não é a de mero veículo de
representações. Recebendo a manifestação do interessado, o Procurador-Geral da República a estudará,
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apreciando se tem ou não procedência. Convencendo-se de que o ato argüido é inconstitucional,
proporá a ação; em caso contrário, determinará o arquivamento” (BUZAID, 1958).

Esse enorme poder supostamente conferido ao chefe do Ministério Público Federal, contudo, não
consubstanciava uma tese isolada, correspondendo, ao contrário, ao entendimento da maioria da doutrina e
da Jurisprudência do próprio STF.

Havia, entretanto, algo de curioso nesse entendimento majoritário: por um lado, era um
entendimento que não se bastava na letra fria da Constituição e da Lei (como de costume o fazem certas
posições conservadoras), pois o que ali se continha era tão-somente o caráter privativo da competência do
Procurador Geral para levar as argüições de inconstitucionalidade ao STF.

O ordenamento, contudo, não dispunha que o chefe do Ministério Público, quando provocado por
terceiros, poderia, a seu critério, arquivar o pedido e permanecer inerte. Pelo contrário, o já referido art. 2º
daLei nº 4.337/64 chegava a estabelecer prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
representação de qualquer interessado, para que fosse apresentada a argüição de inconstitucionalidade
perante o STF.

Por outro lado, aquele entendimento majoritário, não obstante eivado de manifesto caráter político

que favorecia o regime autoritário, parecia tentar se afirmar no plano estritamente jurídico
[13]

, como se a
decisão de atribuir, sem fundamento Constitucional, super poderes ao Procurador Geral da República não
tivesse qualquer impacto na vida política do país; como se, na vida real, o país não estivesse há mais de
seis anos submerso numa ditadura.
 
3 – O julgamento da Reclamação pelo plenário do STF
 

Na sessão de julgamento da Reclamação, após as sustentações orais do Procurador da República,
Xavier de Albuquerque do advogado do MDB, Dr. Marcos Heusi Netto, o debate entre os Ministros no
plenário do STF foi acalorado.

De início, o Relator, Ministro Adalício Nogueira, optou por primeiro apreciar a preliminar de não
conhecimento da Reclamação por descabimento do instrumento processual utilizado, a
priori manifestando-se pelo seu não conhecimento. O Ministro Adaucto Lucio Cardoso, então, abriu a
dissidência e foi imediatamente retrucado pelo Ministro Amaral Santos:

“O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: A magnitude do tema constitucional é de tal ordem que a
preliminar passa a ser desdenhável.

O SR. MINISTRO AMARAL SANTOS: Assim não entendo.

O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: Este é um Tribunal de categoria constitucional. O SR.
MINISTRO AMARAL SANTOS: Bem ou mal, temos de decidir o cabimento da reclamação.” (STF,
1970a).

O Ministro Amaral Santos insistia em enfrentar a preliminar de não cabimento da reclamação para

criar um pronunciamento do STF sobre a extensão do instrumento processual da “reclamação” 
[14]

. Nesse
particular, contudo, prevaleceu a dissidência suscitada pelo Ministro Adaucto Cardoso porque a maioria
dos Ministros entendeu que a preliminar de não conhecimento se confundia com o próprio mérito da
reclamação (suposta usurpação de competência do STF), o que fez o Relator ceder na sua posição inicial e
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acompanhar a dissidência:

 “Declarei, inicialmente, que não conhecia da Reclamação, pelos motivos que dei e considero jurídicos,
mas me rendo à argumentação do egrégio Pretório, tendo em vista não só a relevância da questão, como
estar em jogo a competência do Supremo Tribunal. Não sou sistemático, por conseqüência, conheço da
Reclamação” (STF, 1970a).

No mérito, o Relator cometeu um equívoco que aparentemente passou despercebido pelos seus
pares, pelo menos nas transcrições dos votos e dos debates orais que constam nos autos. Para
consubstanciar o seu voto pela improcedência da Reclamação, o Ministro citou trecho de uma obra de
Pontes de Miranda, mas tal passagem revelava entendimento contrário ao esposado no voto:

“O art. 114, I, l, estabeleceu, pela primeira vez, a ação constitutiva negativa por
inconstitucionalidade, in abstrato, mas com legitimação ativa somente para o Procurador Geral da
República. O Procurador Geral da República tem, não só a competência, mas o dever, segundo decorre,
por exemplo, do art. 1º da L. 4.337, de 1º.6.64, de promover a decretação de inconstitucionalidade” –
grifou-se (STF, 1970a).

Como se percebe, Pontes de Miranda aceitava a competência do Procurador Geral da República
para promover a representação de inconstitucionalidade no STF, mas a entendia como um poder-dever,
não como uma faculdade ou um ato discricionário. A conclusão, todavia, retirada da citação pelo Relator
revela o equívoco:

“Já se vê, pois, que a iniciativa do Procurador Geral da República para encaminhar a representação de
inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal é insubstituível pela ação de terceiros. É essa uma
atribuição sua, específica, de que ele é o órgão exclusivo (...) Julgo, pois, improcedente a reclamação”
(STF, 1970a).

Já o Ministro Bilac Pinto, no seu voto, entendeu que “o Procurador Geral da República somente
pode encaminhar ao Supremo Tribunal Federal a representação prevista no art. 119, letra l, da
Constituição, quando a ela dê o seu apoio”. Esse argumento, por um lado, parecia olvidar que a atuação
do Procurador Geral deveria ser institucional, não pessoal, sendo certo que esse seu suposto arbítrio
acabaria, como acabou, colocando o controle de constitucionalidade em abstrato nas mãos dos governos
autoritários e dos seus propósitos.

Por outro lado, o Ministro também não atentava para o fato de que o controle abstrato de normas,

no Brasil, foi concebido e desenvolvido como processo de natureza dúplice ou ambivalente
[15]

.
Já o Ministro Carlos Thompson Flores, no seu voto, ignorando até mesmo o texto do art. 174, §1º,

do Regimento Interno do STF, que permitia ao procurador encaminhar a representação à Corte com
parecer contrário, afirmou: “acaso a tivesse encaminhado e, com o parecer contrário, solução pela qual
não optou, não vejo como pudesse prosperar, dado que o arquivamento seria a única solução (...), pois, do
contrário teria curso representação sem titular (...)” (STF, 1970a).

O Ministro Thompson Flores, demonstrando um formalismo que destoava da realidade política
então vivida pelo país, ainda mencionou que a parte eventualmente prejudicada pelo Decreto-Lei da
censura prévia não ficaria desabrigada da ação competente, onde poderia argüir a incidentalmente
inconstitucionalidade da norma, recusando a ação direta como “caminho certo” tão-somente porque essa
seria “de iniciativa única da Procuradoria Geral da República”.

Foi então que o Ministro Adaucto Lucio Cardoso, ao proferir o seu voto, manifesta-se pela
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procedência da Reclamação, sendo o único Ministro a superar o restrito debate acadêmico-processual que
se instalara, buscando incorporar elementos da realidade às discussões:

“O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: - Sr. Presidente, encontro-me diante de uma
encruzilhada deveras difícil. Leio o art. 2º da L. 4.337, de 1º.6.64 (...) Considero o §1º do art. 174 do
Regimento Interno (...) Tenho ouvido da parte de alguns dos eminentes membros desta Corte que
exerceram o cargo de Procurador-Geral da República o argumento de autoridade de que sempre
consideraram prerrogativa deste o oferecimento da representação. É de ver-se que defendem com
ênfase um ponto de vista assentado não no exercício do cargo de juiz desta Corte, mas no exercício da
alta função de chefe do Ministério Público Federal. Por outro lado, Sr. Presidente, a conjuntura em que
nos vemos e o papel político do Supremo Tribunal Federal estão a indicar, para minha simplicidade,
que o art. 2º, da L. 4.337, de 1º.6.64, o que estabeleceu para o Procurador Geral da República foi o
dever de apresentar ao STF, em prazo certo, a argüição de inconstitucionalidade formulada por
qualquer interessado. O nobre Dr. Procurador apreciou desde logo a representação, não para
encaminhá-la, com parecer desfavorável, como lhe faculta o Regimento, mas para negar-lhe a
tramitação marcada na lei e na nossa Carta Interna. Com isso, ele se substituiu ao Tribunal e declarou,
ele próprio, a constitucionalidade do Dl. 1.077/70. Essa é para mim uma realidade diante da qual não
sei como fugir – destacou-se (STF, 1970a).

Em poucas linhas, o Ministro Adaucto Cardoso “desnuda” o debate formalista havido até então.
Primeiro, expõe os argumentos de autoridade utilizados por alguns dos demais Ministros que haviam
ocupado o posto de Procurador Geral de República para fazer valer o seu entendimento. Cardoso critica
essa prática de “defender com ênfase um ponto de vista assentado não no exercício do cargo de juiz”, mas
no“exercício da alta função de chefe do Ministério Público Federal”.

De igual modo, chama a atenção para a conjuntura em que o país se encontrava, bem como expõe
o papel do Supremo Tribunal Federal, não apenas sob o viés estritamente jurisdicional, mas também o seu
papel político enquanto Corte constitucional.

No meio da exposição, foi o Ministro Cardoso aparteado pelo Ministro Luiz Gallotti, com ele
travando interessante debate que, mais uma vez, revelou a tentativa do primeiro de expor no plenário a
delicada situação política vivida pelo país sob um regime autoritário, em contraposição à tentativa do
segundo de levar o debate ao campo meramente jurídico-acadêmico:

“O Sr. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: - O Regimento, que está em vigor com força de lei (Const. art.
120, parágrafo único, c), diz que o Procurador Geral poderá encaminhar a representação, com parecer
contrário. Poderá, diz o Regimento. A prova de que o Procurador não declarou a constitucionalidade é
que será livre a qualquer interessado trazer-nos, por outras vias, a matéria, e então o Tribunal decidirá.

O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: - Considero o argumento de V. Exa. com o maior apreço,
mas com melancolia. Tenho a observar-lhe que, de janeiro de 1970 até hoje, não surgiu, e certamente
nem surgirá, ninguém, a não ser o Partido Político de Oposição, que a duras penas cumpre o seu papel,
a não ser ele, que se abalance a argüir a inconstitucionalidade do decreto-lei que estabelece a censura
prévia.  

O Sr. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: - Então escritores ou empresas não poderão fazê-lo?

O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: - V. Exa. está argumentando com virtualidades otimistas,
que são do seu temperamento. Sinto não participar das suas convicções e acredito que o Tribunal,
deixando de cumprir aquilo que me parece a clara literalidade da L. 4.337, e deixando de atender
também à transparente disposição do §1º, do art. 174 do Regimento, se esquiva de fazer o que a
Constituição lhe atribui e que a L. 4.337 já punha sobre os seus ombros, que é julgar a
constitucionalidade das leis, ainda quando a representação venha contestada na sua procedência, na sua
fundamentação, pelo parecer contrário do Procurador Geral da República. É assim que entendo a lei,
que entendo a Constituição, e é assim também que entendo a missão desta Corte, desde que a ela passei
a pertencer, há quatro anos. O meu voto, portanto, Sr. Presidente, é pela procedência da reclamação” –
grifos do original. (STF, 1970a).
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O Ministro Luiz Gallotti, como se percebe, expunha a “liberdade” de qualquer interessado de
levar a matéria ao Supremo pelo controle difuso, via recurso extraordinário, como liberdade vista no plano
exclusivamente formal, no que foi contrariado pelos argumentos realistas do Ministro Cardoso, que
percebia essa liberdade contingenciada pelas duras e violentas medidas, instituídas pela ditadura, de
repressão e supressão dos direitos civis e políticos, inclusive impondo limites e interferências impostos à

oposição e ao Congresso Nacional, sempre sujeito a ser fechado à força 
[16]

. Por outro lado, imperou o
silêncio quanto às contingências e aos constrangimentos impostos pelo regime autoritário ao próprio

Supremo Tribunal Federal 
[17]

.
O Ministro Eloy da Rocha também insistia na possibilidade, do ponto de vista formal, de qualquer

pessoa suscitar a inconstitucionalidade do Decreto-Lei pelas vias próprias, no que também foi aparteado
pelo Ministro Adaucto Cardoso, que por sua vez teve a sua intervenção retrucada pelo Ministro Luiz
Gallotti:

 “O SR. MINISTRO ELOY DA ROCHA: Quando não seja trazida por órgão do poder público, que,
pela Constituição, tenha a iniciativa, qualquer pessoa, que seja titular de direito subjetivo, terá
legitimidade para suscitar a questão, pelas vias próprias, que são várias. Na Justiça ordinária, a matéria
constitucional é, sempre, fundamento do recurso extraordinário. (...) E, quando o Supremo Tribunal
Federal declarar a inconstitucionalidade da lei, em caso concreto, ou por qualquer meio que se ofereça,
quando isso acontecer, a execução da lei poderá ser suspensa pelo Senado Federal, na conformidade do
art. 42, VII, da Constituição. A lei pode, por essa via, deixar de ser executada, por provocação de
qualquer interessado, ainda quando não haja ação de representação.

O SR. MINISTRO ADAUCTO CARDOSO: - Ninguém quererá expor-se às represálias que uma tal
demanda suscitará.

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: - Não vi ninguém sujeito a represálias pelo só fato de pleitear
em Juízo” (STF, 1970a).

Depois, no seu próprio voto, o Ministro Gallotti retoma a discussão:

“O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: - Como também tenho dito mais de uma vez, aos interessados
ficam sempre amplamente ressalvadas todas as vias processuais para argüirem a inconstitucionalidade,
de que se cuida. Então, aí é que vamos apreciar a argüição, para dizermos se procede, ou não. Isso
responde ao argumento do eminente Ministro Adaucto Cardoso. É verdade que S. Exa. entende, com
um pessimismo que considero desmedido, que não há um cidadão, uma empresa, neste País, com a
coragem necessária para requerer, no caso, um mandado de segurança ou outro remédio que seja
cabível. Assim, não há excesso de otimismo de minha parte, mas excesso de pessimismo da parte de S.
Exa.” (STF, 1970a).

Por fim, o Ministro Oswaldo Trigueiro também manifestou posição no sentido de manter a
discussão no plano “acadêmico”, argumentando que o entendimento manifestado pela maioria dos seus
pares, ao qual aderiu, não importava em restrição de direito que afetasse a ordem constitucional:

“O SR. MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO: - Por outro lado, considero a questão de certo modo
acadêmica, porque esse entendimento não importa em restrição de direito que afete a ordem
constitucional. Se o Procurador Geral não acolhe a argüição de inconstitucionalidade, os prejudicados
poderão recorrer aos meios ordinários, que, para esse efeito, poderão ser até mais eficazes porque
comportam até as medidas liminares. Essa circunstancia, a meu ver, afasta o receio, certamente
infundado, de que a decisão do Supremo Tribunal Federal afete qualquer das nossas garantias
constitucionais” (STF, 1970a).

Proclamado o resultado do julgamento
[18]

, em protesto contra a decisão do Supremo Tribunal

Federal, o Ministro Adaucto Lucio Cardoso requereu a sua aposentadoria 
[19]

.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O que a análise dos autos da Reclamação nº 849/70 revela de mais significativo é a marcante
influência, subjacente aos discursos jurídicos, da situação política na qual o país se encontrava, sobretudo
quando se afirmava categoricamente que o debate travado ocorria no plano exclusivamente jurídico ou
acadêmico.

Não parece razoável supor que o Supremo Tribunal Federal, a Corte suprema do país e guardiã da
Constituição, pudesse prescindir de exercer o papel político que lhe é característico enquanto órgão de
cúpula de um dos três Poderes da República. Essa premissa, em verdade, valia como um estratagema do
discurso para, sob o manto da “pureza” do direito, aparentemente afastar do cotidiano do Tribunal a
realidade das ruas, que estava do lado de fora.

No caso analisado neste trabalho, havia, como restou demonstrado, fartos argumentos jurídicos
para que o STF decidisse, apenas no plano jurídico, pelo dever, pela obrigação que teria o Procurador
Geral da República de encaminhar à Corte Suprema as argüições de inconstitucionalidades que lhe eram
remetidas. Optou-se, contudo, por se construir juridicamente uma decisão em sentido contrário.

Ora, se foi possível construir juridicamente, também com fundamento em argumentos válidos,
uma decisão em sentido absolutamente contrário, fica mais que evidenciado que se trata de uma escolha
marcada por forte componente político, tomada, certamente, após cuidadosa avaliação das possíveis
conseqüências resultantes da decisão, num e noutro sentido, bem como dos cenários que delas poderiam
resultar.

Acaso o Supremo decidisse em sentido diverso, o regime militar determinaria a aposentadoria
compulsória de alguns Ministros? Fecharia a Corte à força? Simplesmente ignoraria as suas decisões, lhe
negando cumprimento? Não se pode responder a esses questionamentos. Tentar fazê-lo constituiria vão
exercício de futurologia às avessas.

O que parece, contudo, possível de se afirmar é que esses cenários, e talvez outros mais,
certamente foram vislumbrados e avaliados por cada um daqueles que de alguma forma atuaram naquele
processo, o que se refletiu, de modo subjacente, nos discursos de cada um desses atores. Da parte do
advogado do MDB, ao medir cuidadosamente as palavras pelas quais se referia ao regime autoritário; do
Procurador Geral da República, ao se valer de argumentos de autoridade na defesa “jurídica” das suas
competências, as quais também seriam exercidas nos limites do “puro direito”.

Nesse sentido, o chefe do Ministério Público Federal alegava que determinou o arquivamento da
argüição do MDB porque não concordava com os seus fundamentos jurídicos, os quais conduziriam à sua
improcedência por tais e quais motivos. Ora, se afirmava, com tanta veemência, a discricionariedade da
sua competência de encaminhar as representações de inconstitucionalidade ao STF, por que simplesmente
não afirmou que se tratava de uma decisão de caráter político que apenas a si cabia?

Possivelmente, a assunção pública dessa postura acarretaria a certeza de todos que o Procurador
Geral da República agiria, em regra, não conforme as suas convicções jurídicas imparciais, mas em
conformidade às ordens do regime autoritário cujo Presidente era o responsável pela sua nomeação.
Preferível, portanto, o manto do direito.
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Por fim, da parte dos Ministros do STF, à exceção do Ministro Adaucto Lucio Cardoso, a opção
foi evidentemente política, com a cautela adicional de se evitar referências às conseqüências políticas e
sociais que aquela decisão que se tomava teria para a sociedade brasileira. Por óbvio, o Tribunal tinha a
dimensão de que estava sepultando o controle abstrato de constitucionalidade, já que apenas o Poder
Executivo, por meio de decisão arbitrária do Procurador Geral, teria o poder, não sujeito a qualquer
controle judicial, de levar ao Supremo as argüições de inconstitucionalidade que lhe conviessem.
Considerando o Poder de veto do Presidente da República e a forte ingerência do regime sobre o
Congresso Nacional, isso dificilmente ocorreria. Tudo não passou, portanto, de uma decisão politicamente
cuidadosa, sob as vestes do direito puro, porém, na realidade, deixando passar ao largo o que havia de
mais jurídico: a relevância constitucional da matéria para o restabelecimento dos direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos brasileiros.
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[1]
 É interessante notar que os governos militares do período posterior a 1964 costumavam editar atos jurídicos que, em regra, se

valiam de extensos “considerandos” e faziam múltiplas referências a normas anteriormente adotadas, como que a, supostamente,
conferir organicidade e ares de legalidade e previsibilidade aos atos do regime autoritário como um todo, como se eles se
justificassem em cadeia. Vide, e.g., o preâmbulo da Emenda Constitucional nº 1/1969: “OS MINISTROS DA MARINHA DE
GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato
Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de
1968, e  CONSIDERANDO que, nos têrmos do Ato Complementar nº 38, de 13 de dezembro de 1968, foi decretado, a partir dessa
data, o recesso do Congresso Nacional; CONSIDERANDO que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo Federal fica
autorizado a legislar sôbre tôdas as matérias, conforme o disposto no § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro
de 1968; CONSIDERANDO que a elaboração de emendas a Constituição, compreendida no processo legislativo (artigo 49, I), está
na atribuição do Poder Executivo Federal; (...)” (BRASIL, 1969).
[2]

 Conforme o art. 55, I, da Constituição de 1967, com a redação que lhe deu a EC nº 1/1969, “O Presidente da República, em
casos de urgência ou de interêsse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sôbre
as seguintes matérias: I - segurança nacional” (BRASIL, 1969). Os critérios exigidos para edição de tais normas, por óbvio, eram
sistematicamente desrespeitados, como o foram no caso em exame, seja porque não havia urgência ou interesse público a justificar a
edição de Decreto-Lei sobre a censura prévia, ou, ainda, porque não se tratava de tema afeto à segurança nacional.

[3]
 Representação tombada na Procuradoria Geral da República sob o nº 1.735/70 (PGR, 1970).

[4]
 A respeito da Constituição de 1967, o conformismo do MDB parece indicar a aceitação, ainda que tácita, dos argumentos

utilizados pelo regime para justificar essa “hipertrofia do Executivo”. Themístocles Cavalcanti, um dos juristas que colaborou na
elaboração de um anteprojeto para a Carta de 1967, explicita aspectos desse pensamento autoritário: “Não se pode criticar a
tendência absorvente do poder federal enquanto ela se manifesta no sentido de atender os interesses gerais. (...) Daí a
incompreensão de certos críticos dos países desenvolvidos, que não percebem que as medidas de segurança tomadas pelos países
novos são justificadas pela fragilidade das instituições e da sua estrutura social e econômica, facilmente rompida pela subversão
política. Foi este certamente o espírito da Constituição de 1967: fortalecer o Poder Executivo que tem o controle da segurança
interna” (CAVALCANTI, 2001, p.22).
[5]

 Já que, conforme sustentou o MDB, a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, foi “editada pela Junta Militar
que, numa emergência, assumira o Poder”, parece que ela nada teve de democrática; muito pelo contrário, serviu para intensificar a
supressão das liberdades democráticas, mais uma vez sob o discurso da “emergência”. Não seria, portanto, o caso de se argüir a
inconstitucionalidade da própria Emenda Constitucional?
[6]

 O fato de o Decreto-Lei da censura prévia ter sido utilizado para também censurar publicações de veículos de comunicação
tradicionalmente mais conservadores, como a Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo (LIMA, 2005) – que, inclusive, haviam
manifestado apoio ao regime nos seus primeiros momentos – revela o quão falacioso era o pretexto de “defesa” da sociedade contra
a “ameaça do comunismo internacional”.

[7]
 Reclamação tombada no Supremo Tribunal Federal sob o nº 849/1970 e distribuída à Relatoria do Ministro Adalício Nogueira.

[8]
 Nesse sentido entendia o ex-ministro do STF e ex-Procurador Geral da República Themístocles Cavalcanti: “O Procurador-

Geral, quando se trata de representação, apenas opina quando não concorda com o pedido, mas não pode subtrair ao
conhecimento do Tribunal a apreciação da representação. Quem julga é o Tribunal e não o Procurador” (CAVALCANTI, 1966,
p.115).

[9]
 Conforme a Emenda Constitucional nº 1/1969, “Art. 95. O Ministério Público federal tem por chefe o Procurador-Geral da
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República, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada” (BRASIL, 1969).

[10]
 E a Reclamação argumentava nesse sentido: “Fosse a argüição formulada pelo Movimento Democrático Brasileiro,

manifestamente inepta, caberia o arquivamento. Esta a única hipótese admissível de ‘trancamento’ da Representação por despacho
do Procurador” (STF, 1970a).

[11]
 O próprio Procurador Geral da República, nas informações prestadas ao STF no bojo da Reclamação nº 849, refere à

insurgência do MDB contra “o despacho no qual, por não acolher a fundamentação, determinei o arquivamento da petição em que
o reclamante pedia que formulasse representação por inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de
1970” (STF, 1970a).
[12]

 Alfredo Buzaid viria a ser nomeado Ministro da Justiça em 1969, permanecendo no cargo até 1974. Esse período coincidiu com
o ápice do regime em termos de repressão política e restrições aos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, Buzaid foi o
Ministro da Justiça que, abaixo da assinatura do Presidente Médici, apôs a sua no Decreto-Lei da censura prévia (Decreto-Lei nº
1.077).

[13]
 A esse respeito, confira-se o posicionamento do Ministro Luiz Gallotti no julgamento do RE nº 58.092, citado pelo Procurador

Geral da República nas suas informações: “O Procurador-Geral da República, liberalmente, tem trazido as representações ao
Tribunal, mesmo quando lhes é contrário, mas ele é o titular exclusivo da representação. Fui Procurador-Geral da República, após
a Constituição de 1946. O eminente Ministro Carlos Medeiros também o foi e sabe que a competência, no caso, é privativa do
Procurador-Geral. Ele trará, ou não, conforme entenda, a representação ao Tribunal”.
[14]

 Nesse sentido, argumentava: “Antes da existência de uma causa em juízo, o Supremo Tribunal Federal não poderá agir. É
órgão judiciário, só resolve em face da relação processual (...) Como órgão judiciário, conhece ou não das relações processuais
que lhe forem apresentadas, quer seja no caso de reclamação apresentada pelo Procurador Geral da República, que seja
apresentada pelo interessado na causa. Esta reclamação é trazida por interessado em que causa? Qual a relação processual
anterior, ou existente, em andamento, que corresponda a causa? Não há causa em juízo. Não é possível haver reclamação. Não
conheço da reclamação” (STF, 1970a).
[15]

 A conclusão e os respectivos termos são do Ministro Gilmar Mendes em discurso proferido na Sessão em Homenagem ao
Centenário de Nascimento do Ministro Adaucto Cardoso: “Não se percebeu, igualmente, que, tal como concebida, a chamada
representação de inconstitucionalidade tinha, em verdade, caráter dúplice ou natureza ambivalente, permitindo ao Procurador
Geral submeter a questão constitucional ao Supremo Tribunal quando estivesse convencido da inconstitucionalidade da norma ou,
mesmo quando convencido da higidez da situação jurídica, surgissem controvérsias relevantes sobre a sua legitimidade (...) A
identificação da natureza dúplice do instituto parece retirar um dos fortes argumentos do Procurador Geral, que se referia à sua
condição de titular da ação para fazer atuar a jurisdição constitucional. A possibilidade de pedir a declaração de
constitucionalidade deitaria por terra essa assertiva, convertendo o pretenso ‘direito’ de propor a ação direta num ‘poder-dever’
de submeter a questão constitucional relevante ao Supremo, sob a forma de representação de constitucionalidade. A existência de
controvérsia” (MENDES, 2005, p.18-23).
[16]

 A Revista VEJA, em edição de 18 de dezembro de 1968, noticiava: “Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, só existe agora
um poder político: o Executivo. O Congresso Nacional está em recesso por tempo indeterminado e o Supremo Tribunal Federal
perdeu uma de suas funções – a de poder político do Estado. O Ato Institucional nº 5 suspendeu o habeas corpus para ‘os casos de
crimes políticos e contra a segurança nacional e a ordem econômica e social’ e determinou também que ‘as medidas de segurança
serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário’” (VEJA, 1968).

[17]
 Alguns exemplos desses constrangimentos são referidos por Mendes (2009), entre os quais se destaca a aposentadoria

compulsória de três Ministros do STF, ocorrida há apenas pouco mais de um ano antes do julgamento em análise: “No dia 16 de
janeiro de 1969, há exatos 40 anos, ocorreu uma das maiores agressões ao Judiciário brasileiro: a aposentadoria compulsória dos
ministros Victor Nunes Leal, então vice-presidente, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Em solidariedade aos cassados,
renunciaram em seguida o então presidente, ministro Gonçalves de Oliveira, que tomara posse havia pouco mais de um mês, e o
decano da Corte, ministro Lafayette de Andrade”.
[18]

 Ao final, os Ministros do STF, contra o voto do Min. Amaral Santos, conheceram da reclamação; e contra o voto do Min.
Adaucto Cardoso julgaram-na improcedente.

[19]
 Adaucto Lucio Cardoso havia chegado ao Supremo Tribunal Federal por nomeação do Presidente Castelo Branco quatro anos

antes, em janeiro de 1967, mas a sua postura liberal e progressista na Corte revelavam a sua independência, que culminou com o
seu precoce pedido de aposentadoria. Essa, contudo, não foi a sua única “renúncia” na vida pública. Em 1966, era Presidente da
Câmara dos Deputados quando Castelo Branco cassou o mandato de seus parlamentares oposicionistas, tendo se negado a
reconhecer a cassação dos seus pares, que continuaram participando das sessões. Em represália, Castelo Branco, por meio do Ato
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Complementar nº 23, de 20 de outubro de 1966, decretou o recesso do Congresso Nacional, “tendo sido o Congresso cercado e
invadido por uma tropa de choque da Polícia Militar e os parlamentares ali presentes obrigados a se retirarem”. Um mês depois,
reaberto o Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara declarou extintos os mandatos dos Deputados cassados, o
que ocasionou a renúncia da Adaucto da Presidência da Casa (MENDES, 2005). Antes, em 1948, também havia renunciado, àquela
feita ao mandato de Vereador no antigo Distrito Federal, por discordar de disposições da Lei Orgânica que conferiam ao Senado o
exame dos vetos do Prefeito do Distrito Federal.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6806



O INSTITUTO DO AMICUS CURIAE E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UM
INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO PROCESSUAL?

THE INSTITUTE OF AMICUS CURIAE AND THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE: AN
INSTRUMENT TO PROCEDURAL DEMOCRATIZATION?

Gabriela Soares Balestero

RESUMO
A finalidade deste artigo é estudar o instituto do amicus curiae com fundamento no conteúdo do
§ 2° do art. 7° da Lei n. 9.868/99 e apresentado no artigo 320 do Anteprojeto do Novo Código
Civil apresentado pela Comissão de Juristas ao Senado Federal em 08/06/2010 como uma
modalidade de intervenção de terceiros. 
Ademais, também será alvo do presente estudo a questão do ativismo judicial na qual há a
degeneração de um processo criado de forma solipsista pelo magistrado, sem a participação das
partes para a construção do provimento. 
Portanto, o presente estudo possui três objetivos específicos analisados no âmbito do
Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil: 1) analisar o instituto do amicus curiae e suas
possíveis contribuições para o processo civil; 2) a necessidade de uma reformulação processual
sob uma perspectiva democrática; 2) a construção do provimento Jurisdicional pelos sujeitos do
processo em simétrica paridade de armas. 

PALAVRAS-CHAVES: O instituto do amicus curiae; intervenção de terceiros; ativismo judicial;
participação das partes; reformulação processual; paridade de armas.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to study the institution of amicus curiae on the basis of content of §
2 of art. 7 of Law No 9.868/99 and presented in Article 320 of the Draft of the New Civil Code
presented by the Commission of Jurists to the Senate on 08/06/2010 as a mode of intervention
of third parties. 
Moreover, this target will also study the issue of judicial activism in which there is degeneration
of a process created by the magistrate so solipsistic, without the participation of stakeholders to
build the filling. 
Therefore, this study has three specific objectives analyzed in the Draft of New Code of Civil
Procedure: 1) examine the institution of amicus curiae and its possible contributions to the civil
procedure, 2) the need for procedural reform under a democratic perspective and 2) the
construction of filling Jurisdictional the subjects of the process in symmetric parity of arms. 

KEYWORDS: The institution of amicus curiae; intervention of third parties; judicial ativism;
participation of the parties; procedural reform; parity of arms.

1. INTRODUÇÃO
 

No presente artigo será analisada a questão da diminuição dos institutos referentes à intervenção de terceiros, mantendo-

se apenas a assistência, o chamamento ao processo e a inclusão do instituto do amicus curiae (amigo da corte) em primeira

instância, como uma tentativa de democratizar o processo, excluindo as outras formas de intervenção de terceiro como a nomeação a

autoria, denunciação à lide e a oposição.

  Ademais será estudada a importância das partes na construção do provimento, consoante a teoria fazzalariana,

baseando-se principalmente na concepção procedimental de Habermas, na qual é proposto um modelo processual democrático,
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baseado em uma estrutura policêntrica, na qual todos os sujeitos participam do processo em paridade de armas.

Além disso, será discutida a questão do ativismo judicial, decorrente das decisões solipsistas e muitas vezes arbitrárias do

Poder Judiciário brasileiro. Situação essa que infelizmente tende a permanecer com o Novo Código de Processo Civil com a

ampliação dos poderes do magistrado.

Nesse passo, pretende-se discutir quais seriam os limites do Poder Judiciário na tomada de decisões de maneira que o

provimento Jurisdicional seja construído de maneira democrática e em que ponto a redução de parte dos casos da intervenção de

terceiros e a inclusão do instituto do amicus curiae  no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil apresentado ao Senado pela

Comissão de Juristas valoriza o contraditório e a intersubjetividade entre as partes na construção do provimento jurisdicional.

 Um modelo democrático de processo deve seguir a perspectiva da teoria do direito de Jurgen Habermas e teoria

processualista de Élio Fazzalariana, na qual o processo é um procedimento em contraditório em que há a participação simétrica entre

todos os sujeitos envolvidos no processo na construção do provimento Jurisdicional.

Eis o objetivo deste artigo.

  

2. O ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: O
INSTITUTO DO AMICUS CURIAE
 

A Comissão de Juristas nomeada em 14 e outubro de 2009 para redigir o anteprojeto de lei do Novo Código de Processo

Civil, encaminhou ao Senador José Sarney, diversas proposições “que se impunha em dotar o processo e a fortiori, o Poder

Judiciário, de instrumentos capazes, não de enfrentar centenas e milhares de processos, mas antes, de obstar a ocorrência desse

volume de demandas, com o que, a um só tempo, salvo melhor juízo, sem violação de qualquer comando constitucional, visou

tornar efetivamente alcançável a duração razoável dos processos, promessa constitucional e ideário de todas as declarações

fundamentais dos direitos do homem e de todas as épocas e continentes, mercê de propiciar maior qualificação da resposta judicial,

realizando o que Hans Kelsen expressou ser o mais formoso sonho da humanidade, o sonho de justiça.”

 
Por outro lado, os problemas do processo civil brasileiro não emergem só a lei, mas também da lei.
Ocorre que a alteração da lei, por si só, não é milagrosa. A lei gera melhoras nos resultados, na exata
medida em que é responsável pelo problema. Disto não podemos nos esquecer.
Neste sentido, um novo CPC jamais poderá ser aguardado como solução milagrosa para as inúmeras
questões que nos preocupam há muito tempo. Ele será, sim, se bem feito, bem compreendido e bem
aplicado, um dos muitos meios voltados a pavimentar uma via de acesso seguro para um modelo mais
eficiente de prestação jurisdicional. Milagres são operados por seres humanos, não pela lei.[1]

 

O "Amicus Curiae" (amigo da corte), oriundo do direito norte-americano[2], é um instituto de matriz democrática, pois

permite que terceiros passem a integrar a demanda, para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar a sociedade como um

todo.

O referido instituto era considerado como uma espécie de assistente previsto no artigo 50 do Código de Processo Civil,

tendo a função de coadjuvar com uma das partes para que ela obtenha a vitória no processo.

A Lei 6.385, de 07.12.1976, que disciplina o mercado de valores mobiliários, prevê, em seu art.31, com a redação dada

pela Lei 6.616/78, que “nos processos judiciais que tenham por objeto matéria incluída na competência da Comissão de Valores

Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias a

contar da intimação”[3].

Caberia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em processos judiciais de caráter individual, nos quais devessem ser
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apreciadas questões envolvendo direito empresarial sujeitas, no âmbito administrativo, à sua competência fiscalizadora, intervir

como "Amicus Curiae".

A Lei 8.884/94, que transformou o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em Autarquia Federal, em

seu art. 89, também prevê a atuação do "Amicus Curiae": "Art. 89 – Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei,

o CADE deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente".
            A atuação do amigo da corte se apresenta de maneira mais visível nas ações de controle abstrato de inconstitucionalidade
(ADIN) e de constitucionalidade (ADECON), com embasamento constitucional e regulamentadas pela Lei 9.868/99, seu art. 7º
"caput", expressamente veda a intervenção de terceiros no processo que regulamenta, porém, no §2º do mesmo, admite que, o
Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a
manifestação de outros órgãos ou entidades.

 
O interesse de que fala a lei há de ser jurídico e não pode ser meramente econômico. Mas não se
confunde com a tutela de seu direito subjetivo, pois não é parte no processo. Interessa-lhe, no entanto,
influir positivamente na relação jurídica sob exame, para que a decisão a ser formada o favoreça. Bem
por isso, o Supremo Tribunal Federal anota que é a partir dessa constatação que se pode aferir da
existência ou não de interesse jurídico do assistente (RTJ 132/652).[4]
 

A Lei 9.882/99, que regulamente o procedimento para Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF),

em seu art. 6º, § 1º, também prevê a participação do amigo da corte[5], pois assim reza: "§1º - Se entender necessário, poderá o

relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de

peritos para que emita parecer sobre a questão, ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com

experiência e autoridade na matéria".

 
Nesse mosaico de fatores, circunscrito à atuação do Poder Judiciário, na vertente da prestação
jurisdicional e, portanto, no círculo dos institutos jurídicos do processo, o amicus curiae ganha espaço
como âncora para um procedimento justo e como ponto referencial. É instituto conhecido no Direito
norte-americano, favorecedor da intervenção de terceiro no processo (...)para ajudar a Corte em obter
informação de que necessite para proferir uma decisão apropriada ou para impelir um resultado
particular  no interesse público ou um interesse privado de terceiros (de parte terceiras) que seria
afetado pela decisão (solução ou resolução) da disputa.[6]
 

 
            No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil apresentado ao Senado pela Comissão de Juristas, o instituto do amicus

curiae é incluído como uma modalidade de intervenção de terceiros na qual afirma: “O juiz ou o tribunal, considerando a relevância

e a especificidade do tema objeto da demanda, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de amicus curiae, seja

pessoa física ou órgão ou entidade especializada, no prazo de 10 (dez) dias da intimação dos mesmos, sem alteração da

competência.” Eis o referido dispositivo legal:

Art. 320. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da lide, poderá, por despacho irrecorrível, de ofício ou a requerimento
das partes, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural, órgão ou entidade especializada, no
prazo de dez dias da sua intimação.
Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput não importa alteração de competência, nem
autoriza a interposição de recursos.

 

Nesse passo, o terceiro, de regra, não sendo parte no processo, deverá demonstrar interesse jurídico e econômico na

solução do litígio, e, inclusive, considerar que o julgado poderá afetar diretamente seu direito.

Uma inovação trazida no anteprojeto é a permissão da intervenção não apenas de órgãos ou entidades e sim de pessoas

físicas:
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A Regra 37 da Suprema Corte dos Estados Unidos, que regula a intervenção do amicus curiae, é
omissa quanto à qualidade do interveniente, não exigindo seja pessoa física, jurídica ou mesmo ente
despersonalizado. Há apenas exigência de que seja sua intervenção aceita pelas partes (“accompanied
by the written consent of all parties”). Por essa razão, no direito americano é aceita a intervenção de
qualquer pessoa, inclusive professores, cientistas etc., com a condição de que seja aceita pelas partes.
Entretanto, à mesma conclusão não se pode chegar no Brasil, pelo menos no que diz respeito à ADIN e
ao controle difuso da constitucionalidade, em que as regras são expressas em limitar a intervenção a
“órgãos ou entidades”.[7]
 

Somente os terceiros atingidos em suas esferas jurídicas pela decisão que será proferida é que poderão buscar a tutela de

seus interesses que poderão ser potencial ou efetivamente prejudicados.

O instituto do amicus curiae[8] é admissível em ações de substrato público, sendo uma figura mais antiga no direito

romano e surgiu no direito americano.

 
Portanto, historicamente, o instituto parece ter surgido como uma forma de auxílio à corte no
esclarecimento de questões fáticas e de direito, sem a manifestação de nenhum interesse próprio do
interveniente. Por conta de sua flexibilidade, evoluiu por obra da jurisprudência, passando a
representar também um instrumento disponível ao terceiro para defender-se da intenção fraudulenta e
colusiva das partes. Mas, frise-se, não abandonou sua função informativa, porquanto também o amicus
curiae participava de feitos em benefício somente da corte.[9]

O amicus curiae è uma modalidade de intervenção de terceiros que possibilita alimentar a corte com informações que são

relevantes para a causa. Contudo é necessária a demonstração de transcendência do objeto do processo para além das partes

litigantes e a aprovação de sua intervenção pelo julgador.

 
O instituto parece ter surgido como forma de auxílio à corte no esclarecimento de questões fáticas e de
direito, sem a manifestação de nenhum interesse próprio do interveniente. Com o passar do tempo,
entretanto, o instituto deixa gradativamente de ser instrumento de um terceiro desinteressado, para
assumir função mais comprometida. Oou seja, ao ingressar como amicus curiae, o terceiro não mais
age desinteressadamente, mas comprometido com interesses não representados em juízo pelas partes
(interesses coletivos ou particulares).[10]
 

No anteprojeto do novo código civil a figura do amicus curiae é um instrumento de participação em processos em

quaisquer causas, contudo vinculada a situações de relevância e transcendência social daquela questão pano de fundo.

No artigo 320 do anteprojeto do novo código de processo civil apresentado pela Comissão de Juristas ao Senado, o

instituto do amicus curiae juntamente com a assistência e a nomeação à autoria passa a ser uma modalidade de intervenção de

terceiros, sendo aplicável inclusive nas instâncias inferiores.

 
Interessante notar que a participação do amicus curiae, nos EUA, dar-se-á somente nas Supremas
Cortes, federal e estaduais, e nos tribunais de apelação, mas nunca nas instâncias inferiores. Ademais,
muito embora sua participação se destine a “ajudar a corte”, o amicus curiae age em auxílio a uma das
partes, a qual, inclusive, deve ser indicada no memorial a ser apresentado. Como já anunciado alhures,
nos países de cultura jurídica anglo – saxônica (e sobretudo nos EUA), a função do amicus curiae há
muito deixou de ser neutra, constituindo verdadeira ato de “advogar” em favor de uma das partes.[11]

 

O artigo 320 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil encaminhado ao Senado deixa um leque extremamente

aberto de possibilidades de intervenção do amicus curiae, deixando para o julgador a tarefa de admitir ou não a manifestação de

terceiros dentro de um critério de razoabilidade do decisor, sendo, portanto, tal situação extremamente perigosa.
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Na Itália, como também na França, a figura desse terceiro, que cumpriria a função de amicus curiae,
representa instrumento à disposição do julgador, para aperfeiçoamento da decisão, colocando-a dentro
de seus poderes outorgados pela lei para o descobrimento da verdade. A princípio, poderia ou não
assumir ele (amicus curiae) uma função ativa, mas agindo sempre em benefício da própria corte.
Assim, sua pretensão de participar do processo somente se justifica em benefício da Justiça, e não em
benefício da Justiça, e não em benefício próprio ou de outras pessoas por ele representadas.[12]
 

O instituto do amicus curiae em primeira instância poderá, não somente ser um instrumento a disposição do magistrado

para suprir certas deficiências do material probatório como ocorre na França e na Itália e sim ser utilizado como forma de

fiscalização e controle da função da jurisdicional, além de proporcionar a abertura[13] de um canal comunicativo em meio ao

processo.

O objetivo da criação deste instituto foi a pluralização do debate constitucional permitindo, permitindo que o tribunal

venha a tomar conhecimento, sempre que julgar relevante, dos elementos informativos e das razões constitucionais daqueles que,

embora não tenham legitimidade para deflagrar o processo, serão destinatários diretos ou mediatos da decisão a ser proferida.

Contudo, aceitação do amicus curiae sempre dependeu do Tribunal Constitucional[14] e o mesmo ocorrerá em primeira

instância, em que o interventor dependerá da aprovação do juiz de primeira instância. Ou seja, o instituto do amigo da corte que foi

criado com um intuito democrático foi desvirtuado e sua inclusão no processo depende do solipsismo metódico do julgador,

diferentemente do que ocorre no direito norte americano em que a inserção do amicus curiae depende da aprovação das partes em

litígio.

No artigo 320 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil apresentado ao Senado pela Comissão de Juristas, o

juiz poderá, por despacho irrecorrível, solicitar ou admitir a manifestação do amicus curiae, de ofício ou a pedido das partes,

levando em conta a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da lide. E mais, o

interventor não terá direito a interposição de recursos.

            Nesse sentido, o papel desempenhado pelo amicus curiae no direito brasileiro ficará sempre limitado, pelos fatores a seguir

analisados:

 

2.1. A neutralidade do amicus curiae

 

Primeiramente, porque a função do amicus curiae não pode ser igual a função do assistente no auxílio direto às partes.

Ele deve assumir uma função neutra no sentido de não se prestar ao auxílio direto à qualquer das partes, tendo em vista que tal

função é feita pelo assistente que poderá exercê-la desde que tenha interesse jurídico na solução da causa.

A afirmação de que amicus curiae é uma figura desinteressada como afirma parte da doutrina[15] é equivocada, pois,

reflexamente  sua atuação auxiliará na defesa indireta de uma das partes e tal situação é inevitável, ou seja, uma das partes sairá

indiretamente prejudicada. Portanto, o referido interventor não assume a postura neutra a que se propõe.

Ademais, segundo o artigo 323 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, o assistente terá os mesmos poderes e

se sujeitará aos mesmos ônus processuais que o assistido, ou seja, ao interventor é dada a oportunidade de interpor recursos.

Segundo o parágrafo único do art. 320 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil é vedada ao amicus curiae a

possibilidade de interpor recursos, o que afronta o princípio do contraditório previsto constitucionalmente e até mesmo o intuito

supostamente democrático que originou a inclusão do instituto.

 

2.2. O arbítrio do julgador na inserção do amicus curiae: a predominância do solipsismo judicial
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O artigo 320 do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil a admissão do amicus curiae está condicionada ao

arbítrio do juiz ou do relator, sendo este despacho irrecorrível.

Ademais, o juiz ou o relator ao tomar a sua decisão deve levar em consideração  a relevância da matéria, a especificidade

do tema objeto da demanda ou a repercussão social da lide.

Mas o que é relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da lide? Ninguém sabe. Tais conceitos

são extremamente abstratos, permitindo discricionariamente ao magistrado, mediante critérios subjetivos permita ou não a inserção

do amicus curiae.

Esses critérios devem ser disciplinados pelo legislador e até mesmo a Comissão de Juristas deveria ter analisado essas

questões e as disciplinado de maneira específica e não deixando a cargo do julgador.

Um aspecto interessante é constatar que na proposta inicial da comissão dos juristas previa a inclusão na Parte Geral de

um  dispositivo enumerando todos os poderes do magistrado, excluindo-os do livro próprio do processo de conhecimento. Contudo,

no livro II das proposições aprovadas verificou-se que na verdade tenta-se ampliar o poder do magistrado na condução do processo,

ou seja, houve uma inversão da proposta inicial.

Limitando os poderes do magistrado em especial no caso tratado, disciplinando os casos em que será permitido o ingresso

do amicus curiae permitindo que as partes envolvidas possam decidir sobre o ingresso ou não do interventor haverá a valorização do

contraditório como garantia de uma participação mais efetiva das partes e dos interessados na construção do provimento

jurisdicional.

Por mais que as matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado sejam sempre submetidas ao crivo do contraditório,

segundo o anteprojeto apresentado, caberá ao magistrado a palavra final[16], de maneira  que ao enumerar as hipóteses de atuação

do magistrado e incentivar o contraditório, uma participação mais ampla dos interessados no processo, será evitado o decisionismo,

o solipsismo metódico do julgador,  identificando realmente o processo como um procedimento em contraditório.

 
O procedimento, como atividade preparatória do provimento, possui sua específica estrutura
constituída da seqüência de normas, atos e posições subjetivas, em uma determinada conexão, em que
o cumprimento e uma norma da seqüência é pressuposto da incidência de outra norma e da validade
do ato nela previsto.[17]

 

Além disso, a atividade de preparação para a construção de um provimento jurisdicional deve envolver atos do próprio

autor do provimento e de outros sujeitos processuais que concorrem para a sua formação.

Portanto, percebe-se que a comissão apresentou ao Senado como objetivos do anteprojeto realizado pela comissão o

fornecimento de agilidade à Justiça[18] e a ampliação a proteção os direitos fundamentais garantindo o exercício do contraditório.

                                                 Contudo, o anteprojeto possui algumas contradições[19], como ocorre com o instituto do amicus

curiae,  pois ao mesmo tempo em que tenta-se reforçar a cognição, redefinir o princípio do contraditório, é ampliado próprio papel

do magistrado como gestor do julgamento do caso concreto, não apresentando um equilíbrio em tais papéis.

 
Outro aspecto importante é que a mera reforma legislativa não possui o condão de obter resultados
úteis, fazendo-se necessária a implementação de uma política pública de democratização processual
que imponha verdadeira reforma do Poder Judiciário, de suas rotinas, entre outras intervenções.
A partir dessas premissas serão feitas considerações pontuais acerca do primeiro relatório apresentado
pela Comissão de Reforma, divulgado em 15 de dezembro de 2009, do qual destaco a proposta de
reforço do contraditório e de uma efetiva fase preparatória. Tal sugestão, que já vem sendo delineada
por parcela da doutrina brasileira há algum tempo, se acolhida, poderá resultar em celeridade e
eficiência da prestação jurisdicional.[20]
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O princípio do contraditório não deve ser analisado apenas como uma garantia formal de bilateralidade e sim como uma

possibilidade de influência das partes sobre o desenvolvimento do processo e a comparticipação na formação das decisões judiciais

de maneira que elas sejam racionais e mais justas, reduzindo a possibilidade de decisões surpresa.
 
Quanto às partes, perante a situação legitimante, que permite a indicação de quem pode estar em juízo,
para, em determinado processo, participar, em contraditório, da formação do provimento, através da
participação no iter procedimental, deve ser considerado que, além do autor e do réu, há os
litisconsortes, e os intervenientes.[21]

 

Nesse passo haveria, portanto, um dever de consulta pelo juiz as partes envolvidas no processo para que elas decidam

sobre o ingresso do interventor, de forma a haver um incentivo ao debate garantindo a igualdade de chances e de armas pelas partes.
 

Na busca de eficiência do sistema processual faz-se necessário o reforço da cognição de primeiro grau,
de maneira a ampliar o debate entre os sujeitos do processo (comparticipação) e, com tal medida,
melhorar a qualidade das decisões judiciais. Tal aprimoramento implicará na diminuição de recursos
e/ou redução das taxas de reforma dos provimentos judiciais.[22]
 

No Anteprojeto de Novo Código Civil apresentado ao Senado afirma literalmente que o desafio da comissão de juristas é

resgatar a crença no Judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de uma justiça pronta e célere[23]. O mais alarmante é

o seguinte questionamento apresentado pela comissão: Como desincumbir-se da prestação da justiça em um prazo razoável diante

de um processo prenhe de solenidades e recursos? Ou seja, o objetivo principal da comissão é a diminuição dos recursos e a quebra

das solenidades.[24]
Nesse sentido, apesar da Comissão de Juristas na exposição de motivos do Anteprojeto afirmar que a reforma visa a

valorização do contraditório no sentido de que todas as matérias sejam submetidas à discussão, com o reforço da cognição, atribuir

ao magistrado ou relator a tarefa de admitir o amicus curiae bem como inibir a possibilidade de interposição de recursos pelo

mesmo contraria a obediência ao devido processo legal e ao contraditório tão apregoada pela Comissão que tenta constitucionalizar

o processo civil.

 
Tal concepção significa que não se pode mais acreditar que o contraditório  circunscreve-se ao dizer e
contradizer formal entre as partes, sem que isso gere uma efetiva ressonância (contribuição) para a
fundamentação do provimento, ou seja, afasta-se a idéia de que a participação das partes no processo é
meramente fictícia e mesmo desnecessária no plano substancial.
Decorreria deste princípio um dever de consulta às partes pelo juiz, impondo-se o fomento do debate
preventivo e a submissão e todos os fundamentos (ratio decidendi) da futura decisão ao contraditório,
ficando, assim, assegurada a igualdade de chances e de armas.[25]

 

Portanto, pode-se concluir que o instituto do amicus curiae incluído como uma das modalidades de intervenção de

terceiros no anteprojeto junto com a assistência e o chamamento ao processo[26]possui uma atuação restrita e condicionada à

discricionariedade do decisor, e dificultando a efetividade do contraditório. Esse ponto é nebuloso e ao mesmo tempo perigoso,

contradizendo todo o objetivo da reforma em especial a valorização da cognição e a busca por decisões de maior qualidade.

É necessário, portanto, uma reforma processual que incentive o debate preventivo e assegure realmente a participação das

partes na construção[27] do provimento jurisdicional com maior qualidade.
 
2.  A NECESSIDADE DE LIMITAR O PAPEL DO MAGISTRADO

 

A deficiência estatal na realização de políticas públicas e do legislativo na elaboração de leis que realmente acompanhem

a mobilidade social e tecnológica, proporcionou a derrocada dos ideais dos Estados sociais e a busca incessante pelo Poder
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Judiciário na esperança da implementação das atividades essenciais da sociedade. Portanto, verifica-se, por exemplo, a

judicialização da política[28], da saúde.

Isso gera uma expectativa da sociedade que o Poder Judiciário traga uma resposta para todos os problemas nacionais,

figurando a concepção neoliberal de produtividade, em especial, após a Emenda Constitucional n° 45, trouxe à Constituição Federal

brasileira a previsão expressa do princípio da celeridade processual, sendo esse o objetivo principal das propostas apresentadas pela

Comissão de Juristas ao Senado.

Nesse passo, a produtividade judicial passa a predominar e os julgamentos em massa, as ações repetitivas, as súmulas

vinculantes, são o retrato de um Poder Judiciário pautado em números de julgamentos do que em análises criteriosas do caso

concreto.

As teorias de Bülow do processo como relação jurídica entre as partes subordinadas ao juiz reduziram o processo a um

instrumento para que o magistrado atue de maneira solipsista na tomada de decisões no caso concreto.

Nesse sentido, ao invés do magistrado julgar de acordo com a contribuição trazida pelas partes, por todos os envolvidos

no processo, construindo uma decisão mais adequada do ponto de vista constitucional para aquele caso concreto, o julgador se

assujeita à coisa[29].

O processo passa a ser o local em que o juiz atua de acordo com as suas próprias convicções e ideologias, havendo uma

degeneração de todo o conteúdo da relação jurídica processual, ocasionando o descrédito do Judiciário e o protagonismo do juiz.

 
É nessa linha que, v.g., José Roberto dos Santos Bedaque, importante e prestigiado processualista,
procura resolver o problema da efetividade do processo a partir de uma espécie de “delegação” em
favor do julgador, com poderes para reduzir as formalidades que impedem a realização do direito
material em conflito. E isso é feito a partir de um novo princípio processual – decorrente do “princípio
da instrumentalidade das formas” – denominado princípio da adequação ou adaptação do
procedimento à correta aplicação da técnica processual.  Por este “princípio” se reconhece “ao
julgador a capacidade para, com sensibilidade e bom senso, adequar o mecanismo às especificidades
da situação, que não é sempre a mesma”. Mais ainda, deve “ser reconhecido ao juiz o poder de
adotar soluções não previstas pelo legislador, adaptando o processo ás necessidades verificadas na
situação concreta.” Em sua – refira-se – sofisticada tese, embora demonstre preocupação em afastá-la
da discricionariedade. Bedaque termina por sufragar as teses kartianas e kelsenianas, quando admite
que as fórmulas legislativas abertas favorecem essa atuação judicial.[30]

 

Tal fenômeno apelidado de ativismo judicial é sintetizado pela afirmação de Streck: “Forma-se, desse modo, um círculo

vicioso: primeiro, admite-se discricionarismos e arbitrariedades em nome da ‘ideologia do caso concreto’, circunstância que, pela

multiplicidade de respostas, acarreta um sistema desgovernado, fragmentado...”[31].

 
O que resta do direito? Qual é o papel da doutrina? Os julgamentos se tornaram monocráticos...!
Milhares de processos são “resolvidos” no atacado...! Não mais discutimos causas, pois passamos a
discutir “teses” jurídicas..! Como que a repetir a lenda do “leito de Procusto”, as causas são julgadas
de acordo com conceitos previamente elaborados (súmulas, repercussão geral, etc). E as ações são
julgadas por “pilhas”. Por isso, a repergunta: as duas décadas de fortalecimento do protagonismo
judicial redundaram em que?
O que ocorreu é que voltamos a um lugar de onde nunca saímos:  o velho positivismo. Isso porque
apostamos em uma “autônoma razão teórica” e quando ela não é “suficiente”, delegamos tudo para a
razão prática ...! E o que é a “razão prática”? Na verdade, nem precisamos buscar auxílio na
hermenêutica para falar sobre ela. Basta ver o que diz Habermas, na abertura de seu Fakticitat und
Geltung: substituo a razão prática (eivada de solipsismo) pela razão comunicativa...! Claro que não
concordo com a solução dada por Habermas, por razões já explicitadas em Verdade e Consenso. Mas
é inegável que ele tem razão quando ataca de forma contundente o solipsismo.[32]

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6814



Segundo Marcelo Cattoni[33] “ao tomar suas decisões, também, é preciso lembrar que o juiz não está sozinho no

exercício das suas atribuições. Afinal, do procedimento que prepara a decisão final, devem, em princípio, diretamente participar, em

contraditório, em simétrica paridade, os destinatários desse provimento jurisdicional.”

Dentre as proposições convertidas em disposições legais no Anteprojeto do Novo Código Civil, no Livro II encontra-se

“os poderes do juiz foram ampliados para, dentre outras providências adequar as fases e atos processuais às especificações do

conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa”.

Como já analisado anteriormente, é o magistrado ou o relator que determina a admissão do amicus curiae no processo, na

qual, mediante critérios discricionários e de cunho abstrato, irá entender se a questão apresenta ou não relevância social.

 
Juízes e tribunais, desse modo, não estão autorizados a desprezar os procedimentos comuns definidos
pelas leis do processo, para, em nome de princípios genéricos da Constituição, proceder de maneira
livre e autoritária, sujeitando os litigantes a ritos, obrigações, deveres e sujeições contrários aos ditames
das leis processuais e materiais vigentes.[34]
 

Surge então o ativismo judicial ocasionado pelo protagonismo do juiz, pois é entregue a ele uma capacidade sobre-

humana de proferir uma decisão mais justa de acordo com as suas concepções pessoais e ideologias, em sua maioria, desprezando

possíveis contribuições das partes, dos advogados e até mesmo da Jurisprudência e da doutrina[35].

Segundo Daniel Sarmento “muitas vezes o Poder Judiciário pode atuar bloqueando mudanças importantes promovidas

pelos outros poderes em favor dos excluídos, defendendo o status quo. E esta defesa pode ocorrer inclusive através do uso da

retórica dos direitos fundamentais.”[36]Em sentido semelhante Dierle Nunes[37].
 

A degeneração de um processo governado e dirigido solitariamente pelo juiz, como já criticada em
trabalho anterior (NUNES, 2006, p. 23), gerará claros déficits de legitimidade, que impedirão uma real
democratização do processo, que pressupõe uma interdependência entre os sujeitos processuais, uma
co-responsabilidade entre estes e, especialmente, um policentrismo processual.

 
Nessa vereda, busca-se um afastamento do decisionismo do julgador[38] para que sejam abertos espaços alternativos

que proporcionem a discussão, a participação dos interessados na formação das decisões.

            Portanto, a ampliação dos poderes do magistrado trazidas com o anteprojeto do novo Código de Processo Civil ainda traz

ligado intrinsecamente o discurso do neoliberalismo processual, reduzindo o processo a uma mera burocracia e centrado na figura

do juiz.

 
Mediante o discurso do protagonismo judicial, típico da socialização do processo, vai-se esvaziando o
papel técnico e democrático do processo e vai-se idealizando e amalgamando a idéia de que este
somente serve para legitimar as decisões dos agentes políticos, quando não é analisado como formalismo
que cria embaraços e protela o auferimento de direitos pelo cliente consumidor da prestação de serviços
judiciários.[39]

 
Como afirma Paulo Bonavides[40]: “Sem participação não há sociedade democrática. A participação é o lado dinâmico

da democracia, a vontade atuante que, difusa ou organizada, conduz no pluralismo o processo político à nacionalização, produz o

consenso e permite concretizar, com legitimidade, uma política de superação e pacificação de conflitos.”

Nessa vereda, busca-se um afastamento do decisionismo do julgador para que sejam abertos espaços alternativos que

proporcionem a discussão, a participação dos interessados na formação das decisões.

Para Dierle José Coelho Nunes[41] “o processo não pode ser, nesse contexto, enxergado como um mal a ser resolvido,

eis que este constitui uma garantia de legitimidade e participação dos cidadãos na formação das decisões.”
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É necessário, portanto, um Poder Judiciário que se preocupe em democratizar o processo, pois a atividade jurisdicional

deve ser movida pelo discurso e pela participação efetiva dos interessados, ou seja, as decisões devem ser pautadas a partir das

pretensões argüidas pelas partes em meio ao processo.

Consoante o entendimento de Aroldo Plínio Gonçalves[42]:“o procedimento é uma atividade preparatória de um

determinado ato estatal, atividade regulada por uma estrutura normativa, composta de uma seqüência de normas, de atos e de

posições subjetivas, que se desenvolvem em uma dinâmica bastante específica, na preparação de um provimento.”
 

Se, pois, no procedimento de formação do provimento, ou seja, se nas atividades preparatórias por
meio das quais se realizam os pressupostos do provimento, são chamados a participar, em uma ou
mais fases, os “interessados”, em contraditório, colhemos a essência do “processo”: que é,
exatamente, um procedimento, ao qual, além do autor do ato final, participam, em contraditório entre
si, os “interessados”, isto é, os destinatários dos efeitos de tal ato.[43]

 

Nesse passo, requer-se a participação simetricamente igual dos interessados na construção do provimento, e, deste

modo, nenhum julgador deve proferir qualquer decisão utilizando argumentos não debatidos pelas partes em contraditório, de

maneira a haver um processo pautado em um procedimento democrático e discursivo

 
Tal estrutura consiste na participação dos destinatários dos efeitos do ato final em sua fase
preparatória; na simétrica paridade das suas posições; na mútua implicação das suas atividades
(destinadas, respectivamente, a promover e impedir a emanação do provimento); na relevância das
mesmas para o autor do provimento; de modo que cada contraditor possa exercitar um conjunto –
conspícuo ou modesto, não importa – de escolhas, de reações, de controles, e deva sofrer os controles
e as reações dos outros, e que o autor do ato deva prestar contas dos resultados. [44]
 

Em um processo encarado sob uma perspectiva democrática há a construção do provimento Jurisdicional pelas partes em

simétrica paridade de armas, sendo, necessário, portanto, o afastamento do decisionismo do julgador e a implantação da

comparticipação na formação das decisões.

Seguindo Aroldo Plínio Gonçalves[45], “o controle das partes sobre os atos do juiz é de suma importância e, nesse

aspecto, a publicidade e a comunicação, a cientificação do ato processual às partes (que é, também, garantia processual) é de

extrema relevância.”

 
A implementação dinâmica dos princípios fundamentais do processo mediante a estruturação técnica
adequada permitirá uma democratização do processo sem preocupações com o esvaziamento do papel
diretor do juiz e do papel contributivo das partes na formação das decisões.[46]

 
            O juiz deve ser visto como um garantidor dos direitos fundamentais, respeitando e assegurando às partes a participação na

formação das decisões, ou seja, na produção do provimento Jurisdicional.
 

Certo é que o Jurista não pode desenvolver o seu dever se ignora as outras componentes – morais,
sociais, políticas, econômicas – da comunidade; mas também os cultores destas últimas não podem
operar nos setores de sua competência se não conhecem o papel que o direito tem na sociedade. É
necessário, portanto, a consciência das rationes distinguendi da Jurisprudência e das outras “ciências
sociais”; do fato de que cada uma delas tem formatado e utilizado – nem poderia ser de outra forma:
não é lícito, também, o processo da história – instrumentos próprios para colher a realidade do próprio
ponto de vista. Em suma, é contemplada a complementaridade das diversas abordagens; não é
admitido, ao contrário, sincretismo de métodos.[47]

 
 Nesse passo, o procedimento seria uma seqüência de atos valorados, que alcançariam o ato final proferido pelo

magistrado, cuja formação todos concorreram, havendo uma combinação[48], na qual haveriam conexões entre normas, atos e
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posições subjetivas em meio ao processo.

Por essa visão conclui-se que não existe entre os sujeitos processuais uma submissão das partes ao juiz e sim uma

interdependência, sendo inaceitável, portanto, o esquema de relação jurídico processual.

 
Não se podem mais realizar interpretações do sistema processual sem tomar por base o “modelo
constitucional de processo” e sem perceber que além de se buscar a eficiência (geração de resultados
úteis) há de se buscar uma aplicação que implemente a percepção dinâmica das normas
constitucionais, lidas de modo a permitir participação e legitimidade em todas as decisões proferidas.
Inaugura-se uma concepção garantística do processo em contraponto e superação com sua concepção
publicística e socializadora.[49]

 
Fazzalari[50], ao adaptar o procedimentalismo democrático discursivo de Habermas ao processo, entende que a

participação é um elemento estrutural e legitimante das atividades processuais, daí sendo importante a participação técnica das

partes na construção do provimento Jurisdicional.
 

Se, pois, o procedimento é regulado de modo que dele participem também aqueles em cuja esfera
pública o ato final é destinado a desenvolver efeitos – de modo que o autor dele (do ato final, ou seja,
o juiz) deve dar a tais destinatários o conhecimento da sua atividade, e se tal participação é armada de
modo que os contrapostos “interessados” (aqueles que aspiram a emanação do ato final –
“interessados” em sentido estrito – e aqueles que queiram evitá-lo, ou seja, os “contra –
interessados”) estejam sob plano de simétrica paridade, então o procedimento compreende o
“contraditório”, faz-se mais articulado e complexo, e do genus “procedimento” é possível extrair a
species “processo”.”[51]

 
Porém, infelizmente essa não a realidade atualmente vista atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, na qual há a

concentração excessiva de todo o poder decisório nas mãos do Judiciário diante da postura solipsista do magistrado na tomada de

decisões, tornando-as cada vez mais arbitrárias.
 

O direito não é aquilo que o judiciário diz que é. E tampouco é/será aquilo que, em segundo momento,
a doutrina, compilando a jurisprudência, diz que ele é a partir de um repertório de ementários ou
enunciados com pretensões objetivadoras. Do mesmo modo, o direito não é um dicionário recheado de
conceitos [...] As tentativas de “aprisionar” o direito no interior de conceitos fracassaram de forma
retumbante.[52]
 

Um processo construído a partir da comparticipação das partes permite que todos os sujeitos processuais discutam

argumentos normativos para a produção do provimento na busca de uma solução mais adequada ao caso concreto, evitando a

decisões arbitrárias do julgador.

Esse é um ponto que deveria ser repensado pelo colégio de líderes do Senado e da Câmara ao analisar o anteprojeto do

Código de Processo Civil apresentado pela Comissão de Juristas, pois a mera alteração legislativa não tem o condão de resolver

todos os problemas do direito processual como demora e baixa eficiência, sem uma preocupação de repensar o contraditório e

redimensionar a própria estrutura do Poder Judiciário.

 

3. UMA RELEITURA PROCESSUAL – HABERMAS E FAZZALARI
 

A teoria do processo como um procedimento em contraditório possui, em sua essência, viés democrático com forte

influência de Habermas, na qual o Direito funcionaria como um mediador, um instrumento[53], entre a facticidade e as pretensões

de validade, como mecanismo de integração social.
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Ao se fazer uma releitura da teoria do processo a partir da teoria habermasiana, vislumbra-se que o
processo estruturado em perspectiva comparticipativa e policêntrica, ancorado nos princípios processuais
constitucionais, impõe um espaço público no qual se apresentam as condições comunicativas para que
todos os envolvidos, assumindo a responsabilidade de seu papel, participem na formação de
provimentos legítimos que permitirá a clarificação discursiva das questões fáticas e jurídicas.[54]
 

Ademais, para Habermas haveria duas ações estratégicas: a integração sistêmica correspondente à economia, dinheiro e

poder e a integração social que são as ações comunicativas, orientadas pelo consenso social, composta por outros elementos como

os valores, a moral, a ética.

No âmbito da Jurisdição, Habermas – apoiado em Klaus Günther - divide a teoria do discurso em discursos de

fundamentação ou de justificação das normas jurídicas e discursos de aplicação.

No caso, o Poder Judiciário não pode fazer discursos de justificação, ou seja, criar a norma jurídica, diante da ausência de

uma participação efetiva dos interessados na construção do provimento, de maneira a tornar legítimo, apenas podendo fazer

discursos de aplicação da norma.

Assim, descrendo na viabilidade de princípios morais consensuais ou neutros, dedutíveis pela razão e
suscetíveis de fundar um ativismo judicial em termos consistentes com a democracia, Ely propõe a
limitação do judicial review (judicial self – restraint) a questões relativas à preservação da integridade
do próprio regime democrático. Isto é: o papel do Judiciário não seria o de fazer escolhas substantivas,
incluindo a conteudização de princípios e direitos, tarefa reservada, nos Estados democráticos, aos
agentes políticos investidos pelo voto popular; sua missão seria a de garantir a lisura dos
procedimentos pelos quais a democracia se realiza. Um controle, enfim, centrado apenas nas condições
de formulação do ato legislativo (input), desprovido de qualquer pretensão de alcançar o seu resultado
substantivo (outcome). Para Erly, “apenas uma teoria que enxergue o controle de constitucionalidade
atribuindo aos tribunais, como um reforço da democracia, e não como um guardião superior que
arbitra quais resultados devem e quais não devem ser admitidos, será compatível com a própria
democracia.”[55]

 

Busca-se a preservação das liberdades de maneira a preservar abertos os canais de participação política de forma a

proporcionar o bom funcionamento do regime democrático.

O processo baseado na comparticipação das partes na construção do provimento jurisdicional está lastreado nos

princípios constitucionais, havendo a possibilidade para que todos os interessados, venham por intermédio do debate

endoprocessual, participar da formação da decisão pelo magistrado.

 
Para Habermas, ao contrário de Dworkin, a formação democrática da vontade não tira sua força
legitimadora da convergência preliminar em relação a convicções éticas consuetudinárias, mas sim de
pressupostos comunicativos e procedimentos, os quais permitem que, durante o processo deliberativo,
venham à tona os melhores argumentos. Assim, na perspectiva habermasiana, os direitos fundamentais
do homem não são produto de uma revelação transcendente (como na doutrina jusnaturalista), nem de
princípios morais racionalmente endossados pelos cidadãos (como propõe, kantianamente, Dworkin),
mas conseqüência da decisão recíproca dos cidadãos livres e iguais de legitimamente regular as suas
vidas por intermédio do direito positivo. O papel de tais direitos básicos é  o de assegurar a autonomia
pública e privada dos cidadãos para que estes possam deliberar num ambiente de liberdade e
igualmente, no qual a única forma de coerção seja a do melhor argumento. [56]

 

Segundo Rafael Lazzarotto Simioni[57] na teoria de Habermas, a normatividade do direito é fruto da legitimidade e os

problemas de eficácia do direito, ou seja, da própria realização do direito, estariam atrelados à questão da legitimidade. Nesse

sentido, sendo os cidadãos ao mesmo tempo destinatários e autores do direito passariam a assumir a responsabilidade individual pelo

seu cumprimento.
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Nesse passo, a legitimidade seria uma condição da força normativa do direito, transferindo o problema da realização dos

direitos, que possui cerne positivista, para se tornar um problema de legitimação. Para isso, Habermas propõe um novo paradigma

para o direito, denominado ‘procedimentalismo’, na qual o direito gerado através do discurso democrático pode transformar a

realidade, de maneira a diminuir as tensões sociais que existem.

Portanto, Jürgen Habermas[58] atribui um papel central à linguagem no processo de formação da opinião e da vontade

dos cidadãos. Sua teoria se desenvolve no interior de um Estado Democrático de Direito que se pressupõem a existência de um

espaço público não restrito ao âmbito estatal, de uma comunidade de homens livres e iguais capazes de criar as leis que os regem e

onde os próprios envolvidos têm de entrar em acordo, prevalecendo a força do melhor argumento.

Habermas apresenta a democracia como o núcleo de um sistema de direitos fundamentais, havendo a institucionalização

democrática dos direitos, em que os cidadãos aparecem não somente como destinatários das leis, mas também, consoante Rousseau,

como seus autores. Portanto, como destinatários e autores do seu próprio Direito, os cidadãos devem poder participar e ter voz ativa

nos processos de interpretação constitucional.

 
No paradigma procedimental de Estado Democrático de Direito impõe-se a prevalência concomitante
da soberania do povo e dos direitos fundamentais em todos os campos, mas, especialmente, na esfera
estadual, na qual existe a constante formação de provimentos que gerarão efeitos para uma pluralidade
de cidadãos.[59]
 

Nesse passo, Habermas tenta equilibrar e compatibilizar a soberania popular e os direitos humanos, aos direitos

econômicos e sociais básicos, essenciais à dignidade humana, constituinte do chamado mínimo existencial.

Adaptando a teoria habermasiana ao processo, o princípio da democracia proporcionaria a abertura de um campo de

discussões na quais abrangeria vários tipos de discursos seja morais, éticos, pragmáticos, incluindo as negociações, de maneira a

modelar as normas jurídicas. Portanto, o princípio da democracia fixa os parâmetros e legitima a produção do próprio direito. [60]

Mister o uso do espaço discursivo instaurado pelo processo, ou seja, um espaço público para a problematização e

formação de todos os provimentos, ou seja, a comparticipação das partes.

 
Contraditório, mais que a simples garantia de dizer e contradizer, é garantia de participação em
simétrica paridade. Portanto, haverá processo sempre onde haver o procedimento realizado-se em
contraditório entre os interessados, e a essência deste está justamente na simétrica paridade de
participação, nos atos que preparam o provimento, daqueles que nele são interessados porque, como
seus destinatários, sofrerão seus efeitos.[61]
 

A ampliação do contraditório na verdade constituiria uma garantia ao princípio da não surpresa[62], pois impõe o

debate[63] acerca de todas as questões envolvidas no processo antes da tomada de decisão pelo juiz.

 
Ao se fazer uma releitura da teoria do processo a partir da teoria habermasiana, vislumbra-se que o
processo estruturado em perspectiva comparticipativa e policêntrica, ancorado nos princípios
processuais constitucionais, impõe um espaço público no qual se apresentam as condições
comunicativas para que todos os envolvidos, assumindo a responsabilidade de seu papel, participem
na formação de provimentos legítimos que permitirá a clarificação discursiva das questões fáticas e
jurídicas (HABERMAS, 1994, p. 270)[64]
 

 
Para Habermas[65] “Essa legitimidade democrática, na modernidade, remete-se ao chamado vínculo ou coesão interna

entre Estado de Direito e Democracia, de que nos fala Habermas, fundamentalmente a partir do Direito e Democracia: entre

facticidade e validade.”
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O espaço público para que haja a comparticipação e a discussão de maneira democrática é o processo que deve ser

estruturado em uma perspectiva comparticipativa e policêntrica apresentando condições comunicativas para que todos os envolvidos

participem da formação de provimentos justos e legítimos, e não embasado no protagonismo judicial.
 

A implementação dinâmica dos princípios fundamentais do processo mediante a estruturação técnica
adequada permitirá uma democratização do processo sem preocupações com o esvaziamento do papel
diretor do juiz e do papel contributivo das partes na formação das decisões.[66]

 

Essa releitura processual se coaduna com o paradigma do Estado Democrático de Direito na qual se busca a prevalência

da soberania popular em todos os campos. O prof. Dierle José Coelho Nunes apresenta um modelo de como seria a comparticipação

na construção do provimento jurisdicional, na qual haveria um procedimento bifásico: a primeira fase seria preparatória e a segunda

fase seria de discussão.[67]
A percepção democrática do direito visa a que todos os interessados possam influenciar na formação das decisões

refutando, portanto a possibilidade de decisões solipsistas dos magistrados.

Nesse sentido, cabe uma análise mais aprofundada dos líderes do Senado e da Câmara do anteprojeto apresentado pela

Comissão de Juristas, referente a inclusão do instituto do amicus curiae da forma que está prevista no artigo 320 do Anteprojeto do

Novo Código Civil na qual há a concentração de poderes na figura do juiz e do relator.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Por fim, nota-se que o anteprojeto do Código de Processo Civil apresentado pela Comissão de Juristas ao Senado

pretendeu dar efetividade ao princípio constitucional da celeridade processual, trazendo algumas mudanças importantes.

Contudo, a ampliação dos poderes do magistrado colide com o um dos objetivos da reforma que é a valorização do

contraditório, equilibrando a atuação das partes e o papel do julgador.

Tal situação pode ser analisada com a inclusão do amicus curiae como hipótese de intervenção de terceiros, excluindo

os institutos da oposição, nomeação à autoria e denunciação à lide.

Entretanto, o amicus curiae, como foi estudado, foi introduzido de uma maneira restrita e equivocada, pois sendo um

instituto com característica originária democrática e dependente da autorização das partes envolvidas para o seu ingresso,

equivocada a forma tratada pela comissão descrita no artigo 320 do Anteprojeto que dá ao decisor a responsabilidade de admitir ou

não o ingresso do amicus curiae  no processo, desde que haja relevância social, conceito extremamente abstrato, de maneira a

ampliar o solipsismo metódico do julgador.

Percebe-se a necessidade do afastamento do decisionismo do julgador na tomada de decisões para que sejam abertos

espaços discursivos que proporcionem o debate endoprocessual, a comparticipação das partes na produção do provimento

jurisdicional, dentro de uma fase discursiva que deve ser valorizada no novo Código de Processo Civil

Conforme analisado, as decisões judiciais devem ser pautadas sobre argumentos de direito e oriundas da participação

simétrica dos envolvidos.

Ademais, nenhum julgador deve proferir qualquer decisão utilizando argumentos não debatidos pelas partes em

contraditório, diante da necessidade da participação simetricamente igual dos interessados na construção do provimento, de forma

que os cidadãos interessados se sintam mais próximos da Justiça, afastando, portanto, a idéia de que o juiz é o único portador da

cognição para a elaboração das decisões judiciais.

Infelizmente, com a abertura dada ao magistrado no artigo 320 do anteprojeto apresentado constata-se que houve a

ampliação dos poderes dados ao juiz, havendo no caso o predomínio da assimetria, ou seja, as partes e os interventores estão
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submetidas ao juiz/decisor, em uma relação processual baseada na hierarquia. Com a concepção procedimental baseada em Jürgen

Habermas e em Élio Fazzalari, busca-se uma reconstrução processual mais democrática.

Nesse sentido, propõe-se um modelo democrático de processo em que predomina o policentrismo, ou seja, uma

participação legítima e simétrica de todos os sujeitos participantes do processo, sem qualquer grau de hierarquia.

É nesse sentido que o novo Código de Processo Civil deve se pautar em garantir um processo constitucional democrático

que permita que o cidadão seja autodestinatário dos provimentos, tendo que vista que a decisão não deve ser apenas a expressão da

vontade de maneira solitária pelo decisor, mas sim construída e discutida pelas partes endoprocessualmente.

Portanto, incumbiria às partes envolvidas no processo opinarem pela admissão do amicus curiae e ao legislador

disciplinar quais seriam as hipóteses de intervenção do amigo da corte e não deixar a cargo do julgador, conforme apresentado pela

Comissão de Juristas no Anteprojeto.

Por fim, o instituto do amicus curiae nos moldes apresentados pela Comissão de Juristas não atendeu as expectativas

democráticas nele depositadas, sendo mais um instrumento a ser manejado discricionariamente pelo julgador.
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contraditório com sua implementação plena. Com a ampla suscitação das dúvidas, normas, fatos, súmulas e entendimentos jurisprudenciais potencialmente aplicáveis
na espécie (sem nenhuma utilização estratégica pelo juiz da coação neoliberal de prejulgamento, que poderia gerar acordos prejudiciais às partes mais débeis ou,
mesmo, inexeqüíveis), ocorria uma preparação do thema probandum  e da discussão, reduzindo a quase zero a potencialidade de decisões de surpresa.” (NUNES, Dierle
José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático.  Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 243/244.)
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O PACTO HORIZONTAL COMO AMIZADE POLÍTICA QUE FUNDA O ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE HORIZONTAL AGREEMENT AND THE POLITICAL FRIENDSHIP OF THE DEMOCRATIC STATE
OF LAW

Marilucia Flenik

RESUMO
Objetiva este artigo abordar o referencial teórico de Hannah Arendt, trazendo a luz suas
considerações sobre o “poder” da cidadania no espaço público democrático. O acordo horizontal
de vontades dos Pais Fundadores, que redigiram a Constituição Norte Americana em 1787, serve
de modelo, uma vez que resultou da vontade real e concreta dos cidadãos, nada tendo de
conjetural. Contudo, o sistema representativo atual não consegue potencializar a vontade dos
cidadãos e as decisões políticas, muitas vezes, atendem apenas aos interesses de oligarquias
que visam o bom trânsito nos assuntos econômicos. Em discussão a recriação de um novo tipo
de Estado Democrático de Direito, que obtenha a sua legitimidade do acordo horizontal de
vontades de toda e qualquer pessoa. Se a cidadania quer ser a base da democracia, o espaço
público tem que ser reinventado, a fim de que o “poder” do povo apareça e seja levado em
consideração nas decisões políticas. O regime democrático garante a igualdade e a liberdade. Os
seres humanos livres e iguais, longe da coação e da força, decidem o destino comum,
estabelecendo os direitos e deveres recíprocos. A amizade é o fundamento ontológico da política
democrática, que se manifesta no acordo horizontal, fator de legitimidade do Direito. A promessa
é a capacidade do ser humano de se comprometer e respeitar as “regras do jogo”, ou seja, o
ordenamento jurídico, o mecanismo essencial do Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; povo; poder; pacto; amizade; legitimidade; Direito.

ABSTRACT
This article aims to address the theoretical basis of Hannah Arendt, bringing to light its
consideration of the “power” of citizenship in a democratic society. The horizontal agreement to
the wishes of the Founding Fathers, who drafted the U.S. Constitution in 1787, serves as a
model, since it will result in real and tangible for citizens, having nothing to conjectural. The
current representative system ca not enhance the willingness of citizens and policy decisions
often serve only the interests of the oligarchies that seek good traffic un economic affairs. In
discussing the recreation of a new king of democratic state of law, which obtains its legitimacy
from horizontal agreement of wills of any person. If the citizens want to be the basis of
democracy, public space has to be reinvented, so that the “power” of the people to appear and
be taken into consideration in policy decisions. The democratic regime guaranteeing equality and
freedom. Human beings free and equal, away from coercion and force, decide the common fate,
establishing reciprocal rights and duties. Friendship is the ontological foundation of democratic
politics, manifested in the horizontal line, a factor of legitimacy of the law. The promise is the
ability of humans to commit and respect the “rules of the game”, the legal system, the essential
mechanism of the Democratic State of Law.
KEYWORDS: KEYWORDS – Democracy; people; power; agreement; friendship; legitimacy;
Right.

1 INTRODUÇÃO

 

 

O presente artigo resgata do referencial teórico de Hannah Arendt a noção de "coisa" política e
define o regime democrático como aquele que surge do espaço público, arena dos cidadãos, que
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estabelecem os direitos e deveres recíprocos. Para Arendt a política democrática surge no
momento em que os cidadãos, livres e iguais, longe da coação e da força, assumem sua
condição de seres plurais e se reúnem no espaço público, expressando suas opiniões mediante a
fala e a ação. Aos regimes totalitários que utilizaram a violência e o terror como forma de obter
a aquiescência de todos, Arendt contrapõe um modelo político onde a ação desenvolvida entre
iguais, no espaço público, é a garantia da liberdade humana.

O "povo" deixa de ser um fator hipotético de legitimação para os detentores do poder, para
resultar em uma comunidade de interlocutores, que travam a discussão que permite aparar as
arestas da multifacetária sociedade e seus múltiplos interesses. Conflito e divergências, por um
lado, diálogo e bom senso por outro. Esse é o caldo da ação política democrática, que alça a
vontade popular para um papel relevante na construção do arcabouço político e jurídico que dá
sustentação ao Estado Democrático de Direito.

A Revolução americana é tomada como exemplo de um acordo na versão "horizontal", que
consiste na aliança de todos os cidadãos para escrever a Constituição, sendo que os "pais
fundadores" expressaram os anseios e os valores dos colonos americanos. O pensamento de
Arendt parte das situações concretas dos movimentos sociais pelos direitos civis dos negros
norte-americanos e os protestos contra a guerra no Vietnã. Porém, o retorno à origem da
democracia significa a depuração dos conceitos, objetivando a compreensão.[1] Pretendeu
Arendt superar a tradicional distinção entre governante e governados, colocando o poder nas
mãos dos cidadãos.[2]

Desta forma as teorias jusnaturalistas do contrato social[3] são superadas por Arendt. O acordo
político deixa de ser teórico para se efetivar na práxis da precariedade da existência humana.
Significa a reinvenção de um espaço público onde ocorre o debate, a discussão e o ajustamento
de condutas compartilhadas, tendo em vista a preservação do mundo comum. A amizade é o
fundamento ontológico do político, porque o discernimento do juízo na decisão política surge da
conversa entre amigos que, embora tenham sua gama de convicções pessoais, partilham o
mundo naquilo que diz respeito aos seus direitos e deveres garantidos pela Constituição.

 

 

2 O PACTO HORIZONTAL DOS PAIS FUNDADORES

 

 

Na linha de argumentação desenvolvida por Arendt, a imprescindibilidade de um fundamento
para as instituições humanas fora supridas na antiga Roma pelo respeito ao ato de fundação,
que aglutinou a tradição, a religião e a autoridade. A Idade Média quedou regida pelo
cristianismo que se apropriara do espírito romano, encontrando em Cristo, o fundador da Igreja,
e nos apóstolos os seus seguidores, a autoridade necessária para captar a obediência dos
homens. Nos estados soberanos absolutistas, ainda sob a influência de uma mentalidade
teocêntrica, os homens aceitavam que os fundamentos do Estado provinham de uma ordem
transcendental, de Deus, e que a miséria humana seria recompensada com a felicidade eterna
que seria alcançada somente após a morte, aceitando viver na submissão, desde que os
deixassem cuidar de seus afazeres referentes à esfera privada. A partir da modernidade, com a
separação da Igreja e do Estado, houve a secularização dos governos abrindo-se um vazio
abissal no que diz respeito aos fundamentos da ordem política.

Em plena época de crise, com a perda dos valores que haviam sido válidos até então, diante da
secularização dos governos que afastou a autoridade da Igreja, os líderes revolucionários do final
do século XVIII, se apegaram aos exemplos da Antiguidade, neste movimento cíclico de voltar
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ao passado em busca de inspiração para um novo recomeço. Eles se defrontaram com a tarefa
de fundar uma nova ordem para vigorar aqui e agora, entre os homens, onde houvesse lugar
para todos no espaço público. A revolução foi um marco inicial de uma nova era que proclamou
os direitos do homem de uma forma geral. A política passou a ser interesse dos cidadãos, sendo
que a liberdade e a igualdade se constituem nos princípios fundamentais da nova ordem que se
instaurou.

Com o intuito de legitimar as instituições humanas, os revolucionários celebraram um pacto que
resultou na Carta Constitucional, onde as vigas mestras do sistema institucional foram desenhas,
sendo daí por diante este o fundamento da ordem jurídica.[4]

A Constituição, escrita no momento da fundação, assume o lugar deixado vago pela antiga
autoridade. Uma vez que a Carta é a expressão dos valores compartilhados pelo povo, torna-se
um fundamento plausível de validade para as regras que deverão ser observadas por todos
homens, estando todos igualmente submetidos à autoridade da lei, tantos os homens que
assumem funções no governo, como os governados. A Constituição por espelhar os princípios
fundamentais, será a referência válida para todas as leis posteriores e ocupará o lugar deixado
vago pela antiga autoridade, quer fosse aquela dos antepassados, quer fosse aquela atrelada
aos desígnios de Deus.

A Carta constitucional foi simbolicamente divinizada, depositando-se nela a sede da autoridade,
capaz de criar instituições duradouras. Segundo Arendt, isso possibilitou que a Suprema Corte
americana ocupasse o lugar da antiga autoridade do Senado Romano, pois tem a incumbência
de interpretar a Constituição e decidir se os demais atos normativos estão ou não de acordo com
os princípios constitucionais. Ao efetuar o controle da constitucionalidade, a Suprema Corte atua
como um fator de estabilidade, pois os princípios constitucionais são os pressupostos básicos
para a interpretação jurídica. [5] Com espeque nestes princípios superiores, também os juízes
podem paralisar a incidência da norma no caso concreto, ou buscar-lhe novo sentido, sempre
que possa motivadamente demonstrar sua incompatibilidade com as exigências de razoabilidade
e justiça.

 

 

3 EM PAUTA O SISTEMA REPRESENTATIVO E A SUA SUPERAÇÃO

 

 

Uma vez escrita a Constituição por vontade do povo que celebrou o "pacto horizontal", deveria
ser inventada uma fórmula para garantir a continuidade da participação dos cidadãos na feitura
das leis. Como não era possível reunir todos os homens no espaço público simultaneamente a
fim de poderem expressar suas opiniões e participarem das decisões políticas, os pais
fundadores imaginaram o sistema representativo. O povo escolheria seus representantes e estes
sim, iguais e livres, no espaço público, pela palavra e pela ação, fariam a verdadeira política
acontecer. Assim os revolucionários definiram as repúblicas que fundaram como governos
representativos, distinguindo-as, portanto, das democracias, onde os cidadãos participavam
diretamente das decisões políticas. A ação política direta achou um sucedâneo plausível, pois os
eleitos pelo povo é que exerceriam suas funções, em consonância com as opiniões de seus
eleitores. As instituições políticas passaram a ser criadas e mantidas pela ação conjunta desses
representantes.[6] Considerando que o sistema representativo apresenta inúmeros problemas,
Arendt pugna pela participação direta dos cidadãos na discussão e tomada de decisões políticas. 

Afirma Agner Heller que "o agudo contraste entre democracia e república feito por Hannah ainda
permanece admiravelmente perspicaz."[7] Para Arendt, ou a liberdade pública significa o direito
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de ser participante do governo, isto é, das decisões, mediante o exercício ativo e duradouro da
cidadania, ou deixa de ter qualquer significado.

Conseqüentemente, Arendt faz uma crítica severa às democracias atuais especialmente a
respeito do sistema de representação vigente. Isso porque para que haja a verdadeira política, a
todos deve ser dada a oportunidade de expressar sua opinião. Como não há espaço para todos
se reunirem fisicamente no mesmo lugar, esbarra-se sempre na dificuldade de como podem os
homens expressar suas opiniões eficazmente. O sistema de representação é um simulacro de
participação, sendo um verdadeiro nó górdio nesta questão. Ele traz consigo as idéias de que é
possível prescindir da participação política popular e de que os cidadãos não são capazes de
gerir a coisa pública, que deve ser confiada a especialistas, recompondo-se a velha distinção
entre governantes e governados. O povo é excluído do palco das decisões políticas e o poder se
concentra nas mãos dos partidos políticos, isto é, de poucos, formando verdadeira oligarquia.

Como permitir que a opinião individual apareça é o grande problema da democracia ainda não
solucionado eficazmente. O que o sistema de representação conseguiu atingir foi um certo grau
de controle dos governantes pelos governados, mas está longe de ser o modelo ideal, de
representar a verdadeira participação de todos nos assuntos políticos. A democracia busca o
consenso e na falta deste age pela vontade da maioria. Para Arendt essa situação é
inevitavelmente tirânica uma vez que as opiniões dos cidadãos não são consensuais, sendo
irredutivelmente pluralistas, havendo necessidade de se criar um espaço para a expressão das
opiniões. O domínio da maioria significa opressão para as minorias, na forma de uma sistemática
discriminação social, ou o silenciamento político da minoria que discorda. Tal sistema conduz a
uma degeneração da política onde o governo é tomado por uma oligarquia de um tipo em que a
chamada elite política domina e o povo só pratica sua liberdade no dia das eleições periódicas,
ainda assim manipulados pela mídia e pela propaganda. Contundente é a crítica de Arendt ao
governo democrático que se transforma na pura e simples administração dos interesses
privados, estribado em imensa burocracia. É um "governo de ninguém" que estende seus braços
poderosos sobre toda a sociedade e controla os mínimos detalhes da vida dos cidadãos. Para
Arendt o poder autêntico, aquele que resulta da ação conjunta, não está na democracia, com o
seu sistema de representação, mas sim na república, onde o cidadão é instado a participar da
res publica, da coisa pública. Representa uma energia básica que anima a existência de uma
comunidade humana conservando-a unida, coesa e solidária, sendo que na esfera pública esse
poder político se organiza e se convola em poder jurídico.[8]

 

Ainda que encarada como um mito, a teoria do contrato social reforça o lendário ato de
fundação de uma nova sociedade, mediante o ato simbólico de criação de uma república,
quando então os princípios fundamentais ali traçados adquirem sua duradoura validade do ato
de fundação. Daí o apego de Arendt para com a tradição republicana em virtude da qualidade
duradoura de suas tradições, leis e instituições. Tal estabilidade contrasta com a mobilidade da
democracia e suas incessantes metamorfoses de todas as leis e princípios, seguindo uma sempre
cambiante e hipotética "vontade popular", que se expressa como opinião pública, passível de ser
manipulada pelo próprio governo e pelos grupos econômicos organizados.

Os raros momentos de autêntico agir político se revelam como instantes de força motriz inicial
para o desencadear dos acontecimentos da história humana. Por exemplo, as revoluções
francesa e americana ao escreverem suas constituições, certamente criaram uma nova ordem
política, com todas as suas implicações para a humanidade. Houve progresso e as diretrizes
traçadas, especialmente as garantias e direitos dos cidadãos estão aí, postos, ainda no processo
lento e gradual de sua implementação.

A preferência de Arendt pela forma de governo republicana e a ênfase na ação política significa
a esperança de que movimentos revolucionários, verdadeiros "oásis no deserto", podem
modificar o curso da história humana. Cada revolução, a exemplo da Revolução Americana, da
Revolução Francesa, da Comuna de Paris de 1871, o surgimento dos sovietes em 1905 e 1917,
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os conselhos operários de 1918 na Alemanha e a insurreição húngara de 1956, significam um
renovado interesse do cidadão pela participação política ativa a fim de trazer à luz um sistema
político apto a romper com os laços de dominação do homem pelo homem. Nestes eventos, "nos
quais a política foi reapropriada pelos cidadãos em atos e palavras, Arendt enxergou a
fulguração da origem perdida e esquecida da política, bem como a promessa de sua possível
renovação no presente e no futuro."[9]

É importante destacar que a livre instituição da República alçou os homens à maioridade no
sentido de exercerem a liberdade para a construção da igualdade civil, num movimento de
avanços e retrocessos. No ato constitutivo da nova ordem que se estabelece, os fundadores
escreveram os princípios fundamentais que embasavam a estrutura política que surgiu e
expressam as concepções originárias daquela comunidade política. Estes princípios referem-se
aos direitos e deveres recíprocos dos cidadãos e do Estado, sendo históricos, isto é,
circunstanciais, pois emergem gradualmente das lutas que os homens travam por sua própria
emancipação e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem. À medida
que os anos passam, a interpretação que se dá a esses mesmos princípios vai se ampliando e
modificando. Apenas para exemplificar, a Declaração dos Direitos Fundamentais, escrita em
1789, quando da Revolução Francesa, proclamou em seu artigo 1o. "os homens nascem e
permanecem livres e iguais em direitos". Esta fórmula foi retomada quase literalmente pelo art.
1o. da Declaração Universal dos Direitos do Homem, elaborada pelas Nações Unidas, em 1948:
"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos". Desde o
estabelecimento deste princípio, há duzentos anos, muitas lutas têm sido travadas e muitos
esforços têm sido despendidos almejando-se a igualdade e a liberdade do ser humano. As
mulheres, por exemplo, somente adquiriram a condição de cidadãs, ou seja, o direito de votar,
depois que os homens; os negros americanos só tiveram seus direitos civis reconhecidos a partir
da década de sessenta no século XX e as minorias como homossexuais, por exemplo, ainda
travam uma luta no sentido de garantir os seus direitos.

Em que pese a dedicada obra dos patriarcas americanos ter resultado na mais consumada forma
de liberdade política jamais vista, infelizmente o ramo americano da "tradição revolucionária",
em pleno século XXI, encontra-se num movimento histórico de retrocesso, com o fechamento
das fronteiras dos Estados Unidos aos imigrantes, inclusive com o projeto de construir um muro
na borda mexicana. Com o arrefecimento da Guerra Fria, após o desmonte da União Soviética,
os comunistas foram substituídos pelos terroristas na categoria de "inimigos" do povo americano.
Há que se dar razão para Carl Schmidtt que viu na essência do político a relação amigo/inimigo,
"nós" e "eles", o diferente, o estrangeiro. Desta forma a maior das promessas revolucionárias,
uma república que atualiza a liberdade em todos os níveis da sociedade e a pratica no dia-a-dia,
não está sendo realizada no experimento americano.[10]

 

Arendt distingue entre liberdade e libertação, afirmando que a segunda categoria é pressuposto
da primeira. Após a libertação, tal qual aconteceu com o fim da escravatura, ou como acontece
agora quando alguém é preso em cativeiro, surge a liberdade (liberty). Trata-se da liberdade
dita negativa de poder agir individualmente sem que terceiros, quer particulares, quer governo,
interfiram. Mas para a categoria de liberdade (freedom) inerente à política é reservado um
espaço especial, o da aparência, que deriva da fundação de um ambiente de troca de opiniões
divergentes e de ação, adquirindo um sentido positivo. É esta última espécie de liberdade
política que teria desaparecido do mundo moderno. Decorre daí a principal crítica arendtiana ao
sistema liberal que presa pelo respeito da liberdade negativa, sendo que não apenas uma
democracia, mas também uma monarquia pode garantir este tipo de liberdade. Neste caso o
espaço público concentra as instâncias políticas representativas que, na maior parte do tempo se
restringem a atender aos interesses privados dos grupos que os elegeram.
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4 A AUTENTICIDADE DA POLÍTICA DEMOCRÁTICA E A FORÇA DA PROMESSA

 

 

A noção de pluralidade arendtiana é filosoficamente rica porque implica o reconhecimento da
diferença no seio da comunidade, a base de uma política autêntica. "É com palavras e atos que
nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é como um segundo nascimento, no qual
confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico original."[11] A
pluralidade emerge desta gama de manifestações da condição humana onde cada pessoa
aparece como ser distinto e singular entre iguais, desfrutando a liberdade de ação, de dar início
a novos acontecimentos, o que só é possível na esfera pública.

O ser humano foi definido por Aristóteles como zoon logon ekhon - um ser vivo dotado de fala -
sendo aquele capaz de adotar um segundo modo de vida quando adentra no espaço da política.
Aqui exercita o discurso e se compromete com os assuntos humanos. A "força da promessa ou
do contrato mútuo"[12] é que garante  a permanência das instituições que compõem o mundo
dos homens e se constituem no fundamento das leis que embasam o Estado de Direito.

No resgate da ação política e da cidadania, a partir do referencial teórico de Arendt, cumpre
acrescentar a capacidade de prometer como a condição de garantia de obediência às leis pelos
cidadãos, uma vez que no ato de fundação revolucionária foi celebrado um acordo horizontal de
vontades, fonte de legitimidade da Constituição e das leis da República.

A condição plural do ser humano exige a permanência e a durabilidade do mundo comum, pois
o ser humano não sobrevive sozinho e a convivência com os seus semelhantes é possível graças
a força da promessa, do acerto que se faz tendo em vista também os pontos de vista dos
outros.[13]

A força da promessa ou do contrato mútuo mantém unidas as pessoas e garante uma certa dose
de previsibilidade para a ação. Como já foi assinalado, para Arendt o poder político autêntico
surge no espaço-entre os homens, que exercitam a liberdade, mediante a palavra e a ação, em
igualdade de condições e a autoridade advém do compromisso assumido mediante a promessa.
Cada ser humano que nasce recebe um legado das gerações anteriores que se impõe como
experiência vivida, autoridade advinda de sua própria condição de ser plural que precisa acertar
o passo com os demais sob pena de não se integrar no mundo humano.

Do contexto em que cada um vive desde o seu nascimento, o seu mundo imediato, faz parte
desse universo da linguagem dos mais velhos que expressam as suas crenças e valores.
Somente nos constituímos como "homens" mediante o aporte cultural, posto que a formação do
espírito recebe uma influência social muito grande.[14]

No que tange ao conteúdo das regras a serem observadas, ao contrário do homem prático
kantiano, julgado capaz de dizer a lei moral universal para si mesmo, baseado no imperativo
categórico, o cidadão contemporâneo percorre um longo processo de aprendizagem, de
construção de si próprio como pessoa, até alcançar a autonomia do discernimento e a faculdade
do julgamento, o que será tema do terceiro capítulo.

A pessoa adentra pelo nascimento a uma estrutura social, cultural e política pré-existente que
precisa ser assimilada, compreendida, para somente então atingir o cidadão a estatura de
alguém capaz de participar na formulação das regras que disciplinam e estabilizam o mundo
comum. Não há um momento definido para a pessoa estabelecer a dicção da lei. Quando muito,
ao longo de sua vida, exercitando a cidadania, ela participará do discurso de avaliação,
manutenção ou modificação das leis existentes, caso tenha disposição para se engajar em
movimentos e organizações, ao lado de outras pessoas, uma vez que hoje, na era informacional,
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o "espaço político" também é virtual. Não está em lugar nenhum e ao mesmo tempo pode
aparecer a qualquer momento, sempre que um grupo de pessoas decida lutar por alguma coisa
que diga respeito ao mundo comum institucional.

Quer queiram ou não, estejam conscientes ou não, todos se submetem à força obrigatória
atribuída às leis, pois a coerção é a pedra angular da segurança do mundo jurídico. Mas então a
liberdade estaria banida da vida humana? Tal não acontece porque a adesão ao arcabouço
jurídico institucional é realizada mediante a promessa. Segundo Arendt, a faculdade de prometer
foi a fórmula encontrada para controlar a imprevisibilidade da "teia" que é o mundo dos homens.
Mediante a promessa o homem consegue alguma estabilidade para a ação, apta a organizar a
vida em comum dos múltiplos seres humanos de modo que seja assegurada a paz.

 Não apenas no que tange ao relacionar-se uns com os outros mas, principalmente, a faculdade
de prometer é que dá sustentação ao acordo originário que possibilita o surgimento da política.
Quando as pessoas se reúnem e agem em concerto é que fazem surgir o poder e a promessa é
que torna fidedigno esse pacto, uma vez que conduz à esperança de que será cumprido por
todos.[15]

Retornando às antigas civilizações grega e romana, em busca da pureza do conceito, Arendt
recorda que a polis era o espaço político compartilhado por atos e palavras, sendo resguardado
por muros, um produto das mãos humanas. Os gregos não consideravam a função de legislar
como atividade política, comparando o legislador ao construtor dos muros da cidade. "Antes que
os homens começassem a agir, era necessário assegurar um lugar definido e nele erguer uma
estrutura dentro da qual se pudessem exercer todas as ações subseqüentes; o espaço era a
esfera pública da polis e a estrutura era a sua lei."[16] A lei, como os gregos a entendiam, não
era acordo nem contrato, não surgiu entre os homens no falar de duas partes e no agir e
contra-agir e, por conseguinte, não é algo inserido no âmbito político, mas é, em essência,
imaginada por um legislador e precisa ser aprovada, antes de poder entrar na verdadeira coisa
política. A lei demarcava a divisória entre o privado e o público. "Era bem literalmente um muro,
sem o qual poderia existir um aglomerado de casas, um povoado (asty), mas não uma cidade,
uma comunidade política. Essa lei de caráter mural era sagrada, mas só o recinto

Arendt considera as leis como instrumentos aptos a instituir relações entre os homens no sentido
de um acordo horizontal entre os contraentes. Não no sentido do direito natural que pretendeu
basear seus ditames na natureza humana, sendo que os mandamentos daí advindos seriam
proferidos de fora para todos os homens do mesmo modo, mas as normas que resultam da fala
e da ação conjunta - as atividades do espaço público arendtiano. As leis somente serão legítimas
se espelharem essa vontade coletiva e obtiverem o consentimento e o apoio de todos para sua
plena eficácia. As instituições políticas ao recebem o aval do povo tornam-se legítimas,
prescindindo-se da utilização dos meios de coerção e da força.[17]

            Inexiste qualquer fundamento transcendente e inquestionável para a lei. Esta resulta da
ação conjunta e serve para aqueles homens daquele espaço público e daquela época. Arendt
enfatiza a capacidade humana de agir, a mais política de todas as atividades, pois possibilita a
participação na elaboração dos princípios diretivos de sua comunidade, criando um ponto de
referência para o agir humano e trazendo estabilidade ao mundo dos homens, uma vez que
estes princípios, uma vez aprovados como lei, serão o balizamento para o agir humano.[18] As
leis conferem estabilidade ao trazerem uma certa previsibilidade aos assuntos humanos e a
obediência às leis é o pressuposto básico do Estado de Direito. A forma de existir no espaço
público é de não soberania, pois os homens não podem agir como bem entendem, mas devem
sempre levar em consideração a existência dos outros. É a sina de viver a condição de
pluralidade, sendo que algumas regras têm que ser criadas e respeitadas sob pena de
inviabilizar-se a convivência humana.

Pretendeu Arendt superar a tradicional distinção entre governante e governados, colocando o
poder nas mãos dos cidadãos.[19] Com isso sua argumentação teórica vem auxiliar na
compreensão da crise generalizada atual, típica de uma época de mutação, onde se verifica a
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fragmentação de valores e a discussão aberta das formas de convivência e de associação
política, o que leva à busca de novos padrões de fundamentação e de legitimação da ordem
jurídica.

 

 

5 A AMIZADE COMO FUNDAMENTO ONTOLÓGICO DA POLÍTICA

 

O centro da verdadeira política, segundo Arendt, é o cuidado com o mundo, ou seja, a esfera
onde as coisas se tornam públicas. É o espaço criado pela reunião dos homens que aparecem
uns para os outros sendo que "a aparência - aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós
mesmos - constitui a realidade".[20] Neste espaço "só é tolerado o que é tido como relevante,
digno de ser visto ou ouvido, de sorte que o irrelevante se torna automaticamente assunto
privado."[21]  Neste desvelamento da pessoa no espaço público, a faculdade do espírito que se
mobiliza é a vontade. É preciso querer dar início a algo novo mediante a ação e o princípio
inspirador desta ação política é o Amor Mundi.[22]

O amor do mundo significa que a vontade que interessa à política, no momento em que o
espectador da vita contemplativa vem somar com o ator da vita activa, é distinta do liberum
arbitrium, uma espécie de sentimento íntimo que não se revela no espaço público. Para a ação
política interessa a vontade como capacidade de prometer, isto é, querer se comprometer com
as exigências do cotidiano da política que diz respeito a condição de vida plural e ao modo como
o cidadão deseja aparecer e ser visto pelos outros. Neste momento a ética negativa da
consciência individual que apenas avisa o que não fazer para impedir a contradição consigo
mesmo, assume um caráter positivo. A relação deixa de ser a pessoa consigo mesma, para ser a
relação do cidadão com o mundo.[23]

O cidadão responsável é aquele que sabe utilizar o pensamento tendo como objeto não apenas
o conhecimento na forma de mera intelecção que sabe o que lhe vem pelos sentidos (Verstand),
mas sim o pensamento como razão (Vernunft), quando então ele julga e fornece parâmetros
para a ação. Nesse momento a vontade decide, em meio a contingência humana, na companhia
de quem o cidadão quer ficar. O Amor mundi arendtiano, significa "esta afeição da natalidade
pelo mundo, não só como uma promessa que vincula os seres humanos, mas, sobretudo, como
um imperativo à ação."[24] Chega-se então a uma ética positiva pois a ação será norteada pelo
amor ao mundo, sua conservação e melhoria.

O princípio da não contradição, o aviso de que não posso fazer, a ética negativa, refere-se à
consciência individual. Contudo, este é apenas um primeiro passo, na vida do espírito, quando
então o cidadão herói se põe a pensar, no sentido de razão (Vernunft), o que está certo e o que
está errado no mundo da aparência, tendo por vetor o senso comum, o sexto sentido que ajusta
os cinco sentidos a um mundo comum e torna a pessoa capaz de se orientar no meio da
pluralidade em que transcorre a vida humana.

Na polis democrática o que interessa é a convivência, sendo objeto da conversa dos cidadãos os
assuntos políticos. Neste espaço ninguém é dono da verdade, pois mesmo aquele que acreditou
ver a luz da verdade, o filósofo que saiu da caverna, ao voltar para o mundo dos homens, sua
"verdade" convola-se em mera opinião perante os concidadãos.

Conseqüentemente a decisão política é sempre uma escolha entre inúmeras alternativas. Esta é
a grande dificuldade do juízo político que parte da contingência humana, do caso particular, e
busca estabelecer o geral sem qualquer padrão pré determinado que lhe garantisse uma
universalidade. Contudo, o padrão de garanta para o juízo político, que aspira a generalidade, é
obtido através da idéia, recuperada de Kant de um pacto original do gênero humano como um
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todo. A capacidade humana do discernimento, - "estar em paz com minha consciência", discernir
"o certo" do "errado", se projeta para a vida na polis, uma vez que a pessoa potencializa sua
condição de ser humano através da sua inserção na humanidade.[25]

Quando a pessoa reflete e julga os assuntos humanos o faz a partir da idéia de ser um cidadão
do mundo e, portanto, também um espectador do mundo, capaz de aferir a pertinência ou não
do juízo reflexionante, típico do pensamento crítico, acreditando Arendt que cada um por si pode
e deve questionar-se a respeito. Comentando as duas proposições socráticas - "é melhor sofrer
o mal do que fazer o mal" e "seria melhor para mim que a minha lira ou um coro que eu
dirigisse fossem desafinados ou estridentes com dissonâncias, e que multidões de homens
discordassem de mim do que eu, sendo um só, estivesse em desarmonia comigo mesmo e me
contradissesse"-, Arendt afirma que foi a filosofia, a experiência de pensar, que levou Sócrates a
fazer tais afirmações, sendo, porém, um erro grave compreendê-las como os resultados de
alguma cogitação sobre a moralidade.[26] Se lermos as duas proposições sob o ponto de vista
do mundo e não de dois contenedores, "o que conta é que um mal foi cometido; é irrelevante
saber quem está em melhor situação, o que cometeu o mal ou o que sofreu o mal. Como
cidadãos, devemos impedir que o mal seja feito porque o mundo que devemos partilhar, o
malfeitor, a vítima e o espectador, está em risco; a Cidade foi ultrajada."[27]

Dessa forma, a interação consigo mesmo enfatizada por Sócrates é o pressuposto básico da
cidadania e possibilita ao ser humano posicionar-se perante os problemas que surgem no
cotidiano e dizem respeito a si próprio e ao mundo em que está inserido.[28] A força da
convicção pessoal é que possibilita ao cidadão agir no mundo. Acredita Arendt na capacidade de
ação como o fator que desencadeia acontecimentos, verdadeiros milagres que redirecionam o
curso da história. A palavra "milagre" significa o inédito, o inesperado, longe da conotação
religiosa de que seria exclusivamente o "bem", podendo resultar também em uma ação que
conduza ao "mal". A liberdade se manifesta nesta capacidade de operar o milagre, de agir,
sendo que ao descrever as faculdades humanas, quer da vita activa, quer da vita contemplativa,
Arendt atribui ao homem a responsabilidade pela construção do mundo comum.[29]

Recorde-se que a vida digna diz respeito ao que é belo, bom, justo, adequado, enfim, àquilo
que traz felicidade, objeto da Ética deste Aristóteles. Contudo, tais coisas são impossíveis de
serem definidas, posto que ainda que se tentasse, seria apenas uma definição a mais no rol das
inúmeras já formuladas. Somente se é capaz de "sentir" o que é belo, bom, justo, adequado e
que traz felicidade. Daí a ênfase de Arendt no juízo estético kantiano, aquele que permite a
autonomia do sujeito para julgar a partir do sentimento de prazer, do gosto próprio, sem derivar
de conceitos pré-definidos, sem uma universalidade lógica, mas sim expressando o juízo
singular, que não pode ser imposto, mas convida à argumentação, buscando o seu
reconhecimento pelo convencimento. Tais características dizem respeito ao juízo político que
convida ao compartilhamento, a convivência dos diferentes, objetivado reencontrar um ponto de
equilíbrio, ainda que precário, para a existência humana.[30]

Quanto maior for a capacidade de pensamento representativo, mais válidas serão as conclusões
finais, ou seja a opinião do cidadão. A condição para esse emprego da imaginação é a de ser
desinteressado, estar liberto dos seus interesses privados. Bem por isso não se encontra nos
escritos arendtianos nada prescritivo com relação a ética, apenas sendo marcados os princípios
para uma vida decente, principalmente o princípio da não contradição socrático, isto é, a
veracidade adquirida mediante a coerência do "eu" interior com a forma como esse "eu" se
manifesta, aparece, no mundo mediante o discurso e a ação.

Como já foi visto, a capacidade de prometer é que dá sustentação a ordem institucional, sendo
que na esfera jurídica ela se revela como o princípio da boa-fé. A fides, a confiança, significa o
hábito de firmeza e de coerência de quem sabe honrar os compromissos assumidos, atitude de
lealdade e de fidelidade, que reina nas relações travadas entre pessoas honradas, no respeitoso
cumprimento das expectativas reciprocamente confiadas. A fides finca suas raízes na moral e na
ética, sendo que tradicionalmente a moral, do latim morale, relativo aos costumes, é tida como
um conjunto de regras de conduta consideradas como válidas por uma parcela da sociedade,
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que se satisfazem com o cumprimento dos seus preceitos por amor deles próprios. Por sua vez,
ética, do grego ethos, cuja tradução literal também é costume, refere-se a ciência do agir
humano regulamentado por normas naquilo que esse agir e essas normas têm de universal.
Enquanto a moral diz respeito ao foro íntimo, a ética se exterioriza, posto que somente a ação
dá testemunho da sua existência.[31] Trata-se do compromisso de fidelidade consigo mesmo e
para com os outros, a significar o hábito de firmeza e de coerência de quem sabe honrar os
compromissos assumidos, mediante uma atuação refletida, representando a atitude de lealdade,
de cuidado e de cooperação na construção do mundo comum.

Conforme afirmou Catherine Valée[32], Arendt não é Levinás, que busca o cuidado pelo outro,
sendo que o reconhecimento do "rosto", a alteridade, pode inspirar e sustentar uma nova ordem
humana e institucional, capaz de sedimentar uma moral terrestre.[33] Para o autor, a verdadeira
racionalidade surge no momento em que os seres se organizam para uma obra que consiste em
introduzir a igualdade em um mundo entregue ao jogo e às lutas mortais das liberdades. O
abdicar do eu de sua soberania, na modalidade de eu detestável, significa a ética, o fato de se
temer a injustiça mais que a morte, de preferir a injustiça sofrida à cometida. Trata-se de um
compartilhar responsável na luta pela existência vital, quando o eu abdica de sua soberania,
motivada pelo conatus essendi natural do eu, na modalidade de eu detestável, preferindo sofrer
a injustiça que a cometer. A obstinação em ser sofre um abrandamento mediante a não-
indiferença para com a morte de outrem, o cuidado reservado ao ser, verdadeira chance de
santidade, fundamento para a justiça social. A justiça não tem outro objeto que o da igualdade
econômica, sendo que Lévinas formula uma fenomenologia da socialidade a partir do "rosto" do
outro homem, o que conduz a uma não indiferença pela morte do outro. Esta responsabilidade
pelo outro homem leva a um retorno ao Uno, a participação não-intencional, à própria história
da humanidade, ao passado dos outros que passa a contar, construindo-se o espírito de um
povo, quando a identidade do eu já nasce devedora desse passado imemorial.

Dessa forma, o antagonismo natural se arrefece, quando os sujeitos pensantes se vêem, se
falam e coincidem. A troca de idéias somente é possível na unidade de uma proposição ou
narração que nomeia ou expõe um saber, mantendo-se num cogito que permanece Razão,
capaz de construir um saber a partir de certas exigências que dependem da significância ética
de outrem, inscrita no seu Rosto, levando à concretude da justiça, fonte da objetividade do
julgamento lógico e que suporta todo o plano do pensamento teorético. Contudo, esta
racionalidade já pertence a uma ordem derivada, capaz de comparar pessoas incomparáveis e
únicas, como entes, indivíduos de um gênero, sendo o cimento da justiça. Esta surge por
exigência do terceiro homem que aparece ao lado do outro, igualmente próximo, por quem o eu
é responsável. Nisto consiste a pluralidade humana que emerge a partir da nudez do "rosto",
que deflagra a consciência, uma vez que a objetividade que vem da justiça e nesta se funda é
exigida pelo outro que, na alteridade do "rosto" comanda o eu que sou. Tal é o segredo da
socialidade, uma gratuidade total do encontro, que se convencionou chamar de amor do
próximo.[34] Chance do eu ultrapassar o estado do eu abominável, quando o humano passa a
significar o começo de uma racionalidade nova, para além do ser, verdadeira racionalidade do
Bem, inteligibilidade da bondade, ideal de santidade na prioridade ao outro, capaz de
implementar uma ética funcional aos seres humanos que habitam o Planeta Terra.

Arendt descrê do amor como elemento basilar da convivência humana e desta socialidade
utópica. Para ela, o princípio fundador da democracia é a amizade política onde os parceiros
acordam as regras da convivência, pautados pelo princípio ético da não contradição. Ela
admirava Kierkegaard que propôs o salto temerário, uma escolha existencial de si próprio como
destino, pelo qual passamos de uma esfera da vida para outra, predicado exclusivo do ato ético
que conduz à autenticidade. É dizer, sair do círculo egocêntrico dos próprios interesses para
transitar também no espaço público, aquele dos interesses coletivos, assumindo o segundo tipo
de vida aristotélica, a bios politikon, aparecendo o cidadão no palco da ação política para dar a
sua contribuição à formação da res publica.
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6 OS CONSELHOS E A REINVENÇÃO DA DEMOCRACIA DOS CONTEMPORÂNEOS

 

 

Como a liberdade e a participação são condições sine qua non para o surgimento da política
democrática, e considerando a sua crítica a modernidade, em especial ao sistema representativo
das democracias, Arendt não poderia deixar de sugerir um mecanismo capaz de implementar a
participação dos cidadãos nos assuntos políticos, que foi o sistema de conselhos. Graças a sua
horizontalidade, finalmente a equação comando verso obediência seria resolvida, pois a
autoridade da lei adviria da própria participação cidadã na sua dicção.

A formação dos conselhos é uma alternativa ao sistema de representação das democracias
atuais, possibilitando a fundação de um tipo de República baseada na participação política direta
dos cidadãos, ainda que moradores em extenso território. O poder então brotaria das bases,
sendo que cada conselho elegeria um de seus pares para compor o conselho imediatamente
superior, até chegar na assembléia parlamentar capaz de representar todo o país. Desta forma
os espaços públicos seriam ampliados, materializando-se a oportunidade de participação política
para todos os cidadãos. O primeiro conselho, formado no bairro, no edifício, na fábrica, enfim,
onde quer que um grupo de cidadãos se encontre, escolheria um representante para levar os
anseios e preocupações da base cidadã. Tal pessoa, uma vez escolhida para assentar no
conselho imediatamente superior, prestaria conta de sua atuação diretamente a seus
concidadãos. A medida que os conselhos abarcassem uma área territorial maior, possibilitaria
que "o poder não viesse nem de cima nem de baixo, mas fosse dirigido horizontalmente, de
modo que as unidades federadas refreariam a controlariam mutuamente os seus poderes."[35]
Desta forma haveria uma conciliação entre a igualdade e a autoridade, uma vez que o sistema
de conselhos constitui um princípio de organização completamente diferente, que começa de
baixo e continua para cima até chegar na constituição de um parlamento. Seria um mecanismo
apto a fragmentar e politizar as grandes massas da sociedade contemporânea, pois abriria um
espaço de participação efetiva do cidadão, um verdadeiro retorno à origem democrática direta
da política. A República seria formada com base nos princípios federativo e participativo e nela
os cidadãos abririam espaços políticos criando uma nova forma de governo, cuja base seriam os
conselhos, abertos a todo e qualquer cidadão que quisesse participar do discurso político e da
ação.[36]

Significativo é o depoimento de Agnes Heller acerca da Revolução húngara de 1956, que durou
dez dias - celebrada por Arendt como um fogo fatuo a iluminar o horizonte da História -, quando
afirma que foi impossível manter o mesmo nível de participação dos cidadãos nos conselhos que
surgiram, uma vez que as pessoas logo se cansaram dos debates e reuniões e voltaram para os
seus afazeres particulares. Simplesmente delegaram poder a um grupo de pessoas que se
interessava mais por política e estavam dispostas a trabalhar por elas e desistiram da
participação direta nos assuntos públicos.[37]

Arendt bloqueia este tipo de argumento, afirmando que nem todo residente de um país
precisaria pertencer a tais conselhos, uma vez que nem todos se interessam por assuntos
públicos. Participariam dos conselhos aqueles que realmente tivessem a vocação para a ação e
formariam uma elite política verdadeira que decidiria os assuntos públicos. O que importa é que
todas as pessoas teriam a oportunidade de participar, ficando a escolha na liberdade pessoal de
cada um.[38]

Importante recordar que a filosofia política arendtiana finca raízes na esperança, porque o seu
pressuposto ontológico é a natalidade e não a morte. Cada ser humano que nasce é um reinício,
uma vez que possui a capacidade de agir, o que garante a certeza da continuidade e da
renovação. E, ainda, é certo que todo o ser vivo aspira o melhor para o seu habitat.
Conseqüentemente, com Arendt se caminha para uma ética de responsabilidade cidadã,
verdadeiro Amor mundi, pois o foco dos interesses deixa de ser os particulares, aqueles do
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mundo privado, para ser a permanência do mundo e a durabilidade de suas instituições.

A ação política exige que os cidadãos assumam a responsabilidade pela construção do mundo
comum, cujo princípio inspirador é o Amor mundi arendtiano.[39] O cidadão herói encontraria
tempo e disposição para se dedicar aos interesses públicos, revelando um desprendimento de
seus interesses particulares, cujas atividades de labor e fabricação passariam para um segundo
plano. Se a ação política for resgatada como a mais nobre das atividades humanas, poderá
haver esperança de que os espaços públicos sejam recuperados para a ação política, criando-se
um novo tipo de Estado Democrático de Direito, apto a propiciar novas formas de convivência e
amizade, tendo em vista a Justiça social e a continuidade de vida no Planeta.

 

 

6 CONCLUSÃO

 

 

Na esteira do pensamento de Hannah Arendt, Direito, Ética e Política só podem ser pensados e
inter-relacionados à luz de uma consideração da condição humana da pluralidade, da publicidade
e da igualdade. Ao deixar bem claro que o poder autêntico não inclui a força, ela se ocupou da
dignidade da política e, com isso, trouxe à baila a dignidade do ser humano e o alerta acerca da
possibilidade de sua destruição radical, caso haja a falência da política, pois, quando esta
fracassa, surge o conflito e a prevalência da força e, conseqüentemente, a destruição do homem
e do seu mundo.

O acordo horizontal como fator de legitimidade das instituições jurídico-políticas, significa a
institucionalização da igualdade e da oportunidade de todos participarem do espaço público que
institui da República democrática. Nesta polis democrática, longe da coação e da violência, surge
um espaço de aparecimento que possibilita à pluralidade humana se manifestar, surgindo o
autêntico poder político dos cidadãos, que surge no espaço-entre os cidadãos, que exercitam a
liberdade, mediante a palavra e a ação, em igualdade de condições.

Desta forma a "coisa" política afeita a democracia surge no momento em que as pessoas se
reúnem para a discussão tendo como objeto de conversa o interesse coletivo. Conflitos, acertos
e desacertos são inerentes a pluralidade humana. Nenhuma garantia existe quanto aos
resultados esperados das decisões. Contudo, o caminho da democracia significa o compartilhar a
responsabilidade pelas decisões e a esperança de que elas são justas, no sentido de que visam
o bem estar e a felicidade da população de forma geral, sem privilegiar apenas alguns setores
da sociedade.

Esse resgate da cidadania é uma proposta fundamental para a recuperação do espaço político,
diante do esgarçamento da política, o surgimento da sociedade dos consumidores e o risco do
homem destruir a si próprio e ao seu mundo. Diante dos graves problemas acarretados ao
Planeta Terra e à própria humanidade, pela adoção do modelo de fabricação e a vitória do
animal laborans, encontra-se em pauta a discussão acerca de uma reinvenção da política, como
espaço de experimentação de novas formas de organização institucional e de convivência. O
centro irradiador deixa de ser o homem e seus direitos fundamentais, para se fixar nos homens
e seus direitos recíprocos, acordados mediante a conversa dos amigos que se reconhecem como
parceiros políticos.

Este é um dos maiores legados de Arendt, sua ênfase na pluralidade humana, sendo
responsabilidade política dos cidadãos a construção e conservação do mundo comum. A política
deixa de ser assunto de uma elite para ser conversa de todos, quando expressam suas opiniões
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mediante a fala e a ação, gerando um poder que legitima as instituições políticas e assumem a
tarefa de escrever a própria história no exercício da liberdade.

Arendt faz da liberdade o núcleo central de sua teoria política, pois equaciona política com ação,
afirmando que a faculdade da liberdade é o milagre de começar coisas novas, o que possibilita
aos homens interferir na realidade que adentram quando nascem. Justamente porque suas
reflexões partiram de situações concretas onde a liberdade fora vilipendiada e os horrores do
holocausto puderam acontecer, é que ela pôde afirmar, com todas as letras, que "para a
pergunta sobre o sentido da política existe uma resposta tão simples e tão concludente em si
que se poderia achar outras respostas dispensáveis por completo. Tal resposta seria: o sentido
da política é a liberdade."[40] O caminhar da emancipação política do povo continua... Aonde
vamos chegar? Somente os espectadores da História poderão narrar.
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[1] "A teoria política de Hannah Arendt representa uma tentativa de pensar o acontecimento, de
afrontar a contingência, de romper e inaugurar, de recusar as imagens e metáforas tradicionais
oferecidas para imaginar o político e uma vontade de agir, de transgredir e superar os limites.
(...) A reconstrução genealógica parte de uma ontologia do presente, que problematiza a
atualidade como acontecimento e que responde às perguntas acerca de nossa
contemporaneidade e nossa situação presente, ou seja: o que acontece em nosso presente, na
nossa atualidade? Como se caracteriza? Esse diagnóstico visa a desenvolver estratégias de
resistência ante a despolitização dos sistemas totalitários e da sociedade de massas." (ORTEGA,
Francisco. Para uma Política da Amizade. Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2000. p. 24) .

[2] "Com a vitória do aspecto da dominação no pensamento político e na realidade política, com
a dicotomia da coletividade política em dominadores e dominados, ordenadores e obedecedores,
perdeu-se o verdadeiro âmbito político - quer dizer, aquele âmbito no qual os homens podiam
conhecer-se como plurais. Para Hannah Arendt, um importante anseio é pô-lo a descoberto,
trazê-lo à consciência de novo e com isso introduzi-lo no debate político de hoje."(LUDZ, Úrsula.
Planos de Hannah Arendt para uma Introdução à Política. In ARENDT, Hannah. O que é
Política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.p. 171).

[3] John Locke parte das mesmas premissas de Thomas Hobbes, rejeitando a doutrina do direito
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divino e do absolutismo dos reis. Igualmente pressupõe o estado de natureza, anterior à
formação da sociedade civil, onde impera a igualdade e a liberdade, porque os homens têm as
mesmas condições de nascimento e as mesmas faculdades. Diverge, porém, nas conclusões,
colocando ênfase na liberdade de um perante o outro, da qual emerge a obrigação mutuamente
estabelecida. Considera que há um dono e senhor de todas as coisas, que é Deus, o qual impõe
uma lei natural. Enquanto em Hobbes da igualdade nascia uma cruel e agressiva independência,
para Locke brota um amor dos homens uns pelos outros, que jamais devem romper essa lei
natural. A rigor, os homens não nascem na liberdade, sendo que os pais têm de cuidar deles,
exercendo uma legítima jurisdição sobre eles, mas os homens nascem para a liberdade, e por
isso, o rei não tem autoridade absoluta, mas a recebe do povo. Para ele a forma do Estado é a
monarquia constitucional e representativa, com independência em relação à Igreja, tolerante em
matéria de religião. O pensamento de Locke embasou o tipo de governo adotado na Inglaterra
depois da revolução de 1688, que eliminou da antes turbulenta história inglesa as guerras civis e
revoluções e inaugurou um período que perdura até os dias de hoje.

 

[4] "Além disso, essa tarefa de fundação estava ligada à tarefa de fazer as leis, de dar vida a
uma nova autoridade e impô-la aos homens; autoridade essa, entretanto, que tinha de ser
concebida de tal maneira que viesse a substituir adequadamente a antiga autoridade absoluta,
porque outorgada por Deus, extinguindo, por conseguinte, uma ordem terrena cuja confirmação
mais alta foram os mandamentos de um Deus onipotente, e cuja fonte última de legitimidade
fora a crença de uma encarnação de Deus sobre a terra." (ARENDT, Hannah. Da Revolução.
Brasília: Universidade de Brasília, 1988. p. 31).

[5] "A supremacia da Constituição e a missão atribuída ao Judiciário na sua defesa têm um
papel de destaque no sistema geral de freios e contra-pesos concebido pelo constitucionalismo
moderno como forma de conter o poder. É que, através da conjugação desses dois mecanismos,
retira-se do jogo político do dia-a-dia e, pois, das eventuais maiorias eleitorais, valores e direitos
que ficam protegidos pela rigidez constitucional e pelas limitações materiais ao poder de reforma
da Constituição." (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 4ª.
ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 164-165).

[6] "É o apoio do povo que confere poder às instituições de um país, e este apoio não é mais do
que a continuação do consentimento que trouxe as leis à existência. Sob condições de um
governo representativo, supõe-se que o povo domina aqueles que o governam. Todas as
instituições políticas são manifestações e materializações do poder, elas petrificam-se e decaem
tão logo o poder vivo do povo deixa de sustentá-los."(ARENDT, Hannah. Da Revolução. op.
cit. p. 34).

[7] HELLER, Agnes e FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-Moderna. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira. 1998. p. 140.

[8] "As diferentes concepções de poder talvez possam ser mais bem ilustradas pelas teorias
particulares de contrato social e concordância por baixo de cada uma delas. Ignorando a idéia
de uma aliança, um tipo particular de contrato que, na opinião de Hannah, só é apropriado a
uma teocracia, há duas versões distintas das teorias de contrato social e concordância. Na
primeira versão, o contrato social é concluído entre pessoas individuais; baseia-se em
concessões (promessas) recíprocas e estabelece uma sociedade no sentido romano de societas
(quer dizer, comunidade ou associação). Essa versão do contrato não conhece distinção entre
governantes e governados, e a concordância que exige é explicita, voluntária e condicional. A
segunda versão sustenta que um contrato é sempre concluído entre uma população e suas
regras determinadas (preexistentes), e que o contrato estabelece um governo legítimo. A
concordância aqui é sobretudo tácita e, portanto, livremente interpretável pelos governantes.
Para Hannah, o primeiro tipo se refere à república (incluindo o modelo americano), o segundo à
democracia." (HELLER, Agnes e FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-Moderna. op. cit. p.
142).
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[9] DUARTE, André. Hannah Arendt e a Modernidade: Esquecimento e Redescoberta da
Política. In: Transpondo o Abismo. CORREIA, Adriano. (Org.) Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002. p. 75.

[10] "Por toda a sua obra, Hannah, inimiga da teoria da lei natural, jamais deixou de enfatizar
que a liberdade (tanto no sentido de "liberdades", quanto no de "liberdade" ou no de liberdade
"negativa" e "positiva") jamais é "natural". Ela contrasta criticamente a tradição francesa com
sua Déclaration, que fala do "homem" nascido livre, com a tradição grega e americana, que
afirmam, a última mais por seu "espírito" que nos textos fundamentais, que não nascemos livres
nem não livres, mas criamos e estabelecemos nossa liberdade na e pela instituição da
república." (HELLER, Agnes e FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-Moderna. op.cit. p.
138).

[11] ARENDT, Hannah. A Condição Humana.  8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras,
1998.p. 189.

[12] ARENDT, Hannah. A Condição Humana. op. cit. p. 256.

[13] ARENDT, Hannah. A Condição Humana. op. cit. p. 256.

[14] Segundo Lev Semyonovitch Vigotski, o mecanismo de mudança individual ao longo do
desenvolvimento da vida tem sua raiz na sociedade e na cultura. Seus trabalhos objetivaram
comprovar que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente
transmitidas. A fala humana é, de longe, o comportamento de uso de signos mais importante ao
longo do desenvolvimento da criança. Através da fala, a criança supera as limitações imediatas
de seu ambiente. Ela se prepara para a atividade futura; planeja, ordena e controla o próprio
comportamento e o dos outros. A fala uma vez internalizada torna-se uma parte profunda e
constante dos processos psicológicos superiores, estando as relações reais entre os indivíduos na
base destas funções. Embora o trabalho dos homens e das mulheres no sentido de melhorar o
seu mundo esteja vinculado às condições materiais de sua época, é também afetado pela
capacidade humana de aprender com o passado, imaginar e planejar o futuro. Um indivíduo tem
a capacidade de expressar e compartilhar com os outros membros de seu grupo social o
entendimento que ele tem da experiência comum ao grupo.(VIGOTSKI, Lev Semyonovitch. A
Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 1998).

 

[15] "A faculdade de prometer adquire grande importância na reflexão política de Arendt na
medida em que a promessa é um correlato da adesão consentida e coletiva a um determinado
conjunto de instituições políticas, funcionando como o contrapeso da própria liberdade humana
em sua radical imprevisibilidade."DUARTE, André. O Pensamento à Sombra da Ruptura:
Política e Filosofia na Reflexão de Hannah Arendt. São Paulo: Paz e Terra S/A. 2000. p.
237.

[16] ARENDT, Hannah. A Condição Humana. op. cit. p. 207.

[17] "Portanto, uma lei é algo que liga os homens entre si e se realiza não através de um ato de
força ou de um ditado, mas sim através de um arranjo ou um acordo mútuo. O fazer da lei,
essa ligação duradoura que se segue à guerra violenta, é ele mesmo totalmente ligado à
conversa e à réplica daí a algo que, tanto na opinião dos gregos como na dos romanos, estava
no centro de tudo que é político." (ARENDT, Hannah. Da Revolução. op. cit. p. 112).

[18] "A questão no que concerne a estas regras não é que eu me submeto a elas
voluntariamente, ou que reconheço teoricamente a sua validade, mas a de que, na prática, não
posso entrar no jogo a não ser que as obedeça; meu motivo para aceitá-las é meu desejo de
jogar e, posto que os homens existem apenas no plural, meu desejo de jogar é idêntico a meu
desejo de viver. Todo homem nasce em uma comunidade dotada de leis preexistentes às quais
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"obedece", em primeiro lugar, porque não há outra maneira de ele entrar no grande jogo do
mundo. Posso desejar mudar as regras do jogo, como fazem os revolucionários, ou abrir uma
exceção em meu nome, como fazem os criminosos; mas negá-las em princípio não implica a
mera "desobediência", mas a recusa em entrar para a comunidade humana. O dilema ordinário,
ou a lei é absolutamente válida e, portanto, sua legitimidade depende de um legislador imortal e
divino, ou a lei é simplesmente uma ordem, e nada há por trás dela senão o monopólio da
violência, é uma ilusão. Todas as leis são mais diretivas do que imperativas. Elas dirigem o
relacionamento humano como as regras que dirigem o jogo. E a garantia decisiva de sua
validade está contida na velha máxima romana: Pacta sunt servanda."(ARENDT, Hannah. Da
Revolução. op. cit. p. 74-75.

[19] "Com a vitória do aspecto da dominação no pensamento político e na realidade política,
com a dicotomia da coletividade política em dominadores e dominados, ordenadores e
obedecedores, perdeu-se o verdadeiro âmbito político - quer dizer, aquele âmbito no qual os
homens podiam conhecer-se como plurais. Para Hannah ARendt, um importante anseio é pô-lo a
descoberto, trazê-lo à consciência de novo e com isso introduzi-lo no debate político de
hoje."(LUDZ, Úrsula. Planos de Hannah Arendt para uma Introdução à Política. In:
ARENDT, Hannah. O que é Política? op. cit.  p. 171).

[20] ARENDT, Hannah.  A Condição Humana. op. cit.  p. 59.

[21] ARENDT, Hannah.  A Condição Humana. op. cit. p. 61.

[22] "Não só a vontade pode ser considerada como o correspondente mental da ação que
realiza nossa singularidade (principium individuationis), como está necessariamente atrelada à
noção de responsabilidade, tanto por meio da capacidade de prometer, quanto pela noção
arendtiana de Amor Mundi." (ASSY, Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt:
por um êthos da singularidade (aecceitas) e da ação. In: Transpondo o Abismo - Hannah
Arendt entre a Filosofia e a Política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 34).

[23] "Ao contrário da atividade de pensar, a vontade, ao se tornar o correspondente mental da
ação, ou "o órgão mental da liberdade", adquire uma dimensão ética positiva, com pelo menos
duas implicações cruciais, quais sejam, tanto na constituição de nossa identidade específica, de
quem somos, quanto em relação à capacidade de prometer e à responsabilidade, ambas dotadas
de substrato ético." (ASSY, Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt: por um
êthos da singularidade (aecceitas) e da ação. op. cit. p. 48).

[24] ASSY, Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt: por um êthos da
singularidade (aecceitas) e da ação. op. cit. p. 51.

[25] "A fenomelogia arendtiana de ser-do-mundo e não meramente estar-no-mundo visa a uma
nova simbologia cultural que leve em conta também uma forma pública de vida. De modo que,
ao final, uma parcela considerável da nossa satisfação seria fruto do compromisso com a
comunidade na qual vivemos, por meio do reconhecimento da superioridade do cuidado com o
mundo e com o bem-estar coletivo sob os caprichos e interesses individuais."(ASSY, Bethânia.
Faces privadas em espaços públicos. Por uma ética da responsabilidade. In
Responsabilidade e Julgamento. São Paulo: Cia das Letras, 2003. p 45).

[26] ARENDT, Hannah. Pensamento e considerações morais. In: Responsabilidade e
Julgamento. São Paulo: Cia das Letras, 2004. p. 249.

[27] ARENDT, Hannah. Pensamento e considerações morais. In: Responsabilidade e
Julgamento. op. cit. p. 250.

[28] "Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a
sua própria essência - ela não é apenas sem sentido; ela não é totalmente viva. Homens que
não pensam são como sonâmbulos. Para o ego pensante e para sua experiência, a consciência
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moral que deixa o homem cheio de embaraços é um efeito colateral acessório. Não importa em
que séries de pensamentos o ego pensante se engaje; para o eu que nós todos somos, importa
cuidar de não fazer nada que torne impossível para os dois-em-um serem amigos e viverem em
harmonia. Seu critério de ação não será o das regras usuais, reconhecidas pelas multidões e
acordadas pela sociedade, mas a possibilidade de eu viver ou não em paz comigo mesmo
quando chegar a hora de pensar sobre meus atos e palavras. A consciência moral é a
antecipação do sujeito que aguarda quando eu voltar para casa." (ARENDT, Hannat. A Vida do
Espírito. 4 ª ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. p. 143- 144).

[29] "O que se apresenta doravante é a difícil tarefa de conferir sentido e durabilidade a um
mundo sem absolutos, reconciliar pensamento e realidade sem o recurso à totalidade. Dito de
outro modo, a ruptura do fio da tradição nos lança em direção ao mundo como em direção à
opacidade da simples existência, ao mero estar aí sem sentido das coisas. Tal movimento nos
remete então àquele momento originário da filosofia e da metafísica, em que a relação entre as
palavras e as coisas não podia ser tomada como algo presumível, mas algo que é sempre
problemático. A tarefa de reconciliar pensamento e realidade é agora permanente; e, para
Hannah Arendt, está no próprio pensamento a capacidade de reconciliar, através da
compreensão. Também ela pensa na possibilidade de um novo começo." (CORREIA, Adriano.
Transpondo o Abismo - Hannah Arendt Entre a Filosofia e a Política. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2002. p. 3-4).

[30] "A questão que se coloca é a de como estabelecer - num contexto em que não podemos
pressupor o homem como um animal político, no sentido clássico, nem dar como assentados os
tradicionais princípios que eram também os fundamentos da moralidade - os necessários
espaços públicos nos quais os homens não apenas exerçam em comum a soberania, vivam a
cidadania, mas também preservem um espaço de visibilidade em que a grandeza fugaz de sua
frágil existência possa aparecer." (CORREIA, Adriano. Transpondo o Abismo - Hannah Arendt
Entre a Filosofia e a Política. op. cit. p. 3).

[31] "No centro das considerações morais da conduta humana está o eu; no centro das
considerações políticas da conduta está o mundo. Se despirmos os imperativos morais de suas
conotações e origens religiosas, resta-nos a proposição socrática - é melhor sofrer o mal do que
fazer o mal - e sua estranha fundamentação: pois é melhor para  mim estar em desavença com
o mundo inteiro do que, sendo um só, estar em desavença comigo mesmo. Seja qual for a
interpretação que possamos dar a essa invocação do axioma da não-contradição em questões
morais, como se um e o mesmo imperativo - não contradirás a ti mesmo - fosse axiomático para
a lógica e para a ética (o que, aliás, é ainda o principal argumento de Kant para o Imperativo
Categórico), uma coisa parece clara: a pressuposição é que não só vivo junto com outros, mas
também com o meu eu, e que esse viver junto, por assim dizer, tem precedência sobre todos os
outros." (ARENDT, Hannah. Responsabilidade Coletiva. In: Responsabilidade e
Julgamento. op. cit. p. 220).

[32] Arendt não é Levinas, para quem a responsabilidade pelo outro enraíza-se no encontro do
rosto do outro, necessariamente então no singular, sendo uma responsabilidade ética. A
responsabilidade arendtiana é responsabilidade pelo mundo, é uma responsabilidade política que
reclama um combate por direitos iguais para todos. Há pois um cuidar dos outros no plural,
próximos ou afastados, que encontramos ou que ficarão para sempre sem rosto,
responsabilidade para com aqueles que vivem mas também para com aqueles que hão de viver.
A responsabilidade pelo mundo é sempre responsabilidade pelo seu futuro."(VALLÉE, Catherine.
Hannah Arendt Sócrates e a questão do totalitarismo. Lisboa: Instituto Piaget, 2003. p.
26).

[33] "O único valor absoluto é a possibilidade humana de dar, em relação a si, prioridade ao
outro. Não creio que haja uma humanidade que possa recusar este ideal, mesmo que se deva
declará-lo ideal de santidade." (LÉVINAS, Emmanuel. Entre Nós. Trad. Pergentino Sefano
Pivatto et alli. Petrópolis: Vozes, 2005.  p. 150).
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[34] "A alteridade de outrem é a ponta extrema do "tu não matarás" e, em mim, temor por tudo
o que meu existir, apesar da inocência de suas intenções, corre o risco de cometer como
violência e usurpação. Risco de ocupar - desde o Da do meu Dasein - lugar do outro e, assim,
no concreto, de exilá-lo, de jogá-lo na condição miserável de um "terceiro" ou "quarto" mundo,
de levá-lo à morte. Assim viria às claras, neste temor pelo outro homem, uma responsabilidade
ilimitada, aquela que jamais se quita. (...) Responsabilidade que guarda, sem dúvida, o segredo
da socialidade - cuja gratuidade total - mesmo que pareça vã - se chama amor do próximo - isto
é, a própria possibilidade da unicidade do único (para além de sua particularidade de indivíduo
nem gênero). Amor sem concupiscência, mas tão irrefutável como a morte." (LÉVINAS,
Emmanuel. Entre Nós. op. cit.  p. 218).

[35] ARENDT, Hannah. Crises na República. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva S.A. 1999. p. 198.

[36] "Nesta direção eu vejo a possibilidade de se formar um novo conceito de estado. Um
estado-conselho deste tipo, para o qual o princípio de soberania fosse totalmente discrepante,
seria admiravelmente ajustado às mais diversas espécies de federações, especialmente porque
nele o poder seria constituído horizontalmente e não verticalmente. Mas se você me perguntar
que probabilidade existe de ele ser realizado, então devo dizer: muito pouca, se tanto. E ainda,
quem sabe, apesar de tudo, no encalço da próxima revolução."(ARENDT, Hannah. Crises da
República. op. cit.  p. 201).

[37] "Essa foi a única revolução socialista que o mundo conheceu. O socialismo, a democracia, a
liberdade e o liberalismo estavam todos atrelados entre si e evidenciados por meio de conselhos.
A revolução era um movimento popular, todos estavam nas ruas. Além disso, as prisões foram
abertas, todos os assassinos e ladrões, libertados. Durante dez dias de liberdade, não houve um
único crime em toda a Hungria. Podíamos deixar os pertences nas ruas e eles estariam no
mesmo lugar no dia seguinte. Ninguém foi ferido, nenhum apartamento foi roubado. Quem
caminhasse durante a noite poderia se sentir totalmente seguro. As pessoas agiram muito acima
de suas próprias capacidades morais. Acredito que isso aconteça em todas as revoluções. Mas
todas as revoluções são superadas. As situações retornam à normalidade. Os conselhos de
trabalhadores se diluíram... A propriedade particular e o capital estrangeiro terminaram
substituindo a autogestão dos trabalhadores...As pessoas se tornaram cada vez menos
interessados em política...Agora lembro de uma formulação semelhante de Marcel Proust, que
afirma que todo paraíso é um paraíso perdido. Depois de 1956, compreendi que toda utopia é
uma utopia do passado. É claro que esse ano permanece em nossas mentes como uma utopia,
um modelo. Utopia do passado, não utopia do futuro. É impossível manter o mesmo nível de
sacrifício moral, intelectual e de altruísmo. Pouco a pouco, as pessoas cansam de ir
constantemente a encontros para debater por horas e horas. Preferem permanecer em suas
casas, lendo livros, fazendo amor, assistindo à televisão, brincando com os filhos, etc. Após um
tempo, mesmo que as pessoas tenham satisfação com tais movimentos, elas se tornam fartas.
Começam a acreditar que não é mais necessário participar e passam a delegar poder a um
grupo de pessoas que se interesse por política e se disponha a fazer o trabalho por elas. Dessa
forma, uma nova vanguarda de políticos nasce e assume as responsabilidades da
maioria."(HELLER, Agnes. Agnes Heller, entrevistada por Francisco Ortega. Rio de Janeiro:
UERJ, 2002. p 30-31).

[38] "Para além das controvérsias que marcam a análise arendtiana dos conselhos, o aspecto
que melhor a caracteriza é o de que eles funcionam como pequenas ilhas de liberdade na
modernidade e no presente contemporâneo. Enquanto tais, eles são as próprias bases da
fundação de uma forma de governo, a verdadeira república, e da própria transformação possível
do Estado, a partir do fortalecimento dos princípios federativo e participativo."(DUARTE, André.
O pensamento à Sombra da Ruptura: Política e Filosofia na Reflexão de Hannah Arendt. op.
cit. p. 310).

[39] "A interioridade em termos agostinianos do tornar-se uma questão para si próprio (Quaestio
mihi factus sum) alcança em Arendt uma dimensão de Amor mundi, de exterioridade, por meio
de quem somos e de como agimos no domínio das aparências, da esfera pública."(ASSY,
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Bethânia. A atividade da vontade em Hannah Arendt: por um êthos da singularidade
(aecceitas) e da ação.  op. cit. p. 48.)

[40] ARENDT, Hannah. O que é Política?  p. 38.
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O VOTO DO PRESO PROVISÓRIO E A URNA ELETRÔNICA: O EXERCÍCIO DOS
DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS E PASSIVOS EM DIREÇÃO À REPRESENTAÇÃO
POLÍTICA DEMOCRÁTICA SOB A ÓTICA DO AFETADO EM REGIME ESPECIAL

THE VOTE BY PROVISIONAL ARREST AND ELETRONIC BALLOT BOX: THE EXERCISE OF ACTIVE
AND PASSIVE POLITIC RIGHTS AT THE DEMOCRATIC POLITICAL REPRESENTATION IN THE

PERSPECTIVE BY THE AFFECTED UNDER SPECIAL ARRENGIMENT

Abraão Soares Dos Santos
Renata Soares Machado Guimarães De Abreu

RESUMO
A cidadania não se esgota no exercício do voto, mas na possibilidade de participação do afetado
em todas as esferas de tomada de decisões nas quais seus direitos e deveres são objeto de
discussão e deliberação. Desse modo, tem-se que o ordenamento jurídico brasileiro garante o
direito de voto e de ser votado ao preso provisório. No entanto, o que se faltava era a
operacionalização desse direito. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ao expedir a
Resolução nº 23.219/2010, trouxe ao debate questões como a segurança na efetivação do
cadastramento eleitoral, da propaganda eleitoral nos estabelecimentos prisionais e de internação
de adolescentes e formas de evitar os abusos dessas prerrogativas por parte das organizações
criminosas. Por sua vez, a inserção da urna eletrônica nesse ambiente serve para legitimar cada
vez mais sua utilização no sistema eleitoral brasileiro, apesar de incrementar o risco de sua
vulnerabilidade.
PALAVRAS-CHAVES: VOTO; PRESO PROVISÓRIO; SOBERANIA POPULAR; URNA ELETRÔNICA

ABSTRACT
Citzenship is not exhausted in the exercise of voting rights, but in the possibility of participation
of affected in all spheres of decision-making in which their rights and duties are object of
discussion and deliberation. Thus, Brazilian legal system guarantees the right to vote and be
voted for the provisional arrest. However, what was missing was the operacionalization of this
right. Accordingly, Superior Electoral Tribunal, when expedited the Resolution n. 23.219/2010,
brougth to debate issues such as security identifiable electoral registration of electoral
propaganda in prisions and internment establishments of adolescents and way to prevent abuses
of those prerrogatives by criminal organizations. In turn, the insertion of eletornic ballot box
inside this evironment is able to legitimize increasingly use in Brazilian electoral system, in spite
of upgrading the risk of its vulnerability.
KEYWORDS: VOTE; PROVISIONAL ARREST; POPULAR SOVEREIGN; ELETRONIC BALLOT Box

 
01- INTRODUÇÃO
 
                        A democracia representativa não se confunde - e muito menos se esgota - na representação
parlamentar,[1] tendo em vista que aquela significa a tomada de decisões políticas, mediante deliberações
coletivas, que vinculam todos os membros da comunidade por pessoas que foram confiadas (fiduciárias)
para essa finalidade. Por outro lado, essa confiança tem de ser confirmada não apenas a cada eleição por
seus eleitores, mas a cada momento de atuação, na qualidade de representante perante os interesses gerais
da nação (vínculo sociológico, construção permanente e identidade nacional).
 
                        É indubitável que a busca de um modelo de democracia pluralista passa pelos componentes
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normativos da vontade comum dos afetados e não pode ser reduzida aos mecanismos institucionais para o
preenchimento dessas expectativas normativas mínimas (legitimität). A existência de uma nação em que
não se possa fechar a identidade do sujeito constitucional é muito mais que um plebiscito todos os dias.
Assim, a convivência difícil e tensa dos sujeitos que, mesmo diferentes, devem ser tratados com igual
respeito e consideração, viabiliza um consenso público entre as dimensões da invenção e da participação.
Outrossim, também viabiliza uma identidade constitucional efetiva, porque aberta a novas implementações
de complexidades. Os iguais não têm que eliminar, subjugar ou exorcizar os diferentes, mas conviver e
aprender com eles.
 

            Nessa perspectiva, o excesso de esquecimento compartilhado leva à perda da eficácia na
narrativa contingencial, ao esvaziamento do imaginário nacional e, eventualmente, ao enfraquecimento ou,
mesmo, à crise da identidade. Nessa hipótese, coloca-se como exigência a reformulação procedimental
desse imaginário coletivo de forma a redefinir a memória de acordo com a vontade dos afetados. Assim,
atualmente, políticas públicas buscam a efetiva reinserção do egresso no convívio social cotidiano.     
 
                        Cada geração busca escrever um capítulo da história institucional com sua identidade
própria,[2] na permanente busca de liberdade e a igualdade. No contexto da responsabilidade de uma
comunidade de princípios, tem-se que tais postulados originam-se do fato de que não se pode mais
conceber fundamentos absolutos na solução de qualquer controvérsia e de que não se tem mais uma
síntese dialética das tensões permanentes. Outrossim, não se pode entender o público sem o privado
(self/other), pois o “eu”, por si só, nada pode alcançar, falta a imagem dele mesmo. É preciso estabelecer
a alienação do “eu” com o “outro”. Dessa maneira, a identidade constitucional passa a ser a possibilidade
da diferença. Por sua vez, os imperativos ligados aos direitos fundamentais, como os religiosos e os
étnicos, não podem, por si sós, fundamentar tal identidade, pela possibilidade de manipulação de conceitos
irracionais.     
 
                        De outro modo, a identidade do sujeito constitucional não pode resumir-se apenas a seus
concorrentes (relação “amigo-inimigo”, “nós-eles” de Carl Schmitt), mas deve conter as gramáticas de
práticas sociais cotidianas. Não há, portanto, como conceber a Constituição como mera “folha de papel”,
mas sim como vida orgânica, mudando-se o enfoque ultrapassado segundo o qual o sujeito constitucional é
apenas o poder constituinte.

 
            Assim, a necessidade contínua de construção e reconstrução do sujeito constitucional numa

ordem jurídica bem ordenada implica revisitar a relação senhor/escravo de um conteúdo que desloque a
pretensão inicial, de forma que o próprio senhor passa a ser escravo do escravo. Nesse sentido, Michel
Rosenfeld, trabalha os conceitos psicanalíticos enquanto função de trazer à tona o sujeito. O objetivo é
entrelaçar a metáfora, a metonímia e a negação como instrumental interpretativo da dicotomia real-ideal
[3]bem como a vertente lacaniana dos instrumentos psicanalíticos da metáfora, da metonímia e da
negação utilizados na reconstrução do discurso constitucional:
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[...] A negação, a metáfora e a metonímia combinam-se para selecionar, descartar e
organizar os elementos pertinentes com vistas a produzir um discurso constitucional no e
pelo qual o sujeito constitucional possa fundar a sua identidade. A negação é crucial na
medida em que o sujeito constitucional só pode emergir como um “eu” distinto mediante a
exclusão e da renúncia. A metáfora, ou condensação, de outro lado, que atua mediante o
procedimento de se destacar as semelhanças em detrimento das diferenças, exerce um papel
unificador chave ao produzir identidades parciais em torno das quais a identidade
constitucional possa transitar. A metonímia, ou deslocamento, finalmente, com a sua ênfase
na contiguidade e no contexto, é essencial para evitar que o sujeito constitucional se fixe em
identidades que permaneçam tão condensadas e abstratas ao ponto de aplainar as diferenças
que devem ser levadas em conta se a identidade constitucional deve verdadeiramente
envolver tanto o “eu” quanto o outro. Um quadro preciso de como o discurso constitucional
pode moldar a identidade do sujeito constitucional por meio do trabalho com a negação, a
metáfora e a metonímia, depende de uma avaliação adequada da interação entre as três. É
por intermédio dessa interação que o discurso constitucional adquire um sentido
determinado. Mas antes de examinarmos como a negação, a metáfora e a metonímia
interagem é necessário examinarmos cada uma delas individualmente para melhor
apreendermos os seus respectivos papeis na conformação do discurso constitucional.[4]

 
            A metáfora, enquanto condensação, é ponto de contato que possui uma função

perigosamente unificadora que pode até mesmo criar um sentimento coletivo de marginalização da
população carcerária com escória; a metonímia é o deslocamento necessário para evitar essa condensação;
e a negação, o repúdio veemente ao passado (excessos da Revolução Francesa) no qual o preso era objeto
e não sujeito de direitos. Logo, não se pode conceber metáfora sem metonímia, e vice-versa. Assevera-se
ainda que o compromisso interno com o constitucionalismo democrático traduz-se na reconstrução e
desconstrução cotidiana, não apenas como meros contrários. Assim, não se pensa em igualdade sem a
diferença e que a cada inclusão surgem novas exclusões. A metáfora tem que ser formal, ao ponto que, se
for substantivada, acaba por aniquilar com a metonímia. Fixadas tais premissas, observa-se que o
instigante na ciência do direito moderno é poder trabalhar essa complexidade de difícil generalização,
principalmente quando se tratar de exercício de direitos políticos fundamentais.
 
                        Por sua vez, não se pode deixar de tocar em outro ponto que enseja ser fulcral neste estudo:
o conceito de representação política retomado desde a tradição clássica. Na perspectiva do Estado
Democrático de Direito, a busca incessante da diferenciação do poder político em sua forma comunicativa
deve levantar a prática de seus cidadãos, mesmo que provisoriamente privados de liberdade, para uma
soberania popular diferenciada do tradicional reclame coletivo ou da presença física de cidadãos ou de seus
representantes reunidos. Nesse sentido, Chantal Mouffe, ao constatar que a teoria política praticada na
atualidade não é capaz de conceber uma forma política democrática que se adeque à lógica da
globalização, passa a trabalhar conceitos resgatados de alguns pensadores liberais e, até mesmo, do Estado
Social[5]. Assim, ao enfrentar a sofisticada reflexão de Carl Schmitt sobre a questão da identidade política
como fundamental à tentativa de construção de identidades para os cidadãos, Mouffe defende a
democracia radical, no âmbito da representação, como forma de preenchimento das expectativas de
mediação:
 

[...] Schmitt tem razão ao sublinhar as deficiências do individualismo liberal em relação ao
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político. Muitos dos problemas hoje defrontados pelas democracias liberais têm origem no
fato de a política ter sido reduzida a uma atividade instrumental, à realização egoísta dos
interesses privados. A limitação da democracia a um mero conjunto de procedimentos
neutros, a transformação dos cidadãos em consumidores políticos e a insistência liberal
numa suposta ‘neutralidade’ do Estado esvaziaram a política de toda a substância. Foi
reduzida à economia despida de todas as componentes éticas. [6]

 
                        Essa busca da cidadania democrática da comunidade política, critica a tradição
constitucionalista tributária de Schmitt, que tem, na igualdade humana universalmente estabelecida, a
prática da exclusão daqueles que não pertencem ao Estado como uma comunidade de valores
compartilhados (identidade) ou pessoas de menor dignidade, como poderiam ser os presos. Para Schmitt, a
representação democrática é concebida na identidade política entre governantes e governados. Ou seja, o
líder (Führer) é a encarnação do próprio povo, por isso inexiste mediação institucional com agregadora
dos diversos extratos sociais.
 
                        Ao passo que a tradição liberal nega a democracia e a democracia nega o liberalismo,
enseja Schmitt a tentativa da realização completa da lógica da identidade da lei com a vontade popular.
Desse modo, acusa o autor que a mediação transforma-se no “câncer” da democracia. Nota-se que, pela
definição schmitiana, homogeneidade “democrática” somente é passível de ser alcançada numa verdadeira
“ditadura”. Tanto assim que, no decorrer do processo histórico, demonstrou-se que essa dita contradição
cancerígena da mediação ou representação heterogênea, na verdade, é a sua força revigorante. A tensão
gerada pelas profundas crises, na verdade, vivifica os momentos de democracia plural.
 

            Nesse sentido, ao ser enfrentada por Habermas, no terceiro capítulo da obra Faktizität und
Geltung, a temática da soberania popular debate essas tradições políticas do Estado Liberal e do Estado
Social, concluindo que essas desvincularam os direitos humanos da soberania popular, mesmo que de
forma inversa. Agora, sob a égide do Estado Democrático de Direito, busca-se a interpenetração de ambos
os conceitos como equidistantes e não mais opostos
 
                        Ao permanecer encarnado na idéia de povo[7] , a tensão entre a soberania popular e os
direitos humanos deve satisfazer, reciprocamente, a exigência da institucionalização jurídica de uma
prática cidadã do uso das liberdades públicas, bem como a não redução do exercício da soberania popular
a um valor instrumental para a formação da vontade democrática.
 
                        O modo de exercício da autonomia política não é assegurado pela forma gramatical das leis
gerais e abstratas, mas, essencialmente, por intermédio da forma comunicativa dos processos discursivos
de formação legítima da opinião e da vontade. Ainda tendo em vista a autonomia privada dos cidadãos, o
sistema dos direitos não pode ser reduzido nem a uma leitura moral dos direitos humanos, como a mera
previsão do voto do preso provisório, nem a uma leitura meramente ética da soberania popular, que
considera o que os iguais (não encarcerados) acham que é bom para eles e para os demais.
 
                        Por outro lado, na dimensão do exercício do poder, após criticar as concepções formalísticas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6852



de representação (simbólica e descritiva) nas tradições políticas de outrora, por considerá-las como
insuficientes para explicar o que os representantes fazem durante o mandato, Pitkin postula uma
concepção material ou substancial da representação[8]. Busca ela resgatar a representação como uma
atividade que considera tanto “o que o representante faz” (vertreten) quanto “o que o representante é”
(darstellen):
 

Se buscarmos ir além da representação formal para seu conteúdo substantivo, dois sentidos
de exigências estão abertos a nós. Podemos perguntar-nos: O que um representante faz ? O
que constitui a atividade da representação? Ou podemos perguntar-nos: O que um
representante é ? Como ele deve ser para nos representar ? A distinção pode ser expressa
contrastando as duas palavras alemãs: vertreten, para agir para outros, e darstellen, para
estar para outros. Estes dois sentidos ou questões sobre representação são freqüentemente
intercalados, mas suas implicações e conseqüências são muito diferentes; é melhor
considerá-los assim separados.[9]

 
                        Esse resgate se faz importante para demonstrar que, por mais fluida que seja a
representação no Estado Democrático de Direito, tem ela ainda a função de indicar a arena do debate
público, que não pode ser privatizada como tem sido até então, ao ponto de deixar o preso provisório sem
votar e, ao mesmo tempo, ver cancelado seu título de eleitor por não comparecimento às urnas. Por isso
faz-se necessário reativar a discussão em torno de seu voto como mecanismo público demonstração da
vontade legítima de mediação popular na democracia representativa.
 
02- ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO PRESO PROVISÓRIO: DIREITOS POLÍTICOS
ATIVOS E PASSIVOS E EVENTUAL CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL SUPERVENIENTE

 
A condição jurídica do preso definitivo está sacramentada na legislação constitucional e

infraconstitucional, ao passo que além da execução da pena imposta na sentença penal condenatória
irrecorrível, efetiva-se, de forma automática, a suspensão de seus direitos políticos enquanto durarem os
efeitos da condenação.

 
Por outro lado, a questão do voto do preso provisório no Brasil, cuja implementação foi

trazida à tona com a edição da Resolução TSE nº 23.219, de 03 de março de 2010, de relatoria do Ministro
Arnaldo Versiani, não é novidade alguma no ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque a Constituição
da República de 1988, seu art. 5º, inciso LIV, garante que ninguém poderá ser privado de seus direitos sem
o devido processo legal (due processo of law). No mesmo sentido, o art. 5º, inciso LVII, estabelece como
direito fundamental a presunção de inocência, de modo que, ninguém poderá ser considerado culpado e,
portanto, ter seus direitos políticos suspensos (art. 15, inciso III), sem a existência de uma sentença penal
condenatória irrecorrível em seu desfavor, conforme salienta a doutrina constitucionalmente orientada, in
verbis:

 
O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos positivos, de
votar e ser votado. A pertinência desses direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige
em cidadão. Sua privação ou a restrição do seu exercício configura exceção àquele
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princípio. Por conseguinte, a interpretação das normas constitucionais ou complementares
relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve
dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as regras de
privação e restrição hão de entender-se nos limites mais estreitos de sua expressão
verbal, segundo boas regras de hermenêutica.[10]
 
Entretanto, o que se observa é que tal assunto permaneceu por muito tempo oculto ao

processo democrático brasileiro, na medida em que o Estado vinha se furtando de sua obrigação de
garantir, no mínimo, o direito político ativo àqueles que se encontravam encarcerados por prisão em
flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva, prisão em virtude de pronúncia, sentença ou acórdão,
isso antes da existência de condenação criminal sem o devido trânsito em julgado. Acrescenta-se, ainda, a
esse rol a prisão preventiva para fins de extradição de brasileiro naturalizado por crime comum praticado
no exterior antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes (art.
82, do Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815-80 e art. 5º, inciso LI, da Constituição da República). Por
consequência, essa massa de cerca de cento e oitenta mil presos provisórios existente no Brasil
hodiernamente, acabava tendo seu título eleitoral cancelado por falta de comparecimento ao local de
votação ou oferecimento de justificativa de ausência por mais de três vezes (art. 7º, § 3º e art. 71, inciso V,
todos do Código Eleitoral). Ou seja, eram penalizados, no âmbito dos direitos políticos, por omissão do
próprio Estado que não viabilizava meios de acesso ao voto.

 
Todo brasileiro pode ascender à condição de cidadão ativo, isto é, de eleitor. Para isso, é
necessário que não esteja como conscrito, realizando o serviço militar obrigatório, não
esteja privado, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos e tenha, no mínimo
dezesseis anos de idade.[11]
 
Nota-se que o preso provisório não se enquadra em nenhuma das categorias acima

mencionadas, motivo pelo qual deve ser-lhe garantido o direito fundamental de votar e ser votado. Por sua
vez, para se ter uma ideia da proporção do problema, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no ano de
2008, apenas onze Estados brasileiros viabilizaram o voto do preso provisório e, em 2002, apenas quatro
instalaram sessões eleitorais nos presídios. Os demais, simplesmente, ignoraram o preceito de ordem
constitucional.

 
O que a mencionada Resolução fez foi reavivar a problemática, atribuindo aos Juízes

Eleitorais, sob a coordenação dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, a criação de sessões
eleitorais especiais em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes, em sintonia com
os órgãos de segurança pública do cada Estado da Federação, a fim de que os afetados tenham assegurado
o direito de voto, incluindo acesso à propaganda eleitoral.

 
Estabelecido esse contexto, muitas são as vozes contrárias à implementação do sufrágio

ao preso provisório, fundadas em argumentos como o comprometimento da segurança pública[12] para se
levar o detento para votar, a dificuldade de cadastramento dessa população carcerária pela Justiça Eleitoral
e ainda fulcrando-se na possibilidade de vícios na propaganda eleitoral dentro dos estabelecimentos
prisionais e de internação.
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Entretanto, todos esses argumentos não se sustentam quando se considera que se está a

tratar de um preceito constitucional, mais especificamente, de uma obrigação a todos imposta por uma
norma constitucional de eficácia plena (art. 14, § 1º, inciso I e do da Constituição da República).

 
Primeiramente, no que tange à segurança é muito mais fácil e menos dispendiosa a

instalação de sessões eleitorais dentro do estabelecimento prisional, colocando como mesários seus
próprios funcionários. Isso evitaria o deslocamento dos detentos no dia da eleição, em que todo o
contingente policial já fica empenhado na realização da segurança do pleito. Ademais, não se pode perder
de vista que cada um poderia ser eleitor de uma sessão diversa.

 
Já a questão do cadastramento eleitoral, cediço que se trata de procedimento de praxe da

Justiça Eleitoral, e, no caso em cotejo, tornar-se-ia somente mais específico, por atingir também a
população carcerária. E mais, muitos daqueles presos não possuem sequer certidão de nascimento, tendo,
muitas vezes, como única documentação, a carta de guia expedida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais,
constando suas características físicas e sua alcunha. Dessa forma, a confecção do título de eleitor e
documento de identificação com foto para esse detento representará muito mais do que a garantia do
desempenho de seu papel de eleitor, mas sua inclusão como participante do processo democrático do País,
mesmo que em situação especial.

 
Por sua vez, o argumento que mais parece enriquece a posição dos correligionários da

corrente contrária ao voto do preso provisório é fundado na questão da propaganda no interior dos
presídios. Primeiramente, alega-se a falta de acesso dos detentos à propaganda, o que não lhes permitiria a
formação de um juízo de valor acerca dos candidatos, partidos e coligações.

 
Ora, a população não encarcerada tem acesso à propaganda política basicamente por

meio de rádio e televisão, comícios, materiais impressos e internet. Dentro dos estabelecimentos prisionais
não haveria nada de muito diferente, já que, na maioria deles, é permitido o acesso a rádio e televisão,
podendo-se haver a complementação da propaganda com o comparecimento dos candidatos dentro dos
estabelecimentos, em visitas previamente agendadas e coordenadas. Ademais, a própria família, que
regularmente visita o preso, poderia servir de meio de comunicação com o mundo externo. Vale lembrar,
inclusive, que além da fixação da lista de candidatos nos estabelecimentos penais, a estada, em seu
interior, de futuros agentes políticos possibilitará a implementação de políticas de melhoria da situação
carcerária no Brasil, hoje tratada como escória da sociedade.
 

A nova postura do judiciário brasileiro perante as garantias dos presos fez merecer
destaque a questão do uso de algemas no momento do alistamento e da votação, uma vez que sua
utilização foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, o que gerou a Súmula Vinculante nº 11. Esse
enunciado restringiu sua utilização ao momento da prisão, ou às hipóteses em que haja iminente perigo ao
agente ou a terceiros, fundado receio de fuga ou ainda de uma reação violenta[13]. Tais vedações devem
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ser observadas quando do alistamento e da votação ainda com mais parcimônia, pois, nesses momentos,
não se está diante de situações de resistência a um mandamento estatal, lembrando-se ser necessária
sempre a escolta policial.

 
                        Outrossim, em relação a eventual fato do preso provisório vir a ser candidato a um cargo
público, nada se ouve sobre o assunto, haja vista que poderia soar um tanto estranho o exercício dos
direitos políticos passivos pelo afetado. O fato a analisar não é a questão moral perante a sociedade e sim
a possibilidade advinda da Constituição, que adotou, predominantemente, a democracia representativa em
seu art. 1º, § único, de modo a eliminar a possibilidade enganosa de que uma democracia direta seria o
melhor mecanismo de deliberação, conforme já alertavam os fundadores federalistas:
 

[...] uma democracia pura < democracia direta> por ela entendendo como uma sociedade de
um reduzido número de cidadãos, que se reúnem e administram pessoalmente o governo,
não pode evitar os perigos do espírito sectário. [...] Uma república <democracia
representativa>, ou seja, um governo que leva a efeito o sistema de representação, oferece
distintas perspectivas e promete o remédio que buscamos. [...] por uma parte, em que apura
e amplia a opinião pública, passando pelo filtro de um grupo de cidadãos escolhidos, cuja
prudência pode discernir melhor o verdadeiro interesse de seu país, e cujo patriotismo e
amor à justiça não estará disposto a sacrificar ante considerações parciais ou de ordem
temporal. Com este sistema, é muito possível que a voz pública, expressada pelos
representantes do povo, este mais em consonância com o bem público que se pode expressar
o povo em si, convocado com esta finalidade. Por outro lado, o efeito pode ser inverso.
Homens naturalmente revoltosos, com prejuízos locais ou desígnios sinistros, podem
começar por obter os votos do povo por meio de intrigas, da corrupção e por outros meios,
para trair depois seus interesses.[14] 

 
                        Assim, a representação é, por definição, cindida, precária e, por isso, sempre passível de
abusos. Contudo, até agora, nenhuma nação é portadora de um sistema político perfeito. Uma certeza é
inegável: o aprendizado institucional de uma democracia plural não deixa o imaginário coletivo extirpar
conquistas históricas no âmbito da efetivação de direitos fundamentais.
                       
03- A ASSUNÇÃO DE RISCOS E POSSIBILIDADE NA UTILIZAÇÃO DA URNA ELETRÔNICA
NO SUFRÁGIO DO PRESO PROVISÓRIO
 
                        É inegável que o processo de informatização das relações humanas surge com a superação
das formas manuais de pesquisa, armazenamento e trocas de informações entre sujeitos transmissores e
receptores dessas. Na lição de Rover:
 

A informática, vista como o processo de tratamento racional da informação, bem como de
sua transmissão, armazenamento, recuperação e reutilização por meio de máquinas ou
sistemas automáticos, é a grande responsável pela alienação do homem e massificação da
sociedade. Porém, nada impede que esses mesmos meios técnicos sejam expostos à
necessária revolução copernicana de valorização do homem, mesmo que o objeto da técnica
seja completo, no sentido de que alcança o alvo desejado por si mesmo, sem interferência do
homem. O lucro e a funcionalidade devem estar sujeitos à função eco-política, devem se
submeter a princípios e medidas disciplinadoras da comunidade que participa do processo.
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Visto que onde o perigo cresce, cresce também aquilo que salva, a questão da comunicação
pode ser o lugar de solução para esses problemas crucias da sociedade moderna de massas.
Em primeiro lugar a) deve-se partir para uma simplificação do sistema comunicacional,
evitando-se todo e qualquer emperramento burocrático e técnico que apenas impedem uma
melhor compreensão dos caminhos percorridos pela informação, e por conseguinte,
impedem a melhor comunicação; deve-se em seguida entender que b) esse processo de
modificação passa pelo reordenamento da organização do trabalho, tendo como
encaminhamento primordial a descentralização das decisões. Hoje, a transformação do
modo de vida, a preocupação com o bem estar é menos importante que a modificação das
condições de trabalho; também, tem-se que levar em conta que c) o ser humano deve ser o
valor ético preponderante, acima dos interesses técnicos; e por último, d) a organização do
conhecimento deve ser colocada acima de sua produção, o que deve desencadear uma nova
forma de entender e praticar ciência, até então legitimada pelo seu potencial instrumental-
produtivo. Esses objetivos gerais informadores da ação política responsável de uma
sociedade preocupada com seu futuro passam por fins mais específicos e particulares, como
por exemplo, regular as conexões entre computadores; aumentar a transparência da
produção e distribuição das informações; exigir o uso regulado das informações, ou seja,
não permitir que a informação prestada para determinado objetivo seja utilizada para outro
fim; facilitar a publicação de informações e proteger aquelas de caráter privado. São
mediadas de um regime caracteristicamente aberto e que é reflexo de uma sociedade que
também se organiza de forma transparente.[15]

 
                        A discussão sobre a informatização de todas as dimensões da vida humana perpassa
também pela forma de utilização dessas tecnologias, sem descurar da necessidade imperiosa de
controlarem os riscos de seu abuso.
 
                        É nesse contexto que se insere o debate sobre a utilização das urnas eletrônicas no processo
eleitoral brasileiro e, por conseqüência, nos estabelecimentos prisionais e de internação.
 
                        Não é objetivo deste trabalho perquirir acerca de eventuais vulnerabilidades das urnas e a
possibilidade de contaminação de todo um pleito, até mesmo com a utilização remota por telefones
celulares, conforme constatado em recente estudo da Universidade de Princeton sobre as urnas eletrônicas
utilizadas no sistema eleitoral indiano[16]. Na verdade, o que se tem a considerar é a sua utilização em
ambiente diverso do comum e a possibilidade de incrementar ainda mais o risco de eventuais fraudes,
tendo em vista tratar-se de urnas ainda de primeira geração que não possibilitam a conferência da
apuração da votação de forma independente (princípio da independência do software em sistemas
eleitorais). Em outras palavras, as urnas brasileiras possuem software variável inserido externamente
(flash-card), de modo que pode ser alterado a cada nova eleição, o que poderia facilitar sua violação. 
 
                                   A inserção das urnas eletrônicas no sistema prisional poderia servir para reacender o
debate sobre o necessário aperfeiçoamento, não apenas das urnas em si e do sistema informatizado de
votação, mas forma de exercer um controle externo da apuração dos votos. Tal controle poderia ser
realizado até mesmo a posteriori, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro, o controle da
regularidade e legitimidade do processo eleitoral, em sua plenitude (normatização, apuração e
contencioso), está sob a responsabilidade exclusiva da Justiça Eleitoral. Situação diversa ocorre em outros
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países, que inclusive rejeitaram a adoção da urna eletrônica brasileira, uma vez que neles esse exame é
atribuído ao poder legislativo, executivo ou até mesmo órgãos de composição heterogênea[17]. Deve-se
reconhecer que parte dessas reivindicações será implementada a partir das próximas eleições gerais,
conforme estabelece a Lei nº 12.034/2009:

 
Art. 5º - Fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo
eleitor, garantido o total sigilo do voto e observadas as seguintes regras:
§ 1o A máquina de votar exibirá para o eleitor, primeiramente, as telas referentes às eleições
proporcionais; em seguida, as referentes às eleições majoritárias; finalmente, o voto
completo para conferência visual do eleitor e confirmação final do voto.
§ 2o Após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número
único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital.
§ 3o O voto deverá ser depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, em
local previamente lacrado.
§ 4o Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral realizará, em audiência pública, auditoria
independente do software mediante o sorteio de 2% (dois por cento) das urnas eletrônicas de
cada Zona Eleitoral, respeitado o limite mínimo de 3 (três) máquinas por município, que
deverão ter seus votos em papel contados e comparados com os resultados apresentados pelo
respectivo boletim de urna.
§ 5o É permitido o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu
nome ou número de eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão
com a urna eletrônica.

 
                        Desse modo, a utilização do sistema informatizado no ambiente prisional ou de internação,
além de ampliar a participação dos afetados, até então sem acesso concreto ao direito de votar e ser
votado, servirá para legitimar ainda mais a segurança quanto à normalidade e à legitimidade dos pleitos,
com a consequente redução das possibilidades de fraudes eleitorais.
 
04- CONSIDERACÕES FINAIS
 
                        A efetivação do voto do preso provisório, a partir das eleições de 2010, cumpre com o
espírito democrático instaurado há mais de vinte anos pela Constituição da República. Isso implementa
voz à representação complexa e plural dos afetados em regime especial de liberdade, que reclamam por
participação na vida política orgânica da comunidade política.
 
                        Por outro lado, esse momento também deve servir para reflexão sobre as possibilidades de
maior vulnerabilidade do sistema informatizado de normatização, apuração e contencioso historicamente
monopolizado pela justiça eleitoral brasileira. Justifica-se essa permanente preocupação, diante do atual
estágio de desenvolvimento científico e tecnológico - de verdades relativas, utilizadas enquanto plausíveis.
Os sistemas políticos, por suas vezes, são vulneráveis, uns em maior e outros em menor grau. Desse modo,
a ampliação dos locais de utilização das urnas deve ser acompanhada da possibilidade da conferência da
apuração de forma independente.
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Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 64 e 86).
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livre).
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1994, Belo Horizonte, Julho/Dezembro, p. 87-107.
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O VOTO DO PRESO PROVISÓRIO: DILEMAS DA (IN) EFETIVIDADE DA
CONSTITUIÇÃO

THE PROVISIONAL PRISONER S RIGHT TO VOTE: DILEMMAS (IN) EFFECTIVENESS OF THE
CONSTITUTION
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RESUMO

Este artigo aborda o direito ao voto do preso provisório, uma vez que o assunto está sendo de
grande repercussão no país. Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira, uma das
formas mais importantes do cidadão exercer sua cidadania é por meio do voto, sendo inclusive
cláusula pétrea. Nessa perspectiva, este trabalho questiona a negação desse direito ao
encarcerado, procurando mostrar que esse fato se configura como uma outra pena, além da
perda da liberdade. Através da explicitação de argumentos favoráveis e desfavoráveis a esse
exercício da cidadania, pretende-se caracterizar o voto do preso como uma forma de reintegrá-lo
à sociedade na qual está inserido, ressaltando-se que as dificuldades impedientes desse exercício
fundamentam-se somente em questões de ordem prática; porém passíveis de solução. 

PALAVRAS-CHAVES: Democracia. Cidadania. Direito de sufrágio. Voto do Preso Provisório. 

ABSTRACT
ABSTRACT 

This article deals with the provisional prisoner’s right to vote, since this subject has been of
great repercussion in the country. According to the Brazilian Federal Constitution, one of the
ways for a citizen to exercise its citizenship is through voting. Thus, this study challenges the
denial of this right to the convict, aiming to show that this may be construed as another
sentence, besides the loss of freedom. Through the presentation of favourable and unfavourable
arguments to this exercise of citizenship, it is intended to characterize the prisoner’s vote as a
way to reinstate them to the society they are part of, emphasizing that the inhibitory difficulties
for this exercise are based only on practical order issues that are; however susceptible to
solution. 

KEYWORDS: KEY WORDS: Democracy. Citizenship. Right to vote. Provisional prisoner’s vote. 

INTRODUÇÃO

 

 

A teoria jurídica contemporânea superou a visão uníssona do positivismo legalista, pela inserção
de conteúdos mínimos alçados pela matriz dos Direitos Humanos, e procedimentos
legitimadores, a partir da Democracia, em sua dimensão formal e material. Nesse sentido, o
problema do Direito situa-se entre a validade e a facticidade, entre o Direito e a Democracia, na
interdependência entre autonomia pública e autonomia privada, para expor a posição de Jürgen
Habermas, um sociólogo do Direito atual [1]. No entanto, a relação Direito e Democracia
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demonstra-se complexa ante a facticidade plural do mundo da vida, e sua efetivação composta
por múltiplos e, em sua maioria, pequenos estágios de construção no seio de uma proposta
civilizatória ampla. 

É um destes múltiplos e necessários estágios para a construção da Democracia como parte
integrante da legitimação do Direito que o presente artigo se propõe a desenvolver: voto do
preso provisório no Brasil - constitucionalmente reconhecido e deficitariamente implementado. A
Constituição Federal Brasileira reconhece o direito ao voto do preso provisório. A Carta de 1988
consagra a universalidade do direito de sufrágio (artigo 14, caput) e determina a suspensão dos
direitos políticos apenas nos casos de condenação criminal transitada em julgada, enquanto
durarem seus efeitos (artigo 15, III). O assunto se mostra instigante, controvertida, complexa e
de grande repercussão acerca de qualquer discussão a respeito do direito de exercício da
cidadania por parte dos presos provisórios por meio do sufrágio universal. Por isso, o seu
desenvolvimento é produzido de maneira esclarecedora e objetiva. O artigo trará a problemática
acerca do gravíssimo quadro de ofensa aos direitos fundamentais políticos essenciais dos presos
provisórios, o que gera um atentado à democracia, além de uma grave afronta à nossa Carta
Magna.

Para dar conta de tal propósito, a primeira parte aborda a importância do voto para a
democracia, a qual se mostra formidável abordar, visto que a sociedade transforma-se através
dela. Falando em democracia, imprescindível tratar sobre o sufrágio universal, este que se torna
uma condição necessária para que um Estado possa ser qualificado de democrático. O
autogoverno popular exige a inclusão política de todos aqueles que estão submetidos ao poder
estatal, assegurando-lhes a possibilidade de influírem na tomada das decisões politicamente
relevantes, encerrando com a conceituação dos direitos políticos, iniciando uma ênfase maior no
tema da presente monografia. Neste tópico também será abordado as hipóteses de perda e
suspensão dos direitos políticos, estes que são essenciais para que se possa exercer e imperar a
soberania popular no Estado Democrático de Direito. Explanar sobre a importância dos direitos
políticos se torna relevante, pois são eles que asseguram a participação de cada indivíduo no
governo do seu país, seja votando ou sendo votado. Para uma concepção mais aprofundada
acerca do direito ao voto do preso provisório, a segunda parte ilustrará sobre a conceituação do
preso provisório, o seu exercício de voto, bem como os argumentos favoráveis e impedientes
deste exercício.

Por fim, ao descrever sobre os fatores impedientes e favoráveis ao voto, encontram-se inúmeros
argumentos. Juristas que acreditam que o voto do preso provisório deve sim ser denegado, pois
a instalação de seções especiais seria totalmente irrealista de imaginar uma vez que os mesários
e responsáveis pelas seções não se sentiriam seguros em um local onde se mata, trafica, tortura
e estupra impunemente. Já outros, afirmam que as penitenciárias estão acostumadas com
grande movimentação de pessoas em dias de visitas, não tendo dificuldade no acesso de
mesários por sessão, eis que a segurança deve ser redobrada para que se possa ter uma
votação tranquila.

 

 

1 DIREITO E DEMOCRACIA

 

 

Inexistem condições, hoje, de se pensar coerentemente o Direito sem a Democracia ou a
Democracia sem o Direito. Compreensão que se fez emblemática na longa transição do Estado
de Direito ao Estado Democrático de Direito - ainda que a inclusão do princípio rousseauniano
da soberania popular venha das Declarações do século XVIII-, mas também profundamente
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assimilada pela teoria jurídica contemporânea, incluídas aqui as suas diferentes matizes
possíveis[2]. 

Em resumo, Democracia é o povo no poder e um regime jamais será democrata com decisões
tomadas de cima para baixo; estas tem de ser tomadas de baixo para cima, conforme registrou
João Ares Netto [3] em sua obra, ressaltando ainda que seria quase impossível dar uma real
definição de democracia, pois ela não é um sistema, nem um código de leis, nem uma
combinação de medidas políticas de construção complexa; mas sim, antes de mais nada, uma
crença na natureza humana e um código de comportamento que traduz aquela crença em
pensamento e ação. É uma situação de espírito, em que o homem sente que é livre e que todos
os canais para a defesa dessa liberdade estarão sempre abertos. É através da democracia que
se confere legitimidade a todas as possíveis formas de convivência.

Para Davies [4], a Democracia é, no campo político, a soma de Homens Democráticos que antes
de qualquer processo de ação estatal e de qualquer ideologia política, aceitaram ter uma atitude
moral em sua vida.

Coêlho [5] afirma que a democracia é o regime político do Estado de Direito, eis que possui um
traço de se apresentar com diversos significados. Conceitua-a como um regime político que se
caracteriza pela titularidade do poder atribuído ao povo que delega seu exercício a mandatários
eleitos livremente em eleições periódicas. 

Para José Afonso da Silva, citado por Rodrigo López Zílio [6],

a democracia repousa sobre dois princípios fundamentais, ou primários, que lhe dão a essência
conceitual: a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte de poder, que se
exprime pela regra de que todo poder emana do povo; b) a participação, direta ou indireta, do
povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular.

Uma percepção de democracia deve elucidar os três elementos constitutivos de seu conceito,
quais sejam: o sujeito da democracia (quem governa?/governo do povo), o funcionamento da
democracia (como se governa?/governo pelo povo) e a finalidade da democracia (para quem se
governa?/governo para o povo), que reafirmam a conhecida fórmula de Abraham Lincoln [7],
"governo do povo, pelo povo e para o povo."

Mas a democracia não tem apenas um viés procedimental. Há sim uma democracia material,
formal, procedimental, que é fundante. Todavia passa a ser vastamente reconhecido o aspecto
material ou social da democracia como indispensável para sua própria existência, que pode ser
abordado pelo condicionamento recíproco entre igualdade formal e igualdade material. De modo
que se passa a reconhecer a interdependência dos direitos civis e políticos dos direitos sociais,
econômicos e culturais - também sobre isso diz respeito a indivisibilidade dos direitos humanos.

A construção da democracia é um processo lento, que exige a disposição institucional de
promover rearranjos sistemáticos, acompanhando também a representação cultural a qual está
submetida. Nesse sentido, há um viés simbólico de promover mais um avanço, e pragmático,
para se garantir a concretização desse direito fundamental, reconhecido inclusive como cláusula
pétrea na Constituição, a aproximadamente 150 mil cidadãos - já socialmente excluídos em sua
grande maioria, e agora também postos de fora, mais uma vez, desta vez do sistema político.

Zílio [8] destaca que as formas de participação do povo no poder possibilitam a definição de três
espécies, ou tipos, de democracia: a democracia direta; a democracia indireta (ou
representativa) e a democracia participativa. A democracia direta consiste na participação direta
- sem quaisquer intermediários - do povo na formação da vontade governamental e, atualmente,
é praticamente inexequível. A democracia indireta, ou representativa, é aquela que é realizada
pela escolha de representantes, através da participação popular de forma periódica, por meio de
eleições. A democracia participativa, de seu turno, é efetivada através da participação popular,
de modo direto, por meio de determinados institutos jurídico-legais (plebiscito e referendo), que
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acarretam interferência na formação da atividade governamental.

A Constituição Federal [9], em seu artigo 14, caput, disciplina que a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Joel J.
Cândido ressalta que quanto mais amplo e garantido for o poder de sufrágio, mais efetivo será o
regime democrático, sendo aquele característica deste.[10] No sentido do Direito Público,
sufrágio demonstra a manifestação da vontade de um povo, para escolha de seus dirigentes, por
meio do voto. Nesta acepção, sufrágio traduz o direito de votar, ou seja, o direito de escolher
pessoas, ou de aprovar atos por meio de votos. [11]

O direito de sufrágio compreende dois aspectos: capacidade eleitoral ativa (direito de votar) diz
respeito ao eleitor e a sua atividade de eleitor e capacidade eleitoral passiva (direito de ser
votado) diz respeito aos que preenchem os requisitos de serem elegíveis e eleitos.

Nessa linha, Maria Paiva [12] destaca que o sufrágio ativo é o direito de participação do cidadão,
enquanto membro do corpo eleitoral, no processo político do Estado, exercitado através do voto.
Enquanto que o sufrágio passivo, ou seja, o direito de ser votado é exercido no Brasil para o
preenchimento dos cargos constantes da estrutura político-jurídica do país.

A Constituição Federal Brasileira adota o regime de sufrágio universal e direto, através dos quais
os cidadãos escolhem os seus candidatos para ocuparem cargos nos órgãos legislativos e
executivos. O voto, por sua vez, é o instrumento de exercício do direito de sufrágio, que se
consubstancia em um direito público subjetivo, dever sócio-político de o cidadão manifestar sua
vontade na escolha de governantes no regime democrático-representativo e, além de tudo, um
dever jurídico. No dizer de Pinto Ferreira [13], o voto é o instrumento da escolha dos
representantes populares, ele é útil e necessário. Sem ele não há democracia, devendo todos os
cidadãos dele utilizar-se sem coação e sem intimidações.

Caracteriza o voto a qualidade de ser secreto ou público, obrigatório ou facultativo, direto ou
indireto, igual ou desigual. A Constituição Federal Brasileira consagra em seu artigo 14 o voto
secreto; obrigatório para os cidadãos entre 18 e 70 anos; facultativo para os analfabetos e para
os eleitores de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos; direto, com a exceção prevista no artigo
81, § 1º, na hipótese de vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, nos últimos dois anos do mandato e o seu valor igual - um homem, um voto. Poderia
se dizer que o voto é o corpo e tem como cérebro o sufrágio. É a ferramenta necessária para
que se exerça o direito de escolha.

É princípio tão importante que ainda figura na Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 [14], em seu artigo 21, 1, no qual diz que: "Toda pessoa tem direito de participar no
governo de seu país, diretamente ou por meio de representante livremente escolhido."

Torna-se imprescindível a compreensão de conceitos e posições doutrinárias acerca dos direitos
políticos, para que se faça uma perfeita assimilação do tema do presente artigo, na medida em
que a pessoa presa provisoriamente está no pleno gozo desses direitos.

Os direitos políticos são os meios essenciais para que se possa exercer e imperar a soberania
popular no Estado Democrático. São eles que asseguram a participação do indivíduo no governo
do seu país, seja votando ou sendo votado. Nessa esteira, a noção dada por Russomano [15]
sobre direitos políticos parece-nos resumir apropriadamente a questão, para quem os "direitos
políticos, visualizados em sua acepção restrita, encarnam o poder de que dispõe o indivíduo para
interferir na estrutura governamental, através do voto."

Leciona J. M. Pereira da Silva, em discurso proferido a 28.08.1855 na Câmara dos Deputados
transcrito nas suas Obras literárias e políticas (v. 2, p. 263 e s.), citado por Pinto Ferreira [16]:

Direito político é a faculdade que tem o cidadão de participar do governo do Estado - é o que se
depreende da leitura dos plebiscitas; é o que dá a entender a leitura da Constituição. Direito
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político não é somente a faculdade de ser eleito e eleger, é também a faculdade de ser
chamado para os cargos políticos, isto é, membros de um dos poderes criados pela Constituição.
É tão direito político de cidadão brasileiro eleger e ser eleito senador, deputado, vereador etc.,
como ser nomeado membro de qualquer dos poderes do Estado criados pela Constituição: por
outra, direito é tanto a faculdade de eleição como a de nomeação para cargos de ministro de
Estado e presidente de província, depois que o ato adicional lhe tirou o simples caráter de
agente de administração, para lhe dar funções públicas, e magistrados, e jurados, porque são os
representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Os direitos políticos outorgados a cada cidadão podem ser suspensos ou cassados,
temporariamente ou definitivamente, passando a ser considerados como direitos políticos
negativos. A nossa Carta Magna prevê no seu artigo 15 [17], em duas hipóteses, incisos I e IV,
a perda dos direitos políticos: o cancelamento da naturalização por sentença transitada em
julgado e a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.

A perda dos direitos políticos não significa sua irreversibilidade. Mesmo com a perda, readquiri-
los é possível por meio de regularização da situação com o cumprimento das obrigações devidas.
Kimura [18] observa que seria como dizer que, enquanto não regularizado o cumprimento da
obrigação, a perda decorre da inexistência de prazo final preestabelecido para a reaquisição.

No que tange a suspensão dos direitos políticos, a Constituição Federal [19] prevê as hipóteses
em seu artigo 15, incisos II, III e V.

 

 

Art. 15: É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos
de:

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

 

Um dos pressupostos da capacidade política é a capacidade civil (art. 15, II). Desse modo, a
perda da capacidade civil é a suspensão dos direitos políticos, enquanto persistir tal situação.
Havendo a recuperação da capacidade civil, dá-se a reintegração de seus direitos políticos.

A hipótese prevista no inciso III, do artigo 15, da Constituição Federal - que trata da suspensão
dos direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos - é a base deste artigo, tendo em vista que o principal objetivo é o de se constatar
que não há nenhuma limitação normativa ao exercício desses direitos às pessoas presas que
ainda não foram sentenciadas ou, no caso contrário, cuja sentença ainda não tenha transitado
em julgado.  Tal inciso acaba por debelar todos os sentenciados condenados criminalmente à
privação temporária dos direitos políticos, a partir do trânsito em julgado da sentença até a
extinção da punibilidade, que somente se dará com o cumprimento da pena ou com a incidência
das hipóteses previstas no artigo 107 do Código Penal: morte do agente; anistia, graça ou
indulto; prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa ou perdão aceito
nos crimes de ação privada; retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
retratação do agente admitida pela lei e perdão judicial.

É importante assinalar que não incide a suspensão dos direitos políticos àqueles que estão
presos provisoriamente. Isso porque, a prisão temporária (Lei nº 7.960/89), a prisão preventiva
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(artigo 312 do Código de Processo Penal) e a prisão em flagrante (artigo 302 do Código de
Processo Penal) não importam em suspensão dos direitos políticos. Zílio [20] destaca que,

mesmo a prisão decorrente da sentença de pronúncia (artigo 408 do Código de Processo Penal)
e a decorrente de sentença de mérito que ainda não transitou em julgado (artigo 594 do Código
de Processo Penal) não tem o condão de suspender os direitos políticos dos réus. Portanto, é
possível o exercício do direito de voto pelos presos provisórios, embora reconheça-se a
dificuldade de implementação prática de tal procedimento.

Assim, diante de todas as limitações legais já expostas, nota-se que os direitos políticos dos
presos provisórios permanecem inatacáveis.

 

 

2 O DIREITO DE VOTO DO PRESO PROVISÓRIO

 

 

 

Recebe a denominação de "preso
provisório", a pessoa presa por força de
prisão temporária, preventiva ou em
flagrante, em decorrência de processo
criminal ou inquérito policial, cuja
sentença ainda não tenha sido proferida
ou não tenha transitado em julgado, e o
pronunciado para julgamento perante o
tribunal do júri, independentemente do
delito cometido. Por prisão provisória,
Julio Fabbrini Mirabete [21] ensina:
A prisão provisória a que se refere a lei é a prisão processual, que pode ocorrer em virtude de
atuação em flagrante delito, de prisão temporária, de prisão preventiva, de sentença de
pronúncia e de decisão condenatória recorrível, ou seja, em todas as hipóteses em que o
criminoso é recolhido à prisão antes da prolação da sentença condenatória definitiva que
autoriza a execução da pena.

Também conhecida como prisão cautelar de natureza processual, Manzini [22] justifica a prisão
provisória como "uma limitação mais ou menos intensa da liberdade física de uma pessoa, para
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uma finalidade processual penal."

Ademais, se faz importante esclarecer as diferenças de status do preso provisório e do preso
condenado. O provisório, após a prisão, seja por decreto ou flagrante delito, até o momento da
sentença tem a seu favor o princípio in dubio pro reo, que presume a inocência inserida na Carta
Magna [23] como direito individual em seu artigo 5º, inciso LVII:

 

 

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

 

Devido a garantia constitucional, agregada ao disposto no artigo 15, inciso III [24], que prevê a
suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos, tem-se que as pessoas presas provisoriamente estão no pleno gozo dos
seus direitos políticos, podendo e devendo exercer sua capacidade eleitoral ativa e passiva -
votar e ser votado. Não se encontra no texto constitucional, tampouco no Código Eleitoral e na
legislação correlata, qualquer prescrição impeditiva da elegibilidade do preso provisório, posto
que impedimentos dessa ordem fundamentam-se na perda ou suspensão dos direitos políticos
as quais tais presos não se sujeitam.

Já o preso condenado, assim considerado depois de esgotadas todas as possibilidades recursais
e após o trânsito em julgado da sentença penal, não poderá mais se beneficiar daquele
princípio, uma vez que foi caracterizada a sua culpa. Sobre esse incidirá integralmente os efeitos
do artigo 15, inciso III [25], acarretando a suspensão de seus direitos políticos a partir do
trânsito em julgado da sentença criminal até a extinção da punibilidade.

Já os Deputados ou Senadores condenados criminalmente não perdem automaticamente os
mandatos, pois sujeitam-se à decisão da sua respectiva Casa Legislativa, nos termos do artigo
55, §2º VI da CF/88. Ainda assim, caso a Casa não aprove a perda do mandato, findo o mesmo
terão seus direitos políticos suspensos como os demais, enquanto durarem os efeitos da
sentença condenatória[26]. Na percepção de Gilmar Mendes há uma resolução da antimonia
entre a lex especialis e a lex generalis[27].

A Constituição da República é clara quanto ao reconhecimento do direito ao voto do preso
provisório. Através de seu artigo 14, caput [28], consagra a universalidade do direito de sufrágio
e determina a suspensão dos direitos políticos somente após "a condenação criminal transitada
em julgado, enquanto durarem os seus efeitos" (artigo 15, inciso IV) [29].

Não bastasse, vigora no Brasil o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5,
LVII [30]), que se afigura francamente incompatível com a suspensão generalizada do direito ao
voto dos presos ainda não condenados por sentença criminal transitada em julgado.

Aos presos provisórios brasileiros vem sendo metodicamente denegada a possibilidade de
exercício desse direito fundamental em razão da omissão da Justiça Eleitoral brasileira em adotar
as medidas necessárias à sua viabilização. A própria Justiça Eleitoral deixa de instalar urnas
eleitorais nos estabelecimentos prisionais, bem como deixa de adotar qualquer outra medida que
possibilite o voto dos presos provisórios, cassando, na prática, o direito fundamental ao sufrágio.
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Quando se denega o direito de voto ao preso provisório, ou quando este direito é tratado como
um mero privilégio, a ser concedido discricionariamente, de acordo com as avaliações de
conveniência e oportunidade da Justiça Eleitoral, compromete-se seriamente a integridade do
princípio democrático, que pressupõe a plena inclusão política do povo, ferindo o direito
subjetivo, líquido e certo dos presos provisórios de votarem.

A inclusão política leva à melhoria das condições de vida daqueles que antes eram excluídos. Ela
permite que as demandas dos novos incluídos sejam levadas em consideração no espaço público,
especialmente no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo e, com isso, tende a proporcionar
mais respeito também a outros direitos fundamentais dos membros deste grupo.

A exclusão revela o preconceito que existe contra os presos na sociedade, que não os vê como
pessoas merecedoras do mesmo respeito e da mesma consideração. Ela acaba por naturalizar a
violação dos direitos fundamentais dos presos, atingindo a sua dignidade humana. Seria como se
os presos "não existissem" na sociedade, tendo como consequência prática o agravamento das
violações dos seus outros direitos. 

Este gravíssimo quadro de ofensa aos direitos políticos essenciais dos presos provisórios,
tornando-se um atentado à democracia além de uma grave afronta à Constituição, pode, em
parte, ser debitado ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Nos atos normativos que aquela
Excelsa Corte Superior expedia para disciplinar a realização de cada eleição, não era
determinado à Justiça Eleitoral que adotasse todas as providências necessárias à viabilização do
voto do preso provisório, mas apenas reconhecia uma hipotética faculdade no âmbito dos
Tribunais Regionais Eleitorais.

O artigo 19 da Resolução nº 22.172/2008 (ato normativo que cuidou da matéria para o pleito de
2008), rezou que: "Art. 19. Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais
eleitorais, poderão [sic] criar seções eleitorais especiais em penitenciárias, a fim de que os
presos provisórios tenham assegurado o direito de voto [grifo nosso]."

De acordo com o entendimento do TSE, para que o preso provisório pudesse votar, era
necessário que as seguintes condições fossem respeitadas:

a) Instalação de seção eleitoral no estabelecimento prisional em que está ele custodiado, o que
depende de decisão do TRE do respectivo Estado;

b) só poderia haver esta instalação de seção eleitoral se o estabelecimento contasse com mais
de 50 eleitores devidamente registrados (art. 136 do Código Eleitoral [31]);

c) cada preso provisório, para poder votar, deveria requerer a transferência do seu domicílio
eleitoral para a localidade onde se situa o estabelecimento prisional, com pelo menos 150 dias
de anterioridade em relação à data da eleição (art. 91 da Lei 9.504/97 [32], que estabelece
normas para as eleições).

É evidente que tais condições criam embaraços para o voto do preso provisório. Se tais regras
fossem seguidas, ficaria ao completo arbítrio das autoridades públicas encarregadas da
movimentação dos presos a definição sobre a possibilidade do exercício do direito fundamental
de votar de cada um. Assim, quando o Poder Público não quisesse que determinado preso ou
grupo de presos participasse de uma eleição, bastaria providenciar a sua transferência para
estabelecimento em que houvesse menos de 50 eleitores, tornando-se ainda mais evidente a
violação à Carta Magna. Ainda, a imposição de que as transferências de domicílio eleitoral só
poderiam ser feitas até 150 dias antes da data das eleições também criaria problemas
insuperáveis para grande parte dos presos provisórios, tendo em vista que este prazo
comprometeria a possibilidade de voto de boa parte deles uma vez que há novas prisões que
ocorrem a todo tempo e ainda solturas.

Não se ignora a necessidade operacional de que a Justiça Eleitoral tenha, com certa

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6868



antecedência, os nomes dos eleitores que votarão em cada seção. Contudo, não se pode
condicionar de modo absoluto a fruição de direitos fundamentais de uma minoria estigmatizada,
como os presos provisórios, às conveniências administrativas da Justiça Eleitoral. Assim, justifica-
se a flexibilização do calendário eleitoral no que tange à mudança do domicílio eleitoral do preso
provisório - 30 dias parece uma solução razoável.

 

 

3 ESFORÇOS À EFETIVAÇÃO DO VOTO DO PRESO PROVISÓRIO

 

 

Considerando o fato de o preso provisório estar no pleno gozo dos seus direitos políticos e a
inexistência de impedimentos normativos, deve se encontrar resposta para uma pergunta que
não quer calar: por que o preso provisório não tem exercido o direito de voto nas eleições
realizadas em todo o Brasil? Buscá-la no ordenamento jurídico vigente torna-se inútil, uma vez
que, como já explanado, só se encontram prescrições determinantes e impositivas do exercício
desse direito.

A doutrina tem silenciado quanto a esse aspecto, talvez em função da liquidez e certeza do
direito, que o torna indiscutível e, portanto, passível de responsabilização do Estado que não
tem garantido o exercício do direito de voto aos presos provisórios.

Em 2002, apenas quatro estados permitiram que fossem instaladas seções eleitorais em
presídios: Acre, Pará, Pernambuco e Sergipe. Em 2004, já eram seis estados. Em 2006, foram 10
estados. E em 2008, apenas 11 Tribunais Regionais Eleitorais criaram condições e levaram as
urnas para dentro das penitenciárias no dia das eleições. A tabela a seguir ilustra os estados que
participaram das últimas eleições com urnas nos presídios. Os demais 15 estados e o Distrito
Federal vem metodicamente negando esse direito a essas pessoas ao longo dos anos.

 

 

Ilustração 1. Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: . Acesso em 11
abr. 2010.

 

No Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, somente a 179ª seção eleitoral da 27ª
Zona Eleitoral funcionou em estabelecimento prisional no pleito de 2008, comprovando-se que os
obstáculos invocados contra a implementação prática do voto dos presos provisórios são
perfeitamente superáveis. Abaixo, o testemunho do Juiz Eleitoral João Batista Damasceno e do
Delegado de Polícia Orlando Zaccone, ambos responsáveis por tal seção:

Com a instalação da 179ª Zona Eleitoral na sede da 52ª DP, muitos mitos foram desconstituídos.
O primeiro se referia à falta de segurança para exercício do direito do voto. Demonstrou-se que
na instituição estatal encarregada de acautelamento do preso provisório não se poderia falar em
falta de segurança. As hipóteses de formação de curral eleitoral e de que unidos os presos
poderiam formar um partido marginal foram, pelo resultado da votação, debeladas." [33]

De acordo com informações obtidas na Audiência Pública do Tribunal Superior Eleitoral, realizada
em 22 de fevereiro de 2010 às 15 horas, cerca de 410 mil pessoas estão presas no Brasil, em
penitenciárias e cadeias. Desse total, 150 mil são presos provisórios (1/3 da população
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carcerária) que respondem processo encarcerados, mas ainda não foram condenados
definitivamente pela Justiça. Abaixo, encontram-se tabelas do Ministério da Justiça que
representam os estados que respeitam o direito de voto do preso provisório, a população
carcerária por estados brasileiros e os presos em penitenciárias do país.

 

 

Ilustração 2. Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: Acesso em 11 abr.
2010

 

 

Ilustração 3. Fonte: Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: Acesso em
11 abr. 2010

 

O estado de São Paulo, por exemplo, tem quase 50 mil presos provisórios, totalizando um terço
do total do país. Assim, ainda que apenas este estado deixe de cumprir o que manda a
Constituição Federal, a injustiça será enorme em razão da grande concentração da população
carcerária em terras paulistas.

 

O descumprimento reiterado, por parte do poder Estatal, de garantir que o exercício do direito
político do voto alcance os presos provisórios deve ter por consequência a responsabilidade civil
do Estado e, inclusive, das autoridades diretamente incumbidas de fazerem cumprir a
Constituição Federal.

Observa-se, portanto, que o preso provisório não vota porque o Estado não tem tomado às
medidas necessárias ao exercício de tal direito. Estando tais cidadãos presos, sob a tutela estatal
e privados do direito de ir e vir, mesmo que momentaneamente, cabe ao Estado oferecer as
condições e meios necessários ao colhimento dos votos desses cidadãos presumidamente
inocentes.

A seguir, mostra-se importante relatar um histórico [34] da incansável luta para o exercício do
voto pelos presos provisórios.

Em 29 de março de 1993, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu em
Processo Administrativo nº 499/93 que, embora houvesse direito de voto ao preso provisório,
caberia ao juiz do processo e à SUSEPE, e não à Justiça Eleitoral, a solução do problema do
deferimento e da praticidade do deslocamento do preso à seção a qual se encontra vinculado
para votar.

No dia 14 de setembro de 1999, em consulta, o Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução
nº 20.471 - Processo Administrativo nº 18.352, afirmou não haver óbice à instalação de seções
especiais em Penitenciárias.

Em 26 fevereiro de 2002, editou-se a Resolução nº 20.997 - Instrução nº 61 do Tribunal
Superior Eleitoral acerca dos Atos Preparatórios para as Eleições 2002: no art. 49, § único, foi
estabelecido que os juízes eleitorais deveriam, se possível, instalar seções em penitenciárias.

Na data de 01 de agosto de 2002, a Resolução nº 21.160 do Tribunal Superior Eleitoral que
reforçou os termos da Resolução do TSE nº 20.997, indeferiu pedido de instalação de seção
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eleitoral em penitenciária naquele ano alegando impossibilidade, a menos que tivessem sido
instaladas antes do encerramento do cadastro e que os interessados tivessem efetuado
transferência para a seção especial.

Em 19 de fevereiro de 2004, editou-se a Resolução nº 21.663 - Instrução nº 79 do Tribunal
Superior Eleitoral acerca dos Atos Preparatórios para as Eleições de 2004: no artigo 30, caput,
foi estabelecido que os juízes eleitorais instalariam, se possível, seções em penitenciárias. O
parágrafo único dispunha que, nesse caso, seria permitida a presença de força policial a menos
de cem metros do local de votação.

No dia 05 de dezembro de 2003, a Resolução nº 235/2003 do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará determinou a criação de seções eleitorais em penitenciárias: estabeleceu que os mesários
deveriam ser nomeados dentre os servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania e de
representantes do Conselho Penitenciário. Conforme art. 3º, § único, III, a SJC deveria
possibilitar que os eleitores que tivessem alcançado a liberdade pudessem votar. É autorizado,
no art. 5º, caput, nos termos do art. 117, § 1º, do CE [35], a instalação, sem agregação a uma
outra, de seções que não atinjam 50 eleitores.

Em 08 de junho 2004, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu consulta sobre instalação de seção
eleitoral em penitenciária, em Resolução nº 21.804: afirmou a necessidade de o preso efetuar a
transferência cento e cinquenta dias antes da data da eleição, da necessidade de o diretor do
estabelecimento prisional notificar, com brevidade, o Tribunal respectivo acerca da existência de
presos provisórios em condições de votar e que o Tribunal está impedido de destinar urnas a
penitenciárias onde não tenham havido prévias transferências de inscrições eleitorais.

Na data de 21 de março de 2006, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul estabeleceu
norma para instalação, em caráter experimental, de seções especiais em penitenciárias: a
Resolução nº 156/2006 autorizou a instalação de cinco seções eleitorais no Presídio Central e
uma na Penitenciária Madre Pelletier. Os alistamentos, as instalações das Urnas Eletrônicas e o
trabalho dos mesários deveriam ser realizados por servidores da SUSEPE ou do Ministério
Público. Deveria haver ao menos cinquenta eleitores aptos a votar em cada seção, sob pena de
a mesma não ser criada. Os presos que tivessem transferido a inscrição e que ao tempo da
eleição estivessem em liberdade não poderiam votar.

No dia 18 de abril de 2006, a Resolução nº 22.190 do Tribunal Superior Eleitoral consignou que
se encontrava consolidada no TSE a garantia do direito ao voto pelo preso provisório e que os
procedimentos atinentes à instalação de seções em presídios seriam da competência dos TRE's:
o TSE, em pedido de recomendação aos juízes eleitorais que instalassem seções eleitorais em
presídios, reafirmou os termos de Resoluções anteriores e determinou fosse oficiado aos TRE'S
para que adotassem todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão.

Em 02 de março de 2006, a Resolução nº 22.154 - Instrução nº 103 do Tribunal Superior
Eleitoral acerca dos Atos Preparatórios para as Eleições 2006, em seu artigo 17 ressaltava que os
juízes poderiam criar seções especiais em penitenciárias, sob a coordenação dos TRE's, sendo
permitida a presença de força policial a menos de cem metros do local de votação, não se
aplicando a vedação contida no art. 10, § 4º, que impede a participação na mesma Mesa
Receptora de Votos de parentes em qualquer grau e de servidores da mesma repartição pública.

Na data de 02 de março de 2010, o Tribunal Regional Eleitoral editou a Resolução nº 23.219
acerca da instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em unidades
de internação de adolescentes.

Em 02 de março de 2010, foi criada a Resolução de nº 23.219/2010 [36] específica ao voto dos
presos provisórios para do pleito de 2010. Ela dispõe sobre a instalação de seções eleitorais
especiais em estabelecimentos penais e em unidades de internação de adolescentes.

Diferentemente do pleito de 2008, em que a Corte Superior somente reconhecia a faculdade de
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adotar as providências necessárias à viabilização do voto do preso provisório no âmbito dos
Tribunais Regionais Eleitorais, agora está claro na Resolução nº 23.219/2010 [37], em seu artigo
1º que:

Art. 1º Os Juízes Eleitorais, sob a coordenação dos Tribunais Regionais Eleitorais, criarão
seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em unidades de internação de
adolescentes, a fim de que os presos provisórios e os adolescentes internados tenham
assegurado o direito de voto, observadas as normas eleitorais e as normas específicas
constantes desta resolução [grifo nosso].

Desse modo, todos os Estados que antes se calavam diante da faculdade que a eles foi dada,
hoje se tornam totalmente responsáveis pelo direito ao voto do preso provisório, fazendo-se
cumprir o disposto na Constituição Federal. 

 

 

 

 

4 A RESISTÊNCIA AO VOTO DOS PRESOS PROVISÓRIOS

 

 

O Tribunal Superior Eleitoral, diversas vezes provocado por entidades da sociedade civil
organizada acerca da possibilidade do preso provisório votar, tem editado resoluções no sentido
de vincular tal possibilidade, instalando seções especiais e transferindo os títulos eleitorais dos
interessados, mas sempre dando a faculdade aos juízes do Tribunal Regional Eleitoral de instalar
tais seções.

Tal faculdade fez com que muitos daqueles que são contrários ao direito de votar do preso
provisório se manifestassem, afrontando a Carta Magna, deixando de ao menos tentar se seria
possível a instalação de urnas nos presídios ou não.

Roberto Porto [38] refere que segundo o Departamento Penitenciário Nacional há um déficit de
mais de 135 mil vagas nos presídios brasileiros. Dos 336.358 presos existentes no país, 262.710
se encontram encarcerados sob condições precárias. Em média, são duas rebeliões e três fugas
por dia. São 345 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos, em um país onde são
praticados mais de 1 milhão de crimes por ano e que ainda pretende viabilizar o voto do preso
provisório. 

A Lei das Execuções Penais determina que cada preso tem direito a cela individual, de no
mínimo 6 m², com aparelho sanitário e lavatório (art. 88) [39], ou que lhe está assegurada a
possibilidade de exercer trabalho remunerado na prisão (art. 41, II) [40]. Mesmo com todas
essas determinações, tendo em vista que na prática a administração está freqüentemente a
cargo de facções do crime organizado, onde se mata, trafica, tortura e estupra impunemente, é
irrealista imaginar que mesários possam entrar serenamente nos presídios comandados por
facções, para zelar a "lisura do pleito", que urnas sejam levadas e retiradas em segurança do
local e que haja plena liberdade de acesso à propaganda dos candidatos. [41] 

Alguns juízes ainda apresentam diversas justificativas [42] para não instalar seções eleitorais em
presídios. Muitas delas são a respeito da segurança (convocação de mesários em presídios não
seguros) enquanto as outras versam sobre a informação dos detentos (não vivenciam a
campanha eleitoral para poder escolher um candidato), sobre o constrangimento (de mesários,
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seguranças e demais partes que forem convocadas para os presídios), sobre a propaganda
eleitoral (a forma que os candidatos se farão presentes nos presídios durante o período de
campanha eleitoral), questão do domicílio do preso (ele não teria condições de votar em um
domicílio eleitoral onde nunca viveu) e, principalmente sobre as transferências que são
frequentes (depois do cadastramento, muitos presos não estão mais nas penitenciárias onde
deveriam votar). 

Na Resolução para o pleito de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece que os Juízes
Eleitorais deverão criar seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais, deixando de dar
a faculdade a eles. Ainda, que o preso provisório deve requerer a transferência de seu domicílio
na forma do prescrito no artigo 55 [43] do Código Eleitoral, no prazo de cento e cinquenta dias
anteriores as eleições, conforme artigo 13 da Resolução [44], para que possa votar na seção
especial criada para esse fim pelo juiz eleitoral.

A criação de seções especiais, por sua vez, apresenta dificuldades, sendo a principal delas na
antecedência temporal de 150 dias da data do pleito exigida para o recebimento dos pedidos de
transferência de domicílio, na forma do artigo 91 da Lei das Eleições nº 9.504/97. Tal exigência
acaba por comprometer o exercício do voto pelos eleitores presos provisoriamente, por duas
razões: uma, devido ao fato de já serem chamados de provisórios, podendo, a qualquer tempo
ter uma condenação ou até mesmo a liberdade; outra, diz respeito àqueles que poderão ser
recolhidos entre esses cento e cinquenta dias e que não terão seu direito garantido.

Ademais, a restrição contida no artigo 91 da Lei nº 9.504/97 não impede o direito de voto, pois
aquele que não postula a transferência de seu título tempestivamente continua podendo votar
na seção correspondente ao domicílio eleitoral anterior. Evidentemente, o mesmo não se dá com
o preso provisório; que, por não ter a faculdade de sair da prisão para votar no seu domicílio
eleitoral originário, fica definitivamente impedido de exercitar o seu direito político.

Tal prazo foi estabelecido para coibir mudanças oportunistas de domicílio eleitoral às vésperas
da eleição e também para propiciar tempo hábil para que a Justiça Eleitoral possa adotar, sem
atropelos, as medidas cabíveis visando à transferência do título e do local de votação, antes da
data do pleito.

Nesse âmbito, temos que o primeiro objetivo não se aplica ao caso, uma vez que é evidente
que ninguém praticaria alguma conduta objetivando ser preso, apenas para alterar o próprio
domicílio eleitoral. E, quanto ao segundo, considerando todos os meios e tecnologia de que
dispõe a Justiça Eleitoral, não é necessário o longo prazo de cento e cinquenta dias para que as
medidas necessárias sejam adotadas. Assim, percebe-se a possibilidade de adoção de um prazo
mais curto para a transferência de domicílio do preso provisório para que aqueles que serão
recolhidos neste prazo, bem como os que já estiverem livres possam votar, uma vez que os que
estiverem em liberdade dificilmente voltarão à prisão para votar.

De acordo com artigo 55, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, esta exigência de prazo não é
aplicável "quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar,
autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência." [45]

Se é possível, dispensar o prazo no caso de transferência ou remoção de servidores, certamente
isso também poderá ocorrer em relação aos presos provisórios.

Negar o direito de o preso provisório votar é um mal irreparável. Aqueles que forem absolvidos
ao final do processo nunca recuperarão o direito que lhes foi negado. Mais do que o direito, a
cidadania que lhes foi tomada.
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5 A ARGUMENTAÇÃO FAVORÁVEL AO VOTO DOS PRESOS PROVISÓRIOS

 

 

De início, duas alternativas eram colocadas pelas ONGs e interessados no caso ao Tribunal
Superior Eleitoral: o comparecimento pessoal do preso na seção em que estava inscrito ou a
instalação de seções especiais nas instituições prisionais. Tendo em vista que a escolta de
presos, individualmente, até suas respectivas seções teria custos mais elevados do que a
instalação de seções nos presídios, tornava-se imprescindível que o Tribunal Superior Eleitoral
recomendasse a todos os Tribunais Regionais Eleitorais a adoção das mesmas providências
levadas a cabo nos estados que já participaram de eleições com urnas eleitorais nos
estabelecimentos prisionais, em razão do êxito verificado naquelas localidades.

Certamente tal Resolução fará com que os presos provisórios sintam-se cidadãos novamente,
tendo em vista que a própria inclusão política leva à melhoria das condições de vida daqueles
que antes eram excluídos.

Desde a instalação de seções especiais em presídios, em 2002, não há registro de incidentes, o
que comprova que preconceitos e dificuldades são possíveis de ser vencidos. Marcos Nobre [46]
salienta que

é possível tirar as prisões da invisibilidade, tornando o tema parte permanente do debate
público. Presos são cidadãs e cidadãos brasileiros que, além de privados de liberdade, são
também privados de seus direitos políticos. Não podem votar. Se pudessem, a sociedade seria
obrigada a ouvir o que têm a dizer. Hoje, o único canal de expressão que têm é a manipulação
por parte de organizações.

As justificativas apresentadas por juízes para não criarem seções eleitorais especiais tornam-se
um atentado à democracia e não apenas um direito do preso, individualmente considerado. No
que tange à segurança, as penitenciárias estão acostumadas com grande movimentação de
pessoas em dias de visitas. Não é possível que o ingresso de cerca de três mesários por sessão
possa vir a trazer dificuldades. O controle natural para entrada nos presídios garante a
segurança dos frequentadores e da votação. O controle, nestes casos, é muito maior do que
aquele que há em qualquer outra seção eleitoral. Cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
viabilizar o exercício de cidadania e é responsabilidade do Poder Executivo dar transparência à
situação prisional, especialmente a eventual informação à população de possuir estabelecimento
no qual não tem condições de garantir a segurança de um pequeno número de mesários. [47]

Na experiência dos estados que já respeitam o direito de voto do preso provisório, os mesários
são recrutados de diversas formas: indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, pelo
Ministério Público, agentes de segurança, psicólogos, assistentes sociais das unidades prisionais
indicados pelo diretor, membros de ONGs de defesa dos direitos dos presos e os próprios
detentos.

Quando se diz que a falta de informação dos detentos, por não vivenciarem a campanha
eleitoral seria um aspecto impediente para a realização das eleições nos presídios, ficamos diante
de um argumento frágil, porque a cidadania política não exige o acesso pleno dos eleitores
sobre informações relativas aos candidatos, exige sim que os eleitores tenham acesso às urnas e
às eleições.

Por óbvio, o mais correto e mais sensato seria que o detento pudesse votar em candidatos de
seu município, tendo em vista que as mudanças se dariam no local onde sua família ainda vive e
onde o próprio preso possivelmente voltará a viver após o cumprimento de sua pena. No
entanto, não é razoável exigir da Justiça Eleitoral que contemple todas as situações de acesso
do preso à votação, mas sim que execute medidas, adequadas, para proporcionar, ao maior
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número de eleitores presos, este acesso.

No que concerne à propaganda eleitoral, na maioria dos presídios há televisão e rádio. Assim, os
presos tem acesso a informação e também tem contato com familiares e amigos durante as
visitas. Eles estão presos, mas não perdem o contato com o mundo fora do presídio. Ficou
estabelecido ainda, no artigo 20 da Resolução 23.219 [48] que competirá ao próprio Juiz
Eleitoral juntamente com o diretor do estabelecimento prisional a forma de veiculação da
propaganda eleitoral.

Art. 20 Competirá ao Juiz Eleitoral definir com o diretor do estabelecimento ou da unidade de
internação a forma de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e o respectivo
acesso aos eleitores, atendendo as recomendações do Juiz Corregedor, ou do Juiz responsável
pela execução penal ou pela medida socioeducativa.

Quanto às transferências poderia ser estipulado um período no qual não ocorram transferências
desnecessárias a fim de facilitar o voto do preso provisório.  

Para que seja possível o voto do preso provisório diante de tantos pontos impedientes, cabe ao
Estado zelar pela aplicação da garantia constitucional da presunção de inocência e o exercício
político aos presos provisórios em igualdade de condições com os que estão em liberdade. Cabe
também ao poder público zelar pela aplicabilidade do processo eleitoral brasileiro, garantindo aos
servidores eleitorais as mínimas condições de saúde e segurança durante a votação.[49]

De todo o exposto, não se encontra justificativa para a exclusão ao sufrágio desses cidadãos.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

A Constituição não pode ser tida como um texto a la carte que disponibiliza direitos a serem
implementados ao bel prazer dos detentores do poder, sob pena de se persistir na crise
institucional do Estado contemporâneo, como bem aduziu Bolzan de Morais[50]. O voto é um
direito político fundamental, elevado a condição de cláusula pétrea - tanto o voto como o direito
e a garantia individual-, em sua maioria, institucionalmente vedado aos presos provisórios,
ampliando a exclusão social pré-existente e instaurando a marginalização política dos mesmos.

Ao esclarecer a importância da democracia para a transformação da sociedade e a relevância do
sufrágio universal, tendo em vista que o seu instrumento de exercício se consolida através do
voto, no qual o cidadão manifesta sua vontade em relação à escolha de seus representantes.
Indagou-se sobre os motivos que levam a negação do direito de voto do preso provisório,
procurando mostrar que esse fato se configura como uma outra pena, além da perda da
liberdade.

Ao tratar este direito como um mero privilégio, compromete-se seriamente a integridade do
princípio democrático que pressupõe a inclusão política do povo, ferindo o direito subjetivo,
líquido e certo dos presos provisórios de votarem. Tal exclusão expõe todo o preconceito que
existe contra os presos na sociedade. A inclusão política leva à melhoria das condições de vida
daqueles que antes eram excluídos e permite que as demandas dos novos incluídos sejam
levadas em consideração no espaço público.

Assim, tendo em vista que o preso provisório está no pleno gozo dos seus direitos políticos e
inexistem impedimentos normativos, uma vez que ainda não tem uma condenação transitada em
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julgada, questiona-se o porquê do preso não exercer o seu direito em um país que se diz tão
democrático. Os presos são cidadãs e cidadãos brasileiros que, além de estarem privados de
liberdade, também acabam por ser privados de seus direitos políticos, em razão da omissão da
Justiça Eleitoral Brasileira em adotar medidas necessárias à sua viabilização.

Deve-se lembrar que, em nosso país, o voto não é só um direito, mas também um dever que, se
não cumprido, acarreta inúmeras complicações, inclusive dá ensejo ao pagamento de multa.
Assim é para todos; porém, para os presos provisórios, esse direito é condicionado a uma série
de obstáculos, que impedem a sua materialização, fazendo do preso provisório um meio ou um
não cidadão, pois lhe é usurpado o exercício de sua cidadania.

O objetivo precípuo deste estudo foi demonstrar a flagrante inconstitucionalidade pela
inobservância dos efeitos advindos do artigo 15, inciso III da Constituição Federal, que coloca
como suspensos os direitos políticos somente daqueles que tenham condenação criminal
transitada em julgado. Ocorre que os presos provisórios gozam da sua capacidade eleitoral
plena, podendo exercê-la tanto ativa quanto passivamente, ou seja, podem eleger
representantes políticos e serem eleitos.

O que acontece é uma grande afronta à Carta Magna pela inobservância dos efeitos do artigo
15, inciso III, que se refere ao fato de que os presos provisórios não tem os seus direitos
políticos suspensos e estão obrigados, assim como os demais cidadãos, a exercer sua cidadania
através do voto. Tal direito vem sendo sistematicamente denegado em razão da omissão da
própria Justiça Eleitoral em adotar as medidas necessárias à sua viabilização.

Não se pode comprometer a integridade do princípio democrático, que pressupõe a plena
inclusão política do povo, ferindo o direito subjetivo, líquido e certo dos presos provisórios
votarem.

O preso provisório, que sofre a exclusão social na sua vivência diária, sabe o que é não ter voz
ativa para lutar por seus direitos. Não é porque ele está preso provisoriamente que perdeu todos
os seus direitos. Aumentar a desigualdade, enfraquecendo a democracia, faz com o que todos os
presos provisórios que já se encontram em desigualdade frente as pessoas livres, percam a
vontade de lutar por aquilo que ainda resta. O fato de excluir ainda mais os presos torna-se
uma prática inaceitável e totalmente antidemocrática.

No momento em que o indivíduo fica recluso, já lhe é dada a punição pelo crime cometido: a
privação de liberdade. Não podemos puní-lo novamente, com a retirada de seus direitos
políticos, pois é vedado em nosso ordenamento punir duas vezes o mesmo indivíduo pelo
mesmo crime. Nesse compasso, deve-se balizar tão somente a aplicação da pena privativa de
liberdade como repúdio pela conduta delituosa, sem atingir quaisquer outros direitos do preso
provisório, principalmente o direito de votar.

O não reconhecimento do voto do preso provisório quebra as bases da democracia, ferindo o
princípio da igualdade, da não-discriminação e da soberania popular. Isso é repugnante e
marginalizador, estando bem longe a proposta de Constituição Cidadã, como intitulou-se a nossa
Magna Carta. Usurpar esse direito dos presos provisórios vem reforçar as situações de domínio,
comparáveis ao antigo sistema colonialista, em que a classe dominante do poder, rica, afastava
o homem comum e humilde de sua cidadania, que lhe era arrancada.

Não se pode comprometer a integridade do princípio democrático, que pressupõe a plena
inclusão política do povo, ferindo o direito subjetivo, líquido e certo dos presos votarem. Por
todo o exposto, é fundamental que se promova o voto dos presos provisórios, afinal ninguém
melhor do que ele para descrever o sentimento de ser excluído e de sofrer com o voto dos
outros, porque a deliberação estatal atinge a todos, não só aos que possuem direitos políticos
ativos.
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: UMA ANÁLISE
PROCEDIMENTAL

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES AND THE CALL INTERCEPTION: PROCEDURAL ANALYSIS

Guilherme Fellipe Ribeiro Camara

RESUMO
O presente trabalho tem por escopo analisar diversos aspectos concernentes às Leis de
Interceptação Telefônica, bem como sua aplicabilidade nas investigações de caráter criminal. 

Para tanto, analisa questões inerentes à Lei de Interceptação Telefônica, a questão do direito
intertemporal ao abordar as interceptações depois da vigência da Constituição Federal de 1988,
bem como a proteção dos princípios constitucionalmente previstos que a Lei 9.296/96 buscou ao
estabelecer os requisitos para a concessão dessa medida excepcionalíssima como meio de prova.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucional; Legislação Penal Especial; Interceptação Telefônica;
Princípios Constitucionais; Provas Ilícitas; Constitucionalidade.

ABSTRACT
The present work has for essential purpose to analyze several aspects related to Call
Interceptions Proceedings as well as its applicability in the criminal investigations and
proceedings. 
Analyse questions related to the Call Interceptions Proceedings for the doing term criminal
matters, the Call Interceptions Proceeding after the Constitutional of 1988 validity, that worried
so much the jurists who studied the matter seeking its applicability of the conditions brought by
Law 9.296/96 and also its most exceptions of applicability as an evidence.
KEYWORDS: Constitutional Law; Criminal Law; Call Interceptions; Principles; Illegal Evidences;
Constitutionality.

INTRODUÇÃO

As interceptações telefônicas têm sido assunto para ampla discussão na validade e continuidade dos inquéritos policiais e

ações judiciais que delas se utilizaram. O presente tema buscará demonstrar o âmbito de atuação e alcance das interceptações

telefônicas e sua conseqüente regulamentação legal que foi atingida, após muitos anos de lacuna, através da Lei 9.296/96.

A omissão legislativa deixada pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil em seu Art. 5º inciso XII,

sendo classificada como uma norma constitucional de eficácia limitada, causou sérios debates e discussões a respeito da validade e

licitude de sua utilização para o exercício do jus puniendi estatal e sua consequente persecução criminal.

Paralelamente ao regramento criado a partir da autorização constitucional, buscou-se preservar a privacidade das

comunicações pessoais por meio de eficaz aplicação e respeito aos princípios constitucionais pelos quais alegam em defesa do

acusado de modo a utilizá-los como escudo protetor para a prática de ilícitos.

O respectivo comportamento e o consequentemente, data venia, exagero na aplicação dos princípios constitucionais nas
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investigações criminais e instruções penais se dá em razão do período pelo qual passou o país antes da Constituição de 1988. O

Constituição de 1969, vigente no período do regime militar, apesar de não prever hipóteses para exceções quanto a violação às

comunicações telefônicas, é sabido que tais abusos eram cometidos visando à manutenção da paz social e soberania nacional.

Por meio de uma interpretação histórica da principiologia adotada pela Constituição Federal de 1988, pode-se concluir

que a razão desta se dá pelos denúncias de eventuais abusos decorrentes do regime que a precedeu.

Portanto, apesar de o conteúdo das defesas tratar principalmente da inobservância de princípios constitucionais, sequer

entrando no mérito propriamente dito dos fatos, as respectivas decisões judiciais que anulam processos e declaram ilicitude de

provas, soam para a população como um gesto de impunidade.

 

1. Da expressão “comunicações telefônicas”

A Lei 9.296/96 ao prever em seu artigo 1º a hipótese de produção de prova em investigação criminal e em instrução

processual penal através da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, buscou aumentar o leque de casos em

que seria possível sua aplicação.

Essa previsão se explica no sentido de que antes da entrada em vigor da referida lei, a expressão em epígrafe se limitava

à apenas “captação de conversa telefônica”. Deste modo, buscou a lei se modernizar no intuito de convencer de que é sua vontade

abranger tanto a interceptação telefônica em sentido estrito quanto a escuta telefônica.

Portanto, qualquer comunicação telefônica, em síntese, está sujeita a interceptação, pouco importante o seu conteúdo que

pode se um som, uma imagem, um dado, uma informação, etc. Não importa, inclusive, se a comunicação está ou não conjugada

com a informática, se é feita pela internet, ou pela via direta. Qualquer comunicação está abrangida pela lei, logo, qualquer uma

pode ser interceptada.

Dessa forma, cumpre salientar que a referida lei não abrangeu a chamada captação telefônica, que consiste na captação

da comunicação telefônica por um dos comunicadores diretamente, sem o conhecimento do outro, tampouco a “gravação

ambiental”, quando se grava uma conversação entre pessoas presentes, clandestinamente, isto é, sem o conhecimento do

interlocutor.

De modo distinto, deve-se salientar que a escuta telefônica, captação realizada por um terceiro de uma comunicação

telefônica alheia, mas com o conhecimento de um dos comunicadores foi abrangida pelo Art. 1º da lei, pois se entende que o fato de

um do comunicadores saber da captação não afasta a idéia de interceptação, mesmo porque é um terceiro que está tomando

conhecimento da comunicação.

Pode ser usado como exemplo o caso de um seqüestro em que a família da vítima está sabendo que o Juiz autorizou a

interceptação telefônica. Entende que não é pelo fato de que um dos comunicadores tem ciência da captação que se descaracteriza a
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interceptação. Hipótese plenamente abrangida pelo Art. 1º da Lei de Interceptações Telefônicas.

A diferenciação das formas de comunicações telefônicas e a demonstração de quais modalidades foram absorvidas pela

legislação se faz necessária pelo fato de que o art. 10 da estudada lei ter criminalizado a conduta de “grampear” comunicações

telefônicas alheias.

1.1. Quebra de sigilo de “dados” telefônicos.

Os dados telefônicos, diferentemente das comunicações telefônicas, são os registros relacionados às comunicações

telefônicas que são documentados e armazenados pelas companhias telefônicas contendo dados como: hora da chamada, número

discado, tempo de conversação, valor da chamada, etc. Esses dados, informações, podem ser encontrados com facilidade nas contas

de telefone.

Os dados telefônicos estão relacionados com chamadas telefônicas ocorridas no passado, não sendo possível a obtenção

de dados telefônicos que estão ocorrendo no presente momento.

Tal indagação é feita no sentido da possibilidade da quebra de sigilo de dados telefônicos pela Lei 9.296/96, pois

aparenta que o inciso XII do art.5º da Lei Fundamental apenas possibilitou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas.

Assim, toca-se num ponto crucial e de grande debate na doutrina moderna, o que é chamado de “relativização” dos

direitos fundamentais, tese defendida pela professora Ada Pelegrini Grinover no sentido de que as liberdades individuais não podem

ser entendidas em sentido absoluto, de modo que estas não devem ser exercidas de modo danoso à ordem pública e as liberdades

alheias. Essas limitações se justificam pela prevalência do interesse público e também pela convivência das liberdades entre os

particulares.

Entretanto, além da justa causa para se decretar a quebra de sigilo de dados telefônicos, demonstrando o exercício de

modo danoso das liberdades individuais, deve também ser ponderado de acordo com principio da proporcionalidade/razoabilidade,

ou seja, somente nos casos em que tal medida for relevante, conforme será abordado adiante.

 

1.2. Das gravações telefônicas e ambientais

As gravações telefônicas consistem na captação de comunicação feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do

outro e, conforme abordado, não foram recepcionadas pela Lei 9.296/96. Deste modo, conclui-se que como não há lei alguma

regulamentando tal hipótese, essas são chamadas pela doutrina de gravações clandestinas, sob o mesmo raciocínio, gravações

ambientais clandestinas
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Importante mencionar que a gravação de conversa por esse método, por si só, não configura crime algum, o fato punível

é a divulgação deste conteúdo que desrespeita a liberdade individual alheia.

Sendo um método clandestino, essas conversas, em regra, não poderiam servir como prova, pois são classificadas como

provas ilícitas, são inadmissíveis no processo, não podendo servir como provas incriminatórias.

Entretanto, tanto na doutrina como na jurisprudência, há exceção na hipótese de utilização dessa prova em benefício do

acusado, devendo utilizá-la para provas sua inocência.

Nesse sentido, decidiu por unanimidade a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal pela admissibilidade de utilização da

gravação clandestina como prova para alegar, sobretudo a defesa própria em investigação criminal, segue trecho do voto do Min.

Cezar Peluso, in verbis:

Como longamente já sustentei alhures, não há ilicitude alguma no uso de gravação de conversação telefônica feita por um dos

interlocutores, sem conhecimento do outro, com a intenção de produzir prova do intercurso, sobretudo para defesa própria em

procedimento criminal, se não pese, contra tal divulgação, alguma específica razão jurídica de sigilo nem de reserva, como a que,

por exemplo, decorra de relações profissionais ou ministeriais, de particular tutela da intimidade, ou doutro valor jurídico superior.

A gravação aí é clandestina, mas não ilícita, nem ilícito é seu uso, em particular como meio de prova".

(...)

"Tais elementos materiais não podiam, sob pretexto de ilicitude, ser desconsiderados nas investigações, pela razão breve, mas

decisiva, de que seu uso, no inquérito ou no processo, corresponde ao exercício de ônus que constitui típico poder jurídico inerente

às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,  elementares do justo processo da lei.
1

1.3. Das interceptações ambientais

Interceptação ambiental significa uma captação de conversa alheia, por meio não telefônico, feita por terceiro, sem o

consentimento das partes, valendo-se de qualquer meio de gravação.

Assim como as gravações telefônicas e ambientais, as interceptações ambientais também não são regulamentadas por lei,

em razão disso, não são válidas como prova.

Se a conversa não era reservada e nem se deu em ambiente privado, nenhum problema haverá se a interceptação

ambiental for feita sem autorização judicial. Por outro lado, se a conversa era reservada ou se deu em ambiente privado, a captação

ambiental sem a autorização judicial, constitui prova ilícita por ofensa ao direito da intimidade, salvo se o agente estiver em legítima

defesa, nos mesmos moldes do subtítulo anterior.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6886



1.4. Das interceptações telefônicas.

Interceptação telefônica stricto sensu significa etimologicamente “interromper no seu curso, deter, impedir na passagem,

cortar, reter.

No que tange ao significado que a Lei 9.296/96 quis empregar, diz respeito ao ato de captar comunicação telefônica,

tomar conhecimento, ter acesso ao conteúdo dessa informação porém, do ponto de vista da mencionada lei, a expressão significa

captar a comunicação telefônica, tomar conhecimento, ter contato com o conteúdo dessa comunicação.

Conforme acima exposto, a interceptação telefônica é a captação feita por um terceiro de uma comunicação telefônica

alheia, sem o conhecimento dos comunicadores.

Torna-se relevante a fixação de conceitos, para que exista uma eficaz e correta aplicação da lei e evitando-se,

consequentemente, a insegurança jurídica. Realizada dentro dos preceitos jurídicos, é considerada como fonte de prova e assim será

introduzida com a sua gravação e transcrição, que será abordado mais adiante, sob pena de configuração de prova ilícita.

1.5. Comunicações em sistemas de informática e telemática

O parágrafo único do Art. 1º da estudada lei, prevê a extensão de interceptação ao fluxo de comunicações em sistemas de

informática e telemática.

Parágrafo único do Art. 1º. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e

telemática.

A palavra telemática tem como significado como a ciência que cuida da comunicação de dados, sinais, imagens, escritos

e informações por meio do uso combinado da informática com as várias formas de telecomunicação, ou seja, telecomunicação mais

informática.
2

Entretanto, o problema é visto, pois hodiernamente é possível a comunicação de voz e dados sem a utilização das formas

“clássicas” de comunicação, por meio de sistema autônomo, seja por rede local ou por meio de conexão remota.

No que tange as comunicações telemáticas que se executam por meio do telefone, é indiscutível a incidência da lei. Nesse

sentido discorreu o professor Damásio Evangelista de Jesus, citado por Luiz Flávio Gomes:
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A Carta Magna, quando excepciona o princípio do sigilo na hipótese de ‘comunicações telefônicas’,  não cometeria o descuido de

permitir a interceptação somente no caso de conversação verbal por esse meio, i.e., quando usado dois aparelhos telefônicos,

proibindo-a, quando pretendia com finalidade de investigação criminal e prova em processo penal,  nas hipóteses mais modernas. A

exceção quando menciona ‘comunicações telefônicas’,  estende-se a qualquer forma de comunicação que empregue a via telefônica

como meio, ainda que haja a transferência de ‘dados’. É o caso do uso do modem. Se assim não fosse,  bastaria, para burlar a

permissão constitucional, ‘digitar’ e não ‘falar'.
3

Por meio desse raciocínio, não admitir que a comunicação telemática não fosse objeto de incidência da lei de

interceptação, seria um declarado atraso tecnológico-cultural, que consequentemente retiraria dos órgãos de persecução penal um

instrumento valioso de prova, ou seja, o criminoso da era digital estaria fora do alcance do Estado.

Outra discussão acerca do tema se dá quanto a incidência desta lei nas comunicações telemáticas independentes, ou seja,

aquelas que não usam do telefone. Ora, não seria eficaz uma lei que somente legislasse sobre as formas antigas de comunicação,

conforme anteriormente dito, um infrator moderno, estaria fora do alcance do direito de punir do Estado.

O entendimento da incidência das demais formas de comunicações telemáticas foi a adotada na legislação processual

penal portuguesa, que estende a aplicação da interceptação à outras hipóteses:

Artigo 190

Extensão

O disposto nos artigos 187.º,  188.º e 189.º é correspondentemente aplicável às conversações ou comunicações transmitidas

por qualquer meio técnico diferente do telefone, designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão de dados por

via telemática, bem como à intercepção das comunicações entre presentes.

Tal medida se faz necessária, pois a tecnologia tornou-se uma grande aliada do criminoso. A abrangência da disposição

legal se faz de modo legal e legítimo. Vale dizer que a Lei Fundamental só mostrou exigência para lei regulamentar a comunicação

telefônica, o que não significa impedimento para que o legislador abordasse outras formas de comunicação.

Nesse aspecto abordou o autor Celso Bastos
4
:

O sigilo da correspondência está hoje estendido, como vimos, às comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. A despeito

deste caráter analítico da enunciação, é forçoso reconhecer que outras modalidades de comunicação estarão também incluídas,

como por exemplo aquele que se verificar por meio de telex... uma inovação da Constituição foi estender a inviolabilidade aos
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‘dados’... Mas pela inserção da palavra no inciso vê-se que não se trata propriamente do objeto da comunicação, mas sim de uma

modalidade tecnológica recente que consiste na possibilidade das empresas, sobretudo financeiras, fazerem uso de satélites

artificiais para comunicação de dados contábeis.

É sabido, e já citado nessa dissertação, que não existem direitos absolutos, o presente comentário se faz necessário para

frisar que somente algumas normas constitucionais prevêem expressamente a possibilidade de limites a direitos fundamentais, e

outras normas não, de forma que não é por isso que as que não possuem limites expressos sejam absolutas. Nem mesmo o direito à

vida é totalmente intangível.

Não há nenhuma menção a direitos individuas absolutos, o legislador tem a faculdade de restringir um direito, e assim o

faz de maneira excepcional e proporcional. Assim é o cuidado que se faz ao limitar um direito, deve ser analisado se a lei restritiva

atende as exigências da necessidade e proporcionalidade.

2. Direito Intertemporal

Neste tópico, será abordado a questão das interceptações telefônicas antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e

após a vigência desta.

Tal abordagem se faz necessária em razão da previsão constitucional da exceção à proteção do direito à intimidade com a

conseqüência interceptação das comunicações telefônicas.

O chamado Direito Intertemporal é o ramo da ciência jurídica que tenta responder às questões mais freqüentes que

envolvem a entrada em vigor de uma nova lei e o regramento das relações jurídicas pretéritas.

Os fundamentos de direito intertemporal são generalizantes e se baseim basicamente no princípio da irretroatividade da

lei, que deste emanam os demais princípios que se relacionam, formando um todo, condenando a retroatividade da lei.

Desta forma, restou demonstrada a necessidade de intervenção do legislador brasileiro para a adequação do tratamento

das interceptações telefônicas no nosso ordenamento jurídico.

Vicente Greco Filho entende que tanto a gravação clandestina ou ambiental e a interceptação consentida por um dos

interlocutores são irregulamentáveis, pois que fora do âmbito do inciso XII constitucional doa art. 5o. e, sua licitude, bem como a de

prova dela decorrente, dependerá do confronto do direito à intimidade, bem como o estado de necessidade e a defesa de direito.

2.1. As interceptações antes da Constituição Federal de 1988.
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Antes da Constituição de 1988, a interceptação telefônica, nunca contou com um estatuto, um ordenamento de

procedimento próprio, específico e descritivo.

O texto constitucional de 1969 contemplava a inviolabilidade da correspondência e das comunicações telefônicas e

telefônicas.

No entanto, a Lei 4.117 de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, poderia se

encontrar a ressalva para a não constituição de violação, desde que respeitados os requisitos de seu artigo 57: a) conhecimento dado

ao juiz competente mediante requisição ou intimação deste.

Tal posicionamento causava divergência na doutrina da época, alegando em sua maioria que haveria possibilidade legal

as interceptação telefônica autorizada e realizada pelos serviços oficiais de telecomunicações e mediante autorização judiciária

competente, devendo ainda respeitar o caráter eminentemente cautelar da providência.

2.2. As interceptações depois da Constituição Federal de 1988.

Com a entrada em vigência da Constituição de 1988, muda-se totalmente o cenário jurídico no que tange às

interceptações telefônicas.

A Carta Magna em seu art. 5º em seu inciso XII, uma exceção à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas,

desde que cumpridos seus requisitos estipulados, quais sejam: a) por ordem judicial; b) nas hipóteses e na forma que a lei

estabelecer; 3) para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

O debate que se vivenciava era a possibilidade ou não da lei que regia a matéria, o Código Nacional de

Telecomunicações, ser recepcionada pela nova ordem constitucional.

O art.57 do CNT deixava a desejar com os requisitos estipulados pela Nova Constituição, sendo aquele considerado como

lacunoso, não acrescentando as novas exigências e restrições.

No entanto, era de entendimento diverso o Professor Damásio de Jesus ao entender que o art. 57 do CNT é propriamente

lei a que se referia o inciso do texto constitucional, considerando lícita a interceptação desde que preenchidos os requisitos deste

artigo.

2.3. Normas constitucionais de eficácia limitada
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Vale lembrar que tal situação prevista na Lei Fundamental, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou

seja, são aquelas normas que de imediato, no momento de promulgação da Constituição Federal, não pode ainda produzir todos os

seus efeitos, precisando de uma lei infraconstitucional que venha integrar a situação prevista. Tais normas são também conhecida

como de aplicabilidade mediata, reduzida ou aplicabilidade diferida.

A ilustre Professora Maria Helena Diniz classifica tais normas como normas com eficácia relativa complementável ou

dependente de complementação legislativa, lecionando:

(...)  sua possibilidade de produzir efeitos é mediata, pois, enquanto não for promulgada aquela lei complementar ou ordinária, não

produzirão efeitos positivos, mas terão eficácia paralisante de efeitos de normas precedentes incompatíveis e impeditivas de

qualquer conduta contrária ao que estabelecerem.
5

As normas de eficácia limitada, entretanto, têm efeitos imediatos para o legislador ordinário que se encontra no dever da

elaboração da devida norma jurídica com a prévia penalidade de que serão inconstitucionais os regramentos que não cumprirem a

determinada previsão. Ainda, a norma futura já tem sua finalidade demonstrada na vontade do legislador constituinte.

Com o advento da lei que regularia as interceptações telefônicas teria eficácia direta ab-rogativa da legislação anterior

incompatível.

Nesse sentido, o ministro relator, Sepúlveda Pertence, entendeu que o texto do Código de Telecomunicações, ainda que

possua validade originária e tenha esta sobrevivido aos textos constitucionais intercorrentes, “seguramente não satisfaz à reserva da

lei reclamada no art. 5º, XII, da Constituição vigente, para legitimar a interceptação telefônica na investigação criminal”. Citou, em

favor dessa colocação que enquanto não vier a lei a estabelecer as hipóteses e a forma em que as interceptações poderão ser

permitidas, não haverá, por enquanto, como ordená-las, pois o Código de Telecomunicações nada especifica.
6

Ementa 

PROVA ILICITA: ESCUTA TELEFONICA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL: AFIRMAÇÃO PELA MAIORIA DA

EXIGÊNCIA DE LEI,  ATÉ AGORA NÃO EDITADA, PARA QUE, "NAS HIPÓTESES E NA FORMA" POR ELA

ESTABELECIDAS, POSSA O JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 5., XII, DA CONSTITUIÇÃO, AUTORIZAR A

INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFONICA PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL; NÃO OBSTANTE,

INDEFERIMENTO INICIAL DO HABEAS CORPUS PELA SOMA DOS VOTOS, NO TOTAL DE SEIS,  QUE, OU

RECUSARAM A TESE DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA ESCUTA TELEFONICA,

INDEVIDAMENTE AUTORIZADA, OU ENTENDERAM SER IMPOSSIVEL, NA VIA PROCESSUAL DO HABEAS

CORPUS, VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROVAS LIVRES DA CONTAMINAÇÃO E SUFICIENTES A SUSTENTAR A

CONDENAÇÃO QUESTIONADA; NULIDADE DA PRIMEIRA DECISÃO, DADA A PARTICIPAÇÃO DECISIVA, NO

JULGAMENTO, DE MINISTRO IMPEDIDO (MS 21.750, 24.11.93, VELLOSO); CONSEQUENTE RENOVAÇÃO DO

JULGAMENTO, NO QUAL SE DEFERIU A ORDEM PELA PREVALENCIA DOS CINCO VOTOS VENCIDOS NO
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ANTERIOR, NO SENTIDO DE QUE A ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA - A FALTA DE LEI QUE, NOS

TERMOS CONSTITUCIONAIS, VENHA A DISCIPLINA-LA E VIABILIZA-LA - CONTAMINOU, NO CASO, AS DEMAIS

PROVAS, TODAS ORIUNDAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA ESCUTA (FRUITS

OF THE POISONOUS TREE), NAS QUAIS SE FUNDOU A CONDENAÇÃO DO PACIENTE.

Nesse sentido prevaleceu o entendimento do STF de que o Código Brasileiro de Telecomunicações não foi recepcionado

pela nova Constituição, pois não descreve as hipóteses e a forma da interceptação. Em conseqüência, toda autorização judicial será

inválida, a prova colhida é ilícita e inadmissível, nos termos do art.5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e sendo essa prova a

única no processo, acarretará a sua nulidade.

Assim, as reiteras decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre no sentido “garantista” e cumprindo fielmente a

vontade do legislador Constituinte, levou o legislador infraconstitucional a dar prioridade para o assunto.

3. Dos Princípios e direitos constitucionais

 

3.1. Do direito à intimidade

Amparado no art 5º, X da Constituição Federal, o direito à intimidade tem como conceito, stricto sensu, a inviolabilidade

de domicílio, o segredo profissional, e sigilo da correspondência e das comunicações.

A proteção constitucionalmente conferida ao direito à intimidade visa garantir mínimas condições de vida e do

desenvolvimento da personalidade humana restringindo ou buscando evitar o arbítrio do Poder Estatal.

Ainda quanto à intimidade, também é inviolável a vida privada. A Constituição ao protegê-la, colocou esta como

“condição de expansão da personalidade”
7
. Desse modo, torna-se indispensável a liberdade para a pessoa realizar sua vida privada,

sem perturbação de terceiros.

O direito de conversar livremente ao telefone é um direito da personalidade, porque, para o desenvolvimento pessoal, é

imprescindível a troca livre e confidencial de idéias e de opiniões, sem a desconfiança de que outrem esteja ouvindo a conversa.

Entretanto, o direito à privacidade não é absoluto, podendo ser relativizado nas hipóteses taxativas da Lei 9.296/96.

Sobre as liberdades individuais, o direito à intimidade é direito personalíssimo que tem por fundamento a defesa da

privacidade, possuindo como característica primordial a não exposição de elementos e informações da esfera íntima ou reservada de

seu titular. O direito ao sigilo é direito personalíssimo que o titular das informações deseja mantê-las sem divulgação e a pessoa que
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as obteve, conseguiu diretamente dele ou de pessoa por ele autorizada.

Comentando sobre tal abuso diz o Professor José Afonso da Silva “o fato hoje notório de que o segredo da vida privada

é cada vez mais ameaçado por investigações e divulgações ilegítimas”.
8

Logo, restou indubitável a forma como a Lex Magna buscou proteger o direito à privacidade, impondo limitadíssima

exceção ao sigilo:

Art 5º - XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,

salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou

instrução processual penal. (grifo nosso)

Deve-se, portanto, seguir o entendimento doutrina constitucional moderna quanto à relativização dos direitos

fundamentais, estes não devem ser entendidos em sentido absoluto, não permitindo que qualquer deles seja exercido de modo

danoso à ordem pública e às liberdades alheias.

3.2. Da legalidade e da reserva legal

No que tange aos princípios e garantias constitucionais, o princípio da legalidade nas palavras de José Afonso da Silva “é

da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática.”
9
, ou seja, significa à submissão

e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador.

O princípio da legalidade impõe-se como limite orientador e protetor dos direitos individuais do cidadão suspeito e

terceiro, que o recurso à realização das escutas deverá preencher determinados pressupostos para que cumpra a sua função de

garantia, exigida pela idéia de Estado de Direito, contra o exercício ilegítimo, abusivo e incontrolável do jus puniendi.

Pode-se afirmar que o princípio da legalidade é o pilar do garantismo, ou seja, atua no sentido de reduzir o poder

punitivo, elevando, consequentemente, as garantias.

Já o princípio da reserva legal pode ser verificado quando a Constituição reserva conteúdo específico a ser normatizado

por lei. Nas palavras de José Afonso da Silva, “temos a reserva legal quando a norma constitucional exige para sua integral

regulamentação a edição de lei formal”. 
10

Sob esse prima se manifestou a Carta Maior em seu inciso XII do Art 5º ao prever possibilidade de violação das

comunicações telefônicas somente quando autorizada por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
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investigação criminal ou instrução processual penal. Assim, a possibilidade de edição de lei regulamentadora torna-se evidente,

configurando hipótese de incidência do princípio da reserva legal.(g/n)

Assim, a Lei 9.296/96 veio para regulamentar o inciso, XII, parte final do art 5º, da Constituição Federal, determinando

em seu art 1º que a interceptação das comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em

instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal.

Fez o legislador desta forma, pois ao delimitar a finalidade da interceptação telefônica (criminal) já “estava ponderando

valores, justificando sacrificar o direito à intimidade para uma investigação ou processo criminal, não civil”. 
11

Em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude de prova obtida por interceptação telefônica, lecionou o

Ministro Cezar Peluso:

Seja interceptada comunicação telefônica, apenas quando tal devassa se revele como fonte de prova imprescindível à promoção do

fim público da persecução penal (STF. Inq 2.242-QO/RJ, Relator CEZAR PELUSO, Julgamento 24/08/2007)

Assim, torna-se flagrante a ilegalidade a interceptação telefônica no curso de um procedimento de caráter não criminal.

Portanto, através da leitura da letra da lei, são notórias as exigências mínimas estabelecidas pelo legislador para que seja

admitido esse meio de prova. De tal forma que, não sendo estas observadas, caracterizará a prova obtida de modo ilícito, não aceita

em nosso Direito.

Primeiramente cumpre relembrar que, quanto ao inquérito civil, sua finalidade, consoante Alvarenga, é “buscar

fundamentos para o ajuizamento da ação civil pública, por meio da apuração prévia da ocorrência, extensão e autoria de fatos

considerados lesivos aos interesses difusos ou coletivos ou a qualquer outro interesse transindividual.” 
12

O Inquérito Civil, regulado pela Lei 7.347/85, é um procedimento administrativo investigatório, presidido pelo

Ministério Público, que tem por finalidade a busca de elementos que lhe sirvam como prova para a propositura de uma ação civil

pública. Entretanto, importante mencionar que, apesar de seu caráter investigatório, não se trata de procedimento investigativo

criminal, tampouco instrução processual penal.

Resta claro, pela forma explícita como foi demonstrado na lei, que a exceção à inviolabilidade das comunicações

telefônicas só seria possível em investigação criminal e em instrução processual penal.

Ainda que existisse norma infraconstitucional que regulamentasse e autorizasse a interceptação telefônica em

procedimentos não criminais, esta seria inconstitucional.

Exatamente com esse entendimento, se manifestou o nobre Julgador, Ministro Cezar Peluso:
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(...)  sobre permissão para realização da interceptação das comunicações. Essa norma,  em caráter singular e excepcional, só

autoriza a produção dessa prova para fins penais . Daí se tira, imediata e vistosamente, que, se qualquer autoridade pretendesse, ou

se uma lei subalterna o estatuísse, que se poderia interceptar comunicação e produzir-lhe a prova para fins não penais,  isso seria

inconstitucional, enquanto contrário à primeira norma constante do art.  5º, inc. II.  (STF, Inq. 2.242-QO RJ – Rel. Min. CEZAR

PELUSO, Julgamento 24/08/2007)

Consoante a parte final do art 1º da Lei que regulamenta as interceptações telefônicas, estabeleceu que a ordem para a

concessão destas dependerá de ordem do Juiz competente da ação principal.

Percebe-se implicitamente a alusão ao princípio do juiz natural, o qual garante que ninguém pode ser subtraído da

jurisdição do Juiz constitucionalmente previsto para o julgamento de cada caso. (CF, art 5º, inciso LIII)

Interpretando o dispositivo em análise, pode-se concluir sem muitas dificuldades que, o legislador ao excepcionalizar a

violação das comunicações telefônicas em investigação criminal e em instrução processual penal, determinou que esta seja

concedida pelo juiz da ação principal, ou seja, da ação penal.

Sob o mesmo entendimento esclarece Luiz Flávio Gomes:

Considerando que a interceptação telefônica é medida cautelar que visa a obtenção de prova em investigação criminal ou instrução

processual penal,  é evidente que o Juiz competente para emití-la deve ser dotado de jurisdição penal.  (...)  Se o Juiz está

exercendo jurisdição de outra natureza exclusivamente (civil, trabalhista, etc.), não pode autorizar a interpretação.”
13

.

Em confronto com o inequívoco requisito demonstrado para a concessão desta medida excepcionalíssima, estaria a

autoridade investigadora ao requerer no curso de procedimento não-penal, a concessão desta medida excepcionalíssima ao juízo

incompetente.

Portanto, em referência à Lei nº 9.296/96 que regula os procedimentos para a realização de escuta telefônica, ao estipular

regramentos para a concessão dessa medida, não os fez de forma inútil, devendo estes serem fielmente cumpridos no escopo de ver

respeitadas as garantias e liberdades individuais previstas em nossa Constituição.

3.3. Da proporcionalidade e razoabilidade

Os meios de obtenção de prova devem ser legais quanto às possibilidades de sua realização, cumprindo desta forma o

princípio da legalidade, mas também não deverá se sobrepor a valores fundamentais ao desenvolvimento do homem na comunidade.
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Em referência à proporcionalidade e a razoabilidade quanto à produção de prova, faz-se mister a menção aos referidos

princípios, pois é sabida a deslumbrante necessidade de apetrechamento dos operadores judiciários de meios de obtenção de prova

sem que primeiramente se avalie o resultado objetivado com os meios já existentes.

Assim dispõe o inciso II do Art 2ª da Lei 9.296/96:

Art 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

II – a prova poder ser feita por outros meios disponíveis;

Justamente por se tratar de medida extrema, restrita à excepcionalíssimas hipóteses, o legislador ordinário preocupou-se

em reafirmar seu caráter de cautelaridade, estabelecendo que não é admitida a interceptação quando possível a prova ser feita por

outros meios.

É sabido a unanimidade doutrinária que não é qualquer crime que admite a interceptação. Tal meio de prova deve ser

ponderado, em respeito a proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser desviada na praxe forense.

O requerimento, a autorização ou a ordem de realização de escutas telefônicas deve-se repartir na adequação,

exigibilidade, necessidade e proporcionalidade para que a diligência tenha grande interesse para a descoberta da verdade ou para a

prova. Se houver prova suficiente para acusar ou não acusar, a diligência carece de qualquer interesse jurídico.

Desta forma, pode-se citar o entendimento do autor português Manuel Monteiro Guedes Valente ao mencionar que “a

desmedida e facilitada autorização das escutas telefónicas – de necessidade duvidosa -, sem que primeiramente se avaliem os

meios menos delatores dos direitos e liberdades pessoais, converteu um meio de obtenção de prova de ultima ratio – de excepção –

em prima ratio – em vulgar”. 
14

Conhecida como direito penal moderno ou direito penal do inimigo, tal política criminal tem como característica a

celeridade e facilidade de agilização de procedimentos investigatórios e até mesmo punitivos que contribuem para diminuição ou,

até mesmo, eliminação de garantias típicas de um Estado democrático de direito, das quais se salientam as relacionadas com a

prática de prova.

De forma precisa explica Antônio Magalhães Gomes Filho que deve ser requerida a exclusividade desse meio de prova

“diante da forma de execução do crime, da urgência na sua apuração, ou então da excepcional gravidade da conduta investigada,

a ponto de justificar-se a intromissão”.
15

 (grifamos e negritamos)

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado no requerimento ou na decisão de autorização de interceptação

telefônica para que exista, como meio legal de investigação criminal que afeta direta e indiretamente, direitos fundamentais do

suspeito e do terceiro, de uma justa e proporcional ponderação entre o meio em si mesmo e os fins almejados, verificando-se uma

proporcionalidade quanto às finalidades do processo – quer de prevenção, quer de investigação – e quanto à gravidade do crime

em investigação.
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É notável a desnecessidade da medida cautelar no caso em que ao requerer a interceptação telefônica, a autoridade

investigadora, conhecedora dos princípios processuais, intromete-se descaradamente nas comunicações do investigado, no intuito

real de se informar sobre a versão defensiva que preparara.

Cabe ao Magistrado declinar o porquê de não se poder obter, de outra forma, que não mediante interceptações

telefônicas, os elementos probatórios necessários à instrução daquele inquérito. (art. 2º, inc. II da Lei 9.296/96)

A ineficiência dos meios habituais de obtenção de prova menos onerosos para os direitos dos cidadãos – tais como

exames, revistas, buscas e apreensões – não podem e nem devem justificar o recurso desproporcional e desnecessário à realização

das interceptações telefônicas. Devem estas restringir ao estritamente necessário ou exigível, mas não uma forma policialesca de

mera fruição.

 

4. Das provas ilícitas

A prova não é um valor absoluto e ilimitado, pois cede face aos direitos fundamentais, principalmente aos que

“personalizam” o homem. Num regime democrático e submetido ao valor da lealdade, os fins não podem justificar os meios, pois o

procedimento leal é o mais alto princípio de todo o processo penal, valor que se sobrepõe a descoberta da verdade, sob pena de

destruição da legitimidade da ação penal do próprio Estado.

Nesse sentido lecionou o Professor José Afonso da Silva:

(...)  abriu-se excepcional possibilidade de interceptar comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a

lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.  Vê-se que, mesmo na exceção, a Constituição

ordenou regras estritas de garantias, para que não se a use para abusos.
16

Dessa forma, a busca da verdade real e o princípio do livre convencimento do juiz que direcionam para a liberdade

probatória, não podem ser considerados em absoluto. Sobre o tema referente ao direito à prova de acusação e seus limites no

processo penal, abordando ainda o respeito às liberdades e garantias individuais, leciona a professora Ada Pellegrini Grinover:

Entretanto, é bem de ver que o direito à prova. Ainda que intimamente ligado aos próprios direitos de ação e de defesa,  não é

absoluto, em face da natural restrição decorrente do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer

delas seja exercida de modo danoso à ordem publica e às liberdades alheias.

E é justamente no processo penal,  onde se discute fundamentalmente a liberdade do indivíduo, que se torna mais clara a
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necessidade de se colocarem limites à atividade instrutória. A investigação dos fatos pelo juiz criminal deve ser, antes de tudo,

conduzida dentro dos parâmetros da legalidade, especialmente diante da proteção que o próprio texto constitucional confere às

liberdades individuais.
17

É cediço que, conforme previsão constitucional, são inadmissíveis e assim consideradas ilícitas as provas que infringirem

normas e princípios constitucionais.

Entretanto, na cláusula constitucional do due process of law, que se traduz como limitações significativas ao poder do

Estado e como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu:

A cláusula constitucional do ‘due process of law’ - que se destina a garantir  a pessoa do acusado contra ações eventualmente

abusivas do Poder Público – tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas projeções concretizadoras

mais expressivas, na medida em que o réu (contra quem jamais se presume provada qualquer alusão penal) tem o

impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com apoio em elementos

instrutórios obtidos ou produzidos de forma incompatível com os limites impostos, pelo ordenamento jurídico, ao poder

persecutório e ao poder investigatório do Estado (STF, HC 90.376, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.04.07, grifamos).

Tais regras são impostas justamente para conter abusos e evitar violações. O sigilo das comunicações telefônicas não pode

ser mitigado em detrimento dos demais interesses jurídicos, por mais relevantes e exorbitantes que aparentem ser.

Assim, o fato do Judiciário estar investido de poderes excepcionais que lhe permite, por exemplo, quebrar o sigilo ínsito

às comunicações, não o exonera do dever de observar, para efeito do correto desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos

pela Constituição e pelas leis vigentes. Trata-se da garantia do due process of law.

Não pode o Magistrado, pois, atuar fora dos limites previstos pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal e do art.

2º da Lei 9.296/96, até porque, conforme adverte o Ministro Marco Aurélio, in verbis:

(…) a regra é o sigilo das comunicações telefônicas. A exceção corre à conta da quebra, do afastamento desse sigilo. Então, em se

tratando de exceção, devem-se interpretar os preceitos que a revelam de forma estrita, não de forma ampliativa, não de

forma restritiva,  porque o intérprete não restringe. Considere-se o que está, realmente, no teor da norma. Assento, também,

que, quanto mais graves as imputações,  maior deve ser o cuidado do julgador na observância das normas instrumentais que

viabilizam o exercício do direito de defesa” (trecho do voto do Ministro Marco Aurélio,  STF, HC nº 83.515-5).

O Superior Tribunal de Justiça salientou que procedimento tão drástico como a invasão da intimidade de um cidadão

somente encontra justificativa legítima quando amparado em argumentos concretos e dados fáticos:
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Não se pode aceitar também o argumento constante do parecer do Ministério Público Federal de que ‘não há outra linha de

investigação possível’. Fosse assim, as portas estariam abertas para o poder estatal devassar a intimidade de todos, sem peias.

Deve-se partir do fato para se alcançar a autoria. Não se admite investigar a vida dos cidadãos para, a depender da sorte,

encontrar algum crime. (STJ, HC nº 59.257/RJ, 6ª Turma, j. 22.08.2006).

Assim, a quebra do sigilo só se justifica quando, sopesados o bem jurídico tutelado, a intimidade e o sigilo das

comunicações, resta demonstrada sua indispensabilidade. Em outros termos, a interceptação há de ser conditio sine qua non para a

apuração da infração:

A interceptação telefônica, em síntese, está regida pelo princípio da necessidade, que é expressão da “intervenção mínima”, da

“alternativa menos gravosa” ou da “subsidiariedade”, em suma, subprincípio da proibição do excesso. (Luiz Flávio Gomes, op.

cit., p. 182, grifamos).

Todos os temas abordados referem-se ao que se denomina “direito à prova”, decorrente do direito de ação ou de defesa.

Entretanto, tal direito não é absoluto, pois só se admite no processo a prova legalmente produzida. O legislador constitucional

procurou sabiamente proibir a produção de provas através de quaisquer meios, ao estabelecer que “são inadmissíveis, no processo,

as provas obtidas por meios ilícitos” (art. 5º, inciso LVI).

Caso sejam admitidas dentro de um processo provas obtidas por meios ilícitos, o ato de sua obtenção deverá ser tido

como nulo, por lhe faltar, de forma absoluta, os elementos necessários para sua constituição jurídica. A conseqüência direta, dentro

do procedimento, deverá ser o desentranhamento das provas, e a extensão da ilicitude às outras obtidas ou produzidas em

decorrência da primeira (fruits of the poisonous trees).

Nesse aspecto, a Constituição Federal é expressa: “são inadmissíveis...”. Assim, se indevidamente juntada, a prova ilícita

terá de ser desentranhada; caso permaneça nos autos, não poderá ser considerada no momento da valoração; e, por último, se

utilizada pelo Juiz acarretará a nulidade absoluta da decisão.

Por fim, prova colhida de modo ilegal não é suficiente. Aliás, nem sequer é admissível. Assim, nas palavras do professor

Luiz Flávio Gomes ao explanar sobre a desobediência dos preceitos insculpidos na norma em debate, conclui:

Aparentemente não era necessário frisar o legislador que a interceptação telefônica ´observará o disposto nesta Lei´.(...) porque

ficou claro que toda interceptação que porventura não atenda rigorosamente todos os requisitos previstos na Lei 9.296/96 é ilícita

(e sendo prova ilícita não pode ser levada em conta pelo Juiz na sentença final).  
18
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Por fim, se faz uma indagação quanto a validade dessa prova obtida por meio da interceptação telefônica se esta

infringiria o direito de ficar calado, o direito ao silêncio, pois conforme redação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos:

Art.8º, nº2, g: Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:... direito de não

ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.

Entretanto, o sujeito não está em confronto direto com a autoridade, não é por ela solicitado a responder, nem sofre

pressões de qualquer espécie, já que não há constrição no telefonema e o instrumento é utilizado na mais ampla liberdade. O direito

ao silêncio do réu ou do indiciado tem como finalidade preservar sua liberdade moral frente à autoridade.
19

CONCLUSÃO

Conforme abordagem dada ao tema estudado, pôde ser verificado que a expressão comunicações telefônicas abrange

todas as formas de comunicação sendo elas por meio de telefone, internet, satélite e podendo ainda ser sons, imagens, dados,

informações, não importando se está ou não sendo feita por meio da informática.

Demonstrou-se a constitucionalidade do parágrafo único da Lei 9.296/96 pelo fato de que este incluiu as comunicações

telemáticas sob o amparo das interceptações telefônicas, sendo, portanto, essa inclusão feita de forma lícita e também deverá seguir

os requisitos de necessidade e proporcionalidade para justificar essa invasão.

Apesar de o objeto da lei não tenha incidido, por exemplo, sobre as captações telefônicas, tampouco sobre as escutas

ambientais, por exemplo, não significa que estas não podem ser aceitas como provas válidas no processo.

A utilização das interceptações telefônicas só passou a ser considerada como lícita válida após a Constituição Federal de

1998, somente com a entrada em vigência da Lei 9.296/96 que buscou suprir a lacuna prevista pelo art.5º, inciso XII. Tal medida se

fez necessária em razão do buraco deixado nos meios de prova de forma que qualquer forma de interceptação telefônica não

poderia ser utilizada, pois não existia lei que regulamentasse a matéria.

O direito a intimidade é colocado de forma a conceder um mínimo de liberdade e apropriada personalidade humana

digna, também visto como um limitador no poder de punir do Estado, evitando-se abusos. A abordagem do direito a intimidade se

fez necessária em razão da comunicação telefônica que está amparada e protegida pela intimidade de modo que se possa utilizar o

telefone sem preocupação ou desconfiança de que está sendo ouvido.
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A legalidade, vista sob o prisma da Administração Pública, se dá no aspecto de que esta só deve agir nos conformes e

previsões legais, sendo que qualquer desvio praticado pelo Estado é passível de alegação de abuso e consequente, no presente caso,

anulação de prova.

Os princípios de um modo geral devem ser respeitados para que se cumpra de forma harmônica e não abusiva o exercício

punitivo do Estado, de forma que qualquer desvio quanto a sua aplicação será objeto de anulação.

Dois fatores conferem especial relevância ao estudo dos limites do jus puniendi, os drásticos efeitos da intervenção

penal, seu impacto destrutivo e irreversível e os elevadíssimos custos sociais da recuperação penal. Em segundo lugar, a vocação do

Estado social, que potencializa a sua presença assim como o emprego de toda sorte de meios eficazes para resolver os conflitos e

dirigir a convivência social.

Hodiernamente, em virtude da incontrolada força que conquistou a linha político-punitivista, o Direito penal acabou

experimentando uma exagerada e descontrolada expansão. De acordo com nossa preferência pelo Estado constitucional e

democrático, não há outro caminho a percorrer senão fazê-lo observar todos os limites decorrentes da Constituição vigente, ou seja,

o Direito Penal precisa voltar ao seu leito natural, para cumprir com observância de todas as garantias, assim leciona o jurista Luiz

Flávio Gomes:

O homem (o ser humano) não é coisa,  não é só cidadão, é antes de tudo, pessoa (dotada de direitos, só pelo fato de ter nascido

“pessoa”,  sobretudo perante o poder punitivo do Estado).
20

No mesmo sentido o professor Antonio Scarance Fernandes:

Em virtude do grande desenvolvimento da tecnologia, a vida privada, a intimidade, a honra da pessoa humana tornou-se mais

facilmente vulnerável. Isso impõe ao legislador cuidado para, na outorga de mecanismos hábeis a eficiente repressão à

criminalidade, não autorizar invasões desnecessárias ou desmedidas na vida da pessoa.

Não é fácil, contudo, atingir o ponto de equilíbrio. De um lado, é necessário armar o Estado de poderes suficientes para enfrentar

a criminalidade, crescente, violenta, organizada; por outro, deve o cidadão ter garantida a sua tranqüilidade, a sua intimidade, a

sua imagem, e, principalmente, ser dotado de remédios eficazes para se contrapor aos excessos e abusos dos órgãos oficiais.

Não se pode, em nome da segurança social, compreender uma garantia absoluta da privacidade, do sigilo, no processo penal,  mas

também não se pode conceber, em homenagem ao princípio da verdade real, que a busca incontrolada e desmedida da prova

possa, sem motivos ponderáveis e sem observância de um critério de proporcionalidade, ofender sem necessidade o investigado ou

o acusado em seus direitos fundamentais e no seu direito a que a prova contra si produzida seja obtida por meios ilícitos.
21
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Portanto, conclui-se que os princípios constitucionais considerados como pilares do Direito, se comportando da mesma

forma como limites, restrições ao jus puniendi estatal, vindo, desta forma, os defensores dos infratores utilizando esses argumentos

para que seja declarada a nulidade das provas obtidas, transformando tais princípios em escudos protetores para a prática de ilícitos

penais.
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PROPAGANDA ELEITORAL SUBLIMINAR: OS ARTIFÍCIOS DE CONVENCIMENTO PELO 
INCONSCIENTE DO ELEITOR 

SUBLIMINAL PROPAGANDA ELECTORAL: THE TRICKS OF THE UNCONSCIOUS CONVICTION OF 
THE VOTER 

 

Grasiela Grosselli 
 
 

RESUMO 
O estudo aborda os aspectos da mídia, da publicidade e os princípios da liberdade de expressão 
em um regime democrático. Estuda ainda os diversos aspectos da mensagem subliminar veiculada 

através da propaganda eleitoral e sua possível influência no estado inconsciente do eleitor. Além 
disso, verifica o entendimento dos tribunais eleitorais no país e as previsões na lei eleitoral. A 
mensagem subliminar é um artifício usado por publicitários para atingir o inconsciente da 

população sem serem percebidos. Este tipo de mensagem passou a ser utilizada por candidatos a 
fim de realizarem propaganda eleitoral antes do prazo previsto em lei. Não há regulamentação 

específica, no entanto, a justiça eleitoral tem se manifestado no sentido de considerar tais 
propagandas como irregulares. Em uma democracia a liberdade de escolha do eleitor deve ser 
respeitada e, se violada, os responsáveis deverão ser punidos. 

PALAVRAS-CHAVES: Propaganda Eleitoral; Mensagem Subliminar; Publicidade; Democracia. 
 
 

ABSTRACT 

The study addresses aspects of media, advertising and the principles of freedom of expression in a 

democratic regime. He also studies the various aspects of the subliminal message conveyed 

through the electoral propaganda and its effect on the unconscious state of the voter. 

Furthermore, there understanding of the electoral courts in the country and forecasts in the 

electoral law. The subliminal message is a ploy used by advertisers to reach the unconscious of 

the population without being noticed. This type of message is now being spent by candidates to 

conduct electioneering ahead of schedule in law. There are no specific regulations, however, the 

electoral justice has manifested itself in order to consider such advertisements as irregular. In a 

democracy the freedom of choice of voters must be respected and, if violated, those responsible 

should be punished. 

KEYWORDS: Electoral Propaganda, Subliminal Message, Advertising; Democracy. 

 

 

Introdução 

  

  

            Em notícia veiculada no dia 19 de abril de 2010 o responsável pela pré-campanha online 

da candidata Dilma Rousseff, marqueteiro Marcelo Branco, acusou a TV Globo de veicular 
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mensagem subliminar em favor do pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra. A 

mensagem estaria embutida em um vídeo dedicada à comemoração pelos quarenta e cinco anos 

da referida emissora de televisão. O número 45 coincidentemente é o mesmo utilizado pelo 

partido do hoje candidato José Serra. 

            De acordo com o marqueteiro Marcelo Branco, nesta comemoração ficava evidente 

mensagem que beneficiava o pré-candidato José Serra. Segundo Branco (2010) "Eu to (sic) 

[vendo mensagem subliminar pró-Serra]. Também "podemos mais'", ironizou Branco, por meio 

de seu twitter, ao chamar a atenção para o slogan "o Brasil pode mais" utilizado na pré-

campanha do candidato tucano[1]. 

            No vídeo festivo dos 45 anos da TV Globo, artistas afirmam  ao mesmo tempo "Todos 

queremos mais educação, saúde e, claro, amor e paz. Brasil, muito mais. É a sua escolha que nos 

satisfaz. É por você que a gente faz sempre mais". O vídeo da emissora é finalizado com a logo 

marca da TV Globo juntamente com o número 45. 

  

  

1. Aspectos elementares da democracia 

  

  

            Para se viver em determinada sistema democrático é necessário antes de tudo se ter 

consciência política e a compreensão cultural da importância de se construir uma sociedade 

harmoniosa e sem fronteiras. Diferentemente de qualquer sistema totalitário em que as pessoas 

são obrigadas a se submeterem a vontade de alguns poucos, em regimes democráticos, as 

pessoas optam por viver em um ambiente aberto, em que o limite se impõe apenas para se 

garantir segurança e liberdade coletiva. 

            A democracia, no sentido etimológico da palavra, significa o "governo do povo", ou 

"governo da maioria". Na Grécia antiga, mais especificamente em Heródoto, a democracia era 

vista como uma forma de governo que se situava entre duas outras formas: a monarquia ou 

também chamado de "governo de um só" e a aristocracia ou também "governo de alguns". 

(ROSENFIELD, 1994, p. 7) 

            Em Atenas os valores democráticos não se apresentavam apenas como representações 

subjetivas, válidas somente para o indivíduo que se confrontava com uma situação política 

adversa, mas constitutivos, sob a forma de organização política na qual cada cidadão poderia 

confrontar sua opinião com as dos demais (ROSENFIELD, 1994, p. 10). No entanto, a partir da 

evolução do Estado e da própria Sociedade a concepção da democracia e de seus princípios 

acabou sendo confundida com os do próprio Estado. 
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            Observa-se que com freqüência a democracia tornou-se uma adjetivação do Estado em 

expressões como "Estado Democrático". É como se a democracia tivesse perdido a sua 

significação prática de ser o lugar público do processo de identificação da sociedade consigo em 

proveito de uma nova forma de organização política. Com efeito, o Estado moderno vem a 

cumprir este papel de estruturação da sociedade a partir de uma nova posição: o lugar onde se 

cria o mecanismo que, independentemente do espaço público dos cidadãos, ganha existência 

própria, passando a controlar a Sociedade. (ROSENFIELD, 1994, p. 12). 

            A transferência do processo democrático público de tomada de decisões, que dava forma 

a comunidade, para um centro de poder situado acima da sociedade acarretou uma reorganização 

política das relações humanas, resultando numa transformação dos próprios conceitos de espaço 

público, como também na concepção de governo da maioria. As categorias da filosofia política 

clássica se tornaram insuficientes para a análise de um fenômeno político que, tal como uma 

substância, aceita várias aparências sem, contudo modificar a sua significação pessoal 

(ROSENFIELD, 1994, p. 13). 

            No mesmo sentido Giddens (2002, p. 09) sinaliza essa modificação da modernidade 

  

  

A modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e afeta os aspectos mais 

pessoais de nossa existência. As transformações introduzidas pelas instituições modernas se 

entrelaçam de maneira direta com a vida individual e, portanto com o eu. Ocorre uma 

interconexão entre as influencias globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro. 

  

  

            Além disso, pode-se afirma que Sociedade e Estado, na concepção moderna, se situam 

numa posição de descontinuidade em relação a outras formas de organização do social e do 

político. 

            Neste sentido, Giddens (2002, p, 10) assim se manifesta: 

  

  

A modernidade é uma ordem pós-tradicional, mas não uma ordem em que as certezas da 

tradição e do hábito tenham sido substituídas pela certeza do conhecimento racional. A dúvida 

permeia a vida cotidiana assim como a consciência filosófica, e constitui uma dimensão 

existencial geral do mundo social contemporâneo. Nas situações da modernidade "alta" ou 

"tardia" - o mundo de hoje - o eu, deve ser construído reflexivamente em meio a uma enigmática 

diversidade de opções e possibilidades. 
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            No entanto, a democracia moderna ganhará um novo rosto, inaugurando um novo sentido 

do político, ao se determinar por um espaço público de discussão, de luta, de negociação e de 

diálogo. A reunião de todos aqueles que constituem a Sociedade numa forma de organização 

política aberta ao seu aperfeiçoamento dará aos cidadãos um novo sentido da comunidade, não 

excluindo ninguém dos assuntos políticos (ROSENFIELD, 1994, p. 32). 

            Sempre que a democracia for exaltada em espaços públicos de participação e confiança, 

será construída uma política efetiva, na qual os valores da dignidade e da liberdade estarão 

presentes e serão ouvidos e respeitados por toda a sociedade. 

  

  

1. Democracia e liberdade de expressão 

  

  

            A liberdade de expressão, sobretudo sobre política e questões públicas é o suporte vital 

de qualquer democracia. Os governos democráticos não controlam o conteúdo da maior parte 

dos discursos escritos ou verbais. Assim, geralmente as democracias têm muitas vozes 

exprimindo idéias e opiniões diferentes e até contrárias. 

            A liberdade de expressão é tema pacificamente consagrado pelo direito. Encontra-se 

expressa em vários documentos internacionais, tais como: a Declaração dos Direitos Humanos 

de 1948, aprovada pela ONU (art. 19); o Convênio Europeu para a proteção dos Direitos 

Humanos e das Liberdades Fundamentais, aprovado em Roma no ano de 1950 e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica. E também, na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988: 

  

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos:  V - o pluralismo político. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença 

  

  

  

            Assim, a liberdade de expressão entre as diversas formas de difusão do pensamento são 

livres no direito, no entanto, isso não significa que se pode publicar, nos meios de comunicação 

ou serviços de telecomunicações, qualquer matéria. Existem restrições, inclusive constitucional, 

sobre determinados assuntos a serem veiculados pela mídia, inclusive pelas novas tecnologias, 

como a internet. 

            A liberdade de expressão deve ser respeitada, mas os valores de dignidade humana, de 

individualidade e intimidade também devem ser vistos sob a ótica de proteção. Os princípios e 

valores expressos na Carta Constitucional e defendidos arduamente pela imprensa devem ser 

respeitados e no caso de sua violação devem ser punidos. 

            A atividade da mídia é caracterizada pela divulgação da informação, na qual o jornalista 

toma ciência do acontecimento do fato e então o transmite para outras pessoas através de um 

meio de comunicação. O fim deste processo se dá quando o receptor entra em contato com a 

mensagem, por exemplo, quando um indivíduo compra um jornal e o lê, decodificando as 

informações ali presentes e tomando ciência do que foi publicado (DOMINGUES, 2007, p. 1). 

            Para que esta seqüência de acontecimentos resulte no efeito esperado, ou seja, no 

convencimento da veracidade da notícia, a mídia deve possuir uma qualidade que a credencie 

como confiável. A tal qualidade dá-se o nome credibilidade. Como explica Zanchetta Jr. (2004, 

p. 12): "Credibilidade é uma das palavras centrais para a imprensa. Para que um veículo de 

imprensa se consolide, é fundamental que ele seja respeitado pelo público que pretende 

atingir".       

            Assim, pode-se afirmar que a credibilidade é um fator importante para a empresa 

formadora de opinião. Através da credibilidade e da fidelidade do leitor, a mídia exerce o seu 

poder de influência junto à opinião pública. 

            No sentido de formadora de opinião pública Zanchetta Jr. (2004, p. 121), afirma que 

"para muitos a imprensa é mais poderosa que os governos, sendo capaz de interferir na vida de 

toda uma comunidade ou de toda a sociedade, e também na individualidade dos leitores [...] a 

ponto de ser considerada um 'quarto poder". Assim, fica implícita a importância que a imprensa 

exerce através de sua credibilidade na formação da opinião pública, pois implica 

necessariamente em um poder de moldar os rumos da sociedade.  
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3.      A publicidade e o inconsciente do eleitor   

  

  

            As mensagens publicitárias fazem parte da vida do ser humano, integram seu cotidiano e 

chegam a marcar situações e épocas de seu crescimento e desenvolvimento pessoal. 

            Não se pode negar a importância da publicidade ao longo da vida. Como também não se 

pode negar que a publicidade e a comunicação como um todo, usam de certos mecanismos, 

como sedução e persuasão, para atraírem seu público-alvo, objetivando a obtenção de 

determinadas respostas (FERRARE, 2007, p. 11). 

            Com o passar dos tempos, novas técnicas para influenciar pessoas foram desenvolvidas, 

aprimoradas e passadas de geração em geração, bem como utilizadas com intenções diversas. A 

psicologia sempre foi aliada dos profissionais de comunicação, pois as formas de conquista 

utilizadas na publicidade, por exemplo, são postas em prática ao adquirir-se certo conhecimento 

do tipo de público que se pretende atingir (FERRARE, 2007, p. 12). 

            A livre circulação de idéias é o principal quesito para a comunicação que age de maneira 

persuasiva, pois a pluralidade de pensamentos e mensagens torna-se essencial para a troca de 

informações e a prática da conquista. 

            De início é bom lembrar que persuadir não é sinônimo imediato de coerção ou mentira. 

Pode ser apenas a representação do desejo de se prescrever a adoção de alguns comportamentos, 

cujos resultados finais apresentam saldos socialmente positivos. [...] Há autores que costumam, 

inclusive, falar em persuasão negativa e positiva. [...] Para existir persuasão é necessário que 

certas condições se façam presentes: a mais óbvia é a livre circulação de idéias (CITELLI, 2002, 

p. 67). 

            A influência da propaganda, em maior ou menor grau, é fato. Porém as técnicas e 

abordagens da sua aplicabilidade devem ser praticadas conforme a conceituação ética e legal, 

dentro da missão do profissional da área. Os órgãos que detém competência de assegurar o 

exercício dentro das normas e padrões exigidos acompanham a evolução e mudanças nas 

técnicas e maneiras de emprego das funções publicitárias. 

            É fato incontestável que todos os integrantes das sociedades modernas de consumo são 

influenciados pela propaganda. Não há como escapar de sua influência. A propaganda seduz os 

sentidos, mexe com os desejos, fala com o inconsciente, propõe novas experiências, novas 

atitudes, novas ações. Apesar da busca pela racionalidade do ceticismo, do incentivo a defesa da 

indiferença, sempre há uma mensagem publicitária que atrai, interessa e convence. (SAMPAIO, 

1999, p. 21). 
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            O ser humano tem em seu inconsciente, sentimentos reprimidos, dos quais não possui 

conhecimento conscientemente, muitas vezes, por razões traumáticas que foram bloqueadas. 

Muitas de suas ações cotidianas, bem como reações a certas situações, acontecem devido a essas 

experiências ou mesmo a desejos que não estão acessíveis. Assim o indivíduo desconhece 

muitas razões dos reais motivos que o levam a determinadas atitudes. A racionalização destes 

motivos é praticamente indispensável, pela necessidade humana de explicar suas vontades, 

ações, hábitos e até mesmo, mudança de hábitos (FERRARE, 2007, p. 17). 

            Conhecer o funcionamento do inconsciente humano é de fundamental importância para 

compreender a técnica da Mensagem Subliminar. Esta, por princípio, atua diretamente no 

inconsciente sem que haja percepção de suas influências. 

            De acordo com Calazans (2006, p. 25-28), as primeiras referências de percepção 

subliminar vêm de Demócrito (400 a.C.), o filósofo grego que afirmava que muito do que é 

perceptível, não é claramente percebido. Diz que este conceito foi aprofundado por Platão, 

em Timeu, e por Aristóteles que o detalhou em sua teoria dos umbrais da consciência, na 

obra Perva Naturalia, há cerca de dois mil anos. Segundo Calazans, um dos contemporâneos de 

Freud, o Doutor Poetzle, comprovou cientificamente a percepção subliminar demonstrando por 

estudos de caso e por experiências documentadas que as informações dos sonhos são obtidas 

subliminarmente. Tudo o que é excluído da percepção consciente é captado pelo inconsciente, 

compondo os sonhos. 

            Um dos exemplos mais citados sobre a origem da influência da mensagem subliminar 

seria a experiência realizada por Jim Vicary em um cinema de Nova Jersey. (FERRARE, 2007) 

            Jim Vicary instalou no cinema um segundo projetor especial, chamado taquicógrafo, que 

projetava intermitentemente na tela frases como Drink Coke e Eat pop corn. O taquicógrafo 

pode ser comparado a um tipo de projetor de slides que projeta um único slide na velocidade de 

1/3.000 de segundo. No cinema é colocado ao lado do projetor do filme - cuja projeção é ao 

ritmo de 24 fotogramas por segundo - e fica repetindo a imagem (sobreposta ao filme) a cada 

cinco segundos para dar a ilusão de movimento. Durante o filme Picnic, com Kim Novac (no 

Brasil "Férias de Amor"), o segundo projetor emitia um slide com a frase Drink Coke numa 

velocidade de 1/3.000 de segundo. Oslide era projetado sobreposto ao filme, rápido demais para 

ser percebido conscientemente, mas a repetição do sinal subliminar causava efeitos no 

subconsciente do público, aumentando as vendas da Coca-Cola em 57,7% (FERRARE, 2007, p. 

22). 

            O caso do Experimento de Vicary é referência na área de comunicação e sempre citado 

como principal experimento em mensagem subliminar. Existem diversos relatos sobre este feito, 

porém, por haver contradições e os estudiosos no tema não afirmarem com clareza o real 

acontecimento dele, o caso é utilizado, quase sempre, apenas como demonstração e explicação 

de como seria utilizada a técnica das mensagens subliminares. 

4.      Mas afinal, o que é Mensagem Subliminar? 
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            A Mensagem Subliminar é dotada de uma arte a mais. A arte da persuasão inconsciente. 

Ela trabalha com o subconsciente das pessoas. 

            Por definição a mensagem subliminar é todo tipo de mensagem que não pode ser captada 

diretamente pelos sentidos humanos. ''Subliminar'' refere-se ao que está ''abaixo do limiar''. 

Assim, a percepção subliminar é a capacidade do ser humano de captar de forma inconsciente 

mensagens ou estímulos fracos demais para provocar uma resposta consciente. Ou seja, o 

inconsciente consegue perceber e armazenar uma quantidade muito maior de imagens, frases, 

mensagens e sons do que o consciente - como fotos expostas por pouco tempo aos nossos olhos 

ou ruídos baixos demais para serem percebidos. Com isso, a pessoa que assimila esses estímulos 

acaba sendo influenciada sem perceber (ZAGARI, 2007, p.01). 

            Neste mesmo sentido, a mensagem subliminar é um mecanismo de convencimento 

inconsciente, captado pelo nosso subconsciente, que tem uma maior capacidade de 

armazenamento de informações do que a consciência. Ela não é recebida diretamente pelos 

sentidos do homem, pois está em um patamar sensorial quase imperceptível, configurando a 

mínima sensação auditiva ou visual passível de ser transmitida (SANTANA, 2008, p. 01). 

                Partindo de estudos da ciência humana, a psicologia introduz o conceito de figura e 

fundo como sendo o mais simples e básico processo da percepção, quando um órgão sensorial 

(como olhos e ouvidos, por exemplo) focaliza um estímulo específico como figura (uma imagem 

ou um ruído) e deixa todo o resto como fundo. A atenção daquele indivíduo estaria toda voltada 

para a figura, mas continuaria recebendo o estímulo fundo da mesma forma. Assim, o fundo 

seria subliminar (CALAZANS, 2006, p. 39). 

            Portanto, dá-se o nome de mensagem ou propaganda subliminar toda aquela mensagem 

que é transmitida em um baixo nível de percepção, tanto auditiva quanto visual. Subliminares 

são as mensagens que são enviadas dissimuladamente. Ocultas, abaixo dos limites da percepção 

consciente, e que vão influenciar escolhas, atitudes e motivar a tomada de decisões posteriores. 

                Jornalistas admitem o uso do subliminar, mas de modo reservado. Afirmam que a 

postura do telejornalista no vídeo, a entonação de sua voz, as roupas que vestem, a expressão 

facial utilizada ao passar a mensagem, tudo isso pode conter um editorial completo, passada na 

forma de subtexto ao fruidor (CALAZANS, 2006, p. 136). A exposição indiscriminada e 

desregulada de pessoas aos estímulos subliminares para que possam reagir inconscientemente de 

maneira programada a beneficiar um grupo com interesses próprios, limita o sentido de viver e 

as reduz à condição de seres humanos incompletos (DOMINGUES, 2007, p. 4). 

            Assim, o poder exercido pelos meios de comunicação, quando realizados implicitamente, 

submete os receptores à aceitação da informação e não abrem espaço para questionamento e 

defesa, uma vez que é imposta e recebida de forma despercebida. 

  

  

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6911



5.      A previsão legal sobre a mensagem subliminar 

  

  

            No Brasil existe uma passagem no Código de Defesa do Consumidor que proíbe 

anúncios disfarçados, dissimulados. Diretamente extraído do artigo 36:    

  

"Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus 

produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os 

dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem."      

  

  

            Parte-se do princípio que o consumidor tem o direito de escolher aquilo que deseja ou 

não adquirir (e também assistir) - o direito constitucional à liberdade de escolha. As Mensagens 

subliminares apresentam conteúdos que não podem ser vistos de forma consciente, o espectador 

não pode usufruir de seu direito de escolher não vê-la por não estar consciente de sua existência. 

Portanto, a mensagem subliminar poderia ser considerada inconstitucional. 

            No código eleitoral não há previsão expressa de punição por propaganda eleitoral 

subliminar, no entanto, a minirreforma eleitoral, aprovada pelo Congresso em 2009, estabeleceu 

que a violação da lei na propaganda partidária (quando os candidatos utilizam do espaço de 

propaganda de seus partidos para tornarem-se conhecidos - subliminarmente) prevê multa de R$ 

5 mil a R$ 25 mil, "ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior". 

            Assim, mesmo aqueles que tentam ludibriar os eleitores utilizando a propaganda 

partidária para fazer propaganda eleitoral, mesmo que através de uma mensagem subliminar 

estão sujeitos à multa por violação do expresso em lei. Para a existência de uma democracia 

verdadeira o cidadão precisa estar consciente de suas escolhas, e quem violar estas condições 

deverá ser responsabilizado. 

  

6.      A Propaganda Eleitoral Subliminar 
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            Um consenso que pode ser encontrado entre  pesquisadores e analistas políticos é de que 

atualmente é impossível separar a comunicação social do fazer político. O instrumento da 

comunicação é extremamente útil e necessário para que qualquer candidato possa se eleger  a 

qualquer cargo político. Ele necessita de votos e a maneira mais conveniente para isso é aparecer 

com freqüência na mídia. 

                Não muito distante, o candidato utilizava de uma rede de militantes do partido para 

travar contato com a população, mantendo certa distância e isolamento do povo, pois 

terceirizava este contato. Hoje o candidato entra diretamente na intimidade do eleitor, através 

dos modernos e acessíveis meios de comunicação. E como se não bastasse, ainda utiliza as 

pesquisas qualitativas de opinião como forma de descobrir as reais necessidades do eleitor. 

Assim, o político moderno tem todos os instrumentos à sua disposição para seduzir o público, o 

que tem viabilizado a personalização na política. (DOMINGUES, 2007, p. 6) 

           Para Negreiros (2003, p. 06), 

  

A personalidade dos candidatos parece ser um dos fatores essenciais na explicação dessas 

variações: a existência de um eleitor sem vínculos partidários e que tende a votar de acordo com 

os problemas e questões postas em jogo em cada eleição e não em programas político/partidários 

acabou gerando o que se caracteriza como "volatilidade do voto", ou seja, as pessoas tendem a 

votar de modo diferente de uma eleição para outra, dependendo da personalidade dos candidatos 

e dos temas importantes postos em debates. Cada vez mais os eleitores tendem a votar em uma 

pessoa, e não em um partido, em decorrência da presença dos mídias no campo político, o que 

tem aumentado, conseqüentemente, a importância dos fatores pessoais no relacionamento entre o 

representante e o seu eleitorado. 

  

  

                Assim, o objetivo principal a ser alcançado com a utilização da comunicação como 

instrumento político é o de persuadir o público/eleitor, e não o esclarecimento do mesmo sobre 

as reais intenções dos candidatos. Partindo da idéia de que a eleição é uma batalha, pode-se 

afirmar que, para atingir tal objetivo de convencimento, a comunicação política pode ser 

utilizada de todos os meios possíveis e impossíveis pelos candidatos na disputa eleitoral. 

Incluindo-se aí, a comunicação subliminar (DOMINGUES, 2007, p. 8). O instrumento mais 

adequado para que o candidato possa se aproximar do eleitor e persuadi-lo a confiar em si é a 

propaganda subliminar. Além, é lógico das propagandas convencionais. 

            No período que antecede as convenções partidárias os possíveis candidatos disputam 

entre si o direito à legenda através do instrumento chamado de Propaganda Política 

Intrapartidária. Ou seja, aquela realizada pelo filiado de um Partido Político, no período que 

antecede à realização das convenções partidárias. Nesta etapa os concorrentes buscam convencer 

os correligionários do partido e participantes da convenção que irão elaborar a lista de 

candidatos de seu partido para a eleição que se aproxima. 
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            O passo seguinte será da implementação da Propaganda Política Partidária (art. 36, §2° 

da Lei n° 9.504/97). Nesta etapa ocorre a divulgação do programa e das propostas partidárias. 

Estes programas ocorrem em períodos eleitorais, como também em épocas não eleitorais, neste 

caso o objetivo é o de angariar adeptos e filiados para o partido (CÂNDIDO, 2006, p. 149). 

                A propaganda política é veiculada sob a forma de propaganda eleitoral, cujo objetivo é 

divulgar os candidatos e conquistar os votos dos eleitores, a partir do dia 6 de julho até a véspera 

do dia da eleição, no ano eleitoral (ROLLO, 2007, p. 135). Propaganda Eleitoral é uma forma de 

captação de votos usada pelos partidos políticos, coligações ou candidatos, após o dia 5 de julho 

do ano da eleição (conforme estabelece o art. 36, caput da Lei n° 9.504/97), através da 

divulgação de suas propostas, visando a eleição à cargos eletivos. 

            Quando a propaganda eleitoral é realizada antes do dia 06 de julho no ano eleitoral  ela é 

considerada extemporânea e por isso a sua realização é considerada ilícita e passível de sanção 

legal. 

                No entanto, a maior dificuldade consiste em definir quando ocorre a propaganda 

eleitoral antecipada. Isso porque os interessados a todo instante, procuram se manter em 

evidência, com o propósito de assegurar a eleição futura. A idéia que prevalece nesse caso é a de 

que quem não é lembrado não é votado. Além disso, não é qualquer forma de divulgação do 

nome que configura propaganda eleitoral. Isso porque faz parte da atividade política o 

proselitismo. O difícil justamente é saber quando o proselitismo político transmuda-se na 

propaganda eleitoral (ROLLO, 2010, p. 3). 

                A fim de conferir limites ao proselitismo político, a jurisprudência dos Tribunais 

Eleitorais do país passou a considerar como propaganda eleitoral não só aquela que contém o 

pedido de voto direto, como também aquelas outras formas que, mesmo sem contê-lo, fazem 

alusão ao pleito e a características do futuro candidato, que o distinguem em relação aos demais 

(ROLLO, 2010, p. 3). 

            No Acórdão n° 20.570, da lavra do Tribunal Regional do Paraná restou consignado que a 

propaganda eleitoral ilícita há que ser aquela em que o pré-candidato atua como se candidato 

fosse, visando influir diretamente na vontade dos eleitores, mediante ações que traduzem um 

propósito de fixar sua imagem e suas linhas de ação política, em situação apta, em tese, a 

provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral relativamente a outros candidatos, que 

somente após as convenções poderão adotar esse tipo de propaganda (ROLLO, 2010. p. 3). 

            A jurisprudência do TSE restou pacificada no mesmo sentido, dispensando, igualmente, 

a existência de candidatos oficialmente escolhidos em convenção, para a configuração da 

propaganda eleitoral antecipada. 

  

  

Entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que 

de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, 
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a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o 

beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública. Sem tais características, poderá haver 

mera promoção pessoal - apta, em determinadas circunstâncias a configurar abuso de poder 

econômico - mas na propaganda eleitoral (Respe n° 6.183/ MG, de 17.2.2000, rel. Min. Eduardo 

Alckmin, DJ de 31.3.2000). 

  

  

            Se de um lado o detentor de cargo eletivo é livre para fazer proselitismo, este não pode 

desdobrar para a propaganda eleitoral antecipada. Sempre que houver menção a características 

eleitorais será considerada propaganda eleitoral antecipada. 

            Sabedores desse impedimento tanto candidatos, como marqueteiros e demais envolvidos 

em campanhas eleitorais costumam utilizar a propaganda partidária para divulgar as idéias dos 

futuros candidatos sem serem punidos pela legislação eleitoral. Este tipo de propaganda costuma 

ser realizada pelos futuros candidatos a cargos eletivos, contendo uma mensagem subliminar aos 

eleitores, de que no futuro tal candidato seria a melhor escolha. 

            Além do caso citado no inicio do artigo sobre a propaganda realizada pela TV globo em 

que o PT afirma ser uma mensagem subliminar de apoio a campanha de José Serra do PSDB 

outras propagandas também são analisadas sobre o mesmo enfoque, como foi a representação 

movida pelo PSDB e pelo DEM contra o PT no ano de 2009, sob o argumento de que o PT usou 

o espaço reservado para a propaganda partidária para promover a pré-candidatura de Dilma. 

            O TSE já entendeu que tal propaganda é ilícita. Na análise da ocorrência de propaganda 

eleitoral subliminar, o relator Vitor Barbosa Lenza afirmou que não deve ser observado tão-

somente o texto disposto, mas também o contexto fático e outras circunstâncias, tais como a 

disposição da fotografia, das cores, do meio empregado e do alcance da divulgação. A 

propaganda eleitoral subliminar surge como um estímulo não suficientemente intenso para que o 

indivíduo tome consciência dele, mas que, reiterado, atua no sentido de divulgar e incutir o 

nome do pré-candidato no eleitorado tendo em vista as eleições. (GOIAS, 2008, p. 01) 

            Assim é pacífico o entendimento de que, mesmo sem qualquer referência à candidatura e 

sem pedido explícito de voto, a divulgação consegue tornar conhecido o nome daquele que, num 

futuro próximo, poderá ser anunciado como candidato, aí então está sendo gerando no eleitorado 

a sensação de que se trata de pessoa por demais conhecida, facilitando a assimilação de suas 

propostas, desequilibrando a disputa e ferindo o princípio da isonomia que deve orientar o 

processo eleitoral. 

            Mesmo assim, tanto candidatos, como marqueteiros e partidos fazem uso deste tipo de 

propaganda eleitoral subliminar, eis que ela pode gerar proveitos psicológicos mais 

significativos do que a própria propaganda eleitoral direta, exatamente por proporcionar a 

aceitação inconsciente, por parte dos eleitores, do nome do futuro candidato. 
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Conclusão 

  

  

            O uso da tecnologia em campanhas eleitorais ou em qualquer outro contexto deve ter 

como princípio básico o direito sagrado do homem em busca conhecer a verdade e não a 

realidade distorcida por interesses pessoais ou de um pequeno grupo que detém o poder 

econômico e político.   O mau uso de determinadas tecnologias que lesem aqueles que recebem a 

informação, deve ser tratado com rigor a fim de se evitar que o cidadão seja lesado no seu 

sagrado direito de agir por si. 

            A civilização ocidental tem como base o princípio da individualidade, da liberdade de 

expressão, do livre-arbítrio. E o sistema democrático de representatividade governamental leva 

em conta essa liberdade quando institui o voto como forma de eleger seus representantes. Mas 

quando uma população é exposta a subliminares, seu poder de decisão é afetado por essa 

interferência, e o indivíduo passa a agir não mais por vontade própria, mas direcionado, 

manipulado, controlado pelas intenções de outras pessoas. 

  

  

            No caso de partidos que utilizam da propaganda partidária para apresentar seus 

candidatos, estes poderão ser multados e punidos como já está ocorrendo.[2] 

            Enfim, as mensagens e propagandas subliminares utilizadas tanto por parte de 

candidatos, como pelos partidos políticos são ilegais e já estão sendo tratadas pelos órgãos da 

Justiça Eleitoral como crimes. Segue-se dessa forma o princípio de que tudo o que compromete 

a integridade e direito do cidadão deve ser averiguado e punido. 
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[2] "A propaganda antecipada e irregular do PSDB e do PT nos respectivos programas 

partidários, exibidos recentemente em cadeia nacional de rádio e televisão, podem custar caro às 

siglas e inibir infrações reincidentes. [...]. O TSE determinou, em liminar, a suspensão imediata 

das inserções do PSDB que iriam ao ar nos dias 22, 26 e 29 de junho. O material, veiculado em 

rede nacional, exibiu o candidato à Presidência do partido, José Serra, e motivou uma 

representação do PT por propaganda antecipada". Notícia disponível no site: 

<http://noticias.r7.com/brasil/noticias/pt-pode-pagar-multa-de-r-600-mil-por-propaganda-

eleitoral-antecipada-20100620.html>. Acesso em 18 jun. 2010. 
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RESUMO 
O presente trabalho pretende discutir a diversidade de regimes jurídicos existentes no Brasil no 

que tange ao combate à discriminação e ao racismo. Para tanto, propõe-se a problematizar o 
conceito de racismo obtido a partir da análise de exemplos colhidos a partir da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e de políticas públicas e legislações adotadas pelo Executivo e pelo 

Legislativo federais. Por fim, pretende lançar as bases para a defesa da unificação dos (ou, pelo 
menos, de uma maior identificação entre os) regimes jurídicos adotados para o combate às 
diversas formas de discriminação com base em conceitos como “identidade”, “integridade” e 

“igualdade”. 
PALAVRAS-CHAVES: Constituição; Direitos Fundamentais; Racismo; Discriminação; 

Interpretação Constitucional; Identidade; Igualdade; Integridade. 
 
 

ABSTRACT 

This work will discuss the diversity of legal disciplines in Brazil for the fighting against 

discrimination and racism. To accomplish the task, it propounds to question the very concept of 

racism extracted from the analysis of examples obtained from the jurisprudence of Supremo 

Tribunal Federal and from policies and statutes adopted by Executive and Legislative branches of 

the Federal Government. At the end, it intends to set the groundwork for the unification (or, at 

least, for a greater identification) of the law applied for the fighting against the various forms of 

discrimination, based on the conceptions of “identity”, “integrity” and “equality”. 

KEYWORDS: Constitution; Fundamental Rights; Racism; Discrimination; Constitutional 

Interpretation; Identity; Equality; Integrity. 

 

Sumário: 1. Apresentação do tema. 2. Disciplina constitucional da discriminação e do racismo. 3. O mito da 

democracia racial e o conceito de racismo no Brasil. 4. Revisão dos consensos: é possível “reinterpretar” o 

conceito de racismo? 5. Conclusão. 6. Referências. 

 

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Os direitos fundamentais apresentam-se como temas centrais do constitucionalismo no século XXI, 

em especial no Brasil, em que a Constituição Federal de 1988 consagrou, ao longo de seu texto (expressa ou 

implicitamente), uma extensa gama de direitos e garantias cuja interpretação e efetividade, nos casos 

concretos, revelam-se problemáticas e reclamam do aplicador uma postura hermenêutica adequada. É a estes 

assuntos, restritos a uma questão interpretativa de um específico direito fundamental, que o trabalho vai se 

dedicar. 
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O foco do estudo é o combate à discriminação em geral – e ao racismo em particular –, 

especificamente quanto à problematização do exclusivismo do regime jurídico contemporâneo aplicado ao 

racismo no Brasil e à indicação de algumas pautas hermenêutico-constitucionais que permitam lançar nova 

luz sobre a questão, criticando a dissociação entre as regulamentações aplicadas às demais formas de 

discriminação e aquelas prescritas especificamente em relação ao racismo (ou melhor, ao racismo tal qual 

compreendido atualmente no Brasil). 

É importante pontuar que não se pretende, aqui, traçar os contornos deste regime jurídico, é dizer, 

defender quais normas são adequadas a cada situação, quais políticas públicas devem ser adotadas e assim 

por diante. O objetivo é apenas oferecer uma abordagem principiológica à questão que, se bem conduzida, 

fornecerá um importante argumento em defesa do trato sistemático e (na medida do possível) unitário das 

diversas modalidades de discriminação, baseado nas normas e nas políticas aplicáveis ao combate ao 

racismo. 

Este trabalho insere-se numa pesquisa mais ampla, que pretenderá, ao cabo de seu percurso, 

oferecer uma análise mais aprofundada do tema. Uma das hipóteses que ainda serão testadas é a que afirma a 

possibilidade de se considerarem também como racistas formas de preconceito além das baseadas na origem 

étnica ou na cor da pele das vítimas de discriminação (ou seja, defender a ampliação, para fins jurídico-

constitucionais, do conceito de racismo). Não é a pretensão deste artigo, no entanto, esgotar o tema, tendo 

em vista a densidade e o esforço argumentativo que esta proposta exigiria. Mas, mesmo nos apertados 

limites dos presentes argumentos, crê-se que algumas impressões da pesquisa, especialmente no tocante à 

crítica ao conceito de racismo no Brasil e a outros aspectos a ele correlatos, poderão ser adequadamente 

apresentados. 

Para esta finalidade, o texto examinará, inicialmente, o regime jurídico que o direito brasileiro 

confere ao combate à discriminação de todas as espécies. Num segundo momento, pinçando exemplos 

eloquentes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da recente legislação editada pelo Congresso 

Nacional e de algumas políticas públicas que tratam da questão, ver-se-á qual é o conceito de raça e de 

racismo atualmente em voga no Brasil, para que, num terceiro e derradeiro momento, possamos dedicar-nos 

à crítica deste conceito (ou, ao menos, dos seus reflexos no que tange às normas e políticas aplicáveis ao 

combate ao preconceito de todas as espécies) e à defesa preliminar de uma aproximação dos regimes 

jurídicos das diversas formas de discriminação, tratando-as de uma forma sistemática e unificada. 

  

2 DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA DISCRIMINAÇÃO E DO RACISMO 

Nunca é demais lembrar que, antes de 1988, o país vivia sob um regime de exceção, fruto da 

precariedade jurídica permanente instaurada pelo Golpe de 1964, que tinha como um de seus traços 

marcantes a negação de direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e à cidadania em geral. A 

Assembleia Constituinte de 1986/1987, ciente deste momento histórico
[1]

, elaborou uma Constituição muito 

especial quando comparada a outras Cartas Constitucionais ao redor do planeta, tendo em vista ser 

particularmente densa e permeada por normas de variadas naturezas e finalidades. 

A riqueza do trato constitucional foi, é e continuará sendo tema de intensas críticas
[2]

 e defesas, mas 

o fato relevante para a pesquisa é que a Constituição de 5 de outubro de 1988, como poucas no mundo, 

regulamenta abundantemente a vida dos cidadãos e do Estado brasileiros em seus mais diversos aspectos, 
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desde a consagração de fundamentos, objetivos e princípios da Federação, passando pela enunciação dos 

direitos fundamentais, pela estruturação do Estado, sua Defesa, Tributação e Orçamento, pela disciplina da 

Ordem Econômica e Social, até chegar às suas disposições gerais e às já “perenes” – e cada vez mais 

abundantes – disposições transitórias. 

Delimitando o objeto do estudo, um dos temas para os quais a Constituição de 1988 simbolizou 

significativo avanço foi o dos direitos fundamentais. Sua enunciação no início do texto, antes mesmo da 

estruturação do Estado, simboliza, para Barroso (2008, p. 36), um bom indício de sua dignidade 

constitucional destacada, o que, somado à extensão de seu rol, à reconfiguração da interpretação 

constitucional à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito
[3]

 (que, até mesmo, implica uma 

alteração da própria compreensão e do sentido destes direitos fundamentais
[4]

), entre outros, permite 

enxergar-lhes, além de diversas outras funções que cumprem no sistema, como vetores de interpretação do 

ordenamento jurídico e de conformação da atuação do Poder Público em suas diversas esferas
[5]

. 

Esta afirmação é especialmente relevante em relação à discriminação, é dizer, ao direito 

fundamental que todo indivíduo possui de não ser discriminado por qualquer razão, enunciado em sua forma 

genérica pelo inc. XLI do art. 5º da Constituição Federal. Ora, o Brasil é uma sociedade de profunda 

miscigenação étnica, na qual as múltiplas opções éticas de seus cidadãos (HABERMAS, 2004, p. 313) 

enfrentam o cotidiano desafio da convivência. É aqui que a enunciação dos direitos fundamentais ganha 

importância ímpar, tendo em vista serem os direitos fundamentais mecanismos de possibilidade da 

coexistência numa comunidade, ou, no dizer de Cattoni (2002, p. 70), exprimirem “as condições de 

possibilidade de um consenso racional acerca da institucionalização das normas do agir”. 

Por isso, um dos fundamentos constitucionais é a proteção à igualdade e à diferença
[6]

, refletida na 

luta contra todas as formas de exclusão e na busca por que os cidadãos sejam igualmente tratados com 

dignidade e respeito pelo Estado e por seus pares. A discriminação em geral, e o racismo em particular, 

violam esta configuração primária do Estado Democrático de Direito ao negarem a igualdade e o 

reconhecimento digno à vítima (afetando-a em sua perspectiva de identidade, adiante retomada), obstando o 

convívio entre pessoas que se veem como iguais e enxergam obrigações mútuas entre si (DWORKIN, 1986, 

p. 199-202). 

Nesta toada, a Constituição elegeu o combate à discriminação como objetivo (art. 3º, inc. IV) e 

garantia (art. 5º, inc. XLI) fundamentais. Tratou do tema, ainda, em outros dispositivos particulares, e.g., ao 

proteger o trabalhador deficiente contra qualquer forma de discriminação salarial ou de formas de acesso ao 

mercado de trabalho (art. 7º, inc. XXXI), ao prescrever à família o dever de salvaguarda à criança, ao 

adolescente e ao jovem contra toda forma de discriminação (art. 227), ao combater a discriminação em 

termos de acessibilidade de crianças, adolescentes e jovens deficientes (art. 227, inc. II) e assim por diante. 

Não é demais notar, todavia, que a Constituição dedicou especial severidade ao trato do racismo, 

cujo repúdio é princípio da República (art. 4º, inc. VIII) e cuja prática é crime inafiançável, imprescritível e 

punível com reclusão (art. 5º, inc. XLII). 

Aqui é que se iniciam os problemas. Assentado que o combate (repressivo e inclusivo) à 

discriminação e ao racismo são preceitos fundamentais de nossa Constituição, não se pode ignorar, por 

óbvio, que não se dedicou – ao menos não textualmente – idêntico regime jurídico a ambas as formas de 

violação à igualdade dos indivíduos. Conquanto ao combate à discriminação tenha a Constituição dedicado-
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se firmemente, foi ao racismo – e apenas a ele, juntamente com o combate a grupos armados contrários à 

ordem constitucional e ao Estado Democrático – que concedeu, e.g., o status de crime inafiançável. Quando, 

então, poder-se-á dizer que se está diante de caso em que a grave disciplina jurídico-penal do racismo será 

alvo de aplicação? Em que situações e com base em quais critérios poder-se-ão diferenciar casos de 

discriminação de práticas racistas? 

As perguntas são pertinentes porque a Constituição não permitiu uma resposta pronta e direta sobre 

a aplicação do racismo. Se tomarmos em conta que racismo é a forma de discriminação que opera com base 

no discrímen “raça”, veremos que as dificuldades apresentadas pelo texto constitucional aparecem pelo fato 

de o dispositivo em que se enuncia a palavra “raça” ter a seguinte redação: 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
(grifamos) 

  

“Raça” é, ao lado de “cor”, “sexo”, “origem”, “idade” e outras, um dos critérios de discriminação. 

Como veremos abaixo, a prática jurisdicional e governamental no Brasil tende a identificar raça com origem 

étnica e cor. Não se nega que, além de mais comum – e até mais intuitiva –, esta leitura configura apenas 

uma das interpretações possíveis, o que, contudo, não permite que simplesmente se elimine o problema 

concreto, de que o texto constitucional não dá parâmetros seguros para que se afirme peremptoriamente a 

exclusividade desta interpretação. À luz do texto normativo, não se pode refutar que “raça” pode não ser 

identificado com nenhum dos outros elementos ou que pode confundir-se com todos. Se “cor”, para a 

Constituição, é distinto de “raça”, mas a prática jurídica as assemelha, por que “sexo” também não pode ter o 

mesmo caminho? Por que atos de discriminação de gênero, ou religiosos, não podem ser vistos como atos 

racistas
[7]

? 

A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, contemporânea à Constituição, segue o mesmo modelo de 

disposições. Veja-se: 
Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor 
(...) 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia,religião ou procedência nacional. 
(...) 
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
(grifamos) 

  

Como sempre, o texto não resolve os problemas concretos, já que depende do contexto e do uso que 

dele o intérprete faz
[8]

. É à apresentação de questionamentos ao uso majoritário do texto constitucional no 

que se refere a expressões fundamentais para o combate à discriminação (em especial “raça” e “racismo”) 

que este artigo dedica-se. 

Veja-se que estas questões não são desprovidas de importância prática. Determinam procedimentos 

distintos no processo penal de julgamento dos crimes e execução das penas daí oriundas, orientam a adoção 

de políticas públicas e de leis antissectaristas e assim por diante. Por isso é que, respeitados os apertados 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6923

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/89%20-%20DIREITOS%20FUNDAMENTAIS%20E%20DEMOCRACIA/5123.html%23_ftn7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/89%20-%20DIREITOS%20FUNDAMENTAIS%20E%20DEMOCRACIA/5123.html%23_ftn8


limites deste trabalho, a elucidação clara dos casos de aplicação de um ou outro regime jurídico (se é que a 

distinção entre eles é aceitável) passará a ser o foco principal do exame subsequente. 

  

3 O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E O CONCEITO DE RACISMO NO BRASIL 
Para examinar a disciplina jurídica do racismo e da discriminação, é importante, antes, saber o que a 

prática jurídica brasileira corrente entende como um ato racista, visto que a Constituição, a partir unicamente 

de seu texto, não permite respostas diretas a este ponto. A partir daí, será possível criticar esta noção para a 

defesa da revisão dos regimes jurídicos até aqui adotados para o trato da discriminação geral e do racismo 

em particular. 

Deve-se dizer, primeiramente, que grande parte da sociedade brasileira não reconhece o Brasil 

como um país racista. É bastante comum, no Brasil, uma pressuposição segundo a qual vivemos numa 

sociedade de plena e igualitária democracia racial. Racussen (2002, p. 34) descreve esta crença: 
De acordo com a ideologia da nação brasileira, os brasileiros formam uma singular raça de pessoas de diferentes 

cores formada por uma miscelânea de culturas e pessoas da Europa, da África e indígenas. De acordo com esta 

concepção, os membros desta nação com vínculos especiais são incapazes de discriminarem-se uns aos outros. 
As elites brasileiras há muito buscam elevar o status internacional do Brasil, sob o argumento de que o caminho 

brasileiro para o desenvolvimento, descrito como menos drástico e competitivo que o capitalismo norte-

americano, oferece um modelo alternativo e harmonioso de desenvolvimento. Portanto, as elites apresentam a 

discriminação racial como algo externo, estrangeiro, particularmente as práticas segregacionistas norte-

americanas.[9] 

  

A afirmação acima é representativa das concepções atualmente em voga em grande parte do país. 

Foi colhida a partir de um exame sociológico aprofundado, baseado, também, em um sem número de 

decisões judiciais que deixavam evidente a ideia de “democracia racial” brasileira, que perpassa não só as 

relações interpessoais cotidianas, como também a prática do Poder Judiciário. Desta forma, apesar de não 

haver oportunidade para colher mais exemplos desta (auto)visão de muitos brasileiros de que o país é “não 

racista”, esta perspectiva, reproduzida em larga escala pelo Poder Judiciário (e também pelos demais ramos 

governamentais), é fortemente presente em nossa sociedade
[10]

. 

Esta crença traz consequências práticas notórias. Reduz, e.g., a efetividade do combate ao racismo 

pela limitação de aplicação do seu regime jurídico. Ilustra o fato o ínfimo número de condenações por 

racismo no Brasil, conforme informação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, que, 

tratando de pesquisa coordenada pelo Núcleo de Direito da Democracia do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap) e pela Faculdade de Direito da FGV sobre a discussão judicial acerca do racismo, 

dava conta, em meados de 2008, de uma maioria de absolvições em casos analisados pelo TJ/SP e, quanto às 

condenações, refere que nenhuma tomou por base a aplicação da Lei 7.716/89, sempre se amparando no 

Código Penal (ou seja, injúria qualificada, e não racismo propriamente dito
[11]

). 

Sintetizando esta visão, e indicando suas consequências ainda no âmbito da justiça penal, 

Guimarães (2004, p. 38/39) afirma: 
Mas, para os juízes de direito, em geral, a transgressão desta etiqueta social é vista não como o que realmente é, 

ou seja, indício da motivação racial da discriminação perpetrada, mas como crime contra a honra (calúnia ou 

difamação). Esta interpretação é extremamente perversa não só porque desqualifica a motivação racial de um ato 

que atenta contra liberdades fundamentais do cidadão (prisão, constrangimento ilegal ou lesão corporal), mas 

também porque enfraquece a possibilidade mesma de tipificação do incidente como crime contra a honra, pois, 

afinal, pode-se sempre alegar, como se tem feito repetidamente, que a designação racial de uma pessoa pela cor é 

apenas uma classificação objetiva de cor da pele (e não racial) ou uma forma corrente de tratamento. 
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A crença dos juízes na democracia racial brasileira é às vezes explicitada em sentenças, geralmente num estilo 

romanesco de subliteratura, como, por exemplo, no parágrafo abaixo: 
               “[No Brasil,] os de pele mais escura são ídolos inclusive dos mais claros no esporte e na 

música, sendo que as mulheres popularmente chamadas de „mulatas‟ parece que têm orgulho dessa 

situação e exibem-se grande sucesso em muitos locais da moda e da fama. No Brasil pessoas „brancas‟ 
casam-se com pessoas „negras‟, e têm filhos normalmente – com naturalidade – e na verdade, somos um 

país onde aproximadamente a metade é de pele escura, tanto que as Leis 1.390 e 7.716 são até muito 

pouco conhecidas e lembradas. Aqui não temos racismo rigoroso e cruel como em outras nações, onde 

os não „brancos‟ são segregados, separados e não têm reconhecidos os mesmos direitos. Isso é que é 

racismo” (Sentença do Processo nº 256/93 – 8ª Vara Criminal de São Paulo, grifo meu). 
Outras vezes, porém, esta mesma crença manifesta-se de um modo puramente técnico, interpretando o texto da 

Lei 7.716 de modo a dar proteção apenas contra o racismo de segregação. Mas, mesmo a tipificação de delito 

desta natureza dilui-se, como já argumentei, pelas formas sutis de se segregar, sendo os juízes, na maioria das 

vezes, levados a interpretar que havia realmente bases concretas e indícios suficientes para a prisão para 

averiguação, a revista etc. mesmo quando acompanhada de insultos raciais. 
É possível, por exemplo, que o juiz ponha mesmo em dúvida as palavras da vítima e de suas testemunhas, 
quando estas relatam a ofensa de policiais, preferindo acreditar que a vítima está manipulando sua condição de 

negro para invocar racismo e inverter a sua posição diante da lei. 
Tais interpretações fortalecem as idéias racistas bastante difusas entre policiais e seguranças privados de que a 

cor negra é realmente um bom indicador de criminalidade. 

  

Este é o quadro fático em que se insere a luta contra o racismo no Brasil. Mas outros problemas, 

não ligados apenas à repressão penal (que, nem de longe, é o único ou o mais importante aspecto na luta 

contra a discriminação
[12]

), também aparecem quando se imagina viver numa sociedade em que o racismo 

não está presente. Estas demonstrações, tratadas nas importantes áreas da educação e do trabalho, são 

articuladas com eloquência em interessante exposição de Bertúlio (2009, p. 41): 
Trabalho e Educação, da mesma maneira que formam a estrutura em que uma sociedade contemporânea se 

desenvolve, também formam a rede preferencial ao racismo. É seguramente nestas duas instâncias que o discurso 

da democracia racial se sustenta, no sentido de arranjar razões “sociais” para a exclusão da população negra, não 

somente do trabalho formal (regulado), mas também do ensino formal (a escola). Dubiamente o sistema racista 

nacional utiliza-se dessa exclusão para justificar a desproporcional incidência de negros nas camadas mais baixas 

e menos privilegiadas da sociedade. O simplório uso de que os negros não têm estudo e, portanto, não estão 

qualificados para trabalhos melhor remunerados e vice-versa, torna o ciclo perfeito. Se os negros estão fora do 

mercado de trabalho, não podem educar seus filhos e a si próprios; se não recebem educação formal e não 
formam seus filhos, não estarão qualificados para concorrer no mercado de trabalho. 

  

Sim, somos racistas. Ao menos no que se refere à discriminação baseada na cor da pele das vítimas, 

isto é inquestionável (como, crê-se, também o é quanto à vasta discriminação contra mulheres, deficientes e 

assim por diante, não sendo escopo do trabalho dedicar-se a cada qual individualmente neste momento). Esta 

conclusão, tão triste, quanto necessária, deve indicar que o combate à discriminação é uma tarefa árdua, a 

que a Constituição dedica-se e que reclama a atuação daqueles que pretendem, minimamente, laborar em 

favor de sua efetividade. Noutras palavras, a concepção da inexistência de discriminação racial no Brasil 

(falsa, evidentemente
[13]

), apesar de marcante, não é a única em nossa realidade. O próprio constituinte de 

1988 não a adotou, tal a veemência dos textos normativos que se dedicam ao trato da questão racial na 

Constituição Federal, cumprindo aos operadores do direito a tarefa de tornar concreto o comando 

constitucional. 

Saber que há racismo no Brasil não resolve, todavia, a questão. Cumpre, agora, saber o que 

entendemos por racismo. Para abrir o segundo ponto deste tópico, noutro ponto de vista que se entende 

questionável, a imensa maioria dos operadores do direito que enxergam as práticas discriminatórias 

estabelecem uma redução do conceito de racismo que, s.m.j., não encontra suporte na Constituição. 
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Vejamos, primeiramente, o conceito utilizado pela jurisprudência. Consciente dos limites do 

trabalho, restringiu-se a pesquisa à página da internet do Supremo Tribunal Federal (<www.stf.jus.br>) e a 

um dos muitos vocábulos que tocam o tema central da pesquisa: “racismo”. Não foram realizadas pesquisas 

com suas variações, como “discriminação racial”, ou com palavras como “preconceito”, “raça” e assim por 

diante, tendo em vista que o objetivo, por hora, é apenas demonstrar, de forma bastante breve e objetiva, 

qual o entendimento que a jurisdição da mais alta Corte do país tem a respeito do racismo. 

Os resultados, considerando-se como relevantes apenas aqueles dotados de natureza decisória, 

foram os seguintes: 9 (nove) acórdãos, 17 (dezessete) decisões monocráticas, 1 (uma) decisão da Presidência 

e 1 (uma) questão de ordem. O quadro abaixo sintetiza os achados, trazendo (a) o processo, (b) o tipo de 

decisão, (c) o assunto abordado
[14]

e (d) o critério utilizado para se afirmar a componente racial de cada um 

dos casos trazidos a julgamento
[15]

. 

  
Processo Tipo de Decisão Tema Critério Racial 
HC 96772/SP Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
HC 87585/TO Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
RE 466343/SP Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
RE 349703/RS Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
HC 90450/MG Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
HC 94695/RS Acórdão Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
HC 86452/RS Acórdão Injúria qualificada por racismo: ofensas a uma vítima negra, 

discriminada em razão da cor da pele 
Cor 

Inquérito 
1458/RJ 

Acórdão Crime de racismo: recebimento de queixa-crime quanto ao 
ilícito mais grave (tipificado pela Lei 7.716/89) praticado por 
ofensas discriminatórias baseadas na cor da pele da vítima 

Cor 

HC 82424/RS Acórdão Crime de racismo: condenação de editor de livros 
antissemitas por discriminação racial contra a etnia judaica 
(caso Ellwanger) 

Etnia (judeus) 

ADPF 186/DF Decisão 
monocrática 

Ações Afirmativas: indeferimento de pedidos de amici 
curiae em ação que questiona a constitucionalidade das 
medidas de ação afirmativa (cotas raciais) utilizadas em 

vestibular da Universidade de Brasília – UnB 

Cor 

Petição 4314/DF Decisão 
monocrática 

Ações Afirmativas: indeferimento liminar de ação civil 
pública intentada por associações dedicadas ao trato de 
questões raciais em que se pedia a responsabilização de 
Ministros de Estado por sua omissão quanto à efetivação de 
medidas de cumprimento ao Decreto 4.228/2002, que instituiu 
o Programa Nacional de Ações Afirmativas no âmbito da 
Administração Pública Federal 

Cor 

RE 597285/RS Decisão 
monocrática 

Ações afirmativas: indeferimento de antecipação de tutela em 
recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade 
das medidas de ação afirmativa (cotas raciais para indígenas e 
negros e cotas sociais) utilizadas em vestibular da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

Cor 

AI 778486/SC Decisão 

monocrática 
Crime de racismo: negativa de seguimento, por ausência de 

violação direta à Constituição, de recurso extraordinário que 
pretendia a desconstituição de acórdão do STJ que absolveu 
acusado da prática de crime de racismo diante da constatação 
de ausência de dolo 

Identificação não 

possível 

ACO 1094/PE Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: não conhecimento de conflito de 
competência suscitado pelo MPE/PE perante o MPE/PE em 
caso que trata da suposta prática de crime de racismo 

praticado na Comarca de Caruaru/PE 

Identificação não 
possível 

Petição 4617/GO Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: negativa de seguimento, por ausência de 
obscuridade nas afirmações, a interpelação judicial contra 
Deputado Federal em que o interpelante afirmava, entre 
diversos outros, que o interpelado poderia ter sugerido que 
aquele cometera crime de racismo. 

Identificação não 
possível 

HC 98893 
MC/SP 

Decisão 
Monocrática 

Inconstitucionalidade da prisão civil por depósito infiel Nenhum 
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Petição 4553/DF Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: negativa de seguimento, por ausência de 
cabimento, a interpelação judicial contra o Presidente da 
República em que o interpelante afirmava que aquele teria 
praticado crime de racismo ao proferir afirmações de que a 
crise mundial de 2008/2009 teria sido causada pelo 

comportamento irresponsável de “gente branca, de olhos 
azuis” 

Etnia (brancos) 

RE 534031/SC Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: negativa de seguimento a recurso 
extraordinário, por questões processuais, que pretendia a 
revisão de acórdão do STJ que absolveu indivíduos que 
supostamente teriam praticado crime de racismo contra 
indígenas 

Etnia (índios) 

HC 99004 
MC/RS 

Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: indeferimento de liminar para soltura de 
indivíduo membro de grupo skinhead acusado de tentativa de 
homicídio praticada por influência de ideologia nazista, já que 
teriam sido encontrados materiais em seu poder de 
disseminação de ódio contra judeus, negros, homossexuais, 
nordestinos e punks 

Não se indica o 
indivíduo contra 
o qual se praticou 
a violência física, 
mas há relatos de 
discriminação em 
razão de cor, 

etnia, origem e 

gênero 
HC 94600/MT Decisão 

Monocrática 
Tráfico de drogas Nenhum 

Petição 4154/DF Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: negativa de seguimento a interpelação 
contra Deputada Federal em que o interpelante, também 

Deputado Federal, afirma que aquela ter-lhe-ia imputado a 
prática do crime de racismo por sua afirmação sobre a 
existência de um “setembro negro” no Parlamento 

Cor 

Rcl 4810/RJ Decisão 
Monocrática 

Foro por prerrogativa de função Nenhum 

Petição 3494/DF Decisão 

Monocrática 
Crime de racismo: arquivamento de notitia criminis contra 

Deputado Federal acusado de ter proferido afirmações 
preconceituosas contra nordestinos 

Origem 

Inquérito 
1784/MT 

Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: arquivamento, a pedido do Ministério 
Público Federal, de representação contra Ministro do TSE pela 
suposta prática de crime de racismo 

Identificação não 
possível 

Petição 1937/DF Decisão 
Monocrática 

Crime de racismo: arquivamento, a pedido do Ministério 
Público Federal, de representação contra Ministro da Saúde 

pela prática de racismo contra a mulher negra pelo uso de uma 
jovem negra na campanha contra a disseminação da AIDS em 
fevereiro de 2000 

Cor 

Inquérito 
1150/RO 

Decisão 
Monocrática 

Crime contra a honra qualificado por racismo e crime de 

racismo: declaração de extinção de punibilidade dos crimes 
contra a honra por prescrição e de atipicidade da conduta 
quanto ao crime de racismo 

Cor 

ADPF 186/DF Decisão da 
Presidência 

Ações Afirmativas: indeferimento de liminar que requeria a 
suspensão dos registros de alunos aprovados no segundo 
vestibular de 2009 em ação que questiona a 
constitucionalidade das medidas de ação afirmativa (cotas 
raciais) utilizadas pela Universidade de Brasília – UnB 

Cor 

HC 82424/RS Questões de 

Ordem 
Crime de Racismo: debates a respeito da possibilidade de 

concessão de habeas corpus de ofício e temas processuais 
Etnia (judeus) 

  

Como se vê, dos nove acórdãos encontrados, 6 (seis) não tratavam de qualquer questão racial (seu 

objeto era a inconstitucionalidade da prisão civil de depositários infiéis), tendo sido obtidos como resultado 

da pesquisa apenas porque citavam obra do Prof. Celso Lafer intitulada “A internacionalização do direitos 

humanos: Constituição, racismo e relações internacionais”. 

Ou seja, apenas 3 (três) acórdãos trataram, efetivamente, de temas raciais. O HC 86.452/RS, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa (que tratou da injúria qualificada com racismo) e o Inquérito 1.458/RJ, Rel. Min. 

Marco Aurélio (que versou sobre o crime de racismo propriamente dita), analisaram casos em que a 

discriminação era baseada na cor da pele dos ofendidos, tecendo, já por aí, uma clara ligação entre cor e 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6927



raça
[16]

. Por sua vez, o famosíssimo HC 82.424/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Rel. para o Acórdão Min. 

Maurício Corrêa (caso Ellwanger, que versou também sobre o tipo específico da Lei 7.716/89), identificou a 

prática racista com o preconceito praticado em detrimento da etnia judaica, estabelecendo um paralelo entre 

raça e origem étnica nacional. 

Quanto às decisões monocráticas, a variedade de temas, como visto, é maior. Conquanto não seja 

possível, pela simples leitura das decisões, extrair quais foram os critérios usados para se afirmar, em cada 

caso, o cometimento de racismo, vê-se, por exemplo, que as decisões tratavam de temas diversos, como 

ADPF e RE com análise da constitucionalidade das ações afirmativas (cotas raciais), interpelação por 

cometimento de injúria qualificada por supostas ofensas à etnia italiana, ação penal referente a ofensas 

raciais contra indígenas, habeas corpus intentado para livrar acusado de prática de tentativa de homicídio 

motivado por racismo nazista, interpelação em que se pediam explicações se o interpelado atribuíra ao 

interpelante a prática de racismo por ter usado a expressão “setembro negro” em discurso no Parlamento e 

assim por diante. 

Excluindo-se, assim, os casos em que não foi possível identificar o critério racial e aqueles que não 

tocavam o tema do racismo, apenas uma decisão, dentre todas as pesquisadas, aborda tema que destoa do 

padrão etnia/cor que identifica a prática racial na visão da jurisprudência do STF: é a decisão do Min. Eros 

Grau na Petição 3494/DF, de 01/03/2006, que acolheu proposta do Ministério Público Federal para o 

arquivamento de representação contra deputado federal por conta de suposto racismo extraído por 

manifestações depreciativas em relação a nordestinos. Mesmo neste caso, contudo, não se sabe se o Supremo 

Tribunal Federal assumiria a possibilidade de ampliação dos padrões de entendimento sobre o racismo, 

tendo em vista que não chegou a se pronunciar sobre a natureza racial ou não de ofensas a nordestinos, uma 

vez que arquivou a interpelação diante da prova de que as afirmações imputadas ao interpelado não foram 

por ele proferidas. 

Vê-se, portanto, que é forte, na jurisprudência brasileira, a identificação quase que automática entre 

racismo e discriminação baseada em cor/etnia dos indivíduos discriminados. De todos os precedentes 

analisados, apenas um deles tangenciou outras possibilidades de interpretação (já que a representação tratava 

de racismo contra nordestinos), sem que o STF, todavia, tenha-se posicionado sobre o assunto. 

Não se vê, assim – ao menos não no escopo restrito da pesquisa até aqui levada a cabo –, a 

aplicação do regime do racismo, ou mesmo a incidência da qualificadora racial dos crimes contra a honra, 

em nenhum caso que tratasse de elementos discriminatórios afins (origem – considerada a não étnica –, 

gênero, orientação sexual, religião etc.). 

Esta visão, ao que parece, encontra eco no Executivo e no Legislativo. Alguns exemplos elucidam o 

fato. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) tem como missão 

“estabelecer iniciativas contra as desigualdades raciais no País”
[17]

 (grifamos). Delimitando sua missão, 

entre os objetivos da SEPPIR aparece a promoção da “igualdade e a proteção dos direitos de indivíduos e 

grupos raciais e étnicos afetados pela discriminação e demais formas de intolerância, com ênfase 

na população negra” (grifamos), “auxiliar o Ministério das Relações Exteriores nas políticas internacionais, 

no que se refere à aproximação de nações do Continente Africano” (grifamos) etc. Por fim, a página da 

SEPPIR na internet informa que a “criação da Seppir reafirma o compromisso com a construção de uma 

política de governo voltada aos interesses reais da população negra e de outros segmentos 
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étnicos discriminados” (grifamos). Racismo, também aqui, é identificado com preconceito com base em cor 

ou ascendência étnica. 

O legislador (recente) parece compartilhar desta visão. Como exemplo, cite-se o Estatuto da 

Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 2010), que prescreve, em seu art. 1º, o seguinte: 
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da 

igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 

discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: 
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 
em raça, cor,descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais 

nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada; 
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e 

oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem 

nacional ou étnica; 
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social 

entremulheres negras e os demais segmentos sociais; 
IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou 

raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 

análoga; 
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas 

atribuições institucionais; 
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a 

correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. 
(grifamos) 

  

Se a miopia quanto à existência de racismo, analisada acima, implica graves problemas (decorrentes 

da não adoção de políticas públicas e de decisões judiciais que efetivamente dediquem-se à enfrentar o 

tema), não nos parece ser de menor importância analisar o impacto que a identificação entre racismo e 

discriminação com base em cor/etnia das vítimas produz. 

Esta associação, diga-se, não é nem natural, nem automática. Buezas (1996, p. 46), no contexto 

europeu, descreve o racismo nos seguintes termos: 
Ao falar de racismo, pois, estamos nos referindo a relações sociais interétnicas, que pressupõem atitudes, crenças 

e comportamentos de um sistema e de uma cultura, que socializa a seus membros dentre de uma singular escala 

de preferências, pautas e valores. E essas hierarquizações (superior/inferior, melhor/pior, bom/mau, 

desenvolvido/subdesenvolvido) pode referir-se a grupos humanos diferenciados por cor, língua, nação, religião, 

classe, cultura etc.[18] 

  

Claro, portanto, que o preenchimento do conceito de “raça” (e, consequentemente, o de “racismo”) 

é uma construção social determinada, histórica, datada e realizada em vistas de razões que não se prendem à 

natureza das coisas. Adotar a associação automática entre raça e cor/etnia (o que se poderia chamar de 

“conceito naturalizado” de raça e racismo atualmente em voga no Brasil
[19]

), além de mitigar o aspecto 

absolutamente cultural destas concepções, pode revelar-se perigoso no que se refere à proteção às vítimas de 

todas as formas de preconceito. 

Dito de outro modo, é certo que a “democracia racial brasileira”, na qual grande parte do país crê 

cegamente, nada mais é do que a ocultação de práticas reiteradas de exclusão que perpetuam vítimas e 

agressores. Mas uma lógica semelhante – parece-nos – aplica-se à redução do “racismo” (ou de seu regime 

jurídico, que é o foco deste artigo): reduzi-lo às discriminações por cor/etnia, ou melhor, reduzir o alcance 

das políticas públicas para seu combate e a incidência das disposições normativas que lhe são dirigidas 
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apenas contra preconceitos de cor ou origem étnica, pode ser visto como um critério de exclusão 

inconsistente, já que há outros preconceitos que também atuam de forma similar (como o praticado em todo 

o Brasil contra indígenas, ou o observado em detrimento de nordestinos no Centro-Sul do Brasil etc.) e que, 

nesta linha, não merecerão o mesmo tratamento. 

Em verdade, a redução em foco, segundo se entende neste trabalho, representa um desigual 

tratamento do Estado para com seus cidadãos e permite que, no âmbito das relações interpessoais, atitudes 

marcantemente preconceituosas sejam mascaradas por outros rótulos. Por isso mesmo, desvia o foco da 

atuação judicial, torna míope a visão de outras formas de exclusão (catalogando-as distintamente sem 

justificativa plausível) e simboliza um parâmetro equivocado para a atuação do Estado, que torna rara a 

implantação de políticas que ponham em devida perspectiva a lógica de exclusão. 

Ainda que não se reveja, nos limites da exposição, a conceituação de racismo, é possível, já aqui, 

questionar: discriminar homossexuais, evangélicos, umbandistas, mulheres etc. não pode ser, também, uma 

forma de discriminação que tenha o mesmo tratamento em nosso direito de discriminações em virtude de cor 

ou etnia? Ora, se racismo é preconceito em virtude de raça, havendo notória abertura no texto constitucional 

a este respeito, todas estas odiosas formas de discriminação não seriam dignas de igual tratamento jurídico? 

Este é o ponto final a que o trabalho vai se dedicar doravante. 

  

4 REVISÃO DOS CONSENSOS: É POSSÍVEL “REINTERPRETAR” O CONCEITO DE 

RACISMO? 
O racismo obteve da Constituição um regime penal severo, que lhe estipulou a imprescritibilidade, a 

inafiançabilidade e a punição exclusivamente por reclusão como marcas indeléveis. O repúdio constitucional 

ao racismo, pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais, orienta, ainda, a jurisprudência, informa a 

adoção de políticas públicas de inserção dos ofendidos e a atividade legislativa de inclusão das vítimas e de 

repressão às práticas criminosas e excludentes. 

Viu-se, exaustivamente, que o conceito de racismo é problemático pela dubiedade existente quanto 

a uma adequada definição jurídica do que seja “raça”. Pelo entendimento haurido da legislação recente, dos 

precedentes jurisprudenciais e da própria enunciação de instituições e políticas públicas federais, tem-se, 

quase que inconteste (conceito naturalizado), que, no Brasil do início do século XXI, racismo trata-se de 

preconceito baseado em caracteres de cor e origem étnica de vítimas. 

O tema deve ser analisado sob outro olhar, todavia. Algumas das principais razões pelas quais a 

Constituição empenha-se tão fortemente no combate a todas as formas de discriminação é que elas impedem, 

todas elas, a afirmação da identidade às vítimas do preconceito, fundamental à realização plena dos 

indivíduos 

A importância da afirmação da identidade é tratada pela profunda exposição de Honneth (1995), 

que defende que a autorrealização do indivíduo apenas pode ser obtida intersubjetivamente pelo 

reconhecimento de seus pares. Vejamos trecho que capta a fundamental dimensão que o reconhecimento 

intersubjetivo tem para a afirmação da identidade individual, contido na exposição de Honneth (1995, p. 

131/132): 
Está inerente no nosso uso cotidiano da linguagem o senso de que a integridade humana deve sua existência, 

num nível profundo, aos padrões de aprovação e reconhecimento que nós temos tentado distinguir. Até o 
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presente, nas autodescrições daqueles que se entendem equivocadamente tratados pelos demais, as categorias 

morais que cumprem um papel predominante são aquelas – como “insulto” ou “humilhação” – que se referem a 

formas de desrespeito, ou seja, à negativa de reconhecimento. Concepções negativas deste tipo são usadas para 

descrever comportamentos que representam uma injustiça não apenas porque ofendem os sujeitos ou restringem 

a sua liberdade de ação, mas porque os agridem em relação à autocompreensão positiva sobre eles mesmos 
adquirida intersubjetivamente. (...) Pelo fato de a autoimagem normativa de cada ser humano individual – o “eu” 

dele ou dela, como Mead apresenta a questão – ser dependente da possibilidade de continuamente ser suportada 

pelos outros, a experiência de ser desrespeitado carrega em si o perigo de uma agressão que pode levar a 

identidade da pessoa como um todo a um ponto de colapso.[20] 

  

Ainda sobre a afirmação da identidade no contexto social intersubjetivo, veja-se a afirmação de 

Silva (2005, p. 40): 
A construção da identidade não tem mão única nem tampouco é um fenômeno mecânico. Devido ao alto grau de 

dependência que o ser humano tem das outras pessoas e dos grupos aos quais ele imagina pertencer ou de fato 

faz parte, o fortalecimento do sentimento de identidade só pode se desenvolver no mundo social, mais 

especificamente na relação com o outro. Diversos estudos têm destacado que o eu social de uma pessoa resulta 

do reconhecimento que ela obtém de seus semelhantes. Continuando esse raciocínio, podemos dizer ainda que o 

falso reconhecimento seguido da ausência de uma política de reconhecimento igualitário dilacera as identidades, 

seja na esfera individual, seja no âmbito coletivo (TAYLOR, 1994 e SILVA, 2002). 

  

Discriminações de todas as espécies produzem justamente o desrespeito que impede a afirmação da 

identidade da vítima, diminuindo-lhe a capacidade de afirmação plena de sua cidadania e lesionando a forma 

constitucional de garantia de igualdade e liberdade a todos. 

Além disso, todas as formas de discriminação operam com a diminuição da dignidade do ofendido, 

negando-lhe o direito à igualdade e contrariando um requisito básico da democracia: a tolerância
[21]

. Parece-

nos acertado crer, a esta altura da pesquisa, que a ampliação do conceito de racismo, ou, ao menos, de seu 

regime jurídico (pela defesa de um tratamento semelhante para todas as formas de preconceito), cooperaria 

para o combate à discriminação, objetivo assumido pela Constituição. 

É por isso que, num regime constitucional em que não há indicações textuais que impeçam uma 

interpretação ampliativa (ou seja, tal interpretação não se configuraria numa violação do texto), não se pode 

tolerar que agressões semelhantes (se não iguais) que possuem o objetivo de diminuir a capacidade de o 

indivíduo afirmar a sua identidade e prejudicam a democracia pela diminuição ao respeito e à tolerância, 

sejam tratadas diferentemente. Como “raça” e “racismo” são objetos culturais de interpretação (com 

produtos diferentes, consoante o contexto social vivido), e como a interpretação – respeitados seus 

parâmetros de adequação aos fatos, não afronta direta ao texto e demais aplicáveis – permite uma releitura 

dos conceitos naturalizados atualmente em voga no país, crê-se ser salutar a identificação, ou melhor, a 

aproximação dos regimes jurídicos de combate à discriminação e ao racismo. 

Por que o preconceito contra judeus pode ser visto como um crime imprescritível e práticas 

igualmente odiosas de intolerância religiosa ou de violência contra a mulher não o são? Para fugir do âmbito 

penal (que, reitere-se, não é a principal preocupação do trabalho), por que o Estado, por meio da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, não pode dedicar-se, igualmente, à eliminação de 

discriminações de origem religiosa, tão comuns em nosso país que, falsamente, também se crê 

“religiosamente democrático”? 

Neste ponto, cumpre uma observação: sente-se na obrigação, para se evitar, tanto quanto possível, 

interpretações incorretas, de se consignar, expressamente, que, na perspectiva da pesquisa, são 
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absolutamente corretas as políticas de inclusão e de reprimenda ao racismo baseadas na cor e na origem 

étnica. Defende-se, abertamente, e.g., as cotas raciais para afrodescendentes utilizadas em concursos 

vestibulares de inúmeras Universidades Públicas brasileiras e sua adoção como política de acesso ao ensino 

superior, combinada, claro, com medidas adicionais necessárias à redução da desigualdade verificada entre 

as populações negra e branca no Brasil. A crítica aqui lançada, destaque-se, diz respeito a outro ponto: 

incluir afrodescendentes, ou judeus etc., não pode fazer com que se deixem de lado decisões judiciais, 

políticas públicas e diplomas normativos que, dando efetividade plena à Constituição Federal, promovam a 

inclusão de outros grupos também racialmente discriminados (na perspectiva que o trabalho adota de acerca 

do que é “racismo”). 

  

5 CONCLUSÃO 

Este trabalho não pretende traçar os contornos de um regime jurídico sistematizado e unificado para 

tratamento da discriminação. Esta tarefa deverá ser cumprida pelo legislador, pela jurisdição e pela 

Administração Pública na aplicação efetiva da Constituição. Pretende, isto sim, apresentar as bases 

principiológicas para a adoção de tal conjunto unificado de normas e políticas públicas, centrando sua 

análise na desconstrução de algumas crenças enraizadas na prática jurídica (e social) majoritárias no Brasil.  

A primeira destas crenças é o mito da “democracia racial” no Brasil. Como visto, em reiteradas 

manifestações, esta concepção minora a eficácia de textos normativos e de políticas públicas necessárias ao 

combate ao preconceito racial, demonstrado, de forma inquestionável, por estatísticas, discursos e práticas 

que comprovam a desigualdade palpável entre brancos e negros no Brasil. Não vivemos num país sem 

racismo e assumir esta importante constatação é fundamental se o objetivo for dar cumprimento pleno a uma 

Constituição que, consciente desta realidade, traz instrumentos adequados para a inclusão e a promoção da 

igualdade. 

O segundo conceito é a redução do racismo à discriminação baseada em cor e/ou etnia da vítima. 

Não se quis, aqui, defender de forma aberta a ampliação do conceito de racismo, dados os limites do trabalho 

e a sequência da pesquisa ainda em curso, mas foi possível demonstrar que há indícios que permitem trilhar 

o caminho desta expansão, já que conceitos como “raça” e “racismo” não são naturais ou dados, mas 

construções sociais históricas e datadas, mutáveis de acordo com a realidade sócio-cultural vivida, e, o que é 

importante, há abertura dos textos da Constituição e da Lei 7.716/89 que permitem dar suporte a esta 

interpretação. 

De qualquer sorte, mesmo com a sintética exposição realizada, cremos que o trabalho logrou 

demonstrar que é fundamental um tratamento igualitário entre as diversas formas de discriminação, tendo em 

vista operarem com a diminuição da dignidade do ofendido e impedirem a afirmação plena de sua identidade 

e a configuração de uma democracia integral e eficaz, por lesarem justamente caracteres básicos como o 

respeito e a tolerância. É com base nestas pautas principiológicas, assim, que deve ser construído o regime 

jurídico sistemático de enfrentamento à discriminação e ao racismo, sempre tendo a Constituição Federal e 

seu significado no que se refere à afirmação dos direitos fundamentais como norte do trabalho. 
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[1] O momento é bem representado pela exposição de Cabral (2009, p. 3): “Vale lembrar que sua promulgação ocorreu após sofrimentos e 
tensões, pondo fim à longa noite de arbítrio e de precariedade jurídica dos governos autoritários que se haviam abatido sobre o país. A partir daí, 
passamos a respirar os ares saudáveis e vivificantes das liberdades públicas e das garantias civis restauradas, com a superação da longa era de 
autoritarismo e da prolongada fase de transição que lhe sucedeu”. 
[2] Para uma crítica pontual e sintética, ver, entre outros, Sundfeld (2008), que sustenta “que a Carta de 1988, para os homens do direito, tem 

valido mais pela aura que por seus preceitos, que ela é uma Constituição chapa-branca, não uma romântica Constituição cidadã, e, ainda, que ela 
tem um potencial desestabilizador cuja superação tem dependido do compromisso com a governabilidade do meio político e dos tribunais” 
(SUNDFELD, 2008, p. 11). 
[3] Reconfiguração tratada, especificamente em relação à leitura dos direitos fundamentais, por Carvalho Netto (2004, p. 37): “Os  denominados 
direitos de primeira e segunda geração ganham novo significado. Liberdade e igualdade são retomados como direitos que expressam e 
possibilitam uma comunidade de princípios, integrada por membros que reciprocamente se reconhecem como pessoas livres e iguais, co-autores 
das leis que regem sua vida em comum. Esses direitos fundamentais adquirem uma conotação de forte cunho procedimental que cobra de 
imediato a cidadania, o direito de participação, ainda que institucionalmente mediatizada, no debate público constitutivo e conformador da 

soberania democrática do novo paradigma, o paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito e de seu Direito participativo, pluralista 
e aberto”. 
[4] “O uso da noção de paradigma jurídico pretende estabilizar a tensão entre realidade e idealidade, ao defender a tese de que haveria um 
horizonte histórico de sentido, ainda que mutável, para a prática jurídica concreta, que pressuporia uma determinada „percepção‟ do contexto 
social do Direito, a fim de se compreender em que perspectiva as questões jurídicas deveriam ser interpretadas para que o Direito possa cumprir 
seu papel nos processos de integração social. Assim, a cada nova geração, o certo seria que os direitos não são simplesmente alargados, mas, sim, 
redefinidos a cada novo paradigma” (CATTONI, 2002, p. 105). 
[5] Ainda que não se concorde com a perspectiva valorativa que os autores atribuem aos direitos fundamentais – eis que, com Habermas (2004, p. 

368), defende-se a visão de que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem estrutura eminentemente deontológica, não se podendo 
confundir normas com valores –, a descrição de sua função interpretativa é bem sintetizada por Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 266) ao 
tratarem da dimensão objetiva dos direitos fundamentais: “A dimensão objetiva resulta do significado dos direitos fundamentais como princípios 
básicos da ordem constitucional. Os direitos fundamentais participam da essência do Estado de Direito democrático, operando como limite do 
poder e como diretriz para a sua ação. (...) Esse fenômeno faz com que os direitos fundamentais influam sobre todo o ordenamento jurídico, 
servindo de norte para a ação de todos os poderes constituídos.” 
[6] Trata-se, o direito à igualdade, de um caso clássico de releitura à luz de um novo paradigma jurídico. Se, em seu nascedouro, sua perspectiva 
era a de igualdade formal, diminuindo as diferenças entre os indivíduos por uma proteção genericamente aplicável a todos, na perspectiva do 
Estado Democrático de Direito esta leitura não tem mais lugar. O direito à igualdade refunda-se numa leitura de proteção à diferença, retratada 

por Piovesan (2009, p. 18/19): “Contudo, tornou-se, naturalmente, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Fez-se 
necessária a especificação do sujeito de direito, que passou a ser visto em suas peculiaridades e particularidades. Nesta ótica, determinados 
sujeitos de direitos, ou determinadas violações de princípios, exigem uma resposta específica e diferenciada. Vale dizer, na esfera internacional, 
se uma primeira vertente de instrumentos internacionais nasce com a vocação de proporcionar uma proteção geral, genérica e abstrata, refletindo 
o próprio temor da diferença (que, como já foi dito, na era Hitler foi justificativa para o extermínio e a destruição, percebe-se, posteriormente, a 
necessidade de conferir, a determinados grupos, uma proteção especial e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. Isto significa 
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que a diferença passou não mais a ser utilizada para a aniquilação de direitos, mas, ao invés disso, para a promoção de direitos. (...) Ainda 
Boaventura acrescenta: „temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades‟.” 
[7] Uma das origens de todas as dificuldades enunciadas decorre do fato de que “raça”, diferentemente do que se passa com “cor”, ou “sexo”, é 
um típico conceito sem qualquer conteúdo predeterminado. Como “a palavra raça não identifica nenhuma realidade biológica reconhecível no 

DNA de nossa espécie” e, assim, “não há nada de inevitável ou genético nas identidades étnicas ou culturais, tais como as conhecemos hoje em 
dia” (BARBUJANI, 2007, p. 14), “raça” torna-se um receptáculo capaz de ser preenchido por vários conteúdos, dependentes do contexto social 
em foco. 
[8] Esta é a profícua advertência que nos faz Carvalho Netto (2004, p. 27): “Outra característica essencial do Direito moderno é o seu caráter 
textual. O fato de que só temos acesso às suas normas mediante textos discursivamente construídos e reconstruídos. Portanto, os supostos da 
atividade de interpretação de todos os operadores jurídicos, do legislador ao destinatátio da norma, são da maior relevância para a implementação 
de um ordenamento, o que nos remete para a tematização das gramáticas subjacentes às práticas sociais instauradas. Uma delas é a que revela a 
crença de que todos os problemas e virtudes de nossa vida jurídica dependeriam da qualidade literal de nossos textos legislativos. Esquece-se que 

os textos são o objeto da atividade de interpretação e não o seu sujeito. Que o anseado aprimoramento de nossas instituições pode requerer algo 
muito mais complexo do que a simples reforma de textos constitucionais e legislativos. Tudo está a indicar que a reforma, para ser produtiva, 
deveria dar-se precisamente no âmbito das posturas e das práticas sociais, ou seja, das gramáticas mediante as quais implementamos nossa vida 
cotidiana”. 
[9] “According to the ideology of the Brazilian nation, Brazilians formed a single race of persons of many different colors formed by blending 
cultures and persons from Europe, Africa and indigenous persons. According to that ideology, the members of such a specially bonded nation are 
incapable of discriminating against each other. Brazilian elites had long sought to elevate Brazil‟s international standing, claiming that the 
Brazilian path to development, promoted as less harsh and competitive than North American capitalism, permitted an alternative, harmonious 

racial model to develop. Therefore, elites portrayed racial discrimination as something foreign, particularly North American segregatory 
practices.” (tradução livre) 
[10] Recentemente, por conta do debate a respeito das cotas raciais e sociais no ensino superior público brasileiro e da proximidade do julgamento 
a respeito da constitucionalidade destas medidas pelo Supremo Tribunal Federal, uma profusão de obras que defendem a ideia de que o brasileiro 
não é racista por natureza, ou não o é na mesma medida em que outros povos o são, surgiu no mercado editorial nacional. Como exemplos 
elucidativos, considerada a mídia dedicada aos textos e a projeção de seus autores, citem-se Kamel (2006) e Magnoli (2009). A amplitude e a 
repercussão destes estudos, em especial do segundo, além da ampla aceitação das teorias por ele defendidas, demonstram, juntamente com outros 
pontos destacados neste texto, a amplitude e a penetração social das teses que enxergam o Brasil como um país em que vige uma democracia 

racial efetiva. 
[11] É grande a diferença entre condenações por injúria qualificada por racismo (Código Penal) e por crime de racismo (Lei 7.716/89). No 
primeiro dos casos, o elemento racial, conquanto importante, não se situa no núcleo da norma penal incriminadora. Trata-se de uma 
qualificadora, ou seja, um elemento acessório, cuja foco central está na reprimenda à ofensa moral à vitima, buscando defender sua honra 
subjetiva. No segundo caso, a censura é principalmente dirigida contra o ato racial em si, ou seja, trata-se de resposta direta e clara ao racismo, 
que busca defender não a posição subjetiva de um indivíduo em si, mas o equilíbrio e a harmonia racial do país. É evidente, portanto, que um 
maior número do primeiro tipo de condenações denuncia uma determinada visão que, segundo se entende neste trabalho, caracteriza-se pela 
diminuição do lugar que o racismo ocupa efetivamente em nossa sociedade. 
[12] Como nos adverte Piovesan (2009, p. 21), “para assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação, mediante legis lação 

repressiva. São essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços 
sociais”. 
[13] O Brasil, como demonstra o nosso passado institucional – que, segundo Rosenfeld (2003, p. 17/18) constitui a identidade constitucional de 
um país –, é repleto de práticas discriminatórias contra variados grupos (negros, índios, mulheres, homossexuais, estrangeiros, minorias 
religiosas etc.). O texto de Bertúlio (2009), com trecho citado acima, traz demonstrações cabais apoiadas em dados estatísticos que o 
demonstram. 
[14] Não foram descritos minuciosamente os casos em que não se tratam de questões referentes a racismo. 
[15] Para fins de catalogação, foram dissociados os critérios “etnia” e “origem”. Conquanto a etnia possa ser tratada como “origem étnica”, há um 

julgado de particular interesse que trata de discriminação de pessoas em virtude, unicamente, da região do país em que vivem,  sem que haja 
nenhuma afirmação de diferença ou igualdade étnica. 
[16] Neste sentido, por exemplo, é o pronunciamento do Min. Carlos Britto, que fez consignar expressamente, em seu voto, a seguinte afirmação: 
“Conforme dito em outro voto, já conhecido de todos, quando a Constituição fala de racismo, eu o tenho como um substantivo masculino, 
suficientemente lato no seu núcleo semântico para alcançar assim o preconceito de cor como o preconceito de raça”. 
[17] Informação disponível em <http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/sobre/>. Acesso em 18 ago. 2009. 13:45. 
[18] “Al hablar del racismo, pues, nos estamos refiriendo a relaciones sociales interétnicas, que suponen actitudes, creencias y comportamientos 
de un sistema y de una cultura, que socializa a sus miembros dentro de una singular escala de preferencias, pautas y valores. Y esas 

jerarquizaciones (superior/inferior, mejor/peor, bueno/malo, desarrollado/subdesarrollado) pueden estar referidos a grupos humanos, 
diferenciados por el color, lengua, nación, religión, clase, cultura, etc.” (tradução livre) 
[19] Os conceitos “naturalizados” são assumidos como uma parte natural e constitutiva do conhecimento, parte do “Mundo da Vida”. Trata-se de 
um saber que é pano de fundo da comunicação, mas que não é tematizado, não possui reflexividade e, por isso mesmo, é um conhecimento falso. 
HABERMAS (1997, p. 41) diz que “nós nos utilizamos desse tipo de saber sem ter a consciência de que ele pode ser falso”, o que indica que 
“ele não representa um saber em sentido estrito” já que “falta-lhe o nexo interno com a possibilidade de vir a ser problematizado”. 
[20] “Inherent in our everyday use of language is a sense that human integrity owes its existence, at a deep level, to the pattern s of approval and 
recognition that we have been attempting to distinguish. For up to the present day, in the self-descriptions of those who see themselves as having 

been wrongly treated by others, the moral categories that play a dominant role are those – such as „insult‟ or „humiliation‟ – that refer to forms of 
disrespect, that is, to the denial of recognition. Negative concepts of this kind are used to designate behaviour that represents an injustice not 
simply because it harms subjects or restricts their freedom to act, but because it injures them with regard to the positive understanding of 
themselves that they have acquired intersubjectively. (…) Because the normative self-image of each and every individual human being – his or 
her „me‟, as Mead put it – is dependent on the possibility of being continually backed up by others, the experience of being disrespected carries 
with it the danger of an injury that can bring the identity of the person as a whole to the point of collapse.” (tradução livre) 
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[21] Condição retratada por HABERMAS (2004, p. 323) nos seguintes termos: “É necessário haver tolerância, caso se pretenda que permaneça 
intacto o fundamento do respeito recíproco das pessoas do direito umas pelas outras. O preço por „suportar‟ diferenças éticas desse tipo também 
é juridicamente exigível, desde que se assegure o direito a uma coexistência de diferentes formas de vida”. 
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RECOLHER E ACOLHER: TOQUE DE RESPONSABILIDADE

CURFEW AND TOUCH OF WELCOME: TOUCH OF LIABILITY

Onório Norio Kobayashi

RESUMO
Este artigo analisa as portarias expedidas por Juízes da infância e da juventude estabelecendo
medidas protetivas denominadas “toque de recolher”, constatando-se que as críticas de
cerceamento da liberdade de ir e vir das crianças e adolescentes não tem fundamento, pois em
geral as medidas não impedem a entrada ou permanência dos menores em locais públicos ou
privados, mas exigem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Trata-se de jurisdição
voluntária de iniciativa da sociedade, autoridades e órgãos de proteção à criança e adolescente,
cujos resultados comprovam a eficácia social das medidas protetivas que as denominam “toque
de acolher”. Algumas pessoas entendem que o acesso às informações tem “emancipado” os
jovens atribuindo aos menores de dezoito anos plena capacidade de discernimento e consciência
de seus atos, defendendo inclusive, a redução da maioridade penal. Entretanto, nosso
ordenamento jurídico vigente reconhece a importância da infância como uma construção social
que deve respeitar as limitações biopsicológicas das crianças e adolescentes, garantindo-lhes
proteção prioritária e absoluta legitimando assim, as referidas portarias. Não importa a
denominação “toque de recolher” ou “toque de acolher”, o certo é que tais medidas protetivas
constituem verdadeiros “TOQUES DE RESPONSABILIDADE”.
PALAVRAS-CHAVES: CRIANÇA; ADOLESCENTE; INFÂNCIA; PROTEÇÃO INTEGRAL; LIBERDADE
DOS MENORES

ABSTRACT
This article analyzes the orders issued by judges of childhood and youth by establishing
protective measures called "curfew", noting that the criticism of curtailing the freedom of coming
and going of children and adolescents is unfounded, since in general the measures not preclude
the entry or residence of minors, but require monitoring of the parents or guardians. It is
voluntary jurisdiction of society initiative, authorities and agencies to protect children and
adolescents, the results indicate the effectiveness of social protective measures that the term
"touch of welcome." Some people understand that access to information has "emancipated"
giving the young people under eighteen full capacity for discernment and awareness of his
actions, including defending the reduction of criminal majority. However, our legal code
recognizes the importance of childhood as a social construct that must comply with the
limitations biopsychological of children and adolescents, guaranteeing them protection an
absolute priority and thus legitimizing, the said ordinances. No matter the name "curfew" or
"touch of welcome," it is certain that such protective measures are real "TOUCH OF LIABILITY”.
KEYWORDS: CHIDREN; TEEN; CHIDHOOD; FULL PROTECTION; FREEDOM OF MINORS

RECOLHER E ACOLHER: TOQUE DE RESPONSABILIDADE

 

 

1.    Introdução

 

 

O discurso da “modernidade” vem distorcendo a interpretação dos direitos fundamentais conquistados pela Constituição

de 1988 e a proteção especial aos menores garantido pelo ECA.

O direito à não violência tem sido argumento para impedir os pais ao exercício do poder familiar na educação da prole
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que chegam a ser ameaçados pelos próprios filhos; a liberdade tem sido interpretada da maneira mais ampla possível e irrestrita,

privando as crianças e adolescentes de limites que são fundamentais para a formação da personalidade e educação como cidadão.

Tal liberalidade tem permitido crianças e adolescentes nas ruas ou locais impróprios para suas idades, colocando-os em

situação de abandono intelectual e moral além da exposição aos riscos de violência física e moral, sexo, promiscuidade, bebidas

alcoólicas, drogas e aliciamento de criminosos ou oportunidade às práticas ilícitas, pessoas que ainda não possuem o

desenvolvimento físico, biológico e psicológico, necessários à formação da personalidade da pessoa e do cidadão.

Frente a esse quadro de abandono e ao clamor da sociedade, alguns Juízes têm assumido a responsabilidade legal e moral

de garantir o direito das crianças e adolescentes à proteção integral, instituindo portarias estabelecendo horários e exigindo o

acompanhamento dos pais ou responsáveis para ingresso e permanência de menores em logradouros públicos, espaços

comunitários, bailes, festas, promoções dançantes, shows e boates, inclusive em Lan Houses e congêneres.

A desaprovação inicial dos jovens é natural e esperada, mas paradoxalmente, algumas autoridades, políticos e instituições

responsáveis pela proteção dos menores tem se manifestado contrárias às portarias judiciais, alegando violação do direito à

liberdade de crianças e adolescentes (CONANDA, 2009).

Diante da polêmica que o tema tem despertado, este artigo analisa os principais argumentos contras e favoráveis às

medidas buscando ultrapassar o senso comum, alcançando fundamento no Direito e na eficácia social das medidas.

As informações procedem de em algumas comarcas nas quais as portarias foram implantadas, além de pesquisas

bibliográficas e na internete.

 

 

2.    Crianças e Adolescentes

 

 

Ao contrário do que muitos imaginam, a idéia de que a infância e adolescência são etapas naturais da vida humana,

conseqüência imediata dos fatores biológicos que caracterizam os indivíduos, não prevalece no ponto de vista de vários

historiadores e pensadores.

O livro “The disappearence of childhood”, do escritor norte-americano Neil Postman, mostra que a infância e

adolescência são construções sociais que nem sempre existiram ou, quando existiram, nem sempre foram definidas do mesmo modo

(CANELA, 2006. p.85):
A existência da “infância“ e a aceitação das peculiaridades que a diferenciam da vida
adulta somente ganharam sentido e força no mundo ocidental a partir da Renascença. A
adolescência, por sua vez, consolida-se como um grupo social específico no século XX.
 

Os meninos e meninas de 10 anos do século XVIII são biologicamente idênticos às do mundo moderno, entretanto na

Inglaterra da Revolução Industrial o trabalho infantil era amplamente aceito, hoje o trabalho infantil é fortemente condenado na

“mesma” Inglaterra.

A ANDI – Agência de Notícias dos Diretos da Infância, órgão do Ministério da Justiça, na publicação “Classificação

Indicativa – Construindo a cidadania na Tela da Tevê”, explica: “O que mudou radicalmente foi a sociedade e, em um movimento

harmônico, os marcos legais, morais e éticos que a regem.” (CANELA, 2006. p.86)

            Para traduzir a leitura social e política que a sociedade brasileira contemporânea faz das características biológicas e psíquicas

peculiares às crianças e adolescentes, faz-se necessários uma leitura da Constituição Federal, da Convenção dos Direito das

Crianças e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, criança é todo ser humano menor de dezoito anos que
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não foi emancipada legalmente; já o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente distingue como criança pessoa de até doze

anos de idade incompletos e adolescente entre doze e dezoito anos; segundo o Código Civil Brasileiro a criança (menor de doze

anos) é absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e o adolescente (entre doze e dezoito anos) é

relativamente incapaz.

Da hierarquia normativa, a supralegalidade da Convenção sobre os Direitos das Crianças e o status de legislação

ordinária do ECA, conclui-se por duas categorias de criança: criança propriamente dito menor de doze anos e adolescente, criança

com idade entre doze e dezoito anos.

            Tais marcos legais demarcam o espaço social a ser ocupado pelas crianças e adolescentes, distinguindo-se categoricamente

do universo adulto, merecendo a prioridade absoluta e proteção integral da família, da sociedade e do Estado, constituindo “una

genuína decisión democrática” (BAYÓN. p.80) que a sociedade brasileira atribuiu “status” Constitucional.

 

           

3.    Direitos das Crianças

 

 

Conforme visto, sem dúvida, as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, o que sem pretensão de aprofundar no

tema, torna imprescindível a abordagem técnica de alguns termos, ainda que de modo simplista, o que faremos emprestando a

didática do ilustre professor Oscar Vilhena Vieira em sua obra “DIREITOS FUNDAMENTAIS, Uma Leitura da Jurisprudência do

STF” (VILHENA, 2006. p.19) que ensina: “ter um direito é ser beneficiário de deveres de outras pessoas ou do Estado”.

O direito subjetivo organiza-se pela relação entre o titular do direito; o interesse ou valor protegido; e o responsável pela

obrigação. Nas palavras de Luigi Ferrajoli (FERRAJOLI, p.19):
“son ‘derecho fundamentales’ todos aquelles derechos subjetivos que corresponden
universalmente a ‘todos’ los seres humanos em cuanto dotados del status de personas,
de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’
cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones)
adscrita a um sujeto, prevista asimismo por um norma jurídica positiva, como
presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los
actos que son ejercisio de éstas.”
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece no caput do artigo 5º os direitos fundamentais à

vida; liberdade; igualdade; segurança; propriedade, determinando no inciso XLI, que a lei deverá punir qualquer discriminação

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

            A Convenção sobre os Direitos da Criança entrou em vigor internacional em 02 de setembro de 1990; O Governo brasileiro

ratificou a referida Convenção em 24 de setembro de 1990, tendo a mesma entrado em vigor para o Brasil em 23 de outubro de

1990. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990.

A incorporação dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro,

desperta três posições hierárquico-normativa possíveis a saber: força de lei ordinária; status normativo supralegal; status de norma

constitucional.

            Segundo o STF, a incorporação dos tratados e convenções internacionais nos termos do artigo 84, VIII combinado com o

artigo 49, I da Constituição Federal, têm força de lei ordinária, compatível com o procedimento legislativo de aprovação.

            O §2º do artigo 5º da Constituição Federal já seria suficiente para dar status constitucional aos tratados que versem sobre

direitos humanos mas, o modo de integração por meio da edição de Decreto Legislativo sem necessidade da sansão do Presidente da
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República, levou o Ministro Gilmar Mendes a atribuir “status normativo supralegal” aos tratados internacionais quando tratam de

direitos humanos, justificando:
 ... o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes
reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição,
porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados
internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável norma
infraconstitucional a ela conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão.
 (RE nº 349.703-1, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 03/12/08, DP 05/06/2009). (grifos
nossos)

 
            A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no §3º do artigo 5º, uma outra regra de aprovação do Decreto Legislativo em

votação em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, por três quintos dos votos dos respectivos membros, atribuindo aos

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos força constitucional equivalentes às emendas constitucionais.

            Pelo exposto, o Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990 foi aprovado sem a observância do quorum especial

exigido para as emendas constitucionais, pelo que na interpretação do Ministro Gilmar Mendes a Convenção sobre os Direitos das

Crianças teria status normativo supralegal, com conteúdo materialmente constitucional mas formalmente infraconstitucional.

            O status de supralegalidade da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças no ordenamento jurídico interno, não

exclui o caráter de direitos fundamentais, ao contrário, reafirma que crianças devido à sua vulnerabilidade necessitam de uma

proteção e atenção especiais, e sublinha de forma particular a responsabilidade fundamental da família no que diz respeito aos

cuidados e proteção. (BRASIL, 1990).

            Conforme ensinamentos do ilustre Oscar Vilhena Vieira, só existe direito das crianças se existe o responsável pela obrigação.

Neste sentido a Constituição Federal atribuiu status constitucional à responsabilidade de assegurar os direitos das

crianças e dos adolescente, de modo que nenhuma legislação infraconstitucional poderá escusar nenhum deles do encargo:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 
A responsabilidade da família, da sociedade e do Estado em assegurar os Direitos das Crianças e dos Adolescentes é

refletida em todo ordenamento jurídico interno em especial na Convenção sobre os Direitos das Crianças e no Estatuto da Criança e

do Adolescente.

 

 

4.    DAS MEDIDAS PROTETIVAS

 

 

Em geral, as medidas protetivas contidas nas portarias contém determinações judiciais que consistem em observações de

horários para ingresso e permanência de menores em locais e estabelecimento públicos e privados sem o acompanhamento dos pais

ou responsáveis legais, visando afastar situações de risco à integridade física, moral, intelectual, principalmente em relação às

bebidas alcoólicas, drogas, promiscuidade sexual, jogos e prática de atos infracionais.

Embora a polêmica tenha provocado discussões recentes, as medidas protetivas denominadas pelos críticos de “toque de

recolher”, já foi implantada desde 1970 na Comarca de Glória de antes ainda do Código de Menores (Lei nº 6.697/79) que foi

revogado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).
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O Ilustre Juiz de Direito da Comarca de Fernandópolis Evandro Pellarin em resposta ao
Conselho Nacional de Justiça (PCA n. 200910000037367: INFORMAÇÕES DO
MAGISTRADO), esclareceu com muita propriedade que tais medidas apesar da forma
de portaria, possuem natureza de jurisdição voluntária provocada por representante do
ministério público mediante solicitação do Conselho Tutelar local ou pelo clamor da
sociedade, nos seguintes termos:
Em Fernandópolis, várias eram as reclamações, direcionadas à Vara da Infância e da
Juventude, vindas de moradores da cidade, de integrantes de clubes de serviço e de
Vereadores, a respeito da presença de menores de 18 anos, nas ruas, de maneira
especial, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Nesses protestos, os cidadãos
fernandopolenses diziam-se indignados com casos explícitos de adolescentes ingerindo
bebidas alcoólicas pelas ruas, à noite, na principal avenida da cidade e adjacências.
Além disso, havia na cidade um clamor – assim se pode dizer, sem exagero – para que
a justiça tomasse providências, em razão do que a sociedade fernandopolense
considerava alto índice de delinquência juvenil: furtos de casas, de aparelhos de
automóveis e até roubos à mão armada em residências. Tudo isso pode ser checado em
jornais da cidade daquela época.
Desse modo, em julho de 2005, após alguns encontros e reuniões por provocação da
justiça, a partir de uma petição do Ministério Público local, o Poder Judiciário
determinou a formação de uma força-tarefa – com junção das forças de segurança
(Polícias Civil e Militar) e do Conselho Tutelar, convidando, ainda, a Ordem dos
Advogados do Brasil – para o cumprimento e a fiscalização das decisões proferidas pela
Vara da Infância e da Juventude da Comarca, consistentes na retirada das ruas dos
menores em situação de risco.
“Toque de recolher” para crianças e adolescentes
(Evandro Pelarin, Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude de
Fernandópolis, SP)

 
Em Santo Estevão, além do apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar e outras instituições e entidades, as medidas

de proteção já conta com mais de 20 mil assinaturas de apoio, 12 mil das quais foram encaminhados ao Conselho Nacional de

Justiça e juntadas oportunamente nos esclarecimentos no PCA n.º 200910000037367.

Em Ilha Solteira, o Juiz da Comarca fundamentou sua decisão:
 
O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Trata-se de pedido de providências, encetado pelo digníssimo Promotor de Justiça da
Infância e Juventude, da Comarca de Ilha Solteira-SP. Segundo o Ministério Público,
documento elaborado pelo Conselho Tutelar aponta graves situações de risco nas quais
estariam imersas as crianças e adolescentes desta Comarca (risco à integridade física e
moral, consumo de bebidas alcoólicas e drogas). Diante disso, a Promotoria pede
providências judiciais, consistentes na limitação de horários para os menores retornarem
às suas residências, com vistas a que a situação de risco seja afastada. (grifos nossos)
 
O RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL (Suzi Ainhagne Donato):
 A inversão de papéis no seio familiar e o fácil acesso a substâncias entorpecentes
não raramente determinam situações de violação dos direitos da criança e do
adolescente (grifei) determinando a necessidade de instauração de medidas protetivas,
dentre elas o abrigamento, medida esta que sugere fragilidades quando não se trabalha
de fato o fortalecimento do núcleo familiar para assumir satisfatoriamente o processo de
amparo, educação e proteção de sua prole, gerando deste modo muitas vezes a
desresponsabilização do núcleo familiar em relação a sua prole.
 Concomitantemente, ainda como um dos reflexos das transformações societárias e
familiares, situamos o expressivo número de adolescentes envolvidos em situações
de dependência química, fator este que isoladamente ou não, incide diretamente
na situação de evasão escolar, a qual vem se demonstrando de modo alarmante no
município, havendo, no momento, fragilidade da rede de serviços para
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concretamente reverter esse quadro (grifei).
 Tal dado exigiu inicialmente a necessidade de participação deste setor nas reuniões
mensais realizadas pela rede de serviços local, objetivando com isto a discussão da
realidade deparada, seu diagnóstico e levantamento de estratégias de intervenção,
fomentado deste modo à responsabilidade de cada profissional/
órgão/serviço/instituição na busca por mudanças que favoreçam a garantia do
pleno desenvolvimento biopsicossocial de cada criança e adolescente dentro do seio
familiar e comunitário, ampliando-se conseqüentemente para a esfera escolar,
havendo, no entanto, inúmeros desafios a serem enfrentados (envolvimento da
escola, adolescente, famílias e rede de serviços) (grifei).
 
RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR (09/03/2009):
 O Conselho Tutelar de Ilha Solteira/SP tem observado que os problemas de
relacionados (sic) com o desinteresse pelos estudos, evasão escolar, consumo de
bebidas alcoólicas e outras substâncias entorpecentes por parte dos adolescentes de
nosso município tem se acentuado, conforme demonstra os dados estatísticos em anexo.
 Percebe-se através dos atendimentos periódicos que os adolescentes ficam até altas
horas perambulando pelas ruas, tomando tereré, freqüentando casas de jogos
eletrônicos, ficando em rodinhas nos murinhos, sendo certo que no dia seguinte não
conseguem acordar para ir à escola. Muitas famílias pedem ajuda a este órgão, pois não
conseguem lidar com a situação.
 O que nos preocupa é o aumento considerável de adolescentes consumindo bebidas
alcoólicas, conforme se demonstra nas averiguações noturnas realizadas por este
Conselho (bares, moto-fest, carnaval), sendo realizado inclusive B. O., ofícios
expedidos para o Ministério Público e matérias publicadas em jornal local.
 Diante do exposto, solicita-se de Vossa Excelência providências no sentido de
objetivar a solução do presente problema para que haja a inserção dos adolescentes
dentro da sala de aula e a redução do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos
mesmos .

Em manifestação no PCA n.º 200910000037367 do CNJ, os magistrados esclareceram aos Conselheiros que as medidas

não constituem exercício de poder normativo abstrato, mas de exercício da jurisdição voluntária prevista no artigo 148 e 149 do

ECA:

 
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração
de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; [...]
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos
afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; [...]
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de
proteção à criança ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as
medidas cabíveis.
 
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou
autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais
ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
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b) certames de beleza.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta,
dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e
adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas,
caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.

 
Sobre o dispositivo legal, o Desembargador do Estado de Santa Catarina Antônio Fernando do Amaral e Silva (CURY,

1996. p. 450), comenta:
 
A regra geral é a desnecessidade de alvará, mas o juiz poderá, atento aos princípios
estatutários, às peculiaridades locais, ao tipo de freqüência habitual, proibir a
entrada de crianças ou adolescentes em certos e determinados locais de diversões
públicas.

 
Outro aspecto importante esclarecido ao CNJ, é que as medidas adotadas por meio das portarias são destinadas formal e

especificamente para as autoridades de segurança e Conselho Tutelar, além de sanções penais, civis e administrativas já previstas na

legislação para punir o descumprimento do comando de proteção dos menores.

            Pellarin lembrou ao CNJ as palavras de Kazuo Watanabe (PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente,

Uma Proposta Interdisciplinar, 2.ª Ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2008) sobre o assunto:
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um novo entendimento sobre a
atuação do Juiz da Infância e Juventude. Explica Kazuo Watanabe: ‘o Estatuto
perfilhou a tendência doutrinária que procura conferir ao juiz, cada vez mais, um
papel ativo no processo. Isso conduz, por outro lado, à atenuação do formalismo
processual’. Não se aplica modernamente, sobretudo no âmbito da Justiça da
Infância e Juventude o princípio da inércia do Juiz.
Atendida a Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado, e em nome do
poder discricionário que próprio do Juiz da Infância e Juventude, não se pode recusar-
lhe a possibilidade de, em situações especiais, expedir Portarias de caráter
normativo, atendidas as formalidades especiais e os princípios legais, ouvido o
Ministério Público.

 
            Conclui-se, portanto as medidas não determinam a detenção do menor que for encontrado nas situações risco de previstas

nas portarias, mas o encaminhamento aos pais ou responsáveis, bem como as penalidades não atingem as crianças e adolescentes,

mas cobram as responsabilidades de quem a Constituição atribuiu o dever de proteção: família, sociedade e Estado.

 

 

5.    DAS CRÍTICAS

 

 

Como dito anteriormente, a desaprovação inicial dos jovens é natural e esperada, mas paradoxalmente, algumas

autoridades, políticos e instituições responsáveis pela proteção dos menores têm se manifestado contrárias às portarias judiciais,

alegando violação do direito à liberdade de crianças e adolescentes.
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As críticas em geral podem ser resumidas na posição do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CONANDA, na 175ª Assembléia Ordinária realizada em Brasília em 18 de junho de 2009 que aprovou “parecer contrário ao

procedimento denominado Toque de recolher – proibição de circulação de crianças e adolescentes nas ruas no período noturno,

adotado em algumas cidades do País, por meio de portarias de Juízes da Infância e Juventude.”

Em suma, os fundamentos das críticas orbitam na acusação de violação da garantia constitucional de liberdade de ir e

vir das crianças e dos adolescentes, bem como a submissão ao “constrangimento, vexame e humilhação” causada pela apreensão

dos menores desacompanhados ou em locais impróprios.

Como exposto, os juízes justificam que as medidas não impedem o direito de liberdade de ir e vir dos menores, mas

estabelecem normas de permissão para ingresso e permanência nos locais públicos e particulares potencialmente prejudiciais ou

perigosos para a integridade física, moral e intelectual de crianças e adolescentes, exatamente como explicou o Juiz Evandro Pelarin

ao Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2009):
 
 Nenhum ato material e concreto do Estado atua sobre o menor de 18 anos, que dispõe
da ampla liberdade de ir e vir, desde que longe de qualquer situação de risco, que
comumente ocorre altas horas da noite. Liberdade essa que, em rigor, pode ser
exercida até mesmo em locais de situações de risco, desde que o menor de 18 anos
esteja acompanhado dos pais ou responsável.  (grifos nossos)

 
Mas afinal, o que é liberdade?

Na acepção gramatical, liberdade é “Estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral”

(MICHAELIS, 2010); “faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa; livre arbítrio; faculdade de praticar tudo aquilo que não é

proibido por lei” (BUENO, 1979).

Quando dizemos que um pássaro é livre, seu instinto é limitado pelas leis naturais. No caso do homem, além da leis da

natureza submete-se às leis culturais e em especial na dimensão moral.
Trata-se de tema de muitas dissertações, o que não é o caso. Entretanto, pela centralidade do tema para a discussão, não

podemos nos furtar. Partimos da idéia da idéia de que liberdade é um atributo dos animais; segundo, da existência do mundo

natural e do mundo cultural fruto da inteligência humana.

O mundo natural impõe as condições descritas pelas ciências naturais como geografia, física, química, biologia,

medicina; o mundo cultural compõe-se da moral, inteligência, religião, economia, direito, e demais criações da inteligência humana.

Tais condições se transformam em restrições na medida em que limitam as ações dos animais e, em especial, do homem.

Mas em que medida tais restrições limitam a liberdade seja do animal ou do próprio homem?

Sobre a liberdade da criança, Eduardo Prado de Mendonça, escreveu na obra “A Construção da Liberdade” (1977. p. 95):
 
O homem moderno, se habituou a olhar a moral sob reserva. A mentalidade atual
pretende sacudir o jugo de tudo que pareça imposto de fora, de tudo que indique
submissão, de tudo que surja sob imagem da autoridade. Quer experimentar e concluir
por si mesmo. Não são apenas os jovens. Também os adultos partilha desse clima
psicológico-social. Para os adultos, a omissão do bom conselho se reveste sob a forma
de respeito à liberdade do jovem, e sob o engano de que tratam o jovem na mais alta
consideração anunciando-lhe que ele é o único responsável por seus atos. Que os seus
atos ficam sob a sua responsabilidade. Na verdade, o que estão dizendo é que eles
correm risco de seus atos, ou que eles estão abandonados em si mesmos. Dirão no
fundo, apenas que eles serão responsabilizados pelo que fizerem, que sofrerão suas
conseqüências. E com isso pensam dar responsabilidade aos jovens, pensam educá-los
como seres responsáveis, medrosos ou ousados, jamais seguros. Nem medo nem
ousadia, no entanto, são características da liberdade.
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            Sob alegação do autoritarismo imposto ao jovem, o mesmo autor explica:
 
Para recompor a ordem das coisas, seria muito necessário refletir sobre a diferença que
existe entre autoridade moral e autoritarismo em matéria moral. Autoritarismo seria a
imposição da moral por coação, impondo uma passividade que se opõe à ordem da
liberdade. Outra, no entanto, é a autoridade da moral enquanto exatamente proporciona
o efetivo exercício da liberdade. Neste caso, ela se impõe pela necessidade de se
recorrer a ela para assegurar o estado de liberdade.

 
            Portanto, infância, adolescência e cidadania, tais como a liberdade são construções sociais edificadas pelas políticas públicas

fixadas nas características biológicas e psíquicas peculiares às crianças e adolescentes e, fundamentalmente na compreensão da

leitura social e política – no melhor sentido da palavra – que a sociedade faz dessas características (CANELA, 2006. p.86).

            Portanto, a sociedade contemporânea deve responder: Que tipo de infância e adolescência queremos para nossos filhos? Que

tipo de cidadãos queremos formar? Quais limites a autoridade moral devem impor aos jovens?

            As críticas de violação dos direitos de liberdade de ir e vir das crianças e dos adolescentes atribuídas às portarias em questão,

tornam-se descabidas diante da exposição anterior, pois distorcem o conceito de autoridade moral e autoritarismo aproximando até

confundir liberdade com onipotência, características incompatíveis com quem necessita de proteção integral da família, da

sociedade e do Estado.

            Para o Ministério da Justiça, trata-se de desafio na busca do equilíbrio “tão tênue quanto tenso” entre a liberdade e o dever

de proteção absoluta à criança e ao adolescente, resultando um duplo comando: ao Estado, o exercício do poder regulamentar e do

poder de polícia; à sociedade, em especial aos pais ou responsáveis, o exercício do poder (dever) familiar.

            No fundamento do Manual da Nova Classificação Indicativa da Secretaria de Justiça (ROMÃO, 2006. p.3), as portarias

judiciais em questão que regulamentam horários de ingresso e permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos, eventos

ou logradouros públicos, bem como a necessidade do acompanhamento dos pais ou responsáveis são medidas que visam o

equilíbrio entre a liberdade e o dever de proteção à criança e ao adolescente.

            A natureza pincipiológica do direito à liberdade e do dever de proteção à criança e adolescente, ordena que tais

“mandamentos de otimização” (ALEXY, 2008. p.90) sejam realizados na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas

e fáticas existentes.

            Em relação à necessidade de otimização das possibilidades fáticas e jurídicas, vale observar que a Constituição Federal

atribuiu “prioridade absoluta” (art. 227, caput) à proteção da criança e do adolescente, impondo uma vinculação e primazia de

regra em face de outros princípios (ALEXI, 2008. p.140-141).

            Tais portarias judiciais, são objetivas na medida em que estabelece critérios e limites por faixas etárias em função de

horários e dos riscos e exposição dos menores e são democráticas pois decorrem de reivindicação da sociedade ao Poder Judiciário

e condiciona o poder (dever) familiar e o acompanhamento dos pais ou responsáveis nas atividades das crianças e adolescentes

 

6.    DA EFICÁCIA SOCIAL

 

 

As medidas protetivas já foram implantadas em 56 cidades de 18 Estados brasileiros (NETTO, 2010), dentre as quais:

Amâncio Lima-AC, Pedra-AC; Santo Estevão-BA, Antônio Cardoso-BA, Ipecaetá-BA, Nova Canaã-BA, Remanso-BA; Mirassol-

SP, Itapura-SP, Ilha Solteira-SP, Fernandópolis-SP, Meridiano-SP, Macedônia-SP, Pedranópolis-SP; Patos de Minas-MG, Arcos-

MG, Pompeu-MG, Itabirito-MG, Monte Siaõ-MG, Ponte Nova-MG, Muriaé-MG; Quarai-RS; Sapé-PB, Taperoá-PB, Livramento-

PB, Assunção-PB; Quixadá-CE, Tauá-CE; Guajará Mirim-RO; Niquelândia-GO, Mozarlândia-GO, Aragarças-GO, Bom Jardim
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de Goiás-GO e Baliza-GO; Paraná-TO, Palmeirópolis-TO, São Salvador-TO; Humaitá-AM; Cambará-PR; Jateí-MS, Vicentina-

MS, Maracaju-MS, Nova Andradina-MS, Fátima do Sul-MS, Glória dos Dourados-MS, Anuaurilândia-MS; Coroatá-MA,

Imperatriz-MA;

            A eficácia das medidas protetivas são evidentes e constatadas pelas diversas reportagens em todos os meios de comunicação

que verificaram redução dos atos infracionais cometidos por menores; diminuição da prostituição infantil; diminuição no uso

de drogas lícitas e ilícitas por jovens; diminuição de vandalismo; retração do índice de gravidez na adolescência; melhoria na

saúde e desenvolvimento das crianças e adolescente, melhorando, inclusive o desempenho escolar.

Não bastasse os benefícios diretos às crianças e adolescentes, a retirada dos menores dos ambientes de risco ou a

imposição do acompanhamento pelos pais ou responsáveis reduziram drasticamente a “clientela” do crime e o aliciamento de

“novos” clientes resultando num duro golpe aos interesses dos maus intencionados.

A percepção popular desses resultados positivos decorrentes das medidas protetivas às crianças e adolescentes pode ser

traduzido pelo apoio da jovem Tais Manteli, 16 anos, residente em Fernandópolis, à portaria denominada “Toque de Recolher”

implantada há mais de dois anos e meio, transmitido ao vivo no programa “Altas Horas” apresentado por Serginho Groissman no

dia 24 de abril deste ano.

            Não obstante os protestos contra as medidas protetivas, os resultados positivos alcançados são incontestáveis, até mesmo

pelos críticos.

 

 

7.    CONCLUSÃO

 

 

Tal como a democracia e o constitucionalismo, a infância é uma construção social que deve ser edificada por decisão

democrática da sociedade a partir do contexto histórico, cultural, político, definindo que tipo de infância e adolescência queremos

para as pessoas menores de 18 anos.

Nosso ordenamento jurídico aponta claramente a opção da sociedade brasileira em construir uma infância respeitando-se

os fatores biopsicológicos além dos elementos históricos peculiares às crianças e adolescentes que as diferenciam dos adultos.

Tal entendimento justifica a proteção integral, absoluta e prioritária à criança e ao adolescente garantida pela Constituição

Federal, Convenção Sobre os Direitos das Crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e outras normas dispersas por todo a

nossa legislação pátria.

Ante uma democracia recente e uma sociedade em constante mutação, é natural que haja divergências acerca da infância

e adolescência de tal forma que surge reivindicação de liberdade irrestrita e a desnecessidade do acompanhamento dos pais ou

responsáveis, sob o discurso de que a facilidade de acesso às informações oferecida pelos meios de comunicação e tecnologia

diminui e até supre as diferenças entre as crianças e adolescentes e os adultos.

Tal pensamento consiste na desconstrução da infância e da adolescência e tem fundamentado propostas como a redução

da maioridade penal admitindo que indivíduos de 16, 17 anos têm plena capacidade de entendimento e volição (CAPEZ, 2007),

sendo assim, responsáveis pelos próprios atos e todas as suas conseqüências, respondendo como se adultos fossem.

Cabe à sociedade decidir democraticamente (BAYÓN) se continua a edificar a infância e adolescência (CANELA, 2006)

admitindo as diferenças biopsicológicas em relação aos adultos, implicando na necessidade de proteção e acompanhamento para a

formação e desenvolvimento integral dos menores; ou ignora a existência da infância admitindo a “emancipação” proporcionada

pelo o acesso à informação e tecnologia, atribuindo às pessoas menores de dezoito anos plena capacidade e consciência de seus
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atos.

 O atual ordenamento jurídico vigente em nosso país contempla a opção histórica da necessidade da sociedade moderna

construir a infância como fase importante para a proteção do menor e desenvolvimento integral da personalidade e formação do

futuro cidadão que interessa à sociedade.

No caso em tela, verifica-se que as críticas às portarias judiciais determinando medidas protetivas às crianças e

adolescentes não estão em sintonia com a opção da sociedade em diferenciar (não discriminar) as crianças e adolescentes dos

adultos, que reconhece a necessidade de proteção e acompanhamento dos pais ou responsáveis em ambientes ou situações de riscos

para a integridade ou formação da criança e adolescente.

As alegações de que a exigência de acompanhamento dos pais ou responsáveis para que os menores permaneçam em

determinados ambientes em função de horários fere o direito à liberdade, caminham no sentido da desconstrução da infância e da

adolescência e alinham-se ao pensamento daqueles que defendem a liberdade irrestrita das crianças e adolescentes confundindo

liberdade com onipotência, o que em nada contribui para preparar o jovem a conviver em sociedade.

Não obstante as polêmicas acerca das medidas em questão, a regra é a omissão de todos: família, sociedade e Estado

frente ao comando constitucional de proteção absoluta e prioritária às crianças e adolescentes.

As portarias judiciais são denominadas de “Toque de Recolher” pelos críticos, que alegam lesão ao direito de liberdade

de ir e vir das crianças e adolescentes.

A sociedade tem reconhecido os resultados e a eficácia social das medidas protetivas, denominando as portarias judiciais

de “Toque de Acolher”.

Certo é que as referidas medidas judiciais visam a proteção absoluta e prioritária dos menores em situações de risco,

qualquer que seja a denominação “Recolher” ou “Acolher”, constituem verdadeiros “Toque de Responsabilidade” das autoridades

para a construção de uma infância e adolescência como fases importantes na formação dos futuros adultos e cidadãos que interessa à

sociedade.
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UM ESTUDO DAS CORTES CONSTITUCIONAIS: LEGITIMIDADE, DESENVOLVIMENTO
DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA

A STUDY OF THE CONSTITUTIONAL CORTES: LEGITIMACY, DEVELOPMENT OF
CONSTITUTIONAL JUSTICE AND DEMOCRACY

Francisco De Albuquerque Nogueira JÚnior
MartÔnio Mont´alverne Barreto Lima

RESUMO
O desenvolvimento da justiça constitucional é o marco fundamental para o estudo do Direito
Constitucional na Europa no começo do século XX. Surgem as cortes constitucionais e o instituto
próprio de análise do contencioso constitucional. Trata-se de passo importante para o
desempenho e o exercício dos direitos e garantias fundamentais, em vista da possibilidade de
um tribunal constitucional, situado fora do aparelho constitucional ordinário, exercer o controle
sobre atos normativos, capaz, inclusive, de modificá-los. A utilização de pesquisa bibliográfica e
documental e o emprego do método explicativo respondem à busca dos resultados e possibilitam
a realização de análises quanto ao funcionamento, à composição e à legitimidade dessas cortes
constitucionais.
PALAVRAS-CHAVES: Corte constitucional. Jurisdição constitucional. Direitos fundamentais.
Controle de constitucionalidade.

ABSTRACT
The development of constitutional justice is the cornerstone for the study of Constitutional Law
in Europe in the early twentieth century. With the constitutional courts comes the institute's own
analysis of constitutional litigation. This is an important step for the performance and exercise of
fundamental rights and guarantees, given the possibility of a constitutional court, outside the
ordinary constitutional apparatus to exercise control over normative acts, including being capable
of modify them. The use of literature, documents and employment of the explanatory method to
the search results and enable the provision of analysis regarding its functioning, composition and
legitimacy of constitutional courts.
KEYWORDS: Constitutional court. Constitutional jurisdiction. Rights. Judicial review.

Introdução

O Direito procurou estabelecer, com o desenvolver das gerações, mecanismos e instituições que
garantissem a plena e concreta realização dos direitos individuais e fundamentais do homem. Surgiram,
desde o século XVIII, modelos de jurisdição constitucional que apreciavam matérias referentes ao próprio
texto constitucional, diferenciados no tocante ao tratamento disposto à modificação ou à inovação desses
direitos almejados. Na metade do século XX, como produto de um aperfeiçoamento da jurisdição
constitucional, genuíno das escolas mais antigas do Direito mundial, surge na Áustria o primeiro modelo
de corte constitucional. Esse modelo é idealizado por Hans Kelsen, professor de Direito Público e de
Filosofia do Direito da Universidade de Viena, e foi posto em exercício pela Constituição austríaca de 1º
de outubro de 1920.

O modelo europeu surge como uma resposta ao descaso dos juízes ordinários, descrentes da
confiança do povo europeu, e do legislador omisso, falho de sua missão de proteger os interesses do povo,
presentes durante o período das Grandes Guerras. A fim de sanar novos futuros abusos contrários à
soberania popular é que se afirmava da necessidade real de constituição de uma corte constitucional. Sob
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tal órgão repousaria a garantia da constituição do povo, visto da possibilidade de anulação dos atos
contrários à lei constitucional, não mais confiando tais poderes ao mesmo órgão que os criou. O Poder
Legislativo continuaria em sua livre missão criativa do Direito, respondendo aos interesses e necessidades
do povo. Porém não deveria ser visto com um órgão aplicador do Direito, mesmo que teoricamente o seja
de maneira bastante restrita. Tal função caberia ao Poder Judiciário, interpretando as normas de acordo
com os anseios populares e com a própria constituição.

Sendo estabelecido e consolidado em solo europeu, o controle de constitucionalidade concentrado
arraiga os mais profundos pilares de formação de uma jurisdição constitucional que atenta,
prioritariamente, para o devido estabelecimento das normas constitucionais. O modelo se expandiu pelo
mundo afora e conquistou, dentre outros espaços, a América e a Ásia. Observa-se atualmente o
afloramento de corte híbridas de constitucionalidade, que mesclam o controle difuso e o concentrado em
suas prerrogativas, como o exemplo presente no próprio Supremo Tribunal Federal – apesar de sua
jurisprudência ainda consolidá-lo como suprema corte.

Apesar da contextualização acima, o entendimento da doutrina sobre a própria relação das cortes
constitucionais com o efetivo desenvolvimento da justiça constitucional e da democracia ainda se mantém
em intenso questionamento. A compreensão do processo histórico de formação de uma corte constitucional
e os fatores responsáveis pela derivação do ideal originário de uma corte constitucional dependem de uma
análise comparativa entre elas, possibilitando a existência de um possível pensamento homogêneo acerca
da composição, do funcionamento e das diversas características particulares de um tribunal constitucional,
destaques relevantes e diferenciadores dos demais modelos de jurisdição constitucional existentes.

O presente trabalho tem ainda a importante missão de entender a importância de uma jurisdição
constitucional na efetivação dos direitos fundamentais do homem e na consolidação dos direitos humanos
essenciais à vida e à liberdade.

 

1 O processo histórico de formação

A efervescência deixada pelas Grandes Guerras Mundiais no continente europeu proporcionou o
desencadeamento de uma série de debates acerca da participação dos poderes públicos na consolidação e
na manutenção do status democrático. As diversas restrições econômicas e militares impostas pelos
vencedores aos vencidos exasperaram sentimentos nacionais contrários aos institutos jurídicos
estabelecidos, até então responsáveis pela manutenção da ordem constitucional vigente. A inércia dos
juízes ordinários perante as agressões provocadas por regimes totalitários às constituições de seus devidos
países fora marco fundamental para a posterior rejeição dos segmentos sociais à existência do controle
jurisdicional das questões constitucionais sob os moldes americanos.

Predecessoramente remete-se à gênese de formação do instituto da jurisdição constitucional.

A decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana no caso Marbury v. Madison em 1803
inaugurou a jurisdição constitucional. John Marshall, presidente da Corte, em decisão histórica, atribuiu ao
Judiciário o poder de invalidar os atos legislativos contrários ao texto constitucional, o que fez sem
qualquer apoio expresso da Constituição norte-americana (MORO, 2004, p. 23). Agindo assim, Marshall
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abriu o precedente necessário para que, com o passar do tempo, houvesse o entendimento de que todos os
litígios que apresentassem natureza constitucional poderiam ser suscitados defronte juízes de tribunais
ordinários, visto que caberiam aos próprios magistrados a defesa da constituição perante quaisquer
possíveis agressões. Não existiria, portanto, qualquer distinção entre o contencioso constitucional e o
ordinário, administrativo ou judicial.

O modelo estadunidense, contudo, fora rejeitado pelos países europeus. Aqueles que o adotaram não
o fizeram em sua integralidade. Dentre os principais aspectos apontados, dois são de peculiar observação.

Preleciona o constitucionalista Louis Favoreu que tanto a “incapacidade do juiz ordinário de exercer
a justiça constitucional” quanto “a insuficiente rigidez da Constituição” impediram o sucesso da
implantação do modelo (FAVOREU, 2004, p. 20). O pós-guerra servira de painel ilustrativo. A omissão
desempenhada pelos juízes ordinários possibilitou a supressão dos direitos fundamentais e normas
essenciais para a manutenção do estado jurídico vigente; o avanço de regimes totalitários se deu em face
do esmorecimento do próprio Poder Judiciário que não mais conseguia conter a atividade do Legislativo. O
fortalecimento do poder estatal nas mãos dos primeiros-ministros, como o que ocorrera a Adolf Hitler, por
exemplo, revelou a incapacidade dos magistrados de impedir que o status democrático fosse turbado.
Complementarmente, a possibilidade de revisão das normas constitucionais pelo juízo ordinário
fragilizaria ainda mais a própria rigidez da Constituição, visto que a declaração de inconstitucionalidade
de certa norma constitucional pelo juízo ordinário colocaria em situação de desrespeito a própria vontade
do legislador. Não havendo a possibilidade de manter o modelo estadunidense, um novo viés fora
apresentado.

No início da segunda década do século XX, Hans Kelsen apresentou à contemporaneidade os
parâmetros de um modelo constitucional diverso ao exercido nos Estados Unidos da América. O modelo
europeu de jurisdição constitucional tinha em seu estabelecimento a existência de um tribunal
constitucional, órgão situado fora do aparelho constitucional ordinário e independente dos poderes
públicos, competente para analisar o contencioso constitucional. A omissão legislativa seria colmatada pela
ação particular da corte constitucional, pois a existência de próprios dispositivos constitucionais, porém
não regulamentados, consonantes com as pretensões almejadas pela sociedade desembocariam numa
síntese necessária e legitimada que permitiria ao novo poder público o desempenho da atividade
legislativa. A não interferência ao Princípio da Separação dos Poderes, como poderá ser observado a
posteriori, garantiria o esforço do legislador negativo até que a situação não agraciada de normatização
pudesse sê-la.

 

2 Características comuns às cortes constitucionais

Um estudo minucioso acerca dos diversos tribunais constitucionais surgidos no mundo permite o
tracejar de características comuns entre eles. Apesar da latente influência que as peculiaridades regionais
desempenham na síntese - como, por exemplo, o período de permanência dos membros efetivos em seus
mandatos em consonância com a tradição democrática vivenciada pelo país -, traços comuns podem ser de
fácil visualização.
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Destaca-se, inicialmente, a necessidade de uma pluralidade de jurisdições e de ordens jurídicas. É
preciso que haja diferenciação entre o contencioso constitucional e o contencioso não-constitucional,
ordinário ou administrativo. Se a análise das questões referentes ao próprio texto constitucional se faz
dentro de um mesmo espaço analítico, não haveria o porquê de um tribunal próprio.

Outra característica é constatada quanto à nomeação dos membros. Não há a necessidade de que os
integrantes de um conselho constitucional sejam magistrados. Advogados, funcionários públicos, juristas
profissionais, professores de Direito, dentre outros cargos; todos poderiam ser indicados na composição.
Hans Kelsen inclusive recomendava a criação de um lugar adequado para os juristas profissionais nos
tribunais, já que estes se ateriam mais às considerações técnicas do que ao julgamento político necessário
(FAVOREU, 2004, p. 29). A existência de um corte heterogênea significaria uma real aproximação com os
princípios democráticos, expressando pluralismo, representatividade e complementaridade.

Um terceiro e quarto aspectos se fazem relevantes por alargarem a diferenciação entre uma corte
constitucional e uma corte suprema. Trata-se da exterioridade do tribunal constitucional em relação ao
aparelho jurisdicional e o desempenho do controle de constitucionalidade. No modelo estadunidense é o
Poder Judiciário o responsável pelo controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Sua
intervenção se faz de maneira difusa, exercendo controle constitucional pertinente a um determinado caso
concreto e não a toda coletividade. O juiz ordinário quando decreta a inconstitucionalidade de determinada
lei ou ato normativo, o exerce de forma restrita, visto que a lei outrora exaltada inconstitucional ainda é
vigente perante o resto da sociedade. Diferentemente acontece no modelo europeu. Os tribunais
constitucionais não pertencem ao Poder Judiciário, mas representam um poder paralelo aos clássicos
poderes públicos existentes – legislativo, judiciário e executivo. Esse novo poder estaria à margem do
desempenho das funções dos outros poderes, significando um anteparo aos deslizes ocasionalmente
provocados pelas interferências formais insurgidas entre eles. A sublevação de uma possível lei
promulgada pelo parlamento restringindo direitos fundamentais seria prontamente declarada
inconstitucional à vista do conselho constitucional e a anulação concedida apresentaria efeito erga omnes,
ou seja, todos os segmentos sociais seriam beneficiados com a medida e não apenas um indivíduo.

Reflete-se, por fim, que a corte constitucional agiria segundo a teoria do legislador negativo. Na
ausência de produção normativa pelo parlamento, gerando descaso perante o preenchimento de leis em
benefício da normalidade constitucional, é que atuariam os membros do tribunal constitucional a fim de
colmatar a omissão do legislador. Em mesma sintonia se encontraria a possibilidade de controle
concentrado a posteriori e a priori dos atos verificados contrários ao texto constitucional pela corte.

As quatro decisões tomadas pelo Conselho Constitucional francês durante o período de 1970 a 1973
refletem bem a importância do desempenho da atividade jurisdicional por um tribunal próprio. De uma só
vez, o preâmbulo do texto constitucional francês, compilador da Declaração dos direitos do homem e do
cidadão, ganhara valor de direito positivo. Entendeu o conselho que agindo assim os valores democráticos
seriam respeitados, em proteção aos direitos e aos princípios fundamentais do cidadão, amparados no
próprio desiderato da atividade constitucional.
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3 Legitimidade e viés democrático

Chega-se ao ponto nevrálgico da discussão teórica acerca das cortes constitucionais. A questão da
legitimidade divide cientistas políticos e juristas quanto aos sustentáculos democráticos capazes de manter
a existência do modelo europeu. A jurisdição constitucional firmou-se como importante instrumento de
contenção do poder político nas democracias contemporâneas, protetor dos direitos fundamentais e
mantenedor da ordem jurídica do Estado de direito democrático (RECK, M. B., 2008). Contudo a evidente
fragilidade dos argumentos apresentados que justificariam a derrogação de poderes tão amplos aos
membros dos conselhos constitucionais carece o regime de solidez.

 

3.1 A aparente ilegitimidade das cortes constitucionais

Diferentemente do que acontece com os agentes do Poder Legislativo e Executivo, os membros das
cortes constitucionais não são eleitos por meio do voto popular. A composição do quadro se dá por
indicação política, que é feita por reis, presidentes das repúblicas, senados ou assembléias. Falta
genuinamente a ratificação do povo, deixado à margem da escolha de tais integrantes. Encontra-se,
portanto, ressalva fundamental à legitimidade das cortes constitucionais, visto que apenas caberia à própria
sociedade, em seu real e necessário exercício soberano, a confirmação dos nomes escolhidos.

A atuação da corte constitucional sujeita a abertura de sérios precedentes merecedores de reflexão.
Por se tratar de última instância de análise do contencioso constitucional, as decisões proferidas pelo órgão
não são passíveis, em regra, de controle de legitimidade a posteriori, exceto por meio de emendas que
venham a corrigir a jurisprudência do tribunal. O entendimento jurídico dado pelo seleto grupo de
integrantes da corte é a fonte final de interpretação do próprio texto constitucional, visto que acima de um
tribunal constitucional não se encontra outro capaz de rever os atos por ele praticados. É necessário
relembrar lição proferida pela professora Ingeborg Maus ao afirmar:

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da
sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social – controle ao qual
normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma de
organização política democrática. No domínio de uma Justiça que contrapõe um direito
“superior”, dotado de atributos morais, ao simples direito dos outros poderes do Estado e
da sociedade, é notória a regressão a valores pré-democráticos de parâmetros de
integração social. (MAUS, 2000, p. 187).      

Apesar da trágica omissão dos magistrados europeus perante a ascensão dos regimes totalitários
durante o Entre-Guerras, fator fundamental para a posterior rejeição ao modelo estadunidense, parte
considerável da doutrina acredita que a experiência democrática sentida no modelo kelseniano de controle
de constitucionalidade deve ser vivenciada de maneira cautelosa, com freios e comedisses. A concentração
de amplos poderes nas mãos dos membros das cortes constitucionais cria um alerta para que excessos
futuros não venham a ser permitidos. O Tribunal Constitucional Federal Alemão, contudo, em decisão
peculiar, rediscutiu a sua própria competência e métodos de interpretação constitucional. Não se conteve
nas limitações constitucionais e afirmou a sua não permanência em parâmetros delineados pelo próprio
texto constitucional, pois a ele não deveriam suas prerrogativas serem pautadas. Destarte, põe-se o
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Tribunal Constitucional alemão acima da própria constituição, rompendo com os limites de qualquer
competência constitucional. Não obstante ao enrijecimento de seu método interpretativo, submete as outras
instâncias políticas à Constituição por ele interpretada.

A perspectiva da soberania popular caminharia na direção oposta ao modelo europeu de jurisdição
constitucional, visto que somente caberia ao povo exercer o controle da constitucionalidade dos atos
Legislativos. As cortes constitucionais prejudicariam tais preceitos, pois para a constituição de um país ser
entendida como democrática é preciso que esse documento seja elaborado pelo povo, cabendo apenas a ele
modificá-lo ou substituí-lo (LIMA, 1996).

 

3.2 Critérios de legitimidade das cortes constitucionais

A progressão da História consubstanciou a preponderância e manutenção do modelo idealizado por
Kelsen dentro do círculo europeu. Ofendida estava aquela sociedade em razão da ineficácia e inércia – já
expostas anteriormente – do magistrado perante a sublevação dos interesses parlamentares, mantenedores
de regimes totalitários e antidemocráticos, promovendo a rejeição de um controle difuso, dando, assim,
margem preferencial aos supostos ditames democráticos presentes no discurso do modelo kelseniano.

A fim de se compreender melhor o aspecto da legitimidade, recorre-se, sobretudo, ao anteparo
estabelecido entre as funções desempenhadas pelo tribunal constitucional e o silente estabelecimento de
suas práticas decisórias. Preleciona Louis Favoreu que a legitimidade consiste principalmente no
preenchimento de número de funções de caráter geral, consideradas indispensáveis para o bom
funcionamento das instituições em um Estado moderno, bem como para a promoção e proteção dos
direitos fundamentais (FAVOREU, 2004, p. 36). Traduziria, assim, pela existência de um “mal necessário”
enraizado a fim de conter possíveis danos a serem praticados por um “bem duvidoso”. Caberia, portanto,
uma legitimidade concedida pelo povo em razão do binômio conveniência-necessidade que o instituto da
jurisdição constitucional representaria.

Não mais soberano que o próprio povo para proclamar os institutos responsáveis pela segurança de
seu ordenamento jurídico. Alcança-se mais ao conceber princípios que atrelam a legislação constitucional
e infraconstitucional ao desiderato nacional, fonte primária de toda concepção do Estado. O legítimo
sustentáculo do Estado de Direito, em sua aquiescência subjetiva, consagra a permanência dos tribunais
constitucionais como parte inerente ao Estado Democrático de Direito, contraste esse percebido em relação
a outros mecanismos outrora ineficazes.

O argumento ganha força-extra ao se levantar o exemplo da corte constitucional italiana. O tribunal
em suas jurisprudências vem revelando uma forte proteção aos direitos fundamentais consagrados pelo
texto constitucional. Em face da não-revogação da legislação fascista mesmo após a promulgação da
Constituição de 1947, exerceu o instituto o controle a posteriori, anulando violações às liberdades clássicas
e aos direitos de defesa. O princípio da isonomia fora robustecido a fim de melhor flexibilizar o
entendimento do juiz constitucional em razão do vazio apresentada pelo legislador quanto às causas sociais
e econômicas, garantindo ao povo italiano a satisfação de direitos negados em períodos anteriores.
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A aparente aceitação das ações promovidas pelos membros dos tribunais constitucionais, inclusive
em relação ao acréscimo de suas atribuições, revelou o surgimento de uma nova compreensão do vínculo
existencial entre legitimidade e democracia.

O entendimento de Maria Amélia Almeida deve ser suscitado ao tratar de questão exposta por
Robert Alexy:

Para o autor alemão, a única maneira de entender o controle de constitucionalidade
como compatível com a democracia é considerar que aquele também é uma forma de
representação do povo. Seria a representação argumentativa própria da democracia
deliberativa que busca institucionalizar o discurso como meio para tomada pública de
decisões. Se a representação parlamentar deve ser ao mesmo tempo volitiva
(determinada por decisões expressadas através de voto) e discursiva, a representação do
povo no tribunal constitucional é puramente argumentativa (ou discursiva).
(CARVALHO, 2009, p. 236)

A satisfação dos conflitos, consonantes aos anseios populares, criariam margem legítima de
manutenção do instituto de jurisdição constitucional. Seu ato representativo se estenderia até a
conveniência de existência, já que o fator prejudicial da ordem constitucional deve ser expurgado, mesmo
que compreendido como guardião de sua existência. A motivação das decisões dos julgados pelos
tribunais e uma ampliação do acesso popular consistiriam elementos básicos de sua fundamentação.

Por fim, a própria escolha dos membros reforçaria a legitimidade e aproximaria o sistema europeu do
sistema estadunidense, visto que a escolha dos integrantes de uma corte constitucional é feita pelas
autoridades políticas, eleitas pelo povo, decidindo entre magistrados, professores, advogados, funcionários,
pressupondo, assim, uma liberdade de escolha.

 

4 A guarda da constituição e o estado de exceção

No tocante ao legítimo intérprete do texto constitucional, impende salientar um dos maiores debates
acadêmicos travados acerca do tema entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, em suas obras O Guardião da
Constituição e Quem deve ser o Guardião da Constituição, respectivamente, as quais delineiam teses para
definir o órgão responsável para operar o controle de constitucionalidade.

A primeira problemática diz respeito à possibilidade da decisão que define a constitucionalidade de
uma norma sujeitar-se aos padrões de uma decisão judicial, qual seja, exposição de argumentos a favor e
contra sua compatibilidade com a constituição para então inferir sua vigência ou não no ordenamento
jurídico.

Para Schmitt, a decisão acerca do controle de constitucionalidade reveste-se de um caráter
eminentemente político, de sorte que os argumentos que afirmam ou afastam sua vigência, típicos de um
processo judicial, não passariam de opiniões, razão pela qual não há como pautar-se apenas nelas para se
chegar a uma conclusão sólida. O jurista alemão reduzia o Judiciário a um mero reprodutor das normas
que lhe eram postas, restando-lhe tão somente a tarefa de realizar a subsunção do fato à norma aplicável
ao caso. Para ele, apenas o Parlamento criava direito. O Judiciário era um autônomo do direito, uma vez
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que o conteúdo das normas já havia sido preenchido pelo Legislativo, por isso, estava plenamente
vinculado à atividade legislativa.

Schmitt toma como base esses argumentos para refutar a possibilidade de um tribunal ou uma corte
constitucional determinar a constitucionalidade das normas, uma vez que as peculiaridades dessa decisão
conduzem às atribuições do chefe do executivo, tendo em vista essencialmente a sua natureza política, sem
olvidar, contudo, o caráter autoritário que permeia a obra do autor ante a concentração de poder na figura
do Reich.

Por sua vez, Kelsen afirma que toda decisão judicial tem natureza política, variando esta somente em
termos quantitativos, posto que o controle de constitucionalidade detém um viés político bem mais elevado
do que uma sentença de um juiz de primeira instância. Para Kelsen a índole política de uma decisão
judicial se faz presente no momento em que o magistrado determina qual a lei ou artigo que fundamentará
sua sentença, portanto, inerente a toda atividade judicial.

Descabe para Hans Kelsen a idéia concebida por Schmitt do Judiciário como simples reprodutor do
direito, haja vista a discricionariedade do magistrado para interpretar e criar o direito no caso concreto, em
função da natureza política da decisão, dentro dos limites legais, tendo em vista a consolidada moldura
kelseniana. O defensor do modelo europeu aduz ainda que a decisão acerca da constitucionalidade das
normas não é inteiramente determinada ao sabor do órgão competente. Por mais política que seja tal
decisão, ela ainda está vinculada ao quadro fático que a envolve, ou seja, não pode estar em dissonância
com o contexto social vigente.

Por fim, afirma Kelsen que não há de suscitar que o controle da constitucionalidade seria mais
legítimo quando exercido pelo chefe do executivo do que por uma corte constitucional uma vez que para
tanto bastaria a realização de eleições para os membros dessa corte, assim como se faz para os demais
cargos.

As lições de Schmitt afastam-se mais dos ideais democráticos ante os preceitos doutrinados por Hans
Kelsen. Em que pese a natureza e os procedimentos que culminarão com a decisão que suspende a
eficácia de uma norma em virtude de sua inconstitucionalidade, impera destacar a patente separação das
atribuições entre quem exerce o poder e quem o delimita.

Nesses termos, uma corte constitucional por estar, em tese, resguardada de parcialidade, resta habilita
a controlar a constitucionalidade ou suspender a eficácia das normas. 

Os ensinamentos de Hans Kelsen dominaram a estrutura dos Estados quanto às atribuições dos
tribunais constitucionais, inaugurando dessa forma um novo modelo seguido até os dias atuais. Efeitos
colaterais, contudo, foram sentidos. A crescente demanda direcionada às cortes constitucionais, muitas
delas de natureza, conforme exposto anteriormente, eminentemente política, resultou no fenômeno da
judicialização da política, pelo qual decisões que, em primeiro momento, restringir-se-iam apenas à seara
dos debates políticos, peculiares ao Executivo, adentraram na esfera judicial. Surge o grande dilema que
impera na contemporaneidade oriundo do ativismo judicial - da tomada do Judiciário para si de
competências que não lhe são previstas constitucionalmente, constituindo verdadeira usurpação de
poderes.
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A atividade judicial de controle da constitucionalidade frequentemente tem culminado com a quebra
das fronteiras impostas pela constituição, consubstanciando a tensão entre o poder constituinte e o poder
constituído. É bem verdade que a existência de uma justiça constitucional necessariamente lidará com essa
problemática, principalmente por não haver nenhum mecanismo que fiscalize o responsável pelo controle
da constituição.

Esse paradigma remete inevitavelmente a célebre afirmação de Schmitt em sua Teologia Política, de
que “soberano é aquele que decide no estado de exceção”, situação que não fugiu à perspicaz análise de
Giorgio Agamben (AGAMBEN, 2004).

O estado de exceção funda-se na premissa da suspensão parcial ou total da ordem jurídica, de sorte
que a decisão inserida nesse contexto que o instaura ou o derroga só poderá ser tomada por aquele dotado
de soberania, exatamente em virtude da ineficácia do direito. O estado de exceção repousa no mundo onde
o direito não o alcança, o fato que não pode ser subsumido. No momento em que uma corte constitucional
passa a ultrapassar os limites impostos constitucionalmente, a ordem jurídica evidentemente é frustrada,
dando margem ao florescimento do próprio estado de exceção. Em face da problemática, já advertia
Agamben que medidas nesse sentido conduzem a que as medidas de exceção se tornem a regra,
estabelecendo um real abismo existente entre a democracia e o Estado.

Como bem acentua Carl Schmitt em sua Teologia Política, aquele órgão que define a sua própria
competência é detentor de uma competência ilimitada, senão absoluta.

Se uma corte constitucional é capaz de atrair para si a decisão que define a densidade constitucional
de todas as normas que lhes são questionadas, além de submeter a seu crivo questões de natureza política,
resta-se o entendimento de que o império do Judiciário fora, finalmente, fundado.

A corte constitucional assume o papel de soberano, pois passa a judicializar matérias fora de sua
alçada em manifesta contradição com o texto constitucional e, consequentemente, ao poder constituinte.

O estado de exceção virou, portanto, a regra.

 

5 Estudo comparado

A otimização e o aperfeiçoamento do modelo kelseniano repercutiram no surgimento de diversas
cortes constitucionais por todos os lugares do mundo. Os tribunais começaram a aparecer inicialmente na
Europa, em países fragilizados pelas Grandes Guerras, carentes de institutos sólidos e responsáveis que
assegurasse o devido funcionamento do ordenamento jurídico. A Corte Constitucional austríaca, o Tribunal
Constitucional Federal Alemão, a Corte Constitucional italiana, o Tribunal Constitucional português, o
Tribunal Constitucional espanhol, bem como outros mais representam a proliferação desse novo instituto
de jurisdição constitucional.

Em segundo instante, países asiáticos e africanos passaram a adotar o modelo europeu. Percebe-se a
atuação do Tribunal Constitucional sul-coreano, a Alta Corte Constitucional malgaxe e a Alta Corte
Constitucional egípcia.

 De forma a conciliar os aspectos culturais e locais com as características delineadoras de um
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tribunal constitucional, o terceiro momento é marcado pelo surgimento do chamado modelo híbrido nos
países americanos. Eles coadunam a jurisdição desempenhada por um tribunal constitucional e a por uma
corte suprema, realizando tanto controle concentrado, quanto o difuso, incidental. Como exemplo podem-
se citar: Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema de Justiça argentina e o Tribunal Constitucional
chileno.

 

5.1 A Corte Constitucional austríaca

Instituída em 1º de outubro de 1920, a Corte constitucional austríaca é considerada a mais antiga
entre todas as cortes constitucionais existentes, tendo servido, inclusive, de modelo para o surgimento das
demais conhecidas.

Seu funcionamento e composição foram idealizados por Hans Kelsen, professor de Direito Público e
de Filosofia da Universidade de Viena. O jurista, um dos maiores defensores da jurisdição constitucional,
formulou os aspectos necessários para garantir legitimidade e aplicabilidade do instituto perante as críticas
reais proferidas contrárias ao estabelecimento do órgão. Contudo modificações substanciais foram
realizadas na Corte durante o período de 1925 e 1929, acarretando a saída de Kelsen da nova estrutura. Em
razão da ascensão dos regimes totalitários na Europa, fora a Corte austríaca suprimida em 13 de março de
1939, sendo restabelecida apenas em 12 de outubro de 1945, pelo artigo 48 da Constituição provisória.

É a Corte Constitucional austríaca o mais alto órgão de análise constitucional do país. Sua justiça
constitucional engloba a atividade analítica dos legisladores federal e estadual, bem como dos atos
administrativos proferidos. Além de tais incumbências, algumas outras podem ser citadas.

O professor Louis Favoreu preleciona que “(...) a Corte é preferencialmente um alto tribunal
eleitoral” (FAVOREU, 2004, p. 45). Cabe a ela julgar o contencioso das principais eleições políticas,
profissionais e administrativas. Impera, inclusive, o contencioso frente à criação dos estatutos, à apreciação
das iniciativas e populares e aos referendos.

Questões de conflito de competência também são dirimidas pela Corte. Ela zela pelo equilíbrio
federal e estabelece os limites e parâmetros, possivelmente ambíguos, entre a federação e os Länder. A
questão remonta à interjeição da política dentro de um tribunal jurídico. Por se tratar de um órgão não-
partidário, em síntese, a sua interferência direta em matérias de competência revelariam uma conformidade
maior do interesse soberano face aos desgastes entre os entes administrativos, por assim dizer. Revelando a
sujeição de um ente por outro, o julgamento jurídico, a priori, sublevaria ao político.

O controle de constitucionalidade da lei pode ser compreendido de duas formas. De início, percebe-
se o controle a priori presente nos moldes do artigo 138 da Constituição austríaca. Decide o tribunal acerca
da competência de realização de determinado ato legislativo ou administrativo entre a Federação ou os
Länder. Em segundo momento, o controle a posteriori verifica a compatibilidade das leis federais e
provinciais com o texto constitucional por intermédios de determinados agentes: pela das jurisdições,
representados pela Corte Administrativa e Corte Suprema da Justiça; pelos parlamentares, representados
por ingresso de processo de um terço dos Deputados do Conselho Nacional, bem como do terço dos
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deputados da Dieta do Land; pelos indivíduos, havendo a prova inequívoca de violação dos direitos por lei
ou ato ou decisão administrativos a ele prejudicial; de ofício pela corte, cabendo a corte examinar ex officio
a constitucionalidade de uma lei, desde que essa lei sirva de base para uma decisão na prevalência de
dúvidas sobre sua constitucionalidade (FAVOREU, 2004, p. 49-50).

A realização do controle de constitucionalidade traz à luz o aspecto da teoria do legislador negativo
de Hans Kelsen. A motivação de análise de inconstitucionalidade da lei deve prevalecer sob os argumentos
apresentados, não devendo extrapolar os limites de verificação. O decisório ultra petita não é aceitável à
primeira vista. Porém, havendo o prejuízo latente do direito em questão, poderá a corte colmatar a
inexistência dele, concedendo prazo para que o legislador aja com a satisfação da carência legislativa. É
esse temporalidade de atuação que reside a não-interferência direta da corte constitucional em relação à
função legislativa. Tomando para si a nomeação de “legislador negativo”, a corte apenas responde aos
anseios populares olvidados ou prejudicados.

A Corte Constitucional austríaca é composta atualmente por vinte membros, sendo um presidente,
um vice-presidente, doze juízes titulares e seis juízes suplentes. O Conselho Nacional nomeia o presidente,
o vice-presidente, seis juízes titulares e três juízes suplentes. Já o Conselho Federal nomeia três juízes
titulares e um juiz suplente. A previsão constitucional de composição da corte é revelada no artigo 147 da
Constituição Federal austríaca.

A nomeação dos juízes titulares e suplentes se faz em consonância com o disposto no artigo 147 do
texto constitucional austríaco. É preciso que o membro indicado tenha completado os estudos de direito e
ter exercido por pelo menos dez anos uma profissão vinculada à área jurídica, não importando qual seja –
aceitando professores universitários, advogados, integrantes do Ministério Público, magistrados etc. Depois
de confirmados, os membros só saem mediante a completitude dos setenta anos de idade ou por demissão
promovida dentro da própria corte.

A corte promove reuniões em quatro sessões por ano, com a duração de três ou quatro semanas.
Percebe-se, portanto, que o tribunal não é permanente, mas de atuação sazonal. Os encontros são públicos.
Contudo a reforma de 1984 deu possibilidade para que audiências realizadas pela corte pudessem ser
reservadas, havendo a questão uma importância política especial.

 

5.2 Tribunal Constitucional Federal Alemão

A corte constitucional alemã foi criada em 12 de março de 1951, dois anos após a promulgação da
Lei Fundamental de 8 de maio de 1949, consolidando a jurisdição constitucional como um dos institutos
inerentes à ordem constitucional do país.

Desde a sua fundação, o tribunal tem ajudado a garantir o respeito e a eficácia da ordem democrática
nacional, principalmente em relação à proteção dos direitos fundamentais e do equilíbrio entre a Federação
e os Länder. A jurisprudência proferida revela o alto grau de atuação do tribunal constitucional nos
diversos setores públicos, inclusive dentro do cenário político nacional. As suas decisões exasperam efeitos
políticos inquestionáveis e alcançam um ativismo nunca revelado antes.
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Cabem ao Tribunal Constitucional Federal alemão competências expressivas. Atua como tribunal
eleitoral em caso de apelo, em face da declaração de perda do mandato pelos membros do Bundestag – a
Câmara dos Deputados. Decreta a perda dos direitos fundamentais, haja vista o pedido do Governo
Federal, apresentando necessidade real para tal feitura. Dirime questões de competência entre a Federação
e os Länder. Decreta a supressão de direitos fundamentais, haja vista o pedido do Governo Federal,
apresentando necessidade real para tal feitura. Julga, em conformidade com o artigo 93 do texto
constitucional, matérias de conflitos entre órgãos constitucionais. É responsável, por fim, pela análise do
chamado recurso constitucional, impetrado por qualquer pessoa que se sentiu lesada pelos poderes
públicos em seus direitos fundamentais (FAVOREU, 2004, p. 63-65).

O controle de constitucionalidade das leis, atos normativos e tratados é feito por complexos
mecanismos de atuação.

A promulgação de uma lei pode depender antes de análise contenciosa por parte do tribunal
constitucional. Percebe-se a existência de controle concentrado preventivo mediante solicitação de
entidade específica, bem como se decreta a constitucionalidade pelo tribunal em situações de não-
aceitabilidade por parte do presidente da república de lei a receber a sanção presidencial. Há, por fim, a
suspensão do exercício de lei proferida pela corte, interrompendo a sua aplicação.

Sob o ângulo do controle a posteriori, todas as categorias de leis podem sofrer repressão.
Normalmente se busca a anulação da lei em questão, porém a confirmação da validade da lei e de sua
aplicação também podem ser solicitados.

Ainda sob o amparo do posterior controle, compreende-se a modalidade de remessa dos tribunais.
Questões de inconstitucionalidade podem por eles serem suscitadas, cabendo-lhes remeter tais questões ao
tribunal constitucional. Este, em seu desempenho funcional, atenderá a fim de sanar os vícios
constitucionais existentes, se necessário for. Em razão de sua prerrogativa originário de avaliar todas leis e
atos antecedentes ao texto constitucional, caberá remessa apenas dos posteriores à instauração da ordem
constitucional vigente.

Em conformidade com o modelo kelseniano, não deixou a Constituição alemã de prever a existência
do recurso constitucional. A iniciativa desse cabe aos indivíduos, reais responsáveis por sua impetração.
Olvidados direitos ou ameaçados, o exercício do direito de recurso se faz concreto, bastando o
preenchimento do período necessário para promovê-lo. O professor Louis Favoreu, em seu As cortes
constitucionais, revela tais ditames:

Se afronta aos direitos do requerente vem diretamente da lei, o recurso pode ser levado
ao Tribunal Constitucional, sem outra obrigação a não ser respeitar o prazo de um ano,
a contar da entrada em vigor da lei. Se a afronta aos direitos do requerente revelar-se no
momento da aplicação da lei, pelo administrador ou pelo juiz, o recurso deve ser
apresentado no prazo de um mês, a contar da publicação da decisão ou de sua
notificação ao requerente; mas esse recurso não poderá ser recebido se as vias legais não
se tiverem esgotado previamente. (FAVOREU, 2004, p. 69).

O Tribunal Constitucional Federal alemão é composto atualmente por dezesseis juízes, em que oito
deles são nomeados pelo Bundestag, a Câmara dos Deputados, e os outros oito pelo Bundesrat, o Senado
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Federal, eleitos por uma maioria de dois terços de cada casa. Os juízes eleitos dividem-se em dois Senados
com oito membros cada, sendo o presidente-juiz eleito responsável por presidir o primeiro Senado e o
vice-presidente-juiz responsável pelo segundo Senado. Cada casa senatorial possui três Seções com três
membros. Havendo a impetração de conflito constitucional, deverão as Seções decidir pela aceitação ou
não da demanda. Negando provimento, encerra-se a questão. Optando pela aceitação, cabem às Seções
análise de anterioridade de discussão da questão a fim de se averiguar possível decisão já prolatada pelo
tribunal acerca do conflito levantado. Nos processos que envolvam aspectos de fundamental importância é
sempre o Senado que decide. A competência para as queixas constitucionais e revisão de estatutos é
compartilhada entre os dois Senados. Ao que concernem às demais questões, a responsabilidade de decidir
cabe ao segundo Senado.

Seis juízes do tribunal devem ser juízes federais, magistrados de carreira, por pelo menos três anos,
pertencentes a uma das cinco jurisdições alemãs. Os outros dez devem ser escolhidos entre pessoas com
idade superior a 40 anos, portadores de diplomas exigidos para o exercício da função de magistrado. Os
juízes eleitos devem permanecer em seus cargos por um período de doze anos não renováveis, em idade
inferior aos 68 anos completos, visto se tratar de idade limite para exercício do cargo, e é vedado o
exercício de qualquer outra atividade que não a de juiz constitucional.

Destaca-se finalmente a não-submissão do tribunal federal alemão a nenhum outro órgão ou
ministério. Possui autonomia financeira, administrativa e política e suas decisões representam o limite final
de análise das questões constitucionais.

 

Considerações Finais

A legitimidade de uma corte constitucional deve derivar, indiscutivelmente, de uma legitimidade
popular, garantida pela prevalência do real interesse coletivo sobre qualquer outro, visto tratar-se de fim
básico da própria constituição. A interferência no texto constitucional deve se dar de forma limitada,
evitando que a soberania não seja ultrajada e que os direitos fundamentais sejam assegurados. Uma corte
constitucional deve ser composta por membros eleitos de forma democrática e que cumpram mandato
estabelecido, a evitar o “continuísmo ideológico”. No entanto, concorda-se com a omissão existente do
Poder Legislativo, o que acaba por provocar perdas para toda a sociedade. Numa tentativa de sanar tal
vício, agiria a corte constitucional de forma a garantir direitos olvidados.

Quanto aos aspectos divergentes entre o modelo europeu e o estadunidense de análise da
constitucionalidade das leis, percebe-se a existência de sistemas mistos, devidamente retratados nos países
latino-americanos, compreensíveis de análise das questões constitucionais por via contenciosa como por
difusa. Os tribunais constitucionais seguem o modelo europeu conhecendo de forma monopolista o
contencioso constitucional, impedindo ao juiz ordinário de conhecer matérias de relevância constitucional
– o que é permitido no modelo estadunidense.

Chega-se, portanto, a satisfação quanto à realização de uma análise, porém objetiva dos principais
aspectos pertinentes à estrutura de uma corte constitucional e o seu desempenho na justiça constitucional,
instituto cada vez mais dotado de uma responsabilidade jurídico-social fundamental para a concretização
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dos direitos fundamentais do homem, dos direitos humanos e da democracia.
 
Referências bibliográficas

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. 2.ed. São Paulo: Boitempo, 2004.

BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Secretaria da Cultura – Fundação Casa
de Rui Barbosa, 1991. V. XIX, p. 300.

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 14.ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

_____ Direito Constitucional.  2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988. Organização do texto: Alexandre de Moraes. 29.ed. São Paulo: Atlas S.A., 2008. (sine
Legislação Brasileira)

CARVALHO, M. A. A. S. Democracia e legitimidade das cortes constitucionais na visão de Pierre
Rosanvallon. Revista Voxjuris, v. 2, p. 221-239, 2009.

FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais. Tradução de Dunia Marinho Silva. São Paulo: Landy
Editora, 2004. Título original: Cours constitucionnelles.

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 5.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1996. Título original: Reine Rechtlehre.

_____ Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2000.

LIMA, M. M. B. Justiça Constitucional e Democracia: perspectivas para o papel do Poder Judiciário.
Revista da Procuradoria Geral da República, São Paulo, v. 8, p. 81-101, 1996.

_____ A guarda da Constituição em Hans Kelsen. Revista Cearense Independente do Ministério Público,
Fortaleza, v. 13/14, p. 217-224, 2002.

MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na
“sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. Revista Novos Estudos CEBRAP, nº 58,
nov. de 2000.

MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 2.ed. Saraiva. São Paulo, 2008.

_____ Jurisdição Constitucional. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição Constitucional como Democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004.

RECK, M. B. Legitimação democrática da jurisdição constitucional. Revista Eletrônica da Ordem dos
Advogados do Brasil, Paraná, n. 1, 2008.

SCHMITT, Carl. O guardião da constituição. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6966



Rey, 2007. Título original: Der Hüter der Verfassung.

_____ Teologia política. Tradução de Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. Título original:
Politische Theologie.

TAVARES, André Ramos. Tribunal e Jurisdição Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1998.

VALLE, Vanice Regina Lírio do (org.). Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba:
Juruá, 2009.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6967



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 
 

 

 

6968



(RE) PENSANDO O CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E OS MEIOS
INTERNACIONAIS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O PARADIGMA DA

CONVENÇÃO DA ONU SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE
DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES

(RE) THINKING THE CONCEPT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THE ITERNATIONAL
MEANS OF RESTRAINING GENDER VIOLENCE: THE PARADIGM OF THE UNITED NATION´S

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Camila Hillesheim Kraus
Zamira De Assis

RESUMO
A igualdade formal entre homens e mulheres é uma conquista do século XX abordada por
diversas Convenções e Tratados Internacionais. Dentre essas, a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU se destaca como importante
instrumento internacional para coibir a violência e a discriminação de gênero. Este artigo
pretende abordar a eficácia prática desta Convenção Internacional, as especificidades e o caráter
inovador de seu Protocolo Opcional tanto quanto o papel ideal da comunidade internacional na
conscientização e resolução dos problemas de gênero ainda existentes em todo o globo,
compreendido dentro do ambito conceitual dos direitos humanos. Para se compreender a
profundidade da convenção analisada revisita-se o conceito de violência contra a mulher,
refletindo sobre as questões de gênero num caráter interpretativo enquanto igualdade formal e
material. Por fim, propõe-se um desafio no sentido de se desenvolver novos meios de coibição
aos tipos mais sutis de violência contra a mulher e reconsiderar o papel do direito internacional
e das instituições contemporâneas para a erradicação de tal violência.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Direitos das Mulheres; Convenções Internacionais;
Violência de Gênero.

ABSTRACT
Formal equality between men and women is a conquer of the Twentieth Century been
approached by many International Conventions and Treaties. Between these, the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women from the UN stands out as the
main international instrument of coercion of gender violence and discrimination. This article
intends to approach the practical efficiency of this International Convention, the specifications
and the innovative character of its Optional Protocol as much as the role that the international
community should ideally have on the awareness and resolution of gender problems still existing
around the globe understood inside the conceptual space of human rights. To comprehend the
depth of the analyzed Convention the concept of violence against women is (re) visited, thinking
the gender questions in a interpretative character while formal and material equality. In the end,
a challenge in the sense of developing new ways of coercion to the more subtle types of
violence against women is proposed reconsidering the role of international law and
contemporary institutions for the elimination of such violence.
KEYWORDS: Human Rights; Women Rights; International Conventions; Gender Violence.

 

I. A CONDIÇÃO FEMININA

 

A compreensão da importância dos meios internacionais de proteção à mulher passa por um olhar

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6969



atento e crítico do passado e do presente das relaçõesentre os gêneros, de forma a apreender a dimensão
global dessas relações como um problema.

A antropologia aponta que a divisão de papéis sociais e tarefas por gênero é presente desde
quando a humanidade se organizava em tribos. Em tempos imemoriais, a humanidade não enxergava a
ligação entre relação sexual e reprodução, e as mulheres eram dotadas do poder sobrenatural de dar
continuidade àespécie, conforme observado por CAMPBELL ET ALLI (1997). Elas eram temidas e
reverenciadas por isso, sendo comum nos cultos mais antigos não apenas a figura de um Deus (geralmente
guerreiro), mas também a presença da Deusa: Donzela, Mãe e Anciã. Exemplificando, a religião dos celtas
reverenciava a Grande-Mãe, os egípcios cantavam hinos a Isis e Bastet, entre os nórdicos havia as Nornes,
Frigga, Hertha, Sunna, a mitologia greco-romana nos fala de Artêmis, Afrodite, Hera, Atenas, os hindus
tiveram Durga, Kali e Lakshmi, o candomblé reverencia, até os dias de hoje, Iemanjá.

Entretanto, as religiões que se estabeleceram como predominantes nos últimos dois mil anos
baniram o culto à Divindade Feminina estabelecendo a supremacia de um único Deus. O cristianismo, o
judaísmo e o islamismo consolidaram fortemente nas sociedades por eles influenciadas a inferioridade das
mulheres, perceptível claramente em textos sagrados, banindo delas qualquer resquício do próprio
princípio de um sagrado feminino. Ao homem era dada a força das armas, a subjetividade do pensamento,
o poder da política de realizar na terra o plano de seu “deus”, catequizando o mundo e convertendo os
infiéis. Porém, este “deus” não tinha planos para as mulheres que passavam da servidão a seus pais a
servidão a seus maridos.

E a cultura racional que se seguiu após o desligamento do homem com as explicações divinas e a
descoberta do científico, encontrou, dentro de seus próprios moldes, formas científicas de garantir que a
mulher nunca tivesse de volta o respeito dos tempos primordiais. A mulher era frágil, fraca, limitada por
suas próprias condições físicas e psicológicas, o que gerou fortes preconceitos, responsáveis por
impedirem que as mulheres tivessem acesso a um nível de educação mais refinado, segundo PRIORE
(2008, p.469):

 

Muito provavelmente mulheres que tomassem iniciativas que contrariassem as normas, que tivessem um nível de instrução mais
elevado ou que ganhassem seu próprio sustento eram percebidas como desviantes, como uma ameaça aos arranjos sociais e à
hierarquia dos gêneros de sua época. Vale lembrar ainda que, por muito tempo, a ignorância foi considerada como um fator de
pureza, o que colocava as mulheres não-ignorantes como não-puras. De certa forma elas escapavam à representação do senso
comum sobre o ser feminino, escapavam da representação que detinha a autoridade para dizer o que era ser mulher.

 

No presente, temos discrepâncias variadas quanto ao tratamento que as diversas sociedades dão as
suas mães, irmãs e filhas podendo-se dizer que na maioria dos países ocidentais (falando-se nos mesmos
como aqueles descendentes da “cultura ocidental”, Europa, América e Oceania), a mulher atingiu um alto
grau de igualdade jurídica formal enquanto que em algumas culturas africanas e especialmente no oriente
médio, ela ainda é reprimida e seu papel restringido ao ambiente doméstico por imposições religiosas e
políticas.
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Entende-se por igualdade jurídico formal aquela garantida pelas Leis e Constituições, em
contrapartida a uma igualdade dita material, real, do mundo da vida, complementar a igualdade-garantia
implementada pelas leis governamentais, perceptível no tratamento igualitário idealizado que determinada
cultura concede as mulheres. A igualdade-formal possui um carater complexo, oras concedendo direitos

diferenciados com o objetivo de proteger e reconhecer a diversidade humana3, oras ignorando a
necessidade de ações específicas, apresentando-se como verdadeiro dilema da contemporaniedade.

No passado, não se falava em direitos próprios do ente-mulher, apenas em propriedade vez que,
nessa condição ela poderia ser vendida e comprada (o que ainda acontece em diversas partes do globo,
legalmente ou ilegalmente), e sua área de convivência e possibilidades de ascensão sociais estavam
severamente delimitadas pelas imposições masculinas, pela figura do pai e do casamento. O valor da
mulher se encontrava principalmente na sua capacidade reprodutiva e na criação dos filhos pequenos. O
ideal ocidental máximo dessa era foi a Virgem Maria, mulher obediente, assexuada e dedicada à família.
BOFF (2002, p.55) esclarece que o patriarcado, como categoria de análise:

 

[...]  não pode ser entendido apenas como dominação binária macho-fêmea, mas como uma complexa estrutura política piramidal
de dominação e hierarquização, estrutura estratificada por gênero, raça, classe, religião e outras formas de dominação de uma parte
sobre a outra.  Essa dominação plurifacetada construiu relações de gênero altamente conflitivas e desumanizadoras para o homem e
principalmente para a mulher.

 

Entretanto, assim como a legitimação da escravidão do passado é hoje severamente rejeitada, a
condição social da mulher de serva foi se extinguindo paulatinamente, alcançando sua força máxima nos
movimentos feministas dos séculos XIX e XX que culminaram com a atual igualdade formal, defendida
por pensadores de todas as áreas do conhecimento.

Assim, compreendemos que o paradigma das questões entre gêneros é de uma complexidade
devastadora, multidisciplinar, que congloba todas as preocupações humanas, atravessando biologia, direito,
sociologia, teologia, dentre outras áreas. Por isso que as propostas recentes de Convenções Internacionais
que abordam o tema da igualdade entre homens e mulheres têm gerado tantos debates, por mais que se
acredite que a questão está madura para discussão mundial, há muito ainda por caminhar (dentro e fora da
ciência) para consolidar o ideário de igualdade sonhado pelas primeiras feministas.

MARY WOLLSTONECRAFT foi a primeira mulher a escrever uma obra de cunho feminista -
 Defesa dos Direitos das Mulheres (1792) -, encabeçando o movimento feminista na Inglaterra do século
XVIII, criticando abertamente Rousseau e sua concepção de eterno feminino. As principais reivindicações
na época se referiam ao fim da tirania masculina, da servidão e má educação das meninas, e da violência
física e sexual. Igualdade política e jurídica ainda era tratada sem profundidade, e a questão da identidade
feminina também não era abordada na sua devida dimensão. A luta das mulheres ocidentais do século XXI
se caracterizou como uma luta de base, antes que pudesse se caracterizar como um luta por igualdade, pois
não havendo para as mulheres o reconhecimento de direitos, quiçá se poderia lutar por igualdade de
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direitos, conforme se apreende das palavras de FRIEDAN (1963, p.72):

 

Precisavam provar que a mulher era humana. Precisavam despedaçar, com violência se necessário, a estatueta de porcelana que
representava a mulher ideal do século passado. Precisavam provar que ela não era um espelho vazio, passivo, uma decoração
inútil, um animal sem inteligência, um objeto a ser usado, incapaz de interferir no próprio destino, antes de começarem a combater
pelo direito de igualdade com o homem.

 

Apenas no século XX é que o movimento feminista tomaria forma e força, trazendo a tona o
direito a voto (sufrágio universal), e, mais tarde, levantando a bandeira do direito ao divórcio e meios de
coação à violência sexual e doméstica contra a mulher.

Após a Segunda Guerra Mundial nasce o primeiro grande ensaio filosófico a respeito das
questões de gênero de Simone de Beauvoir - O Segundo Sexo(1948). Beauvoir abordou a problemática de
gênero com profundidade e argumentação consistente, buscando a identidade feminina para além da visão
masculina da mulher. De maneira concisa ela trata da necessidade de tratamento igual com tal maestria
que influenciaria não apenas os movimentos feministas, mas, em cascata, a própria visão que toda uma
geração teria a respeito da problemática de gênero, e as abordagens contemporâneas referentes aos direitos
humanos enquanto direitos das mulheres.

Após Beauvior, houve diversas obras de cunho feminista que resgatavam as preocupações de
gênero, porém foi Betty Friedman, com seu polêmico livro de cunho psicológico A Mística
Feminina (1963) que balançaria as bases do patriarcalismo norte americano, reavivando os movimentos
feministas reprimidos pela grande mídia, que “finalizariam” o processo de emancipação feminina no
Ocidente. Agora se projetava uma emancipação não apenas política, com direito a voto efrequência em
universidades, mas também com direito de pensar a própria feminilidade além da ótica da boa esposa e
mãe, engaiolada no seu castelo doméstico.

Depois de todas estas modificações no patriarcalismo, que perdeu em sua força e se viu obrigado
a ceder espaço para o mundo pós-moderno, onde a tecnologia e a livre comunicação mostram sua força e
engolem as diferenças culturais com a força da globalização, encontramo-nos num mundo onde grande
parte das nações mudou o tratamento jurídico da mulher.

Essa mudança no paradigma entre gêneros consolida-se em 1979 com a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU. As preocupações de
gênero e a luta pela igualdade entre homens e mulheres elevam-se a uma questão internacional, discutida
em suas diversas nuances, por todos os povos.

 

II. UM NOVO CONCEITO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
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Nas reflexões que se seguirão acerca da violência contra a mulher adotar-se-á como base o
conceito presente na Declaração Sobre a Violência Contra a Mulher da ONU, cujo artigo 1º prescreve:

 

Qualquer ato de violência baseado no gênero que resulte, ou possa resultar, em dano físico, sexual ou psicológico ou em
sofrimento para a mulher, inclusive em ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitraria de liberdade, podendo ocorrer em
público ou na vida privada.

 

A violência contra a mulher será, portanto, tratada em sua forma mais ampla, tanto como
violência corpórea quanto mental e psicológica, inclusive e especialmente dentro dos moldes da violência
simbólica exposta por Bourdieu (2005, p), onde a violência contra a mulher fica intrinsecamente ligada a

mistificação
4
dos atributos considerados por determinada sociedade como femininos.

O alargamento do conceito de violência contra a mulher aqui adotado tem como objetivo
desmascarar a falsa impressão de que a luta por igualdade já foi vencida e que, a mulher da pós-
modernidade está imune à discriminação de gênero. A idéia da mulher-objeto do ultrapassado sistema
patriarcal ainda encontra justificativas construídas em termos estritamente masculinos, como aponta
BOURDIEU (2005, p.82):

 

A dominação masculina,  que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser é um ser-percebido, tem por efeito colocá-
las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o
olhar dos outros, ou seja,  enquanto objetos respectivos, atraentes,  disponíveis.  Delas se espera que sejam “femininas”, isto é,
sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas,  discretas, contidas ou até mesmo apagadas.

 

De forma real ou simbólica ainda se parte de um ideal do “ser mulher” que tem como pressuposto
a superioridade masculina e a passividade feminina, o que justifica a violência de um gênero sob o outro
(e muitas vezes das próprias mulheres contra suas congêneres). Ainda hoje se cultua um “papel social”
destinado à mulher a cujos limites ela deve se ater, não opinando ou agindo de forma contraria ao
estabelecido pelas tradições patriarcais. Avançar os limites sociais que lhe são destinados, dá origem a um
conflito social cuja solução se dá por meio de repressão violenta.

A falsa impressão, especialmente nos países em que há igualdade jurídica formal, de que a
violência contra a mulher é uma questão do passado, preocupação de nossas avós, gera a crença da
existência de casos isolados de violência doméstica fruto das atitudes de homens psicologicamente
transtornados. Essa visão distorcida oculta a utilização da figura feminina como alvo de inúmeros
preconceitos e diversos tipos diferentes de violência (simbólica e material, sendo esta última em grande
parte uma violência velada), não considerados como violência pela grande mídia, e presentes
diariamente na vida de mulheres em todos os países do globo.

Basta atentar para o fato de que o corpo da mulher, no atual mercado global é empregado objeto
de comércio, e não estamos nos referindo apenas a formas óbvias de violência contra a mulher como
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tráfico internacional de mulheres, mas a filmes, propagandas de bebidas alcoólicas e carros, baladas
musicais e todas as outras formas em que a nudez feminina é explorada para fins econômicos. Assim
também ocorre na indústria da moda, que deforma a figura feminina e massifica a aparência,
desrespeitando as características próprias do corpo de cada ser humano e o que realmente importa: a
mente e a ética do ser humano que ocupa o corpo,

Torna-se comum neste universo global onde a aparência feminina é medida de prosperidade e
admiração, que a personalidade, a inteligência e a competência femininas sejam colocadas em segundo
plano, sendo mais importante a coloração dos cabelos e das unhas, o uso de roupas ditadas pela moda e,
acima de tudo, a aparência magra e jovem.

Aos homens em nossa sociedade é dado o direito de não se preocuparem com o corpo senão com
a própria saúde, a serem valorizados principalmente pelas suas capacidades intelectuais e artísticas,
enquanto as mulheres, apesar de poderem expressar publicamente suas habilidades individuais, geralmente
são focadas em termos exclusivamente estéticos. Artistas, sejam elas atrizes ou cantoras, são mais
comumente comentadas pelas suas roupas e beleza do que pelo seu talento, sendo ponto central que a
mulher do século XXI siga determinadas normas de moda e conduta social determinada para ela,
independentemente de sua capacidade de desenvolver outras habilidades próprias da racionalidade
humana.

Para a cultura patriarcal, esta obsessão com a aparência é própria do que consiste o “universo
feminino”, e as mulheres que fogem ao estereótipo são desconsideradas pelo mercado de trabalho e pela
sociedade e observadas sob uma ótica preconceituosa como “desleixadas” e “excêntricas”. A violência do
masculino (em especial na indústria da moda) sobre a figura feminina resulta em transtornos alimentares,
como a anorexia e a bulimia, doenças relacionadas a deformação da imagem feminina reproduzida pelos
meios de comunicação.

Este tipo de violência está presente no mundo todo, sendo também perpetuada pelas próprias
mulheres, que frequentemente, aceitam e incentivam reciprocamente este modelo estereotipado de conduta
feminina, o qual é levado as vezes as mais extremas situações, como nos casos de morte em decorrência
de cirurgias estéticas mal sucedidas. Devido a enorme indústria (da moda, cosméticos, estética, pílulas de
dieta, mídia impressa e virtual) que se alimenta da perpetuação desta imagem feminina distorcida, a
mudança social necessária que origine a cessação da violência contra a mulher no meio público tarda a se
manifestar.

Outro tipo de violência contra a mulher socialmente aceita é a pornografia. MORRISON (2006, p.
583) expõe a ponte entre pornografia e violência contra a mulher, falando sobre os diferentes pontos de
vista quanto ao controvertido tema:

 

A pornografia é postulada e discutida pelo liberalismo jurídico no contexto da liberdade de expressão e da autonomia individual,
enquanto MacKinnon a vê como um comércio que desumaniza a mulher e determina os padrões de maus-tratos a ela infligidos,
gerando o estupro, o abuso sexual de crianças, a agressão física, a prostituição forçada e o crime sexual.  A própria natureza da
pornografia contribui para aumentar a desigualdade social e legal das mulheres, e a define.
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Desafiar a pornografia e a prostituição é desafiar um comércio internacional do sexo que lucra em
cifras bilionárias com o sofrimento de mulheres e meninas, despidas não apenas de suas roupas, mas
principalmente de sua dignidade, amor-próprio e possibilidades de desenvolvimento humano. Infelizmente
ainda faltam pesquisas cientificas sérias que identifiquem e esclareçam o papel da pornografia e da
prostituição na subjugação feminina, pesquisas talvez inexistentes até mesmo por certo preconceito
generalizado relativo a tais temas em nossa sociedade que segue ciente do problema mas desinteressado
em estudá-lo ou solucioná-lo.

 

III. IGUALDADE DE GENERO E DIREITOS HUMANOS

 

O emprego da figura feminina como objeto, preocupação central na luta por direitos iguais entre
gêneros, não parece integrar as Declarações de Direitos Humanos e Convenções Internacionais de Direitos
onde se percebe maior empenho no estabelecimento de uma igualdade jurídica formal inter-gêneros, as
quais não questionam as bases culturais para os preconceitos que embasam o sistema discriminante.

É obviamente insuficiente a garantia inscrita em papel para a existência do respeito e da efetiva
igualdade da mulher no trabalho e na política por exemplo, quando ela ainda é estereotipada pelos meios
de comunicação de massa que coloca sua personalidade e capacidade em patamar intelectualmente
desqualificado e sexualmente exuberante.

A igualdade de direitos entre homens e mulheres é, desde a criação da Organização das Nações
Unidas (ONU), uma de suas muitas bandeiras. A própria Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo,
confirma esta “vocação” de defesa “na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos
homens e das mulheres”. A questão é ainda abordada no artigo 1º, parágrafo 3º, que descreve:

 

Os propósitos das Nações Unidas são: 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de
caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;

 

A menção, na própria Carta, quanto a um verdadeiro comprometimento internacional em matéria
de Direitos Humanos eleva a problemática da igualdade de gênero a um novo patamar, onde todos os
Estados signatários da Carta comprometem-se com o desenvolvimento de sistemas jurídicos que concedam
direitos iguais para homens e mulheres. Uma questão de ética passa a ser uma “obrigação contratual“; um
compromisso internacional dos governos signatários a Carta e da própria Organização das Nações Unidas.

Antes da Carta da ONU, se falava em direitos humanos sem inclusão das mulheres como sujeitos
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de direito. Documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 que traz em
todo o seu texto apenas em direitos “dos homens” sem mencionar a igualdade de gênero, são exemplo de
como toda a evolução do tratamento do cidadão e dos direitos fundamentais pós Revolução Francesa não
eram direitos de toda a humanidade mas apenas dos homens.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, aborda a questão de gênero, afirmando
em seu preâmbulo que “os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé (...) na dignidade e no
valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres”, sendo que por todo seu
texto, anuncia os direitos do “ser humano” sem qualificá-lo por gênero.

Com a realização dos direitos das mulheres em mente, foi estabelecida, dentro da ONU a
Comissão sobre o Status das Mulheres (CSM) que tem buscado transformar as garantias femininas
estabelecidas na Carta da ONU e em diversos tratados relativos a direitos humanos numa realidade fática.
A CSM, originalmente estabelecida em 1946, como uma Subcomissão a Comissão de Direitos Humanos,
em pouco tempo foi elevada a condição de comissão, devido a pressões de ativistas feministas.

Durante vinte anos a CSM focou-se no desenvolvimento de tratados protetores dos direitos
femininos em áreas como direitos políticos e direito de família, buscando, principalmente, humanizar as
condições de casamento, com preocupações centrais simples como consentimento para o casamento e
idade mínima para o matrimônio.

Entretanto, durante todo este período se acreditava que os direitos das mulheres estavam mais bem
protegidos pelos tratados gerais de direitos humanos, e que o desenvolvimento de um instrumento
especifico de defesa dos direitos das mulheres era desnecessário. Foi apenas em 5 de dezembro de 1963
que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 1921, na qual requisitava que o Conselho
Social e Econômico convidasse a CSM a preparar um rascunho preliminar de uma declaração de direitos
humanos focada unicamente na instrumentalização dos direitos das mulheres gradativamente
desenvolvidos dentro da ONU a partir de 1945.

A Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, originária deste esforço, não tinha o caráter obrigatório de uma Convenção ou Tratado
Internacional, porém, serviu para trazer a mesa de debates internacional diversas discussões referentes à
abolição de leis e costumes que perpetuavam a discriminação e a violência contra as mulheres, aquecendo
debates referentes a igualdade no mercado de trabalho e questionando preconceitos referentes a direção da
família. Em 1972, esta Declaração inicial serviria de base para a Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

Entretanto, diversos empecilhos à efetiva realização dos direitos humanos da mulher ainda seriam
colocados, não apenas por governos e culturas, mas pelos próprios estudiosos dos direitos humanos.
Correntes teóricas se posicionam em dimensões opostas quanto à justificativa do conteúdo dos direitos
humanos: o relativismo cultural, que pretende aplicar os direitos humanos de acordo com as peculiaridades
do tecido antropológico, e, em oposição, o universalismo, que prega a igualdade e aplicabilidade dos
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direitos humanos a toda a humanidade.

Pendendo para o universalismo, HAARSCHER (1993, p. 112) e PIOVESAN (2009, p. 49)
fundamentam os direitos humanos exclusivamente sob adignidade humana, característica encontrada em
absolutamente todo homo sapiens sob o globo, inerente ao próprio ser humano, que justifica a luta pela
garantia dos direitos humanos e a indivisibilidade e universalidade destes, independente de questões
político-culturais. Este é o discurso de parte considerável dos estudiosos do tema, e a justificativa para que
órgãos humanitários e entidades internacionais exerçam suas atividades: sendo a dignidade do ser humano
inerente a todos os membros da espécie, justifica-se a intervenção externa à cultura para garantir a
efetivação de tais direitos.

Já o relativismo cultural propõe que os direitos humanos são uma construção cultural e social,
portanto, sua aplicação deve estar em consonância com a cultura própria e única de cada sociedade, com
respeito às diferenças antropológicas. Assim, não há a existência de uma moral universal que dê conteúdo
aos direitos humanos e justifique sua exigência para além das fronteiras dos Estados onde tais ideais se
desenvolveram. Portanto, os direitos humanos (de homens ou mulheres) não seriam exigíveis em nível
global.

SANTOS (2001, p.16) aborda a problemática da universalidade dos direitos humanos e da
diversidade cultural denunciando-a como algo próprio da cultura ocidental ao afirmar que:

 

Mas serão os direitos humanos universais enquanto artefato cultural,  um tipo invariante de cultura, parte significativa de uma
cultura global? Todas as culturas tendem a considerar seus valores máximos como os mais abrangentes, mas apenas a cultura
ocidental tende a formulá-los como universais.  Por isso mesmo, a universalidade dos direitos humanos trai a universalidade do que
questiona dado o modo como o questiona. Em outras palavras, a questão da universalidade é uma questão particular, uma questão
especifica da cultura ocidental.

 

Pensando os direitos humanos enquanto direitos das mulheres, a importância deste debate ganha
novo fôlego, pois se um universalismo for enfocado, é justificável uma pressão por parte dos países que
garantem igualdade formal para que nos países em que ela não existe isto seja trabalhado e modificado.
Infelizmente, a própria natureza da repressão exercida pela cultura patriarcal sobre as mulheres destes
países as impede de tomar uma posição favorável à mudança cultural, pois, geralmente a repressão se
expressa de forma violenta, através do estupro, da morte por apedrejamento ou da lesão corporal, como
formas culturalmente aceitas de limitação do feminino.

Apontando universalidade dos direitos humanos enquanto ideologia, num sentido pragmático
que enriquece a discussão, nos aponta BARROS (2003,p.423) para quem

 

“[...] é duvidoso que alguma mulher tenha ação em algum tribunal islâmico para pleitear sua igualdade com os homens. O fato é
que, na realidade histórica, auniversalização que houve – a liberal – deu-se determinada no seu conteúdo (para certos direitos
humanos fundamentais) pelo seu momento histórico (a superação do absolutismo real) no seu espaço cultural (a civilização
ocidental). Nestas condições, nivelaram-se por universalização os direitos do individuo contra os poderes do rei.”
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Observa-se que o universalismo dos direitos humanos é um dado cultural historicamente
construído dentro dos denominados países ocidentais, que junto com a força da economia, visam impor
aos demais países também a força de seus ideais. Com base nesta ideologia desenvolveu-se todo um
aparato organizacional de nível internacional, dentro do qual os direitos humanos se fundamentaram para
criar meios instrumentais de aplicação.

A importância de ambas as correntes mencionadas para a efetivação do debate acerca das questões
de gênero é imensa quando a efetividade formal e material de tais direitos encontra grande parte de suas
preocupações abarcada pelos direitos humanos, e pelos mesmos, defendido publicamente.

A violência contra a mulher é um dado histórico, parte das mais diversas culturas humanas. A
pergunta que se interpõe é: - justifica-se através de um relativismo cultural a perpetuação de tal violência
contra a humanidade? Secundariamente, pensamos: - podemos esperar que todas as culturas atinjam o
mesmo nível de respeito à mulher? Não existem respostas prontas a estas perguntas, mas um dado é
extremamente significativo na busca de uma resposta, e isto é que os direitos das mulheres apenas
começaram a se concretizar e pronunciar no ocidente após efetiva mudança de paradigmas e da luta e ação
das próprias mulheres.

A resposta dada pela Declaração Sobre a Violência Contra a Mulher da ONU, em seu artigo 4º,
foi categórica no sentido de que os Estados deveriam: “condenar a violência contra a mulher e não invocar
qualquer costume, tradição ou consideração religiosa para eximir-se de suas obrigações com
respeito àeliminação dessa violência”, o que não deixa margem para relativizações de origem cultural.

Apesar de todos os compromissos estabelecidos com a ratificação da Carta da ONU, Convenções
e Declarações de Direito Humanos, a verdade é que mesmo nos países onde existem garantias
constitucionais e institucionais quanto à igualdade entre homens e mulheres, as legislações internas ainda
precisam de muita adaptação para que uma efetiva igualdade material entre gêneros possa se estabelecer.

 

 

IV. DA Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU

 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (que
de agora em diante será referida apenas como Convenção), foi votada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 18 de Setembro de 1979, sendo aprovada com 130 votos favoráveis e nenhum contra, havendo
10 membros que se abstiveram de votar. Trinta anos depois, a Convenção conta com o comprometimento
e a ratificação de 185 países, mais de noventa por cento dos membros das Nações Unidas.

A Convenção consiste, seguramente, no mais bem fundamentado instrumento internacional de
coibição a discriminação e violência contra a mulher. Ela especifica os mais diversos pontos a serem
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considerados pelos países interessados em eliminar a discriminação e violência de gênero, cobrindo
uma grande gama de direitos humanos mencionados em outros tratados internacionais, porém, colocando-
os agora sob o enfoque de direitos humanos das mulheres.

A Convenção trata das grandes reivindicações do movimento feminista, reafirmando o
compromisso das Nações Unidas nas mais diversas áreas, com tratamento igual referente: ao mercado de
trabalho, direitos civis, políticos e econômicos, acesso a educação, ao desporto e aos cargos públicos,
limitações à idade de casamento e plena liberdade para contrair matrimonio, proteção à maternidade e
acesso a saúde, supressão do tráfico de mulheres e da exploração da prostituição.

Quanto ao conteúdo da Convenção, esclarece ALVES (1997, p.114)

 

A premissa básica da Convenção é de que a mulher deve ter a mesma liberdade que o homem para fazer escolhas, tanto na esfera
política e na vida social, quanto no casamento, no lar e na vida familiar.  O que torna a Convenção sui generis pela ótica dos
direitos humanos é que, pela primeira vez, os Estados se obrigam a tomar medidas para a eliminação dessa discriminação não
somente no espaço público, mas também na esfera da vida privada.

 

Este comprometimento estatal com mudanças sociais favoráveis as mulheres modifica o tom das
discussões de gênero, pois extrai das nações, pela própriavontade oficial das mesmas, sua legitimidade,
criando um movimento internacional favorável a mudanças na relação de gêneros. O compromisso
internacional com a modificação do sistema vigente é então levado a termo, indo adiante do exposto em
Declarações e na Carta da ONU, ao colocar as reivindicações femininas de maneira pormenorizada e
especificada no espaço do direito internacional.

O Artigo 4º determina
5
 que quaisquer medidas especiais que distinguam juridicamente a mulher,

sendo necessárias para acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres não serão considerada
discriminação, sendo, entretanto, medidas de caráter temporário, a serem eliminadas quando a igualdade
almejada for atingida. Este artigo pretende garantir a proteção às ações afirmativas que apoiem mudanças
sociais favoráveis a igualdade inter-genêros, declarando, entretanto, com transparência, que tais ações,
mesmo que necessárias, devem possuir caráter temporário. Isto é referente às ações afirmativas em geral,
havendo, entretanto, específica proteção para o tratamento jurídico diferenciado especifico a garantia da
maternidade, o qual não será, para os fins da Convenção, considerado discriminação de gênero.

No artigo 5º da Convenção se expõe o cerne das preocupações quanto à matéria da igualdade de
gênero, exprimindo-se a importância da busca de uma igualdade material entre homens e mulheres nas
sociedades pós-modernas, indo além da mera igualdade jurídica garantida por diversas constituições do
mundo ocidental. O artigo 5º da Convenção dispõe, in verbis:

 

Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para:

a) modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação de preconceitos e
práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer
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dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres;

b) garantir  que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da
responsabilidade comum de homens e mulheres, no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, entendendo-
se que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em todos os casos.

 

A proposta do artigo 5º da Convenção é extremamente ampla e abrange em sua interpretação uma
rica textura semântica, sendo flexível e permitindo a cobertura das mais diversas formas de discriminação
e violência, ao falar de “esquemas e modelos de comportamento sociocultural”.

A abordagem do conceito de estereótipo de mulher e de homem presente neste artigo da
Convenção é parte da questão central da problemática de discriminação contra a mulher. Isto, pois a
violência contra a mulher é consequência de enraizadas tradições milenares que não concediam as
mulheres qualquer tipo de direito, baseadas numa discriminação total e absoluta do feminino, com forte
uso de repressão em todas as suas formas.

Isto expõe uma ideologia por detrás da Convenção que propõe um repensar dos conceitos que
moldam a forma de viver da humanidade, e condena toda e qualquer forma de sistema social patriarcal,
tornando a preocupação com a violência de gênero uma questão central, não mais algo subentendido em
tratados de Direitos Humanos. O comprometimento da Convenção com a construção de uma igualdade
material inter-gêneros é assim garantida, reafirmando a necessidade de mudanças sérias e profundas em
todas as nações, e permitindo a criação de instrumentos nacionais e internacionais que garantam os
Direitos Humanos femininos.

Ao longo da Convenção amplifica-se a proteção ao gozo dos direitos humanos da mulher em
igualdade com o homem, havendo menção específica ao longo do texto à: eliminação de tráfico de
mulheres e exploração da prostituição (artigo 6º), participação na vida política e pública (artigo 7º), acesso
a educação (artigo 10º), disponibilidade de trabalho e emprego com garantia de proteção a gestante e a
maternidade (artigo 11º), acesso aos serviços médicos e de saúde inclusive planejamento familiar (artigo
12º), igualdade em todos os aspectos da vida econômica, esportiva e cultural (artigo 13º) e
proteção específica para asmulheres das zonas rurais (artigo 14º).

O artigo 15º da Convenção, em seu parágrafo 3
6
, atribui a nulidade a instrumentos de cunho

privado que restrinjam a capacidade jurídica da mulher, influenciando diretamente o Direito Civil de
diversos países, e destacando-se, portanto, entre os demais artigos da Convenção, os quais em sua maioria
apontam para um compromisso internacional de caráter eminentemente público. A amplitude protetora
deste artigo supera as fronteiras das políticas públicas, coibindo ações, contratos e instrumentos de
natureza privada que transgridam ou prejudiquem a mulher, infringindo seus direitos humanos.

Outra inovação proposta pela Convenção foi a criação do Comitê para Eliminação da
Discriminação contra as Mulheres (a ser denominado adiante apenas como Comitê), consolidado no artigo
17º da Convenção, e cuja organização interna é delineada nos artigos 18º, 19º, 20º, 21º e 22º da própria
Convenção.
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Este Comitê, ligado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, tem como responsabilidade
examinar os progressos realizados na aplicação da Convenção, conforme disposição do artigo 17º da

Convenção. Para viabilizar a realização de tal análise, o artigo 18º dispõe que um relatório
7
 sobre as

medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que os países ratificadores da Convenção
tiverem adotado para dar cumprimento aos compromissos internacionais acordados deverá ser enviado para
exame do Comitê, no ano seguinte a entrada da Convenção para o Estado interessado e posteriormente, a
cada quatro anos.

O Comitê obteve um papel melhor delineado e com maio atuação na luta pela igualdade inter-
gêneros após a criação do Protocolo Facultativo, que instituiu meios internacionais mais abrangentes para
a denúncia e apuração de infrações contrárias aos direitos das mulheres, conforme será analisado em
profundidade no item seguinte.

 

 

V. MEIOS INTERNACIONAIS DE COERÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O PAPEL DO
PROTOCOLO FACULTATIVO

 

Até 1999 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres da ONU era exigível apenas entre Estados, como a maioria das convenções internacionais. Após
20 anos de aplicação da Convenção, um Protocolo Facultativo foi adicionado, observando-se a
necessidade de conceder também a qualquer individuo ou grupo de indivíduos o direito de buscar soluções
a controvérsias de gênero internas.

Durante o desenvolvimento da Convenção, segundo informações da ONU, um procedimento
reclamatório nos modos do Protocolo Facultativo fora sugerido mas descartado, sob a alegação de que
procedimentos reclamatórios eram necessários apenas para “crimes internacionais sérios” como
o apartheid, categoria na qual a discriminação contra as mulheres, segundo a opinião do Comitê na época,
não se classificava.

Durante a Conferencia Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, em Junho de 1993, a
preocupação quanto a efetiva proteção aos direitos humanos das mulheres renasceu, dando origem a
discussões dentro da Comissão de Direitos Humanos para que se desenvolvesse um
Protocolo Facultativo que auxiliasse na efetivação das disposições da Convenção.

Juridicamente, o Protocolo Facultativo é um tratado per si, estando aberto a assinaturas e
ratificação por parte dos países que assinaram a Convenção a qual ele acompanha. Ele se constitui em um
sistema próprio de ações em defesa da Convenção que seriam adotadas pelo Comitê, formando diversas
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disposições efetivas para dirimirem os desrespeitos aos direitos humanos.

Através do Protocolo Facultativo o Comitê conseguiria requerer aos países-membros medidas
específicas como mudanças na legislação interna, o fim de práticas discriminatórias e a adoção de ações
afirmativas, criando pressão internacional para remediar violações a Convenção.

Até 22 de Dezembro de 2000, quando o Protocolo Facultativo da Convenção entrou em vigor,
havia apenas duas formas de se exigir o cumprimento da Convenção: o procedimento de relatório e o
procedimento entre Estados. O procedimento de relatório consiste na obrigação aceita pelos Estados Partes
que ratificaram a Convenção de enviar relatórios quanto a condição da mulher e sua evolução com dados
estatísticos fundamentados, dentro de um ano da ratificação da Convenção, e após isto a cada quatro anos

ou quando o Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres assim o determinar
8
. O

procedimento entre Estados consiste na possibilidade, incluída no artigo 29 da Convenção, de dois Estados
Partes que discutam quanto a interpretação ou aplicação da Convenção disponham da arbitragem para
esclarecer conflitos oriundos da Convenção.

Neste cenário de exigências inter-Estados, de política internacional, o Protocolo Facultativo é um
instrumento de defesa dos direitos das mulheres sem precedentes históricos. Ele permite, com base em seu
artigo 2º, que uma única mulher, ou um grupo de defesa dos direitos femininos denunciem ao Comitê
violações de qualquer um dos direitos estabelecidos na Convenção das quais forem vítimas, perpetuadas
dentro de seu país, se a mesma e o Protocolo Facultativo houverem sido ratificados. Um verdadeiro
caminho para se exigir e fazer cumprir os ideais estabelecidos pela Convenção.

A petição individual em matéria de direitos humanos é uma total revolução em termos de Direito
Internacional, tendo em vista ser este ramo do direito reconhecidamente um “Direito de Estados”. Através
de seu uso é possível que o Comitê emita recomendações e faça exigências no sentido de efetivas
mudanças no panorama interno do Estado Parte denunciado por sua cidadã em nível internacional, o que
constitui um novo paradigma para a efetivação dos direitos humanos e a legitimidade do cidadão para agir
no panorama internacional.

Os casos julgados até o presente momento pelo Comitê se alastram sob todo o tipo de matéria,
desde desigualdade no tratamento em leis de família (B.-J.versus Alemanha), falta de ação policial
eficiente que teve como consequência a morte da esposa em situação de violência doméstica (Fatma
Yilderim versusÁustria), até direito da mulher primogênita a herdar titulo de nobreza (Cristina Muñoz-
Vargas y Sainz de Vicuña).

Segundo informações da ONU, o direito a petição individual foi utilizada e julgada pelo Comitê
10 vezes até o presente momento (outubro de 2009). Nota-se que o uso esparso da petição individual se
dá, provavelmente, pelo desconhecimento ou pelo medo, ao se observar que apesar da ratificação do
ProtocoloFacultativo por 97 países, ela apenas foi utilizada contra países europeus e um caso na Turquia.

Para que uma violação a Convenção seja passível de apreciação pelo Comitê através de uma

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 6982

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Camila%20H.%20Kraus/Desktop/Direitos%20Humanos%20Mulher%20(Camila%20conpedi).html#sdfootnote8sym


petição individual nos termos do artigo 4º, necessário é que ultrapasse seu “juízo de admissibilidade”
9
,

sendo necessariamente levada a jurisdição interna, tendo seus meios processuais ou procedimentais dentro
da legislação nacional esgotados, “exceto se tiver reconhecido que todos os recursos da jurisdição interna
foram esgotados ou que a utilização desses recursos estaria sendo protelada além do razoável ou deixaria
dúvida quanto a produzir o efetivo amparo”, o que, novamente, visa garantir ao máximo a apreciação da
ofensa aos direitos humanos em tela.

O Protocolo Facultativo inova também em seu artigo 5º, criando “medidas cautelares
internacionais” em matéria de questões sob discussão no Comitê, permitindo que

 

[…] antes que tenha sido alcançada determinação sobre o mérito da questão,  o Comitê poderá transmitir ao Estado Parte em
questão,  para urgente consideração, solicitação no sentido de que o Estado Parte tome as medidas antecipatórias necessárias para
evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou vítimas da alegada violação.

 

O Protocolo Facultativo antecipou-se aos eventuais problemas práticos que poderiam decorrer da
sua aplicação. Além de medidas cautelares, ele permitiu, em seu artigo 6º que um indivíduo ou grupo
denunciassem as ações de um Estado contrárias ao disposto na Convenção com
confidencialidade, evitando que estes grupos fossem alvo de retaliação interna.

A importância da confidencialidade para efetivas mudanças nas questões de gênero é
considerável, especialmente se a petição individual for dirigida contra um Estado de cunho repressor e/ou
ditatorial. Sem confidencialidade, muitos problemas jamais seriam levados a consideração pelo medo da
repressão estatal violenta. A confidencialidade já foi utilizada 4 vezes, contra a Alemanha, Hungria e
Reino Unido.

Tal proteção é complementada pelo artigo 11º do Protocolo Facultativo que requer que o país-
membro tome medidas de proteção aos delatores, para que os mesmos não sejam objeto de maus tratos ou
intimidação decorrentes de representação que tenham feito ao Comitê.

O Protocolo Facultativo prevê em seu artigo 7º que o Estado Parte terá o prazo de seis meses para
apreciar as considerações feitas pelo Comitê e apresentar uma resposta escrita indicando as medidas
adotadas, sendo facultativo ao Comitê dar-lhe novo prazo para apresentar relatórios subsequentes, nos
termos do artigo 18º da Convenção.

Os artigos 8º e 9º do Protocolo Opcional por sua vez, permitem que o Comitê adote uma política
internacional de ações amplas e efetivas no sentido de realmente pressionar mudanças. O artigo 8º, item 1,
dispõe que se o Comitê receber informações fundamentadas de que um país-membro “viola de forma
grave ou sistemática os direitos estabelecidos na Convenção” ele será convidado a apreciar em conjunto a
informação e apresentar observações sobre a questão. Após este momento inicial de conhecimento, é
permitido que o Comitê efetue um inquérito, podendo até visitar o território do Estado questionado. As
conclusões serão enviadas ao país-membro e ele terá seis meses para apresentar suas próprias observações;
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se o prazo expirar, o Comitê poderá, considerando tal ação necessária, solicitar informações acerca de
medidas adotadas após o inquérito para resolver o problema. O inquérito para apuração de violações da
Convenção tem caráter confidencial e a cooperação do país-membro pode ser solicitada em qualquer fase
do procedimento.

Infelizmente, o próprio Protocolo Facultativo reconhece em seu artigo 10º que quando da sua
ratificação, o país-membro pode declarar que não reconhece a competência do Comitê para efetuar o
exposto nos artigos 8º e 9º. Esta peculiaridade para renegar as partes mais efetivas de seus instrumentos de
defesa dos direitos humanos é comum nos tratados internacionais, e tem como objetivo garantir maior
flexibilidade quanto aos tratados internacionais visando, se não toda a segurança e direito cabíveis, ao
menos algum meio de se proteger os direitos humanos. Também é comum que tal restrição seja fácil de ser
retirada se o Estado Parte vier a adotar postura diferente da que o levou a ratificar o Protocolo
Facultativo com esta restrição mediante simples notificação dirigida ao Secretário-Geral.

De qualquer forma, o artigo 17º do Protocolo Facultativo não permite nenhuma reserva quanto ao
mesmo, o que significa que, afora a permissão de flexibilidade na adoção do Protocolo encontrada no
artigo 10º, nenhuma outra reserva ou restrição quanto ao conteúdo do Protocolo Facultativo é possível.

O Protocolo Facultativo funciona como meio de incentivo aos próprios Estados, para que efetivem
internamente as obrigações decorrentes da ratificação da Convenção evitando assim que sejam
denunciados, criando mais um foco de pressão dentro da comunidade internacional no sentido de diminuir
as diferenças inter-gênero e efetivar o aparato jurídico montado em defesa dos direitos humanos.

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Os direitos humanos da mulher, encarados sob o plano de universalidade conforme o disposto
pelas Convenções de Direito Internacional questiona o próprio sistema patriarcal, uma questão cultural de
extrema complexidade responsável pela perpetuação da violência contra as mulheres. Nossa cultura
(ocidental e capitalista) tem um efeito masculinizante sobre as mulheres dando ênfase a valores que
justificam, numa racionalidade econômica, guerras comerciais e violência, nas suas mais diversas formas
(guerra, estupro, pornografia, etc.).

Certamente a ONU e demais organizações internacionais não devem permitir a morte e a
violência arbitrária contra as mulheres, e a busca pela igualdade jurídica é um cerne para iniciar-se esta
batalha e uma verdadeira luta em diversos países. Porém, a questão é inter-geracional, e apenas com
medidas de longo prazo é possível se diminuir a violência de gênero, em todos os seus níveis. Essa
mudança no paradigma feminino apenas atingirá seus objetivos quando for alcançada uma verdadeira
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mudança cultural que passe do atual enfoque no corpo e nos bens materiais, para um enfoque no espírito,
na ética, na saúde e no desenvolvimento sustentável da sociedade.

Conclui-se, portanto, que os meios de coação internacional que buscam prevenir a violência
contra a mulher são inadequados para garantir um combate as formas mais sutis de violência, deixando
uma vasta gama de situações sem resposta ou qualquer tipo de sanção. Certamente o desenvolvimento de
melhores meios de defesa aos direitos humanos da mulher é codependente de mudanças nos paradigmas do
próprio direito internacional, que nasceu como direito voltado para questões de território e guerras, e se vê
pressionado na última metade do século XX em outra direção com a crescente preocupação internacional
quanto à efetividade dos direitos humanos.

Esta mudança no enfoque do próprio objeto do direito internacional conclama por novos meios
sancionadores, ou a adaptação dos por ora existentes, para que se possa efetivamente proteger as mulheres
e promover a igualdade entre as pessoas de forma definitiva rumo a condições dignas de existência,
solucionando este sério problema da contemporaneidade.

O uso do direito internacional constitui apenas uma das opções para se trazer de volta à pauta
internacional este debate. Apesar do compromisso forte no sentido de rechaçar os sistemas sociais
patriarcais que alimentam a violência contra a mulher, a preocupação dos órgãos internacionais, Estados e
instituições tem sido excessivamente formal, faltando-lhe instrumentos que efetivamente influenciem as
decisões dos Estados e modifiquem o panorama de discriminação que continua a rondar a figura feminina.

A busca pela igualdade material apenas será frutífera quando tivermos conseguido ampliar o
conceito de violência contra a mulher a todas as formas de violência baseada em gênero, combatendo as
próprias raízes antropológicas e sociais do problema, modificando a forma como definimos os papéis
sociais e redistribuindo funções entre todos os seres humanos de maneira mais isonômica.

O Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres da ONU é um grande passo no sentido da proteção efetiva aos direitos humanos das
mulheres, porém, falta ainda um trabalho sério de publicidade do mesmo, pois um direito de petição
individual desconhecido do grande público é um direito inerte.

O trabalho feito pelas organizações internacionais tem que adotar um foco mais amplo se
intenciona diminuir as diferenças entre gêneros, partindo de uma nova dialética quanto a estas questões a
ser desenvolvida pelas novas gerações. Esse estudo relativo às discussões de gênero não pode morrer
simplesmente após a obtenção da igualdade formal, que muitos dos Estados Ocidentais adotaram e como
tem ocorrido na maioria dos países desenvolvidos, nem deve ser visto apenas sob tal ótica.

Os preconceitos de milênios enraizados dentro de nossa sociedade não desapareceram apenas com
mudanças na letra das legislações nacionais, mesmo que tais mudanças sejam imprescindíveis e
constituam, inegavelmente, um enorme primeiro passo. A igualdade formal deve ser seguida por uma
mudança material e palpável na sociedade, que permita o pleno desenvolvimento de todos os seres
humanos, sem distinções de gênero, com respeito a diversidade.
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A violência contra a mulher é uma preocupação atual, um dado real, que ainda precisa ser
combatido, não uma luta terminada. Para buscarmos a solução desta dilema contemporaneo necessária é
uma discussão global, voltada para a mudança na figura estabelecida tanto da masculinidade quanto da
feminilidade, objetivando a felicidade de ambos, pautando-se na igualdade de todos os seres humanos,
visitando estes conceitos em profundidade, buscando a verdade por trás das palavras que deram força a
esta discussão: “homens e mulheres são iguais”.
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1 Exemplo dessa diferenciação dentro dos países que concederam igualdade formal as suas mulheres observa-se na Constituição da
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República brasileira de 1988, a qual, dispõe períodos diferenciados de contribuição e idade para a aposentadoria das mulheres (art.
201,§ 7º, I e II ), assim como isenta as mulheres de serviço militar obrigatório em tempos de paz (art. 143, § 2º)

2 Tomamos por “mito”, “toda absolutização de um relativo”, nas palavras de Alceu Amoroso Lima (1943), para quem “mitificar é engendrar uma inadequação”.
Com isso denuncia-se a formatação conveniente que durante séculos a sociedade dos homens atribuiu às mulheres visando convencer a si mesmo da exatidão de suas
convicções.

3 in verbis: Artigo 4º 1. A adoção, pelos Estados Partes, de medidas especiais de caráter temporário visando acelerar a vigência de
uma igualdade de fato entre homens e mulheres não será considerada
discriminação, tal como definido nesta Convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como consequência, na manutenção de
normas desiguais ou distintas; essas medidas deverão ser postas de lado quando os objetivos de igualdade de oportunidade e
tratamento tiverem sido atingidos.
2. A adoção, pelos Estados Partes, de medidas especiais, incluindo as previstas na presente Convenção, destinadas a proteger a
maternidade, não será considerado discriminação.

4 In verbis: "os Estados Partes acordam que todo contrato ou outro instrumento privado com efeitos jurídicos que tenda a
restringir a capacidade jurídica da mulher seráconsiderado nulo".

5 No sítio eletrônico http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm encontram-se disponíveis para acesso público estes
relatórios sobre a evolução da igualdade entre gênerose cumprimento do disposto na Convenção, em língua inglesa.

6 os relatórios encontram-se disponíveis ao público na internet em: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm

7 Este juízo de admissibilidade se pauta no disposto no Artigo 4 do Protocolo, o qual define as regras referentes à admissibilidade
das petições individuais:

1. O Comitê não considerará a comunicação, exceto se tiver reconhecido que todos os recursos da jurisdição interna foram esgotados ou que a utilização desses
recursos estaria sendo protelada além do razoável ou deixaria dúvida quanto a produzir o efetivo amparo.

2. O Comitê declarará inadmissível toda comunicação que: (a) se referir a assunto que já tiver sido examinado pelo Comitê ou tiver sido ou estiver sendo examinado
sob outro procedimento internacional de investigação ou solução de controvérsias;  (b) for incompatível com as disposições da Convenção; (c) estiver manifestamente
mal fundamentada ou não suficientemente consubstanciada; (d) constituir abuso do direito de submeter comunicação; (e) tiver como objeto fatos que tenham ocorrido
antes da entrada em vigor do presente Protocolo para o Estado Parte em questão,  a não ser no caso de tais fatos terem tido continuidade após aquela data.
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A CLAUSULA DE ABERTURA E O COMPLEXO PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS 

THE CLAUSE OF CONSTITUTIONAL OPENING AND THE COMPLEX PROCESS OF 
CONSTITUTIONALIZATION OF THE HUMAN RIGHTS 

 

João Hélio Ferreira Pes 
 
 

RESUMO 
Este artigo analisa a clausula de abertura constitucional prevista no § 2º do artigo 5º da Carta 
Republicana Brasileira e o processo de constitucionalização dos direitos humanos elencados em 

tratados. Aborda o processo de constitucionalização formal ou, também, denominado processo de 
fundamentalização formal, diferenciando-o do processo de constitucionalização material. Enfrenta 
a complexidade desse tema efetuando estudos jurisprudenciais e doutrinários sobre o princípio da 

não tipicidade dos direitos fundamentais e, ainda, análise comparativa com Cartas Magnas da 
África, Europa e América Latina. A investigação e a, subseqüente, elaboração deste texto teve por 

motivação o estimulante debate existente acerca dessa matéria, principalmente após a inclusão do 
§ 3º no artigo 5º da Constituição Brasileira, que possibilita a constitucionalização formal dos 
tratados de direitos humanos. 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos. Direitos Fundamentais. Constitucionalização. 
Constitucionalismo. 
 

 
ABSTRACT 

This article analyses the clause of constitutional opening provided by the 2nd paragraph from the 

5th article of the Brazilian Constitution and the process of constitutionalization of the human rights 

listed in international treaties. It discusses the process of formal constitutionalization, also 

nominated as formal fundamental process, differentiating it from the process of material 

constitutionalization. It confronts the complexity of this theme by doing jurisprudential and 

doctrinaires studies concerning the principle of non-typicality of fundamental rights and, 

furthermore, by doing comparative analyses with Constitutions of Africa, Europe and Latin 

America. The investigation and subsequent preparation of this paper was motivated by the 

stimulating discussion existent about this matter, mainly, after the inclusion of the 3rd paragraph 

to the 5th article of the Brazilian Constitution, that enables the formal constitutionalization of the 

human rights treaties. 

KEYWORDS: Human Rights. Fundamental Rights. Constitutionalization. Constitutionalism. 

 

 

1 Introdução 

O atual processo de universalização (globalização, mundialização) comunicativa, cultural e 

econômica acaba gerando, em âmbito mundial, uma maior aproximação entre os indivíduos e 

uma consequente inter-relação entre os mesmos. Diante dessa situação, torna-se clara a 
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necessidade de normas que garantam os direitos do homem e rompam com os limites impostos 

pelos ordenamentos internos, passando a ter alcance internacional, visando, assim, à efetividade 

dos direitos da pessoa humana, e não apenas os direitos dos cidadãos nacionais. 

A par dos interesses que essa nova realidade social apresenta, faz-se necessário que os direitos 

humanos tenham sua eficácia e aplicação garantida, uma vez que esses direitos são conceituados 

como aqueles que derivam das necessidades básicas e comuns às mais diversas sociedades. 

Dessa forma, a interpretação sistemática das normas constantes em tratados e convenções 

internacionais deve ser feita de forma a se harmonizar com o ordenamento jurídico brasileiro, 

buscando, com isso, privilegiar a dignidade humana acima de todo e qualquer limite imposto 

internamente, tendo em vista que o princípio da dignidade humana não deve ser obstacularizado 

por normas e procedimentos capazes de retirar o mérito e a importância desses direitos 

consagrados em âmbito internacional. 

Assim, nesta investigação, analisa-se a clausula de abertura constitucional e o complexo 

processo de constitucionalização de direitos humanos elencados em tratados, a partir da 

abordagem dos §§ 2º e 3º do Artigo 5º, da Constituição Brasileira. 

Inicialmente, verifica-se a cláusula aberta na Constituição Brasileira, na Constituição Portuguesa 

e em algumas Constituições da Europa, África e América, para, logo a seguir, efetuar a análise 

dos processos de constitucionalização formal e material de direitos fundamentais. No final, 

aborda-se a evolução jurisprudencial brasileira sobre a internalização de tratados de direitos 

humanos, principalmente as decisões do Supremo Tribunal Federal. Conclui-se com a análise do 

polêmico § 3º do artigo 5º da Constituição brasileira e do conseqüente complexo processo de 

constitucionalização de direitos humanos. 

  

2 Cláusula aberta na Constituição Brasileira 

A inserção do modelo aberto de proteção dos direitos e garantias fundamentais na Constituição 

Brasileira de 1988, pela inclusão da parte final do parágrafo 2º do artigo 5º,[1] durante o 

processo constituinte, representa um mecanismo legítimo de integração entre o Direito interno e 

o Direito Internacional visando à proteção dos valores democráticos e à proteção da dignidade 

humana. 

Essa inserção ocorreu num processo constituinte em que a participação popular e a pressão da 

opinião pública, com ampla mobilização dos movimentos sociais, legitimou a Assembléia 

Nacional Constituinte congressual que carecia de reconhecimento, eis que não ocorreu uma 

ruptura com a estrutura autoritária do Estado. Assim, o povo brasileiro, diante de um processo 

lento de abertura política, fez da Constituição de 1988 o repositório de avanços democráticos e 

de garantia de direitos. 

A posterior falta de mobilização e a convivência com os resquícios do período autoritário, no 

entanto, provocaram problemas no campo da realização e concretização da nova e audaciosa 

ordem jurídico-constitucional (LOUREIRO, 2005, p. 191). Infelizmente, a presença de mutação 

interpretativa (§ 2º do artigo 5º quanto aos direitos humanos de tratados) e de modificações 
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textuais (por exemplo: artigo 192, relativo à fixação de limite nas taxas de juros) fizeram com 

que direitos garantidos ou avanços positivados ficassem relegados. 

Quanto à inclusão no ordenamento jurídico brasileiro do "princípio da não-tipicidade" ou de 

"cláusula aberta", também denominada cláusula de "abertura material ou de inesgotabilidade dos 

direitos fundamentais", é preciso ressaltar que a Constituição Federal, na redação do Art. 5º, 

parágrafo 2º, ampliou tal instituto jurídico que já constava nos textos constitucionais brasileiros 

desde 1891.  

A redação na Constituição atual é a seguinte: "artigo 5º...§ 2º - Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte." 

Dessa forma, comparando com a redação constitucional anterior, a Emenda nº 1/69, que assim 

era redigida: "art. 153...§ 36: A especificação dos direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota", conclui-se que a alteração na redação ocorre exatamente no tocante ao conteúdo objeto 

deste estudo, ou seja, a inclusão dos direitos humanos elencados em tratados ao rol dos direitos 

fundamentais não tipificados. 

Nas Constituições anteriores, com exceção da de 1824, sempre foi reconhecido o caráter aberto 

das normas que enunciam os direitos fundamentais, como pode ser observado nas suas 

redações[2]. 

A "cláusula aberta" dos direitos fundamentais nos termos da atual Constituição Brasileira admite 

considerar como direitos fundamentais determinadas situações jurídicas não previstas na 

Constituição (chamados de direitos fundamentais não enumerados). Assim, com a adoção do 

"princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais", passam a ser também considerados 

direitos fundamentais aqueles que decorrem do regime democrático, dos outros princípios 

adotados pela Constituição Brasileira e dos tratados de direitos humanos, bastando estarem 

consagrados em lei ou regras (inclusive de costume) nacionais ou internacionais reconhecidas 

pelo Estado brasileiro. 

Nesse viés, a Constituição Brasileira aceita outros direitos além daqueles nela expressamente 

previstos. "Esses direitos não são aqueles que as normas formalmente constitucionais enunciam 

e, sim, aqueles que são ou podem ser também direitos provenientes de outras fontes, na 

perspectiva mais ampla da Constituição material" ( CUNHA JÚNIOR, 2008, p.617). 

O §2º do artigo 5º da Constituição Federal deixa claro que a enumeração dos direitos 

fundamentais é aberta, meramente exemplificativa, podendo ser complementada a qualquer 

momento por outros direitos, por meio de outras fontes. No mesmo sentido, referindo-se ao 

reconhecimento de direitos implícitos, Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que "a 

enumeração desses direitos não nega outros, é sempre exemplificativa, jamais taxativa", 

concluindo que "este é o sentido da cláusula segundo a qual a especificação constitucional de 

direitos e garantias não exclui outros resultantes do regime e dos princípios adotados" 

(FERREIRA FILHO, 2007, p.30). 
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A origem dessa cláusula, incluída desde a primeira Constituição Republicana, tem como 

referencial histórico a Constituição dos Estados Unidos da América, que ao receber o aditamento 

IX (9ª Emenda Constitucional), em 1791, fixou que a enumeração de certos direitos na 

Constituição não deve ser interpretado como denegação ou diminuição de outros direitos 

reservados ao povo. 

No que concerne à "razão de ser" da cláusula aberta na Constituição Brasileira, ou seja, quanto 

ao seu fundamento, os doutrinadores pátrios, na sua grande maioria, não abordam tal questão. 

Dirley da Cunha Junior (2008 p. 617) faz referência à Constituição Brasileira de 1988 

observando que esta "contém preceito expresso que admite a fundamentalidade material dos 

direitos fundamentais, como conseqüência do reconhecimento da diginidade da pessoa humana 

como fundamento do Estado (CF, art. 1º, III)" (grifo do autor citado). Nesse aspecto,  faz-se 

necessário expressar uma pequena discordância. O fundamento da adoção ou permanência do 

"princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais" pela Constituição brasileira não reside na 

definição da dignidade da pessoa humana como princípio fundante do Estado brasileiro, porque 

bem antes da adoção desse princípio (artigo 1º, III) a Constituição Brasileira (1891) havia 

introduzido a "cláusula aberta". É possível que a "razão de ser" ou de "estar na Constituição 

Brasileira", de tal instituto jurídico, esteja relacionada à influência do constitucionalismo 

americano na elaboração na primeira Constituição após a proclamação da República brasileira. 

Kelsen, ao analisar o texto constitucional norte-americano, explicita que ele consagra a doutrina 

dos direitos naturais: os autores da Constituição e de seus aditamentos terão querido afirmar a 

existência de direitos não expressos na Constituição, nem na ordem positiva. Assim, deduz-se 

das explicações de Kelsen que "os órgãos de execução do direito, especialmente os tribunais, 

podem estipular outros direitos, afinal indiretamente conferidos pela Constituição" (MIRANDA, 

2000, p. 12). 

Convém relembrar que, tratando-se de direitos fundamentais, conforme a concepção 

historicamente ligada ao jusnaturalismo, esses direitos são apenas reconhecidos pela ordem 

jurídica, pois já existentes. 

Não é consenso,[3] porém, o fundamento da cláusula aberta estar vinculado ao ideário 

jusnatural. O professor norte-americano Laurence Tribe,[4] ao analisar a cláusula do IX 

Aditamento, observa que a denominada cláusula de abertura não serve para criar novos direitos, 

consistindo numa instrução dada ao intérprete no sentido de não interpretar de forma negativa o 

silêncio da Constituição relativamente a direitos, por exemplo: o fato de a Constituição nada 

dizer sobre o "direito de pôr fim à própria vida" ou sobre o "direito de recusar tratamentos 

médicos", não impede a possibilidade de direitos como esses serem reconhecidos e protegidos 

como os direitos enumerados na Constituição. 

  A presença da cláusula de "abertura material" nas Constituições Brasileiras até recentemente 

foi pouco observada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. A sua concretude, ou 

observância prática, muito deixou a desejar porque sempre predominou o entendimento de que 

os direitos fundamentais o são, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento nas 

Constituições formais. "Essa doutrina brasileira, refratária à natureza material dos direitos 

fundamentais, bem reflete a jurisprudência nacional,[5] que sempre entendeu que os direitos 
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fundamentais são apenas aqueles incorporados ao texto de uma Constituição escrita" (CUNHA 

JÚNIOR, 2004, p. 612). 

  

 3 A "não tipicidade" no direito comparado 

A Constituição de Portugal de 1976, mantendo o que já estabelecia o artigo 4º de sua Carta de 

1911, prevê, no artigo 16º, nº 1, que "Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não 

excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional". 

A história da atual disposição constitucional portuguesa consagradora do princípio de não 

tipicidade dos direitos fundamentais "mostra que se pretendeu enumerar as fontes de direitos 

fundamentais, não as limitando à Constituição escrita e estendendo-as às leis e às normas 

aplicáveis de direito internacional" (VIEIRA DE ANDRADE, 2004, p. 77). 

O princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais consagra-se no constitucionalismo 

português, assim como na maioria das Constituições modernas, num contexto e numa 

preocupação de maior positividade. O peso do jusnaturalismo moderno que previa a existência 

de direitos não escritos vai cedendo espaço para o positivismo, e assim surge a afirmação de 

disposições constitucionais como as previstas na Constituição Portuguesa de 1911, artigo 

4º,[6] que previa a existência de direitos fundamentais não enumerados resultantes da forma de 

governo estabelecida, dos princípios consignados ou de outras leis. 

Jorge Miranda concorda com a possibilidade de apelidar o artigo 16, nº 1, da Constituição da 

República Portuguesa decláusula aberta ou de não tipicidade de direitos fundamentais, porque 

não se constata no texto constitucional um elenco taxativo de direitos fundamentais, pelo 

contrário, verifica-se "uma enumeração aberta, sempre pronta a ser preenchida ou completada 

através de novas faculdades para lá daquelas que se encontrem definidas ou especificadas em 

cada momento" (MIRANDA, 2000, p. 162). 

É, portanto, legítimo concluir que a ordem jurídico-constitucional portuguesa não exclui a 

existência de direitos fundamentais contidos em normas legais ou internacionais. "Haverá, 

assim, direitos fundamentais em sentido material que não o são formalmente, porque não estão 

incluídos no catálogo constitucional" (VIEIRA DE ANDRADE, 2004, p. 77). 

A abertura do sistema dos direitos fundamentais pode funcionar por outras vias que não a da 

cláusula aberta. José de Melo Alexandrino (2007, p. 50) conceitua essa "abertura" como "todo o 

conjunto de fenômenos por intermédio dos quais possam ser criados, relevados, alargados ou 

ampliados outros direitos fundamentais", constituindo-se modalidades de abertura: a) A 

admissão de direitos fundamentais dispersos; b) A compreensão aberta do âmbito normativo das 

normas de direitos fundamentais formalmente constitucionais; c) A possibilidade de descoberta 

jurisprudencial de direitos fundamentais junto de outras normas constitucionais (com apoio nas 

penumbras das normas de direitos fundamentais, no texto, na historia e na estrutura da 

Constituição); d) O próprio aditamento (emenda) expresso de direitos fundamentais por revisão 

constitucional. 
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Nos países de língua portuguesa é de destacar, além das Constituições do Brasil e Portugal, as de 

Cabo Verde e Guiné-Bissau. A Constituição desta, aprovada em 16 de maio de 1984 e revista 

em julho de 1999, assim dispõe sobre o princípio da não tipicidade, no artigo 28: "Os direitos, 

liberdades, garantias e deveres consagrados nesta Constituição não excluem quaisquer outros 

que sejam previstos nas demais leis da República". Por essa previsão, como está no título II que 

trata Dos Direitos, Liberdades, Garantias e Deveres Fundamentais, compreende-se, com 

clareza, a incidência de tal princípio. 

Na Constituição da República de Cabo Verde, de 23 de novembro de 1999, o Artigo 17º 

(Âmbito e sentido dos direitos, liberdades e garantias), assim dispõe: 1. As leis ou convenções 

internacionais poderão consagrar direitos, liberdades e garantias não previstos na Constituição; 

2. A extensão e o conteúdo essencial das normas constitucionais relativas aos direitos, liberdades 

e garantias não podem ser restringidos pela via da interpretação; 3. As normas constitucionais e 

legais relativas aos direitos fundamentais devem ser interpretadas e integradas de harmonia com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos; 4. Só nos casos expressamente previstos na 

Constituição poderá a lei restringir os direitos, liberdades e garantias. 

A Constituição Italiana estabelece a cláusula aberta, não adotando as expressões tradicionais 

para afirmar o princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. Com razão, Jorge Miranda 

(2000, P. 163) comenta que a adoção dessa cláusula, no artigo 2º,[7] aparece "menos 

claramente". A previsão de que a República Italiana reconhece e garante os direitos invioláveis 

do homem significa que todos os direitos inerentes à pessoa humana podem ser considerados 

fundamentais e, ainda, que os destinatários dessa garantia e proteção são todos os homens, 

independentemente de sua origem ou cidadania. 

A Constituição Espanhola de 1978, por sua vez, no artigo 10, nº 1,[8] define que são 

fundamentos da ordem política e da paz social a dignidade humana; os direitos invioláveis que 

lhe são inerentes; o livre desenvolvimento da personalidade;[9] o respeito à lei e aos direitos dos 

demais. Já no artigo 10 n.º 2, estabelece verdadeira regra de interpretação. Chega a afirmar que: 

"As normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece se 

interpretarão de conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados e 

acordos internacionais sobre as mesmas matérias ratificadas pela Espanha"; e no artigo 96, n.º 

1,[10] dita a regra de que "os tratados internacionais, logo que publicados oficialmente na 

Espanha, farão parte da ordem interna espanhola". 

Na Lei Magna da Venezuela, o artigo 50[11] dispõe que a enunciação dos direitos e garantias 

contidos na Constituição não deve ser entendida como negação de outros que, sendo inerentes à 

pessoa humana, não figuram expressamente nela. Esse mesmo artigo ainda prevê que a falta de 

leis que regulamentem esses direitos não impede o seu imediato exercício. 

A Constituição do Peru de 1993, no artigo 3º[12] previu que a enumeração de direitos ao abrigo 

do capítulo dos Direitos Fundamentais não exclui as outras garantias previstas na Constituição, 

nem os direitos e garantias de natureza semelhante ou que têm por base a dignidade humana, ou 

os princípios de soberania do povo, o Estado democrático de Direito e a forma republicana de 

governo. 
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Na Constituição da Argentina, o artigo 33[13] prescreve a cláusula aberta com a definição de 

que as declarações, direitos e garantias enumerados na Constituição não serão entendidos como 

negação de outros direitos e garantias não enumerados que nasçam do princípio da soberania do 

povo e da forma republicana de governo. 

As disposições constitucionais que reproduzem o princípio da inesgotabilidade dos direitos 

fundamentais aparecem em diversas Constituições[14] com pequenas variações no seu teor, 

porém tendo como eixo fundamental a definição de que "a enunciação de direitos contidos na 

Constituição não deve ser entendida como negação de outros que, sendo inerentes à pessoa 

humana, não figurem expressamente nela" (NIKKEN, 1994, p. 18). 

  

4 O processo de constitucionalização 

O professor Canotilho (2003), em sua obra Direito Constitucional e teoria da constituição, 

define que "constitucionalização" é o fenômeno que consiste na incorporação de direitos nas 

Constituições formais. É preciso discordar dessa definição[15]. A terminologia empregada é 

inadequada para tal conceituação, porque é possível considerar também como 

'constitucionalização' o fenômeno de reconhecimento dos direitos fundamentais não 

formalmente constitucionais (materialmente constitucionais) equivalente às normas 

constitucionais. Com essa compreensão, esse conteúdo será abordado nas próximas duas 

subseções deste trabalho. Trata-se inicialmente da constitucionalização formal e, posteriormente, 

aborda-se a constitucionalização material dos direitos fundamentais. 

  

4.1 A constitucionalização formal de direitos fundamentais 

   A constitucionalização formal dos direitos fundamentais significa a sua positivação, a sua 

incorporação na ordem jurídica positiva, seja no catálogo desses direitos (parte da Constituição 

em que se enumeram os direitos fundamentais), seja fora dele (direitos dispersos no próprio 

texto ou fora do texto, a exemplo das Emendas Constitucionais brasileiras). Essa positivação dos 

direitos fundamentais torna-os protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) do Direito 

Constitucional. 

Assim, são direitos fundamentais constitucionalizados formalmente todos aqueles expressos no 

rol dos chamados direitos fundamentais, geralmente enumerados em artigos ou parágrafos 

localizados em capítulo próprio, e ainda aqueles que devam ser considerados direitos 

fundamentais e estão previstos em preceitos constantes em outras partes da Constituição ou nos 

textos das Emendas Constitucionais (direito de aposentadoria integral previsto no artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005). 

Os direitos fundamentais formais "são aqueles direitos que o direito vigente qualifica de direitos 

fundamentais" (HESSE, 1998, p. 225). Desse modo, a formalidade decorre do simples fato de 

alguns direitos terem sido eleitos pelo Poder Constituinte Originário ou Derivado como direitos 
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fundamentais e terem sido escritos na Constituição, passando então, a assumir um status jurídico 

especial, com um regime jurídico próprio. 

A inserção dos direitos fundamentais na Constituição faz com que eles sejam analisados em 

várias dimensões. Enquantonormas fundamentais, são colocados num grau superior da ordem 

jurídica; como normas constitucionais, estão submetidos a processos especiais de revisão 

constitucional; como normas incorporadoras de direitos fundamentais,passam, muitas vezes, a 

constituir limites materiais da própria revisão. 

A constitucionalização formal ou a "fundamentalização num sentido formal" ocorre pela opção 

do constituinte originário de assim proceder e pela inserção de direitos pelo constituinte derivado 

via processo revisional ou reformador. A constitucionalização formal processada pela atuação do 

constituinte derivado tem sido efetivada no Brasil, e, recentemente, o rol dos direitos 

fundamentais foi ampliado pela Emenda Constitucional nº 45, de dezembro de 2004, com a 

introdução do inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição, que prevê a todos os destinatários 

dos direitos fundamentais o direito de um processo célere (princípio da celeridade processual). 

O constituinte reformador também efetua o processo de constitucionalização formal quando 

inclui no texto da Emenda Constitucional dispositivo que institui direitos. São direitos 

constitucionais formais aqueles definidos em Emendas, ainda que não fiquem expressos no 

corpo do texto constitucional, a exemplo dos direitos à aposentadoria (regras de transição), que 

estão elencados apenas nos textos das Emendas Constitucionais nºs 20, 41 e 47 (BRASIL, 2010 

a). 

Os textos das Emendas à Constituição, por outro lado, têm sido objeto de controle concentrado 

de constitucionalidade, quando tentam restringir, alterar ou extinguir direitos fundamentais, 

numa demonstração de que, além da possibilidade de constitucionalização formal, os "textos 

normativos das Emendas Constitucionais" são utilizados na tentativa (impossível) de 

desconstitucionalização de direitos fundamentais.[16] 

Na Constituição Portuguesa os direitos fundamentais expressos estão elencados na parte I, nos 

Títulos I, II e III. Os direitos fundamentais formalmente constitucionais fora do catálogo estão 

dispersos em vários artigos,[17] por exemplo: o direito de não pagar impostos inconstitucionais 

ou ilegalmente liquidados e cobrados (artigo 103º, nº 3); os direitos de participação política 

consagrados nos artigos 122º, 124º, nº 1, e 239º, nº 4 (direito de apresentação de candidaturas 

nas eleições presidenciais e locais), bem como, o direito ao recenseamento eleitoral (artigo 113º, 

nº2) e à liberdade de propaganda eleitoral (artigo 113º, nº 3, alínea a); o direito a participar na 

administração da justiça (artigo 207º); os direitos e garantias dos administrados previstos no 

artigo 268º; os direitos dos funcionários estabelecidos nos nº 2 e 3 do artigo 269º e no nº 3 do 

artigo 271º e os direitos dos trabalhadores referidos no nº 7 do artigo 276º. 

Para José Carlos Vieira de Andrade os conteúdos referidos dizem respeito a direitos de todas as 

pessoas, cidadãos ou trabalhadores que concretizam, reafirmam ou acrescentam direitos 

previstos na Parte I da Constituição e se revestem claramente de natureza análoga. "Os preceitos 

citados conferem posições jurídicas subjetivas individuais e permanentes, com a função 

principal e a intenção específica de proteger a liberdade e a dignidade das pessoas,(...)" 

(ANDRADE, 2004, p. 85). 
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A Carta Magna Brasileira enuncia no Título II um extenso catálogo de normas jurídicas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais, sistematizados em cinco capítulos: (I) Dos 

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; (II) Dos Direitos Sociais; (III) Da Nacionalidade; 

(IV) Dos Direitos Políticos e (V) Dos Partidos Políticos. Os direitos fundamentais individuais e 

coletivos estão elencados nos incisos I a LXXVIII do artigo 5.º. Frise-se, porém, que não é só no 

seu artigo 5.º que se encontram tais direitos. A Constituição de 1988 bem claramente se refere 

aos direitos e garantias expressos "nesta Constituição", ou seja, em toda a Carta Constitucional, 

de forma que podem ser encontrados no decorrer do texto constitucional outros direitos e 

garantias não expressamente inscritos no seu artigo 5.º. De acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal,[18] trata-se de cláusula pétrea, por exemplo, aquela garantia 

constitucional assegurada ao cidadão no artigo 150, III, "b", da Carta de 1988, que veda à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro 

em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (princípio da anterioridade em 

matéria tributária). 

Outros direitos fundamentais dispersos que podem ser referidos: o direito de greve dos 

servidores públicos (art. 37, VII) e os direitos sociais extensíveis aos servidores públicos (art. 39, 

§ 3º); a liberdade de comunicação de conhecimento no exercício do magistério (art. 206, II); os 

direitos de solidariedade como o direito da comunicação social (art. 220) e o direito ao meio 

ambiente (art. 225). 

É possível verificar que, além desses, há outros direitos fundamentais que se encontram 

dispersos de forma expressa pela própria Constituição; são definidos e identificados como 

direitos fundamentais formais. Além dos direitos fundamentais elencados nas Emendas 

Constitucionais, será viável acrescer novos direitos constitucionais formalmente (sem estarem 

incluídos no texto) a partir do procedimento previsto no §3º do artigo 5º da Constituição Federal, 

tema que é objeto de aprofundamento na última seção deste texto. É possível encontrar, no 

entanto, na Constituição Federal de 1988, inúmeros direitos e garantias que pelo seu conteúdo 

não seriam direitos fundamentais, mas que, por vontade do Poder Constituinte Originário, e 

mesmo do Derivado, se tornaram formalmente fundamentais quando foram inseridos no texto 

constitucional.[19] 

  

4.2 A constitucionalização material de direitos fundamentais 

O processo de constitucionalização, que consiste em considerar direitos (materialmente) 

constitucionais como autênticos direitos fundamentais, sem, necessariamente, estarem expressos 

no texto da Carta Magna, implica terem esses direitos um tratamento jurídico de acordo com o 

prescrito, em geral, para todos os direitos fundamentais. 

Assim, a caracterização dos direitos não expressos no texto (da própria Constituição ou das 

Emendas) como direitos com valor de norma constitucional tem como conseqüências 

(decorrentes desse processo de constitucionalização): 1 - são protegidos pela Constituição como 

normas supremas, portanto prevalecem sobre as normas infraconstitucionais; 2 - não podem ser 

abolidos (materialmente) por Emenda Constitucional, seus conteúdos não podem ser objeto de 
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emendas tendentes à redução ou eliminação de direitos; 3 - vinculam imediatamente os poderes 

públicos (Legislativo, Judiciário e Executivo); 4 - desfrutam de aplicabilidade imediata. 

Assim sendo, os direitos materialmente constitucionais gozam de idêntica hierarquia e prestígio 

da Constituição - assim, quando em conflito com outros direitos fundamentais (formalmente 

constitucionais), resolve-se o caso pela mesma forma tradicional de solução de conflitos. 

Ressalte-se que, tratando-se de direitos humanos, aplica-se o princípio da norma mais favorável 

à pessoa. 

A constitucionalização material ou, como preferem Alexy e Canotilho, "a fundamentalidade 

num sentido material", dá ênfase ao conteúdo dos direitos. "A ideia de fundamentalidade  

material insinua que o conteúdo dos direitos fundamentais é decisivamente constitutivo das 

estruturas básicas do Estado e da sociedade" (CANOTILHO, 2003, p. 379). 

Necessário também distinguir os direitos fundamentais (materiais) dos direitos constitucionais, 

pois nem todos os direitos constitucionais são direitos materialmente fundamentais. 

O regime jurídico dos direitos fundamentais não se aplica a qualquer direito constitucional. 

Alcança somente os fundamentais, sejam formais ou materiais. Os direitos constitucionais 

gozam de status próprio, o que não se confunde com o regime jurídico dos direitos 

fundamentais. Por exemplo, no caso do direito constitucional das sociedades cooperativas ao 

adequado tratamento tributário ao ato cooperativo por elas praticado (artigo 146, III, "c" da 

CF/88), não se trata de um direito fundamental, o que não lhe retira o caráter de norma 

constitucional, somente podendo ser alterado pelo poder constituinte derivado e por meio de 

procedimento próprio. 

Por outro lado, deve-se ter o cuidado de não querer transformar todo e qualquer direito em 

fundamental, valendo-se da abertura do sistema constitucional, para tentar atribuir mais força a 

direitos que não tratam de matéria fundamental. 

Deve-se ainda ter cautela na busca por direitos fundamentais no ordenamento jurídico, no 

sentido de verificar, antes de eleger um novo direito fundamental, se determinada esfera jurídica 

já não está protegida por outro mais geral. Eis que, já existindo proteção de uma determinada 

esfera jurídica por um direito fundamental mais genérico e amplo, torna-se desnecessário 

encontrar um suporte jurídico mais especifico e genérico. 

Não resta dúvida: se a Constituição protege uma esfera de liberdade maior, as liberdades 

"menores" estarão também protegidas pelo mesmo direito fundamental; não é necessário um 

direito fundamental específico, bastando uma interpretação racional de modo a alcançar a 

situação jurídica mais específica. 

Paulo Otero, ao abordar o tema do perigo da abertura constitucional, alerta que a cláusula aberta 

não pode converter-se num mecanismo de destruição, esvaziamento ou adulteração da 

materialidade dos direitos fundamentais. "A constitucionalização de novos direitos fundamentais 

por via da cláusula aberta não pode traduzir uma manifestação da arbitrariedade do Estado como 

"dono" dos direitos fundamentais" (OTERO, 2007, p. 534). Aponta como solução o fato de que 

a cláusula aberta pode proceder à constitucionalização de novos direitos fundamentais desde que 
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à luz da respectiva conexão com a essência da natureza do ser humano e da sua dignidade 

inviolável. A legitimação e validade dos direitos fundamentais não se encontram no fato de 

serem criados pelo Estado e nos termos da Constituição, assevera Paulo Otero, reforçando que: 

"antes a sua materialidade reside na referida conexão com a natureza do ser humano e sua 

dignidade inviolável" (OTERO, 2007, p. 534). 

A constitucionalização material prevista na Constituição da República Portuguesa, artigo 16, nº 

1, possibilita que sejam consideradas como direitos fundamentais certas situações tão-só 

consagradas em lei ou em regras internacionais. 

Como exemplos de direitos "extraconstitucionais", constantes de leis portuguesas, pode-se citar: 

direito de recusa de exames e tratamentos hospitalares (artigos 80º e 82º do Estatuto Hospitalar); 

certos direitos dos reclusos (direito à visita); certos direitos dos estrangeiros (direito ao 

reagrupamento familiar). Exemplos de direitos fundamentais constantes de convenções 

internacionais: proibição da prisão por dívidas (artigo 1º do protocolo adicional nº 4 à 

Convenção Européia dos Direitos do Homem); proibição de sujeição de qualquer pessoa a uma 

experiência médica ou científica sem o seu livre consentimento (artigo 7º, segunda parte, do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966). 

O processo de constitucionalização material, tendo por base a cláusula aberta prevista na 

Constituição Brasileira no artigo 5º, § 2º, admite a fundamentalização daqueles direitos não 

previstos expressamente por ela, mas que, por força de sua essencialidade, ou seja, de conteúdo e 

importância, são direitos fundamentais equivalentes aos direitos formalmente 

constitucionalizados. A "não tipicidade" de direitos fundamentais está presente no ordenamento 

jurídico brasileiro naqueles direitos que decorrem dos princípios constitucionais (identificados 

pelo conteúdo comum baseado no princípio da dignidade humana) e do regime democrático 

adotado pelo Estado brasileiro e, ainda, de normas oriundas de tratados de direitos humanos. 

Os direitos fundamentais decorrentes dos princípios adotados pela Constituição são 

denominados por parcela significativa da doutrina brasileira como direitos fundamentais 

implícitos. São aqueles que estão subentendidos nos princípios ou regras gerais de garantia 

formalmente expressos na Carta Máxima, como o direito à identidade pessoal. 

Quanto à menção que faz a Constituição Federal aos direitos decorrentes do regime, que também 

são denominados de implícitos, é preciso considerar que "esses direitos não são nem explícita 

nem implicitamente enumerados, mas provêm ou podem vir a provir do regime adotado, como o 

direito de resistência, entre outros de difícil caracterização a priori"(SILVA, 2003, p. 193). 

A despeito de ser difícil mencionar exemplos de direitos fundamentais implícitos, em razão, 

principalmente, da extensão do catálogo de direitos expressamente previstos no texto 

constitucional, tem sido apontado, como um deles, o denominado direito de resistência. 

Enquanto a resistência, como direito fundamental explícito, demonstra-se pela greve política 

(artigo 9°), pela objeção de consciência (artigo 5º, VIII, e artigo 143, § 1º), e pelo princípio da 

autodeterminação dos povos (artigo 4º, III), a resistência implícita combina com os princípios da 

dignidade da pessoa humana e do pluralismo político, como fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, manifestando-se na desobediência civil e no direito à revolução. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7000



A desobediência civil, como expressão do direito de resistência, "deve ser entendida como um 

mecanismo indireto de participação da sociedade, já que não conta com suficientes canais 

participativos junto às esferas do Estado, e precisaria deles para poder representar-se como ente 

político legítimo" (CARVALHO, 2008, p. 698). Ou, de outra forma, o fenômeno da 

desobediência civil aparece quando os canais normais para mudanças do ato impugnado já não 

funcionam ou as queixas não serão ouvidas, nem terão qualquer efeito. 

O direito de resistência está expressamente mencionado na Alemanha, na Lei Fundamental de 

Bonn, ao dispor no seu artigo 20. 4, que: "Contra qualquer um que intente derrubar a presente 

ordem, todos os alemães têm direito de resistência quando não for possível outro recurso." 

Também a Constituição Portuguesa, em seu artigo 21 dispõe: "Todos têm o direito de resistir a 

qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força 

qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública." 

No tocante à parte final do artigo 5°, § 2º, referente aos tratados de direitos humanos em que a 

República Federativa do Brasil seja parte, a constitucionalização material, ou a 

fundamentalização desses direitos, é assunto complexo e polêmico. As teses principais em 

discussão no Brasil são de que os tratados de direitos humanos podem ser incorporados ao 

Direito interno brasileiro: 1. como Emenda Constitucional (CF, artigo 5º, § 3º); 2. como Direito 

constitucional,  conforme posição doutrinária fundada no artigo 5º, § 2º, da CF e, voto do 

ministro Celso de Mello (março de 2008) - HC 87.585; 3. como Direito supralegal e 

infraconstitucional, conforme voto do ministro Gilmar Mendes no RE 466.343-SP (BRASIL, 

2010 d). 

Assim, quanto às duas primeiras posições, há concordância de que os direitos humanos oriundos 

de tratados poderão ser constitucionalizados materialmente, passando a caracterizar-se como 

normas fundamentais, no entanto a posição que considera direito supralegal e infraconstitucional 

não admite o processo de constitucionalização dessas normas. Assim, resta verificar a 

complexidade dessa questão. 

  

5 O complexo processo de constitucionalização de direitos humanos elencados em tratados 

5.1 Evolução histórica e jurisprudencial da internalização de tratados de direitos humanos 

Inicialmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal era o da primazia do Direito 

Internacional sobre o Interno. Assim, encontramos vários julgamentos que, desde o início do 

século 20 até o ano de 1977, estabelecem a prevalência dos tratados em caso de conflito com 

normas de Direito Interno. 

Esse posicionamento da Suprema Corte em relação aos tratados internacionais, entretanto, 

perdurou somente até 1977, quando, em um julgamento, o STF alterou seu entendimento sobre a 

questão. Esse julgamento paradigmático é o Recurso Extraordinário 80.004-SE, em que ficou 

assentado o entendimento de que, em caso de conflito entre norma de Direito Interno e tratado, 

por ser silente a Constituição a respeito de qual deve prevalecer, deve a última expressão do 

Legislativo sobrepujar a antiga norma. Nesse viés, equiparou-se o tratado às normas de Direito 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7001



Interno, sendo que a lei posterior revogaria o tratado anterior, bem como o tratado posterior 

revogaria a lei anterior (BRASIL, 2010 d). 

Quanto à hierarquia dos tratados internacionais referentes a direitos humanos, percebe-se, a 

partir da Constituição Brasileira de 1988, um tratamento constitucional diferenciado em relação 

a eles, pela simples leitura do artigo 5º, § 2º da Constituição que estabelece uma cláusula aberta 

que permite a equiparação desses tratados a normas constitucionais. 

A partir de então é que começaram a surgir processos demandando a aplicação de tratados de 

proteção aos direitos humanos em âmbito constitucional. E quanto a essa problemática, ainda 

não havia manifestação do Supremo Tribunal Federal até 1995, quando finalmente a questão foi 

apreciada. 

Assim, no julgamento do Habeas Corpus 72.131, o STF denegou o pedido do impetrante, 

mantendo preso o devedor infiel, contrariando o disposto no Pacto de São José da Costa Rica 

que proíbe a prisão civil por dívidas, em virtude de o Decreto-Lei 911/69 prever essa 

modalidade de prisão. O argumento utilizado pelos ministros para afastar a incidência do artigo 

5º, §2º da Constituição foi o risco de que um tratado, aprovado em quorum simples, crie uma 

emenda à Constituição, para o que se exige quorum qualificado. Referiram, ainda, que a ordem 

constitucional brasileira deveria prevalecer sobre os tratados internacionais. 

Também o julgamento do Habeas Corpus 79.785 de 2000 vai no sentido de considerar 

equivalentes o tratado internacional de direitos humanos e a lei ordinária. Nesse julgamento 

discute-se a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, especificamente quanto à 

garantia do duplo grau de jurisdição, ante a Constituição Federal. Esse habeasfoi impetrado por 

uma paciente que, condenada em processo originário do Tribunal do Rio de Janeiro, não pôde 

apresentar recurso de apelação. Posteriormente, tentou apelar inominadamente ao STJ, o qual 

não recebeu o recurso, tendo, por fim, buscado no STF, por meio do Habeas Corpus, o direito ao 

duplo grau de jurisdição, valendo-se, para tanto, do disposto no artigo 8º, §2º da Convenção 

Americana de Direitos Humanos.[20] 

Dessa forma, ficou consolidado, também para os tratados internacionais de direitos humanos, o 

entendimento segundo o qual se deve dispensar a eles o mesmo tratamento de lei federal, 

inobstante a existência de dispositivo que regula especificamente esses tratados. 

Por estar esse entendimento em dissonância com a moderna interpretação internacional de 

proteção aos direitos humanos e em desconformidade com a correta interpretação dos 

dispositivos da Constituição, o Supremo Tribunal passou a ser severamente criticado por parcela 

significativa da doutrina brasileira.[21] 

Após um longo período de críticas e incessantes questionamentos no Judiciário brasileiro ocorre 

a mudança jurisprudencial. As recentes decisões, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

envolvendo a temática da prisão por dívida (prisão civil dos depositários infiéis, depositários 

judiciais ou não e dos devedores fiduciantes), têm como justificativa relevante e determinante o 

que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos/Pacto de San José da Costa Rica 

(Artigo 7º, § 7º)[22] e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 11).[23] 
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A incidência das citadas convenções e de seus conteúdos nos casos concretos ocorre de forma 

intensa no Brasil a partir das novas interpretações efetuadas por julgadores que admitem 

mudanças de posicionamento diante da reavaliação de certas premissas teóricas e, 

principalmente, a partir das alterações na composição dos tribunais. O ministro do STF, Celso de 

Mello, no seu voto, folha 19, do HC 87.585/TO, ao reconhecer que às convenções internacionais 

de direitos humanos é conferida a hierarquia constitucional, faz menção que altera seu 

posicionamento expresso no julgamento anterior ADI 1.480-MC/DF, afirmando que: "julguei 

necessário reavaliar certas formulações e premissas teóricas que me conduziram, então, naquela 

oportunidade, a conferir, aos tratados internacionais em geral (qualquer que fosse a matéria neles 

veiculada), posição juridicamente equivalente à das leis ordinárias" (BRASIL, 2010 e). 

Dentre os vários casos recentes apreciados pelo Supremo Tribunal Federal em que preponderou 

a aplicação das normas de direitos humanos oriundas de tratados e convenções, está o habeas 

corpus HC-QO 94307 (BRASIL, 2010, d), concedido, em de abril de 2008, a uma depositária 

judicial, do Estado do Rio Grande do Sul, que em questão de ordem teve a liberdade 

deferida de ofício, em habeas corpus contra acórdão de Turma do STF.[24] Foi um caso 

excepcional, porque se deferiu, de ofício, liminar em habeas corpus contra acórdão de Turma do 

Supremo, que não reconheceu constrangimento ilegal em decreto de prisão da paciente, a título 

de infidelidade como depositária judicial. 

A mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal se concretizou, em 

dezembro de 2008, no julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) 349703 e 466343, bem 

como nos Habeas Corpus (HC) 87585 e 92566/SP. Nos dois primeiros, em processos contra 

clientes, os Bancos Itaú e Bradesco questionaram decisões que entenderam inaplicável a prisão 

do depositário infiel. Já o Habeas Corpus 87585 foi impetrado para conceder liberdade ao 

depositário infiel que teve prisão decretada por acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

(BRASIL, 2010, d). 

O voto do relator ministro Carlos Alberto Menezes Direito[25] enfatiza não ser favorável à 

hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, e, sim, defende a 

supralegalidade e infraconstitucionalidade das normas recepcionadas. Para a questão da prisão 

do depositário infiel, essa diferença de posicionamento quanto à hierarquia das normas não traz 

prejuízo, posto que a previsão legal da prisão se dá por lei ordinária. Assim a decisão nesse 

processo ocorreu por unanimidade na concessão da ordem de habeas corpus. 

É de se ressaltar o voto proferido pelo ministro Celso de Melo[26], em março de 2008, que 

alterando sua posição anterior sobre o tema, deixou de considerar a prisão civil por dívidas do 

depositário infiel uma exceção constitucional, passando a julgá-la inadmissível. Em seu voto, 

citando doutrinadores como Flávia Piovesan e Cançado Trindade, defendeu a hierarquia 

constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, por força do §2º artigo 5º da 

Constituição Federal, aplicável, portanto, aos tratados de São José da Costa Rica e Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

Assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os tratados de diretos humanos 

possuíam hierarquia legal foi alterado. O catalisador dessa mudança foi o julgamento da 

inadmissibilidade da prisão civil do depositário infiel, que gerou, inclusive, a Sumula Vinculante 
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nº 25. O Supremo, por decisão da maioria, passou a considerar os direitos humanos elencados 

em tratados internacionais que o Brasil tenha incorporado antes da entrada em vigor do §3º do 

art. 5º como norma supralegal e infraconstitucional. 

  

5.2 O complexo processo de internalização de direitos humanos 

Com a entrada em vigor do § 3° introduzido pela EC n° 45 no artigo 5° da Constituição, no final 

de 2004, ficou estabelecido de forma bem detalhada o procedimento a ser adotado para a 

incorporação, no sistema interno, dos tratados internacionais de direitos humanos com status ou 

equivalentes às emendas constitucionais, ou seja: para que se realize o processo de 

constitucionalização formal dos direitos humanos elencados em tratados ou convenções, estes 

deverão ser aprovados em procedimento semelhante às Emendas Constitucionais. 

A emenda nº 45 não alterou o procedimento de atuação do Congresso no processo de celebração 

dos tratados internacionais de direitos humanos, que continua sendo aprovar ou não seu 

conteúdo, por decreto legislativo e quorum de maioria simples, nos termos do artigo 49, inciso I, 

da Constituição, antes da ratificação pelo presidente da República. 

O procedimento disposto no dispositivo introduzido pela EC n° 45/2004 relaciona-se à questão 

da hierarquia (formal) dos tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, a possibilidade 

de manifestação do Congresso Nacional para que esses tratados sejam considerados formal e 

materialmente constitucionais, e, dessa forma, equivalentes às emendas à Constituição. 

Indubitavelmente, os tratados internacionais de direitos humanos estarão sujeitos à aprovação, 

por maioria simples, do artigo 49, I, da CF, para serem ratificados. Quando esse ato de 

ratificação estiver perfeito, os tratados e convenções ingressarão no ordenamento jurídico 

brasileiro como constitucionais, em razão de sua materialidade, e terão inclusive aplicação 

imediata em decorrência do princípio consagrado no § 1° do artigo 5° da CF/88. 

Predomina o entendimento entre os doutrinadores humanistas de que, diante do princípio da 

aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, os tratados 

internacionais de direitos humanos irradiam efeitos no cenário internacional e interno assim que 

ratificados, dispensando-se a edição do decreto de execução, que seria indispensável no caso dos 

demais tratados, e vem a ser um ato normativo nacional para o tratado ratificado pelo presidente 

da República produzir efeitos no âmbito interno (PIOVESAN, 1998, p.72). 

A Constituição não especifica se as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais 

devem provir do direito interno ou do Internacional, determina apenas que todas devem ter 

aplicação imediata, não importando o quorum de sua aprovação. Cumpre ressaltar que, a partir 

da entrada em vigor do tratado internacional, toda norma preexistente que seja com ele 

incompatível perde automaticamente a vigência. 

O § 3° do art. 5° do texto constitucional, portanto, prevê a possibilidade de os tratados de 

direitos humanos serem considerados equivalentes formalmente às Emendas Constitucionais, se 

aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
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respectivos membros. Trata-se apenas de previsão (possibilidade) e não imposição (dever), eis 

que os tratados de direitos humanos após ratificados, tanto pela forma tradicional quanto pela 

definida pela Emenda Constitucional nº 45, poderão ser aplicados no sistema jurídico interno, 

tendo a garantia da materialidade constitucional. 

 Com essa Emenda autoriza-se o Congresso Nacional a conferir a formalidade constitucional aos 

tratados de direitos humanos. Depreende-se que tais instrumentos internacionais poderão ser 

aprovados por maioria simples no Congresso ou poderão ser submetidos ao novo procedimento 

do §3º do artigo 5º, ou ainda, poder-se-á deixar para um momento posterior, depois da 

ratificação, a decisão dos representantes do povo brasileiro de atribuir equivalência (formal) de 

emenda constitucional a esses tratados. 

Assim, para ocorrer o processo de constitucionalização formal, os tratados internacionais de 

direitos humanos, ao serem submetidos ao procedimento previsto no § 3° do artigo 5°, da CF/88, 

deverão tramitar pelo poder Legislativo, observando-se algumas regras que deverão ser fixadas 

no Regimento Interno do Parlamento brasileiro. Para tanto, já há três Projetos de Resolução 

sobre o tema tramitando na Câmara dos Deputados, cada um deles com suas especificidades que 

demonstram algumas divergências de interpretação sobre o processo de constitucionalização de 

direitos humanos. 

O primeiro Projeto de Resolução, de número 204, de 2005 (BRASIL, 2010 f), no qual é proposta 

alteração do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, visando à adaptação à nova regra do 

§3º, define que a juízo do presidente da República ou a requerimento de um terço dos membros 

da Câmara dos Deputados, os acordos internacionais de direitos humanos que se pretendam 

equivalentes a Emenda Constitucional terão tramitação específica definida em capítulo próprio a 

ser acrescido ao Regimento Interno. Tais acordos passarão por exame de admissibilidade e 

conveniência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e exame de mérito em 

comissão especial, que redigirá o projeto de decreto legislativo. A matéria será então submetida 

à votação em plenário, considerando-se aprovada se obtiver o mesmo quorumrequerido para as 

propostas de Emenda à Constituição, cujas regras de tramitação serão aplicadas 

subsidiariamente. 

O segundo Projeto de Resolução, de número 271, de 2005 (BRASIL, 2010 g), dispõe sobre o 

processo legislativo das matérias previstas no artigo 5º, §3º, da Constituição Federal, 

regulamentando que essas matérias devem ser submetidas a processo legislativo similar ao 

projeto anterior, com a previsão de comissão especial para a análise dos documentos 

internacionais e a aplicação, no que couber, do trâmite para as propostas de Emenda à 

Constituição. Por ser projeto que trata de mesma matéria tramita em apenso ao primeiro. 

O terceiro Projeto de Resolução de número 131, de 2008 (BRASIL, 2010 h), que disciplina a 

tramitação de mensagens relativas a tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

a serem aprovadas com eficácia de Emenda Constitucional, apresenta na sua justificativa a 

necessidade de regulação por dispositivo regimental que discipline a tramitação desses atos 

internacionais. Em linhas gerais esse projeto, que também foi apensado ao primeiro, procura 

adaptar o Regimento às regras regimentais aplicáveis à tramitação das propostas de Emenda à 
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Constituição, excluindo, obviamente, a fase de emendamento, inaplicável aos atos 

internacionais. 

Como é possível verificar, os três projetos têm como finalidade regular a tramitação na Câmara 

dos Deputados dos tratados e convenções de direitos humanos, havendo consenso entre eles de 

que seja estabelecido o rito, inclusive já reconhecido pela doutrina (MAZZUOLI, 2005), que 

aponta a possibilidade de se dar aos acordos internacionais em questão a tramitação equivalente 

àquela de proposta de Emenda à Constituição. 

O primeiro projeto, no entanto, de forma equivocada aduz que em caso de não se alcançar 

o quorum qualificado, os referidos acordos terão força de lei ordinária se aprovados por maioria 

simples, como tem sido a regra geral no sistema brasileiro. Equivocadamente, também, esse 

projeto permite que acordos internacionais aprovados antes da Emenda Constitucional n.º 45 

possam ser reapreciados nos termos do novo artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, para que 

passem doravante a vigorar com status de Emenda Constitucional. Verifica-se que a posição 

adotada pelo autor desse projeto não consegue conceber a constitucionalização material dos 

direitos humanos elencados em tratados ou convenções internacionais. 

Assim, esse dispositivo que contém a proposta da reapreciação dos tratados ratificados até 

dezembro de 2004, se aprovado, poderá criar temerária insegurança jurídica, ao permitir seja 

reaberta a discussão acerca de tratados de direitos humanos já ratificados, incorporados e 

aplicados no Brasil. Poderá, ademais, resultar em profundos anacronismos jurídicos quando, por 

ocasião da  incorporaração de um tratado complementar e subsidiário ao principal, fosse 

conferida formalmente hierarquia constitucional, enquanto que ao instrumento principal, 

internalizado antes da Emenda Constitucional nº 45, o mesmo não ocorreria. Esse projeto, 

todavia,  ao ser relatado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recebeu da relatora 

uma emenda que corrige o projeto original e passa a considerar que "os tratados internacionais 

sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil antes da promulgação da Emenda à Constituição 

n.º 45, de 2004, são recepcionados como normas equivalentes às emendas constitucionais, nos 

termos do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal." (BRASIL, 2010 i). 

Diante da morosidade dos legisladores em regulamentar o novo procedimento definido na 

Emenda Constitucional nº 45, a Câmara dos Deputados, ao receber do poder Executivo a 

mensagem que submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque 

em 30 de março de 2007, decidiu constituir Comissão Especial para tratar dessa matéria, por se 

tratar de convenção internacional sobre direitos humanos e ser proposição sujeita à apreciação 

do Plenário, nos termos do § 3º do artigo 5º, da Constituição Federal. A Comissão Especial 

apresentou, em maio de 2008, o Projeto de Decreto Legislativo nº 563, que tem por finalidade a 

aprovação do texto dessa Convenção, destacando que a tramitação deve ser aquela prevista no 

artigo 5º, §3º, dependendo para sua aprovação do voto favorável de três quintos e interstício 

regimental, entre o primeiro e o segundo turno de tramitação. 

A Presidência da Câmara dos Deputados, após ser questionada quanto aos procedimentos 

adotados para a votação da mensagem referente à citada Convenção, esclarece que, enquanto 

não for regulamentada a questão, na eventualidade de alcançar o quorum de três quintos dos 
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parlamentares, a matéria, a exemplo do que ocorre na votação de Emendas Constitucionais, será 

submetida a dois turnos de votação com interstício de cinco sessões, findo o qual será 

encaminhada ao Senado Federal. E explicita, ainda, que a matéria somente será submetida a um 

segundo turno se, na votação, alcançar o quorum de três quintos exigido pela Constituição, caso 

contrário seguirá tramitando como Projeto de Decreto Legislativo. 

Após aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados, o projeto foi encaminhado ao Senado 

Federal que, pelo seu presidente, comunicou ao Plenário que, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

90/2008 (número que recebeu no Senado), que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, deve ser encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, nos termos do Regimento Interno, e, posteriormente, seguir a tramitação 

prevista no artigo 5º, § 3º da Constituição Federal. 

A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, foram aprovados no Senado pelo mesmo 

procedimento de aprovação da Câmara dos Deputados, dessa forma, considerando-se aprovados 

pelo Congresso Nacional. Assim, no dia 9 de julho de 2008 é promulgado pelo presidente do 

Senado o Decreto Legislativo nº 186,[27] que internaliza pela primeira vez direitos humanos 

pelo procedimento polêmico instituído pela Emenda Constitucional nº 45. 

Esse Decreto Legislativo, portanto, ao aprovar convenção sobre direitos humanos pelo 

procedimento exigido na Constituição para considerar tais documentos internacionais 

equivalentes às Emendas Constitucionais, aponta pela primeira vez para a constitucionalização 

formal de direitos humanos oriundos de tratados e convenções internacionais; assim, tem se após 

a ratificação dessa Convenção, como resultado, direitos formal e materialmente constitucionais. 

Caso essa mesma convenção tivesse sido aprovada por maioria simples, procedimento normal de 

internalização desses atos internacionais, ter-se-ia, ainda assim, a constitucionalização material, 

por tratar-se de direitos humanos. 

A alteração do texto constitucional brasileiro, com a inclusão do §3 no artigo 5º, a pretexto de 

acabar com as discussões doutrinárias e jurisprudenciais relacionadas à hierarquia dos tratados e 

convenções de direitos humanos no ordenamento jurídico nacional, causou e ainda segue 

causando graves problemas interpretativos relativos à integração, eficácia e aplicabilidade desses 

tratados no direito interno. 

Dessa forma, a objeção de importante corrente doutrinária[28], que já defendia o status de 

norma constitucional aos tratados de direitos humanos por força do §2º do artigo 5º da 

Constituição Federal, consiste em rejeitar a interpretação daqueles que não conseguem 

diferenciar a constitucionalização formal da material e interpretam que o novo §3º foi fixado 

para pôr fim ao debate quanto ao status dos tratados internacionais de direitos humanos, fixando 

os procedimentos que deverão ser observados para que esses sejam considerados equivalentes 

(formal e materialmente) às Emendas Constitucionais. 

Outra crítica que a inovação recebeu foi a de fazer surgir categorias jurídicas entre os tratados de 

direitos humanos. Criando a categoria de tratados de direitos humanos materialmente 

constitucionais e tratados de direitos humanos materialmente e formalmente constitucionais, o 

legislador constituinte deu tratamento diferente para normas internacionais que têm o mesmo 
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fundamento de validade e que buscam um só objetivo, ou seja, a interação entre o sistema 

jurídico brasileiro e o universal, pautada na proteção universal dos direitos humanos. 

É preciso ressaltar ainda que se a previsão de aprovação pelo Congresso Nacional por maioria 

simples para a ratificação dos tratados internacionais já causa uma enorme dificuldade para a 

integração dos tratados, existindo alguns que foram assinados há mais de 20 anos e até hoje não 

foram ratificados, a previsão de três quintos, em dois turnos, nas duas casas parlamentares, passa 

a ser uma exigência ainda maior e comprometedora, o que demonstra que a Emenda 

Constitucional n° 45 escolheu um procedimento de difícil operacionalidade para conferir a 

formalidade constitucional das normas internacionais definidoras de direitos humanos. 

O §3° do artigo 5° da CF/88 deveria ter trazido em seu texto aspectos que valessem tão somente 

como interpretação autêntica do §2° do mesmo artigo, mantendo simplificada a incorporação 

dos tratados de direitos humanos no sistema jurídico interno, reforçando o entendimento desse 

parágrafo como cláusula aberta, pois, da forma como foi realizada a reforma no texto 

constitucional, com a introdução desse dispositivo no artigo 5°, o legislador constituinte trouxe 

insegurança por gerar novas confusões interpretativas e criar distinções entre instrumentos 

internacionais que têm o mesmo fundamento ético e primam pelos mesmos princípios, 

direcionados a uma só pessoa: a humana. 

  

Conclusão 

A "cláusula aberta" dos direitos fundamentais, nos termos da atual Constituição Brasileira, 

admite considerar direitos fundamentais determinadas situações jurídicas não previstas na 

Constituição (chamados de direitos fundamentais não enumerados). Assim, com a adoção do 

"princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais", passam a ser também considerados 

direitos fundamentais aqueles que decorrem do regime democrático, dos outros princípios 

adotados pela Constituição brasileira e dos tratados de direitos humanos, bastando estar 

consagrados em lei ou regras (inclusive de costume) nacionais ou internacionais reconhecidas 

pelo Estado brasileiro. 

As disposições constitucionais que reproduzem o princípio da inesgotabilidade dos direitos 

fundamentais aparecem em diversas Constituições, com pequenas variações no conteúdo, porém 

tendo como eixo fundamental a definição de que a enunciação de direitos contidos na 

Constituição não deve ser entendida como negação de outros referentes à pessoa humana, ainda 

que não estejam expressos. 

A constitucionalização formal dos direitos fundamentais significa a sua positivação, a sua 

incorporação à ordem jurídica positiva, seja no catálogo desses direitos (parte da Constituição 

em que se enumeram os direitos fundamentais), seja fora do catálogo (direitos dispersos no 

próprio texto ou fora dele, a exemplo das Emendas Constitucionais brasileiras). Essa positivação 

dos direitos fundamentais torna-os protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) do 

Direito Constitucional. Desse modo, a formalidade decorre do simples fato de alguns direitos 

terem sido eleitos pelo Poder Constituinte Originário ou Derivado como direitos fundamentais. 
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O processo de constitucionalização material, tendo por base a cláusula aberta prevista na 

Constituição brasileira no artigo 5º, §2º, admite a fundamentalização daqueles direitos não 

previstos expressamente por ela, mas que, por força de seu conteúdo e importância, são direitos 

fundamentais equivalentes àqueles formalmente constitucionalizados. 

Os direitos materialmente constitucionais gozam de idêntica hierarquia e prestígio na 

Constituição: são protegidos como normas supremas, portanto prevalecem sobre as normas 

infraconstitucionais; não podem ser abolidos (materialmente) por Emenda Constitucional, seus 

conteúdos não podem ser objeto de emendas tendentes à redução ou eliminação de direitos; 

vinculam imediatamente os poderes públicos (Legislativo, Judiciário e Executivo); e desfrutam 

de aplicabilidade imediata. 

No ordenamento jurídico brasileiro, pode o Legislativo optar entre autorizar a ratificação do 

tratado internacional de direitos humanos com o emprego do procedimento geral (aprovação por 

maioria simples em único turno de votação), não restando instituída a equiparação formal do 

tratado à Emenda Constitucional, ou autorizar a ratificação do tratado por meio desse 

procedimento previsto no §3º do artigo 5º da Constituição (quorum especial de três quintos dos 

membros para a votação em dois turnos), ocorrendo a formal incorporação do tratado ao rol dos 

direitos fundamentais constitucionais. 

Os tratados de direitos humanos são dotados de hierarquia constitucional. Essa 

constitucionalidade é somente material para os tratados incorporados antes da Emenda 

Constitucional 45. Para aqueles incorporados depois da Emenda, se forem aprovados pelo 

procedimento previsto no §3º, do artigo 5º, além de materialmente constitucionais, serão 

também formalmente constitucionais. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os tratados de diretos humanos possuíam 

hierarquia legal foi alterado. Essa mudança de posicionamento do Supremo pode ser considerado 

um avanço, ainda que moderado, por que passou a considerar os direitos humanos elencados em 

tratados internacionais que o Brasil tenha incorporado antes da entrada em vigor do §3º do art. 5º 

como norma supralegal e infraconstitucional. 

Em relação aos tratados incorporados já sob o dispositivo previsto na Emenda Constitucional nº 

45 (§3° do artigo 5°), ressalta-se que eles podem ser equiparados formalmente às Emendas 

Constitucionais, se aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros (Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprova o 

texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). Trata-se apenas de previsão 

(possibilidade) e não imposição (dever), eis que os tratados de direitos humanos, após 

ratificados, tanto pela forma tradicional quanto pela definida pela Emenda Constitucional nº 45, 

poderão ser aplicados ao sistema jurídico interno, tendo a garantia da materialidade 

constitucional. 

Ao disciplinar a incorporação de tratados internacionais de direitos humanos, o §3º sofre críticas 

da doutrina brasileira, que considera que ele não respondeu às questões necessárias para a 

garantia efetiva dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro e fez aumentar o grau 

de complexidade da matéria. Essa crítica, além de outros motivos, se dá pelo receio de que a 

interpretação desse artigo possa prejudicar o entendimento seguido por parte considerável da 
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doutrina em relação ao §2° do mesmo artigo 5° da CF/88, que já confere o nível constitucional 

aos tratados de direitos humanos. 

 Isto posto, o primeiro entendimento sobre a inclusão do § 3º ao artigo 5º, que possibilita a 

constitucionalização formal dos tratados de direitos humanos, foi de que ocorreu retrocesso, 

porém concretamente as alterações efetuadas com a EC 45/2004 têm provocado discussão 

aprofundada sobre a temática e aclara-se a relevância da cláusula de abertura material aos 

direitos humanos elencados nos tratados de que o Brasil seja parte. 
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[1] Parte final (grifado em itálico): Artigo 5º...§ 2º - "Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes (...)dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte". 

[2] A Constituição de 1891 no seu art. 78. A Constituição de 1934, no art. 114. A Constituição 

de 1937, no art. 123. A Constituição de 1946, no art. 144. A Constituição de 1967, no art. 150, 

§35 (BRASIL, 2010 b). 

[3] Além de não ser consenso para Vieira de Andrade (2004, P. 76) o sentido do preceito 

introduzido pelo IX Aditamento tem sido objeto de variadas interpretações. 

[4] Idéias de Laurence Tribe expressas sinteticamente na obra de Alexandrino (2007, p. 52). 

[5] Jurisprudência que está num recente processo de mudança, como poderá ser observado na 

última seção. 

[6] Constituição Portuguesa de 1911. Artigo 4º. A especificação das garantias e direitos 

expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes 

da forma do governo que ela estabelece e dos princípios que consigna ou constam de outras leis. 

[7]  Constituição Italiana. Art. 2º. " La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo,..." 
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[8] Constituição Espanhola de 1978. Artigo 10, nº 1. "La dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". 

[9] O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, oriundo do art. 29, nº 1, da Declaração 

Universal, em certo sentido, relaciona-se com o princípio da não tipicidade. 

[10] Constituição Espanhola de 1978. Artigo 96, nº 1. "1. Los Tratados internacionales 

válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno(...)". 

[11] Constituição da Venezuela. Art. 50. "la enunciación de los derechos y garantías contenida 

en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 

persona humana, no figuren expresamente en ella". 

[12] Constituição do Peru. Art. 3º. "La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 

no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno". 

[13] Constituição da Argentina. Art. 33 "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 

Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; 

pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". 

[14] Além das Constituições da América latina já referidas, ainda, nas Constituições da Costa 

Rica, art. 74º; República Dominicana, art. 10º; Equador , art. 19º y 44º; Guatemala, art. 04º;  

Honduras, art.63º; Nicaragua, art. 46º; Paraguay, art. 80º; e Uruguay, art. 72º. 

[15] Com base nas lições de Alexy (1997), Canotilho (2003) denomina fundamentalização o 

processo de constitucionalização material. 

[16] A Emenda Constitucional nº 20 teve o seu artigo 14 considerado inconstitucional por 

interpretação conforme a Constituição Federal, sem redução de texto, tudo conforme (BRASIL, 

2008). 

[17] O artigo de oposição democrática (artigo 114º, nº 2) é referido por Miranda (2000, p. 151) e 

Gouveia (1995, p. 324). Discorda, no entanto, Andrade (2004, p. 85). 

[18] O STF decidiu que a Emenda Constitucional n.º 3/93, ao pretender subtrair a garantia 

constitucional da esfera protetiva, estaria violando o limite material previsto no art. 60, § 4.º, IV 

da Carta da República. É dizer, a EC n.º 3, de 17 de março de 1993, que instituiu o IPMF, 

incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor, no parágrafo 2º, do art. 2.º que, quanto a tal 

tributo, não se aplica o art. 150, III, "b", e VI, da Constituição, por se tratar de garantia 

constitucional do cidadão, cfe. ADI n.º 939-7/DF, rel. Min. Sidney Sanches - medida cautelar 

(BRASIL, 2010 c). 
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[19] Defendendo a tese de que poderá haver preceitos incluídos no catálogo constitucional que 

não constituam matéria de direitos fundamentais (ANDRADE, 2004, p. 77).  

[20] Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) Art. 8º §2º. 

"Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for 

legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 

igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) h) direito de recorrer da sentença a juiz ou 

tribunal superior." 

[21] Antônio Augusto Cançado Trindade em palestras ministradas em Curitiba e São Paulo. 

Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2008, p.60). Valerio Mazzuoli (MAZZUOLI, 2007). Celso Lafer 

(LAFER, 2005). 

[22] O art. Art. 7º, § 7º  da Convenção Americana sobre Direitos Humanos prescreve que 

"Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 

judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar" 

[23] Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Art. 11: "Ninguém poderá ser preso 

apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual." 

[24] O julgamento definitivo desse processo pelo Pleno do STF ocorreu na Sessão Plenária de 

19.02.2009 - Decisão: o Tribunal, por maioria, vencido o senhor ministro Marco Aurélio, não 

conheceu do pedido e, por unanimidade, concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto 

do relator. Ausentes, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello, a senhora ministra 

Ellen Gracie e, neste julgamento, o senhor ministro Joaquim Barbosa. Presidiu o julgamento o 

senhor ministro Gilmar Mendes (BRASIL, 2010, d). 

[25] Acompanharam o voto do relator os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Levandowski, 

Carlos Britto e Carmen Lucia. Ausente o ministro Joaquim Barbosa. 

[26] Essa posição teve o apoio dos ministros Helen Gracie, Marco Aurélio, Cesar Peluzzo e Eros 

Grau. 

[27] Decreto Legislativo nº 186, 2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de 

março de 2007. Publicado no Diário Oficial da União de 10.7.2008. 

[28] Dentre os doutrinadores: Flávia Piovesan, Valério Oliveira Mazzuolli, Celso Lafer, Antonio 

Augusto Cançado Trindade. 
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A CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO
CONTRA AS MULHERES E A POLÍTICA E O PLANO NACIONAIS DE ENFRENTAMENTO

AO TRÀFICO DE PESSOAS

THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMAN AND THE NATIONAL POLICY AND PLAN TO COMBAT TRAFFICKING IN HUMAN 

Mário Lúcio Quintao Soares
Mércia Cardoso De Souza

RESUMO
A existência do crime de tráfico de pessoas não é recente, acredita-se que tenha surgido na
Idade Antiga. Essa modalidade de crime, nas suas diversas formas (exploração sexual, tráfico de
órgãos e trabalhos forçados), constitui maneira de crime organizado transnacional, sendo
relacionado com os crimes denominados “mais pesados” (hard crimes), a exemplo do tráfico de
drogas e comércio ilegal de armas de fogo. O tráfico de pessoas é um problema global, afetando
todos os países. Em 2006, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes - UNODC
divulgou resultados de pesquisa realizada através da qual restou confirmado a existência de
tráfico de pessoas em todos os Estados dos diversos continentes. Na 39ª Sessão do Comitê
supervisor da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação da Mulher - CEDAW, ocorrida em
2007, a delegação brasileira compareceu a fim de prestar contas sobre o cumprimento do
mencionado tratado e, após a análise dos Relatórios Nacionais, o Comitê supervisor direcionou
ao Estado brasileiro 18 Recomendações, dentre estas a de n. 10, a qual tratou sobre a prevenção
e o combate ao tráfico de mulheres e exploração sexual. Nesse contexto, em 2006 e 2008 foram
aprovados, respectivamente, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas por
meio do Decreto n. 5.948 e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas por meio
do Decreto n. 6.347. Tal fato é de extrema relevância para assegurar a efetivação da
Recomendação 10 do Comitê da CEDAW e assim, os direitos fundamentais das mulheres. O
presente trabalho tem por objetivo descrever a problemática do tráfico de seres humanos, bem
como os Decretos n. 5.948/2006 e 6.347/2008 e sua relação com a CEDAW. Para tanto,
estudou-se os instrumentos internacionais, como a Declaração Universal de 1948, a CEDAW e a
legislação brasileira sobre o tráfico de pessoas. 
PALAVRAS-CHAVES: Direitos humanos das mulheres; Tráfico de pessoas; CEDAW.

ABSTRACT
The human trafficking is not recent, it is believed that has its origin in Old Age. This type of
crime in its various forms (sexual exploration, organ trafficking and forced labor), is the way of
transnational organized crime and has been considered “hard crimes”, as drug trafficking and
illegal trade in firearms. The human trafficking is a global problem witch affects all countries. In
2006, the United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC released results of research
through which the existence of trafficking in persons in all states of all continents was confirmed.
On the 39th session of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Woman – CEDAW, which was occurred in 2007, the brazilian delegation attended in order to
report the fulfillment of the that treaty and, after the analysis of National Reports, the
supervision committee directed to Brazilian State 18 Recommendations, among these the
recommendation number 10, which dealt on preventing and combating women trafficking and
sexual exploitation. In this context, in 2006 and 2008 were respectively approved the National
Policy to Counter Trafficking in Persons through Decree 5948 and the National Plan to Combat
Trafficking in human beings through Decree 6347. This fact is very important to ensuring the
accomplishment of the Recommendation number 10 of CEDAW Committee and thus the
fundamental rights of women implementacion. The current work aims to describe the problem of
human trafficking as well the Decrees 5.948/2006 and 6.347/2008 and its relationship with the
CEDAW. For this purpose, we studied the international instruments as the Universal Declaration
of 1948, the CEDAW and the Brazilian legislation on human trafficking.
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KEYWORDS: Human rights of women; Human Trafficking; CEDAW.

1 Considerações iniciais

O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) consiste em sistema de princípios, normas,
procedimentos e instituições internacionais desenvolvidos para promoção e concretização da concepção de
que todos os seres humanos, que independentemente de sua nacionalidade, etnia, sexo ou grupo cultural,
devem ter seus direitos básicos protegidos, criando-se os necessários mecanismos de tutela dos direitos

fundamentais nos âmbitos interno e externo[1].  

O alicerce do DIDH vê-se constituído, portanto pelos diversos tratados internacionais aprovados
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esses instrumentos internacionais, aprovados pela
Assembléia Geral da ONU, visam proteger o ser humano, que foi alvo dos mais diversos tipos de
atrocidades, em especial, durante a Segunda Guerra Mundial.

Desde, então, houve uma gradativa globalização das questões econômicas e políticas, tendo como
pano de fundo a exclusão social, acompanhada de violações constantes aos direitos humanos. Daí origina-
se a exigência da internacionalização destes direitos e da diluição da soberania estatal e na consolidação do
DIDH.

Não obstante a Carta de São Francisco[2] enfatizar a relevância da defesa, promoção e respeito
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, não houve a definição do conteúdo dessas expressões
em seu texto, cujo alcance e significado apenas veio a ser desvendado, no decorrer do processo histórico, a

partir da elaboração e compreensão de sua Declaração e pactos adicionais[3].

Desse modo, pode-se deduzir que o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos tem como
marco teórico a Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 1948, seguida pelos Pactos de 1966 e

demais Convenções de Direitos Humanos, com seus mecanismos garantistas. [4]

No sentido de ampliar tal proteção aos Direitos Humanos, em 1946 o Conselho Econômico e
Social (ECOSOC) da ONU criou a Comissão sobre oStatus da Mulher (CSW), com o fim específico de
desenvolver estudos para propiciar uma condição digna para as mulheres em todo o mundo.

A CSW, no período compreendido entre 1949 e 1962, fez estudos sobre a situação das mulheres no

mundo, dando origem a diversos documentos[5]. Em 1967, empenhou-se para elaborar a Declaração sobre
a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, com o propósito de articular direitos iguais entre homens
e mulheres, o qual não obteve o êxito almejado, pois não estabeleceu obrigações, em termos de
responsabilidade internacional, aos Estados signatários.

A ONU, em busca de uma conscientização internacional, declarou o período 1976-1985 como a
Década da Mulher e o ano de 1975, como o Ano da Mulher.
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Nesta época, houve intensa mobilização política, em vários espaços públicos internos e
internacionais, e formularam-se propostas na perspectiva de incluir questões específicas, em termos de

Direitos Humanos para as mulheres[6].

Com isso, descortinou-se o cenário político para se elaborar a Convenção sobre a Eliminação de

todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) [7], aprovada em 1979, pela Assembléia

Geral da ONU.[8]

A CEDAW estabelece vários deveres aos Estados Partes no sentido de que atuem em âmbito
interno, de modo a eliminar, progressivamente, a discriminação contra as mulheres, abstendo-se de práticas

discriminatórias no âmbito público e promovendo a igualdade[9] substancial entre os gêneros também na
esfera privada, inclusive com alterações à legislação.

Em seu artigo 17, este tratado prevê a competência internacional do Comitê supervisor[10], que
determina aos Estados Partes a remessa, a cada quatro anos ou quando solicitados, de relatórios com
informações sobre as medidas legislativas, judiciais, administrativas ou de outra natureza, que tenham

adotado, para tornar efetivas as disposições da CEDAW.[11]

Em 2003, aconteceu a 29ª Sessão[12] do Comitê da CEDAW, onde a delegação brasileira[13] se
fez presente. Após a apresentação oral pela delegação brasileira e análise dos seus Relatórios, o Comitê
direcionou 18 Recomendações Especiais ao Estado brasileiro, respondidas, em tempo hábil, e analisadas no

VI Relatório Nacional Brasileiro, apresentado durante a 39ª Sessão[14] do Comitê da CEDAW.

Dentre as Recomendações Especiais, existe a de n. 10, especificamente sobre a prevenção e o
combate ao tráfico internacional e interno de mulheres, a qual será tema do presente trabalho, bem como a
Política Nacional e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil.

2 As 29ª e 39ª Sessões do Comitê da CEDAW/ONU

Conforme relatado, o Estado brasileiro assinou a CEDAW, em 1979 e ratificou-a, em 1984.
Entretanto, enviou o seu primeiro relatório tão somente, em 2002, referente aos anos 1985, 1989, 1993,

1997 e 2001, nos termos do artigo 18 do aludido tratado internacional.[15]

No decorrer da 29ª Sessão do Comitê, realizada entre 30 de junho e 18 de julho de 2003, a
delegação brasileira se fez presente e com o objetivo de apresentar os Relatórios referentes a 17 anos
(1985-2002), pois os governos anteriores ao do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não haviam prestado
contas com o Comitê sobre a proteção e promoção dos direitos das mulheres no âmbito de seu território.

Em 2007, o Governo brasileiro apresentou o VI Relatório Periódico (2001-2005), levando o
Comitê a preocupar-se com 18 temas, sobre os quais incidiram Recomendações Especiais ao Estado
brasileiro, correspondentes a cada área temática.
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Dentre as solicitações feitas ao Brasil pelo Comitê CEDAW, durante a 29ª Sessão, merecem
menção as seguintes:

a)                                      Deveriam ser aperfeiçoadas as coletas e análise de dados estatísticos pertinentes à

violação de direitos da mulher brasileira;[16].

b)                                      A divulgação ampla e pedagógica dos comentários[17] conclusivos do Comitê da

CEDAW sobre os relatórios brasileiros.[18].

Uma das áreas de violência explícita contra a mulher, registrada em relatórios brasileiros, refere-
se à exploração sexual e ao tráfico de mulheres e meninas. Nesse sentido, o Comitê manifestou
preocupação com os inúmeros casos de exploração sexual e tráfico de mulheres, especificamente
adolescentes e meninas no Brasil, internamente e nas zonas de fronteiras.

Tal fato se agrava pela ação nefasta de alguns policiais, articulados ou coniventes com a
exploração e tráfico e com a impunidade dos agressores, exploradores e traficantes. Diante desse fato, o
Comitê decidiu recomendar ao Estado brasileiro o seguinte:

O Comitê recomenda a formulação de uma ampla estratégia para combater o tráfico de mulheres e
meninas, o qual deveria incluir a investigação e punição dos ofensores e a proteção e suporte para as
vítimas. Recomenda a introdução de medidas voltadas a eliminar a vulnerabilidade das mulheres aos
traficantes, particularmente das mulheres jovens e meninas. Recomenda que o Estado Parte edite uma
legislação anti-tráfico e faça da luta contra o tráfico de mulheres e meninas uma alta prioridade. [19]

Portanto, o tráfico de mulheres consiste em tema relevante e necessário para a agenda dos debates
em âmbitos internacional, nacional e regional.

3 Tráfico de pessoas

O tráfico de pessoas remonta à Antiguidade, contudo atualmente, ganha contornos mundiais e
consta da agenda de debates internacionais, por sua complexidade e por envolver diferentes interesses, tais
como o comércio, a exploração sexual, a coisificação do ser humano, que passa a ser tratado enquanto uma
mercadoria, dentre outros.

Com a globalização, que acentua o movimento migratório, o problema tem aumentado
sobremaneira nas últimas décadas.

O discurso da globalização torna-se sedutor, ao perceber o mundo como fábula, recortada de
metáforas e fantasias, dentre elas a multiplicação de objetos e serviços, acessíveis a todos.

Para Milton Santos[20], tais fantasias alimentam o imaginário coletivo. As bases materiais desta
mitificação situam-se na realidade da tecnologia atual, em que a técnica apresenta-se ao cidadão comum
como uma mescla de mistério e banalidade.
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A globalização em si pode ser considerada um retrocesso quanto à noção de bem público e de
solidariedade, do qual é emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do Estado
constitucional, ao gerar, em vez de abundância e riqueza, autêntica fábrica de perversidades,
principalmente nos processos migratórios.   

O tipo de crime de tráfico de pessoas demonstra-se, pois, como face perversa da globalização, em
suas diversas formas (exploração sexual, remoção de órgãos e trabalhos forçados).

A Organização das Nações Unidas (ONU), preocupada com o tráfico de pessoas, nos anos 90 do

século XX criou um comitê[21]intergovernamental para elaborar uma convenção internacional global
contra a criminalidade organizada transnacional e examinar a possibilidade de elaborar um instrumento
para tratar de todos os aspectos relativos ao tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. A partir
do início dos trabalhos o comitê especializado elaborou o texto e apresentou, tendo sido aprovado em 2000
sob o título de Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e

Crianças[22] – Protocolo de Palermo[23].

O artigo 3° do Protocolo de Palermo assim define o tráfico de pessoas:

o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à
ameaça ou uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para
obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração.

São consideradas cinco modalidades de exploração: sexual, trabalho ou serviço forçado,
escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou remoção de órgãos. Para Ela Wiecko V. de

Castilho[24]:

Tratando-se de crianças e adolescentes, isto é, com idade inferior a 18 anos, o consentimento é
irrelevante para a configuração do tráfico. Quando se tratar de homens adultos e mulheres adultas o
consentimento é relevante para excluir a imputação de tráfico, a menos que comprovada ameaça,
coerção, fraude, abuso de autoridade ou de situação de vulnerabilidade, bem como a oferta de vantagens
para quem tenha autoridade sobre outrem.

Portanto, este tipo de crime constitui-se em uma das formas do crime organizado transnacional,
sendo relacionado com os crimes denominados “mais pesados” (hard crimes), a exemplo do tráfico de
drogas e comércio ilegal de armas de fogo.

O tráfico de pessoas, com suas fabulações, caracteriza-se como problema global, que afeta a todos
os países, especialmente os que encontram-se em desenvolvimento.

De acordo com a Organização Internacional da Migração, 4 milhões de pessoas são traficadas
pelas fronteiras internas e internacionais a cada ano. Em se tratando de mulheres e crianças, este tráfico
movimenta, a cada ano, um valor estimado pelo UNODC no montante de US$ 7 a 9 bilhões.

Este tipo de tráfico é superado tão somente pelo tráfico de drogas e pelo contrabando de armas,
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fato este ratificado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT):

[...] Os países industrializados respondem por metade dessa soma (15,5 bilhões de dólares), ficando o
resto com a Ásia (9,7 bilhões de dólares), países do Leste Europeu (3,4 bilhões de dólares), Oriente
Médio (1,5 bilhões de dólares), América Latina (1,3 bilhões de dólares) e África Subsaariana (159
milhões de dólares). Estima-se que o lucro das redes criminosas como contrabando de cada ser humano
transportado ilegalmente de um país para outro chegue a 13 mil dólares por ano, podendo chegar a 30
mil dólares no tráfico internacional, segundo estimativas do escritório das Nações Unidas contra Drogas
e Crimes (UNODC).

Os dados com relação ao tráfico de pessoas são escassos, porém permitem identificar as mulheres
e meninas enquanto categoria mais vulnerável. De acordo com a OIT, em seu relatório global contra
o trabalho forçado, publicado em 2005, considera que cerca de 2,4 milhões de pessoas já foram traficadas
no mundo. A agência calcula que 43% dessas vítimas sejam subjugadas para exploração sexual, 32% para
exploração econômica e 25% para umacombinação dessas formas ou por razões indeterminadas. Do total
de 57% de vítimas do tráfico humano para fins de exploração sexual (exclusivamente ou conjugado com
alguma forma de exploração econômica), 85% seriam mulheres. Em 2004, em diagnóstico realizado pelo
Ministério da Justiça, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará aponta que o crime de
tráfico de pessoas atinge via de regra mulheres, em especial o tráfico para fins de exploração sexual
comercial.

Na verdade, muitas mulheres, iludidas por falsas promessas, se deslocam de seus países de origem
na busca de melhores condições sociais, econômicas, culturais e etc. Quando chegam ao seu destino, essas
pessoas, às vezes, não documentadas, tornam-se vítimas da prostituição e, em sentido lato, da exclusão
social, na medida em que não podem sequer ingressar do mercado de trabalho formal.

O tráfico internacional, seguindo as fabulações da globalização, manipula a natural esperança a

que são submetidas todas as pessoas carentes de emprego e de melhores condições de vida. [25]

Na ilusão de multiplicação de objetos e serviços, são prometidos empregos vantajosos, com
remuneração capaz de prover a vítima e sua família, no que pese não exigirem qualificação profissional
diferenciada, tais como camareiras, telefonistas e ajudantes de recepção em hotéis.

Diversas mulheres saem do Brasil, de forma clandestina, outras legalmente, cabendo ao aliciador
cuidar de seu passaporte, passagens e roupas adequadas.

Os aliciadores prometem, ainda, o emprego, em terras estrangeiras, por temporada de três a seis
meses, podendo prolongar-se por tempo indeterminado. Em geral, fotos de corpo inteiro das candidatas são
providenciados, para uso em catálogos e registros particulares dos envolvidos.

Mesmo que a mulher saiba que irá se prostituir, dificilmente faz idéia  de que deve se sujeitar ao
cárcere privado, pois seu passaporte será retido pelo aliciador, e ainda será ameaçada de morte pelos
traficantes e utilizada no comércio de drogas ilícitas.

O tráfico de pessoas nunca tinha sido considerado problema da esfera do Governo, até que a
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Organização dos Estados Americanos (OEA) recomendou que o Estado brasileiro providenciasse uma
pesquisa sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual no Brasil

(PESTRAF)[26], que trouxe dados importantes para a compreensão do problema em nível nacional, o que
tornou evidente esse tipo de crime.

Em 2003, o Presidente da República definiu como uma das prioridades de gestão e de gestão e
diretrizes do Plano Plurianual o combate ao tráfico de mulheres e meninas.

 

Veja o discurso[27] do Presidente Lula:

O Governo assume como objeto permanente, por meio do Plano Plurianual 2004 – 2007, o princípio da
transversalidade de gênero na formulação e desenvolvimento das políticas públicas, incluindo-se aí
todos os setores de atuação e segmentos de poder. Na intensa discussão estabelecida com a sociedade
sobre desigualdade social, as variáveis relativas a sexo, raça e etnia tornam o quadro ainda mais
complexo e dramático. As diferenças de gênero e raça, em relação a qualidade de vida e acesso a
oportunidades, demonstram que a igualdade de direitos no Brasil ainda é um princípio não concretizado.
Hoje, essa luta saiu da invisibilidade, em grande parte pelas conquistas do próprio movimento de
mulheres, e faz parte da agenda nacional e internacional do país. Há compromissos de Governo e
programas específicos sendo desenvolvidos. Contudo, deve-se ser firme no sentido de garantir que as
leis sejam realmente respeitadas e as ações governamentais se tornem efetivas, principalmente em
relação às mulheres em situação de pobreza e violência, sejam elas indígenas, negras, crianças, jovens
ou idosas. Estrategicamente formulados, os programas propostos no Plano Plurianual abrangem
questões de grande relevância na elaboração de políticas públicas para a população feminina. Segundo
pesquisas recentes (2001), a situação das mulheres é das mais graves: 43% delas declararam ter sofrido
alguma forma de agressão. A cada 15 segundos, um ato de força é praticado contra a mulher. Isto se dá
sob diferentes formas: doméstica, sexual, simbólica ou por tráfico de seres humanos. Meninas e jovens
em nosso país constituem uma população especialmente vulnerável, tanto como vítimas de exploração e
abuso sexual, quanto pelo alto índice de gravidez na adolescência. Estima-se que 20% do total de partos
são de meninas e jovens entre 10 e 19 anos. Diante do desrespeito e da violação de direitos, e na
intenção de alterar esse quadro, o programa Combate à Violência Contra as Mulheres vai atuar desde
a prevenção até o combate sistemático às diferentes formas de coação. Pretende atender aos casos de
violência, aperfeiçoar a legislação existente e dar suporte às vítimas, apoiando serviços de atendimento
e abrigos para mulheres em situação de risco, oferecendo orientação e proteção. Entre a população que
se concentra abaixo da linha da pobreza, as mulheres são as mais pobres, vivendo em condições de
extrema miserabilidade, tendo negados os direitos de acesso à educação, ao mundo de trabalho, aos
serviços de saúde e à habitação. No Brasil, elas são objeto de graves discriminações, tanto em termos de
acesso a serviços públicos, quanto em relação ao crédito, à terra, à documentação e à formação
profissional. Outro problema estrutural e de difícil solução, porém, de fundamental importância na
busca pela eqüidade de gênero em nosso país, é a questão cultural e educacional, pois a discriminação e
o preconceito são culturalmente perpetuados. A precariedade dos dados relativos à situação da mulher
exige ações governamentais que visem o levantamento e sistematização dessas informações,
subsidiando, em todos os níveis de governo, o delineamento de políticas específicas. Nesse sentido, o
programa Gestão de Políticas de Gênero traz sua contribuição, incentivando o planejamento, execução
e avaliação de projetos orientados para a busca da igualdade. Corrobora, assim, a política de gênero, por
meio da realização de estudos e pesquisas, da coleta e sistematização dos resultados. As desigualdades
salariais entre homens e mulheres são marcantes, em todas as classes sociais. Mulheres trabalhadoras
geralmente estudaram mais tempo que os homens: em média 7,3 anos, contra 6,3, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas profissões de nível superior, 52,8% do contingente
masculino recebe mais de 10 salários mínimos, mas apenas 30,1% do universo feminino atinge esse
patamar, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais, 2002). Esse cenário
se torna mais complicado na medida em que aumenta o número de famílias chefiadas por mulheres. As
disparidades são ainda maiores em relação às mulheres negras, que chegam a receber até 60% menos
que homens brancos. Entre as trabalhadoras domésticas, 56% são afro-descendentes. Historicamente, as
políticas para as mulheres têm repetido o desprestígio social e político que lhes é conferido no mundo
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do trabalho, uma vez que, apesar de já representar em torno de 40% da população empregada,
aproximadamente 44% delas vivem na informalidade. Na agricultura, as mulheres representam 33% da
força trabalhadora, no entanto, encontram-se, em sua maioria, na condição de não-assalariadas e/ou
não-remuneradas, por se inserirem na economia de subsistência. [...]

Portanto, o Governo brasileiro incluiu para o Plano Plurianual 2004-2007, duas prioridades e
competência do Ministério da Justiça: a capacitação de profissionais da rede de atendimento às vítimas e
realização de diagnósticos sobre o tráfico de pessoas no país.

Nesse contexto, com o fim de combater o tráfico de mulheres, a Secretaria da Justiça do
Ministério da Justiça e o UNODC realizaram parceria, em agosto de 2003, através do projeto Programa
Global de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos.

Tal projeto, articulado para combater o tráfico internacional de mulheres para fins sexuais, exigiu
para sua efetivação, a instalação de Escritórios Estaduais de Prevenção ao Tráfico Internacional de Seres
Humanos e Assistência à Vítima nos estados de sua maior incidência: Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São
Paulo.

Um levantamento realizado nestas regiões sobre o tráfico, com análise de processos judiciais,
capacitações – seminários e oficinas e a instalação de Escritórios especializados para atendimento às
Vítimas de Tráfico de Seres Humanos foram as principais estratégias adotadas. O orçamento destinado ao
projeto foi de 400 mil dólares - 300 mil do Ministério da Justiça e 100 mil do UNODC - conforme
relatório de auditoria da Controladoria Geral da União.

4 Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

O Decreto n. 5.948, de 26 de outubro de 2006[28], estabeleceu a Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, efetivando, dessa forma uma política que “consolidou princípios,

diretrizes e ações de prevenção e repressão” [29] a essa espécie de crime organizado transnacional.

A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem por fim estabelecer princípios,
diretrizes e ações que visam à prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de atenção às vítimas, em
obediência às normas e instrumentos internacionais e nacionais de proteção e promoção dos direitos
humanos.

A Política adotou a definição da terminologia “tráfico de pessoas”, constante no texto do Protocolo
Adicional à Convenção da ONU conta o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão
e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças – Protocolo de Palermo.

A Política Nacional tem como princípios norteadores: a) respeito à dignidade da pessoa humana;
b) não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência,
nacionalidade, atuação profissional, raça,religião, faixa etária, situação migratória ou outro status; c)
proteção e assistência integral às vítimas diretas e indiretas, independente de nacionalidade e de
colaboração em processos judiciais; d) promoção e garantia da cidadania e direitos humanos; e) respeito a
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tratados internacionais de direitos humanos; f) universalidade, indivisibilidade e interdependência dos
direitos dos direitos humanos; g) transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem
étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas.

A Política Nacional tem como diretrizes: a) fortalecimento do pacto federativo, por meio da
atuação conjunta e articulada de todas as esferas de governo na prevenção e repressão ao tráfico de
pessoas, bem como no atendimento e reinserção social das vítimas; b) fomento à cooperação internacional
bilateral ou multilateral; c) articulação com organizações não-governamentais, nacionais e internacionais;
d) estruturação de rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as esferas de governo e
organizações da sociedade civil; e) fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, em portos,
aeroportos, rodovias, estações rodoviárias e ferroviárias, e demais áreas de incidência; f) verificação da
condição de vítima e respectiva proteção e atendimento , no exterior e em território nacional, bem como
sua reinserção social; g) incentivo e realização de pesquisas, considerando as diversidades regionais,
organização e compartilhamento de dados; h) incentivo à formação e capacitação de profissionais para a
prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como para a verificação da condição de vítima e para o
atendimento e reinserção social das vítimas; i) harmonização das legislações e procedimentos
administrativos nas esferas federal, estadual e municipal relativas ao tema; j) incentivo à participação da
sociedade civil em instâncias de controle social das políticas públicas na área de enfrentamento ao tráfico
de pessoas; k) incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais na discussão sobre
tráfico de pessoas; l) garantia de acesso amplo e adequado a informações em diferentes mídias e
estabelecimento de canais de diálogo, entre o Estado, sociedade e meios de comunicação, referentes ao
enfrentamento ao tráfico de pessoas.

A Política Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas tem como diretrizes específicas as
seguintes: a) implementação de medidas preventivas nas políticas públicas, de maneira integrada e
intersetorial nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça, turismo, assistência social,
desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura, direitos humanos; b) apoio e realização de
campanhas sócio-educativas e de conscientização nos âmbitos internacional, nacional, regional e local,
considerando as diferentes realidades e linguagens; c) monitoramento e avaliação e campanhas com a
participação da sociedade civil; d) apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil; e)
fortalecimento dos projetos já existentes e fomento à criação de novos projetos de prevenção ao tráfico de
pessoas.

No tocante à responsabilização dos autores do tráfico de pessoas, as diretrizes específicas são: a)
cooperação entre órgãos policiais nacionais e internacionais; b) cooperação jurídica internacional;c) sigilo
dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei; d) integração com políticas e ações de
repressão e responsabilização dos autores de crimes correlatos.

Com relação às vítimas as diretrizes são estas: a) proteção e assistência jurídica, social e de saúde
às vítimas diretas e indiretas de tráfico de pessoas; b) assistência consular às vítimas diretas e indiretas de
tráfico de pessoas, independente de sua situação migratória e ocupação; c) acolhimento e abrigo provisório
das vítimas de tráfico de pessoas; d) reinserção social com a garantia de acesso à educação, cultura,
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formação profissional e ao trabalho e às vítimas de tráfico de pessoas; e) reinserção familiar e comunitária
de crianças e adolescentes vítimas de tráfico de pessoas; f) atenção às necessidades específicas das vítimas,
com especial atenção a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência,
nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional ou outro status ; g)
proteção da intimidade e da identidade das vítimas de tráfico de pessoas; h) levantamento, mapeamento,
atualização e divulgação de informações sobre instituições governamentais e não-governamentais situadas
no Brasil e no exterior que prestam assistência a vítimas de tráfico de pessoas.

Portanto, pela primeira vez o Governo brasileiro formulou uma Política Nacional para o trato do

tráfico de pessoas, muito embora não tenha sido discutida com a sociedade civil[30], pautada na garantia
dos direitos humanos. Isso é um fato a ser considerado, bem como a participação de muitas secretarias e
ministérios.

A Secretaria de Políticas para Mulheres previu, em um primeiro momento e, considerando sua
proposta orçamentária para 2007, 2 milhões de reais para a formação de pessoas no atendimento a vítimas

do tráfico.[31]

Em dezembro de 2006 foi realizada uma reunião do grupo de trabalho que deveria formular o
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, devendo priorizar os 3 eixos temáticos previstos

no Decreto n. 5948, quais sejam: prevenção e repressão do tráfico de pessoas e assistência à vítima.[32]

5 Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Em 2008, foi aprovado por meio do Decreto n. 6.347, de 8 de janeiro, o Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP, demonstrando o compromisso assumido pelo Estado
brasileiro perante o Comitê da CEDAW, em sua 39ª Sessão, realizada em 2007.

O PNETP estabeleceu 100 (cem) metas, distribuídas entre várias prioridades. As prioridades são
estas:

a) levantar, sistematizar, elaborar e divulgar estudos, pesquisas, informações e experiências sobre
tráfico de pessoas;

b) capacitar e formar atores envolvidos de modo direto ou indireto com o enfrentamento ao tráfico

de pessoas na perspectiva dos direitos humanos[33];

c) mobilizar e sensibilizar grupos específicos e comunidades em geral sobre o tema do tráfico de
pessoas;

d) diminuir a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas de grupos sociais específicos;

e) articular, estruturar e consolidar, a partir dos serviços sociais existentes, um sistema nacional de
referência e atendimento às vítimas do tráfico;
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f) aperfeiçoar a legislação brasileira relativa ao enfrentamento ao tráfico de pessoas e crimes
correlatos;

g) ampliar e aperfeiçoar o conhecimento sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas nas
instâncias e órgãos envolvidos na repressão ao crime e responsabilização dos autores;

h) fomentar a cooperação entre órgãos federais, estaduais e municipais envolvidos no
enfrentamento ao tráfico de pessoas para atuação articulada na repressão do tráfico de pessoas e
responsabilização de seus autores;

i) criar e aprimorar instrumentos para o enfrentamento ao tráfico de pessoas;

j) estruturar órgãos responsáveis pela repressão ao tráfico de pessoas e responsabilização de seus
autores;

k) fomentar a cooperação internacional para repressão ao tráfico de pessoas.

Com relação à prioridade “a”, algumas ações foram desenvolvidas como por exemplo: as
publicações “I Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará”,
“O Tráfico de Seres Humanos no estado do Rio Grande do Sul”, “Indícios de Tráfico de Pessoas no
Universo de Deportados(as) e Não-Admitidos(as) que regressaram via aeroporto de Guarulhos”, “Pesquisa
Trinacional sobre Tráfico de Mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname”, “Política
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, “Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas”, “Versão Trilíngue da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (português,
inglês e espanhol); pesquisa baseada em experiências de atendimento a vítimas do tráfico de pessoas no
Estado brasileiro, recebidas no Posto de Atendimento Humanizado aos Migrantes do Aeroporto
Internacional de São Paulo; pesquisa Global sobre Tráfico de Pessoas – Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crimes - UNODC, em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça; Políticas Migratórias
e Tráfico de Pessoas no Brasil: estudo de uma ferramenta, em parceria com a Universidade de Brasília -
UnB e UNODC.

Com relação à prioridade “b” algumas ações foram realizadas: Seminário Nacional; curso para
600 (seiscentos) profissionais, em parceria com a UnB; Seminário Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas: Rede de Atendimento e Acolhimento, em parceria com a Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil - CNBB; I Seminário Internacional sobre Migração Irregular e Tráfico de Pessoas,voltado para
agentes públicos, profissionais de carreiras jurídicas e da sociedade civil; Seminário Internacional sobre
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em parceria com os Estados Partes e associados do Mercado Comum
do Cone Sul – MERCOSUL; Oficina sobre Serviços de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (julho/agosto
de 2009); curso “Tráfico de Seres Humanos”, na modalidade ensino à distância – EAD, oferecido pelo
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça -SENASP/MJ.

Com relação à prioridade “c”, a Secretaria Nacional de Justiça lançou em 2006 a Campanha de
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Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio da qual houve distribuição de material junto aos
passaportes emitidos pelo Departamento de Polícia Federal, bem como de porta-preservativos durante a
época do carnaval.

Dessa maneira, por meio do PNETP o Estado brasileiro reconhece a existência do tráfico de seres
humanos em seu território, crime de natureza complexa e que necessita ser enfrentado com a participação
da sociedade em geral, em especial da justiça, segurança pública, com parceria da saúde, relações
exteriores, educação, assistência social,promoção da igualdade racial, trabalho, emprego, desenvolvimento
agrário, direitos humanos, promoção e proteção aos direitos das mulheres, cultura e turismo.

6 Considerações finais

A Política Nacional e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas constituem
instrumentos importantes e que consideram o princípio da dignidade humana – fundamento do Estado
Democrático de Direito brasileiro, bem como o respeito aos direitos humanos.

A prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como a assistência às vítimas são prioridades
do Governo brasileiro. Contudo, nota-se que a efetivação dos dois instrumentos é um dos desafios do
Estado brasileiro, pois para ter princípios e diretrizes materializados, necessita de um grande esforço
interinstitucional.

Percebe-se que, na maioria dos casos, o crime de tráfico de pessoas é considerado como questão
de polícia ou justiça, sem atentar para as suas reais causas, como a pobreza, a miséria, a ausência de uma
vida digna e etc.

A tendência é que através da capacitação de profissionais de diversas áreas de conhecimento que
atuam na questão social relativa ao tráfico de pessoas, por meio de cursos e seminários, haja uma nova
forma de trabalhar no atendimento às pessoas envolvidas nos casos, que não são poucos.

As mulheres e meninas são as vítimas potenciais desse tipo de crime. Portanto é necessário que os
profissionais responsáveis por efetivar os instrumentos de direitos humanos das mulheres, considerem a
longa história de exclusão e de dominação das mulheres que, conquistaram alguns direitos, mesmo
tardiamente.

Por fim, espera-se que as iniciativas adotadas pelo Governo brasileiro consolidem a democracia e
o respeito aos direitos humanos.
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[14] A 39ª Sessão do Comitê da CEDAW ocorreu em Nova Iorque, entre 23 de julho e 10 de agosto de 2007.
[15] Art. 18, §1°. Os Estados Membros comprometem-se a submeter ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para exame do
Comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para tornarem efetivas as
disposições desta Convenção e dos progressos alcançados a respeito: a) No prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da
Convenção para o Estado interessado. b) Posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o Comitê vier a solicitar (...).
[16] No próximo relatório, o Brasil deveria especificar sexo, idade, raça e etnia; descrição de programas e políticas adotados;
inclusão de informações sobre a concretização das declarações, programas e plataformas de ação adotadas pelas Conferências da
ONU. Trata-se da 21ª e 22ª Sessões especiais da Assembléia Geral. A primeira, para revisão e avaliação global da efetivação do
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. A segunda, sobre Crianças. Além delas, a
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância;, bem como a II Assembléia Mundial sobre
o Envelhecimento.
[17] “O Comitê requer que estes comentários conclusivos sejam amplamente disseminados no Brasil, de forma a fazer com que a
população do Brasil, em particular os funcionários do governo, juízes(as) e políticos(as),estejam conscientes dos passos que devem
ser tomados para garantir a igualdade de jure e de facto das mulheres e os demais passos necessários nesse sentido. Requer, também
que o Estado Parte continue a disseminar amplamente, em particular para as organizações de mulheres e de direitos humanos, a
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, seu Protocolo Facultativo, as recomendações
gerais do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres e a Declaração e Plataforma de Ação de Beijing, bem
como os resultados da vigésima terceira sessão especial da Assembléia Geral, intitulada ‘Mulheres 2000: Igualdade de gênero,
desenvolvimento e paz para o século vinte e um’ ”.
[18] “De forma a fazer com que a população do Brasil, em particular os funcionários do governo, juízes(as), políticos(as), estejam
conscientes dos passos que devem ser tomados para garantir a igualdade de jure e de facto das mulheres”. (UNIFEM, 2003, on line)
[19] BRASIL. Participação do Brasil na 29ª Sessão do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher.
[20] Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. 5. ed. Rio de Janeiro/São
Paulo, 2001.
[21] O Comitê foi criado por meio da Resolução n. 53/111 da Assembléia Geral da ONU, em 9 de dezembro de 1998.
[22] Cf. artigo 3°, “d” do Protocolo de Palermo, a terminologia “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.
[23] Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime organizado Transnacional Relativo à Prevenção,
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças foi adotado pela ONU, por meio da Resolução n.
55/25, em 15 de novembro de 2000 em Palermo, Itália e ratificado pelo Estado brasileiro em 29 de janeiro de 2004. Foi aprovado
pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo n. 231, de 29 de maio de 2003 e promulgado por meio do Decreto
Presidencial n. 5017, de 12 de março de 2004.
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[24] Cf. CASTILHO, Ela Wiecko. Da Convenção de Genebra ao Protocolo de Palermo. p.14.
[25] Cf. CUNHA, Danilo Fontenelle Sampaio. Tráfico internacional de mulheres.
[26] PESTRAF: Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de exploração sexual comercial no Brasil.
Leal, Maria Lúcia (coord), 2001.
[27] BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Plano Plurianual 2004-2007: Mensagem Presidencial. Brasília:
MP, 2003. p. 90-92. Disponível em:
<http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/arquivo/02.%20PPA/02.2.%202004-
2007/02.2.1.%202004/02.2.1.1.%20Elabora%C3%A7%C3%A3o/02.2.1.1.1.%20Projeto%20de%20Lei/410-PPA%20-
%20mensagem%20presidencial.pdf>
[28] Aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e institui Grupo de Trabalho Interministerial com o
objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP).
[29] Cf. TUMA JÚNIOR, Romeu. A Política Nacional e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. p. 276.
[30] O texto original da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas não sofreu mudanças, mesmo não tenha ocorrido
discussão com a sociedade civil.
[31] Sugestão de Emenda ao projeto de Lei Orçamentária Anual – 2007, feita pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria –
CFEMEA. Disponível em: <http://www.cfemea.org.br/pdf/11emendascfemeaPLOA2007.pdf>.
[32] BRASIL. Ministério da Justiça. Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 2007, p. 5.
[33] Em 23 de abril de 2010, foi enviada à Escola Superior da Defensoria Pública da União, proposta do curso que deve capacitar
defensores públicos em âmbito nacional na área de atendimento às vítimas do tráfico de seres humanos.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O VALOR SOCIAL DO TRABALHO: HISTÓRIA E
SITUAÇÃO ATUAL

LA DIGNIDAD HUMANA Y EL VALOR SOCIAL DEL TRABAJO: HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL

Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis
Simone Nunes Freitas Araújo

RESUMO
O presente artigo traz um estudo dos direitos humanos e o valor social do trabalho narrando e
analisando seus fundamentos legais, direitos constitucionais, e sua efetividade. Afirma que para
realizar em sua plenitude este direito é necessário concessões de todos os indivíduos, entretanto
o direito dos homens se modificou e continua a se modificar com as mudanças das condições
históricas, ou seja, encontra-se em jogo as preferências pessoais, as opções políticas, das
classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações
técnicas. Todavia o trabalho é referencial para o alcance de bem-estar e da justiça social,
consequentemente o caminho pelo qual se dá dignidade ao homem assegurado na Constituição
Federal em seu artigo 1º, III.
PALAVRAS-CHAVES: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; DIRETOS HUMANOS; VALOR SOCIAL
DO TRABALHO.

RESUMEN
Este artículo presenta un estudio de los derechos humanos y el valor social del trabajo narrar y
analizar sus fundamentos de Derecho, los derechos constitucionales, y su eficacia. Los Estados
que para lograr este derecho en su plenitud se requiere concesiones de todas las personas, sin
embargo el derecho del hombre ha cambiado y continúa cambiando con el cambio de las
condiciones históricas, es decir, que está en juego las preferencias personales, las opciones clase
política en el poder, los recursos disponibles para su aplicación, las técnicas de procesamiento.
Sin embargo, el trabajo es un punto de referencia para el ámbito del bienestar y la justicia
social, de ahí la forma en que la dignidad del hombre garantizados por la Constitución de arte.
1, III.
PALAVRAS-CLAVE: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA; HUMANO DIRECTO; VALOR DEL
TRABAJO SOCIAL.

Introdução

 

Ao percorrer pela historia encontra-se um período de mão de obra escrava onde se negava qualquer valorização e dignidade

á atividade que se reportasse ao trabalho – o escravo – era considerado uma coisa, “res”.

Após séculos de luta afirma-se o homem como um fim em si mesmo e não mais como meio a serviço do capital,

atualmente reconhecido como principal meio de integração social e de realização pessoal do individuo representando uma conquista

intangível de gerações. 

Um marco inicial da construção social e jurídica dos direitos humanos é a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, proclamada em dezembro de 1948. Para realizar em sua plenitude este direito é
necessário concessões de todos os indivíduos, assim Sergio Resende de Barros vem relatar:

 
Direitos humanos são poderes – deveres. Constituem direitos que ao mesmo tempo são deveres dos
indivíduos humanos entre si mesmos – de todos para com cada um e de cada um para com todos – nos
aspectos objetivos e subjetivos necessários a manter a humanidade pela manutenção da comunidade
humana fundamental (BARROS, 2003, p.01).
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Os anos 80 ficam marcados por um processo de redemocratização, de movimentos sociais, e
conquistas, como o fim da ditadura e o surgimento de uma nova Constituição, tendo como um dos seus
princípios fundamentais o valor social do trabalho e da livre iniciativa, elencado no art. 1°, IV, da
Constituição da República (LENZA, 2008).

Há também de ser destacado na Constituição Federal de 1988, tida como Constituição Cidadã os
artigos 170 e o 193 que nos trazem a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho, e a ordem
social como base o primado do trabalho.

No entanto ao tratar da ordem econômica, deve se analisar a natureza capitalista do mercado, a
ineficiência econômica na geração de riquezas pelos Estados mais pobres, subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, afetando diretamente o crescimento no nível de desemprego, a competição se torna cada
vez mais eficaz, porquanto, ao adotarem a iniciativa de introdução de medidas com vistas a alcançarem o
ritmo de crescimento dos países ricos, ignoram a ausência de políticas públicas efetivas direcionadas para
a educação, a formação profissional, a saúde, a habitação e a segurança.

Para Mauricio Godinho, “Direito do trabalho é produto do capitalismo, atado à evolução histórica
desse sistema, retificando-lhe distorções econômico-sociais e civilizando a importante relação de poder
que sua dinâmica cria no âmbito da sociedade civil, em especial no estabelecimento e na empresa”
(DELGADO, 2009, p.78).

 
Em essência o capitalismo é um sistema de mercantilização universal e de produção de
mais-valia. Ele mercantiliza as relações, as pessoas e as coisas. Ao mesmo tempo, pois,
mercantiliza a força de trabalho, a energia humana que produz valor. Por isso mesmo,
transforma as próprias pessoas em mercadorias, tornando-as adjetivas de sua forca de
trabalho (MARX, 1988, p.8).

 
No início dos anos 90 o Brasil passa por um processo de liberalização comercial, que objetivou

reduzir o protecionismo estatal em relação a vários setores de nossa economia. Uma das consequências
desta nova política foi o aumento da entrada de empresas e mercadorias estrangeiras no país, acirrando a
competição entre as empresas locais. Marcados pelos direitos humanos da terceira geração, e por profundas
mudanças, como o advento da globalização, do desenvolvimento tecnológico e cientifico (SINGER, 2006).

E atualmente o fenômeno conhecido como globalização ou mundialização vem se manifestando em
várias frentes diversificando os meios de produção atingindo aspectos ligados não só a economia, mas
também aos meios sociais, jurídico e, sobretudo, as relações jurídico-laborais e, por conseguinte, o Direito
do Trabalho, área intimamente ligada ao próprio curso da economia.

Paradoxalmente, a ascensão da sociedade global faz crescer a pressão pelo aumento da
produtividade, intensificou e transformou as relações transnacionais exigindo, por conseguinte, mudanças e
um novo comportamento das empresas e dos indivíduos de diferentes sociedades, apresentando impactos
positivos e negativos produzindo resultados desiguais entre os países (SINGER, 2006).

É nesse contexto que se dá a forma exagerada de exploração da força de trabalho, tal qual ocorreu
nos primórdios da Revolução Industrial, com o aumento da exploração da mais-valia no processo de
produção, que desencadeou, por exemplo, um elevado número de acidentes de trabalho.

Profundas alterações são identificadas e sentidas no nível e no perfil dos empregos, por
consequente na economia, em razão da introdução de novas tecnologias. A partir de então, proliferaram os
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trabalhos precarizados, a exemplo das falsas cooperativas, terceirizações fraudulentas, trabalho voluntário,
subcontratados etc., formas que fragilizam ainda mais os direitos do trabalho, senão esquadrinham a sua
destruição (SANTOS, 2008).

Observando, com isso a falta de aplicação dos princípios fundamentais do trabalhador na atualidade
visto o trabalho como um direito fundamental, promovendo a dignidade da pessoa humana no âmbito de
uma relação trabalhista.

Em suma, a dignidade que alcança um amplo leque de direitos dentre os quais decorre o respeito à
integridade física e psíquica, pode ser ameaçada na composição entre o desenvolvimento tecnológico,
globalização e poder econômico. 

Bobbio vem dizer que “problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto
o de justificá-lo, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”
(BOBBIO,1992, p.24).

 

1.A dignidade da Pessoa Humana

1.1 A construção dos direitos humanos

 

A idéia de que os indivíduos e grupos humanos podem ser reduzidos a um conceito ou categoria geral, que a todos

engloba, é de elaboração recente na História, convicção de que todo o ser humano tem direito a ser igualmente respeitados, pelo

simples fato de sua humanidade, nasce vinculada a uma instituição social de capital importância: a lei escrita como regra geral e

uniforme, igualmente aplicável a todos os indivíduos que vivem numa sociedade organizada (COMPARATO, 2008).

Para Norberto Bobbio, o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: num
primeiro momento afirmaram-se os direitos de liberdade; num segundo momento, foram propugnados os
políticos; finalmente, foram proclamados os direitos sociais, pode se dizer, de novos valores, como o bem
estar e da igualdade não apenas formal, liberdade através ou por meio do Estado (BOBBIO,1992) .

“É inconteste que a primeira realização concreta dos direitos humanos vem bem depois da Idade
Antiga. Busca encontrá-la, ainda que de modo incipiente, no período critico da transição para a Idade
Moderna, que foi chamada Baixa Idade Media, nas comunas e burgos livres da Europa Ocidental”
(BICUDO, 1997, p.30).   

 
O direito comunal europeu, fundado na liberdade e na igualdade, opunha-se
radicalmente à compartimentalização social e às servidões feudais. O absolutismo real
passou a ser contestado, na reação dos barões ingleses que no século XIII impuseram a
João Sem Terra o reconhecimento de direitos fundamentais inscritos na chamada Magna
Carta e que se aperfeiçoaram nos bills que se lhe seguiram. Pela primeira vez, o próprio
rei estava sujeito à lei (BICUDO, 1997 p.30).

 

Mas, sem duvida alguma, os direitos humanos com sua feição contemporânea, afloram a partir da Reforma Religiosa

(1500-1600).

Houve outros documentos de defesa dos direitos, como a Petition of Right, o "Habeas corpus" Act,
culminando com o Bill of Rights de fevereiro de 1689, editado no processo da Gloriosa Revolução, como
os ingleses denominam o conjunto de atos político-jurídicos que os libertou da monarquia absoluta,
instaurando a monarquia limitada por uma natural separação de poderes entre as casas parlamentares, o rei
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e os juízes. Essa separação decorreu da própria evolução institucional, sem revolução sangrenta, como na
França. Daí, entre outros, o motivo por que os ingleses qualificam de "gloriosa" a sua revolução contra o
absolutismo (AMARAL, 2007).

A mais famosa declaração de direitos foi editada em 26 de agosto de 1789, na França. Mesmo que
não tenha sido a primeira, acabou servindo de modelo a outras que se seguiram. Foi denominada
Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Hoje, para frisar a igualdade dos sexos perante o direito,
tende-se a falar direitos humanos em vez de direitos do homem e do cidadão. Todas as constituições
brasileiras falavam em direitos e garantias individuais do homem. Somente a atual fala em direitos
fundamentais da pessoa humana (BARROS, 2003).

No inicio do século XX veio a plena afirmação de novos direitos humanos, com a Constituição
Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 advindo a segunda geração de direitos. Comparato
relata que:

 
[...] o reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal beneficio que
a humanidade recolheu do movimento socialista, iniciando na primeira metade do século XIX. Observa
também que os direitos humanos de proteção do trabalhador são, portanto, fundamentalmente
anticapitalista, e, por isso mesmo, só puderam prosperar a partir do momento histórico em que os
donos do capital foram obrigados a se compor com os trabalhadores. Não é de admirar, assim, que a
transformação radical das condições de produção no final do século XX, tornando cada vez mais
dispensável a contribuição da forca de trabalho e privilegiando o lucro especulativo, tenha enfraquecido
gravemente o respeito a esses direitos em quase todo o mundo. (2008, p.54 e 55).

 
Prossegue o autor, 1919, surge a Organização Internacional do Trabalho que veio a regular em

suas Convenções o trabalho assalariado, entre os diferentes Estados- Nações. Em 1948, a Assembléia
Geral das Nações Unidas aprova a Declaração Universal, assinalando a internacionalização dos Direitos
Humanos, bem como a afirmação de suas novas espécies como direitos dos povos e da humanidade
(COMPARATO, 2008, p. 56)
 
1.2 A dignidade do Trabalhador

 
 O trabalho é visto como um direito fundamental, promovendo a dignidade da pessoa humana no

âmbito de uma relação trabalhista. A dignidade humana, por sua vez, possui caráter universal, pois se trata
de atributo inerente ao indivíduo. Nas palavras de Sarlet:
 

Uma qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, sendo irrenunciável e
inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode
ser destacado (SARLET, 2006, p.118).

 
Fabiane Lopes Bueno Netto Bessa ensina que no pensamento clássico a dignidade dignitas:

[...] designa o grau de reconhecimento de um individuo perante a comunidade, outrossim, a concepção
cristã que associa o homem à imagem e semelhança de Deus, impondo um valor intrínseco e a condição
de liberdade e responsabilidade pelos próprios atos que o distingue das demais criaturas (BESSA,2006,
p. 46).

 
Para Comparato, a dignidade não consiste apenas no fato de ser ela, diferentemente das coisas, um

ser considerado e tratado, em si mesmo, como um fim em si e nunca como um meio para a consecução de
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determinado resultado. Ela resulta também do fato de que, por sua vontade racional, só a pessoa vive em
condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita
(COMPARATO, 2008, p.22).

Ao relatar a preservação da dignidade humana na relação contratual de trabalho, remete assegurar a
todos de qualquer tratamento desumano ou degradante, respeito a sua intimidade e vida privada. Com base
nesta concepção de dignidade, e não oposta a idéia de honra, compreende-se ilícita a revista de bolsas e
pertences do empregado no ambiente de trabalho, não traz prejuízo material, mas ofende a dignidade-
honra.

O trabalho é de vital importância para o ser humano, indo muito além das necessidades do capital,
envolve as necessidades humanas individuais. E o trabalhador reduzido a condição de escravidão nega
reconhecimento dos direitos humanos.  As relações de trabalho devem ser vistas no seu valor coletivo,
social, moral, ético, e econômico.

Quando se começou a falar em direitos humanos no Brasil, na década de sessenta, havia muito
preconceito em relação ao assunto, pois o país estava sob ditadura militar, que perdurou por mais de 20
anos com início em 1964, como fruto de artimanha política, com apoio internacional, considerado uma
fase de retrocesso dos direitos trabalhistas já conquistados, anos de grandes barbáries (BICUDO, 1997).

Na segunda metade dos anos 70 em especial, veio no bojo dos novos movimentos sociais a luta
pelos direitos humanos que se efetivaram ainda no período repressivo.

Com o retorno a democracia e a constituição federal de 1988 em seu artigo primeiro  traz dentre
alguns de seus princípios fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e no seu capitulo cinco o direito a vida e a igualdade.

Lembrando que “no Brasil, mais de meio século após o país ter assinado a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, ainda se pratica tortura, escravidão e violência policial no campo e na cidade,
contra jovens e velhos, brancos, índios e negros” (Brandão, 2002,p.33). Senão Vejamos:

A impressão que se tem é a de que se está entrando no túnel do tempo e retornando alguns séculos no
calendário gregoriano. Aos olhos dos mais desavisados, pode parecer estranho e até mesmo irreal, que
ainda hoje existam pessoas sendo submetidas à escravidão em nosso país. Mas infelizmente essa
gravíssima violação aos direitos humanos é uma dura realidade no Brasil do século XXI. Milhares de
pessoas ainda são submetidas a trabalho forçado e a condições degradantes no campo e na cidade.
Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 2005, estimava em 25 mil o número de
trabalhadores mantidos em condições análogas a de escravos no país. Destes, 80% atuavam na
agricultura e 17%, na pecuária (RODRIGUES, 2010).

 
2. Direitos humanos e neoliberalismo

 
Os anos 80 foi um período marcante para a história do século XX segundo o ponto de vista dos

acontecimentos políticos e sociais: é eventualmente considerada como o fim da idade industrial e início da
idade da informação, sendo chamada por muitos como a década perdida para a América Latina (FAUSTO,
2001).

Observar-se-á que o Brasil no final da decada de 70 início dos anos 80 passa por um momento de
redemocratização, caracterizado por diversos movimentos sociais, como as Diretas Já, dando ensejo ao fim
da ditadura militar, que perdurou por mais de vinte anos com apoio internacional (NADAI & NEVES, 1997).

Nesse período, a mudança de um Estado intervencionista, autoritario, para um neoliberalismo
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consagrado nos Estados Unidos, marcado dentre outros fatores pela crise do petróleo em 1973,  resgata-se
o pensamento liberal.

Em 1982 o neoliberalismo inglês teve, entretanto, que se defrontar com movimentos de oposicao,
como as greves dos mineiros e especialmente a historia greve de 1984-5, voltada contra a politica de
fechamento de minanas, que durou quase um ano, apesar de seu enorme significado social, poíitico,
ideológico e simbólico, tinha um desfecho desfavoravel para os trabalhadores. Mais de 220 mil postos de
trbalho nas minas foram eliminados pela politica thatcherista desde 1979 (ANTUNES,2001, p.70).

 
Neoliberalismo, em sentido amplo, é a retomada  dos valores e ideais do liberalismo politico e
economico que nasceu do pensamento iluminista e dos avancos da economia decorrentes da revolucao
industrial do seculo XVIII, com a adequacao necessaria à realidade politica, social e economica de
cada nação em que se manifesta. Em sentido mais restrito designa, nas democracias capitalistas
comtemporaneas, as posições pragmaticas e ideologicamente pouco definidas dos defensores da politica
do “estado minimo”, que deve interferir o menos possivel na liberdade individual e nas atividades
economicas da iniciativa privada e, ao mesmo tempo manter, ampliar e tornar mais racional e eficiente
o estado de bem-estar social (BARSA, 2004, p.285).

 
Paralelamente, a transição democrática no Brasil processa-se imersa em graves contradições, que

exacerbam os próprios riscos dessa transição, conforme Maurício Godinho Delgado, “essa exacerbação de
contradições nos processos sociais, econômicos e culturais tem sido, como se sabe, uma característica dos
países dependentes da America Latina”(2009,p.107).

 Visto nos anos 80 no Brasil uma grande inflação, uma econonia em crise reforçando a
concentração da renda e a instabilidade social e política , e no final desta década um novo triunfo do
conservadorismo, e elaboração de uma nova constituição.

 
A instabilidade econômica, por seu turno, revelou-se principalmente pelo acirramento dos impasses
não resolvidos, dentre os quais podem-se citar: o desemprego e as diferentes formas de subemprego;
deterioração do salário que não conseguiram acompanhar o aumento do custo de vida; atendimento
precário às necessidades de saúde, previdência social, habitação e educação. (NADAI & NEVES,
1997, p. 401).
 

Nesse período, a produção nacional que substituía as importações, com ou sem a participação dos
grandes conglomerados capitalistas esgotou-se rapidamente. Outro fator da crise foi a queda da
produtividade brasileira, segundo a FIESP ( Federação das Industrias do Estado de são Paulo), de 1986 a
1990, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho – produção por horas trabalhadas – foi
decrescente, uma situação oposta à dinâmica internacional capitalista. (DORIGO & VICENTINO, 1997).

 
3. Avanços democráticos da Constituição Federal de 1988

“Sendo democratica e liberal, a Constituição de 1988, que sofreu forte influência da Constituição
portuguesa de 1976, foi a que apresentou maior legitimidade popular”( LENZA, 2010, p. 119).

Veio mudar a estrutura da constituição anterior, a de 1967 que dava muitos poderes ao Presidente
e restringia direitos e garantias dos cidadaos brasileiros, ampliando os direitos e garantias individuais e
coletivos. Nos principios fundamentais, refere-se a valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a uma
sociedade livre justa e solidaria, reiterando a noção de solucao pacifica  conflitos (LENZA, 2010).

Igualizou direitos entre empregados urbanos e rurais (art. 7, caput, CF/88), estabelecendo a
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mesma conduta aos trabalhadores avulsos (art. 7, XXXIV).
Nos termos do art. 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo, o

bem estar e a justiça social, estabelecendo harmonia com a ordem econômica, que se funda, também, nos
termos do art. 170, caput, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A ordem econômica tem
por objetivo, em igual medida, assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.

No art. 170 encontra-se estabelecido um conjunto de princípios constitucionais de como a ordem
econômica deve se pautar: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem como fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: VII- redução das desigualdades regionais e sociais; VIII- busca do
pleno emprego”.

A justiça social é o instrumento para a solução da questão social. E só o trabalho pode fornecer
condições para o alcance de tais objetivos, de modo a efetivar a dignidade da pessoa humana, com a
erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais. Não a bem-estar
social sem justiça social, nem justiça social sem bem-estar. (CHIMENTI-et al., 2009, p.517).
 

O Estado deverá obedecer aos princípios e diretrizes econômicas e sociais traçados pelo poder
constituinte originário, a fim de alcançar os verdadeiros anseios sociais, o desejo do povo a quem o Estado
Serve.

De acordo com o art. 3º, III, é objetivo fundamental da Republica Federativa do Brasil, erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, no seu art. 6ª enuncia os direitos
sociais, mostrando a maior amplitude que os caracteriza diante dos direitos trabalhistas, ao declarar que o
são “a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Entretanto como descreve
Nascimento:

 
O Brasil é visto, pela comunidade internacional, como o país campeão em trabalho
escravo, embora não o seja, o que, evidentemente, é prejudicial à nossa imagem e nos
impõe restrições éticas e econômicas em nossa vida negocial internacional, mas o que
cabe ver é se, embora louváveis os oportunos esforços no sentido de combater situações
de graves irregularidades trabalhistas, a natureza destas, por piores que sejam, coincidem
com os padrões legais e internacionais configurando trabalho escravo.  (2010, p. 747).

 

4. Mudanças econômicas e sociais com abertura de mercado

A década de 90 começou com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, sendo esses
seguidos pelo advento da democracia, globalização e capitalismo global. Fatos também marcantes para a
década foram a Guerra do Golfo e a popularização do computador pessoal e a Internet (SINGER, 2006).

No Brasil no inicio dos anos 90 passa por um processo de liberalização comercial, que objetivou
reduzir o protecionismo estatal em relação a vários setores da nossa economia, estimulada pela dinâmica
capitalista que exigia crescente ampliação de mercados, tambem marcado o começo deste ano com grande
inseguranca, instabilidades, com o confisco de poupancas do Presidente Fernando Collor, na segunda
metade da decada de 90 foi caracterizado por privatizar grandes empresas estatais, no governo do
Fernando Henrique Cardoso (FAUSTO, 2001).

Com a abertura de mercado ha uma transformação nas estruturas produtivas, nas formas de
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organização e gestão e nas relações de trabalho, difundindo uma nova ideologia, propondo um novo
direito.

Novas formas de trabalhar são exercidas por profissionais que atuam no mercado de trabalho local, nacional ou no

exterior, a nova sociedade busca com toda a força a prosperidade, por conseqüência emergem formas de trabalhar menos segura –

quando comparadas com a segurança da situação do emprego. Por isso, prosperidade é geralmente acompanhada de frustrações

pessoais e fragilização do tecido social.

 Ocorrendo no mundo do trabalho, a perceptível exclusão dos ‘idosos’, com idade próxima dos quarenta anos, que uma

vez desempregados não conseguem reingressar no mercado, estes são substituídos por terceirizados e jovens com salários mais

baixos. O mercado passa a exigir trabalhadores mais bem qualificados (para obter maiores produtividades com tecnologias mais

avançadas) e que, principalmente, representem custos menores às empresas (ANTUNES, 2001).

O novo contexto de produção do sistema capitalista, da competitividade internacional e
necessidade de redução de custos e otimização da conjunção dos fatores produtivos, resultou verdadeira
necessidade de reformulação dos impactos da subordinação sobre o trabalho. 

As empresas com isso procuram se livrar dos empregados fixos e partir para a subcontratação e
terceirização, que implicam menos responsabilidades diretas, passando o empregado a subordinar-se tanto
ao empregador direto (a empresa terceirizadora) como ao tomador de serviços.

Para Márcio Túlio Viana, tal como nos tempos de Ford, as peças do jogo se encaixam. Nada é casual,
isolado; tudo se explica e se combina. Mas tudo também se move, se reparte e se altera. É assim, por
exemplo, que:
1. Ao terceirizar, a empresa, de certo modo, se fragmenta – repetindo o que ocorre com os produtos
(cada vez mais heterogêneos), as maquinas (sempre mais flexíveis), o trabalho (imitando as maquinas)
e a classe trabalhadora.
2. Seja apenas terceirizando, seja também se automatizando, a empresa se liberta de boa parte da mão-
de-obra, gera (com isso) desemprego e subemprego, e conquista (também com isso) mais poder, não só
para contratar como para dirigir e para negociar, mesmo em nível coletivo (VIANA, 2004, P.165)
 

Vêm crescendo o número de doutrinadores do direito que reconhecem as mudanças do mundo do
emprego, mas ainda encontram dificuldades para compatibilizar a necessidade de proteger com a
necessidade de flexibilizar, justificativas tentam ser encontradas para explicar o atual cenário econômico,
mudanças precisam ser feitas.

A flexibilização se traduz pelo uso de instrumentos jurídicos capazes de permitir o ajustamento da
produção e do emprego às flutuações econômicas, às inovações tecnológicas e a outros elementos que
requerem rápida adequação (MARTINS, 2008). É, em suma, o resultado de um direito do trabalho em
crise.

No Brasil, a flexibilização se apresenta vestígios no Brasil em interpretações e inovações de
textos legais e constitucionais. Exemplo destes vestígios é a implantação do banco de horas e a
interpretação que visa estender a possibilidade de negociação coletiva in pejus para fora das hipóteses
previstas pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º, incisos VI, XIII, XIV, dentre outras
inovações.

Deve-se evitar que por trás da novação se esconda uma renuncia, como a que poderia configurar-se,
por exemplo, no caso de um contrato de duração indeterminada fosse substituído por um contrato de
duração determinada, com o que se estaria renunciando ao benefício da estabilidade. (RODRIGEZ,
2000, p. 205).

A CLT vem dispor sobre a instituição sindical e esclarece em seu artigo 511:
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É lícita à associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou
profissionais de todos os que, como empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos, ou
profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividade ou
profissões similares ou conexas.
 

Obeserva-se também que muitas das novas formas de trabalhar eram inexistentes há 50 anos – os
autônomos, os prestadores de serviços na condição de pessoas jurídicas (PJs), os associados de uma
cooperativa de trabalho, os que executam projetos, os que trabalham a distancia (tele trabalhadores) e
tantas outras (MARTINS, 2008).

O novo preceito dispõe que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não
existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços
daquela.

“O trabalhador autônomo concretiza-se sob roupagem bastante diversificada no cenário
socioeconômico contemporâneo, afastam-se da figura técnico-juridica da relação de emprego
essencialmente pela falta fático-juridico da subordinação” (DELGADO, 2009, p.325).

O obreiro chamado “ avulso correspondente à modalidade de trabalhador eventual, que oferta sua
força de trabalho, por curtos períodos de tempo, a distintos tomadores, sem se fixar especificamente a
qualquer deles” (DELGADO, 2009, p.325).

O sistema de organização mundial deve ser reformado, deve ser pensando em uma organização
forte e eficaz que venha de encontro às novas formas de trabalhar. Criar novos sistemas que possam
prover a necessária proteção social aos que trabalham fora da relação de tradicional subordinação que
caracteriza a situação de emprego.
 

5. Valor do trabalho entre a dignidade e a globalização do século XXI
 
Consoante ao já exposto neste artigo, com o sistema capitalista democrático atual o fenômeno

conhecido como globalização ou mundialização vem se manifestando em várias frentes diversificando os
meios de produção atingindo aspectos ligados não só a economia, mas aos meios políticos, social, jurídico
e, sobretudo, as relações jurídico-laboral e, por conseguinte, o Direito do Trabalho, área intimamente
ligada ao próprio curso da economia (ARNAUD, 1999).

Alem de concorrer para uma presente homogeneização cultural, e evolução a popularização das
tecnologias de informação que são fundamentais para agilizar o comércio, o fluxo de investimentos e a
atuação das transnacionais permiti no nosso dia-dia uma integração sem precedentes de pontos distantes do
planeta.

É um processo de profunda renovação tecnologia, capitaneado pela microeletrônica, robotização e
microinformática, que levou a uma terceirização globalizada (repasse de serviços com menor valor
agregado a profissionais de países onde os salários do mercado local são mais baixos e podem ser
prestados nesses países através da internet); transformações no papel dos estados; a disseminação do
individualismo como valor nas sociedades contemporâneas ( SANTOS, 2008, p.37).

 
A dinâmica globalizante da economia, com progressiva instalação das maiores
transnacionais do planeta (das 500 maiores do mundo, 382 tinham atuação no Brasil em
1996), foi acompanhada também pela aceleração das fusões e aquisições.
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Nesse processo, o capital estrangeiro comprou mais de 50% das companhias brasileiras
negociadas naquele ano (369), com crescimento de 14% em relação a 1994,
confirmando a aceleração da desnacionalização econômica. (DORIGO & VICENTINO,
1997, p.460 e 461).
 

Paradoxalmente, a ascensão da sociedade global faz crescer a pressão pelo aumento da
produtividade, afetando diretamente o meio ambiente de trabalho digno e saudável, direito garantido
constitucionalmente como fundamental, porquanto constitui condição essencial para alcance e promoção de
vida digna à pessoa humana do trabalhador.

As revoluções mecânicas, biológica e química na agricultura deixaram milhões de
trabalhadores sem serviço, ao mesmo tempo em que a produtividade agrícola aumentou,
registrando números surpreendentes com menos pessoal. No setor bancário, um caixa
eletrônico realiza 2000 operações, enquanto um caixa humano, no mesmo tempo, faz
200 transações por dia. (NASCIMENTO, 2009, p. 40).

 

O Estado Nacional, dessa forma, se mantém como palco de disputas e de conflitos com relação aos interesses e

representações de diferentes grupos sociais, sendo um ator primordial na configuração da inserção internacional e do padrão de

crescimento econômico implementado, bem como dos resultados sociais e da distribuição de renda.

Uma reportagem que trata da triste realidade de homens e mulheres da lavoura de cana demonstra
como os trabalhadores no corte de cana são submetidos ao trabalho precário: “Maria dos Santos, que corta
nove toneladas para levar para casa R$ 512,00 no final do mês. Quando soube que terá que trabalhar três
vezes mais para ter o mesmo rendimento, não se conteve: “Vamos morrer! Desesperou-se”[1]

 Ainda relata que: “Hábeis em implementar modernizações tecnológicas, os usineiros não
demonstram intenção de alterar as arcaicas relações de trabalho que predominam no setor
sucroalcooleiro.” “Só 20% dos trabalhadores ligados ao setor sucroalcooleiro no Brasil têm conquistas
preservadas, o resto são escravos”, garante Miguel, o sindicalista. “Não é difícil constatar a miséria e a
exploração a que essas pessoas estão submetidas. “O Ministério do Trabalho é que dá as costas para o
problema”, indigna-se Miguel”.

 A pergunta é será que a humanidade evoluiu? Ao se falar em dignidade da pessoa humana deve se
pensar em liberdade, igualdade e fraternidade. O trabalho é de vital importância para o ser humano, vai
muito além das necessidades das necessidades do capital, pois envolve também as necessidades humanas
individuais.

Thiago Chohfi e Maristela P. Mendes vem expor que, em trabalhos análogos à condição escrava,
torna-se muito fácil concluir que há um ferimento no princípio da dignidade. Quando se obriga um
trabalhador ao trabalho em condições vexatórias, precárias em questão de saúde, como no caso de jornadas
absurdas de trabalho ou ambientes coletivamente insalubres ou perigosos, da mesma forma, afirma que a
dignidade da pessoa humana não vem sendo respeitada, nessas situações, é fácil. O problema aparece
quando a situação diz respeito às questões sociais normais, como no caso de contratos rotineiros de
trabalho, que sutilmente ofendem a dignidade da pessoa humana, de forma expressa, mas também oculta
por tipos legais e contratuais a priori lícitos. São os exemplos citados, onde o contrato inicia de forma
desproporcional, exigindo demais de uma das partes, para que a outra lucre mais do que o esperado com a
prestação, se correspondente fosse (2007, p. 17 e 18).

Infelizmente nos deparamos com o paradoxo dos direitos fundamentais positivados na atual
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Constituição e a realidade. Atualmente os direitos humanos são reconhecidos por um grande número de
nações, contudo o desafio maior é torná-los efetivos.

Uma forma de compensar a superioridade econômica do empregador em relação ao empregado é usar o
princípio da proteção que: “orienta o Direito do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num
propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial ao trabalhador.”
(PLÁ RODRIGUES, 2000, p.84).

Como sabemos, a dignidade da pessoa humana é fundamento da Republica Federativa do Brasil
(art. 1, III), que, em suas relações internacionais, rege-se, dentre outros, pelos princípios da prevalência
dos direitos humanos, do repudio ao terrorismo e ao racismo e pela cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade (art. 4, II, VIII, IX). (LENZA, 2010, p.780).
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Em conclusão, portanto, e diante de todo o fundamento acima, pode-se afirmar o processo evolutivo dos direitos humanos, após

séculos de lutas, hoje positivados em leis internacionais e pela Constituição Federal de 1988, restando o desafio maior de torná-los

efetivos.

Atualmente os valores sociais são substituídos por relações sociais conflitantes, de exploração, dominação
e competição.
Assim, paradigmas desde o plano supraestatal até o nível interpessoal precisam ser rompidos, valores
sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana não podem ser visto apenas como uma utopia deve ser
medida para estruturação do Estado.
Neste sentido, é preciso investir numa educação pautada em valores humanistas, um ensino construtivista
capaz de formar homens e mulheres conscientes de seus direitos e deveres e produzir um arcabouço
jurídico socialmente legítimo, ou seja, que reflita os anseios da sociedade.
 A dinamica dos fatos correntes na vida hodierna, aliada principalmente ao fator globalização, transforma a
aplicação do direito, exigindo do Estado, nova mentalidade e olhar aberto ao mundo novo, com ações
imediatas pautadas no bem-estar social.
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A IMPORTÂNCIA PARA OS DIREITOS HUMANOS NO JULGAMENTO DO CASO LUND
PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA OEA FRENTE A NÃO

REVISÃO DA LEI DA ANISTIA PELO STF

THE IMPORTANCE FOR HUMAN RIGHTS IN THE TRIAL OF THE CASE BY LUN FOR THE INTER-
AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS OF THE OEA AGAINST NON-REVISION OF THE LAW

AMNESTY BY THE SUPREME COURT OF BRAZIL

Davi Niemann Ottoni
Rogério Monteiro Barbosa

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a importância do julgamento do STF na ADPF nº
153 ajuizada pela OAB e que teve o seu pedido negado. Dessa forma busca-se demonstrar que
a decisão não só constitui um retrocesso para os direitos humanos no Brasil, como também
contraria posições anteriores do próprio STF, é inconstitucional e afronta tratados internacionais
de Direitos Humanos ratificados pelo país. Por meio de uma acurada análise histórica do que
resultou a Lei de Anistia e das conseqüências perpetradas pelo regime militar até os dias de
hoje, leva-se o leitor para uma reflexão sobre a importância do debate do tema no meio
acadêmico.
PALAVRAS-CHAVES: Anistia;Golpe Militar; Democracia; Direitos Humanos; Brasil.

ABSTRACT
This article aims to analyze the importance of the Trial in the Supreme Court of Brazil in the
ADPF nº 153 filed the Bar Association of Brazil and had his request denied. Thus it is shown that
the decision in not only a setback for human rights in Brazil, but also contradicts earlier positions
of the STF itself is unconstitutional and an affront to international human rights treaties ratified
by the country. Through a careful historical analysis which resulted in the Amnesty Act and the
consequences perpetrated by the military governed until the present day, it takes the reader to
reflect on the importance of the topic of debate in academia.
KEYWORDS: ; Military Coup; Democracy; Human Rights; Brazil.

 

Introdução

            A decisão do STF que ocorreu no dia 29 de abril deste ano negou, por 7 votos a 2, a
revisão da Lei nº 6.683 que anistiou torturadores durante o regime militar. O julgamento foi um
golpe duro para todos aqueles que acreditavam que o país iria avançar na aplicação dos direitos
humanos seguindo o exemplo de outros países latino-americanos que acabaram com leis
semelhantes e promoveram o julgamento de todos os envolvidos na prática da tortura durante
regimes autoritários. Bolívia, Argentina e mais recentemente o Uruguai acabaram com a anistia
para crimes de tortura, alguns seguindo a recomendação das ONU e da OEA, outros por
preverem uma provável condenação por parte dos tribunais internacionais. Não é a toa que a
decisão do STF deixou os movimentos ligados à defesa dos direitos humanos no país perplexos,
além da própria OAB que ajuizou a ADPF nº 153. A decisão é contrária a três recomendações
realizadas pela Comissão de Tortura da ONU e também da própria Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da OEA. Devido a inércia do país em revogar a Lei nº 6.683 a Corte
Interamericana de Direitos Humanos foi provocada e foi instaurado o Caso Lund para investigar
violações dos direitos humanos ligados a Guerrilha do Araguaia. O Caso, que está com previsão
para sua decisão em novembro deste ano, pretende verificar se o país agiu com falta de zelo e
de forma desproporcional ao conter uma guerrilha de membros do Partido Comunista do Brasil
durante o regime militar. Também é objeto de análise o empecilho que é colocado aos familiares
para terem acesso aos corpos dos participantes das guerrilhas para que possam realizar o
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enterro apropriado dos mesmos. Em razão desses fatos a Corte deverá analisar a Lei da Anistia
no Brasil e verificar se ela não é contrária aos tratados e convenções de direitos humanos ao
qual o país é signatário. O julgamento será um marco histórico para o país e em especial para
todos os que lutam para a evolução dos direitos humanos no país.  Para compreendermos a
profundidade do tema que está sendo abordado é necessário fazermos uma breve retrospectiva
histórica.

 

A importância de um enfoque histórico

            Para compreendermos a relevância do julgamento para os direitos humanos é
necessário realizarmos um retorno ao tempo e compreendermos o desenvolvimento histórico
que desencadeou a guerrilha, os acontecimentos, as violações dos direitos humanos e o as
conseqüências jurídicas do fato. Se a história é o conjunto de eventos e fatos que compõem o
passado humano, eventos esses que deverão ser reconstituídos por meio de procedimentos
controlados. A abordagem sistematizada de tudo o que ocorreu deverá ser feita aqui com todo o
cuidado que essa matéria exige. Tamanho cuidado não é mero exagero, ao trabalharmos
história e direito corremos o risco de usarmos os fatos ocorridos de forma unilateral, de modo
que selecionemos apenas o que nos interessa e possamos dar um viés tendencioso para aquilo
que acreditamos como a verdade real. Como ocorrem milhares de fatos ao mesmo tempo,
coletar somente aqueles que nos interessa se torna algo tentador de modo que compreendemos
como o motivo da história ter sido tão distorcida nesse país e muitas vezes com o objetivo de
favorecer grupos específicos.

            O presente artigo tem como objetivo ser isento dando um enfoque científico jurídico ao
tema. A história da Guerrilha do Araguaia e da lei de Anistia deve ser contada de forma
sistematizada e sobre todos os enfoques para elucidar o que ocorre hoje na Corte
Interamericana dos Direitos Humanos. Dessa forma poderemos esclarecer que o julgamento do
Caso Júlia Gomes Lund e outros tende a se um marco histórico nos Direitos Humanos, em
especial para a história brasileira.

            Pretendemos também trazer a tona o fato histórico dos Barrios Altos que ocorreu no
Peru procurando demonstrar que os fatos ocorridos se assemelham em muito aos fatos na
Guerrilha do Araguaia. Dessa forma poderemos demonstrar que o Caso Lund que está sendo
julgado na Corte Interamericana encontra precedentes históricos para uma condenação do
estado brasileiro.

 

O governo Jango

            Em 1961 tem início o governo João Belchior Marques Goulart, conhecido popularmente
como "Jango", que após a renúncia de Jânio Quadros assume o governo. João Goulart é
obrigado a enfrentar uma forte crise já no início de seu governo e para combatê-la resolve
adotar uma política reformista e nacionalista. Dentre as medidas tentava-se aumentar o crédito
as empresas nacionais e estatais para setores que eram tidos como básicos para a sociedade e
ao capital estrangeiro se permitia o acesso aos produtos duráveis. Para alcançar esse objetivo o
governo Jango adotou o Plano Trienal então elaborado pelo ministro Celso Furtado. Entretanto
diversos fatores acabaram inviabilizando o sucesso do projeto, além de não serem populares,
várias das reformas que tinham como alvo a população situadas nas classes mais humildes
causaram revoltas na oposição. Tal embate talvez não teria trazido efeitos tão nefastos para o
governo se ocorresse uma mobilização efetiva dessa camada social no país. O governo se
demonstrou incapaz de mobilizar as camadas sociais de base o que favoreceu ao crescimento da
oposição.

            Tais fatores somente se agravaram com o avanço da crise, e o desgaste de Jango com
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os partidos de oposição cresceu sistematicamente. Jango passou a ser duramente combatido
pela UDN e pelo PSD, sentindo-se coagido, Jango começa a abandonar o Plano Trienal e se
volta para partidos e movimentos ligados a Frente Parlamentar Nacionalista. A atitude de Jango
somente fez aumentar o atrito entre os partidos de esquerda e a ala mais conservadora. Mas foi
a atitude de iniciar o processo de reforma agrária sem consultar o congresso que permitiu aos
setores conservadores a manipularem o medo da classe média brasileira. Foram então
organizadas manifestações contrárias ao governo Jango, sendo que a Marcha da Família com D-
us e pela liberdade se tornou a mais conhecida tendo mobilizado mais de 400 mil pessoas.

 

A Conspiração

            Em razão do medo perpetrado na classe média (que já sofria com a crise econômica) de
uma revolução comunista no país. Grupos de militares que já conspiravam em todo o país
ganhavam força e motivação para prosseguirem com seus planos. Alguns desses grupos já
existiam desde a chegada de Jango ao poder como a comandada pelo general Olimpio Mourão
Filho e a comandada por um grupo de generais e coronéis que haviam assinado o "Memorial de
Coronéis"[1]. Um segundo grupo, liderado pelo almirante Silvio Hech, conseguia unir civis e
militares que articulavam um golpe no governo.

 

O Golpe

            Mesmo com a tentativa de militares pró-governo em tentar articular um maior apoio a
Jango, a idéia de golpe acaba sendo adotado pelo alto comando militar tendo como um de seus
principais defensores o general Castelo Branco que exercia a função como Chefe do Estado
Maior do Exército. Um "motim" elaborado pelos marinheiros[2] acabou desgastando ainda mais o
governo e contribui para que os militares adiantassem seus planos. Foi então que no dia 31 de
março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da IV região militar de Juiz de
Fora, reuniu tropas no estado de Minas Gerais e rumou em direção ao Rio de Janeiro. Tal
atitude de ir de encontro a João Goulart tinha como objetivo pressionar o então comandante da
I Exército a aderir a revolução. Sua atitude ganhou mais força com a adesão do comandante do
II Exército em São Paulo e também dos governadores Magalhães Pinto do Estado de Minas
Gerais, Carlos Lacerda do Estado do Rio de Janeiro e Ademar de Barros do Estado de São Paulo.
Com isso ficou armada o golpe militar, sendo que a esquerda na época não tinha como
enfrentar uma revolução armada já que não possuía quase nenhuma estrutura para resistir.
Jango ainda se encontrava no Brasil quando o então presidente do Senado, Ranieri Mazilli,
declarou vago o cargo de Presidente da República e nomeou o então presidente da Câmara
Federal, Ranieiri Mazilli, na função de Presidente da República do Brasil.

            Jango ainda recebeu propostas de Leonel Brizola para tentar um revide aos militares
mas não se entusiasmou com a idéia. O alto comando da revolução[3] proclamou então o Ato
Institucional nº 1, ato esse inconstitucional, pois não existia nenhuma previsão para sua
existência. Através dele o Congresso podia realizar uma nova eleição para a vaga de Presidente
da República e em 15 de abril de 1964 foi designado pelo Alto Comando, com a "aprovação" do
Congresso, o marechal Humberto Alencar Castelo Branco para a função.

 

A ditadura militar

            O Governo militar tem inicio com forte apoio das classes dominantes e por grupos da
classe média que por sua vez eram incentivados por agências governamentais norte-americanas
e empresas multinacionais. O viés militarizado e autoritário de governo tende a crescer durante
o regime sendo que o Ato Institucional nº 1 os direitos constitucionais foram suspensos por
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sessenta dias e foram cassados os direitos políticos de João Goulart, Leonel Brizola, Miguel
Arraes e Darci Ribeiro além de extintos órgãos que apoiavam as reformas de base. Seguiu-se o
AI-2 que dissolveu os partidos criando o bipartidarismo e conferiu amplos poderes ao Presidente.
Por fim foi promulgada a constituição de 1967 que determinava que o Presidente da República
seria detentor de amplos poderes. Estava formado o arcabouço jurídico para que a ditadura se
perpetuasse por muitos anos.

            O resultado foi a eclosão de revoltas e manifestações em toda a sociedade. Pressionado
pela "linha-dura" o Presidente Costa e Silva decidiu fechar o Congresso e decretou o AI-5 que
posteriormente foi incorporado ao texto constitucional e proibia até mesmo a concessão de
habeas-corpus pelos que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional.

 

A luta armada

            Diante do quadro exposto acima, vários grupos oposicionistas adotaram a luta armada
contra o governo militar. Surgiram grupos como o VAR-Palmares (Vanguarda Armada
Revolucionária), comandada pelo ex-capitão do exército Carlos Lamarca; o MR-8 (Movimento
Revolucionário 8 de Outubro); a ALN (Aliança Libertadora Nacional) e o PC do B (Partido
Comunista do Brasil). Coube ao PC do B elaborar a Guerrilha do Araguaia que ocorreu no Sul do
Pará.

 

A guerrilha do Araguaia

            Decidido a abraçar a luta armada o PC do B foi buscar na China sua inspiração e lá
conheceu a fórmula da "Guerra Popular Prolongada" para que grupos populares insurgentes
pudessem se organizar de forma efetiva para a tomada do poder e não se tornasse somente
mais um grupo errante. Primeiro foi escolhida uma região propícia para a guerrilha e que
dificultasse a ação do exército, a ação recaiu no interior do Brasil na região próxima as margens
do rio Araguaia. Foram então recrutados militantes do partido em todo o Brasil, muitos dos quais
já se encontravam em risco vivendo nas grandes cidades por serem perseguidos pelo governo.

            O PC do B passou a enviar grupos de militantes para esta região que se situava em
plena "Amazônia Legal" no ano de 1966. Apesar da chegada de pessoas que não possuíam os
traços da região não houve uma suspeita ou estranhamento por parte dos moradores pelo fato
da região ser um local de ampla expansão (GILVANE, 1993, pág. 95). Por ser uma região que
recebia pessoas de todos os locais do Brasil, muitas delas perseguidas, essa característica local
contribuiu para que o PC do B não chamasse a atenção para a constante transferência de
militantes para o local. Além disso, havia toda uma orientação do partido para que assim que
chegassem na região tentassem criar vínculos de amizade e bom trato com seus moradores. São
encaminhados até 1972 cerca de 69 militantes provenientes de vários estados do país e que são
distribuídos por toda a região situada a margem esquerda do rio Araguaia. O PC do B cuidava de
arrumar um "álibi" para cada um. Alguns chegavam para montar pequenos comércios, outros
para ajudar parentes no trabalho ou atuarem como vendedores. O objetivo era se infiltrar na
população local e aprender o máximo com eles de forma que aprender a sobreviver na região e
na floresta não se tornasse mais uma dificuldade. Por fim, para não chamarem a atenção os
militantes recebiam treinamento militar teórico e prático totalmente as escondidas sem que
ninguém ficasse sabendo.

            A dificuldade de adaptação ao local ocorreu porque muitos dos militantes eram
estudantes e nunca haviam trabalhado. Se adaptar ao trabalho local foi para vários militantes
um desafio. Outro fator que tornou difícil o processo de adaptação foram as doenças típicas da
região. As doenças tropicais atacaram boa parte dos militantes, entretanto não existem relatos
de militantes que possam ter falecido devido a elas. Mesmo assim, alguns deles tiveram que ser
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retirados da região para serem tratados em hospitais nos grande centros urbanos o que acabou
atraindo a atenção dos militares para o fato.

            Outra estratégia interessante do PC do B foi enviar primeiro o militante Osvaldo,
conhecido popularmente "Osvaldão". Osvaldão ficou conhecido rapidamente na região como
alguém com múltiplas habilidades. Carismático, conseguiu atrair a admiração dos moradores da
região, fato que ajudou o PC do B a implantar mitos em torno do mesmo com o intuito de
torná-lo um herói popular. Devido aos seus conhecimentos do funcionamento da floresta
Osvaldão conseguiu se tornar um dos últimos militantes a ser morto pelos militares. Após a sua
morte os militares levaram o seu corpo preso a uma corda em um helicóptero percorrendo todos
os vilarejos. Em cada um desses locais o seu corpo era exibido como exemplo de que mesmo
alguém considerado com "habilidades extraordinárias" poderia ser preso e morto e que aquela
era uma prova irrefutável disso. A figura mítica do Osvaldão representava um trabalho de
massas bem elaborado pelo PC do B e que o exercito tentava desconstruir o utilizando como um
exemplo.

            Foi Osvaldão o encarregado do Destacamento B, um dos três destacamentos militares
em que foram divididos os guerrilheiros. Sendo que cada destacamento possuía um comandante
e um vice-comandante e mais vinte e um membros. Sendo assim cada destacamento contava
com um número total de 23 guerrilheiros, número ideal para um destacamento militar segundo o
PC do B.

            Por fim, em 12 de abril de 1972 o exército realiza uma invasão em toda a região do
Araguaia dando início ao conflito. Entretanto, para a frustração dos militares, os militantes se
embrenham na mata e demonstram um excelente conhecimento de como ela funciona. A guerra
se torna difícil e os militares passam a travar uma guerrilha complicada ao contrário de uma
operação de rotina como imaginavam. Os militantes do PC do Brasil já haviam montados
estoques com suprimentos pela floresta e estavam dispostos a resistir por meio da luta armada.
Para desmantelar o grupo os militares realizaram três cercos sendo os que os dois primeiros
falharam. Somente o terceiro e último cerco logrou êxito mas para isso lançou uso de extrema
violência e desmandos inclusive com os habitantes locais que não estavam envolvidos na
guerrilha. O cerco a população local teve como objetivo evitar que a mesma ajudasse aqueles
que se encontravam embrenhados na floresta. Em contrapartida os militares passaram a utilizar
das tribos de índios locais para que os mesmos realizassem buscas dentro da floresta, sendo
este um dos grandes trunfos dos militares. A medida que eram encontrados os guerrilheiros
eram torturados e mortos. Até os dias de hoje boa parte dos corpos encontra-se desaparecida e
as famílias não possuem acesso a eles, pois o exército nega o acesso aos documentos ligados a
guerrilha sob a alegação de que ela nunca existiu.

 

O caso Barrios Altos

            O caso Bairros Altos ocorreu na cidade de lima no Peru. Na região de Bairros Altos
foram mortas quinze pessoas e feridas outras quatro. A chacina foi realizada pelo grupo COLIMA
ligada ao exército do Peruano. Para evitar a investigação sobre os responsáveis o Congresso
Peruano aprovou leis de anistia para evitar qualquer condenação aos envolvidos. Devido ao
esgotamento de todos os recursos judiciais sem nenhuma solução, o caso foi levado à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos pela Associación Pró-Derechos Humanos (APRODEH), uma
associação de direitos humanos que agiu em defesa das vítimas. A Comissão Interamericana de
Direitos Humanos acatou o pedido da APRODEH iniciando uma demanda contra o estado do
Peru perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a alegação de que o estado
descumpriu com o que está estabelecido na Convenção Interamericana de Direitos Humanos
(MARX, 1999, pág. 111). A Corte acabou condenando o estado do Peru sob a alegação de que
não era admissível a criação de leis que colocassem que criassem obstáculos a investigações
sobre a violação de direitos humanos. O caso Barrios Altos é considerado, portanto um marco
nos direitos humanos e foi utilizado como precedente para outros julgamentos da Corte. Devido
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a semelhança com o caso Lund servirá como precedente da Corte para a análise do mérito.

 

A Lei de Anistia

            Durante o período de 1964 a 1985 ocorreu o regime militar. Durante a ditadura militar
foram promulgados diversos Atos Institucionais que iam de forma contrária aos direitos
fundamentais de todo o brasileiro. A reação da população contra a ditadura levou a um
endurecimento do regime que promoveu a repressão de direitos civis e políticos que foram
somadas a prisões arbitrárias, torturas das mais variadas formas e o desaparecimento de
opositores que até hoje, mesmo após mais de 20 anos do fim do regime militar, permanecem
como um mistério para seus familiares. Aliás, esse demonstra ser um dos piores legados que o
regime militar deixou para os brasileiros, a impossibilidade de mães, filhos, irmãos e irmãs de
poderem realizar o enterro de seus entes queridos já que não sabem o paradeiro dos corpos.

            A partir de 1968, iniciou-se o movimento em prol de uma lei que anistiasse os
opositores do regime militar que se encontravam exilados em razão das perseguições do regime.
O pedido de anistia ecoou por vários anos do regime militar até que no governo de João Batista
Figueiredo, no ano de 1979, foi encaminhado o projeto de lei. O argumento era de que o
projeto viabilizaria a transição para a democracia anistiando tanto opositores do regime militar
quanto aos militares envolvidos. A lei acabou por anistiar também os militares que realizaram
diversas espécies de tortura e que também promoveram o seqüestro e desaparecimento de
opositores do regime militar.

 

A ação da OAB no STF

            Em agosto de 2008, o Conselho Federal da OAB impetrou a Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 153) com o objetivo de que o STF
declarasse de que a Lei da Anistia não protegia os crimes de tortura praticados durante o regime
militar. A atitude da OAB vai de encontro com outros países, como a Argentina, Chile e Peru,
que viveram sob o regime militar e que permearam a cultura de contestar judicialmente os
militares acusados de torturar opositores da ditadura.

            A atitude da OAB também colocou em debate a necessidade de se abrirem os arquivos
da ditadura para facilitar a localização dos desaparecidos do regime militar. O mesmo foi feito
pela vizinha Argentina e possibilitou o esclarecimento de diversos fatos que ocorreram durante a
ditadura naquele país.

            No dia 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal, após dois dias de deliberações,
rejeitou o pedido da OAB por sete votos a dois. Votaram a favor da revisão os Ministros Ricardo
Lewandowski e Carlos Aires Britto. Foram contrários os Ministros Eros Grau, que foi seguido por
Cármen Lúcia, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Cezar Pelluso e Celso de Mello.

            Apenas os Ministros Lewandowski e Britto se posicionaram contra o argumento de que a
Lei anistiou torturadores. Os demais Ministros do STF se posicionaram contra a ação sob diversos
argumentos, dentre os quais o de que rever a Lei de Anistia é uma função do Poder Legislativo e
não do Poder Judiciário. Para surpresa de muitos o Ministro Eros Grau, relator da ADPF, se
posicionou de forma contrária ao pleito da OAB mesmo tendo sido torturado durante o regime
militar em 1972, época em que militava no Partido Comunista Brasileiro. Eros Grau, em um voto
longo, de 76 páginas, iniciou o argumento que seria sustentado pelos demais ministros: a de
que "Num Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário não está autorizado a dar outra
regra ao texto. Nem mesmo o STF está autorizado a reescrever Leis de Anistia". O Ministro
Relator também enfatizou que a Lei de Anistia era "bilateral" por ter beneficiado todas as partes
envolvidas, permitindo assim a transição para a democracia. Seguindo a mesma linha
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prosseguiram os demais ministros que se posicionaram contra a revisão da lei.

            Contrário ao entendimento da maioria da Corte, o Ministro Ricardo Lewandowski
sustentou que o perdão aos agentes públicos não deve ser automático. Afirmou que é função do
juiz decidir se abre o processo ou não contra o agente público e que para isso deverá analisar
caso a caso segundo variados critérios, dentre os quais se encontra a gravidade do delito que foi
praticado. Posição essa que foi de encontro ao voto do Ministro Carlos Ayres Britto que
demonstrou uma posição ainda mais firme. Foi dele a afirmação de que os crimes hediondos e
equiparados a estes, tais como tortura, tráfico de drogas e terrorismo não podem jamais serem
anistiados. Deixou bem claro essa posição ao afirmar "Não enxergo na lei de anistia esse caráter
amplo, geral e irrestrito".

 

A repercussão gerada pela decisão do STF

            A decisão do STF trouxe alívio aos militares contrários ao pleito da OAB. No
entendimento deles a decisão do STF somada a nova redação da Comissão da Verdade, do 3º
PNDH (Plano Nacional de Direitos Humanos) encerraram qualquer debate que possa ser
levantado em torno da Lei da Anistia. A nova redação do PNDH foi sugerida pelo Ministro Nelson
Jobim e estabelece que investigações devam ocorrer pelos dois lados, o dos torturadores e das
organizações de esquerda.

            Já para a OAB, familiares dos torturados, ONGs de Direitos Humanos, a ONU e demais
Organizações Internacionais, o resultado no STF representa um verdadeiro retrocesso em
matéria de Direitos Humanos e evolução histórica do país. A decisão demonstrou falta de
maturidade política do Brasil em enfrentar judicialmente as violações dos direitos humanos como
já fazem seus países vizinhos.

            Dentre os primeiros a manifestar o descontentamento encontra-se a Organizações das
Nações Unidas (ONU). O descontentamento da entidade veio pela mais importante representante
dos Direitos Humanos da entidade, a Comissária de origem Sul Africana Navi Pillay. Segundo a
Comissária a decisão do STF é muito ruim e não acompanha os demais países latino-americanos
que conseguem "lidar com o seu passado". Fez coro à opinião da Comissária o Comitê de
Tortura da entidade que é formada tradicionalmente por juristas de renome internacional na luta
pelos Direitos Humanos. Os peritos independentes não pouparam críticas à decisão do supremo
que vai contra recomendações constantes por parte da entidade para que a Lei seja abolida no
Brasil.

            O descontentamento dentro das organizações internacionais foi amplo e os juristas que
a compõem não deixaram de lembrar que as Cortes Internacionais já declararam que os crimes
de tortura são imprescritíveis e, portanto não são passíveis de anistia. O mesmo argumento é
sustentado por diversas ONGs de Direitos Humanos como a ONG Center for Justice and
International Law - Cejil e a Anistia Internacional. Sendo que a Cejil chegou a questionar a
interpretação da Lei de Anistia junto a OEA.

            Um grupo de militares também demonstrou a sua indignação e não concordaram com a
posição do STF. A associação democrática e nacionalista de militares chegou a atuar como
"amicus curiae" no processo representando os militares que se posicionam contra a Lei de
Anistia no país. Também expressou sua indignação o Ministro de Direitos Humanos Paulo
Vannuchi que taxou como "lamentável" a decisão do STF.

            A opinião geral dos que se demonstraram descontentes com a decisão do STF é a de
que o país demonstrou falta de amadurecimento democrático para lidar com o seu passado.
Enquanto o país se ocupou em discutir questões ligadas a interpretação da lei, seus vizinhos
latino-americanos tomaram a atitude de levar para o judiciário aqueles que sob os governos
militares violaram os direitos humanos de vários cidadãos.
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A opinião de juristas sobre a decisão do STF

            Diversos juristas demonstraram descontentamento com a decisão do STF. Poucos
demonstraram apoio ou consideraram a decisão inconstitucional. Dentre aqueles que se
posicionaram a favor da decisão do STF cumpre destacar o artigo do jurista Ives Gandra Martins,
publicado no site Conjur (MARTINS, 2010). No artigo intitulado "Decisão do STF sobre Anistia
tem contexto histórico", o Professor Ives Gandra sustenta que as Cortes Internacionais não
possuem competência sobre a anistia brasileira e que o STF primou pela Constituição ao negar o
pedido pela OAB. O mesmo sustenta em seu artigo:

 

"Impressiona-me, todavia, a ignorância do direito brasileiro demonstrada por membros da ONU,
da Corte de São José e por alguns juristas estrangeiros, para quem o Brasil deveria, com base
em tratados internacionais, rever a referida lei. Tais analistas demonstraram ignorar que, no
direito brasileiro, o tratado internacional ingressa, conforme jurisprudência da Suprema Corte,
com eficácia de lei ordinária. Ora, todos os tratados internacionais sobre tortura assinados pelo
Brasil e que entraram em vigor no país são posteriores a 1979, inclusive o Pacto de São José,
que, embora assinado em 1969, apenas ganhou eficácia, no direito brasileiro, em 1989."
(MARTINS, 2010)

 

            Com o devido respeito ao Prof. Ives Gandra Martins, sua posição destoa de frente a
grande maioria dos juristas e frente a própria constituição. Ao afirmar que todos os pactos de
direitos humanos possuem eficácia de lei ordinária deixa de observar o que dispõe a própria
Constituição de 1988 que teve o §3º inserido pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004:

"Art. 5º-...

§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes as Emendas Constitucionais."

            Também não observou o ilustre Professor que o próprio STF já se manifestou a favor da
aplicação do Pacto de São José de Costa Rica em outras decisões. Optando pela aplicação do
pacto frente a legislação interna, como a prisão do depositário infiel. Sendo assim, a voz do
Professor Ives Gandra da Silva Martins, é a única que distoa no cenário nacional e se posiciona
a favor do Golpe Militar.

 

Uma última tentativa no âmbito interno - O Projeto de Lei 7.430/10

            Após a negativa do STF surge uma última tentativa no país. Foi apresentado na Câmara
dos Deputados Federais, pela deputada Luciana Genro, o Projeto de Lei 7.430/10, projeto esse
elaborado pelo brilhante jurista Fábio Konder Comparato, eu foi o responsável pela sustentação
oral no STF pela OAB. O Projeto tem como objetivo alterar a redação da Lei 6.683 de modo que
a atuação de agentes públicos contra opositores da ditadura não possa ser considerado crime
conexo aos crimes políticos cometidos na época e, consequentemente, não pode ser objeto de
anistia. Com esse projeto Comparato acredita que será possível corrigir a malfadada decisão do
STF que o doutrinador considera inconstitucional. De qualquer modo o Projeto deverá encontrar
forte resistência na oposição e poderá levar bastante tempo para ser aprovado.
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A posição do STF frente ao Direito Internacional

            O descontentamento com a decisão do STF ocorre não só pelo fato do Brasil não seguir
o exemplo de seus vizinhos e as recomendações internacionais. A decisão do STF é contrária ao
que estabelece o direito internacional e aos pactos do qual o país é signatário. A primeira fonte
citada no art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça - CIJ são justamente os tratados
internacionais. O mesmo artigo cita como fonte auxiliar as "decisões judiciais" e as "doutrinas
dos publicistas". Fato é que a decisão do STF vai contra os tratados internacionais do qual o país
é signatário, bem como da jurisprudência das cortes internacionais e dos principais
doutrinadores do direito internacional.

            O país é signatário, por exemplo, do Pacto de San José da Costa Rica, tratado cujo
espírito vai contra a posição do STF. O STF reconheceu a prevalência do tratado em questões
relevantes, dentre elas a de maior destaque foi a proibição da prisão por parte do devedor infiel.
Entretanto em nenhum momento o STF citou o pacto na decisão envolvendo a Lei de Anistia. O
STF também não fez menção ao fato de que a jurisprudências dos tribunais internacionais já
consolidou o entendimento de que leis de anistia não devem prevalecer.

            É justamente devido aos fatores colocados acima que o assunto não se deu por
encerrado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após ser provocada pela ONG
Center for Justice and International Law - Cejil, pelo Grupo Tortura Nunca Mais e pela Comissão
de Familiares de mortos e desaparecidos durante o regime militar, apresentou demanda junto a
Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar o Pacto de San José da Costa Rica ao não
punir os responsáveis e também por não permitir o acesso dos familiares aos dados do governo
sobre a Guerrilha do Araguaia. O caso que está tramitando na Corte Interamericana de Direitos
Humanos sob o nº 11.552 tende para uma provável condenação do Brasil. Essa tendência é
comprovada pelos casos semelhantes que a Corte já analisou, dentre eles o do Barrios Altos,
cuja lei de Anistia foi considerada violadora dos direitos humanos e que portanto deveria ser
revogada. Caso a condenação ocorra o país não poderá utilizar mais a Lei de Anistia como
argumento para impedir o acesso aos arquivos da ditadura e ao julgamento dos envolvidos nos
crimes de tortura. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos deverá sair em
novembro, até lá é necessário colocar em debate junto a população as implicações que tal
decisão poderá trazer para o Brasil e a importância de que o país adote as recomendações da
Corte. Caso efetivada ela apresentará um grande avanço para o país e permitirá que crimes
como tortura, seqüestro de opositores, e violência sexual praticada por agentes públicos fique
para sempre no passado.

 

Conclusão

            Apesar dos esforços frustrados no sentido de se tentar demonstrar que a Lei nº 6.683
representou o último esforço por parte de um regime autoritário que promoveu um golpe e
verdadeiros desmandos no país é inconstitucional, ainda resta esperança para reverter tal
quadro. A última esperança no âmbito interno repousa no Projeto de Lei 7.430/10 apresentado
pela deputada Luciana Genro e elaborada pelo jurista Fábio Konder Comparato. Entretanto o
projeto deverá enfrentar forte resistência pela oposição no congresso e tende a sofrer forte
demora na aprovação já que não é divulgado na mídia e consequentemente não é foco de
pressão popular para a sua aprovação. Resta a esperança no julgamento do Caso de nº 11.552
na Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja decisão deverá ocorrer em novembro e
provavelmente levará o Brasil a uma condenação. Para que essa condenação produza seus
efeitos e o Brasil realize as reformas necessárias é preciso levar o assunto para debate no meio
acadêmico, alertando os pesquisadores do direito sobre a real necessidade de se aplicar as
recomendações no país.
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[1] Também conhecido como Manifesto dos Coronéis foi um documento assinado por 42
coronéis e 39 tenentes-coronéis e encaminhado em fevereiro de 1954 ao alto comando militar.
No protesto era questionado os parcos recursos encaminhados para o Exército.

[2] Revolta ocorrida em 26 de março de 1964 no interior das forças armadas, em razão do então
Ministro da Marinha Silvio Mota proibir a realização de um ato público pela comemoração ao 2º
aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais no Brasil, entidade então
comandada pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro).

[3] Nome dado pelos militares para o golpe que afastara o presidente legítimo João Goulart.
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A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS EXTRADITANDOS: ANÁLISE À LUZ DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF THE FOREIGN: ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE
DECISIONS OF THE BRAZILIAN SUPREME COURT.

Breno Baía Magalhães

RESUMO
A internacionalização dos Direitos Humanos, com sua pretensão universalista, rompeu as
barreiras que pudessem ser traçadas entre nacionais e estrangeiros quanto à titularidade dos
referidos direitos. Desse modo, como a proteção da dignidade da pessoa humana se eleva à
problema universal, cresce em importância a defesa doméstica destes direitos. Portanto,
tomando em consideração o até aqui exposto, serão apresentados os principais aspectos do
instituto da extradição e a maneira como eles são interpretados pelo Supremo Tribunal Federal à
luz dos Direitos Humanos, ou seja, será demonstrado de que maneira a Corte Excelsa do Brasil
busca dar efetiva concreção aos direitos do estrangeiro quando haja um pedido extradicional,
através de uma perspectiva universalista dos Direitos Humanos
PALAVRAS-CHAVES: INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS; ESTRANGEIROS;
EXTRADIÇÃO; JURISPRUDÊNCIA; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABSTRACT
The Internationalization of Human Rights, with its universalists pretensions, broke the barriers
that could be drawn between domestic and foreign people on the ownership of those rights.
Thus, as the protection of human dignity rises as a universal problem, grows in importance the
domestic defense of those rights. Therefore, taking into account the hitherto exposed, we will
present the main aspects of the Institute of extradition and how they are interpreted by the
Supreme Court in the light of Human Rights, i.e., it will be demonstrated how the Supreme Court
of Brazil seeks to provide effective concretion to the foreign rights when there is a request
extradition through a universalistic perspective of the Human Rights.
KEYWORDS: INTERNATIONALIZATION OF HUMAN RIGHTS; FOREIGN; EXTRADITION;
JURISPRUDENCE; FEDERAL SUPREME COURT

 

1.      Introdução: A internacionalização dos Direitos Humanos e sua Proteção
pelas Instituições Domésticas.

           

            A idéia de internacionalização dos Direitos Humanos se desencadeia no período pós 2ª
guerra mundial[1], numa tentativa de resgate da dignidade da pessoa humana e de se
reconstruir os Direitos Humanos como paradigma ético que aproxima o direito da moral
(TRINDADE, 2000, p. 23). Flávia Piovesan (1997, p. 150) afirma que a internacionalização dos
direitos humanos constitui um movimento extremamente recente na história mundial. Emerge,
de acordo com a referida autora, a partir do pós-guerra como resposta às atrocidades e aos
horrores cometidos durante o período do nazismo alemão. Com efeito, apresentando o Estado
como o grande violador dos Direitos Humanos, a era Hitler foi marcada pela lógica da destruição
e da descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio de mais de onze milhões
de pessoas. O ideário do nazismo, portanto, foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a
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condição de sujeitos de direito, à pertinência a determinada raça – a raça pura ariana.

Ainda neste contexto, o problema das violações sistemáticas aos Direitos Humanos deixa
de estar restrita apenas ao âmbito doméstico e passa a ganhar ares de questão internacional a
ser resolvida mediante os esforços de todos os Estados soberanos. Com efeito, uma das mais
importantes construções que surge no debate a respeito da internacionalização dos Direito
Humanos, é, sem dúvida, o reconhecimento do ser humano como sujeito de direito das normas
internacionais (TRINDADE, 2000, p. 24-26).

            Nesse diapasão, os instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos
surgem como uma resposta às atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial e
consolida uma idéia de universalismo dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos dispõe, por exemplo, que toda pessoa possui dignidade, da qual deriva direitos
universais, indivisíveis, interdependentes, inalienáveis, imprescritíveis, ratificando o caráter
universal dos direitos humanos oponível contra qualquer abuso, sem que haja quaisquer
limitações territoriais para sua efetivação e proteção.

De acordo com Cançado Trindade (2000, p. 25-26), um passo muito importante para a
internacionalização dos Direitos Humanos foi o papel da interpretação na evolução da proteção
internacional de referidos direitos. Nesse passo, a construção jurisprudencial dos distintos órgãos
internacionais de supervisão veio a mostrar-se, com efeito, convergente, enfatizando, dessa
maneira, o caráter objetivo das obrigações e necessidades de realização do objeto e propósito
dos tratados e convenções em questão. Tais exemplos têm o condão de demonstrar que a
proteção internacional é complementar à regional, servindo apenas para aprimorar, ampliar e
fortalecer a proteção dos direitos. Nesse sentido, a interação entre tratados internacionais e
normas constitucionais serve como meio de se atribuir a aplicação da norma que melhor
protegê-los.

           Por fim, como as exigências internacionais propostas pelos Direitos Humanos, após a
declaração de 1948, estão relacionadas a meios de garantir não um programa estéril de
intenções, mas de formas para sua efetiva aplicação e, considerando que a dignidade da pessoa
humana é o epicentro e o fundamento dos Direitos Humanos, uma violação a estes, não se
limita, apenas, a um problema doméstico, mas ganha relevância internacional e merece uma
proteção e garantias suficientes por parte das instituições de cada Estado soberano (ARAÚJO,
2006, p. 23-25).

Através dessas breves considerações expendidas acima, fica fácil perceber que os direitos
a todos os humanos não comportam distinções entre nacionais e estrangeiros, conforme ratifica
Guido Soares (2004, p. 171). Portanto, as pessoas começam a ser titulares de direitos que
transbordam os limites dos ordenamentos jurídicos nacionais, pois seus direitos vêm
discriminados em normas internacionais, transparecendo a responsabilidade das instituições
constituídas dos Estados soberanos em empreender meios de assegurar a plena realização
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desses direitos, tal como faz o Supremo Tribunal Federal brasileiro ao construir uma dogmática
protetora dos Direitos Humanos dos extraditandos, como reflexo da internacionalização daqueles
direitos.

 

2.      Universalismo, Relativismo Cultural e o Estrangeiro como Titular de Direitos
Humanos no Brasil.

 

Segundo Flávia Piovesan (1997, p. 167), a concepção universal dos direitos humanos
demarcada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 sofre fortes resistências
dos adeptos de movimentos que apóiam o relativismo cultural. O debate entre universalistas e
os relativistas culturais retoma o velho dilema sobre o alcance das normas de Direitos Humanos:
podem elas ter um sentido universal ou são culturalmente relativas? Essa disputa alcança novo
vigor em face do movimento internacional dos Direitos Humanos, na medida em que tal
movimento flexibiliza as noções de soberania nacional e jurisdição doméstica, ao consagrar um
parâmetro internacional mínimo, relativo à proteção dos referidos direitos, aos quais os Estados
devem, necessariamente, se conformar.

Por um lado, os que defendem o relativismo partem de uma concepção de que o
indivíduo tem direito, porque é parte de uma coletividade, que tem a sua cultura, a sua história,
isso determinaria que essas diferenças fossem respeitadas pelas outras sociedades, assim como
que a noção de direitos não está desvinculada ao sistema político, econômicas e moral vigente
em uma dada sociedade. Portanto, os sistemas morais erigidos por cada comunidade impedem
que se estabeleça uma única moral universal. Ademais, defendem que os Direitos Humanos
universais seriam um meio de o Ocidente impor sua cultura, tendendo a diluir as diferenças e
peculiaridades culturais.

Já os que defendem o universalismo, assumem o discurso da defesa do indivíduo, de sua
liberdade e de sua autonomia, mas reconhecem que o discurso relativista tende a mascarar anos
de práticas de tortura e genocídio, amparadas pelo manto da perspectiva cultural, restando
imunes ao controle internacional, conforme atesta Piovesan (1997, p. 170-171).

De fato, a dignidade humana traduz-se no reconhecimento universal de que, apesar das
inúmeras diferenças existentes entre os seres humanos, ninguém é superior ao outro. E por tal
condição, merecem respeitar-se mutuamente. De toda forma, é recente no pensamento político
atual, a concepção de que todos os indivíduos podem fazer parte de uma mesma categoria
geral: a humanidade. Independente de raça, credo, sexo ou cultura.

Flávia Piovesan (1997, p. 158) defende que um universalismo de confluência, fomentado
pelo ativo protagonismo da sociedade civil internacional, a partir de suas demandas e
reivindicações morais, é que assegurará a legitimidade do processo de construção de
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parâmetros internacionais mínimos voltados à proteção dos direitos humanos.

Assim, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o humanismo político
da liberdade alcançou seu ponto mais alto no século passado, se configurando como um
documento síntese da luta pela universalização da dignidade do ser humano. Não por outra
razão, podemos considerar que se trata de um documento que adota uma posição universalista
do problema (PIOVESAN, 1997, p. 170). Cançado Trindade (2000, p. 108) atenta para a
necessidade de uma aplicação universalista dos Direitos Humanos, a fim de evitar que pudesse
ocorrer a seletividade, no plano operacional, da defesa desses direitos no plano regional. Sendo
assim, a universalidade dos Direitos Humanos impõe obrigações erga omnes.

Fábio Konder Comparato (2006, p. 223-224) afirma que, originalmente, a Declaração
Universal de 1948 seria uma recomendação da ONU aos seus membros, o que fortaleceria a
crença de que o documento não possuiria força vinculante. Todavia, tais considerações pecam
pelo formalismo, pois os Direitos Humanos independem de uma normativa outorgando-lhes, de
maneira formal, força vinculante, pois esta é inerente ao direito em si. Portanto, em função de
sua atribuição universalista, tratam-se de normas de jus cogens, imperativas. Por esta razão e
com base na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, as normas contidas na Declaração
Universal de 1948 se incorporam como um costume internacional, com uma normatividade mais
ampla e forte, portanto, do que uma soft Law (SOARES, 2004, p. 179).

Dessa forma, conforme apontado alhures, um dos principais paradigmas que a
internacionalização dos Direitos Humanos estabeleceu, foi o de alçar o ser humano como sujeito
de Direito Internacional, superando doutrinas que consideravam que apenas os Estados
soberanos poderiam sê-lo[2].

Cançado Trindade (2008, p. 150-151) narra que, no surgimento dos estudos de direitos
internacional, em meados do século XVI, Francisco de Vitoria considerava o direito das gentes
como regulamento dos direitos de todos os seres humanos, enquanto cidadãos da sociedade
universal, no que foi secundado por Hugo Grotius, já no século XVII, quando apontava que os
seres humanos, por ocuparem uma posição central nas relações internacionais, têm direitos em
face do Estado soberano, que não poderia exigir obediências de seus cidadãos de forma
absoluta, pois as razões soberanas do Estado encontram limites no direito.

No entanto, por conta das considerações Hegelianas acerca do direito positivo
(considerava que só existiam aqueles direitos que eram concedidos pelo Estado), no século XIX
e início do XX, se observa uma maior preponderância do Estado sobre os indivíduos, o que foi
refletido nas doutrinas do Direito Internacional.         Esta exacerbação do papel do Estado,
agora todo poderoso, levou a inúmeras consequências nefastas, tais como: a emergência de um
nacionalismo perigoso, que desemboca em práticas fascistas e autoritárias; constantes violações
aos Direitos Humanos, fundados na defesa de uma etérea “segurança nacional” etc.
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            Contra essas ideias, se insurge o jus internacionalismo de meados do século XX, que
possibilitou refrear o avanço estatal que comprometia a defesa dos Direitos Humanos,
ameaçados por conta de um enfraquecimento da dignidade da pessoa humana, o que torna
necessário que o indivíduo pudesse peticionar às instituições de defesas de seus direitos (sejam
nacionais ou internacionais), uma proteção contra o Estado. Dessa forma, ainda que o panorama
atual seja consideravelmente distinto daquele existente nas primevas considerações
internacionalistas, cuja racionalização estava calcada em uma civitas maxima regida pelo jus
gentium, a personalidade jurídica internacional da pessoa humana se fundamenta na
universalidade dos Direitos Humanos (TRINDADE, 2008, p. 152-153).

Dessa feita, o conceito, bastante comum ao positivismo jurídico, de direito subjetivo
ganha outros contornos quando se considera os Direitos Humanos enquanto direitos anteriores e
oponíveis em face do Estado, possibilitando que se libertem dos grilhões do positivismo que
considerava o direito subjetivo uma face do direito objetivo, e este, por sua vez, direito
concedido pelo Estado. Portanto, para efetivar tais direitos, é garantida a personalidade jurídica
internacional, especialmente em relação aos procedimentos que envolvem a defesa de seus
direitos (locus standi in judicio), uma vez que o ser humano é o alvo das violações que, por
ventura, possam ocorrer (TRINDADE, 2008, p. 154-157).

Nesse sentido, independentemente da cultura ou da fé professada pelo estrangeiro[3] que
se encontre em território brasileiro (incluindo o não residente) [4], seus Direitos Humanos
devem ser resguardados com apoio nos instrumentos internacionais de proteção a tais direitos
ratificados pelo Brasil, porquanto, ainda que estejam respondendo a processos criminais em um
país estrangeiro, sua dignidade e seus direitos humanos transcendem os limites territoriais do
país que irá julgar a extradição e limita a soberania do mesmo no julgamento daquela, em prol
dos Direitos Humanos do individuo a ser extraditado.      

 

3.  Extradição: Aspectos Gerais.

 

        3.1.  Breve Escorço Histórico.

 

Em primeiro lugar, cumpre acentuar a origem etimológica do vocábulo extradição. Gilda
Russomano (1981, p.14) afirma que o termo não advém do latim extraditio, uma vez que este
não existia na língua latina. Portanto, a origem etimológica mais correta seria um neologismo
oriundo da fusão de traditio (transportar pessoas ou coisas) com ex (que quer dizer fora). O
termo, como hoje o concebemos, teria surgido, pela primeira vez, em um Tratado Francês,
datado de 1791.
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Celso de Mello (2004, p. 1.019), ao tratar dos antecedentes históricos do instituto da
extradição, afirma que sua origem remonta à antiguidade oriental, mais especificamente, o Egito
do ano 1.291. a.C., ocasião em  que foi celebrado um antigo Tratado que consagrava a
extradição de alguns indivíduos. Vale ressaltar, porém, que esta antiga prática não guardava
grande similitude com o atual sistema previsto na grande parte dos Tratados Internacionais,
porquanto previa a extradição de indivíduos que tivessem cometido crimes políticos[5].

Com efeito, a origem mais próxima do instituto, com a conformação que hoje se observa,
pode ser remontada ao começo do século XIX. Nessa época, por exemplo, excluiu-se o
criminoso político como sujeito passível da extradição; contudo, a conformação efetiva do
instituto vem através da lei Belga de extradição, datada de 1833[6] (MELLO, 2004, p. 1019-
1020).

      No Brasil, desde o Império, sempre foi possível realizar a extradição com base em
tratados ou na reciprocidade entre os Estado partes, contudo, neste período o processo era
eminentemente administrativo, uma vez que não havia intervenção do judiciário, consoante o
atestado por Celso de Mello (2004, p. 1.021).

 

3.2. Objetivos

 

Como objetivos que visam ser alcançados com a extradição, podemos destacar o
sentimento de justiça, no sentido de punir o infrator que sai de um país para fugir do processo
ou da pena que lhe será, possivelmente, infligida. Celso de Mello (2004, p. 1021), no entanto,
mitiga este entendimento salientando que o importante da extradição é que haja o julgamento,
não necessariamente, que o extraditando seja punido. Sem dúvida, este entendimento esposado
pelo autor reflete uma extrema preocupação com a efetividade dos Direitos Humanos, na
medida em que, em oposição à doutrina clássica acerca do tema, põe em relevo a necessidade
de um julgamento devido em que são garantidos todos os direitos do extraditando.

Outro objetivo comumente apontado como inerente à extradição é a assistência mútua
entre os Estados no combate e repressão contra o crime, ou seja, trata-se de instrumento de
cooperação internacional em matéria penal entre soberanias, preferencialmente territoriais, que
se apresentem, inicialmente, contrárias quanto ao pedido (EGIDO, 2000, p. 206-207).

 

3.3.  Tipos de Extradição

 

Os autores que trataram da matéria indicam a existência de algumas espécies de
extradição tomando por base inúmeros critérios. Em função de sua importância, utilizaremos a
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categorização realizada por Celso de Mello (2004), abaixo transcrita:

 

a)      Este critério leva em consideração o fundamento do pedido extradicional. Divide-se em:
1) Extradição de fato: consiste na entrega do extraditando sem qualquer processo jurídico
instaurado, ou seja, a entrega sumária de um indivíduo ao Estado requerente sem a
obediência a qualquer previsão legal (RUSSOMANO, 1981, p. 06) e 2) extradição de
direito: realizada conforme as normas internas e internacionais compactuadas entre os
Estados que ratificaram os tratados ou concordam com a assistência recíproca.

b)      Já este critério, por sua vez, toma por base os Estados envolvidos na relação
extradicional. Compreende a 1) extradição ativa: considera quem formula o pedido,i.e., o
Estado requerente e 2) extradição passiva: é aquela vista pelo ângulo de quem recebe o
pedido, ou seja, o Estado requerido.

c)      Por último, classifica-se a extradição quanto ao seu objetivo ou à situação processual
do indivíduo. Nesse passo, divide-se em: 1) extradição instrutória: o pedido é formulado a
fim de submeter o indivíduo a processo criminal, ou seja, o mesmo ainda será julgado de
acordo com as normas do país solicitante e 2) extradição executória: o pedido é
formulado a fim de que o indivíduo possa cumprir a pena a que foi condenado no país
requerente.

 

Ainda sobre as espécies de extradição, citamos a caso da reextradição, que se realiza
quando um indivíduo é extraditado para um determinado Estado e este dá a sua extradição a
um terceiro.

 

  4. A Extradição no Direito Brasileiro: Análise do Processo Extradicional à Luz dos
Direitos Humanos.

 

Russomano (1981, pp. 1-3) explica que, no direito criminal, a regra é a aplicação da lei do
território onde ocorre o fato criminoso, porém, algumas vezes é necessário romper esta regra a
fim de se aplicar a extraterritorialidade da lei. Ou seja, por razões práticas, como, por exemplo,
a colheita de provas e a maior eficácia da reprimenda penal, é mais prudente que a pena
corresponda ao crime no tempo e no espaço. Desta forma, no direito internacional surge o
instituto da extradição para mitigar o princípio da territorialidade da lei penal e para impedir que
delinqüentes possam escapar de punições por infrações criminais se refugiando em outros
países[7]. Não se confunde, nessa medida, com a expulsão, que ocorre quando o Estado,
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apenas visando seu próprio interesse, pouco importando se o agente cometeu ou não um crime,
impele para fora de seu território os indivíduos que considerem ameaçar sua segurança.

            Francisco Rezek (1996) conceitua a extradição como a entrega de um Estado a outro, a
pedido deste, de individuo que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir
pena. Complementa, ainda, que se trata de uma relação entre representantes do Poder
Executivo com participação do Judiciário em ambos os lados da relação (REZEK, 1996, p. 197-
198)[8]. Com efeito, o pressuposto específico do pedido de extradição é o processo penal, uma
vez que o extraditando ou responderá por um crime, ou cumprirá uma pena já imposta.

            Geralmente, o pedido do país requerente está baseado em um tratado entre as partes,
ou seja, um tratado bilateral e específico. Todavia, nada impede que seja deferida a extradição
sem que haja um tratado celebrado entre as partes, desde que ambas se comprometam em
assumir relações de reciprocidade. Sobre o pedido de extradição fundamentado na reciprocidade,
Rezek (1996, p. 201) aponta que este pode ser plenamente rejeitado pelo Poder Executivo, sem
que seja determinado seu envio para o Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre, entretanto,
quando o pedido se baseia em um tratado internacional.

            Ainda que o costume constitucional brasileiro fosse o de considerar que o STF possuía a
última palavra em relação ao pedido extradicional, ou seja, caso a Excelsa Corte entendesse
cabível e que o procedimento tivesse atendido todos seus pressupostos legais, não poderia o
Executivo recusar-se a entregar o extraditando[9], um importante precedente delimitou que a
decisão de nossa Suprema Corte apenas declara a legalidade do procedimento extradicional e
decretada a extradição, condicionando o Presidente apenas a acatar aquilo que estiver disposto
no Tratado bilateral ratificado entre os países interessados. A fundamentação da decisão seria a
de que o Presidente da República possui a discricionariedade de acatar, ou não, a decisão do
judiciário, estando jungido apenas pelo tratado, uma vez que se trata de relações políticas
internacionais entre os países, de competência do chefe da República[10]. Em suma, deferida a
extradição pelo STF, cabe ao presidente da república, dentro dos lindes do Tratado Internacional
firmado entre os países, executar, ou não, a decisão (Ext. 1085, Rel. Cezar Peluso, DJe
16/04/10).

Ainda sobre alguns aspectos processuais pontuais, destacamos que o processo é de
contenciosidade limitada, o que quer dizer que o STF apenas realiza um juízo acerca da
legalidade do pedido, não podendo adentrar no mérito da causa. Todavia, ainda que seja
limitado o âmbito de julgamento feito pelo STF, este garante inúmeras medidas judiciais para
que sejam efetivados os Direitos Humanos do extraditando, como, por exemplo, do devido
processo legal.

            Inquestionavelmente, um dos mais importantes Direitos do Homem está relacionado às
proteções e garantias asseguradas aos litigantes em processos judiciais, sempre presentes em
importantes tratados internacionais que versam sobre a matéria.
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            Ainda que possa ser discutido o alcance da norma protetiva do caput do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, que garante o gozo dos Direitos Fundamentais nela encartados
por parte dos estrangeiros residentes no país (situação que, na maioria das vezes, não abarca o
réu no processo de extradição), é inegável que o extraditando é titular de Direito Humanos
previstos em tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos
humanos[11], que prescreve, in verbis:

 

Art. 25 - Proteção judicial

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo,
perante os juizes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção,
mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de
suas funções oficiais.

 

Como exemplo de precedente que visa garantir tais direitos processuais, citamos caso em
que o STF considerou que a concordância do extraditando com o deferimento do pedido não
afasta o controle da legalidade efetuado pelo Tribunal, sendo imprescindível, ainda assim, a
realização de seu interrogatório (Ext 1.016, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 03/03/06)[12].

            Nessa mesma linha, importante a decisão que determina a existência de efetiva defesa
técnica do extraditando no julgamento do pedido junto à Corte Excelsa, como descrito na
decisão monocrática abaixo transcrita:

 

“O extraditando está indefeso. Tiro da defesa escrita, constante de fls. 155-158:‘Diante do
exposto, e tendo em vista que os requisitos necessários à concessão da extradição
encontram-se presentes no caso em tela, requer com base nos arts. 210 e 211 do RISTF c/c
art, 5º LI e LII da CF/88, que seja concedida a extradição de João Belo Vilela Caldeira’. Ora,
o disposto no art. 261 do Código de Processo Penal é consectário nevrálgico do princípio
constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV) e exige defesa técnica oportuna e efetiva.
Quando falhe, compromete o justo processo da lei (art. 5º, LIV). (...) Entendo que a
manifestação de fls. 155-158 traduz atuação meramente formal do defensor do extraditando,
a qual não cumpre a exigência da lei e da Constituição. Assim, declaro o extraditando
indefeso e determino remessa dos autos à Defensoria Pública da União, para que apresente,
no prazo legal, defesa escrita (art. 210 do RISTF).” (Ext 1.115, Rel. Min. Cezar Peluso,
decisão monocrática,julgamento, DJe 23/04/08).

 

Importante jurisprudência foi consolidada no Supremo Tribunal Federal com vistas a dar
concreção ao direito do extraditando de ser julgado sob os auspícios do devido processo legal,
uma vez que indefere extradições quando o Estado requerente não demonstra estabilidade
política suficiente para garanti-lo, em completa sintonia com o prescrito, por exemplo, no art. 3º
da Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (1984), ratificada pelo Brasil em 1991[13]. Como fundamento desta jurisprudência,
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podemos ressaltar, também, a vedação de tratamento desumano a estes indivíduos[14]. O
acórdão transcrito sintetiza o aqui exposto:

 

O Supremo Tribunal Federal não deve autorizar a extradição, se se demonstrar que o
ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a requer não se revela capaz de assegurar,
aos réus, em juízo criminal, os direitos básicos que resultam do postulado do due process of
law), notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do
contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de
imparcialidade do magistrado processante. Demonstração, no caso, de que o regime político
que informa as instituições do Estado requerente reveste-se de caráter democrático,
assegurador das liberdades públicas fundamentais (Ext 953, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
11/11-05. No mesmo sentido: Ext 977, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 18/11/05 e Ext 897,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23/09/04.

 

            A dignidade da pessoa humana, bem como a vedação de penas cruéis[15], servem de
fundamento para importante decisão do Tribunal. No caso, tendo em vista que aqueles que são
submetidos ao processo de extradição devem ser obrigatoriamente recolhidos à prisão[16], o
extraditando argumentou que sofria de grave doença cardiovascular e que seria impostergável a
intervenção cirúrgica, bem como que a carceragem provisória não possuiria condições
indispensáveis para sua recuperação pós-operatória. Levando em conta estas questões, o
Tribunal transformou a prisão cautelar em domiciliar e determinou-se que o extraditando
depositasse o passaporte na polícia federal, sendo alertado de que deveria permanecer no Brasil,
e confiar na jurisdição brasileira, até o término do processo (Ext 974-QO, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJe 13/11/09)[17].

A extradição está assentada em alguns princípios, que devem ser observados para a
correta e escorreita aplicação do processo extradicional, assim como para a garantia dos direitos
dos extraditandos. Nesse sentido, serão descritos os dois princípios basilares da extradição e sua
correlação com a jurisprudência do STF que versa sobre os Direitos Humanos dos estrangeiros
sujeitos ao processo extradicional.

De acordo com o princípio da identidade, não haverá extradição se o Estado requerido
não considera crime o fato que originou o pedido[18]. Como corolário deste princípio, está a
impossibilidade do extraditando se submeter a penas que não existem no Estado de refúgio.

Ao analisar a jurisprudência do STF sobre o tema, podemos observar, claramente, o
impacto dos tratados internacionais na proteção aos Direitos Humanos dos extraditandos. Com
efeito, verifica-se uma substancial mudança de entendimento do Tribunal quanto aos
extraditandos a países que prevêem as penas de morte, perpétua e de trabalhos forçados.
Internacionalmente, podemos destacar o Artigo V da Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948), que estatui:

Artigo V - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante.
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Quanto à pena de morte, cita-se o julgamento da Ext. nº 855, da Relatoria do Min. Celso
de Mello. No caso em questão, baseado na proteção aos direitos humanos, bem como no
previsto como Direito Fundamental na Constituição de 1988, o STF julgou que o pedido de
extradição só seria deferido, caso o Estado requerente se comprometesse, formalmente, em
comutar a pena restritiva de liberdade perpétua em temporária não superior a trinta (30) anos,
conforme podemos observar de trecho da ementa do acórdão referido[19]:

 

A extradição somente será deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos
delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente,
quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não
superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos
extradicionais — considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República,
que veda as sanções penais de caráter perpétuo — estão necessariamente sujeitos à
autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Novo
entendimento derivado da revisão, pelo Supremo Tribunal Federal, de sua jurisprudência em
tema de extradição passiva.” (Ext 855, Rel. Min. Celso de Mello, , DJ de 01/07/05).

 

Em coerência com o decidido no precedente acima citado, o STF, em conformidade com a
defesa dos Direitos Fundamentais do extraditando, reviu sua jurisprudência em relação à pena
de trabalhos forçados, exigindo, igualmente, que o Estado requerente preste compromisso de
computá-la a uma pena consentânea com as garantias individuais previstas em nossa
Constituição e nos Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos. Para justificar
esse posicionamento, transcrevemos breve trecho do voto do Min. Octavio Gallotti:

 

"Pondero, entretanto, que tem lugar, no caso, a aplicação da mesma jurisprudência que
dispensou a comutação da pena de prisão perpétua. Esta, como a de trabalhos forçados, é
inscrita entre as vedadas pelo art. 5º, XLVII, da Constituição. Mas, tanto para uma como
para outra, deve a vedação ser entendida, no âmbito do direito interno brasileiro, pois a Lei
n. 6.815/80 (art. 90, III), só contempla comutação da pena de morte." (Ext 486, voto do
Min. Octavio Gallotti, , DJ de 03/08/90).

 

No campo internacional, sobre esta questão, podemos citar julgado da Corte Européia de
Direitos Humanos, datada de 07 de julho 1989, o caso Soering v. UK. Naquela oportunidade, a
Corte decidiu que a extradição não deve ocorrer quando este ato puder comprometer a
integridade física do extraditando, bem como o exponha a tratamentos desumanos e
degradantes[20]

Outro principio importante da extradição é o Princípio da especialidade ou do efeito
limitativo. Este princípio determina que o indivíduo não pode ser julgado por delito diferente
daquele que fundamentou seu pedido de extradição (REZEK, 1996, p. 206).

 Este princípio se configura como importante medida protetiva dos direitos do
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extraditando, na medida em que permite que o STF avalie a legalidade da extensão do pedido
extradicional, assim como impede que o indivíduo entregue ao país requerente seja julgado por
crimes não constantes do pedido originário.

 

“O princípio da especialidade (artigo 91, I, da Lei n. 6.815/80) não é obstáculo ao deferimento do
pedido de extensão. A regra que se extrai do texto normativo visa a impedir, em benefício do
extraditando, que o Estado requerente instaure contra ele sem o controle de legalidade pelo Supremo
Tribunal Federal ação penal ou execute pena por condenação referente a fatos anteriores àqueles
pelos quais foi deferido o pleito extradicional. O pedido de renúncia ao princípio da especialidade é
irrelevante, porque não tem a virtude de afastar o controle de legalidade do pleito extradicional a
cargo do Supremo Tribunal Federal.” (Ext-787-extensão, Rel. Min. Eros Grau ,DJ de 28/04/06.)

 

“De outro lado, não constitui demasia assinalar que o pedido de extensão da ordem extradicional
sujeita-se, ele também, a estrito controle jurisdicional de legalidade a ser efetuado pelo Supremo
Tribunal Federal em benefício do súdito estrangeiro, em ordem a protegê-lo, mesmo já se achando
sob o domínio territorial de uma soberania alheia, contra procedimentos penais abusivos ou punições
de caráter eventualmente arbitrário.” (Ext 496, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, , DJ
de 27/0/-98)[21]

 

                5. Conclusão

 

A internacionalização dos direitos humanos e a condição do indivíduo como sujeito de
direito internacional proporcionaram uma mudança de paradigmas importante para a efetiva
concreção dos Direitos Humanos na esfera internacional, assim como sua garantia nos países de
diferentes culturas mundo afora. Como forma de garantia doméstica desses direitos,
exemplificamos o importante papel desempenhado pelo STF para a confirmação da efetivação
dos Direitos Humanos em âmbito internacional, ratificando que a soberania estatal está
amplamente redefinida e se rende à incorporação, em seu conceito, de compromissos e
obrigações pertinentes ao respeito aos Direitos Humanos dos estrangeiros submetidos a
processo extradicionais.

Estas considerações são importantes, pois demonstram a importância da interpretação
jurisprudencial da nossa Suprema Corte para a concretização dos tratados internacionais que
versem sobre aqueles direitos. Isto porque, sob a luz de um direito internacional geral, não
existem normas consuetudinárias que determinam a obrigação de um Estado soberano
regulamentar a extradição de uma forma específica. Nesse contexto, existe uma grande
liberdade para configuração dos mecanismos materiais e processuais da extradição (SOARES,
2000, p. 225). Portanto, muito daquilo que o Supremo Tribunal Federal considera como direitos
dos extraditandos, antes de serem direitos previstos na lei federal 6.815/80, são Direitos
Humanos extraídos das obrigações internacionais formalizadas pela República Federativa do
Brasil
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            Em suma, é inevitável e irrefutável que a garantia da dignidade da pessoa humana se
apresenta como forte fundamento para o transbordar de Direitos Humanos aos diversos Estados
soberanos, diminuindo fronteiras em prol da universalidade do ser humano como titular de
direitos que lhe antecedem e que podem ser oponíveis contra os estados, não importando sua
nacionalidade. Dentro dessa perspectiva, e de acordo com minuciosa análise da jurisprudência
do STF nestes pontos sensíveis, podemos afirmar que o papel político-instrucional da mais alta
corte de justiça no Brasil de garantir a efetivação dos Direitos Humanos àqueles que estão
sendo submetidos ao procedimento extradicional é um grande indício da internacionalização de
tais direitos.
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[1] Não podemos olvidar que o processo de internacionalização dos Direitos Humanos começou antes do pós-guerra
com as práticas do Direito Humanitário, da Criação da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho,
por exemplo. Em seguida, temos a Criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e das inúmeras normativas
internacionais que visaram proteger os Direitos Humanos no plano internacional, como, por exemplo, a Declaração
Americana de Direitos e Deveres do Homem (1948), os Pactos de Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, no âmbito da ONU, ambos de 1966; a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José), de 1969, no âmbito do Sistema Interamericano; a Convenção Européia, de 1950 etc. Todavia, como este
aspecto não é de suma importância para o artigo, não será atribuída premência ao fator cronológico, mas sim
dogmático da internacionalização.

[2] Não obstante o crescente número de doutrinadores que admite o ser humano como sujeito
de direito internacional, importantes vozes se posicionam contra esta possibilidade. No Brasil, por
exemplo, Francisco Rezek (1996, p. 156-157) se opõe em atribuir esta condição ao indivíduo,
uma vez que não dispõe de prerrogativa ampla de reclamar, nos foros internacionais, a garantia
de seus direitos, enquanto qualidade atribuída por uma norma geral. Apesar de respeitada voz
na doutrina internacionalista, nos afastamos de tais considerações, uma vez que o indivíduo,
enquanto titular de Direitos Humanos, pode pleitear, no plano internacional, a efetivação de tais
direitos.

[3] Seguindo o disposto por Guido Soares (2004, p. 170), a conceituação de estrangeiro adotada
será negativa, abarcando aqueles que, embora domiciliados ou residentes em um determinado
estado, não pertencem ao circulo daquelas pessoas que possuem a nacionalidade daquele
Estado.

[4] Ainda que seja amplamente discutível a situação do estrangeiro não-residente no Brasil, em função da redação do
caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988, muito desta discussão pode ser superada pela internacionalização
dos Direitos Humanos, na medida em que conferem um arcabouço de garantias mínimas aptas a assegurar a afirmação
da dignidade humana do estrangeiro que não reside no Brasil, como ocorre, na maioria das vezes, com os
extraditandos. Sobre a discussão do estrangeiro não residente como titular de direitos Fundamentais, ver A titularidade
dos Direitos Fundamentais de Anelise Coelho Nunes. Livraria do Advogado, 2007. p.79 e ss. Nesse sentido, cita-se
trecho da ementa de recente decisão do STF “O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem plena
legitimidade para impetrar o remédio constitucional do "habeas corpus", em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de
persecução penal, o direito subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral respeito, por parte do
Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula do devido processo legal. - A condição jurídica de
não nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a
adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Impõe-se, ao Judiciário, o dever de
assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido
processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à
igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante” (HC
102.041/SP, Rel. Ceslo de Mello, DJe 20/08/10).

[5] Por sua importância no aspecto da cooperação internacional entre os povos soberanos, a
extradição é uma das raras instituições do direito internacional que se mantém desde antes da
antiguidade clássica, como forma de certeza de que a pena será cumprida pelo cometimento de
um delito, mesmo que tenha sofrido importantes e significativas mudanças (EGIDO, 2000, p.
207)

[6] A lei belga referenciada foi muito influenciada pelas ideias liberais da época, que
propugnavam, por exemplo, uma defesa dos direitos individuais e políticos do homem, o que fez
com que a autoridade do executivo na extradição fosse reduzida, conforme afirma José Egido
(2000, p. 228).

[7] Quanto aos seus pressupostos, ainda que o discurso de que a extradição seria importante
para a manutenção do julgamento pelo juiz natural do infrator estrangeiro, podemos considerar
que o ato extradicional tende a reduzir o risco de confusões que possam existir entre a
coincidência extensão espacial da aplicação da lei penal e a lei do poder coercitivo do Estado
que incrimina o estrangeiro, ou seja, garante a eficácia das leis penais, que poderia estar
ameaçada pelo fracionamento das soberanias (EGIDO, 2000, p. 208)
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[8] Ainda que seja um procedimento jurídico, não se trata de um procedimento estritamente
judicial (EGIDO, 2000, p. 206)

[9] Francisco Rezek (1996), por exemplo, comunga deste entendimento, uma vez que defende
que a manifestação do STF é definitiva, ou seja, não se limita em declarar a viabilidade da
extradição, o que apontaria para uma possível decisão discricionária posterior do Executivo.

[10] Não por outra razão, José Egido (2000, p. 206) considera a extradição, no plano político
exterior, um juízo de oportunidade de quem exerce nos estados o poder exterior internacional e,
seja, por conseguinte, responsável pelo seu adequado exercício.

[11] A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), vigente
em nosso direito interno através do Decreto Presidencial nº 678, de 06 de novembro de 1992, é
considerada norma de caráter supralegal, em face da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário nº 466.343/SP. Uma síntese do entendimento esposado pelo STF naquele
processo encontra-se na ementa do RE nº 349.703/RS, DJe 05/09/2009, Rel. Min. Carlos Britto:
PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a
adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art.
11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art.
7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois
o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação
interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos
subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja
ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de
1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil
(Lei n° 10.406/2002).

[12] No mesmo sentido, cf. Ext. 1156, Rel. Carlos Britto, DJe 01/07/2009.

[13] Art. 3º 1. Nenhum Estado Parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro
Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura. 2. A fim
de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em conta todas as considerações
pertinentes, inclusive, quando for o caso, a existência, no Estado em questão, de um quadro de violações sistemáticas,
graves e maciças de direitos humanos. De igual teor, com redação bastante assemelhada, cite-se o art. 13 da
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985)

[14] Nesse sentido, cita-se o da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969): Artigo 5º -
Direito à integridade pessoal 1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas nem a penas ou tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com
respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

[15] Como exemplo destes direitos e sua previsão internacional, citamos o Art. 5º do Pacto de San Jose da Costa Rica,
que dispõe:- Direito à integridade pessoal : 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o devido respeito à dignidade inerente ao ser
humano.

[16] Em recentes decisões do Plenário desta Corte Suprema decidiu-se que a prisão preventiva
para fins de extradição deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
podendo resultar num fim em si mesma, para impor ao extraditando tratamento diferenciado e
mais gravoso do que ao dispensado aos presos preventivamente em processos em curso na
jurisdição brasileira. É por isso que não se admite que essa prisão se prolongue por tempo, de
modo a caracterizar constrangimento ilegal àquele que está preso à disposição desta Suprema
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Corte para fins extradicionais (por exemplo: Ext n. 1.054-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio,
DJ 22/02/08; HC n. 91.657, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 14/3/08). Todavia, essa prisão
preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza
cautelar, ‘... destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de
eventual ordem de extradição (Ext 1.119, Rel. Min. Menezes Direito, decisão monocrática, DJe
de 10-4-08). No mesmo sentido: Ext 1.123, Rel. Min. Menezes Direito, decisão monocrática,
julgamento em 2-12-08, DJE de 15-12-08.

[17] O deferimento da prisão domiciliar, no entanto, está condicionado ao fato de que as
condições a que esteja submetido o extraditando preso, no decorrer do processo, sejam
incompatíveis com um regular acompanhamento médico que possa ser realizado nas próprias
dependências da Polícia Federal. A liberdade ou a prisão domiciliar nos casos de enfermidade,
portanto, são medidas de caráter excepcional (Ext. 1183, Rel, Dias Toffoli, DJe 01/02/10).

[18] O referido princípio, também denominado de dupla tipicidade, de acordo com o STF, não
exige que exista uma correlação entre as penas cominadas nos diferentes países. Sendo assim,
ainda que a pena no país requerente seja maior do que a do país que julgar o pedido
extradicional, este há de ser deferido, porquanto a lei 8.615/80 não exige que exista a simetria
entre as penas cominadas nos diferentes países, exigindo apenas a dupla tipicidade da ação
criminosa (Ext. 1130, Rel. Eros Grau, DJe  17/04/09).

[19] É importante lembrar que o entendimento atualmente esposado, nem sempre foi unânime. Anteriormente, o STF
determinava a extradição sem que houvesse o compromisso de comutação, com a simples e desarrazoada justificativa
que este pedido não se encontrava na lei ou no tratado internacional. Nesse sentido, conferir as decisões (Ext 843,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 16-10-02, DJ de 28-2-03); (Ext 811, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 4-9-02, DJ de 28-2-03); (Ext 838, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 7-8-02, DJ de 21-2-03);
(Ext-816-ED , Rel. Min. Maurício Corrêa , julgamento em 21-3-02, DJ de 24-5-02.); (Ext 793, Rel. Min. Maurício
Corrêa, julgamento em 17-10-01, DJ de 13-9-02); (Rcl 1.596, Rel. Min. Ilmar Galvão, decisão monocrática, julgamento
em 4-8-00, DJ de 14-8-00); (Ext-703-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 6-4-98, DJ 17-8-01)

[20] No caso em questão, o demandante argumentou que se fosse extraditado aos Estados Unidos estaria submetido
à pena de morte e, por conseguinte, como o cumprimento da sentença poderia demorar, iria sofrer de Síndrome do
Corredor da morte, constituindo um tratamento degradante e desumano. A Corte considerou que, ainda que a pena
de morte não pudesse ser considerada como tratamento desumano, ou seja, esta tipo de pena pode ser justificada em
algumas ocasiões e não seria óbice à extradição, todavia, qualquer outra justificativa que pudesse limitar sua aplicação
deveria ser entendida para que se pudesse preservar a vida e dignidade humanas (SOERING v UNITED KINGDOM,
Series A, No 161; Application No 14038/88, 7 July 1989).

[21] No mesmo sentido: Ext 716, Rel. Min. Maurício Corrêa, decisão monocrática, julgamento em
30-6-00, DJ de 1º-8- 00; Ext 444-ampliação, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática,
julgamento em 19-2-01, DJ de 1º-3-01.
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A QUESTÃO DA HOMOAFETIVIDADE

THE QUESTION OF HOMOAFFECTIVENESS

Alex Martins Monteiro
Sabrina Nagib De Sales

RESUMO
O presente trabalho debate a questão da homoafetividade ante os instrumentos de controle da
sociedade: a moral, a religião, as regras de trato social e principalmente o direito. Partindo de
sua origem, narra à evolução terminológica, contextualizando a questão hodiernamente. 

O debate com os instrumentos de controle da sociedade visa diminuir a descriminação, a partir
da análise pragmática dos mesmos. Ao debater a inclusão das relações homoafetivas no instituto
de família, abarca uma breve discussão sobre o conceito de família, perpassando pela
Sociologia, Antropologia e a própria visão do direito pátrio. 

Dentro do direito, apresenta a doutrina, que no referido assunto não é pacífica, divergindo
principalmente quanto à natureza do ser. Partindo dos princípios constitucionais, isonomia e
dignidade da pessoa humana, busca discorrer sobre a necessidade de condições para a
autodeterminação do indivíduo, promovendo-se de forma integral e integrada, como prevê a
moral. 

Posto isso, temos a escolha sexual como fruto da autonomia privada do indivíduo, e a sua não
aceitação fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVES: Homoafetividade; Dignidade da Pessoa Humana; Isonomia; Instrumentos
de controle da sociedade.

ABSTRACT
This current paper discusses the question of homoaffectiveness concerning the instruments of
society control: morality, religion, the rules of social treatment and, mainly, the law. Starting
from its origin, it narrates the terminological evolution, contextualizing the issue on the present
day. 
The debate with the instruments of society control aims at decreasing the discrimination, from
the pragmatic analysis of the same. In debating the inclusion of homoaffective relations in the
family institute, it encompasses a brief discussion about the concept of family, spanning
Sociology, Anthropology and the viewpoint of homeland right itself. 
Within the law, it presents the doctrine, which in the reported subject is not pacific, diverging
mainly with regard to the nature of being. Starting from the constitutional principles, isonomy
and dignity of the human being, it seeks to discourse on the necessity of conditions for the self-
determination of the individual, promoting himself in an integral and integrated way, as morality
predicts. 
Accordingly, we have the sexual choice as a fruit of the private autonomy of the individual, and
its non-acceptance harms the principle of dignity of the human being. 

KEYWORDS: Homoaffectiveness; Dignity of the human being; Isonomy; Instruments of society
control.

1) Introdução

            O termo Homossexual refere-se a indivíduos que possuem atração por outros do mesmo sexo. A
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palavra tem o hibridismo como seu processo de formação, “homos” advindo do grego, que significa
semelhante/igual e “sexus” que é originário do latim, com isso têm-se “sexo igual”. O nome Homoafetivo,
criado por Maria Berenice Dias[1], traz a tona o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo que tem
características afetivas e o principal intuito de constituírem uma relação duradoura. Entende-se que a partir
da convivência dessas pessoas, tendo um convívio estável, deixa de ser uma relação somente sexual e sim
uma união estável com fulcro no afeto.[2]
            A homossexualidade sempre existiu, sendo narrado em V A.C. na mitologia egípcia, entre os
deuses Oros e Seti, na mitologia grega e na própria bíblia. Em termos psiquiátricos, no século XIX, foi
definida como um desvio sexual, uma inversão do masculino e do feminino. Já no século XX, a
homossexualidade ganha novos contornos, deixando de ser tratada como doença, já que constava até 1993
no CID (Código Internacional de Doenças) como doença mental, extinguindo com isso (CID 10-1993) o
termo homossexualismo, sufixo ismo que denotava doença. A psicologia moderna vai entender como
doença somente os casos em que existem distúrbios de desordens mentais que ocasionam sofrimento ao
portador, estando reservado a determinados casos a mudança de sexo financiada pelo sistema único de
saúde brasileiro.
            O Relatório de Kinsey apontou que dez por cento da população humana possuía orientação
homossexual, dados que geram dúvidas, já que muitas pessoas não assumem sua verdadeira opção sexual,
por vergonha, negação familiar e/ou social, em linhas gerais o medo da descriminação severa.
            Com esses dados, até mesmo pelo fato dos homoafetivos buscarem seu reconhecimento, o
judiciário brasileiro é conclamado a dar o seu parecer sobre o caso, mormente diante da omissão do
legislativo. Em alguns países como iremos mostrar, já existe uma proteção para essas uniões e no Brasil,
temos uma série de julgados que trazem uma nova visão.
            Teremos como objetivo nesse trabalho, apresentar o cerne da discussão sobre a união homoafetiva
e o seu reconhecimento enquanto entidade familiar, em um diálogo com as normas de conduta, as normas
brasileiras vigentes e as jurisprudências.
 
2) Homoafetividade e os instrumentos de controle social.
           
            Para a discussão do presente capítulo, pegarei como base os instrumentos de controle social
classificados por Paulo Nader: o Direito, a religião, a moral e as regras de trato social[3]. Analisarei neste
momento, a homoafetividade sob o julgamento da moral, religião e regras de trato social, deixando o
capítulo 4 para a discussão da função do direito com relação ao tema trabalhado.
            Torna-se importante a análise com vistas à diminuição do preconceito sexual, não podendo deixar
de analisar a homoafetividade na visão desses instrumentos. Dentre tais instrumentos, o direito vai se
apresentar como o que tem maior pretensão de efetividade, tendo a coerção[4] como um de seus
elementos, que é inexistente na moral, na religião e nas regras de trato social. Não podemos por isso
afirmar ser o direito o método mais eficaz ou mais importante de controle social, já que sendo a sociedade
regrada somente por este, não se desenvolveria naturalmente.
 
2.1) Homoafetividade e Moral
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            A moral, que visa à busca pela perfeição, tratando de assuntos ligados ao interior do ser humano é
a grande base do direito, se completando e se influenciando mutuamente. A moral vai orientar as
consciências humanas em suas atitudes, através dos seus princípios e valores.
            Fundamentalmente vai identificar-se com a noção do bem, onde já nascemos com o seu primeiro
princípio, sabendo que devemos praticar o que é bom e evitar o mal. Nader vai considerar bem tudo aquilo
que promove o homem de forma integral e integrada, buscando sua plena realização e o condicionamento
a idêntico interesse do próximo[5].
            Paulo Nader vai dividir a Moral em duas vertentes, Moral natural e Moral positiva, que possuem
origens diferentes. A Moral natural é aquela pertencente a natureza do ser, tendo por base o que há de
permanentes no gênero humano. “Corresponde a idéia de bem que não varia no tempo e no espaço e que
deve servir de critério à moral positiva”.[6] Tal visão da moral vai fundamentar a doutrina jurídica
contrária a  aceitação das relações homoafetivas enquanto família.
            A moral positiva, segundo Henkel vai ser classificada em três esferas distintas: a) moral autônoma,
parte da consciência individual; b) ética superior dos sistemas religiosos, que é parte dos preceitos
religiosos; e c) moral social, parte da vontade do todo e de sua cultura.[7]
            Ante a moral como poderíamos ver as relações homoafetivas? Partindo do ponto de vista do bem,
que promove o homem de forma integral e integrada, estaríamos diante de uma discussão: a
homoafetividade vai promover o homem de forma integral e integrada?
           Como bem afirma Aristóteles, o indivíduo vai buscar uma “vida feliz no sentido pleno da
expressão”[8], e todos os seres humanos, imbuídos da moralidade, devem promover o bem, promovendo
dessa forma a felicidade humana. Com isso posto, temos o compromisso de darmos condições à plena
realização daquele que vive ao nosso redor, respeitando as escolhas feitas pelo indivíduo para chegar à
felicidade e a sua promoção integral, é claro, valorizando-se aquilo de bom do ser humano.
            A moral autônoma vai gerar uma discussão daquilo o que cada um pensa, de acordo com sua
cultura e com os seus princípios. Não se trata neste momento de discutir o que levou a escolha do
indivíduo pela homoafetividade, mas sim o respeito a sua opção. Necessário faz-se o respeito as escolhas e
opiniões de cada componente da sociedade.
            A esfera da ética superior dos sistemas religiosos irá rejeitar a homoafetividade, levando em conta
a sacralidade, onde o que é permitido é o santo e a procriação, advindo da relação entre homem e mulher.
            A moral social, que está se expressando nas ruas através de atos pela não discriminação que
reúnem milhares de pessoas, sendo homo ou heterossexuais buscam a diminuição da homofobia. Podemos
perceber uma evolução do pensamento que tem como caractere principal o respeito a dignidade da pessoa
humana, haja vista a própria evolução do tratamento médico ao assunto, que deixa de ser doença e passa a
ser encarado com uma opção sexual natural.
            Ademais, o que efetivamente é moralidade e bons costumes hodiernamente? Onde políticos
quebram o decoro parlamentar e transporta dinheiro em meias e cuecas. Quais são de fatos os princípios
morais vigentes? Nessa discussão, é necessário trazer a baila o que se tem exercido no campo da moral em
dias atuais.
            A moralidade deve ser um norte na aplicação da norma jurídica e principalmente na sua criação,
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cabendo ao direito também preservá-la. Mas ser moral, também é respeitar a diferença e a escolha do
outro, dessa forma, cabendo ao direito preservar a moral e principalmente aquilo que é bom nas relações
humanas.
 
2.2) Homoafetividade e Religião
           
            A religião por muito tempo exerceu o papel do direito, exercendo domínio absoluto sobre as
atividades humanas, como exemplo podemos citar a inquisição. Hodiernamente, não mais tem esse poder
de determinar sentenças, mas trabalha diretamente na vida das pessoas em busca do eterno, pelo porvir
depois da morte e os seus deveres para com o Criador.
            Tendo como base a bíblia, as relações homoafetivas irão ser reprimidas, partindo do que é santo
(relações entre pessoas do sexo oposto) vão ser consideradas aberrações.
            A bíblia vai apresentar as criaturas como imagem e semelhança do Criador, o centro da Teoria
Criacionista, sendo feitos homem e mulher, como narra o texto bíblico “Criou Deus o homem à sua
imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.”[9]
            No antigo e no novo testamento, a escritura sagrada é clara quanto à repressão dos que praticam a
homoafetividade, como podemos ver nos textos de Levítico (antigo testamento) e Romanos (novo
testamento).

“Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher; é repugnante”[10]
“Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações
sexuais naturais por outras, contrárias a natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram
as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a
cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua
perversão.”[11]

               
                 A religião vai condenar as relações homoafetivas, levando em consideração até mesmo o castigo
após a morte para aqueles que praticarem essas atitudes.
            Na moral e na religião, estão calcadas o teor da grande discriminação ao ato homossexual,
mormente no fundamentalismo religioso, admitindo que são contra o ato e não contra as pessoas que o
praticam. Como afirma o Pastor Silas Malafaia da Igreja Assembléia de Deus – Vitória em Cristo, discurso
feito em sessão pública sobre o novo Estatuto de Família:

"Não estamos aqui para contraditar ou impedir ninguém de ter a sua prática. Todo ser humano precisa
de limites. Não querem botar limites, então qualquer tipo de comportamento que tiver um grupo de
pessoas, dos mais bizarros e loucos, vamos ter que aprovar...Vamos liberar tudo. Vamos colocar na lei
tudo o que se imaginar: quem tem relação com cachorro, vamos botar na lei. Eu vou apelar aqui. É um
comportamento, ué, vamos aceitar. Quem tem relação com cadáver, é um comportamento, vamos botar
na lei."[12]

               
                  Reconhecer a união homoafetiva, não se trata de liberar qualquer prática que tenha um grupo de
pessoas, mas sim respeitar a relação que se baseia no afeto, no amor, no carinho e no respeito, permitindo
que esses vivam a felicidade plena. Tais relações citadas, feitas com animais e cadáveres, tratam do
desamor, daquilo que busca a satisfação pessoal somente. Não podemos impor a todos aquilo que
julgamos ser o correto, é preciso respeitar as diferenças.
                Mais a frente, o capítulo 4 deste trabalho, tratará do assunto referente ao direito e a
homoafetividade, expondo visões a favor e contrárias a positivação dessas relações.
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2.3) Homoafetividade e as regras de trato social
 
            As regras de trato social, expostas por Paulo Nader como instrumento de controle da sociedade,
vai afirmar que elas “...buscam um valor particular, que é o aprimoramento das relações sociais.”[13] O
Costume, que a meu ver se enquadra nas regras de trato social, vai ser muito bem definido, como aquilo
observado socialmente.

“O costume é o uso geral, constante e notório, observado socialmente e correspondente a uma
necessidade jurídica.”[14]

           
            O que observo é o crescente número de homoafetivos que se assumem nas ruas, cabendo ao
judiciário se pronunciar sobre esse fato, que cada vez mais é observado socialmente.
 

3)Família
 
            Diante da complexidade do tema desse trabalho cabe a fundamentação e o conhecimento prévio do
conceito de família, já que o cerne da questão é o reconhecimento da homoafetividade dentro do direito de
família. É impossível ao falarmos em família não trazermos as idéias de afeto, segurança, proteção e
conforto, sendo um dos termos mais emotivos do vocabulário humano.
            A Antropologia vai entender que família é um grupo social que tem origem no casamento, sendo
uma união legal com direitos e obrigações econômicas, religiosas, sexuais e de outro tipo, estando ainda
associada a sentimentos como o amor, o afeto, o respeito ou o temor.[15]
            A igreja e o Estado vão tratar como família, aquela que existe o exercício da sexualidade no
casamento, logo homem e mulher.
            A própria Constituição no Art. 226, §3º, considera a proteção do Estado somente para união
formada entre homem e mulher, ponto que entrarei mais especificamente no próximo capítulo.

“...a família em um conceito amplo é o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza
familiar. Em conceito restrito, família compreende somente o núcleo formado por pais e filhos que
vivem sob o pátrio poder”.[16]

           
            Silvio de Salvo Venosa ao citar Belluscio em seu livro, diz que a família é uma união associativa de
pessoas, sendo uma instituição permanentemente integrada por pessoas cujos vínculos derivam da união de
pessoas de sexos diversos.[17]
            O conceito de família é algo que vem evoluindo com a sociedade e até mesmo no direito. O
professor Eduardo de Oliveira Leite afirma que família vai ser decorrente dos institutos: casamento, união
estável e entidade monoparental, sendo caracterizada pela afetividade entre pessoas.[18] Essa visão
apresenta os tipos de famílias encontrados na constituição: a) Casamento, que segue os padrões
conservadores, sendo declarados e reconhecidos pela lei; b) União Estável, que vai abarcar pessoas que
vivem juntas há determinado tempo, mas não oficializaram perante a justiça; c) Entidade Monoparental,
que diz respeito às famílias formadas por um dos pais e os descendentes, dados pela vontade de assumir a
maternidade ou paternidade sem a participação de outro genitor ou por questões alheias a vontade humana.
A doutrina e as jurisprudências vão englobar ainda três tipos de famílias: d) Anaparental, formada por
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parentes sanguíneos que vivem juntos em um mesmo Lar, como exemplo avós e netos; e) Eudemonista,
que vai considerar amigos que moram juntos, estando ligados por laços de afetividade; f) Famílias
homoafetivas, caracterizada pela união de pessoas do mesmo sexo.
            Grandes mudanças têm ocorrido nesse instituto, haja vista a aceitação da união estável ante a perda
do valor do casamento indissolúvel, cabendo ao Direito regular e acompanhar a mutação da sociedade.
            Independente da modalidade, precisamos entender que é afeto que une as pessoas, formando as
famílias, e isso não determina que esta deva ser formada somente por homem e mulher, mas sim por
pessoas que estabelecem relações com fulcro no sentimento mais valioso do ser humano, o amor, o qual
não há dúvidas da sua existência nas relações homoafetivas. A família é o local onde vai haver a alegria
compartilhada na concretização dos nossos sonhos, nossas vitórias e nossos sucessos, fazendo parte da
evolução individual e coletiva do ser.
            Na visão que tem como base o afeto, cerne do casamento, somado ao respeito, mútua assistência, a
cooperação, a busca de aquisição de bens únicos, que são fatores intrínsecos aos relacionamentos
familiares, sejam eles hetero ou homoafetivos, temos posto o enquadramento das relações homoafetivas
dentro do instituto de família, garantindo-lhes todos os direitos advindos com esse reconhecimento, como
pensão, sucessão, etc.
            Com base nessas mutações sociais, principalmente no que tange os valores e concepções, tramita
no congresso brasileiro o projeto de lei nº 2.285-07, conhecido como “Estatuto da Família”. O novo
Estatuto propõe novos paradigmas jurídicos para as famílias, legitimando todas as famílias conjugais e
parentais. Sendo as conjugais resultantes dos casamentos e uniões estáveis (hetero ou homoafetivas) e as
parentais englobando os vínculos socioafetivos, deixando de lado a exclusividade biológica. Faz-se
necessário a tramitação em passos mais rápidos do referido projeto de lei, para que se possa ter pacificação
acerca do tema do trabalho e de demais temas importantes ao Direito de Família, trazendo com isso a
segurança jurídica.
            Por fim, vemos que família vai se dá através da união de pessoas (núcleos). Esses núcleos formam
a sociedade, logo, a família é a base desta e isto não está condicionado pelo atributo da heteroafetividade.
 
4) Homoafetividade: um grito de liberdade diante do judiciário.
 
            No início do século XXI o judiciário, pressionado pelos processos que chegam aos tribunais a cada,
é convocado a se pronunciar acerca da união homoafetiva, questão deixada de lado pelo legislativo, que
possivelmente não se interessa, por ter que defender uma minoria e ficar mal perante a maioria que os
garantem no poder a cada eleição.
            Em termos históricos essas relações eram tratadas, em primeiro momento, com natureza trabalhista
e depois permitindo a partição de patrimônio como sociedade de fato. Grande resistência existe para se
tornar assunto de família, sendo quebrado esse dogma por aqueles que têm tido coragem de em seus
julgamentos demonstrarem uma visão condizente com a hermenêutica contemporânea, dando primazia aos
princípios constitucionais.
            A doutrina jurídica hodierna não se apresenta de forma pacífica no que diz respeito à inclusão das
relações homoafetivas no instituto de Família. De um lado, temos a corrente que defende ser a
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heterossexualidade o DNA das relações familiares, como afirma João Baptista Villela:
“O que se vê é homossexuais (...) se empenhando em recorrer a institutos que têm indelével marca da
heterossexualidade e que não estão nem nunca estiveram acomodadas ao particular modo de ser
homossexual.”[19]

               
                A corrente contrária vai se apoiar ainda no discurso de que o assunto pertence à natureza do ser,
sendo essas relações contrárias a existência do instituto de família, tendo a ver com a natureza das coisas,
“Com a ontologia e não com a axiologia”.[20] Essa vertente vai se posicionar contra a adoção por
homossexuais, tendo por base o período de descobertas a qual a criança está inserida, colocando essa a
uma situação de confrontação ao ambiente em que vive.
            A vertente favorável, liderada por Maria Berenice Dias, vai defender tais relações com base na
dignidade da pessoa humana – fundamento da República Brasileira - e o seu reconhecimento como forma
de diminuição de preconceitos. Acreditam que a sexualidade é algo da própria natureza humana, sendo
inalienável e imprescritível, cabendo a esse decidir a qualquer tempo sua opção sexual.

“O direito a tratamento igualitário independente da tendência sexual. A sexualidade integra a própria
natureza humana e abrange a dignidade humana”[21]

           
            O direito pátrio, com base na regra maior da Constituição brasileira, vai tratar todos os casos com
isonomia e igualdade, e com base nessa norma, os homoafetivos vem reivindicar a inserção dos seus
direitos na norma jurídica brasileira, principalmente o direito de se casarem e buscarem amparo nas varas
de família, já que determinados casos hodiernamente caem no campo do Direito das Obrigações, tratando
como uma sociedade de fato e não de afeto.
            A Constituição Federal, no art. 1º, inciso III, vai assegurar a dignidade da pessoa humana. O
conceito de dignidade da pessoa humana vem sendo construído historicamente. Em Kant, podemos ter a
idéia da dignidade humana onde o homem é tratado com um fim em si mesmo e não como meio,
afirmando a capacidade humana de ser guiado por leis próprias.[22] Ao tratar o homem de acordo com a
visão de Kant, temos que valorizar as escolhas do ser humano, e isso envolve a questão sexual.
            O art. 3º, inciso IV da Constituição vai proclamar que todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza. Diante desses artigos temos a defesa expressa do ser humano independente de cor,
raça, sexo, etc.
            Ao não aceitarmos as relações homoafetivas, não hes conferindo os direitos devidos, estamos
delimitando a capacidade de autodeterminação do indivíduo, forçando-o a uma escolha que é existencial,
tão logo, ferindo a sua dignidade e o princípio de isonomia.
            Ao tratar do assunto de família a constituição, mas especificamente no Art. 226, Inciso IV, vai
classificar como união estável a existente entre homens e mulheres, mas não vai tratar como caso fechado,
dizendo que somente é reconhecida dessa maneira.

Artigo 226 da Constituição Federal:
“A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§1º. O casamento é civil e gratuita a celebração.
§2º. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei
§3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§4º. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
§5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e a
mulher.
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                A lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) vem trazendo um novo conceito de família para o direito,
observando que a entidade familiar vai abarcar todo e qualquer agrupamento de pessoas onde permeie o
elemento afeto.

"Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial:
I – (...);
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (...).
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual".

               
                Ou seja, a lei vai contemplar em família as relações homoafetivas, como entendemos que o sistema
jurídico é único, o ordenamento brasileiro vai contemplar as relações homoafetivas. Vale ressaltar que esta
lei pode não ter tido grande posição contrária, por ser estritamente feminista, e vivemos em uma sociedade
permeada pelo machismo.
                Parte dos magistrados brasileiros tem pronunciado como impossibilidade jurídica, diante da falta de
normas que regem esse assunto. Outros se apegam ao art. 226, da Constituição Federal, que trata como
união estável o relacionamento entre homem e mulher. Essa visão Kelsiana[23], onde o que vale é o que
está explícito na lei, logo as demais são proibidas, tem emperrado a evolução do assunto tema deste
trabalho. Ademais, o art. 226, §3º, não traz como união estável somente a realizada entre homem e mulher,
podendo essa lacuna ser resolvida pelo juiz.
                O direito tem como fundamento acompanhar a evolução da sociedade, regulando as formas de
interação social, sendo atual e sem preconceitos. Penso que diante da sociedade que se apresenta nesse
início de século, a não aceitação da união homoafetiva é uma forma de discriminar pessoas que tiveram
escolhas sexuais não convencionais ou até mesmo não naturais (segundo o cristianismo).
            A homoafetividade deve ser reconhecida não só pela questão do afeto, que sem dúvida é o
primordial em um relacionamento matrimonial, mas também por ser um direito da personalidade no
exercício da liberdade individual. É uma afronta a liberdade psíquica dos seus praticantes, os colocando a
mercê da discriminação e não aceitação da sociedade.
                Outra justificativa para a não aceitação dessas relações é a preocupação com os reflexos sexuais do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cabe ressaltar aqui, que hodiernamente vivemos o momento da
visão zetética, que convoca os magistrados a pensarem no direito dialogando com as outras ciências, e
nesse caso cabe um dialogo com a Antropologia. A Associação Americana de Antropologia (AAA), maior
organização do mundo de antropólogos foi a público fazer a seguinte declaração:

“Os resultados de mais de um século de pesquisas antropológicas sobre unidades domésticas, relações
de parentescos e famílias, em diferentes culturas e ao longo do tempo, não fornecem qualquer tipo de
evidência científica que possa embasar a idéia de que a civilização ou qualquer ordem social viável
dependa do casamento ser uma instituição exclusivamente heterossexual. Ao contrário, as pesquisas
antropológicas fundamentam a conclusão de que um imenso leque de tipos de famílias, incluindo
famílias baseadas em parcerias entre pessoas do mesmo sexo, podem contribuir na promoção de
sociedades estáveis e humanitárias.”[24]

               
                Diante desse apontamento antropológico cai a justificativa da procriação como algo impositivo para
o casamento e coloca fim a certos sensos comum relacionados à homoafetividade.
                O Estado, por preconceitos de ordem moral, tem se omitido, haja vista o projeto de lei nº1.151, de
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1995 da deputada Marta Suplicy, ainda está em tramitação, que caminha a passos lentos. Isso força o
judiciário a assumir o caráter de criador das leis, já que está sendo pressionado pelos casos que batem a
sua porta.
                Manter essas discussões no campo das obrigações, é deixá-los sem o abrigo do direito de família, e
além do mais, sócios não necessitam ser parentes, e estamos tratando de pessoas que se unem pelo afeto e
compromissos sentimentais. Ao serem visto dessa forma, estamos fadados a grandes injustiças, como a
sucessão dos bens que vão para parentes distantes, deixando de contemplar aquele que por muito tempo
auxiliou na conquista desse patrimônio. É deixar de lado as garantias dadas pelo direito de família, e muito
mais do que isso é perpetuar a discriminação e opressão.

“Se duas pessoas passam a ter vida em comum, cumprindo os deveres de assistência mútua, em um
verdadeiro convívio estável caracterizado pelo amor e respeito mútuo, com o objetivo de construir um
lar, inquestionável que tal vínculo, independentemente do sexo de seus participantes, gera direitos e
obrigações que não podem ficar à margem da lei.”[25]

               
            Pode o ser o humano se realizar de forma integral e integrada, como prevê a moral, sem ter
liberdade sexual? Ante a esses fatos busca-se a normatização das relações homoafetivas, que seria uma
forma de não puni-los pelas suas escolhas sexuais. Todo cidadão é igual e a constituição tem como
fundamento a dignidade humana, sem distinção, logo a discriminação a homoafetivos é um afronta a
própria constituição e à liberdade fundamental pertencente a todo indivíduo.
                A inclusão no direito de família, das relações homoafetivas, vai representar ganhos muito além do
reconhecimento, irá assegurar aos indivíduos inseridos nesse contexto, não somente a partilha de bens,
mas sim os direitos provenientes de uma união estável, como por exemplo, a assistência.
            Intrínseca a condição humana está à sexualidade, sendo direito fundamental que acompanha o ser
humano desde o seu nascimento, sendo considerado direito inalienável, natural e imprescritível.[26]
                Diante do já exposto nesse trabalho, não podemos distinguir um relacionamento heteroafetivo de
homoafetivo, ambos tem como cerne a afetividade.
            É necessário que o silêncio do legislador seja suprido pelo juiz ao dialogar com o conceito atual de
famílias, baseando-se na sua estrutura que é o afeto e considerando que o fato de não estar na lei não é
sinal que não exista de fato. A homossexualidade sempre existiu e cabe a justiça dar visibilidade a essa
questão.
 
4.1) Homoafetividade e as jurisprudências no Brasil
           
            Cabe aqui citar algumas jurisprudências que servem de referência para os magistrados. O Tribunal
de justiça do Rio Grande do Sul é o grande exemplo nesse assunto e tem influenciado diversos pareceres.
O primeiro caso que deferiu herança ao parceiro do mesmo sexo, tendo como relator o Desembargador
José Carlos Teixeira Giorgis, baseou-se na nos princípios constitucionais da dignidade humana e da
igualdade, sendo a opção sexual aspecto fundamental para sua afirmação. As decisões têm como base a
afinidade, mútua assistência e patrimônio em comum, e não no fato de ser do mesmo sexo.
            O MM Juiz Carlos Maurício Ferreira da 2ª Vara de Família de Londrina, ao fundamentar sua
decisão explica:

“A jurisprudência já a vinha reconhecendo como uma entidade civil, uma sociedade de fato. O que
tínhamos como reconhecimento, era uma pessoa instituindo uma sociedade para dividir bens ou para ter
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direito sobre algum patrimônio que se formou. O que temos agora em diante é esse entendimento um
pouco mais contemporâneo no sentido de reconhecimento como uma entidade familiar. NÃO TEM
COMO FUGIR DISTO. É o que a realidade nos apresenta”.[27]

           
            Podemos citar aqui julgados recentes como os dos Tribunais de Rondônia e Pernambuco. O
próprio STJ ao acatar o direito de quem vive em uniões de afeto, sendo reconhecido como dependente do
segurado, fazendo jus à pensão por morte. Ademais, temos decisões que reconhecem a adoção de casais
homoafetivos.
            Ao dar seu parecer a Min. Fátima Nancy Andrigui, reconhece as relações homoafetivas como
família baseadas no afeto, diante da atual complexidade do instituto:

“...a união afetiva constituída entre pessoas de mesmo sexo não pode ser ignorada em uma sociedade
com estruturas de convívio familiar cada vez mais complexas, para se evitar que, por conta do
preconceito, sejam suprimidos direitos fundamentais das pessoas envolvidas...enquanto a lei civil
permanecer inerte, as novas estruturas de convívio que batem às portas dos tribunais devem ter sua
tutela jurisdicional prestada com base nas leis existentes e nos parâmetros humanitários que norteiam
não só o direito constitucional, mas a maioria dos ordenamentos jurídicos existentes no mundo. Diante
da lacuna da lei que envolve o caso em questão, a aplicação da analogia é perfeitamente aceitável para
alavancar como entidade familiar as uniões de afeto entre pessoas do mesmo sexo.”[28]

               
                Certo é que o judiciário precisa romper os dogmas referentes a esse assunto e merece destaque os
magistrados que imbuídos de uma visão zetética, buscam a justiça acima do próprio ordenamento. São
pessoas que sentem a sociedade e de fato representam a sua evolução.
 
4.2) Direito Comparado
           
            A Dinamarca foi o primeiro país a reconhecer o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em
1989. Mesmo os que permitem os casamentos homoafetivos, podem ser gradados os níveis de aceitação.
Existem os países que equipara os direitos homoafetivos aos direitos heteroafetivos, sendo o caso de
Holanda, Espanha, Canadá e Suécia.
            Outros países reconhecem a união homoafetiva, mas não permitem a adoção, por exemplo:
Bélgica, Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, Portugal, Suiça, Argentina, Uruguai, México e Nova
Zelândia.
            Existem ainda os que restringem a sucessão patrimonial, como é o caso da França e Alemanha, que
não contempla os direitos fiscais.
            O modelo intermediário, que não reconhece a união homoafetiva, mas combate a discriminação,
como é o caso do EUA (exceto o estado de Massachusetts que reconhece a união homoafetivo), Austrália
e etc.
            Temos o caso de não aceitação e discriminação, por exemplo, os países de orientação islâmica,
alguns tendo como sanção a reclusão de seis meses a dez anos e outros chegando a pena de morte como é
o caso de Gana.
 
5) Aspectos conclusivos
           
            Já é fato que os homossexuais buscam uma resposta e a ciência jurídica é convocada a dar esse
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parecer, diante da omissão dos nossos legisladores. Segundo Paulo Nader o legislador precisa estar atento
a sociedade, deixando de ser mero espectador social, e isso de fato não tem acontecido.
            O judiciário assume então o papel de criador, sendo motivado dentro de sua estrutura lógica, pela
sociedade que exerce o seu direito subjetivo. Ao ser chamado a dar o seu parecer é necessário que o
fundamentalismo religioso e a falsa moral não sejam empecilhos para o reconhecimento da realidade
social e a continuidade do processo de adaptação social (foto imprescindível para o direito). É inadmissível
que o preconceito e a exclusão vigorem hodiernamente, principalmente na ciência que tem a função de ser
sustentáculo da sociedade. É necessário que o judiciário eleja sua escolha, com o objetivo de pressionar o
legislativo a tomar as medidas cabíveis, para que dessa forma possa-se pacificar a doutrina e trazer
segurança jurídica aos homoafetivos.
            O direito à liberdade e a dignidade da pessoa humana pertencem aos axiomas jurídicos, sendo sim
da natureza do ser, mas a sua efetivação passa pelo reconhecimento da sua escolha, que parte do
sentimento bom do indivíduo. É preciso defender os valores que edificam o ser humano, e isso se refere a
tratar homoafetivos de forma igualitária, reconhecendo os seus direitos fundamentais e o direito a família.
Os operadores do direito precisam invocar a essência do direito, não estando pronto e acabado nas leis.
            Será válido, em detrimento da falsa moral, permitir que pessoas vivam a margem da lei ou sem
proteção? Será que o afeto não basta para caracterizar um relacionamento? Será que só pelo fato de serem
do mesmo sexo merecem ser tratados como sócios que decidem abrir um negócio?
            É preciso romper o fundamentalismo religioso nas ciências jurídicas e pensar no direito enquanto
instrumento eficaz de controle social, isto significa respeitar a dignidade humana e dar condições para o
exercício da autodeterminação do indivíduo. acima de qualquer religião e crença. Deixe para a religião,
que é um importante instrumento de controle social, fazer os seus julgados e aplicar suas sanções internas.
            O não regramento das condutas homoafetivas fere a nossa própria constituição no âmbito da
dignidade humana e isonomia, afinal, cada um é responsável pelos seus atos e logo responderão as suas
conseqüências. Que cada um possa exercer a sua moral autônoma e decidir o que é melhor para si mesmo.
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A SOLIDARIEDADE E A DIGNIDADE COMO FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

SOLIDARITY AND DIGNITY AS FOUNDATIONS OF THE HUMAN RIGHTS INTERNETIONAL
PROTECTION

Tiago Lezan Sant Anna

RESUMO
Este artigo discute, primeiramente, a fundamentação dos direitos humanos, propondo a
superação da concepção universalista que fundamenta os direitos humanos através da ideia do
contrato social. Esta noção abstrata não pode mais ser aceita. 

Em seguida, apresenta-se a evolução na realidade dos sistemas de proteção aos direitos
humanos, relatando-se o desenvolvimento do sistema global de proteção, baseado na
Organização das Nações Unidas, e, em seguida, dos sistemas regionais. 

Ao final, se estabelece a tese de que os fundamentos dos direitos humanos são a solidariedade
e a tutela da dignidade humana, que não encontram limites nas fronteiras dos Estados. Isso
pode ser percebido no direito internacional dos direitos humanos, que oferece proteção mesmo
fora da ordem estatal.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS HUMANOS; CONTRATO SOCIAL; UNIVERSALISMO;
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL; DIGNIDADE HUMANA; SOLIDARIEDADE; SISTEMAS DE
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: GLOBAL E REGIONAIS 

ABSTRACT
This article discusses, at first, grounds for the concept of human rights, suggesting the
overpassing of the universalist concept which fundaments the human rights through the idea of
the social contract. Then, the analysis rests on the reality of the human rights protection
systems, describing the evolution of the global system of protection and, then, the evolution of
the regional systems. Finally, it brings up the thesis that the foundation of human rights is the
protection of human dignity, which finds no limits in country borders.
KEYWORDS: HUMAN RIGHTS; SOCIAL CONTRACT; UNIVERSALISM; INTERNATIONAL
COOPERATION; HUMAN DIGNITY; SOLIDARITY; HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEMS:
GLOBAL AND REGIONAL SYSTEMS

TÍTULO: A SOLIDARIEDADE E A DIGNIDADE COMO FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS

DIREITOS HUMANOS

 

RESUMO

 

            Este artigo discute, primeiramente, a fundamentação dos direitos humanos, propondo a superação da concepção universalista

que fundamenta os direitos humanos através da ideia do contrato social. Esta noção abstrata não pode mais ser aceita. Em seguida,

apresenta-se a evolução na realidade dos sistemas de proteção aos direitos humanos, relatando-se o desenvolvimento do sistema

global de proteção, baseado na Organização das Nações Unidas, e, em seguida, dos sistemas regionais. Ao final, se estabelece a tese

de que os fundamentos dos direitos humanos são a solidariedade e a tutela da dignidade humana, que não encontram limites nas

fronteiras dos Estados. Isso pode ser percebido no direito internacional dos direitos humanos, que oferece proteção mesmo fora da

ordem estatal.
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PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS. CONTRATO SOCIAL. UNIVERSALISMO. COOPERAÇÃO

INTERNACIONAL. DIGNIDADE HUMANA. SISTEMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: GLOBAL E

REGIONAIS
 
ABSTRACT 
 

 

This article discusses, at first, grounds for the concept of human rights, suggesting the overpassing of the

universalist concept which fundaments the human rights through the idea of the social contract. This abstract notion

can no longer be accepted. Then, the analysis rests on the reality of the human rights protection systems, describing

the evolution of the global system of protection, based on the United Nations, and, then, the evolution of the regional

systems. Finally, it brings up the thesis that the foundations of human rights are the solidarity and the protection of

 human dignity, which find no limits in country borders. That can be observed in the international law of human rights,

which provides protection even outside the State´s order.

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS. SOCIAL CONTRACT. UNIVERSALISM. INTERNATIONAL COOPERATION. HUMAN

DIGNITY. HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEMS: GLOBAL AND  REGIONAL SYSTEMS

 

I. INTRODUÇÃO

 

            Neste trabalho, procura-se desenvolver uma fundamentação teórica para os direitos humanos baseada nas ideias de

solidariedade/cooperativismo e de dignidade, pois, dentre outros fatores, a globalização da economia impõe uma ruptura com

construções teóricas que pressuponham a divisão em Estados.

            Esta discussão oferece sustentação à tese de que a concepção universalista que fundamenta os direitos humanos através da

ideia do contrato social deve ser superada, já que um fundamento tão abstrato não mais se afigura aceitável.

            Em seguida, a análise recai sobre o sistema global. É analisada a situação do direito internacional dos direitos humanos, o

tema em que se verifica presentemente maior desenvolvimento da cooperação internacional.

            Na seção seguinte, discute-se a origem e a fundamentação dos direitos humanos, analisando-se de forma crítica a noção do

contrato social. Na seção 3, relata-se o funcionamento do sistema de direitos humanos no âmbito da ONU e na seção 4 são

apresentados os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Na seção 5, retoma-se a discussão inicial, sustentando-se que,

diante do cenário atual, há que se enxergar a solidariedade e a dignidade humana como os fundamentos da proteção dos direitos

humanos. Por fim, a Seção 5 conclui o artigo.

           

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

 

            Séculos foram necessários para moldar o tipo atual de Estado Constitucional ocidental, livre e democrático. Este tipo

depende da democracia pluralista, dos direitos fundamentais, da divisão de poderes e de um Judiciário independente. No entanto,
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não é um tipo imutável[1].

Quando Norberto Bobbio deu a entender que a questão da fundamentação estava superada[2], não se imaginava tamanho

enfraquecimento dos Estados, a ensejar nova busca de fundamento para tais Direitos. Observe-se que Kelsen não admitia a

existência de direitos aussenhalts der staatlichen Rechtsordnung.

Ricardo Lobo Torres, preocupado com a questão, organizou a coletânea “Legitimação dos Direitos Humanos”, em cuja

introdução expõe sua preocupação com o tema:
Presencia-se hoje à mudança de paradigmas jurídicos, até mesmo como conseqüência da

reconfiguração do próprio Estado de Direito, que passa, após a queda do muro de Berlim, da sua fase
de Estado Social (ou Estado de Bem-Estar Social, ou Estado-Providência, ou Estado da Sociedade
Industrial) para a de Estado Democrático (ou Estado pós-socialista, ou Estado da Sociedade de
Riscos, ou Estado Subsidiário).

 

            Bobbio, na primeira parte de seu célebre livro “A era dos Direitos”, tratando “sobre os fundamentos dos direitos do homem”,

admite que, quanto melhor fundamentados, mais amplo será o reconhecimento dos Direitos Humanos, mas sustenta ser uma ilusão a

crença na existência de um “fundamento absoluto”, um “argumento irresistível”[3] em prol da validade destes Direitos. Aponta que

a maioria das definições (de direitos humanos) são tautológicas: “Direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto

homem”[4].

            Vale observar que os Direitos Humanos não se construíram com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,

aprovada pela Assembléia Nacional francesa em 26 de agosto de 1789, ou com a Declaração Universal dos Direitos do Homem,

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Na verdade, são o complexo resultado de um

processo[5] histórico de luta pela dignidade.

            É importante levar em conta esta concepção dinâmica dos direitos humanos nesta fase de fragilização do Estado-Nação, que

importa na busca de um novo guardião destes direitos. Na idade moderna, na fase do Estado Social, tal papel era atribuído ao
Estado. Hodiernamente, na pós-modernidade, a concepção de direitos humanos enfrenta o desafio de encontrar, também, uma nova
fundamentação.

            Ora, qual era o fundamento filosófico que justificava o papel do Estado de guardião dos direitos? A idéia do Contrato Social.

Agora, há que se buscar uma fundamentação dissociada do contratualismo, que garanta aos direitos humanos novos mecanismos de

tutela.

            Apesar do exemplo histórico das Fundamental Orders of Philadelphia[6], que guardam alguma semelhança com a idéia do

Contrato Social, esta é, de fato, uma invenção, um exercício filosófico, mas não um dado concreto da realidade social.

            Rousseau, após escrever o seu Tratado sobre a Origem das Desigualdades, em que condena a sociedade, escreveu O

Contrato Social, em que as instituições são enaltecidas. Embora pareça haver aí uma contradição, Ernst Cassirer aponta para a

coerência do conjunto da obra de Rousseau:
Pois se não podemos remeter o mal a Deus, nem procurar a sua razão na

constituição da natureza humana, onde se pode encontrar então a sua fonte e a sua
origem?

Para Rousseau, a solução desse dilema reside em deslocar a
responsabilidade para um ponto no qual ninguém antes dele jamais a procurou – em
criar de certo modo um novo sujeito da responsabilidade, da “imputabilidade”. Este
sujeito não é o indivíduo isolado, mas a sociedade humana. O indivíduo em si, tal como
saiu das mãos da natureza, encontra-se ainda fora da oposição entre o bem e o mal[7].

[...] Em sua forma até agora existente, a sociedade causou as mais
profundas feridas à humanidade, mas somente ela é que também pode e deve curar tais
feridas. Desde então, recai sobre ela o peso da responsabilidade [8].
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            Uma vez perdida a condição de Estado de Natureza, a solução para a guerra de todos contra todos apenas se daria através

das instituições sociais. Assim, a sociedade engendra a solução para o problema que ela própria criou: o convívio entre os seres

humanos.

            Entre os iluministas que trabalharam a noção de Contrato Social, é comum o recurso a abstrações tais como um Estado de

Natureza, anterior à constituição de uma sociedade humana. Hoje, entretanto, é absolutamente inconcebível a vida humana fora de

um ambiente social.

            Filósofos contemporâneos que se valem da noção do Contrato Social também se valem de abstrações. A “posição original”,

de John Rawls, nada mais é do que um instrumento artificial, hipotético, de situar as partes de modo simétrico, por meio do “véu da

ignorância”.

            Em obra clássica, publicada originalmente em 1971[9], Rawls cria um procedimento para estabelecer princípios básicos de

justiça que devem reger uma sociedade democrática. Esse procedimento consiste em imaginar uma situação na qual as pessoas

fariam um contrato desses princípios para depois formular uma constituição e fundar as demais instituições necessárias para o

convívio entre os cidadãos.

            As partes ignoram seu lugar na sociedade, bem como a sua posição de classe ou status social. As partes desconhecem seus

potenciais e habilidades. Rawls sustenta que os seres humanos, de olhos vendados pelo “véu da ignorância”, priorizariam a
liberdade.

            O rigor do raciocínio demonstrativo e hipotético-dedutivo, bases do raciocínio e da lógica científica, é característico da

filosofia moderna. Com base neste tipo de lógica é que se desenvolveu a noção de contrato social. Entretanto, é evidente que tais

questões não se podem resolver através de um raciocínio cartesiano. Dworkin, por exemplo, não concorda com a prioridade dada ao

princípio da liberdade[10].

            O Direito se insere no campo da argumentação, do verossímil, do provável. Assim, escapa às certezas do cálculo[11]. Na

verdade, embora seja o ser humano dotado de raciocínio, não é capaz de compreender, ao menos enquanto neles inseridos,

processos históricos, argumentativos, tais como a transição do feudalismo para o capitalismo[12].

            Bobbio, em “O futuro da democracia”, texto reunido em coletânea publicada em 1986 pela Editora Paz e Terra, afirma que:
“a história prossegue o seu curso indiferente às nossas preocupações, um curso aliás
formado por milhões e milhões de pequenos, minúsculos, atos humanos que nenhuma
mente, mesmo a mais potente, jamais esteve em condições de apreender numa visão de
conjunto que não tenha sido excessivamente esquemática e portanto pouco
convincente”[13].

 

             Assim, não é possível tomar como verdade elucubrações acerca das origens da sociedade humana, por mais célebres que

sejam algumas obras sobre este tema, como o trecho da obra de Henry Summer Maine mencionada por Bobbio[14], em que aquele

autor definiu a passagem das sociedades arcaicas às sociedades evoluídas como passagem da sociedade de status à sociedade de

contractus.

            Quando muito, nossa capacidade de raciocínio possibilita uma compreensão a posteriori de fatos históricos conhecidos.

Assim, é possível enxergarmos hoje que no século XVIII, as estruturas de poder passam por uma crise de legitimação que levou os

filósofos do iluminismo a defender a libertação do indivíduo da onipotência do Estado, forjando o conceito de soberania popular. O

povo, soberano, aceitaria, através de um contrato social, abrir mão de certas liberdades, outorgando poder ao Estado para garantir a

paz social.

            O contrato social tem diferentes acepções. Por exemplo, Flores aponta[15] que, ao Contrato Social individualista de

Hobbes, Spinoza contrapôs o conatus, contrato político entre partes iguais que somam forças. De qualquer forma, podemos, hoje,

observar que o jusnaturalismo de Locke, Rousseau, Kant, Hobbes, Spinoza e Pufendorf usava a ideia do contrato social para
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justificar racionalmente o poder político soberano.

            Rawls valeu-se da mesma noção para expor seu conceito de justiça que, mais recentemente, pretendeu-se reutilizar para

explicar a sociedade global[16]. No entanto, consideramos tal aplicação indesejável. O Direito adotou, no século XVIII,

acompanhando o pensamento da época de Rousseau, do Contrato Social, uma concepção “racional”, típica da idade moderna, em

que se admitiam explicações universais ainda que ao custo de abstrações. Agora, assim como naquela época, o Direito está passando

por uma grande reformulação.

            Há relevantes críticos do universalismo, como Wallerstein, por exemplo:
Diz-se que o progresso científico e tecnológico é inquestionável e empolgante, o que é
verdade, especialmente na medida em que a maior parte do conhecimento  técnico é
cumulativo. Mas nunca discutimos seriamente quanto conhecimento perdemos na amré
mundial da ideologia do universalismo. Se o fizemos, rotulamos esses conhecimentos
perdidos como mero (?) bom senso[17]. 

 

            Também na Teoria Jurídica o universalismo é criticado. No entanto, a crítica ao universalismo pode afastar o que há de

principal nos direitos humanos: o fato de se estenderem a todos.

Constatando-se que os diferentes sistemas regionais de proteção dos direitos humanos possuem mais semelhanças do que

diferenças, é possível sustentarmos a manutenção da visão universalista destes direitos, mas com a ressalva de que não nos referimos

a uma uniformidade. A justificativa desta tutela universal (mas não uniforme),  contudo, não pode ser abstrata, como a ideia de

contrato social.

            Peter Häberle sustenta que um novo elemento vem ganhando força: a cooperação, que deve ser praticada e também

documentada no interesse da “transparência constitucional”. O que este autor vislumbra é o “Estado Constitucional Cooperativo”: o

Estado que encontra a sua identidade também no Direito Internacional, no entrelaçamento das relações internacionais e

supranacionais, na percepção da cooperação e responsabilidade internacional, assim como no campo da solidariedade”[18]
            Häberle aponta que “o Estado Constitucional do Direito Internacional entrou numa nova fase: o entrelaçamento das relações

internacionais”[19]. A Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, reconhecendo a importância de tal princípio,

estabelece como um dos princípios das relações internacionais a "cooperação entre os povos para o progresso da humanidade" (art.

4°, IX CRFB/88).

            O Direito Internacional dos Direitos Humanos está consolidado como disciplina jurídica autônoma, que busca promover e

proteger a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos em âmbito mundial. Assim, consiste em um complexo das normas

que regulam a proteção universal da dignidade da pessoa humana.

            Vale destacar que não se considera possível precisar um rol de direitos humanos, já que estes decorrem de uma evolução da

consciência do indivíduo como parte de um grupo. Novos direitos humanos vão sendo reconhecidos de acordo com contextos

históricos.

            Hoje em dia, a referência para esses direitos não é mais um grupo nacional organizado em um Estado. Ao contrário, a tutela

destes direitos precisa-se dar numa dimensão global. A fundamentação teórica para os direitos humanos deve-se basear nas ideias de

cooperativismo e de dignidade, pois, a globalização impõe uma ruptura com construções teóricas que pressuponham a tutela

exclusivamente Estatal.

Da origem histórica da concepção de direitos humanos iluminista até os nossos dias, a integração entre os países se tornou

tal que, atualmente, a dignidade de cada indivíduo encontra, em geral, três esferas de proteção. Primeiramente, quase todos os

Estados têm suas normas protetivas, que norteiam o chamado sistema local. Além disso, há os diversos sistemas regionais e o

sistema global.
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III. INSTRUMENTOS GLOBAIS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

 

O sistema global surgiu, efetivamente, após a Segunda Guerra Mundial, em 26 de junho de 1945, com a Carta das Nações

Unidas (ou Carta da ONU / Carta de São Francisco), que entrou em vigor em 24 de outubro e 1945[20]. A Corte Internacional de

Justiça foi estabelecida nesta Carta, sendo seu estatuto parte integrante da mesma. A função da corte é, de acordo com o direito

internacional, decidir disputas submetidas pelos Estados (em especial sobre os temas previstos na Carta das Nações Unidas e

tratados internacionais) e responder consultas de órgãos autorizados das Nações Unidas e agências especializadas.(art 36.1 do

Estatuto; ver nota 173 p. 140 do André).

André de Carvalho Ramos considera modesto o papel da Corte Internacional de Justiça (ICJ na sigla em inglês) na aferição

da responsabilidade internacional dos Estados por violação de direitos humanos, por dois fatores: primeiro porque o artigo 34.1 do

Estatuto só reconhece os Estados como Parte; em segundo lugar pelo seu caráter facultativo (art. 36.2 do Estatuto)[21].

No plano internacional, o Tribunal de Nuremberg foi um marco em termos de superação do dogma da soberania em prol da

promoção dos direitos humanos, a partir da punição aos crimes contra humanidade perpetrados durante o regime nazista, na

Alemanha de Hitler.

            Também foram estabelecidos Tribunais para julgar os acusados por crimes contra a humanidade cometidos em Ruanda e na

ex-Iugoslávia. Além da Corte internacional de justiça e dos tribunais ad hoc, o sistema global conta com o Tribunal Penal

Internacional (TPI), estabelecido pelo Estatuto de Roma.

Ademais, a Organização das Nações Unidas e o governo do primeiro-ministro Hu Sen negociaram por 10 anos uma forma

de possibilitar o julgamento dos criminosos da guerra civil no Camboja, durante o reinado da organização maoísta Khmer Vermelho

(1975-1979), em que 1,7 milhão de pessoas foram executadas ou morreram em conseqüência de trabalhos forçados e fome, até que

tropas vietnamitas derrubaram o ditador Pol Pot, em 1979. O resultado foi a criação de um tribunal especial, que mescla juízes

internacionais e locais, sendo estes últimos maioria. Já os tribunais patrocinados pela ONU para julgar crimes de guerra em Ruanda

e na ex-Iugoslávia tinham apenas juízes internacionais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é um tratado, mas uma Resolução da Assembléia Geral da ONU,

de 10 de dezembro 1948, significa o reconhecimento definitivo de que a pessoa humana é sujeito de direito em âmbito

internacional, sendo um marco para a disciplina do Direito Internacional dos Direitos Humanos, pois consolidam a “legitimidade da

preocupação internacional com a proteção de direitos humanos, desvinculada da proteção diplomática, na qual se defendia o

indivíduo somente quando do interesse do Estado de sua nacionalidade”[22].

Após, advieram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (completado por dois protocolos facultativos, o

primeiro entrou em vigor em 23 de março de 1976 e instituiu o direito de petição individual; o segundo, em 11 de julho de 1991 e

vedou a pena de morte), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, “postos à disposição dos Estados para

ratificação”[23], bem como diversas convenções internacionais sobre assuntos específicos, tais como as Convenções “dos Direitos

da Criança”, “sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial”, “Proteção de todas as Pessoas contra a Tortura e

outras Penas e Tratamentos Cruéis,  Desumanos e Degradantes” e a Convenção sobre a “Prevenção e Repressão do Crime de

Genocídio”.

Não se pode deixar de destacar, ainda, o entendimento sobre o tema dos direitos humanos estabelecido pela Conferência

Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, em que se declarou a interdependência e inter-relação dos direitos humanos

fundamentais, nos seguintes termos: 

               Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos
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globalmente, de modo justo e equitativo, com o mesmo fundamento e a mesma
ênfase. Levando em conta a importância das particularidades nacionais e
regionais, bem como os diferentes elementos históricos, culturais e religiosos, é
dever dos Estados, independentemente de seus sistemas políticos, econômicos e
culturais, promover e proteger todos os direitos humanos e as liberdades
fundamentais. 

 

IV. SISTEMAS REGIONAIS

 

            Os Direitos Humanos são considerados universais, fundamentais, inderrogáveis, indisponíveis, imprescritíveis e inalienáveis

e caracterizam-se pela indivisibilidade, interdependência e complementação. Entretanto, embora universais, tais direitos não se

encontram uniformemente protegidos. Isto porque, quanto aos sistemas regionais, cada um funciona em seu próprio ritmo e vive seu
próprio momento histórico. 

O sistema Europeu é o mais avançado. Foi reformado pelo protocolo 11 de maio 1998 à Convenção Européia de Direitos

Humanos, dispôs sobre a “fusão” da Comissão e Corte Européias de Direitos Humanos, conducente ao estabelecimento de um único
órgão judicial de controle, uma nova Corte Européia Permanente de Direitos Humanos, uma verdadeira Corte Constitucional

Européia. Permitiu que os peticionários acessassem a Corte diretamente. É a única corte internacional com jurisdição para julgar

casos trazidos por indivíduos.

A Convenção Européia de Direitos Humanos foi elaborada em 1950 pelo Conselho da Europa, organismo

intergovernamental criado no pós-guerra, pelo Tratado Internacional de Londres, de 1949[24]. Jeveaux relata que o Tribunal

Europeu de Direitos Humanos é subseqüente ao “Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades

Fundamentais”[25], que o Conselho firmara.

Vale observar que o Conselho da Europa expressava a corrente inglesa, que rejeitava a cessão de soberania. Entretanto, já

na Comunidade Européia do Carvão e do Aço, de 1951, foi criada uma autoridade supranacional, a Alta autoridade, como  desejava

a França. Em 1957 foram firmados os Tratados institutivos da Comunidade Européia de Energia Atômica e da Comunidade

Econômica Européia, com seu Conselho Europeu, formado pelos Chefes e Estado dos países membros, com presidência rotatória,

seu Parlamento,com representantes dos parlamentos nacionais, eleitos diretamente pelos cidadãos europeus, e seu Tribunal de

Justiça.

A Convenção Européia define Direitos Humanos e os garante (desde que entrou em vigor, em 1953, após ratificação dos

Estados membros do Conselho). Apesar de ter trazido no seu artigo 25 o direito de petição individual como cláusula de adesão

facultaiva, todos os 47 Estados contratantes aceitaram tal competência, submetendo-se à jurisdição da Corte, que tem sede em

Strasbourg[26].

Após tratar do sistema europeu, ensina André de Carvalho Ramos que:

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos é  composto
principalmente por quatro diplomas  normativos de suma importância: a
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Carta da
Organização dos Estados Americanos,  a  Convenção Americana de Direitos
Humanos e finalmente o Protocolo de San Salvador, relativo aos direitos sociais

e econômicos
[27]

.

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 foi adotada em conjunto com a Carta da OEA, em

vigor desde 13 de dezembro de 1948. André de Carvalho Ramos destaca que ambos os textos resultaram da 9a Conferência
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Interamericana, realizada em Bogotá, em 1948, aproximadamente seis meses antes de a Declaração Universal ser adotada pela

ONU[28].

No sistema interamericano os dois principais órgãos de monitoramento dos Direitos Humanos (previstos nesta declaração e

em outros tratados) são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos[29], e a Corte Interamericana de Direitos Humanos,

instituída pelo “Pacto de São José”[30].

Os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos redigiram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos

em 1969, mas esta somente entrou em vigor em 18 de julho de 1978, ao ter sido depositado o décimo primeiro instrumento de

ratificação:

Art. 74 - 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à ratificação de todos os
estados-membros da Organização dos Estados Americanos.

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante
depósito de um instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria Geral da
Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo
que onze estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de
ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro estado que a
ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na
data do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão.

Hoje, vinte e cinco nações americanas já ratificaram ou aderiram à Convenção, sendo que Barbados, Granada, Haití,

Jamaica, México e República Dominicana são os únicos dos 24 Estados-partes da Convenção que não a reconhecem a jurisdição da

Corte Interamericana, que foi criada através da cláusula facultativa do artigo 62:

 
Art. 62 - 1. Todo estado-parte pode, no momento do depósito do seu
instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em
qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de
pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os
casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.
2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de
reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser
apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da
mesma a outros Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte.
3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer "caso" relativo à
interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, que lhe seja
submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou
reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como
prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial.
 

                Significa dizer que o sistema da OEA utiliza os preceitos primários da Carta da OEA e a Declaração Americana, havendo

ainda um segundo sistema, integrado apenas por parte dos países americanos, que é o sistema da Convenção Americana. Assim,

embora todos os países americanos se submetam aos mecanismos protetivos da Comissão, esta não pode aplicar dispositivos da

Convenção Americana quando o Estado envolvido não a ratificou, limitando-se aos previstos na Carta da OEA e na Declaração

Americana.

            De qualquer forma, o artigo 20 “b” do Estatuto da Comissão (com a redação dada pelas Resoluções 447/79 e 508/80 da

Assembléia Geral da OEA) autoriza o estabelecimento de um sistema de petição individual aplicável aos Estados americanos que

não ratificaram a Convenção Americana. Ou seja, tanto no sistema da Carta da OEA como no da Convenção Americana, há um

sistema de peticionamento pelos indivíduos, que pode levar a uma recomendação ao Estado para a observância e garantia de direitos

humanos.
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            A Corte, a que somente se submetem os países que ratificaram a Convenção Americana e declararam que reconhecem a

competência da Corte[31] (artigo 62, acima transcrito), julga os casos submetidos pela Comissão Interamericana de Direitos

Humanos ou pelo Estado interessado e, pode prolatar sentença, decidindo se o Estado é ou não responsável por violar a Convenção,

além de determinar a obrigação de tomar medidas que façam cessar as violações, bem como indenizar as vítimas ou seus herdeiros

legais.

            Recentemente, a Comissão Interamericana reuniu em audiência na sua sede, em São José da Costa Rica, familiares das

vítimas da repressão à guerrilha do Araguaia, no sul do Pará, nos anos 1970, testemunhas, peritos e observadores no processo

Gomes Lund, resultante de ação apresentada em 1995, em que o Brasil responde por acusações. Na audiência foi mencionada a

decisão do STF de final de abril de 2010, que interpretou a Lei de Anistia de 1979 como resultado de acordo político que teria

beneficiado opositores e agentes da ditadura. A Comissão decidiu pelo encaminhamento da questão à Corte.

            No sistema da Convenção Americana, busca-se hoje uma coordenação maior entre a Comissão e a Corte Interamericanas de
Direitos Humanos. Há quem questione a posição da comissão, ora como fiscal, ora como conciliadora e ora como parte no processo,

levando um caso à Corte[32].

            A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul, foi aprovada pela

Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e adotada pela XVIII

Assembléia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de

1981. Sua entrada em vigor, em 21 de outubro de 1986, consolidou o terceiro sistema regional de proteção internacional dos direitos

humanos, cujo principal órgão de monitoramento então previsto era a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.

            Os procedimentos da Comissão apenas se aplicam aos países-parte da Carta Africana. A comissão, que tem sede em Banjul,

na Gâmbia, tem poderes para examinar queixas individuais, promover e fiscalizar o cumprimento dos direitos estabelecidos na

Carta Africana. Há previsão de medidas preventivas.

O sistema africano de proteção de direitos humanos ficou ainda mais semelhante ao sistema interamericano

quando foi criado o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos em 2006 para complementar o trabalho da

Comissão, na sequência da entrada em vigor de um protocolo à Carta Africana, que previa a sua criação. O Tribunal
tem competência para tomar decisões finais que comprometem os 25 membros que atualmente se submetem a sua
jurisdição.

Vale destacar, entretanto, que a integração do bloco africano supera a do bloco americano. Em julho de 1999,

a assembleia da Organização da Unidade Africana (OUA) decidiu convocar uma sessão extraordinária, que acabou se

realizando em Durban, África do Sul, em julho de 2002, na qual se aprovou a União Africana e convocou a primeira

cúpula dos chefes de estado da União Africana, que sucedeu a OUA.

A União é uma organização intergovernamental constituída por 53 estados africanos. O único estado Africano

não incluído na União é Marrocos, embora envie representantes para eventos da União, sendo que, atualmente, estão

suspensos: Guiné, Madagascar e Nigéria. Os principais órgãos da União são a assembléia dos chefes de Estado e de

governo dos seus estados membros, órgão supremo, que se reúne semestralmente para as decisões mais importantes,

e o parlamento pan-africano, objeto de um protocolo, conta com 265 membros eleitos pelos parlamentos nacionais dos

Estados membros da UA, permitindo a participação dos povos africanos[33]. Destaque-se, ainda, o conselho

Econômico, Social e Cultural, um órgão consultivo da sociedade civil.

Com a criação do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos (no âmbito de um protocolo adotado

em 1998 que entrou em vigor em Janeiro de 2004), esta Comissão tem a tarefa adicional de preparação de processos

para submissão ao Tribunal de Justiça. Em uma decisão de Julho de 2004, a Assembléia da União Africana decidiu que
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o Tribunal dos Direitos do Homem e dos Povos seria integrado com o Tribunal Africano de Justiça. Assim este Tribunal

de Justiça da União Africana destina-se a ser o "principal órgão judicial da União" (Protocolo do Tribunal de Justiça da

União Africano, artigo 2.2[34]).
            O mais incipiente destes sistemas regionais é o árabe, sendo que a Carta Árabe de Direitos Humanos data de 1994. A

especificidade deste sistema é reflexo da família do direito árabe, teológica.  Os direitos humanos no Islam são os direitos que foram

garantidos por Deus. É assim que a família do direito árabe resolve a questão da regra de reconhecimento, de que trata Hart.

Os árabes sustentam que, ao contrário dos direitos garantidos pelos reis ou por assembléia legislativa, que podem ser

revogados da mesma maneira que foram conferidos, há aqueles conferidos por Deus. Alguns se valem desta especificidade para

defender o relativismo cultural, em contraponto ao universalismo dos direitos humanos.

Entretanto, os princípios teológicos seguidos pelos árabes não são incompatíveis com os direitos humanos, pelo contrário.

A igualdade de todos se estabelece perante Deus sem perder a dimensão comunitária. Assim, todos respondem por seu próprio

comportamento, como pela condução dos assuntos comunitários. Como todos possuem responsabilidade frente à comunidade, o

quadro da solidariedade se estabelece.

A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, de 19 de setembro de 1981, parte do dogma de que há quatorze

séculos, o Islã concedeu à humanidade um código ideal de direitos humanos através do Corão. Assim, a referida declaração baseia-

se no Corão e na Sunnah (o exemplo e o modo de vida do Profeta Muhammad).

De fato, a forte influência religiosa pode prejudicar alguns direitos humanos. A Constituição da República Islâmica do Irã,

de 15 de novembro de 1979, garante os direitos individuais, desde que não sejam contrários à cosmovisão islâmica. No artigo 24,

por exemplo, as publicações e a imprensa gozam de liberdade de expressão, a não ser que sejam injuriosas para com os

fundamentos do Islã. 

Entretanto, o artigo 4º da Carta Árabe dos Direitos Humanos, de 1994, já é mais avançado e aponta para a possibilidade de

diálogo intercultural sobre os direitos humanos entre o ocidente e o mundo árabe: “nenhuma limitação será colocada nos direitos e

liberdades reconhecidos nessa carta, a não ser pela lei e pela necessidade de proteger a segurança nacional ou a economia, ordem

pública, saúde ou morais ou os direitos e liberdades de outros”.

Na Oceania não há acordos regionais, mas não há registros de graves violações neste continente. No continente asiático

existe a associação de nações do sudeste asiático (ASEAN, na sigla em inglês), que reúne dez países daquela região, dentre eles

Camboja e Vietnã, que recentemente estabeleceu uma comissão intergovernamental de Direitos Humanos. Existe ainda uma

“comissão asiática de Direitos Humanos”[35], com sede em Hong Kong, fundada em 1986 por juristas e ativistas, que é órgão

independente e não governamental.
            Cabe destacar que os estados mais relutantes à cooperação internacional em prol dos direitos humanos estão na Ásia ou no

oriente médio. Por exemplo, vale lembrar que os antigos primeiros ministros de Singapura, Lee Kuan Yew, e da Malásia, Mahathir

bin Mohamad, quando no poder, em 1990, sustentaram que os valores asiáticos seriam diferentes dos ocidentais e incluiriam um

sentido de lealdade e comprometimento da liberdade individual para o bem da estabilidade social e prosperidade que tornariam

formas de governo autoritárias mais apropriadas na Ásia que a democracia.

As vozes das culturas dissonantes a esse atual modelo universal precisam ser consideradas, pois somente o efetivo diálogo

entre todas as culturas permite uma concepção que eventualmente atinja toda a humanidade e, dessa forma, alcance uma

universalidade legítima para um conceito de direitos humanos.

 

V. A SOLIDARIEDADE E A DIGNIDADE COMO FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS

DIREITOS HUMANOS
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            Considerando-se as desigualdades existentes tanto internamente quanto entre os diversos países e regiões do mundo, a ideia

de se proteger interesses de toda a humanidade reflete um caráter solidário ou fraterno. É preciso que se adote como pressuposto o

respeito e a consideração do outro, junto da consciência da falibilidade e da incompletude das próprias construções culturais.

            Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade remetem para um exigente e esperançoso projeto de sociedade global para o

século XXI, apontando para um objetivo comum dos Estados Constitucionais de promoção da dignidade humana[36]. É

exatamente este objetivo, de garantir a dignidade humana, que justifica a existência da categoria “direitos humanos” e a sua tutela

pela sociedade global. Segundo este entendimento, estes direitos teriam origem na própria natureza humana, solidária, não

derivando de nenhum contrato social real ou hipotético.

            Verificada a impossibilidade de efetiva participação de todos em todas as decisões políticas fundamentais, especialmente

quando nos deparamos com a sociedade global, outro fundamento para a defesa de direitos humanos é a dignidade humana. Em

lugar do contrato social, há que se considerar que os fundamentos dos direitos humanos são a dignidade humana e a solidariedade.

            Adotando-se esta premissa, podemos considerar como direitos humanos todos aqueles direitos que sirvam à tutela da

dignidade. Assim, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e um sem

número de outros direitos podem ser considerados direitos humanos.

             Considerando-se que os mais diversos Estados reconhecem vasto rol de direitos fundamentais, nada é mais

natural que exigir, nas relações entre eles, o respeito a tais direitos. Häberle registra que a maioria das Constituições

modernas protegem a cooperação internacional amistosa como princípio vetor das relações entre os Estados

Nacionais[37].
            Eduardo Ribeiro Moreira[38], em linha com o pensamento de Häberle acima exposto, propõe um

constitucionalismo global, com clausulas pétreas pensadas para evitar as maiores ameaças da humanidade. A produção

de bombas atômicas, pelo seu potencial destrutivo, armas químicas e todas as capazes de causar destruição em massa

seriam proibidas a priori.

            Moreira sugere ainda que se projete, para uma Constituição global, um potente catálogo de direitos, que

contemple um núcleo de direitos que se deve prestar globalmente: o mínimo existencial segundo o parâmetro global.

Este rol seria progressiva e gradativamente ampliado, em esforço conjunto das nações, tomando-se como base aqueles

encontrados nas declarações da ONU.

            No direito pátrio, Daniel Sarmento demonstrou que os direitos fundamentais devem ser respeitados não

só pelo Estado nas relações com seus cidadãos, mas também por todos os cidadãos, seja em suas relações com o

Estado ou com outros particulares[39]. Agora, torna-se importante demonstrar que a exigibilidade dos direitos

humanos é global: estes não agasalham pretensões apenas em face do Estado ou de pessoas físicas ou jurídicas

situadas em determinado Estado, mas também em face de organismos internacionais.

Os sistemas regionais e global de direitos humanos demonstram que os direitos fundamentais se estendem

não só às relações entre particulares, mas também que alcançam uma esfera global.

 

VI. CONCLUSÃO

 

Para se garantir de forma universal a concretização dos direitos humanos é preciso adequar a justificativa de tais direitos ao

Estado Constitucional Cooperativo. É necessário que os direitos humanos encontrem fundamento mais palpável que a ideia de

Contrato Social.
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Se a própria noção de Estado, juntamente com seus elementos, povo, território e soberania, estão perdendo força, é

indispensável que os direitos humanos encontrem outro fundamento, que não seja um hipotético contrato social de constituição do

Estado.

A evolução que se observa no desenvolvimento dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos parece

indicar a possibilidade de superação do dogma Kelseniano de que não existem direitos fora da ordem jurídica estatal (aussenhalts

der staatlichen Rechtsordnung). Assim, não é um contrato social hipotético que fundamenta a tutela dos direitos humanos, mas a

solidariedade e a dignidade humana, que dependem da cooperação internacional.
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AS PROJEÇÕES INTERNACIONAIS E CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS HUMANOS E
A QUESTÃO DO TERRORISMO

THE INTERNATIONAL AND CONSTITUTIONAL PROJECTIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE
PROBLEM OF POLITICAL TERRORISM

Bernardo Brasil Campinho

RESUMO
Este trabalho procura delimitar as projeções internacionais dos direitos humanos, identificando
os desenvolvimentos de ordem jurídica e política que produziram estes direitos e sua
configuração no sistema internacional, e problematizar como tais direitos atuam para enfrentar e
resolver os problemas surgidos a partir do terrorismo político, servindo como instrumento para o
enfrentamento deste fenômeno, seja enquanto método ou como lógica de ação. As ameaças aos
direitos humanos surgem tanto do terrorismo político, associado à criação e implementação de
medo e violência que atingem a população civil, como por parte do movimento contraterrorista
concatenado pelos Estados, por meio de seus serviços secretos e força de segurança (militares e
polícia), implica na negação da condição humana e dos direitos do terroristas a um julgamento
imparcial e ao devido processo legal. As respostas para o enfrentamento do terrorismo político,
nacional e internacional, mostram a necessidade de articular projeções internacionais e
constitucionais dos direitos humanos, para gerar condições de desenvolvimento social e
econômico, para ampliação de liberdades reais e potencial instauração de contextos de
tolerância e reconhecimento moral do outro, reduzindo o espaço para o ódio e o ressentimento
que geram o terrorismo enquanto prática sóciopolítica e gerando uma justiça verdadeiramente
duradoura e infinita, ao submeter o combate ao terrorismo e aos terroristas a parâmetros
mínimos de humanidade e civilidade que garantam uma resposta eficaz contra o terror e o
terrorismo e que preserve a sociedade internacional e os indivíduos humanos de uma
degeneração, a de se transformar na própria arbitrariedade que se visa combater
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos; projeções internacionais e constitucionais; terrorismo
político

ABSTRACT
This paper aims to define the projections of international human rights, identifying the
developments of legal and political system that produced these rights and their setting in the
international system, and discuss how such rights act to address and solve problems arising
from political terrorism by serving as a tool to fight this phenomenon, either as a method or as a
logic of action. The threats to human rights arising both from political terrorism, coupled with the
creation and implementation of fear and violence that affect the civilian population, as well as of
the movement counterterrorism concatenated by States through its intelligence services and
security forces (military and police) implies the negation of the human condition and the rights
of terrorists to a fair trial and due process. The responses to face the political terrorism,
domestic and international, show the need to articulate international and constitutional
projections of human rights, to generate conditions for social and economic development, for
expansion of real freedoms and potential establishment of contexts of tolerance and moral
recognition the other, reducing the space for hate and resentment that generate terrorism as
sociopolitical practice and generating a truly enduring and infinite justice, to bring the fight
against terrorism and the terrorists a minimum parameters of humanity and civility that ensure
an effective response against terror and terrorism and to preserve the international society and
the degeneration of human individuals, that of becoming the very arbitrariness that aims to face
KEYWORDS: human rights; international and constitutional projections; political terrorism

1.   INTRODUÇÃO
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Este trabalho se volta para a delimitação das projeções internacionais dos direitos humanos,
identificando os desenvolvimento de ordem jurídica e também no plano político que produziram o atual
panorama dogmático sobre estes direitos no sistema internacional e como tais direitos atuam para enfrentar
e resolver os problemas surgidos a partir do fenômeno conhecido como terrorismo político.

Para tanto, na parte metódica, este trabalho irá identificar e explorar as nuances do terrorismo
enquanto problema político e jurídico da atualidade, procurando evidenciar os desdobramentos que o
fenômeno teve ao longo do tempo, as formas de enfrentamento até aqui apresentadas e como suas
implicações jurídicas, para depois delimitar como se apresentam os direitos humanos no plano
internacional, sua importância na luta contra o terrorismo e as questões de ordem internacional e
constitucional que daí surgem.

Ao final, será feita uma articulação entre os direitos humanos e o terrorismo, procurando
evidenciar como tais direitos podem servir como instrumento para o enfrentamento deste fenômeno e como
os mesmos devem ser garantidos contra violações decorrentes tanto de atos terroristas quanto do
enfrentamento do terrorismo político. Neste ponto, o trabalho buscará entrelaçar as projeções
internacionais dos direitos humanos com o debate no plano jurídico-constitucional.

O objeto deste trabalho, portanto, consiste na análise dos direitos humanos no plano
internacional e como, a partir da articulação com as projeções constitucionais dos direitos humanos no
plano nacional, estes direitos se relacionam com o fenômeno do terrorismo político

O trabalho apresentado tem como objetivos assim: a) identificar as projeções internacionais dos
direitos humanos; b) delimitar o fenômeno do terrorismo político; c) entender como o problema do
terrorismo político se relaciona com a efetivação dos direitos humanos no plano internacional; d) explorar
quais as funções que os direitos humanos podem ter na luta com o terrorismo e, ao mesmo tempo, como
tais direitos devem ser preservados no contexto desta mesma luta; e) contextualizar este debate com as
projeções constitucionais dos direitos humanos no plano nacional, identificando como as duas vertentes
(internacional e constitucional) convergem para enfrentar os problemas e desdobramentos do terrorismo
político.

 

2.   DELIMITAÇÃO DO FENÔMENO DO TERRORISMO E SUAS IMPLICAÇÕES
JURÍDICAS

 

Em termos preliminares, terrorismo pode ser definido, como faz Luigi Bonate, como a prática
política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas provocando o terror
(Bonanate, 2007).

Trata-se de uma forma particular de violência utilizada por autores que retiram dela efeitos
desproporcionais ema relação aos meios utilizados para sua realização (Wiervioka, 1999).
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As definições acima colocadas se conjugam para apresentar o terrorismo como fenômeno de
caráter técnico e instrumental, o que por sua vez se complementa com um juízo de valor, particularmente
negativo, que traduz o sentimento de horror que o fenômeno inspira. Wiervioka chega a mesmo a afirmar
que seria a definição esponânea que surge do fenômeno uma forma de apresentá-lo como arma dos fracos
e modalidade intolerável de sentimento de violência, pelo menos no que concerne as sociedades
democráticas (Wiervioka, 1999b).

Neste ponto, faz-se necessário distinguir claramente o terror do terrorismo, apresentando as
nuances de cada um destes dois fenômenos.

Bonanate (2007b) identifica o surgimento da idéia de terror enquanto expressão de um
fenômeno político está relacionada ao período histórico da Revolução Francesa, mais especificamente ao
período da ditadura do Comitê de Saúde Pública liderado por Robespierre e Saint Just (1793-1794),
momento do processo revolucionário francês sob hegemonia política dos jacobinos (daí surge a expressão
terror jacobino, para denominar as atividades relacionadas ao Comitê de Saúde Pública e a ditadura que se
instaurou a partir do mesmo).

É importante no entanto atentar para o fato de que o próprio Maquiavel, no Discurso sobre a
Primeira Década de Tito Lívio, já lembrava que para conservar ou retomar o poder era necessário
periodicamente espalhar aquele terror e aquele medo nos homens que se tinha utilizado o governante para
tomar o poder (Bonanate, 2007c).

Nestes termos, Bonanate (2007d) conclui que o recurso ao terror por parte de quem já detém o
poder não pode ser arrolado entre as formas de terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário,
como instrumento ao qual recorrem determinados grupos para derrubar um governo acusar de manter-se
pelo terror.

Neste sentido, não se sustenta a idéia de terrorismo de Estado[1], para qualificar atividades
repressivas levadas a cabo pelos serviços secretos dos Estados, como assassinatos e torturas, ou conduzidas
mesmo pelo próprio Estado, suas forças militares e policiais, como censura a órgãos de comunicação
social, atentados militares contra dissidentes, minorias ou outros países, emprego ilegal de força militar em
violação ao Direito Internacional Bélico (caso da ofensiva israelense no sul do Líbano nos anos de 1980 e
em Gaza ao longo de 2008 e 2009).

Embora exista um discurso que iguala estas práticas com a violência empregada pelo
terrorismo, não se pode identificá-las com este fenômeno quando provenientes do Estado, pois o mesmo,
com o monopólio das forças coercitivas, já detém  o potencial emprego do recurso ao terror e não estaria
praticando terrorismo, mas sim o exercício ilegítimo e desproporcional da força e da violência para manter
seus interesses, e não para se contrapor a outra entidade dominante ou hegemônica, como um governo ou
mesmo o Estado ( o terror poderia ser usado contra outro Estado para instrumentalizar os interesses e
objetivos do Estado que o promove, mas não para suprimir uma instância de dominação sobre o Estado
que emprega o terror, visto que se um Estado é subjugado por outro não há soberania e, logo, não é
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verdadeiramente Estado).

Assim, o recurso ao terrorismo político partiria daqueles que se colocam contra o poder do
Estado ou contra o governo vigente, a quem acusam de ilegítimo ou de ilegal, ou mesmo contra quem
imputa acusações de uso sistemático do terror e da violência.

Todo este debate para esboçar os contornos do que seria o terrorismo político coloca a
necessidade de trazer uma distinção entre método de ação e lógica de ação.

Conforme nos traz Wiervioka (1999c), no primeiro caso o terrorismo é um instrumento
utilizado por um ator nos jogos políticos ou geopolíticos, um meio a serviço de objetivos, uma ferramenta
a serviço de uma causa que, caso a conjuntura se transforme, pode ser perfeitamente abandonada pelo ator.

Como lógica de ação, ele mantém uma relação apenas mítica ou artificial com a causa que
assumiu, seja um movimento nacional, social ou religioso, do qual tem a pretensão de ser a mais alta
expressão, e com a população concreta por ele referida, que caso exista ou ignora ou rejeita (Wiervioka,
1999d).

Em último análise, o que se coloca é o problema da perda de sentido do movimento, que se
desliga de sua causa geradora ou seu discurso de justificação e passa a se retroalimentar, tornando-se um
fim em si mesmo, completamente desconectado do contexto que havia estabelecido, tornando-se um jogo
unicamente direcionado para a aniquilação do inimigo.

O terrorismo então se constitui a partir do momento em que se torna lógica de ação, uma
substituição a um movimento desestruturado ou ausente ou a uma população incapaz de se transformar ela
própria em ator, e não em expressão deste movimento ou desta população (Wiervioka, 1999e).

Quando nos reportamos à forma clássica de terrorismo, podemos encontrar as seguintes
características: a) organização: não se pode constituir em um ou mais atos isolados, é estratégia escolhida
por um ou mais grupos mais ou menos homogêneo, que desenvolve sua luta clandestinamente entre o
povo; b) recurso a ações demonstrativas; “vingar” as vítimas do terror exercido pela autoridade e
aterrorizar esta última, mostrando capacidade de atingir o centro do poder; c) ampla possibilidade de ação,
através de uma série cada vez maior de atentados (caso da Rússia entre os anos de 1878 e 1881), o que
simboliza o crescimento qualitativo e também quantitativo do movimento revolucionário (Bonanate,
2007e).

O fenômeno do terrorismo político recebeu especial atenção nas análises feitas dentro da
tradição teórico do socialismo científico, seja por Marx ou por pensadores marxistas, que discutiam a
relação que se podia estabelecer entre o terrorismo e a revolução socialista vindoura, debatendo claramente
como o recurso ao terrorismo poderia ou não favorecer a luta revolucionária.

Marx entendia que o terrorismo revolucionário seria uma forma de acelerar a revolução
socialista, ao passo que Lenin, opondo-se a esta concepção, recusa o terrorismo como estratégia de luta,
por compará-lo ao anarquismo; embora concorde com Marx que é necessária uma luta violenta para a
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conquista do poder, Lenin diferencia terrorismo e guerrilha – enquanto o primeiro caberia a intelectuais
separados das massas, nas quais não confiam e às quais estão organicamente ligados, a guerrida se
constituiria em ações de caráter militar desencadeadas pelo próprio proletariado pela ação coletiva
(Bonanate, 2007f).

Kautsky, por sua vez, declara que o exercício de poder pelos bolcheviques nada mais seria do
que uma forma deteriorada de terrorismo; esta concepção foi rebatida por Trotski, para quem se o
terrorismo implica em medidas de luta contra tentativas contra-revolucionárias, então nada mais seria do
que uma ditadura revolucionária a serviço do proletariado (Bonanate, 2007g).

Finalmente, Ernesto Che Guevara rejeitou o terrorismo, por entender que pode ter efeitos
negativos junto ao proletariado e à população, prejudicando a própria revolução, na medida em que pode
levar o povo a se posicionar contra o movimento revolucionário, levando a uma perda de vida entre os seus
executores muito maior do que àquilo que rende como vantagem (Bonanate, 2007h).

Justamente pela tentativa de se realizar uma aproximação da idéia de revolução com a prática
de terrorismo ou pela construção de discursos que rejeitam esta aproximação, os pensadores socialistas
procuraram distinguir também entre terrorismo revolucionário e terrorismo contra-revolucionário.

O primeiro (revolucionário) distingue guerrilha de terrorismo e admite o atentado político, mas
recusa o terrorismo porque pode atingir não só o inimigo como também o aliado; o segundo (contra-
revolucionário), também chamado de fascista, age indiscriminadamente, visando criar uma tal situação de
incerteza que facilite a instauração de um golpe de Estado (Bonanate, 2007i).

A partir da Segunda Guerra Mundial, o debate sobre terrorismo deixou o campo do pensamento
socialista ou das contraposições entre terrorismo revolucionário e contra-revolucionário para identificar
novos movimentos e nuances do terrorismo enquanto fenômeno de análise política.

De um lado, surgiu o terrorismo de origem étnica e nacionalista, por vezes relacionado às lutas
de libertação nacional contra regimes colonialistas ou movimentos separatistas para formação de novos
Estados nacionais – seria o caso do IRA (Irish Republican Army: Exército Republicano Irlandês) e sua luta
contra a presença inglesa e britânica na Irlanda do Norte, pretendendo reunificar toda a Irlanda sob a égide
de um regime republicano.

O IRA foi responsável por diversos atentados denominados de terroristas por seus opositores
entre as décadas de 1960 e 1990, até a celebração de um acordo de paz em 1998 com a mediação dos
Estados Unidos. Neste período, o grupo era descrito pelo governo britânico como um grupo terrorista.

Outra vertente é a do terrorismo internacional, caracterizado como instrumento para despertar a
consciência popular e para a agregação de forças. O valor fundamental desta prática é o caráter
demonstrativo de suas ações, que é condição inicial para a tomada de consciência.

Não é um fim em si mesmo, mas escolha de um objetivo significativo. Combatem um Estado
do qual não fazem parte e não um governo em si, caracterizando a luta do grupo como uma forma de
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guerra.  Assim, ao contrário de formas anteriormente apontadas, o terrorismo internacional não ocorre no
contexto delimitado de um Estado nacional, mas trata-se de um movimento que não se insere em nenhuma
unidade territorial, nenhum Estado.

O terrorismo palestino nas décadas de 1960 a 1980 se insere em parte nesta lógica, pois
pregava o fim do Estado de Israel e sua substituição por um Estado palestino ligado a uma matriz étnica
islâmica, ainda que laicizada.

O melhor exemplo, porém, é o do terrorismo fundamentalista islâmico surgido nos últimos
vinte anos, já fora do contexto da Guerra Fria. Luta-se não mais contra um inimigo interno, mas contra o
próprio “terror” das forças ocidentais hegemônicas na ordem internacional, particularmente contra os
Estados Unidos.

O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, por exemplo, se insere na lógica de uma ação
demonstrativa, para abater a moral do inimigo e buscar um equilíbrio internacional baseado no contraponto
entre o “terror” dos Estados Unidos e aquele a ser promovido como resposta pelos grupos fundamentalistas
radicais islâmicos.

Em verdade, o problema do terrorismo internacional está relacionado ao aumento generalizado
da violência desde a Primeira Guerra Mundial (iniciada, aliás, com um atentado que culminou com a
morte do Arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro).  Eric Hobsbawn endereça este
ponto em sua obra, nos seguintes termos:

 

O aumento da violência em geral faz parte do processo de barbarização que tomou força no mundo
desde a Primeira Guerra Mundial (...). Seu progresso é bastante notável nos países com Estados fortes
e estáveis e instituições políticas liberais (em teoria), em que o discurso público e as instituições
políticas distinguem apenas dois valores absolutos e mutuamente excludentes – a “violência” e a
“não-violência”. Isto foi uma outra forma de estabelecer a legitimidade do monopólio da força
coercitiva por parte do Estado nacional, que acompanhou o desarmamento da população civil nos
países desenvolvidos no século XX, com exceção dos Estados Unidos, que, por conseguinte, toleraram
um grau maior de violência na prática, embora não em teoria. Desde o final da década de 1960, os
Estados perderam em parte esse monopólio de poder e de recursos e perderam também algo mais do
sentido de legitimidade que faz com que os cidadãos respeitem a lei. Isso basta para explicar em
grande medida o aumento da violência (Hobsbawn, 2007, p. 125).

 

Novamente o 11 de setembro de 2001 (atentado contra Nova Iorque e contra Washington, nos
Estados Unidos) levado a cabo pela rede terrorista Al Qaeda mostra-se como emblemático para entender a
nova face do terrorismo. A perda do monopólio da violência a que se refere Hobsbawn se evidenciou no
fato de um pequeno grupo, dotado de técnicas rudimentares de ação violenta, ter se sobreposto e
sobrepujado, ainda que por poucas horas, o poder do Estado, mostrando ainda como parte do jogo
geopolítico se afastou por completo dos Estados e passou a ter outros atores em cena, evidenciando a
perda de legitimidade de poder e de recursos a que se refere Hobsbawn.

Ainda, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 evidenciou a nova configuração do
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terrorismo político: ao contrário do terrorismo revolucionário debatido pela tradição marxista, este “novo”
terrorismo não se encontra sob uma estrutura orgânica e verticalizada, mas pulverizada em redes, em
células que trabalham de forma independente e paralela. Antes o objetivo era atingir as lideranças, pois
assim se desmontava todo o movimento; agora, a queda de uma célula dá lugar a outra, igual e
potencialmente disposta ao recurso à violência como ação demonstrativa de seus princípios e do que
aquele grupo está disposto a realizar para atingir seus objetivos.

Não obstante, a necessidade de justificativa das idéias e dos motivos para a ação terrorista
permanece, como evidenciam os vídeos dos grupos fundamentalistas radicais islâmicos e seus discursos
contra os Estados Unidos, contra o Ocidente e suas instituições e mesmo contra governos islâmicos aliados
dos Estados Unidos, por sua suposta traição ao islamismo. Em parte como forma de conquistar corações e
mentes, de promover recrutamento, principalmente de homens jovens, ao passo que também funciona
como justificativa para regras enraizadas, como as do Corão que enunciam restrições ao assassinato e
repulsa à tortura (Hobsbawn, 2007, p. 125-126).

Ressalte-se, no entanto, que a classificação de um grupo ou movimento como terrorismo não é
algo pacífico, mas sim um processo completamente imerso em discussões de ordem político-ideológica.
Por vezes, há uma clara confusão ou mesmo tênue fronteira entre terrorismo e o direito de resistência.

Com efeito, os elementos balizadores do conceito operacional do direito de resistência se
estabelecem em duas variáveis, uma política e outra jurídica, respectivamente: a) o direito de resistência é
a capacidade de as pessoas ou os grupos sociais se recusarem a cumprir determinada obrigação jurídica,
fundada em razões jurídicas, políticas ou morais; b) o direito de resistência é uma realidade constitucional
em que são qualificados gestos que indicam enfrentamento, por ação ou omissão, do ato injusto das
normas jurídicas, do governante, do regime político e também de terceiros[2].

O próprio Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas, de 1948, reconhece o direito à resistência contra a opressão e a tirania, em razão da
violação dos direitos humanos e do desrespeito ao Estado de Direito[3].

O direito de resistência surge como último recurso e autorizado pelos princípios fundamentais
do Direito Internacional e em consonância com a ordem constitucional, para proteger os direitos
fundamentais do homem em virtude da negação do Estado de Direito e se dirige contra o governo ou
regime político, mas também contra terceiros, encontrando fundamento de ordem jurídica, política ou
moral.

O terrorismo político por sua vez é muito mais um instrumento a serviço de uma causa, seja
como método de ação ou como lógica de ação. Se o direito de resistência tem caráter substantivo e procura
o convencimento da justeza de seu emprego em razão da falência do Estado de Direito e da violação dos
direitos humanos, o terrorismo tem caráter instrumental, serve a qualquer causa, contra ou a favor do
Estado de Direito e dos direitos humanos (um grupo fundamentalista teocrático pode se insurgir
perfeitamente contra um regime democrático e servir-se do terrorismo com base em justificativas
religiosas).
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Finalmente, o direito de resistência pode ou não ser individual ou coletivo e pode ou não fazer
uso da violência (a resistência pacífica pode traduzir-se em desobediência civil, se for coletiva, como na
interdição de uma estrada para protestar contra a violação de princípios de justiça, ou pode ser mesmo
individual, como no caso de uma greve de fome contra um regime autoritário). O terrorismo político
sempre será uma forma de ação coletiva em favor de uma causa e com o emprego de violência (contra
pessoas, como em um atentado à bomba contra uma embaixada estrangeira, ou contra coisas, como a
destruição de instalações físicas ou de patrimônio do governo contra o qual se insurge o grupo ou
movimento).

No plano internacional, o terrorismo político surge como um desafio contra a paz e a segurança
internacionais, objetivo que a Organização das Nações Unidas destaca de forma explícita no art. 1º da
Carta das Nações Unidas, nos termos a seguir postos:

 

Artigo 1º. Os propósitos das Nações unidas são: 1. Manter a paz e a segurança
internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar
ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e
chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito
internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a
uma perturbação da paz[4] (...)

 

Por tudo o quanto exposto, o terrorismo político, de base nacional ou internacional, se revela uma ameaça à segurança

e à paz na sociedade internacional, o que tem motivado a Organização das Nações Unidas a enfrentar o problema e tornar-se um

agente na propositura de soluções para o combate ao terrorismo e também como um interlocutor para o diálogo e enfrentamento das

causas de ordem política, econômica, social ou cultural que fazem surgir os grupos e movimentos terroristas.

De uma forma geral, podemos caracterizar o terrorismo internacional por dois elementos, além
do já exposto para o terrorismo político em geral: a) agente e vítima são cidadãos de países diferentes; b) a
ação é realizada no todo ou em parte em mais de um Estado.

A temática surgiu a partir do entreguerras, enquanto debate da política internacional. Conforme relata Marco Aurélio

Barbosa dos Reis[5], O que se conhece por terrorismo internacional só apareceu no período entreguerras; os debates iniciais

concretos ocorridos no Conselho das Sociedades das Nações sobre o fenômeno do chamado .terrorismo internacional deu-se em

virtude do assassinato do rei Alexandre I da Iugoslávia e do Ministro francês Louis Barthou em 1934, por um terrorista croata,

quando Pierre Laval , representante francês declarou:

 

É toda uma regulamentação internacional nova que deve se interpor. É necessário que, no plano
internacional, seja assegurada uma repressão eficaz dos crimes políticos. Meu governo coloca, desde
já, o princípio perante o conselho, e se reserva a lhes submeter, deste modo, proposições concretas. A
Sociedade das Nações deve se engajar nesta (...). A sanção de uma regulamentação internacional deve
ser uma das conclusões deste debate[6].
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No âmbito já da Organização das Nações Unidas, em Setembro de 1972, no seguimento dos atentados dos Jogos

Olímpicos de Munique, a Assembleia das Nações Unidas incluiu na sua agenda um programa sobre as medidas a tomar para

prevenir o terrorismo internacional e o seu estudo, as quais levaram à criação em Dezembro de 1972, do Comitê Especial sobre o

Terrorismo Internacional, que se foi desenvolvendo ao longo dos anos através das informações e Resoluções do Conselho de

Segurança abordando os temas do terrorismo Internacional[7] (Bessa, 2006).

A Resolução 44/72 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1989, voltou a mencionar o tema em conexão com a

repressão do ilícito transnacional e a criação de uma justiça penal internacional. Especificamente, a Assembleia Geral evidenciou

sua preocupação com as conexões entre tráfico internacional de drogas, a criminalidade organizada e os atos terroristas criminais,

antecipando o debate sobre a repressão do financiamento ao terrorismo[8].

A Declaração 49/60 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1994, estabeleceu disposições no âmbito das Nações

Unidas para combater e eliminar o terrorismo internacional, conforme a passagem a seguir transcrita:

 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente que condenan en términos
inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e
injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las
relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la
seguridad de los Estados Los actos, métodos y prácticas terroristas constituyen una grave violación de
los propósitos y principios de las Naciones Unidas, y pueden representar una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales, poner em peligro las relaciones de amistad entre los Estados,
obstaculizar La cooperación internacional y llevar a la destrucción de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y las bases democráticas de la sociedad [9].
 

 

No art. 5º da Declaração 49/60, de 1994, a Assembleia Geral das Nações Unidas propõe uma
série de medidas dirigidas aos Estados para combater o terrorismo internacional, dentre as quais: a) abster-
se de financiar, organizar, estimular e tolerar atos terroristas, velando para que não se utilize o seu
território para estas práticas; b) assegurar a apreensão, julgamento e extradição de autores de atos de
terrorismo; c) cooperar entre si para promover o intercâmbio permanente de informações na prevenção e
luta contra o terrorismo[10].

Nos trabalhos preparatórios para a criação do Tribunal Penal Internacional se cogitou a
inserção do terrorismo internacional como um dos tipos penais a ser abrangido pela jurisdição do Tribunal
Penal Internacional.

No entanto, uma séria de limitações foi aposta a esta idéia, dentre as quais: a) a argumentação
da delegação norte-americana de que embora existam tratados internacionais com previsões explícitas
coibindo as ações terroristas, falta uma definição clara do que seja o fenômeno do terrorismo; b)
argumentação no sentido da inviabilidade de se compartilhar informações essenciais no combate ao
terrorismo com o receio de que estas pudessem prejudicar o trabalho dos serviços de inteligência; c)
discórdia do que vem a ser o fenômeno do terrorismo e o receio de que a luta contra o terrorismo pudesse
atingir movimentos de liberação nacional e negar aos povos o “legítimo direito à autodeterminação e à
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independência”, assim como o receio de outros Estados de que a preocupação apresentada vise legitimar
atos terroristas caso estes sejam praticados por movimentos de liberação nacional (Brant, 2005).

Após a delimitação do terrorismo enquanto fenômeno jurídico e político e da identificação de suas implicações

jurídicas no âmbito da sociedade internacional, cumpre explorar a função que os direitos humanos no plano internacional podem

desempenhar para o enfrentamento do papel do terrorismo internacional e como as duas temáticas se relacionam.

 

3.   OS DIREITOS HUMANOS NO PLANO INTERNACIONAL E SUA APLICAÇÃO COMO INSTRUMENTO

PARA O ENFRENTAMENTO DO TERRORISMO POLÍTICO INTERNACIONAL

 

Falar dos direitos fundamentais e de direitos humanos (que, não obstante as nuances teóricas
que os dividem, compartilham o mesmo processo de afirmação histórica) é falar de um processo de
afirmação da subjetividade humana, que começa com a delimitação da individualidade e de seus contornos
no contexto da modernidade[11], empoderando-a de prerrogativas contra a tirania do Estado, para pensar
possibilidades de titularidade coletiva e o seu uso mesmo contra qualquer forma de opressão decorrente de
práticas tanto do Estado quanto da sociedade e de outros indivíduos.

Segundo Charles Taylor, É no pensamento político e filosófico dos séculos XVII e XVIII,
sendo o Iluminismo o apogeu dessa trajetória, que afirmamos as teorias dos direitos naturais, como forma
de expressar as imunidades concedidas às pessoas por lei, e também o princípio de que todos os seres
humanos merecem nosso respeito, em termos de direitos subjetivos, numa concepção que coloca o
indivíduo no centro de nosso sistema legal (Taylor, 1994, p. 25; p. 254). Ainda, segundo o referido autor:

 
Falar de direitos humanos universais, naturais, é vincular o respeito pela vida e pela
integridade humanas à noção de autonomia. É conceber as pessoas como
colaboradores ativos no estabelecimento e garantia do respeito que lhes é devido. E isso
exprime uma característica central da nossa perspectiva moral ocidental moderna. Essa
mudança de forma se faz acompanhar, naturalmente, de uma alteração de conteúdo, da
concepção do que é respeitar alguém. A autonomia agora é central a isso. Assim, a
trindade lockiana dos direitos naturais inclui a liberdade. E, para nós, respeitar a
personalidade envolve como elemento crucial respeitar a autonomia moral da pessoa.
Com o desenvolvimento da noção pós-romântica de diferença individual, isso se amplia
até a exigência de darmos às pessoas a liberdade de desenvolver sua personalidade à
sua própria maneira, por mais repugnante que seja para nós e mesmo para o nosso
sentido moral (Taylor, 1994, p. 2006).

 

Os direitos humanos fundamentais estão na base de uma transformação radical no Estado
moderno, na medida em que, como destaca Ingo Wolgang Sarlet, a história dos direitos fundamentais é
também uma história que desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional e na proteção da
dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. Neste contexto, a história dos direitos
fundamentais seria também uma história da limitação do poder (Sarlet, 2007, p. 43).
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A discussão acerca dos direitos do homem, frente aos abusos cometidos contra o gênero humano na segunda guerra

mundial e os horrores dos regimes totalitários, tornou a preservação da dignidade humana uma diretriz fundamental não só nas

relações entre os Estados, mas como consagração dos direitos humanos como um referencial ético essencial na constituição tanto das

relações políticas como das relações sociais.

Neste sentido, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem é o marco central de toda esta mudança

paradigmática na busca pelo reconhecimento do outro e dos seus direitos:

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo;

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de
barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres
humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais
alta inspiração do homem;

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para
que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão;

(...) Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos
dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a
Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades
fundamentais;

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para
dar plena satisfação a tal compromisso:

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal
comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os
órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação,
por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de
ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto
entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua
jurisdição[12].

 

O art. 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem reforça o espírito de proteção à dignidade da peassoa

humana, conforme exposto no preâmbulo, ao estabelecer que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em

direitos, sendo dotados de razão e de consciência, devendo agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

A partir da Declaração Universal da ONU, constata-se a existência de uma nova fase, caracterizada pela

universalidade simultaneamente abstrata e concreta, por meio da positivação – na seara do Direito Internacional – de direitos

fundamentais reconhecidos a todos os seres humanos, e não apenas (mas também) aos cidadãos de determinado Estado (Sarlet,

2007, p. 66).

Esta universalidade concreta é operacionalizada a partir da consagração de diversas dimensões de direitos humanos,

voltados para a proteção de valores e bens essenciais específicos do indivíduo em si mesmo, do indivíduo em interação com outros

indivíduos e com a coletividade, para a defesa de valores que pertencem a toda a coletividade ou ao conjunto da humanidade de
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forma difusa.

Temos assim os direitos humanos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, direitos de defesa contra o

Estado e direitos de participação política, enfatizando a afirmação da liberdade – autonomia. Tem-se como exemplo o direito à vida,

o direito de voto, o direito à liberdade, o direito à integridade física, o direito de associação e o de participar de partidos políticos.

A segunda dimensão dos direitos humanos diz respeito aos direitos sociais, econômicos e culturais. Trata-se de uma

dimensão de direitos a uma prestação material estatal, consagrando a liberdade por intermédio do Estado. Configuram-se em direitos

de participar do bem estar social, amparados na idéia de igualdade material. Direitos dos trabalhadores como férias e repouso

semanal remunerado, ou direitos de expressão cultural, ou a defesa da concorrência e dos consumidores seriam exemplos desta

dimensão.

A terceira dimensão dos direitos humanos diz respeito a direitos de solidariedade e de fraternidade, voltados para a

proteção dos grupos humanos, do povo, da família, da nação (Bonavides, 1999, p. 523). São direitos de titularidade coletiva ou

difusa, se endereçam a todo o gênero humano e sua existência como valor supremo. Exemplos seriam o direito ao desenvolvimento

e o direito ao meio ambiente.

Pode ainda identificar direitos de quarta dimensão, voltados para a concretização da sociedade aberta do futuro

(Bonavides, 1999, p. 525), como o direito à paz e à democracia.

Os direitos civis e políticos foram objeto de normatização pela Organização das Nações Unidas por meio do Pacto

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), enquanto a segunda dimensão de direitos motivou a criação do Pacto

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também no ano de 1966. As outras dimensões não encontram ainda

convenções internacionais específicas, mas os direitos nela asseguradas fazem parte de outras normas de Direito Internacional, como

a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Os direitos humanos são colocados em evidência quando emerge a questão do terrorismo político, por uma série de

razões, principalmente quando se questiona o papel que os direitos humanos podem ter no enfrentamento do terrorismo.

A Resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU, promulgada em 28 de setembro de 2001, dias após os

atentados terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos, reforçou a condenação internacional ao terrorismo e seus

métodos, decidindo que todos os Estados devem Abster-se de prover qualquer forma de apoio, ativo ou passivo, a entidades ou

pessoas envolvidas em atos terroristas, inclusive suprimindo o recrutamento de membros de grupos terroristas e eliminando o

fornecimento de armas aos terroristas[13].

A referida Resolução estabelece as diretrizes do contraterrorismo, a partir do acúmulo do debate nas instâncias e

organizações internacionais e menciona a questão dos direitos humanos ao afirmar que as medidas apropriadas devem ser tomadas

em conformidade com as disposições das legislações nacionais e do direito internacional, inclusive de acordo com padrões

internacionais de direitos humanos, antes de conceder o status de refugiado, de modo a assegurar que o mesmo não seja concedido a

solicitante que tenha planejado, facilitado ou participado da execução de atos terroristas[14].

Para além da questão de concessão de refúgio, quais as outras formas pelas quais os direitos humanos podem atuar na

questão do terrorismo e do contraterrorismo? A resposta deve ser colocada no sentido de serem os direitos humanos a principal

estratégia e instrumento de luta contraterrorista. Isto porque os terroristas desrespeitam os direitos humanos de suas vítimas

(Barbosa, 2006, p.2), mas também porque é a violação constante dos direitos humanos e do Estado de Direito que cria as condições

para o surgimento e desenvolvimento de atividades terroristas. Nas palavras de Igor Vidal Andrade Barbosa:
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O fortalecimento da capacidade dos Estados de lidar com os terroristas é apresentado como uma das
peças fundamentais do relatório. Os terroristas “exploram fraquezas, tanto em países em
desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, para obter fundos, organizar, equipar e treinar seus
recrutas, realizar ataques e se esconder”. Os esforços nesse sentido devem se focar na: (i) promoção
do mando da lei, do respeito aos direitos humanos e de sistemas jurídicos efetivos; (ii) difusão da
tolerância religiosa e cultural através do apoio à qualidade educacional; (iii) supressão ao
financiamento do terrorismo; (iv) segurança dos meios de transporte, que muitas vezes são possíveis
alvos; (v) utilização da internet para se obter informações sobre os terroristas; (vi) proteção a
possíveis alvos; (vii) resposta dada a um ataque que utilize armas convencionais ou não
convencionais; (viii) e na capacidade de impedir que terroristas venham a adquirir armas de
destruição em massa (Barbosa, 2006, p. 3).

 

 

Desta forma, a promoção de direitos humanos (civis, políticos, sociais, econômicos, culturais)
como forma de promoção e emancipação sociopolítica de indivíduos, grupos e povos constitui na primeira
linha de frente para enfrentar o problema do terrorismo político, nacional ou internacional, especialmente
quando associada a uma política de tolerância (dentro e fora do espaço da educação formal) que implique
no reconhecimento do outro e de seus direitos morais, delimitando a convivência com as diferenças sociais
e culturais.

Dentro da terceira dimensão dos direitos humanos, o direito ao desenvolvimento[15] de povos
e grupos (desenvolvimento nacional e também desenvolvimento social) se mostra como uma forma de
criar um bem estar social e um ambiente político de ampliação das possibilidades de participação, que
empodere indivíduos, grupos e povos de forma que os mesmos estejam presentes e participantes nos
desdobramentos do progresso econômico e social, criando barreiras para a disseminação dos
ressentimentos e das rivalidades que pode desencadear e fortalecer grupos terroristas.

Outra questão que se coloca é como realizar o enfrentamento ao terrorismo político sem
promover violações aos direitos humanos. Ao mesmo tempo em que o terrorismo atinge os direitos
humanos de suas vítimas, tais indivíduos engajados em atividades terroristas são seres humanos e devem
ser responsabilizados por suas ações, mas sem a supressão de sua integridade moral e psicofísica mínimas,
sem a aniquilação em sua dignidade enquanto membros do gênero humano.

Não importa o quanto sejam cruéis e desumanas sejam suas ações, os Estados e a sociedade
internacional não devem violar os direitos humanos para promover o contraterrorismo ou mesmo na
apreensão, processo e julgamento de indivíduos acusados de terrorismo.

A luta contra o terrorismo perpetrou verdadeiras violações aos direitos humanos, como as cometidas na prisão de Abu

Ghraib, no Iraque sob ocupação americana, quando presos foram torturados e humilhados por soldados norte-americanos, que

registram seus atos em fotos e vídeos que terminaram por escandalizar a sociedade internacional e a própria sociedade civil norte-

americana.

Outra série de violações aos direitos humanos ocorreu na base militar norte-americana de Guantánamo, na qual

suspeitos de participação em atividades terroristas, principalmente os detidos no Afeganistão, estão presos há anos sem acusação
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formal, sem direito ao devido processo legal.

Segundo a Anistia Internacional, em seu Relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo de 2009, Em uma

audiência perante um comitê do Senado no dia 5 de fevereiro de 2008, o general Michael Hayden, diretor da CIA, confirmou que,

entre outras técnicas "intensificadas" de interrogatório, a CIA havia utilizado asfixia com água ("waterboarding") contra três

detentos mantidos em custódia secreta em 2002 e 2003. A Anistia Internacional considera que essa técnica seja tortura. Os três

detentos – Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah e Abd al-Nashiri – permaneciam em Guantánamo no final do ano, nas

condições secretas do Campo 7, com 13 outros detentos que anteriormente eram mantidos no programa de detenções secretas. O

governo continuou resistindo aos apelos para que divulgasse informações sobre outras técnicas ou sobre as condições utilizadas no

programa secreto, bem como sobre a localização das unidades de detenção da CIA[16].

Em dezembro de 2008, ainda segundo o mesmo relatório da Anistia Internacional, Em dezembro, o Comitê de

Serviços Armados do Senado publicou um resumo de suas constatações e conclusões sobre os abusos cometidos contra pessoas

detidas sob a custódia dos EUA na "guerra ao terror"; o restante do relatório permaneceu em segredo. O Comitê constatou que, com

relação à autorização de técnicas de interrogatório, autoridades de alto escalão do governo dos Estados Unidos haviam "redefinido a

lei a fim de criar uma aparência de legalidade", tendo se baseado em "interpretações profundamente equivocadas do direito dos EUA

e do direito internacional"[17]. 

Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, os serviços secretos de quase todas as nações da ONU, operando

dentro do próprio país ou no exterior, assumiram tarefas e competências até então reservadas à polícia e aos órgãos de investigação

da Promotoria Pública. Isso inclui o arquivamento de dados pessoais, bem como vigilância, prisão, encarceramento e interrogatório.

Todas essas medidas implicam, em parte, uma grave intromissão na esfera privada e uma violação de outras liberdades individuais

básicas, cuja proteção está prevista no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) e em outros acordos internacionais

sobre direitos humanos[18].

Existem, desta forma, dois riscos aos direitos humanos na estratégia contraterrorista: um, já destacado, é o da violação

dos direitos humanos de acusados e presos relacionados a práticas terroristas e o respeito a procedimentos legais adequados, ou

mesmo recurso a técnicas de tortura, seja pelas forças de segurança, pelas forças armadas, pela polícia ou pelos serviços secretos.

Outro risco diz respeito ao uso indiscriminado de práticas ilícitas e contrárias aos direitos humanos como forma de

perseguição a opositores, dissidentes e críticos de um determinado regime ou sistema político por meio da invocação do discurso

contraterroristas ou pela utilização do terrorismo político, nacional ou internacional, como justifica para violações aos direitos

humanos, quando na verdade a luta contra o terrorismo serve como disfarce para a perseguição política e social de grupos,

minoriais, indivíduos e setores da sociedade civil.

No plano internacional, além do enfrentamento do terrorismo pela afirmação dos direitos humanos em termos globais

e nacionais, conforme já destacado, uma alternativa seria o recurso à jurisdicionalização crescente do Direito Internacional para

tratar da questão do terrorismo, levando a questão para os tribunais internacionais e reforçando sua capacidade de implementar suas

decisões com a cooperação dos Estados e dos demais atores da sociedades internacional.

No que tange ao Tribunal Penal Internacional[19], embora o mesmo não tenha previsto em seu Estatuto a

competência para julgar crimes relacionados ao terrorismo, outras possibilidades se colocam, conforme destaca  Leonardo Brant, ao

propor que, dependendo da magnitude e circunstância dos atos terroristas cometidos, certos crime de guerra tipificados no Estatuto
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do TPI possam vir a ser identificados com atos terroristas, desde que o ataque tenha perspectiva internacional, o que corresponderia

a um ato de agressão (conforme definido pela Assembleia Geral da ONU em 1974) e marcaria o início de um conflito armado,

podendo ser qualificado como crime de guerra, além de ter que ser contrário ao Direito Internacional Humanitário e pensado com o

objetivo de intimidação e de espalhar o medo e a violência (Brant, 2005, pp. 158-159).

Outra possibilidade é o reconhecimento do terrorismo como crime contra a humanidade, desde que se prove que um

ato daqueles descrito no Estatuto do TPI (homicídio, desaparecimento forçado, tortura, perseguição por motivos políticos, dentre

outros) foi cometido, que o foi dentro de uma perspectiva geral e sistemática, que o ataque foi lançado contra a população civil

como uma demonstração de uma política de determinado Estado ou organização e que o autor tinha conhecimento de sua natureza

generalizada e sistemática (Brant, 2005, pp. 159-160).

 

4.   O ENFRENTAMENTO AO TERRORISMO POLÍTICO COMO PONTO DE DIÁLOGO ENTRE AS

PROJEÇÕES INTERNACIONAIS E CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS HUMANOS NA EXPERIÊNCIA

BRASILEIRA

 

Nesta parte do desenvolvimento deste trabalho, cumpre explorar como as projeções internacionais e constitucionais

dos direitos humanos podem convergir no enfrentamento ao terrorismo, a partir de aspectos normativos e mesmo jurisprudenciais

no contexto da experiência brasileira.

A Constituição da República Federativa do Brasil endereça o tema do terrorismo de forma inicial ao tratar dos

princípios fundamentais, mais especificamente dos princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, no

art. 4º, ao tratar no seu inciso VIII, do repúdio ao terrorismo como um destes princípios.

A inserção deste dispositivo se faz em consonância com a condenação internacional ao terrorismo político e seus

desdobramentos, mas também em diálogo com outros princípios constitucionais da República brasileira nas relações internacionais,

como o repúdio ao racismo no mesmo inciso (correlacionando os dois como formas de intolerância a serem repudiadas e negadas),

a prevalência dos direitos humanos, que se coloca como cerne de toda a principiologia constitucional das relações internacionais da

República brasileira, articulando as demais disposições do art. 4º em prol da defesa da humanidade e dos seres humanos, e ainda, a

afirmação categórica daquilo que o terrorismo polítíco justamente nega ou visa a destruir, especialmente quando se apresenta como

lógica de ação: a defesa da paz (inciso VI), a solução pacífica dos conflitos (inciso VII) e a cooperação entre os povos para o

progresso da humanidade (inciso IX).

A delinear o catálogo dos direitos fundamentais, particularmente dos direitos individuais ou coletivos, a Constituição

brasileira volta a tratar do fenômeno do terrorismo político para estabelecer, no art. 5º, inciso XLIII, que lei considerará crimes

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e

os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Em seguida, no inciso XLIV do mesmo art. 5º, a Constituição da República afirma que constitui crime inafiançável e

imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
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Os dois dispositivos constitucionais se conjugam para determinar que, pela sua natureza de violação grave e

intolerável aos direitos fundamentais da pessoa humana e pelo próprio risco que coloca à sociedade democrática, o terrorismo

político, nacional ou internacional, recebeu da Constituição tratamento penal severo, impedindo-se a concessão de benefício de

qualquer ordem – fiança, graça, anistia, prescrição – àqueles que se envolverem nas práticas destes atos.

Em consonância com a condenação do terrorismo que foi consagrada na Constituição brasileira vigente, a Lei Federal

9474/1997 estabelece no seu art. 3º que não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que tenham cometido crime

contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas.

Interessante inclusive assinalar que dispositivo assinalado se coaduna com diretrizes traçadas no âmbito da

Organização das Nações Unidas, como a Resolução 1373, de 2001, do Conselho de Segurança, no sentido de se afastar a figura do

refúgio ou a do asilo[20] quando se tratar de indivíduo responsável por atos terroristas, ou ainda a importância de se verificar antes

da concessão do benefício se esta circunstância se encontra presente ou não.

Além do exposto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem feito extraordinário esforço para demarcar com

veemência a distinção entre o terrorismo e a criminalidade política e de opinião, impedindo que à prática do terrorismo seja

estendida a impossibilidade de extradição delineada pela Constituição brasileira no seu art. 5º, inciso LII, no que tange aos crimes

políticos e de opinião. A decisão do STF na Extradição 855, requerida pelo Chile, evidencia claramente este posicionamento,

conforme se pode observar no trecho destacado da Ementa:

 

E M E N T A: EXTRADIÇÃO - ATOS DELITUOSOS DE NATUREZA TERRORISTA -
DESCARACTERIZAÇÃO DO TERRORISMO COMO PRÁTICA DE CRIMINALIDADE
POLÍTICA(...). O REPÚDIO AO TERRORISMO: UM COMPROMISSO ÉTICO-
JURÍDICO ASSUMIDO PELO BRASIL, QUER EM FACE DE SUA PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO, QUER PERANTE A COMUNIDADE INTERNACIONAL. - Os atos
delituosos de natureza terrorista, considerados os parâmetros consagrados pela vigente
Constituição da República, não se subsumem à noção de criminalidade política, pois a
Lei Fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos princípios essenciais
que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais (CF, art. 4º, VIII),
além de haver qualificado o terrorismo, para efeito de repressão interna, como crime
equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe, sob tal perspectiva, a tratamento
jurídico impregnado de máximo rigor, tornando-o inafiançável e insuscetível da
clemência soberana do Estado e reduzindo-o, ainda, à dimensão ordinária dos crimes
meramente comuns (CF, art. 5º, XLIII). - A Constituição da República, presentes tais
vetores interpretativos (CF, art. 4º, VIII, e art. 5º, XLIII), não autoriza que se outorgue,
às práticas delituosas de caráter terrorista, o mesmo tratamento benigno dispensado ao
autor de crimes políticos ou de opinião, impedindo, desse modo, que se venha a
estabelecer, em torno do terrorista, um inadmissível círculo de proteção que o faça
imune ao poder extradicional do Estado brasileiro, notadamente se se tiver em
consideração a relevantíssima circunstância de que a Assembléia Nacional Constituinte
formulou um claro e inequívoco juízo de desvalor em relação a quaisquer atos
delituosos revestidos de índole terrorista, a estes não reconhecendo a dignidade de que
muitas vezes se acha impregnada a prática da criminalidade política.
EXTRADITABILIDADE DO TERRORISTA: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E ESSENCIALIDADE DA COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL NA REPRESSÃO AO TERRORISMO. - O estatuto da criminalidade
política não se revela aplicável nem se mostra extensível, em sua projeção jurídico-
constitucional, aos atos delituosos que traduzam práticas terroristas, sejam aquelas
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cometidas por particulares, sejam aquelas perpetradas com o apoio oficial do próprio
aparato governamental, à semelhança do que se registrou, no Cone Sul, com a adoção,
pelos regimes militares sul-americanos, do modelo desprezível do terrorismo de Estado.
- O terrorismo - que traduz expressão de uma macrodelinqüência capaz de afetar a
segurança, a integridade e a paz dos cidadãos e das sociedades organizadas - constitui
fenômeno criminoso da mais alta gravidade, a que a comunidade internacional não
pode permanecer indiferente, eis que o ato terrorista atenta contra as próprias bases
em que se apóia o Estado democrático de direito, além de representar ameaça
inaceitável às instituições políticas e às liberdades públicas, o que autoriza excluí-lo da
benignidade de tratamento que a Constituição do Brasil (art. 5º, LII) reservou aos atos
configuradores de criminalidade política. - A cláusula de proteção constante do art. 5º,
LII da Constituição da República - que veda a extradição de estrangeiros por crime
político ou de opinião - não se estende, por tal razão, ao autor de atos delituosos de
natureza terrorista, considerado o frontal repúdio que a ordem constitucional brasileira
dispensa ao terrorismo e ao terrorista. - A extradição - enquanto meio legítimo de
cooperação internacional na repressão às práticas de criminalidade comum -
representa instrumento de significativa importância no combate eficaz ao terrorismo,
que constitui "uma grave ameaça para os valores democráticos e para a paz e a
segurança internacionais (...)" (Convenção Interamericana Contra o Terrorismo, Art.
11), justificando-se, por isso mesmo, para efeitos extradicionais, a sua
descaracterização como delito de natureza política (...) (Supremo Tribunal Federal,
Extradição 855/Chile, Relator: Min. Celso de Mello, Data do Julgamento:
26/08/2004)[21].

 

O referido acórdão enfatiza de forma clara a distinção entre terrorismo e crime político e invoca as diretrizes

constitucionais de repressão e combate ao terrorismo político, como já traçado anteriormente, destacando os valores ameaçados pelo

terrorismo (paz, segurança, democracia), o que enseja ou possibilite perfeitamente a sua extradição (procedimento de cooperação

jurisdicional entre Estados na repressão de delitos).

É de se destacar contudo que o referido acórdão não lança no trecho destacado os contornos que distinguem o

terrorismo político e o crime político – certamente ambos recorrem a uma motivação política, mas a linha que divide os dois

fenômenos não é suficientemente estabelecida.

Diante do exposto anteriormente ao analisar o fenômeno do terrorismo político, a questão não se mostra pacífica de

controvérsias, principalmente pelo caráter tênue que por vezes separa o terrorismo do legítimo exercício do direito de resistência,

seja de indivíduos ou grupos perseguidos por sua orientação política, cultural, religiosa, social e moral.

O terrorismo político acaba por se utilizar de uma sistemática e por possuir uma lógica de ação que não parecem

presentes no crime político em si[22]. O crime político é, em regra, uma ação individual, ainda que contextualizada na oposição ou

enfrentamento a um regime autoritário ou que tenha instaurado sistemática repressão e perseguição de ordem política,

evidenciando-se uma conjuntura que não pode ser reconduzida plenamente à oposição regular admissível e realizável em um

contexto democrático.

Falta ao crime político a dimensão coletiva ou organizacional que perpassa o terrorismo político em seus três

elementos já destacados enquanto lógica de ação: a) organização; b) recurso a ações demonstrativas; c) ampla possibilidade de ação.

Falta ao delito político também a criação de risco generalizado para a população.

Por sua vez, o terrorismo político atinge a população civil de forma mais direta e dramática e seu alcance se dá por
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uma prática reiterada, que tem como resultado a imposição de danos tanto aos membros do regime que combate quanto às pessoas

que não são seus alvos prioritários.

Este entendiment se coaduna com a manifestação do STF na Extradição 493, quando a ementa destaca que “não

constitui terrorismo o ataque frontal a um estabelecimento militar, sem utilização de armas de perigo comum nem a criação de

riscos generalizados para a população” (Extradiçã 493, Relator Min. Sepúlveda Pertence, data de julgamento: 04/10/1989).

Finalmente, o terrorismo se vale de atos que em geral constituem graves crimes contra a vida e a pessoa humana, a

exemplo de práticas de homicídios reiterados, ou de práticas de extermínio, tortura prolongada, atentados a bomba, sequestro

seguido de tortura ou morte, todos cercados de aspectos de espetacularização e caráter demonstrativo e “pedagógico” da ação,

associados a alguma sistematicidade.

Ainda, a prática terrorista atinge em geral bens jurídicos reconhecidos universalmente (vida, liberdade, integridade

psicofísica, pluralismo, paz) e que se encontram associados a direitos humanos.

O crime político atinge a estabilidade e a integridade das instituições políticas, no confronto entre o regime

estabelecido e a oposição que lhe é exercida em contexto de rebelião (insurgência ou beligerância) associada a supressão das

liberdades públicas, perseguição política sistematizada ou violação prévia à ordem jurídico-institucional perpetrada pelo próprio

Estado, de modo a comprometer, interromper ou obstar a plena vigência de um sistema democrático com todas as garantias que lhe

sejam inerentes.

Assim, a vedação à extradição em caso de crime político e de opinião é uma garantia fundamental do indivíduo e se

apresenta como desdobramento dos próprios desenvolvimentos constitucionais dos direitos humanos; estes por sua vez terminam

justamente por exigir o enfrentamento e a repressão dos atos terroristas, mas com respeito aos direitos e garantias fundamentais da

pessoa humana, conforme assinalado anteriormente.

 

5.   CONCLUSÃO

 

O terrorismo político é um fenômeno que nasce quase que de forma contemporânea com o Estado constitucional

moderno, remontando suas origens ao terror jacobino durante a Revolução Francesa, mas é no debate no contexto do pensamento

socialista revolucionário que a prática começa a ganhar seus primeiros contornos e a ser problematizada.

O terrorismo pode se desdobrar em método de ação ou em lógica de ação, mas fatalmente estará associado a criação e

implementação de medo e violência que atingem a população e no enfrentamento do governo ou regime vigente em prol de uma

causa, revestindo as suas ações de caráter demonstrativo e com suporte de organização e planejamento finalisticamente orientados.

O terrorismo internacional contemporâneo apresenta modificações sensíveis  no fenômeno terroristas, tornando-o não

mais apenas uma oposição a governos, mas também a Estados e mesmo a uma sociedade e visão de mundo como um todo.

Neste contexto, a expansão do terrorismo apresenta uma dupla ameaça aos dreitos humanos: por parte dos terroristas,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7115



implica em uma ameaça aos direitos de suas vítimas, à institucionalização do medo e à imposição de risco generalizado à população

civil, à vida e à integridade das pessoas.

Já por parte do movimento contraterrorista concatenado pelos Estados, por meio de seus serviços secretos e força de

segurança (militares e polícia), implica na negação da condição humana e dos direitos do terroristas a um julgamento imparcial e ao

devido processo legal, com a infligência de tortura e tratamentos contrários à dignidade humana, conduzindo o Estado a mesma

arbitrariedade que visa combater, assim como também traz o risco do uso político da luta terroristas por Estados e governos para

suprimir, restringir, tolher e esvaziar direitos humanos de seus cidadãos e dos indivíduos e grupos em geral.

Ao mesmo tempo em que os direitos humanos são o alvo mais sacrificado na tensa disputa entre terrorismo e

contraterrorismo, são eles também o principal instrumento de enfrentamento do fenômeno, ao trazer condições para

desenvolvimento social e econômico, para ampliação de liberdades reais e potencial instauração de contextos de tolerância e

reconhecimento moral do outro, reduzindo o espaço para o ódio e o ressentimento que geram o terrorismo enquanto prática

sóciopolítica e gerando uma justiça verdadeiramente duradoura e infinita, ao submeter o combate ao terrorismo e aos terroristas a

parâmetros mínimos de humanidade e civilidade que garantam uma resposta eficaz contra o terror e o terrorismo e que preserve a

sociedade internacional e os indivíduos humanos de uma degeneração, a de se transformar na própria arbitrariedade que se visa

combater.

O enfrentamento do terrorismo exige a convergência assim das projeções internacionais dos direitos humanos com

sua dimensão constitucional, como se evidencia na experiência jurídica brasileira, na qual há tratamento severo e verdadeiro repúdio

tanto constitucional quanto legal às práticas terroristas, negando àqueles que delas se servem a concessão de refúgio ou de

benefícios relevantes na esfera penal, mas sem deixar de reconhecer as diferenças que separam o terrorismo do crime político, até

pela fronteira tênue que existe entre o terrorismo e o legítimo direito de resistência (que muitas vezes se encontram presentes no

mesmo contexto ou quando, em situação infeliz, o direito de resistência se degenera em terrorismo puro e simples).

O contexto do tratamento jurídico-constitucional ao terrorismo no Brasil se coaduna assim com a luta internacional

contra a propagação do terrorismo e indica o mesmo caminho de enfrentamento das práticas terroristas: o fortalecimento dos direitos

humanos e das instituições em geral, especialmente a justiça penal internacional e sua articulação com as jurisdições locais, por

meio de procedimentos de investigação e persecução criminal do terrorismo, nacional e internacional, adaptados às singularidades

deste fenômeno e plenamente articulados com os direito humanos individuais e coletivos.
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conhecido, extinto o processo, sem julgamento do mérito e determinada a soltura do extraditando. Caso em que de qualquer sorte,
incidiria a proibição constitucional da extradição por crime político, na qual se compreende a prática de eventuais crimes contra a
pessoa ou contra o patrimônio no contexto de um fato de rebelião de motivação política (Ext. 493)." (Ext 1.008, Rel. p/ o ac. Min.
Sepúlveda Pertence, julgamento em 21-3-07, Plenário, DJ de 17-8-07). Foi neste sentido inclusive que o Ministro Sepúlveda
Pertence afirmou, na ocasião, em seu voto, que crimes contra a pessoa e eventuais crimes contra a propriedade estão absolutamente
absorvidos pela conotação típica de rebelião, que o contexto global de fato evidenciava nos autos.
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DIMENSÕES DE APLICAÇÃO E EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

DIMENSIONS OF APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF HUMAN RIGHTS

Narciso Leandro Xavier Baez

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo contribuir para a busca de soluções diante do atual quadro
de violações dos direitos humanos, através do estudo das dimensões de aplicação e efetividade
desta categoria na sociedade contemporânea. A análise é desenvolvida a partir da construção de
um conceito ético para o instituto que tem por base a dignidade humana, em seu nível básico e
cultural, permitindo, com isto, a visualização de duas dimensões de atuação destes direitos. A
divisão teórica proposta embasa de forma objetiva e prática a defesa da universalidade dos
direitos humanos no contexto multicultural. Para o alcance desses objetivos, destaca-se, na
primeira parte do estudo, a controvérsia teórica existente em torno da definição dos direitos
humanos, mostrando-se a insuficiência dos atuais conceitos doutrinários, ao mesmo tempo em
que se busca identificar qual o valor comum e nuclear que compõe os bens atualmente
reconhecidos como direitos humanos na Declaração Universal da ONU e nas diversas teorias que
buscam fundamentá-los. Após a identificação do elemento nuclear que é encontrado nos bens
jurídicos aos quais se pretenda incluir na categoria dos direitos humanos, propõe-se a
construção de um conceito ético, capaz de dialogar com as diversas morais existentes nas
diferentes culturas, com o objetivo de demonstrar a existência de duas dimensões de atuação
desta classe de direitos e a necessidade de um diálogo intercultural para o seu respeito e
implementação universais.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Universalismo; Relativismo; Multiculturalismo;
Dimensões da Dignidade Humana

ABSTRACT
This article has the aim to contribute to research for solutions before the current violations of
the human rights, through the study of the dimensions of application and effectiveness of this
category in the contemporary society. The analysis is developed from the construction of an
ethical concept for the institute that has for base the human dignity, in its basic and cultural
level, allowing, with this, the visualization of two dimensions of performance of these rights. The
theoretical division proposal bases of objective and practical form the defense of the universality
of the human rights in the multicultural context. For the reach of these objectives, it is
distinguished, in the first part of the study, the existing theoretical controversy around the
definition of the human rights, revealing insufficiencies to it of the current doctrinal concepts, at
the same time where if it searchs to identify to which the common and nuclear value that
composes the recognized goods currently as human rights in the Universal Declaration of the
ONU and in the diverse theories that they search to base them. After the identification of the
nuclear element that is found in the legal goods which if intends to include in the category of the
human rights, considers it construction of a concept ethical, capable to dialogue with the diverse
existing moral in the different cultures, with the objective to demonstrate to the existence of two
dimensions of performance of this classroom of rights and the necessity of an intercultural
dialogue for its universal respect and implementation.
KEYWORDS: Human Rights; Universalism; Relativism; Multiculturalism; Human Dignity

INTRODUÇÃO

Pensar nos Direitos Humanos como uma categoria universal, ou seja, como algo que deva ser respeitado e

efetivado em todas as culturas, tem se mostrado um árduo desafio, tanto por conta da diversidade cultural e dos

antagonismos existentes nas diferentes sociedades da atualidade, quanto pela crescente disseminação de teses que

buscam relativizar a observância e respeito desta categoria de direitos, para justificar práticas e ideologias aviltantes à
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dignidade humana.

O estudo acerca da universalidade dos direitos humanos no quadro multicultural contemporâneo envolve uma

discussão científica que exige o reconhecimento de que se percorre um caminho de incertezas, cujo esclarecimento

requer postura construtivista e exploratória no exame do objeto de qualquer investigação que se faça sobre o assunto.

Esta postura deve ser associada à busca de soluções práticas para o tema, visto que em pleno século XXI,

segundo dados estatísticos do Millennium Project, da Organização das Nações Unidas
[1]

, a cada ano, morrem

aproximadamente onze milhões de crianças, a maioria com menos de cinco anos de idade. Os motivos são: a má

nutrição e outras causas totalmente evitáveis como a malária, a diarréia e a pneumonia. Mais de 50% dos africanos

sofrem de doenças relacionadas à qualidade da água, como cólera e diarréia infantil. Mais de 800 milhões de pessoas

vão se deitar todas as noites com fome; dentre elas, 300 milhões são crianças. Mais de 2,6 bilhões de pessoas, ou

seja, cerca de 40% da população mundial, carecem de saneamento básico, enquanto mais de um bilhão continua a

usar fontes de água imprópria para o consumo. Além disso, no mundo inteiro, 114 milhões de crianças não recebem

instrução sequer ao nível básico e 584 milhões de mulheres são analfabetas. Esses dados estatísticos revelam as

causas e expressões da pobreza que afeta mais de um terço da população mundial.

O triste quadro da miséria humana, acima quantificado, evidencia a sensibilidade e o senso de responsabilidade

que se devem adotar para o estudo dos direitos humanos e a defesa de sua universalização, analisando-se com

cautela as teses contrárias e as que buscam ratificar essa pretensão, a fim de encontrarem-se argumentos éticos,

fundados na lógica e na razão, que possam ser utilizados para a minimização das mazelas humanitárias, através da

garantia, ao menos dos elementos básicos e essenciais, da dignidade da pessoa humana no espaço multicultural

contemporâneo.

O presente artigo tem por objetivo contribuir para a busca de soluções diante deste quadro de violações dos

direitos humanos, através do estudo das dimensões de aplicação e efetividade desta categoria na sociedade

contemporânea. A análise é desenvolvida a partir da construção de um conceito ético para o instituto que tem por

base a dignidade humana, em seu nível básico e cultural, permitindo, com isto, a visualização de duas dimensões de

atuação destes direitos. A divisão teórica proposta embasa de forma objetiva e prática a defesa da universalidade dos

direitos humanos no contexto multicultural.

Para o alcance desses objetivos, destaca-se, na primeira parte do estudo, a controvérsia teórica existente em

torno da definição dos direitos humanos, mostrando-se a insuficiência dos atuais conceitos doutrinários, ao mesmo

tempo em que se busca identificar qual o valor comum e nuclear que compõe os bens atualmente reconhecidos como

direitos humanos na Declaração Universal da ONU e nas diversas teorias que buscam fundamentá-los.

Após a identificação do elemento nuclear que é encontrado nos bens jurídicos aos quais se pretenda incluir na

categoria dos direitos humanos, propõe-se a construção de um conceito ético, capaz de dialogar com as diversas

morais existentes nas diferentes culturas, com o objetivo de demonstrar a existência de duas dimensões de atuação

desta classe de direitos e a necessidade de um diálogo intercultural para o seu respeito e implementação universais.

O assunto se insere dentro da Linha de Pesquisa: Direitos Fundamentais e Novos Direitos e na Área de

Concentração: Direito Púbico e Evolução Social, uma vez que busca investigar a possibilidade da construção teórica e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7121



prática de uma dimensão universal dos direitos humanos. O desenvolvimento deste trabalho foi realizado através de

pesquisa bibliográfica de material nacional e estrangeiro, adotando-se um viés hermenêutico-crítico-dialético, reunindo-se

elementos éticos que permitam a concretização dos direitos humanos nas diversas culturas.

1. PROBLEMAS TEÓRICOS NA DEFINIÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Entre os diversos desafios que o estudo dos direitos humanos apresenta, pode-se destacar sua definição, eis

que se trata de termo dos mais complexos e controvertidos, ainda hoje objeto de polêmicas, não alcançando consenso

doutrinário. O problema começa pela tendência à banalização do termo direitos humanos, frequentemente empregado

sem critério, para justificar quaisquer sentimentos de indignação e contrariedade frente a situações de opressão,

exclusão social e injustiça.  Esse lamentável equívoco contribui para o alargamento indiscriminado da abrangência do

termo, que passa a assumir conotação muito mais emocional[2] do que jurídica, perdendo-se, gradativamente, a

precisão sobre o seu conteúdo.

Além disso, a própria denominação do instituto é confusa, pois se usa indistintamente expressões como direitos

do homem, direitos inatos, direitos naturais, direitos individuais, direitos essenciais do homem, direitos de

personalidade, direitos subjetivos públicos, direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, entre outras

denominações[3], ora usadas como sinônimos, ora com significados diferentes, o que torna o estabelecimento de uma

definição ainda mais complexo.

Não obstante esta diversidade de denominações e suas respectivas insuficiências, deficiências, restrições ou

alargamentos de significados, verifica-se que, com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

promovida pela Organização das Nações Unidas, em 1948, consolidou-se o uso da expressão direitos humanos para

designar esta categoria de direitos[4]. Tanto é assim que todos os pactos internacionais proclamados a partir da

histórica Declaração passaram a usar esta expressão.

Em face do exposto, nesta pesquisa, direitos humanos referem-se à classe de direitos pormenorizada nas seções

subsequentes.

2. ELEMENTOS FORMADORES DE UMA DEFINIÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Outro complicador para o estabelecimento do conceito de direitos humanos está na própria forma como eles são

usualmente definidos pela doutrina, pois a maior parte das formulações mostra-se vazia de conteúdo, limitando-se a

descrever os traços externos deste instituto, usando exemplos de situações de direitos humanos, em prejuízo da

delimitação dos seus elementos nucleares propriamente ditos. Isso ocorre porque muitos doutrinadores[5] definem os

direitos humanos como categoria de direitos que os indivíduos possuem pelo simples fato de fazerem parte da espécie

humana[6], destacando que eles são compartilhados em condições de igualdade pela pessoa, independentemente da

origem, raça, sexo, nacionalidade ou condição econômica. Há ainda pesquisadores[7] que definem os direitos humanos

como a norma mínima das instituições políticas, que servem de parâmetro de legitimação para os regimes jurídicos dos

estados, fixando um último limite ao pluralismo entre os povos. Por fim, têm-se aqueles que afirmam que os direitos

humanos são aqueles consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos[8], promulgada pela Organização

das Nações Unidas, em 1948.

Como se pode observar, estas definições não esclarecem o que são direitos humanos, restringindo-se a dizer:

que os seres humanos possuem esses direitos e que eles são compartilhados sem discriminação de qualquer natureza;
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que servem de norma mínima das instituições políticas; ou, ainda, restringem-se a indicar os bens jurídicos elencados

na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, para apontar que os valores nela consignados são direitos

humanos, quando, a bem da verdade, o que se tem ali são meros exemplos desta espécie jurídica. A insuficiência e a

superficialidade dessas definições levaram Norberto Bobbio[9] a denominá-las de tautológicas, defendendo que não há

como se elaborar contornos nítidos sobre o conceito de direitos humanos, chamados por ele de direitos do homem, por

entender que esta expressão é muito vaga e também pelo fato de seu conteúdo variar ao longo da história.

Não obstante o pessimismo de Bobbio, o desenvolvimento de uma conceituação dos direitos humanos é

primordial, pois sua construção viabiliza a expressão de argumentos racionais e morais[10] que justifiquem o seu

respeito e observância. A propósito, como se poderia pensar em buscar efetividade para algo que não se consegue

definir?

Ora, para se apontar um bem jurídico como direito humano, realiza-se um raciocínio prévio, dentro do qual se

conferem valores aos elementos em análise, para se chegar à conclusão de que o bem avaliado faz parte ou não desta

categoria de direitos. É justamente no âmbito desta pré-análise que se encontra o conceito de direitos humanos, pois

ela constitui pressuposto lógico-racional que permite afirmar que certo valor pertence a essa categoria de direitos.

Nesse sentido, quando se observam os bens jurídicos consignados na Declaração Universal da ONU, constata-se

que eles estão relacionados com valores que se tornaram importantes a ponto de serem classificados como direitos

humanos. Assim, a construção do conceito dos direitos humanos não pode se embasar em tratados, leis ou qualquer

outra espécie de normatização, pois seu conteúdo não está na regulamentação formal do instituto, mas no conjunto

de elementos que formam os valores protegidos.

A propósito, Francisco Laporta[11] explica que é justamente esta característica que coloca os direitos humanos

fora do âmbito do sistema jurídico positivo, pois não se está tratando de um conjunto de direitos que uns possuem e

outros não, de acordo com o cumprimento dos requisitos do ordenamento jurídico ao qual estão vinculados. Os direitos

humanos vão além das barreiras normativas, pois abrigam a todos indistintamente, independentemente do sistema

legal ao qual o indivíduo esteja ligado.

Desse modo, estando os direitos humanos libertos dos grilhões das limitações normativas, vê-se que a sua

definição é universal, não podendo sujeitar-se a eventuais restrições estipuladas por interpretações baseadas em

princípios normativos ou culturais.

Mas isto não quer dizer que a definição de direitos humanos possa ser reduzida a um simples acordo fático das

culturas, posto que os direitos humanos representam “herança de justiça coletiva de toda a Humanidade”
[12]

, e este

traço não admite qualquer espécie de minimização do instituto.

A questão então a definir é: que elementos valorativos devem ser percebidos para inserir um bem jurídico na

categoria dos direitos humanos? É disso que se tratará no próximo tópico. 

3. A ÉTICA, A MORAL E OS DIREITOS HUMANOS

Como exposto, descartado o uso do regramento jurídico para a identificação dos valores que constituem esta

categoria de direitos, sobressai então a ética para este propósito, pois, por sua própria natureza, permite a construção

de paradigmas que podem ser utilizados para se reconhecer os elementos que formam o núcleo dos direitos humanos,

independentemente da cultura em que se estejam inseridos.
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Mas, de que forma seria possível desenvolver argumentos éticos para conceituar os direitos humanos, diante da

diversidade cultural e moral existente na sociedade contemporânea?

Este aparente entrave é dissipado quando se estabelece uma clara distinção entre os sentidos das palavras ética

e moral, compreendendo-se a conotação que o fundamento ético representa nesta construção conceitual.

A ética, como área da filosofia, é a ciência da conduta humana[13] que tem por objeto de estudo as ações

humanas.[14] A moral, por sua vez, é o objeto de estudo da ética, pois se caracteriza como o conjunto de normas de

conduta, ou de costumes adotados por certo grupo social.[15] Nesse contexto, cabe à ética discutir as diversas morais,

buscando estabelecer uma forma mais ampla do comportamento humano, extraindo dos fatos morais os fundamentos

comuns a eles aplicáveis.[16]

Como exemplo desta heterogeneidade, pode-se citar a moral cristã, a moral judaica, a moral islâmica, entre

outras, que estabelecem, de diferentes formas, valores utilizados como diretrizes de conduta para as sociedades que

as adotam. Dentro dessa diversidade axiológica, compete à ética desenvolver uma análise das diversas morais,

encontrando pontos de interligação e de contato entre elas, constituindo e elaborando suas críticas.

Por todos esses elementos, o uso da fundamentação ética mostra-se tão apropriado à definição de direitos

humanos[17], pois sua capacidade de diálogo com as diversas morais facilita a aproximação intercultural e o

estabelecimento de valores universais que formam o núcleo conceitual dessa categoria de direitos, afastando-se, com

o seu uso, o risco de sua inaplicabilidade em certos contextos culturais.

À luz dessas considerações preliminares, enfrenta-se a construção da conceituação dos direitos humanos,

identificando-se o elemento nuclear que forma esta classe de direitos, buscando-se, para tanto, encontrar o valor ético

comum a todos os bens da vida, qualificados e elevados à categoria de direitos humanos, como se depreende do

exposto a seguir.

4. A DIGNIDADE HUMANA COMO ELEMENTO NUCLEAR DOS DIREITOS HUMANOS

O estudo das diversas teorias que atualmente buscam fundamentar esta classe de direitos[18] evidencia que

todas elas relacionam, por diferentes caminhos, formas de realização da dignidade humana[19], pondo em relevo que

é este o elemento ético nuclear desta classe de direitos[20]. Tanto é assim que a própria Declaração Universal de

Direitos Humanos da ONU insere no seu preâmbulo o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da

família humana como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo[21]; ou seja, como base de todos os

direitos ali consignados.  Tal base valorativa é facilmente verificável, visto que não se consegue conceber um bem

jurídico ao qual queira se atribuir o status de direitos humanos que não tenha por base a dignidade humana.

Como elucidou Kant[22], a dignidade humana é uma qualidade congênita e inalienável de todos os seres

humanos, o qual impede a sua coisificação e se materializa através da capacidade de autodeterminação que os

indivíduos possuem por meio da razão. Contudo, esse atributo é também reconhecido aos indivíduos desprovidos de

condições de se autogerir, como, por exemplo, as crianças de tenra idade e as pessoas que sofrem de problemas

mentais, uma vez que também elas possuem o direito de receber um tratamento digno por sua existência.[23] Por tais

características, a dignidade humana não depende de reconhecimento jurídico para existir[24], pois é um bem inato e

ético, colocando-se acima, inclusive, das especificidades culturais e suas diversas morais, visto que tem a capacidade

de persistir, mesmo dentro daquelas sociedades que não a respeitam, já que sua violação representa afronta à
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capacidade de autodeterminação do ser humano e de sua própria condição de ser livre.

Por outro lado, autores como Benedetto Croce[25] e Pérez-Luño[26], atribuem um conteúdo crescente e variável

ao conceito da dignidade humana, pois entendem que ela é delimitada dentro de cada momento histórico, tendo como

norte as necessidades humanas externadas pelos valores morais adotados pelos diferentes momentos vividos pelas

diversas sociedades.

5.  DIMENSÕES DA DIGNIDADE HUMANA

As ponderações de Kant, Benedetto Croce e Pérez-Luño demonstram que a dignidade humana é bem

compreendida, quando separada em dois níveis: 1) a dimensão básica, dentro da qual se inclui a teoria de Kant, e

onde se encontram os bens jurídicos básicos e essenciais à existência humana, os quais são necessários para o

exercício da autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua coisificação; 2) a dimensão cultural, que abarca as

teorias de Benedetto Croce e Pérez-Luño e onde estão inseridos os valores que variam no tempo e no espaço, os quais

buscam atender às demandas sociais de cada tempo, em cada sociedade.

Com base nessas premissas, pode-se afirmar que a dimensão básica da dignidade humana é universal; ou seja,

deve ser observada em qualquer cultura, pois representa justamente uma qualidade própria do indivíduo que vai

demandar o respeito por sua vida, liberdade e integridade física e moral.[27] Por tais motivos, sua violação é facilmente

constatada, pois estará caracterizada em qualquer situação em que uma pessoa venha a sofrer a redução de seu

status de sujeito de direitos, para o de mero instrumento ou coisa, deixando de ser um fim em si mesmo.

A dimensão cultural, por sua vez, representa as formas e condições com que a dignidade humana, em sua

dimensão básica, é implementada pelos diversos grupos sociais ao longo da história. Nesse nível de análise, abre-se

espaço para as peculiaridades culturais e suas práticas, pois se busca uma compreensão ética das finalidades de cada

grupo-social, a fim de se construir significados passíveis de serem entendidos interculturalmente[28].

Observe-se a seguinte ilustração para a melhor compreensão do assunto: um indivíduo residente em um bairro

de classe média no Brasil perturba constantemente seus vizinhos com atitudes agressivas e desmedidas. A vizinhança

já não suporta mais os seus atos e pretende tomar medidas para resolver a questão. No sistema cultural ocidental,

adotado no Brasil, o caminho socialmente aceito para a solução do problema será o encaminhamento da questão à

seara policial e judicial, onde se propiciarão ao acusado todos os mecanismos de defesa previstos no sistema, para, ao

final, aplicarem-se as sanções suficientemente fortes para fazer cessar o comportamento agressivo, como condenações

de prestação de serviços à comunidade, recolhimento à prisão e indenização pelos danos morais causados a terceiros.

Observe-se que, no caso, a dimensão cultural da dignidade humana, impõe ao Estado e à sociedade certas

formalidades (registro de ocorrência policial e ajuizamento de ações na esfera cível e penal) que fazem parte das

exigências culturais e legais, como instrumento necessário à solução desse tipo de conflito.  Essa prática social denota

respeito à dignidade humana do agressor, em sua dimensão básica, posto que não há redução do seu status de sujeito

de direitos, para o de mero instrumento ou coisa; pelo contrário, garante-se o direito ao contraditório e à ampla

defesa, durante a instauração dos procedimentos policiais e judiciais cabíveis, resolvendo-se a questão ao final, com

sanções que também não infringem a dimensão básica da dignidade do agressor.

Todavia, a mesma situação, em outro contexto, permite comparar as soluções adotadas sob a ótica dos dois

níveis de dimensões da dignidade humana. Por exemplo, na cultura dos índios Kaigang[29], que vivem no oeste do

Estado de Santa Catarina, fato desse tipo levaria o agressor a ser alertado pelo cacique e capitães integrantes das
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lideranças, sobre a necessidade de mudança de comportamento, eis que a reincidência acarretaria o banimento do

convívio junto àquela coletividade, restando encaminhado para outra aldeia silvícola da etnia, entre as diversas

situadas no Rio Grande do Sul ou no Paraná, para que ele lá recomeçasse e seguisse sua vida, sem colocar em risco a

integridade dos demais integrantes da coletividade com que teve problemas. Dentro deste contexto moral, observa-se

que a dimensão básica da dignidade humana do agressor também é respeitada, pois, em nenhum momento, ele é

reduzido a mero instrumento ou coisa dentro do grupo e, tampouco, lhe é subtraído o status de sujeito de direitos. O

que a comunidade silvícola fez foi, depois de adverti-lo no sentido de que a prática era prejudicial à coletividade e,

seguindo suas tradições (dimensão cultural da dignidade humana), conduzi-lo para outra reserva indígena. Como se

pode depreender do exposto, a mesma situação, em diferentes contextos culturais acarretou soluções totalmente

distintas. A pena de banimento praticada pelos Kaigangs, se avaliada sob a ótica moral adotada pela sociedade

brasileira não indígena, seria aviltante à dignidade humana. Esta discordância moral ocorre pelo fato de uma cultura

tentar julgar as práticas da outra, tomando como referência seus parâmetros valorativos, quando, a bem da verdade, a

única forma de se avaliar com justeza determinada conduta social é utilizar o paradigma axiológico em que ela está

inserida.

A aparente dissonância moral entre as duas culturas é resolvida, contudo, quando se utiliza para a compreensão

do caso concreto o critério de diferenciação entre os dois níveis de dimensão da dignidade humana. A análise isolada

de cada uma das graduações permite ao intérprete visualizar que a solução realizada pelos índios Kaigang respeitou a

dimensão básica da dignidade humana, pois não houve redução do status de sujeito de direitos do agressor, para o de

mero instrumento ou coisa. Por outro lado, sob a ótica da dimensão cultural da dignidade do agressor não se pode

pretender censurar a solução silvícola, com base exclusiva nos valores morais seguidos pela sociedade brasileira não

indígena, pois este tipo de olhar materializaria a tentativa de imposição de um monismo moral/cultural, com total

desrespeito às crenças e axiomas seguidos por estes índios.

Ora, como já se explicou, a dimensão cultural da dignidade humana, por sua natureza, não é uniforme e nem

pode pretender abarcar uma padronização moral, pois varia no tempo e no espaço, de acordo com as peculiaridades

culturais adotadas em cada grupo social. A situação estudada se resolve, portanto, com a utilização de um critério

ético de conciliação entre dois conjuntos morais, para se compreender que a resposta silvícola, dentro de um diálogo

intercultural, respeitou a dimensão básica da dignidade do agressor e adotou a prática social mais adequada a

preservação da dignidade humana na dimensão cultural daquele grupo social, pois o deslocamento do agressor para

outra aldeia indígena não o faz perder seu status de sujeito de direitos, encaixando-se perfeitamente no conjunto de

valores morais adotados por esta etnia silvícola.

Isto não quer dizer que qualquer prática cultural possa ser aceita, sob o argumento de pertencer à dimensão

cultural da dignidade humana. A firme linha divisória entre o que pode ou não ser aceito estará sempre relacionada

com o respeito e preservação da dimensão básica da dignidade humana em cada caso concreto. Nesse sentido, o

diálogo intercultural proposto teria chegado à outra conclusão no caso citado, se, por exemplo, a solução indígena para

a questão fosse a decretação da perda da liberdade do silvícola, para reduzi-lo à condição de escravo da tribo. Neste

caso, ter-se-ia materializado a violação frontal da dignidade humana, em sua dimensão básica, pois o agressor seria

reduzido à condição de coisa, fato inaceitável, que afronta a própria natureza humana. Portanto, a solução dos índios

Kaigang restaria condenável e aviltante à dignidade do silvícola escravizado, já que tal prática cultural, embora

estivesse de acordo com a moral adotada pelo grupo, teria desrespeitado o atributo congênito e inalienável de todos
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os seres humanos, sustentado por Kant[30].

Os exemplos estudados demonstram que a dignidade humana, constituída em uma base ética de valoração,

permite melhor compreensão de sua aplicação e respeito nas diferentes sociedades contemporâneas. Isto é possível,

porque, ao mesmo tempo em que se preservam as práticas morais seguidas pelas diferentes culturas (dimensão

cultural da dignidade), tem-se um instrumento claro e objetivo para avaliar se tais costumes respeitam a dimensão

básica da dignidade humana, pois o foco de estudo de cada caso concreto será o resultado trazido pela prática cultural

neste primeiro nível de proteção. Assim definido o problema, se a ação perpetrada por dado grupo social atentar

contra a condição humana, como fim em si mesmo, reduzindo-o a mero objeto, ter-se-á a violação da dignidade

humana. Se, por outro lado, o ato questionado não afronta a dimensão básica, mas difere tão só do conjunto de

valores morais adotados pelo grupo social em que está inserido o observador, inicia-se então o diálogo intercultural,

através de uma análise ética do caso, construindo-se argumentos racionais e lógicos que levem à aceitação dessa

diferença axiológica, como parte constante da dimensão cultural da dignidade do indivíduo, uma vez que, nesse

segundo nível de análise, a dignidade humana, por sua natureza, admite mutações por critérios culturais, variáveis no

tempo e no espaço.

6. O USO DA ÉTICA PARA A INSERÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA NO CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS

Nesta seção pretende-se apresentar algumas ponderações que se acredita fecundas para examinar a aplicação

do conceito de dignidade humana e das matizes de suas duas dimensões, estabelecidas como critério de avaliação e

entendimento do objeto da investigação.  Como consignado, o elemento nuclear dos direitos humanos é a dignidade

humana, pois todos os bens jurídicos afetos a essa classe de direitos, em diferentes tratados e convenções

internacionais, externam formas de proteção e realização da dignidade inerente à espécie humana. Com base nessa

premissa, no presente estudo, entende-se o termo direitos humanos como o conjunto de valores éticos que buscam

proteger, garantir e realizar a dignidade humana em todas as suas dimensões.

Observe-se que esta definição, propositalmente, deixa de abarcar detalhamentos valorativos e jurídicos, com o

fim de evitar o risco de se tornar inaplicável em certos contextos culturais ou legislativos. Além disso, o conceito

também não contempla as formas de efetivação e respeito a essa categoria de direitos, uma vez que tal conteúdo,

embora importante para o instituto, não é essencial para definir que bens da vida podem ou não serem considerados

direitos humanos.

O conceito em tela associa os direitos humanos a um conjunto de valores éticos, justamente para se permitir a

análise filosófica de diferentes códigos morais existentes, extraindo-se deles os fundamentos comuns que podem servir

para uma aproximação cultural, a qual, ao mesmo tempo em que exige o respeito dos valores protegidos pelos direitos

humanos, preserva as peculiaridades culturais adotadas por distintos grupos sociais.

Outro traço da acepção adotada diz respeito ao objeto e aos objetivos dos direitos humanos nela contidos, pois

destaca que o escopo fundamental dessa categoria de direitos é a proteção e garantia do bem maior que sustenta o

seu núcleo existencial que é a dignidade humana, em todas as suas dimensões. Decorre daí que os bens jurídicos que

formam esta classe de direitos estão todos relacionados com a dignidade humana em suas duas dimensões.  Este é,

portanto, o paradigma que o intérprete deve utilizar para saber se determinado bem faz ou não parte da categoria dos

direitos humanos, pois terá que avaliar se o conteúdo do bem analisado expressa formas de proteção, garantia ou

realização da dignidade humana.
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Com base na definição aqui defendida, pode-se afirmar que os direitos humanos constituem categoria que tem

como titulares toda a espécie humana, pois são compostos por valores éticos que buscam proteger e garantir a

dignidade humana, a qual é inerente a todos os seres humanos. Complementa-se, por conseguinte, aquele conceito

clássico e bastante disseminado, mas desprovido de conteúdo, no sentido de que os direitos humanos são um conjunto

de direitos que todos os indivíduos possuem, pelo simples fato de pertencerem à espécie humana. Note-se que os

elementos inseridos no conceito ético de direitos humanos preenchem o vazio deixado pela definição acima descrita, a

qual chegou a ser chamada de teratológica por Bobbio[31], pois explicam como reconhecer que bens são estes que os

seres humanos compartilham, em razão de seu traço comum de humanidade.

Também fica evidente que os direitos humanos independem do reconhecimento estatal para existirem, pois seus

destinatários não estão vinculados ao cumprimento de certos requisitos para poderem gozá-los, seja na ordem interna

dos países, seja na ordem internacional. O reconhecimento nas ordens jurídicas internas dos estados pode representar

poderoso instrumento de efetivação destes direitos e também um ponto de aferição do estágio de democracia em cada

país, mas não é essencial para definir o que é ou não direito humano.

Por outro lado, o conceito aqui adotado também assimila aquele estabelecido por Rawls[32] segundo o qual os

direitos humanos seriam a norma mínima das instituições políticas, representando o último limite do pluralismo entre

os povos. Cumpre notar que, se os valores éticos que protegem a dignidade humana forem observados pelos estados e

povos, têm-se então a concretização dessa norma mínima.

7. DIMENSÕES DE ATUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Definindo-se os direitos humanos como o conjunto de valores éticos que buscam proteger, garantir e realizar a

dignidade humana em suas duas dimensões vislumbra-se, como conseqüência lógica, a concepção de dois níveis de

atuação dessa classe de direitos. O primeiro engloba os direitos humanos que visam proteger a dimensão básica da

dignidade humana; ou seja, aqueles que buscam preservar os bens jurídicos básicos e essenciais à existência humana,

os quais são necessários para o exercício da autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua coisificação.

Adicionalmente, o segundo nível de proteção dos direitos humanos inclui a dimensão cultural da dignidade humana; ou

seja, busca assegurar novos bens jurídicos que se ampliam no tempo e no espaço[33], de acordo com as

peculiaridades, avanços e demandas de cada sociedade.

O conjunto de direitos humanos que protegem a dignidade humana em sua dimensão básica é, por natureza,

universal, pois permeia todos os níveis legislativos e culturais para definir que cada ser humano tem direito aos bens

essenciais a sua existência, como a vida, a liberdade e a integridade física e moral, impedindo que o indivíduo venha a

perder sua característica humana como fim em si mesmo, para ser tratado como mero instrumento ou coisa.

Por outro lado, os direitos humanos que envolvem a dignidade humana em sua dimensão cultural, estão sujeitos

às variações nas formas e condições com que são implementados em cada sociedade, pois se destinam a atender as

demandas sociais surgidas no curso da história. É exatamente neste nível de proteção que os direitos humanos não

são estáticos, mas constituem espécie em permanente processo de construção e reconstrução.[34] Por esse motivo,

deve-se admitir nessa dimensão a ocorrência de diferentes práticas culturais, muitas vezes antagônicas, que são

conciliadas através de um diálogo intercultural[35], estabelecido através de critérios éticos capazes de demonstrar que

certos costumes representam a dimensão cultural da dignidade de cada indivíduo e devem ser respeitados,

observando-se sempre o limite no sentido de não reduzir a pessoa a mero instrumento ou objeto.
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Para ilustrar essas considerações, observe-se que, nas sociedades que adotam como forma de regramento

moral da conduta o islamismo, o direito à vida é garantido pelo mandamento preconizado no alcorão não matarás.[36]

Não há uma regra expressa em um instrumento constitucional, como geralmente ocorre na cultura ocidental, que

declare expressamente o direito à vida. Não obstante lacuna formal consignada em um texto existe a prática social na

cultura desses povos, em forma de proibição. Decorre daí a inferência de que este tipo de cultura assegura o direito à

vida.

8. O CONCEITO ÉTICO DE DIREITOS HUMANOS APLICADO À DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA ONU

Feitas estas primeiras ponderações acerca do conceito ético de direitos humanos aqui desenvolvido, coloca-se

em prova sua aplicação, contrapondo-o com os bens jurídicos elencados na Declaração Universal dos Direitos do

Homem da ONU, a fim de verificar se eles se ajustam mutuamente.

Observe-se que nos doze primeiros artigos e nos artigos 16 até 21 e 29, consagram-se os direitos à vida, à

liberdade, em seus diversos desdobramentos, à igualdade, à segurança em matéria jurídica e em matéria pessoal, à

propriedade e o reconhecimento do indivíduo como sujeito de direitos, rechaçando-se a escravidão e a tortura.

O que todos esses bens jurídicos têm em comum? Eles representam diferentes formas de realização, proteção e

garantia da dignidade humana em suas duas dimensões, básica e cultural. Veja que a negativa a um ser humano do

gozo do direito à vida significa a sua redução a um mero objeto, sem importância, um meio para um fim e não um fim

em si mesmo. Restará, por conseguinte, destituído de dignidade. Este é o motivo pelo qual se entende a preservação

da vida como a expressão máxima da dignidade humana em sua dimensão básica. No mesmo patamar de proteção

podem ser inseridas as liberdades de locomoção, de pensamento, de ação e de expressão coletiva, inseridas na

Declaração Universal, pois, parafraseando Kant[37], reforçam a capacidade congênita e inalienável de

autodeterminação que os indivíduos externam através da razão.

O direito à igualdade também é uma forma de expressão da dignidade humana, pois qualquer espécie de

discriminação que venha a reduzir a posição do indivíduo no meio social em que vive acarreta uma redução de seu

status de sujeito de direitos. Este é o motivo pelo qual este bem jurídico foi elevado à categoria de direitos humanos,

pois a sua observância perfectibiliza uma importante forma de realização da dignidade humana.

O direito à propriedade, por sua vez, fruto direto da influência das revoluções burguesas do século XVIII
[38]

, incorporou-se

e disseminou-se em quase todas as culturas, como expressão máxima do individualismo, pondo em relevo o segundo nível de

proteção dos direitos humanos, os quais englobam a dimensão cultural da dignidade humana. Neste patamar de proteção, a

Declaração Universal, reconhecendo um direito humano historicamente construído, declara que toda pessoa tem direito à

propriedade, sendo que ninguém pode ser privado dela.

No artigo 27, complementa incluindo a proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica,

literária ou artística da sua autoria.  Ora, este é um típico direito que, dependendo do contexto cultural em que for inserido, poderá

sofrer diferentes formas de realização, sem haver afronta ao seu conteúdo, pois está situado em uma dimensão de proteção que

aceita peculiaridades culturais na sua efetivação, desde que não venham a perpetrar a redução do indivíduo como sujeito de direitos.

Veja que em países como o Brasil, é garantido o direito de propriedade, desde que com ela se cumpra a função social
[39]

, enquanto

em países socialistas e em algumas comunidades silvícolas dentro de nosso próprio país, a cultura estabelecida atribui à propriedade

um caráter coletivo, não passível de apropriação individual. Deste modo, para se compreender a aplicação do direito humano
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propriedade nestes dois últimos contextos morais, deve-se utilizar o conjunto de valores éticos expressos no conceito de direitos

humanos aqui defendido, para, através de um diálogo intercultural, observar-se que nestas culturas houve respeito da dimensão

básica da dignidade humana, visto que a propriedade coletiva, quando possibilita o seu gozo em condições de igualdade, não causa

qualquer redução ao status de sujeito de direitos de seus indivíduos, mantendo-os como um fim em si mesmos. Assim, a aceitação

das diferenças axiológicas destes diferentes conjuntos de sociedades, materializa o respeito à própria dimensão cultural da dignidade

de cada pessoa que nelas vive, pois estes são os valores erigidos por estes grupos para a realização plena de seus objetivos de vida.

No que concerne ao bem jurídico segurança, inserto no rol de direitos humanos da Declaração Universal, vê-se que pode ser

tratado em dois aspectos: segurança em matéria jurídica e segurança em matéria pessoal. Nos arts. 10, 11 e 29, assegura-se o

acesso à justiça, a presunção de inocência em feitos criminais, a irretroatividade da lei mais severa para atingir situações

consumadas em período anterior à sua vigência e a garantia de que ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei.

Estes direitos proclamam a estabilidade jurídica (segurança em matéria jurídica) que deve ser ofertada aos seres humanos. Mais

uma vez tem-se o estabelecimento de um direito humano historicamente construído, que vem sendo implementado de diferentes

formas, dependendo da cultura em que o sujeito esteja inserido. Algumas sociedades terão um ordenamento jurídico com um maior

número de restrições legais à atuação dos indivíduos, os quais deverão atender a um maior número de requisitos para poderem

efetuar certas realizações em seu contexto cultural, outras sociedades regularão com menos rigor a conduta de seus membros. Certas

sociedades adotarão tribunais religiosos, outras, tribunais formados por membros escolhidos por critérios políticos ou, ainda, juízes

de carreira, egressos de concursos públicos e assim por diante.

Nosso parâmetro de verificação com respeito às restrições legais adotadas por cada grupo social, por estarem situados na

dimensão cultural da dignidade humana, não poderá ser o de estabelecer um modelo padrão que deverá ser seguido e observado por

todas as sociedades, mas o de verificar, pelo diálogo intercultural norteado por uma visão ética, se em cada cultura avaliada a

execução desse direito não está diminuindo o status do indivíduo como sujeito de direitos ou reduzindo-lhe a mero objeto. Se isto

não estiver ocorrendo, as diferentes formas de respostas sociais à implementação destes direitos deverão ser respeitadas em suas

especificidades, pois representam a resposta de cada grupo social à demanda enfrentada no momento histórico avaliado. Em última

análise, materializam a dimensão cultural da dignidade que por sua própria natureza é variável.

            Quanto à segurança em matéria pessoal, consignada no artigo 12 da Declaração, se destacam os direitos à

intimidade e à inviolabilidade do domicílio e das correspondências. Mais uma vez está-se diante de uma construção

histórica de direitos humanos, construída sobre a dimensão cultural da dignidade humana, pois estas espécies de

direitos têm muitas variações de acordo com o contexto social e político em que estão inseridos, sendo mais ou menos

desenvolvidos, dependendo do contexto democrático de cada sociedade. Diante da variedade de formas de

atendimento das demandas sociais envolvendo estes direitos, deve-se adotar uma compreensão ética das finalidades

de cada grupo, de forma a chegar-se ao  entendimento intercultural, compreendendo que cada solução encontrada

pelas distintas sociedades representa o respeito a dimensão cultural que elegeram. No entanto, a prática cultural será

lesiva aos direitos humanos se com ela houver qualquer redução dos seus indivíduos como sujeitos de direitos.

Nos artigos 13, 14 e 15, regulam-se os direitos à nacionalidade, à saída e retorno do país de origem de cada

indivíduo e o asilo político. O direito a nacionalidade é caracterizado como um vínculo jurídico estabelecido entre o

Estado e o indivíduo, no qual o primeiro reconhece este último como integrante de seu povo. A forma de

reconhecimento deste direito é fixada diferentemente por cada Estado, com base em critérios ligados ao ius solis ou

ius sanguinis. Existem requisitos diferenciados para filhos de nacionais nascidos no próprio território do Estado ou fora

dele. Cada país adota um critério próprio para regular a saída e o retorno de seus nacionais em seu território, bem
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como a concessão de asilo político. A matéria é tão diversificada nos grupos sociais que seria impossível pretender

estabelecer um critério único, baseado num monismo cultural, pois estes direitos também são formas de realização da

dignidade humana em sua dimensão cultural. Logo, admitem-se diferentes formas de realização dentro de cada

cultura, desde que não haja redução de seus destinatários a mero objetos, desviando-os de sua característica nata de

fins em si mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre as dimensões de aplicação e efetividade dos direitos humanos na sociedade multicultural

contemporânea, através da construção de um conceito ético do instituto, baseado na dignidade humana, permitiu

demonstrar que a separação dos direitos humanos em dois níveis de atuação facilita a compreensão da universalidade

desta categoria, em seu nível básico, e a possibilidade de variações de sua implementação, no tempo e no espaço,

decorrentes das práticas adotadas nas diferentes culturas hoje existentes.

Os direitos humanos que visam proteger a dignidade humana em sua dimensão básica serão sempre universais,

pois constituem um conjunto de normas que impedem a redução do indivíduo à condição de objeto ou, ainda, a

diminuição de seu status como sujeito de direitos. Neste nível de proteção tem-se, por exemplo, o direito à vida, à

liberdade, à igualdade, entre outros, pois materializam formas de preservação do ser humano como um fim em si

mesmo.

Por outro lado, os direitos humanos que vêm sendo reconhecidos e implementados lentamente, ao longo da
história, como forma de realização da dignidade humana, em sua dimensão cultural, são aplicados e desenvolvidos de
forma assimétrica, de acordo com as peculiaridades culturais de cada grupo, levando em conta os valores morais por
eles elegidos para regrar sua convivência social. Neste nível de análise não se pode censurar ou medir as diversas
práticas de realização da dignidade humana, muitas vezes antagônicas de uma cultura para outra, pois elas
representam formas próprias de atendimento das necessidades que surgem ao longo da história, resultado da
exteriorização da capacidade de autodeterminação que os indivíduos possuem.

O limite de autonomia das práticas culturais ou legais de cada sociedade, contudo, será sempre a seara da
dimensão básica da dignidade humana, pois não se pode aceitar qualquer forma de redução do indivíduo à condição
de objeto ou a diminuição do seu status como sujeito de direitos.
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DIREITOS HUMANOS DA MULHER: A SITUAÇÃO DO PREFEM 

HUMAN RIGHTS OF WOMEN: PREFEM`S SITUATION 
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RESUMO 
O presente artigo debate a situação das mulheres que cumprem pena em regime fechado dentro 

do Presídio Feminino de Aracaju-SE – PREFEM, a partir de dados levantados em 2009. A pesquisa 
utiliza-se de dados coletados em pesquisa de campo com o objetivo de traçar um perfil das 
apenadas no estado de Sergipe. Os dados e análises permitiram propor indicadores sobre a 

precariedade na garantia de direitos, do cumprimento efetivo da lei, tipos de delitos cometidos 
pelas apenadas, além de visualizar a percepção que as apenadas têm das condições físicas do 
presídio, a assistência à saúde, o acesso ao trabalho, às atividades diversas oferecidas pelo 

presídio, bem como ocorre o acesso à justiça. Além de trazer dados numéricos concretos, o estudo 
traz também uma reflexão embasada em autores que estudam a criminalização das mulheres e os 

direitos humanos, assim como a análise de aspectos da Lei de Execuções Penais. Foi possível 
constatar que cotidianamente as encarceradas têm seus direitos desrespeitados, ou ainda, seu 
acesso dificultado, pois foi possível verificar que a legislação é pouco eficiente na prática. 

PALAVRAS-CHAVES: Mulheres; presídio; direitos; Sergipe 
 
 

ABSTRACT 

This article discusses the current situation of women who are serving sentences in closed system 

within the Prison Female - PREFEM in Aracaju-SE. The research uses data collected in field 

research with the aim of outlining a comprehensive profile of the inmates of the prison concerned. 

From these data raise questions and possible causes of insecurity in securing rights, effective 

enforcement of the law, types of offenses, age, ethnicity and educational level of inmates, and 

question how is the physical structure of the prison, assistance health, access to work, the diverse 

activities offered by the prison, as is access to justice, among other issues. Besides bringing 

concrete numerical data, the study also brings a reflection based on well known authors who 

study women’s criminalization and human rigths, and examining aspects of the Law of Penal 

Execution. We found that the daily has imprisoned their rights violated, or even hindered their 

access, the legislation is ineffective in practice: there is in written form, but not enforced in 

practice and there is a connivance with the breach. 

KEYWORDS: Women; prison; rights; Sergipe 

 

 

PRESÍDIOS, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
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Os presídios são os sistemas para onde são encaminhadas as pessoas que cometeram infração penal 

passíveis de privação de liberdade como sanção. Já as prisões, de acordo com Machado (2000) podem ser 

provisórias, o que ocorre quando o indivíduo é preso antes da condenação, ou definitivas, quando há uma 

sentença estabelecida transitada em julgado. 

Quanto às funções e definições da prisão, Sá (1996) defende a ideia de sistema presidiário como 

espaço de discipliminamento do indivíduo que será submetido a técnicas de transformação para que tenha 

uma possibilidade de retorno à sociedade. (grifo nosso). Ele afirma que: 

  

A prisão, inclusive a cadeia pública, está organizada para guardar e manter um 

segmento social 'submetido a um regime de controle total ou quase total'. 

O regime de controle total, ou quase total, do sistema prisional sobre sua clientela 

expressa-se, inclusive, pela arquitetura de suas construções, pelo isolamento de seus 

prédios e pela custódia armada, além de outros elementos simbólicos como censura 

de correspondência, controle do tempo e distribuição do espaço, desnudamento de 

visitas e de seus pertences. 

(...) 

Espera-se a punição e a reeducação do infrator com a simultânea proteção da 

sociedade, isto é, ações de natureza punitiva, pedagógica e protetora. (SÁ, 1996, p. 

40) 

  

Ainda de acordo com o mesmo autor, existem elementos que compõem o mundo social do 

prisioneiro, são eles: a ruptura dos direitos, deterioração da identidade e expressão de nova identidade. O 

prisioneiro sofre uma ruptura dos direitos, pois, apesar de após ter cumprido toda a pena recuperar o direito 

político de voto e o direito civil de ir e vir, ele tem perdido o tempo que passou na prisão, assim como pode 

haver a ruptura de valores e sentimentos. Quem é preso sofre também deterioração de identidade, pois, é 

privado de seus bens pessoais e com essa perda, perde-se também parte de sua expressão e estrutura de 

personalidade. Essa deterioração de identidade, de acordo com autor, faz parte dos rituais de entrada no 

universo penitenciário, estes, comumente incluem também a incerteza de integridade física e psicológica em 

decorrência da violência cometida com os presos ingressantes pelos veteranos e/ou pelos funcionários do 

presídio. Apesar da crise identitária, o prisioneiro também busca uma reelaboração de personalidade, e esta 

encontra dois pilares: a preocupação com sua integridade e a sensação de tempo perdido, sendo que este 

último possui o aspecto do ócio e o aspecto que deve ser um tempo esquecido, de um 'eu' impenetrável para 

os outros devido aos preconceitos sociais com ex-prisioneiros. 

Outra questão possível de abordagem nessa discussão refere-se à correlação existente entre direitos 

humanos e cidadania 

  

 (...) a noção de cidadania reporta-se à de Nação como espaço de realização 

individual e coletiva, politicamente organizada no Estado soberano, nacional ou 

plurinacional (...) como entidades garantidoras dos direitos e do Direito. Obviamente 

isso não quer dizer que os direitos fundamentais tenham sido inteiramente 

respeitados, nem que todos os habitantes de um Estado qualquer tenham alguma vez 
vivido em perfeita harmonia. (ALVES, 2005, p. 44) 
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O conceito de "desumanização do humano" é a maneira encontrada por quem detém o poder para 

tornar "justa" a negação de direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, a integridade. Sobre esse 

aspecto, o criminoso comum passa a ser visto como não humano, pois, sua atividade transgressora o 

diferencia dos "cidadãos honestos, os seres humanos verdadeiros". Isso pode ser "aceitável" por uma ótica 

afetiva, mas não o deve ser pela ótica do Direito e da Justiça. 

  

  

  

O PRESÍDIO FEMININO EM SERGIPE: DIREITOS HUMANOS E CRIMINALIZAÇÃO 

  

  

Das cinco penitenciárias de regime fechado existentes em Sergipe, somente uma é destinada a 

mulheres, o Presídio Feminino – PREFEM[1]. Este tem capacidade para abrigar 40 apenadas, mas 

atualmente abriga 137, que correspondem a 4,64% do total de apenados do estado de Sergipe. Desses 137 

casos, 118 foram processadas, 15 já foram sentenciadas, 3 estão em ambas as situações (têm mais de um 

processo) e 1 não tem sua situação informada. O presídio em questão foi construído em 1983 para abrigar 

uma mulher que participou como cúmplice de um homicídio de uma criança. Nos últimos 27 anos passou 

por algumas reformas devido ao crescimento da população carcerária feminina e entre 1983 e 1988 foi 

vinculado à Casa de Detenção de Aracaju (CDA), mas atualmente possui administração independente 

respondendo diretamente ao Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE. 

Apesar da superlotação existente no PREFEM, pode-se perceber através de dados supracitados, que 

a população carcerária feminina é pequena em relação ao número absoluto no estado. Apesar disso, vê-se 

que a criminalidade entre as mulheres aumentou consideravelmente desde a fundação do presídio até o 

presente ano. Alves[2] (2001) afirma que um dos indícios de que as mulheres cometem menos infrações ou 

delitos é a baixa representação em relação ao todo nas estatísticas de encarcerados. Porém, os índices de 

criminalidade entre as mulheres estão aumentando, embora o número total seja muito menor que o de crimes 

cometidos por homens. A autora fala ainda que as mulheres cometem delitos que se utilizam geralmente de 

pouca violência física, utilizando-se mais de esperteza, que de força. Como exemplo desta pode-se destacar 

caso recente de uma mulher que envenenou uma criança: ela tinha o intuito de matar envenenada a tia da 

vítima[3]. 

Sobre esta temática, Fernandes e Fernandes (2002) justificam que o aumento da criminalidade 

feminina está relacionado com o aumento da participação dela na vida social, política e econômica. Os 

autores comparam estatisticamente países poucos desenvolvidos, a exemplo da Argélia que possui 4% de 

mulheres relacionadas à criminalidade, com países desenvolvidos, a exemplo da Inglaterra, que possui uma 

taxa de criminalidade feminina de 24%, para comprovar que as conquistas de igualdade de gênero incluem a 

participação no mundo do crime. Os estudiosos comentam ainda a perspectiva de Sutherland, que acredita 
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que o índice pequeno de mulheres encarceradas deve-se à benevolência da polícia e da justiça com as 

mulheres.   

Outra perspectiva importante é a de que as mulheres que cometem crimes sofrem duplamente com 

marginalização social, pois além de serem consideradas indivíduo desviante transgressor da norma, pesa 

também sobre ela a questão do gênero, como aponta Karyna Sposato (2007). 

  

  

  

PERFIL DO PRESIDIO FEMININO EM SERGIPE 

  

  

Os dados do PREFEM estudados foram disponibilizados pela Promotoria de Execução Penal em 

Sergipe, responsável pelo levantamento de informações realizado no dia 29 de outubro de 2009. De um total 

de 126 apenadas encarceradas na data da aplicação de questionário semi aberto, foram 68 apenadas (53,96%) 

que se voluntariaram a responder questões referentes à idade, cor da pele, grau de escolaridade, faixa etária, 

estado civil, número de filhos, profissão, tipos de crime cometidos, além de assuntos relativos ao acesso à 

saúde, à justiça, ao trabalho e outras atividades durante o cumprimento da pena. 

  

  

  

Perfil e tipificação penal no PREFEM 

  

A maior parte das mulheres encarceradas no PREFEM possui entre 26 e 35 anos, o que corresponde 

a 38,24% do total das envolvidas na amostra. A segunda maior porcentagem refere-se às mais jovens, entre 

18 e 25 anos, que correspondem a 29,4%, seguidas das que possuem entre 36 e 45 anos que representam 

23,5%. Assim, 7,35% da população carcerária do PREFEM que participaram da amostra têm entre 46 e 55 

anos e apenas 1,48% apresenta idade mais avançada que 55. A divisão por faixa etária mostra que a maioria 

das apenadas é composta por adultas relativamente jovens. Já os dados consolidados do Departamento Penal 

(2008) apontam que a faixa etária predominante na população prisional do Brasil é a que se encontra entre 

18 e 24 anos, esses dados, porém, incluem também os presos do sexo masculino. 

Há uma predominância de mulheres pardas ou mulatas[4] pois 58% das mulheres que responderam 

ao questionário declararam-se como tal. A maioria apresenta baixo nível de escolaridade, 68% das apenadas 

da amostra cursaram no máximo o ensino fundamental incompleto, os 32% restantes dividem-se entre ensino 

fundamental completo, médio completo e incompleto, além do nível superior incompleto (apenas 1%), o que 

permite suspeitar que há também um baixo nível econômico, conforme correlações feitas pelo IBGE[5] entre 

escolaridade e nível econômico. 
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Sobre a correlação entre delinquência e baixo poder econômico, Zaffaroni e Pierangeli (2002) 

apontam que é uma tendência mundial que a maioria da população prisional seja das camadas sociais mais 

baixas, de acordo com eles este fenômeno é um indicativo de um processo de seleção de pessoas qualificadas 

como “delinquentes” ao invés de um procedimento de seleção de condutas e ações qualificadas como 

delinquentes. 

A maioria das encarceradas são naturais de Aracaju-SE, um total de 38% e as nascidas no interior 

do estado correspondem a 27% do total de mulheres internas no PREFEM. Outras 14% são provenientes dos 

estados fronteiriços[6]. Há também mulheres de outros estados do nordeste[7], como Pernambuco e Paraíba 

e internas provenientes do sudeste e do sul do país[8]. Através desses dados pode-se deduzir que a 

criminalidade feminina no estado de Sergipe é praticada predominantemente por sergipanas do ambiente 

urbano. Fernandes e Fernandes (2002) chamam a atenção para o fato de que a cidade, mais que o campo, 

contribui para o aumento da criminalidade e sugerem a hipótese da equiparação de gêneros como 

justificativa para tal fato. 

Quanto à tipificação criminal[9] há uma predominância de crimes ligados ao tráfico de drogas, 

sendo 56% das apenadas tendo sido presas por esse motivo, também estão presentes nas estatísticas os 

crimes de roubo, porte ilegal de arma, receptação, formação de quadrilha, latrocínio, homicídio, furto e 

estelionato. Esse demonstrativo contradiz em parte o que Heuyer (apud ALBERGARIA, 1988) classifica 

como os principais delitos cometidos pelas mulheres: o aborto, o abandono do menor, cartas anônimas, falso 

testemunho, estelionato, extorsão, furto, incêndio, receptação e homicídio passional. 

Em relação à elevada porcentagem de mulheres envolvidas em crimes relacionados ao tráfico de 

drogas, Sergipe segue a tendência nacional. No Brasil 59% das presas cumprem pena por terem cometido 

crimes relacionados a entorpecentes[10]. De acordo com Sposato (2007), o crescimento de delitos femininos 

relacionados ao tráfico de drogas desmistifica a idéia de que os maiores índices de crimes cometidos pelas 

mulheres seriam os passionais. A autora diz ainda que 

  

(...) via de regra, as mulheres desempenham no tráfico a função de intermediação 

com os consumidores, sendo a parte mais visível do negócio do tráfico, e por isso 

mais frequentemente detidas. (...) Há quem sustente que a vinculação das mulheres 

ao tráfico deve-se em maioria a uma anterior relação afetiva – são esposas, 

companheiras, irmãs ou filhas de traficantes. Seria mais um reflexo da relação de 

subalternidade da mulher em relação ao homem também no crime. (SPOSATO, 
2007, p.15) 

  

A justificativa de crimes relacionados a entorpecentes, ser o motivo de cárcere mais freqüente entre 

as mulheres, está no fato de serem elas que lidam diretamente com os consumidores, ficando visíveis e, 

portanto, mais vulneráveis à sanção. Está presente nessa situação também uma questão de hierarquia de 

gênero: ao entrar para o mundo do crime devido a uma relação afetiva anterior, reafirma-se a supremacia 

masculina em detrimento do gênero feminino. 

No PREFEM não há nenhuma presidiária que continua presa após ter cumprido pena. Das apenadas 

que participaram da amostra da pesquisa em 2009, 35% estão presas sem ter pena estabelecida, 13% não 
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responderam e 3% disseram que não sabiam. Esses dados implicam em reflexões sobre a possível 

morosidade e embargo do acesso à justiça. O que leva à reflexão também sobre a presença de presas já 

sentenciadas e as apenas processadas, já que entre as entrevistadas, 88% dividiam a cela com mais de dez 

pessoas. 

  

  

  

Condições de saúde e ambiente e garantia de direitos no PREFEM 

  

  

As condições de higiene da cela foram apontadas por mais de 50% das entrevistadas como boas, 

entretanto, reclamação relacionadas à superlotação, à cama, à presença de bichos como ratos e baratas, à 

péssima circulação de ar, à qualidade da alimentação, à falta de acesso a remédios, ao banheiro e à água 

escassa e mal cheirosa são recorrentes entre elas. 

As justificativas para estas reclamações é o fato de que, segundo parte das que responderam ao 

questionário semi-aberto aplicado, a comida vem misturada a insetos (é comum elas citarem as baratas, por 

exemplo) e ratos. Tanto a má qualidade da alimentação, como a falta de higiene do presídio (celas pequenas 

e superlotadas infestadas de insetos e ratos), má qualidade da água (segundo as apenadas além de ser comum 

a falta do líquido, a água cheira mal e provoca coceiras), a falta de acesso a remédios (queixa recorrente das 

encarceradas) e falta de assistência médica e odontológica. Esses pontos afetam diretamente a saúde das 

mulheres que cumprem pena. Além desses fatores, Melo e Alves (2001) apontam para outros aspectos que 

não foram caracterizados na aplicação dos questionários no PREFEM, mas que são significativos, como a 

proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, havendo inclusive epidemias de AIDS. 

A partir das reclamações das mulheres apenadas registradas na parte aberta do questionário aplicado 

em 2009 no PREFEM, pode-se inferir que o ambiente do presídio é insalubre, já que, de acordo com o 

preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde o conceito de saúde é definido como “(...) um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade” (WHO,1946). O bem-estar das apenadas não poderia ser pleno nas condições apresentadas, o 

que caracteriza o presídio em questão como precário no quesito saúde. 

Em dados estatísticos 72% das que responderam ao questionário semi-aberto aplicado afirmam já 

ter precisado de algum tipo de assistência à saúde. Destas, 76% foram atendidas, quando questionadas sobre 

quem realizou o atendimento, apesar da maioria afirmar ter sido atendida por profissionais de saúde[11], 

houve casos em que agentes penitenciários e assistentes sociais, que não possuíam formação na área, 

prestaram assistência médica[12]. Algumas apenadas também informaram sobre a necessidade de pagar para 

ter atendimento. Esses dados apontam-nos para o descumprimento do artigo 14º da Lei de Execuções 

Penais  - LEP que estabelece que 
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 “(...) a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico [...] quando o 

estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica 

necessária, está será prestada em outro local, mediante a autorização da direção do 

estabelecimento”. 

  

Esse artigo da LEP vem sendo descumprido na medida em que pessoas que não possuem 

profissionalização na área da saúde prestam assistência às apenadas, como também na cobrança por esses 

serviços que são de obrigatoriedade do Estado para com as encarceradas. Além dessas reclamações, houve 

também a crítica ao acesso a medicamentos, pois, 50% opinou sobre a questão afirmando que o acesso é 

pouco satisfatório ou inexistente[13]. 

  

  

Atividades laborais e diversas no PREFEM 

  

A Lei de Execuções Penais estabelece no artigo 31º a obrigatoriedade do trabalho interno, 

excetuando-se os presos provisórios. Entretanto, foi possível constatar que 71% das apenadas entrevistadas 

não exercem atividades laborais. Entre as que trabalham, 75% exercem atividades predominantemente 

domésticas, como trabalhos na cozinha, limpeza, faxina, bordados e artesanatos. De acordo com Sposato 

(2007, p. 18) isso “(...) corrobora para uma visão estereotipada da mulher presa, como alguém que tem que 

ser disciplinada, medicada e domesticada/feminilizada”. 

Boa parte das mulheres aprisionadas no PREFEM não trabalha, as atividades laborais tornam-se, 

em realidade, privilégio de poucas, comprometendo a sua função primordial: a re socialização das detentas. 

Sobre o assunto discutem Melo e Alves: 

  

No cotidiano da prisão, a vida sem trabalho torna os dias 'eternos' e se transforma, no 

dia a dia da prisão, mais num privilégio do que num fator básico de ressocialização. 

Na realidade, o trabalho é percebido como um privilégio ao qual nem todas tem 
acesso. 

(...) 

A retórica jurídico penal, por outro lado se estriba e se justifica na visão do trabalho 

como um meio de evitar a ociosidade, como componente da feição punitiva da pena e 

como um elemento de integração social ou de recuperação social do preso. O 

trabalho penitenciário tem sido visualizado também como forma de auto manutenção 

das próprias casas de detenção ou ainda como querem alguns estudiosos sobre a 

questão, como elemento de treinamento disciplinar para integração às condições das 
relações capital-trabalho reinante nas sociedades capitalistas. (2001, p. 69-70) 

  

Além das atividades laborais há ainda outras exercidas pelas internas. Nessa categoria predominam 

as atividades religiosas, realizadas por 35% das mulheres, seguida dos estudos, que corresponde à atividade 

de 24% das apenadas. Sobre a grande presença da religiosidade, Melo e Alves afirmam que: 
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o 'comportamento religioso' constitui por vezes o que tem mais chances de aceitação. 

Assistir a ofícios  religiosos de modo respeitoso e contrito favorecem verdadeiras 
'conversões' 

(...) 

Misto de resistência, defesa e necessidade de configurar uma nova versão de si 

mesmo, a 'atitude religiosa' se caracteriza na absorção pela personalidade da mulher 

presidiária daquilo que a sociedade lá fora descreve e classifica de uma interpretação 

valiosa e adequada do mundo e das pessoas(...)  (2001, p. 49) 

  

A religiosidade dentro dos presídios cumpre múltiplas funções, dentre elas a de renovação 

identitária, ou seja, torna-se o meio pelo qual o indivíduo pode melhorar-se, pode servir também como 

alicerce de bons princípios e valores dentro de um ambiente, que muitas vezes é mais nocivo que 

ressocializador. 

  

  

  

Acesso à justiça no PREFEM 

  

  

De acordo com a Lei de Execuções Penais em seus artigos 10º e 11º a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade e 

inclusive deve ser estendida aos egressos do sistema penitenciários. Essa assistência deve ser material, 

jurídica, social, religiosa e relativa à saúde. 

Sobre essa questão Sá (1996, p. 119) faz a seguinte reflexão: 

  

No ambiente de execução penal, a assistência que, na aparência, visa melhorar o 

nível de vida e as necessidades do sentenciado, em essência, pretende punir e 

prevenir o crime, disciplinar e encaminhar o condenado ou o internado para a 

convivência e participação das relações sociais, desenvolvidas entre 'cidadãos livres e 
iguais. 

  

Em relação à assistência jurídica 87% das entrevistadas que responderam ao questionário semi-

aberto afirmaram já ter necessitado utilizá-la. Destas, 47% precisavam ter acesso ou saber do andamento do 

processo, além disso, chamou a atenção o fato de uma  das internas dizer que é proibida de ver seu 

advogado. Isto contraria direito previsto pela LEP, no inciso IX do artigo 41 que diz ser direito do preso 

"entrevista pessoal e reservada com advogado".  

Quanto à qualidade de atendimento jurídico prestado pelos advogados particulares e pelos 

defensores públicos, as mulheres consideram melhor o atendimento daqueles. Alguns argumentos que 

devem ser considerados para justificar esse apontamento são a desconfiança nos defensores públicos, pois, 
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por não serem pagos diretamente pelas encarceradas há uma crença que agirão com mais morosidade; a 

pouca quantidade de profissionais para os muitos casos existentes; o pouco contato destes com as rés 

(MELO e ALVES, 2001). Uma outra questão sobre a qual vale a pena refletir é a da baixa renda como fator 

contributivo para a dificuldade de acesso à justiça, além de preconceitos de gênero que geram interferência 

na fundamentação das sentenças. 

  

  

  

Aspectos positivos e negativos do PREFEM[14] 

  

  

Quando perguntadas sobre os aspectos positivos, das apenadas que responderam os questionários, 

21% deixaram essa questão em branco. Entre as que responderam houve uma grande diversidade de 

opiniões: entre os aspectos mais recorrentes estiveram direção, a escola, as agentes e as atividades religiosas. 

Em relação aos aspectos negativos destacaram-se a qualidade da comida, algumas detentas 

apontaram o fato de que não é raro os alimentos virem com insetos dentro. Outros destaques foram a questão 

da superlotação, o curto horário de visita, as condições de higiene e o tratamento dispensado a elas pela 

direção e pelas agentes. 

Pode-se perceber uma contradição presente nas respostas sobre os dois aspectos: ao mesmo tempo 

em que as agentes e os profissionais da diretoria são elogiados (por motivos diversos que vão do real apreço 

ao medo de punições) e apontados como aspectos positivos do presídio, são também apontadas como 

aspectos negativos. 

  

  

  

CONCLUSÃO 

  

Diante dos dados apresentados pode-se notar que os direitos aos quais as presas deveriam ter acesso 

são rotineiramente desrespeitados, sendo mais um exemplo de como o sistema penitenciário mais contribui 

para uma criminalização que para uma reintegração na sociedade. 

Em relação às mulheres acrescenta-se o fato do reforço às questões de gênero, como a 

estereotipização do feminino, a dupla discriminação: a de indivíduo criminoso e de mulher envolvida em 

atividades ilícitas e reafirmação do pressuposto machista de submissão feminina. 

Em relação às políticas públicas na área penal, pode-se perceber uma ênfase maior no 

disciplinamento que na recuperação do infrator em si, mesmo a legislação que busca garantir o mínimo de 

dignidade humana às encarceradas não é cumprida efetivamente, funciona apenas como texto, mas não no 

cotidiano prático. 
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É preciso porém, levar em consideração todos os aspectos das questões colocadas, de modo a não 

generalizar as apenadas do Presídio Feminino: nem todas elas são delinquentes – no sentido de serem 

constantes infratoras, pelo contrário, a maioria apresenta um baixo grau de reincidência - assim como nem 

todas elas são completamente inocentes. Mas, em ambos os casos, é preciso lembrar que são elas seres 

humanos e como tais, sujeitos de direito. 
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[1] Os dados sobre o PREFEM foram extraídos do site do Sistema de Administração Penitenciária - HTTP://www.sap.se.gov.br – 

este órgão é vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. 

[2] Amy Adelina Alves é organizadora do livro “ De gente a gente só tem o nome: A mulher no sistema penitenciário em 

Sergipe”.. 

[3] Notícia disponível no site do jornal 

CINFORM:http://www.cinform.com.br/noticias/194201019353717712/PRESA+PROFESSORA+QUE+TENTOU+MATAR+AD

OLESCENTE+E+ENVENENOU+CRIANCA.html 

[4] Entre as demais etnias foram encontradas as seguintes porcentagens: 23% afirmaram ser brancas, seguidas de 15% que 

declararam-se negras e as 3% restantes reconheceram-se como de etnia indígena. 

[5] O IBGE apresenta dados que mostram que 17,5% das famílias com rendimento mensal de ½ salário 

mínimo possuem analfabetos, já entre as famílias que possuem esse percentual em 2%, a renda familiar é de 

mais de dois salários mínimos. Estes dados comprovam que à medida que o nível de escolaridade aumenta, 

há uma melhoria na situação econômica. Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios, 2008 - IBGE.  

[6] Alagoas e Bahia. 

[7] Pernambuco e Paraíba, representam 3% cada estado. 

[8] 1% é natural do estado do Rio de Janeiro, 3% do Paraná e 4% de São Paulo. 

[9] Os demais crimes cometidos de acordo com as próprias entrevistadas estavam relacionados a roubo (10%), porte de arma 

(1%), receptação (1%), formação de quadrilha (1%), latrocínio (1%) aliciamento de menor (1%),homicídio (5%), furto (10%) e 

estelionato (2%). Salientamos ainda que, houve uma porcentagem mínima que não respondeu a essa pergunta (1%). 

[10] Fonte: Dados Consolidados 2008, fornecidos pelo Departamento Penitenciário. 

[11] 36% foram atendidas por médicos, 19% por dentistas, 2% por auxiliares de enfermagem e 28% por enfermeiros. 

[12] Isso ocorreu em 13% dos casos. 

[13] Das respostas restantes 41% consideraram satisfatório, 1% afirmou nunca ter precisado de medicamentos na prisão, 2% não 

sabem como é o acesso e 6% não responderam. 

[14] É importante indicar, que sobre os aspectos positivos ou negativos tratados no questionário, as questões eram abertas. 
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DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E O TRABALHADOR IMIGRANTE ILEGAL NO
BRASIL

HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND THE ILLEGAL IMMIGRANT WORKERS IN BRAZIL

Ana Paula Sefrin Saladini

RESUMO
Este trabalho analisou a interligação existente entre os direitos humanos, os direitos de
cidadania e a questão dos imigrantes que entram no país e ingressam no mercado de trabalho
de maneira informal, sendo submetidos a condições de trabalho irregulares. Para isso passou
primeiramente pela questão pertinente aos direitos humanos, inclusive sua evolução histórica,
abrangendo as declarações de direitos, e em seguida estabelece um conceito de direitos
humanos, com sua diferenciação em relação aos demais termos utilizados como sinônimos na
doutrina. Abordou a questão da cidadania, primeiramente delimitando um significado para o
termo, e após analisando a questão sob a perspectiva arendtiana, de cidadania como o direito a
ter direitos. Na seqüência o trabalho examinou a questão do imigrante ilegal e do trabalho, e de
como essa situação de irregularidade, em razão do não exercício dos direitos de cidadania, pela
falta do vinculo de nacionalidade ou legalidade na permanência, acaba por privá-los de direitos
fundamentais sociais relacionados ao exercício do trabalho. Concluiu que a garantia
constitucional estendida a estrangeiros residentes no país deve ser analisada sob a perspectiva
dos direitos humanos, entendendo como estrangeiros residentes, para fins de incidência dos
direitos fundamentais devidos a todo trabalhador, aqueles que aqui permanecem com ânimo
definitivo, inclusive os estrangeiros que estão à margem da regularidade formal.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Cidadania; Estrangeiro; Imigrante Ilegal; Trabalho

ABSTRACT
The present work made an analyses in the bound that exists between the human rights, the
citizenship rights and the immigration issue, that come into the country and enter the work
market informally, being submitted to irregular work conditions. For that, it passed at first thru
the pertinent human rights question, including it's historic evolution, and including also the
declaration of the rights, and then establishing a concept of the human rights, with it's
differentiation in relation to the other terms used as a synonymy at the doctrine. It approached
the citizenship matter, primarily delimiting a meaning to the term, and than analyzing the
question under an arendtian perspective, of citizenship as a right to have rights. In sequence,
the work examined the matter of the illegal immigrant and the work, and that how this
irregularity situation, given reason of the non-exercise of the citizenship rights, by the lack of link
of nationality or legality in the staying, end up depriving them from their fundamental social
rights related to the exercise of work. It concludes that the extended constitutional guarantee to
foreign residents in the country must be analyzed under the human rights perspective,
understanding how foreign residents in the country, for means of incidence of the fundamental
rights due to every workman, those who stay as definitive intention, including the foreign that
are at the border of normal regularity.
KEYWORDS: Human Rights; Citizenship; Foreign; Illegal Immigrant; Work

1 Introdução

         Apesar da grande quantidade de direitos formais reconhecidos pelos diversos
ordenamentos jurídicos, ainda encontramos grupos sociais que acabam se vendo privados do
direito de cidadania, inerente à condição humana, quando consideramos que o homem é um ser
de caráter social e gregário.

         No presente artigo se fará uma análise da interligação existente entre os direitos
humanos, os direitos de cidadania e a questão dos imigrantes ilegais que entram no país e
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ingressam no mercado de trabalho de maneira informal, sendo submetidos a condições de
trabalho irregulares. Perseguindo esse objetivo, primeiro será feita uma análise da questão
pertinente aos direitos humanos, passando por sua evolução histórica, abrangendo as
declarações de direitos, e em seguida estabelecendo um conceito de direitos humanos, com sua
diferenciação em relação aos demais termos utilizados como sinônimos na doutrina. Em seguida
será abordada a questão da cidadania, primeiramente com a delimitação de um significado para
o termo, e após analisando a questão sob a perspectiva arendtiana, de cidadania como o direito
a ter direitos.

         Por fim, será analisada a questão do imigrante ilegal e do seu exercício do trabalho,
constatando como sua situação de permanência irregular no país impede o exercício mínimo dos
direitos de cidadania, pela falta do vinculo de nacionalidade ou legalidade na permanência no
território nacional. Essa permanência à margem da regularidade, como se verá, acaba por privar
o estrangeiro do acesso aos direitos fundamentais sociais relacionados ao regular exercício do
trabalho, tais como proteção à sua segurança e saúde, salário mínimo e jornada delimitada.
Como ilustração se analisará caso concreto de imigrante ilegal explorado, conforme denunciado
pela imprensa, buscando com isso uma reflexão a respeito do problema.

 

2 Direitos humanos

2.1 A evolução histórica das declarações de direitos

         A conquista e o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem vêm de um passado
recente, gradativo e ainda não encerrado, na medida em que, com a evolução da civilização,
novos direitos vão se somando àqueles já reconhecidos/declarados.

         Conforme ressalta Bobbio, tradicionalmente os instrumentos legislativos que consolidavam
o direito não estabeleciam prerrogativas para os indivíduos, mas sim criavam obrigações. Essa
relação tradicional entre direitos dos governantes e obrigações dos súditos é invertida com o que
ele chama de era das declarações de direitos. Para ele, pouco a pouco as declarações de direito
conseguiram inverter essa imagem, sendo que, por consequência, hoje o próprio conceito de
democracia é inseparável do conceito de direitos do homem (1992, p. 101).

         O constitucionalista José Afonso da Silva esclarece que no bojo da Idade Média surgiram
os antecedentes mais diretos das declarações de direitos. Para isso houve contribuição da teoria
do direito natural, que condicionou o aparecimento dos princípios das leis fundamentais do
Reino, limitadoras do poder do monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou
humanismo. Nesse meio floresceram os pactos, os forais e as cartas de franquias, outorgantes
de proteção de direitos reflexamente individuais, embora diretamente grupais (2008, p. 151).

         O documento jurídico apontado como o mais importante da Idade Média é a Magna Carta,
do rei João Sem Terra, datada de 1215, na Inglaterra, e que reconheceu direitos do homem
contra o Estado (BREGA FILHO, 2002, p. 6). Esse documento reconheceu direitos formais
básicos do homem, e, com uma fissura no poder ilimitado do monarca, acabou servindo como
porta de abertura às futuras declarações de direitos. As declarações teriam como marco histórico
fundamental a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, datada de 12.1.1776,
considerada a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno. Na seqüência,
em 27.8.1789, veio a lume a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na esteira da
Revolução Francesa (SILVA, 2008, p. 153, 157; BREGA FILHO, 2002, p. 10/11).

         Adverte Ferreira Filho, a respeito da importância documental das declarações de direitos,
que (2009, p. 5):

O pacto social prescinde de um documento escrito. Entretanto, nada proíbe que seja reduzido a termo, em texto solene. Isto,
inclusive, tem a vantagem da clareza e da precisão, bem como um caráter educativo. Tal documento o século XVIII cuidou de
formalizar. Não é ele a Constituição que já o presume existente. É a declaração de direitos.
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         De acordo com Celso Lafer, a posterior positivação das declarações nas constituições
(como aconteceu com a Declaração Francesa, que foi convertida em introdução da Constituição
daquele país) tinha como objetivo conferir aos direitos ali contemplados uma dimensão
permanente e segura (1999, p. 123). Isso porque as declarações eram espécies de carta de
intenção, mas careciam de qualquer caráter jurídico vinculante ou obrigatório.

         Embora previstos nesses instrumentos importantes direitos fundamentais, ressalta a
doutrina que a maioria do povo não dispunha ainda de condições materiais para exercê-los. O
inconformismo acabou por gerar a Declaração do Povo Trabalhador e Explorado, aprovada em
janeiro de 1918 no Terceiro Congresso Panrusso dos Sovietes, e que também merece registro
nesse texto, na medida em que objetiva falar justamente da situação de trabalhadores
explorados. A respeito, leciona José Afonso da Silva (2008, p. 160):

(...) Essas concepções abstratas da liberdade, da igualdade e, enfim, do homem,
(...) apesar de retoricamente afirmadas e reconhecidas, permitiam medrassem a
injustiça e a iniqüidade na repartição da riqueza, e prosperasse a miséria das
massas proletárias, enquanto o processo acumulativo favorecia, de um lado, o
enriquecimento de poucos e, de outro, as crises econômicas ainda mais
empobrecedoras e geradoras de desemprego.

 

         Ao fim da Segunda Guerra Mundial, diante do panorama de desolação física e moral em
que se via reduzida a humanidade, a Declaração dos Direitos do Homem reconheceria, em 17
artigos, direitos fundamentais, inclusive os da igualdade, liberdade, propriedade, segurança,
resistência à opressão, associação política, princípio da legalidade, princípio da reserva legal e
anterioridade da lei penal, princípio da presunção de inocência, liberdade religiosa e a livre
manifestação de pensamento.

         Relata Flávia Piovesan que o movimento de internacionalização dos direitos humanos é
um movimento extremamente recente na história, surgindo a partir do pós-guerra, como
resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo, marcado pela lógica da
destruição e descartabilidade da pessoa humana, que resultou no extermínio de onze milhões de
pessoas. Tudo isso tornou necessário a reconstrução dos direitos humanos, como referencial e
paradigma ético que aproxime o direito da moral. Disso nasce ainda a certeza que a proteção
dos direitos humanos não pode ficar restrita ao âmbito reservado de um Estado, porque revela
tema de legítimo interesse internacional. Sob esse prisma, afirma, a violação dos direitos
humanos não pode ser concebida como uma questão doméstica de um Estado, porque revela
tema de legítimo interesse internacional (2004, p. 131/132). Nesse contexto de pós-guerra e sob
essa perspectiva é que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelas
Nações Unidas, em 10 de outubro de 1948.

         Norberto Bobbio assim ressalta a importância histórica da Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1992, p. 28):

Não sei se se tem consciência de até que ponto a Declaração Universal representa
um fato novo na história, na medida em que, pela primeira vez, um sistema de
princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito,
através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens que vivem na terra.
Com essa declaração, um sistema de valores é - pela primeira vez na história -
universal, não em princípio, mas de fato, na medida em que o consenso sobre sua
validade e sua capacidade para reger os destinos da comunidade futura de todos os
homens foi explicitamente declarado.
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         Nessa perspectiva histórica, dentre os documentos internacionais mais recentes é preciso
ressaltar a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), de
grande relevância para o direito brasileiro, que foi firmada em 22.11.69 e ratificada pelo Brasil
apenas em 1992, demora justificada pelos entraves criados no período da ditadura militar.

 

2.2 O que são direitos humanos

         Existe uma imprecisão terminológica na delimitação do que são direitos humanos, vez que
a doutrina utiliza uma série de expressões para a eles se referir. Fala-se em direitos humanos,
direitos do homem, liberdades públicas, direitos fundamentais, direitos fundamentais do homem,
direitos da pessoa humana, direitos individuais, direitos naturais, direitos públicos subjetivos,
liberdades fundamentais, além de outras variações destas expressões, todas elas utilizadas,
muitas vezes, como se fossem expressões sinônimas (BREGA FILHO, 2002, p. 1; SILVA, 2008, p.
175).

         Conforme Bobbio a expressão 'direitos do homem' é uma expressão muito vaga e de difícil
definição, sendo que na maior parte das vezes as definições são tautológicas - direitos do
homem são os que cabem ao homem enquanto homem, direitos do homem são aqueles que
pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser
despojado, e assim sucessivamente (1992, p. 17).

         Pérez Luño define a expressão derechos humanos do seguinte modo (apud SILVA, 2008,
p. 178).

(...) conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico,
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional y internacional.

 

         Ingo Sarlet, por sua vez, separa o significado das expressões "direitos fundamentais" e
"direitos humanos" do seguinte modo (2001, p. 33):

Em que pese sejam ambos os termos ("direitos humanos" e "direitos fundamentais")
comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de
passagem, procedente para a distinção é a de que o termo 'direitos fundamentais'
se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera
do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão
'direitos humanos' guardaria relação com os documentos de direito internacional,
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como
tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e
que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).

 

         Para José Afonso da Silva direitos fundamentais do homem são situações jurídicas,
objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade
da pessoa humana, e que no plano interno assumiram o caráter concreto de normas positivas
constitucionais. Em razão disso, e tendo em vista que sua obra faz uma análise do direito
constitucional, escolhe utilizar a expressão direitos fundamentais do homem, e assim justifica a
escolha da terminologia (2008, p. 178):

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este
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estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada
para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que
ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as
pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de
situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos,
por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e
materialmente efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas no sentido
de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais
da pessoa humana ou direitos fundamentais.

 

         Luiz Fernando Coelho é mais um autor que busca diferenciar os conceitos de direitos
humanos e direitos fundamentais, e para isso tece as seguintes considerações, que abrangem,
inclusive, fundamentos históricos (2008, p. 40):

A discrepância terminológica se verifica na própria legislação, pois constituições há
que falam em direitos humanos e os articulam com os fundamentais, ao mesmo
tempo em que se referem a direitos individuais. Na França, o apego ao termo droits
de l'homme conota o intuito de lembrar o pioneirismo da Declaração de Direitos de
1789, o que levou à prevalência da denominação direitos humanos no direito
internacional, objeto, aliás, de nova disciplina dotada de relativa autonomia: Direito
Internacional dos Direitos Humanos, enquanto que as constituições preferem aludir
a direitos fundamentais (...). O que ocorre nessa confusão terminológica é que o
conceito de direitos fundamentais tende a ser absorvido pelo de direitos humanos.
Isso como reação natural das nações que se consideram civilizadas em face dos
despotismos e, principalmente, da tragédia vivenciada pela humanidade durante a
primeira metade do século XX com a experiência do nazismo, fascismo,
integralismo, de diversos nacionalismos e outras ideologias racionais que devotavam
total desprezo pela dignidade humana. A cavaleiro dessa reação desenvolveu-se a
noção de direitos humanos, como aqueles cuja violação afeta toda a humanidade,
configurando crimes contra a humanidade.

 

         José Gomes Canotilho diferencia direitos do homem de direitos fundamentais: para ele,
direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão
jusnaturalista-universalista), enquanto direitos fundamentais seriam os direitos do homem
jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente; logo, os direitos do
homem seriam derivados da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e
universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem
jurídica concreta (2002, p. 391).

         O que se percebe, portanto, é que o termo direitos humanos é utilizado para os direitos
fundamentais do homem considerados de forma genérica, de maneira ampla e imprecisa,
enquanto a terminologia direitos fundamentais acaba sendo reservada de forma mais específica
para aqueles direitos humanos que se encontram devidamente positivados em ordenamentos
internos, e por isso contam com uma maior precisão. Isso, entretanto, não retira a natureza de
humanos dos direitos fundamentais, e nem a fundamentalidade dos direitos humanos previstos
nas declarações internacionais.

 

3 A questão da cidadania
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3.1 Delimitando o significado de cidadania

         Cidadania é o atributo do cidadão, sendo cidadão aquele que está no gozo dos direitos
civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com ele. Logo, a
cidadania pressupõe uma relação recíproca de direitos e obrigações entre um indivíduo e o
Estado do qual possui a nacionalidade.

         Ser cidadão significa ter direitos e deveres, em igualdade de condições com os outros
homens de os adquirir, com o que se faz a junção da questão das declarações de direitos com a
questão do direito à cidadania. Assim, no contexto da polis grega apenas o homem livre era
cidadão, excluídos do conceito de cidadania as mulheres e os escravos; e no período medieval
havia a ascendência social daqueles que nasciam no seio das famílias nobres ou pertenciam ao
clero, e que eram diferenciados em direitos em relação aos demais integrantes da sociedade.
Entretanto, a era das declarações de direitos se inicia com o princípio básico de que todos são
iguais perante a lei - todos: homens e mulheres; proprietários e não proprietários; ricos e
pobres; nobres e plebeus. A partir de então se pode falar na extensão dos direitos de cidadania
(ao menos em tese) para todos os integrantes do corpo social.

         A cientista social Maria de Lourdes Manzini Covre explica que essa ampliação do conceito
de cidadania está, de certa forma, ligada à valorização do valor trabalho no contexto do
despontar do poder burguês que viria a culminar com a Revolução Francesa e a Declaração de
Direitos dela conseqüente. Conforme esclarece essa autora (1999, p. 21/22):

Assim, creio que uma forma de compreender a cidadania é ver como ela se
desenvolve juntamente com o capitalismo, pois estará também vinculada à visão da
classe que o instaurou: a burguesia. Toda essa revolução começou, de certa forma,
com a valorização do trabalho. Na Idade Média, o trabalho era desprestigiado,
indigno mesmo de um cavalheiro, de um nobre. Com a ascensão da burguesia, o
surgimento das cidades e da vida urbana, despontam os cidadãos que trabalham,
fazem comércio, desenvolvem o sistema fabril e administram a coisa pública em
termos de direitos e deveres - resultado de um longo processo de oposição ao
imobilismo e dogmatismo da Igreja e nobreza da sociedade feudal. (...) A
concepção de que todos os homens podem ser iguais pelo trabalho e pela
capacidade que têm - eis aí a visão de mundo burguesa, que preza o individualismo
e um tipo de cidadania.

 

         O sociólogo inglês T. H. Marshall divide o conceito de cidadania em três partes ou
elementos: civil, política e social (1967, p. 64):

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual -
liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere
dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de
igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos mostra
que as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os
tribunais de justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar
no exercício do poder político, como membro de um organismo investido da
autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As
instituições correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo local. O
elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem
estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo, da herança
social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem
na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema
educacional e os serviços sociais.
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         No campo jurídico, Canotilho faz a distinção entre direitos do homem e direitos do
cidadão: os direitos do homem pertencem ao homem enquanto tal; os direitos do cidadão
pertencem ao homem enquanto ser social, isto é, como indivíduo vivendo em sociedade.
Conforme o jurista português (2002, p. 391/392):

Esta classificação pressupõe uma separação talhante entre status negativus e status
activus (na terminologia de G. Jellinek), entre direito individual e direito político.
Vendo bem as coisas, a distinção em referência é uma seqüela da teoria da
separação entre sociedade e Estado, pois o binómio homem-cidadão assenta no
pressuposto de que a sociedade civil, separada da sociedade política e hostil a
qualquer intervenção estadual, é, por essência, apolítica.

 

         Diante da aparente vinculação que existe entre pertencer a uma nacionalidade e poder
exercer os direitos de cidadão naquela comunidade, é comum usar-se o termo cidadania como
sinônimo de nacionalidade. Entretanto, e embora a cidadania pressuponha a nacionalidade, o
nacional pode estar legalmente incapacitado para exercer a cidadania, como no caso do incapaz
em sentido amplo. Não obstante, conforme Celso Lafer, os textos de direito internacional público
contemporâneo, em matéria de direitos humanos, valem-se do termo cidadania para caracterizar
quem é membro do Estado e a ele deve lealdade em virtude de sua nacionalidade (1999, p.
135).

         Tão importante é a situação jurídica de cidadania, ligada intrinsecamente à questão da
nacionalidade, no contexto do direito, que existem restrições, nos estatutos e declarações de
direitos humanos, à perda da nacionalidade, principalmente quando isso acarreta a redução da
pessoa humana à condição de apátrida. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê, em
seu artigo 15, que o direito a uma nacionalidade é um direito humano, vedando a privação
arbitrária de nacionalidade[1]. Em razão da restrição do exercício de direitos que a ausência de
nacionalidade provoca, em 1961 foi promulgada pela ONU a Convenção para redução de
Apátridas, e que se encontra em vigor desde 1975. O artigo 20 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), por sua vez, vaticina que toda pessoa tem
direito a uma nacionalidade, e não pode ser privada arbitrariamente desse direito[2].

         Em razão da importância da nacionalidade a Suprema Corte Americana declarou
inconstitucional norma (Expatriation Act, de 1954) que previa a desnacionalização do indivíduo
americano como pena para a subversão, enquanto no contexto da guerra anticomunista, com os
seguintes fundamentos (LAFER, 1999, p. 161/163):

A cidadania não é uma licença que expira com a má conduta. (...) A cidadania não
se perde a cada vez que um dever de cidadania é esquivado. E a perda da
cidadania não é uma arma que o governo pode usar para expressar seu
descontentamento com a conduta do cidadão, por mais repreensível que essa
conduta possa ser. (...) É uma forma de pena mais grave que a tortura, pois destrói
para o indivíduo a existência política que demorou séculos para ser desenvolvida.
(...) Ela subordina o indivíduo a um destino de sempre crescente medo e angústia.

 

         Essa decisão reforça de maneira consistente a importância da nacionalidade para
reconhecimento da cidadania e dos direitos que lhe são inerentes.

 

3.2 A cidadania na visão de Hanna Arendt: o direito a ter direitos
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         A pensadora Hanna Arendt foi contemporânea dos horrores da II Guerra Mundial e viveu a
realidade imposta pelo sistema nazista ao povo judeu, relativamente à desnacionalização em
massa promovida pelo Estado alemão. Ela descreve de forma minuciosa o problema dos seres
humanos que foram desnacionalizados e que, portanto, perderam acesso aos direitos de
cidadania, aos quais ela chama de displaced persons e de refugo da terra. Conforme relata Celso
Lafer, estudioso da obra de Arendt, referindo-se às massas de cidadãos nessas condições (1999,
p. 139):

O término da I Guerra Mundial, no entanto, modificou radicalmente este padrão
com o aparecimento, em escala numericamente inédita, de pessoas que não eram
bem-vindas a lugar algum e que não podiam ser assimiladas em parte alguma.
Estas displaced persons, observa Hanna Arendt, converteram-se no refugo da terra,
pois ao perderam os seus lares, a sua cidadania e os seus direitos viram-se
expulsos da trindade Estado-Povo-Território. Por isso passaram a ser gente
deslocada no âmbito de um sistema interestatal, baseado no princípio das
nacionalidades[3].

 

         Conforme Lafer, ninguém queria essas pessoas, porque não pertenciam a lugar algum:
nem o país de origem nem qualquer outro os aceitavam. A partir desse ponto passaram a dever
suas vidas não mais ao direito, que não as integrava a nenhuma ordem social, mas apenas à
caridade, dependentes da boa vontade das pessoas. Assim, não podiam recorrer aos direitos
humanos, porque não podia recorrer ao direito. Estavam destituídas do princípio da legalidade,
viviam à margem da lei, e o único regime legal a que conseguiam acesso era o regime penal,
quando praticavam algum crime. Por isso, na reflexão arendtiana, quem perde o status civitatis
tem como significado prático ser expulso da humanidade, porque perante a lei essas pessoas
não existem. Conclui Lafer, a esse respeito (1999, p. 153/154):

É justamente para garantir que o dado da existência seja reconhecido e não resulte
apenas do imponderável da amizade, da simpatia ou do amor no estado de
natureza, que os direitos são necessários. É por essa razão que Hanna Arendt
realça, a partir dos problemas jurídicos suscitados pelo totalitarismo, que o primeiro
direito humano é o direito a ter direitos. Isso significa pertencer, pelo vínculo da
cidadania, a algum tipo de comunidade juridicamente organizada e viver numa
estrutura onde se é julgado por ações e opiniões, por obra do princípio da
legalidade.

 

         Com base na situação dos apátridas, que não tinham acesso a um sistema legal, porque
estavam destituídas de nacionalidade, é que Arendt cunhou seu conceito de cidadania como o
direito a ter direitos.

 

4. O imigrante ilegal e a privação da cidadania

4.1 Imigrantes ilegais e o trabalho

         Uma das prerrogativas do cidadão é poder circular livremente dentro do território de sua
nação, bem como de exercer qualquer trabalho para o qual esteja habilitado, respeitada a
legislação nacional. O direito de circulação entre os países, entretanto, demanda autorização de
entrada e permanência do país que recebe o visitante ou imigrante, conforme normas
estabelecidas pelo direito internacional público, quando não dispensado por tratados bilaterais ou
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pelo exercício da reciprocidade. Normalmente os estrangeiros podem ingressar no país mediante
a obtenção de visto, ou em decorrência de tratados de livre circulação entre os países. No que
se refere ao exercício de trabalho remunerado, o estrangeiro só pode trabalhar no país que o
recebe se estiver legalmente autorizado a isso.

         Celso Lafer esclarece que até a I Guerra Mundial não existiam tantas restrições à livre
circulação de pessoas. No pós-guerra, entretanto, principalmente em razão de fatores
econômicos como a inflação e o desemprego, que alcançou proporções fabulosas ao vitimar
classes e nações, os Estados reagiram com políticas nacionalistas que dificultaram sobremaneira
a livre circulação de pessoas, tolhendo-as na liberdade de movimento. Comenta o autor (1999,
p. 140):        

Um fato esclarecedor dessa afirmação é a disseminação de passaportes e dos
vistos, que antes da I Guerra Mundial não eram usuais, pois as pessoas cruzavam
as fronteiras e permaneciam em países de que não eram nacionais sem maiores
problemas de documentação.

 

         Pela doutrina do direito internacional público nenhum Estado soberano é obrigado a
admitir estrangeiros em seu território, a título definitivo ou temporário. Para ingresso de
estrangeiro no Brasil existe uma variedade de vistos que podem ser obtidos pelos estrangeiros
que aqui desejem entrar (REZEK, 1998, p. 193/194):

No Brasil, como nos demais países, são diversos os títulos sob os quais pode ser o
estrangeiro admitido. A distinção fundamental é a que deve fazer-se entre o
chamado imigrante - aquele que se instala no país com ânimo de permanência
definitiva - e o forasteiro temporário: tal o gênero em que se inscrevem turistas,
estudantes, missionários, homens de negócio, desportistas e outros mais. Distingue-
se ainda o visto permanente, que se lança no passaporte dos imigrantes, o visto
diplomático, concedido a representantes de soberanias estrangeiras, cuja presença
no território é também temporária - embora não tão efêmera quanto a daquelas
outras classes.

 

         O mesmo autor ressalva que o Brasil não requer visto de entrada para os nacionais da
maioria dos países da América latina, bastando a apresentação do passaporte não visado. Isso
não significa, entretanto, que se possa interpretar essa dispensa de visto como uma abertura
generalizada à imigração (permanência com ânimo definitivo), presumindo-se, sempre, a
entrada desses estrangeiros como temporária.

         O ingresso no território nacional pressupõe a garantia de certos direitos fundamentais pelo
Estado receptor, mas existem limitações ao exercício de alguns direitos que são reservados aos
cidadãos nacionais ou àqueles que têm permanência legal no país. Uma das exceções, e que é
objeto do presente trabalho, é o direito ao exercício de trabalho remunerado.

         Conforme leciona Thelma Cavarzere existe uma estreita ligação entre o direito de entrar
em um país, ali permanecer e exercer atividade remunerada, constituindo essa relação uma
condição preliminar para o igual tratamento dos nacionais e estrangeiros no local de trabalho.
Essa autora define migração para o trabalho como caracterizada pela saída de pessoa do país do
qual é nacional para um país estrangeiro, com vistas a ali se estabelecer e exercer atividade
remunerada, ao invés de manter-se por conta própria, ressaltando que os trabalhadores
migrantes são predominantemente originários de países menos desenvolvidos e das áreas rurais
menos industrializadas dos estados exportadores de mão-de-obra (2001, p. 155/157).

         No plano internacional, a proteção do trabalhador migrante tem sido objeto de ampla
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discussão, mormente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com especial preocupação e
contribuição da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em sua função de elaborar
modelos a serem seguidos na elaboração da legislação interna dos Estados, e dos procedimentos
administrativos e judiciais referentes aos trabalhadores migrantes, bem como através de
projetos de cooperação técnica. Um dos mais importantes documentos, nesse aspecto, é a
Convenção Sobre Migração para o Trabalho de Genebra, datada de 1º de julho de 1949, que foi
ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto 58.819, de 14 de julho de 1966 (CAVARZERE,
2001, p. 160/162).

         O Brasil, embora classificado como país de modernidade tardia, encontra-se em condição
econômica preponderante em relação a seus vizinhos, mormente países de economia menos
desenvolvida como Paraguai e Bolívia. A situação econômica periclitante em tais países e a
facilidade de acesso ao território brasileiro são elementos que acabam por fomentar a imigração
ilegal de trabalhadores, que adentram no país sem necessidade de visto, mas aqui permanecem
após o período legal autorizado a fim de manter trabalhado remunerado, atuando à margem da
lei.

         De acordo com Cavarzere, a situação jurídica do trabalhador estrangeiro no Brasil é posta
da seguinte maneira (2001, p. 171/172):

O exercício da atividade remunerada é vedada ao estrangeiro que se encontra no
Brasil ao amparo do visto de trânsito (concedido ao estrangeiro que, para atingir o
país de destino, tenha de entrar em território nacional), de turista ou de temporário.
Já o estrangeiro residente no Brasil, portador de visto permanente, goza de todos
os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.
Poderá exercer atividade remunerada, respeitadas as restrições constitucionais e as
estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro e seu Regulamento. O Brasil ainda permite
ao fronteiriço o exercício de atividade remunerada, independentemente de prévio
registro no Ministério da Justiça concedendo-lhe, inclusive, documento especial que
o identifica e caracteriza sua condição.

 

         A regra da igualdade estabelecida na Constituição, em seu artigo 5º, equipara brasileiros e
estrangeiros residentes no País. O direito ao trabalho é reconhecido pelo ordenamento
constitucional brasileiro como um direito fundamental social (art. 6º), e o acesso a condições de
trabalho básicas, como segurança, remuneração justa, jornada condigna, são direitos sociais
constitucionais dos trabalhadores (art. 7º).

         A leitura teórica que se faz da equiparação constitucional entre brasileiros e estrangeiros
residentes no país não pode ser reducionista, limitada aos estrangeiros que aqui ingressam e
permanecem com ânimo definitivo, o que, de plano, excluiria da proteção, por exemplo, os
turistas, o que não pode ser o objetivo constitucional. Assim, Celso Ribeiro Bastos diz que (2001,
p. 4/5)

...o verdadeiro sentido da expressão "brasileiros e estrangeiros residentes no país" é
deixar certo que esta proteção dada aos direitos individuais é inerente à ordem
jurídica brasileira. Em outras palavras, é um rol de direitos que consagra a limitação
da atuação estatal em face de todos aqueles que entrem em contato com esta
mesma ordem jurídica. Já se foi o tempo em que o direito para os nacionais era um
e para os estrangeiros outro, mesmo em matéria civil. Portanto, a proteção que é
dada à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade é extensiva a todos aqueles
que estejam sujeitos à ordem jurídica brasileira. É impensável que uma pessoa
qualquer possa ser ferida em um desses bens jurídicos tutelados sem que as leis
brasileiras lhe dêem a devida proteção. Aliás, curiosamente, a cláusula em comento
vem embutida no próprio artigo que assegura a igualdade de todos perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza.
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         A questão constitucional, analisada sob a perspectiva dos direitos humanos, tampouco
pode ser limitada àqueles estrangeiros que observam as regras da legalidade de ingresso,
porque isso importaria em excluir uma grande quantidade de trabalhadores explorados. Essa
interpretação para fins de exclusão, e não de inclusão (LOPES, 2009, p. 183/184),

É o que ocorre com estrangeiros que, apesar de residentes em um determinado
país de acolhida, são alijados dos direitos políticos e de parte dos direitos civis, sob
fundamento de sua não-cidadania (ou condição de estrangeiro, que, para esse
efeito, são sinônimos). Em razão da arbitrariedade de alguns sistemas jurídicos no
que diz respeito à legislação aplicável a estrangeiros, a cidadania converte-se num
autêntico privilégio, somente acessível a algumas pessoas em razão do local e
condições de nascimento ou mediante a satisfação de requisitos por vezes pouco
racionais e muito desproporcionais. Por isso De Lucas afirma que é necessário
"hacer radicar la condición de ciudadano en la de residente, en lugar de la de
nacional [...] pero hay que comenzar por hacer asequible esa condición". [...] A
concepção jurídica de cidadania não deve ignorar os aspectos de 1. reivindicação de
acesso aos direitos e 2. medida de efetividade de direitos que conferem dignidade
ao ser humano. Deve-se visibilizar a vinculação da cidadania com a democracia
(fundada na soberania popular).

 

         No campo fático, e não obstante as garantias constitucionais, parte da massa de
trabalhadores estrangeiros que ingressa no Brasil o faz de maneira irregular, sem submeter-se
aos trâmites legais de imigração, o que impede que obtenham autorização legal para exercer
trabalho remunerado no país. Em consequência, tais pessoas iniciam seu trabalho na condição
de ilegais, e muitas vezes permanecem trabalhando sem observância das condições mínimas de
segurança, higiene e remuneração condigna, sendo freqüentes os casos em que são submetidos
a condições análogas às de trabalhador escravo, o que não se restringe às regiões inóspitas ou
às fronteiras, mas atinge também os grandes centros. Instala-se um círculo vicioso: o
trabalhador se deixa explorar porque tem consciência que está em situação irregular, e, se
procura a proteção do sistema legal, pode ser expulso do país; e o empregador (que muitas
vezes também é estrangeiro, mas com permanência regular no país) promove a exploração
porque se sente resguardado da denúncia em razão do medo de expulsão do trabalhador
explorado.

         Esses trabalhadores não têm acesso a seus direitos sociais fundamentais, e, no mais das
vezes, sequer têm conhecimento que a legislação nacional assegura parcelas como salário
mínimo, jornada de oito horas diárias, férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário.
Embora o direito das gentes lhes reconheça direitos básicos, como o de peticionar em juízo, é
certo que o exercício de trabalho em condições irregulares importa em violação dos deveres
assumidos quando do ingresso no território nacional, o que pode acarretar a deportação pela
autoridade policial, conforme Rezek (1998, p. 196):

A deportação é uma forma de exclusão, do território nacional, daquele estrangeiro
que aqui se encontre após uma entrada irregular - geralmente clandestina -, ou
cuja estada tenha se tornado irregular - quase sempre por excesso de prazo, ou por
exercício de trabalho remunerado, no caso do turista. Cuida-se de exclusão por
iniciativa das autoridades locais, sem envolvimento da cúpula do governo: no Brasil,
agentes policiais federais têm competência para promover a deportação de
estrangeiros, quando entendam que não é o caso de regularizar sua documentação.

 

         Logo, o imigrante ilegal encontra-se entre dois problemas igualmente graves: caso
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denuncie as condições de trabalho irregulares, sofre o risco, quase certo, de deportação ou
outra forma de expulsão; se não faz a denúncia, continua a trabalhar em condições
degradantes. Ainda que se lhe reconheça o direito a propor ação trabalhista, no Brasil, para
buscar receber os valores que lhe foram sonegados, teria que comparecer pessoalmente às
audiências agendadas, e sua carência econômica, somada à distância, acabam por impedir o
acesso à justiça.

         Perpetua-se, assim, o ciclo de exclusão desses trabalhadores da proteção do princípio da
legalidade, em razão de viveram à margem da cidadania, sem direito a ter direitos no país com
quem não mantêm vínculo de nacionalidade nem de permanência legal, embora sejam
economicamente dependentes do trabalho que não conseguiram obter em seu país.

 

4.2 Entre a exploração e a esperança

         Como acima enunciado, o Brasil conta com um grande número de trabalhadores na
condição de imigrantes ilegais, de diversas nacionalidades. Para ilustrar o presente estudo,
parte-se de reportagem dos jornalistas Camila Rossi e Leonardo Sakamoto, em que relatam a
triste situação de trabalhadores latino-americanos que adentraram de forma ilegal no país (2005,
p. 1):

A situação dos imigrantes ilegais latino-americanos na cidade de São Paulo é uma
realidade mais dolorosa, pois muitas vezes acabam como escravos em oficinas de
costuras na região central da capital, como Brás, Bom Retiro e Pari. Os preços
baixos de roupas em ruas como a José Paulino ou a Oriente que tanto atraem os
consumidores do varejo e do atacado muitas vezes são obtidos através da redução
dos custos no processo de produção. A maior parte dos funcionários utilizados na
confecção dessas roupas é composta por imigrantes latino-americanos em situação
ilegal no Brasil. Bolivianos, paraguaios, peruanos, chilenos compõem um verdadeiro
exército de mão-de-obra barata e abundante em São Paulo. Saem de seus países
de origem em busca de uma vida melhor em solo brasileiro, fugindo da miséria. Das
comunidades latino-americanas na capital paulista, os bolivianos destacam-se por
constituir a mais numerosa. Além disso, encontram-se nas situações mais graves de
exploração e degradação do trabalho humano.

 

         Os jornalistas divulgam números obtidos com a Pastoral do Imigrante, que em 2005
estimava em 600 a 700 mil o número de imigrantes latino-americanos só na cidade de São
Paulo, dos quais cerca de 40% em situação irregular. Como esses trabalhadores vivem à
margem da lei, é comum que trabalhem em condições que importam em violação de seus
direitos fundamentais, conforme empiricamente apurado pelos jornalistas (2005, p. 1):

As oficinas funcionam em porões ou locais escondidos, pois a maior parte delas é
ilegal, sem permissão para funcionar. E para que suspeitas não sejam levantadas
pelos vizinhos, que acabariam alertando a polícia, as máquinas funcionam em
lugares fechados, onde o ar não circula e a luz do dia não entra. Para camuflar o
barulho das máquinas, música boliviana toca o tempo todo. Os cômodos são
divididos por paredes de compensado. Essa é uma estratégia para que os
trabalhadores fiquem virados para a parede, sem condições de ver e relacionar-se
com o companheiro que trabalha ao lado - o que poderia resultar em mobilização e
reivindicação por melhores condições. Em muitos casos, o dono da firma, quando se
ausenta, tranca a porta pelo lado de fora, para que ninguém entre ou saia do
recinto. Além disso, os locais não oferecem as mínimas condições de segurança e
higiene: a fiação é exposta e traz riscos de choques e incêndios. O valor das três
refeições diárias - café da manhã, almoço e jantar, com duração de cerca de 20
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minutos cada uma - é descontado do saldo a receber, assim como água, luz e
moradia. Outro ponto que alimenta a manutenção do sistema é a coerção
psicológica a que são submetidos os bolivianos. Por estarem, a grande maioria, em
situação ilegal no país, sofrem ameaças por parte dos patrões de que, se tentarem
fugir ou reclamarem daquela situação degradante, serão denunciados à Polícia
Federal. Os patrões adotam ainda uma outra prática que contribui para manter o
trabalhador sob seu domínio. Logo no primeiro dia de trabalho, o dono da oficina
recolhe os documentos dos imigrantes e os guarda em seu poder.

 

         Dentre os imigrantes sul-americanos, boa parte provém da Bolívia, com uma corrente
migratória consolidada rumo a São Paulo, grande parte com destino à indústria de confecção de
roupas. Conforme Cristiane Lopes (2009, p. 415/416):

O trabalho nas oficinas de costura é atrativo para os bolivianos porque são
prometidos alojamento e comida grátis, além de um salário compensador. É certo
que para o "imigrante de primeira viagem" as condições de trabalho prometidas não
correspondem ao que se promete/imagina. Os alojamentos costumam estar no
mesmo local em que se trabalha, às vezes ao lado das máquinas de costura, em
ambientes sem iluminação e ventilação adequada. Os salários estimados são sempre
superiores aos salários reais e, ademais, se o trabalhador não tem dinheiro para
custear a viagem, sofre descontos a tal título de seu salário. Tudo isso na total
informalidade, para o que a situação de clandestinidade em muito contribui. [...] O
que sim é certo é que a esperança de mobilidade social se constrói mediante a
dedicação extrema ao trabalho, em prejuízo da saúde.

 

         A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - ANAMATRA denunciou a questão da
exploração dos trabalhadores bolivianos, imigrantes ilegais no Brasil, em artigo intitulado Por um
punhado de reais. Segundo a reportagem, os trabalhadores vêm em busca de empregos, diante
da má situação do mercado de trabalho boliviano, mas encontram aqui condições insalubres,
medo da lei, desinformação, coerção psicológica e até física. As condições de trabalho e de vida
descritas são aviltantes (OLIVEIRA e CERÁVOLO, 2005, p. 1):

Amontoando várias famílias em uma casa, os proprietários cobram por transporte e
moradia. Isso pode configurar um sistema de semi-escravidão, já que os
empregados ficam atados às suas dívidas com os patrões. As condições de trabalho,
tampouco, são ideais: muitas pequenas oficinas se localizam em porões sujos e sem
ventilação. Não é incomum que os trabalhadores adoeçam. Eles são coagidos a não
abandonar o trabalho, exigir seus direitos ou denunciar eventuais maus-tratos. O
medo da deportação é uma mordaça poderosa e se manifesta na ameaça de
denúncias à Polícia Federal.

 

         Em reportagem jornalística para a ABRAJI - Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo, o repórter João Batista Júnior entrevistou a imigrante ilegal boliviana Paula Muñoz,
à época (julho de 2005) com 18 anos e grávida de cinco meses. Ela contou que deixou sua
casa, sozinha, com 15 anos, rumando para o Brasil em busca de melhores condições de vida.
Após duas semanas de viagem chegou a São Paulo e foi trabalhar em uma oficina de costura no
Bom Retiro, onde permaneceu por dois anos e meio sem nada receber porque devia a
passagem, a comida e um aparelho de som. Passou fome, e trabalhava cerca de quatorze horas
por dia. Depois desse período consultou a Pastoral dos Latinos e conseguiu deixar a casa e obter
outro trabalho, onde cumpriria apenas 12 horas de jornada diária, e teria benefícios como
autorização do empregador para passear e ajuda pessoal da patroa, que a levava para o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7158



hospital utilizando seus próprios documentos (da patroa). Quando atendeu a reportagem a
jovem estava animada, porque considerava o filho como uma garantia de permanência irrestrita
no Brasil, com a legalização de sua situação. A advogada da Pastoral dos Latinos estava
negociando um acordo extrajudicial para que a imigrante recebesse o valor sonegado ao longo
dos dois anos e meio pelo antigo patrão. O acordo teria que ser extrajudicial, em razão da
burocracia, o que, em última análise, ajuda a perpetuar a exploração pelo antigo empregador,
vez que o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego não
irão tomar ciência daquela oficina irregular de trabalho, que provavelmente continuará
explorando outros trabalhadores imigrantes[4]. A trabalhadora matinha a esperança de um
futuro melhor para si, para seu filho e para o pai da criança, que havia retornado para a Bolívia
quando soube da gravidez, mas deveria voltar ao Brasil com o nascimento do filho, que serviria
de âncora para a regularização de sua permanência no Brasil.

         Embora Paula provavelmente nunca tenha ouvido menção ao nome de Hanna Arendt,
essa sua esperança de renovação depositada no nascimento do filho que está por vir encontra
fundamento na idéia da pensadora, quando analisa a ação humana (2007, p. 16/17):

As três atividades [labor, trabalho, ação] e suas respectivas condições têm íntima
relação com as condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a
morte, a natalidade e a mortalidade. (...) O labor e o trabalho, bem como a ação,
têm também raízes na natalidade, na medida em que sua tarefa é produzir e
preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados que vêm a este
mundo na qualidade de estranhos, além de prevê-los e levá-los em conta. Não
obstante, das três atividades a ação é a mais relacionada com a condição humana
da natalidade; o novo começo inerente a cada nascimento pode fazer-se sentir no
mundo somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo,
isto é, de agir.

 

         Ultrapassando o emaranhado burocrático que permita sua legalização como residente
estrangeira, a trabalhadora, enfim, poderá vislumbrar verdadeira possibilidade de ter respeitados
os direitos sociais mínimos buscados pelos cidadãos que fizeram construir, ao longo dos séculos,
uma teoria de direitos humanos como aqueles essenciais à vida digna de qualquer pessoa.

         A promulgação da Lei 11.961, de 02 de julho de 2009, deu um novo alento a
trabalhadores nessas condições, visto que deu prazo para a regularização de imigrantes que
ingressaram de forma irregular no país até 01 de fevereiro de 2009. Foram assim considerados
os que ingressaram clandestinamente no território nacional, os que foram admitidos
regularmente, mas que estavam com a estada vencida, e os que foram beneficiados por lei
anterior que ampliava o prazo para requerer registro provisório (Lei 9.675/98), mas não
completaram os trâmites necessários à obtenção de condição de residente permanente. O prazo,
de 180 dias a contar da publicação da lei, venceu em início do corrente ano (2010).

         Um óbice que se opõe ao direito dos trabalhadores irregulares, entretanto, para fins de
conseguir a residência permanente, é justamente a necessidade de comprovar o exercício de
profissão ou emprego lícito ou a propriedade de bens suficientes à manutenção própria e da
família (art. 7º, I). Existe aqui um paradoxo para o imigrante que não tem bens: se não tem
permanência legal, não consegue exercer sua profissão ou obter emprego lícito (considerado no
âmbito de regular); se não exerce profissão nem tem emprego regular, não consegue a anistia
legal. E o ciclo de exclusão prossegue.

 

5 Considerações finais

         A valorização do trabalho humano, que deixou de ser considerado algo que deveria ser
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relegado a seres inferiores com a ascensão social e econômica da burguesia, acabou sendo um
dos motores que impulsionou a Revolução Francesa. Juntamente com a Revolução (e dentro do
mote de Liberdade, Igualdade e Fraternidade) surgiu a declaração de direitos do homem, com o
que se inaugurou a perspectiva moderna de relação entre Estado e cidadãos, colocando-nos no
limiar da era dos direitos humanos.

         Essa nova perspectiva de sociedade, mormente no período posterior à Primeira Guerra
Mundial, em que milhares de pessoas se viram sem nacionalidade e sem acesso aos mais
elementares direitos de cidadania, fez o mundo valorizar o conceito de cidadania, conforme a
percuciente análise de Hanna Arendt, quando conclui que cidadania consiste no direito a ter
direitos. Observado esse panorama jurídico e filosófico, pode-se concluir que a valorização do
trabalho pelo ser humano acabou por gerar a era de direitos, e que nessa nova era o ser
humano consegue se valorizar pelo exercício do trabalho.

         Não obstante, nos deparamos ainda hoje com situações concretas em que pessoas que se
encontram em condições de vida precária migram de seu país em busca de trabalho e melhores
condições de vida, mas têm negado o acesso aos direitos fundamentais trabalhistas que
qualquer cidadão poderia reivindicar para si, uma vez que não mantêm vínculo legal com o
Estado. Isso tem sido observado também no Brasil, que, embora país de economia periférica,
está em melhor situação que outros países da América Latina, atraindo imigrantes dos países
vizinhos, dentre outros.

         A presença de tais trabalhadores, verdadeiros refugiados da miséria, deve ser vista sob a
ótica dos direitos humanos, a fim de que tenham efetivo acesso aos direitos fundamentais
constitucionais. Deve ser considerado como estrangeiro residente, para fins de acesso aos
direitos fundamentais sociais, não apenas aquele que logrou obter o visto burocrático estatal,
mas todo aquele que elegeu o país como seu local de residência e aqui desenvolve trabalho que
lhe dá a subsistência. Numa perspectiva constitucional, deve ser dada primazia ao princípio da
territorialidade, entendendo-se que a expressão estrangeiro residente utilizada no art. 5º da
Constituição quer fazer referência aos limites da territorialidade da aplicação da lei nacional, e
não limitar a proteção jurídica apenas aos que adequaram-se aos trâmites legais de imigração.
Somente assim será possível construir uma solução justa e adequada às reivindicações feitas
pelo estudo dos direitos humanos.
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[1] Conforme preleciona Francisco Rezek (1998, p. 183), em 1948 a Assembléia Geral das
Nações Unidas, em sua terceira sessão ordinária, trazia a nacionalidade à área dos direitos
fundamentais da pessoa humana, tendo como premissa maior a consideração do desamparo e
dos percalços resultantes da apatria. Foi nessa ocasião aprovada a redação do art. 15 da
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

[2] Art. 20 - Direito à nacionalidade. 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2. Toda
pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver
direito a outra. 3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do
direito de mudá-la.

[3] Ressalta o autor que ainda hoje existem as chamadas displeced persons, exemplificando com
a questão dos refugiados (raciais, religiosos, políticos, etc.),que, à época da publicação da obra,
eram estimados em cerca de dez milhões de pessoas, chegando em certos países ou regiões a
exceder 15% da população (1999, p. 158/159).

[4] O que se observa cotidianamente é que mesmo nos feitos ajuizados por trabalhadores em
situação regular os valores negociados para acordo são em regra inferiores aos valores
realmente devidos. A situação dessa trabalhadora não tende a ser diferente, o que reforça o
caráter exploratório dessa espécie de mão-de-obra: são poucos os que demandam por seus
direitos, e, quando demandam, por questão de necessidade acabam conformando-se com valor
inferior ao que seria devido.
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DIREITOS HUMANOS: FUNDAMENTAÇÃO E PROTEÇÃO NA PERSPECTIVA DA
LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA

HUMAN RIGHTS: REASONING AND PROTECTION IN A VIEW OF DEMOCRATIC LEGITIMACY

Ana Lucia Pretto Pereira

RESUMO
O presente texto apresenta a problemática acerca da fundamentação dos direitos humanos no
contexto de sua proteção jurisdicional. São apresentados alguns entendimentos acerca da
fundamentação desses direitos, passando pela perspectiva relativista e pela perspectiva
universalista. A estrutura do trabalho é construída sobre dois problemas: um problema mais
abrangente é a definição de uma moral universalmente válida, e o uso dessa moral como
legítima para a proteção de direitos. E um problema mais específico é a legitimidade
democrática da jurisdição para definir, no julgamento de um caso concreto, o conteúdo moral
dos direitos humanos de uma determinada comunidade. Parte-se da positivação dos direitos
humanos como meio de assegurar sua proteção e, também, da textura aberta dos respectivos
enunciados normativos.
PALAVRAS-CHAVES: direitos humanos; fundamentação moral; jurisdição constitucional.

ABSTRACT
This paper presents the problem about the justification of human rights protection in the context
of the judicial review. It presents some understandings about the reasons of those rights,
through the relativistic approach and the universalist perspective. The structure of the paper is
built on two issues: a broader issue is the definition of a universally valid moral, and the using of
this moral as a legitimate moral rights protection. And a more specific problem is the democratic
legitimacy of the jurisdiction to define, in adjudicating a case, the moral content of human rights
in a particular community. It starts with the assertiveness of human rights as a means of
ensuring their protection and also the open texture of their norms.
KEYWORDS: human rights; moral reasoning; constitutional jurisdiction.

 

 

“Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o
direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.”

(Boaventura de Sousa Santos)
[1]

 
 

1. Introdução*.
            O ano de 2007 (precisamente, o dia 10 de dezembro, dia mundial dos direitos do homem) marcou o
início das comemorações do aniversário de 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Algumas reflexões, pois, se impõem em face de questões atinentes à proteção daqueles direitos.

Positivar a proteção dos direitos humanos foi o grande trunfo dos Estados soberanos no decorrer do
bélico século XX. Tratados, convenções, acordos e resoluções foram firmados, e seus teores alinhados às
contemporâneas cartas constitucionais. Nada de errado, à primeira vista, não fosse o fato de,
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progressivamente, esses direitos terem sido usados como mote para intervenções políticas dos países
desenvolvidos sobre os países periféricos, com intenções sensivelmente distanciadas da verdadeira
proposta de intervenção humanitária enquanto forma de prevenir uma catástrofe humana em determinada
nação. Corre-se, pois, o sério risco de o mundo humanitário virar uma constante batalha em que potências
militares impõem suas decisões políticas sobre os países menos desenvolvidos.
            Nesse contexto, o Judiciário assume um papel relevante. Quando questões que versem sobre a
violação de direitos humanos chegam às mãos do julgador, ele deverá construir uma solução adequada ao
caso concreto, partindo de uma determinada fundamentação para referidos direitos. Aqui, pois, é
importante discutir a legitimidade do Judiciário para que possa dizer (jurisdição; juris-dicção; jurisdictio) a
extensão do âmbito de proteção desses direitos.

Qual a legitimidade do Judiciário para, diante de um enunciado normativo aberto continente de um
direito humano, entender que a sua proteção é ou não adequada ao caso concreto? Ademais, o fato da
norma de direitos humanos ser flexível leva a outra problemática, que é a sua fundamentação, uma vez
que, em se tratando, as normas que tutelam direitos humanos, de expressões vagas, elásticas e imprecisas,
tais normas albergariam uma grande quantidade de situações fáticas possíveis – ou, dependendo da
comunidade em que a norma se insere, nenhuma situação fática. Desse modo, pergunta-se: cabe ao juiz,
no caso concreto, identificar – ou construir, por meio de interpretação – essa fundamentação? E mais: que
fundamentação é essa?

Postas essas premissas, o presente estudo passará por três momentos distintos, que obedecem a uma
dada lógica de raciocínio: num primeiro momento, procuraremos mostrar como se deu a grande
preocupação com a garantia de proteção dos direitos humanos, o que acabou relegando a segundo plano
maiores reflexões acerca da fundamentação desses direitos. Num segundo momento, atentaremos para a
necessidade de que haja uma relativização daquela proteção ostensiva dos direitos humanos, cedendo um
bom lugar à temática concernente à sua fundamentação. Por fim, no terceiro e derradeiro momento,
procuraremos demonstrar que a preocupação com a proteção dos direitos humanos ainda se mostra deveras
relevante, mas igualmente importante é a necessidade de se refletir acerca da fundamentação que é
costumeiramente atribuída a tais direitos.
 
2. Primeiro momento: proteção intensa; fundamentação esmorecida.
2.1. A positivação dos direitos humanos.

O período de redemocratização que antecedeu a Constituição brasileira de 1988 permitiu que as
forças de oposição da sociedade civil pudessem organizar-se, no sentido de buscarem a positivação de

direitos e garantias até então ausentes em nossa história constitucional. 
[2]

 Conforme aponta Flávia
Piovesan, a partir da nova Carta constitucional “os direitos humanos ganham relevo extraordinário,
situando-se a Carta de 1988 como o documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos

humanos jamais adotado no Brasil.” 
[3]

 Disso resultou uma Constituição que conta com 250 artigos, dentre
os quais muitos trazem extenso rol de incisos, além de parágrafos e alíneas. Por essa razão, nossa Carta

Política é classificada como analítica 
[4]

, o que denota, pode-se dizer, preocupação do constituinte
originário com eventuais arbitrariedades dos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento dos
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comandos constitucionais. O que é natural em uma carta constitucional cujo nascedouro sucede duas
décadas de repressão.

Desse modo, temos a presença, na Carta brasileira, de dispositivos protetivos de direitos humanos e

fundamentais. 
[5]

 A positivação 
[6]

 dos direitos humanos dá-se com maior intensidade no período pós-
guerra, em que a lógica da destruição em massa toma os indivíduos enquanto seres descartáveis,

suprimindo todo e qualquer valor da dignidade humana. 
[7]

 A proteção daqueles direitos acaba indo além
dos limites da jurisdição doméstica, passando a assumir legítimo interesse internacional, levando ao

desenvolvimento de mecanismos processuais internacionais de proteção dos direitos humanos. 
[8]

Entendeu-se que havia a necessidade urgente de legalizar direitos inalienáveis do homem, bem como fixar
mecanismos para sua proteção e respectivas sanções quando tais direitos se achassem violados. Assim é
que a inserção de direitos humanos e fundamentais nas cartas constitucionais contemporâneas ingressou na

ordem do dia. 
[9]

Mas tal movimento não foi incorporado apenas pelas cartas políticas dos Estados-nação. O século
XX foi marcado por uma intensa produção de instrumentos internacionais de proteção dos direitos
humanos. Podemos, a título de exemplo, mencionar os mais conhecidos, que são a Carta das Nações

Unidas, de 1945; a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
[10]

; e o Pacto de San José da

Costa Rica, de 1969. 
[11]

Desse modo, pode-se dizer que a preocupação com a proteção dos direitos do homem assumiu
dimensões globais, caracterizando o que Celso Lafer cunhou como a “existência axiológica de um

consensus omnium gentium sobre a relevância dos direitos humanos para a convivência coletiva”. 
[12]

Vale dizer, a positivação de tais direitos, bem como a assinatura dos diversos instrumentos internacionais
para sua proteção, impingiram nos Estados-soberanos signatários o dever-poder de trabalhar pela sua
observância. E a positivação de tais direitos nas cartas constitucionais intensificou o exercício do controle
de constitucionalidade de leis e atos contrários aos direitos do homem, conforme veremos a seguir.
 
2.1. A abertura normativa da Constituição.

Ainda dentro dessa conexão entre o período pós-guerra e o movimento de formalização da
proteção internacional dos direitos humanos, Susanna Pozzolo atribui a tal período da história o melhor

exemplo do momento de constitucionalização dos ordenamentos jurídicos ocidentais. 
[13]

 Isso porque,
segundo a autora, as atrocidades decorrentes dos conflitos bélicos fizeram ser reconhecido um grande
número de princípios de justiça e de direitos fundamentais, impondo aos Estados tanto o dever de não
intervenção na esfera privada dos cidadãos, quanto o de desenvolvimento de políticas positivas em prol da
efetividade daqueles direitos fundamentais. Conseqüência disso é que a positivação daqueles valores e
princípios se deu por meio de expressões vagas, elásticas e imprecisas, dando aos seus intérpretes a tarefa
de interpretar a aplicar aqueles valores através de uma tomada de posição moral, no intuito de dar-lhes

concreção. 
[14]
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No caso da Constituição de 1988, verifica-se que a grande quantidade de dispositivos não foi
suficiente para atender à complexidade das relações sociais que se inovam a cada dia na sociedade
brasileira. A coexistência de uma pluralidade de valores (por vezes, de todo contraditórios) dificulta a
formação de uma moralidade comum capaz de ser agregada em um punhado de princípios jurídico-

constitucionais. 
[15]

 Diante disso, é fato que não se pode mais confiar à simples atitude subsuntiva a

efetividade da Constituição, o que significa a afirmação de sua onipresença. 
[16]

Demais disso, apesar do detalhismo por que optou o constituinte originário, há outro impasse
interpretativo na Constituição de 1988 e que está estreitamente ligado ao debate acerca da legitimidade do
Judiciário para definição de normas em casos que envolvam direitos humanos, que é a abertura do texto
constitucional. O conceito de textura aberta do direito foi desenvolvido por Herbert L. A. Hart, para quem
o direito é formado por “regras gerais”, “padrões gerais de conduta”, funcionando como mecanismo de
controle social. Desse modo, a abertura normativa do direito daria ampla margem à discricionariedade
judicial. “Seja qual for o processo escolhido, precedente ou legislação, para a comunicação de padrões de
comportamento, estes, não obstante a facilidade com que atuam sobre a grande massa de casos correntes,
revelar-se-ão como indeterminados em certo ponto em que a sua aplicação esteja em questão: possuirão

aquilo que foi designado como textura aberta.” 
[17]

Nessa toada, temos que a Constituição formal, por conta de sua própria natureza, além de fixar
diretrizes e impor limites, é resultado da positivação de uma ordem de valores que uma determinada
sociedade entende ser importante para si. E essa mesma positivação não poderia pretender normatizar cada

situação in concreto, 
[18]

 tanto pela inviabilidade de previsão legal de todas as situações jurídicas futuras,
quanto pelo risco de se ter uma carta “dura”, e uma praxis estritamente dogmática. Além disso, a partir da
leitura dos princípios que regem a República Federativa do Brasil (notadamente aqueles que regem o país
em suas relações internacionais, encontrando-se no art. 4º da nossa Constituição), pode-se perceber a
importância que o constituinte originário atribuiu ao princípio da dignidade da pessoa humana,
conferindo-lhe o status de suporte axiológico a todo o ordenamento jurídico.

No que concerne à proteção supra-estatal dos direitos humanos, também os documentos pertinentes
(tratados, acordos, convenções, resoluções) são dotados de normas bastantes abertas, no conceito hartiano.
Tomemos como exemplo o art. III da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual “Todo
ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Essas são normas que aceitam a
subsunção de uma infinidade de situações fáticas, inclusive a intervenção de países ocidentais em outros
Estados soberanos, a pretexto da proteção dos direitos humanos.  Uma figura bastante comum, e que é
manejada no julgamento para crimes decorrentes da guerra, é a – abertamente – denominada costume

internacional. 
[19]

Observa-se, pois, a preocupação dos Estados-soberanos e dos organismos internacionais em
providenciar mecanismos de proteção dos direitos humanos. Mas, e a fundamentação desses direitos? A
que valores universais, que devem ser incontestemente protegidos, eles remetem? A abertura do texto da
Constituição, bem assim dos instrumentos internacionais de positivação de direitos humanos, pode albergar
um sem-número de possibilidades fáticas, o que atribui sensível liberdade de interpretação ao julgador,
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tornando relevante, nessa esteira, o debate acerca de sua legitimidade para dizer o que quer dizer a lei 
[20]

(lei, aqui, em sentido amplo). Oportunas as palavras de Sérgio Fernando Moro nesse sentido: “há relevante
dúvida quanto à capacidade do juiz de oferecer respostas consistentes a todos os desafios interpretativos da

Constituição.” 
[21]

 
3. Segundo momento: proteção desconfiada, fundamentação questionada.
3.1. Considerações preliminares
            No momento anterior procuramos mostrar como o período pós-guerra influenciou na preocupação
dos Estados soberanos e da comunidade internacional em criar mecanismos de proteção aos direitos

humanos. O princípio norteador de tais mecanismos é a universalidade
[22]

, ou seja, em termos gerais,
parte-se do pressuposto de que todos os indivíduos são titulares de direitos humanos, e à sua proteção
estão sujeitos.  No entanto, a grande questão que se coloca é: que direitos humanos são esses? Direitos
humanos de quem e para quem? Qual a validade desses direitos que se pretende proteger, se eles podem
não configurar, efetivamente, direitos humanos para uma dada comunidade? Nesse momento, é importante
alertar, então, para a necessidade de relativização daquele argumento de proteção ilimitada dos direitos
humanos nos tribunais. Há dois motivos para tanto, e esses motivos relacionam-se entre si: 1) o órgão
jurisdicional que pretende construir uma interpretação adequada àquele direito pode não ter legitimidade
para tanto, e 2) o – aparente – titular do direito pode não se identificar enquanto tal, por não se enquadrar
na moldura atribuída àquele direito, e por não ter participado de sua produção.
 
3.2. O papel da Jurisdição constitucional na proteção dos direitos humanos: colocação do problema
3.2.1 Considerações gerais

De antemão, vale destacar que, não obstante a preocupação do constituinte derivado em admitir o
ingresso no ordenamento pátrio, com status de emenda constitucional, de tratado internacional que verse

sobre direitos humanos 
[23]

, é difícil imaginar um direito que igualmente esteja ligado à dignidade da
pessoa humana, e que não esteja já incluso no extenso rol de direitos fundamentais da Lei Fundamental.
Ademais disso, a própria Constituição prevê a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II da CF), o
repúdio ao racismo e ao terrorismo (art. 4º, VIII da CF), e a soberania da República Federativa do Brasil
(art. 1º, I).

Desse modo, é amplo o instrumental dogmático com que pode trabalhar o julgador, como razões
de decidir. A extensa positivação de direitos e garantias fundamentais por que optou o constituinte
originário, agregada à necessidade de proteção da supremacia da Constituição (bem como da efetividade
de suas normas), intensificou a fiscalização de constitucionalidade dos atos e omissões dos Poderes
Legislativo e Executivo, bem assim dos particulares. Tal postura fomenta o debate acerca da legitimidade
democrática do Poder Judiciário não só para imiscuir-se em questões afetas à esfera de discricionariedade
do legislador e do administrador, mas, principalmente, para proceder a uma leitura valorativa da

Constituição. 
[24]

 É que, em superação ao constitucionalismo moderno, que se apresentava mais como uma
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ideologia de limitações ao Estado e de defesa das liberdades individuais 
[25]

, e dentro do atual contexto

neoconstitucionalista 
[26]

 em que se insere a Constituição Federal de 1988, há uma maior preocupação
com a efetividade das prescrições de direitos fundamentais, o que tem levado o julgador a efetuar uma
leitura valorativa da Constituição. Essa nova postura significa uma aproximação voluntária do julgador à
realidade que o circunda, o que o faz decidir pragmaticamente, atuando como “legislador negativo”, ou,

ainda, conforme Pozzolo, “legislador concorrente”. 
[27]

 É que, ao buscar a solução no caso concreto, a
interpretação judicial pode acabar “criando norma”, criando direito que ainda não existe e que, para vir ao
mundo, deveria sê-lo pelas mãos do legislador positivo, democraticamente eleito para tal tarefa.

Nessa seara, de criação da norma a partir do caso concreto, é importante destacar a concepção de
interpretação autêntica desenvolvida por Hans Kelsen. Segundo o autor vienense, a interpretação autêntica
tem as peculiaridades de: 1) ser exercida pelo órgão aplicador do direito, 2) criar norma para o caso
concreto, e 3) criar norma não só para ocaso concreto, mas para os demais que estejam por vir, tornando-
se, por isso, vinculante. Por conta disso, a interpretação autêntica caracteriza um ato volitivo e
cognoscitivo do aplicador do direito, pois, “Com este ato, ou é produzida uma norma de escalão inferior,
ou é executado um ato de coerção estatuído na norma jurídica aplicanda.” E adiciona, o autor, que
“Através desse ato de vontade se distingue a interpretação jurídica feita pelo órgão aplicador do Direito
[interpretação autêntica] de toda e qualquer outra interpretação, especialmente da interpretação levada a

cabo pela ciência jurídica [interpretação inautêntica]. 
[28]

Essa “abertura” à criatividade do juiz fez com que fosse travado famoso debate entre Kelsen e Carl
Schmitt acerca de quem deveria ser o guardião da Constituição. Carl Schmitt demonstrou uma severa
desconfiança sobre o Judiciário, e, principalmente, sobre o Parlamento para cumprir tal tarefa. Para
Schmitt, o Judiciário não seria competente para proferir decisões de cunho político, mas tão-somente
deveria proceder à subsunção dos fatos à letra da lei. E, quanto ao Legislativo, Schmitt registra que, à
época da Constituição de Weimar, o Parlamento não se encontrava unificado o suficiente para poder
garantir a representatividade do povo alemão. Caberia, portanto, ao Chefe de Estado (na ocasião, o
Presidente do Reich alemão) interpretar a Constituição e promover sua – correta – aplicação. Para justificar
o repouso de tanto poder nas mãos do Presidente do Reich, Schmitt lança mão da teoria do poder neutro,

inicialmente desenvolvida por Benjamin Constant. 
[29]

Acerca da teoria do poder neutro, Schmitt começa explicando que as constantes contendas entre
os detentores de poder precisam de um outro poder, um terceiro “situado acima dos litigantes e de poder
excepcional”, para que lhes resolva os litígios. Aqui, trata-se do soberano do Estado. Ou então, necessitam
de um organismo que não é superior, mas coordenado a esses poderes, quer dizer, um poder neutro,
pouvoir neutre et intermédiaire. Esse poder neutro não está situado no mesmo nível dos demais poderes
constitucionais, embora seja dotado de atribuições especiais e possibilidades de intervenção, para dirimir
divergências. É que quando da existência de divergências políticas, explica Schmitt, não se pode deixar a
solução para um dos poderes já existentes, e sim atribuí-la a um terceiro neutro, equilibrado com os
demais mediante atribuições especiais.

Em resposta à tese schmittiana, que concentra nas mãos do Presidente do Reich o poder de
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interpretar a Constituição e, bem assim, aplicá-la como achar pertinente (como, por exemplo, expedir
decretos de urgência de caráter econômico e financeiro, dissolver o Parlamento e promover

plebiscitos
[30]

), Kelsen reafirmou “Quem deve ser o guardião da Constituição”: o Judiciário. Para o autor,
a guarda da Constituição remanesce no Judiciário, pois, nas palavras do autor, “Dado que precisamente
nos casos mais relevantes de violação à Constituição Parlamento e Governo são partes na causa, se
aconselha chamar a decidir a controvérsia uma terceira instância que esteja fora de tal oposição e que sob
nenhum aspecto seja partícipe do exercício do poder que a Constituição distribui essencialmente entre

Parlamento e Governo.” 
[31]

Também, acerca do argumento democrático, segundo o qual, de acordo com Schmitt, os juízes
configuram uma elite apartada da realidade social, exercendo o que o autor chama de “aristocracia da
toga”, Kelsen responde enfaticamente:

Por que razão um tribunal constitucional pode ser um defensor antidemocrático da Constituição, menos democrático que o
Chefe de Estado? O caráter democrático de um Tribunal constitucional, tal qual ocorre com o Chefe de Estado, não pode
depender apenas do modo de sua designação e de sua situação jurídica. Não há obstáculo algum, se se quer constituir esse
Tribunal democraticamente, que faze-lo eleger-se pelo mesmo povo que elege o Chefe de Estado, e conferir o caráter de
funcionários de profissão a seus membros não menos que ao Chefe de Estado; mesmo quando se possa duvidar que esse

modo de criação do órgão e sua qualificação sejam oportunos para a função do organismo. 
[32]

 
 

3.2.2. Considerações específicas
            A problemática acerca da fundamentação dos direitos humanos está profundamente ligada à
legitimidade da jurisdição constitucional em proceder à interpretação da Constituição e dos instrumentos
internacionais de proteção dos direitos humanos, ou seja, em dizer o que tais documentos querem dizer. É
que, conforme vimos no primeiro momento, a preocupação com a positivação de direitos e garantias que

pudessem obstar uma nova destruição em massa da raça humana 
[33]

 acabou levando à enunciação de
normas vagas, elásticas e abstratas, de conteúdo impreciso o qual pode ser preenchido dependendo das
circunstâncias da decisão a ser tomada no caso concreto. Na hipótese de uma decisão política, em que se
pretenda justificar a intervenção de um Estado-nação em outro organismo internacional, termos abertos
como “segurança social”, “cooperação internacional”, “dignidade humana”, podem ocultar intenções de
ordem política, estratégica e econômica. Veja-se, a título de exemplo, as intervenções “humanitárias” dos

países desenvolvidos sobre os países periféricos. 
[34]

 Estes últimos, muitas vezes porque frágeis em sua
estrutura política, militar e econômica, não têm outra escolha que não sujeitar-se às imposições do país
interventor, sempre sob o discurso de proteção dos direitos humanos.

Na seara da discussão envolvente dos direitos humanos em sede litigiosa, também se avista a
possibilidade de subsunção dos mais diversos casos fáticos àqueles direitos. É o que ocorre, por exemplo,
no tratamento dispensado aos casos de fetos anencéfalos ou de eutanásia. Aqui, argumenta-se, de início, a
não legitimidade do Judiciário para decidir pela vida ou não-vida do feto ou do paciente terminal.
Argumenta-se que essa é uma questão de política, e que não deveria ser deixada a encargo do juiz, e sim
do representante eleito, pois é ele quem possui legitimidade democrática para decidir sobre políticas
públicas. Além disso, há o problema de qual direito está sedo protegido no caso em exame. Direitos
humanos do feto? Do enfermo? Da família?
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É necessário encontrar um fundamento para esses direitos, sob pena de, mais tarde, a falta de
fundamento (ou um fundamento não racional, razoável) acabar abrindo margem para que a possibilidade
de tirar a vida de um ser humano seja estendida a outras hipóteses, vale dizer, a minorias indefesas diante
do poder legal de coerção estatal. Nesse ponto, o risco apontado por Juha-Pekka Rentto é o da
coisificação do ser humano, e um conseqüente efeito dominó dessa coisificação. Em outras palavras: ao se
admitir tirar a vida de um feto ou de um paciente terminal, está-se a tratá-los como coisas. E, uma vez
permitido tirar a vida alguém, reduzindo-o à condição de coisa, estaria sendo aberta a possibilidade de

tirar a vida de outros sem a sua participação nessa decisão. 
[35]

 Sejamos fiéis às palavras do autor: “se
estamos disposto a matar crianças não nascidas, estaremos prontos e dispostos a matar também idosos
enfermos, ou doentes mentais, ou desempregados, ou homossexuais, ou qualquer um que seja considerado

com propriedades indesejáveis, anormais ou inferiores.”
[36]

Por outro lado, é importante considerar que, se houver sido negado pedido de aborto ou de morte
antecipada, no caso do gravemente enfermo (e aqui pensamos na hipótese de ambos não serem proibidos
pela legislação interna) na jurisdição doméstica, a corte internacional há de ter cautela na hipótese de lhe
ser apresentado pleito de revisão; pois os tribunais internacionais, muito mais do que os tribunais locais, na
maioria das vezes encontram-se distantes da realidade cultural, social e política do demandante.
            Diante de tudo isso, fato é que, para cada comunidade, os direitos do homem assumem uma
fundamentação distinta. Ainda, parece relevante destacar, tal qual lembra Roberto Andorno, que muitas
vezes há confusão entre desejo e direito, passando-se daquele a este sem uma verificação precisa acerca da

existência de uma bem devido juridicamente à pessoa. 
[37]

 O autor dá o exemplo do direito a ter filhos,
invocado para pleitear acesso ilimitado a técnicas de inseminação artificial, mesmo que tal implique na
eliminação de vidas embrionárias; ainda, há o exemplo do direito de morrer, invocado em favor da
eutanásia. Andorno coloca que o abuso da linguagem leva ao risco de diluir o próprio conceito de direitos
humanos. “Com efeito, desde o momento em que toda pretensão, mesmo a mais caprichosa, possa ser
representada como formando parte dos direitos humanos, estes deixam de ter uma significação objetiva e a

noção vem a ser esvaziada de um conteúdo racional.”
[38]

Esse entendimento parece ser perfeitamente aplicável às intervenções políticas fundadas na
proteção dos direitos humanos, bem como nas decisões judiciais cujo julgador prefere ver-se livre de uma
dor na consciência por não ter atendido à tutela pleiteada (passagem de uma vontade própria ao direito).
 
3.3. O argumento democrático

  Nada obstante seja depositada grande confiança no Judiciário para dizer o que quer dizer a lei,
sabe-se que desde há muito os juízes não são mais os únicos intérpretes do direito, tendo esse papel sido

estendido a agentes políticos e aos demais operadores jurídicos. 
[39]

 Portanto, é necessário que, a fim de
legitimar a soberania de sua decisão sobre a decisão política, busque-se um método de interpretação e
aplicação do direito capaz de identificar legitimidade na atividade jurisdicional.

Nessa esteira, o debate acerca da tensão entre Constituição e democracia preocupa-se com o risco
decorrente da subjetividade das decisões judiciais, ou seja, com a valoração das normas ao arbítrio do
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julgador. É que a abertura dos textos normativos  abre portas ao magistrado para que interprete o
enunciado da maneira que julgar mais adequada ao caso em exame, podendo, muitas vezes, a aparente
legitimidade da decisão judicial encobrir um decisionismo crônico da jurisdição constitucional.

É imperioso destacar que referida liberdade/discricionariedade do julgador não deve transmutar-
se em mera arbitrariedade, reflexo da vontade de um determinado poder, sob pena de se incorrer em uma

“barbárie hermenêutica” 
[40]

. Por conta disso, a decisão judicial precisa ser racionalmente justificada, deve
haver um controle racional das decisões. A grande dúvida é como controlar racionalmente decisões que
possuem conteúdo moral, principalmente em se tratando de direitos humanos, os quais remetem a valores
transcedentais característicos do direito natural. Como saber se a decisão é correta, justa? E, na esteira de
Carlos Santiago Nino, não é possível solver as abstrações textuais da lei sem recorrer a juízos valorativos.
[41]

Nesse sentido, a proposta de Ronald Dworkin como forma de legitimar uma leitura moral da
Constituição mostra um interessante caminho. Na doutrina de Dworkin, é o modelo do direito como
integridade que confere legitimidade à decisão judicial, consistindo em uma nova proposta de construção

do saber jurídico. 
[42]

 Valendo-se da figura do juiz Hércules, que dispõe de todo tempo e paciência do
mundo para trabalhar, Dworkin defende que o direito não é meramente descritivo, mas construtivo sobre
um sistema de princípios coerentes. O operador do direito não é um mero observador imparcial que
descreve as leis, mas constrói a solução dos problemas a partir delas, pois “A letra da lei pode ser diferente

da verdadeira lei.” 
[43]

 Ler o direito como integridade significa achar em algum lugar do direito a solução
mais adequada para um determinado caso concreto, com fundamento na igualdade. Em casos difíceis, a
decisão do juiz não aludirá a uma regra, mas a um princípio. Pois, para Dworkin, as regras são aplicadas

na maneira do tudo ou nada. 
[44]

 Por isso, Dworkin opõe-se à idéia de um sistema autoregulado (tal qual

propõe o positivismo jurídico), pois, para ele, o sistema jurídico é aberto e puro. 
[45]

A integridade do direito é materializada através da atividade jurisdicional construtiva, que deverá
preocupar-se com o que vem sendo decidido em casos parecidos com o caso em exame, a fim de que se

chegue a uma única resposta correta. 
[46]

 É a idéia de “cadeia do direito” (chain of law), que traça um
paralelo entre a atividade jurisdicional e a feitura de um romance escrito a várias mãos. Desse modo, os
juízes são, ao mesmo tempo, autores e críticos; introduzem acréscimos nas decisões que interpretam, e o

fazem de uma maneira política em parte. É uma atividade de construção. 
[47]

 O julgador irá criar
enqüanto interpreta, através da leitura dos precedentes. O julgador não se limita à mera exegese da lei,

devendo repelir a tese historicista preocupada com a intenção dos fundadores da Constituição. 
[48]

 A

particularidade da interpretação da prática jurídica é sua atitude simultânea crítico-criativa. 
[49]

Voltemos, pois, os olhos para a questão da fundamentação dos direitos humanos e a atividade
criadora do julgador. Pensando na proposta dworkiniana, temos que a decisão jurisdicional mais correta
será aquela cujo resultado atenda ao ideal de igualdade dos membros de uma comunidade. Acreditamos
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que esse ideal de igualdade (perante a lei e por meio da lei, conforme propõe Canotilho
[50]

) poderá ser
alcançado quando a decisão judicial permitir que um maior número de pessoas efetivamente participe da
esfera de deliberação pública, trazendo, desse modo, maior legitimidade às decisões tomadas por seus
representantes. E, se a decisão judicial não tiver efeitos mais abrangentes (como é o caso dos efeitos erga
omnes), ela poderá, ainda, servir como precedente para outros casos semelhantes, atingindo, assim, seu
escopo de formar uma comunidade íntegra, coerente. O caso Brown vs. Board of Education seria um

exemplo disso: o fim da segregação permitindo que as pessoas participem da deliberação pública.
[51]

            Por isso, é fundamental que a jurisdição cumpra seu papel de contribuir para a emancipação dos
jurisdicionados, seja direta ou indiretamente. Menelick de Carvalho afirmou que as conquistas que
alcançaram o patamar de direitos fundamentais (logo, de direitos humanos) encontram-se em constante

risco de serem manipuladas e abusadas. 
[52]

 Por isso, a jurisdição constitucional, no exercício do controle
de constitucionalidade, torna-se cada vez mais importante como garantia de proteção dos bens jurídicos
fundamentais contra as arbitrariedades dos poderes públicos e dos particulares, notadamente em termos de

Brasil, onde há grande inércia e déficit de integração social. 
[53]

 Ocorre, contudo, que é necessário atentar
para que, em defesa dessa jurisdição constitucional, não se esteja a abrir a guarda a eventuais
arbitrariedades oriundas do Poder Judiciário, igualmente.
              Nessa toada, é importante discutir até que ponto pode atuar o julgador, em defesa dos direitos
fundamentais e da Constituição como um todo. Até que ponto ele poderá interpretar criativamente a
Constituição, sem ferir a harmonia entre os três poderes, e sem ignorar a legitimidade democrática de que
se revestem leis e atos administrativos. E até que ponto ele poderá criar a norma a partir do enunciado
normativo (direitos humanos positivados), respeitando a diversidade cultural e social de cada comunidade.
 
4. Terceiro momento: proteção a sério; fundamentação, idem.
4.1. A problemática acerca da fundamentação dos direitos humanos

É conhecido o pensamento de Norberto Bobbio, acerca da temática da fundamentação dos direitos
humanos, quando diz que “O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o

de justificá-los, mas o de protegê-los.” 
[54]

 Essa assertiva, à primeira vista, pode dar a entender que o
autor não se preocupa com a necessidade de uma fundamentação razoável dos direitos humanos, ou, então,
que ignora a plurissignificação que tal modalidade de direitos pode assumir.

Contudo, não parece ser esta a idéia que o jurista italiano pretende transmitir quando fala que a
preocupação com a fundamentação dos direitos humanos acha-se superada. De fato, num primeiro
momento, Bobbio aduz que a questão a respeito dos fundamentos dos direitos do homem é,

necessariamente, uma questão de fundamentação do direito natural. 
[55]

 Na seqüência o autor explica que,
dessa finalidade de se buscar um fundamento absoluto para os direitos humanos – logo, para o direito
natural –, chegou-se à defesa de que se deve alcançar um fundamento único, incontestável, “irresistível”
para que aqueles direitos possam ser universalmente válidos. A essa pretensão o autor atribui o caráter de
“ilusão”, pois, tal qual propõe em seguida, o fundamento absoluto dos direitos humanos enfrenta quatro
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dificuldades.
A primeira delas deriva da por nós já mencionada abertura normativa da expressão “direitos

humanos”. Não se sabe o que tais direitos querem proteger, exatamente. Pois, se o fundamento desses
direitos for o apelo a valores últimos, referidos valores não possuem eles mesmos um fundamento (porque
últimos). Assim, é impossível a eles dar contornos mais precisos.

A segunda dificuldade está ligada à variabilidade do rol de direitos fundamentais ao longo da
história. É que, para o autor, os direitos do homem são altamente circunstanciais, e “o que parece
fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e

em outras culturas.” 
[56]

E os dois últimos obstáculos ligam-se a uma comparação intra-geracional e inter-geracional 
[57]

dos direitos do homem, denunciando a sua heterogeneidade, e, desse modo, a dificuldade em se encontrar
uma fundamentação comum, o que leva, também, segundo Bobbio, a dificuldades em torno de sua
proteção, já que todos esses direitos são dotados da mesma fundamentalidade e demandam proteção.
Falamos em comparação intra-geracional quando a heterogeneidade refere-se a direitos dentro de uma

mesma geração. Por exemplo, a censura prévia a espetáculos cinematográficos.
[58]

 Os direitos em

conflito
[59]

 aqui são o direito de expressão do produtor do filme e o direito do público de não ser
escandalizado, chocado ou excitado. Nas palavras de Bobbio, “temos de concluir que direitos que têm

eficácia tão diversa não podem ter o mesmo fundamento”. 
[60]

 Sobre a comparação inter-geracional, esta
se dá entre direitos de gerações distintas, mas igualmente “do homem”. Há, aqui, direitos “antinômicos, no
sentido de que o desenvolvimento deles não pode proceder paralelamente: a realização integral de uns

impede a realização integral de outros.”
[61]

 Nesse campo, o autor entende ser impossível a fundamentação
absoluta para dois direitos antagônicos, como, por exemplo, direitos de liberdade – 1ª geração – e direitos
sociais – 2ª geração. Bobbio acredita que os direitos de 2ª geração conferem poderes aos indivíduos,
poderes de exigir do Estado o fornecimento da prestação a qual tutelam. E, quanto maiores forem tais
poderes, tanto menor será a liberdade dos mesmos indivíduos que os detêm. Logo, direitos antinômicos
não poderiam contar com a mesma fundamentação, pois sua proteção acarretaria conflito.

Desse modo, é visível que Bobbio não nega a existência de vários fundamentos possíveis para os
direitos humanos. O que o autor defende é que o filósofo do direito não se deve ater tão-somente à
constante superação dos fundamentos, ou seja, buscar sempre um fundamento único universal. Para
Bobbio, é importante sim identificar os vários fundamentos possíveis, mas, paralelamente, não esquecer
que de nada adianta oferecer esses fundamentos sem estudar as possibilidades fáticas para que tais
fundamentos sejam aplicados em concreto. Daí falar que o problema fundamental dos direitos do homem é

protegê-los.
[62]

No entanto, nada obstante a preocupação bobbiana repouse visivelmente na urgente implementação
dos direitos do homem, parece importante registrar que, muitas vezes, há uma proteção ostensiva,
explicitamente anunciada, mas que, em última e atenta análise, não protege o que caracteriza direitos
humanos para uma determinada comunidade, ou, o que é pior, sequer tem como fim a proteção de direitos
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humanos, e sim tem em vista a aquisição de poder, a expropriação de riquezas. Vale dizer, nesses casos, a
proteção dos direitos humanos representa subterfúgio para a dominação de países desenvolvidos sobre
países periféricos. Assim, parece-nos que a preocupação que se coloca é sim de protegê-los, mas também
de fundamentá-los, na mesma medida.

Pois, para que a proteção seja legítima, seu objeto deve ser devidamente fundamentado, o que
somente será possível quando respeitados determinados valores fundamentalmente relevantes para uma
dada comunidade. E são justamente esses valores que o debate acerca da fundamentação dos direitos
humanos pretender colocar em xeque.
            Referido debate versa, basicamente, sobre a oposição relativista à concepção universalista dos
direitos do homem. A corrente relativista preceitua que a pretensão de universalidade dos direitos humanos
configura a imposição da cultura dos países desenvolvidos sobre os países periféricos, procurando
universalizar as suas próprias crenças. Desse modo, o universalismo contribuiria para a destruição da

diversidade cultural.
[63]

 A corrente universalista responde a essas críticas afirmando que o relativismo
cultural, muitas vezes, é uma justificativa para que graves violações aos direitos humanos fiquem imunes à
intervenção da comunidade internacional. Argumentam, ainda, que “a existência de valores universais
pertinentes ao valor da dignidade humana é uma exigência do mundo contemporâneo”, e que, uma vez
que os Estados-nação ratifiquem os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, às suas

regras devem submeter-se, não podendo escapar do controle da comunidade internacional. 
[64]

Nesse panorama, são muitos os estudos que buscam oferecer propostas razoáveis para que a haja
uma concepção válida de direitos humanos. A preocupação principal desses estudos reside no fato de que,
partindo da premissa de que tais direitos têm um fundamento valorativo, ou seja, possuem um conteúdo
ético ou moral, podem alcançar as mais distintas fundamentações, o que influenciará sobremaneira na
forma por que se deverá dar a sua proteção. Em outras palavras, busca-se uma maneira de proteger

valores cruciais, fundamentais do ser humano enquanto pessoa 
[65]

, mas que, ao mesmo tempo, não
descaracterize valores sociais e culturais de uma dada comunidade, configurando a forçada imposição de

uma cultura hegemônica (no caso, a Ocidental) sobre uma cultura não hegemônica (não ocidentais). 
[66]

 
4.2. Algumas propostas.

Há algumas teorias que discutem a fundamentação dos direitos humanos, no sentido de conferir
legitimidade à sua proteção. Arthur Kaufmann oferece uma proposta para essa questão. Num primeiro
momento, o autor desenvolve a interessante idéia de que os direitos humanos deveriam deixar de assumir
uma postura de oferecimento do bem e da felicidade a todos, ao que Kaufmann chamaria de utilitarismo
[67]

 positivo. O ideal seria, pois, segundo o autor, que se pensasse em direitos humanos como a “justiça do
bem” que proporciona ao ser humano o menor sofrimento possível, e não a melhor felicidade possível.
Quer dizer, em não sendo possível dar felicidade a todos (mesmo porque, há de se pressupor que o que
vem a ser felicidade é distinto para cada pessoa), haveria de se cumprir o seguinte imperativo categórico
[68]

: “Atua de tal maneira que as conseqüências da tua atuação sejam compatíveis com a máxima
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eliminação ou diminuição da desgraça humana” 
[69]

Nessa linha, Kaufmann propõe, ainda, que a concepção de direitos humanos, de fato, é diversa
dentro das diferentes culturas, e essa diferença deve ser respeitada. No entanto, o autor fala que haveria um

conteúdo essencial 
[70]

 desses direitos humanos, que seria comum a todos os povos, e, portanto,
insuprimível e respeitável em toda e qualquer circunstância, como a liberdade da pessoa, por exemplo.
Esse núcleo essencial seria verificado em cada caso concreto, de maneira analógica, relacional, pois, para
o autor, somente no caso concreto, ou seja, considerando o direito em relação com outro direito, é que

seria possível falar em direito humano a ser protegido. 
[71]

Uma outra proposta para apresentar esse núcleo central é a de Roberto Andorno.  Primeiramente, o
autor começa mostrando que o debate acerca da fundamentação dos direitos humanos está ligado à
proposta de que tais direitos seriam “direitos naturais com outro nome”. Andorno, tal qual Kaufmann,
também desenvolve a idéia de que há um núcleo essencial dos direitos humanos, comum a todos os povos

e determinável em cada caso concreto. 
[72]

 Desse modo, para o autor, identificar esse núcleo seria
identificar, em concreto (e não abstratamente, tal qual a concepção clássica jusnaturalista), qual o bem
jurídico tutelado por aquele direito natural.  Para Andorno, o bem jurídico tutelado pelo direito humano
(podendo, portanto, ser legitimamente desde logo protegido perante os tribunais) seria aquele devido a
todo homem em razão de sua dignidade: a vida, a liberdade física e a não submissão à tortura. Essa tese
estaria de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos quando esta diz, em seu art. 6º, que

“todo ser humano tem direito, em todas as partes, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.” 
[73]

E, para Andorno, aqueles três bens jurídicos caracterizam o cerne fundamental do reconhecimento daquela
personalidade.  Logo, para que seja identificado o justo, impõe-se perguntar se estão sendo realizados, no

caso concreto, um aqueles bens essenciais à pessoa. 
[74]

Além dessa tese dos bens jurídicos fundamentais dos direitos humanos, Andorno defende que, para
que os direitos humanos tenham uma validade universalmente aceita, é necessário que se parta de uma
concepção de direito humanos ligada à alteridade. Em outras palavras, o dever de reconhecimento do
outro enquanto titular de daqueles direitos, bem como o esforço recíproco por sua respeitabilidade e
promoção, é o que lhes confere validade. Nas palavras do autor, “Se aceitamos que existem condutas
universalmente devidas aos homens, enquanto possuidores de uma dignidade intrínseca, estamos forçados
a aceitar a universalidade dos direitos humanos. Esta universalidade é compatível com o pluralismo
cultural, na medida em que se sabe transcender a expressão conceptual desses direitos para alcançar o que

eles querem representar: a dignidade humana.” 
[75]

Essas idéias parecem convergir para uma preocupação em comum: a responsabilidade de cada
indivíduo para com o seu próximo. No que toca à proteção dos direitos humanos, haveria a necessidade de
se partir de uma compreensão de deveres com relação aos demais indivíduos, uma ética de
responsabilidade, de alteridade. É o que propõe Juha-Pekka Rentto: “Por isso, se faz imperativo que para
salvar os cidadãos da deterioração moral do sistema de direitos se promova um forte e consistente esforço
educativo dirigido a criar uma ética comum de dever de respeitar em lugar de uma ética comum de direito
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a pedir respeito.” Trata-se de uma “força moral construtiva para o crescimento da humanidade

responsável.”
[76]

 A busca pelo ideal da emancipação.
No ponto, cabe destacar uma outra questão. O argumento da universalidade dos direitos humanos

tem como um de seus fundamentos de validade o consenso acerca de um valor universal para todos os
povos. Em outras palavras, o fundamento que se pretende propor para os direitos humanos é válido porque
amplamente aceito pela comunidade internacional. No entanto, pergunta-se: qual é essa comunidade
internacional que dá fundamento aos direitos humanos? O consenso que se impõe é o decorrente das
culturas ocidentais acerca de direitos humanos, levando países com culturas minoritárias a aceitarem
aquele “consenso” ou, caso não o aceitem, sujeitarem-se às conseqüências (em regra, embargos de ordem
política e econômica). Desse modo, como é possível ter uma pretensão de universalidade de direitos
humanos, se uma parcela de seus “titulares” não participa de sua formação?

Assim é que parece ser necessário garantir não apenas os instrumentos democráticos de
participação no discurso (voto popular, sufrágio universal), mas, igualmente, que essa participação seja
substancial, ou seja, que os sujeitos que dele participam sejam conscientes da sua condição de excluídos
daquela comunidade, e possam, conscientemente, interagir intersubjetiva e simetricamente dentro do
sistema. Para tanto, é importante que todos e cada um tenham uma parcela de responsabilidade nesse
projeto emancipatório. Por isso, conforme propõe Franz Hinkelammert, “o ser humano como sujeito não é
uma instância individual. A intersubjetividade é condição para que o ser humano chegue a ser sujeito. Se
entende em uma rede, a qual inclui a mesma natureza externa ao ser humano: a vida do outro é condição

para a própria vida.”
[77]

É possível, portanto, que se possa fundamentar validamente o discurso dos direitos humanos,
quanto mais sujeitos puderem dele participar (elemento quantitativo e procedimental) de maneira
consciente e crítica, e com vistas ao alcance da igualdade entre os povos (elemento qualitativo e
substancial). Por isso, quanto maior se conceber a comunidade de intérpretes dos documentos legais de
direitos humanos (da Constituição e dos instrumentos internacionais de proteção), ou seja, quanto mais
pessoas possam fazer a sua própria leitura desses documentos (mesmo porque a eles estão sujeitas), tanto
maior será a possibilidade de se dissecar, abertamente, as normas às quais uma comunidade encontra-se
sujeita. Daí a relevância de mecanismos como o amicus curiae e as audiências públicas como instrumentos
de participação popular nas questões de interesse público, para ficarmos no caso brasileiro.

Peter Häberle fala da sociedade aberta de intérpretes, na qual a interpretação dos juízes é
importante, mas não a única. Häberle defende que cidadãos, grupos de interesses, órgãos públicos, opinião
pública, doutrina, todos têm um papel fundamental na interpretação da Constituição, pois seria

“impensável uma interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas”. 
[78]

Explica o autor que
A ampliação do círculo de intérpretes aqui sustentada é apenas a conseqüência da necessidade, por todos defendida, de
integração da realidade no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade
pluralista. Se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, há de se indagar sobre os
participantes no seu desenvolvimento funcional, sobre as forças ativas da law in public action (personalização,

pluralização da interpretação constitucional!) [sem grifo no original]
[79]
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Isto posto, pode-se pensar que, se a Constituição é um instrumento político da comunidade, a
cédula de identidade da comunidade política, qual a melhor forma de interpretá-la? Que critérios pode ser
utilizados para estabelecer o conteúdo desta Constituição? Seria o Judiciário – e tão somente ele –
competente para isso, diante da já apontada plurissignificação das normas jurídicas e da sua falta de
legitimidade democrática? Onde estaria, ainda, o caráter universal dos direitos humanos, quando eles
forem resultado de uma “interpretação autêntica” ?

Voltamos, pois, aos questionamentos introdutoriamente trazidos no presente trabalho. 
 
5. Breves conclusões.
            Tais questões não têm resposta definitiva, mas podemos nos permitir buscar alguns caminhos que
levem à melhor solução possível.

Nesse sentido, parece bastante oportuna a tese de que os direitos humanos possuem um núcleo
central, irredutível. De fato, não parece ser impossível pensar em valores universais que configurem um
denominador comum às mais diversas culturas. Tais valores, conforme propõe Andorno, poderiam ser a
vida, a liberdade física e a não submissão à tortura. Pois, se não se proteger a vida, sopro fundamental do
ser (do ser digno, logo, não apenas do estar) humano, parece que não há de se falar em proteger qualquer
outro bem do sujeito. Para a liberdade física o argumento pode seguir no mesmo sentido, pois a história

mostrou – e, infelizmente, ainda mostra
[80]

 – que não poder dispor da liberdade física apenas incrementou
a miséria de milhões de pessoas, bem assim a exclusão dessas e de tantas outras, levando-as a condições
sub-humanas de existência. Por fim, tocante à vedação da tortura, esta parece ser uma das muitas facetas
do direito à vida, sendo que, uma vez violado, viola, também, o bem jurídico fundamental à existência do
ser humano: a vida.

Nada obstante, esses três bens são deveras abrangentes, e muitas situações fáticas a eles podem
subsumir-se, variando de cultura para cultura. Aqui, em nosso entender, também se mostra bastante
acertada a idéia de que aqueles bens configuram um núcleo essencial, ao passo que a distinta configuração
ou aperfeiçoamento que cada comunidade dá àqueles bens caracterizariam, aí sim, o que cada comunidade
entende por direito do homem. Nessa perspectiva, quanto mais afastada a conduta em face do direito
humano pudesse estar daquele núcleo, mais ela estaria sujeita a sanção.

Seria importante, nesse ponto, procurar identificar o que as outras culturas (não ocidentais) têm a
nos sugerir acerca das mais possíveis concepções de direitos humanos. Seria um trabalho árduo, porém de
resultados bastante proveitosos, estudar, nas mais distintas culturas, o que determinados valores – como a

dignidade humana, por exemplo –
[81]

 representa para cada uma delas.  Essa seria uma tarefa hercúlea,
mas não impossível, e altamente útil. A partir do momento em que voltássemos os olhos para as culturas
não-ocidentais, certamente teríamos muito que aprender com elas.                  

Por fim, o que se está a defender não é a supressão das já consagradas cartas de direitos humanos,
pois elas configuram uma notável conquista das civilizações e têm trazido muitos resultados positivos. O
que parece ser importante é proceder à sua releitura, com olhos voltados para a legitimidade democrática
da constituição e da interpretação daqueles documentos. É importante procurar uma melhor definição de
seu conteúdo, a fim de evitar, paradoxalmente, que seus dispositivos alberguem intervenções políticas de
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cunho veladamente dominador. É preciso, em última análise, respeitar a Declaração dos Direitos
Humanos, quando dispõe, em seu art. XXX, que “Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser
interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos.”      

Eis, portanto, o paradoxo dos direitos humanos, que complica a nossa tarefa, dentro da idéia de
uma comunidade aberta de intérpretes, de perseguir sua adequada fundamentação: “Sua força [dos direitos
humanos] radica no fato de que refletem muito bem os desejos e sentimentos de todo homem moderno.
Sua debilidade está em que os desejos e sentimentos do homem moderno podem não ser um fundamento

adequado para a moralidade universalmente válida”
[82]
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[1]
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro:

Civilização Brasileira, 2003, p. 458.
* O presente texto foi redigido em 2007, compreendendo algumas conclusões alcançadas no curso da disciplina de Teoria Crítica
dos Direitos Humanos, ministrada no Mestrado do Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR. Foi decidido por sua
publicação pelo argumento principal do texto parecer ainda merecer discussão atual.
[2]

 “Porque teve ampla participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta decididamente para a plena
realização da cidadania” é que a nova Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, pelo então Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães. Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. rev. e
atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 90. Devemos a lembrança a Flávia Piovesan, em seu Direitos Humanos e o Direito
Constitucional Internacional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 55.
[3]

 PIOVESAN, F., ob. cit., p. 55.
[4]

 A classificação é de BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 17. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva,
1996.
[5]

 No presente trabalho, trataremos de direitos humanos e fundamentais indistintamente.
[6]

 É importante destacar que, não obstante o século XX tenha caracterizado o período de intensa positivação de direitos humanos,
o desenvolvimento desses direitos remonta a épocas bastante anteriores: a Magna-Charta-libertatum, de 1215; o Acta de Habeas
Corpus, de 1679; a Bill of Rights, de 1689; a Declaração de Direitos de Virginia, de 1776; e a Declaração Francesa dos Direitos do
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Homem e do Cidadão, de 1789. In: KAUFMANN, Arthur. La universalidad de los derechos humanos. Um ensayo de
fundamentación. Persona y Derecho. n. 38. Pamplona: Universidad de Navara, 1998, p 11.
[7]

 Ibidem, p. 140.
[8]

 Ibidem, p. 139. Exemplos: Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, para julgar os criminosos de guerra; Tribunal Penal
Internacional, que é Corte de caráter permanente e independente, com jurisdição sobre violações de grande gravidade sobre a
comunidade internacional; Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo documento base é a Convenção Americana de Direitos
Humanos; Tribunais Criminais Internacionais com jurisdição específica (como os de Ruanda e Iugoslávia).
[9]

 Nesse sentido, Charles Taylor aduz: “As Cartas de direitos estão agora embutidas nas constituições de diversos países, inclusive
na União Européia. Essas são as bases do controle de constitucionalidade, quando a legislação ordinária dos diferentes níveis do
governo pode ser invalidada quando estiver em conflito com direitos fundamentais.” __________. A world consensus of  human
rights? Dissent, 43 (Summer, 1996), p. 413.
[10]

 A qual veio definir os direitos humanos e as liberdades fundamentais já apresentados como objeto de proteção pela Carta das
Nações Unidas. PIOVESAN, Flávia, ob. cit., p. 152.
[11]

  Ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992.
[12]

 Lafer registra que a Conferência de Viena da ONU, de 1993, reuniu delegações de 171 estados e teve 813 organizações não-
governamentais acreditadas como observadoras. In: BOBBIO, Norberto. (apresentação) A Era dos Direitos. 3. tiragem. Trad.
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
[13]

 POZZOLO, Susanna. Um constitucionalismo ambiguo. In: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid:
Editorial Trotta, 2003, p. 190.
[14]

 Ibidem, idem. No mesmo sentido, COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo)Constitucionalismo. Un análisis metateórico. In:
Neoconstitucionalismo(s). Carbonell, Miguel (org.) Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 92-93.
[15]

 De acordo com Luís Prieto Sanchís, o constitucionalismo contemporâneo está conduzindo a uma nova teoria do direito – o
neoconstitucionalismo -, a qual teria como traços principais: 1) a existência de mais princípios do que regras; 2) onipresença da
Constituição em todas as relações jurídicas, desde as mais simples às mais complexas, tomando o lugar das opções legislativas; 3)
maior uso da técnica da ponderação, em lugar da subsunção; 4) onipotência judicial em lugar da autonomia do legislador ordinário;
e, 5) coexistência de uma pluralidade de valores, muitas vezes contraditórios, em lugar da homogeneidade ideológica em torno de
princípios e de leis. _________. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. In: CARBONELL, Miguel.
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 131.
[16]

 A expressão é emprestada de Luis Prieto Sanchís, conforme se vê na nota 2, supra.
[17]

 HART, H. L. A. O conceito de direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986 e 2005, p.
140-141.
[18]

 Por exemplo, a liberdade de associação, prevista nos incisos XVII e XX, do art. 5º da Constituição Federal. Hoje, há muitas
associações para fins comunitários, que fecham ruas, controlam segurança de um bairro, por exemplo. Ocorre que há vizinhos que
se recusam a associar-se e não participam do rateio das despesas. Diante disso, as associações ajuízam ações contra o vizinho.
Porém, um dos princípios constitucionais brasileiros é a vedação do enriquecimento ilícito (no caso, do vizinho que se recusa a
associar-se). Nesse caso, poderia o julgador antecipar-se a uma eventual legislação regulamentadora dessa hipótese específica, e
decidir o caso? O exemplo foi utilizado por Clèmerson Merlin Clève, em aula do curso de graduação em Direito da UFPR, em
08.05.2007, e ilustra a problemática decorrente da imprevisibilidade de todas as situações fáticas a serem discutidas no âmbito
jurisdicional.
[19]

 A possibilidade de utilização do costume internacional como razões de decidir da Corte Internacional de Justiça está prevista
no art. 38, II do respectivo Estatuto, que é o órgão judicial das Nações Unidas. Essa figura encontra seu fundamento de validade na
concordância dos Estados-nação acerca da aceitabilidade ou não de determinadas condutas, desde que presentes certos requisitos
(de forma e de conteúdo): “a) da concordância de um número significativo de Estados com relação a determinada prática e  do
exercício uniforme relativo a ela; b) da continuidade de tal prática por considerável período de tempo – já que o elemento temporal
é indicativo da generalidade e consistência de determinada prática; c) da concepção de que tal prática é requerida pela ordem
internacional e aceita como lei, haja o senso de obrigação legal, a opinio juris.” Ibidem, p. 146-147.
[20]

 A expressão encontra respaldo em Ronald Dworkin, cuja construção teórica – precisamente, a idéia de integridade do direito –
buscou justificar a legitimidade da Suprema Corte norte-americana para interpretar a Constituição, através de uma atividade
construtiva do juiz, porém, “integrada” ao teor dos precedentes, ao princípio democrático e à realidade social. In: O Império do
Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
[21]

 MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição constitucional como democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 204.
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[22]
 Importante destacar o posicionamento de Juha-Pekka Rentto, para quem o conceito de universalidade pode referir-se a três

diversos aspectos do marco ideológico e conceitual dos direitos humanos: “em primeiro lugar, podemos nos referir à universalidade
de sua distribuição e proclamar que pertencem a todos por igual. Em segundo lugar, podemos nos referir a como se relacionam com
a razão prática e proclamar que têm uma função universal significativa como princípios morais e políticos. E em terceiro lugar,
podemos nos referir a como nos relacionamos com eles enquanto sujeitos morais e proclamar que temos um direito universal ou
uma obrigação universal de respeitá-los.”__________. Crepúsculo em el horizonte de occidente.  In: Persona y Derecho. n. 38.
Pamplona: Universidad de Navarra, 1998, p. 165-166.
[23]

 Desde que respeitados a) o procedimento de votação (em cada Casa do Congresso, em dois turnos) e b) o quorum qualificado
(3/5 dos membros de cada Casa): art. 5, §3º da Constituição Federal de 1988. O destaque no texto deve-se ao fato de que não é
concedido a todo tratado ou convenção internacional o status de emenda constitucional, mas tão-somente àqueles que cuidarem de
direitos humanos.
[24]

 Acerca do controle de constitucionalidade de leis, Paulo Bonavides destaca que, sem a existência de um efetivo dessa espécie,
que assegure a supremacia da Constituição, as normas definidoras de direitos fundamentais quedariam desprotegidas. Não obstante,
o autor não ignora o abalo que o controle de constitucionalidade de leis provoca no equilíbrio entre os poderes do Estado: “O ponto
mais grave reside em determinar que órgão deve exercer o chamado controle de constitucionalidade. Sem esse controle, a
supremacia da norma constitucional seria vã, frustrando-se assim a máxima vantagem que a Constituição rígida e limitativa de
poderes oferece ao correto, harmônico e equilibrado funcionamento dos órgãos do Estado e sobretudo à garantia dos direitos
enumerados na lei fundamental.
Mas, por outra parte, o controle acarreta dificuldades consideráveis, em razão de conferir ao órgão incumbido de seu desempenho
um lugar que muitos têm por privilegiado, um lugar de verdadeira preeminência ou supremacia, capaz de afetar o equilíbrio e a
igualdade constitucional dos poderes.” __________. Curso de Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 296-
297.
[25]

 Cf. COMANDUCCI, P., ob. cit., p. 82.
[26]

 A expressão significa movimento da doutrina constitucional que não implica, necessariamente, em um corte paradigmático com
o constitucionalismo moderno, e sim a superação deste apontando para uma verdadeira doutrina de interpretação constitucional. De
acordo com a tese neoconstitucionalista, qualquer decisão jurídica, em especial a judicial, deriva, em última análise, de uma norma
moral. Segundo Miguel Carbonell, o neoconstitucionalismo ainda não é um modelo pronto, consolidado, em sua formação teórica e
aplicação prática. Para se ter uma visão acerca do movimento neoconstitucionalista, ver CARBONELL, Miguel.
Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Editorial Trotta, 2003.
[27]

 Cf. POZZOLO, ob. cit., p. 193.
[28]

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 392-395.
[29]

 A teoria do pouvoir neutre, intermédiaire et régulateur é atribuída a Benjamin Constant, e foi desenvolvida para fazer frente ao
bonapartismo e à Constituição monarquista. Schmitt explica que tal teoria pertence ao conjunto de teorias constitucionais do Estado
cívico de Direito, e que a ela se refere “o catálogo típico de prerrogativas e atribuições do chefe de Estado (Monarca ou Presidente
do Estado), imaginadas todas elas como elementos e possibilidades de intervenção de semelhante pouvoir neutre: inviolabilidade,
ou, pelo menos, posição privilegiada do Chefe de Estado, referendo e promulgação de leis, prerrogativa de indulto, nomeação de
Ministros e funcionários, dissolução da Câmara eleita pelo voto popular.” Schmitt reúne uma série de comentários elogiosos de
balizada doutrina acerca da teoria benjaminiana, dentre os quais citamos a de Lorenz von Stein, para quem o poder neutro
“representa em absoluto a forma clássica do verdadeiro constitucionalismo”. SCHMITT, Carl. La defensa de la Constitucion.
Trad. Manuel Sanchez Sarto. 2. ed. Tecnos: Madrid, 1998, 213-236.
[30]

 SCHMITT, C. ob. cit., p. 249.
[31]

 KELSEN, Hans. Quién debe ser el defensor de la Constitución? Madrid: Editorial Tecnos, 1995, p. 54. Tradução livre.
[32]

 Ibidem, p. 72-73. Tradução livre.
[33]

 Estima-se que o saldo de vítimas após a II Grande Guerra, em 1945, foi de cerca de 50 milhões de pessoas, sem contar, aqui,
aquelas que morreram posteriormente em virtude de resquícios da Guerra, tais como doenças radioativas e contaminações diversas;
além disso, 11,8 milhões de europeus (europeus, apenas) teriam terminado a Guerra como refugiados. Fonte:
http://www.segundaguerramundial.com.br/show_destaques.php?idDestaque=109. Acesso em: 08/12/2007.
[34]

 Como o tão debatido caso de intervenção da OTAN em Kosovo. Tal intervenção militar configurou, para muitos, uma hipótese
de “ingerência humanitária”, em que um organismo regional – no caso, a OTAN – interferiu militarmente na província sérvia de
Kosovo sem a necessária autorização prévia do Conselho de Segurança da ONU (conforme estatui o Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas), a pretexto de “prevenir uma catástrofe humanitária” que lá pudesse ocorrer. Em 1999, durante a Guerra do
Kosovo, a OTAN e os EUA bombardearam Belgrado, a 250 km da zona de conflito, por 78 dias sem parar. Centenas de civis foram
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mortos. Fonte: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDNWN (Revista Internacional da Cruz Vermelha). Acesso em:
08.12.2007.
[35]

 “Somos sempre “nós” quem tomamos a decisão de que “eles” não pertencem a “nós”, porém qualquer de “nós” pode em
qualquer momento converter-se em um “deles”: cada decisão que exclui alguém pode ser potencialmente excludente de si mesmo e
por isso imprudente a longo prazo.” RENTTO, J., ob. cit., p. 170.
[36]

 Ibidem, idem.
[37]

 ANDORNO, Roberto. Universalidad de los derechos humanos y derecho natural. Persona y Derecho. n. 38. Pamplona:
Universidad de Navara, 1998, p. 45.
[38]

 Ibidem, p. 45-46.
[39]

 Cf. MORO, ob. cit., p. 170.
[40]

 Termo utilizado por Lenio Luiz Streck em palestra proferida no Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, em
29/03/2007, para referir-se a um regresso do Direito aos “primórdios do modelo formal burguês, em que os discursos de
argumentação já estão dados não pelo legislativo (democracia), mas pelo judiciário”.
[41]

 Cf. NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997.
[42]

 Cf. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito.

[43]
 Cf. CHUEIRI, Vera Karam de. Filosofia do Direito e Modernidade. Dworkin e a possibilidade de um discurso instituinte de

direitos. São Paulo: JM Editora, 1995.
[44]

 Cf. DWORKIN. Los Derechos en Serio. Barcelona: Ariel, 1989.
[45]

 Cf. CHUEIRI, p. 92.
[46]

 Para o positivismo jurídico, a segurança jurídica não se encontrava na existência de uma reposta certa, e sim na neutralidade do
juiz, por isso a separação entre direito e moral, para aquela corrente doutrinária.
[47]

 “... o direito como integridade pede-lhes [aos juízes] que continuem interpretando o mesmo material que ele próprio afirma ter
interpretado com sucesso. Oferece-se como a continuidade – e como a origem – das interpretações mais detalhadas que recomenda.”
O Império..., p. 273.
[48]

 Ibidem, p. 434.
[49]

 Cf. CHUEIRI, ob. cit., p. 97.
[50]

 “A igualdade perante a lei confundia-se, de certo modo, com o princípio objectivo da prevalência da lei (..). Igualdade na
aplicação do direito é, porém, mais do que uma positivística igualdade de aplicação da lei: é igualdade através da lei. Igualdade nos
encargos, (igualdade na tributação, igualdade nas medidas legais ingerentes na liberdade e na propriedade), assinalou a doutrina
liberal; igualdade nas vantagens (ex,: igualdade nas subvenções) assinala a doutrina do Estado Social. (...) Em termos clássicos: por
igualdade entende-se igualdade em sentido formal e igualdade em sentido material.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes.
Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas.
Coimbra: Coimbra, 1994, p. 381. 
[51]

 Em maio de 1954 -- em uma decisão histórica, no caso Brown Contra a Secretaria de Educação (Brown v. Board of Education)
-- a Suprema Corte norte-americana julgou a inconstitucionalidade das escolas públicas segregadas. O nome dado ao caso, Brown,
vem de Oliver Brown, um homem negro, que iniciou um processo quando sua filha de sete anos, Linda, teve sua matrícula negada
em uma escola primária só para brancos na cidade de Topeka, estado do Kansas, no meio-oeste dos Estados Unidos, onde eles
viviam. Fonte: http://brownvboard.org/index.htm. Acesso em 10/05/2007.
[52]

 CARVALHO NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos direitos fundamentais. In:
Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. Coord. José Adércio Leite Sampaio. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 141.
[53]

 A expressão é emprestada de OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de, em seu Devido Processo Legislativo e Controle
Jurisdicional de Constitucionalidade no Brasil. In: Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais. Coord. José Adércio Leite
Sampaio. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 174.
[54]

 BOBBIO, N., ob. cit., p. 43.
[55]

 Ibidem, p. 35.
[56]

 Ibidem, p. 39.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7182

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDNWN
http://brownvboard.org/index.htm


[57]
 Os termos são de nossa inteira responsabilidade.

[58]
 O exemplo é de Bobbio, ob. cit., p. 40.

[59]
 Deixaremos, nesta oportunidade, de lado a discussão acerca da possibilidade de ponderação entre tais bens colidentes em

conflito, por ir além da proposta trazida neste trabalho. Nada obstante, para que se tenha uma visão do “estado da arte” da teoria da
ponderação de bens fundamentais, sugere-se a leitura de Robert Alexy, Teoria de Los Derechos Fundamentales.
[60]

 Ibidem, p .40.
[61]

 Ibidem, p. 41.
[62]

 Há uma passagem bastante elucidativa desse pensamento no livro A Era dos Direitos: “É inegável que existe uma crise dos
fundamentos. Deve-se reconhece-la, mas não tentar superá-la buscando outro fundamento absoluto para servir como substituto para
o que se perdeu. Nossa tarefa, hoje, é muito mais modesta, embora também mais difícil. Não se trata de encontrar o fundamento
absoluto – empreendimento sublime, porém desesperado –, mas de buscar, em cada caso concreto, os vários fundamentos possíveis.
Mas também essa busca dos fundamentos possíveis – empreendimento legítimo e não destinado, como o outro, ao fracasso – não
terá nenhuma importância histórica se não for acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e das situações nas quais este ou
aquele direito pode ser realizado. Esse estudo é tarefa das ciências históricas e sociais (...). O problema dos fins não pode ser
dissociado do problema dos meios. Isso significa que o filósofo já não está sozinho. Ibidem, p. 43-44.
[63]

 PIOVESAN, ob. cit., p. 170.
[64]

 Ibidem, p. 171.
[65]

 Ou seja, não só do ser humano enquanto espécie animal de um dado gênero, mas enquanto indivíduo inserido num campo de
relações sociais, que interage com os demais e que procura se desenvolver.
[66]

 E este é um forte argumento em favor da reconsideração do princípio universal dos direitos humanos. Conforme Juha-Pekka
Rentto, “Desde a perspectiva Oriental, o modo Ocidental não só é imprudente ao fomentar um conflito desnecessário, como também
é imoral por gerar egoísmo, sendo, ainda, ininteligível quando apresenta, a pretexto da liberdade, um modo de vida que do ponto de
Oriental afigura-se como uma vida de escravidão sob a adesão de coisas desimportantes.” Ob. cit., p. 180. Tradução livre.
[67]

 A doutrina do utilitarismo preceitua a ação (ou inação) do sujeito de forma a otimizar o bem-estar do conjunto dos indivíduos.
A idéia central da doutrina utiliarista pode ser resumida da seguinte forma: “Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade
de bem-estar”. Seus primeiros defensores foram Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), que estudaram o
princípio da utilidade aplicando-os a situações concretas, dentro do sistema político, da legislação, da justiça, da política
econômica, da liberdade sexual, etc.
[68]

 De fato, no texto em estudo, Kaufmann faz uma digressão sobre o pensamento kantiano, propondo, ele mesmo, um
“imperativo categórico” para os direitos humanos.
[69]

 KAUFMANN, ob. cit., p. 23. Tradução livre.
[70]

 Kaufmann parte da idéia de conteúdo essencial dos direitos fundamentais, presente na Constituição alemã: “A pergunta
decisiva que se coloca é a seguinte: qual conteúdo, qual núcleo dos direitos humanos tem validade universal? É possível evocar aqui
a antiga e muito problemática distinção ente direito natural e direito secundário. Mais sugestiva pode ser uma disposição da
Constituição alemã (artigo 19, parágrafo 2 da Lei Fundamental), segundo a qual nenhum direito fundamental (e tanto mais nenhum
direito humano) pode ser violado em seu ‘conteúdo essencial’”. Ibidem, p. 29-30. Tradução livre. 
[71]

 “O conteúdo essencial, o núcleo dos direitos humanos não é algo universal-abstrato nem relativo, e sim algo relacional. (...) A
resposta a nossa pergunta acerca da universalidade dos direitos humanos não é, portanto, nenhum ‘amém’, nenhuma culminação de
esforço, nenhuma conclusão, senão que implica uma tarefa que está sempre se superando. Os direitos humanos não são válidos
como um abstrato universal; somente são válidos ali onde sejam outorgados no caso concreto.” Ibidem, p. 32. Tradução livre.
[72]

 No ponto, o autor refere-se à tese de Aristóteles segundo a qual as normas jurídicas possuem uma parte de direito natural e
outra decorrente dos costumes, das circunstâncias, das convenções humanas, sendo que ambas as partes juntas constituem o direito
positivo. Desse modo, o direito natural, para além de configurar uma parte do direito positivo, é o seu próprio núcleo: “Essa
natureza híbrida do direito positivo em certas ocasiões tem sido representada graficamente através de uma esfera cujo núcleo está
constituído pelo justo em seu ‘estado puro’ e, à medida em que nos distanciamos desse centro, o direito torna-se cada vez menos
justo ‘por natureza’ e mais justo ‘porque o legislador assim o quis’”. Ob. cit., p. 37-38.
[73]

 Ibidem, p. 38-39.
[74]

 Ibidem, p. 44.
[75]

 Ibidem, p. 48. Essa idéia de alteridade está profundamente ligada à proposta da ética da libertação de Enrique Dussel. Segundo
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o filósofo mexicano, as vítimas excluídas do sistema devem organizar-se conscientemente para que possam lutar pela sua libertação.
Mas, para que possa ser alcançada essa consciência emancipatória das vítimas, com a utilização dos mecanismos disponíveis para a
sua libertação, todos na sociedade tem um papel de responsabilidade para com o próximo, um dever ético em assumir essa
responsabilidade enquanto participante da comunidade crítica discursiva. Ou seja, há uma obrigação de promoção e
desenvolvimento da educação da vítima, a fim de que ela possa refletir criticamente sobre sua condição de exclusão. DUSSEL,
Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Trad. Ephraim Fereira Alves, Jaime A. Clasen, Lúcia M. E.
Orth. 3. ed. Pretópolis: Vozes, 2007. Aqui, é possível traçar um paralelo com o dever de reforma moral e intelectual a que se refere
Gramsci, em relação ao papel do intelectual orgânico na sociedade civil.
[76]

 RENTTO, J., ob. cit., p. 186. Tradução livre.
[77]

 HINKELAMMERT, Franz J. La vuelta al sujeto humano reprimido. In: FLORES, Joaquín Herrera (org.). El Vuelo de Anteo.
Derechos Humanos y Crítica de la razón liberal. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000, p. 211. Esse sentimento de alteridade é
belamente extraído das seguintes palavras de Emmanuel Lévinas: “O que significa ‘como a ti mesmo’? Buber e Rosenzweig
tiveram aqui os maiores problemas com a tradução. Disseram ‘como a ti mesmo’ não significaria que alguém ama mais a si
mesmo? Em lugar da tradução por vocês mencionada, eles traduziram: ‘ama ao teu próximo, ele é como tu’. Mas se alguém já
estiver de acordo em separar a última palavra do verso hebraico ‘kamokha’ do princípio do verso, pode-se ler tudo de outra
maneira: ‘ama ao teu próximo, tu mesmo és ele’; ‘este amor ao próximo é o que tu mesmo és”. __________. De Dieu qui vient a
l’idée, apud, Ibidem, p. 212.
[78]

 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a
interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1997, p. 14.
[79]

 Ibidem, p. 30-31.
[80]

 Ainda é grande o número de pessoas que exercem trabalho análogo à condição de escravos no Brasil. Exemplo disso são as
lavouras de corte de cana no nordeste do país, e que, paradoxalmente, fornecem a matéria prima para o produto cuja exportação é o
orgulho nacional: o álcool da cana-de-açúcar. Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0307200727.htm
[81]

 Nesse sentido, Roberto Andorno, na esteira de Raimundo Panikkar,  assinala “que a noção de ‘dharma’, que ocupa um lugar
central no pensamento hindu, pode ser comparada com a noção de dignidade da pessoa humana.” Ob. cit., p. 47.
[82]

 RENTTO, Juha-Pekka. Crepúsculo..., p. 179.
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ENTRE MASMORRAS REAIS E IMAGINÁRIAS VICEJOU O TERROR: A VIOLÊNCIA DO
ESTADO DURANTE A DITADURA MILITAR NO AMAPÁ

BETWEEN REAL AND IMAGINARY DUNGEONS THEY THRIVE TERROR: THE VIOLENCE OF THE
STATE DURING THE MILITARY DICTATORSHIP IN AMAPÁ

Dorival Da Costa Dos Santos

RESUMO
O objetivo deste trabalho é descrever a manifestação do terror de Estado em um contexto social
e histórico muito específico: a sociedade amapaense das décadas de 60 e 70 do século passado
vivendo sob a ditadura militar; ressalta-se que, neste contexto histórico e sócio-cultural, o
regime ditatorial militar se configurou com uma idiossincrasia ímpar. 
Dentro dos padrões nacionais do regime, no Amapá a ditadura militar apresentou visíveis
peculiaridades que podem ser identificadas em pelos menos quatro dimensões: 
1 – Uma subordinação radical da elite política amapaense ao centro definidor do poder nacional,
chegando a um extremo e caricatural servilismo, identificado pela absoluta falta de influência
nos bastidores políticos do regime. 
2 – A despeito de não desprezar os instrumentos padrões do terror de Estado vigente no
período, no Amapá a ditadura aproveitou-se do imaginário fantástico dominante para criar
formas de admoestações adequadas a essa cultura. 
3 – Ainda que o medo das torturas, perseguições e prisões fosse algo presente nas pessoas, no
Amapá configurou-se ele, sobretudo, através de uma visão mágica do opositor ao regime visto
como um ser irreal e fantástico capaz de terríveis proezas super-humanas. 
4 – Por fim, a insignificância demográfica e a cultura tradicional e comunitária, que tinham as
relações presenciais e de vizinhança como elemento estrutural, impediu o anonimato e, por
conseqüência, a resistência ao poder ditatorial nos moldes da que ocorreu nas grandes
metrópoles, baseada em princípios racionalistas, efetivada em organizações partidárias, tendo
como modo de ação principal a luta armada. 
A resistência no Amapá, ainda que tenha tido seus claros momentos de enfrentamento e de
organização, foi, fundamentalmente, uma resistência molecular e às escondidas, disfarçada de
arte, vandalismo, silêncio, recusas e afirmações nem sempre conscientes, mas indicativas de não
conformidade, de uma luta de indivíduos e grupos para sobreviverem livres e autônomos em
uma condição opressiva e castradora. 

PALAVRAS-CHAVES: Amapá; Amazônia; Ditadura Militar; Terrorismo de Estado. 

ABSTRACT
The aim of this study is the demonstration of state terror in a historical and social context very
specific: the society Amapá decades of 60 and 70 of the last century lived under the military
dictatorship, it is emphasized that in this historical context and socio- cultural, military
dictatorship was configured with an odd quirk. 
Within national standards of the regime, the military dictatorship in Amapá showed visible
peculiarities that can be identified by at least four dimensions: 
1 - A radical subordination of the political elite Amapá defining the center of national power,
reaching an extreme and caricatured servitude, identified by the absolute lack of influence
behind the scenes of the political regime. 
2 - Despite not despise the standard instruments of state terror in the current period, in Amapá
dictatorship took advantage of the fantastic imaginary dominant to create forms of warnings
appropriate to the culture. 
3 - Even if the fear of torture, persecution and imprisonment was something present in people,
in Amapá it configured itself, mainly through a magical view of the objector to the scheme be
seen as an unreal and fantastic capable of superhuman feats terrible . 
4 - Finally, the insignificance demographic and traditional culture and community, which had the
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face and neighborly relations as a structural element, prevented the anonymity and,
consequently, resistance to the dictatorial power along the lines of what occurred in the large
cities, based on rationalist principles, effective in party organizations, with the mode of action
leading to armed struggle. 
The resistance in Amapá, although it had its bright moments of confrontation and organization,
was essentially a molecular resistance and secretly, disguised as art, vandalism, silence, denials
and affirmations do not always conscious, but indicative of non-compliance, a struggle of
individuals and groups to survive in a free and independent condition oppressive and castrating. 

KEYWORDS: AMAPÁ; AMAZON; MILITARY DICTATORSHIP; STATE TERRORISM.

 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é descrever a manifestação do terror de Estado em um contexto
social e histórico muito específico: a sociedade amapaense das décadas de 60 e 70 do século passado
vivendo sob a ditadura militar; ressalta-se que, neste contexto histórico e sócio-cultural, o regime ditatorial
militar se configurou com uma idiossincrasia ímpar.

Dentro dos padrões nacionais do regime, no Amapá a ditadura militar apresentou visíveis
peculiaridades que podem ser identificadas em pelos menos quatro dimensões:

1 – Uma subordinação radical da elite política amapaense ao centro definidor do poder
nacional, chegando a um extremo e caricatural servilismo, identificado pela absoluta falta de influência
nos bastidores políticos do regime.

2 – A despeito de não desprezar os instrumentos padrões do terror de Estado vigente no
período, no Amapá a ditadura aproveitou-se do imaginário fantástico dominante para criar formas de
admoestações adequadas a essa cultura.

3 – Ainda que o medo das torturas, perseguições e prisões fosse algo presente nas
pessoas, no Amapá configurou-se ele, sobretudo, através de uma visão mágica do opositor ao regime visto
como um ser irreal e fantástico capaz de terríveis proezas super-humanas.

4 – Por fim, a insignificância demográfica e a cultura tradicional e comunitária, que
tinham as relações presenciais e de vizinhança como elemento estrutural, impediu o anonimato e, por
conseqüência, a resistência ao poder ditatorial nos moldes da que ocorreu nas grandes metrópoles, baseada
em princípios racionalistas, efetivada em organizações partidárias, tendo como modo de ação principal a
luta armada.

A resistência no Amapá, ainda que tenha tido seus claros momentos de enfrentamento e
de organização, foi, fundamentalmente, uma resistência molecular e às escondidas, disfarçada de arte,
vandalismo, silêncio, recusas e afirmações nem sempre conscientes, mas indicativas de não conformidade,
de uma luta de indivíduos e grupos para sobreviverem livres e autônomos em uma condição opressiva e
castradora.

Por certo o terror de Estado é uma variante possível da prática política decorrente das
funções de dominação desta instituição, podendo perfeitamente ser circunscrita à sua estrutura,
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organização e dinâmica.
No entanto, a despeito de ser uma prática que pela força institucional do Estado não

exige ou, mais precisamente, não admite questionamento sobre sua natureza, não está ao todo isenta de
uma justificação para a sua aceitação social, neste sentido, também não deixa de inserir-se no campo da
ideologia, ou de outro modo, não é pelo fato de o “terror” ser uma das formas mais brutais de exercício
violência que sua prática dispense justificativas e esforços de convencimento para tentar legitimar sua
existência política.

Considerando que ideologia é um conceito de enorme variação de sentidos no âmbito das
ciências sociais é salutar apresentar o entendimento teórico que se tem deste fenômeno. Adianta-se que
não se adotará o conceito inspirado no marxismo clássico de Marx e Engels, que a entende como visão
social das classes dominantes, que no afã de encobrir a dominação, mascara e deturpa o real.

Prefere-se adotar neste trabalho a concepção de ideologia, por assim dizer, de tradição

leninista
[1] (Lênin, 1985a; 1985b; 1985c; 1985d e 1985e) que a entende como o conjunto de concepções

políticas, jurídicas, artísticas, morais, éticas, enfim, das idéias latu sensu de uma determinada classe social,
o que evidentemente não deixa de ser uma visão parcial da realidade, porém, sem a conotação psicológica
de consciência deturpadora que está pressuposta na conceituação marxista clássica.

Recorrendo a Hannah Arendt (1979:226) podemos caracterizar o poder ditatorial em duas
dimensões [...] de um lado, o poder arbitrário, sem o freio das leis, exercido no interesse do governo e
contra os interesses dos governados; e, de outro, o medo como princípio da ação, ou seja, o medo que o
povo tem pelo governante e o medo do governante pelo povo.

No caso do Amapá, desde os primeiros momentos do golpe civil-militar a elite política
local, sob a liderança do governador Terêncio Porto, entronizou a lógica ideológica e a prática política do
novo regime e, a despeito de nas primeiras horas ficarem atônitos com a notícia do golpe, já entre os dias
03 e 07 de abril de 1964, foram presas 11 pessoas acusadas de militância comunista. Por ocasião da
viagem do governador para prestar contas do golpe junto ao Comando Militar da Amazônia, o Jornal
Amapá informa as prisões:

[...] em entrevista que manteve com os chefes militares da 8ª Região, o chefe
do Executivo Territorial prestou informações sobre as medidas preventivas
adotadas pelo Governo, quando dos últimos acontecimentos ocorridos no
País e das providências que haviam sido tomadas para neutralizar a ação
de elementos suspeitos de pertencerem ao credo vermelho, informando
ainda àquelas autoridades sobre a prisão, em nossa capital, de 11 adeptos

do comunismo
[2]

.
Em concomitância com a prisão de “adeptos do comunismo”, o governo territorial

desencadeia uma campanha persecutória indiscriminada, gerando um significativo estado de apreensão e
medo na população. Servidores públicos eram punidos, demitidos, admoestados sem a menor formalidade
administrativa, sindicalistas eram destituídos e detidos, estudantes eram penalizados e expulsos de
colégios, opositores eram investigados e ameaçados, militantes petebistas eram vigiados e acintosamente
admoestados em público.
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Configurava-se desde os primeiros momentos do golpe civil-militar o que viria a tornar-
se prática estrutural da ditadura: o terror de Estado, entendido aqui, como a substituição das chamadas
liberdades políticas pela prática regular de ações estatais materialmente coercitivas e ideológicas que
visavam atentar diretamente contra a integridade física e psicológica dos indivíduos e grupamentos sociais,
objetivando aliená-los da participação política pelo medo; sendo medo – em seu matiz sociológico – o
estado de torpor social, de insegurança onipresente quanto à integridade físico-psicológica ocasionada por
aquelas práticas estatais, de modo a paralisar a ação crítica e racional dos indivíduos e grupamentos
sociais em relação à ordem político-social dominante da qual emana o terror.

A nota oficial do Governo do Território publicada em 08 de abril de 1964 não deixa
dúvidas quanto ao seu caráter intimidatório e discricionário:

 
[...] Infelizmente, as investigações policiais determinadas pelo Governo,
desde o início do movimento de restauração democrática, revelaram a
existência de um grupo de comunistas no Amapá, infiltrados em diversos
setores.
Pessoas comprometidas com os agitadores, seus protetores e mentores vêm

sendo apontados no decorrer das investigações. 
[3]

Esta mesma nota oficial revela as articulações ditatoriais com o comando do golpe de
Estado no Pará e a repressão a estudantes universitários amapaenses domiciliados em Belém, que eram
investigados, perseguidos e presos – em articulação com a aparelhagem repressiva paraense –, por causa da
militância no movimento estudantil e do envolvimento com reivindicações e idéias democráticas e
socialistas:

[...] Em Belém, um trabalho infame, já desmascarado e que visava
perturbar a tranqüilidade da família amapaense, desorganizar os serviços
públicos, desmoralizar as autoridades, retardar o pagamento dos
funcionários e substituir, abruptamente, o Governador, estava em marcha.
Seus autores, sobejamente conhecidos, inimigos declarados do Amapá, já
estão prestando contas de seus crimes perante as autoridades militares,

mediante provas apresentadas
[4]

.
Seguindo a lógica dos regimes totalitários, que pressionando os homens uns contra os

outros, [...] destrói o espaço entre eles (Arendt, 1979:232), a Nota Oficial termina exortando a população à
delação e ao servilismo e anuncia a repressão que viria:

[...] Pode confiar povo amapaense que chegou a hora de se livrar dos
perniciosos elementos, cujas atividades de apoio aos comunistas são
conhecidas, pois eram feitas abertamente, dando-lhes participação na
administração, vantagens indevidas e cobertura total, inclusive

financeira
[5]

.
Esta parte da nota oficial revela também o fracionamento na elite amapaense. Os

“perniciosos elementos” que acobertavam os comunistas nada mais eram que o deputado Janary Gentil
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Nunes e seus seguidores, que, de comunistas não tinham nada.
O que havia, na verdade, era um oportunismo de Terêncio Porto que, no bojo das

defenestrações praticadas pelos agentes do golpe de Estado, desejava livrar-se de seu principal oponente
na política local e sócio nas benesses políticas oferecidas pelo exercício do governo do Território Federal
do Amapá, inexoravelmente exercido por sujeitos alienígenas que desconheciam a problemática da região,
buscando informar-se apressadamente, para assumir suas funções com um mínimo de capacidade
gerencial. Invariavelmente traziam seu corpo de burocratas que, encerrados seus mandatos, imediatamente
abandonavam a região, retornando para seus lugares de origem com seus respectivos butins.   

De qualquer modo a despeito do oportunismo do governador, vislumbra-se a construção
do ambiente autoritário onde as pessoas são arremessadas e engolfadas num processo da natureza ou da
história para que se acelere o seu movimento como tal, [neste sentido], só podem ser [consideradas
pelo poder dominante] carrascos ou vítimas de sua lei inseparável (Arendt, 1979: 235), não existe meio
termo nestas condições: ou se é a favor ou contra o status quo.

A sociedade civil amapaense era extremamente incipiente. Os sindicatos, conforme os
critérios paternalistas do populismo eram profundamente tutelados e viviam na dependência do Estado.
Mas nem esta situação livra-os do totalitarismo inaugurado com o golpe civil-militar. Entre as primeiras
medidas do general Luiz Mendes da Silva, substituto de Terêncio Porto, destacou-se a de consolidar a
intervenção em todos os sindicatos, especialmente no dos estivadores, no da construção civil e no dos
arrumadores, tidos como os mais influenciados pelas idéias comunistas. O general Luiz Mendes destituiu
diretorias sindicais, sindicalistas foram investigados, suas vidas, pública e privada, devassadas, foram
vigiados, perseguidos, detidos, presos e torturados.

Servidores públicos também foram investigados, perseguidos, demitidos, transferidos e
ameaçados, culminando este processo persecutório com a criação da temida Comissão de Investigação
Sumária – CIS, que possuía autorização para, indiscriminadamente, devassar o serviço público e seus
componentes, à cata de atividades “subversivas e anti-militares” (Santos, 1998: 155). A referida Comissão
foi inicialmente composta pelo major Washington Mascarenhas, o contabilista Benedito Pedro Paiva e o
delegado de polícia Lismar Leão Cardoso.

Em seu relatório de agosto, a comissão indicou e ordenou a prisão de vinte e três
servidores jogados nas masmorras da secular Fortaleza de São José pelo prazo de sessenta dias, sob a
custódia da Guarda Territorial, que havia se tornado no Território do Amapá a presença armada e
coercitiva do regime autoritário […] (Santos, 1998:155). Concluídos os trabalhos, a expectativa era de
dissolução da CIS. Pelo contrário, foi recomposta em 08 de setembro de 1964, ganhando ares de
instituição e instrumento permanente de terror de Estado, sendo agora formada pelo advogado José Rufino
Ribeiro, o promotor público Edson Gomes Corrêa e o servidor aposentado Floriano D’Horta Waldeck. 

Com base nas averiguações da CIS, o presidente Castelo Branco, dia 07 de
outubro de 1964, aposentava compulsoriamente um funcionário e demitia
outros vinte e cinco do serviço público, sendo vinte por improbidade
administrativa de variadas intensidades e os demais acusados de ações
políticas anti-militar, como foi o caso do guarda territorial José Ribeiro da
Conceição, de fato um contestador ideológico que, ao eclodir o golpe
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militar, desapareceu da região, sendo processado à revelia. (Santos, 1998:
156).

Durante todo o ano de 1964 e até meados de 1965, o governador Luís Mendes da Silva
atuou intensamente buscando reprimir radicalmente a menor manifestação de resistência ao regime
instalado, de modo que, no segundo semestre de 1965, já não havia qualquer vestígio de oposição à
ditadura militar.

No restante de seu governo, o general Luís Mendes dedicou-se à disputa com o deputado
Janary e a exercer sua veia discricionária, expressa no peculiar comportamento público, mais apropriado a
um senhor medieval do que a uma autoridade governamental de meados do século XX: o homem julgava-
se dono da vida e dos corpos de seus subordinados e administrados. Sempre aparecia em público em trajes
de cavalaria (sua arma no Exército), trazendo à mão um chicote que, em suas visitas inesperadas nas
repartições e logradouros públicos, exibia ameaçadoramente aos que não se coadunassem com seu modelo
e exigência de bem comportar, postura esta que ocasionava um temor exacerbado à sua figura entre a
população.

Durante o governo Ivanhoé, a oposição ao regime rearticula-se e começa a tornar-se
visível. Ainda que com mérito próprio, não se pode deixar de levar em conta certo consentimento por parte
do governador na existência deste setor crítico. De qualquer modo, a oposição cresce solidamente,
culminando em 1970 com a eleição do deputado Antônio Pontes, pelo MDB. Neste mesmo momento, final
do governo Ivanhoé, uma intensa efervescência cultural expressa em festivais de música, organizações da
juventude laica e religiosa, manifestações artísticas de diversas naturezas e matizes,  começa a fugir do
controle e a incomodar o regime.

Durante a gestão do general Ivanhoé o governo do Território Federal do Amapá começou
a colaborar intensamente com o exército no intuito de destruir a vizinha guerrilha do Araguaia. Como
resultado desta colaboração, ainda no governo Ivanhoé vários camponeses foram torturados nos
acampamentos do Departamento de Estradas e Rodagens do Território para fornecerem informações de
uma suposta base de apoio ao movimento guerrilheiro citado. Fernando Portela testemunha tanto o
envolvimento do Governo do Território Federal do Amapá quanto a participação de soldados amapaenses
na repressão ao foco guerrilheiro:

A tortura foi sistemática. [No Amapá] como em Xambioá, cavaram-se
buracos próximos ao acampamento e os homens foram pendurados de
cabeça para baixo, amarrados com cordas em estacas enfiadas à beira dos
buracos. Levaram empurrões, socos e choques elétricos. E havia um
médico entre os ‘especializados’. Quando um homem desmaiava, recebia
uma injeção para reanimar e sofrer bem consciente. [...] nessa época, um
incidente abalou em definitivo as relações exército-PM. Um sargento da
PM de Goiás dirige um grupo fardado que se encontra com tropas

descaracterizadas do Oiapoque, do Comando de Fronteiras de Roraima
[6]

(sic). O sargento, que perdera um colega no dia anterior, num encontro
com guerrilheiros, teve reflexo rápido: abriu fogo e matou um soldado do
outro lado. Foi difícil evitar um massacre. Mas o exército jamais esqueceu
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o caso e as PM não voltaram a participar, como antes, do combate à
guerrilha. (Portela, 1979: 74-76).

Treze anos depois, o Jornal Novo Fronteira, na sua edição de 15 de maio de 1992, em
uma matéria intitulada “Cidade relembra 20 anos do Araguaia” menciona alguns nomes de amapaenses
participantes da repressão aos guerrilheiros do interior do Pará:

O Amapá participou da repressão ao foco guerrilheiro enviando tropas do
exército local para combater os chamados ‘comunistas’ de Marabá. Alguns
desses soldados, hoje, se encontram adaptados à vida civil, como é o caso do
contador José Paulo Ramos, atualmente funcionário do Palácio do
Setentrião; do assessor de imprensa da CAESA, Juarez Dantas  e do
vereador Pery Arquelau, do PT, que na época era eletricista do exército.
Alguns desses amapaenses morreram em combate. Como é caso dos
soldados ‘Cabral’ e ‘Ovídio’. Este último foi morto por engano por um
outro soldado, que o confundiu com um guerrilheiro. Ovídio não respondeu
à senha combinada para aquele dia e acabou levando uma rajada de
metralhadora.

O substituto de Ivanhoé, o capitão-de-mar-e-guerra José Lisboa Freire, não possuía o
refinamento intelectual, tampouco a sensibilidade política de seu antecessor. Seu governo seria marcado
pelo que foi a quintessência do regime ditatorial militar no Amapá: a “Operação Engasga” ou como
popularmente ficou conhecida: “engasga-engasga”. Como um complemento à narrativa do “engasga-
engasga”, convém relatar dois outros acontecimentos, também sintomáticos do uso que os agentes da
ditadura faziam do imaginário fantástico do povo amapaense. Esses casos podem imediatamente parecer
um tanto brutos, simplórios, eivados de profunda ingenuidade, mas no contexto de uma sociedade
tradicional revelaram-se de excelente eficácia coercitiva.

O primeiro: em março de 1972, um boato (Elias e Scotson, 2000:20) correu célere entre
os estudantes e suas famílias. Em Macapá, uma mulher loura andava distribuindo gratuitamente bombons
envenenados. Tratava-se de uma comunista disfarçada que tencionava semear o germe da desordem social.
Não é difícil perceber o impacto que esta notícia causou nas famílias dos estudantes. A polícia jamais
apresentou oficialmente qualquer suspeito ou a conclusão das investigações que foram instauradas na
época. Não obstante, algumas mulheres foram detidas e torturadas no submundo do aparelho repressivo. O
louro ou a loura não era um tipo físico comum no Amapá, daí não ser uma interpretação despropositada
ver nestes acontecimentos uma resistência da cultura tradicional e comunitária ao forasteiro, ao estranho
que ameaça sua quietude e sua ordem. Este forasteiro pode ser tanto uma pessoa quanto uma idéia, um
valor que ameace sua estabilidade. Neste sentido, tanto a idéia do comunismo, quanto a idéia de progresso
eram idéias estranhas e ameaçadoras, ou em termos ainda mais teóricos, a loura era identificada aos
valores modernistas – donde tanto o comunismo, como o “progressismo” capitalista são originários –, em
oposição aos valores tradicionais e comunitários de uma sociedade pré-moderna como era a sociedade
amapaense de então.    

O segundo: novembro de 1972. Acalmados os ânimos da população em relação aos
“bombons envenenados”, um novo boato coloca, novamente, sob tensão a sociedade amapaense. Macapá
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possuía na época uma única estação de tratamento de água. Segundo informações de próprios integrantes
do governo territorial, um dos tanques reservatórios sofrera um atentado: havia sido contaminado com uma
dose de veneno letal, capaz de matar milhares de pessoas em poucas horas, mas que, felizmente, havia
sido descoberto em tempo pelas autoridades.

Novamente os comunistas foram responsabilizados. Durante a pesquisa, foram
investigados os Arquivos da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, da Polícia Civil, da Secretaria de
Saúde, dos Bombeiros Militares e da Defesa Civil e nenhum documento foi encontrado que permita uma
averiguação objetiva da versão oficial deste fato. Oficialmente ele nunca existiu. Mas permanece vivo na
memória de quem vivenciou, em Macapá, este episódio da história amapaense e brasileira.

Era maio de 1973, algumas mulheres procuraram a Rádio Educadora São José de Macapá
e a polícia para se queixarem de que haviam sido agredidas e submetidas à tentativa de estrangulamento
por um homem encapuzado.  Denúncias no mesmo teor foram se intensificando e, em junho, a população
vivia um clima à beira do pânico e do histerismo. O clima de tensão era intensificado por estranhos cortes
de energia elétrica, que coincidiam com saída de estudantes, no turno da noite, e com os ataques
inexplicáveis. O jornal Resistência relata [...] As mães de estudantes do sexo feminino começaram ir para

as portas dos colégios munidas de terçados, a fim de esperarem por suas filhas
[7]

. De fato, nenhuma
mulher chegou a ser assassinada ou gravemente ferida nestes achaques. A maioria saía com o pescoço
levemente ferido, em razão da luva coberta por uma lixa grossa que era usada pelo agressor ou agressores.

Amalgamando aspectos fantásticos a tecnológicos, o imaginário popular começou a
caracterizar os “engasgadores” como seres com superpoderes e superinstrumentos. Dizia-se que possuíam
molas potentíssimas em seus calçados capazes de impulsioná-los a mais de 10 metros de altura, por cima
dos quintais, muros e casas. Dispunham de óculos especiais que lhes permitiam uma perfeita visão noturna
e substâncias que os tornavam invisíveis. O recurso a alguns mecanismos tecnológicos não deve enganar
que o resultado final da composição imaginária era mágico e fantástico. Os “engasgadores” eram
concebidos, em última instância, como entes dotados de poderes supra humanos, nada devendo ao panteão
de entidades mitológicas que povoavam a mentalidade e a cultura da maioria dos amapaenses, tais como o
“curupira”, a “matinta pereira”, a “cobra Sofia”, “a mãe do rio” entre outros.

 Esta significação encontra explicação na cultura de uma sociedade pré-moderna onde os
valores da comunidade e da tradição se opõem aos da modernidade, é uma cultura e um lugar onde seus
habitantes concebem o espaço onde vivem como

[...] um lugar povoado por categorias de seres diferenciados dos seres
humanos no que diz respeito à forma que os caracteriza, aos locais que
circulam e aos poderes de que dispõem: o seres fantásticos (lobisomens,
mula-sem-cabeça e outros), assombrações e animais domésticos. Os seres
fantásticos disciplinam horários, bem como a passagem e a permanência de
seres humanos em determinados locais e as categorias espaço-temporais
orientam suas ações. (Silva, 2001: 409).

Não é difícil ver nesta descrição os “engasgadores” como seres limítrofes entre o
fantástico e o natural. Assim como a matinta-pereira aparece somente em horas liminares, os
“engasgadores” atacam em horas liminares: ao anoitecer ou a meia-noite e em espaços liminares: quintais
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e lugares ermos (Silva, 2001: 413-414).
Se por um lado os seres fantásticos guardam algo da forma humana, os “engasgadores”

guardam algo da forma fantástica: capazes de saltos espetaculares e de visão super aguçada.  
Saber o que de fato se passava na cabeça dos construtores da “operação engasga” é hoje

impraticável pelo desconhecimento de documentos sobre o corrido e pela recusa de seus principais
protagonistas em manifestar-se sobre o assunto.

Mesmo que se considere a hipótese de terem concebido este plano como simplesmente
mais um recurso de intimidação e difamação dos opositores, o fato é que ele foi re-significado pela cultura
vigente, ganhando uma eficácia subordinatória decisiva para o desmantelamento da oposição à ditadura. 
Com a permanência dos ataques, o ambiente de tensão transformou-se em terror onipresente. A polícia
desencadeou uma intensa campanha repressiva e prendeu pelo menos 28 pessoas, não por coincidência, as
mesmas – em quase sua totalidade – que haviam sido presas e torturadas nos primeiros dias de abril de
1964.

A princípio, nos meios intelectuais, as denúncias foram tomadas como mais uma
expressão do imaginário fantástico que povoava a mente do homem médio amapaense da época, repleto de
matintas-pereiras, mães-do-lago, loura da estrada ou do cemitério, cobra-grande etc. Porém, quando a
espada repressora desandou a cair sobre suas cabeças, começaram a perceber que algo mais importante
para o poder de plantão estava sendo urdido pelo regime então instalado.

É possível perceber o horror pelo qual essas pessoas passaram, a partir da rememoração
de Odilardo Lima, que ironicamente acabou tornando-se delegado de polícia, e na época líder comunitário
ligado à Igreja Católica e jornalista da Rádio Educadora.

Lembra Odilardo que, ainda no mês de maio de 1973, época em que trabalhava como
redator da Rádio Educadora, quando saía de um dia de trabalho, ao final da tarde, foi abordado no pátio
externo da emissora por uma equipe do aparelho de repressão composta pelo Tenente Josemir, por
Lourival Alcântara, representante do SNI no gabinete do governador, o delegado Espíndola da Delegacia
de Ordem Política e Social-DOPS e o policial João Cardoso Neto, o “Bolero”. Relata Odilardo: o tenente
Josemir me disse que o secretário de segurança [José Índio Machado] queria falar comigo. Estranhou o
convite do secretário. Intuía que era mentira, mas desde abril de 1964 acostumara-se a ser
inesperadamente interpelado e detido pela polícia.

Odilardo Lima nem chegou a ir ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, foi levado
diretamente para a Fortaleza São José de Macapá, sem poder comunicar aos seus familiares seu paradeiro. 
Ao chegar à Fortaleza, um soldado olhou para as suas alpercatas e comentou: vejam só, é ele mesmo;
olhem como os pés dele estão sujos de barro. Só então percebeu que estavam querendo ligá-lo às recentes
agressões que vinham sendo praticadas na cidade contra as mulheres.

Segundo Odilardo, ele foi um dos primeiros presos a chegar ao porão que fica logo na
entrada da Fortaleza. Logo depois foram chegando pessoas conhecidas: João Capiberibe (irmão do ex-
governador do Amapá: João Alberto); Francisco das Chagas Bezerra, o “chaguinha”, líder sindical; Jorge
Fernandes Ribeiro, proprietário de uma panificadora e militante do Partido Comunista Brasileiro-PCB;
Isnard Lima Filho e Olivar Cunha, artistas plásticos; Paul Lerrouge, professor, entre outros.Passados dois
dias da sua prisão, Odilardo recebeu a visita do bispo de Macapá, Dom José Maritano, posto que fosse um
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ativo militante da juventude católica.
Para falar com o bispo eles me mandaram para outro prédio. Ao atravessar
a ala entre o porão em que eu estava preso e o prédio seqüente, vi o
delegado Antero que estava selecionando correntes e cadeados e ouvi ele
comentar qualquer coisa sobre Belém. Aí não dei mais um tostão pela
minha vida.

Sem lembrar precisamente do momento em que isto ocorreu, Odilardo recorda-se:
Um dia chegou uma tropa da 5ª Companhia do II Batalhão de Selva do
Exército. [Odilardo já servira como cabo, naquele batalhão e reconheceu
o pessoal da 5ª Companhia]. Tinha um preso no gradil. Um soldado deu
com o cassetete no preso que caiu no meio de nós. Então olhei e reconheci
que era um soldado da 5ª Companhia. A partir daí sabia que não ia prestar
mais nada. Ouvi ´bizu´ de que iriam nos mandar para Belém. Então perdi
todas as esperanças. 

No dia seguinte,
abriram o porão e botaram todos de mãos para cima, chamando-nos de
comunistas e terroristas. Aí fizeram a revista. Apertaram tanto meu saco
que quase não agüento. Depois nos levaram para outra cela, aos poucos.
Cinco degraus separavam o nível do solo do porão para onde fui levado. Na
porta havia dois caras encapuzados. Um sujeito me empurrou e fui aparado
na porrada. O Isnard Lima e o Capiberibe estavam apanhando.
Apanhavam lambadas de arame, socos e pontapés, com as perguntas e os
palavrões. Fui torturado durante duas horas. Depois nos manietaram com
arame e corrente. Eu fui manietado com arame. Havia um caminhão do
exército nos esperando. Nos jogaram lá como se joga porco. Quando me
atiraram lá, o arame começou a cortar meus pulsos. Aí eu fiquei de um
jeito que não cortasse as veias. Antes disso, nós fomos encapuzados e
levados para uma sala. Lembro-me que chamavam p´ro cara que estava nos
interrogando de coronel. O carro nos levou até o aeroporto. Nós
continuávamos encapuzados e foi lá no aeroporto que o vento levantou meu
capuz e eu pude ver o caminhão e um C-47 da FAB. Eles ameaçaram jogar
a gente lá de cima. No avião encontramos outros presos, estes acorrentados
Mas aí que entrou o comandante do avião. Ele discutiu com o cara do
Exército que havia nos levado e disse que no avião quem mandava era ele e
que não iria se responsabilizar pela morte de ninguém dentro da nave.
Depois mandou afrouxar o arame e tirar o capuz.

Transferidos para Belém, os presos, entre eles uma das mulheres acusadas da distribuição
de “bombons envenenados”, foram encaminhados para a Quinta Companhia de Guarda, sediada no Forte
do Castelo. Levaram-lhes comida: carne em conserva, ovos, arroz e feijão.

Na primeira noite, chegou o sargento Uberdan Matos, conhecido de Odilardo, soldado na
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época em que o preso servira como cabo no II Batalhão de Infantaria de Selva. Odilardo diz que o
sargento Uberdan aproximou-se meio desconfiado, e lhe perguntou o que tinha acontecido. Não sei, estou
nesta canoa ... respondeu.

Pouco mais tarde surgiu um homem à paisana, que pela deferência que um dos sentinelas
lhe prestou, induziu Odilardo a concluir que se tratava de um oficial. Foi justamente este homem que
reiniciou as humilhações e sevícias:

[...] mandava a gente levantar os braços, deitar, levantar... ninguém
dormiu. Quando íamos cochilando eles batiam com a bota no chão de
madeira. Lá pelas tantas começaram a chegar soldados curiosos que nos
xingavam e afirmavam que seríamos jogados na baía de Guajará, com
pedras amarradas nos pés. Eu tremia todo de puro esgotamento. O pessoal
também.

Passada uma semana da chegada a Belém, os presos foram separados. Uns ficaram no
Forte do Castelo, outros foram conduzidos ao Quartel do II Batalhão de Infantaria de Selva. O critério
provável para esta seleção, segundo entende Odilardo, era o grau de comprometimento com as idéias de
subversão à ordem ditatorial,

Ao que tudo indica os mais suspeitos ficaram no Forte do Castelo: eu,
Alexandre, Jorge, Fernando Ribeiro, Paul Lerrouge. O Alexandre tinha
sido baleado pela polícia de Macapá, dentro da casa dele, e passou mal com
aquela rótula... havia mais o Capiberibe e um epiléptico.

Separado o “joio do trigo”, iniciou-se um longo interrogatório que se prolongaria por
vários dias,

[...] eles insistiam em saber como foi a minha vida no Exército e diziam que
as pessoas pouco comprometidas escapariam...Quem fazia as perguntas era
o comandante da V Companhia de Guardas. Ele me perguntava o que era
célula, prontidão, atividades estudantis de base e sobre o meu
relacionamento com o pessoal que estava preso.

Depois de vários dias dessa intensa rotina e depois de cruzadas as informações obtidas
no interrogatório com outras colhidas em Macapá e por outros meios, o pessoal militar chegou à conclusão
de que aqueles infelizes não passavam de pessoas comuns sem envolvimento comunista e muito menos
com os ataques às mulheres.

De tal modo que, alguns dias depois
[...] deixaram a gente tomar banho de sol e almoçar com os soldados e daí
a cinco dias nos libertaram. Um oficial moreno disse que a gente era
hóspede oficial do governo e que passaríamos para os alojamentos dos
soldados e que poderíamos sair a qualquer hora, mas chegar antes das 22
horas e dizer onde íamos. Começamos a sair e procurávamos passar o
tempo todo fora. Ninguém tinha interesse em voltar ali. Aquilo tinha-nos
deixado com os nervos sensíveis. Tomávamos cachaça no Ver-O-Peso, com
peixe frito, e emprestávamos dinheiro de conhecidos nossos. Tenho um tio
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que ficou apavorado quando me viu. Ele é reformado da marinha e ficou
com medo de ser comprometido. [...]  íamos para a casa de uma parenta do
Capi e telefonávamos [ao quartel] avisando que dormiríamos fora. [...]
Haviam se passado 25 dias desde que chegamos em Belém até a nossa
partida. Um dia chegou o aviso p’ra gente se arrumar. Um carro do
exército levou-nos para o avião, do mesmo tipo que viemos p’ra Belém, e
regressamos a Macapá. Voltou todo mundo.

Pelo menos em um aspecto os militares enganaram-se, conforme documentos internos do
Partido Comunista Brasileiro, colhidos pelo Projeto Brasil Nunca Mais – e custodiados no Arquivo
Edgard Leuenroth –, desde o final da década de cinqüenta, Chaguinha, Alexandre, Jorge e Fernando
Ribeiro eram importantes lideranças do partido no Amapá. 

 
Não por coincidência ou por serem os acusados os verdadeiros autores, os ataques dos

“engasgadores” em Macapá cessaram após suas prisões. Algumas perguntas teimam em inquietar as
mentes das pessoas que sofreram neste episódio: por que esta encenação?  Quais as razões de sua

montagem? Três depoimentos prestados ao autor
[8]

 podem, senão responder, mas desanuviar em parte
estas inquietações. Ao iniciar o ano de 1972, os Territórios Federais de Roraima e Rondônia haviam
iniciado as articulações para a substituição de suas guardas territoriais por policias militares.
Condicionados à lógica da cultura discricionária, a parte mais autoritária da elite política amapaense
considerava isto um demérito e um desprestígio do governo da União em relação ao Amapá. Não havia no
Amapá, ao iniciar a década de setenta, o menor vestígio de resistência organizada – e muito menos armada
– contra o regime ditatorial. Os sindicatos haviam sido amordaçados, a minúscula organização do PCB
desbaratada; o que se pode denominar oposição abrigava-se comportadamente no MDB, inclusive,
conchavando, eventualmente, com o governo territorial – veja-se o caso da eleição de Antônio Pontes –,
portanto, nada que indicasse a mínima ameaça ao status quo. Contudo, parte da elite – mais diretamente
ligada ao aparelho repressivo – entendia que a Guarda Territorial não atendia mais à organização, à
cientificidade e à profissionalização necessária para uma moderna ação coercitiva.

A polícia militar, modelo de policiamento recém instalado pela ditadura, vinha a calhar
perfeitamente aos anseios deste segmento. Porém, aos olhos do regime e mesmo da resistência armada, a
ditadura no Amapá não figurava como uma preocupação de primeira ordem que exigisse uma atenção e
mobilização material significativa. Era necessário chamar, de algum modo, a atenção do centro de poder
ditatorial para o “perigoso” Amapá. Foi então que, por volta de fevereiro de 1972, um plano começou a ser
urdido no gabinete do secretário de segurança, coronel Índio Machado, assessorado por alguns oficiais da
Policia Militar do Paraná. Um surinamês de origem francesa, supostamente chamado, Gerard Leclerc,
procurado pela polícia de seu país, havia se instalado clandestinamente em Macapá. A equipe do secretário
de segurança, de posse desta informação, conduziu o estrangeiro até o próprio secretário, que lhe propôs o
seguinte: considerando a clandestinidade a que estava submetido, eram-lhe oferecidas duas alternativas:
ser deportado ou realizar um “serviço sujo” com proteção da polícia amapaense.

Foi assim que esse tal Gerard Leclérc ou seja lá quem fosse – sob a proteção dos oficiais
da polícia militar paranaense que assessoravam o secretário de segurança e de alguns policiais amapaenses
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– vestindo sempre roupas escuras, uma luva especialmente preparada com uma lixa na palma, do final da
tarde até meia-noite desandava a atacar mulheres indefesas nas ruas escuras de Macapá, no início do ano
de 1973. 

É tentador imputar a simploriedade deste plano à falta de inteligência dos agentes da
ditadura. Nada mais falso. Estudiosos como Wilhelm Reich, Hannah Arendt, Tzvetan Todorov, Denis
Rosenfield, entre muitos outros, já demonstraram como a lógica do terror de Estado brutaliza homem
médio, transforma o mundo em irrealidade, em um ambiente onírico onde tudo é possível e onde tudo
deve ser aceito e concebido como verdade, desde que provenha do Estado e de seus agentes.  

Para concluir este artigo e consequentemente esta breve exposição das relações que o
homem comum estabelece ou se submete em uma sociedade totalitária, pede-se permissão para uma longa
citação de Hannah Arendt que além de uma genial estudiosa do poder totalitário viveu e sofreu no âmago
de uma sociedade deste tipo:

O governo totalitário só se sente seguro na medida em que pode mobilizar a
própria força da vontade do homem para forçá-lo a mergulhar naquele
gigantesco movimento da História ou da Natureza que supostamente usa a
humanidade como material e ignora nascimento ou morte.
Por um lado, a compulsão do terror total que, com seu cinturão de ferro,
comprime as massas de homens isolados umas contra as outras e lhes dá
apoio num mundo que para elas se tornou em deserto; e, por outro lado, a
força auto-coercitiva de dedução lógica, que prepara cada indivíduo em seu
isolamento solitário contra todos os outros – correspondem uma à outra e
precisam uma da outra para acionar o movimento dominado pelo terror e
conservá-lo em atividade [...] o preparo triunfa quando as pessoas perdem
contato com seus semelhantes e com a realidade que as rodeia; pois
juntamente com esses contatos os homens perdem a capacidade de sentir e
pensar. (1979:242)

 
 
Um mundo onde ficção e realidade têm as fronteiras radicalmente diluídas, onde pesadelo e vida

se confundem. Quando se depara com o medo sempre presente, o incentivo governamental à delação, a
radical transgressão da lei pelo próprio Estado, a desconsideração pela condição humana, a vigência
cotidiana da tortura, da ameaça e da admoestação fica difícil identificar diferenças significativas entre
ditadura e totalitarismo, como faz, por exemplo, Hannah Arendt (1979 e 1989b). Quando esta pensadora
descreve um governo totalitário – como no trecho supra citado –, não há como não identificá-lo com o
Brasil inaugurado em 31 de março de 1964. Também confrontados com tal identificação não há como não
reconhecer, perante a evidência da realidade, que, a diferenciação entre totalitarismo e ditadura é mais
uma questão teórica colocada por terra diante da vida.
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•        Jornal Amapá nº 1269 de 22/04/1964 – Governo e povo do Amapá unidos sob a mesma bandeira de fé

e civismo vibraram com a posse do novo presidente do Brasil. p. 01
•        Jornal Amapá nº 1269 de 22/04/1964 – Discurso do presidente Castelo Brando: A Nação. p. 01-02
•        Jornal Amapá nº 1558 de 24/01/1970 – Mensagem ao povo. p. 01
•        Jornal Amapá nº 1559 de 31/01/1970 – Operário deve participar. p. 02
•        Jornal Amapá nº 1563 de 28/02/1970 – A verdade revolucionária que precisa ser compreendida. p. 02-

03
 
Jornal Novo Amapá
•        Jornal Novo Amapá nº 1566 de 31/03/1970 – Cuidado em não cairdes. p. 01
•        Jornal Novo Amapá nº 1568 de 20/04/1970 – Homenagem ao 3º ano de governo Gen. Ivanhoé Martins.

pp. 01-16
•        Jornal Novo Amapá nº 1575 de 20/06/1970 – A subversão escondida. p. 01
•        Jornal Novo Amapá nº 1581 de 01/08/1970 – A mistificação ... contra a pátria. p. 02
•        Jornal Novo Amapá nº 1585 de 07/09/1970 – Saudação a pátria. p. 02
•        Jornal Novo Amapá nº 1591 de 17/10/1970 – Aspectos filosóficos de um governo. p. 02
•        Jornal Novo Amapá nº 1593 de 31/10/1970 – Bom senso, antes de tudo. p. 01
•        Jornal Novo Amapá nº 1611 de 30/04/1971 – Aos trabalhadores deste Território. p. 01
•        Jornal Novo Amapá nº 1615 de 15/05/1971 – A história tem marcado, de há muito as terríveis e

dolorosas conseqüências das ambições despóticas. p. 02-03
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•        Jornal Novo Amapá nº 1643 de 25/03/1972 – Apoiada pelo povo as Forças Armadas salvam o Brasil
do caos. p. 01

•        Jornal Novo Amapá nº 1657 de 04/11/1972 – Amapá tem novo governador. p. 01 – A mocidade no
Amapá. p. 02. Encerram-se as inscrições do IV Festival. p. 02

 
Jornal Resistência
•        Jornal Resistência nº 12 – Ano II –Tortura em Macapá: uma época de obscurantismo. p. 07-09.
 
Jornal Voz Católica
•        Jornal Voz Católica de 13 de dezembro de 1969 – Lei de Talião. p. 02
•        Jornal Voz Católica de 14 de novembro de 1970 – Medo. p. 02.
 
Jornal Novo Fronteira
•        Jornal Novo Fronteira nº 214, Ano IX de 15/05/1992 - Cidade relembra 20 anos do Araguaia. p. 04
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[1]
     Esclareça-se que o conceito de ideologia encontra-se disperso na produção intelectual de Lênin, não existindo uma obra
especifica dedicada ao tema.

[2]
     Jornal Amapá – nº 1267 – de 8.04.1964

[3]
     Idem. Ibidem.

[4]
     Idem. Ibidem.

[5]
     Idem. Ibidem.
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[6]

 O autor equivoca-se, posto que, se trata de tropas do Comando de Fronteiras do Amapá. Fica evidente o lapso quando se cruza
com informação imediatamente anterior: “tropas descaracterizadas do Oiapoque”, cidade amapaense.

[7]
     Jornal Resistência nº 12 – Ano II – Belém-PA, Maio de 1980. Reportagem de Ray Cunha.

[8]
     Dois depoimentos gravados, transcritos e autorizados pelos depoentes. Um, do Chefe de Polícia da Secretaria de Segurança
Pública, na gestão de Índio Machado, o hoje promotor público aposentado e advogado, Adamor de Sousa Oliveira. Outro, do
Major Onotônio, da Polícia Militar de Alagoas, na época do ocorrido, tenente do Exército em Oiapoque, e assessor de Índio
Machado. Mais um depoimento gravado, mas não autorizado pelo depoente, um importante policial na época e da extrema
confiança do então secretário de segurança.
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO, ESTADO DE DIREITO E DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL:
ESTUDO PRELIMINAR SOBRE O PAPEL DOS DIREITOS DECORRENTES DA

TRANSIÇÃO POLÍTICA PARA A EFETIVAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

TRANSITIONAL JUSTICE, RULE OF LAW AND CONSTITUTIONAL DEMOCRACY: PRELIMINARY
STUDY ABOUT THE ROLE OF TRANSITIONAL RIGHTS TO AN EFFECTIVE DEMOCRATIC RULE OF

LAW

Eneá De Stutz E Almeida
Marcelo Dalmás Torelly

RESUMO
Este estudo preliminar procura investigar a formação histórica do conceito de justiça de transição
e suas implicações normativas como meio para avaliar seu impacto positivo na efetivação de um
Estado de Direito por meio de uma Democracia Constitucional
PALAVRAS-CHAVES: Justiça de Transição; Estado Democrático de Direito; Direitos Humanos

ABSTRACT
This preliminary study searches historical conception of transitional justice and its impacts as an
instrument to measure its positive impact on implementation of a Rule of Law through a
Constitutional Democracy
KEYWORDS: Transitional Justice; Democratic Rule of Law; Human Rights

Introdução
            Considerando a crítica à superposição conceitual presente na idéia de que o estabelecimento de
uma democracia formal de viés eleitoral já pode significar, em si, o atingimento da “democracia”, e não
um mecanismo desta, num raciocínio que desconsidera aspectos materiais relevantes ao debate sobre o que
é uma democracia, o presente artigo procurará conceituar o que é “justiça de transição” e qual sua relação
com a idéia de “Estado de Direito”.
            Desta forma, apresentam-se os limites e contrapesos de um sistema jurídico para que a transição
possa ser vista não como o simples meio de instalação de um regime eleitoral honesto, mas também como
parte do amplo processo de construção de uma democracia. Mais ainda: no presente estudo almeja-se
verificar como a justiça de transição permite estabelecer distinções substanciais entre mecanismos
transicionais lícitos e ilícitos e, ainda, catalisa o atingimento de um tipo especial de democracia: a
democracia constitucional. Para tanto, adotar-se-á uma visão substancial do que seja o “Estado de Direito”,
partindo de uma concepção que vincula-se formalmente a premissa compartida com o ideal republicano de
um “governo das leis” (cf.: BESSON & MARTÍ, 2009), mas, também, materialmente vinculada aos
valores do chamado constitucionalismo (ou neoconstitucionalismo) no que concerne ao ideário de que
mesmo as leis elegidas por um povo de modo democrático e sob o manto de uma constituição legítima
encontram-se limitadas, apenas e tão somente, pelo próprio princípio democrático que não podem
voluntariamente afastar e pelos direitos humanos, que garantem o mínimo essencial de integridade e de
legitimidade do sistema de direitos enquanto sistema de compartilhamento intersubjetivo.
            Metodologicamente, será apresentado o processo histórico que permitiu que do conjunto de
medidas transicionais empreendidas em todo o mundo insurgisse um conceito de justiça não-ideal, típico
destes momentos de fluxo político entre uma visão não-democrática de mundo e uma visão democrática e
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pautada pela idéia da existência de direitos inalienáveis e de limitações ao poder, chegando-se a um
conjunto de dimensões substantivas da justiça de transição, que se superpõem e interligam no contexto
concreto de busca por justiça em períodos de mudança política. O acúmulo legal gerado nos processos
concretos nacionais e internacionais, consubstanciado nestas dimensões e conectado a uma idéia
substancial de Estado de Direito, é que permite a extração e detecção dos limites normativos impostos pela
idéia de “justiça de transição”, desaguando na afirmação da existência de um conjunto de obrigações dos
estados nos períodos transicionais e pós-transicionais e, mais especialmente, na formulação do fundamento
das políticas públicas empreendidas no período pós-transicional para lidar com o acervo histórico e
cultural dos governos autoritários no momento em que a prioridade política da sociedade deixa de ser a
transição em si e passa a ser a justiça da transição.
            Desta forma, estes mecanismos são entendidos como uma forma de, a um só tempo, dar extensão
retroativa e prospectiva ao Estado de Direito, compensando e reparando as violações do passado
restabelecendo os efeitos típicos do Estado de Direito, especialmente a igualdade perante a lei e a
previsibilidade do sistema jurídico, de modo a garantir a não repetição da violência e evitar a existência,
na sociedade que entende fundar uma democracia constitucional, de um “espólio autoritário”, composto
por atos que não podem ser submetidos ao controle de legalidade do judiciário e pessoas que não podem
ser processadas.
 
1. O desenvolvimento histórico do conceito de “Justiça de Transição”
            Durante o Século XX, dezenas de países atravessaram processos de transição de regimes não-
democráticos para regimes democráticos. Diversos modelos políticos considerados totalitários, autoritários,
pós-totalitários ou mesmo sultanísticos, com variadas formas de organização econômica, desde o evidente
exemplo socialista até as economias de subsistências e dependentes, empreenderam mudanças de
liberalização política, geralmente associadas com aberturas democráticas e, em um número significativo de
casos, produziram estados de direito fundados na idéia de uma democracia constitucionalmente limitada e
organizada entorno de alguns valores universalmente reconhecidos pelo sistema internacional como os
direitos humanos.
            Numa primeira leitura, poucas são as conexões possíveis entre as transições políticas experimentas
pelos países do Eixo no pós-II Guerra Mundial, os países da Ásia e África coloniais que tornaram-se
independentes (embora nem sempre democráticos), os países do Sul da Europa na quadra histórica da
década de 1970, as democracias latino-americanas pós-regimes militares e ditaduras subsidiadas por
potências estrangeiras e, por fim, os países oriundos da divisão e abertura do antigo “bloco comunista”
capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no que concerne a formulação do conceito
de um dado tipo de “justiça” específico ao contexto transicional.
            Inobstante, existe sim um elemento comum a todas essas transições, e o modo de lidar com ele
ensejou a criação de inúmeros tratados e resoluções internacionais, além de centenas de leis e processos
nacionais e regionais, culminando na formulação de um conceito contingente de justiça a ser aplicado nos
casos concretos. O elemento comum, de toda sorte, é negativo, trata-se do acervo de violações a regras de
proteção mínimas e fundamentais dos direitos humanos cumulada com a ação estatal ou de grandes grupos
organizados no território estatal voltada ao empreendimento dessas violações. Resta de comum a todos
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estes processos transicionais, portanto, a necessidade de restabelecer um Estado de Direito e, a um só
tempo, equacionar as violações empreendidas em nome deste mesmo Estado no período de exceção e
autoritarismo.
            Denominou-se de “Justiça de Transição” a uma série de iniciativas empreendidas por via dos
planos internacional, regional ou interno, nos países em processos de liberalização ou democratização,
englobando suas políticas públicas, suas reformas legislativas e o funcionamento de seu sistema de justiça,
para garantir que a mudança política seja bem sucedida e que, ao final dela, exista não apenas uma
democracia eleitoral (caracterizada por eleições procedimentalmente eqüitativas), mas sim um Estado de
Direito na acepção substancial do tema. A concepção de “justiça de transição” enquanto campo de atuação
e estudos resta claríssima da definição de Bickford:

A Justiça de Transição se refere ao campo de atividade e investigação focado em como
as sociedades lidam com seus legados de abusos dos direitos humanos, atrocidades em
massa, ou outras formas de graves traumas sociais, incluindo genocídios e guerras civis,
de maneira a construírem um futuro mais democrático, justo ou pacífico. (2004: p.1045).
Tradução livre

 
            O autor segue apresentando a que, grosso modo, se está a referir ao usar o conceito de justiça de
transição:

O conceito é comumente entendido como como uma maneira de confrontar o passado
abusivo como um componente da transformação macro política. Isto geralmente envolve
a combinação de estratégias complementares judiciárias e extrajudiciárias, tais como
ações de investigação contra os torturadores, o estabelecimento de comissões da verdade
e outras formas de investigação sobre o passado; concentrando esforços em direção à
reconciliação nas sociedades divididas, desenvolvendo reparações em bloco para aqueles
mais fortemente atingidos pela violência ou abuso, trazendo à tona o direito à memória e
lembrando as vítimas; e reformando um amplo espectro das instituições de Estado que
serviram à perpetração dos abusos (tais como serviços de segurança, polícia ou
militares). (ibiden: p. 1045). Tradução livre

 
            Do ponto de vista institucional, portanto, o termo justiça de transição refere-se ao acervo de
experiências empreendidas para a superação do autoritarismo, e do ponto de vista acadêmico, a um amplo
campo investigativo, por excelência interdisciplinar, que foca-se no conhecimento e avaliação destas
medidas de alta complexidade para o enfrentamento do legado autoritário. Mas Bickford chama ainda
atenção para outro elemento importante, alusivo a um valor agregado ao conceito: “[...] o movimento de
direitos humanos tem influenciado fortemente o desenvolvimento de campo, fazendo dele o centro da
vítima auto-consciente” (ibiden: p.1045 – tradução livre).
            Assim, a referência a justiça de transição tem, notadamente, um significado diferente da referência
a transição para a democracia, uma vez que nesta segunda o foco central das preocupações estará na
estabilização de um sistema eleitoral razoavelmente democrático, chegando-se mesmo a confundir os
requisitos essenciais de uma democracia com os procedimentos mínimos necessários a empresa de uma
eleição.
            O desenvolvimento do campo da justiça transicional, mais notadamente no que refere as
experiências institucionais, gera uma fonte normativa interessante para o Direito, uma vez que o acúmulo
destas experiências pode se consolidar não apenas em pareceres técnicos, experiências comparadas,
acordos e tratados internacionais, e assim por diante, mas também em farta jurisprudência, tanto no plano
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interno quanto, e mais especialmente, no plano internacional.
            Os estudos acadêmicos gradualmente puderam classificar estas experiências concretas em
dimensões que passaram a influir no modo como os estados organizaram a inserção de novos mecanismos
em seus processos internacionais e, sobremaneira, o modo como as cortes, nacionais e internacionais,
passaram a verificar o cumprimento de dadas obrigações legais, de modo a que, nesta dinâmica de dupla

face, chegou-se a consolidação de alguns conjuntos de efeitos normativos
[1]

. É esse processo que leva
Teitel a formulação uma concepção jurídica do conceito nos seguintes termos: “a Justiça de Transição
pode ser definida como uma concepção de justiça associada com períodos de mudança política,
caracterizada pelas responsabilidades legais no confronto dos erros dos regimes repressivos precedentes”
(2003: p.69 – tradução livre).
            Verifica-se, portanto, que a idéia de “justiça” presente no termo difere daquela apresentada em
conceituações abstratas de justiça, como, por exemplo, uma concepção rawlsiana (RAWLS, 2002), uma
vez que o ponto de partida é eminentemente concreto e contigente, de tal feita que o conhecimento do
processo genealógico da idéia de justiça de transição importa para a localização histórica de seus
conteúdos, fontes de normatividade e referenciais no direito positivado, uma vez que os casos concretos de
transições é que modularam, no tempo, o próprio escopo do conceito.
            É praticamente consensual o “marco zero” da Justiça de Transição moderna. Segundo Elster “a
história moderna da justiça das transições à democracia começa esencialmente com a derrota da Alemanha,
Itália e Japão em 1945. Na Alemanha, os procesos de justiça transicional começaram imediatamente depois
da guerra e ainda continuam no presente.” (2006, p.73 – tradução livre). Partindo deste mesmo precedente,
Teitel decomporá em três fases a formulação de nosso conceito hodierno de justiça de transição
sinalizando que, já em 1945, a inauguração da primeira fase é acompanhada de uma crítica de viés
histórico a incapacidade das forças democráticas de terem estabelecido, em 1919, um processo de justiça
capaz não apenas de satisfazer a justiça pretérita alusiva a primeira guerra, mas como, e de forma
definitivamente mais relevante, de evitar a repetição da perpetração de crimes bárbaros:

A administração do modelo do primeiro pós-Guerra de justiça de transição, caracterizada
pela falência dos julgamentos nacionais, foi deixada à Alemanha. Visto a partir da
história posterior, ficou claro que os julgamentos nacionais do primeiro pós-Guerra não
serviram deter futuras carnificinas. Numa resposta crítica evidente ao passado, a justiça
transicional do Segundo pós-Guerra começou por abster-se de julgamentos nacionais, ao
invés, procurou a responsabilização criminal internacional para a liderança do Reich.
(2003: p.72 – tradução livre)

 
            Assim, o nascimento da idéia moderna de justiça de transição conecta-se de forma visceral a idéia
de não-repetição, elegendo a via criminal como meio eficaz tanto para a aplicação de medidas retributivas
quanto para a formulação de um marco social significante do repúdio a determinadas práticas.
            A primeira fase de formulação da justiça transicional estende-se de 1945 até meados de 1970 e
tem, portanto, um caráter internacionalista e punitivo, uma vez que fora necessário o afastamento da
jurisdição nacional para se chegar a punição dos responsáveis pelas atrocidades perpetradas na Segunda
Grande Guerra. Esse modelo de aplicação de justiça concreta tem, portanto, uma conexão umbilical com o
modelo de transição em questão. Apenas foi possível dado o completo colapso do Estado Nação que
abrigou as atividades criminosas. É na primeira fase, portanto, que são mapeados aqueles que serão dois
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dos elementos-chave das políticas transicionais: (i) a reforma das instituições perpetradoras dos crimes
com vistas à não-repetição e a (ii) responsabilização individual e punição dos delitos perpetrados em nome
do regime. A primeira medida, ainda, desdobrar-se-á numa segunda: o processo de depuração da máquina
pública, com a remoção dos servidores que deram suporte ao regime das funções públicas essenciais do
Estado (cf.: MAYER-RIECKH & DE GREIFF (org.): 2007).
            Enquanto a primeira fase de consolidação da justiça de transição teve como panorama concreto um
conjunto de estados desmantelados sendo reconstruídos sob a égide das potências nacionais que falavam
em nome da comunidade internacional, as transições da segunda fase de consolidação, situadas entre
meados de 1970 e 1989, encontram como cenário uma ordem mundial em plena mutação com o declínio
da União Soviética e o surgimento de um mundo multipolar, sendo que na maior parte dos casos a própria
experiência anti-democrática e a transição guardam relações em alguma medida com a própria disputa
bipolar entre Estados Unidos e União Soviética que chagava ao fim.
            Mais ainda: se em 1945 uma ampla intervenção internacional foi possível para a reconstrução dos
estados beligerantes, nas transições da terceira fase a maior parte dos processos será de iniciativa e
execução nacional, de modo que o restabelecimento do Estado de Direito pode contar com o direito
internacional não para a promoção dos julgamentos, mas apenas como referência de parâmetros legais
razoáveis a serem aplicados quando da retomada democrática. Nesta fase, as intervenções externas eram
mal vistas pela própria comunidade internacional. Uma vez que as décadas da Guerra Fria tornaram
comuns as intervenções externas de ordem ideológica, a política do momento era a de permitir que os
próprios países em transição desenvolvessem seus caminhos para a democracia, evitando o ressurgimento
de disputas locais que se ligassem as disputas da antiga ordem internacional em decomposição.
            Avaliando os mecanismos adotados nesta segunda fase, Teitel assevera que:

A justiça de transição na sua segunda fase reflete que os valores relevantes na balança
dificilmente foram aqueles próprios do Estado de Direito. Onde o objetivo era
desenvolver a legitimidade, os princípios pragmáticos guiaram a política da justiça e o
senso de aderência ao Estado de Direito. A justiça transicional estava vinculada à
concepção de justiça que é imperfeita e parcial. O que é justo e correto em circunstâncias
políticas extremas deveria ser determinado pela própria Justiça de Transição. (2003: p.76
– tradução livre)
 

            A segunda fase de consolidação da justiça transicional foi, portanto, um momento de deslocamento
de ênfase. Enquanto na primeira fase a restauração/implantação de um Estado de Direito valeu-se do
mecanismo punitivo para promover condenações cabais e restaurar a igualdade perante leis legítimas por
via de tribunais internacionais, na segunda fase ocorrem injunções políticas de magnitude suficiente para
fazer com que a alternativa penal fosse, grosso modo, interditada no plano local. É assim que, num
processo típico da dialética política da vida concreta, vemos surgirem neste período outras dimensões de
promoção de justiça durante o fluxo político para a democracia que virão a compor o conceito mais amplo
e corrente de justiça transicional.
            A impossibilidade política de levar a julgamento os criminosos de Estado no plano nacional,
evitando um prestação de contas direta nos moldes da fase um, fez com que os estados buscassem outras
formas de equacionar seus débitos autoritários. Duas medidas transicionais de alta relevância são produto
desta fase: (i) as reparações em escala às vítimas (que surge também como conseqüência do
amadurecimento dos processos da primeira fase no que toca aos crimes nazistas) e (ii) o estabelecimento
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de comissões da verdade como forma de prestação de contas desde uma perspectiva histórica.
            Se a grande crítica a primeira fase focava-se na incompletude incita a se promover uma
reconstrução histórica ampla do passado desde um processo eminentemente judicial (cf.: GINZBURG:
2007), a segunda fase caracteriza-se pela pluralização de formas de acesso à verdade e de construção e
difusão social de memórias. Teitel conclui que esta fase caracteriza-se pela migração de uma perspectiva
de responsabilização individual (individual accountability) para o estabelecimento de processos
comunitários de superação do passado, destacando a insurgência de conceitos como o da “reconciliação
nacional”, que são primariamente externos ao mundo do direito:

O projeto de verdade e reconciliação incorpora muito do seu discurso de fora do direito,
em especial da ética, medicina, e teologia. Seu propósito não é meramente a justiça, mas
a paz para os indivíduos e a sociedade como um todo. (2003: p. 82 – tradução livre)

 
            Porém, ainda nesta segunda fase, especialmente em seu final, observaremos uma rejudicialização
da justiça de transição, especialmente caracterizada pelo acionamento de tribunais internacionais para a
devolução à esfera jurídica de questões tratadas no plano político durante as transições (cf.: ONU:
HR/PUB/06/4; WOUTERS, 2008). Neste período experimentar-se-á uma ampla proliferação dos
instrumentos de direito internacional a lidarem com a matéria, o que permitirá, inclusive, que a terceira
fase genealógica da justiça de transição, iniciada em 1989 e estendida até o presente, seja considerada a
fase de sua “consolidação” propriamente dita, com a estabilização de variadas fontes normativas para a
orientação das políticas e medidas de transição. Ainda seguindo com Teitel, a criação do Tribunal Penal
Internacional é o sinal mais evidente da chegada a uma fase estável de desenvolvimento da justiça de
transição (2003: p. 90), uma vez que estabilizam-se instituições permanentes que detém entre suas
atribuições um conjunto de previsões de ação que atendem a feitura de justiça em períodos de fluxo
político.
            A existência de um tribunal permanente com jurisdição ampla para tratar de questões transicionais
(mais notadamente na esfera penal), somada ao suficiente desenvolvimento normativo do direito
internacional e de outras fontes, faz ser possível afirmar que hoje a justiça de transição possui uma base de
fundamentação consolidada, a ser aprimorada com o tempo. Da genealogia apresentada, chama a atenção o
modo como a fase dois serve, duplamente, para ampliar o acervo de mecanismos disponíveis para os
processos transicionais na medida em que tenta se desviar da utilização da justiça penal e, ainda, fortalece
a base normativa da própria utilização da justiça penal, na medida em que essa negativa de investigar e
punir leva o direito internacional a estabelecer precedentes vários sobre a existência não de uma faculdade
de investigar e punir pelos Estados, mas sim de uma obrigação de investigar e punir crimes contra os
direitos humanos, sendo apenas os demais crimes passíveis de qualquer forma de perdão (cf.: MAY:
2005).
            Por todo o discutido, pode-se definir justiça de transição como o conjunto de esforços jurídicos e
políticos para o estabelecimento ou restabelecimento de um sistema de governo democrático fundado em
um Estado de Direito, cuja ênfase de atuação não recai apenas sobre o passado, mas também numa
perspectiva de futuro. A base normativa da idéia de justiça de transição lança raízes na aplicação
penalizante do direito internacional no tribunal de Nuremberg, amplia-se com as medidas de memória,
verdade e reparação empreendidas mormente no plano nacional dos países que viveram democratizações
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durante a terceira onda e consolida-se em diversos documentos e tratados internacionais durante uma fase
da qual somos contemporâneos, com o surgimento de organismos internacionais específicos para o
processamento de determinadas demandas, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Importa ainda
destacar que, por condição de seu surgimento na luta contra a impunidade e a tirania, a justiça de transição
é caracteristicamente vocacionada para a promoção dos direitos das vítimas, sendo, portanto, diferente o
enfoque dado a esta questão por estudos “das transições políticas” e “de justiça de transição”.
            Conforme se pôde ver, as medidas de justiça transicional exorbitam aquilo do que tradicionalmente
se ocupa o direito, sendo interessante verificar agora o modo como mecanismos jurídicos e políticos são
equacionados em processos de consolidação da democracia e do Estado de Direito.   
 
2. O problema das classificações não-substanciais: Justiça Legal e Justiça Política na criação e
aplicação de mecanismos transicionais
            Jon Elster acusa a existência de pelo menos três tipos possíveis de “instituições justiça” num
processo transicional: a justiça legal, a justiça administrativa e a justiça política:

[...] podemos representar as instituições da justiça numa única linha, como a justiça legal
pura num extremo e a justiça política pura no outro. A justiça administrativa pode
localizar-se mais próxima de um ou de outro extremo [...]. Ademais, a justiça legal pode
ser impura, e ainda assim ser reconhecida como legal. Por outro lado, algumas formas de
justiça política compartilham importantes características com a justiça legal. (ELSTER:
2006, p.104 – tradução livre)

 
            Elster claramente indica a existência de dois componentes centrais na idéia de justiça: o direito,
entendido como lei formal, e a política, entendida como deliberação da maioria. A análise de casos
concretos demonstra como há uma riqueza enorme de interações entre direito e política na resolução
prática de problemas das transições. Referindo apenas um caso – que provavelmente seja o mais notório e
estudado da década de 1990 – na África do Sul optou-se por anistiar violações a direitos -- mesmo as
contas os direitos humanos -- desde que as mesmas fossem assumidas publicamente, objetivando permitir
o esclarecimento histórico e a pacificação social, fortalecendo a identidade nacional pós-aparteid. Num
processo desta natureza, claramente uma opção de justiça política suplanta aquilo que seria o mais lógico
caminho da justiça legal: a promoção de julgamentos (Cf.: BOIS-PEDAIN: 2007).
            Do acúmulo de experiências históricas e do arcabouço normativo formulado com o passar dos anos,
pode-se classificar o conjunto de mecanismos de promoção de medidas transicionais em quatro grandes
categorias descritivas (Cf. ELSTER: 2006; VAN ZYL: 2009, BRITO: 2009, TEITEL: 2000, BICKFORD:
2004; GENRO: 2009):
 

·                      Medidas de reformas institucionais e administrativas;
·                      Políticas de reconciliação, esquecimento e memória;
·                      Políticas de reparação às vítimas de abusos;
·                      Alteração do Sistema de Justiça para o devido processamento de crimes.

 
Cada um destes conjuntos apresenta características próprias, porém, grosso modo, pode-se dizer

que os dois primeiros conjuntos agregam um perfil mais político (traduzindo-se em medidas que
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dependem da aprovação da maioria, diretamente ou representada), enquanto os dois últimos um perfil mais
legal (uma vez que pode-se, formalmente, depreender sua necessidade desde o próprio ordenamento
jurídico). Com essa constatação é possível identificar os fóruns privilegiados para a implementação de
cada conjunto de medidas.

Enquanto as reformas institucionais e administrativas, bem como as políticas para a reconciliação,
memória e esquecimento são prioritariamente conduzidas pelos poderes Legislativo e Executivo, as
políticas de reparação as vítimas tendem a ser implementadas por tribunais (mesmo quando tribunais
administrativos com competência extraordinária, situados no Executivo, num modelo que a classificação
de Elster definiria como de justiça administrativa legal) e a responsabilização por crimes e atrocidades,
prioritariamente, processadas pelo sistema regular de justiça nacional (sendo o uso do sistema 
internacional um indício de ineficiência do nacional). Desta feita, não faz sentido imaginar um tribunal
conduzido pelo Poder Legislativo, ou, ainda, que o Judiciário seja o agente a deliberar sobre quais reformas
deve o Estado empreender para que as violações aos direitos humanos não tornem a acontecer.

Seguindo com Elster, temos que é altamente recomendável que a justiça legal seja o principal guia
de ação do processo transicional, uma vez que é a ela que se referem no uso ordinário do Direito conceitos
como o da segurança jurídica e a legalidade, mas que isso nem sempre é possível ou desejável quando

consideradas as situações concretas sobre as quais a justiça de transição deve incidir
[2]

:
1º. Leis claras
 
2º. Independência do Judiciário
 
3º. Juízes imparciais
 
4º. Obediência do Devido Processo Legal

 
A definição de justiça legal é formatada desde a perspectiva de uma democracia em funcionamento

pleno, com o império do direito consolidado. É isso que situa a tipologia de Elster – como assume o
próprio autor – em um plano necessariamente ideal, pois no Século XX é raro identificar algum processo
de transição que não parta de um documento constitucional e de um sistema jurídico-político prévio, que
definia os critérios de legalidade de forma estrita mas, mesmo assim, ilegítima. Numa concepção positivo-

normativista
[3]

 os dois conjuntos de medidas transicionais relativos à reparação das vítimas e a
responsabilização de criminosos de Estado ficam severamente prejudicados, uma vez que, em muitos
casos, o sistema de justiça e o próprio Direito foram alterados para justificarem formalmente a perseguição
das vítimas, para beneficiar os criminosos, ou, ainda, o próprio regime inseriu no ordenamento medidas de
impunidade, com esperança que a positivação de tais medidas as legitimasse no ordenamento. Tais fatos
geram aberrações jurídicas onde a forma da lei prejudica a própria substância do direito.

Cria-se assim, para a efetivação do grupo de medidas mais diretamente afeito ao campo jurídico,
uma dificuldade adicional, pois sem uma definição substantiva de Estado de Direito, que oriente uma
interpretação (inclusive constitucional) própria para a solução de controvérsias tipicamente transicionais, a
efetivação de qualquer medida será brecada pelo choque com a legalidade anterior. Afastando-se a
perspectiva normativista e buscando uma análise na ciência política podemos melhor situar essa meta-
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problemática:
[…] restaurar o Estado de Direito é, talvez surpreendentemente, mais fácil nos países
nos quais o sistema legal não teve qualquer autonomia durante o período autoritário
(Chile e Argentina) do que em países que passarem por uma forma semi-legal de
autoritarismo e experimentaram uma maior continuidade da legalidade no período entre
o autoritarismo e a democracia (Brasil e México). Isto ocorre porque nos casos em que o
autoritarismo mudou sua estrutura para o Estado de Direito, foi praticamente impossível
atingir retroativamente com o Estado de Direito com relação ao período prévio à
democratização. (AVRITZER: 2005, p.105 – tradução livre)

 
O que constata Avritzer é que, em países como o Brasil, onde o sistema da repressão instalou-se

fundado em amplos consensos não-democráticos de variadas elites civis e militares o sistema de legalidade
e a cultura jurídica restam afetados. A herança não fica restrita apenas a produção legislativa e judicial do
período, mas também a produção de cultura, e a cultura é referencial-meio necessário para qualquer forma
de interpretação.

No mesmo sentido das conclusões de Avritzer serão as conclusões de Pereira, que em extensa
pesquisa acusa o consenso entre elites judiciais e militares brasileiras como uma das principais razões para
a existência no país – diferentemente do ocorrido nos vizinhos sul americanos que também viveram sob
regimes repressivos – de uma farta utilização de meios “legais” para o processamento de criminosos
políticos. Para Pereira, o processo transicional brasileiro pode ter sido capaz de instalar novas leis, mas
não foi capaz de alterar a leitura autoritária dada a outras ainda carecendo, portanto, de esforços
substanciais no que concerne a mudança de mentalidades que permita a revisão do passado autoritário
numa narrativa democrática, que depende de ajustes tanto na seara jurídica, com o afastamento de leis
formalmente válidas mas ilegítimas, quanto no que diz respeito a produção política de consensos sobre o
passado, com a criação de mecanismos transicionais de obtenção de informações e produção de verdades
socialmente legítimas:

[...] não é surpresa que a transição democrática brasileira impediu tanto as comissões de
verdade quanto os julgamentos dos torturadores. Isto é bem conhecido, mas o que é
menos reconhecido é quão ativamente tanto os militares quanto o judiciário defenderam
o status quo no Brasil, enquanto moldavam uma transição na qual uma falsa amnésia –
combinada com o orgulho do passado autoritário – estava na ordem do dia. (PEREIRA:
2000, p.162 – tradução livre)

 
A dificuldade de lidar com o passado de modo, a um só tempo, afirmativo da democracia e

juridicamente legal, extrapola a capacidade explicativa de um conceito formal de Estado de Direito que
vislumbre o império do direito como um simples império da lei, pois valendo-se de tal metodologia
silogística de associar diretamente “lei” e “direito” acaba-se por inserir no direito todo um conjunto de
valores autoritários incluídos de modo ilegítimo no ordenamento pelo próprio regime, de modo a que o
poder judiciário funcione como mecanismo de perpetração do autoritarismo no tempo. 

O mesmo problema enfrentado pelos países da América do Sul, sacrificada por violentos regimes
de direita, foi enfrentado pelos países do antigo Bloco Comunista, que viveram experiências
revolucionárias de esquerda que igualmente não foram capazes de compatibilizarem-se com a democracia,
violando massivamente garantias fundamentais e direitos humanos. Apenas exemplificativamente,
justifica-se ilustrar esta situação com breve passagem da pesquisa de Herman Schwartz, que focou a
criação e atuação dos tribunais constitucionais nos países do antigo bloco soviético e como eles
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enfrentaram os problemas políticos com implicações jurídicas, sobretudo civis, penais e administrativas:
Em três desses países [do antigo Bloco Comunista] – Polônia, Hungria e Bulgária – as
cortes constitucionais tiveram que lidar com o cruel dilema de lidar com o passado: o
choque entre a necessidade premente de responder aos abusos do passado e a
necessidade de seguir em frente. Por outro lado, é importante que os transgressores
sejam punidos; eles precisam ter a certeza de que não poderão permanecer com seus
ganhos sobre o sofrimento alheio. Mais ainda, permitir que eles continuem nos seus
cargos públicos pode sabotar a transição para a democracia. Por outro lado, perseguir os
transgressores pode custar a estes países muito do seu pessoal administrativo, gerencial e
outros talentos; pode penalizar muitos daqueles que não são mais culpados que outros
que foram deixados; pode produzir uma “caça às bruxas”; e pode gerar oportunidades
para chantagens, especialmente quando parece ser muito difícil prevenir vazamentos e
outros maus usos de arquivos que são freqüentemente incompletos ou mesmo
falsificados. Este é também o perigo da culpa por associação. (SCHWARTZ: 2002,
p.234 – tradução livre)

 
Na análise do autor, o papel das cortes constitucionais foi fundamental para que se pudesse frear

um processo político de vingança contra os integrantes do antigo regime por meio do uso da premissa
contra-majoritária e de valores substanciais de um Estado de Direito sem que, por outro lado, isso
implicasse em não promover justiça. Coube às cortes o papel de, valendo-se das idéias de Império do
Direito e conceitos substanciais de justiça, balizados pela razoabilidade que se espera sempre presente na
decisão de assuntos delicados, estabelecer os parâmetro de direito para a promoção de medidas
reparatórias e, especialmente, de medidas restritivas de direitos:

Muitas dessas questões tem chegado às cortes constitucionais na Polônia, Hungria e
Bulgária, requerendo delas uma luta com as questões de restituição, esforços de
construção doutrinária, investigações criminais por atos que foram cometidos anos e às
vezes décadas atrás, e a abertura de arquivos secretos da polícia. As cortes tem
restringido os impulsos de vingança ao impedir alguns dos esforços de punir anteriores
autoridades do partido comunista, o pessoal do serviço de segurança e seus
colaboradores. As cortes tem limitado o escopo de muitas dessas medidas injustas
permitindo apenas aquelas focadas especificamente nos transgressores e limitando-se à
abertura de arquivos. (SCHWARTZ: 2000, pp.234-235 – tradução livre)

 
A análise de Schwartz permite a identificação da difícil inter-relação entre as políticas de justiça

transicional necessárias a consolidação democrática e a promoção de justiça em parâmetros razoáveis de
uma democracia constitucional. De um lado, não promover justiça significa postergar infinitamente o
conflito (confira-se, por exemplo. o caso francês.: BANCAUD: 2009), de outro, promover apenas “justiça
política” pode seccionar a sociedade e causar revolta popular contra as instituições, que continuarão sendo
vistas como parciais e arbitrárias, perdendo-se a oportunidade de aproveitar a aplicação de medidas de
transição para favorecer o processo democrático.

De um lado, os maiores problemas da Justiça Transicional no antigo bloco comunista dizem
respeito ao funcionamento das instituições públicas, que devem passar a trabalhar para a proteção da
cidadania, e não mais para a segurança do Estado e da revolução, e as formas de reorganizar toda a
sociedade para a volta da existência da propriedade privada. De outro, inobstante, naqueles países é o
próprio processo de transição que inaugura (ou re-inaugura) algumas instituições de papel central nas
democracias, como as cortes constitucionais, diferentemente do que ocorreu na América do Sul, onde tais
espaços foram contagiados pelo regime autoritário.

Quando retornamos o olhar para a América do Sul temos, portanto, um outro problema: a
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perpetração de crimes em massa pelo Estado, sob a proteção de formas perversas de legalidade formal,
sob o comando de instituições permanentes da estrutura estatal que sobrevivem (com ou sem reformas) a
própria transição política. Se no antigo bloco comunista os serviços secretos de segurança que agiam
contra os cidadãos do próprio estado puderam ser desativados, nos países onde ocorreram golpes militares
não se faz possível extinguir as forças armadas e os serviços de polícia, apenas reformá-las.

É nesse sentido que as ditaduras do leste europeu foram menos preocupadas em inserir os
processos de repressão política em um contexto legal, uma vez que tais processos eram conduzidos, em
boa medida, por instituições que independiam de um conceito de legalidade para existirem, uma vez que
os principais braços operacionais da repressão funcionavam numa zona de penumbra, controlada de modo
eminentemente político.

Todo o processo de transição é eminentemente político, mas as ações de Estado necessariamente
fundam-se em bases jurídicas quando as transições pretendem desembocar em democracias constitucionais
orientadas pelo Direito.

Assim sendo, caracterizada a peculiaridade do momento transicional e do choque de legalidades
formais e materiais dele decorrentes, é necessário avançar na obtenção dos fundamentos da idéia de
“Estado de Direito” utilizados para a implementação das medidas transicionais, uma vez que o que se
verifica aqui é que a aplicação das medidas transicionais supra apresentadas desemboca em uma grande
tensão na base da idéia do que seja um Estado de Direito, forçando os limites do conceito formal até um
ponto onde este perde completamente sua capacidade explicativa e prescritiva, passando a gerar
incoerências lógicas radicais, como aquela que faz do princípio da legalidade não uma garantia para o
processamento justo, mas sim um pressuposto de impunidade em favor daqueles que romperam com a
própria legalidade que o princípio entende proteger.

Para resolver tal tensão, passa o estudo a focar-se na análise do próprio conceito de Estado de
Direito numa democracia constitucional para poder chegar a uma definição que não seja meramente formal
e permita uma distinção que seja, a um só tempo, legalmente válida e politicamente legítima, entre Direito
e arbítrio. Este conceito deve ser, portanto, aplicável na solução das controvérsias que se exacerbam ao
máximo nos debates dos períodos transicionais. Somente um conceito substancial de Estado de Direito,
orientado para a democracia, será capaz de solucionar, pela via hermêutica, as aparentes antinomias entre
legalidade formal e mudança política que surgem como produto da superação regimes autoritários, uma
vez que é este o conceito operativo que conecta direito e política de forma reciprocamente limitada,
permitindo a obtenção de parâmetros razoáveis de ação legítima.

 
3. Superando a separação estrita entre justiça legal e justiça política

Se as experiências não-democráticas foram capazes de traumatizar a sociedade mundial no Século
XX, não se pode deixar de registrar o esforço empenhado e o êxito obtido na estruturação de alternativas
sustentáveis para a manutenção da democracia no longo prazo. A reestruturação dos Estados nacionais e a
criação de um sistema internacional com capacidade de ação são, sem dúvida alguma, dois dos mais
exuberantes produtos da superação dos legados de arbitrariedade e violação de direitos.

No plano dos Estados nacionais, verifica-se a consolidação de uma visão democrática e igualitária
do funcionamento das instituições públicas, com significativa expansão das atribuições e possibilidades de
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ação do sistema de justiça, seja na promoção da democracia, seja na defesa contra-majoritária das
liberdades individuais. Ao conjunto destes processos, no campo jurídico-político, deu-se o nome de
“neoconstitucionalismo”, em oposição geral as antigas idéias sobre o que era e para que servia uma
Constituição. 

Barroso define três grandes marcos para situar o neoconstitucionalismo:
(i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja
consolidação se deu ao longo das décadas finais do Século XX; (ii) como marco
filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a
reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças
que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e
o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. (2007, p.20)

 
Esta classificação, que parte da verificação empírica para a elaboração teórica, demonstra de forma

inequívoca a superação da idéia de que a lei, enquanto texto escrito, poderia conter tudo o que é Direito e,
mais, a superação da idéia de que o Direito, enquanto prática social, possa conter a priori todas as
respostas necessárias aos problemas de Justiça. A idéia de Estado de Direito, nesses termos, afasta-se da
noção de império da lei e aproxima-se da noção de império do Direito, conectando-se também a teoria
democrática por meio do ideário de que a Constituição aproxima direito e democracia no Estado
Constitucional de Direito.

Tal elucubração torna-se extremamente útil para este estudo, uma vez que, situando-se a
consolidação do Estado Democrático de Direito no final do Século XX, em última análise, fala-se da
consolidação de um Estado de Direito que em muitos casos é pós-transicional e pretende-se mais
democrático do que é. O instrumento para a permanente democratização que tal pretensão enseja será,
entre outros, a própria Constituição, que permeada de princípios permite uma releitura tópica permanente
da inter-relação entre as questões de Direito e as questões da Política, sanando em parte a problemática
separação que o Direito teve não apenas com a Política, mas também com a Moral e a Ética na idade

moderna
[4]

.
A Constituição, nesse contexto, tem um papel totalmente novo, devido a sua capacidade de mediar

as relações entre Direito e Política nos mais variados níveis, seja em seu uso propriamente normativo, seja
em seus mais variados usos simbólicos, nos processos de comunicação que permitem a entrada de
demandas políticas no sistema jurídico, onde poderão seguir apenas como simbolismos ou efetivamente
ganhar normatividade (NEVES: 2007), a depender das concepções políticas de justiça a serem adotadas
pelo Poder Judiciário.

Barroso define essa tensão que surge na aplicação, sobretudo dos princípios, como uma tensão
entre “a norma e a realidade”, “da qual derivam as possibilidades e os limites do direito constitucional”
(BARROSO: 2009, p.80). Essas leituras afirmam a existência de independência entre Direito e Política,
sem negar a interconexão entre ambos. Neves trabalha a idéia da Constituição enquanto “acoplamento
estrutural” entre os sistemas do direito e da política, o que lhe conduz a conceituar propriamente a
existência, no Estado de Direito, de mecanismos para que o sistema político intervenha democraticamente
na seara jurídica e vice versa:

Através da Constituição como acoplamento estrutural, as ingerências da política no
direito não mediatizadas por mecanismos especificamente jurídicos são excluídas, e vice-
versa. Configura-se um vínculo intersistêmico horizontal, típico do Estado de Direito. A

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7214



autonomia operacional de ambos os sistemas é condição e resultado da própria existência
desse acoplamento. (NEVES: 2006, p.98)

 
 Da síntese entre o extraído de Neves e Barroso, temos que o direito constitucional, conforme

entendido atualmente, forma um campo de articulação de leis e valores próprios, que gera normas ao
serem aplicadas no mundo concreto. Existe assim uma autonomia do direito em relação à política e uma
limitação do direito em relação à realidade. Tem-se assim, na resolução constitucional de casos concretos
e, conseqüentemente, na jurisdição constitucional, um duplo processo de legitimação, oriundo da
legitimidade política do autor e do aplicador da norma, que atuam em momentos diferentes atualizando
historicamente o projeto constitucional do país.

Disso tudo decorre a inoperância de qualquer projeto hermenêutico que procure extrair sentido da
lei com vistas a concretização de demandas políticas sem visualizar o direito enquanto um sistema
articulado de valores que recebe ou não esses demandas em seu interior; ou, ainda, entender o direito sem
localizá-lo em seu contexto histórico, que é limitador da efetividade de suas normas.

Tais assertivas são especialmente válidas para as leituras jurídicas a serem feitas em processos de
democratização, desde a perspectiva de uma justiça transicional, onde o direito e a Constituição são
utilizados politicamente para induzir e/ou sustentar a mudança política mais ampla, num contexto histórico
onde a política (entendida simplesmente enquanto poder) é sempre hipertrófica em relação ao direito (que
dela é dependente, uma vez que não há autonomia funcional), e muitas vezes invade suas esferas de
atribuição, procurando alterar o sentido próprio do império do direito, com vistas a compatibilizar ordens
jurídicas irreconciliáveis enquanto “Estado de Direito”.

Nos períodos de transição política modernos, devido a enorme influência positivista no final do
Século XIX e início do Século XX, criou-se uma enorme tensão para a consolidação do Estado de Direito.
Tal tensão, na bibliografia de língua inglesa, fica adstrita ao próprio conceito de “rule of law”. A
expressão é costumeiramente traduzida para o português como “Estado de Direito”, “supremacia da lei” e
“império do Direito”.

A dificuldade de tradução não se deve a qualquer demérito dos profissionais da área, mas sim a
própria dificuldade de estabelecimento de um marco conceitual preciso para o que seja o “rule of law”,
“L’Etat de Droit” e “Rechstaat”, que sinalizam parcialmente conteúdos comuns e parcialmente conteúdos
distintos em três vertentes a um só tempo concorrentes e complementares para a leitura constitucional
contemporânea (cf.: ROSENFELD: 2004, pp.17-21).

O primeiro grande exemplo de como esse debate sobre o que é o “rule of law” se articula entorno
do tema da Justiça de Transição pode ser obtido do debate entre Herbert Hart e Lon L. Fuller publicado
em 1958 pela Harvard Law Review. Ambos os textos discutiam o espólio do regime nazista e o papel do
direito para o restabelecimento da justiça naquilo que seria, na sistematização aqui proposta, uma primeira
fase de consolidação da idéia de justiça de transição, com grande ênfase na justiça criminal e um
acalorado debate sobre a legitimidade de se estabelecerem punições “retroativas”, tornando nulo um
ordenamento jurídico tido por ilegítimo. No debate, Fuller refuta Hart defendendo que os crimes nazistas
ocorreram sob a forma da lei, mas não sob o “império do direito” (rule of law), determinando que o
conteúdo de “direito” não advém apenas do texto da lei, mas também da moralidade (FULLER: 1958),
explicitando o debate entre forma e conteúdo na semântica do período, calcada na divisão entre leituras
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juspositivistas e jusnaturalistas.
O mesmo problema de consubstanciação do conceito ocorre com o termo “Estado de Derecho” na

língua espanhola. A atenção de Ferrajoli para a polissemia do termo fica bastante clara na seguinte
passagem:

Com a expressão <<Estado de Derecho>> se entendem, habitualmente, no uso corrente,
duas coisas diferentes que é oportuno distinguir com rigor. No sentido lato, fraco ou
formal, <<Estado de Derecho>> designa qualquer ordenamento no qual os poderes
públicos são conferidos pela lei e exercidos nas formas e procedimentos legalmente
estabelecidos. Neste sentido, corresponde ao uso alemão do termo Rechtsstaat, são
Estados de Direito todos os ordenamentos jurídicos modernos, incluindo os mais anti-
liberais, nos quais os poderes públicos tem uma fonte e uma forma legal. Num segundo
sentido, forte ou substancial, <<Estado de Derecho>> designa, ao contrário, apenas
aqueles ordenamentos nos quais os poderes públicos estão sujeitos à lei (e, portanto,
limitados ou vinculados por ela), não somente quanto às formas, mas também nos
conteúdos. Neste significado mais restrito […] são Estados de Direito aqueles
ordenamentos nos quais todos os poderes, incluido o Legislativo, estão vinculados com
relação ao respeito dos principios substanciais, estabelecidos pelas normas
constitucionais, como a divisão de poderes e os direitos fundamentais. (FERRAJOLI:
2003, pp.13-14 – tradução livre)

 
A distinção entre “Estado de Direito formal” e “Estado de Direito substancial” proposta por

Ferrajoli não é muito distante da disputa em torno do conceito de “rule of law” tida há cinqüenta anos
entre Fuller e Hart. A principal diferença é que, enquanto aquela se dava num contexto de disputa entre
jusnaturalistas e juspositivistas, o atual debate dá-se nos marcos da consolidação de uma leitura
constitucionalista (ou “neoconstitucionalista”) do direito que, de si, já possui alguns predicados. É nesse
contexto, onde uma idéia pós-positiva do Direito torna-se possível sem o recurso exclusivo a regras
morais, é que Rosenfeld estabelece como três os requisitos essenciais mínimos para um “Estado de
Direito”:

Em linhas gerais, o Estado de Direito requer (i) que o conjunto dos cidadãos seja
sujeito apenas às leis publicadas; (ii) que a função legislativa seja mantida separada da
função jurisdicional; (iii) e que ninguém dentre os dirigentes do Estado estejam acima
da lei (2001, 2 – tradução livre).
 

Ademais, segue Rosenfeld afirmando que, sem estes requisitos mínimos quanto ao Estado de
Direito, aquilo que definimos como uma “democracia constitucional” restará prejudicado, uma vez que os
conteúdos que preenchem tais conceitos são necessariamente inter-relacionados. Para que exista uma
democracia constitucional deve-se, minimamente, encontrar-se as seguintes condições: “[i] limitação dos
poderes do governo, [ii] aderência ao Estado de Direito, [iii] e proteção dos direitos fundamentais” (ibiden,
p. 03). Assim, o conceito de “Estado de Direito” será o responsável por mediar a relação entre a vontade
democrática e a proteção individual das pessoas, como visto acima no exemplo das cortes constitucionais
do leste europeu, que valeram-se do Direito para restringir pretensões políticas que entenderam abusivas,
de tal feita que a idéia de “Estado de Direito” consubstancia-se em um conjunto de valores que não irá
opor-se, necessariamente, a vontade de uma minoria ou de uma maioria que assaltam o poder (como
ocorre em uma ditadura), mas sim a vontade dos homens enquanto gênero que independe de número, haja
vista que a idéia de Estado de Direito também poderá limitar a vontade democrática da maioria quando
esta “vontade da maioria dos homens” afastar-se do resguardo do sistema de direito.
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Ocorre que estas definições permitem a conceitualização negativa de Estado de Direito, indicando
o que ele não é. O problema para se chegar a uma conceitualização positiva será, logicamente, enfrentar a
dupla dimensionalidade dos conceitos jurídico-político aplicados, já diversas vezes referida (inicialmente
desde a perspectiva de Bobbio), para ilustrar a inter-conexão entre as dimensões descritivas e prescritivas
das categorizações sobre as formas de governo. Trazendo esta discussão para a definição do escopo de
Estado de Direito, Rosenfeld define que:

As dificuldades acima (sobre o conceito negativo) são compostas porque não há
consenso sobre qual “Estado de Direito” defender, mesmo que seja muito claro sobre
qual ser contrário. Uma parte importante do problema repousa sobre o fato de que o
“Estado de Direito” é um “conceito essencialmente contestável”, que é um conceito com
conteúdo tanto descritivo e prescritivo sobre o qual há falta de acordo. Exatamente nos
casos dos conceitos tais como “liberdade” ou “igualdade”, o significado descritivo do
“Estado de Direito” depende do significado prescritivo a ele atribuído, e tipicamente no
contexto das complexas políticas contemporâneas surgirão vigorosos debates e
desacordos concernentes às sustentações prescritivas relevantes.. (ibiden, p. 04 –
tradução livre)

 
Considerações finais

Assim, se uma visão formal, eivada de qualquer conteúdo, do que é o “estado de direito” pode
permitir a uma ditadura dizer-se um estado de direito, pois fundada em leis, uma visão substancial não
oferece abrigo a tal interpretação, pois quando a idéia de Estado de Direito se conecta à idéia de uma
democracia constitucional, esvazia-se de sentido a pretensão de que leis não legítimas e desvinculadas do
próprio processo constitucional sejam aceitas como leis de direito, e não leis dos homens. É assim que o
Estado de Direito, entendido enquanto “Império do Direito”, e não enquanto “império do texto legal”,
evita aquilo que Rosenfeld define como o maior paradoxo para do Estado de Direito, consistente em sua
utilização para a negação dos princípios que o fundamentam.

É desta forma que somente uma visão substancial do que é o Direito permite-o operar de forma
legítima enquanto mecanismo de implementação da vontade da maioria e com respeito as liberdades
individuais que fundam o regime democrático:

Em termos da estrutura institucional necessária para a democracia constitucional, e da
implementação da vontade da maioria através da lei, o Estado de Direito aparece
definitivamente ao lado do Estado, e freqüentemente contra os cidadãos. Ao contrário, na
conexão com a proteção aos direitos fundamentais, o Estado de Direito aparece ao lado
dos cidadãos contra o Estado. A extensão da lei constitucional pode ser invocada pelos
cidadãos contra as leis e políticas do Estado. (ROSENFELD: 2001, p. 04 – tradução
livre)

 
Considerando este paradoxo como parte permanente da própria idéia do Rule of Law enquanto

império do Direito é que Rosenfeld poderá complementar sua conceituação negativa e, finalmente,
desenvolverá uma concepção mínima e positiva de Estado de Direito:

O “Estado de Direito” é frequentemente contrastado com as “leis dos homens”. Enquanto
as “leis dos homens” (ou, poderíamos dizer hoje, “as leis para determinados indivíduos”)
geralmente possuem a conotação de uma regra pessoal irrefreável e potencialmente
arbitrária por um legislador ilimitado e talvez imprevisível, isso será entendido em
termos mais gerais. Para o presente propósito, mesmo a regulação através da lei será
considerada dentre as “leis dos homens”, se a lei puder ser alterada unilateralmente e
arbitrariamente, se ela for amplamente ignorada, ou se o legislador e seus associados
constantemente permanecerem acima da lei. No mínimo, então, o Estado de Direito
requer [i] justice generalizada regulada pela lei, [ii] um montante substantivo de previsão
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legal – através de leis de aplicação geral, publicadas e amplamente esperadas; [iii] uma
separação significativa entre o legislativo e o judiciário; e, [iv] a ampla aderência ao
princípio de que ninguém está acima da lei. De acordo com isso, qualquer regime legal
que se enquadre nesses requisitos mínimos sera considerado satisfatório para as
prescrições do “Estado de Direito no sentido estrito”. (ibiden, p. 12 – tradução livre).

 
Finalmente, ao conectarem-se as idéias de Estado de Direito e Democracia Constitucional, resta

pendente a questão da legitimidade, para a qual igualmente Rosenfeld apresentará três condições mínimas
necessárias que, inobstante, podem não ser suficiente para a legitimação do sistema de direitos nos casos
concretos quando a substância contida na idéia de “império do direito” restar prejudicada: “Ser legitimado
ao Estado de Direito parece ser [i] democraticamente responsável, [ii] procedimentalmente justo e até
mesmo [iii] substancialmente fundamentado” (ibiden, p. 13 – tradução livre).

As idéias normativas contidas no conceito de justiça de transição, neste sentido, agregam força
política para a consolidação do Estado Democrático de Direito, na medida em que tornam-se visíveis os
contornos políticos contidos das decisões que limitam a democracia em nome dos direitos fundamentais.
No caso concreto, a lição é que determinados direitos não podem ser limitados pela democracia, sob pena
de desconfigurarem o Estado de Direito. Por óbvio, neste termos, não existe legitimidade de exceção
presente numa ditadura que possa o fazer.

Ainda, a substancialização do Direito permite estabelecer claras distinções entre o que é Direito e o
que é arbítrio, construindo uma saída para a “sinuca” positivista de que impede o questionamento das leis
de uma ditadura simplesmente por serem esta leis um conjunto positivo ordenado segundo uma regra
prévia.

É assim que o debate sobre a justiça de transição permite uma mais plena reflexão afirmativa sobre
o Estado de Direito, viabilizando caminhos concretos para sua implementação em searas extremamente
delicadas. A Justiça de Transição, a um só tempo, lida com um grande legado de violações a direitos
humanos e fundamentais no passado, mas também com um conjunto de idéias políticas que as tornaram
viáveis e aceitáveis (mesmo que tacitamente) em dado período. O resgate deste debate e devolução do
mesmo aos termos da justiça permite, a um só tempo, o restauro da confiança cívica dos cidadãos no
Estado, a re-equiparação de todos enquanto iguais perante a lei democrática e auto-limitada e, sobretudo,
uma negação por parte do Estado Democrático de Direito de toda a forma de arbítrio e violação do
passado - mesmo as tidas em seu nome.
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 Para o desenvolvimento deste debate, confira-se o texto “Justiça de Transição no Brasil: a dimensão da reparação” (ABRÃO &

TORELLY: 2010).
[2]

 “[...] é possível que as violações [à justiça legal pura no processo transicional] sejam inevitáveis, e, mesmo, desejáveis em
algumas situações, e mesmo quando não forem nem uma coisa nem a outra, podem ser compreensíveis e mesmo perdoáveis.
Quando se acumulam muitas violações, ou quando a violação é a critérios fundamentais, de toda sorte, se chega a um ponto onde a
própria idéia de justiça legal passa a ser substituída pela de justiça política.” (ESLTER: 2006, p.108 - tradução livre)
[3]

 Barroso define uma concepção positivo-normativista da Constituição, que conseqüentemente vincula o ordenamento jurídico,
estabelecendo sua oposição com uma concepção sociologista, nos seguintes termos: “Na vertente oposta situa-se a concepção
estritamente jurídica da Constituição, vista como lei suprema do Estado. Ligada ao positivismo normativista, essa corrente teve seu
ponto culminante na elaboração teórica de Hans Kelsen, considerados um dos maiores juristas do Século XX. Em busca de um
tratamento científico que conferisse “objetividade e exatidão” ao Direito, Kelsen desenvolveu sua teoria pura, na qual procurava
depurar seu objeto de elementos de outras ciências (como a sociologia, a filosofia), bem como da política e, em certa medida, até da
própria realidade. Direito é norma; o mundo normativo é o do dever ser, e não o do ser. Nessa dissociação das outras ciências, da
política e do mundo dos fatos, Kelsen concebeu a Constituição (e o próprio Direito) como uma estrutura formal, cuja nota era o
caráter normativo, a prescrição de um dever ser, independentemente da legitimidade ou justiça de seu conteúdo e da realidade
política subjacente.” (2009, p.79).
[4]

 A esse respeito, afirma Barroso: “O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. Em certo sentido,
apresenta-se ele como uma terceira via entre as concepções positivista e jusnaturalista: não se trata com desimportância as demandas
do Direito por clareza, certeza e objetividade, mas não o concebe desconectado de uma filosofia moral e de uma filosofia política.
Contesta, assim, o postulado positivista de separação entre Direito, moral e política, não para negar a especificidade do objeto de
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cada um desses domínios, mas para reconhecer a impossibilidade de tratá-los como espaços totalmente segmentados, que não se
influenciam mutuamente.” (2007, p.06)
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LIBERDADE RELIGIOSA, DIVERSIDADE CULTURAL E PROTEÇÃO INTERNACIONAL
AOS DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A PROIBIÇÃO DA

CONSTRUÇÃO DE MINARETES NA SUÍÇA

RELIGIOUS FREEDOM, CULTURAL DIVERSITY AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
PROTECTION: A CASE STUDY ABOUT THE PROHIBITION OF MINARETS CONSTRUCTION IN

SWITZERLAND

Carla Mariana Aires Oliveira
Gustavo Raposo Pereira Feitosa

RESUMO
O presente artigo pretendeu analisar a decisão aprovada em plebiscito na Suíça que proibiu a
construção de minaretes em mesquitas daquele país, utilizando-a como pano de fundo para
investigar a inserção e a importância do direito à liberdade religiosa num contexto de crescente
tensão em torno do aumento presença muçulmana na Europa. Por meio de uma revisão da
literatura sobre a liberdade religiosa e sobre a proteção internacional aos direitos humanos, bem
como de uma reconstrução dos desdobramentos do caso na Suíça e de uma análise dos
principais tratados internacionais aplicáveis, buscou-se entender os impactos da proibição em
face do direito internacional e do direito interno daquele país. O estudo permitiu observar um
discurso permeado de preconceito e intolerância em torno do objeto do plebiscito ao mesmo
tempo em que se verificou a total incompatibilidade da decisão em face dos compromissos
internacionais firmados pela Suíça. Os desdobramentos da proibição oferecerão um caso
paradigmático para avaliar a capacidade da Europa em conviver com a diversidade e preservar
os valores que forjaram as bases de suas instituições políticas, jurídicas, culturais e sociais.
PALAVRAS-CHAVES: liberdade religiosa; proibição de construção de minarete; proteção
internacional dos direitos humanos.

ABSTRACT
The scope of the paper is to analyze the Switzerland plebiscite decision that prohibited the
construction of minarets in that country, using it as a backdrop to investigate the insertion and
the importance of the religious freedom in a context of growing tension over the rise Muslim
presence in Europe. Through a review of the literature on religious freedom and on the
international protection of human rights as well as a reconstruction of the development of the
case in Switzerland and an analysis of the main international human rights treaties, aimed to
understand the impacts of the decision in face of international law and the national law of that
country. This study showed a speech marked by the discrimination and intolerance around the
object of the plebiscite and concluded by the total incompatibility of the decision with the
international treaties signed by Switzerland. The results of the national and international
judgment of the prohibition will offer a paradigmatic case to understand the ability of Europe in
dealing with diversity and preserve the values that forged the foundations of their political, legal,
cultural and social institutions.
KEYWORDS: Religious freedom; prohibition of minarets construction in Switzerland;
international protection of human rights. 

 

INTRODUÇÃO

 

O aumento da presença muçulmana na Europa tem posto em evidência a crescente
dificuldade em conciliar os princípios de uma sociedade pluralista, democrática e laica com alguns
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aspectos tradicionais da cultura de grupos religiosos islâmicos. Em meio a tensões envolvendo
questões como imigração, segurança internacional e terrorismo, emergem movimentos políticos,
manifestações públicas e decisões estatais que põe em dúvida a capacidade européia de tolerar
e conviver com as diferenças, especialmente se estas diferenças põem em cheque valores, estilo
de vida e padrões de comportamento fortemente arraigados na história e cultura dos diversos
países da União Européia. Decisões polêmicas como a proibição do uso de hijab[1] nas escolas
públicas francesas, do uso do véu, burca[2] e niqab[3] tanto em espaços públicos como nas ruas
na Bélgica, reforçam a necessidade de refletir sobre os limites entre o respeito à diversidade e à
cultura e a ação estatal para proteger a liberdade e a dignidade de grupos vulneráveis.

A polêmica mais recente ocorrida na Europa consiste na proibição pela Suíça da construção
de minaretes, pequenas torres de mesquita de onde se anunciam aos muçulmanos a hora das
orações.

No dia 29 de novembro de 2009, o povo suíço através de um plebiscito originado em uma
proposta de iniciativa popular aprovou com a maioria de 57,5% dos eleitores a proibição da
construção de minaretes no país. Essa participação popular ocorreu em virtude da proposta
formulada pelos conservadores de direita do Partido Popular Suíço - SVP (COUTO, 2009).  Além
desses 57,5% dos votos para a proibição dos minaretes, esta proposta obteve a aceitação da
maioria necessária de 22 dos 26 cantões existentes na Suíça. (WANDSCHEER, 2009). Ou seja,
apenas 4 cantões que fazem parte da Suíça rejeitaram a proposta, quais sejam: Genebra, Vaud,
Neuchatel e Basileia-cidade. No Cantão de Genebra, que rejeitou a proposta e que possui um
dos minaretes, as pessoas votaram claramente contra essa proibição.  (JORNAL DE NOTÍCIAS,
2009)

Na Suíça existem quatro minaretes para cerca de 340 mil muçulmanos. Esta população, em
sua maioria, não provêm de países árabes, mas da Turquia, da Albânia e da Bósnia.  Porém, o
que impulsionou esse plebiscito foram os novos pedidos para a construção desse símbolo
tradicional para os mulçumanos (WANDSCHEER, 2009).

Diversos entes e grupos não concordaram com a proibição dos minaretes, podendo citar o
próprio Governo Suíço e, bem como, representantes de outros partidos políticos, religiosos de
diversas religiões, entre estes, o próprio Vaticano.

Antes do dia da votação, os cidadãos que rejeitavam a proibição ganhavam em larga
escala, produzindo, aparentemente, um efeito de acomodação que estimulou muitas pessoas
deixaram de votar. A abstenção acabou por contribuir para a vitória da proibição. Constata-se
isto, quando se observa que apenas 55% da sociedade Suíça participou do referendo (COUTO,
2009).

No dia 08 de outubro de 2009, houve a divulgação do resultado da pesquisa realizada entre
os eleitores que demonstravam que 51,3% dos suíços não aceitavam essa proibição. Apesar de o
atual Governo Suíço discordar dessa proibição, essa decisão deverá integrar à Constituição
Federal da Suíça (JORNAL DE NOTÍCIAS, 2009).
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 Durante a fase de campanha para a votação no dia do plebiscito, várias peças defendiam
de modo agressivo e preconceituoso a proibição à construção de minaretes, o que ocasionou
ampla polêmica na Suíça por demonstrar, exatamente, uma rejeição vigorosa aos mulçumanos e
uma visão distorcida que associava islamismo a terrorismo e violência. Em uma destas peças,
observava-se uma mulher coberta com o véu e, ao fundo, sete minaretes sobre a bandeira,
apontados para o céu com forma de mísseis.

Por conta disso, tanto o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos como a
Comissão Federal suíça contra o Racismo criticaram e julgaram os cartazes como sendo
"discriminatórios". A conotação das peças publicitárias levou várias cidades na Suíça a proibir
estes cartazes por conta da mensagem que expõe, como a Basiléia, Lausanne, Yverdon.
(SWISSINFO.CH, 2009).

Essa forma de campanha contra os muçulmanos não representou novidade, pois já havia
uma proposição anterior à 2009 de fazer um referendo para proibir a construção de minaretes
na Suíça de iniciativa de um partido de direita, a União Democrática do Centro – UDC, tendo que
angariar 100.000 mil assinaturas até novembro de 2007 para que pudesse se submeter ao
referendo popular (BEAUMONT, 2007).

A decisão suíça repercutiu intensamente na Europa. Como presidente da União Européia,
desde janeiro de 2010, o primeiro-ministro José Rodriguez Zapatero afirmou que a proibição dos
minaretes levaria ao descumprimento de uma série de tratados ratificados pela Suíça em relação
aos direitos humanos e a liberdade religiosa na União Européia (BASTEIRO, 2009).

Na Alemanha, entretanto, após a decisão deste plebiscito, uma comunidade mulçumana
pediu a aprovação da construção um minarete e três cúpulas douradas no telhado de uma
mesquita, porém, um partido de extrema direita do Estado de Saarland manifestou-se
publicamente contra. Contrariamente ao ocorrido na Suíça, chegou-se a uma solução negociada
por meio de diálogo entre as lideranças religiosas mulçumanas e o governo alemão. Ressalte-se
que o Partido Democrata Nacional, representado na Câmera Municipal de Volklingen com apenas
duas cadeiras, não possuía forças para fazer campanha contra o pleito dos grupos muçulmanos.
(MIGLIACCI, 2010).

A votação na Suíça, no entanto, pode oferecer indícios das tensões e sutilezas que dizem
respeito à crescente presença mulçumanas na Europa e de como esta convive e se integra com
grupos não-cristãos. O caso dos minaretes representa mais um elemento que adiciona
instabilidade e ressentimento no seio de grupos experimentam rotineiramente os efeitos do
preconceito, da crise econômica e rejeição.

A Suíça caracteriza-se como uma sociedade laica, ou seja, não adota uma religião oficial no
Estado, e prevê em sua Constituição o direito à liberdade religiosa e consciência e que ninguém
pode ser discriminado por sua convicção religiosa. Estabelece, por outro lado, que a
Confederação e os Cantões podem tomar medidas para a preservação da paz pública entre os
membros das comunidades religiosas existentes, e a competência dos Cantões para regular as
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relações entre a Igreja e o Estado, como se observa nos seguintes artigos[4]:

Constitution fédérale de la Confédération suisse:

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir
librement sa religion ainsi que de se forger sés convictions philosophiques et de les professer
individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit d’adhérer à une
communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4 Nul ne
peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un
acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 72 Eglise et Etat

1 La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons. 2 Dans les
limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre
des mesures propres à maintenir la paix entre les membres dês diverses communautés
religieuses. 3 La construction de minarets est interdite.                     

 

 

A Constituição da Suíça prevê expressamente em seu artigo 36 a possibilidade de limitação
dos direitos fundamentais em casos extremos, como perigo sério, iminente e imediato, justificado
no interesse público ou na proteção dos direitos de terceiros e com uso de meios proporcionais.

Constitution fédérale de la Confédération suisse:

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Lês
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et
imminent sont réservés. 2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. 3 Toute restriction d’un
droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L’essence des droits fondamentaux
est inviolable.[5].

 

O caráter excepcional e extremo da autorização destoa dos motivos e dos fundamentos
utilizados para aprovação da proibição de construção de minaretes. A questão da decisão Suíça,
oferece, assim, um caso paradigmático para por em prova  diversos aspectos importantes do
modelo de proteção nacional e internacional aos direitos humanos, especialmente quando os
sujeitos das restrições vivem dentro de países desenvolvidos e pacíficos da Europa.

No artigo, pretende-se analisar alguns reflexos jurídicos internacionais dessa decisão
tomada na Suíça, tendo com referencial os sistemas de proteção aos direitos humanos existente
da Europa e o direito à liberdade religiosa consagrada como desde os primeiros momentos das
revoluções liberais e hoje protegido amplamente por diversos tratados internacionais.

Para adentrar nessa problemática, cabe primeiramente abordar algumas perguntas que se
pretende responder no decorrer do presente artigo: A proibição da construção minaretes implica
em restrição à liberdade religiosa da comunidade mulçumana? Esta forma de proibição implica
em tratamento discriminatório em face das demais orientações religiosas? A decisão suíça viola a
liberdade religiosa consagrada nos tratados internacionais de direitos humanos? A decisão do
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povo suíço pode acarretar em sanções internacionais em razão de uma possível violação aos
direitos humanos?

 

1 LIBERDADE RELIGIOSA E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL AOS DIREITOS HUMANOS

 

O direito à liberdade religiosa integra-se ao conjunto de direitos considerados essenciais
afirmados nas revoluções liberais nos séculos XVII e XVIII. A defesa da liberdade de culto e
crença situa-se na base dos grandes movimentos revolucionários da Europa na medida em que
materializava demanda da população protestante, envolvida num longo conflito político-religioso
com as monarquias absolutistas e a Igreja Católica. A associação entre a defesa da liberdade
religiosa capitaneada pelas igrejas reformadas e os postulados iluministas orientou parte
significativa do modelo de Estado Liberal pós-revolucionário que se firmou na Europa.

Analisar, então, as questões envolvendo a liberdade religiosa implica em tocar num dos
pontos mais sensíveis para a construção de um modelo constitucional para a nova sociedade
política que deveria surgir na Europa nos séculos XIX e XX. Ao mesmo tempo em que se
apoiavam na defesa de um Estado laico, os países europeus aplicavam a idéia de respeito à
liberdade religiosa num ambiente em que a diversidade restringia-se a variações dentro das
diversas orientações cristãs. O contato com outros povos, especialmente, com grupos
majoritariamente muçulmanos ocorria apenas de maneira marginal e localizada em algumas
regiões, como no leste europeu.

O avanço após a Segunda Guerra Mundial de movimentos migratórios articulados num
cenário de reconstrução do continente, de gradual melhoria dos padrões de vida na Europa e de
descolonização leva ao aumento de contingente de imigrantes oriundos de países com grande
presença muçulmana, como a Turquia, Argélia, Tunísia e outros países do norte da África.

 No que se refere às revoluções liberais, a proteção do direito à liberdade religiosa pode se
confirmar no art. 10 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que
dispõe: “Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua
manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida por lei” [6].

A importância da liberdade, contudo, repercute muito além das fronteiras da Europa,
ganhando conotação universal. A sua centralidade pode ser percebida na opção dos EUA de
inseri-la como primeira emenda da constitucional, numa posição dentro do texto que não

representa mero acaso. Como bem observa Yupanqui (p. 168):

Por su parte, en los Estados Unidos de América, la Constitución de 1787 fue objeto de una
primera enmienda en 1791 que reconoció la libertad religiosa. Dicha enmienda señaló que “El
Congreso no dictará leyes acerca del establecimiento de una religión o de la prohibición de
su libre ejercicio”. Esta disposición no solo reconoció un derecho, sino a la vez estableció la
separación entre la Iglesia y el Estado[7].

Segundo Alves (2008) a liberdade religiosa se definia como um direito negativo, em que o
Estado não intervém no gozo desse direito e, assim, as pessoas possuem autonomia para
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praticá-la.

Nesse mesmo sentido, Canotilho (2000, p. 383) dispõe que:

A quebra de unidade religiosa da cristandade deu origem à aparição de minorias religiosas
que defendiam o direito de cada um à verdade fé. Esta defesa da liberdade religiosa
postulava, pelo menos, a ideia de tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao
foro íntimo do crente uma religião oficial. Por este facto, alguns autores, como G. Jellinek,
vão mesmo ao ponto de ver na luta pela liberdade de religião a verdadeira origem dos
direitos fundamentais. Parece, porém, que se tratava mais da idéia de tolerância religiosa
para credos diferentes do que propriamente da concepção da liberdade de religião e crença,
como direito inalienável do homem, tal como veio a ser proclamado nos modernos
documentos constitucionais.

A existência de várias crenças entre elas minorias religiosas originadas na quebra da
unidade cristã, evidenciam uma maior liberdade religiosa através dos tempos, mas que ao
mesmo tempo contribuíram também para um maior acirramento e intolerância entre essas
diversas expressões religiosas. Nas palavras de Lucas (apud YTURBE, 2006, p. 6):

Después de la revolución francesa y a partir de la Declaración de los derechos del hombre, lo
que antes era objeto de tolerancia dejó de serlo, cuando por su relevancia pasó a ser
considerado como un bien que jurídicamente debe ser protegido: es decir, las libertades de
creencia, de opinión, de expresión, dejaron de ser objetos de tolerancia para convertirse en
derechos, esto es, fueron reconocidas por las constituciones[8].
 

Cada nova crença advinda da segregação do cristianismo defende o direito da sua própria
fé, trazendo a idéia da fé reformada. Como nos diz Ribeiro (2001), a defesa de liberdade
religiosa traz consigo a idéia de tolerância e certa proibição do Estado, transparecendo que um
ou outro grupo se diz detentor da verdade absoluta, ou um dogmatismo em relação as suas
crenças e costumes religiosos.

A liberdade religiosa, segundo Ribeiro (2001), engloba diversos momentos e situações que
tornam um complexo de direitos, consistindo ainda, em seu entendimento que não seria
somente um direito de crença, mas sim a liberdade factual da prática de uma crença, expondo-a
a sociedade.

Depreende-se então, que a liberdade religiosa, sintetizada nas revoluções americana e
francesa, deu impulso aos ideais contemporâneos de que a liberdade de crença ou religiosa faz
parte da história do homem e são considerados direitos inalienáveis.  Segundo Ribeiro (2001,
p.23):

Ao contrário do direito norte-americano que coloca a liberdade religiosa como first freedom
(liberdade primeira), constituindo-se em uma das partes mais caras à tradição constitucional
norte-americana, o caso francês tem status diferente. Cumpre, desde já, mencionar o
enfoque legal e doutrinário para a tutela religiosa no direito francês.

Verificam-se, assim, diferenças nos modelos francês e estadunidense de liberdade religiosa.
Enquanto no caso do EUA prevalece a defesa da individualidade e da liberdade perante o
Estado, orientada em grande medida pelos temores protestantes de repressão e violência, no
caso francês, apesar de influências da longas tensões entre católicos e protestantes, sobressai a
orientação para um Estado laico, orientado pela razão e, em certa medida, anti-clerical.
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Apesar das diferenças, revela-se a evidência de que a liberdade religiosa condiciona
fortemente a posição social do Estado e o modelo de liberdade a ser seguido na construção da
ordem constitucional. Em todos os casos, as relações entre e Igreja e Estado ou mesmo as
iniciativas de regulação de atividades religiosas são vista com profunda desconfiança ou mesmo
total rejeição.

 

 

 

 

 

 

2 DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA E TRATADOS INTERNACIONAIS

 

O modelo internacional de proteção aos Direitos Humanos construído e afirmado por
intermédio de múltiplos tratados internacionais e de um crescente consenso entre as nações
ganhou impulso somente no século XX (ACCIOLY; SILVA, 2002). Impulsionado pelo impacto da
Segunda Guerra Mundial, desenhou-se uma nova internacional que, apesar dos seus problemas,
inseriu formalmente os direitos humanos como elemento basilar. Nessa perspectiva, a criação da
Organização das Nações Unidas veio acompanhada da  a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e de uma sequência de tratados para proteção dos direitos humanos em seus mais
diversos aspectos. Esta trajetória não se restringiu ao campo de atuação da ONU, encontrando
desdobramentos vigorosos na Europa e nas Américas.

Neste contexto também se insere a Suíça, signatária de importantes tratados  internacionais
em relação aos Direitos Humanos, como por exemplo: A Convenção Européia dos Direitos do
Homem, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de Dezembro
de 1966, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 de Dezembro de 1966. Estes
se definem como tratados de compromisso obrigatório entre os Estados que os ratificaram, os
quais protegem a liberdade religiosa de todas as pessoas sem nenhuma distinção de raça,
religião ou gênero.

 

 

2.1 Liberdade religiosa e os tratados internacionais no âmbito da ONU

 

 A reconstrução da ordem internacional do pós-guerra por intermédio de um novo modelo
de organização das nações e concretizado no modelo da ONU, encontra seu ponto de partida na
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Carta das Nações Unidas. Esta, segundo Mazzuoli (2008), contribui intensamente para a
afirmação dos Direitos Humanos, na medida em que consagra como vetores da ação desta nova
organização e, por via de consequência dos países que a compõe, resguardar a paz, bem como,
o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais sem distinção de raça, sexo, cor ou
religião, por exemplo. Assim, estes princípios se observam em alguns dispositivos da Carta, como
por exemplo:

 

Art. 1º Os propósitos da Nações Unidas são:

(...)

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de
caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo,
língua ou religião.

 

Não obstante, a Carta das Nações Unidas apresenta a proteção e o respeito aos Direitos
Humanos como propósitos, mas não os define, como dispõe Mazzuoli (2008, p.784):

Sem embargo da clareza da Carta em determinar a importância de se defender os “direitos
humanos e as liberdades fundamentais”, ela, entretanto, não definiu o conteúdo dessas
expressões e sem se preocupou em fazê-lo, tendo deixado em aberto os seus significados.
Daí ter surgido, à época, a necessidade de se aclarar o alcance e o significado da expressão
“direitos humanos e liberdades fundamentais”, não definida pela Carta”.

 

Assim, em parte devido a esta fragilidade da Carta, surgiu a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, proclamada em 1948, com o propósito construir um consenso amplo sobre os
significados básicos desta nova proteção pretendida para a ordem internacional, expressando um
fenômeno inédito na história da humanidade ao conseguir a adesão voluntária de dezenas de
nações a um conjunto de direitos declarados como universais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce com o objetivo se tornar uma norma
de conduta mundial, possuindo como fundamento a dignidade da pessoa humana. Consolida-se
no interesse de buscar um padrão mínimo para a proteção dos direitos humanos. Assim,
conforme Mazzuoli (2008, p.787):

São significativas as referências à Declaração Universal nos preâmbulos de inúmeros tratados
internacionais de direitos humanos, tanto do sistema global como dos sistemas regionais de
proteção, de que são exemplos as Convenções Européia (1950) e Americana (1969) sobre
Direitos Humanos e a Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos (1981).  (...) Isso
demonstra que a Declaração Universal de 1948 tem se tornado constante fonte de inspiração
desses instrumentos de proteção e de tais decisões internacionais, o que aumenta
sobremaneira a sua importância como instrumento, de fato, utilizado no Direito Internacional
Público.
 

Como já disposto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assinada em 1948, apesar
do grande avanço na proteção dos direitos fundamentais, fixou-se no plano das relações
internacionais e do direito internacional num patamar ainda frágil, dependendo de muito esforço
político para negociação de iniciativas e tratados que pusessem em prática suas concepções.
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Como bem observa, Accioly e Silva (2002, p. 354):

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada solenemente em Paris em 10 de
dezembro de 1948. Não obstante a ênfase dada ao reconhecimento dos direitos humanos, a
Senhora Roosevelt reiterou a posição de seu país no sentido de que a Declaracao Universal
não era um tratado ou acordo que criava obrigações legais. Aliás, a afirmativa era
desnecessária. Conforme foi visto, não obstante a importância que algumas resoluções
tenham tido, a doutrina é unânime ao afirmar que não são de implementação obrigatória.

 

Inserta no conjunto destes direitos contemplados pela Declaração, a proteção da liberdade
religiosa encontrou guarida no seu artigo XVIII que dispõe:

todo ser humano tem direito a liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou
crença, pelo ensino, prática, pelo culto e pela observância, em publico ou em particular.

 

A importância da liberdade religiosa já poderia ser vislumbrada na opção de incluir sua
proteção no próprio texto da Carta das Nações Unidas, em seu artigo 1º, como um dos
propósitos das Nações Unidas. Assim, a manifestação da religião reflete-se em uma liberdade
fundamental. Reforçando esta leitura, verifica-se no artigo primeiro da Declaração a previsão de
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos (...)”, bem como,
em seu artigo segundo: “ todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
idioma, religião(...)”.

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a ONU passou a criar um
conjunto de instrumentos, possuindo como fundamento a proteção dos direitos humanos em
âmbito internacional através de diversas convenções. Seguindo o mesmo processo pelo qual
precisou passar o conjunto de direitos humanos expressos na Declaração, a liberdade religiosa
também se incorporou em tratados internacionais de direitos humanos produzidos em múltiplo
âmbitos.

Dos principais tratados criados na seara da ONU que tratam em seu bojo da liberdade
religiosa, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode-se citar: Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966; Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 de Dezembro de 1966; Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 21 de dezembro de 1965.

Sabe-se que apesar de o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, embora aprovados em 1966, somente
entraram em vigor em 1976, quando conseguiram atingir o mínimo de ratificações exigidas
(PIOVESAN, 2008, p. 160).

No que se refere ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, este reconhece, nas
palavras de Piovesan (2008, p. 161) um catálogo de direitos civis e políticos mais extensos que o
da própria Declaração Universal. No mesmo sentido, Mazzuoli (2008) defende que este Pacto
atribuiu a característica de obrigatoriedade jurídica aos direitos civis e políticos versados pela
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Declaração Universal de 1948.

Além das liberdades de pensamento, consciência e religião, segundo Piovesan (2008, p.
162): “Constata-se que o Pacto abriga novos direitos e garantias não incluídos na Declaração
Universal, tais como [...] a proteção dos direitos de minorias à identidade cultural, religiosa e
lingüística”.

Assim, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como disposto anteriormente,
ratifica o direito à liberdade religiosa em seus artigos 18 e 19. Naquele é dito em seu tópico 1º:

Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse
direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha e a
liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública
como privadamente por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino.

 

 No próximo tópico diz-se que: “Ninguém será submetido a medidas coercitivas que possam
restringir sua liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha”. Porém no
tópico seguinte, no mesmo artigo 18, estabelece-se que:

Liberdade de religião ou crenças podem estar sujeitos apenas às limitações previstas pela lei
e que são necessárias para proteger a segurança pública, a ordem, saúde ou a moral ou os
direitos fundamentais e liberdades de outrem.

 

Como também se observa nesse Pacto, a liberdade religiosa tanto dos estrangeiros
residentes no país como os nacionais deve ser respeitada de forma igualitária. Em relação ao
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Piovesan (2008, p. 174) ressalta
que:

Tal como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o maior objetivo do Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi incorporar os dispositivos
obrigatórios e vinculantes. Novamente, assumindo a roupagem de direitos que implicasse
obrigações no plano internacional, mediante a sistemática da international accountability. Isto
é, como outros tratados internacionais, esse Pacto criou obrigações legais aos Estados-
partes, ensejando responsabilização internacional em caso de violação dos direitos que
enuncia. (grifo original)

 

Esse Pacto, disposto acima, aumenta o elenco dos direitos sociais, econômicos e culturais
propostos pela Declaração Universal. Porém, no lugar de determinar que as pessoas possuam
garantias de certos direitos, dispõe que os estados-parte devem o reconhecer o direito de cada
pessoa e, assim, a partir disso, haverá a progressiva realização desses direitos.

Como pode depreender, a liberdade religiosa se coaduna com o direito cultural das pessoas.
Por conta disso, na Parte II, artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, dispõe que:

2. Os Estados-Partes no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele
enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião pública ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação
econômica, nascimento ou qualquer outra situação.
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O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já descrito neste tópico,
aborda os direitos de segunda geração e, conforme Mazzuoli (2008, p. 805): “O Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais consolida uma tendência da sociedade
internacional contemporânea em fomentar a proteção desses direitos –chamados de sociais lato
sensu ou direitos da igualdade- (...)”. (grifo original)

 

2.1.1 Liberdade religiosa e discriminação

 

Como se observa, a ONU em seus vários tratados aprovados e ratificados por diversos
países, inclusive pela a Suíça, protege os direitos fundamentais de cada pessoa, incluindo o
direito à liberdade religiosa independente de onde se esteja.

Em todo este conjunto de normas e declarações internacionais sobre o tema da liberdade
religiosa sobressai a importante relação desta liberdade com a rejeição a toda forma de
discriminação. Assim a liberdade religiosa não deve ser vista apenas como um limitador da ação
estatal sobre a individualidade dos cidadãos na sua expressão religiosa, mas um instrumento de
combate às formas de segregação, violência e preconceitos utilizadas em momentos mais
distantes da história, como nos conflitos derivados da reforma protestante, mas também em
eventos ainda muito vivos como no caso do genocídio contra os judeus durante a Segunda
Grande Guerra.

A expressão da liberdade religiosa insere-se num contexto de luta contra toda forma de
discriminação, particularmente contra grupos vulneráveis e submetidos a condições de vida e
trabalho precárias. Ao analisar a discussão sobre as normas nacionais que estabelecem
limitações a alguns aspectos da religiosidade islâmica, verificam-se inevitavelmente os
desdobramentos associados à situação dos muçulmanos na Europa. Misturam-se nos discursos,
defesas e críticas todo o conjunto de tensões que cercam problemas como a migração, o acesso
ao trabalho, a precariedade da vida urbana dos imigrantes, a dificuldade de integração na vida
social e política, a segurança, a violência e o terrorismo.

A dificuldade em observar os muçulmanos como parte das sociedades na Europa e em
aceitar verdadeiramente a diversidade expressa-se em múltiplos preconceitos, como a associação
entre o islã e o terrorismo, mas também evidencia conflitos muito amplos e profundos como os
limites entre o respeito à diversidade cultural e a proteção aos direitos humanos.

 

2.2 Liberdade religiosa e os tratados internacionais da Europa

 

O Conselho da Europa, que se caracteriza por consistir na mais antiga instituição européia
após a 2ª guerra mundial, através do qual, criou-se o sistema de proteção dos direitos humanos,
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possui como alicerce a Convenção Européia de Direitos Humanos, assinada em 1950 e em vigor
a partir de 1953. Esse tratado representa o mais avançado dentre os sistemas regionais de
proteção aos Direitos Humanos.

Sabe-se que a União Européia, como comunidade, não havia aderido, até janeiro de 2010,
à Convenção Europeia de Direitos Humanos, apesar da iminência de que isso acontecesse. Nas
palavras de Soriano (2007, p.3):

Cumpre ressaltar que o Tratado de Amsterdam (1997) embora desvincule a União Européia
da Convenção Européia de Direitos Humanos (CEDH) e da Corte Européia, reconhece os
direitos consagrados por esse documento. Ademais, ainda que a União Européia fosse omissa
na tutela dos Direitos Humanos Fundamentais, os europeus poderiam contar com um sistema
regional para a tutela dos Direitos Humanos Fundamentais, estruturado pela Convenção
Européia de Direitos Humanos (1950).

No mesmo norte, as palavras de Salvia (2002, p. 246) ressalta que:

Pode-se afirmar portanto que, em principio, a cooperação européia, no seu conjunto, inspira-
se em valores comuns, aceitos segundo a formas e modalidades que podem diferir conforme
a natureza das agregações entre Estados, mas que constituem as linhas mestras da ordem
constitucional européia.

Assim, apesar de a União Européia não ter aderido até 2009 da Convenção Européia de
Direitos Humanos, tanto os Estados-membros respectivos como a própria comunidade européia
possuíam tratados que protegiam, e que continuam protegendo, os direitos fundamentais dos
cidadãos, como a liberdade religiosa. Frisa-se que a Suíça não aderiu a União Européia, porém,
adentrou na Convenção Européia de Direitos Humanos.

A Convenção Europeia de Direitos Humanos protege a liberdade religiosa, como se observa
no artigo 9º deste tratado:

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este
direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de
manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em
privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.
2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não
pode ser objeto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem disposições
necessárias, numa sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da ordem, da
saúde e moral públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem.

Como pode se depreender, este artigo promove a liberdade religiosa, porém, se for para
proteger um direito maior, da sociedade, por exemplo, esta liberdade poderá sofrer restrições
previstas em lei.

No artigo 14 deste mesmo tratado promove a proibição da discriminação, como pode se
observar:

O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado
sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões
políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza,
o nascimento ou qualquer outra situação.

 

Em relação à Convenção Europeia de Direitos Humanos e a aplicação diante de algum
descumprimento de um direito fundamental por parte de um Estado-membro, Soriano (2007, p.
3) observa que:
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A Convenção Européia de Direitos Humanos de 1950 criou uma Comissão de Direitos
Humanos e a Corte Européia de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo. Trata-se de
uma Corte muito ativa em que os Estados europeus podem ser responsabilizados por
violações de diretos fundamentais. A Corte Européia disponibiliza, através da internet,
inúmeros julgados envolvendo o direito à liberdade religiosa. Geralmente esses julgados
envolvem um particular e um Estado (pessoa humana versus Estado). Cumpre, entretanto,
mencionar a crítica de autores europeus em relação às decisões da Corte Européia de
Direitos Humanos, para quem os Estados são favorecidos através da utilização da doutrina da
margem de apreciação em detrimento dos direitos humanos assegurados pela Convenção de
1959. [11]

Segundo o professor Guido Soares, o continente europeu atingiu um excelente patamar de
proteção dos Direitos Humanos, com o protocolo n. 11 de 1997, porquanto a Corte de
Estrasburgo passou a ser competente para receber reclamações diretamente dos indivíduos
que tivessem os seus direitos violados, contra qualquer Estado-parte na Convenção Européia,
o que difere do sistema americano. No sistema americano (Pacto de San José da Costa Rica)
inexiste essa possibilidade de acesso direto dos indivíduos, sendo que as reclamações devem
ser dirigidas, primeiramente, à Comissão de Direitos Humanos.

 

Sabe-se que na Comunidade Europeia ou União Europeia, existe um princípio de que o
direito comunitário prevalecerá diante de uma norma interna, porém, hodiernamente, entende-se
que o direito comunitário não pode ferir norma de direito interno que proteja um direito
fundamental (SORIANO, 2007).

A União Européia, como comunidade, por não haver aderido até janeiro de 2010 à
Convenção Europeia de Direitos Humanos, através do Conselho de Nice, criou a Carta dos
Direitos Fundamentais, um texto único que reúne os direitos civis, políticos, econômicos e
sociais. Assim, segundo Piovesan (2002, p. 205) :

Os termos da decisão sublinham de modo claro que se procurou sobretudo dar maior
visibilidade e transparência ao sistema de proteção dos direitos fundamentais já existentes na
União, tornando mias explícitos os parâmetros em que até ao presente se tem baseado a
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

A Carta dos Direitos Fundamentais prevê a proteção da liberdade religiosa, e em seu o
capítulo II dispõe de vários direitos já consagrados pela Convenção Europeia, entre eles, a
liberdade de pensamento, consciência e religião, conforme o artigo 10º da Carta:

1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, bem como a liberdade
de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individual ou coletivamente, em público ou
em privado, através do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.

 

O modelo do sistema europeu de proteção aos Direito Humanos apresenta fortes fatores
que condicionam a ação dos estados e favorecem o sucesso da sua forma de intervenção. Como
bem observa Sabóia (2000), o sucesso deste sistema liga-se à necessidade de aceitação da
Convenção Européia de Direitos Humanos e da jurisdição obrigatória dos órgãos como condição
necessária para integrar a Comunidade Européia, bem como, o fato de que o não cumprimento
de decisões da Corte, por parte do Estado afetado, pode significar a suspensão da Comunidade.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos já se manifestou em algumas oportunidades sobre
questões que versavam sobre a liberdade religiosa. Nestas oportunidades prevaleceu o
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entendimento moderado que permitia a limitação de tais direitos em razão de interesses sociais
mais amplos, como a preservação do Estado laico, ou no interesse público, por razões
urbanísticas (SOLE, 2007). Contudo, mesmo prevalecendo a possibilidade de limitação, sobressai
nas decisões o cuidado de verificar as circunstância do caso, a fim de avaliar as fórmulas
utilizadas pelo Estado para impor a restrição e o caráter geral, legal e isonômico da sua
aplicação. Desta forma, ao contrário que se poderia supor, a autorização limitativa contida nas
decisões contempla procedimentos que dificilmente se coadunam com os fatos ocorridos na
Suíça.

Um exemplo desta situação pode ser vista no caso do caso Dogru VS Governo Francês.
Nesta decisão, não obstante a aceitação da regra francesa que impede o uso do véu em escolas
pública daquele país, houve uma rigorosa análise sobre a forma de incidência e limitação do
artigo 9º da Convenção Européia de Direitos Humanos. Parte da decisão do tribunal fundou-se
na longa, expressa e geral previsão legal que impedia o uso de símbolos religiosos em ambientes
escolares mantidos pelo Estado, o que implicava em restrições inclusive para símbolos cristãos.
Ao mesmo tempo a decisão, seguiu orientações anteriores que permitiam a limitação à liberdade
religiosa em razão do interesse público claro e justificado[9].

 

2.3 Liberdade religiosa e os tratados internacionais das Américas

 
Os países do continente americano dispões de um Sistema Interamericano de proteção aos

direitos humanos fundado sobre as bases da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem de 1948 e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos formulada de 1969,
conhecida como Pacto de São José da Costa Rica.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apesar de assinada em 1969, somente
entrou em vigor internacionalmente a partir de 18 de julho de 1978, após ter conseguido 11
ratificações. Esta guarneceu o sistema de direitos humanos implantado após a Carta da OEA
(MAZZUOLI, 2008)

Conforme Mattos (2002), os mesmos direitos dispostos na Declaração Universal, encontra-
se na Declaração Americana, aí incluído o direito à liberdade religiosa e de culto.

No mesmo sentido da Declaração, a Convenção Americana consagra direitos civis e
políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. De modo assemelhado à  Convenção Européia
de Direitos Humanos, criou-se no âmbito da américas uma Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e uma Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Mattos (2002) ressalta, em relação à distinção e semelhança da Corte Interamericana e a
Corte Européia de Direitos Humanos, que:

Conforme seu art. 44, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades não-governamentais,
podem apresentar à Comissão petições com denúncias ou queixas de violação de qualquer
dispositivo da Convenção, por um Estado-parte. Aí há, também, semelhança com o contido
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na Convenção Européia. Apenas, com relação à Comissão, pois quanto à Corte, somente os
Estados-partes têm direito de submeter, a ela, casos de violação dos direitos consagrados na
Convenção (art. 61, I).

Confirma-se a discussão da liberdade religiosa como um direito que exige a atuação estatal
para sua proteção, como se observa na recomendação da Comissão Interamericana de direitos
humanos ao Governo da Venezuela, como se denota seguir:

364.     La Comisión recibió información referente a pronunciamientos e incidentes
antisemitas por parte de diversos medios de comunicación, como así también sobre la
inscripción de graffiti en las paredes de diversas instituciones y residencias de la religión
judía con inscripciones tales como: ”mata niños” “judíos afuera”, “judíos perros” y
svásticas[426]. Adicionalmente, la Comisión fue informada que el 2 de diciembre de 2007
funcionarios policiales habrían llevado a cabo un allanamiento en la sede del Centro Social
Cultural y Deportivo Hebraica (en adelante "Hebraica") de Caracas.  Conforme se indicó
aproximadamente 30 funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP) habrían forzado la puerta de acceso de la mencionada sede, siendo luego
recibidos por los vigilantes del establecimiento quienes les habrían dado acceso directo al
Centro Hebraica. Según la información, sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público, los
efectivos policiales habrían presentado una orden del Tribunal Tercero de Control del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y del Fiscal 41 del Ministerio Público del Área
Metropolitana de Caracas presuntamente carente de motivación, procediendo a realizar una
exhaustiva revisión en diferentes áreas de la institución.  Según se informa, al finalizar el
procedimiento, los funcionarios emitieron, en presencia del Presidente del Centro Hebraica,
un reporte indicando que no se encontró ninguna situación irregular. Diversos sectores de la
comunidad judía venezolana e internacional han expresado preocupación al considerar el
allanamiento irregular, y calificarlo como un acto que intenta crear tensiones entre la
comunidad de judíos venezolanos y el Gobierno nacional.
[...]
367.     A la luz de la información reseñada, la Comisión espera que el Gobierno venezolano
el Estado adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno respeto de la
libertad religiosa en su territorio y que continúe investigando los incidentes mencionados
en esta sección[10]. (grifo nosso).

 

Observa-se nesta manifestação da Comissão a preocupação com a respeito à liberdade
religiosa em face de ações ou omissões estatais em sintonia com as posições adotadas no
âmbito do sistema europeu e com os tratados adotados na esfera das Nações Unidas. Não
obstante as diferenças que possam existir em função da peculiaridades da política e da
sociedade local, a ameaça à liberdade religiosa encontra-se vinculada invariavelmente à pressões
sobre grupos minoritários sujeitos a diversas formas de preconceitos. Judeus e muçulmanos 
encontram-se, neste aspecto, imersos em dinâmicas semelhantes que incorporam preconceito,
segregação e violência exercitados sob o manto da intolerância religiosa.

 

3  TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS  E A CONSTITUIÇÃO SUÍÇA

 

Na Constituição Suíça, principalmente após o processo de revisão ocorrido em 1999,
assegura as liberdades fundamentais bem como os direitos políticos e sociais como direitos
fundamentais. Esses direitos se coadunam com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos e com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O direito à liberdade religiosa
encontra-se amparado pelo artigo 15[11] :
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Constitution fédérale de la Confédération suisse:

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger sés
convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de
suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir,
d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Os tratados internacionais de Direitos Humanos na Suíça, quando ratificados, entram em
vigor de imediato, porém, alguns tratados podem equivaler a leis, sendo aplicadas de forma
imediata, enquanto outros, entretanto, precisam de uma lei federal para preparar sua aplicação
e esclarecer seu conteúdo (SCHWEIZ, 2010).

A Suíça costuma demorar a ratificar tratados com matéria de Direitos Humanos, porque
possui um procedimento rigoroso. Assim, quando esta decide finalmente ratificar um acordo, há
grande maior clareza sobre a compatibilidade efetiva da legislação nacional com as regras do
tratado, ou seja, o Estado ratifica a norma internacional quando a lei interna já se encontra
adaptada (SCHWEIZ, 2010).

Isso acontece porque a alteração em algum dispositivo na lei interna precisa da aprovação
do governo. E, quando isso não ocorre, a Suíça ratifica o tratado, mas com reserva em algum
artigo. A lentidão para ratificar os tratados de Direitos Humanos se comprova quando se analisa
o ano em que a Suíça passou a ser um Estado-membro da Convenção Europeia dos Direitos do
Homem, adotada em 1974. Como a Convenção foi adotada em 1950, passaram-se 24 anos para
que a Suíça se tornasse um Estado-membro efetivamente.

 

3.1 Tratados internacional em face do direito interno

 

O tratados internacionais devem possuir, de acordo com Varella (2010), um objeto lícito
com relação tanto com o direito interno como ao direito internacional. Contudo, caso o tratado
vier a violar uma norma nacional não se descaracteriza o tratado. O mesmo ocorre se o tratado
violar alguma norma internacional.

A ratificação de tratado implica, assim, em duas possibilidades imediatas de conflito
normativo: incompatibilidade com o direito nacional do Estados e a violação ao direito
internacional. Porém, tendo em vista os fins do presente artigo, analisarar-se-á somente o
primeiro caso, ou seja, quando um Estado ratifica o tratado em desarcodo com seu direito
nacional.

Nesta situação há vários posionamentos, como por exemplo, quando se considera que
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vícios de consentimento no direito interno não podem ser encarado como razão suficiente para
invalidar o tratado e, o posicionamento contrário, quando se entende que vícios de
consentimento no âmbito do direito interno se torna válido para o impedimento de validade do
tratado. Contudo, Varella (2010, p. 80) diz que :

Neste caso, é melhor a posição moderada adotada pela Convenção de Viena : os Estados não
são obrigados a conhecer os problemas jurídicos internos que viciam a legalidade do
engajamento  nos tratados nos outros Estados, mas devem ficar atentos em relação à
violação flagrante ao direito, como quando existe evidente falta de competência daquele que
pratica o ato, não aceitando como válida situações claramente irregulares.

Não se permite ao Estado que este arrole o direito interno para descumprir determinado
tratado. Neste sentido, o Estado pode alterar a legislação interna, fazendo com o que parte ou o
todo do tratado se torne sem efeito. Do mesmo jeito, o  Estado pode se retirar do tratado, o
qual havia ratificado. Porém, apesar de o Estado ser soberano, isto não o eximde de ser
responsabilizado internacionalmente (VARELLA, 2010) .

Neste sentido segue Convenção de Viana, que trata da situação de o tratado ser
incompatível com o direito interno:

Art. 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o
inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

Art. 46.1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consetimento em obrigar-se por
um tratado foi expresso em violacao de uma disposição de seu direito interno sobre
competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse
respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.

 

Em razão da exigibilidade e efetividade dos tratados internacionais, Varella (2010, p. 89)
nota que:

A entrada em vigor do tratado marca o início de sua exigibilidade para as partes. O tratado é
uma verdadeira norma internacional, razão pela qual a maioria dos Estados exige sua
aprovação pelo Poder Legislativo. Esse acordo de vontades torna-se lei entre as partes, em
respeito ao princípio do pacta sunt sevanda. Durante sua vigência, os Estados devem
respeitar o pactuado, fazendo também valer o princípio da boa-fé entre as partes .

 

Com isso, os tratados ratificados pelo Estado, torna-se aplicavéis em todo o território
nacional, bem como, os seus tribunais devem aplicar o tratado como se fosse parte do direito
interno.

 

3.2 A decisão suiça em face do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos

 

O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos pode ser considerado um dos mais
avançados e tem como base a Convenção Européia de Direitos Humanos assinada pelos
primeiros estados em 4 de novembro de 1950 em Roma,  entrando em vigor no dia 3 de
setembro de 1953, com o intuito de firmar uma ordem pública européia com base no respeito
aos direitos humanos.
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Com esta Convenção, criou-se uma Comissão Européia de direitos do homem, um Tribunal
Europeu de direitos do homem e um Comitê dos Ministros do Conselho da Europa. Na Comissão,
criada em 1954, examinavam-se previamente os pedidos apresentados por um Estado ou uma
pessoa. No Tribunal, instituído em 1959, a Comissão ou um Estado podiam recorrer de um
relatório da Comissão em caso de decisão judicial. Enquanto o Comitê possuía como função
salvaguardar a Convenção Européia de Direitos Humanos (CEDH).

Assim, nos termos da Convenção de 1950, os Estados que ratificaram a convenção e, no
caso dos Estados que aceitavam o recurso individual, os requerentes individuais formados por
pessoas singulares ou grupos particulares podiam exercer o direito de enviar queixas dirigidas à
Comissão em desfavor dos Estados assinantes por violação de algum direito garantido pela
Convenção. (BRASIL, 2010).

Depois, as queixas eram examinadas preliminarmente pela Comissão para decidir se
poderia ser admissível ou não. Nesse momento, as queixas consideradas relevantes, poderiam
ser objeto de conciliação. Mas, caso falhasse, esta Comissão redigia um relatório com os fatos,
bem como, um parecer sobre o mérito da causa, sendo enviado para o Comitê. (BRASIL, 2010).

Caso o Estado demandado fosse favorável a jurisdição obrigatória do Tribunal, qualquer
Estado assinante, bem como, a Comissão possuía o prazo de três meses, começando este a
decorrer do envio do relatório ao Comitê, para que se enviasse o caso ao Tribunal. Este último
detinha a função de proferir uma sentença definitiva e vinculativa. Porém, se o caso não fosse
enviado, cabia ao Comitê resolver se houve ou não violação a algum artigo da Convenção.
(BRASIL, 2010).

Contudo, o sistema europeu de direitos humanos e o mecanismo de proteção da Convenção
Européia, desde o seu nascedouro até os dias atuais, passaram por um processo de evolução,
iniciando-se com a entrada em vigor dos 14 protocolos adicionais.

Uma das mudanças mais significativas ocorreu na adoção do Protocolo n. 11, onde foi
reconhecido, segundo Trindade (2003, p. 169):

[...] que os direitos humanos devem ser protegidos no plano internacional por um órgão
judicial permanente, com jurisdição obrigatória em matéria contenciosa, ao qual os indivíduos
demandantes tenham o direito de acesso direto independentemente da aceitação de uma
cláusula facultativa por parte de seus respectivos Estados.

O novo tribunal dos Direitos do Homem entrou em atividade em 1º de novembro de 1998,
data em que o Protocolo nº 11 entrou em vigor. Porém, em conformidade com esse protocolo, a
Comissão Européia continuou em atividade durante um ano, ou seja, até 31 de outubro de 1999.
(BRASIL, 2010).

No mesmo sentido, quanto ao Tribunal Europeu de direitos humanos, relatam Campos,
Rodríguez e María (2008, p. 854) que:

Se trata, pues, de um sistema de protección de los derechos humanos de carácter
jurisdicional, en el que el T.E.D.H. examina los asuntos  que les sometan los Estados (solo
unos 20 hasta ahora), pero también los particulares, dado que desde la entrada em vigor del
Protocolo num. 11 estos tienen un derecho de acceso directo al T.E.D.H. Actuando este em
Comités de tres Jueces, em Salas de siete Jueces ( que según el Protocolo núm. 14 pueden
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ser de cinco) o, eventualmente, en una Gran Sala de diecisiete Jueces[12].

Na nova organização do Tribunal, este se divide em quatro câmaras, sendo suas
composições realizadas no prazo de três anos. Constitui-se em cada câmara, comitê formado por
três juízes por um período de um ano.  Entende-se que esses comitês representam um elemento
de suma importância para a nova estrutura do Tribunal, pois eles realizam o papel da Comissão
já extinta, ou seja, efetuando o trabalho de estudar se houve ou não violação. (BRASIL, 2010).

Assim, tornou-se imprescindível, nos dias atuais, o estudo da responsabilidade do Estado
por violação às normas internacionais de direitos humanos, na medida em que aumentou a
quantidade de tratados que versam sobre esse tema.

Segundo Ramos (2004), o Direito Internacional dos Direitos Humanos visa à proteção do
indivíduo. Assim, o Estado não possui nenhum interesse material para proteger, porém, existem
diversos deveres de respeito e garantia aos direitos fundamentais das pessoas.

Desta forma, como já exposto, conforme o artigo 34º da Convenção[13], tanto o Estado
contratante como qualquer particular que se ache vítima de alguma violação dos direitos
garantidos pela Convenção pode enviar ao Tribunal de Estrasburgo uma queixa sob alegação de
o Estado contratante violou de alguma forma este tratado. Neste sentido Trindade (2003, p.
128) ressalta que:

[...] na prática, as sentenças da Corte, além de determinarem se houve ou não violação da
Convenção (e de definirem, em caso afirmativo, o alcance das reparações), têm gerado
mudanças  no direito interno e na prática dos Estados demandados.

Ademais, tais mudanças têm por vezes repercutido em Estados terceiros. Assim, tem havido
casos em que Estados outros que os demandados têm tornado as sentenças da Corte como
guia para lograr a compatibilidade de seu próprio ordenamento jurídico interno com a
Convenção (modificando seu direito interno ou adaptando sua prática).

 

De acordo com a Convenção, a sentença pelo Tribunal possui força vinculativa, fazendo
com que os Estados contratantes sejam obrigados a respeitar as sentenças em que forem partes,
conforme o artigo 46º deste tratado:

Força vinculativa e execução das sentenças

1. As Altas Partes Contratantes obrigam-se a respeitar as sentenças definitivas do Tribunal
nos litígios em que forem partes.

2. A sentença definitiva do Tribunal será transmitida ao Comitê de Ministros, o qual velará
pela sua execução.

3. Sempre que o Comitê de Ministros considerar que a supervisão da execução de uma
sentença definitiva está a ser entravada por uma dificuldade de interpretação dessa sentença,
poderá dar conhecimento ao Tribunal a fim que o mesmo se pronuncie sobre essa questão
de interpretação. A decisão de submeter a questão à apreciação do tribunal será tomada por
maioria de dois terços dos seus membros titulares.

4. Sempre que o Comitê de Ministros considerar que uma Alta Parte Contratante se recusa a
respeitar uma sentença definitiva num litígio em que esta seja parte, poderá, após notificação
dessa Parte e por decisão tomada por maioria de dois terços dos seus membros titulares,
submeter à apreciação do Tribunal a questão sobre o cumprimento, por essa Parte, da sua
obrigação em conformidade com o n° 1.
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5. Se o Tribunal constatar que houve violação do n° 1, devolverá o assunto ao Comitê de
Ministros para fins de apreciação das medidas a tomar. Se o Tribunal constatar que não
houve violação do n° 1, devolverá o assunto ao Comitê de Ministros, o qual decidir-se-á pela
conclusão da sua apreciação[14].

 

Deste modo, torna-se possível que os Estados sejam responsabilizados internacionalmente
por violar direito internacional ou por algum dano provocado em outro Estado ou a algum
particular.

As características desse sistema revelam os riscos que a decisão adotada pela Suíça podem
acarretar no plano internacional. Como parte integrante do Sistema Europeu de Proteção aos
Direitos Humanos a Suíça comprometeu a salvaguardar de maneira vigorosa um conjunto amplo
de liberdades que incluem a liberdade religiosa.

Ao mesmo tempo, esta adesão, associada ao modelo suíço de incorporação lenta e
prudencial dos tratados internacional, bem como às regras de direito internacional sobre o
conflito com normativo com o direito interno, revelam um compromisso histórico com os direitos
humanos e a rejeição de qualquer tese tendente assegurar supremacia à decisão plebiscitária.

A ausência de uma alternativa interna para superação da decisão de proibir a construção
dos minaretes, levará o Estado Suíço a se submeter aos instrumentos internacionais do qual faz
parte. Não obstante, merece reflexão o novo momento que se vive no campo da proteção aos
direitos humanos, tendo em vista a clara construção de um modelo normativo internacional em
que a soberania popular, ainda que exercida de modo democrático como nas consultas
plebiscitária encontram limites em normas internacionais.

 

CONCLUSÃO

 

A liberdade religiosa representa um dos mais importantes direitos para a construção da
ordem jurídica constitucional dos estados europeus nos últimos séculos. Esta liberdade implicou
na afirmação de um direito negativo de proteção contra a intervenção estatal sobre a
individualidade religiosa dos cidadãos e na afirmação de um Estado laico.

Na história da consolidação da liberdade religiosa este direito emergiu da luta de grupos
oprimidos e segregados especialmente por força da reação das igrejas reformadas. Apesar da
passagem dos séculos, a discussão sobre a liberdade religiosa ganhou novo espaço num
contexto de reação de grupos minoritários e submetidos a múltiplas formas de preconceito e
violência.

A decisão suíça de proibir a construção de minaretes em meio a um debate permeado de
associações entre islamismo e terrorismo, põe em cheque a crença na capacidade ocidental de
conviver com a diferença e com a diversidade cultural. Esta decisão se associa a outras decisões
de outros países europeus que tendem a rejeitar aspectos da cultura de alguns grupos
muçulmanos, como o uso do véu islâmico ou da burca, considerando-os incompatíveis como as
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liberdades conquistadas pelas mulheres na Europa.

Sem descurar dos graves problemas vividos pelas mulheres submetidas a toda sorte de
repressão e violência e mesmo das graves questões de segurança que muitas vezes opõe grupos
extremistas islâmicos aos países ocidentais, vale observar que o as associações que levaram à
decisão de proibir os minaretes na suíça nada tem a ver com qualquer razão jurídica, social ou
individual relevante.

A proibição em si permitiu apenas vislumbrar no corpo do debate público e nas formas de
publicidade utilizadas um amplo conjunto de temores e preconceitos que interelacionam
islamismo, imigração, terrorismo e violência.

A orientação específica da proibição de construção de minaretes contra grupos muçulmanos
retoma, assim, os mesmos postulados que historicamente ensejaram o desenvolvimento da luta
pela liberdade religiosa nos séculos XVII e XVIII. No estágio atual da proteção internacional dos
direitos humanos, em especial em países com longa tradição de respeito aos direitos dos seus
cidadãos, tal decisão implica em séria afronta aos tratados internacionais aplicáveis ao tema e
risco real de um efeito legitimador em larga escala para o restante do mundo.

E não foi outra a interpretação seguida pelas principais autoridades suíças e da União
Européia. A preservação dos efeitos desta proibição acabará por desaguar no Tribunal Europeu
de Direitos Humanos e forma de tratamento dado para o caso apresentará efeito simbólico
relevante para compreender que tipo de sociedade e de integração se pretende para a Europa.
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Acesso em: 04 Jul. 2010.

[4] Art. 15º Liberdade de religião e de consciência

1 É assegurado o direito à liberdade de religião e de consciência.

2 Todos têm o direito de escolher livremente sua religião e convicção ideológica e declarar-se
partidário, individual ou colectivamente.

3 Todos têm o direito a filiar-se ou pertencer a uma comunidade religiosa e receber o ensino
religioso.

4 Ninguém pode ser obrigado a aderir ou pertencer a uma comunidade religiosa, a efectuar uma
prática religiosa ou receber o ensino religioso.

Art. 72º Igreja e Estado

1 A regulação das relações entre a Igreja e o Estado é competência dos cantões.

2 No âmbito de sua competência, a Confederação e os cantões podem tomar medidas para
preservação da paz pública entre os membros das diversas comunidades religiosas.

[5] Art. 36º Restrições aos direitos fundamentais

1 Toda restrição aos direitos fundamentais precisa de um fundamento legal. As restrições graves devem ser previstas
na própria lei. Excepções são os casos de perigo sério, iminente e inevitável por qualquer meio.

2 Toda restrição aos direitos fundamentais deve ser justificada por um interesse público ou pela protecção de direitos
fundamentais de terceiros.

3 Toda restrição aos direitos fundamentais deve ser proporcional a seu fim.

4 A essência dos direitos fundamentais é intangível

[6] DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 - Article X: Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

[7] Por sua vez, na Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 foi objeto de sua primeira emenda em 1791
que reconheceu a liberdade religiosa. Esta emenda dispôs que “ O congresso não ditará leis acerca do estabelecimento
de uma religião ou da proibição de seu livre exercício”. Esta disposição não apenas reconheceu o direito, mas também,
estabeleceu a separação entre a igreja e o estado.

[8] Após a Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem, que foi objeto de
tolerância deixou de ser, quando a sua importância passou a ser considerada como um bem que
deve ser protegido juridicamente, isto é, as liberdades de crença, opinião, expressão, deixaram
de ser objetos de tolerância para se tornar lei, ou seja, foram reconhecidos pelas Constituições.

[9] Cf. TEDH. Caso DOGRU v. FRANCE. Application no. 27058/05. Decisão: 4 de dezembro 2008;
Caso Vergos vs Grécia, Decisão: de 24 de junho de 2004.

[10] 364. A Comissão recebeu informações sobre as declarações anti-semitas e os incidentes por vários meios de
comunicação, bem como sobre a inscrição de grafite nas paredes de várias instituições e lares da religião judaica com
inscrições como "matar crianças" judeus fora "cães judeu" e suásticas [426]. Além disso, a Comissão foi informada que,
em 02 de dezembro de 2007 os policiais realizaram uma incursão na sede do Centro Social Cultural e Desportivo
Hebraico (a seguir «hebraico ') de Caracas. Como ele disse que cerca de 30 funcionários da Direção dos Serviços de
Inteligência e Prevenção (DISIP) teria forçado a porta de acesso da casa que, depois de ser recebido pelos guardas do
estabelecimento que lhes daria acesso direto ao Centro Hebraico. Segundo as informações, sem a presença do
Ministério Público, a polícia irá apresentar uma ordem do Tribunal Judicial Terceiro Circuito Criminal de Controle da
área metropolitana de Caracas e 41 do Ministério do Ministério Público da área metropolitana de Caracas,
alegadamente em falta de motivação, processo para conduzir uma revisão completa em diferentes áreas da instituição.
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Consta que, no final do procedimento, os oficiais emitidos, na presença do Presidente do Centro Hebraico, um relatório
indicando que não houve situação irregular. Vários setores da comunidade judaica venezuelana e internacional
manifestaram preocupação quando se considera as pesquisas irregulares, e pode ser considerado um ato que tenta
criar tensões entre a comunidade judaica venezuelana e ao governo nacional.

367. À luz das informações acima, a Comissão espera que o Governo da Venezuela ao Estado que adote as medidas
necessárias para assegurar o pleno respeito pela liberdade religiosa em seu território e continuam a investigar os
incidentes referidos na presente secção.

 

[11] Art. 15º Liberdade de religião e de consciência

1 É assegurado o direito à liberdade de religião e de consciência.

2 Todos têm o direito de escolher livremente sua religião e convicção ideológica e declarar-se
partidário, individual ou coletivamente.

3 Todos têm o direito a filiar-se ou pertencer a uma comunidade religiosa e receber o ensino
religioso.

4 Ninguém pode ser obrigado a aderir ou pertencer a uma comunidade religiosa, a efectuar uma
prática religiosa ou receber o ensino religioso.

[12] Trata-se, então, de um sistema de proteção dos direitos humanos de caráter jurisdicional, em que o TEDH
examina os assuntos propostos pelos Estados (apenas 20 até agora), mas também os indivíduos que, a partir da
entrada em vigor do Protocolo n º. 11, têm o direito de acesso direto ao TEDH agindo este em comitês de três juízes,
em seções de sete juízes (que, sob o protocolo n º 14. pode ser cinco) ou, eventualmente, em grande seção de
dezessete juízes.

 

[13] Convention de sauvegarde dês droits de l'homme et des libertes fondamentales

Article 34

Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes dês droits
reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune
mesure l'exercice efficace de ce droit.

 

[14] Article 46

Force obligatoire et execution des arrêts

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels
elles sont parties. 2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui em surveille l'exécution. 3.
Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’um arrêt définitif est entravée par une
difficulté d’interprétation de cet arrêt, Il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation.
La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité dês deux tiers des représentants ayant le droit de siéger
au Comité. 4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un
arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis em demeure cette partie et par décision prise
par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de La
question du respect par cette partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 5. Si la Cour constate une violation
Du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour
constate qu’il n’y a pas eu violation Du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de
cloreson examen.
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NOVAS REFLEXÕES SOBRE OS DIREITOS HUMANOS SOCIAIS: APORTES SOBRE AS
POSSIBILIDADES E LIMITES DO ESTADO CONTEMPORÂNEO NA (NOVA) ORDEM

MUNDIAL A PARTIR DA ÉTICA DO OUTRO

NEW THOUGHTS ON HUMAN RIGHTS SOCIAL: CONTRIBUTIONS ON THE POSSIBILITIES AND
LIMITS OF THE STATE IN CONTEMPORARY (NEW) WORLD ORDER FROM THE ETHICS OF THE

OTHER

Ana Paula Canoza Caldeira

RESUMO
O objetivo do presente trabalho é propor uma reflexão acerca do significado dos direitos
humanos na nova ordem global, em especial dos direitos sociais. Neste sentido verificou-se que
a globalização apresenta-se como importante fator de contribuição da desigualdade no mundo,
razão pela qual o enfrentamento desse problema - para a real efetividade dos direitos humanos
- não pode ser buscada apenas por medidas regionais, mas sim através de uma rede
internacional de solidariedade. Isto perpassa pela assunção de responsabilidade dos países mais
prósperos na colaboração com as nações menos favorecidas financeiramente, sendo certo que
direitos humanos estão em perfeita sintonia com o conceito de desenvolvimento. Para tanto foi
proposta por este artigo a busca da nova dimensão dos direitos humanos na sociedade
contemporânea, e entendemos que tal princípio fundador reside no que se convencionou
denominar de Ética do Outro e no conceito de alteridade, encontrados precipuamente a partir
dos estudos de Heidegger e Levinás.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos ; humanos ; sociais ; alteridade ; solidariedade ; globalização ;
desenvolvimento ; Heidegger ; Levinás 

ABSTRACT
The aim of this paper is to porpose a reflection about the meaning of human rights in the new
global order, especially social rights. Thus, it was found that globalization presents itself as an
important contributing factor in inequality in the world, why confronting this problem – for real
enforcement of human rights – cannot be sought only by local measures, but through an
international network of solidarity. This means the responsibility commitment of the most
prosperous countries in collaboration with the nations economically disadvantaged, given that
human rights are in perfect harmony with the concept of development. Therefore it was
proposed by this article to search for new dimension of human rights in contemporary society,
and understand that this founding principle is so-called “Ethics of the Other” and the concept of
otherness, overriding found form studies of Heidegger and Levinás. 
KEYWORDS: Rights ; Human ; social ; difference ; solidarity ; globalization ; development ;
Heidegger ; Levinás

Parte I.  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1. DESVELANDO O PROBLEMA...
 
 

O objetivo do presente trabalho é propor uma reflexão acerca do significado dos direitos humanos na nova ordem global.

Para isso faz-se necessário tecer, ainda que brevemente, os avanços conquistados na defesa dos direitos humanos desde o seu

surgimento.

Apesar de já existir desde a Antiguidade a noção de proteção do homem e de sua individualidade, muito devido às

influências do cristianismo e da fé monoteísta que coloca o ser humano em proeminência[1], foi só bem mais tarde que essa

concepção se concretizou adquirindo contornos definidos e marcantemente filosófico-jurídicos.

O reconhecimento dos direitos de 1ª dimensão foi de extrema relevância para que houvesse o fortalecimento da
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economia e num primeiro momento a solidificação da acepção de cidadania.[2] Contudo neste contexto é preciso ressaltar que a

idéia de direitos humanos universais não é uníssona. Marx[3] e Edmund Burke[4] questionaram até mesmo a natureza humana e

abstrata do homem defendido pela Declaração Francesa.[5]
Passo seguinte, diante da constatação que tão-somente os direitos de liberdade individual não eram suficientes para

inserir os cidadãos na plenitude de vida digna eis que na prática a desenfreada industrialização os colocou em situação de latente

desigualdade pelas insalubres condições de trabalho muitas vezes impostas por aquele que detinha o poderio econômico[6], foi

necessário a luta de direitos econômicos e sociais que corrigissem eventuais desníveis não mais verticalmente entre Estado-sujeito e

sim de forma horizontal.[7]
Assim, por influência das doutrinas socialistas de Marx e Engels, fez-se necessário a reivindicação por direitos que

diminuíssem o vão de desigualdade na arena social em prol do mais débil, dando-se início à formulação de direitos sociais,

convencionados de 2ª dimensão.[8] [9] Surgem então os direitos à saúde, moradia, educação, previdência social e outros direitos

de cunho social que mais tarde são incorporados pela maioria das Constituições, primeiramente tratadas nas Cartas do México

(1917)[10] e na de Weimar (1919).[11]
Indubitavelmente o Brasil não ficaria infenso a este movimento histórico que se passava no resto do mundo e acabou

influenciando a positivação dos direitos sociais nas Constituições brasileiras que se seguiram, primeiramente na Carta Magna

Brasileira de 1934[12]. Surge então a figura do Estado do Bem Estar Social cuja preocupação, portanto, era a garantia de um piso

mínimo de direitos ao povo não de forma caritativa, mas sim de cariz política[13]. O caminho da história no que tange ao

cumprimento dos direitos humanos não é interrompido e mais tarde são reconhecidas outras dimensões de direitos[14].

Neste contexto é necessário afirmar que os direitos humanos são protegidos internacionalmente por uma Carta

Internacional, e que por sua vez abrange a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e

Políticos e o Pacto internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Todavia mesmo com essa gama de instrumentos de

proteção, afirma-se que a base moral dos Direitos Humanos encontra-se no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos que

estabelece, que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir

em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”, estipulada após a Assembléia Geral em 1948 que firmou entre os países

signatários, “um compromisso de promoção e respeito dos direitos humanos ali discutidos”.Contudo quando da deliberação de tal

Carta, nem todos os direitos gozavam de reconhecimento universal. Hoje em dia, no entanto, é possível afirmar que há uma adesão

mais forte entre os países e o reconhecimento por direitos humanos é mais difundido, sobretudo no que tange aos direitos de

liberdades ou direitos civis e políticos (liberdades individuais ou direitos de 1ª dimensão), já que estes têm maior aceitação na

comunidade internacional.

É preciso afirmar que ainda persiste em alguns setores acadêmicos, opinião de que os direitos sociais não se amoldam

propriamente no conceito de direitos humanos ou que, pelo menos, não detém o mesmo alcance que os direitos das demais

dimensões[15], eis que a matriz ocidental fundante desses traz ínsita a noção de relação com os direitos naturais, garantindo apenas

a liberdade individual e um espaço de não-intervenção do Estado. Ocorre que apesar disto, independente da fonte teórica que se

adote, é mister admitir que os direitos sociais paulatinamente ingressaram na pauta de discussões dos direitos sociais em (quase)

todos os países, mesmo naqueles onde houve resistência ao seu reconhecimento.No entanto, se a positivação dos direitos humanos é

próspera, frise-se que apenas num sentido “filosófico”[16] tais direitos tornaram se universais, já que para se transformar em

realidade palpável, faz-se necessária adoção de posturas concretas por parte do Estados e mesmo da sociedade civil, se

considerarmos a eficácia horizontal dos direitos humanos[17] e seu efeito irradiante. O mesmo se diga em relação aos direitos

sociais, escopo do nosso trabalho, que possuem ampla regulamentação, mas no mais das vezes são destituídos de plena

efetividade[18].
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Antes de entrarmos, porém, na discussão sobre os direitos sociais (seus limites e possibilidades) faz-se necessário

afirmar que a divisão entre direitos civis e políticos (direitos de 1ª dimensão) e os direitos econômicos e sociais (direitos de 2ª

dimensão) surgiu a partir do acirramento ideológico da Guerra Fria[19], vez que o Ocidente desde sempre conferiu primazia aos

direitos individuais. Por outro lado, o Hemisfério Oriental, pela influência das doutrinas socialistas, e pelo regime comunista

seguido por muito tempo por determinados países, os direitos sociais preponderavam, como corolário de uma perspectiva coletivista

em detrimento do individualismo[20].

Por esse motivo, muitos instrumentos de proteção acabaram incorporando nos seus textos essa cisão entre direitos civis e

direitos sociais, o que revela não só uma opção filosófica, mas de certo modo estabelece verdadeira hierarquia entre essas duas

categorias de direitos[21]. Contudo atravessamos uma crise paradigmática de concretização dos direitos fundamentais e sua

sindicabilidade em juízo. Afirmamos com escopo em Clémerson Merlin Cléve[22] que “em relação aos direitos fundamentais

clássicos, há no Brasil, uma excelente dogmática que passa por um processo contínuo de sofisticação e de verticalização teóricas,

mas quando se passa dos direitos fundamentais de primeira para os de segunda dimensão, a tendência é a frouxidão da sua

aplicação”.

Na tentativa de tentar enfraquecer a concretude dos direitos sociais, uma parcela da doutrina convencionou afirmar que

por constarem (supostamente) em normas programáticas[23], não poderiam de plano, ser exigidas pela população, já que

condicionadas a uma conjuntura econômica favorável. Porém, no caso do Brasil, onde estes direitos constam da esfera de proteção

do texto constitucional de 1988, deve-se reconhecer de que “tudo que está na Constituição Federal obriga, importando retirar as

conseqüências desta afirmação para ultrapassar a doutrina que pretende extrair das disposições tidas por programáticas normas

despidas de eficácia” [24].

Socorremo-nos também de Dworkin[25] quando afirma que os “direitos devem, sim, ser levados a sério”. Dentro desse

contexto não há razão plausível para se entender que os direitos sociais estejam de fora dessa premissa (evidentemente além dos

direitos que se incluem nas demais “dimensões”), até pela inter-relação que caracteriza os direitos fundamentais.[26]
Não se pode olvidar de trazer os argumentos freqüentemente suscitados para justificar a lassidão no cumprimento dos

direitos sociais. A primeira asserção feita é no sentido de que por dependerem de maior dispêndio financeiro do Estado os direitos

sociais não seriam prontamente sindicáveis, eis que estariam condicionados à pujança econômica estatal.[27] Evidentemente que o

fato de que os direitos sociais terem um custo não pode ser descartado, já que se trata de uma realidade. Não há como negar que a

implementação de direitos de 2ª dimensão exige um esforço econômico maior do que os direitos de 1ª dimensão (que

diferentemente do que se costuma defender, também demandam gastos estatais[28]).

Entendemos, porém, que a malfadada tese da “reserva do possível” não pode ser utilizada de forma leviana e destituída

de maiores comprovações para simplesmente se desconsiderar a efetividade dos direitos sociais.

No que concerne à impossibilidade de pleitear esses direitos em juízo, igualmente é um argumento frágil uma vez que no

Brasil (bem como em muitos outros ordenamentos jurídicos) é possível a tutela judicial dessa categoria de direitos como decorrência

da proteção conferida constitucionalmente, além do fato de o próprio conceito de “judiciabilidade” ser extremamente fluido e

variável em diferentes tradições jurídicas. Conforme a doutrina[29], os direitos sociais tinham por meta efetivar o freedom from

want proposto por Franklin Roosevelt, ex- Presidente dos Estados Unidos. De acordo com o autor, tal expressão significaria a

criação de condições econômicas favoráveis para garantir a todos uma vida digna e saudável.

Neste sentido um dos objetivos da garantia dos direitos sociais é promover a igualdade entre os indivíduos, diminuindo

as desigualdades na arena social, através da intervenção estatal em prol do mais débil, e para isto é imprescindível o fortalecimento

do conceito de Estado e suas possibilidades.

Assim também se posiciona Boaventura Santos[30] ao defender que “precisamos de um Estado cada vez mais forte
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para garantir os direitos num contexto hostil de globalização neoliberal. Fica evidente que o conceito de um Estado fraco é por si só

um conceito fraco”.

 
 
2. ENTRE DOIS MUNDOS: Entre a Abundância e a escassez, o desespero e a indiferença
 
2.1. A GLOBALIZAÇÃO COMO FATOR DE CONTRIBUIÇÃO DA DESIGUALDADE
 

 

Reforçada a idéia inicial de que a efetividade dos direitos sociais não pode ser afastada tão-só por argumentos

econômicos, cumpre-se delinear a existência de uma polaridade mundial no que tange à distribuição de renda e em que medida a

globalização é fator-contribuinte para o agravamento dessa crise econômico-social.

Não resta dúvida que o fenômeno da globalização, decorrente dos avanços tecnológicos é um caminho irremediável no

mundo. A pergunta que exsurge é qual o preço pago pelas camadas sociais menos favorecidas e pelas nações subdesenvolvidas

dentro desse processo da modernidade? Será possível conjugar globalização e solidariedade social em busca de uma sociedade

mundial menos injusta e mais fraterna?

É paradoxal pensar que o resultado do processo de globalização, que justamente por encurtar as distâncias e tornar

comum o que antes se restringia ao âmbito local, foi o acirramento da miséria em muitos povos e o afastamento do homem de seu

semelhante, fomentando ainda mais a alienação ao sofrimento alheio.

Comungamos do mesmo pensamento de Bauman[31] quando este afirma que “As elites escolheram o isolamento e

pagam por ele prodigamente e de boa vontade. O resto da população se vê afastado e forçado a pagar o pesado preço cultural,

psicológico e político do seu novo isolamento”. O resultado disso transparece quando se verifica que mais de um bilhão de pessoas

no mundo vivem com menos de um dólar e mais de 800 milhões de pessoas se deitam todas as noites com fome (dentre elas, 300

milhões são crianças), sendo que a pobreza atinge mais de um terço da população mundial[32].

No tocante ao direito à saúde o cenário não é menos dramático. Exatamente seis milhões de crianças (maioria com idade

inferior a cinco anos de idade) morrem de doenças evitáveis (e totalmente erradicadas em países desenvolvidos) como malária,

diarréia e pneumonia. Mais de metade da população africana sofre de doenças ligadas à falta de saneamento básico adequado e à

qualidade da água consumida, v. g, cólera e diarréia infantil[33].

Evidentemente esses dados não esgotam toda a discussão da existência de dois universos tão díspares no que toca à má

concentração de renda, mas visa lançar os olhos para a necessidade de que diante do mundo globalizado, talvez seja preciso se

(re)discutir uma “cultura mundial do Direito”. Nesse contexto já não chega a ser novidade falar-se em temas como

transconstitucionalização, direito mundial heterárquico[34] e outros institutos com características holísticas não refletidas

anteriormente, que emergem a necessidade de releitura de determinadas categorias jurídicas estanques e formuladas com bases em

premissas que hoje não mais se sustentam.

Outra questão que preocupa dentro do debate do fenômeno da globalização é a influência marcante da Economia no

Direito e o quanto essa interconexão pode se revelar profundamente nefasta para o adimplemento de direitos humanos, notadamente

os direitos sociais. Dentro desse contexto cabe frisar o entendimento esposado por Lenio Streck[35] ao defender a importância da

autonomia do Direito, enquanto “ordem de validade representada pela força normativa de um direito produzido democraticamente”.

Consoante tal autor ainda que a dimensão econômica tenha sido relevante para formar as feições jurídico-normativas, a

assunção da autonomia do Direito se torna imperiosa, para que este não seja “solapado pela economia, pela política e moral”,

funcionando estruturalmente como verdadeiro escudo contra as perigosas influências de setores econômicos no Direito. De modo

mais simples, vale dizer que a efetividade dos direitos sociais não pode ser conduzida tão-somente por interesses
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mercadológicos[36].

Assim sendo, dentro de um mundo globalizado que diante da difusão dos meios de comunicação, estreitou os seus

lindes e exibiu as suas entranhas, não se pode perder de vista que esses dois campos de conhecimento (Economia e Direito), com

linguagem, regras e elementos próprios, devem conviver harmonicamente sem permitir, contudo, que o Estado se torne “refém dos

grandes conglomerados econômicos”[37].

A análise de eventuais repercussões econômicas no centro das decisões jurídicas não pode implicar no desprezo pela

dignidade humana e solidariedade entre os povos. Não vale, pois, o argumento de flexibilizar direitos sociais como resposta aos

anseios econômicos e às tentativas de implementação do neoliberalismo em terreno pátrio. Fica a resistência firme de Plauto Faraco

de Azevedo[38] que se manifesta: “Quem reage contra o caráter sub-reptício do discurso neoliberal é tachado de ‘dinossauro’,

preso a posições ultrapassadas, avessas às demandas incontestáveis da modernidade. A este respeito observou Luís Fernando

Veríssimo que os dinossauros foram grandes criaturas. Já os bichos que se adaptam a tudo, que estão aí desde o começo do mundo e

sobreviverão até o fim, todos sabem quais são: as baratas, os ratos...”

O perigo desse discurso é que o Direito, confrontado com fatores econômicos, corre o risco de ficar em permanente

desvantagem. Os sentidos que podem ser atribuídos para o mesmo caso apresentado podem ser decididos de forma diametralmente

opostas dependendo do referencial utilizado. No caso do Direito, terão maior preponderância, na maioria das vezes, critérios de

justiça, igualdade, legalidade. Já na Economia pela própria natureza que a constitui, as tradições desse campo de conhecimento,

sempre a aferição terá como parâmetro critérios de eficiência, relação de “custo-benefício”.[39] Isto, porque conforme pontua José

Reinaldo de Lima Lopes[40], “pode ser que seja mais eficiente economicamente abandonar parte da população à própria

sorte[41], eliminar sujeitos não desejados, impedir acesso de etnias a certos lugares e assim por diante.” Tal raciocínio é

corroborado pelos ensinamentos de Kant[42] que ensina que “no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando

uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso

não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade”.

Enfrentar, pois, nessa quadra da história todo o rastro deixado pelos avanços da política neoliberal e crescimento

industrial desenfreado de determinados setores da economia e conjugar estes interesses mercadológicos com o respeito aos direitos

humanos passa a ser o desafio[43]. E num primeiro instante o cenário não é animador[44]. No entanto, se admitirmos como

verdade que a pujança de alguns países, como por exemplo, a China[45], ocorre em detrimento de direitos sociais (trabalhistas)

fomentando a criação de bolsões de pobreza no contexto global, por outro lado a necessidade de permanecer inserido no

establishment tem feito com que mesmo esses países recalcitrantes revejam suas posturas e passem a incorporar direitos antes

inimagináveis, ainda que por motivos não altruísticos.[46]
Nesse contexto, dentro do sistema capitalista, que circunda em torno do incremento dos meios de produção,

harmonização do binômio oferta-demanda, o indivíduo só tem relevância se é consumidor[47], se movimenta a roda econômica.

Do contrário tem pouca (ou nenhuma) serventia, transformando-se em elemento descartável dentro do complexo social; “sub-

homens” invisíveis relegados a um segundo plano, não merecedores do amparo estatal e de políticas públicas.

Prosseguindo no debate, nos parece claro que se a principal causa da miséria e desigualdade entre os povos pode ser

relacionada à globalização, sobretudo pela adoção da política neoliberal predominante na maioria dos países[48], é necessário

reconhecer que o enfrentamento desse problema não pode se limitar ao espaço interno das fronteiras das nações.
 
2.2. A INTERNACIONALIZAÇÃO DA POBREZA: A desigualdade como problema de todos
 

O estudo sobre o impacto da globalização tem suscitado interesse em diversos segmentos da Ciência Social, sobretudo
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no contexto da pós-modernidade que transita em novos rumos, criando uma reconfiguração global de novos blocos sócio-

econômicos, fazendo surgir a figura de países (e conseqüentemente, cidadãos) dentro do sistema, e outros excluídos das tomadas de

decisões.

Esse fenômeno, que se intensificou com o esfacelamento do comunismo e o desaparecimento da polaridade global,

mostrou ao mundo as vantagens econômicas de modelo centrado em baixo custo de produção e mão-de-obra. Ocorre que a

globalização trouxe dois aspectos. De um lado a possibilidade de conhecimento mundial das violações a direitos humanos

perpetradas em países inóspitos e praticamente desconhecidos da grande população. Na outra ponta, se vê o retrocesso muitas vezes

do cumprimento dos direitos humanos por motivos mercadológicos, já que como reflexo desse fenômeno surge uma alteração

paradigmática, que é a eficiência da produção. Contudo pelo o que se depreende do cenário atual os prejuízos sentidos por essa

“mundialização” de costumes tem sido bem maiores do que os possíveis ganhos nesse processo[49].

O que ressoa disso é que se a globalização foi potencialmente causadora de maior desigualdade social entre os povos, e

de agravamento de miséria humana, é possível afirmar que esses problemas (e suas respectivas respostas), dentro dessa

reconfiguração global, não podem mais ser tratados dentro de propostas meramente regionais, sendo urgente a busca de soluções

integradoras. Isto porque, ou entendemos que o mundo se transformou em “terra de ninguém, nebulosa e lamacenta, intransitável,

indomável, que se estende para além do alcance da capacidade de desígnio e ação de quem quer que seja em particular”[50]; ou ao

contrário entendemos que esse (con)fusão mundial fez eclodir o entendimento que o problema de uns é o problema de todos.

Tal postura deve ser adotada, se não por razões nobres, ao menos pela compreensão de que por integrarmos um

sistema[51], de compleição circular e não-linear, a pobreza sentida por parte da população mundial refletirá, mais cedo ou mais

tarde, em outros pontos do planeta, sob diversos aspectos (humano, social, econômico, ambiental[52], estético etc.).

Dentro desse contexto resta claro que a configuração estatal e a atribuição de significado a determinados conceitos

jurídicos, tais como soberania, precisam ser repensados. A noção que compreendemos de Estado na atualidade, muito embora já

apresentasse lineamentos definidos em modelos anteriores, com a deflagração do processo de globalização demanda a releitura de

sua estrutura, para a solução dos problemas globais, sendo condição de possibilidade para sua própria manutenção.

Habermas[53] procura trazer novas luzes à discussão afirmando que:”Uma alternativa à alegoria imposta por uma

política neoliberal – que se ‘auto-soluciona’ – poderia consistir, no entanto, também para além do Estado nacional, mas atropeladas

pelos impulsos de desnacionalização, ‘abrem-se’ hoje diante de uma sociedade mundial inaugurada pelo âmbito econômico.”

Diante do panorama atual, nos deparamos com várias tentativas de se explicar o interesse pelos reflexos da globalização,

notadamente no seu viés político. E assim fica fácil assimilar que as mazelas daí decorrentes não podem mais ser enfrentadas no

âmbito do Estado nacional, mas sim a partir do estabelecimento de uma pauta de metas globais.

Na trilha desse raciocínio há até quem discuta a implementação de um “Estado Mundial”. Nesse sentido vejamos o que

preleciona Otfried Höffe[54]: “Do ponto de vista conteudístico, a alternativa consiste em um meio-termo entre um estado de

natureza internacional e sua superação através de um Estado Mundial”. Conceitos como soberania[55] e democracia passam a ser

reavaliados para que se possa dar conta do déficit de cidadania e dignidade, resultado das ações causadoras do empobrecimento

mundial. 

Porém, a latere disso, a conclusão que se chega é que, independente do modelo estatal seguido, as respostas apresentadas

devem ser transnacionais, já que a mundialização das tomadas de decisões acarretou também, em contrapartida a

internacionalização dos problemas. Fato esse corroborado pela absoluta impossibilidade de alguns países resolveram sozinhos seus

problemas internos, por ausência de aparelhamento estatal devido, ruptura das bases institucionais, escassez de recursos (não só

financeiros mas também humanos[56]), regimes adotados etc.
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2.3 DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO: ligação necessária?
 

A esse ponto já é possível deduzir que a pobreza é resultado (também) da globalização e, por isso deve ser atacada por

medidas que ultrapassam os lindes do Estado, e como corolário desse raciocínio pode-se afirmar que os direitos humanos e o

desenvolvimento são noções indissociáveis. Por desenvolvimento humano entende-se a possibilidade alcançada pelo corpo social

em atender as necessidades mais prementes dos seus membros com intuito de atingir um estado de bem-estar.

Nesse sentido, os direitos humanos revelam-se um instrumento essencial para a consecução desse estado de plenitude do

ser humano, vez que só através deles é possível que o homem consiga viver com dignidade. Direitos Humanos podem ser

entendidos como “Aquelas exigências que brotam da própria condição natural da pessoa humana e que, por isso, exigem seu

reconhecimento, seu respeito e ainda a sua tutela e promoção da parte de todos, mas especialmente daqueles que estejam instituídos

em autoridade[57]”.

A partir desse conceito se depreende que os direitos humanos não se satisfazem meramente com a positivação em

ordenamentos jurídicos internos nem em Acordos internacionais, mas sim exigem a sua efetivação através de medidas concretas.

Ocorre que se os direitos humanos são geradores de desenvolvimento, na medida em que a sua implementação

(sobretudo os direitos de 2ª e 3ª dimensões) provoca o crescimento gradual de políticas públicas, melhoria da qualidade de vida de

uma maneira geral. Sob outro prisma, o país já precisa ter avançado alguns degraus em termos de desenvolvimento para que consiga

pôr em prática a concretização de direitos humanos dos seus cidadãos e não tenha que se preocupar em garantir a mera

sobrevivência destes.

Novamente vem à tona a discussão sobre a circularidade e não linearidade do sistema jurídico que impõem que não é

factível uma nação sobreviva com o isolamento das demais.

Nesse sentido há forte interconexão entre os conceitos de direitos humanos, desenvolvimento e Democracia, tendo

sentidos absolutamente complementares.

Isto pode ser bem vislumbrado no texto da Declaração e Programa de Ação de Viena que tem por escopo o

estabelecimento de metas a serem adotadas progressivamente pelos governos para o cumprimento de direitos humanos pelos

Estados signatários[58].

Indubitavelmente essa previsão internacional traduz um avanço qualitativo uma vez que confere um tratamento não

como apenas uma boa vontade dos governantes, mas sim como decorrência do próprio desenvolvimento, alçado também à categoria

de direito fundamental.

Na esteira desse raciocínio pensamos que o direito ao bom governo (good governance) passa a ser direito fundamental

(sindicável, portanto) já que a própria empiria demonstra a necessária correlação entre a retidão na gestão da res publica com a

concretização de direitos. Para corroborar tal afirmação basta verificarmos que os países mais desenvolvidos economicamente[59]
são justamente aqueles com maior tradição histórica de respeito a direitos humanos e sociais, e onde há uma maior identificação

com compromissos públicos de bom governo[60].

Na outra ponta, vê se também que as nações[61] que foram geridas muito tempo por ditadores ou governantes que se

valeram de modelos predatórios de administração, tiveram obstadas as políticas desenvolvimentistas e, como reflexo, a diminuição

dos influxos de capital para implementação de medidas concretizadoras dos direitos humanos. Em outros termos: É possível

afirmar, sem medo de errar, que quanto mais corrupto for o governo, e dissociado dos preceitos de boa governança, tais como

moralidade, transparência e estabelecimento de prioridades nos gastos públicos, menor será o nível de desenvolvimento daquele

país, e conseqüentemente menor será o grau de satisfação e adimplemento dos direitos fundamentais, em especial, os direitos

sociais[62].
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É válido, assim, questionar-se quão importante é a discussão da prioridade nos gastos públicos para concretizar direitos,

sobretudo se levar-se em conta com seriedade a escassez financeira, para o adimplemento de todas as demandas exsurgentes[63].

É imperioso admitir que a gestão responsável dos recursos financeiros existentes é crucial para o salto qualitativo

mundial que se deseja no cumprimento dos direitos humanos, assim pensando também Canotilho ao se referir também a respeito da

good governance[64]. Certamente a efetivação dos direitos humanos (sociais) não depende apenas da contenção dos meios de mau

uso do dinheiro público[65], mas somos do entendimento que essa mudança paradigmática é uma das posturas que precisam ser

assumidas pelos gestores públicos para o desenvolvimento humano e plenitude da dignidade dos indivíduos.

 
Parte II. DIREITOS SOCIAIS A PARTIR DA ÉTICA DO OUTRO: Direitos humanos em Heidegger e Levinás
 
3. (RE)SIGNIFICADO DOS DIREITOS HUMANOS NA NOVA ORDEM GLOBAL
 

Feitas essas considerações iniciais, importantes para situarmos o surgimento dos direitos humanos, resta perguntar qual é

a dimensão dos direitos humanos hoje diante da nova configuração global.

Será possível atribuir significado único para grupo de direitos cujos reflexos se espraiam para além dos próprios

sujeitos? E como encontrar uma matriz universal para categoria de direitos que se aplicam a pessoas que vivenciam ambientes de

diversidade cultural sem, muitas vezes, nenhum traço em comum?[66] Aduza-se a tudo isso a necessidade de oferecer respostas

adequadas pelo Direito para questões emergenciais (tais como o avanço do terrorismo e criminalidade) que muitas vezes

ultrapassam as fronteiras nacionais. Como a idéia de direitos humanos se situa nesse contexto?

Colocada essa discussão é que se questiona a necessidade de alcançar um “princípio fundador para os direitos

humanos[67]”.

Apesar das controvérsias, no que tange à proposta de fundamentar racionalmente os direitos humanos estamos com

Alfredo Culleton[68] quando afirma que “a atribuição do caráter absoluto a uma fundamentação equivale unicamente à afirmação

de que a validade dessa fundamentação não fica subordinada a nenhum pressuposto alheio ao contexto racional dentro do qual ela

mesma se formula”. Entendemos, porém, que qualquer pretensão de enquadramento racional da idéia de direitos humanos não pode

se afastar da noção de alteridade e da dimensão ética encerrada nestes direitos.
3.1 DIREITOS HUMANOS COMO MÍNIMO ÉTICO
 

Não há dúvidas que quando falamos de direitos humanos, inevitavelmente partimos do pressuposto de que estes são

disposições normativas que estão previstas em documentos jurídicos nacionais e internacionais[69], pois resultam de conquistas

históricas. Todavia é preciso reconhecer que no contexto atual em que os direitos humanos estão inseridos, tais direitos guardam em

si um conteúdo moral que independe, portanto, de positivação. Aliás, é justamente nos países que não reconhecem os direitos

humanos que eles se fazem mais necessários[70].

Daí porque há autores[71] que sustentam que direitos humanos são os anteriormente denominados direitos naturais;

morais, portanto. Eusébio Fernandez[72], para fazer jus à controvérsia doutrinária, menciona as três teorias que buscam justificar a

origem dos direitos humanos.

Em primeiro lugar a fundamentação jusnaturalista[73] que relaciona os direitos humanos à dignidade humana (direitos

naturais, portanto) e com um conjunto de valores que “determinam o caráter de obrigação do Direito e determinam sua medida”.

Em segundo plano se afirma que os direitos humanos são históricos[74]. Vale dizer, derivam de um contexto temporal e

resultam do amadurecimento da sociedade que os incorpora progressivamente.

Por fim vislumbra-se nos direitos humanos uma fundamentação ética[75] que entende que a axiologia desta categoria
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de direitos, que o faz merecedora de proteção não pode ser criada a partir dos pressupostos jurídicos.[76]
Todavia o que se observa no campo prático é que o grau de positivação dos direitos humanos não é acompanhado pelo

correspondente nível de implementação, até por uma incompreensão do seu real alcance, o que progressivamente pode ocasionar

uma perda do seu contorno normativo e de seu conteúdo[77]. 

Conforme bem colocado por Heiner Bielefeldt, a defesa dos direitos humanos atualmente faz parte da agenda da maioria

dos países (com exceção daqueles violadores contumazes desta categoria de direitos). Ocorre que justamente essa cosmovisão acaba

ocasionando uma multiplicidade de sentidos dados aos direitos humanos, o que pode dificultar com que sejam postos em prática,

devido à sua complexidade[78], razão pela qual o desafio dos tempos atuais passa a ser o estabelecimento de um mínimo de

consenso ético[79] independente do fundamento ideológico.
 
4. A ALTERIDADE COMO VETOR-LIMITE PARA A REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ENQUANTO
FENOMENOLOGIA DE RECONHECIMENTO
 

E esse consenso acerca do conteúdo estrutural dos direitos humanos deve ser buscado fenomenologicamente pela

alteridade, que é a relação que estabelecemos com o outro enquanto titular de direitos.

A fenomenologia enquanto campo de conhecimento da Filosofia tem surgimento nos estudos de Husserl[80] que visava

à busca da essência das coisas (ou fenômenos, como o próprio nome indica) através de técnica cognitiva pura.

No caso dos direitos humanos essa redução fenomenológica[81] se dá pela própria alteridade já que o outro, por dispor

de subjetividade diversa, é merecedor de igual respeito e consideração e por isso deve ser investido de uma série de direitos

(humanos) para exercício da plena identidade.

Logo o reconhecimento dessa diferença (e como contra-face, identidade) é condição de possibilidade para a existência

do ser humano.

A relação do ser-com-o-outro e o quanto somos afetados por esse universo particular é que torna necessária a criação de

um espectro de proteção jurídica[82] dos direitos de todos que se inserem na sociedade.

 
4.1 A ALTERIDADE EM HEIDEGGER COMO FUNDAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS
 

Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX, tem enorme relevância pelo ineditismo com o qual tratou certos

temas como verdade, temporalidade, interpretação entre outros[83].

Todavia a grande contribuição heideggeriana se dá na análise do ser-aí (Dasein), que ultrapassa a própria noção de

sujeito já que este não é compreendido tão-somente dentro de sua individualidade, mas sim é afetado pela relação com os outros

indivíduos que o rodeiam.

Por isso falar em ser-aí é seguramente falar do ser-com-o-outro conforme Heidegger[84] observa em sua obra: “Da

mesma maneira, também, de início, não é dado um eu isolado sem os outros, Se, pois, os “outros” já estão co-presentes no ser-no-

mundo, esta constatação fenomenal não deve considerar evidente e dispensada de uma investigação a estrutura ontológica do que

assim é ‘dado’.”

Portanto a concepção de alteridade aqui exposta, que pode ser visualizada a partir da idéias heideggerianas, passa a ser o

fio condutor necessário para os limites e o exercício dos direitos humanos e, mais que isso, a própria fundamentação de defendê-

los. Porém, como salienta Heidegger o conceito do “Outro”[85] não é somente “todos os demais diferentes de mim”, mas também

“aqueles dos quais, na maior parte das vezes, não se consegue propriamente diferenciar; são aqueles entre os quais também se

está”[86].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7256



Isto se conjuga também com a ligação que temos uns com os outros. O ser-aí só o é porque trava relações com os

demais seres no mundo.[87] Na esteira desse raciocínio, o “‘com’ é um modo do próprio ser”. Penso que parte do que somos se

revela também pelo olhar do Outro, sem que possa haver fusão com estes[88]. Todavia adverte o autor que não é da essência da

verdade o fato de ser compartilhado com os outros. Logo, segundo suas palavras “o pertencimento da verdade ao ser-aí é possível

sem ser-um-com-o-outro, sem um compartilhamento da verdade”[89], já que faticamente pode existir sozinho.

Surge então a perspectiva do ser-aí com os outros na ausência deles. Melhor explicado: O ser-aí não é necessariamente

um ser-com-o-outro, mas é importante frisar que mesmo quando está sozinho essa afirmação só tem sentido se a verificamos

conglobada com os outros[90].  Neste ponto é que se encontra a dimensão humanitária de Heidegger ao constatar que somos

resultado também de parte do Outro, o que indubitavelmente reflete juridicamente no campo dos direitos humanos, seja nos direitos

humanos de 1ª, 2ª, ou 3ª dimensão. Por todos os prismas em que se observarem os direitos humanos se verifica a necessidade de

respeito ao ser humano com toda a dignidade que lhe é inerente pelo simples fato de pertencer à raça humana (identidade) mesmo

com especificidades que o tornam único no mundo.

 
4.2              DIREITOS HUMANOS E A ÉTICA DA DIFERENÇA EM LEVINÁS
 

Emmanuel Levinás, filósofo da atualidade, também dedicou suas obras a analisar a alteridade e o quanto tal noção

influencia na própria condição da existência[91], e influenciado pela leitura anterior das obras de Heidegger também mergulhou

nos estudos sobre a fenomenologia.[92] Todavia o que nos interessa no presente trabalho é analisar (na mesma esteira do ser-com

heideggeriano) os reflexos da concepção de alteridade para a melhor compreensão dos direitos humanos.

O filósofo cita diretamente a defesa da subjetividade do outro como ponto inicial de diálogo ou de “recepção”[93]. E é

essa abertura ao outro[94] que permite promover a conversa entre Lévinas e a noção de direitos humanos que se pretende buscar.

Contudo essa abertura só pode ser encontrada na medida em que o Eu se enxerga também no Outro, intermediada por

terceiros[95].

É preciso esclarecer que para Lévinas, o Outro “não é extensão do Eu ou alterego[96]”, mas sim é categoria

transcendente. Para o filósofo a identificação dessa alteridade pode ser sentida no Outro pelo rosto, que muito além do que trazer

características meramente físicas envolve a própria semiologia do reconhecimento por direitos humanos.[97] Isto porque o rosto é

a representação que marca, e, por isso, diferencia o sujeito dos demais na coletividade. É o Outro que faz nascer no Eu a

responsabilidade de proteção não só com o Outro-em-si, mas sim com toda a humanidade nele representada.

 
5. DIREITOS SOCIAIS COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DA ÉTICA DO OUTRO
 
5.1 INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS E DIREITOS DE FRATERNIDADE: Senda para superar a crise?
 

Por tudo o que dissemos e já nos aproximando do final do nosso trabalho, pensamos que é preciso lançar um olhar

esperançoso pro futuro, na busca de encontrar respostas para a crise de efetividade dos direitos humanos, em especial dos direitos

sociais, dentro do mundo globalizado.

Com efeito, somos do entendimento que a crise pela qual o mundo atravessa não pode ser resolvida apenas no âmbito

interno dos países, mas exige esforços e medidas internacionais das nações mais prósperas para aplacar as dificuldades e

desigualdades sofridas internamente por países menos favorecidos economicamente. Do contrário, como se poderia pensar em tentar

aplacar a crise de países em extrema miserabilidade como, por exemplo, os da África? Tal avanço só se faz possível com o esforço

conjunto de políticas internas de tais países como igualmente de protagonistas internacionais.
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Sabemos que um dos reflexos econômicos da globalização é o rastro de dependência financeira de entre países, bem

como o agravamento de situações de miséria e exclusão social.[98]Dentro desse espírito é que se faz imperioso o fortalecimento

das redes sociais de solidariedade em âmbito global. Classicamente a solidariedade relaciona-se com a justiça distributiva

aristotélica, tendo o sentido de “repartir proporcionalmente entre os membros da comunidade as vantagens sociais e os encargos

comuns[99]”.

Se com o advento do Direito Moderno (sécs. XVII e XVIII), bem como pela laicização do poder que resultou no

individualismo, esse conceito de solidariedade se perdeu, é preciso o seu resgate, conferindo-se atualmente um espectro ainda mais

amplo para inserir o dever de cooperação entre os povos na superação de seus problemas sociais, revisitando as concepções

prelecionadas por Durkheim.

Para tal autor, “a solidariedade é um fato objetivo e científico, e como tal, deveria traduzir-se institucionalmente, e

transformar-se em dever e direito[100].” Dentro do estudo da evolução histórica dos direitos humanos e suas múltiplas dimensões,

os direitos de solidariedade são caracterizados como sendo de 3ª dimensão[101], as ao se conferir interpretação mais ampla e

correlacionando os direitos de solidariedade com os direitos sociais (de 2ª dimensão, portanto), é possível apreender que a

fraternidade em questão implica na ajuda (inclusive financeira) mútua entre os povos permitindo que os países menos favorecidos

sejam beneficiados por aqueles povos superavitários. [102]
Há autores que entendem que ao invés de se defender a efetivação da solidariedade entre os atores internacionais, é

preciso que antes se busque uma “não-indiferença” entre estes. Esta expressão teria sentido ainda mais ampliado por revelar a

necessidade de se combater o descaso, a apatia entre países[103]. Esse dever de cooperação internacional pode ser inferido

também do dever de responsabilidade prelecionado por Hans Jonas ao defender que “o homem é o único ser conhecido que tem

responsabilidade. Somente os humanos podem escolher consciente e deliberadamente entre as alternativas de agir e essa eleição

produz conseqüências”[104]. Tal entendimento (re)coloca os direitos humanos como epicentro do ordenamento jurídico

internacional e funciona como novo paradigma dessa quadra da história. 

 
6. CONCLUSÕES
 

Procuramos no decorrer desse trabalho discutir o real sentido dos direitos humanos dentro dessa nova configuração

mundial. Nesse sentido traçou-se a evolução dos direitos humanos desde o seu primeiro reconhecimento no período da Revolução

Francesa até os dias atuais.

Considerando que o escopo da nossa pesquisa é traçar os limites dos direitos sociais foi nossa preocupação estudar em

que medida os acontecimentos históricos ocorridos na Europa influenciaram todo o arcabouço jurídico constitucional brasileiro, e

igualmente o modo em que estes direitos se cristalizaram em documentos de cariz internacional.

Foi preciso, no entanto, reconhecer que a multiplicidade de instrumentos jurídicos garantidores dos direitos sociais não

foram suficientes para faticamente ampará-los e torná-los disponíveis para a população, não só brasileira, como mundial.

Se num primeiro momento, devido à polarização global entre os Hemisférios Ocidental e Oriental, os direitos humanos

foram cindidos entre direitos de liberdade e sociais, e isto ficou refletido nas normas de proteção dos direitos humanos, é válido

dizer que hoje tal distinção não pode mais ser usada como escudo para conferir menos aplicação aos direitos sociais, como se estes

fossem de categoria inferior. Neste sentido devem ser rechaçados os principais argumentos freqüentemente utilizados para a

ineficácia dos direitos sociais.

Em primeiro lugar, o fato de dependerem de maior dispêndio financeiro e por isso estarem atrelados à pujança economia

do ente estatal. Na esteira desse raciocínio é válido dizer que os direitos denominados de 1ª dimensão igualmente exigem gastos por

parte do Estado para o aparelhamento de estruturas que garantam a higidez e fruição destes direitos. Ademais a tese da “reserva do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7258



possível” deve ser municiada por comprovação robusta da ausência de recursos não podendo ser convolada em escudo para a

irresponsabilidade e inércia estatal.

Não olvidamos de abordar a correlação entre a globalização como fator propulsor da desigualdade econômica e de

exclusão social, sendo certo que a crise mundial é em grande parte devida pelo modo predatório como tal processo vem sendo

conduzido. Mas será que globalização e solidariedade são conceitos diametralmente opostos e estaremos fadados a assistir o

empobrecimento gradativo das nações que estão à margem do establishment ou é possível, mesmo diante dos avanços tecnológicos e

de comunicação a busca de uma sociedade mundial menos injusta e mais fraterna?

Se o cenário que se apresenta não é alentador, então é preciso que se busquem respostas diferentes das classicamente

utilizadas para a solução dos problemas de miséria de grande parte da população mundial, ainda que para isso tenhamos que

revisitar conceitos estanques estudados pela doutrina tradicional do Direito, como soberania, Estado, fronteiras etc.

Dentro desta perspectiva enfrentamos a atual discussão das influências do subsistema da Economia no Direito e em que

medida essa inter-relação se mostrou desastrosa para o adimplemento dos direitos sociais. Apesar da interdependência entre esses

dois subsistemas, restou evidente que é preciso certo grau de fechamento estrutural do Direito para que as normas jurídicas não

fiquem ao alvedrio dos grandes conglomerados econômicos, já que do contrário, pela própria contingência econômica mundial os

interesses financeiros poderiam sempre prevalecer em detrimento dos critérios de justiça e igualdade, prelecionados pelo Direito.

Neste sentido, considerando a forma descontrolada como a globalização ocorreu, é razoável pensar que os prejuízos dela

decorrentes, tais como a miséria e a desigualdade social, também tenham que ser internacionalizados devendo cada nação abastada e

especialmente beneficiada pela “mundialização cultural”, ser impelida a oferecer a sua moeda em prol dos países desfavorecidos.

Assim, verificou-se a relação simbiótica entre desenvolvimento e direitos humanos, não se podendo sequer estabelecer

uma ordem de prioridade entre esses conceitos. Isto é, direitos humanos geram desenvolvimento ou o contrário? O que se pode

afirmar desde já, por revelar a profunda crença da autora desse trabalho, é que a sociedade global não avançará em termos de

cumprimento de direitos sociais sem que se imponha uma alteração paradigmática no que tange ao exercício do poder público bem

como da gestão dos recursos financeiros disponíveis.

O conceito de boa governança (bom governo ou good governance) já começa a ser estudado com seriedade em

ordenamentos jurídicos estrangeiros e refletem a necessidade de impor uma postura responsável e transparente no que tange a res

publica, por revelar em si um direito fundamental e estar conectado com os demais direitos humanos, notadamente os sociais.

Procurou-se no igualmente demonstrar que os direitos homens na atualidade têm seu significado além do que a sua

positivação em textos constitucionais. Na verdade o grande desafio nessa quadra da História diante da multiplicidade de questões

em que os direitos humanos figuram como epicentro, é a busca de fundamento justificador desses direitos.

Os direitos humanos nasceram colados aos acontecimentos sociais, mas, o precedem na medida em que tem inegável

conteúdo moral.Não obstante tenha sido demonstrada a divergência doutrinária quanto aos fundamentos dos direitos humanos, é

preciso, para que se consiga extrair um consenso na discussão, um ponto em comum independente da matriz teórica adotada.

Optou-se pela utilização da Fenomenologia para tentar alcançar-se a essência dos direitos humanos, e objetivamente

vislumbramos que esta é expressa na noção de alteridade que significa o reconhecimento efetivo do Outro enquanto titular de

direitos. Aí se encontra o mínimo ético a partir do qual deve ser guiada a interpretação dos direitos humanos. Para tanto, o

referencial teórico foi o legado deixado por Martin Heidegger, sobretudo no enfrentamento do ser-com-outro bem como a partir

dos ensinamentos de Lévinas com a alteridade e a sua ética da diferença.

Assim, partindo da idéia de que todo ser humano guarda em si parcela do Outro e que este é a própria humanidade é que

se torna inescapável a relação que se faz com os direitos humanos e sua ampla proteção.

Além da interconexão com a noção de alteridade estudada (e que usamos as matrizes teóricas principais de Heidegger e
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Levinás), que impõem o dever de respeito mútuo e consideração com o outro no que diz respeito aos direitos sociais, encontramos

respaldo para a busca de maior efetivação desses direitos na interdependência entre os direitos de 2ª e 3ª dimensão. Somos do

entendimento que a solução para a “Síndrome de Inefetividade” dos direitos sociais só poderá ser encontrada diante de um esforço e

cooperação não apenas no âmbito interno dos países diretamente envolvidos, mas também por medidas transfronteiriças.

O dever de cooperação dos países mais prósperos financeiramente com àqueles deficitários é decorrência dos proveitos

econômicos auferidos com o processo de globalização. Se a mirada não for essa, fica praticamente impossível (pra não dizer

utópico) a solução para mazelas sociais tão endêmicas como de países subsaarianos, ou Haiti, para ficarmos com esses exemplos.

Nesse sentido, a atuação conjunta de atores internacionais passa a ser uma necessidade para a superação da crise mundial, que

encontra lastro no próprio sentido etimológico e fenomenológico do conceito de solidariedade, e que estabelece um novo ethos para

os direitos humanos sociais.
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O CASO MANOEL MATTOS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS:
UMA REFLEXÃO DO PODER DA NOÇÃO DE IDENTIDADE

EL CASO MANOEL MATTOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: UNA
REFLEXIÓN DEL PODER DE LA NOCIÓN DE IDENTIDAD

Nadine Monteiro Borges

RESUMO
Trata-se de um artigo sobre as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. O estudo analisará o impacto dessas decisões na vida das pessoas
ameaçadas. Apresentaremos o caso Manoel Mattos a partir de alguns referenciais teóricos
capazes de auxiliar na interpretação sobre o poder de resistência das pessoas que, devido à sua
prática necessitam de proteção, porém, para obtê-la identificam-se, cabendo uma análise de
como e se esta identificação pode colocá-las em uma situação de maior vulnerabilidade. Em
relação aos defensores de direitos humanos tornados objetos de medidas cautelares que visam
sua proteção, devemos considerar que por agirem para além de suas pessoas ou identidades
individuais, essa proteção que os individualiza a revelia dessa identidade coletiva, os torna alvo
de sujeitos perpetradores de atos violentos. Em regra, esses sujeitos não são responsabilizados
– individual ou coletivamente – como violadores de direitos humanos ou mesmo de forma mais
ampla pela prática de tais atos. Partindo da análise do “poder da identidade” de Manuel Castells
trataremos da importância do poder do sigilo da identidade dos defensores de direitos humanos.
Considerando que quem sofre ameaça está nessa condição justamente por integrar determinado
movimento de resistência, não seria demasiado afirmar que - ao resistirem e por resistirem –
tornam-se mais identificáveis e, conseqüentemente, vulneráveis.
PALAVRAS-CHAVES: Manoel Mattos – Medidas Cautelares – Comissão Interamericana de
Direitos Humanos - Identidade 

RESUMEN
Este es un artículo sobre las medidas cautelares otorgados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El estudio examinará el impacto de esas decisiones sobre la vida de las
personas amenazadas. Presentaremos el caso de Manoel Mattos basándonos en referenciales
teóricos aptos a ayudar en la interpretación de la potencia de resistencia de las personas que,
debido a su praxis necesitan de protección, pero, para obtenerla, son identificadas. En ese
punto, es posible un análisis de cómo y si esta identificación puede ponerlos en una situación de
mayor vulnerabilidad. En cuanto a los defensores de derechos humanos objeto de medidas
cautelares dirigidas a su protección, debemos considerar que al actuar de allá de sus identidades
individuales o personas, la protección que los individualiza desconsiderando la identidad
colectiva, los convierte en el objetivo de los autores de actos violentos. En general, estos sujetos
no son responsabilizados - individualmente o colectivamente - como violadores de derechos
humanos o, incluso de manera más amplia, por la práctica de tales actos. A partir del análisis del
“poder de la identidad” de Manual Castells, estudiaremos la importancia del poder del sigilo de la
identidad de los defensores de derechos humanos. Considerando que los que sufren estas
amenazas están en esa condición exactamente pues integran un movimiento de resistencia. No
sería exceso afirmar que - al resistir y en razón de resistieren - se vuelven más identificables y,
por lo tanto, vulnerables.
PALAVRAS-CLAVE: MANOEL MATTOS - MEDIDAS CAUTELARES - COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - IDENTIDAD
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1.Introdução

 
Washington, DC, 21 de junio de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) condena la ejecución judicial por parte de Estados Unidos de David
Powell y de Ronnie Lee Gardner, en desconocimiento de las medidas cautelares
otorgadas a su favor por la CIDH. El señor Powell fue ejecutado en el Estado de Texas
el 15 de junio de 2010, y el señor Gardner en el Estado de Utah el 18 de junio de 2010.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos ejecuta a una persona beneficiaria de
medidas cautelares de la CIDH.
 

 
            Neste trabalho faço algumas considerações sobre as medidas cautelares no âmbito da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. O estudo aqui apresentado analisa o impacto dessas decisões na vida
das pessoas ameaçadas.
            Em um primeiro momento apresentarei um caso brasileiro, que foi objeto de medida cautelar
outorgada pela Comissão e, a partir disso, indicarei de forma incipiente, alguns marcos teóricos capazes de
auxiliar na interpretação sobre o poder de resistência das pessoas que, devido à sua prática necessitam de
proteção, porém, para obtê-la identificam-se, cabendo uma análise de como e se esta identificação pode
colocá-las em uma situação de maior vulnerabilidade.
            Dentre as possíveis leituras, neste primeiro momento do trabalho, cabe referir a importância da
identidade dessas pessoas ameaçadas. Nesse contexto, além do “poder da identidade”, valendo-me das
palavras de Castells, não se pode deixar de mencionar o poder do sigilo da identidade. Na maioria das
vezes, quem sofre ameaça está nessa condição justamente por integrar determinado movimento de
resistência. Não seria demasiado afirmar que - ao resistirem e por resistirem – tornam-se mais
identificáveis e, consequentemente, vulneráveis.
            Um paradoxo a mais, que se apresenta para os defensores de direitos humanos tornados objetos de
medidas cautelares que visam sua proteção, diz respeito ao fato de tais sujeitos agirem para além de suas
pessoas ou identidades individuais, inseridos que em estão em lutas por direitos coletivos. A proteção que
os individualiza, a revelia dessa identidade coletiva, os torna alvo de sujeitos perpetradores de atos
violentos que, em regra, não  são responsabilizados – individual ou coletivamente – como violadores de
direitos humanos ou mesmo de forma mais ampla pela prática de tais atos. .          
             À identificação da vítima se opõe o anonimato do  agente ameaçador ou dos executores de ordem
dadas por sujeitos poderosos que não se envolvem diretamente com os crimes que orquestram. Anonimato
que igualmente não deixa de ser intrigante para os envolvidos, visto que, tratando-se de pessoas notórias –
como o fazendeiro, o policial, o empresário, o madeireiro, o juiz, o coronel ou o deputado, por exemplo –
que agem acima da lei, deixando por isso de se submeter a regras vinculantes que sujeitam apenas os que
resistem e não aqueles que impedem a resistência.
            Para entendermos um pouco mais tal contexto, antes de apresentar as medidas cautelares, seus
alcances e suas limitações, é necessário explicar brevemente o papel do Direito Internacional dos Direitos
Humanos - DIDH  e a características que o distinguem do Direito Internacional Clássico.
            No tocante ao que se denomina DIDH,  se destacam os tratados internacionais que versam sobre a
proteção dos direitos humanos e conferem capacidade processual para os indivíduos (sujeitos jurídicos)
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apresentarem denúncias de seus casos particulares (individuais ou não) aos mecanismos internacionais de
supervisão dos direitos humanos, como por exemplo, a Convenção Americana sobre  Direitos Humanos
que traz a possibilidade de se levarem denúncias ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos
            Essa capacidade reivindicatória permite aos indivíduos responsabilizarem os Estados e exigir o
cumprimento dos direitos humanos como uma obrigação estatal. O DIDH configura-se assim não apenas
como uma vertente do Direito Internacional Público, mas como um ramo autônomo deste último, composto
também pelo Direito Internacional Humanitário - DIH, Direito Internacional dos Direitos Humanos strictu
sensu e o Direito Internacional dos Refugiados - DIR.
            Dessas três vertentes, cabe ao  Direito Internacional dos Direitos Humanos garantir o direito de
petição individual, entendendo as pessoas como sujeitos de direito independentemente do fato de estarem
atreladas ou vinculadas a um determinado Estado.
            Nesse sentido, faremos algumas reflexões sobre a figura jurídica da medida cautelar como
ferramenta de garantia e proteção à vida e à integridade física de qualquer ser humano ou grupo de
pessoas no âmbito da Organização dos Estados Americanos - OEA.
            A idéia nuclear que emana deste trabalho passa pela identificação deste processo de construção da
identidade de resistência (CASTELLS), a partir do caso de Manoel Mattos, um advogado e ex-vereador
assassinado em janeiro de 2009 por denunciar grupos de extermínio atuantes nas fronteiras dos estados da
Paraíba e Pernambuco.  Apesar da medida cautelar outorgada em seu favor pela Comissão Interamericana
em 2002, a tragédia que vitimou Manoel Mattos é mais uma evidência da distância entre o identificar para
proteger e o risco de ser ameaçado e morto por ser identificado.
 
2. Medidas Cautelares no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.
 
            Se acreditarmos que os órgãos internacionais de direitos humanos servem para proteger, não haverá
razões para duvidarmos que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos possa ser acionado para
impedir, por exemplo, a execução de uma pessoa ou de um grupo ameaçado de morte ou em uma situação
degradante de encarceramento, na qual os envolvidos sofram danos irreparáveis à sua integridade física e
mental.

            A urgência desses casos exige sempre uma pronta prestação jurisdicional do sistema interamericano
de direitos humanos. A Comissão Interamericana é dotada de caráter subsidiário e adicional , isto é, atua
quando o ordenamento jurídico interno falha e, por essa razão, a esse se soma. O poder da Comissão
Interamericana atuar diante da iminência de ações que coloquem em risco à vida e integridade física de
um indivíduo ou de um grupo de pessoas, depende do imprescindível  envio de um pedido de medida
cautelar à Comissão.

            A figura jurídica da medida cautelar está prevista no artigo 25 do Regulamento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, o qual apresenta alguns requisitos para sua concessão:        

(i) Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por iniciativa própria ou a
pedido da parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos
irreparáveis às pessoas ou ao objeto do processo relativo a uma petição ou caso
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pendente; (ii) Em situações de gravidade e urgência a Comissão poderá, por iniciativa
própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para
prevenir danos irreparáveis a pessoas que se encontrem sob sua jurisdição,
independentemente de qualquer petição ou caso pendente; (iii) As medidas às quais se
referem os incisos 1 e 2 anteriores poderão ser de natureza coletiva a fim de prevenir
um dano irreparável às pessoas em virtude do seu vínculo com uma organização, grupo
ou comunidade de pessoas determinadas ou determináveis; (iv) A Comissão considerará
a gravidade e urgência da situação, seu contexto, e a iminência do dano em questão ao
decidir sobre se corresponde solicitar a um Estado a adoção de medidas cautelares. A
Comissão também levará em conta: a) se a situação de risco foi denunciada perante as
autoridades competentes ou os motivos pelos quais isto não pode ser feito; b) a
identificação individual dos potenciais beneficiários das medidas cautelares ou a
determinação do grupo ao qual pertencem; e c) a explícita concordância dos potenciais
beneficiários quando o pedido for apresentado à Comissão por terceiros, exceto em
situações nas quais a ausência do consentimento esteja justificada; (v) Antes de solicitar
medidas cautelares, a Comissão pedirá ao respectivo Estado informações relevantes, a
menos que a urgência da situação justifique o outorgamento imediato das medidas; (vi)
A Comissão avaliará periodicamente a pertinência de manter a vigência das medidas
cautelares outorgadas; (vii) Em qualquer momento, o Estado poderá apresentar um
pedido devidamente fundamentado a fim de que a Comissão faça cessar os efeitos do
pedido de adoção de medidas cautelares. A Comissão solicitará observações aos
beneficiários ou aos seus representantes antes de decidir sobre o pedido do Estado. A
apresentação de tal pedido não suspenderá a vigência das medidas cautelares outorgadas;
(viii) A Comissão poderá requerer às partes interessadas informações relevantes sobre
qualquer assunto relativo ao outorgamento, cumprimento e vigência das medidas
cautelares. O descumprimento substancial dos beneficiários ou de seus representantes
com estes requerimentos poderá ser considerado como causa para que a Comissão faça
cessar o efeito do pedido ao Estado para adotar medidas cautelares. No que diz respeito
às medidas cautelares de natureza coletiva, a Comissão poderá estabelecer outros
mecanismos apropriados para seu seguimento e revisão periódica;  (ix) O outorgamento
destas medidas e sua adoção pelo Estado não constituirá pré-julgamento sobre a violação
dos direitos protegidos pela Convenção Americana e outros instrumentos aplicáveis.
 
 

            No entanto, a concessão de uma medida cautelar não pode ser vista como totalmente apartada da
vontade do próprio Estado na resolução da situação. Isto se deve também ao fato da Comissão não contar
com pessoas do seu quadro que pudessem garantir essa proteção, assim, a outorga de uma medida cautelar
é, na prática, uma solicitação do órgão internacional para que o Estado, no qual se encontre aquele que
solicitou a medida, tome as providências necessárias para garantir a integridade do sujeito, individual ou
coletivo, ameaçado.

            Neste sentido, seguramente, pouco ou nada adianta outorgar uma medida que não garanta de fato
que danos irreparáveis ocorram. Se o Estado não cumpre tal medida ou, se a cumpre apenas por um tempo,
sem uma contínua observação da Comissão Interamericana,  não apenas a medida se torna ineficaz, como
a própria subsidiariedade do sistema interamericano é colocada em xeque.

            Por essas razões – pelo fato de a Comissão negociar única e exclusivamente com Estados
reconhecidos pela OEA - não é garantido às vítimas o direito de peticionar diretamente à Corte
Interamericana, já que a decisão de submeter um caso ao Tribunal depende da Comissão e do Estado
denunciado. Diante da inexistência de igualdade entre as partes para solicitar uma medida provisional à
Corte, resta apenas aos indivíduos ameaçados a possibilidade de solicitar uma medida cautelar à
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Comissão.       

            Essas medidas cautelares, como visto, servem para evitar danos irreparáveis às pessoas. Ao receber
o pedido, a Comissão pode, em casos de extrema gravidade e urgência, requerer ao Estado sua adoção.
Também é prerrogativa da Comissão, solicitar à Corte medidas provisionais para proteção da vítima.

 
Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la
Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte
medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del
proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se
encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso
pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño
irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad
de personas determinadas o determinables. En consecuencia, el número de medidas
cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción;
como se puede observar, muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH
extienden protección a más de una persona y en ciertos casos, a grupos de personas
como comunidades o pueblos indígenas. Asimismo, el Reglamento indica que el
otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento
sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.
[1]

 
 

            A concessão da medida cautelar está prevista no regulamento da Comissão Interamericana  e não
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecido como  Pacto de San Jose da Costa Rica.
Valendo-se desta constatação, sob o argumento de que o regulamento da Comissão não possui força
vinculante de tratado, pois não foi ratificado pelos Estados-membros da OEA, os Estados Unidos, por
exemplo, não reconhece este poder da Comissão e, por isso, não cumpre as medidas por ela outorgadas -
como é possível de se constatar da  primeira citação deste trabalho.
            Apesar deste descumprimento, é importante destacar que nos últimos anos houve um crescimento
do número de medidas. Vejamos o número de solicitações de medidas cautelares recebidas pela Comissão
Interamericana desde 2005:   
 

 
 

Em 2009, por exemplo, foram outorgadas 34 medidas cautelares.
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            As duas últimas medidas cautelares do Brasil tratam da situação prisional do Espírito Santo. A
primeira (MC 224/09) concedida em 25 de novembro de 2009 refere-se a 290 adolescentes privados de
liberdade na Unidade de Internação Sócio Educativa (UNIS) de Vitória e a segunda (MC 114/10),
concedida em 28 de abril de 2010, trata da situação de 160 pessoas privadas de liberdade no Departamento

de Polícia Judicial (DPJ) em Vila Velha.
[2]

 
            Se analisarmos todas as medidas outorgadas pela Comissão desde 1998, veremos que o número é
relativamente baixo, embora isso não represente a quantidade de pessoas protegidas, uma vez que em
várias situações há uma proteção coletiva, como por exemplo, na situação prisional descrita sobre o
Espírito Santo.
 

  

 
 
            Esses dados suscitam interpretações não muito simples, uma vez que as medidas podem ser para
evitar danos irreparáveis, ou seja, serviriam como um instrumento de prevenção de uma situação de perigo
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ou, eventualmente, serviriam para solucionar a situação de violação de direitos humanos. Dessa forma,
pelo caráter emergencial as medidas deveriam ser temporárias, mas isso nem sempre ocorre, já que  a
Comissão não consegue efetivamente fiscalizar seu cumprimento. Isso aponta também para o fato de que,
em algumas situações, as medidas são concedidas sem a existência de uma denúncia prévia e sem a
perspectiva de investigar com mais afinco os fatos geradores das violações, o que significa atenuar, mas
não resolver.
            Esta decisão não implica um pré-julgamento do mérito do caso, mas serve para impedir um risco
iminente à vida e à segurança. O prazo para que a Comissão delibere é em média de quarenta e oito horas
após o recebimento da petição. A decisão sobre a concessão é prerrogativa dos Comissionados, mas caso a
Comissão não esteja reunida o Presidente poderá valer-se da opinião do Secretário Executivo, ou seja, do
Grupo de Trabalho de Recebimento das Medidas Cautelares, decidir sobre a concessão.
            No entanto, há alguns critérios para a concessão de uma medida cautelar, dos quais se destacam (i)
ameaça contra a vida e à integridade pessoal de pessoas físicas, incluindo a saúde de detentos sob a
custódia do Estado; (ii) danos irreparáveis derivados da execução ou falta de execução de ordens judiciais
ou administrativas; (iii) determinação da situação jurídica de detentos em estado de incomunicabilidade.
            Em relação ao primeiro ponto, a Comissão Interamericana verifica diversos aspectos, como por
exemplo, o teor das ameaças recebidas e sua materialização contra uma ou mais pessoas de um grupo; os
antecedentes de atos de agressão direta perpetrados contra o possível beneficiário; o incremento das
ameaças, demonstrando a necessidade de uma atuação preventiva; a existência de elementos , como
apologia e incitação à violência contra uma pessoa ou grupo de pessoas. Essa análise, certamente, exige
uma atenção maior no tocante ao caráter urgente da situação denunciada e, por isso, demanda a existência
de ciclos de ameaças e agressões que demonstram a necessidade de atuar de forma imediata, bem como a
continuidade e proximidade temporal das ameaças. Além disso, deve haver um “ultimatum” crível,
mediante o qual se indique a possibilidade do beneficiário abandonar a região em que vive.
            Seguramente não faltam exemplos de situações de violações de direitos humanos nas quais as
ameaças sofridas por pessoas que necessitam dessas medidas cautelares ocorrem e apresentarei um desses
casos na próxima parte do trabalho. Dentre os fatos comumente relacionados alguns são mais latentes e,
nesse contexto, melhor identificáveis, o que acaba reforçando a necessidade da outorga. Assim, apresentar
um pedido de medida cautelar implica fundamentar a solicitação com a descrição das ameaças como, por
exemplo, telefônicas, escritas, atentados etc.. Outro fator importante é contextualizar à Comissão quais os
meios utilizados no âmbito interno sobre as denúncias formuladas às autoridades, bem como eventuais
medidas de proteção das quais já seja beneficiário, tanto a pessoa quanto o grupo e ainda um detalhamento
sobre a efetividade. Essas informações também devem ser acompanhadas da cronologia e proximidade
temporal das ameaças, além da identificação e credibilidade do peticionário. Esse é um dos pontos que
mais nos interessa para sustentar a hipótese  dos riscos deste processo de identificação.
            Em relação ao segundo ponto, a avaliação da Comissão Interamericana pode ser destinada a
impedir a execução de uma ordem judicial ou administrativa que afetem a reparação de um direito
protegido pela Declaração ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos - CADH, cuja violação
esteja pendente de consideração ante a Comissão Interamericana. Trata-se de reclamações que satisfazem,
em princípio, os requisitos do Regulamento como condição para abertura de um caso, incluindo a
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caracterização da possível violação a Declaração ou a CADH e que, resolvidas favoravelmente, deveriam
levar a uma recomendação que restabelecesse o direito da vítima.
            A gravidade da situação e o caráter irreversível das conseqüências devem surgir claramente do
efeito que a execução da ordem judicial em questão possa ter em uma futura consideração sobre a
responsabilização internacional do Estado pela violação. Isso significa provar que a execução da ordem
tornaria abstrata a proteção que os órgãos do sistema interamericano possam oferecer.
            Já em relação ao terceiro ponto, as medidas cautelares podem solicitar a determinação do status
legal das pessoas que se encontram detidas de fato sob o controle efetivo de um Estado membro, em
condições que impeçam o conhecimento sobre o acesso da vítima às garantias judiciais básicas, tais como
o direito de defesa e da produção de provas diante de um juízo imparcial, entre outras.
            A determinação da gravidade da situação em que a pessoa se encontra e o possível efeito em seu
direito à liberdade pessoal e a um juízo justo conforme a informação disponível e, portanto, seu estado de
detenção e a ausência de elementos para estabelecer seu estado físico e emocional, assim como sua
situação processual, e que em alguns casos extremos inclui sua identidade, são indicadores da situação de
vulnerabilidade em que se encontra. É esse estado de vulnerabilidade que determina a urgência da
situação.
            Além desses critérios, a Comissão também se posiciona levando em consideração a existência de
conflito armado, a vigência de um estado de emergência, o grau de eficácia do sistema judicial, bem como
o controle exercido pelo Poder Executivo sobre os demais poderes do Estado e também sobre indícios de
discriminação sistemática contra grupos vulneráveis.
 
3. O caso de Manoel Mattos
 
            Os aspectos abordados anteriormente sobre os requisitos para um pedido de medida cautelar foram
construídos e adquiridos a partir da experiência prática com a advocacia internacional dos direitos
humanos. Em um primeiro momento, soa plausível a consideração de que diante das situações
anteriormente descritas e provadas não haveria motivos aparentes para a não concessão de uma medida
cautelar. No entanto, nem sempre as autorizações operam com essa lógica, uma vez que não são poucos os
casos em que existem riscos de danos irreparáveis e as medidas não são concedidas, assim como casos em
que estas foram aplicadas e, mesmo assim, as pessoas foram assassinadas, ameaçadas, etc. Vejamos o
exemplo trazido no início do texto sobre as execuções nos Estados Unidos em junho de 2010.
            Certamente, um exemplo de violação de direitos humanos ou de não cumprimento de uma medida
cautelar pelos Estados Unidos pode não causar estranhamento, já que estamos falando do berço do
individualismo e do país no qual até hoje não se reconhece a competência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e, mais do que isso, tampouco apresenta indícios que fará.
            A idéia que orienta este trabalho não se restringe a feitura de um manual sobre as medidas
cautelares no âmbito da Comissão Interamericana, mas também não posso deixar de mencionar o quão
distante ainda é, neste momento da pesquisa em curso para elaboração da minha tese de doutorado,
entender como essas decisões de conceder ou não as medidas estão atreladas a existência dessas
identidades e influências dos atores no sistema interamericano. Friso, portanto, que a construção dessa
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identidade de resistência, provavelmente, não enreda apenas os peticionários, mas, principalmente, os
Estados denunciados como violadores.
            Nesse ponto cabe referência a tentativa apresentada por Canclini, na qual a partir de um problema
identificável, demonstra o quão difícil é entender a sensação de impotência política que estamos
mergulhados quando percebemos, a partir da experiência cotidiana, como as “decisões são tomadas em
locais inacessíveis e até de difícil identificação”. (CANCLINI, 2007: p.11)
            No caso brasileiro, talvez, mais garantidor dos direitos humanos por reconhecer a competência do
Tribunal, diferentemente dos Estados Unidos, se é possível mensurar dessa forma, a situação não é tão
diferente se pensarmos em exemplos de pessoas que receberam medidas cautelares e, mesmo assim, foram
assassinadas. Isso nos leva a indagar sobre os desdobramentos práticos dessas medidas na vida de quem as
recebem. Se por um lado temos exemplos de fracasso inquestionável, por outro existem casos nos quais
graças às medidas pessoas e comunidades continuam vivas. Algumas estão vivas outras apenas
sobrevivem, mas seguem resistindo.
            Dentre os exemplos possíveis considero emblemático o caso do advogado e vereador Manoel
Mattos que denunciou a existência de grupos de extermínio em Pernambuco e na Paraíba. Trata-se uma
grave violação de direitos humanos que resultou em sua morte. Em 2002 a Organização dos Estados
Americanos – OEA, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos outorgou uma medida
cautelar e determinou ao Estado brasileiro a adoção de mecanismos para proteger a vida e a integridade
física de Manoel Mattos.
            Nesta medida cautelar havia determinação para que o Estado protegesse também mais pessoas
envolvidas nas denúncias de grupos de extermínio na divisa dos estados de Pernambuco e Paraíba, dentre
elas a Promotora de Justiça da Comarca de Itambé, em Pernambuco, Dra. Rosemary Souto Maior e ainda
os Deputados Federais Luiz Couto e Fernando Ferro.

El 23 de septiembre de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Manoel
Bezerra, Rosemary Souto, y Luiz da Silva.  Según surge de la solicitud presentada a la
Comisión, en la frontera entre los Estados de Paraíba y Pernambuco existe un grupo de
exterminio, que contaría con aquiescencia de la policía y de autoridades del Estado, y
financiamiento de comerciantes locales, que habría matado más de 100 personas (niños
de la calle, presuntos delincuentes y homosexuales) en los últimos siete años.  Se alegó
que el Concejal Manuel Matos y la Promotora de Justicia Rosemary Souto han recibido
amenazas de muerte por haber denunciado e investigado las muertes. Se indicó
asimismo que Luiz da Silva integró el grupo de exterminio, y que posteriormente se
retiró y efectuó declaraciones públicas sobre las actividades del grupo, a raíz de lo cual
fue víctima de un atentado en el que recibió cinco impactos de arma de fuego. Las
medidas cautelares solicitadas por la CIDH estuvieron dirigidas a la protección de la
vida e. integridad personal de las personas amenazadas, y a la investigación de las
amenazas. El Estado no proporcionó información sobre el cumplimiento de las medidas.
El 30 de octubre de 2002 los peticionarios informaron a la Comisión que algunas de las

medidas estaban siendo cumplidas
[3]

.
 
            Desde este período e apesar de todas as denúncias Manoel Mattos foi assassinado em janeiro de
2009. Apenas fatores circunscritos ao grau de proteção de uma medida cautelar não parecem suficientes
para entendermos como alguém deixa de ser protegido e depois é assassinado, ou ainda, se independente
da cautelar sua morte já estivesse determinada. Essa constatação aponta para uma falha estrutural desse
mecanismo de proteção, sem que isso se estenda, de maneira uniforme a outros casos.
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            Dentre os casos emblemáticos de violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro a
tragédia que vitimou Manoel Mattos está sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça com o intuito
de julgar a pertinência de federalização das investigações sobre o crime. Esta possibilidade de investigação
é denominada de incidente de deslocamento de competência e está prevista na Constituição Federal. Trata-
se de uma ferramenta jurídica que autoriza a federalização de crimes em casos envolvendo agentes do
Estado ou pessoas com poder suficiente para não serem responsabilizadas em razão das redes que
integram. Apesar da previsão legal este mecanismo nunca foi usado.
            No caso de Manoel Mattos é segunda vez que o Superior Tribunal de Justiça - STJ  avalia um
pedido dessa natureza. A primeira decisão sobre a federalização dos crimes de direitos humanos ocorreu
no caso da morte da missionária Dorothy Stang, conhecida como Irmã Dorothy, executada por pistoleiros
em Anapu, município localizado no Estado do Pará, um dos maiores palcos da violência agrária do país.
No caso da freira o STJ entendeu pela não federalização e, agora, no caso de Manoel Mattos apesar dos
ministros terem transferido duas vezes a decisão que seria proferida no dia 23 de junho de 2010. O STJ
deverá julgar em 08 de setembro de 2010 e espera-se a federalização do julgamento.
            A idéia da federalização encontra respaldo não apenas pelas falhas dos estados federados na
apuração das investigações, muitas vezes mais sujeitas as interferências de jogos de poder locais, mas em
alguns casos pode haver pouca estrutura operacional o que tende a dificultar o esclarecimento da violação.
Outro aspecto é o vínculo que os acusados têm com a polícia e o poder político local. Conforme relatado
por Nair Ávila, mãe de Manoel Mattos: algumas pessoas que investigam estão envolvidas, direta ou

indiretamente, com a rede de extermínio, comprometendo o julgamento do crime
[4]

.
            Recentemente, em 1º. de junho de 2010, foi divulgado o Relatório das Nações Unidas sobre
execuções sumárias, o qual menciona duas vezes o caso de Manoel Mattos.  Para além da descrição das
ameaças de morte sofridas e da sua atuação como um defensor de direitos humanos, o texto apresenta uma
crítica à morosidade do STJ pelo fato de ainda não ter julgado o pedido de federalização do crime após um

ano e meio do assassinato. 
[5]

            A tragédia que vitimou Manoel Mattos serve para contextualizar o grau de eficácia das medidas
cautelares, dependendo dos atores envolvidos. Os crimes denunciados por ele representam mais de 200
execuções praticadas por grupos de extermínio, entre as fronteiras dos estados da Paraíba e de
Pernambuco, nos últimos dez anos. Essas investigações já foram, inclusive, objeto de análise de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI sobre grupos de extermínio da Câmara dos Deputados em 2005.
Apesar dos ‘resultados’ da CPI, nos quais havia menção direta aos agentes estatais envolvidos, as
recomendações não foram cumpridas e, como resultado prático, Manoel Mattos foi morto em 2009. Isso,
por si só, seria suficiente para o deslocamento de competência, uma vez que qualquer pessoa constata
facilmente que um crime não pode ser investigado por quem é acusado de cometê-lo. 
           
4. Algumas reflexões teóricas e considerações finais.
 
            O caso de Manoel Mattos representa, talvez, um dos exemplos mais emblemáticos deste processo
de construção de identidade em nossa sociedade. Durante sua vida estabeleceu, ao lado de outros
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defensores de direitos humanos, formas de resistência coletiva contra a opressão. O que ainda não parece
fácil esclarecer é como essa atuação de um defensor de uma causa coletiva resultou em um processo, no
qual o poder da identidade dificilmente conquistado se demonstrou temerário, já que sua identificação o
tornou mais vulnerável. Isso poderia apontar, desde logo, para uma explicação mais plausível do processo
de construção da identidade de resistência, mas não se trata de uma tarefa fácil entender este fenômeno a
partir apenas desta leitura.
            Seria importante considerarmos este caso como um processo de construção de identidade de
resistência, seguindo o modelo analisado por Castells, no qual há três formas de identidades: a primeira
delas é a legitimadora; a segunda a de resistência e a terceira a de projeto. Nos termos desse trabalho
acredito que a ‘resistência’ está mais próxima aos sujeitos que precisam de medidas cautelares. Veja-se a
conceituação de Castells:

Identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la
dominación, por lo que se construyen trincheras de resistencia y supervivencia
basándose en principios diferentes o upuestos a los que impregnam las
instituiciones de la sociedad. (CASTELLS, 1998: p. 30)
 

            A construção da identidade é acima de tudo um projeto de uma vida diferente e, conforme Castells
pode ser baseado em uma identidade oprimida, mas capaz de se expandir e transformar a realidade na qual
este ator social está inserido. No caso de pessoas que precisam das medidas cautelares, não por serem as
vítimas das violações, mas por defenderem as vítimas, o processo de construção da identidade mostra-se
extremamente relevante, pois essa identidade reconhecida por outros atores é o que permite ao defensor
saber que fala em nome de uma comunidade. Ao mesmo tempo em que pode ter conseqüências não
desejadas, como o incremento da perseguição pelos agentes violadores de direitos humanos, conforme já
mencionado (CASTELLS, 1998, p. 94).
            A questão que emana deste trabalho pode ser entender melhor se, efetivamente, uma medida
cautelar se constitui em um instrumento eficaz para garantia dos direitos humanos. Antes dessa análise não
se deve deixar de mencionar que os direitos humanos não possuem apenas aspectos institucionais (aqueles
pactuados entre os Estados), mas também subjetivos como descrito por Douzinas. Caso não fosse assim,
seria relativamente simples, ou seja, bastaria cumprir com os requisitos do artigo 25 do regulamento da
Comissão Interamericana e sempre que alguém estivesse ameaçado receberia uma medida cautelar. No
entanto, não é isto que acontece, já que para receber uma proteção é necessário passar por um processo de
construção de identidade, ou seja, a pessoa individual precisa ser um sujeito de direito (jurídico). Essa
idéia de sujeito passa pelo processo de aquisição de uma identidade, processo este que implica uma luta
sem fim por reconhecimento, na qual os direitos são “fichas de barganha” (DOUZINAS, 2009: p. 16).
            O registro das violações de direitos humanos feito por Manoel Mattos espelham o quão difícil é a
consideração de que sua morte não pode ser investigada pelo poder político local, já que há suspeita de
uma rede conivente de sustentação com esses grupos de extermínio. Se pensarmos nas mortes denunciadas
pelo advogado e defensor ainda não esclarecidas e que esses grupos continuam atuando na região, temos
mais elementos para afirmar em 2010 que “nossa época tem testemunhado mais violações de direitos
humanos do que qualquer uma das épocas anteriores e menos iluminadas” (DOUZINAS, 2009: p. 20).
            Os dados da Paraíba, de Pernambuco, as “vitórias” em nome da liberdade e democracia no Iraque
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promovidas pelos Estados Unidos, comprovam que estamos diante do século do massacre e que nunca
houve uma distância maior entre os ricos e os pobres e, em números absolutos, nunca tantas pessoas foram
exterminadas sobre a terra. Há uma dificuldade empírica óbvia para o entendimento dos limites do poder
da identidade frente ao direito internacional dos direitos humanos. Se a atuação de grupos de extermínio
continua sendo uma realidade, isso não impede que as pessoas continuem acreditando no poder da
identidade e, conseqüentemente, no poder da identificação como uma arma de resistência à opressão. O
problema, talvez, mais difícil de resolver seja exatamente entender como que alguém passa por um longo
processo para construir sua identidade como defensor de direitos humanos e, depois disso, este mesmo
processo lhe vitima.
            A despeito desse cenário de opressão e violação, no qual os próprios agentes estatais estão
envolvidos como comprova a situação atual no sistema prisional do Espírito Santo, brevemente abordada
neste trabalho, é extremamente importante identificar quem são as pessoas privadas de liberdade que
correm riscos. Seguramente, o argumento mais usual é de que sem identificação não se pode proteger.
Assim, como o Estado protegeria alguém que não pode ser identificado? No caso de Manoel Mattos essa
situação complica-se ainda mais, vejamos: todas as denúncias de Manoel Mattos, em maior ou menor
escala, envolviam agentes do Estado como violadores. Não seria demasiado afirmar o grau de dificuldade
vivenciado por quem precisa da proteção,  mas, ao mesmo tempo, fica mais vulnerável e ameaçado diante
daqueles que passam a conhecer sua rotina (agentes estatais).
            Seguramente, não se pode afirmar que ser identificado significa estar em maior situação de
vulnerabilidade, mas, o problema fica bem pior se nos dermos conta de que a proteção é dada pelo Estado
e, considerando todas as carências operacionais das polícias – responsáveis por proteger, isso é mais ou
menos como achar normal uma raposa cuidar de um galinheiro.
            Outra questão também instigante para pensarmos é a identidade de quem bate o martelo para
conceder ou não a medida cautelar em Washington, sede da Comissão Interamericana, e quem bate o
martelo para decidir quando a medida será suspensa no âmbito interno. Ao que tudo indica e casos como o
de Manoel Mattos confirmam essa hipótese, a menos que o STJ entenda diferente, assim como precisa de
deslocamento de competência para julgar, também precisaria de deslocamento para proteger.
            Não há dúvidas, como apontado por Douzinas, quando os direitos humanos e os interesses
nacionais coincidem os governos são os maiores defensores de direitos humanos, mas como essa é a
exceção, deixar o cumprimento da medida cautelar a mercê dos agentes locais é também uma boa
ilustração do caçador transformado em guarda-caça. (DOUZINAS, 2009: p. 131).
            Esses processos e práticas refletem as relações de poder nas quais todos estão vinculados, mas isso
não significa que a construção de uma identidade de resistência não seja capaz de transformar estas
experiências e contribuir para efetivamente proteger quem precisa de uma medida cautelar.
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O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NA PERSPECTIVA DA CONVENÇÃO
INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA PERSPECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

JosÉ De Souza Alves Neto
Juliana Izar Soares Da Fonseca Segalla

RESUMO
Na ambiência do Estado Constitucional e Humanista de Direito, os direitos fundamentais e os
direitos humanos ocupam inequivocamente a centralidade do ordenamento jurídico, de modo
que toda a legislação interna (infralegal e infraconstitucional), hodiernamente, não fica apenas
sujeita à verificação de compatibilidade vertical em relação à Constituição Federal de 1988, mas
também em relação às convenções internacionais sobre direitos humanos em que o Brasil seja
parte. Esta nova perspectiva, além de cultivar os valores constitucionalmente protegidos, volta-
se também para o acolhimento dos valores convencionalmente protegidos, como aqueles
previstos no bojo da “Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência”, que
têm o condão de possibilitar, através do chamado controle de convencionalidade e do vetor
interpretativo pro homine, a aplicação do direito que melhor salvaguarde os interesses da pessoa
em causa, in casu, os interesses dos indivíduos com deficiência. 
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS HUMANOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONTROLE DE
CONVENCIONALIDADE; CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.

RESUMEN
En el ambiente del Estado Constitucional y Humanista de Derecho, los derechos fundamentales y
los derechos humanos ocupan inequívocamente la centralidad del ordenamiento jurídico, de
modo que toda la legislación nacional (infralegal y infraconstitucional), a día de hoy, no sólo está
sujeta a la verificación de compatibilidad vertical en relación a la Constitución Federal de 1988,
pero también en relación con las convenciones internacionales sobre los derechos humanos en
que el Brasil sea parte. Esta nueva perspectiva, a despecho de cultivar los valores
constitucionalmente protegidos protegidos, se convierte también para la recepción de los de los
valores convencionalmente protegidos, como aquellos previstos en la “Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que tienen condición de posibilitar, a
través de llamado control de convencionalidad y del vector interpretativo pro homine, la
aplicación de lo derecho que mejor proteja el interés de la persona en causa, in casu, los
intereses de los individuos con discapacidad.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHOS HUMANOS; DERECHOS FUNDAMENTALES; CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD; CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INTRODUÇÃO
 

O eixo central do presente artigo cinge-se ao estudo do controle de convencionalidade como
técnica jurídica necessária à plena proteção e promoção da “Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência” em âmbito nacional.

Com o propósito de desenvolver a temática ora lançada, enfatizou-se em um primeiro momento a
correlação existente entre direitos fundamentais (em sua acepção mais ampla) e o controle de
convencionalidade – com a finalidade de se estabelecer o correto enquadramento dos atos jurídicos que
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desafiam este tipo de controle. Para tanto, foi necessário evidenciar a distinção encampada pela doutrina
entre os termos direitos humanos e direitos fundamentais, sem perder de vista que essas expressões devem
ser aplicadas, em última análise, de forma harmônica e integrada. Em seguida, analisou-se alguns aspectos
do enquadramento conceitual havido entre as referidas terminologias (direitos humanos e direitos
fundamentais) no tocante à forma de incorporação à ordem interna dos tratados internacionais de direitos
humanos. Na sequência, examinou-se em linhas gerais (na perspectiva do controle difuso e concentrado) a
recentíssima temática sobre o controle de convencionalidade e suas implicações em relação à legislação
infraconvencional.
            Em um segundo momento, enfocou-se a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência com especial destaque à forma com que esta “carta” foi integrada ao ordenamento jurídico
pátrio (com equivalência de emenda constitucional), bem como sobre a fundamentalidade dos direitos por
ela veiculados. Ato contínuo, procedeu-se a análise sobre a imperativa necessidade de compatibilização da
legislação brasileira (tanto a infralegal, como a infraconstitucional) ao conteúdo desta Convenção. Por fim,
verificou-se a possibilidade de justicialização do “novo” conceito de pessoa com deficiência e o necessário
controle difuso de convencionalidade do Decreto Regulamentar nº 3298/99.
            Enfim, como sentimento norteador do presente ensaio, impõe-se neste fecho o registro de que os
todos tratados internacionais sobre direitos humanos são dignos de uma distinta consideração pelos
operadores do direito – notadamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência –, uma vez que “não são o ‘teto máximo’ de proteção, mas o ‘piso mínimo’ para garantir a
dignidade humana”.[1]

 
1. DIREITOS FUNDAMENTAIS E CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

 
1.1 Necessárias considerações sobre direitos fundamentais e direitos humanos

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi o prelúdio da instauração do Estado
Constitucional e Humanista de Direito no Brasil, onde os direitos fundamentais foram alçados ao centro
axiológico do ordenamento jurídico.

Inegavelmente, uma das problemáticas iniciais que envolve o tema direitos fundamentais é a
questão de sua definição, já que seu aspecto conceitual não é unívoco. Pelo contrário, terminologicamente
não subsiste consenso, sendo que esses direitos são expressos, também, como direitos humanos, direitos
naturais, liberdades públicas, direito público subjetivo, entre outros.

Com efeito, adverte José Carlos Vieira Andrade que:
 

Aquilo a que se chama ou a que é lícito chamar direitos fundamentais pode, afinal, ser
considerado por diversas perspectivas. De facto, os direitos fundamentais tanto podem
ser vistos enquanto direitos de todos os homens, independentemente dos tempos e dos
lugares – perspectiva filosófica ou jusnaturalista; como podem ser referidos aos direitos
dos homens (cidadãos), num determinado tempo e lugar, isto é, num Estado concreto ou
numa comunidade de Estados – perspectiva estadual ou constitucional; como ainda
podem ser considerados direitos de todos os homens ou categorias de homens num certo
tempo, em todos os lugares ou, pelo menos, em grandes regiões do mundo – perspectiva
universalista ou internacionalista.[2]
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A delimitação da realidade jurídica que se pretende exprimir é de suma importância para evidenciar

a opção pelo termo direitos fundamentais. Isto porque, para um jusnaturalista, por exemplo, a designação
direitos humanos representa apenas um viés do aspecto evolutivo do direito natural, prescindindo ambas as
acepções de instrumentos de positivação estatal. Já na perspectiva de um positivista, um determinado
direito – seja ele adjetivado como fundamental ou não – de maneira nenhuma se sustentará sem prévia
definição legal. Ao passo que para um pós-positivista, o direito deve se conectar com uma filosofia moral
que sirva de fator convergente entre o Direito e a ética, sendo esta reaproximação essencial para o próprio
desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais.[3]

A despeito da evidente multissignificação dos direitos fundamentais, certamente uma das
terminologias que mais interessam para o presente estudo é aquela que se estabelece entre os termos
direitos humanos e direitos fundamentais. Deveras, tanto uma designação quanto a outra se aplicam à
tutela do ser humano em todas as suas dimensões e estabelecem, entre si, uma relação de derivação.

No entanto, subsiste distinção doutrinária das referidas expressões, sendo que por direitos
fundamentais compreendem-se aqueles direitos do homem previstos nas constituições nacionais, ao passo
que direitos humanos definem os direitos inscritos em tratados internacionais, ainda que não estejam
positivados na constituição de determinados países, mas que ostente caráter supranacional.[4]

Em que pese a proximidade conceitual, no tocante a tradução da mesma realidade, as expressões se
distanciam quando grafadas a partir da função que devem sistemicamente cumprir. Isto porque enquanto
os direitos fundamentais, previstos na ordem interna, concorrem para a consagração de um modelo de
Estado e cumprem função normativa (inclusive exigíveis judicialmente); os direitos humanos, previstos
nos tratados e convenções, por sua vez, resgatam a ideia de direitos naturais do ser humano, onde a lesão
a um desses direitos inalienáveis merece a proteção não só da ordem interna, mas também no campo
supra-estatal.[5]

Invariavelmente, como observa Ingo Wolfgang Sarlet, o termo direitos fundamentais acaba por
possuir sentido mais preciso e restrito que a terminologia direitos humanos, vez que integram um feixe de
direitos e liberdades que são institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de
determinado Estado, “tratando-se, portanto, de direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja
denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado de Direito”.[6]

Contudo, importa mencionar que a explicação sobre a adoção do termo fundamental – que é
majoritariamente adotado pela doutrina – se refere ao entendimento, por um lado, de uma
fundamentalidade formal. Porém, ao contrário do que se poderia pensar, ao invés de desprestigiar os
direitos humanos, esta fundamentalidade, por este aspecto, os valoriza juridicamente (quando alçados ao
nível constitucional, inclusive por força do art. 5º, § 2º), tendo em vista que não existe, no plano do
ordenamento jurídico, norma mais valorizada que aquelas plasmadas ou reconhecidas pela Constituição.
Assim, os direitos humanos, estão, juridicamente, onde devem estar.[7]

Na verdade, “tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais dizem respeito à inclusão
da pessoa e à diferenciação da sociedade. Os conteúdos praticamente coincidem”. A diversificação reside
“no âmbito de suas pretensões de validade. Os direitos fundamentais valem dentro de uma ordem
constitucional estatalmente determinada”, enquanto “os direitos humanos pretendem valer para o sistema
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jurídico mundial de níveis múltiplos, ou seja, para qualquer ordem jurídica existente na sociedade
mundial”.[8]

Dessa forma, pelo atual estágio de desenvolvimento do Estado Constitucional e Humanista de
Direito, tem-se que o ordenamento pátrio se encontra altamente imbricado pela força expansiva dos
direitos humanos previstos nas convenções – acolhendo, seus preceitos, em maior ou menor grau, como
normas de jus cogens internacional.[9]

Assim, há que se esclarecer que a leitura conceitual entre os termos ora rivalizados, devem ocorrer
de forma harmônica e integrada, de modo que os direitos humanos previstos em tratados e convenções
internacionais não venham excluir a aplicação do direito doméstico,  ainda que em detrimento do próprio
tratado, quando a norma interna for mais benéfica aos direitos da pessoa em causa, em consagração ao
princípio internacional pro homine.[10]

 
1.2 A Constituição de 1988 e os tratados internacionais sobre direitos humanos
 

A correlação existente entre direitos fundamentais e direitos humanos reflete na forma de
incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito interno.

Indubitavelmente, a Constituição Federal de 1988 significou um marco no processo de
redemocratização e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Esta nova ordem importou,
numa inédita abertura e disposição do sistema jurídico pátrio, aos influxos provenientes de inúmeros
tratados internacionais de direitos humanos, que, inclusive, passaram a gozar de especial hierarquia dentro
do ordenamento jurídico interno.[11]

A despeito da diversidade de correntes com relação à hierarquia dos tratados[12], tem-se que
antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 5º, § 3º), parte considerável
da doutrina já entendia que diante da disposição constitucional aberta do art. 5º, § 2º (como verdadeira
cláusula de comunicação[13]) – os tratados internacionais de proteção dos humanos já ostentavam o
mesmo grau hierárquico das normas constitucionais.

Até então, a doutrina sustentava que esta posição era decorrente de uma interpretação de cariz
“sistemática e teleológica da Constituição, particularmente da prioridade que atribui aos direitos
fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana”, além da “superioridade desses tratados no
plano internacional, tendo em vista que integrariam o chamado jus cogens”.[14]

Porém, do ponto de vista jurisprudencial, até dezembro de 2008, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, perfilhava o entendimento de que os tratados internacionais (inclusive os de direitos humanos)
tinham nível de lei ordinária: confira-se, por exemplo, o teor dos seguintes precedentes: HC nº 72.131/RJ,
HC nº 73.044/SP, HC nº 82.424/RS, RE n° 80.004/SE, RE nº 206.482/SP, RE nº 252.748/SP, ADI nº 1.
480 MC/DF.

Entretanto, o atual posicionamento do Pretório Excelso, no que se refere ao status dos tratados
internacionais de direitos humanos, é o da supralegalidade[15] – posição essa que foi defendida pelo
Ministro Gilmar Ferreira Mendes no RE nº 466.343. Com isso, a partir desse julgamento e posteriormente
ao advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, passou-se a entender que os tratados internacionais
sobre direitos humanos são – ao menos formalmente – incorporados ao direito brasileiro: i) como Emenda
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Constitucional em decorrência do art. 5º, § 3º da Constituição, ou ii) como direito supralegal, por força do
posicionamento que se sagrou vencedor na mais alta Corte do país[16].

Em que pese tenha prevalecido a referida tese da supralegalidade, há que se considerar que a
doutrina majoritária continua a outorgar o status de norma constitucional aos tratados internacionais de
direitos humanos, vez que esses integram materialmente a ordem jurídica estabelecida, conforme
inteligência do art. 5º, § 2º do da Constituição Federal. A bem da verdade, tem-se que “os tratados
internacionais comuns ratificados pelo Estado brasileiro é que se situam [ou deveriam se situar] no nível
intermediário, estando abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional”.[17]

No entanto, seja qual for o posicionamento adotado (da supralegalidade ou do status de norma
constitucional), é certo que os tratados internacionais de direitos humanos vigentes no Brasil,
hodiernamente, possuem uma especial hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Contudo, há que se
esclarecer que para os lindes do presente trabalho considera-se que os tratados de direitos humanos ou têm
‘status de norma constitucional’, nos termos do art. 5°, § 2° da Constituição (ocasião em que serão
materialmente constitucionais), ou são ‘equivalentes às emendas constitucionais’ – se aprovados conforme
dispõe o art. 5º, § 3º da mesma Carta –, sendo, in casu, material e formalmente constitucionais. Em ambas
as situações, esses tratados poderão servir de paradigma de controle das normas infraconstitucionais.

De qualquer sorte, a lógica do direito internacional dos direitos humanos em diálogo com o direito
interno deve ser sempre o da coexistência, da adição, e nunca da exclusão, da supressão. Assim, em
decorrência da integração que a cada dia se faz mais presente, impõe-se, como conditio sine qua non, que
subsista a transigência no diálogo entre as fontes[18], evitando-se, destarte, as contradições entre as
normas internacionais entre si e entre as normas internacionais e as normas internas.[19]

Ademais, observe-se que por tudo que se expôs e considerando o atual desenvolvimento
doutrinário-jurisprudencial, não há qualquer obstáculo para que as normas em referência não sejam
plenamente aplicadas (máxime do art. 5º, § 1º da Constituição); o que pode haver, na verdade, é a falta de
engajamento, de vontade (animus) por parte dos poderes do Estado, em especial do Judiciário.[20]

Destarte, acresça-se que o novo dispositivo constitucional não afasta a possibilidade do Congresso
Nacional aprovar um tratado internacional de direitos humanos pela via originária do Decreto Legislativo.
Note que neste caso, o § 3º do art. 5º também é bastante útil, já que explicita a natureza materialmente
constitucional dos tratados em referência.[21]

Finalmente, necessário assentar que o único tratado internacional de direitos humanos aprovado
com o quorum na forma do art. 5º, § 3º da Constituição, até o encerramento do presente estudo, foi a
“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” e seu protocolo facultativo, assinada em Nova
Iorque, em 30 de março de 2007. O referido diploma foi incorporado através do Decreto Legislativo nº
186, de 2008: Publicado no DOU de 10/07/2008, Seção 1, p. 01 (publicado o texto da Convenção no DSF
de 11/06/2008). Esta convenção, conforme será visto, serve como parâmetro para o controle difuso e
abstrato de convencionalidade das leis.
 
1.3 Algumas considerações sobre o controle de convencionalidade[22]
 

O avanço experimentado nas derradeiras decisões do Supremo Tribunal Federal – com relação aos
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tratados internacionais de direitos humanos – é digno de nota, especialmente pela superação da clássica
posição do tribunal: que outorgava a esses diplomas status normativo de lei ordinária.

Entretanto, essa evolução não é plenamente suficiente – se considerado o sentido material das
normas que veiculam direitos humanos. Na verdade, há que se ter em conta que “os tratados não são o
‘teto máximo’ de proteção, mas o ‘piso mínimo’ para garantir a dignidade humana, constituindo o
‘mínimo ético irredutível’”.[23] E mais, a fundamentalidade de tais direitos vinculam a aplicação e
interpretação de todo o ordenamento jurídico, sendo que essa posição assujeitadora (jus cogens) é
viabilizada pelas cláusulas de comunicação ou de diálogo (que, como visto, nada mais são do que normas
de reenvio que estabelecem uma necessária interface entre os diversos ordenamentos jurídicos).

Conforme já referido, considerando que as convenções internacionais de direitos humanos “ou são
materialmente constitucionais (art. 5º, § 2º) ou material e formalmente constitucionais (art. 5º, § 3º), é
lícito entender que, para além do clássico controle de constitucionalidade”, subsiste da mesma forma a
possibilidade da realização do denominado controle de convencionalidade das leis e dos atos normativos,
que se caracteriza pela “compatibilização da produção normativa doméstica com os tratados de direitos
humanos ratificados pelo governo e em vigor no país”.[24]

Com isso, tem-se que toda “produção normativa estatal deve contar não somente com limites
formais (ou procedimentais), senão também com dois limites verticais materiais”, quais sejam: i) a
Constituição Federal e ii) os tratados de direitos humanos alçados ao nível constitucional.[25]

Diante desse quadro, evidencia-se que na atualidade “não basta a norma infraconstitucional ser
compatível com a Constituição e incompatível com um tratado ratificado pelo Brasil” (seja de direitos
humanos, que tem a mesma hierarquia do texto constitucional, seja um tratado comum, cujo status é de
norma supralegal), “pois, nesse caso, operar-se-á de imediato a terminação da validade da norma (que, no
entanto, continuará vigente, por não ter sido expressamente revogada por outro diploma congênere de
direito interno)”.[26]

Com isso, o “Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas
internas que aplican en los casos concretos”, de modo a observar a relação de dupla compatibilidade
vertical e de complementaridade que há entre as disposições que veiculam direitos humanos-fundamentais.
Nessa mesma toada, o art. 29 da Convenção Americana que prevê textualmente que nenhuma norma deve
ser interpretada no sentido de limitar o gozo ou o exercício de qualquer direito ou liberdade previsto no
direito interno ou em outra convenção (ou ainda um tratado) da qual seja parte o Estado.[27]

Não é por outra razão que Antônio Augusto Cançado Trindade, ainda como juiz da Corte
Interamericana, já assinalava em seus votos para a necessidade do exercício desse tipo de controle,
fundamentando, inclusive esse posicionamento no art. 2º da Convenção Americana, “en virtud del cual los
Estados Partes están obligados a armonizar su ordenamiento jurídico interno con la normativa de
protección de la Convención Americana”, possibilitando nesse caso o exercício do controle de
convencionalidade, “con miras a determinar si los Estados Partes han efectivamente cumplido o no la
obligación general del artículo 2 de la Convención Americana, así como la del artículo 1 (1)”.[28]

Ainda com relação aos julgados da Corte, importa destacar que no caso Heliodoro Portugal vs.
Panamá, sobre o controle de convencionalidade, assentou-se que:
 

[…] la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7285



internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia debe realizarse a
través de lo que se denomina ‘control de convencionalidad’, según el cual cada
juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera
que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas
contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de
protección de los derechos humanos.[29]

 
A despeito da importância da jurisprudência da Corte Interamericana para a sedimentação do

controle de convencionalidade, há que se esclarecer que a origem dessa concepção é francesa e data do
início da década de 1970, quando por conta da Decisão nº 74-54 DC (de 15 de janeiro de 1975), o
Conselho Constitucional francês, deu-se por incompetente para analisar a convencionalidade preventiva
das leis internas com os tratados ratificados pela França, por considerar que não se tratava de um controle
de constitucionalidade propriamente dito.[30]

No Brasil, relata o professor Valério de Oliveira Mazzuoli que esse tipo de controle, no modelo
difuso ou concreto, nasceu com a promulgação da Constituição de 1988 (especialmente por força da
cláusula de comunicação do art. 5º, § 2º). Por sua vez, o controle de convencionalidade concentrado ou
abstrato, surgiu em 2004, com o advento da Emenda Constitucional nº 45, que veio possibilitar que os
tratados internacionais de direitos humanos – após aprovação com um quorum qualificado – passassem de
um status materialmente constitucional para uma condição (formal) de tratados equivalentes às emendas
constitucionais.

Seja qual for o modelo considerado (difuso ou concentrado), é certo que os atos legislativos,
administrativos e judiciais, atualmente, devem se submeter ao duplo limite vertical material de
compatibilidade, de maneira que toda a ação estatal venha a observar não apenas a Constituição, mas,
também, os tratados internacionais de direitos humanos (como primeiro limite), bem como os tratados
internacionais comuns em vigor no país (como um segundo limite).[31]

E que pese, tradicionalmente, não se admita – por força do princípio da supremacia da Constituição
– outro paradigma de controle que não a própria Constituição, é certo que atualmente, no dizer de Walter
Claudius Rothenburg, “o Direito Internacional pode oferecer parâmetros para a avaliação tanto da própria
Constituição, quanto das normas infraconstitucionais”, vez que:
 

A transposição do controle de constitucionalidade para o plano internacional
(supraestatal) configura o ‘controle de convencionalidade’; a propósito, esclarece André
de Carvalho Ramos que ‘o Direito Internacional transforma-se em parâmetro de validade
próprio do ordenamento jurídico interno, cujas normas seriam consideradas ineficazes
(ou teriam sua eficácia suspensa) caso contrariem norma internacional’. Ocorre algo
semelhante, embora de forma mediatizada, com a incorporação dos tratados
internacionais de direitos humanos.[32]

 
Como se pode perceber, o juiz deve deixar de aplicar a lei que seja inválida à luz dos tratados de

direitos humanos em vigor no país que sustém verdadeira eficácia derrogatória (além de paralisante) sobre
as demais espécies normativas domésticas.[33]

Exemplo emblemático dessa situação foi o julgamento do já citado HC nº 87.585-TO e RE nº
466.343-SP, ocasião em que se assentou que no caso da prisão civil relacionada com o depositário infiel
deve prevalecer o art. 7º, 7, da Convenção Americana, em que pese subsista no ordenamento pátrio
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legislação ordinária (vigente) autorizativa da clausura, inclusive, consubstanciada pelo art. 5º, LXVII da
Constituição.

Uma vez mais, há que se destacar que essa situação somente viabiliza-se em razão da coexistência
do controle de convencionalidade e das cláusulas de diálogo, onde a “antinomia” entre as normas deve ser
resolvida pelo “diálogo das fontes”.

Não é por outro motivo que Luiz Flávio Gomes segue afirmando que:
 

A comunicabilidade e, por conseguinte, a complementaridade entre todas as normas de
Direitos Humanos (seja constitucional, ou internacional, ou infraconstitucional, que
coexistem por força dos vasos comunicantes) estão asseguradas pelas chamadas normas
de reenvio (ou seja: a CF, no art. 5º, § 2º, não exclui outros direitos e garantias previstos
nos tratados internacionais; de outro lado, a CADH, no art. 29, salienta que sempre deve
preponderar a normas que mais amplia o exercício de um direito, ou liberdade, ou
garantia, ainda que seja de nível ordinário). No mesmo sentido: PIDCP, art. 5º. As
normas de reenvio, como se vê, conduzem a um entrelaçamento simbiótico entre todas
as normas de Direitos Humanos.[34]

 
Entretanto, há que se enaltecer que o controle de convencionalidade tem apenas um papel

“coadjuvante do controle de constitucionalidade das leis, jamais subsidiário deste”. E mais, “iludem-se
aqueles que bifurcam os controles de convencionalidade e constitucionalidade e entendem que o primeiro
é somente exercido por tribunais internacionais e o segundo apenas por tribunais internos”. Da mesma
forma, “iludem-se os que aceitam o exercício de controle de convencionalidade por parte de tribunais
internos, mas o entendem somente assimilável ao controle de constitucionalidade” – nos casos em que
conteúdo das disposições (convencional e constitucional) forem materialmente idênticas. Na verdade,
como ensina Valério de Oliveira Mazzuoli, o controle de convencionalidade das leis será aplicado “quando
o conteúdo da Constituição e dos tratados de direitos humanos não forem idênticos. Se forem, não há que
se falar em passar a lei por qualquer outro exame de compatibilidade vertical material além da
Constituição”.[35]

Interessante observar que por conta do HC 87.585-TO e RE nº 466.343-SP, alguns Ministros do
Supremo Tribunal Federal, ao negar aplicação à norma autorizativa de prisão civil do depositário infiel por
incompatibilidade material com a Convenção Americana de Direitos Humanos (inclusive pela não
identidade entre a Constituição, a referida Convenção e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos),
nada mais fizeram que um verdadeiro controle de convencionalidade. Essa questão ficou bastante evidente
por conta, por exemplo, do voto do Ministro Celso de Mello, para quem a controvérsia jurídica existente
entre as fontes internas e internacionais remete ao exame do “diálogo entre essas mesmas fontes”, o que
permite, dessa forma, que as convenções internacionais de direitos humanos guardem primazia hierárquica
em face da legislação comum do Estado brasileiro, “sempre que se registre situação de antinomia entre o
direito interno nacional e as cláusulas decorrentes de referidos tratados internacionais”.[36]
 

Por meio dessa solução que se acaba de expor, não será a Constituição que excluirá a
aplicação de um tratado ou vice-versa, mas ambas essas supernormas (Constituição e
tratados) é que irão se unir em prol da construção de um direito infraconstitucional
compatível com ambas, sendo certo que a incompatibilidade desse mesmo direito
infraconstitucional com apenas uma das supernormas já o invalida por completo. Essa
união entre a Constituição e os tratados de direitos humanos faz-se por meio dos
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‘diálogos’ (horizontais e verticais) estudados na Seção I, §§ 1° e 2° deste Capitulo. Com
isto, possibilita-se a criação de um Estado Constitucional e Humanista de Direito em
que todo o direito doméstico guarde total compatibilidade tanto com a Constituição
quanto com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado,
chegando-se, assim, a uma ordem jurídica interna perfeita, que tem no valor dos direitos
humanos sua maior racionalidade, princípiologia e sentido.[37]

 
Diante de todo o exposto, há que se consignar que, no modelo concentrado[38], os tratados

internacionais de direitos humanos autorizam que, legitimados para a propositura das ações do controle
abstrato – ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ação declaratória de constitucionalidade (ADC),
entre outras – previstos no art. 103 da Constituição Federal de 1988, venham a propor tais medidas perante
o Supremo Tribunal Federal, com o escopo de retirar a validade de norma interna incompatível
materialmente com os direitos humanos-fundamentais.[39]
 
2. A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 

No âmbito do sistema global de proteção aos direitos humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com

Deficiência é o mais recente e importante tratado de direitos humanos desta década, tendo sido aprovado pela 61ª Assembléia Geral

da ONU, em dezembro de 2006.

Conforme alhures assentado, tanto a Convenção quanto seu respectivo Protocolo Facultativo foram assinados pelo Brasil,

em 30 de março de 2007 e depositados os instrumentos de ratificação em 1º de agosto de 2008. Internamente, esse documento foi

incorporado através do Decreto Legislativo nº 186/2008 e, posteriormente, objeto do Decreto nº 6949/2009.

Em decorrência da forma em que se operou a incorporação da Convenção em tela, tem-se que esta
é a normação internacional que ostenta, inovidavelmente, o maior grau de juridicidade dentre os diplomas
desse cariz, constituindo-se num valioso instrumento para a proteção dos indivíduos com deficiência.

Nesse sentido, importa lembrar que a accountability decorrente da Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência encontra amparo no art. 4º, II, da Constituição Federal, que dispõe o
Brasil tem como princípio em suas relações internacionais a prevalência dos direitos humanos.

É de bom alvitre dizer que essa Convenção é composta por cinquenta artigos que positivam uma
série de direitos para a plena inclusão social da pessoa com deficiência.

Segundo Laís Lopes[40], o texto do diploma em estudo é progressista e inclusivo. Para ela “A base
conceitual da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência é a mudança de paradigma da
perspectiva médica e assistencial para a visão social com fundamento nos direitos humanos”[41].

Interessante observar que, desde seu Preâmbulo, pode-se perceber a influência do modelo
social[42] da deficiência, pois reconhece “que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência
resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem
sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”[43]
(destacou-se). O referido Preâmbulo ainda reconhece “a importância de dar principalidade às questões
relativas à deficiência como parte integrante das relevantes estratégias de desenvolvimento sustentável”[44],
demonstrando o avanço no pensamento sobre a deficiência, que é um problema a ser enfrentado por
TODOS.

Pode-se perceber, também, que a Convenção registra preocupação com o fato de que, apesar dos
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diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar as barreiras
contra sua participação como membros iguais da sociedade e com o fato de que ainda acontecem as
violações de seus direitos humanos em todas as partes do mundo. Preocupa-se, em outras alíneas, com a
dupla vulnerabilidade que algumas pessoas sofrem em razão do preconceito e discriminação enfrentados
por causa deficiência, aliados ao preconceito por alguma outra condição como raça, religião, cor etc.
Demonstra, ainda, atenção específica para com as mulheres e crianças portadoras de deficiência, as quais
apresentam dupla vulnerabilidade.

Assim, vale frisar que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é
um marco na inclusão social das pessoas com deficiência, já que é um documento que trata da proteção
integral a essas pessoas e a seus direitos.
            Num panorama geral sobre o texto convencional, interessante observar que ele começa tratando, em
seu art. 1, sobre seu propósito, além de trazer o conceito de pessoa com deficiência. Na sequência, o art. 2
indica as definições dos termos “comunicação”, “língua”, “discriminação por motivo de deficiência”,
“ajuste razoável” e “desenho universal”.
            Os princípios gerais da Convenção estão elencados no art. 3 e devem nortear toda interpretação
para aplicação dos direitos dos indivíduos que têm deficiência. Tais princípios são: o respeito pela
dignidade inerente, independência da pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas; a não-
discriminação; a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e pela
aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; a igualdade de
oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre o homem e a mulher; e, por fim, o respeito pelas
capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua
identidade.
            No art. 4 tem-se as obrigações gerais que os Estados Partes assumem, ao assinar o documento.
Posteriormente, o art. 5 dispõe sobre a igualdade e não-discriminação e nos art.s 6 e 7 atenta-se para a já
citada dupla vulnerabilidade das mulheres e crianças com deficiência.
            Em outro passo, a conscientização da sociedade, bem como o combate a estereótipos, preconceitos
e discriminações ilegítimas estão descritos no Art. 8 do texto convencional.
            A acessibilidade é o enfoque do art. 9, enquanto que o art. 10 trata do direito à vida e o art. 11
determina que os Estados Partes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a
segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco.
            Seguindo em frente, observa-se o direito à igualdade claramente expresso no art. 12. Já no art.13
pode-se ver a garantia de acesso à Justiça e no art. 14 garante-se a liberdade e segurança das pessoas com
deficiência.
            Nos arts. 15 a 23 os direitos previstos são: proteção da integridade da pessoa; liberdade de
movimentação e nacionalidade; vida independente e inclusão na comunidade; mobilidade pessoal;
liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação; respeito à privacidade e respeito pelo lar e pela
família.
            Especial destaque mereceu o direito à educação, disposto no art. 14 da Convenção. Frise-se que os
Estados Partes se comprometem a assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
            O direito das pessoas com deficiência de usufruir do padrão mais elevado possível de saúde é
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determinação do art. 25 do texto convencional.
            Depois disso, o direito à habilitação e reabilitação, além do direito ao trabalho e emprego se
verificam nos art.s 26 e 27, respectivamente.
            Os Estados Partes aderem ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência a um padrão
de vida adequado para si e para suas famílias, assim como o direito dessas pessoas à proteção social, como
se vê no art. 28. Não se pode olvidar que a participação na vida política e pública, na vida cultural e em
recreação, lazer e esporte são direitos dos indivíduos que têm deficiência, assegurados nos art.s 29 e 30 da
Convenção.
            Há, também, um compromisso dos Estados Partes em coletar dados apropriados para que possam
formular e implementar políticas destinadas a dar efeito à Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (art. 31). O compromisso de cooperação internacional, implementação e
monitoramento nacionais estão nos arts. 32 e 33 do Documento Internacional em tela.
            Por fim, do art. 34 ao art. 50 são estabelecidas normas para operacionalidade, fiscalização,
depósito, assinatura, entrada em vigor, restrições, emendas, denúncia, formatos acessíveis e autenticidade
do texto da Convenção.
            Cumpre-nos, ainda, registrar que o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência trata, em suma, da competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (descrito no art. 34 da Convenção).
 
2.1 A fundamentalidade dos direitos trazidos na Convenção
           
            Indiscutível que os direitos trazidos pela Convenção são fundamentais e, portanto, sua efetividade
deve ser olhada como aspecto da concretização da dignidade da pessoa humana.

 Ademais, mister lembrar que, como são dotados de fundamentalidade, os direitos trazidos no
documento internacional em comento, estão petrificados, de acordo com o art. 60, § 4º da Constituição.
Dessarte, esses direitos estão sob o manto da imutabilidade constitucional e qualquer ato que seja tendente
a restringi-los ou aboli-los deve ser rechaçado.

Segundo Luiz Alberto David Araujo e Eliana Franco Neme, “a petrificação dos direitos
assegurados [na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência] constitui o
primeiro dos efeitos no direito interno”[45].

Como já visto, os direitos abarcados pela Convenção devem ser considerados como piso mínimo
para garantir a dignidade da pessoa com deficiência.

Então, além de serem cláusulas pétreas, os direitos advindos do texto convencional não podem ser
abolidos ou restringidos também em razão do princípio da vedação do retrocesso social (característico dos
direitos fundamentais).

 
2.2 A adequação da legislação brasileira ao conteúdo da Convenção

 
A posição hierárquica da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

ocupa o topo da pirâmide normativa brasileira, uma vez que foi internalizada em nosso ordenamento com
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equivalência de emenda constitucional.
Desse modo, toda legislação infraconstitucional deve estar de acordo com os princípios e regras

trazidos pela Convenção. Assim, as normas anteriores à incorporação desse diploma que venham a
contrariá-lo serão inválidas[46], enquanto que as posteriores devem estar em perfeita consonância com
seus vetores principiológicos, sob pena de serem declaradas inconvencionais.

É evidente, no entanto, que se uma norma de proteção anterior à Convenção for mais favorável às
pessoas com deficiência, ela continua vigente e válida, pois, como já explanado, os direitos do documento
internacional tratam do mínimo necessário para concretização da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o controle de convencionalidade pode ser utilizado tanto preventiva como
repressivamente para garantir que a legislação ordinária vá ao encontro do conteúdo da Convenção
Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

Restou incontroversa a possibilidade do controle abstrato de convencionalidade (via de exceção,
com os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e  ação declaratória de
constitucionalidade) das normas que estiverem em desacordo com a Convenção, já que ela foi aprovada
com as formalidades do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Defensável, também, que em face dos compromissos que o Brasil assumiu junto à comunidade
internacional, se deixar de implementar os direitos ali garantidos por falta de atividade legislativa, além
das sanções internacionais, é possível a proposição de uma ação direta de inconvencionalidade por
omissão (nos moldes da ADIN por omissão), junto ao STF.

O controle difuso de convencionalidade é um importante instrumento para que o indivíduo se
proteja de normas que afrontem o texto convencional. Desenvolver-se-á, no próximo tópico, uma das
hipóteses em que o controle difuso de convencionalidade pode (e deve) ser utilizado para garantia dos
direitos das pessoas com deficiência.

 
2.3 A possibilidade de justicialização do “novo” conceito de pessoa com deficiência e o necessário controle difuso de

convencionalidade do Decreto Regulamentar 3298/99

 
Primeiramente é preciso registrar que nem a Constituição Federal nem a legislação ordinária trouxeram o conceito de

pessoa com deficiência. Todavia, o Decreto que regulamenta a Lei 7.853/89 - Decreto 3298/99, com redação modificada pelo

Decreto 5296/04 – trouxe uma definição de pessoa com deficiência que é hoje a mais utilizada em nosso país, in verbis:

 

Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
       I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;
       II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
        III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;
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       IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como:
        a) comunicação;
        b) cuidado pessoal;
        c) habilidades sociais;
        d) utilização dos recursos da comunidade;
        e) saúde e segurança;
        f) habilidades acadêmicas;
        g) lazer; e
        h) trabalho;
       V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
 

Indubitável que essa legislação é falha, pois é restritiva e deixa de considerar grupos de pessoas que apresentam deficiência

(v.g. os fissurados labiopalatais, os obesos mórbidos[47], os fenilcetonúricos etc.). Não se pode admitir que o conceito de pessoa

com deficiência seja restrito às causas comumente conhecidas. Existem outras deficiências que, embora não tão freqüentes,

merecem a mesma atenção, o mesmo respeito e, principalmente, a mesma proteção.

Não há de se olvidar que, quando a legislação é muito específica ou circunstanciada, apresenta-se o risco de excluir da

definição algumas situações que deveriam ser contempladas. Isso é o que acontece com o Decreto 3.298/99.

Desse modo, ensina Luiz Alberto David Araujo que “se o Decreto regulamentar trouxe uma certa segurança jurídica ao

sistema, de outro lado, amesquinhou o conceito constitucional, trazendo a idéia que não permite uma interpretação ampliativa”.

[48]
Há que se questionar, também, se o Decreto é o instrumento adequado para definição de pessoa com deficiência,

principalmente considerando a forma taxativa como o fez. Pois bem:

Alude o art. 84, IV, da Constituição Federal, que compete privativamente ao Presidente da República “sancionar,

promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos para sua fiel execução” (destacou-se). Logo, a função do Decreto

regulamentar é a de dar operacionalidade a Lei, trazendo em seu bojo disposições para sua fiel execução. Não pode, portanto, o

Decreto alargar, restringir ou alterar direitos trazidos pela Lei que regulamenta, existindo apenas para viabilizá-la.

Oportuno trazer o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que o regulamento é ato “de competência

privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras

necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública”[49] (destaque no original). Esse autor

também afirma que “só a lei inova em caráter inicial na ordem jurídica”[50], lembrando que o regulamento é fonte secundária do

Direito, enquanto a lei é fonte primária[51].

Resta incontroverso, então, que o Decreto regulamentar ora em comento extrapolou sua função, pois restringiu a definição

de pessoa com deficiência ao rol trazido em seu art. 4º. No entanto, não se pode negar que esse Decreto possibilitou uma série de

ações da Administração Pública referentes às pessoas com deficiência, ainda que algumas dessas pessoas não tenham sido

abrangidas por essas ações. Sem o Decreto os Poderes Públicos se eximiriam, e.g., da reserva de vagas para pessoas com

deficiência em Concurso Público, sob a justificativa de que não havia norma regulamentar da Lei 7.853/89, não podendo ser

atendida a vontade do Constituinte de 1988; certamente o Poder Executivo, sob o mesmo argumento, não viabilizaria o Benefício da

Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, já que isso significaria custo financeiro. Conclui-se, então,

que se é “ruim com ele, pior sem ele”[52].

Em outro lanço, felizmente, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com deficiência.

Importante lembrar que nosso país teve participação ativa na elaboração desse documento internacional, levando, inclusive, uma

moderna proposta para o conceito de pessoa com deficiência. Essa proposta afirmava que pessoa com deficiência é “aquela cujas
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limitações físicas, mentais ou sensoriais, associadas a variáveis ambientais, sociais, econômicas e culturais tem sua autonomia,

inclusão e participação plena e efetiva na sociedade impedidas ou restringidas”[53].

Ao final do processo diplomático da Convenção, apesar de não ser a proposta levada pelo Brasil,
manteve-se a redação segundo o modelo social da deficiência, assim conceituando pessoa com
deficiência[54]:

 
Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, as quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.

 
A definição desse documento internacional é abrangente, não exigindo para adequação ao termo “deficiência” a

especificação da gravidade da limitação (bastando apenas que ela exista).

Em razão dessa maior abrangência e tendo em vista que ela é parte do nosso ordenamento jurídico,
ressalta-se o dever do aplicador do direito e do Administrador Público da utilização da definição de pessoa
com deficiência dada pelo Art. 1 da Convenção em comento, como norte para políticas públicas, inclusive.

Embora não seja tarefa fácil definir quem é pessoa com deficiência, pelo grau de subjetividade da
questão, entende-se como acertado o conceito trazido pela Convenção, uma vez que, utilizando o modelo
social da deficiência, analisa o todo que envolve quem tem alguma limitação física ou intelectual. Logo, o
conceito de pessoa com deficiência ganhou, em nosso ordenamento, um novo paradigma a partir da
Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com deficiência.

Está claro, portanto, que o Decreto 3298/99 além de extrapolar os limites estabelecidos pela
Constituição Federal para um decreto regulamentar, é inconvencional, na medida em que pode restringir
direitos de pessoas que têm deficiências diferentes das que estão descritas em seu art. 4º.

Todavia, tanto o controle abstrato de constitucionalidade quanto o controle abstrato de
convencionalidade poderiam, ao declarar a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade do Decreto
analisado, produzir consequências indesejáveis à proteção das pessoas com deficiência, em razão do efeito
erga omnes e vinculante de suas decisões.

Infelizmente, conforme já explanado, a falta do Decreto poderia inviabilizar atos Executivos
referentes à pessoa com deficiência.

Então, para que as pessoas com deficiência não sejam prejudicadas é possível utilizar a definição
dada pelo Decreto 3.298/99 como uma diretriz, interpretando o rol trazido no art. 4º como sendo
exemplificativo. Nas palavras de Araujo e Neme, “O decreto continua no sistema apenas e tão somente
para permitir que a Administração Pública reconheça, com mais facilidade quem é a pessoa com
deficiência”[55].

Contudo, em situações nas quais às pessoas com deficiência forem preteridas de seus direitos em
razão da definição do Decreto 3298/99, logicamente é possível e necessária a “justicialização” do conceito
trazido pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, declarando-se, pela
via difusa, a inconvencionalidade do art. 4º do Decreto Regulamentar.

Dentro desse contexto, considere uma pessoa com fissura labiopalatal que queira se valer da
garantia da reservas de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII da
Constituição Federal). Provavelmente, ao se inscrever como candidato com deficiência, não logrará êxito
em obter o deferimento de sua inscrição nessas condições, pois sua deficiência não faz parte do rol do art.
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4º do Decreto 3298/99. Tal pessoa poderá bater às portas do Judiciário para garantir seu direito de
concorrer às vagas reservadas, se valendo do conceito do art. 1 da Convenção Internacional sobre Direitos
das Pessoas com Deficiência e requerendo que a aplicação do art. 4º do Decreto 3298/99 seja afastada por
manifesta inconvencionalidade.

É imperioso ressaltar o papel do Julgador na efetivação dos direitos fundamentais. As pessoas com
deficiência têm a possibilidade de se utilizar do controle de convencionalidade, pela via difusa, toda vez
que um direito seu for limitado por alguma legislação pátria em desacordo com a Convenção ora
examinada, como no caso do art. 4º do Decreto 3298/99. Outrossim, cabe ao Poder Judiciário prestigiar os
documentos internacionais de direitos humanos para concretização da dignidade da pessoa humana.
 
CONCLUSÕES

 
Tinha razão Michel Villey quando asseverou que “não há nada mais diferenciador, mais

individual, mais básico e mais eqüitativo que o reconhecimento atual dos direitos humanos e dos direitos
fundamentais”.[56] De fato, o operador do direito não pode perder de vista a essencialidade desses direitos
no momento de invocar a tutela jurisdicional do Estado com o fito de proteger adequadamente interesses
que tenham como substractum normas de cariz jusfundamental.

Consoante alhures assentado, importa enaltecer a distinção doutrinária havida entre as expressões
direitos fundamentais e direitos humanos, sendo que pela primeira compreendem-se aqueles direitos do
homem previstos nas constituições nacionais, ao passo que na segunda se definem os direitos inscritos em
tratados internacionais. Destarte, a leitura conceitual entre os dois termos deve ocorrer de forma harmônica
e integrada, de maneira que, em detrimento do tratado internacional, deve prevalecer a norma interna
quando for mais benéfica aos direitos da pessoa, prestigiando o princípio internacional pro homine.

Além disso, há que se acrescer que a chamada Constituição cidadã significou um marco no
processo de redemocratização e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Embora existam
diversas correntes sobre a hierarquia dos tratados, não há dúvida que os documentos internacionais de
direitos humanos vigentes em nosso país possuem uma especial hierarquia dentro do ordenamento jurídico.

Imperioso considerar que, em razão da cláusula de comunicação encontrada no art. 5º, § 2º da
Constituição Brasileira, mesmo antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 (que incluiu o § 3º do art. 5º)
os tratados internacionais de proteção dos humanos já ostentavam o status de normas constitucionais.

Desse modo, tem-se que as convenções internacionais de direitos humanos “ou são materialmente
constitucionais (art. 5º, § 2º) ou material e formalmente constitucionais (art. 5º, § 3º), e, por isso, é lícito
entender que é possível a realização do denominado controle de convencionalidade das leis e dos atos
normativos, que se caracteriza pela “compatibilização da produção normativa doméstica com os tratados
de direitos humanos ratificados pelo governo e em vigor no país”. Com isso, evidencia-se que os atos
legislativos, administrativos e judiciais devem se submeter ao “duplo limite vertical material de
compatibilidade”, de maneira que toda a ação estatal venha a observar não apenas a Constituição, mas,
também, os tratados internacionais de direitos humanos.

Assim, a produção normativa estatal deve observar não somente com limites formais (ou
procedimentais), mas também dois limites verticais materiais, que são a Constituição Federal e os tratados
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de direitos humanos alçados ao nível constitucional.
Interessante, ainda, frisar que o controle de convencionalidade pode ser feito nos mesmos moldes

do controle de constitucionalidade. Logo, é possível falar em controle de convencionalidade preventivo
(no processo de elaboração das normas) e repressivo: que pode ser feito pela via de ação (controle difuso)
ou pela via de exceção (controle abstrato).

Em outro passo, destacou-se também que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o mais

recente e importante tratado de direitos humanos desta década, tendo sido aprovado pela 61ª Assembléia Geral da ONU, em

dezembro de 2006. Tal documento e seu respectivo Protocolo foram internalizados no ordenamento jurídico brasileiro com

equivalência de Emenda Constitucional, já que foi aprovada com as formalidades do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.

Destarte, toda legislação brasileira deve estar de acordo com a principiologia e as regras da Convenção, sob pena se ser declarada

inconvencional.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é um marco na inclusão
social desse grupo vulnerável, pois trata de sua proteção integral. Observa-se que os direitos trazidos pelo
texto convencional são dotados de fundamentalidade, e, portanto, estão  petrificados, de acordo com o art.
60, § 4º da Constituição.

Finalmente, buscou-se demonstrar que o controle difuso de convencionalidade é um importante
instrumento para que o indivíduo com deficiência se proteja de normas e atos que estejam em desacordo
com o texto convencional, pois, como no caso do Decreto 3298/99, em que o controle concentrado de
convencionalidade poderia prejudicar a proteção das pessoas com deficiência, a saída para aquele que tiver
seu direito restringido ou abolido pela legislação doméstica é a declaração de inconvencionalidade pela via
de ação.
            De tudo isso, chama-se a atenção para a responsabilidade do Poder Judiciário no prestígio de
documentos internacionais de direitos humanos, pelo reconhecimento de que são o mínimo necessário para
uma vida digna.
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O DIÁLOGO INTERCULTURAL COMO FORMA DE REPENSAR OS DIREITOS HUMANOS
NA ESFERA GLOBAL

INTERCULTURAL DIALOGUE AS A WAY TO RETHINKING HUMAN RIGHTS WORLD WIDE

Flavia Cristina Piovesan
JanaÍna Freiberger Benkendorf

RESUMO
Objetiva-se demonstrar que a leitura que se tem feito sobre as teorias universalistas e
relativistas não parece adequada para solucionar problemas no campo internacional dos direitos
humanos. Pretende-se demonstrar que existe espaço para que ambas as teorias possam
conviver através de um diálogo intercultural baseado na tolerância e respeito. Inicialmente, o
artigo trata da concepção contemporânea de direitos humanos introduzida pela Declaração
Universal de 1948, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos. Em seguida, expõem-se os principais argumentos por uma fundamentação teórica dos
Direitos Humanos. Por fim, são enfatizadas as condições necessárias para um diálogo
intercultural que consiga compatibilizar as diversas teorias sobre o tema. Acredita-se que a
abertura do diálogo entre as culturas, com respeito à diversidade e com base no reconhecimento
do outro, como ser pleno de dignidade e direitos, é condição para a celebração de uma cultura
dos direitos humanos. Esse diálogo convergente será mais facilmente obtido se as discussões no
plano internacional basearem-se na Declaração Universal de 1948, como ponto de comum
acordo e de referência. A diversidade cultural há que ser vista, em perspectiva adequada, como
um elemento constitutivo da própria universalidade dos direitos humanos, e não como um
obstáculo a esta.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Relativismo Cultural; Universalismo; Diálogo. 

ABSTRACT
It aims to demonstrate that the readings that has been made about Universalist and Relativist
theories does not seems adequate to solve problems in human rights international field. It
intends to show that there are room for both theories to coexist through intercultural debate
based on tolerance and respect. At first, this article deals about the contemporary concept of
human rights introduced by Universal Declaration of 1948, emphasizing universality, indivisibility
and human rights interdependency. Afterwards, it shows the main arguments to theoretical
foundations for Human Rights. At last, the necessary conditions to an intercultural dialogue,
which can make various theories about the subject compatible, are emphasized. We believe that
the openness to dialogue among cultures, with respect to diversity and based on
acknowledgment of others, as human being that are full of dignity and rights, is condition to the
celebration of human rights culture. This convergent dialogue will be internationally easily
obtained if discussions on international level use the Universal Declaration of 1948 as common
point to agreement and reference. Cultural diversity has to be seen through adequate
perspective, as a constituted element from human rights universality itself, and not as an
obstacle to this.
KEYWORDS: Human Rights; Cultural Relativism; Universalism; Dialogue.

I.               Introdução
 
Apesar das diversas denominações e conceitos, o embate que se apresenta no campo internacional

de proteção dos direitos humanos é a busca por uma teoria que se mostre convincente para justificá-los.
Partindo dos ensinamentos de Amartya Sen e expondo ideias de outros estudiosos sobre o tema

pretende-se demonstrar que a leitura que se tem feito sobre as teorias universalistas e relativistas não
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parece adequada para solucionar problemas no campo internacional dos direitos humanos.
O escopo do presente trabalho é demonstrar que existe espaço para que ambas as teorias possam

conviver através de um diálogo intercultural baseado na tolerância e respeito.
O diálogo intercultural de que se falará reflete exatamente a tensão existente entre relativistas e

universalistas: seriam os direitos humanos valores universais? Seriam dissociáveis de sua matriz ocidental?
Como buscar uma concepção multicultural para os direitos humanos? Em que medidas são válidas as
intervenções? Estas são algumas das questões que circundam o tema atinente ao presente artigo.

 
II.           O embate entre relativistas e universalistas – a busca por um conceito de Direitos

Humanos
 
Para compreender melhor o tema, o primeiro problema a ser superado em busca de uma

fundamentação teórica de direitos humanos perpassa a noção semântica do termo.
Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e

ação social. No dizer de Joaquin Herrera Flores[1], compõem uma racionalidade de resistência, na medida
em que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam uma
plataforma emancipatória voltada à proteção da dignidade humana. No mesmo sentido, Celso Lafer[2],
lembrando Danièle Lochak, realça que os direitos humanos não traduzem uma história linear, não
compõem a história de uma marcha triunfal, nem a história de uma causa perdida de antemão, mas a
história de um combate.

Lembrando Hanna Arendt, Flávia Piovesan explica que “os direitos humanos não são um dado,
mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução.
Considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que a definição de direitos humanos aponta a
uma pluralidade de significados. Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se a chamada concepção
contemporânea de direitos humanos, que veio a ser introduzida com o advento da Declaração Universal de
1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993”[3].

Fernando Barcellos de Almeida sintetiza a noção de direitos humanos nos seguintes termos: “são
as ressalvas ou restrições ao poder político ou as imposições a este, expressas em declarações, dispositivos
legais e mecanismos privados e públicos, destinados a fazer respeitar e concretizar as condições de vida
que possibilitem a todo ser humano manter e desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência,
dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas necessidades materiais e espirituais”[4].

Richard Rorty[5] explica que argumentos de fundamentação não têm poder para convencer
aqueles que realmente precisam de convencimento. O autor propõe que se abandone a tarefa de tentar
justificar os direitos humanos e que, portanto, seria mais eficiente concentrar-se em tentar manipular
sentimentos e espalhar educação associada com a idéia de tolerância.

Jeffrey Flynn entende que, não obstante a busca por um consenso em direitos humanos ser tarefa
árdua, não podemos adotar a posição cética de Rorty, pois a conceituação dos direitos humanos tem levado
a desentendimentos entre culturas, e, por isso, precisamos buscar alguma forma de fundamentação[6].

A busca deste denominador comum, ou melhor, de fundamento dos direitos humanos e
fundamentais seria, nas palavras de Joaquín Herrera Flores: “Descobrir o processo pelo qual nós podemos
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captar nossa própria essência, é dizer, descobrir o processo a partir do qual nós, seres humanos, damos
sentido a nossas exigências, necessidades e valorações mais genéricas”.[7]

O elemento aglutinador é, neste caso, um fundamento que atrele todos os direitos em questão ao
que Robert Alexy convencionou chamar de nota de fundamentalidade[8].

Neste sentido Melina Fachin explica que levando em consideração que os direitos humanos e
fundamentais são categorias que apenas fazem sentido se determinadas histórica e temporalmente, não é
logicamente possível atribuir-lhes um fundamento absoluto e puro[9].

O debate entre os universalistas e os relativistas culturais retoma o dilema a respeito dos
fundamentos dos direitos humanos: por que temos direitos?  As normas de direitos humanos podem ter um
sentido universal ou são culturalmente relativas?

Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema político,
econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Cada cultura possui seu próprio
discurso acerca dos direitos fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e
históricas de cada sociedade.

Não há moral universal, já que a história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas.
Há uma pluralidade de culturas no mundo e estas culturas produzem seus próprios valores. Na crítica dos
relativistas, os universalistas invocam a visão hegemônica da cultura eurocêntrica ocidental, na prática de
um canibalismo cultural. Já para os universalistas, os relativistas, em nome da cultura, buscam acobertar
graves violações a direitos humanos.

Fernando Barcellos de Almeida afirma categoricamente que “há uma tendência de se considerar
que os Direitos Humanos são estritamente peculiares a cada povo, a cada grupo social, a cada classe, a
cada ideologia, a cada credo religioso, com o que não concordamos, pois entendemos haver pontos
denominadores comuns que embasam a existência plena e insofismável dessa teoria geral”[10].

Na mesma toada, Amartya Sen afirma que o conceito de direitos humanos é uma pedra angular da
nossa humanidade. Para ele, “tais direitos não são concedidos porque se é cidadão de um país ou se
pertence a uma nação, mas pertencem por direito a toda a humanidade. Isso diferencia-os, em
consequência, dos direitos criados constitucionalmente, garantidos a pessoas determinadas (por exemplo,
os cidadãos americanos ou franceses). Desse modo, o direito de não ser torturado afirma-se
independentemente do país de que se é cidadão e também do que o governo desse país — ou de outro —
pretende. Um governo pode naturalmente contestar o direito legal de uma pessoa não ser torturada, mas
isso não pode pôr em causa o que é considerado o direito humano de não ser torturado”[11].

Esta concepção é fruto do movimento de internacionalização dos direitos humanos, que surge, no
pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o
Estado como o grande violador de direitos humanos, a era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e
descartabilidade da pessoa humana, que resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de
concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais,
ciganos... O legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de
direitos, à pertinência a determinada raça - a raça pura ariana. No dizer de Ignacy Sachs, o século XX foi
marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político e

industrial
[12]

.
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Nas palavras de Thomas Buergenthal: “O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é
um fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos
humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo
sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse”.[13]

É neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como
paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional.

 
III.        Premissas para a superação do debate: principais argumentos de Amartya Sen
 
A noção de direitos humanos foi construída com base na ideia de que todos os homens

compartilham algo em comum: o fato de sermos seres humanos portadores da mesma essência.
Partindo da premissa de que os direitos humanos transcendem a legislação local, o respeito e

tolerância ao outro como ser portador de direitos é oponível a todos. Isso não significa, todavia, que
qualquer um pode, legitimamente, intervir em outro território, alegando defesa de direitos e ajuda a seus
semelhantes.

O intervencionismo, para Amartya Sen[14] não é eficaz ou atrativo para nenhuma nação. O autor
clama por uma consciência mundial que não necessita basear-se em leis locais para que os direitos sejam
protegidos ou efetivados.

Com isso, Amartya Sen, que estudou por mais de vinte anos as civilizações indiana, chinesa,
muçulmana e outras, pretende demonstrar que, apenas as autoridades que cometem atrocidades e violam
os direitos humanos usam de uma leitura errônea do relativismo cultural para justificarem suas práticas.
Com o que concordarmos.

Conforme doutrina de Cançado Trindade
[15]

: “As culturas não são pedras no caminho da
universalidade dos direitos humanos, mas sim elementos essenciais ao alcance desta última. A diversidade
cultural há que ser vista, em perspectiva adequada, como um elemento constitutivo da própria
universalidade dos direitos humanos, e não como um obstáculo a esta. Não raro a falta de informação, ou o
controle – e mesmo o monopólio – da informação por poucos pode gerar dificuldades, estereótipos e
preconceitos. Não é certo que as culturas sejam inteiramente impenetráveis ou herméticas. Há um
denominador comum: todas revelam conhecimento da dignidade humana.”

Neste sentido, aponta a doutrina de Vicente Barreto, no artigo entitulado “Universalismo,
Multiculturalismo e Direitos Humanos”, onde explica que os movimentos de afirmação dos direitos
humanos, para o qual convergem indivíduos e grupos sociais, excluídos dentro do seu próprio grupo
social, evidenciam como em situações socialmente injustas e excludentes o recurso aos valores expressos
pelos direitos humanos constituem um mínimo moral e jurídico comum a todas as sociedades. O exame do
movimento dos direitos humanos nos países islâmicos, por exemplo, demonstra precisamente o processo
progressivo de conscientização por parte dos governos e dos movimentos religiosos, pressionados por esse
movimento de crítica interna da própria sociedade. Essas manifestações de revolta resultam das chamadas
críticas internas, desenvolvidas durante séculos, do mesmo modo como os direitos humanos no Ocidente
resultaram de um processo de contestação a valores e práticas, dentro de uma mesma cultura.

Essa fundamentação crítica ou moral poderá ser construída a partir da constatação de que os
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direitos humanos remetem a exigências imprescindíveis para a vida da pessoa humana, que podem ser
resumidas na idéia de dignidade humana. A manutenção da dignidade humana constitui, assim, o cerne
dos direitos humanos, pois é, por meio deles que serão asseguradas as múltiplas dimensões da vida
humana, todas asseguradoras da realização integral da pessoa. A concepção individualista do ser humano
cede lugar, então, à concepção moral do homem como ser social, que como tal tem direitos concretos a
serem assegurados pela sociedade.

Não se pretende, ao adotar uma postura universalista, eliminar a diversidade. Pelo contrário, pelo
fato de reconhecer o outro como ser pleno de dignidade de direitos, é que deve ser observado o chamado
“mínimo ético irredutível”, alcançado por um universalismo de confluência, a partir de suas demandas e
reivindicações morais. Estes direitos decorrem da dignidade humana enquanto valor intrínseco à condição
humana.

Nenhum Estado pode se furtar a reconhecer, proteger e promover tais direitos, na medida em que
“a intervenção da comunidade internacional há de ser aceita, subsidiariamente, em face da emergência de
uma cultura global que objetiva fixar padrões mínimos de proteção dos direitos humanos”.[16]

A universalidade dos direitos humanos não significa uniformidade nem inflexibilidade. Explica
Patrícia Jerônimo[17] que “se afigura inteiramente compatível com os particularismos determinados pelas
diferenças entre as culturas. São estes particularismos, de resto, que determinam as concretas formas que
os direitos humanos assumem”.

A identidade primária de todos os indivíduos é a sua condição de ser humano. Por força dessa
condição, os homens comungam de uma mesma natureza e são dotados de uma mesma dignidade, sendo
possível falar da universalidade do gênero humano[18].

Os usos e costumes de determinados grupos sociais foram utilizados, durante muito tempo, para
justificar numerosas formas de privar as mulheres de seus direitos fundamentais. Hoje, essas distorções
encontram-se desmascaradas internacionalmente. Tanto as alegações fundamentadas em princípios
religiosos quanto aquelas fundadas em hábitos culturais não podem ser admitidas quando se prestarem a
restringir ou eliminar direitos.

Por tudo isso, Amartya Sen já teve oportunidade de apresentar em seus estudos a conclusão de
que os chamados valores asiáticos são invocados para justificar o autoritarismo. Contudo, o autor adverte
que nestas situações não são verificados valores asiáticos. Ainda explica que valores considerados como
tipicamente ocidentais, como liberdade e tolerância, já estavam presentes nessas civilizações muito antes
que no Ocidente. Ademais, para o autor, essa dicotomia de valores asiáticos e não-asiáticos não leva a
lugar nenhum. Na opinião dele, esse embate apenas traz mais confusão e menos espaço para o diálogo, que
apenas confundem a base normativa para a liberdade e democracia. Realça este autor:  “These unfounded
readings of history and civilization are not only intellectually shallow, they also add to the divisiveness of
the world in which we live. The authoritarian readings of Asian values that are increasingly championed
in some quarters do not survive scrutiny. And the grand dichotomy between Asian values and European
values adds little to our understanding, and much to the confounding of the normative basis of freedom
and democracy”[19].

Apesar de a Declaração e Programa de Ação de Viena, em seu artigo 5º, ter confirmado a
universalidade dos direitos humanos e a obrigação dos Estados em respeitá-los e promovê-los
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independentemente de seus sistemas político, econômico e cultural, a discussão permanece em aberto,
fazendo necessária a criação de espaços para o diálogo intercultural.

Daniela Ikawa sustenta que “é a comunicação, o diálogo entre as culturas, o instrumento central
de reconhecimento da dignidade do outro e, por conseguinte, o único instrumento possível de
implementação dos direitos humanos”[20].

Neste debate, destaca-se a visão de Boaventura de Souza Santos, em defesa de uma concepção
multicultural de direitos humanos, inspirada no diálogo entre as culturas, a compor um multiculturalismo
emancipatório. O autor defende a necessidade de superar o debate sobre universalismo e relativismo
cultural, a partir da transformação cosmopolita dos direitos humanos. Na medida em que todas culturas
possuem concepções distintas de dignidade humana, mas são incompletas, haveria que se aumentar a
consciência destas incompletudes culturais mútuas, como pressuposto para um diálogo intercultural. A
construção de uma concepção multicultural dos direitos humanos decorreria deste diálogo intercultural[21].

Em direção similar, Bhikhu Parekh defende um universalismo pluralista, não etnocêntrico,
baseado no diálogo inter-cultural. Afirma o autor: “O objetivo de um diálogo inter-cultural é alcançar um
catálogo de valores que tenha a concordância de todos os participantes. A preocupação não deve ser
descobrir valores, eis que os mesmos não têm fundamento objetivo, mas sim buscar um consenso em torno
deles. (...) Valores dependem de decisão coletiva. Como não podem ser racionalmente demonstrados,
devem ser objeto de um consenso racionalmente defensável. (...) É possível e necessário desenvolver um
catálogo de valores universais não-etnocêntricos, por meio de uma diálogo inter-cultural aberto, no qual
dos participantes decidam quais os valores a serem respeitados. (...) Esta posição poderia ser classificada
como um universalismo pluralista.” [22]

Verifica-se que, embora exista o debate entre universalismo e relativismo cultural dos direitos
humanos, na verdade a diversidade cultural não se opõe à universalidade dos direitos humanos, mas sim a
fortalece. Dessa forma, faz-se necessário a construção de um diálogo intercultural como forma de se
atingir a universalidade efetiva dos direitos humanos. Para tanto, sugere-se que os discursos
‘fundamentalistas’ dos direitos humanos - tanto o universalista quanto o relativista - sejam superados, uma
vez que não permitem o diálogo.

Acredita-se, de igual modo, que a abertura do diálogo entre as culturas, com respeito à
diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno de dignidade e direitos, é condição
para a celebração de uma cultura dos direitos humanos, inspirada pela observância do “mínimo ético
irredutível”, alcançado por um universalismo de confluência. Para a construção desta cultura de direitos
humanos, há que se transitar da idéia de "clash of civilizations" para a idéia do "dialogue among

civilizations"
[23]

.
 
IV. Repensando os direitos humanos sob a ótica de Jeffrey Flynn
 
Não obstante os provocativos e tentadores argumentos universalistas, Jeffrey Flynn[24] sustenta

que devemos abandonar a tentativa tradicional de fundamentar os Direitos Humanos e, ao invés disso,
abraçar o ideal de múltiplos fundamentos, através de um diálogo transcultural. Para ele formas alternativas
para resolver o problema da fundamentação. Cita Amy Gutmann[25], para explicar que quando grupos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7305



internacionais respeitam os Direitos Humanos por várias fundamentações, aí sim, os Direitos Humanos são
respeitados. Essa formulação sugere que devemos concordar sobre Direitos Humanos, mas concordar em
discordar sobre sua fundamentação.

Lembra, que a idéia central reside no que Rawls chamou de “consenso sobreposto”. Neste
diapasão, o autor sugere que não devemos tentar fundamentar os Direitos Humanos sob apenas um
aspecto, mas tentar abarcar o maior número de pessoas com diferentes religiões e filosofias, para apoiarem
os direitos em consonância com suas crenças.

Flynn aponta, como pré-requisito para o diálogo, a participação do maior número possível de
pessoas de diferentes culturas para se chegar a algum grau de entendimento mútuo.

Para isso, destaca dois aspectos fundamentais o diálogo transcultural:
1.             Simetria de condições: o primeiro problema que enfrentamos é a falta de simetria entre os
países. Para o autor, os países ocidentais detém a maior parte das riquezas, conquistando-a a custa
de um passado de opressão e exploração dos outros. A história do colonialismo não pode ser
ignorada. O caminho para o diálogo seria facilitado se houver abertura honesta sobre esse passado
e sobre a maneira que esses países utilizaram a idéia de Direitos Humanos para justificarem o
Imperialismo. O autor sugere que os países ocidentais deveriam reconhecer os abusos do passado
e reconhecer as conquistas das civilizações não-ocidentais, como por exemplo, a sociedade
islâmica que desenvolveu a idéia de tolerância muito antes do Ocidente.
2.             Aceitação do pluralismo: ele distingue entre normas que esperamos aceitar e os valores que
defendemos. A partir disso, devemos enxergar nossa cultura como uma dentre muitas outras.
Sugere que precisamos exercitar as virtudes de cooperação e tolerância como pré-requisito geral
para o diálogo transcultural.
 
Conclui aduzindo que devemos desencorajar discursos pretensiosos de superioridade do Ocidente.

Assim, se não virmos os Direitos Humanos como normas exclusivas e essencialmente originárias da
tradição Ocidental, então não devemos interpretá-las como propriedade única e exclusiva do Ocidente ou
pensar que os ocidentais têm alguma autoridade para interpretá-las e implementá-las forçosamente aos
demais.

 
V.           A Declaração Universal de 1948 como norte para um diálogo entre culturas -

argumentos de Jack Donnelly
 
Jack Donnelly[26], afirma que no mundo atual, o que se vê são diferenças em relação a detalhes e

não com relação a normas básicas a respeito de Direitos Humanos.
Interessante notar que Donnelly estudou por mais de trinta anos as civilizações Ocidentais,

Asiáticas, Islâmica e Africana, e aduz que muitos afirmam que há diferenças sistemáticas entre as
diferentes civilizações com relação aos Direitos Humanos. Contudo, o autor refuta essa afirmação
explicando que o consenso na esfera Internacional é surpreendentemente profundo.

O autor observa que as exigências dos povos fizeram gradualmente os direitos humanos
emergirem na ordem internacional como resultado de um processo histórico que nasceu no pós-Guerra.
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Este clamor da população pode ter assumido várias formas e diferentes justificativas (apelo às Escrituras,
moralidade, decência, Justiça, Direito Natural, utilidade social etc). Mas ao enfrentarem os mesmo
problemas, as pessoas ao redor do Globo chegam às mesmas respostas em matéria de Direitos Humanos.

No sentido essencial, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948 que
traduz o fundamento de convergência dos Direitos Humanos. Nela, o que há é um consenso político, que é
independente de qualquer noção religiosa, filosófica ou moral de Justiça.

Nesse sentido, ressalte-se o processo e justicialização do Direito Internacional. Para Norberto
Bobbio, a garantia dos direitos humanos no plano internacional só será implementada quando uma
“jurisdição internacional se impuser concretamente sobre as jurisdições nacionais, deixando de operar
dentro dos Estados, mas contra os Estados e em defesa dos cidadãos.”[27]

Donnelly explora a universalidade da Declaração de 1948 ao explicar que o papel do Ocidente foi
fundamental para sua criação e desenvolvimento. Contudo, as civilizações Ocidentais (entendidas como
países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelandia) somaram apenas um terço dos votos
totais. Os Estados Muçulmanos proveram metade dos votos do total final.

Ademais, pela sua experiência, ele repele os argumentos relativistas apenas fazendo perguntas
como: “quais direitos da declaração sua civilização rejeitaria”? E é raro ocorrer de alguém querer retirar
algum direito ali expresso.

Adverte que, internacionalmente, apesar de os Direitos Humanos não dependerem de uma
compreensão particular de certa religião ou filosofia para serem reconhecidos, eles não são compatíveis
com todas essas doutrinas. Isso porque, como os Direitos Humanos são extensíveis a todos os seres
humanos, tratados como iguais, então, essa concepção não é compatível com doutrinas não igualitárias.
Exemplifica trazendo a noção de escravidão, que era tolerada no passado, por entenderem haver diferenças
entre estrangeiros e nacionais. Mas hoje, em todas aquelas mesmas civilizações, não mais se aceita a
escravidão, por uma questão moral de tratamento dos seres humanos como iguais.

Mas então, por que os argumentos relativistas são recorrentes nas discussões internacionais?
Jack Donnely responde essa questão da seguinte forma:
a) As pessoas confundem níveis de realização do direito com o direito em si, numa dada

sociedade;
b) Muitos países, especialmente aqueles que foram colonizados, são sensíveis à pressões externas.

Lembram-se de seu passado de exploração e sofrimento com facilidade. O poder emotivo é
mais vívido nas discussões do que as diferenças em si;

c) Não é mera coincidência que aqueles que apelam para o argumento cultural são os mesmo
associados a regimes repressivos e não democráticos. Os argumentos relativistas são muito
mais políticos do que civilizatórios.

 
Fortalece-se a idéia de que a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio

reservado do Estado, porque revela tema de legítimo interesse internacional. Prenuncia-se, deste modo, o
fim da era em que a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida como um problema de
jurisdição doméstica, decorrência de sua soberania.

 Para Andrew Hurrell: “O aumento significativo das ambições normativas da sociedade
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internacional é particularmente visível no campo dos direitos humanos e da democracia, com base na idéia
de que as relações entre governantes e governados, Estados e cidadãos, passam a ser suscetíveis de
legítima preocupação da comunidade internacional; de que os maus-tratos a cidadãos e a inexistência de
regimes democráticos devem demandar ação internacional; e que a legitimidade internacional de um
Estado passa crescentemente a depender do modo pelo qual as sociedades domésticas são politicamente
ordenadas”[28].           Neste contexto, a Declaração de 1948 vem a inovar a gramática dos direitos
humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela
universalidade e indivisibilidade destes direitos.

Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a
condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um
ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, valor intrínseco à condição
humana. Isto porque todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo incondicionada, não
dependendo de qualquer outro critério, senão ser humano. O valor da dignidade humana, incorporado pela
Declaração Universal de 1948, constitui o norte e o lastro ético dos demais instrumentos internacionais de
proteção dos direitos humanos.

Além de afirmar a universalidade dos direitos humanos, a Declaração Universal acolhe a idéia da
indivisibilidade dos direitos humanos, a partir de uma visão integral de direitos. A garantia dos direitos
civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa.
Quando um deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade
indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos
com o catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais.

 
VI.        A Proposta de um consenso não forçado sobre Direitos Humanos de Charles Taylor

 
Charles Taylor traz a idéia que diferentes grupos, países, comunidades religiosas e civilizações,

enquanto possuem fundamentos incompatíveis sobre teologia, metafísica, natureza humana etc, chegariam
a um consenso sobre certas normas que poderiam regular o comportamento humano, não obstante cada um
ter uma forma diferente de justificar as normas através de suas próprias concepções.

Afirma Taylor[29]: “Nós acordaríamos sobre as normas, enquanto discordaríamos sobre porque
são as normas certas. E nós ficaríamos contentes em viver nesse consenso, não perturbados pelas
profundas crenças subentendidas”.

Repousa a idéia central do autor sobre certas regras que deveríamos observar para chegarmos a
consenso não forçado, com destaque às seguintes:

a)             Acordo sobre normas sim, mas com um profundo senso de diferença, de ideais, da noção de
excelência humana, e de pontos de referência sobre os quais essas normas tornariam-se objeto de
profundo comprometimento nosso.
b)            Ao fazermos a distinção entre normas e suas justificações implícitas, aceitaríamos as

diferenças culturais e modos de enxergar o mundo. O comportamento humano está em todo o lugar
e é governado por certas regras comuns. Neste ponto, Taylor endossa que objetiva-se alcançar a
convergência sobre a substância dos direitos humanos ainda que existam diferenças de forma.
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c)             Ele propõe que primeiro deveríamos analisar normas específicas nas diferentes culturas,
para então determinarmos se são normas condizentes com a noção de direitos humanos, como
definidas na Declaração Universal. Neste ponto, o autor cita a compatibilidade entre a reverência
Budista à vida e a tradição humanista Ocidental, já que ambas apóiam o direito à vida e à
dignidade, ainda que com bases filosóficas muito diferentes.
 
Taylor, contudo, pede cautela, para certas posturas em matéria de direitos humanos, pois alguns

humanistas tentam efetivar mudanças em culturas que não acomodam certas regras, como igualdade entre
os gêneros. Para estes casos, ele sugere que não devemos apresentar estes direitos com uma postura radical
para evitar fundamentalismos que não levarão a busca de consenso.

Nesta ótica, determinados sujeitos de direitos, ou determinadas violações de direitos, exigem uma
resposta específica e diferenciada. Neste cenário as mulheres, as crianças, a população afro-descendentes,
os migrantes, as pessoas portadoras de deficiência, dentre outras categorias vulneráveis, devem ser vistas
nas especificidades e peculiaridades de sua condição social. Ao lado do direito à igualdade, surge,
também, como direito fundamental, o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o
que lhes assegura um tratamento especial.
            Ainda Boaventura acrescenta: “temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente
ou reproduza as desigualdades”[30].

 
VII.      Conclusões
 
Muitas sugestões, de diferentes autores, de diversas nacionalidades, têm sido propostas em busca

de um consenso sobre direitos humanos. Neste trabalho, buscou-se apresentar algumas delas, sem, com
isso, pretender esgotar o estudo e o debate sobre o tema.

Em suma, pode-se dizer que o diálogo intercultural que busca abarcar o maior número de
civilizações é uma estratégia que pode levar a um consenso sobre regras fundamentais em matéria de
direitos humanos.

O diálogo aberto é essencial nesse processo de construção.  A exclusão de certos grupos, por outro
lado, ou a recusa em se submeterem a comentários, análise ou crítica por outros grupos, levará a derrocada
da proposta de consenso sobre direitos humanos.

Verifica-se que muitos estudiosos confundem níveis de implementação em matéria de direitos
humanos com o direito em si. E é compreensível que exista diferentes níveis de implementação entre as
nações. Contudo, o que se busca é um consenso sobre normas básicas a respeito de direitos inerentes ao
indivíduo pelo simples fato de ser humano.

Esse diálogo convergente será mais facilmente obtido se basearmos as discussões tendo a
Declaração Universal como ponto de comum acordo e de referência.

Não há como negar que existam diferenças culturais entre os povos. Mas ao invés de enxergamos
a situação sob o prisma dos pontos divergentes é mais importante observar o que guardam de similitude.
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Nesta toada, apesar de nossas diferenças, somos ligados pela Declaração Universal como um padrão
comum de observância para as Nações.

Porém, a Declaração Universal não deve ser vista como um ponto de chegada, mas apenas como
um ponto de partida, para um diálogo aberto, abrangente e tolerante. Em suma, emprestando argumento da
teoria formulada por Charles Taylor, entende-se que na busca da efetivação dos Direitos Humanos,
devemos concordar sobre as normas ainda que discordemos sobre porque são normas e seus fundamentos.
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OS DIREITOS HUMANOS COMO FUNDAMENTO ONTOLÓGICO DO DIREITO: O
SENTIDO DA RECONSTRUÇÃO ARENDTIANA EM A CONDIÇÃO HUMANA

HUMAN RIGHTS AS ONTOLOGICAL FOUNDATION OF LAW: THE MEANING OF
RECONSTRUCTION ARENDT IN THE HUMAN CONDITION

Carolina Angelo Montolli
Júlio Aguiar De Oliveira

RESUMO
O artigo discute a relação entre a condição humana e os direitos humanos em Hannah Arendt.
Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer.
Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de
uma vez por todas. Para Hannah Arendt, os direitos humanos não são um dado, mas um
construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução.
Refletem um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social.
Invocam, neste sentido, uma plataforma emancipatória voltada à proteção da dignidade
humana. Os direitos humanos são uma construção consciente vocacionada a assegurar a
dignidade humana e a evitar sofrimentos, em face da persistente brutalidade humana.
Considerando a historicidade dos direitos, destaca-se a chamada concepção contemporânea de
direitos humanos, que veio a ser introduzida pela Declaração Universal de 1948 e reiterada pela
Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.Esta concepção é fruto do movimento de
internacionalização dos direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente na
história, surgindo, a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores
cometidos durante o nazismo. É neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos
direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional
contemporânea. Com efeito, no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o
valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou a
ruptura do paradigma dos direitos humanos, através da negação do valor da pessoa humana
como valor fonte do Direito. A Declaração Universal de 1948 vem a inovar a gramática dos
direitos humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos,
marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. Os direitos humanos compõem,
assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o
catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais. Disso
resultou o esfacelamento de padrões e categorias que, com base na idéia de um Direito Natural,
constituíam o conjunto da tradição ocidental a qual havia historicamente feito da pessoa humana
um valor-fonte da experiência ético-jurídica. Na sua percepção da realidade – que vê
ontologicamente complexa e rica na suas particularidades e contingências – e na sua proposta
de reconstrução do sentido dos direitos humanos, sua visão fragmentária a esta reflexão baseia-
se em um sentido amplo de liberdade. O valor da pessoa humana como fonte-valor da ordem
da vida encontra sua expressão jurídica nos direitos humanos. Estes foram, a partir do século
XVIII, positivados em declarações constitucionais. A reconstrução do tema não leva a um
sistema. Permite, no entanto, identificar problemas que são importantes e se tornaram
relevantes em virtude da ruptura totalitária e seus desdobramentos. 

PALAVRAS-CHAVES: Condição humana; Direitos Humanos; Hannah Arendt; Direito Positivo;
Fundamento Ontológico do Direito. 

ABSTRACT
This article is focused on Hannah Arendt’s account of the relation between human condition and
human rights. While moral claims, human rights are born when required to do so. As Norberto
Bobbio points out, human rights are not born all at once and not once and for all. For Hannah
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Arendt, human rights are not a given but a constructed, a human invention, in constant process
of construction and reconstruction. Reflect a set of values built from a symbolic space of struggle
and social action. They refer to this effect, a liberating platform dedicated to the protection of
human dignity. Human rights is a conscious construction aimed at ensuring human dignity and
prevent suffering in the face of persistent brutality humana.Considerando the historicity of rights,
there is the so-called contemporary conception of human rights, which came to be introduced by
the Universal Declaration of 1948, and restated Declaration of Human Rights in Vienna in
1993.Esta conception is the result of the movement for international human rights, which is a
very recent movement in history, emerging from the postwar period, in response to the
atrocities and horrors committed during Nazism. This is the scenario that envisions the
reconstruction effort of human rights as an ethical paradigm and benchmark to guide the
contemporary international order. Indeed, when humans become superfluous and disposable
when it prevails the logic of destruction, which was cruelly abolishes the value of human beings,
it becomes necessary to reconstruct human rights as ethical paradigm able to expedite the
restoration ¬ logical reason. The barbarism of totalitarianism meant to break the paradigm of
human rights, by denying the value of human value as a source of law. The Universal
Declaration of 1948 is to innovate the grammar of human rights by introducing the so-called
contemporary conception of human rights, marked by universality and indivisibility of these
rights. Human rights thus comprise a unit indivisible, interdependent and interrelated, capable of
associating the list of civil and political rights to the catalog of social, economic and cultural. The
result was the erosion of standards and categories, based on the idea of a natural law,
constituted the whole of the Western tradition which had historically made the individual a value
source of ethical and legal experience. In your perception of reality - they see ontologically
complex and rich in their particularities and contingencies - and his proposal to reconstruct the
meaning of human rights, and its fragmentary reflection based on a wide freedom. The value of
human beings as a source value of the order of life finds expression in legal rights. These were,
from the eighteenth century, positive statements constitutional. The reconstruction of the subject
does not lead to a system. It allows, however, identify issues that are important and have
become relevant because of the rupture totalitarian and its consequences.
KEYWORDS: Human condition; Human rights; Hannah Arendt; Positive Law; Ontological
Foundation of Law.

1. Introdução

 

            Hannah Arendt observa que os direitos humanos, conforme declarados no século XVIII, trazem um problema já em sua

fundamentação. Segundo Arendt, a Declaração dos Direitos do Homem significa o prenúncio da emancipação do homem, porque é a

partir desse momento que o homem se estabelece como a fonte de toda a lei. Em outras palavras, o homem não se compreende mais

como sujeito às regras provindas de uma entidade divina ou asseguradas meramente pelos costumes, mas sim como indivíduo liberto

de qualquer tutela e dotado de direitos simplesmente em virtude de sua natureza humana. Direitos concebidos, desse modo, como

necessariamente inalienáveis.

            A definição de direitos humanos como direitos que emanam do homem ou de uma idéia de homem – isto é, de um ser

abstrato e indefinível –, entretanto, opõe-se à condição humana da pluralidade, essencial à ação e a dignidade humana. Nesse

sentido, o indivíduo isolado continua sendo homem, porém, ao separar-se do espaço público e da companhia de outras pessoas, ele

não pode mais se revelar e confirmar sua identidade.

De fato, na filosofia arendtiana, são as relações estabelecidas no espaço público com os diversos homens que configuram a

atividade dignificadora do ser humano. No espaço público, o homem iniciará relações únicas, marcadas por sua existência unívoca,

e iluminadas por suas particularidades. Nessa esfera, cada ação tem sua importância exatamente porque é fruto da atividade livre de

cada indivíduo específico, revelando a identidade única e singular daquele que age. A ação política, advinda da liberdade e da

singularidade de cada um, revela o seu agente aos demais, e confirma para si mesmo quem de fato ele é.
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Sem essa revelação, o homem não mais faz parte da história e, após a sua morte, nada existe que possa recuperar sua

existência ou sua memória. Sem a companhia dos iguais, a relação do eu com o mundo se parte pela falta de ratificação do senso

comum. Por isso, é apenas quando o indivíduo está em companhia de outros homens diferentes de si, em um espaço público, que

ele realmente age, confirmando sua singularidade e sua identidade com o advento de relações inéditas que refletem a si mesmo,

como agente unívoco na totalidade da comunidade humana. E é somente nesse momento que ele atualiza sua dignidade.

O indivíduo sozinho, excluído da teia de relações humanas, fica despido da própria dignidade humana, justamente porque

nada do que ele faça ou deixe de fazer terá importância. Seus atos não atingirão o resto da comunidade humana e passarão como se

não tivessem existido. Aquilo sobre o que Arendt insiste sempre e que constitui o veio principal de sua crítica à modernidade é que

o homem deve realizar atividades profundamente diversas em suas significações e, a menos que haja uma localização adequada

dessas atividades no mundo, o homem corre o risco de perder a única atividade especificamente humana: a ação. A ação se faz

impossível se não se lhe destina um espaço depurado da interferência das finalidades próprias de outras atividades. A reserva de

espaços próprios, que consigam resguardar o espaço próprio da ação, é a única maneira de lidar com o problema constituído pelo

fato de ser o homem condicionado em sua vida a efetuar atividades várias e desiguais.

Sob esse ponto de vista, a fundamentação dos direitos humanos em uma idéia de homem, abstrata e universal, que exclui

qualquer particularidade e singularidade dos homens que existem no mundo real, mostra-se conflitante com a própria atividade

dignificadora do ser humano: a ação. A ação é política em sua natureza, pois é a interação peculiar do ser humano concreto e

singular com outros homens tão concretos e diversos quanto existem em uma comunidade real. E é precisamente por essa

característica que de cada indivíduo, concreto e singular, emana dignidade, na medida em que o homem não uma cópia homogênea

e substituível de uma natureza genérica. Na perspectiva arendtiana, os direitos humanos, que deveriam ser reflexo da dignidade do

homem, perdem o próprio sentido de dignidade se forem pensados numa perspectiva alheia à pluralidade humana.

 

 

 

2. A Condição Humana de Arendt

           

            A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida é dada ao homem. Os homens são seres

condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo

no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem

sua existência exclusivamente aos homens também condicionam os seus atores humanos.

            A ruptura totalitária opera, na prática, através do isolamento que destrói a possibilidade de uma vida pública autêntica. Por

isso, a reconstrução, inspirada em Hannah Arendt, da temática dos direitos humanos diz respeito àqueles direitos que se encontram

na raiz da possibilidade de conservação da própria condição humana através da simétrica conservação do espaço público.

O totalitarismo é uma forma de governo que, pelo fato de rejeitar a política, se diferencia de todas as outras, inclusive do

despotismo e da tirania. A pretensão de domínio total, cuja expressão máxima é o campo de concentração, conjuga o elevado

formalismo e artificialismo com a tendência à naturalização da sociedade, o que implica em violência, massificação, propaganda,

miséria e laborização das atividades humanas. Sua novidade radical reside na tentativa de fabricar um tipo exclusivo de homem e,

assim, na rejeição da condição humana da pluralidade. Pluralidade que se revela no “fato de não o homem, mas os homens

habitarem a terra”. (Arendt, 2008, p.17)

É em função dessa tendência que Arendt amplia a idéia de condição humana baseando-se no conceito da ruptura do
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homem com a sua condição humana localizada e relacionada, o que importa em uma desmedida específica que separa o indivíduo

da comunidade. A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que

ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. A condição humana é compreendida

pela vita activa e pela a vida do espírito. Condição humana não se confunde com natureza humana. Arendt, no primeiro capítulo de

A Condição Humana (2008), sustenta: “Para evitar erros de interpretação: a condição humana não é o mesmo que a natureza

humana, e a soma total das atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não constituem algo que se

assemelhe à natureza humana”. (Arendt, 2008, p.28)

Isso fica mais claro quando, logo a seguir, no mesmo contexto, Arendt afirma que: “É altamente improvável que nós, que

podemos conhecer determinar e definir a essência natural de todas as coisas que nos rodeiam e que não somos venhamos a ser

capazes de fazer o mesmo a nosso próprio respeito. (...) Em outras palavras, se temos uma natureza ou essência, então certamente

só um Deus pode conhecê-la e defini-la.” (Arendt, 2008, p.52)

Segundo Arendt, a condição humana não condiciona e nem explica quem somos. Desse modo, a condição humana é o

campo no qual os humanos decidem os seus destinos e, por não estar determinada de uma vez por todas, não pertence à esfera dos

assuntos eternos. A condição humana é condicionada pela deliberação e pela contingência. Essas condições, evidentemente, não

fabricam o conteúdo do homem, contudo viabilizam ou obstruem o aparecimento do seu ser próprio, isto é, de sua humanidade.

Nascer, existir, habitar a terra e suportar a inevitabilidade da morte são condições recriadas pelas atividades do trabalho, da

fabricação, da ação e do pensamento. Ao tentar fugir desses limites, o homem pode realizar o impossível ou inimaginável, mas ao

preço de perder-se a si mesmo.

            O homem não é apenas imitação e repetição, mas capacidade de, no interior da condição humana, começar algo e, dessa

forma, inserir-se no mundo humano. Essa inserção – escreve Arendt – é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e

assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico original.

A condição humana não nos é imposta pela necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. Pode

ser estimulada, mas nunca condicionada, pela presença dos outros em cuja companhia desejamos estar. Seu ímpeto decorre do

começo que vem quando nascemos e ao qual respondemos começando algo novo por nossa própria iniciativa. A autora refere-se,

sobretudo a questão do “agir concreto” no mundo humano. O que interfere com essa lei é a faculdade de agir, uma vez que

interrompe o curso inexorável e automático da vida cotidiana. Nos termos de Hannah Arendt: “Na medida em que a moralidade é

mais que a soma total de mores, costumes e padrões de comportamento consolidados pela tradição e validados por meio de acordos

– e tanto a tradição como os acordos mudam com o tempo – a própria moralidade não tem outro apoio, pelo menos no plano

político, senão a boa intenção de neutralizar os enormes riscos de ação através da disposição de perdoar e ser perdoado, de fazer

promessas e cumpri-las. Estes são os únicos preceitos morais que não são aplicados à ação a partir de fora, de alguma faculdade

supostamente superior ou de experiências fora do alcance da própria ação”. (Arendt, 2008, p.73).

            Precisamente porque articula a ruptura que dissolve o geral, Hannah Arendt se deu conta da inexistência de um sistema de

universais para aquilo que desborda da lógica do razoável. Por isso, toda a sua reflexão tem como horizonte o problema de como

julgar um particular para o qual não existe previamente o dado de um universal. Como se afirmava que os Direitos do Homem eram

inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis de outros direitos ou leis, não se invocava nenhuma autoridade para estabelecê-los; o

próprio homem seria a sua origem e o seu objetivo último.

Desde o início da história dos direitos humanos (considerando-se os direitos humanos, aqui, como uma invenção do

Iluminismo), surge o paradoxo contido na Declaração dos Direitos inalienáveis do Homem: O “homem” desta declaração refere-se

a um ser humano abstrato, que não existe em parte alguma, pois até mesmo os selvagens vivem dentro de algum tipo de ordem

social. Por outro lado, se uma comunidade tribal ou outro grupo social não goza de direitos humanos, isto ocorre da perspectiva
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Iluminista, em virtude de um atraso civilizatório. A solução para o problema encontra-se na realização de um projeto e emancipação

nacional. Toda a questão dos direitos humanos é associada à questão da emancipação nacional. Desse modo fica claro o paradoxo:

os direitos humanos de um ser humano abstrato só se manifestam como direitos humanos de um cidadão pertencente à massa dos

cidadãos de um Estado nacional soberano.

Como a humanidade, desde a Revolução Francesa, é concebida à imagem de uma família de nações, torna-se gradualmente

evidente que o povo, e não o indivíduo, representa a imagem do homem. A própria evolução dos Direitos Humanos encarregou-se

de superar a ambigüidade oferecida pelo conceito de natureza humana, ou seja, da tradição jusnaturalista. Para Hanna Arendt, os

humanos não nascem iguais, nem são criados igualmente por conta da natureza. Somente a construção artificial (de artifício

humano) de um sentido igualitário atribuído aos seres humanos, então considerados portadores de direitos, pode, efetivamente,

afirmar a igualdade ou renovar a sua busca.

De tal sorte, contemporaneamente, os Direitos Humanos são entendidos como produto de conquistas sociais e históricas,

através das lutas pela afirmação de direitos. Hannah Arendt aponta o direito à informação como condição sine qua non para a

manutenção de um espaço público democrático, sob pena da reemergência de um novo estado totalitário de natureza (estado em que

os homens se tornam supérfluos e sem lugar no mundo comum).

 

Se as experiências recentes, entre as quais, os campos de concentração, apresentam pretensões inusitadas e rompimentos

radicais em relação à tradição e à autoridade do passado, balizadoras do pensamento e do comportamento humano, ao expor a

categoria de natalidade, Arendt quer dizer que, apesar dessa ruptura, não só é possível o homem continuar agindo, mas que somente

ações originárias, fundadoras e revolucionárias poderão trazer à luz novas condições, instituições, um mundo comum e dotar o

homem de um “lugar” que favoreça o seu florescimento e a revelação das suas qualidades especificamente humanas.

 

Desse modo, para além da crítica ontológica à modernidade, há, em Arendt, uma dimensão ético-política que é

fundamental. Isto é, o respeito à natureza, à vida e à cultura só tem sentido se propiciarem um espaço de aparição onde o agente

possa mostrar “quem” é e, assim, sejam preservadas sua capacidade de agir e de falar livremente. Mesmo que não haja, atualmente,

respeito à condição humana, não há pessimismo em Arendt, pois permanecem como potencialidades, as faculdades humanas de

iniciar e, com elas, a esperança. A esse respeito, escreve arendt: [...] fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria

consigo, inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e destruição, se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e

iniciar algo novo, faculdade inerente à ação como perene advertência de que os homens, embora devam morrer, não nasceram para

morrer, mas para começar (Arendt, 2008, p. 258).

Essa distinção singular – diz Arendt – vem à tona no discurso e na ação. Através deles, os homens podem distinguir-se, ao

invés de permanecerem apenas diferentes; [...] são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como

mero objetos físicos, mas enquanto homens. Essa manifestação, em contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa,

mas trata-se da iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser humano (CH, p. 189).

Há aí um posicionamento em direção a uma ética da singularização distante da postura universalista, normatizadora,

infinitista. Trata-se de aceitar que os homens carregam consigo poderes inaugurais, pois são capazes de realizarem, por eles

mesmos, ações, palavras e pensamentos. O homem não é apenas imitação e repetição, mas capacidade de, no interior da condição

humana, começar algo e, dessa forma, inserir-se no mundo humano. Esta inserção – escreve Arendt – é como um segundo

nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico original. Não nos é imposta

pela necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. Pode ser estimulada, mas nunca condicionada, pela

presença dos outros em cuja companhia desejamos estar; seu ímpeto decorre do começo que vem quando nascemos, e ao qual
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respondemos começando algo novo por nossa própria iniciativa (Arendt, 2008, p. 189-190).

A idéia dos Direitos Humanos cinge-se nas declarações de direitos tomados como universais e que ofereciam a promessa

desejada de estabilidade na tutela de bens considerados primordiais, além de balizar o processo necessário de alteração das leis.

Obviamente, a própria evolução dos Direitos Humanos se encarregaria de situar esta estabilidade na história superando-se, por esta

via, a tradição do jusnaturalismo que procurava fundamentar os próprios Direitos Humanos a partir da ambigüidade oferecida pelo

conceito de "natureza humana". Celso Lafer em sua obra A Reconstrução dos Direitos Humanos (1988) assevera que: "Entretanto,

ao dizer que "we hold these truths to be self-evident" (nós asseveramos estas verdades como evidentes), este "we hold" (nós

asseveramos) mostra que, para o próprio Jefferson, os direitos inalienáveis entre os quais ele realçava "life, liberty and pursuit of

happiness" (vida, liberdade e busca de felicidade), baseados todos no pressuposto de que "all men are created equal" (todos os

homens nascem iguais), não eram evidências nem consistiam um absoluto transcendente. Representavam uma conquista histórica e

política - uma invenção - que exigia o acordo e o consenso entre os homens que estavam organizando uma comunidade política."

A emergência do fenômeno totalitário neste século haveria de conferir a este tema uma premência inédita e, de todo o

modo, imprevisível pelas gerações que o antecederam. Pode-se, de pronto, concordar com a assertiva segundo a qual o totalitarismo

se edifica sobre as ruínas dos Direitos Humanos. É com base nesta experiência-limite, cujo modelo de humanidade foi construído

com os campos de extermínio, que devemos considerar os Direitos Humanos como nossa referência última, como um "fundo" de

uma realidade "sem fundo". Sempre que os tomarmos assim, estaremos diante de um poderoso instrumento de questionamento das

realidades concretas, incluindo-se, aí, evidentemente, o questionamento do próprio direito.

 

3. O conceito de Direitos Humanos para Hannah Arendt

 

        Essa contradição entre os direitos humanos conforme pensados desde o século XVIII e a condição humana da pluralidade – e

conseqüentemente, contradição com a dignidade humana –, fica aparente no caso de pessoas excluídas de comunidades, como é o

caso dos apátridas e das minorias étnicas vivendo sob um Estado-nação de uma etnia diferente. Os Direitos do Homem, que

deveriam iluminar a dignidade do indivíduo e afirmar seu valor onde quer que estivesse, não chegavam a esses grupos. Eles

sofreram uma privação total de direitos porque foram excluídos da teia de relações humanas que afirma e deveria assegurar tais

direitos. Justamente por estarem sozinhos, isolados, os direitos humanos não lhes atingia. Eram homens – mas apenas homens; e

essa generalidade de se pertencer a uma espécie (a espécie humana) não lhes foi suficiente para garantir que mantivessem seus

direitos.

         Percebe-se que o reconhecimento dos direitos humanos situava-se, exclusivamente, no plano teórico, com o desenvolvimento

do seu embasamento filosófico, sem que isto significasse a efetiva garantia dos direitos na prática das relações sociais e políticas.

Um importante dado realiza-se com o surgimento das primeiras declarações de direitos, pois a partir do momento em que os direitos

humanos foram apresentados positivamente, firmou-se a convicção da sua aceitação, respeito e garantia por parte do Estado. Sendo

os direitos humanos elencados em documentos reconhecidos pelo Estado, não poderia este mais negar a existência de tais direitos.

Por perderem a possibilidade de agir, esses grupos encontravam-se à mercê da sorte ou do infortúnio. Eles não podiam ser

responsabilizados pelo que lhes acontecia, porque não haviam sido eles que haviam posto em movimento o que estava acontecendo,

nem havia nada que pudessem fazer para evitá-lo. Essa irresponsabilidade marca precisamente a falta de dignidade dessa situação.

Por serem impedidos de agir, eles se tornaram meros objetos, vítimas de acontecimentos dos quais não conseguiam fazer parte

como sujeitos, como agentes.

Ao perderem o papel de sujeito, também perderam o papel de homem. Assim, eles deixaram de ter relevância. Suas ações

ou suas opiniões, embora eles ainda as tivessem, não importavam mais, e era como se não existissem. A ação, a atividade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7319



dignificadora do homem, traz consigo responsabilidade daquele que age, responsabilidade pela ação particular. Sem essa

responsabilidade, a ação é inexistente, porque perde seu significado de revelação. Essa situação era também complicada pelo fato de

que, juntamente aos demais Direitos do Homem, havia a exigência de soberania nacional, que se colocava do mesmo modo como

um direito supremo. Essa exigência causou um paradoxo no próprio fundamento não só dos direitos humanos como também no do

Estado-nação. De uma só vez, os mesmos direitos essenciais eram reivindicados como herança inalienável de todos os seres

humanos e como herança específica de nações específicas; a mesma nação era declarada, de uma só vez, sujeita a leis que

emanariam supostamente dos Direitos do Homem, e soberana, isto é, independente de qualquer lei universal, nada reconhecendo

como superior a si própria. 

Ao idealizarmos os direitos humanos como fundamentados no homem, ainda que em sua forma geral e abstrata, temos de

pensar no homem como superior ao Estado-Nação. Contudo, com a afirmação de que as nações devem ser soberanas, idealizamos,

ao mesmo tempo, um Estado-Nação superior ao homem, cujos direitos passam a ser apenas os direitos assegurados pelo governo

aos seus nacionais. Essa contradição reforça os embaraços já apontados por Arendt de se fundamentar os direitos humanos no

homem isoladamente.

As organizações políticas ficam obscurecidas em segundo plano, ignorando-se a pluralidade essencial da condição humana.

Essa ignorância acaba trazendo, na prática, a inaplicabilidade dos direitos. Os direitos tornam-se formais e impossíveis de serem

exercidos, porque não passam de uma teoria vazia. Seus direitos são, portanto, apenas teóricos. Por outro lado, a contradição entre

soberania e direitos humanos também traz implicações para o Estado. A nação, tornando-se uma entidade capaz de herdar,

juntamente com seus nacionais, os direitos humanos, transforma o Estado em instrumento para a execução de seus interesses,

retirando-o do âmbito estritamente legal. De instituição máxima da lei e de protetor de todos os habitantes de seu território, o

Estado se torna instrumento da nação e tem de priorizar o interesse nacional acima da legalidade, visto que o Direito passa a ser o

que é bom para a nação.

Os Estados-Nações, no entanto, sempre haviam sido concebidos dentro da lei, e a ilegalidade a que a tomada pela nação

lhes atira acaba por destruir-lhes as instituições e o próprio sentido de soberania. Suas instituições deixam de funcionar para todos

os seus habitantes, deixando na marginalidade os não-nacionais; e a soberania deixa de significar liberdade para representar

arbitrariedade e hostilidade contra outras nações.

 

Quanto maior é a cooperação entre os Estados, maior é o âmbito dos assuntos que devem ser regulados conjuntamente e,

consequentemente, menor é o âmbito de uma soberania exclusiva. Cada vez mais a ação coletiva escapa ao Estado, cada vez se

torna mais difícil manter a idéia do Estado como garante, ou pelo menos como o único garante, do interesse geral. O triplo

fundamento do Estado-nação – território, população e soberania – deixa de ter sentido. O Estado-nação não é a única forma política

disponível para o mundo moderno, muito pelo contrário, não é inerente à modernidade.

            Segundo a autora em sua obra As Origens do Totalitarismo (1989) o pior aspecto desta situação não era o fato de se tomar

natural às nacionalidades serem desleais com o governo que lhos fora imposto, e aos governos oprimirem as suas nacionalidades do

modo mais eficiente possível, e sim, que a população nacionalmente frustrada estava firmemente convencida - como, aliás, todo o

mundo - de que a verdadeira liberdade, a verdadeira emancipação e a verdadeira soberania popular só podiam ser alcançadas através

da completa emancipação nacional, e que os povos privados do seu próprio governo nacional ficariam sem a possibilidade de

usufruir dos direitos humanos.

Esta convicção baseada no conceito da Revolução francesa que conjugou os Direitos do Homem com a soberania nacional,

era reforçada pelos próprios Tratados das Minorias, que não confiavam aos respectivos governos a proteção das diferentes

nacionalidades do país, mas entregavam à Sociedade das Nações a salvaguarda dos direitos daqueles que, por motivos de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7320



negociações territoriais, haviam ficado sem Estados nacionais próprios, ou deles separados, quando existiam.

          Na prática, o resultado da identificação dos direitos humanos com a nação foi que os direitos humanos passaram a existir

apenas como direitos nacionais, e só podiam ser exercidos quando o indivíduo se imbuía da qualidade de nacional de um Estado,

isto é, de cidadão. Assim, tais direitos ficavam circunscritos à esfera de poder de um determinado governo, e sob a tutela deste. Essa

situação esvazia o caráter universal dos Direitos do Homem, atingindo frontalmente sua suposta inalienabilidade e tornando-os

contingentes. Numa época em que os direitos deixaram de ser assegurados pelos valores sociais, espirituais e religiosos, apenas as

ordens políticas poderiam e precisavam, de fato, afirmá-los. Entretanto, alguém – como os apátridas e das minorias étnicas – que se

encontrasse fora dessa ordem política ficava, em realidade, à margem de qualquer lei ou direito.

 

Nesse sentido, Hannah Arendt (1989) aduz que Estadosnações, isto é, que apenas os “nacionais” podiam ser cidadãos,

apenas as pessoas da mesma origem nacional podiam gozar de toda a proteção das instituições legais, que os indivíduos de

nacionalidade diferente precisavam de alguma lei de exceção até que, ou a não ser que, estivessem completamente assimilados e

divorciados da sua origem. Os discursos interpretativos sobre os tratados da Sociedade das Nações, pronunciados por estadistas de

países em obrigações com as minorias, eram ainda mais claros: aceitavam como natural que a lei de um país não pudesse ser

responsável por pessoas que insistiam numa nacionalidade diferente.

          Observamos, dessa forma, que a expulsão de uma comunidade política importava realmente a perda de todos direitos

humanos, porque não restava nenhuma autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a garanti-los. Nessa situação, a

perda da comunidade equivale à própria perda da dignidade. Nesse contexto, Hannah Arendt enfatiza que o direito fundamental de

cada indivíduo, antes de qualquer dos direitos enumerados em declarações, é o direito a ter direitos, isto é, o direito de pertencer a

uma comunidade disposta e capaz de garantir-lhe qualquer direito.

De fato, os direitos antes tidos como imanentes ao homem e, justamente por isso, inalienáveis, tornam-se inaplicáveis

(porque fora de um contexto político), ou alienáveis e contingentes (porque dependentes da comunidade). Em outras palavras,

perdem o sentido de direitos humanos. Essas reflexões demonstram a necessidade de buscarmos uma idéia reguladora que embase

os Direitos do Homem de forma diferente da fundamentação tradicional. Em realidade, Hannah Arendt argumenta que, não podendo

mais confiar na história (costumes de cada comunidade como fonte de direitos) ou na natureza (natureza humana como fonte de

direitos), o homem tem de voltar-se para a própria idéia de humanidade como garantidora de seus direitos.

Por pertencer à humanidade, o ser humano tem direitos. E é a humanidade composta por cada homem singular que tem o

papel de fonte e garantidora dos Direitos do Homem. Foi o surgimento em larga escala dos refugiados e apátridas – os expulsos da

trindade Povo-Estado-Território – que assinalou, com a emergência do totalitarismo, o ponto de ruptura cujo cerne foi a dissociação

entre os direitos humanos e os direitos dos povos.

De fato, na medida em que os refugiados e apátridas se viram destituídos, com a perda da cidadania, dos benefícios do

princípio da legalidade, não puderam se valer dos direitos humanos, e não encontrando lugar – qualquer lugar – num mundo como o

do século XX, inteiramente organizado e ocupado politicamente, tornaram-se efetivamente desnecessários, porque indesejáveis erga

omnes, e acabaram encontrando o seu destino e lugar natural nos campos de concentração.

Como resultado, os povos não organizados em Estados, fossem “minorias nacionais” ou “nacionalidades”, consideraram os

Tratados como um jogo arbitrário que dava poder a uns, colocando em servidão os outros. Os Estados recém-criados, por sua vez,

que haviam recebido a independência com a promessa de plena soberania nacional, acatada em igualdade de condições com as

nações ocidentais, olhavam os Tratados das Minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de discriminação. Para Hannah

Arendt, a ruptura no plano jurídico surge quando a lógica do razoável que permeia a reflexão jurídica não consegue dar conta da não

razoabilidade que caracteriza uma experiência como a totalitária. Esta não resultou de uma ameaça externa, mas foi gerada no bojo
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da própria modernidade, como um desdobramento inesperado e não-razoável de seus valores.

Fundamenta-se, assim, no pressuposto de que os seres humanos, independentemente do que fazem ou aspiram, podem, a

qualquer momento, ser qualificados como inimigos objetivos e encarados como supérfluos para a sociedade. Tal convicção

explicitamente assumida pelo totalitarismo, de que os seres humanos são supérfluos e descartáveis, representa uma contestação

frontal à idéia do valor da pessoa humana enquanto valor-fonte da legitimidade da ordem jurídica, como formulada pela tradição,

senão como verdade pelo menos como conjectura plausível da organização da vida em sociedade.

 No entanto, a utilização da idéia de humanidade para o fim prático de fundamentar os direitos humanos encontra alguns

óbices. O conceito de humanidade como conjunto que engloba todas as pessoas é, tradicionalmente, tão abstrato quanto o de

Homem, e assim, a inaplicabilidade com que nos defrontamos quando pensamos os direitos humanos como emanados da natureza

humana continua. Desse modo, a humanidade, como conjunto de seres humanos, deixa de existir de forma prática; em seu lugar,

fica a desassociação de nações soberanas e hostis, sem nenhum vínculo ou direito que as una. 

Essa desassociação, inclusive, é a causa da expulsão de uma comunidade implicar a perda de todos os direitos humanos.

Ao sair de uma comunidade específica, uma nação, o indivíduo não pertencia a mais nenhum grupo, e assim ficava excluído de

qualquer relação com os demais seres humanos. A comunidade era sua última ligação com os demais seres humanos, e estar fora de

uma comunidade significava, então, estar fora da própria humanidade. Devido a essas questões, a idéia de humanidade na filosofia

arendtiana – que tem a possibilidade de embasar os Direitos dos Homens – se constitui como um objetivo de construção coletiva

entre os homens.

Nesse sentido, ela é a finalidade concreta de estabelecimento de uma humanidade comum, que deve englobar todos os

seres humanos e se caracterizar precisamente por ser um conjunto de elementos diversos. Tal forma de conceber a humanidade é um

caminho para superar os problemas levantados pela forma tradicional de se lidar com os direitos humanos.  

Esses deixam de se embasar em uma idéia abstrata e contrária à condição do ser humano, adquirindo uma abrangência que

visa envolver cada homem particularmente. Esse envolvimento, por sua vez, impõe o compromisso de se fazer parte dessa

comunidade abrangente. Cada homem é responsável por pertencer à humanidade, pois todas as suas ações atingirão à totalidade de

pessoas de que faz parte, e serão reflexos de si mesmo. Cada homem é, por isso, solidário na responsabilidade comum e recíproca.

A dignidade de se pertencer a comunidade traz consigo, categoricamente, responsabilidade, porque dignidade e responsabilidade

são correlatas, conforme apontado acima.

            A responsabilidade de construir tal humanidade, de agir junto a homens dessa comunidade, de se revelar homem – em outras

palavras, de ser digno –, remete à primeira idéia da ação como atividade dignificadora do homem. A ação não pode se desassociar

de uma comunidade política, assim como o agente não pode se desassociar de sua responsabilidade. Dessa forma, a dignidade

humana, do mesmo modo que os direitos humanos tornam-se uma questão de política prática; isto é, torna-se a construção de uma

comunidade que engloba a totalidade dos seres humanos e permite, com isso, a possibilidade de ação de cada um de seus

componentes.

 

4. Direito Positivo e o Fundamento dos Direitos Humanos

 

            Ao analisarmos o direito positivo brasileiro, verificaremos que o termo fundamento é empregado sempre com o sentido

nuclear de razão justificativa ou de fonte legitimadora. Indicam-se nessa premissa, indubitavelmente, as fontes legitimadoras de

nossa organização política, isto é, a razão de ser de toda a organização estatal. Já no campo da teoria geral do direito, a noção de

fundamento diz respeito à validade das normas jurídicas e à fonte da irradiação dos efeitos delas decorrentes. Em outras palavras: -

Por que a norma vale e deve ser cumprida? A questão da obediência à lei não resolve pela força, como afirma a tradição, mas sim
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pela opinião e pelo número daqueles que compartilham o curso comum de ação expresso no comando legal. Em síntese, a pergunta

essencial não é por que obedece à lei, mas porque se apóia a lei, obedecendo-a. Ainda estaremos, aí, no campo do direito?

            O poder não necessita de justificação, mas requer legitimidade que Hannah Arendt vincula à autoridade, categoria que ela

examina em sua obra Entre o Passado e o Futuro (1988), mostrando suas origens romanas.  A grande falha teórica do positivismo,

porém, como as experiências totalitárias do século XX cruamente demonstraram, é a sua incapacidade (ou formal recusa) em

encontrar um fundamento ou razão justificativa para o direito.      O fundamento ou princípio de algo existe sempre fora dele, como

sua causa transcendente, não podendo, pois nunca, sob o aspecto lógico e ontológico, ser confundido com um de seus elementos

componentes.

Assim, o fundamento do poder constituinte, ou a legitimidade da criação de um novo Estado, sobretudo após uma

revolução vitoriosa, não se encontram em si mesmos, mas numa causa que os transcende. Analogamente, na ausência de uma razão

justificativa exterior e superior ao sistema jurídico, um regime de terror, imposto por autoridades estatais investidas segundo as

regras constitucionais vigentes, e que exercem seus poderes dentro da esfera formal de sua competência, não encontra outra razão

justificativa ética, senão a sua própria subsistência.

            É neste sentido que se propõem o desvelar acerca da questão do fundamento dos direitos humanos enquanto fundamento

ontológico do direito. A sua validade deve assentar-se em algo mais profundo e permanente que a ordenação estatal, ainda que esta

se baseie numa Constituição formalmente promulgada. Tudo isto significa, a rigor, que a afirmação de autênticos direitos humanos é

incompatível com uma concepção positivista do direito. O positivismo contenta-se com a validade formal das normas jurídicas,

quando todo o problema situa-se numa esfera mais profunda, correspondente ao valor ético do direito. A teoria fundamental dos

direitos do homem funda-se, necessariamente, numa antropologia filosófica, ela própria desenvolvida a partir da crítica aos

conhecimentos científicos acumulados em torno de três pólos epistemológicos fundamentais: o pólo das formas simbólicas, no

campo das ciências da cultura; o do sujeito, no campo das ciências do indivíduo e da ética; e o da natureza, no campo das ciências

biológicas.

O pensamento moderno rejeita, porém, essa concepção mecanicista do homem, como parte do todo social, pois ela conduz,

necessariamente, à conclusão da supremacia ética da sociedade em relação ao indivíduo, razão justificativa dos mais bestiais

totalitarismos.

O que se deve reconhecer é que o indivíduo humano somente desenvolve as suas virtualidades de pessoa, isto é, de homem

capaz de cultura e auto-aperfeiçoamento, quando vive em sociedade. É preciso não esquecer que as qualidades eminentes e próprias

do ser humano - a razão, a capacidade de criação estética, o amor - são essencialmente comunicativas. A substância da natureza

humana é histórica, isto é, vive em perpétua transformação, pela memória do passado e o projeto do futuro. A especificidade da

condição humana, aliás, não se esgota na mera transformação do mundo circunstancial, com a acumulação da “cultura objetiva”,

mas compreende também uma alteração essencial do próprio sujeito histórico.

            O homem aparece, portanto, como um ente cujo ser não se completa nem se consuma jamais, mas que vai, ao longo da

História, modificando-se pela experiência acumulada e o projeto de novos ensaios de vida. A dignidade de cada homem consiste em

ser, essencialmente, uma pessoa, isto é, um ser cujo valor ético é superior a todos os demais no mundo. Percebe-se, pois, que o fato

sobre o qual se funda a titularidade dos direitos humanos é, pura e simplesmente, a existência do homem, sem necessidade alguma

de qualquer outra precisão ou concretização. É que os direitos humanos são direitos próprios de todos os homens, enquanto homens,

à diferença dos demais direitos, que só existem e são reconhecidos, em função de particularidades individuais ou sociais do sujeito.

Os direitos humanos existem enquanto condição necessária do direito positivo.

 

5. Conclusão
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            Hannah Arendt é capaz de resgatar a idéia central de autoridade corroborando o conceito dos elementos mais igualitários ao

próprio conceito de ação. Assim, o problema da autora de A Condição Humana (2008) é que o resgate de um conceito de ação se

perde na incapacidade de fundamentá-lo enquanto modelo de institucionalização do presente, e que a fundamentação do conceito de

ação depende de um acesso diferenciado ao passado que fundamentaria a capacidade dos indivíduos de agir. É esta vinculação ao

tema de direitos humanos que pode ser traduzida pela idéia de justiça arendtiana não como uma construção pública da igualdade –

análise da cidadania como o direito a ter direito-, mas sim como proporcionalidade e partilha.

             O percurso arendtiano não é o do regresso, mas o da reconstrução da tradição, apoiada na expectativa e na esperança do

novo, como caminho para lidar com a ruptura e afirmar a liberdade. Idene às plúrimas conclusões rejeita a idéia de que seja possível

fundar os direitos humanos em uma pretensa natureza humana a – histórica Arendt afirma, com toda clareza, que nós não nascemos

iguais, mas diferentes. E que a igualdade é o resultado do processo de inserção na comunidade jurídico-política através da

determinação de um conceito de autoridade que explique a facilidade da conquista do coração das massas modernas pelo

totalitarismo. Aponta para a quebra nas sociedades modernas de uma dimensão intermediária de autoridade que permitiria ao Estado

totalitário relacionar-se diretamente com as massas.

            A questão do fundamento poderia limitar-se ao fato de que seriam considerados direitos fundamentais aqueles que, em

determinado momento histórico, o valor da pessoa humana enquanto conquista histórico-axiológica encontra a sua expressão

jurídica nos direitos fundamentais do homem. É por essa razão que a análise da ruptura – o hiato entre o passado e o futuro,

produzido pelo esfacelamento dos padrões da tradição ocidental – passa por análise de crise dos direitos humanos, que permitiu “o

estado totalitário de natureza”. Este “estado de natureza” não é um fenômeno externo, mas interno à nossa civilização que tornou os

homens sem lugar no mundo.

           

Uma sociedade autônoma - vale dizer: não alienada de si mesma - é aquela onde suas regras estão permanentemente em

questão; onde, em outras palavras, a ordem está em questão. Sempre que garantirmos esta possibilidade, mesmo diante dos

mecanismos conhecidos de apropriação privada e excludente do poder e das riquezas, saberemos que estes mesmos mecanismos

estarão sob uma oposição de direito. O Estado democrático de direito, entretanto, ultrapassa esta condição por experimentar direitos

que ainda não lhe estão formalmente incorporados. O que funda a ação como artificialidade é a relação que Hannah Arendt

estabelece, em A Condição Humana (2008), entre a própria artificialidade da ação e a ausência de institucionalização.

            O Estado democrático de direito, surge e se afirma como o espaço por excelência para a contestação de opiniões e interesses

em uma esfera pública regrada, onde se manifestam - pela ação dos humanos - poderes que não podem estar sob o controle de quem

quer que seja. Nesse sentido faz-se peremptório o conceito arendtiano de ação e a sua vinculação com a recuperação do conceito de

autoridade. Ambos colocam o problema da vinculação da ação com um momento histórico constitutivo e expressam um

entendimento do exercício da política como um “aumentar” desse momento que seria a base do conceito arendtiano de autoridade.

Para Arendt, a durabilidade adquirida pela fabricação humana não é o problema. O problema, pelo contrário, é que a artificialidade

produzida pela obra é limitada e deve ser colocada em contraste com a artificialidade que deriva das atividades puramente humanas.

Esse é o itinerário que conduz ao contraste entre a obra e a ação. O conceito de ação em Hannah Arendt é um dos elementos mais

originais de sua obra. Ele se situa na interseção entre a igualdade e a diferença.

Para a autora de A Condição Humana (2008), se os homens (e as mulheres) não fossem iguais, nós não seríamos capazes

de entender uns aos outros; se não fossemos diferentes, não teríamos a necessidade de utilizar a linguagem para entendermos uns

aos outros. Assim, a ação é a atividade puramente artificial entre os indivíduos tem como precondição a igualdade e a pluralidade.

Esse conceito, que poderia ser relacionado ao de diversos outros pensadores do século XX, separa-se de todos eles por sua ruptura
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radical com a assim chamada dialética do reconhecimento que é substituída por uma hierarquia de lugares nos quais a pluralidade

poderá se expressar.

Arendt supõe que a ação só poderia se desenrolar nesse espaço. O modelo para o conceito arendtiano de ação é a pólis

ateniense com a sua diferenciação radical entre a oikia e o público. A oikia, a esfera privada, é o lugar da tirania, da hierarquia, do

domínio de indivíduos uns pelos outros. Nesse sentido, há uma desigualdade inerente à oikia motivada não pelas relações humanas e

sim pela mediação exercida pela natureza que implica necessariamente violência. Ao mesmo tempo, o público arendtiano é mais

radicalmente igualitário do que o espaço político nas formulações dos autores da dialética do reconhecimento. A igualdade e a

pluralidade são constitutivas da noção arendtiana de público através da qual as atividades puramente humanas ocorrem no interior

de um espaço constituído em comum pelos indivíduos. É nesse espaço que a política tem lugar e é com a recuperação desse espaço,

tão claramente identificado pelos gregos, que Hannah Arendt vincula a sua obra.

As características apontadas permitem fazer entender porque a luta pelos Direitos Humanos torna possível uma nova

relação com a política. Notadamente neste final de século, após o fracasso visceral das experiências que tentaram aproximar a utopia

socialista e diante da rotunda incapacidade dos regimes capitalistas oferecerem, na maior parte do planeta, um sentido humano à

existência, são os Direitos Humanos e os movimentos sociais que neles se inspiram os construtores da trincheira mais urgente e

tangível para a derrota da barbárie e de seus múltiplos "operadores".

            Arendt irá dizer: “Um concepção da lei que identifica o direito com a noção do que é bom – para o indivíduo, ou para a

família, ou para o povo, ou para a maioria – torna-se inevitável quando as medidas absolutas e transcendentais da religião ou da lei

da natureza perdem a sua autoridade. E essa situação de forma alguma se resolverá pelo fato de ser a humanidade a unidade a qual

se aplica o que é ‘bom’. Pois é perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que, um belo dia,

uma humanidade altamente organizada e mecanizada chegue, de maneira democrática – isto é, por decisão da maioria -, à conclusão

de que, para a humanidade como um todo, convém liquidar certas partes de si mesma.” ( Arendt, 1989: 332).
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POR UMA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS FUNDADA EM UM PROJETO
EDUCATIVO EMANCIPATÓRIO: REFLEXÕES SOBRE SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES

A PARTIR DE UM DIÁLOGO ENTRE HANNAH ARENDT E BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS

FOR AN EDUCATION IN HUMAN RIGHTS BASED ON AN EMANCIPATORY EDUCATIONAL
PROJECT: REFLECTIONS ABOUT ITS LIMITS AND POSSIBILITIES FROM A DIALOGUE BETWEEN

HANNAH ARENDT AND BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Rodrigo Francisco De Paula

RESUMO
Este trabalho analisa os limites e possibilidade de uma educação em direitos humanos fundada
em um projeto educativo emancipatório, a partir de um diálogo entre Hannah Arendt e
Boaventura de Sousa Santos na constituição de um espaço adequado para a educação nos dias
de hoje. Sustenta-se que uma educação em direitos humanos fundada em um projeto educativo
emancipatório deve cumprir uma dupla finalidade: (i) tornar visível a realidade subjacente aos
direitos humanos (sua afirmação histórica, as violações no passado e no presente, as
possibilidade de luta por reconhecimento etc.) no contexto das práticas pedagógicas
desenvolvidas, tomando-se como exemplo a própria realidade vivida pelos professores e pelos
alunos, dentro e fora da sala de aula; e (ii) propiciar o exercício da cidadania a partir da tomada
de consciência a respeito dessa mesma realidade que envolve os direitos humanos, que deve ser
problematizada, em sala de aula, como um resultado de decisões que foram tomadas no
passado, mas que podem ser revertidas a qualquer momento por uma iniciativa humana, sem,
no entanto, tomar-se partido, no processo educativo, sobre o que será melhor para o futuro, já
que essa decisão é política por natureza.
PALAVRAS-CHAVES: Educação; Direitos humanos; Projeto educativo emancipatório

ABSTRACT
This paper makes an analysis of limits and possibilities for education in human rights based on
an emancipatory educational project from a dialogue between Hannah Arendt and Boaventura
de Sousa Santos to create an appropriate space for education nowadays. It’s defended that
education in human rights based on an emancipatory educational project have to accomplish a
double purpose: (i) subjacent reality must become visible to human rights on a context of
pedagogical developed practices (its historical affirmation, violation committed in the past and
presently, possibilities of fight for recognition etc.), taking as an example the reality experienced
by teachers and students, in and outside classrooms; and (ii) offer the exercise of citizenship
from awareness of this same reality that involves human rights, which must be questioned in the
classroom, as a result of decisions made in the past that can be recovered at any time by a
human attitude without taking part of the educational project and about what will be better in
future since this decision making is merely political.
KEYWORDS: Education; Human rights; Emancipatory educational project

1. INTRODUÇÃO

 

A educação em direitos humanos no Brasil ganhou, finalmente, visibilidade com a criação do
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH, que condensa os elementos
constituintes de uma política pública voltada especificamente para lidar com os desafios advindos
da tarefa de se promover uma cultura de direitos humanos no país.
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Trata-se de um plano auspicioso, que prevê uma transformação radical na difusão de uma
cultura de direitos humanos, cuja efetivação, entretanto, depende da afirmação das bases de
um adequado projeto educativo que possa orientar, de modo firme e consistente, as ações a
serem tomadas na execução dessa política pública educacional.

 

Realmente, todos os esforços na implementação do PNEDH podem malograr se não resultarem
de uma convergência de ações respaldadas em um projeto educativo que possa lidar com todos
os desafios - que não são poucos - dessa proposta de se promover uma cultura de direitos
humanos no país. Afinal, o Brasil ocupa a 75.ª posição quanto ao Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH apurado pela Organização das Nações Unidas,[1] havendo muito ainda o que ser
feito em nosso país para a realização dos direitos humanos.

 

É nesse contexto que se insere este trabalho, cujos limites e possibilidades para uma educação
em direitos humanos fundada em um projeto educativo emancipatório serão buscadas a partir
de um diálogo entre Hannah Arendt e Boaventura de Sousa Santos na constituição de um
espaço adequado para a educação nos dias de hoje.

 

2. OS CONTORNOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E O PLANO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

 

O tema da educação em direitos humanos tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito das
discussões sobre as estratégias a serem adotadas para uma efetiva afirmação dos direitos
humanos. As declarações de direitos, embora tragam consigo um caráter inegavelmente
pedagógico, não são suficientes para que haja uma mudança radical que importe, por si só, no
reconhecimento daqueles direitos nelas declarados, sobretudo porque tais declarações são
respostas para as violações aos direitos humanos ocorridas no passado e no presente e cuja
recorrência se pretende evitar no futuro. É por essa razão que os compromissos assumidos nas
declarações de direitos humanos precisam ser incorporados, de fato, na cultura da humanidade,
como uma conquista histórica digna de ser cotidianamente afirmada na práxis.

 

Educar em direitos humanos, então, assumiu o sentido de promoção de uma cultura em direitos
humanos, por intermédio da difusão dos ideais subjacentes às declarações de direitos humanos,
que possa contribuir na sua afirmação histórica com a formação de uma "consciência ética
coletiva" a seu respeito, a qual, segundo Fábio Konder Comparato, pode servir como único
fundamento para a vigência universal dos direitos humanos (COMPARATO, 2007, p. 60).

 

Luis Alberto Warat indica que a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1948, já produziu uma "resposta educativa", seja
porque acolheu expressamente o direito à educação em seu bojo, seja porque estabeleceu, em
seu preâmbulo, que a implementação dos direitos humanos depende de uma "intervenção
educativa" (WARAT, 2004, p. 71).

 

A educação, se concebida como um processo que tem por finalidade fundamental "fazer crescer
as pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia e no reconhecimento e afirmação dos
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direitos da alteridade" (WARAT, 2004, p. 71), tem uma vocação natural para acolher essa tarefa
de promoção de uma cultura de direitos humanos.

 

A bem da verdade, a própria educação, assim concebida, já é expressão do direito à educação
nos termos em que reconhecido como direito humano na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, cujo item 2 do artigo XXVI declara que "a educação será orientada no sentido do
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
do homem e pelas liberdades fundamentais" (In: COMPARATO, 2007, p. 239). Em poucas
palavras, uma educação em direitos humanos nada mais é do que a concretização de "uma
política educacional desenhada desde e para os direitos humanos" (WARAT, 2004, p. 71).

 

No entanto, somente após quase sessenta anos da aprovação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos é que houve um movimento consistente no sentido de haver a
institucionalização de uma política pública de educação em direitos humanos no Brasil. Tal
movimento se concretizou com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH,
que consiste numa política pública voltada especificamente para lidar, de uma perspectiva
ampla, com os desafios advindos da proposta de se promover uma cultura de direitos humanos
no país.

 

A elaboração do PNEDH se iniciou no ano de 2003, com a criação do Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos, que foi formado por especialistas em direitos humanos,
representantes da sociedade civil, de instituições públicas e privadas, bem como de organismos
internacionais, que elaboraram a primeira versão do plano. Nos anos de 2004 e 2005, essa
primeira versão do plano foi divulgada e debatida em diversos eventos, realizados em todo o
país, sendo que no ano de 2006 houve a publicação da última versão do PNEDH, com a
incorporação dos resultados obtidos nesse amplo debate público sobre o tema (BRASIL, 2007, p.
12).

 

De um modo geral, o PNEDH, em sua última versão, resultou na formatação de uma política
pública de educação orientada em dois sentidos: (i) na consolidação de um projeto de sociedade
baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social; (ii) no reforço da construção de
uma cultura de direitos humanos, entendida como um processo a ser apreendido e vivenciado
na perspectiva da cidadania ativa (BRASIL, 2007, p. 12-13).

 

Fica claro que a concepção adotada a respeito da educação em direito humanos está atrelada ao
fomento - e, com isso, à própria realização - da cidadania, ou seja, à necessidade de serem
desenvolvidos projetos pedagógicos que, além de estarem voltados para uma educação em
direitos humanos, promovam o exercício da cidadania. Como assevera Márcia Nina Bernardes, a
educação em direitos humanos traz consigo a consolidação de uma cultura democrática, que
representa "um processo de aprendizagem e de criação dessa cultura universalista e inclusiva de
direitos" (BERNARDES, 2008, p. 201).

 

A cidadania, tantas vezes referida no PNDEH, deve ser compreendida sob o enfoque de sua
multidimensionalidade, naquela sugestiva compreensão de Ricardo Lobo Torres, ao vislumbrar,
na cidadania, sua "dimensão temporal" (direitos fundamentais, políticos, sociais e difusos,
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envolvendo a questão da liberdade, da justiça e da solidariedade), sua "dimensão espacial" (nos
planos local, nacional, internacional, supranacional e virtual), sua "dimensão bilateral" (direitos e
deveres que se expressam na cidadania pública e privada e na cidadania ativa e participativa) e
sua "dimensão processual" (processos jurídicos através dos quais se atualizam direitos e
deveres) (TORRES, 2001, p. 256).

 

Quer dizer, trata-se de se desenraizar o conceito de cidadania da ideia pura e simples de
participação política para se compreendê-la como o centro gravitacional para onde convergem
todos os direitos fundamentais, em busca de plena realização, de acordo com essa leitura feita
por Ricardo Lobo Torres, para "elaborar um conceito veramente prescritivo de cidadania, e não
simplesmente descritivo à moda da sociologia" (TORRES, 2001, p. 254).

 

Essa tomada de posição é importante porque deixa clara a íntima relação entre cidadania e
direitos humanos e envolve, assim, a educação em direitos humanos em um contexto que
permite a articulação daquelas dimensões previstas no PNEDH: (i) apreensão de conhecimentos
historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos
internacional, nacional e local; (ii) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; (iii) formação de
uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político;
(iv) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva,
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; (v) fortalecimento de práticas
individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da
defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações (BRASIL, 2007, p. 25).

 

Em síntese, aponta-se, no PNEDH, que o seu objetivo primordial é a difusão de uma cultura de
direitos humanos, a ser realizada pela disseminação de valores solidários, cooperativos e de
justiça social, que possam se traduzir no fortalecimento da sociedade civil, no sentido de que as
conquistas reclamadas sejam efetivamente incorporadas nas políticas públicas (BRASIL, 2007, p.
26).

 

Como se vê, o PNEDH é uma resposta, ainda que tardia, à proposta desenhada para o direito à
educação já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Todavia, embora tenham
nele sido declinados os princípios, os objetivos, as diretrizes e as linhas de ações programáticas
para a sua implementação em diversos níveis, faz-se necessário que as ações a serem adotadas
sejam respaldadas em um projeto educativo emancipatório, isto é, em um projeto educativo que
tenha por finalidade precípua a emancipação dos homens, só possível plenamente se forjada
através de uma cultura em direitos humanos.

 

Por isso, os limites e possibilidades para uma educação em direitos humanos fundada em um
projeto educativo emancipatório serão buscados a partir de um diálogo entre Hannah Arendt e
Boaventura de Sousa Santos na constituição de um espaço adequado para a educação nos dias
de hoje.

 

3. LIMITES E POSSIBILIDADES DE UM PROJETO EDUCATIVO EMANCIPATÓRIO NA
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, A PARTIR DE UM DIÁLOGO ENTRE HANNAH

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7330



ARENDT E BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

 

Hannah Arendt escreveu dois ensaios tratando da questão da educação. Primeiramente, o
polêmico Reflexões sobre Little Rock, publicado originalmente em 1959, mas com nova
publicação no ano de 2003, quase trinta anos após a sua morte, em Responsabilidade e
julgamento, uma coletânea de ensaios organizada por Jerome Kohn (ARENDT, 2004). Em tal
ensaio, Arendt analisou a questão relativa ao cumprimento de uma decisão judicial da Suprema
Corte que houvera assegurado o direito de nove jovens negros de serem admitidos em uma
escola para brancos em Little Rock, no Arkansas, no contexto das medidas que vinham sendo
tomadas para se promover a integração racial nos Estados Unidos da América. Depois, Arendt
escreveu A crise na educação, publicado em Entre o passado e o futuro, no ano de 1961
(ARENDT, 2007), no qual abordou especificamente o papel que deve, ou não, ser
desempenhado pela educação em relação à política.

 

Para quem conhece a obra de Arendt, é bastante comum a afirmação de que sua posição,
quanto à educação, é conservadora. Em Reflexões sobre Little Rock, ao se deparar com as fotos
nos jornais retratando uma menina negra, escoltada por tropas federais, sendo perseguida em
um protesto feito por alunos brancos e por suas mães na entrada de uma escola pública em
Little Rock, no Arkansas, Arendt semeou a crítica quanto à pretensão de se "mudar o mundo
educando crianças no espírito do futuro" (ARENDT, 2004, p. 265), valendo-se desse ponto de
vista para criticar a integração racial nas escolas norte-americanas, insistindo que as crianças
não devem ser envolvidas em questões políticas, afinal, "pretendemos ter as nossas batalhas
políticas travadas nos pátios das escolas?" (ARENDT, 2004, p. 265).

 

Além dessa questão sobre a inconveniência de as crianças serem envolvidas em questões
políticas, Arendt sustentou, também, que a discriminação, na esfera social, pode e deve ser
tolerada, porque a igualdade se restringe à esfera política, aduzindo, ainda, que a questão
relativa à integração racial nas escolas passava pela integridade do federalismo norte-americano,
já que a decisão judicial havia sido emanada de um corte federal para ser aplicada a uma das
unidades da federação (ARENDT, 2004, p. 272-278).

 

Arendt foi duramente criticada por causa de suas opiniões em Reflexões sobre Little Rock, o que
lhe rendeu a fama de ser uma "arquiconservadora" (YOUNG-BRUEHL, 2006, p. 395). Das críticas
que lhe foram feitas, merece especial atenção aqui a de Ralph Ellison, retratada na conhecida
biografia de Arendt escrita por Elisabeth Young-Bruehl, sob o título "uma controvérsia na
América" (YOUNG-BRUEHL, 2006, p. 392-403).[2]

 

Com efeito, Arendt sustentou que "os negros se salientam por causa de sua visibilidade"
(ARENDT, 2004, p. 267) e que, portanto, deveriam enfrentar a questão da discriminação racial
não a partir da integração nas escolas, mas, sim, em um levante contra a "imposição legal" da
segregação (p. ex., na proibição dos casamentos mistos, na proibição de votar) (ARENDT, 2004,
p. 270-271), sendo surpreendente "a decisão federal de iniciar o processo de integração, dentre
todos os lugares, nas escolas públicas" (ARENDT, 2004, p. 271), convocando-se as crianças a
serem heroínas enquanto seus pais e os representantes do National Association for the
Advancement of Colored Peopel estiveram ausentes (ARENDT, 2004, p. 271-272).
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Ellison, ao contrário, justificou a postura dos pais das crianças negras ao colocar os seus filhos
no foco do conflito racial, em uma entrevista concedida a Robert Penn Warren na ocasião do
lançamento do livro intitulado Quem fala pelos negros?, esclarecendo que se tratava de

 

uma gente que deve viver em uma sociedade, sem reconhecimento, sem status real, mas que
está envolvida nos ideais dessa mesma sociedade, tentando abrir caminho, tentando determinar
sua verdadeira posição, sua posição de direito no seio de tal sociedade (In: YOUNG-BRUEHL,
2006, p. 401).[3]

 

Quer dizer, o que para Arendt era visível, para Ellison era o sinônimo da invisibilidade, radicada
na falta de reconhecimento dos negros na sociedade norte-americana, não restando aos pais
das crianças negras outra alternativa a não ser encaminhá-las, como mais um sacrifício pelo
simples fato de serem negras, para o "rito de iniciação, que é o que tais acontecimentos
constituem realmente para a criança, um enfrentamento dos terrores da vida social, despojada
de todos os mistérios" (In: YOUNG-BRUEHL, 2006, p. 401).[4]

 

Não se pode perder de vista a realidade norte-americana na década de cinquenta, no auge do
movimento político que reuniu os negros em torno de sua luta por reconhecimento, da abolição
da doutrina do "separados, mas iguais", que se matinha desde o julgamento do caso Plessy v.
Ferguson pela Suprema Corte, em 1896.[5] As escolas públicas norte-americanas reproduziam e
retroalimentavam a discriminação racial no país, visível nos teatros, nos cinemas, nos bairros,
nos banheiros públicos, e em tantos outros espaços onde havia a segregação entre negros e
brancos, razão pela qual, mais cedo ou mais tarde, as crianças negras se veriam diante da
realidade nua e crua que lhes era imposta pela e na sociedade norte-americana. Por isso, longe
de ser inconveniente, a promoção da integração racial nas escolas públicas, a partir do
julgamento do caso Brown v. Board of education pela Suprema Corte, em 1954,[6] representou
uma notável vitória do movimento político dos negros.

 

Arendt cedeu à crítica de Ellison, reconhecendo não ter entendido, quando escreveu, o ideal de
sacrifício inerente ao ato dos pais das crianças negras (YOUNG-BRUEHL, 2006, p. 401), muito
embora tenha insistido quanto à necessidade de se deixar a política fora da educação (YOUNG-
BRUEHL, 2006, p. 403). Em A crise na educação, após deixar claro que "a educação não pode
desempenhar papel nenhum na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão
educados" (ARENDT, 2007, p. 225), Arendt procurou esclarecer melhor a sua posição:

 

A fim de evitar mal-entendidos: parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação,
faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma
coisa - a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho
contra o novo (ARENDT, 2007, p. 242).

 

Esse conservadorismo, na verdade, fica melhor explicitado quando se tem clara essa
preocupação de Arendt em não "contaminar" a educação com a política, criticando as utopias
políticas que, desde os tempos antigos, insistem em mudar o mundo a partir das crianças,
negando-se, às crianças, o "seu próprio papel futuro no organismo político, pois, do ponto de
vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é necessariamente
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mais velho do que eles mesmos" (ARENDT, 2007, p. 225-226).

 

A objeção de Arendt, nesse aspecto, tem sentido, na medida em que não se pode, nem se deve,
pretender realizar a política na educação, porque isso resultaria na degradação da liberdade de
ação na vida política, ao se tolher dos recém-chegados ao mundo a faculdade de agir, de
iniciarem algo novo por sua própria ação e não por determinação dos outros. A ação
desencadeia processos cujos resultados são imprevisíveis justamente pela novidade e pela
singularidade que se faz presente em cada nascimento e pela infinita capacidade humana de
agir.[7]

 

Enfim,

 

exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança é que a educação
precisa ser conservadora; ela deve preservar essa novidade e introduzi-la como algo novo em
um mundo velho, que, por mais revolucionário que possa ser em suas ações, é sempre, do
ponto de vista da geração seguinte, obsoleto e rente à destruição (ARENDT, 2007, p. 243).

 

Por tudo isso, tratar de um projeto educativo emancipatório tendo esse pensamento de Arendt
como horizonte de sentido pode soar estranho e até mesmo contraditório. Todavia, a posição de
Arendt sobre a educação pode, sim, assumir um papel relevante na constituição das bases de
uma educação em direitos humanos fundada em um projeto educativo emancipatório. Isso
porque o esforço de Arendt é exaltar a semente revolucionária que existe em cada criança e que
deve ser preservada, no campo da educação, para que só possa germinar no campo da política,
onde devem ser decididas as questões políticas, em igualdade de condições com os demais. Essa
exaltação guarda inteira pertinência com o propósito de se difundir uma cultura em direitos
humanos segundo a qual cada ser humano seja responsável e possa agir na (re)construção do
mundo, sem ser objeto de dominação de quem conduz o processo educativo. A emancipação,
portanto, está na raiz do pensamento de Arendt sobre a educação.

 

Mas o equívoco de Arendt, tão bem evidenciado por Ellison na questão que envolveu a
integração racial nas escolas públicas norte-americanas, foi o de tentar imunizar a escola dos
conflitos que subjazem à realidade vivida pelos professores e pelos alunos dentro e fora de sala
de aula. Ora, só será possível germinar, no campo da política, a semente revolucionária presente
em cada criança se a realidade que a circunda for problematizada em sala de aula, já no
processo de sua formação educacional, a fim de que o mundo não seja para ela naturalizado,
isto é, compreendido como algo dado ao invés de construído por exclusiva iniciativa humana.

 

Qual atitude revolucionária poderia se esperar de uma criança negra que passasse toda a sua
vida escolar frequentando uma escola só para negros? Avistar teatros, cinemas, bairros,
banheiros públicos e todos os espaços onde havia a segregação entre negros e brancos na
sociedade norte-americana representaria apenas uma reprodução do mundo que lhe fora
apresentado na escola (de maneira naturalizada), em face do qual dificilmente seria possível
uma atitude revolucionária.
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O desafio, então, passa a ser como trazer, para o processo educativo, essa dimensão dos
conflitos humanos, o que se revela indispensável para uma educação em direitos humanos. Aqui
comparece a proposta de Boaventura de Sousa Santos, de trazer o conflito para o centro do
processo educativo. Em seu ensaio Para uma pedagogia do conflito, ele se preocupa justamente
em traçar o perfil de um projeto educativo emancipatório marcado por tal característica
(SANTOS, 1996).[8]

 

Boaventura inicia sua proposta diante de um incômodo paradoxo: "nunca foi tão grande a
discrepância entre a possibilidade técnica de uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária e
a sua impossibilidade política" (SANTOS, 1996, p. 15). Segundo Boaventura, a raiz dessa
impossibilidade se deve ao sentimento de repetição e à sublimação do conflito no tempo
presente, pela desvalorização do passado em benefício do futuro, segundo uma teoria da
história que "fez com que facilmente fossem esquecidos o sofrimento, a injustiça, a opressão,
todos superáveis num futuro próximo e radioso" (SANTOS, 1996, p. 16), resultando na
trivialização e na banalização dos conflitos e do sofrimento humano e este, "mediatizado pela
sociedade de informação está transformado numa telenovela interminável em que as cenas dos
próximos capítulos são sempre diferentes e sempre iguais às cenas dos capítulos anteriores"
(SANTOS, 1996, p. 16).

 

Esse estado de coisas contribui para a estranha sensação de absorta paralisação que afugenta
da experiência humana, nos dias atuais, a sua capacidade de espanto e de indignação, em que o
inconformismo e a rebeldia já não se mostram como atitudes sequer possíveis, diante do quadro
que se apresenta de enorme estagnação quanto a qualquer possibilidade de transformação
social. Um processo educativo pautado apenas no conservadorismo serve apenas para conservar
esse status quo.

 

Daí a necessidade de "uma outra teoria da história que devolva ao passado a sua capacidade de
revelação, um passado que se reanime na nossa direção pela imagem desestabilizadora que nos
fornece do conflito e do sofrimento humano" (SANTOS, 1996, p. 17). Esse é, realmente, o cerne
de um projeto educativo emancipatório, "orientado para combater a trivialização do sofrimento,
por via da produção de imagens desestabilizadoras a partir do passado concebido não como
fatalidade, mas como produto da iniciativa humana" (SANTOS, 1996, p. 17), razão pela qual "o
objetivo principal do projeto educativo emancipatório consiste em recuperar a capacidade de
espanto e de indignação e orientá-la para a formação de subjetividades inconformistas e
rebeldes" (SANTOS, 1996, p. 17).

 

Para esclarecer as bases de um projeto educativo emancipatório, Boaventura descreve três
conflitos de conhecimento que devem presidi-lo, apresentados em ordem crescente de
conflituosidade (SANTOS, 1996, p. 18): (i) aplicação técnica da ciência vs. aplicação edificante da
ciência; (ii) conhecimento-como-regulação vs. conhecimento-como-emancipação; (iii)
imperialismo cultural vs. multiculturalismo.

 

O primeiro conflito, que não diz respeito propriamente a um conflito de conhecimentos, mas,
sim, a um conflito de aplicação de conhecimentos, guarda relação próxima com o segundo
conflito, este sim inserido em um contexto espistemológico. A aplicação técnica da ciência,
resultado da "consolidação da ciência moderna enquanto modo hegemônico de racionalidade, a
racionalidade cognitiva-instrumental" (SANTOS, 1996, p. 18-19), retrata bem a ideia de
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conhecimento-como-regulação, que "consiste numa trajetória entre um ponto de ignorância
designado por caos e um ponto de conhecimento, designado por ordem" (SANTOS, 1996, p. 24),
e que prevaleceu sobre o conhecimento-como-emancipação, que "consiste numa trajetória entre
um ponto de ignorância chamado colonialismo e um ponto de conhecimento chamado
solidariedade" (SANTOS, 1996, p. 24). Trata-se de se conceber o conhecimento como produto
da racionalidade moderna, em que se pretendeu controlar, racionalmente, todos os passos na
atividade humana de criação e aplicação do conhecimento. Em poucas palavras, é o triunfo do
know-how técnico.

 

Aqui, é possível fazer uma interessante correlação da aplicação técnica da ciência, apoiada no
conhecimento-como-regulação, com a atividade do homo faber, a fabricação, analisada por
Arendt em A condição humana. Segundo Arendt, a fabricação tem um início e um fim bem
definidos (ARENDT, 2010, p. 179), e se processa sob a lógica de um pretenso controle completo,
pelo homem, dos meios utilizados para se alcançar fins predeterminados (ARENDT, 2010, p.
173).[9]

 

Contudo, o fracasso desse modelo de aplicação da ciência, pautado no conhecimento-como-
regulação, tornou-se evidente no século XX com seus graves problemas políticos, econômicos e
sociais, em que "o portentoso desenvolvimento científico, que desde então ocorreu, não resolveu
nenhum desses problemas e, quiçá, contribuiu para agravá-los" (SANTOS, 1996, p. 20). Daí a
proposta de uma aplicação edificante da ciência, que se paute sobre outras características, que
privilegiam um know-how ético. A lógica dos meios-e-fins passa a se submeter ao crivo de uma
"ampliação da comunicação e a equilibração de competências" (SANTOS, 1996, p. 20),
propiciando um alargamento cultural ético e político sobre a aplicação da ciência. Em suma, "a
aplicação edificante não prescinde de aplicações técnicas, mas submete-se às exigência do
know-how ético" (SANTOS, 1996, p. 20).

 

Assim, na base do projeto educativo emancipatório sugerido por Boaventura está a proposição
de uma aplicação edificante da ciência, que equilibre, à base de uma reconstrução, o
conhecimento-como-regulação com o conhecimento-como-emancipação, de maneira que "o
conflito pedagógico será, pois, entre as duas formas contraditórias de saber, entre o saber como
ordem e colonialismo e o saber como solidariedade e como caos" (SANTOS, 1996, p. 25).

 

Por fim, o conflito epistemológico mais amplo, que anima o projeto educativo emancipatório, é o
conflito entre imperialismo cultural e multiculturalismo. Segundo Boaventura, o mapa cultural
que vem orientando os projetos educativos desde a modernidade tem a cultura eurocêntrica
ocupando "quase todo o tamanho do mapa e só marginalmente, e sempre em função do espaço
central, são desenhadas as outras culturas indígenas, culturas negras e culturas de minorias
étnicas ou outras" (SANTOS, 1996, p. 26). Aí está a base do imperialismo cultural, que subjuga
as demais culturas, relegando-as à invisibilidade, principalmente em decorrência do avanço da
globalização nos últimos tempos. Mas, em contraste às formas de globalização hegemônica,
comparecem processos de localização, "com a adoção de políticas de identidade por parte de
grupos sociais vitimizados, direta ou indiretamente, pela globalização hegemônica" (SANTOS,
1996, p. 26), representativas de um multiculturalismo.

 

Após considerar as tendências para lidar com esse conflito, tanto sob a forma hegemônica como
sob a forma contra-hegemônica, Boaventura propõe, no campo de um projeto educativo
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emancipatório, a "hermenêutica diatópica", que se baseia "na idéia de que todas as culturas são
incompletas e de os topoi de uma dada cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos
como a cultura a que pertencem" (SANTOS, 1996, p. 30-31). Assim, esclarece Boaventura que
"o objetivo da hermenêutica diatópica é maximizar a consciência da incompletude recíproca
entre culturas, através de um diálogo com um pé numa cultura e o pé, noutra" (SANTOS, 1996,
p. 31). Essa é a maneira adequada, segundo Boaventura, para lidar com o multiculturalismo,
afirmando-se como alternativa credível ao imperialismo cultural, por se basear numa clara
relação de "reciprocidade entre culturas", em que se busca "transformar as premissas de
argumentação de uma dada cultura em argumentos inteligíveis e credíveis noutra cultura"
(SANTOS, 1996, p. 31).

 

Partindo desses conflitos epistemológicos e introjetando-os no universo da educação,
Boaventura sustenta que eles "devem ocupar o centro de toda a experiência pedagógica
emancipatória" (SANTOS, 1996, p. 33), no seguinte sentido:

 

O conflito serve, antes de mais nada, para vulnerabilizar e desestabilizar os modelos
epistemológicos dominantes e para o olhar o passado através do sofrimento humano que, por
via deles e da iniciativa humana a eles referida, foi indesculpavelmente causado. Esse olhar
produzirá imagens desestabilizadoras susceptíveis de desenvolver nos estudantes e nos
professores a capacidade de espanto e de indignação e a vontade de rebeldia e de
inconformismo (SANTOS, 1996, p. 33).

 

Como se vê, a proposta de Boaventura é trazer para a educação, mediante imagens
desestabilizadoras, essa conscientização de que o presente é resultado de escolhas feitas no
passado e de que deve haver espaço na escola para se debatê-las, sem se sublimar o conflito e
o sofrimento humano que lhes são subjacentes. O conflito, na verdade, é colocado no centro do
processo educativo e a maneira como ele será trabalhado é que permitirá a emancipação, pelo
revigoramento da capacidade de espanto e de indignação, que pode animar a vontade de
rebeldia e de inconformismo. Portanto, assim como a proposta de Arendt para a educação, a
posição de Boaventura também traz, em seu bojo, um propósito claro de emancipação, dentro
de uma perspectiva de difusão de uma cultura em direitos humanos.

 

Mas essa postura de se trazer o conflito para o centro do processo educativo não é isenta de
riscos, como adverte Boaventura, ao acentuar que "a pedagogia do conflito é uma pedagogia de
alto risco contra o qual não há apólices de seguro" (SANTOS, 1996, p. 25). Talvez o maior risco
seja aquele denunciado por Arendt, de se fazer política na educação, a pretexto de se promover
a emancipação. É por isso que não basta a simples advertência. É imprescindível que se criem
mecanismos que possam, pelo menos do ponto de vista teórico, evitar que isso aconteça. Quer
dizer, deve-se propiciar uma educação que seja respaldada em um processo educativo que
assegure a formação de uma cultura em direitos humanos, mas que não seja previamente
direcionada para uma doutrinação política.

 

Uma saída para isso pode ser encontrada no conservadorismo proposto por Arendt, desde que
ele assuma uma outra conotação, distinta daquela que, a princípio, parece-lhe própria. A
conservação, na educação, deve cumprir mesmo o papel de apresentação do mundo como ele é,
ou seja, como resultado da obra humana e não como decorrência de um infalível determinismo
da história. Se assim é, o fluxo da história pode ser interrompido a qualquer momento, também
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por obra humana, na (re)construção do mundo. O que interessa na educação é que se adote
um conservadorismo (i) tanto nesse aspecto de esclarecimento sobre o que foi feito no passado
para que o mundo chegasse ao presente tal como chegou, (ii) como na conservação das
escolhas a serem feitas por aqueles que serão responsáveis pelo futuro, não se permitindo, a
pretexto de se incentivar a capacidade de espanto e de indignação e a vontade de rebeldia e de
inconformismo, a realização da política na educação. Esse, aliás, deve ser o duplo limite do
conservadorismo.

 

É nesse sentido que dois aspectos merecem ser realçados nas posições assumidas por Arendt e
Boaventura quanto à educação, para se estabelecer um diálogo entre eles sobre o assunto: (i) a
escola não deve se transformar em um palco de discussões políticas, para onde seja levada a
pretensão de se mudar o mundo através da educação, incutindo-nos "novos" aquilo que os
"velhos" entendem ser o melhor para um futuro que ainda não chegou; (ii) a educação, a
pretexto de conservar para os "novos" o direito de eles mesmos agirem revolucionariamente,
iniciando algo de novo e totalmente inesperado, não deve sublimar os conflitos e o sofrimento
humano do passado e do presente, cuja trivialização e banalização resultam apenas em
conformismo, do qual jamais poderá surgir qualquer atitude revolucionária.

 

Uma educação em direitos humanos fundada em um projeto educativo emancipatório precisa,
então, buscar no passado e no presente imagens desestabilizadoras que possam tornar visíveis
as questões que envolvem os direitos humanos (sua afirmação histórica, as violações no passado
e no presente, as possibilidade de luta por reconhecimento etc.), o que resultará na tomada de
consciência, movida pelo resgate da capacidade de espanto e de indignação, que permitirá o
florescimento do inconformismo e da rebeldia, como sementes de liberdade que animarão o
exercício consciente da cidadania.

 

Esse inconformismo e essa rebeldia, porém, não devem ser manipulados como um objetivo cujo
alcance seja previamente pretendido no processo educativo. Devem, na verdade, ser concebidos
como uma consequencia quase que natural do projeto educativo emancipatório, ancorado que
está no resgate da capacidade de espanto e de indignação, mas não como sua finalidade. Essa
linha é tênue, mas é a linha que pode interditar o exercício da política na educação, que, se
levada a efeito, equivale a subtrair, autoritariamente, a capacidade de agir daqueles que
participam do processo educativo e tomam contato com a realidade a partir de uma chave de
compreensão que inicialmente lhes é fornecida por quem conduz esse mesmo processo.

 

É por isso que uma educação em direitos humanos, fundada em um projeto educativo
emancipatório, passa mais pelo compartilhamento, que deve ser problematizado, da realidade
vivida pelos professores e pelos alunos, dentro e fora da sala de aula, do que, propriamente, de
um ensino dogmático, fundado na racionalidade, sobre o conteúdo desses mesmos direitos.

 

A proposta de Richard Rorty quanto a uma "educação sentimental" pode cumprir, nesse
contexto, um papel importante, ao articular os direitos humanos com a racionalidade e a
sentimentalidade. Segundo Rorty, convém abandonar a racionalidade em favor da
sentimentalidade, no âmbito de uma práxis pedagógica que se revela muito mais eficiente na
difusão de uma cultura em direitos humanos, uma vez que "esse tipo de educação deixa as
pessoas diferentes suficientemente familiarizadas umas com as outras, de modo que elas se
sentem menos tentadas a pensar que aquelas que são diferentes delas são apenas semi-
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humanas" (RORTY, 2005, p. 211). Um sentimentalismo, assim traduzido, equivale ao despertar
da indignação com as situações que envolvem a violação dos direitos humanos, no passado e no
presente, as quais devem ser trazidas para o projeto educativo emancipatório.

 

Portanto, um projeto educativo emancipatório que possa promover uma cultura de direitos
humanos consistente deve assumir uma dupla finalidade de (i) tornar visível a realidade
subjacente aos direitos humanos (sua afirmação histórica, as violações no passado e no
presente, as possibilidade de luta por reconhecimento etc.) no contexto das práticas
pedagógicas desenvolvidas, tomando-se como exemplo a própria realidade vivida pelos
professores e pelos alunos, dentro e fora da sala de aula; e (ii) propiciar o exercício da cidadania
a partir da tomada de consciência a respeito dessa mesma realidade que envolve os direitos
humanos, que deve ser problematizada, em sala de aula, como um resultado de decisões que
foram tomadas no passado, mas que podem ser revertidas a qualquer momento por uma
iniciativa humana, sem, no entanto, tomar-se partido, no processo educativo, sobre o que será
melhor para o futuro, já que essa decisão é política por natureza.

 

4. CONCLUSÃO

 

O PNEDH representa, sem dúvida, um importante passo rumo a uma efetiva afirmação de uma
cultura em direitos humanos no país, tão necessária para que se realize concretamente o projeto
de construção de uma nação que seja conscientemente responsável pelos rumos que decide
tomar. O seu sucesso, porém, dependerá da adoção de um projeto educativo que possa lidar,
adequadamente, com o enorme desafio inerente a tal empreitada. Assim, somente uma
educação em direitos humanos fundada em um projeto educativo emancipatório, consciente dos
seus limites e de suas possibilidades, pode cumprir esse papel.

 

Educar em direitos humanos não pode significar uma doutrinação política preconcebida para se
alcançar um fim predeterminado, seja ele qual for. Os resultados a serem alcançados têm de ser
inesperados, precisam mesmo ser um produto da iniciativa espontânea daqueles que vivenciam
a educação em direitos humanos, a quem deve ser reservada a responsabilidade pela ação,
consciente, de transformação do mundo.

 

As escolas, nesse ambiente, precisam ser "asas" e não "gaiolas", para se lembrar Rubem Alves:

 

'Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas'. Escolas que são gaiolas existem para que
os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. Escolas que são asas
não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em vôo. Existem para dar
aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já
nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado (ALVES,
2001).

 

A educação em direitos humanos deve, portanto, servir apenas de encorajamento para que os
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vôos mais altos possam ser alçados por aqueles que a vivenciam. Jamais poderá, sob pena de se
converter naquilo a que pretende se opor, servir de gaiola que aprisione a liberdade trazida no
anseio de cada um que queira reagir, ao seu modo, para fazer do mundo a sua casa.
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[2] No original: "una controversia en América".
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sociedad".

[4] No original: "un rito de iniciación, que es lo que tales acontecimientos constituyen realmente
para el niño, un enfrentamiento a los terrores de la vida social, despojada de todos los
mistérios".
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[5] Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). Disponível em:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=163&invol=537>. Acesso em
31.07.2010.

[6] Brown v. Board of education, 347 U.S. 483 (1954). Disponível em:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=347&invol=483>. Acesso em
31.07.2010.

[7] Como ela esclarece em A condição humana: "O fato de o homem ser capaz de agir significa
que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E
isso, mais uma vez, só é possível porque cada homem é único, de sorte que, a cada
nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo" (ARENDT, Hannah. A condição humana.
11. ed. Trad. Roberto Raposo. Rev. Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
p. 222-223).

[8] Nesse ensaio, Boaventura aplica, na construção de um projeto educativo emancipatório,
ideias que desenvolveu em sua obra publicada originalmente em inglês, Toward a New Common
Sense: Law, Science, and Politics in the Pradigmatic Transition, cuja publicação no Brasil se deu
em quatro volumes, como ele mesmo explica no prefácio do primeiro deles (SANTOS,
Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição
paradigmática. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007. Vol. 01: A crítica da razão indolente: contra o
desperdício da experiência. p. 18).

[9] Segundo Arendt, as atitudes típicas do homo faber são as seguintes: "a instrumentalização
do mundo, a confiança nas ferramentas e na produtividade do fazedor de objetos artificiais; a
confiança na oniabrangência da categoria meios-fim, a convicção de que qualquer assunto pode
ser resolvido e qualquer motivação humana reduzida ao princípio da utilidade; a soberania, que
concebe todas as coisas dadas como material e toda a natureza como 'um imenso tecido do
qual podemos cortar qualquer pedaço e tornar a coser como quisermos', o equacionamento da
inteligência com a engenhosidade, ou seja, o desprezo por qualquer pensamento que não possa
ser considerado como 'primeiro passo (...) para a fabricação de objetos artificiais, principalmente
de ferramentas para fabricar outras ferramentas e para variar sua fabricação indefinidamente';
e, finalmente, sua identificação natural da fabricação com a ação" (ARENDT, Hannah. A
condição humana. 11. ed. Trad. Roberto Raposo. Rev. Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2010. p. 381-382).
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PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O DIREITO BRASILEIRO
EM PERSPECTIVA DE GÊNERO

PROTECTION INTERNATIONAL DES DROITS DE L´HOMME ET LE DROIT BRÉSILIEN EN
PERSPCETIVE DE GENRE

Dimas Pereira Duarte Junior

RESUMO
O objetivo do presente estudo é analisar o impacto dos mecanismos de monitoramento
concernentes aos direitos humanos, em uma perspectiva de gênero, prescritos pelo Sistema
Global de Proteção aos Direitos Humanos avaliando em qual medida têm servido para dirimir as
desigualdades de gênero e contribuído para traduzir a concepção contemporânea de cidadania
no Brasil. No plano conceitual, em que o conceito de direitos humanos trazido pela Declaração
Universal de 1948 e, especificamente, na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (1979), inova analiticamente, sobretudo quando se coloca em
evidência a especificação desses direitos numa perspectiva de gênero? No plano empírico, a
partir da análise da sistemática de funcionamento dos mecanismos da international
accountability concernentes à proteção internacional dos direitos da mulher, o que se pretende
auferir é em que medida esses mecanismos têm contribuído para uma desterritorialização do
direito e para a construção de um conceito de cidadania internacional no que tange às questões
de gênero.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos; Sistema Global; Mulher; Brasil

RESUME
Nous proposont dans ce travail analiser l´impact des mecanismes qui veillent à l´application des
droits de l´homme, dans ce qui concernent aux questions de genre, présents dans le Sistème
des Nations Unies, en évaluant quelles sont ses contributions pour la réduction de l´egard
parmis les femmes e traduire la conception contemporaine de citoyenneté au Brésil. Dans le plan
conceptuel, quelles sont les contributions de la conception de droits de l´hommes présent dans
la Déclaration Universel de 1948 et, en particulier, dans la Convention pour l´Élimination de la
discrimination à l´egard des femmes (1979) pour l´affirmation des droits des femmes, surtout
quand on met en evidence l´especification des ces droits en perspective de genre? Dans le plan
empirique, à partir d´analise des mécanismes de l´international accountability qui versent sur la
protéction des droits de femmes, on verifie dans quelle mesure ces mecanismes contribuient
pour la desterritoilisation du droit e pour la construction d´un concept de cityoenneté
international dans ce qui concerne aux quéstions de genre.
MOT-CLES: Droits de l´homme; Sistème Global; Femme; Brésil

1. INTRODUÇÃO
 

O enfoque dado à distinção entre mulher e homem, fêmea e macho, sexo e sexualidade tem gerado
grandes discussões no mundo acadêmico, sobretudo, nas ciências sociais. Conceber um só conceito, um só
direito ou aceitar um reducionismo essencialista, de que as concepções de mulher/homem, fêmea/macho,
sexo/sexualidade advêm da natureza, não retira as questões de gênero do senso comum, tampouco
contribui para o avanço das ciências e do direito enquanto instrumento de emancipação social.
            Falar sobre direitos humanos sob a perspectiva de gênero nos remete a um universo que estabelece
um passado de subjugação, de discriminação e aprisionamento de faces importantes da vida humana, tais
como a sexualidade, a reprodução, a maternidade, a diferença e a particularidade ensejadas pelas questões
de gênero quando as mesmas ultrapassam a fronteira da vida doméstica e se lançam no universo do espaço
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público.
            Do ponto de vista formal-regulatório há que se considerar que as questões de gênero quando
enfrentadas pelo mundo jurídico, quer seja em âmbito doméstico, quer seja em âmbito local, o são de uma
forma bastante peculiar e comum ao modelo de direito que é inaugurado pela modernidade, pautado na
racionalidade e na igualdade, e reforçado pelo triunfo incondicional do modo de produção capitalista, onde
impera a lógica do mercado, do lucro, da eficiência e da utilidade.
            Isso pode ser compreendido sob a ótica de que, o direito - esse modelo de direito – fora cunhado
mais como um instrumento de domesticação do que de emancipação social; se pautou unicamente no
princípio da igualdade, desprezando a diferença e a diversidade; e, ainda, desconsiderando a diferença e se
afirmando como instrumento de dominação, não promove senão a domesticação dos corpos e a criação de
hierarquia de valores prontos a reger as relações sociais, como uma fórmula para cálculos de precisão,
típica de uma lógica e uma ética ocidental, universal sobre direito, sobre humanidade e sobre sexualidade.
            E sob a perspectiva de gênero, FOUCAULT (1988, pág. 98), afirma:

 
Não existe uma estratégia única, global, válida para toda a sociedade
uniformemente referente a todas as manifestações do sexo: a idéia, por exemplo,
de muitas vezes se haver tentado, por diferentes meios, reduzir todo o sexo à sua
função reprodutiva, à sua forma heterossexual e adulta e à sua legitimidade
matrimonial não explica, sem a menor dúvida, os múltiplos objetivos visados, os
inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais concernentes aos dois sexos,
às diferentes idades e às classes sociais.

 
            Mas, apesar de não existir uma ética universal capaz de abarcar e dar conta dos problemas
envolvendo questões de gênero, parece ter sido sempre essa a lógica impressa nos ordenamentos jurídicos
domésticos e internacional voltados à questão. Isso porque, o corpo da mulher, ao longo da história,
sobretudo das sociedades ocidentais, passou por, aquilo que Foucault (1988, pág. 99) denomina
deprocesso de histerização,

 
[...] pelo qual o corpo da mulher foi analisado – qualificado e desqualificado –
como corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo qual, este corpo foi
integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das
práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação orgânica com o
corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço familiar
(do qual deve ser elemento substancial e funcional) e com a vida das crianças (que
produz e deve garantir, através de uma responsabilidade biológico-moral que dura
todo o período da educação): a Mãe, com sua imagem em negativo que é a
“mulher nervosa”, constitui a forma mais visível desta histeria.

 
Mas a questão de gênero não pode ser reduzida ao estigma da responsabilidade ensejada pela

maternidade. A dominação, a subjugação e a domesticação da mulher caminham lado a lado com o
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processo de seu reconhecimento como membro do corpo social, mais especificamente com o advento da
Revolução Industrial, envolta em um ambiente propício à proliferação tanto de mecanismos de controle
regulamentadores e disciplinares. Se por um lado a Revolução Industrial traz a eficiência, por meio da
mecanização dos meios de produção, por outro também eleva à enésima potência a força do capital
e deflagra um intenso processo de subjugação da mão-de-obra, sobretudo, de mulheres e crianças, grupos
historicamente vulneráveis dentro da sociedade.

O que importa ressaltar dentro desse contexto é que falar sobre direitos da mulher, tanto em
perspectiva interna como internacional, demanda enfrentar um passado de inferiorização que ainda permeia
a formação da consciência coletiva da sociedade contemporânea. Se os tratados internacionais que versam
sobre os direitos da mulher avançam sob o ponto de vista formal-regulatório, estabelecendo mecanismos
rigorosos de monitoramento das práticas estatais, também continuam, por meio de suas recomendações, a
priorizar e difundir o tema do resguardo do ambiente familiar como ética universal.

Por seu turno as respostas dos Estados, não conseguem ultrapassar a barreira legal, restando
evidenciada que a questão, tanto da discriminação quanto da violência contra a mulher, não é algo que
deva ser objeto de preocupação tão somente sob a ótica do controle e da garantia, mas também por meio
da promoção, atacando a fonte produtora e reprodutora de condições favoráveis à perpetuação da violência
contra mulher e a violação dos direitos necessários ao seu reconhecimento como um verdadeiro corpo
social. Mas, isso se considerarmos a hipótese de que o reconhecimento da mulher como corpo social
poderá se dar pela via dos direitos. Considerando as devidas limitações pertinentes à referida premissa,
esse é nosso ponto de partida para demonstrar que mesmo a discriminação e a violência contra a mulher
não tendo lugar privilegiado, ocorrendo em todas as classes sociais, em países pobres e também em países
ricos e, ainda, se dando pelos mais variados motivos - inclusive por razões de Estado - épossível pensar
outro direito que parta não do princípio da igualdade, mas sim da diferença. Não de uma ética universal,
mas particular, uma vez que boa parte da fonte da discriminação e da violência é de origem privada e não
pública. O que, em larga escala, acaba, por vezes, negligenciado, por vezes corroborado pelas práticas
domésticas e internacionais voltadas a afirmar a cidadania de gênero por meio dos direitos.
           
2. PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

 
Compreender o processo de internacionalização dos direitos humanos demanda, antes de tudo,

entender a concepção dos direitos sob a perspectiva dos valores e dos interesses. O que significa ter um
direito? Ter um direito enseja uma obrigação? Qual o papel dos direitos em tempos de globalização? Essas
são algumas das questões que permeiam a discussão sobre a fundamentação dos direitos humanos na
contemporaneidade.

Uma das primeiras idéias que podem ser lançadas no intuito de se buscar compreender o
significado do termo “direito a ter direitos,” cunhado por Hannah Arendt e Norberto Bobbio, é aquela
expressa na obra de Sófocles, Antígona, que questiona se é direito tudo aquilo que é posto pelo poder
constituído. Por suposto que tal formulação não ultrapassa os limites de uma concepção embrionária e que
muito seria objeto de discussão e transformação ao longo da história da humanidade.

Das revoluções do século XVIII, vislumbramos a ocorrência de uma verdadeira revolução
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copernicana na seara dos direitos do homem. Se até então, vinham sendo concebidos como privilégios de
grupos restritos da sociedade, a partir de então conseguem alargar sobremaneira o rol de sujeitos a serem
por eles protegidos, embora não tenham perdido o significado de privilégios.

E não perdem o significado de privilégios porque, da fórmula eregida tanto da Revolução
Francesa (1789) quanto da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776), não se
vislumbrou senão a proteção de interesses em detrimento de valores como a dignidade, a autonomia e
emancipação. Por retratarem os interesses de uma classe bastante específica do contexto da época, a esfera
cercada pelos direitos burgueses se apresentou como uma ferramenta hábil a garantir a lógica do mercado
e os interesses de grupos que, em maior ou menor escala, já gozavam de algum privilégio.

Mas essas formas de desqualificação, ostensiva ou velada, de certas categorias de indivíduos
como integrantes verdadeiros da espécie humana não influiu somente na construção do ideário
fundamentador do constitucionalismo de direitos revolucionário. Deixou seu legado e continua sendo
expresso em formas contemporâneas de desumanização, negando, a parcelas significativas da humanidade,
condições de realização da dignidade humana, da autonomia e da emancipação.

Esse é um argumento válido tanto para o processo de internacionalização porque passou os
direitos humanos, sobretudo no pós Segunda Guerra Mundial, quanto para o processo de neo-
constitucionalização, deflagrado pela descolonização e redemocratização por que passaram os países
periféricos do sistema mundo.

Esse sistema internacional fundado no pós Segunda Guerra Mundial, em que pese a influência
sofrida da matriz ideológica fundamentadora do constitucionalismo de direitos do século XVIII não surge
já na sua feição mais elaborada. Os seus primeiros precedentes ainda podem ser vislumbrados no período
entre guerras, quando as três vertentes da proteção internacional dos direitos humanos começam a ser
delineadas, tais como o direito humanitário, o direito dos refugiados e os direitos humanos propriamente
ditos, delineados inicialmente na forma do estabelecimento de preceitos mínimos para regular as relações
de trabalho.

Mas se a concepção de mínimo presente no período entre guerras já enseja reservas na concepção
cunhada para os direitos humanos, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial promoveriam uma
verdadeira ruptura com a tradição dos direitos humanos. E rompeu com a tradição judaica, com a tradição
cristã, com a tradição estóica, e com a própria tradição moderna que afirmou os direitos do homem,
sobretudo aqueles voltados à questão social, como mínimos necessários.

A barbárie do totalitarismo, a descartabilidade humana e banalização do mal, levados a cabo pelo
genocídio concebido como projeto político e industrial, negaram não só o mínimo, mas o próprio valor da
pessoa humana como valor fonte do direito.

Conforme afirma Lafer (1988, pág. 117), “o totalitarismo representa uma proposta da sociedade
que almeja a dominação total dos indivíduos”. Mas, por seu turno, o totalitarismo não se trata de um
regime que busca restringir ou abolir as liberdades públicas e as garantias individuais. Não se confunde
com tirania, nem com despotismo, nem com outras formas de autoritarismo. É um regime que se esforça
para eliminar, de maneira inédita, a própria espontaneidade que, nos dizeres de Hannah Arendt (1989), se
apresenta como a mais genérica e elementar manifestação da liberdade humana. Geral o isolamento
destrutivo da possibilidade de uma vida pública e a desolação, que impede a vida privada.
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O “tudo é possível” preceituado pelo totalitarismo gerou seres humanos supérfluos, pressuposto
que confronta a afirmação kantiana de que o “o homem, e apenas ele, não pode ser empregado como um
meio para a realização de um fim, pois é fim de si mesmo. Gerou também o “estado de natureza
totalitário” que, por sua vez, gerou selvageria e tornou homens em lugar no mundo (LAFER, 1988, pág.
118).

Mas se as atrocidades da Segunda Guerra Mundial geraram selvageria e a desumanização do
humano, também instalou a crença de que parte dessas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo
sistema de proteção internacional dos direitos humanos existisse.

A Criação da Organização das Nações Unidas (1945) com suas agências especializadas instaura
um novo modelo de conduta nas relações internacionais. Pautada nos princípios da autodeterminação dos
povos, do respeito aos direitos humanos, na solução pacífica das controvérsias, da interdição do uso da
força e na busca por solução compartilhada de problemas comuns, a ordem que se funda irá, por meio da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tentar cunhar um conceito de direitos humanos que
mais se aproxime do conceito de dignidade humana e de cidadania plena. E uma dignidade que se
aproxima mais da liberdade e menos da concepção de privilégios.

Com base nessa orientação passaram a ser produzidos todos os textos de tratados e convenções
internacionais de direitos humanos, inclusive aqueles voltados à proteção do ser humano sob a perspectiva
social, econômica e cultural. No entanto, não se pode negar o quão díspares foram tratados direitos de
ordem civil e política e direitos de ordem econômica, social e cultural, o que acabou denotando que
a descartabilidade humana não havia sido, por completa, banida do ideário fundamentador das práticas
estatais.

Enquanto práticas de violação às liberdades passaram a ser absolutamente intoleráveis pela
sociedade internacional, a negação da dignidade humana pela via da satisfação das necessidades humanas
básicas se concretizou como uma forma silente de violação dos direitos humanos, traduzida em pobreza,
miséria, desemprego estrutural e, conseqüentemente, práticas desumanizadoras do ser humano.

E isso se faz presente não só nos pactos concebidos sob o impacto do conflito ideológico da
guerra fria. A idéia de que direitos são mínimos, são privilégios e são instrumentos legais de luta para a
conquista de um lugar no mundo sem recurso à revolução é algo que integra não só o sistema
internacional de proteção aos direitos humanos, mas também os sistemas constitucionais oriundos da
descolonização e da redemocratização e, ainda, permeiam a consciência coletiva.

Não raro, quando se infere práticas legais que tentar alçar a concepção dos direitos humanos
(ressalta-se os de ordem social), a um status que não o de parâmetro mínimo, mas sim de
instrumentootimizador da dignidade humana, insurgem-se clamores populares questionando sua eficácia
social e pugnando pelo recrudescimento do aparato repressivo estatal, conforme se buscará demonstrar a
partir da análise dos contornos do Sistema Especial de proteção aos Direitos Humanos, em especial aquele
que versa sobre a eliminação de toda forma de discriminação e violência contra a Mulher, preceituado no
âmbito da Organização das Nações Unidas.
 
2.1 Os Sistemas Geral e Especial de Proteção aos Direitos Humanos nas Nações Unidas
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O sistema geral e o sistema especial de proteção aos direitos humanos existentes no âmbito da
Organização das Nações Unidas são complementares, na medida em que o sistema especial de proteção é
voltado, fundamentalmente, à prevenção da discriminação ou à proteção de pessoas ou grupos de pessoas
particularmente vulneráveis, que merecem tutela especial, enquanto que para o sistema geral, constituído,
basicamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelos Pactos Internacionais de
Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, suficiente é que o
homem seja reconhecido e considerado como membro da espécie humana.
            O sistema especial, nesse sentido, aponta não mais o indivíduo genérica e abstratamente
considerado, mas o indivíduo “especificado”, considerando categorizações relativas ao gênero, idade,
etnia, raça, etc. O que nos permite afirmar que todas as convenções que integram esse sistema são
endereçadas a determinado sujeito de direito.
            Por esse prisma, ao lado do direito à igualdade nasce o direito à diferença que ressalta a
importância de se assegurar a igualdade com respeito e reconhecimento da diversidade em que o mundo se
vê envolto.

Por certo que o ideal de igualdade fundado pelo iluminismo não foi suficiente para enfrentar e
eliminar privilégios que segregaram, subjugaram e inferiorizaram parcelas significativas da humanidade ao
longo de sua história. Quer seja por razões culturais, religiosas ou políticas, a prática de se dispensar
tratamento diferenciado com o fim de inferiorizar contribuiu, em larga escala, para acentuar a aprofundar o
fosso das desigualdades em que se vê submerso o mundo pós-moderno. E é a para romper com essa
máxima, que ao lado do direito à igualdade, lança-se a perspectiva de se considerar os direitos humanos
também sob o prisma da diferença.

Nesse sentido, conforme afirma Boaventura de Sousa Santos (2003), “temos o direito a ser iguais
quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.
            O sistema das Nações Unidas, guiado por esse princípio, é composto por um grande número de
instrumentos internacionais que se ocuparam em preceituar um sistema de proteção aos direitos humanos
que dispensasse tratamento diferenciado àqueles integrantes de grupos vulneráveis da sociedade, dentre os
quais se ressaltam a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e a
Declaração para a eliminação da violência contra a mulher, adotadas, em 1979 e 1993, respectivamente.
 
 
2.2 A Convenção Para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979)
 

A adoção da Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher (1979) foi adotada sob o impacto da mobilização ocorrida em torno do ano internacional
da mulher, celebrado em 1975, que resultou na realização da primeira conferência mundial sobre a mulher,
no mesmo ano.

A proteção internacional dos direitos da mulher deflagrada ainda na década de 1970, em caráter
especial, foi reforçada pela Declaração e Ação de Viena de 1993 e pela Declaração e Plataforma de Ação
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de Pequim de 1995.
A Convenção Internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,

adotada pelas Nações Unidas em 1979, é o instrumento que recebeu o maior número de reservas
formuladas pelos Estados, incidindo, sobretudo, na cláusula relativa à igualdade entre homens e mulheres
na família, havendo países que acusaram o Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher
de praticar “imperialismo cultural e intolerância religiosa”, ao impor a visão de igualdade entre homens e
mulheres.

A Convenção se fundamenta na dupla obrigação de eliminar a discriminação e de assegurar a
igualdade e, nesse sentido, assevera o artigo 1º da Convenção que a discriminação contra a mulher deve
ser vista como toda e qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.

A Convenção também prevê a possibilidade de adoção das “ações afirmativas”, como importante
medida a ser adotada pelos Estados para acelerar o processo de obtenção da igualdade. São, assim,
medidas compensatórias para remediar as desvantagens histórias, aliviando as condições resultantes de um
passado discriminatório.

Quanto aos mecanismos de monitoramento a Convenção estabelece um Comitê próprio que tinha
sua competência limitada à apreciação de relatórios encaminhados pelos Estados.

Em 1999 foi adotado o Protocolo Facultativo à Convenção que tratou de ampliar a competência do
Comitê para receber e examinar petições individuais, bem como para realizar investigações in loco. Para
acionar esses mecanismos é necessário que o Estado tenha ratificado o Protocolo Facultativo, que entrou
em vigor em 2000. Até janeiro de 2008 o Protocolo Facultativo contava com a adesão de 90
(noventa) Estados-parte.

Em que pese os avanços que a Convenção Internacional para a eliminação da discriminação contra
a mulher representou, é importante ressaltar que a mesma não enfrentou a temática da violência contra a
mulher de forma explícita, o que somente veio a ocorrer com a adoção, em 1993, da Declaração sobre a
eliminação da violência contra a mulher.

A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher define a violência contra a mulher
como “qualquer ato de violência baseado no gênero que resulte, ou possa resultar em dano físico, sexual
ou psicológico ou em sofrimento para a mulher, inclusive as ameaças de tais atos, coerção ou privação
arbitrária da liberdade, podendo ocorrer na esfera pública ou na esfera privada”.

Importante ressaltar que, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a violência doméstica
ainda continua sendo a principal causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos no mundo.
 
3. O MONITORAMENTO INTERNACIONAL E A ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO E DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL

 
O Brasil ratificou a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a

mulher em 1º de fevereiro de 1984 e ratificou o seu Protocolo Facultativo em 28 de junho de 2002.
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Conforme disposto no artigo 18 da Convenção, os Estados Membros comprometem-se a submeter
ao Secretário Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê (CEDAW), um relatório sobre as medidas
legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para tornarem efetivas as disposições da
Convenção e dos progressos alcançados a respeito no prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da
Convenção para o Estado interessado e, posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o
Comitê vier a solicitar.

O Brasil veio a cumprir com a obrigação prevista na primeira parte do dispositivo com 17
(dezessete) anos de atraso. O adimplemento da obrigação somente veio a ocorrer em 2002, na forma de
um relatório inicial, que também deveria suprir o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto relatório
periódico. O Comitê considerou esse relatório elaborado pelo governo brasileiro e o apreciou em suas
610ª, 611 ª e 616 ª reuniões, ocorridas entre os dias 1 e 7 de julho de 2003.

Nesse primeiro informe o governo brasileiro tratou de evidenciar os principais avanços promovidos
no período acerca do tema, sobretudo dos pontos de vista institucional, estrutural e formal. Dentre esses
avanços ressaltava a criação de três mecanismos institucionais para combater a discriminação, tais como: a
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, criada em janeiro de 2003, a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Especial de Direitos Humanos e reafirmava seu
compromisso com o fortalecimento das políticas públicas para a proteção e promoção dos direitos das
mulheres.

Dentre as provisões legislativas, o relatório brasileiro ressaltava uma lei de 1996 que instituía o
direito ao planejamento familiar no contexto do Sistema Único de Saúde e a entrada em vigor do novo
código civil, em janeiro de 2003. Reconhecia, por seu turno, que apesar dos avanços constitucionais e
legislativos, continuavam a existir preconceitos e atitudes sexistas e discriminatórias em relação às
mulheres no Brasil.

Em relação à violência contra as mulheres, o relatório ressaltava a criação, desde 1985, das
delegacias especializadas para mulheres vítimas de violência e uma decisão histórica do Supremo Tribunal
Federal, de 1991, que rejeitou a “legítima defesa da honra”. A exploração sexual e o tráfico de mulheres e
meninas estavam aumentando no país. Uma das metas da nova Administração era a implementaçãode um
programa abrangente de prevenção e combate à violência contra as mulheres, incluindo a elaboração de
uma legislação sobre violência doméstica, a melhora dos serviços para vítimas de violência e a prevenção
da violência contra as mulheres. Em conclusão, o relatório apontava importantes avanços na condição das
mulheres brasileiras e contribuições essenciais das organizações de mulheres, incluindo aquelas para
mulheres afro-descendentes, na conquista de políticas públicas em apoio à implementação da Convenção.
Todavia, a exclusão social e a grande pobreza afetavam, na sua maioria, as mulheres, em um país com
uma das maiores defasagens na distribuição da riqueza no mundo. Conceitos socioculturais, estruturas e
processos mantinham as mulheres em posições subordinadas e justificavam seu acesso desigual a recursos
econômicos, sociais e políticos. O Governo e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em
diálogo com as organizações da sociedade civil, estavam determinados a fazer todo e qualquer esforço
para alcançar a igualdade entre mulheres e homens e entre as próprias mulheres, e a eliminar a
discriminação contra as mulheres, em particular contra as mulheres negras e indígenas.

O Comitê, por seu turno, em suas observações conclusivas, evidenciou aquilo que considerava
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como avanços, como dificuldades e, ao final, fez suas recomendações para que o Estado brasileiro
avançasse na proteção dos direitos da mulher de modo a reafirmar os compromissos assumidos em face à
adesão ao texto da Convenção e a própria concepção contemporânea de cidadania expressa nos tratados e
convenções de direitos humanos prescritos no sistema das Nações Unidas.

Nesse sentido, O Comitê elogiou o Estado brasileiro sobre sua Constituição Federal que cultua o
princípio de que homens e mulheres têm direitos e deveres iguais; proíbe a discriminação no mercado de
trabalho em razão de sexo, idade, cor ou estado civil; protege a maternidade como direito social,
garantindo a licença-maternidade sem a perda do emprego e salário; e estabelece a obrigação do Estado
em suprimir a violência no interior da família. Também congratula o Estado brasileiro pelo número de
reformas legais introduzidas desde a ratificação da Convenção em 1984, incluindo a lei sobre investigação
de paternidade envolvendo filhos (as) nascidos (as) fora do casamento; a lei sobre o direito ao
planejamento familiar; a lei que criminaliza o assédio sexual; e a lei que provê ordens restritivas em casos
de violência doméstica, assim como também saudou a recente reforma do Código Civil, que introduziu a
igualdade entre os cônjuges em bases neutras de gênero, embora reconhecendo que alguns dispositivos
anacrônicos permaneciam.

Outro ponto merecedor de destaque mencionado pelo Comitê foi o papel vibrante e catalisador das
organizações não-governamentais de mulheres no que se refere às questões de igualdade de gênero,
ressaltando, também, a importância da parceria entre o Governo e as organizações de mulheres na
preparação do relatório inicial e periódicos – segundo, terceiro, quarto e quinto - combinados.

Como pontos de principais preocupações o Comitê considerou merecer especial atenção a
existência de uma grande defasagem entre as garantias constitucionais de igualdade entre mulheres e
homens e a situação atual de fato social, econômica, cultural e política das mulheres no país, a qual se
amplia no que se refere às mulheres afro-descendentes e indígenas.

O Comitê também observou com preocupação o fato de que, embora os tratados internacionais dos
quais o Brasil é parte tenham se tornado parte da legislação doméstica, ainda há discordância no judiciário
assim como na doutrina jurídica em relação ao "status" de tais tratados internacionais e sua aplicabilidade
imediata. E ainda expressou sua preocupação com as disparidades regionais, com o fato de que o Código
Penal ainda contém vários dispositivos que discriminam as mulheres, com a evidente persistência de
visões conservadoras e estereotipadas, comportamentos e imagens sobre o papel e responsabilidades de
mulheres e homens, os quais reforçam um "status" inferior das mulheres em todas as esferas da vida, o
impacto da pobreza sobre as mulheres brasileiras afro-descendentes, mulheres indígenas, chefes de família
e outros grupos de mulheres socialmente excluídas ou marginalizadas e com sua posição em desvantagem
no que se refere ao acesso à educação, saúde, saneamento básico, emprego, informação e justiça; a
persistência da violência contra as mulheres e meninas, incluindo a violência doméstica e a violência
sexual, a existência de punições tolerantes para os agressores e a ausência de uma lei específica sobre
violência doméstica, e, ainda, com o fato de que a violência contra as mulheres, incluindo a violência
doméstica e a violência sexual, não esteja sendo suficientemente enfrentada devido à falta de dados e
informações; com a sub-representação das mulheres em todos os níveis e instâncias de poder de decisão.

A partir dessas preocupações o Comitê tratou de tecer suas recomendações, dentre as quais se
ressalta aquela que clamava fossem tomadas medidas para o aumento da conscientização e sensibilização
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do Judiciário e de outras autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei, para alterar a visão
predominante do "status" dos tratados internacionais na hierarquia da legislação brasileira; que
assegurassem a uniformidade dos resultados na implementação da Convenção no Brasil, não somente no
âmbito federal, mas também nos âmbitos estadual e municipal, mediante coordenação efetiva e o
estabelecimento de um mecanismo para monitorar o cumprimento dos dispositivos da Convenção em
todos os níveis e em todas as áreas; dar prioridade à reforma dos dispositivos discriminatórios do Código
Penal, de maneira a adequar o Código à Convenção e às recomendações gerais do Comitê, em particular à
Recomendação Geral n°. 19 sobre violência contra as mulheres; implementar treinamentos e programas de
conscientização para familiarizar juízes(as), promotores(as) e demais operadores jurídicos com a
Convenção e seu Protocolo Facultativo; tomar todas as medidas necessárias para combater a violência
contra as mulheres em conformidade com a Recomendação Geral do Comitê n°. 19 para prevenir a
violência, punir os agressores e prover serviços para as vítimas; adotar legislação sobre violência
doméstica e tomar medidas práticas para seguir e monitorar a aplicação desta lei e avaliar sua efetividade;
prover informação abrangente e dados sobre a violência contra as mulheres em seu próximo relatório
periódico.

Uma vez que o principal papel do mecanismo dos relatórios periódicos é estabelecer uma via de
diálogo para a implementação dos direitos humanos em perspectiva de gênero, de posso das ponderações e
recomendações feitas pelo Comitê para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,
o Estado brasileiro estava de posse de uma potente ferramenta para reafirmar seu compromisso
institucional com os direitos humanos.

No ano de 2005, cumprindo com o prazo para o adimplemento da obrigação de prestar contas ao
Comitê - CEDAW, o Brasil encaminhou seu segundo relatório periódico para, na verdade, cobrir o período
a que se refere o sexto relatório. Assim, o Comitê examinou o sexto relatório periódico do Brasil em suas
795ª e 796ª sessões, em 25 de julho de 2007.

Nas observações finais feitas pelo Comitê para a eliminação da discriminação contra a mulher
restaram consignados os aspectos positivos, os principais objetos de preocupação do Comitê e as suas
recomendações ao Estado brasileiro.

Dentre os aspectos positivos o Comitê louvou o Estado brasileiro por sua vontade política, afirmada
e sustentada, de eliminar a discriminação contra a mulher, manifestada por meio de uma profunda reforma
legislativa e de políticas, planos e programas importantes assim como congratula o país pela
implementação de dispositivos descentralizados para assegurar a igualdade entre mulheres e homens.
Também felicita o Estado brasileiro pelos seus esforços progressivos no sentido de compatibilizar a
legislação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, previsto tanto na Constituição Federal
quanto na Convenção para a eliminação da discriminação contra a mulher, esforços esses materializados
na Lei 11340 (Lei Maria da Penha), de 07/08/2006, que versa sobre delitos de violência doméstica contra a
mulher e, também, o novo Código Civil (2003) e a Lei 11106, de 28 de março de 2005, que promoveu
importantes alterações no Código Penal Brasileiro no que tange à tratativa da mulher.

No entanto, uma divergência preliminar há de ser ressaltada. Diferentemente do relatório inicial, o
relatório elaborado pelo governo brasileiro em 2005 não contou com a participação da sociedade civil
organizada, que optou por elaborar um contra-informe de forma autônoma e independente de modo que o
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mesmo pudesse subsidiar o Comitê - CEDAW em sua análise e manifestação sobre o relatório oficial
encaminhado pelo Estado brasileiro.

No que tange aos principais pontos objeto de preocupação do Comitê ressalta-se a necessidade das
observações finais elaboradas pelo Comitê serem amplamente divulgadas em todas as instâncias do Estado
brasileiro, de modo que elas, de fato, possam subsidiar as práticas estatais e balizar o debate teórico e
empírico das questões de gênero no país. Ressalta ainda o persistente distanciamento entre a igualdade de
direito e a igualdade de fato; a fragilidade de mecanismos de controle, promoção e garantia dos direitos da
mulher em unidades sub-nacionais; a ineficácia do sistema de quotas instituído pela Lei 9504/1997; e,
talvez o que seja mais relevante dentro de todo o documento a manifestação da preocupação do Comitê
com a insuficiência de dados sobre as mulheres de ascendência africana, mulheres autóctones e outros
grupos vulneráveis e marginalizados, que são constantemente vitimas de múltiplas formas de
discriminação, ressaltando ainda que a ausência de tais informações e estatísticas suficientes não lhe
permite ter um quadro completo da verdadeira situação dessas mulheres dentro de todos os domínios
abordados pela Convenção, tampouco de mensurar o impacto das políticas e programas nacionais
visando a eliminação da discriminação contra a mulher.

Pautado nas mencionadas preocupações, recomenda o Comitê – CEDAW que, independentemente
da estrutura constitucional do Estado brasileiro, seja assegurada a uniformidade das normas e dos
resultados da implementação da Convenção no conjunto de todas as esferas da federação, notadamente
pela implantação de mecanismos de aplicação eficazes e coordenados e, ainda, que todas as autoridades,
em nível federal, estadual e municipal, sejam plenamente sensibilizadas em face dos engajamentos
internacionais pactuados pelo Brasil sob os auspícios da Convenção e dentro do domínio dos direitos
humanos em geral.

Ressalta o Comitê a necessidade de se garantir que o tema dos direitos humanos, em especial
aquele que versa sobre as questões de gênero, sejam amplamente incorporados aos currículos dos
programas de formação teórica e prática de juristas a fim de se criar uma verdadeira cultura jurídica
propícia à promoção da igualdade das mulheres e a sua não discriminação.

No que tange à violência, o Comitê – CEDAW roga ao Estado brasileiro que medidas eficazes
sejam adotadas a fim de se garantir plenamente a eficácia das inovações legislativas, tais como a Lei
11340, e que uma avaliação sistemática dos efeitos da referida lei seja implementada de modo a permitir a
verificação do perfil das agressões, dos agressores e de suas vítimas.

O Comitê – CEDAW, no mesmo documento, encoraja o Estado brasileiro a adotar medidas
duráveis para aumentar a representação das mulheres nos Legislativos federal e estadual e também em
cargos comissionados e de alto escalão do Poder Judiciário e na diplomacia, uma vez que as medidas
legislativas adotadas, por si mesmas, não foram capazes de reverter o quadro amplamente desfavorável às
mulheres em âmbito nacional.

Por fim, demanda o Comitê – CEDAW por um melhor empenho do Estado brasileiro na coleta de
dados especificados por sexo, por raça, por idade e por zona urbana e rural, segundo as necessidades, de
modo a contemplar todos os domínios da Convenção e que os mesmos sejam incluídos no próximo
relatório e que esses dados sejam uma ferramenta efetiva e regular para a avaliação dos impactos das
medidas legislativas, políticas, planos e programas na implementação dos direitos previstos no texto da
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Convenção e que tanto as preocupações quanto as recomendações expressas pelo Comitê sejam levadas
em conta por ocasião da elaboração do sétimo relatório periódico, cujo prazo para apresentação se exauriu
em março de 2009.

           
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Por certo não se pode negar o impacto que a Constituição Federal de 1988 exerceu sobre o desenho
institucional para a promoção, garantia e controle dos direitos humanos no país a partir de então, sobretudo
quando se evidencia a questão de gênero. Ao institucionalizar os direitos humanos no país, restabelecendo
e selando as bases para a construção de um Estado democrático, a Constituição criou todas as condições
necessárias para promover a reinserção do Brasil no cenário internacional, uma vez que a temática dos
direitos humanos, tema premente na agenda internacional, ganha destacada relevância no texto da Carta de
1988. Não que a adesão aos principais instrumentos de proteção aos direitos humanos seja balizada pelo
texto constitucional, mesmo porque, boa parte das adesões aos tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos se deu em período anterior à promulgação da própria Constituição. No entanto,
a implementação dos mecanismos de controle, garantia e promoção dos direitos humanos, em larga escala
se viu pautada pelos princípios esculpidos em seu texto.
            No que diz respeito aos direitos humanos da mulher esse avanço melhor se traduziu sob o aspecto
formal regulatório do que propriamente do ponto de vista prático, conforme vem ressaltando o próprio
Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, órgão existente no
âmbito da Organização das Nações Unidas e que tem a competência de monitorar as práticas dos Estados-
parte da Convenção sobre o mesmo tema. Do que se denota que as preocupações do governo brasileiro
ainda se apresentam atreladas mais ao cumprimento de formalidades para garantir o adimplemento do país
e não prejudicar suas aspirações políticas junto às Nações Unidas, do que propriamente com a plena
realização da igualdade de gênero e da eliminação da violência contra a mulher no país.
            O desenho institucional da federação esculpido na Constituição de 1988, em que pese sua
relevância dada pela originalidade do texto que reconheceu autonomia até aos municípios, não tem se
apresentado como um elemento favorável à universalização, em âmbito local, dos direitos humanos das
mulheres no país.
            E o mesmo vale para as diversas esferas dos Poderes Legislativos, Judiciários e Executivos
existentes no âmbito da federação que, constantemente geram conflitos decorrentes da interpretação
eimplementação dos direitos decorrentes dos textos das Convenções Internacionais sobre a Eliminação da
Discriminação e da Violência contra a Mulher no país.
            Por fim, mas não menos importante, o que há de ressaltar da análise do processo que compreende
a international accountability dos direitos humanos da mulher existente no âmbito da Organizaçãoda
Nações Unidas é que o mesmo ainda parece dissociado das práticas locais, uma vez que tanto as
preocupações quanto as recomendações do Comitê – CEDAW ainda são muito pouco difundidas nas
diversas instâncias de poder da federação, o que acaba por evidenciar ao menos três déficits para a
promoção, controle e garantia dos direitos humanos da mulher no país.

Primeiro, o baixo engajamento da sociedade brasileira com o tema da proteção dos direitos
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humanos, em especial aqueles concernentes à mulher, pois o país passa por uma profunda crise de letargia
dos movimentos sociais, constantemente atrelados a braços governamentais. Segundo, o baixo
engajamento dos poderes juridicamente constituídos em reconhecer as obrigações internacionais como
verdadeiras obrigações para com a sociedade brasileira e, por fim, acabam por retratar a baixa vocação
internacionalista do país, sobretudo quanto se traz à tona o tema da proteção internacional dos direitos da
mulher como tema integrante da agenda internacional no século XXI.  
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SOBERANIA DOS ESTADOS: UMA ANÁLISE DO ATUAL CENÁRIO EM FACE DA TUTELA
DOS DIREITOS HUMANOS

SOVEREIGNTY OF STATES: AN ANALYSIS OF THE CURRENT SCENARIO IN THE FACE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

José Albenes Bezerra Júnior
Nilo Ferreira Pinto Júnior

RESUMO
Muito se tem discutido acerca da soberania dos estados em face da tutela dos direitos humanos.
A temática referente aos direitos humanos coloca em questão a noção tradicional de soberania
trazida pelo Direito Internacional Público. A apuração da questão da soberania dos Estados levou
a uma mudança de mentalidade por parte da sociedade internacional, na qual não mais se pode
afirmar e admitir que o Estado possa agir como bem entender em relação aos seus cidadãos,
não sendo alcançado no âmbito internacional por qualquer responsabilização. Será analisado, em
primeiro lugar, a evolução do conceito de soberania, desde o surgimento até o cenário atual.
Além disso, se faz necessário um estudo acerca da limitação da soberania em função do
surgimento de documentos de proteção aos direitos humanos e do aparecimento de novos
atores responsáveis pela efetivação dos direitos humanos. Por fim, é observada uma espécie de
crise da soberania tradicional, em face da limitação dos estados e da real necessidade de tutela
dos direitos humanos. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito Comunitário; Direitos Humanos; Globalização; Soberania.

ABSTRACT
Much has been discussed on the sovereignty of states in the face of human rights protection.
The thematic human rights calls into question the traditional notion of sovereignty brought about
by international law. The determination of the issue of state sovereignty has led to a change in
mentality on the part of international society in which no more can be said and acknowledged
that the state can act as it wishes in relation to its citizens, not being achieved within the
framework of international any accountability. Will be analyzed, first, the evolution of the
concept of sovereignty, since the rise to the current scenario. Furthermore, a study is needed
about the limitation of sovereignty in light of the emergence of documents human rights
protection and the emergence of new actors responsible for the realization of human rights.
Finally, it is observed a kind of crisis of traditional sovereignty, given the limitation of the states
and the real need of safeguarding human rights.
KEYWORDS: European Law; Human Rights; Globalization; Sovereignty.

1.      INTRODUÇÃO – SOBERANIA: DO SURGIMENTO AO CENÁRIO ATUAL

            A soberania é um dos elementos do Estado; conceito complexo, alimenta discussões contundentes,
tanto em relação à origem, quanto à formação, à titularidade e à extensão. Mesmo sendo assunto analisado
e discutido fartamente, ainda demonstra ser campo insaciável para investigações.

              A soberania tem significados que se alteram através da história, bem como, de acordo com os
interesses do doutrinador que lhe dá definição. O aparecimento dos movimentos que culminaram no
reconhecimento da soberania como parte integrante do Estado, derivou de disputas de poder prolongadas,
que se confundem com a própria história da humanidade. As conquistas sociais utilizadas hoje, não
surgiram de forma pacífica, consensual. Direitos sociais e políticos, reconhecimento de poderes,
reconhecimento da soberania de Estados vieram de forma conflituosa e constante.
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              Segundo Norberto Bobbio[1],

O Estado, entendido como a forma suprema de organização de uma comunidade humana, traz consigo,
já a partir das suas próprias origens, a tendência a colocar-se como poder absoluto, isto é, como poder
que não conhece outros limites, uma vez que não reconhece acima de si mesmo nenhum outro poder
superior. Este poder do Estado foi chamado de soberania, e a definição tradicional de soberania, que se
adéqua perfeitamente à supremacia do Estado sobre todos os outros ordenamentos da vida social, é a
seguinte: potestas superiorem nom recognoscens. Portanto, o Estado absoluto coloca-se como a
encarnação mais perfeita da soberania entendida como poder que não reconhece ninguém superior.

 

           

A noção de soberania como poder absoluto, que não reconhece nenhum outro acima de si, nos
remonta a história antiga ao nascimento dos grandes Estados nacionais europeus.

Na análise de Sylvio Loreto[2],

Se volvermos a nossa investigação para a antiguidade, apuraremos que nem os gregos, nem os romanos possuíam, ainda, a noção

de soberania, que atualmente concebemos. [...]  Para os gregos, o requisito principal do Estado era a Autarquia, a faculdade de se

bastar a si mesmo. Já os romanos tinham uma noção defeituosa de soberania, sobretudo, porque o Império Romano era, ou julgava

ser, na época de seu grande esplendor, o único Estado conhecido, a máxima força política organizada na época. [...]

Desaparecendo, porém, o Império Romano e, com ele, a idéia do império universal,  firmou-se e desenvolveu-se o regime feudal.

A noção do Estado desaparece completamente, e os seus atributos essenciais, caem na ordem dos direitos patrimoniais.

 

Confundiu-se então a soberania, com uma espécie de propriedade, como que uma prerrogativa que,
no auge do feudalismo era reconhecida aos senhores feudais. Quando esse começa a decair, os povos,
saturados do despotismo anárquico dos mesmos senhores feudais, resultante do próprio regime vigente,
aspiravam por uma organização nacional superior àquelas pequeninas coletividades existentes,
empenhadas em intermináveis lutas privadas.

Embora já apareça na Idade Média sob a forma de poder de suserania, com fundamento carismático
e intocável, a noção de soberania como suprema potestas só é efetivamente reconhecida e sistematizada
no século XVI, após a queda do Sacro Império Romano, com os discursos de Jean Bodin na França[3].

Com Bodin iniciou-se oficialmente a era dos absolutismos monárquicos, que conheceu seu auge no
reinado de Luiz XIV, que, abusando da origem divina do poder soberano, defendida na obra de Bodin[4],
utilizava a soberania como poder pessoal exclusivo da pessoa sagrada do soberano.

Assim, “não podia existir Estado sem poder soberano. O poder em que se encarna a soberania é o
do imperante. O Estado é um governo justo de muitas famílias e daquilo que lhes é comum, com poder
soberano”[5]. Segundo Bobbio, “o poder soberano é o poder absoluto e perpétuo, onde absoluto significa
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que não está submetido a outras leis que não aquelas naturais e divinas, e perpétuo significa que consegue
obter obediência contínua a seus comandos graças também ao uso exclusivo do poder coativo[6].

Afirma Alberto Ribeiro Barros[7],

O soberano segundo Bodin, deve estar diante das leis que estabeleceu e das que foram estabelecidas
pelos seus predecessores, não sendo obrigado a cumpri-las contra sua vontade. Primeiro, porque
ninguém pode se obrigar a si mesmo: Se o príncipe soberano está isento das leis dos seus
predecessores, muito menos estará preso às leis e ordenanças que faz, uma vez que se pode receber a
lei de outrem, mas é impossível por natureza dar-se uma lei, não mais que comandar a si mesmo, coisa
que depende de sua vontade. Depois, porque se fosse obrigado a cumprir as leis que foram
estabelecidas antes dele, seu poder não seria absoluto.

 

Percebe-se uma certa limitação do poder do soberano, não nas leis e no direito, mas sim, e somente
pelo direito natural, direito divino e de comum a todos os povos terrenos. A limitação à soberania, ao
poder soberano ou ao soberano, formulada por Bodin é um espelho da realidade de sua sociedade do
século XVI, na qual a corporificação do poder era essência para sua identificação e consideração. Assim,
os monarcas eram tidos como representantes de Deus e na sua pessoa concentravam-se todos os poderes. O
poder de soberania era o poder do rei; a pessoa sagrada do rei simbolizava o próprio Estado, a soberania e a lei.

Segundo Sahid Maluf[8],

Reformulando a teoria do direito divino, surge a teoria da soberania popular, que, teve como
precursores Altuzio, Marsilio de Pádua, Francisco de Vitoria, Soto, Molina, Mariana, Suarez e outros
teólogos e canonistas da chamada Escola Espanhola, os quais criaram a doutrina, segundo a qual o
poder público vem de Deus, sendo que os reis recebem o poder por uma determinação providencial da
onipotência divina. O poder civil corresponde com a vontade de Deus, mas promana da vontade
popular.

 

Dentre estes, há que se destacar o pensamento de Francisco de Vitoria, que lança as bases do
direito internacional moderno na época da colonização. Bem antes das grandes correntes jusnaturalistas do
século XVII e XVIII, já defendia a existência de direitos naturais e de que os homens já possuem uma tendência
natural para a associação. Assim, entende que existe uma comunhão natural entre os povos e que estes têm
direitos de se relacionar com outros povos, passando a defender a idéia da existência de uma sociedade natural
de Estados Soberanos[9].

Destaca-se a relevância de Francisco de Vitoria para a fundação do direito internacional ao passo
que a partir do seu pensamento funda-se uma nova doutrina de legitimação da guerra justa, como sanção
voltada a assegurar o direito internacional, uma vez que, na falta de um Tribunal Superior para fazer valer
seus argumentos, os Estados devem recorrer à guerra[10].

Em seguida, outro importante teórico clássico do poder absoluto do soberano foi Thomas Hobbes,
já no século XVII. O paradigma contratualista presente em Hobbes, tem como a base a idéia do grande
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Leviatã, que ele denominou Estado (homem artificial), que remonta a formulação das idéias do Estado e
de sua personalidade, que servirão para estabelecer alicerces ao atributo da soberania (alma artificial)[11].

Todos os homens eram naturalmente iguais, o que tornava possível o estabelecimento de uma luta
incansável entre eles. O estado de natureza era visto como um estágio no qual o homem se encontrava
entregue às suas próprias paixões, sem estar sujeito a qualquer lei; estabelecia-se uma luta incessante de
todos contra todos pelo poder, gerando a necessidade de um poder soberano para escapar a esse estado de
guerra[12].

Afirma em sua obra clássica[13],

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões dos estrangeiros e
dos danos uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante o seu
próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua
força e poder a um homem, ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir todas as suas vontades,
por pluralidade de votos, a uma só vontade. [...] Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma
verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem
com todos os homens de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: Autorizo e
transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens,
com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as
suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa clama-se REPÚBLICA, em latim
CIVITAS. É esta a geração daquele grande LEVIATÃ, ou antes (para falar em termos mais relevantes)
daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa.

              Segundo o contratualista, o fato de os homens organizarem-se em sociedade e constituírem uma
organização baseada no direito coletivo em detrimento do individual, propicia-lhes as condições
necessárias para o seu desenvolvimento e para o surgimento, conseqüentemente, do Estado.
Concomitantemente, dá a importância ao cidadão individualmente, no momento do pacto que irá formar o
ente coletivo que é chamado de Leviatã por Hobbes, desloca o poder para as mãos, não do coletivo agora
unipessoal, mas para quem o controlar, o soberano.

              Teríamos, assim, um deslocamento de soberania que pertencia a cada um individualmente, para o
controlador do Estado, do Leviatã. Ao tratar da extensão do poder, relata-se que a soberania busca, na
atuação firme do soberano, tudo que possa ser necessário e utilitário à manutenção da paz e segurança,
estando subentendidos e autorizados os meios para tal intento. O soberano é ilimitado em sua atuação para
defesa dos interesses dos cidadãos e para viabilizar tal condição. Por isso pode fazer paz ou guerra com
outras nações; escolher seus colaboradores, ministros, funcionários magistrados; formar forças de
guerra[14].

              O soberano é soberano por conta do poder e possibilidade de impor determinada posição ou
situação aos seus súditos; utiliza-se das armas em benefício do pacto celebrado e para a melhor proteção
dos próprios cidadãos.

            John Locke também tinha uma preocupação com o estabelecimento de um pacto social, todavia
alicerçado em tendências liberais opostas às idéias absolutistas de Hobbes. Locke partia da necessidade de
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se estabelecer uma sociedade política em que pactuariam os homens livres e iguais, porém, diferentemente
de Hobbes, entendia que o estado de natureza não é um estado de guerra, como assim afirma[15]:

Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estados
todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes
as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei
da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem.

 

Assim, os homens em estado de natureza são livres para ordenar seus atos e para dispor de sua
pessoa como melhor lhes convenha, dentro dos limites da lei natural, sem necessidade de pedir permissão
e sem depender da vontade de outra pessoa, pois são iguais e sem subordinação.

Locke acaba criticando o absolutismo, pois “do que ficou dito é evidente que a monarquia absoluta,
que alguns consideram único governo do mundo, é, de fato, incompatível com a sociedade civil[16]”, e
afirma, também, que a tentativa de dominação ou escravização é algo que dá ensejo ao estado de guerra:
“Daí resulta que aquele que tenta colocar a outrem sobre poder absoluto põe-se em estado de guerra com
ele[17]”.

Com isso, os homens seriam igualmente livres, iguais e independentes, e não podiam ser tirados
desse estado e submetidos ao poder político de outrem, sem o seu próprio consentimento, de forma que, se
a autoridade pública, a quem foi atribuída a missão de proteger a todos, abusar do poder, enseja o direito
do povo de romper o contrato e recuperar a sua liberdade natural.

Na visão de Locke, o Estado existe para proteger os interesses do homem que, por seu esforço,
acumulou bens e propriedades: “O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em
comunidades, colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade[18]”. Em específico, para a
preservação da propriedade, entendida como direito natural, é que os homens sentem-se obrigados a se
proteger sob as leis estabelecidas pelo governo.           

            Afirma Marcelo Guimarães da Rocha e Silva[19] que: “o conceito de soberania trazido por Locke,
dentro de sua visão contratual, seria de um lado limitada pela Constituição e, por outro, pelos direitos
naturais e pela soberania popular, através do Parlamento”. Logo, a soberania interna passa a deparar-se
com limitações de três ordens: legalidade na Constituição, fundamento no jusnaturalismo e direito de
resistência pela soberania popular através do Parlamento.

Jean Jacques Rousseau[20], igualmente a partir da idéia do contrato social, contudo diferentemente
de Hobbes, passa a afirmar que o homem, em seu estado de natureza, vive pacificamente com seus
semelhantes, todavia, para melhor alcançar seus fins particulares, se associa a seus semelhantes através da
conclusão de um pacto. E, vivendo em sociedade, torna-se corruptor e corrompido, pois embora o homem
seja naturalmente bom, é constantemente ameaçado por forças que não só o alienam de si mesmo como
podem transformá-lo em tirano ou escravo.
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Ele segue outra vertente, pregando o comando do Estado pela vontade geral. O ideal de
autolegislação é encontrado sob fundamento em um pacto social democrático. O Direito deve expressar a
soberania do próprio povo e garantir a ordem e a segurança sem abolir a liberdade dos membros da
sociedade, ou seja, o Direito deve resultar de decisões da própria coletividade (vontade geral). Isso não
significa que o Direito favoreça sempre os socialmente fracos, mas, caso o governo não seja corrupto e
povo realmente influencia suas decisões, o Direito garantirá a harmonia social e a igualdade.

              Segundo Rousseau[21],           

Que é, pois, na realidade, a soberania? Não é um convênio entre o superior e o inferior, mas uma
convenção do corpo com cada um de seus membros. Convenção legítima, porque tem por base o
contrato social; eqüitativa, porque é comum a todos; útil, porque não leva em conta outro intento que
não o bem geral, porque possui como fiadores a força do público e o poder supremo.

A sua concepção é, portanto, essencialmente democrática, uma vez que faz depender toda
autoridade e toda soberania de sua vinculação com o povo em sua totalidade. Além disso, a lei como ato da
vontade geral e expressão da soberania é de vital importância, pois as leis são as condições da associação civil e
o povo, submetido às leis, deve ser o seu autor[22].

 

2.       O APARECIMENTO DE LIMITAÇÕES À SOBERANIA INTERNA

            O debate, logo depois da Revolução Francesa, situou-se noutro terreno, para dirigir-se àquilo que se havia classicamente

considerado as duas características fundamentais da potência soberana: sua extensão e sua unidade. Portanto, a crise de seu conceito

desenvolveu-se duplamente[23].

            Segundo Celso Lafer[24]

[...] No mundo moderno, até as Revoluções Americana e Francesa, prevaleceu, tanto no plano interno
quanto no plano internacional, o princípio da legitimidade dinástica, o qual viu-se substituído pelo
princípio da legitimidade popular, de sorte que o “Viva Nação” tomou o lugar do “Viva o Rei”. [...]
Tanto o poder como o Direito estavam ancorados na nação, ou melhor, na vontade da nação que, por si
só, mantinha-se fora e acima de todos os governos e todas as leis.

 

                Entre os séculos XIX e XX os Estados modernos atingiram seu auge, contudo, ainda em 1789, com a Declaração dos

Direitos do Homem e do cidadão e juntamente com as sucessivas cartas constitucionais, o Estado começou a mudar de forma,

afetando o próprio princípio de soberania interna, limitando-a através da divisão dos poderes (legislativo, executivo e judiciário), do

princípio da legalidade e dos direitos fundamentais[25]. Tais mudanças modificaram a relação entre Estado e indivíduo, eliminando

a característica de relação entre soberano e súdito. Como a afirma Ferrajoli, “A de uma progressiva limitação interna da
soberania no plano do direito estatal e a de uma progressiva absolutização externa da soberania no plano do
direito internacional[26]”.          

          É nessa época, entre meados do século XIX e meados do século XX, que essa soberania alcança seu
auge. Auge bem representado pelas guerras e conquistas coloniais, caracterizando muito bem o estado de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7360



natureza hobbesiano. Nesse tempo desenrola-se essa série singular de eventos políticos-institucionais: O
estado nacional e liberal democrático que vem se afirmando na Europa, enquanto internamente outorga
para si um ordenamento complexo, fundado em principio na limitação dos poderes do soberano e na sua
sujeição a lei e, em seguida, na representação e na participação popular, liberta-se definitivamente, nas
relações externas com os demais estados, de qualquer vinculo e freio jurídico.

            Afirma Luigi Ferrajoli[27],

O Estado configura-se com um sistema jurídico fechado e auto-suficiente. O monopólio exclusivo da
força  por ele alcançado é afirmado no que diz respeito não apenas ao seu exterior, onde se resolve
numa livre concorrência entre monopólios igualmente exclusivos, e, enfim, no domínio do mais forte.
[...] O Estado torna-se, então, autônomo no cenário internacional. Disto se originam duas
conseqüências: a primeira a negação do próprio direito internacional e a segunda o espírito de potência
e vocação expansionista e destrutiva, alimentando o paradigma da soberania estatal.

 

A idéia de soberania (como potestas absoluta) não se coaduna com a sujeição do poder à lei nem é
compatível com as Cartas Internacionais de Direitos, pois, num estado de direito, em que todos se
submetem à lei, dissolve-se a soberania como poder livre das leis que não reconhece superior algum.
Todos os poderes são subordinados ao direito.

Por uma visão é certo que a concepção de soberania passa a encontrar limitações decorrentes do
direito, por outra, há que se observar os palavras de Giorgio Agamben[28], ao destacar a ruptura do
sistema de limitações fundamentado na exceção soberana.

            Segundo André Gonçalves Pereira e Fausto Quadros[29],

O poder soberano pode ser observado sob dois prismas: interno e internacional. Comumente o primeiro
é objeto de análise constitucional, enquanto o segundo é expresso como um poder independente na
ordem externa. O que caracteriza o Estado soberano, ademais como sujeito de direito internacional, é a
presença de dois fatores: a unidade, tanto na organização política interna como na adoção de políticas
internacionais validas para todo território nacional; e a permanência, espelhada na manutenção do
Estado no plano internacional, independentemente de mudanças internas do seu governo; isto significa
que os compromissos – repleto de direitos e obrigações – assumidos anteriormente em nome do Estado
são mantidos.

 

Com base em Maluf[30], Jellinek desenvolve a idéia de que a soberania é, em síntese, apenas uma
qualidade do poder do Estado perfeito, sendo o Estado anterior ao direito e sua fonte única, de modo que o
direito é feito pelo Estado e para o Estado.

Desenvolveu-se na Alemanha a escola que tratou fundamentalmente da teoria da soberania
pertencente ao Estado, atribuindo a esse, o poder soberano na medida do ordenamento jurídico que ele
mesmo cria e sustenta. Um de seus expoentes foi Hans Kelsen[31], idealizador da Teoria Pura do Direito,
com a qual, atribui o poder soberano a quem dita o Direito, qual seja, o Estado. Para ele, em se
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pressupondo a ordem jurídica desse Estado como sendo a ordem suprema, acima da qual não existe
nenhuma outra ordem jurídica, ter-se-á um Estado soberano.

Para haver uma ciência do Estado deve haver unidade do sistema normativo que constitui o Estado
ou o Direito. A expressão desta unidade é a soberania do Estado[32]. O contrário também é verdadeiro
assim, a questão de saber se o Estado é soberano ou não coincide com a questão de saber se o Direito
internacional é ou não superior ao Direito nacional[33].

No âmbito do Direito Internacional, Kelsen revelará a prevalência deste ante os chamados direitos
nacionais, implicando numa forte relativização ou limitação do conceito de soberania, visto que as normas
de um Estado devem sujeitar-se ao Direito Internacional. Imaginar um Estado universal parece ser uma
visão de  Kelsen que vislumbra a superação ao velho conceito de soberania e uma louvável tentativa de
superação das tendências absolutistas dos Estados.

Kelsen defende um avanço do direito internacional como solução à busca de uma paz perpétua,
donde somente o monismo jurídico, garantidor de uma autonomia de nações, possa concluir essa tarefa. De
resto, ele se opõe ao avanço do próprio Estado, que assume feições imperialistas, embora culmine
igualmente em um monismo jurídico internacional[34].

Acerca do caráter científico atribuído à imagem do Estado soberano, analisa Luigi Ferrajoli[35]:

Graças a essa operação não por acaso realizada em países como na Alemanha e Itália, de forte cultura
jurídica, de fracas tradições liberais e de recente unificação nacional-, o paradigma hobbesiano do
Leviatâ e a metáfora antropomórfica da soberania estatal, deixam de ser uma ficção e são levadas a
sério, abrindo espaço para uma metafísica de cunho idealista e autoritário que reconhece o Estado
como única fonte do direito. Disso derivam duas importantes consequências: a primeira é a relembrada
configuração dos direitos fundamentais não mais como limites externos, mas como “auto limitações”
da soberania do Estado, consequentemente remetidos à sua disponibilidade. A segunda é a elaboração
da conhecida e bizarra doutrina organicista, ainda hoje no auge em quase todos os manuais de direito
público, segundo o qual não apenas a soberania, mas também, o povo e o território, podem ser
considerados como outros tantos “elementos” constitutivos do Estado.

 

Observa-se, portanto, que a formação do Estado de direito acaba por gerar a própria limitação da
soberania interna, com a subordinação do próprio poder legislativo de maioria à lei constitucional. Com
essa subordinação, o modelo do estado de direito aperfeiçoa-se e completa-se no modelo do estado
constitucional de direito, e a soberania interna como potestas absoluta ou poder absoluto, não existindo
nenhum poder absoluto, mas sendo todos os poderes subordinados ao direito, se dissolve
definitivamente[36].

Busca-se, portanto, a desconstituição da concepção clássica da soberania como poder ilimitado que
não reconhece outro superior nem na ordem interna, nem na externa, fazendo um esforço para demonstrar
a inadequação desta concepção no mundo globalizado que vem se consolidando, sobretudo, a partir da
formação do Estado moderno.
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3.        NOVOS ATORES E UMA NOVA CONCEPÇÃO DE SOBERANIA

Após as duas guerras mundiais do século passado, os alicerces da tradicional noção de soberania
ficaram efetivamente estremecidos. A necessidade de reconstrução da Europa e, sobretudo, o forte anseio
mundial de estabelecimento de condições para uma paz duradoura fizeram nascer novos comportamentos
entre os Estados que, ao passo que foram diminuindo seu protecionismo econômico a partir da década de
1950, foram assumindo uma postura de solidariedade e ajuda mútua.

            A ausência de limitação dava ensejo ao fato de os Estado Nacionais poderem invadir os territórios uns
dos outros e também de provocar a guerra, em razão de que a comunidade selvagem dos Estados soberanos
atingiu seu auge na Idade Contemporânea e, justamente entre meados do século XIX e do século XX, a soberania
externa dos Estados alcança suas formas mais desenfreadas e ilimitadas, inicialmente com as guerras e as
conquistas coloniais, depois com as duas guerras mundiais, afirma Ferrajoli “manifestando-se mais do que nunca
como equivalente internacionalista da liberdade selvagem do estado de natureza hobbesiano.”[37]

            Segundo André Gonçalves Pereira e Fausto Quadro[38],

A evolução do direito internacional e do conceito de soberania foram pondo em crise a igualdade
soberana dos Estados, desde logo porque ela se ia manifestando desajustando à realidade internacional.
E daí tem vindo a acontecer que nas modernas organizações internacionais, sobretudo nas organizações
supranacionais, se tem generalizado progressivamente o sistema da ponderação dos Estados em função
de critérios pré-definidos, que normalmente atendem à sua dimensão demográfica e à sua extensão
territorial.

 

A Europa soube construir no século XIX, por sobre as fronteiras erguidas no decurso de um
milênio e através de freqüentes congressos políticos e conferências técnicas, um espírito de entendimento,
de cooperação efetiva e de enriquecimento mútuo que proporcionou ao Velho Continente um século de
paz e de enorme desenvolvimento econômico, técnico e cultural. A guerra de 1914-1918 viria,
tragicamente, impor uma interrupção brutal e sangrenta nos esforços, até aí bem sucedidos, no sentido do
estreitamento da cooperação européia[39].

Luigi Ferrajoli[40], faz consideração acerca da soberania: sustentando “a tese de antinomia
irredutível entre soberania e direito, considerando que no plano interno a soberania está em contraste com
o paradigma do estado de direito e da sujeição de qualquer poder e lei; e, no plano externo, do direito
internacional, a soberania é contrariada pela Carta da ONU de 1945 e pela Declaração universal dos
direitos de 1948.”

Continua Ferrajoli[41],

A idéia de unidade política soberana do Estado, está hoje relativamente em crise como resultado dos
fenômenos da globalização, da internacionalização e da integração interestatal. No entanto, ele
continua a ser um modelo operacional se pretendermos salientar duas dimensões do Estado como
comunidade juridicamente organizada: (1) o Estado é um esquema aceitável de racionalização
institucional das sociedades modernas; (2) o Estado constitucional é uma tecnologia política de
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equilíbrio político-social através da qual se combateram dois ‘arbítrios’ ligados a modelos anteriores, a
saber: a autocracia absolutista do poder e os privilégios orgânico-corporativo medievais.

 

Observou-se, a partir de meados do século XX, após as duas grandes guerras mundiais, aliado ao
desenvolvimento das organizações internacionais e o salto tecnológico, que não é admissível um Estado
soberano, no sentido absolutista. Impõe-se, assim, uma mudança de posturas diante desses fenômenos
como, por exemplo, a integração regional e o estágio evoluído da União Européia, o MERCOSUL, e a
capacidade processual do indivíduo na ordem internacional.

            O fenômeno de integração regional, que está solapando os poderes absolutos dos atuais Estados,
quanto o fenômeno da globalização, que determina uma produção cultural e jurídica, indicam o
surgimento, num horizonte não muito distante, de diplomas normativos supranacionais, como produtos de
uma federação de Estados e não de meros organismos internacionais, tal como ocorria até o momento[42].

O Direito Comunitário surge como algo inédito, de consenso entre países na formulação de
compromissos internacionais – a partir de tratados internacionais – mas que evoluíram com a criação de
órgãos dotados de supranacionalidade, expressão significativa de soberania compartilhada, para realização
de projetos comuns pautados claramente, segundo a União Européia, em bases sólidas de respeito à
democracia, aos direitos humanos, à diversidade cultural, e respeito à identidade dos Estados-membros.

            O Direito Comunitário rompe com a dicotomia monismo e dualismo jurídico como teorias únicas
para determinação da relação entre a ordem jurídica internacional e as ordens jurídicas estatais. Pelo
primado do direito comunitário, acentua-se a elevação de uma ordem jurídica que não se confunde com as
ordens constitucionais, nem tampouco as desprestigia da feita que sua formação primeira é validada
segundo os preceitos erigidos pela comunidade nacional[43].

Apesar da formação de blocos regionais, tidos como espectro econômico e pacificador em seu
nascedouro, não afasta, ao revés, interliga, em concomitância, o fenômeno da globalização no século XXI,
marcado pela velocidade, pela imediatidade de informações, da circulação de pessoas, bens e capitais. A
formação de uma Comunidade Européia, com características inéditas como a criação de instituições
comunitárias, órgãos supranacionais, determina a distinção entre o Direito Internacional e o Direito
Comunitário, este, a despeito da fonte primeira ser o tratado internacional, passa a editar e aplicar normas
próprias de um verdadeiro ordenamento legal comunitário.

O desenvolvimento do Direito Comunitário dá-se no âmbito de relações coordenadas internacionais
que voluntariamente passam a ser subordinadas, pautadas em princípios como da supremacia do direito
comunitário sobre a ordem jurídica nacional. O que num primeiro momento se assemelharia à perda de
soberania ou restrição ao exercício de sua autonomia em esfera internacional, em contrário sensu, é
interpretado como um salto qualitativo em exercício soberano de assumir compromissos internacionais,
pautados em atos volitivos dos Estados que se subordinam a órgãos suprananacionais, pautados em normas
próprias e subsidiados também por princípios próprios.
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Afirma Cláudio Finkelstein[44],

Poderíamos até afirmar que é derivado do direito internacional público e assume contornos de direito
internacional privado, vez que assim como num processo federalizador, as nações se reúnem e através
de tratados convencionam erigir um sistema político/legal comum. Esta primeira relação entre nações
soberanas é uma relação internacional derivada dos princípios do direito das gentes. Em uma segunda
fase, todavia, cumpre notar que os órgãos comunitários supranacionais passam a erigir diretamente suas
normas, não mais pautados em princípios contidos no direito internacional público, mas sim nas suas
próprias normas e por órgãos comunitários incumbidos da produção legislativa comunitária. Seriam
estes os órgãos supranacionais. Estas normas são auto-aplicáveis e controladas por um Judiciário
comunitário que nos assuntos atinentes a sua atuação sempre se sobrepõe às Cortes superiores dos
Estados membros.

 

            Com o século XXI, um novo estágio aproximou-se, em que as dificuldades ou conflitos antes
locais ou regionais, transformaram-se em temas globais: o ser humano é local na sua cultura e global nos
seus anseios. De outro modo, há um paralelismo do ser humano enquanto indivíduo detentor de grande
arcabouço de direitos e obrigações – construtos consolidados principalmente a partir da segunda metade do
século XX; e do ser humano comunas agente solidário de questões difusas e indivisíveis como o meio
ambiente e a defesa dos direitos humanos.

           

4.  CAPÍTULO CONCLUSIVO: A CRISE DA SOBERANIA NOS ESTADOS EM FACE DA
TUTELA DOS DIREITOS HUMANOS

 

            A temática referente aos direitos humanos coloca em questão a noção tradicional de soberania
trazida pelo Direito Internacional Público. A apuração da questão da soberania dos Estados levou a uma
mudança de mentalidade por parte da sociedade internacional, na qual não mais se pode afirmar e admitir
que o Estado possa agir como bem entender em relação aos seus cidadãos, não sendo alcançado no âmbito
internacional por qualquer responsabilização.

Tem-se como paradigma histórico o período relativo ao pós segunda guerra, com efeitos
desencadeados a partir da universalidade desses direitos consagrados por diversos tratados internacionais,
e a conseqüente integração ao direito interno dos Estados, pois a partir de então é que vislumbramos
reflexos desse processo na soberania[45]. Os direitos humanos teriam o condão de limitar a soberania
estatal, seja pela incorporação desses tratados, sejam pelas modificações e reformas constitucionais
ocorridas em diversos países, nas últimas décadas.

O sistema internacional que se configurou depois da Segunda Guerra Mundial teve, entre os seus
ingredientes constitutivos, no campo dos valores, o impacto do mal ativo, associado à prepotência do poder
como exercido pelos governantes dos regimes totalitários, manifesto em especial no horror a todos da
descartabilidade do ser humano no período nazista. A percepção de que isto representou uma ruptura
inédita em relação à tradicional preocupação com o bom governo dos Estados soberanos, instigou um
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alargamento e um aprofundamento da temática dos direitos humanos no plano internacional[46].

Afirma Flávia Piovesan que “a necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção
dos direitos humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, desembocando na
criação da sistemática normativa de proteção internacional, que faz possível a responsabilização do estado
no domínio internacional, quando as instituições nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de
proteção dos direitos humanos[47]”.

Segundo Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis[48],

As principais dimensões da internacionalização podem ser resumidas da seguinte forma: (a) riquíssima
produção normativa internacional em prol dos direitos humanos (declarações, convenções, pactos,
tratados etc.); (b) crescente interesse das organizações cuja principal finalidade é promovê-los e tutelá-
los; (c) criação de mecanismos internacionais de fiscalização de possíveis violações e de
responsabilização de Estados ou indivíduos que cometem tais violações; (d) intensa produção
doutrinária em âmbito internacional, incluindo debates de cunho político e filosófico, assim como
análises estritamente jurídicas de dogmática geral e especial.

Esse processo de internacionalização dos direitos humanos pressupõe a delimitação da soberania
estatal (Estado – indivíduo) depreende-se que a semelhança do processo de limitação interna que o direito
impõe à soberania, no âmbito internacional, diante das atrocidades perpetradas no período das Grandes
Guerras Mundiais, o desenvolvimento do direito internacional dos direito humanos também limita a
soberania internacional. Além de conferir ao indivíduo a personalidade jurídica internacional, permitindo a
ampliação de sua esfera de ação, não apenas no âmbito estatal, mas transferindo-o de cidadão nacional
para cidadão do mundo.

Com isso, a doutrina em defesa de uma soberania limitada passou a ser crescentemente atacada,
durante o século XX, em especial em face das conseqüências da revelação dos horrores e das atrocidades
cometidas pelos nazistas contra judeus durante a Segunda Guerra, o que fez com que concluíssem que a
soberania estatal não é um princípio absoluto, mas deve estar sujeita a certas limitações em prol dos
direitos humanos[49].

Os direitos humanos tornam-se uma legítima preocupação internacional com o fim da Segunda
Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas, com a adoção da Declaração Universal dos Direitos
humanos pelas Assembléia Geral da ONU, em 1948 e, como conseqüência, passaram a ocupar um espaço
central na agenda das instituições internacionais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, somada aos Dois Pactos Internacionais de
1966, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que inaugura o sistema global de proteção a
estes direitos, o qual seria ampliado por outros tratados multilaterais de direitos humanos. Não mais poder-
se-ia afirmar, em pleno século XX, que o Estado pode tratar de seus cidadãos da forma que quiser, não
sofrendo qualquer responsabilização na esfera internacional. Não mais poder-se-ia afirmar no plano
internacional tais atrocidades aos direitos humanos.
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Fortifica-se a idéia de que a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio
reservado do Estado, porque revela, também, tema de legítimo interesse internacional. Pronuncia-se, deste
modo, o fim de um período em que a forma pela qual o Estado tratava os seus nacionais era concebida
como um problema de jurisdição local, decorrência de sua soberania.

Percebe-se que Estados e cidadãos, passam a ser suscetíveis de legítima preocupação da
comunidade internacional; de que os maus-tratos a cidadãos e a inexistência de regimes democráticos
devem demandar ação internacional; e que a legitimidade internacional de um Estado passa
crescentemente a depender do modo pelo qual as sociedades locais são politicamente ordenadas[50].

Segundo Paulo Bonavides[51],

Essa crise contemporânea inclui aspectos fundamentais: de uma parte, a dificuldade de conciliar a
noção de soberania do Estado com a ordem internacional, de modo que a ênfase na soberania do
Estado implica sacrifício maior ou menor do ordenamento internacional e, vice-versa, a ênfase neste se
faz com restrições de grau variável aos limites da soberania, há algum tempo tomada ainda em termos
absolutos; doutra parte, a crise se manifesta sob o aspecto e a evidência de correntes doutrinárias ou
fatos que ameaçadoramente patenteiam a existência de grupos e instituições sociais concorrentes, as
quais disputam ao Estado sua qualificação de ordenamento político supremo, enfraquecendo e
desvalorizando por conseqüência a idéia mesma de Estado.

Com o estabelecimento da ONU e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, as relações
entre os Estados passam de um estado de natureza para um estado civil a soberania deixa de ser uma
liberdade absoluta e selvagem e se subordina, juridicamente a duas normas fundamentais, o imperativo da
paz e a tutela dos direitos humanos. A carta da ONU pode ser interpretada como um verdadeiro contrato
social internacional, na medida em que estabelece vínculos entre os Estados e uma ordem verdadeiramente
universalista[52].

            Contudo, não é tão simples a relação entre Direitos Humanos e Soberania, conforme ensinamentos
Richard Falk[53]:

O ponto central é que a soberania e os direitos humanos encontram-se ligados de formas complexas e
contraditórias. A soberania pode servir como escudo ou pretexto para permitir que um governo se
engaje em comportamento abusivo em relação aos seus cidadãos. Ao mesmo tempo, contudo, ele
também pode proteger um governo progressista que esteja comprometido com a promoção do bem-
estar econômico, social e cultural do seu povo contra uma intervenção com motivos geopolíticos que
busque exercer pressão sobre um Estado mais fraco. Devido a essa natureza dúbia da soberania, com
suas diversas variações, as questões levantadas sobre as relações entre soberania e direitos humanos em
qualquer caso específico devem ser sempre consideradas em seu contexto mais amplo. Neste estágio de
desenvolvimento da sociedade internacional, a soberania pode trabalhar contra ou a favor dos direitos
humanos, dependendo das circunstâncias.

 

            Atualmente, a problemática é repensada, ainda sem solução, por vias das lacunas de garantias
contra os atos ilícitos dos Estados que violam os direitos humanos. Falar em Estados soberanos não é
aceito no plano da teoria do direito, também não é no plano da teoria política. De fato o que entrou
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irreversivelmente em crise, bem antes do atributo de soberania é precisamente seu sujeito: o Estado
nacional unitário e independente, cuja identidade, colocação e função precisam ser repensadas diante da
atual mudança, de fato e de direito, das relações internacionais[54].

            O respeito aos direitos humanos pressupõe também a abertura das ordens jurídicas nacionais ao
sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o que demanda uma nova interpretação dos
princípios clássicos, tal como a soberania, sendo necessária sua relativização, como bem afirma José
Canotilho[55]:

O poder Constituinte dos Estados e, conseqüentemente, das respectivas Constituições nacionais, está
hoje cada vez mais vinculado a princípios e regras de direito internacional. É como se o Direito
Internacional fosse transformado em parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas
normas passam a ser consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens internacional). O
Poder Constituinte soberano criador de Constituições está longe de ser um sistema autônomo que
gravita em torno da soberania do Estado. A abertura ao Direito Internacional exige a observância de
princípios materiais de política e direito internacional tendencialmente informador do Direito Interno.

A celeuma do constitucionalismo contemporâneo aponta, portanto, para a necessária regência das
relações entre o direito interno e o direito internacional, ao passo que, quando os Estados assumem
compromissos através de convenções internacionais de proteção dos direitos humanos, acabam por
restringir sua soberania.

            Essa crise de soberania em que o estado esta passando é de épocas, mas que cabe ao direito e a
política o apoio em suas relações reconstituindo o direito internacional em relação ao poder da sociedade
na democracia. Essa crise dos Estados Nacionais só pode ser vencida se ocorrer uma despotencialização
dos mesmos e uma migração do constitucionalismo para o plano internacional, ou seja, criando uma
constituição universal[56].

            Continua Ferrajoli, ao afirmar que tal hipótese seria realizada através do constitucionalismo
mundial, dotando de garantias jurídicas as cartas de direitos fundamentais existentes na comunidade
internacional. Tais mudanças aumentariam sua competência de uma forma que atingisse outras matérias
fundamentais; acabaria com a aceitação preventiva dos Estados, reafirmando a obrigatoriedade de seguir a
sua jurisdição; a sua legitimação pela população, hoje restrita aos Estados; e a responsabilização e punição
dos governantes quando ocorrer um desrespeito ao direito internacional[57].

            Atualmente, as ações praticadas pelos Estados, como o fechamento mais forte das fronteiras
nacionais, as políticas de poder e outras que provocam a diminuição do papel da ONU nas recentes crises
nacionais, por exemplo, vão de encontro à criação de um constitucionalismo mundial. É preciso recuperar
a dimensão normativa da ciência jurídica internacional, levando o direito mais a sério e reabilitando a sua
função planejadora.

            A verdade é que em curto prazo a sociedade não pode se iludir, uma vez que os direitos não são
criados de um dia para o outro. A exemplo do estado de direito e da democracia, que foram conquistados
com muita luta, os alicerces do direito internacional não terão uma evolução se a sociedade e os juristas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7368



não se empenharem para isso.
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SOBERANIA ESTATAL E O DIREITO AO RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIOS
INDÍGENAS COMO ELEMENTOS IDENTITÁRIOS NA AMAZôNIA LEGAL

STATE SOVEREIGNTY AND THE RIGTH TO THE RECOGNITION OF INDIGENOUS TERRITORIES
AS ELEMENTS OF IDENTITY IN BRAZILIAN AMAZONIA 

João Daniel Macedo Sá
Luly Rodrigues Da Cunha Fischer

RESUMO
Analisa o problema do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas ante a
ameaça de fragmentação do território brasileiro. Primeiramente apresenta os conceitos de grupo
étnico, nação e território elaborados em estudos das Ciências Sociais e incorporados pelos povos
indígenas no debate sobre o reconhecimento de seus direitos territoriais. Em seguida confronta
essas definições com os conceitos jurídicos que compõem o Estado de acordo a legislação
internacional. Conclui que os conceitos de nação e território existentes no direito internacional e
na antropologia não possuem a mesma finalidade ou efeito legal, não sendo assim necessário
negar ou restringir direitos territoriais indígenas para resguardar a soberania estatal.
PALAVRAS-CHAVES: Indígenas. Território. Soberania.

ABSTRACT
This paper analyzes the recognition of territorial rights for indigenous groups within the debate
regarding the threat of fragmentation of the Brazilian’s Territory. First we present the definitions
of ethnic group, nation and territory used in Social Sciences studies and incorporated in the
Indigenous groups arguments regarding the recognition of their territorial rights. In sequence we
compare these definitions with the legal concepts that constitute a sovereign state under
international law. We conclude that the legal definition of nation and territory used in
international law are different than the one used in social sciences, not having the same purpose
or legal status; therefore, it is not necessary to avoid to recognize indigenous territorial rights to
safeguard sovereignty.
KEYWORDS: Indigenous groups. Territory. Sovereignty. 

INTRODUÇÃO

 

            Os processos de globalização em curso, intensificados nas últimas décadas, longe de
promoverem um processo de homogeneização cultural, acabaram por tornar mais evidentes
identidades coletivas culturalmente distintas, justamente como uma reação ao globalismo[1].

            Conforme destaca Hugo Gobbi (1999. p. 13-14) atualmente vários Estados nacionais
vêem sua integridade ameaçada em razão de desordens e conflitos intramuros, conseqüência da
luta por poder e desarmonias culturais, em que grupos sociais consolidam identidades coletivas
em busca de maior liberdade[2], inclusive com a fragmentação de Estados. Como esse processo
de diferenciação coloca em xeque as bases sob as quais tradicionalmente se apóia o Estado
Nacional há a tendência que o aparato Estatal controle ou mesmo restrinja o fortalecimento
dessas identidades, por considerá-las uma ameaça à sua soberania territorial[3].

            Com o advento da nova ordem constitucional no Brasil, que acompanhou o processo de
redemocratização do país, os grupos indígenas tiveram garantido o reconhecimento do direito
originário sobre as terras que ocupam tradicionalmente, de proteger sua cultura e organização
social[4].

            Assim, no Brasil os profissionais que atuam na área jurídica, passam a conhecer e a
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lidar[5] - sem que isso signifique compreender[6] - uma realidade antes restrita aos estudos
antropológicos: de que estão em um país diverso, composto por mais de 200 povos com regras
de organização próprias.

            A questão do reconhecimento dos direitos territoriais dos grupos indígenas é
emblemática no que se refere aos conflitos culturais. Por se tratar de um direito originário[7],
parcela da população sente-se ameaçada pela presença de grupos indígenas. Ademais, ao
considerarmos que os direitos humanos reconhecem aos povos o direito à autodeterminação, e
que os diferentes povos indígenas possuem um sentimento de unidade, língua própria e agora
território próprio, poderemos chegar à conclusão de que esses grupos poderão futuramente
reivindicar sua independência do Estado brasileiro[8].

            Considerando essa situação extrema relacionada à terra, e considerando ainda que há
casos de fragmentação de Estados por questões culturais em situações prolongadas de
dominação de grupos minoritários, esse trabalho visa identificar quais as possibilidades
atualmente existentes no direito internacional para que uma situação de fragmentação do
território brasileiro ocorresse por demanda de um ou mais povos indígenas.

            Para desenvolver essa análise dividimos nossa exposição em três partes. Primeiramente
se faz necessário recorrer aos conceitos utilizados pela Antropologia, e parcialmente apreendidos
pela legislação, sobre o conceito de grupo étnico, nação e território para que possamos
compreender a partir de quais pressupostos se demanda o reconhecimento do direito à diferença
pelos povos indígenas e de seus direitos territoriais. Nesse item faremos breve análise sobre a
aplicação desses conceitos ao disposto no art. 231 da Constituição de 1988 e no Estatuto do
Índio, no que se refere à temática territorial.

            Em um segundo momento, confrontaremos essas definições com os conceitos jurídicos
que compõem o Estado, segundo a legislação internacional. Também nesse item analisaremos as
hipóteses admitidas em direito para a aplicação do princípio da autodeterminação dos povos.

            Por fim, em nossas considerações finais concluímos que os conceitos de nação e
território existentes no direito internacional e na antropologia não possuem a mesma finalidade
ou efeito legal, não sendo assim necessário negar ou restringir direitos territoriais indígenas para
resguardar a soberania estatal. Em verdade, deve ser buscado o fortalecimento da
autodeterminação interna dos grupos indígenas, pois a opressão e desrespeito aos direitos
humanos de minorias são fatores que levaram outros grupos em outros Estados Nacionais a
reivindicar sua independência.

 

 

NAÇÃO E TERRITÓRIO SEGUNDO A ANTROPOLOGIA E A INTERPRETAÇÃO DO ART.
231 DA CRFB DE 1988 E DO ESTATUTO DO ÍNDIO

 

            Antes de tratarmos do conceito de nações indígenas, necessário se faz mencionar os
conceitos de etnicidade e de grupo étnico, uma vez que os grupos indígenas no Brasil possuem
as mais variadas formas de organização, não sendo correto afirmar que todo grupo indígena é
uma nação, mas é sempre um grupo étnico.

            Segundo Barth (2000. p. 27-28)

[a] expressão grupo étnico é geralmente entendida na literatura antropológica como a
designação de uma população que: (a) em grande medida se autoperpetua do ponto de vista
biológico; (b) compartilha valores culturais fundamentais, realizados de modo patentemente
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unitário em determinadas formas culturais; (c) constitui um campo de comunicação e interação;
(d) tem um conjunto de membros que se identificam e são identificados por outros, como
constituindo uma categoria que pode ser distinguida de outras categorias da mesma ordem. 

            De acordo com Max Weber (apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998. p. 39-40) a
definição de um grupo étnico é baseada na crença subjetiva de uma origem comum, e não na
posse de traços físicos comuns. A reafirmação da etnicidade não existe de forma pura e fixa,
mas é forjada com base em uma multiplicidade de elementos interrelacionados, suscetíveis de
modificação no curso do tempo[9]. A etnicidade, portanto, deve se vista como um processo
cujos significados só podem ser compreendidos em contexto, evoluindo no curso da história em
circunstâncias sociais específicas de um dado povo (DEVALLE, 2002. p. 22).

            Portanto, não podemos conceber a etnicidade em termos biológicos, mas em termos
culturais, utilizada para fins políticos, sendo as comunidades instrumentos organizacionais
eficientes para a resistência ou conquista de espaços em relação a outros grupos, estabelecendo
assim fronteiras. Nessas situações de contato a cultura de um grupo étnico não se perde ou se
funde, mas é utilizada como elemento de contraste, de visibilidade[10].

            Entretanto, ainda que a cultura tenha um papel relevante nas interações étnicas, ela
não é suficiente para definir o conteúdo da etnicidade. Por essa razão, somente o critério de
pertencimento, através da partilha de sentido do uso de símbolos e signos[11], é o que pode
caracterizar a etnicidade, e conseqüentemente, a existência de um grupo étnico.

            Nesse sentido destacamos a ponderação sobre a construção dessa diferença. No caso
dos povos indígenas as similaridades e diferenças dão origem à identidade étnica, a partir do
que Barth (2000) denomina identidade contrastiva, uma vez que as identidades não se afirmam
isoladamente. Conforme observam POUTIGNAT e STREIFF-FENART (1998. p. 40) a atração entre
indivíduos que sentem parte de um grupo é indissociável da repulsa diante daqueles que são
percebidos como os outros.

            Assim, o conteúdo da comunidade étnica é baseado na honra de um estilo de vida e
valores particulares[12], sobre os quais se fundam pretensões à dignidade daqueles que dele
fazem parte e conseqüente, desprezo, por costumes que são considerados externos ou contra os
valores da comunidade. Segundo Oliveira (2006. p. 89) etnicidade é definida como

envolvendo relações entre coletividades no interior de sociedades envolventes, dominantes,
culturalmente hegemônicas e onde tais coletividades vivem a situação de minoria étnica ou
ainda de nacionalidades inseridas no espaço do Estado-nação. De uma maneira mais simplificada
o termo etnicidade poderia ainda ser aplicado a modalidades de interação bem menos
complexas, como uma mera forma de interação entre grupos culturais atuando em contextos
sociais comuns.

             Considerando as definições sobre etnicidade e grupo étnico apresentadas, necessário se
faz diferenciar os conceitos de grupo étnico e nação. Nação pode ser definida como um
sentimento baseado no sacrifício, no luto e no sofrimento compartilhado no passado, e cuja
memória se transmite pelo culto aos ancestrais, pela lembrança de heróis e seus feitos[13]. No
entanto, essa crença é pautada justamente na manipulação da história[14] (POUTIGNAT;
STREIFF-FENART, 1998. p. 36).

            Considerando esses dois conceitos, concluímos que a principal diferença entre grupo
étnico e nação é que o segundo termo é mais amplo, sendo o principal critério de pertencimento
a crença em uma filiação ancestral (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998. p. 45). Já os grupos
étnicos seriam um estágio preliminar da formação da consciência nacional, sem por isso
constituir uma pertença consciente de si própria e dotada de uma significação positiva
(POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998. p. 45).

            Antes de iniciar a análise do conceito de território aplicado aos povos indígenas,
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necessário se faz explicitar que o conceito de território para cada grupo indígena é diferenciado,
sendo assim, impossível neste trabalho esgotar a temática. Portanto, por ora consideramos
oportuno apenas evidenciar quais as lógicas existentes para a identificação do território indígena.

            Segundo Luciano (2006. p. 101-103) o território é uma condição de vida para os grupos
indígenas, que extrapola a concepção patrimonial do uso da terra para fins agrários, não sendo
assim possível utilizar os termos terra e território como sinônimos.

            O autor define território como "o conjunto de seres, espíritos, bens, valores,
conhecimentos, tradições que garantem a possibilidade e o sentido da vida individual e coletiva"
(LUCIANO, 2006. p. 101), o que denota a relevância do aspecto simbólico e imaterial dessa
concepção, diferindo frontalmente da concepção civilista empregada pela sociedade não-
indígena, pois na verdade o território não é necessariamente um local, mas um conjunto de
elementos que remetem à ancestralidade, aos feitos heróicos, e à formação do universo e local
em que habitam seus deuses; são os elementos que servem de base para o surgimento da
própria humanidade.

            O vínculo[15] que os grupos indígenas estabelecem com o território, mas não
necessariamente com a terra, é a razão pela qual esses, mesmo separados por fronteiras dos
Estados Nacionais, consideram habitar o mesmo território.

Deste modo, podemos definir terra como o espaço geográfico que compõe o território, onde este
é entendido como um espaço do cosmos, mais abrangente e completo [...] Terra e território
para os índios não significam apenas o espaço físico e geográfico, mas sim toda a simbologia
cosmológica que carrega como espaço primordial do mundo humano e do mundo dos deuses
que povoam a natureza (LUCIANO, 2006. p. 101).

             Portanto, quando do reconhecimento de terras indígenas pelo Estado brasileiro o que se
está resguardando não é necessariamente o território de um dado grupo, mas um "espaço
étnico" (LUCIANO, 2006. p. 103), com área suficiente para a reprodução material e imaterial do
grupo; ou seja, a delimitação territorial fixará limites de uma dada área para que os grupos
indígenas possam desenvolver suas práticas produtivas, seus costumes, culturas, seus modos de
autogoverno e jurisdição, devendo o tamanho da área ser adequado ao desenvolvimento dessas
atividades.

            Outro fator que deve ser mencionado é que, pelo fato das terras ocupadas
historicamente pelos grupos indígenas lhes haverem sido subtraídas, sua proteção passou a ser
um elemento de resistência, reafirmando a identidade étnica dos grupos. Em verdade a defesa
das terras indígenas como uma bandeira política garante o estabelecimento de novas alianças
entre grupos outrora rivais. Esse é um elemento, nas palavras de Luciano (2006. p. 101) que
"unifica, articula e mobiliza todos, as aldeias, os povos e as organizações indígenas, em torno de
uma bandeira de luta comum que é a defesa de seus territórios".

            O ordenamento jurídico brasileiro, apesar de reconhecer o direito à diferença, não
reconhece expressamente os territórios indígenas, apenas terras tradicionalmente ocupadas e
outras modalidade de apropriação territorial, em que os grupos poderão desenvolver suas
práticas culturais.

            Para o Direito, território é um dos elementos formadores do Estado e o limite de seu
poder. Por esse motivo, assevera Souza Filho, "as leis não admitem o nome território para
indicar o espaço vital dos povos indígenas, chamando-se simplesmente de terras" (1998, p.
121). No entanto, é possível observar que o conceito de território está implícito nas normas
constitucionais vigentes.

            A Constituição de 1988 avançou consideravelmente sobre a questão da proteção dos
diretos territoriais indígenas, já que, além de reconhecer sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, garantiu-lhes o direito originário sobre as terras tradicionalmente
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ocupadas, estabelecendo o dever da União de demarcá-las, protegê-las e fazer com que sejam
respeitados todos os seus bens.

           Em razão da natureza desse bem a Constituição, em seu artigo 231, § 6º, determina que
sejam considerados nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras indígenas, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, salvo as ocupações ocupação de boa-fé.
Ademais, essas terras são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos dos grupos indígenas sobre
elas são imprescritíveis (art. 231, §4º).

           O § 1º do art. 231 da Constituição em vigor dita quais são as terras tradicionalmente[16]
ocupadas pelos índios: (a) as por ele habitadas em caráter permanente; (b) as utilizadas para
suas atividades produtivas; (c) as imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao seu
bem-estar; e (d) as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes
e tradições.

           As terras indígenas tradicionalmente ocupadas são bens da União, mas o regime de uso
dessas não se enquadra nas categorias normais de bens públicos. Essas áreas são de usufruto
exclusivo[17] dos grupos indígenas, que poderão ser utilizados segundo seus usos, costumes e
tradições.

           Destarte, ao considerarmos o conceito de terras tradicionalmente ocupadas verificamos
que o conceito de território indígena apresentado no item anterior lhe é compatível, sendo por
essa razão possível concluirmos que o ordenamento jurídico vigente reconhece, ainda que
implicitamente, o reconhecimento de territórios indígenas no país.

           Todavia, vale mencionar que, ainda que esse não seja o objeto desse trabalho, o
ordenamento jurídico prevê ainda outras formas de apropriação de terras. Afora o texto
constitucional, o principal diploma legislativo que trata a questão indígena no Brasil é o Estatuto
do Índio (Lei n. 6.001, de 19.12.1973).

           A referida lei, em seu artigo 17, diferencia o regime jurídico das terras indígenas em três
categorias: (a) as ocupadas ou habitadas por silvícolas; (b) as reservadas; e (c) as terras de
domínio das comunidades ou de silvícolas. Para Souza Filho (1998. p. 129), todas essas
modalidades devem ser protegidas, demarcadas[18] e todas devem ser "destinadas ao uso e
posse direta dos indígenas, em todas está permitida a caça e a pesca e a extração e coleta de
frutos".

            A primeira modalidade, já acima mencionada, é atualmente assegurada pela
Constituição de 1988. Já a segunda categoria de terras indígenas prevista no Estatuto do Índio
são as terras reservadas, conceituadas como áreas estabelecidas pela União e destinadas à
posse e ocupação pelos índios. Assim, entendemos que essas áreas poderão ser novas

[19]
. São

espécies de área reservada: (a) reserva[20], (b) parque[21], (c) colônia agrícola[22] e (d)
território federal indígena[23].

As terras privadas, previstas nos artigos 32 e 33 são assim definidas: "são propriedade plena do
índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas
de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil". Assim, essas áreas são aquelas
adquiridas pelos índios, como qualquer outro cidadão.

           Considerando a breve análise da legislação acima podemos concluir que não
necessariamente todas as terras indígenas são áreas tradicionalmente ocupadas, o que não
importa em afirmar que não sejam ou tenham se tornado territórios indígenas, merecendo assim
proteção jurídica.
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NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E SOBERANIA SEGUNDO O DIREITO
INTERNACIONAL

 

            Na doutrina jurídica cabe ao direito internacional definir os critérios de identificação e o
âmbito da competência dos Estados, bem como precisar seu aparecimento e desaparecimento.
Segundo DIHN, DAILLIER e PELLET (2003. p. 415)

[p]rivilegiando ora o Estado enquanto instituição jurídica, ora o Estado enquanto realidade
histórica, o regime jurídico do Estado é uma amálgama de regras uniformes, fundamentada na
igualdade soberana dos Estados, e de regras diversificadas, mais ou menos adaptadas às
diferenças de riqueza, de poder, de regimes econômicos, sociais e culturais entre os Estados.

             A Convenção Pan-Americana sobre Direitos e Deveres dos Estados (Montevidéu, 1933)
determina que somente é Estado, pessoa jurídica de direito internacional, aquele que preenche
os seguintes requisitos: (a) povoação permanente[24]; (b) território determinado; (c) governo; e
(d) capacidade de entrar em relações com os demais Estados.

            Assim, para fins legais, o conceito de Estado não está relacionado com a existência de
critérios subjetivos, mas tão somente com o cumprimento de requisitos formais (MELLO, 2001.
p. 347) estabelecidos pela legislação e pela doutrina.

            A doutrina internacional majoritariamente aceita esses três critérios como essenciais ao
reconhecimento de Estados, mas não suficientes, pois conforme destacam DIHN, DAILLIER e
PELLET (2003: 416), impõe-se que a "entidade que pretende a qualidade de Estado se beneficie
da soberania", isto é, que não esteja subordinado a qualquer outro membro da comunidade
internacional, mas tão somente submetido ao direito internacional (DIHN, DAILLIER e PELLET,
2003. p. 418). Analisemos brevemente cada um desses critérios.

            A população, em direito internacional, possui duas acepções: (a) em sentido amplo
compreendem todos os que vivem no território, sejam eles nacionais ou estrangeiros[25]; e (b)
em sentido estrito - noção mais apropriada para a análise jurídica - a população é entendida,
sobretudo como a massa de indivíduos[26] ligados de maneira estável ao Estado por um vínculo
jurídico, a nacionalidade[27] (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 419-420).

            O termo território não é uma noção geográfica, mas jurídica, sendo definida como "o
domínio de validade da ordem jurídica de um determinado Estado Soberano" (MELLO, 2001. p.
1047). Ele não se restringe ao domínio terrestre, mas se estende ao espaço aéreo e
determinados espaços marítimos. No que se refere à natureza jurídica do território, a doutrina
internacionalista apresenta quatro teorias principais: (a) território-sujeito[28]; (b) território-
objeto[29]; (c) território-limite[30], e (d) título jurídico [31].

            Do mesmo modo que ocorre com a população, o "tamanho e a qualidade do território
são irrelevantes para o Direito Internacional Público (MELLO, 2001. p. 351). No que se refere à
delimitação, esta é certamente útil para prevenir conflitos entre estados limítrofes, mas não é
juridicamente necessária, pois seu caráter impreciso não constitui precisamente uma objeção ao
reconhecimento da existência do Estado (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 425)

            O Governo é o terceiro elemento do Estado e é sua organização política. A organização
política é uma decorrência da soberania do Estado e assegurada pela ordem jurídica
internacional, não havendo norma de direito internacional que imponha a forma de governo a
ser seguida pelos Estados (MELLO, 2001. p. 351), mas tão somente sua existência.

            Pertencem ao governo no sentido do direito internacional não apenas as autoridades
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executivas do Estado, mas também o conjunto de seus poderes públicos. No entanto, o direito
internacional só se interessa pelas instituições nacionais que podem comprometer
internacionalmente os Estados. Não toma em consideração a estrutura complexa de certos
estados em matéria de repartição de competências legislativas e governamentais (DIHN,
DAILLIER e PELLET, 2003. p. 426).

            Feitas breves considerações sobre os elementos caracterizadores do Estado moderno
percebemos que, mesmo que o conceito de nação historicamente tenha sido o elemento
legitimador do surgimento de Estados, no plano jurídico o único elemento de pertencimento é a
nacionalidade, que não requer o compartilhamento da idéia de unidade, ainda que seja
recomendável que os países utilizem instrumentos para incutir em seus cidadãos o sentido de
unidade. Para ser nacional basta preencher os requisitos de nascimento, descendência ou opção,
previstos na legislação.

            Já o conceito de território, no âmbito do direito internacional, tem conotação espacial, e
resume-se à área de abrangência da jurisdição estatal, ou seja, local em que o Estado exerce
sua soberania. Muito diferente é o conceito de território utilizado pelos povos indígenas, que
possui relevância simbólica, extrapolando sua abrangência física, quando existente. Desse modo,
tanto o conceito de território como o de nação utilizados pela antropologia e pelos povos
indígenas para reafirmar sua identidade coletiva não se confundem com o conceitos utilizados
para caracterizar o Estado Nacional.

            A busca por autodeterminação externa é um processo que inicia com a demanda por
algum grau de descentralização na tomada de decisões, outrora de competência privativa do
poder central (GOLBI, 1999. p. 44). Essa descentralização acaba por reservar aos grupos certas
matérias que concernem suas tradições, sem, no entanto, romper com o esquema jurídico-
político na qual estão imersas. Uma segunda etapa na descentralização é a busca pela liberdade
na criação jurídica, sem o limite das normas centrais.

            Todavia, convém ressaltar que a busca por autodeterminação não necessariamente leva
a uma fratura natural, uma vez que muitos grupos contentam-se com o fortalecimento de sua
autonomia interna[32]. Ademais, nem todos os movimentos separatistas possuem amparo legal
para separar-se em virtude de razões culturais (GOLBI, 1999. p. 33).

            Entretanto, consideremos a possibilidade que os povos indígenas brasileiros, que
atualmente iniciam um debate pela busca de autonomia interna[33], através do reconhecimento
da cidadania diferenciada[34], desejassem organizar-se em Estados, demandando soberania.

            O direito internacional somente admite a secessão de territórios por meios não
violentos. A primeira forma admitida são os acordos, em que o país a ter seu território
desmembrado acorda com a secessão e reconhece a soberania do país emergente.

            Já a segunda hipótese é referente à legitimação do acesso de povos coloniais à
independência, através do direito à autodeterminação, do qual decorre o princípio da
descolonização. Entretanto, essa segunda possibilidade obedece a algumas limitações que visam
resguardar outro princípio de direito internacional: a integridade territorial dos estados.

            Conforme esclarecem Dihn, Daillier e Pellet (2003. p.538-539) a legislação que
estabelece o direito à independência de territórios coloniais não pode ser traduzida como um
direito genérico dos povos de fazer secessão. No direito internacional o direito à descolonização
é restrito aos casos que atendem aos seguintes requisitos: (1) que o grupo que deseje se tornar
independente esteja localizado em um território apartado fisicamente do país do qual deseja
separar-se; e (2) que seja regido por um regime político, jurídico ou cultural discriminatório,
representando uma subjugação, a uma dominação e a uma exploração estrangeira[35].
Qualquer outra forma secessão pautada no princípio da descolonização não é admitida em
direito por violar o princípio fundamental da integridade territorial dos Estados[36].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7379



            Em resumo, para os povos constituídos em Estados ou integrados num Estado
democrático que reconhece sua existência e lhe permite participar plenamente na expressão de
vontade política e no governo, há o atendimento ao direito à autodeterminação interna. No
entanto, desse princípio não decorre nenhum direito à autodeterminação externa quando isso
conduz a uma secessão incompatível com um princípio fundamental do direito contemporâneo, o
direito do Estado a sua integridade territorial[37].

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

            Como pudemos analisar ao longo da análise os conceitos de nação e território existentes
nos direito internacional e na antropologia não possuem a mesma finalidade ou efeito legal, não
sendo assim necessário negar ou restringir direitos territoriais a comunidades indígenas sob a
justificativa de resguardar a soberania estatal.

            O que se pode verificar a partir da análise ora apresentada é que deve ser buscado o
fortalecimento da autodeterminação interna dos grupos indígenas, uma vez que o sentimento de
opressão e desrespeito aos direitos humanos de minorias são, justamente, os fatores que
legitimaram e levaram outros grupos em outros Estados Nacionais a reivindicar sua
independência.
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ainda o autor que se observa na prática que esses processos são agravados, gerando conflitos
quando: (a) as minorias não estão dispostas a tolerar imposições desfavoráveis ou aceitar um
papel secundário na sociedade; (b) existe uma crise no sistema democrático; e (e) há o
surgimento de idéias religiosas para definir identidades e legitimar posições de caráter
essencialmente político, bem como o quando há o renascimento das mais variadas tradições que
acompanham e estimulam grupos culturais ou étnicos a afirmar sua identidade.

[3] Particularmente no caso do Brasil há desde o regime militar um discurso sobre a necessidade
de manter a soberania territorial do país, através de um processo de integração nacional,
evitando quistos étnicos, sejam eles endógenos ou exógenos, conforme se o que se pode
observar na legislação editada à época, pois tanto o Estatuto do Estrangeiro como o Estatuto do
Índio possuem tal viés. Entretanto, convém ressaltar a despeito da restrição que existe às
minorias na legislação, a questão do reconhecimento de povos indígenas é qualitativamente
distinta, pois as barreiras ao reconhecimento de etnias indígenas no Brasil se justificam pela
distância cultural existente entre o mundo indígena e a sociedade envolvente, hegemônica e
dominante, são mais visíveis e declaradas do que as existentes entre negros e brancos, ou
ainda, entre nacionais e imigrantes (OLIVEIRA, 2006. p. 40-41). No caso dos povos indígenas há
sempre a presunção de um primitivismo negativo que não é verificado na relação com os demais
grupos.

[4] A partir desse marco legal foi garantido o direito à diferença aos grupos indígenas, bem
como aos demais grupos culturalmente diferenciados que compõem a sociedade brasileira,
conforme dispõe o art. 215 da Constituição de 1988, sendo necessário assim compatibilizar o
discurso da proteção à soberania com proteção dos direitos humanos coletivos e
supraindividuais.

[5] Essa tarefa não é simples ou fácil, uma vez que normalmente é envolta em situações de
tensão social, e a legislação - e as lógicas de interpretação a ela aplicada - apesar de prever o
direito à diferença acaba por buscar a resolução de conflitos a partir do ponto de vista da
sociedade dominante, o que quase sempre na lógica dos grupos minoritários não é uma solução
satisfatória.

[6] Para um exemplo sobre as diferenças entre a utilização de conceitos pela Antropologia e pelo
Direito na temática do reconhecimento de direitos territoriais indígenas, ver CLIFFORD, James.
Identity in Mashpee. In: ______.The predicament of culture. Twentieth- Century
Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

[7] O que significa dizer que o direito dos índios à terra é inerente a sua própria existência,
antecedendo todos os demais direitos decorrentes que possam recair sobre determinada gleba.

[8] Ainda que manifestamente as lideranças indígenas brasileiras declarem que os povos
indígenas brasileiros não possuem aspiração de organizar-se como Estados, pudemos observar
que no debate sobre a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, essa foi uma
preocupação constante, inclusive bastante marcada no voto do relator da causa julgada pelo
Supremo Tribunal Federal.

[9] "Não sendo a etnicidade um fenômeno ahistórico é precisamente a dimensão de longa
duração em que estão formuladas, que mantém e mudam as identidades coletivas. Esses
conteúdos sociais dinâmicos que fornecem justamente os elementos tanto para a reprodução
das identidades vividas cotidianamente, como para a emergência de novas variantes de
identidades já existentes" (DEVALLE, 2002. p. 22-23).

[10] "[...] Assim, a escolha dos tipos de traços culturais que irão garantir a distinção do grupo
enquanto tal depende dos outros grupos em presença e da sociedade em que se acham
inseridos, já que os sinais diacríticos devem poder se opor, por definição, a outros do mesmo
tipo. [...] [Na diáspora] existe uma bagagem cultural, mas ela deve ser sucinta; não se levam
para a diáspora todos os seus pertences. Manda-se buscar o que é operativo para servir ao
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contraste" (CUNHA, 1986. p. 98).

[11] "A construção da identidade étnica extrai assim, da chamada tradição, elementos culturais
que, sob a aparência de serem idênticos a si mesmos ocultam o fato essencial de que, fora do
todo em que foram criados, seu sentido se alterou. Em outras palavras, a etnicidade faz da
tradição ideologia, ao fazer passar o outro pelo mesmo; e faz da tradição um mito na medida
em que os elementos culturais que se tornaram outros, pelo rearranjo e simplificação a que
foram submetidos, precisamente por se tornarem diacríticos, se encontram por isso mesmo
sobrecarregados de sentido" (CUNHA, 1986. P. 101-102).

[12] Segundo Barth (2000. p. 36-37) a identidade étnica implica uma série de restrições quanto
aos tipos de papel que um indivíduo pode assumir, e, quanto aos parceiros que ele pode
escolher para cada tipo diferente de transação. [...] Nesse sentido a identidade étnica é
semelhante ao sexo e à posição social, pois ocasiona restrições em todas as áreas de atividade e
ao apenas em determinadas situações sociais. Assim, pode-se dizer que é uma identidade
imperativa, uma vez que não pode ser desconsiderada e temporariamente deixada de lado em
função de outras definições da situação. As restrições quanto ao comportamento de uma pessoa
que decorrem de sua identidade étnica tendem, portanto a ter caráter absoluto [...].

[13]"As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de
símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso - um modo de construir sentidos
que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos
[...] as culturas nacionais ao produzir sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos
identificar constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas
sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e as imagens que dela
são construídas" (HALL, 2000. p. 50-51).

[14][...] A memória fundadora da unidade nacional é, ao mesmo tempo e necessariamente,
esquecimento das condições de produção desta identidade: a violência e o arbitrário originais e
a multiplicidade das origens étnicas. [...] na base de formação das nações, encontra-se uma
série de fatos contingentes, de divisões artificiais, de acasos de conquistas, e de modo algum
um princípio necessário ou natural. [...] a nação enquanto entidade política não se constrói,
então, a partir do grupo racial ou étnico, mas freqüentemente contra ele (POUTIGNAT; STREIFF-
FENART, 1998. p. 36)

[15] "Vários grupos indígenas constroem uma relação mitológica com o seu território como
expressão de sua própria identidade. Esses grupos têm um enraizamento simbólico com seu
território e, portanto, são os que praticam formas de subsistência mais sedentárias. Outros,
porém, estão em processo de expansão, parecem não definir sua identidade, com relação a uma
geografia determinada" (BARTH, 2000. p. 101).

[16] "O tradicionalmente refere-se não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional
de os índios ocuparem e utilizarem as terras e aí modo tradicional de produção, ao modo
tradicional de como eles se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis,
outras menos estáveis, e as que têm espaços mais amplos em que se deslocam etc. Daí dizer
que tudo se realiza segundo seus usos, costumes e tradições" (SILVA, 1993. p. 48).

[17] "o direito de usufruto exclusivo, assegurado constitucionalmente aos índios, implica que
estes podem tirar dos recursos naturais de suas terras todos os frutos, utilidades e rendimentos
possíveis, desde que não lhe alterem a substancia ou comprometam a sua sustentabilidade, para
usufruto das futuras gerações. Os índios não podem, entretanto, alienar a terceiros o seu direito
de usufruto. Isto não significa, entretanto, que estejam obrigados a gozar direta e
imediatamente de seus bens, ou que não possam fazer parcerias ou ser assessorados por
terceiros em projetos que visem a exploração de seus recursos naturais, de forma sustentável"
(SANTILLI, 1999. p. 661).

[18] Segundo disposto no art. 19 do Estatuto do Índio, as terras indígenas serão
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administrativamente demarcadas. O referido procedimento administrativo é disciplinado pelo
Decreto n. 1.775, de 08.01.1996, que determina que a demarcação seja fundada em estudo
antropológico de identificação e delimitação, elaborado por um grupo técnico especializado
coordenado por um antropólogo, formado com o fim de apurar a natureza étnica, histórica,
sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental dessas terras.

[19] Carlos Souza Filho, sobre a questão, tece o seguinte comentário: "são terras não indígenas,
destinadas aos índios. Ao contrário das ocupadas, são primeiro propriedade da União e depois,
por afetação ou destinação, transformada em terras indígenas. Depois de entregue aos índios, a
terra é indígena com todas as suas características jurídicas" (1998. p. 130).

[20] A reserva, segundo o art. 27, "é uma área destinada a servir de habitat de um grupo".

[21] Parque indígena "é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de integração
permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se
preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região" (art. 28).

[22] Define-se colônia agrícola indígena como uma "área destinada à exploração agropecuária,
administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros
da comunidade nacional" (art. 29)

[23] Território federal indígena "é a unidade administrativa subordinada à União, instituída em
região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios" (art. 30).

[24] Vale mencionar que para o direito a idéia de um Estado nômade é uma aberração, o que
tem justificado governos que enfrentam essa realidade a praticar políticas brutais de
sedentarização de grupos (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 422).

[25] É um dado geográfico e demográfico, ao mesmo tempo demasiado largo e estreito sob um
ponto de vista jurídico. Demasiado lato porque inclui os estrangeiros domiciliados no Estado ou
que aí possuem sua principal residência, e não renunciam a sua nacionalidade de origem [...]
Mas também é uma concepção demasiado restritiva na medida em que descura os nacionais
instalados no estrangeiro que escolheram continuar a participar na vida política do seu Estado
de origem (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 419-420)

[26] Segundo esclarece Mello (2001. p. 350) o número de nacionais de um Estado é irrelevante
para o Direito, "apesar de no campo da política internacional o número de habitantes poder se
constituir em um elemento que fortaleça o poder do Estado". No entanto, parte na doutrina
considera que, a despeito do quantitativo ser irrelevante, é necessário que existam dentro da
população pessoas que assegurem os serviços essenciais do Estado (MELLO, 2001. p. 350).

[27] Vale ressaltar que o conceito de nação não é relevante para fins jurídicos. Nenhuma regra
de Direito Internacional determina que o Estado corresponda a uma nação, podendo inclusive
englobar várias, sendo que seus membros terão a mesma nacionalidade.

[28] Essa teoria se aproxima da concepção organicista do estado, sendo o território considerado
como um componente próprio do estado-pessoa. Ë designado como uma qualidade do estado a
partir de uma visão de corporação territorial. Essa doutrina foi adotada por diversos autores nos
séculos XIX e XX, mas não mais prevalece por favorecer uma multiplicidade de ficções jurídicas,
sendo inclusive contestada pelo direito positivo (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 424).

[29] Essa segunda teoria é considerada um aprimoramento doutrinário da primeira, pois dissocia
o estado de seu território para substituí-la por uma relação de propriedade. É uma teoria que
remonta à época da monarquia, em que prevalecia uma concepção patrimonial do Estado.
Apesar do desaparecimento da concepção patrimonial, a teoria dela resultante não caiu em
desuso e conta ainda na época contemporânea com numerosos partidários (DIHN, DAILLIER e
PELLET, 2003. p. 424),
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[30] Essa teoria propõe considerar o território como limite do estado. Mais realista do que as
precedentes, reflete a associação estreita entre território e governo. No entanto, ela mostra-se
insuficiente por não traduzir a importância jurídica que o território apresenta para o Estado
DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 424),.

[31] Essa última teoria, considerada pela doutrina a mais adequada para explicar o sistema de
direito internacional vigente, sustenta que o território representa um título jurídico DIHN,
DAILLIER e PELLET, 2003. p. 424) para o exercício do poder soberano do Estado, desde que
respeitadas as normas internacionais. Filiamo-nos a essa última teoria.

[32] Existem dois tipos de sociedade no que concerne a fortalecimento ou fragmentação
cultural: (a) a sociedade organizada que tende a assegurar o bem-estar de toda a comunidade e
(b) uma sociedade que cria setores marginalizados e com ele alimenta as causas de sua própria
fratura (GOLBI, 1999: 39).

[33] O movimento indígena brasileiro atualmente começa a demandar formalmente o
reconhecimento da sociedade envolvente e do governo brasileiro de sua autonomia interna. "[A]
autodeterminação indígena implica respeito aos direitos indígenas: o desenvolvimento de suas
culturas, línguas, medicinas e o reconhecimento dos seus territórios como espaço étnico.
Significa também que o Estado deve respeitar e reconhecer as autoridades indígenas e as suas
diversas formas de organização e representação política em todos os níveis de poder" (LUCIANO,
2006. p. 96).

[34] A cidadania diferenciada é definida pelo autor como o usufruto dos direitos universais do
cidadão brasileiros acompanhado dos direitos específicos relativos à sua cultura, às tradições,
aos valores e conhecimentos (LUCIANO, 2006).

[35] Mais amplamente, podemos sem dúvida considerar que o direito dos povos a
autodeterminação inclui o direito a independência em todos os casos em que o povo esteja
privado do exercício do seu direito a autodeterminação interna (DIHN, DAILLIER e PELLET,
2003. p. 532-533).

[36] Sobre a diferença entre secessão e descolonização transcrevemos a seguinte passagem de
Dihn, Daillier e Pellet (2003. p. 533): "[a] Declaração das Nações Unidas de 1970 sobre os
princípios que tratam das relações amigáveis precisa muito claramente que o princípio da
igualdade de direitos dos povos à autodeterminação não pode ser interpretada como
autorizando ou encorajando uma ação, qualquer que seja que desmembraria ou ameaçaria total
ou parcialmente a integridade territorial ou a unidade política de qualquer estado soberano ou
independente. Contrariamente ao que se produziu para os povos coloniais não pode deduzir-se
de um direito à descolonização um direito à secessão para um povo integrado num Estado: a
diferença de natureza dos territórios em causa impede qualquer analogia [...] Os espaços
jurídicos dos dois fenômenos opõem-se igualmente: enquanto o direito internacional
regulamenta de maneira muito precisa o processo de descolonização a secessão em si própria
não é considerada pelo direito internacional. Ela é apenas uma perturbação das relações
internacionais sob o ângulo da beligerância e da insurreição [...].A secessão é um fato político e
o direito internacional contenta-se em tirar daí conseqüência quando consegue a instituição de
autoridades estatais efetivas e estáveis".

[37] Em conformidade com a fórmula utilizada pelo Supremo Tribunal do Canadá, o direito à
autodeterminação externa em direito internacional se dá quando: (a) há muita abertura ao
direito à autodeterminação interna nos casos das velhas colônias; (b) pela opressão, como no
caso dos povos submetidos a uma ocupação militar estrangeira; (c) ou ainda no caso onde um
grupo definido se vê obstado a um acesso real ao governo para assegurar o seu
desenvolvimento político, econômico, social e cultural. Nestas três situações o povo em causa
aciona o direito a autodeterminação externa porque lhe recusam a faculdade de exercer
internamente seu direito à autodeterminação (DIHN, DAILLIER e PELLET, 2003. p. 533).
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SOCIOAMBIENTALISMO E AS GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

SOCIALENVIRONMENTALISM AND THE GENERATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Andreá Regina De Morais Benedetti
José Querino Tavares Neto

RESUMO
O presente artigo analisa a classificação das gerações de direitos fundamentais na perspectiva
da modernidade, definida como um modo de vida e organização social que surgiu na Europa, a
partir do século XVII, diretamente relacionada ao desenvolvimento do capitalismo. Descreve
brevemente a trajetória do Estado Moderno, desde seu surgimento a partir da ruptura com o
‘Estado medieval’, passando pelo processo de formação do ideal de direitos fundamentais. Na
sequência, a classificação dos direitos fundamentais em gerações é analisada quanto à sua
importância, terminologia, conceito e variáveis do número de gerações. A divisão clássica das
gerações em três momentos, metaforicamente relacionadas aos ideais da Revolução Francesa é
explicada para, ao final defender que os desafios da modernidade autorizam falar em
diminuição, supressão ou limites aos direitos fundamentais, especialmente individuais em prol da
terceira geração, na perspectiva do socioambientalismo.
PALAVRAS-CHAVES: Modernidade, ferações, direitos, restrições, socioambentalismo

ABSTRACT
This study investigates the classification of Fundamental Rights generations on the modern
perspective, defined as a way of life and social organization that emerged in Europe since the
17th century, straight related with the capitalism development. The current article briefly
describes the Modern State path from its arising since the rupture with the Medieval State, over
the process to form the Fundamental Rights ideal. Then, the classification of Fundamental Rights
in generations is analyzed for its importance, terminology, definition and variable number of
generations. The classical division of generations in three moments, metaphorically related with
the French Revolution ideals, is explained to defend that the challenges of modernity authorize
to mention about reduction, suppression or limits to the Fundamental Rights, especially
individual rights in favor of the third generation, through the socialenvironmentalism viewpoint.
KEYWORDS: Modernity. Generations. Rights. Restrictions. Socialenvironmentalism

SOCIOAMBIENTALISMO E AS GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

 

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente artigo pretende analisar a classificação das gerações de direitos fundamentais na
perspectiva da modernidade, de modo a lançar a semente da discussão acerca de uma possível diminuição
ou supressão dos direitos fundamentais de primeira e segunda gerações, em benefício da terceira, sob o
viés socioambiental..
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Para tanto, no contexto da modernidade, definida como um modo de vida e organização social
que surgiu na Europa, a partir do século XVII, diretamente relacionada com o desenvolvimento do
capitalismo, estuda a trajetória do Estado moderno e a formação do ideal de direitos fundamentais até
chegar aos problemas que envolvem o Estado moderno no mundo atual.

No segundo momento, analisa a classificação de direitos fundamentais em gerações, a partir da
metáfora cunhada por Karel Vasak na aula inaugural do curso do Instituto Internacional dos Direitos do
Homem, em 1979, na França, de modo a preparar a base da discussão final do artigo.

Tal classificação é o ponto de partida para a reflexão acerca das conseqüências inseridas pelo
projeto da modernidade de modo a se pensar que se os direitos fundamentais são um conceito histórico do
mundo moderno, progressiva e duramente conquistados, seria permitido refletir acerca da diminuição,
supressão ou releitura destes mesmos direitos em prol da terceira geração, na perspectiva do
socioambientalismo.

 

 

2. MODERNIDADE, ESTADO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

 

 A modernidade pode ser definida, em linhas gerais, como um ideário ou modo de vida e
organização social que surgiu na Europa, a partir do século XVII, relacionando-se diretamente com o
desenvolvimento do capitalismo.

Chantal Mouffe (1996, p. 24), ao escrever sobre a revolução democrática, informa que para
definir modernidade foram sugeridos diversos critérios, que são variáveis de acordo com os níveis ou
características que se pretende enfatizar em particular. “Pelo meu lado, penso que a modernidade tem de
ser definida ao nível político por que é aí que as relações sociais se formam e são simbolicamente
ordenadas”. Assim, na medida em a modernidade inaugura um novo tipo de sociedade, pode ser vista
como um ponto de referência decisivo, cuja característica fundamental é, sem sombra de dúvida, o advento
da revolução democrática.

Para Antony Giddens (1999, p.15) “hoje, ao final do século XX, muitos sustentam que nos
encontramos frente ao começo de uma nova era, a qual hão de responder as ciências sociais e que
transcende a própria modernidade”. Para o autor, uma curiosa variedade de termos tem sido sugerida para
se qualificar esta transição e alguns fazem referência ao surgimento de novos tipos de sistema social, como
a sociedade de consumo ou sociedade da informação[1].

Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 76), por sua vez, ensina que o paradigma cultural da
modernidade se formou antes do modo de produção capitalista se tornar dominante e irá acabar antes deste
modo de produção deixar de ser dominante, complementando que “sua extinção é complexa porque é em
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parte um processo de superação e em parte um processo de obsolescência”. A superação se expressa na
medida em que a modernidade cumpriu algumas das suas promessas em excesso. A obsolescência se
observa na medida em que a modernidade está irremediavelmente incapacitada de cumprir outras das suas
promessas.

“Tanto o excesso no cumprimento de algumas das promessas como o défice no cumprimento de
outras são responsáveis pela situação presente, que se apresenta superficialmente como de vazio ou crise,
mas que é, a nível mais profundo, uma situação de transição”. Como todas as transições são ao mesmo
tempo ‘semicegas e semi-invisíveis’, não é possível nomear adequadamente a presente situação e por tal
razão lhe tem sido dado o nome de pós-modernidade. “Mas, á falta de melhor, é um nome autêntico na
sua inadequação” (SANTOS, 1997, p. 77).

Acerca do Estado, especificamente, tem-se que “o Estado Moderno percorreu desde seu
nascimento até a atualidade, um longo caminho, de mais ou menos cinco séculos”. O Estado moderno,
portanto, emergiu a partir da ruptura com o ”Estado medieval”, consolidou-se como Estado centralizado,
soberano e absoluto e, vencido este período de afirmação, caminhou para o Estado moderno em sua visão
liberal, após a sua fase absolutista começar a ser questionada. O Estado moderno liberal, registre-se,
continuou centralizado e soberano, mas passa a ser limitado por uma Constituição e por uma declaração de
direitos (BEDIN , 1999, p. 126).

Assim, os desafios ao Estado moderno são lançados pela Revolução Industrial, que dele exigem
novas funções, levando-o a um Estado intervencionista cujo aperfeiçoamento de suas funções sociais
culmina no Welfare State. O constitucionalismo ganha força, em especial no âmbito social, trazendo novos
direitos, denominados econômicos e sociais, ampliando a visão do Estado moderno em sua já existente
condição de Bem-Estar Social (BEDIN, 1999, p.128).

A partir de então, o Estado intervencionista goza de legitimidade, mas também se conduz por
desvios autoritários, clientelismo político e ineficiência diante da crescente complexidade das sociedades
contemporâneas, entrando em crise no início dos anos 70. Tal crise faz com que muitos políticos busquem
resgatar o Estado moderno em sua visão liberal, o que hoje seria denominado neoliberal, atitude que, para
Gilmar Bedin (1999, p. 129) é um grande retrocesso.

Todavia, além do retrocesso do ponto de vista ético e político, outros são problemas que
envolvem o Estado moderno no mundo atual, como o impacto da nova economia mundial sobre essa
organização política moderna, em virtude da emergência do fenômeno da globalização do planeta, uma vez
que esse último fenômeno traz em sua estrutura os pressupostos da relativização do conceito de soberania
nacional – que é um elemento, como já referimos, fundamental e caracterizados do estado moderno – e o
fim do monopólio da representação internacional da nação (BEDIN, 1999, p.129).

No âmbito dos direitos humanos[2], Gregório Peces-Barba apud GARCIA (2008, p. 2), defensor
da expressão ‘trânsito à modernidade’, para quem os direitos fundamentais são justamente um conceito da
modernidade, aduz que este trânsito “é um momento revolucionário, de profunda ruptura, mas ao mesmo
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tempo importantes elementos de sua realidade já se anunciavam na Idade Média, e outros elementos
tipicamente Medievais sobreviveram ao fim da Idade Média”. Neste trânsito à modernidade e até o século
XVIII, surgirá a filosofia dos direitos fundamentais, uma novidade histórica do mundo moderno, que tem
sua gênese no trânsito à modernidade, “e que, por conseguinte, participa de todos os componentes desse
trânsito já sinalizados, ainda que sejam os novos, os especificamente modernos, os que lhe dão seu pleno
sentido”.

 Assim nasceu uma nova mentalidade, exatamente no período histórico mencionado, que preparou o
caminho para o “surgimento de um novo homem e de uma nova sociedade, que brotará progressivamente
até a positivação das demandas jusnaturalistas dos direitos do homem nos documentos das chamadas
revoluções burguesas” (GARCIA, 2008, p. 4).

Percebe-se, então, que o processo de formação do ideal de direitos fundamentais é reflexo das
transformações surgidas a partir do século XIV, Idade Média, portanto, e que se estende até o século
XVIII.  As mudanças sociais no mundo autorizaram as pessoas a reclamar por liberdade e igualdade, e as
conduziram a começar a reconhecer a necessidade de solidariedade.

No ‘trânsito à modernidade‘ as estruturas do mundo medieval serão progressivamente substituídas
por novas, onde a filosofia dos direitos fundamentais promove a aproximação da modernidade com a
dignidade humana.

No campo político, o pluralismo do poder é substituído pelo Estado como forma de poder racional
centralizado e burocratizado, sendo esta condição do Estado como absoluto uma etapa imprescindível para
a criação de as condições necessárias para o aparecimento dos direitos fundamentais. Em outras palavras,
a revolta contra o Estado absoluto motivou as revoluções liberais em busca da positivação de direitos
fundamentais do homem e do cidadão, culminando nas declarações de Direitos do século XVIII (GARCIA,
2008, p. 9).

Para Anthony Giddens (1999, p.19), “as formas de vida introduzidas pela modernidade arrasaram
de maneira sem precedentes todas as modalidades tradicionais de ordem social. Tanto em extensão quanto
em intensidade”. Em extensão estabeleceram formas de interconexão social que alcançaram o globo
terrestre. Em intensidade, alteraram íntimas e privadas características de nosso cotidiano.

Segundo Gilmar Bedin (1999, p.124) “vivemos com o final do século XX, um novo período da
caminhada da humanidade. Período de grandes mudanças e principalmente, de profundas ambigüidades”.
Temos, de um lado, um período de angústia existencial e de incertezas quanto às conquistas da
modernidade, em face da ameaça do retorno à barbárie (como os fundamentalismos, v. g.) e da iminente
dissolução dos vínculos sociais, diante do apego extremado ao consumo e dos efeitos devastadores da
lógica perversa do capitalismo real de livre mercado[3]. De outro lado, um período de grandes esperanças,
de construção de um mundo melhor, baseado em uma ordem mundial justa e solidária – em que pesem as
enormes perplexidades geradas pelas transformações sociais, políticas e econômicas da atualidade.

O novo bate à nossa porta, sendo denominado globalização, mundialização, modernidade-mundo,
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economia-mundo, aldeia global, sociedade informática, etc. Todas as metáforas que revelam que os
acontecimentos das últimas décadas deslocaram parte da articulação dos Estados para uma sociedade
mundial, onde vivemos num mundo globalizado e interdependente (BEDIN, 1999, p. 124).

 

 

3. AS GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CONQUISTA PROGRESSIVA DE
DIREITOS

 

Em 1979, em Estraburgo, na França, ao proferir aula inaugural no Curso do Instituto Internacional
dos Direitos do Homem, o jurista Karel Vasak utilizou, pela primeira vez, a expressão ‘gerações de
direitos do homem’. Associando os direitos civis e políticos à liberdade, os direitos econômicos, sociais e
culturais à igualdade e os direitos ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente à solidariedade, Vasak
criou uma metáfora que relacionava a evolução dos direitos humanos ao lema da revolução francesa,
“liberte, égalité et fraternité” (LIMA, 2003).

A partir desta reflexão, inobstante críticas a ela formuladas[4], tal classificação se desenvolveu
com expressão, encontrando em Norberto Bobbio seu principal difusor. Muitos são os autores que
estudam e mencionam a classificação das gerações e neste sentido, oportunas são as palavras Flávia
Piovesan (2004, p. 167) citando Burns H. Weston, ao discorrer sobre a utilidade da noção de "três
gerações de direitos humanos” elaborada pelo jurista francês Karel Vasak que, sob a inspiração do lema da
Revolução Francesa, “estas três gerações de direitos são as seguintes: a primeira geração se refere aos
direitos civis e políticos (liberté); a segunda geração aos direitos econômicos, sociais e culturais (ègalité);
e a terceira geração se refere aos novos direitos de solidariedade (fraternité)”.

Ainda, em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político Francês na
Revolução, “exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos direitos fundamentais,
profetizando até mesmo a seqüência histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e
fraternidade” (BONAVIDES, 2008, p. 562).

Ao tratar sobre o desenvolvimento da cidadania, Gilmar Antonio Bedin (1999, p. 123) ensina que
se pode falar em uma evolução expansiva da cidadania e, mesmo advertindo que toda classificação é
arbitrária, reconhece uma quarta geração de direitos e as classifica da seguinte forma: “1ª) direitos de
primeira geração (direitos civis); 2ª) direitos de segunda geração (direitos políticos); 3ª) direitos de terceira
geração (direitos econômicos e sociais);”4ª) direitos de quarta geração (direitos de solidariedade)”;

Para Paulo Bonavides (2008, p. 562-578), as gerações de direitos seriam cinco e assim se
apresentam:
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Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do ordenamento
normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos [...].

Os direitos da segunda geração são os sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos
ou de coletividades [...].

A teoria, com Vasak, já identificou cinco direitos da fraternidade, ou seja, da terceira geração: o direito
ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o
patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação [...].

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo
[...]

 

 

Recentemente, Bonavides (2008, p 579) trasladou a paz da terceira para a quinta geração, tendo
em vista que o “novo estado de Direito das cinco gerações de direitos fundamentais vem coroar, por
conseguinte aquele espírito de humanismo que, no perímetro da juridicidade, habita as regiões sociais e
perpassa o Direito em todas as suas dimensões”, pois da dignidade jurídica da paz derivam os foros da
cidadania.

Varia, portanto dentre os autores, a defesa da existência de uma quarta, quinta e até mesmo sexta
geração, onde seriam alocados direitos ligados à biogenética e ao patrimônio genético, à participação
democrática, à informação, ao pluralismo e à paz. Todavia, o presente artigo utilizará, para fins de seu
estudo, o rol clássico das três gerações de direitos, baseados no lema da revolução francesa.

Neste propósito, cumpre analisar cada geração de direitos, sendo que Norberto Bobbio (2004)
aduz que os direitos de primeira geração, ao corresponderem aos direitos de liberdade, implicam em um
não agir do Estado.

Pode-se dizer, então, como propôs Georg Jellinek em sua teoria dos quatro Status, que as
prestações da primeira geração assumem um status negativus frente aos poderes públicos, onde este não
deve se imiscuir na autodeterminação do particular (PAES, 2006).

Deste modo, a primeira geração é resultado do individualismo liberal-burguês emergente dos
séculos XVII e XVIII, que incorporou idéias relativas aos chamados direitos subjetivos naturais, sendo que
nas Declarações de Direito do referido Século XVIII, ganham relevância os direitos de “liberdade”, onde o
Estado deve agir com maior abstenção do que intervenção em relação aos direitos, se abstendo de interferir
na conduta dos indivíduos.

São direitos de titularidade individual, mesmo que por vezes sejam exercidos em conjuntos de
indivíduos e incluem os direitos à vida, liberdade, segurança, não discriminação racial, propriedade
privada, privacidade e sigilo de comunicações, ao devido processo legal, ao asilo face a perseguições
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políticas, bem como as liberdades de culto, crença, consciência, opinião, expressão, associação e reunião
pacíficas, locomoção, residência, participação política, diretamente ou por meio de eleições.

Observa-se, então a consagração dos direitos individuais, civis e políticos, como resultado da
necessidade de libertação dos indivíduos em face do absolutismo do Estado.

Os direitos de segunda geração, por sua vez, correspondem a uma ação positiva do Estado e se
revelam nos direitos sociais. Esta geração tem caráter de status civitatis, ainda segundo Jellinek, já que
permite ao indivíduo exigir prestações positivas do Estado, para que este trabalhe de modo concreto para a
satisfação dos interesses dos cidadãos (PAES, 2006).

A segunda geração corresponde aos direitos sociais e decorrem de aspirações igualitárias
historicamente vinculadas a movimentos socialistas e comunistas do século XIX e início do XX. Exigem
uma prestação positiva do Estado, como o direito ao trabalho, à educação, à saúde; trabalhistas e
previdenciários, objetivando a “igualdade”, sob o enfoque material.

Tais direitos, frutos do século XX, buscam expressar que tão somente liberdade não basta ao
indivíduo, eis que lhe são necessários recursos para usufruir tal liberdade. Visam corrigir as desigualdades
econômicas e sociais, de modo a resolver a chamada “questão social”, surgida com a Revolução Industrial.
Induzem a garantir aos indivíduos condições materiais imprescindíveis para o pleno gozo dos direitos de
primeira geração e, por isso, tendem a exigir do Estado intervenções no domínio econômico-social,
segundo critérios de justiça distributiva.

Incluem os direitos a segurança social, ao trabalho e proteção contra o desemprego, ao repouso e
ao lazer, incluindo férias remuneradas, a um padrão de vida que assegure a saúde e o bem-estar individual
e da família, à educação, à propriedade intelectual, bem como as liberdades de escolha profissional e de
sindicalização. O direito ao sufrágio universal no plano político, com igualdade de participação pelo voto e
pela elegibilidade, conferem à classe trabalhadora adquirisse certa participação e força política. Também
por este motivo o Estado passa a intervir no domínio econômico-social.

Oportuno mencionar a força do princípio da dignidade humana neste momento, outorgando ao ser
humano poderes de exigir prestações positivas concretas da sociedade, representada pelo Estado.

No que pertine à terceira geração de direitos, esta foi inspirada no ideal de fraternidade ou
solidariedade e interliga e reformula os valores defendidos pelas gerações anteriores, trazendo direitos de
solidariedade, ligados ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade, à autodeterminação dos
povos, à paz, à comunicação e à preservação do meio ambiente. Nasce, a partir de então, a consciência de
que a concretização destes direitos depende de um esforço coordenado por todas as pessoas, em nível
mundial e sem precedentes na história humana (BONAVIDES, 2008).

Para Weston (PIOVESAN, 2004) “tais direitos devem ser compreendidos à luz do processo de
ascensão e declínio do Estado-Nação ao longo da segunda metade do século XX” e segundo Paulo
Bonavides (2008, p. 523) “tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que não se
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destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado
Estado”.

Os direitos da terceira geração, portanto, têm por destinatário o gênero humano mesmo e por isso
mesmo chamados de direitos difusos, de modo que são considerados coletivos por excelência e sua
concretização “depende de um esforço coordenado em nível mundial sem precedentes e ainda por ser
realizado” (BONAVIDES, 2008, p. 523).

Por fim, oportuno registrar a discussão acerca da utilização do termo geração ou dimensão de
direitos fundamentais, onde parte da doutrina defende que o uso do vocábulo geração induziria a pensar
que uma geração sucede ou supera a anterior, enquanto dimensão levaria à convivência simultânea das
gerações de direitos, sem exclusão de nenhuma delas.

A respeito desta discussão, para Antonio Augusto Cançado Trindade (2000), a teoria das gerações
seria “uma construção perigosa, porque faz analogia com o conceito de gerações”, onde tal conceito se
referiria a gerações de seres humanos - que se sucedem no tempo. “Desaparece uma geração, vem outra
geração e assim sucessivamente. Na minha concepção, quando surge um novo direito, os direitos
anteriores não desaparecem. Há um processo de cumulação e de expansão do corpus juris dos direitos
humanos” e tais direitos se ampliam, onde os novos direitos enriquecem os direitos anteriores

Todavia, Flavia Piovesan in METZ (2004) ensina que se justifica a adoção do entendimento de
que uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela interage. “Isto é, afasta-se a idéia da
sucessão "geracional" de direitos, na medida em que acolhe a idéia da expansão, cumulação e
fortalecimento dos direitos humanos consagrados, todos essencialmente complementares e em constante
dinâmica de interação”.

Em face do exposto, resta evidente o caráter cumulativo dos direitos fundamentais, ainda que o
termo ‘dimensão’ possa ser mais específico para indicar existência simultânea dos mesmos. Adota-se,
entretanto, neste estudo, o termo ‘gerações’ para a classificação dos direitos por ter sido este o vocábulo
originalmente empregado por seu idealizador[5].

 

 

4. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONDICIONADOS PELO SOCIOAMBIENTALISMO

 

Definida, em apertada síntese, a modernidade e nela inserida e evolução do Estado,
culminando na conquista de direitos didaticamente elencada na classificação das gerações de direitos
fundamentais, perquire-se acerca da possibilidade de se falar em uma releitura da referida classificação
em face do socioambientalismo.
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Assim, se “os direitos fundamentais são um conceito histórico do mundo moderno que surge
progressivamente a partir do período chamado de trânsito à modernidade” (GARCIA, 2008, p. 13)
indaga-se se o atual cenário mundial não permite falar em supressão ou diminuição dos direitos até
agora conquistados nas duas primeiras gerações, em favor da manutenção da terceira geração, os
direitos de solidariedade.

Para Chantal Mouffe (1996, p. 24), a modernidade é caracterizada fundamentalmente pelo
advento da revolução democrática, que está na origem de um novo tipo de instituição social, onde o poder
se transforma num lugar vazio. “A ausência do poder encarnado na pessoa do príncipe e ligado a uma
autoridade transcendente pressupõe a existência de uma garantia final ou fonte de legitimação; a sociedade
já não pode se definida como uma substância detentora de identidade orgânica”.

O que resta, então, é uma sociedade sem limites claramente definidos, ou seja, uma estrutura
social impossível de descrever na perspectiva de um ponto de vista singular ou universal.  É desta forma
que a democracia é caracterizada pela dissolução dos sinalizadores de certeza (MOUFFE, 1996, p. 24).

Na perspectiva desta sociedade, onde o incerto passa a ser a regra, a questão socioambiental surge
com robustez. E neste cenário, se a sociedade já não pode ser claramente definida, ao Direito cabe
estabelecer novos parâmetros, ainda que com a diminuição ou substituição de direitos (liberdades e
igualdades) conquistadas.

Acerca do socioambientalismo tem-se que diversamente da ideia de que “o ambientalismo é um movimento
‘importado’ da Europa e dos Estados Unidos e nasceu nos países do primeiro Mundo para depois se
espalhar para as colônias tropicais do sul”, recentes estudos indicam que as reações ao predatório modelo
de exploração colonial e o impacto ao meio ambiente por ele provocado nasceram em áreas coloniais,
“especialmente no Caribe, Índia, África do Sul e América Latina” (SANTILLI, 2005, p. 25-31).

No que concerne ao socioambientalismo brasileiro, em sua conformação atual, “nasceu na
segunda metade dos anos 80, a partir de articulações políticas entre os movimentos sociais e o movimento
ambientalista, podendo ser identificado com o processo histórico de redemocratização do país”, que teve
início no ano de 1964, com o fim do regime militar e se consolidou em 1988, com a promulgação da
Constituição Federal (SANTILLI, 2005, p. 25-31).

Sobre o significado da palavra socioambiental, que não encontra tradução literal em língua estrangeira, tem-se que este precisa ser
interpretado pela idéia que transmite, onde seu significado “é de fácil percepção na presença de elementos comuns a outros ordenamentos
jurídicos que permitem a investigação e comparação de direitos socioambientais, apesar de não necessariamente serem conhecidos por tal
nomenclatura” (RICARDO, 2005, p. 375).

Assim, tem-se que o movimento socioambientalista resulta, em essência, “de uma equação
composta e multifacetária ainda a ser decifrada, tanto no plano da doutrina e da principiologia do Direito,
quanto no plano da formulação e da implementação de políticas públicas”, que não se resume à soma
“linear e aritmética” entre social e ambiental (LIMA, A., 2002, P. 11-12).

Deste modo, o movimento socioambiental, “constituído por organizações não-governamentais e
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movimentos sociais que tem outros objetivos precípuos, mas incorporaram a proteção ambiental como
uma dimensão relevante de sua atuação”, revela-se como impulso positivo no trato das questões e
preocupações com os problemas econômicos, informado sobretudo pelas questões ambientais (SILVEIRA,
2005, p. 3-4).

Na perspectiva com socioambientalismo, então, do mesmo modo que as Constituições dos Estados
democráticos, reconhece-se, em escala crescente a importância diversidade cultural e do patrimônio
ambiental. Estabelece-se as bases de um direito moderno, sendo que o direito socioambiental,
“caracterizado por um novo paradigma de direitos da cidadania, passando pelos direitos individuais, e indo
além, partindo da constatação de que não há razão de ser em conjuntos de direitos isolados e estanques”
(D´ALMEIDA, 2007, p 12).

Não se trata o direito socioambiental de um novo ramo do Direito. Ao contrário, constitui-se em
uma crítica a todos os ramos do Direito, com vistas a direcioná-lo à solução dos desafios impostos pela
questão socioambiental.

O paradigma socioambiental, ao seu turno, informa que a devastação ambiental aliada à expulsão
da natureza e dos povos tradicionais pelo projeto da modernidade não pode persistir, relutando em aceitar
candidamente tese do desenvolvimento sustentável dissociada da resposta à questão de como se manter o
modo de produção capitalista e a busca incessante por lucros e ainda assim preservar os recursos naturais.

A constatação da finitude dos recursos naturais e a impossibilidade de sua rápida renovação
implica em alteração do paradigma hoje estabelecido na sociedade, e, cedo ou tarde, direitos intangíveis (e
suas classificações) serão revistos.

Assim, parece claro que não há biodiversidade sem sociodiversidade e o direito socioambiental
reconhece que as questões sociais e ambientais estão intimamente interrelacionadas, tratando-as nesta
dimensão (ARAÚJO, 2005).

Nesta esteira, se os direitos fundamentais foram conquistados em favor do homem, a partir do
momento que se identifica a terceira geração como indispensável para a existência humana - fruto das
modificações sociais e ambientais implantadas pela modernidade - restaria justificada a diminuição ou
restrição de determinados direitos conquistados na primeira e segunda gerações.

Para Paulo Bonavides (2008, p. 523), a terceira geração reformula e correlaciona os valores
defendidos pelas gerações anteriores, refletindo a emergência do Terceiro Mundo no cenário político
mundial, “com direito à autodeterminação, econômica, social, política e cultural dos povos, ao
desenvolvimento social e econômico; à participação nos benefícios da herança comum da humanidade,
como tradições, sítios e monumentos culturais”.

De modo prático, exemplificando a tese aqui esposada perquire-se, caso os meios de preservação
ambiental impliquem em necessidade de redução de consumo, se não seria viável dizer que, em nome do
meio ambiente saudável (terceira geração) poderia ser proibida a compra e venda de carros utilitários com
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grande consumo de combustível não renovável, chamados SUV´s (segunda geração)?

Ou ainda, se para evitar a poluição ambiental de determinada praia e seu ecossistema (terceira
geração) seria possível proibir que os turistas para lá viajassem no verão (primeira geração)?

São exemplos extremados, mas quer parecer que a questão ambiental e todos os efeitos da
devastação dos recursos naturais não demorará a chegar a situações extremas.

De outro lado, trazendo exemplos próximas do cotidiano, para proteger o direito ao
desenvolvimento (terceira geração) podem ser estabelecidas quotas para afrodescendentes, deficientes,
minorias e alunos oriundos de escola pública nos mais diversos setores, (igualdade, segunda geração), não
só em universidades?

Tome-se por referência a questão da propriedade, que em sua concepção ligada à liberdade foi
assegurada como um direito do proprietário usar ao seu bel prazer seus bens, agindo sem se preocupar com
a coletividade - nascente do liberalismo, onde a propriedade era restrita ao aspecto individualista. “Só
homens livres podem ser proprietários, podem adquirir propriedade, porque faz parte da idéia da
propriedade a possibilidade de adquiri-la e transferi-la livremente”, sendo esta a ideia de uso absoluto de
seus bens, por parte do proprietário (MARÉS, 2003, p. 81). Neste cenário, questiona-se até quando os
ranços deste modelo poderá subsistir?

Assim é que, numa perspectiva socioambiental, se em face da transformação de terras em
propriedade privada, como reflexo de um fenômeno de construção humana recente, baseada “no
mercantilismo dos séculos XVI, XVII e XVIII, bem como nos confrontos, violência e guerras dos séculos
XIX e XX” a propriedade que não cumpre sua função social não está protegida, ou, simplesmente,
propriedade não é (MARÉS, 2003, p. 81-86).

Quem cumpre uma função social, em verdade, anote-se, não é a propriedade – mero conceito
abstrato – e sim a terra, mesmo quando não alterada antropicamente, “independentemente do título de
propriedade que o Direito ou o Estado lhe outorgue”. Por esta razão, a desfunção social da terra implica
em rechaçar a leitura que tem feito a oligarquia, que omite o conjunto para reafirmar o antigo e
ultrapassado conceito de propriedade privada absoluta”. (MARÉS, 2003, p. 81-86).

É notório então que o momento de restrição, diminuição, releitura, redimensionamento,
reposicionamento radical do direito individual de primeira geração ‘propriedade’, com vistas a se efetivar
direitos coletivos, está chegando. Não se trata de mera relativização do referido direito, já prevista
inclusive juridicamente e sim quebra de um paradigma sem precedentes.

É certo, portanto, que as normas demandam uma ‘releitura’ de institutos jurídicos aos quais se
atribuía, à luz da tradição liberal, o caráter de exclusivamente privados. Na contemporaneidade, a
dicotomia público e privado tem escasso sentido prático, demonstrando que os chamados direitos
individuais apresentam, todos, aspectos coletivos. “Reconhece-se, p. ex., que o exercício do direito de
propriedade deve contribuir para a promoção do direito à vida num ambiente dignificante com justiça
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social e intergeracional”. Não é por acaso a propriedade – ou ainda, a terra - deve cumprir sua função
social, em especial a proteção das bases ecológicas e culturais da existência coletiva (ALVARENGA,
2008).

Note-se, noutro prisma, que as transformações operadas no processo de conquista de direitos
marcaram a formação do ideal dos direitos humanos, que seguiram evoluindo de direitos individuais para a
generalização dos direitos fundamentais de todos os membros da sociedade.  “Com o advento do sufrágio
universal e dos direitos sociais, ou mesmo posteriormente e já na segunda metade do século XX” operou-
se a internacionalização dos direitos humanos e se chegou “até os chamados novos direitos do processo de
especificação” (GARCIA, 2008, p. 14).

Assim, se a sociedade evoluiu dos direitos individuais para os sociais, chegando até os direitos de
fraternidade é patente estar tal sociedade, em nome da manutenção destes direitos, prestes a trilhar o
caminho de volta nesta conquista, cerceando, reduzindo, reformulando (cada vez mais) direitos
(fundamentais) de alguns, em nome da manutenção dos (novos) direitos de todos. Esse sacrifício, contudo,
só se justifica quando a manutenção de um direito coletivo está condicionada à restrição de um direito
individual. Quer dizer, a preferência é do coletivo, e só nessa circunstância sacrifica-se o individual.

Instigante alerta traz Luciana Toledo Martinho (2006, p. 629) após asseverar que os direitos
fundamentais, embora de conteúdo de extremada importância, não são direitos de caráter absoluto,
impondo-se sua relativização até mesmo para que possam coexistir. “Seria impossível a sobrevivência
humana exemplificativamente, se todos os homens exercessem sua liberdade sem limites. Por certo, o
exercício ilimitado da liberdade de um, frustraria o direito à vida, liberdade e privacidade de outro”.

A autora, para quem a hierarquização não comporta critérios seguros e a solução para o conflito
seria um juízo de ponderação da prevalência de direitos no caso concreto, chama a atenção para o fato de
que, embora o meio ambiente deva prevalecer sobre os demais direitos, alguns cuidados são necessários.
Dentre eles, destaca o “perigo da facilidade da solução advinda da sobreposição de um direito ao outro”,
eis que o conflito entre direitos fundamentais de natureza diversa não tem feições simples o suficiente para
ser resolvido apenas com exercício de hierarquização (MARTINHO, 2006, p. 629).

Por derradeiro, a título de exemplo apresenta a questão do conflito entre o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento econômico, perquirindo qual deveria
ser colocado em uma escala preferencial, em uma situação conflitante? “Como hierarquizá-los eis que um
direito pode ser mais relevante aos povos desenvolvidos e o outro vital aos povos tradicionais, que já
vivem num ambiente ecologicamente equilibrado?” (MARINHO, 2006, p. 629).

Ocorre que a questão parece estar além da mera retórica da convivência de direitos fundamentais.
Trata-se de um problema socioambiental que o projeto da modernidade e o capitalismo terão que resolver,
sendo que a solução pode ter que passar pelo abandono de ideias prontas e acabadas partindo-se para um
novo paradigma, que inicia com a quebra da intangibilidade de alguns direitos fundamentais, em especial,
individuais (CAPRA, 2006. p. 141-167).
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Note-se que o novo capitalismo (o capitalismo global) é diferente daquele formado com a
Revolução Industrial e do que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial em três aspectos: “suas
principais atividades econômicas são globais, suas principais fontes de produtividade e competitividade
são a inovação; e ele se estrutura principalmente em torno de redes de fluxos financeiros, sendo que nesta
nova economia o capital funciona em ‘tempo real’”, através de redes financeiras internacionais (CAPRA,
2006. p. 141).

Ora, um novo modelo, pede novas soluções e já não é mais possível defender o meio ambiente em
face de uma economia de livre comércio, onde o crescimento econômico incessante não perdoa a natureza.
Ou seja, além de insustentável do ponto de vista econômico, o capitalismo global é insustentável do ponto
de vista ecológico e social, não sendo viável a longo prazo, portanto (CAPRA, 2006. p. 141-167).

É fato que sempre ocorreu, “em todas as épocas, uma exploração humana do meio ambiente,
ocasionando danos de dimensões e intensidades variáveis”. Todavia, a degradação ambiental tem
alcançado níveis alarmantes nos últimos tempos, despertando em segmentos sociais uma inquietante
preocupação com o próprio destino da vida humana no planeta. “É patente, principalmente nos grandes
centros, com as diversas formas de poluição do ar, das águas e da terra, com os desmatamentos
desenfreados e a extinção de espécies animais, o comprometimento da qualidade de vida de populações
inteiras” (PESSOA, 2009).

Tamanha ameaça implica na árdua tarefa de se reconhecer sem amarras o interesse da coletividade
em detrimento do individual, a necessidade de solidariedade, de compartilhamento, que pode realmente
comprometer direitos individuais.

Entretanto, uma consciência ecológica, enquanto fenômeno empírico, somente se manifesta
quando a humanidade se conscientiza da ameaça ecológica e começa a perceber que tudo está interligado
numa “grande e misteriosa teia vital, cuja dimensão e complexidade superam os limites da visão de mundo
com a qual nos acostumamos, a ótica cartesiana, newtoniana, mecanicista e analítica da ciência ocidental”.
Esta visão ocidental que minou as ciências naturais e as sociais, inclusive o Direito, encontra-se imersa
numa profunda crise de percepção (PESSOA, 2009).

A visão antropocêntrica pura e simples se enfraquece cada vez mais, como reflexo das práticas de
conduta albergadas pela ética, pelo Direito e pela política que consideram o ser humano como algo
apartado da natureza, e não como parte integrante dela.

“As soluções que se pretenda dar a tais problemas reclamam uma mudança radical em nossa
forma de encará-los, em nossa maneira de pensá-los, em nossos esquemas mentais e em nossos valores”.
Demandam, ao nível científico, a emergência de um novo paradigma, de um novo mapeamento da
interdependência entre o social, o jurídico, o econômico e o ecológico (PESSOA, 2009).

A solução pode passar por “uma perspectiva de ecocidadania, por um ‘mínimo existencial’ apto a
conferir concreção ao princípio da dignidade humana”, ligado ao chamado desenvolvimento em escala
humana, onde todos sejam atendidos em suas necessidades básicas (MOLINARO, 2006, p. 429).
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“Importante não confundir necessidade que são inerentes à condição humana com as necessidades
básicas do ser humano, do ser socialmente humano”, onde as primeiras decorrem do biológico e do
psíquico e as segundas são frutos de um modelo social, econômico e político arquitetado pela deformação
cultural, resultado de uma política crematística (MOLINARO, 2006, p. 429-430).

Nesta perspectiva, a própria concepção de necessidade humana deverá ser revista, implicando
num esforço que talvez só seja alcançado após a destruição de grande parte do sistema hoje vigente. Ao se
rever necessidade humana, certamente o que se entende hoje por direito humano será revisto e só se
sustentará se conferir proteção efetiva das gerações do porvir, abandonando-se a ideia de acumulação de
bens e riqueza a qualquer custo.

“A proteção do mínimo existencial e a vedação da degradação do ambiente objetivam o homem e
a mulher, na perspectiva de ‘criação’ e ‘liberdade’, pois constituem o valor primeiro da Humanidade, bem
como na extensão do humano à realidade percebida e inclusive de todos os seres” (MOLINARO, 2006, p.
443).

Tem-se, então, que um Estado Socioambiental e Democrático de Direito deve privilegiar a
conservação de condições socioambientais, ciente da escassez de recursos, observando adequadas políticas
de prioridades.

Por fim, Chantal Mouffe (1996, p.25) talvez indique um caminho neste intento, ao asseverar que
não significa que a crise do projeto da modernidade implique “que tenhamos que abandonar seu projeto
político, que é a conquista da liberdade e da igualdade para todos.” Todavia, o preço a ser pago em nome
da fraternidade e solidariedade certamente é um desafio que a pós modernidade, para aqueles que
consideram como ruptura da modernidade, poderá responder.

 

 

5.          CoNSIDERAÇÕES FINAIS

 

A presente pesquisa se propôs a discutir a possibilidade de diminuição ou supressão de  direitos
de primeira e segunda geração em benefício da terceira, sob a perspectiva de que, se a teoria das gerações
de direitos fundamentais informa que tais direitos são históricos, conquistados a par e passo com as
transformações sofridas pelo Estado dentro do projeto da modernidade, esta conquista pode sofrer
mudanças no seu curso, dentro de uma perspectiva socioambiental.

Frente à exclusão da natureza pela modernidade e dos reflexos que este processo causou, entende-
se que a mudança do paradigma socioambiental implica em deixar de lado a identificação de novas e
novas gerações de direitos e voltar a atenção àquelas já existentes, implementando-se a toda a humanidade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7401



(terceira geração), os direitos já conquistados

A tarefa é árdua, por certo, mas a mera aceitação e compreensão de que estamos diante de uma
era de direitos difusos e coletivos já sopra esperança à terceira geração.
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A CIDADE E A SAÚDE: A SAÚDE DA CIDADE E A SAÚDE NA CIDADE. A CONCEPÇÃO
DA INTEGRALIDADE DA SAÚDE PARA A OBTENÇÃO DE UMA "CIDADE SAUDÁVEL".

THE CITY AND HEALTH: THE HEALTH OF THE CITY AND HEALTH IN THE CITY. THE CONCEPT
OF AN INTEGRAL HEALTH TO ACHIEVE A "HEALTHY CITY".

Isabel Teresa Pinto Coelho

RESUMO
Pretende-se discutir a saúde das cidades e dos seus cidadãos como forma de atingir a tão
almejada “Cidade Saudável”. Para tanto, é imprescindível que se entenda a relação necessária
entre saúde e urbanização das cidades, bem como a necessidade de prestação de saúde
individualizada dos seus habitantes. 
Contudo, a questão não é tão simples assim. 
Primeiro porque o Estado Brasileiro, enquanto prestador de saúde pública, possui uma
concepção restrita de saúde. Ou seja, no que entende o que seria efetivamente sua obrigação
prestar à população. Demonstrar-se-á que, desde a sua origem, e, notadamente, com a chegada
da família real em 1808, o Poder Público sempre se eximiu da responsabilidade da assistência
médica individual. Assim, sempre focou na medicina preventiva e coletiva: combate às epidemias
e campanhas de vacinação. 
Segundo porque esta concepção restrita está “arraigada” na mentalidade do Estado, da
sociedade em geral e, pior, no meio jurídico, especialmente entre aqueles que têm como
incumbência a defesa de entes ou órgãos estatais. 
Assim, após apresentar alguns sentidos médicos sociais da concepção da integralidade da saúde,
tentar-se-á formular um sentido que tenha alguma possibilidade de aplicação jurídica e, dessa
forma, contribuir para a obtenção de uma “cidade saudável”. 

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: CIDADE – SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA
PREVENTIVA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CURATIVA - INTEGRALIDADE DA SAÚDE – “CIDADES
SUADÁVEIS”.

ABSTRACT
We intend to discuss the health of cities and their citizens as a way to achieve the long sought
"Healthy City". For this, it is essential to understand the necessary relationship between health
and urbanization of cities, as well as the need to provide individualized health of its inhabitants. 
However, the issue is not so simple. 
First, because the Brazilian government, as provider of public health, has a narrow
understanding of health. That is, as you know what their obligation would effectively render the
population. It will demonstrate that, since its inception, and especially with the arrival of the
royal family in 1808, the Public has always shrunk from the responsibility of the individual
medical assistance. So, always focused on preventive medicine and conference: combating
epidemics and vaccination campaigns. 
Second, because this restricted concept is "rooted" in the mentality of the state of society in
general and, worse, in the legal environment, especially among those who has the task of
defending state agencies or entities. 
Thus, after presenting some senses medical social conception of a integral health, will try to
formulate a sense that has any possibility of legal enforcement and thus contribute to achieving
a "healthy city". 

KEYWORDS: KEY WORDS: CITY - HEALTH - PREVENTIVE HEALTH CARE - MEDICAL HEALING
–INTEGRAL HEALTH - "HEALTHY CITIES".

1.    INTRODUÇÃO:
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Pretende-se discutir a saúde das cidades e dos seus cidadãos como forma de atingir a tão almejada
“Cidade Saudável”. Para tanto, é imprescindível que se entenda a relação necessária entre saúde e
urbanização das cidades, bem como a necessidade de prestação de saúde individualizada dos seus
habitantes.

Contudo, a questão não é tão simples assim.
Primeiro porque o Estado Brasileiro, enquanto prestador de saúde pública, possui uma concepção

restrita de saúde. Ou seja, no que entende o que seria efetivamente sua obrigação prestar à população.
Demonstrar-se-á que, desde a sua origem, e, notadamente, com a chegada da família real em 1808, o
Poder Público sempre se eximiu da responsabilidade da assistência médica individual. Assim, sempre se
focou na medicina preventiva e coletiva: combate às epidemias e campanhas de vacinação.

Segundo porque esta concepção restrita está “arraigada” na mentalidade do Estado, da sociedade
em geral e, pior, no meio jurídico, especialmente entre aqueles que tem como incumbência a defesa de
entes ou órgãos estatais.

Assim, após apresentar alguns sentidos médicos sociais da concepção da integralidade da saúde,
tentar-se-á formular um sentido que tenha alguma possibilidade de aplicação jurídica e, dessa forma,
contribuir para a obtenção de uma “cidade saudável”.

 
 
 
2. A SAÚDE DA CIDADE:
 
 
            Os estudos sobre a “saúde da cidade” e, em conseqüência, dos seus cidadãos, ou seja, a “saúde na
cidade”, não é uma novidade para aqueles que se debruçam na tentativa de explicar o fenômeno urbano.

Aristóteles já relatava a preocupação com a saúde dos cidadãos e a sua relação com o ambiente que
os cercava. Por isso, a escolha do local onde seria fundada a cidade era meticulosa, tal como se pode
observar do seguinte trecho transcrito da sua obra “Política”[1]:
 

“O terreno sobre o qual a cidade será assentada deve ser inclinado, mas devemos
ter em mente quatro considerações. A primeira e mais essencial, o local deve ser
salubre. Um declive que esteja defronte para o leste, com ventos que sopram da
direção do nascer do sol, proporciona um local salubre, melhor que o sotavento do
lado norte, se bem que este ofereça um estado atmosférico bom. A segunda é que
deve estar bem situado para desenvolver todas as atividades civis e militares. (...)”
–(Grifos nossos)

 
 
            Aristóteles baseou-se, principalmente, nos escritos de Hipócrates que, muito embora não tivesse a
intenção de tratar do planejamento de cidades, por certo acabou estabelecendo uma relação entre a
localização das cidades como causa direta da saúde ou da doença de seus habitantes.[2]

Vitrúvio, outro pensador antigo, também embasado em Hipócrates dizia:
 
“A escolha de um lugar salubre deve vir primeiro.(...) tal lugar será elevado,
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nem úmido e nem exposto em excesso às geadas, seu clima não deve ser nem
demasiado quente e nem demasiado frio, mas temperado. Por outro lado, não deve
haver pântanos nas suas imediações. Se a cidade encontra-se sobre a costa, exposta
ao sul ou ao oeste, não será salubre. Em resumo, ao fundar a cidades,  há de se
evitar os lugares onde os ventos quentes possam soprar sobre seus
habitantes”.[3] (Grifos nossos)
 
 

Quanto ao planejamento das cidades, Vitrúvio advertia:
 
 
“se as ruas correm diretamente na direção dos ventos, suas constantes rajadas
correm com ímpeto e [...] varrem as ruas com grande violência. O alinhamento das
casas, por conseguinte, deve ser orientado nas direções opostas, às quais sopram os
ventos, de modo que estes se choquem contra os ângulos dos blocos e sua força se
rompa e disperse.
(...)
Quando as ruas de uma cidade são paralelas, umas no comprimento e outras na
largura, de modo que as primeiras correm de leste a oeste e as outras de sul a
norte, cortando a cidade no comprimento e na largura sem nenhum obstáculo, de
forma que nenhum dos ventos se depare com algum edifício que possa obstruir seu
curso [...] (tal cidade) será bem arejada e iluminada pelo sol, salubre e límpida. (...)
Esse tipo de traçado converte a cidade num excelente solário, pois tanto ao nascer
como ao se pôr, o sol ilumina as ruas que correm de leste a oeste e, ao meio-dia, as
que vão de norte a sul”[4]

 
 
Modernamente, Jane Jacobs, na sua célebre obra “Morte e Vida de Grandes Cidades”, com o seu

modo irreverente de escrever, subverte os princípios tradicionais do planejamento urbano e introduz novos
princípios. O interessante é que Jacobs o faz pelo método da observação dos aspectos mais comuns e
cotidianos das cidades. Consegue extrair novas formulações para solucionar as questões urbanas
justamente porque considera as cidades como “um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e
sucesso, em termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento urbano
deveria aprender, elaborar e testar suas teorias”[5].

Percebe-se, então, que a idéia de cidade varia conforme a época e os autores. Entre os antigos a
fundação de uma cidade envolvia diversos rituais e tradições, o que, por certo, não acontece
modernamente. Porém, fato é que o objetivo continua sendo o mesmo, qual seja, um lugar salubre, que
possibilite a economia, gere serviços e permita a circulação livre de pessoas e coisas.
            As preocupações sanitárias sempre ocuparam um papel de destaque nas cidades. Tais preocupações
objetivavam, e ainda objetivam, alcançar a saúde das cidades e dos cidadãos.

Por isso, nenhum esforço será válido se a cidade também não estiver saudável. Daí falar-se,
atualmente, em “saúde das cidades”, que proporcionará, em consequência, a “saúde nas cidades”.

Essa busca pela “cidade saudável” coincide com uma visão, de alguns urbanistas, da cidade como
um organismo vivo. Dessa forma, assim como os organismos humanos, a cidade também pode adquirir
doenças, bem como ser saudável, que é o que se almeja.[6]

A expressão “Cidades Saudáveis” surgiu pelo movimento lançado pela Organização Mundial de
Saúde, em 1988, em prol do asseguramento da salubridade nas cidades. Segundo Jorge Gaspar mais de
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1.200 (hum mil e duzentas) cidades européias já aderiram ao movimento, constituindo uma verdadeira rede
internacional de cidades saudáveis.[7]

José Manuel Simões busca conceituar o que seriam “Cidades Saudáveis”:
 

“(...) o conceito de Cidade Saudável sustenta-se em dois factos essenciais: i) o da
própria evolução da concepção de saúde, que vê seu foco deslocado do indivíduo
para a sociedade, e do tratamento para prevenção e promoção, donde resulta que a
saúde em vez de ser considerada simplesmente como oposição à doença, passa a
ser percepcionada como um estado completo, ainda que relativo, de bem-estar
físico, psíquico e social; ii) o do reconhecimento da crescente importância da
cidade nas sociedades contemporâneas, e da sua abordagem como espaço colectivo
onde múltiplos factores e determinantes da saúde convergem e se inter-
relacionam”.[8]

           
           

Evidentemente, como já antes referido, a cidade saudável só pode ser atingida por meio de práticas
governamentais que garantam a saúde nas cidades. Daí porque, é extremamente relevante a elaboração e
execução de Políticas Públicas de Saúde.
            Desnecessária, em razão do objeto de análise do presente trabalho, uma digressão história a respeito
das políticas públicas de saúde no Brasil. Importante, todavia, é ressaltar que a Carta de 1988 avançou
bastante ao prever a universalização dos serviços de saúde no art. 196, bem como com a criação do
Sistema único de Saúde (SUS), no art. 198, CR/88, posteriormente disciplinado pela Lei nº 8080/90.
            Por certo, a mera previsão constitucional e legal não é suficiente. É imprescindível a efetivação
desse direito essencial à sobrevivência humana e ao futuro das cidades. Por isso, a preocupação que aqui
se tem com o tema da integralidade da saúde, no que tange aos serviços de saúde prestados pelo Estado,
conforme se verá a seguir.

 

3.  A SAÚDE NA CIDADE:

 

            Como já antes mencionado, utilizar-se-á a expressão “saúde na cidade” para designar a
preocupação com a saúde dos habitantes das cidades, ou seja, dos cidadãos em geral.
            Ressalve-se que não haverá, neste ponto, a preocupação de estudar a saúde do ponto de vista da
Ciência do Direito, mas sim do ponto de vista da Medicina Social, enfocando-se a realidade de como o
tema da saúde foi e é tratado pelo Estado Brasileiro.

Portanto, não será discutida a saúde como direito social fundamental, de como pode ocorrer a sua
efetivação, dos limites orçamentários, da existência ou não de um direito subjetivo à saúde que pode ser
oposto em face do Estado judicialmente, etc. Enfim, não se debaterá, neste tópico, bem como neste ensaio
a controvérsia acerca da Judicialização da Saúde.

Pretende-se, então, analisar a forma como a saúde pública foi e é tratada pelo Estado Brasileiro,
que, como se sabe não corresponde às necessidades individuais dos cidadãos, que são os que legitimam
aqueles que compõem os Poderes do Estado e que tomam as decisões pertinentes à saúde.
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Defende-se, para que se atinja uma “Cidade Saudável”, um direito à saúde integral dos cidadãos.
Contudo, a noção dessa integralidade da saúde é extremamente difícil de alcançar. Daí porque serão
abordados alguns sentidos de integralidade da saúde sob o ponto de vista médico social.
            Após essas digressões, no último tópico deste estudo, tentar-se-á estabelecer uma concepção
jurídica ampla da integralidade do direito à saúde, prevista pelo art. 198 da Constituição Federal, de forma
a garantir integralmente a saúde das cidades e nas cidades e, assim, obter uma “Cidade Saudável”.
           

3.1. A SAÚDE PÚBLICA SOB A ÓTICA DO ESTADO BRASILEIRO:

            Historicamente, o início das práticas de saúde pública no Brasil, bem como o surgimento das
primeiras escolas médicas, coincide com a vinda da Família Real para Rio de Janeiro em 1808.[9]
            No mesmo ano, o Príncipe Regente encarregou o médico Manoel Vieira da Silva de estudar as
causas das moléstias que assolavam o Rio de Janeiro na época. A obra recebeu o título “Reflexões sobre
alguns dos meios propostos por mais conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro”.
Cuida-se do primeiro texto médico publicado no Brasil.

Percebe-se, pela leitura do texto, a visão da medicina da época. Manoel Vieira da Silva, ao
descrever as possíveis causas das doenças, as associava com problemas ambientais da cidade e não à
análise dos pacientes. Nota-se uma forte influência de Hipócrates em seus escritos. Como referido no
tópico anterior, Hipócrates valorizava a observação empírica do ambiente que envolvia o paciente: os ares,
as águas, os lugares. Em suma, “defende um conceito ecológico de saúde-enfermidade, ao mesmo tempo
em que enfatiza a multicausalidade na gênese das doenças”.[10]

Sob esse enfoque, Vieira da Silva inicia descrevendo a posição geográfica da cidade do Rio de
Janeiro: “tem seu assento sobre uma planície pouco superior ao nível do mar, rodeada de montanhas mais
ou menos elevadas, deixando entre si canais, por onde se fazem sentir em toda a cidade os ventos
reinantes; ao que parece obstar uma delas, chamada Morro do Castelo”.[11]

Cabe aqui uma pequena curiosidade histórica: o Morro do Castelo era considerado pelos médicos
como prejudicial à saúde pública da cidade. O fundamento estaria na sua posição geográfica, pois, barrava
a entrada dos ventos da baía, o que tornava a cidade quente e insalubre.

Assim, muito antes das reformas de Pereira Passos, já se defendia a demolição do Morro do
Castelo, o que efetivamente aconteceu como é sabido, porém, não por motivações de ordem médica ou
sanitária, mas sim urbanísticas.

De volta ao Brasil Colônia, Vieira da Silva, basicamente, atribuía como causas das doenças que
afetavam os moradores da cidade do Rio de Janeiro a insalubridade do ar e das águas, que, por sua vez,
decorria de diversos fatores, tais como: a falta de ventos; a existência de diversos terrenos pantanosos,
que, para o autor deveriam ser aterrados; sepultamento de corpos nas igrejas, que, em razão do pouco
espaço, não eram tomadas as devidas medidas, ficando a maioria dos corpos expostos ao sol e ao calor;
falta de asseio ao matadouro, em razão dos excrementos, sangue e urinas dos animais em putrefação.[12]

Posteriormente, no ano de 1820, o médico Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto[13] publica
um texto[14], onde também analisa as causas que podem influenciar direta ou indiretamente a saúde dos
indivíduos, em especial dos habitantes do Rio de Janeiro. Concorda com Vieira da Silva no tocante à
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topografia da cidade, sendo especialmente nocivo o Morro do Castelo, “que barra o caminho dos ventos e
represa a água da chuva. Os cursos d’água são poluídos; os prédios, mal construídos, as ruas, estreitas; as
“immundicas” estão por toda parte. (...). As pessoas são fracas, têm pouca energia, mostram-se doentias.
(...)”.[15]

Esses dois textos retratam bem a mentalidade da saúde pública vigente à época: a influência do
ambiente e da higiene dos locais é mais importante do que a medicina terapêutica. Ou seja, mais vale
prevenir do que curar. 

Dessa forma, seguindo essa lógica, as primeiras ações públicas de saúde do Estado Brasileiro se
deram de forma preventiva, por meio de programas de imunização e campanhas sanitárias[16].
            Percebe-se uma nítida preocupação estatal em preservar a saúde da Família Real e sua Corte,
afastando as elites das pestes, muito mais do que a preocupação com prevenção da saúde dos demais
cidadãos.
 

“O objetivo das políticas de saúde pública não foi proteger a totalidade dos
habitantes do país dos surtos epidêmicos e doenças parasitárias, nem sua
finalidade foi recuperar a saúde do homem comum. Ao contrário do que
sustentavam os tratados sobre o projeto de saúde pública no Brasil, (...), considera-
se que o ritmo, extensão e intensidade das ações sanitárias obedeceram a
critérios predominantemente utilitários, definidos a partir dos interesses dos
grupos dominantes internos ou pela expansão do capitalismo em escala
internacional”[17] (grifos nossos)

 
 
            Ou seja, não havia uma preocupação do ponto de vista curativo de eventuais doenças manifestadas
pela população. Pode-se dizer, então, que a saúde era encarada como um direito a não ficar doente. Caso
tal ocorresse não seria dever do Estado prestar o atendimento, cabendo ao doente pagar um médico da
Corte para lhe curar, ou, se não pudesse arcar, ficaria dependente da benevolência das Santas Casas de
Misericórdia[18].

 
“Até meados do século XIX, os problemas de higiene ficavam sob responsabilidade
das autoridades locais que tomavam medidas contra a imundice das ruas e quintais.
A assistência médica à população pobre e indigente ficava sob
responsabilidade da iniciativa filantrópica de figuras de importância
econômica e social, e de instituições beneficentes, ligados à Igreja Católica,
como a Santa Casa de Misericórdia. A parcela restante da população se
socorria dos médicos existentes, ou então, de cirurgiões barbeiros,
sangradores, empíricos, curandeiros, parteiros e curiosas.”[19] (grifos nossos)
 
“(...) a ínfima atuação do Estado na assistência médica se restringia à
internação de doentes graves em lazaretos e enfermarias improvisadas, em
tempos de epidemias, e à internação dos loucos no Hospício de Pedro II, criado
em 1841 pelo poder imperial.. Os serviços médicos hospitalares estavam nas mãos
de entidades filantrópicas, como as Santas Casas, que tinham hospitais em diversas
cidades ou eram geridos por entidades mutualistas, como a Beneficência
Portuguesa (...)”[20] (grifos nossos)
 

            No ano de 1850 criou-se a Junta de Higiene Pública, com a finalidade de reformar os serviços
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sanitários do Império. Á época, dizia-se que “o futuro do Brasil dependia do saneamento do Rio de
Janeiro”[21]. Costa afirma que, ainda assim, os serviços sanitários eram extremamente desorganizados e
“correspondia a uma sociedade escravista pouco preocupada com os problemas sanitários da força de
trabalho e com as exigências do comércio internacional”[22]. O mesmo autor cita os números do
orçamento do Império, aprovado em 1889, onde se vislumbra que menos de 1% (hum por cento) era
destinados aos gastos totais com “serviços de higiene, controle dos portos, asilos e hospitais. No
mesmo orçamento, os ministérios da Guerra e Marinha receberam 19,6% do total; estradas de ferro, 35% e
imigração estrangeira, 7%.”[23] (grifos nossos)
            Posteriormente, nos fins do século XIX, passou o Estado Brasileiro a ter uma maior preocupação
com a saúde das classes trabalhadoras, no sentido de lhes assegurar melhores condições de reprodução e
manutenção das forças de trabalho. Isso o levou a estabelecer condições mínimas de saúde para essa
parcela da população. Ressalte-se, ainda, que essas medidas eram impositivas, podendo-se falar em uma
“polícia de saúde” [24] ao invés de uma “política de saúde”.[25]
            Todavia, as ações do Estado sempre eram direcionadas para programas de saúde coletiva de modo
articulado com as necessidades econômicas das classes dirigentes nacionais e o desenvolvimento do
capitalismo internacional. Não havia uma preocupação com a assistência à saúde individual. Novamente,
Costa é enfático ao dizer que:
 

“Ao contrário do que sugere a maioria dos estudos, esses serviços de saúde não
foram criados para manter a saúde do comum dos habitantes, mas para
intervir objetivamente sobre grupos sociais cuja capacidade de trabalho era
fundamental para preservar. Ou em espaços econômicos cujas condições
gerais de produção necessitavam ser aprimoradas. Esses foram sem dúvida os
principais eixos da intervenção de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro (...).”[26] 
(grifos nossos)
 

 
Além disso, justamente porque o Estado preocupava-se apenas com as epidemias, que eram

temporárias, os recursos destinados à saúde entravam no orçamento com caráter de excepcionalidade. Ou
seja, não havia uma destinação permanente e específica da verba pública para a área da saúde. Assim,
“para o Estado Brasileiro, a saúde ainda estava intimamente relacionada às crises sanitárias. Uma
vez debelados as epidemias e outros problemas ocasionais, poder-se-ia prescindir do gasto geral em saúde
pública.”[27] (grifos nossos)

Outra observação importante acerca da saúde pública e os gastos do Estado é que os mesmos se
concentravam na Capital da Corte e, posteriormente, da República: na cidade Rio de Janeiro.

Essa realidade começa a se alterar, no início do século XX, quando instaura-se no país a chamada
“Política Café com Leite”, com a alternância na Presidência da República de representantes dos Estados de
São Paulo e Minas Gerais. Passaram, então, a destinar mais recursos para outras cidades do país. Porém,
sempre associado com os interesses da elite cafeeira. Dessa forma, as verbas eram destinadas para debelar
as epidemias que pudessem afetar os interesses econômicos dos cafeicultores.

Apenas em meados de 1910, após a publicação da obra de Euclides da Cunha, “Os Sertões”, se
passou a prestar mais atenção para a saúde no interior do país. Todavia, ressalta-se mais uma vez, não pela
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preocupação com a saúde dos cidadãos do interior, mas sim porque havia uma concepção de que os
problemas sanitários do país representavam o maior entrave para o seu desenvolvimento econômico.

 
“(...) cada vez mais os problemas de saúde dos sertões entram na ordem do dia,
passando a ser visto como o maior entrave à ampliação da capacidade
econômica do país e fonte de nossa eterna inferioridade frente às nações
desenvolvidas.
(...)
Num contesto de expansão do pensamento nacionalista – que impulsionava o
surgimento de diversos movimentos pela valorização da nação -, a necessidade de
remover as doenças, vistas como o principal entrave para que o país se
inserisse no grande concerto das nações, passava a ser um potente apelo para a
intelectualidade brasileira”[28] (grifos nossos)

                       
            Ao final da década de 20, 20% (vinte por cento) da população brasileira já vivia nas grandes
cidades. O adensamento populacional, por certo, trouxe também novos problemas relacionados à saúde
pública. Ocorre que, nessa época, o movimento operário era bastante intenso. Pode-se afirmar que foi com
o início da Era Vargas (1930-1945) que se deu uma ampliação das medidas de assistência médica em
prol dos movimentos operários. Entretanto, ainda assim, a medicina curativa era restrita àqueles
trabalhadores vinculados a uma entidade previdenciária.[29]

        
“(...) é necessário observar que essa assistência se limitava aos trabalhadores
inseridos nos domínios do trabalho assalariado formal e organizados nos
cânones do sindicalismo atrelado aos interesses do Estado, instituído pelo
governo de Getúlio. Nesse sentido, todo o aparato institucional previdenciário
e de assistência médica foi vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio. Numa concepção de cidadania regulada, restrita ao mundo do
trabalho formal, os desempregados, subempregados e trabalhadores rurais
estavam à margem das ações  de assistência à saúde do Estado.” [30]
(grifos nossos)

 

            No período entre o fim do Estado Novo, com a deposição de Vargas, e o ínício da Ditadura Militar,
ou seja, entre 1946-1963, tem-se um período de Redemocratização e Desenvolvimento do país em geral.
No campo da saúde pública tem-se o auge do sanitarismo e, na previdência social, passa-se a adotar o
conceito de “seguridade social”, onde o Estado possui obrigações naturais e inalienáveis com todos os
cidadãos, exigindo-se uma postura ativa. Isso refletiu na Constituição de 1946, onde previu a assistência
sanitária, médica e hospitalar à legislação do trabalho e da previdência social, bem como estendeu a
mesma aos inativos e gestantes. Por fim, em março de 1963, João Goulart promulgou lei estendendo a
previdência social aos trabalhadores rurais.[31]

            Já, no período entre o Golpe Militar e a Lei do SUS (1964-1990), houve uma concentração de
recursos na previdência social e a uniformização dos benefícios para todos os trabalhadores segurados. 
Com a criação, em 1966, do INPS a previdência passou a ter caráter assistencial e redistributivista, muito
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embora ainda fosse limitada aos trabalhadores com carteira assinada, inativos e pensionistas. Com o
tempo, vários segmentos de trabalhadores passaram a gozar da cobertura previdenciária, tais como,
empregados domésticos, trabalhadores autônomos e trabalhadores acidentados.[32]

“Os demais cidadãos que não contribuíam para a previdência social obtinham
atenção à saúde em centros e postos de saúde pública, desde que integrassem o
perfil dos programas (materno-infantil, tuberculose, hansenianos etc), em
serviços de saúde filantrópicos, como as Santas Casas, ou em consultórios e
clínicas privadas, desde que tivessem poder aquisitivo”[33] (grifos nossos)

 

            Nessa época e, especialmente com a Constituição de 1967, inicia-se a postura do Estado de
privilegiar o setor privado de serviços de saúde, sob o argumento de que a rede do INPS era insuficiente
para atender a todos os usuários. Escorel é enfática ao afirmar que “o INPS passou a ser o grande
comprador de serviços privados de saúde e, dessa forma, estimulou um padrão de organização da prática
médica orientado pelo lucro”[34]. Porém, esse é um outro aspecto do histórico da saúde no Brasil, que,
neste estudo, não se pretende abordar.

            A partir de 1985, com os movimentos pela redemocratização do país e os preparativos para a
elaboração da Constituição de 1988, viu-se a oportunidade de reformular as bases da saúde pública no
Brasil. Com o objetivo de elaborar a proposta constitucional do capítulo da saúde, foi realizada a 8ª
Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS), em Brasília, em que vários temas foram discutidos, tendo o
relatório final servido de base para a Plenária da Constituinte.[35]

            Com a promulgação da Carta de 1988, “a saúde passou a ser considerada como direito de
todos e dever do Estado (art. 196), adotando-se o conceito ampliado de saúde formulado pela 8ª CNS. E
foi criado o SUS, sistema universal de atenção à saúde, regido pelos princípios de descentralização,
integralidade e participação da comunidade”[36].

            Em 1990 foram editadas as Leis nº 8.080 e nº 8.142, que estabeleceram as bases legais desse novo
Sistema de Saúde do Brasil, que propalava a universalidade, integralidade e equidade aos serviços de
saúde. Ou seja, uma verdadeira revolução e evolução da saúde pública no Estado Brasileiro. Bem, ao
menos em tese. 

            Vale esclarecer, mais uma vez, que o que se pretende é aclarar um pouco um desses aspectos do
sistema brasileiro de saúde, qual seja, a integralidade. Desta feita, para não fugir da finalidade aqui
traçada, não se abordará as demais características.

 

3.2. ALGUMAS CONCEPÇÕES ACERCA DA INTEGRALIDADE DA SAÚDE:

Uma vez visto como o Estado sempre entendeu o que era sua obrigação prestar em termos de saúde
pública, passa-se ao outro ponto da questão: o que se entende pela tão propalada integralidade da saúde?

Em outras palavras, qual é o objeto da saúde a ser prestado? O que se pode demandar do Estado,
seja administrativamente, ideologicamente ou judicialmente, na seara da saúde?
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Essas perguntas serão melhores elucidadas no tópico final deste ensaio. Porém, no presente
momento o que se pretende é aclarar um pouco os sentidos que a palavra integralidade pode assumir na
saúde.

Nesse desiderato irá servir de guia o texto do Professor Ruben Araújo de Mattos, “Os sentidos da
integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos”, cujo título expressa
exatamente o que se busca neste tópico: dar um novo olhar à integralidade da saúde

Com muita propriedade Mattos aduz que “a integralidade não é apena suma diretriz do SUS
definida constitucionalmente. Ela é uma “bandeira de luta”, parte de uma “imagem-objetivo”, um
enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de suas práticas (...)”, e
conclui, “Ela tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a um ideal de
uma sociedade mais justa e solidária.”[37]

Dessa forma, no que o próprio autor denomina como positional paper, reflete sobre a noção de
integralidade em três sentidos, ressalvando, porém, que estes não são exaustivos, podendo a integralidade
assumir inúmeros sentidos e formas.

Como dito anteriormente, tomaremos “emprestado” estes sentidos já identificados por Mattos. Em
uma primeira acepção a integralidade pode ser vista como a prática da boa medicina.  Ou seja, está
relacionada a uma atitude desejável dos médicos, seria uma boa prática médica ou a boa medicina. Aqui a
integralidade assume um sentido de valor, o qual “se expressará na forma como os profissionais de
saúde respondem aos pacientes que os procuram”.[38]

Repudia-se, assim, aquele médico que enxerga no paciente apenas uma doença a ser tratada
pontualmente. A chamada medicina integral impõe uma atitude ao médico que vai além da queixa do
paciente e procura outros “fatores de riscos de outras doenças que não estão envolvidas no sofrimento
concreto daquele paciente, e/ou investigar a presença de doenças que ainda não se expressaram em
sofrimento”[39].

Em suma, esse primeiro sentido de integralidade da saúde há a associação da assistência médica
individual e da prevenção, porém, aqui a prevenção também assume um sentido individualizado com
relação ao paciente que procurou o atendimento médico. Note-se que esta concepção de prevenção difere
da concepção estatal de prevenção, que, como visto no tópico anterior, sempre teve um caráter coletivo e
não individual.

Um segundo sentido da integralidade relaciona-se com a organização dos serviços e práticas
de saúde e de assistência médica. Para entender esse sentido é preciso ter conhecimento de que, em 1970,
foi criado o antigo Sistema Nacional de Saúde (SNS), que consolidou a divisão já existente entre
instituições responsáveis pela assistência médica e saúde pública: a primeira caberia ao Ministério da
Previdência Social e a segunda ao Ministério da Saúde. Isso representava uma diferença na prática.
Consoante Mattos “os técnicos da Previdência deveriam processar a demanda por atendimento médico,
buscando viabilizar seu atendimento. Já, os técnicos do Ministério da Saúde deveriam identificar as
necessidades mais típicas da saúde pública, não diretamente demandadas pela população e organizar
propostas de intervenção.”[40]

Essa dicotomia da estrutura de saúde era muito criticada e há muito já se defendia um Sistema
Único de Saúde, ou seja, unificando-se as políticas de saúde e as práticas de assistência médica. Criticava-
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se, segundo Mttos por duas razões: 1º) porque a dicotomia levava a pensar separadamente a assistência
médica e as políticas públicas de saúde, quando necessariamente relacionam-se; 2º) porque gerava
distorções práticas, fazendo com que o usuário tivesse que recorrer a unidades diversas, conforme
necessitasse de medidas preventivas (saúde pública) ou curativas (assistência médica).[41]

Desta feita, o segundo sentido da integralidade propõe uma articulação entre as práticas de
saúde pública e de assistência médica. Para melhor esclarecer esse sentido vale a transcrição de um
trecho do texto de Mattos, em que manifesta a sua indignação com a não articulação entre essas duas
esferas:

“Dito de outra forma, o princípio da integralidade aqui se aplica a partir da
indignação com certas características das práticas então existentes. Indignação
que permanece atual. Não parece admissível, por exemplo, que uma mulher com
hanseníase seja acompanhada por um médico que não saiba como está se dando o
acompanhamento ginecológico e vice-versa. Como não é admissível que um
homem diabético, com tuberculose e hérnia inguinal tenha que dar entrada em três
pontos distintos do sistema de saúde para ter encaminhada a solução de seus
problemas.”[42] (grifos nossos)
 

                       
Veja-se, assim, que, neste segundo sentido a integralidade não é mais uma atitude ou valor. Sob

este aspecto é vista como um modo de organizar o processo de trabalho, de forma a otimizá-lo.[43]
Mattos, entretanto, ressalva:

 
“(...) não é aceitável que os serviços de saúde estejam organizados exclusivamente
para responder às doenças de uma população, embora eles devam responder a tais
doenças.(...). Nesse sentido a integralidade se apresenta como um modo de
organizar os serviços sempre aberto a assimilar uma necessidade não
contemplada na organização anteriormente dada.”[44] (grifos nossos)

 
Por fim, o terceiro e último sentido da integralidade tratado pelo Prof. Mattos refere-se às

configurações de políticas públicas especiais, isto é, “políticas especificamente desenhadas para dar
respostas a um determinado problema de saúde, ou aos problemas de saúde que afligem um certo grupo
populacional”.[45]

Neste aspecto a integralidade está ligada às respostas governamentais para determinadas demandas
de grupos da população. Importante ressalvar a importância dessa noção de integralidade com os
movimentos femininos no Brasil. Buscavam soluções médicas para as especificidades da mulher, além da
visão materno-infantil, que era extremamente redutora das questões da saúde da mulher.[46]

Contudo, pode-se dizer que este sentido da integralidade é o que, talvez, seja o melhor atendido no
Brasil até então. Para encerrar o tópico é imperiosa a transcrição de trecho primoroso da obra de Mattos a
respeito:

“No Brasil talvez seja a resposta governamental à AIDS a que mais se aproxima
do princípio da integralidade nesse último sentido (...). A resposta governamental
brasileira destoou de uma série de recomendações emanadas de agências
internacionais, como o Banco Mundial, sobre as políticas frente à AIDS. (...). A
resposta brasileira, entretanto, norteou-se pelo princípio da integralidade, de modo
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que o governo assumiu a responsabilidade de distribuir gratuitamente os anti-
retrovirais aos pacientes com a doença, sem descuidar das práticas
preventivas”.[47]

 

4. POR UM CONCEITO JURÍDICO DE INTEGRALIDADE DA SÁUDE EM PROL DE
“CIDADES SAUDÁVEIS”:

 
Após essa breve digressão a respeito de alguns possíveis sentidos do tão propalado termo

“integralidade da saúde”, tentar-se-á agora entender o que a Carta de 1988 e a lei federal que dispõe sobre
o SUS pretendem dizer ao mencionar a saúde como um direito integral.

Por conseguinte, ao se tentar estabelecer algum sentido mais concreto para a referida expressão,
poder-se-á concretizar com maior efetividade esse direito importante e fundamental para os cidadãos dos
Estados

Como já mencionado, o art. 198, II, CR/88 não menciona a expressão integralidade, mas sim
“atendimento integral”, a saber:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I – (...)
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III – (...)” (grifos nossos)
 

            Por sua vez, o art. 7º, II, Lei nº 8080/90 estabelece:
 

“Art. 7º- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I – (...)
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
(...)” (grifos nossos)

 
 

            Primeiramente, em uma análise apenas gramatical, percebe-se que a Carta Maior estabelece “prioridade para as atividades

preventivas”, enquanto que a Lei Feral inclui a expressão “ações e serviços preventivos e curativos”.

Por certo, não quis a lei federal dizer mais que o constituinte. A expressão “curativa”, na
Constituição, encontra-se implícita na primeira parte do dispositivo “com prioridade para as atividades
preventivas”. Ora, ao não mencionar as atividades curativas não significa dizer que o constituinte teve a
intenção de excluí-las do sistema de saúde. Até mesmo porque não faria nenhum sentido garantir a
integralidade dos serviços e ações de saúde se não fosse para incluir aquelas.

Bem, ao menos é isso que se pretendeu já ter esclarecido ao longo do estudo. Ora, com todo o
retrospecto realizado no tópico 3.1 pode-se perceber a evolução do direito à saúde no Brasil na ótica do
Estado enquanto prestador do mesmo. Não faria sentido algum toda a luta dos constituintes para garantir a
universalidade e integralidade da saúde se não o fosse para fazê-lo em sentido amplo: assistência
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preventiva e curativa individualizada.
Dessa feita, estabelecidas essas premissas, qual o sentido jurídico que se pode dar à integralidade

da saúde, objeto principal do presente ensaio? Em outras palavras, o que de fato pode ser exigido do
Estado?

Em suma, quando se refere à integralidade da saúde querem, o constituinte o legislador,
reportarem-se ao objeto do direito à saúde, ou seja, quais tratamentos, medicamentos, consultas,
especialidades da saúde em geral (fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, dentistas, etc) estão
abrangidos nos conceitos legais e, por via de conseqüência podem ser exigidos do Estado.

Vale relembrar duas premissas já estabelecidas no início do estudo: 1ª) entende-se o direito à saúde
como um direito social, fundamental, humano e, portanto, gera direito subjetivo ao cidadão/paciente para
exigi-lo do Estado; 2º) Não será tratada da questão orçamentária. Por certo os recursos são escassos. Não
se questiona. Todavia, questiona-se as escolhas realizadas pelo Estado Brasileiro ao longo de toda a sua
História, seja com relação ao orçamento da saúde, seja quanto aos outros itens. Porém, essa é uma questão
que não se pretende estender aqui, a fim de não fugir ao tema. Contudo, achou-se por bem mencionar
novamente apenas para que um leitor desavisado não pense que a conclusão a que se pretende chegar
cuida-se de mera retórica, sem qualquer aplicabilidade prática.

Entretanto, antes de se responder à pergunta acima formulada, por prudência, permito-me
estabelecer mais uma: quando se menciona que o cidadão tem o direito subjetivo de exigir ou demandar do
Estado não se está querendo limitar a discussão à seara judicial, tampouco estimular a ida ao Judiciário.
Essa exigência pode se dar perfeitamente na esfera administrativa.

Estabelecidas as premissas necessárias, vamos à resposta acima formulada: O que de fato pode ser
exigido do Estado em termos de serviços e ações de saúde?

Repondo: Tudo, absolutamente tudo. Porém, na medida da demanda, seja ela administrativa ou
judicial.

 Melhor esclarecendo: não significa que o Estado tem que ter à disposição de todos os cidadãos
brasileiros todas as técnicas, serviços e medicamentos disponíveis no mundo médico. Não é isso que se
propõe como resposta à integralidade. Todavia, o Estado tem que estar apto a prestar os serviços e ações
de saúde na medida da demanda dos seus cidadãos, isto é, na medida em que lhe for solicitado.

Por isso foi dito que não iria se considerar a questão orçamentária. Obviamente a idéia é definir de
uma forma que possa ser concretizado e não utopicamente. Isso porque a implementação dessa
integralidade da saúde, que sem dúvida, foi a desejada pelo Constituinte de 88, passa necessariamente por
uma revisão das escolhas públicas orçamentárias de uma forma geral, porém, notadamente na seara da
saúde.

 

5. CONCLUSÃO:

            Espera-se ter conseguido efetivamente demonstrar que o Estado Brasileiro sempre teve uma
mentalidade assistencialista no tocante à prestação de assistência médica individual. Porém, a história
demonstrou o esforço persistente de várias personalidades, sobretudo médicas, para alterar essa realidade.
Tal desiderato foi finalmente atingido com a promulgação da Constituição de 1988.
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            Entretanto, muito embora a Carta Maior garanta a universalidade e integralidade da saúde, é cediço
que, na prática, tais objetivos não são alcançados. Para maior tristeza dos amantes da saúde e do direito
sanitário, sempre com fundamentos econômicos e orçamentários extremamente difíceis de transpor.
Porém, não impossíveis.
            Como dito, a efetivação plena da integralidade da saúde depende de um estudo profundo e
conjugado das escolhas públicas, especialmente critérios racionais que levaram o administrador a realizar
determinadas escolhas financeiras e orçamentárias no campo da saúde.
            Por certo, a discussão não se encerra por aqui. Muito ainda há que mudar....e vai. Basta pensar que
em 1808 tudo o que o Estado queria era afastar a “peste” dos Reis. Em 1988, cento e oitenta anos depois, o
que representa curto espaço de tempo para se alterar uma mentalidade histórica, a saúde era garantida
constitucionalmente de forma universal e gratuita. Agora, cabe-nos concretizar.
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A LEI INSTITUIDORA DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM FACE DAS
FINANÇAS PÚBLICAS: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROTEÇÃO DO BEM

AMBIENTAL

THE LAW INSTITUTOR OF THE NATIONAL POLITICS OF SOLID RESIDUES IN FACE OF THE
PUBLIC FINANCES: ADMINISTRATIVE IMPROBITY AND PROTECTION OF THE AMBIENT GOOD

Ailor Carlos Brandelli
Carlos Alberto Lunelli

RESUMO
A Lei Federal que dispõe sobre as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos encontra óbice em
sua aplicação nos municípios, em face dos prazos por ela estipulados para elaboração do plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no tocante da ausência de previsão, nos
atuais orçamentos, de ações e dotações orçamentárias que contemplem o aludido projeto. E
mais, o prazo final da elaboração do plano coincide com o ano de eleição para prefeito, para o
qual o manejo dos recursos se demonstra bastante delicado. Desse modo, faz-se necessário
conciliar o prazo de dois anos estipulado no artigo 55 da referida norma, com aqueles previstos
na legislação orçamentária, a fim de evitar-se a suscitação de eventual risco de improbidade
administrativa, bem como a frustração dos propósitos da novel legislação. 
PALAVRAS-CHAVES: resíduos; orçamento; gestão pública; improbidade

ABSTRACT
The Federal Law that makes use on the applicable lines of direction to the solid residues finds
obstacle in its application in the cities, in face of the stated periods for it stipulated for
elaboration of the municipal plan of integrated management of solid residues, in the moving one
of the forecast absence, in the current budgets, of budgetary actions and endowments that
contemplate the alluded project. E more, the deadline of the elaboration of the plan coincides
with the year of election for mayor, for which the handling of the resources if demonstrates
sufficiently delicate. In this manner, one becomes necessary to conciliate the stated period of
two years stipulated in article 55 of the related norm, with those foreseeing in the budgetary
legislation, in order to prevent it demand of eventual risk of administrative improbity, as well as
the frustration of the intentions of the new legislation.
KEYWORDS: residues; budget; public management; improbity

Introdução

 

O fenômeno inevitável de geração de resíduos tem se demonstrado como o grande vilão das sociedades de consumo. Na

máxima da física de que “cada ação gera uma reação”, no ciclo de vida de um produto, embora o ser humano tenha uma desmedida

capacidade de transformação de matéria prima, não obtêm o mesmo êxito na disposição final dos resíduos produzidos, ou seja, a

ação de produzir um bem de consumo não é proporcional à sua possibilidade de descarte ou de disposição final ambientalmente

adequada.

E a sociedade de consumo provoca, cada vez mais, a geração de resíduos, produzindo demanda inevitável e reclamando o

surgimento de políticas públicas eficazes, que se prestem a garantir a adequada condução ambiental de tais resíduos.

Nesse ínterim, a recente Lei Federal n. 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

com o propósito de responsabilizar os geradores de resíduos e o Poder Público na gestão ambiental e consciente dos resíduos. O

projeto partiu do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2007 com 32 artigos, estendendo-se a um total de 57 artigos quando

sancionada, trazendo em seu corpo definições, princípios, objetivos e instrumentos aplicáveis à todas esferas de poder público, sob
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pena da negativa de acesso aos recursos disponibilizados pela União para esse fim.

A norma é aplicada de forma diferenciada aos municípios com menos de 20.000 habitantes ou mesmo, os que optem com

soluções consorciadas intermunicipais. Entretanto, a lei assinala prazos de dois anos para Estados e Municípios elaborarem planos

de gestão integrada de resíduos e quatro anos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, prazos que não

coincidem com os mandatos dos governantes municipais e nem com os períodos orçamentários em andamento.

Desse modo, ainda que seja urgente e indispensável a normatização da destinação de resíduos sólidos através de uma ação

integrada e coordenada dos entes públicos, o risco de responsabilização por improbidade do gestor municipal na elaboração ou

efetiva aplicação do plano de gestão dos resíduos é medida a ser analisada, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento da novel

disposição legal.

A norma editada, inclusive, colide com as disposições constitucionais relativas às finanças públicas, pondo em risco a

exequibilidade da legislação por ausência de previsão orçamentária, essa prevista no texto constitucional.
 

 
            Finanças Públicas: Elaboração, cumprimento e previsão orçamentária. 
   
 
            Em seus artigos 165 e seguintes, a Constituição Federal prevê a forma de condução dos orçamentos, divididos em: o plano

plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tratam-se de leis de iniciativa do poder executivo, comumente

conhecidas como PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual.              O

orçamento de um município é disposto em receitas e despesas, aquelas oriundas da arrecadação de tributos e dos repasses

financeiros dos demais entes, enquanto essas decorrem, em resumo, dos investimentos praticados e do suporte de gastos com a

máquina administrativa (despesas correntes ou de custeio), respeitados os limites previstos em lei.

            Diferentemente do gestor de uma empresa da iniciativa privada, o prefeito não tem a obrigação de gerar lucro, já que esse

propósito não se constitui no fim da atividade pública. Deve sim, gerir com eficiência os recursos públicos, buscando propostas

vantajosas nas aquisições de bens e serviços e aplicar de forma eficaz os investimentos em busca do bem estar social.  

            A própria Constituição Federal explicita que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas

para a administração pública, para as despesas de capital e aos programas de duração continuada. É um plano de investimentos, com

os quais deverão estar em consonância todos os planos e programas previstos. Ainda que faça menção no parágrafo primeiro do art.

165 ao termo “administração pública federal”, os preceitos também se aplicam, por simetria, para as demais esferas de poder.

            O PPA é encaminhado pelo vencedor da majoritária - na grande maioria dos municípios e de acordo com as suas Leis

Orgânicas, até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato - passando a vigorar a partir do segundo ano do mandato do prefeito.

Portanto, adentra no primeiro exercício do próximo governante.

Tais diretrizes dão conta de que os recursos públicos devem atender efetivamente aos interesses públicos por prioridade,

mediante planos e metas preestabelecidos dentro dos princípios da moralidade, da legalidade e da publicidade dos atos

administrativos.

            Desse modo, os investimentos em que a execução seja efetivada por períodos superiores a um exercício financeiro, só

poderão ser iniciados se previamente incluídos no Plano Plurianual, sob pena de crime de responsabilidade do gestor.

            A Lei de Responsabilidade Fiscal[1] cria vínculos específicos de integração do PPA com a LDO e LOA, assim dispondo:

                       
Art.. 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
[...]
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
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acompanhado de:
[...]
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

            Posteriormente e derivando da anterior, as finanças públicas são regidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que

compreendem as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital (investimentos) para o exercício

subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO, que é a norma para elaboração da LOA deve ser

aprovada até o final de julho do ano anterior ao seu exercício.

Salvo disposição na Lei Orgânica Municipal, são adotadas as normas da Constituição Federal, em que o Poder Executivo

deverá elaborar o projeto da Lei Orçamentária Anual e encaminhá-lo à Câmara de Vereadores até o dia 30 de agosto de cada ano,

cabendo aos edis, após debates e pertinentes modificações, aprová-la e encaminhá-la ao chefe do Poder Executivo para sanção, até

o encerramento da segunda sessão legislativa, preferencialmente até o dia 15 de dezembro.

            Essa Lei Orçamentária registra grande importância na atual conformação da administração pública. A propósito, James

Giacomoni, ao tratar do orçamento público, refere-se à citada Lei como:

 
[...] efetiva inovação no sistema orçamentário brasileiro, a nova lei representa uma colaboração positiva no esforço
de tornar o processo orçamentário mais transparente e, especialmente, contribui para ampliar a participação do
Poder Legislativo no disciplinamento das finanças públicas[2].

 
            Tanto o Plano Plurianual quanto a Lei de Diretrizes Orçamentária são definidos pelo Executivo, contendo as regras e as

prioridades na aplicação dos recursos, com base nas discussões de tais prioridades com a comunidade em geral. Nelas estão

inseridas as diretrizes dos investimentos municipais, respeitadas as receitas vinculadas, de aplicação obrigatória, uma vez que, para

Giacomoni, “alguns tipos de receitas públicas são naturalmente vinculados à execução de determinadas despesas”[3].   

            A Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte. Ela é

elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO), ambos definidos pelo Poder Executivo. Antes de virar lei, a proposta orçamentária é analisada pelos vereadores que podem

apresentar emendas ao projeto, de acordo com critérios estabelecidos pela LDO.

            Elaboradas as leis, está adstrito o administrador municipal ao seu cumprimento. Todavia, a Constituiçao Federal faz uma

importante ressalva no parágrafo primeiro do art. 167: “Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro

poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de

responsabilidade”.

            Desse modo, analisados os aspectos legais das finanças públicas, com as eventuais ressalvas de que Leis Orgânicas

Municipais podem alterar certos prazos, ainda que essa seja uma discussão acerca da violação do Princípio da Separação dos

Poderes, tema para longas digressões, a preocupação está no sentido de que a Lei dos Resíduos Sólidos não encontra consonância

com os atuais orçamentos públicos municipais, desse modo, tem-se o risco de não se obter o sucesso e a efetividade para qual o

legislador buscou na sua criação.

            Ainda nessa seara, sua aplicação conflita com as normas constitucionais relativas às finanças públicas, mormente a ausência

de previsão nos orçamentos existentes, já elaborados com as disposições previstas para o próximo quadriênio.  

            O investimento inicial a ser previsto nos municípios será o de elaboraçao do plano municipal de gestão integrada de resíduos

sólidos, a teor do art. 18 da Lei de Resíduos, combinado com o art. 55, que estipula o prazo para sua implementação.

            Essa consideração permite a abordagem da problemática aqui referida quanto ao orçamento municipal: a lei está em vigor

desde 02 de agosto de 2010, ou seja, até 02 de agosto de 2012 os municípios deverão ter seu plano elaborado. Mas como fazê-lo se
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ausente a previsão orçamentária?  

            O ano de 2012 é ano de eleição para prefeito e, diferentemente das majoritárias Estaduais e Federal, a vigência dessa Lei

encontra respaldo nos orçamentos que serão elaborados. Pode o vencedor ao Governo Estadual incluir no PPA, na LDO e LOA o

propósito de elaboraçao do plano de gestão e até prever investimentos, nos quatro anos seguintes, para a disposição final

ambientalmente adequada de rejeitos, a teor do art. 54 da Lei. 

            Desse modo, o risco do gestor municipal incidir na violação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou mesmo incorrer em

improbidade administrativa é elevado, já que não se tem um entendimento ainda dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais de Contas

Estaduais. Ora, não atender à previsão orçamentária que está explicitada nas normas anteriormente descritas implica em violação ao

basilar Princípio da Legalidade, entre outros e, consequentemente, o risco de lhe ser impostas as pesadas sanções da Lei de

Improbidade.

            Daí porque, eventual conflito constitucional da norma com a legislação orçamentária pode ensejar a suspensão de seus efeitos

por contrariar as normas constitucionais atinentes às finanças públicas que já foram objeto de deliberação pelas Câmaras

Municipais. O risco de improbidade do gestor municipal se demonstra pertinente para o caso em comento, entretanto, a análise da

constitucionalidade do dispositivo que determina o prazo para sua vigência se dá contrária aos orçamentos municipais já

estabelecidos.

            Assim, tem-se que a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos é afeta apenas para os governadores a serem eleitos e

não se vislumbra a possibilidade de aplicação aos prefeitos, já que ausente a previsão orçamentária para sua aplicação.     

 

A improbidade administrativa em face da violação de princípios constitucionais

           

            A Constituição Federal de 1988 guarda importante preocupação com os princípios a serem observados pelo gestor público,

nas administrações diretas e indiretas de quaisquer Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

            O art. 37 da CF/88, alterado pela Emenda Constitucional 19, de 04/06/1998, determina a observância dos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros, como forma de nortear os atos administrativos,

prevenindo-se assim, possíveis lesões aos cidadãos ou mesmo ao erário público. A improbidade administrativa não pressupõe

desonestidade, mas caracteriza-se, também, pelo descaso e descuido na administração pública.

O regramento imposto pelo texto constitucional e sua aplicação, pela via do Direito Administrativo, busca disponibilizar ao

agente público uma série de normas que balizam sua atuação e limitam seu poder. Nessa seara,

 
O Direito Administrativo não rege a defesa dos interesses públicos contra os particulares, mas a compatibilização
dos interesses do homem considerado como indivíduo e deste como membro integrante de uma coletividade
organizada e em constante evolução. [4]
 

A atuação do administrador deve se dar de maneira eficaz, sob pena de responsabilização. Das tantas formas de controle

dos atos, a Lei 8.429/92 traz sanções que buscam preservar a incidência dos princípios norteadores da administração pública. Para

tanto, o artigo 11, da lei nº 8.429/92, dispõe:

 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
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qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições.

            No Dicionário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas[5], improbidade é definida como “falta de probidade;

desonestidade [...]. Improbidade Administrativa: a que envolve governante ou servidor público, no exercício de sua função”. Diz-se

ainda que “improbidade é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau moralmente, é o incorreto, o transgressor da regras da lei e

da moral”. [6]

A responsabilização do gestor consiste na análise do dolo, da culpa, ou mesmo de se tratar de mera inabilidade para gestão

da coisa pública, o que, em tese, afastaria a punibilidade, verificado seu objetivo final na conduta reprovada. A Lei no 8.429/92

consagrou a responsabilidade subjetiva do servidor, exigindo o dolo nas três espécies de atos de improbidade (artigos 9º, 10 e 11) e

permitindo em uma única espécie, no artigo 10, também a responsabilidade a título de culpa.

José Armando da Costa[7] compartilha do entendimento de que os atos de improbidade administrativa exigem a presença

de dolo na intenção do agente e cita a lição de Délio Maranhão:

 
Mas, de qualquer modo, o que é certo é que não existe improbidade, ou fraude, onde não há dolo. Eis porque, para que
todo ato praticado pelo reclamante pudesse significar improbidade, seria preciso que ele, assim agindo, tivesse
procurado iludir a boa-fé da reclamada e obter proveito ilegítimo para si ou para terceiro.
 

Na mesma obra, José Armando da Costa conclui:[8]
 
Realmente, como não poderia deixar de ser, a improbidade administrativa, como delito disciplinar requesta, como
elemento subjetivo de sua configuração, que haja, no mínimo, a voluntariedade do agente público, subjetividade esta
que, mesmo não se confundindo como dolo (direto ou eventual), extrema-se substancialmente da conduta culposa em
sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), pois que, na conduta livre e voluntária, concebe o agente a
realização de um plano eticamente reprovável, o qual não se contemporiza com a mera culpa, que carece de tal
liberação volitiva, preordenada à concessão de vantagem pessoal ou de terceiro, em detrimento da Administração
Pública.
 

                            A recém sancionada Lei dos Resíduos guarda em seu texto a determinação legal para o cumprimento de prazos, em

especial, dois anos para elaboração do projeto e quatro anos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,

assemelhando-se assim, ao prazo do Estatuto da Cidade para elaboração e adoção do plano diretor, prática essa que foi por muito

tempo, protelada pelos gestores.

Resta saber que a análise da tipificação da improbidade constante nos artigos 9º a 11º da Lei Federal n.º 8.429/92,

estabelece ao magistrado a necessidade de observar que todas as hipóteses possíveis de improbidade constantes na legislação

específica se dão pela violação dos princípios norteadores da Administração Pública, analisando-se inclusive o elemento volitivo do

gestor público quando da prática do ato, com a devida caracterização da violação dos princípios da legalidade e moralidade

administrativa, dentre outros.

Doutra banda, os efeitos obtidos com a conduta criminosa vão submeter o agente público a uma ou outra tipificação, casos

em que, havendo enriquecimento ilícito, submete-se a conduta ao art. 9º da referida lei; no caso de mera violação dos princípios, a

conduta recai no tipo previsto no art. 11º e por fim, se o ato acarretar dano ao erário, a conduta será tipificada no disposto do art. 10º

da Lei de Improbidade. Como dito, pode ainda se verificar o fim objetivado pelo gestor, caso em que a análise concreta do caso

remeterá para essa ou aquela tipificação, podendo o ato ser enquadrado em um ou mais tipos previstos na Lei.

Deve-se considerar a construção doutrinária acerca da impossibilidade de aplicação de improbidade administrativa aos
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agentes políticos, fato esse que, em tese, tornaria inaplicável a Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, nos termos

da Reclamação n.º 2138 do Supremo Tribunal Federal, já que os agentes políticos responderiam também por crime de

responsabilidade, caracterizando a figura do bis in idem[9].

Em tese, a construção não se faria válida como forma de defesa, já que a Reclamação não possui força vinculante. A

perplexidade decorrente da referida Reclamação n.º 2138 tem sido objeto de grande polêmica entre os agentes que detém cargo

político. No exemplo do Min. Gilmar Ferreira Mendes, aponta o então Presidente da Corte Suprema a possibilidade de o juízo

monocrático decretar, por exemplo, a perda da função pública do Presidente da República, assim dispondo:

 
Uma resposta positiva a essa indagação tornaria dispensável todas as normas de organização e procedimento que
foram previstas para julgamento do Presidente da República, nos crimes comuns e no de responsabilidade, na
Constituição Federal. E, mais! Legítima a hipótese formulada, poderia o Presidente da República ser afastado por
decisão de um juiz de 1º grau que acolhesse proposta de afastamento da autoridade do cargo, com base no art. 20,
parágrafo único, da Lei de Improbidade. O exame da questão, tal como posta, mostra a dificuldade, se não a
impossibilidade de aplicação da referida lei às autoridades que estão submetidas a regime especial de crime de
responsabilidade. [10]

 
 

Enquanto não compatibilizada a responsabilização por ato de improbidade administrativa com as garantias próprias de

determinados cargos, deve-se priorizar a interpretação com o propósito de garantir proteção à administração pública, bem jurídico

guarnecido pela legislação na espécie.

 Corroborando o entendimento, importante é perceber a dimensão dada à improbidade na obra  “Improbidade

Administrativa”:

 
Não se pode perder de vista que a própria Constituição faz referência, separadamente, a “atos de improbidade” e a
“crimes de responsabilidade, remetendo a sua definição para a legislação infraconstitucional. Como se constata,
por imperativo constitucional, as figuras coexistem. Além disso, como ensejam sanções diversas, por vezes
aplicadas em esferas distintas (jurisdicional e política), não se pode falar, sequer, em bis in idem. Com escusas
pela obviedade, pode-se afirmar que a Lei nº 1.079/1950 é a lei especial a que refere o parágrafo único do art. 85
da Constituição, enquanto a Lei nº 8.429/1992 é a lei a que se refere o parágrafo 4º do art. 37. Os agentes políticos,
assim, são sujeitos em potencial dos atos de improbidade, conclusão, aliás, que encontra ressonância nos termos
extremamente amplo do art. 2º da Lei de Improbidade: “reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.” O “entendimento” externado na Reclamação nº
2.138/2002, engendrado de tocaia para inutilizar o único instrumento sério de combate à improbidade em um país
assolado pela desmando e pela impunidade, é uma página negra na história da Suprema Corte brasileira. Espera-
se, ao final, seja ele revisto, mas o simples fato de ter sido arquitetado e posto em prática bem demonstra que não
será fácil elevar o Brasil das sombras à luz. Como afirmou o Ministro Carlos Velloso, a tese “é um convite para a
corrupção”, conclusão clara na medida em que servirá de bill of indenity para os autos escalões do poder. Na
medida em que estarão imunes à Lei de Improbidade, é fácil imaginar que neles será concentrado todo o poder de
decisão, sujeitando-o, tão-somente , à responsabilidade nas esferas política e criminal, cuja ineficácia não precisa
ser lembradas ou explicada. [11]

 

Para uma melhor compreensão, se faz importante definir agente público e agente político. Para Hely L. Meirelles:

 
Agentes públicos – São todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de
alguma função estatal.
Agente político – são os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções,
mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições
constitucionais. [12]
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Portanto, parece claro o entendimento de que pouco importa se o agente é público ou político, e sim, para o julgamento e

caracterização ilícita do ato, deve-se considerar sempre a proteção ao trato da Administração Pública e seus efeitos no cotidiano do

cidadão, primando as ações no sentido de garantir uma sustentabilidade do município em face da supremacia do interesse público.

Todavia, existindo o risco de responsabilização do gestor por não cumprimento, no prazo estipulado, dos trâmites

necessários à elaboração e adoção do Plano Diretor Municipal, prazos que constavam explícitos no Estatuto das Cidades, parece que

pode também ser responsabilizado pelo não atendimento no prazo acertado pela Lei dos Resíduos ou mesmo, em o fazendo, pelo

descumprimento das normas existentes nas diversas leis que norteiam o orçamento municipal.

 
A supremacia do interesse público como pressuposto para aplicação de políticas públicas voltadas à preservação
ambiental

 

            Os temas analisados demonstram que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não tem se traduzido de forma pacífica para

adoção pelos municípios. Ao ser recentemente sancionada, o lapso temporal de dois anos para elaboração do plano municipal de

gestão integrada dos resíduos sólidos pelos municípios não encontra consonância com as leis que regram o orçamento municipal.

            Outro revés se verifica em face de que – quiçá pelo descaso com que historicamente se tratou a questão ambiental – em

muitos municípios as secretarias de meio ambiente encontram-se vinculadas a outras, como saúde e obras públicas, do que, recebem

parte apenas do orçamento previsto para aquela pasta.

            Ao contrário das majoritárias nacional e estaduais, o prazo final para a implementação do plano ocorrerá justamente no ano

eleitoral para escolha do novo prefeito, para o qual o manejo dos recursos públicos é extremamente delicado, quer seja pelo risco da

Lei de Responsabilidade Fiscal, pelas vedações existentes nas normas eleitorais ou mesmo pelo risco da improbidade.

            Também a questão cultural, tanto quanto a econômica, se demonstra como um obstáculo a ser transposto pelo gestor

municipal, já que grande parte da população e nem os empresários, para o qual a logística reversa prevista na lei é aplicável, ainda

nao despertaram para uma consciência ecologicamente sustentável.

 

            A propósito, vale atentar para o alerta de Carlos André Sousa Birnfeld:

 
[...] há que se considerar que o ambientalismo, na qualidade de um movimento global, tem uma história
relativamente recente. Ocorre que a primeira geração de toda a humanidade a se deparar com a concreta
possibilidade do colapso dos vários ecossistemas do planeta que possibilitam a existência humana é aquela que
acompanha a segunda metade do presente século. Contaminação da água, do ar e do solo, escassez de energia e
alimentos, acúmulo insustentável de lixo, perigos nucleares, aquecimento desordenado e crescente da atmosfera
terrestre, buraco na camada de ozônio e genocídio constante das espécies animais e vegetais do planeta são alguns
dos principais indicadores desse colapso jamais visualizado.[13]

 
            No caso brasileiro, a proteção ambiental, embora garantida constitucionalmente, ainda está longe de mostrar a almejada

efetividade. Não se pode esquecer, também, que o país convive com diversos outros problemas sociais, de extrema gravidade e

difícil solução. A ausência de saneamento básico, por exemplo, faz vítimas fatais por doenças que há muito se acham resolvidas

pela medicina.

            Nesse sentido, a lição de Luís Roberto Barroso[14], que refere o cuidado que se há de ter, no trato da questão ambiental,

quando afirma:

 
O terceiro-mundismo tem suas vantagens. Uma delas é a de tornar-nos cosmopolitas. Aqui, ninguém sobrevive
intelectualmente se não tiver os olhos postos no conhecimento que se produz além-mar. Desde pequenos,
aprendemos o Brasil, a Europa e os Estados Unidos. O primeiro mundo, ao revés, notadamente na sua expressão
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norte-americana, tende a ser extremamente provinciano. Na melhor das hipóteses, um incipiente universalismo
percorrerá uma trajetória egocêntrica. Até aí, nada de muito grave. Cada um há de perceber o mundo do seu ponto
de observação. A deformação começa quando, por um equivocado processo de transferência, o habitante da
periferia adquire a ideologia do grande centro. E o que é pior: assimila-a criticamente, sem ensaiar sequer
adaptações mínimas indispensáveis. Em seguida, envergonhado pelo atraso da periferia, faz o discurso avançado,
impacientando-se com a platéia retrógrada, que não o acompanha nem o entende. Tem sido assim desde sempre,
do colonialismo político ao colonialismo cultural. Passa-se do arco e flecha ao fuzil, sem percorrer os caminhos do
amadurecimento.

 
            Neste momento de afirmação das preocupações ecológicas, é bom reavivar na memória o retrato distorcido descrito acima.

É que, por diversas razões, a questão ambiental teve seu berço e evolução no primeiro mundo. E, no mesmo sentido, prossegue:

 
Naturalmente, o fato de a questão ambiental ter sido elaborada originariamente no primeiro mundo não a diminui
nem a torna menos relevante em outras partes. No país da malária, da seca, da miséria absoluta, dos menores de
rua, do drama fundiário, dos sem-terra, há por certo espaço para mais uma preocupação moderna: a degradação do
planeta. Mas, para uma elite intelectual que costuma pensar o mundo de frente para o mar e de costas para o
Brasil, a advertência quanto ao retrato distorcido é válida.
 

            Se de um lado a proteção ambiental é decisiva, porque importa na continuidade da espécie humana, como bem alerta o

autor, a realidade brasileira é peculiar e, dessa forma, merece exame e análise o trato da questão ambiental. E, em relação à Política

de Resíduos Sólidos, conquanto evidente a urgência do tema, é indispensável sua compatibilização com a realidade dos municípios,

sob pena de comprometer-se sua efetividade.

            Não se pode esquecer a realidade do País, ainda longe de alcançar o pleno desenvolvimento econômico.
E, nesse sentido, Eduardo J. Viola pondera que

 
O desequilíbrio sócio-ecológico está distribuído de modo diferencial no planeta: a maioria da população do
Primeiro Mundo tem consumo suntuário; a maioria da população do Segundo Mundo tem consumo moderado,
ainda que insuficiente; a maioria da população do Terceiro Mundo é miserável - a “depleção” dos recursos
naturais e a poluição tendem cada vez mais a concentrar-se no Terceiro Mundo. No Primeiro Mundo concentra-se
a poluição da riqueza: usinas nucleares, chuva ácida, consumo suntuário, montanhas de lixo aterrado, doenças
provocadas pelo excesso de alimentos, álcool, drogas e medicamentos. No Terceiro Mundo concentra-se a
poluição da miséria: subnutrição, ausência de água potável e esgotos, lixões a céu aberto ou simplesmente
jogados nas ruas, ausência de atenção médica e medicamentos, consumo de álcool e drogas.[15]

 

            Isso reclama a consideração da realidade, especialmente quando se trata de proteger o bem ambiental. No mesmo sentido, o

alerta da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento[16]:

 
O desgaste do meio ambiente foi com frequência considerado o resultado da crescente demanda de recursos
escassos e da poluição causada pela melhoria do padrão de vida dos relativamente ricos. Mas a pobreza polui o
meio ambiente, criando outro tipo de desgaste ambiental. Para sobreviver, os pobres e os famintos muitas vezes
destroem seu próprio meio ambiente: derrubam florestas, permitem o pastoreio excessivo, exaurem as terras
marginais e acorrem em número cada vez maior para as cidades já congestionadas. O efeito cumulativo dessas
mudanças chega a ponto de fazer da própria pobreza um dos maiores flagelos do mundo."

           

            Entretanto, ninguém, pessoa ou nação é pobre por opção. A pobreza decorre da repartição desigual dos recursos naturais e

das riquezas produzidas pelo trabalho da população, entre nações e entre as diversas camadas sociais no interior de cada país.

            De outro lado, a limitação do crescimento da população dos países em desenvolvimento, por si só não evitaria o esgotamento

dos recursos naturais e a degradação ambiental. O estilo de vida dos países ricos é tão grave para a ecologia mundial quanto a

chamada  "explosão demográfica" nos países pobres.

            Debatida a pobreza e a questão cultural, chega parecer utópica a implementação do plano de resíduos previsto em lei. E mais,
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sabe-se ainda que os orçamentos municipais não contém a devida previsão orçamentária para elaboração do plano de resíduos.

Também há de se referir que alguns municípios carecem inclusive de pessoal qualificado para elaboração do plano, ensejando a

necessidade de contratação de profissionais, para o qual, o impacto com a criação de cargos ou preenchimento dos existentes pode

complicar ainda mais o gestor no equilíbrio das contas públicas, em especial nesses últimos anos, aos quais os escassos valores

arrecadados têm segregado à mingua atendimentos na área de saúde, educação e outros investimentos necessários.

            O artigo 18 da Lei 12.305/2010, no caput, no tocante aos municípios, é taxativo ao mencionar que:

 
A elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos [...] é condição para o Distrito Federal e
os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinandos a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos [...]. 

 
            Não há dúvidas que a ausência de elaboração do plano pode gerar óbice para a obtenção de recursos para implementação

de programas voltados à limpeza urbana e destinação de resíduos, notadamente hoje um dos grandes problemas das administrações

municipais, para o qual a efetividade das ações reflete de forma preventiva na redução de atendimentos e de doenças nas áreas de

saúde e ação social.

            Todavia, mesmo que não constem ações para elaboração do Projeto de Resíduos nas leis orçamentárias, provavelmente não

será possível sua adequação no sentido de implementar a ação com vistas à realização do plano municipal de gestão integrada de

resíduos, de modo que  suscitar a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei, que estabelece dois anos para vigência do artigo 18, por

latente violação aos princípios constitucionais de elaboração dos orçamentos públicos parece ser a medida acertada para evitar ao

gestor a responsabilização por improbidade ou mesmo ter obstado o acesso aos recursos da União para esse fim ou fins análogos.   

            O PPA e a LDO têm em seu texto ações de cunho ambiental e de saúde pública. Assim,  a partir do propósito do plano,

caberia, em tese, inserí-lo em ambas receitas, de onde se pode promover a dotação necessária para sua implementação. E ainda,

mesmo que a implementação do plano se dê nos próximos dois anos, contados da publicação da lei, de agosto de 2010, ainda assim

já se poderá promover sua inclusão no PPA do próximo gestor, já que a ele caberá a execução final do plano, que culminará com a

disposiçao final ambientalmente adequada dos rejeitos produzidos em seus municípios. 

                        Desde já, deve o gestor promover e incentivar a criação e organização de cooperativas de recicladores, elaborar

certames licitatórios para coleta e manejo dos resíduos urbanos de forma a adequá-lo ao previsto na Lei de Resíduos, atuando com

políticas públicas preventivas neste lapso de tempo que antecede a efetiva disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

produzidos.

                        A locação de recursos públicos para investimentos em saneamento e destinação dos resíduos representa, no extremo

inverso, economia de despesas nas áreas de saúde pública, além de que, o manejo sustentável dos resíduos gera empregos capazes

de garantir o sustento de milhares de famílias de forma digna e consciente, já que, ao terem conhecimento da destinação e manejo

de seus dejeitos, adotarão uma consciencia ecologicamente correta, que será pedagogicamente inserida na educação das próximas

gerações.

                        Assim, certamente terão muita cautela os gestores municipais na adoção dos propósitos inseridos na Lei que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos, por todos motivos aqui elencados, do que pareceria mais salutar conciliar o artigo 55 da

norma, adequando-o à elaboração dos próximos orçamentos.  Ao mesmo tempo, deverá haver a cautela necessária na avaliação das

ações dos gestores municipais já que o lapso temporal para aplicação da Lei de Resíduos se dá praticamente na metade do mandato

eletivo, para o qual a previsão dos recursos nao se encontra disponibilizada em seus orçamentos.
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Considerações Finais

 

            As previsões da Lei instituidora da Política Nacional dos Resíduos Sólidos registra dispositivo que colide com as disposições

da legislação relativa às finanças públicas, criando situação desconforme para os gestores públicos municipais.

            De fato, inexistem previsões e dotações orçamentárias, no momento atual, que permitam a imediata aplicabilidade da

legislação. Assim, não se revelará possível sua implementação,  no âmbito municipal.

            Por tal razão, faz-se necessária a compatibilização dessas exigências, a fim de perceber-se que no atual momento, restará

inexequível a previsão legal. Cuida-se, aqui, de evitar-se inclusive a caracterização de atos que possam ser compreendidos na esfera

da improbidade administrativa, pela ausência de cumprimento da legislação.

            Não há dúvidas de que a gestão dos resíduos sólidos é urgente e indispensável. Porém, ainda que premente a necessidade de

adoção de medidas que mitiguem os malefícios causados, impõe-se ter presente a realidade do país, bem como a peculiar situação

que envolve os municípios.

            A preservação ambiental é dever de todos, inclusive do Estado, sob pena de comprometer-se esse bem que, hoje, é

compreendido como essencial a todos. Porém, a  aplicação da legislação recém editada deverá considerar a realidade que se

apresenta aos Municípios e aos seus gestores, sob pena de frustrar-se, inclusive, o seu propósito.
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A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA COMO POLÍTICA PúBLICA DE ACESSO À JUSTIÇA NO
FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

THE COMMUNITY MEDIATION AS PUBLIC POLICY TO ACCESS TO JUSTICE AT THE
STRENGTHENING COMMUNITIES

Ana Carolina Ghisleni
Fabiana Marion Spengler

RESUMO
As políticas públicas vinculam-se diretamente ao desenvolvimento social e ao progresso, na
medida em que consistem no conjunto de ações políticas voltadas ao atendimento de demandas
sociais, através das iniciativas do Estado, por isso sua relevância. Contudo, o governo não é o
único organismo capaz de promover tais políticas; outras instituições podem perfeitamente
fomentar sua utilização, como é o caso das comunidades. Além disso, a crise da jurisdição e a
ausência estatal impulsionam as instituições locais, aumentando o poder de organização dos
cidadãos e conseqüentemente fortalecendo as relações sociais existentes. Deste modo, a
mediação comunitária é mecanismo promotor da participação social na tomada de decisões, ao
mesmo tempo em que gera acesso à justiça aos cidadãos e responsabilização social.
PALAVRAS-CHAVES: Acesso à justiça; comunidade; mediação comunitária; política pública.

ABSTRACT
The public policies are directly connected to the social development and progress, because they
are a set of political to attend social demands, through State initiatives, that’s its relevance. But,
the government is not only organization able to promote these policies; other institutions may
well foment its use, as communities. Moreover, the crisis of jurisdiction and the state absence
boost the local institutions, increase the power of organizing citizens and consequently
strengthen social relations. So, the community mediation is a mechanism promoting of social
participation in the decision making, at the same time that generates access of justice to the
citizens and social responsibility.
KEYWORDS: Access to justice; community; community mediation; public policy.

1 Introdução

O presente debate se fundamenta inicialmente na importância das políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade, tanto do
ponto de vista prático quanto acadêmico, bem como na análise das comunidades e seu importante papel no fortalecimento das
relações sociais; por fim, analisa a mediação como política pública de acesso à justiça no fortalecimento das comunidades, através
da manutenção das relações sociais entre os indivíduos, conscientização a respeito de seus direitos e tratamento e prevenção de
conflitos, como também através do empoderamento e responsabilização dos conflitantes, gerando uma autonomização de decisões
consensuadas e exeqüíveis.

A expressão política pública é bastante ampla e compreende vários aspectos e definições, remetendo-se de imediato à esfera
pública, seu contexto e elementos, de modo que serão apresentadas suas formas conceituais para melhor entendê-la. Através da
análise das políticas públicas que geram o desenvolvimento social e da importância de se fortalecer as relações sociais existentes na
vida em comunidade, tendo em vista as crises que a legitimidade estatal passa, considera-se importante encontrar uma forma
pacífica de solucionar litígios sociais.

Nesse sentido, em face das crises que o judiciário enfrenta atualmente, o Estado está cada vez menos presente nos espaços sociais,
de modo que a tendência é o aumento da organização e a aplicação de regras criadas pelos cidadãos, objetivando a resolução de seus
problemas. E é neste contexto que a justiça comunitária e o fortalecimento das relações entre os indivíduos surgem como importante
alternativa à justiça estatal, fomentando a autonomia dos indivíduos e responsabilizando o cidadão comum por suas escolhas, bem
como promovendo acesso à justiça.

Por isso, este trabalho analisa a mediação comunitária como importante mecanismo de acesso à justiça como também
potencializador das relações inter-humanas existentes nas comunidades, tornando-se um instrumento democrático e eficaz para
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tratar conflitos advindos dela, vez que objetiva, além da resolução do problema, restabelecer as relações sociais entre os conflitantes.

Deste modo, os objetivos do presente artigo são analisar as políticas públicas, seus conceitos e formas de procedimento, as
comunidades e a importância das relações entre os cidadãos, e, por fim, a mediação como mecanismo democrático de acesso à
justiça e de resolução de conflitos comunitários.

Para tanto, a metodologia de abordagem utilizada foi a hipotético-dedutivo e a metodologia de procedimento foi a histórica, através
da coleta de informações a partir de pesquisas feitas com ensinamentos de doutrinadores jurídicos e aplicadores do direito, por meio
de seus posicionamentos e divergências. O estudo foi feito através de leituras e sínteses de bibliografia dos temas e os principais
autores utilizados foram Thomas Dye, João Pedro Schmidt, Amitai Etzioni, Martin Buber e Fabiana Marion Spengler.

Esse é, pois, o texto que ora se apresenta.

2 A importância das políticas públicas e do direito extra-estatal para o desenvolvimento social: noções introdutórias

A relevância do estudo das políticas públicas está vinculada às mudanças da sociedade e seu desenvolvimento, a uma compreensão
teórica dos fatores intervenientes e da dinâmica das próprias políticas, bem como à necessidade dos cidadãos entenderem o que está
previsto nas políticas que o afetam, como foram estabelecidas e como estão sendo implementadas[1]. Ou seja, o desenvolvimento e
o progresso estão diretamente relacionados às iniciativas do Estado, o qual, por sua vez, atua "em prol dos interesses de um corpo
político coletivo, a cidadania"[2], através das políticas públicas.

Na verdade, em termos político-administrativos, "o desenvolvimento de uma sociedade resulta de decisões formuladas e
implementadas pelos governos dos Estados nacionais, subnacionais e supranacionais em conjunto com as demais forças vivas da
sociedade"[3], de modo que estas decisões e ações de governo constituem o que se conhece genericamente por políticas públicas.

Contudo, para melhor entender o que significa essa expressão e sua importância, e para poder posteriormente conceituá-la, torna-se
necessário voltar-se para as ações da esfera pública e ao plano das questões coletivas, sem olvidar que "a própria palavra 'política',
por si só, já suscita um mundo de discordâncias no diálogo e nos debates entre as pessoas"[4], justamente por encerrar diversas
acepções diferenciáveis. O público, por outro lado, se distingue do privado, do particular, do indivíduo, mas também se distingue do
estatal: "o público é uma dimensão mais ampla, que se desdobra em estatal e não-estatal", pois ao mesmo tempo em que o Estado
está voltado ao que é público, possui instâncias e organizações da sociedade que possuem finalidades públicas expressas, que
denominam-se públicas não-estatais[5].

Nesse sentido, percebem-se muitas divergências conceituais relativas à expressão "políticas públicas": inicialmente, pode-se dizer
que "política engloba tudo o que diz respeito à vida coletiva das pessoas em sociedade e em suas organizações"[6], mas também
trata do conjunto de processos, métodos e expedientes usados por indivíduos ou grupos de interesse para influenciar, conquistar e
manter o poder, ao mesmo tempo em que é "a arte de governar e realizar o bem público". Enfim, a política pode ser compreendida
como as ações e diretrizes políticas - fundadas em lei - empreendidas como função estatal por um governo, a fim de resolver
questões gerais e específicas da sociedade, bem ainda como teoria dos fenômenos ligados à regulamentação e ao controle da vida
humana em sociedade.

A partir destes esclarecimentos principiais, pode-se partir para uma definição da expressão "políticas públicas" com maior
propriedade. Para o cientista político Thomas Dye, política pública é tudo o que o governo decide fazer ou deixar de fazer, como
regular conflitos sociais, organizar a sociedade em face de outras sociedades, distribuir simbólicas recompensas aos membros da
sociedade, extrair dinheiro através de taxas, entre outras coisas[7]. Esta prática definição é bastante ampla e traz a ausência de ação
em relação a uma questão - isto é, a inação - como uma forma de política. Entretanto, mais do que ação ou inação, o conceito de
políticas públicas está intimamente ligado à idéia de intenção: para que haja uma política positiva, é necessária uma ação que
materialize um propósito eventualmente enunciado. "Portanto, não há política pública sem ação, ressalvando-se, obviamente, as
eventuais políticas deliberadamente omissivas perfiguradas por Dye"[8].

Deste modo, as políticas públicas são o conjunto de ações políticas voltadas ao atendimento da demandas sociais, focadas nos
resultados das decisões tomadas pelo governo. No entanto, a perspectiva das políticas públicas vai além dos aspectos de políticas
governamentais, já que o governo e sua estrutura administrativa não é a única instituição capaz de promover políticas públicas:
outras entidades podem perfeitamente ser agentes promotoras de políticas públicas, como associação de moradores, organizações
não governamentais, empresas concessionárias, entre outros. Ocorre que, para contar com os serviços públicos que necessita, a
sociedade não pode mais depender exclusivamente do governo e do Estado, de modo que outros atores tomam essa iniciativa e
assumem funções de governança para resolver problemas de natureza comum. "Terceiro setor é o nome dado hoje ao esforço de
produção do bem público por agentes não governamentais, mas ao mesmo tempo distinto do setor empresarial do mercado"[9].

Nessa conjuntura, mister ressaltar que o monopólio da força estatal está esfacelando em face da crise[10] da legitimidade do Estado,
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de modo que cada vez mais se assiste à proliferação de direitos ditos inoficiais, ou extra-estatais, decorrentes da falta de atenção do
Estado para com os direitos fundamentais do cidadão e da crescente fragmentação e diversificação dos interesses sociais. Assim,
"para superar sua própria deficiência, o Estado descentraliza parte de seus poderes em favor de instituições políticas locais e
regionais", fomentando o surgimento de entidades não-governamentais e auto-suficientes oriundas de comunidades locais. Deste
modo, essa diminuição de atuação estatal "legitima a atuação dessas entidades (re)construídas a partir de forças sociais ou políticas",
aumentando o poder de organização dos cidadãos e a aplicação de regras criadas por eles para tratarem seus próprios
problemas[11].

Essa descrença na justiça se dá não só pela distância entre o cidadão comum, os ritos e a linguagem que envolvem os processos
judiciais, mas também pelo tempo percorrido por cada procedimento, bem como pela inadequação das decisões vertidas frente à
complexidade dos litígios, e pela impossibilidade de seu cumprimento. Com efeito, verifica-se uma desconexão entre o aparelho
judicial e o sistema político e social, distanciando-se a lei (e, por conseguinte, sua interpretação e sua aplicação) da sociedade na
qual se encontra inserida, não correspondendo à expectativa de tratamento adequado aos conflitos.

Portanto, essa perda de espaço do Estado[12] dá lugar a uma pluralidade de ordens não legitimadas por ele, cujos centros de poder
muitas vezes são inoficiais, vez que se tratam dos próprios indivíduos aplicando suas regras no ambiente em que vivem, ou seja, em
sua comunidade. Tudo isso provoca uma maior organização social e fortalecimento das relações entre os indivíduos e da própria
identidade da comunidade em que vivem, assunto que é arrazoado no item abaixo[13].

3 A comunidade e seu papel fundamental no fortalecimento das relações inter-humanas

As comunidades são os principais entes sociais que alimentam as relações baseadas em fins, através da correlação eu-tu, visto que o
desenvolvimento dos indivíduos pressupõe formas de vida comum fortes e profundas. Isso ocorre porque as comunidades
proporcionam a consolidação de laços de afeto, que transformam grupos de pessoas em entidades sociais semelhantes a famílias
amplas, ao mesmo tempo em que transmitem uma cultura moral compartilhada através de valores e significados sociais[14].

Além disso, a vida em sociedade possui outra vantagem: "quienes viven en comunidades viven más tempo, con más salud y más
satisfactoriamente que la gente desprovista de esa oportunidad"[15], da mesma forma em que os habitantes de comunidades
possuem menos doenças psicossomáticas do que aqueles que vivem isolados, pois o isolamento social aumenta os riscos da saúde
psíquica[16].

Deste modo, percebe-se que há uma forte relação da comunidade com a sociedade, pois a vida social dos indivíduos é a vida em
comum dos homens: a forma de vida humana em comum não pode ser imposta de fora sobre grupos humanos ativos, mas sim deve
emergir do interior em cada tempo e lugar. A comunidade quer dar o exemplo de novas formas de vida em comum para a
humanidade, refutando a teoria segundo a qual ela seria essencialmente pré-social: na verdade, a comunidade é, antes, pós-social,
vez que "ultrapassa a sociedade e suas normas, e se sustenta sobre bases completamente diversas. Ela não quer reformar; a ela
importa transformar"[17]. A humanidade, de outro lado, nada mais é do que a legítima união de sistemas comunitários, podendo ser
estabelecida quando os homens se reunirem em comunidades concretas e estas em sistemas comunitários, e estes, por fim, se
reunirem uns aos outros[18].

A sociedade, por sua vez, consiste no conjunto de relações recíprocas entre indivíduos que vivem mutuamente, caracterizando o
inter-humano: "a função da sociedade é o social ou, mais concretamente, o inter-humano"[19]. Este se manifesta sob determinadas
formas que geram determinadas estruturas; suas formas são a dominação e subserviência, cooperação e contracooperação, grupos,
estratos, classes, organizações, enfim, todas as formas de associações; já suas estruturas são as manifestações objetivas da
coletividade humana como os valores, elementos de mediação espiritual e econômica, criações comunitárias das culturas, enfim,
todos os produtos de associações[20].

Nesse sentido, o social se forma por percepções e manifestações da vontade humana, ao mesmo tempo em que desperta novas
percepções e novas manifestações, demonstrando a forte conexão existente entre sociedade e comunidade. Por conseguinte, pode-se
concluir que "a moderna cultura ocidental percorreu um caminho da comunidade à sociedade"[21], pois a comunidade é a expressão
e o desenvolvimento de uma vontade original, "naturalmente homogênea, portadora de vínculo, representando a totalidade do
homem", enquanto que a sociedade é a expressão de um desejo gerado por pensamento isolado da totalidade, não passando de uma
massa de pessoas livres que estão sempre entrando em contato umas com as outras, sem que se forme entre elas a vontade
comunitária, a não ser esporadicamente[22].

No entanto, "uma grande associação humana só pode ser denominada comunidade quando for formada por pequenas comunidades
vivas", ou seja, não é somente na sociedade, mas sim no companheirismo e na cooperação que novos costumes podem germinar e
que sujeitos podem se tornar autênticos na produção comunitária. E é justamente isso que exige verdadeira autonomia das
comunidades, uma autonomia que "não pode de modo algum ser decretada", mas ao revés, deve ser estabelecida através do
crescimento e da auto-afirmação de um sistema comunitário[23].
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Para que tudo isso ocorra, todavia, é necessário que cada indivíduo se prive de vantagens particulares para o bem da própria
comunidade: é necessário que os homens se interessem pela comunidade às quais pertençam, do mesmo modo pelo qual se
interessam por outros assuntos que consideram importantes. Só assim poderão reconhecer que esta entidade não é categoria inferior,
podendo ser superior inclusive ao Estado, amplo e poderoso, bem como que a participação em uma autêntica assembléia
comunitária, por exemplo, exige a mesma força empregada em qualquer parlamento e que a atividade próxima e familiar se
sobrepõe à política do estranho, do distante e desconhecido que em geral é praticada[24].

Por isso, a sociedade nada mais é do que "uma associação de homens unidos por um determinado propósito, que possuem interesses
comuns e se congregam a fim de servirem a estes interesses comuns e atingirem este fim"; trata-se de uma convenção fundada sobre
uma decisão. A comunidade, a seu tempo, "é a união de homens ligados pela própria essência e pela vontade essencial, uma união
que é o resultado de um processo natural e não algo imposto; é algo baseado em sua origem comum, costumes, propriedades,
etc"[25].

Da mesma forma, percebe-se que há uma correlação importante entre a comunidade e o Estado, pois os laços comunitários
proporcionam uma cultura moral que fortalece significativamente a ordem social, reduzindo a necessidade de intervenção do Estado
no comportamento social. Essa cultura moral ajuda a determinar os comportamentos dos indivíduos e, mais importante que isso,
contribui para a geração de processos informais de regulação social, que, por sua vez, resulta muito mais compatível com as
relações baseadas em fins do que confiar esta tarefa aos poderes coercitivos estatais[26].

Além disso, importante referir que essa regulação informal das comunidades para reforçar comportamentos socialmente positivos
possui outra vantagem: "hay que emplear muy poco dinero público - en muchas ocasiones el coste público es cero - en la tarea.
Además, el proceso comunitario es mucho más sensible con las sutiles diferencias individuales que los programas oficiales"[27].
Conseqüentemente, quando houver uma necessidade razoável de se modificar certos comportamentos sociais, "el estado debe darse
cuenta de que apoyarse en procesos informales basados en comunidades es preferible a apoyarse en las disposiciones legales"[28].

Por isso, Estado e comunidade "não se defrontam, mas, ao contrário, se entrelaçam um no outro", já que é ele que indica em que
grau a comunidade não pode ser realizada e em que ponto ela pode ser realizada; trata-se, na verdade, de uma articulação dinâmica
entre eles. "O Estado é penetrado pela comunidade. Não o Estado como uma 'idéia', que não existe mais, mas como uma possível
realização da própria comunidade". Esse sistema comunitário deve ser construído através das comunidades concretas autênticas,
realmente vivas, baseadas na verdadeira vida em comum dos homens e nas relações imediatas entre eles[29].

Ademais, a existência de comunidades concretas permite a instauração de uma ordem específica, gerando um maior entendimento
da realidade da própria comunidade. Sem olvidar que não existe somente a comunidade da vila, mas sim, "há, além disso, a
comunidade de trabalho, a comunidade de fé", dentre outras, todas determinadas pelo tipo de relação existente. "Porém, todos estes
tipos de comunidade devem tornar-se vivos a fim de viabilizar um conjunto de comunidades concretas, associações de
comunidades de vários tipos". Para tanto, é necessário que "cada comunidade em particular, possua alto grau de autodeterminação e
autonomia, poder e substância", de forma que "as associações de comunidades também são uma realidade e, deste modo, seus
representantes não buscarão refúgio nos parlamentos atuais, mas permanecerão diretamente vinculados a esta substância concreta da
comunidade"[30].

Ainda, outra forma de se perceber a ligação da comunidade com o Estado é através das políticas públicas existentes em favor
daquelas, que devem ser revisadas de forma periódica, assegurando assim a renovação e manutenção das comunidades,
possibilitando também o desenvolvimento comunitário em nível local, regional e social. Esta renovação comunitária pode ser
facilitada através do intercâmbio social, que ocorre mediante interação de grupos comunitários, melhora das condições físicas,
segurança e acessibilidade dos espaços públicos, apoiando grupo de cidadãos para incentivar sua participação em tomada de
decisões, entre outros[31].

Deste modo, "para el florecimiento de las comunidades las políticas públicas deben tener en cuenta que muchas veces los límites
geográficos de las comunidades no se corresponden con los límites administrativos", e por isso que elas devem ser "adaptadas a
las unidades sociales menores que, frecuentemente, están incluidas en un determinado distrito administrativo, dado que las
comunidades suelen ser más pequeñas que las divisiones administrativas". Da mesma forma, os especialistas em políticas públicas
precisam levar em conta o fato de que as comunidades não são necessariamente residenciais e que não são formadas somente por
membros que vivem junto a outros: "las comunidades pueden formarse en torno a instituciones (universidades, hospitales) o
profesiones (estibadores portuarios, contables)"[32].

Contudo, consoante mencionado anteriormente, o Estado está passando por crises que dificultam a produção de ordem e a criação e
manutenção de políticas públicas, de modo que os sujeitos sociais adquirem legitimidade para edificar uma nova cultura societária
de base, cujos direitos são a expressão das carências e necessidades humanas fundamentais. Essa é a principal razão do
desenvolvimento de direitos não oficiais, pois é a falta de eficiência e atuação estatal que faz com que o cidadão comum busque
outras instâncias para tratar seus conflitos. O melhor exemplo para demonstrar essa realidade são as comunidades organizadas que
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utilizam mecanismos alternativos e uma justiça comunitária para resolver suas disputas[33].

Essa crise da identidade estatal consiste em uma desconexão entre a realidade social, econômica e cultural da qual são advindos os
conflitos com a realidade legal obsoleta e ultrapassada. Por outro lado, a legislação apta a lidar não só com conflitos individuais mas
também coletivos, que envolvem questões de natureza distributiva ou social, esbarra numa cultura profissional dos operadores do
Direito que sofre de um excessivo individualismo e formalismo. Assim, a capacidade do Poder Judiciário de absorver e decidir
conflitos, estando intimimamente vinculada à sua maior ou menor sensibilidade a mudanças sociais, pode ser equacionada partindo
de dois dados fundamentais: a profundidade das mencionadas mudanças projetadas pelos conflitos e a velocidade em que se
processam na esfera social. É nesse sentido que o Judiciário (enquanto sistema) depende do próprio reconhecimento do meio social
quanto à sua eficiência, a qual é medida através da sua capacidade (em termos estruturais e temporais) de absorver e tratar conflitos.
A perda dessa capacidade contribui para fragilizar o papel judicial institucional e até mesmo político.

Nesse contexto, os indivíduos acabam aplicando suas regras e essa ausência do Estado acaba servindo de mola propulsora para a
criação de formas alternativas à justiça estatal, gerando e fomentando a autonomia dos indivíduos, bem ainda acarretando
responsabilidades aos cidadãos comuns através de suas escolhas. É deste modo que a mediação comunitária surge como mecanismo
democrático e adequado para a resolução de conflitos existentes nas comunidades, conforme amplamente mencionado a seguir.

4 A mediação comunitária como política pública de acesso à justiça no fortalecimento das relações inter-humanas

A mediação comunitária[34] acontece dentro de bairros periféricos e, além de ser uma forma democrática na resolução de disputas,
oferece também a possibilidade de conscientização a respeito de direitos, bem como a prevenção de conflitos[35] de forma pacífica.
Ademais, ela fortalece e fomenta a participação dos membros da comunidade na vida social ao responsabilizar os indivíduos pelos
outros e para consigo mesmos[36].

Nesse sentido, importante mencionar que "a verdadeira responsabilidade é sempre responsabilidade diante do outro. A autêntica
responsabilidade repousa sempre sobre a realidade do Eu e Tu"[37]. É justamente por isso que a mediação comunitária possui papel
significativo ao devolver confiança às comunidades, criando uma democracia urbana e fazendo com que os indivíduos se tornem
cidadãos de fato, ao responsabilizarem-se por sua comunidade mediante a criação de novos projetos para si[38].

Ademais, a prática da mediação na esfera comunitária promove a integração de estratégias de fortalecimento da comunidade: o
acesso à informação, a inclusão e a participação, a co-responsabilidade, o compromisso e a capacidade de organização local. "E é
aqui que a escolha pela metodologia comunitária da mediação se justifica pela potencialidade emancipatória que a vida em
comunidade proporciona". O âmbito comunitário é por si só um espaço de grande riqueza por sua aptidão em difundir e aplicar os
métodos pacíficos de gestão de conflitos ou tramitação das diferenças[39].

Neste sentido, o desenvolvimento destes processos, assim como a transferência de ferramentas e técnicas específicas de mediação
aos integrantes das comunidades, constituem um valioso aporte e um avanço concreto relativo à nossa maturidade como sociedade e
colabora efetivamente em prol de um ideal de uma vida comunitária mais satisfatória[40]. Logo, a mediação comunitária possibilita
um acesso à justiça, pois esta não se traduz tão-somente no acesso ao judiciário em si, mas sim na possibilidade de efetivação de
uma justiça organizada de forma adequada, cujos instrumentos processuais sejam aptos a realizar, efetivamente, os direitos
assegurados aos cidadãos.

Com efeito, acesso à justiça é a possibilidade-viabilidade de acessar o sistema jurídico em igualdade de condições. Esta prerrogativa
foi democraticamente conquistada pelos cidadãos, sob a forma de "o mais básico dos Direitos Humanos". Liga-se, também, à busca
de tutela específica para o direito e/ou interesse ameaçado e, por óbvio, com a produção de resultados justos e efetivos. Esta
preocupação evidencia a permanente busca pela efetividade do Direito e da Justiça no caso concreto e vincula-se diretamente à
mediação comunitária, a qual facilita tal acesso na medida em que atua em conflitos ocorridos dentro de determinado grupo social.

Como a mediação comunitária ocorre dentro da própria comunidade, o mediador é "um morador do bairro que conhece e
compartilha a realidade vivida pelos conflitantes. Nesse sentido, sua legitimidade se dá em função de suas características pessoais e
da confiança", o que inspira nos conflitantes a certeza de que seu problema será tratado por uma pessoa igual a si[41].

Assim, os conflitos endereçados a mediação comunitária contam com a presença de um terceiro que conhece a realidade, os valores
e os hábitos dos conflitantes. Fala a mesma linguagem que eles e possui uma legitimidade que não é atribuída pelo Estado e sim
pelas próprias partes, em função de suas características, da sua conduta, do seu código de ética e de moral[42].

O mediador comunitário, assim como todos os mediadores, "não impõe decisão, apenas possibilita o diálogo entre as partes"[43],
pois a mediação "torna comunicáveis mundos e linguagens diversas; representa contextos, interpreta textos e traduz". A virtude do
mediador é aquela de estar no meio, de compartilhar, e ao assumir essa tarefa, adota uma posição "super partes", possibilitando a
reativação da capacidade comunicativa entre os conflitantes[44]. A mediação realizada em projetos de justiça comunitária trabalha
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com os chamados mediadores cidadãos, justamente por se tratarem de membros da própria comunidade[45], buscando um vínculo
social efetivo entre seus membros[46].

A condução da mediação comunitária pelos próprios membros da comunidade e a participação da mesma como "co-responsável na
celebração de compromissos mútuos" garantem um futuro de pacificação social, dentro da diversidade, pois se opera antes da
judicialização do conflito. O potencial diálogo nesse processo é assegurado na horizontalidade com o mediador e o referencial não é
o processo judicial e a autoridade da lei, delimitando parâmetros ao diálogo estabelecido, mas sim, a ética da alteridade[47].

A idéia da alteridade[48] contribui para a concretização do principal desafio da mediação, qual seja, "encontrar mecanismos que
possibilitem uma convivência comunicativamente pacífica", através do diálogo transformador, aquele que pode ser traduzido em
qualquer forma de intercâmbio que consiga transformar uma relação. Exemplificativamente, o diálogo transformador pode ser
aplicado sempre entre indivíduos que estejam comprometidos com realidades separadas, antagônicas e conflituosas e que pretendam
transformá-la em uma relação na qual realidades comuns e solidificadoras estejam sendo construídas[49].

Ainda, ao falar sobre o tema, não se pode olvidar as lições de Buber: "nos diversos tipos de relação Eu-Tu, o homem é considerado
como fim e não como meio. A vida se realiza na concretude do 'cada-dia'". Assim, a categoria primordial da dialogicidade da
palavra é o "entre". Para o autor, a palavra proferida é uma atitude efetiva, eficaz e atualizadora do ser do homem: "ela é um ato do
homem através do qual ele se faz homem e se situa no mundo com os outros"[50].

Nesse sentido, é o dialógico que explica e justifica o fenômeno do inter-humano: "A expressão inter-humano implica a presença ao
evento de encontro mútuo. Presença significa presentificar e ser presentificado. Reciprocidade é a marca definitiva da atualização do
fenômeno da relação". E é justamente por isso que a mediação, como ética de alteridade, "reivindica a recuperação do respeito e do
reconhecimento da integridade e da totalidade dos espaços de privacidade do outro, repudiando o mínimo de movimento invasor e
dominador"[51].

Logo, "este trabalho mutuamente desenvolvido pelas comunidades, sem a intervenção unilateral do Estado, colabora para a
expressão pacificadora do conflito, criando a base para um amplo entendimento comunitário". Tal entendimento, por sua vez,
fundamenta-se na retórica dialógica e abre oportunidade para a geração e valorização de um saber local, reconhecido como
conhecimento do pilar emancipatório[52].

Além disso, a mediação realizada nas comunidades também auxilia na educação comunitária[53], a qual contribui para que o
homem "se torne um membro útil, produtivo no seio destas diversas modalidades de associações, social, política, vale dizer, que ele
não seja simples roda que só gire em torno de seu eixo"[54], pois é por meio da mediação que "o cidadão recupera sua
independência e o controle de sua vida pessoal, social e produtiva, num convívio mais racional, adulto e pacífico, trazendo a
necessária liberdade e paz social"[55].

A educação comunitária, a seu tempo, "consiste em qualificar ou equipar o homem em desenvolvimento com a capacidade de se
orientar diante de grandes objetivos, tais como, sociedade, Estado, partido, associações nos quais a vida irá situá-lo", ou seja,
educação é a preparação para o sentido da comunidade, na vida pessoal e com a vida pessoal, somente podendo ocorrer através da
própria comunidade[56]. Isso tudo é proporcionado ao se realizar a mediação comunitária, vez que sua finalidade "é responsabilizar
os conflitantes pelo tratamento do litígio que os une a partir de uma ética de alteridade", baseada em uma relação autêntica e
genuína com a outra pessoa[57]. A simples expressão "voltar-se para o outro" descreve melhor essa correlação, pois a interação
entre seres acarreta o conhecimento do outro não como soma de propriedades, mas sim "como esta pessoa determinada, com um
nome, que vive diante dele". Por isso, "chamá-la pelo nome, endereçar-lhe o 'Tu' é voltar-se para esta unicidade"[58].

Ademais, "este 'voltar-se' recíproco de pessoa a pessoa não é algo que exige esforço ou reflexão; é algo muito simples, a saber: o
encontro do homem com seu semelhante". Um indivíduo não pode ser um meio para outros conseguirem um fim, de forma que um
use o outro, mas sim deve considerá-lo como um ser vivo que está diante de si, do mesmo modo que está diante dele. É somente
através da relação eu-tu que o indivíduo se torna pessoa - "a pessoa não existe fora disso" - fazendo da sociedade uma realidade "na
medida em que ela, a partir destas relações autênticas e imediatas, reúne existências duradouras e passageiras, institucionais e
igualmente dinâmicas" [59].

Nesse sentido, através da mediação comunitária[60], ocorre o fortalecimento das relações inter-individuais, baseadas na alteridade e
no reconhecimento do homem no outro, porquanto promove o restabelecimento dos vínculos sociais dos conflitantes, da mesma
forma em que facilita um acesso à justiça. Isso ocorre porque ela permite com que os indivíduos construam suas própria decisão,
conforme sua possibilidade e necessidade. Apesar da mediação comunitária ocorrer nos bairros, através do auxílio significativo do
mediador cidadão, predominando uma forma inoficial no tratamento de litígios, não significa que não haja vínculos com o Estado.
Ao contrário, o que ocorre é apenas uma "transição de formas tradicionais/burocratizadas de responder ao conflito para alternativas
emancipatórias/solidárias", suscitando a emancipação de novas práticas sociais e gerando assim o acesso à justiça[61].
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A participação do Estado, portanto, estimula tais iniciativas e pode coordenar diferentes experiências, resguardando a autonomia
comunitária e potencializando a capacidade de transformação social diretamente no local em que os conflitos ocorrem. Por isso, é
importante a realização da mediação comunitária como política pública para auxiliar o fortalecimento das relações inter-humanas
nas comunidades. Destarte, devem os núcleos de mediação comunitária buscar sempre um contato com instituições estatais[62],
criando uma rede de múltipla intercomunicação, da mesma forma em que o Estado deve também manter contato efetivo com tais
núcleos, contribuindo com o desenvolvimento comunitário e gerando uma articulação entre diversos agentes coletivos[63].

Nestes termos, por fim, a mediação comunitária é uma política pública capaz de promover o acesso à justiça e devolver à
comunidade o tratamento de seus conflitos, fortalecendo as relações sociais e gerando maior coesão e unicidade à sociedade. Trata-
se de uma aposta diferente que não se baseia em regras positivadas, mas sim na convivência harmônica e pacífica entre os cidadãos,
garantindo à comunidade uma autonomia maior para tratar de seus conflitos de forma democrática e eficaz[64].

5 Conclusão

As políticas públicas compreendem o conjunto de ações governamentais direcionadas à sociedade, essencial para o desenvolvimento
e o progresso, atuante em prol dos interesses da cidadania, conforme demonstrado. Entretanto, o governo e sua estrutura
administrativa não é o único instituto capaz de fomentar políticas públicas, na medida em que outras entidades podem ser agentes
promotores das mesmas, como organizações não governamentais, comunidades, associações, empresas, entre outros.

Nesse sentido, é visível que a sociedade não pode mais contar tão somente com o auxílio da justiça estatal para usufruir e contar
com os serviços públicos; um exemplo claro desta situação é a crise jurisdicional pela qual passa o Estado atualmente, gerando um
aumento na utilização de direitos extra-estatais, ou seja, aqueles considerados inoficiais e desprovidos de positivismo. Trata-se de
uma descentralização de seus poderes em favor de instituições locais, aumentando o poder dos cidadãos que passam a aplicar suas
regras para resolver seus próprios problemas.

De uma forma paradoxal, portanto, ao mesmo tempo em que o Estado passa por crises e não consegue atender de forma eficiente às
demandas sociais, novas entidades vão se organizando e legitimando-se a resolver seus próprios problemas mediante aplicação de
normas criadas pelos próprios indivíduos. É o que acontece nas comunidades, cujas relações entre os indivíduos são consolidadas
por laços de afeto, dotadas de cultura moral e baseadas no companheirismo e na cooperação. Além disso, a vida em comunidade
fortalece os vínculos entre os sujeitos, ainda mais quando eles se identificam com a sociedade da qual fazem parte e se unem para
tentar solucionar seus problemas, reduzindo inclusive a necessidade de intervenção estatal.

É por isso que novos mecanismos estão sendo utilizados como forma autêntica e democrática na resolução de litígios, oriundos
dessa ausência de justiça estatal, como a mediação comunitária. Ela fomenta a participação dos cidadãos na tomada de decisões,
facilita o acesso à justiça, como também promove a responsabilização dos sujeitos e auxilia na educação comunitária.

A utilização da mediação comunitária, portanto, é uma forma de acesso á justiça, bem ainda gera o fortalecimento das relações
inter-humanas, oferecendo integridade à sociedade e à comunidade através da conscientização dos cidadãos, pois soluciona os
conflitos com base no diálogo, transformando-os e possibilitando novos vínculos entre os sujeitos. Não se trata de deixar de
reconhecer a importância do poder estatal, mas sim de perceber que a justiça comunitária pode sim originar um acesso à justiça,
possuir autonomia para resolver seus próprios conflitos, preveni-los e ainda ser um instrumento democrático gerador de paz e
harmonia social.
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A PROTEÇÃO DOS BENS COMUNS ENQUANTO PROBLEMA JURÍDICO E POLÍTICO:
APRECIAÇÕES PRELIMINARES

A CMMONS PROTECTION AS LAW AND POLITIC PROBLEM: PRELIMINARY FINDINGS

Rogério Gesta Leal

RESUMO
Pretendo neste ensaio tratar de um tema que tem sido recorrentemente debatido no cenário
internacional e que diz com a proteção jurídica e política dos chamados bens comuns, eis que
nucleadores dos interesses sociais e públicos indisponíveis da sociedade contemporânea. 
Em termos de evolver deste ensaio, optarei, por primeiro, em verificar como se encontra hoje o
debate sobre os desafios do Estado Administrador em sociedades altamente complexas, para em
seguida identificar algumas matrizes teóricas e normativas sobre o tratamento da propriedade
enquanto instituto jurídico e político, passando então ao estudo das reflexões do Prof. Lucarelli
enquanto modelo sistematizador do conceito de bem comum que revisa fundamentalmente
aquele conceito tradicional de propriedade e mesmo de Administração Pública.
PALAVRAS-CHAVES: Bens Comuns ; Democracia ; Interesse Público.

ABSTRACT
I intend in this essay deal with an issue that has been repeatedly debated in the international
arena and says that with the protection of so-called legal and political commons, behold
nucleators of social interests and public unavailable in contemporary society. 
Evolve in terms of this test, opting for first, check how it is today the debate on the challenges
of the State Administrator in highly complex societies, to then identify some theoretical
frameworks and standards on the treatment of property as an institution and political , then
started to study the reflections of Professor. Lucarelli model while systematizing the concept of
common good that fundamentally revises the traditional concept of property and even public
administration
KEYWORDS: Commons ; Democracy ; Public Interest

I - Notas Introdutórias:

Pretendo neste ensaio abordar genericamente o tema da proteção dos bens comuns pela
Administração Pública enquanto função institucional própria, verificando qual o estado da arte
desta questão no debate doutrinário especializado, para então demarcar também em caráter
geral a situação brasileira no ponto. Para tanto, vou me valer notadamente das contribuições
teóricas que a doutrina italiana vem desenvolvendo no particular, especialmente a produção
decorrente de projetos de pesquisa coordenados pelo Prof. Dr. Alberto Lucarelli, Ordinário de
Direito Público da Università di Napoli - Federico II, Itália.

Em termos de evolver deste ensaio, optarei, por primeiro, em verificar como se encontra hoje o
debate sobre os desafios do Estado Administrador em sociedades altamente complexas, para em
seguida identificar algumas matrizes teóricas e normativas sobre o tratamento da propriedade
enquanto instituto jurídico e político, passando então ao estudo das reflexões do Prof. Lucarelli
enquanto modelo sistematizador do conceito de bem comum que revisa fundamentalmente
aquele conceito tradicional de propriedade e mesmo de Administração Pública.

 

II - A reformatação do Estado Administrador como Estado Social:

As últimas reformas da Administração Pública no Brasil têm mostrado de forma muito clara a
orientação privatizante do processo de gestão da coisa pública, o que vem a ser uma tendência
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internacional notadamente a partir da segunda metade do século XX.

Já tive a oportunidade de referir
1
 que a economia dos mercados em expansão que pauta a

forma e o conteúdo das relações sociais e institucionais da Idade Moderna, demarcando as
possibilidades de desenvolvimento nacional e internacional, por certo é o Estado Nacional

2
 que

ainda responde, mal ou bem, pela mediação entre sistema econômico, sistema político e social,
contando, para tanto, com alguns clássicos atores institucionais: legislativo, judiciário, partidos
políticos, organizações de classe nacionais, etc. . Suas funções tradicionais e exponenciais são:
(1) responder pela infra-estrutura física (energia, urbanização, linhas de subsídios, etc) no
território nacional, a fim de viabilizar os investimentos do capital local e alienígina,
pressupostamente produtivos e alavancadores do desenvolvimento; (2) responder pelas
demandas sociais decorrentes do modelo econômico adotado, em especial ao seu denominado
custo social (segurança, saúde, educação)

3
; (3) responder pela estrutura normativa/legislativa

asseguradora de determinadas prerrogativas individuais e coletivas, bem como de exigências
desses mesmos mercados e capitais (o que por vezes se afigura como contraditório); (4)
responder pela estrutura judicial para os efeitos de manter a ordem e a estabilidade dos
negócios jurídicos de todo esse processo, ao mesmo tempo em que necessita enfrentar, sob o
âmbito jurídico, os litígios de natureza coletiva e social que provém desses cenários.

Ocorre que, como diz Lucarelli:

Tali riforme, che hanno coinvolto il quadro istituzionale e i rapporti tra economia e diritto,
indebolendo l'effettiva tutela dei diritti sociali, sono anche, e soprattutto, il risultato di un
coacervo di eventi economico-finanziari e geo-politici, esogeni ed endogeni al nostro
ordinamento giuridico. Eventi spesso disarticolati e disomogenei tra loro, indotti da crisi
economico-finanziarie, da crisi energetiche, ambientali, alimentari, caratterizzati, con logiche neo-
colonialiste, dallo sfruttamento sempre più violento dei soggetti deboli. Un processo involutivo
che sta recidendo le radici dello Stato sociale, creando insicurezze e conflittualità sempre più
drammatiche.

4

 

Este cenário de coisas inevitavelmente implica mutações comportamentais e funcionais da
própria Administração Pública, que passa, de um lado, a ser mais demandada em termos de
apresentar soluções - através de políticas públicas preventivas e curativas - às conseqüências
destes modelos de mercados e relações sociais marginalizantes; por outro lado, tem de
continuar desempenhando aquelas funções estabilizadoras da ordem e ensejadoras das
chamadas condições infra-estruturais das relações de poder.

Jürgen Habermas tem defendido
5
 a tese de que ao longo do terceiro quartel de nosso século, o

Estado Social na Europa e em outros países da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) compensou, em grande parte, as conseqüências indesejadas de
um sistema econômico altamente produtivo, porém, desequilibrador das relações sociais. Neste
cenário, entende o autor que o capitalismo não impediu, antes possibilitou, que se cumprisse a
promessa republicana da inclusão igualitária de todos os cidadãos, contando, dentre outras
coisas, com uma nova dicção normativa institucional-constitucional.

De fato, o Estado constitucional democrático garante a igualdade também no sentido de que
todos devem ter a mesma oportunidade de fazer uso de seus direitos. John Rawls, hoje o teórico
mais influente do liberalismo político, fala nesse sentido do "fair value" de direitos repartidos
com paridade. Em vista dos desabrigados, que se multiplicam em silêncio sob nossos olhos, vem
à memória a frase de Anatole France: não é suficiente que todos tenham o mesmo direito de
"dormir sob as pontes".Quando compreendemos o texto de nossas Constituições nesse sentido
material da realização de uma sociedade socialmente justa, a idéia da autolegislação, segundo a
qual os destinatários das leis devem ser entendidos ao mesmo tempo como seus autores, ganha
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a dimensão política de uma sociedade que atua sobre si mesma.
6

 

Tais mutações sociais e políticas no cenário internacional também atingiram de cheio a
formatação do novo Estado Democrático de Direito e a Administração Pública que lhe é
consectária, na expressão de Lucarelli:

Il passaggio da una organizzazione del potere di natura politico-amministrativa, interessata
prevalentemente alla migliore ed efficiente gestione pubblica (anche e soprattutto con strumenti
di diritto privato) ad una organizzazione pubblica che intende assumersi responsabilità in ordine
alla gestione diretta di attività economiche e di servizi pubblici e sociali, che intende produrre
norme per garantire l'effettivo accesso ai diritti, caratterizza progressivamente il processo di
democratizzazione del diritto pubblico. Un processo teso ad andare oltre il classico e formale
rapporto autorità-libertà, e che non può non ruotare intorno ad un ruolo attivo delle istituzioni
pubbliche.

7

 

De qualquer sorte, o marco normativo-constitucional que inaugura os tempos hodiernos,
evidencia um parâmetro de concepção e ação estatal e social em direção a caminhos
civilizatórios e de emancipação previamente demarcados, ao menos em suas linhas gerais. Tal
parâmetro rompe com o paradigma reducionista da função reguladora meramente individual do
direito (enquanto sistema e ordenamento jurídicos), construída, essencialmente, sobre o conceito
de direitos subjetivos individuais e mesmo com a matriz francesa de gestão pública como
sinônima de legalidade estrita e gramatical, retirando dos administradores possibilidades de
exercício subjetivo público envolvendo direitos e garantias muitas vezes estabelecidos pela via
muito mais dos princípios do que das regras jurídicas.

Ao mesmo tempo, esta Administração Pública Democrática tem seu acento identitário e
diferenciador posto no que se pode chamar de matriz publicístico-democrática, focada na gestão
de demandas e conflitos de prestações sociais. Neste modelo, a complexidade das relações
sociais não permitem que o direito público (administrativo) cinda a dimensão política da
administrativa propriamente dita, mas as tenham como permanentemente presentes na
formatação, discussão, deliberação, execução e avaliação das políticas públicas gestacionais de
toda a comunidade, com ampla participação da cidadania em todas estas fases.

8
 Por

conseguinte, Il modello di diritto pubblico, delineato dalla nostra Costituzione, si allontanerebbe,
in maniera più o meno evidente, sia dal metodo dello Staatswissenschaftliche di von Stein, sia
dal metodo giuridico di Gerber, Laband Jellinek, poi recepito in Italia da Orlando, rivolto a
regolamentare ed organizzare lo Stato di polizia, il rapporto autorità-libertà, la tutela delle libertà
individuali.

9

Qual a principal conseqüência à Administração Pública em face destes desafios que lhe acorrem?
Por certo a progressiva especialização e profissionalização estrutural e operacional de quadros e
serviços, para dar conta suficientemente de todas as demandas, o que não deve representar, ao
mesmo tempo, insulamento dos demais interlocutores - em especial os soberanos cidadãos -,
sob pena de gerar, pela via da tecnoburocracia, outros nichos autoritários de concentração e
manipulação de poder. Vale a advertência de Lucarelli no ponto, ao sustentar que:

Il passaggio dalla democrazia formale alla democrazia sostanziale, dal mero riconoscimento del
diritto all'effettiva affermazione del diritto (il c.d. accesso al diritto), richiede, al di là delle forme,
un diritto pubblico "militante", in grado di riconoscere diritti di prestazione, ma in grado anche di
porli in essere effettivamente attraverso l'azione di una buona amministrazione. Questo segna il
passaggio da un diritto pubblico che deve regolare la mera titolarità della res publica, ad un
diritto pubblico che si pone tra i suoi compiti quello di gestire la res publica, in funzione del

10
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perseguimento di interessi generali.

 

O Estado hodierno (e notadamente no Brasil), em tais condições, passa a ter uma revigorada
função de ordenação do caos e da agudizante exclusão social provocada pelo modelo de
organização produtiva e social hegemônico nos últimos tempos no cenário internacional, agora
potencializado pelos termos dos vínculos políticos delimitados pelas diretrizes constitucionais,
tendo por tarefa e principal característica revitalizada a administração dos conflitos que
perpassam a sociedade multicultural e tensa que o institui. Assim, um processo de
democratização da sociedade é, necessariamente, também um processo de organização
descentralizada do Estado, em que ele se mobiliza tendo em vista propiciar a possibilidade de
prevenção e resolução dos conflitos existentes pela via do Direito Público

11
. Na dicção de

Lucarelli:

La vera dimensione del diritto pubblico si avverte, invece, in tutta la sua pienezza, quando esso
mostra un radicato interesse per la politica sociale; quindi, piuttosto che composizione di
interessi diffusi ed orizzontali, il diritto pubblico percepisce e si propone di risolvere le ingiustizie,
i conflitti, le contraddizioni, disseminante nel rapporto istituzioni-società e all'interno della società
stessa. Quanto più è grave e profondo il conflitto sociale, tanto più si percepisce l'esigenza del
diritto pubblico, tanto più se ne esalta il ruolo.

12

 

O Estado de que estou falando, pois, não se confunde somente com a instituição jurídica que
toma corpo em seus poderes institucionais, mas é espaço de comunicação e explicitação de um
mundo da vida ordenado por marcos normativos fundantes, vetores axiológicos positivos que
estabelecem as regras do jogo democrático, a partir do que se tem o que posso chamar de
mínimos existenciais e plexos de prerrogativas e garantias que se postam como conquista
histórica da humanidade em seu evolver. No mais, tudo pode e precisa ser construído,
dependendo da capacidade criativa que se vai ter de superar as próprias limitações que se tem.

Como diz Lucarelli, tais questões vão fazendo surgir nova matriz estatal de conformação dos
interesses públicos e privados, com a presença mais marcante e, por vezes, interventiva, das
instituições públicas à proteção de interesses e bens que são indisponíveis por pertencerem ao
sujeito coletivo que é a comunidade, fazendo surgir esta figura que é o Estado Social
Administrativo (L'insorgere dello Stato sociale attribuisce al diritto pubblico un ruolo molto
speciale e peculiare, ovvero il tentativo di trasformare l'azione dello Stato da imperium a
dominium, cioè strumento di compensazione, governo e gestione dei conflitti sociali; strumento
teso all'effettiva tutela ed accesso ai diritti fondamentali

13
), o que se apresenta de forma cada

vez mais emergente, em face até das demandas coletivas que vão explodindo com mais
freqüência e intensidade.

Assim, o conceito de boa administração envolve inclusive una estensione progressiva delle forme
pubblicistiche al contesto dei rapporti economico-patrimoniali. La configurazione di un modello
che si contrappone all'azione amministrativa, intesa secondo schemi formalistici e del diritto
privato e orientata prevalentemente al c.d. "buon governo" della cosa pubblica.

14
 Ou seja, até

mesmo a propriedade privada - grande bastião fundador dos direitos individuais de matiz liberal
-, até então intocável pela interesse público, se vê alcançada pela lógica publicística que passa a
viger na ordem constitucional social do século XX, a despeito de sua historicidade privatista, o
que passo rapidamente a abordar.

 

III - O evolver histórico da propriedade e sua inserção social:
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A propriedade enquanto instituto social e político, antes de jurídico, tem sido tratada de diversas
formas pela cultura ocidental. Estudos clássicos, como o de Coulanges

15
, dão conta de que há

três coisas que desde a mais remota antigüidade se encontram fundadas e solidamente
estabelecidas: a religião, a família e a propriedade.

Nos estudos de Engels
16

, percebe-se que, em razão de aspectos econômicos e também físicos-
naturais, vinculou-se estreitamente a propriedade com a existência de agrupamentos humanos e
familiares, relevando-se aqui a causa de produção da subsistência e suas conexões
espontaneístas com o cotidiano dos indivíduos, sem existir uma nítida e presente intenção
dirigida à sociabilidade. Tal situação autoriza a crença de que a primeira idéia de propriedade
surgida em nossa cultura seja a comunal, distinta, pois, da propriedade privada.

17

Entre a maior parte dos agrupamentos primitivos estudados por Coulanges e por Engels, os
deuses domésticos ou lares tinham o seu altar assente no solo onde deveriam ficar para
adoração pela família, solo este que estabelecia vínculo indissolúvel com esta, e a ambos, a
família e o solo, os deuses protegiam como propriedades suas. Assim, cada família, tendo seus
deuses e seu culto, devia ter, por estreita correlação, a sua terra particular, a sua propriedade. A
divindidade doméstica era quem assegurava o seu direito inalienável e imprescritível a essa
mesma propriedade e o limite inviolável do domínio, cuja perpetuidade persistia
hereditariamente, enquanto persistisse a religião doméstica.

Esta bibliografia citada deixa claro que se dá um salto muito rápido da noção religiosa à
associada às relações de produção, mercado e do próprio sistema capitalista vindouro, tendo-se
a civilização como estágio de desenvolvimento da sociedade em que a divisão do trabalho, a
troca entre indivíduos dela resultante e a produção mercantil, atingem seu pleno
desenvolvimento e ocasionam uma revolução em toda a sociedade anterior. Nesse modo de
produzir, foi-se introduzindo lentamente a divisão do trabalho, o que minou a produção e a
apropriação em comum, erigiu em regra dominante a apropriação individual, criando, assim, a
troca entre indivíduos. 

18

Foi em Roma que a concepção de uma propriedade rigidamente individual se firmou de uma
maneira mais dogmática e positivada. Na Roma antiga, o regime de bens era dominado por dois
fatores preponderantes: a concepção do Direito e a organização das famílias. Esta, fundada no
culto ao lar e aos mortos, formava uma organização autocrata. Em razão disso exigia um
sistema de bens assecuratório de sua auto-suficiência.

19

O direito absoluto de propriedade romana vai, com o decorrer dos tempos, sofrendo limitações
legais inspiradas em motivos de ordem pública, privada, ética, higiênica ou prática. Assim, ao
proprietário é admitido usar e fruir da propriedade, inclusive abusar dela, desde que isso não
ofereça danos à propriedade ou aos direitos de outrem, respeitando-se desta forma os direitos
de vizinhança.

20

Já na Idade Média, elaborou-se um conceito todo próprio de propriedade, indo de encontro ao
exclusivismo dos romanistas e introduzindo uma superposição de titulações de domínios, de
densidades diferentes, que se mantinham paralelas umas às outras. A valorização do solo e a
estreita dependência entre o poder político e a propriedade de terras criaram uma identificação
entre o tema da soberania e o da propriedade, pois se distinguem o domínio direto da
propriedade, que é do senhor feudal, e o domínio útil do vassalo.

21

Em verdade, pode-se, a partir destes dados, entender como o uso e gozo efetivos da
propriedade na história do Ocidente não passou de uma inconfundível dominação sobre a coisa,
imposta pela realidade político-social. Como conseqüência direta disto, deu-se o predomínio das
relações reais sobre as pessoais, matéria que o ordenamento jurídico em seguida passaria a
regular com vista a estabelecer certa ordem e estabilidade ao modelo de desenvolvimento da
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Idade Moderna.

A Idade Moderna, pois, começa a esboçar-se com a profunda expansão comercial desde o
Mercantilismo, pelo início da grande produção manufatureira, pela formação de impérios
financeiros, pelas sociedades por ações e, no século XVI, com a descoberta do Novo Mundo. a
idéia de propriedade imobiliária torna-se senso comum e instituição reconhecida em todo o
Ocidente. As coroas conquistadoras, à custa das suas novas colônias, inauguraram o período
que pode se identificar como fase da acumulação primitiva do capital, o que possibilita o
advento do modo de produção capitalista.

22
 A nova forma de propriedade que ganha relevo em

pouco tempo é a propriedade industrial, que vem se juntar à propriedade imobiliária, todas de
caráter absolutamente individual e destinadas a atender expectativas particulares e setoriais de
uma parcela da sociedade, sendo idealizadoras de que esta propriedade tenha um fim em si
mesma, ou seja, servir de capital para gerar mais capital.

Lembra Zolo, neste particular, que Marx acertara em seu diagnóstico no sentido de que a
liberdade individual assim como a propriedade, no contexto da separação burguesa entre
Sociedade Civil e Estado Político, agudizou os aspectos individualistas e atomísticos que se opõe
à dimensão humanitária do ser social, impedindo a igualdade de se materializar.

23

Coube, assim, à Revolução Francesa, enquanto marco histórico e político da Modernidade,
instituir novo tratamento à propriedade, tanto no aspecto político-ideológico como no jurídico,
ampliando mais o seu significado, oportunizando a abolição dos privilégios, o cancelamento dos
direitos perpétuos, desprezando a coisa móvel e priorizando os bens imóveis. Daí resultaram
preocupações jurídicas envolvendo o instituto da propriedade, amplamente regulada pelo Código
de Napoleão de 1804.

24

Conforme Pugliatti
25

, o direito de propriedade, a partir do Código de Napoleão, destaca-se dos
direitos políticos, até então lugar especial de alojamento do instituto, desligando-se do poder de
jurisdição e afirmando-se como direito civil, direito à utilização econômica da coisa, garantindo-
se ao seu titular a mais ampla liberdade, dentro dos limites de regulamentação legal
existentes.

26

Por outro lado, a doutrina jurídica francesa que enfrenta a problemática da propriedade e do
direito de propriedade, principalmente com Josserand

27
 e Duguit

28
, avança teoricamente no

sentido de agregar à reflexão jurídica elementos políticos e sociais. O primeiro autor, por
exemplo, aloca o direito de propriedade na classe dos direitos de caráter egoístico, em razão do
que, se tal direito for exercido sem utilidade, caracteriza-se o abuso, por se encontrar o direito
desviado de sua destinação econômica e social, i.e., ter uma utilidade, por mais particular que
ela seja. Para Duguit, o direito positivo não protege nem deve proteger o direito subjetivo
absoluto do proprietário, mas simplesmente garante a liberdade ao possuidor de constituir
riqueza com a finalidade de cumprir com uma função social.

29

Veja-se que a idéia de função social aqui diz com o fato de o titular do direito utilizar as
faculdades inerentes ao domínio para extrair do bem os frutos que este tem capacidade de
produzir, ficando sujeito às cominações legais se não o fizer, fundamentalmente para que a
propriedade possa ser recolocada em seu caminho normal. A função social, aqui, insisto, visa
justamente a fazer com que ela seja utilizada de maneira a cumprir o fim econômico a que se
destina, não gerando contraposição entre os interesses individuais e coletivos.

30

No âmbito histórico brasileiro mais recente, em especial no Código Civil de 1916 (art. 485 e
seguintes), esta tradição da propriedade tida como direito absoluto vem projetada na
perspectiva de assegurar ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens (art. 524,
deste CCB) - referido por Maria Helena Diniz como direito correspondente ao jus utendi, fruendi

31
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e abutendi do Direito Romano ; mais do que isto, dispõe o art. 527, do mesmo diploma legal,
que o domínio presume-se ilimitado e exclusivo, até prova em contrário.

Interessante registrar o depoimento de Gustavo Tepedino sobre esse período:

Função social da propriedade é, pois, conceito relativo e historicamente maleável, de acordo com
a távola axiológica inspiradora da doutrina e do sistema positivo de cada época. Com o
liberalismo do século XIX, a marca do individualismo moldaria a função social como instrumento
de afirmação da inteligência e da liberdade do homem. A propriedade cumpriria necessariamente
sua função social pela apropriação em si, como forma máxima de expressão e de
desenvolvimento da liberdade humana. Esta dogmática inspiraria, com efeito, a codificação da
Europa do último século e, em sua esteira, o nosso Código de 1916.

32

 

Ocorre que desde o constitucionalismo social do século XX
33

, junto com a idéia de Estado Social
que abordei acima, começa-se a verificar o progressivo reconhecimento, pelo ordenamento
jurídico (constitucional e infra-constitucional), da necessidade de se constituir uma ordem social
mais justa e equilibrada, para garantir a democracia e o desenvolvimento, o que atinge
inexoravelmente a concepção de propriedade, sua natureza e funções. Esta concepção se
propaga internacionalmente, de forma que hoje já se imprime à propriedade privada um
conjunto de limitações formais, de restrições e de induzimentos que compõem, ao menos
preliminarmente, conteúdo mínimo à função social da propriedade.

34

Em outras palavras, a propriedade varia conforme as relações sociais e econômicas de cada
momento. O grau de complexidade hoje alcançado pelo instituto da propriedade deriva do grau
de complexidade das relações sociais. É assim que se impõe o reconhecimento de que a
propriedade já não pode mais ser sustentada, ao gosto do período de codificação acima referido
(o que inclui o Brasil), como instituto meramente jurídico e tratado como mônada no âmbito do
tecido social em que opera, mas, ao contrário, revela-se insuficiente a abordagem jurídica da
propriedade que a descontextualiza de sua natureza social e de suas correlações políticas, o que
importa considerá-la como fato/ato jurídico proveniente muito mais de correlações de forças
sociais - perspectiva fenomenológica - do que de disposições normativas engessadas,
desconectadas de seu tempo.

Em verdade, a preocupação com a função social da propriedade, no caso brasileiro, plasmou-se
de forma mais clara no âmbito da Constituição de 1946, em face do condicionamento do uso da
propriedade ao bem-estar social. Já a Emenda Constitucional n°1/69, modificou o artigo 160, da
CF/46, asseverando que: A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento
nacional e a justiça social. Da mesma forma a Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra), tratou da função social da propriedade rural, a partir do que tal expressão
viu-se agregada nas Constituições de 1967, em seu art.157, III, e na Constituição de 1969, em
seu art.160, III.

É interessante notar que festejados doutrinadores do Direito Civil pátrio vêm incorporando,
desde então, a despeito de que timidamente, esta evolução em suas obras. Veja-se o exemplo
de Caio Mário da Silva Pereira:

A verdade é que a propriedade individual vigente em nossos dias, exprimindo-se embora em
termos clássicos e usando a mesma terminologia, não conserva, todavia, conteúdo idêntico ao
de suas origens históricas. É certo que se reconhece ao dominus o poder sobre a coisa; é exato
que o domínio enfeixa os mesmos atributos originários - ius utendi, fruendi e abutendi. Mas é
inegável também que essas faculdades suportam evidentes restrições legais, tão freqüentes e
severas, que se vislumbra a criação de novas noções. São restrições e limitações tendentes a
coibir abusos e tendo em vista impedir que o exercício do direito de propriedade se transforme
em instrumento de dominação.

35
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A função social, pois, nessa perspectiva, relaciona-se, fundamentalmente, com o uso da
propriedade, incidindo, também, sobre o exercício das faculdades e poderes inerentes ao direito
de propriedade, eis que sua utilização deve servir ao bem da coletividade

36
, razão pela qual a

Constituição brasileira de 1988, de certa forma, tentou andar na direção apontada, na medida
em que instituiu uma série de normas protetivas da propriedade e delineadoras de conteúdos
mínimos à sua função, a saber: (1) A inclusão da propriedade privada como um dos princípios
da ordem econômica, ao lado de sua função social, nos termos do art. 170, incisos II e III; (2) A
inserção da função social da propriedade no âmbito dos direitos e garantia fundamentais, no
inciso XXIII do art. 5º, ao lado da proteção à propriedade privada

37
; (3) O art. 182, e seguintes,

da Constituição atual fixa regras pertinentes à propriedade territorial urbana, referindo-se ao
tema da Política Urbana, assim como o art.184, e seguintes, tratam da propriedade rural no
capítulo dedicado à política agrícola e fundiária e da reforma agrária

38
; (4) Há, ainda a regulação

- art.185 - sobre a pequena e a média propriedade, garantindo ao seu titular, desde que não
possua outra área, ser insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Neste
sentido, tem-se a disposição do art. 5º, XXVI, como garantia de impenhorabilidade da pequena
propriedade familiar e rural para pagamento de débitos oriundos de sua atividade produtiva,
gozando de meios de financiamento específicos para o seu desenvolvimento; (5) Da mesma
forma, a pequena propriedade, de até 250 metros quadrados, se urbana, e de até 50 hectares,
se rural, destinada à moradia familiar, e, no caso da rural, tornada produtiva pelo possuidor, é
suscetível de aquisição por usucapião em prazo de cinco anos, nos termos dos arts. 183 e 191;
(6) Não se perca de vista o disposto nos arts.182 e 183, da Constituição, que dão as bases do
direito de propriedade urbana, devidamente regulamentados pela Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001 - Estatuto da Cidade.

A doutrina estrangeira assim se manifesta também:

La función social es ni más ni menos que el reconocimiento de todo titular del dominio, de que
por ser un miembro de la comunidad tiene derechos y obligaciones con relación a los demás
miembros de ella, de manera que si él ha podido llegar a ser titular del dominio, tiene la
obligación de cumplir con el derecho de los demás sujetos, que consiste en no realizar acto
alguno que pueda impedir u obstaculizar el bien de dichos sujetos, o sea, de la comunidad.

39

 

De outro lado, tais elementos normativos da Carta Política precisam ser cotejados com os
Princípios Fundamentais que a informam, a saber, e em especial, com as disposições do seu
capítulo primeiro, arts. 1º a 4º, o que significa dizer que a função social da propriedade está
prévia e definitivamente vinculada, em termos de significado, com os temas da cidadania, da
dignidade da pessoa humana, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, do
desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução das
desigualdades sociais e regionais, etc.

Qualquer interpretação que seja dada à propriedade que não leve em consideração tais
elementos, inexoravelmente, irá de encontro com o previsto no texto constitucional brasileiro, a
despeito das posições doutrinárias e jurisprudências ainda resistentes desta perspectiva que há
no Brasil e mesmo em outros países nesta quadra histórica.

40

Por estas razões é que os próprios civilistas brasileiros têm concordado com o fato de que, se é
verdade incontestável que o regime jurídico da propriedade privada se submete às normas de
direito civil

41
, tais normas reclamam conformidade à ordem constitucional. Como quer Arendt, a

palavra "privada" em conexão com a propriedade, mesmo em termos do pensamento político
dos antigos, perde imediatamente o seu caráter privativo e grande parte de sua oposição à
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esfera pública em geral.
42

Não foi em vão que o Novo Código Civil Brasileiro se preocupou em estabelecer limites à
propriedade em seus artigos 1228

43
 a 1232, objetivando dar cumprimento à determinação

constitucional do uso da propriedade equacionar-se ao bem-estar social. Em especial neste
art.1.228, em seu §1º, tem-se de forma muito clara a preocupação em proteger o que se pode
nominar de bens comuns à sociedade, asseverando que o direito de propriedade deve ser
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição
do ar e das águas.

Disposição desta natureza, para além de demarcar as possibilidades da vida civil entre
particulares, institui verdadeira política pública normativa de gestão de bens comuns que dizem
respeito não só ao mercado, mas fundamentalmente à toda a comunidade, o que aumenta la
responsabilità delle istituzioni pubbliche, non in quanto proprietari del bene, ma in quanto tutori
degli interessi generali e dei valori etico-sociali, riconducibili alla protezione del bene stesso e
quindi in quanto soggetti responsabili verso le generazioni future.

44

Demarcados estes cenários teóricos e normativos, cumpre agora verificar como se pode
delimitar ainda mais este conceito de Bem Comum enquanto novo paradigma da propriedade, o
que passo a fazer.

 

IV - Bens Comuns e patrimônio: novos paradigmas.

Para cumprir o intento de enfrentar os contornos semânticos e pragmáticos do conceito de Bem
Comum vou me valer, dentre outros, mas principalmente, do excelente trabalho de Alberto
Lucarelli (já referido), até em face das investigações que vem desenvolvendo sobre o tema no
Centre International d'Etudes et de Recherches sur les Biens Communs, de Paris e Nápoli.

Tem sustentado o professor Lucarelli que, para construir uma noção jurídica de Bem Comum,
deve-se partir de uma visão mais universal do direito, fixando-se em valores/princípios
notadamente vinculados à sobrevivência e à convivência social lato senso

45
, o que demandaria,

dentre outras coisas, partir-se da delimitação de um quadro de princípios envolvendo a natureza
do direito sob comento, em vez de se partir da individualização de bens juridicamente já
dimensionados pelos ordenamentos positivados.

Assim, a noção de Bem Comum é o resultado de um fenômeno de necessária coesão
econômica, social e territorial, envolvendo bens (naturais e construídos) da civilização, e por isto
fundamentais a ela, os quais, por decisão política parlamentar e democrática, positivam-se em
ordenamentos jurídicos vinculantes à tutela de tais bens enquanto condizentes à natureza
humana em sua forma social e inclusive moral.

A partir deste conceito aproximativo e exemplificativo de Bem Comum, o problema que Lucaralli
se coloca diz com as dificuldades de sua efetiva proteção, constantemente ameaçados não só
pela cultura privatista que historicamente se tem de propriedade, mas em face da tradição de
transferência do domínio e uso destes bens, pela via das concessões de serviços públicos,
gestão de recursos naturais (hídricos) pelo mercado, etc. Por certo que mecanismos de controle
e transparência sobre estes bens são constantemente aprimorados, o que não tem evitado os
seus depauperamentos progressivos.

Assim que:

I beni comuni sono beni che, al di là della proprietà, dell'appartenenza, che è tendenzialmente
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dello Stato, o comunque delle istituzioni pubbliche, assolvono, per vocazione naturale ed
economica, all'interesse sociale, servendo immediatamente non l'amministrazione pubblica, ma la
stessa collettività in persona dei suoi componenti...... Tali istituti, infatti, oltre lo spirito originario
dei beni comuni, tendono, nel migliore dei casi, a bilanciare esigenze collettive con esigenze
individuali 

46
.

 

Com acerto Sandulli adverte para o fato de que o conceito de Bem Comum não implica a
transmutação ou negação da propriedade privada, que contínua íntegra tanto na cultura como
na maior parte dos sistemas jurídicos ocidentais - tampouco pode ser confundido com o conceito
tradicional de bem coletivo -, mas dá relevo, para além do título dominial da propriedade
consectário, ao significado e função reconhecida pelo Direito no particular, fundado em situações
fáticas que geraram o reconhecimento (e tutela) normativo deste bem como comum.

47

Ou seja, parte o conceito de Bem Comum da premissa de que a sobrevivência e convivência de
valores, tradições, hábitos, costumes, e todas as suas projeções materiais e imateriais na
realidade histórico-social da civilização, se afiguram como bens absolutos, dos quais declinam
direitos fundamentais que, para serem tutelados eficacialmente, precisam de políticas públicas e
ferramentas protetivas adequadas.

Com este espectro semântico é que um dos mais importantes marcos normativos internacionais
sobre o tema o define, a saber:

Artigo 1º

Definição de bens culturais

Para fins da presente Convenção são considerados como bens culturais, qualquer que seja a sua
origem ou o seu proprietário: 

a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande importância para o patrimônio
cultural dos povos, tais como os monumentos de arquitetura, de arte ou de história, religiosos
ou laicos, ou sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que apresentem um interesse
histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, livros e outros objetos de interesse
artístico, histórico ou arqueológico, assim como as coleções científicas e as importantes coleções
de livros, de arquivos ou de reprodução dos bens acima definidos;

b) Os edifícios cujo objetivo principal e efetivo seja, de conservar ou de expor os bens culturais
móveis definidos na alínea a), como são os museus, as grandes bibliotecas, os depósitos de
arquivos e ainda os refúgios destinados a abrigar os bens culturais móveis definidos na alínea a)
em caso de conflito armado;

c) Os centros que compreendam um número considerável de bens culturais que são definidos
nas alíneas a) e b), os chamados "centros monumentais".

48

 

Daí a importância, para Lucarelli, de se configurar à abordagem de tema tão complexo o que ele
chama de uma Teoria Mista, capaz de levar em conta i temi classici delle scienze giuridiche, quali
la proprietà, la nozione di interesse generale, gli istituti partecipativi; una nozione che esercita
diretta influenza sulla fruibilità e sulla gestione del bene comune, ovvero che presenta una
diretta ricaduta sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

49

Por outro lado, está em jogo nesta lógica protetiva de bens comuns a mudança paradigmática
de cultura envolvendo a idéia não só de propriedade privada de interesse público, mas
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fundamentalmente de responsabilidade do Estado em relação a isto, porque não se pode
associar a este novel tipo de propriedade mascarada espécie expropriatória que demanda
indenização pecuniária ao titular do domínio ou posse. Na dicção de Lucarelli: I principi della
sussidiarietà orizzontale e verticale, l'azione di soggetti privati per il perseguimento di interessi
generali ed il ruolo sempre più attivo delle amministrazioni locali non deve indurre ad un disarmo
funzionale e di responsabilità da parte dello Stato.

50

Vale aqui a tese de que deve o proprietário ou possuidor, em nome da subsidiariedade
horizontal, solidariedade, responsabilidade cívica e republicana e tolerância, ser também
responsável pela proteção de patrimônio que, além de ser privado, também é público - material
e imaterialmente -, sem restringir de forma absoluta os atributos dominiais de estilo (fruição,
uso, gozo, disponibilidade, etc.) do bem sob comento.

Governo pubblico dei beni comuni non va identificato con proprietà pubblica, la natura del diritto
dovrebbe prevalere sulla natura giuridica del bene ed i cittadini potrebbero integrarsi nei processi
di governo, attraverso un rapporto politico, piuttosto che economico. In sostanza, andrebbe data
più rilevanza al soggetto, titolare di diritti, nella sua dimensione di homo civicus, piuttosto che al
bene, alla cosa, espressione di una mera valenza economica. In questa dimensione giuridico-
istituzionale, viene esercita l'azione dello Stato, ora di gestore, ora di regolatore, ora di
controllore, ma sempre orientata all'utilità pubblica, sempre tesa ad evitare la degenerazione
dell'homo civicus in homo economicus.

51

 

Por certo que quando o exercício destes atributos foram inviabilizados ou prejudicados de
maneira predominante, poderá restar caracterizada a expropriação pública até indireta, com os
consectários próprios, o que deverá ser matéria de ampla instrução probatória e caracterização
conjuntural adequada, levando em conta a natureza hibrida da propriedade que se formou.

É Umberto Cerroni que, desde há muito, contextualiza bem esta abordagem, ao sustentar que Il
governo dei beni comuni, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza attiva, deve
svolgersi attraverso l'adozione di responsabili politiche pubbliche, che le istituzioni dovrebbero
porre in essere, non sull'ancestrale titolo proprietario, ma in quanto tutori del più ampio concetto
di interesse generale.

52

Mas que bens materiais típicos poder-se-iam demarcar como comuns à humanidade/sociedade a
partir desta reflexão de Lucarelli? Ele mesmo responde a isto, sustentando que: Ricordiamoci
che efficienza e qualità nel governo dei beni comuni significano tutela della salute, dell'ambiente,
dell'occupazione, nel rispetto dei principi della dignità, della giustizia sociale e della solidarietà.

53

Contemporaneamente pode-se associar de igual sorte aos bens comuns ameaçados os que
dizem com: (a) crescimento populacional descontrolado levando à superpopulação; (b) a
poluição e a crise por que passa o acesso a água, com a superexploração de aqüíferos e
desperdício de água devido a problemas com irrigação; (c) problemas atinentes à extração
predatória de madeira em áreas de fronteira agrícola e o uso indiscriminado de queimadas; (d) a
queima de combustíveis fósseis e o consequente aquecimento global; (e) a destruição de
habitats e a caça clandestina, levando à extinção em mass de holoceno; (f) a superexploração
da pesca predatória, colocando em risco espécies de vida oceânica e de rios em extinção; etc. .

Em termos de marcos normativos nacionais, com certeza é o art.216, da Constituição Federal de
1988, que melhor exemplifica a preocupação formal do país com a matéria deste ensaio,
referido expressamente que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais
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espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Aduz ainda o parágrafo primeiro daquele dispositivo constitucional que o Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.

A despeito mesmo da existência de legislação infraconstitucional protetiva destes bens -
atinentes ao tombamento e mesmo inventários, por exemplo -, o grande problema ainda é o
cultural, a ponto da dar efetividade às prerrogativas e garantidas destes interesses públicos
indisponíveis que representam tais bens, afigurando-se ainda um longo caminho a percorrer,
sabe-se lá a que custo para o patrimônio de gerações.
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storia della scienza giuridica. In Quaderni Fiorentini, 13. Florença: Einaudi, 1984, p.592. Adverte
este último autor que Ciò pone in essere una progressiva edificazione dello Stato sociale-
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Explorado de 1918, a Constituição de Weimar de 1919, a Constituição Espanhola de 1931, etc.,
que incorporaram em seus textos o conceito de justiça social, ao menos no âmbito do direito
constitucional.

34 De forma arguta, Tepedino (op.cit., p.77) lembra que este processo intervencionista, ao se
realizar por força da Constituição, a qual, seguramente, serve como ponto de atração para todo
o sistema normativo, atinge violentamente a pretensa autonomia então vigente no âmbito da
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direito civil que o tornou voltado para valores sociais e não tão-somente para valores
patrimoniais. Isto ocorre, na opinião do autor, em face de que, na lógica normativa-publicista
nascente, é inadmissível conceber um sistema que responda a lógicas setoriais ou meramente
particulares. Portanto, a perda de espaço pelo Código Civil coincide com a chamada publicização
ou despatrimonialização do direito privado, invadido pela ótica publicista, própria do Estado
Social de Direito.

35 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p.67.

36 Esta concepção foi elevada à condição de princípio jurídico pela Constituição de Weimar
(1919).

37 Veja-se que, na Constituição de 1967, a função social da propriedade era princípio da ordem
econômica e social. Diante disso, pode-se entender que, nos termos do texto atual, respeitada a
técnica adotada pelo constituinte, tal imposição à propriedade figura em lugar mais privilegiado,
isto é, enquanto direito e garantia fundamental do indivíduo.

38 Nesse sentido, a Constituição também disciplinou a função social da propriedade imobiliária
urbana, valorizando o plano diretor a ser estabelecido por lei local - art.182; previu o
parcelamento compulsório e a tributação progressiva de solo urbano não edificado, bem como a
desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública, com prazo de até 10 anos,
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39 VIVANCO, Antônio Carlos. Teoria de Derecho Agrário. México: Porruà, 2008, p.49.

40 Importante aqui a lembrança de Lucarelli no ponto, quando assevera que: Basti pensare,
subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione alla celebre e discussa sentenza della
cassazione, sez. unite penali, del 7 febbraio 1948, con cui si introduceva una tripartizione tra le
norme costituzionali, tra norme precettive ad applicazione immediata, norme precettive ad
applicazione differita, che per dispiegare la loro forza normativa richiedevano un intervento
attuativo del legislatore, prima del quale non potevano esplicare alcun effetto cogente o
abrogativo, e norme direttive o meramente programmatiche, che si distinguevano da quelle
precedenti perché lasciavano al legislatore discrezionalità quasi senza limiti per la loro
attuazione. Ciò rappresentava un evidente freno alla forza normativa-innovativa della
Costituzione, in difesa di valori e principi consolidati della borghesia di matrice liberale.
LUCARELLI, Alberto. Costituzione e Diritto Pubblico: Dal liberalismo autoritario allo Stato sociale.
Op.cit., p. 10.

41 Isto está posto de forma clara - inclusive sob a perspectiva da noção mais absolutista de
propriedade -, no atual Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406 de 10 de janeiro de 2002), em seu
art.1.231, dispondo que A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.

(Código Civil - Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002

42 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p.70. Na
dogmática jurídica, ver o trabalho de ORRUTEA, Rogério Moreira. Da propriedade e sua função
social no direito constitucional moderno. Londrina: UEL, 1998, em que destaca ser a função
social da propriedade o resultado da combinação dos direitos individuais e os direitos sociais.

43 Vide o que estabelece o art.1228, ao prever em seu §1º, que o direito de propriedade deve
ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que
sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas. Demanda ainda em seu §2º, que são defesos os atos que não
trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de
prejudicar outrem.

44 LUCARELLI, Alberto. Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni. Nápoli: Univeristà
Frederico II, 2007, p.03.

45 Lucarelli opta por estabelecer uma relação entre o Direito Natural e o Direito Positivo nesta
abordagem que não vou aprofundar e mesmo eleger como foco, a uma porque tenho
divergências epistemológicas quanto a tal opção, a duas porque, em meu sentir, se pode
aprofundar este conceito de Bem Comum sem optar pela relação proposta, a três porque não
teria tempo para enfrentar a abordagem filosófica proposta neste ensaio. Por uma questão de
respeito ao texto do autor impõe-se esta advertência pessoal. No particular, refere Lucarelli:
L'adesione ad un contenuto minimo di diritto naturale declina altresì il principio della
responsabilità giuridica verso le generazioni future e non implica alcuna violazione del principio
della separazione tra diritto e morale. Questo modo di ragionare non violerebbe il principio
humeano della fallacia naturalistica, cioè l'errore logico consistente nella deduzione di una
conseguenza normativa da una premessa fattuale, infatti, l'idea del contenuto minimo del diritto
naturale si ispira "solamente" all'idea di sopravivenza e convivenza. Idem, p.05.

46 SANDULLI, A.M.. Beni pubblici. In Enciclopedia de Diritto. Vol. V. Milano: Giuffrè, 1959, p.
285.

47 Nas palavras de Lucarelli: Non si è in presenza di un bene demaniale o patrimoniale dello
Stato, o comunque di un bene riconducibile all'istituzione pubblica, ma, si è in presenza, invece,
di una res communis omnium, che, al di là del titolo di proprietà, si caratterizza da una
destinazione a fini di utilità generale; si è in presenza di un bene orientato al raggiungimento
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della coesione economico-sociale e territoriale e al soddisfacimento di diritti fondamentali.
LUCARELLI, Alberto. Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni. Op.cit., p.04.

48 Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado (Convenção de
Haia) - 1954. Adotada a 14 de Maio de 1954 pela Conferência de Haia de 1954 sobre a Proteção
dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado (que reuniu de 21 de Abril a 14 de Maio de
1954).Entrada em vigor na ordem internacional: 7 de Agosto de 1956.

49 Idem, p.06. Mais adiante reforça o autor que la conversione del diritto soggettivo (diritto di
proprietà) in funzione (socio-economica) del bene apre la strada del controllo circa l'esercizio del
diritto e circa l'eventuale abuso. L'abuso del diritto di proprietà costituirebbe un aggressione a
quella tavola di valori universali, oggettivizzati attraverso il diritto pubblico internazionale, le
Costituzioni ed eventualmente attraverso la legislazione di rango primário.

50 Idem, p.08.

51 Idem, p.12. Alerta ainda o autor que Governare i beni comuni, in particolare le risorse
naturali, impone una prospettiva universalistica, in base alla quale, il soggetto titolare del diritto
di fruire dei beni comuni è l'umanità nel suo intero, concepita come un insieme di individui
eguali.

52 CERRONI, Umberto. Sulla storicità della distinzione tra diritto positivo e diritto pubblico. In
Rivista Internazionale de Folosofia del Diritto. Roma: Einaudi, 1960, p. 362. Lucarelli neste ponto
lembra que Alla base del bene comune vi è, dunque, il primato della funzione sul titolo, il
primato della posizione giuridica soggettiva sul bene, il primato dell'ordine fenomenico e sociale
sull'individuo. Una pluralità di soggetti sono consapevoli di non poter esercitare diritti individuali
esclusivi e non si rapportano ad un bene in comunione in chiave concorrenziale con gli altri, dove
l'interesse generale cede dinanzi al diritto di proprietà (concezione individualistica romana).

53 LUCARELLI, Alberto. Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni. Op.cit., p.14. Na
mesma direção foi o trabalho histórico de HARDIM, Garrett. The Tragedy of the Commons. In
Science, December 13, 1968. Neste texto, o autor chega a dar exemplos paradigmáticos, em
1968, dos chamados bens comuns violados periodicamente, a saber: a sobrepesca e destruição
dos Grandes Bancos, o fim da migração dos salmões em rios represados (em tempos mais
recentes, principalmente no rio Colúmbia, noroeste dos EUA, mas, historicamente nos rios que
deságuam no Atlântico Norte), a devastação na pesca do esturjão (em tempos recentes,
especialmente na Rússia, mas em outros períodos históricos, também nos Estados Unidos), e,
em termos de abastecimento de água, o suprimento limitado disponível em regiões áridas (por
exemplo, a região do Mar de Aral), e o abastecimento de água de Los Angeles, especialmente
no lago Mono e lago Owens.
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A RESERVA DO POSSÍVEL COMO RESTRIÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS:
FUNDAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS CHAMADOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

PRESTACIONAIS

LA RESERVA DEL POSIBLE COMO RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS SOCIALES: FUNDAMENTOS
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PRESTACIONALES

Fernando Laélio Coelho

RESUMO
Ao se falar em Direitos Sociais muitos estranham quando se encontra decisões que negam
direitos conhecidos como fundamentais, ou seja, se são fundamentais, como podem ter seu
pedido negado pelo Estado? Existe então a possibilidade de restringir direitos fundamentais,
negar direitos de primeira grandeza numa sociedade com tanta desigualdade social? Diante
destas perguntas, nota-se nos dias de hoje que os Direitos Sociais quando negados, muitas
vezes são pelo fundamento da reserva do possível, uma teoria alemã que começou a entender
que o Estado não tem obrigação em garantir os chamados direitos de segunda dimensão a
todos, mas garantir dentro de suas condições orçamentárias. Neste ponto, então surge uma
dicotomia a ser resolvida. Como o direito brasileiro vem adotando em muitos casos esta teoria,
cumpre estudar quais os fundamentos utilizados para invocar a reserva do possível, e neste
contraponto, quais os fundamentos utilizados para o juiz poder resolver questões deste cunho,
tão importantes para a sociedade, principalmente pelos menos favorecidos. Cumpre para iniciar
os estudos observarmos as teorias de restrição dos direitos fundamentais, e passo a passo
aprofundar o tema até identificarmos a reserva do possível como uma real teoria de restrição
aos Direitos Sociais chamados de prestacionais, ou seja, aqueles que o Estado tem que arcar
com custos para garantir.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais, direitos sociais e reserva do possível 

RESUMEN
Al si habla en Derechos Sociales muchos extraño cuándo se encuentran las decisiones que niega
los derechos conocidos como fundamental, en otros términos, si ellos son fundamentales,
cuando ellos pueden tener la demanda negada por el Estado? Existe entonces la posibilidad de
restringir los derechos fundamentales, negar derechos de primera grandeza en una sociedad con
tanta desigualdad social? Antes de estas preguntas, se nota por los días de hoy que los
Derechos Sociales cuando negó, muchas veces son para la fundación de la reserva del posible,
una teoría alemana que empezó a entender que el Estado no tiene la obligación garantizando
los llamados derechos de segunda dimensión a todos, pero para garantizar dentro de sus
condiciones del presupuesto. Entonces en este punto, urge una dicotomía para ser resuelto.
Cuando el derecho brasileño está adoptando en muchos casos esta teoría, logra para estudiar
qué las fundamentaciones invocaban la reserva del posible, y en este contrapunto que las
fundamentaciones usaron para lo juez resolver asuntos de esta estampa, tan importante para la
sociedad, principalmente para el menos favorecidos. Logra para empezar los estudios observar
las teorías de restricción de los derechos fundamentales, y anda el paso para ahondar el tema
hasta que nosotros identifiquemos la reserva del posible como una teoría de la restricción real a
los Derechos Sociales llamados de prestacionais, en otros términos, aquéllos que el Estado tiene
que arquear con los costos para garantizar. 
PALAVRAS-CLAVE: Derechos fundamentales, derechos sociales, reserva del posible

1. Introdução

O presente artigo visa analisar a dicotomia entre os direitos sociais e a reserva do possível,
apresentando fundamentos de proteção e restrição dos direitos fundamentais sociais previstos
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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Quanto se trata de direitos fundamentais tem-se no geral o entendimento de que estes direitos
são inalienáveis, irrevogáveis, intransferíveis, e que todos quando necessitem podem invocar a
Norma Constitucional.

No entanto, o Estado brasileiro possui limitações, tanto, estrutural, organizacional, financeira,
que são as mais visíveis, e assim, garantir a satisfação do cidadão diante dos direitos sociais
previstos na Constituição e inseridos nos planos orçamentários, é uma tarefa muito difícil.

Assim, surge a dicotomia direitos sociais e reserva do possível, onde o Estado alega
insuficiências econômicas e legais, objetivando legitimar a impossibilidade de servir a todos os
cidadãos que necessitem.

 

2. Teorias da restrição

Em se tratando de nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os Direitos
Fundamentais apresentam restrições[1], tanto expressamente autorizadas como não expressas
na norma constitucional. Assim, para desenvolver a discussão acerca das restrições aos Direitos
Sociais, apresentar-se-á brevemente as diferentes teorias de restrição, bem como as matérias
que lhe são correlatas, indispensáveis para uma visão global do tema.

 

2.1 Da teoria interna

Os adeptos da "teoria interna" entendem inadmissível a restrição a Direitos Fundamentais,
aceitando apenas a delimitação de seu conteúdo e definição de seus contornos.[2]

Para a teoria interna não existem duas categorias, ou seja, um direito fundamental e uma
restrição a este direito. O que se admite é um direito fundamental com conteúdo determinado.
Nesse caso, o que existe é um limite conceitual, chamado também de limite imanente do direito
fundamental.[3]

Assim, entende-se que uma cláusula de exceção não é restritiva, mas sim, conjuga uma situação
que não está prevista na proteção da norma.[4]

 

2.2 Da teoria externa

A teoria externa de restrições aos Direitos Fundamentais surgiu com a preocupação quanto à
legitimidade e legalidade da ingerência dos poderes públicos destes Direitos em relação aos
indivíduos.

Robert Alexy ensina que a teoria externa separa Direitos Fundamentais de restrições como
sendo coisas distintas, mas com uma relação entre elas, devido a uma necessidade externa ao
direito de compatibilizá-los.[5]

Esta noção foi aplicada no modelo normativo de regras e princípios de Robert Alexy, defendendo
a existência de um direito fundamental prima facie, que poderá ser restringido num segundo
momento.[6]

Destarte, considerando a idéia de que os Direitos Sociais tem um viés de máxima efetivação e
proteção contra o retrocesso social, ou seja, de garanti-lo cada vez mais, sem minimizar o que
já foi conquistado, as restrições aos Direitos Sociais devem ser tratadas como coisas distintas ao
próprio direito, inobstante uma relação direta com ele.
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3. A garantia do núcleo essencial

Verificadas as teorias de restrição interna e externa, cabe a elucidação das teorias da garantia
do núcleo essencial que, apesar de não positivadas na Constituição Federal do Brasil de 1988,
encontram-se intrínsecas nos valores por ela positivados. A garantia do núcleo essencial constitui
uma forma de limitar a atuação de restrições aos Direitos Fundamentais, garantindo um
conteúdo mínimo de proteção.

José Joaquim Gomes Canotilho, quando se refere ao núcleo essencial, trata dos direitos à
liberdade e garantia, dividindo-os basicamente em dois momentos: quanto ao seu objeto de
proteção - teoria objetiva[7] e teoria subjetiva[8]- e quanto ao seu valor de proteção - teoria
absoluta e teoria relativa.[9]

Devido à natureza principiológica dos Direitos Fundamentais, caracterizados como um sistema
aberto faz necessária a sua concretização através de normas infraconstitucionais. Sendo sob
esse aspecto que a garantia do conteúdo essencial foi criada, para controlar os atos do
Legislativo, protegendo os direitos de possíveis excessos que possam ser cometidos na
regulamentação dos Direitos Fundamentais.[10]

Daniel Sarmento orienta que o respeito ao núcleo essencial dos Direitos Fundamentais impõe
limites ao legislador e ao aplicador do direito, traduzindo-se como um limite dos limites,
protegido de qualquer espécie de restrição.[11]

Ademais, Gilmar Ferreira Mendes informa, ainda, que a proteção do núcleo essencial dos Direitos
Fundamentais está ligada à supremacia da constituição[12] e como estes direitos estão inseridos
na estrutura das constituições rígidas.[13]

 

3.1 O critério objetivo do núcleo essencial

O critério objetivo exige a consideração global do problema, vendo os artigos dos Direitos
Fundamentais como parte de um todo do ordenamento jurídico, podendo não ser aplicado a um
particular.[14]

A teoria objetiva nasce da necessidade de estabelecer uma teoria para a suposta inevitabilidade
de, nas situações-limite, negar a tutela de situações jurídicas subjetivas, que fazem parte da
essência do Direito Fundamental do caso em questão.[15]

Esta tese sofreu criticas, sob a argumentação principal de retirar toda a serventia prática da
garantia do núcleo essencial, já que, ao tutelar o direito objetivamente, não há como o governo
proceder a violação dos Direitos Fundamentais, podendo apenas suprimir os direitos subjetivos
decorrentes.[16]

Em suma, a garantia da permanência abstrata do direito protegeria apenas os cidadãos contra a
imposição aberta de um Estado totalitário, não impedindo violações concretas perpetradas no
bojo de um Estado pretensamente democrático.[17]

 

3.2 O núcleo essencial como um direito subjetivo

Na teoria subjetiva, deve-se examinar a gravidade da limitação do direito quanto ao indivíduo
afetado, sendo ele o sujeito do Direito Fundamental pleiteado. Nesse ínterim, tem-se que o
critério subjetivo é o mais aceito, pois está atrelado à idéia dominante que se baseia na proteção
do particular diante do Estado, ou seja, quando prevalece o direito subjetivo do indivíduo
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particular em relação à coletividade.[18]

De outro norte, a teoria subjetiva sustenta que o princípio da salvaguarda do núcleo essencial se
destina a proteger posições jusfundamentais concretas, é dizer, os Direitos Fundamentais
enquanto direitos subjetivos.[19]

Apesar dos conflitos entre Direitos Fundamentais serem mais facilmente solucionáveis dentro da
teoria objetiva, anota Robert Alexy que a circunstância deles ostentarem uma inequívoca
dimensão subjetiva, milita em favor da adoção da teoria subjetiva, mesmo ao lado da teoria
objetiva.[20]

Inobstante a teoria subjetiva ter a vantagem de não esquecer a proteção da dimensão subjetiva
dos Direitos Fundamentais, contrapondo a teoria objetiva, apresenta a desvantagem de não
deixar claro se estão protegidas as dimensões objetivas de Direitos Fundamentais, além de ter
problemas de justificação de casos excepcionais que, ao afastar um dos Direitos Fundamentais,
reduz a quase nada o seu âmbito de proteção.[21]

Em suma, quanto à definição do alcance da salvaguarda do núcleo essencial, Jane Reis
Gonçalves Pereira informa que as doutrinas dividem-se entre: os que tratam o conteúdo
essencial em apenas uma necessidade de justificação de eventual restrição aos direitos (teoria
relativa), e aqueles que o consideram uma garantia absoluta, não podendo ser afetado (teoria
absoluta).[22]

 

3.3 A Teoria absoluta

A teoria absoluta[23] passa a idéia de um núcleo inatingível, que não pode ser alcançado,
mesmo pelo critério da Proporcionalidade.[24] Robert Alexy explica que, na teoria absoluta,
existe um núcleo em cada Direito Fundamental que, em "nenhum caso", pode ser afetado, e o
Tribunal Constitucional Federal[25] em grande número, sugere o apoio à teoria absoluta.[26]

A teoria absoluta defere que o conteúdo de um direito será sempre o mesmo, sem considerar o
caso concreto. Contudo, esta posição não é radical, pois embora seu critério seja fixo e
predeterminado, para se determinar o conteúdo poderá haver uma variação, segundo as
circunstâncias do momento.[27]

Na teoria absoluta, o conteúdo essencial deve ser preservado de tal maneira que, em nenhuma
hipótese, nem mesmo em uma invasão justificada, para proteção de outro Direito Fundamental,
caberia ultrapassar sua essência. E, em questões concretas que pudessem afetar ao mesmo
tempo o cerne de dois Direitos Fundamentais contrapostos, levaria o juiz ao dilema de ter de
optar por um deles, criando uma situação insustentável para o julgador, que se não a flexibilizar,
proferirá o odioso non liquet.[28]

Sua rigidez acaba por ser seu grande problema, pois, desta forma, diante de sua própria
inflexibilidade, os direitos previstos não podem se adaptar por exemplo às mudanças sociais.

 

3.4 A Teoria relativa

A teoria relativa tende a ser a mais adequada à garantia dos Direitos Fundamentais, haja vista
que a CRFB/88 prevê o controle de constitucionalidade[29] para proteger os Direitos
Fundamentais da ação do legislador. Além disso, estes foram inseridos no ordenamento como
cláusulas pétreas, sendo intangíveis até mesmo em caso de reforma da constituição[30].

A teoria relativa não considera possível determinar, aprioristicamente, o conteúdo essencial dos
Direitos Fundamentais, na medida em que este só seria identificado após processo ponderativo,
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guiado pelo princípio da Proporcionalidade. O núcleo essencial é "aquilo que sobra após a
ponderação".[31]

A teoria relativa admite que a limitação de um Direito Fundamental depende apenas dos
interesses contrapostos das partes em conflito, porém, aceita a possibilidade da revogação
parcial ou total desse direito no caso da afetação de algum interesse estatal.[32]

Segundo Daniel Sarmento, o núcleo essencial, na teoria relativa, "só pode ser delineado à luz de
um caso concreto, mediante a ponderação dos direitos em jogo". E esta idéia reconduz à
proteção do núcleo através da Proporcionalidade.[33]

Assim, a teoria ora em estudo trata de uma ponderação pela Proporcionalidade,[34] e a
intervenção no núcleo de um Direito Fundamental poderá ocorrer no caso de princípios
jusfundamentais estarem em conflito.[35]

Portanto, aufere-se que é possível haver restrição a um Direito Fundamental, desde que cabível,
adequada e proporcional, podendo, assim, atingir o seu núcleo essencial. Destarte, aos Direitos
Fundamentais, como se observou, aplica-se a tese da preservação do núcleo essencial, motivo
pelo qual, eventuais restrições podem ser toleradas, desde que ponderadas através das sub-
regras da Proporcionalidade, que será aferida à luz do caso concreto.[36]

 

4. Restrições aos Direitos Sociais

Em se tratando de Direitos Sociais, José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira afirmam que
não há restrição nos direitos de prestação, e sim, uma insuficiente concretização das previsões
normativas, ou seja, uma omissão do poder público, parcial ou integralmente, a suas
responsabilidades.[37]

Fala-se em restrição quando uma norma protetora, prevista constitucionalmente ou na lei, seja
reduzida pelos poderes públicos. A restrição é uma ação do poder público que reduz a
efetividade da norma, retirando bens jurídicos do alcance do titular.[38]

Nesse sentido, questionar a possibilidade de restrição de Direitos Sociais é como questionar o
princípio da vedação do retrocessot[39], no qual, uma vez assumido pelo Estado o compromisso
de satisfazer concretamente ou através de edição de lei as suas obrigações de Direitos Sociais,
não há que se cogitar sua revogação nem a alteração das estruturas basilares sem uma
compensação.[40]

A proibição do retrocesso informa ao Estado o dever de não eliminar, reduzir ou comprimir os
Direitos Sociais conquistados.[41]

Na CRFB/88, os Direitos Sociais apresentam reservas, tanto expressamente autorizadas, como
não expressas. Destarte, para estabelecer uma definição da Reserva do Possível como uma
restrição aos Direitos Fundamentais, cumpre verificar se é possível ou não a restrição a Direitos
Sociais.

 

4.1 Direitos Sociais com reservas expressas na CRFB/88

Para Robert Alexy, os Direitos Fundamentais só podem ser restringidos[42] através da base de
normas na esfera constitucional, podendo ser diretamente constitucionais ou inferiores à
constituição.[43]

Robert Alexy como se verifica, não admite restrições fora da esfera constitucional, o que se
verifica na terceira hipótese de José Joaquim Gomes Canotilho. De qualquer forma não se
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pretende, no presente estudo, desmistificar as diferenças teóricas das restrições aos Direitos
Fundamentais, mas identificá-los no modelo normativo brasileiro dos Direitos Sociais.

As restrições diretamente constitucionais são aquelas positivadas na própria norma constitucional
garantidora de direitos.[44] Nesse sentido, o legislador pode reproduzir a limitação nos seus atos
Legislativos, mas não ao contrário, pois a lei não pode criar limites, apenas "ilumina ou revela"
os limites constitucionais expressos.[45]

Para Robert Alexy, todas as restrições diretamente constitucionais seriam então - no sentido da
teoria interna - só paráfrase do conteúdo garantido e poderiam, neste sentido, ser qualificadas
de imanentes.[46]

Desta forma, no que tange ao estudo das restrições expressas na CRFB/88, Ana Carolina Lopes
Olsen cita as situações em que os Direitos Sociais são restringidos com reserva expressa, como o
exemplo do artigo 6º, que utiliza o termo "na forma da Constituição" bem como em outros
casos:

Muitos direitos fundamentais sociais prevêem em seu dispositivo constitucional a atuação do
legislador ordinário, com expressões como "na forma da lei", "nos termos da lei" etc. Sempre
que o constituinte faz esta referência, ele concede autorização expressa ao legislador para
intervir no conteúdo destes direitos, a fim de fornecer os meios de sua exeqüibilidade. Esta
atividade, ainda que considerada como conformação dos Direitos Fundamentais, e mesmo
estando expressamente autorizada pela Constituição, não é totalmente livre, mas pautada pelo
conteúdo e sentido da norma constitucional, e pela proporcionalidade.[47]

Esse tipo de restrição é denominado por José Joaquim Gomes Canotilho de reserva de leis
restritivas, quando os preceitos constitucionais prevêem a possibilidade de limitação dos direitos
através da lei.[48]

Estas reservas podem ser simples, quando não fornecerem elementos para orientar o legislador,
o que não significa sua total liberdade, e qualificadas, quando a constituição oferta estes
elementos, como se observa no art. 7º da CRFB/88:

(...) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Diante do que se apresenta, identifica-se que há reservas aos Direitos Sociais, pois a CRFB/88,
ao definir parâmetros de proteção, não deixa de limitar a capacidade de abrangência.

Nesse ínterim, pode-se notar que o Poder Legislativo, por força de norma constitucional, pode
dar reserva aos direitos, pois muitos deles, previstos na CRFB/88, devem ser regulamentados
por normas infraconstitucionais.

Por outro lado, o Poder Executivo não tem legitimidade para restringir o direito regulamentado,
devendo cumprir a norma sob pena de responder por improbidade administrativa.

 

4.2 Direitos Sociais sem reservas expressas na CRFB/88

Elucida José Joaquim Gomes Canotilho que este limite é problemático, mas admissível, devido a
sua justificativa no âmbito de salvaguardar outros direitos e bens.[49]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7469



Os limites justificar-se-iam em razão de limites originário ou primitivo, impondo-se a todos os
direitos, quais sejam, aqueles constituídos por direitos dos outros, imanentes da ordem social e
os eticamente imanentes.[50]

De outro norte, a CRFB/88 possibilita restrições aos Direitos Sociais sem expressão na referida
norma. O que, nesse caso está amalgamado por parâmetros que serão observados pelos
poderes públicos. Nesse sentido:

No caso dos Direitos Fundamentais sociais a prestações, estes parâmetros podem ser
encontrados nos termos utilizados pelo próprio constituinte, que definem um primeiro âmbito de
proteção da norma, informando quais os bens jurídicos que estão prima facie sob proteção, ou
seja, quais as prestações que deverão ser atendidas pelo Estado.[51]

De qualquer forma, na verdade, os limites não expressamente autorizados pela constituição,
caso sejam inadequados às previsões constitucionais, deverão ser ponderados pelos seus
valores, e verificados através da Proporcionalidade para estabelecer parâmetros da
constitucionalidade das restrições.

Nessa linha, Jorge Reis Novais salienta que as restrições implicitamente autorizadas, ou seja,
não expressas, enquanto restrições devem preencher os requisitos constitucionais, formais e
materiais, exigidos a todas as restrições aos direitos fundamentais.[52]

Ana Carolina Lopes Olsen elucida:

Desse modo, o dispositivo constitucional, com seus termos mais ou menos precisos, funciona
como um primeiro limite à atividade restritiva dos poderes constituídos, pois impede a edição de
atos Legislativos ou administrativos que firam diretamente o texto constitucional. Por exemplo,
quando a Emenda Constitucional 26/00 introduziu o direito à moradia no artigo 6º da
Constituição Federal, não forneceu maiores detalhes a respeito de quais as políticas públicas que
deveriam ser adotadas pelo Estado para cumprir a prestação prevista na norma - garantir o
direito à moradia aos cidadãos. Todavia, mesmo diante da ausência de maiores detalhes a
respeito da configuração do direito, é possível afirmar que foram revogadas todas as normas
que desrespeitam este direito a moradia, impondo sacrifícios gratuitos e desnecessários aos
indivíduos.[53]

Nesse aspecto, conforme se explicitou no processo de ponderação dos princípios, pode-se
identificar que a Proporcionalidade dará racionalidade à análise da colisão entre direitos. Assim,
trata-se de grande instrumento de proteção aos Direitos Sociais no que tange às suas restrições,
verificando a constitucionalidade das leis votadas pelo Legislativo, além de solucionar os conflitos
entre as normas infraconstitucionais e os Direitos Fundamentais, observando-se os bens jurídicos
a serem garantidos.

 

5. A Reserva do Possível como restrição dos Direitos Sociais

Cumpre, inicialmente, conceituar a Reserva do Possível e identificá-la como uma restrição ou um
limite imanente aos Direitos Sociais, bem como estabelecer os fundamentos sobre os quais esta
teoria se alicerça.

Andreas Joachim Krell cita o marco histórico do conceito da Reserva do Possível:

(...) oriundo do direito alemão, fruto de uma decisão[54] da Corte Constitucional daquele país,
em que ficou assente que "a construção de direitos subjetivos à prestação material de serviços
públicos pelo Estado está sujeita à condição da disponibilidade dos respectivos recursos".[55]

José Joaquim Gomes Canotilho esclarece que a plena realização dos Direitos Sociais, econômicos
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e culturais deve ser examinada segundo os parâmetros da "Reserva do Possível".[56]

Segundo o autor, isto ocorre pelo fato de serem intimamente dependentes dos recursos
econômicos necessários para sua efetivação. Motivo pelo qual sua implementação estaria
sempre vinculada ao montante de aportes financeiros, capazes de serem mobilizados para o
cumprimento desta finalidade.[57]

No Brasil, a perspectiva da CRFB/88, devido à onda neoliberal[58] acabou também sendo
atingida pelas restrições na área social[59].[60] Como teoria no direito brasileiro, a Reserva do
Possível foi recepcionada recentemente e alegada pelos poderes públicos, em ações nas quais o
Estado foi demandado a cumprir com os Direitos Sociais de prestação.[61]

Observa-se, ainda, que existe certa confusão no que tange à tentativa de delimitar o conceito de
Reserva do Possível, pois se constata que em alguns estudos ela é tratada como um princípio e,
em outros casos, como cláusula ou postulado.

Contudo, adotando a idéia de princípio como um mandato de otimização (Robert Alexy) não
parece muito adequado tratar de Reserva do Possível como um princípio, haja vista que ele não
prescreve um determinado estado de coisa a ser atingido, e sim, restringe um direito previsto
constitucionalmente.

Quanto à tentativa de delimitação da Reserva do Possível enquanto uma "cláusula" ou
"postulado" adverte-se que, tratada como um postulado, não estaria sujeita à ponderação; pois
enquanto postulado, não pode ser ela mesma objeto de ponderação.[62]

Convém destacar algumas características ou critérios que possibilitam a identificação da Reserva
do Possível:

1) está ligada a uma condição fática, submetendo os Direitos Fundamentais à questão de
recurso disponíveis.

2) sob uma análise da CRFB/88 é uma exceção, e não regra.

3) os Direitos Sociais vem antes da disponibilidade de recursos.

4) a mera existência de Direitos Fundamentais exige alocação de recursos para sua realização e
conseqüente concretização.

5) a Reserva do Possível atua como elemento externo aos Direitos Fundamentais prestacionais,
reduzindo ou até eliminando o acesso a um bem jurídico protegido constitucionalmente.[63]

Vicente de Paulo Barreto, quando analisa a Reserva do Possível, explica que esta idéia constitui-
se de três falácias políticas criadas pelo pensamento neoliberal, quais sejam:

1) de que os Direitos Sociais são de segunda importância;

2) que decorrem de uma economia forte excluindo-os dos modelos de países de
desenvolvimento tardio;

3) que o custo é inerente a todos os direitos, e negando a efetividade negar-se-ia a essência do
Estado Democrático de Direito.[64]

Fabio de Oliveira explica que a Reserva do Possível "representa as reais (fáticas) possibilidades
do Estado de efetivar a dignidade da pessoa humana. Diz respeito aos recursos estatais frente
às necessidades sociais".[65]

Ana Carolina Lopes Olsen destaca:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7471



Na medida em que a Reserva do Possível pode determinar o alcance de um determinado direito
fundamental, verifica-se que sua caracterização como limite imanente dificulta o controle da
atividade de alocação de recursos pelos poderes públicos, e com isso, a proteção dos direitos
fundamentais como um todo.[66]

Assim, pode-se apontar que a Reserva do Possível trata de uma restrição externa - teoria
externa - à efetivação dos Direitos Sociais, percorrendo um caminho contrário à ordem
constitucional implementada com a promulgação de 1988.

Torna-se, portanto, mais apropriado tratar de Reserva do Possível como uma restrição à
aplicação dos Direitos Fundamentais, alicerçada como uma condição da realidade fática alegável
pelo Estado.

Apesar da Reserva do Possível estar ligada aos Direitos Sociais, não se pode deixar de
considerar que a questão de escassez de recursos, mesmo que natural[67], é possível de ser
sanada, e o Estado teria, sim, condições de arcar com as prestações de Direitos Sociais.
Contudo, na atual conjuntura política, social e econômica do país, trata-se, principalmente, de
questão a ser resolvida pelo Judiciário que, diante do caso concreto, utilizará a regra de
Proporcionalidade para estabelecer critérios na resolução do conflito existente entre os princípios
que norteiam a Reserva do Possível e a efetivação dos Direitos Sociais.

 

5.1 A "onda neoliberal" no desenvolvimento da Reserva do Possível

Nesse ponto, discute-se a orientação ideológica que o Estado vem seguindo, pois a idéia de
Reserva do Possível nos remete a uma ideologia neoliberal,[68] no qual o econômico prevalece
sobre o jurídico e as prioridades constitucionais são abrandadas em busca de uma elevação
orçamentária[69].[70]

O processo de implementação dos Direitos Sociais no Brasil, principalmente a partir da CRFB/88,
enfrenta diversas dificuldades por questões de cunho ideológico-político, independentemente de
não se discutir a sua inserção na ordem constitucional.

Todavia, os representantes do povo, através de suas políticas públicas, ofertam efetiva garantia,
nesse sentido:

Os Direitos Sociais não aparecerão de forma espontânea e acabada mediante processo
democrático, lutas populares e avanços da sociedade civil, sendo, portanto, muito mais
resultante de imposições e resistências, concessões e favores no jogo estratégico das velhas
elites oligárquicas. Comprova-se, assim, a inexistência em nossa evolução político-jurídica de
uma tradição participativa de base popular-burguesa, pois o constitucionalismo brasileiro, quer
seja o político, quer seja o social, tem sido, até hoje, o permanente produto da "conciliação-
compromisso" entre o autoritarismo social modernizante e o liberalismo burguês
conservador.[71]

Destaca-se que, apesar de Antonio Carlos Wolkmer ter escrito estas considerações em 1989,
logo após a promulgação da CRFB/88, seu pensamento ainda é atual, passados 20 anos.

Uma constante que permeia nossa política é utilizar os Direitos Sociais como discurso de
campanhas, apenas se falando em educação, moradia, saúde, trabalho como promessas
eleitoreiras para a disputa dos votos do cidadão. No entanto, não passam de discursos retóricos,
pois se constata que os problemas sociais se agravam com o passar dos tempos,
independentemente de qual partido ou ideologia política assuma o governo.

Uma grande problemática envolve a Reserva do Possível e sua relação à efetividade dos Direitos
Sociais, pois esta teoria de restrição está alicerçada em diretrizes neoliberais (estado mínimo)
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que começa a repercutir principalmente a partir de 1990, impedindo o avanço da prestação dos
direitos.[72]

Clèmerson Merlin Clève ao tratar do tema, faz a seguinte pergunta: o que ocorre no Brasil de
hoje? E na seqüência responde:

No Brasil de hoje o Estado se transformou numa máquina de expropriação de recursos da
sociedade para pagar os juros da dívida pública. O país gasta 100 bilhões de dólares ao ano
apenas para pagar os juros da dívida pública (sem que se amortize o principal). Nós vemos o
contingenciamento arbitrário das dotações orçamentárias, muitas vezes daquelas necessárias
para o crescimento dos serviços públicos realizadores dos Direitos Sociais. Ao mesmo tempo,
houve a adoção de uma espécie de neoliberalismo globalizado, que procurou transformar aquilo
que a Constituição definiu como direitos, em meros produtos, em mercadorias que haveriam de
ser compradas. Esse quadro precisa mudar.[73]

É complicado garantir a eficácia aos Direitos Fundamentais em um país no qual a classe
dominante é preconceituosa à presença do pobre e principalmente como titular de direitos.
Nossa história política demonstra séculos de patrimonialismo que distribuem direitos como se
fossem favores, alicerçando cada vez mais o abismo da diferença social. [74]

Nesse sentido:

Os ventos do autodenominado neoliberalismo trazem como capa para mal disfarçar a ausência
do Estado a teoria do "Estado Mínimo". O espaço deixado para a iniciativa privada alargou-se de
tal maneira que atingiu até mesmo as áreas que ninguém quer ocupar: as atividades voltadas ao
socorro dos hipossuficientes, que somente trazem ônus, que não geram lucros. A escola pública
alcançou hodiernamente níveis tão baixos que se tem por necessário o estabelecimento de cotas
para propiciar acesso mais fácil ao ensino superior àqueles estudantes que dela oriundos. Os
hospitais públicos exibem fileiras de macas pelos corredores, onde se atendem precariamente os
infelizes que não possuem planos particulares de saúde. A segurança pública mostra quadros de
verdadeira guerra civil. Onde a existência digna que a Lei Maior garante?[75]

E todo o esforço articulado de múltiplos segmentos sociais passou a ser minimizado na metade
dos anos 90, quando os conservadores da elite brasileira, apoiada pelo neoliberalismo, que se
configurava pelo processo de globalização da economia, movimentaram ações privativistas e
reformistas criando obstáculos e enfraquecendo os direitos do cidadão.[76]

A difícil relação entre efetivação dos Direitos Sociais e a influência do processo político nas
normas, é explicada por Norberto Bobbio:

O campo dos direitos do homem - ou, mais precisamente, das normas que declaram,
reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem - aparece, certamente, como aquele onde é
maior a defasagem entre a posição da norma e sua efetiva aplicação. E essa defasagem é ainda
mais intensa precisamente no campo dos Direitos Sociais. Tanto é assim que, na Constituição
italiana, as normas que se referem a Direitos Sociais foram chamadas pudicamente de
'programáticas'. Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que
não ordenam, proíbem ou permitem hic et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro
indefinido e sem um prazo de carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos
alguma vez que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um direito cujo
reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de
sujeitos cuja obrigação de executar o 'programa' é apenas moral ou, no máximo, política, pode
ainda ser chamado corretamente de 'direito'?[77]

Desta forma, a ideologia neoliberal retarda uma efetiva garantia dos Direitos Sociais que
esbarram numa ótica da livre iniciativa proveniente do neoliberalismo. Esta posição parcialmente
omissa em relação aos Direitos Sociais ou a ação em direção contrária mostram-se adversas à
igualdade e, conseqüentemente, como violações à liberdade de alguns.
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Menelick Carvalho Neto observa que a condição hermenêutica em que todos se encontram no
mundo, é o que reflete nas ações e nas concepções que temos em relação aos outros:

(...) se o nós que construirmos for um nós pobre, um nós excludente e excluído, um nós de um
país periférico, é claro que a identidade constitucional será apenas um ícone para os poderosos
reproduzirem a sua privatização do espaço público, como, aliás, necessariamente se vêem
obrigadas a fazer as ditaduras.[78]

Em suma, a democracia brasileira foi "manipulada pelo poder econômico das elites dominantes"
e reflete o esfacelamento das forças progressivas contra o discurso neoliberal, que, seguido
pelas elites econômicas e os segmentos reacionários, introduz novos valores no Estado
Democrático e Social de Direito brasileiro.[79]

Assim, não se pode deixar de verificar que nosso Estado está sofrendo problemas de vários
aspectos. Maria da Graça dos Santos Dias, alerta que se vive em tempos complexos e de
perplexidade, diante de profundas crises, tanto econômicas, como sociais, culturais e políticas,
que vêm abalando a sociedade. E o Estado não consegue responder a estas complexidades
devido às forças técnico-econômicas globalizadas, ou seja, "o Estado não tem compaixão do
sofrimento humano".[80]

5.2 O Orçamento público na distribuição de recursos

Historicamente, a questão do orçamento público foi muito discutida na Alemanha, a partir da
década de 70, e a Reserva do Possível trouxe à tona o debate sobre a disponibilidade do Estado
em garantir os Direitos Fundamentais, dependentes de prestação financiada pelos cofres
públicos.[81]

Nesse sentido:

A partir disso, a "Reserva do Possível" (Der Vorbehalt des Möglichen) passou a traduzir (tanto
para a doutrina majoritária, quanto para a jurisprudência constitucional na Alemanha) a idéia de
que os Direitos Sociais a prestações materiais dependem da real disponibilidade de recursos
financeiros por parte do Estado, disponibilizando esta que estaria localizada no campo
discricionário das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas no orçamento
público.[82]

Para os mencionados autores, a problemática do custo dos direitos (Reserva do Possível) está
diretamente ligada à crise de efetividade dos Direitos Fundamentais, que ficam vinculados à
carência de recursos para dispor das demandas de políticas sociais.[83]

Assim, quanto menor essa disponibilidade, mais se impõe uma deliberação responsável na
destinação das verbas e isso deve ser aprimorado na gestão do orçamento público e do
processo de administração das políticas públicas, seja por parte do legislador ou do
administrador público.[84]

No Brasil, a origem das receitas e o destino das despesas deverão obedecer a três leis, quais
sejam: Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA) (art. 165 §4[85], 166§4[86] da CRFB/88) devendo respeitar as
normas-objetivo, traçados no art.3º[87].[88]

O orçamento não tem natureza apenas contábil, mas de estatura legal e de assento
constitucional:

A ação planejada do Estado quer na manutenção de suas atividades, quer na execução de seus
projetos, materializar-se através do orçamento público, que é o instrumento de que dispõe o
Poder Público (em qualquer de suas esferas) para expressar, em determinado período, seu
programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem
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como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. [89]

Dentre os princípios orçamentários, sobressai-se o da não-vinculação da receita proveniente dos
impostos. Isso significa que o orçamento não deve destinar percentual fixo à determinada
despesa, pois tal fato poderia provocar o engessamento do Poder Executivo na sua função
administrativa. Ademais, exceções à regra são dadas pela CRFB/88, quanto a gastos em
educação e saúde.[90]

Cumpre, ainda destacar o princípio da universalidade. Dele, com assento legal, extraem-se que
todas as despesas e receitas devem estar previstas na peça orçamentária. Outro valor
constitucional assegurado é a competência legislativa para a transferência de recursos entre
gastos públicos, devido a vedação à "transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa".[91]

Para Ricardo Lobo Torres, as normas constitucionais sobre os Direitos Sociais são meramente
programáticas, restringindo-se apenas a dar diretrizes e orientação para o legislador, assim, a
CRFB/88 não se envolve com autorizações de gastos públicos nem se atêm a problemas
econômicos, assuntos que são reservados à lei ordinária.[92]

Por outro lado, a busca pela solução da ineficácia dos Direitos Sociais de prestação positiva
sugere uma aproximação entre direito e economia, pois o grande empecilho que fundamenta o
não cumprimento pelo Estado de um Direito Social é a questão de escassez de recursos.[93]

Destarte, essa problemática da ineficácia das prestações materiais está ligada à questão de
eficiência[94], pois um Estado eficiente busca o melhor resultado possível para a implementação
de um direito, com o menor custo. O compromisso do Estado brasileiro com a eficiência no
dispêndio de recursos públicos encontra-se no dispositivo do artigo 37 da CRFB/88.[95]

Apesar da resistência dos juristas, através da relação entre economia e direito, poder-se-á
buscar soluções para a efetivação dos Direitos Fundamentais. E nessa linha, adota-se a idéia de
que a tributação é o melhor mecanismo para se praticar a justiça social.[96]

Para Gustavo Amaral e Danielle Melo, os Direitos Sociais não podem ser contrastados com
questões menores, como as finanças públicas. Não se pode mudar o direito através de um
patamar monetário, e as necessidades devem ser ponderadas no controle das escolhas públicas
e na atividade orçamentária.[97]

O legislador não pode utilizar os recursos de qualquer forma, desrespeitando a supremacia da
constituição. Neste sentido, discorre Fernando Facury Scaff:

Ocorre que as limitações aos gastos públicos também podem ser materiais, pois o uso de
recursos públicos deve se dar de forma a permitir que os objetivos estabelecidos no art. 3º da
Constituição sejam alcançados. Para tanto é imprescindível que sejam realizados gastos públicos
em direitos fundamentais sociais, a fim de permitir que as pessoas possam exercer sua liberdade
jurídica obtendo condições de exercer sua liberdade real (Alexy). Logo, os gastos públicos não
permitem que o legislador, e muito menos o administrador realizem gastos de acordo com sua
livre consciência, de forma desvinculada aos objetivos impostos pela Carta, especialmente em
seu art. 3º.[98]

Outro fator relevante é verificar se o Estado está agindo em conformidade com as normas
constitucionais, no sentido de equilibrar a obtenção de recursos com a realização de
despesas.[99]

A discussão orçamentária no plano de receitas e despesas vem aleijando a população na
efetivação de seus Direitos Sociais. Assim, às entidades de classe, aos partidos políticos, ao
Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, deve-se cobrar uma postura mais ativa na
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lei orçamentária, pois à população cabe usufruir do direito de influir nos gastos e formas de
financiamento de seu Governo, quer municipal, estadual ou federal.

Para Vicente de Paulo Barreto, apesar de não se desconsiderar os problemas de orçamento dos
países não desenvolvidos, a questão da Reserva do Possível é uma falácia, pois ignora em que
medida o custo é consubstancial para a garantia dos Direitos Fundamentais.[100] 

A questão orçamentária, como razão de limitação das ações do Estado, restringe a garantia dos
Direitos Sociais e, conseqüentemente, é contrária à efetiva realização dos objetivos da CRFB/88.

As problemáticas relacionadas a não realização dos Direitos Sociais, em razão da Reserva do
Possível, acabam por provocar grande número de demandas no Judiciário, que recebe a tarefa
de intervir nas ações do Legislativo, decidindo a melhor forma de efetivar as garantias dos
Direitos Sociais.

 

5.3 O mínimo existencial e a Reserva do Possível

O mínimo existencial tem relação direta com a Reserva do Possível, e, nas hipóteses de
prestação de Direitos Sociais que forem invocados através do Judiciário, dever-se-á observar os
critérios da garantia do mínimo existencial[101] e da Proporcionalidade em relação aos direitos,
providenciando, assim, a salvaguarda do núcleo essencial de outro direito fundamental.[102]

Considerando a perspectiva de que existem restrições aos Direitos Fundamentais, o mínimo
existencial minimizaria a afetação da Reserva do Possível na concretização dos Direitos
Sociais[103], pois o Estado estaria obrigado à efetivação de um direito nas condições mínimas
exigíveis, garantindo, ao indivíduo, proteção a uma total ineficácia diante da Reserva do Possível.

O próprio Judiciário retrata a ligação do mínimo existencial e a Reserva do Possível dizendo:

(...) O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a Reserva do Possível." (...) aquele
núcleo intangível consubstanciados de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias
a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-
á, (...) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o
acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.[104]

Ingo Wolfgang Sarlet esclarece essa idéia, conceituando o mínimo existencial como "todo o
conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida
condigna".[105]

Quando a participação do Judiciário é inevitável, chamado a responder ao clamor dos cidadãos,
então deverá existir uma ponderação no caso concreto entre o "mínimo existencial" e a "Reserva
do Possível".

Ricardo Lobo Torres, ao desenvolver o tema do mínimo existencial, observa que os Direitos
Fundamentais apenas se efetivarão implementando-se condições mínimas de existência. O
mencionado autor ainda fala de uma transmutação dos Direitos Sociais mínimos em direitos de
liberdade.[106]

Para Víctor Abramovich e Christian Courtis:

Existe uma obrigação mínima dos Estados de assegurar a satisfação de pelo menos níveis
essenciais de cada um dos direitos (...) Se trata do ponto de partida em relação aos passos que
se devem dar em direção a sua plena efetividade.[107]

Para Ricardo Lobo Torres, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que o Estado não
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está obrigado a pagar precatório judicial se não dispuser de recursos, o que não se aplicaria à
esfera do mínimo existencial, que ele chama de "Direitos Fundamentais sociais", que prevalecem
sobre saldo de caixa.[108]

Esta transformação de Direitos Sociais em mínimo existencial está alicerçada nos interesses
fundamentais, sendo que estas idéias se confundem.[109] A ligação entre o mínimo existencial e
os Direitos Sociais está muito presente nas sociedades periféricas, como a brasileira, que possui
grandes problemas com as desigualdades sociais.[110]

O mínimo existencial trata de um elemento que caracteriza a indispensabilidade de certos
Direitos Sociais para realização plena dos direitos de liberdade. No exemplo dado por Ricardo
Lobo Torres, ele fala da liberdade de expressão, dizendo que, sem saber ler e escrever, as
pessoas não se expressarão, e assim, a educação, no sentido de ensinar a ler, caracteriza um
mínimo existencial.[111]

Ainda na lição do referido autor, aprendemos que os valores da justiça, segurança e
solidariedade, no que tange ao mínimo existencial, apenas fazem parte do conceito de liberdade,
ao ponto que contribuem como direitos mínimos de prestação.[112]

Para Fabio de Oliveira, o mínimo existencial está ligado ao princípio da dignidade da pessoa
humana e no modelo de Estado Democrático e Social de Direito, não é possível se contentar
com o mínimo, devendo ser desenvolvido e otimizado o que está previsto na CRFB/88, ou seja,
o máximo cabível.[113]

O mínimo existencial tem uma conotação teórica ligada à proteção da vida e da dignidade
humana e, conseqüentemente, podemos identificar como seu pressuposto a busca pela
realização plena da igualdade.

Ingo Wolfgang Sarlet observa que a idéia de mínimo existencial não está consagrada na
constituição, mas no caso brasileiro não se poderia deixar de lado o artigo 170, caput, que
enfatiza a garantia de uma existência digna como elenco dos princípios e objetivos da ordem
constitucional econômica.

E conclui:

De outra parte, os próprios Direitos Sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a
moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros) acabaram por
abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial, muito embora não possam e não devam
ser (os Direitos Sociais) reduzidos pura e simplesmente a concretizações e garantias do mínimo
existencial (...)[114]

No entanto, sob uma perspectiva hermenêutica, quando se trata de uma parcela mínima de
Direitos Sociais a serem garantidos ao indivíduo, o mínimo existencial vai contra a
constitucionalidade dos Direitos Sociais, enquanto um dos principais direitos já consolidados na
teoria dos Direitos Fundamentais.

A CRFB/88, baseada em um modelo de Estado Democrático de Direito, estabelece direitos e
garantias objetivando a realização da democracia e, conseqüentemente, a concretização dos
Direitos Sociais, buscando a igualdade entre os cidadãos.

Deste modo, pode-se entender que a ineficácia dos Direitos Sociais está ligada a uma concepção
racionalista de Estado, no qual a intervenção do Estado é mínima para realizar os fins sociais.

Nas palavras de Ricardo Lobo Torres:

A idéia de justiça, a não ser no sentido rawlsiano, pouco tem a ver com o mínimo existencial,
embora lhe seja extremamente próxima. Alguns autores, entretanto, empregam-na no sentido
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de liberdade real, trazendo dificuldades ao debate. A injustiça extrema é que, por ofender os
Direitos Fundamentais, pode interessar à temática do mínimo existencial.[115]

De toda forma, o critério do mínimo existencial como um parâmetro de reconhecer os direitos
prestacionais, já contribui para reduzir ou até, em alguns casos, neutralizar o impacto da
Reserva do Possível nas prestações, até mesmo que transcendam a garantia do mínimo
existencial.[116]

 

6. Considerações finais

Mostrar as teorias de proteção e restrição dos Direitos Sociais, bem como os conflitos existentes
com a teoria da Reserva do possível é de suma relevância, pois o assunto está em grande pauta
em nossos tribunais.

O debate tem se concentrado principalmente nas matérias relacionadas ao direito à saúde,
principalmente nas que pleiteiam remédios, tratamentos, e procedimentos cirúrgicos e
educação.[117]

Pelo que se pode observar existes teorias e interpretação que viabilizam a possibilidade de se
restringir e proteger um Direito Fundamental, e esta discussão veio-se pautando na análise do
caso concreto como a forma mais eficiente de se avaliar as razões de cada caso.

A prevalência dos Direitos Sociais sobre a Reserva do Possível é mais presente nos tribunais
brasileiros, e nessa perspectiva, o controle pelo judiciário ao menos garante uma maior
preocupação do poder público em atingir os objetivos traçados pelo constituinte.

A dicotomia Direitos Sociais e Reserva do Possível faz com que o Judiciário com o uso da
proporcionalidade estabeleça alguns limites a atuação da Reserva do Possível, para que não
passe de uma mera tese de defesa do poder público para não cumprir com suas
responsabilidades perante o cidadão, tratando-se do que se chama de limite do limite.

Ao passo que os direitos sociais vieram e foram constitucionalizados para que o Estado cuide da
sociedade, e seja responsável por garantir tais direitos, cumpre buscar desenvolvimento
econômico e aplicação efetiva de políticas públicas para garantia de Direitos Fundamentais no
Brasil.
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do Possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade.
KRELL, Andreas. Controle judicial dos serviços públicos na base dos direitos fundamentais
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público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 41.
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A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ELETRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS
REGIÕES MAIS ISOLADAS DO BRASIL.

UNIVERSAL ACCESS TO ELECTRICITY AND THE DEVELOPMENT OF THE MOST ISOLATED
REGIONS OF BRAZIL.

Maisa Medeiros Pacheco De Andrade
Mariana De Siqueira

RESUMO
A energia elétrica é um bem imprescindível para todos os seres humanos, pois através dela
torna-se possível o desfrute de uma vida digna, mediante o gozo de condições materiais
mínimas de sobrevivência. A ausência do acesso à eletricidade está diretamente vinculada ao
estado de pobreza e às condições indignas em que algumas comunidades no Brasil,
principalmente as mais isoladas dos centros urbanos, se encontram. O estudo em questão tem
como principal objeto a investigação acerca da relação entre o acesso aos serviços públicos de
eletricidade com a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a
promoção do desenvolvimento. Será analisado o papel das políticas públicas na universalização
desse acesso, em especial a análise do Programa Luz para Todos, e a função da regulação na
implementação destas políticas.
PALAVRAS-CHAVES: eletricidade - direitos sociais - politicas públicas

ABSTRACT
Electricity is essential for all human beings, because it makes possible to enjoy a dignified life.
The lack of access to electricity is directly linked to poverty and degrading conditions in which
some communities in Brazil, especially the most isolated urban centers, are located. This study
has as main object to research on the relationship between access to public electricity with the
effectuation of the constitutional principle of human dignity and promoting development. Will
analyze the role of public policies on the universalization of access, especially the analysis of the
Light for All Program, and the function of regulating the implementation of these policies.
KEYWORDS: electricity - social rights - public policies

1. INTRODUÇÃO
 
            Ter acesso à energia elétrica atualmente é algo indispensável na vida de qualquer ser humano, já
que através dela torna-se possível o acesso a outros bens, igualmente indispensáveis.

Todavia, apesar de ser um bem imprescindível à vida de qualquer pessoa, alguns indivíduos a ele
ainda não têm acesso. É o caso, por exemplo, de algumas comunidades brasileiras que se encontram
geograficamente isoladas dos centros urbanos e que não desfrutam da eletricidade nem sequer para
iluminar o seu ambiente doméstico no período noturno.        

Diante da observância dessas situações em que o fornecimento de energia elétrica, enquanto bem
imprescindível na vida de qualquer ser humano, não ocorre para alguns indivíduos, firmou-se como objeto
principal da presente pesquisa a investigação acerca da relação entre o acesso a este bem e o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, além do papel das políticas públicas na universalização
desse acesso, em especial a análise do Programa Luz para Todos.
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O presente estudo ainda abordará a relação entre o acesso à eletricidade por todos os cidadãos e a
questão do desenvolvimento nacional, em especial o desenvolvimento no campo social, verificando-se se
os efeitos decorrentes da promoção da universalização do acesso aos serviços públicos de energia elétrica
provocam considerável transformação, tanto qualitativa quanto quantitativa, no status quo da sociedade. 

.

2. A UNIVERSALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 
            Universalizar serviços significa tornar fruível determinado serviço público a todos os membros da
sociedade, sem levar em consideração limitações de caráter geográfico, econômico ou cultural, expandindo
tais serviços da forma mais ampla possível. A universalização na sociedade contemporânea é
imprescindível para se auferir uma vida dotada de dignidade e para que os cidadãos possam gozar

plenamente de sua cidadania. 
[1]

            A universalização, no entanto, não deve ser vista apenas como a simples ampliação do acesso aos
serviços públicos, ela deve ser vista como a superação de limites impostos pela própria economia a
algumas parcelas da sociedade. Além disso, vê-se a universalização como forma de superar a idéia de

separação do ideal econômico do ideal social, onde este é submetido àquele. 
[2]

            O processo de universalização dos serviços também se liga diretamente à concretização da
dignidade da pessoa humana, já que todos os cidadãos têm o direito de possuir uma vida dotada de
dignidade.

Assim, a universalização dos serviços de energia elétrica também serve como meio para se tentar
abolir as condições subumanas em que vivem alguns cidadãos, em especial, os que habitam as zonas rurais
mais afastadas dos centros urbanos e que não têm acesso a diversos serviços essenciais à vida de qualquer

pessoa.
[3]

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe em seu texto algumas

diretrizes de atuação estatal e a previsão para se implementar algumas políticas públicas. 
[4]

É imperioso destacar que os serviços públicos legitimam o poder estatal. No presente estágio do
desenvolvimento do Estado, esta legitimidade está diretamente relacionada com a capacidade do Estado em
implementar políticas públicas. Dentre estas políticas, encontra-se aquela destinada à universalização dos
serviços públicos de energia elétrica.
            Tornar acessível os serviços públicos é uma finalidade essencial para toda a coletividade, já que
eles também estão diretamente ligados à noção de equilíbrio das relações sociais. Assim, quando se
percebe a desestruturação da unidade social, aclama-se aos serviços públicos, na tentativa de

reestruturação da coesão do sistema social.
[5]

 O acesso deve ser tanto social quanto territorial, ou seja,
deve ocorrer o acesso aos serviços públicos pelas camadas sociais diversas, assim como por todo o
território nacional, não se pensando apenas na distribuição para as áreas que demonstrar um retorno
financeiro mais rápido.
            Desta forma, a universalização dos serviços surge com o objetivo de dispor os serviços públicos
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para toda a coletividade, sem levar em consideração aspectos econômicos, culturais e geográficos.
[6]

Todavia, esta meta de tornar acessível a todos os cidadãos o acesso a serviços essenciais,
principalmente o de energia elétrica, não é das mais fáceis, devido a ausência de redes de infra-estrutura
extensas o suficiente. Essa dificuldade de universalização se dá, principalmente, em virtude do desinteresse
por parte dos investidores em realizar investimentos nestas áreas, diante dos altos custos e da demora no

retorno financeiro. 
[7]

            Além disso, estimular a concorrência nestas áreas não é suficiente para se verificar a
universalização dos serviços. A expansão da rede de infra-estrutura é algo tão improvável que é mais fácil
se verificar a concorrência quanto à utilização das redes já construídas do que a construção de novas
estruturas. Além disso, não se verifica no caso brasileiro um alto grau de concorrência entre as
concessionárias, capaz de fazer diferença na oferta até mesmo para os consumidores mais esclarecidos.
            Nos países como o Brasil, onde a rede de distribuição de energia ainda necessita de investimentos
para que ocorra sua expansão, a universalização nestes setores ainda requer a análise de outros fatores
além do mero financiamento, como por exemplo, a distribuição de renda e o desemprego nas áreas onde se
pretende expandir a malha estrutural. O desemprego é de fato um elemento que promove grande influência
no momento de se pensar em investir na universalização do acesso, já que as populações que não possuem
emprego ou que possuem uma renda muito irrisória constituem uma parcela ínfima da demanda pelos
serviços.
            A regulação econômica neste setor é de suma importância, tendo em vista que através dela irá se
distribuir os investimentos em infra-estrutura, possibilitando assim, a universalização gradual dos serviços
em setores onde o Estado não possui condições financeiras de investir. Sem a atuação das agências
reguladoras de mercado, corre o risco dos detentores do poder econômico continuar a atuar de acordo com
sua própria racionalidade, não investindo em locais considerados pouco rentáveis.
            A regulação do setor de eletricidade, em especial, tem caráter redistributivo, pois deve atuar no
sentido de criar meios para realizar a universalização dos serviços, assim como, mecanismos para
incentivar investimentos voltados à expansão da malha de infra-estrutura, sem a influência de questões
políticas e econômicas, tendo a agência de regulação deste setor a atribuição de aplicar penalidades que
podem chegar à perda da concessão do serviço para os casos de descumprimento de metas de

investimento.
[8]

             Com relação à legislação pertinente à universalização do acesso à energia, o diploma legal mais
importante é a Lei Federal nº 10.438/2002, responsável por implementar  as diretrizes para as ações de
universalização dos serviços de energia elétrica e firmar aquela como uma meta a ser alcançada pelo
Estado brasileiro.

A mencionada lei dispõe acerca da expansão da oferta de energia elétrica emergencial e da
universalização dos serviços públicos de energia elétrica e leciona, dentre outros assuntos, sobre as metas
de universalização dos serviços de energia elétrica, assim como, que o cumprimento de metas de
universalização de serviços é de responsabilidade das concessionárias e permissionárias destes, sendo o
órgão regulador do setor incumbido em fixar as áreas, nas quais estas empresas têm o dever de atender aos
consumidores sem a incidência de nenhum ônus a estes, objetivando, com isso, expandir por todo o
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território nacional os serviços de energia elétrica.
[9]

Portanto, a promoção do acesso à energia elétrica aos domicílios que ainda não o possuam, e em

condições adequadas, é uma meta inquestionável do Estado e da sociedade.
[10]

 
3. O ACESSO À ENERGIA E A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO

 
A universalização do acesso à eletricidade está intimamente vinculada ao processo de

desenvolvimento das comunidades que dela podem desfrutar, já que acarreta melhoras significativas nas
condições de vida dos indivíduos que ali habitam, tanto no âmbito social, como no econômico e político.
Portanto, falar em acesso à energia elétrica e não abordar a questão do desenvolvimento é algo inaceitável.

 A partir do século XVI com o advento do mercantilismo e das navegações, a idéia de
desenvolvimento estava diretamente relacionada com a idéia de expansão econômica e poder estatal.
Determinada nação era considerada desenvolvida se possuísse grande atuação no cenário econômico
mundial, exemplo da Inglaterra que visava sempre o aumento de sua marinha mercante para aumentar seu

potencial de vendas pelos mares.
[11]

Até início do século XX a idéia de vincular desenvolvimento à atuação econômica ainda era
mantida. Porém, passou-se a perceber que desenvolvimento não está unicamente ligado a seara econômica
e ao poderio do Estado, ele também vincula-se à idéia de auferimento de liberdades reais, ou seja, de

condições necessárias para se alcançar a plena dignidade, intrínseca a todos os seres humanos.
[12]

Assim, diante de tais mudanças, como pode ser caracterizado, hodiernamente, o fenômeno
intitulado de desenvolvimento? Quando se pensa no significado do vocábulo “desenvolvimento” surge à
mente a noção de transformação. No campo das ciências sociais esta transformação ocorre nos campos
econômico, político e social, proporcionando o aumento do padrão de vida da população. Este processo de
desenvolvimento da sociedade ocorre, simultaneamente, nestas três searas, onde se percebe a
transformação das estruturas que compõem cada uma delas. Quando se fala em desenvolvimento social,
desenvolvimento econômico e desenvolvimento político de forma apartada, tem-se apenas a intenção de
melhorar a análise didática destes campos do desenvolvimento global, não significando que os mesmos

sejam processos autônomos.
[13]

 
O processo de desenvolvimento é um sistema composto por diversos subsistemas que se interligam

e são interdependentes.
[14]

 E como a própria expressão “sistema” sugere, essas relações são
interdependentes, de forma que, quando alguma delas sofre alterações, as outras receberão
necessariamente as influências das modificações havidas.

O resultado mais notório deste processo de transformação é a elevação da qualidade de vida de um
determinado grupo de indivíduos, por isso, quando se fala em desenvolvimento, geralmente se confunde
este com a noção de mero desenvolvimento econômico. Todavia, ao se falar em desenvolvimento, não se
deve levar em consideração apenas o aspecto econômico, mas também o social e o político, para poder se
falar em desenvolvimento de fato. 
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Portanto, o desenvolvimento caracteriza-se pela junção de esforços capazes de promover condições
para a superação da pobreza e do subdesenvolvimento, que impedem a satisfação das necessidades

humanas básicas
[15]

, melhorando as condições socioeconômicas das comunidades que a ela têm acesso e

favorecendo a realização integral da dignidade da pessoa humana.
[16]

O desenvolvimento visa, portanto, mudanças qualitativas, e não meramente quantitativas, nas

condições de vida dos indivíduos
[17]

, não se podendo fazer referência apenas ao aumento de sua riqueza
social. Deve-se levar em consideração a forma como essa riqueza é distribuída, de modo a possibilitar o
atendimento dos anseios da sociedade, suprindo-a com aquilo que considera indispensável para o desfrute

de uma vida digna. 
[18]

Mudar as condições de vida de uma sociedade, todavia, não é um processo que ocorre do dia para
a noite. As mudanças econômicas, sociais e políticas são alcançadas por meio da implementação de
políticas públicas ou programas de ação governamental, que só passarão a gerar efeitos após um

determinado lapso temporal.
[19]

É imperioso destacarmos que o Estado se legitima através da realização de fins

predeterminados.
[20]

 O art. 3º da Carta Magna Federal traz alguns destes fins a serem alcançados, estando

inserido dentre eles o próprio desenvolvimento. 
[21]

As políticas públicas são os principais instrumentos para realizar os fins legitimadores do

Estado.
[22]

 Aquelas possuem por fundamento os direitos sociais fundamentais, tendo em vista que estes

pressupõem para sua efetivação a atuação positiva estatal. 
[23]

O desenvolvimento pode ser considerado a principal política pública do Estado brasileiro, já que as
demais políticas públicas possuem como principal fundamento e finalidade a mudança gradativa e
ascendente das condições de vida de todos os cidadãos. O art. 3º da Constituição Federal, portanto, ao
fixar o desenvolvimento nacional como fim a ser alcançado pelo Estado, dá respaldo à reivindicação do
direito à realização das demais políticas públicas voltadas a concretização do programa constitucional. 

As políticas públicas voltadas a promover o acesso à energia, portanto, também fazem parte do
programa constitucional de promoção do desenvolvimento, já que permitem melhorias consideráveis nas
condições de vida das comunidades por elas beneficiadas.

O acesso à energia tem papel fundamental na seara econômica do processo de desenvolvimento no
instante em que promove mudanças substanciais no processo produtivo de determinado local, já permite a
utilização de maquinário alimentado pela eletricidade, acelerando a produção e melhorando a qualidade
dos serviços e produtos, e a produção no período noturno. Mudar para melhor as condições do processo
produtivo é fator determinante para se auferir melhores condições de renda e, conseqüentemente, devida
das comunidades que desfrutam da eletricidade

Com relação às melhorias observadas no campo político do processo desenvolvimentista, o acesso
à energia elétrica possui um papel primordial, visto que através dele os cidadãos terão acesso à um leque
maior de informações, podendo, com isso, atuar de forma mais incisiva do processo decisório da nação,
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dando legitimidade ao princípio democrático, no qual aquela se baseia, e ao poder do Estado.
As melhorias das questões voltadas à seara social no processo de desenvolvimento, tema que será

aprofundado um pouco mais no tópico subseqüente, também estão diretamente ligadas ao acesso à
eletricidade, visto que através desta pode-se alcançar a progressiva igualdade de condições básicas de vida
para todos os cidadãos.
 
3.1 A ENERGIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 

O desenvolvimento é um processo global constituído por três searas: a econômica, a social e a
política. Esta divisão possui apenas caráter didático, visto que, com isso, será facilitada a análise
pormenorizada destes elementos.

Feita esta ressalva inicial, decidiu-se enfocar no presente estudo o chamado desenvolvimento
social, tendo em vista que, a melhoria da qualidade de vida da população é o fator que mais se destaca
quando se fala sobre o acesso à eletricidade.

Nos países em desenvolvimento, em qualquer parte do mundo, as comunidades que necessitam de

maior atenção são as que vivem nas zonas rurais mais isoladas.
[24]

 Além das carências materiais
profundas, nessas zonas é mais difícil o acesso das populações aos serviços de educação e saúde, além dos
serviços de fornecimento de energia e outros benefícios proporcionados pelo progresso da civilização.

Se os indivíduos que se encontram à margem da sociedade nos centros urbanos já não conseguem
se fazer ouvir, os indivíduos que habitam a zona rural tem ainda menos chances de fazer com que isso
ocorra, já que a situação de pobreza extrema em que muitos deles se encontram e o seu isolamento
geográfico asseveram a impossibilidade de contato com os órgãos de poder e de administração do Estado.

A pobreza extrema na qual muitas comunidades brasileiras se encontram consiste na abstinência 
involuntária e constante das condições mínimas que se deve possuir para gozar de uma vida dotada de
dignidade. O estado de pobreza extrema se dá pela impossibilidade de acesso aos bens e benefícios de que
o progresso da civilização proporciona, capazes de promover as condições e meios necessários a uma

existência saudável e digna. 
[25]

Não ter acesso aos bens e benefícios essenciais da vida cotidiana e ainda por cima tais
circunstâncias serem agravadas pelo isolamento geográfico em que se encontram as comunidades rurais é
fator decisivo para torná-los indivíduos socialmente excluídos, mantendo-os cada vez mais reféns da
miséria e impossibilitados de transformarem a realidade em que vivem.

Os sentimentos de exclusão e impotência que dominam os indivíduos habitantes das comunidades
rurais geograficamente isoladas são fatores determinantes para abalar a auto-estima e a saúde física e
mental destas pessoas, o que influencia diretamente em suas expectativas de vida.

A pobreza nada tem de benéfico para quem dela é acometido, só pode vir a trazer benefícios para
quem dela se aproveita, como é o caso de alguns políticos que muitas vezes  se aproveitam da fragilidade

e vulnerabilidade dos indivíduos pobres para angariar mais eleitores em períodos de eleição.
[26]

A pobreza das zonas rurais não gera efeitos negativos apenas no campo, ela também influencia
negativamente os centros urbanos, já que diante da ausência de condições dignas de vida e da falta de
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oportunidades no campo, a população que nele reside tende a migrar para os centros urbanos na busca de
melhorar sua qualidade de vida, suprindo seus anseios e necessidades. Por este motivo, não é a toa que os
bolsões de pobreza dos centros urbanos são praticamente constituídos por pessoas que emigraram do
campo.

Melhorar as condições de vida dos habitantes da zona rural através de programas de governo é
fundamental para reduzir a sua migração para os centros urbanos e o inchaço dos bolsões de pobreza ali
localizados, pois desfrutando de boas condições de vida e de oportunidades aqueles migrarão para a cidade
apenas por opção própria e não por uma questão de necessidade. 

O combate à pobreza nestas comunidades relaciona-se intimamente com a questão do
desenvolvimento, tendo em vista que este busca a melhora das condições de vida dos indivíduos em
diversas searas (política, econômica, social). O processo de desenvolvimento é responsável pela saída de
determinadas comunidades do estado de pobreza em que se encontram, pois através dele o seu padrão de

vida pode ganhar melhoras significativas.
[27]

O desenvolvimento prevê a melhoria das condições de vida de uma dada população através do
acesso à moradia, à água tratada, ao abastecimento regular de alimentos, ao transportes, aos serviços de
saúde, à educação, à cultura, aos esportes, ao lazer, e sem sombra de dúvidas, aos serviços de energia

elétrica.
[28]

A introdução da energia elétrica nas comunidades mais isoladas do país é condição imprescindível
para o seu desenvolvimento e para a superação das condições de pobreza extrema que a maioria de seus
habitantes enfrenta. Não ter acesso à eletricidade os impedem de ter acesso à água, à saúde, à educação, à
informação e à comunicação, à cultura, ao lazer, ao saneamento básico, à iluminação pública e residencial,
assim como à condições dignas de trabalho e aos benefícios trazidos pela sociedade hodierna, que
possibilitam a melhoria nas condições de vida de todos os seres humanos.

É evidente que introduzir a eletricidade nas comunidades rurais de forma isolada terá alcance
limitado se forem observadas carências em outros aspectos também considerados essenciais para o desfrute
de uma vida digna como, por exemplo, saneamento e educação. Todavia, apesar da necessidade de se
implementar os serviços públicos de energia elétrica em conjunto com outros fatores, a simples introdução
da eletricidade já vislumbra a melhora da condição de vida dos cidadãos, pois ela isoladamente já permite
ou melhora o acesso a elementos imprescindíveis a vida de qualquer pessoa.

A universalização do acesso à energia elétrica é, portanto, um elemento imprescindível para a
erradicação da pobreza e para a promoção do desenvolvimento das comunidades rurais isoladas do Brasil.

Através da universalização dos serviços públicos de energia elétrica também se observa a
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, já que através dela será possível o acesso às
condições mínimas de vida que todos os seres humanos devem gozar e aos benefícios que a sociedade
moderna proporciona.

Com o intuito de promover o desenvolvimento das comunidades mais isoladas dos centros urbanos
e com isso também promover a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o
Governo Federal implementou o Programa Luz para Todos, destinado a universalizar os serviços públicos
de energia elétrica para todas as comunidades rurais do país que se encontram isoladas dos centros
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urbanos e que não tenham acesso à este serviço.
O Luz para Todos é uma das muitas políticas públicas que se associam para alcançar a

concretização da política maior, o desenvolvimento. A integração desse programa com outras políticas do
Governo Federal, exemplo das políticas de incentivo à agricultura familiar, permite que os índices de
pobreza das comunidades rurais geograficamente isoladas diminuam e que a renda das famílias que
passarão a ter acesso à eletricidade melhore consideravelmente, aumentando com isso, o seu padrão de

vida. 
[29]

Portanto, o Governo Federal Brasileiro busca com a implementação do Programa Luz para Todos a
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e a promoção do desenvolvimento nacional,
melhorando consideravelmente o padrão de vida dos indivíduos, através do acesso aos bens e benefícios
indispensáveis para o gozo de uma vida dotada de dignidade.

 
4. O PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ENERGIA
ELÉTRICA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS
 

A falta de energia elétrica no setor rural brasileiro muitas vezes é a causa da migração dos
camponeses para a cidade. Parcela da população brasileira, em pleno século XXI, ainda não tem acesso à
eletricidade e os benefícios dela decorrentes.

A carência de eletrificação rural agrava-se diante da localização das comunidades rurais.
[30]

 Este
isolamento implica na escassez de recursos investidos na ampliação da rede de infra-estrutura, decorrente

do pequeno número de consumidores em potencial destes serviços.
[31]

As famílias que não possuem acesso à energia estão em sua grande maioria nas comunidades onde
o Índice de Desenvolvimento Humano é abaixo da média e as famílias possuem renda muito baixa.
Aproximadamente 90% das famílias de baixa renda ganham menos de três salários-mínimos e 80% delas

estão localizadas na zona rural.
[32]

O Governo Federal observando a carência de energia elétrica em algumas localidades brasileiras e
os efeitos negativos que isto causa para os indivíduos que não tem acesso a este bem resolveu instituir
programas de governo destinados à universalizar o acesso aos serviços de fornecimento de energia

elétrica.
[33]

O meio rural, por ser geograficamente desfavorecido, e, conseqüentemente, propício a proliferação
de índices de pobreza e exclusão assustadores, ganhou atenção especial do Governo, que implementou o
Programa Nacional de Universalização do acesso e uso da energia elétrica “Luz para Todos”.

O referido programa foi instituído em 11 de novembro de 2003, através do Decreto Federal nº
4.873, e tem como objetivo principal a universalização do acesso à energia elétrica às comunidades rurais,
que a ela ainda não tinham acesso. Este programa de governo é será coordenado pelo Ministério de Minas
e Energia- MME e operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -

[34]
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ELETROBRÁS e das empresas que compõem o sistema ELETROBRÁS.

Além de garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica a todos os domicílios e
estabelecimento da zona rural do país que ainda não desfrutem deste bem, o Programa Luz para Todos
surgiu com o objetivo de garantir a melhora dos serviços que porventura já vinham sendo prestados, de
acelerar o ritmo de atendimento e de reduzir o potencial impacto tarifário que poderia vir a surgir com a

ampliação da oferta destes serviços.
[35]

 
Além disso, o acesso à energia elétrica facilita a integração de outros programas sociais e de

desenvolvimento rural voltados, por exemplo, ao acesso aos serviços de saúde, educação, abastecimento
de água e saneamento. O Programa Luz para Todos deve se integrar, portanto, a outras políticas públicas,
no intuito de assegurar que a universalização do acesso à energia elétrica na zona rural resulte em
melhoria da produção agrícola, no aumento de renda, na inclusão social da população beneficiada e na

efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
[36]

            Diante dessas considerações acerca do Programa Luz para todos, podemos concluir que o mesmo é
de suma importância para a promoção do acesso à energia elétrica, além de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social das áreas por ele beneficiadas, já que o referido programa também
tem ajudado na integração de algumas iniciativas públicas no meio rural, iniciativas estas referentes à
implementação de programas sociais e ações de atendimento de serviços básicos (educação, saúde,
abastecimento de água), além das políticas de incentivo à agricultura familiar, aos pequenos produtores e
comerciantes locais.
 

5. CONCLUSÕES

A eletricidade e a pobreza são dois fatores que mantêm uma íntima relação. Ter acesso ou não à
energia elétrica é determinante para a mensuração do nível de pobreza em que vivem os indivíduos. O
isolamento geográfico e a conseqüente ausência da eletricidade são fatores decisivos para a inserção de
algumas comunidades nos quadros de pobreza absoluta em que se encontram, já que impedem o desfrute
das condições mínimas de vida, condizentes com a qualidade de seres humanos.

O acesso à energia elétrica é fundamental para que os indivíduos desfrutem dos bens e benefícios
proporcionados pelo progresso da sociedade, como por exemplo, saúde e educação de qualidade e o
usufruto de equipamentos considerados hoje essenciais na vida de qualquer pessoa. Negar o acesso à
eletricidade, e, conseqüentemente, a estes bens essenciais da vida hodierna impedem que os seres humanos
não se desenvolvam plenamente e se sintam excluídos da vida em sociedade, denegrindo sua saúde mental
e física e diminuindo sua expectativa de vida.

A falta de acesso à energia elétrica ocorre quase que exclusivamente nos países em
desenvolvimento, o que impede que alguns indivíduos que ali habitam não desfrutem de condições
mínimas de vida.  Aliás, deve-se destacar que o desenvolvimento dos países está estreitamente associado
ao aumento da demanda energética, já que sem o acesso à eletricidade as pessoas não poderão suprir suas
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necessidades básicas, estando, assim, destinadas a viver em condições de pobreza.

Assim, para permitir que todos os cidadãos possam usufruir da eletricidade é imprescindível a
implementação de políticas públicas, que se apresentam como a principal alternativa para a
universalização do acesso a esse bem.

No Brasil encontramos alguns programas do governo voltados à universalização do acesso à
energia elétrica. Porém, dentre estes programas, percebemos que o que tem ganhado maior notoriedade é o
chamado Programa Luz para Todos. Isto se dá diante do objetivo pretendido por ele: o de promover o
acesso à energia no meio rural, visto que o meio rural é onde se percebe a maior concentração de
comunidades que não possuem acesso a este bem, seja por questões geográficas, ou mesmo questões de
cunho econômico, já que os agentes econômicos que poderiam investir na expansão das redes de infra-
estrutura de energia não têm interesse em fazê-lo nestes locais diante dos altos investimentos a serem
despendidos, sem, contudo, haver  perspectiva de retorno dos mesmos.

O Programa Luz para Todos tem se mostrado de certa forma eficiente no combate ao estado de
pobreza em que muitas comunidades no Brasil ainda se encontram, já que possibilita o acesso à
eletricidade, direito fundamental de todos os cidadãos, e, conseqüentemente, a alguns outros bens de suma
importância para a vida cotidiana de qualquer pessoa, exemplo da iluminação residencial e dos
eletrodomésticos.

Todavia, deve-se destacar que elas constituem elementos interligados e interdependentes de um
sistema de políticas públicas, voltado à concretização da política maior, a política pública do
desenvolvimento nacional.

No Brasil, ainda se vislumbra um longo caminho a percorrer para que se observe a  concretização
plena do princípio da dignidade através do acesso à eletricidade, visto que outros direitos fundamentais
que a ele devem se interligar ainda não se encontram plenamente efetivados, diante da ausência de
políticas públicas eficientes voltadas para tal fim, exemplo da saúde e da educação.
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ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS DOS PROGRAMAS DE RENDA MÍNIMA
INSTITUÍDOS NO BRASIL

SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF MINIMUM INCOME PROGRAMS CREATED IN BRAZIL

Anna Carolina Gomes Dos Reis

RESUMO
As políticas públicas de renda mínima, sobretudo o bolsa família, têm se tornado cada vez mais
objeto de estudo e críticas no ambiente jurídico. O presente artigo tem como objetivo
apresentar alguns aspectos relevantes do ponto de vista social e jurídico que passam, em
alguma medida, despercebidos nas discussões sobre o tema, que muitas vezes é focada apenas
na questão assistencialista. Apesar de dar mais importância ao programa bolsa família,
apresentamos o contexto histórico em que foram instituídos os principais programas de renda
mínima instituídos no Brasil ao longo de sua história bem como os seus fundamentos
constitucionais, aos moldes da carta Magna de 1988 e ideologia estabelecida.
PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO, DIREITO ECONÔMICO; POLÍTICAS PÚBLICAS; RENDA
MÍNIMA; BOLSA FAMÍLIA 

ABSTRACT
The minimum wage policies, especially the family purse, have become increasingly the object of
study and criticism in the legal environment. This article aims to present some relevant aspects
of a social and legal pass, to some extent, overlooked in discussions on the subject, which often
focuses solely on the welfare issue. While giving more importance to family scholarship program,
we present the historical context in which they were introduced the main minimum income
programs in place in Brazil throughout its history and its constitutional foundations, the molds of
the Magna Carta of 1988 and established ideology. 

KEYWORDS: CONSTITUTION, ECONOMIC LAW, PUBLIC POLICY; MINIMUM INCOME, FAMILY
SCHOLARSHIP

INTRODUÇÃO
 
 
 
 A cada dia que passa, os estudiosos do Direito têm demonstrado maior  interesse a temas relativos as políticas sociais e econômicas,
reconhecendo a importância destes temas na complicada engrenagem jurídica. Contudo apesar deste crescente interesse pouco ainda
se escreve sobre o tema.
Daí nasceu a primeira dificuldade, qual seja, a escassez de material doutrinário jurídico para explanar sobre o tema, sendo que, foi
nas ciências econômicas e sociais que mais encontramos apoio para o estudo, contribuindo sobremaneira à análise sistemática e
interdisciplinar do programa Bolsa Família.
Outrossim, não pretendemos descer aos detalhes a respeito do tema, mas apenas demonstrar os aspectos jurídicos que envolvem tais
programas de renda mínima, bem como tornar o assunto mais acessível àqueles interessados pelo assunto.
Quando se indaga sobre a Bolsa Família no ambiente acadêmico, a primeira resposta que se houve, quase sempre em tom de
desdenho, é de que aquele seja um programa meramente assistencialista e, talvez até seja. No tratamento científico e jurídico do
assunto  reina a falta de informação e certo comodismo.
Neste sentido, o principal objetivo foi identificar sob quais fundamentos jurídicos foram instituídas no Brasil as políticas públicas
renda mínima, sobretudo as rendas mínimas de inserção social.
O primeiro capítulo contextualiza o tema apontando índices sociais e econômicos brasileiros atuais, fazendo um contraponto com as
políticas neoliberais adotadas pelos governos no final do século XX e a ideologia constitucionalmente estabelecida.
A seguir veremos a evolução das “políticas públicas assistenciais” adotadas ao longo da história, vez que os mínimos sociais serão
estabelecidos em consonância aos interesses do mercado.
No mesmo capítulo foram analisados os mínimos sociais instituídos pelo Estado Brasileiro, passando pelo salário mínimo, salário
família, seguro desemprego até chegar ao programa Bolsa Família. Atualmente o principal programa de transferência de renda do
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Governo Federal, onde se têm a desvinculação da renda com a relação laboral.
O terceiro capítulo abrange mais especificamente o tema central desse trabalho, porque fazemos  um exame jurídico a respeito do
tema, demonstrado que a Bolsa Família tem não somente respaldo social mas também jurídico. Ao verificar a Carta Magna,
encontramos  uma gama de mandamentos que autorizam e legitimam os Governos a estarem criando programas como a Bolsa
Família, sendo estes, por vezes, imprescindíveis  a realização de alguns direitos fundamentais, dos quais podemos citar o direito à
vida.
Não obstante aos aspectos positivos da Bolsa Família, não deixaremos de falar sobre a necessidade de se instituir outras políticas
públicas que possam realmente realizar as determinações Constitucionais, sobretudo no que tange ao desenvolvimento e o combate
as desigualdades regionais, como forma de não só atender a Constituição da República, mas também os interesses sociais e
individuais do povo brasileiro.
A intenção deste trabalho é colaborar no aprofundamento do tema, especialmente em seus aspectos jurídicos, e apresentarmos a
comunidade científica uma reflexão a respeito da Bolsa Família.

 

2 INICIANDO O DEBATE SOBRE A RENDA MÍNIMA
 

 

A Constituição da República de 1988 (CR/88), logo em seu preâmbulo traz os objetivos da instituição do Estado

Democrático, incluindo entre eles, a garantia do exercício dos direitos sociais e individuais, do bem estar, do desenvolvimento e da

igualdade, colocando-os como valores supremos da sociedade brasileira. Sendo certo que ao longo da Constituição, esta traz um rol

infinito de direitos que devem ser assegurados pelo Estado a seu povo, inclusive tem-se como fundamento de nosso Estado, art.3°

III da CR/88 - “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais”. (BRASIL, 2006, p. 43)

Por outro lado, verifica-se nos artigos 170 a 192 da CR/88, a denominada Constituição Econômica consagrando assim, a

economia social de mercado e os princípios neoliberais.
Neste sentido, Clark (2001) lembra que na década de 90 houve a consolidação das políticas neoliberais de regulação, na

qual prega a implantação do Estado Mínimo e a priorização da economia de mercado.
No neoliberalismo  a produção de riqueza passa pela reprodução da pobreza e pela distribuição desigual de renda, esta

assertiva se torna evidente no contexto nacional recente, ocasionando horrorizantes índices sociais, confirmando assim, a frase dita

por Lauro Campos, em um de seus artigos: “O capitalismo é tão contraditório que quando se aumenta a exportação, o país

empobrece” (CAMPOS,2006,p.1).

A exemplo disso, segundo Moreira (1998), em 1995, a atividade econômica brasileira, cresceu 15%, mas o número de

empregos em apenas 2%, e a taxa de desemprego subiu de 11,3 para 14,5, comparada com o ano de 1994.

Os índices de pobreza no ano de 1993, segundo o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas

(FGV), chegaram a 36,57 %, os piores já vistos no Brasil até então.

A não eficácia dos comandos ideológicos da Carta Magna, principalmente os da Constituição Econômica e a Constituição

Social, combinadas com a aplicação de políticas econômica desastrosas, gera uma situação calamitosa, onde os principais

prejudicados são as camadas mais pobres.

 
 Só existirá uma sociedade livre, justa e solidária, o real desenvolvimento nacional, a erradicação da
pobreza, e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, assim como a
promoção do bem de todos sem quaisquer tipos de preconceitos e discriminações (art. 3º da CF), se o
processo produtivo, disciplinado pela ordem econômica constitucional, realizar a justiça distributiva,
garantindo a todos sobrevivência digna, dentro dos ditames da justiça social. (CLARK, 2001, p.118)
 
 

A este respeito indaga-se, como é possível assegurar o bem estar e a igualdade do povo, assim como a dignidade da pessoa

humana e a cidadania, conforme ditames da justiça social (art.170, caput da CR/88), se são adotadas medidas de distribuição de
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renda desigual, conseqüentemente aumentando os índices de pobreza e diminuindo a  oferta de empregos?

Outro fator importante a ser ressaltado foi a ruptura da relação produção versus emprego, em decorrência da revolução

tecnológica, ocasionando elevados índices de desemprego (LAVINAS,1998). Nota-se, que a principal fonte de distribuição de

renda, ou seja, o emprego, é rompida, fazendo emergir um novo formato de pobreza, qual seja, a pobreza da economia globalizada

ou a “globalização da pobreza”.
Este novo conceito de pobreza engloba não somente idosos, excluídos, “favelados”, mas também a “classe média” e baixa, que
foram expulsos do mercado de trabalho através do desenvolvimento tecnológico e da concentração econômica.
 

Nas cidades, surgiu uma camada de pobreza urbana inteiramente nova (socialmente distinta da que
caracteriza as favelas): milhares de trabalhadores assalariados e funcionários burocráticos, que
viviam em áreas residenciais de classe média e baixa, foram despejados, socialmente marginalizados
e, em muitas vezes, excluídos das áreas de cortiços. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.179)
 

 
Presencia-se ainda, na atualidade, a flexibilização dos direitos trabalhistas, a terceirização e a precarização do trabalho, contribuindo
também para a insuficiência de renda e o aumento de número de miseráveis.

Face às inúmeras transformações sociais, econômicas e políticas, ocorridas a nível nacional e internacional, nas últimas
duas décadas, surge o debate a respeito da renda mínima, sobretudo das rendas de inserção, como saída, ou disfarce, para o
enfretamento das questões sociais pelo Estado e do capitalismo transnacional, a fim de garantir a “dignidade” da pessoa humana
face às perversas políticas neoliberais de regulação e a nova ordem mundial.

A discussão acerca da renda mínima tomou impulso, no Brasil, após o projeto de lei Federal n° 80, de 1991, apresentado
pelo Senador Eduardo Suplicy, que instituía a distribuição de renda às pessoas cujo salário não ultrapassasse CR$ 45.000,00, sob a
forma de imposto de renda negativo.
Poucos anos após, alguns Estados e Municípios, implementaram programas de renda mínima inspirados no projeto de lei acima
citado. Exemplos de bons resultados foram obtidos no Distrito Federal e em Campinas, no quais tiveram o aumento de freqüência
escolar e a melhor distribuição de renda entre os moradores daquelas cidades.

Após o sucesso das implantações de programas de renda mínima em alguns Municípios brasileiros, a União instituiu seu

primeiro programa de distribuição de renda, a Bolsa Escola através da lei de n° 10.219, de 11 de abril de 2001, no qual criou  o
Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação.

 Em 2004, foi criado a Bolsa Família por meio da lei de nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que pode ser definido,
sucintamente, como um programa social, a nível nacional, destinado ao repasse de um valor monetário  às populações carentes,
garantindo-lhes o mínimo de sobrevivência. Esse programa absorve os programas de renda mínima instituídos anteriormente.

A Bolsa Família, na medida em que transfere uma renda mínima a população carente, diminuem o impacto social, causado

pelo fenômeno da globalização, da concentração econômica e da revolução tecnológica.
Os programas de renda mínima, instituídos no Brasil, mesmo que influenciem no crescimento econômico, uma vez que diminui os
índices de pobreza, não são suficientes para promover o tão sonhado desenvolvimento econômico, pois não implica em mudança
qualitativa e quantitativa, apesar de diminuir o número de miseráveis, a população continua sem educação , excluída  e
desempregada.
Explica o professor  Giovani Clark em seu artigo “Os Limites da democracia”:
 

Aumento das exportações, superávit primário, estabilidade de preços são relevantes para os falsos
vendedores de ilusões, já que os índices dos ditos indicadores são incapazes de modificar a realidade
de guerra civil urbana, aumento dos preços dos serviços e desemprego estrutural. Devemos exigir
novos índices por que aqueles são próprios à continuidade do modelo colonial pós-moderno
exportador/explorador e não para o desenvolvimento da nação. (CLARK, 2005, p.1)
 

Apesar da extrema importância dos programas de renda mínima, cabe lembrar, que estes não passam de medidas

assistenciais e de eficácia momentânea, consolidando um ciclo eterno de dependência em relação aos beneficiários e o Estado, caso

não sejam combinados com outras ações públicas simultâneas.
Sabe-se ainda, que são insuficientes  para garantir uma verdadeira dignidade para as pessoas, considerando que para  ter direito a
viver com dignidade, a renda mínima deve ser combinada com outras políticas públicas nos setores econômicos e sociais, culturais
e educacionais, pois estas, é que geram desenvolvimento e emancipação das classes excluídas.
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 3 O CONTEXTO HISTÓRICO DA RENDA MÍNIMA NO BRASIL

 

 

Cabe agora salientar, de maneira muito especial, a evolução da renda mínima no Brasil.

Na visão de Aldaíza Sposati, a renda mínima possui seis alternativas:
 

Qualquer uma destas seis alternativas de renda mínima:
 a)salário mínimo;
 b)salário equidade;
c) salário substituto;
 d)subsídio a uma política social;
e) subsídio de inserção;
 f)imposto e renda negativo têm um ponto em comum, ou seja transferem uma determinada quantia de
remuneração para que seja transformada pelo cidadão, por meio do mercado, em solução para uma
necessidade.(SPOSATI, 1997, p.115 -116)
 
 

Utilizando-se da divisão, elaborada pela autora supra citada, o presente capítulo exporá sucintamente sobre as cinco

primeiras alternativas de renda mínima, tendo necessariamente um tópico a parte sobre a modalidade de subsídio de inserção por

fazer este, parte do objeto central deste estudo.

A primeira renda mínima que se tem conhecimento no Brasil foi estabelecida no Governo de Getúlio Vargas por meio do

decreto n° 399 de 30 de abril de 1938, definindo o salário mínimo como padrão de ganho mensal dos trabalhadores. O salário

mínimo nesta época foi fixado tendo em vista a quantia em dinheiro necessária ao sustento básico de cada trabalhador.

Segundo o referido decreto o salário mínimo deveria ser “a remuneração mínima devida a todo trabalhador adulto, sem

distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, às suas necessidades

normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”.

O processo pelo qual foi fixado o primeiro salário mínimo no Brasil foi bastante elaborado. Foram desenvolvidas várias

pesquisas no sentido de verificar os salários vigentes no país por meio de um Censo do Salário Mínimo. O item principal para que

fosse estabelecido o salário mínimo foi à alimentação bem como as necessidades nutritivas de cada trabalhador, enfim a alimentação

deveria representar aproximadamente 60% (sessenta por cento) do salário mínimo (LESBAUPIN, 2004).

Certo, é que esta alternativa de renda mínima nasceu em descompasso com a realidade. Segundo Sposati (1997), numa das

pesquisas feitas na cidade de São Paulo o salário mínimo capaz de manter o custo básico de vida de um paulista deveria ser de 376

mil réis, mas mesmo assim o governo o fixou em 220 mil réis, ou seja, 41% a menos do que o necessário a ser fixado.

Sendo assim, a primeira renda mínima foi fixada na forma de salário mínimo ou regulação salarial, tendo por base

principal a relação de trabalho e capital.

Todavia, embora a tentativa de se estabelecer um salário mínimo fosse aplaudida por muitos, já que a grande maioria dos

trabalhadores ganhavam mensalmente, valores inferiores ao fixado pelo governo de Getúlio, o salário mínimo, conforme dito

anteriormente, já nascera em desconformidade com as necessidades dos trabalhadores, principalmente aqueles que tinham família

numerosas.

Para tanto, a partir de uma política de subsídios, em 1963, foi criado o salário família, uma forma de renda mínima

baseada no critério de equidade e justiça social. Este tipo renda mínima tinha caráter suplementar, objetivando suprir as deficiências

do salário mínimo, proporcionando ás pessoas melhor capacidade de sustentar a si e sua família.

Em suma o salário família surge para aumentar os ganhos dos trabalhadores que tinham família numerosa face o perverso
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salário mínimo fixado.

Ressalta-se, que hoje o salário família é previsto da Constituição de 1988, no artigo 7, inciso XII, cujo valor varia de 

R$19,48 a R$27,64, dependendo do n° de filhos e o valor do salário de cada trabalhador . Isto significa que mais uma vez, esta

alternativa de renda mínima se tornou mais uma tentativa frustrada do Estado de melhorar as condições básicas de sobrevivência do

indivíduo.

Até aqui percebe-se  que tanto o salário mínimo quanto o salário equidade estão agregados a relação de emprego, ou seja,

para que o indivíduo tenha acesso a qualquer destas alternativas de renda mínima, ele deveria obrigatoriamente estar inserido no

mercado de trabalho.

Na perspectiva de que há todo momento, muitos são excluídos do mercado de trabalho, e outros já são eliminados por

natureza, foi iniciada uma terceira alternativa de renda mínima, qual seja,  o salário substituto. Trata-se de uma quantia paga àqueles

impossibilitados de trabalhar, ou seja, desempregados, deficientes físicos e mentais, dentre outros.

Um exemplo de salário substituto é o Seguro-desemprego, este foi introduzido no Brasil em 1986 por intermédio do

Decreto-Lei n. º 2.284, de 10 de março de 1986 e regulamentado pelo Decreto n. º 92.608, de 30  de abril de 1986.

O seguro-desemprego tem previsão no artigo 7°, inciso II do Texto Constitucional e tem por finalidade prover assistência

financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, auxiliá-lo na manutenção e busca de

emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Não poderia deixar de dizer que o seguro desemprego seria uma maneira encontrada pelo Estado amenizar a inconstância

do mercado de trabalho, onde notadamente é móvel e não há emprego para todos.

Salienta-se por fim que o valor do seguro desemprego, conforme dados obtidos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE),  será calculado com base nos 3 (três) últimos salários recebidos pelo trabalhador e indicados no requerimento do salário

desemprego. O valor mínimo é de 1 (um) salário mínimo, hoje equivalente a R$510,00(Quinhentos e dez Reais) e o máximo será de

R$ 954,21 (Novecentos e cinqüenta e quatro Reais e vinte e um centavos) .

Tomando outros exemplos de salário substituto, tem-se o benefício continuado, previsto na lei 8.742/1993, artigo 20, dado

aos portadores de deficiência ou maiores de 70(setenta) [anos], cujo valor é de 1(um) salário mínimo.

Frise-se, que este último se distancia totalmente da força de trabalho, pois o fato gerador do acesso a este tipo de renda

mínima é necessariamente a completa incapacidade para o trabalho. Nas alternativas anteriores, o acesso à renda mínima dependia

obrigatoriamente do acesso ao mercado de trabalho, fato hoje, privilégio de poucos.

A quarta alternativa de renda mínima é o imposto de renda negativo. Trata-se, na visão de VAN PARIJS (2005), de uma

quantia em dinheiro paga pelos governos, a cada cidadão, em intervalos regulares, seja de semana em semana ou mensalmente.
O imposto de renda negativo (VAZ, 1995), tem como objetivo fornecer aos cidadãos, caso não alcancem uma determinada

renda, um complemento financeiro para que sua renda atinja aquele patamar.  O acesso ao benefício pode ser livre ou vinculado. Ou
seja, pode-se definir que todos os cidadãos que não possuam a renda no patamar mínimo podem receber o benefício, ou somente
terão acesso aqueles que satisfizerem algumas condições complementares. Com isso, pode-se conseguir que as famílias beneficiadas
tomem iniciativas que contribuam para o rompimento do ciclo de miséria a que foram submetidas.

A primeira proposta conhecida no Brasil a respeito da renda mínima sob a alternativa de imposto de renda negativo foi

feita pelo economista Antônio Maria da Silveira em 1975, através do livro Redistribuição de Riqueza. Logo após vieram várias

propostas no sentido de instituir uma renda mínima. Mas foi em 1991 que o debate sobre a renda mínima sob a forma de imposto de

renda negativo tomou maior intensidade.

O responsável pela discussão foi o Senador Eduardo Suplicy, por meio do projeto de lei do Senado, n°80, de 1991. Tal

projeto instituía o Programa de renda Mínima (PGRM), que, segundo SUPLICY (2005), beneficiaria, sob forma de imposto de

renda negativo, todas as pessoas residentes do país, maiores de 25 anos e que auferissem rendimentos brutos mensais inferiores a

CR$ 45.000,00, que correspondiam a 2,5 vezes o salário Mínimo efetivo da época.
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Uma quinta forma de renda mínima seria a política de incentivos para o acesso a uma política social. Trata-se de uma

renda capaz de incentivar os cidadãos a algum tipo de prática de interesse social, como, por exemplo, incentivos aos pais a

mandarem seus filhos para a escola em troca de um valor monetário recebido mensalmente.

Um dos maiores exemplos que se tem deste tipo de renda mínima foi o bolsa Escola, instituído pela lei n° 10.219, de 11 de

abril de 2001 considerado um dos principais programas de renda mínima instituídos no Brasil, juntamente com o Bolsa-Família.

A sexta e última alternativa de renda mínima, refere-se a chamada renda mínima de inserção. Seria uma espécie de

intervenções do Estado no combate a pobreza e o desemprego. O exemplo que se tem hoje é o Bolsa Família, programa social

destinado a transferir renda a unidades familiares que se encontram em extrema pobreza (artigos. 1°, caput e 2°, II da lei 10.836 de

09/01/2004).

O acesso a este tipo de renda mínima está condicionado a renda per capita da família, bem como a caracterização de

situação de pobreza.

Apesar, de historicamente, os conceitos de renda mínima aparecerem apartados, entende-se que atualmente que no Brasil

exista dois movimentos de  renda mínima.

O primeiro grupo englobaria a renda mínima vinculada à relação de trabalho e capital, incluindo o salário mínimo, o salário

família. O segundo grupo, mais extenso que o primeiro, inclui aquelas pessoas vítimas do sistema capitalista, seja, desempregadas,

pobres e miseráveis sem nenhuma capacidade financeira, neste rol estaria a Bolsa-Escola, Bolsa-Família.

O seguro desemprego ficaria entre estas duas perspectivas, pois ao passo que o beneficiário é um desempregado ao mesmo

tempo só tem acesso ao beneficio por anteriormente ter feito parte de uma relação empregatícia.

Certo, é que há uma tremenda confusão entre os conceitos de renda mínima, por vezes a renda mínima de inserção será

chamada de imposto de renda negativo ou, política de subsídio ser chamada de salário equidade ou vice-versa.

No presente trabalho, cujo destaque são os programas sociais  Bolsa Família e Bolsa- Escola, estes serão tratados como

renda mínima de inserção social, devido ao fato de estarem atrelados a mecanismos de combate a fome, miséria e evasão escolar,

gerados pela globalização e a concentração econômica. Desta forma as implantações destes programas na sociedade, mesmo em

uma escala mínima, contribuem para a inserção social das famílias carentes.

 

4 A LEGISLAÇAO BRASILEIRA E OS PROGRAMAS DE RENDA MÍNIMA INSTITUÍDOS NO
BRASIL
 
 

4.1 A Constituição da República de 1988 e as rendas mínimas de inserção social

 

 

Ao examinar o respaldo jurídico em torno da renda mínima, é imprescindível examinar inicialmente a Constituição da
República de 1988, fazendo, sobretudo um paralelo entre a Constituição Social e a Constituição Econômica e a aplicação de ambas
nos programas de distribuição de renda mínima instituídos no Brasil, atualmente do Governo Federal.

Nota-se que a Constituição da República traz desde o seu preâmbulo até os artigos finais, infinitos direitos e garantias
individuais e sociais fundamentais, devendo estes ser asseverados pelo Estado.
Nesse sentido, o preâmbulo Constitucional traz uma declaração de princípios da sua criação, citando dentre elas, quatro princípios
que serão, neste estudo, considerados fundamentais para analisar a sustentação jurídica das rendas mínimas de inserção social
existentes no Brasil, são eles, “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, o bem estar, o desenvolvimento, igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, [..].” (BRASIL, 2006, p.43).
Os princípios e normas constitucionais servirão de base e orientação para todo o ordenamento infraconstitucional, bem como as
políticas sociais e econômicas adotadas no Brasil, devendo estas ser concretizadas conforme os preceitos estabelecidos na
Constituição.
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Como se verá adiante, os chamados direitos fundamentais irão dar molde ou justificar as rendas mínimas, pois na medida em que
estas possam garantir um mínimo de dignidade e bem estar às pessoas, e até certo ponto reduzir as desigualdades regionais, estarão
diretamente cumprindo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos nos artigos 1°, III e 3°, III da
constituição e até mesmo no preâmbulo da Carta Magna. Eis abaixo a transcrição dos referidos dispositivos:
 

Art. 1 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
 
[...]
 
III-a Dignidade da pessoa humana;
 
Art. 3 Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
 
[...]
 
III-erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. (BRASIL,
2006, p.43)
 
 

Cabe ressaltar que para se alcançar o exercício pleno dos direitos sociais e direitos econômicos se faz necessário à adoção de
políticas sociais e econômicas. Não podendo o Estado executar tais políticas de maneira excludente, mas de forma que possa
harmonizá-las com a ideologia constitucionalmente estabelecida em benefício da sociedade.
 

O condicionamento da política econômica à ideologia constitucionalmente adotada é o caminho
seguro para evitar a imposição das formas absolutistas de dominação econômica. O próprio Estado
de Direito, do liberalismo, dele jamais se afastou com os seus instrumentos adequados. (SOUSA,
1999, p.242)
 
 

O primeiro direito fundamental a ser analisado sob o ponto de vista da renda mínima, não poderia ser outro senão o direito à vida.
Considera-se este, o bem fundamental de todo o ser humano e pressuposto para a realização de todos os direitos previstos na
Constituição, bem como a formação do próprio Estado. Entende Moraes (2005, pág.30) que “o direito a vida é o  mais fundamental
de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência de todos os demais direitos”.
A CF/88 traz ainda em seu artigo 226 a importância da família para a sociedade e para o Estado, devendo ambos assegurar as
crianças e adolescentes o direito à vida, a alimentação, a educação, a saúde, a dignidade, a profissionalização, dentre outros,
previstos no referido artigo.
O programa Bolsa Família, reforça a importância da família dentro do Estado, devendo este dispor meios que garantam o mínimo
de existência as famílias. Neste sentido, deve o Poder Público criar meios capazes de assegurar o direito Dos indivíduos
permanecerem vivos, garantindo o mínimo necessário à sobrevivência dos seres humanos.
Ao transferir uma renda mínima, ao seu povo, o Estado assegura o exercício do principal direito fundamental previsto na
Constituição em seu artigo 5°,caput, qual seja, o direito à vida.
Seguindo para o princípio da dignidade da pessoa humana, este constitui, conforme art.3º da Carta Constitucional, um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito.
O legislador ao inserir este princípio na Constituição, imprimiu a importância das  pessoas  no Estado Democrático de Direito,
devendo todas as ações estatais ser  destinadas a assegurar a dignidade.
Assim define Alexandre de Moraes, o principio da dignidade da pessoa humana:
 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao
respeito por parte das demais pessoas, constituindo –se um mínimo invulnerável que  todo
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente possam ser feitas
limitações ao exercício dos direito fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.(MORAES, 2005,p.16)
 
 

As Rendas Mínimas de inserção social servem precisamente para dar uma vida humana um pouco mais digna, proporcionando às
pessoas o mínimo exercício dos direito fundamentais, dos quais podemos citar:  o direito à vida, à alimentação, ao bem estar e a
igualdade. Sempre, logicamente, no intuito de fazer com que  a população carente possa participar , ainda que minimamente da vida
social.
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O artigo 5°, caput da Constituição da República, consagra, ainda, o direito à igualdade. Em face deste direito, o Estado deve adotar

políticas que concorram à igualdade de condições sociais, criando ainda políticas públicas de cunho redistributivos.

A criação de  programas como a Bolsa Família amenizam a distância social existente entre os indivíduos, dando um passo tímido ao

combate das desigualdades sociais e econômicas (artigo 3°, III da CR/88) .

 O direito à igualdade está intimamente ligado aos direitos sociais, na medida em que estes possibilitam melhores condições

de vida aos mais pobres e tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais (Silva, 2002).

No mesmo sentido, expõe Darcy Azambuja:

 
A justiça distributiva, ou a igualdade perante a lei, deve portanto realizar-se não como uma
igualdade quantitativa, por serem todos os cidadãos iguais, mas sim como uma igualdade
proporcional,sendo cada um chamado a participar da distribuição dos benefícios segundo regras
gerais válidas para todos mas deduzidas da condição das pessoas, de sorte que a situação diversas e
desiguais, correspondam tratamento proporcionalmente diversos e desiguais. (BONAVIDES, 1997,
p.387)
 
 

Há ainda, conforme se verá a seguir, vários mandamentos previsto na Constituição de 1988 que respaldam o Programa Bolsa

Família, dentre eles:

 
Art.6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
 
Art..170- A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social [...]
 
Art. 196. - A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
econômica que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente mente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I-                             a proteção da família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II-                            o amparo às crianças e adolescentes carentes;
 
Art. 225. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  (BRASIL, 2006, p.45)
 
 
 
 

4.2  Os  programas de renda mínima

 
Com já dito no capítulo anterior, o Programa Bolsa Família, através da lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004, regulamentada pelo
decreto n° 5209, de 17 de setembro de 2004, unificou todos os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de
renda do Governo Federal, dentre eles:  o Programa nacional de renda mínima vinculada à Educação- Bolsa- Escola, o Programa
nacional de Acesso à alimentação, o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à saúde- “Bolsa Alimentação” e o Programa
Auxílio Gás. Todos eles inseridos como políticas econômicas de distribuição de renda  da união.
Dentre os programas acima citados, a Bolsa Escola é que mais se assemelha à Bolsa Família. Para tanto cabe discorrer brevemente
sobre aquele programa a fim de verificar algumas diferenças entre a Bolsa escola e a Bolsa Família.

O programa Bolsa Escola foi instituído pela lei Federal n° 10.219, de 11 de abril de 2001, e  tinha como objetivo principal 

promover a educação das crianças de famílias de baixa renda , mediante uma transferência monetária incentivar sua freqüência
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escolar, no intuito de consagrar os direitos imprimidos nos artigos 225 e 203 da Constituição Federal.
As crianças são as principais beneficiárias da Bolsa Escola e para garantir a continuidade do recebimento da renda mínima deveriam
não somente freqüentar a escola, mas também participar dos programas sócio-educativos promovidos pelos Municípios e/ou Estado.
Os Municípios tinham grande importância à aplicabilidade do Programa Bolsa Escola, uma vez que deveriam assinar um termo de
adesão firmando a parceria com o Governo Federal. Assinado o Termo de Adesão, o Poder Local assumia as responsabilidades da
implantação da Bolsa Escola, mediante Lei Municipal, criando um conselho de controle social com a finalidade de fiscalizar a Bolsa
escola, selecionar e cadastrar as famílias beneficiárias, controlar a freqüência escolar das crianças e desenvolver atividades sócio-
educativas extra-classe.
No programa Bolsa Família, conforme veremos adiante mais detalhadamente, o objetivo principal é combater a fome e a miséria,
vinculando o benefício principalmente à renda familiar.
Já o benefício da Bolsa Escola está associado à renda familiar mais freqüência escolar das crianças e adolescentes pertencentes às
famílias beneficiárias. Na Bolsa Família a renda familiar poderá ser analisada de maneira única, sendo a freqüência escolar um dos
fatores responsáveis para que a Família obtenha ou não o benefício.
Uma vez que programa Bolsa família unificou os procedimentos de distribuição de renda da união, se faz necessário discorrer
apenas sobre a Bolsa Família.
 
 

4.3 O Programa Bolsa Família

 
 
Classificada, neste trabalho, como renda mínima de inserção social, o programa Bolsa Família pode ser conceituado, segundo o
artigo 1°  da lei 10.836/2004(BRASIL,2006),  como uma  transferência de valor monetário às famílias carentes com determinadas
condicionalidades prevista em lei.
A opção pela transferência de valor monetário ( moeda, dinheiro) e não pela transferência em espécie ( Gás, leite, cestas básicas), é
devido ao fato de que os beneficiários na transferência de renda possuem maior  liberdade de escolher o destino da moeda,
utilizando-a de acordo com suas necessidades.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação

de pobreza e de extrema pobreza. O Programa integra o “Fome Zero” que tem como objetivo assegurar o direito humano à

alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população

mais vulnerável à fome.

            O Programa possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas complementares. A

transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas

áreas de educação, saúde e assistência social. Já os programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo

que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade social e econômica.
 
            As condicionalidades a que se refere o artigo 1° da lei 10.836/04 (BRASIL, 2006),são arroladas no artigo 27 do decreto de n°
5.209/2004(BRASIL,2006), no qual prevê como condição à acessibilidade do benefício, a participação efetiva das famílias no
processo educacional e nos programas de saúde que promovam a melhoria das condições de vida na perspectiva de inclusão social
(art.225 e 196 da CF/88).
Neste caso, desejando as famílias participarem do Programa Bolsa Família, deverão assumir o compromisso de condicionalidade
que será de acordo com a razão do benefício recebido.
Os benefícios do programa em análise podem ser divididos em três espécies:
1) benefício básico: é destinado às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza;
2) benefício variável: além de abranger  famílias miseráveis também inclui famílias que tenham em sua composição gestantes,
nutrizes, crianças de 0 a 12 anos ou adolescentes de até quinze anos;
3) benefício variável extraordinário: constitui-se parcela do valor dos benefícios das famílias remanescentes dos Programas
Bolsa-Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás, que na data da incorporação ao Programa Bolsa Família,
exceda o limite máximo fixado para este programa (art.2, III,§8° da lei 10.836/04).
O valor do benefício pode variar de R$ 22,00(vinte e dois Reais) a R$200,00(duzentos Reais), podendo ser majorados a critério do
Poder Executivo, em razão da dinâmica do país e de estudos técnicos sobre o tema, sempre observando as dotações orçamentárias
existentes.

Nos casos das famílias que recebem o benefício variável, por ter crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, aquelas
deverão zelar pela freqüência escolar destas, não podendo ser inferior a 85%da carga horária mensal da escola em que os menores
estudam, (art.225 da CF/88).

Se o benefício for variável pelo fato de que a família possui gestante, nutrizes e crianças menores de 7(sete) anos, estes
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deverão ser assistidos por uma equipe de saúde familiar, por agentes comunitários ou por unidades básicas de saúde, que deverão
acompanhar o estado de saúde e nutrição das crianças e gestantes componentes das famílias beneficiárias(art.196 e 203 da CF/88).
A lei 10.836/2004, incumbiu a Caixa econômica Federal a função de Agente Operador do Programa Bolsa Família, devendo aquela
fornecer a infra-estrutura necessária à organização e manutenção do cadastramento das famílias beneficiadas.
O parâmetro utilizado para obter o valor do benefício dado a cada família, será a renda per capita mensal, que não poderá
ultrapassar o limite de R$140,00(cento e quarenta reais), excluídos os rendimentos provindos de programas oficiais de distribuição
de renda.
O Decreto n° 5.209/2004 traz ainda, em suas disposições preliminares (art.4°), as finalidades do Programa Bolsa Família, das quais
são: “ promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação, assistência social; combater a fome e
promover a segurança alimentar e nutricional; estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e
extrema pobreza, combater a pobreza e promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder
Público”.
Neste sentido o referido Decreto determina várias funções do Município, promover ações que viabilizem a gestão intersetorial e
disponibilizar serviços e estruturas educacionais, da área da assistência social, da educação e de saúde,  ambos na esfera municipal,
além de proceder à inscrição das famílias pobres e miseráveis do Município no Cadastramento único do Governo Federal e constituir
órgão de controle social cujo objetivo principal é acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do programa Bolsa
Família.
 
 

4.4  Algumas considerações

 
 
A renda mínima pode ser vista como uma estratégia interessante, para amenizar o impacto da desigualdade de oportunidades de
emprego, por sua vez gerando alteração  na relação produção/ salário/ lucro/ seguridade social . Tal fato resulta na exclusão de
inúmeras pessoas no mercado de consumo, por serem despossuídos de um salário mínimo, de aposentadoria, Fundo de Garantia por
tempo de serviço, etc.

Em face desta realidade socioeconômica de milhões de brasileiros, impõe-se ao Estado estabelecer políticas públicas

refreadoras que amenizem os impactos da globalização, da concentração econômica, da revolução tecnológica e do próprio sistema

neoliberal reprodutor de excluídos sociais e economicamente.
A renda mínima de inserção possibilita aos pobres e miseráveis um valor mínimo para que possam suprir suas necessidades básicas,
“a Ração humana diária”, a falta de um mínimo decorrente das relações empregatícias,  bem como diminuir os impactos sociais
causados pela nova ordem mundial e pela concentração econômica .

Sob a perspectiva de um incentivo a educação, o Programa Bolsa Família, acompanhando as intenções do antigo Programa

Bolsa-Escola, pode ser considerado eficiente, uma vez que consegue ampliar a freqüência escolar das crianças.
É ainda, um instrumento eficaz de incentivo à freqüência escolar infantil, no intuito de provocar menor inserção das crianças no
mercado de trabalho informal e por conseqüência diminuir a exploração do trabalho infantil e a prostituição de crianças.
A Bolsa-Família representa uma alteração significativa para os problemas de trabalho infantil, haja vista as milhares de crianças,

antes obrigadas a trabalhar de 8 a 10 horas à custa de R$1,00 para cada dia trabalhado, e hoje, ao receberem a renda mínima,  têm a

possibilidade de se esquivar do trabalho infantil.
Certo é que o programa Bolsa Família tem se  mostrado capaz de alterar esta cruel realidade, proporcionando um patamar
civilizatório mínimo e o direito à sobrevivência aos seus beneficiários.
A Bolsa-Família, no contexto socioeconômico da atualidade, tem  possibilitado o mínimo à sobrevivência das famílias, no entanto, 
percebe-se que este mínimo social, por vezes, se afasta do verdadeiro significado da dignidade da pessoa humana, prevista na Carta
Magna como fundamento da República e finalidade da ordem econômica, visando a realização da justiça social ditada no artigo 193
da Constituição Federal.
Outrossim, é necessário lembrar, que embora a Bolsa Família ajude a reduzir a miséria, mas se mostra  insuficiente para responder,

de maneira isolada, a todos os problemas da massa de brasileiros excluída economicamente.

Daí a necessidade de cumular políticas sociais com políticas econômicas, no intuito de assegurar,  o direito à vida e ao 

desenvolvimento, incluindo neste último  a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades regionais e sociais (art.170, VII e

VIII). Somente desta forma, poderá o Estado garantir a seus cidadãos o direito de viver com dignidade e bem estar.

 
Para termos desenvolvimento com dignidade para todos, segundo ditames da justiça social,
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precisaremos fazer transformações econômicas e sociais, distribuindo a riqueza produzida inclusive
pelo avanças tecnológicos, colocando por fim à nossa perpetua realidade de pobreza, desigualdade e
subdesenvolvimento, reconhecida mundialmente e na proporia Carta Magna (CLARK, 2001, pág. 119)
 
 

Ressalte-se que o programa Bolsa Família está longe de assegurar às pessoas uma real existência digna, aos moldes do artigo 170,
caput da Carta Magna, uma vez que as políticas de redistribuição de renda devem ser aplicadas junto com políticas estruturais
econômicas, propiciando o desenvolvimento sustentável, a diminuição das desigualdades sociais e regionais e a emancipação dos
indivíduos.
Neste sentido, cabe frisar, que os comandos constitucionais sempre devem nortear todas a políticas econômicas e sociais instituídas
no Estado Brasileiro, sob pena de estarem afrontando a própria Constituição da República.
Para propiciar o desenvolvimento devemos estabelecer, como prioridade, um conjunto de políticas sociais e econômicas, visando
atender os objetivos da ordem econômica e social estabelecidas na CF/88, qual seja, a dignidade da pessoa humana, dentre outras
determinações constitucionais. (SOUSA, 1991).
A dignidade da pessoa humana, conforme artigos 1° e 170 da CF/88, está intimamente ligada à educação que por sua vez propicia o
pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho (art.205).
“No tocante ao “Direito do Desenvolvimento”, trata-se das normas jurídicas destinadas a garantir aquelas conquistas,
integrando-as na vida dos homens e dos países, pela sua inclusão no ordenamento jurídico, quer internacional, quer nacional”.
(SOUSA, 1999, p. 406)

Entretanto, no Brasil há uma priorização de políticas minimalistas, sem resultados convincentes e reprodutor do modelo

explorador e dependente com a população miserável, desempregada e inculta .

Neste sentido escreve Gustavo Ioschpe, em seu artigo “Opção pelo Subdesenvolvimento”:

 
É impossível a um país desenvolver-se no século XXI quando sua população ainda não resolveu
problemas do século XIX ... ainda não conseguimos ensinar nossas crianças a ler e a escrever, coisa
que outros países já fazem há mais de 100 anos. O resultado final é termos só 26% de nossa
população alfabetizada ... só 20% dos jovens chegam à educação superior . (IOSCHPE, 2006, p.104)
 
 

Desenvolvimento não pode ser confundido com realização de políticas compensatórias cujo objetivo é apenas aliviar a

inquietação social e disfarçar a realidade.
Acentuando a idéia da necessidade do desenvolvimento, afirma Josué de Castro (1969,p.279) “ O desenvolvimento econômico
constitui a única solução real ao problema do subdesenvolvimento, com suas características fundamentais do subemprego, da
subprodutividade e do pauperismo generalizado”.
O único meio capaz de garantir o pleno desenvolvimento sustentável é a efetivação de políticas estruturais nas áreas da educação e
do emprego, combatendo o desemprego, o sub emprego e a falta de quaisquer outras espécies de exclusão Propiciando a
emancipação  humana, o Estado estará fortalecendo o próprio desenvolvimento.
 
 
 CONCLUSÃO
Finalmente alcança-se o final deste trabalho com a certeza do cumprimento do objetivo primordial, qual seja, verificar os
fundamentos jurídicos das rendas mínimas instituídas pelo Estado Brasileiro, especialmente o programa Bolsa família.

Como vimos as rendas mínimas têm como nascedouro a ruptura da relação trabalho, tempo e renda, estrutura basilar das

sociedades capitalistas. A cada momento histórico, vimos emergir novos conceitos de mínimos sociais,  adaptados a realidade

econômica e social, até chegar nas renda mínimas existentes hoje, totalmente desvinculadas da relação empregatícia.

Esta desestruturação foi provocada pela globalização, pela hegemonia do capital financeiro surgindo um novo formato de

pobreza, baseada na precarização, na fragmentação e principalmente na falta de trabalho.
Entretanto, o mínimo social que se apresenta hoje é extremamente necessário face às conseqüências impostas pelas políticas
neoliberais de regulação, altamente destrutivas, em que predomina o máximo ao mercado e o mínimo ao social. Estabelecer um
mínimo é um a questão de preservar o direito à vida, àqueles excluídos e colocados às margens do sistema capitalista e do poderio
econômico.
Ademais, conforme exposto, a criação do programa de renda mínima, ora denominado Bolsa Família, possui todo um aparato
constitucional que legitima a sua instituição, devendo o Estado independente de contribuição prestar assistência às famílias, crianças
e adolescentes carentes.
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De outro lado seria ingenuidade pensar que a Bolsa família é suficiente para promover o desenvolvimento humano e uma

existência digna, como muitos tentam fazer crer. Mais do que garantir o direito de sobreviver entendemos que o povo necessita

urgentemente de políticas públicas que lhes devolvam o direito de viver com dignidade.

Para tanto, é fundamental a promoção do desenvolvimento humano econômico e social via políticas públicas. Este é o

desenvolvimento capaz da dar um salto para o desequilíbrio positivo, mas, infelizmente o Estado e as elites brasileiras optaram por

fingir desconhecer esta assertiva e escolheram o subdesenvolvimento como única alternativa possível produzindo ao povo amargos

efeitos.

            Quando temos instituição de políticas de renda mínima, tal qual é a Bolsa Família, afastada de políticas estruturais, há um

efeito meramente reprodutor da exclusão e marginalização dos povos, realizando uma falsa justiça, disfarçando as desigualdades

sociais e perpetuando uma cultura de miséria.
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AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

POPULAR ACTION AS A TOOL FOR EFFECTIVE PARTICIPATORY DEMOCRACY IN URBAN PUBLIC
POLITICS

Caricielli Maisa Longo
Tiago Setti Xavier Da Cruz

RESUMO
O presente estudo tem por escopo tecer algumas considerações sobre a participação popular,
garantia de um Estado Democrático de Direito, como condição para a efetividade das políticas
públicas urbanas. Considerando que se faz necessário o poder público articular-se com as
comunidades para a persecução de políticas que proporcionem condições de uma vida digna.
Importante apontar as causas que fazem a população insurgir contra intervenções ou omissões
em matéria urbanística promovidas pela Administração Pública. O estudo objetiva, ainda, a partir
da problemática proposta, comentar sobre o instituto da Ação Popular como mecanismo que
confere ao cidadão acesso ao judiciário com o intuito de obter o controle de atos da
administração pública que se desviam de sua finalidade, que é proporcionar políticas urbanas
eficazes.
PALAVRAS-CHAVES: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA; ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO;
EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS; AÇÃO POPULAR;

ABSTRACT
This study has per scope analyze popular participation guarantee a democratic State of law, as a
condition for the effectiveness of urban public policy. Considering that the Government focus
with communities for the pursuit of policies that provide conditions a dignified life. Important
point the causes which make people rebel against speeches or omissions concerning land
development promoted by the public administration. The study objective from the problematic
proposal, analyze the Popular Action as a mechanism that gives the citizen access to legal aid for
the control of acts of public administration that detract from its purpose, which is to provide
effective urban policies.
KEYWORDS: PARTICIPATORY DEMOCRACY; ACCESS TO THE JUDICIARY; EFFECTIVENESS OF
URBAN PUBLIC POLICIES; POPULAR ACTION;

INTRODUÇÃO
 
 Uma das questões altamente relevantes para garantia da democracia é a participação popular

como condição para a efetividade das políticas públicas urbanas. Além de projetos na área de saúde,
educação, emprego, é preciso que o poder público articule-se com as comunidades para a concepção e a
implantação de políticas que garantam o direito dos indivíduos habitarem um local adequado, assegurando
dessa forma condições de uma vida digna.

 
O estudo aponta as causas que fazem a população se insurgir contra intervenções ou omissões em

matéria urbanística, promovidas pela Administração Pública, consistentes na realização política que não
observa as normas que disciplinam o tema ou que extrapolam os limites impostos, chegando ao ponto de
invadir e causar agressão ao meio ambiente artificial e desrespeitar direitos, como por exemplo da
dignidade da pessoa humana.
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A partir da problemática proposta, necessário é fazer algumas considerações sobre a Ação Popular

uma vez que é o mecanismo de acesso ao judiciário conferido ao cidadão, com o intuito de obter o
controle de atos da administração pública que se desviam da finalidade, que é proporcionar políticas
urbanas probas e eficazes.

 
A ação popular é instrumento previsto constitucionalmente e regulado por lei infraconstitucional e

atribui o direito de qualquer cidadão fiscalizar a administração pública, promovendo a garantia da
participação democrática do próprio cidadão na vida pública, afiançando a sua titularidade à cidadania,
exercendo de forma ativa seus direitos políticos.

 
1. DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

 
Segundo Alain Touraine (2009, p 248), o sujeito é reflexo da construção da vida social e pessoal

definidos e sancionados pelos centros de poder. Cabe ao sujeito como ator social se opor à dominação
social em nome da liberdade, ao invés de contentar-se com o papel de mero consumidor da sociedade
submisso aos que dirigem a economia, a política e a informação.

 
O elemento democrático foi inserido nos Estados constitucionais, não somente para limitar o

poder, mas também para legitimá-lo. “É através do princípio da Soberania Popular segundo o qual ‘todo
poder vem do povo’ que assegura e garante o direito à igual participação na formação democrática na
vontade popular” (CANOTILHO, 2000, p. 100).

 
A conquista pela evolução de um estado absolutista para um estado democrático de direito, se deu

mediante diversas lutas sociais onde os indivíduos foram acrescentando ao seu rol de direitos mínimos,
hoje chamados de direitos e garantias fundamentais, a exemplo do rol elencado no artigo 5º da
Constituição Federal de 1988.  Tais conquistas só foram possíveis após a adoção de regimes democráticos,
pois, em que pese o fato de sofrer inúmeras críticas e falhas, entretanto é o regime que permite a
visibilidade ou transparência do poder, e só existe onde os direitos de liberdade foram constitucionalmente
reconhecidos (BOBBIO, 2000, p. 21-23).

 
Assim é a idéia de democracia que une efetivamente o sujeito ao seu contexto social, conforme

define Alain Touraine (2009, p. 344):
 

 A democracia só é forte quando ela submete o poder político ao respeito de direitos. Se a idéia de
direitos do homem encontra tanta força, é porque o objetivo principal é proteger-se contra um poder
que deixa cada vez menos espaço à contestação e às iniciativas.

 
Tradicionalmente, a Democracia é o “regime caracterizado através de um conjunto de regras que

estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos” (BOBBIO,
2000, p. 30).  Sendo assim, o tamanho da Democracia é diretamente proporcional ao número de pessoas
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que dela participam, direta ou indiretamente; e por fim, todas as decisões devem levar em consideração a
realidade social.

 
A participação popular é prevista nos países onde impera o Estado Democrático de Direito e

torna-se expressão viva da democracia. É a interação do cidadão na gestão pública que efetiva a
transparência da atuação administrativa como um todo. O povo tem direito à informação e de influenciar
no planejamento, realizações e execuções, bem como de fiscalizar e exigir a efetividade das políticas
públicas urbanas.

 
A corroborar com tais afirmações, partimos dos dizeres de Jüngen Habermas (2003, p. 18) ao

considerar que:
 

[...] as sociedades modernas tornaram-se tão complexas, ao ponto de essas duas figuras de pensamento
– a de uma sociedade centrada no Estado e a sociedade composta de indivíduos – não poderem mais
ser utilizadas indistintamente [...] O Estado passa a formar um subsistema ao lado de outros
subsistemas sociais funcionalmente especificados; estes, por sua vez, encontram-se numa relação
configurada como ‘sistema – mundo circundante’, o mesmo acontecendo com as pessoas e sua
sociedade.

 
Assim, é por intermédio da participação popular, que ocorre a integração entre gestão

administrativa e adequação das políticas públicas com a realidade social, econômica e ambiental como um
todo.

 
A participação popular está prevista na Constituição de 1988, onde a gestão ou condução da coisa

pública sofre a intervenção do povo, e é decorrente do que é insculpido no Artigo 1º, parágrafo único,
traduzindo-se num dos princípios fundamentais do Estado Democrático de direito, apontando para o que se
chama de democracia participativa.

 
Dessa forma, “a participação popular apresenta varias finalidades: controle e fiscalização social;

juridicização e racionalidade no processo decisório; renovação do modelo de Administração Pública a
reformulação de suas relações com os administrados” (MARTINS JÚNIOR, 2005, p. 240, 241).

 
A participação popular na Administração Pública compreende múltiplas expressões de

associações das forças econômicas, políticas e sociais na tomada de decisões administrativas, ou seja, de
intervenção de elementos exteriores ao exercício da função pública em diferentes graus. 

 
Inclui-se, ainda, nas inúmeras movimentações para a tomada de decisão da administração pública,

a participação singular, uma vez que não se pode desprestigiar a colaboração individualizada tendente à
melhoria da ação administrativa na gestão do interesse público.

 
O administrado, por meio do interesse participativo, efetiva a atuação democrática concorrendo

com o exercício da gestão pública, por intermédio da partilha, cooperação e definição do interesse público,
tendência que rompe com a unilateralidade decisória da administração pública.
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Entretanto, no direito brasileiro, “a participação popular na administração pública é mais

frequente nos serviços sociais e menos expressiva na intervenção na ordem econômica e na prestação de
serviços públicos” (MARTINS JÚNIOR, 2005, p. 245).

 
Com razão Martins Júnior (2005, p. 246), ao sentenciar que:

 
Em que pese a identificação de um núcleo de incidência da participação popular na administração
pública, os instrumentos participativos devem ser adotados nos assuntos de expressividade
transcendente, de indivisibilidade natural, de indeterminação subjetiva ou de maior impacto da
atividade administrativa na população e na gestão de recursos públicos relacionados ao cumprimento
das obrigações positivas ao poder público em prol dos administrados.

 
A Lei 10.257/2001, nominada de Estatuto da Cidade estabelece, observando o que determina a

Carta Política de 1988, a gestão participativa como forma de conferir legitimidade ao povo na participação
da gestão administrativa do interesse público. Referida lei traduz-se em instrumento poderoso, onde o
cidadão é colaborador, co-gestor e fiscalizador das políticas públicas urbanas que consistem em ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (DI
PIETRO. 1993. p. 138). Estes objetivos se constituem meios de alcançar os objetivos da República
Federativa do Brasil insculpidos no art. 3º da Constituição Federal (BRASIL, 2010):

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

 
Entretanto, é necessário ressaltar que, apesar do Estatuto da Cidade ser um dos principais

instrumentos no que se refere à política pública urbana, o fato é que nesse aspecto, a legislação deve ser
visualizada e compreendida de forma interdisciplinar e comunicativa com diversos outros institutos, uma
vez que falar em gestão, ou políticas urbanas, é falar em administração pública, o que nos remete aos
institutos de direito administrativo que o regulam, a exemplo da Lei de responsabilidade fiscal, em caso de
inobservância pelo gestor público (MUKAI, 2004, p. 47).

 
De tais considerações, torna-se imperioso ressaltar que não é apenas o Estatuto da Cidade que

confere voz à participação popular, uma vez que a Constituição Federal de 1988, bem como a legislação
infraconstitucional outorgam aos cidadãos, instrumentos democráticos que visam à garantia e eficácia dos
direitos fundamentais e da justiça social.

 
É de suma importância o conhecimento de tais instrumentos para a efetividade dos fins almejados

pela República Federativa do Brasil enquanto Estado Democrático de Direito; porém, não é objetivo do
presente estudo perseguir a análise de todos os institutos, mas sim discorrer sobre aquele que confere
legitimidade ao cidadão em participar ativamente através do acesso ao poder judiciário, na busca de
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soluções e no mais das vezes, em reparações quando não são observados pelo Administrador seus deveres
de persecução e respeito pelo interesse público (COMPARATO, 1996, p. 15-17). 

 
Disso, conclui-se que a administração deve voltar, portanto, seu foco para a integração da

sociedade com o Estado, assumindo o papel de articulador para a produção e implementação de políticas
públicas.

 
Portanto, necessário é que haja instrumentos legítimos de participação democrática para o

controle da administração pública pelo povo. A participação popular é o direito de atuar politicamente, não
apenas colocando-se como coadjuvante, mas agindo conjuntamente com a administração no cuidado e
preservação do bem público, opinando e fiscalizando o exercício e aplicação da gestão pública urbana.

 
Para completar as várias formas de participação popular, é fundamental a fiscalização dos atos

dos agentes administrativos, e é a partir daí que a Ação Popular é instrumento importante para a anulação
judicial dos atos lesivos ao interesse público.

 
2. A INTERVENÇÃO POPULAR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E QUESTÕES URBANAS PELAS
VIAS JUDICIAIS

 
O direito evoluiu a partir da solução de conflitos intersubjetivos. Atualmente os interesses

ultrapassam a esfera privada para buscar agir na defesa de interesses difusos [dentro os quais se inserem as
questões urbanísticas], pretendendo-se com isso garantir o bem estar e inúmeros outros direitos
fundamentais, como forma de conferir efetividade à Dignidade da Pessoa Humana.

 
Dessa forma, a razão da sociedade num Estado é o ser humano como núcleo central. Uma vez

que “[...] a vida em sociedade objetiva permitir que os indivíduos encontrem a sua felicidade, seu bem
estar [...] a infelicidade e a angustia geram situações de indignidade”. (ARAÚJO, 2000, p. 105)

 
Porém é fácil verificar, apesar de toda uma construção em torno da valorização do ser humano, o

desrespeito e o descumprimento desses preceitos. Sendo assim, necessário encontrar soluções que impeçam
que uma gama de direitos e, por conseguinte, a dignidade do ser humano, seja violada.

 
É possível constatar, como extensão a tais violações, o desrespeito e o desvirtuamento dos

interesses sociais por parte do administrador público. Por tal razão é imperioso para a persecução do
objetivo do tema proposto explanar sobre alguns aspectos que deságuam no fato de identificar o conteúdo
exato que influencia as políticas públicas urbanas para dessa forma definir limites de atuação e apontar
responsabilidades que legitimam a busca do cidadão em promover ações, visando providencias
jurisdicionais que façam valer os imperativos legais.

 
Ao se falar em Direito Urbanístico e políticas públicas necessárias para a implementação e a
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execução de atos administrativos, não se pode deixar de fazer uma interpretação sistemática que existe por
trás dos Princípios da Política Urbana.

 
Tais princípios estão insculpidos notadamente nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e

como já afirmado devem ser analisados e interpretados de uma forma sistêmica e inter relacionados a
outros importantes institutos que devem ser considerados de forma harmônica, a exemplo dos institutos do
meio ambiente e direito administrativo (ESCAVASSINI, 2001, p. 155).

 
2.1. Meio Ambiente e Políticas Urbanas

 
A Constituição Federal, por meio do artigo 225 (BRASIL, 2010), preceitua que:
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 
Desse dispositivo decorre o direito do cidadão ao meio ambiente, bem como de exigir o respeito e

proteção desse direito. Muito mais que obrigação apenas do Estado, é dever também da coletividade, a
defesa do meio ambiente e a sua preservação.

 
O direito urbanístico regula as ações relacionadas à ordenação, desenvolvimento das cidades,

traduzindo-se em manifesta forma de proporcionar um ambiente sadio. O meio ambiente não é
compreendido apenas pelo meio natural, engloba ainda outras modalidades de meio ambiente, dentre eles
incluindo-se o artificial, que abrange os espaços urbanos. (FRIEDMANN, 2000, p. 109-110).

 
Sendo assim, a proteção do meio ambiente tem como fundamento legal os artigos 5º inciso XXIII;

artigo 21, inciso XX, artigo 182 da Constituição. Tais dispositivos identificam a política de
desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem
estar dos habitantes.

 
Assim, o artigo 182 da CF deixa clara a idéia de ambiente artificial, esclarecendo que as cidades

são parte de um biosistema que compreende inúmeros organismos dinâmicos incluindo o ser humano.
 
O conceito de meio ambiente é dado ainda por legislação infraconstitucional, por meio do art. 3º

da lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, onde estabelece que “o meio ambiente
é o conjunto de condições, leis influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 2010a).

 
Dessa forma, o direito urbanístico está intimamente ligado à questão ambiental, sendo classificado

como parte integrante do meio ambiente artificial, o que torna necessária a harmonização entre o contexto
da cidade em permitir o alcance de um nível de vida adequado, que será traduzido mediante a sadia

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7520



qualidade de vida tão almejada pelos princípios ambientais.
 
Segundo é possível depreender do conceito de meio ambiente e a integração das questões

urbanísticas como parte do meio ambiente artificial [os quais fazem parte de interesses de natureza difusa,
ou transindividuais], a titularidade dos interesses em matéria urbanística é atribuída à comunidade que é
composta por um número indeterminado de indivíduos.

 
Conforme se depreende da análise do conceito de meio ambiente artificial, verificamos que há

relação de direitos difusos, já que os fatores que repercutem no meio ambiente artificial afetarão a
comunidade como um todo (FRIEDMANN, 2000, p 111).

 
2.2. Improbidade Administrativa e Políticas Públicas Urbanas

 
A Constituição Federal de 1988, no que tange às políticas urbanas, determina a adoção de um

planejamento de políticas que proporcionem aos habitantes bem estar, o que se traduz em garantir o
desenvolvimento sustentável e racional das cidades. Assim, o Estatuto da Cidade descreve uma série de
circunstâncias que demonstram a preocupação de evitar a distorção dos institutos urbanísticos em
detrimento do bem comum.

 
Por tal motivo, define ainda uma gama de institutos, com a finalidade de proporcionar aos

administradores, meios de assegurar o adequado aproveitamento dos espaços urbanos, e por conseguinte
estipula inúmeras situações que caracterizam a prática de improbidade administrativa (FREITAS, 2005, p.
272).

 
Tais atos ao serem analisados, devem ser interpretados sistematicamente a luz da lei 8.429/1992 e

o que dispõe a lei 10.257/01, para que seja viabilizada a correta aplicação dos dispositivos contidos nos
textos legais.

 
A lei 8.429/1992 tenta alcançar a higidez da administração pública por intermédio da aplicação de

sanções previstas no referido diploma legal, buscando preservar os princípios da administração pública,
bem como preservar o patrimônio público, de dilapidações perpetradas com a intenção de obtenção de
vantagem indevida pelo agente público (BRASIL, 2010b).

 
A Administração pública é regida por uma série de princípios, sem os quais a inobservância

acarretaria na nulidade [ou anulabilidade] do ato administrativo. Dentre tais princípios podemos destacar o
da moralidade [consagrado no art. 37, da CF] que prega a observância de regras éticas como a boa fé, a
honestidade, a lealdade, a imparcialidade, o interesse público, dentre outros (FREITAS, 2005, p. 273).

 
Inserido no princípio da moralidade está o da probidade, princípio que prevê que o agente público

deve servir a administração, exercendo suas funções com o objetivo de sempre realizar os interesses
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públicos, sem auferir qualquer proveito pessoal.
 
De tal análise, é de se concluir que as hipóteses de improbidade possuem em sua essência a

violação dos princípios da administração pública.
 
O Estatuto da Cidade estabelece inúmeros atos que se caracterizam improbidade administrativa,

conforme se extrai do artigo 52 (BRASIL, 2010c):
 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 8.429, de 2
de junho de 1992, quando:
 I - (VETADO)
II - deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao
patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8°desta Lei;
III - utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26
desta Lei;
IV - aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso
em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei;
V - aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do
art. 33 desta Lei;
VI - impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei;
VII - deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do
art. 40 e no art. 50 desta Lei;
VIII - adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo
valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.

 
 

Dentre as hipóteses elencadas no supracitado artigo, a apuração de possível improbidade deve ser
pautada pela análise sistemática dos princípios norteadores da Administração pública, insculpidos no art.
37 da Constituição Federal, bem como da Lei 8.429/1992, que, estende mesmo àqueles que não são
agentes públicos, suas sanções em caso de constatação de ato de improbidade, sob qualquer forma direta
ou indireta (FREITAS, 2005, p. 273).

 
3. DO CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS URBANAS MEDIANTE O INSTITUTO
DA AÇÃO POPULAR

 
Muito embora a ação civil pública seja o instrumento mais utilizado para o controle jurisdicional

das políticas públicas urbanas, a ação popular é um dos instrumentos que servem para atender aos
interesses difusos de natureza ambiental, sobretudo na hipótese de danos relacionados à atividade
administrativa que caracterizam a improbidade, seja por infração ao disposto no art. 52 do Estatuto da
Cidade (BRASIL, 2010c).

 
São temas que cada vez mais recebem a intervenção jurisdicional, tendo em vista que os danos

urbanísticos, indubitavelmente influenciam no equilíbrio do meio ambiente, bem como na higidez da
coletividade como um todo, o que autoriza a provocação do Estado Juiz pela via da ação popular para a
defesa dos interesses da sociedade.
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Sendo assim, por intermédio da ação popular é possível a defesa dos interesses difusos ou a
reação contra a lesão de bens públicos, ou, ainda, o combate contra atos ilegais da administração pública.

 
Segundo José Joaquim Gomes Canotilho (2006, p. 511), “qualquer cidadão, individualmente ou

associado [...] pode intentar uma ação em defesa de um interesse público [...] a defesa dos interesses
difusos coincide com a defesa dos interesses públicos [...]”.

 
Dessa forma, é função da coletividade buscar a proteção jurisdicional dos direitos difusos ou do

interesse coletivo diante de danos ou ameaça de lesão aos bens ou em caso de ocorrência de quaisquer
hipóteses de improbidade administrativa disciplinados pelo Estatuto da Cidade, em seu artigo 52
(BRASIL, 2010c).

 
A ação popular é meio constitucional, que possui qualquer cidadão que objetiva invalidar atos

administrativos ilegais ou lesivos ao patrimônio público, conforme ensina Hely Lopes Meirelles (2007, p.
124):

 
É instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros [...] o
beneficiário desta ação é o povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove
em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe
outorga.

 
Entretanto para que ocorra o efetivo exercício da participação popular em matéria urbanística, é

fundamental a reestruturação dos institutos de direito material e processual, uma vez que o que se verifica
é que a ação popular esbarra no preconceito pelo instituto, seja pela restrição da legitimidade ativa ao
cidadão, seja pelas barreiras de acesso à justiça.

 
Há ainda o grande problema da falta de informação por parte da coletividade, sobre o poderoso

instrumento de efetivação da democracia e cidadania que possui, motivo pelo qual se faz necessário avivar
o instituto e argumentar sobre a relevância deste instrumento de participação popular, reafirmando o “autor
popular como titular da soberania popular que fundamenta sua legitimação para agir” (MANCUSO, 2001,
p. 06).

 
No ordenamento jurídico pátrio, a ação popular é positivada pela Lei 4.717 de 1965, que por sua

vez foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que alçou o instituto ao nível garantia
constitucional [art. 5º, LXXIII]; entretanto, pode ser considerado um dos primeiros mecanismos de tutela
dos interesses difusos e coletivos, uma vez que apareceu pela primeira vez no texto constitucional na carta
política de 1934 (MANCUSO, 2001, p. 52-61).

 
Dessa forma é importante verificar que a democracia participativa foi nitidamente consagrada

tendo em vista que confere ao cidadão a participação efetiva na gestão e fiscalização do bem público.
Sendo assim, a ação popular é uma das formas mais eficazes de participação, que se dá por intermédio do
acesso à justiça [art. 5º, inc. XXXV, da CF] para a busca de solução conflitos em que se invocam os
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interesses coletivos.
 
Segundo José Afonso da Silva [em prefácio à primeira edição da obra intitulada “Ação Popular”

de Rodolfo Camargo Mancuso (2001. p. 05)], a ação popular:
 
[...] é um instituto que diríamos tridimensional porque pode ser estudada sob o tríplice aspecto
constitucional, administrativo e processual, à vista de sua natureza de garantia constitucional da boa
administração e agora também do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de sua natureza de
controle da correção da ilegalidade de atos da administração lesivos ao patrimônio público, à
moralidade administrativa e ao meio ambiente... e, enfim, de sua natureza de ação civil, com
características peculiares que geram particularidades processuais e procedimentais nem sempre de
fáceis soluções teóricas e práticas.
 

Pela via da ação popular, a tutela jurisdicional subjetiva “funda-se na proteção de um bem
jurídico de dimensão coletiva ou difuso e o ressarcimento não se faz em prol [...] da coletividade, por se
tratar de bem indivisível e de conotação social” (LEITE. 2003.  p.150).

 
3.1. Das críticas e da defesa ao instituto da ação popular como instrumento legitimado de acesso à
justiça

 
Conforme já afirmado, a ação popular somente surgiu como instrumento constitucional de

proteção e fiscalização com a Carta Política de 1934.
 
Já nessa época, deparava-se com crítica como a de Clóvis Beviláqua, o qual afirmava ser o

Ministério Público órgão mais adequado para realizar tais funções, “que melhor as desempenham do que
qualquer do povo” (1935, p. 97).

 
Seguindo tal posicionamento foi possível verificar o descrédito do instituto, após o surgimento da

ação civil pública, tendo em vista que em muitos casos a ação popular verificava-se como instrumento de
jogos de política, desvirtuada para a perseguição de adversários (BARROSO, 1993, p. 239); ou na suposta
defesa da coisa pública em que o interesse individual é preponderante (SEABRA FAGUNDES, 1947, p.
07).

 
Há também a argumentação para o fato de a ação popular não ser instrumento utilizado por faltar

espírito de cidadania, havendo necessidade dessa conscientização para que fosse possibilitada a efetiva
tutela dos direitos coletivos (FIGUEIREDO, 2006, p. 431).

 
Pesa ainda sobre o instituto a falta de maiores garantias que proporcionem o acesso à justiça,

tendo em vista a necessidade de um judiciário coeso às demandas sociais contemporâneas. De tal
afirmação, verifica-se ainda o fato de que o julgador, muito mais que mero ato de julgar imparcialmente
sob os ditames da sistemática processual tradicional, deve estar atento às exigências interpretativas dos
valores insculpidos como direitos fundamentais e constitucionais de ordem transindividual.
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Tendo em vista ainda que ao julgar uma demanda entabulada por intermédio de ação popular, o
que se analisa não é um simples caso de conflito de interesses; sendo assim, possui em sua decisão o poder
de efetivar ou não o exercício da cidadania onde o que se encontra em jogo é a defesa de uma coletividade
a qual não se pode afirmar possuir interesses mesquinhos.

 
A corroborar com tal afirmação observa Luiz Roberto Barroso (2006, p. 136):

 
[...] por refugirem ao modelo clássico, torna-se indispensável a adequação das medidas processuais que
se cristalizaram no evolver de realidade diversa, bem como o aporte da contribuição criativa dos novos
tempos, para a elaboração de técnicas e institutos aptos a apreenderem as relações supra-individuais.
 

Não se pode deixar de admitir que o instituto apresenta falhas, entretanto é fundamental que
exista uma hermenêutica capaz de integrar cultura jurídica e valores democráticos.

 
A participação popular é uma necessidade contemporânea, não havendo razoabilidade em sua

limitação, uma vez que impediria a efetiva tutela dos interesses difusos e coletivos e feriria o Princípio da
Soberania Popular.

 
Nesse sentido, importante a lição de José Frederico Marques (1978, p. 523):

 
E a ação popular é uma projeção no campo da moralidade administrativa, desse direito ao processo. Sé
é direito da coletividade ter um governo decente e sem mazelas, e se cada cidadão pode fazer valer em
juízo esse direito, porque é também seu interesse que a coisa pública não seja malbaratada pela cupidez
ou improbidade administrativa – cabe a qualquer do povo a faculdade de invocar o Judiciário para que
restaure o império da lei e da dignidade das funções públicas, sempre que algum improbus
administrador venha a lesar o erário ou patrimônio público, com atos indevidos.
 

Sendo assim, é por preconceito e desconfianças por parte da doutrina e jurisprudência que há a
distorção da ação popular em mecanismo puramente operacional e não legitimante, o que acarreta na
deficiência da prestação jurisdicional, que se manifesta como óbice de acesso à justiça, como se vê das
palavras de Eurico Ferraresi (2007, p. 138):

 
[...] na prática, verifica-se que reiteradamente a jurisprudência tem tolhido a iniciativa popular,
dizendo, no mais das vezes, que a pretensão levada a juízo não poderia ser conduzida por ação popular
e sim por ação civil pública [...] os julgadores orientam-se principalmente no sentido de tolher a
demanda supra-individual. Proposta a ação popular, dizem que o caso seria de ação civil pública.
Ajuizada a ação civil pública exige-se a ação popular.
 

Dessa forma, verifica-se que as questões que inferem máculas ao instituto se tornam na realidade
um subterfúgio para impedir que uma decisão justa seja dada. Por tal motivo fundamental que os olhos do
julgador estejam voltados para os interesses supraindividuais, ignorando o interesse subjetivo do autor
popular atendendo dessa forma a tutela dos interesses difusos e coletivos.

 
Dito isso, ainda que haja qualquer interesse [politiqueiro] por trás de eventual ação popular onde

se discute a tutela difusa ou coletiva, o fato é que o magistrado deve priorizar o atendimento dos fins
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sociais ao qual é destinado o instituto, pois os riscos oriundos do uso indevido do instituto não serão
expressivos se for adotado um sistema adequado de análise e investigação das condições em que a ação
realmente é proposta, sendo grandes os benefícios na “medida em que, por ser voluntário, só atrai, em
regra, os cidadãos dotados de alto nível de politização e espírito público” (RAMOS, 1991, p. 156).

 
Assim, a ação popular, muito mais que mecanismo de garantia constitucional, se traduz em

verdadeiro instrumento de participação democrática e deve ser despida das barreiras que impedem a
efetiva tutela jurisdicional dos interesses metaindividuais, fazendo-se necessário a adequação do sistema
processual vigente, principalmente no que tange à mentalidade do julgador ao tratar de questões desse
jaez.
 
CONCLUSÃO

 
Como foi possível observar, a participação popular é condição para haja efetividade das políticas

públicas urbanas. O estudo teceu considerações sobre a Ação Popular como mecanismo conferido ao
cidadão de acesso ao judiciário, dando voz assim à democracia participativa.

 
Como o sujeito é reflexo da construção da vida social cabe a ele, como ator social, se opor à

dominação social. E é através do elemento democrático que se permite a visibilidade e a transparência do
poder.

 
Verificou-se que é por intermédio da participação popular que o povo tem direito a fiscalizar e

exigir a efetividade das políticas públicas urbanas. É pela participação do cidadão, que ocorre a integração
entre gestão administrativa e adequação das políticas públicas com a realidade social, econômica e
ambiental como um todo.

 
O Estatuto da Cidade estabelece a referida gestão participativa como meio de legitimar o povo à

participação da gestão administrativa do interesse público, transformando o cidadão em colaborador, co-
gestor e fiscalizador das políticas urbanas que consistem em ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

 
Entretanto, o Estatuto da Cidade deve ser visualizado e compreendido de forma sistêmica, uma

vez é fundamental, ao se falar em Direito Urbanístico e políticas públicas necessárias para a
implementação e execução de atos administrativos, interpretar o sentido dos Princípios da Política Urbana
insculpidos nos artigos 182 e 183 da Carta Política de 1988 coadunados com outros dispositivos
constitucionais a exemplo do artigo 225 que trata da matéria ambiental.

 
Verifica-se que do estudo sistemático da legislação pertinente, dentre a participação popular

inclui-se a singular, onde o cidadão – por meio do interesse participativo – efetiva a atuação democrática
concorrendo com o exercício e fiscalização da gestão pública.
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Portanto, é por meio dessa participação democrática que a Ação Popular se configura num

instrumento importante para atender aos interesses difusos de natureza ambiental, sobretudo na hipótese
de danos relacionados à atividade administrativa que caracterizam a improbidade.

 
É por intermédio da ação popular que qualquer cidadão exerce a participação popular, porém, o

instituto possui alguns obstáculos a serem superados, como a falta de informação por parte da coletividade,
bem como inúmeras críticas por parte da doutrina e jurisprudência. Porém, fundamental que exista uma
hermenêutica capaz de integrar cultura jurídica e valores democráticos, uma vez que a democracia
participativa é uma necessidade contemporânea, não havendo razoabilidade para qualquer pretensa rejeição
na utilização do instituto, pois tal óbice impede a efetiva tutela dos interesses difusos e coletivos e fere
ainda o Princípio da Soberania Popular.

 
Pelo exposto, o preconceito e desconfianças por parte da doutrina e jurisprudência que acarretam

na deficiência da prestação jurisdicional, são na realidade subterfúgios para impedir uma decisão justa seja
dada. Por tal motivo se faz necessário que os olhos do julgador priorize o atendimento dos fins sociais ao
qual é destinado o instituto, despido das supostas barreiras que impedem a efetiva tutela jurisdicional dos
interesses metaindividuais, fazendo-se necessário a adequação do sistema processual vigente.
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BREVE ANÁLISE DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DAS SENTENÇAS DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE CONDENAM O ESTADO BRASILEIRO

À REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A BRIEF STUDY ON THE JUDICIAL SENTENCES OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN
RIGHTS WHICH DETERMINE THE EXECUTION OF PUBLIC POLICIES BY THE BRAZILIAN STATE

Maria Carolina Florentino Lascala
Riva Sobrado De Freitas

RESUMO
O presente estudo analisa as sentenças judiciais, bem como as sentenças internacionais da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinam ao Estado Brasileiro a realização de
políticas públicas. Primeiramente, veremos alguns conceitos dados a “políticas públicas” e, desde
logo, será possível concluir que elas são os meios de concretização dos direitos fundamentais.
Após, será demonstrada a relação de cada um dos três Poderes do Estado Democrático com as
políticas públicas, com destaque para o controle judicial das políticas públicas. Serão vistos os
limites e a eficácia das sentenças judiciais que se envolvem com questões naturalmente de
mérito administrativo. A doutrina e a jurisprudência há tempos debatem este assunto, mas ainda
não se chegou a um consenso dada a complexidade do tema. Por fim, será vista a questão das
sentenças internacionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenam o Estado
Brasileiro à adoção de determinada política pública tendente a evitar danos aos direitos humanos
ou mesmo a repará-los. Assim, completa-se esta análise sobre a influência da jurisdição, seja ela
nacional ou internacional, na realização dos direitos humanos.
PALAVRAS-CHAVES: políticas públicas; divisão de poderes; controle judicial; sentença
internacional.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the judicial sentences and the sentences of the Inter-
American Court of Human Rights which determine the execution of a public policy by the
Brazilian State. The analysis of the term "public policies" will lead to the conclusion that public
policies are the means of achieving fundamental rights. The relationship between the three
Powers of a Democratic State and public policies will be demonstrated, especially with regard to
the control which the three Powers (Executive, Legislative and Judicial) exert on public policies.
Highlighting the judicial control of public policies, will be seen the limits and effectiveness of
judgments that are involved with administrative matters. It is noteworthy that doctrine and
jurisprudence have long debated this issue without reaching a consensus, due to its complexity.
Lastly, and in order to complete the study on the influence of national and international
jurisdiction on the implementation of human rights, there will be an analysis of the international
sentences of the Inter-American Court of Human Rights that command the Brazilian State to
adopt a specific public policy aiming at avoiding the detriment of human rights or repairing such
detriment. 

KEYWORDS: public policies; separation of powers; judicial control; international sentences.

1. INTRODUÇÃO

 

Discutir políticas públicas é tratar de direitos fundamentais, já que aquelas são as ações governamentais tendentes à

realização desses direitos, estejam eles elencados na Constituição Federal ou em tratados internacionais assinados pelo Estado

Brasileiro.

As principais diretrizes das políticas públicas brasileiras já estão previstas em nossa Carta Magna de 1988, que de forma
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programática, cuidou de temas variados muito além da estrutura da Federação.

Em um Estado como o nosso, ainda em desenvolvimento, muitas são as carências da população, ao passo que os recursos

públicos são incapazes de atender de uma só vez a toda a demanda social. Por isso, há a necessidade de constante controle das

políticas públicas por todos os órgãos do Estado e mesmo pela sociedade civil para que haja a mais justa distribuição desses

recursos.

Não raro, um indivíduo que se vê inatingido por um direito fundamental assegurado pela nossa Constituição leva o litígio

ao Judiciário e requer uma postura do Estado-juiz frente ao seu pleito. O juiz, então, pode chegar à conclusão de que o cidadão não

está tendo seu direito fundamental reconhecido por causa de uma política pública ausente ou ineficaz.

Este controle judicial das políticas públicas enfrenta muitos limites, como o da divisão de poderes, da escassez dos

recursos públicos e da discricionariedade do mérito administrativo, pois a decisão de aplicar determinada verba para atender uma ou

outra demanda social compete, tipicamente, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

No entanto, as políticas públicas, enquanto atos administrativos ou normativos, estão sujeitas ao controle judicial, seja

pela realização do controle de constitucionalidade ou quando configurada hipótese de abusividade governamental.

Mais recentemente, após a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos pela nossa Federação,

também este órgão internacional passou a exercer uma espécie de controle da atuação do Estado Brasileiro na proteção desses

direitos.

Neste ponto, o assunto torna-se ainda mais sensível em razão da soberania estatal frente a uma corte internacional, cuja

sentença deve ser cumprida em prol da prevalência dos direitos do homem.

Tendo como pano de fundo o modelo estatal brasileiro, que necessita intervir na economia e em vários outros ramos da

sociedade para assegurar o convívio pacífico e minimamente digno de seus cidadãos, analisemos o papel das sentenças judiciais e

internacionais que buscam a realização dos direitos fundamentais.

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Sem dúvidas, mais difícil do que conceituar políticas públicas é conseguir a sua implementação com sucesso na prática.

Apesar desta dificuldade, muitos estudiosos das ciências jurídicas e principalmente das ciências políticas buscam a definição perfeita

do instituto.

Sem tamanha pretensão, um conceito adequado seria o de conjunto de ações do Estado, tendentes à realização dos

direitos humanos. Estas ações do Estado podem estar expressas em atos administrativos ou em atos normativos. Os atos

administrativos, geralmente, são identificados pelos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado ou sob sua ordem. Os atos

normativos, por sua vez, podem ser dispositivos da própria Constituição Federal, ou dispositivos legais, ou mesmo infralegais

(portarias, decretos, resoluções, ...).

Veja o exemplo do direito à saúde. É um direito previsto constitucionalmente (art. 196), regulamentado pela Lei n.

8.080/90 que criou o Sistema Único da Saúde. É objeto de inúmeros outros atos normativos federais, estaduais e municipais, além

de ser tutelado por serviço público prestado por órgãos e instituições públicas de todos os entes federativos, da administração direta

e indireta, e ainda por particulares sob supervisão do Estado.

Mais especificamente, pode-se imaginar uma política pública municipal de vigilância epidemiológica do Aedes aegypti

(mosquito transmissor da dengue), pela qual a prefeitura destina verba pública para a contratação de funcionários para visitar os

imóveis de toda a cidade, orientando sobre a forma de eliminar os focos de criação do mosquito, bem como realizando a

dedetização das ruas. Neste exemplo, pode haver ainda lei municipal programando esta vigilância epidemiológica. Então, esta
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política pública de combate ao mosquito da dengue se daria por atos normativos e administrativos, do poder legislativo e executivo

municipal.

Para Fábio Konder Comparato (MASSA-ARZABE, 2006:45), política pública aparece antes de tudo como atividade, isto

é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado.

Para Patrícia Helena Massa-Arzabe (2006:63) políticas públicas são os conjuntos de programas de ação governamental

estáveis no tempo, racionalmente moldados, implantados e avaliados, dirigidos à realização de direitos e de objetivos social e

juridicamente relevantes, que buscam a distribuição e redistribuição de bens e posições que concretizem oportunidades para cada

pessoa viver com dignidade e exercer seus direitos, assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como a liberdade de

escolha para fazerem uso desses recursos.

Não há também como dissociar o conceito de políticas públicas do conceito, igualmente difícil, de serviços públicos.

Para Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior (2009:33), políticas públicas são os conjuntos de programas, projetos e

atividades promovidos pelo Estado, por intermédio de seus órgãos e entidades, destinados a ofertar bens e serviços à população de

modo a tornar efetivos os direitos individuais, econômicos, sociais e ambientais previstos no texto constitucional e no ordenamento

infraconstitucional.

É quase unânime entre os doutrinadores que a política pública passa pelas seguintes fases: formação, execução, controle e

avaliação. Para a sua formação, é preciso uma equipe multidisciplinar, sendo indispensável ao menos um especialista sobre o

problema social que se quer resolver, além do administrador e sua assessoria jurídica.

 Ainda Ronaldo Jorge Araújo Vieira Junior (2009:34) apresenta sete componentes das políticas públicas que deveriam

ser observados: a) competências dos órgãos e entidades na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; b)

eventual articulação entre os órgãos do Estado; c) financiamento da política pública; d) mecanismos que viabilizem a participação

popular; e) segmentos da população elegíveis para cada política; f) mecanismos de operacionalização; g) a avaliação, a realidade e a

eventual redefinição das políticas públicas.

Realmente, quem deseja elaborar uma política pública precisa ser competente para tanto e não deve invadir a esfera de

competência de outro órgão, sendo necessária, muitas vezes, a articulação política entre eles para a composição dos interesses

envolvidos.

Como exemplo, cita-se uma rodovia interligando dois municípios no meio da Floresta Amazônica. De um lado, é certo o

interesse público de dar acesso aos municípios e muito útil seria a construção da rodovia. Por outro, é de se considerar a preservação

ambiental da área em que será feita a obra. Portanto, podem estar presentes nas negociações políticas: Ministério do Transportes,

Ministério do Meio Ambiente, prefeituras dos municípios envolvidos, além do Governo do Estado, de modo a compatibilizar os

interesses e chegar à solução mais apropriada.

Outro fator determinante da política pública é a sua forma de financiamento e, então, compete ao administrador gerenciar

os recursos públicos de forma a alcançar o máximo de eficiência com o que se tem disponível. Para verificar se a política é

adequada e eficaz, cabe ao segmento social atingido pela ação governamental opinar, expondo sua avaliação sobre o que fora

realizado.

Além destes componentes, também é preciso haver “motivação” suficientemente provada para justificar a atuação estatal.

Isso quer dizer que o Estado deve ter suporte probatório de que o emprego da verba pública naquela atividade/serviço é relevante.

Este suporte probatório se dá com documentos e, principalmente, dados estatísticos.

Saber a porcentagem de analfabetos de um município e a quantidade de pessoas na fila de espera para atendimento

oftalmológico no posto de saúde pode ser determinante entre a aplicação de certa verba pública na educação de base ou na saúde

oftalmológica.
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Algumas escolhas, apesar de discricionárias, devem ser justificáveis aos olhos de todos. Por exemplo, pode parecer

desacertado o gasto público com uma escola técnica de mecânica se no município e região não há empresas que se interessariam por

absorver esta mão-de-obra qualificada.

Em relação à importância de se conhecer numericamente a realidade social para a adoção de determinada política

pública, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desempenha papel fundamental, assim como outras entidades de

pesquisa e estatística social confiáveis.

Portanto, para ser legítima, a escolha da política pública, apesar de discricionária, não pode ser arbitrária e deve

esclarecer qual o critério de decisão utilizado para a solução do problema, considerando sempre o objetivo que se deseja alcançar.

Wanderley Guilherme dos Santos (1998:35), em seu texto sobre a trágica condição da política social, diz ser impossível

encontrar um conceito que cubra apropriadamente a definição de política social[1], mas apresenta o seguinte: “define-se, então,

política social como o conjunto de atividades ou programas governamentais destinados a remediar as falhas do laissez-faire”.

De fato, somente faz sentido falar em política social nos Estados intervencionistas, que tentam realizar o princípio da

igualdade material, minimizando as diferenças sociais e distribuindo de forma equânime os recursos disponíveis.

O autor confirma que, durante séculos, soube-se que os recursos disponíveis em qualquer sociedade eram insuficientes

para satisfazer os desejos de todos os seus membros e que, nas sociedades modernas, o dilema está entre a equidade (justiça) e a

eficiência (administração da escassez), o que leva à conclusão de que toda escolha social é uma escolha trágica no sentido radical de

que, mesmo decisões altamente benéficas reverberam, em algum lugar, metamorfoseadas em mal. Vejamos sua melancólica

conclusão (1998:37):
 
“Por exemplo, a decisão de produzir x aparelhos de hemodiálise significa não apenas que parcela de necessitados não
terão acesso a eles, mas também que carentes de outro tipo não poderão usufruir de, digamos, tratamento com bombas de
cobalto. Mais: se se decide produzir aparelhos de hemodiálise em número suficiente para atender à demanda, maior será o
número de cancerosos desassistidos. Quanto produzir e o quê converte-se, por se saber algo mais, em outra questão:
como estabelecer justo intercâmbio entre o bem e o mal? A política social escapa ao cálculo econômico e ingressa na
contabilidade ética, no cerne do conflito entre valores, no trágico comércio entre o bem e o mal.”
 

Sobre a motivação da escolha do critério utilizado para a tomada de decisões administrativas, o que legitima a política

pública, o mesmo autor, Wanderley Guilherme dos Santos (1998:52), dá um exemplo bastante ilustrativo, provando que, na

democracia, há distribuição de sacrifícios e benefícios:

 
“É possível analisar as políticas de saneamento básico e de assistência médica à infância e decidir que devem se pautar
pelo princípio dos direitos absolutos – o que significa, na prática, que entre as alternativas de oferecer ambos os serviços
de forma qualitativamente superior, porém limitados a determinadas áreas geográficas do país, ou proporcioná-los a todo
o país, embora de qualidade inferior, não há razão legítima e plausível para optar pela primeira alternativa. Ao contrário,
seria perfeitamente legítimo – segundo o princípio de direitos absolutos – distribuir universalmente os recursos
disponíveis para tais políticas, compartilhando a população das conveniências desta igualdade distributiva, justamente
pela ausência de critérios que permitam discriminar positiva ou negativamente esta ou aquela área geográfica.”
 

Muitas vezes, na formulação de uma política pública deve-se considerar que a solução buscada envolve indiretamente

vários outros problemas sociais, positiva ou negativamente, o que leva o administrador público a ser um mediador de todas essas

questões.

Por conseguinte, muitas demandas sociais não vão ser solucionadas exclusivamente pela adoção desta ou daquela política

pública, nem mesmo por destinação de maior volume de recursos financeiros a elas.

Cito como exemplo hipotético o elevado número de mortes infantis em determinado município. Verificada a inexistência

de saneamento básico no município, associada ao baixo grau de instrução da população e o costume religioso local que desvia as
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crianças do atendimento hospitalar para métodos curandeiros nada eficientes cientificamente, conclui-se que pouco adiantaria alto

investimento no campo da saúde isoladamente. Neste caso, a mortalidade infantil seria reduzida somente com uma ação coordenada

no campo da saúde, educação e planejamento urbanístico.

Portanto, é preciso identificar a demanda social e todas as suas circunstâncias, evitando-se despender demasiadamente

recursos naqueles problemas gerados por outros, os quais seriam a sua verdadeira causa. Ou seja, é preferível investir mais em

problemas sociais que são geradores de outros a investir em políticas públicas paliativas.

Aliás, quanto mais se tenta remediar problemas-produto[2], mais lento será o processo de sensibilização para a real

origem do problema-causa e consequente retificação de cursos ou modificação nas prioridades governamentais (SANTOS,

1998:53).

Não se quer dizer que políticas públicas paliativas sejam desnecessárias, mas que a maior parte do orçamento deve ser

destinada à solução dos problemas sociais que são origens de outros.

Logo, investir no ensino superior e em escolas profissionalizantes é uma forma de se tentar amenizar o problema do

desemprego. Canalizar o esgoto e fornecer água potável à população é uma forma de promoção da saúde. Investir em vacinas gera a

redução de custos futuros com o tratamento de doenças. Conservar uma praça pública, construindo uma quadra de jogos ao ar livre

e investir na iluminação do bairro, pode ser um meio de se reduzir a violência urbana.

Enfim, conforme a realidade social, deve-se buscar a melhor maneira de se empregar o dinheiro público, o que significa

buscar eficiência.

Em alguns países desenvolvidos, não faz sentido haver uma rubrica orçamentária para determinada política pública, pois

já não existe mais a carência social que a justifique. Esta é a tendência dos países que se posicionam firmemente na solução dos

problemas sociais que dão origem a outros, porque enfrentando os problemas que estão na base estaremos eliminando o foco de

proliferação daqueles que estão no topo.

Por pertinência ao tema, vale ainda analisarmos como Wanderley Guilherme dos Santos (1998:58) classifica as políticas

sociais em preventivas, compensatórias e redistributivas:

 
“Por política social preventiva entende-se qualquer política que impeça ou minimize a geração de um problema social
grave. Por exemplo: saúde pública, saneamento básico, educação, nutrição, habitação, emprego e salário. A rubrica
política compensatória compreende os programas sociais que remediam problemas gerados em larga medida por
ineficientes políticas preventivas anteriores ou por políticas contemporâneas que são prima facie socialmente não-
dependentes (políticas viárias, de transportes, etc.) – por exemplo, sistema previdenciário e PIPMO. Políticas
redistributivas, finalmente, são programas que implicam efetiva transferência de renda dos patamares superiores para os
patamares inferiores da estratificação social – por exemplo, Funrural e PIS/PASEP.”
 

A partir desta classificação, é interessante analisar a forma de financiamento das políticas públicas. No tocante às

políticas preventivas, parece justo que todos contribuam para a sua realização, via sistema tributário. Já no caso das políticas

compensatórias, não pode haver a distribuição do ônus, havendo soluções distintas para cada caso. Assim, não parece certo que um

benefício de acidente de trabalho seja pago pelo Estado, pelo empregador e pelo próprio acidentado! Finalmente, as políticas

redistributivas implicam em transferência de renda e é absolutamente certo que não são os beneficiários delas quem as deve

financiar (SANTOS, 1998:61).

Deste modo, a Constituição Brasileira de 1988, em razão das circunstâncias históricas pós-ditadura militar, optou por

prever em seu texto muitas das políticas públicas a serem adotadas pelo Estado, indicando, às vezes, a sua forma de financiamento.

Assim, nosso constituinte originário previu o seguro-desemprego, a previdência social, a assistência social, a reforma

agrária, a política urbana, a política ambiental, a política indigenista, a saúde, a educação, a proteção à criança e ao adolescente, etc.

Por isso, nossa Constituição Federal é um programa de governo, ou melhor, é um programa de Estado.
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Em razão da extensa lista de direitos fundamentais assegurados e da previsão das diretrizes de políticas públicas que

devem ser adotadas pelos governantes para concretizar esses direitos, muitas vezes, o cidadão inassistido busca seu direito via Poder

Judiciário.

 

3. A DIVISÃO DE PODERES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Tipicamente, ao

poder executivo cabe a função de administrar, ao poder legislativo, a função de legislar e ao poder judiciário, a função de julgar.

Pode parecer óbvio, mas esta conclusão é de profundidade extrema. Atipicamente, cada poder pode exercer as funções dos outros. E

todos se autofiscalizam e fiscalizam uns aos outros, num sistema de “freios e contrapesos” que teoricamente deveria manter o

equilíbrio.

O poder executivo é o legitimado a implementar as políticas públicas. Possui competência privativa de encaminhar

matérias orçamentárias que instrumentalizam as políticas públicas e os programas de governo. O artigo 165 da Constituição dispõe

que compete a ele a iniciativa do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Estes projetos de leis

serão enviados ao Congresso Nacional, aplicando-se a eles as demais regras do processo legislativo.

Quando aprovadas, as políticas públicas materializam-se em leis. Nelas estarão incluídas muitas das propostas eleitorais

que saíram vitoriosas, representando um movimento legítimo do regime democrático.

Ao poder executivo também compete dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública (art. 84, VI,

Constituição Federal), o que, muitas vezes, representa conduzir a estrutura burocrática própria da nossa República.

Por sua vez, ao Poder Legislativo cabe legislar sobre os mais variados assuntos do ente federativo. Ele possui ampla

possibilidade de manifestação e deliberação, ressalvados os limites constitucionais significativos, como vedação de aumento de

despesas em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (art. 63, I, CF). Atua também o Poder Legislativo no

controle e fiscalização das políticas públicas com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Já ao Poder Judiciário compete o controle de constitucionalidade e de legalidade dos componentes das políticas públicas

(atos normativos e administrativos). Eventualmente, é possível o controle de mérito desses atos quando os Poderes Executivo e

Legislativo demitem-se da obrigação de tornar efetivos direitos constitucionais, abusando de seu mandato eletivo. A atuação do

Poder Judiciário também tem sido considerada possível quando políticas públicas são previstas na própria Constituição, partindo-se

da premissa de que a norma programática não pode ser vista como promessa constitucional inconseqüente (RE-AgR 410715/SP,

22.11.2005, Rel. Celso de Mello). Vejamos adiante mais detalhadamente este ponto.

 

4. O PODER JUDICIÁRIO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

A questão do controle e da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas já foi muito debatido

na doutrina e na jurisprudência, mas ainda não se chegou a um consenso exato sobre quais os limites e formas que pode se dar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – n. 45,

em 29 de abril de 2004, considerou que o Poder Judiciário pode intervir no mérito das políticas públicas quando configurada

“abusividade governamental”.

O significado desta expressão é incerto, porém, da análise da jurisprudência recente da nossa suprema corte, conclui-se

que, em casos de omissão desarrazoada do poder público, pode o juiz impor uma obrigação de fazer ao Estado a fim de efetivar

direito fundamental previsto na Constituição.
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Em relação ao controle judicial sobre os atos do Poder Legislativo, é tranqüilo o entendimento de que ele exerce controle

de constitucionalidade das leis, via de ação ou exceção (controle direto ou controle difuso). Assim o fará também em relação ao

plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anual (LOA), na qualidade de ato normativo que são.

Já em relação ao controle judicial dos atos administrativos do Poder Executivo, que importem em aplicação de políticas

públicas (ou omissão de atos nesse sentido), tende a ser mais complexa a discussão.

É certo que existe a separação de poderes, sendo função típica do Executivo a discricionariedade para a consecução das

políticas públicas. Aliás, os cargos dos chefes do Executivo (Presidente da República, Governador do Estado/Distrito Federal e

Prefeito) são aqueles mais próximos da população brasileira e com os quais ela mais se identifica. Assim, não seria legítimo aceitar

que um juiz, que não foi eleito pelo povo, substitua a discricionariedade administrativa pela sua.

Por outro lado, pode ocorrer de um direito fundamental estar sendo tratado pelo Estado com profundo descaso e

desrespeito à Constituição. Para se aferir isso, é preciso analisar o caso concreto, com dados sobre os investimentos públicos e

estratégias administrativas.

Condenar simplesmente o Executivo (federal, estadual/distrital ou municipal) pelo fato de um cidadão não ter seu direito

fundamental efetivado, determinando que o realize imediatamente, não é a melhor solução para a nossa República.

Antes, é indispensável que se faça uma análise de todo o contexto fático e probatório para averiguar se há realmente

“abusividade governamental”. Somente no caso de configuração desta abusividade é que o Poder Judiciário pode condenar o Estado

interferindo na realização de uma política pública qualquer. Ou seja, devem ser verificadas as condições econômicas do ente

federado, os programas de governo instituídos e o que fora posto em prática, bem como apurar improbidade administrativa e mau

uso do dinheiro público.

Em muitos processos em que o Poder Judiciário interfere de forma abrupta nos planos de governo, sob o argumento de

estar efetivando os direitos fundamentais, culmina por desorganizar as finanças e prejudicar a administração pública.

Como exemplo, analisemos os casos em que o judiciário tem condenado o Estado ao fornecimento de medicamentos não

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. O fundamento é constitucional e trata-se de efetivação do direito à saúde, assegurado ao

cidadão. Este direito fundamental é desdobramento do direito à vida e, portanto, está o juiz promovendo a dignidade daquela pessoa

humana.

Porém, o papel do Executivo é selecionar aqueles medicamentos que vão atingir a maior parte da população para fornecê-

los gratuitamente e, assim, organizar o orçamento.  A realização desta lista de medicamentos do SUS, chamada RENAME, é, sem

dúvidas, uma escolha trágica, tal como preconiza Wanderley Guilherme dos Santos.

Quando o judiciário determina que o Estado forneça medicamento fora daquela lista do SUS, em curto espaço de tempo,

o Estado tem que adquiri-lo com dispensa de licitação, o que, além de ser mais oneroso, é um gasto extraordinário. Um caso não

faria diferença no orçamento destinado à saúde, mas milhares destes casos podem somar um montante tão alto que inviabilize

programas de governo nesta área.

De fato, esta questão das ações judiciais com pedidos de fornecimento de medicamentos tomou tamanha proporção no

Judiciário Brasileiro que passou a consumir parte significativa do orçamento da saúde dos entes federados.

Notem a tragédia: o paciente necessita urgentemente do medicamento e não possui condições financeiras para comprá-lo;

a saúde deste brasileiro está assegurada na Constituição Federal como direito social (direito humano de segunda geração), que

requer uma atuação positiva do Estado na sua concretização; o Estado optou por não fornecer aquele medicamento (por exemplo,

porque está em fase experimental, ou porque poucos são os usuários, ou porque possui um substitutivo, ...). A solução mais humana

para o caso é o fornecimento imediato daquele medicamento. No entanto, a solução jurídica depende de se verificar a “abusividade

governamental”.
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O Estado brasileiro não pode demitir-se da responsabilidade de realizar os direitos humanos, sob pena de violar a

integridade da própria ordem constitucional. Portanto, o Judiciário pode intervir nos atos administrativos quando os órgãos estatais

competentes estiverem descumprindo com os encargos político-jurídicos, vindo a comprometer a eficácia e a integridade de direitos

fundamentais, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático, já que as normas programáticas são providas

de eficácia, ainda que limitada.

Não somente em relação aos chamados direitos humanos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais),

que exigem uma ação positiva do Estado para sua realização, mas também quando o Estado esteja obstruindo o exercício de

liberdades públicas, pode, enfim, o Poder Judiciário controlar as políticas públicas.

Negar o cumprimento de uma obrigação que tenha origem nos direitos fundamentais gera como conseqüência verdadeira

renúncia em reconhecê-los.

Apesar de ser conhecida a “teoria da reserva do possível”, principalmente em um Estado em desenvolvimento como o

nosso, a liberdade de atuação do Poder Público não é absoluta. Ela é toda pautada e limitada pela Constituição Federal, que inclusive

lhe impõe metas de curto e longo prazo.

A Constituição de 1988 descreve um Estado Democrático que se propõe a assegurar e a promover a dignidade humana.

Portanto, este é o alvo prioritário dos gastos públicos.

Cabe ao Poder Judiciário, diante de um litígio do indivíduo contra o Estado, ponderar a razoabilidade da pretensão

deduzida em relação à disponibilidade do Poder Público para atendê-la.

 

5. AS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

 
Após analisarmos a eficácia das sentenças judiciais que impõem ao Poder Executivo e ao Legislativo a realização de

determinada política pública, podemos analisar a eficácia das sentenças internacionais, como da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, que impõem ao Estado Brasileiro a realização de determinada política pública.

A Corte Interamericana exerce jurisdição internacional e tem competência para julgar os Estados que a aceitaram

expressamente por violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José

da Costa Rica) ou no próprio direito interno.

Em 1998, nosso país reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, em 2006,

recebeu a sua primeira condenação, no Caso Damião Ximenes Lopes, o que sugeriu a oportunidade de se pesquisar os

mecanismos possíveis de cumprimento das sentenças proferidas por este órgão internacional.

Geralmente, a Corte Interamericana utiliza em suas sentenças o conceito de reparação integral que

contempla os seguintes elementos: a) garantia de não repetição - o Estado deve assegurar que os atos lesivos não se

repetirão; b) obrigação de investigar os fatos e sancionar os responsáveis - trata-se de medida que exige o devido

processo legal e o tempo razoável para o seu desfecho; c) reparação material de natureza pecuniária e simbólica -

indenização.

Veja que a garantia de não repetição e a obrigação de investigar e sancionar os responsáveis são obrigações

impostas pela Corte ao poder executivo, legislativo e judiciário do Estado condenado.

Da análise das resoluções de supervisão de sentença emitidas pela Corte verifica-se que os países que

aceitaram sua jurisdição vêm se opondo ao cumprimento das medidas de não-repetição, principalmente no tocante à

efetividade das sentenças internacionais. As obrigações não pecuniárias têm sido menos cumpridas pelos Estados

condenados, principalmente por não existir um consenso sobre qual o procedimento a ser adotado, por exemplo,

quando a Corte determina a implementação de determinadas políticas públicas visando à efetivação de direitos
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humanos (ex: políticas públicas na área da saúde, políticas de reforma agrária, políticas de implementação de direitos

trabalhistas, etc) (MAEOKA, 2008).

Realmente, não é fácil a tarefa da Corte em condenar um Estado exigindo que o mesmo adote medidas

legislativas, administrativas e mesmo judiciárias objetivando à concretização dos direitos humanos.

Convém observar que as sentenças da Corte são classificadas como sentenças internacionais, equiparadas à

sentença nacional, e não se confundem com a sentença estrangeira, assim considerada aquela proferida por

autoridade judiciária de outro país.

A homologação de sentenças estrangeiras decorre do princípio costumeiro internacional que desobriga o

Estado a reconhecer decisões emanadas de outras soberanias. O procedimento de homologação da sentença

estrangeira objetiva certificar que ela não ofende a soberania nacional nem a ordem pública interna.

Diferente é a situação da sentença internacional. Tendo em conta que o tribunal internacional profere

sentenças por força de um tratado assinado e ratificado pelo Estado-parte, em que este transferiu parcela do seu

poder de imperium quando se sujeitou à jurisdição daquele, não há que se falar em desrespeito à autonomia e à

exclusividade da jurisdição nacional ao acatar tal decisão sem necessidade de homologação.

No Brasil, há inclusive projetos de lei tramitando no Congresso Nacional no sentido de considerar a sentença

da Corte Interamericana de Direitos Humanos como sentença internacional, que não necessita de homologação pelo

Superior Tribunal de Justiça.

É que o artigo 2º da Convenção Americana, da qual o Brasil é signatário, preleciona ser dever do Estado-

parte adotar disposições de direito interno, de acordo com as suas normas constitucionais, para tornar efetivos os

direitos e liberdades nela mencionados.

 Esse dispositivo estabelece a necessidade de se criar um procedimento de execução para as sentenças internacionais,

conferindo-lhe agilidade e eficiência.

Ao dever de adequar seu ordenamento jurídico à normativa internacional se soma a vedação de invocar

questões de ordem interna para descumprir ou cumprir imperfeitamente as decisões da citada Corte, como referido no

art. 27 da Convenção de Viena sobre os tratados.

De acordo com os ensinamentos de André de Carvalho Ramos (2001:296):

 

“A obrigação internacional de cumprimento da decisão relativa à proteção de direitos humanos, em última

análise, é uma obrigação de resultado, cabendo ao Estado infrator a escolha dos meios para o seu

cumprimento”.

 

Portanto, sendo a decisão internacional uma obrigação de resultado, o Estado possui liberdade para escolher

os meios internos que entenda adequados para fazer cumprir o conteúdo da sentença.

Ainda que não se tenha atualmente um método perfeito de internalização das sentenças internacionais, é

preciso escolher um método que encontre o equilíbrio entre o sistema jurídico interno e o internacional para o

cumprimento das sentenças.

As dificuldades, como vimos, existe também no âmbito interno, quando o Poder Judiciário nacional condena

o próprio Estado à realização de determinada política pública, entendendo haver omissão estatal na garantia de certo

direito fundamental.  

Os entraves se apresentam, principalmente, em razão dos princípios da separação dos poderes (pelo qual o
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Poder Judiciário não pode se substituir ao Executivo nem ao Legislativo, invadindo a esfera de competência de cada

um deles), da discricionariedade administrativa (pelo qual a função de administrar é típica do Executivo e a ele

compete a escolha sobre qual demanda social atender primeiramente) e das restrições orçamentárias (pelo qual o

orçamento do Estado é limitado e insuficiente para atender a todas as demandas sociais).

Quando a Corte Interamericana condena um Estado-parte no mesmo sentido, impondo a ele a realização de

determinada política pública, é de se considerar esta sentença equiparada a uma sentença nacional, que será cumprida

dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade da condenação, observando a realidade estrutural e

orçamentária existente. 

É certo que as obrigações não-pecuniárias impostas aos Estados têm como objetivo a punição e a prevenção

de novas violações, com a pretensão de eliminar as deficiências da rede interna de proteção dos direitos humanos.

A eficácia do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos está diretamente vinculada ao êxito

da execução dessas decisões da Corte. A Justiça internacional somente cumprirá efetivamente seu papel de promover

os direitos humanos no momento em que as suas decisões forem acatadas de boa-fé e com lealdade pelos Estados-

parte (MAEOKA, 2008).

6. CONCLUSÃO

 

Vimos que as políticas públicas são programas de governo e ações do poder público, visando à realização dos direitos

fundamentais, geralmente associadas a aprimorar aspectos sociais, econômicos ou políticos da comunidade, estejam eles previstos

em nossa Carta Magna ou mesmo em tratados internacionais que o Brasil seja signatário.

Tipicamente, compete ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo decidir sobre as prioridades sociais, concretizando as

políticas públicas em atos normativos e administrativos.

Vimos que não é fácil a tarefa de percepção das prioridades dentre as demandas sociais, especialmente em nosso país tão

carente de necessidades básicas do ser humano.

Porém, essa liberdade de percepção da realidade e aplicação dos recursos públicos não é ilimitada. Encontra suas

principais diretrizes na Constituição Federal, como não poderia deixar de ser, mas também na motivação dos atos, na observância

do princípio da legalidade, do uso regular do dinheiro público e etc.

Além do autocontrole exercido por cada poder do Estado, também eles se fiscalizam mutuamente, como o Tribunal de

Contas da União que exerce relevantíssima função no controle dos gastos públicos federais.

O Poder Judiciário não está afastado de controlar as políticas públicas por causa do princípio da separação dos poderes,

ou por motivos da inviolabilidade da discricionariedade administrativa ou da reserva do possível.

Vimos que o Poder Judiciário pode e deve intervir nas políticas públicas (ou na falta delas) quando houver abusividade

governamental, que significa nada menos que desrespeito à Constituição na forma de governar.

Por fim, foi visto que as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos devem ser equiparadas às sentenças

nacionais para fins de execução das medidas de não-repetição consistentes na realização de políticas públicas promotoras dos

direitos fundamentais.

A experiência nos mostrou que as políticas públicas podem ser promovidas por meio da jurisdição, seja ela nacional ou

internacional, o que muito contribui com a realização dos direitos fundamentais.
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SAÚDE E A IMPROBABILIDADE DE COMUNICAÇÃO EM NIKLAS LUHMANN

BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y
LA IMPROBABILIDAD DE COMUNICACIÓN EN NIKLAS LUHMANN

Andressa Fracaro Cavalheiro

RESUMO
Trata o presente artigo de uma primeira abordagem envolvendo a temática saúde pública,
políticas públicas de saúde, serviços públicos e serviços de saúde e a teoria da improbabilidade
de comunicação de Niklas Luhmann. Assim, são trazidos à lume aspectos históricos, conceituais
e normativos da saúde brasileira, conceituação de política e serviços públicos de saúde e, por
fim, as questões que envolvem o processo de comunicação luhmanniano, como síntese
resultante de três seleções: informação, ato de comunicação e compreensão, além de tratar dos
aspectos da improbabilidade de sua ocorrência, a partir das idéias de compreensão, acesso aos
receptores e obtenção do resultado desejado, apontando-se que a problemática envolvendo
saúde pública no Brasil também possa estar relacionada à própria execução das políticas públicas
de saúde.
PALAVRAS-CHAVES: Saúde pública; Políticas Públicas; Improbalidade Comunicacional; Niklas
Luhmann.

RESUMEN
Trata lo presente artículo de un primer abordaje envolviendo la temática salud pública, políticas
públicas de salud, servicios públicos y servicios de salud y la teoría de la [improbabilidade] de
comunicación de Niklas Luhmann. Así, son traídos a la lumbre aspectos históricos, conceptuales
y normativos de la salud brasileña, conceptuación de política y servicios públicos de salud y,
finalmente, las cuestiones que envuelven el proceso de comunicación luhmanniano, como
síntesis resultante de tres selecciones: información, acto de comunicación y comprensión,
además de tratar de los aspectos de la [improbabilidade] de su ocurrencia, a partir de las ideas
de comprensión, acceso a los receptores y obtención del resultado deseado, se apuntando que
la problemática envolviendo salud pública en Brasil también pueda estar relacionada a la propia
ejecución de las políticas públicas de salud.
PALAVRAS-CLAVE: Salud pública; Políticas Públicas; Improbalidad de la Comunicación; Niklas
Luhmann.

1 Introdução
 
              O artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de
1988 - CR/88, afirma ser a saúde "direito de todos e dever do Estado". O artigo 199 do mesmo diploma
legal, garante ser "a assistência à saúde livre à iniciativa privada", dispondo seu parágrafo primeiro, que
"as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde".
           
              Em que pese haver previsão constitucional envolvendo saúde, serviços públicos, e
discricionariedade administrativa municipal, Estado e Sociedade têm sérias divergências no que pertine à
efetiva contraprestação dos serviços de saúde, evidenciando problema que pode estar relacionado não só
com a ausência de recursos financeiro ou sua gestão, mas com dificuldades de comunicação entre o que a
população de fato quer (ou necessita) e o que o Estado pensa que ela quer (ou necessita). Assim, além da
questão orçamentária que deve ser encarada à parte, notadamente em virtude da necessária ponderação
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entre mínimo existencial e reserva do possível, o que não será objeto do presente estudo, pode haver falha
na comunicação entre Sociedade e Estado no que pertine à própria questão do serviço de saúde
disponibilizado, notadamente no que se refere à prevenção de doenças. Será que as políticas públicas de
saúde são efetivamente comunicadas à sociedade?
 
              O escopo do presente trabalho não é outro senão tecer considerações iniciais a respeito destes
fatores, levando-se em conta os critérios comunicacionais elaborados por Niklas Luhmann, dando alguns
nortes de como, na visão deste autor, a comunicação efetivamente se opera, a partir do seu próprio critério
de improbabilidade, possuindo como método de abordagem o hipotético-dedutivo e como método
procedimental o monográfico, optando-se pela técnica de pesquisa indireta, utilizando-se da bibliografia
existente acerca da temática.
 
              O trabalho divide-se em quatro seções, a partir desta introdução, a primeira versando sobre
aspectos históricos, conceituais e normativos da saúde brasileira; a segunda acerca de política e serviços
públicos, a terceira abarcando a questão comunicacional a partir da teoria da improbabilidade da
comunicação de Niklas Luhmann, finalizando-se com a conclusão acerca dos institutos ora apresentados.
 
 
2 Aspectos históricos, conceituais, normativos e estruturais da saúde no Brasil
         

     Especificamente no que concerne à saúde, necessário um breve retrospecto de conceito, já que
desde os primórdios da humanidade a saúde e a doença faziam parte da preocupação cotidiana das
pessoas.

 
     Os humanos, inicialmente, viviam em agrupamentos ou tribos, geralmente nômades, que se

deslocavam tanto em busca de alimento quanto em busca de defesa e segurança às ameaças do meio em
que viviam. Nessas circunstâncias, o que lhes acontecia era explicado do ponto de vista do sobrenatural,
do mágico, do religioso: as mortes ocorriam por vontade dos deuses.

 
     Portanto,

[...] entre os povos da antiguidade a visão mágico-religiosa da doença era dominante. [...] Para os
assírios e os babilônicos [...] a primeira medida no tratamento de um paciente era o exorcismo dos
demônios. [...] Para os antigos Hebreus, a doença [...] representava, de qualquer modo, um sinal da
cólera divida, diante dos pecados humanos. [...] ‘Eu sou o Senhor, e é saúde que te trago’ (Êxodo:

15,26)
[1]

.
 
           
              A necessidade do homem desta época em buscar uma explicação para os fenômenos da natureza
se dá simples desconhecimento desta mesma natureza. Entretanto, o desenvolvimento da razão, e a
conseqüente explicação biológica e racional para as ocorrências naturais, conquista por demais recente,
teve sua base na experiência destes povos, que acabaram por desenvolver

 
[...] todo um arsenal de observações e práticas empiristas. [...] A doença era vista como conseqüência
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de um desequilíbrio entre os elementos, chamados humores, que compõem o organismo humano. A
causa do desequilíbrio era posta  no ambiente físico, como a influencia dos astros, do clima, dos insetos

e de outros animais. Nesta concepção [...] a doença é um processo e as causas são naturalizadas
[2]

.
 
              Foi entre as grandes civilizações do Oriente Médio, Índia e China, que surgiu a civilização Grega,
a qual teve influência ímpar em diversos campos da civilização chamada ocidental, já que “o Império
Romano, que ‘colonizou’ toda a Europa, ‘herdou’ da Grécia grande parte da sua cultura e a difundiu por
toda a Europa. Um dos aspectos culturais difundidos foi o conhecimento do processo saúde-doença. Os
gregos procuraram uma explicação racional para as doenças, fundamentando o que vem a ser chamado

‘medicina científica’”[3].
 

              Na Idade Média, entretanto, o empirismo é abandonado já que, ao menos no ocidente, o
pensamento religioso monopolizado pela Igreja Católica possuía grande eficácia no que se refere à
regulação dos indivíduos na sociedade, o que se refletia nas concepções de saúde e doença e, claro, as
respectivas práticas médicas. A ocorrência de doenças, neste período, eram sinais de purificação e da
expiação dos pecados.

 
              No fim da Idade Média, a situação começou a mudar:

 
A medicina leiga tornou a desenvolver-se, particularmente em Salerno, na Itália. Ali surgiu uma escola
médica que, a partir de 1240, formava profissionais licenciados pelo rei. [...] Entre as obras lá

produzidas figura o Regimem sanitatis salernitatum
[4]

. Escrito em versos bem-humorados, esse
manual recomendava evitar o vinho e o excesso de comida, não se preocupar muito, levantar-se cedo,
evacuar logo que necessário. Em suma, dizia o Regimem, era preciso confiar em três médicos: o Doutor

Descanso, o Doutor Alegria e o Doutor Dieta
[5]

.
 

              Foi no século XVII que ocorreu o avanço do racionalismo, o que significou novas descobertas
científicas e, também, a evolução do conceito de saúde, considerada, por Descartes, como “a ausência de
doenças”, que ao identificar o corpo humano à máquina acreditou poder descobrir a causa da conservação

da saúde
[6]

.
 

              O Iluminismo, nascido no final do século XVII, tinha como essencial a aceitação do supremo
valor da inteligência e, em conseqüência, a crença na utilidade da razão para o progresso da sociedade,
entendendo que suas idéias e atividades seriam um bem para a humanidade, pois coincidiam com os

interesses do gênero humano
[7]

.
 

              Com a Revolução Francesa, os planos e esperanças do Iluminismo, as promessas do lema

Liberdade, Igualdade, Fraternidade haveriam de se realizar, supunha-se[8]. Assim, foi somente na
Revolução Francesa que se começou a pensar na saúde como um bem, e um bem acessível a todos.

 
              Foi durante a Revolução Industrial que ocorreu o debate entre duas grandes correntes que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7544



buscaram conceituar a saúde; Segundo Dallari
 
[...] de um lado, grupos marginais ao processo de produção, que viviam em condições miseráveis,
enfatizavam a compreensão da saúde como diretamente dependente de variáveis relacionadas ao meio
ambiente, ao trabalho, à alimentação e à moradia. Por outro lado, a descoberta dos germes causadores
de doença e seu subsequente isolamento, que possibilitou o desenvolvimento de remédios específicos,

falava a favor da conceituação da saúde como ausência de doenças
[9]

.
 

 
              Percebe-se aí que as lutas de classes ocorridas nesta época tiveram reflexos importantes não só na
sociedade politicamente considerada, mas na própria evolução do conceito de saúde e, portanto, no
desenvolvimento da ciência, já que foram os fatores políticos que finalizaram o debate, posto que a

 
[...] a sociedade que sobreviveu a 1944 sentiu a necessidade iniludível de promover um novo pacto. A
Organização das Nações Unidas, que o personificou, fomentou a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, ao mesmo tempo quem que incentivou a criação de órgãos especiais dedicados a garantir
alguns desses direitos considerados essenciais aos homens. A saúde, reconhecida como direito humano,
passou a ser objeto da Organização Mundial da Saúde (OMS) que, no preâmbulo de sua Constituição
(1946), assim a conceituou: ‘Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a

ausência de doença ou de outros agravos
[10]

’.
 

              Desta feita, pode-se perceber que o conceito de saúde passa por várias modificações ao longo da
história da humanidade, chegando ao seu ápice com a chegada do conceito trazido pela OMS, onde resta
evidente a importância entre o equilíbrio interno do homem e o ambiente onde vive.

 
              A saúde tem tanto um aspecto individual, privado, quanto um aspecto público, coletivo,
envolvendo, deste modo, também a situação de desenvolvimento da sociedade onde se insere. Charles
Edward A. Winslow, fundador do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Yale, em citação
feita por Scliar, pretende definir saúde pública da maneira mais completa possível e, para tanto, nos diz
que “saúde pública é uma ciência, claro, mas também é uma arte. [...] Essa ciência e essa arte têm por

objetivo 1) evitar a doença, 2) prolongar a vida, 3) promover a saúde física e mental e a eficiência”[11],
sendo os seguintes os meios para o alcance de tais objetivos:

 
[...] o saneamento do meio ambiente, o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo
nos princípios da higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o
diagnostico precoce e o tratamento da doença, e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que

assegurarão a cada pessoa da comunidade o padrão de vida adequado para a manutenção da saúde
[12]

.
 
             
              Portanto, o conceito de saúde pública envolve a prevenção, a cura e promoção da saúde, física ou
mental, e deve, portanto, ser estendida à toda sociedade, visto ser, nos exatos termos Constitucionais,
direito de todos.
 
              A reestruturação da saúde brasileira ocorreu com a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada
em 1986, onde se discutiu as bases que nortearam nosso atual sistema de saúde. O modelo previsto pelo
Movimento da Reforma Sanitária [MRS] foi inscrito na atual constituição brasileira no Título VIII - Da
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Ordem Social, Seção II - Da Saúde, artigos 196, 197, 198, 199 e 200, tendo sido regulamentado pela Lei n.
8.080, de 19 de dezembro de 1990 - a Lei Orgânica da Saúde -, e pela Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de

1990
[13]

.
 

              É a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90), que cria, juridicamente, o SUS, sistema este que
deve observar os princípios e diretrizes constitucionalmente definidos que vão nortear a formulação da
Política Nacional de Saúde, cujo objetivo não é outro senão atingir a população em sua totalidade.

 

              Neste sentido, são princípios fundamentais do SUS a universalidade
[14]

 (todos têm direito a

atendimento nos serviços de saúde do SUS), a equidade
[15]

 (todos têm direito a atendimento, sem

discriminação ou privilégios, de acordo com as suas necessidades), a integralidade
[16]

 (todos têm direito a

atendimento preventivo e curativo, sem distinção de demandas), a descentralização
[17]

 (a responsabilidade

pelo atendimento cabe às três esferas governamentais) e a hierarquização
[18]

 (organização das ações de
saúde das diferentes esferas de governo para o atendimento de níveis diferente de complexidade e
incidência).

 

              Deve ser ressaltada, ainda, a gratuidade
[19]

 das ações e serviços de saúde oferecidos pelo SUS
como um princípio difuso, decorrente do acesso universal e de equidade no atendimento às necessidades
de saúde, significando que restam garantidas como gratuitas todas as ações e serviços prestados pelo poder
público ou por entidades privadas contratadas, sendo proibida e ilegal a cobrança de qualquer taxa ou
contribuição dos usuários do SUS.

 
              Tendo o artigo 194 da Constituição Federal de 1988 definido saúde como direito social, restou
estabelecido, juntamente com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de
1990, as diretrizes básicas de acordo com as quais o Estado deveria prover condições para o efetivo
funcionamento do modelo de saúde proposto para a sociedade brasileira.

 
              Desta forma, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado procura instituir um
sistema de saúde descentralizado, universal e equitativo, tendo nos serviços públicos a referência principal
para a execução das atividades.

 
              Essa descentralização prevista pelo SUS decorre da determinação constitucional, destacando-se,

neste sentido, as competências atribuídas aos municípios relativas à saúde
[20]

, bem como ao próprio

Sistema Único de Saúde
[21]

.
 

              A municipalização, que em linhas gerais consiste em atribuir aos municípios o papel de gestor do
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Sistema Municipal de Saúde, com garantia de repasse de recursos financeiros em quantidades suficientes e
a regionalização, onde se propõe ações em rede entre municípios próximos para tornar a resolubilidade do
Sistema mais acessível para cada usuário, são, deste modo, estratégias propostas pelo SUS.        
 
              O SUS é um sistema público e unitário, que segue os mesmos princípios em todo território
nacional, e é um conjunto de ações e de serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais ou entidades a ele vinculadas, cuja estruturação com a descentralização e

municipalização previstas, foi regulamentada através da NOB 01/96
[22]

.        
 

              Nesta esteira, necessária a compreensão de certos conceitos jurídicos, conceitos estes que
possibilitam a aplicação das normas jurídicas vigentes. Sobre o assunto, Dallari nos diz:

 
[...] ponto que merece esclarecimento, porque fundamental ao exame da legalidade exigida pelo Estado
Democrático de Direito, é a compreensão dos conceitos jurídicos. Considerando que os conceitos
correspondem a uma idéia universal, não se pode admitir a existência de conceitos indeterminados.
Aceita-se, porém, com base na origem natural da linguagem jurídica, a indeterminação das palavras
que expressam o conceito. Decorre daí a potencial ambigüidade ou imprecisão da linguagem jurídica.
Entretanto, constatar que por se basear na linguagem natural os conceitos jurídicos podem ser
formados por termos imprecisos não significa, em nenhuma hipótese, negar a possibilidade real de

determinação do significado desses conceitos
[23]

.
 
 
              Assim, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado procura instituir um sistema
de saúde descentralizado, universal e equitativo, tendo nos serviços públicos a referência principal para a
execução das atividades. Segundo Cotta,

 
[...] dentre essas características devem-se destacar a universalização da cobertura e do atendimento, a
integralidade do sistema e a descentralização das ações e dos serviços de saúde como pontos centrais do
SUS [...]
[...] a justificativa central da política de descentralização, operacionalizada pela municipalização da
saúde, é propiciar um controle democrático da provisão dos serviços na área de saúde. Entretanto, isso
não é tudo. A justificativa de descentralização ocorre também pela alusão à possibilidade de ampliação
da eficiência gerencial. Pressupõe-se que a instituição de um comando único no âmbito local permitira
maior transparência e racionalidade administrativa, com aumento da participação e do controle da

sociedade civil no processo de formulação e implementação das políticas de saúde
[24]

.
 
              As conceituações de saúde feitas inicialmente, trazem a necessidade de algumas outras definições,
tais como com os vocábulos política pública e serviço público, do que se ocupa o próximo item.
 
 
2 Políticas públicas, serviços públicos e descentralização
 
              Iniciamos esse item, de novas definições, procurando estabelecer um conceito de políticas
públicas, o que, para Freire Júnior,
 

[...] não é tarefa simples a de precisar um conceito de políticas públicas, já que há autores que,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7547



inclusive, reconhecem um caráter redundante na expressão, posto que a política é essencialmente
pública; mas, de um modo geral, a expressão pretende significar um conjunto ou uma medida isolada
praticada pelo Estado com o desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado

Democrático de Direito.
[25]

         
              Política pública, portanto, pode ser entendida como o instrumento do qual se vale o Estado para
dar efetividade a direitos como saúde, educação, moradia, emprego, igualdade de acesso à informação, à
justiça, à liberdade de expressão, de pensamento, entre outros.
 
              Além disso, as políticas públicas podem ser compreendidas como instrumentos de intervenção do
Estado na ordem social e econômica, visando assegurar igualdade de condições entre os indivíduos, com
conseqüente redução de desigualdades sociais e econômicas. São, portanto,
 

[...] programas de intervenção estatal a partir de sistematizações de ações do Estado voltadas para a
consecução de determinados fins setoriais ou gerais, baseadas na articulação entre a sociedade, o
próprio Estado e o mercado”, são “instrumentos de execução de programas políticos baseados na
intervenção estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidade aos cidadãos,

tendo por escopo assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos os cidadãos
[26]

.
           

              Dadas essas múltiplas funções das políticas públicas, Grau
[27]

 destaca que “a expressão política
pública designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na
vida social”. [grifo não constante do original].
 
              Adequando a instrumentalidade das políticas públicas para a área de saúde, cite-se Schimidt, para
quem
 

[...] políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas estratégicas de
atuação governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os
recursos disponíveis ao tornarem públicas, expressas e acessíveis à população e aos formadores de

opinião as intenções do governo no planejamento de programas, projetos e atividades.
[28]

 
         
              O principal preceito do SUS não é só a saúde como direito social, mas, também, a questão de sua
concretização. Sendo tal preceito [saúde e sua concretização enquanto direito social] considerado dever do

Estado, é cumprido através de políticas públicas [...] e por intermédio de serviços e ações de saúde
[29]

. 
 
              Antes, porém, de falar-se especificamente sobre serviços e ações de saúde, importante tratarmos
da descentralização, cujo objetivo de consecução se pretende através do SUS, como visto no item anterior.
          Segundo Justen Filho, a descentralização produz a transferência de poderes e atribuições para um

outro sujeito distinto, o que implica num número maior de sujeitos titulares dos poderes públicos
[30]

.
         
              Na área da saúde, isto significa que União, Estados e Municípios tem poderes e atribuições
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distintas, em que pese seus objetivos comuns quanto à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Por
isso Medauar sustenta que
 

[...] descentralização [...] significa a transferência de poderes de decisão em matérias específicas a entes
dotados de personalidade jurídica própria. Tais entes realizam, em nome próprio, atividade que, em
princípio, têm as mesmas características e os mesmos efeitos das atividades administrativas estatais [...]
para descentralizar é preciso o seguinte: a) atribuir personalidade jurídica a um ente diverso da
entidade matriz (no Brasil, União, Estados, Distrito Federal, Municípios); b) conferir ao ente
descentralizado poderes de decisão em matérias específicas; desses dois aspectos já decorre o
reconhecimento de órgãos e patrimônio próprios do ente descentralizado; c) estabelecer normas a

respeito do controle que o poder central exercerá sobre o ente descentralizado [...]
[31]

.
 
              Note-se, portanto, que o ato de descentralização necessita cumprir determinados requisitos para
sua concretização, e sua importância é de tal que, para alguns, a exemplo de Moreira Neto, trata-se de um
verdadeiro princípio

 
[...] que perpassa todo o Direito Público” agindo como “resposta à tendência inversa à hipertrofia
estatal e à monopolização do poder, informando desde a instituição de certos instrumentos de
transcendente importância jus política, como a ‘separação orgânica dos Poderes do Estado’, que Otto
Mayer já definia como um princípio autônomo, o ‘princípio da separação de Poderes’, até a simples
‘desconcentração’ de um serviço burocrático, na mais modesta repartição pública”, dizendo ainda que
“a descentralização, além de essencial à contenção do poder estatal, também o é à sua eficácia,
realizando-se, tanto no plano ‘espacial’, pela ‘limitação territorial’ das competências, como no plano

‘funcional’, pela sua ‘distribuição setorial’
[32]

.
 
              Além da descentralização, outro objetivo do SUS cuja conceituação se faz necessário ao presente
anteprojeto, é o de municipalização da saúde. Uma abordagem bastante objetiva do tema é trazida por
Poli, ao sustentar que a
 

[...] municipalização da saúde é o processo de transferência da gestão financeira, política e
administrativa da saúde dos governos federal e estadual para os municípios” e que esta transferência
envolve “pessoal, equipamentos, estruturas físicas [...], ações e serviços”, sendo um “processo
essencialmente político, através do qual as comunidades locais se envolvem diretamente com a
totalidade dos serviços de ações da saúde no seu município, definindo as prioridades que devem ser
incluídas nos Planos Municipais de Saúde”, não significando, porém, “que os governos estadual e
federal fiquem desobrigados de se preocupar com a questão da saúde”, já que “continuam responsáveis
pelo processo, sendo obrigados a garantir as condições técnicas, operacionais, financeiras, políticas e

administrativas para que os municípios possam implantar e manter o sistema de saúde
[33]

.
 
 

              Feitas as necessárias conceituações acerca de saúde, políticas públicas, descentralização e
municipalização de saúde, tratemos de buscar a definição de serviço público, partindo do pressuposto de
uma, ainda que meramente didática, classificação de serviços públicos, iniciada com Justen Filho, para
quem,
 

[...] serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades
individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito
fundamental, destinada a pessoas indeterminadas e executada sob regime de direito público e, sendo
uma atividade, necessita de estruturas humanas e materiais para atuação permanente e sistemática. Sem

[34]
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essas estruturas organizacionais não existe serviço público .
 
              Fazendo-se referência específica ao tema ora abordado, e a fim de contextualizar a citação acima,
repise-se que sem a contratação de pessoas para operacionalização da estratégia saúde da família, não há
que se falar sequer na  possibilidade de sua execução.
         
              Importante a advertência trazida por Bandeira de Mello neste respeitante:

 
[...] em linguagem leiga, costuma-se designar como ‘serviço’ tudo aquilo que o Estado faz ou, pelo
menos, toda atividade administrativa por ele desempenhada. Assim, por exemplo, a construção de uma
estrada, de uma ponte, de um túnel, de um viaduto, de uma escola [...] podem aparecer, na linguagem
corrente, como sendo um ‘serviço’ que o Estado desempenhou. Juridicamente, entretanto, são obras
públicas. Assim também, eventualmente, serão designadas como ‘serviços’, ou mesmo ‘serviços
públicos’, atividades típicas de ‘polícia administrativa’. Do mesmo modo, o rótulo ‘serviço público’
[...] é adotado para referir atividades estatais regidas fundamentalmente pelo Direito Privado, isto é, as

concernentes à exploração estatal de atividade econômica
[35]

 [grifo do autor].
 
              Para nosso estudo, porém, assim como para o Direito, os vários tipos de serviços citados por
Bandeira de Mello são  perfeitamente distintos entre si, estando cada qual sujeito a um regime diverso,
indicando o texto constitucional, expressamente, algumas atividades como sendo serviços públicos. A este
respeito, entretanto, Justen Filho e Bandeira de Mello entendem que

 
[...] ao discriminar as competências dos diversos entes federados, a constituição refere-se a
certa atividades como serviços públicos. O art. 21 contém diversas previsões acerca de serviços
públicos (incisos X, XI e XII),  o que conduziu parte substancial da doutrina a reconhecer tais
atividades como serviço público por inerência. Quanto a eles, não haveria margem de inovação ou
modificação por parte do legislador infraconstitucional. Esse entendimento é rejeitado. Reputa-se que
as atividades referidas nos diversos incisos do art. 21 da constituição poderão ou não ser qualificadas

como serviços públicos, de acordo com as circunstancias.
[36]

 
              Assim é que Bandeira de Mello afirma que serão, pois, obrigatoriamente serviços públicos
(obviamente quando volvidos à satisfação da coletividade em geral) os arrolados como de competência

das entidades públicas
[37]

. [grifo do autor], somente existindo serviço público se as atividades referidas na
atual Carta Política Brasileira envolverem utilidades destinadas a satisfação da coletividade em geral, ou,
em outras palavras, quando destinarem-se a satisfazer, direta e imediatamente, os direitos fundamentais.
 
              Tal argumentação, na dicção de Justen Filho fundamenta-se em quatro argumentos distintos: a
subordinação e requisitos previstos em lei ordinária, a previsão constitucional de ‘autorização’, a
discriminação de competências federativas e a autonomia legislativa infraconstitucional para a criação do

serviço público[38].
         
              Por outro lado, não se deve pensar que todos os serviços qualificados como públicos estejam
excluídos do campo de atuação dos particulares, referindo Bandeira de Mello que

 
podem ser distinguidas as seguintes hipóteses: a) serviços de prestação obrigatória e exclusiva do
Estado; b) serviços de prestação obrigatória do Estado e em que é também obrigatório outorgar
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em concessão a terceiros; c) serviços de prestação obrigatória pelo Estado, mas sem exclusividade;
e, d) serviços de prestação não obrigatória pelo Estado, mas não os prestando é obrigado a

promover-lhe a prestação, tendo, pois que outorgá-los em concessão ou permissão a terceiros
[39]

[grifo não constante do original].
 
 

              Assim, existem cinco espécies de serviço que o Estado não pode permitir que sejam prestados
exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada livre, seja a título de concessão, autorização
ou permissão: educação, saúde, previdência social, assistência social e radiodifusão sonora e de sons e

imagens
[40]

 [grifo não constante do original].
         
              Outra questão pontual ao objeto de estudo ora apresentado é à referente à titularidade do serviço e
titularidade da prestação, não sendo correto confundir a titularidade do serviço com a titularidade da
prestação do serviço. Uma e outra são realidades jurídicas visceralmente distintas. O fato do Estado ser
titular de serviços públicos não significa que deva, obrigatoriamente, prestá-los por si ou por criatura sua

quando detenha a titularidade exclusiva do serviço
[41]

.
         
              Deste modo, há serviços públicos prestados pela Administração direta, por seus próprios
servidores e outros, que embora de responsabilidade da Administração direta, são executados por
particulares, mediante contrato de prestação de serviços, sendo a
 

[...] concessão, a permissão e a autorização de serviço público os modos clássicos pelos quais a
Administração transfere aos particulares a prestação de serviços públicos. Na atualidade, novas figuras
vêm sendo utilizadas, por exemplo: o arrendamento e a franquia. Em todos, a Administração mantém o
vínculo com a atividade, por isso fixa normas para sua execução, fiscaliza seu cumprimento, sendo,

enfim, responsável pela mesma
[42]

.
 
              Entretanto não se pode considerar que todos os serviços públicos sejam delegáveis, visto que duas
de sua modalidade são impossíveis de delegação, sob pena da falência virtual do Estado, como bem
asseverado por Cretella Júnior:

 
[...] exceto duas modalidades de serviços públicos - o exercício do poder de polícia e a distribuição da
justiça que, regra geral, por dependerem do uso de força para sua concretização, são indelegáveis sob
pena de falência virtual do Estado -, os demais tanto podem ser desempenhados pela Administração
direta que, para isso, utilizará o próprio pessoal “do quadro”, das repartições governamentais
(Ministérios, Secretarias), como podem ser prestados pelas entidades da Administração indireta -
pessoas jurídicas governamentais ou particulares -, cada uma das quais com peculiar regime jurídico

[...]
[43]

.
 
              Legalmente, então, temos que o Estado tem o dever de prestar os serviços de saúde, mas que tais
serviços podem ser, também, prestados por terceiro, desde que tal prestação não se dê em caráter
exclusivo, claro.
         
              Além disso, por não se tratar o serviço público de saúde das exceções elencadas por Cretella

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7551



Júnior, pode haver delegação de sua prestação, desde que tal delegação, claro, não signifique exclusividade
de prestação.
         
              Feitas tais considerações julgadas pertinentes e necessárias para uma melhor visualização da
temática, passemos à seção principal deste trabalho, qual seja, aquela que trata da improbabilidade de
comunicação, a partir do referencial teórico luhmanniano.
         
 
4. A improbalidade de Comunicação
         
              A comunicação é de suma importância nos contextos sociais, sendo de extrema relevância para
aferir e justificar a comunicação entre Sociedade e Estado, este responsável pela execução de políticas
públicas de saúde destinadas à toda coletividade, razão pela qual não se pode imprimir rigor acadêmico ao
tema utilizando-se dos conceitos comunicativos baseados no senso comum, razão pela qual se elegeu,
como matriz teórica a nortear o trabalho, os conceitos comunicativos desenvolvidos por Niklas Luhmann,
que, a partir das idéias de sociologia estrutural e funcional de Talcott Parsons, desenvolve modelo
intelectual próprio, donde se destaca, justamente, a comunicação. Dentre a vasta obra de Niklas Luhmann,
ao presente trabalho servirá de base diversos textos reunidos sob o título a improbabilidade da
comunicação.
 

              De acordo com Pissara
[44]

, “A comunicação [...] é um tema que permite uma integração bastante
rigorosa do autor no quadro geral do pensamento sociológico contemporâneo e [...] permite explorar com
grande clareza a relação [...] com a Teoria dos Sistemas e as idéias de Talcott Parsons”.
 
              Neste sentido importa asseverar que a teoria sistêmica Luhmanniana tem na noção de sistema,
como não poderia deixar de ser, o seu conceito-chave, definindo-se como

 

a forma de uma diferenciação, possuindo, pois, dois lados: o sistema (como o lado interno da forma) e
o ambiente (como o lado externo da forma). Somente ambos os lados constituem a diferenciação, a
forma, o conceito. O ambiente, pois, é tão importante para esta forma, tão indispensável, quanto o
próprio sistema. Como diferenciação a forma é fechada. [...] tudo o que se pode observar e descrever

com esta diferenciação pertence ou ao sistema ou ao ambiente
[45]

.

 

              Também de destacada importância para a teoria da improbabilidade da comunicação o conceito
de Luhmann sobre a sociedade, para quem nada mais é do um grande sistema que por sua vez está
subdivido em diversos subsistemas [direito, p.ex.]. O que está fora da sociedade são justamente as
pessoas, que nada mais são que o ambiente da sociedade.

              Assim é que,
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A concepção de Luhmann do funcionamento da sociedade em termos de uma relação sistema-meio
retoma, também, o pensamento de Weber – o dualismo racionalidade formal-racionalidade material: o
meio ambiente do sistema (Umwelt) poderá ser considerado o equivalente da racionalidade material (a
esfera emotiva e da experiência, das necessidades, desejos e paixões dos homens). Mas, do seu ponto de
vista, o meio não se limita à função de municiador, por assim dizer, do sistema, define, também, os seus
limites de racionalidade. Daqui resulta, por conseqüência, a redefinição da própria racionalidade
sistêmica (systemrationalität): já não uma racionalidade hegemônica (como Weber entendia a
racionalidade formal), mas antes ‘defensiva’, uma racionalidade que pretende apenas acolher e
neutralizar, tanto quanto possível, as ameaças provenientes do meio (sem nunca chegar a dominá-

lo).
[46]

.
 
 
              Mas o que torna a teoria Luhmanniana de tão particular importância é o fato de que a perspicácia
de suas análises no que se refere à compreensão política das sociedades evidencia o fato de que as
sociedades dominadas pela dinâmica de massa encontram-se mergulhadas numa crise profunda tornando-

se expectadoras da ‘emergência intempestiva de novas formas de conflito’
[47]

.
 
              Deste modo, de salutar importância entender quais aspectos vinculados a este processo
comunicacional entre Estado e Sociedade, utilizando-se, para tanto, da teoria Luhmanniana, para quem,

 
[...] la comunicación es una síntesis que resulta de tres selecciones: información, acto de
comunicación, comprensión. Cada uno de estos componentes es, en sí mismo, un evento contingente.
La información es una diferencia que transforma el estado de un sistema, es decir, que produce una

diferencia
[48]

.
 
 

              Se comunicação envolve informação, o ato de comunicar e sua compreensão, entender como
funciona a relação sistema-comunicação torna-se imprescindível, assim, retomando o pensamento de
Luhmann, tem-se que
 

A comunicação destina-se a produzir a eficácia simbólica generalizante que torna possível a
regularização da vida social sob a forma de uma organização sistêmica e, ao mesmo tempo, cria
condições de estabilidade favoráveis a este tipo de organização social e ao seu desenvolvimento
À luz desta perspectiva, a comunicação é vista como um processo eminentemente selectivo –
intrinsecamente selectivo, já que a própria comunicação é um processo de seleções que se desenvolve

a três níveis: produção de um conteúdo informativo, difusão e aceitação desse mesmo conteúdo
[49]

.
 
 

              Tem-se, portanto, que a perspectiva de Luhmann é problematizar a comunicação, questionando,
primeiramente, as condições de improbabilidade da própria comunicação, condições estas que estão
justamente relacionadas com os níveis de seleção acima mencionados.
 
              Se para Luhmann, sem comunicação não existem relações humanas nem vida humana
propriamente dita, e objetivando formar uma teoria da comunicação, necessário, como ponto de partida, a
análise de duas correntes comunicacionais: uma que estabelece as possibilidades de melhora das condições
de comunicação, e outra que parte da tese da improbabilidade da comunicação, matriz teórica a ser
adotada para desenvolvimento do presente trabalho.
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              Luhmann diz que embora experimentemos, pratiquemos e, verdadeiramente, não possamos viver
sem comunicação, esta comunicação é improvável porque,

 
Em primeiro lugar é improvável que alguém compreenda o que o outro quer dizer, tendo em conta o
isolamento e a individualização da sua consciência. O sentido só se pode entender em função do

contexto, e para cada um o contexto é, basicamente, o que sua memória lhe faculta
[50]

.
 

         
              Ou seja, a probabilidade da comunicação entre dois indivíduos é maior se ambos contextualizarem
dada situação de forma semelhante, contextualização esta que também está relacionada com as
experiências vivenciadas por este semelhantes, experiencias estas que formam suas memória. Mas, mesmo
sido compreendido o sentido da comunicação, esta encontra barreira ligadas aos destinatários da
comunicação. Assim, para Luhmann,
 

A segunda improbabilidade é a de aceder aos receptores. É improvável que uma comunicação chegue
a mais pessoa do que as que se encontram presentes numa situação dada. [...] Mesmo quando a
comunicação conta com transmissores móveis e permanentes, é improvável que possa encontrar a

atenção devida, já que os indivíduos têm diferentes interesses em situações distintas
[51]

.
 
         
              Portanto, além do contexto, é preciso, para que o processo de comunicação se complete, contar
com a atenção dos destinatários desta comunicação. A comunicação, então, também encontra
condicionante no interesse [normalmente divergentes] dos indivíduos em dada comunicação.
         
              Encontrando barreiras, a comunicação, não só no contexto em que tal comunicação ocorre, mas
também no interesse dos indivíduos nas situações onde se pretende haja comunicação, o processo
comunicacional só vai se completar se o objetivo perseguido pela comunicação for alcançado. E aí reside a
terceira e última improbabilidade comunicacional. Dessarte, para Luhmann,

 
A terceira improbabilidade é a de obter o resultado desejado. Nem sequer o facto de que uma
comunicação tenha sido entendida garante que tenha sido também aceite. Por ‘resultado desejado’
entendo o facto de que o receptor adopte o conteúdo selectivo da comunicação (a informação) como
premissa do seu próprio comportamento, incorporando à seleção novas selecções e elevando assim o
gradu de selectividade. A aceitação como premissa do próprio comportamento pode significar actuar
em virtude das directrizes corrrespondentes, bem como experimentar, pensar e assimiliar novos

conhecimentos, supondo que uma determinada informação seja correcta
[52]

.
 

           
              Assim, tem-se que qualquer comunicação depende do contexto em que estão inseridos os
indivíduos, do interesse do indivíduo em obter tal comunicação e, por fim, a mudança de seu
comportamento pela assimilação de novos conhecimentos.
 
 
5 Conclusão
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              O que se procurou demonstrar no trabalho, numa primeira abordagem sobre a temática, é que a
teoria comunicacional de Niklas Luhmann pode servir como um bom parâmetro de aferição para se
verificar se, efetivamente, há comunicação entre Estado e Sociedade no que se refere à execução de
políticas públicas de saúde, visto que a prática cotidiana destas mesmas políticas tem gerado um notório
descontentamento na coletividade à que se destinam tais políticas, deixando claro que o problema pode
não estar só relacionado à formulação de políticas públicas mas, mais pontualmente, pode estar na sua
execução, na medida em que os serviços efetivamente prestados podem não corresponder ao que, de fato,
julga a Sociedade ser necessário para concretização do artigo 196 da Constituição.
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CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

JUDICIAL CONTROL OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF CHILDREN AND YOUTH

Sofia Vilela De Moraes E Silva

RESUMO
O presente estudo visa a investigar os principais desafios e os caminhos para a efetivação de
políticas públicas na área da infância e juventude. Para tanto, expõe-se a evolução jurídica,
política e ideológica pela qual passou o Estado brasileiro, desde a criação do Código de Menores
de 1927 até o Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação esta que fixou as bases de
proteção aos menores de dezoito anos. Posteriormente, discute-se o controle judicial das
políticas públicas, apresentando e rebatendo os principais óbices que teimam em afastar a
atuação do poder judiciário na efetivação desses direitos fundamentais, quais sejam a separação
dos poderes, a reserva do possível e a discricionariedade administrativa.
PALAVRAS-CHAVES: políticas públicas; controle judicial; infância e juventude.

ABSTRACT
The present study it aims at to investigate the main challenges and the ways for the
implementation of public policies in the area of infancy and youth. For in such a way, it is
exposed legal evolution, ideological politics and for which passed the Brazilian State, since the
creation of the Code of Minors of 1927 until the Statute of the Child and the Adolescent, this
legislation which laid the foundations for the protection of minors under eighteen years.
Subsequently, it discusses the judicial control of public policy, presenting and rebutting the main
obstacles that insist on removing the performance of the judiciary in the realization of these
rights, namely the separation of powers, the “reserve of possible” and the administrative
discretion.
KEYWORDS: public policies; judicial control; infancy and youth.

 

1.      INTRODUÇÃO
 

Em contraposição ao Estado Absolutista, surge, no séc. XVIII, a primeira face do Estado
de Direito: o Estado Liberal. Sob a governança dos burgueses e os ideais iluministas,
principalmente da Separação de Poderes, foi propagada a limitação do poder do Estado. O
objetivo era resguardar a liberdade do indivíduo contra o arbítrio estatal. Essa época também
deu origem ao constitucionalismo clássico, quando foram estabelecidas as primeiras
Constituições, as quais tinham por intuito apenas regular a organização política do Estado e os
direitos fundamentais de primeira dimensão.[1]

A abstenção total do Estado, a igualdade meramente formal e o excesso de liberdade
acabaram por gerar desigualdades sociais. Assim, os burgueses, que tanto se sentiram oprimidos
em tempos de Absolutismo, oprimiram impiedosamente a grande massa, legitimados pelo
arcabouço jurídico da época.

Profundas mudanças surgiram com o advento do Estado Social, solução encontrada para
impedir o avanço das idéias socialistas e acalmar os movimentos sociais. Nessa nova fase do
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Estado de Direito, reivindicou-se a interferência do Estado no mercado, a consagração do
princípio da igualdade material e a busca pela justiça social.   

Nesse contexto, exigiu-se do Estado uma atuação positiva em favor dos grupos sociais
que se encontravam à margem da sociedade. Dessa maneira, aparecem os direitos fundamentais
de segunda dimensão – sociais, culturais e econômicos -, que, pautados em um ideal de
igualdade material, adquirem foros constitucionais, principalmente, no Pós-Segunda Guerra
Mundial. Portanto, o Estado Social almejou compatibilizar o sistema capitalismo com a prestação
do bem-estar social, elemento do chamado welfare state, justificando a implantação de políticas
públicas.

Na segunda metade do século XX, eclode um novo modelo de Estado, o chamado Estado
Democrático de Direito, com a finalidade de materializar a igualdade, a justiça social, por meio
de uma efetiva participação popular. Ganha destaque a solidariedade, exigindo-se, pois, uma
participação coletiva na efetivação, tanto dos direitos de primeira e segunda dimensão, quanto
nos de terceira dimensão, que buscam preservar o direito à paz, à autodeterminação dos povos,
ao desenvolvimento, ao meio ambiente livre, sadio e equilibrado, à conservação do patrimônio
histórico, cultural e paisagístico.      

Nesse Estado Constitucional, envolto pelas teses do neoconstitucionalismo, o qual prega a
força normativa da Constituição e a máxima efetividade das normas jurídicas, a função
primordial da Administração Pública é a concretização dos direitos fundamentais positivos, por
meio de políticas públicas que façam valer as regras e os princípios dispostos na Constituição.

A Constituição brasileira de 1988 determinou no caput do art. 6º que são direitos sociais,
além de outros, a proteção à infância, determinando, no art. 5º, §1º, a aplicação imediata dos
direitos fundamentais. Dessa maneira, impõe a tarefa aos órgãos estatais de maximizar a
eficácia dos direitos da criança e do adolescente e criar condições reais de concretização.

As políticas públicas são instrumentos de materialização desses direitos fundamentais,
visto que, pautando-se na essencialidade dos bens jurídicos a serem resguardados,
compreendem um conjunto de medidas de natureza governamental que visam a realizar os fins
sociais estabelecidos na Constituição. Dessa forma, o presente estudo visa a investigar os
principais desafios e os caminhos para a efetivação de políticas públicas na área da infância e
juventude.

2.  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE

 

A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes possui duas peculiaridades: forte
potencial mobilizador, capaz de articular diversas tendências políticas, religiosas, culturais e
intelectuais, atraindo uma militância que não irá se favorecer diretamente com essa política, bem
como pressupõe um conjunto de ações que atravessam diversas políticas setoriais.[2]
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 Entretanto, analisando a história brasileira e a evolução legislativa, somente a partir dos
anos 80 a sociedade começou a exigir transformações nessa seara. Antes, verifica-se uma
evidente segregação das políticas para esse segmento. As ações públicas eram ora voltadas aos
“menores” – infância pobre, potencialmente perigosa -, ora às “crianças” – oriundas das classes
média e alta. Portanto, a gestão das ações sociais, por um longo período, foi marcada pela
exclusão da parcela que mais precisava de assistência.[3]

Nesse contexto, para se compreender a situação da infância e adolescência na atualidade,
e seu processo de ruptura com o caráter historicamente periférico, é preciso fazer referência à
evolução política e legal do país, bem como ao papel do conjunto dos protagonistas vinculados à
luta pelas garantias dos direitos a esse grupo social.

 

2.1 DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR

 

No Brasil, a positivação da temática da infância e da juventude foi concretizada com o
Código de Menores de 1927, considerado o primeiro diploma legal de proteção às crianças e aos
adolescentes da América Latina, o qual, longe de criar um arcabouço de direitos e garantias aos
menores de todas as classes sociais, visou, unicamente, estabelecer diretrizes à infância e à
juventude excluídas, no intuito de afastá-las da delinqüência.

Os Juízes de Menores, à época, receberam poderes legais para adotar ações civis,
trabalhistas, penais, tutelares e assistenciais nas causas envolvendo crianças e adolescentes. Na
verdade, “o juiz dos menores centralizava as funções jurisdicional e administrativa, muitas vezes
dando forma e estruturando a rede de atendimento. Enquanto era certa a competência da Vara
de Menores, pairava indefinições sobre os limites da atuação do Juiz”[4].

A intervenção do Poder Executivo somente veio a ocorrer em 1938, quando foram criadas
diversas entidades federais que tinham o objetivo de realizar ações na seara da infância e
juventude, buscando a ordem social pregada pelo então Estado Novo. Dentre elas, destaca-se o
Serviço de Assistência ao Menor (SAM), criado pelo Decreto-Lei 3.799/41, o qual, ligado ao
Ministério da Justiça, possuía as finalidades de sistematizar e orientar os serviços de assistência
a menores, ressocializar os jovens infratores, realizar pesquisas na área da infância e juventude,
dentre outros. Entretanto, o SAM logo ficou conhecido pelas atrocidades cometidas contra os
menores, através de ações correcionais e repressivas que esbanjavam maus-tratos.

Na década de 60, o SAM foi banido para dar lugar a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (FUNABEM). Instaurada pelo governo militar, através da Lei 4.513/64, a FUNABEM ficou
com a função de definir e implementar a Política Nacional do Bem-Estar do menor. A nível
estadual, e totalmente dependentes da seara federal, foram criadas as Fundações Estaduais de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7561

file:///C:/Users/Sofia%20Vilela/Documents/sofia-documentos/Doutorado/Artigos%20p%20Congressos/artigo%20controle%20-%20CONPEDI.htm#_ftn3
file:///C:/Users/Sofia%20Vilela/Documents/sofia-documentos/Doutorado/Artigos%20p%20Congressos/artigo%20controle%20-%20CONPEDI.htm#_ftn4


Bem-Estar dos Menores (FEBEMs). Essa política, que buscava assegurar programas de
integração ao menor carente, por meio de assistência à família, caracterizou-se pela sua
centralização decisória, verticalização hierárquica e privilégio do conhecimento altamente
especializado, excluindo a participação decisória dos estados, dos municípios e da sociedade
civil.[5]

Nos anos 70, tendo em vista o aumento das desigualdades sociais, foi verificado um
índice altíssimo de crianças e adolescentes nas ruas, levando, no ano de 1976, à instauração de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor na Câmara dos Deputados. Após o
diagnóstico deplorável da situação de menor no país, e em meio às pressões da sociedade civil,
foi publicado o Código de Menores de 1979. Esse, devido a questões internas – ditadura e
Política Nacional do Bem-Estar dos Menores ineficaz – e externas – internacionalmente difundia-
se a doutrina da proteção integral da criança -, já surgiu defasado, tendo em vista que insistiu
na doutrina da situação irregular, advinda do Código de 1927.

A reviravolta no trata da matéria ocorreu nos anos 80. O contexto político da época, com
a luta pela redemocratização do país e o fortalecimento da sociedade civil, não mais poderia
suportar a política social do Estado Militar.

A articulação da sociedade em torno do tema da infância e juventude deu origem à Frente
Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, à Pastoral do Menor da CNBB, ao
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, à Comissão Nacional Criança e Constituinte
e, finalmente, ao Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA. Esse Movimento Pré-Constituinte formulou
as emendas “Criança e Constituinte” e “Criança-Prioridade Nacional”, que foram encaminhadas à
Assembléia Nacional Constituinte, acompanhadas das assinaturas de 200.000 adultos e mais de
1.400.000 crianças e adolescentes.[6]

Portanto, somente com a Constituição Federal de 1988[7], construída através de um
processo de mobilização social e restabelecimento da democracia, afasta-se a doutrina da
situação irregular e adota-se a doutrina internacional de proteção integral às crianças e aos
adolescentes.

 

2.2 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL

 

A Teoria da Proteção Integral da Criança afirma que os menores possuem os mesmos
direitos dos adultos; contudo, devido à sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, fazem
jus a uma proteção especial e prioritária.
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Essa teoria ganha força e plena aceitação com a aprovação da Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de
1989. Com fundamento na doutrina internacional de proteção integral às crianças e aos
adolescentes, afastou-se o caráter assistencialista anteriormente seguido e buscou-se, na
elaboração da Constituição Federal de 1988, priorizar a educação em face do trabalho.

            Na verdade, a partir da Constituição da República de 1988, há um reconhecimento da
criança e do adolescente como cidadãos, ou seja, titulares de direitos fundamentais, rompendo-
se, efetivamente, com a visão minimalista do menor como objeto, abarcada pelo revogado
Código de Menores. 

O artigo 227, da Carta Magna de 1988, dispõe in verbis:
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (...)

 
Infere-se, pois, que a Carta Maior aclara os princípios protetores dos menores,

construindo o direito fundamental da criança e do adolescente ao não trabalho e à integridade
física, reconhecendo, definitivamente, o direito à preservação da dignidade humana dos menores
e a posição especial que os mesmos se encontram no processo de desenvolvimento humano.
Conforme assevera Paolo Vercelone[8]:

 
Reconhece-se formalmente que existe uma categoria de cidadãos – as crianças – que têm
seus próprios interesses específicos, os quais nem sempre coincidem – e às vezes
contrastam – com os dos adultos. Esta categoria não pode proteger-se por si mesma, não
tem força contratual dentro da sociedade, não vota e não protesta. Por conseguinte, os
adultos responsáveis – não só os pais, mas também, e sobretudo, aqueles que tomam
decisões coletivas que envolvem milhões de crianças (administradores, políticos e aqueles
que detêm o poder econômico) – são investidos da responsabilidade de exercitar os direitos
fundamentais das crianças em seu lugar.  

 
O reconhecimento efetivo desses direitos é corroborado com o surgimento da Lei

8.069/1990, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual nasce em um
contexto histórico em que o Brasil, internacionalmente, ratificou a Convenção sobre os Direitos
da Criança[9] e, nacionalmente, promulgou a Constituição Democrática de 1988. Portanto,
revogou-se o Código de Menores e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor.

 
2.3   O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
               A Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhece como base
doutrinária, em seu art. 1º, a proteção integral à criança e ao adolescente, bem como
estabelece os instrumentos adequados à concretização desses direitos dentro da realidade
brasileira.[10]
            Para o Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se criança a pessoa até doze
anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Ressalta-se
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que o Estatuto buscou eliminar a palavra “menor”, a qual, utilizada pelo antigo Código de
Menores, representava crianças e adolescentes oriundos da camada mais excluída da sociedade.
Assim, a substituição semântica é uma atitude política de não-discriminação e transformação.

Dessa forma, o Estado brasileiro não pode se eximir, seja por uma legislação internacional
acolhida internamente, seja pelos próprios ditames constitucionais, de assistir esses sujeitos de
direitos que se encontram em situação de desproteção. Na seara do direito interno, o art. 4º, do
ECA, na mesma linha do art. 227, da Constituição Federal, assim prescreve:

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude (grifo nosso).

 

              Portanto, firmou-se como prioridade do Estado a formulação e efetivação de políticas
públicas voltadas às crianças e aos adolescentes.

Ressalta-se que, a partir dos anos 80, ocorreram mudanças históricas após crise do
Estado de Bem-Estar pós-bélico, tendo em vista a incompatibilidade da estrutura do Estado com
a ordem socioeconômica emergente - o neoliberalismo. Passou-se a exigir do Estado menos
ingerência, transferindo, pois, à sociedade responsabilidades antes pertencentes ao poder
público. Surge, pois, o conceito de sociedade providência ou de bem-estar (em oposição ao
conceito de Estado Providência, Estado Social ou de Bem-Estar) pelos teóricos do pluralismo de
bem-estar. Para esses, as providências sociais devem ser realizadas de forma combinada entre
fontes básicas: o Estado, o mercado e a sociedade. Assim, a sociedade também passou a ser
responsabilizada pelo destino da comunidade, cabendo-lhe também realizar serviços, os quais
antes eram somente dever do Estado.[11]

 

2.3.1  Sistema de Garantia de Direitos

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, desenvolveu-se um Sistema de
Garantia de Direitos[12] que, através de um conjunto articulado de ações governamentais e
não-governamentais, apóia-se em três eixos - promoção, defesa e controle - para efetivar os
direitos fundamentais da infância e juventude.
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2.3.1.1 Promoção

 

O eixo da Promoção é consagrado no art. 87 do ECA[13], o qual, além de determinar
políticas universais de atendimento às necessidades básicas das crianças e adolescentes, enfatiza
a importância de programas assistenciais de proteção especial à parcela infanto-juvenil em risco
social. Dentre esses últimos, destacam-se o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, que visa a eliminar o labor de crianças e adolescentes abaixo de 16 anos; o Programa
Sentinela, atualmente designado CREAS, o qual busca combater a exploração e o abuso sexual
de meninos e meninas. Ambos foram criados pelo governo federal e buscam atingir uma parcela
vulnerável da população.

Como estratégias para a funcionalidade e eficiência das políticas de atendimento, foram
determinadas: a municipalização das políticas; a instauração de conselhos municipais, estaduais
e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das
ações em todos os níveis, sendo assegurada a participação popular paritária; a criação e
manutenção de programas específicos; manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; relação entre os
órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, para
fins de celeridade no atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional, mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade[14].

Destaca-se nesse ponto a questão da municipalização que, segundo Luís de La Mora,
“supera o conceito tradicional de ‘prefeiturização’. Ela aproxima o processo decisório do nível da
execução, de tal maneira que em cada localidade sejam criados e mantidos programas em
função de suas peculiaridades, garantindo o controle social da qualidade das decisões tomadas e
das ações executadas”[15].

 Sendo assim, a redemocratização do Estado brasileiro deu origem a redesenho do seu
sistema federativo, o qual investe na descentralização, a fim de fortalecer a capacidade decisória
dos estados e municípios, superando a trajetória histórica das políticas públicas brasileiras, que,
desde 1930, tiveram uma gestão centralizada pelo governo federal. Além disso, a
municipalização é uma estratégia que permite a participação popular na fiscalização das políticas
públicas.

 

2.3.1.2 Defesa
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Já o eixo de Defesa objetiva a “responsabilização do Estado, da sociedade e da família,
pelo não-atendimento, atendimento irregular ou violação dos direitos individuais ou coletivos das
crianças e dos adolescentes”[16].

Dessa maneira, organismos públicos e/ou sociedade civil – Ministério Público, Poder
Judiciário, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, associações legalmente constituídas, dentre
outros - tornam-se legitimados a assegurarem os direitos da criança e adolescente, seja por
meio de ações judiciais, seja através de procedimentos administrativos, seja pela mobilização
social.

Dos organismos referidos, enfatiza-se o papel do Ministério Público, o qual, a partir da
Constituição de 88, abandonou sua atuação eminentemente “parecerista”, para atuar também
como órgão agente, desvinculado dos demais poderes do Estado, cabendo “promover o inquérito
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos”. (Artigo 129, Inciso III, CF/88).

O próprio ECA determina que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a
ação pública para a proteção  dos interesses individuais, difusos, coletivos relativos à infância e à
adolescência (art. 201, V), elencando como matéria dessas ações, dentre outras, o não
oferecimento ou oferecimento irregular de serviço de assistência social visando à proteção à
família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e aos
adolescentes que dele necessitam (art. 208, VI).

Dessa maneira, as ações civis públicas são um relevante instrumento de implementação
dos direitos fundamentais da infância e juventude.

 

2.3.1.3  Controle Social

 

O último eixo, Controle Social, tem o intuito de fiscalizar o cumprimento dos preceitos
legais, através da vigilância de organismos governamentais e não governamentais. Conforme
Maurílio Matos e Alessandra Mendes[17]:

 

Controle social se refere à participação da sociedade civil na elaboração, implementação e
fiscalização das políticas públicas, em que se compreende que o público deve ser uma
expressão do conjunto das necessidades postas pelos diferentes segmentos da sociedade e
não território apenas daqueles que, por diferentes motivos, alcançam a hegemonia em
determinados governos.
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Antes, com influência do Estado Moderno, a expressão controle social foi entendida como
controle do Estado ou dos empresários sobre a população. Atualmente, está ligada à forma de
participação da população na elaboração e fiscalização das políticas públicas.

Rodriane Souza assevera que “a participação pode ser entendida como processo social, no
qual o homem se descobre enquanto sujeito político, capaz de estabelecer uma relação direta
com os desafios sociais”[18].

Dessa maneira, esclarece a autora que, no Brasil, nas décadas de 50 e 60, houve uma
participação comunitária, a qual era compreendida como a sociedade completando o Estado,
havendo um incentivo, por parte deste, do voluntariado e da solidariedade. No contexto de
1970, desenvolveu-se uma participação popular, que significa a luta e a contestação da
população ao regime opressor da época; a população passa a combater o Estado. Já nos anos
80, instaura-se a participação social, quando a sociedade, buscando efetivar os direitos sociais,
passa a disputar o poder do Estado, adentrando no aparelho estatal.[19]

Os Conselhos Tutelares, inovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, são exemplos
dessa última participação, haja vista que os próprios representantes da comunidade são
responsáveis por discutir, elaborar e fiscalizar a política social em cada esfera do governo[20].

 

3. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

             Expõe-se que a participação social é um importante instrumento de fiscalização da
atividade executiva. Entretanto, não é o único. Infere-se que, por influência da doutrina do
neoconstitucionalismo, tem ocorrido uma ampliação do controle do Poder Judiciária para a
efetivação das políticas públicas, chamada de “judicialização da política”.
                O fundamento da judicialização da política reside, assim, no primado da supremacia
da Constituição. Exige-se, pois, do administrador que adapte as opções públicas aos objetivos e
princípios estabelecidos na Constituição, sendo controláveis as omissões e ações irregulares do
poder público[21].
 

3.1 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO
            
             A tradição positivista, fazendo nítida separação entre direito e moral, utiliza, consoante
afirma Castanheira Neves, o seguinte método jurídico: “o legislador cria o direito positivo, o
jurista com seu pensamente exclusivamente jurídico conhece-o na sua estrutura lógico-
dogmática e aplica-o lógico-formalmente ou lógico-dedutivamente”.[22]           
               Essa concepção jurídico-formalista ainda ronda a doutrina e a jurisprudência
brasileiras, contribuindo para a percepção de que não cabe o controle das políticas públicas pelo
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Judiciário.
Entretanto, a partir da Constituição de 1988, sob influência das idéias

neoconstitucionalistas desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial, instauram-se três idéias
fundamentais acerca da aplicação do direito: a supremacia da Constituição, a expansão da
jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova hermenêutica jurídica[23].

Sobre o primeiro ponto, tem-se que as constituições atuais possuem um forte caráter
normativo, expressando um conteúdo material de valores e opções políticas que deve ser
exercido pelo poderes. Segundo Konrad Hesse “a Constituição converter-se-á em força ativa se
fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos principais
responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas
também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)”.[24] Significando essa “vontade de
Constituição” nada mais do que a vontade de concretização da ordem constitucional.

Dessa maneira, o que se extrai da normativa constitucional não é uma “promessa vã, uma
promessa inútil”. É uma resposta normativa à realidade que queremos mudar.[25]

No meio acadêmico, duas correntes – procedimentalista e substancialista - vêm debatendo
acerca do papel das Constituições e, conseqüentemente, da maior ou menor possibilidade de
controle judicial das políticas públicas.
             A concepção procedimentalista, encabeçada por Habermas, em suma, pressupõe que a
Constituição não é uma ordem prévia de valores a serem desvendados pelos juristas, mas sim é
um espaço que deve instrumentalizar os meios de participação dos cidadãos, a fim de estes
elaborem o destino da comunidade.[26]
              A corrente substancialista, por sua vez, defendida no Brasil por Lênio Streck,
compreende que a Constituição traz os valores e as políticas que irão reger a convivência da sociedade, destarte,

resta ao Judiciário a função de assegurar a implementação dos dispositivos constitucionais.
Percebe-se, pois, que, pela via substancialista, há uma maior aceitação da atividade

judiciária no controle de políticas públicas. Ao realizar o juízo de constitucionalidade de políticas
públicas, o Judiciário acaba por garantir a prevalência da Constituição.

Nesse sentido, a Constituição brasileira de 1988, coerente com as linhas do
constitucionalismo contemporâneo, não é um simples instrumento de governo que define
competências e organiza processos, mas sim um plano normativo global que pronuncia metas,
fins e programas a serem concretizados pelo Estado e pela Sociedade.[27]

 
3.2 EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

  
Na seara dos direitos fundamentais, a questão da efetividade vem ganhando extrema

importância. Ingo Sarlet aduz que há um enorme “desafio de outorgar à ordem constitucional e,
de modo, especial, aos direitos fundamentais nela consagrados sua plena operatividade e
eficácia, como condição para sua efetividade”.[28]

José Afonso da Silva ainda é um dos juristas brasileiros mais citados, quando o tema é
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eficácia. Pare ele, eficácia jurídica “diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade
da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica”[29] e a eficácia social da norma refere-
se à sua efetividade no plano social. Dessa forma, analisar a efetividade de uma norma
significaria medir a extensão em que seu objeto é alcançado, relacionando-se ao produto final.

Aferir, portanto, a efetividade das normas jurídicas, está intimamente relacionada com a
aferição da realização do próprio Direito, isto é, a coincidência das prescrições das regras
jurídicas com a efetiva subordinação dos fatos a elas. Quanto mais se observa essa efetivação
no plano social, mais o Direito cumpre seu intuito.

O jurista Paulo Bonavides, analisando a questão da efetividade das normas
constitucionais, entende que um dos maiores problemas do Direito Constitucional da nossa
época está “em como juridicizar o Estado Social, como estabelecer e inaugurar novas técnicas e
institutos processuais para garantir os direitos sociais básicos, a fim de fazê-los efetivos"[30].

Em relação à eficácia jurídica, tem-se que, com a introdução do art. 5º, §1º, na
Constituição Federal, todas as normas que veiculam direitos fundamentais possuem
aplicabilidade imediata e devem ser observadas pelos aplicadores do Direito, sob pena de haver
mandados de injunção e ações de inconstitucionalidade por omissão intentados.

Há de se ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro não faz diferenças entre o
regime dos direitos sociais e dos direitos individuais, como acontece, por exemplo, na
Constituição Portuguesa[31]. Portanto, o dispositivo acima referido tem igual alcance para os
direitos prestacionais e para os direitos de defesa.[32]

Portanto, caso o executivo não cumpra as determinações constitucionais, cabe ao
Judiciário, por meio principalmente das ações coletivas, interferir na vida política e administrativa
para realização social dos Direitos Fundamentais.

O próprio Supremo Tribunal Federal julgou recentes ações no sentido de efetivação dos
direitos fundamentais, principalmente dos direitos sociais. Veja-se parte da ementa da decisão
que julgou improcedente recurso extraordinário interposto pelo Município de Santo André,
mantendo o pleito do Ministério Público Estadual de São Paulo para a construção de creches e
pré-escolas:

 
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE -
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) -
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO
CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART.
211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO. (STF. Segunda Turma. RE-AgR 410715/SP. Relator Min.
Celso de Mello. DJ 03-02-2006).
 
 

3.3 ÓBICES PARA O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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                Embora haja precedentes jurisprudenciais sobre o tema, o assunto ainda é bastante
controvertido. Diversos óbices são apresentados para impedir a cobrança pelo Poder Judiciário
de políticas públicas que sejam capazes de concretizar os direitos fundamentais pelo Poder
Executivo.

 

3.3.1 Separação dos Poderes
 
            O primeiro óbice apontado assevera que a interferência do Poder Judiciário na execução
de política públicas ofenderia o Princípio da Separação dos Poderes. Não prospera tal assertiva,
haja vista a necessidade de readaptação do referido princípio ao contexto atual.
            O princípio da separação dos poderes, como hoje se estrutura, foi sistematizado pelo
filósofo Montesquieu no séc. XVII, embora este tenha se inspirado no inglês John Locke. O
objetivo do filósofo francês, em meio à difusão iluminista, foi organizar o poder em órgãos
distintos, como funções diferentes, a fim de limitá-lo e preservar a liberdade dos indivíduos.
Dessa forma, para evitar as arbitrariedades cometidas no Estado Absolutista, foi instituída essa
divisão rígida: o Legislativo cria as Leis (maior relevância), o Executivo as põe em prática e o
Judiciário as aplica.[33]
            O modelo clássico apresentado por Montesquieu serviu à época do Estado Liberal; no
atual Estado Constitucional, quando se reivindica efetivação das normas constitucionais, a
ingerência do Poder Judiciário deve ocorrer nos casos em que os demais poderes não atuem ou
atuem de forma insuficiente no cumprimento de suas funções típicas. Note-se que não se trata
de uma intervenção desmedida, mas sim coerente com a própria Constituição, a qual, além de
vincular seus Poderes aos seus preceitos, requer a harmonia e colaboração entre eles.
            Um pensamento renovado acerca do Princípio da Separação dos Poderes deve deixar de
pressupor, como aduz Nuno Piçarra, “uma classificação material das funções estaduais,
aspirando a uma validade científica universal e intemporal”, tendo em vista que a busca pela
efetivação dos direito fundamentais exige “a solidariedade activa de todos os órgãos de
produção e aplicação do Direito, vinculados que estão aos mesmos objectivos (...)”[34].

 Por isso, mostra-se necessária uma ampliação do juízo de constitucionalidade das leis e
dos atos do Poder Público para alcançar as políticas públicas.

 
3.3.2 Reserva do Possível

 
A alegação da “reserva do possível”, teoria advinda da Alemanha, determina que a

efetivação dos direitos sociais está condicionada à suficiência dos recursos econômicos.[35]
Dessa forma, entes estatais usam e abusam dos argumentos da “falta de dinheiro”.

Essas argüições também devem ser refutadas. Os instrumentos jurídicos alienígenas, que
fazem sucesso no seu ordenamento jurídico pátrio, como é o caso da reserva do possível, não
podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, sem que haja uma devida avaliação,
adaptação e moldura às peculiaridades nacionais[36]. Caso assim não seja possível, devem ser
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descartados, pois se não forem pelos legisladores, juristas ou administradores, serão pela
sociedade.
            Para lograr o objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais e promover o
bem de todos (art. 3º, CF), o Estado deve disponibilizar gastos públicos consideráveis e
previsões orçamentárias para a efetivação dos direitos fundamentais. Assim não fazendo,   deve-
se forçar o Estado a cumprir a lei orçamentária ou a contemplar no orçamento dotações
específicas e necessárias para tal finalidade, de forma que sejam realizados os direitos sociais.
Ademais, é preciso acabar com a idéia de que o orçamento é um instrumento autorizativo, e
expandir a compreensão que o orçamento é lei, portanto, deve ser respeitada[37].

Frise-se que o Ministro Celso de Mello, em decisão na ADPF nº 45-DJ 04/05/2004,
afirmou que:

 

A cláusula da ‘reserva do possível’, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente
aferível, não pode ser invocada pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

 

Robert Alexy[38] afirma que no confronto entre dois princípios de direitos fundamentais, a
solução se dará por meio da ponderação, que faz parte do princípio da proporcionalidade. Deve-
se seguir, então, três passos para alcançar a racionalidade: o primeiro analisa o grau de não-
cumprimento ou prejuízo de um princípio, o segundo verifica o cumprimento do princípio em
sentido contrário, por fim, compara-se se o cumprimento do princípio em sentido contrário
justifica o não-cumprimento ou prejuízo do outro.

Desenvolvendo essas regras metodológicas, tem-se que se de um lado há a necessidade
de elaboração de políticas públicas para afastar crianças e adolescentes da prostituição infantil
(Princípio da Proteção Absoluta) e se de outro lado as verbas disponíveis estão destinadas
exclusivamente ao pagamento de dívida pública externa, entende-se que uma decisão racional,
com pretensão de correção, haveria de considerar maior intensidade à proteção daquelas
crianças, em face de uma responsabilidade contratual. Dessa forma, o argumento da reserva do
possível não pode subsistir em prejuízo da dignidade da pessoa humana.

 

3.3.3 Discricionariedade Administrativa
 

           

           Utiliza-se ainda, para evitar a efetivação de políticas públicas, o argumento da
discricionariedade administrativa, ou seja, caberia ao Poder Executivo deliberar onde investiria os
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recursos disponíveis, não cabendo, pois, ao Judiciário interferir no mérito da escolha.   

                  Pela tradicional doutrina de Hely Lopes Meireles, os atos administrativos podem ser
classificados quanto o grau de liberdade dos administradores em: vinculado ou discricionário. O
primeiro determina que o administrador deve ficar adstrito ao enunciado da lei, o qual
estabelece um único comportamento possível a ser seguido em situações concretas; já o 
segundo garante ao administrador uma liberdade de escolha, podendo realizar um juízo de
conveniência e oportunidade, conhecido como mérito administrativo[39]. Conforme esse
pensamento, o Poder Judiciário poderia rever o ato discricionário sob o aspecto da legalidade,
mas não poderia examinar o mérito do ato administrativo.

                 No entanto, essa distinção, embora bem aceita nos tribunais brasileiros, há de ser
questionada. Segundo Andreas Krell[40], não há uma diferenciação qualitativa entre o ato
vinculado e o ato discricionário, o que há é uma oscilação da intensidade vinculatória ou
discricionária, de acordo com o grau da densidade mandamental das expressões contidas nos
dispositivos jurídicos.

                 Com as idéias neoconstitucionalistas, os princípios ganham importância, direcionando
a interpretação do ordenamento jurídico e limitando os atos estatais[41]. Dessa maneira, em
regra, realmente o Poder Judiciário não pode intervir na conveniência e oportunidade de outro
Poder; contudo, havendo violação de dispositivo constitucional, pode e deve intervir.

                  Dessa maneira, decisões políticas contrárias aos preceitos constitucionais ou atitudes
omissas perante as determinações fundamentais da Constituição devem ser combatidas, haja
vista que, nesses casos, a margem de discricionariedade diminui, dando lugar a uma
obrigatoriedade de prestação.  

 

         4. CONCLUSÃO

 

 

Ao analisar a temática das políticas públicas na área da infância e juventude, observa-se
que o Brasil, após profunda evolução jurídica e política, possui, atualmente, um arcabouço legal
suficiente para proteger as crianças e os adolescentes. O que falta, embora não seja uma
novidade esta assertiva, é a tão desejada e aclamada efetivação dessas normas.

Infere-se que aceitar o papel do Poder Judiciário no controle de políticas públicas é
essencial para garantir a máxima eficácia social dos direitos das crianças e dos adolescentes,
bem como estimular os governantes à realização dos fins constitucionais.
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A coercibilidade judicial é uma grande arma que a sociedade tem em mãos para assegurar
a observância dos direitos fundamentais. Entretanto, ela somente ganha força com a
coercibilidade social, isto é, a mobilização e a participação das comunidades organizadas, a fim
de requerer das autoridades públicas ações positivas.

É preciso, além de se reivindicar a realização dos direitos fundamentais, exigir políticas
sociais eficientes, capazes de serem preventivas, retributivas, geradoras de oportunidade e
emancipatórias.[42]

Contudo, tem-se que a falta de integração entre os entes federativos, o enfoque predominante em
políticas macroeconômicas de desenvolvimento em face das políticas sociais, a impregnação de práticas
assistencialistas, as dificuldades em se promover a descentralização, a descontinuidade dos programas e a
falta de planejamento são alguns empecilhos à funcionalidade dos projetos.

Portanto, o Estado brasileiro possui um grande desafio em torno, não só das questões
referentes às crianças, mas a todo o sistema que o rodeia. Entretanto, o projeto de sociedade já
está consolidado desde a promulgação da Constituição de 1988. Assim, o que se espera do
Poder Executivo é que o ponha em prática, que o Poder Legislativo elabore projetos de lei
coerentes com a realidade social e as diretrizes constitucionais e que o Poder Judiciário faça
valer a aplicação das prescrições legais.  O pedido é simples; o pôr em prática, no Brasil, é
sempre mais complexo.
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DA VIOLÊNCIA ESTRUTURAL AO EMPODERAMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
LOCAL: A IMPLEMENTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO UMA POLÍTICA

PÚBLICA SOCIOEDUCATIVA DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA 

OF STRUCTURAL VIOLENCE TO SOCIAL EMPOWERMENT OF THE LOCAL COMMUNITY: THE
IMPLEMENTATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE AS WHILE SOCIAL AND EDUCATIONAL

PUBLIC POLITICS FOR EFFECTIVE CITIZENSHIP

Linara Da Silva
Natália Marinho

RESUMO
O presente ensaio objetivou verificar como a comunidade local pode contribuir para a
implementação da Justiça Restaurativa como uma política pública socioeducativa de efetivação
dos direitos de cidadania dos adolescentes autores de ato infracional. Analisou-se as premissas
principais da violência estrutural e da alienação social, como agentes propulsores da
delinquência juvenil. Nesse contexto, abordou-se acerca da influência do capital social para a
construção de uma boa comunidade, apta a encontrar meios de resolução de seus próprios
conflitos. Utilizou-se como método de abordagem, o dedutivo. Constatou-se a possibilidade de
participação da comunidade na concretização das práticas restaurativas em seu espaço local,
desde que os atores sociais exercitem a democracia e construam suas bases na solidariedade e
cooperatividade, estando conscientes da sua corresponsabilidade com a diminuição dos índices
de deliquência juvenil. 

PALAVRAS-CHAVES: Capital social; Comunidade; Delinquência juvenil; Justiça Restaurativa;
Políticas Públicas 

ABSTRACT
The remain essay intended to verify how the local community may contribute for the
implementation of the Restorative Justice as while social and educational public politics to
effective citizenship rights of the transgressor teenager. It was analyzed the major premises
about structural violence and social alienation, as agents propellers of juvenile delinquency. In
this context, it was approached the influence of the social capital for the construction of a good
community, able to find ways to resolve its own conflicts. It was used the deductive method as
method of approach. It was verified the possibility of participation of the community in the
accomplishing of restorative practices in its own local space, as while as the social actors
exercise the democracy and built their own bases over solidarity and collaboration, being
conscious about their co-responsibility with the diminution of the juvenile delinquency indicators. 

KEYWORDS: Social capital; Community; transgressor teenager; Restorative Justice; Public
politics. 

1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

 

 

A crescente onda de violência que assola o país, especialmente em razão da delinquência
juvenil, requer novas formas de se pensar acerca da responsabilização desses adolescentes
autores de ato infracional, bem como, suscita a urgente necessidade de se encontrar outros

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7579



meios de resolver esses conflitos, que não seja pelo modelo tradicional de justiça. A violência
estrutural e a alienação social são fatores que contribuem em grande escala, para a ocorrência
desse fenômeno complexo, chamado de delinquência. Dessa forma, abordar-se-á, as premissas
e as consequências principais resultantes do descaso do Estado principalmente, com aqueles que
carecem de condições existenciais mínimas.

Outrossim, demonstrar-se-á a importância do fortalecimento e do resgate do capital social nas
comunidades, como mecanismo de fomento das relações sociais e da democracia. Ademais, será
verificado, quais são as condições necessárias para que uma comunidade se torne de fato, uma
boa comunidade, sendo capaz de encontrar soluções para os seus próprios problemas, não
estando totalmente dependentes do Estado. Assim, ao articular forças com os governantes e
mercado, a comunidade local, poderá ver suprido os seus interesses, através da implementação
de políticas públicas.

A Justiça Restaurativa surge como um modelo alternativo de resolução de conflitos, sendo uma
política pública socioeducativa apta a promover a cidadania de todos os cidadãos-membros de
uma comunidade, ao levá-los a participar ativamente dessas práticas. Com efeito, o objetivo
principal deste ensaio, é verificar de que maneira as comunidades podem envolver-se com a
concretização da Justiça Restaurativa nos seus espaços locais, como forma de instituir um
contexto de igualdade e inclusão social com a diminuição dos índices de delinquência.

 

2 A VIOLÊNCIA ESTRUTURAL E A ALIENAÇÃO SOCIAL COMO FATORES PROPULSORES
DA DELINQUÊNCIA JUVENIL

 

O inquietante fenômeno da violência, responsável pelo crescente sentimento de medo e
insegurança nas sociedades contemporâneas, possui múltiplas faces, apresentando-se das mais
diversas formas, interligando-se, fortalecendo-se e interagindo constantemente

1
. Corbisier

afirma que é na estrutura da sociedade que está a raiz da violência, a qual também pode ser
chamada de violência institucional, que remonta à antiguidade quando era realizada a divisão
das classes sociais em senhores e servos, consubstanciando o domínio de uma sobre a outra

2
.

O Ente Estatal em todas as suas esferas e estruturas é o responsável primeiro em promover a
implantação e o desenvolvimento das condições mínimas de vida de todos os cidadãos, sendo
que a viabilização desses pressupostos básicos, como o acesso à saúde, à educação, à
alimentação e à moradia se dão através da definição de políticas públicas. Dessa forma, as
políticas públicas pressupõem mecanismos de atuação do Estado, voltadas ao enfrentamento das
questões sociais, de maneira justa e harmônica, visando impulsionar a inclusão e a igualdade
dos cidadãos.

No entanto, tendo em vista a complexidade das relações sociais e culturais, o Estado acaba não
conseguindo proporcionar a toda à população os direitos constitucionais que lhe são inerentes,
desencadeando com isso, um preocupante quadro de desigualdade e exclusão social,
denominado de violência estrutural.

Num primeiro momento é possível pensar que se vive em uma sociedade democrática, arraigada
em princípios de liberdade, igualdade, participação popular nos processos políticos, uma vez que,
discursos corriqueiros enfatizam a existência dessa situação no plano fático. Todavia, essa
realidade é apenas aparente, pois a violência estrutural se mostra presente quando o Estado, na
condição de provedor dos direitos e garantias fundamentais da população, atua em prol dos
interesses e aspirações daqueles que detêm o poder e privilégios, em detrimento de classes mais
necessitadas e desfavorecidas socialmente.
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Nesse diapasão, cumpre-se mencionar que as demandas das sociedades contemporâneas são
em grande parte evidentemente comprometidas e prejudicadas, tendo em vista que as políticas
públicas são organizadas com o intuito de atender aos interesses do capital financeiro ao realizar
concessões aos detentores do poderio econômico. A consequência imediata da violência
estrutural é a perda da qualidade e eficácia dos serviços públicos, que passam a ser prestados
de forma precária e subsidiária, uma vez que a essência das políticas públicas, que seria o bem-
estar e a qualidade de vida dos cidadãos, desvirtuou-se em meio à supervalorização do
corporativismo e do neoliberalismo. Ao encontro do suscitado Sachs aduz que "os mercados
podem cruelmente esquecer grandes parcelas da população mundial, deixando-as na pobreza e
no sofrimento sem alívio

3
".

Ademais, são as classes menos favorecidas que mais sofrem, pois carecem de recursos para
suprir as suas necessidades básicas, como por exemplo, educação, saúde, moradia, lazer,
estando impossibilitadas de viabilizá-las através de instituições privadas. Por conseguinte, em
razão desse deficiente acesso à bens essenciais, considerável número da população têm suas
chances e oportunidades de ascensão social diminuídas sensivelmente, estando forçadas a viver
marginalizadas e em estado de miserabilidade. Nesse viés, menciona Bruno a seguir:

 

Essa situação propicia todas as características de uma prática de violência estrutural: não é
natural, mas sim histórica e socialmente produzida; possui raízes profundas nas relações de
poder; apresenta resquícios de autoritarismo social; é política e geograficamente demarcada;
tem objetivos determinados; define propositadamente deus destinatários; afeta principalmente
cidadãos com reduzida capacidade de defesa; alimenta a ostentação de poucos com o
sofrimento de muitos; amplia as disparidades sociais; cerceia oportunidades e legítimos projetos
de vida; inibe a escolha racional, favorecendo a escolha constrangida: mendicância, tráfico,
delinquência, por exemplo; fomenta preconceitos e causa danos morais, psicológicos, físicos e a
morte

4
.

 

 

Como visto, a violência estrutural é um fenômeno histórico, iniciado com a escravidão, e que
continua a reproduzir seus efeitos no contexto atual, dia após dia, pela ânsia de poder e
manifestado por meio de um Estado seletista que escolhe através de processos desiguais quem
será beneficiado a desfrutar do bem-estar social e quem será condenado a sofrer com a
exclusão. A deliquência juvenil é exemplo de um dos fatores desencadeados pela violência
estrutural, haja vista que a privação de direitos mínimos existenciais e a falta de oportunidades
à população infanto-juvenil, que ainda encontra-se em fase de desenvolvimento e de formação
da personalidade, impedem em muitas circunstâncias que esses jovens vulneráveis construam
perspectivas e projetos de vida que visem um futuro promissor. Sendo assim, observa-se
cotidianamente o crescente aumento do número de adolescentes em conflito com a lei, em
razão de na maioria das vezes, lhe faltarem as bases propulsoras da cidadania e da inclusão
social que deveriam ser oferecidas pelo Estado provedor, pela sociedade, pela família e pela
comunidade em grau de prioridade absoluta, atendendo-se desse modo, os preceitos
estabelecidos pela Doutrina da Proteção Integral.

O Estado ao demonstrar a sua incapacidade de gerir a máquina pública em condições
igualitárias, ao conceder um patamar de máxima importância à economia, ao passo que se
omite no atendimento das necessidades dos menos favorecidos, as quais encontram lugar em
segundo plano, além de contribuir para a ocorrência da delinquência juvenil, concorre também
para a incidência de outro fenômeno muito presente nas sociedades atuais e que impedem o
desenvolvimento e o crescimento das mesmas, chamado de alienação social.
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Esse fato faz com que os indivíduos tornem-se indiferentes diante dos problemas sociais, não se
interessando em participar da democracia do país, nem mesmo sugerindo ao Estado a
construção de políticas públicas que lhes interessem e que poderiam lhes trazer vantagens. Na
realidade, a alienação social decorre da própria violência estrutural, uma vez que, os cidadãos
privados dos recursos básicos necessários ao exercício efetivo da liberdade e de uma situação de
bem-estar, acabam vivendo à margem da sociedade, excluídos, alienados e sem a capacidade de
exercerem sua cidadania de maneira ativa. Em outras palavras, o termo exclusão é "inseparável
da questão da cidadania, por se referir a direitos e benefícios dos quais parcela dos cidadãos é
privada

5
".

Destarte, a consequência direta desse contexto - e que acaba refletindo em um modelo para as
próximas gerações: filhos, netos - é a inércia dos indivíduos menos favorecidos, que se
acostumam com a sua forma de vida habitual e não procuram meios de melhorá-la
qualitativamente, seja através da educação, inserção no mercado de trabalho ou na busca por
uma melhor moradia.

Com efeito, é necessário um resgate do papel estruturador do Estado, da capacidade de
planejamento, da visão de conjunto e de longo prazo, que parecem desaparecer do horizonte da
ciência econômica. Quando há organização, aliada a uma concepção abrangente dos objetivos, é
possível a participação e pronunciamento da sociedade. Sem planejamento anterior, aparecem
somente fatos consumados, negócios, não restando espaço para a comunidade exercer a opção
democrática

6
.

Nesse panorama, a alienação social reflexo da violência estrutural, torna os cidadãos
acomodados e extremamente dependentes do Ente Estatal uma vez que não possuem o
conhecimento e a consciência de que a própria comunidade local é capaz de resolver os seus
problemas, elevar o seu padrão de vida, desde que engajados coletivamente e solidariamente
nesse propósito.

 

3 O CAPITAL SOCIAL ESTABELECENDO BOAS COMUNIDADES

 

Enfatiza-se com frequência a importância do capital humano - produto de ações individuais em
busca de aprendizado e aperfeiçoamento, tais como saúde e educação - para atenuar os índices
de pobreza e de exclusão social. No entanto, para se obter sucesso nessa empreitada, além do
capital humano é imprescindível também à existência de capital social, que corresponde aos
aspectos do ambiente social, como o senso de confiança, a reciprocidade, as redes sociais e o
associativismo, capazes de aumentar o desenvolvimento social e favorecer a construção da
cidadania e da democracia

7
.

O capital social é um termo que vem sendo empregado pela literatura de forma crescente em
nível internacional e consoante Schmidt, pode ser definido como um "conjunto de redes,
relações e normas que facilitam ações coordenadas na resolução de problemas coletivos e que
proporcionam recursos que habilitam os participantes a acessarem bens, serviços e outras
formas de capital"

8
. Nessa esteira, o capital social pressupõe uma forma de pensar o mundo a

partir da cooperação e das relações sociais entre os indivíduos, trazendo como benefício a
obtenção de recursos sociais em razão dessas relações em rede.

Nesse viés, Putnam aduz que o capital social se reflete no grau de confiança existente entre os
atores sociais, envolvendo o grau de associativismo e o acatamento às normas de
comportamento cívico, como por exemplo, o pagamento de impostos e os cuidados dispensados
aos espaços públicos e aos bens comuns

9
.
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Em suma, o capital social significa a existência de recursos, os quais possibilitam um espaço para
o estabelecimento de novas relações entre os cidadãos pertencentes a uma determinada região
e daí, a sua relação com o conceito de comunidade. Portanto, o capital social pressupõe esse
conjunto de recursos, ainda que simbólicos, de cuja apropriação depende em grande escala o
destino de certa comunidade

10
.

Mesmo quando políticas públicas são bem formuladas e implementadas pelo Estado, correm o
risco de serem insuficientes para viabilizar a inclusão social se a lógica econômica é excludente.
Os serviços sociais dependem de formas colaborativas de organização social. Essa é uma área
que exige gestão pública descentralizada e participativa

11
. Sendo assim, somente será viável

uma inclusão social ampla se os modelos econômicos favorecerem a igualdade social. Através de
políticas sociais consistentes e iniciativas complementares da sociedade civil, embasadas no
capital social, a cidadania ativa dos cidadãos pode ser efetivada

12
.

O combate às desigualdades sociais, à pobreza e especialmente, à delinquência juvenil, devem
passar a princípio, por medidas que incluam a construção de uma nova cultura política e social,
com a estruturação de políticas públicas baseadas nas reais necessidades dos cidadãos, com o
fortalecimento das relações sociais entre as pessoas pertencentes a uma comunidade e com o
investimento em capital humano e social. Isso se explica porque referidos fenômenos são
complexos, eis que possuem raízes na economia, na política, na cultura e nas relações sociais,
portanto, para reduzi-los significativamente são necessárias ações transformadoras em todas
essas esferas

13
.

Amitai Etzioni propõe um novo modelo econômico, denominado de "A Terceira Via", afirmando
que para uma sociedade ser boa, deve combinar o respeito pelos direitos individuais e a
satisfação das necessidades básicas de seus membros com a expectativa de que eles vivam com
responsabilidade para com eles mesmos, suas famílias, seus amigos, ou seja, para com toda a
comunidade. Responsabilidades por parte de todos, significa que uma boa pessoa, um membro
de uma boa sociedade, contribui para o bem comum. Por consequência, a responsabilidade por
parte de todos deve estar respaldada pela responsabilidade para com todos, que pressupõe que
os cidadãos, sem exceção, possuem o direito de serem tratados com o respeito devido a todos
os seres humanos. Isso significa em primeiro lugar, igualdade e inclusão social

14
.

Corrobora-se que se aspira uma sociedade que não seja unicamente uma sociedade civil, mas
que chegue a ser uma boa sociedade. Para Etzioni uma boa sociedade é aquela em que as
pessoas se tratam mutuamente como fins em si mesmas e não como meros instrumentos.
Ademais, uma boa sociedade, consoante a terminologia utilizada pelo filósofo Martin Buber,
alimenta as relações "eu-tu", em que pese se reconheça o inevitável e significativo papel das
relações "eu- material"

15
.

Nesse viés, observa-se que na sociedade ideal proposta por Etzioni, está presente o capital
social, uma vez que para alcançar o patamar de uma boa sociedade, devem existir relações
sociais mais estreitas entre os cidadãos, voltadas à solidariedade e a objetivos comuns. Ao
criarmos vínculos recíprocos com a família, com os amigos e com os membros da comunidade,
atribuímos vida ao capital social e ao princípio básico da boa sociedade, o que pode ser refletido
através do amor, da lealdade e do cuidado com os demais. O dever e a prioridade de tratar as
pessoas como fins requer muito mais do que a mera igualdade de oportunidades, pois pretende-
se alcançar um mínimo básico satisfatório para todos

16
.

Portanto, a idéia comunitária básica de que todos possuem direitos individuais inalienáveis e
responsabilidades sociais para com os demais se sustenta no mesmo princípio, de que se têm ao
mesmo tempo o direito de ser tratado como fim e de tratar aos demais e nossas comunidades
da mesma forma

17
.
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As comunidades constituem um dos componentes principais de uma boa sociedade, ao passo
que alimentam as relações baseadas em fins, estabelecendo laços de afeto que transformam
grupos de indivíduos em entidades sociais semelhantes a grandes famílias. Outrossim, as
comunidades transmitem uma cultura moral compartida, ou seja, um conjunto de valores e
significados sociais que caracterizam o que as mesmas consideram virtuoso e correto frente ao
que consideram como comportamentos inaceitáveis, transmitindo-se essas concepções de
geração a geração, determinando, assim, seus marcos de referência moral

18
.

O diálogo moral é um instrumento utilizado nas boas sociedades para refletir as novas
necessidades, demandas, percepções sociais e, especialmente, as questões morais, de modo que
se processa através de uma conversa mútua, um dar e receber coletivo, e não no mero
interesse ou desejo subjetivo, mas precipuamente em valores. Deve abranger mais do que
apenas fatos e razões, necessitando envolver as convicções de todos os cidadãos. Por meio do
processo de diálogo moral as pessoas unidas nos pressupostos do capital social, podem
modificar com frequência as suas condutas, os seus sentimentos e as suas crenças, na busca
pela evolução e o aperfeiçoamento de seus espaços locais.

Os melhores resultados de inclusão social são aqueles obtidos com o fortalecimento dos laços de
confiança, reciprocidade e cooperação entre os membros de uma comunidade, a fim de que
essas se transformem de meros locais de vivência, em bons e estimáveis espaços de convivência
em que as relações e os vínculos sociais são fortalecidos diariamente, visando inspirar novas
formas de participação na elaboração de políticas públicas orientadas para a promoção da
cidadania de todos os indivíduos.

 

4 CIDADANIA ATIVA: UMA NOVA ATUAÇÃO A PARTIR DA GESTÃO COMPARTILHADA

 

As populações marginalizadas têm imensa dificuldade de enxergarem-se como atores capazes de
exercer influência real em seu ambiente social e no âmbito político, tendo em vista as múltiplas
barreiras sociais que lhe são impostas, sem contar com a baixa auto-estima e o senso reduzido
de participação política a que são acometidos em virtude da violência estrutural e da alienação
social. Nessa senda, Muhammad Yunus, conhecido como o "banqueiro dos pobres", aduz que as
muralhas que cercam os menos favorecidos são elevadas e tendem a fazer com que os mesmos
se considerem inaptos a ultrapassá-las

19
.

No entanto, estabelecendo-se estratégias focadas ao enfrentamento das desigualdades e da
exclusão social, especialmente no que tange à delinquência juvenil, e utilizando-se dos
fundamentos do capital social, é possível alcançar o elemento central perseguido nesse ensaio,
ou seja, o emponderamento dos cidadãos da comunidade local.

O emponderamento configura uma mudança atitudinal efetiva de grupos sociais desfavorecidos,
os quais se tornam capacitados para a articulação de interesses, para a participação comunitária,
ação que lhes possibilitam um maior acesso e controle dos recursos disponíveis, com o intuito de
compartilharem uma vida autodeterminada, autorresponsável, interagindo ativamente nos
processos políticos decisórios. No seu alcance mais amplo, o emponderamento proporciona
condições psicoculturais para que a classe marginalizada desfrute dos direitos de cidadania

20
.

A participação dos cidadãos em questões políticas que lhes são essenciais corresponde ao
mecanismo mais nobre do processo de emponderamento das comunidades. Desse modo, em
relação à cultura política, o emponderamento consiste na aquisição de um senso de eficácia
política, pelo qual os cidadãos se sentem aptos a influenciar nas resoluções que lhes interessam.
Por conseguinte "ao participarem dos processos decisórios, os cidadãos tornam-se protagonistas
da sua própria história, deixam de ser objetos das iniciativas de outros e tornam-se sujeitos de
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seu futuro"
21

.

As soluções para alcançar níveis equilibrados de igualdade e inclusão social, fomentando a
participação democrática dos cidadãos, parecem estar na iniciativa comunitária de proteção do
bem comum, com o desenvolvimento de formas inteligentes de articulação entre os inúmeros
objetivos econômicos, sociais, ambientais e culturais, bem como a crescente colaboração entre
os diversos atores que participam da construção social desses objetivos. Privilegiar o paradigma
de colaboração em detrimento ao paradigma da competição é o ideal a ser perseguido, haja
vista que a visão geral que impera hodiernamente é vencer os outros, ainda que a luta seja
eivada de futilidades e os resultados negativos para toda a sociedade

22
.

No caso em tela, é interessante mencionar que o tipo de capital social a ser buscado para levar
as pessoas de uma comunidade ao emponderamento, de modo que encontrem soluções para os
seus problemas e conflitos, é o que a doutrina chama de capital social comunitário. Esse
determina relações próprias de uma comunidade, atividades coordenadas com objetivos comuns,
autogovernadas, com o sentido de identidade, ou seja, comunidades autônomas e que não
estão na total dependência do Estado para suprir as suas necessidades

23
.

Nesse ímpeto, Dowbor refere que para resolver a crise existente, seja econômica ou de valores
morais, a sociedade civil precisa resgatar o poder que o corporativismo e o capitalismo
apoderaram-se energicamente. A esperança para o futuro está nas economias geridas
localmente, apoiadas em recursos locais para responder às necessidades de vida de seus
membros, em formas que conservem o equilíbrio com a terra, podendo desse modo, eliminar a
escassez e as desigualdades, estabelecendo uma democracia cidadã de fato

24
.

É fato que nem o Estado, nem a sociedade civil organizada podem isoladamente fomentar o
desenvolvimento social, atenuar as desigualdades e a exclusão, sobretudo, erradicar à
delinquência juvenil. Logo, a solução que parece mais coerente e viável para o atingimento do
bem-estar social está na construção de processos sinérgicos entre organizações populares e
Estado. A articulação entre essas esferas também se faz indispensável para a promoção da
cidadania ativa da população, que tem no município seu lócus privilegiado, em razão da
proximidade física dos atores sociais e políticos

25
.

A possibilidade de a comunidade ser agente efetivo de transformação da realidade social
depende em grande escala do reconhecimento e das relações que possuem com o Estado,
instituições e com aqueles que detêm o poder decisório. Nesse viés, está a relevância em
articular alianças em torno das organizações populares, bem como obter seu reconhecimento
legal perante as autoridades constituídas, o que pode ser efetivado através do fortalecimento do
capital social entre essas esferas

26
.

Outrossim, é fundamental que os governos, nos diferentes níveis viabilizem a participação
popular nos processos decisórios, estabelecendo ferramentas de consulta aos cidadãos,
descentralizando a administração, evidenciando dessa maneira, o princípio da subsidiariedade,
com o intuito de assegurar o direito à voz e à espaço de toda a população, principalmente, dos
menos favorecidos

27
.

Nesse contexto, Dowbor menciona que além da regulação empresarial e da regulação
governamental existe um processo crescente na base da sociedade, a partir do local em que as
pessoas vivem. Trata-se de um desenvolvimento alternativo, centrado nas necessidades dos
indivíduos e no seu ambiente, mais do que na produção e nos lucros, sendo que para viabilizá-lo
é preciso articulação da regulação local com o poder do Estado

28
.

Assim, as orientações contemporâneas remetem para a articulação horizontal dos atores sociais
dentro do município e para as formas intermunicipais de gestão, possibilitando articulações
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regionais complexas. Para tanto, o ponto de partida é a iniciativa, o sentimento de apropriação
das políticas, que é desenvolvido no espaço local, onde as pessoas pertencentes à comunidade
podem participar diretamente, uma vez que conhecem a realidade e a escala de decisão ajusta-
se com o seu horizonte de conhecimento

29
.

O movimento que está em curso na esfera local pode ser compreendido como parte de um
processo de reconstrução da esfera pública, com vistas à democratização da gestão e das
políticas públicas no país, o qual tem na descentralização um de seus principais componentes. A
descentralização por sua vez, não pressupõe somente a transferência de atribuições, mas
conjetura a redistribuição de poder. Em outras palavras, a inserção de novas formas de
articulação da sociedade civil com o mercado pode ensejar a uma "substituição do modelo de
provisão estatal por um modelo em que o Estado deixa de ser o provedor direto exclusivo e
passa a ser o coordenador e fiscalizador de serviços que podem ser prestados pela sociedade
civil ou pelo mercado em parceria com estes setores"

30
.

Nesse diapasão, Etzioni afirma que uma boa sociedade conduz com equilíbrio três elementos que
frequentemente aparecem como incompatíveis: o Estado, o mercado e a comunidade. A Terceira
Via proposta pelo autor, consoante mencionado anteriormente, não vê o governo como o
problema ou como a solução, mas apenas como um dos componentes da boa sociedade. Do
mesmo modo, o mercado não é visualizado como a raiz de todo o bem ou de todo o mal,
porém, como um poderoso motor econômico que deve ter espaço suficiente para realizar o seu
trabalho sendo ao mesmo tempo vigiado. Nessa combinação há que se encontrar o ponto de
equilíbrio

31
.

As iniciativas das comunidades locais são capazes de ampliar significativamente as ações no
campo das políticas sociais, promovendo programas voltados ao desenvolvimento local, com
projetos integrados e dirigidos a um público determinado, de modo que é possível focalizar uma
área de intervenção ou um segmento da população, a fim de formular políticas integrais,
vencendo problemas como o da setorialização e da fragmentação institucional

32
.

Além disso, as comunidades cumprem melhor algumas tarefas e conseguem solucionar
determinados problemas com mais êxito do que o Estado. Exemplo desse fato é a própria
redução da delinquência juvenil, pois em razão da proximidade e das relações estreitas existente
entre os membros da comunidade local, é possível ter um controle mais enérgico e eficaz dos
jovens em conflito com a lei.

Logo, a provisão e a gestão dos serviços ou das políticas públicas passam a ser compartilhadas
pelos membros da comunidade local, deixando de ser atribuição exclusiva do Estado. Exemplos
dessas iniciativas podem ser observados na área da educação, em que a participação de outros
atores sociais, como, conselhos municipais, conselhos nas escolas, articulam-se à busca de uma
maior autonomia para a escola, visando garantir eficiência ao sistema educacional. Já, no que se
refere à área da saúde, a descentralização tem como contrapartida o envolvimento dos cidadãos
da comunidade, o que se dá por meio de Conselhos, que gerem recursos e definem prioridades,
como forma de garantir maior equidade e efetividade ao sistema, ao mesmo tempo em que se
introduz controle sobre a ação do setor público estatal. A área de habitação também permite o
envolvimento organizado da comunidade local, de modo que a participação dos próprios
usuários no processo construtivo tem o condão de viabilizar a redução de custos e o controle do
uso dos recursos disponíveis, evitando desse modo, os desvios de recursos públicos

33
.

Com efeito, a consolidação da capacidade de implementar políticas públicas em nível local,
promovendo ações solidárias e orientadas ao alcance coletivo, supõe mecanismos de
interlocução entre diversos atores sociais, além do fortalecimento de parcerias. Nesse intuito, as
comunidades locais assumem um papel de liderança e de coordenação, interagindo com atores
governamentais e não-governamentais, com o propósito de satisfazer interesses e necessidades
locais comuns entre os cidadãos membros

34
.
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Ações voltadas para o espaço público local, que transcendem à esfera estatal, provocam
autonomia e emancipação dos atores sociais, que imbuídos nos pressupostos do
emponderamento, buscam meios alternativos de resolução de seus próprios conflitos, também
com vistas em promover a diminuição dos índices de delinquência juvenil, ao proporcionar uma
responsabilização mais humana aos jovens autores de ato infracional, ao passo que fortalece os
laços sociais da comunidade local.

 

5 JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONSIDERAÇÕES ESSENCIAIS

 

O crescente aumento de jovens em conflito com a lei, demonstra que os programas de execução
das medidas socioeducativas atuais, em especial os programas de atendimento das medidas de
privação da liberdade, assim como o sistema prisional, encontram-se em verdadeira crise.
Diversos ramos do conhecimento, tais como a criminologia, ciências jurídicas, sociais,
pedagógicas, reforçam a situação de falência do encarceramento, apontando que esse não é um
instrumento eficaz para atender as necessidades dos adultos e muito menos dos jovens que se
envolvem com a criminalidade.

No que se refere à prisão, Michel Foucault já mencionava que se "conhecem todos os
inconvenientes e sabe-se que é perigosa quando não inútil. E Entretanto, não vemos o que pôr
em seu lugar. Ela é a detestável solução, de que não se pode abrir mão"

35
. Dessa forma, a

responsabilização penal de adolescentes infratores, possui caráter muito mais retributivo do que
educativo, desconsiderando o público infanto-juvenil como detentores de direitos e, dessa
forma, negando o exercício de sua cidadania, acarretando dor, violência, revolta, rotulamento e
estigmatização, restando evidente a ofensa em relação às diretrizes consubstanciadas pela
Doutrina da Proteção Integral.

Mais coerente do que buscar soluções para melhorar o modelo convencional de justiça criminal,
que de fato, já está desmantelado, é encontrar algo diferente do que a institucionalização e
meios alternativos à pena. E é nesse ímpeto que surge a Justiça Restaurativa, apresentando
uma abordagem diferenciada do sistema processual penal em vigor no ordenamento jurídico, ao
pressupor o encontro das partes envolvidas em um conflito, oportunizando um espaço para o
diálogo, para a expressão dos sentimentos e das emoções decorrentes de um ato infracional,
objetivando construir um acordo que atenda satisfatoriamente às necessidades da vítima, do
autor e da comunidade, restaurando o máximo possível os danos causados, em detrimento da
mera resposta punitiva aos ofensores.

Entre as definições mais relevantes de Justiça Restaurativa está a do advogado norte-americano
Howard Zher, considerado um dos fundadores e principais teóricos sobre a Justiça Restaurativa
no mundo. Zher desenvolveu um estudo detalhado à respeito das concepções fundamentais das
práticas restaurativas, destacando os seguintes aspetos: o crime é fundamentalmente uma
violação de pessoas e relações interpessoais; as violações criam obrigações e responsabilidades;
e a Justiça Restaurativa busca curar e corrigir injustiças

36
.

A Justiça Restaurativa é um processo comunitário, não somente jurídico em que as pessoas
envolvidas em uma situação de violência ou conflito, vítima, ofensor, familiares, comunidade,
participam de um círculo restaurativo, coordenado por um mediador, em que é proporcionado
um espaço de diálogo, onde as pessoas abordam os problemas, identificam suas necessidades
não atendidas e buscam construir soluções para o futuro, procurando restaurar a harmonia e o
equilíbrio entre todos os envolvidos no litígio

37
.

A abordagem da Justiça Restaurativa tem o foco nas necessidades determinantes e emergentes
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do conflito, visando uma aproximação e responsabilização dos envolvidos, com um plano de
ações que procura restaurar os laços sociais, os danos e criar responsabilidades e compromissos
futuros harmônicos

38
. Neste sentido, Brancher destaca que a "justiça restaurativa define uma

nova abordagem para a questão do crime e das transgressões que possibilita um referencial
paradigmático na humanização e pacificação das relações sociais envolvidas num conflito"

39
.

Para a implementação das práticas restaurativas é essencial a existência de democracia
participativa, mecanismo capaz de fortalecer as relações entre indivíduos e comunidade,
contribuindo para que os próprios cidadãos assumam o papel de pacificar seus próprios conflitos,
atenuando os índices de violência

40
.

Logo, percebe-se que há um reforço na interconexão entre os atores sociais, ao passo que a
Justiça Restaurativa reconhece que todos os membros de uma comunidade, independentemente
de serem vítimas ou infratores, estão unidos através de princípios comuns por constituírem uma
comunidade compartilhada. Por consequência, as infrações ocorridas no meio social também são
de responsabilidade da comunidade local, que pode contribuir com a restauração dos danos
causados à vítima, assim como, com a reintegração do ofensor ao seio social

41
.

As práticas restaurativas têm sua origem nos modelos de organização das sociedades comunais
pré-estatais européias e nas coletividades nativas, que por sua vez, exerciam a regulamentação
social embasadas na manutenção da coesão do grupo, privilegiando os interesses coletivos em
detrimento dos individuais. Nessas comunidades, a transgressão de uma norma implicava no
restabelecimento do equilíbrio quebrado, buscando encontrar uma solução para o problema
causado. Nas sociedades ocidentais, a Justiça restaurativa é implementada utilizando os modelos
de tradições indígenas do Canadá, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Corrobora-se que a
Irlanda é o primeiro país a empregar práticas restaurativas, especialmente na resolução de
conflitos envolvendo adolescentes

42
.

A Teoria da Ação Comunicativa proposta por Habermas possui grande relevância no contexto em
que se inserem as práticas restaurativas, pelo fato de representar uma teoria crítica da
sociedade e ao pressupor que o espaço público ocupado pelos atores sociais é constituído de
uma rede comunicacional em que cada sujeito tem o seu momento de verbalização e
externalização de sentimentos e a chance de expressar sua versão sobre os fatos que
constituem o delito. Com isso, tem-se um emponderamento do conflito pelos principais
envolvidos, de modo que a relação está centrada no agir comunicativo, em especial nos atos de
fala voltados ao entendimento e ao consenso dos atores sociais

43
.

Em que pese ser a Justiça Restaurativa um movimento ainda novo e emergente, existe um
crescente consenso internacional em relação a seus princípios, inclusive documentos da ONU e
da União Européia, que validam e recomendam as práticas restaurativas para todos os países.
Na Resolução nº 2000/12

44
, de 24 de julho de 2000, do Conselho Econômico e Social das

Nações Unidas, a ONU divulga os Princípios Básicos para a Utilização de Programas de Justiça
Restaurativa em Matéria Criminal.

Corrobora-se que a instituição de práticas restaurativas configura-se um novo olhar na esfera
judiciária, nas relações familiares e comunitárias, abrindo um horizonte de participação e
autonomia, ao construir espaços específicos que possibilitam o diálogo pacífico entre as partes
envolvidas em um conflito.

 

6 A COMUNIDADE LOCAL PARTICIPANDO ATIVAMENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO UM INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA
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A palavra comunidade alcançou grande evidência nos dias atuais, sendo utilizada para descrever
unidades sociais que variam de aldeias, conjuntos habitacionais e vizinhanças até grupos
étnicos, nações e organizações internacionais. Indicam um grupo de atores sociais que integram
uma área geográfica limitada e que interagem em conformidade com princípios peculiares,
possuindo um senso comum de interdependência e integração

45
.

O enfrentamento de problemas sociais, como o da delinquência juvenil, somente será efetivo se
as iniciativas partirem das próprias comunidades em que vivem esses adolescentes em conflito
com a lei. É no seio comunitário, com a participação da família, dos amigos e do Estado, que os
jovens infratores poderão encontrar a reintegração e readquirir a sua cidadania. Afinal, o melhor
lugar para se educar para o convívio social é na própria comunidade.

É preciso ter em mente que uma comunidade não deve ser concebida como um lugar de
compreensão mútua, livre de problemas, onde as discussões são amigáveis e pacíficas e os
interesses voltados em prol da coletividade. Embora a essência da palavra comunidade evoque
todos esses pressupostos e suponha a concretização de um ambiente seguro, harmônico, em
que haja confiança recíproca entre os cidadãos membros, sabe-se que a realidade é outra, pois
os conflitos são inerentes a qualquer comunidade e a delinquência está presente em todos os
lugares, tornando-se objeto significativo de preocupações.

Nesse diapasão, Sica traz à baila a problemática da dificuldade de fazer com que os cidadãos
sintam-se membros e consequentemente, ajam como se pertencessem a uma comunidade. Na
correria diária em busca da satisfação de desejos materiais, especialmente, nos grandes centros
urbanos, são poucas as relações pessoais, o convívio nos espaços sociais e o problema da
delinquência acaba sendo delegado à responsabilidade exclusiva dos governantes

46
. No entanto,

os cidadãos esquecem que a delinquência não é problema apenas do Estado, mas trata-se de
um fenômeno complexo que deve ser combatido por todos.

Então, para resgatar e restabelecer as relações sociais entre os membros de uma comunidade,
tendo em vista a diminuição dos índices de delinquência juvenil, aparece a Justiça Restaurativa
como uma política pública socioeducativa. Dessa forma, para que se obtenha êxito na
implementação das práticas restaurativas, é fundamental a participação da comunidade, de
forma cooperativa, solidária e responsável, sendo indispensável para tanto, o reconhecimento e
o fortalecimento do capital social.

Assim, nas comunidades em que o capital social é mais concentrado, decorrendo o
emponderamento social, há uma tendência de maior participação dos cidadãos nos processos
políticos decisórios, de modo que existe mais facilidade de levar até os governantes propostas
de políticas públicas que atendam as necessidades e os anseios da comunidade, sobretudo no
que concerne à ações preventivas à delinquência juvenil.

A Justiça Restaurativa é um exemplo de política pública, que os próprios cidadãos, podem
implementar nas suas comunidades como forma alternativa de resolução de conflitos. Essa ação
revela a tomada de posição da comunidade como agente autônomo, corresponsável com os
jovens autores de ato infracional oriundos do ambiente comunitário. Os atores sociais possuem
voz ativa para requerer junto ao Ente Estatal o auxílio necessário para a viabilização das práticas
restaurativas na comunidade, quiçá, para todo o município.

A aplicabilidade da Justiça Restaurativa na realidade fática não se trata de uma ação utópica,
imaginária, que foge das possibilidades sociais e governamentais, pelo contrário, é algo
totalmente possível, bastando para isso, um convênio do município ou da comunidade com o
projeto-piloto denominado Justiça para o Século 21. Sem a intenção de esgotar o assunto,
cumpre mencionar que esse projeto foi elaborado pela Terceira Vara Regional da Infância e da
Juventude de Porto Alegre, em parceria com instituições ligadas à rede de proteção e
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atendimento da criança e do adolescente, e é articulado pela Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul. O objetivo é divulgar e aplicar as práticas da Justiça Restaurativa na resolução
de conflitos, seja em escolas, ONGs, comunidades e também no Sistema de Justiça da Infância e
Juventude, visando o enfrentamento e a prevenção da violência. As práticas restaurativas foram
implementadas como projetos-piloto, e estão em pleno funcionamento na capital gaúcha desde o
ano de 2005, na Terceira Vara da Infância e da Juventude, assim como no Distrito Federal e em
São Caetano do Sul

47
.

Conforme explica o Projeto Justiça para o Século 21, as práticas restaurativas podem ser
efetivadas em qualquer espaço institucional ou comunitário, sendo apenas necessário uma
pessoa apta para coordenar. Ademais o Projeto, prevê diversos espaços de participação,
indicando o caminho a se seguir para implementar a Justiça Restaurativa, inclusive com
atividades de aprendizagem teórica e aplicação prática

48
.

Nessa esteira, percebe-se que a Justiça Restaurativa é um modelo alternativo à pena, apta a
reintegrar o adolescente no seio familiar e comunitário, promovendo desse modo, a sua inclusão
social, por respeitar os preceitos estabelecidos pela Doutrina da Proteção Integral. As
comunidades locais servem como um instrumento para implementar as práticas restaurativas,
através da parceria realizada com o Estado e o Projeto Justiça para o Século 21. No entanto,
para se verificar tais ações no plano real, requer-se o emponderamento das comunidades, e
formas de ação participativa, solidária e corresponsável com os seus membros, que fortaleça seu
capital social constantemente, criando mecanismos de comunicação junto aos governantes, a fim
de ver concretizadas políticas públicas que promovam a cidadania ativa dos jovens em conflito
com a lei e o consequente bem-estar de toda a comunidade.

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

É dado irrefutável que a delinquência juvenil é um fenômeno que nunca será eliminado por
completo do meio social, uma vez que a sua origem remete à fatores psicológicos, biológicos e
sociais. No entanto, é possível a sua considerável diminuição, ao se criar condições para a
transição a uma sociedade baseada no conhecimento, com o acesso à serviços básicos para
todos, sustentada por princípios de igualdade e justiça. A partir do momento em que as
comunidades, especialmente, as menos favorecidas, transporem as limitações ocasionadas pela
violência estrutural e alienação social, unindo forças, construindo suas bases na solidariedade,
cooperatividade, conseguirão ser ouvidas e consequentemente, terão as suas necessidades
atendidas pelo Estado, conquistando o respeito de serem tratadas como fins e não meramente
meios.

Portanto, reafirma-se a fundamental importância do reconhecimento dos cidadãos como sujeitos
de direitos e o fortalecimento das relações sociais através do capital social, o qual simboliza o
sentimento de pertencimento a uma determinada comunidade. Quando os atores sociais
enxergam-se capazes de resolver os seus próprios problemas, não esperando que a solução
venha apenas do Ente Estatal, elevam-se ao patamar de uma boa comunidade: emponderada,
autorresponsável e autônoma, por buscar o bem-estar de todos os seus membros ao requerer
junto aos governantes a implementação de políticas públicas que supram as suas reais
aspirações.

Nesse contexto, para que haja a consolidação de uma política pública socioeducativa, como a
Justiça Restaurativa, os esforços não podem estar somente com o Estado, tendo em vista que a
comunidade precisa cooperar e participar ativamente na resolução e enfrentamento das suas
demandas sociais. Através da democracia nos processos decisórios, a comunidade tem o poder
de transformar-se em agente capaz de contribuir para a viabilização das práticas restaurativas,
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por meio de parceria com o Estado e o Projeto Justiça para o Século 21. Afinal, ao considerar o
significativo valor que compreende o círculo restaurativo, verifica-se uma preciosa oportunidade
de resgate das relações comunitárias em que se promove a cidadania e a inclusão de todos os
envolvidos no conflito, tornando a comunidade agente corresponsável pelo combate à
delinquência juvenil.
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DIREITO HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO AMBIENTAL:
PRIVATIZAÇÃO VERSUS GESTÃO PÚBLICA

HUMAN RIGHT TO SAFE AND CLEAN DRINKING WATER AND SANITATION: PRIVATIZATION
VERSUS PUBLIC MANAGEMENT

Francisco Taffarel Dos Santos

RESUMO
A Organização das Nações Unidas declarou recentemente o direito à água potável e ao
saneamento como um direito humano essencial ao pelo gozo da vida e dos demais direitos
humanos. Considerando a dificuldade de se efetivar esse direito, a privatização de serviços de
água está sendo defendida como uma solução para esse problema. O objetivo desse artigo é
analisar a compatibilidade entre esse fenômeno e a efetividade do direito humano à água
potável e ao saneamento. Através de pesquisa bibliográfica e estudo de casos específicos, é
alcançada a conclusão de que essa compatibilidade não é possível. O artigo apresenta, também,
exemplo de eficientes sistemas públicos de água. 
PALAVRAS-CHAVES: ÁGUA POTÁVEL; SANEAMENTO BÁSICO; PRIVATIZAÇÃO; GESTÃO
PÚBLICA; DIREITOS HUMANOS

ABSTRACT
The United Nations has declared recently the right to safe and clean drinking water and
sanitation as a human right that is essential for full enjoyment of life and all human rights.
Considering the difficulty of effecting this right, the privatization of water services is being
supported as a solution for this problem. The aim of this article is to analyze the compatibility
between this phenomenon and the effectiveness of the human right to safe and clean drinking
water and sanitation. Through bibliographic research and study of specific cases, is reached the
conclusion that this compatibility is not possible. The article presents also examples of efficient
public water services.
KEYWORDS: DRINKING WATER; SANITATION; PRIVATIZATION; PUBLIC MANAGEMENT;
HUMAN RIGHTS

 

INTRODUÇÃO

 

Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem por falta de água e saneamento adequado, o que vem acarretar a ocorrência de
doenças, que, muitas vezes, levam à morte. Outro fator que agrava a situação é o acelerado crescimento da população urbana
mundial. As cidades crescem sem infraestrutura apropriada para fornecer serviços hídricos básicos, resultando em mais pessoas sem
o devido acesso a esses serviços.

Conforme leciona Rodrigues Júnior (2006, p.01), a água é para o ser humano um bem essencial à vida, sendo necessária para as
atividades econômicas, para o desenvolvimento humano e para a produção de alimentos. Onde não há acesso à água existem
doenças, fome e morte.

Importante também citar os impactos ambientais causados pela utilização inadequada de água potável, assim como o uso
inescrupuloso deste recurso finito. Esses fatores culminam no agravamento da escassez hídrica. Parte dos organismos internacionais
aponta a privatização dos serviços hídricos como uma opção para o fornecimento adequado de água às populações. Já outros
afirmam que isto traria uma maior segregação entre as populações pobres e ricas no mundo.

A crise hídrica já demonstra sua gravidade e repercussão. Muitos países estão atualmente em conflito por água, já que muitas
bacias, rios e aquíferos são divididos por mais de uma nação. Em um futuro não tão distante, esta crise poderá aumentar, devido ao
surgimento dos chamados refugiados da água, povos que migrarão por falta de água em suas regiões, invadindo outros Estados.
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Será objeto deste artigo a presente situação da água dentre os bens negociáveis no mercado e como ocorreu e está ocorrendo a
privatização desta substância. Seria a água um bem econômico ou um bem essencial à vida?

Diante deste contexto, a presente pesquisa visou estudar as gestões públicas e privadas dos recursos hídricos e a partir daí procurar
entender qual forma de gestão propicia maior efetividade ao direito humano à água potável e ao saneamento. Para esse fim,
utilizamos pesquisa bibliográfica e estudo de caso (gestão pública em Porto Alegre), buscando estudar o histórico dessas gestões,
como também as legislações acerca do direito humano à água e ao saneamento.

O presente trabalho encontra-se dividido em quatro assuntos principais. Apresentamos como se deu a mercantilização da água
dentro de seu histórico, mostrando suas vantagens e desvantagens. Por segundo, temos casos reais de privatização dos serviços
hídricos. Após, mostramos o exemplo de gestão em Porto Alegre, seguido de declarações internacionais e constituições que evocam
o direito à água e ao saneamento.

2. MERCANTILIZAÇÃO DA ÁGUA

Mercantilização significa, segundo Acevedo et al (2007, p.79), fazer transações, negociar, comercializar, vender e comprar.

Segundo Petrella apud Henkes (2008, p.82), a água foi objeto de quatro conquistas. A primeira foi das civilizações chinesa, egípcia,
indiana, assírio-babilônica, romana, árabe e andina, baseada na captação por poços e coletores de água da chuva e a distribuição por
canais e aquedutos. Depois veio o uso da água como fonte de produção de energia com as tecnologias hidráulicas. Em terceiro
lugar, a conquista microbiana promovida por Pasteur, de onde partiram novas descobertas para uma melhor e eficaz política de
saúde. E por último a adequação da lógica capitalista à água, aplicando-se uma visão da água com base em cinco princípios:
mercantilização, primazia do investimento privado, consolidação da necessidade da água em contraposição ao direito à água, a
privatização do setor e a liberalização dos mercados.

2.1 BREVE VISÃO HISTÓRICA DA PRIVATIZAÇÃO

No fim do século XIX, enquanto o resto do mundo tinha serviços públicos de fornecimento de água, a França adotou um sistema
privado, sendo, porém, o custo de construir e ampliar as redes de água e saneamento pago por financiamento público. As empresas
francesas que nasceram naquela época são hoje as maiores corporações transnacionais no negócio da água (Suez e Veolia), com
atuação em diversos ramos, tais como: serviços de água e saneamento, tratamento de água e esgoto, construção e engenharia ligadas
à água e novas tecnologias, como a dessalinização. (BARLOW, 2009, p.47). 

Em 1989, com o governo neoliberal de Margareth Thatcher, o Reino Unido passou também a implantar um sistema privado de
distribuição de água, privatizando as empresas públicas. Nessas vendas, foram incluídas propriedades com grandes patrimônios
culturais e naturais. As empresas ganharam licença para explorar a distribuição de água durante 25 anos. Mas é importante observar:
com essa licença as empresas poderiam cobrar o quanto quisessem pela água, poderiam parar de fornecer àqueles que não pagassem
por ela, demitir funcionários, ou seja, seguir uma lógica de mercado.

"[...] na verdade, as empresas privadas se tornaram proprietárias de toda a infraestrutura, incluindo os prédios. Elas receberam licenças
para administrar os sistemas hídricos sem concorrência por 25 anos, bem como liberdade para cobrar o que quisessem, demitir
empregados e obter o máximo de lucro possível. (BARLOW, 2009, p.49).

 Era o modelo neoliberal sendo aplicado também a um bem público comum a todos.

Diante das desigualdades sociais causadas pela escassez, das epidemias causadas por uso de água não potável e da má distribuição
no Hemisfério Sul, a década de 1980 foi declarada pela ONU a Drinking Water Supply and Sanitation Decade, ou seja, a Década
para Fornecimento de Água Potável e Saneamento.

 As Nações Unidas estabeleceram metas para pôr em prática um sistema público de fornecimento de água. Mas o que acabou
ocorrendo foi a adoção de um modelo privado baseado, muitas vezes, no modelo francês.

2.2 ATUAÇÃO DO BANCO MUNDIAL E OUTRAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

O Banco Mundial e outras organizações internacionais foram responsáveis por uma política de incentivo à privatização dos recursos
hídricos (ou de seu fornecimento). Em posição adotada no documento normativo Water Resources Management, o Banco Mundial
declarou que a água deveria ser tratada com uma commodity econômica, passando a gerar lucro para os investidores. Neste
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documento, fica clara a visão de que água deve ser tratada como bem econômico, dando-se ênfase para uma recuperação total dos
custos. Ou seja, o objetivo principal seria a obtenção de lucros, mesmo que em detrimento de um fornecimento equitativo de água
para todos.

O que ocorre a partir de então é que mesmo havendo um planejamento de um sistema público de fornecimento de água para o
hemisfério sul, como já falado, este não foi adotado, devido, muitas vezes, à pressão de entidades internacionais como o Banco
Mundial, que visaram à abertura do mercado e a privatização de serviços essencialmente públicos, seguindo a lógica neoliberal do
Consenso de Washington.

O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outros bancos de desenvolvimento regionais estimularam, no início dos anos
1990, países pobres a aceitarem que as grandes corporações de água europeias passassem a controlar o serviço de água em seus
países, auferindo lucros. Em 2006, a maioria dos empréstimos para o setor de água era condicionada a uma privatização deste
mesmo setor.

São exemplos de países que tiveram seus empréstimos condicionados à privatização: Moçambique, Benim, Nigéria, Gana, Ruanda,
Honduras, Iêmen, Tanzânia, Camarões e Quênia, conforme dados do relatório Água com justiça para todos: Resistência mundial e
local contra o controle empresarial e a mercantilização da água[1].

No sentido de implantar uma visão econômica da água, em 1996, o Banco Mundial deu apoio à criação do Conselho Mundial da
Água (World Water Council - WWC). A função desse conselho é estabelecer uma política mundial para a água.  Países como Japão,
França, Holanda e Canadá apoiaram a sua criação. Importante ressaltar que as maiores corporações de água do mundo são sócias do
WWC. A primeira reunião deste conselho aconteceu em Marrakech, em 1997, seguidos por Haia 2000, Kyoto 2003, Cidade do
México 2006 e Istambul 2009.

A partir da implantação da visão mercadológica da água, através de convenções e eventos internacionais, o FMI e o Banco Mundial
passaram a impor, aos países do hemisfério Sul, medidas de ajustamento estrutural (SAP's). Objetivando a adequação das
economias destes países ao mercado globalizado.

Nas palavras de Silviana Lúcia Henkes:

A imposição dessas medidas também decorre das bases propostas pelo Consenso de Washington, quais sejam: a) privatização de setores
lucrativos da economia antes geridos pelo Estado, o qual passa a ser considerado ineficiente à tarefa, em especial pelo fato de não dispor
dos recursos financeiros necessários; b) liberalização do comércio à economia externa, tornando os capitais,  bens e serviços livres da
regulamentação ou intervenção estatal; c) a mercantilização plena de bens e elementos antes excluídos das regras comerciais e do
comércio internacional, principalmente os bens comuns. (HENKES, 2008, p.84)

Essas propostas do Consenso foram adotadas pelo FMI e Banco Mundial e passaram a servir de base para o aconselhamento e as
recomendações dadas aos países em desenvolvimento, através das cláusulas de ajustamento estrutural, salientando-se que, caso haja
recusa às propostas de privatização, não haverá a obtenção de empréstimos ou refinanciamento.

Há também a defesa do gerenciamento dos recursos hídricos através de parcerias público-privadas. O Banco Mundial incentivou
para isso a criação da Parceria Mundial pela Água (Global Water Partnership - GPW) com o objetivo de favorecer a visão proposta
pelo WWC, através destas parcerias público-privadas. O papel da GPW é servir como instrumento para construção de alianças entre
governos, setor privado e sociedade civil para promoção da preservação da água seguindo a declaração de Dublin. Em 1998, dois
anos após a criação da GPW, cria-se a Comissão Mundial para a Água no século XXI, que realizou o já citado Fórum Mundial de
Água, em sua segunda edição, estabelecendo uma nova visão e um novo quadro de ações.

Outra organização com importante papel no cenário de construção da visão capitalista da água é a Organização Mundial do
Comércio (OMC). Conforme o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), a água é um bem e está sujeita a
proibição de controle de exportação por qualquer objetivo ou restrição sobre importações ou exportações. Isso quer dizer que um
país que começa a exportar água não pode simplesmente diminuir a quantidade ou cessar as exportações por preocupações de base
ambiental. Já o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), também da OMC, visa à concorrência privada em setores
antes de controle exclusivamente estatal, dentre eles vários ligados à água. Os países não podem mais fornecer esses serviços
gratuitamente ou mesmo manter esses setores sobre seu controle. Há uma proposta da OMC de incluir a água potável neste acordo,
isso implicaria na vinculação daqueles que aderissem a sistemas privados de fornecimento de água potável ao consentimento dos
150 países da OMC para que pudessem retornar ao sistema público.

Na Declaração de Dublin sobre a Água e o Desenvolvimento Sustentável de 1992, a água foi descrita pela primeira vez, pela ONU,
como um bem econômico. Diz a declaração, em seu princípio número 4: a água tem um valor econômico em seus diversos usos
concorrentes a que se destina e deve ser reconhecida como um bem econômico. Fala ainda: em relação a este princípio é necessário
reconhecer o direito fundamental de acesso humano à água pura e ao saneamento por um preço acessível. Justifica essa valoração da
água citando um passado de desperdício e prejuízo ao meio ambiente. Fala ainda que a gestão da água, na condição de bem
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econômico, é um meio importante para um aproveitamento eficaz e equitativo e favorece a conservação e proteção dos recursos
hídricos[2].

Vemos nesta parte da declaração uma via de mão dupla visto que a água pode ser tida como um bem econômico, mas deve ser
assegurado o direito fundamental dos seres humanos à água pura e ao saneamento. A declaração apresenta a valoração da água
como forma de conter o uso indiscriminado, o desperdício e o prejuízo ao meio ambiente.

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA VISÃO MERCADOLÓGICA DA ÁGUA

Segundo GUTERRES (2004, p.08), valorar a água traz vantagens e desvantagens. Seria vantagem o racionamento e a fiscalização
do uso da água por grandes usuários. As desvantagens viriam se não for visado o bem-estar público. Diz, ainda, que no cenário
mundial essa valoração da água vem sendo associada a interesses financeiros, em detrimento de uma política de promover o acesso
aos mais necessitados.

É relevante ressaltar este posicionamento do autor supracitado, visto que o setor privado aplica uma ótica de mercado à água se
utilizando da ideia de valoração dessa substância como forma de evitar seu desperdício. O que vem sendo pregado é que a solução
para crise hídrica é a valoração da água, já que só assim haveria o uso consciente.

Impor à água um preço poderia causar restrição para populações pobres e miseráveis, aumentando o número daqueles que não tem
acesso a este recurso e onerando em demasia a renda de famílias hipossuficientes. A privatização implica na elevação dos custos de
manutenção e de distribuição da água, diminuindo ou até excluindo a responsabilidade política dos Estados em fornecer serviços
típicos do setor público, transformando-o em um ente apenas regulador e fiscalizador.

Dessa forma leciona Rodrigues Júnior:

[...]  deve-se ainda ressaltar a tendência da transferência da propriedade estatal do sistema de abastecimento público para as mãos da
iniciativa privada. Tais privatizações levantam questões políticas importantes e de natureza polêmica, pois a transferência da titularidade
ou da execução do serviço a terceiros implica na elevação dos custos na manutenção e distribuição da água às populações e diminui ou
exclui a responsabilidade política dos Estados em providenciar serviços de natureza tipicamente estatal,  reduzindo-o à condição de mero
ente regulador e fiscalizador (RODRIGUES JÚNIOR, 2006, p.09).

2.4. O MERCADO DA ÁGUA

A descrição da água como bem econômico e a cobrança pela a sua utilização veio a culminar no grande mercado da água, que é
muito complexo devido às grandes somas de dinheiro que movimenta e pela atuação por diferentes meios: exportação de água,
privatização dos sistemas distribuição de água e a liberalização dos mercados da influência estatal.

O mercado da água movimenta sozinho mais que a economia de muitos países. Cinquenta e três, das quarenta e cinco mil
corporações de água existentes, estão entre as cem maiores economias do mundo, ultrapassando vários Estados.

As duas francesas, Veolia (antiga Vivendi Universal sucessora da Générale des Eaux) e a Suez (sucessora da Suez-Lyonnaise des
Eaux), detêm a maior parte deste mercado. A Veolia atua no setor de água em mais noventa países, em todos os continentes. Já a
Suez, tem movimento financeiro de mais de 34 bilhões de euros por ano. Os serviços de água constituem 24,6% desse volume, e
três quartos provêm do mercado internacional. Estima-se em 400 bilhões de dólares a movimentação financeira do mercado de água,
incluindo apenas o setor de captação, distribuição e tratamento. (HENKES, 2008).

Existem pelo menos três tipos de privatização dos serviços de fornecimento de água e saneamento. A concessão é dar a uma
empresa privada licença para administrar os sistemas hídricos e cobrar pelos serviços. Neste modelo a empresa é responsável por
todos os investimentos. Esse sistema é adotado na Índia. Leasing é quando a empresa é responsável por administrar a distribuição e
manter os sistemas existentes, ficando, porém, por conta do governo novos investimentos. Os contratos de administração fazem da
empresa a mera administradora dos serviços hídricos, não sendo responsável por investimentos (BARLOW, 2009, p.51).

O entendimento que tem o setor privado é que em um cenário de escassez hídrica aqueles que detiveram o controle da pouca água
potável restante auferirão surpreendentes lucros. Esta é uma visão que deve ser combatida, visto que a água é um bem comum a
todos, portanto não poderia ser considerada como uma mercadoria. Infelizmente não é isso que acontece.

Então, o cenário que temos é que em muitos países empresas privadas fornecem serviços municipais de água e saneamento,
engarrafam água e a vendem a preços exorbitantes, controlam boa parte da água usada na agropecuária, mineração, produção de
energia e indústria, compram direitos de água subterrânea e bacias hidrográficas.
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O que tem acontecido frequentemente, como já citado, é o aumento demasiado das tarifas de água, quando as empresas privadas
assumem o controle.  Diante de um cenário em que se objetiva o lucro e que se tem grandes gastos, a solução mais viável para as
corporações é aumentar as tarifas para assim cobrir todos os gastos e obter lucro.

3. CHILE, ÁFRICA DO SUL, COCHABAMBA E OS RESULTADOS DA PRIVATIZAÇÃO

Vamos apresentar agora algumas situações de privatização em vários países ao redor do mundo e as conseqüências desse tipo de
fornecimento de serviços hídricos.

Um primeiro exemplo ocorreu no Chile, onde a legislação acerca dos serviços de água é muito liberal, indo ao encontro dos
preceitos difundidos pelo Banco Mundial. As empresas mineradoras, companhias que controlam o mercado hídrico naquele país,
criaram uma nova forma de especulação, na qual essas empresas simulam situações de falta de falta de água com o fim de
aumentar os preços cobrados. Outro caso que podemos observar é o de Gana, onde as tarifas aumentaram 95% devido às imposições
do Banco Mundial e do FMI.

 Em Cochabamba, Bolívia, aconteceu uma verdadeira guerra. O Serviço Municipal de Água Potável e Esgoto- SEMAPA foi
vendido à empresa Aguas Del Turin, em 1999, por um processo ilegal de privatização. A Bechtel, corporação americana
controladora da já citada Aguas Del Turin, aumentou exponencialmente as taxas dos serviços e expropriou os sistemas comunitários
de água (GOMES, 2007, p.167-175).

As tarifas passaram a consumir 25% da renda de famílias pobres (GUTERRES,2004,p.08). 

Nessa conjuntura surgiu a Coordenadoria da Água e da Vida, um grupo formado por entidades da sociedade civil, camponeses,
sindicatos e comitês da água. Essa Coordenadoria organizou um referendo, no qual 50.000 pessoas demandavam o fim da
privatização. Em abril de 2000, houve uma greve geral na cidade por uma semana, o que foi violentamente combatido pelo governo.
Mesmo assim os cidadãos continuaram com maior força em sua luta. Finalmente, no dia onze do mesmo mês, o governo local saiu
se deu por vencido e a Aguas Del Turin deixou a região. O setor hídrico voltou a ser controlado pelo SEMAPA, agora com forte
participação popular. Contudo restam muitos problemas a serem enfrentados, como a falta de financiamento por organismos
internacionais, intervenções de instituições estatais e combate à corrupção.

 Ouro caso importante é o de Nairobi, como fala Barlow e Clarke apud Henkes:

Em Nairóbi,  as verbas destinadas à água foram reduzidas 10 vezes em apenas cinco anos durante a década de 1980; no Zimbábue,  25%
das bombas de água das aldeias foram paralisadas quando o governo cortou os recursos de manutenção para mais da metade delas; na
África do Sul, 100 mil pessoas ficaram doentes sendo que 220 pessoas morreram no curso de dez meses a partir de agosto de 2000,
depois que o governo sul-africano, pressionado pelo Banco Mundial, implantou um programa de "recuperação de custo" e negou serviços
de água e saneamento básico a milhares de cidadãos que obtinham antes sua água gratuitamente (HENKES, 2008).

O que podemos retirar desses exemplos é que a privatização está sendo muitas vezes prejudicial ao declarado pelas Nações Unidas
na Observação Geral n° 15, ou seja, que a água é um direito e deve ser acessível. A lógica de mercado é prejudicial ao acesso
humano à água pura; à preservação do meio ambiente, incluindo as fontes de água e os reservatórios subterrâneos; ao pleno
exercício de um direito à vida e à saúde, como também do direito à alimentação; visto que o mercado fornece àqueles que têm como
pagar pelo bem ou produto e não se preocupa com a situação daqueles que não tem o acesso digno ao mesmo produto.

Segundo Petrella apud Henkes (2008, p.92), desde o começo da privatização o desperdício por vazamento e falta de manutenção
aumentou 30% e as interrupções por não pagamento ficaram bem mais frequentes.

As grandes empresas de água fazem, geralmente, contratos muito longos com os Estados. Quando os governos tentam rescindir por
algum motivo esses contratos, as corporações cobram multas altíssimas aos países ou cidades com quem mantinham o contrato, a
exemplo da gigante Suez que tenta recuperar mais de 32 milhões de dólares em contas não pagas na Corte de Arbitragem do Banco
Mundial e processa a província de Santa Fé, na Argentina, exigindo um valor de 180 milhões de dólares (BARLOW, 2009, p.113).

Acontece também situação inversa, quando a corporação deixa de atuar em determinada área ou país, por ser a população demasiada
pobre e não poder arcar com os preços cobrados pelos serviços, resultando em prejuízo para as empresas.
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4. PORTO ALEGRE: UM EXEMPLO MUNDIAL DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA EFICIENTE

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é um exemplo mundial de serviço público de água e saneamento ambiental eficiente. O
Departamento Municipal de Água e Esgotos - Dmae, que administra esses serviços na cidade, é exemplo de oposição ao modelo
privatista de gestão dos recursos e serviços hídricos. A autarquia pública é responsável por fornecer água limpa a 100% da
população[3]. O Dmae é independente administrativa e financeiramente da Prefeitura de Porto Alegre, sendo subordinado nas
questões políticas e de regulamento.

A história do fornecimento de água, na capital gaúcha, começa no século XVIII, quando são construídas duas fontes públicas na
cidade. Dessas fontes era tirada a água que iria ser vendida, de porta em porta, aos moradores pelos chamados "pipeiros". Naquela
época, quase todos os dejetos tinham como destino o Lago Guaíba, vale lembrar que esses dejetos não recebiam tratamento.

No seguir dos anos, o setor de abastecimento de água continua sem muitos avanços. O primeiro sistema de esgotos da cidade foi
inaugurado somente em 1912. A água passa a ser tratada apenas em 1928, com a criação da Diretoria Geral de Saneamento (DGS).
Posteriormente transformada na Secretaria Municipal de Água e Saneamento.

No início dos anos 60, o Município, para investir em saneamento básico, fez um empréstimo de US$ 3,15 milhões com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).  Assim a Secretaria Municipal de Água e Saneamento passa a ser Departamento
Municipal de Água e Esgotos - Dmae, por exigência do BID. Ao longo dos anos 70, ocorre o maior desenvolvimento na área de
fornecimento de água e tratamento de esgoto de Porto Alegre. O Dmae, em 1981, já abastecia 98% da população porto-alegrense.

Apesar da hiperinflação no início da década de 90 e da crise financeira recente o órgão continuou firme e forte, provando que um
sistema público bem gerenciado pode ser eficiente e obter êxito no fornecimento digno de água. Desde lá vem fazendo inúmeros
investimentos para que aconteça uma expansão e melhoria dos serviços.

Uma prova da eficiência do Dmae se encontra na certificação da Gestão da Água com ISO 9001, que envolve os seguintes intentos:
tratamento de água, armazenamento, distribuição e expansão da rede de distribuição de água potável, como também coleta,
condução e manutenção das redes de esgoto. Isso se deu como resultado da implantação, em 2006, do Sistema de Gestão Total, que
nada mais é que vários projetos com a pretensão de modernizar a administração do Departamento, através do aperfeiçoamento do
trabalho, do controle de resultados e da formação de lideranças e equipes, possibilitando uma maior eficácia na ampliação e
progresso do atendimento à população.

 A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE reconhece, em carta em defesa do Dmae de Porto
Alegre, o quão importante este órgão é para o desenvolvimento e aprimoramento do setor de saneamento no Brasil. Exalta ainda a
responsabilidade compartilhada pelos prestadores públicos dos serviços de saneamento, visto que é deles o encargo de fornecer
água, um direito humano fundamental, a todas as pessoas.

Vale relatar alguns dados do atual sistema de água e esgoto de Porto Alegre. Hoje, como já dito, 100% da população é atendida pelo
fornecimento de água, sendo que populações em áreas de risco, irregulares ou de preservação ambiental tem o fornecimento
prestado gratuitamente por meio de carro-pipa. A extensão da rede distribuidora de água é de 3.716,52 quilômetros, já a rede
coletora de esgoto se desdobra por 1.649,09 quilômetros, segundo dados fornecidos pela Prefeitura de Porto Alegre. Existem nove
estações de tratamento de esgoto e sete de água na cidade e em suas proximidades. O índice de tratamento do esgoto coletado é de
20%.

Para garantir a qualidade da água fornecida à população o Dmae faz, por dia, aproximadamente, quatro mil análises a partir de
quinhentas amostras que são coletadas tanto na captação quanto nas ligações domésticas. Tudo isso para que a água distribuída
esteja dentro do padrão exigido pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, que regulamenta a qualidade e potabilidade da água
para o consumo humano.

A cobrança da taxa de água e esgoto, na capital gaúcha, é progressiva. Há um preço básico, que tem um valor variável dentre as
categorias residencial, comercial/industrial e órgãos públicos. Esse preço básico é multiplicado pelo consumo de água dentro de três
faixas de cobrança, ou seja, pessoas que consomem muito pagarão bem mais que as que economizam água.

Através do Programa Água Certa, o Departamento procura sanar situações nas quais ligações irregulares arriscam a saúde dos
habitantes de áreas pobres e ocasionam desperdício de água. O Programa realiza ainda mutirões nas comunidades para parcelamento
de dívidas. Tudo em parceria com a Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local e as associações de bairros.

Um dos grandes trunfos do órgão é contar com a participação popular através do Orçamento Participativo, que funciona como uma
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forma de controle social (MALTZ, 2007, p.68-73).

As classes menos favorecidas são beneficiadas por esse processo de reuniões públicas, nas quais os cidadãos levam as suas
necessidades reais para serem discutidas. Por meio do Conselho Deliberativo os cidadãos dão sua opinião sobre os investimentos
prioritários do departamento de água. A participação popular ajuda a empresa a melhorar os serviços e a passar credibilidade ao
consumidor, agora também sujeito ativo dessa construção. A democratização da gestão da água aumenta a transparência dos atos e
diminui as chances de ocorrer corrupção. (BALANYÁ, 2007, p.319-320).

Esse sistema de gestão pública de água é um exemplo a ser seguido. Além de contar com a participação popular em seu processo de
administração e destinação de recursos, mostra transparência e credibilidade perante os habitantes a ele submetidos. Podemos
constatar que uma das maiores vantagens de uma gestão pública acontece quando o excedente arrecadado se transforma em
reinvestimento para melhoria dos serviços prestados, diferente do que aconteceria em uma administração privada. Temos aqui uma
priorização do Direito Humano à água e ao saneamento ambiental.

5.  DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS E CONSTITUIÇÕES QUE GARANTEM O DIREITO HUMANO ÀGUA
POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO

Em declaração recente as Organizações das Nações Unidas - ONU reconheceram a água potável e o saneamento como direito
humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos. Na mesma declaração a ONU conclama os Estados e as
organizações internacionais a proporcionarem financiamento, transferência e aumento de tecnologia, através de cooperação
internacional, visando aumentar os esforços para que se efetive o acesso à água potável e ao saneamento. Acolhe ainda a decisão do
Conselho de Direitos Humanos de designar uma relatoria especial para questões envolvendo a efetivação do acesso à água e ao
saneamento. Ressalta, no preâmbulo, que atualmente 884 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e mais de 2,6 bilhões
não têm acesso a sistemas de saneamento ambiental.

É fundamental observar a visão dada pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que mesmo
antes da existência do documento acima citado, declarou que a água é um direito independente, nos artigos 11 e 12 do Pacto dos
Direitos Econômicos Sociais e Culturais. Declaração reiterada pela aprovação da Observação Geral n° 15, aprovada na 29ª sessão
realizada em Genebra de 11 a 29 de novembro de 2002, com o título "o direito à água". Este "direito à água" é assim descrito,
segundo o documento: "consiste no fornecimento suficiente, fisicamente acessível e a um custo acessível, de uma água salubre e de
qualidade aceitável para as utilizações pessoais e domésticas de cada um". Essa posição do Comitê se deu diante da exclusão hídrica
de milhares de pessoas em todo o mundo.

 A luta pelo reconhecimento desse direito não vem de hoje e faz parte de um movimento global que almeja a concretização do
acesso à água igualitário a todos.

O projeto de resolução, apresentado a ONU pela Bolívia, traz em si um reconhecimento que já estava presente na Constituição
daquele país. Em seu artigo 373, a Constituição boliviana eleva à água a direito fundamental para a vida e soberania do povo.
Ficando o Estado responsável por promover o acesso com base na solidariedade, reciprocidade, complementaridade, equidade,
diversidade e sustentabilidade. Há ainda a proibição a qualquer forma de privatização dos recursos hídricos ou de seus serviços. Isso
é reiterado pelo  artigo 309, com seguinte determinação: a administração dos serviços básicos de água e esgoto será feita
diretamente por empresas públicas, comunitárias ou mistas.

         Outro país que traz a prestação de serviços hídricos como fundamental é o Uruguai. A Constituição da República Uruguaia foi
modificada em 2004, passando a reconhecer o direito humano fundamental de acesso à água e ao saneamento, como também
destacando ser a água um bem essencial à vida.

6. CONCLUSÃO

O acesso à água e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais essenciais a sadia e digna qualidade de vida. É também
necessária a plena efetivação de todos os outros direitos humanos. A água é bem imprescindível para todas as atividades
econômicas, para o desenvolvimento humano e para a produção de alimentos.

A lógica de mercado é danosa ao acesso humano à água pura; à preservação do meio ambiente; ao pleno exercício de um direito à
vida e à saúde, como também do direito à alimentação; visto que o mercado fornece àqueles que têm como pagar pelo bem ou
produto e não se preocupa com a situação daqueles que não tem o acesso digno ao mesmo produto.

Compreendemos que a privatização dos serviços hídricos de distribuição de água, de coleta e tratamento de esgoto, dentre outros,
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não facilita o acesso a este direito humano.  Pelo contrário, na maioria dos casos, a mercantilização restringe o acesso de populações
pobres a estes serviços, visto que muitas das corporações passam a praticar altas tarifas de cobrança. Diante de um cenário em que
se objetiva o lucro e que se tem grandes gastos, a solução mais viável para as corporações é aumentar as tarifas para assim cobrir
todos os gastos e obter lucro.

Reiteramos que a visão privatista de controle da água em uma futura crise de escassez hídrica deve ser combatida. Visto que a água
é um bem comum a todos, portanto não poderia ser considerada como uma mercadoria, que viesse a ser vendida por altos valores
para povos sedentos.

Afirmamos que água é, em primeiro lugar, um bem essencial à vida e não uma commodity.  A valoração da água não deve impedir
o gozo pleno desse direito pela população, tendo em vista resguardar todos os outros já elencados, mas deve ser usada para taxar os
grandes usuários como a indústria e o agronegócio. A privatização acaba por reduzir ou excluir a incumbência estatal de fornecer
serviços tipicamente públicos, convertendo o Estado em mero agente fiscalizador ou regulador.

Destacamos o modelo de gestão pública dos serviços hídricos feita pelo DMAE de Porto Alegre. Percebemos neste exemplo que é
possível uma gestão pública eficiente e inovadora no setor hídrico. A participação popular é um dos trunfos da administração, na
capital Gaúcha. É essencial para o combate a corrupção, a transparência dos atos e a emancipação das camadas mais pobres. Outro
grande diferencial está no fato de o departamento reaplicar o excedente do arrecadado na melhoria e expansão dos serviços.
Possibilitando um maior respeito aos direitos da população.

Constatamos, enfim, que a privatização dos serviços hídricos não facilita, melhora ou supre o acesso à água e ao saneamento básico.
Esse direito humano deve ser resguardado, através da gestão e prestação adequada pelos Estados.
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DIREITO SOCIAL À SAÚDE DO TRABALHADOR: CONCRETIZAÇÃO PARA ALÉM DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

SOCIAL RIGHT TO HEALTH AND SAFETY FOR WORKERS: TO RENDER BEYOND PUBLIC POLICY

Roberta Guasti Porto

RESUMO
O presente trabalho pretende discutir quais as dificuldades para concretização da saúde do
trabalho no Brasil como um direito social, as garantias e lacunas previstas na legislação pátria
sobre o tema, quais as contribuições e limitações que as políticas públicas podem trazer,
diretrizes e estratégias da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a questão dos
incentivos tributários para promoção da saúde e segurança do trabalho – SST, a cultura de
monetarização da exposição ao risco e o necessário envolvimento da sociedade com o assunto.
O objetivo é demonstrar que não basta o desenvolvimento de políticas públicas para a
implementação de condições sadias e seguras no meio ambiente de trabalho sem o efetivo
envolvimento da sociedade: empregadores, trabalhadores e sindicatos representativos – da
comunidade em geral. É necessário que o assunto seja um valor para a sociedade. O estudo
abrangeu a pesquisa de fontes bibliográficas acerca da saúde, do trabalho e de políticas públicas
e seus pontos de contato, resultando em verificar quais entraves e alavancas capazes de
promover a saúde no meio ambiente laboral.
PALAVRAS-CHAVES: saúde; trabalho; políticas públicas.

ABSTRACT
This paper will intend to discuss which are difficult to concrete health at work in Brazil as social
law, the guaranties and gaps in Brazilian law regarding to this subject, which are contribution
and limitation that public policy can bring, statutes and strategies of Health and Safety National
Policy, discussion of tax incentives for health and safety promotion, the culture of monetizing of
risk exposure and compulsory involvement of society to discuss the subject. The target is
demonstrate that development of public policy is not enough to implementation of healthy and
safely conditions at work, so that it’s strongly necessary the effective involvement of some
stakeholders: companies, workers and unions – in general. It’s necessary that the subject should
be considered as a value for society. The paper contemplates reading text books regarding the
subjects and their contact points, reaching to evidence which are obstacles and levers to
promote health and safety at work.
KEYWORDS: health; safety; public policy.

1. INTRODUÇÃO

 

A questão acerca da saúde e segurança do trabalhador tem ficado à margem das discussões envolvendo as discussões

sobre o mundo do trabalho ou a saúde do brasileiro. Entretanto, as estatísticas apontam que milhares de trabalhadores se incapcitam

para o trabalho, de forma provisória ou permanentemente, e os números vem crescendo a cada ano.

Além de onerar os cofres da Previdência Social, implicar em aumento do custo com mão de obra das empresas, as

doenças e acidentes do trabalho excluem cidadãos do mercado ou restrigem sua capacidade laborativa, o que, em muitos casos vai

causar a exclusão de indivíduos da sociedade em que estão inseridos.

O tema ainda é tratado de maneira dispersa, seja em diversos ramos do Direito, seja em vários órgãos do Poder Público

que atuam diretamente ou indiretamente na questão (Ministério do Trabalho e Emprego, da Previdencia Social, da Sáude e do Meio

Ambiente), pode-se dizer que envolve o mundo do Trabalho, a saúde pública e assim, o Direito Administrativo, questões

previdênciárias, além do Meio Ambiente globalmente considerado. Todavia, não é raro a associação da falta de promoção da saúde
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no ambiente trabalho à ausência de políticas públicas eficazes sobre o tema. Nas palavras de Ana Luiza Gomes:
Pode-se afirmar que um dos grandes dilemas a ser enfrentado, na atualidade, pelos operadores do
direito, se refere ao questionamento de como conseguir concretizar os direitos previstos na Carta
Constitucional, de modo a de fato, efetivá-la.
As políticas públicas têm se mostrado como um importante instrumento para tanto. Mas, não podem se
concebidas como “palavras mágicas” que terão  condão de, sozinhas, realizar direitos e garantias e
edificar um verdadeiro Estado Democrático de Direito. (ARAUJO, 2008, p. 431)

 

 

2. MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

 

A saúde do trabalho está inserida dentro do contexto da saúde de modo geral. A saúde foi conceituada de maneira ampla

pela Constituição da Organização Mundial de Saúde - OMS como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. A Constuição Federal de 1988 elegeu como direitos sociais em seu

artigo 6° a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Em seu artigo 196 estendeu o direito à saúde a todos os cidadãos, direito

que deve ser garantido pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito dos trabalhadores à um ambiente de trabalhao seguro e saudável está previsto no artigo 7° da CF/88 garantido

por meio de normas de saúde, higiene e segurança que visem a redução dos riscos presentes no trabalho. O meio ambiente do

trabalho é considerado como parte integrante do meio ambiente geral (art. 225, caput, CF/88), pois não seria possível alcançar

equilibrio e sustentabilidade considerando apenas as variáveis externas ao trabalho. Dessa forma dispos a CF/88, competindo ao

SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (art. 200, VIII). A convenção 155 da  Organização

Internacional do Trabalho – OIT, em seu artigo 3°, define bem tanto o conceito de meio ambiente labora como o conceto de saúde

 no trabalho
a expressão local de trabalho abrange todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer ou
onde têm que comparecer, e que esteja sob o controle, direto ou indireto, do empregador;
(...)
o termo saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecção ou de doenças, mas
também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a
segurança e a higiene no trabalho. (Brasil, 1992)

 

No âmbito da OIT, o Brasil é signatário de diversas convenções que tratam sobre segurança e saúde no ambiente laboral.

Vale citar a Convenção de N° 155 sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, a Convenção N° 161

sobre serviços de saúde no trabalho e a Convenção de N° 187 que trata da estrutura de promoção da segurança e saúde no

trabalho
[1]

.

A Consolidação das Leis do Trabalho destina um capítulo inteiro às questões ligadas à saúde no ambiente de trabalho –

Da Saúde e Medicina do Trabalho – capítulo V, além das diversas normas regulamentadoras NR’s do Ministério do Trabalho e

Emprego.

 

 

3. AS DIFICULDADES DE CONCRETIZAÇÃO DAS NORMAS SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA
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Apesar da previsão do direito à saúde do trabalho como direito social na Constituição da República, existe uma série de

entraves à efetividade de fruição desse direito. Primeiramente é importante ressaltar a dispersão das normas que tratam do assunto,

em diversos diplomas legais de diferentes disciplinas, o que dificulta uma compreensão do tema de forma global e sistêmica. Nesse

sentido afirma o professor Sebastião Geraldo
A estrutura normativa em vigor no Brasil sobre a proteção jurídica à segurança e saúde do trabalhador
deixa muito a desejar. As normas que tratam do assunto estão dispersas em vários dispositivos legais
desconexos, abrangendo diversos ramos do Direito, sem uma consolidação adequada, o que dificulta o
seu conhecimento, consulta e aplicação. (OLIVEIRA, 2010, p. 113)
 

Outra questão de fundamental relevância trata das deficiências da inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho e

Emprego, destacando principalmente o baixo número de auditores frente à demanda de fiscalização[2], a atuação com busca por

resultados quantitativos que prejudica a avaliação das questões de saúde e segurança que são primordialmente ações em qualidade (o

quantitativo – quantidade de acidentes e doença é indicador reativo do dano já ocorrido) e o diminuto poder suasório das multas

impostas pelas Gerências Regionais do Trabalho. Atualmente o fator que mais tem contribuído para a reflexão do empregador sobre

as condições de saúde no trabalho são as indenização impostas por ações atomizadas (PIMENTA, 2009) oriundas da justiça do

trabalho com o intuito de reparar os danos sofridos ao longo do pacto laboral, que (I) ainda não tem o condão de conformar o chão

de fábrica às condições previstas em lei e (II) trata-se de mais uma faceta da monetarização da saúde no trabalho, não promovendo

de forma eficiente a melhoria do ambiente e nem sendo capaz de retornar o trabalhador ao status quo anterior à lesão. Nos dizeres

do professor Renault:
Não é mais possível que o Direto do Trabalho, diante da sua importancia trancedental, continue a se
preocupar apenas com a tutula da reparação – espelho e imagem do direito obrigacional clássico – vale
dizer, com questões envolvendo aviso-prévio, horas extras, FGTS, terceirização, dentre outras, e se
alheie ou feche os olhos para uma competencia material que invade o seu universo, com interesse
público-coletivo – a saúde do trabalho do trabalhador e sustentabilidade da terra-mãe. (MINAS
GERAIS, TRT. RO 00991-2008-150-03-00-4, Rel. Des. Luiz Otáveio Linhares Renault, 2008)

 

Há ainda a defasagem das condições previstas na legislação ao estabelecer limites e redução desejável da exposição a

riscos, os quais carecem de revisão periódica de modo a contemplar os avanços tecnológicos, a interação de mais de um agente

nocivo, além do trabalho em jornada acima de oito horas diárias[3]. Ainda sobre limites e redução à exposição de agentes nocivos,

é necessário frisar que apesar do preceito constitucional (artigo 7°, XXII) preconizar pela redução dos riscos, a opção

generalizadamente adotada no ambiente do trabalho é pela neutralização do risco, por meio da utilização de EPI que depende de

utilização adequada e contínua pelo trabalhador, a qual costuma ser a opção menos onerosa para o empregador em curto prazo.

Dessa forma, é invertida a prioridade das medidas a serem adotadas, a primeira delas deveria ser a redução dos riscos e não a

neutralização que só deveria ser utilizadas quando não houvesse outra solução técnica para reduzir o agente nocivo.

 

 

4. ESTATÍSTICA SOBRE ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS

 

De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (PNAD 2008), a População

Economicamente Ativa (PEA) do Brasil era de 97.872.000 pessoas, sendo 89.999.000 consideradas ocupadas. Destes, 51.489.000

eram empregados e apenas 29.768.000 com carteira assinada. Portanto, entre entre o total de trabalhadores ocupados em 2008,

apenas 33% (empregados com carteira assinada) possuíam cobertura da legislação trabalhista e do Seguro de Acidentes do Trabalho

- SAT.
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Em 2007, o Ministério da Previdência Social registrou 653.090 acidentes e doenças do trabalho. O número que inclui

trabalhadores segurados das Previdência não contempla trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) e empregadas

domésticas. O número é alarmante e denuncia aproximadamente 1.800 acidentes ou adoecimentos vinclados ao trabalho por dia ao

londo do ano de 2007. Considerando benefícios prevenciários decorrentes de acidnete e doenças ocupacionais e o pagamento de

aposentadorias especiaias concedidas em virtude de condições adversas no meio ambiente de trabalho foram gastos R$ 11,6 bilhões

em 2008. Tais valores revelam a necessidade de adoção de políticas públicas e implementações de ações capazes de reduzir as

estatísticas relacionadas ao tema.

A partir de 2007 houve uma mudança no formato de caracterização do acidente do trabalho (típico ou doença

ocupacional) quando da ocorrência de incapcidade para o trabalho, antes era necessária a emissão de comunicado de acidente do

trabalho – CAT, desde então, a concessão do beneficio de natureza acidentária passou a prescindir dess requisito. Com isso houve

uma redução da sub-notificação de acidentes e doenças do trabalho. Em 2007, além dos casos de acidentes e doenças ocupacionais

com emissão de CAT (514.135), foram concedidos mais 138.955 benefícios relacionados doeças e acidentes do trabalho. Em 2007,

ocorreu cerca de 1 morte a cada 3 horas, motivada pelo risco decorrente dos fatores ambientais do trabalho e ainda cerca de 75

acidentes e doenças do trabalho reconhecidos a cada 1 hora na jornada diária, em média 31 trabalhadores deixaram de retornar ao

trabalho devido a invalidez ou morte por dia, conforme informações do sítio da Previdência Social.

Apesar de elevados, estes números não refletem a realidade considerando que a maior parte dos trabalhadores à priori

não está acobertada pelas garantias da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT seja pelo grande número de trabalhadores sem

carteira assinada seja pelo crescimento da informalidade nas relações de trabalho na sociedade contemporânea.

 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR E A POLÍTICA NACIONAL SOBRE
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

 

Primeiramente cabe conceituar o termo política pública como sendo “programas de ação governamental visando a

coordenar os meios à disposição do Estado e atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e

politicamente determinados”. (BUCCI, 2002, p.241) Na área de saúde vários são os programas que visam erradicar determinadas

doenças, distribuição de medicamentos, doação de órgão, redução da mortalidade, só para citar alguns.

Em matéria de SST esforços têm sido envidados no sentido de unificar estratégias de promoção de saúde no trabalho por

meio dos Ministérios da Saúde, Trabalho e Emprego e Previdência Social. Em 2005 promoveram juntos a 3° Conferência Nacional

de Saúde do Trabalhador que teve como objetivo discutir três principais pontos quais sejam (I) integralidade e transversalidade da

ação do Estado em saúde do trabalhador, (II) incorporação da saúde do trabalhador nas políticas de desenvolvimento sustentável e

(III) efetivação e ampliação do controle social sobre a matéria.

Conforme preconiza o artigo 4° da Convenção 155 da OIT todo Estado membro deverá “formular, por em prática e

reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de

trabalho”. Em 2004 entrou em vigor a Política Nacional de Saúde do Trabalhador – PNSST, que tem como objetivo a redução dos

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, seguindo as seguintes diretrizes, previstas na Portaria nº 1.125 de 6 de julho de 2005,

(I) atenção integral à saúde, (II) articulação intra e intersetorial, (III) estruturação da rede de informações em saúde do trabalhador,

(IV) apoio a estudos e pesquisas, (V) a capacitação de recursos humanos e (VI) participação da comunidade na gestão dessas ações.

Ao contemplar uma visão intersetorial e transversal a PNSST além de tratar das áreas diretamente afins (Trabalho,

Saúde, Previdência e Meio Ambiente) busca se envolver com políticas econômicas, Indústria e Comércio, Agricultura, Ciência e
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Tecnologia e Educação e Justiça.

À procura da inclusão social (naquilo que talvez seja o maior desafio da política) expandiu o leque dos destinatários da

saúde do trabalho, da mesma forma como prevê a CF/88 – saúde como direito de todos, inclusive da totalidade os trabalhadores,

empregados ou não, quando pretende corrigir a exclusão histórica dos trabalhadores não alcançados pela proteção celetista:
Para fins desta Política são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem
atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no
mercado de trabalho, no setor formal ou informal da economia. Estão incluídos nesse grupo todos os
indivíduos que trabalharam ou trabalham como: empregados assalariados; trabalhadores domésticos;
avulsos; rurais; autônomos; temporários; servidores públicos; trabalhadores em cooperativas e
empregadores, particularmente os proprietários de micro e pequenas unidades de produção e serviços,
entre outros. Também são considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades não
remuneradas, participando de atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou estagiário e
aqueles temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou
desemprego. (BRASIL, 2004)

 

A PNSST previu ainda outras diretrizes para melhoria da qualidade de vida e saúde do trabalhador: (I) harmonização das

normas e articulação das ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador, (II) estruturação de rede integrada de

informações em saúde do trabalhador, (III) reestruturação da formação em saúde e segurança do trabalhador e estímulo à

capacitação e educação continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da política, (IV) promoção da agenda

integrada de estudos e pesquisas em SST e (V) precedência das ações de prevenção sobre as de reparação. A estratégia para alcance

desta última diretriz merece destaque: trata de questões que efetivamente podem impulsionar de forma significativa o avanço nas

condições do ambiente de trabalho. Foram adotadas medidas como a eliminação de políticas de monetarização do risco, adequação

dos critérios de financiamento e concessão da aposentadoria especial, política tributária que privilegie as empresas com menores

índices de doenças e acidentes e que invistam na melhoria das condições de trabalho, criação de linhas de financiamento subsidiado

para a melhoria das condições de trabalho (especialmente para as empresas de pequeno e médio porte), inclusão de critério de SST

para outorga de financiamentos públicos e privados, inclusão de requisitos de SST nos processos de licitação dos órgãos da

administração publica direta ou indireta, publicação obrigatória das informações atinentes à SST das empresas (nos moldes dos

balanços contábeis).

Entretanto, mesmo considerando alguns importantes avanços como o Nexo Tecnico Epidemiológico – NTEP e Fator

Acidentário de Previdenciário – FAP, a implantação dessa política não se deu de forma efetiva nas condições de trabalho brasileiras.

Por falta de esforço governamental, questões importantes como a educação e conscientização da sociedade, requisitos de SST para

licitações do Poder Público, a tentativa de tornar mais público o desempenho insatisfatório das empresas quanto a SST e a busca

pela efetividade do preceito constitucional de saúde à todos os trabalhadores pela redução dos riscos inerentes ao trabalho (artigo 6°

c/c 7° CF/88) contemplando a integralidade dos trabalhadores brasileiros, ficaram apenas no papel, à espera de engajamento político

e social para sua concretização. As propostas da Política sequer prosseguiram no Poder Legislativo.

Atualmente a PNSS está sendo revista e ampliada por uma comissão tripartite composta por representantes do Governo,

trabalhadores e empregadores que tem como objetivo avaliar e propor medidas para implementação no país, da Convenção nº 187,

da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que trata da Estrutura de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, visando,

dentre outros propósitos, elaborar um Programa Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho.

 

 

6. POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E INDICADORES DE SST: CONTRIBUIÇÃO POR INDUÇÃO OU INCENTIVO
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Não só por meio de edição de normas regulamentando as condições exigidas para o ambiente laboral, fiscalizações do

Ministério do Trabalho e Emprego, atuação do Ministério Público do Trabalho ou intervenção do Judiciário se dá a promoção da

saúde e segurança no ambiente laboral. A busca pela efetividade de um ambiente de trabalho saudável também se dá por normas que

por indução propõe prejuízo ao causador do dano – no caso o empregador ou incentivem o cumprimento espontâneo da norma

através da diminuição de alíquotas tributárias. Assim, pode o Poder Público adotar uma política fiscal que incentive o cumprimento

das normas de SST ou desestimulem o seu descumprimento. Como mencionado pelo professor José Casalta para o caso português:
Uma maneira de ver as coisas que esteve na base, por exemplo, do aditamento no art. 66° da
Constituição Portuguesa, na Revisão Constitucional de 1997, entre outras disposições, da que
estabelece como incumbência do Estado Português no quadro de um desenvolvimento com protecção
do ambiente e qualidade de vida. (NABAIS, 2008, p. 54) 
 

Mas o incentivo deve buscar além do mero cumprimento da legislação, ele deve estimular o resultado representativo

quanto à SST, e para isso é necessária a criação de indicadores, que possam medir o desempenho das empresas quanto ao

adoecimento e acidentes envolvendo os seus trabalhadores. Para Rogério Galvão, doutor em saúde pública:
A regulamentação e a fiscalização têm dado uma contribuição substancial na melhoria dos ambientes e
das condições de trabalho. No entanto, a combinação desses instrumentos com o uso de incentivos
pode potencializar as ações governamentais, na medida em que as limitações de um instrumento seriam
compensadas pelo valor de um outro, e vice-versa.
(...)
Com o uso de incentivos para promoção da melhoria do desempenho da SST, os governos de vários
países verificam a possibilidade de influenciarem a conduta das organizações à busca de padrões mais
elevados sem uma intervenção direta nos seus negócios. Assim, pode-se encorajar a adoção de
iniciativas voluntárias relacionadas com a SST, e delegar para as organizações a resolução de
problemas específicos da SST que não estão cobertos pela regulamentação. (SILVA, 2006, p.13-14)
 

Recentemente duas foram as mudanças na legislação que impuseram, mesmo que indiretamente, um ônus às empresas

que causam danos à saúde do trabalhador. O decreto n° 6.042/2007[4] modificou o Regulamento da previdência Social – RPS

disciplinando a aplicação do FAP e NETP.

O Fator Acidentário Previdenciário trata da majoração ou redução da alíquota da contribuição SAT – Seguro Acidentes

do Trabalhou, também chamada de RAT– Risco de Acidente de Trabalho com base em indicador de desempenho calculado com

base na frequencia de concessão de benefício previdenciarios para casos de incapacidade para o trabalho, absenteísmo[5] causado

por afastamento nestes casos (gravidade) e o custo do referido benefício para os cofres públicos. Dessa forma as alíquotas da

referida contribuição serão reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento[6], em razão do desempenho

da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo  FAP. Assim, a metodologia estimula efetivamente investimentos das

empresas em prevenção de acidentes e doença.

Já o Nexo Técnico Epidemiológico reflete a relação estabelecida entre a doença (com base no CID – Código

Internacional de Doenças) e o segmento econômico do empregador (CNAE – Classificação Nacional de Atividades Economicas). O

NTEP por presunção estabelece o nexo causal entre determinada doença e o trabalho quando do requerimento do benefício

previdenciário, desde que conste do atestado médico um código de doença relacionada estatísticamente com as doenças que mais

ocometem trabalhadores de determinado segmento economico. Por exemplo, transtornos neuróticos e trantornos relacionados a

stress estão relacionados à hospitais e clínicas de saúde em geral, transporte ferroviário e aéreo de cargas, atividades de vigilância e

segurança privada, dentre outros.

Estabelecido o nexo, cabe à empresa, em discordância com a configuração do nexo estabelecido em perícia, recorrer ao

INSS, justificando e apresentando provas da não aplicação do NTEP ao caso concreto.

Dessa forma, as doenças ocupacionais, que dificilmente são reconhecidas pelas empresas passa a integrar as estatísticas
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de acidente do trabalho para todos os efeitos, inclusive tributários.

Pode-se perceber que indiretamente tanto o NETP quanto o FAP tendem a estimular a busca pela preocupação com o

meio ambiente do trabalho equilibrado, de maneira que a diminuição de ocorrências de afastamentos pode implicar na redução da

alíquota da contribuição paga pelas empresas. Considerando a conjugação de interesses socias (saúde do trabalhador), a livre

inciativa empresarial e o meio ambiente, propõe por meio de política pública um ônus aqueles empreendendores que não se

preocupam com a saúde do trabalhador, ou seja, políticas públicas por indução ou incentivo acabam por contribuir para a melhoria

das condições no ambiente de trabalho.

O Brasil pode ainda incentivar a promoção de SST por meio da inclusão de critério de SST para outorga de

financiamentos públicos e privados ou concessão de determinados benefício fiscais. Mais duas iniciativas que indiretamente iriam

induzir a melhoria das condições do trabalho.

 

 

7. A CULTURA DE MONETARIZAÇÃO DO RISCO
 

Um questão importante relacionada à promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável está também intimamente

ligada à monetarização, como compensação à exposição à condições de trabalho danosos e agente agressivos, ou seja, criação de

adicionais para compensar a exposição ou risco à saúde. É que a legislação pátria optou pela redução da jornada em condições

adversas, utilizando-se dos danos à saúde do trabalhador como maneira de melhor remunerar o trabalho, sendo o adicional de

insalubridade o precursor dessa prática. Nos dizeres do professor Sebastião Geraldo:
A redução da jornada é a saída ética para enfrentar a questão. Em vez de reparar com dinheiro a perda
da saúde, deve-se compensar o desgaste com maior período de descanso, transformando o adicional
monetário em repouso adicional. A menor exposição diária, combinada com um período de repouso
mais dilatado, permite ao organismo humano recompor-se da agressão, mantendo-se a higidez. Essa
alternativa harmoniza as disposições constitucionais de valorização do trabalho, colocando o
trabalhador em prioridade com relação ao interesse econômico. (OLIVEIRA, 2010, p.132)

 

O problema é que a questão da saúde ainda não foi internalizada pelo maior interessado – o trabalhador e pelo seu

representante – o sindicato. Não raras vezes em que a melhoria das condições de trabalho com eliminação de risco ou diminuição de

exposição a agente agressivo com consequente extinção de pagamento de adicionais é mal vista pelos trabalhadores em imediata

correlação à fatores remuneratórios que não são tema do presente estudo.

 

 

8. A IMPORTÂNCIA DA SOCIEDADE E SINDICATOS NA MELHORIA DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

 

No contexto da sociedade que busca por uma meio ambiente euilibridado e sustentável é de se estranhar o desinteresse

da população pelas condições do meio ambiente laboral. Assim como a sociedade vem se envolvendo e se conscientizando cada vez

mais com a situação ambiental da comunidade em que está inserida é essencial que ele se envolva no processo de concretização do

direito social à saúde no trabalho. O papel dela pela responsabilidade social das empresas com seus trabalhadores, por meio de

pressão da mídia local, exigência de relatórios com indicadores sobre adoecimento e acidentes laborais é importante para melhoria

das condições de trabalho e também de vida de uma comunidade. Isso se faz necessário, pois são raras as empresas que buscam o

desenvolvimento de uma ambiente de trabalho seguro e saudável. “Poucas as organizações que agem considerando as questões de

segurança e saúde no trabalho como parte importante do negócio, adotando as medidas preventivas como prioridade absoluta e com
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acompanhamento exemplar da alta direção” (Oliveira, 2010). A gestão das questões envolvendo saúde e segurança do trabalho não

cabe somente ao Estado, é dever também dos empregadores e trabalhadores zelar para sua efetivação, em sintonia com os artigos

157 e 158 da CLT.

Para um envolvimento social sobre o tema é de suma valia que a educação ambiental das escolas também seja voltada

para o meio ambiente do trabalho. Primeiro porque o ambiente de trabalho está intimamente ligado ao meio ambiente global,

segundo porque jovens e crianças – estudantes em geral – serão os futuros destinatários da concretização desse direito.

Nesse sentido, é de fundamental importância a participação dos sindicatos na promoção da saúde dos trabalhadores.

Cabe aos sindicatos pressionar as empresas a melhorar seu desempenho sobre SST. Federações, Confederações e Centrais Sindicais

devem incluir o tema na agenda e lutar para a melhoria das condições no ambiente de trabalho, “não se pode deixar de mencionar o

relevante papel da negociação coletiva de trabalho na busca da implementação de ambientes de trabalhos sadios e seguros,

salientando-se a conscientização da classe trabalhadora em torno das cláusulas verdes e ecossociais” (RENAULT, MUNIZ, 2010).

 

 

9. CONCLUSÕES

 

Diante do exposto pode-se afirmar que para o avanço das questões relacionadas a saúde do ambiente do trabalho é

necessário combinar esforços quanto à educação da sociedade sobre a importância do tema, previsão de parâmetros na legislação

que realmente resguardem o trabalhador das doenças ocupacionais de acordo com os avanços tecnológicos contemporâneos,

medidas coercitivas eficazes e preventivas visando a saúde no trabalho em primeiro lugar e a questão da reparação do dano posta

sucessivamente seja pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Judiciário, além da necessária

política pública voltada para a promoção da saúde no trabalho por meio de incentivos e penalidades aplicáveis à medida do maior ou

menor grau de preservação da saúde no ambiente laborativo.

Conforme preconiza o artigo 2°, § 2°  da Lei Organica de Saúde (Lei 8.080/90) o dever do Estado não exclui o das

pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Conforme leciona o professor português José Casalta e considerando a exclusão

social decorrente daqueles que não mais são capazes para o trabalho em decorrencia dos acidentes e doenças ocupacionais:
(...) não podemos esquecer que alguns do multiplos problemas que coloca(m) [...] as múltiplas
exclusões sociais do nosso tempo, requerem, mais do que prestações pecunárias ou mesmo em espécie
do Estado ou de outras instituições, o contacto e o calor humanos que promovam a recuperaçãodo
sentido útil da vida, reconduzindo os excluídos ao seio da família, ao mundo do trabalho, ao exercício
duma actvidade socialmente útil. (NABAIS, 2008, p. 69).

 

Desta feita, a busca pela efetividade do direito social à saúde é uma questão de envolvimento da sociedade, educação,

atualização normativa, iniciativa empresarial, conscientização dos cidadãos em geral e trabalhadores em especial e também uma

questão de política pública.
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[1] Além dessas, o Brasil é signatário das seguintes, Convenção Nº 174 - Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, Convenção
Nº 170 - Produtos Químicos, Convenção Nº 162 - Asbesto / Amianto, Convenção Nº 152, Segurança e Higiene (Trabalho
Portuário), Convenção Nº 148 - Meio Ambiente de Trabalho (Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações), Convenção Nº 139 -
Câncer Profissional, Convenção Nº 136 – Benzenos, Convenção Nº 127 - Peso Máximo, Convenção Nº 124 - Exame Médico dos
Menores (Trabalho Subterrâneo), Convenção Nº 120 - Higiene (Comércio e Escritórios), Convenção Nº 115 - Proteção Contra
Radiações Ionizantes, Convenção Nº 113 - Exame Médico dos Pescadores, Convenção Nº 103 - Proteção da Maternidade,
Convenção Nº 45 - Trabalho Subterrâneo, Convenção Nº 42 - Doenças Profissionais, Convenção Nº 16 - Trabalho Marítimo -
Exame Médico dos Menores, Convenção Nº 12 - Agricultura - Indenização por acidentes de trabalho.

[2] Segundo informações do sito do Ministério na internet a fiscalização contava com 3.113 auditores em dezembro de 2008, em 2009 com 2.949 em 2010 com 2.872
profissionais (a quantidade atual de auditores fiscais se deve à redução significativa do quadro em razão de aposentadoria no segundo semestre de 2009). Nas contas do
Ministério seriam necessários 4.500 fiscais para dar conta da fiscalização em âmbito nacional. A quantidade atual de auditores fiscais se deve à redução significativa
do quadro em razão de aposentadoria no segundo semestre de 2009. (Brasil, 2010)
[3] Apesar de a legislação proibir a jornada extraordinária em trabalhos insalubres,  nada disciplina sobre o trabalho penoso, em condições ergonômicas inadequadas,
ou em outras condições ambientais adversas.
[4] Não se pretende no presente artigo discutir a questão da legalidade da majoração do tributo em decorrência de princípio tributário como o da legalidade e as
questões relacionadas à metodologia de calculo. Fato é que o Governo Federal, representantes dos trabalhadores e empregadores negociaram mudanças na metodologia
de calculo do FAP para 2011 de modo a reduzir a distorção na forma de calculo. Uma das mais importantes mudanças negociadas foi a interpolação de dados para
reduzir distorções provocadas no FAP das grandes empresas, que, pela forma de calculo anterior sempre obtinha FAP elevado, pois, na condição de grandes
empregadoras, possuíam ao menos um acidente, criando distorções para os grandes empregadores, independente da atenção que dedicavam às questões de saúde e
segurança no ambiente fabril.
[5] Absenteísmo é o termo utilizado para designar a ausência do trabalhador do ambiente laboral.
[6] O fator pode aumentar a alíquota para o dobro ou reduzi-la pela metade. Os limites que antes eram de 1 a 3% passaram de 05% a 6%.
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DO DIREITO A SEGURANÇA SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE

THE RIGHT TO SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF THE RIGHTS OF PERSONALITY

Andryelle Vanessa Camilo

RESUMO
A violência fez nascer no homem, desde as épocas mais remotas, o desejo de segurança. O caos
que se instalou no mundo, nas duas últimas décadas, faz com que as pessoas vivam com medo.
A violência não se restringe mais aos acontecimento urbanos; ao contrário, está difundida em
todos os organismos sociais. A promoção da segurança é dever do Estado, reconhecido como
direito social e fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 6º da
Constituição Federal. Outros instrumentos internacionais, como a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também lhe atribuem
esse status jurídico. Políticas públicas são o conjunto de ações promovidas pelo Estado com
vistas ao bem coletivo. Sua ausência ou deficiência nas áreas de educação, reprodução,
planejamento familiar e paternidade responsável, bem como na promoção de emprego,
fomentam a criminalidade e a insegurança, já que um dos fatores determinantes daquela é o
binômio exclusão-desigualdade socioeconômica. O direito à segurança constitui-se em direito da
personalidade, na medida em que sua ausência fere a vida, a integridade física e psíquica do ser
humano, além de sua liberdade e dignidade. Esta é a condição mínima de existência, que visa
proteger a condição humana, atribuindo-lhe um conteúdo imprescindível para o desenvolvimento
da personalidade. A ausência de segurança, e a consequente angústia existencial, fazem com
que o ser humano perca sua dignidade. O direito à segurança e a dignidade realizam-se com o
respeito aos demais direitos do ser humano e compete ao poder público promover ações
afirmativas no sentido de assegurá-las.
PALAVRAS-CHAVES: Segurança. Políticas públicas. Direitos da personalidade.

ABSTRACT
The violence has raised the man, from the earliest times, the desire for security. The chaos that
has taken place in the world in the last two decades, makes people live in fear. The violence is
not restricted to the most happening city, but rather is spread across all social organisms.
Promoting safety is the duty of the state, recognized as a fundamental right in the Brazilian legal
system, through art. 6o of the Federal Constitution. Other international instruments such as the
Declaration of the Rights of Man and Citizen and the Universal Declaration of Human Rights will
also attach this legal status. Public policies are the set of actions promoted by the State with a
view to collective good. Its absence or deficiency in education, reproduction, family planning and
responsible parenthood, as well as to promote employment, foster crime and insecurity, as a
major factor is that the binomial exclusion-socioeconomic inequality. The right to safety is in the
personality right, to the extent that their absence hurts the life, physical and psychological
integrity of human beings, beyond their freedom and dignity. This is the minimum condition of
existence, which protects the human condition, giving it a content essential to the development
of personality. The lack of security, and the resulting angst, make the human being loses his
dignity. The right to safety and dignity are carried out with respect to other human rights and
responsible government to promote affirmative action in order to assure them.
KEYWORDS: Security. Public policies. Personality rights.

1 INTRODUÇÃO

 

 

A insegurança no mundo moderno está cada vez mais ligada à ascensão da violência, que, por sua vez, promove a base
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e o fortalecimento de um imaginário do medo. Essas questões - insegurança, violência, medo - vêm ganhando realce nas discussões

e produções atuais, na mídia, nas universidades, nas escolas, no cotidiano das pessoas, em razão das consequências que originam e

da aparente falta de controle de que se revestem.

No nível teórico, a questão da segurança pode ser estudada de diversos ângulos – jurídico, social, econômico, político,

psicológico, religioso, antropológico. Neste artigo, será abordado o aspecto jurídico, sob o enfoque dos direitos da personalidade e

do valor dignidade.

Inicialmente, analisar-se-ão aspectos gerais da segurança e sua imprescindibilidade, decorrente da violência. Também se

fará uma abordagem da falta de segurança como consequência da ausência de políticas públicas efetivas que a promovam.

Discorrer-se-á sobre quais os direitos da personalidade violados pela ausência de segurança, bem como se demonstrará

que a própria segurança é um direito da personalidade. Também será abordada a dignidade como condição mínima de existência,

que visa assegurar o desenvolvimento da personalidade humana.

Por fim, far-se-á uma apreciação acerca da dignidade enquanto valor e paradigma da ordem jurídica e norteadora das

ações públicas, assecuratórias do direito à segurança.

 

 

2 DOS ASPECTOS GERAIS ACERCA DA SEGURANÇA

 

 

A violência tem caráter universal e vem sendo objeto de atenção crescente, sobretudo em face da conscientização de que

não deve ser encarada como um acontecimento particular, um problema de ordem privada, cumprindo ao Estado sempre intervir

quando sua ocorrência for constatada.

Não se pode fazer um equacionamento do problema do crime, muito menos aceitar teorias que sustentem sua

normalidade, a capacidade da sociedade em absorvê-lo, ou que defendam, ainda, a função social do criminoso.[1]
A criminalidade, por certo, gera um reforço da solidariedade social, na tolerância e na generosidade, por meio do efeito-

contraste, uma vez que a integridade da imagem da honestidade depende da existência do crime. Assim, a violência, manifestada

pela criminalidade, funciona como afirmação e manutenção das normas sociais vigentes, porquanto o grupo, ao censurar um ato

desviante, reforça a autoridade e o discurso da ordem. Por outro lado, funciona como um alerta, denunciando a necessidade de

transformações legais.

O que deve ser considerado é que, ao passo que a violência desempenha um papel social de reafirmação do Estado, seu

aumento desmedido transforma a vida das pessoas. Estas são diretamente afetadas em seus direitos primários e passam a conviver,

diante da inércia ou ineficácia estatal, com o temor, com a inquietação, e a sensação constante de insegurança.

Segundo o Dicionário Aurélio, segurança pode ser compreendida como a situação do que está seguro, afastamento de

todo perigo. Também designa certeza, confiança, firmeza e garantia.[2]
A necessidade de segurança remonta à própria existência humana. Durante a Idade da Pedra Lascada, o homem se

defendia por meio da força e da violência física, e, em situações perigosas, a defesa era exercitada por armas rudimentares, feitas

com pau e pedra. Para a preservação da espécie, o homem passou a se agrupar, e a viver em cavernas. Nessa época também ocorreu

a descoberta do fogo e o homem passou a utilizá-lo como uma das principais formas de defesa contra animais predadores.[3]
No período Neolítico, o homem aprendeu a polir a pedra e conseguiu produzir instrumentos mais eficazes para sua

defesa, como lâminas, serras de pedra, dentre outros. O foco da segurança foi alterado: além de proteger as moradias, o homem

passou a se preocupar com a defesa dos alimentos que produzia e do gado. Na Idade dos Metais, cerca de 7000 a 1500 a.C., o
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homem aperfeiçoou sua defesa através da fundição de metais e foi nesse período que se constituíram os primeiros exércitos

armados. [4]
No decorrer dos séculos seguintes, verificaram-se constantes lutas pelo poder. As guerras elevaram ainda mais o

sentimento de insegurança e a potencialidade militar assegurou a dominação de alguns povos.

Já modernamente, a burguesia europeia obteve o reconhecimento de direitos individuais, como a liberdade. Por outro

lado, a Revolução Industrial trouxe, como consequência, condições subumanas de vidas e de trabalho.

Esse processo liberal foi primordial para a obtenção das conquistas sociais: por meio dos embates políticos resultantes

dos excessos desse sistema houve o despertar da questão social, e o Estado passou a ser reconhecido como o ente capaz de oferecer

os meios que se faziam necessários para se atingir a satisfação das carências sociais então existentes.

Nascia nesse momento a ideia de Estado como ponto de equilíbrio, dotado de mecanismos para colocar fim às

desigualdades e garantir a todas as pessoas o acesso ao gozo efetivo dos direitos sociais. A partir dessa compreensão de Estado, a

reação da sociedade pela procura de melhores níveis de vida surgiu acompanhada das doutrinas políticas socialistas.

Em que pesem essas primeiras responsabilidades do Estado, apenas após a Segunda Guerra Mundial foi possível

observar as novas e crescentes formulações dos direitos humanos, que desenvolveram os princípios norte-americanos e franceses

das respectivas Declarações e ofereceram interpretações mais adequadas à obtenção de uma vida justa e digna. De modo especial,

experimentaram maior progresso os direitos de resistência à opressão e, também, os direitos econômicos e sociais, os quais foram

adaptados e cada vez mais estendidos às classes proletárias como direitos indivisíveis e complementares.

Por direitos sociais entendem-se aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais tidas como

imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos. Correspondem a uma categoria dos direitos fundamentais do homem. Ademais,

no que tange a direitos humanos, a segurança faz parte desse rol e se constitui em direito dos mais elementares.

A violação do direito à segurança não pode deixar de ser considerada na reflexão sobre os direitos humanos e os direitos

da personalidade porque, quanto mais as pessoas ficam expostas à violência, mais intenso é o estado de desespero do grupo, e,

consequentemente, mais receptivo às violações de direitos humanos ele estará.

Tomem-se, como exemplos, alguns dos trágicos acontecimentos noticiados pela mídia, apenas em 2010: em agosto, um

casal de arquitetos foi espancado por dois menores, durante um assalto, quando chegava em casa.
[5]

 Uma comerciante de 51 anos

passou oito dias trancada em um armário em Monte Mor, a 117km de São Paulo, após ser sequestrada por cinco bandidos; ela era

obrigada a dormir sentada e só podia sair do móvel, para ir ao banheiro, vendada.
[6]

 Um empresário foi morto durante assalto no

meio da tarde, após sacar dinheiro de uma agência bancária na zona sul de São Paulo.
[7]

Os atendimentos feitos pelo Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, registraram, no primeiro

semestre, 343.063 denúncias de violência doméstica.
[8]

 E uma comerciante  de 38 anos foi morta a tiros pelo ex-marido em Santa

Rosa de Viterbo, após denunciar à polícia as ameaças que vinha sofrendo. 
[9]

Estudo realizado pelo Instituto Sangari constatou que 10 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, número bem acima

dos padrões internacionais. Os resultados são um apêndice, ainda inédito, do estudo Mapa da Violência no Brasil 2010, deste

Instituto, com base no banco de dados do Sistema Único de Saúde - Datasus.
[10]

Até mesmo os shoppings deixaram de ser seguros: entre os meses de janeiro e agosto, a cidade de São Paulo

contabilizou 12 roubos nesses locais. Durante os assaltos, as trocas de tiros colocam em risco a vida dos consumidores que optam

por um passeio “menos perigoso”. Até os seguranças armados são vítimas e morrem baleados.
[11]
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Mesmo em localidades pequenas, em que a violência não é problema de saúde pública, ocorrem atrocidades:

recentemente, um jovem foi espancado até a morte por cinco rapazes que conhecia desde a infância, em um município 1.700

habitantes.
[12]

A própria polícia, por suas ações, causa insegurança à população: em Fortaleza, um adolescente de 14 anos foi morto

com um tiro na cabeça desferido por um policial militar, durante uma abordagem, enquanto ainda estava na garupa da moto do

pai.
[13]

 No primeiro trimestre de 2010 houve um aumento de 40% no número de mortes cometidas por policiais militares,

comparando-se ao mesmo período do ano anterior.
[14]

É preciso compreender a realidade a ser enfrentada e articular ações sociais com polícias mais bem treinadas e

equipadas, que sejam mais eficientes e menos violentas e gerem menos temor na população.

Desde 2007, 15 estados brasileiros e o Distrito Federal registraram aumento no número de assassinatos. O índice é de 25

homicídios por 100 mil habitantes, quando a meta do Governo Federal era reduzir para 12.
[15]

 Para a Organização Mundial da

Saúde, o número aceitável é de 10 por 100 mil. Acima disso, classifica a violência como epidêmica. 
[16]

Até nas universidades, onde se presume a existência de cidadãos exemplares, os estudantes se julgam no direito de ser

vândalos: no início deste ano, estudantes da Unicastelo foram obrigados a beber álcool combustível. Na mesma época, na Escola

Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo, um estudante foi agredido e teve ossos do nariz e do rosto quebrados.[17]
Outro acadêmico se recusou a voltar à universidade após ser vítima de espancamento por se recusar a participar do trote

na Uninove, da Barra Funda. O jovem ficou hospitalizado e ainda passa por tratamento psicológico e medicamentoso.[18] E um

estudante abandonou a vaga no curso de engenharia, que conquistou na Unesp de Guaratinguetá, depois de ter um volume de sete

quilos amarrado aos seus órgãos genitais.[19]
Na modernidade, a violência tem sido considerada uma das figuras reveladoras da desordem que ela ameaça introduzir

e, como se pode notar pelas notícias, está difundida em todas organizações sociais. A violência pode tomar a forma de uma

desordem contagiosa, dificilmente controlável, de uma doença da sociedade que aprisiona o indivíduo e, por extensão, a

coletividade num estado de insegurança que gera o medo. Uma cultura de assombro inscreve-se na cultura atual.

Dessa forma, a segurança é uma variável importante a ser considerada nas discussões e estratégias de respeito aos

direitos humanos. Tanto quanto a saúde, a educação e o trabalho, a segurança é um dever do Estado democrático perante seus

cidadãos.

O surgimento da atividade privada de segurança está relacionado à dificuldade dos organismos de proteção do poder

público em agir de maneira preventiva e efetiva na proteção do patrimônio e da segurança pessoal dos governados. No Brasil, a

segurança pública é totalmente ineficaz para atender todas as necessidades de proteção da sociedade.

Uma das funções sociais do Estado é a promoção da segurança. O ordenamento jurídico pátrio reconheceu na

Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo, e nos arts. 5º e 6º, o direito à segurança como fundamental, ficando estabelecido,

ainda, que esta seria proporcionada pelas Polícias Federal, Civil, Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Ressalte-se que o termo

“segurança” é mencionado vinte e cinco vezes na Constituição Federal.[20]
É importante ressaltar que a segurança pública[21] e a ordem pública são necessidades básicas do ser humano e cabe ao

Estado propiciá-las, atuando juridicamente e estabelecendo as leis que as disciplinarão.

A segurança assume um sentido geral de garantia, de proteção e de estabilidade, e nesse sentido é pré-requisito para o

funcionamento do sistema de convivência pública. Nesta, o cidadão deve poder gozar de sua liberdade, agindo sem ser perturbado, e

participar de quaisquer sistemas sociais ou atividades que deseje, sem impedimentos ou restrições.[22]
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3 DA CORRELAÇÃO ENTRE FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E FALTA DE SEGURANÇA

 

 

Por políticas públicas entende-se o conjunto de ações promovidas pelo Estado, em âmbito federal, estadual e municipal,

com vistas ao bem coletivo. Cabe ao Estado propor ações preventivas diante de situações de risco à sociedade por meio de políticas

públicas, e essa expectativa de ação é gerada pelo contratualismo.[23]
As políticas públicas, em que pese poderem contar com apoio da sociedade civil, estão ligadas, em sua essência, ao

Estado, que por sua vez determina como os recursos serão utilizados para o beneficio de seus cidadãos.

Nesse sentido, é importante distinguir entre política pública e decisão política. Uma política pública
geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para
implementar as decisões tomadas. Já uma decisão política corresponde a uma escolha dentre um leque de opções,
conforme a hierarquia das preferências dos envolvidos, expressando em maior ou menor grau uma certa
adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Assim, embora uma política pública implique decisão
política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública.[24]

As políticas públicas permitem identificar oportunidades, prioridades e lacunas. As demandas, das quais emergem

sua necessidade, podem ser novas, se resultam do surgimento de novos atores políticos ou novos problemas; recorrentes, se

expressam problemas não resolvidos ou que foram mal resolvidos; e reprimidas, se constituídas pela inércia do ente público.

Elas funcionam como instrumentos de aglutinação de interesses em torno de objetivos comuns; dessa forma, há uma

estreita relação entre os temas das políticas públicas e os dos direitos humanos, já que uma das características do movimento de

ampliação do conteúdo jurídico da dignidade humana é a multiplicação das demandas por direitos.[25]
No Brasil, a importância da avaliação das políticas públicas é reconhecida em documentos oficiais e científicos, mas

esse reconhecimento formal ainda não se traduz em processos de avaliação sistemáticos e consistentes que subsidiem a gestão

pública.[26]
No que tange a políticas públicas relativas à segurança, o problema pela ausência de sistematicidade e cientificidade vai

além: identifica-se a carência de políticas públicas efetivas no que tange à educação, à reprodução, ao exercício do planejamento

familiar e da paternidade responsável, à promoção de emprego, à diminuição da violência.

Está demonstrado que um dos fatores determinantes da criminalidade é o binômio exclusão-desigualdade

socioeconômica. Os baixos investimentos em segurança pública e a estagnação da renda igualmente comparecem como

perpetuadores do crime. [27] Também não há dúvida de que o problema da criminalidade começa com a ruptura da primazia das

estruturas familiares e educacionais de socialização.

O médico Drauzio Varella afirmou certa vez, em entrevista ao jornal “O Globo”, que a falta de planejamento familiar é

uma das causas mais relevantes do aumento vertiginoso da violência que ocorreu nas duas últimas décadas. Segundo ele, essa

afirmação se embasa em sua experiência profissional na Casa de Detenção de São Paulo, onde era raro encontrar um presidiário que

tivesse sido criado por pai e mãe, sendo que a maioria era fruto de lares desfeitos
[28]

.

Em agosto de 2004, o jornal “Folha de S. Paulo” publicou informações contidas no banco de dados do município de São

Paulo, colhidas no período de 2000 a 2004 pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). A reportagem

demonstra que regiões com indicadores sociais mais precários são as que têm o maior número de moradores com até 15 anos, ou

seja, nos locais onde se concentram os maiores índices de violência e exclusão é onde estão os recordes em crescimento
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populacional
[29]

. Isso  nos leva à conclusão de que a ausência de políticas públicas nesse sentido e o acesso restrito a métodos

contraceptivos geram violência e degradação.

Nessa mesma pesquisa foi constatado que nas regiões pesquisadas cerca de 50% da população não completa o ensino

fundamental e os empregos formais não alcançam 1%
[30]

.

Não há necessidade de dados tão contundentes para se ter a compreensão de que, de fato, pobreza e falta de

planejamento familiar estão diretamente relacionadas com a violência urbana. A pobreza e a falta de informação é que fazem com

que a pessoa se incline ao crime. A miséria destrói, brutaliza, desumaniza em sua desesperança e o abandono cria marginais.

Os estudos mais recentes sobre a violência têm-se concentrado na área urbana, o que se explica pelo fato de que as

grandes questões da sociedade se localizam principalmente nas grandes cidades. O espaço urbano aparece como sintoma, símbolo,

representação “da civilização e da barbárie modernas”.[31]
Aliás, o que se observa é a perplexidade pública diante da disparidade entre a sofisticação dos métodos da delinquência e

a obsolescência dos métodos do poder público para enfrentá-la.

Segundo estudos sociais, a criminalidade violenta aumentou vertiginosamente nas favelas e nas áreas mais pobres das

periferias urbanas. Nessas áreas, ao longo dos últimos 20 anos, instalaram-se o tráfico de drogas e os conflitos entre facções rivais

que disputam o controle de um mercado altamente lucrativo. Também ao longo dos anos cresceram a violência e a corrupção

policiais, umbilicalmente ligadas ao tráfico de drogas. É nesses territórios pobres e carentes de serviços públicos que se registram os

mais altos índices de violência letal e, evidentemente, os números revelam que são os jovens negros e pobres as maiores vítimas.

[32]
O último levantamento realizado pelo Governo Federal[33], em 2005, aponta os seguintes números: 40.974 ocorrências

de crimes violentos (homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e roubos seguidos de morte); 61.232 ocorrências de

crimes não letais (tentativas de homicídio, estupros e torturas); 903.773 ocorrências de crimes contra o patrimônio (roubos e

extorsões mediante sequestro); 87.170 ocorrências de crimes envolvendo posse ou tráfico de drogas.

O total de gastos realizados pelos governos estaduais em segurança pública subiu de R$ 24 bilhões para R$ 33,5 bilhões,

de 2005 para 2008. Em relação aos gastos por habitante, esse crescimento representou um aumento de 36%, passando de R$ 130,52

para R$ 176,95 por habitante.

Em termos de valores absolutos, os estados que se destacaram pelo maior investimento, em 2008, foram São Paulo

(27%), Rio de Janeiro (15%) e Minas Gerais (15%) e os estados que se destacaram pelo menor investimento foram Piauí, Acre,

Amapá e Roraima.

Neste ano, foi lançado o Programa de Formação para os Conselheiros Nacionais de Políticas Públicas. Idealizado pela

Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e a

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem o objetivo de contribuir para a formação qualificada de conselheiros nacionais

de políticas públicas, gestores do Governo Federal e representantes de organizações da sociedade civil, para criar um espaço de

reflexão e troca de experiências relacionadas à participação social e à democratização da gestão do Estado.

Todavia, diante da demanda existente no país, essas iniciativas ainda são poucas e embrionárias, pois as medidas para a

área de segurança pública não podem ser isoladas. Elas se inserem num conjunto de providências em outras áreas de ação

governamental no sentido da recuperação econômica, social e política do Brasil, o que atenderia ao objetivo, ainda que não

declarado expressamente, do enfrentamento de causas remotas da criminalidade e da violência. 
[34]

Pertinente a consideração de Ingo Wolfgang Sarlet: “É o Estado que existe em função da pessoa humana, e, não o

contrário, já que o homem constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”. [35]
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Cumpre-nos consignar a proposta desarrazoada de desconstitucionalização da segurança pública, por meio de uma

emenda à Constituição Federal (PEC n. 21/2005), que modificaria o art. 144, deixando a cada Estado-membro a faculdade de

organizar seu sistema de segurança pública de acordo com a sua realidade.[36]
Segundo essa proposta, cada Estado-membro poderia, também por meio de leis, autorizar os municípios a manter suas

próprias polícias. Atualmente, “os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e

instalações, conforme dispuser a lei” (§ 8.º do art. 144 da CF).

Por certo que a permissão para que cada localidade legisle sobre segurança de acordo com suas peculiaridades é salutar,

mas não se pode permitir que o Governo Federal fique isento da prestação da segurança, justamente por este se constituir em direito

fundamental, atrelado à própria existência humana.

Para alcançar a segurança, a polícia deve ser empregada, não apenas com o seu potencial de força, mas também com a

adoção de formas inteligentes de luta contra os delinquentes.

Tendo em vista que a população, há tempos, desconfia da atuação da polícia, a Constituição de 1988 encarregou o

Ministério Público de exercer o seu controle externo, de forma que se garanta a efetiva prestação do serviço de segurança com a

vigilância real dos direitos fundamentais. Esse controle externo vale, não só para a polícia judiciária, mas também para a

administrativa.

Segundo relatório do Banco Mundial, os pilares para o desenvolvimento de políticas plenas de contenção da

criminalidade e alcance da segurança envolveriam:

 
a) deslocamento do enfoque preventivo calcado na ação policial, em favor de uma visão
preventiva fundamentada na comunidade; b) atuação sobre as condições sociais que
predispõe ao crime e à vitimização; c) deslocamento da responsabilidade meramente
policial para a concepção de que também os governos e a comunidade devem engajar-
se perante o problema; d) reconhecimento da importância do papel que os líderes
municipais exercem no processo de organização social; e) as intervenções devem
pautar-se pelos fatores de risco à violência; f) noção de que a prevenção é custo-

efetivo, em relação às soluções de justiça criminal. 
[37]

 

A segurança sustentável passa da utopia à realidade apenas quando pode interessar aos governantes de forma global e

duradoura, não se constituindo num privilégio de poucos que podem, por meio de iniciativa privada, alcançá-la. Esse modelo de

segurança não atende às necessidades reais, pois é fragmentado. Apenas o acesso à segurança integral e igualitária, por meio de

políticas públicas eficazes nas áreas de educação, reprodução, exercício do planejamento familiar e da paternidade responsável,

promoção de emprego, e diminuição da violência, permitirão uma completa realização desse direito.

 

 

4 DA FALTA DE SEGURANÇA ENQUANTO ELEMENTO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

 

Os direitos humanos e a segurança têm sido objeto de discussões, principalmente pela impossibilidade de o poder

público, por meio de políticas públicas, atender às demandas sociais com relação à sua garantia e respeito.

No que tange à segurança pública, além do aumento descontrolado dos índices de criminalidade, soma-se a isso a

exacerbação do sentimento subjetivo de insegurança presente na sociedade, o qual, em grande parte, pode ser atribuído aos veículos

de comunicação de massa sensacionalistas e à superexploração de casos de violência.
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Assim, nota-se que o direito à segurança e os direitos humanos encontram-se firmemente interligados, de modo que não

é pertinente executar a análise de um em detrimento da outros.

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade o respeito à sua dignidade

através da proteção contra atos do Estado e o estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da

personalidade, pode ser definido como direitos humanos fundamentais.[38]
Os direitos da personalidade, que visam proteger a condição humana, são espécies das quais os direitos humanos são

gênero.
[39]

 Acerca do tema, Hermano Duval enfatiza que os direitos da personalidade são como uma gama dos direitos

humanos.
[40]

Não há valor que supere o que é atribuído ao ser humano, e é nessa valoração que se fundamentam os direitos da

personalidade, como reflexo da personalidade. “Os direitos da personalidade vêm tradicionalmente definidos como direitos

essenciais do ser humano, os quais funcionam como o conteúdo mínimo necessário e imprescindível da personalidade

humana.”[41]
Tais direitos “constituem a medula da personalidade”[42] e lhe dão conteúdo. Estão de tal modo incrustados no

indivíduo que chegam a com ele serem confundidos, e se evidenciam como manifestações da personalidade do próprio sujeito.[43]
Segundo Adriano de Cupis, a personalidade “[...] é ao mesmo tempo fundamento sem o qual os mesmos direitos e

obrigações não podem subsistir”.

Os direitos da personalidade seriam aqueles que têm por objeto os modos de ser físicos ou morais da pessoa. Maria

Helena Diniz os define:

 
Os direitos da personalidade são os direitos subjetivos de a pessoa defender o que lhe é
próprio, ou seja, a vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação ou
honra, a imagem, a privacidade, a autoria, etc. São direitos subjetivos “excludenti
alios”, ou seja, direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo
bens inatos, valendo-se de ação judicial. [44]

 

Saliente-se que “o direito de personalidade, como tal, não é direito sobre a própria pessoa: é o direito que se irradia do

fato jurídico da personalidade”.[45]
Elimar Szaniawski entende os direitos da personalidade sob uma concepção unitária da integridade do ser humano:

todos os direitos da personalidade decorreriam de uma única relação jurídica; ademais, todos os direitos da personalidade

requereriam idêntica proteção; no entanto, distingui-los ou separá-los se torna relevante para possibilitar, especialmente, que se

resolvam de forma menos traumática situações de conflito entre esses direitos.[46]
Os direitos da personalidade, assim considerados, são dotados de características próprias, tais como a impossibilidade de

serem mensurados patrimonialmente, além de serem intransmissíveis, imprescritíveis, essenciais, inatos e vitalícios.

Foi com os horrores da Segunda Guerra Mundial e com o nazismo, quando alguns estados tantas vezes violaram direitos

humanos, que a comunidade internacional entendeu pela necessidade de criar mecanismos de proteção desses direitos. Por isso, no

pós-guerra, houve uma internacionalização dos direitos humanos, com a convergência de esforços visando restabelecer a primazia

da pessoa humana e a cidadania, mediante a positivação dos instrumentos internacionais, como as cartas, declarações e tratados.

Esses diplomas utilizam expressões de cunho universal, pois se sustentam na natureza comum de todos os seres humanos.

A pessoa natural é reconhecida como o fim da norma jurídica.
[47]

 A ela são reconhecidos alguns direitos para a defesa

de valores inatos da pessoa, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, a segurança, entre outros. Tais
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direitos são dotados de características especiais, pois têm como objeto os bens mais elevados do ser humano.

No ordenamento jurídico pátrio, o direito à vida está assegurado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Cabe ao

Estado efetivá-lo, mediante duas concepções, a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda ao direito de ter vida

digna.

Também é assegurando o direito a incolumidade física, e, além dela, o ser humano goza da proteção ao seu bem-estar

psicológico e à integridade da mente, que se destina a preservar o conjunto pensante da sua estrutura. Manifesta-se pelo dever de

não se afetar a estrutura psíquica de outrem. À coletividade e a cada pessoa cabe a obrigação de não interferir no aspecto interno da

personalidade de outrem, de suas ideias, suas concepções e convicções.
[48]

São proibidas, assim, quaisquer ações que visem violentar as convicções políticas, filosóficas, religiosas e sociais da

pessoa, bem como todas as práticas tendentes ao aprisionamento da mente, a intimidar pelo medo ou pela dor, enfim, obnubiladoras

do discernimento psíquico. 
[49]

Outro direito da personalidade que merece proteção jurídica é o do respeito a que cada pessoa faz jus na conservação do

bom relacionamento necessário para a coexistência na sociedade. Carlos Alberto Bittar observa que

 
Os conceitos que constituem o núcleo do direito em causa, apartados do complexo da
honra, são: a dignidade, o sentimento de valor moral, ou honorabilidade (que repele
epíteto desqualificador quanto à higidez moral da pessoa), e o decoro, sentimento ou
consciência da própria respeitabilidade (a que repugna o atributivo depreciativo, de
ordem psíquica ou física) (com os epítetos de “canalha”, “animal”, “cão”, no primeiro

caso, e “ignorante”, “burro”, “morfético”, no segundo).
[50]

 

Ao ser humano é conferido também o direito à liberdade, que aporta a noção de respeito à sua autonomia, à direção

daquilo que diz respeito ao próprio indivíduo exclusivamente. John Locke, filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, que viveu no

século XVII, acreditava que, por se tratar o ser humano de um ser racional, a liberdade não se poderia separar da felicidade.
[51]

A liberdade é a possibilidade de decidir e com isso autodeterminar-se, pressupondo a responsabilidade do indivíduo para

consigo e para com a comunidade na qual está inserido. A liberdade e a igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como

direitos humanos fundamentais, formando a primeira geração de direitos a garantir o respeito à dignidade da pessoa.
[52]

A segurança faz parte do rol dos direitos humanos, tanto o é que o art. 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do

Cidadão, de 1789[53], elencou como direitos naturais e imprescritíveis do homem a liberdade, a propriedade, a segurança e a

resistência à opressão.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas[54], de 1948, repetiu em seu artigo

3º: “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.

O Preâmbulo da Constituição Federal também estabeleceu a segurança como valor supremo de uma sociedade.[55] E

como forma de enaltecimento desse direito ainda o descreve, no art. 5º, como inviolável.[56]
Ademais, a insegurança não permite ao ser humano o seu desenvolvimento pleno, pois lhe suprime a vida[57], a

saúde[58], a integridade psíquica, a liberdade e a dignidade, ou seja, existir em segurança se constitui em uma necessidade

imperiosa para que todos os demais direitos da personalidade sejam exercidos.

As doenças mentais são a maior sequela da ausência de segurança, conforme revela uma investigação realizada pelo

Laboratório Integrado de Pesquisa sobre o Stress, no Rio de Janeiro.[59] O estudo sobre o impacto da violência na saúde mental da

população brasileira é uma iniciativa integrada de diversas instituições de pesquisa que avaliam indicadores de estresse associado à
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falta de segurança. O convívio social tem sido substituído pelo medo e pelo isolamento. A insegurança mudou a vida em sociedade,

e perdeu-se, evidentemente, qualidade de vida.

O Transtorno por Estresse Pós-Traumático (TEPT) está relacionado a eventos psicologicamente estressante, e está em

quinto lugar entre as doenças psiquiátricas mais comuns. Assim sendo, é de se supor que a vida urbana moderna tem sido cada vez

mais traumática para um número cada vez maior de pessoas.[60]
O TEPT caracteriza-se por três tipos de sintoma: a revivência, em que o fato traumático é relembrado por pensamentos

invasivos, o que gera desgaste psicológico e reações fisiológicas; a evitação, na qual a pessoa se priva de determinadas atividades, e

evita pessoas ou lugares relacionados ao trauma; e, a hipervigilância, em que ocorrem problemas como insônia, irritabilidade, reação

de proteção exagerada, sobressalto, apreensão, e atitude de desconfiança). Intensas reações emocionais podem surgir diante de

estímulos que simplesmente lembram a situação vivida, como certos sons, certo clima, certos olhares etc. [61]
A situação de insegurança, que leva ao TEPT, faz com que este seja considerado problema de saúde pública. Dentre as

vítimas da violência, 5% dos homens e 10% das mulheres desenvolverão o transtorno em algum momento da vida; e, pesquisas com

veteranos de guerra e sobreviventes do holocausto nazista mostraram, que o TEPT pode durar mais de cinquenta anos ou, até

mesmo, a vida toda.

Assim, o direito à segurança se constitui em direito da personalidade, na medida em que sua ausência fere a vida, a

integridade física e psíquica do ser humano, além de sua liberdade e dignidade. É condição mínima de existência, que visa proteger

a condição humana, atribuindo a ela um conteúdo mínimo necessário e imprescindível para o desenvolvimento da personalidade.

 

 

5 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PARADIGMA PARA O AGIR DO PODER PÚBLICO

 

 

Fixar quais são os direitos intrínsecos à personalidade pertence ao rol de desafios da contemporaneidade do Direito, em

decorrência da complexidade do tema. Os ordenamentos jurídicos os delimitam em seu bojo, como o faz o Código Civil pátrio nos

seus arts. 11 a 21; mas o rol é numerus apertus, e se organizam como “verdadeiros microssistemas de tutela da personalidade do

homem”
[62]

, permitindo a proteção dos interesses morais e existenciais da pessoa.

A construção do conceito de dignidade como atributo da pessoa, tal como é compreendido atualmente, iniciou-se apenas

no século XVIII.[63] No final desse século, em sua obra “Fundamentação da metafísica dos costumes”, Kant definiu a dignidade

da pessoa como o produto da autonomia decorrente da razão e da liberdade. De acordo com seu pensamento,

 
no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se
pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e,
portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. O que se relaciona com as inclinações e
necessidades gerais do homem tem um preço [...]; aquilo, porém, que constitui a condição só graças à
(sic) qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um
preço, mas um valor íntimo, isto é, dignidade [...]. Portanto, a moralidade e a humanidade enquanto
capaz de moralidade são as únicas coisas que têm dignidade. [64]
 

Ocorre que essa concepção de dignidade não foi acolhida à época, já que durante o século XIX e início do século XX o

progresso e o desenvolvimento sobrepuseram-se ao valor da pessoa. [65]
Apenas após o final da Segunda Guerra o conceito de dignidade humana ressurge com vigor. Nesse período, sua

constitucionalização também ganha impulso, podendo-se citar, exemplificativamente, a Constituição italiana de 1947 e a Lei

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7626



Fundamental alemã de 1949. [66]
A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 1º, III, estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos

fundamentos da República, e ao longo de todo o texto não volta a ser prevista como um direito subjetivo expressamente

reconhecido. Tal postura do legislador foi salutar, pois, sendo a dignidade multidimensional, é indissociável de um grande conjunto

de condições ligadas à existência humana, como o direito à vida, à integridade física, psíquica e moral, à liberdade etc.[67]
O vocábulo “dignidade” deriva do latim dignitas, e significa valor, distinção. Corresponde à tradução realizada por

Boécio do termo grego aksióma, que significa a primeira proposição, as ideias elementares.[68] Dignidade pode ser compreendida

como a consciência que o ser humano tem de seu próprio valor
[69]

, o respeito que pode exigir de todos pela sua condição de ser

humano.
[70]

 Constitui-se em guia de todo o ordenamento jurídico, restando indispensável sua existência para a ordem social.

Articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a cada indivíduo orientar sua vida de

acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente sua personalidade.[71]
Impende reconhecer que o princípio da dignidade tornou-se o epicentro do extenso catálogo de direitos civis, políticos,

econômicos, sociais e culturais que as constituições e os instrumentos internacionais em vigor ofertam solenemente aos indivíduos e

à coletividade.
[72]

Do respeito à dignidade da pessoa humana surgem consequências como a igualdade de direitos entre todos, a garantia à

independência e autonomia de vontade e a não imposição de condições subumanas de vida.
[73]

 Reconhece-se na dignidade o

privilégio de todo ser humano de ser respeitado como pessoa, de não ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de

usufruir de um âmbito existencial característico seu.

Na qualidade de princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia de toda a ordem jurídica,

razão pela qual se caracteriza como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa.
[74]

 Dessa forma, recorre-se

ao princípio da dignidade como critério interpretativo de todo o ordenamento jurídico constitucional.
[75]

A pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e fim da sociedade e do Estado, sendo o valor que prevalecerá

sobre qualquer tipo de avanço científico e tecnológico.
[76]

Miguel Reale sustenta que a dignidade é “o valor-fonte, ou seja, aquele do qual emergem todos os valores.
[77]

 O

postulado normativo da dignidade humana opera como “metanorma”, indicando como devem ser interpretadas e aplicadas outras

normas. 
[78]

Importa destacar a razão pela qual a dignidade adquiriu tal status jurídico-normativo.

Em primeiro lugar, norma é o gênero, do qual as regras e os princípios são espécies. Para distinguir entre regras e

princípios, existem numerosos critérios; porém, quanto ao grau de abstração, os princípios são mais do que as regras. Assim,

aqueles, em razão de serem vagos e indeterminados, prescindem de fatos que os concretizem. Os princípios estabelecem padrões

juridicamente vinculantes, estabelecidos em decorrência da justiça ou da própria ideia de direito; por seu turno, as regras podem ser

normas vinculativas com conteúdo apenas funcional.
[79]

Os princípios se apresentam, então, como fontes de direito, como a base das regras jurídicas.

A dignidade humana configura-se como um dos preceitos mais gerais e abstratos do pensamento jurídico, alçado à

condição de orientador da concretização das demais normas jurídicas, orientando e justificando sua aplicabilidade. Contudo,
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“enquanto os princípios representam expressões dos valores, as regras instrumentalizam o sistema para que, cumpridos os

mandamentos veiculados pelos princípios, os valores venham a ser alcançados”. [80]
Miguel Reale assevera:

 
Partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a pessoa humana é o valor-fonte de
todos os valores. O homem, como ser natural biopsíquico, é apenas um indivíduo entre
outros indivíduos, um animal entre os demais da mesma espécie. O homem,
considerado na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só se realiza no sentido de
seu dever ser, é o que chamamos de pessoa. Só o homem possui dignidade originária
de ser enquanto deve ser, pondo-se como razão determinante do processo histórico.[81]

 

Para Andreia Sofia Esteves Gomes, a dignidade pode ser compreendida como um valor/bem que exige respeito e

proteção. Justifica-se pela socialidade, e se traduz na garantia de condições dignas de existência. [82]
Como critério de valor, necessita ser reafirmado permanentemente, pois que tem a pretensão de ser projetado ao futuro.

[83]
A dignidade não é apenas um direito a ser respeitado; quando se fala em direito à dignidade, se está, em verdade, a

considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção, e até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade. Pode-se,

inclusive, falar de um direito à existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se atribuam aos direitos fundamentais relativos

à dignidade da pessoa.
[84]

Quando o ser humano vive situações sociais e culturais que geram insegurança, perde sua dignidade, pois aumenta sua

angústia existencial. Sempre que se é obrigado a agir contra a sua vontade, seus valores, numa violação da integridade psíquica, há,

portanto, violação da dignidade humana.

Logo, o direito à segurança está intimamente ligado à dignidade, sendo que esta é intrínseca ao ser humano, e articula-se

com o processo de construção da identidade pessoal, da personalidade psicológica, permitindo a liberdade e a autonomia.

Tanto o sentimento de segurança quanto o de dignidade realizam-se com o respeito aos demais direitos do ser humano.

Assim, o poder público deverá promover ações afirmativas no sentido de assegurar a segurança, a fim de que se garanta a dignidade

da pessoa humana.

 

 

6 CONCLUSÃO

 

 

A violência fez com que brotasse no ser humano a necessidade de se sentir seguro. Em decorrência dessa necessidade

surgiram os primeiros agrupamentos humanos e se criaram armas de pedra e pau.

Nas duas últimas décadas, houve um aumento vertiginoso da violência. Esta não se restringe aos centros urbanos, mas se

espalha por todos os lugares e relações sociais.

A segurança foi alçada à condição de direito fundamental por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,

mas foi após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sua proteção passou a ser mais

efetiva. No ordenamento jurídico brasileiro, a segurança foi consagrada na Constituição Federal já no seu Preâmbulo, onde ficou

estabelecido que tal direito é um dos valores supremos da sociedade. O art. 5º também o designa como inviolável.

As políticas públicas são o conjunto de ações promovidas pelo Estado, com vistas ao bem-estar da sociedade. Por meio

delas são identificadas as demandas, das quais emergem sua necessidade, e são estabelecidas as metas de ação governamental.
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A ausência ou a deficiência das políticas públicas nas áreas de educação, reprodução, planejamento familiar e da

paternidade responsável, bem como na promoção de emprego, fomentam a criminalidade e a insegurança, tendo em vista que o

principal fator que a determina é o binômio exclusão-desigualdade socioeconômica.

Os direitos e garantias do ser humano, que visam ao respeito à sua dignidade através da proteção contra atos do Estado e

dos particulares, e o estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade, são definidos como

direitos humanos fundamentais, dos quais os direitos da personalidade são espécies.

O direito à segurança constitui-se em direito da personalidade, na medida em que sua ausência fere a vida, a integridade

física e psíquica do ser humano, além de sua liberdade e dignidade. Esta é condição mínima de existência, pois que visa proteger a

condição humana, atribuindo-lhe um conteúdo mínimo necessário e imprescindível para o desenvolvimento da personalidade.

A dignidade pode ser compreendida como a consciência que o ser humano tem de seu próprio valor, o respeito que pode

exigir de todos pela sua condição de ser humano. Articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a

cada indivíduo orientar sua vida de acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente sua personalidade.

A ausência de segurança leva a uma angústia existencial e faz com que o ser humano perca sua dignidade. Portanto,

direito à segurança e a dignidade caminham juntos e se realizam com o respeito aos demais direitos do ser humano.

Assim, por se tratar, a segurança e a dignidade, de direitos elementares para a existência do ser humano, devem ser

objeto de proteção contínua pelo Estado, que deverá promover ações afirmativas no sentido de assegurá-los.
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INFLUÊNCIAS DO MERCADO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: O DESAFIO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS LABORAIS

INFLUENZE DEL MERCATO NELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO: LA SFIDA DELLE POLITICHE
PUBBLICHE NELLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORO 

Leila Andressa Dissenha

RESUMO
A globalização propiciou a expansão do capitalismo e ampliação do poder das grandes
corporações, formando uma nova estrutura de poder. O Estado, a partir de então, passou a ter
seu papel questionado, estando em constante embate entre a necessidade atrair investimentos
estrangeiros e proteger sua legislação trabalhista. O poder econômico, não raro, pode se
transformar em poder político e este, por sua vez, pode influenciar nas relações laborais. Neste
breve trabalho, elencam-se alguns exemplos dessa influência que se traduz em diversos
dispositivos legais vigentes, atualmente, no Brasil. Ainda, pretende-se destacar os riscos que a
maximização de poder econômico pode significar para as conquistas sociais e apontar algumas
alternativas para que políticas públicas possam, de forma eficaz, enfrentar as imposições do
mercado.
PALAVRAS-CHAVES: GLOBALIZAÇÃO; MERCADO; RELAÇÕES LABORAIS

RIASSUNTO
La globalizzazione ha favorito l'espansione del capitalismo e l'espansione del potere delle grandi
imprese, formando una nuova struttura di potere. Lo Stato, in seguito, ha passato a tenere suo
ruolo in dubbio, essendo in costante conflitto tra la necessità di attrarre investimenti stranieri e
di proteggere le sue leggi del lavoro. Il potere economico, non di rado, può trasformarsi in
potere politico e questo, a sua volta, può influenzare le relazioni del lavoro. In questo breve
lavoro, elencanosi alcuni esempi di tale influenza che si riflette in diverse disposizioni di legge in
vigore, attualmente in Brasile. Eppure, è destinato a mettere in evidenza i rischi che la
massimizzazione del potere economico potrebbe significare per le conquiste sociali e indicare
alcune alternative a tale politica può, di fatto, soddisfare le esigenze del mercato.
PAROLE CHIAVE: GLOBALIZZAZIONE; MERCATO; RELAZIONI DEL LAVORO

1. Introdução

O fenômeno da globalização trouxe alterações significativas em todos os aspectos da vida humana. Ele propiciou a

expansão do capitalismo e, por consequência, do poder econômico das grandes corporações. Essa expansão, por sua vez, é

responsável pela fragilização da figura do Estado que passa a encontrar dificuldades para manter-se atrativo aos investimentos

dentro da nova ordem mundial e, simultaneamente, proteger os direitos sociais conquistados no último século.

O poder econômico encontra-se, na atualidade, forte o suficiente para se traduzir em poder político e este, por sua vez,

pode interferir significativamente nas relações laborais. O que se pretende neste breve estudo é demonstrar algumas das

manifestações desta influência na legislação trabalhista brasileira, destacando os riscos que isso pode significar e apontando

algumas alternativas para que políticas públicas, aliadas à participação popular e à cooperação internacional, possam oferecer uma

forma de resistência às imposições do mercado frente aos direitos sociais, encontrando um ponto de equilíbrio entre a

competitividade capaz de viabilizar a atividade econômica e proteção indispensável da dignidade dos trabalhadores.

 

 

2. Globalização e Mercado

Muitas mudanças caracterizam o momento presente. A abertura dos mercados nacionais e a expansão das empresas
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transnacionais, por exemplo, trouxeram reflexos diretos na vida econômica e social das nações. Vários conceitos mudaram nas

últimas décadas, trazendo uma nova perspectiva social, cultural e econômica.[1]
A globalização é um fenômeno de difícil conceituação, mas vem sendo entendida como “o conjunto de transformações

ocorridas, especialmente, a partir dos anos 90, integrando as economias nacionais num único mercado mundial, expandindo o

capitalismo para todo o globo, o que teve reflexos em quase todos os aspectos da vida humana”.[2]
A globalização é muito mais sentida que explicada, é processo não uniforme que não atinge todos os países com a mesma

intensidade e que não se restringe ao âmbito econômico.[3]
Colin Leyes[4] enumera sete fatores, que, segundo ele, levaram à globalização e contribuíram para a formação do atual

contexto vivenciado: o primeiro é o crescimento mundial sustentado que levou ao aumento constante do número de países para

investimento de capitais com lucro; o segundo consiste nos avanços científicos e tecnológicos na produção e no transporte que

reduziram o custo de transferência da produção e permitiram sua divisão em novas formas, com diferentes estágios, em instalações

situadas em países diferentes; o terceiro corresponde ao progresso da tecnologia da informação e das comunicações que permitiram

que um número crescente de transnacionais passassem a tratar o mundo todo não só como um único mercado, mas como um único

local de produção; o quarto deve-se aos Estados Unidos, que, segundo ele, haviam sido o maior país credor no final da década de

1940 e tornaram-se o maior devedor do mundo, obrigando o abandono da convertibilidade do dólar americano em 1971; o quinto

consiste no fato de que o controle efetivo do movimento do capital foi, aos poucos, abandonado, com o surgimento dos serviços

bancários “offshore” (internacionais) tornando todos os controles nacionais sobre o movimento de capitais cada vez menos eficazes;

o sexto corresponde às rodadas sucessivas de negociação que liberalizaram progressivamente o Acordo Geral de Tarifas e Comércio

(GATT); e, por fim, o sétimo: o colapso dos regimes comunistas da URSS e da Europa Oriental em 1989 e a abertura da China ao

investimento estrangeiro.

Marcio Pochmann explica que no início da década de 70 houve o aprofundamento da crise econômica causada pela

fragilização do Sistema Monetário Internacional (fim da paridade ouro-dólar e instabilidade nas taxas de juros) e pelo esgotamento

do padrão de industrialização norte-americano, o que gerou “uma perda na capacidade geral de dinamização da economia mundial”.

O autor destaca, inclusive, os efeitos desta estagnação das economias, juntamente com as altas taxas de inflação e os impactos dos

planos de ajustamento econômico conduzidos em diversos países no universo laboral ao afirmar que todos estes elementos “levaram

à desaceleração no ritmo da expansão do emprego assalariado regular e elevação das taxas de desemprego” e que “o crescimento de

ocupações assalariadas sem registro formal e não-assalariadas, em pequenas empresas, deu maior amplitude aos segmentos

econômicos pouco organizados e à precarização do mercado de trabalho.”[5]
Com o fim da Guerra Fria, no final da década de 80, o processo de globalização passou a ganhar força, dentre outros

motivos, pelo fim do "socialismo real" e pela ausência de uma alternativa concreta para contrapor-se ao capitalismo.[6] A falta de

um sistema alternativo viável e a suavização de fronteiras experimentada através da globalização permitiram a expansão do

capitalismo de forma sem precedentes.  

A abertura do mercado e a difusão do ideário do neoliberalismo contribuíram significativamente para isso. Os

trabalhadores sentiram consideravelmente esta difusão: os ideais neoliberais revelavam uma profunda aversão à organização de

trabalhadores e suas reivindicações. O sindicalismo era entendido como a forma organizada de pressão por melhores salários e

condições de trabalho e este processo, aliado aos gastos excessivos do Estado voltados ao assistencialismo, seria o responsável pelo

processo inflacionário, sendo uma ameaça ao progresso econômico.[7]
O modelo neoliberal de Estado mínimo consolidou-se com sua implantação prática nos governos de Margaret Thatcher e

Ronald Reagan.[8] Os governos latino-americanos, por sua vez, também se voltaram para este modelo, adotando políticas de

saneamento de suas economias, a privatização de empresas estatais e determinando o fim de barreiras protecionistas.[9]
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Este cenário foi, ainda, complementado pela liberação de créditos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco

Mundial mediante o compromisso de severas reformas econômicas[10] que, por sua vez, foram influenciadas pelo chamado

Consenso de Washington, no qual se determinou que a adoção de medidas de cunho neoliberal seria a forma mais eficiente para

atrair o ingresso de capitais e recursos externos, especialmente, pelos países da América Latina, auxiliando na formação do terreno

propício para o amadurecimento do processo de globalização.[11]
Neste novo cenário, a soberania dos Estados foi consideravelmente fragilizada não só pela vulnerabilidade aos movimentos

especulativos que, como demonstrado na década de 90 e, mais recentemente, em 2008, podem transformar uma crise financeira

nacional em uma crise de proporções mundiais,[12] mas, também, em razão da transferência de serviços relativos a setores

essenciais às mãos da iniciativa privada e da “mercadorização” de serviços públicos[13].

Como explica Marcio Pochmann, este contexto enfraqueceu o poder das políticas nacionais – e, por consequência, o poder

do Estado –, pois “a adoção de políticas neoliberais reforça a predominância do caráter financeiro sobre o produtivo” e a “redução

do papel do Estado e a desregulação da concorrência diminuem o grau de liberdade das políticas nacionais”.[14]
Ao capitalismo global e ao contexto do mercado atual é atribuída boa parcela de responsabilidade pela pobreza, pela

exclusão social e marginalidade. David C. Korten apresenta sua opinião sobre o tema explicando que numa economia que mede o

desempenho em termos de criação de dinheiro, “as pessoas tornam-se a principal fonte de ineficiência – e a economia está livrando-

se delas mais que depressa”. O autor destaca que “quando as instituições monetárias governam o mundo, talvez seja inevitável que

os interesses do dinheiro tenham prioridade sobre os interesses das pessoas.” [15]
A revolução tecnológica, responsável por alterações profundas nos meios de comunicação tornou

possível a vivência na chamada aldeia global, proporcionando uma mudança profunda nos novos padrões
de produção e consumo. Como explica Silvério Telles Baeta Zebral Filho, além de novos padrões de
organização da produção, a Terceira Revolução Industrial traz consigo novos padrões e conceitos para
produtos, novos modelos de arquitetura organizacional e novos padrões de associação empresarial, sendo
que “o elemento articulador deste conjunto de transformações é a crescente submissão da produção ao
conhecimento científico puro.” [16]

Somam-se a estes fatores, a exemplo do que elenca Colin Leyes, a ampliação da importância das empresas transnacionais

que hoje determinam seus fatores de produção de acordo, única e exclusivamente, com sua conveniência, em busca de matérias-

primas e mão-de-obra a preços oportunos.[17] A tecnologia possibilitou a expansão destas corporações além das fronteiras, muitas

vezes impondo aos Estados Nacionais suas condições para investir.[18]
A empresa multinacional que operava em um número limitado de países transformou-se na empresa transnacional, uma

empresa que trata o mundo como um mercado único, adotando uma nova lógica organizacional baseada na maximização do

lucro.[19]
Richard J. Barnet e Ronald Müller destacam que a “empresa global” tem por finalidade básica organizar e integrar a

atividade econômica em todo o mundo, maximizando o lucro em caráter global; para eles a “ascensão da empresa planetária está

produzindo uma revolução organizacional tão profunda em suas implicações para o homem moderno como a Revolução Industrial e

ascensão da própria nação-Estado.[20]
Gilberto Dupas afirma que a expansão das empresas transnacionais se deu por diversos fatores, dentre eles, o

desenvolvimento dos setores de transporte e de comunicação, a abertura à mão-de-obra de países com baixos salários, a atuação

incisiva dos sindicatos por melhores condições de trabalho nos países ditos economicamente desenvolvidos, e ao desenvolvimento

da tecnologia da informação.[21]
Vale destacar que a idéia de uma empresa de proporções planetárias não é recente. Há quem remeta esta idéia aos Fenícios,
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considerados pioneiros do comércio externo ao avançar pelo Mediterrâneo vendendo seu excedente de produção ou, também, às

poderosas Companhias de Comércio que atravessaram Oceanos em busca de produtos para comerciar. Richard J. Barnet e Ronald

Müller, contudo, destacam que a empresa global atual tem seu poder derivado “de sua capacidade excepcional de usar a finança, a

tecnologia e conceitos avançados de comercialização para integrar a produção em escala mundial e, destarte, tornar realidade o

antigo sonho capitalista de um único mercado”.[22]
Pode-se acrescentar ao rol de Colin Leyes o desenvolvimento de novos métodos de produção.[23] Frederick Taylor, na

primeira década do século XX, procurou simplificar o processo produtivo através da organização cientifica da produção; Henry

Ford aperfeiçoou tal método e criou um novo modelo de produção em massa; hoje, contudo, vivencia-se o predomínio do Toytismo,

um modelo de produção flexível, baseado na produção "enxuta" e na horizontalização, que propicia o fenômeno das terceirizações e

subcontratações de trabalhadores.[24]
O poder de influência das grandes corporações sobre instâncias políticas é relevante. David C. Korten destaca a influência

das principais corporações transnacionais do mundo nas negociações na OMC. Segundo o autor, estas corporações “estão

especialmente representadas nas delegações dos Estados Unidos que têm papel decisivo nos ajustes dos acordos do GATT. A chave

para esse acesso está no Trade Act de 1974 dos Estados Unidos, que prevê um sistema de comitês consultivos comerciais para levar

uma perspectiva pública às negociações comerciais norte-americanas.[25]
Tercio Sampaio Ferraz, Calixto Salomão Filho e Fabio Nusdeo destacam que há diversas formas do poder econômico obter

legislações que lhes favoreçam, excluindo a forma de suborno que os autores consideram como um tipo de “patologia”. Dentre estas

formas está a utilização do lobby, grupos de pressão ou de interesse bastante penetrantes que lutarão para conseguir seus objetivos

ou, ainda, através da “captura do regulador”, decorrente da cooptação entre reguladores e regulados. Comparando a situação à

guerra, entendida com a continuação da diplomacia por meios violentos, os autores destacam que quando o empresário atua no

mercado e busca um determinado objetivo, “se ele não consegue atingi-lo por via diplomática, ele vai tentar obtê-lo por vias,

digamos, ‘violentas’, pelo lobby, pela captura das agências e assim por diante.” [26]    

Diante deste cenário, onde grandes corporações fazem do mundo o seu mercado, o Estado perde seu espaço. Marçal Justen

Filho destaca que vários fatores explicam esta situação: do ponto de vista econômico, entende-se que o Estado não dispõe mais de

recursos suficientes para enfrentar todas as tarefas que assumiu com a idéia de Estado de bem estar; do ponto de vista político, a

superação das barreiras locais e a internacionalização das relações jurídicas exigem a eliminação das dificuldades acerca da

diversidade de soberanias. “Seja para tornar competitivas novas associações, seja para permitir o ingresso de novos recursos, o

Estado tem de restringir o âmbito de suas competências e participar de uma espécie de ‘mercado interestatal’".[27]
Igualmente, a democracia resta fragilizada em muitas nações, eis que a participação popular e a reivindicação de direitos

não se coadunam com as políticas neoliberais e com muitos dos interesses de grandes corporações.

Os direitos sociais, conquistados com grande luta e dificuldade no início do século passado, estão efetivamente ameaçados

pelo turbo capitalismo[28] e a agressiva imposição das exigências do mercado e, dentre os muitos interesses que são atingidos por

essa realidade, o interesse do trabalhador parece ser um dos mais prejudicados.

 

 
3. A influência do Mercado no Universo Laboral
O processo de globalização não se esgota na interdependência econômica; como mencionado no

início deste estudo, ele exerce influência sobre vários setores da vida humana, introduzindo uma nova
cultura: idéias, produtos, pesquisas, artes, culinária, música, estilos de vida passam a ser compartilhados e
permitem uma aproximação entre os povos sem precedentes. É justamente neste ponto que as corporações
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passam a ver o mundo como um único mercado, distribuindo produção e consumo de acordo com sua
conveniência.

Estas corporações, com o aumento de seus ganhos dentro dos critérios de eficiência, passam a ser
consideradas como estruturas de poder e o aumento deste poder é algo cada vez mais perceptível e
inegável. Não raro, este reconhecido poder econômico pode se transformar em poder político e é este
ponto que interessa particularmente a este breve estudo.

Como explica Antonio Celso Baeta Minhoto, num ambiente dito globalizado “o jogo de forças
entre os grupos ou atores atuantes nesse ambiente se dá, como a própria lógica determina, em prevalência
ou até mesmo em atendimento aos ditames dos atores que maior parcela de poder conseguem
exercer.”[29]

Noam Chomski e Hienz Dieterich destacam que da análise do sistema mundial se pode apreender que “suas esferas de

reprodução essenciais estão organizadas de maneira hierárquica, antidemocrática e exploradora” e que a ordem mundial constituiria

um regime internacional cuja cúpula do poder político, econômico, cultural, social e militar encontrar-se-ia nas mãos de uma

“pequena oligarquia internacional”. [30]
O mercado exerce considerável influência sobre a política e isso não é propriamente uma novidade:

a Companhia das Índias Orientais, por exemplo, conquistou, em sua época, um subcontinente, governou
mais de 250 milhões de pessoas, formou e sustentou o maior exército permanente do mundo.[31]

Tércio Sampaio Ferraz Jr., Calixto Salomão Filho e Fabio Nusdeo destacam que o poder econômico
parece criar a impressão de valer independentemente de qualquer controle externo em razão de sua
legitimidade ser, justamente, a necessidade de sobreviver.[32] A necessidade premente da produção e
circulação de bens e serviços – ainda mais na cultura consumista que atualmente se vivencia – faz o
mercado parecer indispensável, e tenta legitimar suas necessidades.

Richard J. Barnet e Ronald Müller explicam que a empresa global e a economia que ela auxilia a
construir são as encarnações da mão invisível a que se referiu Adam Smith. Segundo eles, não são mais as
grandes decisões de políticos os instrumentos mais seguros do progresso mundial, mas as milhares de
pequenas decisões diárias de fabricantes, compradores e vendedores baseadas no desejo humano de
consumo e de lucro.[33]

Marçal Justen Filho destaca que a supressão da atuação direta do Estado e sua substituição pela iniciativa privada,

vinculada ao ideal de eficiência, permitem prever a acumulação do poder econômico no âmbito da empresa e esse poder tenderá a

traduzir-se em poder político e que, portanto, “está-se diante do risco de o Estado ser substituído pela ‘Empresa’, sem que as

pessoas percebam isso.”[34]
Atualmente, há uma evidente pressão pela desregulamentação e/ou flexibilização da legislação

trabalhista, visando a tornar o Brasil um país atrativo aos empreendimentos estrangeiros através de uma
mão-de-obra qualificada, de baixo custo, e com restrita proteção legal. Embora haja uma forte resistência
em ação, o risco de ceder aos apelos do mercado sempre existe.[35] Manter a integridade dos direitos
laborais e as conquistas sociais das últimas décadas e, simultaneamente, continuar sendo atrativas ao
investimento estrangeiro é um dos maiores desafios que as nações contemporâneas podem enfrentar.

Antonio Celso Baeta Minhoto explica que “as relações de trabalho e o próprio trabalho, na
atualidade, sofrem pesada pressão por flexibilizar-se, soltar-se, dizem os defensores de tal postura, das
amarras que o prendem ao passado”. Segundo o autor, os defensores de tal posicionamento alegam que a
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legislação trabalhista está ultrapassada e que é fonte de desempregos; para eles “devem ser afastadas
concepções já ultrapassadas sobre proteção ao empregado e ao trabalho, incondizentes com um ambiente
democrático em que os direitos laborais estão já sacramentados e definitivamente insertos na sociedade.”
[36]

Noam Chomski e Hienz Dieterich destacam que a globalização da produção ofereceu aos
empresários a oportunidade de “fazer retroceder os direitos humanos conquistados pelos trabalhadores” e
acrescentam que a imprensa empresarial adverte aos “‘mimados trabalhadores ocidentais’ que têm que
abandonar seu ‘estilo de vida luxuoso’, e a ‘rigidez de mercado’, como estabilidade do emprego,
aposentadorias, saúde, segurança no trabalho e outras bobagens anacrônicas”.[37]

A idéia de que é possível perder estruturas empresarias e postos de trabalho para outra nação ou
região onde os trabalhadores laboram mais com menos garantias legais, é o fantasma que assusta e permite
que a desregulamentação aconteça.

Embora o Direito do Trabalho esteja alicerçado nos princípios magnos da proteção e da
irrenunciabilidade, na prática, o risco da perda de direitos, através da flexibilização e da
desregulamentação, em razão dos interesses do mercado já é um fenômeno real e perceptível em diversas
legislações nacionais.[38]

Tanto a desregulamentação quanto a flexibilização de direitos laborais são fenômenos perniciosos
ao trabalhador. Distinguem-se, basicamente, pela ausência de interferência estatal no primeiro caso e pela
interferência mínima no segundo, como explica Arnaldo Süssekind et. al: “a desregulamentação retira a
proteção do Estado ao trabalhador, permitindo que a autonomia privada, individual ou coletiva, regule as
condições de trabalho” enquanto a “flexibilização pressupõe a intervenção estatal, ainda que básica, com
normas gerais abaixo das quais não se pode conceber a vida do trabalhador com dignidade”.[39]

Como explica Rodrigo Goldschimidt, o fenômeno da flexibilização e/ou da desregulamentação
trabalhistas é resultado da imposição da ideologia neoliberal que fomenta a globalização econômica em
curso e está “corroendo a base filosófica sobre a qual se assenta o Direito do Trabalho, qual seja, o
princípio da proteção do trabalhador, que se consubstancia em algo muito maior e mais importante do que
mera querela entre economistas e juristas”.[40]

No Brasil, diversas formas de flexibilização da legislação trabalhista podem ser vislumbradas.
Destaca-se, inicialmente, a própria disposição do artigo 7º. da Constituição de 1988, que permite a
alteração de salário e jornada, os direitos laborais por excelência, através de negociação coletiva. Embora
esta medida tenha se demonstrado crucial para assegurar postos de trabalho, sua existência, por si só, não
deixa de ser um argumento forte para questionar a indisponibilidade dos direitos laborais, podendo,
inclusive, ser utilizada como argumento para inovações legislativas que os restrinjam.

Há autores que destacam o fim da estabilidade decenal, de forma gradativa, entre as décadas de 70
e 80, e sua substituição pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como um dos resultados
mais perceptíveis da influência do mercado sobre as normas trabalhistas brasileiras. Roland Hasson[41],
por exemplo, ensina que a “gradativa extinção da estabilidade decenal surgiu justamente de um plano”
que, segundo o autor, visava “favorecer categorias empresariais”.

É possível mencionar, igualmente, a forma de rescisão contratual sem justa causa, admitida
atualmente em nosso país. Em que pese o artigo 7º., inciso I, da Constituição da República de 1988 prever
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a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa e o Brasil ter ratificado a Convenção nº. 158,
da Organização Internacional do Trabalho[42], que coibia tal prática, atualmente qualquer empregado
brasileiro que não se enquadre nas parcas hipóteses de estabilidade provisória no emprego, está sujeito à
possibilidade de ser despedida sem justa causa mediante o pagamento de suas verbas rescisórias.

Destaca-se, também, a própria permissão legal para o trabalho temporário – Lei nº. 6.019, de 03 de
janeiro de 1974 – , que também a contratação laboral de forma precária.

Outros dispositivos legais podem ser citados como exemplos da influência que ora se estuda, tais
como a Lei nº. 9.601, de 21 de janeiro de 1998, que trouxe a regulamentação acerca do banco de horas e
da contratação com prazo determinado, formas contratuais que rompem com a idéia tradicional de contrato
de trabalho até então consolidada e com a segurança que era inerente a ela, em prol dos interesses
empresariais.[43]

Outro exemplo mais recente de flexibilização é a inserção do artigo 58A da CLT, através da
Medida Provisória nº. 2.164/01, que trouxe a previsão do trabalho a tempo parcial de 25 horas semanais,
com salário proporcional ao número de horas trabalhadas e sistema de férias diferenciadas, sistema este
questionável frente à ratificação da Convenção nº. 132 da OIT que prevê que a duração das férias não
deverá, em nenhuma hipótese, ser inferior a três semanas de trabalho, por um ano de serviço, ou seja, 21
dias, enquanto o artigo 130A da CLT prevê, no máximo, 18 dias de férias para uma duração de trabalho de
22 a 25 horas semanais.[44]

Vale destacar que essa mesma Medida Provisória trouxe outra medida de flexibilização: a
possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por prazo de 2 a 5 meses. Durante este período o
empregado deve participar de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador,

mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e anuência formal do empregado.
[45]

É de se destacar, igualmente, que as novas formas de produção propiciadas pelo contexto atual
fazem proliferar o fenômeno da terceirização, uma forma de contrato de trabalho precário, desprovida de
previsão legal, que suprime direitos trabalhistas e coloca o trabalhador em uma condição de constante
insegurança.

Rodrigo Goldschimidt explica que “o maior intuito da terceirização é ter quem trabalhe a baixo
custo, sem que haja vínculo de emprego direto com o tomador de serviço”. Não raro, portanto, este tipo de
prática é utilizado por empresas para reduzir custos trabalhistas e encargos sociais e, por algumas, como
instrumento de fraude.[46]

Vale ressaltar que não há regulamentação para esta situação, cabendo aos Tribunais manifestarem-
se diante dos casos concretos que lhe pedirem solução. A Súmula nº. 331 do Tribunal Superior do
Trabalho, por exemplo, dispõe sobre a ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta
e da formação do vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.
Esta Súmula tenta colocar parâmetros razoáveis para as práticas de terceirização, dispondo sobre a
inexistência de vínculo empregatício com o tomador na contratação de serviços de vigilância, conservação,
limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.[47]

Não são apenas as leis que sofrem os efeitos da influência do mercado: instituições como os
sindicatos perderam parte de sua força reivindicatória frente às novas estruturas de produção. Richard J.
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Barnet e Ronald Müller destacam que as entidades sindicais foram atacadas pelas empresas globais em
razão de sua defasagem estrutural, pois, segundo eles, “foram elaboradas para um dia mais simples,
quando não fora sequer imaginada a disseminação global das grandes empresas” e complementam
explicando que “em consequência da transformação ocorrida na economia mundial, o trabalho organizado
está perdendo poder na sua luta para defender os interesses dos trabalhadores”.[48]

Na verdade, os sindicatos perderam boa parte de seu poder com a fragmentação da produção. A greve, meio principal de

pressão na defesa dos interesses dos trabalhadores, tornou-se ineficaz, pois, se no modelo anterior – fordista - sua ocorrência em um

setor qualquer da empresa acarretava a paralisação total da produção, forçando a negociação entre patrão e empregados através dos

sindicatos, hoje, com o novo modelo, a paralisação de uma empresa satélite em relação à empresa central, pode, inclusive, acarretar

a sua imediata substituição por outra, tornando a greve inútil.

Como destaca David C. Korten, a competição está se intensificando entre as empresas menores,
“os trabalhadores e as localidades periféricas são lançados uns contra os outros na arena de uma luta
desesperada pela sobrevivência”. Explica o autor que a cada dia que passa, fica mais difícil às empresas
obter contratos “sem contratar mão-de-obra infantil, ludibriar trabalhadores no pagamento das horas
extras, impor cotas impiedosas e operar em instalações inseguras”.[49] Essa situação, que não pode ser
tolerada, leva a um retrocesso social e a um risco injustificável aos  trabalhadores.

Portanto, dentro das próprias empresas já é sentido o efeito da pressão por resultados, da
concorrência e do ideal de eficiência que norteia o mercado. Como explica Antonio Celso Baeta Minhoto,
para a nova ordem mundial, “o trabalho deve ser o espelho da sociedade atual em que atingir metas e
desempenhar seu quinhão laborativo com eficiência é obrigação de todos” ou, como explica o autor em
outra passagem: “já não é a empresa que fracassa, mas o trabalhador, que não atingiu as metas
fixadas”.[50] Isso se traduz no crescente número de acidentes laborais e de atitudes de assédio moral que
são uma das expressões do reflexo da agressividade do mercado no ambiente de trabalho valendo destacar
que, no Brasil, inexiste até o presente momento, uma legislação específica e eficiente para coibir tais
práticas.

 
 
4. Perspectivas
As perspectivas para o futuro não são muito animadoras. Hans-Peter Martin e Harald Shumann explicam que a situação de

aparente equilíbrio entre direitos sociais e liberdade de mercado conquistada no pós-guerras está se perdendo, e “sem a capacidade

controladora do Estado sobre o mercado mundial, o pêndulo inclina-se para o lado dos poderosos”. Destacam eles que sinais de

mudanças no ambiente laboral, como as reduções salariais constantes, as jornadas de trabalho prolongadas e os serviços sociais

reduzidos têm o propósito de "preparar" as populações para a concorrência global. Por fim, ressaltam que, para muitos, a

perspectiva é de que “a globalização não poderia mais ser contida e comparam-na à Revolução Industrial: quem a ela se opuser será

derrotado, como os tecelões diante dos teares mecânicos, na Inglaterra do séc. XIX”.[51]
Marçal Justen Filho destaca que a existência do Estado é essencial para garantir a democracia e a manutenção de uma

ordem justa e que a ampliação dos poderes da empresa somente poderá admitir-se na medida em que também se incrementarem os

controles jurídicos sobre sua atividade. Embora ressalte a importância do Estado como regulador, o autor destaca que o Estado não é

o único que deverá exercitar controle e fiscalização sobre a atividade empresarial e que a participação popular, ampliando-se a

legitimação ativa dos cidadãos para questionar decisões e atividades empresariais, seria o caminho para conter abusos. Segundo ele,
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“o poder econômico empresarial será tão forte que não se poderá reservar seu controle apenas ao Estado isoladamente”.[52]
O ideal seria encontrar o ponto de equilíbrio entre regulação e incentivo, de forma a garantir

direitos e atrair investimentos, mas tal tarefa não é efetivamente simples. Poucas alternativas restam aos
Estados para resistir ao poder do mercado. Colin Leyes destaca algumas destas alternativas, como a
possibilidade da adoção, pelos Estados, de estratégias macroeconômicas para reduzir o desemprego, a
cooperação dos Estados para criar um Estado global com capacidade de regulamentar as forças do
mercado global ou mesmo a criação de um Estado regional. Ainda, o autor destaca a possibilidade de
passar a responsabilidade para baixo, através de delegação, deixando às autoridades políticas locais a
incumbência de impor, na medida do possível, as restrições ao mercado. [53]

A idéia de cooperação entre os Estados, de forma Regional, parece viável[54], diferentemente da
idéia de um Estado Global, eis que as diferenças culturais, especialmente, dificultariam uma condição de
cooperação absoluta. Contudo, vale destacar que nem mesmo esta alternativa pode ser a solução definitiva,
sendo necessário um controle para não haver, por exemplo, situações desenfreadas de dumping social.[55].

A atuação de Organizações Internacionais como a OIT e a Organização Mundial do Comércio
(OMC), de grande relevância atualmente, poderia ganhar ainda maior importância na indução de condutas
voltadas à defesa dos direitos sociais frente aos desígnios do mercado, como destacam os autores Hans-
Peter Martin e Harald Shumann “se a OMC impusesse sanções contra os países infratores dos direitos
básicos [...], as elites não-democráticas do Sul pelo menos seriam obrigadas a praticar uma política de
desenvolvimento que verdadeiramente permita o progresso de suas populações”.[56]

Sobre a perspectiva de uma resposta internacional ao contexto atual, é válido, inclusive, destacar o
posicionamento de Ladislau Dowbor ao afirmar que a “globalização da economia sem a correspondente
globalização os mecanismos democráticos de decisão, é uma imensa parte das atividades econômicas que
escapa a qualquer controle”, sendo necessário, portanto, que “as organizações da sociedade civil que agem
no espaço planetário” busquem articular os interesses sociais, ainda que sua atuação compense apenas
parcialmente o “vazio institucional criado”. [57]

O fortalecimento da democracia também poderia ser sugerido como uma alternativa. Hans-Peter Martin e Harald Shumann

explicam que a contradição entre democracia e mercado se justifica justamente porque a tentativa de “domesticação do capitalismo”

através de direitos básicos sociais e econômicos é a resposta aos graves conflitos sociais e à decadência da democracia na década de

vinte, e destacam que somente quem tem moradia e emprego seguro, um futuro material, dedica-se à democracia e a mantêm viva,

pois “sem segurança material não existe liberdade política”.[58]
Como bem destaca Luis Javier Garrido, “o problema fundamental ante o desafio da globalização é o fato de que não

houve, até agora, uma resposta também global, sustentada num programa alternativo” e, segundo autor, isso se deve em boa medida

ao fato de que as forças populares e democráticas não estabeleceram claramente o alcance do processo de globalização, incluindo

sua dimensão política.[59]
O mesmo autor ainda destaca que um projeto alternativo ao capitalismo global deve ser sustentado por novas formas de

fazer política, “criando os mecanismos que possam tornar reais e efetivos dos direitos individuais e sociais, a democracia

representativa, o equilíbrio dos Poderes do Estado ou as formas de descentralização territorial do poder.” [60]
Antonio Celso Baeta Minhoto também aponta como uma possível alternativa de resistência o “resgate da proximidade do

direito com sua base humana mais elementar”, com maior participação popular, incluindo mais vozes na formação do direito.[61]
Rodrigo Goldschimidt destaca a necessidade do resgate da idéia de valorização do trabalho humano como fundamento da
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Ordem Econômica e o reconhecimento do poder econômico como meio para assegurar a dignidade humana. Ele defende a adoção

de políticas públicas como ações afirmativas da dignidade da pessoa humana para apresentar uma resistência ao poder do mercado:

“o Estado, através de políticas públicas e da jurisdição, assim como a sociedade civil e os particulares, nas mais diversas formas de

organização e de mobilização, devem reconhecer a força normativa do princípio constitucional da dignidade”.[62]
Este autor explica que, embora o discurso neoliberal aduza que “o contrato de emprego é um modelo ultrapassado,

engessado, pesado e oneroso, gerando custos para as empresas e impedindo o crescimento do país e sua inscrição no mercado

internacional competitivo”, estudos recentes comprovam o contrário, provando que as políticas públicas de inclusão do trabalhador

no regime do contrato de emprego “são a forma mais eficaz de se obter uma melhor distribuição de riqueza e para construir uma

economia mais sólida, sem perda de competitividade interna ou externa.” [63]
Os Estados podem adotar políticas públicas para tentar combater os efeitos do capitalismo global sobre o universo laboral,

mas o sucesso destas políticas dependerá de uma visão igualmente global do problema a ser enfrentado.

Como alertam Noam Chomski e Hienz Dieterich, “propostas para incentivos empresariais, redução de impostos sobre os

lucros e outras assistências sociais deste tipo para os ricos, aparecem sob o conceito de ‘Lei para criação de empregos e aumento de

salários’”.[64] Incentivos sem medida para o mercado apenas aumentarão o seu poder – inclusive político – e não atenderão ao

objetivo de manutenção e garantia dos direitos sociais. É preciso, portanto, desenvolver políticas públicas na exata proporção entre

incentivo e regulação.   

Políticas públicas nacionais que se proponham a frear os impulsos do mercado sobre os direitos laborais precisam

considerar estas duas alternativas: a necessidade de cooperação internacional e o reforço às práticas democráticas, pois o isolamento

não parece ser a forma ideal para enfrentar um fenômeno de proporções globais.

 

 

5. Considerações Finais

As mudanças que caracterizaram as últimas décadas são perceptíveis e inegáveis. O processo de
globalização e a ausência de ideal contraposto ao capitalismo fizeram com que este capitalismo alcançasse
um grau de expansão sem precedentes que, por sua vez, tornou o poder econômico ainda mais influente.
Essa influência é sentida na legislação de várias nações, inclusive, no Brasil. De todos os setores da vida
humana afetados por essa maximização de poder, é o universo laboral que vem sofrendo as consequencias
mais perniciosas deste processo. O trabalho é o direito por excelência, capaz de garantir o sustento material
do trabalhador, sendo fonte de inclusão social e realização pessoal indispensável à vida. Os direitos que
regem este setor tão importante da vida humana, não sem razão, são considerados “conquistas”, pois foram
o resultado de lutas e sofrimentos que em nenhum outro momento da história da humanidade se quer ver
repetidos. A maximização do poder econômico, contudo, pode colocar em risco estas conquistas em nome
de seus interesses.

A relevância da atividade empresarial é inegável desde suas origens, mas quando essa relevância se
traduz em poder econômico e este em poder político, formas de controle se fazem necessárias.

O grande desafio é descobrir qual a forma ideal de controle, ou, em outras palavras, o que seria
capaz de conter o poder avassalador do mercado frente à legislação trabalhista?

A figura do Estado e o conceito de soberania sofreram um duro golpe do capitalismo global, mas
sua atuação continua sendo indispensável na medida em que ele será o instrumento propulsor de controle e
fiscalização da atividade empresarial, mantendo a liberdade de concorrência, resguardando em suas mãos
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as políticas de coerção, impedindo que o interesse das empresas se sobreponha ao interesse coletivo,
garantindo os direitos laborais conquistados ao longo dos séculos.

Contudo, serão necessárias mais que políticas públicas nacionais para conter os avanços do poder
econômico, inicialmente porque o controle da atividade empresarial não é tarefa exclusiva do Estado: cabe
também aos cidadãos uma atitude ativa neste contexto, pois a sociedade é a maior interessada no sucesso
do desenvolvimento da atividade econômica e sua atuação ética e na cobrança de sua responsabilidade
constitucionalmente atribuída que pode levar à concretização de uma realidade mais justa e mais digna. A
participação efetiva dos cidadãos e, principalmente, a conscientização da importância desta participação
serão determinantes no sucesso de quaquer medida que o Estado venha a tomar.

Da mesma forma que se faz necessária a participação popular efetiva, o fortalecimento da
democracia e o resgate da diginidade humana e da valorização do trabalhador, é igualmente necessário
contextualizar o desafio de proteção aos direitos sociais em seu real âmbito e reconhecer que soluções
nacionais e isoladas podem não ser as mais adequadas para responder a um problema de proporções
globais. É neste momento que se torna essencial a cooperação entre os Estados, a diplomacia e a atuação
efetiva de órgãos internacionais na tentativa de coibir abusos e implementar formas mais efetivas de
resistência.      

A atividade empresarial somente se legitima na medida em que não se limita a seus fins egoísticos,
mas atua, ao lado do Estado, na promoção da dignidade humana e assume isso como um dos seus
propósitos. Espera-se, sinceramente, que isto algum dia efetivamente se concretize.
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[1] “O mundo mudou muito ao longo do século XX. [...]  A partir da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um amplo processo de mundialização de relações,
processos e estruturas de dominação e apropriação, antagonismo e apropriação”. (IANNI, Octávio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p.
35).
[2] Conforme estudo anteriormente realizando: DISSENHA, Leila Andressa. Trabalho e Capitalismo Global. In HASSON, Roland; VILLATORE, Marco A. César
[coord.]. Direito do trabalho: análise crítica . Curitiba: Juruá, 2006. p. 107.
[3] “Para muitos, a globalização é uma coisa antiga. É não ver a profundidade das transformações recentes. [...]  Para além da conectividade planetária da internet,  os
próprios processos produtivos estão se deslocando para atividades intensivas em informação e conhecimento [...]  O poder da grande corporação torna-se assim ao
mesmo tempo global e capilar, com forte presença política mundial” (DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis: Vozes,
2008. p. 147.)
[4] LEYS, Colin. A política a serviço do mercado: democracia neoliberal e interesse público. Rio de Janeiro: Record, 2001. pp. 20 - 22.
[5] POCHMANN, Marcio. O trabalho sob fogo cruzado. São Paulo: Contexto, 1999. pp. 14 e 52.
[6] "No presente [...]  o socialismo, como sociedade alternativa, parece derrotado, e os próprios movimentos socialistas que existiam dentro da sociedade capitalista
são extremamente debilitados. Em conseqüência disso,  este capitalismo "sem alternativas" se impõe como um capitalismo sem limites". (DUSSEL, Enrique. [et.  al.]
Por um mundo diferente: alternativas para o mercado global.  Petrópolis: Vozes, 1997. p. 10).
[7] “Os neoliberais alegavam que o sindicalismo e a proteção do Estado corroeram as bases da acumulação capitalista e deram início aos processos inflacionários, o
que certamente resultaria numa crise generalizada do capitalismo. A premissa era a de que os salários eram inflacionários. Apregoavam um Estado mínimo, mas forte
o suficiente para conter os sindicatos e os gastos sociais e para manter o controle do dinheiro”. (CARMO, Paulo Sérgio do. O trabalho na economia global. 2ª. ed.
São Paulo: Editora Moderna, 1998. p. 36).
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INTERESSE PÚBLICO NA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: RELAÇÕES ENTRE
CAPITAL SOCIAL, COMUNIDADE E ECONOMIA

PUBLIC INTEREST IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC POLICY: RELATIONSHIPS BETWEEN
SOCIAL CAPITAL, COMMUNITY AND ECONOMY

Carlos Roberto Pacheco De Melo

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo demonstrar que o fomento a idealização de ações de
gestões de políticas públicas na economia, mais especificamente pelo apoio ao fortalecimento da
comunidade, com o conseqüente do aporte de capital social, pode estabelecer um busca aos
preceitos inseridos na administração pública brasileira, após o advento da Constituição Federal
de 1988, quando se proporcionou uma nova visão a ser buscada como interesse público. Desta
forma, se busca apresentar um contexto doutrinário, formado por valores sociais, aos quais
devam estar inseridos a uma conjuntura econômica, onde a concepção de utilização de variáveis
não conjugadas pelos tradicionais economistas devam estar presentes. Assim, o capital social e a
valoração da comunidade se introduzem na situação apresentada, como um novo modelo de
gestão de política pública.
PALAVRAS-CHAVES: interesse; público; capital; política; social; comunidade; economia.

ABSTRACT
This article aims to demonstrate that fostering the idealization of shares of managements of
public policies on the economy, specifically by supporting the strengthening of the community,
with the consequent inflow of capital, may seek to establish provisions inserted in the public
Brazil, after the advent of the Federal Constitution of 1988, when it provided a new vision to be
pursued as public interest. Thus, it seeks to present a doctrinal context, formed by social values,
which should be inserted an economic environment where the concept of using variables not
combined by traditional economists should be present. Thus, social capital and the valuation of
the community are introduced in the situation presented as a new management model of public
policy.
KEYWORDS: interest; public; capital; political; social; community; economy.

SUMÁRIO – 1 Introdução. 2  Os novos conceitos de interesse público. 3 O cenário econômico e sua
dicotomia frente ao conceito neoliberal. 4 O capital social na economia: conceitos e considerações. 5
Comunidade como espaço de desenvolvimento de capital social. 6 A gestão pública econômica: capital
social e comunidade. 7 Conclusão. 8 Referências.

 

1  INTRODUÇÃO

 

As constantes mudanças ocorridas no campo econômico nas últimas duas décadas, com a projeção de diversos sistemas e

diversas doutrinas dogmáticas, em um mundo cada vez mais globalizado, determinaram alterações substanciais às promoções

realizadas pelos diferentes gestores públicos nas gestões aplicadas às políticas públicas.

As buscas por uma ação administrativa na esfera pública de fomento às iniciativas que visassem diminuir as diferenças

sociais alcançaram o mundo da economia, de onde o mecanismo de gestão de políticas públicas apenas era formado para uma

visualização distante, limitado a constatação de uma objetividade estabelecida pela própria ciência econômica e fora dos

agenciamentos que o Estado poderia (e deveria) agir.

No mesmo caminho, a gestão das políticas públicas adotadas pelo administrador deve estar intimamente ligada aos

interesses estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, o que a doutrina resolveu nominar como interesse público. Nesse
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contexto, figura como fator decisivo o alcance aos objetivos delineados pela Carta Magna, onde o filósofo Konrad Hesse apresenta

como conceito: 

 
[...] a pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se confunde com as condições de sua
realização; a pretensão de eficácia associa-se a essas condições como elemento autônomo [...] Graças à
pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e
social. [1]

 

Assim, a modelação de um conceito de gestão público-administrativo voltado para os propósitos determinados pela Carta

Política de 1988 pode elencar novos tratamentos à gestão de política pública, principalmente quando aduzido ao tema da ciência

econômica, com a promoção de variáveis viáveis antes excluídas desse cálculo, na evolução de uma conta simplesmente contábil

para a busca de um resultado de qualidade de vida e de progresso social. [2]
 
2  OS NOVOS CONCEITOS DE INTERESSE PÚBLICO

 

As constantes mudanças causadas pela maneira de realizar a gestão pública por parte do administrador público

estabeleceram ao Estado uma função precípua no cumprimento dos deveres dos agentes administradores da coisa pública,

objetivando cada vez mais a persecução do bem comum.

Essa busca pelo bem comum, apontada no âmbito jurídico como interesse público, figura na forma administrativa, nos

princípios e nas metas do modo de operar as gestões de política pública, o qual se renova em conceito e ações, frente a uma

Constituição Federal voltada a atender aos anseios de toda a sociedade.

Destarte, o conceito de interesse público durante o longo do tempo vem sendo motivo de discussões e divergências, o

qual para um posicionamento acerca de tema tão controverso há de se elencar os preceitos objetivados pela Teoria do

Constitucionalismo Contemporâneo, onde interesse público possui vínculo direto com o que a Carta Política pretende estabelecer,

onde o professor Samuel aduz que:
 

O constitucionalismo contemporâneo tem como característica epistemológica o fato de conduzir a
ciência jurídica, não só a descrever ou realizar uma mera repetição das regras componentes do Direito,
passando a ter uma função prescritiva, sob pena de não possuir relevância. Ela também não pode
permanecer incauta a outro risco, o de omitir-se, politicamente, realizando apenas funções
ideológicas.[3]

 
Na condução dos ditames elencados pelos estabelecimentos descritos, há o surgimento de um conceito de interesse

público na qual as ações do administrador público estão voltados a promoção dos benefícios da sociedade, do cidadão, sendo

afastada a antiga consideração de tais ações serem providas à objetivação do interesse da máquina pública.[4]
A apreciação dos mesmos corolários pode ser destacada quando se aplica outros pensadores doutrinários, o qual

Diógenes Gasparini conceitua o mesmo interesse público como “o interesse de todo social, da comunidade considerada por

inteiro”.[5]
O tratamento promovido a interpretação delineada pela doutrina ao conceito de interesse público, por vezes, pode ser

entendido como uma realização de elaborações de textos congêneres, ou mesmo semelhantes. Porém, o que não se pode afastar é o

real significado a ser buscado, tendo como núcleo os preceitos determinados pela Constituição Federal, onde para Bandeira de

Mello se aplica o seguinte conceito:
 

O interesse público deve ser conceituado como interesse resultante do conjunto dos interesses que os
indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo
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simples fato de o serem.[6] 
 

No mesmo caminho apresentado, se pode contemplar a formação de um verdadeiro Estado Social, a qual há um

reconhecimento de direitos e garantias a todos os indivíduos que compõem a sociedade, vedando o antigo raciocínio de proteção

apenas a certa camada social. A objetividade de tal entendimento conduz a promoção de idealização de um conceito de interesse

público nos moldes descritos.[7]
A base de interpretação desses novos conceitos de interesse público, a Constituição Federal, possui a força normativa

necessária para o administrador público realizar as ações para a busca dos objetivos principais. Tais objetivos não são apenas parte

de um texto normativo (seja este o incluso na Carta Magna, mesmo de maneira implícita), mas aqueles que toda a sociedade, e em

contra-partida os cidadãos almejam. Assim, é oportuno apresentar a definição conceitual concebida por Hely Lopes Meirelles, onde

indica que interesses públicos são “aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou

por parte expressiva de seus membros”. [8]
Da mesma forma, quando se aduz a diversificação dos significados estabelecidos ao tema interesse público, se faz

oportuno apresentar os pensamentos de Konrad Hesse, na qual afirma a importância, não de executar tarefas, mas de impor sua

execução, onde se imprime uma condução aos objetivos das políticas públicas a serem adotadas.[9]   
 
(...) a pretensão de eficácia de uma norma constitucional não se confunde com as condições de sua
realização; a pretensão de eficácia associa-se a essas condições como elemento autônomo (...) Graças à
pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e
social.[10]

 

3  O CENÁRIO ECONÔNICO: AS AÇÕES PÚBLICAS E SUA DICOTOMIA FRENTE AO CONCEITO NEOLIBERAL

 

Quando se alude à colocação do tema cenário econômico, frequentemente se esboça variáveis, julgadas finalísticas, de

valores que norteiam a ciência da economia em seu mais “puro” objeto. Valores de PIB, inflação, taxa selic, contas de transações

correntes, câmbio, investimentos e muitos outros possuem a capacidade de estimar um cenário pontual, onde, porém, não aduz a

valoração da influência das ações de gestões públicas no setor.

Desse modo, com um breve retorno ao passado recente, quando o mundo se viu diante de uma crise econômica de

proporções ainda não calculadas, se pode idealizar as ações que poderiam (ou mesmo deveriam) ser realizadas para que não

houvesse o desencadeamento (se não da extinção) das mudanças de condutas do poder público para a proteção da sociedade.

Quando o Brasil estabeleceu um parâmetro neoliberal para a formação de uma conquista sólida no cenário econômico

mundial, procurou desempenhar uma política pública de estado mínimo, de onde estão os conceitos de rejeição à intervenção

estatal, de auto-regulação do mercado e da filosofia de promoção à privatização de atividades consideradas (pelos seguidores do

neoliberalismo) não exclusivamente estatais.

No campo apresentado, apenas estavam formados dois pólos no cenário econômico que delimitavam as ações privadas

nesse campo, ainda estreito à ação pública: os vencedores e os perdedores. O estudioso de assuntos sociais, Bernardo Kliksberg,

apresenta o tema da seguinte maneira:

 
O mundo tende a dividir-se cada vez mais entre ganhadores e perdedores. Estes superam em várias
vezes os primeiros. Dentre 6,5 bilhões de pessoas no mundo todo, 3 bilhões ganham menos de 2
dólares por dia. [...] As três pessoas mais ricas do mundo possuem ativos superiores ao produto
nacional bruto somado dos 48 países mais pobres. A ONU qualifica as atuais desigualdades como
“grotescas”, e assinala que com uma contribuição de apenas 1% da riqueza das 200 pessoas mais ricas
do mundo, poderia permitir-se o acesso à educação primária para todas as crianças do planeta.[11]   
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Entretanto, a alusão ao cenário econômico está ligado a pretensão de realização de ações que permitam nortear tal cenário

com os conjuntos de objetivos determinados pela Constituição Federal. A professora Mónia Leal retrata, de certo modo, esse papel

do gestor público na ordem econômica, onde se busca o conjunto social das ações públicas no cenário econômico.

 
Em meio à onda neoliberal que avança impiedosamente pelos países, contudo, esse projeto social tem
sido constantemente atacado pela flexibilização imposta às relações – [...] – resultado num processo
excludente que se move em direção diametralmente oposta, mutilando a Constituição enquanto reflexo
dos valores supremos eleitos pela comunidade que a adota. [12]

 

Deste modo, as mudanças delineadas no curso do processo de gestão pelo administrador da coisa pública brasileira de

certa maneira possibilitaram atenuações às consequências oriundas da crise econômica instalada. As conduções de gestões de

políticas voltadas á área social, a distribuição de renda através de programas de incentivo ao aquecimento econômico local, dentre

outras ações, permitiram ao país não sofrer as influências mais severas da crise ocorrida, bem como possibilitar a retomada do

crescimento e das atuações no desenvolvimento econômico.[13]
Assim, a dicotomia elencada de gestão e conceito neoliberal está presente na idealização da condução do gerenciamento

político com a inclusão de ações diretas (ou indiretas) na economia, de maneira a determinar o tratamento adequado à promoção da

busca dos interesse públicos determinados pela Carta Política, o que pode estar presente com a utilização da mescla de utilização do

conceito de comunidade e capital social na ciência econômica.         

 

4  O CAPITAL SOCIAL NA ECONOMIA: CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES
 

Principalmente nos países onde o regime adotado é o democrático, a participação cada vez mais decorrente dos
indivíduos que compõem uma sociedade, no planejamento, avaliação e até mesmo execução das políticas públicas, fez surgir um
conceito utilizado com certa freqüência nos vocabulários que hoje realizam um estudo do aspecto social do papel do Estado, o do
capital social.

Diversos conceitos foram formados para a compreensão da extensão e sentido do que o capital social representa para
uma sociedade constituída. Nessa envergadura de viabilidades, Bernardo Kliksberg apresentou o seguinte conceito de capital social:

 
Por capital social se entende um conjunto de aspectos tais como, dentre outros: a capacidade de uma
sociedade para produzir amplos acordos sociais no seu interior, para gerar “redes” articuladas dos
esforços de seus diversos setores; as forças existentes numa sociedade para dar impulso ao trabalho
voluntário em iniciativas de utilidade geral; sua cultura, e a presença de valores éticos voltados para a
solidariedade, a construção positiva, a cooperação e a equidade.[14]

 
No mesmo sentido deparado, quando se aduz a um conceito um pouco mais histórico, se revela uma “capacidade que

decorre da prevalência de confiança numa sociedade ou em certas partes dessa sociedade”. O aspecto descrito por Francis
Fukuyama e apresentado por Augusto de Franco ainda aduz a inserção do tema capital social em grupos sociais, independente de
seu tamanho e estabelecido pela transmissão de mecanismos próprios para a sua realização.[15]   
 

Pode estar incorporada no menor e mais fundamental grupo social, a família, assim como no maior de
todos os grupos, a nação, e em todos os demais grupos intermediários. O capital social difere de outras
formas de capital humano na medida em que é geralmente criado e transmitido por mecanismos
culturais como religião, tradição ou hábitos históricos.[16] 

 
O panorama dos conceitos descritos fornece delineamentos próprios, quando se congrega aos ditames promovidos pelo

capital social uma ligação com a ciência econômica.
O propósito descrito no parágrafo anterior fica evidenciado quando se alude os argumentos dos economistas, quando

estes relatam que a formação de grupos ditos sociais pode ser esclarecida como decorrência de “um contrato voluntário firmado
entre indivíduos” que avaliaram que tal cooperação entre esses integrantes do grupo social convém aos seus propósitos por um
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período de tempo considerável.[17]
Ainda, o professor Augusto de Franco ao elencar os propósitos de Fukuyama aduz que a formação dos grupos sociais

abordados, para o seio econômico, pode possuir a valoração de momentos baseados no auto-interesse, o que, a princípio afastaria a
dependência cultural para a sua formação. Entretanto, há um fator preponderante na formação desses grupos sociais, que cultuam a
base da concepção do capital social, a valoração ética dos seus indivíduos e os eu compartilhamento. Em contrapartida, a aquisição
desse capital social requer a adoção dessas normas morais descritas, bem como a adoção de um conjunto de ordenamento comum à
todos aqueles agentes que formam essa parte da sociedade. Em síntese, o estudioso alude o seguinte propósito ao capital
social:[18]
 

O grupo, ademais, tem de adotar normas comuns como um todo antes que a confiança possa tornar-se
generalizada entre os seus membros. Em outras palavras, o capital social não pode ser adquirido
simplesmente por indivíduos agindo por conta própria. Ele é baseado no predomínio de virtudes sócias
e não individuais.[19] 

 
A abordagem sobre o capital social quanto a analogia das relações entre os indivíduos que compõem um grupo social

delineado também é aludido por Bernardo Kliksberg, quando o autor revela que “o capital social é formado pelo grau de confiança
interpessoal de uma sociedade, pelas normas de comportamento coletivo e pela densidade de sua sociedade civil. [20]           

O aumento do interesse sobre o tema capital social produziu uma ampla corrida nos trabalhos e pesquisas sobre o
assunto, principalmente quando aduzido seus aspectos no cenário econômico. As promoções realizadas pelo Banco Mundial, em
1999, a organização por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Paris, no mesmo ano, evidenciaram a
importância dos seus efeitos na economia.[21]

Os trabalhos realizados pelas diversas fontes de pensadores, onde se incluem as pesquisas de campo, no assunto vêm
demonstrando que não são especulativos os fatores de construção do capital social na economia, bem como seus efeitos. Tendo
como pioneiros do estudo em baila, Robert Putnam e James Coleman realizam na década passada diversos aprofundamentos sobre o
fenômeno na economia, e concluíram entre outros aspectos a identificação dos fatores diretamente ligados a essa influência na
economia, dentre os quais se destacam “o clima de confiança existente entre os diversos membros de uma sociedade”, “o grau de
associatividade”, “os comportamentos cívicos” e “os valores éticos”. [22] 

A extensão dos efeitos no cenário econômico da utilização do capital social também pode ser avaliada quando não há a
devida promoção e importância de seu desenvolvimento. Apesar de não esquecer os conceitos elencados como convencionais, na
captação dos aportes de recursos (entenda este no sentido arga omnes) e capitais, os economistas já sentiram a diferença dos
resultados quando não há uma devida cobertura ao incentivo do capital social da empresa. Nesse condão surge também os prejuízos
que a própria sociedade pode arcar com a não realização de gestões nesses sentidos. A diferença pelo défict causado pela ausência
do capital social muitas vezes é arcada pelo próprio Estado.[23]    
 
5  COMUNIDADE COMO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL SOCIAL

 

Preliminarmente a análise do objeto núcleo desse tema, se faz necessário realizar um breve desenvolvimento do conceito

de comunidade, nesses novos tempos de constitucionalismo contemporâneo. Nesse contexto, Zigmunt Bauman aduz ao objeto

núcleo da formação de uma comunidade: a boa vontade mútua entre aqueles que a compõem. [24]
Esse conceito introduzido no parágrafo remete a compreensão objetiva de uma comunidade, onde a essência de seus

valores não está na troca, mas no compartilhamento dos agentes que estão presentes na comunidade, em todos os seus sentidos.[25]
 

Numa verdadeira comunidade, toleramos e respeitamos os valores dos outros, mesmo quando não
compartilhamos deles, porque sabemos que nossas crenças também vão exigir respeito ou tolerância ou
porque conhecemos tão bem aqueles que têm crenças diferentes, que compreendemos e respeitamos a
humanidade comum que é base de todas as diferenças. Sem uma abundância de valores não-materiais e
uma igual abundância de troca não-monetária de valor material, nunca existiu nem nunca existirá uma
verdadeira comunidade. Comunidade não tem relação com lucro. Tem relação com benefício.[26]

 

Esse espaço de desenvolvimento social que anseia alcançar o melhor rumo de desenvolvimento e progresso aquelas

pessoas integrantes da camada destacada produz entre seus componentes uma ligação ao qual o Estado por vezes não consegue

difundir.

Uma experiência bastante promissora da participação da comunidade aconteceu em El Salvador, em um trabalho

educacional bem sucedido em algumas escolas dos campesinos, de crianças das zonas rurais e desprovidas de professores e
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estrutura. A criação de Associações Comunais para a Educação, um grupo formado por pais de alunos e membros da própria

comunidade, foi fundamental para a realização de gestões e obtenção de resultados significantes, até a promoção de incentivo do

Estado (que se viu ‘obrigado’ a desempenhar).[27]
 

As ACEs são responsáveis pela gestão local das escolas, pela contratação de professores, compra de
material, garantia da frequência escolar das crianças e pela manutenção da infra-estrutura. A
participação direta da comunidade permitiu que resultados categóricos fossem alcançados. As ACEs
contribuem na construção de escolas, administram bem e controlam a qualidade da educação.[28]

 

 A inclinação da utilização da comunidade para a formação dos objetivos principais dos indivíduos que estão presentes

na própria razão de ser do convívio em sociedade. A busca das relações de benefícios em prol da camada constituída promove o

desenvolvimento local e aduz a formação de um capital social próprio e bem constituído.

Essa nova visão de desenvolvimento na procura pelo capital social realizado pode ser descrito na concepção delineada

por Amartya Sen, prêmio Nobel de economia. A concepção sustentada por Sen mostra a promoção de alterações das bases utilizadas

pelos economistas para a nominada otimização econômica, estabelecendo o “desenvolvimento social” como “peça chave para o

crescimento econômico”, onde os fatores de avaliação devam estar intimamente ligados às condições de nutrição, saúde e educação

de uma população de um país.[29]   

O trabalho apresentado por Sen valora as atividades de cunho social que por maneira direta devam estar diretamente

ligadas às variáveis que determinam as análises (e até mesmo as promoções dos Estados) dos economistas, quando da feição dos

pareceres sobre o tema. O economista-social “considera a equidade econômico-social como fundamental para alcançar o

desenvolvimento”, o que se apresenta cabível para a promoção do capital social no seu de uma comunidade.[30]
Assim, se pode deduzir o valor de uma comunidade com os anseios buscados por toda a sociedade, a qual a comunidade

está incluída, na idealização de um capital social amplo, quando se aduz às palavras de Celso Furtado: “o compromisso ético com

valores universais e a confiança na liderança de forças sócias cujos interesses se confundem com os da coletividade nacional”.[31]
 

6  A GESTÃO PÚBLICA ECONÔMICA: CAPITAL SOCIAL E COMUNIDADE

 
A idealização de condutas na seara econômica que promovam o bem estar da sociedade pelo gestor público pode estar

vinculadas a ações, que não necessariamente sejam realizadas de maneira direta, mas que originem o emprego de métodos e

artifícios para a obtenção dos fins pretendidos, onde se incluem ao contexto apresentado  o incentivo na organização e

aparelhamento da comunidade local, tendo como resultado a “rentabilidade” dos frutos do capital social ganho.

Para a realização das gestões de política pública na economia há a proeminência de se analisar os caminhos que

conduziram a nova reflexão do cenário econômico, principalmente com as ações do ente público, sejam essas diretas ou indiretas. A

crise do pensamento econômico convencional estabeleceu uma nova visão sobre o modus operandi de condução da economia, onde

outras variáveis não utilizadas anteriormente se mostram presentes, dos quais se destacam o respeito a complexidade da realidade, as

perspectivas integradoras de variáveis múltiplas e a inclusão do desenvolvimento social, com uma abordagem sobre o capital

humano.[32]   

Caracterizar um cenário econômico apenas sobre a égide dos dados fornecidos pelos diversos economistas que atuam no

mercado é, no mínimo, possibilitar a prática de atividades ilegítimas aquelas congregadas para a formação do desenvolvimento do

país. Aquele valor logrado a um economista para alcançar o real significado do cenário afirmado aduz a incidência dos ingredientes

imaginação e coragem sem esquecer, contudo, das variáveis que proporcionaram a assunção de tais ingredientes.[33]          

Assim, a articulação do desenvolvimento da comunidade, com a regulação local, paralelo ao poder do Estado (que realiza

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7655



o apoio e, às vezes, o aporte financeiro), condiz aos estudos de Friedmann, quando apresenta como base a regulamentação crescente

na base da sociedade, além da própria regulamentação do Estado e até mesmo a regulamentação empresarial.[34]
 

Com isto, a participação comunitária, através de seu desenvolvimento direto nos assuntos da gestão
racional dos recursos localmente disponíveis, aparece como um mecanismo regulador complementar,
acrescentando-se ao mercado que constitui o mecanismo regulador dominante do setor empresarial, e
ao direito público administrativo que rege a ação dos órgãos do Estado.[35]

 

 O apoio ao desenvolvimento econômico de um povo deve ser realizado pelo gestor público, na promoção de políticas

públicas eficientes. A utilização de laços culturais para o fomento a conquista do capital social fortalece a idealização de cultuar a

força da comunidade nesse sentido. V. Iglesias sublinha os aspectos delineados da seguinte maneira:
 

... há múltiplos aspectos na cultura de cada povo que podem favorecer seu desenvolvimento econômico
e social; é preciso descobri-los, potencializá-los, e apoiar-se neles, e fazer isto com seriedade significa
rever a agenda do desenvolvimento de um modo que resulte   Com isto, a participação comunitária,
através de seu desenvolvimento, posteriormente, mais eficaz, porque tomará em conta potencialidades
da realidade que são sua essência ...[36]

 

As efetivações de alterações nas regras de governança, onde se proporciona condutas alusivas às necessidades de um

desenvolvimento econômico pautado no avanço social se faz presente no comportamento do governo brasileiro quando, perante a

comunidade econômica internacional na flexibilização de operações de empréstimos aos países em desenvolvimento, “defendeu a

utilização prioritária desses recursos para ações destinadas a proteger despesas sociais”, aos quais se incluem a utilização do

incentivo a comunidade e a promoção do capital social.[37]
Os mitos presentes em alguns aspectos doutrinários, já considerados por muitos como inseridos no passado de gestão de

política pública, nos modelos organizacionais existentes, os quais se exemplificam como a cooperação, a participação e a cultura,

conduzem a formação de idéias estabelecidas pelos conservadores da economia, onde há uma análise de afastamento a intervenção

estatal (fato já comprovado como ineficaz ao alcance do desenvolvimento sócio-econômico).[38]       

As características que se inserem a uma sociedade com baixo capital social aduzem a um enfraquecimento da

comunidade nela introduzida. A baixa consciência cívica, o alto índice de desconfiança, o desentrosamento dos indivíduos que

compõem aquela sociedade (em valores menores, a comunidade), a escassa participação nos problemas e sugestões de melhoria e a

não valoração dos anseios daqueles que estão inseridos nesse contexto social são caracterizações que fomentam a um declínio no

índice de desenvolvimento social e econômico. No cenário descrito, o capital social sofre forte influência negativa, tendo sua

capacidade extremamente reduzida, diretamente ligada a queda no incremento da comunidade.[39]
 

O capital social se situa no centro dos êxitos produtivos e econômicos de diversas sociedades
avançadas de nosso tempo. Ele interage positivamente com outras formas de capital. Um capital social
elevado tem desdobramentos tais como: cultiva a estabilidade política e macroeconômica, cria
incentivos para a produtividade e a inovação, coloca ênfase na educação, transparência, a erradicação
de práticas de corrupção e o crescimento do trabalho voluntário.[40]

 

A condução dessa tarefa de gestão pública, com a inclusão da comunidade e, em contrapartida, do ganho de capital social

aduz a um aumento dos propósitos da criação do próprio Estado. Um Estado presente (não tão mínimo, nem tão máximo) pode, no

sentido apresentado, realizar ações para o alcance aos exatos interesses públicos, onde se tem um “Estado como instrumento de

desenvolvimento”. [41]
A contemplação desse Estado, onde a sua máquina exerce seus atributos voltados para o bem comum de seus

administrados, compreende o entrelaçamento entre Estado e sociedade, donde se habilita um termo amplamente estudado àqueles
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que abordam o tema: o Estado social, o que caracteriza a noção das ações na economia, no fomento a comunidade e ao capital

social. Assim, Bobbio expõe seu posicionamento inserindo o seguinte:
 
Nestes últimos anos pôs-se a questão de saber se a distinção entre sociedade civil e Estado, que por
dois séculos teve curso, teria ainda a sua razão de ser. Afirmou-se que ao processo de emancipação da
sociedade do Estado segui-se um processo inverso de reapropriação da sociedade por parte do Estado,
que o Estado, transformando-se de Estado de direito em Estado social (segundo a expressão divulgada
sobretudo por juristas e politólogos alemães) e precisamente por ser “social”, mal se distingue da
sociedade subjacente que ele invade por inteiro através da regulação das relações econômicas.
Observou-se, de outra parte, que a este processo de estatalização da sociedade correspondeu um
processo inverso, mas não menos significativo da socialização do Estado através do desenvolvimento
das várias formas de participação nas opções políticas, do crescimento das organizações de massa que
exercem direta ou indiretamente algum poder político, donde a expressão “Estado social” poder ser
entendida não só no sentido de Estado que permeou a sociedade mas também pelo sentido de Estado
permeado pela sociedade. [42]

 

7  CONCLUSÃO
 

Considerando-se todo o exposto, pode-se afirmar que a existência de uma gestão de política pública inserida no cenário

econômico pode proporcionar ganhos sociais ao administrado, principalmente se há um incentivo ao desenvolvimento de

comunidades, com uma proposta de ganho de capital social, delineando os preceitos determinados pela Constituição Federal, no que

tange as ações voltadas ao interesse público.

  Estabelecer uma gestão de políticas públicas direcionadas ao cenário econômico pode idealizar a existência de um

Estado nesse contexto descrito, onde no passado se mostrava ausente. A quebra das barreiras do neoliberalismo impôs ao

administrador obrigo comprometimento de busca pelo desenvolvimento social.

Uma ausência de condutas por parte do administrador público junto ao cenário econômico pode caracterizar uma fuga

dos objetivos propostos pela Carta Política de 1988, acarretando um domínio de especuladores e interesses privados, longe da real

importância a ser provida do novo (e verdadeiro) conceito de interesse público.

Assim, associar o capital social como importante de inclusão de política públicas atrelado ao incentivo da aplicação das

fontes comunitárias traduz a possibilidade de ganhos na esfera social, com incontestáveis rentabilidades no desenvolvimento

econômico.
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O APERFEIÇOAMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA RELAÇÃO ENTRE O
PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL 

THE IMPROVEMENT OF PARTICIPATORY DEMOCRACY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC
AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY

Alberto Lopes De Oliveira Júnior
José Júlio Da Ponte Neto

RESUMO
O presente trabalho sobre a democracia participativa revela um dos sentidos da federação
brasileira, ou seja, para que o Estado seja capaz de promover o equilíbrio regional é necessário
criar condições efetivadoras do exercício da cidadania, como expressão da dialética de superação
dos contrates. Da mesma forma, os fatos sociais contemporâneos exigem uma nova postura do
engajamento do indivíduo e da coletividade na interação do processo das decisões políticas. Se
esse engajamento for negado pelo aparato ideológico do Estado ou se a própria sociedade se
mantiver indiferente ao processo, não há porque se falar de democracia participativa. A
Constituição Federal de 1988 determina que as comunidades participem das discussões
gerenciais sobre as políticas públicas. A participação cidadã é fonte de legitimação das ações
governamentais municipais voltadas para promover a dignidade do homem a partir de seu lar,
da vila, da rua, do transporte coletivo, do posto de saúde e de outros interesses. O engajamento
no processo de planejamento e da tomada de decisões das gestões governamentais renova a
democracia e a coisa pública adquire outro significado à intelecção dos interesses sociais,
principalmente no combate ao clientelismo político, à estagnação social, e em relação a outros
danos sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Estado. Poder Público. Democracia Participativa. Sociedade Civil. 

ABSTRACT
The present work on participatory democracy reveals a sense of the Brazilian federation, ie, that
the State is able to promote regional balance is necessary to create conditions effect the
exercise of citizenship as an expression of the dialectic of overcoming contrasts. Likewise,
contemporary social facts require a new approach of engaging the individual and collective
interaction in the process of political decisions. If this engagement is denied by the ideological
state apparatus or the company itself remains indifferent to the process, because there is talk of
participatory democracy. The Constitution of 1988 stipulates that communities participate in
management discussions on public policies. Citizen participation is a source of legitimacy of the
municipal government actions aimed at promoting the dignity of man from his home town,
street, public transport, the health post and other interests. The engagement in planning and
decision-making of governmental administrations renewing democracy and public affairs acquires
another meaning to the intellection of social interests, especially in fighting political patronage,
social stagnation, and in relation to other social harm.
KEYWORDS: State. Government. Participatory Democracy. Civil Society.

INTRODUÇÃO

O inciso XII, do art. 29 da Constituição Federal de 1988, determina dentre os preceitos dos

Municípios, o planejamento municipal em cooperação com as associações representativas. Ao tratar da

assistência social, mais precisamente quanto à interpretação do art. 204, inciso II, dispõe a Carta de 1988

que as ações governamentais promovidas pelos entes federativos deverão contar com a “participação da

população, por meio de organizações representativas, na formulação e no controle das ações em todos os
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níveis”. No mesmo sentido exige-se a participação comunitária nas ações e serviços públicos de saúde

(art. 198, III).

“Cooperação das associações representativas”, “participação da população”, “participação

comunitária” são expressões que significam movimentos sociais como processo de desenvolvimento da

comunidade por meio de estreito relacionamento com o Estado, entendido como espelho da sociedade,

razão pela qual a interação entre seus segmentos é de capital relevância para o equacionamento de uma

série de interesses conflitantes. O legado do Constituinte foi a realização do consenso para a concretização

das metas sociais priorizadas, projetadas pela efetiva realização da cidadania.

A democracia participativa revela um dos sentidos da federação brasileira, ou seja, para que o Estado

seja capaz de promover o equilíbrio regional é necessário criar condições efetivadoras do exercício da

cidadania, como expressão da dialética de superação dos contrates. Da mesma forma, os fatos sociais

contemporâneos exigem uma nova postura do engajamento do indivíduo e da coletividade na interação do

processo das decisões políticas. Se esse engajamento for negado pelo aparato ideológico do Estado ou se a

própria sociedade se mantiver indiferente ao processo, não há porque se falar de democracia participativa.

Com efeito, a negação do texto constitucional acarreta dificuldades de planejamento, execução e

controle dos resultados das políticas públicas, bem como a realização dos princípios constitucionais

estabelecidos para a administração, principalmente quanto à moralidade, à eficiência e à transparência dos

atos praticados pelos mandatários municipais. Em assim sendo, também se indaga: estão os representantes

municipais eleitos, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, comprometidos com a promoção do

desenvolvimento local, a diminuição das desigualdades regionais e o respeito ao exercício da cidadania?

A Constituição Federal de 1988 determina que as comunidades participem das discussões gerenciais

sobre as políticas públicas. A participação cidadã é fonte de legitimação das ações governamentais

municipais voltadas para promover a dignidade do homem a partir de seu lar, da vila, da rua, do transporte

coletivo, do posto de saúde e de outros interesses.

Portanto, o engajamento no processo de planejamento e da tomada de decisões das gestões

governamentais renova a democracia e a coisa pública adquire outro significado à intelecção dos interesses

sociais, principalmente no combate ao clientelismo político, à estagnação social, e em relação a outros

danos sociais.

 

1)      AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
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Até a promulgação da Constituição de 1988 a condução das políticas públicas se norteava pela

centralização organizacional no âmbito federal, competindo aos Estados e Municípios o papel de

executores das determinações da União, além de fomentar o clientelismo baseado na troca de favores com

os caciques locais, principalmente na região Nordeste do país. Esse centralismo comprometia a eficiência

das políticas administrativas gestadas em cada área social de atuação peculiar, quer dos Estados quer dos

Municípios, uma vez que inexistia preocupação de complementariedade e de sistematização.

Tratava-se da negação da sociedade civil como partícipe do processo de execução das políticas

públicas. Em regimes de exceção é inconcebível a formação da sociedade civil politicamente organizada,

senão, quando muito, apenas são reconhecidos como “representantes legítimos do povo” os membros

integrantes do clientelismo e do corporativismo.

A ausência da participação popular somada aos interesses restritos entre políticos e sua clientela

formavam o corpo centralizador e deletério entre o Estado e a sociedade civil. No entendimento de Marta

Farah
Ao se destacar a exclusão da sociedade civil dos processos envolvidos na
formulação, implementação e controle das políticas públicas, procura-se, portanto,
chamar atenção para um padrão não-democrático de articulação Estado-Sociedade,
que só veio reforçar um dos elementos constitutivos do modelo de proteção social
instaurado durante os anos 60 – a exclusão de amplos segmentos da sociedade do
acesso a bens e serviços públicos. Neste padrão não-democrático, sobressaem a
opacidade e impermeabilidade das políticas e agências estatais ao cidadão e a
ausência de mecanismos de controle da ação estatal, traços constitutivos do regime

autoritário. 
[1]

 

Essas políticas públicas, além de excludentes, eram ao mesmo tempo seletivas, visto serem

importantes para a materialização da filosofia do troca-troca. Beneficiavam-se segmentos sociais (desde

parte da classe trabalhadora até grupos internacionais) para conter pressões maiores pela redemocratização.

A gestão hierarquizada, consoante padrões burocratizantes, atribuía ao Estado o caráter de provedor,

dispensando a participação das entidades civis representativas da coletividade. A práxis reinante era dotar

o Estado como maior responsável pelo bem-estar geral e mantenedor da promoção social, assim como a

suficiência de bens e serviços.

Para os municípios brasileiros não houve distinção no trato desse modelo centralizador de ordem

estatal. O resultado foi o recrudescimento da marginalização de uma parcela significativa da população,

oriunda do interior, fixada nas favelas e sem compadrio algum, forçada a empreender soluções autônomas

dos seus problemas, em face da ausência de serviços públicos específicos e eficientes.
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Enquanto o Banco Mundial recomendava, ainda na década de 50, o engajamento da sociedade civil

para o enfrentamento de escassez futura de recursos e outras dificuldades sociais, aos excluídos eram

minimizados seus crônicos problemas sociais – principalmente de moradia, infra-estrutura, saúde e

educação – com atuações públicas meramente paliativas.

Entretanto, movimentos em prol do restabelecimento da democracia, como os efetivados pela

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, por meio das Comunidades Eclesiais de Base, a

história do país começa a ser escrita sob a visão da importância do exercício da cidadania no contexto de

transformação da sociedade.

Por meio dessas Comunidades, a própria Igreja católica latino-americana descobriu-se presente no

mundo real por meio da difusão da evangelização como propulsora do desenvolvimento econômico dos

excluídos sociais, por meio da evangelização como porta-voz dos direitos humanos para uma nova ordem

social democrática.

A Igreja incorporava a modernidade e sensibilizou-se com as camadas populacionais esquecidas

pelos poderes constituídos. O cerne filosófico estava no encontro entre leigos e a fé cristã para discutir não

a vida após a morte, mas o homem cristão como auto-afirmação do seu eu no mundo e capaz de se

apoderar das áreas de atuação pública e privada para a realização de seus desejos vivificantes.

Na esteira desse processo, o Monsenhor Roberto Roxo, advertindo sobre a crise histórica da Igreja

Católica diante da fase dialética fixada no Concílio Vaticano II, textualmente proclamou o humanismo

revolucionário:
Como conseqüência e a experiência do homem que se sente senhor da história e
capaz de mudar seus rumos pelas revoluções, isto é, mudanças de uma ordem
estabelecida por outra. E a experiência revolucionária marca a modernidade que

dessacraliza o poder e explica cientificamente a sociedade. 
[2]

Surge na América Latina a Teologia da Libertação, fruto de uma reflexão sistemática e acadêmica

do papel da Igreja católica junto ao povo, principalmente o oprimido, o pobre e o injustiçado. Era a

pregação de uma Igreja engajada no compromisso social conscientizadora das mudanças históricas do

homem-leigo, isto é, capaz de fazê-lo membro vivo de sua comunidade, com plena capacidade, à luz do

Evangelho, de entender os mecanismos que “produzem e reproduzem a pobreza”. 
[3]

Essa corrente teológica proclamada por Leonardo Boff e Frei Beto, dentre outros, fez surgir

organizações populares, associações de bairros e outros grupos conscientes como canais de mobilização e

da conscientização do cidadão portador de direitos e deveres. Pregava-se a mudança da sociedade, a partir
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deles mesmos e por meio da solidariedade cristã. Segundo Leonardo Boff:
Somos herdeiros de uma política autoritária; quando predominava a força, a única forma de dirigi-la e
dominá-la era pela coerção e pelo autoritarismo; era a política do cassetete; depois veio o populismo
onde a política é a manipulação e a demagogia; é a política do tapinha nas costas; quando se quer uma
política de democracia fundamental e básica com participação popular, então deve haver abertura ao
diálogo, à escuta dos anseios do povo, ao aprendizado da cultura popular à inserção nas lutas do povo;

é a política das mãos dadas e do poder como serviço à coletividade. 
[4]

 
A presença das entidades religiosas foi atuante na fase da redemocratização. A partir delas, houve

ampla mobilização nacional, objetivando incluir no novo texto constitucional, processos de democracia

direta. Os operários do ABC paulista, por exemplo, realizaram inúmeros movimentos de participação

direta das bases no processo decisório pela liberdade sindical e política: já era o ocaso do regime militar.

Para Rubens Pinto Lyra, ao tecer comentários sobre os preâmbulos do novo Estado:
O incremento nessas lutas contra a institucionalidade ocorreu espontaneamente (pois o objetivo não
estava previamente traçado), contribuindo, de forma decisiva, para pôr em xeque a transição ‘lenta,
gradual e segura’, substituindo-a por um processo que culminou, mediante a promulgação da
‘Constituição Cidadã’, com o pleno reconhecimento institucional do regime democrático... Nesse
sentido, a democracia brasileira pode ser considerada como um subproduto de lutas corporativas,
diferentemente de outras transições, como, por exemplo, os da Espanha e de Portugal, onde a oposição
política, ainda que impulsionada pelas lutas sindicais, teve papel crucial na liquidação do autoritarismo,
seja por meio de um pacto congregando as ‘forças vivas da Nação’ (Espanha) ou pela mediação
revolucionária dos militares progressistas (Portugal). Em ambos a nossa restauração de democracia

constituiu-se no pólo aglutinador e na razão de ser da luta contra o autoritarismo. 
[5]

 

Havia, pois, a necessidade de o Estado brasileiro ser reformado. Essa nova roupagem iniciou-se com

a vitória dos governadores de oposição sobre o regime militar em 1982 e a luta pelas “Diretas Já”.  Antes

disso, já em 1978, o Brasil ainda pugnava pela democratização, que só veio acontecer em 1985,

consolidada por meio da Constitucional de 1988. Antes dela, no plano das aspirações, a sociedade civil

brasileira ensaiava a busca da democracia participativa. Foram greves, passeatas estudantis pelas liberdades

civis, novo sindicalismo do ABC paulista, CNBB com suas Comunidades Eclesiais de Base, partidos

políticos de vanguarda democrática, como PDT, PCB, PSB, PC do B e o PT.

2) O ENGAJAMENTO SOCIAL NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Respirando ares de liberdade e conceitos novos sobre política, a sociedade civil brasileira começa, no

final da década de 80, a ensaiar controle sobre as ações governamentais, episodicamente experimentadas

em outras fases da história, como forma de implementar efetivas ações sociais. A sociedade civil torna-se

mais dinâmica e reivindicadora. Reivindica políticas mais eficazes e participativas. Aflora a importância

do exercício da cidadania como conscientização da condição humana na busca do seu desenvolvimento

social.
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A democracia brasileira avança e amadurece, muito embora ainda se discuta o sentido da federação

dada as presenças – e isso se deve à formação histórica – da lógica cooperativa entre as esferas de

governo, fragilizadora das relações intergovernamentais, e de “governos e guerras fiscais” no sentido

protecionista.

A alteração da formação dos entes da federação pela Constituição Federal eleva sobre o mesmo

patamar a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, colocando essas esferas governamentais

como parceiros comprometidos com o bem-estar social, mediante responsabilidade política e eficiência

administrativa.

Contudo, as históricas desigualdades regionais, a ausência de um pacto federativo sério e

modificativo do quadro econômico estabelecido de há muito, as exigências da sociedade civil, a corrupção

política, a ineficiência administrativa, a globalização da economia e a celeridade constante de informações

e conhecimentos colocam perplexos e atormentados muitos daqueles que administram a coisa pública.

No centro desses fatos, deve ficar o cidadão, no propósito de ser mais esclarecido e cônscio de seus

direitos, visto que deveres sempre os teve. No mesmo diapasão deve ser mais partícipe dos interesses

nacionais e, sobretudo municipais. Essa conscientização, quanto aos interesses locais, proporciona,

concretamente, amadurecimento político e questionador sobre qual o real papel do Estado.

Novo modelo gerencial determinado pela Constituição vigente deve ser implementado, porquanto se

busca superar as relações de autonomia de um lado e a dependência social e política do outro. Objetiva a

sociedade compreender e superar as razões das exclusões social e econômica e a inexistência efetiva da

cooperação federativa. Acrescenta Mesquita de Oliveira:
A disputa entre o Estado e a sociedade civil, que se acirrou no chamado período de
‘redemocratização', ou seja, após o fim da ditadura militar, a partir do ano 1980,
produz avanços na construção das relações sociais e políticas que apontam para o
fortalecimento da sociedade e melhor definição do papel do Estado. Nesse
processo, o tecido social brasileiro ganha consistência e impulsiona a constituição
de parâmetros políticos que norteiam novas relações entre o Estado e a sociedade
no decorrer da redemocratização. Cada vez mais se busca compreender as relações
de dependência, de autonomia, de complementaridade, de exclusão que se
estabelecem entre esses dois sujeitos, à luz da teoria política, como a abordagem
mais bem sucedida para analisar esse problema. Essas relações produzem
comportamentos políticos que contribuem, efetivamente, na construção político-
social do tipo: (a) uma sociedade civil mais forte; (b) existência de espaços para
disputa e de negociação de políticas públicas; e (c) introdução de um modelo de
relação entre Estado e a sociedade, mais democrático e aberto à participação da

sociedade. 
[6]

 

A sociedade civil tende a se fortalecer, pelo menos no âmbito local, traçando um perfil de
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disputa pela participação de eficientes políticas públicas, construindo o Estado, a partir do

Município, sobre o alicerce mais democrático e aberto ao exercício da cidadania. A respeito da

cidadania assevera Marshall:
é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade.
Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e
obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine
o que estes direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é
uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal
em relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode
ser dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a uma
insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento de matéria-

prima do status. 
[7]

Marshall criou seu conceito de cidadania a partir da experiência inglesa, dividindo-a em três

segmentos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Para ele, somente pode ser considerado

cidadão pleno se o seu titular for possuidor dessas esferas de direito. No país a lógica do desenvolvimento

da cidadania não seguiu essa ordem, visto que os direitos políticos foram adquiridos antes dos civis. Essa

noção defendida por Marshall representa a idéia de igualdade formal preconizada pela teoria liberal.

Para Habermas, o núcleo entre o Estado e a sociedade civil está na interação em vista da superação

de suas necessidades, sem que haja inversão das funções entre Estado e sociedade:
Hoje em dia, o termo 'sociedade civil' não inclui mais a economia constituída através do direito privado
e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de bens, como ainda acontecia na época de
Marx. O seu núcleo institucional é formado por associações de organizações livres, não estatais e não
econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais
do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, às quais
captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensa-os e os transmite, a

seguir, para a esfera da política. 
[8]

 

Assim, a sociedade civil é composta por atores que desempenham diferentes representações sociais,

políticas, econômicas e culturais. Esses sujeitos se aglutinam e se dirigem para o Estado em busca da

concretização dos resultados reivindicados. É verdade que para esse desiderato urge outro nível de

politização. Os resultados da eleição presidencial em 2002 e da eleição municipal em 2004 mostraram que,

pelo menos nas urnas, o brasileiro manifestou seu descontentamento diante do modelo continuista das

políticas neoliberais.

Os elementos básicos da sociedade civil estão na liberdade de fazer valer seus direitos enquanto seres

humanos e na concretização de seus desejos materiais e políticos. Liberdade para falar, participar e ter

meios para viver dignamente. Para tanto, a mobilização social é fundamental na correlação de forças com
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o Estado.

Na observação de Mesquita de Oliveira, acerca da participação da sociedade civil nas esferas dos

poderes constituídos:
A questão trazida até agora com relação ao conceito e atuação da sociedade civil se
fundamenta em duas teorias distintas: a teoria pluralista, segundo a qual os
movimentos sociais são grupos de pressão, tendo como fim o campo do legislativo,
e a teoria do neocorporativismo, para a qual os movimentos sociais são grupos de
interesses que participam de processos de elaboração, implementação e
fiscalização, de políticas públicas em uma perspectiva de transformação social.
Após analisar as diferentes concepções, apresentamos uma definição mais
adequada para o desenvolvimento do tema ora proposto. A sociedade civil é uma
composição de sujeitos sociais formais e informais, heterogêneos, com diferentes
graus de organização, de interesses políticos e objetivos, diferentes das
organizações do mercado, dos órgãos públicos de Estado e dos partidos políticos.
Nessa concepção, a sociedade civil é bastante abrangente. Uma primeira
observação a este respeito se refere à distinção da sociedade civil em relação ao

mercado, ao Estado e às organizações político-partidárias. 
[9]

 

A sociedade civil somente será capaz de se firmar com dinamicidade se ela estiver contextualizada

num Estado Democrático de Direito. Caso contrário, no máximo ter-se-ia uma sociedade dissimulada.

Exemplos históricos têm-se desde a época do colonialismo até a ditadura militar de 64.

Em outros termos, os membros da sociedade civil são conclamados a utilizar os processos políticos

para a elaboração de suas proposições e demandas, ainda que heterogêneas. Com essa constitucional

atribuição passa a atuar diretamente na formulação e implementação de processos decisórios públicos. A

descentralização/democratização dos processos decisórios e a participação social são analisadas como

peças essenciais da reorientação das políticas sociais. A reforma produzida pela Constituição Federal de

1988 suscita a geração de um maior dinamismo e inclusão sociais, daí a essencialidade do Município,

como ente federativo, como mais apto, porque mais próximo à realização da cidadania, dada a maior

probabilidade de participação na esfera pública e alcance de resultados mais positivadores.

De acordo com o artigo primeiro da Constituição Federal, os Municípios assumiram autonomia para

executar suas funções, como consectários da descentralização dos serviços públicos e a reestruturação do

relacionamento entre Estado e a sociedade civil. Essas atribuições situam-se essencialmente no âmbito

político-social.

Além desse dispositivo, vários artigos da Constituição prevêem a participação da cidadania na gestão

pública, seja por meio da participação da comunidade no sistema único de saúde e na seguridade social

(art. 198, III e art. 194, VII) seja como, no caso da política agrícola, “com participação efetiva dos
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diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor de produção” (art. 187, caput). Nos casos da

assistência social e das políticas referentes à criança e ao adolescente se especifica como se dá a

participação da população: “por meio de organizações representativas” (art. 204, II). Outro exemplo: o

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei n° 8.059, de 12 de julho de 1990, dá

conteúdo ainda material às inovações introduzidas na Constituição Federal quanto à participação popular.

Assim, nos Conselhos da Criança e do Adolescente - cuja instalação, em nível nacional, estadual e

municipal, o ECA toma obrigatória - “deverão ter assegurada a paridade entre as organizações

representativas da população e os órgãos do Governo ”- (art. 88, I). Vale, portanto, ressaltar que foi o

primeiro diploma legal a consagrar, em nível nacional, a democracia participativa paritária, na definição e

implementação de uma política setorial. Já no caso do Conselho Tutelar, importante órgão previsto no

Estatuto acima referido, todos os seus integrantes são representantes da sociedade civil eleitos pelos

cidadãos locais para mandato de três anos (art. 132).

Também na área da saúde, a legislação federal introduz em todo o país a participação da sociedade

na gestão pública, mediante os Conselhos de Saúde, a quem compete “formular estratégias e controlar a

execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros” (Lei n° 8.142, de 28 de

dezembro de 1990).

No mesmo sentido, as Constituições Estaduais, em cumprimento à Constituição Federal, estenderam

a participação popular a diversas outras áreas, notadamente àquelas referentes ao monitoramento das

políticas de direitos sociais, como não poderia deixar de estabelecer.

Está montado no Município, por ser a menor esfera da federação, o principal palco para o exercício

da participação política do cidadão. Nele, portanto, desenvolve-se modelo inovador de elaboração das

políticas públicas implementadas por meio de estrutura horizontal e descentralizada, diferentemente do

modelo tradicional: vertical e centralizador. Logo, essas mudanças impostas constitucionalmente levam a

um dinâmico conceito de cidadania que se escreve tendo como premissas os controles sobre o Estado e

sobre os resultados das políticas públicas.

3- A GESTÃO PÚBLICA E A PARTICIPAÇÃO POPULAR

Não se pode olvidar que as reformas administrativas e as mudanças gerenciais/organizacionais no

âmbito estatal estão impregnadas por discursos e ações ideológicos. Mesmo assim, a descentralização é

questão prioritária como processo de gestão do setor social, uma vez que o excesso intervencionista estatal

acaba por violentar o estado de direito. A descentralização serve como arquitetura reestruturante de um

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7669



aparato estatal reduzido, com agilidade e eficiência sobre as ações das políticas sociais ao deslocar o poder

decisório para a participação popular. Redefinir o Estado e a sociedade é a questão emergente para o

aprimoramento da federação.

Em verdade, ela redistribui as forças políticas e dá vez e voz às comunidades locais na forma ativa

das decisões sobre as gestões públicas. Não se compreende a descentralização sem se criar mecanismos

exeqüíveis aos interesses genuinamente públicos. Jordi Borja adverte que a perspectiva do pacto

descentralizado deve possuir “competências e funções decisórias próprias, mas também participar do

processo de elaboração, decisão e execução de programas e normas que condicionaram sua atuação,

podendo inclusive reduzir sua autonomia real”. 
[10]

A descentralização, portanto, pressupõe o exercício da cidadania e da democracia para equação dos

problemas sociais, na medida em que o constitucional desenho político e administrativo suscita o agir da

sociedade civil para compreender e definir suas prioridades quanto às suas demandas, mas, por outro lado,

a participação social pode desestabilizar certos pactos federativos erigidos sem se conhecer as mazelas

sociais e regionais de determinado espaço geográfico. O poder decisório de certos entes federativos mais

ricos economicamente pode suscitar o agravamento das desigualdades pela inexistência do elemento

cooperativo que alicerça uma federação na acepção comum. O Brasil é um exemplo dessa distorção. Os

problemas regionais, como o caso nordestino, caracterizam perfeitamente a exclusão social. O problema da

“guerra fiscal” entre os Estados perpetua o desequilíbrio.

Pelo menos no plano teórico, assim como no plano local, municipal, a descentralização, como

transferência do poder político, torna o Estado mais sensível às demandas da sociedade civil e eleva a

consciência crítica do cidadão como ser que já conhece seus deveres, porém exigente quanto aos seus

direitos dentro do sistema de participação decisória.

A aproximação entre Estado e sociedade civil cria essa perspectiva de gerenciamento para a

prestação dos serviços públicos. De um lado a sociedade detecta suas necessidades e cobra políticas

públicas eficientes. Do outro, o gestor deve conhecer e priorizar a melhor execução de políticas de

transformação tanto na esfera político-administrativa quanto na social. É o primado da capacitação diante

dos desafios governamentais. Práticas gerenciais racionais e democráticas elevam as condições de

governabilidade, melhorando as ações implementadoras dos direitos sociais, na mesma medida que

legitima o poder local à excelência de suas responsabilidades aos desafios.

Cria-se, pois, uma convergência salutar para a detectação das dimensões necessárias à qualidade da
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prestação dos serviços públicos, por intermédio das capacitações política, financeira e decisória, também

compreendidas pela maturidade de negociação flexível e dinâmica às práticas gerenciais de planejamento e

execução eficientes ao corpo social.

Somente com a democracia ocorre essa (re)aproximação do Estado com a sociedade civil,

possibilitadora da ação real do cidadão. Afirma-se a ligação entre gestor público, cidadão e as

comunidades, entre governantes e governados. A democracia que desponta é a democracia participativa,

representativa. Na democracia participativa existe uma aproximação de identidade entre governantes –

gestores – e governados – sociedade civil – na exata medida da inclusão como meio à superação de

ansiedades.

Invocando a acepção de Mesquita de Oliveira:
A democracia participativa é processual e a própria construção exige, cada vez
mais, democracia no andamento do processo e, assim compreendida, tem valor em
si mesma, ao contrário da democracia como meio de arranjo institucional.
Democracia representativa e democracia participativa. A democracia participativa,
apesar de confrontar e opor-se à democracia representativa em alguns aspectos, não
a exclui, ela é complementar. A complementaridade dessas formas de democracia
pressupõe a coexistência de dois modelos, bem como a disposição dos governos,
de qualquer instância, em partilhar os procedimentos deliberativos, as formas de
monitoramento e até a execução de políticas públicas sem perverter a sociedade, ou
melhor, os sujeitos sociais coletivos, os cidadãos e os próprios governantes. O
objetivo, portanto, é fortalecer uma nova institucionalidade política que considera a
diversidade político-cultural da sociedade, através das práticas participativas e sem

perder de vista a lógica da inclusão. 
[11]

 

Suas cores são pintadas sobre a tela do deslocamento do poder para níveis menores, considerados

periféricos, em razão da convergência da receptividade da pressão da sociedade civil. Nesse espaço

periférico da democracia participativa está o Município. É nele que a cidadania se expressa e se impõe de

forma mais contundente para seu desenvolvimento político e social como alargamento das condições de

qualidade de vida, compartilhando o jogo de interesse dentre as classes sociais existentes. Não se trata no

Município de jogar responsabilidades sobre as diferenças sociais, ao contrário, de suscitar que problemas

comuns sejam resolvidos para aprimorar qualidade de vida.

Nos Municípios o desenvolvimento social começa por identificar quais os mínimos interesses sociais

urgentes e, partindo desse foco, desenvolver-se uma política pública voltada para construir outro porvir,

em mutação, dinâmico, em face dos avanços tecnológicos e das flutuações das ideologias e da economia.

Os problemas sociais e os interesses da sociedade civil não podem ser isolados entre indivíduos ou

grupos, visto que a legitimação requer capacitação do sistema para resolver questões urgentes e comuns.
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Ademais, a democracia participativa evita isolamento de comportamento político radical, uma vez que

exige a responsabilidade individual e coletiva ao progresso da vida urbana.
Os sistemas políticos que negam aos novos estratos o acesso ao poder, exceto por
meio de revolução, também impedem o desenvolvimento da legitimidade pela
introdução de esperanças milenares na arena política. Os grupos que têm de abrir à
força o caminho para o corpo político são capazes de sobreestimar,
exageradamente, as possibilidades que a participação política concede. Por
conseguinte, os regimes democráticos nascidos sob semelhante tensão não só
enfrentam a dificuldade de serem considerados ilegítimos pelos grupos leais ao
ancien régime como também podem ser rejeitados por aqueles cujas esperanças

milenares não foram concretizadas pela mudança. 
[12]

 

Outro aspecto merece ser ressaltado: a democracia participativa nos Municípios tende a se solidificar

porque a sociedade passa a compreender que são atribuições das esferas federativas: todos têm direito ao

lazer, à saúde, à educação e ao trabalho, por exemplo. Estes itens comporão um padrão mínimo essencial à

qualidade de vida e requer soluções satisfatórias, ainda que existam distorções dentro do poder municipal

para o ensejo da prestação desses serviços. Por outro lado, a elevação qualitativa desses serviços não

depende apenas das fontes arrecadatórias, mas da política econômica executada pela União, do

compromisso entre os governos estaduais e, ainda, do cenário internacional globalizante. Depende também

da vontade coletiva, das legítimas formas de pressão, do nível de responsabilidade pelo desenvolvimento

social. Está nas esferas federais o foco das atenções à elevação desse mínimo:
A ação dos governos locais, no campo da promoção do desenvolvimento, é sabidamente limitada por
duas causas principais: o seu restrito poder de intervenção em fatores vinculados diretamente à

economia mundial e nacional e a falta de recursos para investimento. 
[13]

 

O desafio reside na capacidade de maturação da aplicabilidade da descentralização. Com efeito, a

democracia é viabilizada pela descentralização, estendida para o direcionamento do poder decisório ao

menor e mais próximo ente federal (Município), visto ser capaz de atender às necessidades primárias da

sociedade civil e por ela submeter-se às pressões legítimas. A intersetoriedade solidária está na fixação

das necessidades básicas de dignidade humana e na compreensão das peculiaridades de cada segmento

social heterogêneo, porém capaz de promover sem melhor qualidade de vida.
Os Municípios assumem a responsabilidade de uma realidade explosiva que exige
intervenções ágeis em áreas que extrapolam as tradicionais rotinas de cosmética
urbana, tendo que dar respostas para problemas de Infra-Estrutura, políticas sociais
e programas de geração de emprego e renda. Nesse contexto o empowerment ou
empoderamento deixa a sociedade gerir-se de forma mais flexível, estabelecendo
mecanismos de comunicação mais ágeis com a população. Para evitar que o poder
local se transforme num reforço do caciquismo e do clientelismo torna-se
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necessário que haja uma mudança significativa na cultura político-administrativa
centralizadora, dominante no modelo de gestão tradicional. No entanto, é impor-
tante evitar que a descentralização provoque uma falta de coordenação. Para isso, é
preciso se criar uma dinâmica participativa, com mecanismos simplificados e
diretos envolvendo a sociedade civil organizada do Município, empresários,
sindicatos, associações comunitárias, a população de um modo geral, etc.,
flexibilizando os mecanismos financeiros, criando um controle social da coisa

pública através de comitês e conselho paritários. 
[14]

 

Portanto, a gestão descentralizadora impõe o conhecimento da realidade da comunidade e a

administração pública deve se comportar de forma a acompanhar a dinâmica participativa. As

responsabilidades assumidas pelos Municípios impõem execuções rápidas, eficazes e duradouras para

solucionar problemas dos munícipes. Outrossim, impõe-se ao cidadão a redefinição dos papéis de eleitor,

de co-gestor, de interlocutor, também, do processo de gestão dessas políticas no processo de transformação

social. A sociedade passa, ela mesma, a escrever outro conceito de bem público e de responsabilidade

pública, tendo como parâmetro o exercício dos direitos básicos da população.

À comunidade requer conscientização dos processos de interação do real com as injunções políticas,

sobre os elementos subjetivos e institucionais (intersetorialidade), sob riscos de desequilíbrios sociais

maiores. Os indivíduos podem e têm opiniões distintas sobre suas necessidades e projetos, daí a

intersetorialidade para estabelecer como esses diferentes sujeitos possam se relacionar no processo

definidor dos entraves coletivos. Baseados nessas premissas, os problemas da sociedade serão

considerados como conjunto e, por isso, devem ser tratados na completude por meio de articulação e ações

horizontais eficientes.

Em suma, o modelo de federação criado pela Constituição de 1988 ainda está em constante

aperfeiçoamento, pois impõe métodos e estratégias na esteira do cooperativismo, da participação e da

solidariedade. A tarefa consiste em possibilitar legítima noção de bem público e de responsabilidades

pública e política, parâmetros para a efetivação dos direitos elementares da população.

Entretanto, o que se observa no contexto geral é que as metas participativas ainda permanecem mais

no estrato da teoria – retórica – do que na prática, uma vez que a sociedade brasileira está marcada por

tradições centralizadoras, clientelistas e autoritárias, razões pelas quais servem de impedimentos a

legitimadoras formas de participação dos setores comunitários.

A participação cidadã eficaz compreende a existência de elementos basilares como
[15]

:

a)      envolvimento esclarecido e responsável da sociedade com a burocracia/aparelhamento estatal;
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b)      amadurecimento da concepção solidária, coletiva, da própria sociedade;

c)      capacitação de pressionar os fins desejados;

d)     fortalecimento de práticas públicas, além dos periódicos processos eleitorais.

A intelecção desses componentes permite aprofundar o resultado das ações, reações e transformações

ocorridas nos embates entre a sociedade civil e o Estado. Em outros termos, os níveis de publicização e

transparência do Estado dependem do resultado da interferência da sociedade nas decisões públicas, cujas

práticas potencializam a democracia participativa e cobram desses personagens responsabilidades coletivas

(inerentes à solidariedade), obrigações recíprocas e cooperações voluntárias.

Para Jacobi, a quem a mudança do público está intimamente relacionada às demandas estruturais da

sociedade, o encontro entre direitos e deveres éticos e políticos realiza:
a ampliação da esfera pública ocasiona uma demanda à sociedade para obtenção de
uma maior influência sobre o Estado, tanto como sua limitação, assumindo que a
autonomia social supõe transcender as assimetrias na representação social, assim

como modificar as relações sociais em favor de uma maior auto-organização.
[16]

 

CONCLUSÃO

A análise feita da evolução político-jurídica do Brasil ao longo dos movimentos populares nas

citadas décadas de 70 e 80 corrobora com o entendimento de que houve considerável alteração no processo

das dinâmicas participativas da sociedade civil. Ocorre que essa dimensão da cidadania encontra fortes

obstáculos decorrentes da cultura política tradicional que impede a conscientização dos cidadãos como

sujeitos sociais ativos. A forma de fazer política partidária, à moda tradicional para alcançar e manter-se

no poder, é produzida por fragmentados interesses sociais sob contestável argumento de representação

coletiva. Em síntese, os programas sociais levados a cabo configuram elevados índices de diferenciação e

de heterogeneidades.

A estrutura vigente do Estado brasileiro busca a ampliação e o amadurecimento de participações

comunitárias, fortalecendo a democracia. A prática tem demonstrado a recalcitrância ideológica das

políticas conservadoras com fortes formações demagógicas a tal ponto de cooptar lideranças comunitárias

como peças de jogos políticos. A forma de protesto encontrada pela sociedade esclarecida, impotente de se

organizar em estratégias desenvolvimentistas, está no processo eleitoral, no repúdio por meio do voto,

muito embora se dogmatize “ser e fazer política” como incapaz de ser ética.

No Brasil, alguns dos governantes mostram-se indiferentes à criação de conselhos gestores e,

principalmente, ao alcance de seu significado. Ao serem instalados sofrem restrições de atuação, a
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começar pela falta de autonomia em relação ao executivo, indo até a dependência material e humana.

Quando muito, seus membros só têm vez e suas críticas são só ouvidas se o fato social tiver ocasionado ou

venha a ocasionar clamor público.
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O DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE: RESPONSABILIDADE (EXTRA)
CONTRATUAL DO ESTADO E O TERCEIRO SETOR

DERECHO FUNDAMENTAL SOCIAL A LA SALUD: RESPONSABILIDAD (EXTRA) CONTRACTUAL
DEL ESTADO Y LO TERCER SECTOR

Marina Zuan Benedetti Chenso
Marlene Kempfer Bossoli

RESUMO
A Constituição da República Federativo do Brasil de 1988, nos termos do artigo 199, autoriza
que a saúde seja uma atividade econômica prestada pela iniciativa privada, de forma
complementar ao Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Este, sob responsabilidade do Estado, prestada
de modo solidário pelos membros federativos União, Estados e Municípios. A insuficiente
satisfação pelo Estado deste direito fundamental social à sociedade tem justificado a opção de,
por meio de convênios, a prestação do serviço de saúde por pessoas jurídicas do Terceiro Setor
de forma regionalizada e hierarquizada. Entre os importantes aspectos que esta realidade
apresenta, destacam-se para esta pesquisa, estudos em torno da responsabilidade civil por
danos provocados na prestação do serviço de saúde no Terceiro Setor, discutindo-se o dever de
ressarcimento, especialmente, pelo Estado. Neste caso, alertar para esta possibilidade jurídica
quando comprovado que o nexo causal do dano tenha ocorrido por fatores os quais obriguem o
atendimento médico pelo conveniado, que ultrapasse as condições técnicas do hospital, exigidas
e fiscalizadas pelo Estado no instrumento do convênio.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Saúde pública; Terceiro Setor; Efetividade;
Responsabilidade do Estado.

RESUMEN
La Constitución de la Republica Federativa de Brasil de 1.988, en los términos del artículo 199,
autoriza que la salud sea una actividad económica prestada por iniciativa privada de forma
complementar al Sistema Unico de Salud (SUS). Este, bajo responsabilidad del Estado, prestado
de modo solidario por los miembros de la federación, Unión, Estados y Municipios. La
insuficiente satisfacción del Estado sobre este derecho fundamental social a la sociedad ha
justificado la opción de, por medio de convenios, la prestación del servicio de salud por personas
jurídicas del Tercer Sector de forma Regionalizada y Jerarquizada. Entre los importantes
aspectos que esta realidad presenta, se destacan para esta pesquisa, estudios en torno de la
responsabilidad civil por daños provocados en la prestación del servicio de salud en el Tercer
Sector, discutiéndose el deber de resarcir, especialmente, por medio del Estado. En este caso,
alertar para esta posibilidad jurídica cuando comprobado que el nexo causal del daño haya
ocurrido por factores lo cuales obliguen al atendimiento medico, que ultrapase las condiciones
técnicas del Hospital, exigidas y fiscalizadas por el Estado en el instrumento del convenio.
PALAVRAS-CLAVE: Palabras-Claves: Salud Publica; Tercer Sector, Efectividad, Responsabilidad
del Estado.

INTRODUÇÃO
 

É ainda uma questão de grande interesse social, econômico e jurídico o tema da atuação do Estado
diante da viabilização de direitos fundamentais. Isto se deve dada a importância destes direitos em suas
dimensões para a humanidade.

O efetivo acesso aos direitos fundamentais, especialmente os denominados direitos sociais, entre
eles o da saúde, é um desafio inclusive para os Estado desenvolvidos. As dificuldades crescem diante de
Estados em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Assim, constata-se que a saúde humana é pauta de
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interesse para todos os Estados que pretendem ser reconhecidos como Estados Democráticos de Direito. 
O tema segue para discutir quais os caminhos que possibilitam o acesso ao direito à saúde. Seria

um dever do Estado, da sociedade, do mercado ou de todos estes setores?
Para esta resposta a discussão inicial é sobre o papel do Estado na sociedade, ou seja, sobre a

definição da quantia (tamanho) do Estado que uma sociedade deseja. A história humana indica que várias
experiências foram vivenciadas e, tendo-se por referência esse critério, aponta-se desde as propostas do
liberalismo clássico, do socialismo, do neoliberalismo, do bem-estar-social. Em todos estes períodos, que
na contemporaneidade ainda convivem, é possível focar diversas concepções: políticas, econômicas e
sociais.

A proposta desta pesquisa é enfatizar a perspectiva da atuação estatal para enfrentar questões
sociais de acesso ao direito fundamental social da saúde e as repercussões jurídicas da opção do
neoliberalismo. 

Este corte de pesquisa tem por justificativa a opção brasileira por ocasião da promulgação da
Constituição em 1988 em seus artigos 196 a 200, que definiram a saúde como um direito de todos (Art.
196), dever do Estado (Arts. 196 e Art. 200/SUS), mas permitida à iniciativa privada (Art. 199), pelos
regimes de mercado (Art. 199, δ 2º) e da sociedade civil organizada (Art. 199, δ 1º).

Avaliar as conseqüências jurídicas desta opção neoliberal, para o Estado brasileiro, diante da
responsabilidade civil estatal, ao firmar convênios (termos de parceria) pelo SUS, com o Terceiro Setor, é
um desafio. Em especial, quando se constata que a interpretação jurídica majoritária é no sentido da
irresponsabilidade estatal, mesmo diante do regime jurídico de direito público destes instrumentos
jurídicos, atribuído em nível constitucional (Art. 199,δ 1º).

Para enfrentar o tema, propõe-se dissertar sobre o direito fundamental social à saúde, o dever do
Estado brasileiro de prestá-lo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a autorização constitucional à
prestação destes serviços às iniciativa privada de forma complementar, a responsabilidade civil e a
responsabilidade (extra)contratual do Estado diante da opção de convênios/termos de parceria com o 
terceiro setor conforme regime do SUS.
 
1. O ESTADO SOCIAL E O DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE
 

A inclusão da saúde no ordenamento jurídico como direito fundamental, na composição das
políticas públicas, é relativamente recente. Como conseqüência da Revolução Industrial, experimentada
pela Europa no século XIX, houve a interação do liberalismo e do nacionalismo, no intuito da consagração
de verdadeiras “nações-estado”. As características marcantes no período liberal se concentraram em um
governo disposto a reconhecer o valor do desenvolvimento comercial e industrial, de interesse
eminentemente burguês, com política pacífica de livre-câmbio, com ideais pautados no individualismo dos
economistas clássicos.[1]

Essas são as características do Estado Mínimo, ou seja, a exclusão máxima do Estado de suas
atividades reguladoras, objetivando-se o melhor funcionamento do mercado e uma administração
gerencial.[2] Esse tipo de estrutura não prestação de serviço de saúde pelo Estado, na prática, era como se
não existisse. Em resumo, há liberdade integral para uso da propriedade (no sentido de bem material), de
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acordo com uma igualdade formal entre os membros da sociedade, com o objetivo primordial de “bem
comum” (Commonwealth), segundo o qual essa organização social baseada na propriedade e na liberdade
é capaz de promover o bem de todos.

As conseqüências do liberalismo foram catastróficas para a sociedade: exclusão social, exclusão
econômica e grave ofensa ao meio ambiente. Na tentativa de solucionar essa problemática relação, os
movimentos europeus do século XX basearam-se na ideia de Estado Socialista, com o objetivo de adequar
a condição de igualdade formal a uma realidade concreta (igualdade material) e, nesse contexto, o Estado
deveria deter o monopólio de todas as atividades sociais, políticas e econômicas, incluindo a execução do
serviço de saúde. O modelo de Estado Social – uma formulação mais branda do Socialismo russo, de 1917
– exige um Estado interventor na economia, nasceu em forma de regime totalitário, e, assim como o
Estado Liberal – herança do revolucionário francês de 1789 – não conseguiram ser preservados.

No final do século XX, a tentativa de resgate os moldes de Estado Mínimo do capitalismo
clássico culminou em um movimento denominado Neoliberalismo. Contudo, os países menos
desenvolvidos, não abandonaram o conceito de Estado Social, em razão da inferioridade econômica com
relação aos países desenvolvidos. O Brasil, classificado como um país emergente, promulgou a
Constituição Social-Democrática em 1988 e admitiu a atuação da iniciativa privada como complemento de
atuação em várias áreas relacionadas aos direitos fundamentais e coletivos.

Em resumo, o Estado autoritário passa a ser liberal, atribuindo maior poder à sociedade e
afastando-se das relações sociais. A estrutura, no entanto, exige a volta da intervenção, culminando em um
Estado social, que traz para si o dever de servir à sociedade. Atualmente, o Brasil está estruturado sob a
forma de Estado Social-Democrático que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e trouxe
para si o dever de regular as relações sociais e a promoção do bem estar, inclusive com o provimento da
saúde de sua população.

O Direito fundamental à saúde significa manter a população saudável – da forma mais abrangente
possível – e, concretamente, é manifesto por prestações positivas do Estado. Trata-se de um direito
subjetivo, direcionado a todos, sob a égide da universalidade. Contudo, é preciso levar em consideração
que, para ser efetivo, a necessidade de cada cidadão.

Os doutrinadores do Direito não definem o vocábulo saúde, apenas se limitam a repetir os dizeres
do texto normativo, que não expressa um conceito. A melhor definição, em relação à saúde pública, é a do
Escritório Regional Europeu, por abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas
dos indivíduos, em um conceito positivo[3], além de exigir um ambiente saudável para a manutenção da
saúde.

A legislação acolheu essa definição e determinou, no artigo 3º, da lei 8.080/90, que a saúde tem
como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. Sendo
assim, dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social.

Desse modo, para atingir o objetivo o Estado deve disponibilizar valores que garantam a
promoção da saúde de forma universalizada, sem inviabilizar as necessidades individuais. O orçamento
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deve ser equilibrado entre esses dois pólos – individual e coletivo.
 

2. O DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE
 
A CR/88 capitulou, em seu penúltimo título, dispositivos a respeito da ordem social, dedicando os

artigos 196 a 200 para a saúde. Saúde é um dos elementos da tríade que compõe a seguridade social,
compreendendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade (artigo
194, CR/88).

É nesse contexto que deve ser analisada a implantação do SUS, regulamentado pela lei federal
8.080 de 1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

A disposição do artigo 2º da lei declara a saúde um direito fundamental do ser humano que deve
ser provido pelo Estado, de forma a possibilitar o seu pleno exercício. Continua, indicando a característica
de ação positiva estabelecida pelo Poder Público, no sentido de reduzir as doenças e outros problemas
sociais relacionados, por meio de políticas econômicas e sociais.

Pela descrição legal, o Estado deveria prover de forma satisfatória todas as condições para que
cada indivíduo vivesse dignamente em um ambiente saudável, – sem excluir o dever das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade na promoção da saúde em seu sentido mais abrangente – com acesso
irrestrito aos sistemas de tratamento oferecidos de forma plena pelo SUS (artigo 198, da CR/88).

O documento normativo, estruturado nos moldes da definição de saúde européia, inclui no rol de
atribuições do SUS a vigilância sanitária, para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.

Além das definições legais, com relação ao atendimento médico, há composição de um rol
abastado de princípios, entre eles a universalidade de aceso, a integralidade e a igualdade de assistência.
Teoricamente, o estatuto normativo do SUS descreve um sistema completo que deve suprir todas as
necessidades da população com relação à saúde pública. Contudo, o contingente ultrapassa os limites
sustentáveis de atuação exclusiva do Estado e fica impossível fornecer um atendimento médico-hospitalar
de qualidade.

Na tentativa de efetivar, nos moldes constitucionais, a prestação do serviço de assistência à saúde,
o SUS teve sua organização baseada em dois princípios fundamentais: a regionalização e a hierarquização.

A hierarquização pressupõe que as ações e procedimentos se disponham em dois blocos, um
relativo à atenção básica, e outro que contempla as ações de média e alta complexidade hospitalar e
ambulatorial.[4] A regionalização pressupõe a relação de repasse de verbas e à responsabilidade pelo
funcionamento do sistema e a descentralização surge no sentido de existir uma direção única em cada
esfera de governo, isto é, o Governo Federal passou a gradativamente municipalizar as competências de
execução do serviço público.

A maioria dos municípios brasileiros adota a gestão plena, ou seja, a verba destinada à saúde é
entregue ao ente sem que antes tenha a necessidade de ser incluída no orçamento do estado-membro. O
próprio município distribui entre as unidades de saúde e os hospitais conveniados, os quais operem sob sua
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responsabilidade.
Fato notório, sem entrar no mérito das causas, é a inexistência de suporte financeiro suficiente

para satisfazer todo o contingente populacional carente. É nessa seara de discussões que está pautada umas
das faces da problemática do Direito à Saúde no Brasil, principalmente porque, a falta de recursos
financeiros, é uma das justificativas do Poder Público para excluir-se da qualidade de responsável por
eventual pagamento de indenização.

O Ministro Celso de Mello, em brilhante voto sobre a jurisdicionalização da prestação ativa do
Estado para efetivar o Direito à Saúde, proferido em 17 de março de 2010, indica certo cuidado ao tratar
dessa circunstância fática:

(...) Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-
se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um
inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que,
comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta
não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata
efetivação do comando fundado na carta política. Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em
tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida movimentação de sua atividade
financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, me favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo que a cláusula de reserva do
possível – ressalvada a hipótese de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações
constitucionais (...)[5].

 
Isto é, não é possível exigir, além das forças orçamentárias do Estado, a prestação do serviço de

saúde, sob pena de incorrer em dano inverso, já que poderia prejudicar a assistência dos demais usuários
do sistema. Em contrapartida, o Estado não pode esquivar-se de cumprir a Constituição com fundamento
na má administração. Deve existir um juízo de ponderação.

Uma das formas de viabilizar o cumprimento dos preceitos constitucionais foi o mecanismo de
cofinanciamento das políticas de saúde, pelos entes da federação, permitido por meio da emenda
constitucional nº 29/2000. Essa emenda acrescentou novos parágrafos ao artigo 198, assegurando
percentuais mínimos destinados à saúde, regulamentados por lei complementar.

O cofinanciamento somado à determinação de acesso universal e igualitário, de acordo com o
posicionamento mais atual do Supremo Tribunal Federal, reforça a idéia de responsabilidade solidária dos
entes da federação garantindo, inclusive, igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou
discriminação[6].

Um ponto fundamental, para sedimentar a efetivação desse direito social, é limitar abrangência de
atuação do poder público na prestação do serviço de saúde, sob pena de incorrer nos moldes do Estado
Socialista, para o qual era dever do ente estatal prover de forma absolta e total a efetivação dos direitos
fundamentais. A obrigação do Estado, nos molde constitucionais, restringe-se ao fornecimento das
políticas públicas por ele formuladas, que se submete à corrente da medicina com base em evidências, de
acordo com “protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”[7].

Para minimizar os potenciais prejuízos para a população e na tentativa de afastar a situação de
inconstitucionalidade por omissão, imputável ao Poder Público, a política de governo escolhida pelo Brasil
prefere a delegação do serviço de atendimento médico hospitalar a pessoas de direito privado, por meio de
contratos públicos ou convênios (artigo 199, §1º, CR/88).
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Surge nova problemática sobre o custeio de tratamentos ainda não incorporados pelo SUS, porque
a burocracia administrativa muito lenta comparada às descobertas na área médico-farmacológica. Nessa
circunstância, é preciso verificar se o SUS não oferece tratamento equivalente, ou se não está
disponibilizado em outros estado-membro, ou município, caso em que existe a possibilidade de o usuário
ser transferido para tal localidade. Mais um ponto a favor da teoria da responsabilidade solidária dos entes
federativos.  

Outros aspectos negativos estão alocados nos problemas de desestrutura. O primeiro diz respeito à
remuneração do médico. Há necessidade de profissionais da área de saúde para a execução do
atendimento, e que geralmente os profissionais têm a necessidade de remuneração digna para efetuarem
suas tarefas. A título de curiosidade, um médico clínico que atende na sala de emergência do Pronto
Socorro de um hospital público ou equiparado, recebe cerca de sete reais por consulta, enquanto um
médico particular recebe em média de oitenta a cem reais, e o convênio com outros planos de saúde paga
cerca de sete vezes mais que o SUS[8].

A esmagadora maioria percebe a disparidade entre os níveis de remuneração do médico e o
trabalho exercido, com relação ao valor que ele representa, e que os hospitais não têm condições de arcar
com a deficiência de repasse do SUS. O Presidente da Associação Médica do Paraná, José Fernando
Macedo, em artigo publicado pela revista da Unimed no estado do Paraná, declara:

O valor da consulta do Sistema Único de Saúde para um profissional que lida com a vida humana é
abaixo da dignidade. É concebível trabalhar com consultas de R$2,00, R$7,00e de R$10,00? Qual é o
tempo que um médico do SUS tem para atender um paciente?[9]

 
Esse fator leva os profissionais da área médica a desistirem de trabalhar para o sistema de saúde

pública, gerando os chamados ‘furos’ de escala e fragilizando a entidade de atendimento, que muitas
vezes tem que ser fechada por falta de profissionais. Também é díspare o custo do atendimento e o valor
repassado ao hospital pela Administração Pública.

O custo do tratamento de uma criança internada com meningite ou pneumonia pneumocócica é até 12
vezes maior que o pago efetivamente para os hospitais públicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O
resultado está em pesquisa do infectologista e pediatra Otávio Cintra, do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto. De acordo com a análise, o tratamento completo de uma criança internada com
pneumonia pneumocócica custa para o hospital R$ 6005,36. O pacote pago pelo SUS para o mesmo
tratamento (incluindo medicação, diária de cinco dias de internação, oxigênio etc) é de R$ 554,69. ``O
hospital gasta praticamente 10 vezes mais para manter esse paciente do que recebe do SUS``, avalia
Cintra.[10]

 
A estrutura física hospitalar de atendimento está sucateada. Não possui estrutura tecnológica, não

possui instrumentos para o atendimento, não possui vagas suficientes para atender toda a demanda, ‘o que
implica em enormes filas que vemos todos os dias e nas dificuldades para atender o paciente’,
complementa o presidente da Associação Médica do Paraná, José Fernando Macedo.[11] O médico
trabalha em um hospital e submete-se às normas internas estabelecidas pelo regimento. O hospital, por sua
vez, faz um convênio com o Estado e passa a exercer o serviço público, para cumprir com o dever do
Estado de servir à sociedade.

Os exemplos anteriores servem para demonstrar, como denominou o Ministro Celso de Mello, a
dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das
pessoas, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, frequentemente
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escassos.
 
3. O SERVIÇO DE SAÚDE E A PRESTAÇÃO PELA INICIATIVA PRIVADA

 
É possível extrair da leitura da lei 8080/90, e da Constituição Federal Brasileira, sobre o Sistema

Único de Saúde (SUS), que quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada área, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada, sendo que, deverá dar preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. A
circunstância descrita indica uma das faces do novo recorte estrutural denominado, a partir da década de
1970, de Terceiro Setor.

 
3.1. A prestação de saúde por meio do terceiro setor 

 
Terceiro setor é a denominação dada à alternativa encontrada pelo Estado para enfrentar as

demandas sociais, inserido em um contexto neoliberal, externada pela adoção da política de governo que
enaltece a prestação de saúde complementar pela iniciativa privada.

É unânime a classificação de Estado como primeiro setor e Mercado como segundo setor. A
doutrina ainda não conseguiu definir de forma completa e funcional para a dogmática jurídica o conceito
de terceiro setor, no entanto, estabelece de maneira equivalente os critérios para a determinação das
entidades inseridas neste segmento.

As entidades que desenvolvem atividades de interesse de cunho coorporativo devem ser afastadas,
restando dois subconjuntos, indicados por Augusto Franco[12]: organizações suplementares ou
complementares à atuação do Estado na prestação dos serviços públicos; e as que promovem atividades
teóricas em torno de temas de interesses difusos.

Portanto, como estabeleceu Mânica, é possível considerar Terceiro Setor como o conjunto de
pessoas jurídicas de direito privado, de caráter voluntário e sem fins lucrativos, que desenvolvam
atividades de defesa e promoção dos direitos fundamentais ou prestem serviço de direito público.[13]
Essas atividades, muitas vezes chamadas de paraestatais, funcionam como uma intersecção do Estado e da
sociedade.

No Brasil, como é possível perceber, essa atividade ultrapassou o campo das relações negociais
(parceria público-privada e concessões) e estendeu-se aos serviços sociais não lucrativos ou atividade de
interesse público desenvolvidas por organizações privadas sem fins lucrativos (convênios, contratos de
gestão das Organizações Sociais, termos de parcerias das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público).[14]

A participação complementar dos serviços privados é formalizada mediante contrato, convênio ou
termo de parceria. Os convênios administrativos, contratos de gestão ou termos de parceria, são
instrumentos que permitem a uma determinada pessoa jurídica de direito público conjugar esforços com
outros entes, com vistas à realização de um determinado objetivo que condiz com o interesse público.[15]

O processo de privatização da máquina estatal, direcionado ao interesse social, foi, num primeiro
momento, atribuído à filantropia. Como o sistema de corrupção ficou evidente, por meio do escândalo
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político denominado “anões do orçamento”, houve nova tentativa com a promulgação da Lei das
Organizações Sociais (OS - lei 9.637/98), isto é, pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade
lucrativa que auxiliariam o Estado na efetivação dos Direitos Fundamentais. Vários estudiosos do Direito
atacaram tal instituto normativo em razão da ausência de critérios claros e objetivos para definir as
organizações sociais, a ausência de processo licitatório e de limites salariais para pagamento dos
empregados.

Por esse motivo, no ano seguinte foi promulgada a lei que qualificou a outorga pelo Poder Público
de prestação de serviço púbico por instituição privada sem finalidade lucrativa, por meio de um novo
modelo de ajuste. A lei 9.790/99 cria, portanto, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), formalizadas por meio do Termo de Parceria, instrumento simplificado, menos burocrático e
formal que os convênios, instrumento anterior, isto é, “inaugura um novo modelo de prestação de serviço
público, a ser viabilizada por meio de um acordo administrativo colaborativo firmado entre o Poder
Público e uma OSCIP”.[16]

Na área da Saúde, no entanto, a cooperação técnica e financeira com instituições privadas sem
fins lucrativos, para o atendimento médico, fez-se por meio de convênios ou contratos administrativos, em
razão de não haver homogeneidade na natureza jurídica das instituições. Incluem-se no sistema de
execução do serviço, em suas diversas áreas, hospitais filantrópicos, OSCIP, OS, entre outros, além da
esfera pública por meio da Administração Indireta.

Por essa razão, fica a cargo de cada entidade, a denominação do instrumento, porque não há
possibilidade de determinar qual a natureza das instituições, visto que, o próprio Ministério não exclui
nenhuma modalidade. Sendo assim, a terminologia ‘convênio’, no caso da saúde, é genérica. No entanto,
quem determina os critérios para a celebração do convênio e o efetiva é o Poder Público e, independente
da denominação, a estrutura do documento é vinculada ao modelo disposto no manual fornecido pelo
Ministério da Saúde.

Apesar do acordo firmado entre os entes, público e particular, não há interferência do Estado na
regulamentação das atividades internas dos hospitais conveniados, com relação à execução do serviço.

Dentre as discussões da matéria, está a questão do regime jurídico ao qual a iniciativa privada está
submetida. Massimo Severo Gianinni entende que realidade cambiante com elevado grau de auto-
regulação, em regra, submeteria essas entidades ao regime jurídico de direito privado, contudo, como
desenvolvem atividades de interesse público, a atividade estatal de fomento acaba por condicionar ou
mesmo restringir o regime privado. Ressalta Maria João Estorninho: a par das normas jurídico-privadas,
ter em consideração certas normas e princípios do direito público, para evitar a fuga da Administração
Pública para o direito privado[17].

Esses autores indicam a resposta para um regime híbrido, no qual a essência se configura privada,
limitada pelos princípios e metas do direito público. Contudo, mais acertado o posicionamento de Oliveira,
para quem a iniciativa privada será necessariamente submetida ao regime de direito público. Explica:

Sobre a Administração incidem normas de direito público. O mesmo vai ocorrer com seus parceiros
privados, quando a estes forem transferidas verbas públicas para a consecução de atividades de
interesse público, desde que isso esteja expressamente previsto em lei.[18]

 
Essa mesma estrutura pode ser encontrada na cartilha oferecida pelo Instituto Brasileiro de Defesa
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do Consumidor, quando, ao definir a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde
declara:

as ações serão feitas pelos serviços públicos e de forma complementar pelo setor privado,
preferencialmente pelo setor filantrópico e sem fins lucrativos, por meio de contrato administrativo ou
convênio, o que não descaracteriza a natureza pública dos serviços.[19]

 
O artigo 199, §2º, da CR/88, veda a destinação de recursos públicos de saúde para entidades

privadas com finalidade lucrativa. Conclui-se que o prestador do serviço público está atuando como se
fosse o próprio Estado, pois presta o serviço público e não aufere lucro, e, portanto, deve ser submetido ao
regime jurídico de Direito Público.

Outra controvérsia, não menos relevante, é a atribuição da responsabilidade civil pelo dano
causado ao paciente, seja por missão estatal, seja pela indisponibilidade de tratamento, seja por
insuficiência de recursos físicos da entidade privada prestadora do serviço, entre outras inúmeras causas. A
dificuldade está exatamente na dimensão prática da prestação do serviço.

 
3.1.1. Instrumento jurídico para prestar servido de saúde e o SUS

 
De acordo com a definição do próprio Ministério da Saúde, convênio é o acordo, ajuste ou

qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da
administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidades privadas sem
fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação (Decreto nº.
6.170/07 e alterações). Esse instrumento têm natureza contratual.[20]

O convênio é composto de etapas mais complexas que os contratos administrativos. É iniciado
com a habilitação da entidade e dirigentes, elaboração e proposição de projetos, os quais serão avaliados
por meio de pareceres técnico-econômico e de mérito, a publicação do convênio e exigência de prestação
de contas.[21]

A primeira etapa, portanto, é a análise e formalização do convênio. O Poder Público exige das
entidades uma contrapartida, ou seja, a entidade oferta ao Poder Público, de acordo com sua capacidade
financeira ou operacional, entendida como recursos financeiros, bens e serviços, desde que
economicamente mensuráveis, um percentual, estabelecido pela lei de diretrizes orçamentárias. As
entidades de assistência social e saúde, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
não se submetem à exigência de contrapartida para operar conveniada ao SUS.

Existem limitações quanto à aplicação dos recursos orçamentários disponibilizados, além de
exclusão das entidades que não estiverem regulares no sistema de administração financeira ou com relação
às obrigações fiscais, aquelas pertencentes a membros dos Poderes ou seus cônjuges/companheiro, ou
controlada por eles.

Depois de avaliada a entidade e com a aprovação do Poder Público, celebra-se o convênio com a
assinatura representando o pacto, por meio do ato formal, o qual deverá ser publicado no Diário Oficial da
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União. São essas etapas que garantem a eficácia e a publicidade do convênio, nos moldes do artigo 37,
caput, da Constituição Federal. O poder Legislativo e os Conselhos de Saúde também devem ser
informados sobre a assinatura do convênio.

No convênio está contido o plano de trabalho: instrumento de planejamento e execução com as
ações que serão financiadas descritas de forma detalhada. Esse documento é gerado automaticamente, a
partir das informações incluídas na proposta apresentada, sendo de responsabilidade do proponente a
fidedignidade das informações.[22]

Durante a execução do convênio, para cumprir o estabelecido, o Manual fornecido pelo Ministério
da Saúde indica a obrigatoriedade do procedimento licitatório como preconiza a lei 8.666/93, reafirmando
novamente a característica de submissão ao regime jurídico de Direito Público às entidades privadas
prestadoras de serviços públicos.

O Ministério da Saúde acrescenta a necessidade de acompanhamento na execução dos convênios,
como forma de verificar sua eficiência, eficácia e efetividade. A principal ferramenta do acompanhamento
é a verificação in loco, que consiste no deslocamento de técnicos do Ministério da Saúde ao local do
objeto do convênio.  A entidade privada também é obrigada a prestar contas, por meio de formulários
próprios, apresentados ao respectivo órgão nos estados ou Distrito Federal [23].
 

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL E A RESPONSABILIDADE  (EXTRA)CONTRATUAL DO
ESTADO DIANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 
Na essência do exercício da medicina, está a liberdade do profissional de atuar com a

discricionariedade necessária para encontrar sempre soluções novas e mais adequadas a cada caso,
contribuindo, assim, para a constante evolução da profissão e de suas técnicas.[24]

Muitas vezes, o processo de indenização é apenas uma forma de canalizar para um ponto externo
as tensões emocionais decorrentes de frustração. Por isso, em grande parte das ações está envolvido um
processo de negação: não se admite que o infortúnio seja fruto do acaso ou do azar, pois ele precisa ser
atribuído à culpa de alguém, cuja punição sirva como uma espécie de alívio.[25] Por conseguinte, é
necessário ter uma apreciação cuidadosa de cada caso, para que não haja excesso por parte do paciente.

O trato com a relação médico-paciente, na prestação de um serviço público de saúde, deve ser
especial ao analisar as circunstâncias fáticas que envolvem o pré-atendimento. Normalmente a situação é
precária, sem número de profissionais suficientes para o atendimento, a parcela da população atendida por
hospitais conveniados é carente em todos os sentidos e não tem condições de entender que aqueles
profissionais estão sobrecarregados em razão da falta de estrutura gerada pelo próprio Poder Público.

Quanto maior é o sentimento de indignação com o hospital e com o médico, mais pronto o
paciente fica para ingressar com uma ação judicial.[26]Ainda mais no contexto atual: o dano moral está
tão banalizado que em qualquer situação é pleiteado, sem provas, com o intuito de ganhar um pouco mais,
e gera sério risco de caracterizar enriquecimento ilícito, ou mesmo um dano reverso. Nesse contexto se
desdobra a responsabilidade civil e extracontratual do Estado com relação à prestação de serviço de saúde
por meio do terceiro setor.

 
4.1. Responsabilidade Civil
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Responsabilidade, nos moldes da legislação civilista, significa reparar os danos conseqüentes dos

atos cometidos em função das razões que o levaram a cometer. A responsabilidade é um dever jurídico
sucessivo[27], isto é, uma obrigação não obedecida gera um dano conseqüente, estabelecida a
suscetibilidade pelo nexo de causalidade entre estes.

Regra geral, os requisitos fundamentais para a caracterização da responsabilidade são a conduta
ilícita, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. O ato ilícito é a manifestação de vontade, ainda que
operada por omissão, que desrespeita o ordenamento jurídico, considerado em sua totalidade. Dano é
elemento essencial para a caracterização da responsabilidade, mas não está contido no ato ilícito. É, na
verdade, consequência deste.

Para estabelecer o nexo de causalidade, subsistem no direito pátrio, três correntes doutrinárias:
Teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non); Teoria da causalidade adequada e
a Teoria dos danos diretos e imediatos.[28]

A teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non), que é utilizada pelo
direito penal, dá equivalência a todos os antecedentes na cadeia de fatos que deram causa ao dano. Pela
amplitude dessa teoria foi desenvolvida a eliminação hipotética (de Thyrén) para determinar ser apenas
causa o fator que se desaparecesse, automaticamente eliminaria o resultado danoso. No Direito Penal, essa
teoria possui como fato limitador o dolo do agente e é enquadrada no artigo 13, do CP. No direito civil, há
críticas com relação à teoria porque não existe o limitador, em razão da culpa ser considerada de forma
genérica, podendo levar a um encadeamento infinito de causas.

A teoria da causalidade adequada possui um juízo de probabilidade e considera causa apenas o
antecedente abstratamente idôneo, necessário e adequado à produção do dano. Portanto, causa é o fator
mais apropriado para a produção do dano. O inconveniente, nesse caso, é o acentuado grau de
discricionariedade do julgador, o que pode gerar certa instabilidade jurídica. Apesar disso, grande parcela
da doutrina e da jurisprudência acolhe essa teoria por entenderem mais satisfatória à responsabilidade
civil.

A teoria dos danos diretos e imediatos, desenvolvida por Agostinho Alvim, determina causa o
antecedente fático, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determinasse-o como
uma consequência sua, direta e imediata. Autores como Pablo Stolze, Carlos Roberto Gonçalves e Gustavo
Tepedino entendem que essa foi a teoria adotada pelo CC/02, em razão de estar expressa no artigo 403.

O último elemento é a culpa. Para a doutrina tradicional, a culpa é composta da voluntariedade do
comportamento, a previsibilidade e a violação de um dever de cuidado[29]. Contudo, existem hipóteses
em que a culpa deixa de ser elemento essencial para a caracterização da responsabilidade, o que se traduz
em responsabilidade objetiva. Essa modalidade está presente na relação de responsabilidade do Estado.

A princípio, a doutrina e a jurisprudência, ao analisarem a atividade médica em sua essência, de
forma relativamente unânime, consideram a necessidade do erro médico para a caracterização do dever de
indenizar, portanto a responsabilização subjetiva. Erro médico não é simplesmente a falha no exercício da
profissão, é a conduta do profissional da medicina operada com desprezo ao conhecimento incontroverso
da ciência médica e ao zelo na execução da atividade, que cause dano a alguém.

Caracterizar o erro médico é complicado para a comunidade jurídica em razão da falta de
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conhecimento técnico-científico. No entanto, é possível distinguir duas situações: a previsível e a
imprevisível. As situações imprevisíveis não possuem relevância para a seara jurídica, visto que, não é
possível atribuir responsabilidade a alguém, se não houver nexo de causalidade. Em análise às situações
de previsibilidade, principalmente na saúde pública, é preciso distinguir o erro evitável e o inevitável.

Com relação ao erro evitável, não existe discussão, posto que o profissional que cometeu o erro
arcara com a eventual indenização e, de maneira geral, divide-se em erro de tratamento, erro de
diagnóstico e erro na dosagem de remédios.  O inevitável exacerba o conhecimento médico, decorre da
falta de recursos, de condições técnicas ou insuficiência da própria medicina. A rigor, o inevitável não
constitui erro médico, mas insuficiência de meios, que ocasiona a excludente de responsabilidade do
profissional.[30]

A exclusão da responsabilidade do profissional não exclui, de forma automática, a responsabilidade do estabelecimento

de saúde ou do Estado.

 

4.2. Responsabilidade (extra)contratual do Estado

 
O médico trabalha em um hospital e submete-se às normas internas estabelecidas pelo regimento.

O hospital, por sua vez, faz um convênio com o Estado e passa a exercer o serviço público, no intuito de
dar efetividade ao direito social à saúde, nos molde da Constituição.

De acordo com o estabelecido no ordenamento, os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial são estabelecidos pela direção nacional do SUS,
fundamentados em demonstrativos econômicos, aprovados no Conselho Nacional de Saúde, de forma que
garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados[31].

Com relação à responsabilidade contratual do Estado, a lei 8666 de 1993 determina, em seu artigo
116, que suas disposições são aplicáveis aos convênios e, em seu artigo 70, estabelece a relação de
responsabilidade entre o Estado e o contratado, no caso, leia-se conveniado: ‘O contratado é responsável
pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato (...)’. A lei de licitações estabeleceu responsabilidade contratual subjetiva para o
conveniado. É o que basta para esse estudo.

Na seara da responsabilidade extracontratual do Estado é onde estão as grandes controvérsias. O
artigo 37, da CR/88, determina que a pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. Essa é a chamada teoria
do risco administrativo, isto é, a Administração Pública vai responder objetivamente pelo dano causado
pelo agente.

O artigo 199, §2º, da CR/88, veda a destinação de recursos públicos de saúde para entidades
privadas com finalidade lucrativa. Conclui-se que o prestador do serviço público está atuando como se
fosse o próprio Estado, pois presta o serviço público e não aufere lucro, e, portanto, deve ser submetido às
normas aplicáveis à Administração Pública. Nesse caso, o hospital, particular prestador de serviço público,
submetido ao regime jurídico de direito público, na qualidade de substituto do Estado, também está
submetido a teoria do risco administrativo, com relação ao usuário do serviço.
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Isso porque, devido à constitucionalização do direito civil, o qual incorporou os princípios fundamentais destinados à

proteção do indivíduo, foram estabelecidos três pilares para a reparação do dano: reparação integral do dano (artigo 944, CC/02);

preocupação prioritária com a vítima; e solidariedade entre os causadores. O sistema deve funcionar com o objetivo de reparar o

prejuízo causado à vítima de forma integral.

Contudo, a eventual responsabilização do hospital opera nos limites das situações previsíveis, mas inevitáveis por falta

de recursos ou condições técnicas existentes, as quais não estão disponíveis em razão da omissão estatal. Outras circunstâncias

alarmantes estão situadas na obrigatoriedade de atendimento, pelo conveniado, quando a expectativa de contingente era bem menor.

Exemplo recorrente na mídia é a hipótese de haver determinação judicial, ou por intervenção do Ministério Público, para que o

hospital conveniado atenda ainda que não haja nenhuma condição física para esse atendimento: há falta de leito, ou seja, lugar para

alocar o paciente com todo o aparato necessário para seu atendimento, vagas escassas na Unidade de Terapia Intensiva, entre outras

carências de recursos humanos, materiais e estruturais.

Nessas circunstâncias, é nítida a falta de atuação do Estado, incorrendo necessariamente em inconstitucionalidade por

omissão. Qual seria a dimensão do justo se o hospital, obrigado pela intervenção jurisdicional a atender, carente de estrutura, fosse

responsabilizado por eventual demanda indenizatória?

Como bem ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, a falta de suportes financeiros suficientes para satisfazer todas as

necessidades sociais, principalmente relacionadas à saúde, implica em escolhas, que ele chama de ‘escolhas trágicas’, pautadas por

critérios de macrojustiça. Nas suas palavras:
Problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração todas as perspactivas que a
questão dos direitos sociais envolve. Juízos de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de
complexas relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em outros termos, direitos
individuais e bens coletivos. (...) Não obstante esse direito subjetivo público é assegurado mediante
políticas sociais e econômicas, ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento
necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde independente de uma política pública que
o concretize[32].

 

Portanto, ainda que esteja mais direcionada à casuística, é possível identificar os elementos para a caracterização da

responsabilidade civil do Estado, baseada na omissão da função estatal de manutenção e viabilização do SUS, em função da má

administração dos recursos.   Fica clara essa caracterização quando as relações jurídicas são comparadas: quando o médico tem sua

responsabilidade excluída em função da causa e o dano tem o nexo de causalidade com base em comprovada omissão do hospital,

prestador do serviço público, é este quem responderá pela eventual indenização. Da mesma forma, quando o dano foi causado pela

omissão do Poder Público, deve restar caracterizada a responsabilidade extracontratual do Estado. Desta feita, a discussão se

concentra em qual das esferas federativas deverá responder pelo dano.

Rememorando a estrutura de funcionamento do SUS, a União financia o sistema, a direção estadual do SUS acompanha,

controla e avalia as redes hierarquizadas e compete à direção municipal celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de

serviços privados de saúde.

Além disso, é também o município quem controla, fiscaliza e avalia a execução dos procedimentos dos serviços privados

de saúde e normatiza complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação[33]. Já as entidades

privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submetem-se à fiscalização do Poder Público, com finalidade de

verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos[34].

O posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça está dimensionado no sentido de responsabilizar

exclusivamente o município, por eventual indenização decorrente de demanda pleiteada contra serviço de saúde executado pelo

terceiro setor.
Os Municípios, entre outras atribuições, têm competência para planejar, organizar, controlar e avaliar
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as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; participar do
planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em
articulação com sua direção estadual; celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; controlar e fiscalizar os
procedimentos dos serviços privados de saúde (Lei 8.080/90, art. 18, I, II, X e XI). As ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS serão
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da CF/88, obedecendo, entre outros, o
princípio da descentralização
político-administrativa, com "ênfase na descentralização dos serviços para os Municípios" (Lei
8.080/90, art. 7º, IX, a). "Relativamente à execução e prestação direta dos serviços, a Lei atribuiu aos
Municípios essa responsabilidade (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei n.º 8.080/90), compatibilizando o
Sistema, no particular, com o estabelecido pela Constituição no seu artigo 30, VII: 'Compete aos
Municípios (...) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população'" (REsp 873.196/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 24.5.2007).[35]

 

É mais prudente concordar com o ilustre Ministro José Delgado, que na mesma demanda, em voto
vencido, discorre sobre a responsabilidade solidária da União no pagamento de indenizações por danos
causados a terceiros, independentemente de culpa, compreendido nesse contexto o erro médico praticado
em hospital conveniado com o SUS.

Ademais, muito embora todos os entes da Federação integrem e financiem o SUS, e suas respectivas
tarefas constituam uma rede bastante complexa dentro do sistema, verifica-se, a partir do art. 15, inc.
II, da Lei n. 8.080/90, a qual regula a execução de ações e serviços de saúde, que os Estados e
Municípios apenas administram os recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde em cada
ano, não tendo competência para intervir nas questões referentes à destinação dos recurso
orçamentários e financeiros do SUS. Sendo assim, o pagamento de indenização que venha a ser
estipulada em caso de procedência de ação de indenização relacionada a atendimento médico realizado
no âmbito do SUS competirá, em última análise, à União, que é o ente responsável pela distribuição de
verbas direcionadas a esse Sistema.[36]

 

No mesmo Tribunal Superior, a Segunda Turma tem posicionamento exatamente oposto no sentido de responsabilizar

solidariamente os entes públicos: ‘(...) O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da

União, Estados-membros e Municípios (...)[37]. Nesse sentido está o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nas palavras

de Gilmar Mendes:
(...) O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos
financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de
saúde, a penas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. (...)

 
Através do panorama apresentado é possível perceber a dificuldade no trato com o tema da

responsabilidade extracontratual do Estado, porque, com a mesma lógica, é possível defender
posicionamentos opostos. Adequada à realidade constitucional brasileira está a vertente do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de responsabilizar objetivamente o Estado, quando o dano for decorrente
necessário da omissão do Poder Público, em sua função de provedor e fiscalizador do sistema, de forma
solidária e subsidiária entre os entes da federação.

 
CONCLUSÃO
 

O Estado Social Democrático brasileiro possibilita a adoção de políticas públicas neoliberais,
traduzidas na intervenção do Estado apenas nas questões socialmente relevantes. O direito à saúde pode
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ser classificado como subjetivo fundamental transindividual, porque, apesar de relaciona-se a cada
indivíduo de maneira particular, interessa à sociedade globalmente.

O dever de promover a saúde é do Estado, da comunidade, da família e de todos os membros da
sociedade, sendo dever do Estado executar a prestação de serviço de saúde para a população. Contudo,
não é possível exigir da Administração Pública que exacerbe os limites de seu montante orçamentário, sob
pena de abalar todo o funcionamento do sistema, ocasionando prejuízo à toda a coletividade.

De acordo com o contingente além da capacidade estatal de prestação exclusiva, o estado delegou
sua função às pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, por meio de convênios. Os
convênios, apesar de sua natureza contratual – no sentido de estabelecer direitos e deveres para ambas as
partes – possui mais complexidade em sua formação. Antes de firmar o convênio, a entidade passa por
avaliação do Poder Público e, e depois, este tem a obrigatoriedade de fiscalizar e gerenciar os recursos a
serem repassados. A responsabilidade do hospital se limita ao teor do objeto do convênio e às exigências
estruturais estabelecidas pelo Poder Público como necessárias e suficientes.

Todavia, ainda que exista a delegação na prestação de serviço de saúde, o contingente continua
maior que a capacidade dos hospitais. Isso decorre da omissão do Poder Público em efetivar as próprias
políticas públicas. Com a jurisdicionalização do Direito à Saúde, vem à tona a questão relevante da
responsabilidade extracontratual do Estado nas eventuais indenizações decorrentes de erros médicos, em
estabelecimentos classificados como terceiro setor.

Dois fatores são relevantes para aferição da responsabilidade. O primeiro se pauta na
personalização do direito civil pátrio, devido à sua constitucionalização, o qual incorporou os princípios fundamentais

destinados à proteção do indivíduo e estabeleceu pilares na reparação do dano com intenção de o sistema funcionar com o objetivo

de reparar o prejuízo causado à vítima de forma integral. O segundo está localizado na omissão do Estado em promover políticas

públicas, por ele mesmo estabelecidas, sob o argumento de falta de recursos orçamentários. Nesse ínterim, localiza-se o hospital

privado, prestador de serviço público, que opera além dos limites estabelecidos pelo convênio.

O corpo normativo referente à responsabilidade civil estabelece como requisitos necessários à sua
aferição a ação ou omissão que, em razão de um nexo de causalidade, resultam em um dano material,
moral ou estético. A teoria da causalidade utilizada majoritariamente no Brasil é a dos danos direitos e
imediatos, isto é, será causa o antecedente fático, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado
danoso, que, somada à responsabilidade objetiva do Estado, estabelecida pela Constituição Federal, traduz
a responsabilização do ente público pela ocorrência do dano em razão de sua omissão no implemento da
política pública por si estabelecida.

De acordo com o posicionamento mais acertado, ainda que exista argumentos em sentido
contrário, com base na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, devem ser responsabilizados,
solidariamente, todas as esferas do Poder Público de maneira subsidiária, no intuito de restabelecer a
Justiça. Essa discussão não pode ser encerrada ainda, já que, a partir de agora, é mais que necessário
estabelecer os critérios específicos para a responsabilização do Estado, no sentido de evitar o dano inverso,
em prejuízo da coletividade.
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O NEOINSTITUCIONALISMO E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PúBLICAS

THE NEOINSTITUTIONALISM AND THE ROLE OF THE JUDICIARY IN THE DRAFTING AND
IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES

Cláudia Regina Lima Rentroia

RESUMO
O objetivo do presente estudo é contribuir para o debate teórico acerca do papel do Poder
Judiciário brasileiro no processo de elaboração e implementação de políticas públicas levando em
consideração as diversas vertentes do institucionalismo. Sua justificativa se fundamenta no fato
de o papel do Poder Judiciário nos dias atuais não se restringir apenas às questões
tradicionalmente levadas há até bem pouco tempo à sua apreciação principalmente em relação
aos Tribunais Superiores. A principal contribuição que se pretendeu com o trabalho foi a de
incentivar estudos mais profundos a respeito de uma teoria institucionalista que levasse em
consideração características e peculiaridades brasileiras com base na variada doutrina
estrangeira a respeito do tema. 

PALAVRAS-CHAVES: Políticas Públicas; Poder Judiciário; neoinstitucionalismo

ABSTRACT
The aim of this study is to contribute to the theoretical debate about the role of the Brazilian
Judiciary in the drafting and implementation of public policies taking into account the various
strands of institutionalism. Its justification is based on the fact that the role of the judiciary today
is not restricted only to issues traditionally carried there until recently mainly for its assessment
in relation to the Superior Courts. The main contribution that the work was intended to
encourage further study on an institutionalist theory to take into consideration the characteristics
and peculiarities Brazil varied based on foreign doctrine on the subject.
KEYWORDS: Public Policies; Judiciary; neoinstitutionalism

O neoinstitucionalismo e o papel do Poder Judiciário no processo de elaboração e implementação de
políticas públicas

 
Introdução
 

O objetivo do presente estudo é contribuir para o debate teórico acerca do papel do Poder
Judiciário brasileiro no processo de elaboração e implementação de políticas públicas levando em
consideração as diversas vertentes do institucionalismo.

Sua justificativa se fundamenta no fato de o papel do Poder Judiciário nos dias atuais não se
restringir apenas às questões tradicionalmente levadas há até bem pouco tempo à sua apreciação
principalmente em relação aos Tribunais Superiores. Não quer significar tal afirmativa que “brigas de
vizinhos” e “furtos famélicos” não devam ser analisados pelo Poder Judiciário em busca da aplicação da
lei. Porém, mais do que estas questões, a problemática atual a respeito da atuação jurisdicional gira em
torno da legitimidade deste Poder em implementar políticas públicas na ausência ou inação do Poder
competente para fazê-lo.

Para o cumprimento do objetivo proposto, inicialmente, buscou-se contextualizar a necessidade
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do estudo levando-se em consideração as críticas atuais em relação à atuação do Poder Judiciário. Tais
divergências são fundamentadas pela crescente atuação deste em áreas que, em um primeiro momento, não
lhe seriam destinadas. Diante desse quadro verifica-se a impossibilidade de a Ciência Política justificar tal
comportamento com a utilização de seus modelos explicativos clássicos e a consequente necessidade de se
buscar, no estudo das instituições a justificativa para tal comportamento dos Tribunais.

Em seguida, em “instituições ‘importam’”, iniciou-se uma análise institucional, procurando trazer
algumas abordagens mencionadas pelos autores a respeito da expressão neoinstitucionalismo e sua
influência no comportamento dos diversos atores. Para tanto, levou-se em consideração a doutrina de Hall

e Taylor
[1]

 afastando-se uma gama de outras discussões a respeito das questões institucionais para que
não houvesse fuga do tema a ser analisado para o cumprimento do objetivo proposto.

Em “institucionalismo como metodologia” o estudo foi norteado pela busca em se alcançar um
entendimento mais amplo a respeito da atuação do Poder Judiciário. Procurou-se abordar o
institucionalismo não mais levando em consideração os atores e suas escolhas individuais e sim as
instituições e seus comportamentos e as estratégias dos atores coletivamente consideradas.

Finalmente, em “O Supremo Tribunal Federal como ‘arquiteto institucional’”, busca-se a
aplicação de uma análise institucional em relação ao órgão máximo do Poder Judiciário. Afinal, a
“construção” de instituições que “importem” deve levar em consideração as prescrições constitucionais e
cabe ao “guardião da Constituição” esta árdua tarefa de efetivação do diálogo institucional.

A principal contribuição que se pretendeu com este trabalho foi a de incentivar estudos mais
profundos a respeito de uma teoria institucionalista que levasse em consideração características e
peculiaridades brasileiras com base na variada doutrina estrangeira a respeito do tema.

 
Considerações iniciais

 
Busca-se, hodiernamente, justificar a atuação do Poder Judiciário nas questões de políticas

públicas e questionar a validade e a efetividade desta tarefa: questiona-se a teoria da separação dos
Poderes  -   atualmente, separação das funções estatais  -, fala-se em judicialização da política e politização
do Judiciário, em ativismo judicial. A atuação do Poder Judiciário como substituto na ausência, na
omissão ou na insuficiência da atuação dos demais Poderes, ou nos casos divergentes, atraindo funções
que em um primeiro momento a ele não são reservadas, determinou a imperiosidade de um estudo mais
profundo acerca do modelo institucional vigente.

Em relação à judicialização da política, afirmam Vieira, Camargo e Silva que se caracteriza como
“um fenômeno bastante complexo”, que “possui dimensões diferentes” e que institucionalmente
considerada pode ser definida “como um processo de transferência decisória dos Poderes Executivo e
Legislativo para os magistrados e tribunais, que passam, dentre outros temas controversos, a revisar e

implementar políticas públicas e rever as regras do jogo democrático”
[2]

. O debate da Ciência Política
levando em consideração uma abordagem institucionalista da judicialização da política foi influenciado
pelo estudo de casos realizados por Neal Tate e T. Vallinder, organizados no livro The Global Expansion

of Judicial Power
[3]

.
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A politização do Judiciário, por sua vez, pode ser vista como uma “aproximação entre as funções

judicial e política”
[4]

. A questão que se discute, aqui, refere-se ao modo de atuação do Poder Judiciário,
que, atualmente, em muito se aproxima das demais “funções” estatais, sem ter, no entanto, a mesma

legitimidade democrática para tanto
[5]

.
Também em relação ao ativismo judicial pode-se afirmar sua complexidade e suas diferentes

dimensões. Em estudos tradicionais “a perspectiva ativista é vista como uma atuação progressista dos

magistrados e tribunais no tocante ao reconhecimento, garantia e promoção de direitos fundamentais”
[6]

.
As promessas feitas pelos poderes eleitos democraticamente  -  e sistematicamente descumpridas

 -  exigem uma atuação muitas vezes imediata para que se tornem efetivos os mandamentos
constitucionais. Neste sentido, frustrada sistematicamente a sociedade e suas demais instituições sociais,
“grandes expectativas foram depositadas no Poder Judiciário, que passou a ser vislumbrado por muitos

como o ‘guardião das promessas’ e o principal responsável pela efetivação da Constituição”
[7]

.
Os modelos explicativos dominantes na Ciência Política nas décadas de 60 e 70 já não bastam

para cumprir tal desiderato  -  qual seja, a justificativa de uma atuação positiva do Poder Judiciário em
relação às políticas públicas e a análise da validade e efetividade desta tarefa. Transfere-se, em
consequência, o foco da explicação para as instituições, abandonando-se as preferências dos diversos
atores políticos envolvidos, utilizadas pelas teorias até então dominantes, como justificadoras de suas
atuações. Leva-se, agora, em consideração o comportamento dos indivíduos.

Martha Arretche
[8]

 argumenta que:
O apelo da agenda institucional – tanto normativo como positivo – assenta-se sobre o suposto
de que o comportamento humano – as preferências e os valores dos indivíduos – não é
manufaturável, ao passo que as instituições são um artefato humano, passível de construção
consciente. Nesse contexto, o que importa para a vida social são os comportamentos dos
indivíduos e não suas preferências.

 

Isso significa, portanto, que no estudo do neoinstitucionalismo
[9]

 não se vai afastar
completamente os indivíduos e focar, apenas, as instituições, visto que o comportamento dos indivíduos
deve fazer parte da análise institucional na medida em que estes compõem aquelas. Significa que as
preferências dos indivíduos terão menos relevância que seus comportamentos  -  estes, sim, justificadores
da atuação da instituição da qual fazem parte.

 

As instituições “importam”
[10]

 
A análise institucional  -  mais  particularmente, o comportamento dos atores políticos e os efeitos

de suas decisões  -  vem ganhando destaque com o aumento dos estudos de Ciência Política no Brasil.
Segundo Hall e Taylor, o ponto central para qualquer análise institucional encontra-se na questão

de como as instituições afetam o comportamento dos indivíduos, pois é por meio das ações dos indivíduos

que as instituições atingem os resultados políticos
[11]

. Segundo os autores, o comportamento de cada um
dos atores é diretamente influenciado pelas estratégias utilizadas pelos outros que, por sua vez, são
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influenciados  -  comportamento e estratégias  -  pelas instituições.
March e Olsen, corroborando tal pensamento, esclarecem que as instituições autorizam e obrigam

os atores diferentemente e os tornam mais ou menos capazes de agir de acordo com as regras prescritas de
adequação. As instituições também são reforçadas por terceiros executando regras e sancionando seu não-

cumprimento
[12]

.
No presente estudo, não se pretende engendrar pelos meandros conceituais da expressão

“neoinstitucionalismo”
[13]

 e pelas suas discussões. Tomar-se-á por base os esclarecimentos propostos por

Hall e Taylor in Political Science and the Three New Institutionalisms
[14]

. Segundo os autores, entender-
se-á melhor as discussões e serão afastadas as críticas acerca do institucionalismo se levarmos em
consideração sua real faceta: constitui-se em três abordagens de análise diferentes  e não em uma matéria
de pensamento unificado. Tem-se, então, segundo Hall e Taylor, o institucionalismo histórico, o
institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico. Como se verifica, “não se pode
deixar de observar que o que chamamos de novo paradigma institucional está longe de representar um

todo unificado”
[15]

.
Constata-se, então, que Hall e Taylor reconhecem que a Ciência Política atual encontra-se diante

de três institucionalismos, vislumbram o hermetismo destas visões e afirmam a necessidade de
intercâmbios entre elas como forma de alcançar um conhecimento mais apurado de seus próprios
paradigmas  -  o que poderia ser alcançado por meio do entendimento das questões fundamentais de cada

uma das escolas
[16]

.
Tem-se, portanto, a partir dos estudos de Hall e Taylor, três abordagens que se auto-denominam

neoinstitucionalismo. Em políticas públicas todas elas têm sido utilizadas, mas há uma predominância do
institucionalismo da escolha racional.

 
Acepções do institucionalismo e do neoinstitucionalismo

Os institucionalistas históricos consideram que instituição, globalmente considerada, pode ser
definida como procedimentos, rotinas, normas e convenções formais ou informais inerentes à estrutura

organizacional da política ou da economia política
[17]

. Nesta visão, portanto, as instituições “importam”,
pois levam em consideração a pesquisa histórica, ou seja, as instituições devem estar inseridas em um
contexto social resultante de sua experimentação ao longo de séculos.

Paralelamente ao institucionalismo histórico desenvolve-se o da escolha racional. Os
institucionalistas da escolha racional não buscam, em suas reflexões, um conceito para instituições.

Preferem focar sua atenção “sobre as regras do jogo político”
[18]

. Considera-se que mais importante do
que determinar o que são instituições é saber que elas representam um equilíbrio. Justifica-se o
comportamento dos indivíduos com base na modelagem destes pelas instituições, que as criam, formal ou

informalmente, de maneira intencional
[19]

. José Maria Nóbrega Júnior esclarece que o “ator racionaliza
dentro de uma perspectiva de custo x benefício, calculando a melhor forma de agir buscando maximizar
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seus interesses. As instituições criadas podem maximizar os benefícios individuais vindo a diminuir o

custo operacional das transações”
[20]

. Para o autor, o personagem central do processo político é o
indivíduo, para quem as instituições oferecem benefícios por meio das “regras do jogo” impostas. Nóbrega
Júnior esclarece, ainda, que para esta vertente do neoinstitucionalismo “os indivíduos calculam as suas
estratégias analisando se é benéfico ou não seguir as regras, sejam elas formais ou informais”, ou seja,

respeitar as regras do jogo é uma questão calculada e não uma questão moral
[21]

. Neste particular, pode-
se afirmar que a concepção instrumental se mostra estratégica, utilitária mesmo, considerados os fins a que
se busca útil e eficaz.

Na mesma dimensão temporal dos anteriores desenvolve-se o institucionalismo sociológico,
movimento interno da Sociologia que surge da teoria das organizações e fundamenta suas discussões nos

movimentos e práticas culturais
[22]

. Aqui, “instituições podem ser vistas como um arquétipo, no sentido
de que elas internalizam elementos da cultura e princípios normativos” e podem ser conceituadas “como

estruturas cognitivas separadas das estruturas formais”
[23]

.
Em contraposição às metodologias e epistemologias adotadas por seu antecessor, o

neoinstitucionalismo considera que a descrição e o funcionamento das instituições são questões que já não
importam em divergências conceituais, ou seja, tais elementos já foram exaustivamente discutidos e
analisados em momentos anteriores, não demandando, portanto, novas considerações a respeito. Seu foco
de análise é a busca de explicações para os resultados políticos alcançados pelas diversas instituições.
Esses resultados são atingidos levando-se em consideração o comportamento dos atores envolvidos no
processo dentro de um contexto institucional e não na preferência pura e simples destes atores, ou seja, o
conteúdo decisional é influenciado significativamente pelas instituições, visto que a atuação e organização
dos atores se dá com a observância de práticas e regras construídas, conhecidas e aceitas diante da

sociedade em que atuam
[24]

.
Há que se atentar, porém, para o erro de se procurar no institucionalismo a resposta para todas as

questões e a solução para todos os problemas. Fenômenos complexos devem assim ser considerados e
como tal estudados. Arretche alerta para o fato de que:

 
explicar um fenômeno político qualquer afirmando que as "as instituições importam" tornou-se
quase uma trivialidade. Na verdade, a contribuição central está em identificar quais instituições
de fato afetam comportamentos e decisões, e como, isto é, por meio de que processos e

mecanismos.
[25]

 
Por fim, há que se estudar o fenômeno “institucionalismo” na medida certa para o entendimento e

justeza do comportamento dos diversos atores políticos, quando interagidos no grande cenário político
social. Por corolário, levam-se em consideração determinadas questões que pela sua complexidade,
merecerão estudos mais aprofundados que outras,  o que, pela proposta do presente trabalho, não se
apresenta como oportuno e científico.
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Institucionalismo como Metodologia
 

Mas a busca de uma justificativa para o comportamento atual dos Tribunais e de sua influência e
atuação nos mais diferenciados campos do conhecimento não pode se restringir às estratégias adotadas
pelos diferentes atores. Uma análise um pouco mais ampla pretende complementar o entendimento a que
se propõe a presente investigação, focando as instituições, suas interrelações e as escolhas dos diversos
atores coletivamente consideradas, ou seja, levando-se em consideração o institucionalismo como
metodologia.

Para os objetivos a serem observados neste aspecto levar-se-á em consideração o texto de
Diermeier e Krehbiel, Institucionalism as a Methodology cujo argumento principal é que, no contexto
contemporâneo, o institucionalismo é melhor caracterizado como um método, um guia para a análise de

como se justificam as escolhas coletivas em determinados contextos
[26]

.
A afirmação de que as “instituições importam” por afetar a atuação dos atores e o conteúdo de

suas decisões políticas, originou a busca de uma explicação para as relações entre instituições,
comportamentos e resultados  -  denominado por  Diermeier e Krehbiel de teorias institucionais, em que as
instituições são exógenas  -  assim como para as origens das instituições políticas  -  chamado de teoria das

instituições, em que algumas instituições, mas não necessariamente todas, são endógenas
[27]

.
Argúem os autores que o objetivo do institucionalismo nos anos 2000 não é afirmar que

instituições importam porque de algum modo elas induzem estabilidade em situações de escolha coletiva
que seriam, de outro modo, caóticas, mas sim o de ser o guia da investigação sobre qual das muitas
características mais-ou-menos estáveis das configurações de escolha coletiva são essenciais para a

compreensão do comportamento e resultados da escolha coletiva
[28]

.
Diermeier e Krehbiel reconhecem a necessidade de se responder a diversos questionamentos

controvertidos para que seja possível demonstrar os pontos fortes da perspectiva metodológica do
institucionalismo: O que significa instituição? E o que demonstra a afirmação que “instituições
importam”? Qual seria um método satisfatório de investigação para se desenvolver melhores teorias das
instituições?

Pode-se afirmar que instituição política é um conjunto de características contextuais em uma
configuração de escolha coletiva que define as restrições, e oportunidades para, um comportamento

individual em um cenário
[29]

.
Especificamente em relação ao papel do Poder Judiciário no processo de elaboração e

implementação de políticas públicas, por exemplo, as características incluiriam  -  mas, não se limitariam 
-  a determinar quais propostas poderiam ser objeto de interferência judiciária: Quem teria legitimidade
para determinar a implementação de tais propostas? Por que percentual de votos tais legitimados poderiam
alterar as propostas? Como poderiam ser alteradas?

Se tais características contextuais proíbem e prescrevem o comportamento individual dos atores
no transcorrer dos processos de escolha coletiva, pode-se afirmar que, na realidade, as “instituições

importam”
[30]

.
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Entre as instituições e os resultados há uma linha demarcatória que se pode vislumbrar como
sendo o comportamento e que nem sempre é de fácil visualização. Nesta interrelação verifica-se que a
instituição pode ser caracterizada como as restrições contextuais e o resultado como as consequências
impostas pela escolha coletiva em determinada situação objeto de análise. É importante identificar a
distinção metodológica entre a instituição e o comportamento que transparece no seu interior,
considerando como instituição apenas as características contextuais condicionadoras das escolhas

individuais
[31]

.
Pode-se exemplificar a imprescindibilidade de se identificar tal distinção em um caso mencionado

por Vieira, Camargo e Silva:
 

No caso da pesquisa com células-tronco embrionárias, por exemplo, com apoio na teoria de
Robert Alexy, o ministro Gilmar Mendes defendeu o papel do STF como “representante
argumentativo” dos cidadãos. De acordo com essa perspectiva, caberia ao STF atuar como
instância jurídica de reflexão, correção e aprimoramento do debate parlamentar, justificando,
assim, o protagonismo do tribunal como legislador positivo responsável por suprir a proteção
insuficiente aos direitos fundamentais dispensada pelo legislador no momento de discussão e
elaboração da Lei de Biossegurança, responsável pela previsão dos parâmetros normativos

para a pesquisa com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos.
[32]

 
Neste caso, vislumbra-se, facilmente, a atuação da instituição distinta do comportamento de cada

um de seus membros. Não é possível imaginar, em tal decisão, o comportamento isolado dos atores
envolvidos na questão. O resultado  -  consequência imposta pelas escolhas coletivas  -  decorre da atuação
institucional em detrimento das possíveis escolhas individuais dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, em um primeiro momento, justifica-se, desta forma, a atuação do Poder Judiciário
tomando por base sua característica institucional e constata-se o afastamento de incertezas decorrentes de
comportamentos imprevisíveis.

 

O Supremo Tribunal Federal como “arquiteto institucional”
[33]

 
A expressão arquiteto institucional utilizada pelo grupo de pesquisa “Observatório da Justiça

Brasileira” expressa com maestria a atuação do Supremo Tribunal Federal nos dias atuais, que se
caracteriza por uma “reformulação do sistema brasileiro de jurisdição constitucional”. Entende-se,
portanto, como arquiteto institucional,

 
uma instituição que é desenhada pela Constituição (ou seja, constrangida por regras
constitucionais) e que, ao mesmo tempo, redesenha outras instituições e a própria Constituição
por meio do ativismo jurisdicional, ou seja, através da remodelação e ampliação de suas

competências.
[34]

 
Pode-se considerar instituição, aqui, como “padrões de comportamento estáveis, valorativos e

[35]
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recorrentes” . O ativismo jurisdicional, portanto, para o objetivo da presente análise, pode ser visto
como um padrão de comportamento inovador que permitirá ao Supremo Tribunal Federal decidir questões
relevantes quando se tratar de mandamentos constitucionais.

Em suas reflexões, o grupo de pesquisa não deixa de mencionar a teoria do diálogo institucional e

seus expoentes Kent Roach
[36]

 e Luc Tremblay
[37]

. Mesmo não se tratando de teoria imune a críticas, o
chamado “diálogo institucional” preconiza a convivência harmônica entre Judiciário e Legislativo na
formulação de políticas públicas como forma de permitir a sobrevivência e o império da democracia.

Tremblay, no entanto, não é muito confiante na factibilidade e efetividade deste diálogo. Para ele,
o que ocorreria, na verdade, seria “uma série de atos unilaterais, com o objetivo de exercer influência
recíproca, ou seja, uma espécie de ‘oitiva’ mútua – uma conversa – que exerceria pouca influência sobre a

decisão final de cada uma das instituições”
[38]

.
O mencionado grupo de pesquisa faz, ainda, reflexões a respeito do institucionalismo, sua

influência nas relações dos tribunais e sua aplicação pura e simples no Brasil. Suas conclusões são que
O novo institucionalismo como metodologia de análise do Poder Judiciário, especialmente do
Supremo Tribunal Federal, apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma perspectiva empírica e
normativa das relações entre os tribunais, os demais poderes de Estado e a sociedade civil. O
estudo comparado de arranjos institucionais estrangeiros não tem como principal objetivo o
seu “transplante” acrítico para o contexto brasileiro, mas fornecer subsídios – teóricos e

práticos – para a remodelagem do funcionamento das instituições em nossa sociedade.
[39]

 

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal aplicou, no RE 626307
[40]

, de maneira visível o
chamado diálogo institucional em decisão fundamentada no parecer da Procuradoria-Geral da República.
A questão que se discute nos autos é a existência de garantia constitucional ao direito de diferenças de
correção monetária nas cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos
planos econômicos denominados: Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II. O Ministro Dias Toffoli,
fundamenta sua decisão, afirmando:

Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões
permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto,
DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP,
Relator  Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000).

 
Verifica-se, no caso, que o Ministro privilegiou o trabalho conjunto das instituições com o objetivo

de alcançar a Justiça da solução da controvérsia posta à apreciação do Poder Judiciário.
Em decisão similar em que se comprova a utilização do diálogo institucional, o Conselho Nacional

de Justiça, em parecer da lavra da Ministra Andréa Pachá, suspendeu o julgamento do Procedimento de
Controle Administrativo 20070000003683 em que se analisa a nomeação irregular de 402 titulares de
cartórios de Minas Gerais. Segundo a Ministra, apesar de se tratar de "uma aberração manifesta, uma
inconstitucionalidade", o “CNJ não pode desconstituir administrativamente atos do Executivo, que só
podem ser revistos por meio de ação judicial”. Ainda de acordo com a Ministra, o caso contraria a
Constituição em dois pontos: as nomeações para cartórios são exclusivas do Poder Judiciário e os titulares
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assumiram a titularidade dos cartórios sem concurso público. Aqui, afastou-se a atuação de uma
instituição  -  o Conselho Nacional de justiça  -  privilegiando a decisão de outra  -  o Executivo estadual
de Minas Gerais, mesmo que diante do que poderia ser considerado como evidente violação das
disposições constitucionais. Mas esta última questão deve ser analisada por outra instituição: o Poder
Judiciário.

Não raras vezes e, cada vez mais de forma hodierna, o Supremo Tribunal Federal, ora concede
liminares, com o fim de atender a “situações” de realizabilidade econômico-financeira da União ou, em
outros casos, do Poder Legislativo em sua prevalente proteção como instituição.

Não pouco, frustra e confunde a sociedade leiga, que diante da variabilidade decisória, alterada nas
diversas instâncias judiciárias, ficam pasmadas por ora conceder-se, ora reformar-se, ora cassar-se e vice-
versa. E em alguns casos, de forma monocrática.

Na verdade, o que se deve buscar na análise institucional da atuação do Poder Judiciário como
um todo e do Supremo Tribunal Federal como órgão máximo daquele é a efetividade do mandamento
constitucional que o nomeia como guardião da Constituição. Sua atuação, portanto, deve ser orientada no
sentido de cumprir e fazer cumprir as determinações da Carta Magna na busca de um verdadeiro Estado
Democrático de Direito.

 
Conclusão

Verifica-se que a efetividade da implementação de políticas públicas em um país de dimensões
continentais como é o caso brasileiro não pode ser prioridade de uma única instituição. O
neoinstitucionalismo busca descrever e justificar o novo comportamento exigido pela sociedade em relação
aos órgãos de cúpula dos três Poderes  -  ou melhor, funções estatais  -  em especial do Poder Judiciário e
suas relações não só com os outros Poderes, mas com a sociedade em geral.

Verifica-se, ainda, que poucos são os estudos, no Brasil, que aprofundam o debate entre as várias
vertentes da teoria institucional e sua aplicação em busca de novos comportamentos das diversas
instituições envolvidas no processo de elaboração e implementação de políticas públicas.

Para que se alcance a mencionada remodelagem do funcionamento das instituições brasileiras,
impende o estudo direcionado e aprofundado do neoinstitucionalismo em uma vertente própria e específica
voltada para a realidade do Brasil de hoje e do futuro. Sem isso, as discussões a respeito de casos de
omissões legislativas, legislador negativo e excesso de atividade legislativa do Executivo por meio de
medidas provisórias continuarão. O debate a respeito de uma fictícia supremacia de um dos Poderes sobre
os outros continuará.  Sem isso, a busca da legitimidade do Poder Judiciário na implementação de políticas
públicas continuará ao invés de se aplaudir tal atuação. Na verdade o que se deve procurar alcançar é a
efetivação de todo esse processo com vistas à satisfação da sociedade brasileira.

O que deve ser buscado no estudo do neoinstitucionalismo e do papel do Poder Judiciário no
processo de elaboração e implementação de políticas públicas é o engrandecimento desta atividade e a
cooperação dos três Poderes e da sociedade brasileira para o cumprimento do mandamento constitucional
que dispõe a respeito dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

A implementação de políticas públicas, afinal, não deve ser tarefa exclusiva de uma instituição ou
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de um grupo de instituições de determinado Poder. Tal múnus deve ser realizado por todas as instituições,
públicas e privadas, com o objetivo de alcançar uma sociedade ideal.

Por essa razão, soa, no momento, como mais atual e condizente com um processo de eficácia e
integração, a chamada teoria do diálogo das instituições, como forma de promover não apenas o que
teoricamente se chamaria de demagogia interrelacional, como a resultar em efetiva integração das
principais instituições, seus membros e, sobretudo, propugnando pela modificação da mentalidade de seus
membros.

Ao contrário do que se poderia supor, que o comprometimento institucional, no caso do órgão
julgador, lhe tiraria a independência e a autonomia decisória, pode-se ver, por outro lado, surgir este
critério como verdadeiro instrumento de segurança jurídica uma vez afastados critérios de caráter subjetivo
ou circunstancial decisório.
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OBSTÁCULOS PROCESSUAIS A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS

PROCEDURAL OBSTACLES TO REALIZATION OF SOCIAL RIGHTS

Márcio Marçal Lopes

RESUMO
O presente trabalho tem o intuito de apresentar de maneira bastante breve algumas
considerações acerca da crescente tensão que existe entre a efetivação dos direitos sociais pela
via judicial, indiscutivelmente tidos como direitos constitucionais fundamentais, e a edição
normas processuais limitativas à referida efetivação. 
Neste contexto, é nosso objetivo tecer ponderações sobre a interpretação e aplicabilidade do art.
5º, §1º da Constituição Federal de 1988, o fenômeno da judicialização do direito pela postura
cada vez mais ativa do Estado-juiz, sobretudo quanto aos direitos sociais, os instrumentos
processuais constitucionais postos à disposição da sociedade para a garantia de referidos
interesses e, ao final, sobre o “movimento contrário” muitas das vezes adotado pelo legislador
processual quando da positivação de normas que, ao blindar o próprio Estado em relação à
abrangência das decisões judiciais que viabilizam a direta efetividade dos direitos sociais,
vilipendiam frontalmente este famigerado “ramo” dos direitos fundamentais. 
Concluir-se-á, outrossim, pela flagrante inconstitucionalidade de alguns destes dispositivos, os
quais, acaso ainda não tenham sido declarados incompatíveis com a Constituição pela via
concentrada, deverão ser afastados pelos órgãos do Poder Judiciário através do controle difuso
de constitucionalidade. 
Para tanto, nos valemos do método indutivo reflexivo. A técnica adotada será a análise de
doutrina, revistas, artigos e jurisprudência, além da necessária observação e crítica das normas
constitucionais e infraconstitucionais tratantes do tema. 
Outrossim, o singelo trabalho que ora se apresenta pretende não ofertar uma resposta definitiva
ou conclusão ilesa de questionamentos e críticas, mas lançar algumas reflexões sobre o tema, as
quais julgamos relevantes para o desenvolvimento do tema. 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos sociais; Poder Judiciário; efetivação; normas processuais;
inconstitucionalidade.

ABSTRACT
This paper aims to present fairly brief reflections on the growing tension between the realization
of social rights through the courts, arguably regarded as fundamental constitutional rights, and
issue procedural rules limiting to that realization. 
In this context, it is our objective to make some considerations concerning the interpretation and
applicability of article 5, § 1 of the Constitution of 1988, the phenomenon of legalization of the
right by posture increasingly active state judge, especially regarding social rights, the procedural
constitutional instruments available to the company to ensure those interests and, ultimately,
about the "counter movement" often adopted by the legislature when procedural standards that
are positive, to shield the state itself in relation to the scope of decisions court that enable the
direct effectiveness of social rights, outright vilifying this infamous "branch" of fundamental
rights. 
Finish will, instead, by blatant unconstitutionality of some of these devices, which, perhaps not
yet been declared incompatible with the Constitution through concentrated, should not be
recognized by bodies of the Judiciary through the diffuse control of constitutionality. 
For this, we assume the inductive method reflective. The technique adopted by an analysis of
doctrine, magazines, articles and case law, along with the necessary observation and criticism of
the constitutional and infra rascals theme. 
Further, the unassuming work that now appears to not want to offer a definitive answer or
conclusion of questioning and criticism unscathed, but throw some thoughts on the subject,
which we consider relevant to the development of the theme. 
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Introdução

 

Há uma inegável dificuldade em se definir com exatidão a abrangência e a profundidade dos
direitos fundamentais, até porque, do ponto de vista teórico, pautado por novos argumentos, os direitos do
homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, de modo
gradual, não todos de uma vez, mas quando devem ou podem nascer. São gerados quando do aumento do
poder do homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso
da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros homens – ou cria novas ameaças à liberdade
do indivíduo (BOBBIO, 2009).

Não obstante, é certo que há uma infinidade de correntes doutrinárias e jusfilosóficas que se debruçaram sobre o tema,

especialmente no último século, as quais, “impulsionadas” pelas atrocidades cometidas contra a humanidade por razões de guerra,

disputas e auto-afirmações do poder, pela forte globalização econômica e política e, sobretudo, pela constitucionalização dos

direitos fundamentais em quase todos os ordenamentos modernos, construíram importantes considerações sempre afirmativas da

garantia quase que absoluta de referidos direitos.

Um dos maiores expoentes da doutrina dos direitos fundamentais do direito brasileiro, Ingo Wolgang Sarlet, anota

que:[1]
 

Em primeiro plano, ainda mais em se considerando que o objeto deste trabalho é
justamente a análise dogmático-jurídica dos direitos fundamentais à luz do direito
constitucional positivo, há que se levar em conta a sintonia desta opção (direitos
fundamentais) com a terminologia (neste particular inovadora) utilizada pela nossa
Constituição, que, na epígrafe do Título II, se refere aos “Direitos e Garantias
Fundamentais”, consignando-se aqui o fato de que este termo – de cunho genérico –
abrange todas as demais espécies ou categorias de direitos fundamentais, nomeadamente
os direitos e deveres individuais e coletivos (Capítulos I), os direitos sociais (Capítulo
II), a nacionalidade (Capítulo III), os direitos políticos (Capítulo IV) e  regramento dos
partidos políticos (Capítulo V). Cumpre salientar, ainda, que estas categorias
igualmente englobam as diferentes funções exercidas pelos direitos fundamentas, de
acordo com parâmetros desenvolvidos especialmente na doutrina e na jurisprudência
alemãs e recepcionadas pelo direito luso-espanhol, tais como os direitos de defesa
(liberdade e igualdade), os direitos de cunho prestacional (incluindo os direitos sociais e
políticos na sua dimensão positiva), bem como os direitos-garantia e as garantias
institucionais, aspectos que ainda serão objeto de consideração.

 

Há, indubitavelmente, uma estreita relação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Em mesma obra, referido

autor faz uma didática distinção entre os mesmos, destacando que, embora muitas das vezes coincidentes, os direitos humanos

referem-se àqueles positivados na esfera do direito internacional enquanto os direitos fundamentais seriam aqueles reconhecidos ou

outorgados e protegidos pelo direitos constitucional interno de cada Estado. A constituticionalização dos direitos fundamentais serve

como traço divisor entre estes e os denominados “direitos humanos” (COELHO; GONET BRANCO; MENDES, 2009).

Especificamente, quanto aos direitos sociais, a despeito de ainda haverem várias distorções e desentendimentos

doutrinários e jurisprudenciais, não resta dúvida de que o tema auferiu significativo destaque no direito brasileiro nos últimos anos,
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principalmente quando se tem em mente a discussão dos problemas que deles decorrem na esfera do Judiciário.

Os direitos fundamentais sociais constituem obrigações de prestação positivas cuja satisfação consiste num facere, uma

“ação positiva” a cargo dos poderes públicos. E, embora possa constatar declarações de direitos com expressa referência aos direitos

fundamentais sociais anteriores à II Guerra Mundial, será, todavia, nos anos 70 do século XX, que se colocará com maior acuidade

a questão de saber se esses direitos e prestações jusfundamentais possuem status constitucional (QUEIROZ, 2006).

Até então, o discurso predominante na nossa doutrina e jurisprudência era o de que os direitos sociais

constitucionalmente consagrados não passavam de normas programáticas, o que impedia que servissem de fundamento para a

exigência em juízo de prestações positivas do Estado. As intervenções judiciais neste campo eram raríssimas, prevalecendo uma

leitura mais ortodoxa do princípio da separação de poderes, que via como intromissões indevidas do Judiciário na seara própria do

Legislativo e do Executivo as decisões que implicassem em controle sobre as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos

sociais. Hoje, no entanto, este panorama se inverteu. Em todo o país, tornaram-se freqüentes as decisões judiciais determinando a

entrega de prestações materiais aos jurisdicionados relacionadas a direitos sociais constitucionalmente positivados. Trata-se de uma

mudança altamente positiva, que deve ser celebrada. Atualmente, pode-se dizer que o Poder Judiciário brasileiro “leva a sério” os

direitos sociais, tratando-os como autênticos fundamentais, e a via judicial parece ter sido definitivamente incorporada ao arsenal

dos instrumentos à disposição dos cidadãos par a luta em prol da inclusão social e da garantia da vida digna (SARMENTO, 2010).

Veja-se que, na medida em que avulta a previsão constitucional dos direitos fundamentais, é necessário que o sistema

constitucional de proteção a tais direitos também seja aprimorado, e não retrocedido, como se verificará em alguns casos apontados

neste breve discurso. 

A judicialização é um fato, uma circunstância do desenho institucional brasileiro. Já o ativismo é uma atitude, a escolha

de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance (BARROSO, 2010).

Normalmente, ele se instala – e este é o caso do Brasil – em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento

entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que determinadas demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. O

oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos

outros Poderes. A principal diferença metodológica entre as duas posições está em que, em princípio, o ativismo judicial

legitimamente exercido procura extrair o máximo das potencialidades do texto constitucional, inclusive e especialmente construindo

regras específicas de conduta a partir de enunciados vagos (princípios, conceitos jurídicos indeterminados). Por sua vez, a

autocontenção se caracteriza justamente por abrir mais espaço à atuação dos Poderes políticos, tendo por nota fundamental a forte

deferência em relação às ações e omissões desses últimos.

Do ponto de vista operacional, a juridicização constitucional atribui eficácia jurídica, aos efeitos práticos que

esses princípios, dotados de superioridade hierárquica, possam produzir. Sendo que, como se verá a seguir, quanto mais

fundamental e relevante for a circunstancia regulada pela norma e o efeito por ela pretendido – e nada pode ser mais relevante que a

norma-princípio que veicula o fundamento do Estado –, mais consistentes deverão ser as modalidade de eficácia jurídica a ela

reconhecidas.  (BARCELOS, 2002).

Da afirmada natureza pública do direito processual e suas tendências a publicização, crescente poderia decorrer

a idéia de uma extremada concentração de poderes na pessoa do juiz, seja para a iniciativa do processo, seja para impulso ou para a

investigação probatória. No entanto, como sabido, tal extremo sofre o temperamento dos princípios da demanda e do dispositivo, os

quais constituem limitações indispensáveis ao exercício da jurisdição, amparados pela necessária imparcialidade.

De qualquer forma, persiste o dilema entre: negar que a jurisdição tenha perante o ordenamento jurídico-

substancial o compromisso de dar efetividade aos seus preceitos concretos, ou ter a propensão a aceitar o seu exercício espontâneo.

O princípio da demanda e do dispositivo têm o seu inegável valor, mas não são suficientes, em si mesmos, para infirmar as
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tendências que advêm da ligação do sistema processual aos fins do Estado. Mas as explicações jurídicas da destinação do processo

pecam justamente por deixarem na sombra o valor humano perseguido através do exercício da jurisdição (DINAMARCO, 2008).

 

Alguns institutos inseridos no ordenamento constitucional-processual contrários à efetividade dos direitos sociais

 

Chega a ser paradoxal, mas o ordenamento jurídico infraconstitucional que muito deveria suportar e dar maior

efetividade aos direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais, tem admitido diversas inserções de institutos os quais

claramente atentam contra referida efetividade.

Insta citar inicialmente que o processo civil brasileiro é pródigo na previsão de um sem número de privilégios e regalias

à fazenda pública, quando esta integra o feito. São clássicos exemplos das prerrogativas de natureza processual: o privilégio de foro

na Capital do Estado ou do território quando do litígio (art. 99 do CPC); o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para

recorrer (art. 188 do CPC); a intimação pessoa do representante da União (art. 38 da Lei Complementar 73/93); a fixação

diferenciada dos honorários advocatícios em caso de sucumbência (art. 20, §4º do CPC); a dispensa de depósito prévio para o

ajuizamento de ação rescisória (art. 488, parágrafo único do CPC); dispensa de preparo para a interposição de recurso (art. 511, §1º

do CPC); dispensa de adiantamento dos atos processuais eventualmente requeridos (art. 27 do CPC); audiência prévia em caso de

requerimento de medida liminar em acao possessória (art. 928, parágrafo único do CPC); impenhorabilidade de bens, mesmo os

dominicais (arts. 20 da Constituição Federal, 649 do CPC e 100 do CC); o famigerado instituto do reexame necessário (art. 475 do

CPC); etc.

É certo que a Fazenda Pública, quando em juízo, reveste-se de interesse coletivo. Todavia, o Estado possui uma

estrutura organizacional potente e complexa, infinitamente superior aos recursos do particular. Assim, não há como negar que, a

outorga de privilégios e prerrogativas processuais à Fazenda Pública, traduz-se em um desnível acentuado entre as partes litigantes

(particular x Estado), refletindo na entrega quase sempre incompleta e tardia do direito material reclamado na via judicial, o que

acarreta graves prejuízos àqueles que eventualmente litiguem contra o Estado que, em juízo, é mais parte que o cidadão.

Constitui, ainda, fator de desprestígio para o Poder Judiciário, na medida em que a sociedade passa a questionar a

eficácia e a legitimidade das decisões judiciais. O Poder Judiciário passa a ser responsabilizado pelo atraso na entrega da prestação

jurisdicional, o que provoca grave abalo na sua credibilidade e o coloca em situação de inferioridade em relação aos demais ramos

do Poder.

Não restam dúvidas, outrossim, que a enxurrada de prerrogativas processuais concedidas ao Estado fere de morte o

princípio da proporcionalidade, o princípio da isonomia, o qual também deve abarcar as relações processuais, e mesmo o próprio

modelo constitucional de processo prestigiado por nossa Constituição.

Se há interesse público na hipótese do ajuizamento de determinadas ações individuais – interesse público qualificado

pela presença do Estado em juízo e de todos os valores que ele representa -, em ações coletivas que também tratam do direito

público material parece haver um interesse público subjacente qualificado ou reforçado ou, até mesmo, dobrado. Isto porque há o

interesse público decorrente da presença do Estado (do poder Público) em juízo e também há interesse público que caracteriza as

ações coletivas como um todo porque seus destinatários, por definição, coincidem com uma coletividade. Mais do que nunca, trata-

se, aqui, da realização do próprio Estado Social, Democrático e de Direito tal qual concebido pela Constituição Federal, de 5 de

outubro de 1988 (BUENO, 2003)

Neste diapasão, é certo que o desequilíbrio processual autorizado pela lei, quando figuram no processo indivíduo versus

Estado, pode acabar provocando uma crise de efetividade dos direitos fundamentais, sobretudo aqueles que dependem de uma

incisiva atuação do Judiciário, como os sociais.   
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Entretanto, o rol de “regalias” processuais indicado não é exauriente! Vários outros retrocessos foram cometidos pelo

legislador infraconstitucional, conforme se segue.

A Medida Provisória que vem sendo reeditada desde janeiro de 2000, época de sua décima segunda reedição, com o

número 1.984, é um claro exemplo de normas exclusivas de “direito processual público”. Público justamente para evidenciar que

não se trata de normas processuais voltadas para a solução de conflitos de interesses ou de lides regidas pelo direito privado, civil ou

comercial que, historicamente, justificam o nome do direito processual civil.

As tantas, constantes e persistentes modificações trazidas por aquela medida provisória e por suas sucessivas reedições

consistem em criar mecanismos de atuação processual exclusivos da União, dos Estados-membros, dos Municípios, do Distrito

Federal, de suas autarquias e fundações públicas. Assim é que cria novos recursos ou, quando menos, novas possibilidades de

reexame de atos jurisdicionais perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça (o novo pedido de suspensão do

art. 4º, §4º, da Lei 8.437/92 e do art. 4º, §1º, da Lei 4.348/64[2]); veda, em alguns casos, a possibilidade de concessão de liminares,

cautelares ou antecipatórias, contra o Estado; em outros casos, nega a possibilidade da execução provisória contra o Estado (mote,

diga-se de passagem, da recentíssima Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000); altera prazos prescricionais e normas

processuais; fixa regras específicas para as ações coletivas propostas contra o Estado e assim por diante.

De minha parte, acredito que esta análise demonstra, com clareza, um patente desvio de finalidade na produção destas

normas. O Estado, ciente deque faz ou fará parte de uma dada ação judicial, manipula, a olhos abertos, o sistema de resolução de

conflitos para dificultar, impedir, atrasar ou neutralizar a pretensão do particular ou a sua efetividade (BUENO, 2003).

No plano processual, um instrumento de grande valia comumente utilizado em demandas entre particulares é a

“antecipação de tutela”, técnica processual que permite, como o próprio nome traduz, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida

até a concessão definitiva do pedido da parte. O artigo legal infraconstitucional que bem tratou do tema é o 273 do Código de

Processo Civil Brasileiro, o qual normatiza uma série de requisitos e especificidades acerca da concessão da tutela antecipada.

Não sendo o objeto do presente trabalho o estudo apurado de referido instituto, apenas anotamos que a concessão da

tutela antecipada confere ao beneficiário o usufruto imediato do direito pretendido, ainda que o processo não tenha sequer chegado

às fases instrutória e ou decisória, o que, em muitos casos, pode ser decisivo para a boa e efetiva tutela jurisdicional, especialmente

quando se tratar de pedido afeto aos direitos sociais.

Registre-se claro, outrossim, que o instituto da tutela antecipada é da mais alta importância e de fundamental aplicação

no tratamento dos direitos sociais pleiteados em juízo, sobretudo pelo quase sempre caráter emergencial das circunstâncias que

envolvem tal debate.

Então, o que dizer, contudo, acerca de normas vigentes em nosso ordenamento que, ao limitar a esfera de atuação do

Judiciário, sem qualquer justificativa, também acabam representando riscos à efetivação dos direitos sociais?

Pode-se citar como exemplos a Lei Federal n.9.494/97, a qual faz remissão às Leis Federais de n. 4.348/64

(recentemente revogada pela nova lei do Mandado de Segurança), de n. 5.021/66 (também recentemente revogada pela nova lei do

Mandado de Segurança) e 8.437/92, todas permeadas por dispositivos que inibem a concessão de medidas liminares, em sede de

tutela antecipada ou mesmo cautelar nas hipóteses em que o Poder Público (principal ator da garantia dos direitos sociais) figura

como réu, além de preverem a operação de efeito suspensivo dos recursos interpostos também pelo Poder Público, quando

condenados pelo Poder Judiciário.

É o caso, por exemplo, do teor dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei Federal de n. 8.437/92, verbis: 

 

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento
cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
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providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em
virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua
liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à
competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de
ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto
da ação.

Art. 3° O recurso voluntário ou ex officio, interposto contra sentença em processo
cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe
em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito
suspensivo.

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo
recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas
contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da
pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou
de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar
inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada
em julgado.

 

Ora, evidentemente que todos os dispositivos ora apontados são de constitucionalidade questionável, pois atentam contra

princípios constitucionais processuais básicos como, sobretudo, o devido processo legal e o próprio amplo acesso à justiça

estampado no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988 e, na prática, devem ter sua aplicação afastada em sede de controle

difuso de constitucionalidade.

Mais do que isso, tratando-se de debates sobre direitos sociais na esfera do Poder Judiciário, é certo que referidas normas

atentam ou, no mínimo, podem atentar contra a efetividade de tais direitos, mormente quando se fizer necessária a aplicação de

institutos emergências como a tutela antecipada e a medida cautelar.

Saliente-se ainda que, à evidência, maciça maioria das ações judiciais interpostas contra o Poder Público cujo mérito

trata da efetivação de direitos ligados à saúde, educação, saneamento, previdência, dentre outros direitos sociais, são demandas que

exigem a concessão de medidas antecipatórias para o alcance de suas finalidades, sob pena de se tornarem inócuas. Desta feita, o

risco de vilipêndio aos direitos de índole fundamental representado pelas normas processuais sob comento se potencializa ainda

mais, num movimento absolutamente contrário ao fenômeno da judicialização dos direitos sociais e econômicos, numa análise

expansionista do §1º do Art. 5º. Constituição Federal de 1988. 

A questão não deixou de gerar polêmica, sobretudo quando o Art. 273 do Código de Processo Civil foi modificado em

1994 pela Lei 8.952, a qual instituiu a tutela antecipada genérica. Em desfavor da concessão contra a Fazenda, alguns alegavam o já

previsto reexame necessário, a existência do próprio regime especial dos precatórios para pagamentos oriundos de condenação

judicial (Art. 100 da Constituição Federal de 1988), além do texto da Lei 8.437/92 em si, especialmente seu Art. 1º, §3º, o qual veda

o cabimento das “cautelares satisfativas” contra a Fazenda.

Ao nosso ver, o argumento acerca da existência do regime especial de precatórios (o que, tem tese, poderia afastar a
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obrigação da Fazenda Pública de cumprir de imediato determinação judicial) não pode prevalecer, já que não haveria efetivo dano

para a Fazenda Pública, além da incrivelmente lenta execução contra o Estado, da qual deveria ser poupado o jurisdicionado

(BUENO, 2001).

Contra-argumentando, cumpre também salientar que os precatórios dizem respeito apenas às obrigações de pagar

quantia certa, de modo que as demais prestações (fazer, não-fazer, entregar coisa) não prevêem qualquer diferença em relação à

execução comum. Além disso, há dívidas do Poder Público que não ensejam precatório (Art. 100, §3º Constituição Federal de 1988,

Art. 1º, §2º da Lei Federal n. 5.021/66) e dívidas contratuais (salários, prestação de serviço, compra, etc.), as quais já estavam

previstas em orçamento, não se justificando o precatório.

Veja-se que referidas normas, sobretudo a Lei Federal em vigor de n. 8.437/92, na realidade prestam um desserviço à

efetivação das tutelas jurisdicionais sociais, na medida em que vedam friamente a concessão de medidas de urgência, tão

fundamentais quanto à própria tutela definitiva dos direitos sociais.

Outro dispositivo legal a ser criticado também consta da famigerada Lei Federal de n. 9.494/97, especificamente em seu

Art. 2º, cujo texto prescreveu: “ O Art. 16 da Lei 7.347 de 24 de   julho de 1985 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 16. A

sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado

improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,

valendo-se de nova prova.

Também aqui, a constitucionalidade da norma é de necessário questionamento, já que a limitação da competência

(rectius: jurisdição) não deve subsistir frente aos princípios mais simples referente à ação coletiva, tais como o tratamento molecular

do litígio e a individualidade do bem tutelado (DIDIER JR., 2009)

Aqui, afirma o mesmo autor que as restrições teóricas pragmáticas aos dispositivos podem ser apontadas em várias

objeções.[3]
Como observado, a restrição territorial apontada na lei soa claramente inconstitucional, já que não há outro fundamento

para a inserção de tal limitação, a não ser a motivação política para mitigar o alcance de poderosos instrumentos postos à disposição

da sociedade para a efetivação de direitos fundamentais, incluídos aí os socialmente previstos.

Talvez o maior exemplo de ditos instrumentos é a Ação Civil Pública, a qual foi frontalmente vilipendiada pela

prescrição normativa sob comento, mesmo por que o artigo 2º supra transcrito trata de alterar o artigo 16 da própria lei que

regulamenta o procedimento da Ação Civil Pública (Lei Federal n. 7.347 de 1985).

Não fosse a reiterada aplicação deste dispositivo feita por nossos tribunais superiores, sobretudo o Superior Tribunal de

Justiça, a discussão não seria de maior relevância, pela anunciada inconstitucionalidade da norma.

A exemplo da atual aplicação da dita norma (o que comprova sua efetiva vigência e eficácia), citamos recente decisão do

STJ proferida por sua 2ª Seção, a qual acolheu os argumentos por meio de Embargos de Divergência interpostos no Recurso

Especial n. 399.357-SP do Banco de Crédito Nacional contra o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em relação a diferença

de correção monetária referente ao Plano Verão. Com base na decisão, a aplicação de 42,72% já determinada pela Justiça paulista

que deveria valer em todo o território nacional, passa a ter eficácia apenas no estado de São Paulo.[4]
No recurso, o Banco argumenta que é inegável a associação entre a parte processual do Código do Consumidor e a Lei

da Ação Civil Pública, já que a relação que se estabelece entre o depositante das cadernetas de poupança e o banco é de consumo.

“Desse modo, na exata medida que não existe qualquer incompatibilidade entre a regra inserta no artigo 16 da Lei 7.347/85 (Lei da

Ação Civil Pública) e o Código de Defesa do Consumidor, não há porque não aplicá-la à Ação Civil Pública. Além do que, não há

que se argumentar como consta no acórdão embargado, que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública se aplicaria apenas às relações

que não digam respeito a direitos consumeristas, porquanto a matéria, nele regulada, afeta à disciplina da coisa julgada em direitos
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coletivos e é idêntica àquela referida no artigo 103 do CDC”.

A despeito do presente caso não versar especificamente sobre direitos sociais e prestações positivas do Estado daí

decorrentes, é de se refletir como seria formatado o cumprimento de uma condenação imposta à União, ou Estado federado, via

ação coletiva, por exemplo, para que forneça medicamento, preste serviços de saúde adequados ou, ainda, para que viabilize

melhoras e ampliação no sistema de educação, saneamento básico, moradia, etc, como típicos direitos sociais que são. Ao entender

do aresto referido alhures, o qual aplicou literalmente o disposto no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, a efetivação de tais

direitos se restringiria à região ou ao Estado prolator da decisão judicial, o que, sob nenhuma hipótese, sob o ponto de vista deste

autor, seria admissível.

Reitere-se que, como já dito, instrumentos constitucionais como a ação civil pública tem tido utilização em escala cada

vez mais larga não somente pelo Ministério Público, mas pela própria sociedade civil organizada, com fins de tutela de direitos

sociais e prestações positivas do Estado, muitas vezes esbarrando em normas processuais de prescrição restritiva, como a acima

apontada.

A própria Lei Federal de n. 12.016/09, recente estatuto que disciplinou o Mandado de Segurança, contemplou institutos

que, no mesmo sentido, pode pôr em risco a efetivação dos direitos sociais; confira-se:

 
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeitos suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial a qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.
 
(...)

 
Art. 7º.
 
(...)
 
§2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensao de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.
 
(...)
 
§5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se
estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei n. 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

 

O mesmo “sinal de alerta” dado anteriormente em relação à norma restritiva do Art. 16 da Lei de Ação Civil Pública

também pode ser registrado para com os dispositivos da lei de mandado de segurança acima transcritos, na medida em que impõem

óbices processuais que podem custar a tutela jurisdicional dos direitos sociais. De igual sorte, é fato uma vasta quantidade de

direitos ligados às obrigações estatais de cunho social também tem sua tutela frequentemente amparada por mandado de segurança.

 As previsões normativas transcritas são todas, sem exceção, flagrantemente inconstitucionais, destoando, por completo,

da ordem constitucional e do modelo por ela criado para o mandão de segurança, individual e coletivo. Impensável que a grandeza

constitucional do mandado de segurança e sua aptidão para assegurar a fruição integral e in natura de bem da vida sejam

obstacularizadas, frustradas ou, quando menos, minimizadas por qualquer disposição infraconstitucional. Aliás, nem mesmo por

alteração constitucional isso seria possível, porque os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, imunes, pois, a
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alterações até mesmo por parte do constituinte derivado (art. 60, §4º, IV da Constituição Federal) (BUENO, 2009).

Temas como este, de ordem processual, mas que certamente refletem na tutela dos direitos fundamentais sociais também

já foram objeto específico de análise e debate pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como no julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade de n. 223-6/DF, onde o órgão definiu se é inconstitucional uma lei que impedia a concessão de provimentos

liminares, em qualquer hipótese, contra o Poder Público.

Naquela ocasião, se discutia a concessão de provimento liminar em medida cautelar proposta por partido político no

intuito de suspender a eficácia da Medida Provisória n. 173/1990, que vedava o deferimento de liminar em MS e em ações cautelares

ou ordinária que versassem sobre matérias previstas em outras Medidas Provisórias, ali identificadas, impedindo, com isso, a

execução da decisão judicial antes do seu trânsito em julgado.

Após votos divergentes, firmou-se o entendimento – perfeitamente aplicável aos dispositivos legais que ainda limitam a

concessão de liminares contra a Fazenda – de que a vedação é, e tese, constitucional uma vez que é razoável implementá-la para

garantir a integridade do interesse público, mas que, no caso concreto, quando ela representar um óbice ao livre acesso à ordem

jurídica justa, deverá ser afastada, em controle difuso de constitucionalidade.

Em assim sendo, a princípio, segundo o STF, aplicam-se a tutela antecipada as mesmas restrições contidas nos artigos 5º

e seu parágrafo único, e 7º da Lei n. 4.348.64, assim como no Art. 1º, §4º da Lei 5.021/66 (leis que se encontram revogadas pela

nova lei do mandado de segurança), e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92. Destarte, Entendemos que tais restrições podem ser

afastadas no caso concreto, uma vez aplicado o princípio da proporcionalidade.

Veja-se, ainda, que a norma restritiva inserida na lei do mandado de segurança faz menção à impossibilidade de

concessão de medida liminar para os casos que venham a abarcar questões remuneratórias dos servidores públicos. Aqui também

uma análise pelo âmbito dos direitos sociais faz-se necessária, na medida em que a remuneração do trabalhador, seja ele público ou

privado, compõe uma das bases dos direitos sociais.

São direitos dos trabalhadores, sem exceção, “salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender

às suas necessidades vitais básicas e às de sua família como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para

qualquer fim”.

Pois bem, o STF já entendeu que “o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante

inércia governamental (...) A cláusula constitucional descrita no art. 7º, IV, da Carta Política – para além da proclamação da garantia

do salário mínimo – consubstancia verdadeira imposição legiferante que, dirigida ao Poder Público, tem por finalidade vinculá-lo à

efetivação de uma prestação positiva destinada a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e a preservar,

mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. (...) A insuficiência

do valor correspondente ao salário mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender às necessidades vitais básicas

do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República,

pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito concretizante do postulado constitucional, que garante à classe

trabalhadora uma piso geral de remuneração (Art. 7º, IV), estará realizando de modo imperfeito, o programa social assumido pelo

Estado na ordem jurídica . (...)” (ADI nº 1.458-7, rel. Min. Sepúlvida Pertence).

Assim, malgrado seja correto dizer que o cumprimento da previsão constitucional para todo o universo dos

trabalhadores esteja condicionado a fatores extranormativos ditados pela situação econômica do País, poderá o empregado,

individualmente no processo judicial, inclusive com base em perícia, buscar a concretização do disposto no art. 7º, IV, quando o

empregador, podendo pagar salário maior que o mínimo legalmente fixado, não o faz (SILVA NETO, 2009).    

Destarte, a restrição legalmente imposta à discussão remuneratória em sede de mandado de segurança ou em quaisquer
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ações propostas contra o poder púbico com pedido liminar esbarra na proteção constitucional ao salário, um dos motes do sistema

constitucional de direitos sociais. Eis mais um obstáculo a ser superado pela doutrina e pela jurisprudência!  

 No Brasil, o mérito de haver trazido para o debate científico a idéia da efetividade do processo, antes mesmo da

Constituição de 1988, pertence a José Carlos Barbosa Moreira. Em valioso trabalho, este autor aponta algumas premissas

consensuais da efetividade do processo: 1) a predisposição dos instrumentos processuais da tutela de direitos e de quaisquer outras

posições jurídicas de vantagem para que sejam praticamente utilizáveis, sejam quais forem os seus titulares, inclusive quando

indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos; 2) a extensão da utilidade prática do resultado do processo para

assegurar o pleno gozo do direito pelo seu titular, de acordo com o ordenamento; 3) a obtenção desses resultados com o mínimo

dispêndio de tempo e de energias.

A maneira pelo qual o órgão judicial conduz o processo é, outrossim, fundamental para a efetividade social deste. A lei

concede ao juiz muitas oportunidades de intervir no sentido de atenuar desvantagens relacionadas com a disparidade de armas entre

os litigantes (MOREIRA, 1995).

Carlos Alberto de Salles, propondo um novo modelo de tutela jurisdicional do interesse público, afirma que entre as

principais características do novo modelo processual está a de que o objeto da ação judicial não é a disputa entre indivíduos privados

sobre direitos privados, mas uma reclamação sobre a operação de uma política pública. O raciocínio levado a termo pelo autor

permeio o debate ora proposto, sobretudo quando salienta que “o reconhecimento dessa nova dimensão da atuação judicial é

necessário para que a condução do processo e a interpretação de suas normas seja feita sob premissas corretas, sem que ocorra a

omissão do caráter e da significação pública desse tipo de litigância. É preciso que o direito processual apresente respostas para o

novo tipo de lide colocado ao sistema jurisdicional buscando canais que permitam o completo desempenho das novas funções que

lhe são emprestadas. As mudanças sentidas pelo sistema processual tornam bastante tênue a divisão entre processo e substância, de

modo que o mau entendimento e aplicação das normas processuais pode gerar resultados efetivamente substanciais” (SALLES,

2003).    

Deixando de lado, aqui, a detida análise sobre as origens e a concepção histórico-doutrinária acerca dos direitos

fundamentais sociais, cumpre anotar que a proteção dos mesmos, muitas das vezes efetivada forçosamente pelo Poder Judiciário,

sofre direta e quase que irrestrita influência das questões de ordem processual anteriormente levantadas, especialmente pelo fato de

que, “ao perceber  que a tarefa de garantir todas as prestações positivas constitucionalmente previstas, o próprio Estado pela

“cabeça de seus legisladores” trata de relativizar as obrigações de valor fundamental às quais se outrora vinculou.

Assim, há de se avaliar, caso a caso, a direta aplicabilidade dos direitos sociais, sempre com vistas à boa interpretação e

teleologia do artigo 5º, §1º da Constituição Federal de 1988, especialmente quando a hipótese tratar de direitos sociais.

Contudo, restringir “pura e simplesmente” a atuação jurisdicional, cada vez mais operante, como quis o legislador,

movido pela vontade impositiva do Estado (diga-se “governo”) através de atos normativos como os ora exemplificados é negar a

própria finalidade do Estado também explicitada no artigo 3º do texto maior.

Enquanto várias dessas normas infraconstitucionais (ou mesmo constitucionais, a exemplo da recente Emenda

Constitucional de n. 62) materiais e processuais, as quais trabalham pelo exclusivo interesse dos cofres do Estado, estiverem em

vigor, caberá mais uma vez ao Judiciário seu escorreito afastamento dos casos concretos que a ele se apresentarem, maximizando-se

a proteção dos direitos fundamentais sociais e não reduzindo sua abrangência.

Cremos ser enriquecedor a citação da jurisprudência oriunda da África do Sul, a qual  tem obtido efeitos revolucionários,

ajudando a comunidade jurídica mundial a entender que é possível apoiar ao mesmo tempo um papel judicial ativo na área dos

direitos sociais e a primazia das autoridades políticas. Duas das decisões mais destacadas da Suprema Corte da África do Sul, o caso

Grootboom e o das Campanhas de Ação de Tratamento, são particularmente ilustrativas a respeito. O primeiro ser refere a uma
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demanda apresentada por 900 pessoas que vivam em condições de pobreza extrema, em barracos miseráveis, e pediam por seus

direitos à moradia. Diante dessa situação, a Corte sul-africana determinou que o Estado criassem um programa destinado a cumprir

suas obrigações constitucionais, incluindo medidas razoáveis desenhadas para “prover alívio a pessoas que não tenham acesso à

terra, carecem de teto sobre suas cabeças, e vivem em condições intoleráveis”.

O segundo caso se refere à AIDS, um dos problemas sociais mais dramáticos de que sofre o país, e versa sobre a decisão

do governo de proibir a distribuição de uma droga antiviral – nevirapine – exceto em circunstancias especiais (que incluíam, por

exemplo, a criação de centros especiais de pesquisa). Aqui a Corte afirmou que o governo tinha a obrigação de “instituir e pôr em

prática, levando em conta os recursos a sua disposição, um programa amplo e coordenado para implementar progressivamente o

direito de mulheres grávidas de ter acesso a serviços de saúde para combater a transmissão do HIV de mãe para filho”.

Nestes casos, as decisões da Corte foram particularmente interessantes porque demonstraram como, na prática real, era

possível aos juízes contribuir à discussão sobre certos assuntos públicos fundamentais, sem enfraquecer a democracia

(GARGARELLA, 2010).

Tomando os exemplos estrangeiros citados, é fato que uma aplicação literal dos dispositivos processuais brasileiros antes

apontados colocaria por terra toda a “revolução” anotada pelo constitucionalista argentino, na medida em que os privilégios do

Estado (principal agente de consumação dos direitos sociais) no processo, somados à burocracia e, muitas vezes, impossibilidade de

acesso ao Judiciário aos menos favorecidos, empurraria os direitos e garantias fundamentais para a vala da letra morta.

Por fim, trazendo novamente à baila a intrincada relação entre efetivação dos direitos sociais e regras processuais e, aqui,

as várias restrições endereçadas aos cidadãos titulares de referidos direitos, os quais, em sua ampla parte, exigem prestações

positivas pelo Estado, lembre-se que ainda está em jogo o respeito ao recém “princípio da proibição do retrocesso social”, ainda

incipientemente debatido pela doutrina nacional, mas que começa a ganhar corpo no seio dos debates jurídicos, inclusive no STF,

onde já foi suscitado no julgamento da ADI nº 2.065-DF, sendo seu relator original o então Ministro Sepúlvida Pertence.[5]
Luís Roberto Barroso apresenta o tema, afirmando que se trata de princípios implícito, pelo qual um direito instituído por

lei que regulamenta um mandamento constitucional não pode ser arbitrariamente suprimido. Da mesma forma, portanto, Barroso

compreende que o princípio da proibição de retrocesso social diz respeito à regulamentação infraconstitucional das normas

constitucionais programáticas, considerando, no entanto, a possibilidade de que também se aplique, em tese, aos casos nos quais o

exercício de um direito constitucional dependa de intermediação legislativa (DERBLI, 2010).        

A despeito de referido princípio se opor a alterações legislativas materiais potencialmente lesivas aos direitos sociais,

numa interpretação mais elastecida, não seria muito pensar a aplicação de tal princípio também em relação aos percalços processuais

à operação dos direitos sociais, para afastá-los no curso do processo, viabilizando a pronta prestação jurisdicional nesta seara.  
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PODER PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS: AÇÕES PREVENTIVAS AMBIENTAIS EM
NÍVEL LOCAL - UMA ANÁLISE DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL

GOVERNMENT AND PUBLIC POLICIES: ENVIRONMENTAL PREVENTIVE ACTIONS AT THE LOCAL
LEVEL - AN ANALYSIS OF THE CITY OF CAXIAS DO SUL

Silvia Vanti Pezzi

RESUMO
Não é possível pensar na construção de um ecoambiente sem considerar o contexto do Poder
Público, estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal o qual prevê as grandes diretrizes
para a política de proteção do meio ambiente bem como as normas para a defesa da
biodiversidade do país e, acima de tudo, o núcleo da qual se deriva a principiologia do Direito
Ambiental. 

Indiscutivelmente o direito/dever ao meio ambiente não é foro privilegiado do Poder Público já
que dele, obrigatoriamente, irão derivar políticas públicas capazes de atender às mais variadas
especificidades. 

Embora seja complexo estabelecer conceitos para políticas públicas, na opinião de alguns juristas
elas funcionam como instrumentos de ações dos governos. Além disso, é possível vê-las como
programas de ação governamental que visam coordenar meios à disposição do Estado para a
realização de objetivos socialmente relevante e politicamente determinados. Enfim, a política
pública tem de ser aquela que se apoia no espírito da lei. 

Indubitavelmente, essas questões remetem à concepção de que se tenha de cidades – no caso
específico a cidade de Caxias do Sul é objeto de análise – de prevenção e de ecoambiente sadio.
A partir da análise feita é possível antever a existência de políticas públicas que atuam nessa
direção. 

Evidentemente essas questões dependem de uma disponibilidade orçamentária, razão pela qual
alguns exemplos de projetos desenvolvidos merecem uma análise mais acurada. 

PALAVRAS-CHAVES: Poder Público; Políticas Públicas Municipais; Experiência local preventiva.

ABSTRACT
Can not think of building a ecoambiente without considering the context of the Government, laid
down in Article 225 of the Constitution which lays down the broad policy guidelines for the
protection of the environment and the standards for the protection of biodiversity in the country
and Above all, the core of which is derived from the principles, Environmental Law. 
Indisputably the right / duty to the environment is not privileged forum of the Public since it
necessarily will derive public policies capable of meeting the most varied characteristics. 
Although complex concepts to establish public policies, in the opinion of some lawyers they work
as instruments of government actions. In addition, you can see them as programs of
government action aimed at coordinating the resources available to the State for achieving goals
socially relevant and politically determined. Finally, public policy must be one that supports the
spirit of the law. 
Undoubtedly, these questions relate to the conception that has city - specifically the city of
Caxias do Sul is the object of analysis - from prevention and healthy ecoambiente. From the
analysis it is possible to predict the existence of public policies that work in this direction. 
Obviously, these issues depend on available budget, which is why some examples of projects
developed deserve a closer look. 
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KEYWORDS: Public Power; Municipal public policies; Site experience detention.

Introdução
 

Objetiva-se com esse trabalho destacar as políticas públicas ambientais, em nível local, como uma
das formas de se garantir um meio ambiente sustentável.

 
Buscar-se-á demonstrar que os municípios, por serem entes federativos, que gozam de autonomia

e que estão mais próximos da sua realidade, possuem melhores condições para solucionar os seus próprios
problemas ambientais.

Por fim, relatar-se-ão algumas políticas públicas ambientais desenvolvidas no Município de
Caxias do Sul de caráter preventivo.

 
1. O papel dos municípios na questão ambiental
 
É por demais consabido que a República Federativa do Brasil é composta por três entes

federativos (União, Estados e Municípios), conforme preceituam os artigos 1º e 18 da Constituição
Federal, todos autônomos, cujas competências estão fixadas na Cártula.

 
Os municípios têm sua autonomia e organização política própria, como se depreende da leitura

dos artigos 29 e 30 da Constituição Federal. Tal autonomia somente foi reconhecida constitucionalmente
com o advento da Constituição Federal de 1988, “como entidade integrante da federação brasileira e
passando à condição plenamente autônoma” (Vichi, 2007, p. 137). Como reflexo dessa autonomia, foi-lhe
assegurado aumento de receitas advindas da União, por exemplo. De nada adiantaria possuir o título de
“autônomo” sem o incremento e a racionalização do orçamento e/ou custeio, à medida que as ações
públicas dependem da disponibilidade orçamentária para serem implementadas.

 
Segundo Vichi (2007, p. 125), “no Brasil, os entes da federação [...] são responsáveis pela questão

urbana, não apenas de forma decorativa, mas de forma efetiva, o que envolve ações coordenadas, divisão
de tarefas e recursos.”

 
Portanto, “o operador do Direito precisa olhar o Município com as lentes confeccionadas em

1988, ou seja: uma pessoa jurídica autônoma, com diversas competências, [...] para servir à população e
proteger o meio ambiente.” (Farias, 1999, p. 300).

 
Para isso, incumbe aos municípios promover o desenvolvimento local preconizado sob o

paradigma do desenvolvimento sustentável, já que possuem os instrumentos para tanto. No entanto, nem
sempre é isso o que se ouve ou mesmo se vê por aí.

 
Segundo Fiorillo (2010, p. 203), a preocupação local “possibilita uma tutela mais efetiva da sadia

qualidade de vida, porquanto é no Município que nascemos, trabalhamos, nos relacionamos, ou seja, é nele
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que efetivamente vivemos.”
 
E entende esse autor “que é efetivamente no Município que os brasileiros e estrangeiros residentes

no país exercem, em sua plenitude, os fundamentos outorgados pelo Estado Democrático de Direito: a
dignidade da pessoa humana [...].” (Fiorillo, 2010, p. 203).

 
Em que pese haver disposição no ápice da pirâmide normativa (leia-se: Constituição Federal), é

muito mais simples atribuir as responsabilidades aos outros entes, no tal famoso “jogo de empurra –
empurra”. No entanto, esse não é o sentido que se deva dar à norma.

 
Hely Lopes Meirelles, ao comentar sobre a proteção ambiental e as competências federativas,

destaca: “Aos municípios cabe apenas suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30,
II), o que significa que só podem fazê-lo nos assuntos de predominante interesse local.” (Meirelles, 2000,
p. 530).

 
Segundo Alindo Butzke, “é perfeitamente possível inserir as questões ambientais, a partir de uma

hermenêutica concretizadora da Constituição, no contexto das atribuições municipais”. E acrescenta: “a
definição das políticas públicas ambientais, bem como os mecanismos de interface com a sociedade
seriam definidos e executados preferencialmente no espaço local.” (Butzke, 2005, p. 72). 

 
Por outro lado, complementa Rech (2007, p. 100), no seguinte sentido: “o papel do Direito

Municipal é criar condições adequadas a cada realidade local, buscando garantir direitos.” Nesse mister,
vêm à tona o arcabouço legal que viabilize a consecução de políticas públicas integradas, inclusive, com
os demais entes da Federação.

 
Como os Municípios estão mais próximos dos problemas locais e são detentores dos instrumentos

legais para atuação, poderão implementar uma política ambiental que promova o desenvolvimento e
assegure a proteção ao meio ambiente, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.

 
Nesse sentido, refere Oliveira

 
A Constituição Federal, seguindo a tendência mundial, optou por descentralizar a execução das políticas públicas aos

Municípios,  inclusive a ambiental, posto que o poder local está mais próximo do cidadão e pode com maior facilidade atingir
diretamente o foco pretendido.

Justamente nos Municípios,  onde o contato com o poder público é mais direto e as relações mais intensas, surgem e se
sedimentam comportamentos, culturas e costumes peculiares.  Essa distinção de local para local é o que confere identidade e
diferencia cada Município, notadamente nos dias atuais em que todos sofremos diretamente os efeitos da era da globalização.
Justifica-se, pois, o fato de a competência dos Municípios estar sempre vinculada ao peculiar interesse, ou como expresso na atual
Constituição,  ao interesse local. (Oliveira, 2008, p. 126).

 
O papel da ação local é referenciado no bojo da Agenda 21, documento elaborado durante a

Conferência do Rio de Janeiro em 1992 o qual apregoa agir localmente e pensar globalmente, fazendo uma
integração na efetivação de políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente. É conveniente
trazer o excerto da Agenda 21:

Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas raízes nas atividades locais, a participação e cooperação
das autoridades locais será um fator determinante na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e
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mantêm a infraestrutura econômica, social e ambiental, supervisionam os processos de planejamento, estabelecem as políticas e
regulamentações ambientais locais e contribuem para implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível
de governo mais próximo do povo, desempenham um papel essencial  na educação, mobilização e resposta ao público, em favor de
um desenvolvimento sustentável (Senado Federal, 1996, p. 473).

 
Portanto, a preservação e a promoção de ações no sentido de proteger o meio ambiente

constituem prioridades que devem ser seguidas pela Administração Pública, a fim de garantir o princípio
da dignidade da pessoa humana[1] consubstanciado na Constituição Federal (artigo 1º, inciso III).

 
Enfim, os princípios que irão reger a política urbana deverão estar em sintonia com os

fundamentos do Estado Democrático de Direito e com os objetivos fundamentais da República, com vistas
a tornar efetivo o direito à cidade. Segundo Prestes e Vizzotto (2009, p. 19), “o conceito jurídico de cidade
apanha o momento histórico, a situação social de seu povo, os elementos histórico-culturais e os aspectos
ambientais.” E acrescentam essas autoras: “contemporaneamente, o conceito de cidade engloba todo o
território e o planejamento, a gestão e a ordenação resultantes do Plano Diretor devem ser a expressão
deste elemento inovador.” (Prestes e Vizzotto, 2009, p. 20). Portanto, é a observância e obediência disso
tudo que se poderá viabilizar a sobrevivência do Homem com dignidade neste Planeta Terra.

 
E por falar em cidade, primordial que se caracterize o Município eleito nesse texto: a cidade de

Caxias do Sul, cujo propósito é descrever algumas de suas políticas públicas ambientais que poderão
servir de paradigma para as demais cidades do país e quiçá, do exterior.

 
2. O Município de Caxias do Sul – Caracterização
 
Conforme dados disponibilizados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do

Município (SAMAE), Caxias do Sul situa-se na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul,
apresentando um relevo acidentado típico de região montanhosa, com altitudes médias de 760 m acima do
nível do mar, que também é transição para os campos de altitude, região conhecida no Estado como
Campos de Cima da Serra. Está situada sobre o divisor de águas das bacias do rio Caí, ao Sul, e do Rio
das Antas, ao Norte.

 
A população do município supera os 400.000 (quatrocentos mil) habitantes, conforme censo do

IBGE de 2007, sendo que 92%, aproximadamente, reside em área urbana. Caxias do Sul, em número de
habitantes, é a segunda maior cidade do Estado do Rio Grande do Sul, ficando abaixo do município de
Porto Alegre, Capital do Estado.

 
Quanto ao clima, subtropical, com temperatura média anual de 16 graus C. Geologicamente está

situada na “Formação Serra Geral”, com subsolo constituído por maciços de grande espessura de rochas
basálticas e superficialmente por solos de alterações deste material.

 
Possui uma área territorial de 1.644 km2, sendo a área urbana de 156 km2. Corresponde a 0,55%

da área do Estado do Rio Grande do Sul.
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O núcleo urbano do Município localiza-se no topo da serra, afastado dos maiores mananciais

hídricos (Rio das Antas e Rio Caí) e no topo da região serrana, daí o porquê do abastecimento de água se
dar através do represamento de pequenos arroios.

 
Caxias do Sul abriga um dos parques mais diversificados da América Latina, composto

principalmente por grandes conglomerados do setor metal-mecânico. Possui o terceiro PIB do Rio Grande
do Sul, estimado em R$10,6 bilhões para 2008, representando 5,5% do PIB estadual.

 
Enfim, a cidade ocupa o décimo sexto lugar na lista das cinquenta cidades brasileiras que mais

geram empregos formais, segundo estatísticas do IBGE.
 
O desenvolvimento econômico da cidade atrai muitas pessoas em busca de oportunidades de

emprego. A população aumenta em ritmo três vezes superior à média do Estado.
 
O município recebe em média seis mil novos moradores por ano advindo de outras regiões. Tais

características demográficas aliadas à expansão das atividades econômicas demandam ações preventivas
do município que viabilizem a sustentabilidade ambiental. É o que veremos a seguir.

 
3. Políticas públicas preventivas em prol do meio ambiente desenvolvidas pelo Município de

Caxias do Sul
 
Antes de traçar as ações desenvolvidas pelo Município de Caxias do Sul em prol do meio

ambiente, convém delinear algumas breves considerações acerca de políticas públicas pois a consecução
das mesmas é a razão da existência do Direito Urbanístico.

 
Nesse sentido pondera Vichi (2007, p. 115): “O direito urbanístico é literalmente um direito de

políticas públicas.”
 
Por outro lado, a sua concretização depende de ato do agente público, consubstanciado na norma

positivada. Trata-se de um longo caminho a percorrer que inicia na Constituição Federal; perpassa pelo
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001)[2]; para culminar no Plano Diretor[3]; por
força do artigo 182, §2º, da Constituição Federal, bem como das legislações correlatas que não serão aqui
abraçadas, pois o objetivo primordial desse estudo é divulgar as experiências promovidas pelo Município
de Caxias do Sul, demonstrando algumas de suas políticas públicas ambientais.

 
E afinal, o que se entende por políticas públicas?
 
Apesar das dificuldades em se estabelecer um conceito de políticas públicas “em face do aspecto

dinâmico e contraditório” (Vichi, 2007, p. 86), optou-se em colacionar a contribuição de alguns juristas
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que tratam do assunto.
 
Fábio Konder Comparato sustenta que “as políticas são instrumentos de ação dos governos”

(Comparato, 1989, p. 102).
 
Já Maria Paula Dallari Bucci acredita que “Políticas públicas são programas de ação

governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.” (Bucci, 2002, p. 241).

 
Pelo que se depreende, as políticas públicas são veiculadas por programas de governo. Em um

Estado Democrático de Direito, tais programas devem ser construídos com base nas indicações
constitucionais e, por conseguinte, infraconstitucionais, já que tais políticas públicas devem ser o reflexo
da força normativa da Constituição.

 
Portanto, “a política pública a ser aplicada é aquela escorada no espírito da lei. Tanto atos

administrativos vinculados como atos expedidos no exercício de competência discricionária comportam
[...] o exercício de uma ação jurídico-política.” (Vichi, 2007, p. 87).

 
Ana Paula de Barcellos, ao comentar sobre o assunto, afirma que:

 
“a combinação de um conjunto normativo adequado, uma regulação eficiente, uma política de fomento bem estruturada e ações
concretas do Poder Público poderá conduzir os esforços públicos e as iniciativas privadas para o atingimento dos fins considerados
valiosos pela Constituição e pela sociedade.” (Barcellos, 2010, p. 102).

 
E Bucci acrescenta:

 
Frequentemente as políticas públicas se exteriorizam através de planos [...]. Nesses casos, o instrumento normativo é a lei, na qual
se estabelecem os objetivos da política, os instrumentos institucionais de sua realização e outras condições de implementação.
Sucedem-se normas de execução, da alçada do Poder Executivo.  [...]  A política pública transcende os instrumentos normativos do
plano ou do programa. Há, no entanto, um paralelo evidente entre o processo de formulação da política e a atividade de
planejamento (Bucci,  2002, p. 259).

 
Essa autora considera que “as políticas públicas devem ser vistas também como processo ou

conjunto de processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos
interesses públicos reconhecidos pelo direito.” (Bucci, 2002, p. 264).

 
E mais:

As políticas públicas podem ser entendidas como forma de controle prévio de discricionariedade na medida em que
exigem a apresentação dos pressupostos materiais que informam a decisão, em consequência da qual se desencadeia a ação
administrativa. (Bucci,  2002, p. 265).

 
Além disso, Bucci sustenta que

 
a escolha das diretrizes da política, os objetivos de determinado programa não são simples princípios de ação, mas são os

vetores para a implementação concreta de certas formas de agir do Poder Público,  que levarão a resultados desejados. (Bucci,
2002, p. 267).

 
É consabido que as políticas públicas envolvem gastos. Diante dos recursos limitados será
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necessário avaliar e escolher em que o dinheiro público será investido. Nesse sentido, “Além da definição
genérica em que gastar, é preciso ainda decidir como gastar, tendo em conta os objetivos específicos que
se deseje alcançar.” (Barcellos, 2010, p. 106).

 
Em geral, a Constituição Federal não aponta de forma específica quais as políticas públicas devem

ser implementadas em cada caso. Assim, em que pese o princípio da legalidade como um dos vetores
principais da conduta do administrador público, cabe ao Poder Público a definição do quanto, com que
finalidade, em que e como gastar, diante da autonomia e do exercício da competência discricionária[4] em
que lhe é conferido. Nesse sentido, dispõe Vichi (2007, p. 87):

 
[...]  quando não se tratar de expedição de ato de natureza vinculada, e o conteúdo da norma a ser aplicada não for preciso o
suficiente para oferecer ao agente público apenas uma escolha possível (exercício de competência discricionária), aí teremos
margem de liberdade maior para a concretização de uma política pública. (Vichi,  2007, p. 87).

 
Como alude Leonel Pires Ohlweiler,

 
Os agentes públicos possuem uma espécie de dever-poder de levar a sério as políticas públicas, quer dizer, legitimarem

sua atuação no horizonte de sentido construído por tais entes jurídicos, o que reduz consideravelmente eventuais margens de
liberdade de ação. Se as políticas públicas materializam indicações constitucionais e, na medida em que a Administração Pública
encontra sua razão de ser no espaço constitucional, incumbe aos administradores continuarem este processo na trama sucessiva que
é o constitucionalismo moderno (Ohlweiler, 2010, p. 297).

 
E acrescenta:

 
Fazer política pública não se reduz em um único ato ou ação, mas um constante ir  e vir  para criar as condições de possibilidade
de uma educação igualitária,  um meio ambiente sadio, [...], razão pela qual as políticas públicas vinculam as Administrações
Públicas e não apenas os governantes que periodicamente alternam-se no exercício do poder. (Ohlweiler, 2010, p. 295).

 
Prossegue o mesmo autor dizendo que “as ações públicas hão de estar voltadas para a

materialização da cidadania, da dignidade humana, buscando promover o bem de todos (artigos 1º e 3º da
Constituição Federal).” (Ohlweiler, 2010, p. 302).

 
No mesmo sentido, Butzke defende a tese de que a tutela ambiental deva “estar integrada à

agenda de políticas públicas em um Estado que propugna pela consolidação do paradigma de Estado
Democrático de Direito como elemento basilar.” (Butzke, 2005, p. 61).

 
É consabido que a implementação de políticas públicas depende da disponibilidade orçamentária. 

Em que pesem as dificuldades financeiras por parte de vários entes munícipes, deve-se verificar quais são
as suas prioridades orçamentárias.

 
Segundo Ohlweiler, “imperioso problematizar sempre o caso e as condições de possibilidade de

implementar uma determinada política pública imediatamente ou por meio de projeções orçamentárias
futuras.” (Ohlweiler, 2010, p. 303).

 
Diante dos ditames dos princípios constitucionais, em especial, os ambientais, aliado à autonomia

dos entes federativos municipais e às premiações recebidas pelo Município com a conquista do “Troféu
Empreendedor” concedida pelo SEBRAE[5], que possui como objetivo reconhecer a capacidade
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administrativa dos gestores por meio de ações em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios foi
eleito o município de Caxias do Sul como exemplo da materialização e da implementação de políticas
públicas ambientais locais de caráter preventivo.

 
Em razão da elevada gama de ações públicas envolvendo o meio ambiente no Município de

Caxias do Sul, selecionaram-se algumas, dentre as quais se destacará a seguir.
 
3.1 Saneando Caxias: Projeto de Tratamento de Esgotos e Despoluição de Arroios de Caxias

do Sul – um desafio.
 
A fim de melhor contextualizar os projetos desenvolvidos pelo município eleito no presente texto,

cabível referir o artigo 3º, inciso VII, do Plano Diretor do Município de Caxias do Sul (Lei Complementar
nº 290, de 24 de setembro de 2007), a saber:

 
Art. 3º. O Plano Diretor Municipal terá como normas balizadoras,  considerados os princípios, as possibilidades e as limitações
reais do Município, as seguintes diretrizes gerais [...]
VII – o saneamento ambiental será feito de forma integrada, por mecanismos de gestão que contemplem o abastecimento de água
potável, a coleta e tratamento do esgoto sanitário, a drenagem das águas pluviais, o manejo dos resíduos sólidos, o controle dos
vetores, de resíduos e de efluentes industriais, tendo como objetivos a melhoria das condições da saúde pública e o
desenvolvimento sustentável do Município.

 
Por sua vez, o município de Caxias do Sul também se preocupou em formalizar o seu Plano

Diretor de Esgotamento Sanitário, conferido pela Lei Complementar nº 189, de 02 de setembro de 2002, a
ser implementado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

 
Também cabe mencionar, a título ilustrativo, a Política Municipal do Meio Ambiente,

consubstanciada na Lei Complementar nº 233, de 24 de dezembro de 2004, que busca compatibilizar as
políticas públicas federal e estadual, reservando um título, específico destinado ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (Título II).

 
Como visto, há a preocupação do município em tornar as suas ações efetivas com base em seu

aparato normativo. No entanto, de nada adiantaria a norma positivada se não houvesse o respaldo do
agente público em torná-la efetiva.

 
Ultrapassadas essas linhas introdutórias, passa-se ao exame do projeto “Saneando Caxias: Projeto

de Tratamento de Esgotos e Despoluição de Arroios de Caxias do Sul”.
 
Segundo dados disponibilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) e Secretaria

de Gestão e Finanças do Município, trata-se da execução do plano de tratamento de esgotos através da
implantação de seis novos sistemas de coleta e tratamento, 130 km de redes coletoras de esgotos sanitários
que, somados aos 15% de tratamento já existentes, em, no máximo, três (3) anos atingir 90%, quando
todas as obras estiverem concluídas. Com isso, os principais arroios que cortam a cidade voltarão a ter
suas águas limpas, livres de poluição.
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Esse Projeto tem como objetivos:
 

a)                        executar o Plano de Saneamento de esgotos de Caxias do Sul
aprovado pela Câmara Municipal em 2002, através da Lei Complementar nº. 189/2002;

b)                       promover o saneamento ambiental com vista a saúde preventiva e
melhoria da qualidade de vida da população do município;

c)                        coletar e tratar os esgotos gerados nas bacias dos arroios Tega (fases I
e II), Pena Branca, Pinhal, Samuara e Belo; e

d)                        universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto como parte
integrante das ações de saneamento ambiental 1°) captação, tratamento e distribuição de água,
2º) coleta (seletiva e geral), tratamento e destino final (reciclagem e aterro) de resíduos sólidos,
3º) macro e microdrenagem.

 

Em 1999 foi concebido o primeiro Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Caxias do Sul (PDES). Este Plano teve como base

 

a) os limites físicos da cidade;

b) o quadro evolutivo da população;

c) a densificação das regiões urbanas; e

d) a existência de um sistema de drenagem pluvial implantado em praticamente toda a área urbana e que funciona como misto,

sendo utilizado também para afastar o esgoto sanitário, efetivamente.  

 

O estudo prevê a canalização desta rede para coletores troncos e interceptores que encaminharão o esgoto para as Estações de

Tratamento. Este sistema contempla uma redução do custo em 50%, uma maior agilidade, ganhos ambientais e de saúde imediatos.

Numa segunda fase, prevê-se a adoção do Sistema Separador Absoluto.

 

Aprovado pela Câmara de Vereadores do Município, através da Lei Complementar n° 189/2002, o Plano Diretor têm três

classificações:

 

a) Sistema de esgotamento unitário (misto), em que as águas residuárias, águas de infiltração e as pluviais

veiculam por uma rede coletora unitária, existente em cerca de 85% da área urbana.

b)                        Sistema parcialmente unitário, em que parte dele utiliza a rede unitária (mista) para

coletar o esgoto, e parte utiliza redes tronco e/ou interceptores separadores absolutos.

c) Sistema separador absoluto, em que as águas residuárias que constituem o esgoto sanitário veiculam em

sistemas independentes das águas pluviais – sistema existente no centro da cidade (sem tratamento), e nos bairros

localizados dentro das bacias de captação de água e nos novos parcelamentos implantados após 2002, totalizando

cerca de 8% (oito por cento) da população.

 
Convencida de que a recuperação dos arroios que cortam a cidade e recebem toda a carga de

efluentes industriais e domésticos terá reflexos futuros na qualidade de vida e no abastecimento da cidade,
a direção do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), por meio da Divisão de Esgotos e
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Recursos Hídricos, está empenhada em consolidar o projeto de tratamento de esgotos.
 
O Município de Caxias do Sul, a partir do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário (PDES) – LC

nº. 189/2002, elaborado com base em estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Hidrológicas (IPH) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu os projetos e buscou o licenciamento junto à
FEPAM os recursos para sua implementação. Foi priorizada a implantação de sistemas de coleta e
tratamento de esgotos (separador absoluto) nos bairros localizados em Bacias de Captação (Maestra, Dal
Bó e Faxinal), bem como introduzida por lei a obrigatoriedade dos empreendedores de parcelamento do
solo para fins habitacionais de implantarem os sistemas nas áreas loteadas, posteriormente ligadas ao
sistema coletor.

 
Ainda em 2005, iniciou-se o processo de efetivação dos projetos mencionados (Tega – Fase I e II,

Pena Branca, Pinhal, Samuara e Belo), estando, atualmente, todos em execução. Os recursos foram obtidos
através do BNDES (Programa Saneamento para todos – Recurso FGTS), Banrisul (Programa Saneamento
para todos – Ministério das Cidades) e Caixa-RS (Programa Saneamento para todos – Ministério das
Cidades), com contrapartida do Município. Naquela época o município tratava 4% do seu esgotamento
sanitário. Atualmente, 15% da população é atendida com esse serviço.

 
Segundo relatório de novembro de 2009, prestado pela Secretaria de Gestão e Finanças do

município de Caxias do Sul, foram investidos R$ 124.526.509,00. Desse valor, 36,03% foi proveniente da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 4,82% adveio do BNDES e 59,16% foi oriundo do Programa
Saneamento para todos – Governo Federal/Caixa Econômica Federal e Banrisul.

                                                        

Os novos loteamentos aprovados e/ou implantados a partir de 2002 têm suas regularizações condicionadas à instalação de

rede coletora separador absoluto e sistemas locais de tratamento de esgoto em nível primário (mínimo), tanto para empreendimentos

da iniciativa privada quanto públicos.

 
A análise e aprovação de todos os empreendimentos regulares da cidade referentes aos projetos

prediais hidrossanitários e dos sistemas de tratamento de esgotos para liberação para construir é realizado
pela Divisão de Esgoto e Recursos Hídricos (DERH) do SAMAE.

 
Atualmente, pelos cálculos da Divisão de Esgotos e Recursos Hídricos, a cidade produz em torno

de 60 milhões de litros de esgotos domésticos ao dia, dos quais 15% são tratados antes de serem lançados
nos arroios da região, através de estações operadas pelo SAMAE. O restante é afastado através das redes
de esgoto mistas até os córregos da cidade. Com vistas a amenizar esta poluição, cerca de 50% dos
prédios da cidade possuem o tratamento individual por fossas sépticas antes do lançamento na rede. Como
corpo receptor final, pode-se dizer que a metade da cidade deságua seus efluentes no Rio Taquari-Antas,
ao norte e a outra metade ao sul, para o Rio Caí, sendo que ambos pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio
Guaíba.
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De acordo com um levantamento divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil[6],
organização que fiscaliza os investimentos em saneamento, constatou-se uma melhoria no serviço de
coleta e de tratamento de esgoto entre 2003 e 2008 nas maiores cidades do país. Caxias do Sul aparece em
40º lugar no ranking de 2008. O estudo indica que 99% da população são atendidos com o serviço de água
e 80% com a coleta de esgoto, mas somente 13% do material é tratado antes de ser devolvido à natureza.
Entre as cidades do Rio Grande do Sul com mais de 300 mil habitantes, Caxias está atrás de Porto Alegre
(27ª) e Pelotas (32ª) e à frente de Canoas (74ª). A posição mediana dos gaúchos no ranking alerta para um
problema maior. No Estado, somente 15% da população têm o esgoto tratado, contra a média nacional de
47% (Jornal Pioneiro de 28 de maio de 2010).

 
O município de Caxias do Sul está entre os municípios que mais ampliaram suas redes de esgoto

no Brasil entre os anos de 2003 e 2008, conforme veiculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
Instituto Trata Brasil. Todavia, muito há que ser feito ainda, a fim de elevar o percentual de esgoto
tratado. Eis o desafio!

 
A escolha desse projeto não foi aleatório. Serve como incentivo e desafio aos gestores públicos e

à sociedade pois, conforme dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam o Rio Grande do Sul no
ranking dos dez estados brasileiros com pior tratamento de esgoto nos municípios de acordo com notícia
veiculada no Jornal Pioneiro de 20 de agosto de 2010.

 
De acordo com a pesquisa resultante de análises feitas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao

elaborar o estudo de benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro, a pedido do Instituto
Trata Brasil[7] constatou-se que: “o setor público poderia economizar em 25% nas internações por
infecções gastrointestinais e em 65% os índices de mortalidade, caso universalizasse os serviços de
saneamento.” 

 
Dilma Seli Pena Pereira e José Alexandre Monteiro Fortes ao comentarem acerca do assunto

“esgotamento sanitário” afirmam que
 
a situação é grave” [...]. Embora as companhias estaduais de saneamento prestem serviços a mais de 80% da população urbana, o
Poder Público não regula nem controla essa prestação de serviços, em benefício da população. (Pereira, Fortes, 1999, p. 91).

 
Segundo os autores, há

 
insuficiência da legislação para que haja uma gestão municipal voltada para o cidadão [...]  e isto decorre em grande parte da não
regulamentação da Constituição,  em especial do Artigo 23, que fala das funções concorrentes, seja do ponto de vista financeiro,
seja da regulamentação das funções. (Pereira, Fortes, 1999, p. 91).

 
O mais alarmante é que cerca de sete crianças morrem por dia em consequência da contaminação

da água por coliformes fecais e o número anual chega a 2.500 óbitos entre menores de cinco anos,
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), Instituto Trata Brasil e Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Além disso, estima-se que 65% das internações de crianças menores de dez anos, decorra
da deficiência no tratamento de esgoto e da falta de água limpa nessas regiões.
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3.2 Do Aterro Sanitário Rincão das Flores – um exemplo a ser seguido
 
Segundo noticia Maglio, “são raros os municípios brasileiros que vêm conseguindo enfrentar a

questão dos resíduos sólidos.” (Maglio, 1999, p. 82). É o caso de Caxias do Sul, como adiante se verá.
 
Segundo informações obtidas pela Secretaria do Meio Ambiente do município (SEMA), Caxias do

Sul é um dos raros municípios brasileiros que possui o controle total sobre o sistema de saneamento
básico, uma vez que ele próprio: capta, armazena, aduz, trata, distribui e coleta os efluentes devolvendo-os
após o tratamento ao sistema hídrico. Coleta os resíduos orgânicos e seletivos, transporta e destina, além
de manter um sistema de onze associações de recicladores.

 
O ano de 2010 entra para a história de Caxias do Sul como marco de uma nova era no tratamento

e destinação dos resíduos urbanos. Depois de cerca de vinte anos, o Aterro São Giácomo está sendo
desativado e a logística de transporte de lixo se transfere para a nova Central de Tratamento de Resíduos
(CTR), implantada no Rincão das Flores, distrito de Vila Seca, distante cerca de 35 Km do centro de
cidade.

 
O novo aterro, projetado em sintonia com as mais modernas tecnologias, será gerenciado pela

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) e operado pela Companhia de Desenvolvimento de
Caxias do Sul (CODECA). O projeto prevê produção de energias alternativas a partir dos gases gerados
pela decomposição do lixo.

 
Conforme notícia veiculada no Jornal Pioneiro, edição de 30 de abril de 2010:

A Prefeitura estima que o espaço terá vida útil de cem anos. Diariamente, Caxias produz 340 toneladas de lixo orgânico,
que irão para o novo destino e 60 toneladas de lixo seletivo, encaminhadas a associação de reciclagem [...]. A Estação de
Tratamento de Efluentes, considerada uma das mais modernas do país é o grande diferencial do novo aterro. [...]. A água sai
cristalina, pronta para ser jogada no Arroio Bento sem gerar impacto ambiental ou para o uso, onde não seja necessário o líquido
potável. As próximas obras do aterro incluem uma escola de educação ambiental, que funcionará num galpão, e uma unidade de
compostagem para produção de adubo. Além disso,  também há planos para produção de energia elétrica a partir de gás metano,
gerado pela decomposição do lixo.  (Jornal Pioneiro, 2010, p. 18-19).

 
A implantação de um modelo de Aterro Sanitário por si só não basta para solucionar os problemas

ambientais decorrentes da produção do lixo. Faz-se necessária a educação ambiental, tema que será
abordado a seguir.
 
 

3.3 Projetos envolvendo a Educação Ambiental
 

A partir das experiências da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade de Caxias do Sul -
RS, envolvendo políticas públicas e educação ambiental, relatam-se alguns projetos desenvolvidos pelo
município no decorrer do primeiro semestre de 2009, conforme informativo disponibilizado pela referida
Secretaria.

 
A Divisão de Educação Ambiental realiza passeios previamente agendados, com ônibus próprio,
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mostrando aos alunos a realidade do município com relação aos recursos hídricos e áreas de preservação,
através do programa intitulado “Conhecer para Preservar”.

 
O referido programa tem por objetivo despertar nas crianças e nos adolescentes uma vida saudável

e ecologicamente equilibrada, além de conscientizar para que a exploração dos recursos naturais, dos quais
somos dependentes, não comprometa as necessidades das presentes e futuras gerações.

 
Em 2009, realizou-se o X Concurso Municipal de Trovas – “Nossos Parques”, promovido pela

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da União
Brasileira de Trovadores de Caxias do Sul.

 
Neste ano, foi promovido o 3º Clic Ambiental de Caxias do Sul – “A natureza não faz milagres, faz

revelações”, pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e tem como objetivos conscientizar ecologicamente a comunidade caxiense; despertar o
interesse pela fotografia; mostrar como a fotografia contribui para a preservação ambiental e para o
desenvolvimento sustentável; promover a educação ambiental através da fotografia; realizar mostras
fotográficas; descobrir novos retratos e paisagens da cidade. Com as imagens selecionadas, foram
elaborados marcadores de páginas e o folder da Semana de Caxias.

 
No que se refere às políticas públicas envolvendo a questão do lixo, cita-se o “Programa Lixo

Mínimo” – PROLIM. A Secretaria do Meio Ambiente desenvolve esse programa que tem como objetivos
principais: sensibilizar a comunidade acerca da problemática ambiental; conscientizá-la sobre a
importância da redução de lixo na fonte, reduzindo assim a quantidade de lixo que chega ao Aterro
Sanitário, garantindo a este, uma maior vida útil; incentivar a reutilização de materiais; contribuir para
uma maior segregação com qualidade e quantificar o resíduo gerado.

 
A fim de atingir os objetivos propostos são utilizados três subprogramas, reunindo todas as porções

da sociedade: escolas, comunidade e Poder Público.
 
Nas escolas municipais é realizado o projeto de consciência ambiental denominado “Reciclar na

Escola”, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria da Educação e CODECA,
o qual disponibiliza dispositivos para confinamento do lixo orgânico e seletivo, que posteriormente estará
sendo ampliado para as escolas estaduais.

 
Em uma segunda etapa, com base no subprograma Lixo Mínimo nas Escolas, o PROLIM pretende

atingir a comunidade em geral por meio das Associações dos Moradores de Bairros.
 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é responsável pelo gerenciamento da coleta e destino

final dos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade. Para tanto, a CODECA é contratada para executar os
serviços de coleta, destinação final, varrição e manutenção do Aterro Sanitário, bem como o suporte às dez
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associações de recicladores que trabalham com o lixo seletivo.
 
Quanto à coleta dos resíduos, Caxias do Sul possui um sistema mecanizado, devidamente planejado

e implantado, desde agosto de 2007, que iniciou com 500 contêiners locados. A segunda fase foi
implantada em abril de 2008 com mais 500 unidades, beneficiando 140 mil pessoas em 606 quadras. Todo
o projeto foi implantado na forma de locação. Atualmente foram adquiridos 1.400 contêiners, quatro
caminhões, coletores e dois caminhões com equipamento “lava-contêiner”. Tudo isso, contribuiu com a
limpeza urbana; com a preservação do meio ambiente; eliminou, em muito, o entupimento das bocas-de-
lobo; melhorou o visual da cidade pois evitou o amontoado de lixo na rua revirado por animais e
catadores; descongestionou o trânsito; eliminou o mau cheiro devido à vedação dos contêiners e incentivou
a comunidade a separar melhor o lixo.

 
Além disso, inicializou-se um trabalho envolvendo composteiras tendo sido escolhidas quatro

escolas municipais para o desenvolvimento desse projeto levando em consideração a realidade dos alunos
e a localização dessas escolas.

 
Há também o denominado Concurso “Parlamento Ambiental”, promovido pela Prefeitura

Municipal de Caxias do Sul e Secretaria Municipal do Meio Ambiente que objetiva selecionar projetos
para apresentá-los, posteriormente, em audiência pública na Câmara de Vereadores.

 
Ademais, são proferidas palestras sobre o assunto meio ambiente; organizam-se visitas orientadas

junto ao Jardim Botânico; Zoológico, Aquário e Planetário da Universidade de Caxias do Sul.
 
Outrossim, organizam-se peças de teatro e oportuniza-se aos alunos que assistam a filmes

envolvendo o assunto meio ambiente.
 
Como se não bastasse, são distribuídas, periodicamente, mudas de árvores nativas em pontos

estratégicos do município. Além do plantio, é claro.
 
Existe a preocupação em estender o projeto de conscientização junto às empresas cujos objetivos

visam estimulá-las para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de tecnologias em prol do desenvolvimento
sustentável, aliando a tecnologia e o desenvolvimento à preservação ambiental; incentivar a busca pelo
licenciamento ambiental, de forma a cumprir a legislação ambiental vigente e servir de critério técnico
para a emissão das renovações das Licenças de Operação das Empresas, como forma de premiar as
melhores empresas de cada ramo de atividade.

 
Há uma preocupação constante, envolvendo a comunidade local, as escolas, a Companhia de

Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA); o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
(SAMAE) e as Secretarias, dentre outras entidades. Trata-se de um trabalho sério, articulado, conjunto,
permanente, contínuo, duradouro e, principalmente, com objetivos bem definidos, o que leva a concluir
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que o município de Caxias do Sul promove efetivamente a educação ambiental em todas suas formas, em
consonância ao disposto nos comandos normativos.

 
Enfim, esse é o panorama de algumas políticas públicas desenvolvidas pelo Município de Caxias

do Sul, na área de educação ambiental, realizadas de forma integrada e contínua, dignas de destaque e que
merecem ser divulgadas.
 

Conclusão
A sobrevivência do homem depende dos ecossistemas ecologicamente equilibrados. As normas

ambientais constitucionais ao assegurarem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
compõem o sistema que, apesar de ser aberto, mantém a sua unidade com suporte nos princípios.

 
Visando assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a

Constituição Federal atribuiu ao Poder Público e à coletividade a condição do dever de preservação para as
presentes e futuras gerações.

 
As ações ambientais são endereçadas a todos os entes federativos. No entanto, os municípios

por serem dotados de autonomia federativa atribuída pela Constituição Federal e estarem mais próximos da
realidade possuem capacidade para atender ao poder-dever constitucional de proteção ao ambiente por
meio da implementação de políticas públicas preventivas ambientais em nível local.

 
Assim, tendo de um lado os princípios e as regras estabelecidas, bem como a clara definição

das políticas públicas relacionadas ao Direito Ambiental, faz-se necessário evidenciar a concretização de
ações e/ou projetos na cidade de Caxias do Sul que permitem antever uma preocupação com as gerações
futuras.

 
Indiscutivelmente, diante desse panorama, não há dúvida de que Caxias do Sul poderá servir

de modelo a outros entes federativos, pois além de tecnologia, recursos humanos capacitados, já é possível
observar resultados contundentes advindos dessa prática.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UMA ANÁLISE AO
FENôMENO VIOLÊNCIA PRISIONAL.

POLITIQUE PUBLIQUE ET DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE : UNE ANALYSE AU FENôMENO
VIOLÊNCIA PRISIONAL.

Francisco William Lopes Rodrigues

RESUMO
A violência tem desafiado as mentes mais brilhantes do Brasil, num processo de crescimento e
sem vistas em soluções pela sociedade e paradigma para os poderes constituídos. 

Métodos, técnicas, recursos são desprendidos por governantes no intuito de amenizar o
instigante quadro que assola o país. Por crescentes os índices de criminalidade, por
consequência cresce o volume de presos que são levados as cadeias públicas. Agrega-se a este
fenômeno a ineficácia do sistema prisional diante da falta de políticas compromissadas com a
solidariedade e fraternidade, consectários da justiça e valores da dignidade humana. Embora
segregado por ato censurável e reprovável, o preso, como ser humano em si, tem garantido seu
direito a tratamento salubre e com perspectivas de reinserção à sociedade, porquanto assim
também se destina a pena. 

Pelo repudio social o ato violento não é trabalhado e o destinatário do tratamento é esquecido,
todavia esquece-se que o esquecido logo em breve retornará ao convívio social, estando ou não
recuperado. Estudiosos, educadores e entusiastas por questões sociais apresentam a educação
como ferramenta para reconstrução do individuo, inclusive o preso, muito embora não sejam,
sequer de longe, declinados esforços necessários para trabalhar a possibilidade de soerguimento
do individuo, já que são diversos os meios utilizados pelo processo educacional. Contudo, apesar
da Constituição brasileira alardear como fundamento o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
e sendo a nossa Carta Magna dirigente, devendo o poder governante adotar todos os esforços
para consecução dos princípios constitucionais, mormente os fundamentais para vida do ser
humano, os valores imanentes deste principio são flagrantemente esquecidos. A prática de
medidas protelatórias e satisfatórias tem sido adotada, não obstante sua ineficácia diante da
incapacidade real para fazer as transformações necessárias. Com isso se tem dia após dia
constatado o fenômeno da reincidência. 

Sem políticas públicas adequadas não se concretiza o Principio da Dignidade da Pessoa Humana,
sendo este, portanto, o tema central do trabalho, com ênfase dado a educação como proposta
para o processo de ressocialização, por conseguinte, redução da criminalidade. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Violência; Políticas Públicas; Educação; Omissão;
Dignidade da Pessoa Humana.

RESUME
La violence a défié les avis plus de diamants du Brésil, dans un processus de croissance et sans
vues dans des solutions pour la société et le paradigme pour les pouvoirs constitués. 
Des méthodes, des techniques, les ressources sont desserrées par des dirigeants dans l'intention
d'adoucir l'image instigante qui dévaste le pays. Pour des croissants les indices de criminalité,
pour la conséquence le volume des prisonniers que les chaînes publiques sont prises grandit. Il
joint à ce phénomène l'inefficacité du système prisional avant le manque de politique
compromissadas avec la solidarité et la fraternité, consectários de la justice et des valeurs de la
dignité humaine. Bien qu'isolé par l'action pouvant justifier une procédure de destitution et
blâmable, le prisonnier, comme l'être humain en soi, il a garanti son droit du traitement salubre
des perspectives et avec reencart à la société, depuis de même la plume est destinée. 
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Pour le je rejette la fête l'action violente n'est pas travaillée et le destinataire du traitement est
oublié, quoiqu'il oublie qu'oublié lui retournera bientôt bientôt à la convivialité sociale, étant ou
aucun récupéré. Studieux, les éducateurs et des enthousiastes pour des sujets sociaux
présentent l'enseignement(éducation) comme l'outil pour la reconstruction de l'individu, en plus
du prisonnier, très loin ils ne sont pas, au moins d'une distance, a refusé des efforts nécessaires
de travailler la possibilité de soerguimento de l'individu, puisqu'ils sont plusieurs les moyens
utilisés par le processus d'éducation. Cependant, malgré la Constitution brésilienne pour
posséder comme la fondation le Début de la Dignité de la Personne Humaine et étant notre
Charte principal, par suite du pouvoir dirigeant d'adopter tous les efforts pour l'accomplissement
des commencements constitutionnels, particulièrement les fondamentaux pour la vie de l'être
humain, les valeurs immanentes de cela que je commence sont prisement en flagrant délit
oubliés. La pratique de protelat mesuré ó Rias et satisfaisant cela a été adoptée, malgré sa
inefficacité en raison de l'incapacité réelle pour faire les transformations nécessaires. Avec ce
jour se fait avoir après le jour vérifié le phénomène de la récidive. 
Sans politique publique appropriée s'il ne rend pas cela Commence de la Dignité de la Personne
Humaine, étant cela, donc, le thème central du travail, avec l'accent donné l'éducation comme
l'offre pour le processus de resocialisation, par conséquent, la réduction de la criminalité. 

MOT-CLES: Clé de mot : Violence; politique publique; éducation; omission; dignité de la
Personne Humaine.

INTRODUÇÃO

Os crescentes índices da violência no Brasil não tem sido o bastante para dar
ensejo a estudos concretos e viáveis para solução desse fenômeno social. O caos anunciado
ainda permanece sem a devida conjugação de esforços para confrontá-lo de forma eficiente, por
falta de políticas públicas para este fim.

Contudo indaga-se: como tratar a violência?  Como a sociedade tem lidado com
este fenômeno? Trata-se somente de questão legal e moral? Os presos têm direito a vida digna,
embora seus delitos? O que tem feito o Estado e governos?

Resposta a questionamentos como estes são alardeados em congressos, feiras,
circulo de palestras, bares e em cada esquina do país. Apesar de ser de afetação global,
permanece a o abismo entre o problema e solução, tornando mais preocupante quando não se
vislumbra políticas públicas eficazes para sua redução desse fenômeno.

As transformações sociais conducentes ao novo modelo do constitucionalismo
produziram garantias, mas que sejam concretizadas as positivações constitucionais:

“... o Direito Administrativo, além da finalidade de limite ao
poder e garantia dos direitos individuais ente o poder, deve
preocupar-se em elaborar fórmulas para a efetivação de direitos
sociais, econômicos, coletivos e difusos, que exigem prestações
positivas...” (ODETE MEDAUAR APUD CLÈVE, 2007, p.307)

Há sensível defasagem entre a posição da norma constitucional e sua efetivação.
Os atributos do homem são vilipendiados ante a incapacidade do Estado em materializar os
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fundamentos da Dignidade Humana das classes historicamente excluídas.

A sociedade tem tratado o contingente presidiário sem piedade e irracionalmente
sem propósitos, já que estes presos um dia serão postos de volta ao convívio social, recuperados
ou irremediavelmente irrecuperáveis.

Agrava a preocupação os altos índices de reincidência no Brasil que ultrapassa os
70% segundo os diversos institutos oficias que controlam estes dados como a Secretaria
Nacional de Segurança Pública – SENASP/2009.

Pelos índices de reincidência conclui-se que o atual sistema de punição estimula a
violência e não produz os fins legais para qual foi erigido, não sendo padrão para
ressocialização. Logo se pondera o atual modelo aplicado pelo Estado, pois é fato que não está
produzindo os resultados esperados, pelo contrário, como se vê, dentro dos presídios vigora a lei
do mais forte e a violência é estimulada. A mera punição, como se tem feito, leva a revolta
producente de mais agressão, ou seja, violência gera violência.

Mas existem soluções. Sociólogos apresentam a educação como ferramenta de
combate a violência, inclusive a prisional. Não sendo esta isoladamente a solução para todas as
questões exigíveis por esse fenômeno. Mas há necessidade dos governos se voltarem para
produção de políticas pública concretas, promotora da paz social, voltadas a este público diante
do índice reincidência ora visto.

Desta feita, identificada a responsabilidade, chega-se a questão jurídica-
constitucional, relativa aos Direitos Humanos, pois clarividente os fundamentos da derradeira
Constituição Brasileira, porquanto logo no seu artigo primeiro, quando tratado os fundamentos
que regem o povo, alardeia-se o principio da Dignidade da Pessoa Humana. Principio aqui
inserto no conceito de fundamento. Contudo, prescrito no instituto nacional como fundamental,
vê-se na pratica a inexistência de políticas públicas voltadas para socorro a este excluído grupo,
embora estando governo e governados assentes que se não tratado chegar-se-á engrossá-lo,
massificando a política do abandono e do descaso com determinadas classes sociais.

O patente abandono atinge a democracia como suporte para os fundamentos de
Direitos Humanos, garantias basilares de dignidade do ser humano. Estes fundamentos nunca se
afastaram e se não afastarão do homem como ser distinto na natureza. Não se exclui
 dignidade:

“Como não podemos perder o que não temos, conceber a pena
como um sistema de perda de direitos implica que os réus são
pessoas com direitos: praticar uma conduta criminosa não pode
significar que o ofensor há de ser totalmente despido de direitos:
não significa a submissão ao que é frequentemente referido
como “morte social”. (BARBARA HUDSON APUD CLÈVE, 2010,
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p.21)

Prescrito como fundamento de uma nação, a dignidade humana é, na prática,
vilipendiada quando se vê a desídia de governos por falta de políticas públicas voltadas às
soluções concretas para epidemia que se observa, a violência.

A política da vergonha constitui-se de previsões normativas que não se
concretizam, chegando os estudiosos a desvendar um novo momento do constitucionalismo
denominado neoconstitucionalismo e a verberar a adoção de “normas símbolos”, ou seja,
aparentes soluções positivadas em estrutura normativa, embora que inexequiveis.

A discussão evolui para o que hoje se denomina a Constituição Simbólica a qual
conjuga estrutura política e de direito, pois a constituição, segundo Marcelo Neves, apresenta
uma via de prestações recíprocas entre estes dois sistemas sociais autônomos, na medida em
que possibilita soluções jurídicas para o problema de autorreferência do sistema político e, ao
mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico.

FUNDAMENTO TEÓRICO

VERGONHA NUMA SOCIEDADE DIVIDIDA

                        As desigualdades sociais, disparidades regionais, a instabilidade econômica, a
desproporcional distribuição de renda e a perda dos valores sociais têm influenciado para o
acréscimo da criminalidade. A cultura do medo toma conta da sociedade quando são construídas
residências-fortalezas em detrimento da segurança e liberdade.

                        A teoria da vergonha é defendida pelo psiquiatra forense James Gilligan, que
considera que os atos violentos são psicologicamente muito mais encorajados pela pena capital
que repressora dos atos violentos. (Magalhães, 2009, p. 114). Segundo Magalhães (2009, p.
114), a tese que justifica essa afirmação é de que os atos que sofrem essa pressão já se
consideram mortos e encaram o tema como forma de alívio.

As questões inerentes a esse fenômeno movem segmentos da psicologia,
sociologia, antropologia, estruturas, culturais, econômicas, jurídicos dentre várias outras que
promovam o estudo do tema e posições concretas, pois os crescentes índices da violência no
Brasil não têm sido o bastante para dar ensejo a estudos concentrados e viáveis para solução do
fenômeno violência social. O caos anunciado e já no processo de instalação ainda permanece
sem a devida conjugação de esforços dos governos e poderes, assim como da sociedade
organizada, numa grande assembléia, para combate de forma eficiente e eficaz, sendo este
fenômeno, na verdade, empurrado de gestões após gestões para os futuros governantes e
gestores públicos, num processo de alheamento sem proporções, sem que haja a construção de
programas passiveis de concretização que atente ao real interesse da sociedade.
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Por outro lado, vêem-se apenas ensaios, ilusionismos, por padecer de meios para
execução pelo próprio instituidor dessas normas, mas com fins apenas satisfatórios, flagrante
agressão a democracia e ao Estado Social, porquanto não atenderem aos reais interesses do
povo por incapaz de transformar o mundo das coisas, permanecendo no mundo das
elucubrações e devaneios, sem trazer as certezas que se precisam para uma cultura de paz.

Perguntar-se-ia-se: existiria solução? Acredita-se que sim. Todavia, ao longo das
décadas a sociedade vem tratando violência como um problema legal ou moral e realizando os
atos ditos preventivos de duas formas, segundo destaca Magalhães: a primeira através de
demonstrações de repúdio social, como por exemplo, as campanhas com slogans do tipo: “Sou
da Paz” ou “Caminhada contra a Violência”, ou, em segundo plano, pela simples política da
punição com os recursos disponíveis nos sistemas legais vigentes. Todavia ao tratar a violência
pelo aspecto da legalidade e desvalor afasta-se da solução, pois conduz para a retribuição e não
para estudo, análise e tratamento das causas e gênesis desse ato desvalorizado, sem a real
procura de soluções concretas que causem os efeitos esperados pela sociedade, quando, caso
bem investigado, se escondem os governos ao responder com construção de presídios depósitos,
para aqueles que por infortúnio vieram a cometer atos reprováveis pela sociedade, por estarem
os existentes abarrotados e insalubres em sua maioria, vergonha para qualquer democracia.

A teoria comumente utilizada para estudar a violência está balizada na premissa
que todos que realizam atos violentos atuam com interesses próprios, com atos que se
estudados chega-se a identificar linguagem que representa um comunicado a sociedade. Estes
atores do ato violento, além da característica de não querer ir para prisão, muito menos sofrer a
humilhação de cadeias desumanizadas e mal cheirosas, por obviedade, aspiram em suas mentes
condições altruístas e dignas de sobrevivência. De fato, a violência se comunica:

[...] que se deve aprender a interpretar ações como linguagens
simbólicas. Os atos violentos estão sempre inseridos em um
contexto psicossocial que deve ser considerado não só para
preveni-lo, como também, para investigá-lo. Na verdade,
entender violência, em última instância pode ser considerada a
arte de traduzir atos violentos em palavras. Atos violentos podem
ser interpretados e essa interpretação ajudar na solução de
investigações criminais. Utilizando essa premissa e considerando
a teoria da vergonha pode-se notar que alguns homicidas
perfuram os olhos, cortam a língua e algumas vezes decepam as
orelhas de suas vítimas. Analisando esse comportamento
psicologicamente e através da teoria citada, diz-se que nesses
casos o autor para se prevenir da exposição, considerada
vergonhosa, que sente diante da sociedade, elimina de forma
direta os órgãos que considera vetores de transmissão para
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sociedade do seu próprio sentimento de vergonha por não estar
inserido nessa mesma sociedade. (GILLIGAN, APUD MAGALHÃES,
2009, p. 114).

Continua James Gilligan, citado por Magalhães, a asseverar que a punição do
crime, na forma como é implantada atualmente, é uma violência coletiva considerada legal,
enquanto o crime é a violência individual que a sociedade predetermina como ilegal. Na sua
análise o autor conclui que o atual sistema de punições estimula a violência e não é
absolutamente uma forma de prevenção de violência. Quanto mais a sociedade se torna
punitiva, mais o ódio e o fenômeno violento se desenvolverão.

Essa assertiva ganha corpo e contunde as mentes quando se verificam os altos
índices de reincidência do crime no Brasil que supera os 70%. Os registros são alarmantes e
indicadores da necessidade de medidas prementes frente à inação dos governos e de suas
esferas de responsabilidades.

Nesses parâmetros a pena estimula a violência e não produz os fins legais para
qual foi erigido, não sendo padrão para ressocialização, verdadeiro atentado aos Direitos
Humanos e aos valores dignos do homem, falecendo, portanto, a democracia como regime que
faz desabrochar a legalidade e igualdade, fundamentos para o Estado de Direito.

Medidas simples, e não ações meramente paliativas, podem, devem e são
apresentadas, porquanto iniludíveis os estudos que analisam o fenômeno da violência, inclusive,
o prisional, que acredita encontrar também na educação do homem do recluso, contraposto a
ociosidade e a promiscuidade no interior das prisões producentes de conchavos promotores de
mais violência, como solução de questões inerentes a opção do preso quanto ao seu modo de
viver e de suas escolhas.

Conforme o sociólogo Fernando Salla (1999), por mais que a prisão seja incapaz de
ressocializar, um grande número de detentos deixa o sistema penitenciário e abandona a
marginalidade porque teve a oportunidade de estudar. Uma educação, tanto fora como dentro
do sistema penitenciário deve trabalhar com conceitos fundamentais, como a família, amor,
dignidade, liberdade, vida, morte, cidadania, governo, eleição, miséria, comunidade, dentre
outros.

A educação como ferramenta de combate a violência já foi e é apresentada aos
governos, todavia sem sua devida atenção, pois requer investimentos na área do interesse
público que não traz retorno visível e imediato, ficando o povo, titular da coisa (res) pública,
manietado de seu papel de agente de fomento dos negócios e interesse do Estado, figurando,
para o bem da verdade, como alça de manobra, todavia respondendo pela omissão estatal,
porquanto forçoso não entender e vislumbrar o fenômeno latente que atormenta a sociedade
brasileira, tudo vistos a olhos nus.
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A violência como de domínio público exige exames propositores de modelos de
justiça que albergue medidas de execução viáveis ante a incapacidade do Estado e suas
estruturas de fomentar a paz.

Comovente é assistir uma mãe que perde seu filho, fruto da violência desenfreada,
por outro lado é fato o descompromisso com direitos basilares do ser humano preso:

Sem um forte compromisso com os direitos dos presos, bem
como com padrões de decência, quer devido à superpopulação,
quer devido a idéias penais na linha do seja duro, como os
regimes austero (uma idéia popular no governo conservador do
Reino Unido anteriormente a 1997), seja no Reino Unido ou
mesmo no Brasil (LEMBRUBER). Melhorias nos padrões
necessitam ser vigilantemente mantidas, mas somente se
sustentam se a idéia de que os réus ou sentenciados sã cidadãos
for firmemente mantidos pelos governos e pelo público.
(BARBARA HUDSON APUD CLÈVE, 2007, p. 307)

O compromisso com a legalidade, não se refere ao afastamento dos fundamentos
constitucionais referente ao homem como ser em si.  A pena não impõe perdas de direitos. Não
se perde o que não se tem. A execração não se promove, o banimento social não se opera pela
pena, pelo contrário, a pena é condição para a devolução do homem a sociedade, e direitos não
se devolvem, na verdade nunca foram por completos excluídos, principalmente os direitos de
uma vida digna. Trata-se de estratos inerentes de ser gente, ser humano.

As penas, restrições a liberdade, são criteriosamente estudadas e tem prazos. O
homem embora preso um dia continuará a vida em liberdade e o livre exercício dos direitos
individuais e de dignidade o acompanha nunca se afastado, não importa onde esteja. A prisão
não é campo neutro, ou melhor, abismo sem fundo onde os direitos do homem não
conseguiriam alcançar. Segundo Norberto Bobbio (1992), O problema fundamental em relação
aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de
um problema não filosófico, mas político. Política no sentido de movimentações patrocinada
pelos governos em busca de controle prática para os próprios governos e sociedade.

                        O fato da divisão da sociedade reside na visão da retribuição, não nos fins das
penas. Contudo a justiça criminal, como instituição da sociedade, promover os objetivos da
Constituição que dirige os interesses do povo. Mas todos estes temas passam pela vontade
política, melhor, pela falta de vontade política para equacionar esforços no sentido de não se vê
agravado o problema da violência, ademais pelo fato de apenas 0,2 por cento das ocorrências
policiais ensejarem a chegada dos infratores às prisões.

                        O déficit do sistema prisional que leva a vida sub-humana, as falhas na justiça
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criminal, a exemplo dos inconstitucionais prazos para que haja cumprido um simples alvará de
soltura, e, principalmente, a falta de políticas públicas voltadas a redução da violência,
compromete sistema democrático de direito e a paz social, atentado a Dignidade da Pessoa
Humana.

 DEMOCRACIA ATIVA

                        A democracia de inclusão promove a paz. Por outro lado, o ostracismo social
lega ao descontentamento e a violência. Sem a oferta dos direitos mínimos de sobrevivência
homem vira coisa, animal tão-somente, e o extinto de preservação social se apresenta por
linguagem própria, a violência. Norberto Bobbio (1992), ...sem direitos do homem reconhecidos
e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a
paz.

Os direitos fundamentais como direito exclusivo de decisão e não de autorização do
Estado, e a democracia como vontade e de deliberação popular consoante os atuais
fundamentos constitucionais, conduz a ilação de duas proposições como aduz Dimitri Dimoulis
às teses de complementaridade e incompatibilidade.

Para a tese da complementação a garantia jurídica e a efetivação dos direitos
fundamentais do homem têm como requisito a democracia. Por outro lado, a incompatibilidade
entre a democracia e direitos fundamentais residiria no fato do reconhecimento desses direitos
ser impeditivos do processo democrático já que proporciona aos titulares o poder de decisão
sem a prévia aquiescência do povo, demos.

Não se olvida que a promoção da tese da incompatibilidade é fruto de intenções de
manutenção dos poderes, do controle da economia e afastamento dos homens humildes,
descendentes afros, índios, em fim, de etnias subjugadas economicamente, por obviedade
àqueles que democraticamente são esquecidos nas cadeias país a fora, tolhido dos direitos
fundamentais previstos na Constituição Brasileira. Contudo não há por levantar que direitos
fundamentais seriam opostos a democracia, embora alertasse Alexy (2008), ...entre os direitos
fundamentais e o princípio democrático existe tanto uma vinculação interna como uma relação
de tensão.

Instigante, mas não se pretende enveredar por discussão filosófica das teses
propostas, pois haveria de analisar Carl Schimitt dentre outros, não sendo o objeto desse
estudo.

Contudo, superada a discussão, chega-se a questão jurídico-constitucional, relativa
aos Direitos Humanos, como fruto de transformações de sociedades nos duros processos a
democratização dessas sociedades. Após a Segunda Guerra Mundial houve motivada uma
comoção mundial pela formação e concretização dos direitos fundamentais com o termo Direitos
Humanos. Estes abarcando todos os direitos que garantem a Dignidade da Pessoa Humana,
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sendo neste ensaio utilizado como sinônimos.

Ainda, a democracia não é tal com a exclusão de “classes sociais”, como negros,
crianças, mulheres, pobres, preso, etc, e não se resume a meros períodos de chamamento as
urnas de um povo num processo de transfiguração da democracia em processo democrático,
pois sendo a democracia maior que um processo para o seu exercício. Excluída classe ou classes
não mais existe a democracia, já que esta se caracteriza pela universalidade, contrario àquele
conceito vindo da Grécia antiga exclusivista dos homens como cidadãos Atenienses. O preso
excluído de seus direitos ou morto socialmente atenta à democracia fulminando-a de morte.

Os direitos fundamentais são, pois, posições jurídicas individuais diante do Estado.
Este direito é algo imanente do ser humano diante do Estado democraticamente legitimado, mas
o Estado não existe. O que existe são pessoas. Pessoas legitimadas pelos processos
democráticos para o exercício da democracia para um povo no exercício dessa democracia. Fica
fácil agora caminhar ao entendimento que o demos não exerce a democracia, requisito para os
direitos da dignidade humana, contra si. Logo há como personificar os ditadores das decisões
silenciosas contraria ao interesse do demos, estando este recorrentemente em busca de justiça.
A idéia igualdade, liberdade, fraternidade, justiça e dignidade humana está posto no homem e
no seio da sociedade. É da natureza humana esses status, caso contrário estaria morto em
solidão profunda. O distanciamento desses valores desumaniza o homem que tem singular
particularidade, a necessidade de vida social e democrática, esta no que se refere aos direitos
basilares do ser humano.

Nos fundamentos estabelecidos pela Constituição Brasileira, também fruto de
grandes transformações sociais e influenciada pelos movimentos das sociedades globalizadas,
alardeia logo no seu artigo primeiro princípio da Dignidade da Pessoa Humana dentro do Estado
Democrático de Direito. A Dignidade do Homem marcha de mãos dadas com a justiça, à justiça
com a paz social

O constitucionalismo surge para barrar o ímpeto do Estado ilimitado e absoluto,
inescrupuloso por natureza. Noutra vertente os homens são livres e iguais, independentes e
ansiosos pela paz.

Retomando o interesse do demos e a ausência de políticas públicas para classes da
sociedade consideradas excluídas, reconduz a discussão a afirmação de inaceitável quando os
governos se fazem de ouvidos moucos ao anuncio do caos por incúria e letargia aos reclames da
sociedade, embora que desorganizada em expressar seus anseios e necessidades. O Estado, em
seu poder-dever, trata este fenômeno com a retórica de quem não pretende resolvê-lo, pois
parece faltar-lhe estrutura para suportar a demanda e demorada marcha pelo caminho que o
leva lá longe onde se encontra a solução, ou seja, trata-se de investimentos em longo prazo que
talvez gerações que a iniciarem este processo não conseguirão alcançar em suas gestões
resultados de seus investimentos, talvez, sendo esta a razão daquela surdez aos apelos do povo.
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A história, por sua vez, ensina que se trata de processo de evolução da sociedade,
por vezes demorado, mas carecendo seu início obviamente, para alcançar nível suportáveis, pelo
menos, de convivência entre os homens. Que digam os registros do período de 1822 a 1889,
narrados por Ribeiro, quando a pena de morte era solução para pseudo-desalinhamentos de
condutas. Não obstante, hoje, a pena capital, na consolidada e mais longo período da
democracia que se vivencia, está banida, embora que ainda resistentes em instituto
constitucional de sentido empoeirado, no caso de guerra, lido de forma desacreditada, pois
producente de sentimento de impossibilidade de sua concreção no atual nível de liberdade de
pensamento que permeia as mais humildes mentes do povo brasileiro. A superação ora
vivenciada é fruto de transformações sociais concretas.

Que continuem as transformações, pelo que não liberdade política sem liberdades
individuais é pura demagogia, assim como liberdades individuais sem as políticas só se prestam
ao conluio autoritário de manutenção dos poderosos

Agora que vista questões subjetivas, retoma-se que a política do abandono marcha
no sentido contrário aos fundamentos da Constituição Brasileira, já que a sociedade não enxerga
a dimensão da Dignidade da Pessoa Homem, seja pela baixa cultura ou já no engodo social de
alheamento proporcionado pelas oligarquias dos ricos.

Narrando sobre a soberania popular do homem e do cidadão, Ingo Wolfgang Sarlet
(2010), aduz que:

“O povo constitui menos uma grandeza natural pressuposta, do
que uma grandeza constituída culturalmente no âmbito de uma
constituição estatal e que está sempre a se renovar
pluralisticamente em suas conexões culturais. Constitui-se de
titulares de direitos fundamentais, portanto, de cidadãos. Destes
é que decorre, em última instância, todo poder (estatal). Por
isso, o respeito e a proteção da dignidade humana constituem
um “dever fundamental do Estado” constitucional, ou, de forma
mais precisa: um “dever jurídico-fundamental”.”

                        Trata-se não de vontade, mas de um dever jurídico-fundamental dentro de um
Estado que se diz Democrático de Direito. Reside a democracia na vontade do povo. Deste é o
poder para alcançar as transformações sociais, inclusive à redução da violência em busca da paz
social.

DIREITOS FUNDAMENTAIS E O NOVO CONSTITUCIONALISMO

                        Ao abordar o novo o velho está presente, embora que superado.
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As antigas constituições, a exemplo de algumas nas Américas, a Brasileira de 1824,
Africana, foram construídas no intuito de não permitir o retorno do antigo poder colonial, não
obstante em sua maioria não se abordam as declarações de igualdade e liberdade, embora que
listem direitos considerados humanos, além dos civis. As velhas constituições são atributos, a
bem da verdade, de interesses de grupos de pessoas semelhantes, claro que com mando, elites
que se assenhorearam dos poderes, ou seja, legisladores em causa própria.

                        As constituições contemporâneas, consoante suas culturas, tratadas questões
pontuais históricas de países e sociedades conforme suas manifestações de resistência de cada
povo, são instrumentos vivos de evolução de um povo, devendo ser, segundo Barbara Hudson,
continuamente interpretadas, conforme as situações e demandas que surgem e se modificam.

Após os acontecimentos oriundos de movimentos ditatoriais e limitadores dos
direitos do homem e do cidadão no Brasil, a ditadura militar da década de 60, forçou as mentes
para um novo movimento restaurador da democracia e da liberdade do homem. Obviamente
que sacrifícios foram feitos para que houvesse o levantar de um povo contra o poder da
arbitrariedade. Os históricos acontecimentos do constitucionalismo Brasileiro, adotado como
referência os idos anos 60, trouxe profundas transformações que culminou com a Carta
Constitucional de 1988, quando houve, Ulisses Guimarães, no ato de promulgação, em pleno
Congresso Nacional Brasileiro, proferido:“Tenho ódio da Ditadura. Ódio e Nojo”.

A Constituição Brasileira de 1988 alberga garantias constitucionais jamais vistas na
historia desta nação. Inúmeros são os direitos que se espalham por todo o seu corpo,
concentrando-se no artigo 5º, tendo como fundamento os incisos do artigo 1º, destacando o da
Dignidade da Pessoa Humana. Este não como vetor, como posto por Norberto Bobbio quando
anunciou que não deveria só justificá-lo, mas protegê-lo, concretizá-lo, dado ao homem como
coisa intrínseca do ser humano. Previsões desacreditadas, embora como fundamento devem ser
realizadas em todos os lugares, principalmente no interior das cadeias do Brasil a fora. Justifica-
se materialmente não só o fato de ser para redução da violência, mas pelo fato de ser instituto
que nasce como o homem e dele faz parte em toda e qualquer situação.                        
            Ainda, na abordagem de Bobbio acima a proteção tem o sentido de concretização, útil
ao homem. Material, fora do mundo das idéias, mas do que existe. Não iludíveis previsões
normativas, embora que no corpo da Constituição, estando destacada, sobretudo, como
fundamento de um povo, porquanto forçoso é ter as condições para seu exercício. Assim a
democracia tomba ante seu povo por incapacidade do Estado em crise por constituir meios de
concreção da dignidade dos integrantes da sociedade. Cambaleia o Estado, macula a
democracia, tombam os fundamentos, padece o povo.

As gerações dos direitos humanos buscam a justiça por meio da igualdade. Mas
qual igualdade? Há igualdade para um negro e pobre que reside na periferia? As cadeias estão
abarrotados de brancos, ricos e poderosos? Norberto Bobbio (1992), ...teoria e prática
percorrem duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais.
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Os esforços são louváveis, as intenções as melhores, o sonho o melhor ainda,
todavia ante a prática e diante de um Estado manietado pelas multifaces de interesses conclui-
se que diante da teoria a prática está distante, mas bem distante.

Nas atuais sociedades pluralistas são controversos os sentidos dos valores por força
históricas das etnias, mas concentrado o entendimento no sentido dominante dos valores que
contém a igualdade, liberdade e dignidade dos homens, não dado a liberdade para
interpretações somente valorativas, inalcançáveis pelo mundo das coisas, pelo contrário, por
conter representações axiológicas positivadas na Constituição vigente e com força normativa,
impedido rotulações somente de cunho valorativo, força o Estado a promover políticas voltadas
para a concreção desse fundamento.

Conduzido os valores para firmeza de suas pretensões práticas há de ser tratados
como direito positivo. A norma não existe tão-somente pela previsão do fato, mas pelo caso
concreto quando ela se realiza. Ou seja, a norma se constrói no caso concreto, afinal as
transformações sociais exigem atualização do sistema normativo. Adotando o critério da função
dos Direitos Humanos, dada pela interpretação concreta e aplicação prática, há na cultura da
América do Norte brutal diferença entre a proteção e prestação. A proteção dirige-se contra o
Estado, a prestação obriga os governos a priorizar recurso para seu atendimento, visto ser de
interesse também da economia, os encarcerados vivem à custa das contribuições, retornando
irrecuperável ao convívio social o circulo de desmando econômico continua, sem começo e fim.
Nenhuma democracia vive sem o Estado e Normas, a exemplo da singular democracia
Ateniense. As normas quando dirigentes, a exemplo da propositura da Carta Constitucional de
1988, devem ser concretizadas em beneficio do povo.

Lamentavelmente direitos são poucos exigidos pelos tribunais nacionais e
internacionais embora intimamente relacionados à democracia e ao Estado de Direito
permanecendo a agressão e a opressão política, ou melhor, pela ausência de políticas
concretizáveis.

Da crise do Estado impotente pode surgir janelas de oportunidades que quebrem
os velhos paradigmas da política em vigência, abrindo caminho ao desenvolvimento do novo
comportamento do demos, rompendo com antigos conceitos do abandono e da vergonha pelo
banimento premeditado de classes sociais que não darão retorno direto as atuais governos,
embora venham a prejudicar toda a sociedade que vive em pavorosa com o crescimento da
violência.  

Desatendido o fundamento da Dignidade da Pessoa Humana pelo Estado, quando
se aléia as verdadeiras causas de interesse do povo, ou ludivelmente toma aparente medidas
que tratariam questões ligadas a violência, em particular a prisional, presta um desserviço social.

Vivem as classes excluídas ditaduras políticas legitimadas pela democracia do voto,
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afastada, todavia, dos interesses das classes de uma sociedade pluralista como a Brasileira

DIREITOS HUMANOS E O NEOCONSTITUCIONALISMO

O Constitucionalismo como avanço histórico na limitação do poder autoritário e
instituidor de prevalência dos direitos fundamentais, foi desenvolvido para consagração do
Estado Democrático de Direito e da soberania popular.

Feita abordagem acadêmica ao que expressa o artigo 1º da Constituição: “todo
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição”, e presente a Constituição no centro do sistema, além da economia,
destaca-se hoje a premente necessidade do trato do fenômeno da violência.

As constituições hodiernas têm como marcos, além dos valores, principalmente
após a Segunda Guerra Mundial, à idéia de Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais. Valores constitucionalizados, surge o desafio de concretizá-los. Nesse contexto,
os Direitos Humanos Dignos do preso carecem de concretização, com vista na redução da
violência e de interesse da economia, por exemplo.

Ana Paula de Barcellos destaca dentro da idéia de constitucionalismo a
incorporação explicita de valores e opções políticas nos textos constitucionais, sobretudo na
promoção da Dignidade da Pessoa Humanos. As opções não se convertem em afastar-se de
qualquer uma delas, mas de visualizá-las com interesse de realização como vontade do povo
soberano em suas escolhas. Não se devem fazer voltas em aparentes conflitos entre opções
normativas e filosóficas existentes no sistema constitucional, embora existindo choques desses
valores, deve ser arredado, sem delongas, evitar qualquer conflito e alçar decisões essenciais e
democráticas e não procedimentalistas, esta contrária as garantias de funcionamento da
democracia participativa, em detrimento das condições mínimas de dignidade dessa classe social,
o preso.

Modelar é, ainda que em processo, a aproximação do Direito a ética, moral, a
justiça e aos valores do homem, como constituído pela ascendência axiológica da proteção dos
Direitos Fundamentais e da Dignidade da Pessoa Humana.

O neoconstitucionalismo apresenta marcos históricos, filosóficos e teóricos, cabendo
para este ensaio questões teóricas em prol da práxis, da concreção dos interesses dos homens.

A constituição possui força normativa, como imperativo, assim como repousa no
sistema a supremacia e estabelece nova dogmática para interpretação. As questões de
imperativo, supremacia e interpretação constitucional leva a análise irrestrita do que Marcelo
Neves chama de Constitucionalização simbólica. Segundo o autor, esta se desenvolve,
primeiramente, para confirmar valores sociais, quando apresentam grupos vitoriosos somente
por ter estabelecido normas em detrimento desses pseudo-vitoriosos, já que a norma padeceria
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de eficácia, em segundo lugar, para demonstrar a capacidade de ação do Estado para soluções
dos problemas sociais, confirmando vigor e confiança nos sistemas jurídicos e políticos, e em
terceiro, para adiar soluções dos conflitos sociais através de compromissos dilatórios, medida
que preconiza o estabelecimento de normas constitucionais progressistas na sua interpretação,
por outro lado sem soluções concretas que produzam resultados palpáveis para sociedade.

Ações dirigentes, a plagiar o dirigismo Constitucional, tendo por fim a redução do
fenômeno violência prisional, incontestavelmente mais cedo ou tarde, seja por qualquer dos
regimes legalmente previstos, será retomado o convívio social do apenado, ainda em razão da
Constituição Federal assegurar a educação como direito de todos, sobretudo pelo fato de aos
apenados não ser privado tal direito, embora que lhes sejam as liberdades, não sendo esta o
corolário para agressões outras pelo esquecimento, urgem.

Luiz Schettini Filho assevera que: “não há quem não se queixe da violência. Não
somente da agressão física, mas também de formas, se não evidentes, ainda sutis e perniciosas
que dificultam e até impedem o viver com proficiência. Agride-se o ser humano não só tirando o
lhe é de direito, mas, sobretudo, negando-lhe os nutrientes indispensáveis à vida, acrescente-se,
sua dignidade.”

O preço da liberdade é a eterna vigilância. O povo soberano não está sujeito ao
adiamento de soluções a sua própria existência dentro de uma cultura de paz. Legislações
simbólicas produzem efeitos colaterais irreversíveis à sociedade. O papel político-ideológico da
constituição defende os interesses do povo frente os caprichos dos governos e suas práticas
autoritárias, cabendo, todavia a concretização dos vetores dirigentes de um povo, promulgada
por meio da Constituição viva e prática.

O processo ilusório de construção de constituicionalizações-álibis e protelatórias dos
interesses públicos afrontam as conquistas de gerações em prol das sociedades de homens
livres, iguais e fraternos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6º, estabelece
que: “Todos os indivíduos tem direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua
personalidade jurídica.” (Destaque posto). Inclusive nas prisões. As conquistas foram escritas,
em sua maioria, com sangue de bravos idealistas pela igualdade, fraternidade e liberdade, agora
mantidas por heróis com visão globalizada e humanista.

Norma aparente, constituições simbólicas e satisfatórias, seja por incúria ou por
crise na estrutura do Estado não resolve, mas moqueia a verdade em sensação de segurança. O
mundo das coisas carece por soluções concretas, não abstratas, reais, não fictícias, verdadeiras,
não falsas, que vislumbre e evite o caos.  

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória, primeiramente, porque descrevem
fenômenos, busca descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas
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características, causas, relações com outros fatos, e depois, porque procura aprimorar idéias,
visando resultados, dentro do que já se tem legalmente determinado.

Neste contexto é feito uma abordagem qualitativa, por não ter um critério
numérico, e preocupar-se com o aprofundamento e abrangência da compreensão das ações e
relações humanas, fundamentada na perspectiva que valoriza o sujeito no processo de condução
do conhecimento e de construção social, pois, segundo pela análise da realidade, como se
observa no bojo deste trabalho, há a valorização do sujeito no desenvolvimento da pesquisa
engendrada.

Seletivamente, houve aproximação do tema, dada pela seleção e estudo
bibliográficos, havendo compreensão do tema abordado pela busca atualizada de dados.

O trabalho foi construído com documentos escritos. Sendo, portanto, utilizados
Constituição Federal, leis, decretos, doutrinas, jurisprudências dos tribunais e dados de
instituições governamentais.

 

CONCLUSÃO

A sociedade é levada a pensar que os atos de violência são ilógicos e sem qualquer
sentido, todavia trata-se de respostas identificáveis se estudados sua linguagem. Embora haja
entendimento que um ato foi calculado, na verdade este não passa de um produto de
irracionalidade destinado a autodestruição, sendo plenamente identificável e passível de
tratamento, mas a turva visão retributiva da sociedade ainda permite o tratamento da violência
tão-somente com a punição.

                        A desesperança seria tratável pela educação, num processo de reconstrução do
ser reflexivo diante de si, da família e da sociedade, já que a pena privativa de liberdade não se
firmou como remédio eficaz à ressocialização. Contudo é crescente e recorrente o fenômeno da
violência prisional, no sentido de não proporcionar a libertação do ser humano de suas prisões
intestinas.

O Estado, agente promotor da paz global, relega a planos secundários o estudo
profícuo para problema, quando aduz ao sistema normativo institutos aparentes e frágeis de
concreção, na verdade iludíveis, atingindo materialmente, portanto, Direitos Humanos e
garantias basilares, conseguidas por históricas e profundas transformações sociais, colidindo
frontalmente com os princípios da Dignidade da Pessoa Humana, qualidade passiva da
resistência Kantiana.

Por não conferido pelo ordenamento jurídico, a Dignidade da Pessoa Humana, não
é só um direito, mas, independente de qualquer requisito, um atributo do ser humano, tratado
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pela Constituição como valor inarredável de quem cuida dos outros, sendo, portanto, o núcleo
axiológico da Constituição em matéria de Direitos Humanos.

Como fundamento de um povo, já que insculpido logo no artigo primeiro da
Constituição Federal, a todos, inclusive os presos, assistem este atributo inerente ao ser
humano, impedindo que os poderes constituídos dele de afastem, pelo contrário, devem
fomentá-los e concretizá-los.

Quanto ao homem preso:

“É relevante destacar que a liberdade é um anseio irreprimível
do ser humano, não se podendo esperar que por si só, o preso
venha a conformar-se com o estado de confinamento, mormente
da forma pela qual a privação de sua liberdade é executada em
nosso sistema carcerário” (ASSIS, 2007).

Em cada ser humano repousa a sensação da eternidade, embora finito, razão que
o faz agir de formas mais inesperadas em busca da sobrevivência física, moral e social. Políticas
razoáveis podem ser aplicadas por questões da Dignidade do ser Humano.

Max Lucado (2008): “Não é que o homem não consiga fazer o bem, o fato é que
ele não consegue se afastar do mal”. Os presídios não são diferentes da mina no Chile que
enclausura homens, este acidentalmente, àqueles não tão diferentes destes, esperançosos pela
continuidade de uma vida livre. Tanto naqueles como nestes observam-se homens sorrindo das
suas próprias desgraças, marca dos fortes. A estes um pouco de direcionamento e
oportunidades ensejariam outro fenômeno, contrário àquele da violência prisional, a capacidade
do forte em se reerguer.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

POLITICAS PUBLICAS, PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y DESAROLLO SOSTENIBLE

Ricardo Stanziola Vieira

RESUMO

O desenvolvimento sustentável, através da implementação de políticas públicas, aliada ao
planejamento da sociedade, é de fundamental importância visando crescimento, a organização,
o comprometimento e a construção de processos por meio do trabalho em conjunto entre Poder
Público e sociedade civil, para que tenhamos uma sociedade mais desenvolvida, sem
desigualdades sociais, conscientes e justa, garantindo-se um meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações. A Importância do desenvolvimento sustentável
vem ganhando ênfase no decorrer dos últimos anos, tendo em vista processos de degradação ao
Meio Ambiente, a legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro e as normas
internacionais, e a conscientização por uma sadia qualidade de vida. E é por meio da educação e
do planejamento participativo que serão estabelecidas ações distintas de articulação em parceria
entre os atores sociais. 

PALAVRAS-CHAVES: POLÍTICAS PÚBLICAS, SUSTENTABILIDADE, PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO

RESUMEN
El desarrollo sostenible a través de la implementación de políticas públicas, junto con la
planificación de la sociedad, es de fundamental importancia para el crecimiento, el orden, la
organización, el compromiso, y la construcion de procesos, mediante el trabajo en equipo entre
el Gobierno y la sociedad civil para que se tenga una sociedad más avanzada, sin desigualdades
sociales, consciente y justa, garantizando un medio ambiente ecológicamente equilibrado para
las generaciones presentes y futuras. La importancia del desarrollo sostenible está ganando
importancia en los últimos años, en razon de la degradación del medio ambiente, la legislación
del sistema jurídico brasileño, las normas internacionales, y la sensibilización para una calidad de
vida saludable. Es mediante la educación y la planificación participativa que se establecerán
diferentes acciones de colaboración conjunta entre los actores sociales.
PALAVRAS-CLAVE: POLITICAS PUBLICAS; SUSTENTABILIDAD; PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende abordar os primeiros alicerces para melhor compreensão quanto às Políticas Públicas e sua

análise, o Planejamento Participativo, os atores, a função do Poder Público, bem como da sociedade civil organizada em prol do

desenvolvimento social, visando, essencialmente, identificar e traçar soluções diante das dificuldades vivenciadas, a fim de

constituir uma sociedade mais harmônica com base nos preceitos morais, éticos e sociais.

O objetivo do tema proposto está fundado na analise de alguns textos fundamentais sobre políticas publicas, identificando

os principais aspectos e na compreensão dos conceitos, levando em consideração suas implicações na tomada de decisões, bem

como buscar como referência a ética e sua influência na vida em sociedade, construindo um alicerce de princípios, valores e idéias

para a implementação de Políticas Públicas contundentes.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7756



Importante destacar também a crescente preocupação da sociedade com o Meio Ambiente, a conscientização na sua

conservação, manutenção, assim como atividades que visam preservar ou restabelecer o ambiente degradado, em especial com o

emprego de técnicas de manejo e de desenvolvimento sustentável, visando sempre à tutela ao Meio Ambiente.

Enfim, sabemos que sem uma boa fundação, nenhuma estrutura alcançaria grandes alturas, e é com
essa mesma filosofia que vejo o aprendizado ora oferecido. Se não soubermos os princípios basilares, com
a propriedade que merece ser dispensada, não poderemos almejar metas muito distantes, pois nossa
estrutura nos limitará a galgar apenas pequenos degraus.

 

1. COMPREENDENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Inicialmente, para compreendermos a finalidade das políticas públicas, necessitamos conceituá-las.

As Políticas Públicas tem como objetivo buscar deixar claro que o todo tem uma importância maior
do que o indivíduo, a integração, os interesses de forma comprometida com a situação, estabelecendo
igualdade entre todos os atores e envolvidos.

Ademais, como exposto por Souza (2006, p. 24), não há uma definição específica do que vem a ser
Políticas Públicas, destacando os ensinamentos de Mead e Lynn, vejamos:

 

Mead (1995) define como um campo dentro do estudo da política que analisa o
governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de
ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o
mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem
diretamente ou através de delegação, e que inflenciam a vida dos cidadãos [...]

 

Como pode ser observado, as definições ora destacadas se complementam, uma vez que as
Políticas Públicas constituem-se em ações governamentais, seja de nível local, estadual ou nacional,
visando gerar resultados em prol do bem estar social, sendo que deve haver um trabalho em conjunto, entre
o Poder Público constituído e à sociedade organizada.

Insta destacar que as Políticas Públicas devem ser reguladas pela moral e pela ética, sendo esta
compreendida como a ciência que estuda os princípios, valores, idéias e hábitos que orientam
racionalmente a conduta humana tendo em vista a felicidade.

Da mesma sorte, Souza (2006, p. 26), sintetiza Políticas Públicas como sendo um “campo do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável
dependente)”, necessitando de constantes avaliações dos programas ou projetos desenvolvidos, a fim de
garantir sua finalidade.

De Plácido e Silva (2002, p. 328) conceitua ética como a “ciência da moral”.

Sabe-se ainda que os atores das Políticas Públicas tem um papel fundamental na condução de
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atividades de suma importância para o desenvlvimento da sociedade e a tomada de desiões são essenciais
para tal.

Diante disso, cumpre definir o que vem a ser Decisão, e esta expressão vem “derivado do latim
decisio, de decidere (compor, harmonizar, arbitrar, resolver), significando o  ato de decidir, quer dizer a
deliberação, que se toma a respeito de certos fatos, ou a solução que se dá a respeito dos mesmos ou de
certas coisas” (DE PLÁCIDO E SILVA, 2002, p. 241).

Em outras palavras, decisão encontra-se profundamente relacionada ao fato de assumirmos
responsabilidades, deliberando ações, agindo de maneira adequada diante das situações que a vida nos
impõe para que o homem possa se realizar, ser feliz e viver em desenvolvimento, crescer como pessoa e
como cidadão.

Sendo assim, a multidisciplinaridade existente na Política Pública, visa abreviar as hipóteses
existente na ciência política, na sociologia, na economia, dentre outros ramos da ciência que objetivam o
desenvolvimento social.

Vale então verificar o ensinamento de Souza (2006, p.25), quando diz que as “políticas públicas
repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria política pública precisa também
explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade”, dando conta que estudiosos
compartilham seus conhecimentos e contribuem sobremaneira para a evolução da sociedade, em busca do
bem comum.

Desta feita, é através da organização entre sociedade de Poder Público, analisando e
compreendendo as necessidades e a realidade das sociedades, por meio da participação, do trabalho em
conjunto é que os anseios serão galgados.

 

2. PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

É certo que a democracia participativa é de suma importância para que os objetivos existentes e
firmados pelo Poder Público e a sociedade alcancem seus resultados, através de um planejamento
estratégico, elaborado, consistente, isto é, uma “gestão em rede ou governança interativa”, como leciona
Frey (2007).

Mister se faz ressaltar o que Cavalcante e Ferraro Júnior (2002), lecionam quanto a
sustentabilidade, primando não apenas pelo desenvolvimento sustentável no âmbito do meio ambiente,
como também nas dimensões sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas, por exemplo.

É por meio da divisão de responsabilidades e primando também por parcerias, pelo trabalho em
conjunto entre sociedade civil, setor privado e Poder Público em todas as esferas (municipal, estadual e
federal), focados no desenvolvimento.

Frey (2007) ainda demonstra que a participação pública funda-se na “organização em rede”,
visando “consolidar novo modo de governança urbana, alinhado com as potencialidades da emergente
sociedade em rede e capaz de lidar com as crescentes tensões e contradições que caracterizam as cidades
contenporâneas”.
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Ao mesmo tempo os gestores urbanos sofrem pressões ‘de baixo’, por parte da
população e das comunidades locais, que são expostas aos chamados ‘efeitos
colaterais’ do progresso econômico e da globalização [...] e demonstram uma
grande vulnerabilidade social por não dispor de meios adequados para se
defenderem contra estas ameaças que comprometem não apenas a paz social nos
centros urbanos, mas também a legitimidade democrática do poder local (FREY,
2007, p. 137)

 

Outrossim, para que ocorra o real desenvolvimento e transformação na gestão pública, deve haver
um reconhecimento quanto ao crescimento participativo da sociedade civil, ampliando-se o rol de atores
sociais, comprometidos com a gestão da coisa pública, agregando conhecimentos necessários em benefício
do sociedade, ou seja:

 

[...] na melhoria da performance administrativa e da democratização dos processos decisórios locais. O
reconhecimento da necessidade de ampliação do número de atores a serem envolvidos na gestão
pública impulsionou novas formas de articulação político-administrativa, freqüentemente se
aproximando da estrutura de rede como princípio básico de organização, fenômeno crescentemente
assimilado pelo atual debate sobre governança [...] (FREY, 2007, p. 138)

 

A participação da sociedade em busca de soluções as dificuldades encontradas é de importância
ímpar para o crescimento do Estado, através do compartilhamento de decisões e idéias, envolvendo atores
públicos, privados e o terceiro setor.

O planejamento participativo deve ser desenvolvido visando a articulação de diversos setores da
sociedade, através de ações realizadas por diferentes parceiros, contudo, voltados ao enfrentamento de
problemas específicos, transformando assim, os processos decisórios e as peculiaridades de cada local.

A par disso, sabe-se que o planejamento participativo deve ser visto como sendo uma política de
transformação e de compromisso da sociedade, primando pelo desenvolvimento do Estado Democrático de
Direito, traçando metas, ações e regras que devem ser seguidas pelos atores sociais.

A realiação de audiências públicas são essenciais para o estabelecimento de Políticas Públicas
eficazes, deixando-se de lado as diferenças sociais, étnicas, religiosas e/ou políticas, primando pela
conscientização, o desenvolvimento e o crescimento coletivo.

Partindo da idéia de Frey (2007) onde leciona que a gestão em rede depende, necessariamente da
cooperação, da solidariedade e da confiança mútua entre os atores sociais:

 
A governança baseada em redes de atores pode ser vista como uma possibilidade
de restaurar a legitimidade do sistema político pela criação de novos canais de
participação e parcerias, contribuindo para novas formas democráticas de interação
público-privada [...] necessidade de aumentar o graur de interação dos diversos
atores sociais, o que se faz necessário “para enfrentar um ambiente de turbulências
e incertezas” [...] (FREY, 2007, p. 139)
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Isso demonstra a importância da interatividade que deve existir entre os diversos atores sociais
envolvidos na busca incessante pelo desenvolvimento e transformação social.

Em virtude dessas considerações, importante assinalar os formatos que a Política Pública poderá
assumir, como leciona Souza (2006): políticas distributivas (geram mais impactos individuais do que
universais), políticas regulatórias (envolve burocracia, políticos e grupos de interesse), políticas
redistributias (universalidade) e políticas constitutivas (procedimentos).

É de verificar que a Política Pública é constituída, segundo Souza (2006) de uma série de fases,
ocorrendo desta forma a definição, a identificação, a avaliação a seleção, a implementação e a avaliação
da agenda política, primando pela participação no processo decisório dos atores sociais.

Outro aspecto importante a ser considerado na questão da democracia participativa está no estímulo
da sociedade civil na promoção pela reestruturação de mecanismos de decisão, com uma maior
participaçao e envolvimento da população no “controle social da administração pública e na definição e
implementação de políticas públicas”, como ensina Frey (2007, p. 141).

O planejamento participativo deve fundar-se na formação de sujeitos coletivos, representando a
força da comunidade pelo desenvolvimento social, analisando, refletindo, discutindo, organizando,
planejando, avaliando, construindo constantemente, de forma comprometida, os interesses sociais

O modelo democrático-participativo, segundo Frey (2007, p. 141) “[...] requer novas habilidades do
gestor público, sobretudo em relação à articulação e à cooperação com os mais variados atores políticos e
sociais [...]”, bem como o gestor público “[...] ganha relevância o próprio processo da gestão pública,
particularmente no que diz respeito ao seu caráter democrático [...]”.

Enfim, as Políticas Públicas encontram-se relacionadas a questão social, despertando no
administrador público e nos demais atores sociais, trabalhando em parceria (planejamento participativo) a
necessidade de uma ação imediata, ou seja, analisar os indicadores que ensejaram aquele problema, as
crises/eventos relacionados ou que agravaram tal situação e a realização de feedback constantes, para que
sejam traçadas metas em busca de soluções articuladas na correção do(s) problema(s) identificado(s).

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

Partindo do princípio constitucional de um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, visando garantir uma sadia qualidade de

vida a todos os seres vivos, aliada a responsabilidade quanto a tutela ambiental não apenas ao Estado, como também de toda a

sociedade, fundamental é termos a consciência no que diz respeito a processos e procedimentos voltados para a gestão pública, ou

seja, estabelecer metas e determinadas ações objetivando criar mecanismos a fim de atender as necessidades do homem.

Ademais, insta salientar ainda quanto a produção de atividades potencialmente degradadoras do Meio Ambiente, gerando impactos

de forma acentuada ou não, que, de uma forma ou outra, prejudicam sobremaneira a biodiversidade e conseqüentemente, o

desenvolvimento dos seres vivos, não apenas no tocante a natureza, como também na seara econômica, cultural, política e social.
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Estas atividades degradadoras, muitas vezes decorrem da ausência de fiscalização do Poder Público, como também da

própria sociedade, maiores interessadas na manutenção do equilíbrio ambiental que não estabelecem regras ou se omitem quanto a

cobrança das regras impostas na exploração/utilização dos recursos naturais, assim como a forma como devem ser geridas certas

atividades o que, em conseqüência, acarretam em um alto grau de impacto ambiental.

Cumpre ressaltar que de acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 2008 (IBGE), a expressão

desenvolvimento sustentável surgiu no ano de 1980, consagrando-se em 1987 através da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente

e Desenvolvimento, conhecida como Comissão Brundtland.

E conforme estabelece o Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável pode ser assim definido:

 

[...] é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça o
potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações futuras... é aquele que atende
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas
próprias necessidades [...]

 

Em epítome, a sustentabilidade, de acordo com Cavalcante e Ferraro Júnior (2002, p. 165), “reflete mais uma expressão

dos desejos e valores de quem a exprime do que algo concreto, de aceitação geral”, primando pelo desenvolvimento, econômico,

social, político, cultural, ambiental, entre outros.

De acordo com Guimarães apud Nascimento Júnior (2009), a“[...] sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, é a

manutenção do estoque de recursos e da qualidade ambiental para a satisfação das necessidades básicas das gerações atuais e

futuras”.

 

Para o atendimento dessas necessidades, devem ser empenhados esforços para a obtenção de uma série
de fatores, incluindo busca de equilíbrio de ecossistemas, oferta de serviços adequados de saneamento,
prevenção e controle de resíduos, conforto acústico, conforto térmico, conforto visual, segurança
alimentar, segurança pública, conforto espacial, serviços de transporte adequados e disponibilidade
energética.

De posse dessas informações, pode-se então encaminhar diretrizes a serem adotadas no processo de
planejamento, que tenham por finalidade ordenar, articular e equipar racionalmente o espaço,
destinando suas partes e o todo às diversas funções e atividades de vida, ou seja, do homem, da flora e
da fauna, de modo a valorizar ambientes específicos, e, com isso, o meio ambiente como um todo.
(PHILIPPI JÚNIOR; ROMERO; BRUNA, 2004, p. 7).

 

Cavalcante e Ferraro Júnior (2002, p. 165) destacam o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DLIS, defendendo-se

objetivos primordiais como a erradicação da pobreza, a construção de estratégias de sustentabilidade, de desenvolvimento humano,

econômico e social, bem como primar pela democracia e a cidadania, transformando-se, desta forma, em uma sociedade global,

multifacetada, sustentável e solidária.

Oportuno se torna dizer quanto a garantia de um desenvolvimento sustentável, a Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, traçou

regras gerais relativas ao direito a cidades sustentáveis, aliado ao estabelecido na Constituição da República de 1988, tendo em vista

conceder o direito metaindividual, ou seja, difuso e coletivo.
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A garantia do direito a cidades sustentáveis, a saber, o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
significa, em conseqüência, importante diretriz destinada a orientar a política de desenvolvimento
urbano em proveito da dignidade da pessoa humana e seus destinatários – os brasileiros e os
estrangeiros residentes no país –, a ser executada pelo Poder Público municipal, dentro da denominada
tutela dos direitos materiais metaindividuais. (FIORILLO, 2008, p. 304).

 

Pode-se assim dizer, segundo a lição de Phillipi Júnior, Romero e Bruna (2004) que o desenvolvimento sustentável visa cessar a

desigualdade e a injustiça social, criando critérios e fixando regras, a fim de que todos tenham acesso, não apenas a um meio

ambiente ecologicamente comedido e a sadia qualidade de vida, mas também que satisfaçam aos anseios e necessidades das

presentes e futuras gerações e, que os custos sejam distribuídos de forma igualitária, sem discriminação, a fim de viabilizar o

equilíbrio econômico, ambiental e social, isto é, buscar o desenvolvimento sustentável.

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A presente pesquisa primou pela reflexão sobre a realidade existente e aspectos voltados à
conscientização de que as políticas Públicas e o planejamento participativo são essenciais para a tomada
de decisões e da consciência de responsabilidades e do desenvolvimento sustentável, através da troca de
experiências, de informações, de idéias, de articulação político-administrativa com a participação de atores
públicos e privados, enfrentando os problemas vivenciados com ações positivas, transformando a
sociedade como um todo em busca pelo desenvolvimento social.

As Políticas Públicas devem ser vislumbradas como um conjunto de ações perpetrados pelo setor
público e privado, trabalhando juntos, agregando forças e conhecimentos onde, através de ações
implementadasm acabam influenciando na vida em sociedade, primando pelo bem estar de todos.

A tomada de decisões deve primar pela ética, probidade e eficiência, respeitando a dignidade da
pessoa humana e o desenvolvimento social, político, econômico, cultural, através da solidariedade,
surgindo, assim, uma sociedade sustentável, globalizada e multifacetada.

Cumpre destacar que a formulação dos princípios básicos de valores e de conduta humana, de
respeito e solidariedade, isto é, aprimorando cada vez mais as relações inter-pessoais, criando ambientes
que auxiliem e potencializem as decisões mais preciosas na vida de todos.

A governança interativa ou gestão em rede, deve ser desenvolvida com a essencial participação da
sociedade civil e do Poder Público, aprimorando sensivelmente as atividades e o atendimento das
necessidades, bem como a democratização nos processos decisórios,, onde a sociedade assume um papel
de extrema relevância através de uma política de transformação e de compromisso social, fundada
principalmente na honestidade, no comprometimento, na solidariedade e na confiança recíproca dos atores
sociais envolvidos no processo.

Ademais, a participação da sociedade como um todo na busca de soluções, atividades e planejamento em parceria com o

Poder Público, visando, especialmente, estabelecer políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, através da

conscientização das comunidades, da educação ambiental, bem como atender as necessidades econômicas, políticas, sociais e
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culturais.

Com isso, ações educativas e de conscientização quanto a participação e o comprometimento da sociedade em parceria

com o Poder Público podem e devem ser incentivadas e difundidas, no tocante as suas finalidades e funções, a fim de garantir-se o

equilíbrio, a manutenção e a transformação do desenvolvimento, evitando-se com isso, a degradação do meio ambiente, o

desequilíbrio econômico e social, primando por um Estado Democrático de Direito, cidadão e sustentável.

Cumpre-nos assinalar ainda que o planejamento participativo, segundo Cavalcante e Ferraro Júnior (2002), prima por uma

transformação da sociedade, aumentando consideravelmente o controle democrático do Estado, com fulcro na “participação

organizada”, estabelecendo-se uma readequação da cidadania individual, da soberania nacional e a conseqüente melhoria na

qualidade de vida de todos.

Desta forma, a presente pesquisa fora de fundamental importância para aprimorar os conhecimentos recebidos até o

presente momento, onde o ser humano agindo com ética, moral, consciência, compreensão, motivação, sabedoria e, acima de tudo,

bom senso, buscando demonstrar que a vida não é feita apenas de direitos, mas também de sonhos e deveres, e que estes devem ser

alcançados em parceria com os demais atores sociais em busca do bem estar social.
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PROGRESSIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO E INSTABILIDADE DO ARRANJO 
PROTETIVO DO DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

PROGRESS RIGHT TO EDUCATION AND INSTABILITY OF PROTECTIVE ARRANGEMENT OF THE 
RIGHT TO HEALTH IN THE CONSTITUTION OF 1988 

Élida Graziane Pinto 

 
RESUMO 
Este artigo cuida de apontar, em linhas basilares, uma comparação necessária entre o estágio de 
progressividade constitucionalmente conquistada na política pública de educação e a instabilidade 
de financiamento na saúde.  
O objetivo central que o orienta, portanto, é o de tentar compreender se e como as diferenças de 
formato no arranjo constitucional dos direitos fundamentais à saúde e à educação poderiam ter, 
direta ou indiretamente, provocado, nas ações e serviços públicos em saúde, uma espécie de 
guerra fiscal de despesa na federação e sua estagnação programática, de um lado; e produzido, 
nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino público, uma rota de estabilidade relativa 
de financiamento e progressividade material, de outro.  
Busca-se, portanto, problematizar a estrutura e a própria força normativa de cada qual dos 
arranjos protetivos da saúde e da educação, para observar o grau de cumprimento, pelos três 
níveis da federação, dos valores constitucionais mínimos de gasto público nas políticas públicas que 
lhes correspondem (definidos, respectivamente, nos arts. 198, § 2º e 212).  
Para cumprir tal propósito, o estudo foi dividido em quatro capítulos, incluída esta introdução, 
sendo o segundo capítulo apontador de diretrizes teóricas estruturantes para o tema da efetividade 
dos direitos fundamentais. Já no terceiro capítulo cuidou-se detidamente da análise comparativa 
entre os arranjos constitucionais, para, nas considerações finais, chegar-se a algumas linhas 
analíticas que apontam a progressividade da política pública de educação quando comparada com 
a estagnação programática da política pública de saúde, o que, de certo modo, decorre da sua 
instabilidade de financiamento. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; financiamento; saúde e educação; progressividade; 
políticas públicas. 

 
ABSTRACT 
This article takes care to point out, basic lines, a necessary comparison between the stage of 
progressive constitution won in public education policy and the instability of funding in health.  
The main objective that guides you, therefore, is to try to understand whether and how to format 
differences in the arrangement of the constitutional fundamental rights to health and education 
could have, directly or indirectly caused, in the actions and public services in health, kind of war tax 
expense in the federation and its programmatic stagnation on the one hand, and produced in the 
actions of maintenance and development of public education, a course of relative stability of 
funding and progressive material, on the other. 
Search, therefore, question the very structure and normative force of each of the arrangements 
protective of health and education, to observe the degree of compliance by the three levels of 
government, the constitutional minimum value of public spending in the public policies they match 
(defined, respectively, in the arts. 198, § 2 and 212). 
To fulfill this purpose, the study was divided into four chapters, including this introduction, the 
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second chapter pointer theoretical guidelines for structuring the issue of effectiveness of 
fundamental rights. In the third chapter is carefully cared for the comparative analysis of the 
constitutional arrangements for, in the final, to arrive at some analytical lines that link the 
progressive nature of public education policy when compared with the stagnation of programmatic 
public health policy, which, in a sense, follows from the instability of funding.  
 
KEYWORDS: Fundamental rights, financing, health and education, progressive, public policies. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Este artigo cuida de apontar, em linhas basilares, uma comparação necessária entre o estágio de 

progressividade constitucionalmente conquistada na política pública de educação e a instabilidade de 

financiamento na saúde. 

O objetivo central que o orienta, portanto, é o de tentar compreender se e como as diferenças de formato no 

arranjo constitucional dos direitos fundamentais à saúde e à educação poderiam ter, direta ou indiretamente, 

provocado, nas ações e serviços públicos em saúde, uma espécie de guerra fiscal de despesa na federação e 

sua estagnação programática, de um lado; e produzido, nas ações de manutenção e desenvolvimento do 

ensino público, uma rota de estabilidade relativa de financiamento e progressividade material, de outro. 

Busca-se, portanto, problematizar a estrutura e a própria força normativa de cada qual dos arranjos protetivos 

da saúde e da educação, para observar o grau de cumprimento, pelos três níveis da federação, dos valores 

constitucionais mínimos de gasto público nas políticas públicas que lhes correspondem (definidos, 

respectivamente, nos arts. 198, § 2º e 212). 

Para cumprir tal propósito, o estudo foi dividido em quatro capítulos, incluída esta introdução, sendo o 

segundo capítulo apontador de diretrizes teóricas estruturantes para o tema da efetividade dos direitos 

fundamentais. Já no terceiro capítulo cuidou-se detidamente da análise comparativa entre os arranjos 

constitucionais, para, nas considerações finais, chegar-se a algumas linhas analíticas que apontam a 

progressividade da política pública de educação quando comparada com a estagnação programática da 

política pública de saúde, o que, de certo modo, decorre da sua instabilidade de financiamento. 

  

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRELIMINARES 

  

Duas importantes teses do constitucionalismo contemporâneo abrem este capítulo: princípios são normas e os 

direitos fundamentais, por seu turno, têm força normativa de princípios estruturantes do ordenamento 

constitucional. 

Mas por que é relevante abrir a tematização sobre princípios constitucionais, em um estudo sobre como se 

deu, no período de 1988 a 2010, a distribuição dos custos do dever de financiamento dos direitos 
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fundamentais à saúde e à educação? 

Os direitos fundamentais, além de representarem limites jurídicos que vinculam negativamente a ação do 

Estado, são verdadeiras "diretivas positivas", tal como bem assevera Canotilho (1994), razão pela qual 

indiscutivelmente ganharam a estatura de princípios no paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Segundo essa linha de raciocínio, os princípios constitucionais operam como fundamento material que 

conforma a adequação constitucional de leis, atos administrativos e decisões judiciais. 

Os princípios não só significam a fronteira de até onde é possível chegar a ação estatal, como também 

imprimem sentido a toda essa caminhada. Vale colher a lição de Canotilho (1994, p. 487), segundo a qual "a 

vinculação jurídico-constitucional dos actos de direção política não é apenas uma vinculação através de 

limites, mas uma verdadeira vinculação material que exige um fundamento constitucional para esses mesmos 

actos." 

São, pois, os princípios constitucionais que efetivam - contundentemente - a vinculação material a que se 

referiu Canotilho. A força normativa da Constituição advém da sua posição como norma fundamental que 

apresenta os princípios básicos da convivência política. 

Desse modo é que o clássico problema da razão de ser do Estado e a distribuição dos poderes, assim como a 

carta de direitos fundamentais são temas materialmente constitucionais, uma vez que é a Constituição que 

imprime sentido às ações do Poder Público, por meio da normatização de seu papel (no que se inclui a tutela 

de direitos fundamentais) e dos meios postos à sua disposição para que cumpra regularmente os seus deveres 

institucionais. 

Contemporaneamente, faz-se necessário não só assegurar a força normativa da Constituição como documento 

que fixa limites à ação estatal, mas principalmente como fundamento material que deveria orientar - 

positivamente - essa mesma ação. 

Retomando o foco do objeto deste estudo, tem-se que outro não foi o propósito das normas que inseriram na 

Constituição de 1988 patamares mínimos de gasto público nas ações e serviços públicos de saúde - ASPS e 

nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, senão o de orientar a ação positiva do Estado 

brasileiro (em qualquer dos três níveis da federação). 

Mais do que mera orientação, contudo, os arranjos normativos que estabelecem o grau de aquisição normativa 

na garantia dos direitos fundamentais à saúde e à educação são, em extensão e profundidade, a própria face 

objetiva[1]de tais direitos. E, como tal, serão objeto de tratamento pormenorizado ao longo dos diversos 

tópicos deste capítulo. 

Todavia, antes de tal abordagem, é preciso deixar registrado o aviso de que não basta dizer que direitos 

fundamentais não podem ser preteridos (em seu estágio já adquirido). Esse posicionamento já assentado 

doutrinária e jurisprudencialmente, por si só, não dá conta da busca por novos e sistêmicos avanços, uma vez 

que é no desafio de consistentemente progredir que se dá o maior impasse no financiamento de tais direitos. 

Foi em prol da demanda por um movimento de evolução institucionalizada que alguns dispositivos 

constitucionais operaram um esforço de distribuição federativa dos custos das ações e serviços públicos em 

saúde (art. 198) e da manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212). 

Porque não são passíveis de terem "solução" de uma única vez e de uma vez por todas, as políticas públicas 

de natureza prestacional (como o são saúde, educação, assistência social etc) são tidas como de eficácia 

constitucional progressiva. Ou seja, elas devem ser empreendidas em um processo de satisfação/ emancipação 
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progressiva dos cidadãos, já que, de início, deve-se garantir a subsistência em caráter primordial e 

sucessivamente (o que não significa dizer cronologicamente) vão sendo promovidas, entre outras, políticas de 

inclusão cultural, desportiva e laborativa, por exemplo. 

Isso ocorre porque a formulação e a execução de políticas públicas são deveres estatais inseridos na 

sistemática constitucional de condensação de direitos fundamentais. Assim, por mais que a tutela desses 

direitos passe por uma via complexa de fixação do "mínimo existencial" (garantidor do fundamento da 

dignidade da pessoa humana) e de respeito à ideia de "reserva do possível" - em meio às restrições 

orçamentárias e às prioridades governamentais fixadas intertemporalmente pelo Poder Público -, tais políticas 

públicas não podem simplesmente ser preteridas. 

A ideia de vedação de retrocesso social[2] inscreve-se como garantia de que os direitos sociais, econômicos e 

culturais - uma vez tenham sido assegurados constitucionalmente - não podem ser simplesmente suprimidos 

ou constrangidos pelo legislador (CANOTILHO, 1994, p. 483). 

Nesse sentido, o mínimo de garantia estatal em saúde - contra o qual não pode haver medidas tendentes ao 

retrocesso - toma como ponto de partida, no Brasil pós-EC nº 29, de 13 de setembro de 2000, as vinculações 

orçamentárias estabelecidas no art. 198, não cabendo a qualquer dos entes da federação atentar contra esse 

estágio normativo de proteção. 

Em igual medida, o mínimo de garantia estatal em educação contemporaneamente toma como ponto de 

partida o arranjo constitucional desenhado no art. 212 e pelas Emendas Constitucionais nº 14, de 12 de 

setembro de 1996, nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e nº 59, de 11 de novembro de 2009, de forma a 

configurar um contínuo processo de aquisição evolutiva. 

É nesse cenário que se mobilizam os fundamentos da (1) interpretação conforme a Constituição, (2) vedação 

de retrocesso social e (3) inadmissibilidade de restrições a direitos fundamentais que não guardem exata 

correlação de adequação, necessidade e proporcionalidade estrito senso (elementos da proporcionalidade lato 

sensu que apenas são inferíveis diante do caso concreto). 

A finalidade contida no dever de progressividade seria, em suma, a de assegurar a máxima eficácia e 

efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais. Ora, falar de direitos fundamentais no Brasil é 

falar da sua especial tutela no texto constitucional vigente, mormente se se observar o disposto no art. 5º, §1º 

da Carta Magna que assegura "aplicabilidade imediata" a esses direitos. Vale contextualizar, contudo, que o 

caráter "imediato" da aplicabilidade dos direitos fundamentais (não apenas dos direitos sociais) é sempre 

referido à realidade social e econômica em que eles se inserem. 

A demanda pela maior eficácia e efetividade possível dos direitos fundamentais - especialmente daqueles que 

demandam ação positiva do Estado, dentro das limitações orçamentárias e da definição parlamentar do que 

deva ser programa de trabalho dos diversos entes da federação - efetivamente deve ser realizada segundo uma 

hermenêutica constitucional que revisite as bases de fundamentação da Constituição em favor da dignidade 

da pessoa humana. 

Para tanto, impõe-se o esforço de questionar a clássica posição da Constituição de mera asseguradora de 

competências estatais e da separação de poderes para imprimir-lhe o que Clève (2003) chama de dogmática 

constitucional emancipatória. 

O autor em comento (2003, p. 18-19) cobra "radicalidade" na interpretação do Constituinte de 1988, vez que, 

em favor dos direitos sociais, foi inserido na Constituição dispositivo que contempla "esses direitos 

como verdadeirosdireitos fundamentais" e que os introduziu "no título adequado. Não são, pois, meras 
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normas-programa residentes em outro capítulo constitucional." 

A radicalidade na defesa dos direitos à saúde e à educação impõe uma interpretação que dê a máxima eficácia 

aos comandos constitucionais que situam o estágio atual de sua proteção, sendo vedada qualquer tentativa de 

retrocesso. É em torno dos arranjos constitucionais que vedam retrocesso e fomentam uma consistente rota de 

progressividade na tutela estatal dos aludidos direitos fundamentais que se estrutura o presente estudo, sendo 

seus objetivos a delimitação das nuances normativas de cada qual (saúde e educação) e, na sequência, a 

comparação entre eles. Disso passa a cuidar o próximo capítulo. 

  

3. DIFERENÇAS ENTRE OS ARRANJOS NORMATIVOS DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO 

DIREITO À SAÚDE 

  

Uma tese de constatação aparentemente óbvia, mas absolutamente crucial para o objeto deste estudo abre o 

presente capítulo: há uma maior estabilidade de financiamento da política pública de educação do que o 

estágio alcançado para a área da saúde. 

Diversos fatores econômicos, políticos e sociais poderiam ser arrolados para justificá-la, mas interessa, neste 

momento, dado o foco jurídico abordado no presente capítulo, considerar apenas as variáveis de ordem 

normativa. 

Assim, cumpre, desde logo, apontar que a comparação entre os arranjos constitucionais não se restringe 

apenas à análise dos arts. 198, § 3º e 212, razão pela qual a discussão é sobre o sistema de financiamento em 

toda a sua matriz de regras e princípios inscritos na Constituição. 

Foram eleitas, nesse sentido, as seguintes variáveis e respectivos indicadores: 

 1. Eficácia e aplicabilidade da norma constitucional - variável que questiona, embora se reconheça 

haver controvérsia conceitual[3] sobre o tema, o grau de operacionalidade da norma por si mesma e, por 

conseguinte, a necessidade de complementação posterior, ou não, para fins de sua aplicação plena; 

 2. Estabilidade temporal e institucional - variável que permite analisar a longevidade temporal do 

dispositivo em face da sua institucionalização constitucional (se integra o texto permanente ou transitório da 

Constituição e se perpassa mais de um texto constitucional); 

 3. Conjuntura da edição da norma constitucional e de suas posteriores alterações - trata-se de critério 

que, embora pressuponha fatores sociais, políticos e econômicos, dá indícios contextuais acerca das opções 

jurídico-legislativas na edição da norma constitucional (interpretação histórica); 

 4. Conteúdo e alcance material da vinculação constitucional de gasto mínimo - variável que pretende 

testar se houve, no texto da Constituição, definição material exaustiva do que é gasto mínimo e de quais ações 

e serviços nele se incluem, ou não; 

 5. Distribuição de competências e responsabilidades por cada ente da federação e entre eles - variável 

interessada em questionar: 

5.1. como o gasto mínimo foi determinado para cada ente federativo, 

5.2. a distribuição de competências e responsabilidades de custeio entre os três níveis da federação (o que 
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cabe a cada ente e se a regra de vinculação é igual para todos os entes?), e 

5.3. se existe regra clara do papel integrador (ainda que supletivo ou complementar) da União, entendida por 

regra clara aqui a perspectiva de fixação objetiva de patamar de gasto federal, sem necessidade de ulterior 

regulamentação expedida pela própria União; 

 6. Progressividade do arranjo constitucional - variável que cuida de observar, diante da leitura dos 

dispositivos constitucionais relativos a cada qual dos sistemas de financiamento de direitos fundamentais 

observados (saúde e educação), se o arranjo faz projeção de avanços fiscais e materiais para o futuro, com 

metas de ação diferidas no tempo. 

Os indicadores escolhidos de tal progressividade são: 

6.1. expansão da base quantitativa inicialmente conquistada de financiamento (mitigação da DRU, por 

exemplo) e 

6.2. inclusão de novos patamares qualitativos de ação governamental como garantia obrigatória da política 

pública. 

 7. Sanções pelo descumprimento - variável que visa apontar a força normativa do arranjo a partir das 

sanções decorrentes do inadimplemento parcial ou total do dever de aplicação dos mínimos constitucionais 

nas políticas públicas de educação e saúde. 

Uma vez descrito o rol de variáveis que conduzirá o presente esforço comparativo entre os arranjos 

constitucionais de financiamento estatal dos direitos à educação e à saúde, passa-se à sua aplicação. 

No que diz respeito à eficácia das normas, o arranjo constitucional da educação dispõe claramente, no art. 

212, o que cada ente deve gastar, sem condicionar tais percentuais à edição de qualquer norma posterior. Por 

outro lado, para fins de operacionalização exaustiva do cumprimento do art. 212, o art. 60 do ADCT foi 

alterado pelas Emendas Constitucionais nº 14, de 1996, e nº 53, de 2006, para definir os percentuais 

destinados prioritariamente à educação fundamental e à educação básica, respectivamente. 

As leis reclamadas pela Constituição no arranjo da política pública de educação devem cuidar de outros 

objetivos[4], uma vez que o financiamento se tornou princípio sensível e seu regime jurídico já foi 

plenamente incorporado ao texto constitucional. 

Diferentemente da força auto-executória, plenamente eficaz e operativa do sistema constitucional de 

financiamentomínimo das ações estatais de manutenção e desenvolvimento do ensino, a política pública de 

saúde claramente está condicionada e contida pela carência de lei complementar regulamentadora. Revela-se 

aqui como necessária, uma vez mais, a citação do § 3º do art. 198 da Constituição: 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: 

I - os percentuais de que trata o § 2º; 

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 

redução das disparidades regionais; 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
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distrital e municipal; 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

  

Em torno de tal regulamentação gira o efetivo e pleno funcionamento do sistema de gastos mínimos definidos 

no art. 198, § 2º, sendo meramente transitória, parcial e precária a norma definida no art. 77 do ADCT como 

complemento daquele dispositivo permanente. 

Nesse sentido, conclui-se ser o arranjo protetivo do financiamento mínimo das ações e serviços públicos de 

saúde dotado de normas apenas parcialmente auto-executórias, na medida em que a sua eficácia e 

aplicabilidade plenas estão condicionadas pela necessidade de lei regulamentadora posterior. 

Quanto às segunda e terceira variáveis ora observadas, pode-se dizer que o financiamento da educação é 

norma já estabilizada não só no texto permanente da Constituição de 1988, mas que remonta um processo 

evolutivo iniciado desde a Constituição Republicana de 1934 e que perpassou as Constituições de 1946 e 

1967/1969, até chegar à atual Carta Constitucional vigente. 

O art. 212 da CR/1988, nesse sentido, é norma dada pelo Poder Constituinte Originário que, na verdade, 

mostrou-se não só como legado das Constituições anteriores, mas também como aquisição evolutiva e 

institucional da política pública de educação. 

As ações governamentais de manutenção e desenvolvimento do ensino têm assegurado patamar mínimo de 

gasto público para sua consecução material e formal (vide as figuras dos FUNDEF e FUNDEB) e já apontam, 

historicamente, para uma rota ainda mais inclusiva. 

A respeito da perspectiva de estabilidade temporal e institucional, bem como dos contextos históricos em que 

se deu a edição e as alterações do arranjo constitucional de financiamento da política pública de educação, 

deveras pertinente foi a análise do Ministro da Educação Fernando Haddad, quando da promulgação da 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009. 

Com a devida escusa ao leitor pela longa citação, faz-se o registro integral do artigo de opinião publicado em 

jornal de grande circulação nacional, por ser paradigmática a análise de Haddad (2009, p. A3), no sentido de 

que houve um verdadeiro redesenho progressista do arranjo constitucional da política pública de educação: 

Educação e Constituição 

UMA BOA maneira de julgar a atuação de um governante numa área específica é avaliar as mudanças 

constitucionais avalizadas por sua base de sustentação, sem a qual é impossível aprovar uma emenda 

constitucional, com ou sem o apoio da oposição. O governo Lula aprovou, com o apoio da oposição, duas 

emendas constitucionais (nº 53 e nº 59) que alteraram significativamente oito dispositivos da maior relevância 

para a educação. 

1) Obrigatoriedade do ensino dos quatro aos 17 anos. Nesse particular, nossa Constituição está entre as mais 

avançadas do mundo. Em editorial, esta Folha defendeu a seguinte tese: "Falta uma medida ousada, como 

estender a obrigatoriedade para todo o ensino básico, até a terceira série do nível médio". Cinco meses depois, 

a emenda constitucional promulgada vai além, ao garantir a universalização da pré-escola, sem o que a 

obrigatoriedade do ensino médio se tornaria pouco factível. 
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2) Fim da DRU da educação. A Desvinculação de Receitas da União retirava do orçamento do MEC, desde 

1995, cerca de R$ 10 bilhões ao ano. Depois da tentativa frustrada de enterrá-la por ocasião da prorrogação 

da CPMF, em 2007, o Congresso finalmente pôs fim à DRU, valendo-se dos últimos três orçamentos de 

responsabilidade do governo Lula. 

3) Investimento público em educação como proporção do PIB. O atual Plano Nacional de Educação (PNE 

2001-2010) previra a "elevação, na década, por meio de esforço conjunto da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, para 

atingir o mínimo de 7%". O dispositivo foi vetado, em 2001, com o seguinte argumento: "Estabelecer, nos 

termos propostos, uma vinculação entre despesas públicas e PIB, a vigorar durante exercícios subsequentes, 

contraria o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal". A saída para o próximo PNE foi aprovar norma de 

hierarquia superior. Com a emenda constitucional nº 59, torna-se obrigatório o "estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB". 

4) Piso salarial nacional do magistério. O Pacto pela Educação, firmado em 1994 no Palácio do Planalto, 

previa a fixação de um piso salarial para todos os professores do país. Renegado, o compromisso, enfim, 

tornou-se realidade. Em 1º de janeiro de 2010, o piso deverá ser totalmente integralizado e observado por 

todos os Estados e municípios. 

5) Fundeb. O Fundo da Educação Básica, que substituiu o Fundef, multiplicou por dez a complementação da 

União que visa equalizar o investimento por aluno no país, além de incluir as matrículas da educação infantil, 

do ensino médio e da educação de jovens e adultos, desconsideradas pelo fundo anterior, restrito ao ensino 

fundamental regular. 

6) Repartição e abrangência do salário-educação. 

Os recursos do salário-educação, mais do que duplicados, antes destinados apenas ao ensino fundamental, 

podem, agora, financiar toda a educação básica, da creche ao ensino médio, e sua repartição passou a ser feita 

entre Estados e municípios pela matrícula, diretamente aos entes federados. 

7) Ensino fundamental de nove anos. As crianças das camadas pobres iniciam agora o ciclo de alfabetização 

na mesma idade que os filhos da classe média, aos seis anos, garantindo-se o direito de aprender a ler e 

escrever a todos. 

8) Extensão dos programas complementares de livro didático, alimentação, transporte e saúde escolar, antes 

restritos ao ensino fundamental, para toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Pode soar 

inacreditável, mas, até 2005, os alunos do ensino médio público não faziam jus a nada disso. Mesmo que 

fosse possível deixar de lado as reformas infraconstitucionais no nível da educação básica, profissional e 

superior enfeixadas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a profundidade dessas mudanças 

estruturais já justificaria um governo. 

No tempo certo, as novas gerações se debruçarão, com o distanciamento devido, sobre um evento tão cheio 

de significado histórico quanto a presidência de Lula, suas semelhanças e colossais diferenças, e hão de notar 

o sentido progressista em que foi reescrito o capítulo consagrado à educação na nossa lei maior. 

  

A partir de tal artigo e sedimentando a análise das variáveis 2 e 3, pode-se concluir também, no que se refere 

à observação da variável 6, que houve significativas conquistas materiais e fiscais para a política pública de 
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educação. 

Dito de outro modo, o arranjo constitucional de financiamento público da educação não só se estabilizou 

institucional e temporalmente, como isso permitiu que o setor passasse a incorporar de forma sistemática (por 

meio das Emendas Constitucionais nº 14, de 1996, nº 53, de 2006, e nº 59, de 2009) uma rota consistente de 

progressividade na consecução da sua política pública. 

De outro lado, quando se cruza essas mesmas variáveis (2, 3 e 6) na análise do arranjo constitucional relativo 

ao financiamento mínimo das ações e serviços públicos de saúde, percebe-se, contudo, que há uma situação 

de instabilidade financeira e relativa estagnação institucional e do seu estágio evolutivo. 

Como já visto, é inovação da Carta de 1988 a estatura institucional da saúde como direito fundamental de 

acesso universal e igualitário, a que corresponde um dever estatal de prestação mediante um sistema único 

financiado pelo Orçamento da Seguridade Social. 

Tal inovação rompe com uma larga trajetória[5] de conferir direitos sociais quer em uma linha puramente 

assistencialista, quer em uma relação contratual e contributiva de seguro social (FLEURY, 2003). 

Nesse sentido, a estabilidade temporal e institucional do arranjo constitucional do direito à saúde ressente-se, 

em alguma medida, com a necessidade de sedimentar as profundas reformas instauradas nessa política 

pública pelo Constituinte de 1988. 

No texto permanente originário da Constituição, nenhuma disposição havia sido prevista para garantir a 

materialidade financeira das mudanças[6] havidas em relação ao marco anterior, sendo que o financiamento 

do SUS só se tornou motivo de norma constitucional específica com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

Em relação à variável 2, portanto, pode-se inferir que a Constituição de 1988 construiu, para o direito à saúde, 

um arranjo novo em relação aos marcos constitucionais anteriores. Obviamente, a institucionalidade em 

construção no meio social e jurídico não é tão estável quanto a já sedimentada ao longo de décadas e 

diferentes textos constitucionais. 

A política pública de saúde emergiu forte e ampliada do processo constituinte, tendo se desdobrado na Carta 

de 1988 em diversos dispositivos como verdadeira conquista dos movimentos sociais, notadamente o 

movimento sanitarista[7]. 

Quando comparada à política pública de educação, a institucionalidade normativa do direito à saúde parece 

ainda menina, quase adolescente. Mas, quando comparada às suas próprias origens, a política pública de 

saúde, em seu arranjo constitucional dado pela CR/1988, revela-se como produto maturado - embora 

inconcluso, como bem lembra Fleury (2003) - de um longo e construtivo processo de transformação social, 

com fundas raízes democratizantes. 

No que toca à variável 3, por outro lado, a inserção de dispositivos constitucionais relativos ao financiamento 

do direito à saúde não se deu em contexto histórico favorável[8] à sua densificação jurídico-normativa. 

Não sendo constante do texto originário da Constituição, o arranjo protetivo do financiamento estatal do SUS 

foi constrangido juridicamente pelo seu advento em um momento de planos econômicos sucessivos e ajustes 

fiscais contracionistas, derivados da perda do fenômeno multiplicador de receitas que a inflação gerava. 

A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, foi promulgada no mesmo ano em que foi editada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e um ano após a crise da 
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maxidesvalorização cambial da moeda brasileira em face do dólar. Segundo Mendes (2009, p. 78-79), 

A partir da estabilização da inflação, em 1994, o financiamento do desequilíbrio fiscal se fez mediante a 

expansão da dívida pública. Porém, no início de 1999, com a dívida líquida do setor público atingindo 47% e 

em trajetória de expansão, e com diversas crises internacionais colocando em cheque o regime de câmbio fixo 

que permitia manter estável a inflação; tornou-se inevitável um ajuste nas contas fiscais do País. [...] A forma 

disponível para se obter equilíbrio fiscal em um regime de despesa rígida e crescente foi, por um lado, o já 

analisado contingenciamento de despesas, com forma de frear o ritmo de crescimento do gasto. Por outro 

lado, buscou-se a expansão da receita fiscal. 

  

Em face da crise econômica premente em 1999 e 2000, soou como circunstancialmente justificável a falta de 

disposição direta no texto permanente da Constituição dos patamares mínimos de gasto público em saúde, na 

forma do § 2º do art. 198, introduzido pela EC nº 29, de 2000. 

Problema é que se revelou mera postergação indefinida a solução de remeter para a lei complementar a 

cobertura dos temas controvertidos. Tal solução, à época da EC nº 29, de 2000, fora proposta e acatada no § 

3º do art. 198 da Constituição para processar a tensão entre o financiamento estável da política pública de 

saúde e o equilíbrio fiscal. 

Passados dez anos da promulgação dessa Emenda e cinco anos depois de esgotada a fórmula transitória do 

art. 77 do ADCT, o financiamento estatal das ações e serviços públicos de saúde ainda se ressente da técnica 

legislativa adotada na circunstância histórico-política da edição da Emenda nº 29, de 2000. 

Com isso, resta reforçada, uma vez mais, a conclusão primariamente construída há pouco de que a estrutura 

constitucional de financiamento mínimo da política pública de saúde é menos estável temporal e 

institucionalmente que a estrutura da política pública de educação. Isso ocorre, entre outras coisas, porque 

não foi favorável a circunstância histórica de emergência da norma peculiar instituidora desse financiamento. 

Daí decorreu um arranjo mais programático que operativo e, por isso, mais suscetível à instabilidade da falta 

de norma regulamentadora. 

Não é sem razão que, para a política pública de saúde, não tenha havido avanços materiais e fiscais, porque a 

agenda reformista que seria capaz de demandar novos progressos para o setor está travada, pragmaticamente 

interditada com o tema primário da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

Enquanto não se resolver o impasse criado pela própria Emenda nº 29, a política pública de saúde verá os 

avanços conquistados pela política pública de educação com um justificável ar de paralisia, uma vez que não 

conseguirá se mobilizar constitucionalmente para alcançar seus equivalentes normativos para as ações e 

serviços públicos de saúde. 

Dois exemplos da política pública de educação demonstram claramente a diferença de perspectiva na 

aquisição de novos patamares aquisitivos em cada qual das políticas públicas mencionadas, a saber, a 

mitigação da DRU e o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. 

Com a progressiva extinção[9] da desvinculação de receitas da União para as ações federais de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, indiscutivelmente o arranjo constitucional protetivo da política pública de 

educação se beneficiará com a expansão da sua base quantitativa inicialmente conquistada de financiamento 

estatal. O mesmo não se sucede com a saúde, já que não se discute outro tema no setor além da 
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regulamentação da Emenda nº 29, de 2000, na forma do § 3º do art. 198. 

Já a extensão da educação básica, de oferta obrigatória pelo Estado, dos 4 aos 17 anos de idade dá a tônica de 

uma progressiva rota de universalização da política pública de educação, coerente com a busca de maiores e 

mais sofisticados padrões de qualidade. 

Na saúde, contudo, a tematização normativa em prol da inclusão de novos patamares qualitativos de ação 

governamental (como garantia obrigatória da política pública em si) tem resvalado majoritariamente para 

discussões judiciais, ao invés de retroalimentar sistemicamente o seu processo de planejamento político-

legislativo. 

Embora não seja o foco deste estudo, vale registrar que a "judicialização" da saúde, como tem sido mais 

comumente chamada, trata-se de fenômeno, em alguma medida, vinculado à instabilidade de financiamento 

do SUS. De acordo com Piola et al. (2009, p. 152), a política pública de saúde tem passado por 

questionamentos da sua garantia de atendimento, sendo a judicialização apenas a sua "face mais nova" [10]. 

A face judicial do problema da garantia de atendimento do SUS suscita debates entrincheirados em duas 

linhas de sentido[11], a saber: 1) a que a entende como meio necessário de controle da inércia dos órgãos 

administrativos e legislativos, quando causadora de lesão ou ameaça de lesão a direitos fundamentais e, por 

outro lado, 2) a que defende tratar-se de perigosa ingerência que redefine as próprias prioridades alocativas da 

política pública de saúde. 

Como dito, não se propõe este estudo a dissecar tais questionamentos, os quais, por si só, merecem uma longa 

e densa abordagem analítica. A breve tematização episódica desse conflito teve por finalidade apenas 

demonstrar alguns indícios de instabilidade fiscal e material por que tem passado a política pública de saúde. 

Testadas, assim, as variáveis 1, 2, 3 e 6[12], passa-se, enfim, ao estudo comparativo das variáveis 4, 5 e 7 

anteriormente arroladas. 

A variável 4, relativa ao conteúdo e alcance material da vinculação constitucional de gasto mínimo, busca 

indicar se houve, no texto da Constituição de 1988, definição material exaustiva do que é gasto mínimo e de 

quais ações e serviços nele se incluem, ou não. 

Em relação à política pública de educação, os patamares de gasto mínimo na manutenção e desenvolvimento 

do ensino definidos no art. 212 devem ser lidos à luz do art. 208, ambos da Constituição. É neste último 

artigo que se encontram claramente formulados os níveis materiais de garantia do que significa dever estatal 

de manutenção e desenvolvimento do ensino público. Do mesmo modo, revela-se objetiva a descrição 

constitucional das competências de cada ente no art. 211, que promove a distribuição entre eles dos níveis 

materiais do art.208, na forma dos patamares de gasto mínimo do art. 212. 

O arranjo constitucional inscrito no texto permanente da Carta de 1988, nesse sentido, molda a política 

pública de educação de forma sistêmica e integrada. Por essa razão, o art. 60 do ADCT não é substitutivo, 

tampouco remédio paliativo para a falta de densidade do texto permanente. O art. 60 do ADCT tem natureza 

complementar ao art. 212 da Constituição, porque ele apenas dá diretrizes transitórias sobre a prioridade na 

educação básica para fins de cumprimento das metas de universalização e erradicação do analfabetismo, 

inscritas nos incisos I e II do art. 214 da CR/1988. 

Diferentemente disso, a política pública de saúde não encontra no texto permanente da Constituição nem o 

conteúdo dos percentuais de gasto mínimo, nem tampouco o alcance material da vinculação do que é gasto 
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mínimo nas ações e serviços públicos em saúde. 

Ao invés de indicar diretamente quais patamares e/ou percentuais deveriam ser aplicados como referência de 

vinculação orçamentária de gasto mínimo, o § 2º do art. 198 da Constituição estabeleceu apenas o dever 

genérico de tal gasto mínimo. A bem da verdade, no citado dispositivo, foram apontadas apenas as bases de 

cálculo relativas aos Estados, DF e Municípios sobre as quais deveriam incidir os programáticos percentuais. 

Não houve indicação de qualquer critério objetivo para a União, nem de percentuais vinculantes para os 

demais entes. Tudo isso ficou relegado a tratamento posterior em lei complementar, na forma do § 3º do art. 

198 da Constituição. 

Desse modo, o art. 77 do ADCT passou a ter conteúdo satisfatório e determinante do comando do art. 198, § 

2º, pois, enquanto subsistir a falta da lei complementar mencionada pelo § 3º do citado dispositivo, aplicar-se-

á a regra transitória que, por seu turno, nada esclarece sobre o que se pode considerar efetivamente gasto em 

ações e serviços públicos de saúde. É dessa omissão deliberada (na forma do § 3º do art. 198) que se alimenta 

a instabilidade fiscal da política pública de saúde e a guerra fiscal de despesa que, desde então, tem sido 

vivenciada no setor entre os três níveis da federação. A propósito, o próximo capítulo cuidará de tal impasse 

federativo no custeio estatal da efetivação do direito fundamental à saúde. 

Neste momento, é que se impõe a análise da variável 5, relativa precisamente à distribuição de competências 

e responsabilidades por cada ente da federação e entre eles, tanto no sistema de financiamento estatal da 

saúde, quanto da educação. 

Como já dito, essa variável visa indicar, primeiramente, como o gasto mínimo foi determinado para cada ente 

federativo. Em segundo plano, objetiva aferir como se dá a distribuição de competências e responsabilidades 

de custeio entre os três níveis da federação (o que cabe a cada ente e se a regra de vinculação é igual para 

todos os entes?). Em terceiro e último nível, a variável 5 se propõe a indicar se existe regra clara do papel 

integrador (ainda que supletivo ou complementar) da União, entendida por regra clara aqui a perspectiva de 

fixação objetiva de patamar de gasto federal, sem necessidade de ulterior regulamentação expedida pela 

própria União. 

No caso da educação, os percentuais estão claramente indicados no art. 212 do texto permanente da Carta de 

1988, sendo 18% para a União e 25% para os demais entes, percentuais esses calculados sobre a receita de 

impostos e transferências constitucionais. 

A distribuição das competências e responsabilidades de custeio entre os entes da federação é feita na forma 

do art. 211 que estabelece em qual nível de ensino cada ente deve primordialmente atuar, sendo claro o teor 

do seu § 1º ao atribuir à União a competência redistributiva e supletiva de toda a política pública em âmbito 

nacional. 

O art. 60 do ADCT, por outro lado, reforça a tendência de uma objetiva e integrada distribuição de 

competências ao definir claramente como cada qual dos entes integra o financiamento dos Fundos de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB. 

Com a Emenda Constitucional nº 53, de 2006, a União foi exaustiva e taxativamente implicada, no art. 60 do 

ADCT, com patamares fixos de complementação dos recursos dos FUNDEB's mantidos em nível estadual, o 

que revela um cuidado de não lhe deixar qualquer margem de discricionariedade para regular posteriormente 

qual é o montante da sua participação federativo no custeio de tal sistema. A mudança da redação originária 

do art. 60 do ADCT denota, assim, uma consistente rota de correção de desvios na política pública de 
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educação, o que, infelizmente, não se presencia em nível constitucional na área da saúde. 

Já, pois, voltando o olhar sobre a política pública de saúde, a indicação dos patamares de gasto mínimo foi 

feita provisória e transitoriamente no art. 77 do ADCT, de modo a definir os percentuais de 12% para os 

Estados e de 15% para os Municípios e o DF, sendo ambos incidentes sobre a receita de impostos e 

transferências. 

De outro lado, a União se beneficiou de uma regra distinta que lhe obriga apenas a manter o seu patamar de 

gasto em saúde do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. Como será visto no próximo capítulo, 

esse é o precário fundamento da progressiva redução proporcional do papel da União no financiamento do 

SUS no volume total de recursos públicos a ele vertidos. 

Vale notar, a esse respeito, que todo e qualquer conteúdo sobre qual seria o papel integrador da União restou 

delegado à edição da lei complementar reclamada pelo § 3º do art. 198 da CR/1988. Assim, o comando do 

inciso II do aludido § 3º tornou-se mera norma programática. Isso porque a Constituição diz que deve haver 

"critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução 

das disparidades regionais", mas não lhe dá consecução material, restringindo o alcance objetivo da própria 

política pública de saúde e do financiamento do SUS. 

O arranjo constitucional do financiamento da política pública de saúde é impreciso na fixação de 

competências e na distribuição federativa das responsabilidades, razão pela qual sofre, também por força da 

variável 5, uma instabilidade fiscal inaudita na política pública de educação. Enquanto nesse setor, há uma 

justa[13] desconfiança com a regulamentação posterior pela União, na área da saúde ainda há uma certa 

ingenuidade normativa em se deixar remeter dispositivos sensíveis para legislação infraconstitucional 

posterior. 

O arranjo constitucional da saúde é, no somatório de todos os fatores acima citados, mais frágil que o da 

educação, por ser mais programático e menos operativo, ou seja, não é plenamente auto-executório do ponto 

de vista jurídico. Como a União é a entidade competente para legislar as normas regulamentadoras e ela se 

beneficia da omissão ao dever de editá-las, daí resulta o impasse já decenal em que se envolveu a Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000. Trata-se, em última instância, de um impasse não só constrangedor da eficácia 

do direito fundamental à saúde, mas também de um sério impasse federativo. 

Chega-se, enfim, à última variável deste tópico analítico e conclusivo de todo este longo capítulo. A variável 

7 da comparação entre os arranjos constitucionais cuida de elucidar a existência de sanções decorrentes do 

inadimplemento parcial ou total do dever de aplicação dos patamares de gasto mínimo nas políticas públicas 

de educação e saúde. 

A força normativa do sistema constitucional de financiamento das ações estatais de manutenção e 

desenvolvimento do ensino passa não apenas pelas possibilidades de intervenção federal sobre os Estados e 

intervenção estadual sobre os Municípios, previstas, respectivamente, no art. 34, VII, alínea "e", e no art. 35, 

III, até porque essa espécie de sanção institucional não acoberta a União. Em duas importantes passagens, a 

defesa do arranjo constitucional da política pública de educação prevê a ocorrência de crime de 

responsabilidade para o gestor que der causa ao seu descumprimento. É importante esclarecer, nesse sentido, 

que o crime de responsabilidade, a despeito do nome, não se trata de infração penal, mas de ilícito político-

administrativo, punível[14] com a perda do mandato eletivo (ou função pública administrativa), além da 

inelegibilidade do gestor. 

No art. 208, § 2º, diz a forte norma constitucional que "o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
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Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente" (grifo nosso). Do 

mesmo modo, o art. 60, XI do ADCT, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006, prescreve que "o não cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo [relativos ao 

dever da União de complementação ao FUNDEB] importará crime de responsabilidade da autoridade 

competente". 

Ora, tais prescrições punitivas atribuem uma indiscutível força normativa à política pública de educação, 

porque sua estrutura fundamental tem estatura constitucional, não cabendo ao governante de plantão 

esquivar-se, sob pena de responsabilidade que pode lhe custar o próprio mandato e a suspensão dos seus 

direitos políticos. 

Já, noutro sentido, a política pública de saúde, ainda não se preocupou em declarar taxativamente que o 

descumprimento do dever estatal de executá-la segundo os moldes constitucionais enseja crime de 

responsabilidade do gestor. Como em Direito, as sanções devem ser interpretadas restritivamente, não 

cabendo extensão analógica do seu alcance e sentido, pode-se afirmar que não existe no ordenamento 

constitucional brasileiro equivalente normativo para a saúde dos comandos previstos no art. 208, § 2º da 

Constituição e no art. 60, XI do ADCT. Aplicar-se-ia apenas o comando genérico e, por isso, bastante 

suscetível de questionamento judicial do art. 85, III da CR/1988, segundo o qual é crime de responsabilidade 

atentar contra a Constituição Federal e contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Essa é 

mais uma das razões da fragilidade relativa da saúde em face da educação, quando comparados os seus 

respectivos arranjos constitucionais. 

Com tal elenco de avaliações comparativas, encerra-se o estudo estritamente jurídico-constitucional das 

políticas públicas de educação e saúde, para, no próximo capítulo, ser apontada e analisada a conformidade 

constitucional da tendência de maior progressividade da educação e a guerra fiscal federativa de despesa na 

saúde. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Enquanto houve progressividade consistente no arranjo constitucional do financiamento federativo da política 

pública de educação, que não só apresentou possíveis respostas[15] para alguns impasses históricos (como a 

regressividade da participação federal na manutenção e desenvolvimento do FUNDEB e a falta de densidade 

do valor mínimo nacional por aluno), como também propôs a necessidade de uma nova e importante meta 

para o planejamento de longo prazo na educação. 

De outro lado, o arranjo da saúde manteve-se preso ao impasse federativo do seu financiamento. É possível 

que o arranjo fiscal analisado no capítulo anterior de verdadeira guerra fiscal, com as consequentes 

reconcentração tributária federal e progressiva redução do papel da União no financiamento do SUS guarde 

alguma relação com a descentralização das ações e serviços públicos em saúde - ASPS da União para os 

Estados e, em especial, para os Municípios, razão pela qual a participação dos gastos de Estados e Municípios 

no volume total de despesas com o SUS subiu de 40,2% em 2000 para 54,1%, em valores aproximados 

(PIOLA, 2009, p. 13). A perda de importância relativa dos gastos federais seria, portanto, da ordem de 14% 

do volume total de gastos com o SUS. 

Mas a instabilidade no financiamento da saúde tão evidenciada, por exemplo, durante o processo de 

aprovação da Emenda Constitucional nº 56/2007 (que não prorrogou a validade da extinta CPMF), quando 
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observada no âmbito federal, denota claramente um processo histórico de vulnerabilidade dos gastos sociais 

em face da agenda de estabilização macroeconômica que dominou a década de 1990 e que subsiste na década 

de 2000. 

A tensão fiscal entre a agenda de estabilização monetária e a efetivação dos direitos fundamentais fica 

expressa na situação de vulnerabilidade[16] desses em face daquela. 

Para fazer face à vulnerabilidade dos gastos sociais denunciada por Castro et. al. (2008), o Judiciário foi 

demandado, ao longo de todo o período considerado, como se fora um controlador do atendimento varejista 

de direitos sociais. Mas a solução individual para problemas estruturais na formulação das políticas de saúde, 

educação, assistência e previdência social, por exemplo, é tecnicamente míope e temporalmente limitada. 

A instabilidade fiscal deliberadamente[17] provocada pela União no sistema de financiamento do SUS no 

período pós-EC 29, de 2000 rompe a percepção da saúde como direito coletivo e solidário, acirrando 

competições intersetoriais em toda a seguridade social, como também provoca distorções federativas entre 

municípios e estados que passam a suportar a sobrecarga de demandas sem correspondente fonte de receitas. 

A comparação entre os arranjos protetivos dos dois direitos sociais fundamentais que têm regras próprias de 

vinculação orçamentária permitiu a este estudo apontar claramente algumas das maiores inconsistências no 

marco normativo da saúde, à luz das conquistas sedimentadas na educação. Com a superação de tais 

inconsistência, ganharia o sistema constitucional que dá prevalência à dignidade da pessoa humana quando 

estiver em conflito com eventuais discussões sobre o limite da reserva do possível... 
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[1] Trata-se de uma das várias possíveis decorrências do que Ingo Sarlet (2009, p. 148) chama de "dever geral 

de efetivação atribuído ao Estado". Ainda segundo o autor, os direitos fundamentais têm passado por um 

processo de valorização que lhes atribui, além da clássica percepção de direitos subjetivos de defesa, a 

"condição de normas de direito objetivo", cujas múltiplas feições apontam para uma "autêntica mutação dos 

direitos fundamentais", garantindo uma "liberdade efetiva para todos, e não apenas daqueles que garantiram 

para si sua independência social e o domínio de seu espaço de vida pessoal." (2009, p. 151) 

[2] Nas palavras de Canotilho, "o número essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de 

medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer 

medidas que, sem a criação de esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa 

anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem 

como limite o núcleo essencial já realizado". (1998, p. 449) 

[3] Em suma, três classificações são apresentadas doutrinariamente: 

1) normas constitucionais operativas e programáticas, sendo as primeiras dotadas "de eficácia imediata 

ou, pelo menos, de eficácia não dependente de condições institucionais ou de fato", enquanto as normas 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7781

http://publicadireito.com.br/dompdf/arquivos/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/113%20-%20DIREITOS%20SOCIAIS%20E%20POLITICAS%20PUBLICAS/5620.html#_ftnref1
http://publicadireito.com.br/dompdf/arquivos/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/113%20-%20DIREITOS%20SOCIAIS%20E%20POLITICAS%20PUBLICAS/5620.html#_ftnref2
http://publicadireito.com.br/dompdf/arquivos/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/113%20-%20DIREITOS%20SOCIAIS%20E%20POLITICAS%20PUBLICAS/5620.html#_ftnref3


programáticas definiriam "objetivos cuja concretização depende de providências situadas fora ou além do 

texto constitucional." (MENDES et al., 2008, p. 28, grifos do autor). 

2) normas constitucionais auto-executáveis e não auto-executáveis, de modo que aquelas seriam "as 

disposições constitucionais bastantes em si, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de 

incidência e na sua disposição, aquelas que ministram os meios pelos quais se possa exercer ou proteger o 

direito que conferem, ou cumprir o dever e desempenhar o encargo que elas impõem", enquanto essas últimas 

seriam as "disposições constitucionais incompletas ou insuficientes, para cuja execução se faz indispensável a 

mediação do legislador, editando normas infraconstitucionais regulamentadoras." (MENDES et al., 2008, p. 

28, grifos do autor). 

3) normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada: as primeiras, como o próprio nome indica, 

são aquelas que produziriam a plenitude dos seus efeitos, independentemente de complementação por norma 

infraconstitucional, razão pela qual teriam aplicação de maneira direta, imediata e integral. Já as normas 

constitucionais de eficácia contida seriam as que produzem a plenitude dos seus efeitos, mas que podem ter o 

seu alcance restringido por norma posterior. Também têm aplicabilidade direta, imediata e integral, mas o seu 

alcance pode vir a ser reduzido em razão da existência na própria norma de um fator de contenção do seu 

sentido. Por fim, as normas de eficácia limitada são incapazes de produzir todos os seus efeitos por si sós, 

uma vez que dependem de complementação integradora de norma infraconstitucional (lei integradora). 

[4] Vide os exemplos do art. 206, incisos V, VI e VIII e parágrafo único: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

[...] 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de 

lei federal. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação 

básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios." (grifos nossos) 

Além disso, vale o registro do art. 214 que trata do plano nacional da educação, o qual será definido em lei 

posterior, até porque o planejamento da educação não poderia ser incorporado ao texto constitucional, sob 

pena de enrijecimento da função planificadora e de excessiva constitucionalização da ação governamental, o 

que acabaria por amesquinhar o próprio texto constitucional. 

"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular 

o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas 

e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 

conduzam a: 
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I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto." 

[5] Segundo Piola et al. (2009, p. 102-103), "antes da criação do SUS, o sistema de saúde brasileiro poderia 

ser caracterizado como excludente, segmentado, com forte hegemonia privada na oferta e ênfase nas ações de 

recuperação da saúde. O sistema público era altamente centralizado no nível federal e caracterizava-se por 

marcadas segmentações institucional e de clientela, visto que o Ministério da Saúde (MS) e o então 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) tinham funções diferentes e atendiam a públicos 

distintos. A assistência médico-hospitalar aos trabalhadores vinculados ao mercado formal de trabalho ficava 

a cargo do MPAS e era financiada pelo sistema de Seguridade Social, para o qual contribuíam empregados, 

empregadores e o governo federal. Ao MS, às Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e às Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) cabiam, basicamente, as ações típicas da saúde pública, tais como: o controle de 

doenças transmissíveis e as vigilâncias sanitária e epidemiológica. Parcela reduzida da população, que 

dispunha de recursos financeiros, pagava pelo serviço de saúde diretamente ao prestador do setor privado 

lucrativo, em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais particulares A população mais pobre e não 

vinculada a algum sistema de asseguramento dependia dos restritos serviços assistenciais (gratuitos) do MS, 

dos estados, dos municípios e das entidades filantrópicas; particularmente estas últimas que eram detentoras, 

até a década de 1970, de mais da metade dos leitos hospitalares existentes no país, e que gozavam de 

imunidade tributária para o cumprimento de sua função". 

[6] Notadamente o acesso universal e igualitário e o Sistema Único de Saúde. 

[7] De acordo com Piola et al. (2009, p. 107, grifo nosso), "O movimento sanitarista propunha a 

democratização das relações entre a sociedade e o sistema de saúde, como posição política aglutinadora. 

Pode-se afirmar, resumidamente, que o movimento sanitarista defendia quatro pontos doutrinários centrais 

que foram decisivos para a formulação dos artigos referentes à saúde na nova constituição: i) concepção 

de saúde como direito universal de cidadania; ii) a compreensão da determinação da saúde e doença pelas 

relações econômicas e sociais prevalentes; iii) a responsabilidade do Estado na garantia do direito e a 

necessidade de criar um sistema público unificado de saúde e de livre acesso a toda a população, superando a 

antiga dicotomia organizacional e de usuários que advinha da existência separada dos serviços de saúde 

pública e do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS); e iv) a participação e 

o controle direto, isto é, o controle social deste sistema unificado por representantes da população e das 

entidades civis da sociedade." 

[8] Fleury (2003, p. 102-103), a esse respeito, leciona que "A legislação ordinária promulgada nos anos 90 

visa a concretizar o processo de descentralização e co-gestão das políticas sociais, em um contexto altamente 

desfavorável, com a prioridade governamental orientada para a estabilização da moeda, a redução do tamanho 

do estado e do gasto público e o fechamento das contas externas. 

Neste contexto observa-se, por um lado, que o governo tende a ver o investimento social como gasto a ser 
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reduzido e, por outro lado, que a preponderância dos valores da sociedade de consumo - o individualismo e a 

competição - diminuem a importância dos valores solidários e das estratégias de cooperação, base dos pactos 

societários que deram origem e sustentação às políticas de proteção social. 

A hegemonia do pensamento liberal impõe uma nova agenda de reformas, em oposição ao padrão 

constitucional brasileiro, propugnando a intervenção mínima do estado em políticas focalizadas em relação 

aos grupos mais vulneráveis, com a prestação de serviços sendo atribuída prioritariamente ao setor privado, 

lucrativo ou não, buscando aumentar os recursos financeiros com a cobrança aos usuários, com a alocação de 

recursos através da demanda e não da oferta, garantindo assim suposta livre escolha dos consumidores e a 

competição entre os prestadores de serviços. A política social passa a ser manejada por meio de projetos, com 

a perda de sua organicidade." 

[9] Vide o § 3º do art. 76 do ADCT acrescido pela EC nº 59, de 2009. 

[10] Segundo os citados autores (2009, p. 152), "Se não há dúvidas quanto aos avanços obtidos com a 

implantação do SUS, também não se pode negar que este enfrenta dificuldades para garantir a integralidade 

do atendimento e o acesso oportuno da população a determinados tipos de atendimentos, particularmente a 

consultas especializadas e exames. 

[...] a discussão sobre a garantia de atendimento enfocará uma questão que vem ganhando muito destaque na 

mídia e nos debates entre os atores da área de saúde e o judiciário: as ações judiciais na área de saúde. Estas, 

em parte, têm relação com a persistência dos problemas ainda enfrentados pelo SUS na busca do 

cumprimento dos preceitos constitucionais. Em particular, a busca do cumprimento do preceito de 

atendimento integral tem feito que muitos usuários do SUS, amparados pelo Art.196 da Constituição, que 

prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, venham recorrendo ao Poder Judiciário para que lhes 

seja garantido o acesso a determinados medicamentos ou procedimentos." 

[11] Piola et al. (2009, p. 153, grifos nossos), a respeito da divergência interpretativa sobre os efeitos da 

judicialização da saúde, sedimentam que: "Esse processo tem gerado um intenso debate tanto a respeito do 

alcance da integralidade do atendimento quanto a do significado da judicialização, culminando em, pelo 

menos, duas visões distintas em relação a esta última questão. Alguns argumentam que a judicialização é 

uma forma de garantia de acesso e direito à saúde. No caso dos medicamentos usados no tratamento do 

HIV/AIDS, por exemplo, a garantia de acesso ao tratamento antirretroviral iniciou-se pela pressão de um 

grupo pequeno, que, por meio da via judicial, requereu o direito ao tratamento integral. Esta pressão foi 

importante para que o governo viesse a transformar em lei a garantia de atendimento e implantar uma política 

pública de acesso ao tratamento integral aos portadores do vírus. Em tal perspectiva, o sistema estaria 

falhando ao não garantir o acesso e direito de atendimento integral à população, e o Judiciário estaria 

corrigindo estas falhas assegurando os direitos constitucionais. 

Essa é a visão majoritária no Judiciário. Fundamentam sua decisão nos preceitos constitucionais, recorrendo 

frequentemente ao Art.196, mas também citam a Lei nº 8.080/1990. Argumentam, com base nas legislações, 

em favor do direito do cidadão a receber do Estado todas as ações e os serviços de saúde de que necessitam, 

incluindo o acesso a medicamentos. 

Outra visão, fortemente defendida pelos gestores públicos, mas que não discute o cerne da questão é a de 

que o crescente acesso a medicamentos e outros bens e serviços de saúde pela via judicial gera 

distorções na alocação de recursos e gestão da política pública. Isto ocorreria pelo fato do Judiciário 

desconhecer a política de saúde e não reconhecer que os recursos são escassos. Além disso, o gestor teria 

que deixar de aplicar um recurso programado na política para satisfazer às necessidades de alguns 
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poucos indivíduos, em ações não programadas." 

[12] Respectivamente: 1. eficácia e aplicabilidade da norma constitucional (grau de operacionalidade da 

norma por si mesma e, por conseguinte, a necessidade de complementação posterior, ou não, para fins de sua 

aplicação plena); 2. estabilidade temporal e institucional (longevidade temporal do dispositivo em face da sua 

institucionalização constitucional); 3. conjuntura da edição da norma constitucional e de suas posteriores 

alterações (interpretação histórica); e 6. progressividade do arranjo constitucional (projeção de avanços fiscais 

e materiais para o futuro, com metas de ação diferidas no tempo). 

[13] Vale lembrar, uma vez mais, a fixação subestimada pela União do valor mínimo de referência de 

qualidade nacional por aluno. A subestimativa de tal piso nacional era usada como mecanismo de reduzir, até 

a Emenda Constitucional nº 53, de 2006, os valores de complementação aos, então, FUNDEF's que a própria 

União deveria verter em favor dos Estados, DF e Municípios. 

[14] Na forma do art. 85 da Constituição de 1988 e da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. 

[15] Não significa que sejam respostas adequadas, até porque as soluções jurídicas - por mais que tenham 

pretensões de estabilizar seus efeitos no médio e longo prazos - também são socialmente historicizadas e 

politicamente pactuadas em um dado contexto. 

[16] Como pertinentemente suscitam Castro et. al. (2008, p. 32-33), de 1999 em diante, "apesar de o GSF 

[gasto social federal] ter se mantido em patamar não inferior ao do período anterior [1995-1998], predominou 

uma tendência de oscilações seguindo o ciclo econômico e os ajustes dos gastos fiscais do governo, 

principalmente com o deslocamento da prioridade do governo para o pagamento de juros e encargos da dívida 

pública. Isso acarretou grande aumento dos gastos financeiros do governo e forte ampliação da carga 

tributária, ampliação ironicamente capitaneada por tributos arrecadados em nome da proteção social. [...] 

Portanto, alguns desafios estão colocados para a efetiva implementação das políticas sociais nos próximos 

anos. Entre os mais importantes, está o de proteger a política social e, consequentemente, o gasto social diante 

de conjunturas adversas. Os dados revelam a vulnerabilidade dos gastos sociais durante os anos de crise." 

[17] Pertinente, a esse respeito, mostra-se a crítica de Faria (1993, p. 64-65, grifo nosso): "Por meio da 

'aplicação seletiva' dessa ordem jurídica assimétrica e fragmentária, mediante a instrumentalização de normas 

numa direção distinta da que foi originariamente formulada e não-regulamentação de certos direitos para 

bloquear a implementação dos benefícios que eles asseguram, o Estado subsidiário do corporativismo 'social' 

revelar-se-ia capaz de gerar um 'efeito de distanciamento' em relação à ordem constitucional em vigor. [...] 

Em outras palavras, esse efeito permite que a contínua ruptura da legalidade formal do Estado, por causa 

da 'aplicação seletiva' da lei, não seja acompanhada automaticamente pela quebra da legitimidade 

desse mesmo Estado." 
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PROTAGONISMO JUDICIAL EM POLÍTICAS PúBLICAS  A DEMOCRACIA EM PERIGO?

LE RÔLE ACTIF DES TRIBUNAUX DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES - LA DÉMOCRATIE EST-
ELLE EN DANGER?

Felipe Bley Folly
Sandro Luís Tomás Ballande Romanelli

RESUMO
A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a ampliação dos
instrumentos de proteção judicial e da acomodação de um maior número de interesses e
orientações levou ao protagonismo dos tribunais. 
Este estudo faz uma revisão bibliográfica no campo do direito constitucional e da ciência política
para estudar os limites da legitimidade do Poder Judiciário quando atua ativamente na alocação
de recursos públicos. Aborda-se principalmente a questão do método jurídico e sua incapacidade
de produzir unidade social, eis que sua esfera decisional independe do consenso político. São
expostas algumas das soluções apontadas pela Ciência Política e pelo Constitucionalismo
contemporâneo à questão, buscando o diálogo entre os aportes de Jon Elster e de George
Tsebelis em suas análises das Instituições Políticas, com as teorias constitucionais que tratam da
democratização do Poder Judiciário, mais especialmente, em Peter Häberle e em Carlos Santiago
Nino. 
PALAVRAS-CHAVES: políticas públicas; protagonismo judicial; judicialização da política

RESUME
Élargissant les outils de protection juridique, tout aussi en hébergeant un plus grand nombre
d'intérêts sociaux et d'orientations politiques, la Constitution brésilienne de 1988 a conduit à
l'augmentation du rôle des tribunaux. 
Cette étude est inscrite dans les domaines du droit constitutionnel et de la science politique,
proposant d'étudier les limites de la légitimité des tribunaux, étant donné leur de plus en plus
intense participation à l'allocation des ressources publiques. L'analyse à comme point de départ
la méthode juridique et son incapacité de produire l'unité sociale, puis-ce que les décisions sont
prises indépendamment du consensus politique. Suite à la formulation du problème, l'on suggère
quelques solutions possibles dans les domaines de la science politique (surtout dans les œuvres
de Jon Elster et George Tsebelis), ainsi que du constitutionnalisme contemporain (notamment
Peter Häberle et Carlos Santiago Nino). L'article propose ainsi de comparer l'analyse des
institutions politiques avec les théories constitutionnelles a propos de la démocratisation de
l'appareil judiciaire. 
MOT-CLES: politiques publiques; rôle actif des tribunaux; Judiciarisation du politique 

 

1. Introdução; 2. O protagonismo dos tribunais; 3. A judicialização da política; 4. Problema: A escolha de políticas públicas
pela via judicial é democrática? 4.1. Um falso problema: Constituições são pré-compromissos a serem mantidos; 4.2. A
sociedade aberta dos intérpretes da constituição; 4.3. Um risco: A politização do Judiciário; 4.4. O Judiciário como ator
com poder de veto; 5. Conclusões; 6. Referências

 

1. Introdução

A influência do Judiciário na elaboração e aplicação de políticas públicas tem sido ativa. Há pelo menos meio século, já se

reconhece que o Judiciário preenche um papel político como uma instituição “para a tomada das decisões sobre questões

1
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controversas da política nacional”.

Como se expõe no presente trabalho, defende-se que essa participação é salutar para manter os pré-compromissos

constitucionais estabelecidos na Constituição, além de dar voz aos atores excluídos da arena legislativa ordinária. O Judiciário

funciona, assim, como ágora estendida capaz de acolher as pretensões que não são manifestadas em outras esferas institucionais.

Este artigo debate a questão do crescente protagonismo do poder judiciário para decidir, concretamente, a alocação de

recursos públicos em esvaziamento da arena legislativa. A problematização do tema se dá no campo da legitimidade democrática e

do equilíbrio entre os poderes (ou funções) da república.

 

2. O protagonismo dos Tribunais

Para situar temporalmente a questão, no Brasil, a partir da Constituição de 1988, as transformações constitucionais

permitiram o maior protagonismo dos tribunais em virtude da ampliação dos instrumentos de proteção judicial, mecanismos que

Luis WERNECK VIANNA afirma terem sido recentemente descobertos e crescentemente utilizados por minorias parlamentares,

governos estaduais, associações civis e profissionais.
2

Eis um pequeno panorama do protagonismo do Poder Judiciário colhido por Matthew M. TAYLOR:

“Nos 15 anos entre 1988 e 2002, o STF – somente através do instrumento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – Adin – concedeu decisões liminares ou de mérito invalidando parcialmente mais de
200 leis federais. (…) Mesmo no governo de Fernando Henrique Cardoso – um presidente apoiado (pelo
menos inicialmente) por uma ampla coalizão reformista –, o Judiciário federal como um todo foi convocado
por atores externos para julgar todas as principais políticas públicas adotadas pelo Executivo e seus aliados
no Congresso. (…) As mais significativas e reais ameaças às reformas surgiram no Judiciário e não no
Legislativo: das 10 principais iniciativas políticas aprovadas durante o governo Fernando Henrique, todas
foram contestadas de alguma forma pelo Judiciário, e sete das 10 foram alteradas ou atrasadas de alguma

maneira no STF. 
3”

 

Na medida em que o legislativo cede parte de suas atribuições ao judiciário, ocorre o fenômeno da derrogação política
4
,

transferindo o embate político para as deliberações nos tribunais, ocorrendo o que Thais Florêncio de AGUIAR chama de

descaracterização do modelo político do Estado moderno
5
, acarretando no declínio da confiança nos parlamentos e no descrédito

dos políticos.

Tal fenômeno denota a crise de legitimidade no Poder Legislativo, tanto por conta da percepção de que as instituições

legislativas estão imobilizadas (culpa do método majoritário, no qual o consenso é raramente encontrado), quanto em razão dos

casos de corrupção que maculam sua imagem e reputação.
6

No conjunto dos Três Poderes, o judiciário emerge com a relevância de um “terceiro gigante”
7
, assumindo funções que

ultrapassam a de simples guardião e contrapeso aos outros poderes.
8
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3. A judicialização da política

Parte da literatura vem descrevendo o fenômeno do protagonismo dos tribunais como judicialização da política.
9
 O termo implica

na transferência do embate político e de políticas públicas para as deliberações nos tribunais.

Para Marcus FARO DE CASTRO a judicialização da política ocorre quando as questões políticas passam a ser decididas na arena

jurídica: “Em decorrência do papel do Poder Judiciário, especialmente do STF, na salvaguarda da Constituição e na tutela dos

direitos individuais e coletivos, tem-se verificado no Brasil a judicialização de questões políticas, que passaram a ter nos órgãos

jurisdicionais a sua instância decisória final”.
10

Além de descrever a expansão da jurisdição dos tribunais sobre as esferas dos poderes Legislativo e Executivo, TATE e

VALLINDER tratam da judicialização enquanto adoção do método judicial, de qualidade argumentativa (e não da maioria), para o

ambiente político. Isso ocorre pela adesão, no campo político, do método judiciário como vetor de resolução de conflitos:
11

“Assim, a judicialização da política deve normalmente significar: (1) a expansão da jurisdição dos tribunais
ou dos juízes a expensas dos políticos e/ou dos administradores, isto é, a transferência de direitos de tomada
de decisão da legislatura, do gabinete ou da administração pública para os tribunais, ou, pelo menos, (2) a
propagação dos métodos de decisão judiciais fora da jurisdição propriamente dita. Em resumo, podemos

dizer que a judicialização envolve essencialmente transformar algo em processo judicial” 
12

 

Ainda, como observa Thais Florêncio de AGUIAR, a judicialização da política pode ter outras duas facetas, a das demandas das

minorias legislativas (transformando o Poder Judiciário em palco dos embates entre a situação e a oposição) e a da justiça eleitoral,

não só zelando sobre a lisura da disputa eleitoral, mas também estabelecendo regras e remodelando, indiretamente, a lei eleitoral:

“Essa judicialização da política manifesta-se também no uso dos tribunais e Cortes
constitucionais até mesmo por políticos de oposição e partidos que, abandonando os
púlpitos legislativos, lançam mão do poder judiciário para se opor às iniciativas do
governo ou mesmo obstruí-las. Com efeito, a judicialização atinge inclusive a classe
política, sobre a qual se pressupunha vigorar a arte do consenso, ou seja, transfere-se a
responsabilidade da tomada de decisão para as Cortes e se legitima seus métodos.

Outra face do avanço da judicialização é a supervisão e intervenção das Cortes no processo eleitoral,
resultando, muitas vezes, no remodelamento desse processo. Medidas como determinação e imposição de
regras eleitorais justas; regulação financeira de campanhas; interpretação e imposição de leis éticas que
regulam a conduta pública de oficiais são algumas das intervenções mais comuns do judiciário sobre a

organização dos pleitos legislativos e executivos.”
13

 

Observando a expansão da jurisdição constitucional decorrente da Constituição de 1988, a autora afirma que a ascensão institucional

do Poder Judiciário o tem colocado em situação estratégica, tanto na proteção dos direitos individuais e coletivos quanto no

controle das políticas públicas e dos poderes constituídos, dando ao Supremo Tribunal Federal, em particular, uma posição de

proeminência em relação aos outros poderes da república, como se constatam dos seus julgados que determinam os limites de
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atuação de estruturas do Poder Legislativo, como nas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e no Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Finalmente, há ainda autores que notam que a influência das cortes fora do âmbito do processo judicial são absorvidas pelo Poder

Legislativo. Matthew TAYLOR ilustra a capacidade dos membros do Judiciário de influenciar a discussão das políticas públicas

antes de elas serem aprovadas:

“Os juízes sinalizam suas preferências publicamente muito antes da aprovação final dos projetos, seja por
meio de pronunciamentos públicos (caso do ministro Carlos Velloso na segunda tentativa de reforma da
Previdência durante o governo Fernando Henrique) ou através de reuniões a portas fechadas entre
Executivo e Judiciário (caso das medidas contra o apagão, que foram discutidas de antemão entre um
representante do Executivo, Pedro Parente, e integrantes do STF). Esse tipo de sinalização
calculada tem efeitos que antecipam o resultado final, inserindo os juízes no jogo e
alterando a política pública resultante, muitas vezes sem o Judiciário precisar utilizar
seus poderes formais. (…)

Isto é, mesmo sem usar seus poderes formais, como os de revisão constitucional, o Judiciário pode ter um
impacto no momento da deliberação, eliminando algumas alternativas e constrangendo a liberdade de ação

de outros atores políticos.”
14

 

Marcus FARO DE CASTRO afirma, no mesmo sentido, que até mesmo pronunciamentos não-jurisdicionais de magistrados, como

entrevistas ou discursos de posse, têm efeito político relevante.
15

Concluindo seu levantamento sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, FARO DE CASTRO constata: “A análise dos

acórdãos do tribunal revela que também a produção jurisprudencial rotineira do STF tem uma direção marcante na proteção de

interesses privados e, portanto, de impacto negativo sobre a implementação de políticas públicas”.
16

Deste modo, fica claro que a judicialização da política influencia concretamente nos resultados e na direção das políticas

públicas, interferindo diretamente sobre as escolhas de alocação de recursos feitas pelos representantes eleitos.

 

4. Problema: A escolha de políticas públicas pela via judicial é democrática?

Está em pauta a representatividade democrática: o que significa eleger o judiciário como canal privilegiado de reivindicação em

detrimento do legislativo? Essa nova disposição dos poderes políticos é ameaçadora do princípio democrático?

A usual crítica ao Judiciário enquanto poder não representativo é ilustrada por Matthew Macleod TAYLOR: “freqüentemente existe

uma percepção pública de que há algo errado nessa atuação política dos tribunais no processo de formulação de políticas

públicas. (…) a crescente judicialização e o conseqüente crescimento do impacto judicial em quase todo o mundo trouxeram

consigo (...) uma crítica muito forte, por parte dos poderes eleitos, aos “legisladores não-eleitos.”

Para AGUIAR, uma resposta efetiva precisa abordar a disparidade existente entre métodos de resolução de conflitos, uma vez que

na arena legislativa predomina o princípio majoritário, enquanto no judiciário, o princípio da ponderação dos argumentos conforme
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sua qualidade:

“Em uma comparação entre os métodos de resolução de conflitos legislativos e judiciários, Vallinder coteja
diferenças fundamentais: a arena legislativa opera em termos de barganhas e troca de favores, enquanto o
judiciário pesa os argumentos; no legislativo predomina o princípio majoritário, e no judiciário, a decisão
dada por um juiz imparcial; um produz regras gerais e políticas públicas, e outro estabelece casos
individuais; um aloca valores em virtude de uma solução possível politicamente, enquanto o outro se certifica

dos fatos do processo e da lei adequada na busca da “única solução correta”
17

 

Diante dessa diferença nos modelos de tomada de decisões (o legislativo, quantitativo, por maioria, e o judiciário, qualitativo, pela

força do argumento jurídico), Thais AGUIAR indica que a judicialização da vida política coloca em risco o modelo democrático do

consenso – ou seja, a capacidade da sociedade de se autocompor, de produzir valores e arregimentar vontades na formação de uma

unidade.

A dúvida sobre a representatividade do poder judiciário e, por conseguinte, sobre a legitimidade democrática do direito

jurisprudencial, parte de uma questão de método. Em sua característica decisória, o método jurídico não teria a capacidade de

produzir unidade social. Assim, “ao revelar-se dissociado de um consenso, o direito jurisprudencial, com toda sua carga de

criatividade, apresenta-se como instrumento antidemocrático e potencialmente tirânico.”
18

A autora questiona, ainda, a ausência de limitação da atividade jurisdicional: “o juiz, por meio de métodos criativos de decisão e

incorporando critérios legais e morais, exerce um poder político. Diante disso, perguntam-se, podem garantias de independência

do juiz ser justificadas?” Ou seja, à medida que exerce um poder político e não se submete ao consenso, não deve o judiciário

também ser limitado por outros poderes?” 
19

Este artigo não tem a pretensão de debater tal questão, eis que seria necessário abordar os mecanismos existentes de restrição da

atividade jurisdicional, o que foge ao escopo do presente trabalho.
20

Entretanto, tratamos de indicar adiante alguns aspectos que aumentam a representatividade do poder judiciário e sua adequação à

democracia. Neste aspecto, frutífera é a utilização do estudo de Jon Elster sobre as constituições como pré-compromissos para

demonstrar que, quando o Judiciário determina ou revisa políticas públicas argumentando conforme a constituição, está em

realidade apertando as amarras de Ulisses junto ao mastro, para que não sucumba ao canto das sereias.

4.1. Um falso problema: Constituições são pré-compromissos a serem mantidos

Segundo Jon ELSTER, muitos autores argumentam que as Constituições políticas são dispositivos de pré-compromisso, ou seja,

mecanismos criados pelos políticos para se auto-restringir, protegendo-se de suas próprias tendências – previsíveis – a tomar

decisões pouco sábias:

“De acordo com John Potter Stockton, 'constituições são correntes com as quais os homens se amarram em
seus momentos de sanidade para que não morram por uma mão suicida em seu dia de frenesi'. (…) De forma
similar, Friedrich Hayek cita a visão de que uma constituição é um laço imposto por Pedro, quando sóbrio,
sobre Pedro quando bêbado. Em uma declaração mais recente, Cass Sunstein escreve: 'As estratégias de pré-
compromisso constitucionais poderiam servir para superar a miopia ou a fraqueza da vontade da

21
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coletividade”.

 

A mesma ideia pode ser encontrada na obra de Clèmerson Merlin CLÈVE, afirmando que a missão do judiciário em nossa

democracia é zelar pela observância dos direitos fundamentais para, “no exercício da jurisdição constitucional, proteger a maioria

permanente (Constituinte) contra a atuação desconforme da maioria eventual, conjuntural e temporária (legislatura)”.22

ELSTER faz ressalvas importantes de que se deve ter cautela para transferir conceitos usados para estudar indivíduos em escala

ampliada, eis que podemos ser induzidos em erro ao atribuir ao comportamento coletivo uma racionalidade não necessariamente

verdadeira. Discute, pois, se as restrições constitucionais – como a exigência de quórum qualificado para emendá-la – são casos de

auto-restrição, ou se seriam instrumentos para restringir os outros, futuros congressistas.23

Considerando a lógica da política de que a maioria restringe a minoria, afirma que os quóruns estabelecidos na constituição podem

servir para criar um efeito de estabilização da constituição: “O efeito de estabilização da exigência de maiorias qualificadas para

emendar a Constituição é talvez o aspecto mais importante do pré-compromisso constitucional. Ele fornece uma justificativa para

o procedimento aparentemente arbitrário de permitir que uma pequena maioria na Assembléia Constituinte aprove um documento

que só pode ser alterado por uma maioria substancialmente maior.”24

Ademais, se as eleições para a Assembléia Constituinte se dão por sufrágio limitado, indica que a maioria dos constituintes naquele

momento pode ter representado uma minoria da população, resguardando direitos ou privilégios contra uma maioria parlamentar

mais ampla.25

“Segundo Madison, 'em todos os casos em que a maioria está unida por um interesse ou paixão comum, os
direitos da minoria estão em perigo' (I, p.135). Se os pobres ou os relativamente sem propriedades formassem
uma maioria, seus interesses poderiam induzi-los a promulgar leis que fossem contrárias aos direitos de
propriedade.”26

 

Independentemente da motivação que leva o constituinte27 a impor obstáculos a alterações constitucionais, o mais importante parece

ser que uma das boas consequências dessa prática é dar estabilidade. Ou seja, mitigar os efeitos perversos que poderiam advir das

maiorias conjunturais e da influência das paixões, alterações passageiras na percepção das prioridades, permitindo a retomada do

controle racional: “(...) a imposição de atrasos e de maiorias qualificadas está no núcleo do pré-compromisso constitucional.

Atrasos e maiorias qualificadas são também usados, contudo, no processo político ordinário. Um argumento padrão em defesa do

bicameralismo, como veremos, é que, ao atrasar o processo legislativo, permite-se que a paixão esfrie e que a razão (ou o

interesse) retome o controle.”28

Assim, ao determinar que certas políticas públicas sejam realizadas de acordo ou em conformidade com o estabelecido na

Constituição, o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, desempenha a função de mastro garantidor de que os

pré-compromissos constitucionais não serão abandonados.

4.2. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição
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Consequência salutar da judicialização da política ocorre quando a determinação de políticas públicas pelo Poder Judiciário é

utilizada por minorias parlamentares, governos estaduais, associações civis e indivíduos, que encontram no acesso ao processo

judicial um canal de participação e influência política. É o que se aborda adiante.

Entretanto, a possibilidade do Judiciário proteger o direito das minorias não depende apenas da atividade dos juízes, como destaca

Carlos Santiago NINO: “enquanto a maioria pode – e, na prática, assim o faz –, infringir os direitos dos indivíduos ou das

minorias, não existe nenhuma garantia de que pessoas isoladas, como os juízes, não se vejam tentadas a fazer o mesmo, a menos

que seus interesses coincidam com os da minoria cujos direitos se encontram em perigo. 29

Assim, a garantia de que os direitos das minorias sejam efetivamente resguardados não está na atividade jurisdicional em si, mas no

teor dos dispositivos constitucionais que protejam tais direitos e na sua aplicação direta.

Neste aspecto, para que os dispositivos da constituição que protejam minorias venham a, efetivamente, ter efeitos, incumbe observar

a forma da argumentação que leva à decisão final. O fenômeno deve ensejar que os argumentos de luta democrática se estendam

para dentro do processo judicial e permitindo debate daqueles que possam vir a ser atingidos por determinada decisão.

É o que vem sendo defendido por Peter HÄBERLE em sua teoria de interpretação da constituição. O autor defende que as cortes

constitucionais devem ampliar o debate sobre uma decisão a todos os atingidos por seus efeitos, os integrantes da chamada

sociedade aberta dos intérpretes da constituição.

Fundada em estudos de hermenêutica, o autor influenciou em grande escala a atual política de julgamentos do STF para permitir

que, ao interpretar a constituição, qualquer pessoa interessada no resultado possa se manifestar antes da decisão final e seu

argumento levado em conta.

“Até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação constitucional estava reduzido aos
órgãos estatais ou aos participantes diretos no processo. Tinha-se, pois, uma fixação da interpretação
constitucional nos 'órgãos oficiais', naqueles órgãos que desempenham o complexo jogo jurídico-institucional
das funções estatais. Isso não significa que se não reconheça a importância da atividade desenvolvida por
esses entes. A interpretação constitucional é, todavia, uma 'atividade' que, potencialmente, diz respeito a
todos. Os grupos mencionados e o próprio indivíduo podem ser considerados intérpretes constitucionais
indiretos ou a longo prazo.”30

 

A tese permite que a jurisdição constitucional se torne um espaço de construção de um argumento, e não simplesmente uma esfera

decisional. A manifestação de opiniões diversas transforma o Judiciário em uma arena de debate privilegiado na qual, embora a

maioria não saia necessariamente vencedora, o acesso pelos mais diversos grupos de interesse torna plural o acesso à manifestação.

O fato tem extremo poder simbólico para atribuir legitimidade ao Judiciário, eis que, em referência direta à democracia ateniense,

relembra a isagoria instaurada a partir das constituições de Clístenes.

Foi seguindo o campo hermenêutico indicado por HÄBERLE que a Lei 9.868/99 incluiu a possibilidade de realização de audiência

pública no processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade:

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os Ministros, e
pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência
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das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

 

Demonstração da aproximação do Judiciário com os métodos do Legislativo pode ser encontrada na Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) 3.510, de Relatoria do Min. Carlos Britto. Naquele processo, diante da inexistência de norma própria

do Tribunal para regulamentar o procedimento da audiência pública, o Ministro Relator decidiu adotar as normas existentes no

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o que passou a servir como precedente para as demais audiências públicas:

 

"Ante a saliente importância da matéria que subjaz a esta ação direta de inconstitucionalidade, designei
audiência pública para o depoimento de pessoas com reconhecida autoridade e experiência no tema (§ 1º do art.
9º da Lei n. 9.868/99). (...) Sem embargo, e conquanto haja previsão legal para a designação desse tipo de
audiência pública (§ 1º do art. 9º da Lei n. 9.868/99), não há, no âmbito desta nossa Corte de Justiça, norma
regimental dispondo sobre o procedimento a ser especificamente observado.

Diante dessa carência normativa, cumpre-me aceder a um parâmetro objetivo do procedimento de oitiva dos
expertos sobre a matéria de fato da presente ação. E esse parâmetro não é outro senão o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, no qual se encontram dispositivos que tratam da realização, justamente, de
audiências públicas (arts. 255 usque 258 do RI/CD). Logo, são esses os textos normativos de que me valerei
para presidir os trabalhos da audiência pública a que me propus."

 

Outro ensinamento de HÄBERLE é o de que a Constituição é mutável, isto é, de que sua interpretação deve ser modificada para

atender às demandas do momento. A Constituição deve ser tida como um ponto de partida, não como um fim, devendo sua

interpretação ser dinâmica e atendendo aos anseios atuais população.

Enquanto a abertura do STF para as audiências públicas é bastante elogiada, a instabilidade das interpretações por sua possível

constante modificação é objeto de ressalvas, como já exposto na introdução. O impacto do Judiciário na implementação das

políticas públicas não é consenso entre os autores, TAYLOR elenca alguns dos estudos que alimentam o debate:
31

“(…) Arantes (2005:232) argumenta que o Judiciário tem tido um papel significativo na tomada de decisões,
“acentuando ainda mais o modelo consensual da democracia brasileira”. Do outro, Koerner afirma que o
Supremo Tribunal Federal – STF tem agido cautelosamente. Segundo o autor, no período pós-Constituinte, o
STF “não funcionou como instituição contra- majoritária, que permitia o veto às reformas políticas, nem foi

causador de incerteza e ingovernabilidade.”
32

 

Alinhando-se com aqueles que veem um Judiciário cauteloso e cioso para não se indispor com o Executivo, TAYLOR afirma que

“o STF, em particular, tem agido de forma muito cautelosa e até conservadora para evitar alargar potenciais conflitos com o

Executivo. Esse argumento é comum na literatura mundial sobre os tribunais, já que eles não podem atuar sem correr o risco de

perder o seu poder para um Executivo cioso das próprias prerrogativas.”
33

Com relação à essa abertura do judiciário, algumas questões persistem: a) Pessoas comuns são capazes de prover mais e melhores

informações ao Supremo do que integrantes do Congresso ou partidos políticos?; b) Embora colhidas as opiniões, não há qualquer
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garantia de que o argumento será levado em conta e constará das razões de voto. Não deveria haver, pelo menos, vinculação

expressa para que sejam todos, senão acolhidos, ao menos juridicamente rejeitados?

 

4.3. Um risco: A politização do Judiciário

Em uma análise descritiva, a determinação de políticas públicas pelo Poder Judiciário é utilizada por minorias parlamentares,

governos estaduais, associações civis e indivíduos, que encontram no acesso ao processo judicial um canal de participação e

influência política.

John FEREJOHN34 trabalha e diferencia os conceitos de judicialização da política e Politização do Judiciário, indicando que a

politização se dá quando atores externos ao Judiciário usam-no para atingir seus objetivos políticos.

O fenômeno também é esclarecido por TAYLOR, afirmando que a política pública pode ser contestada judicialmente por uma série

de atores tanto do mundo político quanto da sociedade civil: “As regras institucionais, como constatamos anteriormente, podem dar

poder a grupos minoritários que não agem no momento da deliberação entre Executivo e Legislativo, inserindo-os no debate pós-

hoc e permitindo que usem os tribunais como um ponto de veto no jogo político.”35

TAYLOR relata ainda um caso prático em que a Ordem dos Advogados do Brasil, não tendo representação política para fazer

prevalecer sua opinião, o fez em juízo, obtendo por meio de uma ADI a defesa de seu interesse:

Para ilustrar as conseqüências de deixar o Judiciário fora da análise da tomada de decisões pelo sistema
político brasileiro, ofereço uma visão heurística e simplificada da reforma agrária de 1999-2000. Nesse caso,
o governo Fernando Henrique tentou, com algum sucesso, achar um espaço de comum acordo entre os donos
de terra e o Movimento dos Sem-Terra – MST. Alegislação proposta pelo governo federal estabelecia limites
para compensações excessivas em expropriações de terra, mas também criou importantes restrições às
invasões empreendidas pelos sem-terra. (…).

Faltou, no entanto, incorporar à proposta os interesses de um jogador de veto em potencial, a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB. Embora não tivesse representação direta no Congresso – e se tivesse, mal
poderia usá-la por se tratar de uma medida provisória –, a OAB teve acesso ao ponto de veto oferecido por
ser um ator com legitimação ativa para apresentar Adins. Isso permitiu que a OAB se inserisse no debate
sobre a reforma através do STF. Quando a medida provisória foi decretada, a OAB imediatamente contestou
vários elementos da nova política por meio de Adin. A OAB teve sucesso em um ponto de especial interesse a
seus membros: o STF deferiu em parte o pedido de liminar contra os limites decretados pelo governo para os
honorários advocatícios em casos de expropriação.

Como resultado, a OAB conseguiu mudar a política pública (...), transferindo o resultado de um ponto
próximo às preferências centrais do governo para um ponto mais próximo das preferências dela, eliminando
as novas limitações propostas pelo governo no tocante às restrições aos honorários advocatícios.”36

 

Assim como está descrito, a utilização do Poder Judiciário como arena de disputa política é uma distorção indesejável da influência

do Judiciário nas políticas públicas. Isto porque faz com que o embate político se dê para um ambiente de confronto, afastando os

atores do caminho desejável do consenso, bem como prolongando indefinidamente disputas sobre temas sensíveis ou até mesmo

reacendendo a discussão sobre assuntos já debatidos e encerrados.
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Algumas das táticas – de efeito perverso – utilizadas por atores políticos é descrita em detalhes por TAYLOR e por Werneck

VIANNA:

“Outro mecanismo tático para os atores políticos: a incerteza gerada pela protelação de uma decisão
definitiva através do recorrente uso de diversas instâncias ou recursos no Judiciário (Quadro 1). Essa
segunda tática não requer que os argumentos legais necessariamente estejam a favor do grupo de oposição:
na luta contra as privatizações nos anos 1990, por exemplo, muitas vezes a oposição buscou encontrar um
juiz que simpatizasse o suficiente com a questão para emitir uma liminar contra os leilões, mesmo sabendo
que ela seria derrubada em seguida, diante das leis em vigor. Em outras palavras, não tem sido raro a
oposição política usar os tribunais mesmo sabendo que não tem condições legais de vencer a briga: o
Judiciário também serve para as oposições mostrarem serviço, protelando a implementação de políticas
públicas contrárias aos interesses de seus seguidores e chamando a atenção pública para sua oposição.
Nessa linha, Werneck Vianna et alii explicam a tendência dos partidos políticos de entrar com recurso no
Judiciário 'visando apenas marcar uma posição de contraste com a maioria e demonstrar aos seus
aderentes e ao público em geral a sua disposição de esgotar, no terreno institucional, todas as
possibilidades abertas à sua intervenção' (1999:127) um ponto de veto no jogo político.” 37

 

Neste aspecto, os tribunais ampliam o leque de atores que podem influenciar a implementação de políticas públicas – ainda que já

tenham sido aprovadas por amplas maiorias legislativas!38 Ainda, TAYLOR afirma que “os grupos de interesse procuram o local

institucional mais favorável para contestar as políticas públicas (“venue-seeking”), seja esse local o Judiciário, as agências

reguladoras ou as burocracias específicas”.39 Assim, o autor constata que por conta da capacidade do Judiciário de impor suas

decisões, ele vem sendo usado crescentemente como uma 'venue' para a contestação das políticas públicas.

A despeito dos abusos, impedir o uso do Judiciário por parte de atores políticos não é solução que se cogite. Isto porque não há

como aferir se uma determinada ação trata de demanda legítima ou mera manobra política e qualquer obstáculo que porventura se

adote para evitar o segundo caso pode violar o princípio da inafastabilidade do Judiciário, tendo como consequência o risco de

afastar as minorias que efetivamente buscam nele o espaço de reivindicação que lhes é negado na esfera parlamentar.

 

4.4. O Judiciário como ator com poder de veto

Em sua obra recentemente versada para o português, George TSEBELIS desenvolve um instrumento para permitir a comparação

entre instituições políticas de diferentes países, levando em conta a relação entre a estabilidade decisória e o número de “atores

individuais ou coletivos cujo acordo é necessário para uma mudança do status quo” - os atores com poder de veto.40

Embora os atores com poder de veto sejam normalmente os indicados na constituição (atores institucionais), conforme TSEBELIS

o Poder Judiciário pode se transformar em um ator com poder de veto adicional.
41

Dito de outro modo, em países onde há o exercício da jurisdição constitucional, com a possibilidade de influir na arena decisória do

jogo político – e consequentemente, redefinindo a alocação de recursos públicos –, o Poder Judiciário é somado à lista dos atores

com poder de veto:

 

“(...) a evidência empírica corrobora a suposição de que a independência do Judiciário aumenta como função
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dos atores com poder de veto.

Apesar de estar claro que o Judiciário de um país não é um ator com poder de veto, quando realiza
interpretações estatutárias, porque ele pode ser sobrestado pela legislação, o oposto também é verdade em
relação à interpretação constitucional.

Stone-Sweet (2000) afirma que a introdução do escrutínio de tribunais constitucionais alterou profundamente
o papel tanto dos tribunais quanto do Legislativo e introduziu uma interação constante entre as duas
instituições. Por essa interação, as legislaturas estão sempre conscientes de que suas ações podem ser
sobrestadas pelos tribunais constitucionais e algumas vezes até mesmo pedem instruções aos tribunais para

imunizar suas decisões contra uma revogação judicial.”
42

 

De acordo com as próprias conclusões traçadas por TSEBELIS, a inclusão do Judiciário como mais um ator com poder de veto

influencia para aumentar a estabilidade decisória, eis que quanto maior o número de atores, maiores os obstáculos para efetuar

mudanças no status quo.

Consequência relevante desta assertiva para o tema deste trabalho é que o Judiciário, enquanto ator com poder de veto, colabora

para dar estabilidade e manter o status quo.

Em um modelo idealizado, por meio da jurisdição constitucional opera-se uma garantia da vontade da constituição, ainda que em

oposição à vontade da maioria legislativa, trazendo obstáculos à mudança de rumos e prioridades.

Entretanto, TSEBELIS aponta que pode ocorrer que por conta das regras usuais de seleção e ingresso, os integrantes das cortes e

tribunais constitucionais não marquem opinião destoante do conjunto já estabelecido no embate político, optando por se manter

alinhados às opiniões dos atores políticos que os selecionaram.

Quando esse fenômeno ocorre, TSEBELIS afirma que os efeitos das escolhas manifestadas pelas Cortes Constitucionais são

mitigados. Sendo coincidentes com a de atores com poder de veto já existentes, são absorvidos por estes, sem influir quaisquer

modificações (seja aumento, seja diminuição) na estabilidade decisória e na manutenção do status quo.
43

 

5. Conclusões

A partir da revisão de literatura sobre o fenômeno do protagonismo judicial, podemos perceber que, por meio da jurisdição

constitucional, o Poder Judiciário no Brasil tem influenciado concretamente nos resultados e na direção das políticas públicas.

A despeito de reticências na doutrina, o protagonismo judicial tem sido salutar, em parte por conta de um esforço considerável de

legitimidade representativa, no qual o STF busca incluir um maior número de atores no processo decisional, o que se insere no

quadro teórico da sociedade aberta dos intérpretes da constituição.

Defendemos que são benéficos os efeitos desta judicialização da política, quando coerentes com os valores constitucionais,

garantindo a manutenção dos pré-compromissos estabelecidos e atribuindo estabilidade decisória ao se comportar como ator com

poder de veto.
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Com relação aos limites da atuação do Judiciário, não há resposta definitiva ou estrutura atual que garanta sua contenção em termos

de políticas públicas. No entanto, ainda assim o Judiciário desempenha um papel importante ao fornecer um espaço para o embate

democrático, conforme afirma TAYLOR, citando Werneck VIANNA:

“(...) há uma certa ambigüidade que sempre cercará a atuação do Judiciário na política, tanto em termos da
teoria democrática quanto na questão da formulação efetiva e eficaz das políticas públicas. É muito comum
em todo o mundo reclamar da interferência de juízes na política. Mas é importante reconhecer, como o fazem
Werneck Vianna e Burgos (2005:781-782), o papel democratizante do Judiciário, agindo tanto como um
“muro de lamentações” quanto como “uma efetiva arena para o exercício da democracia”, em uma

democracia na qual a relação entre Executivo e Legislativo foge do ideal.” 
44

 

Por fim, a despeito do fenômeno indesejável da politização do judiciário (o uso dos Tribunais para concretizar manobras por atores

políticos), o Poder Judiciário pode vir a se tornar, legitimamente, espaço de exercício democrático, representando a vontade de

grupos minoritários sem acesso às estruturas políticas tradicionais, desde que tenham participação ativa no debate e influência

argumentativa sobre a decisão final.

 

6. Referências

AGUIAR, Thais Florencio de. A judicialização da política ou o rearranjo da democracia liberal. In.: Revista eletrônica

semestral do programa de estudos pós-graduados em ciências sociais da PUC-SP. n. 2. 2o. Semestre 2007.

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Trad. Carlos Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais In.: Revista Crítica Jurídica – N°22. Jul/Dez 2003.

p.17-29.

ELSTER, Jon. Ulisses Liberto. Estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. São Paulo: editora Unesp, 2010.

FARO DE CASTRO, Marcus. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política. In.: Revista Brasileira de Ciências

Sociais, São Paulo, v. 12, n. 34, jul.1997, pp. 147-156.

FEREJOHN, John. Judicializing Politics, Politicizing Law. In.: Law and Contemporary Problems, vol. 65, no 3, pp. 41-69, 2002.

Disponível em <http://www.law.duke.edu/>. Consulta realizada em 15.08.2010.

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição – contribuição para a

interpretação pluralista e 'procedimental' da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris editor,

2002.

NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997.

TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil. In.: Revista Dados. vol. 50, n. 2, Iuperj, 2007.

Disponível em <www.scielo.br/pdf/dados/v50n2/a01v50n2.pdf>. Consulta realizada em 14.08.2010.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7797



TSEBELIS, George. Atores com poder de veto. Como funcionam as instituições políticas. São Paulo: FGV editora, 2010.

VIANNA, Luís Werneck et allii. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Revan,

1999.

1DAHL, Robert. Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker. Journal of Public Law , vol. 6, 1957 apud TAYLOR,
Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

2VIANNA, Luís Werneck et allii.  A judicialização da política e das relações sociais no Brasil.

3TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

4Tal conceito é explicitado por Mauro CAPPELETTI “(...)  nota-se que o poder legislativo tem delegado decisões ao poder judiciário por razões como a elaboração
de leis vagas e ambíguas, a falta de fôlego e a pouca perícia técnica para atuar a cada mudança de quadro”

5AGUIAR, Thais Florencio de. A judicialização da política ou o rearranjo da democracia liberal.

6AGUIAR, Thais Florencio de. op. cit.

7CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?

8TATE, Neal e VALLINDER, Torbjorn. The Global Expansion of Judicial Power.

9É interessante observar que o termo já é encontrado há mais de uma década em estudos de
cientistas políticos (os trabalhos de Werneck Vianna e Marcus Faro de Castro são de 1997!), mas
é raramente encontrada na literatura jurídica. Nesta, o fenômeno é algumas vezes descrito como
ativismo judicial, embora não seja um sinônimo, eis que usualmente empregado para descrever
negativamente o excesso de liberdade decisional dos magistrados.

10FARO DE CASTRO, Marcus. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política.

11AGUIAR, Thais Florencio de. A judicialização da política ou o rearranjo da democracia liberal.

12TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn. The Global Expansion of Judicial Power.

13O exemplo do uso da arena judiciária pelas minorias parlamentares também é apontada por TAYLOR e por FEREJOHN, como será tratado no ponto 4.2.

14TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

15FARO DE CASTRO, Marcus. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política.

16FARO DE CASTRO, Marcus. op. cit.

17FARO DE CASTRO, Marcus. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política.

18FARO DE CASTRO, Marcus. op. cit.

19AGUIAR, Thais Florencio de. A judicialização da política ou o rearranjo da democracia liberal. Grifo nosso.

20Sobre o tema, sugiro a leitura de Duncan Kennedy em Libertad y Restricción en la Decisión Judicial. El debate con la Teoría Crítica del Derecho (CLS),
Diego Eduardo López, trans., Siglo del Hombre Editores, Bogotá, Colombia, 1999, disponível em <http://duncankennedy.net/>.

21ELSTER, Jon. Ulisses Liberto. Estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. p. 119. O autor faz referência à comparação entre as constituições e a
odisséia já no Tractatus Theologico-Politicus de Espinosa, assim como também cita John Potter Stockton,  Friedrich Hayek e Cass Sunstein.

22CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais.

23 ELSTER afirma no prefácio que teria sido bastante influenciado pelo comentário crítico feito
por Jens Arup SEIP, de que “No mundo da política, as pessoas nunca tentam restringir a si

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7798



próprias, mas apenas aos outros”. p. 7

24ELSTER, Jon. Ulisses Liberto. p. 119.

25ELSTER, Jon. op. cit. p. 125.

26ELSTER, Jon. op. cit. p. 168.

27Sobre a Assembléia Constituinte, anote-se o interessante comentário de ELSTER de que “As Assembléias
Constituintes encarnam, portanto, o que em outros textos chamei de 'paradoxo da democracia': cada geração quer ser livre para restringir suas sucessoras, mas não
quer sofrer restrições por parte de suas predecessoras. (…) os constituintes se vêem como superiores tanto aos regimes corruptos e ineficientes que estão substituindo
quanto aos regimes movidos pelo interesse e pela paixão que os substituirão.”

28ELSTER, Jon. Ulisses Liberto . p. 168

29NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997, p. 260, tradução livre dos autores.

30HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição – contribuição para a interpretação pluralista e 'procedimental' da
Constituição. p. 24

31Marcus FARO DE CASTRO e WERNECK VIANNA, em seus trabalhos de levantamento das decisões
do STF, chegaram à conclusão de que havia impacto, normalmente em favor do cidadão individual, contra
a fazenda pública.

32TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

33TAYLOR, Matthew Macleod. op. cit.

34FEREJOHN, John. Judicializing Politics, Politicizing Law.

35 TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

36 TAYLOR, Matthew Macleod. op. cit.

37 TAYLOR, Matthew Macleod. op. cit.

38 TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

39 TAYLOR, Matthew Macleod. op. cit.

40TSEBELIS, George. Atores com poder de veto. Como funcionam as instituições políticas, p. 41.

41No Brasil, teríamos 3 atores com poder de veto: Presidente da República, Câmara de Deputados e
Senado Federal.

42TSEBELIS, George. op. cit, p. 317.

43TSEBELIS, George. Atores com poder de veto. Como funcionam as instituições políticas, p. 343.

44TAYLOR, Matthew Macleod. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7799



UMA ABORDAGEM MUNICIPALISTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERSPECTIVA DO
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

AN APPROACH OF MUNICIPAL PUBLIC POLITICS IN VIEW OF THE SUBSIDIARITY PRINCIPLE

Diogo Frantz
Ricardo Hermany

RESUMO
O município após o advento da Constituição Federal de 1988, com o processo de
descentalização, assume maior responsabilidade na formulação das políticas públicas. Assim, o
tema passa a pautar a legsilatura de cada governo, merecendo destaque, visto ser o principal
mecanismo de implementação de projetos sociais. Tal tema, ainda é novo, seja para os
operadores do direito, como juízes, promotores, advogados, estudantes e pesquisadores da área,
bem como para os governantes que se propõem a enfrentar o tema, assim com muitas
concepções e conceitos, o tema das políticas públicas é intrigante, dessa maneira se pretende no
presente texto elucidar algumas formas de melhor compreensão. Assim, se procura
primeiramente traçar a importância do município na estrutura federativa, demonstrando ser o
ente de maior aproximação com a realidade social, e por conseguinte conseguir despertar o
interesse de cada cidadão, bem como a partir dessa óptica encaminhar para a proposta de
direito social condensado com sua matriz no princípio da subsidiariedade. Ao ser abordado o
tema das políticas públicas, será demosntrado suas peculiaridades e conceitos, e ao final
demonstrado que é através das políticas públicas locais, quando bem elaboradas e seguido o seu
ciclo necessário, haverá exito na sua implementação. Dessa forma, a administração pública
alcançará o seu fim, que é a promoção dos direitos de cidadania dos seus munícipes.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO SOCIAL; POLÍTICAS PÚBLICAS; PODER LOCAL; PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE.

ABSTRACT
The county after the advent of the Federal Constitution of 1988, with the process of
decentralization, assumes greater responsibility in public politics formulation. Thus, the theme
approaches the legsilatura of each government, with emphasis because this is the main
mechanism for implementing social projects. This topic is still new, for law operators, as judges,
prosecutors, lawyers, students and researchers, as well as for rulers that propose to face the
issue, as many conceptions and concepts, the subject of public politics is intriguing, in this way it
intends in this text to elucidate some forms of understanding. So it primarly looks for tracing the
importance of the county in the federal structure, showing that it is the entity of closest
approach to social reality, and therefore able to attract the interest of every citizen, and from
that perspective to guide to the proposed of social law connected to the subsidiarity principle.
Through the approach about public politics subject, it will be demonstrate its peculiarities and
concepts, and that it is through the local public politics, if well prepared and followed their
necessary course, there will be success in their implementation. Thus, the public administration
will achieve its goal, which is the promotion of citizenship rights of its citizens. 
KEYWORDS: SOCIAL LAW, PUBLIC POLITICS, LOCAL POWER; PRINCIPLE SUBSIDIARITY.

INTRODUÇÃO

 

                O município após o advento da Constituição Federal de 1988, com o processo de
descentalização,  assume maior responsabilidade na formulação das políticas públicas. Assim, o
tema passa a pautar a legsilatura de cada governo, merecendo destaque, visto ser o principal
mecanismo de implementação de projetos sociais.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7800



 

Tal tema, ainda é novo, seja para os operadores do direito, como juízes, promotores,
advogados, estudantes e pesquisadores da área, bem como para os govenantes que se propõem
a enfrentar o tema, assim com muitas concepões e conceitos, o tema das políticas públicas é
intrigante, dessa maneira se pretende no presente texto elucidar algumas formas de melhor
compreensão.

 

Assim, se procura primeiramente traçar a importância do município na estrutura federativa,
demonstrando ser o ente de maior aproximação com a realidade social, e por conseguinte
conseguir despertar o interesse de cada cidadão, bem como a partir dessa óptica encaminhar
para a proposta de direito social condensado com sua matriz no princípio da subsidiariesdade.
Após, será abordado o tema das políticas públicas, onde será demosntrado suas peculiaridades e
conceitos, e ao final demonstrado que é através das políticas públicas, quando bem elaboradas e
seguido o seu ciclo necessário, haverá exito na sua implementação. Dessa forma, a
administração pública alcançará o seu fim, que é a promoção dos direitos de cidadania dos seus
munícipes.

 

1 UMA ANÁLISE DO FEDERALISMO A PARTIR DA DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA

 

A abordagem da estrutura federal apresenta inúmeras conexões com a proposta de direito social
com base em Gurvitch,[1] tendo em vista a abertura do processo decisório e, com isso, a
oportunidade de maior participação da sociedade. Isso porque, o princípio norteador do pacto
federativo é justamente a limitação e a (re)definição dos centros de poder que passam a ser
fragmentados em estruturas federativas e comunidades de abrangência local ou regional.

 

Todavia, uma referência introdutória á teoria do federalismo, ou melhor, suas características
mais recorrentes, faz-se necessária, a fim de contextualizar um novo federalismo que possibilite
o desenvolvimento do Estado coadunado com o processo de abertura interpretativa da
Constituição, a partir de uma estratégia reflexiva que compatibilize a auto-regulação e o controle
com a concretização do texto constitucional.

 

Diante disso, a primeira e essencial característica do modelo federal de Estado refere-se ao grau
de descentralização político-administrativa que se encontra numa posição intermediária entre um
Estado Centralizado, de esfera única de poder decisório, e a Confederação de Estados, que se
compõe de entes dotados de soberania. A Federação, dessa forma, em que pese o grau de
descentralização política, possui um direito nacional como elemento de articulação das diferentes
esferas autónomas, ao contrário da confederação de Estados, onde cada integrante possui o seu
ordenamento jurídico desvinculado da obrigatória e coercitiva submissão a um sistema jurídico
hierarquicamente superior.[2]

 

Necessário é, portanto, ao estabelecer os pressupostos do federalismo, conciliar sua abordagem
com a proposta de direito social, verificando-se as novas estratégias imprescindíveis para
agregar ao modelo de descentralização política a ideia de concretização da Constituição Federal,
notadamente no tocante ao princípio de democracia participativa. Streck e Morais apontam para
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a compatibilidade entre o modelo federativo e a ideia de democracia, alertando, contudo, para o
risco de afastamento entre estes conceitos, quando afirmam:

 

A federação aparece como bloqueio à concentração autoritária do poder, em face da
descentralização de poder que fomenta. Há uma transferência de atividades do centro para a
periferia. Dessa forma, federação e democracia têm uma tendência simétrica, embora tal não
seja uma contingência inexorável, como se observa na experiência internacional e,
particularmente, na tradição latino-americana.[3]

 

Portanto, a avaliação tão-somente dos elementos que caracterizam a estrutura federativa não é
suficiente para a apresentação de uma nova proposta de federalismo que seja compatível com a
possibilidade de auto-regulação democrática e controle das decisões públicas pela sociedade,
condicionada à concretização de valores constitucionais. Vale referir, no entanto, que para a
finalidade ora proposta, não se pode almejar uma teoria geral do federalismo, de caráter
absoluto, tendo em vista as vicissitudes e peculiaridades que a federação adquire.

 

Mesmo em se tratando de um modelo ideal de federalismo democrático, é fundamental que se
vislumbre um espaço indeterminado para a atuação da sociedade e a obtenção de um modelo
compatível com as respectivas realidades tocais. Caso contrário, estar-se-ia retornando a
equívocos praticados pela dogmática jurídica, em virtude da pretensão de pré conceitos, alheios
ao processo de participação popular.

 

A proposta de federalismo que viabiliza a construção de um direito social de caráter democrático
está em consonância com esta análise desvinculada de modelos pré concebidos de federação.
Trata-se, sem dúvida, de forma mais ampla, de uma avaliação das possibilidades de
descentralização do processo decisório a partir da articulação dos atores da sociedade que
apresentam anseios e propostas distintas em relação à estruturação do Estado e do Direito,
como produto de uma articulação comunicativa compatível com as demandas específicas de
cada comunidade ou grupo social.

 

Em que pese a indefinição estrutural do federalismo ser compatível com o pluralismo e, mais
precisamente, com a proposta de direito social, é necessária a reflexão acerca de algumas
questões basilares, as quais atuam como mínimo referencial igualmente na proposta federativa,
inclusive a nova forma de Estado que permite o desenvolvimento de estratégias que visam à
construção de um direito social.

 

Antes, todavia, cabe distinguir o Estado Federal de outras formas de Estado semelhantes, mas
que não se identificam de forma plena com este modelo de autonomia dos entes federados.
Tratam-se de estruturas bastante próximas desta concepção de Estado, como se verifica na
caracterização do Estado Descentralizado, em função da fragmentação do processo decisório.

 

Por óbvio que o princípio Federativo constitui-se no contraponto direto em relação ao modelo de
Estado Centralizado, que admite apenas uma esfera de poder, a central, que é capaz de
estabelecer políticas unificadas e pré concebidas de desenvolvimento e relação sócio-política.
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Diversa a abordagem no que tange às formas de Estado Descentralizado e Estado Federal, pois
apesar da aproximação em relação ao critério da descentralização, apresentam características
distintas. Isso porque a proposta federativa amplia os efeitos do princípio da descentralização,
constitucionalizando sua abrangência, o que impede a revogação das competências autónomas
locais ou regionais.

 

Diante disso, é possível afirmar que a descentralização no Estado Federal é absolutamente
diferente daquela verificada no Estado Descentralizado, especialmente em relação aos seus
efeitos e ao grau de abrangência. Baracho[4]  ao comentar a diferença entre o Estado
Descentralizado e o Estado de estrutura federal, destaca que neste qualquer restrição do âmbito
de competências dos Estados Federados está condicionada ao consentimento, ao passo que
naquele modelo o Estado, por meio do poder da União, pode "unilateralmente, pêlos meios
legais consagrados, (...) modificar as atribuições dos órgãos descentralizados".

 

Disso se conclui que o Estado Federal atribui às unidades regionais e locais de poder uma
autonomia constitucional, a qual não pode ser violada pêlos órgãos integrantes do poder central.
Tal situação encaminha para uma efetiva autonomização das unidades que compõem a
federação através de um conjunto de competências e atribuições previstas pelo texto
constitucional.

 

Portanto, o poder descentralizado, na estratégia federalista, não deve encontrar a legitimidade a
partir de estruturas oficiais do poder central, pois se estaria retornando ao modelo unitário,
tendo em vista a autonomia dos entes federados ter por base dispositivos da própria
constituição. Diante disso, as competências constitucionais de Estados e Municípios não são
condicionadas à manifestações de esferas intermediárias, pois resultantes da atividade do poder
constituinte originário.

 

Por decorrência, o federalismo não é compatível com a existência de órgãos de abrangência
local dotados tão-somente de autonomia administrativa ou até financeira, sem possuir, contudo,
autonomia política,[5] ou seja, possibilidade de tomada de decisões a partir da esfera local ou
regional. Trata-se de uma questão essencial, haja vista a inserção do processo decisório em
esferas menores.

 

Streck e Morais destacam a diferença que há entre a existência de órgãos gerenciais de esfera
local em relação àquelas estruturas de poder dotadas de autonomia constitucional, as quais
possuem, além de outras atribuições especificadas pelo texto constitucional, a capacidade
legislativa, ou seja, de elaboração de normas de abrangência local. Para tanto, importa a
referência ao que ensinam os autores sobre o tema:

 

O assim denominado Estado Unitário Descentralizado pode ser caracterizado como um Estado
que, embora aparecendo único nas relações internacionais, é constituído por Estados-Membros
dotados de autonomia, notadamente quanto ao exercício de capacidade normativa sobre
matérias reservadas à sua competência, embora apenas ocorra a descentralização
administrativa, pois a política somente se dá no âmbito do Estado Federal. Ou seja, nesta forma
de Estado se dá a admissão de órgãos locais de decisão sujeitos a autoridades próprias, para o
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equacionamento de problemas do respectivo interesse, mas não há nenhuma autonomia, pois a
tutela permanece com o poder central, não importando o nível de competência material que
estabeleça. Ressalta-se, assim, a dependência do ordenamento único do Estado, razão pela qual
esse tipo de Estado não foge à classificação de Estado Unitário.[6]  

 

Diante disso, a forma federativa de Estado estabelece a possibilidade do poder local ou regional
tomar decisões em seu âmbito autónomo de competência de nível constitucional, portanto, não
condicionada à manifestação de órgãos da União Federal. Trata-se de uma delegação direta do
poder constituinte originário, não sujeita à restrições, constituindo-se cláusula pétrea, o que
impede sua restrição por intermédio do poder constituinte derivado reformador.[7]

 

Cabe reafirmar ainda que a concepção de federalismo exige um fator adicional essencial em
relação ao modelo meramente descentralizado, pois é insuficiente a existência de esferas
autónomas de competências constitucionais descentralizadas, se estas não estão organizadas
num contexto de cooperação entre os entes federados. Dessa forma, os órgãos de poder local e
regional de poder, além de suas competências específicas, contribuem para a formação da
vontade do poder central, influenciando sua atuação, de forma exatamente contrária ao modelo
centralizado, em que estes entes constituem sujeitos passivos do processo dogmático de
obtenção do consenso.

 

Verifica-se, na análise da repartição de competências do federalismo brasileiro, uma
concentração de atribuições nas esferas centrais do Estado, decorrência da própria formação
histórica do modelo federal no Brasil. Isso decorre da existência prévia no Estado Brasileiro de
uma estrutura unitária que, partindo do centro decisório, passou a prever um conjunto de
competências autónomas para espaços estaduais e locais de poder, caracterizando-se pelo
processo histórico de desagregação, ao contrário do modelo norte-americano, resultante de um
processo de agregação.  

 

Com efeito, o federalismo brasileiro, como se observa da repartição de competência, reúne na
União um conjunto expressivo de atribuições autónomas, notadamente em relação à
possibilidade de produção legislativa, restringindo a atuação das esferas de atuação local na
produção normativa. Esta crítica pode ser observada na avaliação de Magalhães, especificamente
sobre a estrutura de competências no federalismo brasileiro pós-88, quando manifesta-se
incisivamente:

 

A Constituição de 1988 traz um modelo de federação renovado, o qual tivemos oportunidade de
estudar anteriormente. Ressaltamos, entretanto, que a mesma Constituição que estabelece
mecanismos de proteção da forma federal do Estado brasileiro, no momento em que dispõe
sobre as competências, distribuindo-as, cria uma federação extremamente centralizada,
descaracterizada, muito mais próxima de um Estado unitário descentralizado, do que
efetivamente uma federação, ideia que deveria implicar, deixar para a União apenas as
competências que necessariamente, por imposição de sua natureza, devem pertencer ao ente
federado maior.[8]

 

Neste sentido, a mudança na concepção de Estado Federal, especialmente no tocante à
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necessidade de superação dos limites à elaboração de regras por parte das esferas de menor
abrangência, mostra-se fundamental para a abertura normativa a outros atores, permitindo a
concretização da cidadania por meio do fortalecimento dos espaços de democracia participativa
a partir de um novo locus de poder, mais próximo da sociedade.

 

Dessa forma, a ideia de subsidiariedade, além de servir como critério definidor das competências
no interior do próprio Estado, contribui para a modificação de suas relações com a sociedade.
Com isso, amplia-se o princípio da subsidiariedade para além do incremento de competência das
esferas locais, determinando-se também uma nova lógica relacional no próprio espaço local, a
partir da inserção dos atores sociais como autores do processo de construção das decisões
públicas.

 

De fato, a ampliação da competência legislativa para o espaço local pode trazer para a
experiência concreta do cidadão a tomada de decisões, bem como a participação reguladora da
sociedade por intermédio de diferentes mecanismos de articulação e estímulo para a atuação de
novos sujeitos ativos do processo decisório. O processo legislativo concentrado na esfera
federal, ou mesmo em relação aos Estados que integram a federação ainda se mostra
extremamente distanciado da realidade do cidadão, baseando-se, dessa forma, na perspectiva
representativa.

 

A mesma situação se verifica em relação à tomada de outras decisões públicas pêlos órgãos
federais, tendo em vista o distanciamento dos agentes administrativos das demandas
relacionadas a interesses específicos. Tal crítica se amplia levando-se em consideração as
dimensões continentais do Brasil, o que dificulta a uniformização dos atos administrativos.

 

Por tais razões, a viabilidade de um direito social, traduzido no controle público das decisões
estatais, condiciona-se à sensibilização da cidadania, através do fortalecimento dos mecanismos
de participação da sociedade no processo decisório, potencializado a partir das esferas menores
da federação.

 

É o que destaca Baracho em apresentação da obra de Magalhães, considerando o modelo
brasileiro:

Traçando o perfil do Estado federal brasileiro, ressalta a necessidade de se conferir a maior
autonomia política às organizações estatais menores, que por estarem mais próximas e mais
sensíveis às formas comunitárias, poderão construir o Estado democrático que não se  esgota na
descentralização política, administrativa, legislativa e judiciária, mas se efetiva através do
funcionamento da democracia participativa, legitimadora das mudanças sociais e económicas
permanentes.[9]

 

Diante disso, fica claro que a análise do federalismo deve contemplar modificações estruturais, a
fim de que a (re)territorialização do poder, numa ênfase à esfera local, sirva efetivamente para a
consolidação da participação dos atores da sociedade. Para tanto, é imprescindível a abordagem
de um novo federalismo, a partir do princípio da subsidiariedade[10] que, além de ampliar as
competências das esferas locais de poder, implique em modificações na própria estrutura interna
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do poder local.

 

 

2 A AMPLIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E A INTERFACE COM
A SOCIEDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PRINCÍPIO
DA SUBSIDIARIEDADE

 

 

Dentre as novas estratégias de ampliação do espaço local, destaca-se uma nova e qualificada
relação entre Estado e sociedade, em suas diversas esferas, o que estabelece uma dialética
diferenciada. Trata-se da noção de subsidiariedade[11], que contribui para a efetiva ampliação
dos espaços de articulação da sociedade na esfera local.

 

Quanto ao espaço local, é fundamental destacar a relação entre a idéia de subsidiariedade[12] e
a noção de autonomia. Isso porque, conforme Martins[13], tal princípio "é incompatível com
uma administração centralizada ou com autarquias não autônomas, pois, na sua essência
pressupõe que a autuação caiba a entidades distintas, capazes e eficazes, sendo a medida da
capacidade e eficácia de cada entidade verificada a nível das possibilidades da sua atuação".

 

Nesta ótica, a idéia de subsidiariedade mostra-se absolutamente incompatível com a
centralização, haja vista que um poder centralizado atua sempre a título principal, não
garantindo a autonomia para as demais esferas. Além disso, convém lembrar que a
descentralização deve implicar a devida autonomização das esferas locais, pois, no caso de
serem mantidos vínculos hierárquicos[14], não se configurará o substrato sociopolítico para a
consolidação da subsidiariedade.

 

No ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em relação aos critérios de repartição de
competências, ampliam-se as potencialidades de efetivação do princípio, haja vista a relação das
atribuições municipais com a noção indeterminada de interesse local[15]. Dessa forma, o espaço
local no Brasil, com a consagração do Município como ente federado, pode servir para a
aplicação da idéia de subsidiariedade, tendo em vista que o rol de competências mencionado no
artigo 30 da Carta Constitucional é meramente exemplificativo da concepção de interesse local.

 

Mas é fundamental que o incremento de competências dos entes locais, a partir da noção de
subsidiariedade, esteja acompanhado de um processo de democratização das decisões públicas.
Para Moreira, a "noção de administração autônoma não pode dispersar o princípio democrático
na organização das respectivas estruturas"[16]  

 

Dessa forma, a idéia de subsidiariedade[17], além de servir como critério definidor das
competências no interior do próprio Estado, contribui para a modificação de suas relações com a
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sociedade[18]. Com isso, amplia-se o princípio da subsidiariedade[19] para além do incremento
de competência das esferas locais, determinando-se também uma nova lógica relacional no
próprio espaço local, a partir da inserção dos atores sociais como autores do processo de
construção das decisões públicas.

 

Contudo, a idéia de direito social em análise e, por conseguinte, a aplicação do princípio da
subsidiariedade, não implica uma total superação dos espaços representativos institucionais, no
qual se inclui a própria Constituição. É o que afirma Baracho[20], quando destaca que "a auto-
organização da sociedade não exclui o princípio da unidade política, desde que a unidade que se
procura, por meio do consenso, é a que se efetiva na pluralidade"

 

Diante disso, a abertura do espaço público estatal, permitindo a ampliação da articulação dos
atores sociais, a partir de uma ótica subsidiária, não traz como conseqüência a superação das
instituições, mas sim, a conciliação destas com o controle social. Neste sentido, o destaque para
a atividade interpretativa da sociedade em relação aos princípios constitucionais mostra-se
novamente adequado, a partir do conceito de interpretação mutativa das normas constitucionais,
que não se restringe ao Poder Judiciário, mas, por outro lado, não significa a superação dos
paradigmas estatais.

 

O princípio da subsidiariedade deve ser inserido neste contexto de compatibilização e
cooperação entre Estado e sociedade, superando, conforme Baracho,[21] o entendimento de
que os objetivos do Estado e da sociedade sejam conflitantes. Pelo contrário, a idéia consagrada
pelo princípio da subsidiariedade demonstra a intrínseca relação entre estes interesses, o que
permite a vinculação entre a proposta defendida de direito social com a idéia de descentralização
a partir da subsidiariedade.

 

Cabe destacar que esta relação próxima entre Estado e sociedade, numa visão amparada no
princípio da subsidiariedade, se manifesta mais claramente a partir de espaços locais de poder.
Neste sentido, o autor destaca as vantagens desta interação a partir da esfera municipal, em
que se permite uma visão efetiva dos problemas a serem enfrentados conjuntamente pelo poder
público e pela sociedade, esta assumindo uma posição de sujeito ativo no processo de regulação
e controle da gestão pública[22].

 

Por conseguinte, é possível referir que existe uma vinculação intrínseca entre estas duas
perspectivas de aplicação da idéia de subsidiariedade, haja vista que a maior interface entre o
Estado e a sociedade se potencializa na esfera local. É a partir da descentralização que, segundo
Baracho,[23] pode ser consolidado o princípio da subsidiariedade, o qual se vincula à existência
de um conjunto de esferas autônomas de poder, de abrangência local, bem como da maior
atuação da sociedade no processo de obtenção do consenso, que se traduz numa estratégia de
integração, substituindo a lógica tradicional de dominação da sociedade pela ordem estatal.

 

Diante disso, é imprescindível que a (re)definição de competências, a partir da idéia de
subsidiariedade, esteja coadunada com uma nova correlação de forças entre Estado e sociedade,
porque a simples autonomização da esfera local, com a ampliação de atribuições, não significa a
concretização de uma nova relação entre sociedade e Estado, esta igualmente amparada numa
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ótica subsidiária.

 

Nesta nova perspectiva, a caracterização do poder local deve estar, a partir da noção de
subsidiariedade, inserida no âmbito de um direito social condensado. Em vista disso, a proposta
que se constrói procura identificar no espaço local a estrutura de um direito social condensado
numa ordem estatal democrática, que amplia a competência local juntamente com sua interface
com a própria sociedade, não se constituindo num espaço de poder que se encontre
integralmente submetido à tutela estatal.

 

Com base nestas premissas, pretende-se identificar no espaço local as condições para a
substituição de uma ordem de dominação, por uma ordem amparada em estratégias de
integração entre Estado e sociedade. Neste sentido, a lógica subsidiária, além de influenciar no
processo de atribuição de competências dos entes locais, seria fundamental para a (re)definição
do relacionamento entre a esfera pública estatal local e a sociedade. Com essas considerações,
assume uma dimensão bem definida a idéia de que não basta a definição de competências
locais, sendo imprescindível a modificação de relações no interior desta esfera de poder.

 

Diante disso, o poder local não deve ser compreendido como solução em si mesmo[24],
desvinculado de um amplo processo de reformulação das estruturas decisórias, com a ampliação
dos espaços de articulação dos atores sociais.  Dessa forma, a nova base decisória deve
abranger os novos sujeitos do direito social, ou seja, as minorias e setores que ficaram à
margem das propostas do Estado de Bem-Estar, a partir de uma lógica comunicativa que não se
afasta do condicionamento a valores substanciais mínimos.

 

Esta ação por parte da sociedade tem sua eficácia ampliada a partir da esfera local, ficando o
Estado numa posição subsidiária, o que permite o estabelecimento de uma repartição interna de
competências entre Estado e sociedade com base numa relação de coordenação. Neste aspecto,
é novamente esclarecedor Baracho,[25] quando destaca a importância desse princípio para a
consolidação de um pluralismo social, ou seja, uma sociedade que permite a compatibilização
dos interesses e anseios dos diferentes grupos sociais, sem prejuízo de uma unicidade
organizacional.

 

Portanto, é a democracia local que favorece o desenvolvimento de uma cultura participativa de
caráter permanente[26], constituindo-se num novo espaço político. Tal perspectiva desloca a
discussão acerca da estrutura de desenvolvimento econômico para o espaço local, valorizando o
debate realizado com os cidadãos e estimulando, com isso, a participação popular.

 

A esfera local potencializa a idéia de pertencimento, de responsabilidade social, estimulando,
dada a proximidade do processo decisório, a ativa participação da sociedade, o que acarreta
inúmeros benefícios. Portanto, o fator que se constata em todas as estratégias bem-sucedidas
de poder local, é a partir da óptica subsidiária[27], onde reside o maior grau de abertura dos
processos decisórios para a população. Por conseguinte, se abordará o tema das políticas
públicas, visto quando elaboradas em conjunto com a sociedade a possibilidade de êxito será de
maior alcance.
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3 E AS POLÍTICAS PÚBLICAS? UMA  ABORDAGEM A PARTIR DA ESFERA LOCAL

 

Nos anos 80, o Estado Brasileiro, enquanto promotor de políticas públicas, se caracterizava pela
centralização decisória e financeira na esfera federal, somente cabendo aos estados e municípios
o papel de executores das políticas formuladas pelo ente maior. Outra característica marcante
era a fragmentação institucional, além do caráter setorial que havia pela exclusão da sociedade
civil nos processos decisórios e de formulação das políticas a serem estabelecidas, dessa maneira
a implementação dos novos programas, bem como do controle da ação governamental, era algo
bastante distante da sociedade.

           

Assim, com a promulgação da carta constitucional de 1988 os municípios ganharam destaque, e
juntamente maior responsabilidade, não sendo mais apenas meros partícipes no processo das
políticas públicas, passando agora a ter a responsabilidade de criar, desenvolver e executar as
políticas públicas, assim ampliando significativamente suas ações no campo das políticas públicas
sociais e promovendo programas voltados ao desenvolvimento local.

 

Podemos definir políticas públicas como um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução
de problemas políticos, mais especificamente Vallès apresenta a seguinte definição de política
pública, afirmando que:

 

Una defíniàón simple podría ser: "el resultado de Ia atividad política". Pêro de modo más preciso
denominamos política pública a un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que
tienen como foco un área determinada de conflicto o tensión social. Se trata de decisiones
adoptadas formalmente en el marco de Ias instituciones públicas lo cual lês confiere Ia capada
de obligar -, pêro que han sido precedidas de un processo de elaboración en el cual han
participado una pluralidad de actores públicos y privados.

 

Também é válido conceituar políticas públicas como uma série de respostas ao sistema político
posto frente às demandas sociais e públicas que irão ao encontro aos destinatários. Em
presença disso, a criação e implementação das políticas públicas estão diretamente ligadas à
ação de fazer ou não fazer por parte do Estado - União, Estados e Municípios - que tem por
finalidade desempenhar tal papel.

 

Necessitam ser compreendidas as políticas públicas como uma ação coletiva desenvolvida
através do ente direto com o objetivo de apresentar respostas às demandas e às necessidades
da sociedade. Entende-se como um comprometimento do Estado diante de uma determinada
sociedade, lembrando sempre que as políticas públicas efetivam os direitos sociais garantidos e
declarados em Lei[28].

 

Para Heringer,[29] política pública é a "ação de determinado governo, orientado para atingir fins
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específicos, ou seja, é um meio para se atingir determinada meta econômica ou social".

 

De acordo com os objetivos supracitados, a expressão políticas públicas significa "a arte de lidar
com o público que é público [...] significa uma ação destinada a um público e que envolve
recursos públicos"[30], ou seja, lida-se com interesses públicos, e as medidas necessárias para
atender esse interesse serão oriundas dos cofres públicos. Mas não são apenas intervenções
estatais que utilizam recursos públicos que podem ser consideradas políticas públicas, porque as
ações públicas de mera intervenção administrativa que dispensam recursos financeiros, também
são políticas públicas, tendo em vista que pelo menos em nível teórico, visam a atender o
interesse da coletividade.

 

Complementário ao conceito de políticas públicas são as "decisões de intervenções na realidade
social, quer seja para efetuar investimento ou de pura intervenção administrativa ou
burocrática"[31]. Nesse contexto, as instâncias locais são fundamentais para a efetivação das
políticas públicas, pois os municípios são responsáveis pela realização de grande parte delas,
tendo em vista a descentralização do poder executivo federal, que outorga poder aos entes
federados considerando sua autonomia.

 

Na lição de Azevedo,[32] as políticas públicas formam duas características distintas: a primeira
procura uma coesão para delimitar o que se pretende fazer ou não, pois quanto maior for o
consenso, mais facilmente essas políticas sugeridas poderão ser efetivadas; e a segunda é a
definição de normas e processamento dos conflitos, cuja essa definição das normas poderá se
dar  tanto para uma ação como para uma resolução de conflitos entre agentes sociais e
indivíduos.

 

Existem duas correntes acerca da teoria das políticas públicas, sendo uma que divide as políticas
públicas em quatro fases. Na teoria de Vallès[33], constituem o processo em: transformação,
formulação, implementação e avaliação. Já na visão de Viana,[34] Lindblom[35], Labra[36] e
Schmidt[37], as políticas públicas possuem cinco fases, ciclo ao qual concordamos, sendo
fragmentado da seguinte forma:

 

a) percepção e definição dos problemas: é perceber uma situação de dificuldade, e transformar
esse problema político;

b) inserção na agenda: onde o espaço de constituição da relação de problemas que chamam a
atenção do governo e dos cidadãos seja reconhecido enquanto problema de ordem pública;

c) formulação de políticas: podemos definir a fase em que a participação dos atores sociais será
colocada na agenda, com a criação de alternativas de ação/intervenção de natureza pública, em
detrimento às necessidades que constem na agenda política;

d) implementação de políticas: é nessa etapa que a política deve ser formulada, devendo ser
definidas as prioridades e transformadas em programa, em que se busca obter impactos e
conseqüências a partir dessa implementação;

e) avaliação de políticas: é a verificação crítica, em que se verifica se as metas antes propostas
estão sendo cumpridas; em caso positivo, deve ser continuada, e se caso negativo, deve-se
iniciar um novo caminho.
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Com efeito, as políticas públicas têm sua origem em alguma demanda apresentada pelos atores
políticos ou sociais, direta ou indiretamente interessados, que transitam e interagem no
ambiente e no sistema político. Entretanto, ressalta-se que política pública é definida nos
detalhes do processo de formulação, ficando muitas decisões para a fase de implementação, que
procedimentalmente está ao encargo da burocracia administrativa, infelizmente não a cargo da
burocracia proposta por Weber[38], mas sim naquela burocracia tradicional.

 

Weber[39] afirma acerca da burocracia:

Precisão, rapidez, univocidade, conhecimento da documentação, continuidade, discrição,
uniformidade, subordinação rigorosa, diminuição de atritos e custos materiais e pessoais
alcançaram o ótimo numa administração rigorosamente burocrática (especialmente monocrática)
exercida por funcionários individuais treinados (...).

Nesse interim, a burocracia atualmente está pontuada por outros critérios, ou seja, na
atualidade brasileira há inversão e confusão na execução das políticas públicas, pois o processo
de implementação é de acentuada complexidade, onde articula o sistema político com a
realidade concreta das práticas políticas e sociais dos diversos interessados. Dessa forma, há a
necessidade de se cumprir o ciclo das políticas públicas, respeitando todas fases rigorosamente,
pois caso contrário, certamente resultará no fracasso da política pública.

 

Ressalta-se que o estudo das políticas públicas ainda é algo novo, onde nas palavras de
Labra[40] ainda não estão à disposição modelos acabados ou consensuais para o estudo do
processo de produção e implementação de uma determinada política pública, mas sim de
variadas correntes, pensamentos e abordagens, pois não há uma teoria que por si só dê conta
de responder a todas essas questões.

 

Denota-se que inúmeras políticas públicas também resultam fracassadas, em decorrência da falta
de planejamento das mesmas, pois normalmente não são feitos planejamentos ou desenhos
estratégicos para tais políticas estabelecidas[41]. Com isso, surge a necessidade de qualificar e
inovar os mecanismos de promoção dessas políticas. Para tanto, o gestor público precisa ter
cuidado para não cair num imediatismo político, no qual a elaboração de políticas visa apenas
resultados a curto prazo.

 

É necessário que haja um real conhecimento sobre a realidade e as necessidades sociais, para a
partir delas, elaborar mecanismos de intervenção na realidade, mesmo que os resultados só
venham a médio ou a longo prazo. Uma visão meramente imediatista pode comprometer o
sucesso de tal política, mas, infelizmente, parece que os governantes têm uma "cultura de
improvisão", adotadas de repentino sem o devido planejamento. Estas políticas estão fadadas ao
fracasso na sua grande maioria[42].

 

É normal que os governos latino-americanos não estejam preparados para administrar. Sem
planejamento, "governa-se de costas para as ciências e técnicas de governo, respaldado em um
praticismo extremamente rudimentar e superficial".
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Pode-se dizer que geralmente só ocorrem respostas (criação/tentativas de novas políticas)
quando existe a possibilidade de êxito imediato, pois é tarefa árdua ao administrador público a
percepção dos problemas, visto não ser possível muitas vezes atender a todos, seja por falta de
recursos ou mesmo por falta de gestão, então as políticas só ocorrem a partir de demandas que
lograram êxito ao serem incluídas na agenda governamental.

 

Enquanto essa inclusão não ocorre, o que se tem é um problema social, onde gera incomodo,
injustiça, perigos que atingem a sociedade, porem não chegam a constituir um problema
propriamente político, pois não comove as autoridades políticas, e dessa forma não sendo
inseridos na agenda governamental.

 

Podemos afirmar, para que aja a transformação dos problemas sociais em problemas políticos,
que precisa se constituir uma situação de crise social, como calamidade ou catástrofe, ou talvez
em oportunidade para os atores políticos, ou ainda haver forte mobilização social de grupos
influentes, ou outros atores sociais estrategicamente colocados.

 

Segundo Matus[43], é fundamental fazer três balanços, que são: balanço de gestão política,
balanço de gestão macroeconômica e balanço de intercâmbio de problemas. A arte de governar
repousa na compensação entre estes balanços, que ao final, devem resultar num balanço global
positivo.

 

A política é um intercâmbio entre o governo e a população, e esse intercâmbio deve ser mantido
sempre em equilíbrio. Ser um governante eficaz significa criar, a cada dia, no menu diário de
decisões, as condições para que esses três balanços possam ser compensados, uns pelos
outros[44]

 

            A arte de administrar os bens e interesses públicos não é atividade neutra, pelo
contrário, muitas são as forças que influenciam a escolha da implementação por esta ou aquela
política pública. Ainda se deve frisar que o Estado, então, avocou para si a responsabilidade de
formular e executar políticas públicas económicas e sociais, ou seja, passou a ser o principal
responsável pelas respostas às demandas sociais, tornando-se "[...] arena de lutas para o acesso
à riqueza social f...]", porquanto as políticas públicas envolvem conflitos de interesses entre
classes sociais, na medida em que as respostas dadas pelo Estado às demandas sociais podem
beneficiar alguns, em prejuízo de outros.[45]

 

            Talvez mais importante do que saber classificar as políticas públicas, é necessário saber
realmente implementá-las, pois a implementação ocorre no campo operacional do direito, sendo
o responsável o Poder Público, através do Poder Executivo visto ser o responsável por executar
as normas legislativas existentes sobre os direitos sociais.  Assim o Poder Executivo " cria as
próprias políticas e os programas necessários para a realização dos ordenamentos legais".

 

Oportuno salientar, que as políticas públicas atuam de forma  a complementar a legislação nas
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suas lacunas,  como meio de concretizar os princípios e regras.[46] Dessa forma, a
administração púlica deve possuir políticas públicas destinadas a realização dos direitos sociais,
de forma a garantir a dignidade humana. Assim, a "essência de qualquer política pública é
distinguir e diferenciar, realizando a distribuição dos recursos disponíveis na sociedade."[47]

 

Sabe-se que as políticas públicas para serem criadas e efetivadas, necessitam de fundos
estatais, mas não é nosso objetivo entrar na discussão da reserva do possível, pois se trataria
de um tema peculiar, o qual merece ser analisado e ponderado com muita cautela, pois trata-se
de direitos fundamentais, mas podemos de forma preliminar ressaltar a passagem de Krell[48],
onde em resposta para o argumento da "reserva do possível", afirma:

"[...] tratar todos! E se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de outras área
(transporte, fomento económico, serviço de dívida) onde sua aplicação não está tão intimamente
ligada aos direitos mais essenciais do homem: sua vida, integridade física e saúde. Um
relativismo nessa área pode levar a "ponderações" perigosas e anti-humanistas do tipo "por que
gastar dinheiro com doentes incuráveis ou  terminais?"

 

Como se pode verIificar, é muito complexo adentrar a esse tema, pois ressurge diversas
questões culturais, éticas e inclusive religiosas, mas como resslatamos não é nosso objetivo a
presente disscussão, apenas elucidamos tal caso para realmete chamar atenção da
complexidade que trata o tema da garantia dos direitos fundamentais.

 

            Inclusive, entendemos que o Estado deve ter também caráter prestacional, pois não
pode ficar a margem das desigualdades e dos problemas sociais, afirma John Rawls[49]:

 

"[...] independentemente do nível geral de riqueza, as desigualdades devem beneficiar os menos
favorecidos tanto quanto aos demais [...]",' para que se consiga "[...] um equilíbrio sustentável
em uma estrutura básica justa, na qual, estando presentes as desigualdades, estas devem
beneficiar os menos favorecidos, ou as desigualdades não seriam permitidas [...]".

 

 

Conseqüentemente, é fundamental haver políticas públicas satisfatórias dos problemas sociais,
devendo se (re)pensar as políticas públicas que versam sobre inclusão social, não apenas
economicamente, mas também no âmbito social, pois hoje a exclusão social se expressa das
mais variadas formas, seja social, econômica, informacional, tecnológica, enfim, a exclusão é
matéria que deve pautar a criação de novas alternativas de políticas públicas.

 

Certamente quando houver um nível considerado de inclusão social, teremos alcançado um nível
mínimo de consciência cidadã, e como já referimos em outros estudos, e é através da educação,
transformada em empoderamento social que será a chave da tão almejada cidadania.
Empoderamento significa:

 

a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de
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decisões, de consciência social dos direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a tomada de
iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação particular (realidade) em que
se encontra, até atingir a compreensão de teias complexas de relações sociais que informam
contextos econômicos e políticos mais abrangentes. O empoderamento possibilita tanto a
aquisição da emancipação individual, quanto a consciência coletiva necessária para a superação
da "dependência social e dominação política". Enfim, superação da condição de
desempoderamento das populações pobres, as quais, segundo Nyerere (1979), não podem se
desenvolver se não tiverem poder.[50]

 

 

                De tal modo, essa ação coletiva e/ou individual certamente conseguirá exercer sua
força necessária para garantir e realizar seus direitos que por hora estão sendo suprimidos pelo
Estado.

 

Diante disso, as políticas públicas devem ter o seu espectro ampliado para além de um simples
estudo, passando para uma verificação dos instrumentos e estruturas capazes de permitir a
atuação da sociedade civil, como sujeito ativo do processo decisório.

 

A construção de um direito social, com suas perspectivas e características, vincula-se ao
contexto sociopolítico em que atuam os cidadãos. Isso porque a efetivação do direito social,
como resultado da apropriação do espaço público estatal pela sociedade, condiciona-se à
possibilidade de ampliação da participação popular. Nesse aspecto, resta questionar qual o
espaço ideal ou com melhor potencialidade de atuação da sociedade na solução de seus conflitos
e na elaboração conjunta das estratégias de crescimento.

 

Para tanto, entende-se oportuno o estudo das potencialidades do espaço local, ou mesmo
regional para a concretização dos princípios constitucionais, estes extremamente relativizados
em função do múltiplo processo de crise por que passa o Estado Nacional. Dessa forma, é
preciso que se busquem novas estratégias para a concretização das garantias constitucionais,
não se restringindo aos mecanismos de âmbito nacional.

 

De fato, nas esferas mais determinadas, de menor extensão, é possível uma efetiva participação
dos atores sociais considerados excluídos, ou incapazes de fazer frente ao processo complexo de
articulação nos espaços nacional e, especialmente, transnacional e de informação. Esta
redefinição do centro de debate acerca dos locais de poder pode contribuir para retornar a
centralidade ao cidadão, atualmente ofuscado pelo complexo conjunto de inter-relações da
economia globalizada.

 

Dowbor[51] ao definir as estratégias de articulação da sociedade, é enfático ao destacar a
necessidade de o controle social, ou seja, a cidadania ser efetivamente um sujeito ativo do
processo de desenvolvimento. No entanto, condiciona claramente a recuperação do controle
social às estratégias próprias da democracia local, em função das dificuldades constatadas nos
demais cenários.
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            Apresentando um contraponto à complexidade e dificuldade de articulação social no
espaço globalizado, Dowbor[52] considera a esfera local como contexto possível para situações
que privilegiem a simplificação e a consolidação de valores como a qualidade de vida, a
dignidade da pessoa humana, esta elevada à categoria de princípio constitucional basilar do
ordenamento jurídico brasileiro.

 

Trata-se de uma concepção simples, mas eficaz, de aproximação da população, mediante a
descentralização, combatendo o distanciamento dos centros de poder, próprios do modelo
institucional de caráter nacional e da própria sociedade transnacional, cujas definições acabam
divorciando-se das necessidades da população.

 

Tem-se com isso, uma modificação no conceito de cidadania e de participação, a qual se
desvincula exclusivamente do espaço nacional através de um processo de (re)territorialização do
poder. Com efeito, Gómez[53] destaca que a cidadania não pode mais ser relacionada apenas
com o Estado-Nação, mas ser entendida a partir de situações menos complexas, capazes de
permitir a participação direta dos cidadãos na esfera de direito em que estão diretamente
vinculados.

 

            A cidadania também passa a ser exercida com concepções e práticas inovadoras que
efetivamente conduzem a um processo de "democratização de 'baixo para cima' da ordem
mundial"[54]. Tal processo de modificação da estrutura decisória implica um sentimento dos
cidadãos de efetivamente pertencerem aos diferentes espaços sociais, seja em nível local,
nacional ou global.

 

            Contudo, é fundamental destacar que a consolidação de um novo paradigma de
cidadania não prescinde do modelo de Estado Nacional, tampouco nega o processo de
globalização, mas, sim, constitui-se em modelo de convivência e coexistência. De fato, a idéia de
novos espaços de poder, com destaque para o espaço local, não acarreta uma absoluta negação
das demais esferas, mas uma atenção diferenciada para a existência destes outros espaços.
Nessa perspectiva, deve ser inserido o poder local, como espaço simples, mas eficaz, de
manifestação dos interesses da sociedade e de produção de mecanismos de regulação de
controle social legitimados pela participação da população na busca de seus direitos.

 

É essencial que a concepção de transformação da sociedade, com um incremento dos
mecanismos de participação da população se manifeste tanto em nível transnacional, quanto em
nível interno. O fortalecimento do poder local não pode ser concebido apenas como elemento
contraditório ao processo de globalização.

 

Em verdade, o processo que se verifica não é de exclusão, mas sim de rearticulação de espaços,
onde os princípios constitucionais possuem condições de concretização. Nesse sentido, é
oportuno transcrever o que afirma Dowbor[55]:

 

O que está ocorrendo, é uma nova hierarquização dos espaços, segundo diferentes atividades,
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envolvendo tanto globalização como formação de blocos, fragilização do Estado-nação,
surgimento de espaços sub-nacionais fracionados de diversas formas, transformação do papel
das metrópoles, reforço do papel das cidades, e uma gradual reconstituição dos espaços
comunitários desarticulados por um século e meio de capitalismo.

 

É neste contexto que devem ser avaliadas as
potencialidades do espaço local em relação à construção
de um direito social, ressaltando-se o caráter subsidiário
que deve estar presente nas relações entre as esferas de
poder, assim como na interface entre Estado e
Sociedade.

 

Por tais razões, a análise do poder local como estratégia organizacional de espaços assume
destaque, principalmente em função do contexto de crise do espaço político nacional e de
globalização dos mercados e das relações de poder,  que pode parecer contraditório, ou seja, o
fortalecimento do poder local justamente no contexto de globalização, constitui, isso sim, uma
estratégia da cidadania, bem como uma alternativa para a concretização dos princípios
constitucionais neste novo paradigma.

 

Não se pode negar que diversos fatores interagem contra as especificidades locais, substituindo-
as por uma lógica universalista, amparada em relações cada vez mais distantes, traduzindo-se
em três macroprocessos principais. Borja e Castells caracterizam os fatores que convergem
contrariamente à cidade como forma específica de relacionamento entre Estado e Sociedade,
destacando como tais "la globalización, la informacionalización y la difusión urbana
generalizada"[56]

 

Cabe ressaltar que este processo de tentativa de superação do espaço local mostra-se
extremamente nocivo à cidadania. Para tanto, vale lembrar as críticas estabelecidas em relação
à complexidade dos processos de articulação na esfera globalizada, dificultando ou mesmo
impedindo a atuação discursiva dos atores da sociedade civil na busca dos seus direitos.

 

Nesta situação é que se verifica a importância das cidades, no sentido de permitirem a
articulação específica entre o Estado, poder econômico e consumidor, em virtude das relações
particularizadas com os cidadãos.

 

Ainda é importante salientar, em que pese a aparente contradição, que o fortalecimento das
cidades, isto é, do poder local, constitui-se em estratégia para o desenvolvimento da sociedade.
Isso resulta, conforme Borja e Castells[57] de diferentes aspectos, abrangendo tanto estratégias
econômicas e culturais, constituindo-se o poder local num importante complemento do espaço
transnacional, a partir da convergência socioeconômica.
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De fato, é no espaço municipal que o ator social deixa o plano da abstração e da generalidade e
passa a ser entendido e considerado diante de suas especificidades e necessidades concretas. É
também da esfera local, portanto, a partir do Município ou do espaço regional, que se possibilita
a efetiva atuação dos atores na construção de uma normatividade e na formação de decisões
públicas decorrentes da apropriação do espaço público pela sociedade, dentro dos limites e
pressupostos da democracia participativa, compatíveis, portanto, com a ordem constitucional.

 

CONCLUSÃO

 

Após breves comentários e considerações acerca das políticas públicas, e com a certeza de não
ter esgotado o tema, encerramos esse capítulo com as palavras de Ost[58] quando afirma: "[...]
sobretudo, não concluir. Resistir à tentação da última palavra, esse traço feito no final das
páginas acumuladas [...]. Não, não é preciso concluir. É preciso pelo contrário, abrir o círculo;
ei-lo tornado em espiral e turbilhão, circularidade em movimento como a própria vida e as
ideias." Assim, deixamos a cada leitor que conclua acerca do exposto, com a finalidade de que
as políticas públicas enfrentam hoje grande crítica, por afirmarem que são inóquoas, porém
ressaltamos que não compreendemos dessa forma, pois o que há, é a necessidade de se fazer a
retroalimentação, ou seja, o feedback que permite a correção dos rumos das políticas públicas.

 

Entendemos sim, que há uma necessidade e uma demanda enorme de criação de novas
políticas públicas, inclusive em outros artigos e capítulos publicados propomos a criação de
audiências públicas eletrônicas, bem como a necessidade de implementação de disciplina no
currículo escolar de ensino fundamental e médio específica que ensine sobre cidadania. 

 

Então, elaborar novas políticas públicas entendemos ser tarefa árdua, seja por questões de
burocracia ou "burocráticas" ou ainda econômicas, mas certamente se tiver a devida atenção, e
seguir rigorosamente cada fase, certamente haverá êxito. Assim, temos a certeza que o grande
obstáculo está na falta de formulação e avaliação das políticas públicas.

 

Observa-se também, a possibilidade de estabelecer-se uma efetiva relação entre a proposta de
direito social condensado e a ampliação de competências da esfera local, desde que esteja
agregada também a noção de subsidiariedade como elemento de (re)definição das relações
entre Estado e sociedade. Isso porque tais noções apresentam em comum a possibilidade de
ampliação da participação da cidadania, ou seja, dos atores da sociedade no processo decisório,
ressaltando o papel desses na construção de um direito e de um paradigma de gestão pública
que supere a restrição dos modelos dogmáticos oficiais.

 

Além disso, impõe ao modelo federalista, no caso brasileiro, uma transformação estrutural,
abrangendo uma efetiva potencialização dos espaços de participação da cidadania que, sem
dúvida, adquirem maior relevo e concretização diante das especificidades próprias do espaço
local.

 

Dessa forma, o Município, no federalismo brasileiro, deve ter o seu espectro ampliado para além
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de um simples estudo de enumeração de competências, passando para uma verificação dos
instrumentos e estruturas capazes de permitir a atuação da sociedade civil como sujeito ativo do
processo decisório, sem olvidar, contudo, a necessária vinculação aos princípios constitucionais
referenciais.

 

Para finalizar, ressaltamos que é o poder local o campo favorável para a percepção e realização
das políticas públicas, visto ser a esfera mais próxima de cada cidadão, e assim por conseguinte,
gerar maior interesse pelas demandas. Isso significa que cada cidadão pode com maior
facilidade fiscalizar os atos da administração pública, ou melhor cada cidadão estará cumprindo
com seus direitos de cidadania, bem como a administração pública terá maior percepção dos
problemas sociais, dessa forma estaremos caminhando para a formação do direito social
condensado proposto por Gurvitch.

 

 

 

REFERÊNCIAS

 

AZEVEDO, Sérgio de. Políticas públicas: discutindo modelos e alguns problemas de
implementação. In: SANTOS JR., Orlando A et ai. (org.). Políticas públicas e gestão local. Rio de
Janeiro: Fase, 2003.

 

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

 

BARACHO, José Alfredo de Oliveira.. O princípio de subsidiariedade. Conceito e evolução. Rio de
Janeiro: Forense, 1996. 95p.

 

BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006.

 

BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la
información. 5. ed. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 2000.

 

BUCCI, Maria R Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos
direitos humanos. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/
direitos/textos/PoliticasPublicas/MariaDallari:htm.

 

CARVALHO, Alysson (org). Políticas Públicas. Belo Horizonte: Editora UEMG, 2003.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7818



DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo, jul. 1993. Disponível em:
http://www.ppbr.com/ld.

 

DOWBOR, Ladislau. Governabilidade e descentralização. São Paulo, ago. 1994. Disponível em:
http://www.ppbr.com/ld.

 

DOWBOR, Ladislau. Da globalização ao Poder local: a nova hierarquia dos Espaços. São Paulo,
jun. 1995.

 

FARAH. Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas locais.
Revista de administração pública, v. 35, n°l, p. 119-145, jan-fev 2001

 

FERDINAND, Cavalcanti Pereira. O que é empoderamento? Disponível em
http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia8/artigos1.php.

 

GÓMEZ, José Maria. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópilis: Vozes, 2000.

 

GURVITCH, Georges. L'Idée du Droit Social. Notion et système du Droit Social. Histoire doctrinale
depuis le xviie siècle jusqu'à la fin du xixe siècle. Paris: Libraire Du Recueil Rirey, 1932.

 

HERINGER, Rosana Rodrigues. Estratégias de descentralização e políticas públicas. In: MUNIZ,
J.N; GOMES, E. C. (ed.). Participação Social e gestão pública: as armadilhas da política de
descentralização. Belo Horizonte, 2002.

 

KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (dês)caminhos
de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio António Fabris Editor, 2002.

 

LABRA, M.E. Análise de políticas, modos de policy-making e intermediações de interesses: uma
revisão. PHISYS - Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: 9 (2): 1999.

 

LINDBLOM, C.E. O Processo da Decisão Política. Brasília: UNB, 1981.

 

MAGALHÃES, José L. Q. de. Globalização e exclusão. Revista do Direito Comparado, Belo
Horizonte, v. 1. 1997.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7819



MARTINS, Salema D'Oliveira. O princípio da subsidiariedade na constituição de 1976: os
trabalhos preparatórios da terceira revisão constitucional. In: MIRANDA, Jorge (Org.).
Perspectivas Constitucionais. Nos 20 anos da constituição de 1976. Coimbra: Coimbra editora,
1997. v.2,  p. 851-879.

 

MARTINS, Salema D'Oliveira. O Princípio da subsidiariedade em perspectiva jurídico política. Tese
de Doutorado - Universidade de Lisboa, Doutorado em Direito, Lisboa, v. 2, 2001b. p. 463-814.

 

MATUS, Carlos. Adeus, Senhor Presidente. Trad. Luís Felipe Rodrigues Del

Riego. São Paulo: Fundap, 1997.

 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. 2. ed. Coimbra:
Coimbra, 1998.

 

MUÑOZ, Jaime Rodrigues-Arana. Administración Única y Pacto Local. Revista de Estúdios de la
Administración Local Y Autonómica, Madrid, n. 271-272, p. 567-580, jul./dec. 1996.

 

OST, François. A natureza à margem da lei - Ecologia à prova do direito. Trad. Joana Lisboa:
Instituto Piaget, 1995.

 

RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organização de Erin Kelly e Tradução
de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003

SILVA,Ademir.A política social e a política económica. Revista Serviço Social e Sociedade, São
Paulo, n°53, 1997.

 

ROCA, Javier García. El concepto de autonomía local según el bloque de la constitucionalidad. 
Reala - Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Madrid: MAP - Ministérior
de Administraciones Públicas / INAP - Instituto Nacional de Administración Pública, n. 282, p. 23-
70, ene./abr., 2000.

 

SCHMIDT, J.P. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: 
CREIS, J.R.; LEAL, R.G. Direitos Sociais e Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos. 2008.

 

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7820



VALLÈS, Josep M. Lãs políticas públicas. In: Ciência política: uma introducción. Barcelona:Ariel:
2002.

 

VIANA, A. L. A. Enfoques metodológicos em políticas públicas: novos referenciais para os
estudos sobre políticas sociais. In: CANESQUI, A. M. Ciências Sociais e Saúde. São Paulo:
Hucitec/Abrasco, 1997.

 

WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis
Barbosa e Karen Eslsabe Barbosa. 3. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.

 

 

 

[1] GURVITCH, Georges. L'Idée du Droit Social. Notion et système du Droit Social. Histoire
doctrinale depuis le xviie siècle jusqu'à la fin du xixe siècle. Paris: Libraire Du Recueil Rirey,
1932.

[2] Carl Schmitt, referido por Baracho (1986, p. 32) deixa claro o caráter singular do pacto
federativo, quando afirma: "El pacto federal es, por eso, un convénio de singular espécie. Es un
pacto libre, en cuanto que depende de Ia voluntad de los miembros el tntrir en Ia Federación;
libre, pues, por Io que se refiere ai acto de concertarlo. Pêro no es un pacto libre en el sentido
de que puída ser libremente denunciado, de que regule tan solo relaciones parciales
mensurables. Antes bien, un Estado, por el hecho de pertenecer a Ia Federación, queda
inordinado en un sistema político total. El pacto federal es un pacto interestatal de status".
Obltrva-ae, portanto, no modelo federal a existência de esferas autónomas, mas não soberanas
de poder, tendo em vista a Imponlbilidade de secessão.

[3] STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

[4] BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984

[5] MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. 2. ed. Coimbra:
Coimbra, 1998.

[6] STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p.146.

[7] Ver neste sentido artigo 60 da Constituição Federal Brasileira de 1988.

[8] MAGALHÃES, José L. Q. de. Globalização e exclusão. Revista do Direito Comparado, Belo
Horizonte, v. 1, n.1, p. 99-111, jul. 1997, p.209.

[9] MAGALHÃES, José L. Q. de. Globalização e exclusão. Revista do Direito Comparado, Belo
Horizonte, v. 1, n.1, p. 99-111, jul. 1997, p. 15.

[10] "a multifuncionalidade do Estado contemporâneo conduz ao realce que vem sendo dado à
relação entre Estado e comunidade, principalmente nas sociedades onde ocorre sólida base
comunal, propiciando maior interação entre o poder central e os poderes periféricos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7821



(federalismo, regionalismo e municipalismo)" BARACHO, José Alfredo de Oliveira, O princípio de
subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 06.

[11] BARACHO, José Alfredo de Oliveira, O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio
de Janeiro: Forense, 1996. "princípio pelo qual as decisões, legislativas ou administrativas,
devem ser tomadas no nível político mais baixo possível, isto é, por aquelas que estão o mais
próximo possível das decisões que são definidas, efetuadas e executadas"p.92

[12] "O Estado subsidiário, perseguindo os seus fins, harmoniza a liberdade autonômica com a
ordem social justa, com a finalidade de manter o desenvolvimento de uma sociedade formada
de autoridades plurais e diversificadas. É descrito, inicialmente no seu sentido negativo. Aparece
como resultado de uma procura entre a concepção de um Estado fraco e um Estado forte".
BARACHO. 1996. P. 89

[13] MARTINS, Salema D'Oliveira. O Princípio da subsidiariedade em perspectiva jurídico política.
Tese de Doutorado - Universidade de Lisboa, Doutorado em Direito, Lisboa, v. 2, 2001b. p. 617.

[14] Para tanto, é oportuno transcrever afirmações conclusivas de Martins: "Pode haver
descentralização sem subsidiariedade, mas não pode haver subsidiariedade sem descentralização.
São princípios distintos em que apenas um deles não pode existir sem o outro, no quadro da
organização administrativa. Se a descentralização implicar, contudo, a manutenção de relações
de supremacia entre entidades superiores e inferiores tais que não haja efectiva autonomia,
como antes se frisou, então a subsidiariedade deixará de fazer sentido na medida em que
sempre a entidade de grau superior poderá intervir no exercício dos poderes da entidade de
grau inferior, anulada a relação de subsidiariedade em favor da relação de tutela. Assim,
determinados tipos de tutela, que implicam um controle muito intenso como a tutela
revogatória, a tutela sancionatória, e a tutela substitutiva, são incompatíveis com o princípio da
subsidiariedade" (2001b, p. 754).

[15] ROCA, Javier García. El concepto de autonomía local según el bloque de la
constitucionalidad.  Reala - Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Madrid:
MAP - Ministérior de Administraciones Públicas / INAP - Instituto Nacional de Administración
Pública, n. 282, p. 23-70, ene./abr., 2000.

[16] MARTINS, Salema D'Oliveira. O princípio da subsidiariedade na constituição de 1976: os
trabalhos preparatórios da terceira revisão constitucional. In: MIRANDA, Jorge (Org.).
Perspectivas Constitucionais. Nos 20 anos da constituição de 1976. Coimbra: Coimbra editora,
1997. v.2,  p. 851-879. P.572

[17] "A subsidiariedade não deve ser interpretada como um princípio que propõe o Estado
mínimo e débil, que se retrai a simples função de vigilância, resguardo ou arbitragem. Com isto
estaria declinando de toda promoção do bem-estar, de toda presença ativa para orientar e
articular as atividades humanas. Não objetiva destruir as competências estatais, mas reordená-
las, de maneira idônea e responsável" p. 48. O princípio de subsidiariedade visa mediante a ação
do Estado, suprir a iniciativa privada impotente ou ineficaz, propiciando à sociedade resultados
benéficos. "Ele equilibra a liberdade, detém o intervencionismo estatal indevido em áreas
próprias da sociedade, possibilitando ao Estado ajudar, promover, coordenar, controlar e suprir
as atividades do pluralismo social"  BARACHO. 1996. p.49

[18] É o que Martins (2001b) denomina de aplicabilidade da noção de subsidiariedade
decorrente não da autonomia, mas sim do princípio da descentralização democrática da
administração pública.

[19] MUÑOZ, Jaime Rodrigues-Arana. Administración Única y Pacto Local. Revista de Estúdios de
la Administración Local Y Autonómica, Madrid, n. 271-272, p. 567-580, jul./dec. 1996.

[20] BARACHO, José Alfredo de Oliveira.. O princípio de subsidiariedade. Conceito e evolução.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7822



Rio de Janeiro: Forense, 1996. 95p. P.6.

[21] BARACHO, José Alfredo de Oliveira.. O princípio de subsidiariedade. Conceito e evolução.
Rio de Janeiro: Forense, 1996. 95p.

[22] "O melhor clima das relações entre cidadãos e autoridades deve iniciar-se nos municípios,
tendo em vista o conhecimento recíproco, facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a
participação motivada e responsável dos grupos sociais na solução dos problemas, gerando
confiança e credibilidade" (Baracho, 1996, p. 19). Prosseguindo, afirma Baracho: "As políticas
públicas, através da estrutura e de operações do governo local, tomam nova conscientização,
com referências ao conceito político do federalismo. Muitas das discussões são colocadas em
termos de estrutura e princípios legais" (1996, p. 20).

[23] BARACHO, José Alfredo de Oliveira.. O princípio de subsidiariedade. Conceito e evolução.
Rio de Janeiro: Forense, 1996. 95p.

[24] DOWBOR, Ladislau. Governabilidade e descentralização. São Paulo, ago. 1994. Disponível
em: http://www.ppbr.com/ld. Dowbor alerta para a idealização generalizada do espaço local,
como solução para o processo de crise do Estado e, por conseguinte, de efetivação dos direitos
sociais. Para tanto, importante transcrever suas afirmações, quando destaca que o poder local
deve ser compreendido em relação a seu entorno e a possibilidade de implementação de
mecanismos de democracia participativa: "Não se trata naturalmente de reduzir a sociedade ao
'espaço local', na linha poética de um 'small is beautiful' generalizado. Trata-se, isto sim, de
entender a evolução das formas de organização política que dão sustento ao Estado: a
modernidade exige, além dos partidos, sindicatos organizados em torno dos seus interesses, e
comunidades organizadas para gerir nosso dia a dia. Este 'tripé' de sustentação da gestão dos
interesses públicos, que pode ser caracterizado como 'democracia participativa', é
indiscutivelmente mais firme do que o equilíbrio precário centrado apenas em partidos políticos"

[25] BARACHO, José Alfredo de Oliveira.. O princípio de subsidiariedade. Conceito e evolução.
Rio de Janeiro: Forense, 1996. 95p.

[26] BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la
información. 5. ed. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 2000. p.300. "Los procesos de
marginación y de exclusión que se dan permanentemente en nuestras sociedades, más visibles,
más próximos, más graves muchas veces en las grandes ciudades, pueden ser combatidos más
eficazmente en ámbitos territoriales locales, donde es posible combinar la actuación integral, la
proximidad social y la solidariedad immediata"

[27] O pressuposto básico para a efetivação do princípio da subsidiariedade é a cidadania ativa.
"Na sua efetivação, as instâncias privadas precisam trabalhar para a coletividade, pelo que
devem realizar tarefas de interesse geral, operando-se de modo e por razões conjugadas. A
solidariedade é necessária. Sendo que a própria participação do Estado ocorrerá para a
efetivação da solidariedade entre os componentes da sociedade". BARACHO. 1996. p. 64.

 

[28] CARVALHO, Alysson (org). Políticas Públicas. Belo Horizonte: Editora UEMG, 2003.

[29] HERINGER, Rosana Rodrigues. Estratégias de descentralização e políticas públicas. In:
MUNIZ, J.N; GOMES, E. C. (ed.). Participação Social e gestão pública: as armadilhas da política
de descentralização. Belo Horizonte, 2002, p. 85.

[30] BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006., p. 9.

[31] BONETI, Ibidem. 2006. p. 14.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7823



[32] AZEVEDO, Sérgio de. Políticas públicas: discutindo modelos e alguns problemas de
implementação. In: SANTOS JR., Orlando A et ai. (org.). Políticas públicas e gestão local. Rio de
Janeiro: Fase, 2003.

[33] VALLÈS, Josep M. Lãs políticas públicas. In: Ciência política: uma introducción.
Barcelona:Ariel: 2002, p. 377,380-381.

[34] VIANA, A. L. A. Enfoques metodológicos em políticas públicas: novos referenciais para os
estudos sobre políticas sociais. In: CANESQUI, A. M. Ciências Sociais e Saúde. São Paulo:
Hucitec/Abrasco, 1997.

[35] LINDBLOM, C.E. O Processo da Decisão Política. Brasília: UNB, 1981.

[36] LABRA, M.E. Análise de políticas, modos de policy-making e intermediações de interesses:
uma revisão. PHISYS - Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: 9 (2): 1999, p. 131-166.

[37] SCHMIDT, J.P. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos.
In:  CREIS, J.R.; LEAL, R.G. Direitos Sociais e Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos. 2008.
p.2315-2321.

[38] WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis
Barbosa e Karen Eslsabe Barbosa. 3. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 145-
146 e 198-200 e 212.

[39] WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis
Barbosa e Karen Eslsabe Barbosa. 3. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 212.

[40] LABRA. Ibidem. 1999, p.131-166.

[41] SCHMIDT, J.P. p. 2321.

[42] MATUS, Carlos. Adeus, Senhor Presidente. Trad. Luís Felipe Rodrigues Del

Riego. São Paulo: Fundap, 1997. p. 38

[43] MATUS. Ibidem, 1997. p. 39.

[44] MATUS. Op. Cit.

[45] SILVA,Ademir.A política social e a política económica. Revista Serviço Social e Sociedade,
São Paulo, n°53, 1997, p. 184-190.

[46] BUCCI, Maria R Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a concretização dos
direitos humanos. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/
direitos/textos/PoliticasPublicas/MariaDallari:htm.

[47] KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os
(dês)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio António Fabris
Editor, 2002. p. 101.

[48] KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os
(dês)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sérgio António Fabris
Editor, 2002. p. 53.

[49] RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organização de Erin Kelly e
Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 60:0 segundo princípio de
justiça de Rawls determina que as desigualdades económicas e sociais "[...] têm de beneficiar
ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio de diferença) [...]".

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7824



[50] FERDINAND, Cavalcanti Pereira. O que é empoderamento? Disponível em
http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia8/artigos1.php.

[51] DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo, jul. 1993. Disponível em:
http://www.ppbr.com/ld.

[52] Ibidem

[53] GÓMEZ, José Maria. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópilis: Vozes,
2000.

[54] Ibidem. p.80.

[55]DOWBOR, Ladislau. Da globalização ao Poder local: a nova hierarquia dos Espaços. São
Paulo, jun. 1995. p.1.

[56] BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la
información. 5. ed. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 2000. p.12

[57] Ibidem

[58] OST, François. A natureza à margem da lei - Ecologia à prova do direito. Trad. Joana
Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 389.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7825



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DELIMITAÇÕES E
ASPECTOS DO ACESSO À JUSTIÇA

VIOLENCE AGAINST THE WOMAN - WOMEN IN VIOLENCE SITUATION - SORT - CRIMINAL
SPECIAL COURTS - COURTS OF DOMESTIC AND FAMILIAR VIOLENCE AGAINST WOMAN

Ana Paula Amaral Silva
Tânia Regina Silva Reckziegel

RESUMO
: Este estudo tem por objetivo o exame de aspectos relativos à violência contra a mulher ou
violência doméstica. Para tanto, apresenta a análise de alguns conceitos de violência para fins de
delimitação do problema; registra a evolução dos conceitos relativos à violência contra a mulher,
e segundo perspectiva de gênero e sexo estabelece diferença entre os termos às vezes usados
como sinônimos destinados a constituir a identidade de um indivíduo; registra a politização do
discurso dos movimentos femininos e dos órgãos oficiais sobre a questão e, afinal, realça a
existência de correntes de opinião divergentes quanto ao enfrentamento pelo Poder Judiciário
dessa forma de violência através de legislação específica pelo exame em breve abordagem
comparativa entre os Juizados Especiais Criminais, criados pela Lei 9.099, de 26 de setembro de
1995, e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, introduzidos pela Lei
11.340, de 07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.
PALAVRAS-CHAVES: Violência contra a mulher; Mulheres em situação de violência; Gênero;
Juizados Especiais Criminais; Juizados de Violência doméstica e Familiar contra Mulher 

ABSTRACT
: This study it has for objective the examination of relative aspects to the violence against the
woman or domestic violence. For in such a way, it presents the analysis of some concepts of
violence for ends of delimitation of the problem; the evolution of the relative concepts to the
violence against the woman registers, and according to perspective of sort and sex it establishes
difference enters the terms to the used times as synonymous destined to constitute the identity
of an individual; the politicalization of the speech of the feminine movements registers and of
the official agencies on the question and, after all, it enhances the divergent chain existence of
opinion how much to the confrontation for the Judiciary Power of this form of violence through
specific legislation for the examination soon comparative boarding between the Criminal Special
Courts, created for Law 9,099, of 26 of September of 1995, and the Courts of Domestic and
Familiar Violence against the Woman, introduced for Law 11,340, of 07 of August of 2006, Lei
Maria da Penha.
KEYWORDS: Violence against the woman; Women in violence situation; Sort; Criminal Special
Courts; Courts of domestic and Familiar Violence against Woman 

 

1. Considerações Iniciais

 

Em 18 de dezembro de 1979, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,

em Nova York, adotada mediante a assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 34/180, da Assembléia Geral das Nações

Unidas, por mais de uma centena de países foram definidas as bases para legislações nacionais, declarações e convenções em

decorrência da atuação de agências e organismos ligados à ONU, como a Organização Internacional do Trabalho, a Organização

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7826



Mundial da Saúde e a Organização Estados Americanos.

 

Em 1994, foi aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher,

cognominada Convenção de Belém do Pará; já em 1995, em Beijing (Pequim) foi realizada a IV Conferência Mundial das Nações

Unidas sobre as Mulheres que, sob a nova perspectiva de que o mundo contemporâneo vive o acirramento das suas contradições,

reiterou compromissos, reconheceu impasses e propôs caminhos para superá-los.

 

Todavia, o quadro de violência contra a mulher nos últimos vinte anos mostra imenso distanciamento entre a teoria

assumida e sua efetiva prática e só recentemente, em circunstâncias extremas, passou a ser evidenciado e enfrentado pela legislação

brasileira o reconhecimento dessa violência como problema de ordem pública.

 

Com esse estudo, através de alguns conceitos de violência, se pretende buscar a delimitação do problema, registrar a

mudança de conceitos relativos à violência contra a mulher, a politização do discurso dos movimentos femininos e dos órgãos

oficiais sobre a questão, realçar a existência de correntes de opinião divergentes quanto à criminalização e punição dessa forma de

violência através de legislação específica e , examinar comparativamente em breve abordagem, aspectos relativos aos Juizados

Especiais Criminais, criados pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, e aos Juizados de Violência Doméstica Familiar contra a

Mulher introduzidos pela Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.

 

2. Em busca de um conceito de violência

 

A violência sempre esteve presente nas relações humanas durante toda história da humanidade. Todos somos, em potencial,

vítimas e agressores, objetos e sujeitos desse fenômeno. Freud em O mal-estar na civilização,[1] trata a violência como algo

inerente ao ser humano e produzido pela sociedade.

 

Explicar a violência como inata ao homem, absolutamente não significa aceitar toda e qualquer forma de sua manifestação.

Assim fazendo, nos colocaríamos em condição de igualdade com os demais seres vivos que usam a violência de forma instintiva e,

por agirem desse modo, são chamados irracionais, sem omitir que a aceitação e naturalização da violência fatalmente levariam à sua

perpetuação. Segundo Costa, “com a idéia de que somos instintivamente violentos, acabamos por nos resignar a um destino,

admitindo uma natureza violenta.” [2]

 

Mas, o que é violência ou o que vem a ser violência? Cavalcanti a define como uma série de atos praticados de maneira

progressiva com o objetivo de forçar o outro a abandonar seu espaço constituído e a perder a sua identidade. Conforme a autora, o
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ato de violência abrange dois sujeitos: o primeiro é aquele que atua de forma a abolir os suportes da identidade do outro, e o

segundo, o que tem os movimentos do desejo, da autonomia e da liberdade eliminados.[3]

 

Segundo Gauer:

Violência significa constrangimento físico ou moral [...], negar a livre manifestação do que o
outro expressa de si mesmo a partir de suas convicções. Assim, tais padrões de comportamento, que
não estão à margem da cultura, mas que a compõem como um de seus elementos nucleares, conduzem
a sociedade contemporânea a uma orgia de sadismo e crueldade, que mais aberrante se torna, à medida
que passa a ser um elemento do cotidiano.[4]

 

A partir de uma perspectiva sociológica, Zaluar destaca que a violência depende de percepção variável e ocorre quando um

limite aceitável ou tolerável é ultrapassado, histórica e culturalmente, bem como quando as normas ordenadoras das relações que

regem a sociedade e os sujeitos são violadas, causando uma perturbação maléfica.[5]

 

Qualquer que seja a perspectiva adotada, a violência hoje é tida como puramente negativa, manifestando-se por meios de

riscos que a sociedade é incapaz de controlar.

 

Dentre as várias formas de manifestação da violência no dia-a-dia, a chamada violência contra a mulher, também

considerada sinônimo de violência familiar, violência doméstica ou violência de gênero, embora não seja recente, vem ganhando

espaço no cenário atual. Antes de nos atermos a este tipo de violência específica, é mister compreender a utilização do termo

“gênero” e seu emprego neste contexto específico.

 

3. Sexo, Gênero e Sexualidade não são sinônimos

 

A humanidade sempre foi dividida pelo sistema de classificação dos sexos e orientada a agir de acordo com os atributos de

feminilidade e masculinidade impostos pela sociedade. A partir desta divisão se criou conceitos e tabus que ligavam o masculino ao

forte, poderoso, dominante, enquanto que ao feminino sobrou o papel de fraco, insignificante, dominado. Historicamente, gênero e

sexo foram usados como sinônimos destinados a constituir a identidade de um indivíduo. Para compreender o problema da

violência contra a mulher, importa estabelecer diferença entre os termos.

 

O sexo é definido por características físicas, biológicas e fisiológicas que separam seres humanos em homens e mulheres,

enquanto que o gênero é associado à identidade social e expressa um conjunto de fatores que vão além da simples diferença

biológica ou física. Sob esse enfoque, o sexo estaria ligado exclusivamente à função reprodutiva e o gênero seria referente apenas à
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organização social das relações humanas, a partir da maneira com que cada cultura trata a diferenciação sexual e impõe um

determinado tipo de comportamento para cada um dos sexos.

 

Essa imposição da sociedade, determinada por valores culturais e também religiosos, não é forte o suficiente para que todos

ajam segundo esses padrões pré-estabelecidos.

Desde a infância as pessoas são bombardeadas por uma quantidade imensa de símbolos e estímulos de uma forma dita

natural, mas, na verdade, quase coercitivamente imposta para que tenham um determinado comportamento. Todos já ouvimos o

discurso “isso não é coisa de menina” ou “não é assim que um homem se comporta” e suas variações, vindo a influenciar o

comportamento de cada um. Já na fase adulta ou próxima dela, serão suas próprias percepções e desejos pessoais que definirão suas

escolhas e comportamentos, nem sempre conforme o esperado.

 

Isso ocorre porque, tanto o gênero quanto o sexo não estão assentados em um ser imutável e rigidamente constituído, mas

sim num corpo em formação, altamente influenciável e moldado pelo meio que opera de forma a definir a opção a ser seguida,

indiferente à norma ou à natureza.

 

Ao abordar o tema do gênero e sexo, se faz imprescindível falar da sexualidade dada a proximidade entre os conceitos e os

temas. Para Foucault[6], os significados atribuídos à sexualidade são construídos por discursos que visam estabelecer parâmetros

sobre o sujeito e sua relação com seu próprio corpo, incluindo seus desejos e prazeres. As práticas discursivas buscam definir as

representações do masculino e do feminino através do modelo heterossexista e monogâmico, fazendo com que o indivíduo deixe de

ser um ser naturalizado para se tornar um objeto controlado.

 

Historicamente, só a heterossexualidade é vista como sexualidade natural e aceitável. Ainda segundo Foucault, a verdade

produzida pelos discursos reguladores é decisiva para a formação das identidades sexuais, principalmente quanto àquelas

classificadas como anormais ou desviantes. A necessidade de concepção não linear entre sexualidade, sexo e gênero, é enfatizada

por Britzman uma vez que a quebra da linearidade é vista como transgressão. A autora considera as identidades frutos de

construções que impossibilitam uma delimitação estagnada:

 

Toda identidade é um constructo instável, mutável e volátil, uma relação social no interior do eu e
como uma relação social entre “outros” seres, a identidade está sendo constantemente rearranjada,
desestabilizada e desfeita pelas complexidades da experiência vivida, pela cultura popular, pelo
conhecimento escolar e pelas múltiplas e mutáveis histórias de marcadores sociais, como gênero, raça,
geração, nacionalidade, aparência física e estilo popular.[7]
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Além disso, é importante observar que os sujeitos podem exercer a sua sexualidade de diversas formas. A aceitação de que

as pessoas podem criar seu conceito próprio de sexualidade, seja este qual for, conduz ao reconhecimento da autoidentidade como

algo inerente à constituição do indivíduo e à afirmação de que não só a sexualidade normativa é aceitável. Para Bauman[8], “é

preciso acreditar que podemos ser diferentes e viver juntos, respeitando e salvaguardando a diferença de cada um e aceitando a

diferença do outro.”

 

4. Violência contra a mulher ou violência de gênero, uma questão complexa

 

Estabelecidos alguns dos pressupostos básicos desse estudo, se volta os olhos sobre os comportamentos individuais

construídos segundo cada uma das perspectivas, e sua repercussão na formação do tecido social, cuja face mais visível e danosa é a

mulher em situação de violência, enfoque que também apresenta suporte conceitual carente de explicitação, dada a variedade de

termos utilizados não só entre ativistas, mas também na terminologia oficial para se chegar a fixar o termo mais apto à representação

do fenômeno.

 

Tomado como marco temporal a década de 1980, se vê a partir de Wânia Izumuno[9] que as diversas designações para um

mesmo problema – violência contra a mulher, violência doméstica ou violência familiar -  decorrem de concepções diferentes que

variam conforme muda seu enfoque, ora na dominação masculina, ora na dominação patriarcal ou na dominação relacional.

 

Com o passar do tempo houve uma substituição gradual da categoria mulher para a categoria gênero e, consequentemente,

da expressão “violência contra a mulher” pela “violência de gênero”.

 

Para Saffiotti[10], a violência de gênero é uma categoria mais geral, apreendendo tanto a violência doméstica quanto a

familiar. Segundo estudos levados a efeito por Larrauri sobre o assunto na Espanha, a virada terminológica não foi apenas uma

mudança de nome, mas trouxe uma série de assertivas. A primeira assertiva, segundo a autora, assinala como causa fundamental da

violência contra a mulher a desigualdade de gênero, que a mantém em posição subordinada; a segunda pressupõe que, em situações

de igualdade de gênero, a violência diminuirá, e que a igualdade alcançada através do empoderamento e da autonomia das mulheres

acarretará o controle da violência; a terceira distingue a violência exercida pelos homens contra as mulheres de outros

comportamentos violentos; e a última atribui ao direito penal a função instrumentalizadora mais adequada para proteger a mulher,

aumentar a igualdade e empoderá-la.[11]

Sem menoscabo ao fato de que a substituição da expressão violência contra a mulher pelo termo violência de gênero
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envolve uma evolução no enfoque, Izumuno[12] alerta para a ampliação do foco do objeto das pesquisas para considerar a

participação dos dois atores no cotidiano das relações interpessoais que implicam uma possibilidade de sujeição na relação

hierarquizada na relação conjugal tendente a legitimar a violência.

 

4.1. A repetição de papéis na psicodinâmica conjugal

 

Em Conjugalidade dos pais e projetos dos filhos frente ao laço conjugal, Féres-Carneiro[13] registra que a forma com

que o casal se relaciona advém de exemplos da família de origem, cuja produção de padrões de comportamento tende a repetir na

nova relação, dado que reúne o histórico pessoal do sujeito que constróis seus ideais de conjugalidade a partir de imagens e fantasias

sobre a conjugalidade de seus pais e de seus antepassados, concedendo sobrevida aos mitos familiares na formação de seu “eu

conjugal.”

Em vista disso, observa a autora que muitas vezes as relações amorosas repetem padrões aprendidos na infância por conta

de sentimentos infantis reativados e determinantes no momento da escolha, em especial àqueles relativos a experiências vividas na

relação mãe-bebê, atualizando na nova conjugalidade o narcisismo e a relação edipiana: 

 
A teoria psicanalítica destaca o modelo de relação estabelecido nos primeiros seis anos de vida entre a
criança e seus pais como fundamental para o posterior desenvolvimento relacional do indivíduo. A
qualidade das relações construídas nessa etapa marcará a história da criança sob a forma de uma
herança emocional. Embora a criança possa, no processo do seu desenvolvimento, transformar o
modelo herdado, ela não poderá isentar-se de sua influência.[14]

 

 

Considerando que nos relacionamentos a conjugalidade vai se formar a partir da convivência da individualidade de um

com a individualidade do outro, pode-se entender a dificuldade presente nessa dicotomia que, não sem razão, ao mesmo tempo em

que seduz, pode gerar conflitos numa dinâmica presente na maioria dos relacionamentos: enquanto o homem busca na parceira (re)

editar a figura da mãe, a mulher procura no parceiro a reprodução da figura paterna. Para Meister[15] é necessária a permanente

construção de um saldo positivo na relação mediante a flexibilização dos parceiros em seus próprios conceitos e expectativas para

que haja atendimento das necessidades demandadas pelo outro, sem perda para nenhum dos dois, para que um ou ambos não

venham a se verem frustrados em seu intento.

As frustrações não resolvidas e a variação da posição do lugar de autoridade e superioridade ocupado pelo homem e pela

mulher na relação, podem redundar no surgimento e na manutenção da situação de violência doméstica, nó cego que ambos os

parceiros costumam não saber desatar.

A essas questões some-se o meio social em que se relacionam as partes envolvidas no conflito vítima-agressor,
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majoritariamente inseridos num contexto que lhe é adverso e que estimula a repetição de violências já vivenciadas nas famílias de

origem e que não conseguem  obter resposta suficiente com medidas punitivas.

 

4.2. Fatores de permanência no relacionamento violento

 

Os efeitos das agressões também possuem explicações clínicas: “um ato violento nada mais é do que uma ameaça ao

organismo e todos nós guardamos na memória, mesmo que inconscientemente esses fatos perigosos”, diz Masci[16] e quando se

repetem, as agressões deixam o corpo em desequilíbrio constante. Uma série de reações desencadeadas pelo medo preparam o

organismo para enfrentar um ataque, provocando reações diversas. Outros estímulos como músicas, odores, certos locais ou outras

situações que lembrem a agressão podem desencadear reações de pânico e medo. Conforme Miller, para superar essa realidade, a

mulher precisa abrir mão de seus sentimentos e de sua vontade. Assim, ela desenvolve uma autopercepção de incapacidade e

inutilidade provocada pela perda da valorização de si mesma e de seu amor próprio.[17] De fato, a mulher em situação de violência

pode sofrer efeitos permanentes em sua autoestima e autoimagem tornando-se insegura e propensa a aceitar a vitimização como

algo inerente à condição feminina.

É muito comum o questionamento acerca das razões que levam a mulher a permanecer em uma relação violenta ou o fato

de manter a relação sem jamais vir a denunciar a agressão e o agressor. Essa realidade induz à percepção de que as mulheres

tornam-se cúmplices de seus agressores uma vez que nada fazem para acabar com essa situação.

Na realidade, não se pode identificar uma causa única para a permanência de mulheres em relações abusivas, mas um dos

motivos mais frequentes é o fato de se sentirem humilhadas ou até mesmo culpadas pela violência. O conflito interno por não

quererem a separação, o temor pela sua segurança e a de seus filhos, a crença nas promessas de mudança do companheiro ou a

dificuldade financeira suplantada pelo agressor são outros fatores importantes que contribuem para a perpetuação desse ciclo de

violência. Saffioti leciona:

 

A violência doméstica ocorre numa relação afetiva, cuja ruptura demanda, via de regra, intervenção
externa. Raramente uma mulher consegue desvincular-se de um homem violento sem o auxílio externo.
Até que este ocorra, descreve uma trajetória oscilante, com movimentos de saída da relação e de
retorno a ela. Este é o chamado ciclo da violência.[18]

 

Além disso, algumas mulheres tendem a justificar as agressões, atribuindo as reações violentas dos companheiros a fatores

diversos como o estresse, dificuldades no trabalho, problemas financeiros e cansaço excessivo, sem falar no consumo do álcool.

Gregori[19] argumenta que o álcool e as drogas estimulam esse comportamento dos homens, mas agem apenas como um

catalisador de uma vontade preexistente ou atual e o faz não para culpar a mulher pelo fato de ser agredida, mas para melhor
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compreensão dos contextos da violência e os diferentes significados que assumem. Gregori reconhece o medo da violência como

importante causa da cumplicidade feminina, salientando que “é o corpo da mulher que sofre os danos, é nela que o medo se instala e

assim é ela que vai se aprisionando ao criar sua própria vitimização”[20].

Para IZINUMO[21], o estudo de Gregori inaugura um dos debates mais importantes nos estudos feministas sobre

violência contra as mulheres no Brasil, as organizações feministas prestadoras de atendimento a mulheres começam a discutir a

“cumplicidade” da mulher na violência conjugal e incorporam a expressão “mulher em situação de violência” no lugar  de “mulher

vítima de violência”.

Essas posições são reafirmadas em observações, tanto nas Delegacias de Defesa da Mulher quanto nos Juizados de

Violência Doméstica e Familiar, nas quais a posição da  mulher na relação conjugal é ou aparece como destituída de qualidades

pessoais que a façam capaz, um “não sujeito de direitos”. Isso nos remete a uma abordagem bem mais ampla do problema que diz

com a obtenção pela mulher da condição de agente de mudanças sociais, como  apontado por  Sen, quando identifica esse papel

“relacionado ao reconhecimento de que o poder feminino - como independência econômica e emancipação social - pode ter grande

projeção sobre as forças e os princípios organizadores que governam as divisões dentro da família e na sociedade”.[22]

 

5. A jurisdicização do problema: aspectos comparativos entre a Lei 9.0099/95 e a Lei 11.340/06

 

Num contexto de tal complexidade, maior do que é dado abranger neste breve estudo, importa avançar um pouco sobre a

questão da jurisdicização do problema do tratamento da violência contra a mulher no ambiente doméstico, inicialmente em

abordagem sucinta dos Juizados Especiais Criminais, criados pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, os JECs que nasceram

voltados a atender os interesses de cidadãos comuns que renunciavam a seus direitos ao não recorrerem à justiça para a solução de

pequenos conflitos.

Ainda que não cuidassem especificamente dos delitos envolvendo relações interpessoais no âmbito doméstico, esses

juizados, também conhecidos como Juizados de Pequenas Causas, afinados com a tendência mundial nos anos 1990 de criar

medidas tendentes à garantia dos direitos das mulheres, ao fim da impunidade e ao acesso igualitário à justiça, passaram a tratar de

conflitos familiares de lesões corporais e ameaça levados às Delegacias de Defesa da Mulher - DDMs, mas o tratamento pelos JECs

resultou ineficiente e inadequado na questão da violência na esfera conjugal, como refere Izumino[23] apontando o

questionamento do movimento de mulheres sobre a não inclusão da análise de gênero nesse tipo de conflito e o enquadramento dos

delitos decorrentes como crimes de menor potencial ofensivo e por seu caráter despenalizador, permitindo a conversão da pena

privativa de liberdade em multas ou no pagamento de cestas básicas, contrariando o objetivo maior focado na diminuição da

violência e na garantia da segurança da mulher vitimada que, em geral, convive com o agressor, como mostra Campos [24].  
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Não foi unânime a crítica contra o trato pelos JECs aos conflitos familiares que,  reconhecidamente serviram como espaço

de negociação, deram visibilidade ao fenômeno e contribuíram para a cessação de ciclos de agressão, mas a insatisfação gerou

denúncias e forte reação, apesar do aprimoramento da Lei 9.099/95 pelas leis 10.455/02, 10.886/04 e projeto de lei 4.559/04 que

acrescentaram ao texto original a previsão de medida cautelar de afastamento do agressor no lar conjugal; a previsão de um subtipo

de lesão corporal leve decorrente de violência doméstica, com aumento em dobro da pena mínima de três meses, e da pretendida

alteração do procedimento do Juizado com vistas à necessidade de rápida resposta judicial e extrajudicial ao problema[25] .

Em resposta às críticas e à imposição da política externa, a situação teve culminância com o advento da Lei 11.340/06, a

denominada Lei Maria da Penha, que acrescentou um novo enfoque à discussão do problema.

A trajetória de dor, agravada por amparo legal insuficiente e desídia oficial, sofrida por Maria da Penha Maia Fernandes

chegou ao conhecimento do Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL e do Comitê Latino Americano e do Caribe para a

Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, que formalizaram denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Americanos – OEA, onde as agressões recebidas foram vistas como crimes de violência doméstica, tipo

reconhecido oficialmente pela primeira vez na história em nível internacional.[26]

Em resposta ao clamor público nacional e sua repercussão na Organização dos Estados Americanos – OEA, o Brasil criou,

com base na legislação espanhola, a Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, onde os Juizados de Violência Doméstica Familiar contra

a Mulher (JVDFM), tratam de medidas protetivas de urgência e medidas assistenciais procedidas através da integração de

atendimento psicológico, jurídico e social, que, segundo Pasinato, ao incorporar antiga reivindicação dos movimentos feministas e

de mulheres, “amplia seu alcance para além das características da justiça criminal tradicional que tem como foco principal a

punição do ato criminoso, deixando a vítima sem respostas para suas necessidades imediatas de segurança.” [27]

Inegavelmente a Lei 11.340/06 é uma lei peculiar inscrita sob a ótica de gênero, visto que se empenha pela proteção da

mulher em situação de violência doméstica ou familiar, assim definida toda ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte,

sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral e patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer

relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a agredida, a teor dos incisos do  art. 5º cujo parágrafo

único ressalva que tais relações íntimas independem de orientação sexual, incluindo a possibilidade de que no polo agressor também

esteja uma mulher.

Se uma das maiores críticas contra a Lei 9.099/95 era a rotinização dos conflitos conjugais tratados como lesões menos

graves e a despreocupação com os interesses da vítima, desde logo se impõe reconhecer os avanços alcançados pelas medidas não-

penais de proteção à mulher em situação de violência, explicitados em dispositivos pertinentes à esfera civil na Lei 11.340/06, como

o afastamento do companheiro do lar a fim de fazer cessar a agressão contra a mulher em situação de violência (art. 22, inc. II), a

possibilidade de remoção de servidora pública para distanciá-la do agressor (art. 9º, § 2º, I), e a inclusão da mulher e seus
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dependentes em programas de proteção e atendimento (art .23, I), de ampla relevância na luta pelos direitos das mulheres.

Na face aposta, ao contrário de incentivar a conciliação pela via do diálogo entre as partes, vítima e agressor, peca a Lei

11.340/06 por excluir a oportunidade de conciliação, impondo uma única oportunidade para tanto (art. 16) e determinando, para a

apuração dos casos de violência doméstica, a aceleração da ação policial e do processo penal, com a possibilidade de decretação de

prisão preventiva a qualquer tempo e o recolhimento do agressor ao sistema prisional (art. 20), medida que pode ser vista como

reforço impeditivo da forma conciliatória no desatamento do conflito.

Numa posição intermediária em razão de sua pouca efetividade, experiências como a mediação do conflito, realizada por

equipe multidisciplinar e mediadores componentes da própria comunidade (art. 29 da Lei 11.340/06), também avanço importante,

ainda dependem de cada Estado para sua implementação pelos judiciários estaduais com a criação de tais equipes multidisciplinares

para acompanhamento dos envolvidos na situação de violência, hipótese de concretização quase remota considerando que a maioria

dos Estados da Federação padece em crises financeiras.

 

6. Considerações finais

 

Malgrado os esforços de feministas, desde o século 19, ainda agora, quase virada a primeira década do século 21, as

mulheres ainda padecem os efeitos da desigualdade e discriminação no acesso pleno ao mundo e suas possibilidades.

 

São várias as formas de manifestação da violência no dia-a-dia da sociedade globalizada e a chamada violência contra a

mulher e suas variações como  violência familiar, violência doméstica ou violência de gênero, embora fenômeno antigo antes

limitado ao âmbito privado, vem ganhando espaço no cenário atual e invade a esfera pública, forçando o Estado a um envolvimento

crítico voltado para a cessação de riscos que a sociedade é incapaz de controlar.

 

Para deslinde e solução do conflito social complexo que é a violência doméstica não se pode aplicar tratamento igual ao

conferido aos demais delitos de vez que se trata de lidar com o universo conturbado das relações íntimas, da frustração de

expectativas de inserção social, de igualdade de oportunidades, de consolidação da participação do mundo como sujeito de direitos.

 

Nesse contexto o polo feminino ainda se apresenta como menos imponderado diante do polo masculino e, em raras

exceções, a mulher consegue desvincular-se de um homem violento sem auxílio externo e, enquanto isso não ocorre, oscila entre

movimentos de saída e retorno à mesma da relação, no chamado ciclo da violência, o Brasil se viu obrigado a uma tomada de

decisão forte e imediata, porquanto já tarda, de rever os dispositivos de lei que tratavam como lesões corporais leves os danos

advindos de violência contra a mulher pelos Juizados Especiais Criminais insertos na Lei 9.099/95 e a editar, forte no modelo
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praticado na Espanha, a Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, homenagem que, dadas as causas, seria

agradavelmente recusada por qualquer mulher em condições de normalidade.

Contrapondo-se à lei anterior considerada insuficiente e mesmo omissa, a lei 11.340/06, apresenta inegáveis avanços e

acertos na proteção da mulher em situação de violência e a seus dependentes na relação familiar, mas a colocou em uma posição de

tutelada ao abrir mão de seu direito de representação em consequência da transmissão de direitos processuais ao Ministério Público,

que lhe retira possibilidades de exercício de poder, podendo-se afirmar que no âmbito penal, a nova lei não proporciona o

empoderamento das mulheres .

Ao revés, ao estipular uma legislação penal mais rigorosa para os casos de violência doméstica e familiar, desde a

perspectiva da mínima utilização do direito penal, considerada por alguns como uma estagnação indesejada. .

Como crítica, vale reconhecer que o Poder Judiciário não pode resolver sozinho o conflito porque no momento em que a

violência é jurisdicionalizada, não se busca mais a sua solução e sim a punição do agressor, em geral o homem. no papel de algoz, e

da mulher no papel de vítima, maniqueísmo que não atende à subjetividade dos envolvidos, nem dá solução a suas expectativas,

pois é comum o desejo da mulher de que o homem – intimidado com a ação judicial - retorne ao lar, transformando-se no príncipe

encantado com que ela sonhou e que não existe, do mesmo modo que ela não cabe na veste de princesa tecida por ele em seu

imaginário, realidade com que ambos devem aprender a conviver.

 

Para uma nova e verdadeira inclusão social de homens e mulheres  perplexos diante da complexidade das inter-relações

praticadas no contexto da globalização a que respondem com violência por não se sentirem atendidos em seus anseios, há  objetivos

que as políticas públicas de inclusão social precisam tornar possível como a efetiva participação dos atores sociais excluídos ou

incapazes de fazer frente a tão exigente demanda.

Especificamente quanto à violência praticada contra a mulher no âmbito de sua convivência em conjugalidade, importa

ampliar o olhar para abranger a erradicação da  violência doméstica, solucionar os conflitos entre homens e mulheres no ambiente

familiar e minimizar os danos sofridos por ambos e seus reflexos sobre a sociedade.
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(RE)PENSANDO A LINGUAGEM JURÍDICA: EM BUSCA DA QUALIDADE DO TEXTO

(RE)THINKING ABOUT THE LEGAL LANGUAGE: IN SEARCH OF TEXT QUALITY

Paula Renata Bertho
Raquel Cristina Ferraroni Sanches

RESUMO
A eficácia da comunicação jurídica depende da habilidade do operador do Direito no manejo da
linguagem. A capacidade de construir bons argumentos e administrá-los adequadamente às
necessidades expressivas são qualidades que – tecnicamente no âmbito da significação –
definem os bons profissionais. Apesar dessas perspectivas, o que se observa, na atualidade, é
que, embora essas propriedades façam parte das peças processuais, há uma dificuldade extrema
em tornar os textos jurídicos acessíveis à sociedade de uma forma geral, por conta da
obscuridade da linguagem empregada, que se faz não só pelo uso do vocabulário técnico, mas
também por construções sintáticas não usuais, uma escrita jurídica arcaica, prolixa, ou pela
linguagem excessivamente rebuscada. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspectos
desses textos e algumas possibilidades de adequação desse tipo de discurso aos anseios da
sociedade, que é a mais interessada no entendimento dos mesmos. Entende-se que, no discurso
jurídico, não se não abre espaço para o não-dito, com isso as informações não podem ser
subentendidas. Como o produtor do texto não observa, em muitas situações, esse pressuposto,
ou os textos falham por não serem suficientemente informativos para o juiz – que é o primeiro
leitor –, ou são informativos ao extremo, tornando-se ineficientes. Pretende-se mostrar que essa
ineficiência pode ser superada se a linguagem for acessível.
PALAVRAS-CHAVES: Comunicação jurídica; Textos jurídicos; Juridiquês; Acessibilidade.

ABSTRACT
The effectiveness of legal communication depends upon the ability of the Law enforcer when
operating the language. The capability of building strong arguments and properly manage them
according to expressive needs are qualities which – technically in the meaning scope – define the
good professionals. Despite these perspectives, nowadays it is observed that, although such
properties are part of legal briefs, there is major difficulty in making legal texts available to the
society in a general manner, due to the obscurity of the language emerged not only from
technical vocabulary, but also not usual syntactic structures, archaic and prolix legal writing, or
excessively elaborated language. The present work is intended for presenting some aspects of
such texts and possibilities of adequacy of this type of speech to the society’s aspirations, the
most interested in understanding them. It is comprehended that, in legal speech, there is no
space for the unsaid, and therefore, pieces of information may not be implied. In many cases,
legal texts writers do not notice such premise, the texts fail once they are not sufficiently
informative to the judge – their first reader – or they are extremely informative, thus inefficient.
It is intended to show this inefficacy can be overcome if the language produced is accessible.
KEYWORDS: Legal communication; Legal texts; Juridiquês; Accessibility.

Introdução

 

Parodiando René Descartes que afirmava que ao homem é possível atribuir a máxima “cogito, ergo sum”, isto é, “penso,

logo existo”, na atualidade, podemos ir mais além, ao considerar que todo homem é aquilo que é capaz de comunicar com todo tipo

de linguagem que faz parte de suas relações sociais.

É com esse enfoque que podemos considerar que cada profissão desenvolve sua linguagem própria, com características

comuns e inconfundíveis, que todos os membros terminam naturalmente por adotar. O código lingüístico usado num texto de

Informática é facilmente identificado pela terminologia específica da área Tecnológica – o mesmo ocorrendo com as produções da
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Administração, Educação ou do Direito, por exemplo.

Esse vocabulário técnico, definido dentro do âmbito de cada profissão, é de extrema importância para evitar equívocos

interpretativos da linguagem usual, além de servir para deixar mais rápida e eficiente a comunicação entre os interlocutores

especializados; nesse sentido, a boa comunicação é uma necessidade básica na vida jurídica:

 
A relação do advogado com a linguagem é muito mais complexa do que a dos outros profissionais. Um
médico recorre, no seu trabalho, às substâncias, aos instrumentos e aos aparelhos que julga mais
adequados para cada situação. Quando escreve, é para relatar o que fez ou anunciar o que pretende
fazer.[1]

 

Para o advogado, entretanto, tudo é linguagem: esse é o único instrumento de que ele dispõe para tentar convencer,

refutar, transigir, demandar, querelar, enfim, agir, atuar. Por outro lado, é também na linguagem que se concretizam as leis e toda

sorte de peças processuais, que não passam, no fundo, de formas peculiares de textos com que o advogado terá de relacionar-se,

redigindo-os ou interpretando-os. O profissional do Direito, desse modo, precisa conhecer suficiente e adequadamente os principais

recursos do idioma para que, assim, seja um usuário privilegiado da língua portuguesa.

Além de dominar o indispensável vocabulário especializado, ele precisa, dentre outros aspectos, conhecer os mais

diversos recursos expressivos do código, as sutilezas semânticas, as ramificações etimológicas que as palavras mantêm entre si e as

variadas nuanças de estruturas sintáticas que a palavra desenvolve para caracterizar ênfases, ressalvas e atenuações, entre outras

formas de expor suas manifestações.

Isso, porém, não basta aos operadores do Direito: é necessário, acima de tudo, escrever de maneira organizada, clara,

concisa, tanto para se fazer entender como para evitar as más e inadequadas interpretações; como já dizia Quintiliano, um século

antes da era cristã, isso “para que não haja a menor possibilidade de que seu texto seja lido de modo errôneo”[2].

Logo, para atingir seu objetivo fundamental, que é convencer o leitor, o profissional da área jurídica deveria ser, dentre

todos os demais profissionais, sem incorrer em exageros, um dos mais capacitados para escrever bem; no entanto, apesar da

necessidade de ser claro e persuasivo, é exatamente tal profissional liberal que vem produzindo atualmente os textos mais obscuros

e pomposos, adotando o temível juridiquês, expressão incompreensível para muitos especialistas da área quanto pior, então, para a

compreensão dos leigos.

A questão, por outro lado, não se trata do abandono dos indispensáveis vocábulos técnicos da área jurídica, até porque o

vocabulário específico, quando bem empregado, enriquece um bom texto. A polêmica está em lembrar que o emprego de uma

terminologia adequada não implica em alterações de ordem sintática ou na elaboração de um estilo particular que comprometa a

significação da boa frase em língua portuguesa. Como disse David Mellinkoff, autor que lutou por um reposicionamento da

expressão do Direito nos Estados Unidos: “exceto naqueles raros pontos em que realmente há uma razão para ser diferente”[3], a

linguagem do advogado deve ser idêntica à de qualquer outra pessoa culta e articulada de nossa sociedade e compreensível pela

maioria dos cidadãos que da justiça dependem. Ou seja, o advogado deve se comunicar com clareza e eficiência, usando a

linguagem técnica somente quando for necessário e jamais apelar para o pejorativo (ou exótico? ou arcaico?) juridiquês, redação

que, embora na sua origem possa ser considerada, até certo ponto, nobre e bem-intencionada, na verdade, revela-se confusa, de

leitura cansativa e, na maioria das vezes, quase incompreensível; a “verdadeira praga que assola a linguagem jurídica hoje”[4],

 
Escrever muito não é escrever bem; ser redundante não é ser claro; a prolixidade não é virtude, mas um
defeito de comunicação que perturba a boa troca de idéias e, exatamente por isso, termina prejudicando
a boa compreensão do conteúdo. À medida que todos podem produzir longas petições – com o simples
uso da ferramenta “recortar e colar” dos processadores de texto –, aquele que dominar o bom
português, produzindo peças curtas, mas completas, obterá imensa vantagem processual.[5]
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Assim, ao produzir um texto, o profissional do Direito não tem o direito de imaginar que seu leitor (o juiz ou as partes

envolvidas) terá a mesma facilidade de distinguir em sua exposição o ponto central dos menos importantes; se a escrita não for

adequada e clara, há o risco de entediar e desviar a atenção do interlocutor com uma argumentação secundária (em um texto diluído

e esvaziado de conteúdo), levando-o a perder o interesse no essencial. Pior: obscurecendo o texto, dificultando a leitura e

compreensão, o advogado geralmente estará deixando exposta a defesa dos interesses do seu cliente, sobretudo, se este se tratar de

representante de camadas sociais menos favorecidas; e nesse contexto, há princípios que jamais podem deixar de ser seguidos, como

é o caso do cuidado com a pessoa que confia a defesa de seus direitos e de suas necessidades.

A escrita na área do Direito não necessita e não deve ser um exercício constante de demonstração da exuberância
intelectual de seu autor; é nessa ótica que, para Gold e Segal (2008), “a eficácia da redação está na utilização cirúrgica das palavras;
escrever pouco, mas conferir ao texto a noção exata do que se pretende. Nada a mais, nada a menos. Isso sim é invejável”[6].

“Simples” e não “simplórias”. As manifestações jurídicas devem conter uma boa fundamentação, mas seus autores

precisam compreender que redação não é algo que dá status; compreender a expressão como um exercício de demonstração de

conhecimento restrito a poucos é impor dificuldades de compreensão aos cidadãos, privando-os do acesso à justiça; uma linguagem

mais ajustada às necessidades comunicativas dos envolvidos também é promotora da justiça.

 

 

1          A Comunicação Jurídica

 

Analisando a própria natureza intrínseca ao ser humano, pode-se observar a necessidade natural do homem de se agrupar

e viver em sociedade. Nesta linha, defende Damião e Henriques que “já é sabido e, mesmo, consabido que o ser humano sofre
compulsão natural, inelutável necessidade de se agrupar em sociedade, razão por que é denominado ens sociale; por sua natureza,
agrupa-se para perseguir e concretizar seus objetivos”[7].

Essa propensão inata do homem em colocar seu eu em comum com o próximo é o ato comunicativo, é a comunicação, do

latim communicare, associando-se à idéia de convivência, de relação de grupo, de prática social. Conforme disse algum sábio não

consagrado, o objetivo da comunicação é uma constante busca pelo entendimento.

A comunicação, porém, é uma prática que ultrapassa o plano histórico e vai além do temporal. Por ser o homem um ser

essencialmente político, a comunicação só pode ser um ato político, uma prática social básica. É nesta prática social, por sua vez,

que se assentam “as raízes do Direito, manifestado como um conjunto de normas reguladoras da vida social” (Damião e Henriques,

2008, p. 19).

 
Aprender a escrever é, em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar
idéias e a concatená-las, pois, assim como não é possível dar o que não se tem, não se pode transmitir o
que a mente não criou ou não aprovisionou. [...] Todos reconhecemos ser ilusão supor que se está apto
a escrever quando se conhecem as regras gramaticais e suas exceções. Há evidentemente um mínimo
de gramática indispensável [...], mínimo suficiente para permitir que [...] se adquiram certos hábitos de
estruturação de frases modestas mas claras, coerentes, objetivas. A experiência nos ensina que as falhas
mais graves [...] resultam menos das incorreções gramaticais do que da falta de idéias ou da sua má
concatenação. Escreve mal quem não tem o que dizer porque não aprendeu a pôr em ordem seu
pensamento, e porque não tem o que dizer, não lhe bastam regrinhas gramaticais, nem mesmo o melhor
vocabulário de que possa dispor. [...] é preciso disciplinar o raciocínio, estimular o espírito de
observação e, assim, criar ou aprovisionar idéias: enfim, pensar.[8]

 
A importância do estudo da comunicação (e linguagem, e expressão escrita, portanto) jurídica pelo operador do Direito

não precisaria ser justificada, mas vale, contudo, dizer que há uma relação inerente entre o Direito e a sociedade, na qual a atuação
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daquele tem como propósito as relações sociais e os seus efeitos, seus resultados na sociedade como um todo. É, assim, diante desse

contexto, que se é possível afirmar que as ações humanas que verdadeiramente importam à ciência jurídica dizem respeito aos

reflexos que estas podem gerar à sociedade ou aos demais membros que o circunscrevem. Denota-se aqui, inclusive, a própria

existência do Direito, que, por sua vez, tem por objetivo a regulamentação dos atos que atingem os membros da sociedade.

Por outro lado, o Direito é, por excelência, entre outras ciências que assim também podem ser consideradas, a ciência da

palavra[9]; nesse caso, é preciso valorizar e aprimorar o domínio da palavra no exercício da profissão, pois é na linguagem o

espaço em que o processo se efetiva.

 
Podemos afirmar que nossa capacidade de realizar uma boa comunicação de idéias, de recriar os fatos
com consistência e credibilidade e de apontar relações de causa e efeito entre estes e as leis formarão
um cenário decisivo para o sucesso que queremos ter no mundo jurídico.[10]

 

Temos que compreender a sociedade como a coletividade de entes comunicantes e o Direito como o espaço de

comunicação que têm por intuito a moderação das relações humanas. Neste sentido, Miguel Reale considera acerca deste caráter

indissociável:

 
O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social; não existe senão na sociedade e não pode
ser concebido fora dela. Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua socialidade,
a sua qualidade de ser social.[11]

 

Dessa forma, “desde que passou a viver em sociedade, o homem vem sentindo cada vez mais a necessidade imperiosa de

se comunicar, pois já foi dito que o homem é aquilo que consegue comunicar aos seus semelhantes” (Damião e Henriques, 2008, p.

19).

Nesse sentido, aliás, é possível ir mais longe ainda: “Constitui-se a sociedade não de eu + eus, mas de ego + alter, ou,

para se usar um neologismo de Carlos Drummond de Andrade (apud Monteiro[12]), de “eumanos”, isto é, de eu +

humanos”[13].

Dá-se a comunicação pelo falar e só ao homem reserva-se a determinação de falar. Eugênio Coseriu[14] observa que o

homem é “um ser falante” ou, melhor, é “o ser falante”.

Sendo por meio da palavra que, com efeito, o profissional do Direito atua, Ronaldo Xavier adverte, contudo, que “uma

coisa é falar para atender às necessidades triviais de comunicação; outra, bem diferente, é falar com precisão no exercício da

profissão eleita”[15].

E o autor acrescenta:

 
Jamais, como em Direito, o conhecido refrão popular “te pego pela palavra” teve tantos foros de
verdade. Em qualquer causa, especialmente naquela onde houver incerteza quanto à decisão, a
experiência recomenda cautela na escolha das palavras, para que o feitiço não vire contra o feiticeiro...
O jargão profissional, todavia, não pode nem deve encapsular-se num hermetismo vocabular somente
acessível a iniciados. Em muitos dos papéis que tramitam pelo nosso Fórum, diariamente, sob uma
falsa roupagem de tecnicismo, há mais engrimanço, há mais preocupação com os efeitos pirotécnicos
da palavra do que um compromisso real com a profundidade científica.[16]

 

Refletindo tais princípios, necessário se faz lembrar também que é próprio do homem comunicar-se de forma verbal ou

não-verbal, compreendendo o elemento verbal como toda manifestação expressa com palavras e o não-verbal, estendendo-se aos

signos sonoros e visuais; igualmente importante destacar, contudo, que, ainda que este mesmo homem disponha de diversos

elementos não-verbais para sua comunicação, será – prioritariamente – por meio dos códigos verbais que ele emitirá e receberá
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mensagens, relacionando-se, assim, em sociedade.

Quanto ao domínio da linguagem, portanto, antes de admitirmos ser este um veículo de promoção social, política,

cultural ou de naturezas outras que conotem distinção de “poder” entre os homens, é ele, primeiramente, “embasamento

indispensável à formação integral da personalidade e fator assecuratório de uma melhor atuação do indivíduo no campo profissional

por ele escolhido”[17].

 

 

2          Elementos da comunicação

 

Os cursos de Língua Portuguesa vêm mudando radicalmente, valorizando, sobretudo, o raciocínio, a capacidade de

interpretar, relacionar e ensaiar hipóteses explicativas; o que se avalia, dominantemente, não é mais a simples reprodução de regras

gramaticais, e sim o uso da linguagem de forma adequada e criativa. A gramática deixou de ser encarada como finalidade, sendo

agora vista como instrumento para melhorar o desempenho do usuário da língua. Assim, a maioria dos aspectos gramaticais parte de

um texto ou de um fragmento de texto, o qual pede ao leitor que responda de que maneira um recurso gramatical contribui para que

o texto produza o significado desejado ou esperado. Sendo a linguagem a base das relações sociais, os diversos grupos de uma

comunidade lingüística organizam um código comunicativo próprio, formando, ao lado da língua-padrão, um sistema expressivo.

 
A linguagem tem uma função de servir como ponte de ligação, uma forma de conexão com extratos da
“realidade”, que estabelece ligações e conexões, permitindo a circulação das formas de entendimento e
interpretação, interação e transformação do mundo. O homem, como ser de linguagem, tem a
capacidade de definir as coisas, e, a partir desse exercício, de definir-se a si mesmo.[18]

 
Igualmente fundamental é lembrar que toda e qualquer forma de comunicação ocorre em uma situação dada – o contexto

– e se apóia no binômio emissor-receptor; não há comunicação unilateral. A comunicação é, basicamente, um ato de partilha[19],

participativo, o que implica, no mínimo, bilateralidade[20].

 
O ato comunicativo não pode ser ato solitário; antes, é um ato solidário entre indivíduos inter-
relacionados na sociedade , razão por que não se pode resolver num ato individual ou na
intersubjetividade.
Afirma-se que mesmo o ato de não-comunicação é comunicação e, nesse caso, a expressão “preso
incomunicável” deve ser entendida com certa reserva.[21]

 
Estabelecido que a comunicação não é, portanto, ato de um só, mas de todos os elementos dela participantes, verifica-se

que a realização do ato comunicativo apenas se efetivará, em sua plenitude, quando todos os seus componentes funcionarem

adequadamente. Qualquer falha no sistema de comunicação impedirá a perfeita captação da mensagem. Ao obstáculo que fecha o

circuito de comunicação costuma-se dar o nome de ruído. E este poderá ser provocado pelo emissor, pelo receptor e/ou pelo canal.

Por outro lado e a sua vez, o texto jurídico também tende a ser a representação de uma forma de comunicação; nele

também ocorrem os elementos envolvidos no ato comunicativo. Assim, se um processo é realizado na comunicação e esta se

concretiza a partir da linguagem, no campo jurídico, se o texto contiver falhas quanto à construção clara da mensagem, ele poderá

acarretar não apenas em um despacho desfavorável ou em inépcia, mas, o mais preocupante, é que ele deixará de atender às

necessidades de uma comunicação jurídica verdadeiramente atuante na vida em sociedade, uma vez que os possíveis excessos

barrocos de linguagem, tão característicos da retórica do Direito, podem representar uma barreira comunicativa, distanciando o

sentido de democratização do Direito; e o Direito é inerente à sociedade e opera para o povo.
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O Direito constitui-se por ser uma ciência eminentemente comunicativa, ou seja, sem a existência de um procedimento
comunicativo não é possível afirmar a manifestação da atividade jurídica.

 

 

 

 

3          Reflexões sobre a linguagem jurídica

 

Embora muitos defensores do juridiquês advoguem que é preciso manter o formalismo e a distância para a população, a

fim de manter seu protegido status de “doutores”, na contemporaneidade, a manifestação jurídica reclama escrita formal, mas

devendo ser simples e objetiva, e – considerando em tom de queixa, insatisfação – nunca um exercício de demonstração de

conhecimento restrito a poucos. Manifestações permeadas pela dificuldade de compreensão são vaidade pura e inconfessável e, o

pior, ineficientes, já que a língua acaba por se tornar uma barreira de comunicação. O segredo deve estar na medida sugerida pelo

poeta francês Paul Valéry: “Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples; entre duas palavras simples, a mais curta”. De

outro modo: todo documento precisa ser suficientemente claro para permitir sua apreciação pelo órgão competente; logo,

econômico com ponderação, simples e objetivo dentro das necessidades expressivas que cada situação requer.

A forma de redação não deve ser compreendida como um instrumento “de impacto” ou como uma forma de status. A

escrita não precisa ser um exercício constante de demonstração da superabundância intelectual do autor, até porque as pessoas que

fazem isso geralmente têm um repertório restrito a poucas palavras difíceis ou incompreensíveis, revelando, no fundo, uma pseudo-

erudição; a comunicação jurídica deve ser mais do que uma prática de efeitos, que valoriza construções rebuscadas e ineficientes.

A esse respeito, Ronaldo Xavier enfatiza que

 
Ninguém se apodera da língua e faz dela uso exclusivo. Talvez seja ela o mais democrático dos
veículos de comunicação. É de todos e não é de ninguém. [...] fatores conjunturais, no entanto,
interferem no sentido de que não se cristalize em estereótipos imutáveis a linguagem jurídica. Se assim
fosse, ela estaria fadada a parar no tempo, sendo mais útil nas vitrinas empoeiradas de um museu. Entre
os referidos fatores está principalmente a mudança de enfoque na abordagem dos problemas
tradicionais, trazendo novas achegas, tanto à doutrina do Direito quanto ao seu vocabulário. Esse
caldeamento [...] obriga a um contínuo esforço de atualização, assegurando a perene importância social
do advogado[22];

 

e conclui: “Distorções de linguagem podem levar igualmente a distorções na aplicação do Direito”[23].

Historicamente falando, até meados da década de 80, as construções prolixas, repetitivas – num estilo em que a forma

interfere no que realmente importa, o conteúdo – e rebuscadas, com vocabulário sofisticado, eram as mais valorizadas. A partir dos

anos 90, o ritmo acelerado da vida moderna e a sobrecarga de processos vêm direcionando o estilo para uma maior facilidade de

leitura, o que está se refletindo em vocabulários mais simples e frases mais curtas e diretas.

A diretriz contemporânea, portanto, é a atualização. A modernização textual, porém, não é a da pobreza de vocabulário

nem a da supressão de informações que irão subsidiar análises complexas e, na maioria das vezes, desnecessárias. É uma forma de

expressão em que o conteúdo da informação possa resultar sem maiores dificuldades para o destinatário; é a opção pelo simples,

mas ainda formal; não pretendemos fazer aqui o elogio da mediocridade, mas sim a defesa da desmistificação do português jurídico

e da acessibilidade que garantem melhores resultados. O simples, bem-elaborado com idéias articuladas e de tamanho adequado ao

conteúdo.

Na prática da vida forense um texto eficaz é aquele que permite uma leitura eficaz, ou seja, aquela que autorize ao leitor

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7845



compreender, interpretar e reter as impressões lidas. O principal fator para a eficácia é a legibilidade[24], isto é, a rapidez com que

o texto pode ser decodificado e a facilidade com que pode ser apreendido e memorizado. Assim, a diferença entre um mau e um

bom texto estará na facilidade de leitura e compreensão. A redação ideal tem de ser, sobretudo, perfeitamente legível.

 
Os métodos para a produção de textos simples avaliam a linguagem a partir do tamanho das palavras e
das frases usadas. Segundo esses estudos, quanto menor o tamanho médio das frases, mais fácil será a
leitura.
[...] Estudos posteriores identificaram certos fatores que tornariam um texto difícil. Foram condenados
o uso da voz passiva, dos substantivos abstratos e da redação impessoal.[25]

 
O que persuade, convence e agrada é a boa redação, adequada, simples e completa. Longas petições, com superposição de

idéias e alto nível de redundância, além de uma opção pelo mau português, cansam e afastam o leitor.

 
[...] a graforréia desenfreada, filha legítima da desorganização mental e da afetação ingênua de um
suposto saber jurídico. O exemplo, dado a seguir, fala por si mesmo. Trata-se da defesa de uma
pessoa[26], acusada de apropriação indébita, encaminhada por certo advogado ao Supremo Tribunal
Militar. Eis alguns trechos:
“O alcandor Conselho Especial de Justiça, na sua apostura irrepreensível, foi correto e acendrado no
seu decisório. É certo que o Ministério Público tem seu lambel largo no exercício do poder de
denunciar. Mas nenhum labéu o levaria a pouso cinéreo se houvesse acolitado o pronunciamento
absolutório dos nobres alvazires de primeira instância.”
Verbo à rédea solta, prossegue o falador:
“A sentença apelada é de enche-mão e vegeta. Mereceu, por isso , o imbatível confirmatório dessa
corte. Explica-se sem repechos. A empresa de (cita o nome do cliente), depois da  persecutio criminis
em espécie, não deixou de prestar seus serviços aos impávidos heiduques do Exército nacional. [...]
Um varão, com essas qualidades de escol, alciônico e repeitador, iria cometer um estelionato que é
cometimento próprio dos zafimeiros e dos calafanjes do pior felpo? Seria capaz de lesar o acervo
pecuniário da administração militar?”
A sentença da Justiça Militar, que absolveu em primeira instância o cliente do advogado, foi por este
classificada como “um elóquio revelador de equilíbrio aporegmático no exame do fato e pode encerrar ,
quando muito, um sombrio colorido étnico, sonante, apenas, nos cromos do chamado direito penal
disciplinador”.
Escrevendo assim, é bem provável que o referido advogado suponha estar cultuando os mais altos
valores de seu idioma; contudo, o que simplesmente consegue é o contrário do pretendido: beirar o
ridículo, expor-se ao achincalhe.[27]

 

É importante atentar, contudo, para o fato de que algumas situações jurídicas exigem rigor formal para serem

corretamente compreendidas; a lei, o acórdão, a doutrina, a jurisprudência, todas elas, naturalmente, construíram um vocabulário

particular e, nesse caso, há palavras que passam a ter um sentido especial (para além da linguagem corrente) e que o operador do

Direito deve, sem dúvida, conhecer e utilizar.

Quanto ao exagero no rigor formal, de origem político, remontando uma época já ultrapassada pela nossa sociedade, tem-

se que este é inerente ao procedimento jurídico. A área do Direito é revestida de formalidades e solenidades que a própria lei

determina. Condena-se, porém, o excesso, infelizmente bastante comum nas searas jurídicas e na linguagem por ela empregada.

Da mesma forma, a maioria das peças processuais está recheada de citações e repetições dispensáveis ou esvaziadas de

sentido quando se pensa no todo textual. Há transcrições exageradas de textos de leis, doutrinas e jurisprudências. Desconsidera o

advogado o que é – apenas – suficiente ao seu pedido e, geralmente, pensa nos recursos de que pode lançar mão para impressionar

seu interlocutor. Por outro lado, ensina a prática atual que a quase totalidade dos juízes jamais lerá integralmente uma petição

extensa. Para conseguir despachar inúmeros processos diariamente, os magistrados são obrigados a dispensar o supérfluo e se ater

apenas ao essencial. Ao exagerar em citações, o operador do Direito estará somente desperdiçando tempo e engrossando os autos
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processuais.

A economia textual é palavra de ordem no contexto da justiça e elemento indispensável para a rapidez dos processos.

Ater-se ao formalmente necessário é meia causa ganha pelo profissional do Direito.

 

 

4          Buscando a qualidade textual na linguagem jurídica

           

Ao enfocar as dimensões em que se desdobra o universo do Direito, sabemos que é impossível pensá-lo sem a linguagem,

dada sua representação sob a forma de prática social e textual.

Assumindo-se a leitura, a interpretação e a escrita – esta última centrada nos princípios da argumentação – de textos

como a essência das atividades dos operadores do Direito, há que se admitir que o domínio das técnicas textuais representa um dos

capítulos de maior importância para a abordagem de informações jurídicas.

Nessas condições, há que se ressaltar, segundo Bittar, que

 
(...) todo discurso se manifesta como texto. Sobretudo na área jurídica, onde se encontram cadeias
infinitas de práticas textuais emaranhadas e interligadas, que dão origem ao que se chama de
intertextualidade. Releva-se ainda o aspecto de que as práticas jurídicas avocam a presença da escrita,
de modo que todo texto documentado é fonte de informações juridicamente relevantes, passíveis de
sólida comprovação, enquanto subsistente o texto e seu suporte material.[28]

 

Ademais, “se é certo que o próprio ato do conhecimento é já um exercício da interpretação, também é certo que o

conhecimento jurídico se forma, sobretudo, a partir de textos, com textos e sobre textos”[29].

O texto/discurso e a escrita, portanto, são presenças imprescindíveis a todos envolvidos com o contexto jurídico; e isso

significa que os cuidados com a linguagem e a expressividade devem ser decisivamente maiores do que em outras áreas, já que, por

vezes, a competência profissional, o desempenho judicial, a liberdade de um cliente, são medidos a partir do desempenho lingüístico

do profissional do Direito.

O texto é, portanto, “ponto de partida para que o sujeito-da-interpretação dele se valha para acessar determinada

categoria de sentido”[30]. Mais: o texto “[...] não pode ser entendido como objeto inerte, estanque, acabado [...] Todo texto

permite sentidos”[31], pois “[...] funciona quando é atualizada a sua faculdade de produzir sentido pelo intérprete”; [...] o texto é

mudo por si só, mas possui potencialidade para significar; ao sujeito-da-interpretação é oferecida a tarefa de manipular os textos e

de lhes oferecer sentidos”[32].

Assim, conhecer, recorrer e utilizar as técnicas de escrita – de construção textual – e de análise textual são exercícios

inevitáveis e determinantes para se alcançar os resultados profissionais que se deseja. Pensando por esse viés, aliás, tais

necessidades abrem espaço para uma outra questão fundamental: o operador do Direito é alguém sujeito à primazia da

gramaticalidade e do formalismo do discurso escrito – discurso esse naturalmente delimitado por aspectos canônicos, pelas regras da

língua – e não a certa margem de liberdade do discurso oral. Desse modo,

 
A linguagem jurídica, ainda que domínio técnico, constitui-se primordialmente a partir da linguagem
verbal (natural), tendo dela se desgarrado pela formação de um espaço de sentido e de um espaço
estrutural autônomos (uma gramática e um dicionário jurídicos). Mas a questão não se resume a esse
aspecto da linguagem jurídica. Releva dizer que o domínio das práticas jurídico-textuais constitui
universo de discurso autônomo, capaz de produzir suas próprias injunções e de lançar suas influências
por sobre os demais universos de discurso que o circundam. Em outras palavras, o universo do discurso
jurídico pode ser dito um universo oriundo da linguagem natural, encontrando-se atualmente autônomo
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em relação a ela, apesar de preservar sua relação dialética com os sistemas que o circundam.[33]
 

O discurso jurídico difere, portanto, da elaboração discursiva de outros meios de comunicação escrita e nem sempre o

sentido habitual da palavra equivale à sua significação jurídica. Nesse universo, há muitas palavras que, se mal empregadas, podem

gerar sentidos divergentes, prejudicando assim a construção da significação pretendida.

O profissional do Direito convive com um grande número de palavras específicas (os jargões[34]), conferindo a elas

um jargão técnico que lhe permite expressar com precisão e clareza sua argumentação.

Logo, o vocabulário jurídico é requisito indispensável para que, nas peças processuais, as idéias sejam revestidas de

forma adequada, com precisão de significado; cabe aos operadores do Direto o empenho na busca do termo que melhor exponha o

fato e seus fundamentos jurídicos, objetivando a construção bem-articulada de suas considerações.

Sob um enfoque complementar, portanto, como a assimilação dos jargões supõe um processo de aprendizado, muita

leitura e consulta a dicionários serão os requisitos principais para capacitar o profissional de direito a uma melhor elaboração de seu

trabalho.

Sobre leitura, a propósito,

 
O sujeito, ao se vivenciar como parte integrante de um mundo, simultaneamente natural e social,
precisa, para continuar sujeito, desvelar o sentido desse mundo, pois o sentido é o alimento de sua
especificidade humana como sujeito. E esse processo se dá por meio do conhecimento, que é a
apreensão dos sentidos, dos significados, das significações. Mas esses sentidos, relacionados ao mundo
e a seus objetos, não se revelam diretamente à percepção físico-fisiológica e espontânea do sujeito –
eles só chegam a ele graças à mediação de símbolos, cujo maior e mais eficaz sistema é o da
linguagem. Só a linguagem pode dar aos homens o acesso aos sentidos, tanto ao sujeito individual,
como ao sujeito coletivo. Daí a relevância da linguagem: desvelar o sentido para o sujeito pessoal e, ao
mesmo tempo, possibilitar o compartilhamento desse sentido entre outros tantos sujeitos, viabilizando
sua comunicação, desencadeando assim o exercício real e concreto da intersubjetividade, permitindo
ainda que os sujeitos conversem entre si sobre o mundo, já que só podemos dialogar manuseando
sentidos e significações.[35]

 

Ademais, o discurso jurídico não é um discurso descontextualizado, mas sim um discurso produzido no contato e na

atividade social.

 
Um texto não pode ser abordado fora de seu contexto, fora das circunstâncias constituídas pelas malhas
histórico-culturais que entrelaçam sentidos que foram sendo produzidos, amealhados e articulados ao
longo do tempo histórico. Por isso, a decodificação estrutural do texto não é suficiente se separada da
explicitação de sua inserção contextual. [...] mas o texto escrito [...] só será eficaz [...] se for
decodificado à luz de referências contextuais. O mundo só se revela ao leitor por meio do texto se ele
estiver inserido no contexto, porque toda significação particular está articulada, como numa teia, às
significações historicamente acumuladas na cultura, acervo coletivo de sentidos.[36]

 

Escrever bem é uma qualidade indispensável e muito apreciada pela sociedade contemporânea. E, em se tratando do

âmbito jurídico, como objeto de respeito e reconhecimento, transforma-se em uma necessidade fundamental para o sucesso

profissional. Isso se justifica porque, além da desejável inteligência, perspicácia e raciocínio jurídico, em geral, a habilidade do

profissional de Direito costuma ser medida pela capacidade de transferir ao papel, adequada, certeira e corretamente, suas teses,

alegações, arrazoados e demais posicionamentos.

Por outro lado, para escrever bem e acertadamente, é indiscutível a necessidade de boa leitura, cultivada ao longo do

tempo, além dos conhecimentos técnicos básicos da redação jurídica, reflexões com as quais o presente artigo pretende colaborar, a

fim de permitir aos profissionais do Direito aprimorarem sua forma de redação.
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Uma espécie de acessibilidade da linguagem jurídica é, portanto, algo inadiável. A mudança de mentalidade ganha

importância ao se constatar que uma escrita jurídica arcaica, prolixa, caracterizada pelo emprego indiscriminado de uma linguagem

rebuscada, na opulência da forma – materializada pelo número de parágrafos, citações e comentários secundários –, é uma atitude

que não reflete apenas na estética das peças processuais, mas na própria qualidade da contribuição que a esfera jurídica pode

oferecer aos cidadãos no momento em que estes pretendem o acesso à justiça.

No meio jurídico, porém, domina o princípio de que a preocupação de mostrar conhecimento transforma o Judiciário em

poder obscuro, distante da cidadania, e moroso. Isso porque o cultivo de uma linguagem de difícil compreensão tanto compromete a

eficiência textual, quanto nos remete – com certo grau de convicção – à máxima de que realmente a “justiça é lenta”, denotando,

assim, que a participação da atuação do Poder Judiciário, com saldos positivos, ainda é pequena no tocante à vida da grande maioria

da população.

Embora os textos longos e “super elaborados” geralmente tenham sua origem no desejo de persuadir o destinatário, o

contexto do mundo moderno imprime uma nova dinâmica na apresentação das informações, um caráter mais utilitarista da

mensagem – o que, por sua vez, não deve significar, em hipótese alguma, “empobrecimento”, mas uma forma mais enxuta e

condensada de expressão. Ao manter o texto longo, corre-se, na verdade, o risco de obter o efeito mais indesejável ao mundo

jurídico: ter sua mensagem desqualificada, desprezada pelo destinatário.

Refletindo esse realinhamento, convém, ainda, lembrar que peças processuais não devem servir de palco para

demonstração de “conhecimento” ou “cultura”. Nesse caso, deve, assim, prevalecer o “fim”, ou seja, a busca pela atenção ao

cidadão, ao litígio, e não o “meio”, isto é, peças processuais extensas e repletas de juridiquês, dentre outras inutilidades expressivas.

As peças processuais, acima de quaisquer exibicionismos de erudição – diga-se de passagem, por vezes apenas aparente,

falsa até –, devem primar pela inteligibilidade, concisão, clareza e objetividade. Os períodos devem ser curtos e na ordem direta,

evitando-se adjetivações excessivas que pouco contribuem para esclarecimentos dos fatos e das teses. A propósito, sobre isso vale

lembrar a sábia constatação de Drummond: “escrever bem é a arte de cortar palavras”; ou, ainda, a consideração de Hegel: “quem

exagera no argumento, prejudica a causa”.

Não defendemos, por outro lado, a atualização da linguagem jurídica por meio da supressão aleatória de termos

particularmente técnico-jurídicos. Não há como abordar “autor”, “tutela”, “porfia”, “prescrição”, “usucapião”, “litispendência”,

“contrato de trabalho”, entre outros, sem se recorrer a expressões peculiares como essas. Contudo, esses termos específicos também

devem ser empregados no momento e contexto adequados, sendo desnecessárias alongadas “explicações”, “exposições” ou “aulas”

sobre o tema a que se referem.

O resultado do trabalho perece depender, conseqüentemente, da atenção a uma demanda simples, mas decisiva: a

necessidade de que a redação atinja o leitor, que o persuada e influencie e que o texto o convença. Para isso, se torna indispensável

que o texto transmita ao leitor exatamente o que pretende expressar.

Cientes dessa constatação, especialmente os teóricos da comunicação passaram, então, a se debruçar na elaboração de

planos, recomendações, estratégias e métodos, enfim, de “receitas”, cuja aplicação pudesse ser, ao menos em princípio, uma

garantia de sucesso aos profissionais da área jurídica. Compreendemos, porém, que, no mundo do Direito, não apenas parece

impossível esquematizar previamente a linguagem, como também nos parece indesejável que todos escrevam de maneira idêntica.

Um advogado, um profissional das letras jurídicas, é alguém que trabalha argumentando e usando a palavra; jamais se espera,

portanto, que seja substituído por um software de computador.[37]
A única fórmula infalível que concluímos existir para obter o texto que se busca e necessita é exatamente compreender

que não existem fórmulas infalíveis, mas que existe um bom auxílio que se traduz no uso de um recurso que eventualmente falha: é

ele vincular o sentido de ponderação ao ato de escrever.
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Considerações parciais

 

Refletindo tamanha peculiaridade da comunicação jurídica e entendendo que, além dos profundos conhecimentos sobre

normas e leis, o profissional do Direito deve conhecer a língua portuguesa, as considerações aqui apreciadas esperam ter contribuído

para apresentar fundamentos para que, ao texto jurídico, lhe seja permitido imprimir maior qualidade à sua comunicabilidade.

Entendendo que todo exercício profissional eficaz requer uma competência com o instrumento de comunicação, vale acreditar que

aprimorar as formas de expressão é – sempre – prática indispensável.

Com isso, cada vez mais, atualmente, se verificam esforços voltados à desmistificação do português jurídico para a

acessibilidade da comunicação. No entanto, há que se distinguir aqui que pensar em acessibilidade não significa intuir em perda de

técnica nem em empobrecimento da precisão textual e expressiva. Tal necessidade relaciona-se a conter possíveis excessos barrocos

de linguagem, que são característicos da forma retórica do Direito; abolir com critério no sentido de alcançar maior democratização

do direito, pois o Direito opera na sociedade e para o povo.

O afastamento do povo da participação no processo de uso e inteligibilidade das decisões judiciárias prejudica, por sua

vez, o próprio processo de democratização do Direito. Daí a idéia de que a atualização não implica em uma vulgarização da

linguagem ordinária, nem em uma corrupção da linguagem culta. A democratização implica, antes, numa aproximação do Direito da

realidade que procura representar e sobre a qual pretender agir; implica numa postura que não cria divisões e separações entre

universos discursivos, permitindo à objetividade e à razoabilidade significarem mais. Em suma, as recentes necessidades da

comunicação jurídica apontam não apenas para a eminência do uso de uma linguagem – precisa e acessível – para produzir formas

de significação que permitam ao texto ser lido e entendido, como também para uma expressão capaz de atuar na integração da vida

em sociedade.

A prevalecer, finalmente, a esperada acessibilidade crê-se que as peças processuais devam ser lidas e compreendidas de

maneira fácil e ágil, inclusive pelas partes, o que contribuirá para a rapidez processual e concretização do papel social do Direito.
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A EFICÁCIA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: DO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO AO CURSO SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES PúBLICAS E PRIVADAS.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LEARNING: BASIC EDUCATION AND MIDDLE TO
UPPER COURSE IN PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITIES.

Antonio Marcio Figueira Cossich

RESUMO
A educação superior em um contexto devidamente adaptado deve trabalhar a avaliação da
aprendizagem, sob o enfoque formativo e de forma contínua, mais do que simples atribuição de
um conceito formal, servindo assim à percepção, tanto do professor quanto do aluno, dos
progressos e carências de seus respectivos trabalhos, permitindo a aplicação de estratégias de
aperfeiçoamento ou de redirecionamento do processo de ensino-aprendizagem. 
Devemos observar que uma avaliação pobre, tanto de alunos como do corpo docente, conduz a
um julgamento injusto e falha na tentativa de revelar imperfeições do desempenho. Uma boa
avaliação, por outro lado, alimenta os tomadores de decisões com as informações necessárias
para escolhas abalizadas, e os professores com uma opinião útil ao progresso. 
É preciso entender, fundamentalmente, que o discente dos cursos superiores não é mais ou pelo
menos não deveria mais ser, o aluno dos cursos médios, conduzido, tradicionalmente, a
reproduzir aquilo que lhe é transmitido na sala de aula, com raras oportunidades a critica e à
participação efetiva no processo que, afinal de contas, constrói aquilo que ele sabe. Esta
perpetuação do que poderia ser chamado de mentalidade colegial é ressaltada pela exigência,
no meio acadêmico, da freqüência do aluno à sala de aula, utilizada, inclusive, como critério de
retenção, em algumas ocasiões. 
Como parte de uma proposta mais ampla, com a finalidade de permitir avaliações
verdadeiramente conclusivas e esclarecedoras, insere-se a liberdade acadêmica, conservando a
autonomia intelectual dos professores e concedendo ao estudante a responsabilidade sobre si
mesmo; ou, ainda, a de preservar a qualidade do ensino, já que, a presença em certos cursos
ou seminários torna-se obrigatória, o que transformaria a universidade em uma escola comum,
matando o entusiasmo e deixando, em seu lugar, a memorização dos conteúdos e certo saber
técnico. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Ensino; Avaliação; Aprendizagem

ABSTRACT
Higher education in a context should work properly adapted to evaluate the learning, training
and under the focus continuously, rather than simply assigning a formal concept, and thus the
perception of both the teacher and the student’s progress and shortcomings of their work,
allowing the implementation of strategies for improvement or redirection of the teaching-learning
process. 
We should note that a poor assessment of both students and faculty leads to an unfair trial and
failed attempt to reveal imperfections in the performance. A good evaluation, moreover, feeds
the decision-makers with the information necessary for authoritative choices, and teachers with a
useful opinion to progress. 
You have to understand, basically, that students of higher education is not more or at least
should not be more, students of middle courses, conducted traditionally reproduce that which is
transmitted in the classroom, with few opportunities to criticize and effective participation in the
process, after all, builds what he knows. This perpetuation of what might be called the high
school mentality is underscored by the requirement in the academic environment, the frequency
of the student to the classroom, used also as a criterion for retention in some occasions. 
As part of a larger project, aiming to allow assessments truly enlightening and conclusive, is part
of academic freedom, retaining the intellectual autonomy of teachers and giving students the
responsibility on himself, or even to preserve the quality of education, since the presence in
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certain courses or seminars becomes mandatory, which would transform the university into a
regular school, killing the enthusiasm and leaving in its place, the memorization of content and
some technical knowledge. 

KEYWORDS: Keywords: Education; Evaluation; Learning

A avaliação no curso superior das universidades privadas se coloca no mundo acadêmico de diversas formas, através dos

métodos tradicionais como também, através de certos meios inovadores.

Questão de grande polêmica é a eficácia dos métodos de avaliação nas universidades privadas, onde vários fatores de

grande relevância são colocados entre o avaliador e o avaliado.

Esta análise faz-se necessária, haja vista os resultados frequentes obtidos pelas universidades e seus alunos, nas

avaliações oficiais determinadas pelo Ministério da Educação, o que vem demonstrando um índice baixíssimo de aprovação. Tais

resultados foram demonstrados inicialmente nos resultados do antigo “provão”, instrumento de avaliação utilizado pelo MEC para

averiguar as reais condições de ensino das faculdades brasileiras.

Não resta a menor dúvida que, durante o tempo de existência do antigo instrumento, este sempre foi alvo de bastante

polêmica, principalmente no que dizia respeito a responsabilidade dos alunos quanto ao futuro dos cursos em suas faculdades e

universidades, pois em alguns casos, o provão era visto como um instrumento de vingança.

Desde a sua criação em 1995, o provão acenou com a possibilidade de limpar o ensino superior, extinguindo cursos sem

condições de funcionar, por absoluta falta de qualidade, um sinal contrário à tradição de liberdade excessiva de aprovação de

funcionamento de faculdades no Brasil.
Após uma constância de resultados ruins em vários provões uma série de cursos foram submetidos à inspeção por uma

equipe de educadores, para uma análise mais profunda de seus resultados e a constatação dos fatos in loco que levaram aos
resultados negativos, que vão desde à falta de livros nas bibliotecas, passando por um currículo minimamente rezoável, até a
titulação dos professores. A primeira leva atingiu os cursos de Administração e Direito e posteriormente chegou aos cursos de
Medicina espalhados nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais entre outros Estados.   

Desta forma, um dos principais questionamentos mais frequentes, é sobre a seriedade e veracidade da avaliação nas

universidades privadas, destacando pontos importantes, com o objetivo de se revelar até que ponto outros fatores são colocados

como prioridade dentro das universidades, deixando a capacitação dos profissionais para segundo plano.

Aqui neste trabalho, pretendemos falar não das lacunas nem dos déficits dos alunos que
apresentam dificuldades no seu processo de aprender. O nosso enfoque é o da avaliação desses alunos, e
será voltado para o seu potencial de aprendizagem.

Pensamos num processo de desenvolvimento onde não apenas se considere a existência de imposições e limites de uma

estrutura, mas onde também exista um sistema aberto, cheio de possibilidades, de criação e de liberdade.
 A avaliação da aprendizagem consiste na comprovação por parte do aluno, dos conhecimentos que o mesmo adquiriu, e

por outro lado, consiste também na ratificação de uma didática de ensino perfeita por parte do profissional educador.

Ao analisarmos alguns métodos de avaliação, podemos previamente perceber a sua verdadeira eficácia junto ao corpo

discente de uma universidade; questões significativas e de grande importância no conteúdo acadêmico, são altamente esmiuçadas

diante de colocações feitas pelo corpo docente.

O objetivo principal é verificar os métodos de avaliação da aprendizagem adotados, e analisa-los de acordo com os

parâmetros educacionais das universidades privadas e também perante a legislação acadêmica.   

Seguindo esta linha de pensamento, devemos compreender a aprendizagem humana como uma rede plena de interações,

vínculos, compromissos e papéis, que constituem um sistema complexo, no qual devemos atuar. Aí teremos o envolvimento não

apenas do aluno, mas da família, da escola, da sociedade, permeados por uma filosofia, uma ideologia e uma política
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governamental. Ainda nos cabe observar a história de vida de cada elemento dessa rede de sistema, e as oportunidades que foram

oferecidas a cada indivíduo.

Cabe-nos ter um olhar que nos permita atuar no plano da subjetividade, uma vez que não há testes e programas

elaborados previamente que possam dar conta da diversidade de cada sujeito singular. Daí porque temos que entender o processo de

aquisição do conhecimento não como uma deficiência de qualquer ordem, mas sim como resultante de um vínculo negativo com o

aprender, numa relação desprazerosa com o conhecimento, onde não emerge o desejo de conhecer, não surgindo,

conseqüentemente, a necessidade de fazer uso de suas habilidades e de suas funções cognitivas.

Após analisarmos as conseqüências advindas do processo de avaliação da aprendizagem no curso
superior, dentro do mundo acadêmico, entendemos que o processo de avaliação é de grande relevância
para a sociedade em desenvolvimento, como um todo, em razão de seus inúmeros reflexos, em especial os
sociais, principalmente quando são analisados no âmbito da Região Sudeste do Brasil.                  

Nos dias de hoje, a vida é muito atribulada para o ser humano, e fica ainda mais complexa quando
envolve problemas de ordem estrutural no meio acadêmico, como no caso dos métodos adotados para
avaliação nas universidades privadas, daí surgem as grandes dificuldades de assegurar a veracidade na
aquisição do conhecimento acadêmico.

Possivelmente, se através de questionamentos preliminares à efetivação de um método de
avaliação eficaz fosse adotado, com certeza teremos elucidadas dúvidas de pequeno porte. Com a perfeita
delimitação do processo de aprendizagem, estaremos evitando um maior assoberbamento na sociedade de
profissionais incapacitados para exercerem suas funções, estaremos contribuindo para um melhor
desenvolvimento social e econômico.

O programa de avaliação do ensino superior brasileiro procurou definir com precisão seus
objetivos, que abrangeram quatro aspectos considerados da maior relevância para a caracterização da
qualidade do ensino nas universidades privadas; conhecer o desempenho dos alunos em aspectos
cognitivos dos conteúdos curriculares; levantar dados e informações para servirem de subsídios na tomada
de decisões sobre o desenvolvimento do processo de ensino; identificar, nos conteúdos curriculares, pontos
críticos que necessitam maior atenção e requerem intervenção imediata e prioritária para a melhoria da
aprendizagem; fornecer, a partir dos dados levantados, subsídios para que os professores possam atuar com
maior eficiência na condução do processo de ensino.

Os quatro objetivos têm servido de orientação para a estruturação do esquema de
desenvolvimento, e desta forma, o processo de avaliação no ensino superior brasileiro, oferece
possibilidades de se criar um acervo de dados e informações consistentes das universidades públicas e
privadas; selecionar diversos temas que demandem novos estudos avaliativos mais aprofundados; subsidiar
grupos de desenvolvimento de recursos humanos e de currículo, indicando aspectos a merecerem
atendimento prioritário; oferecer subsídios a órgãos específicos, para a realização de novos estudos de
natureza comparativa.

A principal função de uma avaliação é verificar se o estudante domina um critério específico ou
atingiu um determinado padrão de desempenho.

A universidade brasileira não segue um ensino por objetivos comportamentais e com bastante
freqüência se observa grande dificuldade por parte de professores e administradores em estabelecer
objetivos instrucionais precisos, prevalecendo objetivos gerais. O ensino não é individualizado e a
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avaliação não tem caráter formativo, salvo exceções, sendo, na verdade, uma experiência para se somar e
de natureza episódica.

Objetivos instrucionais completos são fundamentais na construção de uma avaliação referenciada
a critério. Ainda que a teoria pedagógica tenha sofrido alguma influência, a prática docente no país não se
baseia em objetivos instrucionais explícitos e mensuráveis, como seria desejável. Toda a estrutura do
ensino tende a concentrar-se na transmissão pura e simples de conhecimentos. Ressalte-se, ainda, que
muitos professores sentem dificuldades na definição de seus próprios objetivos instrucionais em termos
operacionais, principalmente no que se refere ao processo de avaliação e a sua eficácia.

O conceito de Modalidade de Aprendizagem nos é dado por Alicia Fernández[1], e nos propicia
uma passagem do universal para o particular, da análise estática do aqui e do agora para o estudo de um
processo dinâmico, de um objeto de conhecimento construído para um objeto de conhecimento em
construção. O fundamental aqui é o modo como se dá o processo de construção de conhecimento, no
interior do sujeito que aprende.

Cada um de nós apresenta uma forma, um modo particular singular de entrarmos em contato com
o conhecimento. Isto quer dizer que cada um de nós tem uma particular e individual modalidade de
aprendizagem, que oferece uma maneira própria de nos aproximarmos do objeto de conhecimento,
formando um saber que nos é peculiar. Esta modalidade de aprendizagem é construída desde o nascimento
do indivíduo, e é através dela que este indivíduo enfrenta-se com a angústia inerente ao conhecer e ao
desconhecer.

A modalidade de aprendizagem se constitui numa matriz, num molde, num esquema de operar
utilizado nas várias situações de aprendizagem. Esta modalidade assemelha-se com a modalidade sexual e
com a forma de relação que o indivíduo mantém com o dinheiro. É por isso que a modalidade de
aprendizagem é sempre singular e específica.

Através do conhecimento da modalidade de aprendizagem do indivíduo podemos introduzir um
aparato pedagógico que atenda às necessidades específicas do aluno. E são estas necessidades específicas
que vão nortear nosso trabalho. A especificidade de sua necessidade leva-o a desenvolver uma forma
própria de construir seu conhecimento e chegar ao saber direcionado.

Portador desse conhecimento, o professor, usará atividades que propiciem o ensino das diferentes
texturas dos objetos, ou mesmo solicitando ao aluno que lhe fale de como é o seu particular modo de
perceber o mundo, podendo, o educador, investigar a forma como constrói o objeto.

A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural defendida por Reuven Feuerstein[2], que
nasceu na Romênia, em 1921, graduou-se em Psicologia e Pedagogia em Bucareste. Estudou em Genebra,
na Suíça, onde trabalhou com André Rey e Piaget. Passou ainda pela Universidade de Sorbonne, em Paris,
aonde fez o Ph.D. em Psicologia do Desenvolvimento.

Seu trabalho psicopedagógico teve início com sua atuação junto às pessoas sobreviventes do
holocausto, com portadores da Síndrome da Down, e também com pessoas normais, mas que
apresentavam problemas na sua aprendizagem. Feuerstein acredita que se pode elevar a capacidade
intelectual de uma pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, com o auxílio de um mediador.

Seu trabalho está dividido em duas principais áreas: uma teórico-conceitual, outra pedagógico-
instrumental, apresentando-se ambas de forma integrada. Sua maior experiência é com crianças com
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baixos índices de rendimento cognitivo-intelectual. Observou que os instrumentos utilizados na sua
avaliação davam conta do fraco nível intelectual, mas em nada ajudavam essas crianças a melhorarem seu
potencial cognitivo. Começou a preocupar-se com as crianças que não tinham nenhuma ajuda para elevar
seu potencial cognitivo, até mesmo porque os profissionais não realizavam uma avaliação que estivesse
voltada para a observação do potencial que essas crianças pudessem apresentar. Criou, e durante anos
testou um instrumento que deu suporte psicopedagógico ao seu trabalho. Construiu, então, dois programas
que integram seu método: o Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), e a Avaliação do Potencial
de Aprendizagem (LPAD).

A elaboração teórica, seguida por Feuerstein, está basicamente vinculada a de Piaget e Vygotsky.
Mas é deste último onde se observa uma maior aproximação, uma vez que a teoria de Vygotsky marca sua
fundamental presença nos conceitos elaborados por Feuerstein.

Vygotsky explica seu conceito de desenvolvimento cognitivo num primeiro nível, onde localiza o
desenvolvimento cognitivo num plano biológico, através do qual os processos psicológicos se dão em
função da maturação orgânica. A esses processos, ele denomina processos psicológicos naturais. Aqui
existe uma semelhança com o desenvolvimento cognitivo estudado por Piaget. Num segundo nível, o autor
explica que o desenvolvimento cognitivo ocorre por causa de um demorado processo de mediação sócio-
cultural, no qual a criança chega lentamente a operar na sua mente os processos psicológicos superiores,
numa inter-relação sócio-psicológica. È através das relações interpsíquicas que se dá a construção das
estruturas intrapsíquicas, fazendo, assim, com que o processo psicológico da internalização desenvolva na
criança, as estruturas lingüísticas e cognitivas.

Através desta teorização de Vygotsky, Feuerstein desenvolve o seu conceito de Experiência de
Aprendizagem Mediada - EAM, que será a idéia principal de sua teoria. Como o desenvolvimento
cognitivo se dá através do processo da aprendizagem da criança em interação direta com o meio, a sua
aprendizagem dar-se-á através de uma mediação intencional das pessoas que estão mais próximas.
Observou também que os instrumentos de avaliação utilizados, nesta ocasião, evidenciavam um percentual
muito alto de pessoas com inteligência abaixo da média. Este fato levou os pesquisadores que trabalhavam
com Feuerstein a concluírem que este desvio da média se dava em função das diferenças culturais,
mostrando que as dificuldades cognitivas eram determinadas mais por fatores sócio-culturais do que
intelectuais. Feuerstein conclui então que as dificuldades cognitivas da criança e dos adolescentes se
davam por deficiência cultural, que não necessariamente estava associada à carência econômica.

A conotação dada ao termo "deficiência" se referia a observação de que alguma coisa não estava
caminhando bem nos processos cognitivos da criança. Concluiu mais: através de uma experiência de
aprendizagem mediada, o indivíduo se desenvolve cognivamente de forma adequada, surgindo sua teoria
de modificabilidade congitiva, e que, para sua prática, elaborou o Programa de Enriquecimento Estrutural
- PEI.

O PEI está elaborado com base numa representação analítica dos processos mentais que
Feuerstein chama de Mapa Cognitivo. Este mapa oferece a possibilidade de se analisar o perfil cognitivo
do sujeito com dificuldades de aprendizagem, auxiliando a aplicação dos instrumentos que compõem o
PEI.

O Mapa Cognitivo nos permite uma análise das seguintes dimensões que o mapa contém, e que

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7857



nos é dada por Beyer[3].
A dimensão do conteúdo que apresenta fatores importantes a serem considerados: poderá ser

estranho ao sujeito, absorvendo assim maior energia e atenção, precisando de um tempo adicional para
solucionar o problema e dominar o conteúdo. O outro fator é que sendo muito familiar, ou até banal
poderá desmotivar o sujeito para o trabalho de resolução do problema.

A dimensão da modalidade que podem ser variadas, como figurativas, numéricas, simbólicas ou
verbais, sendo quase sempre simultâneas. No trabalho psicopedagógico, deve-se verificar, em primeiro
lugar, que modalidade é preferencial na representação mental, determinando dessa forma que caminhos o
mediador deverá seguir para que o sujeito solucione o problema sem maiores dificuldades.

A dimensão das fases que dizem respeito aos vários momentos do pensamento que o sujeito
utiliza para solução do problema. Aqui Feuerstein determina a fase de assimilação, a de elaboração, a da
resposta que, para a solução da tarefa, devem estar integradas. Este conceito é muito importante para o
autor, uma vez que é através deste ato mental que o mediador pode localizar onde se encontra a
inadequação da resposta.

A dimensão do grau de complexidade, cujo nível depende de informações necessárias para a
solução da tarefa, de fatores objetivos e subjetivos, como quantidades de elementos a serem considerados,
de que forma o problema foi colocado e que operações foram requisitadas e a familiaridade do sujeito com
a tarefa.

A dimensão do grau de abstração que considera o "distanciamento espaço-temporal entre a
atividade mental e o objeto ou o acompanhamento alvo da representação” (Beyer-1996), e que é
estabelecida por Feuerstein como uma hierarquia de níveis de abstração.

A dimensão do grau de efetividade que analisa aspectos como motivação, cansaço, doença,
condições emocionais que influenciam na eficiência do rendimento do sujeito na solução do problema.

Desta forma, acreditamos que a avaliação deva ser utilizada como um processo sistemático, a fim
de que se possa receber informações de como o nível de modificabilidade, em determinadas áreas do
desenvolvimento do sujeito, vem se processando, como também das características dinâmicas de seu
potencial de aprendizagem. Esta avaliação deve ser constante, fazendo parte do processo de ensino-
aprendizagem, o que irá possibilitar, necessariamente, uma modificação na intervenção do educador, neste
processo. Permite-nos avaliar a coerência do modelo interventivo e a relação das estratégias encadeadas e
interdependentes, atingindo uma dimensão totalizadora, não dando chance a que o problema de
aprendizagem se instale.

Fica claro, assim, que o educador, seja professor, seja psicopedagogo, estará, junto com o aluno,
em constante processo também de aprendizagem.

Consideramos também importante ressaltar que uma avaliação psicopedagógica deve levar em
consideração os vários sujeitos e sistemas que se encontram muito inter-relacionados.

No sistema educacional de uma maneira geral e nas universidades em particular, as técnicas
tradicionais de avaliação da aprendizagem, aquelas que vêm sendo utilizadas há anos, por gerações
sucessivas de professores, possuem uma série de características sobre as quais poucos discutem. Menor
ainda é o número de docentes que procuram, quando necessário, alternativas a elas. Dentre estas
características pode-se citar o forte conteúdo punitivo, desenvolvendo nos alunos uma atitude negativa
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com relação ao erro, e a limitada capacidade de intervenção no processo de aprendizagem.
O conceito de avaliação da aprendizagem é apresentado e discutido com algumas das

características e implicações do sistema tradicional de avaliação são analisadas. A partir desta análise, é
apresentada uma proposta de avaliação que procura superar algumas das deficiências do sistema
tradicional.

 A avaliação está presente em todas as atividades cujos participantes devam satisfazer a certa
expectativa de desempenho. Embora seja uma prática usual, traz consigo aspectos altamente discutíveis e
polêmicos. De início, são apresentadas algumas das características da avaliação tradicional. As
características de uma avaliação crítica são em seguida discutidas, para logo após serem apresentados
alguns dos resultados obtidos com a sua implantação.

 Inúmeras formas de avaliação têm sido utilizadas nas mais variadas situações de ensino. De uma
forma geral, entretanto, a grande maioria delas apresenta diversas características em comum. A este grupo
denominar-se-á avaliação tradicional.

Descrevem-se, a seguir, algumas etapas do processo tradicional de avaliação da aprendizagem,
sendo abordadas posteriormente algumas de suas implicações de curto e em longo prazo.

A fase da avaliação tradicional é a da preparação das provas ao registro das notas; uma das
grandes características do ensino em nosso país é o seu aspecto de promoção social. Assim, quando se
ingressa numa universidade, por exemplo, quase sempre o que se deseja é exclusivamente a ascensão
social.

A obtenção de um título acadêmico normalmente vem acompanhada de um único desejo: o de se
conseguir um bom trabalho, ou seja, um bom salário. Neste contexto, as atividades que compõem a prática
de ensino, dentre elas a de avaliação, estão impregnadas destes valores, dentre outros.

 Avaliar, no senso comum, significa prestar exames, muitas vezes importando muito mais a nota
obtida do que mesmo todos os resultados construídos durante o processo de aprendizagem numa disciplina.
Assim, o foco principal, tanto para alunos quanto para professores, é o resultado das provas, que no final se
traduz num simples número ou conceito.

Sendo esta a realidade que normalmente se encontra em muitas instituições de ensino e se deseja
transformá-la, torna-se fundamental a compreensão de como transcorrem algumas das atividades em sala
de aula.

Uma das principais características da prática do ensino superior técnico é a quase inexistência de
uma "análise crítica no sentido de definir, com clareza, no ato do planejamento do ensino, qual é o padrão
de qualidade que se espera do aluno, após ser submetido a uma determinada aprendizagem; isto resulta na
arbitrariedade". É comum cada educador ensinar o que ele julga importante, o que normalmente não se
encaixa num programa maior de formação do educando.

Outro aspecto da prática educacional tradicional é a forma como se dá o processo de avaliação:
apresenta-se o conteúdo, o que normalmente é feito com pequena interação com os educandos (apesar de
serem eles o objetivo maior do ensino), são feitas provas envolvendo o conteúdo apresentado e em seguida
são atribuídas notas aos resultados, encerrando-se aí o processo de avaliar. Ao final do curso, uma nota
final ou conceito é registrado e o educando permanece, definitivamente, na situação em que se encontrava
no dia dos exames. Aliás, acredita-se mesmo que o educando que não obteve um desempenho satisfatório
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deva mesmo ser punido, a nota baixa que o acompanhará até seus últimos dias sendo o instrumento de
punição. O resultado de tudo isto e que, "com a função classificatória, a avaliação constitui-se num
instrumento estático e frenador do processo de crescimento para a competência". Ao classificar os alunos,
única decisão que se tem tomado após a realização das provas, deixa-se de realizar o sentido construtivo
da avaliação.

Intimamente relacionada à sistemática tradicional de avaliação da aprendizagem, existe uma visão
culposa do erro. Aprende-se e ensina-se, muitas vezes se perceber, que ao erro deve-se seguir uma
punição, através da qual se deixa de olhar para o futuro e mergulha-se no passado recente e ali se
permanece, algumas vezes por muito tempo, numa tentativa frustrada de se escapar das incertezas e riscos
que o futuro impõe a todos a cada instante. No contexto educacional, deseja-se que o educando adquira
competência. Mas como há uma dificuldade generalizada em se relacionar com os fracassos do processo
educacional, faz-se uso sistemático do "castigo como forma de correção e direção da aprendizagem,
tomando a avaliação como suporte da decisão". Desta prática de avaliação advêm resultados imediatos e
consequências a médio e longo prazo.

Como resultados da avaliação tradicional, as médias finais, por serem médias entre números, não
conseguem representar o verdadeiro nível de aprendizagem do educando. A situação descrita por
Luckesi[4], que ilustra muito bem esta dificuldade. Trata-se do caso de um estudante de pilotagem de
avião comercial que é avaliado em três conteúdos: decolagem de vôo de cruzeiro e aterrissagem. Ao obter
nota 10,0 em decolagem, nota 6,0 em vôo de cruzeiro e nota 2,0 em aterrissagem, sua média será 6,0.
Enfim, consideradas as exigências de muitas instituições, o aluno será aprovado no curso. Convém que se
ponha a seguinte pergunta: quem, conhecendo estes resultados, viajaria num avião pilotado por ele?

Como a concepção tradicional de avaliação centraliza a atenção nos exames, não há um forte
compromisso dos professores com a aprendizagem dos educandos. Afinal, se é senso comum que a função
do ato de avaliar deve ser a classificação e não o diagnóstico, por que investir e se comprometer com o
desenvolvimento do educando?

Ao classificar os alunos, impedindo que muitos prossigam no processo de formação, a atual
prática da avaliação escolar tem estado contra a democratização do ensino, na medida em que ela não tem
colaborado para a permanência do aluno na escola e a sua promoção qualitativa. Ao invés de estimular os
processos de construção da qualidade, a prática convencional de avaliação estimula os processos de
seleção e exclusão.

A forma como se encara o erro, na prática escolar, contribui para desenvolver e reforçar no
educando uma compreensão culposa da vida: o erro deve ser evitado a qualquer custo e, para tanto, deve-
se punir quem cometê-lo.

 Após anos experimentando tais processos de avaliação da aprendizagem, muitos educandos
demandarão acompanhamento psicológico para que se libertem de suas fobias e ansiedades, que foram se
transformando em hábitos inconscientes. Hábitos criados pelo medo que não serve para mais nada do que
garantir uma submissão internalizada.

Diante das características do sistema tradicional de avaliação da aprendizagem, não se pode fugir
de uma pergunta: será ele adequado aos modernos desafios de nossa sociedade? Já não é urgente uma
radical reformulação na prática de avaliação da aprendizagem? As razões para esta mudança são muitas: o
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pequeno número de profissionais com nível superior exige dos educadores um maior compromisso com a
formação de seus educandos; a cada dia se torna mais necessário o desenvolvimento de habilidades
intelectuais para que se possa usufruir dos benefícios construídos pela sociedade, principalmente no
ambiente de trabalho.

Numa concepção abrangente do conceito de avaliação, torna-se fundamental que se esteja
preparado para lidar com as próprias falhas e as dos outros: uma visão sadia do erro possibilita sua
utilização de forma construtiva.

O erro poderia ser "visto como fonte de virtude, ou seja, de crescimento, o que implicaria estar
aberto a observar o acontecimento como acontecimento, não como erro, portanto sem sentimentos de
culpa; observar o fato sem preconceito, para dele tirar os benefícios possíveis"[5].

Uma nova concepção de avaliação surge a partir de uma postura positiva em relação ao erro.
Mostra-se, a seguir, quais outras características pode ter a avaliação da aprendizagem, sendo
posteriormente apresentados os resultados alcançados com a aplicação de um novo conceito de avaliação.
Avaliação, num sentido abrangente, é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade,
tendo em vista uma tomada de decisão.

Como parte de uma proposta mais ampla, com a finalidade de permitir avaliações
verdadeiramente conclusivas e esclarecedoras, insere-se a liberdade acadêmica, conservando a autonomia
intelectual dos professores e concedendo ao estudante a responsabilidade sobre si mesmo; ou, ainda, a de
preservar a qualidade do ensino, já que, a presença em certos cursos ou seminários torna-se obrigatória, o
que transformaria a universidade em uma escola comum, matando o entusiasmo e deixando, em seu lugar,
a memorização dos conteúdos e certo saber técnico.

Em primeiro lugar, avaliação é um juízo de valor. Portanto, é uma afirmação qualitativa sobre um
dado objeto, a partir de critérios preestabelecidos. Em segundo lugar, este juízo de valor é feito com base
em dados relevantes da realidade. Convém ressaltar que esse julgamento, apesar de qualitativo, não será
inteiramente subjetivo, emergindo dos indicadores da realidade que delimitam a qualidade efetivamente
esperada do objeto. Em terceiro lugar, a avaliação deve ter em vista uma tomada de decisão: "o julgamento
de valor deve desembocar num posicionamento de não-indiferença, o que significa uma tomada de decisão
sobre o objeto avaliado, no caso o processo de aprendizagem".

Diante deste conceito de avaliação, pode-se perceber que o que tradicionalmente se faz é tão
somente verificação, afinal verificar significa ver se algo é isso mesmo, investigar a verdade de alguma
coisa. O processo de verificação configura-se pela observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou
informações que delimitam o objeto com que se está trabalhando; a verificação encerra-se no momento em
que se chega à conclusão que tal objeto possui determinada configuração. A verificação não implica que
se retire dela conseqüências novas e significativas. Avaliar, por outro lado, significa atribuir um valor ou
qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação. O ato de avaliação não se encerra na configuração da
qualidade atribuída ao objeto em questão, exigindo tomada de posição em relação ao objeto de avaliação,
com uma conseqüente decisão de ação.

Devemos observar que uma avaliação pobre, tanto de alunos como do corpo docente, conduz a
um julgamento injusto e falha na tentativa de revelar imperfeições do desempenho. Uma boa avaliação,
por outro lado, alimenta os tomadores de decisões com as informações necessárias para escolhas
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abalizadas, e os professores com uma opinião útil ao progresso.
Além do caráter diagnóstico, o processo de avaliação deverá ter como referência padrões mínimos

necessários de aprendizagem. Para tanto, durante o planejamento de uma disciplina, deve-se estabelecer o
conteúdo mínimo necessário a ser efetivamente assimilado pelo educando. Quanto à nota final necessária à
aprovação numa disciplina, esta deve garantir que o aluno tenha um bom desempenho nas outras
disciplinas do curso bem como na vida profissional. Em síntese, cada aluno deverá, ao ser aprovado numa
disciplina, dominar os conceitos fundamentais; enquanto não conseguirem atingir o mínimo necessário, os
educandos deverão ser reorientados.

É preciso que se estabeleça os conhecimentos, habilidades e hábitos mínimos a serem adquiridos
pelos alunos que garantam um bom desempenho da profissão. A partir daí deve ser definido o
planejamento do ensino e sua execução. O estabelecimento do uma aprendizagem mínima necessária tem
ainda a vantagem de reduzir a carga horária com aulas teóricas, que podem ser utilizadas em atividades
práticas, evitando ainda que os conhecimentos essenciais deixem de ser assimilados. Na definição do
mínimo necessário, é fundamental que este não seja especificado pelos educadores individualmente, mas
pelo conjunto dos envolvidos com o programa de formação do educando, em consonância com seu
contexto científico, tecnológico e social.

Um suporte fundamental ao processo de avaliação é o planejamento. No ensino, como em outras
atividades, pode-se agir aleatoriamente ir fazendo as coisas ou de forma planejada (definindo objetivos e
atingindo-os através da ação intencional e crítica). O ato de planejar é a atividade intencional pela qual se
estabelecem metas bem como os meios para atingi-las. Enquanto o planejamento é o ato pelo qual se
decide o que construir, a avaliação é o ato crítico que subsidia a verificação de como se está construindo o
que foi planejado.

A avaliação pode e deve subsidiar um modo eficiente de fazer ensino. Para tanto, uma condição
necessária é a de que o educador esteja verdadeiramente interessado em que o educando se desenvolva
intelectual e socialmente. Assumindo um posicionamento pedagógico claro e explícito e concretizando-o
na prática docente, através do planejamento, execução e avaliação dos resultados da aprendizagem, pode-
se desenvolver um programa de ensino que possibilite ao educando seu efetivo crescimento.

A educação superior em um contexto devidamente adaptado deve trabalhar a avaliação da
aprendizagem, sob o enfoque formativo e de forma contínua, mais do que simples atribuição de um
conceito formal, servindo assim à percepção, tanto do professor quanto do aluno, dos progressos e
carências de seus respectivos trabalhos, permitindo a aplicação de estratégias de aperfeiçoamento ou de
redirecionamento do processo de ensino-aprendizagem.

O desenvolvimento tecnológico dos países ricos jamais seria uma realidade sem o forte
investimento na formação do futuro profissional. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem sido intenso, há
mais de um século, o envolvimento dos educadores dos cursos de engenharia com a formação de seus
educandos. E nesta formação, a avaliação da aprendizagem desempenha um papel decisivo quanto aos
resultados obtidos.

No sistema tradicional de avaliação, as provas têm quase sempre se limitado a julgamento seguido
de exclusão. Numa outra concepção, avaliação pressupõe acolhimento, tendo em vista a transformação. O
acolhimento de uma situação na sua verdade é um ato de enfrentamento da realidade. Para tanto, não julga
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de imediato e, quando o faz, é apenas para dar curso à ação, mas sem exclusão; o acolhimento integra, a
exclusão afasta. O primeiro passo para a cura é a admissão da situação como ela é. Quando não se acolhe
ou ainda quando não se é acolhido, se gasta energia defendendo-se, o que passa a se constituir num modo
de vida. A avaliação deve ter por objetivo diagnosticar e incluir o educando, pelos mais variados meios.

Através de uma avaliação que valorize o educando, pode-se melhor prepará-lo para viver num
planeta em cujos países a tendência social geral é para uma autonomia cada vez maior do indivíduo, o que
por sua vez traz mais competitividade, às vezes brutal, como acontece nas universidades e locais de
trabalho, e menos solidariedade. Para tanto, é indispensável o desenvolvimento de talentos como a
capacidade de motivar-se e persistir diante de frustrações, controlar impulsos e adiar a satisfação, regular
o próprio estado de espírito e impedir que a aflição invada a capacidade de pensar, criar empatia e esperar.
Com isso, pode-se desenvolver no educando a habilidade de produzir estados de espírito positivos, os
quais, enquanto duram, aumentam a capacidade de pensar com flexibilidade e mais complexidade,
tornando assim mais fácil encontrar soluções para problemas, intelectuais ou interpessoais.

Nesta perspectiva, a avaliação realiza duas funções de imensa importância: a de auxiliar o
educando no seu desenvolvimento pessoal e a de contribuir respondendo à sociedade pela qualidade do
trabalho educativo realizado. Caso não ocorra um sério processo de evolução das avaliações no ensino
brasileiro, os profissionais da educação estão fadados a se tornarem reféns de uma visão reducionista de
avaliação, restrita a um dos seus componentes, o da aprendizagem apenas, podem inclusive os futuros
profissionais da educação ser levados a crer que a sala de aula pode ser entendida de forma dissociada do
ambiente educacional, destacando-se como uma forma independente do entorno social. Podem incorporar
que esta atividade lhes pertence de modo exclusivo, não cabendo compartilhamento de nenhuma espécie
que ponha em xeque seu olhar profissional sobre o problema.
            Uma mudança na avaliação dos processos de aprendizagem exige uma concepção de aluno como
um ser critico, criativo e participativo, com autonomia e capacidade de tomar decisões. Exigem também
uma concepção de ensino que privilegia a participação, o dialogo, a autonomia, a reflexão tanto por parte
dos professores quanto dos alunos. Nessa perspectiva também, o erro e visto como propiciador de
aprendizagens, e as duvidas dos alunos altamente significativas e reveladoras de um envolvimento e
exercício intelectuais. Dessa forma, a avaliação deixaria de ser vista como algo fora do processo de
aprendizagem e de ensino e passaria a ser vista como propiciadora de aprendizagens e como parte
integrante do currículo escolar e consequentemente do planejamento em todas as suas etapas.
            O ato de avaliar deve ser feito com responsabilidade, ética e moral. A avaliação fundamentada em
pressupostos tradicionais e apenas quantitativos ainda é uma abordagem usual, contudo devemos refletir
sobre este cenário tendo em vista as novas demandas sociais. Ainda neste contexto, vale pontuar que
avaliar não deve ser somente medir, mas perceber uma concepção filosófica que este universo nos remete.
Deveríamos repensar os métodos avaliativos para que estes tenham seus limites ultrapassados tendo em
vista a introdução de novas tecnologias e de uma pós modernidade educacional.
            Entende-se que, neste processo de avaliação, ensino e aprendizagem, todos os educadores devem
ter em mente o que é avaliar e o quanto uma avaliação pode mexer com a auto-estima de um aluno, se
usada de forma incorreta. O ato de avaliar não deve ter como base a exclusão e sim a inclusão do
educando, sempre pensando naquele ser humano como um grande potencial de grandes feitos futuros.
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Caso não ocorra um sério processo de evolução das avaliações no ensino brasileiro, os
profissionais da educação estão fadados a se tornarem reféns de uma visão reducionista de avaliação,
restrita a um dos seus componentes, o da aprendizagem apenas, podem inclusive os futuros profissionais
da educação ser levados a crer que a sala de aula pode ser entendida de forma dissociada do ambiente
educacional, destacando-se como uma forma independente do entorno social. Podem incorporar que esta
atividade lhes pertence de modo exclusivo, não cabendo compartilhamento de nenhuma espécie que ponha
em xeque seu olhar profissional sobre o problema.

Finalmente é preciso compreender fundamentalmente, que o discente dos cursos superiores
mudou completamente de perfil e com isto, existe uma necessidade maior de adaptação dos novos
processos de aprendizagem, uma vez que devido à evolução das metodologias de ensino algumas
ferramentas ficaram defasadas e com isso há uma repercussão significativa nos processos de avaliação
instituídos pelo MEC bem como perante os demais critérios existentes.
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A FORMAÇÃO ACADÊMICA E O COMPROMISSO SOCIAL DO PROFISSIONAL DO
DIREITO

THE ACADEMIC FORMATION AND THE SOCIAL COMPROMISE OF THE LAW PROFESSIONAL

Gisele Lalmeida Barrozo Leal De Oliveira

RESUMO
O objetivo do presente artigo é discutir aspectos da formação do futuro profissional do Direito.
Verificar, por meio de um resgate das disposições da Resolução nº 09/2004, quais competências
e habilidades são exigidas na atualidade para um egresso da área, ou seja, observar quais são
os requisitos que contribuem para a formação de um profissional adequado ao novo contexto
social. Na sequência, como reflexo do delineamento desse perfil, serão feitas considerações a
respeito do papel político social do bacharel em Direito, para, ao final, sugerir práticas
pedagógicas que possam contribuir de forma efetiva com a formação cidadã do profissional da
área.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino do Direito – Habilidades e Competências – Perfil Profissional -
Comprometimento Social. 

ABSTRACT
The aim of this article is to discuss aspects of the future law professional formation, verifying, in
Resolution n. 09/2004, which skills and competences are required nowadays for the newcomer in
the law field. In other words, the aim is to observe which are the requiriments that contribute to
the formation of a professional suitable to the new social context. In sequence, as a reflex of
this underlined profile, there will be made considerations on the social political role of the law
professional, to, at end, suggest pedagogical practicies that may contribute to citizen formation
in the law field.
KEYWORDS: Law teaching - skills and competences - professional profile - social engagement

Onde está o Direito?

 

Questionar “onde está o Direito” nos tempos atuais levaria a inúmeras discussões e variados posicionamentos, por isso,

é oportuno adiantar ao leitor que não se realizará esse tipo de abordagem no presente texto.

A indagação pretende, ao invés de criar polêmicas, delimitar a concepção de Direito que a autora desenvolverá no

decorrer do trabalho.

Considerando que se realizará uma reflexão a respeito do ensino do Direito, torna-se oportuno esclarecer que o

tratamento do tema será pautado em um Direito que não reduz o seu objeto de estudo a um sistema de normas, nem aos sistemas

institucionalizados que determinam a formação dessas mesmas normas.

Pauta-se na idéia de que “o direito, tem de ser um instrumento de libertação, de mediação, de diálogo, de decisão e de

transformação conceitual e social do mundo” (AGUIAR, 2004, p. 153).

É na sociedade, no meio dos homens e mulheres, diante das situações de maior instabilidade da vida social, que se

encontra o verdadeiro Direito, que ele está sendo efetivamente construído.

A contradição entre o que se compreende por Direito na atualidade e o que se tem aprendido nos cursos de graduação

tem sido fator primordial para a deturpação da formação dos futuros profissionais da área.

Nesse contexto é que se pretende retomar a discussão a respeito das habilidades/competências e do perfil apregoado para

o profissional do Direito, por meio da Resolução nº 09/2004, e verificar de que modo um curso de graduação pode contribuir para a

formação de um egresso mais crítico e consciente de seu papel social. 
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O resgate da Resolução nº 09/2004. Um olhar pedagógico sobre a formação acadêmica do futuro profissional do Direito.

 

Não há como abordar a temática da formação do profissional do Direito, sem realizar uma análise dos artigos 3º e 4º da

Resolução nº 09/2004[1], ou seja, do perfil exigido para o graduando e das habilidades e competências que devem ser reveladas na

respectiva formação profissional.

No âmbito profissional, consoante estipulado no art. 3º[3], o delineamento do perfil está intimamente relacionado com

as habilidades e características necessárias para uma atividade profissional específica.

No dizer de AGUIAR (2004, p. 27), o perfil “é um modelo ideal que tem por finalidade criar diretrizes para práticas

pedagógicas formativas ou instrucionais que atendam às necessidades e demandas contemporâneas no âmbito profissional,

tecnológico, humanístico e existencial”.

A definição anteriormente citada apresenta uma forte relação entre as atividades pedagógicas de formação do

profissional e o perfil que se pretende assegurar para o futuro egresso.

Em outras palavras, a prática pedagógica cotidiana dos cursos de graduação pode contribuir ou não para o

desenvolvimento do perfil desejado para o profissional do Direito, cabendo a cada instituição buscar mecanismos que colaborem

com essa nova formação.

Mas, considerando que a sociedade está em constante transformação, essa idealidade apregoada em todo perfil

profissional também deve ser compreendida como sendo dinâmica e mutável.

A renovação constante do perfil resulta da necessidade de  enfrentamento dos novos problemas que estão a surgir no

meio jurídico e que, conseqüentemente, demandam um conhecimento decorrente de uma aprendizagem autônoma, reflexiva e de

uma visão crítica de mundo.

Pelo que se pode auferir, o atual perfil do profissional do Direito realiza um resgate do humanismo, da preocupação com

o outro, da invocação da interdisciplinaridade como instrumento de compreensão das transformações sociais.

Para tanto, “os cursos de formação jurídica têm de responder a demandas de refundamentação científica e de atualização

dos paradigmas, sem o que nunca surgirão novos modelos de resolução de problemas, de criação normativa, de diálogo, mediação e

negociação, que são necessários neste momento histórico” (AGUIAR, 2004, p. 238).

Nesse sentido, um novo perfil exigirá novas habilidades ou, no mesmo sentido, somente o desenvolvimento de novas

habilidades é que será capaz de contribuir para a formação de um novo perfil, de um novo profissional do Direito.

Para PERRENOUD (1999) as habilidades são uma espécie de “inteligência capitalizada”, proporcionam o fazer, não um

fazer mecanizado, mas um fazer que só acontece quando já ocorreu o desenvolvimento de muitos esquemas[4].

Numa acepção genérica as habilidades podem ser entendidas como um conjunto de aptidões, de capacidades, elas

referem-se ao plano imediato do saber fazer.

Por esse motivo, a habilidade é transitiva, ela sempre estará a exigir um complemento, uma interação entre o “saber

fazer” e a atuação com os fenômenos ou com os outros seres. Serão as habilidades presentes em cada ser humano que ao interagir

com o meio propiciarão mudanças, ruptura de paradigmas e o surgimento de novas realidades.  

Nas palavras de AGUIAR (2004, p. 18):
 

A habilidade representa a ponte, o elo, a interface do mundo subjetivo com o mundo do dado, das
culturas com o ambiente que as cerca, e do qual dependem (...) Nosso ser-no-mundo depende das
habilidades que temos, depende da complexidade maior ou menor da tensão entre os seres humanos e
os fenômenos. Essa tensão consciente é que propicia a criação e modificação dos imaginários, dos
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modelos, dos paradigmas e das práticas sociais, ao mesmo tempo em que inscreve suas marcas na
concretude do mundo do dado.
 

 
Mas, a demonstração de certas habilidades decorre do desenvolvimento de competências, segundo (PERRENOUD,

2000, p. 15), “da capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”.                    

As competências integram e mobilizam diversos saberes e atitudes, mas essa mobilização só é pertinente em cada

situação singular, ainda que elas sejam tratadas em analogia com outras.

Explica ainda PERRENOUD (2000, p.15), que “as competências profissionais constroem-se, em formação, mais

também ao sabor da navegação diária (...), de uma situação de trabalho à outra”.

Significa que apesar da relevância da formação para a construção das competências, será juntamente por meio do “fazer

profissional”, das situações cotidianas de trabalho que elas serão efetivamente construídas.

O enfrentamento de novos desafios, de novas situações parece ser fundamental para a construção de competências, para

o aperfeiçoamento de habilidades, por esse motivo, a interação com o meio, o contato com a realidade, são fundamentais para

assegurar a formação exigida pelo momento atual. 

Uma formação que propicie ao profissional uma capacidade de unir conhecimentos teóricos e competências para encarar

os problemas reais, para mobilizar seus diversos recursos cognitivos em cada nova situação apresentada e se tornar um profissional

com habilidades para atuar em uma sociedade globalizada e em constante transformação.

Mas, quais seriam as habilidades e competências exigidas para um profissional do Direito?

O art. 4º das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, Resolução nº 09/2004, é expresso:
 

O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos,
as seguintes habilidades e competências:
I – leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos, jurídicos e normativos, com a
devida utilização das normas técnico-jurídicas;
II – interpretação e aplicação do Direito;
III – pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
IV – adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a
devida utilização de processos, atos e procedimentos;
V – correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
VI – utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
VII – julgamento e tomada de decisões; e,
VIII – domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
(Grifo Nosso).

 

Os primeiros incisos do artigo, precisamente do inc. I a V, dizem respeito a habilidades e competências específicas da

área jurídica, são situações que envolvem o conhecimento técnico profissional, ou seja, trata-se daquela formação básica e

necessária a todo agente[5] do Direito.

O entendimento é que diferentemente das capacidades sugeridas nos incisos I a V, a utilização do raciocínio jurídico, da

argumentação, da tomada de decisões, do domínio de métodos para compreensão e aplicação do Direito, dentre os outros

especificados nos incisos selecionados, são justamente as competências e habilidades que farão diferença na atuação do futuro

profissional.

Serão essas habilidades e competências que possibilitarão o tratamento utilitário dos conteúdos de ensino, capacitarão os

egressos do curso para uma atuação efetiva e significativa nas demandas da sociedade, bem como promoverão o exercício da função

social que cabe a todos os profissionais do Direito.

Em uma análise mais detalhada dos componentes dos incisos VI a VIII, percebe-se que o raciocínio jurídico visa
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interagir o Direito com a realidade, questionar o que se apresenta como pronto e acabado, coibir a dedução lógica.  

O raciocínio jurídico, sob o ponto de vista de AGUIAR (2004, p. 159), não pode ser tido como o ensino de noções de

lógica clássica, nem compreendido como um conjunto de padrões estandardizados de linguagem, bem como não tem parentesco

com a retórica ou com a norma culta da linguagem.

O autor informa que a “juridicidade atual tende para a negociação, para a mediação e para o diálogo, para além dos

instrumentos formais, dos ritos previstos e das práticas institucionais (AGUIAR, 2004, p. 160).”

Aliás, com a rapidez das transformações, a habilidade mais exigida na atualidade é justamente a de encontrar novas

formas democráticas de composição de conflitos, de novos ritos e espaços para discussão de divergências, ou seja, a aplicação do

raciocínio jurídico. 

A argumentação que tem como objetivo convencer, envolver o destinatário na dinâmica, na emoção, no encanto de teses

e posições, também não se desenvolve a partir de fórmulas ou repetições. A argumentação sem fundamento ou com repetição de

fórmulas esperadas e batidas não pode receber esse nome, é apenas uma amostra fraca de linguagem.

É fundamental também passar as experiências e os saberes ao crivo do senso crítico, pois só assim o cidadão não será

vítima dos processos de massificação e ideologização, que o transformam em um ser tópico, sem passado e sem capacidade de

prefigurar futuros.

Cabe esclarecer que não é privilégio do curso de graduação em Direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art.43,

I, traz previsão expressa sobre a necessidade de se “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do

pensamento reflexivo”.

O desenvolvimento da reflexão crítica propicia a interação do indivíduo com o mundo, tornando-o um ser com sentido,

pertencente à história e à natureza, capaz de “expressar uma consciência diferenciada que constrói conhecimentos, emoções,

relacionamentos e que, pela linguagem, dê sentido às coisas, a si mesmo e à própria posteridade (AGUIAR, 2004, p. 78)”.

A chamada para o senso ético também é relevante diante das diferentes crises comportamentais vislumbradas na

sociedade atual. Nesse sentido, o futuro profissional deve estar habilitado para realizar julgamentos, não apenas no sentido técnico

processual atribuído ao juiz, mas diante de situações cotidianas e reais que surgirão extraprocessualmente e que além desse

julgamento prévio, certamente acarretarão uma posterior tomada de decisão.  

O julgamento e a tomada de decisão exigem um conhecimento com dimensão muito maior do que a meramente técnico-

profissional, solicita uma visão de mundo contextualizada com o pensar social, econômico, político e ético. 

Nesse contexto de raciocínio jurídico, de argumentação e persuasão, de reflexão crítica dos saberes e das experiências,

de tomada de decisões, cumpre também aos agentes do Direito a habilidade de trabalhar com tecnologias, de produzir estratégias,

de saber utilizar do auxílio e da velocidade dos meios informáticos.

As novas tecnologias transformam o cotidiano das pessoas e criam novas situações de domínio, transgressão e alienação,

por isso, para dar conta das questões jurídicas de hoje, o profissional do Direito deve superar a formação artesanal e entrar na

contemporaneidade.

Mas, o domínio de métodos para compreensão e aplicação do Direito é fundamental para o desenvolvimento de todas as

habilidades citadas anteriormente.

Uma boa pesquisa de campo, por exemplo, propiciará ao graduando, no contato com a realidade, uma reflexão crítica

não só dos fatos como da própria experiência.

Métodos de estudo e de pesquisa auxiliam na compreensão do Direito e conseqüentemente na sua aplicação, já que só é

possível aplicar eficientemente o que foi compreendido.

Mas, como seria possível desenvolver todas essas características no graduando em Direito dentro do contexto acadêmico
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que se apresenta atualmente?

Sabe-se que um curso de Direito pautado exclusivamente no ensino pode colaborar muito pouco com a construção

dessas habilidades e competências.

Isso significa que uma proposta como a apresentada na Resolução nº 09/2004 exige re-estrutura acadêmica e um

repensar de como tais habilidades e competências poderão ser desenvolvidas no decorrer de um curso de graduação em Direito.  

Mas, antes de entrar nessa discussão, cumpre discorrer a acerca de qual deve ser o papel desempenhado pelo

profissional do Direito nos dias atuais.

 

Perfil profissional e compromisso social

 

 O art. 3º das diretrizes curriculares do curso de graduação em Direito, conforme especificado anteriormente, determina

qual deve ser o perfil profissional para o egresso do curso.

Na análise do perfil, verificou-se a exigência de uma capacitação profissional preocupada com o enfrentamento de novas

situações e de novos problemas decorrentes das constantes transformações sociais.

A inserção da discussão do papel político social do profissional do Direito decorre justamente de questões estabelecidas

nesse novo perfil: sólida formação geral e humanística, interpretação e valorização dos fenômenos sociais, aliada a uma postura

reflexiva e crítica que fomente a capacidade e a aptidão para uma aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável para o

desenvolvimento da cidadania.

Procura-se assegurar a proximidade do direito com a realidade, com os problemas sociais, bem como propiciar ao futuro

profissional uma formação mais humanizada e capaz de encontrar sintonia com as demandas da coletividade em que vivem e atuam.

É a preocupação de formar profissionais com habilidades de transformar o próprio direito para dar conta das mudanças

contemporâneas.

Ademais, não parece coerente desenvolver um estudo sobre a formação do profissional do Direito e não abordar a

temática, considerando que  além da Resolução nº 09/2004, só para citar alguns exemplos, há outros documentos legais que tratam

do  assunto.

O art. 68 do Estatuto anterior da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 4215, de 27 de abril de 1963, já fazia a previsão

de que os advogados prestam serviço público: “no seu ministério privado o advogado presta serviço público, constituindo, com os

juízes e membros do Ministério Público, elemento indispensável à administração da Justiça”. 

O documento que regulamenta a profissão atualmente, Lei 8.906, de 04 de julho de 1994, alterou muito pouco o

dispositivo. O §1º, do art. 2º do Estatuto acrescentou que no exercício da profissão, no exercício do cargo, o advogado, além de

prestar serviço público, também exerce função social: “no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função

social”.

Recentemente aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Código de Ética da Magistratura Nacional[6], em suas

considerações também declarou caber à magistratura brasileira função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos

sociais.

Declarando expressamente no art. 3º que “a atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a

dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas.

A exigência do profissional exercer função social não fica limitada ao âmbito das profissões do Direito, ao contrário, a

análise legislativa demonstra que falar em exercício profissional ou em educação no dias atuais significa estabelecer relação direta

com o exercício da cidadania.
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A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tendo em vista os fins da

educação superior, definidos no art. 43, também demonstra o escopo de construir por meio do ensino e da conseqüente formação

dos estudantes, um futuro melhor para o país.

Aliás, cumpre esclarecer que a inserção dessa preocupação partiu das próprias mudanças sofridas pelo Brasil.

A passagem de Estado Liberal para Estado Social foi refletida diretamente na Constituição
Federal de 1988 e, como não poderia ser diferente, já que a Constituição direciona toda a legislação do
país, a mudança de concepção afetou toda a legislação infraconstitucional.

O art. 205[7] da CF/88, por exemplo, no entendimento de que educação é uma função social, estabelece uma forte

relação com as instituições de ensino superior e a questão propriamente dita.

Observa-se que independentemente da instituição ser pública ou privada, de formação básica ou superior, o próprio fato

de constitui-se como instituição de educação faz inferir que possui um compromisso com o tipo de formação dos seus estudantes,

de acordo com a CF: deve visar além da qualificação para o trabalho, o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o

exercício da cidadania.

Nesse mesmo sentido, o Relatório Final do Grupo de Trabalho MEC – OAB, instituído pelo Ministério da Educação por

meio das Portarias 3.381/2004 e 484/2005, concluiu a respeito das instituições de ensino do Direito:

 
Em suma, devem ser fomentadas e implementadas todas as iniciativas que aproximem as

instituições de ensino jurídico de sua função social e que, por conseguinte, avancem na busca do
aprimoramento da cultura e da educação jurídica, em bases humanista, capaz de moldar um perfil do
operador jurídico mais adequado ao modelo exigido por uma nova sociedade e por um sistema de
justiça cada vez mais próximo do jurisdicionado. (BRASIL, MEC, 2005, p. 18)

 

A discussão dessa questão, além de frisar qual deve ser o novo papel do profissional do Direito, também tem como

objetivo demonstrar que esse comprometimento com a função social da profissão ou com o exercício da cidadania pelo futuro

egresso está intimamente relacionado com o tipo de formação obtida durante a graduação.

Entende-se que o conceito de educação assumido pela instituição no projeto educacional aliado às práticas pedagógicas

configura-se como questão fundamental para o cumprimento da formação de profissionais.

Nesse mesmo sentido, a formação de cidadãos com embasamento sólido e que possam ousar no sentido de experimentar

novos fundamentos, teorias e práticas só será desenvolvida por meio de “um entendimento pedagógico dialogal, cidadão, científico

e ético (AGUIAR, 2004, p. 177)”.
Diante do panorama apresentado, a função do educador, como crítico que problematiza, que coloca o aluno em contato

com a realidade é primordial. Para isso, é preciso que o educador forneça ao aluno substrato intelectual, para que este possa
construir seu próprio conhecimento.

Colocado de outra maneira, é o contato e a reflexão crítica da realidade que contribuirá para o desenvolvimento de um

ser autônomo, atuante e que, ao mesmo tempo, preocupa-se com o outro.

Um jurista crítico e humanista é aquele que, tendo compromissos com princípios como a democracia e a justiça social,

em cada caso concreto, saberá sopesar os vários interesses em jogo e dar uma solução de acordo com aqueles princípios.
Segundo José Geraldo de Sousa Jr. (1997, p. 124), problematizar:

 
significa a possibilidade de romper o pragmatismo decorrente do ensino tecnicista infenso à percepção
da direção das correntes de transformações e dos protagonismos que as impulsionam, constituindo-se
esse processo, no tocante à pesquisa, o meio para a superação da distância que separa o conhecimento
do Direito, de sua realidade social, política e moral, espécie de ponte sobre o futuro, através da qual
transmitem os elementos para a estruturação de novos modos de conhecer a realidade do Direito. 

 
Assim, parece ser difícil desconectar a função do educador com um processo de ensino e aprendizagem que seja capaz
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de propiciar a formação desse ser social, isto é, auxiliar na construção desse profissional cidadão.
WARAT (2004, p. 427) diz que é preciso entender de fórmulas educativas que ajudem a apreender para a autonomia,

inserindo os processos de humanização pedagógica em outras instituições que não sejam a escolar, instituições que não escolarizem,
que não permitam seguir digerindo a falácia de que a escola se identifica com a formação do homem. 

A humanização pedagógica só se realizará se o ensino do Direito ampliar seus horizontes, se os responsáveis pelo ensino
observarem que há muito a ser aprendido, discutido e resolvido no meio social. Afinal, como se poderá falar em humanização, em
autonomia, sem que o estudante entre em contato direto com os problemas reais? 

A relação entre o Direito e a transformação social, ao mesmo tempo em que se trata de uma ação política por dentro do
Direito, também é uma politização do jurídico enquanto potencial para gestar ações visando cidadania.

Pois bem, Direito e transformação social são, nesse sentido um valor e uma necessidade, um interesse valorado, que não
é de uma classe, exclusivamente, pois se refere à possibilidade de universalização da cidadania.

Warat estabelece que aprender Direito é aprender a alteridade em sua radicalidade e que uma política do aprendizado da
autonomia, uma política de contracultura desalienadora, uma contracultura que rompa as estruturas de dependência que nos fazem
inumanos é um sonho possível de ser realizado Para o autor, “aprender Direito é aprender de gente, de vínculos, de afetos, de
solidariedade” (2004, p. 432).

Esse aprendizado só se concretiza quando o próprio estudante consegue interagir e intervir nos novos fatos e valores
presentes na sociedade. No momento em que ele se conscientiza de que a sua atuação, para ter um significado social relevante, deve
ser responsável e eficaz para com o outro.

Nesse momento, torna-se relevante retomar a indagação: como é possível desenvolver as habilidades e competências

destacadas no presente texto, bem como contribuir com a formação do perfil estabelecido na Resolução nº 09/2004?

Esse é justamente o desafio. Encontrar possibilidades inseridas em um curso de graduação que contribuam para o

desenvolvimento do compromisso social nos estudantes de Direito. 

 

3. Mudando paradigmas. Um novo tempo para o ensino do Direito?

 

Em 2007, a autora finalizou uma pesquisa acadêmica para averiguar qual o entendimento que um grupo de estudantes de

um curso jurídico que em tese trabalhava na perspectiva educacional relatada anteriormente, possuíam a respeito da função social

do profissional do Direito.

Aliada a essa indagação, questionou-se também sobre a forma de ensinar dos professores que mais contribuíam para que

eles, alunos,  percebessem o papel que o profissional da área deve desempenhar na sociedade.  

O objetivo era analisar a percepção dos alunos sobre a utilização de metodologias problematizadoras, bem como se

estabeleciam alguma relação entre ensino participativo e formação crítica.

Em que pese não se possa desconsiderar a história de vida de cada um dos participantes da pesquisa, foi possível

evidenciar duas vertentes.

A primeira concepção, maioria das respostas, foi fundamentada na idéia de que o papel do profissional do Direito se

resume na garantia de aplicação da lei.

O segundo tipo de respostas reforçou a idéia de que um profissional do Direito deve ter uma visão crítico-reflexiva da

realidade e ser dotado de outras habilidades, além das meramente jurídicas. Em outras palavras, foi reforçada a preocupação de

compreender e saber o melhor modo de agir diante dos fenômenos políticos-sociais presentes no cenário atual.

No entanto, foi interessante observar que mesmo aqueles alunos que possuíam uma visão tradicionalista sobre o papel do

profissional do Direito, ao informarem quais práticas pedagógicas contribuíam para a percepção do respectivo papel, estabeleceram

críticas ao ensino memorizativo, baseado somente na lei, e reforçaram a necessidade de uma análise crítico-reflexiva, atual e não

meramente descritiva do Direito.

Em suma, praticamente todos os depoimentos coletados almejaram um ensino diferenciado, por meio de uma

metodologia mais ativa, mais participativa e que estabelecesse relação com o mundo real, mas, contradizendo o que a autora

imaginava inicialmente, a maioria também relatou que o conhecimento técnico profissional seria suficiente para o futuro exercício
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profissional.

Os estudantes deram relevância para as metodologias crítico-reflexivas, mas se conformaram que possuir o

conhecimento técnico já os habilitaria para o exercício profissional.

O resultado da pesquisa intrigou a autora a continuar as reflexões a respeito do tema. Como o ensino do Direito poderia

contribuir para o desenvolvimento de outras habilidades que não se limitassem ao universo do conhecimento técnico profissional?

Quais alterações precisariam ser implantadas nos cursos de Direito que efetivamente contribuíssem com a formação de um

profissional comprometido socialmente? De um verdadeiro agente do Direito?

Tal questionamento é capaz de ensejar vários outros desdobramentos, mas, considerando as reflexões já realizadas a

respeito do ensino do Direito e as experiências profissionais da autora, as respostas de tais indagações direcionam-se para um foco

específico: a vivência prática de diferentes realidades, o aprender a agir “no” e “sobre” o mundo.

Diante desse entendimento, acredita-se que as práticas jurídicas,  compreendidas num sentido amplo, representam a

alternativa mais enriquecedoras no tocante à formação desse profissional, uma vez que propicia, por meio da experiência, o

desenvolvimento de habilidades e competências não suscitadas no ambiente tradicional da sala de aula.

É a partir do contato com o cidadão comum, da verificação do que há fora dos muros das instituições, que o Direito pode

colaborar para a transformação da realidade, que pode haver sensibilização, preocupação com o outro e, efetivamente, um

conhecimento jurídico qualificado.

O contato com um grupo social ou com uma comunidade amplia a compreensão dos alunos de que os problemas sociais

são urgentes, que estão literalmente próximos e que cumpre a cada um, como cidadão e como futuro profissional, contribuir

positivamente.

GADOTTI (1990, p.23), menciona que “enquanto os grandes debates, os seminários revolucionários permanecerem

dentro da escola, cada vez mais isolada dos problemas sociais e longe das decisões políticas, não existirá educação libertadora”.

Nesse sentido, o Direito torna-se vivo quando se ensina e se aprende por meio das práticas jurídicas, pois são nesses

momentos que os estudantes são capazes de explorar, construir e descobrir novas alternativas para o Direito.

É diante da realidade que surge a possibilidade de estímulo e da viabilização das potencialidades humanas que estão

adormecidas no contexto da sala de aula em sentido estrito.

Aguiar Dias (2004, p.176) diz que a universidade não pode ser uma bitola ou uma entidade para preparar os gladiadores

para o coliseu da concorrência, ao contrário, ela tem o papel de aguçar as potencialidades para a construção de mundos possíveis, já

que ela trabalha com seres humanos que expressam a complexidade e a diversidade das sociedades.

Nesses “ambientes externos”, diante da complexidade social, o aluno precisa romper com a forma tradicional de

compreensão do mundo e com os saberes isolados propiciados pelo ensino do Direito. Ele se vê diante da necessidade evidente de

trabalhar interdisciplinariamente e da urgência de desenvolver habilidades não exigidas em outros contextos.

Toda essa diversidade encontrada nas práticas jurídicas também se torna um campo enriquecido para o desenvolvimento

de pesquisas, ou seja, o aluno vivencia toda a realidade para posteriormente realizar um recorte acadêmico e desenvolver sua

pesquisa. Por certo, tais trabalhos serão capazes de estabelecer uma relação crucial entre a teoria e a prática e até de contribuir para

a modificação dessa própria realidade.

Retomando, não é possível completar a formação acadêmica do profissional do Direito e de desenvolver o seu

compromisso com a sociedade por meio de atividades acadêmicas limitadas ao âmbito da sala de aula.

Torna-se primordial que o estudante seja “colocado na rua”, que ele tenha a oportunidade de desenvolver a sua

sensibilidade humanística para poder se comprometer socialmente.

No entanto, não podemos desconsiderar que os desdobramentos para esse tipo de formação são amplos. Nenhuma ação

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7873



isolada é capaz de produzir um resultado efetivo.

Aliás, cada ator participante do processo de ensino aprendizagem deve assumir sua parcela de responsabilidade na

formação, comprometida ou alienante, dos futuros profissionais do Direito.

O importante é não perder o foco de que:
 
É impossível o exercício eficaz da advocacia sem a procura de uma consciência crescente de si, dos
outros, do mundo, da história e do Cosmos. Não adianta sermos bons técnicos, com valores definidos,
mas ignorando nossa interior, a vida, necessidades e características dos outros, o que está acontecendo
com o mundo, quais as tendências da história, do Direito, dos saberes que procuram dar um sentido para
a vida e para a natureza. As faculdades de Direito não podem se cingir a fornecer noções aguadas de
tecnicalidades normativas. Elas devem dialogicamente construir instrumentais que propiciem um
aumento de consciência de seus discentes, a fim de que eles sejam minimamente aptos a entender o
contexto onde vão operar e o sentido de sua ação no mundo. (AGUIAR, 1996, p. 131)

 

Em suma, permanece a constante reflexão sobre a práxis, afinal, para que haja a construção desse novo perfil

profissional, torna-se necessário uma efetiva mudança de paradigma do que se entende por Direito e, consequentemente, de como

deve ser o ensino do Direito.
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A FORMAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO JURÍDICA

THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND EXPERTISE IN LEGAL EDUCATION

Juliana De Alencar Auler

RESUMO
O ensino do Direito tem sofrido reiteradas críticas, que enfatizam, sobretudo, o despreparo dos
bacharéis que deixam os cursos jurídicos para atuarem na vida prática. A metodologia formalista
de ensino, baseada na pura assimilação de conhecimentos, em que o aluno não é sujeito da
própria educação, tem se mostrado insuficiente para uma adequada formação jurídica. A
complexidade dos problemas da sociedade pós-moderna demanda, cada vez mais, um
profissional com ampla formação crítica, humanística e interdisciplinar. Assim, parte-se, nesta
reflexão, das deficiências do ensino jurídico, para destacar a necessidade da adoção de um
modo de aprendizagem inovador, que favoreça a construção de habilidades e competências na
educação jurídica.
PALAVRAS-CHAVES: ensino; Direito; competências; aprendizagem

ABSTRACT
The teaching of Law has been suffering repeated criticism, emphasizing, above all, the lack of
qualification of the graduates who leave the universities to become practitioners. The formalistic
teaching methodology, based on pure knowledge assimilation, in which the student is not subject
of education, has proved itself to be insufficient for an adequate legal training. The complexity of
the problems of post-modern society demands, increasingly, a professional with extensive
critical, humanistic and interdisciplinary training. Thus, it is highlighted, in the present discussion,
the need of adoption of an innovative learning method, which favors the development of skills
and expertise in legal education.
KEYWORDS: teching; Law; competences; learning

INTRODUÇÃO

 

As deficiências da educação jurídica no Brasil são, com frequência, apontadas por docentes e discentes, que enfatizam o

despreparo dos bacharéis em Direito para enfrentar a complexidade dos problemas na sociedade contemporânea. No centro do

diálogo sobre a real formação do jurista no país, encontra-se a crítica à metodologia tradicional e formalista de ensino, insuficiente

para educar profissionais aptos a lidar com uma sociedade complexa e em constante transformação.

No contexto atual, não basta que o bacharel em Direito conheça os dispositivos normativos, mas é necessário que ele tenha

capacidade crítica, habilidades e competências que lhe permitam buscar soluções novas, eficazes e adequadas às dificuldades

emergentes. Nesta reflexão que se inicia, as deficiências do ensino do Direito serão retomadas como ponto de partida para uma

proposta de metodologia fundamentada na possibilidade de construção de competências na educação jurídica.

Para tanto, mister se faz pensar o ensino do Direito como um meio de formação de agentes de transformação social. Na

busca pela consolidação de um Estado Democrático de Direito, o primeiro passo é formar profissionais preparados para lidar com a

pluralidade, a desigualdade, o desenvolvimento tecnológico e as demais demandas da sociedade pós-moderna. É uma difícil tarefa,

cuja reflexão ora se propõe[1].

 

1. A REALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL

 

Consoante afirmado, o ensino do Direito tem sofrido severas críticas decorrentes, principalmente, do despreparo dos
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graduandos que deixam os campos universitários para atuarem na vida prática. O ensino tradicional e formalista, praticado pela

maioria das faculdades de direito do país, não tem obtido êxito nem nos exames de caráter tradicional e, tampouco, na resposta às

demandas sociais do cotidiano do jurista.

O desempenho dos estudantes de direito no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE – e no exame

promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil é preocupante. No exame da Ordem, que não pretende avaliar habilidades

específicas ou senso crítico, mas apenas conhecimentos teóricos indispensáveis ao exercício profissional, o índice de aprovação, no

primeiro semestre de 2009, correspondeu a 19,48% dos inscritos[2]. O índice reflete a realidade de muitos cursos de Direito no

Brasil, incapazes de formar profissionais devidamente habilitados ao exercício da advocacia.

O impacto é ainda maior quando se recorre à Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 9, de 29 de setembro de

2004, que define, nos arts. 3º e 4º, o perfil, as habilidades e competências esperadas do graduando Direito.

 
"Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise,
domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação,
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do
Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras
fontes do Direito;
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou
judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão
crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação
do Direito" (CNE. Resolução CNE/CES 9/2004, p. 17).

 

Observa-se um hiato entre o que é o ensino jurídico e o que ele deveria ser. Dentre os vários problemas que podem ser

identificados nessa seara, nota-se, primeiramente, a predominância de um ensino formalista e dogmático, centrado no estudo das

leis. A grade curricular, em geral, compõe-se de escassas disciplinas de filosofia, sociologia e psicologia, mas é farta de disciplinas

cujo conteúdo principal é o estudo da legislação. A alienação social e política dos bacharéis em Direito, alheios às funções sociais

que deveriam desempenhar, reflete, naturalmente, a precariedade da formação em termos humanísticos e interdisciplinares.

A abordagem legalista e dogmática, adotada comumente no ensino do Direito, dificulta uma visão histórica e crítica do

fenômeno normativo. As relações, como objeto de regulamentação legal, são estudadas de forma descontextualizada, sem que se

aprofunde na análise da origem e da razão das normas. Assim, não é construída, em sala de aula, uma criticidade acerca da

adequação dos meios aos fins do Direito, mas, ao contrário, o que se faz é tomar o ordenamento jurídico como um sistema lógico e

perfeito, dotado dos atributos da unidade, coerência e plenitude (CABRAL, 2009).

Acrescente-se que os conteúdos são ministrados de forma fragmentada, sem que se faça uma conexão entre os vários

conhecimentos transmitidos. A organização curricular adotada, cujas origens remontam à Revolução Industrial, estabelece um

ensino compartimentado em disciplinas independentes, organizadas sob a forma de subsistemas jurídicos autônomos, dotados de
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princípios, conceitos e institutos próprios (PESSOA, 2006, p.104). Não há, pois, um diálogo entre os saberes, como se os diversos

ramos em que se divide o conhecimento jurídico pudessem ser, com êxito, compreendidos isoladamente. Dessa forma, cada

disciplina acaba por transmitir uma imagem reduzida e simplificada da realidade (CHAMON, 2006, p. 41).

Como consequência, verifica-se uma inadequação entre os saberes compartimentados e as realidades ou problemas

multidisciplinares, transnacionais e globais (MORIN, 2004, p. 36). Enquanto os problemas tornam-se cada vez mais complexos, o

ensino corresponde cada vez menos às necessidades impostas pela sociedade atual.

Além disso, a metodologia de ensino não favorece uma postura ativa e problematizadora do aluno, pois as aulas, nos cursos

de Direito, são preponderantemente expositivas, das quais o estudante participa apenas como ouvinte.  O aluno não é sujeito da

própria educação, devendo assimilar e reproduzir os conteúdos que lhe são transmitidos. Logo, há ensino, não aprendizagem.

Deve-se minorar, no entanto, a responsabilidade dos professores. Aliás, boa parte dos docentes destaca-se pelo

questionamento do atual ensino jurídico. O problema é de todo o sistema educacional e da metodologia de ensino que tem sido

estimulada. É necessária uma mudança nas bases da educação jurídica, em sua metodologia e em seus objetivos. Para tanto, sugere-

se um ponto de partida: o que se espera, hoje, de um bacharel em Direito?

As deficiências apontadas são agravadas pela comercialização do ensino no Brasil, inclusive do ensino jurídico. Antônio

Alberto Machado (2009, p. 102), aludindo a Marcuse, Adorno e Horkheimer, atribui esse efeito ao que denomina de indústria

cultural, forma pela qual a produção artística e cultural tornou-se uma mercadoria de consumo nas relações capitalistas de produção.

Nesse contexto, salienta que o saber e a cultura jurídicas passam a ser avaliados pela lucratividade e não pelo seu valor intrínseco,

sendo comprados ao invés de produzidos pelo indivíduo. Nas palavras do autor,
 
"Ambas, a ciência e a cultura jurídica, se transformam em cultura de massa a ser
consumida acriticamente, permanecendo estagnadas nas prateleiras do mercado, como
se fossem mercadorias produzidas em série, à maneira do processo fordista, e como se
o direito fosse mesmo o espaço da repetição, portanto, simples mecanismo de
manutenção do status quo vigente". (MACHADO, 2009, p. 105).

 

Para ele, o fenômeno da indústria cultural reflete-se, no âmbito do direito, principalmente, no processo de privatização

massificada do ensino jurídico, que conduziu ao desvirtuamento do sentido do Direito. Leciona o autor que essa privatização

conduziu o ensino jurídico a um grau de mercantilização incompatível com as dimensões éticas do próprio direito: “a busca

desenfreada do lucro pelos empresários da educação, no campo do ensino jurídico, acaba por negar a própria idéia de direito

enquanto expressão ética do justo, do eqüitativo, do certo e do bom” (MACHADO, 2009, p. 102).

Esse fenômeno é, frequentemente, responsável pela queda da qualidade do ensino, sobretudo, nas faculdades particulares

em que, ressalvadas algumas exceções, os professores são mal remunerados e têm uma carga horária excessiva, dificultando o

trabalho com extensão e pesquisa.

Saliente-se, igualmente, como outro aspecto da indústria cultural, o grande número de cursos preparatórios para concursos,

alguns dos quais oferecem pós-graduação lato sensu nas diversas áreas do Direito. Esses cursos parecem contribuir para a

perpetuação do modelo normativo e dogmático de ensino e para a difusão de uma cultura jurídica tecnicista, burocrática e

despolitizada (MACHADO, 2009, p. 103).

Não se pode, entretanto, esperar que atuem de forma diferente. Os concursos para as carreiras jurídicas exigem do

candidato um conhecimento estritamente dogmático, abrangendo a legislação em vigor e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Propicia-se, dessa forma, a proliferação de cursos preparatórios que bombardeiam os candidatos com textos de lei e entendimentos

predominantes, como se o Direito fosse uma ciência exata e de mera repetição. O enfoque adotado pelos concursos representa mais

um estímulo a um ensino mecanicista, centrado do estudo das leis. E, mesmo assim, os egressos dos atuais cursos jurídicos não são
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aprovados em concursos que exigem pura repetição normativa, o que pode parecer uma contradição com o que se argumenta neste

texto.

Pode-se dizer que a formação do bacharel em Direito é insuficiente para que exerça o papel que lhe é cabível em uma

sociedade em constante transformação. A metodologia de ensino tradicional parece gerar, na maioria das vezes, profissionais

limitados, pouco criativos e acríticos, incapazes de interpretar a própria realidade e de trabalhar para melhorá-la. Formam-se

técnicos da lei, desprovidos de um saber jurídico interdisciplinar, crítico e científico.

 

2. A CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS A PARTIR DE UMA APRENDIZAGEM INOVADORA

 

2.1. A busca por uma aprendizagem inovadora

 

As deficiências da formação dos bacharéis em Direito sugerem, primordialmente, uma questão epistemológica. O

problema não está apenas nos conteúdos ministrados, mas também na forma como se realiza a aprendizagem. Consoante afirma

Juan Ramón Capella, é necessária uma mudança no modo de aprendizagem das instituições de ensino superior. Para tanto, deve-se

partir da idéia de que aprender não guarda uma relação estrita com o ensinar (CAPELLA, 1995, p.30).

Capella refere-se a três formas de aprendizagem: por choque, de manutenção e inovadora. A aprendizagem por choque

decorre da violência, substituindo-se o estímulo do aluno ao aprendizado pela necessidade de escapar do perigo. O aluno aprende

como decorrência de uma necessidade atual de utilização daquele conhecimento ou habilidade.

A aprendizagem de manutenção é, segundo o autor, aquela utilizada no ensino médio e tem um caráter gradual e repetitivo.

É gradual porque a transmissão de conhecimentos organiza-se por passos, de modo que, a cada curso, aumenta-se a complexidade

da matéria. O ensino baseia-se na repetição dos conteúdos, mediante aulas expositivas, leitura de textos e solução de problemas

sobre o mesmo tema. Essa forma de aprendizagem, no entanto, pressupõe que a matéria seja fixa, estável, conhecida por quem

ensina e transmissível a quem aprende (CAPELLA, 1995, p. 31).

Finalmente, o autor refere-se à aprendizagem inovadora, que consiste em aprender a lidar com problemas e situações

distintas daquelas conhecidas pelos professores, propondo soluções inéditas. Também abrange a possibilidade de lidar com

problemas conhecidos, mas buscando soluções melhores do que aquelas dadas anteriormente.

A aprendizagem inovadora, para o autor, não pode ser ensinada diretamente, pois os problemas a serem enfrentados não

são conhecidos por quem ensina. O professor pode contribuir para uma aprendizagem inovadora se, ao invés de transmitir apenas os

resultados, transmitir também a problemática original, pois as perguntas revelam-se mais importantes para o aprendizado que as

respostas. Essa forma de aprendizagem deveria ser predominante no ensino superior, mas a preocupação principal em relação ao

corpo docente, segundo Capella, centra-se na atualização do conteúdo e não propriamente na inovação.

Uma aprendizagem inovadora traz duas exigências principais: historicidade e interdisciplinaridade. A historicidade

demanda conhecimentos de história interna e externa de cada objeto a ser estudado. A história interna concerne à sucessão de

problemas e obstáculos enfrentados pelos estudiosos daquela área do conhecimento e os resultados obtidos, ao passo que a história

externa alia a reflexão interna com os acontecimentos exteriores a ela. É necessário, pois, que o conteúdo não seja transmitido no

vazio, mas que seja ensinado de forma contextualizada (CAPELLA, 1995, p. 36).

A interdisciplinaridade refere-se a uma visão que parte do objeto formal de uma ciência, alcançando seu objeto material,

bem como à análise desse objeto a partir da perspectiva de outras disciplinas que o estudam também. O ensino inovador deve

transpor as barreiras da auto-suficiência do direito e buscar a interdisciplinaridade.

A aprendizagem inovadora, para o autor, depende, ainda, da cooperação e do senso crítico. Ele salienta a necessidade do
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incentivo à cooperação e do afastamento de qualquer pretensão competitiva do meio científico. O compartilhamento de idéias e de

descobertas é relevante para o trabalho científico e para a aprendizagem.

A cooperação pode se dar entre estudantes, entre professores e estudantes e também entre saberes. A cooperação entre

docentes e discentes é imprescindível para o aprendizado, na medida em que gera novos questionamentos e, muitas vezes, novas

formas de compreender determinado problema. O diálogo propicia uma aprendizagem inovadora, haja vista demandar, do educando,

uma postura ativa, reflexiva e participante.

Paulo Freire (2005), ao propor uma educação problematizadora, enfatiza que essa não é possível fora do diálogo. Ele

critica a concepção “bancária” de educação, centrada no educador, a quem incumbe a tarefa de narrar os conteúdos que devem ser

arquivados pelos educandos. Ressalta que o diálogo é o meio para a superação da contradição educador-educando e para a

instituição de uma nova abordagem: o educador não mais como apenas quem educa, mas como aquele que, enquanto educa, é

educado. De acordo com Paulo Freire,

 
"Enquanto, na concepção 'bancária' – permita-se-nos a repetição insistente – o
educador vai 'enchendo' os educandos de falso saber, que são os conteúdos
impostos, na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu
poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações
com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em
transformação, em processo.
A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-educadores é
estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar Pensar-se a si mesmos e ao
mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação". (FREIRE, 2005,
p. 82).

 

Para Miracy Gustin, a cooperação e o diálogo não devem se dar apenas entre indivíduos isolados, mas, principalmente,

entre áreas do conhecimento. Dessa forma, é necessária a comunicação na produção e aplicação do conhecimento produzido, uma

interatividade que deve extrapolar ao espaço da universidade, continuando nas comunidades sociais e nos ambientes profissionais

(GUSTIN, 2010).

A aprendizagem inovadora nos cursos de Direito deve fomentar, também, o espírito crítico e a curiosidade do aluno. Paulo

Freire enfatiza a importância da curiosidade como inquietação indagadora. De acordo com ele, a curiosidade ingênua, associada ao

saber do senso comum, é a mesma que, criticizada, torna-se curiosidade epistemológica (FREIRE, 1999, p. 35).

A formação desse espírito crítico demanda uma constante problematização do conhecimento, a fim de que, ao invés de

aceitá-lo como um dado, possam os educandos compreendê-lo e questioná-lo. O ensino inovador recorre, portanto, à

problematização dos saberes, da realidade e de seu entorno sócio-político, permitindo aos alunos uma postura crítica e participante

na busca por novas soluções. Para isso, é necessário que os alunos tenham uma formação interdisciplinar e que participem de todos

os âmbitos da universidade: ensino, pesquisa e extensão.

A exigência de um modo de aprendizagem inovador abrange a educação como um todo. Na seara jurídica, no entanto, tal

exigência fundamenta-se na busca pela formação de profissionais aptos a lidar com a complexidade dos problemas que surgem em

uma sociedade democrática, pluralista e em constante alteração.

Leciona Miracy Gustin que as escolas jurídicas devem repensar seu tradicionalismo pedagógico-científico, que as tornam

espaços de memorização e de repetição de textos jurídicos, representando um obstáculo concreto à compreensão do caráter social do

Direito. Enfatiza que, como ensino superior, o Direito não é simples técnica profissional, mas é atividade científica de

questionamento do conhecimento posto e de sua aplicação (GUSTIN, 2010).
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2.2. A interação entre competências e saberes

 

Philippe Perrenoud desenvolve uma noção de competência como a capacidade para mobilizar recursos cognitivos com

vistas a enfrentar determinadas situações (PERRENOUD, 2000). Nas palavras do autor, a competência pode ser definida como “a

aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando, de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos

recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação

e de raciocínio” (PERRENOUD, 2002, p. 19).

A competência está relacionada, pois, à capacidade para analisar problemas e propor soluções. Ela não se confunde com os

conhecimentos, pois é possível que se tenha o conhecimento, mas que não se saiba aplicá-lo adequadamente. Exemplifica

Perrenoud afirmando que há uma diferença entre saber o que é um vírus e proteger-se conscientemente das doenças virais ou entre

conhecer as leis da física e construir uma barca. O exercício da competência exige operações mentais complexas que permitem

identificar e realizar uma ação mais adaptada à situação.

As competências não subsistem enquanto teoria pura e, por isso, não podem ser transmitidas. Como se relacionam à

habilidade para tomar decisões e resolver problemas, devem ser construídas mediante a vinculação dos saberes a sua aplicação

prática. Por isso, o autor afirma que elas “referem-se ao domínio prático de um tipo de tarefas ou situações” (PERRENOUD, 1999,

p 2).

As competências possibilitam tomar uma atitude adequada em determinada situação, valendo-se de noções,

conhecimentos, informações, técnicas ou outras competências mais específicas. Elas demandam alguns saberes, como noções de

matemática, geografia e biologia, muitos dos quais foram estudados na escola, mas fora de qualquer contexto, tornando-se “letras

mortas”, por não se saber como aplicá-los (PERRENOUD, 1999).

A construção de competências é relevante na sociedade atual, em razão do surgimento constante de novas demandas

decorrentes, por exemplo, do avanço da tecnologia, das aglomerações urbanas, da busca pelo desenvolvimento sustentável e das

desigualdades regionais e transnacionais. O ensino bancário, baseado na pura assimilação e repetição de saberes, parece ser

insuficiente para a formação de profissionais aptos a lidar com as atuais questões tecnológicas, sociais e políticas.

É por essa razão que, partindo das idéias de Perrenoud, propõe-se a adoção, pelas Faculdades de Direito, de uma

metodologia de ensino centrada no desenvolvimento de habilidades e competências. Tal metodologia tem como objetivo formar

profissionais capazes de aplicar, de forma crítica e inovadora, os saberes assimilados e, assim, de propor novas e eficientes

soluções.

A preocupação com o desenvolvimento de competências sofre, por vezes, oposição de alguns educadores, que alegam

serem elas prejudiciais à acumulação de saberes.  Afirmam que as competências são saberes do senso comum, passíveis de

aquisição pela experiência e que, portanto, a escola não seria o lugar apropriado para desenvolvê-las.

Para Perrenoud, essa oposição entre competências e saberes não se justifica, pois, se, por um lado, o desenvolvimento de

competências implica limitar o tempo destinado à pura assimilação de saberes, por outro, a maioria delas mobiliza certos saberes,

que são, naturalmente, exigidos do educando. A formação de competências não prescinde de saberes, mas, ao contrário, toma-os

como alicerces para uma educação ampla e mais adaptada às necessidades do cotidiano. Elas tornam-se, pois, o elo de ligação entre

os saberes e as situações concretas, possibilitando a aplicação dos conhecimentos na tomada de decisões e na solução de problemas.

Assim, por exemplo, o domínio da gramática não é suficiente para que a pessoa saiba se expressar devidamente. Do

mesmo modo, o conhecimento de um determinado fenômeno social não gera, necessariamente, a capacidade de interpretá-lo

criticamente ou de buscar uma alternativa adequada. Para tanto, é necessário que a transmissão de saberes seja associada ao

desenvolvimento de competências, que proporcionem, ao educando, recursos para lidar com as questões com que se depararem.
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3. A CONSTRUÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO JURÍDICA

 

Uma formação jurídica adaptada ao atual contexto apresenta exigências que extrapolam o estudo dos textos normativos. O

conhecimento da dogmática jurídica é deveras importante, mas não satisfaz, isoladamente, as demandas da sociedade

contemporânea. É preciso que os saberes tradicionalmente ensinados nos cursos de Direito sejam associados a práticas inovadoras,

que motivem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a um exercício profissional ético, consciente e crítico.

Ressalte-se que o jurista não é apenas um intérprete e aplicador das normas, mas exerce relevante papel na promoção e

reafirmação de um Estado de Direito. Aliás, cabe lembrar que o profissional do Direito tornou-se indispensável em todas as

questões, seja naquelas de ordem social ou econômica, seja nas de cunho científico-tecnológico. Essa é uma consequência natural

do fortalecimento do senso de justiça e de cidadania.

A participação em âmbitos tão diversificados demanda, como já reiteradamente afirmado, uma formação interdisciplinar e

crítica, capaz de preparar profissionais conhecedores seu entorno social e conscientes da sua função na busca pela justiça. Nesta

reflexão, pretende-se propor algumas competências que devem ser tidas como essenciais na educação jurídica.

O art. 4º da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 9, de 29 de setembro de 2004, transcrito no início do texto,

arrola algumas habilidades e competências que o curso de graduação em Direito deve formar, em resumo: a leitura, compreensão e

elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos; a interpretação e aplicação do direito; a pesquisa e utilização das

fontes do Direito; a adequada atuação técnico-jurídica; a correta utilização da terminologia jurídica; a utilização do raciocínio

jurídico; o julgamento e tomada de decisões e o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do

Direito.

Essas representam as competências fundamentais esperadas em qualquer profissional do Direito. Não há dúvida de que se

trata do mínimo necessário ao exercício da profissão. Entretanto, a complexidade dos problemas da sociedade contemporânea e a

busca pela construção de um efetivo Estado Democrático de Direito demandam outras competências, algumas das quais serão

introduzidas a seguir.

Saliente-se, já de início, a relevância de se despertar nos educandos a consciência do papel social exercido pelo

profissional do direito.  Trata-se da primeira competência a ser proposta. O objeto de estudo do Direito não é apenas a norma, mas

sim o fenômeno da regulação da vida em sociedade. O fenômeno jurídico é, ao mesmo tempo, axiologia, faticidade e

normatividade. Em razão disso, a função de um bacharel em Direito não se restringe à esfera de aplicação da lei, mas vai além,

promovendo a solução para os conflitos, a consagração de novos direitos e uma constante revisão da atualidade das normas.

A Constituição da República Federativa do Brasil destacou, expressamente, a importância do papel exercido pelo advogado

no estado democrático de direito ao dispor, no art. 133, que ele é indispensável à administração da justiça. Do mesmo modo, as

normas infraconstitucionais reservam ao advogado funções exclusivas, demonstrando a preocupação do legislador com o resguardo

dos direitos e garantias das pessoas físicas e jurídicas. Relembre-se, ainda, a prerrogativa conferida ao Conselho Federal da Ordem

dos Advogados do Brasil para o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Não se pode esquecer, igualmente, do relevante papel exercido pelo magistrado na implementação da justiça em cada caso,

bem como daquele exercido pelos juristas que ocupam cargos de analistas judiciários ou de assessores dos administradores públicos.

Isso sem falar, é claro, da essencialidade das funções dos membros do Ministério Público na tutela de interesses transindividuais e

na fiscalização da observância da lei.

Enfim, o ordenamento jurídico brasileiro, fundado no respeito à lei e aos princípios constitucionais, parece ter reservado

aos juristas a função de consolidação de um Estado de Direito. Como consequência, exige-se do bacharel uma atuação
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comprometida com a construção de um efetivo Estado Democrático de Direito, fundado no respeito às leis e na participação

popular.

É necessário, pois, que as escolas de Direito promovam uma ampla formação humanística, vinculando direito, ética,

sociologia e filosofia, a fim de que os educandos possam extrapolar a tecnicidade dos mecanismos processuais, para desenvolver a

consciência do compromisso que devem firmar com a legalidade e com a justiça. Acerca do tema, discorre Antônio Alberto

Machado:

 
"Em outras palavras, o futuro do direito parece estar mesmo no seu caráter
crescentemente público e transindividual; e o futuro da ciência jurídica parece estar
também na adoção de uma pedagogia interdisciplinar e dialética.
Consequentemente, o futuro do jurista está na capacidade que tiver para exercer
tecnicamente a profissão e, ao mesmo tempo, exercitar a cidadania pelo
compromisso de interpretar e aplicar o direito dentro do processo dinâmico da
história, sem desvinculá-lo de suas finalidades ético-políticas". (MACHADO, 2009,
P. 170)

 

Com o desenvolvimento dos direitos difusos, coletivos e transindividuais, como expressão de reivindicações populares,

reitera-se o papel social do profissional do Direito: tornar-se um aliado na luta pela democracia. Por meio da organização da

sociedade civil e das demandas coletivas, os juristas podem utilizar-se do direito não apenas como um instrumento repressivo, mas,

principalmente, como um instrumento de transformação das relações sociais (MACHADO, 2009, p. 172). Daí porque urge a

formação de profissionais do direito que sejam críticos e inovadores.

Entretanto, a consciência do papel social exercido pelo profissional do Direito só será efetiva se o educando desenvolve a

habilidade para pensar a complexidade, sendo essa a segunda competência proposta.

Para Edgar Morin, há complexidade “quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) e há um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si” (MORIN, 2004, p.

38).

Ele estabelece três pilares para o pensamento complexo. Primeiramente, enfatiza que as informações não podem ser

tomadas sem a consideração do contexto em que estão inseridas, pois é o contexto que dá sentido à informação. Destaca, em

seguida, a importância da relação entre o todo e as partes: é preciso recompor o todo para conhecer as partes. Por fim, sublinha o

caráter multidimensional do conhecimento, que enseja uma abordagem ampla, abrangendo as diversas dimensões de um mesmo

fenômeno. Em se tratando do fenômeno jurídico, não se poderia ignorar, por exemplo, as dimensões histórica, sociológica e

religiosa. Logo, pensar a complexidade é considerar o objeto do conhecimento como inserido em um contexto e, também, na sua

relação com o todo.

Morin identifica uma inadequação entre a compartimentação dos saberes e as realidades ou problemas cada vez mais

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários(MORIN, 2004, p. 36). Lembra que, até

meados do século XX, as ciências obedeciam ao princípio da redução, que limitava o conhecimento do todo ao conhecimento de

suas partes. Desprezava-se, por conseguinte, a influência que a organização do todo poderia ter na consideração das partes e, assim,

determinava-se uma restrição do complexo.

Essa forma de pensamento conduziu à fragmentação do conhecimento em disciplinas muito especializadas e fechadas em si

mesmas.  Tais disciplinas, ao extraírem o objeto de conhecimento do seu contexto, fragmentam arbitrariamente a sistemicidade e a

multidimensionalidade dos fenômenos (MORIN, 2004, p. 41). Como consequência desse pensamento isolacionista, observa-se uma

enorme dificuldade para compreender os problemas multidimensionais, que, se não são pensados em sua multidimensionalidade,
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tornam-se de difícil solução.

Pensar a complexidade é uma competência essencial na seara do Direito. O jurista, seja na aplicação ou interpretação das

normas, seja na busca por desenvolver formas inovadoras para a solução de conflitos, deve ter a habilidade para promover a

interação entre os saberes compartimentados, bem como para situar esses conhecimentos no contexto da realidade social. Do

contrário, seria incapaz de compreender a real dimensão dos problemas com os quais se depara, logo, dificilmente conseguiria

propor soluções que resultem em real benefício para o todo.

Para que o profissional do Direito possa pensar a complexidade e, assim, perceber o global, é necessária a superação, ao

menos em parte, da fragmentação do conhecimento, mediante um ensino interdisciplinar e transdisciplinar, que promova o diálogo

entre as diversas áreas do conhecimento. Somente assim parece possível construir uma rede de conhecimentos e de competências

que habilitem o indivíduo a compreender a complexidade dos problemas e a buscar novas soluções.

Saliente-se, ainda, a importância de que se faça uma associação, no ensino, entre teoria e prática. O ensino estritamente

teórico parece insuficiente a uma adequada formação jurídica, pois as situações vivenciadas no cotidiano do jurista não se amoldam

perfeitamente às previsões legais. O contato com a prática propicia, aos educandos, visualizar as inúmeras variáveis de uma situação

concreta e convoca-os a perceber a totalidade, reconhecendo os diversos aspectos do problema. Além disso, com o escopo de

buscarem uma solução, empenham-se em integrar os conhecimentos assimilados de forma fragmentada, tecendo, entre eles, uma

rede de interação.

A preocupação com o contexto, com a relação entre as partes e o todo e, principalmente, com a interação entre os saberes,

não pode, no entanto, estar desvinculada de uma criticidade em relação ao entorno social, a qual também é uma competência a ser

desenvolvida no ensino do Direito.

Deve o bacharel em Direito desenvolver a habilidade para compreender a realidade em que vive e analisá-la criticamente.

Desse modo, além de capaz de compreender os fenômenos recorrentes na atualidade – como a globalização, a ampliação do acesso à

justiça, a busca por um meio-ambiente ecologicamente equilibrado, o desenvolvimento sustentável, a desigualdade social, dentre

inúmeros outros –, o jurista deve ser hábil a refletir sobre eles de forma crítica.

A construção da criticidade depende de um estudo interdisciplinar e do aprofundamento nas questões filosóficas e

sociológicas atuais. Uma formação humanística sólida pode retirar do jurista o estigma de um técnico da lei, possibilitando que se

torne, efetivamente, um questionador das estruturas vigentes e um agente de transformação social, engajado na busca pela

consolidação de um Estado de Direito.

Retoma-se, neste ponto, a associação ente teoria e prática no ensino jurídico e enfatiza-se sua indispensabilidade no

desenvolvimento da capacidade crítica. A experiência prática, ao suscitar o contato com graves problemas sociais do país, permite

aos estudantes perceberem como as preocupações jurídicas estão, às vezes, muito aquém das reais necessidades humanas. Ademais,

lembra Eduardo Bittar que os núcleos de prática jurídica das universidades prestam um relevante serviço à população carente,

facultando-lhes o acesso à cidadania (BITTAR, 2006, p. 147).

Ressalte-se, outrossim, que a vivência prática exige dos alunos uma postura ativa – e não de mero ouvinte, como nas aulas

expositivas – cabendo-lhes pesquisar, dialogar e buscar soluções para os casos com que se deparam. Além de desenvolver no

estudante novas competências para a solução de conflitos, a experiência é desafiadora e estimulante.

Por fim, mas principalmente, propõe-se que todo o ensino do Direito seja construído ao redor do desenvolvimento de uma

competência central: o compromisso com a proteção da pessoa humana.

A despeito de algumas esparsas referências anteriores, a efetiva preocupação jurídica com a tutela da pessoa teve suas

raízes ideológicas no movimento iluminista do século XVIII, cujas idéias influenciaram as revoluções liberais daquele século. A

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, representou um marco na consagração dos direitos fundamentais ao
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proclamar, em seu texto, os direitos de liberdade e igualdade.

A universalização dos direitos fundamentais ocorreu, entretanto, somente em 1948, na Assembléia da Organização das

Nações Unidas, quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O documento, motivado pelas atrocidades

ocorridas na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, consagrou a noção de dignidade da pessoa humana, inerente ao ser

humano, vedando quaisquer discriminações de raça, etnia, nacionalidade, sexo e idade.

Os direitos fundamentais penetraram nos ordenamentos jurídicos constitucionais, que consagraram, também, a dignidade

da pessoa humana. Como leciona Norberto Bobbio, o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem tornaram-se a base das

constituições democráticas modernas (BOBBIO, 1992, 01).

A pessoa humana é o fim último de qualquer ordenamento e, por isso, deve ser a destinatária da mais ampla tutela.

Nenhuma violação aos bens jurídicos constitutivos da pessoalidade pode ser permitida pelo Direito. Hoje, em face dos constantes

desrespeitos aos direitos fundamentais e da personalidade, vislumbra-se a importância de uma educação voltada para a tutela da

pessoa humana.

Tal proteção, que busca, inclusive, garantir iguais condições de participação na sociedade democrática, por meio da

efetivação de direitos fundamentais como educação, saúde e moradia, deve ser o principal objetivo a ser buscado pelos profissionais

que atuam na área jurídica.

Ademais, uma visão social do Direito, como se pretende, implica que o aprendizado deve partir do respeito ao outro. Como

salienta Humberto Maturana, “o central na convivência humana é o amor, as ações que constituem o outro como um legítimo outro

na realização do ser social que tanto vive na aceitação e respeito por si mesmo quanto na aceitação e respeito pelo outro”

(MATURANA, 1998, p. 32).

Segundo Morin, “todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias

individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” (MORIN, 2004, p. 55). Dessa forma, a

educação jurídica deve centrar-se na valorização da pessoa, não como ser individual e auto-suficiente, mas como componente de

uma comunidade, situada na sociedade e no ambiente.

 

CONCLUSÃO

 

Salientou-se, nesta reflexão, a relevância de uma educação jurídica que habilite os educandos a lidar com a complexidade

dos problemas de uma sociedade plural e em constante transformação. Propôs-se, destarte, a superação da metodologia formalista

no ensino do Direito e a posterior adoção de uma metodologia de aprendizagem inovadora, apta a desenvolver, nos alunos,

habilidades e competências essenciais ao exercício da profissão.

A sociedade contemporânea exige profissionais capazes de compreender e trabalhar com diversas áreas do conhecimento,

conjugando saberes distintos na busca por melhores soluções para os conflitos. Além disso, consoante explicitado, a Constituição da

República Federativa do Brasil parece ter reservado aos juristas a função de consolidação de um efetivo Estado Democrático de

Direito. Com o escopo de atender a essas demandas, não basta que os estudantes de Direito conheçam as leis e a doutrina, mas

devem desenvolver competências que os habilitem a lidar com a pluralidade e a complexidade da sociedade em que vivem.

Assim, fez-se referência à forma de aprendizagem inovadora proposta por Capella, caracterizada por um ensino

contextualizado e interdisciplinar, que fomenta a criticidade e a cooperação. Nela, exige-se dos alunos uma postura ativa, visto que

são os sujeitos do próprio aprendizado.

Partindo da forma de aprendizagem inovadora defendida por Capella e da noção de competência desenvolvida por

Perrenoud, pretendeu-se identificar quatro competências imprescindíveis à educação jurídica. Foi enfatizado, inicialmente, que os
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estudantes de Direito devem ter consciência do papel social exercido pelos profissionais do Direito na busca pela implementação da

justiça e da democracia.

Ressaltou-se, também, que o ensino jurídico deve desenvolver a habilidade para pensar a complexidade, bem como a

criticidade em relação ao entorno social. Ambas as competências são necessárias para que os educandos possam compreender

problemas multidimensionais e vislumbrar, para eles, novas e melhores soluções.

Por fim, destacou-se o compromisso com a pessoa humana como a última competência proposta. A pessoa humana deve

ser a razão e a finalidade do Direito e, por isso, seja na elaboração das leis, seja na sua aplicação, os juristas devem buscar a

preservação de sua dignidade e de seus direitos.

Tais competências não são exaustivas, mas, ao revés, representam apenas uma proposta de questionamento sobre os

objetivos da formação jurídica. Na pós-modernidade, a constante modificação das leis, dos valores e da própria sociedade exige

uma maior flexibilidade por parte dos juristas e demanda uma formação menos concentrada nos textos legais e mais interdisciplinar.

Talvez, assim, seja possível reduzir a distância entre o Direito vigente e as reais necessidades sociais.
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A IMPORTÂNCIA DAS DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS PARA O ENSINO JURÍDICO NA
PÓS-MODERNIDADE

THE IMPORTANCE OF THE PRELIMINARY DISCIPLINES IN THE FRAMEWORK OF JURIDICAL
TEACHING IN POST-MODERNITY

Fayga Silveira BedÊ

RESUMO
No presente artigo, discutimos a importância das disciplinas propedêuticas para o ensino jurídico
na pós-modernidade. Partimos do pressuposto de que o atual ensino jurídico sofre os influxos de
uma sociedade cada vez mais complexa, diante da qual, a velha concepção “bancarista” de
ensino já não consegue dar conta dos novos e crescentes desafios com que os egressos dos
Cursos de Direito se deparam ao deixar os bancos de faculdade. Trabalhamos com a hipótese de
que a mentalidade “bancarista” – tão repudiada por Paulo Freire, por tratar os acadêmicos como
“depósitos” de informações a serem memorizadas e reproduzidas – tem de ser superada em prol
de um ensino jurídico que ofereça aos estudantes não somente os conhecimentos necessários,
mas também as habilidades e as competências necessárias para que saibam o que fazer com os
conteúdos apreendidos. Nesse sentido, analisamos o papel das disciplinas propedêuticas na
conquista desse novo paradigma de ensino, valendo-nos de pesquisa bibliográfica e de pesquisa
de campo, a partir da experiência de professores de Cursos de Direito públicos e privados. 
PALAVRAS-CHAVES: Ensino jurídico. Disciplinas propedêuticas. Pós-modernidade.
Complexidade. Pesquisa de campo.

ABSTRACT
This article aims at discussing the importance of the initial and subsequent steps that should be
taken in the process of juridical teaching at post-modernity. For that matter, we have started
from the assumption that current juridical teaching has been highly influenced by a society which
is becoming gradually more complex. Due to this fact, the prosaic and old-fashioned “banking-
like” way of teaching can no longer cope with the challenges which the newly-graduated
professionals will have to meet now that they have completed their University studies. We have
worked with the thesis that the traditional “banking-like” mentality, which Paulo Freire so harshly
repudiated for treating scholars like “deposits” of massive information which ought to be
memorized and passed on – has to be left aside and substituted by a juridical teaching method
which may offer the students not only the necessary grounds of knowledge but also the
adequate ability and competence so that they will know what to do with the contents they have
acquired. For that purpose, we have analyzed the role which the preliminary disciplines play in
the process of conquering this new paradigm of teaching; we have also resorted to
bibliographical and field research and we have based our work on the experience of University
professors who are in the daily routine of private and public Law courses.
KEYWORDS: Juridical teaching. Preliminary disciplines. Post-modernity. Complexity. Field
research.

1 INTRODUÇÃO [1]

 
 

A criação das primeiras universidades brasileiras constituiu um importante fator de consolidação da identidade

nacional, por viabilizar a formação intestina de brasileiros aptos à administração da Nação então emergente.[2] As

universidades foram criadas com vistas às áreas de maior necessidade social à época, sendo ofertados inicialmente

apenas os cursos de Direito, Engenharia, Medicina e Artes.
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Os cursos jurídicos possuíam currículos demasiadamente generalistas, formando bacharéis cuja expertise

voltava-se ao corpo social como um todo, já que o ensino jurídico desse período direcionava-se notadamente à

capacitação de pessoas que administrassem politicamente o País.[3]

Essa situação acabou ensejando algumas críticas e objeções de certos setores da sociedade, que viam na

formação generalizante dos bacharéis em Direito um empecilho ao aprofundamento de seu arcabouço jurídico, o que

estaria contribuindo para o seu afastamento do exercício das funções jurídicas stricto sensu, bem como para o

esvaziamento científico dos cursos.

O extremo oposto disso seria alcançado bem mais tarde, com a Reforma Universitária, ocorrida em 1968, a

qual deu origem a um modelo de ensino mais pragmático e tecnicista. Interessante ressaltarmos que no momento

em que ocorreu essa primeira reforma na estrutura dos cursos superiores, o país vivia uma atmosfera marcada, de

um lado, pela intensificação do processo de industrialização disparado por Juscelino Kubitscheck, e, de outro, pela

ditadura.

Por conseguinte, um ensino jurídico em que os aspectos humanistas, políticos e sociológicos estivessem muito

presentes já não se mostrava tão conveniente, nem para o mercado de trabalho que se abria, a reclamar uma

formação mais profissionalizante, nem tampouco, para o cenário político ditatorial que se instalava. Logo, a

implementação de um ensino eminentemente tecnicista parece ter sido a “solução” legal encontrada para, de forma

velada, retirar daquela pequena elite, que ainda tinha o privilégio de chegar ao ensino superior, alguma possibilidade

de desenvolver um pensamento mais crítico e holístico acerca da sociedade e de suas mais variadas demandas.

No entanto, com o decorrer dos anos, foi-se instaurando um quadro social cada vez mais complexo, o que

resultaria no surgimento de novos conflitos, para cujo enfrentamento o modelo tecnicista de formação e atuação dos

bacharéis em Direito definitivamente não se achava preparado.  Mais tarde, com a emergência da pós-modernidade,

essa defasagem entre o modelo de ensino jurídico e as novas demandas sociais se acentuaria ainda mais.

Com efeito, o Direito passaria a sofrer as injunções de inúmeras variáveis relevantes, oriundas de uma

sociedade hipercomplexificada, tornando-se cada vez mais evidente a necessidade de uma grade curricular que

contemplasse, de modo mais reforçado, as disciplinas propedêuticas. Assim, em 1994, nove anos após o fim da

ditadura, operou-se a sua inclusão no rol das disciplinas fundamentais dos cursos jurídicos, por meio da Portaria

n.1.886/94, do Ministério da Educação e do Desporto, que passou a preceituar:

 

 
Art. 6 - O conteúdo mínimo do curso jurídico, além do estágio, compreenderá as seguintes
matérias que podem estar contidas em uma ou mais disciplinas do currículo plende cada
curso:

I - Fundamentais: Introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica, ética geral

profissional), Sociologia (geral e jurídica),  Economia e Ciência Política (com teoria do
Estado);

II – Profissionalizantes: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito
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Tributário, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito do
Trabalho, Direito Comercial e Direito Internacional. (grifos nossos)

 

 

Assim, a grande problemática a ser discutida no presente trabalho diz respeito ao fato de que, apesar de

serem atualmente consideradas “fundamentais” pela legislação atinente à matéria, as disciplinas introdutórias

permanecem no imaginário do corpo discente (e até mesmo de alguns membros do corpo docente) como matérias

sem grande relevância na formação dos futuros profissionais do Direito.

O paradoxo estabelecido entre o statu quo que a lei passou a conceder às disciplinas propedêuticas e a

refração que o corpo discente continua, muitas vezes, dispensando ao seu estudo é atestado pelo depoimento quase

uníssono dos professores que integraram a nossa pesquisa de campo.

A constatação dessas dificuldades preocupa-nos sobremaneira porque os fatores que levaram à crise do

ensino do Direito continuam a se perpetuar, reafirmados nas ações e ideologias da esfera jurídica, mesmo em face

de uma legislação que consagra o valor dos conteúdos em questão.

No presente trabalho, buscaremos mapear, por meio da experiência prática de onze professores de cursos

jurídicos de instituições privadas e públicas do Ceará, do Paraná e de São Paulo, quais possíveis razões têm levado

a um relativo desinteresse por parte do corpo discente em relação às disciplinas propedêuticas. Em seguida,

problematizaremos algumas das possíveis soluções, coligidas a partir de nossa prática e experiência pessoal como

docente e discente, bem como, a partir do confronto entre o nosso referencial teórico e a análise dos dados

coletados nos estudos de campo.  Desse modo, pretendemos aclarar alguns dos desafios e perspectivas que se

interpõem face às disciplinas propedêuticas, no contexto de um ensino jurídico que sofre os influxos da pós-

modernidade.

 

 

2 METODOLOGIA EMPREGADA

 

 

Partindo do pressuposto de uma relativa desvalorização das disciplinas propedêuticas por parte do corpo

discente nos cursos jurídicos, pretendemos verificar a validade dessa premissa, diagnosticando suas possíveis

motivações, ao tempo em que colhemos estratégias e alternativas, a partir da experiência prática de professores

responsáveis por essa modalidade de cátedra. Para tanto, nos valeremos de: (i) pesquisa bibliográfica (mediante

revisão de literatura); e (ii) pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas estruturadas, realizadas junto a onze

professores, sendo três de universidades públicas e oito de instituições privadas de ensino superior. A fim de mapear

alguns aspectos relacionados ao contexto pós-moderno em que vivemos, realizamos também uma pesquisa

quantitativa, por meio da coleta de amostra não-representativa, intencional, descritiva e exploratória, formada a partir

de 153 questionários de perguntas fechadas, envolvendo alunos e professores universitários entre 18 e 42 anos.
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Não olvidamos que as nossas opções metodológicas possam vir a causar eventual estranhamento junto a

alguns de nossos pares, tendo em vista que os estudos de campo ainda não se tornaram prática sistemática e

reiterada em sede de pesquisa jurídica. E se tomamos a peito essa empreitada é ainda em resposta ao desafio

lançado durante uma memorável mesa-redonda sobre “Ensino jurídico e pesquisa”, dividida pelos professores

doutores Horácio Wanderlei Rodrigues, Roberto Fragale Filho e João Maurício Adeodato.[4] 

Na ocasião, os referidos professores debatiam, entre outros temas, acerca do estigma que recai sobre a

ciência jurídica, por ser esta, dentre as ciências humanas e sociais aplicadas, um dos últimos nichos de pesquisa em

que pouco se vai a campo, restringindo-se a maior parte de suas análises à pesquisa bibliográfica e documental.

Para os componentes da mesa, esse seria, inclusive, um dos principais fatores responsáveis pelo limitado número de

bolsas de estudo obtidas por pesquisadores da área jurídica junto aos órgãos de fomento à pesquisa.   

Desde então, aquele acalorado debate jamais deixou de reverberar entre nós, resultando numa convicção cada

vez mais firme de que a pesquisa jurídica deve ter como uma de suas preocupações fundamentais a aproximação

entre faticidade e normatividade, ou, se preferirmos, entre ser e dever-ser; sob pena de, não o fazendo, construir

seus pilares sobre um solo teórico que não se abre ao diálogo com a realidade fática, mas encastela-se em si

mesma, como se pudesse estear-se tão somente em argumentos de autoridade.

Assim, no presente trabalho, optamos pelo uso combinado de múltiplos procedimentos metodológicos,

recusando as tradições monomaníacas das correntes doutrinárias que, como adverte Bourdieu, se constituem em

torno de uma única técnica de coleta de dados.[5]

De fato, a metodologia empregada deve atender às especificidades do objeto de estudo delimitado. Pois bem.

Nossa pesquisa se propõe à investigação dos desafios e perspectivas das disciplinas propedêuticas em face do

ensino jurídico, num contexto pós-moderno, a fim de realizarmos um diagnóstico dos problemas enfrentados e suas

possíveis soluções.

O enfoque escolhido para a abordagem do tema centra-se na tentativa de compreensão do imaginário

docente, ao mapearmos suas dificuldades, expectativas, frustrações e estratégias de trabalho. Assim, entendemos

que seria muito profícuo o uso combinado de metodologias diferenciadas. Nesse quadrante, a escolha de técnicas

qualitativas se deve à sua maior adequação ao objeto em estudo, sendo a sua utilização particularmente

recomendável em face das “[...] situações nas quais a evidência qualitativa é usada para captar dados psicológicos

que são reprimidos ou não facilmente articulados como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de referência, etc.”

[6] Para tanto, nada mais apropriado que a pesquisa qualitativa, mais afeita à captura de elementos cuja sutileza

recôndita escaparia às demais técnicas.

Quanto às entrevistas, optamos por uma abordagem estruturada, realizada por meio de roteiro de perguntas

enviado aos docentes por email. A escolha dos professores a serem encampados pela pesquisa deu-se pelo critério

da acessibilidade: escolhemos pessoas que nos conheciam e/ou com quem tínhamos amigos e conhecidos em

comum.

Por outro lado, o fato da pesquisa estar circunscrita a professores de alguns Estados brasileiros (sendo 9 no
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Ceará, 1 no Paraná e 1 em São Paulo) nos levou a questionar a validade de um modelo micro para analisar uma

realidade de escala nacional. Mas chegamos à conclusão de que a era globalizada em que vivemos - até pelo modo

homogeneizante com que atua sobre a realidade - autoriza, mais do que nunca, a realização de um raciocínio

indutivo, segundo o qual chegamos ao todo pela parte. Em sentido convergente, entendem Norbert Elias e John

Scotson:

 

 
Estudar os aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma pequena comunidade
impõe à investigação algumas limitações óbvias. Mas também tem suas vantagens. O uso
de uma pequena unidade social como foco da investigação de problemas igualmente
encontráveis numa grande variedade de unidades sociais, maiores e mais diferenciadas,
possibilita a exploração desses problemas com uma minúcia considerável –
microscopicamente, por assim dizer.  Pode-se construir um modelo explicativo, em pequena
escala, da figuração que se acredita ser universal – um modelo pronto para ser testado,
ampliado e, se necessário, revisto através da investigação de figurações correlatas em
maior escala. Nesse sentido, o modelo de uma figuração estabelecidos-outsiders que
resulta da investigação de uma comunidade pequena, como a de Winston Parva, pode
funcionar como uma espécie de “paradigma empírico”. [7]

 

 

Nesse contexto, a pesquisa de campo se justifica pelo desejo de construir alternativas aos procedimentos mais

tradicionais em sede de pesquisa jurídica. A partir das experiências concretas de vida e magistério, colhidas junto

aos professores entrevistados, queremos sondar novas possibilidades de reflexão para o ensino jurídico, que

funcionem como “linhas de fuga” ante as armadilhas mais comuns dessa modalidade de pesquisa. Assim, a pesquisa

de campo será, talvez, um modo de não nos prendermos aos discursos extremados: nem o sonho mítico das utopias

irrealizáveis sobre como tudo deveria ser se tudo fosse perfeito; nem, tampouco, a amarga e paralisante constatação

de que nada é exatamente como gostaríamos.

Por fim, sentimos a necessidade de situar a presente discussão em sua temporalidade pós-moderna, uma vez

que a análise do contexto histórico nos auxilia a compreender a realidade como um processo, isto é, como uma

construção histórica e social. [8] Trata-se de um pressuposto epistemológico que nos ajuda a desnaturalizar a

análise, evitando as armadilhas do pensamento substancialista, segundo o qual, os objetos de estudo são tomados

como realidades em si. Para romper com essa tradição de pensamento, Bourdieu propõe um enfoque relacional.

Com efeito, para o sociólogo francês, o objeto de estudo deve ser investigado no próprio contexto de suas

relações sociais, pois é por meio delas que se apreende o essencial de suas propriedades.[9] “Se é verdade que o

real é relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual eu jugo saber tudo, porque

ela nada é fora das suas relações com o todo”.[10]

 

 

3 PÓS-MODERNIDADE: ENTENDENDO O ATUAL CONTEXTO DO ENSINO
JURÍDICO
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O termo “pós-modernidade” remonta à década de 1960, tendo partido de um movimento

que desejava romper com os padrões arquitetônicos adotados pela estética urbanística moderna.
A expressão “pós” transmitia a insatisfação e o desejo de ruptura de seus mentores frente aos
valores nos quais se apoiava o estilo moderno. “Era hora, diziam os autores [do movimento], de
construir para as pessoas, não para o Homem.” [11]

Logo em seguida, o termo ganhou novos adeptos nas artes, na literatura e na filosofia,
ultrapassando as fronteiras de seu reduto inicial. Muito embora reconheçamos que, ainda hoje,
não há um consenso acerca do uso da expressão “pós-modernidade”, não nos seria oportuno,
dados os estreitos limites do presente trabalho, o enfrentamento da controvérsia suscitada entre
os teóricos que admitem a pós-modernidade – tais como Lyotard, Harvey, Bauman e tantos
outros – e aqueles que sustentam a tese de que estaríamos vivendo apenas uma radicalização
desdobrada da mesma modernidade. Entre estes últimos, destacam-se Anthony Giddens (que
prefere o termo “metamodernidade”), Lipovetsky e Sébastien Charles (para quem melhor seria
falar em “hipermodernidade”), ou ainda Zarka e Gauchet (que cunharam o termo
“ultramodernidade”).

Todas essas correntes contrárias ao uso da expressão “pós-modernidade”, a despeito da
nomenclatura escolhida, têm em comum a crença de que não teria havido uma ruptura profunda
o suficiente entre o nosso modus vivendi e o dos modernos ao ponto de possibilitar o nosso
enquadramento numa era distinta da modernidade, isto é, numa era “pós”.

No próximo tópico, buscaremos delinear alguns dos principais aspectos que nos levam a
engrossar o entendimento de que há, sim, um conjunto de características e especificidades
capazes de traduzir um novo paradigma, em razão suficiente a justificar a utilização do termo
pós-modernidade.

 
 

3.1 O ambiente pós-moderno como fator de ampliação da complexidade

 
 
Em 1930, por ocasião do lançamento de “O mal estar na civilização”, Freud avaliava perdas

e ganhos obtidos pelo homem moderno, ao longo de sua trajetória rumo ao processo
civilizatório.[12] Em resumo da tese freudiana, Bauman destaca que: “Os mal-estares da
modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena
demais na busca da felicidade individual.” [13]

De fato, comparativamente aos novos sujeitos forjados pela pós-modernidade,[14] parece-
nos que o sujeito da modernidade prefere sacrificar o valor da liberdade no altar da
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segurança.[15] Assim, se os modernos (que pareceriam tão libertários frente aos pré-modernos)
se nos afiguram um tanto acanhados, reticentes, temerosos e apegados aos ideais de ordem [16]
e segurança, é porque a pós-modernidade aprofundou sobremaneira o processo disparado pelos
modernos rumo à liberdade.

Por outro lado, os ganhos ampliados quanto à auto-fundação das escolhas pessoais em
busca da felicidade individual entre os pós-modernos não se dão sem as perdas igualmente
ampliadas que lhes correspondem.

De fato, a pós-modernidade traz como uma de suas características a maximização da
liberdade, propiciada pela escalada da diversidade de ofertas de estilos de vida, valores,
ideologias, crenças, padrões morais e bens de consumo – o que, para Lipovetsky, implica a
potencialização das liberdades individuais em razão das múltiplas possibilidades de vida, a que o
autor denomina “superescolha”. [17]

Mas nem tudo são flores no jardim da pós-modernidade. E o preço a pagar pela ampliação
das liberdades individuais, como não poderia deixar de ser, é o aumento correspondente dos
níveis de desamparo, incerteza e insegurança, que se contrapõem aos ideais de ordem e
segurança cultuados entre os modernos. Nas palavras de Bauman: “Os mal-estares da pós-
modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma
segurança individual pequena demais.” [18]

É que a idéia de pós-modernidade,[19] tem assento na constatação da falência do projeto
moderno. Tal projeto teria sido “liquidado” em razão da morte das grandes narrativas modernas –
“sociedade sem classes, felicidade universal, realização do Espírito, emancipação dos
indivíduos” [20] – que foram, paulatinamente, entrando em colapso. O esvaziamento dos grandes
ideais modernos gerou o chamado “fim da História”, [21] ou seja, a “crise de uma História
concebida como um valor único e universal”. [22]  

Nesse particular, percebemos uma relação de interdependência entre a sociedade
tecnomidiática da era digital e os valores emergentes da pós-modernidade, cujas influências
recíprocas potencializam-se mutuamente:

 
 
Por um lado, a tecnologia da informática e da comunicação enfraqueceu o humanismo moderno ao valorizar uma visão
a curto prazo, racional  e pragmática, em detrimento de uma visão a longo prazo, preocupada com a universalidade e a
felicidade coletiva.  Por outro lado, a mídia de massa provocou uma diversificação da informação, permitindo, por
conseguinte, a multiplicação das mensagens que torna impossível qualquer discurso unitário, e problemática a
existência de valores unanimemente partilhados.[23]
 
 

Assim, o tendencial esvaziamento dos discursos de caráter universalizante; a relativização
dos valores morais, estéticos e culturais; a pulverização e fragmentação dos referenciais
simbólicos e a co-existência de padrões de comportamento cada vez mais heterogêneos foram
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nos conduzindo, num curto espaço de tempo, [24] a um patamar de entropia social que nos leva
a corroborar a idéia pós-moderna de ruptura com os ideais e valores sobre os quais a
modernidade lançou suas vigas.
 

Assim, em pesquisa de campo exploratória e descritiva, realizada em novembro de 2009, na
cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, colhemos uma amostra não-probabilística, intencional,
formada por acessibilidade, de caráter descritivo e exploratório, que coligiu dados junto a 153
professores e universitários entre 18 e 42 anos. Os resultados ali coletados parecem bastante
expressivos acerca da forma como os respondentes percebem o aumento dos índices de
individualismo, prevalência do valor da liberdade sobre o valor da segurança, entropia moral,
incerteza e desamparo.

De fato, para 78,4% (120, dentre 151 questionários válidos), em geral, a geração pós-
internet é mais individualista que a de seus pais. Para 81% (124, dentre 151 questionários
válidos), em geral, a geração pós-internet está mais interessada em liberdade pessoal do que em
segurança. E para 80,4% (123, dentre 151 questionários válidos), em geral, a geração pós-
internet sofre mais com uma sensação de incerteza nas escolhas, desamparo existencial e
confusão de valores morais do que a de seus pais.

Ora, a idéia de liberdade tem sido comumente associada a um “[...] estado em que não nos
dizem o que fazer e não somos forçados a fazer o que preferiríamos não fazer [...]”. [25]  A
questão que assoma é que, como aprendemos com Freud, não há ganhos sem perdas. E, como
já ressaltamos, o preço a pagar pelos pós-modernos, por mais liberdade, parece guardar uma
relação diretamente proporcional aos custos agravados em termos de insegurança. Bauman se
refere a um desconforto bem mais complexo, cujo pacote mescla sentimentos de incerteza, falta
de proteção e insegurança. Para o autor, os sujeitos pós-modernos pagam

 
 
[...] um preço alto, na verdade, ao se considerar o número de escolhas com que uma pessoa deve se confrontar todos
os dias. Tais escolhas devem ser feitas sem a convicção de que os movimentos trarão ganhos amanhã ou que se
afastar das opções que parecem ruins hoje não transformarão o amanhã em uma perda dolorosa. Não está claro em
quem e no que confiar, já que ninguém parece estar no controle de como as coisas estão indo – ninguém pode dar
uma garantia confiável de que elas de fato irão na direção imaginada. [26]
 

 

No atual quadro de incerteza, fluidez e instabilidade das relações humanas, os devires pós-modernos tornam-

se cada vez mais incompatíveis com estruturas de ensino e aprendizagem pautadas nos ideais modernos de fixidez,

previsibilidade, ordem e controle. Em sentido convergente, a reforma empreendida pela Resolução n. 1886/94

encontra ressonância no espírito constitucional, que afirma a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,

tendo como escopo a promoção de um ensino capaz de romper com as estruturas arcaicas que fizeram do ensino

jurídico um obstáculo ao pensamento autônomo, crítico e reflexivo.

A atual legislação procura instituir um novo paradigma de ensino jurídico, muito diverso do modelo bancarista
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exaustivamente denunciado por Paulo Freire. Em um modelo pós-moderno de ensino, a educação deve pautar-se

pela formação de profissionais que não constituam meros receptáculos, limitados a receber e a reproduzir docilmente

os saberes “depositados” por seus professores. Urge superarmos o modelo pelo qual

 

 
[...] a educação se transforma num ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o
educador o depositante.
Em lugar de comunicar-se, o educar faz comunicados e depósitos, que os educandos, meras
incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da
educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los. [27]
 
 

Na verdade, precisamos encontrar meios de forjar práticas de ensino-aprendizagem em que os estudantes

possam colocar-se como autênticos sujeitos do seu próprio conhecimento, capazes de desenvolver as competências

e habilidades necessárias à criação de soluções para os conflitos produzidos pelas sociedades cada vez mais

complexas que se constituem sob o signo da era pós.

“Se a modernidade trouxe para cada pessoa a tarefa intransferível de autoconstituição – em
contraste com as sociedades tradicionais em que as identidades eram atribuídas – ”, [28] na pós-
modernidade esse projeto torna-se bem mais complexo, em virtude da fragmentação e diluição
das subjetividades contemporâneas:

 
 
A vida torna-se errática pela multiplicidade e pela fluidez, o eu se despedaça nas redes de comunicação, os indivíduos
sentem-se investidos de solicitações bizarras na tarefa de se inventarem a si próprios, a plasticidade e o pastiche
incorporam-se às maneiras de viver, [...] a unidade se desfaz no descarte sucessivo de intensidades momentâneas e
os estados de ansiedade se acumulam. [29] 

 

O contexto de fragmentação, heterogeneidade, diluição e perda de referenciais simbólicos, que tanto

caracteriza a pós-modernidade, desautoriza a possibilidade de manutenção de um paradigma educacional pautado

nas relações verticalizadas, autoritárias e centralizadoras do passado: o aluno pós-moderno não cabe nos padrões

do ensino tradicional: ele transborda para fora da moldura e vaza na desmesura de seu próprio caos.

 

 

4 PROBLEMAS E SOLUÇÕES PARA O ENSINO JURÍDICO NA PERSPECTIVA DOS
PROFESSORES DE DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS
 
 

A quase totalidade dos professores de disciplinas propedêuticas ouvidos em nossa pesquisa indicam, como

uma das principais dificuldades a serem enfrentadas, o grau de imaturidade com que os alunos de ensino médio

chegam ao ensino superior – imaturidade esta, que, no sentir da Profa. Germana Parente Neiva Belchior, os impede
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de perceber a real importância de tais conteúdos na construção do conhecimento jurídico.[30]

Em sentido convergente, pronuncia-se a Profa. Gretha Leite Maia, apontando a falta de diálogo entre o ensino

médio e o superior como a maior fonte de dificuldades ao se ministrar disciplinas propedêuticas nos cursos jurídicos:

 

 
Havia uma certa expectativa de encontrar alunos que já tivessem estudado sociologia e
filosofia, que voltaram a ser obrigatório no ensino média há alguns anos. Mas tal fato não
se deu e alguns alunos nem se lembram de terem estudado tais conteúdos (!). Outro fato
é um desinteresse pelas discussões políticas e uma falta de vivência mesmo. [...]
Ademais, a indiferença e o alheamento às questões políticas, aos movimentos sociais, que
parecem muito distantes da realidade de classe média, a maioria de nossos
estudantes.[31]

 

 

A profa. Roberta Laena Costa Jucá também procura iluminar a compreensão acerca das possíveis causas do

hiato observado entre a formação dos estudantes secundaristas e dos universitários:

 

 
Os alunos das propedêuticas são alunos do início do curso e que, portanto, acabaram de
sair de um modelo de ensino ultrapassado, que não ensina a pensar. Esses alunos estão
acostumados a receber o conhecimento pronto e acabado, e não a produzi-lo. Então, o uso
dos instrumentos da pesquisa científica encontra barreiras nesse paradigma. A maior
dificuldade é fazer com que eles entendam a necessidade de pensar, de externar uma
opinião e de exercer uma criticidade. [32]
 

 
 
 

Por seu turno, vários professores apontaram o pragmatismo dominante nos padrões de conduta de nossos dias

como uma das principais causas do relativo desinteresse dos alunos em relação às propedêuticas.  Entre eles,

podemos citar, ilustrativamente, a Profa. 01, para quem: [33]
 

[...[ há um problema estrutural do sistema educacional. Nossos alunos não estão
preparados para pensar, refletir, criticar, discutir, não vieram à universidade para isso.
Vieram para aprender meia dúzia de leis que lhes faça ganhar dinheiro no futuro.
 
 

Em sentido convergente, manifesta-se a Profa. Danielly Passos:
 
 

 
Desde o início, acreditava que as disciplinas propedêuticas não teriam muito sucesso entre
o corpo discente, devido à disseminação de uma mentalidade pragmática, a qual pressupõe
que uma disciplina é interessante apenas quando serve a uma aplicação direta.

 
 

Outros professores, mostrando-se bastante conscientes desse padrão ético, pautado por certo pragmatismo-

funcionalista, apontam a tendência de inclusão de parte dos conteúdos das disciplinas propedêuticas em provas de

concursos (ENADE, concursos voltados à magistratura e, mais recentemente, o próprio Exame de Ordem) como uma
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possibilidade de recepção e abertura mais eficaz da parte dos alunos ao estudo das propedêuticas. É a posição,

exemplificativamente, da Profa. Denise Almeida de Andrade, da Profa. Roberta Laena Jucá, da Profa. Germana

Belchior e da Profa. Danielle Comin Martins. De acordo com esta última, “Não adianta, o aluno é pragmático. Temos

que dar um motivo para ele se interessar pela disciplina, mesmo que o motivo seja tão ou mais pragmático que ele!”.

[34]

Como dificuldades adicionais, o Prof. Leonardo Arquimimo de Carvalho ressalta que “As disciplinas

propedêuticas são marcadas pela linguagem hermética, pela necessidade de desenvolvimento de um pensamento

abstrato e por uma racionalidade não tão linear.” [35] Em sentido convergente, nos fala o Prof. Nicodemos Maia que

“[...] Estas disciplinas requerem um elevado índice de leitura e isto assusta àqueles que estão acostumados com o

mundo das imagens. Exigir do novel aluno, doravante, o uso intensivo da leitura não é tarefa fácil.” [36]
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 
 
Como vimos, os problemas apontados pelos professores participantes da pesquisa são

complexos e não comportam soluções fáceis, notadamente porque a pós-modernidade põe em
questão as próprias relações humanas, que já não podem se pautar em artifícios de violência
simbólica, como no passado.  

Assim, a julgar pelos depoimentos colhidos, as soluções para o novo ensino jurídico,
reclamado pela pós-modernidade, passam pela construção de linhas de fuga, enredadas em
experiências metodológicas capazes de estetizar e horizontalizar o espaço da sala de aula.
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A IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DO ENSINO JURÍDICO FACE AO NOVO PARADIGMA
DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA NECESIDAD DE LA NUEVA PROBLEMAS LEGALES
PARADIGMA BASADOS EN EL APRENDIZAJE

Daniela Richter
Suzete Da Silva Reis

RESUMO
A proposta do presente trabalho é estabelecer pontos de reflexão sobre a necessária mudança
de paradigma no que concerne ao ensino jurídico no Brasil, particularmente a partir da proposta
de aprendizagem baseada em problemas, que vem inaugurando um novo modelo de ensino no
país. O modelo em vigor na grande maioria das universidades está assentado em um excesso de
formalismos e de burocracia, onde as aulas restringem-se à exposição oral por parte dos
professores e os estudantes assumem uma postura passiva, de meros receptores dos
conhecimentos que lhe são repassados. E esse modelo necessita ser superado, considerando-se
os avanços que a sociedade tem demonstrado, especialmente no campo tecnológico. A
aprendizagem baseada em problemas vem justamente apresentar-se como alternativa viável,
pois permite um maior protagonismo do aluno, que será colocado diante de situações que
exigem uma participação maior. Diante disso, a educação, de modo geral, e o ensino jurídico, de
modo particular, precisam estar comprometidos com a formação de cidadãos críticos e
conscientes do seu papel de agentes sociais. Para tanto, utilizou-se o método hermenêutico de
análise e interpretação, tendo sido pesquisados diversos doutrinadores com obras pertinentes ao
tema proposto.
PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO. ENSINO JURÍDICO. METODOLOGIA DE ENSINO.

RESUMEN
El propósito de este estudio es establecer puntos de reflexión sobre el necesario cambio de
paradigma en lo que respecta a la educación jurídica en el Brasil, especialmente desde el
aprendizaje basado en problemas propuestos, que está inaugurando un nuevo modelo de
educación en el país. El modelo en su lugar en la mayoría de las universidades está sentado en
un exceso de formalismo y la burocracia, donde las clases se limitan a la exposición oral por los
profesores y los estudiantes asumen una postura pasiva, meros receptores de los conocimientos
que se transfieren . Y este modelo tiene que ser superado, teniendo en cuenta los avances que
la sociedad ha demostrado, sobre todo en campos tecnológicos. El aprendizaje basado en
problemas es presentarse como una alternativa viable, ya que permite un mayor protagonismo
del estudiante sea colocado en situaciones que requieren una mayor participación. Por lo tanto,
la educación en general y la educación jurídica, en particular, deben comprometerse a la
formación de ciudadanos críticos y conscientes de su papel como agentes sociales. Para ello, se
utilizó el método hermenéutico de análisis e interpretación, después de haber sido objeto de
reconocimiento varios estudiosos de las obras relacionadas con el tema propuesto.
PALAVRAS-CLAVE: Educación. Educación Jurídica. Metodología de la Enseñanza.

1. Introdução

 

Num primeiro momento é importante ressaltar que, diante dos dias conturbados em que passa a sociedade

atual, só existe uma maneira eficiente de fazer com que desponte uma efetivação de direitos, neste limiar do terceiro

milênio: a educação. Somente por meio dela, de forma bem sedimentada, poderá surgir o homem renovado do século

XXI. Mas, educar não significa apenas transmitir padrões sócio-culturais, nem acompanhar o desenvolvimento físico-

intelectual do acadêmico ou passar uma série de informações pela instrução formal, vai bem além disso.
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Especificamente, no que tange ao ensino jurídico, a grande maioria dos professores ainda se reveste de um

formalismo arraigado das origens da introdução do ensino do direito no Brasil. Ocorre que este paradigma não mais se

sustenta e, hoje, o ensino do direito deve ter como objetivos habilitar profissionais, dotados não só de excelência

técnico-jurídica, como também de capacidade de atuar em quaisquer das carreiras específicas, despertando uma

consciência crítica da sua função social, fruto da formação acadêmica, sócio-política e prática, oportunizadas pelas

atividades interligadas de ensino, pesquisa e extensão.

 

Educar, no sentido que o termo exige, é desenvolver, cultivar, não de maneira unilateral, mas de forma

integrada, para que o educando possa ser o cidadão honrado que todos desejam encontrar na sociedade da qual se

faz parte. E para que se atinja esse grandioso objetivo será preciso, antes de tudo, uma conjugação de forças entre

universidade, mestres e acadêmicos para que se logre êxito na reforma moral da humanidade.

 

Assim, é que desponta o novo paradigma da aprendizagem baseada em problemas, que vem inaugurando um

novo modelo de ensino jurídico no Brasil, porque a educação sem um propósito de transcendência é uma idéia vazia

e estreita e que poderá sempre se tornar instrumento de manipulação dos poderes sociais. Outrossim, o intenso

desenvolvimento tecnológico em que atual sociedade se encontra, traz a necessidade dos mestres enfrentar novos

desafios nesta árdua tarefa de ensino para prender a atenção do aluno. É preciso inovar.

 

Desta forma, este artigo objetiva situar o debate do ensino jurídico, de maneira a despertar esta necessidade

de educação e de ensino para o uso das novas tecnologias e de seus desdobramentos.

 

2. Breves apontamentos sobre Educação e Ensino.

 
Como dito, o direito à educação consiste no mais elementar dos direitos que devem ser assegurados a todas as

pessoas. Não que os outros sejam menos importantes em ordem de hierarquia, mas é que somente através da
educação bem sedimentada que se poderá exigir o cumprimento das outras garantias asseguradas aos cidadãos.

 
Kant[1], já preconizava que “o homem só pode ser homem pela educação”. E, atualmente, é considerada um

instrumento indispensável para o exercício da cidadania, uma vez que ela, na passagem da mudança do Estado,

precisou ser redefinida, pois se fez imprescindível uma ampliação de sua designação para que ela própria pudesse se

integrar em meio a isso tudo.

 

Nesse sentido a afirmação de Clóvis Gorczevski e Marli Costa[2]
 

A educação é um dos instrumentos mais importantes para a consolidação da cidadania.
Evidencia-se a necessidade de redefinir-se o papel da educação como um direito
fundamental e imprescindível para que a pessoa humana se realize e se torne capaz de
construir vínculos fortes e estáveis entre os membros de sua comunidade, tendo por
fundamentos a unidade social, a aceitação, a solidariedade e o senso de um destino comum,
porque nada adiantaria ser cidadão sem a perspectiva ou possibilidade de pôr em prática
essa prerrogativa: a de exercer a cidadania.

 

Dito isso, é imperioso que se faça a distinção entre Educação e Ensino, apesar de comumente as duas serem
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utilizadas como sinônimos. A educação, segundo Bittar[3], encerra um tema mais amplo do que o ensino. Para este

autor, a educação envolve “todos os processos culturais, sociais, éticos, familiares, religiosos, ideológicos, políticos que

se somam para a formação do indivíduo”.

 

A Constituição Federal de 1988 abriga em seu corpo dispositivos que resguardam tanto a educação como o

ensino propriamente dito. Tais disposições podem ser encontradas, exemplificativamente nos artigos 205 e 214 da

CF[4], certamente baseados no artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos do Homem que já mencionava “o

direito à educação fundamental, de forma gratuita e obrigatória, à educação ténica-profissional generalizada e à

educação superior, que deve assegurar a igualdade para todos, baseada em méritos individuais”.

 

Assim, o artigo 205 da CF encerra três finalidades, quais sejam, primeiramente através dela desenvolver a

integralidade do ser humano, depois seu preparo para a construção de uma cidadania ativa e, por fim, a última

finalidade diz respeito a qualificação profissional.

 

Como nos ensina Dalmo de Abreu Dallari[5], a educação é um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento. “É

através dela que se obtém o desenvolvimento individual da pessoa que passa a utilizar, de modo mais conveniente,

seu conhecimento”, ou seja, “ela torna as pessoas mais preparadas para a vida, para a convivência e para a

reivindicação de seus direitos fundamentais”.

 

Já o ensino, por sua vez, representa, segundo Bittar[6],
 

Uma relação mais pontual, que se destaca de um processo de aprendizado direcionado e
direto, em que se podem detectar dois pólos relacionais, a saber, o educador e o educando.
O ensino tem mais a ver com o engajamento da atividade educacional em relações privadas
ou públicas de prestação de serviços educacionais, tendentes à formação elementar do
indivíduo nas ciências, nas práticas e nos saberes constituídos pelos progressos da
humanidade. Quando se menciona a palavra ensino está a vislumbrar uma atividade de
transmissão de conhecimento dentro de parâmetros predefinidos formais, portanto, por meio
dos quais se transporta a experiência de um para outro ser.

 

Enquanto que para Moura[7], o ensino é uma das tarefas da educação, uma vez que se concentra mais na

transmissão de conhecimentos, e a de formação, que é o esforço de refletir, avaliar e assumir valores. Assim, o ensino

é apenas um pedaço da educação de uma pessoa, eis que ele se constitui no meio de se realizar a educação, e aqui

reside a necessidade da eficiência pedagógica e da capacitação dos educadores, para que consiga se atingir o fim

almejado.

 

Enfim, feita a distinção é forçoso frisar que o direito à educação constitui-se em um direito social, e como tal, o

desenvolvimento de políticas públicas de fomento à educação e ao ensino constituem em dever do Estado, o que não

significa dizer que o restante da sociedade possa se furtar da participação deste processo.

 

Dito isso, passamos no seguimento do estudo, a enfrentar a realidade do ensino jurídico no Brasil hoje.

 

3. A questão do ensino jurídico no Brasil.
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Apesar da reconhecida importância da estrutura universitária, o fato é que sua implantação no Brasil deu-se

um pouco tardia. Somente no século XX, é que houve a solidificação de sua implantação, no ano de 1934, com a

Universidade de São Paulo[8].
 

Antes disso, houve algumas tentativas de instalação de cursos jurídicos que apesar de exitosas no começo,

sempre acabaram malfadadas. Segundo Piletti[9]
 

A inexistência de uma universidade, apesar do funcionamento do ensino superior desde o
início do século XIX, colocava o Brasil numa situação de inferioridade em relação aos
outros países sul-americanos. A intelectualidade brasileira não se conformava com o fato
de o Brasil e o Paraguai serem os únicos países da América do Sul que ainda não
contavam com uma universidade, sendo que países como o México e Peru, por exemplo,
já no século XVI haviam organizado tal instituição de ensino superior. A situação do Brasil,
por isso mesmo, era considerada humilhante.

 
Assim, como dito, apesar da implantação da universidade remontar o século XX, o funcionamento do primeiro

curso jurídico teve sua inauguração em 1º de março de 1828, quando este foi oficialmente aberto[10].
 

A abertura do curso de Direito, era repleta de ideais políticos, uma vez que a formação de Bacharéis tinha o

intuito de formar a elite social da época. Na verdade, o espaço que se obteve foi resultado de estratégicas políticas.

A “Academia”, usando a terminologia do momento vivido, tornava-se, assim, um local de reprodução “das diferenças

sociais e de fermentação das elites jurídicas e administrativas do Estado brasileiro”[11].
 

          Nesse sentido, é que Bittar[12] demonstra, com propriedade, a ideologia que pairava sobre a sociedade, à

época.
 

A burocracia estatal demandava profissionais, e desejava tê-los preparados dentro de uma
cultura ideologicamente controlada, cujas origens fossem seguramente determinadas, e
cujas inspirações fossem necessariamente convenientes e proporcionais à docilidade
esperada do bacharel em Direito. Recrutar e preparar, em meio a filhos de nobres famílias
da elite brasileira, futuros integrantes do poder estatal era ofício que inquietava as
conspirações dos escalões mais altos da sociedade brasileira do período(...).

 

É somente a partir de 1930 que se instaura um sentimento de universidade no país, através da criação do

Estatuto da Universidade, que acaba por redimensionar a questão do ensino superior. Aos poucos, foram sendo

aumentadas as vagas para o acesso à universidade pública e o fortalecimento de políticas públicas de ensino. Nesse

contexto, surgem as universidades particulares, que vêem no ensino um produto capaz de comercialização.

 

Depois de um longo período em que somente homens da classe média-alta cursavam Direito, também

chamado de período da “República dos Bacharéis”, atualmente o que se vê é justamente a flexibilização do acesso

de pessoas de todas as camadas sociais à universidade. Isso se deve, principalmente, ao fato de, nos últimos anos,

ter havido uma explosão de universidades que oferecem o curso de Direito.

 

A conseqüência direta disso, é que a cada ano, saem milhares de bacharéis em direito dos cursos jurídicos
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de todo o país. Diante disso, foi criado o Exame de Ordem em que todo bacharel que desejar ser advogado

necessitará, obrigatoriamente, ser aprovado, como meio de qualificar a profissão em comento. A busca pelo curso de

direito, em parte se deve ao fato de que através do bacharelado existem outras oportunidades de emprego que não

a de advogado.

 

O modelo de ensino vigente, no princípio, era caracterizado por uma relação estritamente formal e autoritária,

totalmente improdutivo do ponto de vista pedagógico. Segundo Bittar[13], “o ensino do direito resumia-se à

monótona e mecânica leitura das leis. Ao estilo dos glosadores de textos, os professores faziam a leitura da lei para

depois, quando oportuno formularem comentários ao texto”.

 

Na verdade, como se pode desprender da citação acima, a relação de ensino estabelecida entre professor-

aluno, era unilateral, porque se retratava “o autoritarismo do conhecedor em face do conhecedor”[14], o contato

estabelecido era solene e distante ocorrido dentro da sala de aula.

 

Felizmente, essa cultura foi gradativamente abandonada, e hoje, o ensino de direito vem sendo adaptado a

novas realidades, utilizando-se dos mais variados recursos pedagógicos. A proposta de ensino não mais se resume a

simples leitura de leis. Nesse diapasão, temos as palavras de Piletti[15]
 

Deve-se, portanto, neste contexto, esmerar por se construir uma filosofia da educação, no
qual se priorizem as idéias de processo de aprendizagem, interação entre ensino formal e
necessidades da vida, acessibilidade democrática ao ensino, participação do aluno na
formação das idéias, divisão de competências administrativas e educacionais entre o corpo
docente e discente, etc.

 
Assim, o uso de novas metodologias de ensino pode ocasionar novos desempenhos no rendimento acadêmico

dos graduandos. Segundo Bittar[16],
 

No lugar de se ver no aluno apenas um receptor do discurso didático-jurídico, deve-se,
sobretudo, tomá-lo como um sujeito participante e ativo do raciocínio dialético jurídico, ou
seja, deve-se prever o aluno como parte da aula, como parte da pesquisa conducente à
aula, enfim, como parte dos processos de aprendizagem. Conhecimento aqui é visto como
interação, e não como pura descrição de saberes subjetivos.

 
 
         Deve-se asseverar que, apesar da importância reconhecida aos novos métodos de aprendizagem, muitos

mestres ainda continuam estruturando suas aulas apenas em discursos expositivos[17]. A conseqüência disso é o

alto grau de reprovação no Exame de Ordem realizado no país, bem como o baixo desempenho no antigo Provão

aplicado pelo MEC.

 

Feitas essas considerações, e, sobretudo, pelas razões expostas, é que se passa a refletir sobre novos

paradigmas para o ensino jurídico no país. É nesse contexto que a seqüência do trabalho discute a Aprendizagem

Baseada em Problemas e o incentivo à pesquisa e as atividades de extensão.

 

4. A desmistificação da Aprendizagem Baseada em Problemas
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A Aprendizagem Baseada em Problema (ABP), também denominada Problem-Based Learning (PBL), é uma
metodologia de ensino implantada no final da década de 60 na Universidade de McMaster, no Canadá, e hoje é
adotada por várias universidades de destaque, tais como Harvard, nos Estados Unidos, Maastricht na Holanda,
exemplificativamente.

 

No Brasil, a ABP foi adotada pela Escola de Saúde Publica do Ceará (1993), pela Faculdade de Medicina de

Marília (1997) e pelo Curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (1998). Como se pode perceber os

cursos da área da saúde foram os que primeiro adotaram este método, mas não demorou muito para ser utilizado

pelas demais áreas do conhecimento, inclusive pelas Ciências Jurídicas, sendo que este último será objeto da

presente análise[18].
 

Atualmente, cerca de 10% das escolas em todo o mundo adotaram currículos baseados nesta

metodologia[19]. As principais características deste novo método de ensino é “ser centrada no aluno, se desenvolver

em pequenos grupos tutoriais, apresentar problemas em contexto clínico, ser um processo ativo, cooperativo,

integrado e interdisciplinar e orientada para a aprendizagem do adulto”[20].
 

Arnoldi e Oliveira, na analise a do curso de Direito da faculdade de Maastricht, lecionam que o método ABP é

“uma coleção de problemas cuidadosamente construídos e entrelaçados, apresentados a pequenos grupos de

estudantes”, os quais deverão discutir a “teoria, definição legal e jurisprudência responsável pela tarefa-

problema”[21]. Os autores denominam de tarefa-problema as questões hipotéticas, ou não, que os estudantes

deverão se deter para buscar a solução jurídica que melhor resolva o caso.

 

O ponto nodal da Aprendizagem Baseada em Problemas é o fato de que o aluno é considerado o foco central

da relação ensino/aprendizagem. O estudante sai de sua postura tradicionalmente inerte e receptora de informações,

e passa a ocupar a posição de construtor de seu conhecimento na busca de soluções para a tarefa-problema

apresentada pelo tutor, que dirige as atividades da classe.[22]
 

Para o sucesso do processo de aprendizagem o tutor deve por em discussão o problema para que os alunos

conheçam o objeto a ser pesquisado, e assim, formulem os objetivos da aprendizagem. O que este método visa não

é apenas encontrar uma solução para o problema, mas a finalidade da busca de respostas para a questão colocada

pelo tutor. 

 

Assim, exemplificativamente, se objetivo consiste no fato de que o aluno aprenda algo sobre direito

constitucional, poder-se-ia propor um caso prático no qual o estudante deverá enfrentar a teoria, jurisprudência e

legislação referente ao assunto. Nesta busca, o estudante terá que analisar questões referentes às outras áreas do

direito, da sociologia, da psicologia, dentre outras de seu interesse. Desta forma, a interdisciplinaridade estará

assegurada quando a Aprendizagem Baseada em Problemas for o método utilizado na construção do conhecimento.

 

Nessa órbita, segundo Carlini[23]:
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O objetivo principal da ABP é permitir que o aluno, durante o curso e após a conclusão,
consiga construir conhecimento por si mesmo. Por isso é que esse paradigma não se
baseia na transferência do conhecimento, mas no desenvolvimento da capacidade do aluno
de buscar as informações que serão necessárias para o desenvolvimento de sua atividade
profissional, de modo a permitir sua permanente atualização a mudanças. A proposta é
desenvolver um aluno-pesquisador para que ele se torne um profissional-pesquisador.

 

Na atual conjuntura, o direito carece de profissionais e professores pesquisadores, o que acaba ocasionando

alunos sem o hábito de fazer pesquisa, fato que reflete o distanciamento entre a ciência jurídica e as demais áreas

do conhecimento.

 

É fato que o Direito é uma ciência eminentemente interdisciplinar. Para tal visualização, é necessário a

problematização por meio de casos práticos que acabam não só auxiliando no processo de aprendizagem, mas

também acaba tornando-se essencial no desempenho de tal tarefa. Desta forma, o aluno deve ser colocado diante

de problemas desde o início da graduação, para que, ao concluir o curso, esteja apto e habituado a exercer a

profissão adequadamente, sem gerar danos aos seus clientes e à sociedade. 

 

A ABP é composta pela seguinte estrutura: uma comissão de elaboração de problemas, o problema, grupos

tutoriais, tutores, comissão de currículo, professores.[24]
 

A comissão de elaboração de problemas desenvolve os problemas objeto de estudos na busca de soluções.

Esta comissão instaura um debate junto com os departamentos e os professores antes de definir os problemas que

serão estudados.

 

O problema, como bem salienta Carlini[25], é o elemento central na ABP, pois é através dele que será

instaurada a discussão do grupo. Além disso, ele deve ser claro e objetivo para que os estudantes possam identificar

quais são seus objetivos, e a partir daí buscar as possíveis soluções.

 

Ademais, como em todo atividade de pesquisa, o problema esclarece a dificuldade específica com a qual se

defronta o pesquisador e que se pretende resolver por intermédio o estudo. É apresentado de forma interrogativa e

relaciona entre pelo menos duas variáveis, ou seja, duas hipóteses para o contexto mencionado.

 

O tutor é quem orienta as discussões e o trabalho do grupo, por isso deve conhecer o assunto com

profundidade. Segundo Arnoldi e Oliveira[26] o instrutor (forma como denominam o tutor) deve assumir uma posição

diferente de um tradicional professor. Em suas palavras, esse instrutor
 

Deve facilitar a aprendizagem, estimulando a autonomia dos estudantes durante a análise
do problema. Assim como a cooperação dos alunos no processo de aprendizagem,
encorajando os mais quietos e orientando o que preside a sessão”.

 

É clara a mudança paradigmática da posição que assume o tutor/instrutor, pois cabe a ele supervisionar as

tarefas do grupo, sanar eventuais dúvidas, mostrar quais os objetivos daquele estudo, e atuar mais como orientador

do que como transmissor de conhecimento.
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Já a comissão de currículo é composta por professores e alunos, e tem a finalidade de elaborar o currículo e

supervisionar os tutores e o método didático-pedagógico[27]. Há que se destacar que tudo isto é baseado numa

relação democrática e participativa de todos os componentes.

 

Assim, neste novo método, os professores ainda ocupam lugar significativo. Cabe a eles realizar seminários e

conferências sobre os temas mais teóricos utilizados na solução dos problemas oferecidos. Porém, sempre se deve

ter o cuidado de deixar uma margem para os alunos pesquisarem, pois este se constitui no objetivo maior desta

abordagem.

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas proporciona a democratização das universidades ao passo que

permite a participação de alunos, departamentos, tutores e professores na escolha dos problemas e na forma como

serão solucionados. Tal fato merece destaque, tendo em vista, sobretudo, o momento histórico pelo qual a

sociedade atravessa, onde muito se fala em democracia participativa e os cidadãos não se contentam mais em

aceitar passivamente as decisões que refletem na vida de cada indivíduo. Da mesma forma, isso reflete no ensino

superior, que deve ser democratizado, para que os interessados possam efetivamente participar de maneira

autônoma.

 

Ademais, o uso de novas tecnologias da informação e comunicação com ênfase para a Internet, não só

encurtou as distâncias geográficas, como produziu reflexos sobre os conceitos de tempo e espaço, fatores que

provocaram uma série de mudanças nas formas de relacionamento interpessoais dentro do universo da sala de aula.

E, neste sentido, deve haver uma conjugação de esforços para a adequação do acesso à informação e o método

agora comentado[28].
 

Desta forma, o método ABP favorece o exercício do debate e da argumentação, do trabalho em equipe e do

incentivo à pesquisa. Favorece, também, a flexibilidade curricular, a autonomia e senso crítico dos estudantes. O que

contribui para aproximar o direito da realidade social, pois os alunos buscarão uma solução que melhor atenda as

necessidades sociais e individuais. Assim, o método ABP permite que os cursos de Direito estejam sempre passando

por uma revisão que, conseqüentemente, ocasionará sua atualização.

 

As universidades que desejarem implantar a Aprendizagem Baseada em Problemas deverão investir em um

bom acervo de livros, revistas e periódicos, além de possuir um laboratório de informática apto para buscas e

pesquisas na Internet. O vínculo com outras instituições nacionais e estrangeiras também é necessário, tendo em

vista, as possíveis trocas de experiência. Alunos, tutores e professores deverão conhecer a metodologia científica,

para dar o devido respaldo aos trabalhos realizados nas instituições que adotarem a ABP[29].
          Diante da implantação desse novo método, a universidade interessada deverá informar a seus alunos, em

detalhes, sobre o funcionamento da nova metodologia a ser adotada por ela, a fim de que possam colaborar na

execução da experiência.

 

Nesse diapasão, Carlini[30] preceitua que

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7908



É recomendável, ainda, que exista um trabalho de apoio pedagógico para os tutores e
demais professores envolvidos nesse novo paradigma, para permitir ampla discussão do
processo de ensino/aprendizagem no sistema de aprendizagem baseada em problemas.

 

Com o conhecimento de todos os envolvidos, e tomadas todas às medidas adequadas à aplicação do novo

método, o sucesso será apenas uma conseqüência natural da ABP. Sucesso que será refletido para a universidade,

para os professores e tutores, e, certamente, sucesso para os alunos, que assumem um papel de sujeito ativo na

produção do saber.

 

Dito isso, passa-se a abordagem da necessidade e importância da pesquisa e extensão no ensino jurídico

como outra forma de questionamento, além da ABP, e, de modo a tornar a sociedade mais solidária, resgatando

através do ativismo de todos os envolvidos, os valores da ética e da solidariedade, com a garantia de um ensino em

permanente contato com os problemas emergentes de uma sociedade pluralista como a brasileira.

 

5. A importância da Pesquisa e Extensão no Ensino Jurídico.

 

A importância em iniciação científica é medida de extrema importância para a definição do papel do futuro

profissional da área jurídica. Os juristas brasileiros, normalmente, estão envolvidos com problemas práticos do dia-a-

dia o que acarreta o desinteresse para estudos mais aprofundados na área da pesquisa, eis que segundo alguns, ela

exige dedicação e as recompensas imediatas não são tão significativas.

 

No entanto, apesar da reconhecida importância da pesquisa e das atividades de extensão no tratamento de

problemas práticos, alguns cursos acabam deixando essas atividades em segundo plano, sendo, muitas vezes,

esquecida pelos profissionais da área jurídica e encarada somente como requisito obrigatório que deve ser cumprido

para a obtenção do bacharelado.

 

Neste sentido, Bittar[31]
 
 

O trabalho de todo o operador de direito depende de uma cultura dos textos. Este tipo de
atividade deve ser estimulada com vistas na formação de uma mentalidade científica entre
os membros do corpo discente, facultando-se a interação do curso de Direito com as
ofertas de iniciação científica.

         
          

        Assim, é importante ressaltar, que o despertar para a pesquisa, a reflexão e a exposição são
fundamentais para que se opere a possibilidade de comunicação no sistema social jurídico.
 
        Aduz Luhmann[32]

 
A comunicação é um evento extremamente improvável; o sistema social reproduz
comunicação através da comunicação, desta forma a comunicação se mostra improvável;
somente se torna provável em suas referencias recursivas, ou seja, nas operações em que
se relaciona e que ela mesmo estimula.         
 

Nessa órbita, cumpre asseverar que o estímulo à iniciação científica opera-se não somente
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com a concessão de bolsas, mas com a realização de eventos, congressos e demais formas que
possam estimular a pesquisa jurídica. A abertura de possibilidades e oportunidades aos
acadêmicos atua no despertar das vocações científicas, fornecendo suporte para a ebulição de
talentos.

 
No limiar do século XIX, a ciência moderna é respeitada como uma norma moral suprema,

acima de qualquer coisa. Todos os outros valores da sociedade são interpretados ao seu lume.
Todos os acontecimentos “são valorizados de acordo com a sua adequação às necessidades da
gestão científica da sociedade”[33].

 
 Segundo Bittar[34] “o empenho intelectual e acadêmico do alunado possui um canal de divulgação,

sobretudo tendo-se em vista a necessidade de fornecer elementos que estimulem a formação, o aprendizado,

abrindo-se oportunidades para o despertar de vocações científicas e talentos em pesquisa”.

 

             Nota-se também que a divulgação do trabalho científico, sempre pressupõe a exposição e a
possibilidade de posições diversas, acentuando o debate e o pluralismo jurídico. A contrariedade
é uma das formas da evolução, o reconhecimento do novo e da necessidade da busca de novos
paradigmas.
 

Neste contexto, reitera-se que o fato é que a ciência básico/tradicional já não é suficiente
para enfrentar as situações complexas e caóticas, então, torna-se necessário o deslinde do uso
do direito, como uma nova racionalidade científica para conter as situações instáveis que o
capitalismo nos trouxe, sem o desprendimento, contudo, do conhecimento científico.

 
A esse entendimento, coaduna-se o pensamento de Popper[35], os quais advieram no

intuito de romper com essa tradição.
 

O preço que se paga pela posse de certezas, de verdades indubitáveis, é muito alto: é a
perda de conteúdo empírico, a conquista da trivialidade. A meta da ciência não deve ser,
por conseguinte, a busca de fundamentos inabaláveis ou de certezas indubitáveis, mas
sim, a construção de hipóteses férteis que ofereçam solução para algum problema.

 

          Dessa forma, reconhecer um novo paradigma à ciência não significa dizer que se está
abandonando o rigor científico até então utilizado. Na verdade, isso denota que a própria ciência
está descobrindo suas limitações inerentes aos métodos até então utilizados e assim objetiva a
superação dos desafios impostos por meio de novas explicações/concepções.
 
         Agrega-se a isto, um fator de suma relevância e que assume um contexto primordial, é o
que diz respeito a integração  entre corpo docente e discente, eis que o diálogo fomentado no
que tange a informações e experiências universitárias se mostra fundamental. Outro fator que
merece ser destacado é quanto a produção científica do corpo docente, uma vez que isto pode
ser considerado um diferencial entre as diversas instituições que se apresentam
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Nesta acepção,[36] explana Bittar

 
A produção científica do corpo docente é um dos itens que distinguem verdadeiramente
uma instituição de ensino superior em meio a outras. A projeção sócio-científica de seus
membros é algo determinante na constituição do ambiente epistemológico da instituição, o
que faz com que decorram conseqüências as mais diversas, como a criação do diálogo 
docente interdisciplinar, a projeção da instituição nos meios científicos, o engajamento dos
alunos em  laboratórios  de estudo ou em linhas de pesquisa oficiais da instituição, o
intercâmbio contínuo de material de pesquisa e de pesquisadores com outras instituições
de ensino (estrangeiras ou nacionais), o que somente contribui para a construção sólida do
ideal ambiente universitário.

 
  

Assim, a publicação de linhas de pesquisa e a existência de canais de divulgação de uma
produção intelectual se mostram indissociáveis, sendo fundamentais, uma vez que a expansão
do saber se opera pela comunicação. É sabido, que através do intercâmbio de idéias entre as
instituições é que se proporciona a evolução do conhecimento.

 
Os convênios e ofertas de cursos permanentes de extensão curricular são oportunidades

que se abrem para o aprendizado. Os cursos externos a faculdade, possuem grau elevado de
interesse acadêmico, denotam também um alto grau de seriedade científica. Os simpósios,
conferências, congressos e demais atividades proporcionam a formação do aluno de modo que
este tenha acesso a conhecimentos diversos e não somente dentro da instituição que freqüenta.
O fundamental é a formação integral do aluno. 

 
6. Considerações Finais

 

Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar a contextualização do que seja educação e ensino. No

decorrer da investigação, apresentou-se uma breve evolução histórica no que tange ao surgimento da universidade

no Brasil e na América Latina, bem como se demonstrou a atual conjuntura do ensino jurídico no Brasil.

 

Na seqüência, permitiu-se um esboço de que apesar de reconhecidos avanços atingidos nos últimos anos, a

questão da educação prescinde de uma questão fundamentalmente cultural. De um modo geral, as universidades

sabem da importância do uso de novos métodos no ensino jurídico, mas, muitas vezes, por formalismos e

burocracias, acabam ficando adstritas ao ensino da técnica expositiva.

 

Em via adversa, temos a aprendizagem baseada em problemas, por meio da qual, alguns professores estão

promovendo a construção de um novo paradigma contestando a estrutura tradicional imposta, no sentido de acabar

com a aprendizagem dos alunos baseada simplesmente na repetição e na memorização de conceitos preconcebidos

sobre a realidade jurídica e social. Os professores deste método tradicional, apenas repetem os conteúdos, sem a

mínima didática e dinamismo dos ensinamentos que lhe foram impostos na sua formação.

 

Agora o diálogo ganha importância e permite a liberdade de expressão, uma vez que concede aos

participantes do processo de ensino e aprendizagem o controle da ação. Com essa mudança, o professor passa
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acompanhar o desenvolvimento da história educacional dos alunos. O surgimento do processo de aprendizagem

baseada em problemas, senão novo, ao menos é mais democrático, no qual o professor não é o operador do

Direito, mas o educador de fato, tendo o dever de garantir aos alunos o máximo de conhecimento crítico do

conteúdo proposto, alicerçado na realidade existencial do grupo e nos seus pontos fortes individualizados.

 

Também se ressaltou a questão da importância do estímulo à extensão, à pesquisa e a realização de

atividades extracurriculares, com forma de incrementar o modelo de ensino jurídico.

 

Portanto, como demonstrado, para que se instaure um processo educativo democrático nos cursos de Direito,

se faz necessário que se abandone as velhas práticas rígidas e tradicionais de ensino, através do rompimento com

certos preconceitos. Com isso, objetiva-se que as novas propostas curriculares integrem os mais variados conteúdos

na explicação da realidade. Para tal desiderato, precisamos de um método de ensino eficaz, baseado em estímulos

práticos, como a pesquisa e a extensão, e, a melhora da formação daqueles que conduzem o ensino e a educação.

 

Neste contexto, a ABP está perfeitamente adequada, pois proporciona o espaço para que o estudante

desenvolva, de forma autônoma, suas habilidades e criatividade através da pesquisa e do debate instaurado nos

grupos de estudo. Certamente os alunos que procuram as universidades almejam adquirir conhecimentos que lhes

permitam exercer uma determinada profissão. Os profissionais do Direito precisam ser educados para a solução e

prevenção de problemas, por isso a ABP é adequada ao curso de direito tendo em vista sua interdisciplinaridade,

incentivo a pesquisa e a argumentação, características essenciais aos operadores jurídicos.
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A PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO

LEGAL PSYCHOLOGY 

Dalton Tria Cusciano

RESUMO
Este trabalho pretende demonstrar a importância da introdução de conceitos básicos de
psicologia na seara do direito, fornecendo um roteiro para a construção de um curso de
psicologia aplicada ao direito, o qual visa aprimorar qualitativamente o profissional jurídico. 
Tal roteiro envolve, por exemplo, temas que podem ser estudados no curso, o papel da
universidade na sociedade, o conceito de Estado adotado no curso, a função do profissional do
direito, materiais que podem ser utilizados no curso, metodologias de ensino e formas de
avaliação. 
O ensino da interdisciplinaridade entre direito e psicologia é incipiente no Brasil, contexto este
que deve ser alterado diante da importância da conjugação de tais searas. 
Por meio da psicologia se faz possível compreender melhor o relacionamento humano, a
motivação de construções legislativas e as necessidades de autores, réus e clientes, auxiliando o
operador do direito a identificar a saída mais benéfica e justa para as partes em determinado
conflito, ou a evitar a ocorrência desses. 

PALAVRAS-CHAVES: Direito; Psicologia; Psicologia Jurídica.

ABSTRACT
This paper aims to demonstrate the importance of introducing basic concepts of psychology in
the study of law, providing a roadmap for building a course in applied psychology to law, which
aims to improve qualitatively the legal professional. 
This roadmap involves, for example, topics that can be studied in the course, the role of
universities in society, the State concept adopted in the course, the role of law professional,
materials that can be used in the course, teaching methods and forms of evaluation. 
The teaching of interdisciplinary law and psychology is incipient in Brazil, this context should be
changed considering the importance of the combination of such areas of study. 
Through psychology becomes possible to better understand the human relationship, the
motivation of laws construction, and the needs of plaintiffs, defendants and clients, helping law
practices to identify the most beneficial output and fair, to the parties in a particular conflict or
prevent the occurrence of these. 

KEYWORDS: Law; Psychology; Legal Psychology.

I)             Introdução:
 

              Como a lei influencia o comportamento humano? Como o comportamento humano influencia a lei e as instituições? Como

posso aumentar a aplicabilidade de uma norma jurídica? Porque obedecemos ou não obedecemos tais normas? Como a psicologia

pode ser aplicada nas mais diversas áreas do direito?

 

            Todas as questões expostas acima serão condutoras do curso psicologia aplicada ao direito, seara esta pouquíssimo explorada

no Brasil, situação que se contrapõe ao alto grau de desenvolvimento dessa disciplina no exterior.

 

              Para termos uma idéia de quão incipiente é a atual fase dessa disciplina em Pindorama, basta observar a data de publicação

dos principais livros utilizados na disciplina psicologia aplicada ao direito, do curso de direito da FADISP[1], ou no curso de
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direito da UNAMA (Universidade da Amazônia)[2] ou como bem ensina Jorge Trindade:
 

(...)a psicologia jurídica, mesmo gozando de maior popularidade nos últimos anos,
continua a ser uma disciplina ainda por fazer. De nascimento experimental, a psicologia,
inclusive a jurídica, tem resistido ao discurso jurídico, enquanto o direito, preso a uma
hegemonia epistemológica, tem dificuldades em aceitá-la, fazendo apenas concessão
para uma disciplina auxiliar. Assim, a psicologia jurídica restringiu-se à psicologia para
o direito, permanecendo longe de qualquer interferência no processo dos fundamentos do
direito, ou seja, da psicologia do direito, bem como afastada das questões psicológicas
que intrinsecamente compõem o mundo normativo, ou seja, da psicologia no direito.[3]

 
 

A presidente no ano de 2002 da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, Fátima França, no texto Reflexões sobre

Psicologia Jurídica e seu Panorama no Brasil[4], também aponta para a recente emersão dessa seara, bem como para a escassez de

obras bibliográficas, informando que apenas em 1999 foi realizado o 1º Congresso de Psicologia Jurídica pela Associação Brasileira

de Psicologia Jurídica e pela Universidade Mackenzie.

 

Nos Estados Unidos da América, temos exemplos de oferta dessa disciplina, denominada como Legal Psychology ou

Psychology-Law, em nível de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) há 38 anos, como no caso da Universidade do Alabama, 36

anos na Universidade de Denver/Colorado, 32 anos, como no caso da Universidade de Nebraska, Universidade de Virginia,

Massachusetts School of Professional Psychology e John Jay College of Criminal Justice de Nova York, enquanto que na Texas

Tech University o curso é ofertado há 28 anos, período idêntico ao da Universidade do Arizona.

 

Na Europa, diversos institutos supranacionais congregam esforços nessa seara, como a European Association of

Psychology and Law e a Nordic Network for Research on Psychology and Law.  Já em âmbito nacional, temos associações como a

Société Suisse de Psychologie Légale, ou a Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, que remonta a vinculação entre o estudo

do direito e da psicologia ao ano de 1925, quando da publicação do livro Psicologia Giudiziaria de Enrico Altavilla.

 

Posto esse breve histórico, passemos a analisar os motivos fundantes da necessidade do estudo do direito aplicado a

psicologia.

 

II)          Porque estudar a psicologia aplicada ao direito?

 

Uma importante faceta do ordenamento jurídico baseia-se na permissão ou negação de determinadas condutas praticadas

pelos cidadãos. A existência e validade dessas normas não significa a eficácia das mesmas, tendo sido cunhado na cultura popular

brasileira a frase “a lei não pegou”.

 

Mas o que leva uma norma jurídica existente a ter eficácia ou não?

 

A resposta dessa pergunta em conjunto com as respostas formuladas para as questões enunciadas na introdução desse

trabalho passa necessariamente pela compreensão do comportamento humano frente a essa(s) norma(s).

 

O estudo do comportamento humano é de basilar importância na confecção de normas, pois há uma correlação recíproca

entre modulação da legislação e do comportamento humano.
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Ademais, a compreensão do comportamento humano é fundamental para a mediação entre indivíduos, seus conflitos e

suas relações interpessoais, devendo/podendo ser utilizada nas mais diversas searas do direito.

 

Tal mediação pode ocorrer no direito de família (principalmente no tocante a divórcio e adoção), direito penal (justiça

restaurativa, reinserção do preso na sociedade, violência doméstica), resoluções alternativas de conflitos como conciliação e

mediação, na forma de interrogação de testemunhas ou de indiciados/averiguados, dentre tantas outras possíveis aplicações.

 

         A psicologia aplicada ao direito também possibilita a adequação de políticas públicas a realidade social, fornecendo

subsidio para o máximo de eficiência do fim visado por determinada política, como no tratamento de determinadas condutas, como

o uso de entorpecentes e o abuso do álcool.

 

Em suma, o curso visa proporcionar aos juristas noções de psicologia básica objetivando fornecer-lhes instrumentos que

permitam uma melhor compreensão do todo, ampliando o espectro de ação do operador do direito.

 

O jurista de mero aplicador passa a ser formulador, interpretador e aplicador da norma jurídica, que deixa de ser objetiva

e fria passando a ser parte de um contexto social, com aplicabilidade pautada mais subjetivamente, porém, balizada pelos critérios

da razoabilidade e proporcionalidade.

 

III)             Temas que podem ser estudados no curso:

 

O curso poder ser divido em 04 (quatro) módulos, referindo-se cada módulo a determinado mês.

 

Módulo 01: Introdução à psicologia aplicada ao direito;

Módulo 02: Psicologia no direito de família;

Módulo 03: Psicologia, Direito Penal e Criminologia;

Módulo 04: Psicologia e Desenvolvimento de Políticas Públicas.

 

              Apesar da existência de diversos temas que poderiam ser abordados, faz-se necessário um módulo inicial com uma breve

introdução a psicologia, que fornecerá um aparato mínimo possibilitando ao discente o estudo da aplicação dessa seara aos mais

diversos ramos do direito, concedendo-lhe instrumentos para análise de matérias, além daquelas contempladas pelo curso ora

proposto.

 

O módulo 02 visa fornecer ao operador do direito, condições de perceber e minimizar as conseqüências decorrentes dos

litígios e das decisões judiciais em matéria familiar, que produz por certo, sérias lesões aos interesses dos filhos, espectadores

desprotegidos das querelas de seus progenitores.

 

Tal módulo pretende também auxiliar positivamente os trabalhos dos juristas nos processos adotivos, de curatela e tutela,

todos indubitavelmente carregados de alto teor emotivo.
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O módulo 03 busca proporcionar uma visão menos distorcida do crime e do criminoso, estudando os fatores que induzem

o sujeito à delinqüência, não somente analisando o criminoso como um ser estranho a sociedade e sim pertencente a esta. Procura

também fornecer subsídios que permitam discutir a política criminal acerca principalmente dos jovens infratores e meios para

diminuir a reincidência desses, tendo grande enfoque na justiça restaurativa.

 

Ademais, visa orientar os operadores do direito sobre as mais diversas técnicas psicológicas utilizadas em interrogatórios,

produção de provas testemunhais, discutindo a confiabilidade de tal prova.

 

              O módulo 04, trabalha com o caráter universalizante e holístico das políticas públicas, sobretudo nos processos de

elaboração, administração, e avaliação das mesmas, com o intuito de melhorar os programas em andamento, principalmente os

relacionados a proteção de direitos fundamentais.

 

Nesse contexto o operador do direito é fundamental para a confecção de tais políticas, devendo ser capaz também de

compreender os resultados obtidos, as possíveis falhas e os efeitos positivos ou negativos de tal programa em determinada

comunidade.

 

              Um dos programas de política pública que esse módulo visa estudar relaciona-se com a forma alternativa de resolução de

conflitos e como podemos modificar o ethos do operador do direito de litigante para conciliador.

 

              Diversos outros temas poderiam ter sido incluídos, como a psicologia aplicada ao direito do trabalho ou a psicologia como

forma de estratégia processual. Entretanto, tais temas foram preteridos diante de áreas mais críticas, tendo em vista o colapso da

política criminal, o engessamento do judiciário diante da elevada morosidade, as agruras noticiadas diariamente pela mídia escrita e

televisionada acerca das crianças vitimadas pelos próprios progenitores ou adotantes, etc.

 

IV)        O direito no atual contexto brasileiro:

 

O advento da Constituição brasileira de 1988, também chamada de Constituição Cidadã ou Social, trouxe um novo papel

para as instituições brasileiras, principalmente devido ao seu caráter dirigente e de consolidação do Estado Social, servindo o Estado

como um prestador de serviços encarregado de assegurar a efetividade dos direitos sociais.

 

Denominamos Constituição Dirigente, a Constituição Social que contém normas fins, normas tarefas, impondo ao poder

público, a execução de determinados programas sociais e econômicos, dentro do contexto de um Estado prestador de serviços.

 

É evidente, contudo, que o Estado não se assemelha a um mero prestador qualquer, pois apresenta uma personalidade

trialista, imitando Cérbero, símbolo mitológico.

 

O Estado tricéfalo, por um de seus céfalos promete direitos, identificando de forma imparcial o interesse geral dos

cidadãos-consumidores, por outro executa os deveres decorrentes das garantias prometidas, e pelo terceiro cobra a si próprio

impulsionado pelos cidadãos consumidores
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Miguel Reale diferencia o Estado do mero prestador assinalando:

 
O Estado deve sempre ter em vista o interesse geral dos súditos, deve ser sempre uma
síntese dos interesses tanto dos indivíduos como dos grupos dos particulares, (...) se
considerarmos, por exemplo, os vários grupos organizados para produção e circulação
das riquezas, necessário reconhecer que o Estado não se confunde, nem pode se
confundir com nenhum deles em particular, porquanto cabe ao governo decidir segundo
o bem comum o qual nessa hipótese se identifica como o interesse geral dos
consumidores.[5]

 

 

A partir do momento no qual o Estado garante por meio de sua máxima Lei os mais diversos direitos como o direito a

dignidade, a saúde, a segurança, a educação, e se incumbe de direta ou indiretamente fornecê-los, exigindo em contrapartida o

adimplemento dos mais diversos tributos, avoca para si a responsabilidade pelo não-cumprimento ou inadequada prestação do

serviço.

 

Afinal, como bem expõe Ataliba Nogueira, o Estado é o meio pelo qual os indivíduos podem chegar a seu fim, sendo seu

fundamento:

 
(...) a natural necessidade de um organismo para as funções assecuratórias dos direitos
individuais e conservadoras e aperfeiçoadoras dos interesses da vida coletiva (...) mira o
Estado na tutela do desenvolvimento da pessoa humana”.
(...)
Não passa o Estado de meio, instituído para a consecução de fins individuais.[6]

 

Se o Estado é um prestador de serviço na definição nesse trabalho exposta, a sua tripartição basilar também a é, ou seja,

os Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo devem também ser vistos como prestadores de serviço, partes do contrato social que

assinamos de acordo com a idéia de Rousseau, assim enunciada:

 
Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a
pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, não
obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o
problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social.
As cláusulas deste contrato são de tal modo determinadas pela natureza do ato, que a
menor modificação as tornaria vãs e de nenhum efeito de sorte que, conquanto jamais
tenham sido formalmente enunciadas, são as mesmas em todas as partes, em todas as
partes tacitamente admitidas e reconhecidas, até que, violado o pacto social, reentra cada
qual em seus primeiros direitos e retoma a liberdade natural, perdendo a liberdade
convencional pela qual ele aqui renunciou.
(...)
Portanto, se afastarmos do pacto social o que não constitui a sua essência, acharemos
que ele se reduz aos seguintes termos:
Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade, sob o supremo
comando da vontade geral, e recebemos em conjunto cada membro como parte
indivisível do todo.[7]

           

 

Se o Poder Legislativo atua como dito acima, sua função primordial, de produção normativa, deve ser orientada ao fim

de assegurar a concretização dos direitos e garantias individuais prometidos a cada cidadão.
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 Como diz Ataliba Nogueira (1955), o direito não nasce com o Estado, mas sim o homem, existindo aquele somente para

servir a este.  Tal idéia deve ser completada com a lógica de que, os direitos do homem são resultado de sua vida em sociedade, ou

seja, nascem com o homem no momento em que este se torna individuo dentro da sociedade, ou nas palavras de Salvador de

Madariaga:

 
É um lugar-comum – entretanto, seguidamente esquecido – que não existe o individuo
no sentido absoluto da palavra, quer dizer, que não existe nenhum ser humano que não
apresente ao mesmo tempo um aspecto social. O homem é uma síntese que se poderá
chamar o individuo-em-sociedade; é um individuo que não se pode conceber sem
sociedade, da mesma forma que uma sociedade sem indivíduos.[8]

 

         Aqui reside um conceito importante, porém, por vezes ignorado, o papel do Legislativo deve necessariamente se

pautar na realidade social, na conjuntura normativa existente e na singularidade local, meios imperiosos para se obter uma norma

jurídica orientada ao interesse público, de conteúdo conhecidamente indeterminado.

 

         Para determinados autores, como Maria Helena Diniz, toda norma deve ter como efeito necessário a produção de

efeitos práticos, ou nas palavras da supracitada autora:
 
Poder-se-á dizer que não há uma norma jurídica que não deva sua origem a um
fim, a um propósito, a um motivo prático. O propósito, a finalidade consiste em
produzir na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem
valiosos: justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade (...).[9]

 

 

Essa preocupação da orientação da norma visando o fato, deriva da célebre teoria tridimensional do direito tão bem

defendida por Miguel Reale, demonstrando claramente que toda e qualquer criação de norma jurídica ou política pública deve ser

balizada pelas mais diversas searas do direito e áreas afins, para se obter a máxima eficácia da norma ou da política pública.

 

Em breve síntese e nas palavras de Miguel Reale, podemos assim definir a teoria tridimensional:

 
(...) nas últimas quatro décadas o problema da tridimensionalidade do direito tem sido
objeto de estudos sistemáticos, até culminar numa teoria, à qual penso Ter dado uma
feição nova, sobretudo pela demonstração de que: a)onde quer que haja um fenômeno
jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, geográfico,
demográfico, de ordem técnica etc); um valor, que confere determinada significação a
esse fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou
preservar certa finalidade no objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa
a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor; b)tais
elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados uns dos outros, mas
coexistem numa unidade concreta; c)mais, ainda, esses elementos ou fatores não só
exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo (já vimos que o direito é
uma realidade histórico-cultural) de modo que a vinda do direito resulta da integração
dinâmica e dialética dos três elementos que o integram.[10]

 

 

Consequentemente o direito deve ser visto como o instrumento formal e material de obtenção de direitos e cobrança de
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eventuais descumprimentos da prestação dos direitos e garantias postos na Constituição, cobranças essas que podem exigidas do

judiciário como um todo, inclusive de sua cúpula, no caso em questão o Supremo Tribunal Federal, via ADPF (Ação de

Descumprimento de Preceito Fundamental), que visa garantir o cumprimento dos preceitos fundamentais, que segundo Alexandre

de Moraes[11], englobam os direitos e garantias basilares bem como os fundamentos e objetivos da República.

 

Caso as normas previstas na Constituição não sejam aplicadas cabe ainda a Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, a

qual visa permitir o exercício de direito, previsto constitucionalmente, porém, impossibilitado de uso e gozo pelos cidadãos seja em

virtude da ausência de regulamentação por parte do legislador e/ou normatizador infralegal, seja pela omissão da autoridade

administrativa competente.

 

Soma-se a essa variedade de possibilidades judiciais que exigem prestações positivas ou negativas do Estado, a Política

Nacional das Relações de Consumo, prevista no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, insculpindo como princípio a

racionalização e melhoria do serviço público, podendo ser entendido tal preceito como   uti singuli e uti universi. Tal artigo dispõe

in verbis:

 
Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem pro objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria na qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(...) VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;[12]

 

Tais formas de provocação do judiciário confirmam a hipótese do Estado como prestador de serviços, que em caso de

omissão ou de execução contra legem será forçado a fazer ou refazer determinado ato/norma para viabilizar o assegurado no

contrato social, e a concretização do Estado como meio para o desenvolvimento do indivíduo.

Todavia, essa função estatal decorrerá primordialmente do fenômeno jurídico, que se baseia na inter-relação entre as mais

diversas searas, inclusive a psicologia comportamental com a interação entre emoções e comportamento em sociedade.

 

V)          Universidade e o Direito:

 

Posta a visão acerca do direito e sua relação com a Teoria Geral do Estado adotada para esse curso, cumpre analisar o

papel da Universidade no contexto sócio-econômico.

 

Preliminarmente cumpre aduzir que a Universidade é uma instituição pertencente à sociedade, refletindo e induzindo de

uma determinada maneira, a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo.

 

Seu papel compreende desde o incentivo a pesquisa empírica, até a reflexão racionalizada dos fatos diários registrados na

sociedade e a seu em torno.

 

Contudo, a Universidade nesse momento encontra-se num conflito de identidade, na medida em que pelas forças do

mercado se vê obrigada a direcionar sua educação para atender as demandas do mercado de trabalho, tendo muitas vezes sua

qualidade como centro de pesquisa ou de difusora de conhecimento sido avaliada de acordo com os interesses da demanda privada.
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Sob esse prisma, a universidade modifica seu ethos de centro de conhecimento à produtora de resultados em massa, sem

deter-se na imperiosa reflexão crítica acerca dos resultados encontrados ou mesmo sobre os temas a serem fruto de pesquisa ou de

ensino.

 

Quando a Universidade se presta a atender grupos específicos em detrimento do todo, sua imparcialidade é posta é em

xeque, assim como seu compromisso com o desenvolvimento sócio-econômico.

 

O desenvolvimento nacional só é possível com o envolvimento imparcial do mundo acadêmico nos processos sociais,

econômicos, políticos, históricos, e culturais, de uma forma em que se possibilite a manutenção das características que a distinguem

como academia.

 

Como bem afirma a Declaração Mundial sobre a Educação Superior em seu preâmbulo:

 
(...) sem uma educação superior adequada e instituições de pesquisa que formem massa
crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode garantir genuíno
desenvolvimento endógeno e sustentável; e, em particular, os países em
desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo não poderão reduzir o
hiato que os separa dos países desenvolvidos industrializados.[13]

 
 

A Universidade enquanto instituição deve manter-se na corrente das mudanças que acometem a sociedade, e a um só

tempo refletir criticamente acerca dessas mudanças, planejando e propondo os mais diversos resultados decorrentes da

transformação que poderão ou não serem confirmados no decurso da história, tendo em mente que seu papel não é de mera

observadora e sim de indutora de melhores práticas sociais.

 

A riqueza a muito não esta mais representada pelos bens corpóreos, e sim pelo capital humano, pelo bem intangível, de

valor inestimável que é a mente humana e sua capacidade intelectual.  Em tal cenário, grande papel foi reservado a Universidade, o

privilégio único de capacitar pessoas por meio da transferência de conhecimento e de propiciar conjuntamente com imparciais

pesquisas, novos reflexos sociais, que podem culminar com a consolidação de uma nova e melhor sociedade.

 

Prova do papel socioeconômico que uma Universidade pode ter em determinado país é o estudo do MIT[14], no qual se

constata que as empresas criadas por seus alunos ou docentes egressos constituem a 24a economia mundial.

 

Esta economia é formada por 4.000 (quatro mil) empresas, que empregam 1.100.000.00 (um milhão e cem mil) pessoas e

faturam anualmente cerca de US$ 232.000.000.000.00 (duzentos e trinta e dois bilhões de dólares).

 

O empreendedorismo e a qualificação da mão-de-obra passam necessariamente pela interdisplinariedade de matérias,

que fornecem ao universitário aparato suficiente para planejar estratégias de sucesso e know-how para lidar com as mais diversas

situações.

A interdisplinariedade possibilita uma observação do mercado com a posterior identificação de nichos que possibilitem o

sucesso de determinado plano, o qual poderá gerar um incremento no patamar socioeconômico. A psicologia ingressa em tal

conjuntura, como matéria chave para interpretação do comportamento humano, o que aliado com a economia comportamental[15],
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que prescreve tendências de ações do ser humano no âmbito econômico, pode fomentar um quadro de empreendedorismo e de ações

individuais no trabalho que logrem êxito.

 

Pode também gerar ações estatais mais precisas e eficientes, que gerarão resultados positivos para a sociedade, seja por

meio de leis mais adequadas a realidade/necessidade social, seja através de políticas públicas específicas ou nas quais o Estado é o

indutor da economia.
 
 
 

VI)       A função do profissional do direito:

 

Infelizmente, o profissional do direito se considera e é visto muitas vezes como um mecânico do direito, ou seja, aquele

que diante de um ordenamento posto aplica mecanicamente o direito, sem questionar o porquê de tal aplicação ou se aquele desenho

normativo é o mais adequado.

 

Ao agir mecanicamente, o operador do direito esquece sua função primordial, a de desenhista de estruturas e instituições

sociais, estruturas e instituições que permitem a construção de uma ordem jurídica, a qual incluirá e condicionará as condutas das

pessoas que vivem sob seus regulamentos, sendo tal ordem também condicionada pelo comportamento humano.

 

Como desenhistas de estruturas e instituições, o profissional jurídico deve pensar o futuro levando em conta a realidade,

moldando ou remoldando instituições e normas visando um incremento na eficácia dessas, bem como na proteção dos direitos

constitucionalmente assegurados e na persecução dos fins postos na Constituição Federal.

 

Evidentemente, o direito não atua sozinho, sendo apenas um aspecto no estudo da sociedade, o que leva

consequentemente, a uma necessária interdisciplinaridade entre as mais diversas formas de conhecimento com o fim de assegurar

uma maior aplicabilidade das normas jurídicas, que serão construídas a partir dessas interfaces de conhecimentos.

 

A importância do direito e de seu profissional reside no fato do direito ser o instrumento formal pelo qual os frutos dos

trabalhos concatenados das diversas áreas serão colhidos, sendo o meio por excelência, de restauração do vínculo entre norma

jurídica e realidade social.

 

No fim, se espera que o profissional de direito perceba que no processo, não se solucionam apenas os litígios, resolvem-

se pessoas, e que tal resolução depende de todos e de cada operador do direito, que deve buscar constantemente o contato com as

mais diversas áreas em prol da construção de um ordenamento jurídico e de uma sociedade qualitativamente melhor.

 

 

VII)    Materiais que podem ser utilizados no curso:

 

Os principais materiais que serão utilizados no curso correspondem a livros, principalmente estrangeiros devido à

escassez de livros nessa seara o Brasil.

 

Os principais livros que podem ser usados no curso psicologia aplicada ao direito são:
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1)      Monahan, J., & Walker, L. (2006). Social science in law: Cases and materials (6th edition). Foundation Press;

2)      Levine, M., Wallach, L., & Levine, D. (2006) Psychological problems, social issues, and the law (2nd edition).

Allyn & Bacon;  

3)      Costanzo, M. (2004). Psychology applied to law. Wadsworth/Thomson;

4)      FIORELLI, José O.; FIORELLI, Maria Rosa e MALHADAS JUNIOR, Marcos J. O. Psicologia Aplicada ao

Direito. São Paulo: LTR, 2006;

5)      ZIMERMAN, David; COLTRO, Antonio Carlos Mathias. Aspectos Psicológicos na Prática Jurídica. Campinas:

Millenium, 2002.

 

Tais livros foram escolhidos devido ao seu conteúdo didático e exemplificativo, induzindo o leitor a repensar sua visão

do direito, se for o caso, ou a relação entre direito e psicologia.

 

Entretanto, no tocante a Teoria Geral do Estado e a Teoria Geral do Direito, serão utilizados livros que refletem

pensamentos doutrinários nacionais, como a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, especificamente o livro Lições

Preliminares do Direito, e o conceito de norma de Maria Helena Diniz, contido no livro o Conceito da Norma Jurídica como

Problema de Essência.

 

Por esse curso ser proposto no final do bacharelado em direito, pressupõe que os discentes já terão tido contato com a

Teoria Geral do Estado e com a Teoria Geral do Direito, motivo pelo qual se excluiu desse curso outras obras doutrinárias de

relevante importância.

 

Na parte legislativa, utilizaremos como exemplo a recente Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, que instituiu e

disciplinou a guarda compartilhada, graças as constantes críticas feitas por psicólogos e juristas ao impacto da guarda unilateral nos

menores de idade.

 

Formas complementares de conteúdo serão utilizadas como o documentário “O Juízo”, de Maria Augusta Ramos que

acompanha a trajetória de jovens menores de 18 anos de idade diante da lei. O documentário retrata as vidas, o instante do

recolhimento (prisão) e o julgamento de menores infratores, bem como o documentário “Justiça”, dirigido também por Maria

Augusta Ramos, no qual se filma o cotidiano de uma 

defensora pública, de um juiz/professor de direito e de um réu, acompanhando seus trabalhos na justiça, suas vidas em família e a

vida na prisão do réu.

 

 Outro filme importante é o Senhor das Moscas (Lord of the Flies), baseado no livro de mesmo nome de autoria de

William Golding, vencedor do Prêmio Nobel em 1983, que retrata a história de crianças e adolescentes sobreviventes da queda de

um avião durante a II Guerra Mundial, sozinhos em uma ilha.

 

O documentário "O que o destino me mandar", da jornalista Ângela Bastos, também será tema de aula, mostrando a

realidade das crianças que são colocadas ou aguardam a adoção, assim como o filme Domestic Violence: Face of Fear (1996), que

retrata a violência doméstica.  Outro filme que será exibido será o N.Y. Law (1991), que apresenta um grupo de brilhantes estudantes

de direito da Inglaterra, estagiando na cidade de Nova York por um verão para entender como o sistema judicial influencia a vida
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das pessoas. Também será apresentado o filme The Defenders, que demonstra o problema estrutural e as políticas públicas no

tocante ao poder judiciário e o papel deste na sociedade.

 

Por fim se exibirá o documentário The System: The Interrogation of Michael Crowe (2006), que retrata uma variedade de

técnicas de indução e de modulação do comportamento dos investigados na suposta tentativa de se obter a verdade material.

 

Jornais e revistas atuais serão utilizados para debates em sala de aula acerca do sucesso ou fracasso de determinadas

políticas e/ou normas, e os fundamentos que levaram a tal sucesso ou fracasso.

 

VIII) Dinâmica da aula a ser adotada:
 

A principal dinâmica de aula a ser adotada é o problem based learning, tendo como foco o aprendizado do estudante,

servindo o professor como condutor quando necessário e indicando os recursos didáticos úteis para cada situação. 

 

Pequenos grupos de alunos farão role-plays de júris e de julgamentos comuns de divórcio e adoção, no qual defenderão

teses por vezes contrárias a seus pensamentos, tentando convencer o magistrado (que no caso será o professor) acerca de

determinado entendimento. Tal simulação visa permitir a incidência dos conhecimentos oriundos da psicologia aplicada ao direito

em situações semelhantes à vida real, colocando o estudante na difícil tarefa de defender a melhor solução real (e não

necessariamente legal) para seu cliente.

 

Ademais, alguns colegas observarão sobre diferentes posições na sala um acontecimento (simulação de um crime) sendo

que após tal simulação, testemunharão, sendo que seus testemunhos serão tomados tanto pela defesa quanto pela acusação, que

serão formadas por outros colegas. Tal atividade visa desenvolver a percepção dos envolvidos na real capacidade de prova de uma

testemunha e de como tal testemunha pode ser ou não induzida.

 

Outra atividade que será desenvolvida e a negociação interpartes, dois grupos diferentes tentarão concluir um acordo,

sendo que cada grupo possui objetivos específicos próprios não necessariamente compatíveis. Tal atividade permite uma

demonstração do dilema do prisioneiro aplicado na prática, bem como táticas de negociação e observação do comportamento do

oponente.

 

Visitas externas serão realizadas para introduzir o discente na realidade, muitas vezes deturpada pela mídia ou por livros,

a abrigos de crianças e adolescentes que aguardam adoção, a casas de proteção a mulheres vitimadas pela violência, a fóruns para

observar o sistema judicial em ação e a locais afetados positivamente ou negativamente por programas estatais.

 

A forma didática proposta visa valorizar o processo de construção de conhecimento, indicando aos alunos a diferença

qualitativa de seus argumentos, trabalhos, e demonstrando maneiras pelas quais tais alunos possam desenvolver suas habilidades.

 

IX: Avaliação:

 

A avaliação ocorrerá de forma continuada, principalmente nas simulações, tendo-se a percepção que a avaliação deve ter

como pressuposto a capacidade de valorar diferentes comportamentos em face de diversas situações.
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Como cada estudante terá um papel específico, a nota poderá individualizada, bem como o incentivo e o momento para

participação, poderá ser feitos de igual forma, cabendo ao professor estimular os alunos mais tímidos a se manifestarem em seu

turno de argumentação.

 

Ademais, se exigirá um trabalho final individual consistente em um artigo sobre um dos tópicos visto no curso, com no

máximo 10 laudas, letra Times New Roman, 12, espaçamento 1,5, valendo tal trabalho 50% da nota final, correspondendo os outros

50% as simulações realizadas.

 

O objetivo da avaliação é perceber o desenvolvimento das habilidades nos alunos, no tocante a aplicabilidade de

conhecimento interdisciplinar, especificamente no tangente a psicologia aplicada ao direito, e no que se refere à construção da

ordem normativa baseada em comportamentos humanos e a possibilidade de (im)previsão desses comportamentos.
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A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS OFERECIDAS EM SEUS PROGRAMAS.

THE STRICTO SENSU LAW POST-GRADUATION COURSE IN BRAZIL: A LOOK UPON THE
PEDAGOGICAL DISCIPLINES OFFERRED IN ITS PROGRAMS

Juliana Ferrari De Oliveira

RESUMO
Este artigo se propôs a analisar os programas de pós-graduação em Direito no país em relação à
formação de seus professores. Por entender que uma forma de contribuir com a formação de
professores é reservando espaço de discussão e reflexão próprios, geralmente feito através de
disciplinas pedagógicas, buscou-se verificar a existência das mesmas em seus currículos. Para as
disciplinas pedagógicas encontradas, as ementas, carga horária e número de créditos foram
analisados. O intuito desta análise foi conhecer, através destes dados, o grau de relevância dado
pelos programas à formação de professores para o magistério jurídico. Para a obtenção destes
dados, foi feito um levantamento de dados no site da Capes, no link caderno de indicadores dos
dados da avaliação do ano de 2008. 
PALAVRAS-CHAVES: formação de professores; disciplinas pedagógicas; magistério jurídico.

ABSTRACT
This article aimed at analyzing postgraduate Law programs in Brazil concerning their teachers’
education. Understanding that a way of contributing to teacher education is by having moments
of discussion and reflection, usually done through pedagogical disciplines, we focused on
verifying the existence of such disciplines in the Law School postgraduate curricula. For the ones
found, the program outline, number of hours of the discipline and number of credits were
analyzed. The objective of this analysis was to know, through these data, the relevance or not
given, by these programs, to teacher education in the Law area. The data were collected from
the Capes website based on the 2008 evaluation.
KEYWORDS: teacher development; pedagogical disciplines; Law teaching practice.

1 Introdução
 

A pós-graduação, a partir da Lei 9394/96, passou a ser o espaço legitimado para a formação de professores do ensino superior no

Brasil. Ainda que este não seja um caminho obrigatório para quem pretenda ingressar na vida acadêmica, é o único sugerido

legalmente. Vale destacar também que, apesar de a pós-graduação englobar tanto os cursos lato sensu quanto os stricto sensu, o

desejável e mais valorizado são estes últimos, pois são eles os requeridos para pelo menos um terço do corpo docente das

instituições de ensino superior.

 

A pós-graduação stricto sensu possui, como papel fundamental, a formação para a docência e para a pesquisa. Entretanto, com a

necessidade de avanços tecnológicos e desenvolvimento da ciência, buscando maior competitividade no mercado internacional, a

pesquisa e, consequentemente a formação de pesquisadores, passou a ser mais valorizada no país, em detrimento à formação de

professores. Com isso, apesar de estar incluída em seus objetivos a formação para a docência, é na formação de pesquisadores que

está o enfoque principal da pós-graduação. “Há uma desvalorização do ensino como produção de conhecimento, ficando este e suas

formas de produção, apropriação e circulação restritos à pesquisa – isolada como atividade na pós-graduação” (FERNANDES, in

MASETTO, 1998, p.99).
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Isso quer dizer que aquele profissional que decidiu ingressar na vida acadêmica e procura um mestrado ou doutorado para tornar-se

professor, pode concluir seu curso sem ter um único contato sequer com a docência, inclusive teoricamente.

 
Considerando que os programas de mestrado e doutorado em áreas diversas da educacional se voltam
para a formação de pesquisadores em seus campos específicos, e não à formação de professores,
permanecem estes sem condições institucionais de se formar na docência (PIMENTA & ANASTASIOU,
2002, p.154).
 
 

Em relação à pós-graduação em Direito, a situação não é diferente. Segundo Bastos, (2000), o foco desses programas continua

sendo suprir as deficiências e demandas do mercado de advogados, juízes ou procuradores. A formação de docentes para o ensino

superior não é encarada como papel da pós-graduação.

 

No caso dos professores que passaram por uma licenciatura ou pelo curso de pedagogia, a situação é amenizada, assim como no

caso dos profissionais que buscam mestrado e doutorado em Educação ou temas afins, visto que nesses cursos os saberes da

docência são discutidos.

 

Agora, para os profissionais liberais, no caso deste estudo, os operadores de Direito, que se interessam em dar aulas e decidem-se

pelo mestrado em Direito, como fica sua formação? Eles estão legalmente habilitados a lecionar no ensino superior, possuem o

diploma, mas pode-se dizer que estão habilitados pedagogicamente? Repetindo a colocação e a pergunta de Masetto, (2003, p. 183),

 
O mestre ou doutor sai da pós-graduação com maior domínio em um aspecto do conhecimento e com a
habilidade de pesquisar. Mas só isso será suficiente para afirmarmos que a pós-graduaçào ofereceu
condições de formação adequada para o docente universitário?

 

O fato é que o mercado atual contrata esses profissionais para dar aulas nos cursos superiores, inclusive no curso de Direito. Eles,

na melhor das hipóteses, fazem uma pós-graduação e estão prontos para lecionar. Mas que formação tiveram? Que professores são

esses?

 
... o professor da área jurídica possui, em seu perfil mais genérico, uma série de deficiências com relação
aos profissionais da educação de outras áreas: (1) falta de didática de ensino; (2) escasso preparo
metodológico; (3) desconhecimento da legislação que rege o setor; (4) pouco compromisso educacional;
(5) distante compreensão da lógica dos procedimentos educacionais, tornando o espaço acadêmico um
espaço regido pelas mesmas regras do exercício das profissões jurídicas; (6) deficiente preparo
psicológico no trato com os alunos; (7) insatisfatória visão de sistema do Direito, que é tratado mais no
caso a caso e na dimensão dos fatos e ocorrências quotidianas; (8) indisciplina no cumprimento das
regras regimentais da instituição de ensino à qual se vincula; (9) escasso compromisso com os planos de
ensino e com o programa de conteúdos programáticos; (10) inabilidade para a formulação de projetos
pedagógicos (BITTAR, 2006, p.157-158).    

 
 

Em outras palavras, coloca-se para trabalhar em uma profissão alguém que talvez não tenha nenhuma experiência nem

conhecimento teórico sobre a área de educação. “... não se exige que tenha aprendido a dar aulas para trabalhar em uma instituição

de ensino”. (CARLINI, 2005, p.194)

 

Evidencia-se, dessa forma, uma lacuna grave na formação de professores de ensino superior, e as conseqüências disso podem ser

facilmente imaginadas. A proposta inicial da pós-graduação deve ser relembrada, pois, ao enfatizar a pesquisa exclusivamente,
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deixou uma gama de profissionais, que procuravam e procuram qualificar-se para a docência, inertes. É imprescindível reavaliar o

papel da pós-graduação e entender que 

 
não se trata de um processo excludente: ou formar o pesquisador ou formar o docente. Trata-se, ao
contrário, de chamar a atenção para a complementaridade dessas duas ênfases, uma vez que o mesmo
indivíduo será, necessariamente, pesquisador e docente concomitantemente (VASCONCELOS, in
MASETTO, 1998, p.86). 

 

Uma mudança neste cenário fica a critério das próprias instituições de ensino, pois, em relação à pós-graduação stricto sensu,

“como a legislação não é precisa quanto à formação pedagógica de mestres e doutores, as universidades fazem como julgam que

devem (ou não fazem)” (VASCONCELOS, in MASETTO, 1998, p.86). 

Inicialmente, houve a inclusão de uma disciplina relacionada aos saberes pedagógicos, geralmente intitulada Metodologia do Ensino

Superior, nos cursos de mestrado e doutorado. Sua carga horária varia entre 45 e 60 horas e nem sempre é obrigatória. Ou seja,

mesmo que o curso ofereça tal disciplina, o aluno pode decidir por não cursa-la, uma vez que ela é optativa em algumas

instituições.

 

Considerando os cursos que oferecem tal disciplina, e considerando que o aluno a tenha escolhido como parte de seu currículo,

ainda assim há o agravante sobre a forma como ela é dada.

 
Também é importante que se considere que, para além do conteúdo proposto nessa disciplina, as formas
de ensino e de sua construção são determinantes e fundamentais para uma apreensão bem-sucedida pro
parte do professor-aprendiz. Uma preparação pedagógica que conduza a uma reconstrução de sua
experiência pode ser altamente mobilizadora para a revisão e construção de novas formas de ensinar
(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p.250).

 

Para que essas mudanças ocorram, seria crucial que quem conduzisse tal disciplina tivesse conhecimento pedagógico e fosse capaz

de incentivar a reflexão e a discussão sobre a docência. Infelizmente essa situação não reflete a realidade em muitos casos, já que a

metodologia do ensino superior nem sempre é “desenvolvida por profissionais que dominam os saberes necessários à docência”

(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p.108).

 

Vale ressaltar ainda que “a introdução de uma disciplina sobre docência universitária tanto pode redundar em resultados

burocráticos e cartoriais, quando isoladamente implantada, quanto levar a processos de revisão da ação docente” (PIMENTA &

ANASTASIOU, 2002, p.256).

 

De qualquer forma, é uma iniciativa que deve ser considerada e analisada criticamente, pois representa uma forma, ainda que

discreta, de resgatar a formação de professores, e não apenas de pesquisadores, nos cursos de pós-graduação brasileiros. Até

porque, ela representa

 
para muitos docentes universitários, a única oportunidade de uma reflexão sistemática sobre a sala de
aula, o papel docente, o ensinar e o aprender, o planejamento, a organização dos conteúdos curriculares, a
metodologia, as técnicas de ensino, o processo avaliatório, o curso e a realidade social onde atuam
(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p.108).

 

Por isso, este artigo se propôs a analisar os programas de pós-graduação stricto sensu em Direito no país em relação à existência de

disciplinas pedagógicas em seus currículos. Isto porque a existência das mesmas indicaria uma preocupação com a formação de
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professores, e não apenas de pesquisadores. Primeiramente, buscou-se analisar a oferta de tais disciplinas pelos programas. Em

seguida, nos casos afirmativos, a ementa destas disciplinas, a carga horária e o número de créditos foram também analisados.

 

Para tal, foi feito um levantamento de dados de 2008[1], no site da Capes.  no item caderno de indicadores.  Isto porque a Capes

disponibiliza dados sobre a avaliação, realizada por ela, dos programas de pós-graduação stricto sensu em Direito no Brasil.

 

Nesta avaliação, encontram-se, no link cadernos de indicadores, dados referentes ao programa (PR), à produção técnica (PT), às

disciplinas (DI), à proposta do programa (PO), às teses e dissertações (TE), à produção artística (PA), às linhas de pesquisa (LP), à

atuação docente (DA), à produção bibliográfica (PB), ao corpo docente (vínculo formação) (CD), aos projetos de pesquisa (PP) e à

produção docente (DP). Para este estudo, apenas os dados referentes às disciplinas (DI) foram analisados.     

 

Para coletar dados referentes às disciplinas, clicou-se, para todos os programas, no link (DI). Este item oferece a lista completa das

disciplinas oferecidas por cada programa, juntamente com a carga horária, número de créditos, ementa e bibliografia sugerida.

Como eram muitas disciplinas, e, consequentemente, muita informação ao mesmo tempo, este estudo restringiu-se a selecionar,

através de seus títulos apenas, as disciplinas que tinham cunho pedagógico.

 

Foram utilizadas as palavras-chave “ensino”, “didática” e “educação” para selecionar as disciplinas, juntamente com seus

respectivos programas, que serviriam de base para posterior análise. As disciplinas que não continham tais palavras foram

descartadas por se entender que não seriam dedicadas às questões pedagógicas.

 

 2 Apresentação e Análise dos dados
 

Cada programa de pós-graduação em Direito no país disponibiliza, no "site" da CAPES, a relação das disciplinas contempladas em
seu currículo. Diante desta relação, este estudo foi à procura de disciplinas relacionadas com área pedagógica em cada um dos 62
programas que disponibilizaram seus dados no referido "site". A ideia embasadora foi a de que uma forma de contribuir para a
formação de futuros professores é através de um momento dedicado à discussão, que pode se dar através da disciplina intitulada,
geralmente, Metodologia do Ensino Superior.

 

Ressalva-se, entretanto, que a simples existência dessa disciplina não é indicativo de formação de professores, mas garantia de um
espaço reservado para discussão e reflexão, o que, por si só, é uma conquista. Vale lembrar que cinco programas não foram
incluídos na análise devido à ausência de dados no "site".

 

Em continuidade à análise, separou-se, dentre os 62 programas, aqueles que não ofereciam disciplinas pedagógicas. São 28
programas, ou 45%, a saber: IDP, UFAL, UNAMA, UNICAP, UNIBRASIL, UCAM, UCS, UNESP/FR, UFG, UFES,
UNICURITIB, UNIVALI, PUC/RS – Ciências Criminais, UCB, UNICEUB, PUC/PR, UGF, FDC, UFRN, UFRGS, UNISANTOS,
FADISP, ITE, UFPA, UFPE, PUC-RIO, PUC/RS – Direito, e PUC/SP. Aqui é interessante observar que mais da metade destes
programas, 15 no total (UFAL, UNAMA, UNICAP, UNIBRASIL, UNESP/FR, UFG, UFES, UNICURITIB, PUC/RS (Ciência
Criminais), UCB, PUC/PR, UFRN, UNISANTOS, FADISP e PUC/SP) declaram, como objetivo, a formação de professores para o
magistério jurídico. Fica a indagação sobre como pretendem atingir este objetivo sem, ao menos, estipular formalmente um espaço
de discussão sobre as questões pedagógicas.

 

São 34, ou 55%, os programas que oferecem disciplinas pedagógicas, quais sejam: UNISAL, FUNDINOPI, CEUMAR, FDV,
FDMC, URI, UNIMEP, UNIMAR, UNIB, UNIFIEO, UNITOLEDO, EDESP/FGV, UFC, FMU, UNIPAR, UNAERP, UFPB/JP,
UFBA, UNISC, UNIMES, FEESR, UEA, UNIFOR, UEL, UPM, UNB, UFMG, PUC/MG, UERJ, UNESA, UNISINOS, UFPR,
UFSC e USP. Estes programas oferecem atividades com enfoque na educação, seja na forma de disciplinas, seja na forma de
seminários ou estágios.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7932



Em resumo, dos 62 programas de pós-graduação em Direito no país, 34 (55%) oferecem disciplinas relacionadas à área de educação
e 28 (45%) não oferecem disciplinas relacionadas à área de educação. Estes dados são mais bem visualizados, no gráfico a seguir:

 

 

           

A análise, agora, passa a ser dos 34 programas que oferecem disciplinas pedagógicas. Foi possível, através do caderno de
indicadores de cada programa, no "link" Disciplinas (DI), obter dados em relação à ementa, carga horária, número de créditos,
docente responsável – dado disponível em alguns programas apenas –, bibliografia indicada e caráter das disciplinas – obrigatório
ou não. Para esta pesquisa, apenas a ementa, a carga horária e o número de créditos de cada disciplina foram analisados. O quadro a
seguir apresenta o agrupamento destes dados.

 

 

Programa Disciplina Ementa da Disciplina Carga
Horária Créditos

UNISAL
METODOLOGIA DE
PESQUISA E DO ENSINO
JURÍDICO

O Método Científico: desenvolvimento
histórico e processos do método;
classificação das ciências. A Pesquisa:
conceito,  procedimentos e tipos de
pesquisa. Diretrizes para a execução da
pesquisa bibliográfica: condições físicas,
intelectuais e morais; análise, 
interpreta-ção e documentação; projeto
de pesquisa; 
etapas da elaboração da monografia;
aspectos técnicos da redação. O Ensino
Superior na História. Método e Técnicas
de Ensino. Planejamento, Execução e
Avaliação.

60 4

FUNDINOPI METODOLOGIA DO ENSINO
JURÍDICO

Analisar,  em grandes linhas,  os para-
digmas teórico-jurídicos e suas
implicações didático-pedagógicas, feitas
por intermédio da metodologia do
Ensino jurídico nos cursos de direito.

45 3

CEUMAR ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

A análise filosófica e social do papel do
mestre em Direito diante da evolução
social e constitucional como construção
da pessoa humana; a) novos rumos do
ensino jurídico na realidade social; b)
análise da importância do papel do
docente na formação cultural, ética
profissional nos cursos de Direito. A
aplicação das técnicas didáticas no
ensino superior: a) plano de ensino; b)
plano de aula; c) aula expositiva; d)
seminários; e) outras técnicas de ensino.
Estágio do mestrando em aulas práticas
após aprovação dos planos de aula,
mediante avaliação.

45 3

 
METODOLOGIA DA
PESQUISA E DO ENSINO EM
DIREITO

A relação ensino e pesquisa.
Metodologia da Pesquisa e do ensino
jurídico e Comunicação Científica.
Epistemologia Jurídica: a construção do
eixo teórico. O contexto da ciência e da
universidade. O Ensino Jurídico
Brasileiro.

45 3
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FDV METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR

Estruturas teóricas fundamentais da
pedagogia. Tendências pedagógicas.
Desenvolvimento histórico da Educação
no Brasil.  História do ensino jurídico.
Elementos do Processo de ensino-
aprendizagem. Formação docente. Pers-
pectivas para o ensino jurídico.

45 3

FDMC
METODOLOGIA DA
PESQUISA E DO ENSINO
JURÍDICO

O programa da disciplina Metodologia
de Pesquisa é constituído de duas partes
principais. Na primeira são discutidas
questões teóricas gerais como o
significado de ciência e de método
cientí-fico, as características mais
importantes do conhecimento científico,
os passos lógicos envolvidos na
construção do conhecimento científico e
as exigências principais do método da
ciência. Na segunda parte são discutidas
questões instrumentais como a estrutura
e as características dos trabalhos
científicos na pós-graduação, tipos de
monografias científicas, a elaboração de
projetos de pesquisa e as principais
questões envolvidas na elaboração de
monografias, desde a escolha do tema
até a redação do trabalho.

45 3

URI
METODOLOGIA DA
PESQUISA E DO ENSINO
SUPERIOR

A Crise do Ensino Jurídico. Metodo-
logia do Ensino Superior. Técnicas de
Ensino. Técnicas de Pesquisa e
Elaboração de Projetos. Avaliação do
Conhecimento. Planejamento de Pro-
grama e Planejamento de Aula. O
Ensino Jurídico: Suas especificidades. A
Visão Política do Ensino Jurídico. As
Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Direito no Brasil.

30 2

UNIMEP METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR

Papel da educação e da escola,
particularmente do ensino superior, na
consolidação de um projeto de
sociedade. Reflexão sobre as relações
de significado da ação docente no
ensino jurídico, explicitando que a ação
educativa formal implica uma
intencionalidade concreta. O ensino e a
aprendizagem como processos diferentes
e complementares. Discussão sobre as
competências do professor. Relações
interativas entre professor e aluno.

30 2

UNIMAR PEDAGOGIA JURÍDICA E
ESTÁGIO DOCÊNCIA

O Ensino Jurídico e a importância dos
modelos das academias no ensino do
Direito. A metodologia e sua
importância no aprendizado do Ensino
Jurídico. O Direito Educacional no
Brasil.  A  legislação constitucional e
infra-constitucional educacional
brasileira. A importância do ensino
Jurídico para o desenvolvimento do
Ensino Superior no Brasil.  O Ensino
Jurídico e a nova LDB (Lei 9.394/96).
A importância dos currículos jurídicos
atualiza-dos e voltados para o interesse
regional onde se situam os Cursos de
Direito . Métodos aplicáveis ao ensino
jurídico. A didática, o programa, o plano
de aula e a avaliação em direito. A
importância da bibliografia básica e
complementar no bom desempenho do

30 2
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ensino da disciplina de Direito.

UNIB FORMAÇÃO PARA A
DOCÊNCIA

Reflexão sobre a prática docente; Perfil
do docente do ensino superior; Diferentes
aspectos da capacitação para a docência;
Condições para a melhoria do processo
educacional no nível superior; Preparo
específico para o magistério superior;
Como elaborar um Plano de Ensino;
Instrumentos de compreensão/reflexão
sobre a docência na Universidade;
Atendimento de alunos com dificuldades
de aprendizagem; Os direitos do aluno
portador de necessidades especiais;
Análise do papel da Universidade frente
ao seu corpo docente; Comprometimento
do professor, que tendo também outra
profissão, assume o magistério superior;
Ser professor e "estar" professor.

60 2

UNIFIEO
EDUCAÇÃO,
METODOLOGIA E PESQUISA
EM DIREITO

Origens históricas. A educação na
Grécia antiga. A educação em Roma. A
educação na Idade Média. A educação
na Modernidade. A educação na Pós-
Modernidade. Panorama histórico da
educação no Brasil.  Desafios da
educação no século XXI. Educação
como problema de inclusão social.
Educação como direito fundamental. Os
novos rumos do ensino superior. O
ensino jurídico e a pós-graduação em
direito no Brasil.  Teoria do
conhecimento, ciência e método. A
linguagem da ciência. Elaboração da
pesquisa científica. A estrutura do
trabalho científico. Escolha do tema do
trabalho jurídico científico. Organização
do plano e dimensões da dissertação.
Partes específicas de uma dissertação
em direito. Fontes de pesquisa jurídica.
Formas de referência às fontes
utilizadas. Classificações da pesquisa em
direito. Pesquisa bibliográfica, pesquisa
documental e pesquisa experimental.

45 3

EDESP/FGV
PROGRAMA DE FORMAÇÃO
EM EDUCAÇÃO JURÍDICA
 

O Programa de Formação em Educação
Jurídica tem por escopo fundamental a
formação e qualificação de professores de
Direito, dentro dos objetivos
estabelecidos para o programa de pós-
graduação. O curso pretende construir
uma reflexão que problematize os modos
de se pensar a docência em Direito,
levando o aluno a apropriar-se
criticamente das relações entre
formulações teóricas sobre o direito,
leituras do direito como fenômeno social
e ensino jurídico. Tal apropriação
determina que o aluno seja capaz de
rever as premissas sobre as quais se
apóiam não só as configurações de
programas, de materiais didáticos e de
dinâmicas do processo de ensino-
aprendizagem, mas também suas relações
com as matrizes teóricas de construção
do direito como objeto de investigação e
forma social. O curso busca, nesse
sentido, capacitar os alunos a um tipo de
reflexão que atente para o caráter
problemático, histórico e contingente da
ciência do direito e que incorpore, à

60 4
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lógica de atuação docente no âmbito
universitário, as implicações desse caráter
necessariamente provisório do objeto de
investigação.A articulação dessa dupla
perspectiva – construção de uma reflexão
crítica sobre o direito e formulação de
uma perspectiva docente capaz de
traduzi-la - está no centro do processo de
formação do futuro docente, e desdobra-
se na forma de construir, por exemplo,
materiais didáticos, objetivos
pedagógicos, avaliação discente e
métodos de ensino.

UFC ESTÁGIO DA DOCÊNCIA I

A disciplina objetiva propiciar aos
mestrandos a experiência docente.
Atividade prática e teórica de ensino
universitário.

30 2

 
METODOLOGIA DO ENSINO
JURÍDICO
 

Visão interdisciplinar e sistêmica do
Direito. Problemas curriculares. Pato-
logia do Ensino Jurídico e as tentativas
de renovação. Os ideais de mutação da
didática Jurídica diante de um novo
contexto sociocultural e do processo de
desenvolvimento. Aspectos didáticos do
ensino jurídico.

30 2

1. O Conhecimento Científico. Teoria e
natureza do conhecimento científico. O
saber científico e as demais visões de
mundo em sociedade. Metodologia da
pesquisa científica nas Ciências Sociais.
Metodologia da pesquisa científica na
Ciência do Direito. 2. O Objeto da
Pesquisa nas Ciências Sociais. Definição
e discussão do objeto de pesquisa nas
Ciências Sociais. Definição e discussão
do objeto de pesquisa na Ciência do
Direito. O processo de objetivação
científica. 3. Inovações na Pesquisa
Jurídica com o advento da Sociedade da
Informação. O cenário da Sociedade da
Informação e a Pesquisa Jurídica.
Inovações na técnica de pesquisa com a
Sociedade da Informação. Utilização de
bases dados na pesquisa jurídica. A
internet como ferramenta de pesquisa.
Pesquisa em bibliotecas virtuais. A
internet como campo de pesquisa (objeto)
na área jurídica. 4. Operação da Pesquisa
Jurídica. Delimitação do tema.
Delimitação do objeto de pesquisa.
Formulação da justificativa. Formulação
dos objetivos de pesquisa. A formulação
teórica do problema de pesquisa. A
formulação teórica das hipóteses de
pesquisa. Organização do plano de
trabalho. 5. Técnicas de Pesquisa na
Ciência do Direito. A aplicação das
técnicas de pesquisa na ciência jurídica.
Pesquisa bibliográfica e textos virtuais.
Pesquisa documental jurídica. Pesquisa
experimental no Direito. O uso de
informações secundárias na pesquisa
jurídica. 6. A estrutura do computador.
Os três tipos de computadores modernos.
Atividades fundamentais e tipos de
operação. As informações: dados e
comandos. As unidades do computador.
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FMU

METODOLOGIA DA
PESQUISA EM DIREITO E
DIDÁTICA DO ENSINO
SUPERIOR
 

7. Princípios de programação. Fases de
preparação de um programa. Fluxograma
de sistema. Fluxograma de programa.
Posições de memória. A codificação do
programa. Evolução da linguagem de
programação. Do programa-origem ao
programa-objeto. Linguagens de
programação de alto nível. Coordenação
de vários programas. Informática como
técnica de documentação. Informática
como introdução ao processamento
eletrônico. 8. Aplicação das técnicas
informáticas aos textos jurídicos. Da
informática geral à informática jurídica. A
informática jurídica no processo.
Palavras-chave e resumos. Classificação
de documentos e Thesaurus. 9. Aplicação
das técnicas informáticas: o processo
como paradigma empírico. Exemplo de
sistema com palavras-chave e referências.
Exemplo de sistema com palavras-chave
e resumos. Exemplo de sistema sem
palavras-chave e com texto integral. 10.
Elaboração e Normas de Trabalhos
Científicos.  Diretrizes para elaboração da
Dissertação de Mestrado. Normas gerais
para elaboração da Dissertação de
Mestrado. Aplicação das normas da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT. Evolução do projeto
de dissertação para ingresso no Programa.
O projeto definitivo de dissertação. 11. A
Docência no Ensino Superior no ambiente
informacional. Evolução histórica do
ensino de Direito no Brasil.  Requisitos
para a formação do professor de Direito.
O ensino do Direito no cenário da
Sociedade da Informação. A informática
como ferramenta auxiliar na prática
docente. 12. Inovações na Docência com
o advento da Sociedade da Informação. A
modernidade e o processo cognitivo. O
novo sujeito do ensino na sociedade
mundial. Educação à distância. As
técnicas de teleconferência. Adoção de
listas de discussão como recurso
paradidático. 13. A Didática e o Processo
Educacional. Estratégias didáticas do
ensino superior. Contexto e funções das
estratégias didáticas. Técnicas centradas
no professor. Técnicas centradas no
aluno. 14. Planejamento e Avaliação no
Processo Educacional. Contexto e
instrumentos educacionais. Etapas do
planejamento. Referenciais de avaliação.
Instrumentos de avaliação. 15.
Seminários de Projetos. Apresentação de
projetos de pesquisa e dissertação.
Discussão de projetos de pesquisa e
dissertação.

45 3

UNIPAR ESTÁGIO DOCÊNCIA

Ensino Superior no Brasil.  O professor
do ensino superior. O professor e sua
opção metodológica. Planejamento
educacional. Fase de preparação. Fase
de desenvolvimento. Fase de
aperfeiçoamento.

30 2

1. Evolução histórica do ensino jurídico
no Brasil.  A crise do ensino jurídico.
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UNAERP METODOLOGIA DO ENSINO
JURÍDICO

2. A metodologia tradicionalista: o
positivismo e a subsunção.
3. Fundamentos legais e diretrizes dos
cursos jurídicos.
4. A problematização do ensino jurídico.
5. Metodologia jurídica e pós-
modernidade. Educação e ensino jurídico.
6. Práxis pedagógicas. Novas
metodologias e técnicas pedagógicas.

 

30 2

UFPB/JP ESTÁGIO DOCÊNCIA

Carga Horária: 30 horas Disciplina
obrigatória para alunos bolsistas de
demanda social (CAPES), nos termos da
Res. Nº. 26/99 do CONSEPE e do
artigo 30 do Regulamento do Programa.

15 1

UFBA TIROCÍNIO DOCENTE
ORIENTADO

Atividade Desenvolvida no Curso De
Graduação em Direito da UFBA Pelos
Pós- Graduandos, para Desenvolvimento
das Competências Docentes.

68 4

UNISC METODOLOGIA DO ENSINO

Esta disciplina introduz o estudo do
processo de ensino e aprendizagem
através da sua análise conceitual,
características e fatores intervenientes;
faz uma análise comparativa de
diferentes abordagens teóricas do
processo de ensino e aprendizagem e
suas perspectivas de aplicação em sala
de aula, focada notadamente em
questões atinentes às linhas de pesquisa
e à área de concentração do programa.

30 2

UNIMES
METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR E DO TRABALHO
CIENTÍFICO

O objetivo da disciplina é demonstrar
como o mestrando em Direito pode
aprimorar-se para ministrar seus cursos
enquanto professor, utilizando-se dos
mais modernos métodos de ensino.
Outrossim, far-se-á também uma
apresentação dos métodos pedagógicos
mais modernos, assim como uma crítica
da pedagogia nos cursos de direito.
Além disso, o mestrando estuda os
métodos de pesquisa científica e como
produzi-la, além de aprender elaborar
um trabalho científico

30 2

FEESR
METODOLOGIA E
DIDÁTICA DO ENSINO DO
DIREITO

Reflexões sobre formação docente.
Discussão da relação ensino e
aprendizagem. Análise da ação
pedagógica do professor do ensino
superior. Estudos sobre Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico, Plano de Aula, Avaliação e
Relação professore-aluno. Correntes
Pedagógicas. Didática do Ensino do
Direito.

45 3

UEA
METODOLOGIA DA
EDUCAÇÃO JURÍDICA
 

Histórico do ensino jurídico no Brasil:
mitos e limitações. Educação ou Ensino?
Inconsciente coletivo nos cursos de
Direito, o descobri-mento do arquétipo
liberal. Implicações das relações entre
ciência, prática e ensino. Vislumbres de
um pentagrama reurbanizador na
questão dos métodos, conteúdos e práxis
educativa. As propostas para o modelo
pedagógico emergente.

30 2

-A Universidade através da História.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7938



UNIFOR DIDÁTICA DO ENSINO
SUPERIOR

-As crises e perspectivas da
Universidade frente às demandas
educacionais do 3º. milênio.
-Os fundamentos teórico-metodológicos
do fenômeno educativo e a didática.
-Processos de aquisição e produção do
conhecimento: ensino e pesquisa.
-O planejamento e o ensino.
-O fazer pedagógico.
-Postura do profissional do ensino em
sala de aula.
-A Avaliação como processo.

45 3

UEL ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA
GRADUAÇÃO I, II,  III E IV

Participação em aulas de graduação,
treina-mento de estagiários de iniciação
científica e outras atividades correlatas a
 critério e acompanhamento da
Comissão Coorde-nadora, com
supervisão do orientador e com a
presença do professor responsável pela
disciplina.

30 2

UPM ENSINO E PESQUISA NO
DIREITO

A disciplina fornece as informações e os
instrumentos metodológicos necessários
para a elaboração e adequação dos
projetos de mestrado, por meio da
discussão e da abordagem das diversas
etapas de sua realização. Consiste na
realização de tarefas didático-científicas
visando à discussão das pesquisas em
andamento e ao aprimoramento dos
projetoS, preparando-os para o exame de
qualificação. Busca, ainda, ampliar a
densidade conceitual e metodológica dos
projetos.
 

48 4

UNB
FORMAÇÃO ACADÊMICA
NO DIREITO
 
 

Ensino jurídico na contemporaneidade.
Mudanças epistemológicas e metodo-
lógicas. A Reforma do Ensino Jurídico
na década de sua reinvenção. O papel
das corporações profissionais e do
estamento burocrático na proposição do
novo modelo. A Portaria MEC 1.886/94
e as Novas Diretrizes Curriculares para
os cursos jurídicos. Competências,
habilidades e ética dos diferentes
profissionais do Direito. Metodologias
apropriadas à formação jurídica: ensino,
pesquisa e extensão sob a perspectiva da
educação continuada. Carreira docente
em Direito: perspectivas, desafios e
dimensão ética.

60 4

 PRÁTICA DO ENSINO E DA
FORMAÇÃO EM DIREITO Estágio de Docência 60 4

 PRÁTICA DO ENSINO E
ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Visa a dois objetivos. O primeiro o de
formar docentes através de desempenho
pedagógico, supervisionado pela coorde-
nação de pós-graduação, consistente em
práticas didáticas adequadas ao ensino
superior de graduação. O segundo o de
integrar o mestrado no processo de
ensino e aprendizagem, incluindo
orientação de estudo e de discussões de
temas comuns.

60 4

Compreensão do processo de ensino-
aprendizagem jurídica enquanto prática-
social. Compreensão e discussão dos
elementos desse processo (objetivos,
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UFMG
METODOLOGIA DO ENSINO
EM DIREITO
 

conteúdos, métodos e avaliação), bem
como, das relações que o perpassam,
tendo como referência o planejamento
como um conjunto de atividades técnicas
e políticas relacionadas ao campo do
Direito. Compreensão da atividade
docente (significado e características) no
bojo das discussões atuais sobre formação
de professores e sobre inter e
transdiciplinaridade como elementos
essenciais aos novos processos de ensino-
aprendizagem.

45 3

PUC/MG ENSINO JURÍDICO
 

Ensino jurídico e teorias da educação: A
construção do conhecimento como
processo de ensino e aprendizagem.
História do ensino jurídico.

60 4

 
METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR
 

O ensino superior no Brasil.  O ensino
do Direito no Brasil.  A LDB e sua
concepção de Universidade. Especifi-
cidades da legislação sobre o ensino
jurídico. O professor universitário.
Teorias da educação e da aprendi-
zagem. O aluno como sujeito principal
da construção do saber. Plano de ensino.
Objetivos educacionais. Con-teúdo de
uma disciplina. Estratégias de ensino e
de aprendizagem. O processo de
avaliação. Relação aluno-professor.
Ensino  superior.

60 4

UERJ
METODOLOGIA DO ENSINO
JURÍDICO
 

Breve travessia através da história e
filosofia da educação: da Grécia clássica
ao humanismo renascentista.
Retrospectiva histórica da educação: da
pedagogia tradicional introduzida pelos
jesuítas à pedagogia crítica emergente a
partir de 1980. O papel institucional da
Universidade brasileira moderna, e
responsabilidade do professor
universitário neste contexto: a plena
formação ético-profissional que
transforma o indivíduo em pessoa. A
metodologia do ensino superior: o pla-
nejamento, a avaliação e os métodos e
técnicas de ensino.

45 3

UNESA METODOLOGIA DO ENSINO
E DA PESQUISA JURÍDICA

A disciplina pretende analisar a
formação e a produção científica do
direito, a partir das possibilidades da
construção de um senso crítico e da
formação de um compromisso social
dos pensadores do direito. Para tanto,
objetiva a superação do paradigma
tradicional de ensino e pesquisa em
direito e a emergência de novas bases
para a construção do conhecimento
jurídico.

45 3

UNISINOS
EDUCAÇÃO,
TRANSDISCIPLINARIDADE
E TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL

As questões epistemológicas e suas
implicações no Ensino Jurídico Contem-
porâneo. Estudo da historicidade da
ciência através dos tempos. Paradigmas
educacionais, sociais e jurídicos. A
modernidade reflexiva A ciência para
uma vida sustentável; A complexidade e
me-diação pedagógica; O jurídico e
social sob o ponto de vista
(trans)disciplinar e autopoiético.

45 3
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UFPR
METODOLOGIA DA
INTERVENÇÃO E
EMANCIPAÇÃO SOCIAL
 

Exame da atividade educativa na
sociedade ocidental,  sob o enfoque
emancipatório. Estudo das diversas
teorias a respeito da educação, formação
e qualificação profissional. Discussão
das alternativas para o trabalho
científico comprometido com valores e
posições de grupos da sociedade, que
não usufruem dos bens socialmente
produzidos. Análise das perspectivas da
educação para a Cida-dania nas
sociedades contemporâneas e seu
conteúdo, diante da descons-trução dos
espaços político-jurídicos nacionais.

45 3

 PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM
DIREITO I E II

A prática de docência é uma atividade
curricular de formação pedagógica, de
natureza optativa, pela qual alunos de
mestrado e doutorado constroem, na
graduação, a transposição didática do
saber científico ao saber pedagógico,
em processo que envolve atividades tais
como pesquisa e preparo do conteúdo,
aulas teóricas e práticas, aplicação de
métodos e técnicas de ensino, avaliação
de conteúdos programáticos.

45 3

UFSC
FUNDAMENTOS E
METODOLOGIA DO ENSINO
DO DIREITO

Pressupostos e fundamentos da educação
contemporânea: as diversas abordagens
do processo de ensino-aprendizagem.
Ensino do Direito no Brasil: história e
legislação. Formação docente. Educação
ambiental. Estratégias de ensino e
didática. Planeja-mento de curso e
avaliação. Relação pro-fessor-aluno.

45 3

 
SEMINÁRIOS DE ENSINO E
PESQUISA EM DIREITO
 

Por se tratar de etapa do Programa não
contém ementa, mas é listada como
disciplina do nosso currículo.

45 3

USP METODOLOGIA DO ENSINO
JURÍDICO

Objetivos

1. Introdução: alcance e limites da crise
do ensino jurídico. 2. Racionalidade
formal e positivação jurídica: o direito
moderno. 3. Formação histórica do
direito no Brasil.  4. Mudança
socioeconômica e mudança jurídica no
Brasil.  5. Mudanças socioeconômicas e
práticas jurídicas no Brasil.  6. O ensino
superior: a idéia da Universidade x
implosão da modernidade. 7. A crise do
ensino jurídico: dilemas, paradoxos e
desafios. 8. Da jurisprudência romana à
dogmática jurídica: o problema do
método no direito. 9. O direito como
transmissão de paradigma: os dilemas
da dogmática jurídica. 10. A formação
do jurista e sua função social. 11.
Mudança econômica e mudança jurídica:
o fenômeno da globalização. 12. O
mercado de trabalho dos operadores de
direito após a globalização. 13. O ensino
jurídico: uma avaliação das propostas de
reforma da graduação e pós-graduação.
14. Alternativas para o ensino jurídico:
no direito comparado. 15. Prova.

120 8

Fonte: CAPES (BRASIL, [s.d.]).
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Considerando o conteúdo do quadro, é possível perceber a variação existente entre a carga horária e o número de créditos das
disciplinas pedagógicas em cada programa, indicando o peso por eles atribuído. Enquanto a USP, por exemplo, atribui 120 horas e
8 créditos para a disciplina Metodologia do Ensino Jurídico, a UFPB/JP atribui 15 horas e apenas 1 crédito para a disciplina de
Estágio Docência. Mesmo sem avaliar a prática das disciplinas, pode-se inferir o grau de relevância a elas conferido pelas
instituições de ensino.

 

O gráfico, a seguir, apresenta a diferença de carga horária e de créditos oferecidos em cada programa que oferece disciplinas
pedagógicas. Vale ressaltar que foi considerado o número total de disciplinas de cada programa. Isso quer dizer que, para o
programa da UFSC, por exemplo, foram computadas 90 horas e 6 créditos para disciplinas pedagógicas, que representam a soma de
45 horas e 3 créditos para a disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino do Direito e 45 horas e 3 créditos da disciplina
Seminário de Ensino e Pesquisa em Direito.

 

 

Ao visualizar o gráfico, nota-se que a predominância de carga horária e de número de créditos é de 45 horas e 3 créditos, nos
programas destinados a disciplinas pedagógicas. Isto acontece em 35%, ou 12 dos 34 programas analisados. Em seguida, com 26%,
9 programas dedicam 30 horas e 2 créditos para tratar de questões de educação. Significa que 61%, ou seja, 21 dos 34 programas de
pós-graduação em Direito no país estabelecem entre 30 e 45 horas para discutir temas relacionados à educação e oferecem 2 ou 3
créditos para tal.

 

Num curso de mestrado ou doutorado, deve-se cumprir, em média, 350 horas em disciplinas, sendo que as 45 horas dedicadas às
disciplinas pedagógicas representam 13% da carga horária do curso. Portanto, o espaço, quando existe, formalmente reservado para
as discussões e reflexões sobre educação, não atinge, na maioria das vezes, nem 15% do seu potencial. Difícil imaginar a
possibilidade de se atingir a formação de professores e pesquisadores tal qual estabelecido como objetivo do curso de pós-
graduação "stricto sensu".

 

Os outros 39% dos programas estão divididos da seguinte forma: 3 programas (9%) destinam 90 horas e 6 créditos; 2 programas
(6%) dedicam 120 horas e 8 créditos; 2 programas (6%) dedicam 68 horas e 4 créditos; 2 programas (6%) dedicam 60 horas e 4
créditos; 1 programa (3%) dedica 180 horas e 12 créditos; 1 programa (3%) dedica 60 horas e 2 créditos; 1 programa (3%) dedica 48
horas e 4 créditos e 1 programa (3%) dedica 15 horas e 1 crédito para disciplinas pedagógicas.

 

É importante salientar que essa carga horária e números de créditos, muitas vezes, não são destinados, exclusivamente, às questões
educacionais. Os próprios títulos das disciplinas são uma prova disso. Uma leitura rápida nesses itens mostra que, em alguns casos,
a carga horária da disciplina é dividida entre Metodologia do Ensino e Metodologia da Pesquisa em Direito. Uma análise das
ementas é conveniente, agora, para averiguar se o que está sugerido nos títulos as contempla.

•        Análise das Ementas das Disciplinas Pedagógicas

De acordo com as ementas, há 9 casos (26%) em que a carga horária da disciplina é destinada à Metodologia do Ensino e à
Metodologia da Pesquisa em Direito. O quadro, a seguir, mostra esses casos.

 

Programa Disciplina Carga horária Créditos

UNISAL Metodologia de Pesquisa e do
Ensino Jurídico 60 4

CEUMAR[2] Metodologia da Pesquisa e do
Ensino em Direito 45 3

URI Metodologia da Pesquisa e do
Ensino Superior 30 2

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7942



UNIFIEO Educação, Metodologia e
Pesquisa em Direito 45 3

UNITOLEDO Metodologia da Pesquisa e do
Ensino em Direito 45 3

FMU
 Metodologia da Pesquisa em
  Direito e  Didática do Ensino
Superior
 

45 3

UNIMES Metodologia do Ensino Superior e
do Trabalho Científico 30 2

UNESA Metodologia do Ensino e da
Pesquisa Jurídica 45 3

UNISINOS Educação, Transdisciplinaridade e
Transformação Social 45 3

Fonte: CAPES (BRASIL, [s.d.]).

 

Dentre esses 9 programas que agrupam Metodologia de Ensino e Pesquisa Jurídica na mesma disciplina, 6 possuem carga horária
de 45 horas e 3 créditos; 2 possuem carga horária de 30 horas e 2 créditos e 1 possui carga horária de 60 horas e 4 créditos.

 

Supondo, pois, que a pesquisa e o ensino tenham pesos equivalentes na disciplina e analisando o resultado com maior incidência,
tem-se que as 45 horas estipuladas para ensino e pesquisa podem culminar em apenas 22,5 horas exclusivas para as discussões
referentes ao ensino jurídico.

 

Acrescente-se a esse resultado o fato de 2 programas, que dizem oferecer disciplinas pedagógicas, terem foco apenas na pesquisa. É
o caso dos programas da FDMC e da UPM. Além disso, são poucos os programas – 11 (32%) – que dedicam 60 horas ou mais para
discussões pedagógicas, carga horária geralmente praticada para as disciplinas relevantes. São eles: UNISAL, CEUMAR, UFBA,
UFC, EDESP/FGV, UNIB, UNB, PUC-MG, UFPR, UFSC e USP. Ora, do total previsto, inicialmente, de 34 programas com
disciplinas pedagógicas, 23 (68%) disponibilizam carga horária majoritária de 45 horas ou menos (chegando a zero no caso dos dois
programas mencionados acima).    

 

Esse resultado não deixa de ser alarmante. Mesmo sem poder inferir como essas disciplinas são ministradas, não é difícil perceber
que as questões pedagógicas ainda carecem de maior atenção. Não é foco desta pesquisa a análise da concepção de educação ou do
conteúdo selecionado para fazer parte da disciplina, mas não se pode ignorar a ementa da UEL, para a disciplina de Estágio de
Docência na graduação, qual seja:

Participação em aulas de graduação, treinamento de estagiários de iniciação científica e outras atividades correlatas, a critério e
acompanhamento da Comissão Coordenadora, com supervisão do orientador e com a presença do professor responsável pela
disciplina (BRASIL, [s.d.],  grifo nosso).

Enxergar o período de estágio como período de treinamento é enxergar o professor como um ser não-pensante, vazio e incapaz. O
treinamento remete à repetição, condicionamento, mecanização, palavras que nem de longe condizem com a complexidade que é
lecionar. Faz-se relevante destacar aqui que o estágio de docência está previsto pela CAPES como uma de suas exigências para a
concessão de bolsas.

 

Independente disso, o estágio é um momento muito importante na formação de docentes porque é durante seu processo que as
dúvidas e as incertezas surgem, que o docente se vê diante de situações não previstas anteriormente e que aprende a refletir sobre e
durante sua ação. O estágio deveria, então, estar presente em todos os cursos de mestrado e doutorado.
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Não é isso que acontece nos cursos de pós-graduação em Direito. Dos 34 programas que oferecem disciplinas pedagógicas, apenas
9, ou 26%, incluem o estágio em seus currículos. São eles: CEUMAR, UNIMAR, UFC, UNIPAR, UFPB/JP, UFBA, UEL, UNB e
UFPR. O que chama a atenção ainda é que destes, quatro programas optam por incluir como disciplina pedagógica apenas o estágio,
excluindo a disciplina de Metodologia do Ensino Superior. Isto acontece na UEL, UFBA, UFPB/JP e UNIPAR.

 

A preocupação, em relação ao estágio, gira em torno da forma como ele está sendo conduzido atualmente. Se ele estiver sendo
realizado com a concepção de que se aprende observando, sem promover discussões e sem se apoiar na teoria, dificilmente
provocará reflexão por parte do docente-aluno. Se ele for aplicado de maneira burocrática, sem ser um momento de troca
fundamental para a formação do docente-aluno, ele será por ele desprezado.

 

Com o conhecimento das ementas dos programas, não se pode afirmar como acontecem, de fato, os estágios, mas a existência de
uma ementa como a da UEL, mencionada anteriormente, traz um alerta sobre a urgência de se pensar a formação de professores
para o ensino superior.           

 

Os dados apresentados devem ser encarados com cautela, uma vez que não demonstram – e nem poderiam demonstrar – a realidade
da prática. Mas a pouca relevância dada às disciplinas pedagógicas, seja pela inexpressiva carga horária, pela junção com a
metodologia de pesquisa ou por sua inexistência nos currículos, é um fato presente e confirmado pelos mesmos dados.
 

3 Conclusão
 
 
O presente artigo teve como intuito, além de verificar a existência de disciplinas pedagógicas nos programas de mestrado e

doutorado em Direito no país, avaliar como são oferecidas. Dados em relação à carga horária, ementa e número de créditos destas

disciplinas foram analisados tornando possível inferir o grau de relevância dado pelos programas às mesmas.   

 

Pela análise, verificou-se que dos 62 programas, 34 ou 55%, oferecem disciplinas pedagógicas, geralmente intituladas Metodologia

do Ensino Superior. Apesar de este número representar a maioria, este resultado não pode ser comemorado, já que restaram 28

programas, 45%, que não oferecem tais disciplinas. Isso significa que em 45% dos programas de pós-graduação em Direito, não há

espaço para a formação de professores para o ensino superior.

 

A situação se agrava quando, após análise, constatou-se que dentre os programas que oferecem disciplinas pedagógicas, destina-se

carga horária de 45 horas ou menos em 61% dos casos e que em 26% dos casos esta carga horária é dividida entre metodologia do

ensino e metodologia da pesquisa.

 

Isto significa, então, que nos programas de pós-graduação em Direito no país o foco ainda é, na maioria das vezes, de formação de

pesquisadores apenas. A preocupação com a formação de professores, representada pela introdução da disciplina de Metodologia do

Ensino Superior começa a existir, mas ainda precisa conquistar mais espaço para que possa haver mudanças no magistério jurídico.

 

Espaço este que pode ser garantido através de avanços na legislação vigente.  Aumentar a carga horária dedicada à formação

docente é a primeira medida que deve ser tomada em busca de superação das lacunas deixadas pelo modelo de formação atual.

Neste sentido, uma carga horária destinada à formação pedagógica poderia ser determinada legalmente para compor os currículos

dos cursos. Desta forma, um momento de discussão sobre os saberes da docência seria assegurado.
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[2] O programa do CEUMAR oferece também Estágio de Docência, cujo foco é apenas o ensino, por isso não foi considerado no quadro.  
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DESBUROCRATIZAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO: O HUMOR NO COMBATE CONTRA UMA
AULA MAÇANTE

DESBUROCRATIZACIÓN DE EDUCACIÓN LEGAL: EL HUMOR EN LA LUCHA CONTRA UNA CLASE
ABURRIDA

Rodolfo Fares Paulo

RESUMO
O formalismo demasiado e uma importância excessiva em relação à matérias convencionais
acarretam na maioria das vezes em uma aula maçante. Tendo em vista esse quadro crítico, fica
nitidamente exposta a necessidade da presença em sala de aula de um professor que procure
evitar com que a aula acabe caindo no marasmo. Esse professor, por sua vez, deverá utilizar
ferramentas que chamem a atenção do aluno. E, é nesse ponto em que a presente pesquisa
busca solucionar o problema das aulas maçantes com a utilização de ferramentas como o
humor. Vivemos em uma sociedade tecnológica, onde todos possuem acesso a informação,
portanto, o professor não poderá ser apenas mais um transmissor de conhecimento, mas sim
um educador, possibilitando dessa forma, ao aluno, uma vida acadêmica mais feliz e, assim, o
preparando para a dura vida da pós-universidade.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino jurídico; humor; mudança; aula maçante.

RESUMEN
El formalismo y la importancia demasiado excesivos en relación con los materiales
convencionales de plomo con más frecuencia en una clase aburrida. A la luz de este marco
crítico, se manifiesta claramente la necesidad de presencia en el salón de clases de un profesor
que trata de evitar que la clase termina cayendo en la depresión. El profesor a su vez debe
utilizar herramientas para llamar la atención del estudiante. Y este es el punto en que esta
investigación se trata de abordar el problema de las clases aburridas, con el uso de
herramientas como el humor. Vivimos en una sociedad tecnológica, donde todos tengan acceso
a la información, por lo que el maestro no puede ser sólo un transmisor de conocimientos, sino
un educador, lo que permite al estudiante a una vida académica más feliz y así prepararse para
la dura vida de post-universitarios.
PALAVRAS-CLAVE: La educación legal; humor; cambio; CLASE aburrida.

Introdução
 

Em meados do ano de 1827, por decreto do então Imperador Dom Pedro I, foram fundadas, simultaneamente, as

primeiras Faculdades de Direito do Brasil, uma na cidade de Olinda em Pernambuco e a outra em São Paulo capital.

Embora nesta mesma década tenhamos a Declaração de Independência do Brasil, deve-se ressaltar que alguns laços continuaram

mantidos com Portugal, sendo que, inclusive, o ensino jurídico manteve as mesmas características políticas da Faculdade de

Coimbra. Esse modelo português de ensino, criava em seus alunos um senso de lealdade ao rei, ou seja, os alienava, daí o tão falado

estilo coimbrão de ministrar aulas.

Por muitos anos, e até nos dias atuais, o ensino jurídico é visto como um mero estudo sobre as leis, onde o formalismo impera,

pouco se importando, portanto, com o desenvolvimento do pensar crítico. E é por esse motivo que muitas vezes as aulas são

consideradas pelos alunos como maçantes.

Vivemos em uma sociedade tecnológica, onde temos acesso a milhares de conteúdos, com apenas um clique do mouse. A juventude

de hoje está acostumada, desde a infância, a ter contatos com computadores, dessa forma mantêm um contato muito próximo com

atualidades em escala universal. A tendência é que, ao se deparar com uma aula maçante o aluno tende a não se interessar. Mas
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então, como fazer para atrair a atenção do aluno? Sendo assim, passaremos inicialmente a identificar algumas causas do baixo

rendimento escolar para posteriormente apresentarmos uma solução.

 

Problema do baixo rendimento do aluno
 

De uma forma geral, Bricklin e Bricklin (1971, p. 3) determina que os pais crêem que os problemas na educação

surgem quando as notas baixam ou quando os professores informam que o trabalho com a criança não se desenvolve ao nível

correspondente a sua capacidade. Ocorre, porém, que esses pontos devem ser considerados somente como pontos de referência para

o diagnóstico do problema no ensino.

Alguns professores erroneamente estabelecem essas diferenças como parâmetros, sendo assim:
 
Los estudios realizados muestram que los maestros tienden a considerarlos de buena conduta y
cooperación, más inteligentes y mejores estudiantes que los niños de mal comportamiento
(BRICKLIN e BRICKLIN, 1971, p.4) [1]

 

Sendo assim, o autor ainda apresenta que as notas não levam em consideração a capacidade potencial do aluno, assim como os

comentários dos professores são parciais em relação a sua aparência física e o seu grau cooperação que demonstram em sala. Relata

ainda que não é possível descobrir o que se passa na cabeça de um aluno somente o observando, mesmo porque as salas

normalmente apresentam vários alunos, o que dificultaria a dedicação individual a cada um deles.

Oliveira (2006, p.81) traz um relato interessante em seu texto acerca desse tema, ao afirmar que “(...)sustentado no rigor disciplinar,

pode-se dizer que o interesse da escola liga-se ao aluno bem comportado, obediente, e não propriamente ao estudante criativo”.

No entanto, o que deve ser observado para uma melhor compreensão dos problemas que levam ao baixo rendimento

dos alunos são fatores psicológicos, físicos, sociológicos e, ainda, os pedagógicos. Levando em consideração algumas pesquisas

realizadas, Bricklin e Bricklin (1971, p. 8) apresenta que pelo menos 90% dos problemas desse baixo rendimento estariam ligados a

conflitos emocionais.

Outros fatores que podem levar ao mau desempenho dos alunos são apontados por Snyders (1995, p. 38), como:

salas numerosas, dispersão em grandes anfiteatros, heterogeneidade das idades, origens e formações. O autor apresenta ainda que a

alegria derivada da camaradagem entre os colegas de sala são mais fáceis de encontrar na fase escolar do que em faculdades como

as de direito.

Devemos levar em consideração também que existe de certa forma uma espécie de concorrência entre os estudantes

universitários, pois no final do curso todos estarão em um mercado competitivo e saturado, não havendo, dessa forma, vagas para

todos.

Para solucionar tal problema seria recomendado um acompanhamento médico, ou até mesmo por um psicólogo, que

deverá, por sua vez, analisar todo o ocorrido em um contexto sociológico. Assuntos como meio ambiente em que vivem, bem como

a importância que seus pais dão a educação, tendo em vista que muitas vezes as constantes cobranças por parte dos pais causam uma

pressão muito forte para o jovem.

Porém, o que de certa forma fica evidenciado é que os meios educacionais utilizados hoje em dia não possuem uma

conexão com o contexto social em que vivemos. Sendo assim Rays (2005, p. 47) afirma:

 
“Alienados no espaço, os modelos apresentam-se na sua maioria como modelos de
ensino importados “ipsis literis” de outras realidades sociais e educacionais, totalmente
desvinculados do contexto sócio-político-econômico em que nossas escolas estão
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inseridas, contribuindo assim para o alastramento da patologia do sistema de ensino.”
 

Para Snyders (1995, p. 25) muitas vezes o sistema educacional parece ser feito para limitar as ambições dos alunos, não estimulando

dessa forma o estudante em ir até o fim de seus desejos. Devemos entender aqui como formas de não estimulação do estudante, os

excessivos exames pelo qual são submetidos, bem como os concursos cada vez mais difíceis e a sobrecarga de tarefas.

Portanto, após uma breve apresentação do que podemos considerar como causa do baixo rendimento dos alunos, passaremos a

estudar com maior ênfase, no próximo tópico, fatores como a falta de atenção e o desinteresse, bem como eles combinados com um

modelo de aula que não condiz com nossa atual realidade, podem ser tornar um mártir na vida de nossos alunos. 

 

Solucionando o problema do baixo rendimento
 

Inicialmente devemos levar em consideração o papel do professor como educador e não apenas um mero transmissor

de conhecimento. Um bom professor pode até possuir um vasto conhecimento do assunto, mas o verdadeiro educador contribuirá

para o autodesenvolvimento do aluno. E para isso, o professor deve utilizar de toda sua criatividade disponível para evitar que a

aula caia no marasmo e o aluno se perca na divagação, ou seja, será necessária a presença de um professor marcante não só na sala

de aula, mas como também na vida dos alunos.

Libâneo afirma que “as relações entre professores e alunos, as formas de comunicação, os aspectos afetivos e

emocionais, a dinâmica das manifestações na sala de aula” [2] contribuem significantemente para uma melhor organização do

trabalho docente. Essa interação faz com que haja uma melhor transmissão e assimilação do conteúdo a ser trabalhado. Nesses

termos, o autor apresenta dois aspectos da interação professor-aluno: o aspecto cognoscitivo e o aspecto sócio-emocional.

Devemos entender como aspecto cognoscitivo o processo que envolve o ato de ensinar e o ato de aprender,

observando para tal a transmissão e assimilação de conhecimentos. Sendo assim, é papel do professor apresentar para os alunos o

“objetivo da aula, conteúdos, problemas, exercícios” [3], enquanto aos alunos, por sua vez, devem ser observados o nível de

desenvolvimento mental, idade, bem como os conhecimentos assimilados.

Uma vez que é evidente o grau de conhecimento entre um aluno e um professor, se mostra necessário, portanto, a

existência de uma comunicação clara e compreensível entre ambos. E nesse sentido entende Libâneo (2006, p. 250):

 
“O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve
os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor
opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e as
opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às
dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem, também, para
diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades.”

 

O docente deverá entender que muitas vezes estará lidando com jovens hipossuficientes, em relação ao conteúdo da

matéria, sendo necessário nesses termos que o tema abordado deva ser tratado com maior simplicidade. Consequentemente o aluno

assimilará melhor o assunto, se tornando, portanto, mais interessado e participativo na aplicação das aulas.

Os aspectos sócioemocionais segundo Libâneo “se referem aos vínculos entre professor e alunos” [4], assim como a

disciplina dos alunos na aula. O autor salienta ainda que relações maternais/paternais devem ser evitadas, sendo que o professor

deve se relacionar com o grupo de alunos, onde a interação estará voltada para as atividades destes em relação aos objetivos e ao

conteúdo das aulas.

Deve ficar observado, entretanto, a autoridade do professor, bem como a autonomia dos alunos, mas essa relação
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não está imune a conflitos, o que não poderá existir são imposições descabidas que humilham os alunos, ou seja:
 

“Tais formas de autoritarismo – a exacerbação da autoridade – não são educativas, pois não
contribuem para o crescimento dos alunos. O professor autoritário não exerce a autoridade a serviço
do desenvolvimento da autonomia e independência dos alunos. Transforma uma qualidade inerente à
condição profissional professor numa atitude personalista.” (LIBÂNEO, 2006, p. 252)

 
É evidente, portanto, que o papel do professor é desenvolver atividades que dêem condições necessárias para

assimilação do conhecimento, ou seja, o aprimoramento dos alunos para que de certa forma eles possam desenvolver suas

capacidades cognoscitivas.

Pesquisas de campo elaboradas por Cunha (1996, p. 72) trazem informações interessantes acerca do que os alunos

entendem por ser um bom professor, dentre outras qualidades, os alunos admiram os professores que proporcionam um clima

positivo em sala de aula. O senso de humor, que torna a aula mais agradável e interessante, é aspecto que, segundo eles, é tido como

fundamental.
Justo (2006, p. 117) faz considerações interessantes acerca da importância da utilização do humor na sala de aulas,

ao afirmar que:
 

(...) A subversão da linguagem convencional, típica do humor, também subverte as relações
formalmente instituídas, abrindo espaço para novos arranjos de papéis e modificações nas relações de
poder. A desconcentração propiciada pelo riso permite a superação de inibições e maior arrojo do
sujeito na expressão de seus pensamentos e sentimentos e na sua exposição no grupo.
 

Afinal, qual seria a melhor maneira de se preparar uma aula? Libâneo entende que os métodos expositivos não

devem ser abandonados, mas devem ser considerados em um “conjunto das formas de didáticas de condução da aula e como uma

etapa do processo de estimulação e direção da atividade independente dos alunos”.

De acordo com esse entendimento, devemos levar em consideração que as aulas não devem ser somente expositivas,

mas ao professor incube aplicar todas as formas didáticas organizadas, direta ou indiretamente, para uma melhor verificação do

ensino e aprendizagem. Sendo assim, aula deve ser considerada como toda forma de didática “na qual se opõem objetivos,

conhecimentos, problemas, desafios, com fins instrutivos e formativos” [5] que estimulam os jovens a aprender.

Nesse sentindo, entende Snyders que existe um vasto material bibliográfico para pesquisas. Ou seja, o professor

deve exercer o papel de um intérprete, podendo dessa forma tornar a obra mais acessível. Sendo assim, aponta o relato de um aluno

que afirmava que:
 

Quando os professores chegavam diante dos alunos, deixavam de ser criaturas comuns, com suas
preocupações cotidianas; eles nos abriam as portas de um outro universo: sua verdadeira vida parecia
ser esse outro universo, e seu verdadeiro eu essa voz que nos fazia percebê-lo[6]
 

Nessa forma entende também Rays (2005, p. 49), onde afirma que a didática não pode ficar ancorada em um

ativismo pedagógico, ou seja, a prática totalmente mecânica desligada de seu verdadeiro fim, que chega ao ponto de tornar o ensino

insignificativo tanto para o educador como para o educando. Uma das soluções para tal problema seria justamente:

 
A introdução de elementos que possam oferecer à teoria didática um conhecimento
mais preciso das realidades educacionais e sociais será certamente uma tônica imperiosa
para a superação de referências teóricos que impeçam essa disciplina de refletir
criticamente a realidade educacional em todas suas dimensões. (RAYS, 2005, p. 49)

 
Mas mesmo com todas essas técnicas, em algumas situações o professor irá encontrar dificuldade em transmitir o

conhecimento, devido ao fato de que alguns alunos se dispersam facilmente. Prender a atenção do aluno é uma tarefa muito árdua e
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para solucionar isso Libâneo afirma que “[...] é importante assinalar que a estruturação da aula é um processo que implica

criatividade e flexibilidade do professor, isto é, a perspicácia de saber o que fazer frente a situações didáticas específicas, cujo rumo

nem sempre é previsível.” [7]

Nessa mesma linha, entende Sobrinho: “o que interessa é que o volume de informações, naturalmente com respeito

à didática, não seja diminuído por preguiça do professor, dos alunos ou por fatos extraclasses.” [8] O autor cita ainda aquela velha

história em que os alunos ficam na pressão por estarem na última aula do dia, consultando de minuto em minuto o relógio, tal

comportamento deve ser contornado, uma vez que se essa inquietação pode derivar da chatice da aula, dessa forma, o professor

deverá reformular sua prática pedagógica.

 

 Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA)
 

Tal falta de atenção, por parte do aluno, pode ser diagnosticado como Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA).

Segundo Cury[9] (2004, p. 120), tal síndrome se desenvolve pelo acúmulo exagerado de construção de pensamentos, este que por

sua vez é decorrente do excesso de estímulos proporcionados pela televisão dentre outros meios de transmissão de conhecimento.

“A televisão / me deixou burro / me deixou burro demais”, esse trecho da música “Televisão” do grupo brasileiro de

rock Titãs, expressa bem a ideia de Cury. Nesse ponto cabe ressaltar que sequer entraremos no mérito em relação à qualidade dos

programas televisivos, nesse momento devemos apenas levar em consideração a quantidade de informações disponíveis não só por

meio da televisão, mas como principalmente pela internet.

Dentro os principais sintomas do SPA, podemos mencionar: mente agitada, sofrimento por antecipação, fadiga

excessiva, déficit de concentração, esquecimento dentre outros. Nas sociedades modernas isto tem se tornado uma constante:
 
A juventude mundial viaja em suas fantasias e idéias, não se concentra, tem conversas
paralelas e tumultua o ambiente da sala de aula. Tais comportamentos não ocorrem
apenas por indisciplina, mas principalmente como tentativa de aliviar a ansiedade
decorrente dessa síndrome. O sistema social construído pelos adultos cometeu um crime
contra a mente dos jovens. Eles perderam o apetite de aprender, são insatisfeitos,
ansiosos, precisam de muito para conquistar pouco no território da emoção. (CURY,
2004 p. 12)

 

É evidente que ao se depararem com uma aula chata, os alunos já irão fazer um pré-julgamento, o que com certeza

irá tirar o seu foco desde o início. Claudio Piletti[10] estabelece que quando o professor for se utilizar do método expositivo deverá

por sua vez, seguir alguns procedimentos, dentre eles “dar um colorido emocional a exposição” e

 
Observar, durante o desenvolvimento da aula, os sinais de aborrecimento e de cansaço que denunciam
problemas na comunicação durante a aula expositiva, tais como a forma dos alunos se sentarem, sua
sonolência e o burburinho da sala.

 

  E, em relação a esses procedimentos, podemos afirmar que muitas vezes o professor possuirá muito conteúdo

técnico, até mesmo uma vasta vivência prática, ocorre porém que, em alguns casos ele não conseguirá transmitir seu conhecimento

para os alunos, sua aulas, segundo Sobrinho (2000, p. 78), não possuem qualquer emoção, “até parece que a aula está sendo

ministrada por um robô”, e ao final soluciona o problema com um exemplo real:

 
Um professor de Direito Penal, de uma Universidade Federal, era imbatível na arte de conferir
colorido emocional à exposição. Quando falava de roubo e de furto, por exemplo, ele, no primeiro
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caso, fazia gestos corporais que traduziam a figura penal do roubo. A exibição, no caso do furto, era
genial: ele andava, pé ante pé, como um verdadeiro gatuno, sem fazer barulho. Os alunos riam, mas
aprendiam a diferença entre roubo e furto. A aprendizagem, certamente acontecia.

 

Vivemos em um mundo muito sério, onde os grandes meios de comunicação diariamente nos apresentam notícias

com conteúdos desestimulantes. Sendo assim, passamos a armazenar toda essa avalanche de notícias ruins, transformando dessa

forma nossa vida em triste e sem entusiasmo.

Como nem sempre é possível que o professor se dedique exclusivamente a docência, ocorre, portanto, que muitas

vezes o professor de direito exerça outras funções como: advogado, promotor, juiz, dentre outros. O que se deve evitar é que o

docente passe atuar em salas de aula como se estivessem em uma Comarca, afinal como Carlini bem define “a docência pressupõe

uma comunicação entre o professor e o aluno que é diferente daquela que o juiz estabelece com as partes do processo” [11], sendo

assim “(...) o docente de direito ao entrar em sala de aula precisa, necessariamente, despor-se da toga (...) e compor-se para uma

outra dimensão profissional (...)” [12].

Se considerarmos o mundo muito sério, quando falamos em universidades, essa seriedade ganha um contorno

especial, sobretudo em relação ao curso de direito, onde ainda existe um formalismo demasiado e uma importância excessiva em

relação a matérias convencionais.

E, é pensando nisso que Cury (2003, p. 58) apresenta que os professores devem utilizar de gestos e palavras que de

alguma forma possam estimular o desenvolvimento da inteligência dos alunos, despertando assim milhares de emoções e

pensamentos. Para isso, o autor recomenda que o educador utilize uma voz que expresse a emoção, mudando sua tonalidade

enquanto fala, dessa maneira estará cativando a emoção e estimulando a concentração. Afirma ainda que “os professores precisam

contar histórias para ensinar as matérias com o tempero da alegria e, às vezes, das lágrimas” [13].

Ao sair de sua casa com destino a universidade, o aluno deve se sentir preparado para uma carga horária de

aproximadamente 4 horas diárias sentado em uma carteira. Dessa maneira, o professor deverá manter o aluno sempre animado e

motivado, partindo do pressuposto que segundo Snyders (1988, p. 15) a “escola deveria ser lugar de satisfação, de satisfação

cultural”, sendo assim essa tal satisfação cultural, deverá ser posta pela Universidade sempre em primeiro plano.

Afinal, conforme brilhantemente Oliveira aduz “(...) a tristeza produz estreitamento e se constitui em bloqueio para

aprendizagem (...)” [14] e sendo assim, “(...) o descontentamento e o mau humor contribuem para a sensação de medo e para a

conduta de omissão e covardia” [15]. Já Justo (2006, p. 123) por sua vez, acredita que o humor contribui para amenizar a atmosfera

negativa que poder cercar a aprendizagem, sendo que só a alegria e a desconcentração podem tornar mais prazerosa a convivência

entre professor e aluno na sala de aula.

 

Uma nova esperança
 

Devemos, portanto, abandonar aquele modelo coimbrão iniciado na época do Império e utilizado por muitos

professores até os dias atuais. Devemos nos ater ainda que devido ao vasto conhecimento disponível, uma aula meramente

expositiva e desprovidas de criatividade, não poderá mais satisfazer os anseios dos alunos. E é nesse sentido que Nalini (2007, p.

291) relata que
 
Para isso, é preciso coragem e ousadia. Nada se faz sem grande investimento em
esforço. Afrontar a inércia a resignação, o fato consumado, o comodismo e até mesmo a
premeditada má-intenção de quem colhe frutos da mesmice, não é missão singela, nem
fácil, nem tranquila.
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Essas aulas mais descontraídas evitam o aborrecimento dos alunos durante a exposição do professor, faz com que

eles se interessem mais pela aula, mantendo a atenção e evitando a dispersão com conversas paralelas. Em alguns casos, quando o

professor notar que esta perdendo o controle da sala, vale à pena fazer uma pausa para uma conversa rápida, contar uma piada, um

caso prático inusitado, ou seja, algo que desperte o interesse sobre o assunto, para que assim o aluno retome o interesse pela aula.

Cunha (1996, p. 146) entende que rir juntos torna as pessoas mais próximas, sendo assim, afirma:
 
Outra manifestação que observei relacionada ao uso da linguagem é a utilização de
uma certa dose de censo de humor no trato com os alunos. Muitos dos nossos
observadores, em situações diversas, procuraram tornar-se próximos dos alunos,
aliviando o clima da sala de aula com frases humorísticas, presentes no cotidiano da
relação professor-aluno. Este uso indica, em alguns casos, o esforço para tornar
prazerosa e interessante a aprendizagem escolar.
 

Em relação à forma de dar a aula, Sobrinho (2000, p. 90) destaca a Teoria de Skinner, a qual o fator mais importante

de motivação na aprendizagem é o reforço positivo, ou seja:

 
“Se o professor sorri para os alunos, o sorriso funciona como reforço positivo porque
fortalece o comportamento que os estudantes estão tendo – ou já tiveram. Se,
entretanto, o professor olha para os alunos de cara fechada, isto é um reforço negativo
porque seu afastamento – isto é, se o professor voltar a sorrir, por exemplo – fortalece o
comportamento descrito acima.”

 

Sobrinho apresenta duas formas interessantes de se classificar uma aula entediante: a Aula Velório, onde o

professor ministra as aulas com um entusiasmo que lembra um velório, ou seja, sem vibração; e, a Aula Titanic, onde ele compara o

magnífico navio com uma aula, que apesar de sua forma esplendorosa, apresenta um fundo frágil que furará ao bater em um

iceberg, criticando assim a forma com que o professor usa a retórica - maravilhosa ferramenta encontrada no âmbito do Direito -

mas quando na verdade lhe falta substância, o que a torna vazia.[16]

Diante disso, Snyder afirma a arte dos melhores professores “é sem dúvida a de alcançar um equilíbrio entre a

justeza do pensamento que se trata de atingir e sua adaptação a um papel dinâmico dos alunos” [17].

Devemos ressaltar que, ao se utilizar do humor em sala aula, não significa necessariamente que o professor deva ser considerado

“bonzinho” perante seus alunos. Ao contrário, ele deve manter um bom relacionamento com eles, mas ao mesmo tempo deve ser

um professor severo nas cobranças e, que exija sempre o melhor de cada aluno.

Ainda sobre o humor, o docente deve manter muito cuidado, afinal como bem elucida Justo (2006, p. 119), o

professor deve “(...) evitar que se descambe (o humor) para banalização, perdendo seu veio crítico e de aprofundamento das

questões que aborda”. Ou seja, em outras palavras o professor não pode permitir que o humor atrapalhe no controle de sua aula,

deve manter sempre o foco e saber as horas em que o assunto deva ser tratado com seriedade. 

Portanto, ficou demonstrada, no decorrer desse texto, que cada vez mais se faz necessária a presença de aula do

professor. O formalismo e a ideia de que a aula de direito é somente leitura de artigos de lei deve ser definitivamente abandonada.

As aulas precisam conciliar teoria com prática e, para melhor assimilação do conteúdo, nada melhor do que se utilizar do humor.

Afinal, com o bom humor, além de atrairmos a atenção do discente, auxiliaremos na fixação do conteúdo.

 

Considerações Finais
 

O ensino, sobretudo o jurídico, se tornou muito mecanizado, fato este que não condiz mais com nossa atual
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realidade. Esse antigo método de ensino, baseado apenas na leitura e interpretação fria da lei, deve ser abolido, uma vez que cada

vez mais se faz necessário um papel mais participativo do professor em sala de aula.

Nossos jovens tornaram-se cada vez mais desatentos e desinteressados. E, vale ressaltar aqui, que o professor possui

uma grande parcela de culpa. Devido a fatores como salas muito numerosas, o docente não pode se dedicar de forma exclusiva a

cada aluno, fator este que acaba contribuindo para o crescimento de um grande abismo entre eles.

Visando a solução desses problemas é que se faz necessário a prática do desapego aos já citados métodos obsoletos.

E, uma das ferramentas que poderá ser de grande valia para o docente é a utilização do humor ao ministrar suas aulas. Uma aula

mais descontraída, além de atrair a atenção dos alunos, ajuda em uma maior assimilação da matéria.

Portanto, o professor tem pela frente um caminho árduo e longo, mas ao final será recompensador, para isso ele

deve estar ciente de não estar apenas preparando o aluno para ser um profissional competente, mas principalmente educá-lo a ser

um ser humano e, consequentemente, em um profissional completo.

Por fim, cabe apresentar uma citação de um livro infantil, chamado O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine

de Saint-Exupéry, que podemos relacionar exatamente com a função do professor no papel de educador, “tu te tornas eternamente

responsável por aquilo que cativas” [18]. Portanto, não seja apenas mais um professor na vida de seu aluno e, que você possa

sempre ser lembrado, não só como um bom professor, mas sim como um professor fascinante!
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INTEGRAÇÃO DIREITO, ARTE E CULTURA COMO METODOLOGIA DE ENSINO
JURÍDICO PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA TRANSFORMAÇÃO DOS

ESPAÇOS CULTURAIS EM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA

INTEGRACIÓN ENTRE DERECHO, ARTE Y CULTURA COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑO
JURÍDICO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UNA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS

CULTURALES EN ESPACIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Carlos Augusto Fernandes Eufrasio
Dayse Braga Martins

RESUMO
O papel da Universidade é o desenvolvimento de conhecimento, integralizando-se os âmbitos do
ensino, da pesquisa e da extensão. Em especial, destaca-se a extensão, que propicia um
conhecimento articulado com a realidade social na qual o discente e o docente estão inseridos. É
na extensão que a Universidade consolida sua função social, ao articular a teoria à prática, os
estudos acadêmicos científicos à práxis social. Neste sentido, o projeto “Direito à arte e cultura”,
desenvolvido pelo Centro de Ciências Jurídicas – CCJ e Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade
Acadêmica – VIREX da Universidade de Fortaleza – Unifor, fomenta ao acadêmico do curso de
Direito uma aprendizagem significativa, contextualizada e problematizada, transformando
espaços culturais em espaços acadêmicos de produção de conhecimentos científicos. Concluiu-se
que a integração do ensino, arte e cultura representa uma quebra de paradigmas das práticas
pedagógicas que vem efetivar a aprendizagem do aluno. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
documental e exploratória que teve como objetivo estudar uma prática pedagógica vivenciada
pelos professores e refletir criticamente sobre o seu significado na vida acadêmica do discente.
PALAVRAS-CHAVES: Arte; Cultura; Educação Jurídica; Aprendizagem Significativa.

RESUMEN
El papel de la Universidad se basa en el desarrollo del conocimiento, de forma a integrar el
enseño, la averiguación científica y la extensión. Especialmente, con énfasis en la extensión, que
proporciona un conocimiento articulado con la realidad social en la cual el discente y el docente
están inseridos. Es en la extensión que la Universidad concreta su función social, articulando la
teoría a la práctica, los estudios académicos científicos a la praxis social. Con esa visión, el
proyecto “Derecho a la arte y cultura”, promovido por el Centro de Ciencias Jurídicas – CCJ y
Vice-Rectoría de Extensión y Comunidad Académica – VIREX de la Universidad de Fortaleza –
Unifor, fomenta junto al alumno del Curso de Derecho un aprendizaje significativo,
contextualizado y problematizado, transformando espacios culturales en espacios académicos de
producción de conocimientos científicos. Se concluye que la integración entre enseño, arte y
cultura representa un cambio de paradigmas de las prácticas pedagógicas, las cuales efectúan el
aprendizaje del alumno. Se trata de un estudio bibliográfico, documental y exploratorio, cuyo
objetivo fue estudiar una práctica pedagógica vivida por los profesores, y reflexionar
críticamente sobre su significado en la vida académica del discente.
PALAVRAS-CLAVE: Arte; Cultura; Educación Jurídica; Aprendizaje Significativo.

INTRODUÇÃO

O papel da Universidade é o desenvolvimento de conhecimento, integralizado pelos âmbitos do
ensino, da pesquisa e da extensão. Em especial, destaca-se a extensão, que propicia um conhecimento
articulado com a realidade social em que o discente e o docente estão inseridos. É na extensão que a
Universidade consolida sua função social, ao articular a teoria à prática, os estudos acadêmicos científicos
à práxis social.
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Neste sentido, as metodologias aplicadas à educação jurídica não poderiam se olvidar da
importância da integração do ensino, pesquisa e extensão; esta última, especialmente por meio da arte e da
cultura.

A presente pesquisa estuda o projeto “Direito à Arte e Cultura”, desenvolvido pelo Centro de
Ciências Jurídicas – CCJ e pela Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Acadêmica – VIREX da
Universidade de Fortaleza – Unifor, e seus resultados, com vias à aprendizagem significativa, por meio de
uma pesquisa exploratória que tem como objetivo analisar as citadas práticas metodológicas vivenciadas
pelos docentes do ensino superior e refletir criticamente sobre o significado político-pedagógico dessas
práticas na vida acadêmica dos alunos. Quanto aos processos de organização e sistematização
metodológica, estabelecemos as seguintes fontes de coleta de dados e as respectivas técnicas:
documentação e análise documental e entrevista-narrativa. A entrevista-narrativa e os procedimentos
analíticos são embasados, em particular, no formato sistematizado por Schultz (1977; 1983), possibilitando
situar as narrativas individuais dos docentes no contexto sócio-histórico mais amplo.

DESENVOLVIMENTO

De acordo com o planejamento da Assessoria Pedagógica do Centro de Ciências Jurídicas para o
semestre 2010.2, destaca-se o projeto “Direito à Arte e Cultura”, numa perspectiva de formação jurídica,
cuja metodologia é pautada pela aprendizagem significativa, em que o educando é convidado a se
relacionar com seu universo de conhecimentos, possibilitando-lhe “formular problemas” sobre seu
aprendizado, além de lhe permitir refletir sobre questões de natureza social, ética, profissional, agindo com
responsabilidade no processo de aprendizagem, possibilitando-lhe realizar uma interface com situações da
vida cotidiana, sendo provocado a modificar comportamentos ou sua própria personalidade (ABREU;
MASETTO, 1990).

Uma das maiores dificuldades na formação jurídica é contextualizar os conteúdos das disciplinas
de forma significativa com a realidade social, política, econômica, cultural e jurídica que enfrentará na
prática profissional.

Tradicionalmente, as disciplinas costumam ser apresentadas de forma isolada, como se fossem
autônomas e independentes, o que reflete em um processo de ensino bancário, acabando por reproduzir
mecanicamente conceitos jurídicos, ainda como legado do pensamento cartesiano, que necessita,
urgentemente, ser superado.

A realidade contemporânea exige do profissional bacharelado em Direito uma proposta pedagógica voltada para a

formação global, capaz de desenvolver uma consciência crítica diante da realidade social. Dessa maneira, pode-se entender a busca

incessante por novas práticas pedagógicas, por uma formação jurídica de qualidade, em bases humanísticas, adequada aos novos

tempos. Assim, o estudante de Direito deve estar atento para tudo que esteja além do saber posto, tendo um olhar crítico

independente, com formas emancipadas de apreensão das práticas sociais e da complexidade do fenômeno jurídico.

O papel do professor muda significativamente. Deve oferecer ao educando o conhecimento acumulado histórica e

espacialmente do seu campo ou disciplina. Isso significa indicar e orientar leituras que mostrem teorias convergentes, divergentes,

contraditórias, em toda a sua complexidade. Ao mestre incumbe sugerir caminhos e advertir quanto às possíveis dificuldades que

poderá enfrentar. Afinal “navegar é preciso”! Ousar sempre, porque o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla,
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onde se busca interagir a fim de construir e reconstruir saberes.

Como nos adverte Paulo Freire: “uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de

nossas certezas”. Daí termos recorrido à aula de campo, conscientes de que o ensino jurídico pode possibilitar transformações, na

medida em que se formem juristas que deixem de privilegiar o domínio dos códigos, saindo de um ciclo vicioso no qual se tem

apenas reproduzido o saber jurídico.

Inquestionavelmente, todos nós somos capazes e temos habilidades e competências muitas vezes
adormecidas de superar nossos condicionamentos para, assim, não só termos a possibilidade de conhecer o
mundo que nos cerca, mas, principalmente, torná-lo mais humano, justo e solidário. Como afirma Charles
Chaplin, em O grande ditador, 1940:

Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência empedernidos e cruéis.
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisam de
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem estas
virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.

Neste sentido, o projeto visa trabalhar as concepções pedagógicas da aprendizagem significativa e
de metodologias ativas, procurando superar a visão cartesiana da formação jurídica, para uma cosmovisão
da realidade, como uma rede inseparável de relações de diversas ordens, viabilizando uma proposta
pedagógica preocupada com a formação integral do indivíduo.

Influenciado por esses ideais, Freire (1983, pp. 94-97) aponta matrizes necessárias para conquistar
ou chegar à práxis por meio de uma educação libertária e emancipadora. São elas:

a. O amor ao mundo e aos homens como um ato de criação e recriação;

b. A humildade, como qualidade compatível com o diálogo;

c. A fé, como algo que se deve instaurar antes mesmo que o diálogo aconteça, pois o
homem precisa ter fé no próprio homem. Não se trata aqui de um sentimento que fica no
plano divinal, mas de um fundamento que creia no poder de criar e recriar, fazer e
refazer, através da ação e reflexão;

d. A esperança, que se caracteriza pela espera de algo que se luta;

e. A confiança, como conseqüência óbvia do que se acredita enquanto se luta;

f. A criticidade, que percebe a realidade como conflituosa, e inserida num contexto
histórico que é dinâmico.

Neste sentido é que, por meio do diálogo, a relação educador-educando deixa de ser uma doação
ou imposição, mas uma relação horizontal, eliminando as fronteiras entre os sujeitos, na busca de uma
metodologia ativa e significativa de construção e desconstrução do conhecimento.

É certo que para efetivar tal prática a formação docente continuada é condição sine qua non, de
quebra de paradigma do ensino tradicional. E, como toda quebra de paradigmas, é algo gradual e
paulatino. Maurice Tardif (2002, p. 287) ressalta a complexidade da formação docente:

Finalmente, esse modelo de formação profissional apóia-se na idéia de que a formação
dos professores supõe um continuum no qual, durante toda a carreira docente, fases de
trabalho devem alternar com fases de formação contínua. De acordo com esse ponto de
vista, na formação profissional podem ser percebidas pelo menos quatro fases de
formação para a profissão que são cronologicamente distintas e apontam para aquisição
de saberes e de competências diferenciadas. Essas fases expressam-se na longa duração e
na variedade da formação dos professores, a qual começa antes da universidade, durante
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a formação escolar anterior, transforma-se na formação universitária inicial, validá-se no
momento do ingresso na profissão, nos primeiros anos de carreira e prossegue durante
uma parcela substancial da vida profissional. Em suma, as fontes da formação
profissional dos professores não se limitam à formação inicial na universidade; trata-se,
no verdadeiro sentido do termo, de uma formação contínua e continuada que abrange
toda a carreira docente.

Esta prática pedagógica inovadora faz parte do programa de formação docente desenvolvido pela
Universidade, de forma contínua e continuada, que vem desconstruindo e reconstruindo hábitos
profissionais na educação jurídica.

Considerando a classificação de Marc Auge (apud CARVALHO, 2005) dos lugares, entrelugares
e não-lugares de formação docente, ao integrar o espaço de arte e cultura ao espaço acadêmico,
poderíamos, inicialmente, denominá-los de não-espaço e espaço. Ao passo que se dá significado ao
conteúdo teórico científico estudado a partir da arte e da cultura, acaba-se por tornar um não-lugar em um
lugar de formação acadêmica.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O grande questionamento, dentro desta proposta de trabalho, é averiguar se o Direito pode ser
visto como forma de arte, ou se a arte pode fornecer elementos que venham facilitar a compreensão do
fenômeno jurídico. Como exemplo concreto de aproximação do Direito à arte, podemos citar, tomando
como referência do Direito Comparado, o movimento surgido nos Estados Unidos nos anos 70 e
fortalecido na década de 1980 denominado Law and Literature, em resposta à resistência de utilização de
elementos literários na análise do Direito.

Como ressalta Germano Shwartz, este movimento contribuiu significativamente para a formação
jurídica, na medida em que:

- o movimento reconectou o Direito com a arte;

- com isso, tornou-se credível o uso de métodos e conceitos artísticos na interpretação do Direito;

- consequentemente, metáforas e narrativas constituem-se em elementos aceitáveis na explicação de idéias
e paradigmas jurídicos;

- o ceticismo e o relativismo podem destruir o Direito, assim como são malignos para a arte.

Obras clássicas, como as de Antígona, de Sófocles; Críton, de Platão; Apologia de Sócrates, por
Platão; Robison Crusoé, de Defoe; O processo, de Kafka; O mercador de Veneza, de Shakespeare, são
trabalhadas com os alunos do curso de Direito, sobretudo nos primeiro e segundo semestres, articulando-
se os conteúdos das disciplinas de Introdução à Ciência do Direito, Sociologia Geral e Jurídica, Ciência
Política, por exemplo.

Além da integração do direito à arte e cultura no “chão de sala”, também se utiliza desta
metodologia de ensino por meio da extensão. A Unifor, cumprindo sua responsabilidade social, por meio
da Divisão de Arte e Cultura, setor ligado à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, vem
oferecendo um leque de opções culturais que podem muito bem ser contextualizadas no processo de
ensino e aprendizagem em qualquer área de conhecimento, inclusive na educação jurídica, a despeito das
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resistências que devem ser quebradas dada a uma formação jurídica tradicional e juspositivista que não
mais se coaduna com o momento presente.

O setor reúne as atividades desenvolvidas pelos Grupos de Arte da Instituição, compostos pela
Camerata, Coral, Companhia de Dança e Grupo Mirante de Teatro, além de coordenar as exposições e
mostras de arte da Universidade.

Todos os grupos contam com a participação de membros da comunidade acadêmica da Unifor
(alunos, professores e funcionários), além de componentes que tenham habilidades técnicas e artísticas,
conforme a especificação de cada grupo da comunidade em geral.

A Camerata, orquestra de câmara composta por 13 músicos acompanhados ao som de violinos,
viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversa, clarinete, sax, piano, recepciona os participantes dos
diversos eventos da Universidade. Já o Coral é constituído por 50 componentes, que interpretam peças
musicais no estilo capela. A Companhia de Dança possui 16 bailarinas com base em dança clássica e
moderna, que desenvolvem coreografias nos dois estilos e também números temáticos que enchem de
brilho as criativas apresentações da Companhia. No Grupo Mirante de Teatro, os atores têm formação
teatral e desenvolvem trabalhos em peças no estilo tradicional e também no chamado teatro de rua. Nas
exposições promovidas pela Unifor, o público confere todo o talento de representantes das artes plásticas
cearense, brasileira e até mesmo mundial. Artistas conceituados expõem nos espaços da Universidade,
cuidadosamente preparados e seus diferentes estilos enriquecem o repertório cultural do campus e da
cidade (UNIFOR, online).

Estudantes lendo sob a sombra de uma árvore enquanto são observados por emas, iguanas e
saguis.

Ou, ainda, professores preparando aulas ao som do canto de pássaros raros. Tudo em pleno
campus universitário.

As cenas podem parecer estranhas ao olhar de um visitante, mas alunos e funcionários da Unifor
já estão habituados. A instituição foi registrada, em 2008, como Área de Soltura de Animais Silvestres
(Asas), credenciada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), no Ceará.

São, ao todo, 72 hectares de área – que contam até com uma lagoa –, onde o Ibama costuma soltar
animais, em sua maioria, apreendidos em feiras e criadouros clandestinos.

Este espaço do campus, com uma área verde das mais belas, com espécies nativas já em extinção,
como o pau-brasil e o oba-obá, constitui um patrimônio a ser apreciado, como também objeto de estudo
pelas diversas áreas de pesquisa da Universidade.

O campus da Unifor é realmente inspirador para que essa prática pedagógica de significar os
conhecimentos jurídicos por meio da arte e da cultura seja possível.

Sob esta perspectiva, reflete-se sobre uma prática pedagógica ainda pouco explorada e eivada de
obstáculos epistemológicos, mas que, sem dúvida, tem se mostrado exitosa.

O mundo é movimento, a dinâmica do desconstruir para construir, do decompor para recompor, o
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inquieto devir preconizado pela acepção nietzchiana do “torna-te quem tu és” diria ainda descobre-te,
conhece-te, arrisca-te na vida e verás teu reflexo nos teus pares, mas de fato só tangenciarás o ritmo do
existir quanto te confrontares com o dessemelhante, com aquele que te trará o desassossego da reflexão. E
sempre foi esse, em última instância, o nosso maior escopo: a reverberação das ideias, a efervescência das
mentes pensantes.

Objetivo exaurido?

Nunca! Agora, apenas mais uma etapa, mais um desafio, mais um debate provocante, atual e
muito necessário!

Desfrutemos esse ensejo para nos apropriarmos do espaço de atores principais, de agentes
transformadores, de incitadores da dialética.

Imbuídos deste propósito, o Centro de Ciências Jurídicas – CCJ da Unifor vem procurando
construir, de forma compartilhada, a partir de seu Projeto Político Pedagógico, definir e ampliar novos
espaços no processo de ensino e aprendizagem. E por que não fazê-lo também por meio da arte e da
cultura?

O Direito é inerente à vida social. No curso de Direito, os jovens calouros são apresentados à sua
ciência através de disciplinas propedêuticas, assumindo destaque a Introdução à Ciência do Direito.
Reconheço que o móvel da aprendizagem é a motivação. Por este motivo, entendo que uma disciplina
introdutória ao estudo do Direito deve ser, essencialmente, uma iniciação para gostar do Direito. Como
docente, preocupa-nos a busca teórica por recursos educativos, didáticos que viabilizem um trabalho com
os conteúdos educacionais e maiores resultados sociais. Procuramos, a partir do relato de experiências
vivenciadas em sala de aula, expor algumas considerações a respeito de uma prática pedagógica envolvendo
a utilização do teatro grego e a literatura clássica como elementos motivacionais ao reconhecimento do
Direito como fenômeno histórico-cultural. O estudo de livros clássicos como Antígona, de Sófocles, e O
caso dos exploradores de cavernas, de Lon F. Fuler, oportuniza aos alunos iniciantes do curso de Direito
uma primeira aproximação com a práxis jurídica. Assim, empregando a metodologia clássica do ensino da
disciplina de Introdução à Ciência do Direito, juntamente com a ideia inovadora de submeter os alunos a
atividades práticas inerentes à carreira jurídica. Vislumbro uma combinação perfeita geradora de
indiscutíveis ganhos aos discentes, que estudam a teoria e a prática, de forma integrada e criativa, tendo
como fundamento uma relação dialógica entre o educador e o educando, fazendo com que este aprenda a
aprender. Em Paulo Freire, encontramos o referencial teórico. Sua pedagogia tem sido conhecida como
Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Liberdade, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia. Em
seus trabalhos, Freire defende a ideia de que a educação não pode ser um depósito de informações do
professor sobre o aluno tais como os depósitos bancários.

Respeitando-se a linguagem, a cultura e a história de vida dos alunos, pode-se levá-los a tomar
consciência da realidade que os cerca, discutindo-a criticamente. Respeita-se o aluno, não o excluindo da
sua cultura, fazendo-o de mero depositário da cultura dominante. Ao se descobrir como produtor de cultura,
os homens se veem como sujeitos e não como objetos da aprendizagem, desmistificando a ciência do
Direito, correlacionando-o com a vida, o cotidiano, a crise de nosso tempo. Os educandos são estimulados à
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criatividade, fazendo uso na apresentação dos trabalhos, de encenações teatrais e júris simulados.

A formação de equipes, além de proporcionar uma integração e amizade entre os alunos,
possibilita um processo de ensino x aprendizagem dialogado.

Outra alternativa tem sido a utilização do Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza como
recurso didático-pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. As exposições de artes plásticas
brasileiras e internacionais têm possibilitado um diferencial na formação do acadêmico do Direito. A partir
de visitas pré-agendadas, os professores levam seus alunos ao Espaço Cultural. Ao aluno é oportunizado
elaborar relatório de visita técnica, a ser validado como atividade complementar, destacando a importância
do evento e a ligação com a temática da disciplina cursada.

Como projeto-piloto, a Assessoria Pedagógica lançou o convite a alguns professores de
disciplinas propedêuticas e profissionalizantes, a visitar a Exposição VIK, do artista plástico e fotógrafo
Vik Muniz, no Espaço Cultural Unifor.

O referido artista expôs 141 obras, que são fotografias de trabalhos inclusive já desfeitos. De
acordo com as informações do site da Unifor (online):

Há 25 anos radicado em Nova Iorque, o paulistano ganhou projeção no cenário artístico
internacional com fotografias de trabalhos realizados a partir de técnicas variadas e
materiais quase sempre inusitados. Vik Muniz imprime sua marca ao lidar com a
memória, a ilusão e, sobretudo, o humor, apoiado no uso de materiais pouco
convencionais. “Sempre levei o humor muito a sério.” Ele não apenas registra a sua
versão do mundo, como o recria. Antes de seu olhar como fotógrafo captar o que se
tornará o produto final de sua obra, cria um verdadeiro teatro, com cenas, retratos,
objetos e imagens, alguns em escala gigantesca, usando elementos tão diversos como
papel picado, sucata, molhos e algodão, em processos de construção que podem levar
semanas ou até meses. Dessa forma surgiram algumas das obras como a Mona Lisa de
geléia e pasta de amendoim; o soldado composto por inúmeros soldadinhos de
brinquedo; a Medusa de macarrão e molho marinara; o Saturno devorando um de seus
filhos, de Goya, refeito com sucata; e retratos das atrizes Elizabeth Taylor e Monica Vitti
compostos por centenas de pequenos diamantes, todos presentes na mostra. O artista
nasceu no centro de São Paulo, em 1961. Filho único de um garçom e uma telefonista,
passou parte de sua infância morando na periferia da cidade. Trabalhou em vários
empregos, entre eles uma agencia de anúncios que despertou nele o poder de persuasão e
a possibilidade de manipulação. Na década de 80 um acidente foi decisivo para a
mudança de sua vida. Vik Muniz acabou sendo baleado na perna quando presenciou um
briga entre dois homens. Para evitar uma queixa policial o atirador o ofereceu uma
razoável quantia em dinheiro, fato que possibilitou sua ida para os Estados Unidos. Vik
passou dois anos em Chicago com os familiares e em 1986 mudou-se para Nova York,
lugar onde acabou naturalizando-se norte – americano. Em 1989 realizou a sua primeira
mostra, onde expôs esculturas denominadas Relíquias – Objets Trouvés fabricados ou
falsas descobertas arqueológicas, como a Máquina de Café Pré- colombiana. Os
trabalhos do artista já evidenciavam a sua arte bem humorada que marca sua trajetória. O
artista começou a sua carreira como escultor e tornou-se fotógrafo à medida que
fotografava suas peças para documentá-las. Através da fotografia, Vik Muniz conseguia
encontrar o ângulo perfeito, a iluminação perfeita e a exposição perfeita para capturar o
efeito que havia imaginado quando começou a produzir a escultura. A partir desse
momento a fotografia se torna mais interessante do que a escultura propriamente dita.
Vik Muniz foi descoberto pelo crítico de arte do jornal The New York Times, Charles
Haggan, nos anos 90. em 2001, foi escolhido como representante do Brasil na Bienal de
Veneza. Já em 2005, escreveu o livro Reflex: A Vik Muniz Primer. Recentemente Vik
foi convidado para ser o primeiro brasileiro a participar como curador na nona versão
Artist´s Choice (2008- 2009), um projeto criado pelo museu de Arte Moderna de Nova
York. Atualmente, a originalidade da sua obra o estabeleceu como um dos criadores mais

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7962



respeitados da arte contemporânea, presente em acervos dos principais museus do
mundo.

Estiveram presentes com suas respectivas turmas, os professores Humberto Cunha (Direitos
Culturais), Carlos Eufrásio (Direito Ambiental), Pedro Telmo (Direito Ambiental), Isabel Natércia
(Sociologia Geral e do Direito), Carla Bianca (Filosofia do Direito), Sheila Pitombeira (Direito Ambiental
e Direito Municipal e Urbanístico), Mary Lúcia Andrade (Introdução à Ciência do Direito e Direito
Ambiental), Dayse Braga Martins (Soluções Extrajudiciais de Conflitos) e Beatriz de Castro Rosa
(Responsabilidade Civil).

A avaliação da visita técnica foi das mais positivas, superando as expectativas iniciais. Apesar de
não ser um exercício fácil, ver a arte com os olhos jurídicos, especificamente vinculando-se à matéria vista
em sala de aula, aquilo que os próprios professores não conseguem captar os alunos completam e
surpreendem. É um fiel retrato da filosofia da Unifor: “ensinando e aprendendo”.

Para os acadêmicos de Direito da Unifor, ainda marcados por uma formação legalista, a despeito
dos esforços despendidos, este foi um marco, um divisor de águas que poderá trazer grandes frutos na
formação jurídica do educando, ampliando seus horizontes. Para tanto, dentre os relatórios apresentados à
Assessoria Pedagógica do CCJ, destacam-se alguns depoimentos:

Como aluno do 1º semestre da Universidade de Fortaleza, parabenizo a Unifor pela
iniciativa da valorização da cultura de nosso País. É imprescindível o conhecimento da
cultura, em especial a brasileira, para o aprimoramento da aquisição de novos saberes.
Confesso que nem sequer conhecia este artista, mas a visita à exposição despertou minha
admiração por ele e o interesse em querer aprender apreciar outros artistas e suas obras.
(Abrãao Tabosa de Almeida)

Essa exposição muito me acrescentou em valores, em maneiras diferentes de olhar o
mundo, em ver que coisas insignificantes como o lixo, a poeira, areia, objetos dos mais
variados e até comida, ganham vida com criatividade. Por um momento usei o
pensamento sincrético e me vi aos cinco anos, idade que também fazia alguma arte e que
passava despercebida por meus familiares e que olhando as séries de VIK nessa
exposição, uma certa nostalgia dos tempos de criança e a constatação de que fui uma
pequena artista. (Regina Glicia Ferrer Pimentel Santiago)

O caráter de transitoriedade pode ser salientado. Fazendo uma comparação da transição
entre materiais que soltos nada significam e foram transformados em obras por VIK e a
disciplina Introdução ao Direito ora estudada que dever servir de trânsito entre o nível
médio e o superior, incluindo aí o valor teste vocacional agregado à matéria. Vik mostra
bem isso. Recria os objetos em benefício de sua própria arte. Todo profissional deve ser
um pouco VIK. (Renata Martins Damasceno).

Destaca-se também, dentre tantos relatos, os seguintes:

Ver esta exposição foi muito importante para mim a título de conhecimento. Isso é arte, é
cultura e isso faz a gente crescer também profissionalmente. Suas obras têm um sentido
social, histórico e político. Vik Muniz em seus trabalhos mostra a visão que ele tem do
mundo e isso acaba abrindo nossa mente para um mundo novo. Além de despertar nossa
curiosidade e de instigar nossa criatividade suas obras passam a sensação de
descontração. A arte está ao alcance de todos. (Daisyane Pinheiro Barbosa)

Fiquei muito satisfeito em conhecer o trabalho de um verdadeiro artista brasileiro, capaz
de nos emocionar e levar-nos a desacelerar e parar para contemplar tamanha beleza.
Espero que este tipo de iniciativa seja mais freqüente, para nos enriquecer culturalmente
e proporcionar momentos que no nosso atribulado dia a dia, provavelmente não teríamos
oportunidade de conhecer a beleza das artes plásticas. (Regis Freire Landim)

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 7963



Bela e exemplar iniciativa de levar os alunos do Curso de Direito a essa fantástica
exposição. Ficou claro para mim que todo advogado tem que ter sensibilidade de um
artista como Vik Muniz, para saber retirar do ambiente em que vive, do seu cotidiano,
das mazelas das grandes cidades, inspirações para melhorar as relações sociais, visando a
justiça social. (Flávio Acébio de Almeida Silva)

Cumpre ressaltar que estas visitas ocorreram na primeira semana de aula, em decorrência do final
da exposição. Mesmo no início das atividades letivas, os professores e alunos conseguiram articular a
pouca matéria vista em sala de aula à exposição do artista plástico e fotógrafo Vik Muniz.

Avaliando-se esta prática pedagógica, o professor doutor Humberto Cunha, professor, dentre
outras, da disciplina de Direitos Culturais, autor de vários livros sobre Direitos Culturais, apresentou as
seguintes narrativas às indagações formuladas pela Assessoria Pedagógica do CCJ:

1.        Como você avalia este momento de arte com responsabilidade social para a
formação jurídica do educando?

Como instrumento de formação humanística, em sentido amplo, que possibilita lapidar o
racional e, ao mesmo tempo, ampliar os aspectos da sensibilidade.

2.        Como você articula as exposições visitadas com o conteúdo programático da
disciplina?

Com a disciplina Direitos Culturais a articulação é direta, pela própria temática: com
outras disciplinas, advertindo para a formação geral e humanística que deve ser ofertada
aos acadêmicos em geral e aos juristas em particular.

3.        Que sugestões você apresentaria para a difusão e consolidação de atividades deste
porte?

Persistir na oferta de possibilidades de acesso à cultura;

- Sensibilizar também e inicialmente os professores arredios a tais práticas;

- Divulgar o diferencial que o acesso a tais bens promovem a quem os consome e
valoriza. (Prof. Humberto Cunha)

Destaca-se também a narrativa da professora mestre Carla Bianca, que ministra, dentre outras, a
disciplina Filosofia do Direito, respondendo ao primeiro questionamento, afirma: “Acredito que tal
iniciativa ressalta o diferencial de nossa Instituição que percebe a formação cultural de maneira ampla,
além dos estreitos limites do tecnicismo”.

Uma mente aberta à diversidade, um coração sensível e, principalmente, a prudência e sensatez
nos discernimentos são o que se deseja. E da forma que se começou se termina, ou melhor, deixam-se as
reticências, pois não há pretensão alguma de estabelecer pontos finais ou certezas irrefutáveis, e
utilizando-se mais uma vez das palavras de Cecília: “O que é preciso é ser como se já não fôssemos,
vigiados pelos próprios olhos severos conosco, pois o resto não nos pertence”.

Planeja-se outra ação do projeto “Direito à Arte e Cultura”: visitação técnica à exposição Burle
Marx, que ocorrerá a partir de 3 de setembro de 2010, também no Espaço Cultural Unifor.

CONCLUSÕES

A perfeita adequação da união entre a parte teórica, ministrada em sala de aula, e a promoção de
atividades de cunho prático, desenvolvidas além das salas de aula, gera um aprendizado consolidado em
bases mais fortes e aprofundadas. Sendo missão da Universidade o desenvolvimento de conhecimentos
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científicos com responsabilidade social, integrando ensino, pesquisa e extensão, é que se desenvolve no
curso de Direito da Unifor o projeto “Direito à Arte e Cultura”.

Este projeto implementa-se por meio da metodologia de aprendizagem significativa. É fato que a
aprendizagem significativa é uma metodologia de ensino de vanguarda, sendo imprescindíveis também
professores de vanguarda para encampar tal projeto. A formação docente contínua e continuada
desenvolvida pela Assessoria Pedagógica do CCJ, com o apoio da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação
e da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Acadêmica, vem fomentando esta quebra de paradigmas no
habitus professoral.

Mais uma vez, afirma-se que esta mudança de paradigmas de práticas pedagógicas inovadoras,
aliando-se teoria à prática, integrando-se ensino, pesquisa e extensão para formação integral e humanizada
do acadêmico, é missão da Universidade, que vem se fortalecendo por meio de vários projetos.

Incrementar o processo de ensino e aprendizagem, consubstanciando-se em metodologias ativas e
na integração curricular, é trabalho constante. A articulação entre Direito, arte e cultura representa tão-
somente um dos instrumentos de aprendizagem significativa.

Diante das reflexões realizadas nesta pesquisa conclui-se que “A vida só é possível reinventada”,
como disse Cecília Meireles. E dessa maneira vivencia-se no curso de Direito do Centro de Ciências
Jurídicas da Unifor, uma constante reinvenção de nós, das nossas relações, da nossa forma de interagir
com o mundo, e, por que não, com o Direito. Em tempos de isolamentos e superficialidades, transpassar,
transgredir, transformar são imperativos vitais!
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NOVAS DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO JURÍDICA: A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS
VIRTUAIS COMO INSTRUMENTO DE APRIMORAMENTO DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

NEW DIRECTIVES FOR THE LEGAL EDUCATION: THE UTILIZATION OF VIRTUAL
TECHNOLOGIES AS INSTRUMENT OF IMPROVEMENT OF THE TRIAL TEACH-LEARNING

Beatriz De Castro Rosa
Maria Anita Araruna Correa

RESUMO
No presente artigo realiza-se uma análise do perfil atual da educação jurídica, frente a tantas
mudanças decorrentes da evolução social. Apresenta-se, também, o perfil do estudante de
Direito e enfatiza-se sua relação com as novas mídias, além de observar a importância da
utilização de tecnologias virtuais na educação jurídica. Para atingir tal escopo é realizado um
exame das metodologias que tradicionalmente norteiam a educação jurídica, sem abordar as
características inerentes ao docente e o formalismo exigido pela profissão. A seguir são
delineados os conceitos de novas mídias e são descritas as formas de utilização. Assim sendo,
apresenta-se uma crítica à metodologia tradicional, “Pedagogia da Transmissão”, utilizada pela
maioria dos professores das ciências jurídicas. Ao final, propõe-se, então, a utilização da
aprendizagem significativa, que busca fazer do aluno um sujeito do processo de conhecimento,
com a utilização de algumas ferramentas da educação virtual. 
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO;EDUCAÇÃO JURÍDICA;METODOLOGIAS.

ABSTRACT
In the present article an analysis of the current profile of the legal education is become fulfilled,
front to as many decurrently changes of the social evolution. It is presented, also, the profile of
the student of Right and emphasizes its relation with the new medias, beyond observing the
importance of the use of virtual technologies in the legal education. To reach such target an
examination of the methodologies that traditionally guide the legal education, without
approaching the inherent characteristics to the professor and the formalism demanded for the
profession is carried through. To follow the concepts of new medias are delineated and are
described the use forms. Thus being, a critical one to the traditional methodology, “Pedagogy of
the Transmission”, used for the majority of the professors of legal sciences is presented. To the
end, it is considered, then, the use of the significant learning, that it search’s to make of the
pupil a citizen of the discovery process, with the use of some tools of the virtual education. 
KEYWORDS: LAW;LEGAL EDUCATION;METHODOLOGIES

1 Considerações Iniciais

 

Ao realizar uma breve digressão histórica quanto à pedagogia utilizada nos cursos superiores, em especial nos Cursos de

Direito, é fácil constatar que professores, na maioria, ministravam conteúdos através de aulas meramente expositivas, o objetivo

educacional fora, até então, o de transmitir informações. Importante, também, é lembrar como eram as tecnologias da época,

computadores imensos (não transportáveis), telefones fixos, cartas e telegramas para a comunicação de pessoas.

O fato é que a sociedade contemporânea vivencia avanços tecnológicos na informação, na comunicação, no armazenamento

de dados, os quais geram mudanças nas formas de produzir, usar e disseminar o conhecimento. A socialização da rede, internet,

aproximou as pessoas, o conhecimento. Está é a era da interatividade. Segundo Belloni (2008), as mudanças sociais vêm ocorrendo

de forma acelerada, principalmente com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, provocando mudanças profundas
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no campo da educação. Tais mudanças exigem transformações nos sistemas educacionais, que são confrontados com novas funções

e novos desafios.

Atualmente, muito se tem discutido sobre as potencialidades em torno das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)

e suas possibilidades de aplicações, inclusive na área educacional. O debate sobre a necessidade de utilização de recursos de

tecnologias em sala de aula é temática recorrente na atualidade, haja vista que os alunos da nova geração estão acostumados às

novas tecnologias como internet, jogos em rede, exposição de conteúdos por data-show, vídeo-aula. Logo, os jovens acadêmicos

estão habituados a um contexto em que a tecnologia computadorizada está em voga.

A utilização de novas tecnologias é necessária para adequar a aproximar a evolução tecnológica da sala de aula. Atualmente,

é possível utilizar computadores com memórias inesgotáveis, ter acesso às informações em diversos lugares e a qualquer tempo.

Todos esses fatores podem ser utilizados para facilitar a educação, pois muitas vezes o tempo da sala de aula não é suficiente para o

aprofundamento do conteúdo ministrado e, tais recursos podem ser utilizados como instrumentos capazes de potencializar a

aprendizagem. Tais ferramentas, quando utilizadas adequadamente, permitirão que informações sejam adquiridas e

complementadas, sem descartar a troca de experiências e discussões com os colegas e o professor.

As TICs ampliam as possibilidades de comunicação, de lazer e de trabalho, os educandos sentem-se atraídos por este
universo. Diante do contexto de tantas inovações tecnológicas, percebe-se o quão necessário é a educação jurídica adequar-se a
nova conjuntura social. Uma discussão intensa entre os gestores dos cursos de direito emana do processo educativo, referente às
metodologias e métodos de ensino-aprendizagem, cuja concepção é a de conseguir que as pessoas aprendam alguma coisa e, a partir
daí, modifiquem seu comportamento (Bordenave, 1997).

Empenhando-se em adequar-se a nova realidade social, o objeto de estudo deste trabalho volta-se para a análise da

implementação de tecnologias virtuais. Propõe-se à comunidade acadêmica um estudo sobre as metodologias tradicionalmente

utilizadas no ensino das ciências jurídicas, bem como se sugere a utilização de três recursos especificamente.

Em linhas gerais, objetiva este trabalho promover uma análise das metodologias utilizadas no ensino jurídico, e propor uma

adequação do ensino jurídico as evoluções sócias tecnológicas. Esse estudo procura demonstrar que a utilização de tecnologias

virtuais pode implementar a educação jurídica e adequar o ensino a realidade do educando, além de possibilitar um aprimoramento

de processo ensino-aprendizagem.

2 O CONTEXTO HISTÓRICO E O PERFIL DO ATUAL ESTUDANTE DE DIREITO

 

Com a Revolução Industrial ocorrida em meados do século XVIII, houve a substituição da manufatura pela maquinofatura.

Desde então, a sociedade tem evoluído e, a cada dia, são criadas novas tecnologias que revolucionaram o modo de vida e o trabalho

das pessoas. Diante deste contexto de constante transformação, faz-se necessário que a educação jurídica se adéqüe para

compatibilizar-se com a atual sociedade.

Porém, ao analisar a evolução da prática educacional nos Cursos de Direito, observa-se que prepondera, ainda, a utilização
do modelo tradicional de ensino, no qual o aluno simplesmente recebia as informações prontas e tinha como única tarefa repeti-las
na íntegra, a denominada Pedagogia da Transmissão (BORDENAVE, 1997):

 

A Pedagogia da Transmissão parte da premissa de que as idéias e conhecimentos são os pontos mais
importantes da educação e, como conseqüência, a experiência fundamental que o aluno deve viver para
alcançar seus objetivos é a de receber o que o professor ou livro lhe oferecem. O aluno é considerado
como uma “página em branco”, onde novas idéias e conhecimentos de origem exógena serão
imprimidos.
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Nunca antes se destacou tanto a função instrumentalizante da educação como nos dias atuais. Este é um momento de
inovação na Educação Jurídica, como destaca Castanho (2000: p.76):

Inovação é a ação de mudar. Alterar as coisas, pela introdução de algo novo. Não se deve confundi-la
com invenção (criação de algo que não existia) ou com descoberta (ato de encontrar o que existia e não
era conhecido). A inovação consiste na aplicação de conhecimentos já existentes (...). Inovar consiste
em introduzir novos modos de atuar em face de práticas pedagógicas que aparecem como inadequadas
ou ineficazes.

 

Diante das novas exigências do mercado, os gestores da Educação Jurídica, que são também docentes, trabalham para

adequar suas instituições a essa nova realidade, incorporando novas metodologias de aprendizagem e a utilização de tecnologias da

informação e comunicação nas salas de aula, com a proposta de miscigenar teoria e prática jurídica, conferindo-lhe significado,

como dispõe Pedro Demo:

A competência profissional precisa nutrir-se das duas, porque das duas advém o ímpeto de mudança.
Toda teoria deve confrontar-se com a prática, porque na prática toda teoria é outra. E toda a prática
precisa voltar a teoria para poder se renovar (2008, p.45).

 

Por sua vez, a evolução virtual apresenta novas ferramentas, as quais atraem a atenção das pessoas. O atual estudante de

ciências jurídicas habitualmente acessa a internet, freqüenta sites de relacionamentos e vídeos, se comunica por ferramentas de troca

de mensagens instantâneas, além de outros.

A educação jurídica atual mostra dificuldades para adaptar-se a essa realidade de tamanhas transformações, mantém-se

estático, com o mesmo rigor formalista de anos atrás. Não se pode aceitar que a educação jurídica ainda esteja inerte a tais

mudanças. Nas palavras de Pedro Demo (2004, p. 9):

 
Como a informática avança à velocidade da luz e a pedagogia da tartaruga, o hiato torna-se crescente, a
ponto de a escola parecer, hoje, um mundo da lua, valendo esta observação também para as instituições
universitárias. A linguagem aí usada é obsoleta cada vez mais, em parte dando a impressão que se
pretende preparar as pessoas para um mundo que já não existe.

 

Diante das novas exigências, os gestores da Educação Jurídica, que são também docentes, trabalham para adequar suas

instituições a nova realidade, incorporando novas metodologias de aprendizagem para a educação jurídica, com a proposta de

miscigenar teoria e prática jurídica, conferindo-lhe significado, como dispõe Pedro Demo:

A competência profissional precisa nutrir-se das duas, porque das duas advém o ímpeto de mudança.
Toda teoria deve confrontar-se com a prática, porque na prática toda teoria é outra. E toda a prática
precisa voltar a teoria para poder se renovar (2008, p.45).

 

No entanto, não se pretende aqui, discorrer sobre os possíveis motivos responsáveis por este entrave, mas apresentar algumas

sugestões para inovar as metodologias de ensino utilizadas na educação jurídica. Pretende-se esclarecer que embora só estejam

mencionadas e descritas três ferramentas o tema não se esgota nestas. Por critérios de organização do trabalho optou-se por

descrever estas apenas.

3 CONCEPÇÕES SOBRE OS DIVERSOS TIPOS DE METOLOGIAS E ANÁLISE DA SUA IMPORTÂNCIA PARA O
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PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

 

A metodologia racionalista tradicional acadêmica entende que o processo tem aprendizagem tem como objetivo a transmissão

de conteúdos do professor para o aluno, utilizando-se apenas da aula expositiva e de textos. Centraliza toda a aula na sua exposição

de conteúdos, onde ele introduz, explica, exemplifica e solicita a participação, quando desejar.

O papel do aluno na sala de aula clássica seria exclusivamente aceitar o que é exposto, copiar e responder quando

perguntado. O controle é do professor que assume uma relação de hierarquia, na qual ele por ser detentor de todo o conhecimento é

superior aos alunos e considera como único método de avaliação eficaz a prova de conhecimento. Segundo os ensinamentos de

Pedro Demo (2008, p. 9): “[...] multidões de alunos acorrem a essas instituições para escutar aulas dadas por docentes que só

transmitem “conhecimento” alheio, reduzindo-se o ritual a: escutar aula, tomar nota e fazer prova [...].” Durante muito tempo tal

metodologia foi amplamente utilizada e tida como válida. Porém, diante de tantas evoluções sociais, não se compreende mais como

a metodologia adequada para a construção da aprendizagem.

Um dos fatores mais criticados na educação jurídica é a utilização da pedagogia da transmissão. O fato os professores

cursaram bacharelado em Direito, os cursos preparam o profissional para exercer a profissão, e não para lecionar. Então, eles

reproduzem as metodologias anteriormente utilizadas por seus mestres, justificando-se a aderência exclusiva a metodologia

expositiva.

Com o passar do tempo, notou-se que era necessário adaptar a teoria a realidade prática. Criaram-se as metodologias

problematizadoras, que adaptam teoria e pratica, e pratica e teoria, conseguindo fazer o educando associar o direito à realidade,

facilitando, inclusive, uma futura atuação no mercado de trabalho. Aqui o docente assume um papel de estimulador, propondo o

estudo de casos para que o aluno busque soluções. É notório que ao desenvolver estratégias para resolver o entrave, o educando está

construindo conhecimento.

O professor tem de se adaptar, é injustificável que a ausência de disciplinas referentes à Didática do Ensino Superior nos

cursos bacharelados possa ser utilizada como argumento para que o educador prive seus educandos da utilização de metodologias

ativas da aprendizagem.

As metodologias ativas têm por objetivo estreitar a relação professor-aluno, facilitando a integração de todos ao possibilitar
uma relação sem hierarquia, interligando a teoria e prática, demonstrando a importância da construção conjunta do conhecimento,
promovendo, assim, a aprendizagem significativa. Em síntese, esta estratégia é centrada no estudante, que deixa o papel de mero
receptor e assume o de agente e principal responsável por sua aprendizagem.

Assim, o discente não assume a mera posição de receptor de conteúdos, mas sim de produtor de conteúdos, pois ele também
produz o que aprende. Respeita-se as demandas do aluno, o professor analisa quanto o aluno é capaz de produzir e estimula apenas
o suficiente, não se fala naquele tradicionalismo de cumprir regras programáticas sem respeitar as limitações do educando. Realiza-
se uma orientação pessoal para cada aluno. A esse respeito, Lowman (2004, p 57), afirma que “tanto os professores como os alunos
serão geralmente tratados pelos outros como esperam ser tratados. Pesquisas sobre percepções interpessoais e comportamento têm
demonstrado claramente um efeito interativo, atitudes pessoais tendem a produzir atitudes recíprocas em outros.

 O docente escuta, estimula a curiosidade e fornece as ferramentas necessárias para que o aluno aprenda. Trata-se uma

relação bilateral na qual uma das partes, o professor, organiza situações e guia o raciocínio do aluno, ao passo que aluno valida e

confronta as informações obtidas e para concluir o processo a docente revalida e institucionaliza o conhecimento. Portanto, tem-se

que aqui o responsável pelo processo de aprendizagem é o próprio aluno, e o docente é um mediador.

Deve-se também considerar que a sala de aula não é um espaço para que haja mera transmissão de conhecimentos. A relação
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bilateral na qual um pólo transmite conhecimento ao outro que apenas realiza a função de absorção não tem espaço na atual

situação educacional. A relação ensino-aprendizagem é marcada pela bilateralidade, na qual existe uma troca mútua de

conhecimento. Para João Guimarães Rosa (1982, p. 235), “mestre não é quem sempre ensina, mas, quem, de repente, aprende.”

O aluno tem experiências anteriores que devem ser aproveitadas pelo docente. Um novo questionamento, um novo olhar,

pode contribuir de forma contundente para o crescimento intelectual do professor, assim como um debate com este pode contribuir

para a aprendizagem do aluno.

Para Léa das Graças Camargos Anastasiou (2004) é imprescindível desafiar a organização tradicional institucional. A ação

docente deve-se tirar proveito das experiências vividas (contexto social), utilizando-as no processo de ensino-aprendizagem ao

propor problema, novos conhecimentos e situações sincronizados com a vida real. O ensino-aprendizagem na graduação deve:

Trabalhar os condicionantes atuais de cada profissão em estreita relação com projetos que podem
fechar ou abrir horizontes, integrando cada vez mais o todo da sociedade. Aprimorar continuamente o
corpo docente, visando à integração continua e crescente dos formandos no contexto social e político.

 

Verifica-se, pois, que o docente exerce um papel de facilitador da aprendizagem, e para conseguir atingir tal escopo deverá

apropriar-se das diversas metodologias oferecidas. É de se entender que segundo os ensinamentos de Pedro Demo (2008, p. 53):

 
Aos poucos, está entrando em cena a convicção de que, para o aluno aprender de verdade, precisa
pesquisar e elaborar com mão própria. A aula vai ocupando, devagar, seu lugar adequado de pano de
fundo, expediente e supletivo. Não vai desaparecer, até porque faz parte da vanglória do professor, mas
não é imprescindível para a aprendizagem do aluno. Na maioria das vezes atrapalha, por que evita que
o aluno construa seu processo de aprendizagem de dentro para fora, ou de modo autopoiético, como
diriam Maturana e Varela (1994).

 

A utilização da metodologia adequada é condição indispensável para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Não

obstante encontre-se sujeito a regras e normas da instituição de ensino, deve o docente buscar inovar no uso das metodologias.

O professor no contexto da cibercultura tem que ser um arquiteto cognitivo e engenheiro do conhecimento; deve oportunizar

a troca de conhecimentos entre os alunos; que desenvolva estratégias metodológicas que os levem a construir um aprendizado

contínuo, de forma autônoma e integrada e os habilitem, ainda, para a utilização crítica das tecnologias (Lévy: 1999).

É fato que os acadêmicos do Ensino Superior, se não têm acesso à Internet em casa, têm no trabalho ou na própria
universidade. Natural nos dias atuais que os discentes se correspondam por e-mail, que “naveguem” em diferentes sites, participem
de listas de discussões ou de trabalhos colaborativos à distância. Não é possível deixar de mencionar a interatividade interagem em
fóruns virtuais, com a exposição de perfil em sites de relacionamento como Orkut, Facebook, nos quais as pessoas exibem seu
perfil, interesses, gostos musicais e culturais, além do Windows Messenger (MSN), e, mais recentemente, o Twitter, que permite ao
usuário descrever todas as atividades que realiza durante o dia, pensamentos e opiniões, e possibilita que os demais usuários
comentem sobre o que foi exibido, o qual tornou-se uma “febre” mundial. Explica a professora Márcia Meneghel Bardou de
Carvalho (2008) que:

Com maior ou menor intensidade, nossos alunos universitários participam do ciberespaço e
estabelecem novas relações sociais e culturais nas infovias. Sabe-se que estas experiências de
intercâmbios digitais têm alterado a forma os alunos escrevem e constroem conhecimento. Não
podemos mais negar que o ciberespaço é, hoje, um lugar de ensino-aprendizagem. Nossos alunos são
internautas! Nós, professores, também somos internautas! Não são apenas os alunos que navegam nas
infovias! Professores comunicam-se na Internet, pesquisam e preparam aulas com o apoio das
ferramentas virtuais de interação.
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Não se poderia deixar de mencionar o conhecido site You Tube, que dentre tantos outros, atraí a atenção de muitas pessoas.

Fundado em 2005, tal site permite que os usuários compartilhem vídeos. Antes da criação desse site, poucos eram as maneiras de

compartilhar vídeos virtualmente.

Como já se mencionou em momento anterior deste trabalho, o perfil da atual sociedade exige uma adaptação da sala de aula

ao novo contexto. A maioria dos estudantes encontra-se em constante contato com as ferramentas oferecidas no mundo virtual e,

para que a educação jurídica se adéqüe a nova realidade, é imprescindível o emprego das tecnologias virtuais como instrumento de

facilitação do processo de ensino-aprendizagem.

 
4 A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS VIRTUAIS COMO INSTRUMENTO PARA APRIMORAR O PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM

 

Não obstante a necessidade de modernização da educação, pela adoção de metodologias ativas e utilização das tecnologias

virtuais, ainda há quem apresente uma visão descrente sobre as novas tecnologias educacionais. Uma das críticas oferecidas é a de

que ocorrerá uma desumanização das relações favorecida pelo computador. No entanto, não é o artefato, seja ele um computador ou

uma televisão, que deixa os indivíduos frios, mas sim o estilo de vida das pessoas e suas relações. É viável a utilização da

informática de maneira humanizada, a qual atuará a favor de sujeitos criativos, reflexivos, autônomos, que saibam avaliar novas

situações e lidar com o inesperado.

Como ensina Janaina Speglich de Amorim Carrico (2008) o computador pode ser um recurso que os motiva alunos para a

aprendizagem, atende aos diferentes ritmos e ajuda na integração entre os colegas na medida em que trabalham de forma mais

cooperativa, aprendendo um com o outro. Desta forma, o computador pode abrir novas perspectivas de trabalho pedagógico para o

professor e para os seus alunos.

Propõe-se, então, que ferramentas virtuais já disponibilizadas em sites de determinadas universidades, como exemplo a

Universidade de Fortaleza, complementem o processo ensino-aprendizagem.

A primeira ferramenta que se entende adequada a sua utilização é o Chat. Segundo Romiszowski (2010), “Chat é uma

discussão em grupo na rede. Ambiente criado na rede de computadores para conversas e discussões por grupos ‘virtuais’ em tempo

real (real time). É um exemplo de comunicação sincrônica em redes (‘synchronous communication’)”.

Na citação exposta, vê-se, portanto, que o chat é uma ferramenta que poderá permitir ao professor interagir instantaneamente

com os alunos. Trata-se de um ambiente no qual alunos e professores estabelecerão uma comunicação intermediada por

computadores de forma simultânea. É comumente utilizado para rápidos debates ou para alguma conversa com o docente ou com

outro colega. Trata-se de um modelo do comunicação síncrona. Entende-se que essa, segundo Menezes e Santos (2010), é:

 
Educação Síncrona: Termo utilizado em educação a distância para caracterizar a comunicação que
ocorre exatamente ao mesmo tempo, simultânea. Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa
são imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. Exemplos: ensino presencial,
conferências telefônicas e videoconferências. É o oposto de comunicação assíncrona.

 

Na realidade atual, é fato notório que muitas pessoas utilizam uma ferramenta virtual denominada Windows Messenger

(MSN). Compõe-se tal programa de utilitários que permite a troca de mensagens instantâneas, com a possibilidade de visualização

das imagens e até a utilização do recurso de áudio. Outro fator, que contribui de forma contundente para atrair os usuários, é a
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disponibilidade de recursos para permitir que haja troca de arquivos. É facultado aos usuários iniciarem uma pasta de

compartilhamento na qual podem compartilhar imagens, arquivos, vídeos e tudo quanto desejarem.

O chat que deve ser disponibilizado pelas instituições de ensino assemelha-se, em alguns aspectos ao mencionado Windows

Messenger. Há que se considerar que não é necessário que sejam oferecidos tantos recursos, mas pretende-se possibilitar que alunos

de determinada disciplina consigam interagir e trocar experiências e dúvidas. Tem-se assim que os alunos irão sentir-se atraídos, à

medida que poderão conciliar estudo e lazer, pelo acesso ao chat. Desta forma, ter-se-á a participação dos educandos em atividades

que extrapolam a dinâmica da sala de aula.

A segunda ferramenta que se propõe que seja utilizada é o fórum de discussões. Segundo a Wikipédia (2010, on line):

“Fórum de discussão é uma ferramenta para páginas da internet destinada a promover debates através de mensagens publicadas

abordando uma mesma questão. Também é chamado de ‘comunidade’ ou ‘board”.

Nesse item pretende-se traçar o perfil do fórum disponibilizado no site da Universidade de Fortaleza. Escolheu-se o fórum

de tal instituição para detalhar neste tópico devido às ferramentas por ele oferecidas.

O fórum deverá ser criado pelo professor titular da disciplina. Pode o docente ao criá-lo disponibilizar aos alunos a

possibilidade de postarem mensagens sobre o tema em discussão, o que, indiscutivelmente, contribuirá para que haja uma inter-

relação virtual entre Professor e Aluno, na qual aquele poderá enviar comentários jurisprudências e aprofundar os temas debatidos

na sala de aula.

Não é demais anotar que o fórum tem por critério de organização a delimitação de um tema. O docente também poderá criá-

lo e não permitir comentários dos alunos:

 
Existem dois tipos de fórum: o público e o privado. No fórum de discussão público, provedores,
empresas ou instituições disponibilizam espaços para discussão sobre os mais variados tópicos de
interesse geral, durante um determinado período de tempo; o acesso e a participação nesse tipo de
fórum é livre e irrestrito, sem limite de tempo ou espaço para troca de mensagens escritas, em
contrapartida, no fórum de discussão privado, uma empresa ou instituição abre espaço para discussão
sobre tópicos específicos relacionados a área de interesse, durante um período de tempo determinado; o
usuário apenas precisa ter acesso ao sistema do fórum na web, por meio de cadastramento prévio para
obtenção de senha com patente (FÓRUM..., 2010).

 

Cabe lembrar que, as mensagens enviadas aparecem com o nome da pessoa que a emitiu. Tal fato propiciará ao professor

conhecer as dúvidas e a dimensão que os alunos estão tendo da disciplina.

Importa não se esquecer de salientar que a ferramenta permite uma cooperação entre os usuários, trata-se de uma ajuda

mútua um complementa ou questiona o raciocínio do outro e assim solidifica-se a aprendizagem. Aqui não se tem a simultaneidade,

característica que o diferencia do chat, mencionado no tópico anterior. As mensagens continuam expostas e quando outro aluno

acessar o fórum poderá realizar a leitura dos comentários e inserir suas próprias concepções.

Um dos aspectos mais consideráveis do fórum é a ferramenta oferecida ao docente que possibilita a ele verificar quem

acessou o fórum e quantas vezes acessou. É de se admitir, pois, que tal ferramenta permite, inclusive, ser instrumento de avaliação

do desempenho acadêmico.

Cabe evidenciar, por derradeiro, que o fórum, apresenta-se como instrumento que extrapola a dinâmica da sala de aula,

atingindo o escopo da realização de debates sobre a disciplina, com extrema relevância para a educação jurídica.
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A terceira e última ferramenta apresentada neste ensaio é a web-aula. A origem da web aula está intimamente entrelaçada

com a origem da Educação à Distância. Uma definição sintética decorrente dos nossos estudos seria a de que web-aula é uma

modalidade de Ensino à Distância, na qual se envia conteúdos ao educando através de ferramentas virtuais, permitindo que o aluno

interaja e consiga absorver a informação.

A web-aula pode ser utilizada como instrumento complementar do ensino presencial. Deverá ser implementada através de

um mecanismo no site da instituição, que disponibilize para o docente uma sala de aula virtual, no qual serão enviados vídeos e

postados materiais pedagógicos. É neste contexto que se busca tenta-se implementar a web aula como uma ferramenta eficaz para

implementar a educação jurídica, pois é evidente atual educando atrai-se por vídeos disponibilizados virtualmente, uma vez que

sites com tal finalidade são comumente utilizados por eles.

Serve, pois, a web-aula como via que possibilita ao docente aprofundar conteúdos e realizar debates, possibilitando aos

educandos a aquisição de conhecimentos que deverão capacitá-los e auxiliá-los na compreensão da disciplina.

A Universidade de Fortaleza, adequada às necessidades educacionais do século XXI, oferece aos seus alunos ferramentas da

Tecnologia da Informação e Comunicação, disponíveis no seu sistema on line. A sala virtual permite disponibilizar materiais como

vídeos, slides, dentre outros, além de facultar ao docente utilizar-se de legendas tais como: dicas do professor, comentários,

trabalhos, disponível, não disponível e realizado. Não restam dúvidas, pois, de que ao se utilizar das legendas disponibilizadas o

docente interage com o aluno. Com efeito, verifica-se que ocorre uma facilitação no processo de aprendizagem, pois as legendas

são padronizadas e explicitam a relevância de cada tópico.

Como visto a utilização das referidas ferramentas podem, sem dúvida, oportunizar a aplicação de metodologias ativas da
aprendizagem e ser utilizadas como instrumentos eficazes na facilitação do processo ensino-aprendizagem. As ferramentas citadas
anteriormente proporcionam aos discentes maior envolvimento com o curso escolhido, tornando-os, assim, profissionais melhor
gabaritados ao exercício da profissão.

 

 CONCLUSÃO

 

A educação jurídica atual ainda é pautada pelo formalismo no ensino, decorrente da exigência deste no exercício da

profissão. Fica notória tal afirmação quando se observa que a metodologia utilizada predominantemente é a Pedagogia da

Transmissão, marcada pela exposição descritiva de conteúdos. Tem-se, portanto, que o aluno não é sujeito do seu conhecimento,

mas sim mero receptor de conteúdos, pois o docente apenas expõe e os alunos escutam e copiam.

Contudo, diante das exigências decorrentes da evolução social, é necessário que o docente adapte-se as atuais metodologias,

principalmente as metodologias ativas, que são aquelas pelas quais o educando é considerado como sujeito do seu conhecimento e o

docente assume papel de colaborador da aprendizagem, guiando o processo de construção do educando

Considerando as inovações tecnológicas e os atraentes sites de relacionamentos, vídeos, comentários e outros, destaca-se

como indispensável o amoldamento dos cursos superiores, em especial os bacharelados em Direito, a esta realidade.

Os acadêmicos, como mencionado, devem, na práxis pedagógica hodierna serem considerados como elemento central do
conhecimento. A aplicação das novas mídias ao ambiente educacional pode favorecer um maior envolvimento dos alunos ao curso
de Direito, muitas vezes tabulado como excessivamente propedêutico, formal, teórico, antigo, em síntese, não interessante.

É evidente que não se propõe uma mudança radical na educação jurídica, mas a implementação de ferramentas que poderão

contribuir para a conquista dos futuros bacharéis.
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O fórum mencionado no corpo deste trabalho, possibilitará a troca de mensagens não- instantâneas, possibilitando que

mensagens, textos, jurisprudências sejam debatidas entre alunos e professores, extrapolando a dinâmica da sala de aula.

A web-aula, mecanismo de vídeo, poderá ser utilizada pelo docente para enviar conteúdos, destaca-se a sua relevância, pois

além de poder aprofundar algum assunto debatido no contexto sala de aula, o educando terá a possibilidade de vê-lo quantas vezes

desejar, contribuindo assim para a formação do seu conhecimento sobre determinada matéria.

O chat, aproximando-se de uma ferramenta disponibilizada virtualmente nos dias de hoje e que é bastante utilizada, atraí a

atenção dos educandos. Possibilita que alunos de uma mesma disciplina interajam entre si simultaneamente, pode ser utilizado para

debates sobre uma matéria previamente estabelecida.

A utilização de tais ferramentas, além de outras, pois as tecnologias que podem ser utilizadas na educação jurídica não se

esgotam nas citadas no corpo deste estudo, poderão ser apontadas como uma ferramenta para adaptar a educação jurídica atual a

realidade do educando.

Assim, conclui-se que o uso das novas tecnologias é eficaz instrumento de 

aproximação entre a evolução tecnológica e a sala de aula e, que a aprendizagem

significativa poderá ter nesta práxis uma grande aliada para a concretização das

reformas educacionais que são imprescindíveis ao avanço da educação jurídica,

pois, desta forma, será possível a integração entre teoria e prática e,

principalmente, a interatividade entre professor e aluno.
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O RACIONALISMO CRÍTICO DE KARL POPPER E A CIÊNCIA DO DIREITO 

THE CRITICAL RATIONALISM OF KARL POPPER AND THE SCIENCE OF LAW

Horacio Wanderlei Rodrigues

RESUMO
O objeto do trabalho é o estudo do critério de demarcação e da metodologia propostas pelo
Racionalismo Crítico de Karl Popper, e sua utilização na Ciência do Direito. O artigo contém uma
extensa descrição da proposta epistemológica popperiana e seus principais fundamentos.
Também dedica uma seção especificamente ao problema das Ciências Sociais, na perspectiva do
Racionalismo Crítico. A parte final do texto é destinada à ao objetivo central proposto para a
pesquisa, qual seja o de verificar a possibilidade da adoção do critério de demarcação pela
falseabilidade na Ciência do Direito, da utilização do método de tentativa e erro na pesquisa
jurídica, e da localização do Direito nos três mundos de Popper. A conclusão é de que é possível
adotar o critério da falseabilidade por teste empírico, como critério de demarcação na Ciência do
Direito, considerando essa como uma ciência interdisciplinar de base normativa (jurídica) e
social. Essa conclusão também leva à aceitação da possibilidade da utilização do método de
tentativa e erro na pesquisa jurídica. Relativamente à teoria dos três mundos proposta por
Popper, a conclusão é de que o Direito está situado no mundo 3 e possui uma grande parcela
de autonomia em relação aos mundos 1 e 2.
PALAVRAS-CHAVES: Ciência do Direito; Ciência Jurídica; Pesquisa em Direito; Pesquisa
Jurídica; Método hipotético-dedutivo; Metodologia da Pesquisa; Crítica; Racionalismo crítico; Karl
Popper; Mundo 3.

ABSTRACT
The object of the work is to study the criterion of demarcation and the methodology proposed
by the Critical Rationalism of Karl Popper, and its use in the Science of Law. The article contains
an extensive description of Popper's epistemological proposal and its main reasons. Also devotes
a section specifically to the problem of Social Sciences, from the perspective of Critical
Rationalism. The final part of the text is devoted to the central objective for the proposed
research, which is to verify the possibility of adopting the criterion of demarcation for falsifiability
in science of law, the use of trial and error in legal research, and location of law in the three
worlds of Popper. The conclusion is that it is possible to adopt the criterion of falsifiability of
empirical testing as a criterion of demarcation in the science of law, considering this as an
interdisciplinary science-based regulatory (legal) and social. This conclusion also leads to
acceptance of the possibility of using the method of trial and error in legal research. On the
theory of three worlds proposed by Popper, the conclusion is that the law is located in the world
3 and has a great deal of autonomy from the worlds 1 and 2.
KEYWORDS: Science of Law; Juridical Science; Research in Law; Legal Research; Hypothetical-
deductive method; Research Methodology; Critical; Critical rationalism; Karl Popper; World 3.

1 INTRODUÇÃO

A definição do estatuto epistemológico da Ciência do Direito, estabelecendo critérios de demarcação que possibilitem identificar o
conhecimento científico e diferenciá-lo dos demais saberes jurídicos é de vital importância para a qualificação da pesquisa jurídica.
Também é necessário estabelecer estratégias metodológicas que permitam, respeitados os critérios de demarcação, fazer pesquisa e
construir a Ciência do Direito em bases sólidas. Sem essa definição clara do que é fazer ciência na área jurídica e de como se faz
pesquisa científica nessa área, continuaremos pouco produzindo e pouco conhecendo sobre o nosso próprio objeto de trabalho.

Sempre tive a intuição de que possíveis soluções para esses problemas poderiam ser encontradas na obra de Karl Popper. Não tinha,
entretanto, até 2008, me aprofundado no seu estudo o suficiente para analisar essa hipótese de uma forma mais efetiva. Foi somente
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durante o meu estágio de Pós-doutorado, na UNISINOS, que estudei detidamente a proposta epistemológica contida em sua obra,
buscando possíveis soluções para os problemas presentes na pesquisa e no ensino do Direito. As idéias contidas neste artigo foram
surgindo à medida que lia seus textos.

A parte inicial do trabalho é destinada a sintetizar a posição popperiana. Consciente da dificuldade de resumir o pensamento
epistemológico de Karl Popper em algumas poucas páginas, procuro ressaltar apenas os pontos centrais de sua teoria. Evito também
introduzir muitas citações diretas, com o objetivo de oferecer um texto mais leve e objetivo para aqueles que desejarem uma leitura
mais rápida. Para aqueles que desejam aprofundar um pouco mais o estudo do tema, introduzo em notas de rodapé inúmeras
transcrições de suas obras, algumas bastante longas.

Opto ainda por dedicar uma seção específica do artigo às posições popperianas relativamente às Ciências Sociais. Sabemos que a
preocupação central de Popper foi com o que denominou de ciências empíricas – referindo-se especificamente às Ciências Naturais.
Entretanto ele também escreveu vários livros, capítulos de livros e artigos, bem como participou de debates e proferiu aulas,
palestras e conferências sobre as Ciências Sociais. Essas reflexões são úteis para pensar a Ciência do Direito, que se coloca
exatamente nesse contexto.

Na parte final do trabalho analiso brevemente os problemas centrais da pesquisa jurídica e da produção científica na área do Direito
e apresento uma proposta para a Ciência e a Pesquisa em Direito que contém, em especial: (a) um critério de demarcação claro para
estabelecer o que é Ciência do Direito e o que não é; e (b) uma nova forma de fazer Pesquisa Jurídica, o esboço inicial de uma
metodologia de base popperiana para a Ciência do Direito.

2 o racionalismo crítico de karl popper

Para Popper, Filosofia e Ciência nunca poderão se divorciar, mas os problemas da teoria do conhecimento pertencem
especificamente à Filosofia, formando o seu verdadeiro coração, sendo também decisivos para a teoria da ética. Ainda segundo ele,
a maioria dos problemas de filosofia teórica, e os mais interessantes, podem ser vistos como problemas de método. (197-a, 1978).

Não acredita em explicações últimas e entende que temos de desistir de perguntas do tipo «o que é?» – além disso, teorias são
muito mais importantes do que conceitos. (2001). Também ressalta a necessidade de abandonar a idéia de que podemos explicar o
comportamento de cada objeto com base em suas qualidades intrínsecas ou essências. (1981).

Segundo Popper, a Ciência produz teorias (conjecturas, hipóteses) e as testa de forma empírica – o trabalho do cientista é o elaborar
teorias e testá-las. Esse processo apresenta duas etapas. A primeira, de conceber, criar ou inventar uma teoria, não exige e nem
necessita de análise lógica. Saber como uma idéia ocorre ao homem não interessa à análise lógica do conhecimento científico. Já a
segunda, relativa às questões de justificação ou validade, pode ser objeto de análise lógica. (197-a).

Dentro dessa percepção, a proposta popperiana distingue claramente o processo de conceber uma nova idéia dos métodos utilizados
para testá-la. O objeto da Epistemologia, segundo Popper, “consiste apenas em investigar os métodos empregados nas provas
sistemáticas a que toda idéia nova deve ser submetida para que possa ser levada em consideração”. (197-a, p. 32).

Essa posição é fundamental para que se entenda que Popper não coloca regras ou limites para a forma e o processo pelo qual se
produz conhecimento. O que ele estabelece é, de um lado, o critério de demarcação pelo qual esse conhecimento pode ser
considerado conhecimento científico, e, de outro, o método pelo qual as teorias científicas podem ser testadas empiricamente. (197-
a).

Segundo ele aprendemos, em todas as áreas e atividades, por tentativa e erro, na busca da resolução de problemas – “aprender é
essencialmente testar, um após outro, movimentos de experimentação até encontrar um que resolva o problema”. (2001, p. 17). O
problema é o elemento a partir do qual ocorre todo o processo de produção e compreensão do conhecimento – se produz
conhecimento para solucionar problemas, que podem ser teóricos ou práticos. (197-a, 197-b, 1975, 1978, 2002, 2006).

Para Popper a realidade não se manifesta em conceitos, mas através de problemas Sua afirmação mais geral, de que o conhecimento
não parte de observações, mas sempre de problemas está presente em praticamente toda a sua obra. Não há problema sem que haja
conhecimento prévio; e também não há problema se não houver ignorância. (1978, 2006).

Popper distingue as ciências teóricas (generalizadoras ou puras) das ciências aplicadas (instrumentais). As primeiras – que são as
ciências em sentido stricto sensu – buscam testar hipóteses universais e predizer e explicar acontecimentos específicos e
particulares; mas o seu interesse maior é saber se as leis ou hipóteses universais são verdadeiras – a Física é o exemplo clássico de
uma ciência teórica. As segundas utilizam o conhecimento produzido pelas primeiras para encontrar soluções para projetos
específicos, como ocorre na engenharia. (1998).

Ele também distingue das ciências teóricas as ciências históricas. Essas têm interesse em acontecimentos particulares, específicos, e
em sua explicação, e não tem caráter generalizador ou a busca de leis universais. Para as primeiras, as teorias ou leis universais
introduzem unidade; para as segundas, isso não acontece, não há qualquer princípio seletivo e unificador; o que prevalece é a lógica
da situação. (1998). Podemos dizer que Popper não acredita que a História seja uma ciência; para ele existem apenas interpretações
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históricas. (1995).

Também cabe destacar que Popper reconhece a existência do que Thomas Khun[1] chama de ciência normal, mas não concorda,
entretanto, que ela seja a regra na atividade científica. Para ele não há revoluções científicas como substituições paradigmáticas, no
sentido khuniano – a ciência é essencialmente uma atividade crítica e revolucionária e não uma atividade baseada em paradigmas.
Embora possa parecer contraditório com sua posição de que a ciência é sempre revolucionária, para ele a tradição é a forma mais
importante do saber humano não inato. (1978). Isso porque o conhecimento não inicia do nada e nem da observação – “o progresso
de nosso conhecimento consiste na modificação, na correção do conhecimento anterior”. (2006, p. 75).

2.1.1 Fontes do conhecimento e mito do referente

Questão fundamental na tradição da teoria do conhecimento é a que tem por objeto as fontes de nosso conhecimento. Segundo
Popper há muitas fontes possíveis para o conhecimento, e não há como ter clareza de todas elas. Além disso, a origem muito pouco
tem a ver com verdade. A ciência busca a verdade, e é possível que muitas de suas teorias sejam, de fato, verdadeiras. Entretanto
não há como ter certeza disso, independentemente de suas fontes. A posição cientificista que crê dogmaticamente na autoridade da
ciência é equivocada. O que é possível é a existência de um critério racional do progresso na busca da verdade, de um critério para o
progresso científico: a produção de conhecimento objetivo através da crítica intersubjetiva. (2006).

Além do problema das fontes, outro problema recorrente é o mito do contexto ou mito do referente, segundo o qual determinado
resultado possui coerência e é adequado dentro de determinado contexto, entendido como “um conjunto de pressupostos básicos, ou
princípios fundamentais – ou seja, uma textura intelectual”. (2009, p.71, grifo do autor). Apenas poderíamos debater, criticar,
discutir, concordar ou discordar quando analisássemos um objeto a partir de um contexto comum ou referencial teórico
compartilhado, sob pena de inexistir a possibilidade do diálogo pela incompatibilidade dos pontos de partida. A discussão racional
só seria possível entre pessoas que compartilhassem os conceitos básicos mais importantes. Só seria, portanto, possível encontrar a
verdade relativa, aquela que existe se considerado aquele contexto ou referencial. (2002). Segundo Popper esse mito pode ser assim
definido:

Popper discorda completamente dessa posição, que coloca um a priori dogmático, quando o papel da pesquisa seria exatamente
permitir a sua crítica. Segundo ele é sempre possível realizar uma discussão crítica e a comparação entre diferentes referenciais.
(1979, 2009).

Ambas as idéias, a de que o conhecimento se valida pelas suas fontes e a de que o conhecimento é válido somente dentro de
determinado contexto ou quando vinculado a um determinado referente trazem para a teoria do conhecimento instrumentos de
proteção de determinados saberes, que não podem ser criticados em razão ou da autoridade de suas fontes ou porque a crítica não
pode ser realizada a partir de outro referente. São visões dogmáticas, avessas à crítica.

2.1.2 O problema da indução

Inferências indutivas são as que conduzem de enunciados singulares (resultados de experimentos, descrições de observações) para
enunciados universais (hipóteses, teorias). O que Popper denomina de problema da indução, também conhecido como problema de
Hume, pode ser apresentado como o questionamento acerca da verdade ou validade de enunciados universais, construídos com base
em enunciados singulares. (197-a, 1987, 2007).

Segundo ele, a posição predominante é de que as ciências empíricas caracterizam-se por utilizarem os métodos indutivos, afirmando
a validade ou mesmo a verdade das generalizações indutivas. Também destaca ser comum que as pessoas comuns acreditem no
processo de generalização, segundo o qual as explicações seriam tidas como verdadeiras porque oriundas da experiência e da
observação. Para ele a descrição de uma experiência ou de uma observação é apenas um enunciado singular, nunca podendo levar a
um enunciado universal. (197-a, 1987, 2007).

Para que fosse possível justificar as inferências indutivas como verdadeiras seria necessário encontrar um princípio de indução; e
este teria de ser um enunciado universal, sob pena de não evitar incoerências. E a tentativa de alicerçar o princípio da indução na
experiência conduziria a uma regressão infinita. (197-a).

Popper entende ser impossível o processo de abstração, pelo qual se passa de conceitos individuais para conceitos universais. O
processo de conhecimento ocorre em sentido inverso, das teorias para os fatos: “Na verdade, os enunciados singulares comuns são
sempre interpretações dos ‘fatos’ à luz de teorias.” (197-a, p. 484). Assim, segundo ele, o princípio da indução é metafísico,
fundamentado na doutrina da primazia das repetições; vê-lo como empírico levaria a uma regressão infinita ou ao apriorismo.
Dessa forma, a indução também não proporcionada um adequado critério de demarcação. (197-a, 1987, 2007).

Para Popper, as dificuldades da denominada lógica indutiva são intransponíveis, se estendendo inclusive à doutrina segundo a qual,
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se as inferências indutivas não podem ser consideradas válidas em sentido estrito, não haveria como negar que seriam inferências
prováveis – de alto grau de confiabilidade ou probabilidade. Para ele essa hipótese – da lógica da inferência provável – enfrenta o
mesmo problema original da indução, qual seja o de conduzir ou a uma regressão infinita ou ao apriorismo. Segundo ele, tanto na
indução quanto na probabilidade as conclusões são projetadas para além das premissas, e não há qualquer ganho com a substituição
das expressões verdadeira por provável e falsa por improvável. A situação lógica da lógica indutiva é precária e o apelo à
probabilidade da hipótese não elimina essa precariedade. (197-a, 1987, 2007).

Para ele a lógica dedutiva, que é a teoria da transferência da verdade das premissas para a conclusão e também da retransmissão da
falsidade da conclusão para no mínimo uma das premissas (é esse raciocínio que tem levado o seu método a ser denominado de
hipotético-dedutivo) é a teoria da crítica racional. Quando de uma afirmação conseguimos logicamente deduzir conclusões
inaceitáveis, então essa firmação está refutada. Um sistema dedutivo sempre pode ser criticado por suas consequências. Teorias são
sistemas dedutivos; não podem ser confirmados indutivamente, mas podem ser refutados dedutivamente. (2006).

2.1.3 O problema da demarcação

Popper denomina de problema da demarcação – ao qual também atribui a denominação de problema de Kant – o problema de
estabelecer um critério que permita distinguir entre as ciências empíricas, de uma parte, e as demais formas de conhecimento de
outra. Para estabelecer esse critério de demarcação, é necessário identificar o sistema teórico que representa o mundo de
experiência. Essa identificação ocorre quanto ele é submetido a provas e resiste a elas. (197-a, 1987, 2007).

O critério de demarcação entre ciência e não ciência, utilizado por Popper, exige a presença da denominada base empírica.
Entretanto ele deixa claro que ao defender a necessidade da base empírica e a possibilidade de teste empírico, não exige que o teste
tenha sido realizado, mas sim que ele possa ser realizado – o que caracteriza a ciência não é a simples existência da base empírica,
mas a possibilidade de experiência empírica que permita a refutação da teoria. Sem o requisito da falseabilidade não se tem ciência.
(197-a, 2002).

Salienta que seu objetivo não é provocar a derrocada da metafísica, mas caracterizar claramente o que sejam a ciência empírica e a
metafísica, de forma que quando nos encontrarmos frente a um conjunto de enunciados possamos saber se estamos frente a
enunciados científicos ou não científicos. Na atividade prática da pesquisa, em muitos momentos é fundamental identificar se
determinado sistema teórico – formado por enunciados universais – é ou não científico. O mesmo não ocorre relativamente aos
enunciados singulares. Nesse sentido, a adoção do critério de demarcação proposto permite uma resposta rápida para essa espécie de
dúvida. (197-a, 1987, 2007).

2.1.4 Refutação e corroboração

Para Popper um sistema científico deve preencher duas condições, a compatibilidade e a falseabilidade.

“A condição de compatibilidade desempenha papel especial entre as várias condições que devem ser satisfeitas por um sistema
teórico ou um sistema axiomático.” (197-a, p. 98). É a condição primeira que deve ser satisfeita por quaisquer sistemas, empíricos
ou não empíricos – um sistema autocontraditório é um sistema não informativo

A falseabilidade – ou refutabilidade – é o critério aplicável ao caráter empírico de sistema de enunciados, que pode ser então
considerado científico. A falseabilidade significa que uma teoria é passível de ser testada empiricamente, podendo então ser
refutada ou corroborada. Uma teoria que não possa ser testada empiricamente e, portanto, falseada ou corroborada, não é uma teoria
científica segundo o critério de demarcação adotado por Popper, como visto anteriormente neste trabalho. (197-a).

As teorias, segundo a epistemologia popperiana, não são verificáveis. Elas podem ser falseadas ou corroboradas. Uma teoria
somente será refutada quando houver enunciados básicos aceitos que a contradigam – e que descrevam ocorrências que possam ser
reproduzidas, denominadas de hipótese falseadora. Quando falseadas – refutadas – dizemos que são falsas, e, portanto, não são
verdadeiras. Mas quando não refutadas não é possível afirmar que são verdadeiras, embora possam ser corroboradas. (197-a).

Quanto mais puder ser testada, tanto mais uma teoria poderá ser corroborada. E só se pode dizer que uma teoria está corroborada
relativamente a um sistema de enunciados básicos aceito até um determinado momento temporal. Além disso, teorias de maior grau
de precisão podem ser mais bem corroboradas do que teorias menos precisas. (197-a). Popper utilizou a expressão corroboração
para poder dispor de uma expressão, que permitisse descrever o grau de qualidade de uma hipótese submetida a testes severos. O
que Popper denomina de “grau de corroboração de uma teoria é um relato sumário, em que se registra a forma pela qual a teoria
resistiu aos testes a que foi submetida e a severidade dos testes.” (197-a, p. 309, grifo do autor).

É necessário destacar que a corroboração de uma teoria não é um fato mais importante do a refutação de outra. O avanço do
conhecimento, o progresso, ocorre exatamente pela eliminação dos erros, pelo processo de falseamento de teorias e eliminação de
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hipóteses. Não sendo possível afirmar com base na indução que uma teoria é verdadeira, mas sim que ela é falsa, a eliminação
dessas teorias permite a aproximação da verdade. Mais útil ainda é descoberta de porque ela é falsa, o que regra geral nos leva a
encontrar novos problemas, permitindo avançar nas pesquisas e na busca da verdade. (197-b, 2001).

2.1.5 Objetividade, racionalidade e crítica

Como já vimos, para Popper as teorias científicas nunca são inteiramente justificáveis ou verificáveis, mas podem, entretanto, ser
submetidas a provas, testadas. Para ele “a objetividade dos enunciados científicos reside na circunstância de eles poderem ser
intersubjetivamente submetidos a teste”. (197-a, p. 46, grifos do autor). Ou seja, é fundamental que qualquer experiência científica
possa ser reproduzida por qualquer outro cientista que realize o experimento na forma descrita por quem o realizou inicialmente.
Não havendo essa possibilidade, não há conhecimento objetivo e não há ciência. (197-a).

Exigindo objetividade de todos os enunciados científicos, evitamos a tentativa de justificá-los ou provar a sua verdade com base em
experiências pessoais. Enunciados só podem ser justificados por enunciados. Ou seja, experiências subjetivas, convicções, crenças,
sentimentos, não podem em nenhuma circunstância justificar um enunciado, as relações lógicas existentes dentro de cada sistema de
enunciados, ou aquelas existentes entre vários sistemas de enunciados científicos. (197-a).

Para Popper, existindo objetividade dos enunciados básicos, poderá ocorrer uma crítica racional. Em toda discussão racional (tanto
das Ciências como da Filosofia), o método que deve ser utilizado “é o de enunciar claramente o problema e examinar, criticamente,
as várias soluções propostas.” (197-a, p. 536).

No âmbito dos processos de produção do conhecimento é nossa tarefa buscar sempre hipóteses que melhor expliquem os problemas,
indicando assim novas alternativas de solução. Para isso é necessário reconhecer e eliminar os erros. Segundo Popper, aprendemos
fundamentalmente com nossos erros, porque embora a ciência – e também a tecnologia – não possam nos indicar aquilo que pode
ser concretizado, podem selecionar por eliminação, apontando aquilo que não pode ser concretizado. (1980).

A posição que Popper denomina de racionalismo crítico é aquela que busca reconhecer e eliminar erros pela crítica às teorias e
conjecturas dos outros e pela crítica às nossas próprias teorias e tentativas de solução especulativas. (2006).

A atitude crítica exigida no processo de produção do conhecimento é caracterizada pela disposição de modificar a hipótese, testá-la
e mesmo refutá-la. O senso comum até pode ser o ponto de partida, mas o instrumento do progresso é a crítica. O impacto das
teorias sobre nossas vidas pode ser devastador – por isso é necessário testá-las através da crítica. E é fundamental ter consciência
que a objetividade e a racionalidade da ciência não decorrem da objetividade e da racionalidade das pessoas dos cientistas, que são
seres humanos, e como tais subjetivos e muitas vezes passionais, mas sim da racionalidade, identificada na atitude crítica face aos
problemas – a atitude consciente na busca eliminação de erros através da autocrítica e da crítica intersubjetiva e que permitem a
construção do conhecimento objetivo. (197-b, 1975, 1978, 2002).

Segundo Popper, a discussão crítica é regida por idéias reguladoras, dentre as quais é necessário destacar: (a) a idéia de verdade; (b)
a idéia de conteúdo lógico e empírico; e (c) a idéia de conteúdo de verdade de uma teoria e sua aproximação à verdade.

Em oposição à atitude crítica, há a atitude dogmática, que se caracteriza por buscar confirmar sempre a hipótese aceita e afastar
todas as tentativas de refutá-la. Mas é necessário não descartar integralmente a atitude dogmática; sem defesa da velha teoria não
haveria como testar adequadamente a força explicativa da teoria apresentada em sua substituição. (Popper, 1975).

O Debate Crítico Apreciativo (DCA) – denominação utilizada por Popper (2002) – permite decidir quais explicações e soluções
devem ser inteiramente eliminadas, quais devem ser parcialmente eliminadas e quais sobrevivem, mesmo que provisoriamente.
Embora reconheça que o ponto de partida possa ser o senso comum, defende que o instrumento de progresso e expansão do
conhecimento é a crítica – a atitude crítica como processo de escolha, de decisão. Se não podemos justificar racionalmente uma
teoria, podemos justificar racionalmente uma escolha. Através da crítica – autocrítica e crítica intersubjetiva – analisamos a validade
ou não dos argumentos. (1975).

2.1.6 Verdade e verossimilhança

Segundo Popper “denominamos uma proposição ‘verdadeira’ quando ela concorda com os fatos ou corresponde aos fatos, ou
quando as coisas são tais como a proposição descreve”. (2006, p. 109). Esse conceito é denominado de conceito objetivo ou
absoluto de verdade e pressupõe uma visão realista de mundo. Para Popper foi Tarski quem reabilitou a o conceito de verdade,
através de sua explicação do que consiste a concordância de uma proposição com os fatos. (2002).

A verdade é e deve ser a meta da pesquisa científica, mas com a consciência de que nunca saberemos se a atingimos ou não – todo
conhecimento é hipotético, conjectural. Como não há como provar pela experiência que todos os fatos futuros repetirão os efeitos
observados no presente, não há como ter certeza de ter encontrado a verdade. Verdade e certeza são realidades diversas; a verdade é
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objetiva, a certeza subjetiva. (197-a, 2002, 2006).

Embora a verdade exista, não é possível saber onde a verdade está – é algo que buscamos, não algo que possuímos. Não há critérios
de verdade, não há uma operação que permita descobrir se uma coisa é verdade ou não. Mas há critérios de falsidade e podemos
saber onde ela não está. É possível, portanto, um critério racional de progresso na busca da verdade, pela eliminação de lugares
onde ela não está. Nesse contexto, a verdade ocupa na teoria popperiana o lugar de idéia reguladora da produção do conhecimento
através da crítica intersubjetiva. (2002, 2006).

A idéia de verdade diz respeito à descrição e à informação, mas surge apenas na presença de argumentos e da crítica. A pesquisa
científica, através do processo de tentativa e erro, refutando as hipóteses falsas, tem por meta conhecer a verdade, mas o que
efetivamente pode fazer é apenas nos aproximar dela, pela eliminação dos erros. (1975, 2002)

Surge então o que Popper denomina de idéia de conteúdo de verdade de uma teoria e sua aproximação à verdade. Essa aproximação
da verdade ele denomina de verossimilhança ou verossimilitude. A medida que aprendemos sobre o mundo pela refutação das
teorias falsas e eliminação dos erros, aumentamos o conteúdo de verdade das novas teorias, elas se aproximam mais da verdade do
que as anteriores porque delas foi expurgado um maior número de erros. (2001).

2.1.7 Teoria do balde da mente e teoria do holofote da ciência

Segundo Popper a maior parte das teorias epistemológicas ainda vê os sentidos como a fonte do conhecimento, como resposta a
nossa pergunta sobre como sabemos algo. Ele as denomina de teoria do balde mental ou teoria da mente como recipiente[2]
Entende que essa é uma teoria do conhecimento proposta pelo senso comum. (1975, 2002).

Popper defende, em contraposição à teoria do balde, o que denomina de teoria do holofote, segundo a qual toda observação é
precedida de expectativas ou hipóteses, sendo que são essas que lhe atribuem significado. É a teoria – hipótese, conjectura,
expectativa, ponto de vista, ou outro nome que se lhe queira dar – que antecede a observação e lhe atribui significado. As
observações são secundárias em relação às hipóteses, mas desempenham um papel fundamental, com testes que podem refutá-las
pela experiência empírica. (1975, 1998).

Essas duas teorias apresentadas por Popper representam exatamente sua posição crítica em relação à indução (presente na teoria do
balde) e sua defesa da dedução como método de produção do conhecimento (teoria do holofote). Embora nominalmente a teoria do
holofote não seja repetida a todo momento, em sua obra, ela é referência implícita de toda a sua proposta epistemológica,
juntamente com o método de tentativa e erro.

2.1.8 A tentativa e o erro – a metodologia popperiana de teste

Podemos afirmar que idéia de que aprendemos por tentativa e erro é o ponto central de toda a obra de Popper, ocupando grande
parte de seus escritos e reflexões. Segundo ele todos os seres vivos, das plantas ao ser humano aprendem por tentativa e erro – essa
é a base de sua epistemologia evolutiva. (2001). Nesse contexto geral de aprendizado e evolução ele apresenta um modelo de três
fases:

a)  o problema;
b)  as tentativas de solução; e
c)   a solução. (2001)

Segundo Popper, esse modelo também é aplicável à ciência. O que distingue a ciência humana do conhecimento biológico é a
aplicação consciente do método crítico, possível pelo desenvolvimento da linguagem humana – a ciência nasce com a invenção da
discussão crítica. É essa linguagem que permite a exteriorização do pensamento do indivíduo, propiciando a sua objetivação. Com
isso, o erro, que na evolução biológica eliminava o indivíduo ou a espécie, na evolução do conhecimento humano elimina as teorias,
mas preserva o seu autor. (2001).

Do modelo de três fases, característico do aprendizado biológico, Popper avança para o modelo de quatro fases, característico da
ciência, e que apresenta da seguinte forma:

a)  o antigo problema;
b)  formação de tentativas de teoria;
c)   tentativas de eliminação através de discussão crítica, incluindo testes experimentais;
d)  os novos problemas, que surgem da discussão críticas das nossas teorias. (2001)

Com esse modelo Popper substitui a tradicional busca pelas fontes do conhecimento, pelo processo de solução de problemas por
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tentativa e eliminação de erros. Esse método, muitas vezes referido pelos autores de metodologia científica como hipotético-
dedutivo,[3] foi por ele sistematizado no seguinte esquema:

 

P1      TE      EE      P2 [4]

 

Nele P1 é o problema inicial, TE é a teoria explicativa, hipótese ou conjectura, EE é a experiência empírica, incluindo a
observação (é onde buscamos testar a hipótese através da crítica), e P2 é novo problema oriundo dos resultados da experiência (na
realidade podem ser vário novos problemas, P2 , P3 , P4, e assim sucessivamente). (1980, 2002).

Em seu clássico, Lógica da Pesquisa Científica (1978-a), apresenta detidamente sua proposta, denominando-a de teoria do método
dedutivo de prova, segundo a qual uma hipótese só admite prova empírica após haver sido formulada – a teoria ou hipótese precede
a experiência e a observação. Segundo ele a teoria sempre é anterior, inclusive porque nossos sentidos e nossa linguagem estão
impregnados de teoria. (1975, 2001).

Para Popper o método de tentativa e erro permite enfrentar todos os denominados problemas epistemológicos – sua utilização não
afirma a verdade de teorias com base em enunciados singulares, ou seja, não são generalizados os resultados de conclusões
verificadas em experiências; mas sua utilização permite a refutação de teorias falsas.. Destaca, por isso, que não devemos esperar
verdades profundas da metodologia; as regras metodológicas devem ser elaboradas com a finalidade de garantir o critério de
demarcação, considerado a regra prática mais elevada. (197a-). Entretanto, segundo ele, a utilização do método materializado no
esquema quadripartido apresentado permite nos elevarmos por nossas próprias forças. É ele um instrumento de autotranscendência
por meio da seleção e da crítica racional. (1975).

2.1.9 O mundo 3 e o conhecimento objetivo

Para compreender o que Popper denomina de mundo 3, é necessário conjuntamente com o que ele denomina de mundo 1 e mundo
2.

a)  o mundo 1 é o dos corpos físicos e dos seus estados físicos e fisiológicos – é o mundo material;

b)   o mundo 2 é dos estados mentais, das vivências subjetivas ou pessoais – é o mundo psicológico; e

c)   o mundo 3, em grande parte constituído de registros, é o das idéias no sentido objetivo, dos produtos da mente
humana, dentre os quais os mais importantes são os problemas e as teorias científicas. Talvez possamos de uma
forma simplificada, afirmar que, em sentido amplo, o mundo 3 é o mundo da cultura humana objetivada. (2001).

Há objetos, como as obras de arte e as construções que pertencem tanto ao mundo 1 quanto ao mundo 3; e há objetos, como os
livros, cujo elemento material pertence ao mundo 1, mas cujo conteúdo pertence ao mundo 3. Por acreditar na existência desses, e
mesmo de outros mundos, ele se declara um pluralista, contrariamente aos dualistas que entendem apenas existirem corpo e mente,
ou monistas que pensam existir apenas um desses elementos. (1975, 2002, 2006).

O conhecimento objetivo pertence ao mundo 3, constituí a sua parte mais importante, é a que tem as repercussões mais
significativas sobre o mundo 1. Para Popper as teorias humanas, como conhecimento objetivo, se assemelham a uma mutação
externa, ao corpo, exossomática.

Também integram o mundo 3 a linguagem e a verdade. O conhecimento objetivo é possível pela existência da função argumentativa
ou crítica da linguagem, que juntamente com a sua função descritiva ou informativa constitui a base do mundo 3. (2002).

O mundo 3 ao mesmo tempo que é criação humana, é também autônomo. Isso significa que ele contém elementos que não
produzimos de forma direta, que são consequência não intencional do que fizemos. Ele nos dá mais do que aquilo que damos a ele;
é a obra oferecendo sugestões ao criador. Mas ele não é apenas autônomo, é também real; as teorias em si, as coisas abstratas, são
reais porque podemos interagir com elas. (2001, 2002).

O mundo 3 tem uma influência muito forte sobre o mundo 1; é um grande amplificador dos efeitos do mundo 2 sobre o mundo 1 –
todos os atos realizados no mundo 1 sofrem a influência de como o mundo 2 compreende o mundo 3. Ou seja, é através do mundo 2
que o mundo 3 atua sobre o mundo 1. Segundo Popper o eu está ancorado no mundo 3. Não há interação direta entre o mundo 1 e o
mundo 3; as relações entre eles sempre ocorrem tendo o mundo 2 com a mediação do mundo 2. Há um circuito permanente de
transferência de energia entre nós e o mundo 3, e a relação que mantemos com o mundo 3 não pode ser compreendida sem
considerarmos o fato de que possuímos liberdade. (2002).
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2.1.10 Liberdade, tolerância e o futuro da ciência

Até aqui trabalhamos a visão epistemológica de Popper, incluindo suas críticas àqueles que seriam os grandes problemas e mitos
existentes e que impedem uma melhor compreensão do que é efetivamente a ciência. Esses problemas e mitos também podem ser
considerados, em alguns aspectos, como obstáculos ao progresso do conhecimento científico. Vamos agora expor brevemente outros
obstáculos identificados em suas obras.

Para Popper há dois grandes grupos de obstáculos ao progresso da ciência, ambos de natureza social: os obstáculos econômicos e os
obstáculos ideológicos. Entre todos os obstáculos ideológicos aponta como o maior a “intolerância ideológica ou religiosa,
usualmente combinada com dogmatismo e falta de imaginação”. (1978, p. 71). E essa intolerância é ainda mais perigosa quando um
teoria torna-se uma moda intelectual. (1978).

Segundo Popper o desenvolver-se livremente é típico do debate científico, sendo necessário não estabelecer proibições que
coloquem limites às possibilidades de pesquisa. A discussão livre é a base do livre pensamento, e sem ela não há formação de
opiniões livres. A evolução do conhecimento pressupõe essa liberdade, pois ocorre pela eliminação de teorias concorrentes dentro
de um processo de seleção crítica. (197-a, 2006).

A tolerância, em especial política, religiosa e acadêmica, é fundamental para a existência e a preservação dessa liberdade, mas é
também necessária a responsabilidade intelectual. (197-a, 2006).

Essa relação presente entre liberdade e tolerância de um lado, e a produção do conhecimento de outro, evidencia a proximidade
existente entre política, ética e ciência. Para que tenhamos uma sociedade democrática é necessário que tenhamos liberdade e
tolerância, os mesmos requisitos necessários para a produção científica.

Popper faz ainda uma crítica que me parece pertinente e que é aplicável tanto às ciências sociais como às ciências naturais: o perigo
oriundo das novas e gigantescas organizações de pesquisa e de fomento à pesquisa; esse modelo tem por característica formar
cientistas e dirigir as pesquisas segundo os interesses de quem as patrocina, deixando de ser a verdade a meta primordial da ciência.
(1978). Outro perigo é a quantidade de publicações, que pode sufocar as boas e raras idéias que fazem a ciência efetivamente
avançar. Idéias novas são preciosas e precisam ser descobertas e fomentadas pela crítica. Ao mesmo tempo manifesta a esperança de
que, apesar de tudo, continuem sempre existindo grandes críticos solitários, trabalhando fora das organizações. (2006).

3 As ciências sociais segundo popper

As questões políticas, econômicas e sociais são parte da preocupação teórica de Popper, tendo ele lhes dedicado, de forma direta,
pelo menos quatro obras: A miséria do historicismo, A sociedade aberta e seus inimigos, O racionalismo crítico na política, e a
Lógica das Ciências Sociais.

Nas duas primeiras critica de forma veemente as teorias que afirmam a existência de leis que regem a história, e que considera
utópicas, holistas e totalitárias. Essa crítica é dirigida de forma especial ao platonismo, ao hegelianismo e ao marxismo – para
Popper, Platão, Hegel e Marx foram os maiores inimigos da democracia. Segundo ele, teorias como essas – e outras como a
Psicanálise – que explicam tudo, não explicam nada. (1978, 1980, 1981, 1998).

Nessas obras também destaca a inversão de papel ocorrida entre a Sociologia e a Antropologia Social (ou Etnologia). Para ele a
vitória equivocada da última ocorre porque utilizaria a observação e a generalização indutiva – em tese trazida das Ciências
Naturais – como metodologia. (1978, 1980, 1998).

Popper critica essa visão cientificista errônea que exige que as ciências sociais aprendam com as ciências naturais o que é o método
científico, visto este como o método indutivo. Segundo ele essa posição está alicerçada em um mito, de que o método das ciências
naturais é a indução e do caráter de objetividade dessas ciências, visto como neutralidade ou isenção de valores frente ao objeto.
Não há ciências nas quais apenas se observe; em todas as ciências o que ocorre é que elas teorizam de forma mais ou menos crítica,
mais consciente ou não; e isso se aplica integralmente também às ciências sociais. Para ele o problema das ciências sociais se coloca
no plano da ausência de um critério objetivo de busca da verdade, permitindo uma maior influência das ideologias. (1978, 2006).

Afirma que a Sociologia pode existir autonomamente, de forma independe da Psicologia, que segundo ele não pode ser vista, nas
ciências sociais, como a ciência básica. Destaca a necessidade da mudança metodológica no campo da Sociologia Teórica e também
no campo da Ciência Política e da atividade política. Para Popper a tarefa fundamental da Sociologia é descrever o ambiente social e
sugere que adotemos provisoriamente para a Sociologia Teórica, como problemas fundamentais, a teoria das instituições e tradições,
e a lógica situacional. (1978, 1980, 1981, 1998, 2006).

Das denominadas Ciências Sociais, a História é aquela que recebe de Popper a maior atenção. Para ele o que há efetivamente, são
interpretações históricas, e não teorias históricas, considerando que regra geral não é possível colocá-las a prova. História no sentido
de história da humanidade, como é ensinada nas escolas e faz parte do senso comum, não existe. O que existe são infinitas histórias
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das várias espécies de aspectos da vida. O erro é que se atribui a uma história específica, a história do poder político, o sentido de
história da humanidade. Se houvesse uma história universal da humanidade, ela teria de ser a história de todos os seres humanos.
(1998).

Ressalta ainda que também a idéia de que a história progride e que a humanidade está condenada ao progresso, é um equívoco
igualmente perigoso – o ser humano necessita de esperança não de certezas. Essa idéia é perigosa porque pode fazer o ser humano
acreditar que não é ele que atribui sentido à história. (1998). A tese fundamental de Popper nesse tema, e que remonta ao verão de
1919-1920, é de que “a crença no destino histórico é pura superstição e de que não há como prever, com os recursos do método
científico ou de qualquer outro método racional, o caminho da história humana”. (Popper, 1980, p. 1).

Para Popper o historicismo, visto como uma forma de tratar  as Ciências Sociais, que lhes atribui como objetivo principal realizar
predições históricas, com base na existência de leis, padrões ou tendências presentes na história, é um perigo para a democracia e a
liberdade. O interesse do historicismo pelo desenvolvimento da sociedade como um todo revela a presença do holismo como um dos
elementos que o integram. Segundo essa perspectiva é necessário enfrentar e resolver os problemas como um todo, o que é lógica e
praticamente impossível – o todo não tem como ser objeto de pesquisa científica. (1980, 1998, 2006).

Realiza ainda uma análise da dialética, vista como teoria e como método comumente utilizado nas Ciências Sociais, em especial
pelos marxistas, que ele enquadra como historicistas. Algo se desenvolve dialeticamente seguindo a tríade dialética: tese, antítese e
síntese. Popper acredita que esse método é utilizável no campo da evolução das idéias, quando o desenvolvimento de uma divisão
do pensamento humano começa com uma só idéia. (197-b).

Para ele o maior problema da dialética se encontra na afirmação de que as contradições não podem ser evitadas, o que é um ataque à
lei da contradição, um dos suportes da lógica tradicional. Além disso, ao utilizar termos clássicos da lógica dedutiva, cria uma
confusão entre ambas, passando os dialéticos a afirmarem a existência de uma lógica dialética. O problema é que aceitar as
contradições, no sentido de não eliminá-las pelo processo de tentativa e erro, esvazia a crítica e paralisa o progresso intelectual.
(197-b).

Popper afirma que a dialética é uma teoria descritiva, não uma teoria fundamental como a lógica. A confusão entre dialética e lógica
leva muitas vezes as pessoas a argumentarem dogmaticamente, negando a lógica tradicional e afirmando que a verdade está na
lógica dialética, a única que permite mostrar como ocorre o devir histórico em sua totalidade. Além disso, a expressão dialética é
bastante vaga, possibilitando interpretações dialéticas de qualquer coisa. (197-b).

No campo social, além dos problemas teóricos também enumera uma série de problemas práticos. Considera que o principal
problema de uma política pública racional é evitar todo o sofrimento que se puder, e que a promoção da felicidade deve ser deixada
à iniciativa privada. (1981).

Considerando a necessidade de implementar com urgência medidas de solução de problemas no campo social, através de mudanças
na forma de fazer política, estabelecer prioridades e administrar o Estado, afirma que “hoje em dia, a pesquisa social se reviste de
urgência prática maior do que a reclamada pela pesquisa da cura do câncer”. (1980, p. 46).

Em sua obra A miséria do historicismo, Popper ressalta sua convicção de que para alcançar resultados práticos no campo das
Ciências Sociais (e mesmo das Ciências Naturais) a melhor forma é a análise crítica combinada com a correção gradual. Refere-se a
esses métodos como tecnologia de ação gradual. Uma das vantagens de trabalhar com enfoque tecnológico é que ele tem por
característica tornar evidente aquilo que não pode ser realizado. A tecnologia, relativamente aos fins, nos informa se são
compatíveis entre si e se sua concretização é possível. (1980).

Introduz nessa obra também a idéia de engenharia social de ação gradual, cuja tarefa é “projetar instituições sociais, reconstruí-las
e fazer as já existentes operarem”. (1980, p. 52). Popper utiliza a expressão instituições sociais em sentido amplo, para nelas incluir
entidades de caráter privado e de caráter público. Também esclarece que a grande maioria das instituições não nasce de forma
planejada, mas que sob o prisma tecnológico devem ser vistas todas de um ponto de vista instrumental ou funcional. Atribuindo às
instituições essa feição tecnológica se torna muito mais fácil formular hipóteses sobre elas. E dessa forma, sejam quais forem os
fins, será possível ir ao seu encalço por meio de ajustamentos e reajustamentos que permitam uma melhoria contínua. (1980).

Das ciências sociais, aquela que segundo ele é a mais avançada é a Economia Política, sendo que os seus resultados demonstram a
existência de um método puramente objetivo nas ciências sociais – o método objetivo-compreensivo ou lógica situacional, que
“consiste em analisar suficientemente a situação da pessoa agente para explicar a ação a partir da situação sem outros auxílios
psicológicos”. (Popper, 2006, p. 112). O que devemos considerar são as teorias que o movem, as informações que detém, dentre
outros dados objetivos. (2006).

Para Popper a grande vantagem desse método é que, ao assumir o mundo físico em que agimos e o mundo social em que
interagimos – formado por pessoas e instituições –, seus resultados são empírica e racionalmente criticáveis e, portanto, passíveis de
melhorias. Ainda segundo ele, o conceito de verossimilitude ou verossimilhança – aproximação da verdade – é indispensável para a
utilização da análise situacional nas Ciências Sociais. (2006).

Em seu livro, Lógica das Ciências Sociais, Popper enumera 27 teses. Dessas, afirma que a sexta é a mais importante. Nela está
exposto o método que entende ser tanto das Ciências Sociais como das Ciências Naturais. (1978, 2006). Ou seja, ele não diferencia
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as ciências pelo método. (1980). A ele já foi dedicado um item específico deste trabalho.

Segundo Popper, para introduzir métodos científicos no estudo da sociedade e da política é necessário antes de tudo adotar uma
atitude crítica e compreender e aceitar que além da tentativa, o erro também é necessário. E é preciso, mais do que esperar os erros,
buscar conscientemente identificá-los. (1980).

Outra questão fundamental é a tolerância, em especial nas Ciências Sociais e, entre elas, na Ciência Política – bem como na
atividade política. Uma teoria não é mais do que uma suposição e não vale a pena morrer por ela. O método de tentativa e erro
permite que as teorias morram por nós. (1995).

Além de todas as questões já colocadas, há ainda alguns mitos que servem como verdadeiros entraves à pesquisa científica nas
ciências sociais. O primeiro é mito do contexto ou mito do referente, comumente utilizado na pesquisa em ciências sociais sob a
denominação de teoria de base ou referencial teórico e da adoção dos denominados conceitos operacionais – a ciência não se faz
de conceitos, mas de descrição e explicação de fatos. Também critica a idéia de verdade relativa, presente em situações como o
relativismo histórico, segundo o qual não há verdade objetiva, mas apenas verdades para uma determinada época, ou o relativismo
sociológico, que afirma a existência a verdades para determinadas classes ou grupos. O relativismo permite a existência de várias
verdades, e, portanto, de nenhuma; é necessário que se reconheça a existência de um pluralismo crítico. (1978, 1995, 2006).

Para Popper outro mito que atrapalha as Ciências Sociais é o de que seu objeto é mais complexo do que o das Ciências Naturais. Ele
destaca que ambos os objetos são complexos e que essa visão decorre, de um lado, da comparação de duas realidades incomparáveis
– situações sociais concretas e situações físicas experimentais –, e de outro, a crença de que a descrição de uma realidade social
implica em estudar os elementos psicológicos e físicos de todos os envolvidos. Segundo ele sabemos que, embora o ser humano não
aja de forma totalmente racional, o elemento racionalidade está presente em quase todas as situações sociais, se não em todas. Isso
permite elaborar modelos de ações e interações, utilizando-os em termos de aproximação. (1980).

Não desconhece, entretanto, a existência de diferenças entre essas ciências. Uma diferença importante entre algumas das ciências
teóricas da natureza e da sociedade reside na dificuldade específica da aplicação de métodos quantitativos nas Ciências Sociais,
principalmente métodos de medida, e aponta os métodos estatísticos como uma possível alternativa. (1980).

Há ainda, segundo Popper, o mito de que o cientista social é menos objetivo que o cientista natural. O cientista natural é tão parcial
quanto o cientista social. (1978). O que há nas ciências naturais é uma crítica intersubjetiva mais efetiva, que elimina os erros pela
sua refutação, aproximando o conhecimento da verdade; “a objetividade repousa, unicamente, sobre uma crítica recíproca”. (1978,
p. 23). Ou seja, o grau de discussão racional é maior nas ciências naturais, mas mesmo nelas há a defesa das próprias idéias de
maneira unilateral e parcial. Segundo ele a objetividade científica só pode ser explicada segundo categorias sociais como
competição, tradição, instituições sociais, publicações plurais, tolerância política e liberdade de expressão. De outro lado, um
cientista imparcial, sem valores, seria um cientista desumano; e sem paixão não há a busca da verdade, portanto não há ciência.
(1978, 2006).

Entende que não é possível eliminar os interesses extra-científicos da pesquisa científica, tanto nas ciências sociais como nas
ciências naturais. O que é possível é separar os interesses que pertencem à busca da verdade daqueles que não pertencem. Além
disso, visto que não existem disciplinas científicas em si mesmas, tanto quanto nas áreas em que os problemas de análise são
naturais, também naqueles em que eles são de natureza social (em sentido amplo) há a possibilidade da análise científica. (Popper,
1978, 2006).

4 a ciência do direito e a pesquisa jurídica

Nesta seção buscaremos primeiro manifestar a nossa leitura de como acontecem hoje a pesquisa jurídica e a Ciência do Direito. Na
seqüência realizaremos propostas para repensá-las, com base na epistemologia popperiana e mesmo em outras idéias e posições por
ele assumidas.

4.1 Como vejo a Ciência do Direito e a pesquisa jurídica hoje

Nas diversas áreas profissionais do Direito – considerando o contraditório exigido pelo processo de sua aplicação – a pesquisa tem
por característica ser pragmática, com o objetivo de encontrar argumentos que justifiquem uma determinada posição,
independemente da busca da verdade. Nela não se busca realizar a crítica das hipóteses – testá-las–, mas sim encontrar argumentos
para sustentar a “tese” que vai ser utilizada e defendida – é pesquisa comprobatória, não busca refutar ou corroborar, não é crítica,
defende posições. Nessa pesquisa técnico-profissional a hipótese é sempre confirmada, porque o que busca é apenas justificar uma
posição. Marcos Nobre denomina-a de parecerística. (2005).

O fato de a pesquisa profissional ocorrer dessa forma não apresenta nenhum problema; nem o fato de no processo educacional ela
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ser ensinada, já que seu objetivo é a formação profissional. Ela possui sentido e tem importância para o mundo do Direito – mas não
é pesquisa científica. E o problema aparece exatamente quando se transporta para a pesquisa científica esse procedimento, que tem
por característica a busca de argumentos somente positivos – pró hipótese –, muitas vezes valorativos ou retóricos, com o objetivo
de justificar fatos ou posições – a ciência descreve e explica fatos, não os justifica.

A proposta que apresento neste artigo parte do diagnóstico de que a  produção do conhecimento na área do Direito sofre dessa
disfunção história: ela repete no campo científico a mesma estrutura da pesquisa técnico-profissional, qual seja a de buscar
informações e construir argumentos para comprovar a hipótese apresentada, omitindo ou ignorando os argumentos ou informações
que podem refutá-la. Em outras palavras, a pesquisa que se afirma científica na área do Direito, também é parecerística, e sempre
“comprova” a hipótese proposta.

Essa realidade se agrava ainda mais quando se confunde a pesquisa científica na área de Direito com a simples leitura e compilação
de obras acadêmicas, manuais escolares e a coletânea, muitas vezes sem critérios, de legislação e de jurisprudências – nacional e
internacional –, com o objetivo de justificar uma posição previamente escolhida.

Ao lado dessa concepção de ciência aplicada do Direito, há as tentativas de construção de teorias puras do Direito, sendo a
kelseniana a mais conhecida. Nessa situação a análise se restringe ao campo do dever ser, onde estão colocados os sistemas
normativos. Sem elementos empíricos de teste, uma ciência pura acaba se colocando no campo da metafísica, sem possibilidade da
construção de um conhecimento objetivo e racional do seu objeto.

Entre a postura tecnológica e instrumental do conhecimento aplicado e a ilusão metafísica do conhecimento puro coloca-se a Ciência
do Direito, desacreditada, fora de moda, preocupação sepultada de uma área já convencida da impossibilidade da construção de um
conhecimento científico.

Nas próximas seções vou apresentar uma primeira aproximação do que acredito possa ser uma delimitação de onde e como é
possível realizar pesquisa científica na área do Direito, de quais os limites – que são muitos – e quais são as possibilidades
existentes à sua efetivação.

4.2 A ciência do direito repensada

Não parece existirem dúvidas sobre algumas características básicas do que chamamos de Direito: ele é composto de normas de
conteúdo valorativo, que regem relações, comportamentos e decisões e lhes atribuem consequências – em algumas situações
atribuem-lhes também formas ou formalidade - acompanhadas de instrumentos processuais, em sentido lato, que viabilizem seu
cumprimento coercitivo ou a aplicação de sanção quando descumpridas. Pode também ser considerado como instrumento de
formalização das soluções propostas (com base em teorias) para problemas sociais, políticos e econômicos.

Situando o Direito na teoria dos três mundos de Popper, podemos dizer:

a)   mundo 1 – nele ficam situados os textos normativas, impressos nos códigos, diários oficiais e outros meios de
divulgação;

b)   mundo 2 – nele ficam as decisões individuais sobre relações, comportamentos e outras atividades regradas pelo
Direito; é onde são decididas as consequências do Direito a serem realizadas no mundo 1, mesmo mundo onde
estão situados os textos normativos;

c)   mundo 3 – nele está situado o conteúdo do Direito – as hipóteses, conjecturas e teorias que serão aplicadas no
mundo 1 através da mediação do mundo 2; é nele que se encontra o Direito mesmo.

Considerando a relativa autonomia do mundo 3, a teoria popperiana dos três mundos abre um campo bastante amplo para o estudo e
busca de compreensão dos processos de interpretação e atuação do Direito, e de todos os problemas atinentes à argumentação e à
hermenêutica jurídicas.

Adotando o critério de demarcação proposto por Popper, de que só é científica uma teoria que pode ser testada empiricamente e,
como conseqüência, refutada, é necessário identificar o elemento empírico que poderá ser observado no processo de teste.

Entendo que a base empírica deve ser buscada nas conseqüências decorrentes da aplicação de determinada teoria, através da
aplicação da norma que a formaliza – o Direito, enquanto norma, é apenas a forma de que se revestem as teorias sociais, políticas e
econômicas escolhidas para regrar determinada sociedade. Os fatos observáveis que permitem refutar ou corroborar essas teorias
são conseqüências no plano das relações, comportamentos e decisões, decorrentes das normas que dão forma à teoria. Também
possível conjecturar sobre a possibilidade de se pensar nas próprias normas – individuais e gerais – como testes empíricos.

Nesse sentido, a construção de uma Ciência do Direito precisa ser pensada como uma ciência interdisciplinar do Direito, com forte
apelo sociológico. Isso porque estando o Direito em seu conteúdo no mundo 3 e não no mundo 1, no mundo físico, não possui, de
forma pura, base empírica que permita experiência ou observação. Assim, a princípio, o Direito deverá ocupar o lugar de hipótese,
sendo o teste empírico realizado através da observação dos fatos sociais (considerados neste caso fatos jurídicos) decorrentes de sua
aplicação. Com base do critério de demarcação proposto por Popper é possível afirmar que fora dessa possibilidade é possível
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construir outros saberes sobre o Direito, mas dificilmente uma Ciência do Direito.

Quero deixar clara a importância da Hermenêutica e de outras teorias utilizadas na prática argumentativa no campo técnico-
profissional do Direito – mas é igualmente importante deixar claro que as atividades desenvolvidas nesse campo, regra geral nada
tem a ver com a ciência. A ciência tem objetivo descrever e explicar, não argumentar e convencer.

Quando os fatos do mundo – as experiências empíricas – percebidos através de processos metodológicos objetivos de observação,
demonstrarem que as normas não levaram aos comportamentos ou decisões esperados, ou não regularam de forma adequada as
relações que tinham por objeto, podemos dizer que a teoria formalizada através da norma jurídica é falsa. Pode-se inclusive afirmar,
como será visto oportunamente, que através da utilização do método popperiano de tentativa e erro é possível tanto refutar quanto
corroborar uma hipótese formalizada através de determinada norma jurídica.

Frente ao já exposto, é importante deixar claro que desde uma perspectiva popperiana não há como pensar em uma ciência pura do
Direito, no sentido de uma ciência que tenha por objetivo apenas o elemento normativo. Segundo Popper normas são valores, não
fatos (Popper, 2006); sendo valores, não são elementos empíricos objetivos, capazes de serem testados em si mesmos.

É fundamental destacar ainda a necessidade de que, na área do Direito, se deixe de dar tamanha importância às fontes do
conhecimento. É comum que o conhecimento jurídico se valide exclusivamente pelo fato de ter sido produzido por determinado
autor ou ter sido editado por determinado tribunal. O problema das fontes do conhecimento se materializa de forma incontestável na
pesquisa jurídica acadêmica, no número de citações existentes nas monografias, dissertações e teses. O conhecimento tem ser
corroborado não pela alusão às fontes, mas pela crítica intersubjetiva, na busca da verdade. É necessário deixar de fugir da
refutação e aceitá-la uma um passo fundamental no processo de objetivação do conhecimento.

Também é igualmente importante superar no Direito o que Popper denomina de mito do contexto ou do referente. A sua presença é
extremamente comum da área do Direito, tanto nas atividades técnico-profissionais quanto nas atividades de pesquisa. O discurso
jurídico é sempre um discurso referenciado a um modelo ou a uma teoria. É necessário que tenhamos, ao contrário, uma análise
crítica, de enfrentamento desses modelos e teorias, através da crítica intersubjetiva, eliminando as igrejinhas e as conseqüentes
legitimações recíprocas dos argumentos.

Para que se possa pensar efetivamente em uma Ciência do Direito – uma ciência social – é necessário acreditar na razão e na
possibilidade da construção de conhecimento objetivo através da crítica intersubjetiva, abandonando definitivamente as trincheiras
ideológicas e subjetivistas que mantém nossos pesquisadores ilhados.

4.3 As metodologias jurídicas repensadas

Muito se escreveu na área do Direito, nas últimas décadas do século XX, criticando as propostas de construção de uma Ciência do
Direito, em especial aquela contida na teoria kelseniana. Entretanto, grande parte da literatura desse período se restringiu a realizar
uma crítica do positivismo jurídico – crítica essa de diversos matizes, passando pelas análises lingüísticas, epistemológicas,
sociológicas e políticas, dentre outras. Mas muito pouco foi apresentado em termos de opções que permitam, de forma concreta,
superar os problemas diagnosticados – e nem mesmo para testar se os diagnósticos são corroboráveis.

É nesse contexto que a pesquisa que aqui apresento se coloca, buscando encontrar um caminho que permita superar essa prática
histórica que tem mantido a área de Direito a margem de grande parte dos avanços que o conhecimento e a ciência têm propiciado
ao homem e à sociedade, em especial no século XX e no início deste século XXI.

A idéia popperiana de refutação merece algumas palavras ao se pensar especificamente na área de Direito. Ao trabalharmos com a
resolução de problemas, por tentativa e erro, eliminando gradativamente os resultados falseados, não poderemos chegar à verdade,
mas nos aproximaremos dela. Além disso, teremos um aprendizado fundamental nesse processo, que é o de crítica: na área do
Direito, tão importante quanto afirmar o direito que acreditamos existir é sabermos criticar e refutar o direito afirmado pelo outro.

Considerando essa situação e a vasta produção ocorrida nas últimas décadas nas áreas da Teoria do Conhecimento e da
Epistemologia, acredito ser possível trabalhar na área de Direito com uma estratégia metodológica diversa, na qual a pesquisa não
busque confirmar as hipóteses, mas seja crítica, utilizando a refutabilidade como critério de demarcação, permitindo diferenciar
ciência e não ciência – a pesquisa científica da pesquisa profissional. E para a construção dessa estratégia proponho como ponto de
partida o Racionalismo Crítico popperiano.

É ainda importante relebrar que para Popper ciência mesmo, é a ciência teórica, as teorias, conjecturas e hipóteses construídas. Mas
para que essas teorias possam ser consideradas elas devem, além de não conterem contradições internas – pressuposto lógico – ser
também passíveis de refutação, ou seja, que apresentem a possibilidade de serem testadas empiricamente – pressuposto
metodológico.

Portanto quando descrevo aqui possibilidades de teste na área do Direito, estou apresentando uma metodologia que contenha a
possibilidade de ser aplicada às teorias, conjecturas e hipóteses apresentadas pela Ciência do Direito. Aquelas que não puderem ser
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testatas por essa metodologia não são científicas, o que não significa que não são importantes em outros níveis.

Proponho a utilização do esquema popperiano anteriormente descrito ( P1  TE    EE  P2 ) como base para a construção de
uma nova forma de realizar pesquisa na área do Direito – um novo modo de compreensão e explicação dos fenômenos jurídicos.

O esquema abaixo indica a possibilidade de sua utilização para a pesquisa e solução de problemas interdisciplinares nos quais
existam elementos jurídicos:

P1 seria um problema específico entre os problemas existentes nos âmbitos social, político, econômico,

administrativo, educacional, etc.;
TE seria um modelo explicativo, uma teoria explicativa, uma hipótese ou conjectura de solução para o problema (TE
já teria de incluir elementos jurídicos – como por exemplo um projeto de lei, ou mesmo já estar materializado em
norma jurídicas);
EE seriam as conseqüências empíricas decorrentes da aplicação das normas, se aprovadas - ou seja, seria
necessário identificar as normas jurídicas como os equivalentes formais das hipóteses teóricas e as conseqüências de
sua atuação e aplicação como experimentos empíricos. Ao fazer isso, se passaria da discussão puramente teórica
para o teste empírico da hipótese; e
P2 (regra geral P2 , P3 , P4 , etc.) seria (ou seriam, o que normalmente ocorrerá) o(s) novo(s) problema(s)

decorrente(s) do(s) resultado(s) de EE.

Esse esquema, na forma sintetizada nos parágrafos anteriores, pode ser utilizado para a pesquisa da efetividade de hipóteses
jurídicas apresentadas somo solução de problemas sociais em sentido amplo (sociais, políticos, econômicos, educacionais, etc.).

O esquema popperiano também pode ser utilizado para verificar se uma determinada teoria jurídica descreve de forma adequada o
sistema jurídico, a norma ou outro elemento desse sistema. Nesse caso teríamos:

P1 seria um problema específico entre os problemas existentes nos âmbito das teorias jurídicas, como a existência ou

não de normas jurídicas não estatais;
TE seria um modelo explicativo, uma teoria explicativa, uma hipótese ou conjectura de solução para o problema
(por exemplo a teoria kelseniana ou o pluralismo jurídico);
EE seria, por exemplo, um estudo comparativo entre os vários sistemas jurídicos existente ou uma análise histórica;
também poderiam ser as possíveis conseqüências empíricas decorrentes da adoção da hipótese e sua comparação
com a realidade existente. Dessa forma se passaria da discussão puramente teórica para o teste empírico da
hipótese; e
P2 (regra geral P2 , P3 , P4 , etc.) seria (ou seriam, o que normalmente ocorrerá) o(s) novo(s) problema(s)

decorrente(s) do(s) resultado(s) de EE.

Nessa proposta as normas jurídicas são consideradas como experimentos empíricos juntamente com as conseqüências de sua
aplicação.

Na área mais restrita do próprio sistema jurídico, o modelo popperiano pode ser utilizado para analisar as hipóteses de solução
apresentadas para seus problemas internos – problemas propriamente jurídicos ou jurídicos em sentido estrito –, como aqueles que
dizem respeito a validade, vigência, interpretação e integração das normas, que ocorrem no momento de sua atuação e aplicação.
Nessa situação novamente podemos utilizar o esquema na seguinte configuração:

P1 seria então o problema jurídico (a constitucionalidade ou não de uma norma, o sentido de um texto legal, a

aplicação de uma norma estrangeira, o conflito de duas ou mais normas válidas e vigentes, etc.);
TE seria a teoria jurídica;
EE seriam os atos e fatos jurídicos decorrentes da aplicação da teoria jurídica proposta (teste empírico); e
P2 seria o problema revisto, ou o novo problema decorrente do resultado do teste empírico (como já destacado,

podem ser vários novos problemas).

Assim, em uma primeira aproximação, os resultados preliminares da minha pesquisa apontam para a possibilidade da utilização do
esquema popperiano, mesmo na Ciência do Direito em seu sentido mais estrito, se consideradas as normas jurídicas como
equivalentes formais das teorias explicativas (TE), sendo as suas conseqüências no mundo 1, os testes empíricos (EE).

É necessário destacar que no Direito, e nas Ciências Humanas e Sociais em geral, a expressão experimento não tem o mesmo
sentido das Ciências Exatas e da Natureza; nelas não é possível isolar variáveis e estabelecer controles efetivos; na realidade o que
se faz é observar os resultados decorrentes das decisões tomadas anteriormente.
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Quando se parte de um problema, que pode ser teórico ou prático, e se constroem hipóteses explicativas (teorias, conjecturas), se
estabelecem possibilidades das quais são deduzidas as conseqüências práticas – esse processo permite refutar as hipóteses que se
aceitas levariam a resultados inadequados ou indesejáveis, ou rever aquelas que já foram adotadas – que no Direito já se
transformaram em leis. Através desses testes – tentativa e erro, nova tentativa, e assim sucessivamente – é possível uma
aproximação da verdade – que Popper chama de verossimilitude –, permitindo a corroboração da melhor hipótese dentre as testadas.

Não podemos justificar racionalmente uma hipótese (ou teoria), mas podemos justificar racionalmente uma preferência. Não há
fontes autorizadas do conhecimento – argumentos de autoridade não são argumentos válidos, quer seja com base em autores, quer
seja com base de decisões de cortes superiores; os argumentos apresentados devem ser passíveis de análise crítica, racional.

Em última instância sabemos que será sempre necessário decidir entre diferentes possibilidades – decidir é inevitável. Mas devemos
chegar a decisões através de argumentos racionais e não através de apelos emocionais, da retórica ou da força. São os argumentos
racionais que podem nos ajudar a chegar a uma decisão pacífica.

Um método de pesquisa, na área do Direito, que inicie com a análise dos problemas que deram origem à construção de teorias, à
adoção de algumas em detrimento de outras, às opções legislativas e às interpretações dos tribunais, e considere as conseqüências
sociais, políticas e econômicas e os atos e fatos jurídicos como os testes empíricos, utilizando-os para revisar ou mesmo refutar
aquelas opções que não conseguiram solucionar o problema em níveis aceitáveis, materializará essa atitude racional e crítica e fará o
conhecimento avançar em direção a uma melhor administração da justiça.

5 CONCLUSÃO

A proposta apresentada neste artigo, como indicado desde o seu início, busca apresentar hipóteses claras de solução para dois
problemas da ciência jurídica, a saber: (a) a atribuição de identidade à Ciência do Direito, separando-a Filosofia do Direito e das
práticas profissionais; e (b) a construção de um modelo de Pesquisa Jurídica que possa ser apresentado como capaz de viabilizar
essa idéia de ciência.

A primeira hipótese está alicerçada na idéia popperiana de que – não existindo contradições internas – o critério de demarcação a
ser utilizado deve ser o da possibilidade do teste empírico da hipótese, de modo a permitir a refutação das conjecturas falsas.

A segunda hipótese, de proposição de um método de pesquisa para a Ciência do Direito, foi alicerçada no esquema popperiano P1

 TE  EE  P2 .

É importante deixar claro nesta conclusão que não busquei com este trabalho diminuir a importância da pesquisa profissional. Essa é
de fundamental importância para a adequada atuação e aplicação do Direito – considerando o princípio do contraditório e sua
obrigatoriedade no âmbito processual. O que busquei foi delimitar especificamente o campo da Ciência do Direito, para que não
continuemos confundindo a pesquisa comprobatória – própria da atividade profissional –, com a pesquisa descritiva e propositiva,
realizada mediante a construção de teorias e da crítica racional mediante a efetivação de testes realizada com base em dados de
realidade, empíricos.

A proposta aqui apresentada parte de uma aceitação clara de que a ciência busca a verdade através da construção de teorias
explicativas passíveis de refutação ou corroboração com base em testes empíricos. Nesse sentido, é ela uma teoria que pressupõe a
pesquisa interdisciplinar, visto que, considerando que o Direito está situado no mundo 3, esses testes empíricos não podem ser
puramente jurídicos, mas seus profundos efeitos sobre o sistema social como um todo podem sê-lo.

A refutação da proposta aqui apresentada, pode com certeza ser realizada através da negação do critério de demarcação adotado.
Essa situação poderá ter como conseqüência concreta a negação da possibilidade da construção de uma Ciência do Direito, ou a
afirmação de que o Direito, por suas especificidades, necessita adotar um modelo de ciência diferenciado.

Na opinião deste pesquisador, a adoção de um critério diferenciado para a Ciência do Direito a manterá, como está hoje, a margem
das grandes discussões no campo da produção do conhecimento e muito próximo dos discursos retóricos e ideológicos.

Relativamente à negação da possibilidade da construção de uma Ciência do Direito, considero-a também equivocada. O Direito é
elemento real da vida social, atuando diariamente sobre nós – ele é, gostemos ou não, o elemento normativo que rege todas as
relações, com exceção daquelas que são naturais, e, como tal, pode ser, através de suas conseqüências empíricas, estudado e testado
metodicamente.
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PENSANDO O ENSINO DO DIREITO - PROPOSTA PARA A DISCIPLINA "ESTADO,
SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE"

REFLECTING ON LEGAL EDUCATION - PROPOSAL OF "STATE, SOCIETY AND ENVIRONMENT"
COURSE

Paulo André Silva Nassar

RESUMO
Este artigo decorre de uma reflexão crítica feita sobre a forma como o direito, especialmente o
direito ambiental, é ensinado na Universidade brasileira. O objetivo deste trabalho é apontar
algumas dificuldades trazidas por essa maneira tradicional de ensinar o direito, identificando a
influência do positivismo jurídico nas escolas de Direito brasileiras; bem como apresentar uma
proposta de disciplina jurídica capaz de superar essas dificuldades, lançando mão de uma
concepção de direito apta a mostrar ao aluno fatores subjacentes a norma jurídica. Para tanto,
farei uma breve consideração acerca do papel da Universidade e do ensino do Direito nessa
instituição, seguida pela descrição da metodologia das aulas e de avaliação que se pretende
realizar.
PALAVRAS-CHAVES: metodologia de ensino; ensino jurídico; Direito Ambiental

ABSTRACT
In this paper, I offer a critique on how Law, especially the environmental law, is taught in
Brazilian universities. The objective is to point out some difficulties brought by this traditional
way of teaching law, identifying the influence of legal positivism in Brazilian law schools, as well
as to propose a legal discipline can that can overcome these difficulties by resorting to a
conception of Law capable to show the student the factors underlying the law. To do so, will give
a brief account about the role of the University and the legal education in this institution,
followed by a description of the methodology of teaching and assessment to be achieved.
KEYWORDS: theaching methods; legal education; environmental law

“A não ser na universidade, onde encontrar a capacidade de repensar o mundo
com sabedoria e liberdade, de questioná-lo com a necessária amplidão e
generosidade, antevendo conceitualmente o futuro humano?”

Darcy Ribeiro

INTRODUÇÃO

Para pensar o ensino do Direito no Brasil é necessário, antes, fazer algumas reflexões acerca do
ambiente em que o ensino é praticado a Universidade. Em razão disso, o primeiro capítulo deste artigo é
dedicado a uma análise crítica da Universidade brasileira e da prática prevalecente de ensino nos cursos
jurídicos de nosso país.

Feito isso, o segundo capítulo é voltado a apresentação da disciplina “Estado, Sociedade e Meio
Ambiente”, e da visão de direito a ela subjacente. No terceiro capítulo, passo à estruturação da disciplina,
falando brevemente dos temas escolhidos e dos métodos de ensino adequados a cada aula e da leitura
básica a cada unidade do curso. No quarto capítulo, apresento uma forma de avaliação que decorre das
escolhas metodológicas e substanciais feitas na estruturação da disciplina e capaz de aferir em que medida
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o estudante desenvolveu as competências e habilidades esperadas pelo curso.

 

1 A UNIVERSIDADE E O ENSINO DO DIREITO NO BRASIL

É difícil pensar o ensino jurídico brasileiro dissociado de uma reflexão sobre a Universidade. Não
me refiro a uma determinada universidade, como a UFPa ou a USP, mas à Universidade enquanto
instituição[1] de uma sociedade, assim como são o casamento e a família. O ensino do Direito, e mais
especificamente, da disciplina “Estado, Sociedade e Meio Ambiente”, são decorrência quase imediata de
uma concepção de Universidade e do papel por ela desempenhado na sociedade.

Para formular uma proposta de disciplina em Direito de maneira satisfatória, é necessário que se
pergunte previamente qual a função reservada à Universidade; e nesse contexto, qual o papel a ser
desempenhado pelo Curso de Direito.

A Universidade é um espaço de ensino superior. A caracterização do ensino como superior
pressupõe que o conhecimento seja transmitido numa perspectiva elevada e profunda, que possibilite
conhecer e ensinar os mais diversos fenômenos; proporcionando ao acadêmico um saber hábil o suficiente
para formular generalizações sobre os fenômenos; relacioná-los; fundamentar o conhecimento de forma
metodológica e científica; formular hipóteses sobre a realidade; e ter a capacidade de compreender o saber
de forma geral, do ponto de vista histórico, social, político e ético; além de dar utilidade prática a esse
conhecimento. (MACHADO, 2009, p.64)

Nesse cenário, o Curso de Direito deveria ensinar ao aluno de graduação a entender o fenômeno
jurídico de forma ampla, que possibilitasse a percepção dos vetores subjacentes à norma jurídica; que o
permitisse avaliar as causas e antecipar conseqüências, tanto da criação quanto da aplicação do direito; que
o permitisse perceber o Direito no contexto em que ele se encontra; para, finalmente, dar utilização e
destino prático a esse saber.

O bacharel em Direito deveria sair da Universidade igualmente capaz de (a) perceber o fenômeno
jurídico do ponto de vista social, histórico, ético, político e econômico, situando-o na realidade em que
está inserido; e (b) operar seus conceitos a partir de metodologia própria, para dar um uso operacional à
técnica jurídica apreendida e suas ferramentas. Dito de outra forma, deveria conjugar competências
jurídicas de ordem teórica e prática.

A Universidade brasileira e seus cursos jurídicos, todavia, ficam muito aquém desse modelo ideal
de ensino universitário, salvo honrosas exceções.

No campo do Direito, essa deficiência na consecução dos objetivos do ensino superior pode ser
atribuída, dentre outros fatores, à forma como o Direito é ensinado na maioria dos cursos de graduação em
Direito no Brasil. Além da questão das grades curriculares dos cursos jurídicos, o conservadorismo do
método de ensino em Direito é responsável, em grande medida, pela atual crise desses cursos.
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Vejamos um exemplo. Não são raros os casos de disciplinas ministradas no âmbito dos cursos
jurídicos em que a aula se limita à leitura e (pretensa) interpretação abstrata do Código disciplinador da
matéria. Imagine, por exemplo, a disciplina “Direito Civil III” cujo objetivo seja o estudo das obrigações
contratuais. O método tradicional de ensinar o Direito a que me refiro manda que as aulas sejam
expositivas, e seu conteúdo se resuma à leitura de cada um dos artigos do Código Civil, do art. 481 ao art.
853.

Pergunta-se: qual a capacidade que esse método tem de oferecer um ensino realmente superior?
Esse método não consegue nem situar teoricamente, tampouco preparar profissionalmente o acadêmico de
direito. Não serve, portanto, nem a um, nem a outro objetivo da Universidade. O método de ensino do
Direito preponderante no Brasil “mergulhou num abstratismo estéril, capaz de formar bacharéis versados
em formalidades legais e inteiramente alheios a problemas políticos.”(MACHADO, 2009, p.49)

Não é a leitura sequencial da legislação que incutirá no aluno o espírito crítico necessário à
compreensão do Direito. No método tradicional, quando o professor quer acrescentar algo à sua exposição,
é usual trazer interpretações feitas ao texto legal por um “festejado doutrinador”, que substancia-se em
uma nova “lei”. Ou seja, a interpretação da regra jurídica é feita fora da cabeça do aluno, que se limita a
repetir aquela lição, sem compreendê-la.

Essa lógica decorre, em grande medida, de uma concepção formal-positivista de Direito que
pretende conferir ao fenômeno jurídico as mesmas características que dão cientificidade às ciências duras
como a Matemática e a Física. Na busca de conferir certeza e segurança ao estudo do Direito, esse tipo de
metodologia de ensino é adotada, sem distanciando-se evidentemente do pleno conhecimento do Direito e
de suas manifestações concretas no espaço-tempo social em que se encontra (MACHADO, 2009, p.92).

E mais, não obstante o estudo incessante da lei como a integralidade do Direito, a norma é
apresentada como algo asséptico, livre de qualquer ideologia política. Tributária da Teoria Pura do
Direito, de Hans Kelsen, essa visão busca aproximar os resultados do Direito “o tanto quanto possível [...]
do ideal de toda a ciência: objetividade e exatidão.” (KELSEN, 2003, p. XI). Essa teoria tem por seu
princípio metodológico fundamental “libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são
estranhos” (KELSEN, 2003, p. 1), como o problema da justiça, por exemplo.

Além da impropriedade de tratar uma ciência social como se natural fosse – tema que escapa os
objetivos deste artigo –, a forma como esse reducionismo repercute no modo de ensinar o direito – aulas
expositivas, leitura do código, e comentários da “doutrina” – não habilita o estudante a pensar o fenômeno
jurídico teoricamente tampouco lhe permite operá-lo tecnicamente.

Ciente das limitações do modelo de ensino vigente na maior parte das Escolas de Direito do país, a
proposta de disciplina que apresento parte do pressuposto (a) que a Universidade é uma instituição em que
se deve praticar o ensino superior, nos termos colocados acima; e (b) que a Universidade tem um
importante papel a desempenhar no desenvolvimento do Brasil, ponto sobre o qual dedicarei as próximas
linhas.
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Embora o senso comum a enxergue desta forma, a Universidade não é meramente um lugar onde
se ensinam profissões. Essa função cabe, no Brasil, aos cursos técnico-profissionalizantes, cursos de nível
médio. O ensino de profissões é apenas uma das função da Universidade. E esse mister deve ser
desempenhado concomitantemente com tantos outros, tais como: funcionar com um espaço de produção
de conhecimento; de transmissão desse saber; de oferecimento de serviços relacionados ao conhecimento
produzido à sociedade; de transmissão de cultura; de contestação e crítica; de formação do cidadão.

Por esses motivos, a Universidade desempenha o papel de fomentar o desenvolvimento
tecnológico, político, social, cultural e econômico do ambiente em que está situada. É preciso, neste
momento, fazer uma ressalva. Embora esses elementos sejam complementares, a principal contribuição que
a Universidade tem a dar para a sociedade está no desenvolvimento científico e tecnológico, visto que
indispensável ao crescimento do país.

Essa visão de Universidade e sua relação com o desenvolvimento estão subjacentes à disciplina
proposta neste artigo e explicada no capítulo seguinte.

2 POR QUE ENSINAR “ESTADO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE”?

Descrito o cenário, passo à proposta de uma disciplina de direito diferenciada, pensada com o fito
de superar as limitações do modelo de ensino prevalecente, com vista nos objetivos a serem alcançados
pelo ensino superior.

A disciplina chama-se “Estado, Sociedade e Meio Ambiente”. A honestidade intelectual exige que
seja dito que se trata de um curso de Direito Ambiental. Mas, então, – deve estar se perguntando o leitor –
porque não chamá-la de “Direito Ambiental”? Qual o motivo para empregar-lhe um nome heterodoxo
como esse? Saiba, de início, estimado leitor, que batizá-la com esse nome não é mero capricho, mas
decorrência de alguns motivos que gostaria de expressar.

O primeiro deles – talvez o único eivado de certa vaidade – é que gostaria de desvinculá-lo, desde
seu título, dos tradicionais cursos de Direito Ambiental, contagiados no método de ensino e no próprio
conteúdo legalista-manualesco que cuidei de criticar nas primeiras páginas deste trabalho.

Outro motivo para essa denominação é a própria concepção de Direito que subjaz toda a
formulação aqui feita. Uma das mensagens que os discentes devem apreender é que o Direito Ambiental é
uma forma de regular (a) as relações entre Estado e Sociedade que repercutem no Meio Ambiente; (b) as
relações intra-Estado que tenham consequências ao Meio Ambiente; (c) as relações intra-Sociedade com
repercussão no Meio Ambiente; e (d) as relações inter-Estados sobre o Meio Ambiente.

A representação gráfica desse modelo é dada na figura abaixo.
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O objeto de estudo dessa disciplina é a esfera “Direito Ambiental”, resultante da interação da
esfera “Meio Ambiente” com as outras duas esferas do gráfico acima. Tal estudo, contudo, tem em mente
de forma bastante clara, que a esfera “Direito Ambiental” só existe porquanto resulta das relações entre as
três esferas menores: “Estado”, “Sociedade” e “Meio Ambiente”.

Feita essa volta, a disciplina tem a clara intenção de apresentar o Direito como um fenômeno
político. A pretensão de certeza da norma jurídica deve ser posta à prova pela demonstração da constante
conflituosidade existente em torno dela. Em outras palavras, a norma válida deve ser apresentada como o
resultado do conflito de interesses existente no corpo social previamente à criação da própria norma. A
idéia de neutralidade da Lei, com isso, resta comprometida, evidenciando seu caráter retórico.

Não espera-se, com isso, destruir o “monumento jurídico” tal como concebido pelo aluno, mas
desconstruí-lo, eliminando alguns véus que obstam a compreensão adequada do mesmo, para desenvolver
uma visão crítica no discente, que lhe permita entender e conviver com a relativa instabilidade das relações
sociais e o do próprio Direito.

Para esses propósitos, tenho por pressuposto que o Direito é constituído de diferentes tipos de
racionalidade. Para a além da racionalidade formal, que se justifica no individualismo e na autonomia da
vontade, e se estrutura por meio de regras gerais e abstratas; há a racionalidade substantiva, que se
justifica pela necessidade de regulação estatal da atividade econômica e social para compensar as falhas de
mercado, e se estrutura orientada por propósitos[2] através de comandos normativos específicos forjados
para a obtenção de resultados determinados; e ainda a racionalidade reflexiva, que se justifica pela
necessidade de auto-regulação social (TEUBNER, 1983, p. 257).

A disciplina deve constar na parte final da grade curricular do curso de Direito, em razão da
necessidade que o aluno tem de chegar à discussão aqui proposta já com conhecimentos razoáveis em
Teoria do Direito e Sociologia Jurídica e noções de Direito Penal, Direito Internacional Público e Direito
Administrativo.

Dada a especificidade do assunto, deve ser ofertada como uma disciplina eletiva. Acredito que isso
tem o condão de selecionar um grupo de discentes realmente interessados na disciplina, dispostos a
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acompanhar as aulas com maior dedicação e seriedade. Dada a dinâmica planejada para as aulas, um
quorum menor e mais interessado terá maior capacidade de alcançar os objetivos da disciplina.

O objetivo do curso é apresentar ao aluno o estado da arte do direito ambiental brasileiro, que lhe
permita compreender seus conceitos e fenômenos, para lhe conferir uma visão ampla e um referencial
analítico da mesma.

Para atingir tal propósito o curso terá um enfoque híbrido: mesclará análises teóricas a problemas
da prática do direito ambiental, conjugando um olhar a partir do Direito a um olhar externo ao Direito,
para ressaltar as dificuldades e limitações do conhecimento dogmático jurídico produzido e pensar
alternativas que contribuam para a mitigação dos obstáculos do saber.

A disciplina espera desenvolver no aluno as seguintes habilidades: diagnosticar, avaliar e operar
com contradições e problemas; desenvolver um espírito crítico; identificar e questionar a coerência de uma
explicação ou afirmação; questionar a descrição da realidade a partir da própria realidade; propor soluções
criativas aos problemas identificados; trabalhar linguagens; interpretar o mundo, as normas e os conflitos;
operar com lógicas; conviver com transformações; refletir sobre o acumulado; capacidade de análise e de
síntese; livrar-se de idéias pré-concebidas; comunicar-se de forma escrita e falada, de maneira coerente,
convincente e organizada; e pensar e agir de forma multidisciplinar (AGUIAR, 2004).

Pretende-se, ainda, que as seguintes competências sejam adquiridas: compreender como se dá a
relação entre Estado, Sociedade e meio ambiente; compreender a relação entre Direito, Economia, Moral e
Política; compreender como essas relações afetam o direito ambiental; entender com funcionam os
instrumentos de regulação ambiental; avaliar criticamente a eficácia desses instrumentos; operar de forma
eficiente os instrumentos jurídicos disponíveis em matéria ambiental; compreender a estrutura
administrativa estatal dedicada à questão ambiental; compreender a estrutura administrativa e dos
instrumentos das organizações internacionais dedicadas a matéria ambiental.

A estruturação do curso também deve ser feita de forma inovadora de modo a incentivar o aluno e
capaz de desenvolver as habilidades e competências pretendidas e alcançar os objetivos desejados. A
proposta que segue intenta superar o corriqueiro percurso: evolução histórica da matéria; princípios
fundamentais; constitucionalização do meio ambiente; Política Nacional do Meio Ambiente e seus
instrumentos... Que fique claro que não se está ignorando a importância desses temas clássicos. Pelo
contrário. Apenas a forma de abordá-los é que será distinta.

O capítulo seguinte será dedicada ao esboço da estruturação desse curso e da explicação da
metodologia de ensino aplicada.

 

3 ESTRUTURA DO CURSO E DINÂMICA DE AULA PROPOSTA

O curso está dividido em 12 unidades. A duração de cada unidade não é previamente fixada. A
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principio, cada unidade durará 1/12 da duração do curso todo (por exemplo, se o curso tiver 6 meses de
duração, serão dedicadas duas semanas a cada unidade), mas a extensão de cada unidade é definida, na
prática, pelas necessidades e interesses dos alunos, de acordo com a percepção do professor.

Pensar um curso com esse dinamismo obriga o professor a não se acomodar e buscar sempre inovar
o conteúdo dado, bem como os textos selecionados. Os textos oferecidos devem, de preferência, mudar a
cada edição do curso, dando-se prioridade a textos recentes e de autores variados.

Dessa feita, a proposta de estrutura apresentada nas próximas linhas assume a premissa que o curso
seria oferecido no próximo semestre letivo. Isso influencia a própria escolha dos tópicos tratados, e em
razão disso, pode haver mudanças nos temas abordados.

Com exceção da primeira aula da primeira unidade, todas as aula serão organizadas em torno de
textos selecionados pelo professor ou sugeridos pelos alunos, que devem ler os textos obrigatoriamente.
Voltarei a esse ponto no capítulo 4 deste trabalho.

3.1 Primeira unidade: introdução a “Estado, Sociedade e Meio Ambiente”

Esta é a unidade mais importante de todo o curso. Nela o professor deve identificar quais as
expectativas dos alunos em relação ao curso e qual o nível de conhecimento deles sobre direito ambiental.
Avalio que a forma mais franca de fazer isso seja, por mais óbvio que isso possa parecer, perguntando
diretamente o que eles acham que seja um curso chamado “Estado, Sociedade e Meio Ambiente”.

Dentre as respostas prestadas, o professor deve identificar aquelas eivadas pela visão tradicional de
direito ambiental, usando o diálogo socrático (CARVALHO, 2009), para induzir o aluno a justificar a sua
visão. Também é importante identificar falas conflitantes entre os alunos, e instigá-los a um debate
(PEIXOTO, 2009) entre essas visões, argumentando e contra-argumentando acerca da definição conceitual
a que se pretende chegar. O objetivo principal dessa primeira aula é exatamente desconstruir idéias prontas
e oriundas do senso comum sobre o fenômeno jurídico ambiental. Mais do que o conteúdo da discussão,
deve ser considerada a atitude dos alunos e a troca de experiências relacionadas ao debate.

A segunda aula dessa unidade fará uso do método do caso (RAMOS; SCHORSCHER, 2009). Em
razão da evidência do caso no presente, estudaremos o caso da Usina Hidrelétrica Belo Monte. O texto
indicado como leitura obrigatória é um parecer técnico do IBAMA em que o órgão ambiental opina pela
viabilidade da construção do empreendimento e coloca algumas condicionantes.

Em razão de estarmos na primeira semana do curso, supõe-se que este seja um dos primeiros
contatos do aluno com textos dessa natureza. Por isso, serão oferecidas algumas perguntas que devem
guiar a leitura do parecer. São elas:

1. Quais as normas jurídicas, os direitos e as obrigações que estão em jogo?

2. Onde são encontradas essas normas, esses direitos e essas obrigações?

3. Quem são os seus destinatários?
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4. Quem são seus interessados?

5. Há identidade entre destinatários da norma e interessados na questão?

6. Há menção a princípios do direito ambiental?

7. É possível identificar princípios do direito ambiental implícitos no texto?

8. Qual o bem jurídico ambiental em jogo?

9. Trata-se de um procedimento específico? Qual? Em que fase se encontra?

10. Perante que órgão ele tramita?

11. Qual a atribuição desse órgão?

12. Quais os mecanismos instituídos para verificar a aplicação das normas?

13. Quais os organismos responsáveis por essa verificação?

14. Quais as conseqüências jurídicas, sociais e econômicas do possível descumprimento?

15. Qual o lugar do direito e qual o lugar da política nesse caso?

Chegada a aula, os alunos serão convidados a dar suas impressões sobre o parecer e colocar as
dificuldade emergentes no tentativa de responder às questões oferecidas. A partir das observações do caso
concreto, o professor deve induzir aos alunos, por meio de diálogo socrático, a formular generalizações.
As interferências do professor devem ser feitas com vistas a levar os estudantes a confrontar e duvidar das
verdades pré-concebidas acerca do direito ambiental. Nesse tipo de aula, o papel do docente é de alguma
forma menor. Sua função é incentivar o estudante a buscar as respostas aos problemas identificados e
ensiná-lo a como proceder essa busca. (RAMOS; SCHORSCHER, 2009, p. 51).

É importante ressaltar que os problemas “clássicos” do direito ambiental (princípios fundamentais;
constitucionalização do meio ambiente; Política Nacional do Meio Ambiente e seus instrumentos, bens
jurídicos ambientais, etc) não são ignorados pela disciplina. Embora eles não figurem dentre os temas que
dão nome às unidades, são eles os pontos centrais das perguntas que guiam a leitura e dos debates travados
em sala.

 Essa metodologia deve permear todas as aulas do curso, pelo que se faz desnecessária sua
repetição nas unidades seguintes. Ao invés disso, explicarei brevemente o tema de cada uma das unidades
subsequentes.

Leitura obrigatória:

•      Parecer Técnico Conclusivo DILIC/IBAMA nº 001/2010.

•      Revista Carta Capital, edição 593, de 28/04/2010. Matéria de capa: Um mal necessário.

3.2 Segunda unidade: desenvolvimento sustentável

A segunda unidade será dedicada ao estudo de desenvolvimento sustentável. Esse vago conceito
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chega a virar bordão em direito ambiental, mas muito pouco é estudado acerca de seu conteúdo. Um aluno
de direito, geralmente, tem dificuldade de conceituar o que seja desenvolvimento. Muitas vezes por nunca
ter refletido sobre isso. Essa unidade pretende preencher essa lacuna na formação do estudante.

A partir da leitura de um texto teórico sobre desenvolvimento de Ignacy Sachs, haverá um debate
sobre o texto, que tem por objetivo promover uma reflexão sobre o conceito de desenvolvimento e sobre
as possíveis relações entre o desenvolvimento e o Direito. Dito de outra forma, procurar-se-á refletir sobre
o papel a ser desempenhado pelo direito na promoção do desenvolvimento ambientalmente sustentado.

Leitura obrigatória:

•      SACHS, Ignacy. Desenvolvimento e ética – para onde ir na América Latina? In:
Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

3.3 Terceira unidade: Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental e
Audiência Pública

Nessa unidade o aluno entrará em contato com um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente: o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. Ao invés de falar desse
instrumento em abstrato, recorrendo a descrição doutrinária ou legal do mesmo, o estudante terá em suas
mãos um EIA/RIMA de um licenciamento ambiental que esteja em andamento na cidade em que o curso é
ministrado.

Além disso, os alunos deverão participar de uma audiência pública do processo de licenciamento
que leram para essa unidade. A turma enquanto integrante da Universidade e se reconhecendo parte da
sociedade em que está inserida, deverá preparar conjuntamente uma manifestação para ser apresentada na
audiência pública por um dos alunos da classe. Todos os alunos deverão comparecer ao evento.

Como a data da Audiência Pública está à disposição do professor essa unidade flutuará pelo
programa. Numa primeira parte se debaterá o EIA/RIMA selecionado, e a segunda parte acontecerá,
quando a órgão ambiental designar a data da audiência. Caso não haja a audiência no período programado
pelo curso, os alunos participarão de um Role-Play (GABBAY; SICA, 2009) da Audiência Pública.

Leitura obrigatória:

•      A definição depende do cronograma das audiências públicas programadas para o período
letivo em que disciplina será oferecida.

3.4 Quarta unidade: Áreas especialmente protegidas

Nessa unidade o aluno conhecerá as instituições jurídicas existentes no ordenamento voltadas à
preservação de áreas determinadas no território brasileiro, bem como suas implicações para o
desenvolvimento econômico e social do país. Em um primeiro momento, será apresentado o desenho
institucional brasileiro sobre unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal.
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A leitura do relatório de uma ONG sobre a prática de crimes ambientais na Amazônia deverá dar
uma visão ao aluno a partir de uma perspectiva a que não está acostumado a olhar. O debate feito em sala
sobre o texto deve ser voltado à relação do mesmo com as áreas especialmente protegidas.

Leitura obrigatória:

•      GREENPEACE. A farra do boi na Amazônia: edição resumida. Disponível em
www.greenpeace.org.br. Acesso em 05 de junho de 2010.

•      TABET, Fernando de Faria. Florestamento e Reflorestamento em Área de Preservação
Permanente. In: SILVA, Bruno Campos da (coord.). Direito Ambiental: visto por nós
advogados. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

3.5 Quinta unidade: Mercado de Carbono

As atenções dos alunos, nessa unidade estarão voltadas para o estudo dos negócios jurídicos de
Reduções Certificadas de Emissão (RCE), geradas a partir dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo
(MDL) do Protocolo de Quioto.

A aula será focada nos aspectos práticos desse mercado, como o procedimento de certificação, a
forma de sua comercialização e seus variados contratos, bem como suas implicações tributárias.

Leitura obrigatória:

•      UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION FOR CLIMATE CHANGE. Clean
Development Mechanism: Executive Board annual report 2009. Disponível em
http://unfccc.int/resource/docs/publications/cdm_annual_report_2009.pdf . Acesso em 05 de
junho de 2010.

•      Visita ao site http://cdm.unfccc.int/index.html

3.6 Sexta unidade: Tributação ambiental

A sexta unidade tem o objetivo de oferecer ao aluno um lúcido entendimento da relação existente
entre direito ambiental e o direito tributário. Mais especificamente, pretende-se demonstrar como o direito
tributário pode ser utilizado pelo Estado como instrumento para a consecução de fins ambientais.

Nesta unidade, as aulas devem contar com presença de um especialista convidado, que apresentará
uma palestra sobre o assunto e participará do debate com a classe.

Leitura obrigatória:

•      CALIENDO, Paulo. Direito tributário ambiental e o Protocolo de Quioto. In: SCAFF,
Fernando Facury; ATHIAS, Jorge Alex (orgs.). Direito tributário e econômico: aplicado ao
meio ambiente e à mineração. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

•      YOSHIDA, Consuelo. A efetividade e a eficiência ambiental dos instrumentos econômico-
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financeiros e tributários. In: TORRES, Heleno Taveira (org.). Direito tributário ambiental.
São Paulo: Malheiros, 2005.

3.7 Sétima unidade: Auditoria Ambiental

A classe se dedicará nessa unidade ao estudo das auditorias ambientais. Voltada a capacitação
técnica do acadêmico de direito, essa unidade pretende ensinar o estudante a como proceder como
consultor jurídico em uma auditoria ambiental, por meio da identificação e análise de passivos ambientais
da empresa.

Leitura obrigatória:

•      TABET, Fernando de Faria. Aspectos Jurídicos das Auditorias Ambientais. In: VI Encontro
Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente. São Paulo: FEA-USP/EAESP-FGV,
2000.

3.8 Oitava unidade: Auto-regulação ambiental: ISE e ISO 14.000

Se tentarmos localizar essa unidade na figura apresentada no capítulo 2 deste artigo, perceberemos
que ela se situa na ponte existente entre a esfera “sociedade” e “meio ambiente”, a despeito do “Estado”,
portanto.

Nesta unidade estudaremos formas privadas de regulação do meio ambiente, como o Índice de
Sustentabilidade Empresarial criada pela BM&FBOVESPA e o padrão ISO 14.000 da International
Organization for Standardization.

Leitura obrigatória:

•      INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Environmental
management: The ISO 14000 family of International Standards. Disponível em
http://www.iso.org/iso/theiso14000family_2009.pdf. Acesso em 05 de junho de 2010.

•      Visita ao site http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoIndice.aspx?
Indice=ISE&idioma=pt-br

3.9 Nona unidade: Regime internacional do meio ambiente

Na nona unidade, os alunos se debruçarão sobre o regime jurídico internacional do meio ambiente.
Os debates terão por objeto o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e a
Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC) e suas repercussão sobre o
direito interno.

Nesta unidade, as aulas devem contar com presença de um especialista em Direito Internacional,
que apresentará uma palestra sobre o assunto e participará do debate dos textos com a classe.

Leitura obrigatória:
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•      UNITED NATIONS. UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD). Disponível
em http://www.un-redd.org. Acesso em 05 de junho de 2010.

3.10 Décima unidade: Responsabilidade ambiental penal

Essa unidade do programa prestará especial atenção a responsabilidade imputada pela Lei de
Crimes Ambientais, especificamente com relação da responsabilidade penal atribuída à pessoa jurídica.

Como na unidade passada, as aulas também contarão com a presença de um especialista em Direito
Penal, que apresentará uma palestra sobre o assunto e participará do debate dos textos com a classe.

Leitura obrigatória:

•      BARRETO, Paulo; BRITO, Brenda. A eficácia da aplicação da lei de crimes ambientais pelo
IBAMA para proteção de florestas no Pará. Revista de Direito Ambiental, n. 43, pp. 36-65.

3.11 Décima primeira unidade: Meio ambiente cultural

Estudaremos aqui os aspectos jurídicos relacionados ao meio ambiente cultural, abordando a
consequências jurídicas advindas do tombamento e do registro de bens culturais de natureza imaterial.

A abordagem ao tema será feita a partir da leitura do Parecer do IPHAN que opinou a respeito do
registro do Círio de Nossa Senhora de Nazaré como bem de natural imaterial.

Leitura obrigatória:

•      Parecer do IPHAN, de 30 de setembro de 2004, no processo nº 01450.01.010332-2004-07.
Disponível em http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=360. Acesso em 05
de junho de 2010.

3.12 Décima segunda unidade: Meio ambiente urbano

Na unidade final estudaremos a Política Nacional Urbana.

Faremos isso através de debate sobre o plano diretor do município de São Paulo e a polêmica
criada com a edição da Lei “Cidade Limpa”, pela administração Kassab.

Leitura obrigatória:

•      MARTINS, Maria Lucia Refinetti. São Paulo: além do Plano Diretor. Estudos Avançados.
2003, vol.17, n.47, pp. 167-186.

•      Lei do Município de São Paulo nº 14.223, de 26 de setembro de 2006
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4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE

O desempenho do aluno será avaliado de diversas maneiras. Deve-se fazer uma forma de avaliação
capaz de captar em que medida as habilidade e competência que disciplina almejou desenvolver no
estudante foram alcançadas.

Para tanto, a avaliação será dividida em três partes com pesos diferentes.

Uma parte, que vale 3,0 (três) pontos consistirá na participação do aluno nos debates em sala. Não
se avaliará o conteúdo das intervenções do aluno, mas sua disposição a participar dos encontros. Uma
ponto fundamental para o bom andamento da disciplina é a leitura prévia dos textos oferecidos. Cada vez
que fique evidente que o aluno não fez a leitura indicada, ele será penalizado com a perda de 1,0 (um)
ponto. Portanto, ocorrendo isso 3 (três) vezes, o estudante restará com 3 (três) pontos a menos em sua nota
final, só podendo alcançar, com isso, 7,0 (sete) pontos.

A segunda parte da nota, 3,0 (três) pontos, será dada ao trabalho da Audiência Pública, referido na
terceira unidade do curso[3]. Será levado em conta a contribuição substancial dos alunos na elaboração
coletiva da manifestação da classe na audiência pública.

A terceira e última parte, equivalente a 4,0 (quatro) pontos, será referente a um ensaio escrito
individualmente sobre um ponto relacionado à disciplina.

 

CONCLUSÃO

“Estado, Sociedade e Meio Ambiente” certamente não cobrirá todos os tópicos relevantes do direito
ambiental, como também não fazem o cursos tradicionais de Direito Ambiental. Acredito que a
consciência dessa limitação, já é, por si só, um ponto positivo da disciplina.

Ao invés de pretender formar um expert em direito ambiental, tarefa improvável de ser completada
em 6 meses de aulas, esta disciplina espera explorar com alguma profundidade os temas escolhidos, para
dar ao estudante um razoável domínio sobre os conceitos básicos do direito ambiental, oferecendo-lhe um
referencial de análise crítica que o permita trabalhar com os problemas não tratados pela disciplina.
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PENSANDO O ENSINO DO DIREITO: ORGANIZAÇÃO JURÍDICA DAS RELAÇÕES ENTRE
ESTADO E SOCIEDADE

RETHINKING LEGAL EDUCATION: STATE, LAW AND SOCIETY

André Janjácomo Rosilho
Vitor Martins Dias

RESUMO
Este artigo tem o objetivo de contribuir para o debate sobre metodologia do ensino jurídico no
Brasil. Nele, propõe-se a criação de uma disciplina paralela aos cursos de Teoria Geral do
Estado, capaz de trazer aos alunos a perspectiva da organização concreta do Estado e das suas
interfaces com a sociedade. Para tanto, o artigo foi organizado expondo desde a crítica ao
ensino no curso de direito como um todo, mas também, de maneira mais detalhada, quanto à
disciplina de Teoria Geral do Estado unicamente. No intuito de superar esta crítica e propor uma
nova metodologia de ensino jurídico, o artigo traz em seu bojo sugestões metodológicas que irão
permear e direcionar o andamento das aulas, tais como o método do caso; o role play; o diálogo
socrático; assim como os métodos avaliativos, que buscam atestar a compreensão dos alunos
sobre a disciplina, tanto de maneira oral e escrita.
PALAVRAS-CHAVES: metodologia; ensino jurídico; Teoria Geral do Estado; direito; sociedade.

ABSTRACT
This article aims to contribute to the debate about methodology of legal education in Brazil. Its
purpose is to create a parallel course to the State Theory, able to bring students the perspective
of the actual organization of the state and its interface with society. To this end, the article was
organized exposing the critique of legal education as a whole, but also in more detail to the
discipline of State Theory only. In order to overcome this criticism and propose a new
methodology for legal education, the article brings with it methodological suggestions that will
permeate and direct the lessons, such as the case method; role play; and the socratic dialogue,
as well as evaluation methods that seek to certify the students' understanding of the discipline,
by oral and written skills.
KEYWORDS: methodology; legal education; State Theory; Law; society.

1. Introdução[1]
1.1. Crítica ao ensino jurídico e à formação dos profissionais do direito

            A criação desta disciplina é fruto de um diagnóstico amplo que julgamos válido para boa parte dos cursos de direito Brasil

afora. Nossa percepção é a de que eles, em geral, são excessivamente dogmáticos, muito focados em como as coisas devem ser e

pouco atentos a como elas efetivamente são. Trata-se, portanto, de um ensino jurídico demasiadamente abstrato e pouco conectado

com a realidade e seus problemas concretos.

            Tomemos como exemplo o curso de direito civil. Nesta disciplina, é muito comum que o professor se limite a percorrer as

normas do Código Civil – desde o artigo 1º até o 2046 –, esgotando seu conteúdo. Não há uma preocupação efetiva em se

compreender o contexto em que a legislação se insere ou, ainda, em como operá-la no mundo do ser. Ensinam-se as leis, mas não a

lidar com os problemas práticos que delas decorrem.

            Esta falha metodológica traz uma série de problemas para a formação do aluno e para a operacionalidade do direito.  Um

curso jurídico nos moldes do acima descrito poderá não desenvolver nos estudantes as habilidades necessárias para responder aos

intricados desafios profissionais do cotidiano. Em outras palavras, é possível que eles, em um futuro próximo, tenham dificuldades

para solucionar casos complexos por falta de preparo acadêmico adequado. Este diagnóstico se agrava ainda mais se levarmos em

conta a complexificação da sociedade contemporânea, que possui uma crescente demanda por profissionais do direito sofisticados e
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capazes atender às suas necessidades[2].

A crítica que fazemos neste artigo não é nova. A ideia de superação do “isolamento jurídico” – materializado em boa

medida pela desconexão do estudo jurídico da prática – tem sido trabalhada por diversos autores já há um bom tempo[3]. No

entanto, a maior parte das tentativas de se reverter este processo, a nosso ver, não trouxe resultados substancialmente positivos.

Com o objetivo de superar estes obstáculos no âmbito do direito público, propomos que os cursos jurídicos, entre outras

coisas, chamem a atenção dos alunos para o fato de que o Estado e as normas jurídicas não operam no “vácuo”, mas se inserem em

um determinado contexto social que conforma o seu funcionamento e aplicação.

Vale destacar um ponto que costuma passar despercebido: o curso de direito está inserido na área das ciências sociais

aplicadas. Esta pode ser uma boa chave para se pensar no ensino jurídico e na necessidade de se valorizar o concreto, contribuindo

para aprimorar a operacionalidade do direito.

            Este é o pano de fundo da reforma metodológica que propomos. A disciplina “Organização jurídica das relações entre estado

e sociedade” procurará trazer novos ares à grade curricular do primeiro ano das faculdades de direito, complementando o curso de

Teoria Geral do Estado – TGE. No tópico seguinte, apontaremos algumas falhas no modo pelo qual se introduz os alunos ao mundo

do direito público e na forma pela qual TGE costuma ser ministrada.

 
1.2. A introdução ao direito público e a Teoria Geral do Estado

As universidade e faculdades brasileiras, ao preverem apenas a disciplina de TGE para introduzir os alunos ao direito

público, fazem, a nosso ver, uma aposta equivocada[4]. A razão é simples: não basta mostrar aos alunos como o Estado idealmente

deve se organizar; também é preciso instigá-los a olhar o concreto.

            Os cursos de TGE, baseando-se em manuais frequentemente comprometidos com uma determinada visão organizacional do

Estado, podem, eventualmente, cegar os alunos para o mundo real, para a dinâmica do Estado contemporâneo. O viés

exclusivamente teórico, por ser abstrato, pode contribuir para que aspectos essenciais da sua organização deixem de ser estudados,

tais como, a forma pela qual ele exerce seu poder, as tensões entre o Executivo, Legislativo e Judiciário e as respostas normativas a

demandas sócio-políticas. Com base neste raciocínio, indagamos: como é possível que os alunos vejam com clareza a relação do que

está escrito nos manuais de TGE com a realidade?

Talvez seja preciso haver uma forma de fazê-los atentar para o fato de que o Estado regula a vida sócio-econômica por

meio de normas jurídicas e do seu aparato político-administrativo. Neste sentido, o curso que propomos, aliado à TGE, poderia ser

uma alternativa de superação deste tipo de “isolamento jurídico”, fornecendo subsídios para se entender a dinâmica do Estado e o

modo pelo qual ele se relaciona com a sociedade[5].

            A abordagem exclusivamente teórica do direito público, logo no primeiro semestre da faculdade, pode trazer, ainda, outra

consequência negativa para a formação do aluno: um possível desinteresse pelo estudo do direito público. Justificaremos abaixo esta

hipótese.

            A nosso ver, o desligamento da teoria da realidade pode, muito compreensivelmente, levar os alunos a se indagarem o

seguinte: qual é a utilidade desta disciplina?; quais são seus objetivos?; de que forma ela se conecta com as demais matérias? A

incapacidade da TGE de responder a estes questionamentos pode, eventualmente, desestimular o seu estudo. Afinal, por que alguém

em um curso jurídico se dedicaria a algo que, ao menos aparentemente, não possui um propósito claro?

Presumindo a validade da nossa hipótese, este desinteresse, por acometer os alunos logo no início da faculdade, pode fazer

com que se desenvolva uma espécie de pré-conceito para com todo o direito público, acabando por contaminá-lo. Neste sentido, é

possível que se comprometa o interesse dos estudantes por áreas como direito constitucional ou administrativo – geralmente

ministradas a partir do terceiro semestre. Em outras palavras, vislumbramos a possibilidade de que os alunos transportem suas
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impressões do curso de TGE para disciplinas correlatas.

            Até o momento, tentamos traçar um panorama do ensino jurídico em geral e dos problemas enfrentados pelos alunos na

introdução ao direito público. Uma das conclusões a que se chegou é a de que ensinar TGE (mundo do dever ser) desconectada da

realidade (mundo do ser) pode ser uma falha metodológica por três razões principais: (i) deixa-se de desenvolver nos alunos

habilidades necessárias para se lidar com os desafios da prática; (ii) dificulta-se a percepção do propósito e da utilidade da

disciplina; (iii) incentiva-se o desinteresse do aluno pelo direito público.

No tópico seguinte, destrincharemos os objetivos do curso e os recortes temáticos pensados para atingi-los para, em um

segundo momento, apresentaremos a metodologia idealizada para as aulas. Por fim, exploraremos os métodos de avaliação

selecionados.

 
2. Objetivos do curso
            Pensamos em uma disciplina capaz de dialogar com o diagnóstico que fizemos acima, estabelecendo uma relação de

complementaridade com o curso de Teoria Geral do Estado – TGE. A ideia, frise-se uma vez mais, não é eliminá-lo pura e

simplesmente. Afinal, a existência de uma disciplina voltada à compreensão do Estado sob uma perspectiva teórica pode, em tese,

contribuir para que os alunos tenham uma visão mais ampla e sofisticada do fenômeno jurídico.

Propomos que, concomitante às aulas teóricas, o aluno seja apresentado à “vida real” do Estado, ao seu funcionamento,

aos seus conflitos, às suas características, aos seus problemas e dilemas e à maneira pela qual ele se relaciona com os particulares.

Nossa proposta é, em síntese, bastante simples: pretendemos preencher a teoria com um pouco de realidade, suprindo uma

deficiência das faculdades de direito. Esta perspectiva concreta da organização estatal pretende ser um convite aos alunos para que

reflitam e problematizem o funcionamento do Estado contemporâneo e para que dimensionem a sua real complexidade.

Para dar conta desta tarefa, segmentamos o curso em cinco blocos distintos, totalizando quinze encontros semanais. Os

quatro primeiros trarão ferramentas para que, ao final do semestre, a seguinte indagação seja debatida em sala de aula: o que

significa dizer que um Estado é de direito, democrático e social? A linha de chegada do curso não será, portanto, uma noção

completa e acabada do que deve ser o Estado. Objetivamos, ao contrário, munir os alunos com os instrumentos adequados para que

eles possam ler o mundo que os cerca de forma autônoma e crítica.

A seguir, faremos uma breve descrição do conteúdo do curso e das metas gerais que pretendemos alcançar em cada um dos

seus módulos.

2.1 Os recortes temáticos
            Estabelecemos como fio condutor da disciplina a noção de Estado Social Democrático de Direito e, com base nela, fizemos
alguns recortes temáticos. Esta estratégia se justifica na medida em que abre margem para se pensar os elementos centrais da TGE e
o próprio contexto brasileiro – haja vista o fato de o Brasil, ao menos a princípio, se enquadrar nesta categoria de Estado[6].
Visando garantir a coerência do curso e a adequação do seu conteúdo à quantidade de aulas imaginadas para o semestre, anexamos
ao artigo uma proposta de grade horária. Nela, elaboramos um roteiro de aulas indicando, ainda que não exaustivamente e em
caráter provisório, o material sugerido para cada um dos encontros.
            O primeiro bloco do curso tem como pano de fundo um tema clássico do direito administrativo e, em alguma medida,
também tangenciado pela TGE: o conflito entre autoridade e liberdade[7]. As primeiras aulas terão o objetivo de, por meio da
análise de decisões judiciais, aproximar os alunos das características do poder do Estado e de fazê-los perceber, na prática, que ele
possui limites; que há normas jurídicas consubstanciadas no diploma normativo de mais alta hierarquia, a Constituição Federal – CF
–, restringindo seu exercício; e, ainda, que as normas não possuem sentido unívoco, estando sujeitas a constantes e variadas
interpretações.

A decisão de abrir o curso desta forma foi motivada por algumas razões. A primeira delas refere-se ao fato de o poder
estatal, visto sob esta ótica, ficar mais latente. Os conflitos entre autoridade do Estado e liberdades dos particulares são
especialmente polêmicos e sensíveis – justamente por estar em xeque a liberdade, um dos bens mais preciosos de que o homem livre
dispõe.

Neste sentido, poderia o Estado prender prostitutas que praticassem o trottoir em via pública, a despeito de a CF prever o
direito de ir e vir[8]? O Estado poderia impedir manifestantes de protestarem na Praça dos Três Poderes, apesar de a CF garantir o
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direito de reunião[9]? Poderia o Estado impor o ensino religioso em escolas públicas, levando-se em consideração que a CF

salvaguarda a liberdade religiosa[10]? Vê-se, portanto, que a oposição entre autoridade e liberdade pode ser uma interessante porta
de entrada para o direito e para a compreensão de uma maneira de agir do Estado.

A segunda razão que motivou a abordagem inicial deste curso liga-se em alguma medida à primeira e diz respeito à
característica dos alunos que temos em mente: jovens com idade média de 18 anos, recém egressos do ensino médio. Esta
peculiaridade impõe ao professor o enorme desafio de fazer com que seus interlocutores, ainda crus na linguagem e raciocínio
jurídicos, se interessem pelas aulas e compreendam a mensagem que se pretende transmitir.

Acreditamos que iniciar o curso com a tensão entre a autoridade do Estado e a liberdade dos cidadãos pode auxiliar o
professor a lidar com este desafio na medida em que a jurisprudência, tanto de instâncias inferiores como de instâncias superiores do
Judiciário, é rica em casos capazes de ilustrá-la de forma simples – quase caricata –, por meio de fatos próximos do cotidiano das
pessoas em geral. Isso faz com que o aluno, apesar de ter que lidar com um material denso e permeado pela linguagem jurídica, seja
capaz de trabalhar com as suas principais ideias.

O segundo bloco do curso se valerá dos debates prévios envolvendo liberdades individuais para lançar um olhar sobre o
processo de construção de direitos no Brasil. Os alunos, por serem jovens e terem nascido em um ambiente já democrático, podem
ser levados a crer – ainda que tenham estudado regimes ditatoriais nas aulas de história do ensino médio – que o os direitos, tal
como estampados na CF, sempre tenham estado ali.

Assim, com o objetivo de fazê-los perceber que os direitos, ao contrário do que poderia parecer num primeiro momento,
são fruto de um constante movimento de transformação e evolução da sociedade – ora se expandindo, ora se retraindo – travaremos
um diálogo com a história. Mais especificamente, com a história das constituições brasileiras. As aulas deste módulo incentivarão os
alunos a analisar e a comparar os dispositivos das constituições de 1824, 1946, 1967 (modificada pela emenda de 1969) e de 1988,
permitindo-os tomar contato com o processo evolutivo dos direitos no Brasil[11]. Finda esta etapa, imaginamos que seria
interessante propor aos alunos a leitura de textos de cientistas políticos e juristas que se dedicaram ao tema, fazendo-os ampliar seus
horizontes e construir pontes entre o direito e outras áreas do conhecimento.
            O terceiro bloco do curso se dedicará a compreender a organização dos poderes do Estado. Trata-se de um tema árido e que

demanda dos alunos maior familiaridade com o mundo jurídico – não por outra razão optamos por deixá-lo para a segunda metade

do semestre. A ideia é pôr em evidência o fato de que o Estado não é um bloco unitário, mas o resultado da junção de inúmeros

fragmentos, dotados de realidades e interesses próprios, os quais, não raro, conflitam entre si.

Dessa forma, em um primeiro momento, percorreremos as estruturas básicas do Estado – os poderes Executivo, Legislativo

e Judiciário, para conferir o que a doutrina jurídica tem a dizer sobre o tema. Complementarmente, os alunos farão visitas a órgãos

de cada um dos três poderes, buscando verificar como eles funcionam e se organizam na prática. Esta atividade poderá revelar

coisas interessantes e que dificilmente poderiam ser percebidas de outro modo. No que tange ao Judiciário, por exemplo,  as

seguintes questões poderiam ser respondidas: de que modo os cartórios dos tribunais funcionam?; eles são organizados?; o seu

funcionamento impacta no curso do processo?; o Judiciário é informatizado?; como os juízes trabalham?; em que condições?;

qualquer um do povo pode ingressar em um tribunal?

Após a análise da organização dos poderes, problematizaremos a relação entre eles. Pretendemos relativizar a linha que os

aparta, jogando luz sobre as disputas de poder internas ao Estado. Se no início do curso propusemos o estudo da relação de poder

entre o Estado e particulares, agora focamos nas tensões inerentes ao próprio corpo estatal. Para tal, dois instrumentos serão

utilizados: uma decisão judicial e uma pesquisa empírica. A ciência política, uma vez mais, será convocada para trazer subsídios aos

alunos, auxiliando-os a pensar no concreto.

O quarto bloco do curso abordará uma função muito particular do Estado: a de policymaker, ou seja, a de promotor de

direitos por meio da elaboração de políticas públicas. Não temos, por óbvio, a pretensão de esgotar um tema tão vasto como este.

Nosso propósito é singelo: queremos fazer os alunos atentarem para esta função estatal e para os problemas dela decorrentes – tais

como o desafio de o Estado suprir as demandas sociais por meio de recursos escassos. Dessa forma, imaginamos um debate

permeado, por exemplo, pelas seguintes questões: como o Estado aloca seus recursos?; por que é importante que o Estado elabore

políticas públicas?; há cuidados especiais que o Estado deva tomar ao alocar seus recursos? A ideia, vale lembrar, é trazer subsídios

para a reflexão dos alunos para se pensar o direito.

Uma vez mais, faremos uso de decisões judiciais e de pesquisa empírica para ilustrar este tema. Além disso, visando fazer
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com que os alunos efetivamente se coloquem no lugar dos atores sociais envolvidos em processos decisórios – administradores

públicos, sociedade civil, membros do parlamento, entidade de classes, etc. –, propomos a realização de um role play[12]. Trata-se

de uma forma de levar para a sala de aula a complexidade das decisões que cabem ao Estado.

Finalmente, o último bloco do curso procurará, tal como dito anteriormente, discutir o Estado de direito, democrático e

social com base nas informações e raciocínios construídos em aulas anteriores. Acreditamos que os alunos serão capazes de trazer

interessantes reflexões para os últimos encontros, os quais serão conduzidos por textos teóricos.

 

2.2. Uma síntese das ideias

Pensamos em um curso que tivesse um propósito claro e uma estrutura bem definida, com começo, meio e fim. Os

encontros foram organizados em blocos temáticos independentes, mas afeitos uns aos outros – sempre conectados pela noção de

Estado Social Democrático de Direito. Buscamos com esta estratégia evitar que a proposta do curso só fizesse algum sentido ao

final do semestre, em um momento de quase epifania. Preferimos deixar nosso objeto de estudo sempre às claras, olhando-o por

ângulos distintos de tempos em tempos. Dessa forma, as últimas aulas, ao invés de revelarem algo que, até então, era invisível aos

alunos, procurará apenas sedimentar ideias. O curso, portanto, se pudesse ser definido graficamente, assemelhar-se-ia a uma onda –

com altos e baixos – e não a uma linha sempre crescente.

No capítulo seguinte, apresentaremos a metodologia a ser empregada nas aulas. Alertamos o leitor que as justificativas

apresentadas a seguir devem ser lidas tendo-se em mente o cronograma do curso, tal como disposto na grade anexada ao artigo.

 

3. Metodologia em sala de aula
            No capítulo anterior, ao explicitarmos os objetivos dos cursos e o conteúdo básico de cada uma das aulas, adentramos, ainda
que rapidamente, no tema deste tópico: a metodologia aplicável às aulas. A seguir, elencaremos os métodos imaginados para os
encontros, apontando, em cada caso, seus aspectos positivos e as habilidades e competências que pretendemos desenvolver nos
alunos.

 

3.1.Diálogo Socrático

            O diálogo socrático é o pilar central do curso, se espraiando por quase todos os encontros. Trata-se de um “método que

utiliza a interação dialogada entre dois ou mais sujeitos para estimular a compreensão ou a reflexão sobre um tema”[13],

apresentando-se como uma alternativa às tradicionais aulas expositivas. Tal como pode ser verificado na grade anexa ao artigo,

nosso curso aposta na ideia de que este método se ajusta melhor aos seus propósitos. Veja-se o porquê.

            O diálogo socrático pode ser um interessante instrumento para instigar os alunos à reflexão em sala de aula[14]. O fato de o

professor não monopolizar a palavra os impõe o ônus de efetivamente ter que contribuir para a produção do conhecimento. De um

modo mais direto: não há aula sem o engajamento dos discentes nos debates. A imposição deste “fardo” aos estudantes aumenta a

probabilidade de mantê-los atentos e interessados na disciplina, desde o seu início até o seu término.

Outra vantagem ligada a esta técnica diz respeito ao fato de ela potencializar a capacidade argumentativa dos alunos. Ao

serem desafiados, pelo professor ou pelos demais colegas, os estudantes acabam sendo estimulados a construir, de forma rápida,

bons argumentos. A dinâmica dos debates contribui para o desenvolvimento de importantes habilidades para os profissionais do

direito. 

            Além disso, tirar o aluno da plateia e colocá-lo no palco traz outra importante mudança para o ambiente acadêmico: ele se

torna mais plural. O fato de muitas vozes contribuírem para os debates faz com que o hábito do dissenso seja mais facilmente

incorporado à formação dos alunos, levando-os a compreender que o direito é, em si, controverso, sujeito a distintas interpretações.

A nosso ver, para que os estudantes se transformem em grandes profissionais, é fundamental que se cultive, desde muito cedo, a
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tolerância e o espírito crítico.

 

3.2. Método do caso

            O método do caso é o segundo pilar sobre o qual o curso se sustenta, consistindo, em apertada síntese, na análise de decisões

judiciais por intermédio do diálogo socrático[15].

            O uso deste método tem especial relevância levando-se em consideração o fato de o curso voltar-se a alunos recém egressos

do ensino médio. A análise de decisões judiciais pode contribuir para a familiarização com a linguagem jurídica e para a imersão no

mundo do direito, visto que se impõe aos alunos o desafio de decifrar os termos empregados pelos juízes e de extrair a ratio

decidendi dos casos.

            Outra peculiaridade deste método diz respeito ao fato de ele ser instigante, na medida em que “o exame de situações reais

discutidas nas decisões judiciais aproxima o estudante da aplicação do direito a casos concretos”[16]. Tal como ressaltado no

capítulo anterior, os casos reais tendem a ser mais envolventes, despertando o interesse e incentivando a participação dos alunos.

Além disso, o método do caso permite que temas do direito sejam visualizados com mais clareza, pois as disputas judiciais tendem a

pôr em foco as tensões e os problemas jurídicos.

            É importante que se diga que optamos por utilizar apenas decisões proferidas – ou ainda pendentes de julgamento – pelo

Supremo Tribunal Federal – STF. O foco na jurisprudência constitucional se justifica na medida em que os temas pensados para a

reflexão do Estado Social Democrático de Direito – conflito entre autoridade estatal e liberdades individuais; o processo de

construção de direitos no Brasil; a organização dos poderes do Estado; e o Estado como promotor de direitos – são intrinsecamente

ligados à CF.

 

3.3. Role play

            O role play pode ser definido como o “método de ensino por meio do qual o aluno assume um papel e desenvolve, a partir

dele, atividades dinâmicas planejadas em relação a determinado tema”[17]. Trata-se de uma técnica que coloca o aluno do centro

do processo de aprendizagem, incentivando-o a lidar com situações ou problemas reais.

            O role play mostra-se como um método absolutamente afinado com o curso, visto que a sua proposta central consiste em

permitir a visualização da complexidade da “vida real” do Estado. Tal como dito anteriormente, os alunos, por meio do role play,

poderão ter a oportunidade de vestir a pele de diferentes atores sociais envolvidos em processos decisórios no âmbito do Estado,

algo que pode auxiliá-los a compreender melhor a sua dinâmica.

 

3.4. Apresentação dos alunos

            Os alunos, em apenas uma ocasião ao longo do curso, relatarão, em grupo, a experiência de visitar órgãos dos poderes

Judiciário, Executivo e Legislativo. Este método, tal como o role play, permite uma participação efetiva dos alunos, centrando-os

no processo de aprendizado.

            A particularidade desta técnica está no fato de que os estudantes serem levados a preparar uma aula, tendo que lidar com os

desafios normalmente enfrentados pelos professores – de todas as informações disponíveis, quais serão as mais relevantes?; será

possível expor todo o conteúdo imaginado no tempo previsto?; será que é melhor utilizar a lousa ou uma apresentação em power-

point? Solucionar este tipo de dúvida é relevante para que os alunos compreendam melhor o papel do professor em sala de aula.

            Em suma, esta atividade pode ser uma interessante experiência para os alunos na medida em que eles poderão compartilhar

informações e impressões de como o espaço público se funciona e se organiza na prática.
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4. Métodos de avaliação

            Antes de comentarmos os métodos de avaliação elegidos para o curso, procuraremos, ainda que brevemente, responder ao

seguinte questionamento: porque é preciso avaliar?

            A avaliação, a nosso ver, tem o propósito de garantir o comprometimento do aluno – tanto em sala de aula, como na

preparação prévia aos encontros. A cobrança é um mecanismo essencial para garantir o engajamento e o interesse do aluno na

disciplina, desde o seu início até o seu término. Neste sentido, a contrapartida do estudante depende intrinsecamente da forma e da

intensidade pela qual ele é exigido.

Buscando atingir esta meta, nosso curso propõe um método de avaliação constante (aula a aula), adequado à metodologia

imaginada para os encontros semanais. A seguir, detalharemos o sistema de avaliação do curso “Organização jurídica das relações

entre estado e sociedade”.

 
4.1. Avaliação constante e incentivo participativo: incitando a postura crítica do aluno

            Há um pressuposto básico a ser determinado pelo professor para que o aluno saiba, de antemão, quanto e como se dedicar ao

curso: critérios claros de avaliação. Neste sentido, o educador, para que atinja os objetivos esperados com as avaliações, deve,

antecipadamente, detalhar aos alunos seus critérios avaliativos – em termos qualitativos e quantitativos.

            Nosso curso tentará cumprir com essa proposta da seguinte maneira: 20% (vinte por cento) da nota corresponderá à

participação oral, em debates sobre textos previamente selecionados; 20% (vinte por cento) da nota corresponderá a avaliações

mensais sobre o desempenho individual dos alunos, a partir de trabalhos escritos; 10% (dez por cento) da nota será atribuída a um

trabalho em grupo, consistindo na entrega de um relatório de pesquisa e na exposição de um seminário em sala de aula[18]; 50%

(cinqüenta por cento) da nota advirá de uma avaliação escrita ao final do semestre, aplicada de forma individual.

            Passaremos, agora, à análise pormenorizada destes critérios amplos para que fique claro o que se pretende alcançar com cada

um deles. Vale ressaltar, uma vez mais, que as avaliações imaginadas visam reforçar o comprometimento e a participação dos

alunos.

 

4.1.1. O debate em sala de aula: do texto teórico ao estudo de caso

            Quando escolhemos trabalhar com leituras de textos teóricos, pesquisas empíricas e, principalmente, decisões judiciais

assumimos o risco de os alunos não lerem o material, ou de o lerem sem a devida atenção – na expectativa de que não fossem

efetivamente cobrados por seus deveres.

            Para evitar esta atitude displicente dos estudantes, optamos por vincular uma parcela significativa da sua nota global ao grau

de participação em sala de aula. Trata-se de uma forma de fazer com que o material selecionado seja lido da maneira adequada,

com interesse e com um viés crítico.

            Neste ponto é interessante ressaltar a metodologia de avaliação utilizada pelo professor Dimitri Dimoulis na disciplina

Introdução ao Direito na DIREITO GV. Uma parcela significativa do seu curso baseia-se na leitura de textos teóricos de diversos

níveis de dificuldade – desde os mais simples aos mais complexos. Apesar da alta carga de trabalho, os alunos mantém as leituras

em dia e participam efetivamente dos debates na medida em que são cobrados com rigor por isso – por exemplo, sendo descontados

três pontos de participação caso se verifique que o aluno não fez a leitura prévia.

            Nota-se, portanto, a necessidade de induzir o aluno a participar, qualificada, sempre, pela leitura atenta do material indicado

– seja ele um texto teórico, uma pesquisa empírica ou uma decisão judicial. A nosso ver, este tipo de exigência, além de aumentar

as chances de que os estudantes cumpram com suas obrigações, mostra-se útil para o desenvolvimento de habilidades

argumentativas.    
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 4.1.2. Avaliação constante: o professor conhecendo o aluno

            Outro interessante método de avaliação é o utilizado pelo professor Carlos Ari Sundfeld em seu curso de Fundamentos do

Direito Público na PUC-SP, o qual vale ser destacado e utilizado. Ele reside em, de tempos em tempos, avaliar individualmente o

desempenho dos alunos nos trabalhos escritos e nos debates em sala de aula, apontando, inclusive, os pontos positivos e o que pode

ser aprimorado.

            A particularidade deste método está no fato de ele não se restringir  à verificação de critérios técnicos e de aptidões

puramente jurídicas. Por meio dele, avalia-se também a postura do estudante em sala de aula e particularidades que lhe sejam

inerentes – tais como, por exemplo, a maneira pela qual ele redige seus textos. Em outras palavras, torna-se possível conhecer mais

à fundo o aluno e suas deficiências.

Percebe-se, portanto, que este tipo de avaliação personalíssima contribui, de um lado, para o desenvolvimento da

personalidade do aluno e, do outro, para que ele se sinta mais motivado e empenhado em realizar as tarefas que lhe são demandadas.

           
4.1.3. Os trabalhos em grupo: os alunos aprendendo com a divergência

            A disciplina que propomos objetiva, em grande medida, aguçar o espírito crítico dos alunos. Neste sentido, acreditamos que o

trabalho em grupo pode ser um bom instrumento para se atingir esta meta. Justificaremos esta assertiva a seguir.

É natural que as pessoas tenham opiniões distintas e que pensem de maneiras variadas. O desafio de se trabalhar em grupo

está em, por meio de argumentos, dirimir as divergências em busca de um consenso. Assim, esta técnica incentiva a prática da

crítica, na medida em que, por meio de negociações, os alunos são levados a refletir sobre o seu posicionamento e o de seus

colegas.

Dessa forma, o trabalho em grupo – que consistirá na elaboração de um relatório da visita às dependências do Estado e de

uma aula expositiva sobre esta experiência – será avaliado de acordo com a capacidade dos alunos de trabalharem em equipe –

mantendo-se coesos e coerentes –, tanto na elaboração do texto escrito, como na apresentação em sala de aula. Avaliar-se-á também

a sua capacidade didática para expor os resultados da pesquisa de campo.

 

4.1.4. A prova

            Há muitas controvérsias envolvendo o uso de provas como método avaliativo. No entanto, acreditamos que este instrumento

seja importante para se verificar o grau de aproveitamento dos alunos ao final do semestre. Trata-se, também, de uma forma de

sedimentar informações e raciocínios que, de outro modo, poderiam se perder.

            Além disso, a prova pode funcionar como um termômetro, indicando se os objetivos do curso foram cumpridos e se a

metodologia adequou-se aos seus fins. Neste sentido, a prova desempenha uma importante função também para o professor

(feedback). Afinal, por meio dela, ele poderá rever os recortes do curso de modo a aprimorá-lo.

            A prova, pelas funções que desempenha, não pode avaliar apenas o conteúdo técnico-jurídico do aluno. Ela precisa ser capaz

de fazê-lo raciocinar e de formular ideias relacionando-as ao que foi visto no decorrer do curso. Em outras palavras, ela precisa

refletir o quanto o aluno conseguiu evoluir sua capacidade de raciocinar, de formular, de argumentar e de criar.

 

4.1.5. Afinal, avaliar para quê?

            Quatro são os objetivos que se pretende alcançar com os métodos de avaliação acima descritos: garantir o comprometimento

e empenho do aluno; aumentar o seu grau de participação em sala de aula; incentivar uma postura crítica do corpo discente; e

atualizar o curso utilizando como parâmetro seus indicadores.

O sistema de avaliação somado à metodologia em sala de aula cumpre com a função de desenvolver diferentes habilidades
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nos alunos. A principal delas, a nosso ver, diz respeito à capacidade de argumentar – por escrito ou oralmente – de forma coerente,

organizada e persuasiva.

 

5. Conclusão

Ao longo deste artigo, procuramos deixar claro as linhas gerais do curso “Organização jurídica das relações entre estado e

sociedade” e seus recortes temáticos e metodológicos.

A disciplina proposta pretende, tal como afirmado anteriormente, dialogar com o diagnóstico de que, no Brasil, predomina

uma abordagem do direito excessivamente abstrata e dogmática, em boa medida despreocupada com o concreto[19].

Dessa forma, o curso “Organização jurídica das relações entre estado e sociedade” objetiva, basicamente, complementar o

que tradicionalmente se aprende nos cursos de Teoria Geral do Estado, buscando, com isso, tornar a introdução ao direito público

mais próxima da realidade. Nossa ideia, em síntese, foi apresentar uma maneira simples e interessante de trazer para o ambiente

acadêmico a dinâmica organizacional do Estado e a forma pela qual ele se relaciona com a sociedade.

O ensino do direito público carece, a nosso ver, de iniciativas capazes de tornar seu estudo mais instigante e produtivo. Neste artigo,

tivemos a pretensão de contribuir, ainda que minimamente, para este debate.

 

Referências Bibliográficas
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil. 6º ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 24º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na Vida dos Povos – da idade média ao século XXI. São Paulo: Editora Saraiva,
2010.
 
DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
 
FARIA, José Eduardo. A Reforma do Ensino Jurídico. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1987.
 
FARIA, José Eduardo(org.). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
 
GHIRARDI, José Garcez(org.). Métodos de Ensino em Direito: conceitos para um debate. São Paulo: Saraiva, 2009.
 
GHIRARDI, José Garcez; VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo (orgs.). Ensino Jurídico Participativo: construção de
programas, experiências didáticas. São Paulo: Saraiva, 2009.
 
MACHADO, Antônio Alberto. Ensino Jurídico e Mudança Social. São Paulo: Expressão Popular, 2009.
 
MORAES FILHO, Evaristo de. O Ensino Jurídico. In: O Ensino no Brasil. Rio de Janeiro: Confederação Nacional do Comércio,
1995.
 
SAN THIAGO DANTAS, Francisco C. Educação para o Desenvolvimento. In: Educação no Brasil. Rio de Janeiro: Confederação
Nacional do Comércio, 1995.
 
STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luiz Bolzan de. Ciência Política & Teoria do Estado. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008.
 
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4º Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.
 
UNGER, Roberto Mangabeira. O Direito e o Futuro Da Democracia. 1ª ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.
 
A N E X O
 
CALENDÁRIO DE AULAS DO CURSO[20]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8014



 

Aulas Tema das aulas

01 A liberdade de locomoção e a Constituição Federal (diálogo socrático)

Material indicado:

Caso Trottoir (HC nº 59.518)

02 Direito de reunião: há limites? (diálogo socrático)

Material indicado:
•         Caso Praça dos Três Poderes (ADI-MC nº 1969)

03 Ensino religioso em escola pública: Estado laico? (diálogo socrático)

Material indicado:

Caso do ensino religioso em escola pública (ADI nº 3268 – petição inicial e amicus curiae Conectas Direitos Humanos)

04 O processo de construção de direitos no Brasil – I (diálogo socrático)

Material indicado:

Leitura de trechos das constituições brasileiras de 1824 e 1946

05 O processo de construção de direitos no Brasil – II (diálogo socrático)

Material indicado:

Leitura de trechos das constituições brasileiras de 1967 (com a emenda de 1969) e de 1988

06 O processo de construção de direitos no Brasil – III (diálogo socrático)
Material indicado:

•         Leitura do livro Cidadania no Brasil, de José Murilo de Carvalho
07 A organização dos poderes do Estado – I (aula expositiva)

Material indicado:

Leitura do capítulo sobre a separação de poderes. Referência bibliográfica em aberto

08 A organização dos poderes do Estado – II (diálogo socrático)

Material indicado:

•         Apresentação dos alunos (visitas a dependências do Judiciário (tribunal), do Legislativo
(assembleia legislativa) e do Executivo (prefeitura)

09 A organização dos poderes do Estado – III (diálogo socrático)

Material indicado:

Caso das medidas provisórias (ADI nº 293-7)
Estudo dirigido: o STF e as medidas provisórias – Luciana Silva Reis
(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/182_Estudo%20Dirigido%20-
%20O%20STF%20e%20as%20medidas%20provisorias%20-%20Luciana%20Reis.pdf)
Leitura da pesquisa Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas
provisórias, de Paulo Tafner e Octavio Amorin Neto
(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/592_Tafner_e_Amorim_Neto.pdf)

10 O Estado e a promoção de direitos – I (diálogo socrático)

Material indicado:

Caso da distribuição de medicamentos (REAgR nº 271.286)

11 O Estado e a promoção de direitos – II (diálogo socrático)
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Material indicado:
•         Leitura da pesquisa O Supremo Tribunal Federal e a política de fornecimento de

medicamentos para o tratamento da AIDS/HIV, de Mariana Barbosa
(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/328_Mariana%20Barbosa.pdf)

12 O Estado e a promoção de direitos – III (role play)
Material indicado:

•         Caso da classificação indicativa (ADI º 2.398-5 – petição inicial OAB)
•         Estudo dirigido – Gabriela Rocha

(http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/238_Estudo%20dirigido%20Gabriela%20Rocha.pdf)
13 Estado Social Democrático de Direito? (diálogo socrático)

Material indicado:
•         Leitura do livro Fundamentos de Direito Público, de Carlos Ari Sundfeld, p. 37-58

14 Estado Social Democrático de Direito?
Material indicado:

•         Em aberto
15 Prova

 

 

 

 

[1] Para a elaboração deste artigo, entrevistamos os docentes da DIREITO GV Dimitri Dimoulis e Carlos Ari Sundfeld, a quem agradecemos pela receptividade e pela
disposição em debater o ensino jurídico brasileiro. Além disso,  tivemos a oportunidade de assistir a duas aulas do curso de Introdução ao Direito, ministrado pelo
professor Dimitri Dimoulis a alunos do primeiro semestre do curso de graduação da DIREITO GV. A atividade de acompanhamento metodológico mostrou-se
fundamental para o desenvolvimento de muitas das ideias presentes neste trabalho. Ressaltamos, no entanto, que os professores a quem fizemos referência não têm
qualquer responsabilidade sobre o conteúdo deste artigo.
[2] Trecho inspirado na obra Reforma do Ensino Jurídico de José Eduardo Faria,  p. 17 e 19.

[3] É o que dizia, por exemplo, Evaristo de Moraes Filho em um texto datado de 1981, publicado em 1995: “A noção da norma
jurídica como simples manifestação concreta do controle formal ou organizado, a bem dizer sem conteúdo próprio e auto-suficiente,
é o único comedimento possível à crença do poder ilimitado da lei, que tudo pode, que tudo faz, como se operasse no vácuo. Além
do estudo da economia política e da ciência das finanças, acabou-se por admitir o ingresso da sociologia no currículo das
Faculdades de Direito, como por isso já clamava Rui Barbosa no seu precursor parecer de 1882” (grifo nosso). MORAES
FILHO, 1995, p. 419.
[4] Esta regra,  por óbvio, comporta exceções. Na PUC-SP, por exemplo, a disciplina de TGE é ministrada concomitantemente com a de Fundamentos do Direito
Público.
[5] A relevância desta proposta é reforçada por Antônio Alberto Machado. Veja-se: “Talvez seja exatamente por esses motivos que as profissões jurídicas têm
experimentado, crescentemente, uma clara redução do seu campo cognitivo e uma perda evidente de capacidade de intervir nos problemas sociais e políticos realmente
importantes. Vale dizer, os profissionais do direito vêm perdendo, de um lado, a capacidade de entender e decifrar o contexto sócio-político onde atuam, e, de outro, a
aptidão para intervir nesse contexto com poderes decisórios,  como já o fizeram no passado, quando os bacharéis em direito ocupavam os postos políticos e
administrativos mais relevantes na estrutura político-administrativa do Estado”. (MACHADO, 2009, p. 20)
[6] É o que afirma, por exemplo, Carlos Ari Sundfeld na obra Fundamentos de Direito Público , p. 56.

[7] Dalmo de Abreu Dallari trata deste tema, ainda que indiretamente, em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado, p. 109.

[8] “Art. 5º  (...)
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar,  definidos em lei;”
[9] “Art. 5º  (...)
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;”
[10] “Art. 5º  (...)
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias; “
[11] As constituições brasileiras selecionadas dão conta de demonstrar o processo de construção dos direitos no Brasil, com seus movimentos de expansão e de
retração.
[12] Mais adiante, trataremos em detalhe do role play .

[13] Trecho extraído do artigo “Diálogo Socrático”, de Leonardo Arquimino de Carvalho, in Métodos de Ensino em Direito – conceitos para um debate, p. 31.

[14] Trecho inspirado no artigo “Oficinas de Legislação e Jurisprudência:  desenvolvendo um olhar autônomo sobre o direito”,  de Rodrigo Pagani de Souza, in Ensino
Jurídico Participativo – construção de programas, p., 120.
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[15] Trecho inspirado no artigo “Método do Caso” de Luciana de Oliveira Ramos, in Métodos de Ensino em Direito – conceitos para um debate, p., 48.

[16] Ibidem, p., 54.

[17] Trecho extraído do artigo “Role Play”, de Daniela Monteiro Gabbay e de Lígia Paula Pires Pinto Sica, in Métodos de Ensino em Direito – conceitos para um
debate, p., 73.
[18] Nos referimos aqui ao trabalho em que os alunos farão visitas a dependências do Estado para, posteriormente, relatá-las ao professor e aos demais colegas de
classe.
[19] Chamamos atenção para o que Dimitri Dimoulis denomina de “necessidade da visão crítica”: “Já que o direito surge de opções políticas e sua aplicação
influencia as lutas políticas, é necessário superar os limites da dogmática jurídica e desenvolver uma visão ampla e crítica dos problemas jurídicos. Isso pressupõe
estudar as relações do direito com a realidade social e preocupar-se com as conseqüências da aplicação do direito” DIMOULIS (2007, p. 324). Complementando esta
ideia, leia-se: “A maior conquista desse exercício contínuo de correção [das estruturas herdadas] é tornar o indivíduo [titular de direitos] efetivamente capaz de
desenvolver e exercitar um amplo conjunto de faculdades” (UNGER, 2004, p. 43).
[20] Os casos a que fazemos referência foram extraídos da lista de materiais didáticos da Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público – sbdp –,
disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: http://www.sbdp.org.br/material_ver.php?idConteudo=1. Outros materiais utilizados neste anexo – tais como
os estudos dirigidos – também foram extraídos do sitio eletrônico da sbdp.  
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PROBLEMAS SOBRE A PESQUISA EM DIREITO NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA 

ISSUES ON RESEARCH IN LAW IN BRAZIL: A PERSPECTIVE

Arthur Roberto Capella Giannattasio

RESUMO
O presente texto discute o tema da Pesquisa em Direito a partir do desenvolvimento de uma
crítica acerca de uma específica Conferência para Pós-Graduandos de uma Faculdade de Direito
brasileira, versando sobre o mesmo tema. 
Após um breve resumo das principais idéias expostas pelo conferencista, foram apresentadoas
críticas de duas ordens, cada um delas intimamente relacionadas entre si, a saber: (i) uma
crítica de caráter epistemológico, resultante de diferentes paradigmas de pensamento nas
Ciências Humanas; e (ii) outra sobre o conteúdo exposto propriamente dito, naquilo que se
refere à especificidade da Pesquisa em Direito. 
Foi possível identificar a persistência no discurso do Conferencista de uma perspectiva
evolucionista sobre a Pesquisa em Direito, buscando respaldar a tentativa de a aproximar do
paradigma de Ciências qualitativamente diferentes, impassíveis de comparação ou de imitação.
Mais do que isso, foi possível notar que essa tentativa de direcionamento decorre, na verdade,
de imperativos sistêmicos originados de exigências de uma específica e exclusiva Escola
Econômica que pretende funcionalizar e conduzir a Pesquisa em Direito a partir das exigências e
das necessidades da Pesquisa em Economia sobre a historicidade da norma. 
Esse empreendimento eclipsa a possibilidade de uma Pesquisa em Direito alternativa,
contestadora do establishment, situação não percebida pelos tradicionais órgãos de fomento de
Pesquisa. Essa inconsciência impede o adequado direcionamento do conteúdo e da forma de
uma Pesquisa em Direito emancipadora que, após as barbáries cometidas durante a Segunda
Guerra Mundial, evite a repetição de Auschwitz por meio da incorporação de elementos éticos e
morais na Pesquisa em Direito que estimulem, a final, um agir jurídico politicamente refletido.
PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa em Direito ; Epistemologia da Pesquisa em Direito ;
Evolucionismo ; Adequação e Barbárie ; Emancipação

ABSTRACT
This text discusses the theme of Research in Law, departing from a critical analysis of a
Conference for Post-Graduate candidates upheld in a brazilian Law School, concerning the same
subject. 
After a brief summary of the panelist’s ideas, were pointed out criticism of two orders, each one
related to with the other, namely: (i) an epistemological critique, derived from the assumption of
a different paradigm for Human Sciences; and (ii) a critique on the specific content of the
Conference, in order to emphasize the specificity of Research in Law. 
It was identified inside that discourse the persistence of an evolutionist perspective on Research
in Law, aiming to support the attempt to put it close to a qualitatively different Science
paradigm, which are not comparable or imitable. Moreover, it was diagnosed that this framing
exists due to the systemic imperatives arising from the demands of a specific and exclusive
Economic School which aims to functionalize and to lead Research in Law in accordance with the
exigencies and the necessities of Economic Analysis of Law on the historicity of juridical rules. 
This perspective overshadows the possibility of an alternative Research in Law which defies the
establishment, a situation not perceived by the traditional agencies created to promote
Research. This unawareness hinders the adequate direction of the content and of the form of an
emancipatory Legal Research directed to prevent, after Second World War’s barbarisms, the
repetition of Auschwitz’s experience by incorporating ethical and moral elements in Research in
Law, in order to inspire, in the end, a juridical action politically thought-guided.
KEYWORDS: Research in Law ; Epistemology of Research in Law ; Evolutionism ; Adjustment
and Barbarism ; Emancipation
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1 Introdução

 
O presente texto discute o tema da Pesquisa em Direito a partir do desenvolvimento de uma

crítica acerca de uma específica Conferência organizada para compor um dos Ciclos Anuais de
Conferências da Etapa de Preparação Pedagógica do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) de
uma Faculdade de Direito, versando sobre o tema Pesquisa. O PAE pretende capacitar os alunos do
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito para que possam exercer o Estágio Supervisionado
em Docência, de modo a reproduzir e a perpetuar a qualidade do ensino e da construção do conhecimento.

Os alunos da Pós-Graduação inscritos na Etapa de Preparação Pedagógica do PAE devem, além
de outras atividades, participar de Conferências específicas, organizadas pela Comissão Coordenadora do
PAE, como requisito parcial para a aprovação. O presente texto desenvolve críticas sobre uma das
Palestras proferidas em uma das edições anuais da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE de uma
Faculdade de Direito, sobre o tema Pesquisa, na medida em que foram identificados nela questões
fundamentais que perpassam a situação atual da Pesquisa em Direito no Brasil.

Este texto está dividido em duas partes fundamentais.
A primeira parte efetua um breve resumo dos principais aspectos da apresentação. Mais do que

um relato do conteúdo exposto, o objetivo desse primeiro tópico reside na intenção de situar o leitor nos
exatos termos do debate a ser proposto a partir das informações fornecidas pelo expositor. Apenas por
meio da compreensão da lógica de desenvolvimento do discurso do conferencista será possível apreender a
profudidade e a seriedade das críticas a serem apontadas.

A segunda parte, por sua vez, desenvolve as principais críticas que o pensamento apresentado
pelo conferencista permite suscitar no âmbito da reflexão da Pesquisa em Direito. Nesse sentido, são
passíveis de serem formulados, ao menos, dois níveis de crítica: (i) em primeiro lugar, uma crítica de
ordem epistemológica, resultante de diferentes paradigmas de pensamento nas Ciências Humanas; e (ii)
em segundo lugar, uma crítica sobre o conteúdo exposto propriamente dito, naquilo que se refere à
especificidade da Pesquisa em Direito.

Deve-se notar, inclusive, que, apesar de, em um primeiro momento, as críticas parecerem não
estarem relacionadas, não se pode ignorar haver uma correlação entre ambas, de tal modo ser possível
perceber a presença das conclusões da crítica epistemológica nas próprias críticas acerca do conteúdo
apresentado e desenvolvido pelo referido Professor.

Será possível perceber que a perspectiva apresentada pelo conferencista não apenas não
contribuiu positivamente para o aperfeiçoamento da formação pedagógica dos alunos da Pós-Graduação
inscritos no PAE da Faculdade de Direito, mas também que ela reflete uma postura inadequada e
recorrente dos órgãos de fomento e de estímulo à Pesquisa com relação à Pesquisa em Direito, uma
incompatibilidade perversa que apenas se revela como tendendo à degeneração finalística da Pesquisa em
Direito.

Espera-se que o presente texto contribua para a reformulação e para o redirecionamento das
orientações usuais dadas para a Pesquisa em Direito por órgãos de estímulo e de fomento à Pesquisa, bem
como para a redefinição do papel da Pesquisa em Direito no Brasil e da maneira pela qual ela deve ser
incorporada pelos Currículos das Faculdades de Direito brasileiras.
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2 Principais Aspectos da Apresentação

 
Segundo o expositor, deve-se se orientar a partir de uma visão estratégica sobre o

desenvolvimento da Pesquisa em Direito no país, que caminha em conformidade com a Pesquisa científica
e tecnológica, a saber, a da importante relação entre Ciência, tecnologia e Desenvolvimento.

A idéia fundamental consiste na concepção de que o conhecimento pode significar um
aperfeiçoamento das condições econômica e sociais (Desenvolvimento), propiciando um maior bem-estar.
O estímulo aos Pesquisadores deve residir na produção de dissensos, por o conhecimento novo, na
Ciência, sempre surgir de situações de contradição, engendrando mais desenvolvimento.

Nesse sentido, de acordo com o expositor, é importante lembrar a evolução do resultado do
cálculo da média de expectativa de vida do Homem na época do nascimento, ao menos desde o início da
vida humana registrada, ou seja, desde a pré-História até os anos 2000. De fato, foi possível perceber uma
evolução positiva, tendo em vista que, no tempo, principalmente em razão do desenvolvimento da Ciência
e do aperfeiçoamento do conhecimento, a expectativa de vida aumentou drasticamente.

Trata-se de avaliação positiva do incremento da média da expectativa de vida, uma vez que, de
acordo com o expositor, talvez o que mais seja visado pelo ser humano é poder viver cada vez mais,
porque sempre se buscou trocar outras coisas pela possibilidade de maior tempo de vida. Hoje, as barreiras
à sobrevida são a hipertensão, o desgaste natural dos órgãos, etc., que deverão ser objeto de mais e de
maiores Pesquisas científicas. Tratam-se, inquestionavelmente, de benefícios únicos proporcionados pela
Pesquisa. Certamente, segundo ele, ninguém questionaria que o resultado de aumento da expectativa de
vida não seria um benefício.

Nesse sentido, as criações tecnológicas permitiram criar condições para a sobrevida do Homem,
desenvolvidas a partir de idéias tecnológicas ou não (óculos para os olhos e óculos, higienização de
ambientes, ...). Há que se notar, no entanto, que o progresso científico, apesar de significar a solução de
problemas elementares, de maneira benéfica, ele pode produzir conseqüências sociais e humanas
inesperadas que, por sua vez, produzirão novos problemas e novas necessidades apenas solucionáveis por
meio da produção de mais conhecimento científico renovado.

O crescimento do PIB per capita ao longo da História é, em grande parte, conseqüência do
estímulo à produção de novas idéias por meio da institucionalização estatal dos centros produtores de
idéias (Revolução Industrial, Universidades ligadas ao Estado, desenvolvimento da idéia da proteção da
inovação por meio do instituto da propriedade intelectual, ...). Trata-se, para o palestrante, da invenção da
invenção que, no entanto, por estimular em demasia as entidades inovadoras, pode significar um maior
prejuízo para o bem-estar social, por favorecer tais entidades em detrimento do fluxo do conhecimento
produzido.

Segundo o expositor, a Teoria do Desenvolvimento Econômico (Adam SMITH, Karl MARX e
Joseph SCHUMPETER) afirma que ter idéias é fundamental para promover o desenvolvimento econômico
das nações, porque o desenvolvimento das forças produtivas decorre em grande parte, da incorporação do
conhecimento e dos resultados da Pesquisa no processo produtivo. Não apenas o Capital progride, mas
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também todas as sociedades como um todo.
R. SOLOW, economista do Massachusetts Institute of Technology (MIT), ganhador do prêmio

Nobel de 1987, compreendeu, conforme a percepção do Professor palestrant, que são quatro os fatores
determinantes do crescimento econômico: além dos tradicionais (i) terra; (ii) capital; e (iii) trabalho,
haveria (iv) mais alguma coisa, não exatamente definido ou por ele entendido à época, mas que era o que
faltava para ser considerado no cômputo geral dos fatores de produção essenciais para o crescimento
econômico.

Esse “algo a mais”, também conhecido como resíduo de SOLOW, posteriormente, foi entendido
como conhecimento e tecnologia, detalhadamente descrito em (i) capacidade de ter idéias; (ii) capacidade
de aplicação das idéias inventadas; e (iii) capacidade de educar os trabalhadores (capacitação).

P. ROMER propôs, por sua vez, ainda de acordo com a perspectiva do expositor, uma Nova
Teoria do Conhecimento, segundo a qual (i) conhecimento é fator explícito para o crescimento econômico;
(ii) o conhecimento é não-rival; e (iii) quando incorporado no processo produtivo, tendo a tornar os
rendimentos crescentes. Haveria, deste modo, uma grande relação entre ideais e desenvolvimento.

Este autor conseguiu demonstrar, ainda, que haveria um ponto ótimo de estímulo à Pesquisa e à
produção de conhecimento, na medida em que a opção por investir ou por não investir nessa área
implicaria, como qualquer atividade econômica, custos de oportunidade. Assim, não se poderia estimular
ou os desestimular para além ou para aquém deste ponto ótimo, por poder ser produzida a situação do
desenvolvimento de menos idéias ou a de haver menos mão-de-obra para ocupar outros postos de
trabalho.

Para o Professor palestrante, deste modo, a Pesquisa, em Ciência, deve ser entendida de duas
maneiras: (i) Ciência fundamental, que busca criar oportunidades para se saber mais; e (ii) aplicação das
Ciências, voltada para a produção de saúde, de bem-estar, de competitividade.

O expositor mencionou que a Pesquisa científica brasileira tem se desenvolvido no sentido de
progredir no conhecimento, sempre buscando produzir maior bem-estar ao Homem, indicando os
seguintes exemplos:

 
(i) eleições eletrônicas: envolvem 100 milhões de eleitores, mas o resultado é disponibilizado às

23 horas do mesmo dia;
 
(ii) extração de petróleo a mais de 1.886 metros da superfície do mar, correspondendo a 80% do

consumo brasileiro;
 
(iii) produção de aviões a jato pelo EMBRAER;
 
(iv) agronegócio, por meio da EMBRAPA, do IAC, da UFV e da ESALQ: o país se tornou, por

exemplo, o maior e mais eficiente produtor de etanol, de soja e de laranja;
 
(v) veículos flex-fuel; e
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(vi) energia elétrica por meio de matrizes energéticas renováveis (Itaipu, turbinas, ...).
 
Também não se podem ignorar, de acordo com a perspectiva do Professor, os produtos de

conhecimento que mais mudaram e marcaram o mundo nos últimos anos:
 
(i) energia nuclear: utilizada para fins políticos, medicinais e para a agricultura;
 
(ii) transistor: base para todos os micro-circuitos, para os computadores, para a Internet e para a

Web;
 
(iii) DNA: a descoberta de sua estrutura helicoidal proporcionou avanços significativos no campo

da Medicina e da biotecnologia.
 
A idéia fundamental da Palestra do Professor palestrante é a de que ter a Economia baseada em

idéias é positivo, por as idéias serem inesgotáveis e, dessa forma, quanto maior o estímulo, maior a
possibilidade de desenvolvimento. Há que se notar que o progresso da Ciência não é individual, mas um
verdadeiro evento social desenvolvido na comunidade científica global. Em suma, o conhecimento é o
principal insumo para o Desenvolvimento.

Para o expositor, nesse sentido, criar conhecimento requer pessoas capazes de terem boas idéias, o
que exige pesados investimento (i) em Educação: do Ensino Fundamental à Pós-Graduação; e (ii) na
formação de Pesquisadores, por meio de cooperação entre Universidades e empresas, em caráter
complementar. Dessa forma, criar conhecimento requer, ainda, investimentos estatais e privados;
normalmente, nos países desenvolvidos, a média é de investir o equivalente a 2-3% do PIB, enquanto que,
no Brasil, a média é, aproximadamente, 1% PIB. Destaca-se, neste aspecto, o Estado de São Paulo, com
um investimento equivalente a 1,5% PIB.

 

3 Análise Crítica dos Principais Aspectos da Apresentação

 
A Conferência brevemente relatada no tópico anterior permite desenvolver dois conjuntos

especiais de críticas inter-relacionadas, a saber, (i) uma crítica de caráter epistemológica, em que se
discutem, propriamente, as premissas da reflexão do expositor acerca dos benefícios alcançados pela
Pesquisa científica; e (ii) um crítica acerca da compatibilidade do conteúdo exposto com  especificidade da
Pesquisa em Direito, em que se conclui pela inadequação dos resultados apresentados com a orientação
finalística típica da Pesquisa em Direito.

Há que se notar que as reflexões de cada um dos conjuntos de críticas dialogam entre si
intimamente, sendo possível encontrar no interior das críticas de conteúdo a deficiências apontadas pela
crítica epistemológica, de maneira que será possível compreender a razão pela qual a Conferência
proferida pelo Professor não contribuiu positivamente para o aperfeiçoamento da formação pedagógica dos
alunos da Pós-Graduação inscritos no PAE da Faculdade de Direito, nem para aprimorar a reflexão em
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torno da relevância da Pesquisa nas Academias de Direito, exatamente por refletir uma postura inadequada
e reiterada dos órgãos de fomento e de estímulo à Pesquisa brasileiros com relação à Pesquisa em Direito,
uma incompatibilidade perversa que apenas se revela como tendendo à degeneração finalística da Pesquisa
em Direito.

 

3.1 Divergência Epistemológica

 

É preciso notar que, epistemologicamente, o fundamento da Conferência exposta e desenvolvida
pelo autor se encontra dentro do registro filosófico do evolucionismo, ou ainda, em outros termos, é
marcada pelos caracteres típicos de uma lógica evolucionista.

O pensamento evolucionista é sistematizado por H. SPENCER, com base no transformismo de C.
DARWIN, tendo se tornado uma corrente de pensamento bastante influente, não apenas na Inglaterra, mas
em todo o mundo, modificando, sob inúmeros aspectos, o espírito da Filosofia, principalmente pelo fato de
este autor assumir uma postura dogmática com relação aos princípios descobertos de seu sistema
filosófico: descobertos, não deveriam ser nem contestados, nem comparados.

Nesse sentido, é interessante notar que H. SPENCER não apenas pensou o evolucionismo em
termos biológicos, mas também em termos sociais, bastando lembrar algumas de suas principais obras:
Principles of Biology (1864-1867), Principles of Psychology (1870-1872), Principles of Sociology
(1876-1896) e Principles of Ethics (1879-1892) (BRÉHIER, 1938, p. 924).

H. SPENCER não era, entretanto, nem um historiador, nem um biólogo. Sua formação era a
Engenharia, e suas preocupações consistiam na meditação em torno das possibilidades de equilíbrio. Para
ele, a noção de evolução ou de desenvolvimento era facilmente ilustrada pelo movimento da vida dos
seres, pela história e pela Religião, transformados por deslocamentos materiais em razão da
operacionalização de leis mecânicas. Haveria, segundo o autor, uma fórmula geral da evolução universal:
ela consistiria em “uma integração de matéria e uma dissipação concomitante de movimento, dentro do
qual a matéria passa de uma homogeneidade indefinida para uma heterogeneidade definida e coerente, e
dentro da qual o movimento retido sofre uma transformação paralela” (apud BRÉHIER, 1938, p. 926,
tradução nossa).

Entendida a formulação em termos mecânicos, é importante notar que H. SPENCER efetuou um
transplante da mesma lógica de progressão da matéria (integração e dissipação do movimento,
linearmente) para o âmbito da psicologia, da moral e do social por meio de metáforas e de assimilações
artificiais (homogeneidade para heterogeneidade, em caráter linear) (BRÉHIER, 1938, p. 926-8).

Nesse sentido, a lógica operacional de desenvolvimento das matérias seria também aplicável ao
processo de evolução das espécies em termos biológicos, psicológicos, sociais, morais e políticos. O
princípio evolucionista do transformismo segundo o qual apenas sobrevivem as espécies mais aptas
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apontaria para a idéia de ser privilegiado, naturalmente, o melhor ajuste dos seres ao seu meio, a fim de
que seja mantida uma relação de perfeito equilíbrio entre o organismo e o meio. A heterogeneização
significaria, a final, a complexificação crescente, ou ainda, a variação e a especialização que permitem ao
ser adaptar-se ao seu meio.

Nesse sentido, a superioridade moral e mental dos seres seria atestada por meio da constatação da
maior, mais precisa, mais aperfeiçoada e mais perfeita reação de adaptação do animal ao seu meio em
razão dos estímulos materiais produzidos pelo entorno: a evolução de cada uma das espécies, em sua
forma final, seria o Bem, que adviria do melhor ajuste às condições do meio em direção a um estado social
perfeito, tal qual o das formigas (BRÉHIER, 1938, p. 927-9).

É possível perceber a influência da percepção sobre o mundo de H. SPENCER no
desenvolvimento do pensamento científico Moderno, principalmente nas últimas décadas do século XIX,
quando houve o surgimento de um mundo caracterizado pelo intercâmbio intenso, pela internacionalização
cultural entendida como imperialismo cultural do Ocidente, e por uma integração política por meio de uma
lógica colonialista.

Neste período, “teorias evolucionistas poderiam parecer a expressão de um fato óbvio da
natureza. Os vitorianos viam sua conquista do mundo como evidência palpável de que sua cultura era mais
evoluída que a de todos os outros.” (ERIKSEN; NIELSEN, 2007, p. 49), de tal modo que a conquista do
mundo seria entendida como a manifestação concreta e particular da clara certeza da superioridade do
modo de civilização europeu.

Pressupunha-se, um grau máximo, unidirecional, de evolução da humanidade. “[O]s avanços
tecnológicos e as inovações científicas [...] admiráveis” seriam sinais evidentes do período que atestariam o
atingimento, pela Europa Moderna, do cume evolutivo pretendido homogeneamente por toda a
humanidade: expansão dos impérios europeus, reestruturação da economia, crescimento demográfico
(ERIKSEN; NIELSEN, 2007, p. 49).

O ode às conquistas da civilização européia moderna, caracterizada pela máquina, na linha do
elogio desenvolvido pelo futurismo (MARINETTI, 1980), retratava a fiel crença no Projeto racional
Moderno de que a promessa de felicidade  alicerçada nas conquistas tecnológicas seria concretizada em
um futuro radiante (HABERMAS, 1987, 1992; SANTOS, 1997) que, a final, consistiria na expressão
máxima de um desenvolvimento linear progressivo da humanidade em etapas sucessivas em direção a uma
situação mais favorável (melhor).

Essa crença, no entanto, foi abalada no início do século XX, e foi completamente abandonada
após as atrocidades da Primeira Guerra: as conquistas tecnológicas do maior grau de evolutivo da
humanidade teriam produzido, também, as maiores desgraças (ERIKSEN; NIELSEN, 2007, p. 49-50).

No entanto, a despeito da percepção, no início do século XX, da barbárie produzida pelo
pensamento Moderno tipicamente racional (ADORNO, 2006; BAUMAN, 1998; BITTAR, 2005;
CHIARELLO, 2001; HORKHEIMER, 1980), a Conferência apresentada aos alunos da Pós-Graduação
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inscritos no PAE da Faculdade de Direito cingiu-se a elogiar, acriticamente, a correlação entre resultados
técnicos produzidos pela Pesquisa científica (ou ainda, pela Ciência) e a modificação das condições
materiais de vida, apontando-a como necessariamente positiva: aumento da expectativa de vida,
desenvolvimento técnico, crescimento do PIB.

Deste modo, segundo a Conferência ministrada, todos os povos deveriam buscar o
desenvolvimento científico, tendo em vista que a inovação de idéias permitiria a um progresso cada vez
mais positivo das condições materiais da sociedade: quanto maior a Pesquisa, maior será a possibilidade
de aperfeiçoar a qualidade e a sensação de bem-estar do homem em sociedade.

No entanto, esta perspectiva ignora o fato de que o desenvolvimento técnico e que a própria
Ciência operam como ideologia (HABERMAS, 2006), na medida em que incorporam um discurso
específico dominador que se pretende universal, alicerçando-se sobre a pretensa neutralidade axiológica da
Ciência. Em outras palavras, o discurso científico, valorizador do desenvolvimento técnico, consiste
precisamente em um instrumento a serviço de determinada concepção de mundo que se pretende
universal.

Nesse sentido, é possível notar que a idéia de que o progresso científico permitido pelo fomento
da Pesquisa no país permitirá a melhor adaptabilidade do Homem ao seu meio específico (Brasil), no
sentido de o alçar a uma posição de destaque internacional por meio da promoção do desenvolvimento
econômico, consiste, na verdade, em uma reprodução de um discurso fundamentado exclusivamente em
uma lógica estritamente técnico-econômica. Segundo a Conferência, a Pesquisa fomentada no país deve
ser aquela que produziria resultados técnicos, responsáveis pela modificação das condições materiais
sensíveis na administração de recursos escassos.

No entanto, como visto acima, o progresso científico não é necessariamente uma evolução
crescente em etapas sucessivas que parte de uma situação qualitativamente inferior para outra,
qualitativamente superior. O refinamento do resultado científico, muito pelo contrário, tem indicado que
este ultrapassado discurso Moderno tem significado muito mais destruição e infelicidade do que a
promessa do discurso original pretendeu fazer acreditar (BITTAR, 2005; HABERMAS, 1992; SANTOS,
1997).

Essa constatação já teria sido apontada por J.-J. ROUSSEAU, em seu Discurso sobre as
Ciências e as Artes (1980). Neste texto, que lhe rendera o prêmio de primeiro colocado no concurso
promovido pela Academia de Dijon sobre as Ciências e as Artes, o autor conclui que “o progresso das
ciências e das artes nada acrescentou à nossa verdadeira felicidade, [...] corrompeu os costumes e [...]
prejudic[ou] a pureza do gosto” (1980, p. 350).

Para este autor, a modificação das condições materiais de sobrevivência da humanidade não seria
um resultado positivo do progresso científico, mas, sim, um instrumento de corrupção da natureza humana
e dos costumes; mais do que isso, a História informada pela lógica da evolução científica seria a história
do progressivo encaminhamento da humanidade à infelicidade, à degeneração e à destruição, não sendo,
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assim, um desenvolvimento linear em direção à boa-aventurança: “[v]iu-se a virtude fugir à medida que
sua luz se eleva no horizonte [...].” (ROUSSEAU, 1980, p. 337).

O desenvolvimento científico não é, assim, um caminho em direção ao melhor, nem a algo
necessariamente bom. Ademais, para o autor, a Ciência não teria apenas promovido maiores destruição e
infelicidade humanas, como também teria corrompido os costumes pela degeneração e subvalorização da
virtude política, na medida em que, em nome de um desenfreado progresso e aperfeiçoamento da técnica,
passou-se a desconsiderar a importância com relação ao pensar publicamente o público, em conjunto com
outros homens.

 

[A]s ciências, as letras e as artes, menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem guirlandas de
flores sobre as cadeias de ferro de que estão [os homens] carregados, afogam-lhes o sentimento dessa
liberdade original para a qual pareciam ter nascido, fazem com que amem sua escravidão e formam
assim o que se chama povos policiados. (ROUSSEU, 1980, p. 334-5).

 
Uma Pesquisa científica ensimesmada apenas se mostra capaz de, em última instância, construir

uma mônada individual na sociedade, em que cada um ignora perda de sua liberdade pública enquanto
encantado pela comodidade proporcionada pelo mero progresso técnico, abdicando de sua posição de
homem inserto em uma comunidade política. Inclusive, essa situação se mostra ainda mais acentuada com
a introdução da variável econômica no cerne dos objetivos da Pesquisa científica, na medida em que não
apenas a virtude política desaparece progressivamente do horizonte do agir humano, como também a
lógica de compreensão econômica passa a informar a racionalidade e a percepção do Homem a partir da
ficção do século XVII do homo oeconomicus.

 
Os antigos políticos falavam constantemente de costumes e de virtudes, os nossos só falam de
comércio e de dinheiro. Um vos dirá que um homem numa determinada região vale a soma pela qual o
venderiam na Argélia; outro, seguindo esse cálculo, encontrará regiões nas quais um homem nada vale,
e outras em que ele vale menos do que nada. Avaliam os homens como gado. (ROUSSEAU, 1980, p.
344).

 
Deve-se notar que os apontamentos acima se encontram, de acordo com o afirmado inicialmente,

dentro de uma crítica inscrita no registro da epistemologia, na medida em que questiona os próprios
fundamentos informadores da lógica interna de desenvolvimento do raciocínio e do pensamento expostos
pelo Professor na referida Conferência.

No entanto, essa divergência epistemológica (anti-evolucionista, não-economicista e
politicamente virtuosa) assumida pelo presente texto é fundamental, devendo ter sido precisada para que se
possam entender as críticas apontadas sobre o próprio conteúdo apresentado pelo Conferencista, a serem
especificadas no tópico a seguir.

 

3.2 A Perspectiva da Especificidade da Pesquisa em Direito: Reorientação do Paradigma de
Avaliação
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Inicialmente, há que se lembrar, com T. W. ADORNO (2006), de que os três objetivos

fundamentais de toda e qualquer Educação, de qualquer ramo de conhecimento, técnico ou não, em
qualquer grau (primeira infância, fundamental, médio, superior ou pós-graduação) (ADORNO, 2006, p.
151) são, após a experiência de Auschwitz, (i) a adequação, associada à (ii) aquisição de consciência
para a emancipação, e (iii) evitar o recometimento das barbáries racionalmente irracionais do século
XX (ADORNO, 2006, p. 119-85).

Conscientizar sobre o presente é fundamental (adequação), mas sua mera descrição como
imposição incontrastável não deve ser o objetivo do Ensino Jurídico, que deve buscar, por seus
mecanismos, impor, antisistemicamente, a negatividade do presente (ADORNO, 2009), a fim de que o
passado-presente insatisfatório não permaneça sendo a única possibilidade do futuro (HABERMAS,
1993). Deve-se, assim, preocupar-se com a emancipação humana e com a impossibilidade de se
recometer, em nome da sobrevalorização da técnica irracionalmente racional, a desconsideração do
Homem e das questões humanas, principalmente éticas e morais, por meio de um mundo construído pelo
Homem (artefato). Tal atitude banaliza todo e qualquer mal (ARENDT, 2007; RICOEUR, 1988) praticado
sobre o Homem, sendo bastante a lembrança do espetáculo de carnificina humana do Breve Século XX
(BITTAR, 2005, p. 91-5; HABERMAS, 2001, p. 53-74; HOBSBAWM, 2002).

 
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os
homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto,
produzindo nada além de well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em conseqüência do que a
situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. (ADORNO, 2006, p. 143, grifos do
autor).

 
A Pesquisa em Direito, nesse sentido, na medida em que embasa a formação do conteúdo da

Educação em Direito, deve também se nortear por esses três vetores fundamentais, que, entre si, guardam
uma relação de necessária sucessão: apenas será possível evitar a barbárie se se adquirir a consciência para
a emancipação que, por sua vez, apenas se mostra viável, em última instância, se se preocupar, em
primeiro lugar, com a adequação[1].

Nesse sentido, é imprescindível avaliar se a Pesquisa em Direito, hoje, procura satisfazer a
necessidade de adequação do conhecimento jurídico às necessidades contemporâneas de um país inserto
em uma Economia Globalizada (FARIA, 2004) e que pretende alçar posição de destaque internacional a
partir do Desenvolvimento Econômico, a fim de que a Educação em Direito por ela formada esteja apta a
cumprir aqueles três objetivos fundamentais.

Conhecem-se as críticas de que a Pesquisa em Direito tem se pautado, tradicionalmente, por uma
orientação dogmática, quase exclusivamente forense, “que chega a ser constrangedoramente singela
quando contrastada com o grau de complexidade do universo normativo do mundo globalizado e dos
níveis de formação e especialização hoje exigidos no mercado de trabalho dos operadores do direito.”
(FARIA, 2008, p. 114-5), provocando um efetivo e profundo distanciamento do Direito com relação à
realidade em que se insere. O pensamento jurídico estudado, ensinado e apreendido atualmente pelas
Faculdades de Direito seria incapaz de refletir, analiticamente, a radical mudança de modelo de Direito em
razão da aceleração do processo de inserção do mundo em uma Economia Globalizada e as dificuldades
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que tais modificações trazem para o objetivo de Desenvolvimento Econômico nacional.
De fato, as Pesquisas desenvolvidas nas Faculdades de Direito ainda se orientam, resistente e

renitentemente, por um aparato conceitual defasado, incapaz de apreender a complexidade do mundo atual,
situação que não deve persistir, sob pena de promoverem a repetição de um des-conhecimento efetivo
sobre o Direito, tendo em vista que parte de um pressuposto paradigmático completamente anacrônico,
inapto para lidar com as contingências da realidade, implicando, assim,

 
crescentes dificuldades [...] para acompanhar e compreender a evolução da complexidade social,
econômica, política e cultural, o vazio intelectual como resposta às realidades emergentes e aos
problemas delas resultantes, [e] a incapacidade de tentar pensar o impensado [...]. (FARIA, 2008, p.
116-7).

 

Tamanha alienação implica a perda, pelo Direito, de seu papel transmissor de valores científicos e
de valores funcionais (FARIA, 2008, p. 117), ou seja, a perda do próprio sentido sistêmico-funcional do
Direito enquanto mecanismo de solução de controvérsias (instrumental), de controle social (política) e de
sinalização de expectativas comuns de Justiça (simbólica), ou mesmo como passível de adequado e atual
conhecimento científico.

 
Numa sociedade em que as faculdades de direito não produzem aquilo que transmitem, e o que se
transmite não reflete o conhecimento produzido, sistematizado ou empiricamente identificado, a
pesquisa jurídica científica, se não está inviabilizada, está comprometida. (WANDER BASTOS, 1986
apud NOBRE, 2002, p. 7).

 
A referida incapacidade de realização da mera adequação do estudante do Direito, ou seja, de

permitir o conhecimento das condições e das pressões objetivas que circundam e que influenciam o
fenômeno jurídico, pode ser entendida como derivada duas causas fundamentais, a saber, o isolamento do
Direito com relação a outras disciplinas das Ciências Humanas e a peculiar confusão entre prática
profissional e Pesquisa Acadêmica (NOBRE, 2002, p. 4). Elas justificariam a ausência de qualidade das
Pesquisas em Direito no Brasil.

 
[O] problema que vem sendo sistematicamente identificado nas análises sobre a questão é o fato de o
ensino jurídico estar fundamentalmente baseado na transmissão dos resultados da prática jurídica de
advogados, juízes, promotores e procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida
segundo critérios de pesquisa científica. O que, por sua vez, já parece mostrar que não se pode separar
o problema do isolamento do direito em relação às demais disciplinas de ciências humanas da peculiar
confusão entre prática profissional e elaboração teórica, que entendo ser responsável pela concepção
estreita de teoria jurídica que vigora na produção nacional. (NOBRE, 2002, p. 7).

 
Não haveria o uso de um rigor metodológico de caráter propriamente científico na condução das

Pesquisas em Direito no Brasil, uma vez que, afastados dos modelos de investigação das outras Ciências
Humanas, os estudos do Direito apenas se restringiriam à reprodução de uma lógica jurídico-cognitiva e
explicativa auto-centrada, incapaz de compreender o movimento de mudanças em curso, percebido apenas
pelas outras áreas do conhecimento, como a Economia, a Ciência Política, etc.

 
[F]az[-se] dos cursos de direito um amálgama de prática, teoria e ensino jurídicos. Tal modelo de curso
de direito mostra-se manifestamente insatisfatório no momento em que a abertura econômica iniciada
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há mais de dez anos impõe progressivamente mudanças decisivas no próprio mercado de trabalho em
direito no Brasil. Essas mudanças dão-se de início apenas em alguns ramos, mas tendem a alcançar no
médio prazo boa parte do mercado de trabalho em direito no país. (NOBRE, 2002, p. 10).

 
Nesse sentido, é possível concluir que, em razão desse déficit qualitativo da Pesquisa em Direito,

acriticamente reproduzido nos Ensinos Jurídicos e nas entidades promotoras de Pesquisa em Direito
(cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Direito), o conhecimento jurídico não encontrou condições
para poder se desenvolver e se aprimorar de acordo com os padrões de qualidade das outras áreas das
Ciências Humanas.

Dessa forma, pode-se compreender a ausência de Pesquisa em direito efetivamente qualificada
como um dos motivos da incapacidade de os cursos brasileiros tradicionais de Direito oferecerem um
conhecimento minimamente atualizado sobre as mudanças sofridas pelo modelo de sistema legal em razão
das transformações potencializadas pela Economia Globalizada, o que impediria a contribuição do
aperfeiçoamento do pensamento jurídico para a inserção internacional do país por meio do
Desenvolvimento Econômico.

A inexistência de pensamento novo que entenda o movimento de transfiguração dos preceitos
fundamentais do Direito, ou mesmo de reflexões jurídicas que o percebam, não consegue fornecer
subsídios científicos suficientes para uma formação jurídica consciente das mutações em curso.

Nesse sentido, é possível entender que o Ensino Jurídico, da maneira como ele se apresenta, hoje,
nos cursos tradicionais, mostra-se incapaz de atender ao primeiro requisito fundamental de toda e
qualquer Educação, qual seja, o de assegurar o conhecimento das condições em que o jurista se
encontra, a fim de que possa adequar seu instrumental intelectual cognitivo às exigências específicas
de seu tempo. Mostra-se impossível o atendimento dos dois critérios remanescentes, a saber, a busca da
emancipação e evitar o recometimento da barbárie, tendo em vista que a condição primeira de qualquer
Educação é permitir o conhecimento das condições que cercam o objeto de estudo, bem como as pressões
e as modificações exercidas por tais elementos.

 
[O]s homens [...] repetem o seu plus jamais ça!, quando já está claro que o ça está por todo lado.
(AGAMBEN, 2008, p. 30).

 
Diante dessa insuficiência da Pesquisa em Direito, a reorientação implicitamente proposta pela

Conferência apresentada aos alunos da Pós-Graduação inscritos no PAE da Faculdade de Direito consistiu
em apontar para a aproximação das atividades acadêmicas daquela instituição de um paradigma
verdadeiramente científico. De certo modo, o expositor acompanha o diagnóstico de que a Pesquisa em
Direito não teria acompanhado o aperfeiçoamento qualitativo do conhecimento produzido nas demais
disciplinas das Ciências Humanas, apesar de o crescimento quantitativo ter ocorrido pari passu (NOBRE,
2002, p. 4).

No entanto, há que se precisar os termos em que o Professor sinalizou ser possível a reorientação
das Pesquisas em Direito no país, a partir do conteúdo exposto pelo mesmo, a fim de que se possa
compreender adequadamente a crítica do presente estudo ao redirecionamento proposto pelo expositor.

Há que se notar a assunção de uma postura tipicamente evolucionista entre os diferentes ramos da
Pesquisa científica. Se o Direito foi incapaz de acompanhar o aprimoramento da qualidade de Pesquisas
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dos outros ramos, é importante que a Pesquisa em Direito se aproxime das mesmas leis gerais e regulares
de rigor metodológico das Ciências Exatas ou Biológicas, para as quais todas as Pesquisas científicas
devem tender. A Pesquisa em Direito estaria, assim, em estado embrionário.

Trata-se, no entanto, de verdadeira hipótese de atraso, de cunho evolucionista, que “consiste, na
verdade, em uma leitura pejorativa da pesquisa jurídica, realizada, essencialmente, por um olhar externo.
[... R]ejeitar a hipótese do atraso nos parece uma obrigação, pois ela importa em uma falsa posição
subalterna, que insiste em rejeitar o rótulo científico ao campo de pesquisas em Direito.” (FRAGALE
FILHO; VERONESE, 2004, p. 66-7).

Isso porque o expositor, durante a Conferência, com o objetivo de estimular a atividade científica
nos Pesquisadores em Direito inscritos no PAE da Faculdade de Direito, apresentou exemplos de
excelência de resultados não apenas incompatíveis com a especificidade do Direito, mas também que
nenhuma relação mantinham com a Pesquisa em Direito.

De fato, é importante frisar que apenas foram apontadas e enaltecidas Pesquisas de ramos de
conhecimento externos às Ciências Humanas: energia nuclear, transistor, organização do DNA. Mais do
que isso, o Professor apontou como exemplos paradigmáticos de conquista científica do Brasil apenas
produtos de Pesquisa científica de caráter técnica: eleições por meio de urna eletrônica, aviões a jato da
EMBRAER, extração de petróleo, produtividade do agronegócio (etanol, soja e laranja), veículos flex-fuel;
e energia elétrica por meio de matrizes energéticas renováveis.

Nenhum resultado de Pesquisa em Direito foi apontado como fundamental para a inserção do país
no cenário internacional, nem foi indicado qualquer indício de contribuição que o pensamento jurídico
desenvolvido por Pesquisadores em Direito poderia fornecer ao Desenvolvimento Econômico nacional, o
que parece indicar a crença de que, até agora, o desenvolvimento de novas idéias no pensamento jurídico
não foi verificado, ou ainda, que foi verificado como sendo insatisfatório.

Deve-se notar, entretanto, que o Professor poderia, diferentemente, ter apontado para possíveis
questões que a Pesquisa em Direito poderia investigar, dentro de sua especificidade, para ser funcional, ou
melhor, para contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos resultados científicos, de modo a viabilizar o
Desenvolvimento Econômico nacional. Questões em torno, por exemplo, do aprimoramento da legislação
sobre propriedade intelectual, da necessidade de novos e melhores marcos regulatórios para o
desenvolvimento de setores da atividade econômica submetidos a gargalos de infra-estrutura, das técnicas
administrativas destinadas à maior conscientização sobre as leis e sobre a atividade eleitoral por parte dos
cidadãos, entre outras, poderiam ter sido temas apontados como fundamentais para auxiliar nos objetivos
nacionais.

De qualquer modo, parece que o expositor reproduz a noção de que as Ciências tenderiam a
evoluir segundo o mesmo padrão geral de aprimoramento, e o Direito se mostraria atrasado. De modo a se
igualar aos demais ramos do conhecimento, a Pesquisa em Direito (qualitativamente inferior) deveria se
orientar pelo padrão de excelência exibido por cada uma delas, sob pena de se desalinhar com relação aos
objetivos de Desenvolvimento Econômico.

Este, sim, seria o resultado melhor (qualitativamente superior). Por isso, o expositor inseriu, no
conteúdo de sua exposição, os pressupostos metodológicos de sua análise: toda Pesquisa científica deve
visar ao Desenvolvimento Econômico por meio da inovação técnica e de idéias (R. SOLOW e P.
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ROMER).
No entanto, essa orientação evolucionista e economicista da Pesquisa em Direito proposta pelo

expositor se mostra insuficiente para o atendimento dos três objetivos fundamentais de toda e qualquer
Educação pós-Auschwitz enunciados por T. W. ADORNO (2006), o que remete, assim, à divergência
epistemológica (anti-evolucionista, menos economicista e politicamente virtuosa) apontada no tópico
precedente.

 
Parece-nos que o real “atraso” [...], consiste na ausência de uma reflexão epistemológica e
metodológica mais consistente na área jurídica. Esse nos parece ser o grande handicap da área e que
necessita ser urgentemente enfrentado, sob pena (para usarmos uma lógica típica do direito positivo) de
continuarmos à margem do sistema nacional de pós-graduação, ainda que respondendo por um
importante contingente de seus programas e cursos e de suas populações docente e discente.
(FRAGALE FILHO; VERONESE, 2004, p. 66-7).

 
Por isso, devem-se precisar as balizas epistemológicas fundamentais da Pesquisa em Direito, a

fim de que ela atenda aos três objetivos fundamentais de toda e qualquer Educação Pós-Auschwitz, sem
ignorar, no entanto, os objetivos de maior inserção internacional do país por meio do Desenvolvimento
Econômico.

Como em toda perspectiva crítica, o primeiro movimento intelectual consiste em determinar a
vertente negativa (ADORNO, 2009), ou seja, aquilo que não se deve admitir como variável orientadora
das investigações. Apenas a partir da clara consciência sobre aquilo que a Pesquisa em Direto não deve
ser, é que se poderá passar a refletir sobre o adequado direcionamento que a ela deve ser dado (o que ela
deve ser)[2].

Em primeiro lugar, o aperfeiçoamento da Pesquisa em Direito não deve ser orientar pela postura
evolucionista e uniformizadora com relação aos ramos do pensamento científico. Ela não pode ser
mantida, tendo em vista que ignora a especificidade de o Direito não constituir uma Ciência Exata ou
Biológica, mas Humana, com exigências de Pesquisa particulares, próprias da complexidade de seu objeto
que é, a final, ele mesmo – nesta ciência, o sujeito e o objeto se confundem – (HORKHEIMER, 1980).

Nesse sentido, os resultados produzidos pela Pesquisa científica em Direito nunca deterão a
mesma qualidade científica dos resultados produzidos pela Pesquisa em outros ramos da Ciência. Mas isso
não significa ser possível construir uma gradação entre a qualidade de conteúdo ou metodológica entre os
resultados de uma Ciência ou de outra, tal qual pretende o evolucionismo (da menor qualidade para uma
maior qualidade), com o objetivo de as comparar e de as aproximar.

Trata-se, antes, na verdade, de uma diferença qualitativa de ordem epistemológica, o que significa
afirmar, em outros termos, que se deve reconhecer que os resultados da Pesquisa científica em Direito não
são qualitativamente superiores ou inferiores com relação aos dos demais ramos do conhecimento
científico humano (Ciências Exatas ou Biológicas), mas, sim, apenas e tão-somente resultados
qualitativamente diferentes, referidos a outra ordem epistemológica (ALVES, 2003, p. 365-6 e 375-7).

Em segundo lugar, a orientação das Pesquisas em Direito não deve ser a exclusiva busca
inconsciente de atender aos imperativos sistêmicos da Economia, ou ainda, em outros termos, não deve se
pautar pelas exigências da Ciência Econômica, a despeito de se visar ao Desenvolvimento Econômico no
país.
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Este objetivo consiste em rejeitar uma vertente de reflexão, qual seja, a que atribui um específico
caminho de desenvolvimento do pensamento jurídico a partir das dificuldades de Pesquisa encontradas
pela Economia, cujo objetivo é permitir que as Pesquisas em Direito interajam com as Pesquisas em
Economia sobre as normas jurídicas, sendo sua idéia central a de restringir as preocupações da Pesquisa
em Direito em torno de questões acerca da historicidade da norma jurídica (ARIDA, 2005, p. 11-2).

Em outras palavras, recusa-se o objetivo de promover um diálogo entre Direito e Economia que
tenha por metas e por fins as necessidades da Pesquisa para o desenvolvimento do pensamento econômico
sobre o Direito, ou melhor, sobre o processo de mutação das normas jurídicas, por razões tipicamente
jurídicas. Em outros termos, não se quer funcionalizar a Pesquisa em Direito “a partir de uma perspectiva
interna da pesquisa em economia[, ...] não a pesquisa econômica em geral, mas a pesquisa econômica
sobre a norma.” (ARIDA, 2005, p. 11).

Há que se notar, de fato, que, se não há um isolamento entre disciplinas das Ciências Humanas
(apenas o Direito ou apenas a Economia) - uma insuficiência paradigmática de Pesquisa Jurídica apontada
por Marcos NOBRE (2002) que também ocorreu com a Pesquisa em Economia (FARIA, 2008, p. 116) -
por outro lado, esta proposta de entendimento das modificações do Direito apenas tem o intento de
conduzir o pensamento jurídico a partir das necessidades do pensamento econômico.

 
[O] direito [é] visto como um conhecimento de natureza eminentemente técnico-instrumental, baseado
numa ética de eficiência – e o que se espera dos juristas e doutrinadores, nessa perspectiva, é apenas e
tão-somente que forneçam o ferramental teórico e o suporte prático necessários tanto à sua operação
quanto à sua justificação (FARIA, 2008, p. 118).

 
Esta modalidade de Pesquisa em Direito propõe que este ramo das Ciências Humanas seja uma

Ciência conduzida, não uma Ciência condutora, na medida em que é a Economia quem determina o
caminho da Pesquisa científica em Direito, de modo a que a última esteja apenas a serviço da primeira. As
necessidades de conhecimento que o fenômeno econômico se coloca são diversas das que o fenômeno
jurídico busca, ainda que estejam relacionadas e que possam ser articuladas em conjunto para buscar o
Desenvolvimento Econômico.

Por fim, não se pode permitir a permanência da separação entre Direito e Política, não mais sendo
admissível a manutenção da situação de apatia na qual se inseriram, há muito tempo, a Pesquisa e o
Ensino em Direito. Na verdade, há que se lembrar o compromisso com a virtude política que a Pesquisa
em Direito possui. A reaproximação entre Direito e Política deve ser vista como saudável (LEFORT, 1987,
p. 38), na medida em que permite a inserção de considerações de ordem ética, moral e da virtude política
na reflexão jurídica.

A repolitização da Pesquisa em Direito se mostra necessária para o desenvolvimento de
possibilidades sociais e institucionais emancipatórias (FARIA, 2008, p. 118), inclusive no que se refere à
eliminação do princípio da autoridade (ADORNO, 2006), ou ainda, da hierarquia, convidando a uma
reflexão crítico-inventiva e criativa por parte dos docentes e dos discentes (KENNEDY, 1982;
MACHADO; PÜSCHEL; LUZ, 2006, p. 225-9), entendendo que uma pedagogia da incerteza é
fundamental para a instituição e para a manutenção de instituições democráticas (FALCÃO; SCHUARTZ;
ARGUELHES, 2006 , p. 108-9; RODRIGUEZ, 2005).

Apenas desta maneira a Pesquisa em Direito deixará de ser instrumento promotor da apatia e da
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indiferença, “cúmplices da imoralidade deliberada” (MATOS, 2006, p. 19), visando à proteção do ser
inerentemente político (ARISTÓTELES, 2002, p. 4-6) com relação à própria irracionalidade de se
conceber a relação entre os Homens como norteada pelos critérios do modo de existência ter, voltada à
apropriação de todo o entorno (de tudo e de todos), promotora de antagonismos mútuos (FROMM, 1987) e
de destruição racionalmente irracional e técnica - a técnica da razão empreendida dentro dos estritos
limites sistêmicos da Ciência Econômica - do Homem por ele mesmo.

 

4 Conclusões

 
O presente texto discutiu o tema da Pesquisa em Direito a partir do desenvolvimento de uma

crítica acerca de uma específica Conferência organizada para compor um dos Ciclos Anuais de
Conferências da Etapa de Preparação Pedagógica do PAE de uma Faculdade de Direito, versando sobre o
tema Pesquisa.

Para desenvolver uma análise crítica da referida Conferência, foi fundamental apresentar, em
primeiro lugar, um resumo bastante breve das principais idéias expostas pelo conferencista, de modo a
permitir ao leitor a possibilidade de se situar nos exatos termos que seriam objetos das críticas formuladas
pelo presente texto.

Em seguida, foram expostas críticas de duas ordens: (i) em primeiro lugar, uma crítica de caráter
epistemológico, resultante de diferentes paradigmas de pensamento nas Ciências Humanas; e (ii)  em
segundo lugar, uma crítica sobre o conteúdo exposto propriamente dito, naquilo que se refere à
especificidade da Pesquisa em Direito, cada um delas intimamente relacionadas entre si.

Espera-se que o presente texto ele contribua para a reformulação e para o redirecionamento das
orientações usuais dadas para a Pesquisa em Direito por órgãos de estímulo e de fomento à Pesquisa, bem
como para a redefinição do papel da Pesquisa em Direito no Brasil e da maneira pela qual ela deve ser
incorporada pelos Currículos das Faculdades de Direito brasileiras.
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[1] Para não extrapolarmos os limites metodológicos e materiais do presente estudo, não serão
desenvolvidas maiores considerações acerca do pensamento de T. W. ADORNO (2006) sobre a Educação
em direção à emancipação no pós-Auschwitz.

Acreditamos, inclusive, que, pelo fato de o Direito se mostrar incapaz de atender ao primeiro
objetivo – adequação -, seja por meio do Ensino tradicional defasado, seja por meio do novo sentido que se
quer atribuir por meio dos novos estímulos (econômicos) à Pesquisa em Direito (v., nesse sentido, infra),
mostra ser suficiente apontar a crítica às duas principais orientações da Pesquisa em Direito que parecem
estar se formando no país para que seja ressaltada a impossibilidade de, hoje, haver atendimento dos três
objetivos de toda e qualquer Educação pós-Auschwitz pela Educação e pela Pesquisa em Direito no país.

 

[2] Note-se, entretanto, que, para não extrapolar seus limites materiais, bem como em razão da necessidade
de maior e mais aprimorada reflexão sobre o tema, dada sua delicada relevância para o futuro do
pensamento jurídico, o presente estudo apenas pretende tratar, explicitamente, da vertente negativa, ou
seja, das balizas fundamentais que não devem orientar a Pesquisa em Direito no país, ainda que ela tenha
de seguir, ao menos, as orientações (i) da Educação Pós-Auschwtz; e (ii) de inserir internacionalmente o
país por meio do Desenvolvimento Econômico. Fica registrado aqui, desde já, o convite para futuras
reflexões conjuntas sobre o tema.
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REFLEXÕES FILOSÓFICAS ACERCA DO PAPEL DO DIÁLOGO NO ENSINO JURÍDICO À
LUZ DO PENSAMENTO DE HANS GEORG-GADAMER E PAULO FREIRE

PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ABOUT THE ROLE OF DIALOGUE IN LEGAL EDUCATION IN THE
LIGHT OF THE THOUGHT OF HANS-GEORG GADAMER AND PAULO FREIRE

Silvagner Andrade De Azevedo

RESUMO
Diante dos desafios para a implementação de cursos de Direito orientados pelo “modelo de
habilidades e competências”, como estabelecido na Resolução nº 09, de 29 de setembro de
2004, do Conselho Nacional de Educação, o presente artigo fará uma análise transdisciplinar da
importância do diálogo para o ensino jurídico, envolvendo aspectos teóricos da Filosofia e da
Educação. Serão analisadas especificamente as ideias de Hans-Georg Gadamer – “hermenêutica
filosófica” – e Paulo Freire – “educação como prática da liberdade” e crítica à “concepção
bancária” de educação. Trata-se de uma reflexão epistemológica e filosófica sobre a importância
do diálogo para a construção de um novo paradigma a orientar as práticas no ensino jurídico, na
qual o “depósito” de conhecimentos – comumente, leis e doutrinas – deve ser superado por um
necessário acordo dialógico entre aqueles que se põem a compreender o fenômeno jurídico.
PALAVRAS-CHAVES: ENSINO JURÍDICO; DIÁLOGO; educação; PAULO FREIRe; GADAMER.

ABSTRACT
Faced with the challenges to the implementation of the law schools driven by "model of skills
and competencies", as stipulated in Resolution nº 09 of September 29, 2004, of the National
Council of Education, this paper will review the transdisciplinary importance of dialogue in legal
education, involving theoretical aspects of Philosophy and Education. Will be analyzed specifically
the ideas of Hans-Georg Gadamer - "philosophical hermeneutic" - and Paulo Freire - "education
as a practice of freedom" and criticizing the "banking concept" of education. This is an
epistemological and philosophical reflection on the importance of dialogue for the construction of
a new paradigm to guide practices in legal education, in which the "deposit" of knowledge -
often, laws and doctrines - should be overcome by an appropriate dialogical agreement among
those who set out to understand the legal phenomenon.
KEYWORDS: LEGAL EDUCATION; DIALOGUE; EDUCATION; PAULO FREIRE; GADAMER.

1 INTRODUÇÃO
 
Foi-se o tempo em que as fronteiras do saber eram delimitadas e uma possível interseção ou apropriação
de termos e ideias era apontada como equívoco metodológico maculador do conhecimento verdadeiro e
legítimo. Em sentido oposto, contemporaneamente Boaventura de Sousa Santos afirma a necessidade e
valorização de uma “ecologia dos saberes”, isto é, “um conjunto de práticas que promovem uma
convivência activa de saberes no pressuposto de que todos eles, incluindo o saber científico, se podem
enriquecer...” (SANTOS, 2004, p. 77). Sob essa perspectiva, a busca por interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade tem se mostrado uma tendência pedagógica cada vez mais presente no sistema de
ensino brasileiro, desde o ensino fundamental à pós-graduação. Em relação ao curso de Direito, essa é
uma realidade incipiente, porém promissora.
 
A compartimentação do conteúdo do curso de Direito em disciplinas/matérias foi durante muito tempo
alvo da legislação sobre o ensino jurídico. Nas primeiras regulamentações, ocorridas ainda no século XIX,
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previa-se o estabelecimento de um “currículo único” a ser seguido por todos os cursos de Direito no país.
Em um segundo momento, o foco passou a ser o estabelecimento de conteúdos mínimos para o
funcionamento dos cursos jurídicos. O último instrumento normativo a regular tal perspectiva pedagógica
foi a Portaria Ministerial nº 1.886, de 30/12/1994 que indicava, em seu artigo 6º, um “currículo mínimo” a
ser adotado pelos cursos de Direito, listando um rol de disciplinas obrigatórias. De forma rígida, não se
falava de interdisciplinaridade ou diretrizes pedagógicas e epistemológicas para o desenvolvimento do
curso de Direito. O foco era a eleição de disciplinas a compor a estrutura curricular do curso.
 
Apesar de herdeiro de uma tradição dogmática e conservadora, na qual as diversas disciplinas sempre se
apresentavam ao aluno de forma estanque e compartimentada, o curso de Direito não passou imune à
evolução do ensino brasileiro. Avanços como a flexibilização de currículos e a busca de temas transversais
e interdisciplinares são encontrados na Resolução nº 09, de 29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional
de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito.  A partir de
então, torna-se necessário, para o funcionamento regulamentar de um curso de Direito, um projeto
pedagógico amplo, abrangendo, dentre outros fatores, o perfil do formando, o desenvolvimento de
habilidades e competências, bem como uma característica inovadora até então: a inclusão, dentro do
projeto pedagógico, de formas de realização da interdisciplinaridade.
 
Percebe-se, portanto, no que se refere à formação do graduando, um “deslocamento da abordagem dos
conteúdos mínimos (modelo conteudista) para as habilidades e competências (modelo de habilidades e
competências)” (ABRÃO; TORELLY, 2005, p. 03). Essa evolução na forma de organização do ensino
jurídico é percebida em modernos projetos pedagógicos de alguns cursos de Direito. Esse é o caso do
Projeto Político-Pedagógico da Faculdade de Direito de Vitória, que, de forma holística, contempla
aspectos epistemológicos e pedagógicos, bem como o perfil do corpo docente e o de saída do aluno.
                                                                                    
Porém, mesmo após essa evolução nos marcos legais e regulatórios dos cursos de Direito, uma espécie de
“currículo oculto” (SILVA, 2003), impregnado de práticas e pontos de vista rígidos sobre “verdades”
jurídicas, ainda ronda o ensino jurídico. Além disso, a relação professor-aluno ainda sofre com os efeitos
de uma “concepção bancária de educação” (FREIRE, 2005), ou seja, aquela de caráter essencialmente
narrativo, na qual o professor considera-se detentor de um conhecimento a ser “depositado” nos alunos.
Uma transferência de conhecimentos standards que prescinde do diálogo e da problematização de aspectos
da realidade social. Ou mesmo quando há o diálogo, este não é, na maioria das vezes, utilizado para a
problematização, mas sim para acordos sintáticos e semânticos sobre a linguagem jurídica, relevando ou
desconsiderando o seu aspecto pragmático. Implícito está uma cultura educacional de silêncio, assentada
na máxima de que existe uma realidade jurídica neutra, “naturalizada”, pré-estabelecida, cabendo ao
professor apenas transferi-la ao aluno.
 
Visando contribuir para a mudança desse quadro, o presente artigo fará uma análise transdisciplinar da
importância do diálogo para o ensino jurídico, envolvendo aspectos teóricos da Filosofia e da Educação,
especificamente nas obras de Hans-Georg Gadamer e Paulo Freire. Ao se perscrutar o ato da compreensão
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humana, elementos teóricos da Filosofia (hermenêutica filosófica) e da Educação (educação como prática
da liberdade e crítica à “concepção bancária” de educação) aproximam-se em perspectivas congruentes,
extrapolando limites de conteúdos programáticos de disciplinas específicas. Trata-se de uma reflexão
epistemológica e filosófica sobre a importância do diálogo para o ensino jurídico, tendo em vista que o
acesso ao mundo ocorre inexoravelmente atrelado a uma tradição (no sentido de entrega, transmissão de
referenciais culturais) e intermediado/estruturado pela linguagem.
 
Diante desse contexto, pertinente é a seguinte indagação: qual a importância e quais são as potencialidades
do diálogo para o ensino jurídico à luz das teorias de Hans-Georg Gadamer e Paulo Freire? Essa
aproximação teórica parte da hipótese de que o diálogo é elemento imprescindível para o sucesso do
processo de ensino-aprendizagem, pois somente dessa forma os pré-conceitos, que no entendimento de
Gadamer são condição de possibilidade para o conhecimento, são postos em jogo, no espaço do diálogo,
gerando atitudes críticas e submetendo a exame a legitimidade de supostas “verdades” sobre o Direito.
Nesse sentido, uma abordagem hermenêutica da educação permite sempre pressupor uma abertura ao
outro, um diálogo mediatizado pela história e pela linguagem, na qual o “depósito” de conhecimentos é
superado por um necessário acordo dialógico entre aqueles que se põem a compreender o fenômeno
jurídico.
 
 
2 DA HERMENÊUTICA CLÁSSICA À HERMENÊUTICA FILOSÓFICA
 
Hans Georg-Gadamer (1900-2002) foi um filósofo alemão cuja produção acadêmica situa-se em um
contexto de forte crítica ao projeto iluminista, no qual a razão humana, conduzida pelo método científico e
apartada da perspectiva histórica e cultural, seria o balizador seguro (e único) para o verdadeiro e legítimo
conhecimento humano. O questionamento é perturbador: “(...) até que ponto a pretensão de verdade de tais
formas de conhecimento situadas fora do âmbito da ciência pode ser filosoficamente legitimada?”
(GADAMER, 2008, p. 30).
 
Em sua obra prima, Verdade e Método, publicada em 1960, Gadamer contesta esse discurso otimista da
modernidade, radicalizado posteriormente pelo positivismo comteano, que (super)valorizou os métodos
científicos utilizados pelas ciências naturais. Segundo Chris Lawn (2007, p. 53): “Gadamer procura
questionar a auto-segurança da era moderna e trabalha para reintegrar aspectos daquilo que perdemos
quando adotamos todas as doutrinas e crenças do Iluminismo”.  Ao opor o método à verdade, Gadamer
critica um dos principais cânones do saber científico clássico: o método racional científico, inaugurado
com Descartes, não é a única forma de expressão da verdade, que se revela em outras dimensões,
notadamente quando o que está em estudo é o fenômeno da compreensão humana:

 
O fenômeno da compreensão impregna não somente todas as referências humanas ao mundo, mas
apresenta uma validade própria também no terreno da ciência, resistindo à tentativa de ser
transformado em método da ciência. A presente investigação toma pé nessa resistência que vem se
firmando no âmbito da ciência moderna, contra a pretensão da universalidade da metodologia
científica. Seu propósito é rastrear por toda parte a experiência da verdade, que ultrapassa o campo de
controle da metodologia científica, e indagar por sua própria legitimação onde quer que se encontre. É

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV - Faculdade de Direito de Vitória

8039



assim que as ciências do espírito acabam confluindo com as formas de experiência que se situam fora
da ciência: com a experiência da filosofia, com a experiência da arte e com a experiência da própria
história. São modos de experiência nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada
com os meios metodológicos da ciência. (GADAMER, 2008, p. 29-30)

 
Desse modo, Gadamer apresenta seu projeto filosófico questionando a validade universal (e única) do
método científico na busca pela verdade. Outras formas de experiências (filosofia, artes, história) possuem
sua forma própria de manifestação da verdade que não pode ser verificada e constatada pelo método –
especificamente aqueles adotados pelas ciências naturais. Nessas experiências, o que se relaciona com a
possibilidade de verdade é o fenômeno da compreensão.
 
E é justamente na reflexão sobre as estruturas envolvidas no ato da compreensão que Gadamer revela seu
vigor filosófico, inaugurando o que ficou conhecido como “hermenêutica filosófica”, cuja envergadura
ultrapassa o conceito comumente atribuído à hermenêutica, ou seja, a atividade de ler e interpretar textos
“corretamente”. Em sua origem etimológica, hermenêutica provém do grego hermeneueim, que significa
interpretar, daí a correlação ao deus grego Hermes, mensageiro dos deuses e encarregado de trazer à
compreensão humana o pensamento e desejos divinos. A metáfora exprime bem o sentido da palavra.
 
Gadamer não é o primeiro a se debruçar sobre o estudo da hermenêutica. Filósofos que o precederam,
notadamente Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) e Martin Heidegger
(1889-1976) influenciaram profundamente seu pensamento, contribuindo para a radicalização da
hermenêutica clássica, convertida em “hermenêutica filosófica”. Antes, porém, de prosseguir com os
pressupostos filosóficos de Gadamer, e a importância do diálogo para sua “hermenêutica filosófica”, uma
breve apresentação das principais contribuições desses filósofos ao seu pensamento se faz pertinente ao
aprofundamento do tema.
 
Com Schleiermacher, foi possível perceber que “não são somente os textos que demandam interpretação,
isso é uma característica de todos os modelos de entendimento” (LAWN, 2007, p. 67). Portanto, a grande
contribuição de Schleiermacher foi criar uma hermenêutica geral, um procedimento aplicável a todas as
formas de interpretação: “Schleiermacher entende a interpretação para além dos significados semânticos
do texto, até os significados culturais mais amplos e históricos, que dão contexto ao texto” (LAWN, 2007,
p. 70).
 
Dilthey, por sua vez, apresenta-se como um profundo debatedor sobre a natureza e o status da ciência,
cujas reflexões impactaram a evolução do estudo da hermenêutica. Contra uma tendência, à sua época, de
reunir todo o conhecimento em uma única categoria – a ciência –, Dilthey o visualizou como possuidor de
duas partes componentes distintas: as ciências naturais e as ciências do espírito (ou ciências humanas).
Aquelas, consideradas como ciências puras, destinam-se às explicações dos fenômenos naturais, que giram
em torno da lógica causa-efeito (Química, Física, etc); e estas, preocupadas com os elementos
relacionados com vida humana, de forma individual ou em sociedade, com estruturas investigativas
diferenciadas das ciências naturais (Psicologia, Sociologia, Antropologia, Economia, Direito, etc). Para
Dilthey, a explicação do tipo causal é inapropriada às ciências humanas, que requerem o entendimento, a
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compreensão, ao invés da descrição empírica direta.
 
Portanto, as ciências naturais empenham-se em explicar a realidade, enquanto às ciências humanas cabe a
função de compreender aspectos da vida humana. Com essa distinção, Dilthey alerta para os perigos de se
aplicar metodologias das ciências naturais às humanas. Na busca da chancela do valorizado “conhecimento
científico”, métodos das ciências naturais foram empregados, principalmente na segunda metade do século
XIX e início do século XX, na produção de conhecimento nas áreas, por exemplo, da Psicologia
(Behaviorismo, com Skinner e Pavilov) e Sociologia (Augusto Comte e Durkheim), buscando-se a
precisão e a exatidão da ciência na “explicação” dos assuntos humanos.
 
Todavia, considerando a complexidade e a imprevisibilidade da vida humana e social, bem como as
diferenças culturais e étnicas, “que tipo de verdades podemos legitimamente esperar obter de um estudo
das ciências humanas? Mais que isso, o problema com qualquer estudo da vida humana é que sempre
somos parte daquilo que procuramos entender” (LAWN, 2007, p. 75).
 
Nesse ponto que Martin Heidegger irá avançar no estudo da hermenêutica, relacionando-a à facticidade da
condição humana. Por essa razão, seus estudos inauguraram a chamada “hermenêutica da facticidade”, que
parte do pressuposto de que o homem encontra-se “jogado” no mundo sem que para isso tenha participado
dessa decisão. Pretende com isso compreender a realidade a partir da própria vida, ou seja, da existência
humana, do Dasein (o homem como ser-aí). Dessa forma, com Heidegger, “a filosofia faz-se, assim, uma
‘ontologia hermenêutica’, isto é, interpretação do sentido do ser, enquanto sentido, que subjaz a toda e
qualquer atividade do homem no mundo” (OLIVEIRA, 2006, p.208).
 
Em “Ser e Tempo” (1927), Heidegger tematiza esse sentido do ser, que passa por uma “análise do homem
enquanto ente cujo ser consiste em compreender ser: o ser se dá; nesse sentido, só há mundo e só há
verdade porque o homem é Dasein, isto é, o eis-aí-ser, portanto a presença, a revelação, o desvelamento
do ser” (OLIVEIRA, 2006, p. 208-209). Nessa análise existencial, o fenômeno da compreensão humana
encontra-se inexoravelmente marcado pela existência e, consequentemente, pela historicidade humana.
Uma preocupação até então pouco aprofundada, e mesmo desconsiderada pelas principais correntes
epistemológicas ainda reféns do esquema sujeito-objeto (racionalismo e empirismo), de que “...nós já
estamos envolvidos no mundo bem antes de nos separarmos do mundo teoricamente para procurar
entendê-lo filosoficamente” (LAWN, 2007, p. 79). A questão é muito bem colocada por Ernildo Stein:
 

Nesse horizonte, a compreensão não é um fenômeno secundário, derivado, como vinha sendo tratado
na “Escola Histórica”, mas se torna aqui um “existencial”, isto é, uma dimensão constitutiva do
homem. Trata-se de uma dimensão originária que antecede a distinção metodológica entre “explicar” e
“compreender”, que caracteriza o debate sobre a natureza das ciências do espírito de Dilthey. No
entanto, para Heidegger, a compreensão não é uma categoria no sentido de um conceito a priori, cujo
sentido está estabelecido para sempre, mas compreensão é um “modo-de-ser” do estar-aí, portanto, do
ser finito e histórico. Compreender e compreensão estão, então, ligados ao universo da história.
(STEIN, 1998, p. 34)

 
Dentro dessa nova perspectiva teórica apresentada por Heidegger, que influenciará o pensamento de
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Gadamer, a historicidade – o caráter finito, datado e temporal do homem – e a linguagem ganham relevo
significativo no estudo da hermenêutica. Ao indicar que esses dois elementos (historicidade e linguagem)
encontram-se irremediavelmente presentes no ato da compreensão humana, “Heidegger procura mostrar
que as condições que tornam o pensamento possível não são autogeradas, mas estabelecidas bem antes de
nos engajarmos em atos de introspecção” (LAWN, 2007, p. 78). Ou, sob outro viés:

 
(...) Heidegger lançou as bases para que a noção de temporalidade fosse vinculada à de humanidade, ou
seja, para que o homem fosse enfocado como marca de seu tempo. Como o homem é tempo, sua
verdade é também datada, precária e contextualizada, passível, portanto, de ser modificada. (COURA,
2009, p. 33)

 
Nessa perspectiva, “a linguagem, enfocada a partir da temporalização do ser, revela-o como sentido, que,
dialogicamente, emerge como linguagem, o caminho necessário do encontro do ser humano com o mundo”
(COURA, 2009, p. 33).
 
Esse é, portanto, o panorama do estudo da hermenêutica, e também ponto de partida, a partir do qual
Gadamer avançará na transformação da hermenêutica clássica em “hermenêutica filosófica”. Tal panorama
é muito bem explicitado por Chris Lawn (2006, p. 81-82):

 
As hermenêuticas tradicionais, até o final do século XVIII eram uma técnica para interpretar
corretamente textos sagrados, seculares e legais. Começando com Schleiermacher e trabalhando através
de Dilthey e Heidegger, as hermenêuticas se transformaram não somente numa forma de leitura e
entendimento de textos, mas numa descrição da natureza do entendimento humano em si. (...) A
experiência, o pensamento e a linguagem são hermenêuticos no sentido de que envolvem uma dinâmica
constante entre as pré-concepções, que são fundamentadas não na natureza, mas sim na cultura e
interpretação. Juntas, elas incluem a tradição, que não é somente a parte inerte, mas um diálogo entre o
passado, presente e futuro.

 
Na esteira dessas reflexões, Gadamer constatou a importância e relevância dos pré-conceitos, das pré-
compreensões – que em sentido amplo pode ser considerado o conjunto de crenças e valores presentes em
determinada época e contexto – para a compreensão e a produção do conhecimento “possível” ao homem.
Dito de outro modo:

 
(...) a constituição de sentido não é uma obra de uma subjetividade isolada e separada da história, mas
só é explicável a partir de nossa pertença à tradição: eis-aí-ser não pode superar sua própria
facticidade, daí sua vinculação a costumes que codeterminam sua experiência de mundo. (OLIVEIRA,
2006. p. 227)

 
A importância do papel da tradição para a compreensão humana, no sentido de entrega e transmissão de
cultura, que foi desconsiderada pelo discurso da Modernidade (em oposição à cultura medieval de
irracionalismo e obscurantismo), é retomada por Gadamer. O método científico-racional, inaugurado com
Descartes, pressupõe um pesquisador neutro, que não “contamine”, na busca pela “verdade”, o seu objeto
de estudo com suas pressuposições e valores pessoais. O que Gadamer faz é denunciar o equívoco dessa
lógica, afirmando a importância e a inevitabilidade das pré-compreensões do intérprete para a produção do
conhecimento e da verdade, não mais com pretensões de imutabilidade e permanência, mas falível e
contingente como a condição histórico-temporal humana. Diferentemente do que propõe o discurso da
Modernidade,
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(...) nossa historicidade não é uma limitação, mas antes, “condição de possibilidade” de nossa
compreensão: compreendemos a partir de nossos pré-conceitos que se gestaram na história e são agora
“condições transcendentais” de nossa compreensão. (OLIVEIRA, 2006, p. 227-228)

 
A Gadamer é atribuído o que na filosofia ficou conhecido como “giro hermenêutico”, ou seja, um
redirecionamento da filosofia no sentido de libertar-se da sombra iluminista de busca de uma verdade
ahistórica e conduzida pelo método científico, vítima ainda da dicotomia sujeito-objeto. Em Verdade e
Método, o autor irá demonstrar que:

 
(...) a possibilidade de revelação da verdade depende sempre da situação hermenêutica (horizonte
histórico) em que se encontra o sujeito que se põe a compreender; depende sempre de um constante
diálogo com a tradição que se faz presente na plêiade de pré-compreensões que formam,
ontologicamente, a compreensão individual.  (PEREIRA, 2007, p. 17-18)

 
A preocupação fundamental do pensamento de Gadamer é justamente a superação da filosofia da
subjetividade, que acreditava que o conhecimento só seria alcançado pela superação da condição histórica
do sujeito que, livre de seus preconceitos e por meio de um método seguro, alcançaria a verdade. De forma
contrária, o que Gadamer fará é “vincular o sujeito que compreende à história, explicitar a precedência e a
influência da história em todo conhecimento humano, em última analise no ser do sujeito” (OLIVEIRA,
2006, p. 229). Para isso, Gadamer irá perscrutar o fenômeno da compreensão, apontando as estruturas
fundamentais nela envolvidas: o horizonte histórico, o círculo hermenêutico, a mediação, o diálogo e a
linguagem. Tais estruturas não são aspectos isolados, que acontecem em etapas, mas momentos
constitutivos e simultâneos da compreensão.
 
O horizonte histórico vincula-se à situação hermenêutica do sujeito, na qual toda compreensão é
historicamente situada, impossível de ser isolada, ou seja, “o homem ao interpretar qualquer fenômeno já
possui antecipadamente uma pré-compreensão difusa do mesmo, um pré-conceito, uma antecipação prévia
do seu sentido, influenciada pela tradição em que se insere” (PEREIRA, 2007, p. 28). Uma crítica aguda
ao mito (e à obsessão) da “neutralidade” racional-científica.
 
Outra estrutura fundamental da compreensão, o círculo hermenêutico, caracteriza-se por um:

 
(...) enlace dialético em que a compreensão se molda no processo relacional entre a consciência
histórica do intérprete – formada pelo conjunto difuso e atemático de preconceitos trazidos pela
tradição – e a abertura interpretativa permitida pelo objeto a partir de seu mundo particular.
(PEREIRA, 2007, p. 34-35)

 
Dessa forma, a compreensão sempre se dá, inicialmente, por meio de pré-conceitos, pré-compreensões, do
interprete, impossíveis de serem isolados, “neutralizados”, ou “cirurgicamente” dissociados da história.
Mais especificamente,

 
(...) o círculo hermenêutico ocorre no instante em que o sujeito, através de sua pré-compreensão,
participa da construção do sentido do objeto (moldado por tais pré-conceitos), ao passo que o próprio
objeto, no desenrolar do processo hermenêutico, modifica a compreensão do intérprete. (PEREIRA,
2007, p. 35)
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A compreensão, para Gadamer, ocorre não por meio da relação solipsística de um sujeito, apartado da
história, e seu objeto de estudo, mas por meio de uma fusão de horizontes. Nas palavras do próprio autor:

 
Na verdade, o horizonte do presente está num processo constante de formação, na medida em que
estamos obrigados a pôr constantemente à prova todos os nossos preconceitos. Parte dessa prova é o
encontro com o passado e a compreensão da tradição da qual nós mesmos procedemos. O horizonte do
presente não se forma pois á margem do passado. Não existe um horizonte do presente por si mesmo,
assim como não existem horizontes históricos a serem conquistados. Antes, compreender é sempre o
processo de fusão desses horizontes históricos presumivelmente dados por si mesmos. (GADAMER,
2008, p. 404)

 
Um processo intelectivo presente no “circulo hermenêutico” é a mediação, isto é, todo fenômeno posto à
compreensão “jamais se mostra em sua pureza objetiva e ahistórica, como que isolado e pronto à
descoberta em seu estado bruto, mas antes matizado pelo espectro de cores que formam o raio de visão
daquele que o observa” (PEREIRA, 2007, p. 41). Mais uma vez, o horizonte histórico do intérprete é posto
em destaque, revelando sua característica irremediavelmente temporal e atrelada à tradição. Com isso, a
hermenêutica de Gadamer “desvela a mediação histórica tanto do objeto da compreensão como da própria
situacionalidade do que compreende.” (OMMATI, 2004, p. 41)
 
Das três primeiras estruturas apontadas como fundamentais para o fenômeno da compreensão humanas,
percebe-se, portanto, a importância e a correlação das pré-compreensões do sujeito com o estudo de seu
objeto. Imaginar um sujeito ahistórico e isento de pressuposições na relação que estabelece com seu objeto
de estudo é ocultar um problema que certamente obscurecerá e/ou limitará seu acesso ao estudo dos
fenômenos que pretende analisar.
 
 
3 A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO NA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA DE HANS-GEORG
GADAMER
 
Das estruturas fundamentais da compreensão propostas por Gadamer, resta comentar a importância do
diálogo e da linguagem, ambos imbricados na possibilidade de acesso do homem ao mundo. É por meio
do diálogo e da linguagem que é possível ocorrer a fusão de horizontes, mediatizados pela história, entre o
intérprete e o objeto de compreensão.
 
Diante da importância e do peso da história, da tradição e dos valores enraizados pelos homens para a
descoberta da verdade, de que maneira se realizaria essa abertura para a verdade do fenômeno observado?
Gadamer aponta que a compreensão é sempre parte de um diálogo e, consequentemente, é dialógica por
natureza. Para isso, revisita a filosofia grega, mais especificamente a “dialética platônica” e a filosofia
inglesa do início do século XX, com o estudo da “lógica da pergunta e da resposta” – consagrada por R. G.
Collingwood – que, para ele, marcam o caráter dialógico da compreensão (compreensão como diálogo).
 
Nicola Abbagnano, ao discorrer sobre o verbete “diálogo”, faz uma observação que revela a importância
do diálogo platônico no pensamento de Gadamer:
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Mais particularmente, Gadamer, que considera que a essência do saber consiste platonicamente na arte
de perguntar, vislumbrou no diálogo – e, portanto, na dialética da pergunta e da resposta – a forma
concreta da experiência hermenêutica. O texto, que nasce como resposta a uma pergunta, formula
determinadas perguntas e nós, solicitados pelo seu questionar, fazemos novas interrogações no âmbito
de um processo infinito no qual cada resposta afigura-se como uma nova pergunta. (ABBAGNANO,
2007, p. 324)

 
Gadamer parte do pressuposto da relevância da pergunta para a revelação da verdade, ou seja, a indagação
é que permite o entendimento sobre aquilo que é dado a conhecer. Mais precisamente: “interrogar significa
abrir-se ao conhecimento, impulsionar a vontade de saber, que passa, obviamente, pelo reconhecimento de
que não se sabe ou, pelo menos, de que não se sabe por completo” (PEREIRA, 2007, p. 46). Um
posicionamento que confirma a historicidade e mediação presentes no ato de compreender, sempre
precário e atrelado à tradição. A verdade humana é sempre contingente, nunca definitiva, e para sua
compreensão é preciso que aquele que quer compreender ponha em suspenso a verdade do que tem em
mente:

 
Esse pôr-em-suspenso é a verdadeira essência original do perguntar. Perguntar permite sempre ver as
possibilidades que ficam em suspenso. Por isso, se é possível compreender uma opinião à margem do
próprio opinar, não é possível compreender a questionabilidade desligando-se de um verdadeiro
questionar. (...) Quem quiser pensar deve perguntar. Quando alguém diz “aqui caberia uma pergunta”,
isso já é a verdadeira pergunta, disfarçada pela prudência ou cortesia. (GADAMER, 2008, p. 489)

 
Gadamer revela, com isso, que “compreender uma pergunta significa colocar essa pergunta. Compreender
uma opinião significa compreendê-la como resposta a uma pergunta” (GADAMER, 2008, p. 489). Ou
seja, compreender é sempre algo mais que a reprodução da opinião alheia. As possibilidades de sentido
que se abrem ao intérprete, dentro de seu horizonte histórico, devem ser conscientemente compreendidas,
sob pena de se tornar um indagar vazio e aberto apenas na aparência.
 
Aprofundando essa discussão, Gadamer vai buscar na “lógica da pergunta e da resposta”, de Collingwood,
outro patamar de debate. Nas palavras de Gadamer, Collingwood argumenta que:

 
(...) na verdade só se pode compreender um texto quando se compreendeu a pergunta para o qual ele é
a resposta. Mas como essa pergunta só pode ser ganha a partir do próprio texto, e a adequação da
resposta representa o pressuposto metodológico para a reconstrução da pergunta, a crítica a essa
resposta, que parte de qualquer posição, não passa de um puro simulacro. (GADAMER, 2008, 483)
 
 

Porém, Gadamer vai além da lógica proposta por Collingwoog – de que a pergunta e a resposta estão
presentes no contexto histórico de elaboração do texto, da obra de arte, ou de qualquer outro fenômeno a
compreender –, invertendo a relação entre pergunta e resposta:

 
O que é transmitido e nos fala – o texto, a obra, o vestígio – impõe, ele próprio, uma pergunta,
colocando nossa opinião em aberto. Para poder responder a essa pergunta que nos é colocada, nós, os
interrogados, temos que começar, por nossa vez, a perguntar. Procuramos reconstruir a pergunta a que
responderia aquilo que é transmitido. Todavia não podemos fazê-lo se não superamos, com nossas
perguntas, o horizonte histórico assim caracterizado. A reconstrução da pergunta a que o texto deve
responder está, ela mesma, situada dentro de uma interrogação com a qual procuramos responder à
pergunta que a tradição nos coloca. Uma pergunta reconstruída não pode nunca permanecer em seu
horizonte originário. O horizonte histórico descrito na reconstrução não é verdadeiramente um
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horizonte englobante. Encontra-se, antes, ele mesmo, abarcado pelo horizonte que nos engloba a nós
que perguntamos e que somos atingidos pela palavra da tradição. (GADAMER, 2008, p. 487-488)

 
O que Gadamer pretende com esse posicionamento é argumentar que “não existe um ponto à margem da
história, a partir do qual podemos pensar a identidade de um problema na mudança de suas tentativas
históricas de solução” (GADAMER, 2008, p. 490). Somos irremediavelmente parte de uma tradição a
partir da qual a reconstrução de perguntas feitas em um (con)texto não mais correspondem às perguntas ou
respostas sobre a problemática original. Dessa forma,

 
Enquanto que para Collingwood é sempre possível usar a lógica da questão e da resposta para obter a
fidelidade na recuperação e revelação do significado original do texto histórico, para Gadamer o
significado do texto está mudando constantemente; a interpretação e a re-interpretação são tarefas
incessantes. A lógica da questão e da resposta pode ser levada a um estágio mais além – mostrando
como as questões e as respostas são incessantemente redefinidas no processo da interpretação. (LAWN,
2006, p. 101-102)

 
O rumo adequado ao entendimento humano é, portanto, o interrogar, num processo de interação entre o
intérprete e aquilo que se interpreta. Ao contrário da perspectiva cartesiana, cuja dicotomia sujeito-objeto
pressupunha um método racional-científico que conduzisse à uma verdade única e ahistórica, para o
pensamento de Gadamer “a chave para a compreensão se dá no relacionamento íntimo entre esses dois
polos, sujeito/objeto, suscitando a conclusão de que o resultado final do processo encontra-se, de certa
forma, latente no próprio ser que se abre ao conhecer” (PEREIRA, 2007, p. 50). E o ser se abre ao
conhecer justamente na linguagem.
 
Porém, a concepção de linguagem que Gadamer utiliza é sofisticadamente mais elaborada que a sua
simples função designativa/instrumental. Mais do que uma “terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e
o objeto, formando uma barreira que dificulta o conhecimento humano de como as coisas são em si
mesmas” (RORTY apud STRECK, 2009, p. 163-164), Gadamer, na esteira das reflexões de Heidegger,
considera que a linguagem “é o medium universal em que se realiza a própria compreensão. A forma de
realização da compreensão é a interpretação” (GADAMER, 2008, p. 503). Ao constatar que todo
compreender é interpretar, Gadamer indica que “todo interpretar se desenvolve no medium de uma
linguagem que pretende deixar falar o objeto, sendo, ao mesmo tempo, a própria linguagem do intérprete”
(GADAMER, 2008, p. 503). Ou seja, a linguagem torna-se “o meio em que se realizam o acordo dos
interlocutores e o entendimento sobre a coisa em questão” (GADAMER, 2008, p. 497).
 
A linguagem para Gadamer, portanto, possui um caráter essencialmente especulativo, um vir-a-ser, e não
designativo de uma realidade objetiva na qual possa se dar uma atividade metodológica por parte do
sujeito. A perspectiva de que o sujeito tem a posse da linguagem, como instrumento, para poder designar e
ordenar as coisas no mundo – ou mesmo de que cabe à linguagem apenas a função de transmitir
informações advindas de uma atividade solipsista do sujeito – é uma pretensão da concepção
epistemológico-cartesiana. Na relação sujeito-objeto com a linguagem, Gadamer vai radicalizar o
pensamento de Heidegger ao afirmar que “o ser que pode ser compreendido é linguagem” (GADAMER,
2008, p. 612), ou seja, tudo o que pode ser compreendido do ser é estruturado linguisticamente; todo
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fenômeno é linguisticamente delineado e compreensível através da linguagem. “Não existe um ponto fora
da linguagem do qual poderíamos testá-la; nós estamos totalmente imersos em linguisticalidade” (LAWN,
2006, p. 109).
 
Portanto, essas reflexões revelam a importância do diálogo – e da linguagem – para a hermenêutica
filosófica de Gadamer. A compreensão envolve estruturas que demandam um engajamento do intérprete
na tradição – na qual os pré-conceitos são condições de possibilidade para o entendimento –, buscando na
conversação, no diálogo, o acordo, por intermédio da (e na) linguagem, sobre a verdade dos fenômenos a
serem interpretados. O último parágrafo de “Verdade e Método” revela de forma precisa o que Gadamer
pretendeu ao expor os pressupostos de sua hermenêutica filosófica:

 
Assim, não existe nenhuma compreensão totalmente livre de preconceitos, embora a vontade do nosso
conhecimento deva sempre buscar escapar de todos os nossos preconceitos. No conjunto da nossa
investigação mostrou-se que a certeza proporcionada pelo uso dos métodos científicos não é suficiente
para garantir a verdade. Isso vale sobretudo para as ciências do espírito, mas de modo algum significa
uma diminuição de sua cientificidade. Significa, antes, a legitimação da pretensão de um significado
humano especial, que elas vêm reivindicando desde antigamente. O fato de que os ser próprio daquele
que conhece também entre em jogo no ato de conhecer marca certamente o limite do método, mas não
o da ciência. O que o instrumental do “método” não consegue alcançar deve e pode ser alcançado por
uma disciplina do perguntar e do investigar que garante a verdade. (GADAMER, 2008, p. 631)

 
Portanto, resumindo o que pretendeu durante toda a obra “Verdade e Método”, Gadamer ratifica a
insuficiência (e ilegitimidade) do método (científico) para a manifestação da verdade de forma plena e
ahistórica. De forma diversa das ciências naturais, nas chamadas ciências do espírito, aquele que se lança à
investigação também pertence ontologicamente ao objeto investigado. A utilização do método como
instrumento de busca da verdade possui um limite: que é superado pelo estudo das estruturas diferenciadas
presentes no ato de compreender de interpretar os fenômenos humanos e culturais.
 
Em seguida, no objetivo de aproximar as perspectivas teóricas de Gadamer com a educação – notadamente
a importância do diálogo para o aprendizado e a compreensão –, analisar-se-á o pensamento de Paulo
Freire, que propõe a educação como prática da liberdade e orientada no sentido de conduzir o homem à
sua vocação ontológica de “ser mais”.
 
 
4 PAULO FREIRE E A NECESSIDADE DO DIÁLOGO PARA UMA EDUCAÇÃO
LIBERTADORA
 
É possível notar no “horizonte histórico” de Paulo Freire (1921-1997) a influência do contexto sócio-
político-cultural em que vivia, principalmente quando exilado no Chile em virtude do regime ditatorial
existente no Brasil, na década de 1960. Sob influências marxistas, Paulo Freire estabelece parâmetros entre
a luta de classes (e outros conceitos marxistas) e uma teoria da educação comprometida com a práxis e
com a mudança/transformação da realidade social, que, em sua visão, não é um dado naturalizado,
isolado, mas construído culturalmente. É possível também perceber o esforço teórico na área da educação
no sentido de denunciar a situação de opressão desumanizante provocada pela classe social que detém o
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poder (econômico, político e cultural) – que instaura uma violência que “fere a ontológica e histórica
vocação dos homens, a de ser mais” (FREIRE, 2005, p. 47) – e conscientizar as classes oprimidas de sua
condição, para que então possam engajar-se no processo de transformação objetiva da realidade opressora
e, consequentemente, libertar-se da condição de oprimidos.
 
Em “Conscientização” (1980), Paulo Freire demostra sua preocupação epistemológica e crítica com a
educação:

 
Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente a profundidade de seu
significado, porque estou absolutamente convencido de que a educação, como prática da liberdade, é
um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. (...) A conscientização implica, pois,
que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica
na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição
epistemológica. (FREIRE, 1980, p. 25)

 
O acesso ao mundo pela educação, que se dá no ato de compreender a realidade, não está isento de
influências culturais. Por isso, “a conscientização não consiste em ‘estar frente à realidade’ assumindo
uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o
ato ação-reflexão” (FREIRE, 1980, p. 26). É preciso, portanto, que a conscientização seja um processo de
tornar “o olhar mais crítico possível para a realidade, que a ‘des-vela’ para conhecê-la e para conhecer os
mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FREIRE, 1980, p. 29).
Com suas ideias, Paulo Freire influenciou profundamente uma linha pedagógica denominada “pedagogia
crítica”.
 
De forma congruente à de Gadamer, Paulo Freire tem uma concepção existencial da educação, isto é, a
partir de seu “horizonte histórico” é que é possível a compreensão do mundo: “Os homens enquanto
‘seres-em-situação’ encontram-se submersos em condições espaço-temporais que influem neles e nas
quais eles igualmente influem” (FREIRE, 1980, p. 33).
 
A proposta de “educação como prática da liberdade” encontra sua gênese na contradição fática entre
opressores e oprimidos, tema aprofundado por Paulo Freire em “Pedagogia do Oprimido”, publicado
originalmente em 1970. Sua busca é no sentido de identificar uma pedagogia libertadora,
problematizadora, que possibilite aos oprimidos emergirem de uma situação de dominação e opressão.
Afirma o autor que a pedagogia do oprimido é a “pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua
libertação” (FREIRE, 2005, p. 45), na qual possui suas raízes. Portanto, nenhuma pedagogia libertadora
pode ficar distante dos oprimidos. É por essa razão que essa pedagogia não pode ser elaborada nem
praticada pelos opressores. Isso porque é na contradição entre opressores e oprimidos que se instaura a
violência que fere a ontológica e histórica vocação dos homens, a de ser mais (FREIRE,
2005).                                                                                                                                                  
 
Sob o pano de fundo da condição fática de opressores e oprimidos, Paulo Freire fará uma contundente
crítica ao modelo tradicional de educação, ou seja, aquele fundamentalmente marcado pela narração, pela
dissertação. Tal modelo implica um sujeito, o narrador, e objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Paulo
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Freire irá chamar essa perspectiva educacional de “concepção bancária de educação” (FREIRE, 2005).
Acredita que a educação como libertação somente ocorre por meio da conscientização e da ação
transformadora da realidade opressora por parte dos oprimidos, e não por uma doação de conhecimentos e
valores que (retro)alimentam a situação de opressão.
 
Nessa “concepção bancária de educação”, Paulo Freire constata que a tarefa do educador é “encher” os
educandos dos conteúdos de sua narração, ou seja, “a educação se torna um ato de depositar, em que os
educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 2005, p. 66). Por isso denomina essa
concepção de educação como “bancária”, na qual o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que
julgam nada saber. O autor identifica nessa relação manifestações instrumentais de ideologia da opressão,
relacionando a relação educador-educando à relação opressor-oprimido. Assim, na concepção bancária de
educação, apenas concebida como ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos,
não se verifica a superação dessa contradição. Pelo contrário, como um reflexo da sociedade opressora,
constituindo-se uma dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação bancária” mantém e estimula essa
contradição (FREIRE, 2005, p. 67).
 
Continuando sua crítica à visão “bancária” da educação, Paulo Freire aponta que nessa concepção “os
homens são vistos como seres da adaptação, do ajustamento” (FREIRE, 2005, p. 68). A imposição de uma
passividade, que tende a se tornar ingênua, impede a transformação da realidade, fazendo com que o ser
humano se adapte à realidade parcial que fica restrita aos depósitos recebidos.
 
A “educação bancária”, segundo o autor, serve aos interesses dos opressores e jamais pode orientar-se no
sentido da conscientização dos educandos, fazendo dos homens o seu contrário (o ser menos),
domesticando-os. Além disso, nessa concepção há sempre uma conotação “digestiva” e a proibição ao
pensar autêntico e verdadeiro (FREIRE, 2005, p. 73). A grande crítica funda-se na ausência de
comunicação. O autor enfatiza que somente na comunicação tem sentido a vida humana. Portanto, o
pensar do educador não pode ser um pensar no isolamento, mas na e pela comunicação, mediatizados
ambos, educador e educando, pela realidade (FREIRE, 2005, p. 74).
 
Paulo Freire aponta que a concepção “bancária” da educação tem servido como prática da dominação e,
ao denunciá-la, chama a atenção para o fato de que os verdadeiros educadores não podem, na busca da
libertação, servir-se dessa concepção, sob pena de se contradizerem em sua busca. E conclui afirmando
que: “A libertação autêntica, que é humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos
homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica ação e reflexão dos homens
sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2005, p. 77).
 
Em contraposição à “educação bancária”, Paulo Freire propõe uma “educação problematizadora”, que, ao
invés de ser um ato de depositar, ou de narrar, de transferir conhecimentos, deve ser tomada como ato
cognoscente, instaurando uma relação dialógica educador-educando. Ou seja, a dialogicidade é a essência
da educação problematizadora, que serve à libertação, enquanto que a “bancária” serve à dominação.
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(FREIRE, 2005, p. 78)
 
A fim de superar a contradição educador-educando, a educação problematizadora utiliza-se do diálogo
para realizar-se como prática da liberdade. E é através do diálogo que se opera essa superação, na qual “o
educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando
que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 2005, p. 79). Com isso, Paulo Freire lança uma de suas
mais influentes citações: “Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo:
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 79).
 
Uma nova comparação da prática “bancária” com a educação problematizadora é ainda mais
esclarecedora:

 
Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia,
inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter de caráter
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende
manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências de que resulte sua
inserção crítica na realidade. (FREIRE, 2005, p. 80)

 
Enquanto a concepção “bancária” insiste em manter ocultas as razões que explicam a maneira como estão
sendo os homens no mundo, mistificando a realidade, a concepção problematizadora, comprometida com a
libertação, empenha-se na desmitificação, estimulando a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a
realidade (FREIRE, 2005, p. 83).
 
Assim, a educação problematizadora funda-se no caráter histórico e na historicidade dos homens. Com
isso, os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados e inconclusos, em e com a
realidade que, sendo histórica também é igualmente inacabada (FREIRE, 2005, p. 83). A educação
problematizadora reforça sempre a mudança, e propõe aos homens sua situação como problema; enquanto
a “bancária” dá ênfase à permanência, ao fatalismo, impedindo a luta por emancipação.
 
Em “Pedagogia do oprimido” Paulo Freire enfatiza a essência da educação como prática da liberdade: a
dialogicidade. Ao fazer considerações sobre o diálogo, o autor aborda a importância da palavra, não em
seu aspecto sonoro, mas em suas dimensões da ação e reflexão, ou seja, na práxis. O papel atribuído à
palavra, portanto, ganha relevância, refletindo o existir humano. Nas palavras do autor: “Existir,
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2005, p. 90).
Percebe-se, logo, que a educação problematizadora requer que os sujeitos sejam capazes de dizer sua
palavra, um direito de todos os homens, e não apenas dos opressores. E para pronunciar o mundo, o
diálogo é o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo. Ou seja, “o diálogo é uma exigência
existencial” (FREIRE, 2005, p. 80), sem o qual não há o pensar verdadeiro, crítico, transformador da
realidade e da contradição educador-educando.
 
Paulo Freire destaca que o diálogo começa na busca do conteúdo programático, ou seja, a dialogicidade
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começa quando o educador se pergunta em torno do que vai dialogar com os educandos. Portanto, na
relação educador-educando, dialógica, problematizadora, o conteúdo programático da educação,

 
(...) não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos –
mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe
entregou de forma desestruturada. A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A
sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 2005, p. 96-97)

 
Segundo o autor, é na realidade mediatizadora que se deve buscar o conteúdo programático da educação,
momento em que devem ser buscados também os “temas geradores”. Bastante presente na obra de Paulo
Freire, os “temas geradores” são assim chamados porque “qualquer que seja a natureza de sua
compreensão, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez,
provocam novas tarefas que devem ser cumpridas” (FREIRE, 2005, p. 108).
 
E a investigação dos temas geradores é, portanto, a investigação dos homens referida à realidade, é
investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis. Enquanto na educação “bancária” o educador
deposita no educando o conteúdo programático da educação, “na prática problematizadora, dialógica por
excelência, esse conteúdo, que jamais é 'depositado', se organiza e se constitui na visão do mundo dos
educandos, em que se encontram seus temas geradores” (FREIRE, 2005, p. 119).
 
A busca dialógica dos temas geradores enfatiza o que Paulo Freire pretende com seu projeto educacional
libertador: que os homens se sintam sujeitos de seu pensar, críticos de uma realidade que pode ser
modificada por meio da tomada de consciência da sua situação de opressão e, principalmente, pela práxis
da libertação. Isso somente pode ser alcançado por uma educação problematizadora, dialógica, e não
“bancária”.
 
 
5 O DIÁLOGO NO ENSINO JURÍDICO A PARTIR DO PENSAMENTO DE GADAMER E
PAULO FREIRE
 
Retomando a discussão inicial, a evolução no modelo regulativo dos cursos de Direito – de um “modelo
conteudista” para um “modelo de habilidades e competências” – requer também um novo paradigma
educacional a orientar as práticas no ensino jurídico.
 
Em recente obra sobre “Métodos de Ensino em Direito”, elaborado por alunos do curso de Direito da
Fundação Getúlio Vargas, um artigo sobre a importância do diálogo socrático no ensino jurídico enfatiza
que:

 
É possível afirmar que a maioria dos cursos (de Direito) adota uma modelo de formação bastante
próximo do tradicional – associado a aulas expositivas –, sem uma preocupação com a construção de
técnicas mais estimulantes na formação dos discentes. O modelo tradicional é centrado basicamente
nos talentos de expressão oral do docente e na eventual discussão e contextualização das temáticas
abordadas. (CARVALHO, 2009, p. 38-39)
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O modelo tradicional denunciado é o “modelo conteudista”, cujo foco é a transferência/transmissão de
conteúdos aos alunos, assemelhando-se à “concepção bancária de educação”, ferozmente criticada por
Paulo Freire. A técnica de ensino própria (e quase única) desse modelo é a aula expositiva, isto é, a
exposição oral de conteúdos e idéias por parte do professor. Um monólogo que busca “depositar” nos
discentes conhecimentos parcializados sobre determinadas “fatias” do ordenamento jurídico (Direito Penal,
Direito Civil, Direito Comercial...), sem uma reflexão dialógica e holística sobre a compreensão do
fenômeno jurídico que envolve aqueles assuntos específicos. Por ser um monólogo, e, portanto,
prescindindo do diálogo, as aulas expositivas típicas do modelo conteudista desconsideram também o
“horizonte histórico” – apontado como Gadamer como estrutura fundamental da compreensão – daqueles
que estão buscando compreender o fenômeno jurídico. Não há perguntas, somente respostas, que
normalmente revelam apenas um aspecto, muitas vezes sem explicitar e expor ao debate as pré-
compreensões que o orientam, desconsiderando tantos outros que poderiam ser pertinentes ao tema em
exposição.
 
Passadas as disciplinas propedêuticas, que ainda desenvolvem um certo olhar crítico sobre o Direito, o
aluno dos cursos jurídicos, que ainda se estruturam conforme esse modelo, parece se emaranhar em um
labirinto de disciplinas estanques que o conduzem à cegueira do próprio fim do Direito: a justiça. Justiça
de quem? Feita por quem? Para quem? Reflexões filosóficas essenciais para a compreensão de um
fenômeno tão significativo a regular nossas vidas, que, segundo Ronald Dworkin (2007), revela-se como
“Império do Direito”. A saída desse labirinto pode ser difícil e tortuosa, como o é, mas guiada por
pensamentos e valores alheios, sem problematização e sem diálogo, pode levar o estudante de Direito a um
lugar onde o que existe é o Direito dito e interpretado conforme os interesses que ele próprio desconhece.
 
E uma peculiaridade do Direito é que ele, invariavelmente, apresenta-se na forma de textos, cuja
interpretação, sob a perspectiva da hermenêutica filosófica de Gadamer, é sempre histórica e não isenta de
pré-compreensões. A ausência de diálogo, de perguntas, de indagações, e, portanto, de acordos dialógicos
entre docente e discentes, não permite a exposição daquelas pré-compreensões à análise e à discussão.
Sem isso, pré-compreensões ilegítimas ao atual estágio de desenvolvimento do Direito – como, por
exemplo, a fundamentação de convicções religiosas para questões no âmbito político – podem orientar a
interpretação de textos jurídicos, sem que isso seja exposto ou debatido. Afinal, o próprio Gadamer
adverte: “Se quisermos fazer justiça ao modo de ser finito e histórico do homem, é necessário levar a cabo
uma reabilitação radical do conceito do preconceito e reconhecer que existem preconceitos legítimos”
(GADAMER, 2008, p. 368).
 
Um exemplo que bem ilustra essa situação é o atual debate sobre o reconhecimento judicial das uniões
estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Diante do silêncio legislativo em relação ao tema e da divergente
hermenêutica jurídico-constitucional de dispositivos referentes à união estável, as demandas judiciais de
casais homossexuais que mantém uma relação de convivência e afetividade têm se apresentado ao
Judiciário. O chamado “Direito Homoafetivo”, que envolve questões afetas à orientação sexual e à
identidade de gênero, tem sido construído pela Jurisprudência, cujas decisões nos casos concretos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV - Faculdade de Direito de Vitória

8052



divergem substancialmente em função da maneira como a homossexualidade é tratada e entendida pelos
aplicadores do Direito. Decisões judiciais que negam a possibilidade do reconhecimento judicial da união
estável entre pessoas do mesmo sexo podem fundamentar-se nos postulados do positivismo jurídico –
alegando que não há previsão legal para tal situação – para negar direitos, sendo que o verdadeiro motivo
para esse posicionamento pode estar nas pré-compreensões ilegítimas (e não reveladas) de que a
homossexualidade é um comportamento moralmente inaceitável à luz de princípios religiosos.
 
Em recente artigo publicado na Revista Magister[1], Lenio Luiz Streck entende não ser possível, sob a
atual forma da Constituição, uma decisão judicial que reconheça os efeitos jurídicos de uniões estáveis
entre pessoas do mesmo sexo. Ao se posicionar sobre o tema, é enfático ao dizer:
 

A resposta adequada para o caso da união homoafetiva depende de alteração legal-constitucional. O
melhor é confiar na Constituição e na forma como ela mesma impõe para a sua alteração. Em um
Estado Democrático de Direito, mesmo que sejamos todos a favor de uma causa, é necessário esperar
pelo Legislador. (STRECK; OLIVEIRA; BARRETO, 2009, p. 5)

 

E para tanto faz uma analogia com a figura mitológica de Ulisses:
 

Do mesmo modo que Ulisses, que para enfrentar o canto das sereias ordena que o acorrentem ao
mastro do navio, o corpo político estabelece nas Constituições algumas restrições para não sucumbir ao
despotismo das maiorias (parlamentares ou monocráticas). (STRECK; OLIVEIRA; BARRETO, 2009,
p. 5)

 
Mas o que está em jogo não é o “despotismo das maiorias”, e sim a proteção de minorias homossexuais
que, aliado à sua condição de minoria, são vítimas de preconceito e rejeição por setores da sociedade, o
que influencia de forma marcante a inexistência de decisões majoritárias que regulamentem ou mesmo
considerem sua existência e suas relações.
 
E o que seria “uma causa”, nos termos que Lenio Streck propõe que aguardemos resignadamente até a
manifestação do legislador? Um direito; uma chancela majoritária que indicaria como a vida deveria se dar
para que o direito a proteja; ou todas as possibilidades de direitos não elencadas explicitamente na
Constituição? Existem várias formas de compreender o tema, mas seu posicionamento é claro quando diz:
“Vivemos em um país em que, a todo tempo, setores do pensamento jurídico-político apresentam teses que
têm como pretexto um problema particular do cotidiano para, no fundo, desconstituir a Constituição”
(STRECK; OLIVEIRA; BARRETO, 2009, p. 05).
 

O que o ilustre autor denomina levianamente de um “problema particular do cotidiano” não se trata, no
caso em análise, de um direito fundamental de minorias (homossexuais), cujos direitos são
desconsiderados há anos pelo Congresso Nacional[2]? Segundo esse pensamento, todos os direitos
fundamentais devem estar enumerados explicitamente na Constituição Federal, caso contrário, cabe ao
Legislativo manifestar-se acerca da sua proteção. Algo que parece anacrônico quando comparado ao atual
paradigma constitucional, sinteticamente exposto por Michel Rosenfeld (2003, p. 36): “Mais
especificamente, o constitucionalismo moderno requer o governo limitado, a aceitação da rule of law, ou
seja, do Estado de Direito, e a proteção dos direitos fundamentais”. A tradição jurídico-constitucionalista,
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formada ao longo dos últimos 200 anos e cujo legado doutrinário nos é transmitido, não permitiria outra
forma de posicionamento perante o tema?
 
Uma aula de Direito Civil sobre união estável poderia abordar muitas possibilidade de se discutir a
questão. A opção por uma aula expositiva, não aberta ao diálogo, própria do “modelo conteudista”, poderia
apenas revelar uma perspectiva de análise sobre o tema: “devemos esperar pelo legislador”! E silenciar
sobre a evolução e reconhecimento dos direitos fundamentais de minorias homossexuais, caso as pré-
compreensões daquele que se encontra na posição de docente não sejam explicitadas e postas a exame.
 
Por outro lado, numa perspectiva que aqui se defende, de diálogo e abertura ao debate, de participação do
aluno no processo de ensino-aprendizagem, essa mesma aula de Direito Civil poderia fomentar nos alunos
questões referentes ao porquê de os casais homossexuais, apesar de toda evolução jurídico-constitucional
sobre os direitos fundamentais, não terem seus direitos reconhecidos à luz da atual Constituição. A
resposta a essa pergunta nunca pode ser imposta (“depositada”) nos alunos pelo professor, mas construída
em sala de aula por meio do diálogo, que inevitavelmente envolverá o “horizonte histórico” do aluno, do
professor e dos dispositivos legais disponíveis.
 
Surgirá uma “verdade” sobre o tema? Em tempos (pós)modernos, de complexidade e pluralidade social,
aguardar resignadamente pelo Legislativo, como propõe Lenio Streck, com sua comparação a um Ulisses
acorrentado e cego à sua “verdade”, e às conseqüências dela advindas, é regressar à pretensão iluminista,
denunciada por Gadamer, de apego a verdades ahistóricas. Foi-se o tempo em que as verdades eram
eternas e que Ulisses podia acorrentar-se à sua.
 
Como afirma Gadamer, a verdade, notadamente nas ciências humanas e sociais, é sempre construída
intersubjetivamente numa dialeticidade que passa, irremediavelmente, pelo “horizonte histórico” do sujeito
que, inserido na tradição, e por meio do diálogo (e da linguagem), realiza uma fusão de horizontes com o
fenômeno que pretende compreender.
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Os desafios para a implementação de cursos de Direito orientados pelo “modelo de habilidades e
competências”, como estabelecido na Resolução nº 09, de 29 de setembro de 2004, do Conselho Nacional
de Educação - que instituiu as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito – requer, como
foi dito, uma mudança de paradigma a orientar as práticas no ensino jurídico. O que singelamente as
reflexões presentes neste artigo pretendem é desvelar a importância e imprescindibilidade do diálogo,
fundamentado nas teorias de Gadamer e Paulo Freire, para a construção desse novo paradigma, alinhado,
portanto, com uma visão existencial e histórica da educação e da filosofia.
 
O que aproxima o pensamento de Gadamer e Paulo Freire é justamente o pressuposto da situação
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histórico-existencial do sujeito – que, nas reflexões em análise, pode assumir a condição de intérprete,
docente, discente, pedagogo, ou qualquer outro envolvido no processo ensino-aprendizagem – que se
empenha no ato de compreender/aprender/ensinar.
 
Na hermenêutica filosófica de Hans Georg-Gadamer, o sujeito que se empenha em compreender qualquer
fenômeno já o faz dentro de um “horizonte histórico”, próprio de uma tradição que irremediavelmente o
“contamina” de preconceitos impossíveis de serem isolados, mas cuja explicitação e debate – dentro do
diálogo – são tarefas imprescindíveis para o estudo das ciências humanas.
 
Paulo Freire critica e apresenta os pressupostos da “educação bancária”. É claramente possível identificar
características dessa concepção educacional presentes no ensino tradicional brasileiro, notadamente no
ensino jurídico. Dessa forma, percebe-se uma tendência de, no ensino jurídico, “depositar” no estudante
todo o conteúdo de leis e doutrinas jurídicas, como se leis e institutos jurídicos não necessitassem de
interpretações que, necessariamente, refletem ideologias e interesses. O estudo não é, na maioria dos
casos, problematizador, mas sim passivo, não dialógico e, portanto, não reflexivo da realidade.
 
Aplicada ao ensino jurídico, a concepção “bancária” de educação tende a maximizar a situação de
opressão denunciada por Paulo Freire, uma vez que retira do Direito a sua força e capacidade para
empreender mudanças sociais, para reconhecer direitos de minorias, refletindo apenas o “direito” dos
dominadores, da maioria política, ou seja, daqueles que detêm a força política, econômica e cultural.
 
Romper com a concepção “bancária” da educação no âmbito do ensino jurídico é, portanto, uma
necessidade que somente se realizará por meio de uma “revolução” na forma de compreender e aplicar o
fenômeno jurídico. Sem diálogo, reflexão e práxis, o ensino jurídico certamente não fará nada além de
reproduzir um sistema de dominação que se encontra presente desde antes da denúncia de Paulo Freire e
ainda se perpetuará por muitos anos.
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TÉCNICAS DE ESTUDO E LEITURA TÉCNICA PARA ACADÊMICOS DE DIREITO

STUDY SKILLS AND READING TECHNIQUE FOR ACADEMIC LAW

William Smith Kaku

RESUMO
O artigo procura revelar para o alunado de ensino superior a necessidade de adotar-se novas
práticas de estudo que profissionalizem sua atitudes e comportamentos em relação ao estudo,
como nova e inescapável exigência que recai sobre ele a partir do momento que ingressa no
ensino superior. Assim, técnicas de estudo e leitura técnica emergem como uma necessidade a
fim dele alcançar um estudo eficaz e com sucesso.
PALAVRAS-CHAVES: Técnicas de estudo; leitura técnicA; metodologia; ensino superior;
aprendizagem.

ABSTRACT
The article tries to reveal to the student of higher education that he has the need to adopt new
practices to professionalize their study attitudes and approach to the study, as a new and
inescapable requirement that he has from the moment he enters higher education. Study skills
and reading technique emerged as a necessity for the student to achieve an effective study and
successfully.
KEYWORDS: Study skills, reading technique, methodology, higher education, learning

 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Apresentação do problema; 2. Exigências do ensino superior; 3. O que
é estudar no ensino superior?; 4. Técnicas de estudos: ferramentas para um aprendizado eficaz;
5. Leitura técnica: especificidades; Conclusão; Referências utilizadas.

 

 

 

INTRODUÇÃO

 

            Ao ingressar o ensino superior, regra geral o(a) acadêmico(a) não está devidamente
preparado(a) para o que irá enfrentar durante a transcorrer de seu curso superior. De fato, a
sua experiência como estudante até esse momento é marcado por características - atitudes,
posturas e comportamentos - que necessitam ser aprimorados diante de novas e mais exigentes
demandas para o sucesso acadêmico e futuramente profissional.

            Essas novas exigências surpreendem o(a) estudante e caso ele(a) não adquira novas
técnicas de estudo e leitura, seu sofrimento e angustias diante de tanta carga de exigências
intelectuais perduram durante todo o transcorrer do curso. Assim, as técnicas de estudo e leitura
técnica voltam-se para ajudar o alunado em sua nova fase de estudos, cujas exigências e
propósitos são diferenciados daquilo que ele já experimentou até então.

            Portanto, este artigo procura contribuir para o aprendizado e aperfeiçoamento de
práticas e atitudes do alunado de ensino superior, dotando-o de instrumental novo e necessário
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para alcançar um estudo com mais sucesso e, especialmente, autonomia própria na busca e
aplicação de conhecimentos técnico-científicos.

 

 

1) APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

 

            O(A) estudante de direito, acadêmico(a) de ensino superior, vem ao seu Curso de
Direito com um entendimento sobre o que é estudar, com uma bagagem de práticas,
entendimentos, habilidades e atitudes que adquiriu durante sua vida estudantil até então, tendo
como principal referência o ensino fundamental e o ensino médio. A questão é, por esse
conjunto de experiências por si só ele(a) está já preparado para enfrentar o ensino superior?

            Para responder essa pergunta é importante ponderar alguns pontos. O primeiro é que o
processo pedagógico é um processo de inculcação, vale dizer, ninguém nasce sabendo estudar e
é preciso ensinar alguém a aprender o que ele(a) irá aprender durante sua vida estudantil, cuja
referência e marco inicial aqui se estabelece arbitrariamente no ensino fundamental, para fins
deste artigo.

            O processo educacional é sempre um processo de violência simbólica, e dentro dessa
realidade, um saber é inculcado ao alunado, que envolve conhecimento, habilidades e atitudes
que se espera e se tem como um padrão para seu desenvolvimento e evolução pessoal e a favor
da sociedade como um todo, como resultado mais abrangente.

            O segundo aspecto a ser ponderado é que no ensino fundamental e médio, existe uma
responsabilidade muito grande que repousa sobre o(a) educador(a), a fim de promover
mudanças e transformações na postura do alunado frente ao saber erudito que ele se depara
nessa trajetória. Assim, por cerca de 11 (onze) anos ele é um ser conduzido, alguém que
depende muito de outro(a) para alcançar o sucesso que se espera nessa fase de evolução
intelectual, moral e pessoal como um todo.

            Numa situação dita "normal", tem-se que ingressar numa instituição de ensino e num
sistema de ensino ainda criança e, muito mais adiante, sair no final da adolescência desse
sistema para ingressar no ensino superior, é uma situação que - torna-se preciso reconhecer -
trata-se uma longa trajetória da/na vida da pessoa, numa fase de muitas mudanças e evolução
de percepções da vida e do mundo ao seu redor. Aqui cabe completamente a literalidade da
expressão "neófito", e da necessidade fundamental de conduzi-lo em sua trajetória ou
caminhada.

            O terceiro aspecto a ser considerado nessa analise é que o ensino superior recebe esse
alunado e algo diferente acontece em sua vida acadêmica quando ingressa nessa nova fase, ou
seja, do alunado agora é exigido que se liberte de uma alta dependência do(a) professor(a) e
adquira sua autonomia intelectual e futuramente profissional. Entretanto, o processo de corte
umbilical do acadêmico para com o(a) educador(a) já se dá na primeira semana de aula do
curso superior, nos primeiros encontros com seus(uas) novos(as) professores(as).

            Trata-se de um processo traumático, especialmente considerando que o ensino superior
e o respectivo trabalho dos(as) educadore(as) que nessa instância atuam pressupõem que o
alunado recebeu todas as condições necessárias - preparo - para enfrentar com sucesso o que
ele irá se defrontar como novas exigências do seu curso superior.

            Sucede que o mundo e a realidade social não é físico-matemática, e esse alunado passa
a enfrentar o ensino superior com enormes dificuldades sobre sua nova realidade e as altas
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exigências dela decorrentes, e como todo ser humano, o alunado posiciona-se e age com a
bagagem intelectual e pragmática recebida - elevada ou com deficiência - conforme sua vivência
anterior enquanto estudante, enfim, como um soldado combatente de valor o alunado age e luta
com o que tem e conforme saberes anteriores recebidos.

            Observa-se, assim, que para o alunado em geral, torna-se necessário ensinar
novamente a ele aprender, desta vez em como ser autônomo em relação ao estudo e sua
aprendizagem, cada vez mais ele adquirindo sua autonomia intelectual, num movimento onde
o(a) educador(a) não é mais tão presente e tudo depende do alunado e suas iniciativas
particulares para crescer como estudante e alcançar o sucesso que almeja no seu curso e
futuramente como profissional responsável em seu ofício.

            Sendo assim, para se tornar um(a) bom(a) estudante, primeiramente tem-se que ter
confiança em suas capacidades próprias, desvencilhando-se de amarras que acabam por limitá-
lo(a). Da mesma forma é importante ao alunado estar aberto a novas idéias, sem se apegar a
conceitos rígidos e imutáveis, sabendo entender o novo e aceitando as novidades, atitudes essas
imprescindíveis para quem quer aprender e se aprimorar.[1]

            Para o Professor Kazuhito , "aprender a aprender é o segredo do sucesso nos estudos, e
aprendemos estudando, observando, anotando tudo aquilo que é importante e principalmente
vivendo. O aprendizado é um processo constante, o nosso cotidiano é criativo, sendo a base do
sucesso e as revisões favorecem a nossa memorização, sendo elas a alma do aprendizado."[2]
Mais adiante o mesmo autor irá asseverar que o "[...] segredo do aprendizado é a aplicação
prática e constante. Quanto mais vezes utilizarmos o que formos conhecendo, chegaremos mais
rapidamente ao estágio do domínio de certo assunto ou de uma técnica específica."[3]

 

 

2) EXIGÊNCIAS DO ENSINO SUPERIOR

 

            O ensino superior tem como característica, entre outros, a formação de um profissional
técnico autônomo, detentor de um determinado saber dentro de uma área do conhecimento,
responsável futuramente por decisões profissionais que afetarão a vida de outras pessoas na
sociedade. Educar o alunado a esse nível de exigência e responsabilidade é possível somente se
for considerado uma trajetória de vida acadêmica e que alcança um momento especial no ensino
superior.

            O alunado, em seu curso superior, não mais terá um(a) professor(a) insistentemente
chamando sua atenção em caso de não cumprimento do seus compromissos acadêmicos; ele
será lembrado que a partir de agora ele terá que dar conta de grande parte de sua vida
acadêmica sozinho; ele é que terá que se organizar para estudar, para ler e aprender conteúdos
de textos científicos os mais diversos e difíceis inicialmente; que o estudo é também um
atividade profissional e que exige disciplina e uso de técnicas corretas sob pena de frustrar-se
em seu intento.

            Observa-se que a evolução tecnológica e a necessidade do ensino superior formar
indivíduos cada vez melhores e mais capazes para atender as necessidades cotidianas da
sociedade, têm acentuado a necessidade cada vez maior de investir em técnicas de estudo e,
em especial, orientações sobre a correta utilização do tempo diário disponível pelo(a) estudante
par suas diversas atividades diárias, em especial o dedicado ao estudo.

            Se for considerado o aumento das informações e o - cada vez mais - escasso tempo que
o alunado possui para assimilar criticamente os saberes científicos de sua área do conhecimento

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8059



- que por sua vez evolui para uma maior interdisciplinaridade e complexidade de diferentes
saberes que se somam -, então as técnicas de estudo se tornam cada vez mais ferramentas
necessárias para uma abordagem eficaz dos estudos.

            Assim, a correta utilização das técnicas de estudo, entre elas, o uso eficaz do tempo
disponível, enquanto instrumentos que merecem ser acompanhados para o aperfeiçoamento e
capacitação dos recursos humanos que a escola - sem sentido amplo - coloca na sociedade, é
também método de sistematização dos estudos em prol da qualidade educacional e do nível de
formação - conhecimentos, habilidades, atitudes - do profissional que se submete a uma
disciplina voltada para alcançar um nível de eficácia mais elevado de aprendizagem.

            A aceitação de um novo ou diferente método de estudo é um compromisso que o(a)
aluno(a) assume consigo mesmo(a), onde ele(a) se permite conhecer mais a si mesmo(a) e ao
próprio processo de aprendizagem - processo de ensino-aprendizagem, o papel do(a)
professor(a) e o papel do(a) aluno(a), tudo que está implicado nessa inter-relação educacional -
que ele(a) está envolvido, a fim de que tenha maiores condições de crescimento e sucesso a
partir dessa outra consciência.

 

 

3) O QUE É ESTUDAR NO ENSINO SUPERIOR?

 

            Na lição simples e objetiva de Northedge,[4] para a pergunta direta sobre "afinal, o que
é estudar?", explica que estudar é aprender, e aprender é:

 

a) assimilar novas idéias, ou seja, compreender idéias entendendo o sentido delas no contexto
próprio de cada uma delas, no plano intelectual e histórico-social, pois toda idéia tem um
nascimento dentro de um contexto intelectual específico e vem evoluindo ao longo do tempo,
conforme os diferentes sentidos e significações que vão surgindo em torno dessa idéia, bem
como as novas idéias que vêm se contrapor ao que está estabelecido no campo da cultura; não
se trata de mera memorização;

 

b) refletir sobre as novas idéias assimiladas e adequá-las ao contexto intelectual e histórico-
social específico que vive o(a) aluno(a), pois um estudo é eficaz quando significa de forma
própria para cada estudante, uma vez que relações fundamentais estão sendo elaboradas e
estabelecidas por cada aluno(a), e somente quando relações são feitas é que algo se incorpora
para fazer diferença na visão de mundo, práticas e atitudes que cada um(a) necessita realizar -
e sempre estar pensando - para modificar um pouco - transformar - a realidade social que vive
o(a) estudante;

 

c) expressar sobre idéias, falando e escrevendo sobre elas fundamentadamente, pois assimilar e
refletir implica em exteriorizar o que cada um(a) construiu enquanto saber incorporado e
diferenciado do que anteriormente pensava, e isso implica em escrever e falar sobre elas de
uma forma além do senso comum.

 

            Assimilar idéias é compreender, dar um sentido a algo abstrato relacionado às coisas da
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vida; não se trata de memorização, pois a simples memorização - sem relações significativas e
pertinentes que favoreçam o(a) estudante enxergar a utilidade e importância prática do
conhecimento para entender, pensar e atuar com mais competência sobre a realidade social -
nada diz e significa, constituindo-se como um tremendo desperdício de tempo e esforço.
Conhecimento existe para ser posto em prática e verificar sua verdade; conhecimento também
precisa passar pela prova da tentativa e erro - processo básico de aprendizagem desde os inícios
dos tempos até o final dele  - pois ele existe para a vida, pela vida e decorre da vida.

            Refletir idéias é ato complexo que acontece no mesmo momento que o(a) aluno(a) lê
um texto, faz anotações sobre o texto, ouve uma palestra, faz anotações sobre algo que ouviu
do professor, conversa com os(as) colegas sobre as idéias, anota idéias ou frases reflexivas para
usar num futuro trabalho, faz resumos para estudo etc. Enfim, a reflexão está acontecendo as
todo momento da vida de um(a) estudante. Somente um(a) aluno(a) honesto que assimilou
honestamente idéias que lhe vieram sob forma falada ou escrita - respeitando em primeiro lugar
as idéias alheias, independentemente de seu posicionamento pessoal sobre elas, ou
independentemente de seus sentimentos pessoais diante do que lhe é apresentado como
diferente (ideologia alheia) do que sempre entendeu pessoalmente (ideologia própria) enquanto
compreensão da vida - pode realizar reflexões honestas e interessantes sobre idéias.

            Expressar idéias é usar as idéias assimiladas e refletidas para falar e escrever sobre o
mundo que cerca o(a) aluno(a) de forma consistente e fundamentada, qualitativamente
diferente do que sucederia se o(a) aluno(a) não tivesse tido acesso às idéias e ao conhecimento
científico e filosófico. Revela ao mundo o que compreendeu, mas principalmente, manifesta-se -
expressa-se - ativamente perante o mundo e à vida através do uso real das idéias assimiladas e
refletidas.

            Por isso que o estudante adulto[5] - no ensino superior - é adulto pelos seguintes
motivo, quais sejam, é responsável pelos seus próprios atos; decide quanto esforço irá
despender para fazer o seu Curso; decide por si o grau sobre o que vai aprender, e como irá
fazer isso; não tem a expectativa de que o(a) professor(a) irá agir para com eles(as) como
sucede no ensino fundamental e médio, onde os(as) educadores forçam - num sentido
construtivo - os(as) alunos(as) aprenderem; sabe que devem lidar cada vez mais sozinhos(as)
com seu aprendizado; decide suas próprias prioridades, estabelece suas próprias metas e
desenvolve suas próprias estratégias para atingir as metas planejadas; assume a
responsabilidade de pensar e apresentar suas próprias opiniões; compreende que a
memorização foi uma fase importante e fundamental em sua formação, mas que agora ele deve
assimilar - compreender - várias idéias diferentes e isso se dá através de relações significativas e
não mais por via da simples memorização; tem que conviver com a complexidade intelectual de
que verdade científica sobre fatos humanos e sociais é algo incerta, mas concreta e real num
determinado estágio do conhecimento humano, produzindo explicações, esclarecimentos,
entendimentos e prescrições válidas; forma seus próprios julgamentos sobre ponto fortes e
fracos das diferentes e diversas idéias que o circunda e toma conhecimento; os estudos agora
são um questionamento mais profundo sobre a própria natureza das coisas da vida e do mundo,
portanto, sobre a natureza do próprio mundo que eles vive social e historicamente; aprende,
avalia e exprime idéias com juízo crítico; argumenta uma idéia contra outra e não apenas fica
repetindo idéias; compreende que deve deixar de ser um receptor passivo de conhecimento para
ser um pesquisador ativo de compreensão; compreende que as coisas não acontecem
imediatamente e que cada um tem seu tempo, por via do esforço e da disciplina, para se
adaptar e se tornar um estudante autônomo e independente; é capaz de lidar com um assunto
sozinho, mesmo quando não houver um(a) professor(a) disponível para ajudá-lo(a); planeja
suas próprias prioridades e estuda para descobrir o que ele(a) quer saber; compreende que, ao
controlar seu próprio estudo, está em condições de fazer com que o conhecimento e o
entendimento realmente façam algo por ele(a), sua vida pessoal e a sociedade em que vive.
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4) TÉCNICAS DE ESTUDOS: FERRAMENTAS PARA UM APRENDIZADO EFICAZ

 

            As técnicas de estudo visam a contribuir para o(a) estudante em situações como:
dificuldades para a concentração; dúvidas se está aprendendo e entendendo algo; como ler
tecnicamente os textos técnicos; e como redigir adequadamente ou com competência um texto
técnico.

            Um(a) estudante adulto(a), um(a) bom(boa) aluno(a), é aquele(a) que se submete a
um processo longo de mudanças de hábitos de trabalho intelectual e de maneiras de pensar
quanto ao que ele(a) está fazendo, no próprio processo de realizar um trabalho ou atividade
científica, enfim, no próprio ato de estudar com certa disciplina de vida ou rigor de métodos e
procedimentos.

            O objetivo do estudo superior é que o(a) aluno(a) adquira autonomia - independência -
intelectual e habilidades para aprender a aprender por si próprio(a), construir conhecimentos
independentes, de tal forma que isso amplie sua confiança e auto-estima, ampliando e
aperfeiçoando os interesses e os objetivos da vida.

            Desta forma, agora o(a) estudante tem necessidade de pensar sozinho(a) - sempre -
sobre seus processos de estudo, bem como criar o exercício de novas abordagens que se
adequarão ao seu estilo de pensar e aprender, conforme suas circunstâncias específicas.

            O ato de estudar é um ato de tentativas e erros, de práticas repetidas, de reflexões
sobre o que está fazendo, onde gradualmente habilidades são adquiridas ou forjadas para um
estudo mais eficaz e produtivo. Assim, o ato de estudar exige organização e disciplina de vida,
por exemplo, local e material adequado, e concentração e tempo dedicado. Por isso o ato de
estudar necessita de um planejamento, um método para estudar a ser desenvolvido pelo(a)
próprio(a) estudante, conforme suas singulares circunstâncias e contextos. O objetivo é lutar
contra a ignorância própria - ignorar é um dos fatos mais naturais da vida de cada pessoa
durante toda sua vida -, contra os obstáculos imateriais - que existem concretamente mas que
não podem ser vistos - que estão dentro de cada pessoa.

            Um(a) bom(boa) estudante deve encontrar seu tempo de estudo;[6] sem tempo para
estudar ninguém aprende; quanto mais tempo dedicado ao estudo, mais a mente se depara com
novidades - por exemplo, ter dimensão de tudo que alguém ignora já é uma das dimensões
importantes dessa novidade. Para o(a) estudante encontrar seu tempo, ele(a) deve montar um
quadro rigoroso das suas atividades diárias, de segunda a domingo, e com a indicação do tempo
exato que despende para cada atividade, desde o momento que acorda até o momento que vai
dormir.

            Isso se chama objetivação da vida - sair do "eu acho" para ingressar no "concretamente
o que é" -, ou seja, analisar com mais rigor o que faz durante toda semana e quanto tempo
destina para cada atividade; isso permite pensar melhor o que e como está fazendo as coisas e
de que forma administra seu tempo, começando a enxergar melhor onde pode sacrificar-se para
obter mais tempo destinado para o estudo - não se pode esquecer que ler um jornal ou uma
revista semanal, nas partes da política, economia, cultura, cotidiano (parte de esportes não se
insere aqui) etc., é parte fundamental dos estudos e formação intelectual e pessoal do(a)
estudante.

            É preciso, desta forma, identificar os diferentes compromissos pessoais, sociais,
profissionais, familiares, inclusive lazer - lazer é muito importante - etc., e encontrar o tempo a
mais que dedicará ao estudo, administrando com o máximo de rigor possível - disciplina - esse
tempo, da mesma forma que faz com os demais compromissos. O importante é encontrar o
tempo ótimo e possível que cada um pode dedicar ao estudo e ser rigoroso na administração
desse tempo precioso, assim como costuma ser rigoroso na administração dos demais tempos
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dedicados aos outros compromissos, como, por exemplo, o lazer pessoal. O estudo também
merece essa natural atenção especial de cada um(a).

            Diante disso, o(a) estudante deve criar seu tempo. Evidentemente isso passa por uma
série de indagações pessoais sobre o que é efetivamente importante e essencial para a vida
singular de cada estudante e isso é decisão pessoal de cada um(a). Conforme esses valores,
considerando o curto, médio e longo prazo do planejamento de vida de cada um(a) se
encontrará o ponto ótimo de estudo que cada estudante deve ter para si, observando-se que
esse planejamento vai se modificando com o tempo, pois a vida é muito dinâmica e mudanças
sempre sucedem, obrigando a replanejar muitas coisas que anteriormente já estavam
consolidadas.

            Quem mais dedicar tempo de estudo numa semana - e mesmo em cada dia - em
porções de tempo cada vez maiores, em quatro ou cinco anos de estudos estará dotado de um
método eficiente de estudo, bem como com habilidades, atitudes, espírito crítico inalcançável por
quem não se submeteu a essa disciplina de vida.

            Para encontrar o tempo de estudo, há uma pergunta objetiva que deve ser feita: "O que
está fazendo e por quê?".[7] Para aqueles(as) que nunca objetivaram sua vida, isso é o início de
um pensamento objetivo da vida - entre muitas coisas da nossa existência, objetivar a vida é
uma das facetas importantes dela -, ou seja, um lado impessoal e estratégico da vida que um
bom profissional necessita ter, observando-se aqui que estudar é uma atividade laboral -
profissional mesmo - da maior importância, que começa nos bancos escolares e segue por toda
vida de uma pessoa.

            Quanto tempo necessita para cada atividade da vida? Cansada, uma pessoa consegue
ler e se concentrar? Em que momento do dia a pessoa não está cansada? Enfim, que condições
mínimas uma pessoa precisa reunir para estudar e qual o melhor momento do dia para se
dedicar ao estudo conforme essas condições?

            O tempo também muitas vezes engana o(a) estudante, fazendo com que se pense
satisfatoriamente que estudou por ter ficado tantas horas estudando, quando, em realidade, o
tempo aproveitado efetivamente foi pouco. Pode ocorrer que metade ou mais do tempo
empregado tenha sido desperdiçado[8] pelo simples fato de que não foi estabelecido um horário
de estudos próprio e com um determinado tempo. Para um(a) aluno(a) típico(a), um período de
cinqüenta minutos de estudos, seguidos de mais ou menos dez minutos de descanso, é o que se
tem como ideal para estudar. Assim, por exemplo, oito horas de estudos consecutivas não é
correto, e sim oito horas intercalado com intervalos, assim tem-se um desempenho da
aprendizagem e da memória muito mais eficaz. Observa-se que é importante cada aluno(a)
conhecer o seu potencial, pois cada estudante tem suas particularidades, alguns com facilidades
de raciocínio e melhor memória sobre certos temas acabam necessitando de um tempo menor
de estudos, enquanto outros por dificuldades inerentes à matéria já acabam necessitando de
maior dedicação.

            Conseguir o melhor de si em seu tempo disponível exige reavaliações e reconsiderações
para encontrar os melhores resultados no tempo disponível. Fundamental é a atitude de agir
com dinamismo e determinação até surgirem os primeiros resultados, sendo que, quem age com
disciplina e planejamento verifica os resultados emergirem ao longo do tempo de forma gradual
mas constante.

            Com o tempo administrado, surge a questão do ato de estudo em si. Para quem estuda
com planejamentos, é importante que tarefas previamente estabelecidas sejam concluídas.[9]
Para isso, é importante estabelecer tarefas factíveis de cumprimento, e uma recomendação
importante é começar definindo tarefas menores e paulatinamente - gradativamente - ir
avançando. Detalhe, executar uma tarefa de cada vez.

            Para isso, o ato de estudar exige local próprio e adequado para estudo, a providência e
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equipamento com todos os materiais necessários para o estudo, conhecer todas as bibliotecas e
livrarias ao alcance do(a) estudante e também organizar-se com a Família e amigos(as) - isso é
muito importante, pois trata-se de um detalhe que passa despercebido ao estudante, pois
familiares e amigos(as) involuntariamente acabam tirando a concentração necessária para o
estudo eficaz, no pouco tempo que alguém tem para estudar com afinco e dedicação a fim de
aprender.

            Importante é também considerar o ambiente de estudos. Para se ter um estudo com
qualidade, primeiramente tem-se que estar em um lugar condizente com o que se propõe, por
isso deve ser procurado um local longe de televisores, rádios, crianças, familiares, amigos etc.
Na guerra contra o esbanjamento do tempo, é preciso reconhecer que os companheiros, amigos
e parentes são nossos maiores adversários.[10] Todos esses exemplos podem fazer com que
o(a) aluno(a) se disperse e passe a se interessar por algo fora dos estudos, tais como uma
conversa paralela ou mesmo informações que possam ser ouvidas tanto de um rádio ou uma
televisão, que podem instigar o(a) estudante por algum assunto, fazendo com que o foco nos
estudos seja totalmente desviado. Encontrar um lugar onde os outros não possam o perturbar é
importante, em uma biblioteca, por exemplo, onde o silêncio é prevalente. Isso não significa,
porém, que não se possa dispor de dois lugares de estudo simultaneamente; por exemplo,
segunda, quarta e sexta em uma biblioteca, e terça e quinta em casa. Nesse caso, também
pode-se dizer que o(a) aluno(a) tem um lugar fixo de estudo.[11]

            Quanto à organização para os estudos, deve-se observar que os materiais que se
dispõem devem sempre estar junto do(a) estudante, enfim, em seu local de estudos estar
preparado com tudo o que se precisa, como caneta, dicionário, cadernos, livros, folhas de
rascunho etc. Impede-se, assim, que saídas para buscar uma borracha, por exemplo, se realize
e façam com que se perca o "fio da meada" de um raciocínio que estava desenvolvendo.
Também é preciso ser organizado fixando uma matéria de cada vez ao invés de estudar um
pouco um conteúdo e um pouco outro conteúdo, pois a constância e a seqüência do estudo são
fundamentais. Outro problema é quando se planeja estudar mas nunca se começa, ou sempre
se tem alguma desculpa fazendo com que o tempo passe antes do(a) aluno(a) realmente decidir
em iniciar a tarefa. Desta forma, o(a) estudante não deve ser um(a) "driblador(a)",[12] achando
desculpas uma após a outra para não estudar; as desculpas são um dos principais obstáculos
para um estudo eficaz.

 

 

5) LEITURA TÉCNICA: ESPECIFICIDADES

 

            A leitura é sempre um problema para estudantes do nível superior, não porque não
saibam ler, mas porque necessitam ler muitos assuntos diferentes ao mesmo tempo, e também
leituras com formas de exposição de idéias que fogem dos padrões corriqueiros de escrita,
enfim, formas muito técnicas de escrever e expor idéias cientificamente fundamentadas. No
ensino superior, tão importante quanto traduzir em palavras próprias o que leu, é o alunado
entender um texto objetivamente, ou seja, dizer exatamente - conforme sentido e alcance - o
que o autor lido se propôs a escrever e defender enquanto idéia; pode-se afirmar aqui que esse
entendimento inicial e impessoal das idéias alheias é o objetivo maior de um tipo específico de
leitura que é a leitura técnica.

            A leitura técnica visa treinar o(a) estudante num tipo específico de leitura, onde o mais
importante é capturar - sem distorcer - a forma de argumentação que é utilizada no texto para
defender uma idéia. Tendo em vista que a ciência se desenvolveu muito, dando origem a
diferentes ramos do conhecimento com suas metodologias e abordagens específicas, com seus
objetos de estudos próprios e linguagens específicas para apresentar os resultados de todas
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essas investigações, bem como ao fato de que sobre um mesmo assunto científico surgem
visões diferentes e linguagens novas para explicar de forma também nova o entendimento sobre
determinado assunto, então é necessário ter uma atitude ou habilidade em ler de tal forma que
essa diversidade de discursos seja apreendida em sua objetividade. Ler um texto difícil e
lembrar-se - para externar - do que foi lido é objetivo da linguagem técnica.

            Em qualquer texto, o objetivo primordial é compreender o argumento principal que
motiva alguém a escrever o documento lido, e esse argumento principal geralmente é um
conjunto de idéias principais e secundárias que, concatenadas, expõem a razão de ser do texto
lido. Num texto, há idéias principais e fundamentais e idéias secundárias ou de apoio às idéias
principais. Somente por tentativa e erro, ou seja, praticando constantemente leitura técnica, é
que o(a) estudante poderá identificar com facilidade quais são as idéias principais e secundárias
dentro de um texto e trabalhar com elas.

            Recomendações que podem ser feitas para uma leitura mais produtiva e objetiva são
muitas, cada estudante irá adaptar e criar suas condições próprias que serão as mais adequadas
à sua forma específica de estudar, ler e aprender. O que segue abaixo, portanto, deve ser
entendido enquanto idéias gerais que enfocam, todas elas, a necessidade uma nova e diferente
postura da pessoa a fim de enfrentar muito e diferentes textos e conteúdos científicos, em
princípio difíceis de serem lidos pela falta de hábito desse tipo de leitura por parte do estudante.

            Assim, as recomendações iniciam-se com relação às palavras difíceis[13] e aos trechos
de difícil compreensão, onde uma atitude mental é necessária para superar as dificuldades
iniciais que todos têm quando enfrentam escritos científicos. Em relação às palavras difíceis, o(a)
estudante deve decidir logo se uma palavras contida no texto e inicialmente não compreendida é
importante ou não para o entendimento geral do conteúdo da leitura sendo desenvolvida; se
não é importante, não há necessidade dele(a) parar a leitura para buscar em dicionários o
sentido que ele é usado no texto, pois isso fará ele perder o ritmo da leitura e também perder
tempo. Para perceber se uma expressão é importante, geralmente ela costuma aparecer de
forma constante - regular - no texto, ou, sem saber o sentido dela, se está perdendo uma parte
importante do sentido do próprio texto. O(A) estudante deve anotar ou marcar a expressão; o
seguimento da leitura irá revelar se uma expressão é fundamental ou não para o entendimento
do texto.

            Sempre haverá trechos de difícil compreensão presentes em todo o texto lido; é
necessária a prática de não se deter nessas passagens para tentar compreendê-las em sua
integralidade já na primeira leitura do artigo; marcar a passagem e seguir na leitura, não se
esquecendo sempre que a leitura técnica é voltada para compreender muito do argumento
principal do artigo lido, assim, se numa leitura inicial algumas passagens foram "perdidas" mas
um sentido do texto apresentou-se para o(a) estudante, então ele(a) avançou na compreensão
do artigo e agora está em melhores condições de compreender e refletir o sentido de todo o
texto, inclusive em relação às passagens e palavras de difícil compreensão inicial. Não se pode
também desconsiderar que o(a) professor(a), ou outra pessoa, pode ajudar posteriormente o(a)
aluno(a) na compreensão em suas dificuldades na leitura.

            Ler textos integrais - obra monográfica integral ou artigo científico publicado - ou ler
textos parciais - capítulos de livros - sem a prática de ações importantes como anotações,
marcações e fichamentos, torna o esforço da leitura improdutiva ao final. Nossa mente não tem
condições de memorizar tudo que lemos, portanto, temos que registrar de alguma forma o
conteúdo das idéias trabalhadas na leitura. Inicialmente, anotações e marcações[14] devem ser
feitas durante a leitura, seja no próprio texto - caso a obra seja de propriedade do(a) aluno(a),
jamais isso devendo ser feito em livros emprestados de bibliotecas - ou em um caderno ou
papeis de nota à parte. Destacar, sublinhar e anotar ajudam a ressaltar as idéias principais e
secundárias contidas no texto, que são o objetivo primeiro de qualquer leitor(a) quando se
depara com tais documentos. Saber marcar e anotar o que é importante ou essencial no texto é
algo que se adquire somente com a prática.
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            No início tudo é importante e passível de marcação pelo alunado, uma vez que o texto
contém idéias e informações que ele não conhecia até aquele momento, pelo menos da forma
como foi trabalhado pelo(a) autor(a) lido(a).Não há problema algum em anotar, marcar e fichar
tudo que entendeu-se como importante e necessário. A partir da segunda e terceira vez o(a)
aluno(a) irá compreender que muitas das informações que entendia importante não são assim
tão importante, bem como perceber que outras informações que desconsiderava anteriormente
em suas leituras passam a ser efetivamente fundamentais para compreender o texto lido. Claro
que a ajuda do(a) professor(a) nesse processo de aprendizagem ajuda muito a abreviar o
tempo de percepção sobre como ler, anotar, marcar e fichar corretamente os textos lidos.

            Observa-se que todos os textos - integrais ou parciais - trazem indicações e pistas
importantes sobre o que o(a) estudante irá ler. Isso é importante para ajudar a dar o caminho
do entendimento prévio do que o(a) leitor(a) irá encontrar em termos de conteúdo do texto.
Esse entendimento prévio ajudará a não empacar a leitura e indicará claramente ao alunado o
que o(a) autor(a) do texto trouxe para o(a) aluno(a) aprender. Assim, a leitura prévia da
introdução, conclusão e sumário do texto ou da obra favorece esse discernimento inicial do que
será lido, ajudando a leitura propriamente dita que será feita depois dessas leituras preliminares.

            Por isso que nas realizações de leituras e nos desenvolvimentos de textos, é importante
seguir algumas sequências que facilitam o desenvolvimento das tarefas. Ao tomar conhecimento
de um texto leia o título e seus subtítulos e realize uma passada superficial sobre o conteúdo a
ser lido de forma a familiarizar-se com o assunto e mais ou menos ter uma noção do que terá
como leitura pela frente, para que não encontre um texto totalmente estranho, essa avaliação
prévia fará com que o texto não seja visto como algo totalmente desconhecido. "Para saber ler é
preciso decifrar os signos escritos e compreender lhes o significado" [15]. A maioria dos
estudantes não se lembra de mais da metade do que leram, mesmo após terminar a leitura, por
isso a forma conhecida de ler e realizar apontamentos mostra o que foi lido, através dos
apontamentos que merecem ser destacados. Entretanto, apontamentos não devem ser
realizados a partir de uma leitura somente, e sim após a segunda leitura, quando se saberá
realmente o que é secundário e o que é mais importante.

            O fichamento da obra ou texto lido é de suma importância para o aprendizado do
conteúdo do texto lido, pois o fichamento feito é a memória de todo esforço despendido pelo(a)
leitor(a) e que não se perderá jamais, em sendo um fichamento bem elaborado. O fichamento é
base do posterior estudo do(a) aluno(a) para a prova, bem como de trabalhos acadêmicos que
seja elaborados no futuro, tal como este artigo que está sendo lido pelo(a) leitor(a).

            Para compreender melhor o fichamento, após as leituras realizadas é fundamental que a
ficha contenha um plano estrutural comentando as idéias básicas de cada parágrafo e a
interligação entre eles; da mesma forma é importante selecionar as idéias básicas presentes no
texto e identificar quantos parágrafos foi dedicado a cada uma deles. Com relação à introdução
ela deverá ser breve, ainda que abrangente e afirmando a essência do assunto, algo como o
índice mais detalhado. No desenvolvimento deve aparecer a indicação de cada um dos
parágrafos, com suas idéias básicas, bem enxutas, mas suficientemente clara para ser percebido
quando de uma rápida leitura. Já a conclusão também deve ser breve, mais ou menos
resumindo e principalmente interligando os parágrafos examinados, e para completar o
fichamento é salutar a problematização do assunto lido, levantando assim o maior número
possível de perguntas sobre o assunto fichado, assim tentará realizar perguntas para si próprias
e respondê-las no texto.[16]

            O fichamento é um documento que contém o texto lido, conforme entendimento
alcançado pelo(a) aluno(a). Nele está não um resumo, mas as idéias principais e secundárias
que ajudam o entendimento do texto e das reflexões que daí podem ser estabelecidas. Nada
impede que o fichamento contenha as informações fundamentais do texto e também juízos
críticos do(a) leitor(a) sobre o texto lido e fichado, mas, neste último caso, na parte final do
fichamento, deixando à mostra claramente as idéias próprias do texto e as idéias do(a) leitor(a)
do texto, a fim de não confundir o que é idéia do(a) autor(a) lido e idéia do(a) aluno(a).
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            Esse tipo de leitura com fichamento normalmente é pouco utilizada, tendo em vista o
tempo que é necessário para sua execução, mas isso é um engano de percepção. Assim como
decidir o que é ou não importante anotar, marcar e fichar num texto leva um certo tempo,
também o fichamento leva seu tempo, entretanto, depois de aprendido ganha-se muito tempo e
especialmente, aprendizado. Mesmo quem está aprendendo a fichar, quando consegue alcançar
um bom fichamento tem um documento que não necessitará mais o retorno para o texto
principal, pois tudo que era importante do texto está condensado no fichamento, portanto, no
estudo para a prova o tempo e aprendizado ganhos serão insuperáveis.

            Também para que a leitura não empaque, a atitude mental necessária de todo(a)
estudante é buscar tornar-se interessado(a) pelo assunto de alguma maneira.[17] Envolver-se
com o tema favorece um aprendizado eficiente, assim, é possível buscar tornar-se interessado
questionando já de início o que o(a) autor(a) tem de interessante a apresentar com o seu tema;
procurar descobrir porque as pessoas se interessam pelo tema; que pontos de vistas inseridas
no texto são interessantes para o(a) estudante; de que forma o assunto afeta a vida do(a)
estudante e de outras pessoas; qual é a pergunta e resposta que o(a) autor(a) está trabalhando
no texto; descobrir qual o objetivo da questão que está sendo apresentada. Enfim, perguntas e
curiosidades várias podem ser estabelecidas antes de se iniciar a leitura, muitas questões e
curiosidades que podem ser elaboradas pelo(a) próprio(a) estudante para ajudar no seu
envolvimento - interesse construtivo com o assunto -, cujas respostas vão indicando exatamente
do que é que se trata o texto. Assim, o(a) próprio(a) leitor(a) pode encontrar um meio de
construir uma abordagem afirmativa sobre o que está lendo e estudando.

            A linguagem técnica,[18] uma linguagem própria, desenvolvida por uma comunidade de
cientistas, exige a presença constante do dicionário técnico e do dicionário geral da língua
portuguesa. Essa linguagem aprimorada é construída e tem a força de retirar o analista ou
estudante do senso comum, para dar uma força maior a uma análise detalhada e sistemática
sobre um determinado assunto ou tema - análise científica. Assim, os dicionários - e o(a)
professor(a) - são recursos complementares importantes para ajudar o(a) aluno(a) a ler com
maior facilidade os textos técnicos da ciência. É sempre importante anotar numa caderneta à
parte as palavras ou expressões difíceis encontradas nos textos.

            O estilo acadêmico de escrever não é simples; é diferente das leituras do dia-a-dia das
pessoas. Isso porque o(a) autor(a) se protege por uma linguagem precisa e muito cautelosa.
Somente o que pode ser justificado é escrito, por isso que cada argumento utilizado pode ser
avaliado separadamente e analisado em detalhes. Um texto acadêmico não é uma narrativa, mas
uma argumentação. Ele é escrito em forma impessoal, pressupondo um(a) leitor(a) crítico(a),
moderado(a) e distanciado(a), enfim, um(a) leitor(a) interessado(a) apenas na lógica dos
argumentos utilizados no texto. Um(a) cientista escreve preocupado apenas em convencer o
leitor sobre a lógica e força dos argumentos utilizados sobre um tema ou assunto, a partir da
apresentação do problema, das hipóteses, dos objetivos, demonstrações, conclusão. Um texto
acadêmico é racional, distanciado e lógico.

            Estudar é também lidar com o sentimento de descontentamento ou discordância em
relação ao autor ou ao que o autor está transmitindo, distanciando-se dos sentimentos pessoais
hostis à aprendizagem, e continuar a ler para verificar que argumentos são apresentados. Ler é
dar chance a si próprio para descobrir o que está sendo apresentado.[19]

            O(A) leitor(a) deve buscar separar, de um lado, a lógica, e de outro lado, as paixões,
procurando, assim, distinguir o pensamento dos sentimentos. É importante julgar argumentos de
acordo com sua força e integridade, respeitando a forma como foram construídos pelo(a)
autor(a) do texto. Entretanto, distanciamento absoluto não é possível, sob pena de sacrificar a
reflexão, julgamento e crítica do que leu. Assim, uma "meia distância" é uma posição mais
adequada.

            O sentimento de discordância pode ser revertido positivamente, quando críticas e
contra-argumentos precisos são construídos pelo(a) leitor(a). Isso também ajuda a organizar
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idéias próprias e alheias.

            Por isso que, em relação aos sentimentos e motivações, o(a) estudante deve controlar
seus sentimentos em relação aos estudos. Ele(a) deve:[20] 1) tirar o máximo proveito de seu
entusiasmo; 2) evitar desesperar-se e desanimar-se em momentos difíceis; 3) ter capacidade
própria de tornar textos e estudos interessantes para si mesmo(a); 4) aceitar a linguagem
especializada e usá-la, sendo que isso não significa concordar inquestionavelmente com ela de
forma absoluta e cega, até mesmo porque o desenvolvimento das ciências deve-se muito às
mudanças dos sentidos das expressões que são comumente apropriadas e manuseadas como
normais por uma comunidade de cientistas; 5) aceitar idéias diferentes, sabendo que isso não
significa concordar com elas; 6) acostumar-se ao estilo no qual os textos acadêmicos são
escritos, sempre sabendo retraduzir os conteúdos - idéias lidas - de uma forma significativa para
sua individualidade histórica e a coletividade em que vive; 7) aprender a ler argumentos dos
quais discorda, fazendo uso construtivo das reações próprias e sempre tomando notas das
observações pessoais, pois ao longo do tempo, esse acúmulo de anotações revelarão ao(à)
próprio(a) estudante o sentido da evolução intelectual por que passa e quanto está aprendendo,
de forma muito objetiva.

            Assim, para lidar com os sentimentos próprios é necessário ao(à) estudante reconhecer
quais são seus próprios sentimentos no ato de estudar e aprender, refletir, sobre os efeitos que
eles estão fazendo em sua pessoa e decidir o que fazer quanto a esses sentimentos, pois
dependendo da decisão nada mudará em sua vida ou ele(a) passará a ser diferente. Ser
diferente não significa mudar radicalmente de personalidade e ideologia, mas ser alguém
qualitativamente melhor do que tem sido, e o processo de mudança é sempre gradativo.

            Por fim, para aqueles que se preocupam com a memorização, a memória é considerada
uma das inteligências que possuímos, e por isso é um meio muito eficaz para a capacidade de
aprendizagem. Nela estão envolvidos diferentes fatores como a percepção, a atenção, a
imaginação, os sentimentos, a linguagem ou o pensamento, todos relacionados entre si. A
análise, a síntese e a repetição, são chaves para se ter e exercitar uma boa memória. A fixação
através do processo de repetição, é uma das formas de memória, para isso é importante que se
repitam quantas vezes for necessário o conteúdo estudado, não se esquecendo de fixar as idéia
sempre as relacionando entre si. O alunado deve realizar sessões de memorização curtas, mas
freqüentes; de frases longas, realizar a sua síntese para facilitar a memorização, e procurar
também memorizar formando história do assunto, assim ficará mais fácil se lembrar. "É mais
fácil memorizar uma lista de palavras construindo uma história com elas, não importa que
pareça absurda, desde que cada elemento o leve ao seguinte, até fazê-lo lembrar-se de
todos".[21] Ler em voz alta facilita a memorização, fazendo isso você está chamando suas
palavras e seus ouvidos para ajudar a sua memória, da mesma forma os olhos podem reforçar
esse trabalho, criando imagens, como você estivesse realmente olhando e vendo o texto.[22]

            De nada adianta aprender, se momentos depois já esquecemos o que se aprendeu, por
isso devemos estudar regularmente e não somente quando estiver pressionado. A maior parte
do que aprendemos em aula ou no preparo de um trabalho escolar fica guardada em uma
espécie de penumbra, cabe não permitirmos que isso aconteça e constantemente voltarmos a
rever os conteúdos para não cair no esquecimento. "Atualize-se sempre, nunca deixe cair a
noite do esquecimento sobre conceitos ou conteúdos que já estão cobertos pela penumbra do
esquecimento".[23] Outra maneira importante para não se esquecer do que se estudou é
problematizando o assunto, realizando perguntas e explorando ele ao máximo, a memória dessa
maneira é exercitada de forma a facilitar a fixação do conteúdo.

 

 

CONCLUSÃO
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            A conclusão objetiva a que se chega deste trabalho é que técnicas de estudo e leitura
técnica são ferramentais importantes que contribuem para um estudo mais eficaz e produtivo,
aprimorando o aprendizado do alunado. Adquirir uma disciplina para os estudos e aplicar um
planejamento voltado para enfrentar de forma afirmativa e pró-ativa os estudos é algo que deve
ser encarado como necessário e uma necessidade profissional.

            O texto procurou trazer uma série de indicações iniciais que permitem já uma percepção
dessa necessidade de uma postura e atitudes novas ao estudante de ensino superior. Quem
mais cedo compreender essa nova demanda e iniciar a prática de novos hábitos adquire uma
inteligência voltada para o estudo que o(a) beneficiará por toda a vida, além de diferenciar-se
qualitativamente academicamente e futuramente como profissional, uma vez que tais práticas e
ações ajudam nas transformações e evoluções que marcam a trajetória de toda pessoa humana,
especialmente na sua dimensão cultural-acadêmico-profissional.

            Diante de um mundo que exige cada vez mais das pessoas, as técnicas expostas de
forma singela - uma vez que muitas outras mais existem - procuram aliviar um pouco a pressão
que recai sobre o alunado em geral, frente a uma explosão de saberes que se aprimoram cada
vez mais em cada área do conhecimento humano.
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A ATUALIZAÇÃO DA ETICIDADE ESTATAL PELOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM
ENSAIO ACERCA DO TOPOS DO DIREITO NA DIALÉTICA DO ESPÍRITO OBJETIVO DE

HEGEL. 

THE UPDATE OF STATE ETHICS: AN ESSAY ON THE TOPOS OF LAW IN HEGEL'S OBJECTIVE
SPIRIT DIALECTICS

Joao Paulo Medeiros Araujo
José De Magalhaes Campos Ambrosio

RESUMO
O trabalho que ora apresentamos objetiva expor a primeira parte do desenvolvimento do Espírito
Objetivo de Hegel, tal como apresentada na Filosofia do Direito, aquela que, com vetor dialético,
vai do Direito Abstrato à Eticidade passando pela Moralidade. 
Partindo, pois, dos momentos principais da dialética hegeliana, buscamos demonstrar como, já
em Hegel, a construção da eticidade pelo Direito pode ser evidenciada no sentido do desenrolar-
se histórico da liberdade. 
Ao fim, procuramos promover uma atualização histórica do que se tornou a leitmotiv eticidade
estatal: a realização dos Direitos Fundamentais como o ponto de chegada de uma nova dialética
do Espírito Objetivo, cujo horizonte é o Estado Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES: LIBERDADE; direitos fundamentais; estado democrático de direito

ABSTRACT
The work presented here aims at presenting the first part of the development of of Hegel's
Objective Spirit, as presented in the Philosophy of Law, one that, with dialectic vector , goes
from to the ethical life through the Abstract Right to ethical life through Morality. 
Leaving, therefore, the main moments of the Hegelian dialectic, we demonstrate how, as in
Hegel, the construction of the ethical life by law is evidenced in the sense of unfolding history of
freedom. 
In the end, we strive to promote an historical update of what has become the leitmotif state
ethics: the actualization of fundamental rights as the point of arrival of a new dialectic of
Objective Spirit, whose horizon is the democratic rule of law.
KEYWORDS: freedom; fundamental rights; democratic rule of law

 

“[...] a mais humilde beleza deste mundo, e quão agradável é para o olho da razão o considerar
atentamente não só os modos e os números e as ordens das coisas, tão decorosamente estabelecidas por
todo o universo, mas também os desenrolar dos tempos que incessantemente se deslindam através de
sucessões e quedas, marcados pela morte daquilo que nasceu.”

Adso de Melk. Na Terceira do Quarto dia. O Nome da
Rosa. Umberto Eco.

 

 1. Introdução. 2. Direito Abstrato. 3. Moralidade. 4.
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Eticidade. 4.1. O Estado. 5. A construção da vida ética
no Estado, pelo Direito. 6. Conclusão: a atualização da
eticidade estatal pelos Direitos Fundamentais. 7.
Referências.

 

 

1. Introdução.

 

O trabalho que ora apresentamos objetiva expor a primeira parte do desenvolvimento do Espírito
Objetivo, aquela que, com vetor dialético, vai do Direito Abstrato à Eticidade passando pela Moralidade.
Além disso, procuramos promover uma atualização histórica do que se tornou a leitmotiv eticidade estatal:
a realização dos Direitos Fundamentais.

O momento do Espírito Subjetivo termina no espírito livre, unidade do teórico com o prático,
sujeito efetivo que se mostra como “vontade enquanto livre Inteligência.”[1] O propósito da dialética do
Espírito objetivo é desdobrar a essa vontade sabedora de sua liberdade no mundo da cultura, ou seja, na
sua exteriorização.[2]

A apresentação triática revela o movimento dialético que Hegel conduz com maestria: a
Universalidade abstrata, racionalidade primeira constitutiva do real; a Particularidade, momento de
mediação entre os momentos universais em que a universalidade abstrata é negada; Singularidade
(universal concreto), momento em que a particularidade é restituída ao universal revelando, portanto, o
Conceito.

Desse modo, podemos relacionar o Direito Abstrato como Universalidade Abstrata, Moralidade
com a Particularidade e a Eticidade como a Singularidade; de modo que pretendemos que esses momentos
lógicos e seus correspondentes fiquem claros – pois a dialética é mais astuta do que a formalidade
apresentada  – no desdobrar de cada tópico.

Contudo, é necessário inserir tal análise dentro do sistema hegeliano, de forma a apontar o sentido
que assume essa dialética do Espírito objetivo, qual seja, a de deslumbrar o horizonte do Direito: a
liberdade enquanto idéia[3] encarnada no mundo na forma dos direitos fundamentais.

Utilizaremos como obras centrais Enciclopédia de 1830 e a Filosofia do Direito de Hegel, de modo
que os demais autores aparecerão como esclarecedores e críticos do momento trabalhado. Além de
explorar, na parte final do trabalho, a filosofia dos direitos fundamentais.
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2. O Direito Abstrato.

 

Anteriormente afirmamos que o Direito Abstrato é a Universalidade abstrata do Espírito Objetivo,
no entanto, é também momento (primeiro) efetivo da vontade livre, mas ainda insuficiente.

O Direito é o momento da vontade imediatamente livre[4], “objetivação do Espírito na relação com
as coisas do mundo exterior”[5], abstratamente considerada como pessoa, que Salgado afirma: igual.[6]
Essa igualdade, é importante frisar, é formal significando atribuição de direitos a todos os indivíduos; é
portanto, vazia de conteúdo que tem sua implementação em Coisa exterior: a propriedade e os
proprietários.[7] [8]  Assim, a unidade existente no Direito é a unidade do Eu, sendo a vontade
infinitamente em-si mesma, necessitando de uma diferenciação que só ocorrerá no movimento com a
Moralidade.

Por essa razão é que a igualdade não pode ser igualdade plena. Sendo a vontade do eu é externa a
ele, a propriedade mostra seu lado contingente, instaurando aí, a desigualdade. Sobre essa
contigencialidade, diz Hegel:

§ 492 – [...] que nessa medida, minha vontade é arbítrio, assim que posso tanto colocar
como não colocar ali; e posso retirar ou não retirar. Mas, enquanto minha vontade reside
em uma Coisa, só eu mesmo posso retirá-la, e só com minha vontade pode ela passar
para um outro, cuja propriedade só se torna com sua vontade: [é o] contrato.[9]

 

Salgado, compreendendo claramente esse parágrafo, ensina:

A igualdade da lei, porém, não permite nenhuma vinculação orgânica dos indivíduos e a
posse das coisas estabelece a contingência, pela qual a igualdade universal se desfaz.
Com efeito, a propriedade tem sua origem nos fatos contingentes da ocupação, da
herança, etc. O uso da liberdade dos indivíduos está limitada pela contingência da posse.
‘O eu torna-se um meu, que é o seu conteúdo, sua realidade efetiva.’ A igualdade é de
pessoas abstratas, pois o território da propriedade é o território da desigualdade.[10]

 

Relacionada a coisa exterior, a vontade se manifesta como arbítrio do qual nasce o contrato, que
iguala propriedades heterogêneas e propicia o surgimento do litígio, relação do direito e do não-direito.
Isso porque, a vontade cinde-se em vontade subjetiva oposta à vontade objetiva, “o direito objetivado que,
violado se restaura por processo próprio e interno, a sanção.”[11] Esse direito, ensina Bougeois, só
encontra sua realidade quando mediatizado pela vontade subjetiva, no seu esvanecer-se enquanto  ser-aí
da vontade universal[12]

Essa vontade subjetiva que vai contra o direito posto é vontade má, mas que inaugura a
diferenciação entre o objetivo e o subjetivo, que mediará o processo de elevação do Direito. Entretanto, a
subjetividade mediadora não pode ser má, deve ser racional em seu ser-aí: a Moralidade.
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3. A Moralidade.

A Moralidade é o momento da particularidade, onde o sujeito se depara com seus fins individuais,
desejos e posterior satisfação/responsabilização. Para Hegel, “vontade subjetiva é livre moralmente, na
medida que as determinações são interiormente postas como as suas, e queridas por ela.”[13]

            Ao contrário do Direito abstrato, o objeto da moralidade, ou seja, aquilo que a especifica, é a
consciência mesma do sujeito, aquele que reflete a vontade não na Coisa exterior, mas sobre si mesmo. A
vontade aqui não é em-si, mas para-si.[14] Antes o querer individual é limitado pelo que pertencia aos
outros e a si, agora a vontade aparece como sendo realmente sua necessidade de satisfação.

            É o próprio autor quem nos dirá, no § 106 de sua Filosofia do Direito, a essência mesma desse
momento na dialética do Espírito Objetivo:

§ 106. Since subjectivity now constitutes the determinacy of the concept and is distinct
from the concept as such, i.e. from the will in itself, and, indeed, since the will of the
subject – as that of the individual that is for itself – at the same time is [ist] (i.e. still has
immediacy in it), subjectivity constitutes the existence [Dasein] of the concept. In this
way a higher ground has been determined for freedom; the Idea’s aspect of existence
[Existenz], or its moment of reality, is now the subjectivity of the will. Only in the will
as subjective can freedom or the will in itself be actual.[15]

 

Tornada clara essa interioridade, a subjetividade começa a reconhecer a ordem objetiva a qual
pertence, no § 510 Hegel apresenta essa idéia:

A objetividade externa, igualmente depois de surgida a diferença da vontade subjetiva (§
503), constitui para si mesma, diante das determinações internas da vontade, o outro
extremo autônomo, um mundo próprio. É, pois, contingente se ela está em acordo com
os fins subjetivos, se o bem (fim último absoluto do mundo e dever para o sujeito) se
realiza nela, e se o mal - o fim [que é] nulo em si e para si – é nulo nessa objetividade;
além disso, se o sujeito encontra seu [próprio] nem, e, precisamente, se o sujeito bom
vem a ser feliz nela, e o sujeito mau, infeliz. Porém, ao mesmo tempo, o mundo deve
deixar realizar-se nele o essencial, a boa ação, como [deve] proporcionar ao sujeito bom
a satisfação de seu interesse particular, mas recusá-lo ao sujeito mau; assim como deve
reduzir o mal mesmo a nada.[16]

 

Essa passagem para a eticidade dá-se porque o Bem necessita de concretização, em “fazer valer sua
dignidade”[17] e fazer externalizar seus conteúdos. No entanto, pode surgir um embate entre essas
subjetividades ao evocarem os seus direitos[18] de exporem suas consciências morais. Entretanto,
sabedoras do Bem, as vontades criam novos espaços onde possam desenvolver a atualizar a liberdade: as
instituições da Eticidade.[19] Rosenfield demonstra em parágrafo conclusivo:

Se a consciência não é capaz de ver a si mesmo como parte constituinte deste mundo,
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ela se torna incapaz de ver a si neste mundo enquanto eu, tornando-se incapaz de pensar
um Bem que seja universal e que se faça a si e aos outros, enquanto expresso dessa
vontade colocada universalmente. Temos uma consciência que não se sente parte, e,
então, ela não fará o Bem público, pois não é capaz de percebê-lo.[20] 

 

            Bourgeois aponta incisivamente para a dupla cisão provocada na vontade (enquanto moralidade)
que a direciona rumo à eticidade: opondo-se ao Bem universal que busca e, ao mesmo tempo, à
objetividade exterior em que deve realizá-lo, a vontade moral encontra-se em uma “pseudo-unidade” do
dever-ser, cuja suprassunção apenas pode se dar quando da “unidade objetiva do querer individual e da
universalidade querida”, em outras palavras, na vida ética.[21]

 

4. A Eticidade.

“A eticidade é a plena realização do espírito objetivo, a verdade do espírito subjetivo e do espírito
objetivo mesmos.”[22] É a junção dialética da liberdade subjetiva e objetiva, do exterior na Coisa e da
moral no Bem, que suprassumidas revelam a liberdade subjetiva como vontade racional universal em-si e
para-si.[23] Nada revela melhor o eu que é um nós e um nós que é um eu. É no capítulo da Sittlichkeit
que atingimos, em Hegel, o mundo concreto do Direito.[24]

Na eticidade o indivíduo não é mais acidente do todo, é parte integrante que tem sua própria
essência. Aqui a vontade será capaz de refletir sobre suas ações em-si e para-si, ao elevar o indivíduo à
condição de membro de uma comunidade.[25]

O indivíduo, a pessoa, o sujeito, é aqui elevado à universalidade do espírito de um povo,
universalidade capaz de ligar cada membro do organismo:

A disposição dos indivíduos é o saber da substância e da identidade de todos os seus
interesses com o todo, e [fato de] que os outros Singulares não se sabem reciprocamente
só nessa identidade e são efetivos. É a confiança – disposição interior verdadeira,
ética.[26]

 

Essa disposição que aceita ser penetrada pela vida substancial é que é denominada por Hegel de
virtuosa,[27] tornando o sujeito capaz de se sacrificar por ela.

            A vida ética se desdobra ainda em três momentos (não abordados aqui) quais sejam, Família,
Sociedade Civil e Estado.

Na Família o agir ético é imediato, não refletido, e dado pela natureza, sendo que o que traduz o
sentimento de pertença é o amor. Na Sociedade Civil a relação ética entre os indivíduos autônomos se dá
pela mediação do trabalho.[28] Finalmente, no Estado, a efetividade da ação ética é do cidadão, e só aqui
família e sociedade civil encontram substância consciente-de-si.
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4.1 O Estado

O Estado hegeliano é o que realiza a liberdade plena, fim supremo de cada um, na superação
dialética da sociedade civil e seu jogo de interesses pessoais. É na medida em que participa do Estado que
o indivíduo é livre efetivamente, pois é só ali, segundo Hegel, que ele tem objetividade, verdade e
moralidade. Hegel[29], em passagem marcante de sua Filosofia da História, afirma:

O Estado é o que existe, é vida real e ética, pois ele é a unidade do querer universal,
essencial, e do querer subjetivo – e isso é a moralidade objetiva. O indivíduo que vive
nessa unidade possui uma vida ética, tem valor, o único valor que existe nessa
substancialidade. [...] O fim do Estado é, pois, que vigore o substancial na atividade real
do homem e em sua atitude moral, que ele exista e se conserve em si mesmo. [...] É
preciso saber que tal Estado é a realização da liberdade, isto é, finalidade absoluta, que
ele existe por si mesmo; além disso, deve-se saber que todo o valor que o homem
possui, toda realidade espiritual, ele só tem mediante o Estado.[30]

 

            Para Hegel, diz-nos Bobbio, o Estado é “a organização do poder político, isto é, do poder que
persegue fins universais”.[31] Apenas porque é esta unidade concreta do universal e do particular, que o
Estado pode proporcionar a efetiva liberdade humana, centro de toda a vida ética. Nas lições de Thadeu
Weber:

Liberdade, portanto, para sua concretização, implica a plena integração das
individualidades pessoais e seus interesses e os fins universais. Esse é o princípio
orientador de um Estado Ético. O Universal e o particular não se realizam por si
próprios. O Universal resulta da mediação das particularidades. Essas estão, portanto,
superadas e guardadas no Universal. O cidadão reconhece a universalidade porque nela
sua vontade particular está expressa, não como imediata, mas mediada pelos interesses
dos outros.[32]

 

O Estado não nega, mas assume as contradições das formas éticas anteriores e proporciona a sua
superação (Aufhebung). Isso porque a História, lembremos, é o desdobrar-se da razão enquanto Espírito,
que se realiza no mundo ético como liberdade concreta.[33]

Expressar o Estado como ideia e não apenas descrever ou projetar o mesmo a partir de suas
contingências históricas, é o que propõe Hegel. Nesse sentido, Bourgeois nos ensina que a filosofia
política de Hegel, longe de ser uma insensata consagração do empírico, esforça-se assim por “conceber e
apresentar o Estado como algo que é em si racional.”[34] Diz-nos, igualmente, Taylor:

Desse modo, o Estado que efetivamente incorporou a transformação histórica mundial
representada pela Revolução Francesa é um Estado diferenciado restabelecido. Ele tem
uma certa continuidade, como veremos, com a estrutura dos estamentos que o
precederam, mas está reestruturado e, acima de tudo, fundado na razão. Esta é a
estrutura do Estado que Hegel delineia para nós na PR.

No mesmo sentido é a posição de Joaquim Carlos Salgado, ao demonstrar que o Estado, em Hegel,
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aparece como o ponto de cumeada do percurso da razão na História, como o desenvolvimento da idéia de
liberdade através do Direito e que encontra no Estado constitucional pós-revolucionário a sua forma mais
acabada:

Com efeito, a teoria da lei de Hegel mostra, como se detecta da Filosofia do Direito,
que o direito desenvolve o seu conteúdo de racionalidade em formas de realização cada
vez maiores. A lei, forma racional de existência do direito; o código, forma racional de
organização do direito legal e, finalmente, a ordem jurídica como um todo, cuja unidade
se dá na constituição escrita. Se a concepção do Estado, tal como Hegel a desenvolve, se
forma como conceito da realidade estatal, tal como é e não como deve ser, o Estado que
recebe de Hegel expressão conceptual é o Estado moderno constitucional e não
simplesmente o Estado em qualquer tempo; na versão de Hegel, o Estado constitucional,
na forma como se produziu após a Revolução Francesa. Não há Estado sem
constituição, embora a constituição possa não ser escrita.[35]

 

Fiel ao seu sistema, Hegel não clamou a si o papel de profeta dos tempos futuros. A filosofia,
manifestação última do saber absoluto, apenas lança a sua luz sobre uma realidade que já contempla o
anoitecer: “a coruja de minerva alça vôo no crepúsculo”[36], quando as sombras da noite já pairam sobre
um povo, como que anunciando o seu ocaso iminente.

 

5. A construção da vida ética no Estado, pelo Direito

 

Se podemos, com Salgado, afirmar que a idéia de liberdade que se mostra no mundo do Espírito
objetivo não respeita apenas ao “direito estrito ou abstrato da atividade dos juristas, mas de todo o ético da
cultura”[37], então devemos, com Peperzak, admitir que a filosofia do direito de Hegel não se afigura,
pois, como um “filosofia jurídica”, ou uma filosofia do Estado, mas como uma filosofia da liberdade
enquanto efetividade na história da humanidade.[38]

O direito dos indivíduos em se auto-determinar livremente, dirá Hegel, apenas pode ser realizado
em uma ordem ética efetiva.[39] Somente aí a certeza que têm de sua própria liberdade alcança sua
verdade em uma ordem ética objetiva, que proporciona a conjugação entre o saber-se livre e o agir livre.

Essa ordem de que nos fala Hegel se dá essencialmente através da atividade política em uma bela
comunidade ética. Sabemos que o Estado moderno exclui essa possibilidade; é necessário que o Direito
absorva o conteúdo ético do Estado. Ensina Salgado, manejando a dialética para além de Hegel:

A tentativa de Hegel de recuperar o Estado grego por certo não poderia compor a nova
realidade que surgia, um Estado ético ou racional, vez que a vertente histórica
fundamental não era o político, mas o direito, portanto o ético na sua totalidade
processual, que se desenvolve historicamente nos momentos do ético stricto sensu ou
moral, do político na forma de instrumento de mediação e do jurídico como a verdade
de todo esse processo ético, [...]. O jurídico é assim, o último momento do processo
ético que mostra a verdade através do processo histórico-cultural do Ocidente. O
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jurídico, portanto, assume o ético (moral) e o político, vez que o ético ou moral continua
como virtude na formação da pessoa segundo região ética a que pertence, o político
permanece na forma de consenso de uma vontade universal, [...], que, porém, só
encontra sentido se realiza os valores de cumeada da cultura e universalmente
reconhecidos, ou racionalmente reconhecidos, como direitos fundamentais.[...] Eis por
que o cidadão, que era apenas função na polis, passa a ser titular de direitos políticos e o
Estado por outro lado, é juridicizado na era do constitucionalismo.”[40]

 

Esse Estado que declara e realiza os direitos fundamentais deve obedecer a três momentos[41]: i) o
da legitimidade formal, ou seja, do poder na sua relação com o povo; ii) o da legalidade dos atos da
autoridade e; iii) o da justiça ou do ético, que é a realização da liberdade, presente na declaração e plena
efetivação dos direitos fundamentais.

No entanto, compreender esse caminho é ter em mente os momentos em que a consciência constrói
o justo. Em primeiro lugar a consciência moral busca um bem para si fora dela, ou seja, busca no outro
como objeto de realização da sua utilidade, por isso se torna poiética, ou seja, produtiva, procurando
somente a realização do seu desejo. Entretanto a consciência do outro resiste à coisificação e faz com que
o eu inicial saia de sua pura subjetividade e a abstraia num plano transcendental. Esse eu transcendental
projeta e se aliena numa forma imediata de objetivação: o costume. Esse momento é verdadeiro momento
de passagem entre a lei jurídica e o eu abstrato.[42]

A mediação que transforma a moral objetivada da consciência moral na consciência jurídica é a
consciência política. É ali que os conteúdos axiológicos são confrontados e avaliados para alcançar o
status de juridicidade, momento em que ocorre a declaração positiva dos valores. É nesse limiar que se
encontra a humanidade, hoje que o Estado põe seu conceito na Constituição e tem como função a
realização universal dos direitos fundamentais. É assim que o Direito não é diferente da moral, mas é seu
momento de chegada, de cumeada. Diz Salgado:

O direito realiza a universalidade formal pelo ato de sua posição objetiva e sua
universalidade material na captação prudencial dos valores, que, por meio da
consciência política, instrumento de passagem do valor para o direito, da consciência
moral para a jurídica, surge a declaração de direitos.[43]

 

A Universalidade concreta do momento político é a lei, que imersa no movimento dialético se torna
abstrata (como consciência imediata de um nós) quando separada da consciência jurídica pela sua
objetivação. Ela só se reconcilia na concretude quando há fruição do conteúdo do direito positivo pelo
sujeito universal de direito no momento da aplicação e da efetivação:

Sujeito universal porque nele se encarna a universalidade da lei, a vontade universal
formalmente posta na lei pelo Estado, que é o elemento formal da sociedade
(espiritualmente ou culturalmente) organizada sob normas.[44] 
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A universalidade característica do direito vem de um aspecto triplo: material com relação a valores
(ratio legis), formal com relação à origem (declaração e positivação) e ao destino (tribuição) que se
efetiva no sujeito universal de direito.

A dialética do Espírito objetivo, assim, não representa senão as configurações diversas pelas quais a
liberdade, obtém realização concreta (efetivação), e que tem na vida ética o seu momento crucial.  Nas
lições de Kervégan:

Se o direito é a ‘liberdade enquanto ideia’ (PPD, §29, 138), é porque participa da
objetivação de um princípio que é primeiramente interior, a liberdade; esta, portanto, é o
predicado característico do espírito (subjetivo). A liberdade é o conceito que se objetiva
através dos sucessivos estratos do espírito objetivo. (...) A doutrina do espírito objetivo
descreve a constituição da liberdade abstrata da pessoa em um universo de instituições
jurídicas, sociais e ético-políticas que lhes dão consistência e efetividade.[45] 

 

A superação da oposição entre dever e direito se vai completar no âmbito do Estado racional
enquanto locus de um Direito que, agora, não aparece mais como formalidade (e, portanto, limitado:
abstrato) mas como expressão de um momento superior no desdobramento do conceito de liberdade, de
efetivação do Espírito.[46]

 

6. Conclusão: a atualização da eticidade estatal pelos Direitos Fundamentais

           

Em sua História do Estado de Direito, José Luiz Borges Horta, sintetizando o pensamento de
Salgado, aponta:

Em HEGEL o Estado de Direito (e bem assim o Espírito) vive três grandes momentos
históricos. Aparece no mundo ético greco-romano (Espírito imediato), em que se tornam
unas a vida privada e a vida pública, o interesse individual e o interesse da polis, o
cidadão e o Estado; caminha para a Idade Média (o Espírito estranho a si mesmo), em
que o Espírito se aliena do Homem, uma vez que o poder é transferido a outro (Deus), o
que acaba estimulando a construção, em MAQUIAVEL, de um Estado técnico, em
antítese com o antigo Estado Ético Imediato; e, finalmente, a partir da Revolução
Francesa emerge o Espírito certo de si mesmo — o Estado Ético Mediato, ou Estado de
Direito propriamente dito, tomado não mais como momento abstrato, mas como efetiva
encarnação do Espírito, e com pretensões de universalidade, momento em que o Espírito
é consciente de si: o homem pós-revolucionário sabe de seu poder, agora recuperado,
e se reconhece como livre.[47]

 

Essa liberdade auto-consciente – da qual a positivação dos direitos fundamentais constitui a
experiência efetiva – é a substância pela qual todo o edifício da vida ética ganha sustentação. Ensina
Salgado:
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O que caracteriza o Estado de Direito a partir da Revolução Francesa é a
legitimidade. O Estado ou o poder político legitima-se ou justifica-se pela sua
origem, pela técnica com que o poder se exerce e pela finalidade. A origem
legítima do poder não está em um ser transcendente ao homem, mas nele
mesmo, na vontade do povo, pelo seu consentimento, pela técnica com que o
poder se exerce segundo procedimentos pré-estabelecidos, com o voto popular,
as regras de decisão da maioria e de respeito à minoria, e pela finalidade, que
volta a ser ética: a declaração e realização dos direitos fundamentais. A
finalidade do poder é realizar o direito no seu todo e a partir do momento da
constituição e estruturação do poder, pela declaração e realização dos direitos
fundamentais. Estado de Direito não é apenas o que garante a aplicação do
direito privado, como no Estado romano, mas o que declara os direitos dos
indivíduos e estabelece a forma do exercício do poder pelo povo, reconhecido
como seu único detentor, de tal forma que a estrutura de poder traçada pela
Constituição do Estado é montada tendo em vista essa declaração e garantia,
como ocorre com a divisão da competência para o exercício do poder do
Estado.[48]

Vê-se, pois, que Estado legítimo não é outro senão o que declare e garanta os Direitos
Fundamentais, agora considerados o núcleo máximo da experiência jurídica ocidental.

Assim, se, como diz-nos Salgado, o direito é “a forma mais avançada e mais elaborada de
universalização dos valores éticos”[49], o cerne axiológico da vida política reside no critério do justo –
não como simples valor, mas como horizonte ético no qual, ao afirmar sua universalidade, afigura-se
como o maximum ético de um povo. Explica-o, o autor:

O que se compreende como maximum ético é que “quando certos valores, constituindo
um núcleo da constelação axiológica de uma cultura, alcançam a universalidade material
reconhecida na consciência ético-jurídica de um povo e a universalidade formal pela sua
posição e normatização através da vontade política desse povo, é que adquirem a
natureza de direitos.” Positivados esses valores particulares como direitos nas
declarações constitucionais dos Estados Democráticos de Direito contemporâneos, esse
maximum ético (extensiva e intensivamente considerado) é termo de chegada do
processo dialético do ético, pois é o momento em que se cumpre a auto-inteligibilidade
do espírito do Ocidente, na sua vertente ética, desenvolvido no tempo histórico, no qual
o homem se revela: a) como animal racional na cultura grega; b) como pessoa de direito
na cultura romana e pessoa moral na cultura cristã; e c) como indivíduo livre ou cidadão
e sujeito de direito universal na declaração de direitos das constituições pós-
revolucionárias.[50]

 

Em Salgado, como em Hegel, o papel do Direito – e mais especificamente, o dos direitos
fundamentais – é dar unidade ética a um povo, na medida em que os diversos valores da comunidade são
universalizados sob a forma de norma jurídica.

Eis como o direito aparece no mundo contemporâneo, como o maximum ético, e a
justiça como o desdobramento da liberdade na forma de direitos subjetivos e, no Estado
de Direito contemporâneo, como justiça universal, entendida como declaração e
efetivação dos direitos fundamentais nas constituições democráticas dos povos
civilizados e na Carta das Nações Unidas.[51]

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8083

file:///C:/Users/Joao/Desktop/ARAUJO.doc_%20MAGALH%C3%83ES.%20A%20Dial%C3%A9tica%20do%20Esp%C3%ADrito%20Objetivo.%20Temas%20de%20Teoria%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.%20Prof.%20Dr.%20Marcelo%20Cattoni%20(1).doc#_ftn48
file:///C:/Users/Joao/Desktop/ARAUJO.doc_%20MAGALH%C3%83ES.%20A%20Dial%C3%A9tica%20do%20Esp%C3%ADrito%20Objetivo.%20Temas%20de%20Teoria%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.%20Prof.%20Dr.%20Marcelo%20Cattoni%20(1).doc#_ftn49
file:///C:/Users/Joao/Desktop/ARAUJO.doc_%20MAGALH%C3%83ES.%20A%20Dial%C3%A9tica%20do%20Esp%C3%ADrito%20Objetivo.%20Temas%20de%20Teoria%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.%20Prof.%20Dr.%20Marcelo%20Cattoni%20(1).doc#_ftn50
file:///C:/Users/Joao/Desktop/ARAUJO.doc_%20MAGALH%C3%83ES.%20A%20Dial%C3%A9tica%20do%20Esp%C3%ADrito%20Objetivo.%20Temas%20de%20Teoria%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.%20Prof.%20Dr.%20Marcelo%20Cattoni%20(1).doc#_ftn51


Tal, portanto é o papel de primazia dos direitos fundamentais: se a norma jurídica já denuncia a
necessidade de valores universais, os direitos fundamentais, enquanto normas que determinam normas[52],
assumem importância ímpar, na medida em que representam os valores de cumeada de um povo cuja
organização político-jurídica é o Estado de Direito. Nos dizeres de Horta:

O Estado de Direito é, assim, a forma política que confere aos direitos fundamentais
primazia axiológica: não há norma jurídica mais importante que aquelas que, ao
consagrarem direitos, tornam-se nucleares a todo o ordenamento jurídico.[53]

 

Para além, portanto, de sua época, a filosofia especulativa de Hegel lança as bases para uma
constante superação de si, uma verdadeira atualização da dialética do Espírito Objetivo, de um ponto de
chegada (o Estado) que, dialeticamente absorvido, se transmuta em ponto de partida e que, de início, já
anuncia o resultado de sua suprassunção no e pelo Direito.

Aqui, inverte-se a proposta hegeliana da Filosofia do Direito. Não o político, o
Estado, tem a primazia do conceito ou momento de chegada do processo ético. É o
direito eu ocupa esse lugar superior no processo histórico do ético. A moral é o
momento ainda abstrato desse processo, que, através do político, o Estado, realiza o
momento da efetividade ética plena, o direito. (...) Hegel não pôde assistir à
evolução plena do Estado Democrático de Direito nascente na Revolução. Ateve-se
a sua preocupação em recuperar o Estado ético imediato grego como o topos da
realização plena do cidadão, absorvendo a conquista do indivíduo livre. O Estado
de Direito contemporâneo é o resultado do processo ético que dá primazia ao
direito, ao por como seu fim a sua realização.[54]
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[33] SALGADO, A idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 412.

[34] BOURGEOIS, Bernard. O pensamento político de Hegel. Tradução de Paulo Neves da Silva. São
Leopoldo: Editora Unisinos. 1999, p. 98.

[35] SALGADO, A ideia de Justiça em Hegel, cit., p. 415-416.

[36] “The owl of Minerva begins its flight only with the falling of dusk”.  HEGEL, Outlines of the
Philosophy of Right, cit., Preface, p. 16.

[37] SALGADO, A Idéia de justiça em Hegel, cit., p. 468.

[38] “Hegel’s philosophy of right is thus neither a philosophy of law, nor an ethics, nor a philosophy of the
state; it is a philosophy of freedom as actualized In human history”. PEPERZAK, Modern Freedom, cit., p.
219.

[39] “The right of individuals to be subjectively determined as free is fulfilled when they belong to an
actual ethical order, because their certainty of their freedom finds its truth in such an objective order, and
it is in an ethical order that they are actually in possession of their own essence or their own inner
universality”. HEGEL, Outlines of the Philosophy of Right, cit., §153, p. 160.

[40] SALGADO. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo: fundamentação e aplicação do
Direito como maximum ético. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 5.

[41] SALGADO, Estado Ético e Estado Poiético, cit., p. 8.

[42] Para uma noção completa da evolução da consciência jurídica Cf. SALGADO. A Idéia de Justiça no
mundo contemporâneo, cit., p. 19-41.

[43] SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 36.

[44] SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 57.

[45] KERVÉGAN, Hegel e o hegelianismo, cit., p. 100.

[46] “The formalism of right (and of duty also, as we shall see [§§133-5]) arises, however, out of
differences in the development of the concept of freedom. By contrast with the right which is more formal
(i.e. more abstract) and so more restricted, a higher right belongs to the sphere and stage of spirit in which
spirit has determined and actualized within itself the further moments  contained in its Idea; and it belongs
to this sphere as the sphere which is more concrete, intrinsically richer, and more genuinely universal.”
HEGEL, Outlines of the Philosophy of Right, cit., § 30, p. 47.

[47] HORTA, José Luiz Borges. Horizontes Jusfilosóficos do Estado de Direito; Uma investigação
tridimensional do Estado Liberal, do Estado Social e do Estado Democrático, na perspectiva dos
Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2002, p. 54. (Tese,
Doutorado em Filosofia do Direito – Versão para a publicação cedida pelo autor).

[48] SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poiético. In: Revista do Tribunal de Contas
de Minas Gerais. Ed. 2, 1998, ano XVI, p. 7.

[49] SALGADO, A idéia de justiça no mundo contemporâneo, cit., p. 9.

[50] SALGADO, A idéia de justiça no mundo contemporâneo, cit., p.9.

[51] SALGADO, A idéia de justiça no mundo contemporâneo, cit., p.8.
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[52] Recorremos, mais uma vez, ao magistério do Prof. Salgado: “o conceito dos direitos
fundamentais apresenta (...) dois aspectos: a) no aspecto formal, como direitos propriamente
ditos, são garantidos numa constituição como prerrogativas; b) no aspecto material, como
valores, são pré-constitucionais, pois que produtos das culturas civilizadas, e determinam o
conteúdo desses direitos nas constituições.” SALGADO, Joaquim Carlos. Os direitos
fundamentais. In: Revista de Ciência Política. s/e, s/d.

[53] HORTA, Horizontes jusfilosóficos do Estado de Direito..., cit., p. 21.

[54] SALGADO, A idéia de justiça no mundo contemporâneo, cit., p. 15.
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A COMPREENSÃO DO JUSTO COMO PROPOSIÇÃO CENTRAL DA REFLEXÃO DO
DIREITO: SEUS CONTORNOS NO PÓS-POSITIVISMO

THE UNDERSTANDING OF JUST HOW TO PROPOSE CENTRAL OF REFLECTION OF LAW: ITS
MARGINS IN THE POST-POSITIVIST

Fábio Paride Pallotta
Luiz Henrique Martim Herrera

RESUMO
O presente trabalho pretende identificar os fundamentos a priori que sustentam a reviravolta
paradigmática do positivismo para o pós-positivismo. Do estudo que se realizou, verificou-se que
a valorização do direito positivo sobre o direto natural propiciou mais tarde, no contexto histórico
do século XX, motivos para se revisitar os postulados metafísicos do jusnaturalismo. Desse
movimento, resgatou-se a moral para reintroduzi-la ao conceito de direito de modo a superar a
dialética da antítese entre positivistas (dever ser) e jusnaturalistas (ser), abrindo, assim, novos
caminhos para uma nova compreensão do que venha a ser Justo em tempos de um ideário
social difuso; constatou-se que a crença positivista de legalidade como valor-fim mitigou-se
frente os esforços dos teóricos da teoria geral do direito em querer aferir como o direito está em
tempos de era pós-moderna. Desde então, notadamente a partir do segundo pós-guerra, os
princípios universais, a ética e a moral (tridimensionalidade substantiva) impulsionam mudanças
no modo de compreender o direito, o que se convencionou chamar de pós-positivismo.
PALAVRAS-CHAVES: hermenêutica contemporânea; correção material; justiça

ABSTRACT
This study aims to identify the fundamentals that support the a priori turnaround paradigm of
positivism and post-positivism. The study that took place, it was found that the appreciation of
the positive law on the direct nature provided later in the historical context of the twentieth
century, reasons to revisit the metaphysical tenets of natural law. This movement is rescued
morals to reintroduce it to the concept of law in order to overcome the dialectic of opposition
between positivist (should be) and natural law (to be), thus opening new avenues for new
understanding of what will Just in time to be a widespread social ideals, it was found that the
positivist belief legality as a value-in front end has mitigated the efforts of the theoreticians of
the general theory of the right in wanting to gauge the right time is in the postmodern era .
Since then, especially from the second post-war, universal principles, ethics and morality (three-
dimensionality noun) drive changes in the way of understanding the law, the so-called post-
positivism.
KEYWORDS: contemporary hermeneutics; patch material; justice

INTRODUÇÃO
 

Nessa quadra do século XXI o pensamento jurídico contemporâneo tem como premissa de que o
fundamento do sistema jurídico não deve ser investigado na esfera metafísica do cosmos, da revelação
religiosa ou da estrutura de uma razão humana universal, bases de um suposto direito natural.

Da mesma forma, com a invasão da constituição após segundo pós-guerra, do que fez renascer
dignidade da pessoa humana como um vetor axiológico do Estado Democrático de Direito, consolidou-se
o entendimento de que o fenômeno jurídico não pode ser justificado pela manutenção de um conjunto
meramente formal de regras jurídicas (im)postas pelo Estado, apartadas dos fatos e valores, como sugere o
idealismo separatista das diversas doutrinas positivistas.
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Assim, diante dos limites do jusnaturalismo e do positivismo jurídico, a ciência jurídica tem
buscado formular novas propostas de fundamentação e legitimação do Direito, de modo a permitir a
compreensão de suas múltiplas dimensões: normativa, fática e valorativa. Para tanto a reflexão da relação
entre o direito e moral tem sido tema central para a compreensão da ontologia jurídica.

Com efeito, do exame das vertentes jusnaturalistas e juspositivistas verifica-se a importância da
moralidade para a compreensão do conceito de direito, pauta axiológica de conteúdo ético que abre espaço
para o reconhecimento da força normativa da constituição e de uma nova interpretação constitucional de
base principiológica.

Nesse sentido, rejeita-se a tese da subordinação conceitual, bem como a afirmação metafísica do
direito natural, dando lugar a um novo movimento de reflexão do conhecimento jurídico, o pós-
positivismo, que tem reconstruído os laços entre direito e moral, de modo a potencializar a realização de
justiça.
 
 
1. A TEMÁTICA DO JUSTO COMO PROPOSIÇÃO CENTRAL DA DIALÉTICA
JUSNATURALISMO VERSUS JUSPOSITIVISMO
 

O debate do pós-positivismo implica revisitação dos fundamentos do jusnaturalismo em oposição

ao positivismo jurídico (lato sensu)
[1]

. Os primeiros registros históricos desse debate remontam à obra
Antígona de Sófocles. Antígona, irmã de Policine, morto em combate, desafiou o decreto do tirano

Creonte
[2]

: “Eu não creio que os teus editos valham mais do que as leis não escritas e imutáveis dos
deuses, que não são de hoje e nem de ontem e ninguém sabe quando nasceram”.

Dessa peça, verifica-se nitidamente a separação entre a uma ordem normativa imanente à natureza
humana – argumento de validade fundado no direito natural – e o decreto de Creonte – em que o direito
positivo prevalece sobre o direito natural. Nesse conflito, em refutação ao arbítrio, sustentou-se a
superioridade do Direito Natural em face do Direito Positivo. Essa é a essência do debate entre positivistas
e não positivistas.

Mas com o passar do tempo, foi preciso que a concepção jusnaturalista fosse criticada a fundo, de
modo a desaparecer do imaginário jusfilosófico. E isso se fez, a partir da valorização do direito positivo
sobre o direito natural, ou seja, reduziu-se o direito natural à filosofia do direito positivo, a saber: as
codificações representariam a positivação do direito natural, conferindo-lhe racionalidade e autoridade
Estatal. O exemplo máximo disso ocorrera com o Código de Napoleão (1804) e, desde então, a
codificação representa a experiência jurídica dos últimos dois séculos.

Isso se deu num contexto histórico de derrocada do modelo da sociedade medieval
[3]

, período em
que o Direito é um fenômeno social produzido pela sociedade civil (normas consuetudinárias). A partir de
então, temos o advento do Estado Moderno (o Estado quem produz o Direito), período no qual, por todas
as criticas, a concepção jusnaturalista mitiga-se por não atender às exigências de ordem e segurança
jurídica ansiada pela sociedade ilustrada.

É correto dizer, pois, que o positivismo jurídico se relacionou casualmente com o processo histórico
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de derrota do direito natural e a substituição das normas de origem religiosa pelas leis estatais, fenômeno

este conhecido como positivação do direito
[4]

. Em outras palavras: a ascensão do jusnaturalismo está
associada à ruptura com o Estado absolutista, enquanto que sua decadência está vinculada ao movimento
de codificação do direito (início do século XVIII).

Isso implica dizer que com a concepção de Estado, o embate direto-natural/direito-positivo
(concepção dualista de direito) abre espaço para a compreensão de um Direito apenas positivado
(concepção monista, na medida em que o Estado concentra em si todos os poderes, dentre eles, o de criar o
direito). Com efeito, transforma-se o juiz de livre órgão da sociedade (resolvia as questões a partir das
regras do costume, pela equidade, segundo os princípios da razão natural) em órgão do Estado (subtrai-se
do juiz a faculdade de resolver conflitos com base em normas sociais, obrigando-lhe a aplicar apenas as

normas postas pelo Estado
[5]

).
Possível concluir, portanto, que o direito natural é pré-político e o direito positivo é comum à

sociedade política (ou Estado). Em outras palavras: a formação do Estado revela a passagem do estado de
natureza para o estado civil, na justificação de Hobbes (2000, passim).

Ocorre que, ainda no século XVIII, o direito natural permaneceu vivo
[6]

, servindo de fundamento
para a consolidação da Constituição Americana (1787) e da Constituição Francesa (1791), como
conseqüência do contrato social (Hobbes, Rousseau e Locke); nesse período o homem do Renascimento
produzia uma inversão antropocêntrica na compreensão do mundo, vendo-o a partir de si mesmo, e não
mais a partir de Deus.

Essa concepção teológica do jusnaturalismo foi gradativamente substituída por um jusnaturalismo
fundado na identidade de uma razão humana universal, que vem a atingir seu maior grau com Emmanuel

Kant, ao valorizar a figura do sujeito cognoscente
[7]

.
Cristaliza-se, com isso, um direito justo fundado no subjetivismo e no arbítrio (dever-ser)

reduzindo todo o direito natural ao direito positivo (legalidade como valor-fim) e, retiram-se as
“impurezas” valorativas da categoria jurídica (KELSEN, 2003, passim), do que revelou um sistema formal
e fechado de regras legais. Nessa formatação, o positivismo consolidou-se com a eclosão do Estado de
Direito Legal (Século XIX), sob o impulso das grandes codificações, que se sustentou durante cerca de

cento e cinqüenta anos na Europa
[8]

 (Estado Liberal de Direito, Estado Social de Direito, Estado
Democrático de Direito etc.), até enraizar-se de maneira quase que perpétua no espírito jurídico do século
XX.

Somado à crise da modernidade, com o acontecimento da 1ª Guerra Mundial (1914-1918), a
ascensão do nazismo e logo após a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), consolida-se a necessidade de

releitura do positivismo
[9]

, emergindo o que se convencionou chamar de pós-positivismo (ou
neoconstitucionalismo), a saber: superam-se as correntes jusnaturalistas e positivistas (puras) para colocar
a dignidade da pessoa humana como centro de um novo paradigma de compreensão e aplicação do
Direito. Como efeito, harmoniza-se a legalidade com legitimidade para reatar os laços entre o direito e
moral, compatibilizando-se os princípios jurídicos, os valores e as finalidades sociais.
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Desse contexto, tendo em conta que tanto o jusnaturalismo como o positivismo jurídico, em suas

mais diversas manifestações
[10]

, revelam propostas limitadas e insatisfatórias, refletir acerca do que venha
a ser justo para o direito constitui tema central da construção de uma teoria do direito, que visa revisitar,
na esteira da pós-modernidade, as noções de justiça e legitimidade.
 
 
2. A INSUBSISTÊNCIA DAS CONCEPÇÕES PURAS DO JUSNATURALISMO E DO
POSITIVISMO NA CONTEMPORANEIDADE
 

A partir da segunda metade do século XIX, as posições unilaterais do jusnaturalismo e do
positivismo jurídico passaram a serem combatidas por novas concepções jusfilosóficas, preocupadas em
oferecer instrumentos conceituais mais aptos à fundamentação do que venha a ser um direito justo.

De um lado, a filosofia do Direito constatou a fragilidade do jusnaturalismo: amparada numa
validade metafísica (o justo é o que vem da natureza); de outro lado, verificou as limitações do
juspositivismo: amparada numa validade estritamente normativa (o justo é o que está na norma).

Em outras palavras, tanto a abstração e imprecisão do jusnaturalismo ao se conceber que a norma
jurídica vale se for justa, quanto a crença positivista de que o justo reveste-se na segurança jurídica
(estabilidade e previsibilidade) sob o véu da legalidade, padecem de um mesmo mal: não bastam para a

concreção de um direito justo, num dado caso concreto, numa sociedade pluralista
[11]

.
Se por um lado o direito seria o justo por natureza (Aristóteles), o divino (Socrates), o ideal

ajustador das insuficiências (Platão), o instrumento para denunciar a injustiça das leis da Cidade-Estado
(Heráclito), pois representado por um valor transcendental ou metafísico de justiça comum a todos os seres
humanos (o jusnaturalismo) de outro lado, o direito corresponderia ao fenômeno jurídico concreto,
empiricamente verificável e consolidado por uma fonte de origem Estatal que se preocupa com o estudo
do direito (im)posto (o positivismo).

Desse clássico embate entre o “direito que se gostaria de ter” (por natureza – physis) e o “direito
que se tem” (por convenção ou posto pelos homens – thésis) (BOBBIO, 2006, p. 15), a compreensão de
justiça passa a ser aferida ou a partir do plano do ser (como ele é – mundo real), fundando no princípio da
causalidade (jusnaturalismo) ou a partir do plano do dever-ser (como ele deveria ser – mundo ideal),
arraigado no princípio da imputação (juspositivismo).

Isso significa dizer que o positivismo jurídico (lato sensu) define o direito com base em elementos
empíricos e, necessariamente, mutáveis no tempo; rejeita, por conseguinte, a dependência do ordenamento
jurídico de elementos metafísicos e, logo, imutáveis, tais como os mandamentos divinos e os imperativos
da razão humana.

Thomas Hobbes (1588-1679), embora não se abdique da crença de um direito natural, o submeteu
a fortes críticas em razão de sua incapacidade de garantir a segurança individual e da sociedade, na
medida em que crê que o critério fundamental da juridicidade não se encontra em qualidades intrínsecas
das normas, e sim na capacidade de seu criador de impô-las efetivamente na realidade social mediante

coação.
[12]
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Em virtude disso, o jusnaturalismo enfrentou críticas, sobretudo no que diz respeito à ausência de
caráter vinculante do direito natural, isto é, à sua impossibilidade de adquirir eficácia jurídica e social, o
que o levou a sucumbir frente ao mote positivista de coerência e completude.

Fica claro, pois, que o positivismo considera o direito como um fato e não como um valor, isto é, o
jurista deve estudar o direito compreendendo o termo “direito” como algo absolutamente avalorativo:
idealiza-se assim a legislação como fonte preeminente do direito que desemboca numa característica
reducionista: o positivismo jurídico sustenta a teoria da coerência e da completude do ordenamento
jurídico (autopoiético), abstendo-se de formular juízos de valor (BOBBIO, 2006, p. 131).

Nessa linha, o positivismo aparta o Direito da Moral (juízos de valor) para encontrar respaldo na
realidade empírica (juízos de fato). Essa redução normativista rompe, pois, com uma ordem jurídica

concebida como um conjunto de valores (juízos axiológicos).
[13]

Essa visão separatista considera que o estudo e a compreensão do direito não incluem sua avaliação
moral (substância) e o reconhecimento da validade de um sistema jurídico (ou de uma norma) não
depende de sua conformidade a critérios sobre o justo e o correto; depende apenas da formalidade, isto é,
o conteúdo estar inserido em determinado ordenamento jurídico (independentemente de seu teor).

 
Todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há qualquer conduta humana que, como tal, por força
do seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma norma jurídica. A validade desta não está
negada pelo fato de seu conteúdo contrariar o de uma outra norma que não pertença à ordem jurídica
cuja norma fundamental é o fundamento de validade da norma em questão. (KELSEN, 2003, p. 221).
 

Disso depreende-se que a pretensão do positivismo, sobretudo a partir de Hans Kelsen era a de
conceber o direito com uma postura científica e, logo, excluí-lo dos juízos de valor para se obter um
conhecimento puramente objetivo da realidade.

Ocorre que se tanto o positivismo jurídico como o jusnaturalismo fazem suas afirmações a partir da
realidade fática, verificamos um contradição performática, na medida em que a validade de uma norma é
indissociável de posturas valorativas, mesmo porque normalmente, o direito acompanha as crenças morais
derivadas desta mesma realidade.

 
Não se pode negar em sã consciência que desenvolvimento do direito tem de fato sido influenciado, em
todos os tempos e lugares, tanto pela moral quanto pelos ideais convencionais de grupos sociais
específicos [...] (HART, 2009, p. 239); o direito de todos os Estados modernos mostra em inúmeros
pontos a influência tanto da moral social aceita quanto de ideais moais mais abrangentes; [...] as leis
podem ser uma mera casca jurídica e podem exigir expressamente que determinados princípios morais
sejam levados em conta quando de sua aplicação; [...] nenhum ‘positivista’ poderia negar esses fatos ou
recusar-se a admitir que a estabilidade dos sistemas jurídicos depende em parte desses tipos de
correspondência com a moral.  (HART, 2009, p. 263-264).
 

Ademais, mesmo um adepto do relativismo moral como Hans Kelsen esclarece que “as teses da
separação não impede que cada cidadão reivindique a positivação daquilo que ele considera moralmente
imposto por estar em consonância com a ‘norma moral da justiça’ (KELSEN, 1965, p. 468 apud
DIMOULIS, 2006, p. 171).

Hans Kelsen, certamente, foi o jusfilósofo que mais influenciou a concepção positivista de direito
do século XX, com sua obra Teoria Pura do Direito (1ª edição de 1933). Sua proposta de tornar o direito

uma ciência constitui-se a mais perfeita lógica
[14]

, na medida em que concebe o direito como um sistema
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fechado, competindo ao interprete (adotando uma postura cognitiva
[15]

) optar por uma solução do caso
concreto (concreção) a partir de alternativas situadas dentro da “moldura” do texto normativo. (KELSEN,
2003, p. 394).

O problema reside, entretanto, no silencio do autor alemão em relação aos métodos interpretativos

que permitem constatar os limites da norma
[16]

. Assim, a metáfora da moldura perde seu sentido se
afirmamos que pode ser trabalhada livremente pela autoridade judicante. Assim, por não serem explicados
os métodos, a atividade interpretativa se transforma em puro ato de vontade: se a autoridade possui a
competência de decidir de forma definitiva, sua decisão vale independentemente do respeito às normas

vigentes, isto é, independentemente do respeito à “moldura” sistêmica. (KELSEN, 2003, p. 394)
[17]

.
Assim, a epistemologia contemporânea aferiu que as afirmações científicas advinda da ciência

jurídica são relativistas (quer porque os conteúdos morais estão nas normas, quer porque, em decorrência
disso, o problema da interpretação não fora resolvido) e submetidas a incertezas, do que derivou o abalo
dos alicerces do positivismo científico: certeza, previsibilidade e controle e, por outro lado, exaltação do
distanciamento sujeito-objeto e sua neutralidade valorativa.

Como citado acima, tanto HART como o próprio KELSEN deixam lastro da indissociabilidade
entre direito e moral. ALEXY (2009, p. 92) enfrenta a questão e alega que “a tese da moral aplica-se
quando, entre os princípios a serem considerados em casos duvidosos para satisfazer a pretensão à
correção, encontram-se sempre aqueles que integram uma moral qualquer.” Já com olhos voltados para a
tese da correção (conexão necessária entre direito e moral), continua o debate afirmando que “A tese da
correção não apresenta dificuldade quando os princípios do direito positivo têm um conteúdo que,
moralmente, é exigido ou, ao menos, admitido” (ALEXY, 2009, p. 93), a exemplo da Constituição
Brasileira de 1988.

Em suma “todas as teorias não positivistas defendem a tese da vinculação. Essa determina que o
conceito de direito deve ser definido de modo que contenha elementos morais”. Ao reverso, “as teorias
positivistas defende a tese da separação. [...] postula que não existe nenhuma conexão conceitualmente
necessária entre o direito e a moral, entre aquilo que o direito ordena e aquilo que a justiça exige”
(ALEXY, 2009, p. 03-4).

Dessas premissas, sobretudo diante do que fora vivenciado ao longo da história do Ocidente, a

exemplo dos arbítrios cometidos pelos regimes totalitários do século XX
[18]

, verifica-se que o positivismo

fora, paradoxalmente, erroneamente compreendido na seara da aplicação da norma
[19]

, do que derivou
uma hiperlegalidade (um positivismo legal estrito – “letra fria da lei”), de modo que não inclua elementos
morais.

Por isso costuma-se associar sua decadência à derrocada dos regimes totalitários ao final da
Segunda Guerra Mundial, sustentado por um sistema jurídico nacional-socialista na Alemanha, que
ensinou que o legislador pode também estabelecer injustiça.

Em resumo, enquanto a ascensão do jusnaturalismo está associada à ruptura com o Estado
absolutista, sua decadência está vinculada ao movimento de codificação do direito (século XVIII); por sua
vez, enquanto a ascensão do juspositivismo está jungida à crença exacerbada no poder do conhecimento
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científico, sua decadência está ligada à derrota do nazi-fascismo no século XX
[20]

.

Esse foi o principal aspecto para renascer o movimento filosófico pós-guerra
[21]

: inicia uma nova
reflexão do direito e da sua função social, ressurgindo a temática dos princípios universais, da moral e da
ética, que marcou a virada Kantiana (homem como fim e não como meio do direito).

 
O Direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais no positivismo jurídico. A
aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não correspondiam
ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade. Por
outro lado, o discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o retorno
puro e simples ao jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de uma razão
subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge com o ímpeto da desconstrução, mas como
uma superação do conhecimento convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa
ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as idéias de justiça e legitimidade. O
constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma reaproximação entre ética e
Direito (BARROSO, 2006, p. 27-28, grifo nosso).
 

Evidencia-se desse trajeto, que a partir das concepções de justo no jusnaturalismo em confronto
com o juspositivismo, constroem-se bases para a reflexão sobre de como o conceito de direito está, em
tempos de era pós-moderna (multiplicidade de culturas, linguagens, pluralismo político), ligado ao
conceito de moral, de modo que as preocupações éticas e axiológicas sejam reintroduzidas na ciência do
Direito. Esse movimento é o que se convencionou chamar de pós-positivismo ou

neoconstitucionalismo
[22]

.
Com esse novo paradigma, coloca-se o interprete do direito em seu devido lugar: frente à

constituição. Isto é, supera-se a dialética da antítese entre positivistas (dever ser) e jusnaturalistas (ser)
(GUERRA FILHO, 2001, p. 52-53) em busca de uma nova teoria para o direito (poder ser), pautada num

ideário difuso
[23]

, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios (os quais indicam o
que se pode fazer) e regras.

Apesar dessas diferenças, o pós-positivismo é partidário da tese da junção direito e moral.
Entretanto, difere-se do jusnaturalismo porque repudia a crença na subordinação do direito positivo a
postulados metafísicos, mas, por outro lado, considera que a relação moral e direito é conceitualmente
necessária como critério de correção moral, ou de justiça, em relação ao direito positivo. Assim, “a relação
entre o direito e a moral é um traço teórico significativo, com o auxílio do qual se podem estabelecer
diferenças entre positivismo, jusnaturalismo e pós-positivismo”. (MOTA, 2006, p. 18). Segundo Paulo
Bonavides, a juridicidade dos princípios passa por três distintas fases:

 
“i) a jusnaturalista: cuida-se da fase mais antiga, onde os princípios habitavam ainda em uma esfera
por inteiro abstrata e detinham normatividade por demais duvidosa, mais se ajustando, em verdade, a
uma dimensão meramente ético-valorativa que inspirava postulados de justiça; ii) a juspositivista: aqui
os princípios adentram nos Códigos, tornando-se inequivocamente jurídicos, porém apenas como fonte
normativa subsidiária, o que lhe castrou a normatividade; iii) pós-positivista: corresponde aos grandes
momentos constituintes das últimas décadas do século XX, onde se acentua a hegemonia axiológica
dos princípios, tratados verdadeiramente como direito, com força vinculante e tudo, convertidos que
foram em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas
constitucionais” (BONAVIDES, 2006, p. 259-266).
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A todo esse novo contexto interpretativo que vem sendo analisado, estaria subjacente, pois, uma
nova matriz epistemológica do direito, a qual apresenta como seu principal desafio o equacionamento entre
as dimensões Direito e Moral. Lenio Luiz Streck (2008, p. 283) atribui essa dificuldade ao que denomina
de “barreiras à plena implementação do novo paradigma representado pelo Estado Democrático de
Direito”, a saber:

 
as fontes sociais (característica superada pelo constitucionalismo compromissório e dirigente),
separação entre direito e moral (superada pela co-originariedade entre direito e moral, assumindo
especial relevância, neste aspecto, os princípios como introdução do mundo prático no direito) e a
discricionariedade (superada por uma hermenêutica não relativista, para além das posturas analítico-
metódicas que sustentam as diversas posturas ainda arraigadas ao esquema sujeito-objeto, cerne de
qualquer positivismo que ainda resiste ao novo constitucionalismo)
 

Desse excerto, Lenio Luiz Streck toca no ponto de nossa reflexão: a separação entre direito e moral

constitui-se uma dicotomia perversa
[24]

. Desse contexto, as teorias modernas discutem novas
possibilidades de realização do direito justo, delineando uma nova hermenêutica jurídica, que desformaliza
a lógica formal (modus interpretativo subsuntivo-dedutivo) e valoriza a principiologia jurídica. Paulo
Bonavides (2006, p. 294), com precisão, relata esse movimento:

 
A teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os seguintes resultados já
consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e
positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da ordem
jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística (seu ingresso nas
Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o deslocamento dos
princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua
normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o reconhecimento definitivo de sua
positividade e concretude por obra sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios
como espécies diversificadas do gênero norma; e, finalmente, por expressão máxima de todo esse
desdobramento doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos
princípios.
 

Vale dizer, a normatividade dos princípios percorreu outrora a dimensão ético-normativa
(jusnaturalismo), ingressou no direito positivo como fonte secundária de fechamento sistêmico
(positivismo) para somente na contemporaneidade (pós-positivismo) ser reconhecido como vetor
hermenêutico do esforço interpretativo. Assim, impulsiona uma prática valorativa do direito, ultrapassando
o legalismo estrito do positivismo normativista, sem recorrer, entretanto, às categorias da razão subjetiva
do jusnaturalismo.

Sintomaticamente, a questão do justo para o Direito, no contexto pós-positivista, refuta o postulado
positivista de separação entre Direito e Moral; traz de volta a Ética ao Direito. Reconhece, portanto, que
essas três dimensões, inserem-se na cartografia dos princípios fundamentais, em cuja normatividade
encerra a unidade do sistema e condiciona a atividade do intérprete quando da aplicação do Direito. Nesse
ambiente, consagra a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a
essencialidade dos direitos fundamentais.

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Não há dúvidas que a tese da separação conceitual entre direito e moral é comum ao positivismo

jurídico (lato sensu), ao reverso do pensamento jusnaturalista que sustenta a subordinação do direito
positivo a normas morais naturais. Isso significa que enquanto o positivismo jurídico nos seduz como
cientistas neutros, o jusnaturalismo nos permite afirmar valores morais. Do exame, portanto, dessas
concepções, constata-se serem elas inapropriadas frente uma sociedade pluralista e global, de modo que
surge uma nova teoria para pensar o direito contemporâneo: o pós-positivimo (ou neoconstitucionalismo).

Do exposto, verifica-se ser imprescindível compreender os elementos principais do conceito de
direito numa perspectiva tridimensionalista, que compõe norma (legalidade), fato e valor (correção e
justiça). Nossa abordagem consiste, portanto, em considerar que a temática da justo como proposição
central da reflexão do direito, com o segundo pós-guerra, modificou-se para revelar um novo modo de
compreender o direito, que implica reconhecer a complementaridade entre direito e moral como
elementares imprescindíveis à reflexão do conceito de justiça.

Daí a necessidade de um direito moralmente reflexivo que entenda que o ato de interpretar e
aplicar o direito envolve o recurso permanente a instancias intersubjetivas de valoração. Nesse perspectiva,
o pós-positivismo requer justificabilidade moral, ao ponto de não ser positivista ou jusnaturalista; fornece
a idéia de uma posição eclética, na medida em que apodera-se do procedimentalismo das regras do
positivismo e dos postulados válidos-em-si-mesmos, de caráter universal e atemporal.
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[1]
 De plano, importante se fazer a correção: é comum entre os juristas atribuir a Augusto Comte, pai do positivismo filosófico, a origem do

positivismo jurídico. Conforme narra Norberto Bobbio (2006, p. 15) “a expressão ‘positivismo jurídico’ não deriva daquela de ‘positivismo’
em sentido filosófico, embora no século passado tenha havido uma certa ligação entre os dois termos, posto que alguns positivistas jurídicos
eram também positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se encontram no início do século XIX) nada tem a ver com o
positivismo filosófico – tanto é verdade que, enquanto o primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na França.” Acresça-se, porém, que o
positivismo jurídico representou a importação do positivismo filosófico para o Direito, na pretensão de criar uma ciência jurídica, com
características análogas às ciências exatas e naturais, pretensão esta típica do positivismo filosófico, isto é, uma clara tendência de rejeitar teses
metafísicas e/ou idelistas sobre a netureza do direito. O próprio Augusto Comte (1998, p. 42), demarcou as cinco acepções daquilo que
chamara de “feliz expressão”, vinculando o termo “positivo” à noção de realidade, de utilidade, de certeza, de precisão e de organização, em
oposição a uma metafísica típica da infância da ciência.
[2]

 O texto não tinha, certamente, a intenção de discutir a oposição jusnaturalismo versus positivismo, mas é um exemplo de que o conteúdo
da discussão é muito antigo.
[3]

 Dimitri Dimoulis (2006, p. 69) em extensa obra sobre o positivismo jurídico, afirma que “sem entrar em pormenores da história das idéias
jurídicas, observamos que idéias de cunho juspositivista encontram-se já no século XVI da obra de Jean Bodin (1529-1596)”.
[4]

 Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 2009, p. 141) faz duras criticas e denuncia: “o positivismo é a consciência filosófica do
conhecimento-regulação [...] é a regularidade, lógica e empiricamente estabelecida através de um conhecimento sistemático”. Acrescenta
ainda que “O aparecimento do positivismo na epistemologia da ciência moderna e o positivismo jurídico no direito e na dogmática jurídica
podem considerar-se, em ambos os casos, construções ideológicas destinadas a reduzir o progresso social ao desenvolvimento capitalista, bem
como imunizar a racionalidade contra a contaminação de qualquer irracionalidade não capitalista”.
[5]

 Conforme nos anuncia Bobbio (2006, p. 30), “o processo de monopolização da produção jurídica por parte dos Estados Modernos encontra
um grande precedente na compilação de Justiniano”. Isso significa dizer que todo direito produzido pela sociedade civil, por iniciativa de
Justiniano, fora compilada no Corpus júris civilis “de modo que tais normas perderam seu caráter de direito de origem social para assumir
aquele de direito que encontra o fundamento de sua validade na vontade do príncipe, segundo a fórmula do Codex.”
[6]

 Bobbio (2006, p. 42) bem traduz essa realidade: “para usar imagens, diremos que o direito positivo não destrói, mas sim recobre, ou
submerge o direito natural; se, portanto, há um ‘buraco’ no direito positivo, através deste se vê aflorar o direito natural; ou, se se preferir, a
‘submersão’ do direito natural não é total, porque, acima do nível do direito positivo, algumas ilhotas ainda afloram”.
[7]

 “Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porem, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante
conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se
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resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda
melhor com o que desejamos, a saber a possibilidade de um conhecimento a priori  destes objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de
serem dados [...]. Se a intuição tivesse que se guiar pela natureza dos objetos não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori; se pelo
contrário, o objeto (enquanto objeto dos sentidos) se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa
possibilidade” (KANT, 1973, B XVI).
[8]

 “Nos países sem direito codificado, como acontecia no século XIX na Inglaterra e, em certa medida, na Alemanha, a visão juspositivista
se consolidou graças à forte presença do Estado que conseguiu monopolizar a produção jurídica, fazendo com que o s costumes fossem
consolidados e parcialmente reformulados pelos tribunais estatais. Como primeiros representantes do positivismo jurídico do século XIX, são
indicados os juristas franceses e belgas da pré-citada École de l´exégèse . Sua opção teórica a favor do positivismo foi resumida da seguinte
forma: ‘el derecho es todo creado por el legislador, e es derecho solo aquello creado por el legislador’ [em citação a TARELLO, 1995, p. 75-
76]. Na Alemanha, são considerados precursores do juspositivismo os integrantes da Escola histórico do direito. Esses autores rejeitam
claramente o jusnaturalismo e as pretensão universalistas do direito, concentrando-se no estudo da produção normativa de seu país. Mas, em
paralelo, criticam a centralização da produção jurídica nas mãos do Estado.” (DIMOULIS, 2006, p. 70).
[9]

 O primeiro movimento pós-guerra que pretende romper com o legalismo obtuso de bases científicas, fora a criação da Organização das
Nações Unidas em 1945 pelo Tratado de São Francisco, lídima herdeira da Sociedade das Nações ou Liga das Nações criada em 1919. Os
seus países membros sentiram a necessidade de criar um documento que servisse de alerta às futuras gerações, com reflexo especial no ideário
do Direito, além de estabelecer um sistema de proteção que levasse em conta o ser humano como participante da grande-família-humana não
sendo mais admissível quaisquer formas de discriminação que pudessem fazer-nos voltar à barbárie nazista.
[10]

 O estudo das obras de inspiração positivista indica a presença de fortes divergências internas. Isso significa que não é suficiente elaborar
uma única definição. Assim, o jusnaturalismo pode ser agrupado nas seguintes categorias: a) jusnaturalismo cosmológico, vigente na
antiguidade clássica (justiça natural emanada da ordem cósmica); b) jusnaturalismo teológico (surgido na idade média; justiça natural em
consonância com a vontade de Deus, sob decisiva influência do cristianismo); c) jusnaturalismo racionalista (consolida-se no Século XVIII;
funda-se na identidade de uma razão humana universal); d) jusnaturalismo contemporâneo (gestado no século XX, enraíza a justiça no plano
histórico e social, ao sabor das exigências da cada cultura humana). O positivismo , por sua vez, pode ser assim sistematizado: a) positivismo
legalista; b) positivismo lógico; c) positivismo funcionalista.
[11]

 “A transnacionalização e o pluralismo jurídico, no sentido da multiplicidade de atores, arenas, métodos e formas de produção do direito,
também estão alterando a própria natureza e a noção de direito como corpo coerente e unitário de conhecimento e prática de tomada de
decisões baseadas em princípios.” (SANTOS, 2003, p. 468). Ademais, “O pluralismo de idéias existente na sociedade projeta-se na
Constituição, que acolhe, através de seus princípios, valores e interesses dos mais diversos matizes.” (SARMENTO, 2003, p. 97). Em suma,
esse pluralismo se traduz no surgimento de interesses difusos, que transcendem às esferas dos indivíduos para alcançar toda a comunidade
jurídica, marcada pela indeterminação dos sujeitos, pela eclosão de microssistemas normativos próprios que visam regular determinado e
específico comportamento social, o que difere em muito da estrutura dos direitos subjetivos individuais.
[12]

 É a nossa interpretação da obra de Hobbes (2000, passim). Nesse contexto a positividade do direito está intimamente ligada à
monopolização do poder legiferante pelo Estado, isto é, à sua soberania política e jurídica.
[13]

 BOBBIO (2006, p. 135) fornece-nos exemplo interessantíssimo: “diante do céu rubro do pôr-do-sol, se eu digo: ‘o céu é rubro’, formulo
um juízo de fato; se digo ‘este céu rubro é belo’, formulo um juízo de valor”.
[14]

 A Teoria Pura do Direito é construída com um extremo rigor de linguagem, um esquematismo teórico que, seqüencialmente, vai
encadeando as idéias centrais do autor num conjunto de capítulos estrategicamente concebidos e exaustivamente fundamentados.
[15]

 Os críticos do pensamento kelseniano refutam essa discricionariedade do aplicador. Por todos, veja as obras de Lenio Luiz Streck:
Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermeutica da construção do direito. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009;
Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. Verdade e consenso. 3
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; O que é isto - decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
[16]

 Quem nos faz esse alerta é Dimitri Dimoulis (2006, p. 211). Denuncia que “Na segunda edição da Teoria pura do direito, Kelsen dedica
dez páginas à interpretação jurídica, isto é, menos de 3% da obra”. Veja: KELSEN, 2003, p. 387-397.
[17]

 Isso desmente a difundida opinião que o apresente como adepto da aplicação automática das leis. Kelsen explora e credita sentido ao
caráter cognitivo da interpretação.
[18]

 No livro “Conceito e validade do direito” de Robert Alexy, o autor traz uma séria de decisões do Tribunal Constitucional Federal da
Alemanha, nas quais são retratados os equívocos de uma mentalidade de um positivismo desprovido de valoração em tempos de nazismo.
Herbert Hart (2009, p. 272-273), a propósito, narra que “podemos admitir que os informantes alemães, que por motivos egoístas biscavam a
punição de terceiros sob um regime de leis monstruosas, fizeram o que a moral proibia; entretanto, a moral pode também exigir que o Estado
puna somente aqueles que, ao fazerem o mal, o fazem num momento em que o Estado o proíbe. Esse é o princípio nulla poena sine lege. Se
for necessário transgredir esse princípio para evitar um mal maior que o mal de sacrificá-lo, é essencial que os problemas em pauta sejam
claramente identificados.”
[19]

 Tanto foi mal compreendido que Hans Kelsen só veio fortalecer e impulsionar o status do constitucionalismo, ao colocar a Constituição
como epicentro do sistema normativo. Ademais, o modelo de jurisdição constitucional concentrada consagrado na Constituição Austríaca, de
1920, fora idealizado por Kelsen. Assim, de uma atenta (re)leitura de Kelsen possibilita-se ir além de uma positivismo restrito e já

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8098



consagrado.
[20]

 Para compreendermos o pós-positivismo se faz necessário analisarmos as circunstâncias históricas: os acontecimentos que se
desenrolaram nos anos de 1930 e logo após a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) que levaram a criação da Organização das Nações Unidas e da
discussão e aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela Resolução 217-A (III) da Assembléia Geral das Nações
Unidas realizada em Paris, em 10 de dezembro de 1948. Durante o período entre 1919 e 1939, após o termino da 1ª Guerra Mundial (1914-
1918) o mundo entrou em grave crise econômica, humana, material, social e política conhecido como Crise do Capitalismo. Nesse embate
entre caminhos a percorrer para sair da Crise do Capitalismo devemos conhecer o racionalismo instrumental utilizado pelos nazistas na sua
sanha pelo cumprimento da Solução Final com eficiência: “Nos fuzilamentos em massa operados durante a invasão da Rússia, a partir de
junho de 1941, nos quais foram mortos pelo menos 1,3 milhões de judeus, as vítimas eram mantidas a uma calculada distância dos algozes de
forma a minorar qualquer reação. Nos caminhões que operavam câmaras de gás móveis, a partir de dezembro de 1941, operação que matou
145 mil judeus, eram calculadas a pressão do acelerador e a velocidade do veículo de forma a compatibilizar trajeto e tempo e de forma ainda
a não provocar uma morte que produzisse nos corpos efeitos desagradáveis para os carrascos. [...] Nos seis campos de extermínio na Polônia
onde foram assassinados 2,7 milhões de judeus e 1,5 milhão de não judeus, atingiu-se o limite máximo de capacidade física de matar com o
máximo de não envolvimento pessoal dos próprios nazistas e a máxima possibilidade de negação da morte e posterior destruição de
vestígios”. (CYTRYNOWICZ, R. 2003, p. 127-128). Nesse período entre Guerra, várias propostas foram debatidas e colocadas em pratica
como caminhos, alternativas para a saída de crise tão grave. Tivemos, na Alemanha, logo após o término da 1ª Guerra a criação da Republica
de Weimar e sua brilhante Constituição promulgada a 31 de julho de 1919, criada em meio a conflitos sociais gravíssimos. Antes da sua
aprovação ocorreram embates sangrentos entre o grupo Spartacus, do Partido Socialista Majoritário Alemão e as forças policiais e
paramilitares entre 06 e 15 de janeiro do mesmo ano, onde foram executados sumariamente Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht principais
líderes da esquerda alemã (COMPARATO, 2007, p. 189-191).  Logo após, com o advento da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), criou-se a
Organização das Nações Unidas e da discussão, decorreu a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela
Resolução 217-A (III) em assembléia realizada em Paris, em 10 de dezembro de 1948.
[21]

 Nesse momento histórico, algumas constituições – em especial a alemã de 1949 e a italiana pós 1956 – lideraram os avanços em matéria
constitucional. Na sequência, com amplo catálogo de direitos fundamentais tivemos: a Constituição Portuguesa (1976), a espanhola (1978) e a
brasileira (1988).
[22]

 Para Eduardo Ribeiro Moreira o termo pós-positivismo representa mera “nomenclatura de transição”, tendo expressado, para o autor,
apenas a fase inicial do que hoje chamamos de neoconstitucionalismo. (MOREIRA, 2008, p. 48). “Concebe-se um neoconstitucionalismo
como teoria do direito (neoconstitucionalismo teórico) e como filosofia do direito (neoconstitucionalismo filosófico), e que conta – ainda em
fase de elaboração – com uma proposta de filosofia política (neoconstitucionalismo político) orientando o Estado Democrático de Direito.”
(MOREIRA, 2008, p. 22).
[23]

 Essa expressão “ideário difuso” fora cunhada por Luis Roberto Barroso e Ana Paula Barcellos (2006. p. 336)
[24]

 Essa visão dualista reflete na compreensão do conceito de justiça. “No pós-positivismo, percebe-se que uma tomada de consciência que
tente relacionar os anseios e desejos humanos com o respeito pela capacidade de criação e de orientação do próximo passa a superar
determinações que classifico como “fragmentárias”, pois se tentarmos entender a noção de justo apenas pela perspectiva legal, estamos
claramente fazendo uma análise restritiva que, tal qual um fragmento, apenas dá uma resposta incompleta (TELLES JUNIOR, 2003, p. 145).
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A DIVERSIDADE DAS LEIS E OS EFEITOS DA LEI NO PENSAMENTO TOMASIANO 

LA DIVERSITÀ DELLE LEGGI E GLI EFFETTI DELLA LEGGE NEL PENSIERO FILOSÓFICO DI SAN
TOMMASO

Lino Rampazzo

RESUMO
Este artigo pretende analisar o pensamento filosófico tomasiano no que diz respeito à
Diversidade das leis e aos Efeitos da lei, a partir de duas questões da Suma Teológica, na
perspectiva da distinção e, ao mesmo tempo, da cooperação entre a razão e a fé. Com
referência à Diversidade, Santo Tomás distingue seis espécies de lei: lei eterna, lei natural, lei
humana, lei divina, lei do Antigo e do Novo Testamento e lei do pecado. Quanto aos Efeitos, por
um lado ele afirma que a lei, quando procura o bem comum, imprime bons hábitos nos
cidadãos; e, por outro, que a lei, para regular os atos humanos, ordena os atos bons, proíbe os
atos maus, permite os atos indiferentes e pune os transgressores. Por fim, procura-se aplicar,
para a atualidade, o pensamento tomasiano, particularmente no que se refere à necessidade da
racionalidade das leis, no respeito da dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVES: Pensamento tomasiano; Razão e Fé; Espécies de Lei; Efeitos da Lei.

RIASSUNTO
: Questo articolo artigo pretende analizzare il pensiero filosofico di San Tommaso rispetto alla
Diversità delle leggi e agli Effetti della legge, a partire da due questioni della Somma Teologica,
nella prospettiva della distinzione e, allo stesso tempo, della cooperazione tra la ragione e la
fede. Con riferimento alla Diversità, San Tommaso distingue sei specie di legge: legge eterna,
legge naturale, legge umana, legge divina, legge dell’Antico e del Nuovo Testamento e legge del
peccato. Quanto agli Effetti, da una parte, afferma che la legge, quando ha come scopo il bene
comune, imprime nei cittadini abiti buoni; e, dall’altra, che la legge, per regolare gli atti umani,
ordina gli atti buoni, proibisce gli atti cattivi, permette gli atti indifferenti e punisce i trasgressori.
Infine, si cerca di applicare, nell’attualità, il pensiero di San Tommaso, particolarrnente per quello
che si riferisce alla necessità della razionalità delle leggi, nel rispetto della dignità umana.
PAROLE CHIAVE: Pensiero di San Tommaso; Ragione e Fede; Diverse Specie di Legge; Effetti
della legge.

Introdução
 
Entre os muitos assuntos desenvolvidos pelo pensamento tomasiano, optou-se por escolher a

temática da lei. Na primeira parte da Segunda Parte da Suma Teológica encontra-se uma série de questões
sobre a lei: a essência da lei (q. 90), as espécies de lei (q. 91), os efeitos da lei (q. 92), a lei eterna (q. 93),
a lei natural (q. 94), a lei humana (q. 95), o poder da lei humana (q. 96) e a mudança das leis humanas (q.
97). Neste artigo vão ser consideradas as questões 91 e 92.

Devido, porém, ao fato que em toda a Suma, inclusive nas questões escolhidas para serem
analisadas neste artigo, encontram-se referências seja a temas filosóficos, como teológicos, considera-se
importante iniciar a reflexão a partir do posicionamento de Santo Tomás a respeito das relações entre
razão e fé.
            Objetiva-se, pois, com este estudo apresentar apenas um ensaio de como Santo Tomás dialogava na
sua época com novas problemáticas, de maneira original, com uma extraordinária capacidade, seja de
crítica, como de síntese, também na temática especificamente jurídica, sem renunciar à sua perspectiva
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declaradamente teológica. Por ser ele um clássico, objetiva-se também procurar nas suas reflexões aqueles
princípios e aquele método que possam ajudar na solução dos atuais problemas jusfilosóficos.
           

1. Razão e fé em Santo Tomas
 

            Santo Tomás vive num período (1225-1274) e num ambiente em que a cultura era profundamente
estimulada pelo encontro com as obras de Aristóteles, antes desconhecidas por muito tempo. Tratava-se de
escritos sobre a natureza do conhecimento, sobre ciências naturais, sobre metafísica, ética e alma. Era toda
uma visão completa do mundo desenvolvida no século IV a. C., através da pura razão.
            O encontro com o pensamento deste filósofo grego levantava alguns questionamentos numa
sociedade profundamente marcada pela visão cristã.
            O contato do cristianismo com o mundo da cultura sempre tinha suscitado o problema de integrar a
razão com a fé. Destaca-se, a esse respeito, a obra dos Padres da Igreja (séc. II-VIII), quer dizer daqueles
escritores, que utilizaram particularmente as línguas grega e latina para apresentar a mensagem cristã, de
origem judaica, para outras culturas (BÓSIO, 1963).
            Os Padres da Igreja se confrontaram com diversas filosofias de tipo platônico, nas quais se
apresentava uma visão do mundo e da vida. No confronto com essas filosofias, eles mesmos haviam
elaborado uma visão abrangente da realidade, partindo da fé e usando elementos do platonismo, para
responder às questões essenciais dos homens. A essa visão, baseada sobre a revelação bíblica e elaborada
com um platonismo corrigido à luz da fé, eles chamavam de "nostra philosophia christiana” (SALES,
2008, p. 1).
            Tratava-se, porém, de uma filosofia que não se distinguia da fé cristã: era mais uma visão
complexa da realidade, construída a partir da fé, mas pensada pela razão.
            Nesse ambiente, o encontro com a filosofia de Aristóteles, redescoberto depois de muitos séculos,
provocava reações opostas: ou de entusiasmo acrítico, ou de rejeição. Para alguns, pois, essa riqueza do
saber antigo renovava significativamente a cultura. Para outros, porém, havia o receio de que o
pensamento pagão de Aristóteles se opusesse à fé cristã, ainda mais pelo fato que a apresentação de tal
filósofo havia sido feita pelos comentadores árabes Avicena e Averróis. Este, especificamente, sustentava a
existência não de uma inteligência pessoal, mas apenas de uma substância espiritual comum a todos, ou a
eternidade do mundo (REALE; ANTISERI, 1995, p. 537-539).

A interpretação averroísta de Aristóteles colocava, pois, muitos filósofos na penosa situação de negar
pela razão o que acreditavam.

Os averroístas procuravam contornar o conflito recorrendo à teoria da dupla verdade: é verdadeiro,
mas de modo diverso, tanto o que ensina a razão, quanto o que ensina a fé (MONDIN, 2003).

Neste debate, Santo Tomás desenvolveu sua doutrina das relações entre fé e razão: ele estava
firmemente convencido da compatibilidade entre estas duas formas de conhecimento, a partir da convicção
de que ambas provêm da única fonte de toda a verdade, o Logos divino, que atua seja no âmbito da
criação, seja no da redenção. Entre as verdades de razão e as verdades de fé não pode, pois, haver uma
contradição.
        Os processos cognitivos da fé e da razão são, porém, diferentes: de fato, a razão acolhe uma verdade
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por força de sua evidência intrínseca; e a fé aceita uma verdade com base na autoridade da palavra de
Deus que se revela.

Consequentemente, a filosofia, que tem por base a razão, e a teologia, que tem por base a fé, são dois
níveis de conhecimento diferentes, e são autônomos, no seu campo específico (PERONE; FERRETTI,
CIANCIO, 1975).

  A esse respeito, assim ele escreve no início de sua Summa Theologiae (I, q. 1, a. 2):
Há dois gêneros de ciências. Umas partem de princípios conhecidos à luz natural do intelecto, como a
aritmética, a geometria e semelhantes. Outras provêm de princípios conhecidos mediante uma ciência
superior; como a perspectiva, de princípios explicados na geometria, e a música, de princípios
aritméticos. E deste modo é ciência a doutrina sagrada (isto é, a teologia), pois deriva de princípios
conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber: a de Deus e dos santos. (AQUINO, 1980, v. I, p. 3).

 
    Se a filosofia e a teologia são distintas e sem possibilidade de contradição, podem, porém,

entreleçar-se e enriquecer-se reciprocamente. De fato, a filosofia pode demonstrar, através da razão,
algumas verdades, como a existência de Deus e a espiritualidade e imortalidade da alma, que vão ser,
assim, consideradas como preâmbulos da fé (praeambula fidei), enquanto são um preparo à fé. Além
disso, a razão pode oferecer à ciência teológica umas analogias, para aprofundar o conhecimento da fé; e
pode rebater as objeções à fé que são colocadas no plano filosófico (MONDIN, 2003).

Por outro lado, a teologia pode tornar-se um guia na pesquisa racional. Por exemplo, algumas
verdades sobre Deus que podem ser adquiridas através da razão, não o seriam por parte de todos, com
facilidade e sem erro, se não houvesse a ajuda da revelação divina.

Esta visão das relações entre razão e fé possui como base algumas convicções filosóficas e teológicas.
Antes de tudo, o realismo gnosiológico; ou, em outros termos, a profunda confiança na radical
racionalidade do único horizonte do ser, que não pode dar origem a ordens contrastantes de verdades. Em
segundo lugar, a convicção de que a razão humana, também se sustentada no ser por parte de Deus, seja
originariamente fornecida de tudo aquilo que lhe é necessário para agir conforme sua natureza. Em
terceiro lugar, a tese de que a graça de Deus não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. A
ordem da fé, que corresponde à “graça”, não anula, pois, a ordem da razão, que corresponde à “natureza”,
mas a aperfeiçoa.

    O conhecimento filosófico pode, pois, completar-se no conhecimento teológico sem, com isso,
precisar renunciar ao seu específico campo; e, da mesma forma, a teologia pode servir-se da filosofia, sem
desvirtuar-se (PERONE; FERRETTI, CIANCIO, 1975).

 
Entre os muitos escritos, em que ele apresenta seu pensamento, destaca-se sua obra principal, a Suma

Teológica (Summa Theologiae). Apesar de inacabada, é uma obra monumental: contém 512 questões e
2.669 artigos. Trata-se de um texto em que a aplicação da inteligência humana aos mistérios da fé procede
com clareza e profundidade, entrelaçando perguntas e respostas, nas quais Santo Tomás aprofunda o
ensinamento que vem da Bíblia e dos Padres da Igreja. Nesta reflexão, ele utiliza o método e o
pensamento dos filósofos antigos, especialmente Aristóteles.

A estrutura dessa obra é articulada em três Partes. A Primeira Parte, dogmática, sobre Deus em si
mesmo, sobre o mistério da Trindade e sobre a atividade criadora de Deus. Nesta Parte, encontra-se
também uma profunda reflexão sobre a realidade autêntica do ser humano, enquanto nascido das mãos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8102

http://www.permanencia.org.br/drupal/node/8
http://www.permanencia.org.br/drupal/node/8


criadoras de Deus, fruto do seu amor: por um lado, é um ser criado, dependente; mas, por outro lado, é um
ser autônomo, com valor em si mesmo.

Na Segunda Parte, moral, Santo Tomás considera o homem, impelido pela Graça, na sua aspiração de
conhecer e amar a Deus para ser feliz no tempo e na eternidade. Esta Parte, por sua vez, está subdividida
em mais duas partes: a primeira parte da Secunda (prima secundae I-II) e a secunda parte da Secunda
(secunda secundae II-II).

Primeiro (I-II), ele apresenta os princípios teológicos do agir moral, estudando como, na liberdade de
escolha humana para praticar o bem, integram-se a razão, a vontade e as paixões, às quais se acrescenta a
força que dá a Graça de Deus, bem como a ajuda que é oferecida também pela lei moral.

Sobre este fundamento, Santo Tomás delineia a fisionomia do homem que vive segundo o Espírito e
que se torna, assim, um ícone de Deus (II-II). Aqui, ele estuda as três virtudes teologais - fé, esperança e
caridade -, seguidas do agudo exame de mais de cinquenta virtudes morais, organizadas em torno das
quatro virtudes cardeais - prudência, justiça, temperança e fortaleza. Termina, então, com a reflexão sobre
as diferentes vocações na Igreja.
            Na terceira Parte da Suma, novamente dogmática, Santo Tomás estuda o Mistério de Cristo por
meio do qual pode-se alcançar novamente a Deus Pai. Nesta seção, escreve páginas sobre o Mistério da
Encarnação e da Paixão de Jesus e sobre os sete sacramentos (TORREL, 2003).

 
Todos estes dados sobre o pensamento das relações entre razão e fé e sobre a obra principal de

Santo Tomás podem ajudar a entender melhor a perspectiva com a qual Santo Tomás estuda também
questões ligadas à filosofia do Direito. A esse respeito, analisam-se, a seguir, duas questões tiradas da
Suma (I-II): a questão 91, sobre “A Diversidade das Leis”, e a questão 92, sobre “Os Efeitos da Lei”.

 
2. A Diversidade das Leis

 
A questão 91 leva por título: De legum diversitate, Sobre a diversidade das leis. Santo Tomás

apresenta seis espécies de lei:
a)  a lei eterna (art. I);
b)  a lei natural (art. II);
c)  a lei humana (art. III);
d) a  lei divina (art. IV);
e)   a lei divina antiga e nova (art. V);
f)    a lei do pecado (art. VI).

 
O art. I pergunta, no título, se existe uma lei eterna.  Na resposta à questão, Santo Tomás lembra

ter afirmado anteriormente, na questão 90, que “a lei não é mais do que um ditame da razão prática, do
chefe que governa uma comunidade perfeita.” Ele, então, compara o “chefe que governa” com a “Divina
Providência” que, com a razão divina, governa “toda a comunidade do universo.” Por este motivo a
“razão” que governa as coisas “tem a natureza de lei.” E como a razão divina “nada concebe
temporalmente, mas tem o conceito eterno”, conclui-se que essa lei é eterna (AQUINO, 1980, v. IV, p.
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1737).
Em suma, a lei é aliquis rationis, algo da razão, como tinha afirmado no art. I da questão 90; e, na

ordem do universo, existe uma razão e, por isso, uma lei. Mas como esta razão concebeu o mundo desde a
eternidade, tal lei é eterna.

Na resposta às objeções, Santo Tomás esclarece que as coisas existiam eternamente, não em si
mesmas, mas em Deus, “enquanto por ele pré-conhecidas e pré-ordenadas.” Por isso, a lei eterna tinha
como destinatárias estas coisas pré-conhecidas. Além disso, a promulgação, que faz parte da essência da
lei, como tinha sido afirmado no Art. IV da questão 90, aconteceu de maneira eterna só por parte de Deus,
mas não por parte da criatura. Por fim, ao contrário das outras leis, só a lei eterna é ordenada para o fim
último, pois “o fim do governo divino é Deus mesmo.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1737).

 
No art. II pergunta-se se existe uma lei natural.  Santo Tomás responde citando de novo a questão

90, na qual tinha afirmado que a lei é “regra e medida.” Mas isso pode acontecer de duas maneiras: uma
ativa e outra passiva. No primeiro caso, a lei “regula e mede”; e no segundo, “é regulada e medida.” No
sentido ativo, temos a lei eterna; e, no sentido passivo, a dependência das coisas desta mesma lei. De fato,
todas as coisas, “enquanto sujeitas à Divina Providência”, são reguladas pela lei eterna. Por isso, todas as
coisas participam, de certo modo, da lei eterna pelo fato que se inclinam para os próprios atos e fins “por
estarem impregnadas dela.” Mas a criatura racional está sujeita à divina providência de maneira mais
excelente, pois ela mesma se torna partícipe da providência provendo para si mesma e para as demais.
Portanto “participa da razão eterna, da qual tira a sua inclinação natural para o ato e o fim devidos.”

De fato, a criatura racional possui “o lume da razão natural pelo qual discernimos o bem e o mal e
que não é senão a impressão em nós do lume divino”, ou a “participação da razão eterna.”

Com estas premissas, ele conclui que “a lei natural não é mais do que a participação da lei eterna
pela criatura racional.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1738).

Como se vê, Santo Tomás encontra a “lei natural” apenas na criatura racional. No fundo, a lei é
“algo da razão”, é aquele exercício da razão prática pelo qual o ser humano “distingue o bem e o mal”. E a
dependência da “divina providência”, na criatura racional, é “mais excelente”, pois, ela mesma provê “para
si mesma e para as demais.”

Na resposta às objeções, Santo Tomás, comparando a lei natural com a lei eterna, afirma que as
duas não diferem, pois a primeira é apenas uma participação da segunda. Em seguida, ele analisa o
comportamento das criaturas irracionais com o das criaturas racionais. No primeiro caso busca-se o fim
apenas pelo “apetite natural”; e, no segundo, pela “razão e pela vontade.” O processo da razão parte de
princípios evidentes, para se chegar a uma conclusão; e, quanto à vontade, “o desejo dos meios” tem como
ponto de partida “o desejo natural do fim último.” E esta direção dos atos para o fim último depende da lei
natural. Por fim, Santo Tomás compara a participação da lei eterna por parte dos animais irracionais e por
parte da criatura racional. No primeiro caso, a lei eterna não é participada racionalmente: por isso, só por
semelhança fala-se de uma participação desta lei. Mas, propriamente, pode-se falar de lei só com
referência à criatura racional, “pois a lei é algo de racional.”

 
O art. III pergunta, no título, se existe uma lei humana. Na resposta à questão, Santo Tomás de
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Aquino retoma e aprofunda a ideia do artigo anterior a respeito do desenvolvimento do raciocínio,
distinguindo e comparando, ao mesmo tempo, o processo da razão especulativa com o da razão prática. No
primeiro caso, parte-se de princípios evidentes e indemonstráveis para tirar as conclusões das diversas
ciências; e no segundo, parte-se dos preceitos da lei natural, como de princípios gerais e indemonstráveis,
para chegar a “certas disposições mais particulares.”

Para confirmar sua afirmação, cita o seguinte texto da Rethorica (lib. II De invent., cap. LIII) de
Cícero: “A origem do direito está na natureza; daí, em razão da utilidade, nasceram certas  disposições
costumeiras.”

Na resposta às objeções, Santo Tomás, mais uma vez, compara a razão especulativa com a razão
prática. No primeiro caso, “temos o conhecimento de certos princípios comuns, mas não o conhecimento
próprio de qualquer verdade”; e, no segundo caso, parte-se também dos princípios comuns da lei natural,
que é uma participação da lei eterna, ma estes princípios não determinam as “direções particulares de
determinados atos.” Daí a necessidade de que “a razão humana proceda a certas disposições particulares
das leis.”

Parece que ele critica, sem citá-lo, Protágoras, que afirmara ser o homem a medida de todas as
coisas. Santo Tomás, pelo contrário, cita Aristóteles, para quem “a razão humana não é a medida das
coisas, mas inversamente.” Mesmo assim, os princípios, “naturalmente inerentes à razão”, são “certas
regras gerais e medidas de tudo o que o homem deve fazer.”

Por fim, apresenta mais uma distinção entre razão especulativa e razão prática. A primeira chega
a conclusões, tendo como objeto “o que é necessário”; e a razão prática, pelo contrário, “versa sobre os
atos que são particulares e contingentes.” Por isso, as leis humanas, que são uma aplicação da razão
prática, “não podem ter aquela infalibilidade que têm as conclusões demonstrativas das ciências.”

Aparece, neste raciocínio, uma lógica decisamente dedutiva, sem uma referência,
evidentememente, àquilo que será desenvolvido nos séculos sucessivos, pelas ciências experimentais, que
adotarão o método indutivo. Mas as afirmações apontam para o limite das leis humanas, que não possuem
a “infalibilidade” como característica, diferentemente dos primeiros princípios.

 
O art. IV pergunta, no título, se é necessária a existência de uma lei divina.  Santo Tomás

responde positivamente por quatro motivos. Primeiro, porque considera que o fim último do homem é a
“beatitude eterna”: e esta excede a “capacidade natural” das possibilidades humanas. Em segundo lugar,
porque os juízos humanos, particularmente os que dizem respeito às coisas contingentes e particulares, são
incertos: daí a presença de leis diversas e contrárias. Em terceiro lugar, pelo fato que a lei humana ordena
apenas os atos externos e não os internos, que são ocultos. Mas “a perfeição da virtude exige que ele
proceda retamente em relação a uns e a outros.” E, por fim, pelo fato que a lei humana não pode punir
todos os atos errados: se isso acontecesse, ao mesmo tempo, não permitiria “muitos bens, impedindo
assim, a utilizade do bem comum.”

Na resposta às objeções, Santo Tomás afirma que a lei natural é uma participação da lei eterna;
mas, pelo fato do homem ter um fim sobrenatural, é necessário que seja acrescentada à lei natural também
a lei divina. Neste sentido, não são suficientes os princípios naturais: é necessário, pois, acrescentar a eles
“os preceitos da lei divina.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1740-1742).
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Como se vê, a linguagem utilizada por Santo Tomás é confessadamente teológico-cristã, pois fala
de “lei divina” e de “fim último e sobrenatural.” Não podemos, porém, esquecer, que a teologia se
constitui em diálogo entre a fé e a razão. Utiliza-se, por um lado, do método racional; e, por outro, mostra
também os limites da razão (ALSZEGHY; FLICK, 1979).  Neste sentido, o artigo analisado aponta seja
para a presença de leis contraditórias, como para a diferença entre lei e moral: esta última é mais
abrangente, pois se refere também aos atos internos. Além disso, não é possível proibir todos os maus atos
externos, porque isso implicaria em proibir, ao mesmo tempo, vários atos bons.

 
A linguagem declaradamente teológica é aprofundada nos dois últimos artigos da questão 91.
O art. V pergunta, no título, se existe apenas uma lei divina.  Na resposta à questão, Santo Tomás

começa com uma interessante afirmação: “A distinção é a causa do número.” Daí mostra que há duas
maneiras de distinguir: ou diante de espécies diferentes, como quando se distingue o cavalo do boi; ou
diante da mesma espécie, como quando se distingue o homem da criança, ou, em outros termos, o perfeito
do imperfeito.

Este raciocínio é aplicado para a lei antiga e a lei nova, quer dizer, o Antigo e o Novo
Testamento. Em seguida, ele demonstra que a passagem do imperfeito para o perfeito pode ser aplicada no
caso da lei antiga e da lei nova, a partir da consideração de três funções da lei. Esta, antes de tudo, tem
como objetivo “ordenar para o bem comum, como para o fim.” Mas o homem possui um fim “sensível e
terrestre” e também um fim “inteligível e celeste”: para o primeiro existe a lei antiga e para o segundo a
lei nova.

Outra função da lei é “dirigir os atos humanos conforme a ordem da justiça.” Aqui cita um texto
do Evangelho de Mateus (5,20), que distingue a justiça dos fariseus, ou da lei antiga, da justiça dos
discípulos de Cristo, ou da lei nova. E, por fim, é função da lei “levar os homens à observância dos
mandamentos”: mas os mandamentos da lei antiga tinham como motivação o “temor pelas penas”,
enquanto que e os da lei nova se baseiam no “amor.”

Na resposta às objeções, Santo Tomás explica que, na mesma família, há uma lei para as crianças
e outra para os adultos; e, da mesma maneira, Deus formula uma lei para os homens “que ainda vivem na
imperfeição” e outra aos que “chegaram à capacidade maior das coisas divinas.” Para os primeiros existe
uma “lei preparatória” para aquela outra lei que “não podia ser dada senão depois do advento de Cristo.”
E, por fim, a lei natural “dirige o homem por certos preceitos gerais, em que convêm tanto os perfeitos,
como os imperfeitos.” Mas a lei divina dirige o homem “em certas particularidades, em que os perfeitos
não se comportam do mesmo modo que os imperfeitos.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1742-1743).

 
A visão especificamente teológica é retomada no art. VI, em que se pergunta se existe “uma lei

constituída pelo estímulo da sensualidade”; ou, usando a terminologia apresentada na introdução da
questão 91, “se há uma lei do pecado.”

Na resposta, Santo Tomás indica onde e como se encontra a lei: “essencialmente no sujeito que
regula e mede; e, participativamente, no que é medido e regulado.” (Grifo nosso). Depois disso, ele se
detém na segunda situação, que se encontra “em quem está sujeito à lei.” S. Tomás continua distinguindo:
e, desta vez, considera aqueles que estão sujeitos à lei. Aqui podem-se encontrar mais duas situações: o
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quando o legislador classifica grupos “diversos” para funções diferentes; a título de exemplo, existe uma
lei dos soldados e uma outra para os comerciantes. Ou indiretamente, quando o legislador destitui alguém
da sua funçaõ; e este passa, então, para outra função: por exemplo, um soldado destituído do exército passa
para a classe ou dos camponeses, ou dos comerciantes.

Os exemplos acima são, em seguida, aplicados a Deus legislador. Ele formou criaturas diversas
com inclinações diversas: por exemplo, “ser bravo é de certo modo a lei do cão, mas é contra a lei da
ovelha ou de outro animal de índole mansa.” Neste sentido, a lei do homem consiste em agir “de
conformidade com a razão.” Mas quando o homem “se afasta da razão...de certo modo se assemelha aos
brutos, levados pelo ímpeto da sensualidade.” Então, nos brutos a sensualidade tem natureza de lei, mas no
homem é um “desvio da lei da razão.”

Em seguida, Santo Tomás fez referência à doutrina do pecado original, pela qual o “ímpeto da
sensualidade...tem natureza de lei, mas penal”, destituindo o homem “da dignidade que lhe era própria.”

Na resposta às objeções, ele compara a situação do homem pecador à de um nobre que se torna
servo, sujeito às leis dos servos. Em seguida especifica que “o estímulo da sensualidade” pode ser
chamado de “lei” não em si, mas “por uma certa participação.” E, por fim, explica melhor afirmando que
a sensualidade faz parte da lei do homem quando está sujeita à razão; mas “se chama estímulo da
sensualidade na medida em que foge à ordem da razão.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1744-1745).

 
Em suma, Santo Tomás faz questão de distinguir sempre, para evitar a confusão dos possíveis

significados dos termos. Há, pois, a “lei eterna” no sentido de Deus legislador que, com sua razão
“concebeu o mundo desde a eternidade.” Esta é a lei “que regula e mede.” Existe, depois, a “lei natural”,
entendida como aquela que “é regulada e medida” e indica a dependência das coisas da lei eterna. Esta lei,
na criatura racional, é percebida através daquele exercício da razão prática pelo qual o ser humano
“distingue o bem e o mal.” Em seguida, é considerada a “lei humana.” Esta, a partir dos preceitos da lei
natural, como de princípios gerais e indemonstráveis, chega a “certas disposições mais particulares”, que
dizem respeito a “atos que são particulares e contingentes.” Devido a isso, as leis humanas, não possuem
como característica, a “infalibilidade”, diferentemente dos primeiros princípios.

A “lei divina”, por sua vez, se explica, teologicamente, pelo fato do homem ter um fim
sobrenatural; e, eticamente, pela limitação das leis humanas: estas, muitas vezes, são diversas e contrárias;
ordenam-se apenas aos atos externos e não podem punir todos os atos errados, para não correrem o risco
de proibir, ao mesmo tempo, os atos bons.

Santo Tomás, em seguida, continua distinguindo, também teologicamente, a “lei divina antiga” da
“lei divina nova”: a primeira é a do Antigo Testamento, ordenada  para um fim  “sensível e terrestre”; e a
segunda é a do Novo Testamento ordenada para um fim “inteligível e celeste.” A primeira, preparatória, é
para os homens “que ainda vivem na imperfeição” e a outra, perfeita, para os que “chegaram à capacidade
maior das coisas divinas.”

Por fim, Santo Tomás fala da “lei do pecado”, ou “lei da sensualidade”, que pode ser chamada de
“lei” não em si, mas “por uma certa participação.” Trata-se, pois, de lei no sentido de uma condição de
rebaixamento de um estado anterior de dignidade para um novo estado em que o “estímulo da
sensualidade foge à ordem da razão.”
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3.  Os Efeitos da Lei
 

A questão 92 leva por título: De effectibus legis, Sobre os efeitos da lei.
Santo Tomás aqui discute:
a) se o efeito da lei é tornar os homens bons (art. I);

  b) se os efeitos da lei são: ordenar, proibir, permitir e punir (art. II).
 
Na resposta à questão do art. I, Santo Tomás cita um texto da Política de Aristóteles em que se

afirma que “a virtude de qualquer súdito está em sujeitar-se bem ao governante.” E ele reforça a ideia
dizendo que “toda lei é estabelecida para ser obedecida pelos súditos.” Daí conclui que “é próprio da lei
levar os súditos a ser virtuosos.” Mas, analisando mais profundamente, ele distingue a situação em que é
próprio da lei tornar os súditos virtuosos de maneira absoluta, ou de maneira relativa.

O primeiro caso se dá quando o legislador visa o bem comum; e o segundo caso se dá quando o
legislador visa apenas o bem útil, ou deleitável, ou pior, “o que repugna à justiça divina.” Nesta última
situação o súdito é bom apenas “em ordem a um determinado regime.” E ele faz o exemplo de um
“ladrão”, que é “bom” relativamente ao fim que se propõe. Em outros termos, no exemplo citado, o
“ladrão” é “bom”, porque “sabe” como roubar.

Na resposta às objeções, ele fala do “agir costumeiro”: trata-se não de atos isolados, mas de
hábitos. A virtude, na concepção aristotélico-tomasiana, nasce, pois do hábito. Neste sentido, a lei visa
este hábito, e, consequentemente, a virtude. A esse respeito, Santo Tomás cita, mais uma vez, Aristóteles,
com a seguinte afirmação: “Os legisladores tornam os cidadãos bons, imprimindo-lhes bons hábitos.”
(Grifo nosso).

Mas, na sua visão teológica, Santo Tomás faz a distinção entre virtude “adquirida” e “infusa”. A
primeira vem da natureza humana: e necessita do exercício, do “hábito”; e a segunda é dom de Deus: por
exemplo, a fé, a esperança e a caridade. Mas, mesmo sendo dom de Deus, também estas virtudes cristãs
são beneficiadas pelo “agir costumeiro.” Este, pois, “produz a virtude adquirida” e “dispõe para a virtude
infusa.” (Grifo nosso).

Em seguida, Santo Tomás lembra que há várias maneiras de obedecer à lei: às vezes “pelo temor
da pena”, outras vezes “pelo só ditame da razão.” Depois reforça a ideia de que a lei torna o cidadão
virtuoso enquanto ela visa especificamente o bem comum. E, por fim, responde a quem faz a seguinte
objeção: “Certas leis são tirânicas; ora, o tirano não busca o bem dos súditos, mas a utilidade própria.”
Santo Tomás, a esse respeito, afirma que “a lei tirânica, não estando de acordo com a razão, não é,
absolutamente falando, lei.” Neste caso, a lei torna os cidadãos bons, não em si, mas “relativamente ao
regime.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1745-1747).

 
O art. II é assim formulado: “Se os atos da lei estão convenientemente assinalados na expressão:

são atos da lei ordenar, proibir, permitir e punir”.
Na resposta, Santo Tomás compara o processo do raciocínio ao das leis. No raciocínio parte-se de

alguns princípios para se chegar a uma conclusão; e o mesmo acontece com as leis, que são senão a
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aplicação de princípios.
 Ora as leis devem regular os atos humanos: mas estes podem ser atos bons, atos maus, ou atos

indiferentes. Na primeira situação, a lei ordena, na segunda proíbe e na terceira permite. Por fim, para se
fazer obedecer, a lei se serve do temor da pena. “E por aqui se considera como efeito dela punir.”

Na resposta às objeções, ele especifica que o termo ordenar é sinônimo de “preceituar”: o que, no
sentido amplo, pode ser aplicado ao termo “proibir”, pelo fato que “cessar o mal é de certo modo bem.”

Em seguida, mostra a diferença entre aconselhar e mandar: e explica que também uma pessoa
particular pode aconselhar, mas não pode legislar. Compara também os termos “premiar” e “punir”; e
afirma que qualquer pessoa pode premiar, mas só o “ministro da lei” pode punir. “Por isso, premiar não é
considerado como ato de lei, mas só punir.”

Por fim lembra que alguém costuma “evitar o mal e fazer o bem pelo temor da pena”, mas depois
é levado a praticar o bem “por vontade própria e com prazer.” Dessa maneira, a lei “mesmo punindo, leva
os homens a se tornarem bons.” (AQUINO, 1980, v. IV, p. 1747-1748).

Em suma, no art. I, Santo Tomás afirma que a lei visa tornar virtuosos os súditos: o que
propriamente acontece quando o legislador procura o bem comum. Neste caso o cidadão obedece à lei às
vezes “pelo temor da pena”, outras vezes “pelo só ditame da razão.”

 Quando, ao contrário, o objetivo é apenas o bem deleitável, ou útil, o súdito se torna “bom”, no
sentido de “útil” ao esquema daquele “regime.”

Aprofunda, depois, a ação da lei, lembrando que a virtude é um “agir costumeiro”, quer dizer, um
hábito. Mas a lei imprime bons hábitos nos cidadãos: assim os torna virtuosos. E este hábito bom pode ser
aplicado não só às virtudes naturais, adquiridas pelo “agir costumeiro”, mas também às virtudes “infusas”
pela graça de Deus, conforme a visão teológico-cristã: de fato a virtude adquirida dispõe para receber as
virtudes infusas.

E, no art. II, afirma que a lei deve regular os atos humanos: ordena os atos bons, proíbe os atos
maus, permite os atos indiferentes e pune os transgressores. Ordenar, por sua vez, é sinônimo de
“preceituar”, que, no sentido amplo pode se entendido como proibir. E quanto às funções específicas, só o
legislador pode legislar e punir; as pessoas particulares, por sua vez, podem apenas aconselhar e premiar.
Por fim, faz referência à função pedagógica da lei que, a partir do temor da pena, pode levar alguém a
praticar o bem “por vontade própria e com prazer.”

 
            Procura-se, agora, aplicar as reflexões de Santo Tomás sobre o bem comum e sobre a ordenação
dos atos humanos para a atualidade.
            Quanto ao bem comum, é preciso reconhecer que suas exigências não podem ser deixadas ao mero
jogo dos interesses dos indivíduos ou dos grupos, nem apenas à boa vontade dos cidadãos. Devem, pois,
ser estabelecidas pelo legislador de forma coerente, criteriosa e consistente. O Estado moderno, por
intermédio da lei, busca equilibrar o acesso a bens individuais com o bem comum. Um desequilíbrio nessa
relação é sempre desestabilizador da própria ordem social.
            Medidas ordenadoras do bem comum impõem-se aos membros da sociedade, com amplitude cada
vez maior pelas leis desse Estado.
            A extensão crescente de preceitos fundados no bem comum constitui, aliás, uma das tendências
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mais expressivas da ordem jurídica atual, especialmente quando trata dos chamados direitos sociais,
coletivos e difusos. Fala-se de uma “publicização ou socialização do Direito.” (ASCENSÃO, 1994, p.
266).
            O bem comum é tido como o fim da sociedade. É uma finalidade primordial da lei, como a sua
principal fonte de regência.
            Dois aspectos relevantes podem ser analisados em relação ao bem comum: seu conceito e sua
estrutura. O primeiro diz respeito àquilo que aproveita aos mais diversos grupos da sociedade; e o segundo
comprende uma série de bens coordenados que assegurem a cada um e a todos a realização de uma vida
melhor.
            A causa pela qual nenhum agrupamento social subsistiria sem organização é que há, de fato,
necessidade de coordenação desse conceito e dessa estrutura para a harmonização entre os bens individuais
e o bem comum (GILSON, 1960, p. 456).
            Na linha das reflexões de Santo Tomás, Jacques Maritain enfatizou a estreita relação existente entre
as pessoas que compõem a sociedade e a repartição do bem comum. Trata-se de uma correlação
indissociável e necessária, tanto para a preservação da dignidade das pessoas, quanto para a integração da
própria sociedade. A esse respeito, assim ele escreveu: “A comunicação ou redistribuição às pessoas, que
constituem a sociedade é exigida pela essência mesma do bem comum. Ele supõe as pessoas e recai sobre
elas, e nesse sentido, se cumpre nelas.” (MARITAIN, 1947, p. 45).
            Em termos jurídicos modernos, pode-se dizer que a concepção tomasiana de bem comum,
enquanto fim da lei, contém três pontos fundamentais e bastante atuais para um Estado Democrático de
Direito.
            Primeiro, o bem comum é uma espécie de “paz social”, condição que se traduz por aquele mínimo
de harmonia, tranquilidade e segurança, sem o qual a própria sociabilidade se torna impossível. Segundo,
para realizar o bem comum há necessidade de um suporte razoável de bens materiais indispensáveis, para
uma existência digna. E, terceiro, a essência do bem comum consiste em garantir às pessoas uma boa
qualidade de vida, compartilhada nas sociedades pluralistas contemporâneas.
            Neste sentido, o filósofo Lima Vaz fala, com referência à democracia moderna, de uma
correspondência, que se pretende normativa, entre democracia e dignidade humana, nestes termos:
 

Os problemas da democracia moderna permanecem estruturalmente ligados aos problemas dessas
sociedades. E é nesse terreno que deve ser delineado o problema teórico da natureza da democracia e
estabelecida a correspondência, que se pretende normativa, para a vida política de nosso tempo entre
democracia e dignidade humana. (VAZ, 2002, p. 358).

 

            Não deixa de ser interessante assinalar que, no direito positivo pátrio, o vigente texto constitucional
traz dois referenciais significativos de toda essa relação entre o fim da lei e o bem comum. Primeiro,
estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º,
III), ou seja, um necessário respeito que todos merecem, enquanto seres humanos que vivem sob sua
ordem jurídica. E, segundo, prescreve como um dos principais objetivos desse mesmo Estado a promoção
do bem de todos, salvaguardados uma série extensa de direitos individuais (art 3º, IV e art 5º).
            Pode-se dizer, pois, que “o bem comum não pode existir sem que exista o bem da população.”
(SIMON, 1955, p. 60).
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            Com referência, agora, à ordenação dos atos humanos, o pensamento tomasiano continua bastante
atual e coerente, por sua notória racionalidade.        Não resta dúvida que é preciso medir o poder das leis.
As doutrinas extremas, vale dizer, os sistemas do tudo ou nada, pouco contribuem para uma melhor
compreensão da medida dos atos da lei. Foi o que Santo Tomás propôs, quando discutiu os aspectos dessa
racionalidade, quais sejam, ordenar, proibir, permitir e punir. Assim, não se pode deixar de lado a reflexão
sobre o que é a lei e suas razões de ser (VILLEY, 2003, p. 403).
            Quando se perdem essas noções fundamentais, pelo inflacionado e desordenado ímpeto legiferante,
a própria essencialidade da lei ficará comprometida.
            Pelo menos três pontos básicos podem depreciá-la. Primeiro, a perda de sua autoridade, sobretudo,
porque já não consegue mais apoiar-se em sua fonte principal, que é a razão. Segundo, sob o nome de lei,
termo conservado, figuram agora textos que não apresentam mais características importantes como
generalidade, rigor do enunciado e certa permanência. Transformaram-se em “leis-quadros”, que devem
ser complementadas por uma profusão de outros estatutos normativos, com os mais diversos nomes, uma
confusão legislativa. E, terceiro, o instrumentalismo dessas regras acaba afetando o prestígio da lei e traz
apenas uma falsa sensação de controle social (VILLEY, 2003, p. 401-402).
            A análise tomasiana sobre a regência dos atos humanos, portanto, remete a quatro noções
fundamentais de uma teoria da lei, notadamente de suas funções principais. A primeira é a sua capacidade
de estabelecer uma ordem equilibrada, com imperatividade, na vida social. A segunda é a dimensão
pedagógica, ou seja, formar a convicção de que ela exerce uma poderosa influência educativa. A terceira é
a função conservadora, na medida em que lhe cabe manter a ordem social por ela organizada. E a quarta, é
a sua força tranformadora, haja vista que contribui, de modo significativo, para promover as necessárias
modificações em compasso com a própria dinâmica da realidade social (MONTORO, 1981, p. 87-89).
            Pode-se dizer, então, que muita “lei”, nenhuma “lei”. A suficiência das leis não está na quantidade,
mas na qualidade racional delas, na medida em que são capazes de ordenar, proibir, permitir e punir,
dentro dos limites do necessário, para garantir a ordem por princípio e o bem comum por fim.

 
Conclusão

 
            Antes do estudo das duas questões da Suma, foi colocado como que o “pano de fundo”, a
“perspectiva” através da qual Santo Tomás analisa os diferentes problemas. Trata-se, antes de tudo, de um
período em que a cultura era profundamente marcada pela religiosidade cristã. Além disso, os pensadores
árabes acabavam de divulgar as obras de Aristóteles.  Estes dois fatos explicavam a reação assumida
diante das ideias do grande pensador grego: ou uma aceitação incondicional, ou uma rejeição, ou um
posicionamento contraditório, como o da “dupla verdade” dos averroistas. No fundo perguntava-se como
era possível aceitar as verdades da razão, sem sacrificar as verdades da fé.
            Santo Tomás se posiciona de maneira original. Antes de tudo, rejeita a teoria da “dupla verdade”,
colocando como base um realismo gnosiológico, com uma profunda confiança na radical racionalidade do
único horizonte do ser, que não pode dar origem a ordens contrastantes de verdades.  Como consequência,
ele aponta, seja para a autonomia, seja para distinção e não contradição entre fé e razão; e, ao mesmo
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tempo, para a possibilidade de enriquecimento recíproco.  Falando com a linguagem de hoje, poder-se-ia
utilizar o termo “interdisciplinaridade”.
            A aceitação das verdades da razão, sem sacrificar aquelas da fé, leva Santo Tomás a se posicionar a
favor de um “diálogo” com o pensamento “pagão” de Aristóteles, com base na racionalidade: é o diálogo
entre filosofia e teologia que, desta vez, ao contrário do período patrístico, reconhece a distinção e
autonomia de ambas.
            E, como o estudo analisa duas questões da Suma, apresentou-se também a estrutura desta obra,
que, particularmente na Segunda Parte, aquela da moral, tem várias e interessantes questões a respeito da
lei e das leis, inclusive as analisadas aqui.
            E, em continuidade com um estudo anterior que tratava da essência da lei, na questão 90, passou-se
a considerar a questão 91, sobre “A Diversidade das Leis” e a questão 92, sobre “Os Efeitos da Lei”.

Quanto à Diversidade, ele distingue seis espécies de lei: lei eterna, lei natural,  lei humana,  lei
divina,  lei do Antigo e do Novo Testamento e lei do pecado.

A primeira é a principal, pois se encontra na mente de Deus “desde a eternidade”. Esta se
expressa, sucessivamente, na “lei natural”, que a criatura racional  percebe através do exercício da razão
prática, distinguindo o bem do mal.

A lei natural, por sua vez, oferece aqueles princípios que são aplicados na lei humana, que diz
respeito a atos particulares e contingentes e está sujeita a limites e falhas, por não ser infalível.

Na visão teológica, que faz parte da perspectiva da Suma, Santo Tomás fala também da lei divina,
explicada seja pelo fato do homem ter um fim sobrenatural, seja pela limitação das leis humanas, muitas
vezes diversas e contrárias, ordenadas apenas aos atos externos, e não a todos eles. Esta lei divina, por sua
vez é subdividida em “lei divina antiga”, do Antigo Testamento, preparatória e ordenada para um fim
terrestre; e a “lei divina nova”, do Novo Testamento, perfeita e ordenada para um fim celeste.

A última especie de lei é aquela “do pecado”, ou “da sensualidade”, que foge da ordem da razão e é
considerada não como lei em si, mas como rebaixamento de um estado anterior de dignidade.

Quanto aos Efeitos, Santo Tomás afirma que a lei, quando procura o bem comum, imprime bons
hábitos nos cidadãos, tornando-os, assim, virtuosos.  Mas quando, ao contrário, o objetivo da lei é apenas
o bem deleitável, ou útil, o súdito se torna “bom”, apenas no sentido de “útil” ao esquema daquele
“regime”.
            As reflexões de Santo Tomás sobre o bem comum, aplicadas à atualidade, apontam para a
necessidade de o legislador estabelecer as leis de forma corerente, critériosa, sem sujeitar-se ao jogo dos
interesses de indivíduos ou de grupos, para a “socialização do Direito” através do reconhecimento dos
direitos sociais, coletivos e difusos. Isso favorece a paz social e garante, seja os bens materiais
indispensáveis para viver com dignidade, como uma boa qualidade de vida: o que é declarado inclusive no
vigente texto constitucional brasileiro.

Considerou-se, em seguida, que a lei deve regular os atos humanos: por isso ela  ordena os atos
bons, proíbe os atos maus, permite os atos indiferentes e pune os transgressores. E, especificamente, o
medo da punição tem, às vezes, uma função pedagógica, pois pode levar alguém, aos poucos, a praticar o
bem “por vontade própria e com prazer.”
            O princípio pelo qual a lei deve regular os atos humanos aponta para a necessidade de medir o
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poder das leis, seja em contraposição às doutrinas extremas dos sistemas totalitários, como também ao
inflacionado e desordenado ímpeto legiferante. Estas modalidades acabam indo contra a razão, que é a
fonte principal da lei: e desprestigiam a mesma. É preciso, pelo contrário, recuperar as funções principais
da lei: o estabelecimento duma ordem equilibrada, sua influência educativa, a manutenção da ordem social
e sua capacidade de acompagnar a dinâmica da realidade social. Em outros termos, mais qualidade de leis,
do que quantidade.
            Enfim, Santo Tomás propõe um conceito da razão humana amplo e otimista: amplo porque não se
limita aos dados da razão empírico-científica, mas está aberto a todo o ser, inclusive às questões
fundamentais  do homem; e otimista porque reconhece que a razão humana pode promover uma
civilização que reconhece a dignidade da pessoa, com seus direitos inalienáveis e com a responsabilidade
de seus deveres. Quanto à reflexão especificamente teológica, percebe-se a possibilidade da contribuição
desta visão religiosa para a valorização do ser humano.
            A esse respeito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, pode
ser explicada, por um lado, como uma reação contra os horrores da Guerra e, particularmente, do regime
nazista, e, por outro, pela retomada de um pensamento filosófico que valoriza a dignidade da pessoa
humana. Sobre isso, Santo Tomás, na mesma Suma (I – q. 29, art. 3) definia a pessoa humana como "o que
há de mais perfeito em toda a natureza, isto é, um sujeito subsistente em uma natureza racional." (Grifo
nosso). (AQUINO, 1980, v. I, p. 281).
            A contribuição que o pensamento tomasiano pode oferecer aos nossos dias, inclusive na filosofia
do Direito, é a capacidade de diálogo com as mais diferentes posições, inclusive entre crentes de várias
denominações e não crentes, a valorização da racionalidade e a superação de um certo positivismo jurídico
que acaba esquecendo, na prática, a dignidade do ser humano.
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A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA A PARTIR DA
TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS

THE GROUNDING OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES FROM RAWLS S THEORY
OF JUSTICE

Rafael Amorim Santos

RESUMO
O presente artigo foi elaborado com o intuito de examinar a fundamentação dos direitos das
pessoas com deficiência inspirada na teoria da justiça de John Rawls. Através da revisão
bibliográfica, foram obtidos dados relacionados aos principais aspectos da referida corrente,
sobretudo no que se refere aos fatos que a diferenciam de doutrinas anteriores, bem como as
modificações decorrentes do diálogo com as mesmas. Nesse passo, observa-se a insuficiência do
utilitarismo em apresentar fundamentos adequados para aqueles direitos. Verifica-se, por outro
lado, a compatibilidade da teoria da justiça de John Rawls com as atuais premissas de defesa
dos sujeitos em questão. Por fim, demonstra-se a adequação entre o pensamento liberal
igualitário e as pretensões multiculturais de tutela das minorias
PALAVRAS-CHAVES: Pessoas com Deficiência; Direitos humanos; Teoria da Justiça; John
Rawls; Utilitarismo; Multiculturalismo

ABSTRACT
This article was prepared with the aim of examining the grounds of the persons with disabilities’
rights inspired by the theory of justice written by John Rawls. By using literature review, we
obtained data related to key aspects of that chain, especially with regard to the facts that
distinguish it from earlier doctrines, as well as changes arising from the dialogue with them. In
this step, we observe the failure of utilitarianism in terms of adequate grounds for those rights.
There is, moreover, the compatibility of the theory of justice of John Rawls at the present
premises of the defense of the subjects in question. Finally, it demonstrates the adequacy of the
liberal egalitarian and multicultural pretensions of protection of minorities.
KEYWORDS: Disabled People; Human Rights; Theory of Justice; John Rawls; Utilitarianism;
Multiculturalism

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como temática a análise da fundamentação dos direitos das pessoas com
deficiência com base na teoria da justiça de John Rawls. O tema tratado foi eleito a partir da verificação
da compatibilidade da referida doutrina com os aspectos básicos dos direitos em questão.

Malgrado as questões referentes ao assunto sejam de notável relevância, tanto para o estudo do
direito quanto para a sociedade, constata-se que são poucas as contribuições dadas pela doutrina,
principalmente no que concerne à ligação de temas da filosofia política com aspectos relacionados aos
sujeitos com deficiência.

Nesse diapasão, dedicou-se ao estudo da teoria da justiça de John Rawls, bem como das teorias
filosóficas que o antecederam e das que o sucederam. No tocante à metodologia adotada no presente
trabalho, utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica com a consulta de doutrina nacional e
internacional.
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No primeiro momento, abordaram-se as principais características das correntes que dominaram o
cenário político até a elaboração do livro “Uma Teoria da Justiça” de John Rawls. Foi dada ênfase ao
utilitarismo, tendo em vista que este se apresentou como o rival mais forte para aquele autor. Examinou-
se, ainda, a compatibilidade do pensamento utilitário com as questões ligadas à deficiência.

A etapa seguinte foi dedicada ao aprofundamento das questões relacionadas ao pensamento de
John Rawls. Nessa oportunidade, foram abordados os principais aspectos referentes a sua teoria, bem
como os pontos que se apresentam compatíveis com a fundamentação dos direitos das minorias, sobretudo
do grupo das pessoas com deficiência.

Finalmente, no terceiro momento, foi examinado o embate entre o liberalismo igualitário e o
multiculturalismo. Buscou-se, dessa forma, analisar a possível compatibilidade entre as reivindicações
multiculturais e as teorias igualitárias, sobretudo no que se refere às modificações ocorridas na teoria da
justiça de John Rawls. Examinou-se, também, a compatibilidade das referidas mudanças com as
reivindicações dos indivíduos com deficiência.

 

2. JOHN RAWLS E O UTILITARISMO

Quando da elaboração de seu livro “Uma Teoria da Justiça”, Rawls buscou criar uma teoria que
se apresentasse como uma alternativa às correntes dominantes na época, em especial o intuicionismo e o
utilitarismo.

No que se refere ao intuicionismo, esta doutrina prega a existência de uma pluralidade de
princípios, que poderiam, em algum momento, entrar em conflito entre si. Nestes casos, a escolha de qual
princípio deveria predominar sobre o demais não decorreria da utilização de critérios objetivos, mas sim
somente através da intuição do indivíduo seria possível identificar qual princípio seria mais adequado para
aquele caso[1].

Defende, ainda, a mencionada corrente a impossibilidade de serem atribuídos pesos de forma
definitiva aos princípios de justiça em competição. Por conseguinte, em cada situação, a capacidade
intuitiva dos indivíduos seria o único meio possível para se chegar uma solução adequada[2].

Por sua vez, Rawls opõe-se ao intuicionismo pelo fato de esta corrente não apresentar um sistema
de regras capazes de estabelecer uma hierarquia entre nossas intuições, nas eventuais situações em que elas
possam entrar em conflito. Dessa forma, não existiriam meios de se verificar quais de nossas intuições
seriam corretas ou incorretas frete ao caso concreto.

 
No caso de Homens que atribuem pesos diferentes a princípios fundamentais, coisa que ocorre
freqüentemente, teremos conceitos de justiça diferentes para os vários indivíduos. A atribuição de
pesos é uma parte essencial do conceito de justiça. Se não pudermos determinar, através de critérios
éticos razoáveis, a forma pela qual esta atribuição de pesos é feita, não haveria sentido numa discussão
racional. Um conceito intuicionista de justiça seria apenas um conceito incompleto. Deveríamos fazer o
possível para chegar à formulação de princípios explícitos para o problema de prioridade, mesmo que a
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dependência de critérios intuitivos não possa ser totalmente eliminada[3].
 

Observa-se, assim, que o autor não elimina por completo o papel da intuição. Em seu livro, o
autor faz algumas considerações sobre como a intuição atua – de forma limitada - na justiça como
eqüidade. Ademais, afirma Rawls que um de seus objetivos seria “formular um conceito de justiça que,
embora faça apelos à intuição, ética ou à prudência, tenderia a fazer com que nossas maneiras de julgar
convergissem numa mesma direção”[4].

No entanto, este não é o ponto central deste trabalho. As exposições anteriores tinham como
finalidade expor de forma breve alguns aspectos do intuicionismo, bem com algumas críticas que foram
feitas por Rawls àquela doutrina que foi considerada por outros autores como sendo um rival fraco da
Teoria da Justiça[5].

Seu outro opositor teórico foi o utilitarismo clássico. John Rawls faz questão de reconhecer que o
utilitarismo se apresentou de várias formas, bem como seu desenvolvimento continuou no decorrer dos
anos. No entanto, segundo ele, sua teoria da justiça poderia ser encarada com uma alternativa ao
pensamento utilitarista em todas as suas formas [6]

O utilitarismo fundamenta-se na idéia principal de que a sociedade pode ser ordenada
corretamente e, por conseguinte, ser justa na medida em que suas instituições forem organizadas de forma
em que se obtenha o maior saldo positivo possível da soma das satisfações dos indivíduos que a ela
pertençam[7].

Com isso, os autores utilitaristas, buscavam aplicar o princípio individual do bem-estar (well-
being) à sociedade como um todo. Segundo eles, da mesma forma com que o bem-estar da pessoa poderia
ser alcançado através da satisfação de seus desejos, o bem-estar da sociedade como um todo poderia ser
alcançado por meio do preenchimento do sistema de desejos dos vários indivíduos que a integram[8].

A sociedade, segundo a mencionada corrente, deveria ser guiada pelo princípio da utilidade. Com
base neste, as escolhas deveriam ser realizadas a partir da análise das perdas e ganhos que poderiam
ocorrer naquela determinada situação. Com isso, deveria ser escolhida a alternativa, dentre as várias
existentes, que pudesse acarretar o maior ganho possível à sociedade. Busca-se, assim, a maximização do
bem-estar do grupo[9].

Por conseguinte, a primeira crítica que pode ser feita ao utilitarismo clássico é que este ignora a
idéia básica de que a sociedade é composta por pessoas independentes. O utilitarismo maximizador ignora
esse ponto de vista, uma vez que, para ele, os indivíduos de forma isolada não têm um valor próprio. Estes
somente ganhariam relevância na medida em que são vistos como fragmentos que integram o agregado de
prazer e felicidade do grupo[10].

As pessoas seriam apenas espaços onde seria encontrada parte da felicidade do grupo. Pouco
importa se o indivíduo de forma isolada está completamente satisfeito ou apenas um pouco satisfeito com

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8117



a decisão tomada. A satisfação do indivíduo deve ser somada com a do restante da população, para que se
possa verificar se a alternativa escolhida promove ou não o maior bem-estar da sociedade.

É como se estivéssemos, como exemplifica Hart, preocupados em armazenar a maior quantidade
de água possível em diferentes recipientes, sem se preocuparmos com a maneira pela qual os referidos
depósitos serão preenchidos. Sendo assim, pouco importa se os recipientes estiverem totalmente cheios ou
não, bem como não tem valor a maneira pela qual a água é distribuída entre eles. O importante seria o
volume total de água que fosse armazenado[11].

O utilitarismo clássico não se preocupa com a distribuição igualitária dos bens. O que há de
relevante é a busca pela maximização do bem-estar do grupo, não tendo relevância como este se encontra
distribuído dentro da sociedade. Saliente-se que aquela doutrina não é contrária à igualdade material entre

os indivíduos, no entanto, este fato não se apresenta como uma diretriz a ser buscada pela corrente
[12]

.

 
“El utilitarismo se inclina a la potenciación máxima del bienestar.; el igualitarismo, hacia su
potenciación uniforme. En efecto, el utilitarismo sostiene que la igualdad es un valor solo en tanto en
cuanto promueve el bienestar, o en tanto en cuanto las personas lo desean directa o

indirectamente”
[13]

.
 

Apesar das diversas críticas que podem ser feitas contra o utilitarismo, deve-se reconhecer que a
referida doutrina proporcionou contribuições positivas para a construção da moderna justiça distributiva. A
primeira delas diz respeito ao rompimento com os padrões da filosofia moral da época. Esta se propunha
muito mais a alcançar algum tipo de compreensão do ambiente social do que promover efetivas
transformações. Por sua vez, utilitarismo tinha um foco mais empírico, voltado à realização de efetivas

modificações na sociedade
[14]

.

Destaque-se que, no momento de criação da aludia corrente, a grande maioria das pessoas, em
quase todos os países, eram pobres. Dessa forma, a promoção do bem-estar do maior número de

indivíduos possíveis, terminava sendo compatível com a felicidade dos menos favorecidos
[15]

.

No entanto, com o passar dos anos o princípio utilitarista passou a estar menos próximo do lado
da redistribuição. Desde a década de 1940, a maior parcela das pessoas pertencentes às democracias
ocidentais alcançou situação de certa forma confortável, fazendo com que a questão da pobreza passa-se a
ser encarada a partir da visão de como fazer com que a maioria aceitasse ceder parte de seus bens para os
grupos desprivilegiados. Nessas circunstâncias, não fica evidente se as transferências de bens dos ricos

para os pobres acarretariam o aumento da felicidade geral da sociedade
[16]

.

No entanto, o utilitarismo não se apresenta como sendo uma das melhores doutrinas voltadas à
fundamentação dos direitos humanos na atualidade, principalmente quando se trata dos direitos das
minorias, como é o caso das pessoas com deficiência. A busca pela maximização do bem-estar da
sociedade somente seria compatível com os direitos desse grupo minoritário na medida em que toda a
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sociedade aceitasse que a tutela daqueles indivíduos pudesse trazer vantagens para todos.

Acreditar na viabilidade desse pensamento parece algo utópico, sobretudo quando se tratam de
sociedades com escassez de recursos. Torna-se difícil difundir uma suposta felicidade em ajudar as
pessoas com deficiência quando o próprio Estado alega não possuir meios de garantir os direitos dos
demais indivíduos.

A adoção de posturas utilitaristas mostra-se uma alternativa, de certa forma, até comum em nossa
sociedade. Quando a Administração Pública se vê diante do dilema da falta de vagas nas escolas públicas
para a população em geral, a maioria dos membros da coletividade apresenta-se favorável ao investimento
de recursos na educação comum, em detrimento da garantia de um tratamento educacional especializado
voltado aos indivíduos com deficiência.

Não se defende neste trabalho que os direitos das minorias devam sempre prevalecer sobre os
direitos dos demais indivíduos, mas sim que a adoção do método utilitarista pode ocasionar uma ausência
de tutela dos grupos minoritários.

Por outro lado, a subordinação dos direitos das pessoas com deficiência ao possível bem-estar da
sociedade como um todo não se apresenta como uma resposta adequada aos anseios daquele grupo. Por
conseguinte, o utilitarismo não é se mostra como a melhor corrente doutrinária para fundamentar os
direitos das pessoas com deficiência.

 

2. A TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS E A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Em sua teoria da justiça, Rawls defende a existência de um contrato hipotético. Este seria um
acordo que seria firmado caso as pessoas estivessem sob certas condições ideais, onde seriam tratadas

como seres livres e iguais
[17]

.

Observa-se, assim, uma marcante diferença entre o contratualismo rawlsiano e outras espécies de
contratualismo – como é o caso do modelo proposto por Hobbes. Para este autor, deve-se determinar qual
contrato os indivíduos estariam dispostos a firmar, com a finalidade de serem pactuadas regras
mutuamente benéficas. Seria uma espécie de contrato real, onde os sujeitos – através do poder de

negociação – estabeleceriam as diretrizes da sociedade
[18]

.

Por outro lado, Rawls não defende a existência de um contrato real, mas sim que se deve pensar

como seriam feitas as escolhas caso se estivesse diante de certas condições ideais
[19]

. “Fica claro, então,
que a posição original é uma situação puramente hipotética. Nada semelhante precisa nunca ocorrer,

embora possamos deliberadamente simular as reflexões das partes, seguindo as restrições expressas”
[20]

.
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A versão de Rawls para o contrato social não se fundamenta na concepção de que os indivíduos
tenham assinado pacto algum. O referido autor, tenta demonstrar que determinados princípios morais são
de obrigatório cumprimento, tendo em vista que pessoas sensatas numa condição específica os

aceitariam
[21]

.

Segundo o autor, devem ser buscados princípios gerais que podem ser aplicados em qualquer caso
e que não foram feitos com base em nossos próprios valores. Para selecioná-los, seria necessária a
utilização de um procedimento imparcial, que levasse em consideração que cada pessoa é livre e tem o

mesmo valor que as demais
[22]

.

Pode-se dizer que a justiça descrita por Rawls é do tipo processual. O autor não defende a
existência de um critério específico que diga o que é justo, e sim apresenta princípios que devem orientar
o procedimento de tomada de decisões. Sendo observadas essas orientações, o rito garantirá a obtenção de

uma solução justa para o caso concreto
[23]

. O resultado será justo porque decorreu de uma atividade

imparcial
[24]

.

A adoção desses princípios leva ao chamado sistema de “justiça como eqüidade”. Nesse sistema,
os princípios de justiça seriam obtidos através de uma escolha feita por sujeitos livres, racionais e

interessados em si mesmos que se encontravam numa posição de igualdade
[25]

.

Para que se possa alcançar a justiça defendida por Rawls, é de fundamental importância que os
indivíduos imaginem quais princípios, destinados a solução daquele conflito, seriam escolhidos caso os
sujeitos estivessem na “posição original”. Com isso, busca-se impedir que nossas situações particulares
interfiram nas escolhas a serem realizadas. Para tanto, Rawls propõe que seja imaginado como a discussão
seria realizada caso os sujeitos envolvidos fossem racionais, interessados em si mesmos e desprovidos de

valores próprios
[26]

. Essa idéia da posição original está relacionada com a garantia de um procedimento

eqüitativo, de modo que quaisquer que venham a ser os princípios acordados serão sempre justos
[27]

.

A imparcialidade dos sujeitos seria garantida pelo “véu da ignorância”, que os impediria de
reconhecer sua classe social, suas capacidades naturais, sua inteligência, sua raça, sua geração, entre outras
características próprias dos indivíduos. Contudo, “esse ‘véu’ não os impede de reconhecer certas
proposições gerais, tais como as descobertas básicas que as ciências sociais fizeram em matéria de

economia, psicologia etc.”
[28]

.
 
Este ponto deve ser bem aclarado. Ao afirmar que os particulares presentes na Posição Original
buscam apenas a realização de seus interesses, Rawls não quer dizer que eles ajam intentando a
consagração de suas aspirações egoísticas. Mantidos sob completa ignorância acerca de suas
qualidades pessoais, os indivíduos, na Posição Original, buscam exclusivamente suprir seus interesses
individuais, em consideração apenas de sua condição de homens. (...) Além disso, a desconsideração de
quaisquer qualidades ou relações que não aquelas atinentes a todo ser humano impede também
qualquer coação externa, de maneira que o indivíduo possa igual, livre e racionalmente escolher, com
os demais concidadãos, as normas de justiça que quer ver conformando as instituições fundamentais da

[29]
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comunidade .

 

Dessa forma, o véu da ignorância não afasta todo o conhecimento dos sujeitos. Alguns saberes
são essenciais para que se possa desenvolver o debate entre os membros, a fim de serem obtidos os
princípios de justiça. Nesse passo, é indispensável que se conheça: fatos gerais sobre a sociedade; assuntos

políticos; princípios da teoria econômica; a base da organização social; leis da psicologia humana
[30]

.

Com isso, somente aspectos pessoais do indivíduo devem ser afastados pelo Véu da Ignorância.
Demais questões relacionadas ao próprio desenvolvimento da estrutura da sociedade continuam sendo de
conhecimento dos indivíduos situados na posição original.

Por outro lado, a posição original não deve ser pensada como uma assembléia geral, onde estão
presentes, ao mesmo tempo, todos os indivíduos pertencentes à sociedade. Seria fantasiar de forma
demasiada conceber a posição original desta maneira. Ela deve ser interpretada de tal forma que possa ser
adotada em qualquer momento. As restrições devem ser de tal monta que os mesmos princípios devam ser
sempre escolhidos, independentemente dos indivíduos que participarem do processo. Nesse passo, o véu

da ignorância apresenta-se como uma condição chave para atender tal requisito
[31]

.

Para Rawls, a idéia básica da justiça consiste na ausência de desigualdades arbitrárias. Dessa
forma, o autor admite a possibilidade de existirem tratamentos desiguais entre os membros de uma
sociedade. No entanto, devem ser analisados quais desses tratamentos podem ser aceitos do ponto de vista

moral
[32]

.

Como forma de buscar a resposta para esses casos, Rawls propôs a adoção de alguns princípios
básicos de justiça, que segundo ele necessariamente teriam sido eleitos caso os indivíduos estivessem

diante da Posição Original
[33]

. São eles:
 
“Primeiro – cada pessoa deve ter a mais ampla liberdade, sendo que esta última deve ser igual à dos
outro e a mais extensa possível, na medida em que seja compatível com uma liberdade similar de
outros indivíduos. Segundo – as desigualdades econômicas e sociais devem ser combinadas de forma a
que ambas (a) correspondam à expectativa de que trarão vantagens para todos, e (b) que sejam ligadas

a posições e a órgãos abertos a todos”
[34]

.

 

Na elaboração do primeiro princípio, os sujeitos estão preocupados em garantir o direito à
liberdade em seu sentido amplo. Preocupam-se, seja qual for o conceito de bem adotado, com que as

instituições básicas da sociedade não os discriminem ou os prejudiquem.
[35]

.

O segundo princípio, também chamado de princípio da diferença, tem como finalidade a
distribuição de bens e de renda. Tal distribuição nem sempre deverá ser igualitária, mas sim deverá

[36]
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assegurar a maior vantagem possível a todos . Inicialmente, a totalidade dos bens, rendas, valores e
oportunidades deveriam ser repartidos de forma igual entre todos, a menos que uma distribuição desigual

viesse a trazer mais vantagens para a sociedade em geral
[37]

.

O princípio da diferença está intimamente ligado ao princípio da compensação. Este estabelece
que as desigualdades de nascimento e de dons naturais são imerecidas, logo, devem de algum modo ser
compensadas. Dessa forma, com o objetivo de se garantir uma real igualdade de oportunidades, aqueles
que tiverem menos dons naturais e os que nasceram nas posições sociais menos favorecidas deverão ser
merecedores de atenção especial por parte da sociedade. Busca-se, portanto, a igualdade através da

compensação das desvantagens
[38]

.

O que Rawls pretende em sua teoria da justiça é possibilitar que o indivíduo realize o seu próprio
plano de vida. Para ele uma sociedade justa deve, na medida do possível, tentar igualar os seus membros,
para que se possibilite que o que ocorra com suas vidas fique sob sua própria responsabilidade. Sendo
assim, a teoria da justiça deve atuar de forma a evitar que as pessoas sejam beneficiadas ou prejudicadas

por circunstâncias alheias a sua própria vontade
[39]

.

Portanto, se uma pessoa igualada em suas circunstâncias decide não trabalhar e dedicar-se ao
ócio, o eventual nível de vida inferior aos dos demais será plenamente justificado, uma vez que decorreu

de sua própria atitude. Atribui-se, assim, um grau de responsabilidade ao indivíduo por suas escolhas
[40]

.

Em síntese, a sociedade deve ser guiada por dois princípios de distribuição. O primeiro seria o
“princípio da contribuição” segundo o qual as instituições sociais devem atuar de forma a compensar a boa
ou a má sorte. O segundo seria o “princípio da responsabilidade individual” que diz que os arranjos sociais

devem permitir que o sujeito arque com os resultados de suas próprias atividades individuais
[41]

.

Essa idéia de compensação das desventuras decorrentes da “loteria natural” é resultante da
concepção de acervo comum defendida por Rawls. Segundo ele, ninguém merece as capacidades e talentos
que possui e, por conseguinte, não terá direito que a sociedade o recompense ou o puna em decorrência
dos referidos fatores. Todos os talentos naturais fariam parte de um acervo comum da sociedade, razão
pela qual nenhum indivíduo poderia invocar algum talento como próprio, com o objetivo de se apropriar

de modo exclusivo dos frutos que obtenha com ele
[42]

.

Essa negação da propriedade pessoal dos talentos e capacidades de cada indivíduo, não tem como
finalidade afastar a posse e o gozo de suas habilidades, mas sim visa a eliminar o direito de exclusiva

propriedade sobre todos os lucros que são gerados a partir de tais recursos
[43]

.

Observa-se, assim, que essa idéia de compensação das desvantagens naturais se apresenta como
um dos pilares para a fundamentação dos direitos das pessoas com deficiência. Estes, por algum fato da
natureza ou algum acidente, podem apresentar um grau de talentos naturais inferior ao dos demais
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membros da sociedade.

Destaque-se que nem sempre a deficiência acarretará uma dificuldade na vida do indivíduo. A
problemática dos direitos das pessoas em questão, hoje em dia, está ligada às eventuais dificuldades reais
sofridas por cada um. Tratamentos desiguais serão necessários na medida em que as características
próprias da pessoa o coloque em desvantagem. Essa diferenciação visa possibilitar que os indivíduos
possuam uma vida autônoma e compatível com o nível de tratamento concedido aos demais membros da
sociedade[44].

O princípio da igualdade de oportunidades tem como finalidade diminuir as diferenças concretas
existentes entre os indivíduos de uma sociedade, fazendo com que eles se situem em posições iguais
quando da busca de determinada prestação.

Dessa forma, a aludida norma objetiva a concessão de tratamento diferenciado às pessoas com
deficiência apenas nos casos em que se faça necessário. Nas outras situações os mencionados sujeitos
deverão competir de igual para igual com os demais integrantes da sociedade.

Ademais, pode-se afirmar que os direitos das pessoas com deficiência nada mais são do que
especificações dos direitos de uma forma geral. Segundo Bobbio, as características específicas de

determinados indivíduos devem ser consideradas durante a tutela de direitos dos mesmos
[45]

. Nesse passo,
as singularidades de cada sujeito com deficiência deverão ser consideradas durante o processo de
concessão dos seus direitos, fazendo com que a tais indivíduos se situem num patamar de igualdade de
oportunidades em relação aos demais.

 

3. O LIBERALISMO IGUALITÁRIO E A QUESTÃO DA CULTURA.

Deve-se destacar que a teoria da justiça de Rawls não permaneceu imutável ao logo dos anos.
Após as diversas críticas feitas sobre aspectos contidos no livro “Uma Teoria da Justiça”, o autor
apresentou novos aspectos de sua teoria, os quais foram publicados em seu livro intitulado “Liberalismo
Político”. Para o presente trabalho, mostra-se relevante abordar as mudanças na teoria da justiça de Rawls

relacionadas ao reconhecimento das sociedades modernas como sendo eminentemente multiculturais
[46]

.

Com o passar dos anos a questão da diversidade cultural começou a ganhar relevância no cenário
da filosofia política, razão pela qual foram ganhando destaque autores ligados à corrente doutrinário
intitulada de multiculturalismo. Esta tem como foco promover estudos voltados às situações de diversidade
cultural, destacando as dificuldades do pensamento liberal para apresentar respostas satisfatórias aos

problemas enfrentados pelas “modernas sociedades multiculturais”
[47]

.

No entanto, a questão da diversidade cultural não se mostra algo incompatível com o liberalismo
igualitário. Neste, as diversas características individuais são levadas em consideração quando da promoção
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do princípio da igualdade de oportunidades. Dessa forma, os aspectos culturais que, de alguma forma,
coloquem o indivíduo em situação de desvantagem em relação aos demais servirão como fundamento para
que o sujeito goze de um tratamento desigual. Dessa forma, o fim alcançado pelo igualitarismo termina
sendo o mesmo pretendido pelo multiculturalismo. A diferença existente entre as duas correntes, no que se
refere à questão abordada, consiste no fato de que o liberalismo igualitário analisa o indivíduo, ao passo
que o multiculturalismo examina as características do grupo[48].

Os liberais apresentam como atributo a proposta de garantir a todos os indivíduos,

independentemente do grupo cultural a que pertençam, certos direitos básicos
[49]

. A aludida corrente
doutrinária parte do pressuposto de que o indivíduo antecede qualquer sociedade ou cultura, por
conseguinte, os tratamentos diferenciados devem ser garantidos a partir das características individuais de

cada um, e não pelo simples fato de pertencerem a determinado grupo
[50]

.

Com o passar dos anos, John Rawls promoveu mudanças em sua teoria, passando a dar maior
importância à questão da cultura. A idéia da busca por princípios, através do processo onde o indivíduo
deve se imaginar na posição original, ainda continua sendo um dos pressupostos de sua teoria. No entanto,
após a obtenção dos referidos princípios, estes deverão ser postos à prova perante a sociedade.

Este conceito já existia em sua tese original, contudo de forma mais moderada. Apresentava-se
apenas através do instituto do “equilíbrio reflexivo”, que consiste no reexame dos princípios racionais após
o abandono do véu da ignorância. Nesse momento, os aspectos individuais de cada um também são
levados em consideração quando da validação dos princípios de justiça[51].

Na reformulação de sua teoria, John Rawls passou a reconhecer a existência de um “pluralismo
razoável”. Para ele as sociedades contemporâneas são compostas por uma diversidade de “doutrinas

abrangentes”, que, muito embora sejam razoáveis, são incompatíveis entre si
[52]

.

Com base nas referidas constatações, o autor elaborou a idéia de “consenso sobreposto”. Este
seria o processo de observação mútua, através do qual os indivíduos reconhecem que compartilham de
uma concepção política de justiça, na medida em que suas diversas doutrinas abrangentes entram em
consenso em relação a determinados pontos[53].

No que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, as idéias de John Rawls mostram-se
compatíveis com as atuais tendências de proteção dos aludidos indivíduos. Atualmente, o direito a um
tratamento diferenciado está fundamentado nas características próprias de cada sujeito e não mais no fato
de ele pertencer ao grupo das pessoas com deficiências.

Deve-se destacar que muitos são os problemas enfrentados para a especificação daquele grupo de
indivíduos. Mostra-se tarefa árdua e controversa a delimitação da marca divisória entre o que é

considerado deficiência e o que não é
[54]

.

Atualmente, mostra-se mais adequada a caracterização da pessoa com deficiência através da
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análise de critérios individualizados
[55]

. Com isso, quer-se dizer que deverá ser examinado, em
determinada situação, se aquele indivíduo necessita de um tratamento diferenciado em relação aos demais.
Muito embora a pessoa possua deficiência, esta, por sua vez, não necessariamente trará dificuldades para

todo e qualquer ato da vida
[56]

.

 
O que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição
reduzida. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é o grau de dificuldade de se relacionar,
o grau de dificuldade de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para integração social é que
definirá quem é ou não portador de deficiência (...) Em muitas situações a deficiência física não chega
a constituir um grau de inferioridade que possa reclamar, para aquelas situações, um tratamento
diferenciado do legislador ou do aplicador da norma. Determinados deficientes físicos ortopédicos
podem exigir adaptações no prédio da escola, mas não podem exigir o mesmo tratamento que a escola
concede a um deficiente visual[57].

 

Verifica-se, assim, que, muito embora o indivíduo tenha alguma deficiência, nem sempre se
mostra razoável que goze de tutela específica. Com base no princípio da igualdade de oportunidades, o
tratamento diferenciado somente será autorizado nos casos em que seja de fundamental importância para
que se possibilite o exercício de determinado direito pela pessoa com deficiência.

O mencionado posicionamento nada mais é do que a aplicação do princípio da igualdade de
oportunidades. A tutela das pessoas com deficiência deve promover a diminuição das desigualdades, e não
a garantia de privilégios desarrazoados àqueles indivíduos. Sendo assim, nas situações em que a
deficiência não acarrete nenhum prejuízo ao sujeito, deverão eles ser tratados de forma idêntica àqueles
que não possuem qualquer tipo de deficiência.

A idéia de se garantir privilégios aos sujeitos somente pelo fato de pertencerem ao grupo das
pessoas com deficiência não mais pode ser aceita. As características próprias de cada um devem ser
levadas em consideração diante do caso concreto. Tal idéia está intimamente ligada às propostas do
liberalismo igualitário, sobretudo no que se refere à teoria de John Rawls.

 

4. CONCLUSÃO

A tutela das pessoas com deficiência vem sendo alvo de modificações ao longo dos anos. A
vinculação dos referidos indivíduo à idéia de pessoas inferiores e incapazes não mais é aceita. A
deficiência passou a ser encarada como mais uma das características dos seres humanos.

A busca pela igualdade de oportunidades estabelece que as eventuais desvantagens do indivíduo
devam ser compensadas, sejam elas decorrentes da deficiência ou de qualquer outra característica sua.
Com isso são eliminados os benefícios indevidos que comumente eram garantidos às pessoas com
deficiência.
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No que se refere aos modelos teóricos de fundamentação dos direitos humanos. O utilitarismo
apresenta-se como proposta pouco atraente para o embasamento dos direitos das pessoas em questão. A
busca pela maximização do bem-estar da sociedade apresenta-se como uma grande barreira para a tutela
das minorias. O direito destes indivíduos somente será reconhecido na medida em que toda a sociedade,
ou sua maior parte, passe a entender que tal atitude trará benefícios para o grupo como um todo,
aumentando, por conseguinte, a felicidade geral. Esse reconhecimento mostra-se como algo inalcançável,
sobretudo quando estamos diante de sociedades com escassez de recursos, as quais não garantem de forma
satisfatória os direitos sociais dos cidadãos como um todo.

Por outro lado, a teoria da justiça de John Rawls mostra-se como a alternativa mais viável para a
fundamentação sob análise. O princípio da igualdade de oportunidades apresenta-se como o ponto de
aproximação entre o autor e os anseios das pessoas com deficiência.

Segundo Rawls, caso estivéssemos na “posição original”, um dos princípios de justiça que seriam
encontrados seria o princípio da igualdade de oportunidades. Por meio deste, aqueles indivíduos que não
tiveram sorte na loteria natural merecerão tratamento diferenciado proporcional às desvantagens que eles
sofrem.

Essa idéia apresenta-se compatível com a nova definição da deficiência. Hoje em dia, busca-se a
definição da deficiência através de critérios sociais. Diante do caso concreto será analisado se o indivíduo
apresenta ou não alguma desvantagem decorrente de seus aspectos médicos. Caso esteja numa situação de
desfavorecimento, fará jus a uma tutela específica com a finalidade de igualar suas oportunidades com a
dos demais membros da sociedade.

 

5. REFERÊNCIAS

 

ARAÚJO, Luiz Alberto. A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível
em: HTTP://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id248.htm.

ASSIS, Olney Queiroz; POZZOLI, Lafayette. Pessoas portadoras de deficiência: direitos e garantias. 2
ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2005.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Nov. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CASTILHO, Ricardo. Justiça Social e Distributiva: Desafios para Concretizar Direitos Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2009

CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: Elementos da Filosofia
Constitucional Contemporânea. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

FLEISCHACKER, Samuel. Uma Breve História da Justiça Distributiva. São Paulo: Martins Fontes,
2006

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8126



GARGARELLA, Roberto. A Teoria da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia
Política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008

HART, Herbert Lionel Adolphus. Utilitarismo y Derechos Naturales. In: Anuário de Derechos Humanos.
Madri: Instituto de Derechos Humanos, Universidade Camplucense, 1982

LEITE, Flávia Piva Almeida. O Município Acessível à Pessoa Portadora de Deficiência: O Direito à
Eliminação das Barreiras Arquitetônicas. São Paulo: RCS Editora, 2007

LYONS, David. Ética y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1989

RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981

RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: As relações que travamos com o mundo.
São Paulo: Cortez.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Consenso Constitucional, Neutralidade Política e Razão Pública:
Elementos de Teoria da Constituição em Rawls. In: SARMENTO, Daniel (org.); GALDINO, Flávio (org.).
Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006

VITA, Alvaro de. O Liberalismo Igualitário, Sociedade Democrática e Justiça Internacional. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.

[1] RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, pp. 48-53.

[2] RAWLS, John. Op. cit., p. 53.

[3] RAWLS, John. Op. cit., p. 54.

[4] RAWLS, John. Op. cit., 1981, p. 56.

[5] GARGARELLA, Roberto. A Teoria da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia
Política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 3.

[6] “Meu objetivo é de produzir uma teoria da justiça que represente uma alternativa ao pensamento
utilitarista geral, assim para todas as suas diferentes versões. Acredito que o contraste, entre a visão de
contrato e o utilitarismo, permaneça essencialmente a mesma nestes casos”. RAWLS, John. Op. Cit., p. 41.

[7] RAWLS, John. Op. cit., p. 41.

[8] RAWLS, John. Op. cit., p. 42.

[9] RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 42.

[10] HART, Herbert Lionel Adolphus. Utilitarismo y Derechos Naturales. In: Anuário de Derechos
Humanos. Madri: Instituto de Derechos Humanos, Universidade Camplucense, 1982, p. 163

[11] HART, Herbert Lionel Adolphus. Op. cit., p. 163

[12] RAWLS, John. Op. cit., p. 42.

[13] Numa tradução livre: O utilitarismo se volta à potencialização máxima do bem-estar; o igualitarismo,
busca sua potencialização uniforme. Nesse passo, o utilitarismo defende que a igualdade tem valor

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8127



somente na medida em que promove o bem-estar, ou na medida em que as pessoas o desejam direta ou
indiretamente. LYONS, David. Ética y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1989, p.123.

[14] FLEISCHACKER, Samuel. Uma Breve História da Justiça Distributiva. São Paulo: Martins Fontes,
2006, pp. 151-152.

[15] FLEISCHACKER, Samuel. Op. cit., p. 155.

[16] FLEISCHACKER, Samuel. Op. cit., p. 155.

[17] GARGARELLA, Roberto. As Teorias da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia
Política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 15.

[18] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 15.

[19] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., pp. 15-17.

[20] RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília: Universidade de Brasília, 1981, p. 109.

[21] LYONS, David. Ética y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1989, p. 138.

[22] LYONS, David. Op. cit., p. 139.

[23] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 20.

[24] LYONS, David. Ética y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1989, p. 139.

[25] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 20.

[26] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 21.

[27] RAWLS, John. Op. cit., p. 119

[28] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 21.

[29] CASTILHO, Ricardo. Justiça Social e Distributiva: Desafios para Concretizar Direitos Sociais.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 88.

[30] RAWLS, John. Op. cit., p. 119

[31] RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília: Universidade de Brasília, 1981, p. 120.

[32] LYONS, David. Ética y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1989, p. 132.

[33] LYONS, Op. cit., p. 132.

[34] RAWLS, John. Op. cit., p. 67.

[35] GARGARELLA, Roberto. As Teorias da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia
Política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 25.

[36] RAWLS, John. Op. cit.p. 68

[37] RAWLS, John. Op. cit., p. 78

[38] RAWLS, John. Op. cit., p. 96

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8128



[39] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 27.

[40] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 27.

[41] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 29.

[42] GARGARELLA, Roberto. As Teorias da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia
Política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 38.

[43] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 40.

[44] LEITE, Flávia Piva Almeida. O Município Acessível à Pessoa Portadora de Deficiência: O Direito
à Eliminação das Barreiras Arquitetônicas. São Paulo: RCS Editora, 2007, p. 90.

[45] BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Nov. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, pp. 58-59.

[46] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., pp. 223 e ss.

[47] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., p. 159.

[48] VITA, Álvaro de. O Liberalismo Igualitário, Sociedade Democrática e Justiça Distributiva. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, pp. 162-173.

[49] Destaque-se que essa garantia de direitos básicos para todos é um traço marcante de todas as formas
de liberalismo. O que vai diferir de um tipo para o outro é a gama de direitos que são considerados como
sendo básicos. Por exemplo, para liberais conservadores, como é o caso de Robert Nozick, os direitos
básicos do indivíduo são relacionados apenas ao direito de liberdade. Por outro lado, os liberais
igualitários, como é o caso de John Rawls e Ronald Dworkin, entendem que os direitos básicos abrangem
tato os direitos de liberdade quanto aqueles destinados à promoção da igualdade. GARGARELLA,
Roberto. As Teorias da Justiça Depois de Rawls: Um Breve Manual de Filosofia Política. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2008, pp. 33 e ss.

[50] GARGARELLA, Roberto. Op. cit., pp. 160-161.

[51] CASTILHO, Ricardo. Justiça Social e Distributiva: Desafios para Concretizar Direitos Sociais.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 90.

[52] SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Consenso Constitucional, Neutralidade Política e Razão Pública:
Elementos de Teoria da Constituição em Rawls. In: SARMENTO, Daniel (org.); GALDINO, Flávio (org.).
Direitos Fundamentais: Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 189.

[53] CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: Elementos da Filosofia
Constitucional Contemporânea. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 106-109.

[54]RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: As relações que travamos com o mundo. São Paulo: Cortez,
2007, p. 17

[55] A referida caracterização substituiu a concepção médica da deficiência. Segundo esta, a pessoa é
considerada como sendo possuidora de uma deficiência sempre que se enquadrar em determinados
critérios médicos, pouco importando se a deficiência lhe traz alguma desvantagem. Deve-se destacar que
este ainda é o posicionamento adotado pela legislação brasileira (Decreto nº 5.296/04, que regulamenta as
Leis nº 10.048/00 e 10.098/00). Por exemplo, a pessoa se enquadra como sendo possuidora de deficiência
física caso apresente alguma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano.
Por conseguinte, possuirá direitos específicos do grupo, mesmo que a deficiência não lhe traga nenhuma
desvantagem diante do caso concreto.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8129



[56]ASSIS, Olney Queiroz; POZZOLI, Lafayette. Pessoas portadoras de deficiência: direitos e garantias. 2 ed. São Paulo:
Damásio de Jesus, 2005, p. 236.

61ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência.
Disponível em: http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id248.htm. Acesso em: 05.10.2009.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8130



A GÊNESE NATURAL DA SOCIEDADE POLÍTICA E O CONTRATUALISMO FILOSÓFICO:
A FUNDAMENTAÇÃO TELEOLÓGICA DO ESTADO DE DIREITO 

THE NATURAL GENESIS OF THE POLITICAL SOCIETY AND THE PHILOSOPHICAL
CONTRACTUALISM: THE TELEOLOGICAL JUSTIFYING OF THE RULE OF LAW

Jairo Néia Lima
Pedro Gonzaga Alves

RESUMO
Não há unanimidade na filosofia política sobre o surgimento das primeiras formas de
organização social, bem como, não há consenso sobre os fins que deverão orientar as atividades
estatais. Assim, pretendeu-se realizar uma investigação crítica, por meio de pesquisa em fontes
bibliográficas, sobre as teorias filosóficas do surgimento natural da sociedade e do
contratualismo metafísico. De acordo com o pensamento aristotélico, os primeiros agrupamentos
humanos surgiram naturalmente, devido ao instinto social do homem. Contudo, para os filósofos
contratualistas, as sociedades políticas foram constituídas artificialmente pelos homens, por meio
de um contrato social. Essa teoria, em um primeiro momento, fundamentou a consolidação do
Estado absolutista, tendo em vista que o ‘povo’, através de um pacto, conferia plenos e
ilimitados poderes ao governante soberano. Todavia, esse mesmo fundamento metafísico serviu
de argumentação para os contratualistas liberais, que, ao preconizarem a gênese do Estado –
como fruto de um contrato entre os membros da sociedade, afirmavam que essa organização
política teria poderes limitados, devendo assegurar os direitos fundamentais individuais. Em
razão das demandas por novos direitos e das conquistas sociais, os direitos humanos foram
ampliados em diversas dimensões e inseridos nos textos constitucionais, de forma que, para que
o Estado de Direito consiga atingir as suas finalidades, deverão, necessária e obrigatoriamente,
efetivar os preceitos da dignidade humana, sob pena de descumprimento de sua missão
Constitucional, e de ser desprovido de legitimidade democrática. 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Contratualismo; Direitos fundamentais; Fins do Estado;
Natural sociabilidade. 

ABSTRACT
There is no unanimity in political philosophy about the emergence of the earliest forms of social
organization, as well as, there is no consensus on the purposes that should guide state activities.
Thus, it was intended to conduct a critical investigation, through research in bibliographical
sources, philosophical theories about the natural rise of society and the natural metaphysical
contractualism. According to the Aristotelian thought, the first human groups have appeared
naturally, because of the social instinct of men. However, for the contractarian philosophers, the
political societies have been formed artificially by men, through a social contract. This theory, at
first, justified on consolidation of the absolutist state, in order that the ‘people’, through an
accord, gave full and unlimited powers to the sovereign ruler. However, this same argument was
used as a metaphysical foundation for the liberal contractarians, who, in calling for the genesis
of the state – as the result of a contract between members of society, argued that political
organization would have limited powers, and should ensure the fundamental rights of individuals.
Because of demands for new rights and social achievements, human rights have been expanded
in various dimensions and embedded in constitutional texts, so that, for the Rule of Law can
achieve its purposes, must, necessarily and compulsorily, perform the precepts of human dignity,
under a possible fine of breach of its Constitutional mission, and is devoid of democratic
legitimacy.
KEYWORDS: Keywords: Contractualism; Fundamental Rights; Purposes of the State; Natural
sociability.

INTRODUÇÃO
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O presente artigo revisita as teorias clássicas da filosofia política, no que tange ao surgimento das primeiras formas de

organização social, com o objetivo de investigar se há algum fundamento teleológico que orienta as atividades dos Estados

constituídos e, sendo positiva essa proposição, quais seriam os fins a serem perseguidos pelas sociedades politicamente organizadas.

Desse modo, no primeiro capítulo, analisou-se o pensamento político de Aristóteles, Marco Túlio Cícero e Santo Tomás

de Aquino, que compartilham da filosofia naturalista, ao preconizarem que o homem possui uma sociabilidade inata, reunindo-se,

naturalmente em sociedade.

Em oposição a esta corrente metafísica, em um segundo momento, observou-se a filosofia contratual de Thomas Hobbes,

o qual sublinha que os homens não estão condicionados à viverem em sociedade, sendo que as organizações políticas são frutos de

um pacto celebrado entre os humanos.

Nesse ínterim é destacada a emergência do Estado absolutista, bem como o racionalismo filosófico de Maquiavel, que

constituiu as bases teóricas necessárias, para a concentração de poderes ilimitados na figura do governante soberano. 

Ainda com fundamento no contratualismo, mas com objetivos diversos ao pensamento hobbesiano, destacou-se, no

quarto capítulo, a filosofia de John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, os quais visavam fundamentar a construção de

um Estado liberal, com fulcro em um contrato celebrado, livremente, entre os homens, que visavam fruir os direitos individuais,

desconstruindo, assim, os pilares epistemológicos do Estado absolutista.

No último capítulo, são mencionadas as conquistas históricas e sociais que resultaram na evolução dos direitos humanos,

que são representados em diversas dimensões e, também, o processo dialético de constitucionalização de tais direitos.

Demonstrou-se que, no Brasil, com a instauração da ordem democrática de 1988, os direitos e garantias fundamentais

foram, amplamente, tutelados pela Constituição Federal, instituindo os princípios essenciais, objetivos e finalidades que o Estado

brasileiro deverá estar comprometido.

A análise filosófica sobre as teorias de origem e dos fundamentos e fins aos quais os Estados são vinculados, constitui

temática relevante e atual, pois a legitimação estatal deve ser renovada diuturnamente, a fim de se evitar qualquer desvio das

finalidades aos quais os Estados, necessariamente, precisam alcançar, sob pena de descumprir o propósito para o qual foi instituído

e, frustrar os objetivos socialmente propostos.

 

  

1 O Surgimento Natural da Sociedade e o Ímpeto Associativo Humano

 

A composição das primeiras formas associativas está relacionada com o instinto natural humano, tendo em vista que o

homem não é dotado de faculdades próprias para viver isolado.

O homem, somente, poderá desenvolver-se de modo pleno e alcançar a virtude, vivendo em sociedade. Esse pensamento

filosófico resta claro em Aristóteles (2002a, p. 14), que ao iniciar sua investigação, no Livro I, de sua obra “Política”, afirma que:
Fica evidente, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza, que o homem é um animal
político, por natureza, que deve viver em sociedade, e que aquele que, por instinto e não por inibição de
qualquer circunstância, deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem.

Em consonância com o exposto, depreende-se que a formação da sociedade é um fato natural, sendo considerada uma

anomalia para o autor acima citado, o homem que se recusa viver em conjunto com os seus semelhantes, por ser considerado muito

inferior, espiritualmente ruim, desprovido do instinto natural, ou por ser dotado de qualidades excepcionais, que prescindem da

convivência social.

Dessa forma, é por meio da convivência em sociedade que o homem se basta e se torna suficiente, porque os seres
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humanos são, apenas, uma parte do todo que é o Estado.
Na ordem natural, o Estado antepõe-se à família e a cada indivíduo, visto que o todo deve,
obrigatoriamente, ser posto antes da parte. [...] De maneira evidente, o Estado está na ordem da
natureza e antecede ao indivíduo; pois, se cada indivíduo por si a si mesmo não é suficiente, o mesmo
modo acontecerá com as partes em relação ao todo. Ora, o que não consegue viver em sociedade, ou
que não necessita de nada porque se basta a si mesmo, não participa do Estado; [...] A natureza faz
assim com que todos os homens se associem. (ARISTÓTELES, 2002a, p. 14-15)

O Estagirita[1], ao declarar que o Estado[2] antecede ao indivíduo, visa reforçar a tese do surgimento natural das

formas de agremiação, elucidando que o fim humano é a constituição do Estado, sendo este superior e mais importante que qualquer

outro ser individualmente considerado.

Não quer dizer com isso que o Estado tenha surgido, de fato, antes dos homens, mas, sim, indicar que a sua formação

está na ordem evolutiva natural e que uma vez consolidado, engloba o todo social.

Assim, resta evidente que, em um primeiro momento, o homem, devido à necessidade de reprodução, uniu-se com a

mulher, constituindo as primeiras famílias, pois a existência individual é impossível.

 Nesse sentido, corroborando com este entendimento, na Ética a Nicômaco (2002b, p. 190), Aristóteles esclarece que:
 A amizade entre marido e mulher parece existir por natureza, pois a espécie humana tende
naturalmente a constituir casais, mais até do que constituir cidades, visto que a família é anterior à
cidade e mais necessária do que esta, e a reprodução é comum ao homem e aos animais. Entre os
outros animais a união se estende apenas até esse ponto, porém os seres humanos vivem juntos não só
para procriarem-se, mas também para os vários propósitos da vida. (grifo nosso)

Após o surgimento da entidade familiar, formaram-se pequenos burgos, que são constituídos por uma reunião de várias

famílias. A cidade, segundo o Estagirita (2002a), é formada por vários pequenos burgos, com o objetivo de se ter uma vida

suficiente e feliz, pois o homem, ao contrário dos outros animais, não se une com o propósito, exclusivamente, reprodutivo.

Contudo, as relações humanas são marcadas para Aristóteles (2002a), pela natural desigualdade entre os seres, porque,

entre os homens alguns estão destinados a obedecer e outros a mandar. Isso se deve a divisão das funções na sociedade, visto que

cada um ao nascer está destinado a executar certa atividade.

Em relação à existência dessa divisão natural, o Estagirita (2002a, p. 17) salienta que:
Existem, na espécie humana, seres tão inferiores a outros quanto o corpo o é em relação à alma, ou a
besta ao homem; são aqueles para os quais a utilização da força física é o melhor que deles se
consegue. Segundo os nossos princípios, esses indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão;
pois, para eles, não há manda mais simples do que obedecer.

Desse modo, a escravidão não seria uma sujeição imoral, de outro ser humano ao comando de um senhor, mas algo

natural, imposto pela natureza, segundo as qualidades apresentadas pelo indivíduo ao nascer.

Além de ser algo natural, a desigualdade é até mesmo necessária para o funcionamento harmonioso da sociedade, pelo

fato de cada um ter uma função distinta e delimitada, de acordo com a disposição imposta pela natureza.
Pode-se afirmar do cidadão o que se afirma de quaisquer dos indivíduos que estão a bordo de um
navio: que ele faz parte de uma sociedade. Contudo, entre todos os homens que viajam juntos, e que
possuem um valor diferente, visto que um é remador, outro é piloto, este cuida da proa, aquele
desempenha, sob outra designação, um cargo idêntico – é evidente que se poderá denominar, por
definição rigorosa, a função específica de cada um; entretanto, haverá ainda alguma definição geral que
se aplica a todos, pois a salvação da equipagem é a ocupação de todos e o que todos desejam, de modo
igual. (ARISTÓTELES, 2002a, p. 82)

Pode-se observar que, embora a sociedade seja fragmentada pela divisão das atividades, há um objetivo comum que deve

ser alcançado por todos, porque os homens se reúnem em assembléia para a consecução de fins outros que a mera união e

procriação, mas para alcançar a auto-suficiência e a plenitude.

Nessa esteira, de acordo com o Estagirita (2002b), o fim último da sociedade é a auto-suficiência, sendo a plenitude
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alcançada pelo exercício da virtude.
[...] o bem absoluto é auto-suficiente. Por auto-suficiente não entendemos aquilo que é suficiente para
um homem isolado, para alguém que leva uma vida solitária, mas também para os pais, os filhos, a
esposa, e em geral para os seus amigos e concidadãos, já que o homem é um animal político. [...]
Definimos a auto-suficiência como aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável por não ser carente
de nada. E é desse modo que entendemos a felicidade; além disso, a consideramos a mais desejável de
todas as coisas. [...] Assim, a felicidade é algo absoluto e auto-suficiente, e a finalidade da ação.

Constata-se que o fim último do Estado, para o filósofo, é a felicidade, pois o cidadão feliz é aquele quem tem todas as

suas necessidades supridas, o Estado que se basta em si mesmo é o Estado que livra os seus cidadãos de todas as privações e da

miséria.

Isto posto, o Estagirita institui a criação de um Estado iminentemente moral, misturando conceitos políticos e éticos, para

justificar os fins a que o Estado se propõe, pois o Estado deverá elaborar leis justas, aptas a conduzir os cidadãos a práticas

virtuosas, para que a felicidade seja alcançada.

Nessa esteira Barrera (2007, p. 69), comentando o pensamento aristotélico, dispõe que:
Não obstante, essa mesma constituição pela qual uma comunidade é política não é, por sua vez, um
conjunto de disposições jurídicas que tenham por fim assegurar certas regras de jogo claras, ou garantir
direitos individuais. [...] Ao contrário, a lei, e especialmente a lei constitucional, é para o Estagirita uma
questão de pedagogia moral pública; dito de outro modo, a lei, antes que uma “vantagem juridicamente
protegida”, é o exponencial político da virtude moral. Por isso, uma associação só pode ser chamada
política quando sua constituição manifesta publicamente a vontade de conformar uma comunidade
eticamente orientada. Desse modo, o fim da lei é, sim, constituir uma comunidade política, mas essa
comunidade só poderá chamar-se “política” se a lei constitucional que a conforma concordar com a
meta de perfeição moral. Esta perfeição moral é nada mais nada menos que o fim mesmo da vida, do
qual se ocupa precisamente a política.

Desse modo, depreende-se que a reunião dos homens em sociedade e sua organização política é algo imposto pela

natureza, sendo que o seu objetivo é transformar a vida mais plena possível, com o aperfeiçoamento moral de todos os cidadãos,

para se obter uma existência com práticas venturosas, de modo que a virtude seja alcançada, com a perfeição ética de todos.

Nesse mesmo sentido, ainda, sobre a origem natural da sociedade, pode-se mencionar a obra do filósofo romano Marco

Túlio Cícero (1970, p. 42), que seguindo a corrente aristotélica, afirma que os homens se reuniram em sociedade, devido ao instinto

natural, a todos inerente.
[...] a República coisa do povo, considerando tal, não todos os homens de qualquer modo congregados,
mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem: a
primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo
instinto de sociabilidade em todos inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida
errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar apoio
comum.

Dessa forma, Cícero (1970) declara que as primeiras associações surgiram, não com o objetivo de suprir as necessidades

básicas dos humanos, mas, sim, por causa do instinto associativo.

Posto isto, o Estado só tem razão de ser, se respeitar esses princípios morais, conferindo ao povo o pleno gozo de uma

vida comunitária feliz, ética, baseada nos preceitos de justiça e simpatia pelo próximo.

Na mesma linha de raciocínio, sobre o surgimento natural das primeiras formas associativas humanas, no século XII,

Santo Tomás de Aquino (1980), retoma os estudos sobre os principais marcos teóricos fixados por Aristóteles, no sentido de que os

homens não nasceram para o isolamento, uniram-se, em sociedade, devido ao impulso instintivo e natural.

Os homens, para o filósofo cristão, são seres naturalmente sociáveis, direcionados a viverem em comunidade, conforme

os mandamentos de Deus, cujo objetivo principal da vida em sociedade é a aproximação dos humanos à perfeição e fruição divina.

Neste ponto, analisa-se uma significativa diferenciação da filosofia Aristotélica, para o pensamento de Santo Tomás,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8134



pois, para o filósofo grego, a constituição do Estado seria um fim em sim mesmo, sendo que, apenas, dessa forma o homem poderia

exercitar a virtude e ter uma vida venturosa.

Entretanto, para Santo Tomás de Aquino (1980, Ia IIae, q. 21, a.4, ad 3), o fito das comunidades políticas, não é a

organização virtuosa da cidade, em si mesma, visto que a organização social constitui um passo imprescindível para a consecução

de um objetivo superior divino.
[...] o homem não se ordena à comunidade política segundo toda a sua pessoa e todas as suas coisas, e
por isso não convém que todos os seus atos sejam meritórios ou demeritórios com relação à
comunidade política. Antes, tudo o que o homem é, tudo do que ele é capaz e tudo o que ele tem deve
ordenar-se a Deus.

Resta claro que, embora haja uma convergência sobre a origem da formação das sociedades políticas, em virtude do

instinto associativo humano, não há um acordo entre os dois filósofos acima indicados, no que diz respeito à finalidade das

associações humanas.

No que tange ao surgimento natural da sociedade, depreende-se que para a corrente filosófica mencionada neste tópico, o

surgimento das primeiras formas políticas tem origem no ímpeto associativo humano, que incapaz de viver no isolamento, procurou

viver em companhia de seus semelhantes, para poder exercitar a virtude e gozar de uma vida venturosa.

 

2 O Estado Natural de Guerra e o Contrato Social Celebrado entre os Homens

 

Em oposição a doutrina filosófica exposta acima, no século XV, o teórico inglês Thomas Hobbes (2009), institui que a

origem do Estado se deve a um contrato firmado entre os homens, com objetivo de garantir a sua própria conservação, sendo que

inexiste qualquer instinto de sociabilidade no espírito humano.

Ao contrário do pensamento aristotélico, Hobbes (2009) afirma que há uma natural igualdade entre os homens e, por esse

motivo é incitada a competição entre os humanos, porque, diante de uma desigualdade na distribuição de honras e de bens, um

tentará obter para si, nem se para isso for preciso usar a força física, essas utilidades do outro, gerando um estado de ameaças e

invasões intermitentes.

Nesse sentido, Hobbes (2009, p. 93) descreve que:
A Natureza criou os homens tão iguais nas faculdades do corpo e do espírito que, se um homem, às
vezes, é visivelmente mais forte de corpo ou mais sagaz que outro, quando considerados em conjunto a
diferença entre um homem e outro não é tão relevante que possa fazer um deles reclamar para si um
benefício qualquer a que o outro não possa aspirar tanto quanto ele.

Ainda sobre os problemas dessa igualdade natural, o filósofo inglês afirma que:
Essa é a causa pela qual os homens, quando desejam a mesma coisa e não podem desfrutá-la por igual,
tornam-se inimigos e, no caminho que conduz ao fim (que é, principalmente, sua sobrevivência e,
algumas vezes, apenas seu prazer), tratam de eliminar ou subjugar uns aos outros.(HOBBES, 2009, p.
94)

Com o escopo de sintetizar o pensamento hobbesiano, Norberto Bobbio (1991, p. 34), aponta duas principais causas para

o instinto de insociabilidade humana, da seguinte forma:
A principal das condições objetivas é a igualdade de fato: enquanto iguais por natureza, os homens são
capazes de causar um ao outro o maior dos males, a morte. Se se aduz depois uma segunda condição
objetiva, a escassez dos bens, pelo que pode ocorrer que mais de um homem deseje possuir a mesma
coisa, a igualdade faz surgir em cada um a esperança de realizar seu próprio objetivo. Disto nasce um
estado permanente de desconfiança recíproca, que leva a cada um se preparar mais para a guerra – e,
quando necessário, a fazê-la – do que para a busca da paz.

A combinação desses fatores, acaba por resultar no comportamento egoísta dos homens, que no anseio desenfreado de

obter privilégios e poder, são capazes de cometer as maiores atrocidades, pouco se importando com os seus semelhantes ou com o
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bem estar social.

Assim, os homens seriam maus e vaidosos por natureza, havendo um estado de guerra constante entre os humanos. O

pensador inglês (2009, p. 113), chega a dirigir críticas diretas à Aristóteles, sustentando a sua tese da igualdade natural entre os

homens, do seguinte modo:
Aristóteles, no livro primeiro de sua Política, afirma, como fundamento de sua doutrina, que, por
natureza, alguns homens têm maior capacidade para comandar, os mais sábios (entre os quais ele se
inclui, em razão de sua filosofia), enquanto outros têm maior capacidade para servir, os fortes e
musculosos (mas que não são filósofos como ele), como se senhor e servo tivessem sido assim
classificados pela diferença de inteligência, e não pelo consentimento dos próprios homens, idéia que é
contrária a razão e a experiência. Poucos são tão insensatos a ponto de preferirem ser governados pelos
outros a se autogovernar. [...] Portanto, se a natureza fez os homens iguais, essa igualdade deve ser
reconhecida, e, se os fez desiguais, ainda assim, posto que os homens que se consideram iguais não
entram em condição de paz, a não ser quando tratados em termos de igualdade, essa igualdade deve ser
admitida.  

Em conseqüência disso, os homens temerosos quanto as intempéries de uma vida beligerante, no qual não há nenhum

tipo de segurança, pois, os homens no estado natural preferem atacar uns aos outros, ao invés de se defender de eventual agressão,

reuniram-se e celebraram um contrato, denominado de pacto de união, a fim de que fosse garantida a vida e a convivência pacífica.

Dessa forma, Thomas Hobbes (2009, p. 94-95) deixa claro que:
[...] os homens não sentem nenhum prazer (ao contrário, um grande desgosto) em se reunir quando não
há um poder que se imponha sobre eles. [...] Por isso, quando não existe um poder comum capaz de
manter os homens numa atitude de respeito, temos a condição do que denominamos guerra; uma guerra
de todos contra todos.

No estado natural, há uma liberdade ilimitada, sendo que todas as ações são legítimas e permitidas, tendo em vista que

não há nenhum direito constituído e positivado proibindo-as, sendo que os homens são regidos, apenas, por seu instinto de defesa e

de ataque, no sentido de assegurar a sua sobrevivência e repelir a sua destruição.

Isto posto, o primeiro passo, para a constituição de uma sociedade, politicamente, organizada, seria o desejo de segurança

e o ideal de paz que os seres humanos deveriam alcançar, com a finalidade de cessar o estado de permanente agressão e de guerra

constante.

Mas para que tal intento seja atingido, é imprescindível que o homem renuncie de sua parcela de liberdade e aceite

conviver com essas limitações, impostas pelo pacto firmado com os seus semelhantes, dando sustentação sólida a um governo

soberano, que disporá de poderes absolutos, para garantir a convivência pacífica e harmoniosa na sociedade.

Uma vez celebrado, o pacto deve ser, rigorosamente, cumprido, sob pena de não se atingir a meta principal da natureza,

que é a paz entre os homens, pois qualquer participante do contrato, ao ver sua liberdade mitigada, poderia renunciá-lo,

desestabilizando a segurança contínua que a vida civil proporciona.

Com o escopo de se evitar o descumprimento, por atos unilaterais e nutridos por sentimentos egoístas, Thomas Hobbes

(2009, p. 106) ressalta que:
Da lei natural que nos obriga a transferir a outros os direitos que, conservados, impediriam a paz da
humanidade, deriva uma terceira lei: que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Se essa lei não
vigorasse, os pactos seriam vãos, não passando de palavras vazias; uma vez que o direito de todos os
homens a todas as coisas continuaria a vigorar, prevaleceria a condição de guerra.

Hobbes (2009) frisa que inexiste um acordo celebrado entre o soberano e o povo, de forma que ninguém poderá alegar

descumprimento do contrato por parte do detentor do poder estatal, porque, o pacto foi realizado entre os membros da coletividade,

que manifestando o desejo de paz, constituíram uma sociedade civil, transferindo, unilateralmente, os poderes, antes ilimitado, a

pessoa do soberano, com a finalidade que este garanta a segurança e a vida dos seus súditos.

A citação abaixo torna clara esta afirmação:
[...] nenhum súdito pode libertar-se da sujeição, sob qualquer pretexto de infração, pois, dado que o
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direito de representar a pessoa de todos é conferido àquele que se torna soberano, mediante um pacto
celebrado apenas entre cada um e cada um, e não entre o soberano e cada um dos outros, não pode
haver quebra do pacto por parte do soberano. [...] Com o conjunto, como parte do pacto, é impossível,
porque esse momento ele ainda não constitui uma pessoa. (HOBBES, 2009, p. 128)

É por meio desse contrato social que se forma o grande Leviatã[3], ou seja, um Estado forte e soberano, capaz de

congregar a vontade de todos os indivíduos em um único ser, assegurando a paz e a vida dos seus súditos.

Neste ponto Hobbes (2009, p. 126-127) é taxativo ao dispor que:
Em virtude da autorização que cada indivíduo dá ao Estado a usar todo o poder e a força, esse Estado,
pelo temor que inspira, é capaz de conformar todas as vontades, a fim de garantir a paz em seu país, e
promover a ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. A essência do Estado consiste nisso e pode
ser assim definida: uma pessoa instituída, pelos atos de uma grande multidão, mediante pactos
recíprocos uns com os outros, como autora, de modo a poder usar a força e os meios de todos, da
maneira que achar conveniente, para assegurara a paz e a defesa comum.

Desse modo, Thomas Hobbes (2009) advoga pela total irresponsabilidade[4] do soberano, tendo em vista que este

poderá utilizar arbitrariamente o poder real, para garantir a estabilidade da sociedade. Os fins justificariam os meios, sendo que o

soberano poderia dispor de tudo o que lhe aprouvesse para satisfazer os objetivos do Estado.

Resta evidente, portanto, que o governante desempenha poderes absolutos, todos os poderes do Estado estão

concentrados em sua pessoa, de maneira que não há divisão dos poderes, em Executivo, Legislativo e Judiciário, em virtude do

próprio soberano desempenhar tais funções, pois, apenas, ele é capaz de saber o que é oportuno para a concretização dos ideais do

Estado constituído.

O poder limitado de um Estado sim, é que poderia tornar vulnerável a coesão social, pois, aqueles que defendem a

restrição do poder, são na verdade, verdadeiros inimigos do Estado, porque visam enfraquecê-lo.

Contudo, o autor em comento institui que a lei positiva[5], não deverá confrontar com a lei natural[6], devendo haver

uma relação de reciprocidade entre elas, de modo que o Estado observe sempre, em sua atividade, as implicações mútuas dessas

legislações, com a finalidade de se preservar a paz e a segurança da sociedade.

Com o escopo de esclarecer melhor este assunto, Hobbes (2009, p. 190):
[...] portanto, a lei natural é uma parte da lei civil, em todos os Estados do mundo. Reciprocamente a lei
civil faz parte dos ditames da natureza, porque a justiça, isto é, o cumprimento dos pactos, é dar a cada
um o que é seu, o que é um ditame da lei natural. [...] O direito natural, isto é, a liberdade natural do
homem, pode ser limitado e restringido pela lei civil; portanto, a finalidade das leis não é outra senão
essa restrição, sem a qual não é possível haver paz.

Norberto Bobbio (1991, p. 60) explica sobre qual é a postura que Hobbes ocupa diante da filosofia política:
Hobbes foi um conservador, não um totalitário. Mas também não foi – como há algum tempo se tem
sustentado [...] – um escritor liberal ou um precursor de idéias liberais. Decerto, Hobbes admite em
casos extremos (a ameaça à própria vida) o direito de resistência; valoriza o princípio da legalidade na
administração da justiça; quer que o direito seja certo; prefere um governo de poucas leis (claras e
simples) a um governo que as tenha confusas e em excesso; considera útil ao bem-estar de uma nação
uma liberdade econômica moderada; pensa que é dever do soberano conceder aos cidadãos uma
liberdade inócua. Mas o ideal pelo qual luta não é a liberdade, e sim a autoridade.

Depreende-se que o objetivo maior em Thomas Hobbes (2009), é construir meios sólidos e adequados para garantir a

manutenção do Estado e da ordem instituída, de modo a evitar a guerra civil e a desagregação social.

De acordo com as premissas acima, compreende-se que a postura hobbesiana se opõe, diametralmente, ao pensamento

político de Aristóteles (2002a), principalmente, porque, para Hobbes o Estado é uma construção artificial, que o homem

engenhosamente arquitetou, com a finalidade de atenuar os efeitos inatos e deletérios, que a própria natureza impôs à condição

humana.

Desse modo, o estado visa corrigir a natureza, constituindo uma criação excelente do homem, pois, é capaz de assegurar
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a vida e a paz social.
Relojoeiro ou arquiteto, o homem – ou melhor, o gênero humano em seu desenvolvimento histórico –
construiu, ao instituir o Estado, o mais complicado, talvez mesmo o mais delicado, certamente o mais
útil dos engenhos, o que lhe permite nada menos do que sobreviver na natureza nem sempre amiga. Se
é verdade que o homem é chamado não apenas a imitar, mas também a corrigir a natureza, a expressão
mais alta e mais nobre dessa sua qualidade de artifex é a constituição do Estado. (BOBBIO, 1991, p.
33)

Em consonância com o todo o conteúdo referido, neste tópico, da obra hobbesiana, intui-se que a criação do Estado está

intimamente ligada a concentração do poder soberano e ao seu exercício ilimitado, com significativas restrições à liberdade dos

súditos e com o dever máximo de obediência ao pacto de união por todos consentido, com o escopo de garantir a vida e a paz,

atributos indispensáveis para o desenvolvimento e prosperidade social.

 

3 A Emergência do Estado Absolutista com Fundamentação Teórica no Contratualismo e no Racionalismo Filosófico

 

Em decorrência da deterioração do sistema feudal, houve a consolidação o regime monárquico absolutista, com a criação

de instituições régias supremas a qualquer outra forma organização feudal, conforme os marcos teóricos fundamentais estabelecidos

pela filosofia contratualista de Thomas Hobbes (2009), exposta no tópico anterior, e de outros pensadores, como Nicolau Maquiavel

(2006).

Para o autor Olivier Nay (2007, p. 136), o absolutismo real nasceu na França e na Inglaterra, entre os séculos XIII e o

XV, destacando que a guerra dos Cem Anos[7] desempenhou relevante papel na construção do sentimento nacionalista no

imaginário popular, que antes estavam apegados, estritamente, ao vínculo local dos senhores feudais.
Os estragos dessa guerra sem fim suscitam ódios tenazes contra “o inimigo hereditário” e forjam, de
um e de outro lado do canal da Mancha, um sentimento crescente de pertença ao reino. Até o século
XIII, uma comunidade cultural aproximava ainda as duas monarquias; os reis “anglo-normandos”
julgavam-se ligados ao reino da França; achavam até que podiam chegar ao trono segundo as regras de
sucessão feudal. A guerra dos Cem Anos solapa definitivamente esse laço. A duração excepcional do
conflito acaba de fato por enraizar a idéia de que a França e a Inglaterra são duas entidades distintas,
irredutivelmente estrangeiras uma à outra. (NAY, 2007, p. 144, grifo do autor)

Desse modo, com a constituição do Estado Absoluto não surgem, apenas, os pilares do Estado moderno, com a

formulação teórica utilizada até hoje pela doutrina política, mas, também, a rígida fixação dos limites entre as fronteiras dos países

e, sobretudo, o compartilhamento do sentimento patriótico, de pertencer a uma determinada comunidade nacional.

Com o escopo de justificar este novo paradigma político, o filósofo Nicolau Maquiavel (2006), rompe com as

formulações teológicas, para elaborar uma teoria, iminentemente, racional sobre a fundamentação dos poderes do Estado,

desvencilhando-o de quaisquer premissas morais.
Provavelmente, o interesse pelo poder como chave de abóbada na interpretação do político surge com
Maquiavel, pois nele se opera de fato a separação de dois saberes que no pensamento clássico e
medieval se implicavam mutuamente: a ética e a política. De fato, a possibilidade de independência
epistemológica da política depende, para Maquiavel, da reformulação de seu objetivo. Desse modo, a
ética transforma-se em assunto puramente privado, em boa medida estranho ao assunto exclusivamente
público de que se ocupa a política [...]. (BARRERA, 2007, p. 49)

As premissas estabelecidas pelo pensador italiano, servem de fio condutor para a consolidação de um Estado com

poderes absolutos, tendo em vista que, o fim da autoridade política não seria concretizar os preceitos morais, como a felicidade, a

virtude e o bem comum, mas tão-somente, assegurar a estabilidade e a continuidade do poder do Estado.

Assim, para Maquiavel (2006) os fins justificariam os meios, visto que, somente, um poder político ilimitado seria capaz

de manter a paz entre os homens, devido ao seu estado de natureza cruel, perverso, egoísta. Sem uma autoridade superior absoluta,

o homem é incapaz de conviver pacificamente.
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E deve-se entender o seguinte: que um príncipe, e principalmente um príncipe novo, não pode observar
tudo aquilo que faz os homens ser tidos como bons, sendo muitas vezes obrigado, para conservar o
poder, a agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. E é preciso que tenha ânimo disposto a
girar ao sabor dos ventos do destino e das variações das coisas que o impelem e, como dissemos acima,
que não se afaste do bem, se puder, mas saiba entrar no mal, se necessário. [...] Nas ações de todos os
homens, principalmente na dos príncipes, onde não existe tribunal ao qual recorrer, importa o fim.
Trate, pois, o príncipe, de vender e conservar o poder; os meios serão sempre julgados honrosos e
louvados por todos, porque o vulgo sempre se deixa levar pela aparência pelo resultado das coisas [...].
(MAQUIAVEL 2006, p. 107)

O produto da obra do filósofo Florentino, é ressaltar a supremacia do Estado sobre os indivíduos, a preeminência do

público sobre o privado, porque o fim de toda ordem política seria a conservação e a estabilidade das instituições oficiais do Estado.

Nessa mesma esteira, o pensamento político de Hobbes (2009), também, exerceu influência decisiva para a consolidação

das bases teóricas do Estado Absoluto, porque, além de apontar a gênese contratual do poder público, indicou os fundamentos

filosóficos da formação estatal, bem como os fins que o monarca deveria alcançar no exercício da soberania.

Do mesmo modo que Maquiavel (2006), Hobbes (2009), projeta o exercício do poder, por meio de critérios racionais,

baseado na observação da realidade. Não nega a existência de uma autoridade religiosa, porém, deixa claro que esta deve se

subordinar à autoridade política do rei.

A consolidação do regime absolutista, gerou graves efeitos no campo de proteção dos direitos dos indivíduos, porque,

conforme a filosofia acima mencionada, o detentor do poder estatal, poderia, arbitrariamente, lançar mão de atos ofensivos a

qualquer prerrogativa privada, sob o pretexto de estar agindo em nome da paz e da estabilidade do Estado.
O fortalecimento do poder real entre os séculos XVI e XVIII foi acompanhado por uma mudança
radical nos mecanismos de repressão social, trazendo endurecimento das penas, reforço à perseguição
dos delinquentes e a conversão dos castigos, em especial das execuções, em cerimônias públicas de
glorificação do poder do Estado, a tal ponto que aqueles séculos foram caracterizados como “o tempo
dos suplícios”. (FONTANA, 2000, p. 279)

Muito embora os poderes do Estado estivessem unificados em uma autoridade real, e inexistissem instrumentos seguros

de proteção dos indivíduos contra os abusos do governante, Josep Fontana (2000, p. 247) ensina que o poder absoluto não foi capaz

de sufocar, totalmente, a diversidade de costumes oriundos do feudalismo, destacando, ainda, a incapacidade régia de se impor

diante de algumas autoridades locais, da seguinte forma:
[...] Nem sequer onde os soberanos legislavam pessoalmente sem nenhuma oposição, pode-se dizer que
tiveram um poder absoluto, pois, carecendo de uma administração adequada, não tinham capacidade
para controlar o território muito além da sua corte. [...] Em todo caso, como toda monarquia absoluta
era uma federação de poderes. [...] poder monárquico supostamente absoluto na França de Luis XIV,
em que quase todas as províncias tinham seus privilégios e seguiam seus próprios costumes jurídicos,
ao que se acrescentavam os direitos e os privilégios de diversos grupos sociais.

Acrescenta-se a isso, a reunião gradativa das circunstâncias históricas, que desfavoreceu a perpetuação desta modalidade

de governo, acarretando a superação do Estado Absoluto, por uma nova concepção de poder público.

O alto custo financeiro das guerras, restou por elevar a carga tributária, gerando, principalmente, o descontentamento das

classes baixas. Não obstante, pode-se citar o desgaste do clientelismo, pela mitigação de alguns privilégios nobiliárquicos e a

ascensão da burguesia, que apesar de concentrar grande poder econômico, estava sedenta por obter maior participação política.

O Estado não mais detinha um equilíbrio fiscal, pois, sua capacidade financeira estava, seriamente comprometida, como

bem observa Perry Anderson (2004, p. 54-55):
[...] ao preço de um sistema de empréstimos públicos para levantar receitas equivalentes, o qual,
imitado dos países capitalistas mais avançados, logo tendia a inundar o Estado com dívidas
acumuladas. Ainda se pregava e praticava o mercantilismo, embora as novas doutrinas econômicas
“liberais” dos fisiocratas, que defendiam o livre-comércio e o investimento agrário, tenham feitos
alguns progressos.
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Além da combalida saúde financeira e fiscal do Estado, pode-se relatar a existência de movimentos sociais, que visavam

combater o autoritarismo real, reivindicando a descentralização do poder, a fim de conferir ao Parlamento[8] maior independência

e respeito às suas atribuições.

A “Gloriosa Revolução”, ocorrida na Inglaterra, foi o primeiro movimento[9] a obter sucesso, no sentido de mitigar o

poder real e estabelecer o equilíbrio entre as relações institucionais, tendo em vista que, por meio de uma Declaração de Direitos,

denominado de Bill of Rights[10], o rei reconhece a independência do Parlamento, submetendo-se aos ditames da lei.

Diante dessa conjuntura, o pensamento liberal desempenha crucial importância para a superação do regime absoluto, pois

delineia uma transição paradigmática, no sentido de repensar os fundamentos epistemológicos do Estado, a fim de ressaltar a

supremacia do indivíduo, em relação aos poderes oficiais.

São estabelecidas novas diretrizes de atuação estatal, que de acordo com esta corrente filosófica, deve estar,

legitimamente, vinculada aos ditames da lei aprovada pelos congressos populares.

Portanto, o Estado desempenhará a função de mero espectador, pois as forças sociais e econômicas deverão ser auto-

reguladas, sem ingerência externa de qualquer ordem política.

 

4 Contratualismo Liberal e a Tutela dos Direitos Fundamentais Individuais

 

A idéia de contrato social, como forma de nascimento das instituições políticas, são revisitadas pela filosofia liberal, mas

com conotação, totalmente, diversa das bases teóricas formuladas por Hobbes (2009), pois, neste momento, a teleologia do Estado,

está calcada em princípios garantidores dos direitos individuais e na mitigação dos poderes dos governantes.

Ao introduzir o valor liberdade, como o fundamento supremo das sociedades políticas, o filósofo inglês John Locke

(2005, p. 65), prelaciona que os homens são dotados de certo instinto de sociabilidade, e por motivos de necessidade e

conveniência, são inclinados para a vida social.

Os homens, no estado de natureza, gozavam de plena igualdade e de faculdades racionais, de modo que inexistia

qualquer dominação de uns em relação aos outros, porque, a lei natural sempre indicou que todos deveriam observar a vida,

liberdade e propriedade do próximo, evitando-se com isso, o recurso à violência e a dominação arbitrária de um indivíduo sobre os

demais.

Nestes termos, sobre o estado natural, Locke (2005, p. 23) afirma que:
Estado também de igualdade, no qual qualquer poder e jurisdição são recíprocos, e ninguém tem mais
do que qualquer outro; nada há, pois, de mais evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma
ordem, todas aquinhoadas aleatoriamente com as mesmas vantagens da natureza e com uso das mesmas
faculdades, terão também de ser iguais umas às outras sem subrodinação ou sujeição [...].

De acordo com este postulado de igualdade, o pensador inglês estabelece que a todos os homens é lícito remover o mal

causado, injustamente, por outrem, na medida da agressão, sem excessos e conforme os ditames da lei natural. É mister observar

critérios racionais, para que a reação à uma injustiça seja perpetrada, veja-se:
E assim, no estado de natureza, um homem consegue poder sobre outro; todavia, não é poder absoluto
e arbitrário para lidar com um assassino [...] mas apenas para revidar, de acordo com os ditames da
razão ponderada e da consciência, o que seja proporcional à transgressão. [...] neste caso, aquele que
foi prejudicado tem, além do direito de castigar comum com outros homens, o direito específico de
buscar reparação por parte de quem o prejudicou. (LOCKE, 2005, p. 25-26)

Desse modo, reconhecendo os inconvenientes da falta de moderação dos meios utilizados para revidar as eventuais

transgressões das leis naturais, Locke (2005) recorre a celebração do contrato, como forma de garantir a liberdade e a propriedade

dos humanos.

Conforme as formulações centrais desse pacto, delineadas por Locke (2005), o contrato seria celebrado, de forma livre,
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entre os homens, para justamente impor limites ao poder arbitrário, que poderia decorrer do estado natural, com o intuito de se

preservar a própria liberdade inerente à condição humana.

É importante ressaltar que, caso o poder violasse as razões para o qual fora instituído, todos os membros do contrato

estariam, automaticamente, desobrigados, porque o estado inicial é muito mais benéfico, que a sujeição de toda a coletividade às

ordens arbitrárias de um rei ou governante.

Nessa esteira, Locke (2005, p. 36), declara que:
[...] o homem não tem autoridade, por pacto ou por consentimento, de escravizar-se a quem quer que
seja, nem se coloca sob o poder arbitrário absoluto de outrem, que lhe tome a vida a seu bel-prazer.
Ora, se entre eles se ajusta um pacto, um acordo visando a limitação do poder de um lado e obediência
de outro, cessa o estado de guerra e de escravidão enquanto vigorar o pacto.

Dessa forma, a origem do estado de beligerância entre os seres humanos, não seria a ausência de uma forte estrutura

estatal, mas, sim, a própria existência de um poder absoluto, tendo em vista que, o homem pode dispor de todos os meios

necessários e disponíveis, para evitar a sua sujeição e aos mandamentos arbitrários, com o escopo de garantir sua preservação e

observância da lei natural.

Assim, ao contrário dos termos contratuais absolutistas, o acordo liberal preconizado por Locke (2005), dispõe que o

governante teria sua responsabilidade bem delimitada, sendo que suas ações estariam vinculadas e restritas aos objetivos da lei civil,

restando subordinado ao império legal, como qualquer outro cidadão. (PISIER, 2004, p. 64)

Nesse mesmo sentido, pode-se citar a filosofia contratual de Montesquieu (2002), que ressalta o valor liberdade, a divisão

das atividades do Estado e a exaltação do indivíduo frente às organizações políticas.

O pensador francês afirma que os homens no estado natural, sentiam-se inferiores uns aos outros, nutrindo uma sensação

de temor recíproco e de fragilidade, fatores impeditivos de condutas violentas, que favoreciam a manutenção da paz.

Contudo, Montesquieu (2002) observa que em razão da necessidade e do prazer de associação, principalmente, entre

animais de sexos diferentes, originaram as primeiras formas de agrupamento humano.

A fundamentação epistêmica de Montesquieu (2002), visa desconstruir os pilares teóricos da filosofia hobbesiana, tendo

em vista que, ao contrário do autor inglês, Montesquieu, expõe que seria com a construção da sociedade civil, que o homem entraria

em um estado permanente de guerra, pois, com a organização política, a fraqueza e o temor, pertencente ao sentimento humano,

desapareceriam, dando ensejo à auto confiança e ao desejo de dominação recíprocos.

Em conseqüência disso, Montesquieu (2002, p. 20-21) adverte que:
Logo que os homens se reúnem em sociedade, perdem o sentimento da própria fraqueza; a igualdade
que entre eles existia desaparece, e principia o estado de guerra. [...] Os indivíduos, em cada sociedade,
começam também a sentir sua força; procuram trazer para si as principais vantagens dessa sociedade; e
esse fato cria entre eles um estado de guerra.

Como o desejo de dominação e apropriação dos poderes políticos estavam presentes no íntimo do homem social,

Montesquieu (2002) leciona à favor da doutrina que impõe limites às prerrogativas estatais, a fim de instituir um governo moderado,

baseado na divisão dos poderes e na submissão dos cidadãos às leis, que seriam promulgadas por seus próprios representantes.
Dessa forma, o poder legislativo será confiado tanto ao corpo dos nobres quanto ao corpo que for
escolhido para representar o povo, cada qual com as suas assembléias e deliberações à parte, e
objetivos e interesses separados. [...] O poder executivo deve permanecer nas mãos de um monarca,
porque essa parte do governo, que quase sempre tem necessidade de uma ação instantânea, é mais bem
administrada por um só do que por vários; enquanto o que depende do poder legislativo é, não raro,
mais bem ordenada por muitos do que por um só. (MONTESQUIEU, 2002, p. 169-170)

Muito embora sejam encontrados traços conservadores, nos estudos políticos de Montesquieu (PISIER, 2004, p. 71),

pode-se observar, porém, a presença de nítidas características liberais em sua obra, que assim como Locke (2005), objetivam

concretizar a fragmentação dos poderes estatais, exaltando o axioma liberdade, como forma de prevalência dos direitos individuais,
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em detrimento da supremacia absoluta do Estado.

Para se compreender, adequadamente, os pilares metafísicos dessa nova concepção de Estado e de contrato social,

indispensável mencionar a doutrina de Jean-Jacques Rousseau (2002), que introduziu importantes considerações sobre soberania e

liberdade individual.

Segundo o filósofo, acima referido, todos os homens nascem naturalmente iguais e livres, devendo se orientar, no sentido

de ter a sua preservação assegurada.

Com o escopo de garantir a sua própria conservação, os homens, que no estado natural tem a sua segurança ameaçada,

unem-se suas forças, para celebrar um pacto social, objetivando estabelecer uma convivência harmoniosa e segura, preservando,

ainda, os direitos naturais inerentes a todos os seres humanos.

A celebração do contrato implica na alienação de todos os direitos pertencentes ao indivíduo, com vistas a formação de

uma organização superior, sendo importante destacar que:
Cada membro da comunidade se entrega a esta no instante em que ela se forma, da maneira em que
atualmente se acha, ele e todas suas forças, de que fazem parte os bens que possui. Não que por esse
ato a possessão mude de natureza ao mudar de mão e se torne propriedade nas do soberano: mas como
as forças da cidade são incomparavelmente maiores que as de um particular [...]; porquanto o Estado a
respeito de seus membros é senhor de todos seus bens pelo contrato social, que no Estado serve de
fundamento a todos os direitos; mas não o é a respeito das outras potências, senão pelo direito de
primeiro ocupante, que alcançou dos particulares. (ROUSSEAU, 2002, p. 35)

Mas, muito ao contrário das premissas do contrato social de Hobbes (2009), Rousseau (2002), preconiza a

inalienabilidade do direito de liberdade, pois o homem não pode ceder aquilo que, intrinsecamente, pertence à natureza.

Nessa esteira, Rousseau (2002, p. 27) sublinha que:
Renunciar à própria liberdade é renunciar a qualidade de homem, os direitos da humanidade, nossos
mesmos deveres; para quem renuncia à tudo, não há compensação possível, e renúncia tal é
incompatível com a natureza do homem, que rouba de suas ações toda a moralidade, que tira a seu
querer toda a liberdade. Aquela convenção, enfim, é contraditória e vã, que estipula de uma parte a
autoridade absoluta, e de outra uma não-limitada obediência; claro é que a nada me obrigo com aquele
a quem tenho o direito de tudo exigir [...]

O núcleo da filosofia de Rousseau (2002), consiste em deslocar a soberania nacional, que estava representada na pessoa

do monarca, para concentrá-la nas mãos do povo, ou seja, nos imperativos da vontade geral.

Conforme as diretrizes delineadas por Rousseau (PISIER, 2004, p. 85), o povo e a vontade geral, ocupariam o centro das

decisões políticas, visto que, a pluralidade e a intensidade das opiniões divergentes, acabariam por arruinar a harmonia da

sociedade, acarretando a desagregação das instituições criadas pelo contrato social.

A transição paradigmática do Antigo Regime, para a construção de uma nova ordem política com poderes limitados,

posição esta marcada pela filosofia contratualista liberal, restou por acarretar importantes conseqüências epistemológicas, com

profundos reflexos na sociedade e na consolidação de uma doutrina direcionada para a declaração[11] e tutela dos direitos

fundamentais do homem. De acordo com Norberto Bobbio (1992, p. 4), houve uma inversão dos valores correspondentes à

concepção orgânica tradicional:
No plano histórico, sustento que a afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de
perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na representação da relação política, ou
seja, na relação Estado/cidadão ou soberano/súditos: relação que é encarada, cada vez mais, do ponto
de vista dos direitos dos cidadãos não mais súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano,
em correspondência com a visão individualista da sociedade, segundo a qual, para compreender a
sociedade, é preciso partir de baixo, ou seja, dos indivíduos que a compõem, em oposição à concepção
orgânica tradicional, segundo a qual a sociedade como um todo vem antes do indivíduo.

A formação de qualquer organização política está, nesse contexto, condicionada ao respeito e na responsabilidade de

patrocinar os direitos humanos, sendo este processo histórico, caracterizado pela constitucionalização dessas prerrogativas, estavam
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voltadas para a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, conhecidos como de primeira dimensão[12].

 

5 Constitucionalização das Dimensões de Direitos Humanos e a Responsabilidade Estatal em Patrocinar os Preceitos da

Dignidade

 

  Em consonância com as bases liberais e com a doutrina jusnaturalista, apontadas acima, pode-se observar que,

inicialmente, os primeiros direitos que receberam a chancela de fundamentalidade, foram os direitos individuais ou, também,

conhecidos como direitos de defesa, direitos negativos[13], assim, denominados, diante da característica de limitar a arbitrariedade

estatal, assegurando o livre exercício dos direitos civis e políticos.

Embora tais direitos tenham sido conquistados, com fundamento em um direito natural, a sua positivação, com inserção

em textos constitucionais, além de possuir uma função pedagógica e de clareza quanto ao conteúdo, garantiria a sua proteção e

efetividade concreta.

No que tange a este assunto Konder Comparato (2006, p.109), sublinha que:
A Constituição moderna [...], tal como conceberam pela primeira vez os norte-americanos, é um ato de
vontade, o supremo ato da vontade política de um povo. A sua finalidade precípua é a proteção do
indivíduo contra os abusos dos governantes. Por esta razão, ela deve constar de um documento solene,
que é a verdadeira Carta Magna das liberdades.

Nessa esteira, os direitos humanos de primeira dimensão, de matriz liberal-burguesa, foram constitucionalizados e dizem

respeito à autonomia do indivíduo, exigindo uma abstenção do Estado, ou seja, a sua não-intervenção na ordem econômica e social,

a fim de garantir a vida, a liberdade, a igualdade perante à lei, a propriedade e a participação política nos negócios estatais.

Todavia, a proteção constitucional desses direitos, com a tutela da autonomia individual, acabou por negligenciar sobre as

questões sociais, pois, na medida em que se assegurava a liberdade e a limitação dos poderes do Estado, a grande massa

trabalhadora estava, totalmente, desprovida dos mais elementares direitos, não obtendo acesso aos bens indispensáveis para o gozo

de uma vida digna.

Na Europa do século XIX, há um crescente movimento de industrialização, caracterizado pelo ao acúmulo de riqueza nas

mãos das classes empresariais e burguesas, que sustentavam esse sistema, por meio da exploração da mão-de-obra operária,

desprovida de qualquer direito social previdenciário e trabalhista.

Assim, os direitos de segunda dimensão, também, conhecidos como direitos sociais, surgem com o objetivo de

suprir a carência de direitos legados do liberalismo, à partir das reivindicações das classes exploradas, que exigiam condições dignas

de sobrevivência, com uma postura ativa do Estado. (DIMOULIS; MARTINS, 2008)

Em virtude desse contexto social, os direitos de segunda dimensão foram inseridos nas cartas constitucionais, sendo que a

Constituição mexicana de 1917 é apontada como o primeiro[14] texto formal, que estabeleceu explicitamente, um rol de garantias e

proteção aos direitos sociais prestacionais.

Exaltando as conquistas da referida Constituição, Comparato (2006, p. 177), destaca que:
O que importa, na verdade, é o fato de que a Constituição mexicana, em reação ao sistema capitalista,
foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou seja, a proibição de equipará-lo a uma
mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura no mercado. Ela afirmou o princípio da
igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de
trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por acidente do trabalho e lançou, de um modo
geral, as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito.

Ao passo em que os direitos de segunda dimensão foram declarados constitucionalmente, após as atrocidades ocorridas na

segunda Grande Guerra Mundial, bem como o impacto tecnológico e o processo de descolonização, restou por acarretar o

surgimento de novas demandas, que careciam de especial tutela e reconhecimento na ordem Constitucional. (SARLET, 2007, p. 53)

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8143



Diante dessas novas necessidades fundamentais, foram proclamados os direitos humanos de terceira dimensão:
Durante a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que não bastava o reconhecimento dos direitos de
primeira e segunda gerações, pois existem outros direitos que não pertencem apenas ao indivíduo.
Alguns direitos são transcendentais, pertencem a todos e por isso surgiram no direito constitucional
mundial, os direitos de terceira geração, também chamados de direitos da solidariedade. (BREGA
FILHO, 2002, p. 23)

Segundo Ferreira Filho (2002, p. 58), os principais direitos que caracterizam essa geração são: o direito à paz, o direito ao

desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito ao patrimônio comum da humanidade, o direito à autodeterminação dos

povos e o direito à comunicação.

Por não estar adstrito a determinado Estado, os direitos de solidariedade, foram, inicialmente, reconhecidos no plano

internacional, sendo inseridos na Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948,

que além dispor, de modo especial sobre os direitos de terceira dimensão, reconheceu a fundamentalidade dos direitos de primeira e

segunda dimensões.

Em razão do processo de globalização e a disseminação de um projeto neoliberal, tendente a diminuir o âmbito de

atuação do Estado, com o escopo de assegurar o livre comércio e transferência de capitais, desprendidos de qualquer

regulamentação estatal, Paulo Bonavides (informação verbal),[15] aponta para o surgimento de direitos humanos de quarta

dimensão, que deveriam ser protegidos, devido ao processo de alienação dos indivíduos neste processo, que ao contrário, dos

efeitos deletérios do neoliberalismo, deveriam ter uma posição ativa nos negócios públicos, com amparo efetivo do Estado.

O sistema principiológico de direitos humanos é aberto e mutável, caracterizado por ser um processo dialético, sendo que

novas aspirações são sempre suscetíveis de tutela, de acordo com a necessidade e problemas sociais.

Contudo, é importante ressaltar que tão-somente os direitos mais caros à dignidade humana, é que deverão merecer o

status de fundamentalidade, sob pena de se minimizar a efetividade de tais direitos, porque, sob o pretexto de imprescindibilidade,

qualquer direito poderia reivindicar máxima observância e relevo Constitucional.

Na realidade, deve-se empregar métodos hermenêuticos aprimorados, para investigar os direitos, historicamente, já

declarados, a fim de se delimitar o real alcance de seu conteúdo, buscando o seu significado atual, para dotar de efetividade os seus

comandos e, suprir as necessidades contemporâneas.

Portanto, não se está obstruindo o reconhecimento de novos direitos e dimensões, mas, sim, privilegiando a real

necessidade histórica de tutela dos direitos fundamentais, pois muitas vezes, as ditas novas demandas, constituem na prática,

aspectos diferentes de um mesmo direito já, anteriormente, declarado.

No âmbito do constitucionalismo brasileiro, mister pontuar que a Constituição de 1988, após longo período de ditadura

militar e total desrespeito aos direitos elementares, albergou, de maneira ampla em seu texto, as dimensões, supra referidas, de

direitos humanos, instituindo um título específico sobre os direitos e garantias fundamentais.

Em consonância com Celso Ribeiro Bastos (2001, p. 161), a Constituição brasileira possui um caráter de sistema, pois já

no Título I, institui os princípios fundamentais em que o Estado Democrático e Social de Direito está alicerçado, servindo de

referencial hermenêutico para o conjunto de normas constitucionais que seguem os Títulos seguintes.

O artigo 1.º, da Lei Maior, indica os fundamentos do Estado brasileiro, elevando ao status constitucional, os valores,

dentre eles, da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Além disso, ao elencar no artigo 3,º os objetivos fundamentais da República, o texto constitucional estabelece como meta

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; bem como compromete-se com a promoção do bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Sobre o comprometimento constitucional, com os direitos fundamentais, Sarlet (2007, p. 72) assevera que:
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[...] o catálogo dos direitos fundamentais (Título II da CF) contempla direitos das diversas dimensões,
demonstrando, além disso, estar em sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem assim com os
principais pactos internacionais sobre Direitos Humanos [...]. No que concerne aos direitos das duas
primeiras dimensões, não se encontram dificuldades para a confirmação desta hipótese, bastando uma
simples leitura superficial dos dispositivos integrantes do catálogo. Que acolheu tanto os direitos
tradicionais da vida, liberdade e propriedade, quanto da igualdade e os direitos e garantias políticos,
consagrando, por igual, os direitos sociais da segunda dimensão. [...] Certo é que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) pode ser enquadrado nesta categoria (terceira
dimensão), em que pese sua localização no texto, fora do título dos direitos fundamentais. Poder-se-ia
cogitar também do art. 5.º, inc. XXXII (prevê a proteção do consumidor), e do art. 5.º, inc. XXXIII
(direito a informações prestadas pelos órgãos públicos). No mais, encontramos referências a outros dos
assim denominados direitos de terceira dimensão no título dos princípios fundamentais [...].

Não obstante, Sarlet (2007, p. 71), afirma que a atual Constituição Federal, a fim de sanar qualquer dúvida, inseriu, de

forma inédita, os direitos sociais, no capítulo próprio dos direitos humanos, ressaltando, assim, o seu caráter de fundamentalidade.

Ao mesmo passo em que os direitos e garantias fundamentais integram o chamado núcleo intangível da Constituição da

República, ou seja, não são passíveis de reforma, integrando as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4.º, IV, são dotados de

aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 5.º, parágrafo 1.º, da Carta Magna.

Por constituir um sistema aberto, a própria Constituição brasileira adverte no artigo 5.º, parágrafo 2.º, que os direitos e

garantias expressos, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios, ou dos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte.

Todavia, é importante sublinhar que, para a Constituição Federal atingir os seus objetivos e princípios, bem como, para

que o Estado cumpra a sua finalidade e promova o bem estar de todos, adimplindo com os fundamentos para o qual foi criado, em

prestígio aos direitos fundamentais, será necessário adotar uma postura ativa e comprometida com o desenvolvimento de políticas

públicas. Dessa forma, Bontempo (2008, p. 65), prelaciona que:
Os direitos sociais previstos, ineditamente, no catálogo dos direitos fundamentais, têm por objeto, em
sua grande maioria, uma conduta positiva do Estado, consistente em uma prestação de natureza fática,
pressupondo seja criada ou colocada à disposição a prestação que constitui seu objeto, já que objetivam
a realização da igualdade material. Vale dizer, a implementação efetiva desses direitos depende da
realização de políticas públicas.

Porém, sob a bandeira da coesão fiscal e equilíbrio das contas públicas, os direitos sociais, no Brasil, foram relegados

para o segundo plano, não sendo considerados como prerrogativas fundamentais do cidadão, de eficácia plena e imediata, pois, de

acordo com a ideologia elitista dominante, houve uma certa hipertrofia dos direitos na Constituição de 1988, o que resultaria na

ingovernabilidade do Estado.
Como resultado da substituição da prioridade do combate ao déficit social pela do combate ao déficit
público, privilegiando a estabilidade monetária, os anos 1990 viram a instauração crescente de uma
paradoxal “democracia sem cidadãos”, isto é, com seus direitos políticos formalmente reconhecidos,
porém com recortes substanciais nos seus direitos sociais. [...] Com base nesse novo formato das
relações sociais – comandada pela desregulamentação, pela hegemonia do capital financeiro e pela
precarização das relações de trabalho -, substituem-se os direitos como responsabilidade do Estado pela
idéia de “oportunidade” que simultaneamente ocupa o espaço deixado pelo vazio pela idéia de
“igualdade”. (SADER. In: NOVAES (Org.). p. 316-317)

Contudo, mister observar que, uma vez descumpridos os fundamentos e objetivos constitucionais, o Estado não pode ser

intitulado como Democrático e Social, porque, sem respeito aos direitos fundamentais não há democracia.
Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico:
sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a
sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos
fundamentais [...]. (BOBBIO, 1992, p. 1)

O cientista político Dalmo de Abreu Dallari (2009, p. 103), reconhecendo que o Estado deverá estar comprometido com
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a consecução de determinados fins, destaca que:
O problema da finalidade do Estado é de grande importância prática, sendo impossível chegar-se a
uma idéia completa de Estado sem ter consciência de seus fins. [...] A falta de consciência das
finalidades é que faz com que, não raro, algumas funções importantes, mas que representam apenas
uma parte do que o Estado deve objetivar, sejam tomadas como finalidade única ou primordial, em
prejuízo de tudo o mais. Dois exemplos atuais, ilustrativos dessa deformação, são representados pela
superexaltação das funções econômico-financeiras do Estado e pela obsessão de ordem, uma e outra
exigindo uma disciplina férrea, que elimina, inevitavelmente, a liberdade. E como a liberdade é um dos
valores fundamentais da pessoa humana, é óbvio que a preponderância daquelas funções, ainda que
leve a muito bons resultados naquelas áreas, contraria os fins do Estado.

De acordo com os esses preceitos teleológicos, Georges Burdeau (2005, p. 37), prelaciona que o Estado, na realidade,

constitui uma idéia, sendo constituído pelos humanos, para o suprimento dos anseios do corpo social, estando subrodinado à

consecução de determinados ideais.
Fica claro que, uma vez que o Estado é criado pelo espírito, ele o é, como todas as coisas criadas pelo
talento humano, em conformidade com um certo ideal. Quando os indivíduos pensam o Estado, é
mesmo vendo nele uma instituição destinada a funcionar segundo certas normas e visando uma
finalidade que aceitam. O Estado reflete-lhes o pensamento. E é por isso que, se o Estado é artifício,
nem por isso é concebido de uma vez por todas. É, ao contrário, uma criação contínua que exige por
parte dos indivíduos um esforço de pensamento pelo qual seus mecanismos e suas atividades adquirem
seu verdadeiro sentido.

Além de sintetizar as aspirações da comunidade política, o Estado, deve se legitimar, diariamente, por meio de atividades

direcionadas para a satisfação demandas da sociedade.  
[...] Trata-se de um plebiscito cotidiano, que vai muito além das personalidades que dele se beneficiam,
pois seu objetivo é confirmar o Estado em seu papel de expressão da consciência política do grupo, ou
seja, de instrumento pelo qual, com todos os erros que tal empreendimento comporta, a sociedade
afirma o domínio de si mesma.  (BURDEAU, 2005, p. 38)

Como conseqüência disso, pode-se observar que, desde o surgimento filosófico das primeiras sociedades políticas, já

havia certa preocupação em relação aos fins que as organizações humanas deveriam atingir.

Desta feita e conforme já salientado acima, a teleologia do Estado brasileiro está vinculada ao cumprimento dos preceitos

da dignidade humana, que deve ser compreendida em sua dupla faceta intersubjetiva, o aspecto defensivo, próprio dos direitos de

primeira dimensão, e ao aspecto prestacional, englobando os direitos fundamentais sociais:
[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo
de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2006, p. 62)

Não há dignidade humana sem tutela dos direitos fundamentais. Não há proteção dos direitos fundamentais sem a

concreção dos direitos sociais; sem direitos sociais o Estado não cumpre a sua finalidade; não cumprindo a sua finalidade a

Constituição da República não é respeitada; sem o devido respeito, a Constituição não tem eficácia[16]; sem eficácia constitucional

o Estado não existe, a não ser que seja um Estado totalitário e arbitrário.

O Estado possui sua função e finalidade bem delimitadas pela atual Constituição de 1988, devendo cumprir sua missão

social de promover os direitos fundamentais e tutelar o bem estar de todos os seus cidadãos, sendo capaz de criar e gerir as políticas

públicas necessárias, a fim de direcioná-las para setores sociais excluídos e carentes de emancipação, dando efetividade aos seus

direitos sociais.

 

 

CONCLUSÃO
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Em consonância com as teorias filosóficas apresentadas, depreende-se que para a corrente metafísica de Aristóteles,

Marco Túlio Cícero e Santo Tomás de Aquino, as sociedades foram formadas naturalmente pelos homens, devido ao seu instinto

político, com o objetivo de se alcançar a virtude, por meio de boas ações, para que os cidadãos pudessem gozar de uma vida feliz,

plena, venturosa e ao abrigo da miséria.

Apesar de se coadunar com os postulados teóricos de Aristóteles, o Aquinate dispõe que o agrupamento político da

sociedade não constitui um fim em si mesmo, pois para se obter virtude, é preciso que os cidadãos estejam vinculados aos

mandamentos de um Superior Divino, que transcende a existência da própria comunidade política. 

Todavia, para a teoria contratualista de Hobbes, os homens não possuem qualquer espírito social ou político, visto que, no

estado natural, encontram-se em constante beligerância, movidos por sentimentos egoístas e de vaidade. Desse modo, em um

contexto de total insegurança e agressões ininterruptas, os humanos celebram um pacto, dispondo de todos os seus direitos naturais,

com o objetivo de preservar a paz e a segurança.

Com a queda do regime feudal, essa teoria, bem como o racionalismo de Maquiavel, serviram de sustentação teórica para

a consolidação dos Estados absolutistas, porque toda a soberania estatal estava consagrada na pessoa do monarca, o qual dispunha

de plenos e ilimitados poderes para preservar a paz e a segurança dos seus súditos.

Em razão das arbitrariedades ocorridas e do desrespeito aos direitos individuais dos cidadãos, Locke, Montesquieu e

Rousseau, utilizaram-se do pensamento contratual, com finalidade, totalmente, diversa da teoria hobbesiana.

De modo que o contrato social, seria celebrado com o escopo de limitar o poder do Estado e, com o objetivo de garantir

os direitos individuais dos cidadãos, como a vida, liberdade, igualdade e propriedade. Esses, portanto, seriam os fundamentos e fins

do Estado.

Como conseqüência da constitucionalização desses direitos, conhecidos doutrinariamente como de primeira dimensão,

não houve qualquer ingerência estatal na esfera econômica e social, fatores que acarretaram, a necessidade de tutela dos direitos

sociais. Além disso, com o término da segunda guerra mundial, emergem-se os direitos da solidariedade, conhecidos como de

terceira dimensão.

Nesse sentido, todas essas dimensões estão plasmadas na Constituição de 1988, sendo que o texto constitucional pátrio,

restou por delimitar bem os fundamentos, os princípios e os fins que devem ser perseguidos pelo Estado, dispondo no artigo 3.º que

constitui objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, comprometendo-se com a promoção do bem

de todos.

Não obstante, eleva a dignidade da pessoa humana como vetor axiológico de toda a ordem democrática, de modo que o

fundamento de existência do Estado, está calcado na concretização desses direitos e na eficácia plena dos direitos fundamentais,

sendo que o desvio dessas finalidades constitucionais, acaba por desvirtuar a própria razão de existência da instituição Estado e das

premissas fundamentais do Estado Democrático e Social de Direito.
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ingleses, especialmente os proprietários de terras (barões)”.
[10] Esta revolução se desencadeou, devido ao objetivo do rei inglês Carlos II,  em restabelecer a religião católica em seu Estado, cuja a maioria era protestante.
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[12] Embora seja mais usual a terminologia “geração”, opinou-se, no presente trabalho, em empregar o termo “dimensão”, por ser,  tecnicamente, mais apropriado. No
magistério de Paulo Bonavides (2010), o vocábulo “dimensão” teria uma vantagem lógica e qualitativa, pois, o termo “geração”, transmite a idéia de sucessão
cronológica de direitos, como se as primeiras conquistas fossem descartadas e desprovidas de efetividade. Enquanto, na realidade, os direitos são cumulativos,
acrescentando-se uns aos outros, conforme suas evoluções.  
[13] Não obstante, a existência do critério clássico de classificação, com a divisão dos direitos humanos em dimensões, mister, também, mencionar o mecanismo
classificatório de Jellinek, que toma a funcionalidade desses direitos, como pressuposto de organização. Segunda esta formulação,  o indivíduo, possuiria várias espécies
de situações jurídicas “status”, em relação ao Estado. Por exemplo, o “status negativus”, diz respeito a esfera de liberdade do indivíduo, no qual estaria imune à
qualquer ingerência estatal.  Já pelo “status positivus”,  exige-se uma postura ativa do Estado, a fim de concretizar determinado direito fundamental (SARLET, 2007, p.
157-158). Essa formulação de Jellinek, difere da concepção clássica, pois, de acordo com este critério, poderá existir direitos denominados de segunda dimensão, que
ao invés de exigir uma posição ativa do Estado, possuem a função de abstenção, como se fosse um direito de primeira dimensão, sendo classificado por Jellinek, como
“status negativus”.      
[14] Ferreira Filho (2002, p. 46) discorda sobre a primazia da Constituição mexicana, dispondo que “Não há razão para isso,  mesmo sem registrar que sua
repercussão imediata, mesmo na América Latina,  foi  mínima. Na verdade, o que essa Carta apresenta como novidade é o nacionalismo, a reforma agrária e a
hostilidade em relação ao poder econômico, e não propriamente o direito ao trabalho, mas um elenco dos direitos do trabalhador”. “[...] Nem longe, todavia, espelha a
nova versão dos direitos fundamentais”.
[15] Em palestra proferida no encerramento do XIX Encontro Nacional do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI, realizado no dia 12 de
junho de 2010, em Fortaleza-CE, o autor elenca,  como exemplo de direitos fundamentais de quarta dimensão, o direito à democracia, o direito à informação e o direito
ao pluralismo. Não obstante, reconhece,  ainda, a existência de uma quinta dimensão de direitos humanos, caracterizada pelo desenvolvimento e necessidade de
proteção do direito à paz. Preceito fundamental que não foi, suficientemente, desenvolvido, havendo necessidade de se delimitar o seu real conteúdo e alcance.
[16] Konrad Hesse (1991) reconhece a existência das forças fáticas e sociais, que condicionam a efetividade jurídica da Constituição.  Mas, ao contrário de Ferdinand
Lassalle, Hesse (1991, p. 3), afirma que a Constituição possui força normativa,  por si própria, devendo ser respeitada,  independentemente, das condições reais.
Embora, aceite que a forças sociais e fáticas sejam imprescindíveis para a eficácia constitucional, assevera que a Constituição possui efetividade ordenadora, devendo
ser concretizada empiricamente.
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A PAZ PERPÉTUA NUMA CONJUNTURA ATUAL

PERPETUAL PEACE IN A CURRENT SITUATION

Paulo Francisco De Oliveira

RESUMO
Kant, há mais de duzentos anos, apresentou no opúsculo À Paz Perpétua, um projeto filosófico
para a efetivação da paz mundial. A filosofia jurídico-política kantiana, no tocante à paz
perpétua, está fundamentada em três ideias básicas: a constituição republicana, a federação de
Estados e o direito cosmopolita. No contexto da obra kantiana, a filosofia jurídico-política e a paz
como ideia reguladora fazem parte da arquitetônica da razão prática e têm sustentação definitiva
na razão pura legisladora. Para Kant, a constituição republicana é a única derivada do conceito
de direito e capaz de garantir a liberdade e a paz; a federação dos Estados concebe um
ordenamento internacional que assegura a soberania dos Estados e garante o direito de
permanecer em paz como regra universal; e por fim, o direito cosmopolita fornece os elementos
teóricos e práticos necessários para a formação de uma comunidade jurídica universal, bem
como para a elaboração de uma constituição cosmopolita. O fio condutor subjacente ao projeto
kantiano da paz perpétua concentra-se na ideia de progresso para o melhor, presente na
História da humanidade, bem como na ação da natureza em prol da realização do sumo bem
político. Esta dissertação pretende apresentar a paz kantiana, como uma nova ordem jurídica
internacional, identificando sinais concretos de sua efetivação na atualidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Guerra; Paz Perpétua

ABSTRACT
Kant, for over two hundred years, presented in the booklet Perpetual Peace, a philosophical
project for the realization of world peace. The legal-political philosophy with regard to Kantian
perpetual peace, is based on three basic ideas: the republican constitution, the federation of
states and cosmopolitan law. In the context of Kant's work, the legal-political philosophy and
peace as a regulative idea of architectural part of practical reason and has definite support in
pure reason legislator. For Kant, the republican constitution is the only derived from the concept
of law and capable of freedom and peace, the federation of the international order, on e sees
that ensures the sovereignty and guarantees the right to live in peace and universal rules, and
Finally, the cosmopolitan law provides the theoretical and practical elements necessary for the
formation of a universal legal community, as well as for the development of a cosmopolitan
constitution. The guiding principle behind the Kantian project of perpetual peace focuses on the
idea of progress for the best gift in the history of mankind and of nature in action in favor of
achieving the ultimate good politician. This paper intends to present the Kantian peace, as a
new international legal order, identifying concrete signs of its coming into effect today. 
KEYWORDS: Law, War, Perpetual Peace

INTRODUÇÃO

 

Diante das grandes discussões que se têm travado sobre o assunto, a doutrina kantiana voltou a ganhar um destaque

especial. Uma questão se faz imperiosa: se, por um lado, a atualidade da doutrina da paz perpétua kantiana tem sido proclamada

pela grande maioria dos autores, a sua efetivação, por outro, não se impõe com tamanha clareza. Neste ponto, reside o grande

desafio que se propõe: é possível afirmar que a doutrina kantiana ultrapassa a esfera de simples constatação de atualidade, na

medida em que aborda assuntos de grande pertinência hoje, e atinge a esfera da aplicação? Em outras palavras, o discurso kantiano

teria rompido a mera idealização de um projeto para a humanidade e alcançado a esfera prática através de um lento e dialético

processo de efetivação?
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Para esta questão, evidentemente, não pretendo alcançar resposta definitiva. Neste capítulo tento buscar, através de

uma análise de questões cruciais, que implicaram a transformação do contexto mundial, tais como a globalização, a constituição da

ONU, as guerras e o papel do Estado, avaliar se houve de fato um progresso da humanidade rumo ao ideal kantiano.

 

 

5.1. A Globalização

A globalização, como bem se sabe, consiste num fenômeno cujas raízes remontam aos séculos passados e ganhou

proporções sólidas nos séculos XX e XXI. Todavia, nas duas últimas décadas se destacou não só pela sua evolução fática, mas

também por ter adentrado a consciência e o vocabulário de milhões de pessoas ao redor do mundo. Assim, a globalização se tornou

ponto de referência em torno do qual giram teorias e explicações para toda ordem de fenômenos, desde os naturais até os sociais e

os culturais, passando inevitavelmente pelos econômicos. Para tanto, mostrou-se indispensável o avanço dos meios de

comunicação, como perpetração da interligação entre nações e entre os cidadãos[1]. A consolidação da ideia de globalização se deu

com o colapso do socialismo e a afirmação do capitalismo como modelo padrão mundial.

O conceito de globalização sofre variações diante das concepções adotadas pelos autores. Há posicionamentos, por

exemplo, que atestam ser o fenômeno de globalização uma construção primordialmente mítica ou ideológica. Em que pese a

diversidade, é possível verificar uma congruência entre a maioria dos autores, isto é, os conceitos desenvolvidos incluem algumas

características comuns:
“Refere-se (a globalização) a uma mudança ou transformação na escala de organização social
que liga comunidades distantes e amplia o alcance das relações de poder nas grandes regiões e
continentes do mundo”[2]

 
O processo de globalização não se refere a um único fenômeno, ele se refere também ao “processo pelo qual

determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve-se a capacidade de

designar como local outra condição social ou entidade rival”[3].

Assim, para qualquer forma globalizada, seria possível encontrar uma raiz local. Segundo Boaventura, são quatro as

formas de globalização: o localismo globalizado, através do qual um elemento típico de uma localidade se estende e predomina

sobre outros elementos de outras localidades; o globalismo localizado, referente aos impactos que as condições locais sofrem em

função da hipertrofia de elementos locais de outros povos e culturas. Além das formas acima citadas, consideradas formas de

globalização “de cima para baixo”, há, ainda, formas de globalização “de baixo para cima”. São elas o cosmopolitismo e o

patrimônio comum, através dos quais a interação das nações é feita em virtude de interesses comuns[4].

Para Alexandre Del Valle, a globalização teve início com as permutas marítimas no século XVI e pode ser entendida

como “a colocação em relação imediata e a criação de redes relacionais, estratégias, econômicas, científicas e financeiras

transnacionais”[5]. O autor observa que o fenômeno de globalização trouxe consigo um ideal mundialista, partilhado por filósofos

e políticos contemporâneos, segundo o qual as guerras teriam fim com a supressão de barreiras que separam os povos e com a

formação de uma suprassociedade mundial, que acabaria por atrair as nações em função do seu ideal pacifista. Este ideal, contudo,

que não se confunde com a própria globalização já firmada como fenômeno de alcance mundial e irreversível, não é partilhado com

toda a humanidade. Segundo Del Valle, o ideal ocidental de mundialização não atinge as “outras civilizações”, que compõem 80%

restantes da humanidade[6].

Ainda é possível analisar o conceito de globalização sob o ponto de vista do direito. Para Salgado, sob esta

perspectiva, pode-se considerar que o termo globalização “significa estabelecer as mesmas condições de vida para todos os seres

humanos, universais e iguais. Isso se refere à justiça distributiva e precipuamente à justiça social”[7].
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Qualquer conceito que se adote de globalização merece uma análise cautelosa, posto que as concepções nos levam a

crer que este processo de integração econômico-social nos conduziria a uma sociedade mundial, marcada pela convergência de

culturas. Os estudiosos sobre o tema, contudo, tendem a criticar esta postura e a descartar a possibilidade de formação de uma

nação mundial, com o que concordo. Ademais, como se verá adiante, o processo de globalização trouxe consequências, em alguns

casos, opostas à interação entre os povos. Os choques culturais e especialmente religiosos se mostraram traumáticos para alguns

povos, o que implicou um retrocesso em suas relações mútuas.

Diante de inúmeras desigualdades e exclusões, que o processo de globalização desencadeia, questiona-se o próprio

conceito de globalização. Afinal, o que seria global, vale dizer, universal, no contexto de globalização? As falhas no conceito não

terminam aí. Como se poderia geograficamente definir o que é global ou simplesmente internacional? Os céticos consideram o

conceito ambíguo e inadequado. Haveria uma nítida desarticulação entre o discurso em torno da globalização e a realidade do

mundo tomada em cada uma de suas localidades. Assim a globalização consistiria em um mito criado pela concepção neoliberal

visando à propagação de seus objetivos.

Evidentemente, há aqueles que rebatem esta redução do conceito de globalização a uma ideia de imperialismo

ocidental. Para muitos, a posição anteriormente exposta é reducionista. O fenômeno de globalização não se limita a um processo de

dominação econômica, em que pese o fato inegável de servir como instrumento para a consolidação de interesses dos grupos

economicamente mais fortes. Este processo tem atingido outras esferas: cultural, social e religiosa, que perpassaram os interesses

econômicos e reorganizaram a estrutura social mundial. Não se trata, portanto, de um único processo econômico, mas de vários

processos, que ocorrem de maneira inter-relacionada, mas não simultânea. A integração não se desenvolve no mesmo ritmo sob

todos os seus aspectos e em todos os lugares. Na realidade não há homogeneidade no processo, justamente porque, ao contrário do

que se afirmava, não há homogeneização de culturas, não há uma padronização absolutamente eficaz, que ponha fim às

diversidades.

Por fim, considero o termo globalização não num sentido propriamente técnico, mas num sentido bastante amplo.

Destarte, a palavra globalização será tomada como um conjunto de fenômenos não só de natureza econômica, mas também de

natureza política, cultural e social, que proporcionou uma maior integração dos povos e Estados, alterando a configuração das

relações político-sociais.

 
 

5.2. O Novo Papel do Estado

A primeira, e talvez a mais importante questão a ser analisada, refere-se à constituição dos Estados. O tema “novo

papel do Estado” foi objeto não só do primeiro artigo definitivo da obra À Paz Perpétua, mas também de alguns artigos

preliminares. Sua abordagem não se limita à citada obra, estando presente em outros escritos como a Metafísica dos Costumes. De

qualquer modo, o que se percebe é que o Estado tem papel primordial na efetivação do projeto da paz. Este é construído sobre o

pressuposto de Estados; juntamente com a exigência da constituição republicana, é ponto de partida para a paz. Esta estruturação do

projeto de paz no Estado soberano merece, contudo, uma apreciação, em detrimento das condições atuais, uma vez que, neste tema,

a teoria kantiana apresenta pontos de extrema atualidade e até mesmo efetivação, mas também enfrenta dificuldades e inadequações.

Isso se justifica diante do presente contexto histórico que preferi denominar amplamente como globalização. Esta, em que pese ter

início nas relações comerciais entre os povos, fato que Kant já havia previsto, não se limitou ao comércio, atingindo todas as esferas

de organização social. O Estado, evidentemente, não ficou ileso diante de tão profundas modificações. Ademais, outras instituições,

as organizações internacionais, ganharam espaço no cenário internacional ao lado dos Estados. As alterações das relações

internacionais decorrentes deste processo acabaram por gerar uma crise na própria concepção de soberania, o que nos leva a

comentar o tema, a fim de verificarmos se este fator compromete e, em caso positivo, até que ponto compromete a execução do
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projeto kantiano.

A ideia de Estado soberano remonta aos séculos XVII e XVIII, período em que recebeu fundamentação jusnaturalista.

Desde então, a soberania, especialmente a soberania externa, se consolidou, atingindo seu ponto máximo no início do século XX.

Todavia, como observa Luigi Ferrajoli, o período de máximo esplendor da ideia de soberania é também o período no qual ela entra

em crise[8]. A primeira dessas crises terminou com a Carta da ONU de 1945 e, sucessivamente, pela Declaração Universal dos

Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 1948. Estes documentos alteram completamente a

ordem internacional, ao menos sob o ponto de vista jurídico. Isso porque a soberania dos Estados, que numa perspectiva externa se

traduzia em liberdade sem limitações, se subordina, após o advento da ONU, a uma ordem internacional, o que não compromete sua

soberania, especialmente no que se refere à soberania interna, mas limita a liberdade dos Estados em suas relações mútuas. Segundo

Koller, o princípio de soberania pertinente a este novo contexto é a ideia de soberania limitada.
“que garanta um certo grau de independência política, na extensão que seja compatível com
uma proteção efetiva da paz, direitos humanos e justiça distributiva internacional”[9]
 

As duas normas fundamentais, que restringem portanto ao menos em tese a ação dos Estados, são o imperativo da paz

e o respeito aos direitos fundamentais. Ao menos em tese, porque é sabido que não basta a simples regulamentação da matéria,

regulamentação esta que goza de legitimidade dos Estados, para que as infrações no tocante aos direitos fundamentais e ao direito

das gentes cessem. De qualquer modo, a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos do Homem não perderam seu valor

em função das dificuldades, ainda hoje presentes, para impor a sua observância. Este momento marca o primeiro grande passo que a

humanidade dá em direção à saída daquele estado que Kant chama de estado de natureza entre os povos.

O advento da Carta dá vida nova ao direito internacional, alterando não só concepções que remontavam aos séculos

XVII e XVIII, mas também constituindo uma nova relação entre os Estados. O simbolismo da Carta é ainda maior, se considerar-se

que é com a criação da ONU que os horizontes da comunidade internacional se estendem para além dos países europeus e da

América.
“De fato, por um lado, o veto à guerra, sancionado no preâmbulo e nos dois primeiros artigos da Carta da
ONU, suprime aquele ius ad belum, que de Vitória em diante, foi o principal atributo da soberania externa e
representa, portanto, a norma constitutiva da juridicidade do novo ordenamento do direito internacional”[10]
 

As limitações à soberania externa dos Estados tiveram reflexos na soberania interna, especialmente no que se refere

aos direitos humanos. A nova ordem internacional considera como sujeitos de direito internacional não só os Estados, mas também

povos e indivíduos, como titulares do direito de autodeterminação e titulares de direitos humanos.
“No meio século transcorrido desde a criação do sistema das Nações Unidas, desenvolveu-se uma nova
dimensão do direito internacional referida a mais ampla promoção e proteção dos direitos humanos, do meio
ambiente, da segurança e de atenção a categorias particulares de pessoas: crianças, populações migrantes,
povos indígenas”[11]
 

A consolidação destes direitos humanos é passo essencial para a efetivação do projeto kantiano, pois será através deles

que o indivíduo terá a sua dignidade reconhecida.

Se, por um lado, a instituição da ONU e a Declaração Universal dos Direitos do Homem “quebraram” o valor

absoluto que a soberania externa exprimia, por outro, o reafirmaram, uma vez que a própria efetividade desta nova ordem

internacional se apóia no poder dos Estados, ou seja, a garantia de respeito aos preceitos de direito internacional tem base na própria

soberania dos estados. Há uma certa dependência da ordem internacional em relação aos estados em função da carência de um

poder supraestatal. Isso nos leva a concluir que, embora a ideia de soberania, tanto interna quanto externa, tenha se alterado, ela não

se corroeu a ponto de se tornar um valor esquecido pela nova ordem internacional, dado que esta ainda se respalda, de certa forma,

nela.
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Diante da comentada mudança, faz-se necessário analisar o impacto que a relativização do valor da soberania causa

na doutrina kantiana. O contexto em que Kant viveu é marcado por uma concepção de soberania absoluta. Todo o seu trabalho é

desenvolvido a partir da ideia de Estado soberano. Embora em toda sua filosofia política seja possível identificar o princípio da

soberania dos Estados como elemento fundamental, acredito que a nova concepção de ordem internacional, que alterou por sua vez

a própria concepção de soberania, não compromete o valor da teoria kantiana, tampouco nos autoriza a concluir que, sob este

aspecto, o pensamento de Kant esteja desatualizado, isto é, não tenha uma correspondência, o que nos diria de afirmar a sua

atualidade. Ao contrário. Em que pese toda limitação do poder soberano dos Estados, instituída principalmente no último século, a

organização mundial ainda tem suas bases na unidade do Estado nacional. A estrutura internacional não eliminou, evidentemente, a

figura do Estado e nem mesmo foi capaz de apagar a sua importância. Como afirmado acima, o direito internacional ainda se apóia

no poder soberano dos Estados, para que tenha garantidas as suas prescrições. O elemento Estado nacional não se tornou algo

obsoleto no século XXI, o que permite uma total integração do pensamento kantiano, em especial da “Paz Perpétua”, ao contexto

atual. Como observa Höffe, ao comentar o papel do Estado na presente conjuntura internacional:
“Mesmo quando outros modelos se antecipam para preponderar, nenhum deles ainda
conseguiu substituí-lo (o Estado), nem uma ordem pré-estatal, portanto, uma ordem social,
nem uma ordem supragovernamental, como tampouco a crescente rede de organizações intra e
supra nacionais”[12]
 

Neste viés, alguns artigos preliminares à Paz Perpétua merecem comentário, a despeito do estudo desenvolvido no

capítulo anterior. É que estes artigos visam ao respeito da soberania estatal e, de certa forma, possuem uma atualidade e até mesmo

um certo grau de efetivação, o que nos auxilia na fundamentação da tese de que o projeto kantiano tem se efetivado. Destarte, eles

serão aqui retomados somente para que se possa ressaltar esta atualidade, bem como a sua efetividade.

O segundo artigo preliminar trata da impossibilidade de aquisição de um Estado por troca, herança, compra ou

doação. Estas práticas, comuns em séculos passados, foram extintas em função do respeito ao princípio da soberania estatal, o que

já demonstra uma evolução e efetivação de uma das condições para a paz. Alguns autores, porém, destacam que a exigência em

análise ainda está caminhando para a sua concretização. Se o processo de ocupação do planeta está praticamente concluído hoje, as

fronteiras entre países ainda não são definitivas. O segundo artigo preliminar ainda está em vias de efetivação, já que o desafio que

se impõe perante a humanidade hoje é a estabilização das fronteiras, a transformação de delimitações contingentes em necessárias.

O quarto e quinto artigos preliminares trazem temas de extrema atualidade, embora sobre eles não se possa afirmar

uma concretização nos moldes previstos por Kant. O artigo quarto expressa a necessidade de se evitarem dívidas contraídas em

virtude de conflitos. Neste caso, o que se percebe é uma preocupação de Kant com relação ao poder econômico de alguns Estados,

que, tornando-se excessivamente fortes, podem comprometer a soberania de outros Estados. A dependência econômica é lesiva à

autonomia dos estados, fato que está sempre presente na preocupação de Kant, visto que o Estado que se encontra em relação de

subordinação, inevitavelmente, é tratado como instrumento de realização dos interesses do Estado mais forte.

Além da guerra, outros motivos que Kant poderia sequer prever causam a dependência econômica dos Estados, não só

em relação a outros Estados, mas especialmente em relação a organismos internacionais como o FMI. Isso tem como consequência a

constante intromissão destes Estados e organismos em questões internas dos Estados endividados, o que nos remete ao quinto artigo

definitivo. Este trata da hipótese de intromissão de um Estado na constituição de outro através do uso da força. Tal prática é comum

ainda nos dias atuais. Alguns conflitos, como as guerras do Afeganistão e do Iraque, são exemplos que posteriormente serão

comentados. Além da hipótese prevista por Kant, outra situação de lesão da soberania interna tornou-se frequente: A intromissão

em questões políticas internas se firmou como prática comum nos tempos atuais, especialmente porque envolve não só interesses

políticos, mas acima de tudo, econômicos. A intervenção em questões internas é consequência do mundo globalizado, cuja

conjuntura pressupõe um livre trânsito de riquezas pelo mundo. A constante migração de investidores, bem como a
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interdependência dos países em questões produtivas, faz com que não só os Estados, mas também outras organizações internacionais

tenham interesse em questões de outros Estados e ajam diretamente na administração destes, não só em tempos de conturbações

internas. Por não se restringirem mais a um Estado, levam a uma violação da autonomia de outros Estados e ao tratamento destes

como simples meios.
“No plano internacional não pode haver limites para o mais forte, portanto não pode impor-se
a racionalização ética permanecendo no sistema das necessidades, cujo avanço se impõe por
todas as formas, inclusive a guerra”[13]
 

Michel Chossudovsky[14] denuncia, na obra A globalização da pobreza, as práticas econômicas extremamente

lesivas aos países em desenvolvimento, que se tornaram comuns no atual sistema econômico global. Organismos como o FMI e o

Banco Mundial foram criados com o objetivo de auxiliar os Estados em períodos de crise, ou de patrocinar projetos, que combatam

a pobreza, perpetuando o subdesenvolvimento. Evidentemente, estes Estados subdesenvolvidos não têm condições de cumprir

integralmente os acordos firmados, o que “justifica” uma interferência direta destas instituições na economia daqueles sob o

argumento de auxílio para o desenvolvimento de uma política de austeridade. Na realidade, trata-se de um conjunto de exigências

de uma política que, embora se revista de fins éticos, impõe, por exemplo, a necessidade de eleições periódicas e multipartidárias, e

tem como primordial e talvez único objetivo a garantia do pagamento dos juros. O conjunto de medidas exigidas é sempre o mesmo,

gerando consequências desastrosas nos países onde é aplicado:
“O mesmo cardápio de austeridade orçamentária, desvalorização, liberação do comércio e
privatização é aplicado simultaneamente em mais de cem países devedores. Estes perdem a
soberania econômica e o controle sobre a política monetária e fiscal”[15]
 

Se, por um lado, a doutrina de Kant se mostra atual, uma vez que sua preocupação era justamente evitar a intervenção

de outros Estados em questões internas, por outro, fica evidente a distância entre a exigência kantiana e a sua real efetivação na

atualidade. Neste ponto é difícil vislumbrar, no mundo contemporâneo, indícios que apontem para uma possível observância das

determinações expressas aos artigos quarto e quinto do projeto de paz kantiano, o que pressuporia uma mudança radical nas

próprias relações econômicas hoje vigentes.

Do mesmo modo, a exigência de desarmamento dos Estados através da abolição de exércitos permanentes é

totalmente pertinente à atual conjuntura, a despeito das antigas dificuldades ainda não superadas para a sua efetivação. Trata-se de

deveres há muito conhecidos dos Estados, que se fazem cada vez mais urgentes, embora seja ínfima a possibilidade de sua

concretização num futuro próximo.

A ideia de República, trabalhada na Metafísica dos Costumes e revelada como forma de Estado imperativa em À Paz

Perpétua, traduz-se na ideia de Estado de Direito, que na atualidade permeia a organização dos Estados como princípio

fundamental. José Heck aponta a desconformidade entre o ideal kantiano e o Estado contemporâneo, ao afirmar que a república

kantiana se assenta sob a propriedade “tipo racional básico”, o que contrariaria os princípios fundamentais do direito constitucional

atual[16]. Ao abordar a questão, procurei demonstrar que a independência financeira, como requisito para a participação ativa do

cidadão, é fruto da influência histórica sofrida por Kant. Ela, entretanto, não compromete a ideia de república de Kant,

especialmente porque não constitui aspecto essencial da teoria do Estado kantiana. Conforme afirmado, trata-se de um meio,

evidentemente hoje inadequado, para o “exercício da liberdade positiva (legiferante) do cidadão”[17]. O aspecto central da ideia

de Estado em Kant, isto é, o elemento que a fundamenta, é a liberdade, constituindo a propriedade uma exigência periférica. Isso

leva Heck a reconhecer que, a despeito da inadequação, essa ideia de Estado de direito ainda prevalece:
“A persistente ideia do Estado de direito oferece até hoje o mecanismo constitucional mais
eficaz contra o puritanismo ideológico e a correspondente instrumentalização da moral para
fins políticos, cuja lógica de extermínio contra os supostos reinos do mal fez da guerra uma
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razão de ser do Estado Moderno”[18]
 

 

5.3. Uma Ordem Internacional

Sob outros aspectos, a teoria kantiana revela algumas disparidades ou inadequações, que testemunham contra a sua

atualidade e efetivação. Uma delas remete à própria estrutura de seu projeto, que, como já foi destacado, tem como base o Estado.

Quando Kant elaborou o seu projeto, ele não levou em consideração a possibilidade de existência de outras figuras de direito

internacional, que não os próprios Estados e a liga entre eles. O que se viu no século XX, contudo, foi uma proliferação de

muitíssimos organismos de direito internacional que alteram a estrutura organizacional prevista por Kant e interferem nas próprias

relações entre Estados.

A criação de organizações internacionais, que reúnem sob a sua égide diversos Estados, é fator típico, embora não

exclusivo, da modernidade. João Mota de Campos observa que ainda na Antiguidade surgiram algumas figuras próximas às

organizações internacionais contemporâneas, como as anfictiónias[19] gregas, associações de cidades-estados gregas[20]. É

porém, na segunda metade do século XIX, que esses organismos começam a se multiplicar. Este fenômeno não foi previsto por Kant

ou, ao menos, não foi levado em consideração em seus textos. Embora somente os Estados e a liga dos povos sejam considerados

por Kant no âmbito do projeto para a paz perpétua, não se pode considerar o projeto descomprometido diante de novas instituições

que figuram nas relações internacionais. Não só a atualidade como também a própria efetivação do projeto continuam pertinentes ao

contexto contemporâneo.

É importante observar que Kant sempre idealizou uma organização internacional capaz de solucionar os conflitos

entre os Estados de maneira pacífica, segundo o direito, como acontece com os conflitos de particulares dentro de um Estado. Aliás,

é lícito fazer um paralelo entre a evolução dos homens do estado de natureza para o estado civil e a evolução dos Estados, que

pressupõe o abandono de um semelhante estado natural. A diferença está justamente no fato de que, da relação entre os Estados,

não se instituiria um estado mundial.

A liga das nações almejada por Kant vem sendo instituída desde a criação da ONU[21]. A estrutura do direito

internacional contemporâneo se aproxima sob muitos aspectos do direito das gentes de Kant. Neste ponto, uma observação merece

destaque: Kant sempre explicitou que a instituição de um direito das gentes entre os Estados não deveria conduzi-los à formação de

um Estado mundial.

Embora esteja a implementação da ordem internacional ainda em formação, é possível concluir que as relações

internacionais e o direito internacional especificamente não apontam para a instituição de um grande Estado cosmopolita. Conforme

Kant havia prescrito, os Estados têm cada vez mais se submetido a um direito internacional, o que não significa um esvaziamento de

seu papel, já que eles continuam exercendo a função central nas relações internacionais. Assim não é possível vislumbrar, pelo

menos a curto ou médio prazo, uma supressão da figura estatal, bem como a criação de um Estado mundial. Segundo Höffe:
“Apesar da globalização pressionar por uma democracia global seria prematuro declarar o
Estado moderno, respectivamente o Estado nacional, superado. (...) nem a economia moderna,
nem a administração moderna podem ser imaginadas sem aquela integração comunicacional da
população, a qual apenas o Estado nacional logrou realizar”[22]
 

No mesmo sentido está Ferrajoli, ao comentar a reestruturação do papel do Estado:
“A crise dos Estados só pode ser superada em um sentido progressista admitindo-se a sua
decadência e reconduzindo-os no âmbito internacional aos aspectos tradicionalmente estatais
do constitucionalismo: não só na enunciação de princípios, tal como já sucedeu com a carta da
ONU e com as Declarações e Convenções sobre direitos, mas também em suas concretas
garantias”[23]
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Este fato me parece bastante positivo: Kant demonstrou expressamente seu desejo de manter os Estados autônomos,

mesmo diante de uma ordem internacional bem estruturada. O desenvolvimento histórico, sob este aspecto, se deu em conformidade

com a trajetória determinada por Kant. O fato de não se constatarem, no presente contexto, elementos que indiquem a formação do

Estado cosmopolita, bem como a continuidade do Estado como figura essencial no âmbito internacional, demonstra não só a

atualidade, mas acima de tudo, a efetivação do projeto kantiano.

 

5.4. Os Conflitos Internacionais

Outra inadequação atual ao projeto kantiano da Paz Perpétua diz respeito ao papel do comércio. É sabido que Kant via

o estabelecimento de relações de comércio com um certo entusiasmo, já que o entendia como um importante instrumento de

integração entre os povos. Ocorre que, se, por um lado, o comércio coloca os povos em contato e promove uma união entre eles,

por outro, este mesmo comércio, nos moldes do capitalismo, tornou-se um fator de desagregação, através da dependência

econômica que impôs a alguns países. Como observa Truyol y Serra:
“(...) o comércio supõe interdependência, a interdependência supõe dependência, engendrando
desconfiança e incompatibilidade, o que, por sua vez, vai negar, a médio e longo prazo, as
possibilidades reais para se almejar uma paz perpétua entre os Estados”[24]
 

Os interesses econômicos têm ditado a conduta dos estados na ordem internacional que, em função deles, infringem

tratados, resoluções da ONU e, acima de tudo, direitos humanos. Eles são o fundamento de toda e qualquer investida de um estado

em relação aos demais, o que é altamente criticável, especialmente sob o ponto de vista da doutrina kantiana, já que os outros

Estados e seus respectivos cidadãos são tratados como meios. Citarei aqui alguns exemplos de conflitos que ocorreram após a

segunda guerra mundial, em diversas partes do mundo, com o objetivo de salientar esta lesão ao imperativo categórico de Kant, que

exige o tratamento de todo ser humano como fim em si mesmo. Os conflitos analisados ocorreram em regiões e épocas diferentes e

foram escolhidos sem nenhum critério específico. Isso porque a aleatoriedade impede qualquer pré-concepção em torno dos

conflitos e, consequentemente, uma escolha dirigida. O que pretendo aqui não é reunir e analisar conflitos semelhantes para deles

extrair as conclusões desejadas. Buscarei analisar de forma isenta conflitos variados que, em função de sua pluralidade de causas,

nos permitam chegar a conclusões mais seguras. Evidentemente, foram escolhidos os conflitos que tiveram uma maior dimensão e

repercussão.

O primeiro conflito analisado não pode ser considerado propriamente como uma guerra. Trata-se de um golpe

ocorrido na Indonésia em meados da década de 1960. Embora este caso particular não configure, em princípio, um conflito entre

Estados, ele se revela bastante interessante, não só pelas consequências desastrosas que gerou, entre elas a invasão do Timor Leste,

mas também porque este golpe teve uma substancial interferência dos Estados Unidos e ilustra uma prática bastante comum neste

período, já que diversos países, especialmente na América Latina, foram vítimas da mesma manobra.

Entre os anos de 1959 e 1965, a Indonésia passa por um período de grande politização por parte de seus cidadãos.

Mais de 15 milhões de pessoas se filiaram a partidos políticos que se opunham à dominação americana e inglesa. Para que se tenha

uma ideia da dimensão da politização nacional, o Partido Comunista da Indonésia (PKI) era o maior partido comunista fora do eixo

União Soviética/China. Estes partidos não tinham nenhum ideal revolucionário, apenas pretendiam defender os interesses dos mais

pobres dentro do sistema vigente. Isso gerou uma preocupação nos EUA, visto que temiam que o país se tornasse comunista. Neste

período, a Indonésia era uma democracia parlamentar, governada por Sukarno desde o fim da colonização holandesa. Sukarno

pretendia uma boa relação com os americanos, embora não aceitasse o modelo econômico deles: expulsou o FMI e limitou o poder

das empresas petrolíferas, fato que fez dele um inimigo dos Estados Unidos.

O governo Sukarno se encerrou com o golpe que pôs fim à democracia parlamentar e levou Suharto ao poder. A

justificativa para a tomada de poder foi a ameaça de um golpe comunista. A manobra foi a mesma que ocorreu no Chile e em outros
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países em desenvolvimento, tendo o apoio dos Estados Unidos.
“(...) criou (a CIA) o mito de que Suharto e os militares salvaram o país de uma tentativa de
golpe por parte do Partido Comunista da Indonésia, o PKI, que ao promover uma carnificina,
teria provocado uma ‘reação popular espontânea’”[25]
 

Os golpes patrocinados pelos Estados Unidos tinham objetivo certo: impedir a expansão do comunismo e garantir

vantagens econômicas por meio de chefes de Estado que conduziram ao poder. O que se percebe neste período, especialmente na

Indonésia, é uma defesa, por parte dos detentores de poder, de interesses contrários ao Estado e à população. Desenvolveu-se uma

política de servidão em que os únicos beneficiados eram os Estados Unidos e seus “servidores” indonésios.

O que ocorreu a partir do golpe, portanto, foi um desmonte do partido comunista e um combate sistemático aos seus

militantes, acarretando a morte de milhares deles. Além disso, a economia do país foi literalmente loteada e distribuída entre grandes

empresas ocidentais. O país foi inundado de dólares e de dívidas. O Banco Mundial autorizava a transferência de milhões de

dólares para a Indonésia combater a pobreza. Parte deste dinheiro era desviada por Suharto e integrantes de seu governo.

Ademais, o governo Suharto foi responsável pela invasão do Timor Leste, que persistiu até 1999, quando a sua

independência foi reconhecida. Antes disso, a ONU havia determinado um referendo, que teria resultado positivo no que se refere à

autodeterminação do Timor Leste, fato ignorado pela Indonésia. No período da invasão, o governo indonésio mulçumano

desencadeou uma perseguição aos cristãos, maioria no Timor Leste. Dentre as vítimas de perseguição política e religiosa, é possível

se contar mais de 200 mil mortes[26]. A despeito de tudo isso, a Indonésia foi considerada pelos países desenvolvidos o “aluno

modelo” de desenvolvimento e integração à economia globalizada[27].

A visão norte-americana sobre a Indonésia, também compartilhada por outras potências da época, é perfeitamente

expressa nas palavras de Richard Nixon:
“Com seus 100 milhões de habitantes e suas ilhas que contêm num arco de 300 milhas, a mais
rica reserva de recursos naturais da região, a Indonésia é a maior recompensa do Sudeste
Asiático”[28]
 

A ditadura de Suharto chegou ao fim em 1998. Em 2000, o FMI apresentou uma proposta de ajuda financeira à

Indonésia, acompanhada de uma carta de intenções, que impunha como condição para o empréstimo a eliminação de impostos sobre

a exportação de produtos da cesta básica e o fim do subsídio de fertilizantes e agrotóxicos que chegava a 70%. Isso levará grande

parte da população que vive da agricultura de subsistência para os grandes centros e para a miséria.

Na década de 1990, o desmonte da ex-Iugoslávia atraiu as atenções do mundo. Este conflito se revela bastante rico e

também muito interessante sob o ponto de vista deste trabalho e constituirá o segundo exemplo a ser analisado. Ele concentra todos

os elementos que irão caracterizar a maioria dos conflitos que ocorreram desde as últimas décadas, quais sejam: elementos de

caráter étnico-religioso e fatores ligados a interesses econômicos. Diante da vastidão do tema, optei por analisar somente alguns

aspectos referentes ao conflito de Kosovo, por entender que ele concentra, de forma bastante intensa, todas as características

comuns aos conflitos que a região enfrentou na última década. Fator essencial para a compreensão dos conflitos que parecem, à

primeira vista, puramente religiosos, é o interesse político-econômico que a região desperta. Esse conflito se mostra muito

produtivo, já que levanta discussão em torno do direito de ingerência.

Há séculos, Kosovo tem sido alvo de disputa entre albaneses e sérvios. No início do século XX, contudo, período das

guerras balcânicas que terminaram com a anexação de Kosovo à Sérvia, os conflitos se tornaram mais acirrados. A população sérvia

da região, a princípio maioria, foi gradualmente abandonando o território, à medida que o número de refugiados albaneses crescia.

No fim da década de 1980, a Sérvia suprimiu o estatuto de autonomia de Kosovo após forte pressão dos sérvios, que protestavam

contra as perseguições que seus compatriotas sofriam na região. Em 1992, a República de Kosovo foi proclamada com o apoio
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financeiro da máfia albanesa. A princípio, com pretensões pacifistas, ao menos declaradamente, os revolucionários, que

reivindicaram a independência, acabaram por formar o Exército de Libertação de Kosovo (UCK), que ficou conhecido pelo seu

radicalismo e violência.

EM 1996, o UCK foi responsável por atos de terrorismo que ocasionaram forte repressão por parte da Sérvia. Em

1998, um acordo de cessar fogo foi assinado, acordo Holbrooke-Milosevic, que se deteriorou com provocações clandestinas

albanesas e respostas severas sérvias. Segundo Alexandre Del Valle[29], tratou-se de uma estratégia de provocação, que,

posteriormente, justificaria os ataques da OTAN. Ainda de acordo com o autor, os relatórios da Missão de Verificação Internacional

(KVM), encarregada pela ONU de fiscalizar a aplicação do cessar fogo, sofreram a interferência de serviços especiais americanos e

ingleses que pretendiam favorecer os membros do UCK, em detrimento do governo sérvio.

No intuito de pôr fim aos conflitos, após o acordo de cessar fogo, foi proposto o intitulado Acordo de Rambouillet,

assinado pelos albaneses, após forte insistência norte-americana, e recusado, em parte, pela Sérvia, que se negava a aceitar, dentre

outras exigências, a presença da OTAN e o direito de passagem ilimitado de tropas estrangeiras na Sérvia, conforme previa o

acordo[30]. Em contrapartida, a Sérvia propôs que a presença da OTAN fosse substituída pelos capacetes azuis da ONU ou por

outras forças compostas por países não-membros da OTAN. A recusa sérvia ensejou o ataque da OTAN sem mandado da ONU e

sem o aval de dois membros do Conselho de Segurança: a Rússia e a China.

A simples verificação dos fatos ocorridos na época permite a conclusão de que as vias diplomáticas não foram

esgotadas e de que os ataques, a despeito do radicalismo de ambas as partes, não contaram com legitimidade ou legalidade

internacional. A OTAN, contudo, praticou a ofensiva munida de uma justificativa ética: seu fim humanitário. Após o fim dos

ataques, conselheiros políticos norte-americanos e alemães trabalharam para transformar o UCK em partido de governo – Partido do

Progresso Democrático, em Kosovo.

As consequências da ofensiva da OTAN em prol de fins humanitários são suficientemente conhecidas: embora a

Resolução 1.244 da ONU previsse uma administração interina, que garantisse certa autonomia e estabilidade democrática para a

região, o que se testemunhou foi uma ascensão albanesa aos cargos de administração e uma independência, fática embora não

formal, de Kosovo. O domínio albanês, patrocinado por forças ocidentais, se mostrou desastroso. As tropas da KFOR não foram

capazes de conter a onda de criminalidade que se instaurou na região, que vai desde a pilhagem de casas até o tráfico de

entorpecentes. A operação da OTAN se mostrou, ao menos sob o ponto de vista de seu “objetivo oficial”, fracassada, já que as

lesões aos direitos humanos se agravaram após a sua intervenção.

O que justificou a intervenção em um Estado soberano, que não havia praticado qualquer tipo de agressão a outro

Estado, foram os fins humanitários, fins estes que sabidamente não foram atingidos. O direito de ingerência se mostrou altamente

discutível no caso de Kosovo, especialmente porque foi utilizado como pretexto para atender a outros interesses: objetivos

geopolíticos, já que a região é ponto estratégico, o que justifica o interesse na constituição de um protetorado da OTAN nos Balcãs.

Para Nizar Messari, a crise de Kosovo pode ser considerada atípica no âmbito das relações internacionais, visto que,

pela primeira vez:
“(...) uma ação de salvamento, liderada pelo governante de um Estado independente e
soberano, dentro de suas próprias fronteiras (...), foi respondida como uma unânime
condenação internacional e uma ação simultânea visando punir e sancionar o referido
líder”[31]
 

Na realidade, Milosevic respondeu, de forma desproporcional e extremamente violenta, às provocações do UCK, o

que justificou a condenação à qual Messari faz referência. De qualquer modo, a invasão continua a ser condenável por dois motivos:

primeiro, por não terem sido esgotadas as vias diplomáticas para uma solução pacífica da questão; segundo, porque os objetivos
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humanitários, que ao menos formalmente justificaram a invasão, não se concretizaram.

O terceiro exemplo a ser analisado é a guerra do Afeganistão, desencadeada após os atentados de 11 de setembro de

2001. Os Estados Unidos invocam neste período uma guerra contra o terrorismo, que servirá de motivo não só para a invasão do

Afeganistão, como também, num intervalo curto de tempo, para a guerra do Iraque e talvez outras invasões futuras. A invasão do

Afeganistão se faz interessante por dois motivos: primeiro porque o país foi invadido em virtude da acusação de obrigar o principal

suspeito dos atentados, Osama Bin Laden. Segundo porque a região desperta grande interesse econômico, já que o Mar Cáspio

constitui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A sua posição geográfica dificulta a extração e o transporte do petróleo,

dado que são necessários oleodutos que cortem o território dos países que o circundam. A abordagem da questão do Afeganistão é

polivalente, pois permite um paralelo com um outro conflito existente na região: o movimento separatista checheno. A Chechênia é

igualmente importante para a Rússia, uma vez que constitui um dos últimos traçados possíveis para o escoamento de petróleo russo

extraído do Mar Cáspio.
“O objetivo americano é e sempre foi o controle, através de seus vassalos, da Ásia Central
anteriormente sovietizada, uma região rica em petróleo e minerais e de grande importância
estratégica para as potências rivais, a Rússia e a China”[32]
 

O Afeganistão é um importante traçado para o escoamento de petróleo e gás extraídos do Turcomenistão e levados

para a Europa e para o Paquistão. O regime dos talibãs chegou ao poder no Afeganistão em 1997, com o apoio de Washington. Com

isso se pretendia uma relativa estabilidade no país, que permitisse a construção do canal. Outro motivo, desta vez de ordem ética,

foi invocado para justificar o apoio norte-americano aos talibãs: combater a produção e o tráfico de drogas[33]. Como a

estabilidade não veio, a rota do petróleo foi descartada.

Após os atentados de 11 de setembro, inicia-se um processo de negociação para a extradição de Osama Bin Laden,

que não logrou êxito[34]. Isso justificou a ofensiva contra o Afeganistão, investida que, como já adiantado, tinha outros interesses,

além do combate ao terrorismo. Mesmo sob o ponto de vista desta motivação, o ataque continua altamente criticável, pois não se

pode autorizar a ofensiva a um Estado sob o argumento de se reprimir o terrorismo, como se ele próprio, e os milhões de civis que

nele vivem, fossem terroristas e merecessem uma punição.
“As ações militares, geralmente referidas como a guerra no Afeganistão, não têm qualquer
justificativa jurídica e se caracterizam como ato de agressão, pois, o Estado do Afeganistão
não atacou nem ameaçava atacar os Estados Unidos. (...) As violências praticadas contra o
povo do Afeganistão caracterizavam crime contra a humanidade”[35]
 

Com a guerra do Afeganistão, um novo poder tribal foi instalado no país com vestes de democracia. Todavia, com

base no próprio histórico do grupo, não nos é permitido esperar grandes avanços na região.

O último comentário a ser feito tem como tema o Iraque. Desde a década de 1980, o Iraque tem ocupado com

frequência papel de destaque no cenário internacional, em razão dos conflitos nos quais se envolveu. Aqui ressaltarei apenas as

consequências do embargo após a guerra do golfo, bem como alguns elementos da última guerra do Iraque.

O aspecto mais irônico do caso Iraque é que, paralelamente ao que ocorreu no Afeganistão, Saddam Hussein chegou

ao poder em 1979 graças ao apoio dado pelos EUA. Na verdade, desde 1963, o Iraque havia sofrido um golpe do partido de

Saddam, similar àqueles aplicados na Indonésia e América Latina. Isso ocorreu num período em que pairava o risco de uma

nacionalização da Companhia Iraquiana de Petróleo, criada por um consórcio estrangeiro[36]. A “parceria” com os norte-

americanos continuou até a invasão do Kuait, em 1990, que teve como desfecho a guerra do golfo. Como consequência, o Conselho

de Segurança da ONU impôs um embargo econômico ao Iraque, que levou sua população à mais absoluta miséria e aumentou

drasticamente os números da mortalidade infantil.

A ajuda humanitária - remédios e alimentos - era financiada em grande parte pelo próprio Iraque, através da venda de
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petróleo[37]. Para toda e qualquer compra que o país efetivava, precisava da aprovação do Comitê de Sanções das Nações Unidas,

sediado em Nova York, cuja maioria dos membros era de nacionalidade inglesa ou norte-americana. As autorizações eram lentas e

castigavam o povo iraquiano, não o seu governante autoritário ou a sua política externa ofensiva. A crueldade do embargo

ocasionou a renúncia de Denis Halliday, após 35 anos de serviços prestados à ONU, quando havia chegado ao cargo de secretário-

geral adjunto das Nações Unidas. O desastre do embargo é ainda maior, se considerarmos que as armas utilizadas durante a guerra

do golfo, embora utilizassem urânio sem radiação, causaram um impacto gravíssimo sobre o povo iraquiano. Milhares de crianças e

adultos morreram de câncer e o número de bebês com má formação aumentou em proporções estratosféricas. O Iraque não utilizou

este tipo de arma e não tinha tecnologia para despoluir o ambiente e evitar a continuidade dos efeitos das armas[38].

Os últimos ataques ao Iraque são igualmente criticáveis. Estes ataques, que terminaram com a queda de Saddam, não

foram sancionados pela ONU. O povo iraquiano, ao contrário do que se pensava, não recebeu bem as tropas estrangeiras e deixou

claro o repúdio à invasão. A alegação de existência de armas biológicas, fato que legitimava o ataque, foi totalmente desmentida.

Hoje, o Iraque é governado por líderes eleitos pelo povo, mas não pode ser considerado uma democracia. As forças aliadas

continuam no país, tentando garantir alguma estabilidade. O Iraque ainda não foi capaz de se organizar social e politicamente e vive

à beira de uma guerra civil.

Como observa Dalmo Dallari:
“As guerras norte-americanas dos últimos dez anos, incluindo Iraque, Kosovo e Afeganistão,
não têm as características das guerras tradicionais contra um Estado inimigo. (...) O exame
atento das circunstâncias mostra sem dificuldade que são duas as motivações básicas dessas
guerras: petróleo e a indústria armamentista”[39]
 

Todos os exemplos enumerados acima demonstram como os interesses econômicos têm ditado a conduta das grandes

potências. Isso evidentemente é feito à custa de vidas e muitas lesões aos direitos humanos. Sob o ponto de vista da doutrina

kantiana, a análise das guerras que permearam a segunda metade do século XX é desanimadora. O preceito fundamental kantiano, o

imperativo categórico, que exige que todo ser humano, por expressar o valor da dignidade, seja tratado como fim e nunca como

simples meio, chave para a paz perpétua, não tem sido respeitado. Se nos detivermos somente neste ponto, podemos afirmar com

segurança absoluta que o ideal de paz perpétua kantiano não tem se efetivado.

É interessante observar que, dentre os inúmeros perigos que podem comprometer a unidade de um direito

internacional público, estão as tendências à unilateralização, tão presente em casos de guerras preventivas como a que ocorreu

recentemente no Iraque.

Não se pode desconsiderar, ainda, um outro fator comum na atualidade para a grande maioria dos conflitos: a religião.

Os movimentos fundamentalistas, desencadeados na segunda metade do século XX, acabaram por motivar ou, ao menos, fornecer

subsídios que ensejaram inúmeros conflitos. O fundamentalismo[40] é um fenômeno que ocorreu na grande maioria das religiões

do mundo, como uma forma de oposição ao secularismo dos estados modernos e da ciência de nosso tempo. Surgiu de um

sentimento de ameaça e vê a relação entre mythos e logos sob uma ótica mítica, como um confronto entre o bem e o mal. Em sua

quase totalidade, é radical e ignora valores da modernidade como democracia, tolerância religiosa, liberdade de expressão,

separação entre Estado e religião.

O nome fundamentalismo se justifica por ser uma proposição comum a todos estes movimentos: a volta para os

fundamentos da religião que, na visão deles, foram esquecidos e precisam ser retomados. Em que pese a ideia de um retorno às

bases da religião, às suas raízes, este movimento realiza uma releitura original dos fundamentos, visto que não pode mais isolar a

influência de seu tempo.

Karen Armstrong observa que, no início do século XX, acreditava-se que o secularismo havia sobrepujado de tal

forma a fé que esta não mais ocuparia um lugar de destaque no mundo. Esta concepção caiu por terra na segunda metade do século,
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especialmente na década de 70, período em que o fundamentalismo desabrocha no mundo[41].

Os movimentos fundamentalistas acirraram as relações não só entre as religiões, como no caso de judeus e palestinos,

mas também entre grupos mais radicais e Estados, como no caso de grupos radicais islâmicos e países como os Estados Unidos e

Espanha. Eles forneceram, ainda, a justificativa de que os EUA necessitavam para suas investidas que, conforme já relatado acima,

escondem, por trás do argumento de combate ao terrorismo, outros interesses mais consideráveis.

Os casos analisados retratam situações de lesão às soberanias estatais e aos direitos humanos. Como Kant já

observava, todas as investidas sobre Estados estrangeiros vêm acompanhadas de uma pretensa justificativa ética. Cada vez mais se

torna necessário justificar perante o mundo este tipo de ação inaceitável. Nos exemplos acima, é possível ver gradual aumento em

tal tipo de preocupação. O direito de ingerência, em função de grave situação humanitária, e o combate ao terrorismo, têm sido as

justificativas mais invocadas na atualidade.

Sobre o direito de ingerência, é importante ressaltar que, sob o ponto de vista do pensamento de Kant, toda e

qualquer invasão a outro Estado soberano é vedada, conforme expresso no artigo preliminar para a paz perpétua. Todavia, é possível

concluir que Kant seguramente não se oporia a uma intervenção que se motivasse somente na ajuda humanitária e na proteção da

dignidade do homem através da garantia dos direitos fundamentais.

 

5.5. O realizar da Dignidade Humana através dos Direitos Fundamentais

A ideia de dignidade do ser humano em Kant lhe dá a condição de cidadão cosmopolita, isto é, cidadão titular de

direitos, que devem ser respeitados indiferentemente de sua nacionalidade, raça ou crença. A exigência de respeito ao ser humano

em qualquer lugar da Terra e a ideia de que qualquer violação à dignidade do ser humano é sentida pelo restante da humanidade tem

uma atualidade indiscutível e, em virtude desta atualidade, é possível se apontar um esforço para a efetivação dessa exigência.

O respeito à dignidade do ser humano se traduz na garantia de direitos que lhe são fundamentais, os direitos humanos,

direitos estes que têm uma pretensão de validade universal. A ideia de direitos essenciais reconhecidos a todos remonta à Revolução

Francesa, que, sem dúvida, como já demonstrado acima, inspirou Kant.

Hoje prevalece a noção de que estes direitos devem ser reconhecidos como direitos fundamentais por todos os

Estados que tenham a pretensão de se considerarem Estados Democráticos de direito. Como observa Salgado:
“A expressão direitos fundamentais tem seu significado garantido num fato político de
natureza planetarizante: o fato do Estado de Direito, definido como Estado cuja finalidade ou
ratio essendi é a realização e garantia de direitos subjetivos considerados fundamentais,
portanto, que se conferem a todos como pessoas. Esses direitos, quer concernentes à estrutura
bio-psicológica (zoon), quer à estrutura noética (logikón) do homem como ser pensante, têm
como conteúdo os valores também considerados essenciais que se criaram e se desenvolveram
na cultura ocidental”[42]
 

A ideia de reconhecimento e efetivação da dignidade do indivíduo por meio dos direitos fundamentais está presente

na maioria das constituições atuais, tais como a Constituição do Peru, da República Tcheca e da Rússia. Outro traço comum às

constituições contemporâneas é a preocupação com a realização da paz. A maioria delas, Grécia, Japão e Irlanda, por exemplo,

impõe a paz como um dos mais altos objetivos do Estado[43]. Conforme pontuado por Peter Häberle:
“No todo, evidencia-se uma rica variedade de textos constitucionais, nos quais se percebe a
alusão a questões cosmopolitas, à abertura para o mundo, à cooperação global, a temas
universais, a referências à humanidade, a ideais (...). Há valores fundamentais do Estado
Constitucional que ostentam uma relação com o mundo, exemplo disso é o Direito
Constitucional humanitário e a ajuda para o desenvolvimento”[44]
 

A nova ordem internacional exige que os Estados estabeleçam relações muito mais estreitas. Se o contexto de
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globalização, por um lado, desgasta a própria ideia de soberania estatal, por outro, a invoca, embora sob uma concepção um pouco

diversa da tradicional, atribuindo ao Estado novos papéis que não podem ser exercidos sem uma atuação conjunta. A efetivação dos

direitos fundamentais e os esforços para a paz se mostram como tarefas essenciais para cada Estado, mas também para todos

conjuntamente, o que reforça a idéia kantiana de que tanto os Estados quanto os indivíduos estão absolutamente ligados, de modo

que o prejuízo a qualquer cidadão, sociedade ou Estado é sentido por todos. Como esclarece Peter Koller:
“As sociedades do nosso mundo se amalgamaram em um sistema global de mútua cooperação
e interdependência, no qual, em diferentes aspectos estão intimamente conectadas uma as
outras, especialmente nos assuntos políticos, econômicos, sociais e ecológicos”[45]
 

Não se pode ignorar, todavia, que os direitos humanos, cuja validade tem pretensão de universalidade, tiveram sua

concepção e seu desenvolvimento na cultura ocidental. Isso, inevitavelmente, gera dificuldades quando da sua concretização em

outras culturas, embora a grande maioria dos Estados reconheça a validade da Declaração Universal dos Direitos Humanos das

Nações Unidas[46]. Boaventura de Sousa Santos afirma que a complexidade dos direitos humanos reside justamente na

possibilidade de serem tomados por duas perspectivas diversas: como forma de localismo globalizado, isto é, como concepção

típica de uma cultura, portanto um localismo, que se estende para além da localidade na qual foi desenvolvido, ou como forma de

cosmopolitismo, isto é, como conceito não imposto, mas desenvolvido através da interação entre as diversas culturas[47].

Ao contrário do que se pode pensar, a ideia de direitos humanos universais, assim como o cosmopolitismo kantiano

como um todo, não suprimem regionalismos e o pluralismo cultural, mas permitem que a diversidade de povos conviva de maneira

harmoniosa através do respeito mútuo.

As dificuldades para a implementação dos direitos humanos não estão somente entre os povos cuja cultura se

diferencia substancialmente da cultura ocidental. A distância entre o reconhecimento destes direitos e a sua real efetivação é um

problema de ordem global. Isso, contudo, não compromete o valor que os direitos humanos expressam, mas deve servir de estímulo

para a busca constante de sua efetivação. O grande desafio que a humanidade se impõe hoje, é buscar um respeito absoluto e global

aos direitos humanos, o que só será possível mediante a superação do determinismo econômico.

 

CONCLUSÃO

A ideia de liberdade se revelou como aspecto primordial, já que nela reside o fundamento de toda a filosofia prática

kantiana. A liberdade, em qualquer dos seus momentos, isto é, quer seja em seu momento interno, quer seja em seu momento

externo, diferencia o homem de todas as outras coisas no mundo e lhe confere um valor inestimável, diversamente do que ocorre

com o restante das coisas: a dignidade.

A ideia de dignidade humana, elaborada ainda na Fundamentação à Metafísica dos Costumes, persiste na esfera do

direito, na constituição do Estado e na doutrina da Paz Perpétua. Considero esta última o ponto de chegada de todo o pensamento

kantiano, ponto máximo de realização da liberdade através do reconhecimento universal de todos os indivíduos como seres

racionais, isto é, como seres portadores de dignidade. É este reconhecimento irrestrito a grande chave para a realização da Paz

Perpétua, isto é, instrumento para extinção definitiva dos conflitos. Isto porque nenhum conflito subsiste, vale dizer, se mostra

justificável, se partimos da vedação de tratamento do ser humano como meio, ou seja, a exigência de consideração do homem como

fim em si mesmo é capaz de impedir todo e qualquer conflito, independentemente das motivações que o desencadearam. Não há

guerra justa, diante da necessidade de respeito ao ser humano.

A atualidade do pensamento de Kant, sobretudo no que se refere à obra À Paz Perpétua, foi demonstrada ao longo da

dissertação. A preocupação com a constituição de um Estado que reconheça seus cidadãos como portadores de dignidade, com a

convivência harmônica entre os Estados, bem como com a busca de um reconhecimento cosmopolita da dignidade humana são
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absolutamente pertinentes à nossa realidade. Aliás, ao longo do século XX, a doutrina kantiana se mostrou de uma atualidade

indiscutível, o que justifica o grande número de trabalhos recentes que discutem o tema.

Não só a atualidade, mas também a efetividade do projeto kantiano foram objeto de análise. Sob os inúmeros aspectos

analisados, o novo papel do Estado, a globalização, os conflitos da segunda metade do século XX, foi possível constatar alguma

efetivação do projeto da Paz Perpétua kantiana, embora a humanidade ainda esteja muito longe do ideal de Kant. A realização deste

projeto de paz é algo que não se dará em um curto espaço de tempo, tampouco se cumprirá de maneira linear. A concretização da

paz pela humanidade não percorre, passo a passo, as exigências kantianas, como degraus de uma escada que se sobe gradualmente

sem nunca retroceder.

Sob o ponto de vista das inúmeras exigências que Kant faz como pressupostos inexoráveis para a realização da paz,

não há uma ordem rigorosa de cumprimento das tarefas. O que se pode perceber é que algumas destas exigências têm sido atendidas

em maior ou menor grau, tais como o respeito à soberania estatal, a busca de constituição do Estado sob a forma de Estado

democrático de Direito, a tentativa de estabelecimento de uma Liga das Nações que dirima os conflitos de interesses dos Estados e a

luta pelo reconhecimento da efetivação universal dos direitos humanos. Aliás, esta última exigência kantiana tem ocupado posição

de destaque em nível mundial nos debates e reivindicações atuais: “o reconhecimento contemporâneo de um conjunto crescente de

direitos exigíveis transterritorialmente enseja a hipótese de uma cidadania cosmopolita”[48]. Por outro lado, muitas exigências

kantianas para que se chegue à Paz Perpétua se encontram longe de qualquer efetivação e, em alguns casos, como o dever de não-

intervenção em questões internas de outros Estados, é possível constatar um afastamento da humanidade, isto é, retrocesso.

Ainda assim, considero lícita a afirmação de que o projeto tem se efetivado, com uma ressalva: a concretização da paz

idealizada por Kant não se dá de modo gradativo e retilíneo. Ao longo da história, são possíveis progressos e regressos. A luta da

humanidade em busca do sumo bem político não é composta somente de pequenas e contínuas vitórias, mas também de amargas

derrotas que levam décadas, e talvez até séculos para serem superadas. A efetivação é afirmada não só pela simples observação

empírica da atual conjuntura, mas também pela consideração do já comentado plano da natureza, que também nos dá exemplos

concretos. A degradação das relações entre os cidadãos e Estados e das relações interestatais obriga a uma superação deste convívio

desgastante, sob pena de inviabilidade da própria conservação dos estados. Cada vez mais se mostra imprescindível a necessidade

de um convívio harmônico como única forma de conservação dos Estados. Os conflitos, ainda constantes de nossa realidade, apenas

ressaltam os prejuízos de toda humanidade e, especialmente, dos Estados diretamente envolvidos.  São provas palpáveis,

indiscutíveis e testemunhadas por todos, de que outras alternativas devem ser buscadas, já que a solução mediante a guerra é

insustentável, ainda que a curto prazo se revele benéfica ou interessante economicamente.

Para a efetivação da paz como idealizada por Kant podemos observar três instrumentos que considero não só atuais,

isto é, pertinentes à nossa realidade, mas também extremamente eficazes na luta pela sua concretização: a educação, o uso público

da razão e o princípio da publicidade. A educação é eficaz nessa concretização como forma de se superar o estado de incapacidade

do indivíduo, isto é, de se superar a debilidade e dependência da grande massa inculta em relação a uma minoria culta. A educação

liberta o indivíduo desta dependência e lhe permite um uso adequado de sua razão. Ela garante a consciência de que todos são

cidadãos e devem dar sua contribuição ao Estado. A educação hoje é princípio essencial para o resgate da própria dignidade

humana, na medida em que só se efetiva de fato quando o indivíduo não só a tem reconhecida pelo Estado, mas também tem

consciência deste valor que expressa. Ela é o grande instrumento para o exercício de um dos mais importantes papéis que o cidadão

tem: a educação dá subsídio aos cidadãos para compreenderem o fim maior da humanidade e exigir de seus governantes a

adequação a este fim através do uso público da razão.

Se Kant, por um lado, não admitiu o direito de resistência, por outro, garantiu aos cidadãos um poderoso instrumento

de transformação, o uso público da razão, isto é, a liberdade de expressão, de opinião em relação às questões governamentais como
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forma de conscientizar e pressionar o Estado a operar mudanças. Exemplos de uso público da razão não nos faltam na atualidade.

Aliás, cada vez mais ele tem se mostrado como o grande contrapeso da atuação muitas vezes arbitrária dos Estados. Este é o caso

das manifestações públicas contra guerras que temos assistido em todo o mundo, mesmo quando o Estado no qual a manifestação se

dá não tenha envolvimento direto no conflito.

Isso reforça outro pressuposto do pensamento de Kant que favorece a realização da paz: a ideia de que todo prejuízo,

em qualquer lugar da Terra, isto é, toda lesão à dignidade do indivíduo, é sentida por toda a humanidade. O sentimento de pertença

a uma única história e a um único destino tem sido despertado nos mais diferentes povos e culturas ao redor do mundo e se traduz

na necessidade de que cada um, independentemente de raça, exerça seu papel, isto é, dê sua contribuição para o progresso da

humanidade, ainda que este progresso, em um caso específico, não lhe favoreça diretamente. Neste liame, a comunicação e o avanço

tecnológico têm dado a sua contribuição não só através de informações sobre fatos que acontecem em regiões distantes, mas

também por favorecer o sentimento de unidade da humanidade[49].

O uso público da razão remete, ainda, a outra questão fundamental: o princípio da publicidade. O exercício constante

da cidadania força os Estados a uma “prestação de contas” constante. Exige explicações detalhadas sobre os fins que o Estado se

põe, bem como sobre os meios que pretende utilizar para atingi-los.

Educação, uso público da razão e princípio da publicidade constituem o grande legado que Kant deixou para a

humanidade. São os instrumentos viáveis e eficazes para a busca da Paz Perpétua, que se traduz, em nossa realidade, na busca de

respeito absoluto à dignidade da pessoa humana, através do reconhecimento e da realização dos direitos fundamentais.

Diante da defesa de efetivação do ideal kantiano de paz, não podemos perder de vista que a Paz Perpétua é uma ideia

e, como tal, não pode ter sua realização plena no mundo sensível. Isso, porém, não ofusca o seu valor, como já ressaltado, tampouco

impede que a humanidade continue buscando a realização do seu bem supremo, ainda que esta busca se estenda ao infinito.
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A VALORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA
FRATERNIDADE NA COMPREENSÃO DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

THE VALUATION OF THE PRINCIPLES OF FRATERNITY AND DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
TO A COMPERHENSION OF BULLYING AT WORK

Andrea Antico

RESUMO
As discussões acerca do assédio moral no universo do trabalho estão em pleno desenvolvimento,
como confirmam as publicações de organizações internacionais, tais como a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como as de
médicos, psicólogos, administradores, sindicatos e demais profissionais em nível mundial. Isso
demonstra a preocupação das diversas áreas do conhecimento com a efetiva tutela dos
interesses envolvidos nessa relação, considerando, para tanto, que as consequências do assédio
moral ultrapassam a esfera privada, refletindo em toda a sociedade. Porém, apesar da intensa
atenção dedicada a esta forma de violência na atualidade, nosso ordenamento pátrio federal
ainda não possui uma legislação específica que discipline o tema, favoreça a reflexão e sirva de
suporte administrativo e judicial ao combate preventivo, repressivo e, especialmente, reparador
desta prática, que tem como efeito principal o aviltamento da dignidade humana da vítima e a
violação aos direitos fundamentais. Neste contexto, considerando que os Princípios da Dignidade
da Pessoa Humana e da Fraternidade são conquistas que constam da Declaração dos Direitos
Humanos de 1948, cabe ao intérprete do Direito tê-los como norte para buscar amparo e
resolução efetiva para as situações de fato, ainda que não tipificadas especificamente na norma
legal, bem como fomentar a produção legislativa do tema.
PALAVRAS-CHAVES: 1. ASSÉDIO MORAL; 2. SAÚDE DO TRABALHADOR; 3.
PSICOTERRORISMO NO TRABALHO; 4. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO; 5. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA; 6. FRATERNIDADE; 7. DIREITOS HUMANOS. 

ABSTRACT
The discussions about bullying in the world of Work are in full development, as confirmed by the
publications of international organizations, such as The world Health Organization (WHO) and
The International Labor Organization (ILO), as well as the doctors, psychologists, administrators,
unions and other professionals worldwide. This demonstrates the concern of many areas of
knowledge with the effective protection of the interests involved in this relationship, considered
for both, the consequences of bullying beyond the private sphere, reflecting in the whole society.
However, despite the intense attention devoted to this form of actual violence our federal
homeland does not have specific legislation governing the issue, encouraging reflection and
serving as the administrative and judicial support to fight preventive and repressive, specially
repairing this practice that has as main effect the degradation of human dignity of victims and
the violation of fundamental rights. In this contexts, considering that the Principles of Human
Dignity and Fraternity are achievements in the Declaration of Human Rights of 1948, it is the
interpreter of the law to have them as goal to look for help and effective resolution to this fact
situation, even not specifically typed in the legal norm, as well as the increase in the legislative
issue.
KEYWORDS: 1: BULLYING 2: WORKER HEALTH; 3: PSYCHOTERRORISM AT WORK 4:
ENVIRONMENT AT WORK 5: HUMAN DIGNITY 6: FRATERNITY 7: HUMAN RIGHTS.

 
I. Introdução
 
A abordagem do tema tem o propósito de incitar uma reflexão sobre a importância da valorização
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dos princípios da fraternidade e da dignidade da pessoa humana na interpretação jurídica do assédio moral
nas relações de trabalho, entendido como fenômeno destruidor do ambiente de trabalho e da dignidade
humana e caracterizado por toda e qualquer conduta abusiva que se manifesta por comportamentos,
palavras, atos, gestos e escritos, de forma intencional, continuada, e que possa trazer dano à personalidade,
à dignidade ou à integridade física ou psíquica do trabalhador junto ao meio ambiente do trabalho.

Mais que um conceito religioso, a fraternidade é um conceito filosófico, político e social ligado a
idéias de liberdade e igualdade que hoje representa um complemento tardio da trilogia do pensamento
revolucionário francês no século XVIII.

Neste sentido, pretende-se identificar a fraternidade como igualdade em dignidade entre todos os
homens, superando a idéia simplista de consangüinidade que liga membros de uma mesma família, para
considerá-la numa perspectiva dinâmica, em constante evolução. Entende-se a pessoa num contexto
relacional, na busca por sua própria realização em comunidade; sua participação com outras pessoas,
respeitando os direitos subjetivos destas.

Nesta direção, tem-se o desafio de fazer uma correlação da fraternidade com a dignidade da
pessoa humana, como enfoque a idéia de universalização que a fraternidade comporta ao conceito e
promover uma reflexão a respeito de como pode ser aplicada no meio jurídico, em especial, na
interpretação e resolução do conflito laboral posto em discussão, como um novo olhar na atuação jurídica,
com a humanização dos operadores e dos próprios tribunais na aplicação do direito.

Para aprofundar o tema em questão, necessário se faz analisar o valor social do trabalho e sua
correlação com a dignidade da pessoa humana, considerando para tanto que é no trabalho que se afirmam
as competências e se encontra o sentido da própria vida. No entanto, a lógica da acumulação capitalista,
indissociável da idéia de subordinação do mais fraco ao mais forte, tem relegado a segundo plano o papel
central do trabalho na estruturação da identidade humana.

O estudo constitui-se no levantamento bibliográfico pertinente aos princípios e assuntos
relacionados, enlaçando questões históricas, jurídicas, doutrinárias e psicológicas. Utilizará dados já
publicados, favorecendo recursos para estudos posteriores e sendo especialmente proveitoso para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas idéias. A revisão bibliográfica sobre o assédio moral
mostrará suas características e sua amplitude. O estudo é permeado pelas questões levantadas em artigos,
periódicos científicos, doutrinas, publicações disponíveis na Internet, leis e de projetos de lei, enfim o que
for pertinente ao estudo.

Desta forma, o estudo será dividido em três partes; a primeira apresentará a fraternidade e sua
estreita relação com a dignidade da pessoa humana; a segunda promoverá uma reflexão a respeito do valor
social do trabalho e sua relegação a partir da lógica da acumulação capitalista; na terceira, já expostas as
premissas a respeito dos princípios referenciais do estudo, conceitua-se o assédio moral e sua amplitude
nos dias atuais, demonstrando suas conseqüências multidisciplinares e funestas em nível mundial, fato que
vem chamando a atenção de órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Ao final, aspira-se à intenção de relacionar a prática do assédio moral com o princípio da
fraternidade, considerada sua estreita relação com a dignidade da pessoa humana, de forma a favorecer
reflexões de sua aplicabilidade no âmbito jurídico, ressaltando seu valor jurídico, que se consubstancia no
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compromisso do homem com a realização do bem-estar comum na sociedade humana, nas aspirações da
pessoa humana em sua dignidade, na esperança de que a personalidade possa ser influenciada por valores
de direitos humanos fundamentais.

O trabalho visa, portanto, traçar a relação dos princípios da fraternidade e da dignidade da pessoa
humana com o valor social do trabalho, com vistas a tratar conjuntamente esses temas, de modo a
ressaltar-lhes a complementariedade, evidenciando o necessário diálogo de tais fontes principiológicas na
compreensão dos conflitos decorrentes do assédio moral no trabalho.

 
 

2. O princípio da fraternidade
 
O trabalho tem um papel central na estruturação da identidade do ser humano. É fonte de sentido

da vida, dignifica e garante direitos de cidadania, provê satisfação, realização e saúde. Entretanto, nos dias
atuais, as mazelas da reestruturação produtiva têm favorecido férteis ambientes de risco às práticas que lhe
retiram o sentido, em especial, a do assédio moral em estudo.

A par deste cenário, torna-se necessário um novo olhar sobre os elementos fático-jurídicos que
ocorrem nas relações de trabalho, porém, essa perspectiva só será capaz de modificar a realidade social,
não constituindo apenas um discurso vazio, se for norteada pelo princípio da fraternidade, um dos três
pilares esculpidos pela Revolução Francesa, juntamente com os princípios da liberdade e da igualdade.

Nos últimos séculos, a liberdade e a igualdade transformaram-se em relevantes valores jurídicos,
entretanto, a fraternidade ainda representa um complemento tardio e necessário da trilogia revolucionária
iniciada no século XVIII.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispõe em seu artigo primeiro que “Todas
as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São todas dotadas de razão e de consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.

O artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta-se como uma
transposição para a esfera universal dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade (AQUINI, 2008,
p. 133).

Mais adiante, em seu artigo 23, resguarda que “Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.

Percorrendo, ainda, a Declaração Universal, no artigo 29 é possível encontrar uma real indicação
dos efeitos da fraternidade, que acompanham a dimensão individual de sua posse e o efetivo exercício dos
Direitos Humanos, com uma dimensão comunitária: cada indivíduo tem deveres para com a comunidade,
único lugar onde é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

Essa orientação necessita de uma visão unitária de pessoa, que tem consciência de poder viver a
própria dignidade e realizar plenamente as próprias aspirações sem se isolar, mas estando numa relação
necessária de complemento como os outros. Uma reciprocidade que começa no ambiente em que se vive
até abranger toda a família humana (BUONUOMO, 2008, p. 36). Aqui, podemos estender a interpretação
para incluir o meio ambiente do trabalho e as relações nele existentes.

A identidade humana está constitutivamente inserida no sistema estruturado e solidário das
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relações sociais, interagindo com o ethos que precede o indivíduo e o socializa. O homem tem como
características não só a autonomia e a independência, mas também a interdependência estrutural. Desse
modo, conforme explica Pizzolato (2008, p. 117) e, segundo a visão antropológica personalista, todo
homem é um ser estruturalmente carente e aberto ao diferente de si.

Nesse sentido, a sociedade e suas estruturas são capazes de influenciar o processo de constituição
e aperfeiçoamento da personalidade, desenvolvendo um sentimento próprio da identidade humana que é o
de pertencer a uma só comunidade (PIZZOLATO, 2008, p. 117-118). Sob este ângulo, cabe um aparte no
sentido de registrar que o trabalho tem papel fundamental no aperfeiçoamento da personalidade do
trabalhador e de sua identidade.

A Sociedade passa, então, a ser o limite da individualidade do homem que progride como pessoa
humana e que se torna responsável e comprometido não só com os direitos, mas também com os deveres
que decorrem do bem-estar comum entre ele e os outros, em um verdadeiro exercício relacional de
reciprocidade:

 
o indivíduo deve incluir novamente entre suas opções de vida não apenas seu próprio
bem, mas o bem comum; pois, causando dano à comunidade, na realidade danifica o
tecido de solidariedade do qual ele mesmo extrai a seiva vital. Uma liberdade não
comunitária é uma liberdade suicida, pois destrói o mecanismo reprodutivo do humano.
Explica-se assim a correlação inseparável, pretendida pela constituição, entre direitos e
deveres, entre liberdade e solidariedade. Direitos e deveres não devem, pois, formar
inventários distintos ou fileiras de soldados que se combatem em frentes opostas, mas
são aspectos complementares de uma liberdade que assume a solidariedade como seu
horizonte, defensora de uma mesma visão de homem e sociedade (PIZZOLATO, 2008,
p. 119-120).

 
A dimensão relacional que se dá na Fraternidade consiste em considerar esta um princípio que

está na origem de um comportamento, de uma relação que deve ser instaurada com os outros seres
humanos, agindo “uns em relação aos outros”, o que implica também a dimensão de reciprocidade. Nesse
sentido, a fraternidade, mais do que um princípio ao lado da liberdade e da igualdade, aparece como
aquele que é capaz de tornar esses princípios efetivos. Considerando-se as duas categorias contempladas
na Declaração dos Direitos Humanos, o exercício da fraternidade aos direitos de liberdade e aos direitos
civis e políticos, tem-se que

a fraternidade é atenção incondicional ao outro e pressupõe que minha liberdade não
possa realizar sem a liberdade do outro e que nesse sentido eu sou responsável por ela
(MATTEI, 2000 apud AQUINI, 2008, p. 137).

 
Na concepção de Francesco (2008, p. 158), não é verossímil que no tempo e no espaço o

sentimento primordial que deve ter unido uma comunidade “grupo” tenha sido o da pertença-fraternidade?
E que esse sentimento basilar, aos poucos diluído, perdido na aspereza e nos contrastes do ambiente
natural e antropológico, não tenha desaparecido, mas que possa e deva ser hoje redescoberto?
Paradoxalmente, é na fase atual de globalização, cheia de inquietações e contradições, que tal sentimento
pode mais facilmente ser reencontrado e alimentado. Precisamente no Direito, que, talvez ainda mais do
que a religião (porém, na unidade, haverá diferença?), é a produção relacional que mais evoluiu e
mediante a qual a humanidade conscientiza, defende e encaminha a si própria.
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A Fraternidade chama a “atenção para a comunidade e para a plena realização da personalidade
do indivíduo em seu interior”, em um espaço de diálogo “fecundo com as culturas que valorizam em sua
tradição o papel do contexto social no qual cada indivíduo está inserido, sem, todavia, condescender com
visões massificadoras ou que anulam a personalidade individual” (AQUINI, 2008, p. 135-136).

Desta forma, a fraternidade exprime igualdade de dignidade em todos os homens, no âmbito
coletivo e se apresenta não apenas como um conceito, mas como um princípio ativo, motor do
comportamento, da ação dos homens, como uma conotação essencialmente moral.
 
 

3. O valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana
 
À pessoa humana, o trabalho tem significado de fonte de sentido da vida, institui rotinas,

dignifica, garante direitos de cidadania, provê satisfação, realização e saúde. Nele é que se afirmam as
competências, se realizam os projetos de vida, se encontra o sentido da própria vida, que se altera quando
há desqualificação e desmoralização profissional, como no caso da prática do assédio moral, espécie de
violência cotidiana à qual estão submetidos muitos trabalhadores de todo o mundo, violência que pode
trazer vários transtornos para a saúde do trabalhador, sobretudo para a sua saúde mental.

Podemos afirmar, sobretudo, que a violência no ambiente de trabalho é uma das mais antigas
facetas das relações de trabalho. Revendo a história do trabalho, percebemos que o problema do assédio
moral não é novo: existe desde os primórdios das relações humanas. A subordinação do mais fraco ao
mais forte existe e sempre existiu, a exemplo da existência de trabalho escravo, degradante, em estágio de
servidão, relatado em toda a história da humanidade, permanecendo até os tempos atuais.

Dr. Hugo Cavalcanti Melo Filho, juiz do trabalho em Pernambuco, em sua exposição no Fórum
Social Mundial realizado em 2003, organização pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) –
Brasil, quando tratava em sua exposição do tema “Trabalho Escravo: uma chaga aberta”, bem colocou que
no Brasil estima-se que 100.000 (cem mil) pessoas estejam sujeitas ao trabalho degradante, mas que tudo
depende da dimensão que se atribui a esse conceito, e assim questionou:

Será que somente aqueles que estão a ferros, no interior do Tocantins e do Pará, aqueles
que são impedidos de se retirar dessas fazendas, aqueles que se prendem a essa atividade
por servidão por dívida, só esses seriam classificados? Será que caberiam conceitos de
semi-escravidão, como já foi colocado, ou de semi-servidão? Será que existem escravos
de primeira e de segunda categoria, ou servos mais ou menos servos?
Na minha avaliação, grande parte da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros,
se encontra em determinado estágio de servidão. Porque sempre que não se observam no
Brasil, e em qualquer lugar, as regras mínimas de proteção ao trabalhador, sempre que
alguém no Brasil está trabalhando em condições inferiores àquele mínimo absoluto que é
colocado pela lei trabalhista, eu não tenho dúvida de afirmar que ele está em situação
degradante e que ele está em estágio de servidão. Porque ninguém se submete a um
trabalho dessa natureza se não for por extrema necessidade.  Então, é necessário que se
coloque a possibilidade da servidão por necessidade e, talvez, seja essa a maior
propiciadora do trabalho degradante no Brasil. A necessidade faz com que qualquer
trabalho seja aceito. E essa é a lógica perversa dessas teses precarizadoras do trabalho. É
melhor qualquer trabalho do que não ter nenhum trabalho. E as pessoas se submetem,
em diversas camadas da sociedade brasileira, em diversas atividades econômicas,
pessoas que não ganham o suficiente sequer para pagar aquilo que o empregador lhes
cobra de moradia e de alimentação, e que ficam indefinidamente submetidas a essas
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pessoas sem escrúpulos e, digamos assim, sem sentimento algum, sem nenhum
compromisso social. Tudo isso, em face da complacência, eu diria até do estímulo do
Estado (OIT, 2003).

 
O período secular que nos afasta da abolição em nosso país foi insuficiente para quebrar a aliança

que nos liga à filosofia escravocrata. O espaço-tempo apenas transfigurou os algozes de ontem nos
tecnocratas, experts e estrategistas de hoje, que, a serviço do deus “produtividade”, rompe cada vez mais
os limites do possível, do sensato e do moralmente aceito.

A lógica da acumulação capitalista é indissociável da idéia de subordinação do mais fraco ao
mais forte e relega a segundo plano o papel central do trabalho na estruturação da identidade humana. Ser
apreciado, estimado ou amado ajuda a garantir uma boa imagem de si mesmo. Inversamente, ser rejeitado,
criticado ou humilhado desperta um sentimento de insegurança.

Neste sentido, nossa Carta Magna consagra a justiça social ao eleger como fundamento a proteção
da dignidade humana, bem como os valores sociais do trabalho, conforme consta do artigo 1o, incisos III e IV.
Mais adiante, no artigo 170, caput, preleciona que a ordem econômica deve se fundar na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa, observando, ainda, o valor social da propriedade, no inciso III, e a busca
do pleno emprego, no inciso VIII.

Nos pilares constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade humana têm-se,
implicitamente, o dever de redução dos riscos inerentes às atividades laborais, incluindo os decorrentes do
assédio moral.

Apesar do envolto constitucional destinado à proteção do trabalho e da dignidade do trabalhador,
nota-se que a reestruturação produtiva opera uma transição de paradigma produtivo ancorado
essencialmente em uma modernização gerencial conservadora, que combina distintos ingredientes: o
aumento da responsabilidade das tarefas, a aceleração do ritmo de trabalho e a radicalização do controle
por meio das novas tecnologias.

Essa nova realidade do mundo do trabalho precarizado, flexível, fragmentado e produtor de
desemprego usa frequentemente a micropolítica das humilhações cotidianas e sistemáticas como
instrumento de controle da biopolítica, que desestrutura emocionalmente os trabalhadores, podendo levá-
los a desistir do emprego frente às ameaças cotidianas e ao olhar silencioso dos pares que assistem e
testemunham. As consequências são nocivas para todos os trabalhadores porquanto causam conflitos em
suas vidas, alteram valores, transtornam as emoções e corroem o caráter individual, contribuindo para a
fragmentação das biografias laborais e destruição dos laços de amizade no coletivo. A este quadro se
acrescenta o incremento de atos de violência nas relações laborais, associados ao estímulo à
competitividade e à instalação da indiferença com o sofrimento do outro (BARRETO & VENCO, 2010, p.
4).

A conclusão é no sentido de que as mudanças na economia impulsionam uma nova realidade
mundial, afetando as relações de trabalho e provocando muita ansiedade, pois as empresas, no processo de
adequação para se manter no mercado e, sobretudo, de forma rentável, adotaram medidas desde a
reengenharia, reduzindo suas burocracias com a terceirização de atividades objetivando maximizar os
resultados de seus processos de produção, até a eliminação ou redução de benefícios dos seus empregados
(BARRETO, 2009, p. 19).
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Com a redução das oportunidades de trabalho e dos espaços nas estruturas hierárquicas das
empresas em razão desses processos de reengenharia, no sentido de minimizar custos e maximizar
resultados, ocorre o acirramento da competitividade entre os empregados, porque mais restritivas são as
chances de ascensão funcional na carreira. Isto, somado ao estabelecimento de metas de trabalho nem
sempre razoáveis, cria um universo propício para que ocorra o assédio moral como forma de equilíbrio
dos supostamente mais fracos ou que representam ameaças às pretensas lideranças (BARRETO, 2009, p.
19).

No marco das transformações no mundo do trabalho, os trabalhadores se sentem isolados e
solitários em coletivo, sem reconhecimento de suas potencialidades e criatividade, sem autonomia e
liberdade. Estes fatores são responsáveis pelo desencadeamento de diferentes e novas patologias que estão
na base do estado de mal-estar, responsável pelo aumento de suicídios, e mostram a nova estética da
violência em um mundo do trabalho globalizado no qual o corpo do suicida contém pistas e histórias sobre
o mundo do trabalho, pistas essas que não foram reveladas (BARRETO & VENCO, 2010, p. 7).

Com efeito, é a dignidade humana o elemento central atingido pelo assédio moral. Nesta esteira é
que se pode afirmar que esse fenômeno destruidor tem estreita relação com os direitos fundamentais, pois
traz consigo características daquilo que ocorre no totalitarismo, no extermínio em massa, no genocídio
praticado contra os povos e agrupamentos humanos (ÁVILA, 2009, p. 55).

As normas internacionais do trabalho estabelecidas pela OIT, reconhecedoras da promoção dos
direitos fundamentais do trabalho, guardam pertinência com as Cartas Encíclicas Rerum Novarum, do Papa
Leão XIII, dada em 15 de maio de 1891, sobre a condição dos operários; Pacem in Teris, do Papa João
XXIII, dada em Roma, em 11 de abril de 1963, pretendia a paz de todos os povos na base da verdade,
justiça, caridade e liberdade; e também a Encíclica Laborem Exercens, do papa João Paulo II, dada em 14
de setembro de 1981, sobre as condições do trabalho humano, a noventa anos da Encíclica Rerum
Novarum (BARRETO, 2009, p. 20).

A carta Encíclica Rerum Novarum detona a preocupação da Igreja na sua dedicação à doutrina
social quando, já em sua introdução, faz alusão à sede de inovações, fruto do crescente processo de
industrialização, que provocava agitação com a relação do capital com o trabalho, conclamando aos
legisladores e governantes que tivessem visão para a economia social. Destaca, ainda, a necessidade de
intervenção do Estado no sentido de aplicar em certos limites a força e a autoridade das leis, nada além do
que for necessário para reprimir os abusos e afastar os perigos (BARRETO, 2009, p. 21).

Marco Aurélio Aguiar Barreto destaca na Encíclica uma importante passagem destinada a
proteger os “bens da alma” que guarda pertinência com a problemática atual, que envolve a discussão e a
coibição da prática do assédio moral em face do respeito à dignidade da pessoa humana:

A ninguém é lícito violar impunemente a dignidade do homem, do qual Deus mesmo
dispõe, com grande reverência, nem pôr-lhe impedimentos para que ele siga o caminho
daquele aperfeiçoamento que é ordenado para o conseguimento à vida interna; pois nem
mesmo por eleição livre, o homem pode renunciar a ser tratado segundo a sua natureza e
aceitar a escravidão do espírito; porque não se trata de direitos cujo exercício seja livre,
mas de deveres para com Deus que são absolutamente invioláveis. (2009, p. 21)

 
Corroborando, a Encíclica Pacem In Teris reforça a ideia de que o homem não deve ser

atropelado e nem vítima de sacrifícios no ambiente de trabalho, mas a de que seja capacitado para ser
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sujeito de progressos científicos e de inovações técnicas e que possa canalizar os resultados em seu
proveito. Enfatiza, ainda, a dignidade da pessoa humana, o direito a um condigno teor de vida, com um
agir responsável e livre cujas decisões pessoais, decorrentes da própria iniciativa, formação pessoal,
educação e convicções das pessoas influenciam fortemente no relacionamento social. Esta liberdade de
agir não deve mostrar-se de forma enganosa, no fundo camuflando ação por coação, pressão ou outra
forma de imposição externa (BARRETO, 2009, p. 22-23).

Ao trazer esta apreciação para a realidade, não há como não a identificar com a discussão acerca
do assédio moral, aproveitando a espiritualidade da referida Carta Encíclica ao ressaltar que “a sociedade
humana realiza-se na liberdade digna de cidadãos que, sendo por natureza, dotados de razão, assumem a
responsabilidade das próprias ações” (BARRETO, 2009, p. 23).

Verifica-se, portanto, que a preocupação com os reflexos das mudanças no mundo do trabalho e
da produção influencia para que esteja presente o respeito à dignidade e aos direitos dos homens, de forma
que o Papa João Paulo II, comemorando o nonagésimo aniversário da Carta Encíclica Rerum Novarum,
renovou para o mundo a atenção da Igreja com a questão social ao editar sua Carta Laborem Exercens, na
qual inspira os cuidados em relação ao respeito ao homem em seu bem precioso, que é a dignidade.
Extrai-se, ainda, a preocupação de que o trabalho pode, de forma inescrupulosa, ser usado como
instrumento de discriminação, perseguição política e como arma para castigar e deferir, além das forças
físicas, os sentimentos mais íntimos (BARRETO, 2009, p. 25).

Nessa esteira, o assédio moral se encontra justamente na desvalorização do trabalho humano e
constitui nefasta violação aos direitos fundamentais e à dignidade humana, que é o primeiro fundamento
dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 elevou a dignidade da pessoa humana à condição de princípio
estruturante de todo o nosso ordenamento jurídico. A importância dada a esse princípio nos impõe
compreendê-lo enquanto cláusula geral voltada à efetivação dos direitos fundamentais, capaz de nortear a
unidade material de nossa carta magna.

Neste sentido, a inserção da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 1998 foi de
primordial importância para libertá-la da idéia de que seria uma manifestação conceitual jus naturalista.
Da concepção jus naturalista remanesce a constatação de que uma ordem constitucional que – de forma
direta ou indireta- consagra a idéia de dignidade da pessoa humana, parte do pressuposto de que o homem,
em virtude tão de sua condição humana e independentemente de qualquer outra circunstância, é titular de
direitos que devem ser reconhecidos e respeitados por seus semelhantes e pelo Estado (SARLET, 2010, p.
45)

Enquanto valor supremo para a humanidade, constante em nossa Constituição Federal como
fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, a dignidade pode ser entendida como qualidade
intrínseca do ser humano, ao mesmo tempo irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que
qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado. Tratando-se de um conceito em
permanente processo de construção e desenvolvimento” (SARLET, 2010, p. 49).

Alexandre de Moraes traça contornos preciosos sobre o assunto ora sob análise: “A dignidade da
pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz a pretensão ao respeito por parte das
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demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de
modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”
(2003, p. 128)

Rizzato Nunes (2002, p.48-56) afirma que é necessário identificar a dignidade da pessoa humana
como uma conquista da razão ético-jurídica, fruto da reação histórica de atrocidades que, infelizmente,
marcam a experiência humana. Acrescenta, ainda, que se trata de um verdadeiro supraprincípio
constitucional que ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais. Para o Direito, é tal a
relevância do princípio que afirma ser a dignidade que dá o parâmetro para a solução dos conflitos; ela é
luz do ordenamento, a estrela máxima do universo principiológico.

 
 
 
4. O assédio moral no trabalho e sua amplitude
 

Por assédio moral em um local de trabalho temos que entender toda e qualquer conduta abusiva
manifestando-se, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam trazer dano
à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu
emprego ou degradando o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2009, p. 65).

Embora o assédio moral seja algo tão antigo quanto o próprio trabalho, somente no começo desta
década foi realmente identificado como fenômeno destruidor do ambiente de trabalho, não só diminuindo a
produtividade como também favorecendo o absenteísmo devido aos desgastes psicológicos que provoca
(HIRIGOYEN, 2009, p. 65).

A relevância do estudo reside, portanto, na constatação de que o assédio moral vem sendo
identificado como fenômeno destruidor deste ambiente de trabalho e da dignidade humana.

Inicialmente, esse fenômeno foi estudado principalmente nos países anglo-saxões e nórdicos,
sendo qualificado de mobbing, termo derivado de mob (horda, bando, plebe), que implica na idéia de algo
inoportuno (HIRIGOYEN, 2009, p. 65).

A figura do assédio moral não surgiu no campo das relações humanas. Foi utilizada pela primeira
vez na área da Biologia, através de pesquisas realizadas por Konrad Lorenz, na década de 1960, cujos
resultados evidenciaram o comportamento agressivo do grupo de animais de pequeno porte em situações
de invasão de território por outros animais. Por meios dessas intimidações e atitudes agressivas coletivas, o
grupo tenta expulsar o invasor solitário. A esse comportamento, o pesquisador denominou mobbing
(FERREIRA, 2004, p. 38).

Em 1972, Peter-Paul Heinemann utilizou os resultados da pesquisa de Lorenz para descrever o
estudo do comportamento agressivo de crianças com relação a outras crianças dentro das escolas,
publicando a primeira obra sobre mobbing, que significa, enquanto verbo, “maltratar, atacar, perseguir,
sitiar”, e, enquanto substantivo, “multidão, turba” (FERREIRA, 2004, p. 76).

Os estudos acerca desse fenômeno nas relações de trabalho iniciaram-se a partir de Heinz
Leymann, pesquisador em psicologia do trabalho atuante na Suécia, que, em 1984, fez um levantamento
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junto a diferentes grupos profissionais e publicou um ensaio científico pelo National Board Of
Occupational and Health in Stokolm, sendo o primeiro a descrever as consequências do denominado
mobbing na esfera neuropsíquica da pessoa exposta a humilhações e hostilidades no ambiente de trabalho
(GUEDES, 2003, p. 34).

Leymann qualifica o mobbing como terror psicológico no qual a vítima é submetida a um
processo de invasão sistemática de seus direitos, conduzindo à exclusão do mercado de trabalho, pois torna
a vítima incapaz de encontrar um novo emprego devido aos desgastes psicológicos suportados no ambiente
de trabalho anterior. A partir da difusão dos estudos de Leymann, pesquisas sobre violência psicológica no
trabalho passaram a ser realizadas em toda a Europa (ÁVILA, 2009, p. 17).

Outros termos foram utilizados para definir a mesma violência em várias partes do mundo, de
acordo com as culturas e os contextos. Para designar situações de assédio moral no trabalho, encontra-se o
uso das denominações mobbing na Itália, Alemanha e países encandinavos; bulling ou harcelement moral
nos Estados Unidos da América, na Inglaterra e na França; psicoterror ou acoso moral na Espanha;
murahachibu ijime no Japão e assédio moral ou terror psicológico no Brasil (ÁVILA, 2009, p. 19; OMS,
2004, p.12).

O termo “assédio moral” ganhou expressividade em setembro de 1998, quando a psicanalista
francesa Hirigoyen lançou, na França, um livro publicado em 2000, no Brasil, sob o título “Assédio Moral:
a violência perversa no cotidiano”.

Com a amplitude alcançada pela primeira obra, Marie-France Hirigoyen publicou em 2002 seu
segundo livro – “Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral” –, que objetivava dissipar as dúvidas
envolvendo a definição de assédio moral e relevar a importância de diferenciação com as demais
situações, a fim de que não se banalizassem as situações de assédio moral (ÁVILA, 2009, p. 18).

O assédio moral alcançou maior divulgação acadêmica no Brasil através da dissertação de
Mestrado em Psicologia Social da Dra. Margarida Maria Silveira Barreto, defendida em 22 de maio de
2000, na Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC/ SP), que resultou na publicação da obra
“Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações”.

Sob o prisma jurídico, no Brasil, o tema foi primeiramente abordado pela Juíza do Trabalho Dra
Márcia Novaes Guedes, por meio de sua obra intitulada “Terror psicológico no trabalho”, publicada em
2003.

Essa guerra no local de trabalho agrega dois fenômenos: o abuso de poder, que é desmascarado e
não é necessariamente aceito pelos empregados, e a manipulação perversa, que se instala de forma mais
insidiosa e que, no entanto, causa devastações muito maiores. Não se morre diretamente de todas essas
agressões, mas perde-se uma parte de si mesmo. Volta-se para casa, a cada noite, mais exausto, humilhado
e deprimido, sendo difícil uma recuperação (HIRIGOYEN, 2009, p. 66).

Para contextualizar a importância do estudo, vale mencionar as palavras de Hádassa Ferreira
(2004, p. 37):

pode se afirmar, sem medo que o assédio moral nas relações de trabalho é um dos
problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual. Ele é fruto de um conjunto de
fatores, tais como a globalização econômica predatória, vislumbradora somente da
produção e do lucro, e a atual organização do trabalho, marcada pela competição
agressiva e pela opressão dos trabalhadores através do medo e da ameaça. Esse constante
clima de terror psicológico gera, na vítima assediada moralmente, um sofrimento capaz
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de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, criando uma predisposição ao
desenvolvimento de doenças crônicas, cujo resultado a acompanharão por toda a vida.

 
O assédio moral gera, portanto, a redução da saúde psicológica e física de suas vítimas e afeta

negativamente o bem-estar e a eficiência de outros trabalhadores, ao mesmo tempo em que instala a
negligência, o absenteísmo e um aumento expressivo do pedido de licenças médicas e afastamentos por
doenças físicas e mentais ocupacionais.

Na obra “As consequências do assédio moral no ambiente de trabalho”, a autora Rosemari
Pedrotti de Ávila relata que não existem apenas consequências individuais, mas também para toda a
sociedade:

Constatou-se, assim, que são altos os custos que o Estado paga pelos danos decorrentes
da violência moral no trabalho, pois deverá prestar os serviços de assistência social e
reabilitação profissional e pagar o respectivo benefício ao segurado em razão de seu
afastamento, ou seja, por auxílio-doença e auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez
para o segurado ou pensão por morte para os dependentes, conforme o caso. E esse custo
se reverte em detrimento de toda a sociedade, na medida em que esta, em última
instância, é quem custeia a Previdência Social, mantenedora dos Serviços relacionados a
acidente de Trabalho ou doenças profissionais equiparadas aos mesmos (2009, p. 146).

 
A amplitude pública dos interesses envolvidos nessa relação vem chamando a atenção de órgãos

internacionais, a exemplo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem se dedicado ao estudo e à
pesquisa do assunto e, em 2004, publicou um documento denominado “Sensibilizando sobre o Acosso
Psicológico no Trabalho”, dentre quatro da série de documentos intitulados “Proteção à Saúde dos
Trabalhadores’, dentro do Programa Global de Saúde Ocupacional Para Todos. Consta da referida
publicação que:

 
A violência psicológica está muito propagada por todas as partes. No Brasil, 39.5% das
pessoas responderam que haviam passado por experiências de abuso verbal no último
ano; 32.2% na Bulgária; 52% na África do Sul, com 60.1% no setor público; 47.7% na
Tailândia; 51% em um complexo centro de saúde e 27.4% em um hospital; 40.9% no
Líbano e 67% na Austrália, liderando. A Segunda área principal de preocupação é a
intimidação e o mobbing, que representa 30.9% na Bulgária; 20.6% na África do Sul;
10.7% na Tailândia; 23% em um complexo centro de saúde e 16.5% em um hospital em
Portugal; 22.1% no Líbano; 10.5% na Austrália e 15.2% no Brasil (OMS, 2004, p. 8).

 
Percebe-se, portanto, que o assédio psicológico no trabalho não é um problema exclusivo de

determinados países, mas um fenômeno generalizado que tem consequências multifacetárias, inclusive,
problemas públicos de saúde ocupacional.

Segundo a OMS, os sintomas gerados pelo assédio moral podem ser psicopatológicos,
psicossomáticos ou comportamentais. Como psicopatológicos, consideram-se todos os sintomas ou
síndromes de ansiedade, depressão, incluindo apatia, insônia, introspecção, problemas de concentração,
humor depressivo, perda de interesse por coisas, insegurança, falta de iniciativa, melancolia, pesadelos,
mudanças de humor, irritabilidade etc. Os psicossomáticos são todos os sintomas físicos, mas que têm uma
origem ou uma gênese psíquica, como hipertensão arterial, ataques de asma brônquica, úlceras estomacais,
enxaqueca, perda de equilíbrio, torcicolos, queda de cabelo (alopecia), dores musculares e/ou articulares de
origem tensional, estresse. Por fim, os sintomas comportamentais são todas as reações agressivas,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8181



transtornos alimentares, aumento no consumo de álcool e/ou drogas, aumento do tabagismo, disfunção
sexual e isolamento social (OMS, 2004, p. 16).

A depressão e a ansiedade generalizada são as doenças psiquiátricas mais frequentemente
diagnosticadas em pacientes que sofreram assédio moral, segundo a OMS. A Organização ainda observa a
existência do chamado transtorno adaptativo, que consiste em uma condição psiquiátrica decorrente de
uma resposta individual a estressores juntamente com algumas mudanças sociais na vida do indivíduo
afetado. Os sintomas são: sinais de aflição e incapacidade para trabalhar ou desempenhar outras atividades
(OMS, 2004, p. 17).

Os estudos recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que, provavelmente, o assédio
moral poderá se converter no principal problema do mundo globalizado, caracterizando-se como mal-estar
da globalização (BARRETO, 2009. p. 147).

No Brasil, segundo estatísticas da Previdência Social, os transtornos mentais ocupam a terceira
posição entre as causas de concessão de benefícios previdenciários. Uma pesquisa da Universidade de
Brasília (UnB) em parceria com a Previdência Social demonstra que o número de trabalhadores com
problemas mentais vem aumentando nos últimos anos. No levantamento, 48,8% dos trabalhadores que se
afastam por mais de 15 dias do serviço sofrem algum tipo de doença mental. Entre os afastamentos por
doenças mentais, 46% correspondem a quadros depressivos e 17% a estresse. Há ainda registros de
desenvolvimento de fobias e síndromes como a do pânico e transtorno obsessivo compulsivo (TOC)
(TEIXEIRA, 2007, p. 30).

A extensão das agressões morais pode levar a consequências extremas, como casos de suicídios
dos trabalhadores, já registrados em vários países. A pesquisadora Márcia Novaes Guedes (2003, p. 31)
afirma que:

O constrangimento moral em tela pode gerar várias doenças, como estresse, síndrome de
burn-out, depressão, distúrbios cardíacos, endócrinos e digestivos, alcoolismo,
dependência de drogas, dentre outras. A vítima pode se sentir tão acuada que pode
tentar até o suicídio. O ofendido acaba por ter que escolher entre a saúde de seu corpo e
mente e o direito ao emprego, única fonte de sobrevivência.

 

Marcelo Finazzi, mestre em Administração pela (UnB) e autor da tese de dissertação em Administração denominada

“Patologia da Solidão: o suicídio de bancários no contexto da nova organização do trabalho”, revela que, entre 1996 e 2005, 181

(cento e oitenta e um) bancários cometeram suicídio, segundo informações reunidas pelo Ministério da Saúde (2009, p. 178).
Recentemente, o mundo assistiu às notícias de suicídios ocorridos na França. Uma preocupante estatística da empresa

francesa France Télecom, que emprega mais de 220.000 (duzentos e vinte mil) pessoas, demonstra que, desde o começo de 2008,

ocorreram 19 (dezenove) suicídios ou tentativas, sendo 7 (sete) apenas em 2009 (CAVAÇANA, 2009, p. 99).

Em relatório da OIT, apresentando em novembro de 2000 na Conferência Internacional de
Traumas no Trabalho, sediada em Johanesburgo, 53% dos empregados da Grã-Bretanha disseram já ter
sofrido ataques oriundos de um comportamento no local de trabalho, enquanto 78% declararam que já
tinham sido testemunhas dessa situação. A Linha de Atendimento Nacional Britânica às denúncias do
assédio moral registrou 4.000 casos de assédio moral, dentre os 5.000 que pesquisou nos últimos anos,
sendo que mais de 2/3 provieram do setor público. Na França, 30% dos empregados declararam estar
sofrendo de assédio moral no trabalho, e 37% disseram ter sido testemunhas desse fenômeno. O assédio
abrange tanto homens (31%) quanto mulheres (29%), e tanto gerentes (35%) quanto operários (32%). Está
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presente do mesmo modo nas empresas privadas (30%) e nas públicas (29%) (NASCIMENTO, 2009, p.
34).

Vale lembrar que o fim da discriminação em matéria de trabalho e emprego é um dos princípios
fundamentais da OIT na busca da justiça social e respeito aos direitos humanos, de modo que os Estados-
Membros são obrigados a respeitar esses direitos fundamentais, hoje consubstanciados em várias
Convenções. Assim, as normas editadas pela OIT, a exemplo da Convenção 111, que proíbe qualquer tipo
de discriminação, devem ser observadas como verdadeiros “sobreprincípios” dentro do ordenamento
jurídico interno de cada país-membro, que deve tomar as medidas necessárias a coibir e reprimir o assédio
moral (NASCIMENTO, 2009, p. 34-35).

É dentro desse contexto de compromisso internacional e social que entra a necessidade de se dar
atenção ao fenômeno do assédio moral que, apesar de ser invisível, acarreta consequências concretas ao
trabalhador vitimizado, uma vez que, fragilizado, torna-se susceptível aos problemas de saúde física e
mental, o que gera, por sua vez, quadros preponderantes de transtornos psicossomáticos. Daí concluir-se
que sua ocorrência contraria a noção de trabalho decente, de valor social do trabalho e de dignidade da
pessoa humana, revelando desacordo com o ideal constitucional de construção de uma sociedade justa,
solidária e fraterna.
 
 

5. O assédio moral e a legislação brasileira
 
Apesar da incipiência, o Brasil vem se engajando gradualmente no processo de combate à prática

de violência psicológica no ambiente de trabalho. A legislação nacional ainda não é específica a respeito
do tema, apesar de possuir norte constitucional consubstanciado no Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana e nas diversas normas de proteção ao meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador.

A Constituição Federal traz como fundamento a proteção da dignidade humana, bem como os

valores sociais do trabalho, no artigo 1º, incisos III e IV. No artigo 170, caput, da Carta Magna, consta que a
ordem econômica deve se fundar na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observando, ainda, o

valor social da propriedade, no inciso III, e a busca do pleno emprego, no inciso VIII.
Nossa Constituição Federal incluiu entre os direitos dos trabalhadores o de ter reduzido os riscos

inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, conforme consta do art.7º, XXII. Também
determinou, em seu artigo 200, inciso VIII, que, no sistema de saúde, o meio ambiente do trabalho deve ser
protegido, de forma que é possível afirmar que as questões referentes ao meio ambiente do trabalho transcendem à
questão de saúde dos próprios trabalhadores, extrapolando para toda a sociedade.

Mais adiante, o artigo 225 da C.F. assegura a todos um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O meio ambiente do trabalho é local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais,
sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes
que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que
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ostentem (FIORILLO, 2004, p. 22-23). Verifica-se, portanto, que no meio ambiente do trabalho incluem-
se os elementos psíquicos da relação de trabalho, de onde se conclui que os danos gerados pelo assédio
moral são diretamente concretizados contra o meio ambiente do trabalho e contrariamente às suas
disposições constitucionais protetivas.

Igualmente, visando à preservação da qualidade ambiental do local de trabalho, a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) disciplina a segurança e a saúde do trabalhador no artigo 154 e seguintes do Título II,
Capítulo V, e no Título III (Normas Especiais de Tutela do Trabalho), além das Portarias do Ministério do Trabalho e
da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Há, ainda, o Programa de Controle Médico e de Saúde
Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, sem se esquecer da obrigatoriedade das
empresas em instituir as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), nos termos do artigo 163
da CLT.

Apesar do suporte principiológico constitucional, pode-se afirmar que as propostas legislativas
infraconstitucionais ainda são tímidas no tratamento do tema assédio moral e não ensejam completude aos
fundamentos e objetivos de nossa Carta Magna, especialmente no que tange à dignidade da pessoa humana
como fundamento do Estado Democrático de Direito e ao objetivo de construir uma sociedade justa e
solidária, esta última em consonância com os fundamentos fraternos do artigo 1º da Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948:

 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São todas dotadas de
razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade.

 
Igualmente se observa em relação às normas constitucionais programáticas de proteção ao

trabalho e à saúde do trabalhador, o que dificulta o trabalho dos intérpretes e aplicadores do direito.
Nos âmbitos estaduais e municipais, temos leis e Projetos de Lei que, na verdade, são normas

administrativas que visam à regulamentação de condutas havidas entre a Administração Pública e seus
contratos, fato que não poderia ser diferente uma vez que compete unicamente à União legislar sobre o
Direito do Trabalho, conforme dicção do art. 22, I da Constituição Federal (NASCIMENTO, 2009, p. 35).
Muito ainda se tem a fazer no tocante ao planejamento e à organização do trabalho, assim como a definir
os procedimentos e penalidades a serem imputadas aos responsáveis pela prática de assédio moral.

No âmbito federal, cumpre mencionar alguns Projetos de Lei em andamento. O Projeto de Lei n°
5970/2001, de iniciativa do deputado Inácio Arruda, altera o art. 483, da CLT, inserindo a prática de
coação moral como motivo para que o empregado, a seu cargo, sendo vítima, possa rescindir ou não o
contrato de trabalho, bem como trata de particulares indenizatórias a favor do empregado por força do ato
de coação moral contra a sua pessoa. Também de iniciativa do deputado Inácio Arruda, o Projeto de Lei nº
80/2009, que altera dispositivos da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, e regulamenta o artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e
também o Cadastro Nacional de Proteção contra a coação moral no emprego, para subsidiar os gestores
públicos com informações qualificadas a respeito da atuação dos licitantes no cumprimento de obrigações
assumidas, impedindo que empresas condenadas por práticas de coação moral no ambiente de trabalho
venham a licitar com a Administração Pública.
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O Projeto de Lei n° 4591/2001, de iniciativa da deputada Rita Camata, modifica a Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, proibindo a prática do assédio moral no âmbito do serviço público federal e
cominando com pena que vai da singela advertência até a demissão, esta em caso de reincidência. O
Projeto de Lei n° 4.742/2001, de iniciativa do deputado Marcos de Jesus, introduz o artigo 136-A no
Código Penal, tipificando o assédio moral com a seguinte redação:

Art. 136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente, a imagem ou o desempenho
de servidor público ou empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional ou
laboral, sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou
afetando sua saúde física ou psíquica.
Pena - detenção de um a dois anos.

 
E, por fim, o Projeto de Lei nº 7.202/2010 altera a lei Lei nº 8.213 para dispor que a ofensa física ou moral intencional no

ambiente de trabalho deve ser considerada acidente de trabalho equiparada ao acidente de trabalho ao segurado do Regime Geral de

Previdência Social, de autoria dos deputados Ricardo Berzoini, Pepe Vargas, Jô Moraes, Paulo Pereira da Silva e Roberto Santiago.

Percebe-se, portanto, que a produção legislativa, seja lei ou projeto de lei, apesar dos esforços,
ainda é muito rasa no que tange à compreensão da complexidade do tema e às suas extensões,
caracterizando-se como tímida em relação aos princípios fundamentais da Dignidade da Pessoa Humana e
da Fraternidade sedimentados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e confirmados em nossa
carta magna.
 
 

6. A relação entre o princípio da fraternidade e a compreensão do assédio moral no
trabalho
 

A proposta aqui é refletir, portanto, como a fraternidade é capaz de inspirar as relações jurídicas
que atuam no campo do Direito do Trabalho e o quanto isso pode favorecer para a redução da prática do
assédio moral dentro das relações jurídicas de trabalho, bem como amparar o intérprete do Direito na
produção e aplicação de normas jurídicas capazes de dar conta do fenômeno e de suas consequências no
mundo do trabalho.

Gómez (2008, p. 89) diz que cada norma jurídica, ao impedir uma lesão dos direitos alheios, tem,
em si, um princípio de fraternidade. Evidencia as normas e princípios que vão além do nenimen laedere e
impõem os direitos jurídicos, cuja observância tutela os sujeitos do relacionamento, trazendo, como
exemplo, o princípio da Boa-fé, tratando como uma conduta considerada socialmente como modelo.
Segundo a consciência social, deve ser conforme um imperativo ético dado e corresponde ao dever de
manter comportamentos corretos e leais nas relações, para além do quanto foi estipulado entre as partes.
Torna-se, desse modo, obrigatória uma conduta ética em todas as relações jurídicas privadas.

Igualmente, Gómez (2008, p. 89-90) trata da proibição do abuso do Direito que revela a proibição
do seu exercício de forma antissocial. Cada ato ou omissão que, na intenção do seu autor, no objeto ou em
outras circunstâncias nas quais aconteça, exceda claramente os limites normais do exercício de um direito,
causando danos a terceiros, obrigará a devida indenização e a adoção de medidas judiciárias ou
administrativas que impeçam a continuação do abuso.
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Esta exigência de conduta ética nas relações jurídicas privadas e a proibição do abuso do direito
se estendem às relações de trabalho que se caracterizam como espécies do gênero relações jurídicas
privadas, e nos propiciam analisar que a prática abusiva do assédio moral vai de encontro a tais
inspirações fraternas exemplificadas, pois o fenômeno se caracteriza justamente pelo abuso de poder de
forma repetida e sistematizada e se propaga em relações desumanas e sem ética que, notadamente
marcadas pela intencionalidade do abuso do poder e das manipulações perversas, retiram a dignidade do
trabalhador e contrariam noções mínimas de valor social do trabalho.

Segundo Gómez (2008, p. 90), no âmbito das relações jurídicas comerciais é fundamental a figura
do administrador ou representante legal da empresa, pois existem vários interesses legítimos em jogo
divergentes entre si, e, de certo modo, até opostos, razão pela qual deve o administrador estar bem
aconselhado do ponto de vista legal, a fim de averiguar e harmonizar tais direitos e interesses de modo a
tornar efetiva a responsabilidade social do empresário.

Nesse encadeamento de idéias, o empregador que proclama aos quatro cantos a sua liberdade de
contratar e de dirigir a força de trabalho humana, que invoca a igualdade de condições com empresários do
mundo inteiro e, por intermédio dessa suposta igualdade, consegue o direito de reduzir custos sacrificando
o valor-trabalho, degradar o meio ambiente do trabalho, aumentar a competitividade entre trabalhadores,
deve também se lembrar da fraternidade que o coíbe de possuir, em seu estabelecimento, trabalhadores
vitimizados pela prática do assedio moral.

É o princípio da fraternidade que também o lembrará de conferir tratamento digno a todos os seres
humanos, sejam eles seus companheiros de negócio, sejam eles seus empregados. Será, pois, a fraternidade
que fixará o ponto de harmonia entre a liberdade e a igualdade, uma vez que constitui um dos objetivos
deste Estado Democrático de Direito.

Para Gómez (2008, p. 90), a fraternidade pode mostrar o modo de gerir a empresa. Uma gestão
inspirada na fraternidade deve levar em conta todos os elementos para visar ao bem de todos,
harmonizando os vários direitos e interesses.

O princípio da fraternidade torna-se evidente entre o empresário e o funcionário. Em ambos grava
a obrigação mútua de cumprir com os deveres dentro dos princípios da boa-fé e da diligência. Os mesmos
deveres ampliam-se nas relações entre o funcionário e os colegas de trabalho e com a hierarquia
intermediária da empresa. Podemos ler na perspectiva da fraternidade, portanto, a inspiração no Direito
Trabalhista, em que prevalece a exigência de tutelar a parte mais fraca, ou seja, o trabalhador em caso de
conflito, usando de princípios como o do in dúbio pro operário, da norma mais favorável, da condição
mais favorável e da indisponibilidade dos direitos (GÓMEZ, 2008, p. 93).

De todo o exposto, se conclui que a prática do assédio moral e seus efeitos perversos vão de
encontro com o ideal de uma sociedade igualitária, justa e fraterna, pois não existem apenas consequências
individuais, mas também para toda a sociedade, dado que são altos os custos que o Estado paga pelos
danos decorrentes da violência moral no trabalho, custo este que se reverte em detrimento de toda a
sociedade, na medida em que esta, em última instância, é quem custeia a Previdência Social, mantenedora
dos serviços relacionados a acidente de trabalho ou doenças profissionais a ele equiparadas (ÁVILA, 2009,
p. 146).

Quando se rompe uma relação, acontece no grupo um trauma, fato que se verifica nas relações de
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trabalho e na sociedade como um todo. É o que resulta da experiência histórica. Ao percebermos as
extremas dificuldades com que, geralmente, a convivência em todos os níveis se debate e os desafios que
se colocam às próprias regras de convivência, experimentamos que a idéia de fraternidade ajuda os
sujeitos no cumprimento dos seus deveres recíprocos e apoia o desenvolvimento das relações (VÁSQUEZ,
2008, p. 109).

Assim, numa visão de fraternidade, a força motriz da relação não é o interesse egoístico na
sociedade ou mesmo a maldade humana, mas o amor fraterno, que impulsiona um a unir-se ao outro, a se
construir e reconstruir a comunidade. Não estamos, com isso, fechando os olhos à existência de interesses
egoísticos na sociedade ou mesmo à maldade humana, que provoca os conflitos. O conflito é, na verdade,
um dado sociológico que o Direito tem em conta. Mas o Direito não é, por si só, o conflito, é um
instrumento (embora não o único) que serve à prevenção e à solução desse conflito, um meio para
caminhar em direção à unidade dos componentes do grupo. O Direito, portanto, exprime as forças
construtivas do homem, e não as destrutivas. Substancialmente, portanto, o Direito parte da vida concreta
cotidiana das pessoas, de um grupo e sua propensão em direção a uma relação de fraternidade. Para
manter essas relações, o Estado pode favorecê-las por meio de leis que impõem normas supletivas,
sanções etc. (VÁSQUEZ, 2008, p. 110)

Assim, por exemplo, no campo da disciplina do Direito do Trabalho, e em especial do fenômeno
do assédio moral, a Lei do Estado abre ou fecha a possibilidade de decisão aos membros do grupo, aos
quais concede ou nega incentivos. Se os concede na perspectiva da fraternidade, o Direito do Trabalho
pode encontrar uma relação de serviço recíproco com a economia, com o fim de percorrer com ela uma
estrada que vença as injustiças.

Assim, a fraternidade pode chegar a exprimir-se no respeito à dignidade da pessoa humana e ser
capaz de nortear operadores do Direito na solução judicial dos conflitos trabalhistas decorrentes do assédio
moral.
 
 

7. Considerações finais
 

Apresentou-se importante a pesquisa acerca da valoração dos princípios da fraternidade e da
dignidade da pessoa humana no propósito de favorecer uma melhor compreensão e reflexão do fenômeno
denominado assédio moral no trabalho.

Analisou-se seus efeitos no meio ambiente do trabalho e, em especial, na dignidade da pessoa
humana e na sociedade, pois a prática descrita desequilibra as relações sociais e avilta o valor social do
trabalho. Assim, o trabalho se justifica no fato de que cabe ao intérprete do Direito buscar amparo nos
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Fraternidade, em conjunto, para as situações de fato em
que ocorre o assédio moral, ainda que não tipificadas especificamente na norma legal.

A visibilidade jurídica e social do fenômeno assédio moral ainda não tomou as proporções
necessárias à sua efetiva prevenção, punição e reparação, ainda assim, incalculáveis vítimas são excluídas
do trabalho.

A partir disso, apresentou-se a necessidade de identificação do assédio moral sob o prisma que o
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explique por meio do paradigma da dignidade do trabalhador, entendida esta pela vertente que a interpreta
de acordo com o conceito de honra e da necessidade de proteção a um trabalho digno e decente garantido
a todo ser humano, enfocando o princípio da fraternidade na interpretação de que a dignidade da pessoa
tem uma conotação a todos os seres humanos de forma igualitária.

A Fraternidade é um princípio que está na origem de um comportamento, de uma relação que
deve ser instaurada com os outros seres humanos, agindo “uns em relação aos outros”, o que implica
também a dimensão de reciprocidade, que bem se relaciona à relação jurídica de trabalho, sobretudo
quando consideramos que, apesar da liberdade de contratar, do poder de direção do empregador conferido
pela lei, do qual decorre a subordinação jurídica do empregado, não podemos afastar o sentido de
fraternidade como um limite ao exercício desses por parte do empregador, quando invadida a esfera de
liberdade do empregado e da sua dignidade.

O princípio da fraternidade torna-se necessário à composição da relação jurídica entre o
empresário e o funcionário. Em ambos grava a obrigação mútua de cumprir com os deveres dentro dos
princípios da boa-fé e da diligência. Os mesmos deveres ampliam-se nas relações entre o funcionário e os
colegas de trabalho e com a hierarquia intermediária da empresa. Podemos ler na perspectiva da
fraternidade, portanto, a inspiração no Direito Trabalhista, em que prevalece a exigência de tutelar a parte
mais fraca, ou seja, o trabalhador vitimizado pelo assédio moral.

O vínculo contratual não se resume apenas a um instrumento jurídico posto a serviço da ordem
econômica para a apropriação da força de trabalho, na medida em que é também responsável pela
construção do “ser” do trabalhador, impingindo a este sua identidade profissional, proporcionando a
criação de vinculações afetivas, enfim, construindo sua subjetividade.

O contrato do trabalho comporta, com absoluta primazia, a obrigação de respeito à dignidade da
pessoa humana, uma vez que o trabalhador, antes, é humano e cidadão. Acima de tudo, tem o empregador
a obrigação de respeitar a personalidade moral do empregado. Por mais que o mercado queira inverter esta
lógica, a consciência humanística não deve permitir.

Procurou-se, portanto, relacionar a prática do assedio moral e suas consequências degradantes no
ambiente de trabalho e na dignidade da pessoa humana com o princípio da fraternidade, identificando esta
como igualdade em dignidade entre todos os homens, numa perspectiva dinâmica, em constante evolução,
estendendo-se a pessoa num contexto relacional, na busca por sua própria realização em comunidade, sua
participação com outras pessoas, respeitando os direitos subjetivos destas.

Como categoria jurídica, o princípio da fraternidade propõe um novo olhar na atuação jurídica,
com a humanização dos operadores e dos próprios tribunais na aplicação do direito. Neste sentido, a
fraternidade é capaz de nortear operadores do Direito na solução judicial dos conflitos trabalhistas
decorrentes do assédio moral.
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A VARIABILIDADE DE SENTIDO DO TEXTO NORMATIVO: UMA PROPOSTA PARA SE
CONTROLAR E RESTRINGIR OS LIMITES DA MOLDURA DA NORMA KELSENIANA. 

THE VARIABILITY OF MEANINGS OF THE NORMATIVE TEXT: A PROPOSAL TO CONTROL AND
TO RESTRICT THE BORDERS OF THE NORM FRAME CREATED BY KELSEN. 

Bruno Emanuel Tavares De Moura

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo tratar da questão da variabilidade de sentido do texto
normativo. Partindo-se da concepção kelseniana de “moldura da norma”, busca-se, através da
análise da amplitude de significação dos conceitos jurídicos, estabelecer uma forma para
reconhecimento dos limites desse “quadro” e um modo para se restringi-los. Inicialmente, o
estudo faz um esboço acerca das aberturas semânticas presentes nas normas jurídicas e sua
funções. Partindo-se da concepção lingüística de Ferdinand de Saussure, o trabalho demonstra
os atributos da linguagem, merecendo destaque as características da mutabilidade e da
imutabilidade, onde fica demonstrado que a língua varia com o tempo, sendo o passado uma
forte barreira ao relativismo. Baseando-se em Ludwig Wittgenstein, concluiu-se que não são os
atos de espíritos que conferem significados aos signos, mas sim o uso da linguagem em diversos
contextos. Para se controlar a variabilidade de sentido dos conceitos e identificar a moldura da
norma, é necessário que o intérprete analise o uso dos termos nos vários jogos lingüísticos
possíveis e as similitudes familiares existentes entre os diferentes significados auferidos.
Encontrar o significado, com fulcro em Wittgenstein, é definir o modo como o termo deve ser
usado num determinado contexto de regras do jogo lingüístico. À medida que o aplicador se
depara com as regras desse jogo, além de identificar as bordas da moldura, restringe os seus
limites e diminui o campo de discricionariedade presente na aplicação do direito. Definir o
conteúdo de um conceito e/ou estabelecer uma norma jurídica implica, portanto, num ato de
criação de um significado que seja condizente com o contexto de regras de utilização da
linguagem utilizada.
PALAVRAS-CHAVES: linguagem; conceitos jurídicos; significado; variabilidade de sentido;
moldura da norma; jogo de linguagem. 

ABSTRACT
The objective of this article is to study the meaning variability of normative text. Based on the
Kelsen’s conception of “norm frame”, it seeks, through analysis of the breadth of meaning of
legal concepts, establish a way to recognize the limits of this "framework" and a way to restrict
them. Initially, the study does a sketch about the semantic openings present in the rules of law
and its functions. Based on the design of Ferdinand de Saussure's linguistics, the study
demonstrates the attributes of language, with emphasis to features of the mutability and
immutability, where it is demonstrated that the language varies with time and, based it, the last
becomes a strong barrier to relativism. Based on Ludwig Wittgenstein, the paper concluded that
the acts of spirits doesn’t give meaning to the signs, but yes the use of language in different
contexts. To control the meaning variability of normative text and identify the limits of norm
frame, it’s necessary that the interpreter makes an analysis about the use of therms in
differentes and possibles “language games” and makes analysis about family resemblance
between the differents meanings found. To find the meaning, with focus on Wittgenstein, is to
define how the term should be used in a particular context linguistic rules of the game. When
the norm applicator meets the rules of this game, he will identify the frame’s edges and a way to
restrict its limits and to reduce the field of discretion of law application. To define the content of
a concept and/or to estabilish a rule of law implies an act of a meaning creation compatible with
the context of usage rules of the language used. 
KEYWORDS: language; legal concepts; meaning; variability of meaning; norm frame; language
game.
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1. Introdução
 
                        O estudo da conceituação de termos utilizados pelo legislador nos textos normativos vem
ganhando grande importância nos últimos anos. Termos aparentemente simples, como “faturamento”,
“renda” e “mercadoria”, tornaram-se alvos de grandes discussões nos Tribunais superiores, mobilizando
vários juristas a realizar os mais diversos trabalhos em busca do “real” sentido desses termos.

Aparentemente, um estudo acerca de termos e conceitos pode ser simples. Em geral, as pessoas aprendem a usar a

linguagem da mesma forma como aprendem a utilizar diversas ferramentas, tais como automóveis ou utensílios domésticos.[1]
De fato, só pela observação da utilização por outros sujeitos, um indivíduo já aprende a utilizá-la. Entretanto,

algumas contingências fazem com que os métodos usuais de observação e imitação não bastem. Nesses casos, faz-se necessário

uma explicação formal, i.e., uma explicitação deliberada dos significados dos termos.

Diante desse contexto, percebe-se que muitos juristas se utilizam de palavras e expressões jurídicas, supondo que

são conhecidas e assentes os sentidos que nelas discernem.[2] Entretanto, esquecem-se das inúmeras possibilidades de significações

que podem surgir a depender da conjuntura em que estiverem inseridas.

Diante das inúmeras possibilidades circunstanciais que rodeiam um fato, torna-se praticamente impossível ao

legislador prever todas as situações possíveis de ocorrer no mundo fenomênico. Nesse contexto, a abertura cognitiva do sistema

jurídico torna-se essencial para que o direito possa ser operado num determinado período.

Para regular os fatos, o direito se utiliza de termos e conceitos, i.e., descrições abstratas da realidade. Desse

modo, antes de se regular uma situação de fato, é necessário que o aplicador da norma realize atividade interpretativa sobre os

conceitos presentes no antecedente, para identificar, no mundo, quais os fatos que serão alvo da incidência da norma. 

Ocorre que os termos e conceitos, em diversas situações, contem significados vagos e/ou ambíguos. O que exige

do aplicador da regra um trabalho mais apurado para identificar o sentido do texto.

Em certas situações, tais abstrações são propositais, haja vista que, devido à constante mutação de certos

aspectos da realidade, o direito, além de moldar os fatos, também terá que se adaptar às novidades. Ante essa abertura, diz-se que

todo enunciado prescritivo possui uma moldura, dentro da qual existe uma série de possibilidades para se construir uma norma

jurídica.

Ressalte-se que, segundo a concepção de Hans Kelsen, não é possível afirmar que existe soluções previamente

estruturadas, i.e., como produtos industrializados para os problemas jurídicos. Na verdade, cabe ao aplicador da norma, mediante

atividade interpretativa, identificar, dentro das possibilidades existentes no interior da moldura da norma, a norma jurídica

individual que regerá o caso concreto.

Nesse contexto, o trabalho será desenvolvido em quatro capítulos. No primeiro, serão estabelecidas as premissas

necessárias para á evolução do estudo, tais como: a estrutura da norma jurídica e a influência que os termos e conceitos exercem na

produção do direito positivo.

Após essa exposição, o trabalho, enfim, chegará ao seu ponto principal. Nessa parte, será demonstrada a

indeterminação de sentido do conteúdo das normas jurídicas. Ante o contexto apresentado, serão explanadas algumas propostas

filosóficas para se estabelecer modos de se identificar os limites de conteúdo da moldura da norma e, quando possível, restringir o

espaço entre suas bordas.

Tais sugestões serão baseadas basicamente em estudos de dois autores: Ferdinand de Saussure e Ludwig

Wittgenstein. Vale ressaltar que, a despeito de se tratar de correntes diferentes, acredita-se que os pontos que serão levantados no

trabalho acerca dos seus trabalhos se completam no processo de identificação e fechamento da moldura que será apresentado a
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seguir.

 

2. Premissas básicas
 
 

O Direito é uma realidade. Todavia, sua finalidade não é alcançar a realidade ou descrevê-la. Esse papel cabe à

ciência. Ao direito, compete a função precípua de modificar o mundo dos fatos, i.e., de agir como um instrumento. [3]
O direito positivo se apresenta como uma camada lingüística, consubstanciada em termos prescritivos, com um

vetor dirigido ao comportamento social, nas relações de intersubjetividade. Sob essa ótica, o direito se exprime através de uma

linguagem, i.e., por meio de signos, significados e significantes.[4]
 Corroborando com essa concepção, Alaôr Caffé Alves afirma que:

 
“as normas jurídicas não têm como objetivo dizer como é a realidade do comportamento social
do homem (objeto da sociologia, que busca a verdade sociológica), mas expressar como ‘deve
ser’ esse comportamento, definindo-se em normas que o impõem, sem se preocupar com a
verdade ou falsidade de suas afirmações. [...] O objetivo da norma não é conhecer o mundo
social, buscando-lhe a verdade, mas comandar imperativamente sobre comportamentos sociais.
[...] A norma jurídica não quer conhecer o mundo das ações humanas, mas sim modificá-
lo”.[5]

 

Sendo o direito um instrumento de regulação da conduta humana, a atividade interpretativa dos termos jurídicos

presentes no texto normativo ganha grande importância, pois possibilita ao aplicador/intérprete delimitar o campo de incidência da

norma jurídica.

Ainda que diversos autores, em sua grande maioria seguindo ensinamentos de Pontes de Miranda, sustentem que a

incidência da norma jurídica é automática e infalível, ou que outros estudiosos, seguidores de Hans Kelsen, afirmem que a definição

do sentido depende de um ato de vontade, essas constatações não diminuem em nada a importância do estudo da amplitude dos

conceitos jurídicos.

Independemente da concepção que for adotada pelo leitor, o fato é que, seja para se construir uma relação

jurídica, seja para declarar a sua existência, o aplicador/intérprete sempre realizará atividade interpretativa sobre a linguagem

utilizada pelo legislador para construir o texto normativo e, para tanto, necessita ter conhecimento e/ou controle sobre os limites dos

conceitos presentes nas normas jurídicas.[6]
Repita-se: a importância do estudo dos termos e conceitos jurídicos, nesse diapasão, é evidente, pois possibilita

ao jurista delimitar os fatos que sofrerão a incidência de uma regra e, sobretudo, conhecer a disciplina aplicável a determinadas

situações.[7]
  E não é só. Partindo-se da premissa que o sistema jurídico é composto por regras dispostas numa estrutura

hierarquizada, o legislador ordinário também realiza atividade interpretativa sobre os conceitos e termos utilizados pelas normas

superiores que definem os limites de sua competência legislativa.

Ensinava o Professor Lourival Vilanova que a norma jurídica tem uma composição dúplice. A primeira,

denominada de “hipótese” ou “descritor”, tem a função de “descrever possível ocorrência no mundo”, i.e., relacionar uma parcela de

fatos do mundo fenomênico. Já a segunda, denominada “conseqüente” ou “prescritor”, tem o papel de imputar conseqüências aos

fatos descritos na primeira parte da proposição jurídica.[8]
No descritor da norma, o intérprete não irá encontrar proposições empíricas, que relatam comportamentos

efetivos. Muito pelo contrário, no antecedente da norma jurídica, o aplicador irá se deparar com conceitos, cuja função é selecionar
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propriedades. Nesse sentido, vale mencionar as palavras de Lourival Vilanova sobre o assunto:

 
Os conceitos, quer normativos, quer empíricos-naturais ou empíricos-sociais, são seletores de
propriedades. Nem tudo do real, tem acolhida no universo das proposições. No campo do
direito, especialmente, a hipótese, apesar de suas descritividade, é qualificadora normativa do
fáctico. O fato se torna fato jurídico porque ingressa no universo do direito através da porta
aberta que é a hipótese.[9]

 

Assim, fica claro que o legislador, ao se referir à realidade fáctica para imputar uma conseqüência, utiliza-se de

conceitos, cuja função é identificar, no mundo fenomênico, os eventos que devem ser comandados imperativamente pelo direito.

                        Vale ressaltar que o estudo que se pretende efetuar aqui se baseia, além das premissas citadas até o momento, nas

correntes de mudança de paradigma que surgiram com o advento do giro lingüístico.

                        Num primeiro momento, o giro lingüístico consistiu num movimento filosófico, também conhecido como

neopositivismo lógico ou empirismo lógico, que buscava a construção de linguagens ideais. Nessa fase, o rigor discursivo passou a

ser o paradigma das ciências, todavia, a filosofia “ainda se deixava levar pelos dualismos gregos, apegando-se a uma tentativa de se

encontrar, através da linguagem, a essência do conhecimento”[10]
                        Nesse contexto, percebe-se que o giro lingüístico se desenvolveu em duas fases. Na primeira, como se pode observar

acima, a linguagem ainda figurava como um elemento secundário, i.e., como um elemento útil à descrição da realidade; já no

segundo momento, também conhecido como reviravolta lingüístico-pragmática[11], nota-se que a linguagem, além de descrever a

realidade, também possui outras funções.

                        Com base em Adrualdo de Lima Catão, afirma-se que a “viragem pragmática” surgiu com Ludwig Wittgenstein, que,

ao rever seu posicionamento do primeiro giro lingüístico, argumentou que a linguagem não seria uma mera representação do mundo,

mas sim uma ação humana, ou seja, uma forma de vida inserida num contexto de regras lingüísticas específicas. [12]
                        No momento, o trabalho não pretende se ater profundamente a tais concepções. O que se quer demonstrar aqui é que

não existe uma essência ou verdade eterna a ser buscada pelo intérprete do direito. O processo de aplicação não consiste numa mera

reprodução, mas sim num processo produtivo.[13]
                        O direito possui aberturas semânticas (intencionais ou não) que possibilitam, além da modificação do mundo dos

fatos, a adaptação do direito ao contexto social. Os conceitos não são eternos, são variáveis e são modificados com o decorrer do

tempo. Com a interpretação, não será descoberto o verdadeiro sentido da lei, mas sim criado o sentido que convém ao contexto no

qual o aplicador está inserido. [14]
 
3. Variabilidade de sentido dos conceitos jurídicos e a moldura da norma
 

                        A interpretação é um processo mental que acompanha a aplicação e a criação do direito. Nesses termos, levando-se

em consideração que o direito positivo é um sistema formado por enunciados prescritivos dispostos numa ordem hierárquica, na

qual as normas superiores definem como devem ser produzidas as normas inferiores, conclui-se que a interpretação sempre estará

presente no direito, seja nos atos de aplicação, seja nos atos de criação, como procedimento essencial à definição do conteúdo das

normas jurídicas. [15]
                        Como se viu anteriormente, esse trabalho adota a premissa de que o direito positivo é um sistema lingüístico. Nesses

termos, foi possível perceber que a norma jurídica possui uma estrutura dúplice e tem o seu conteúdo formado basicamente por

termos e conceitos. Com efeito, é através desses elementos, que o enunciado prescritivo seleciona os fatos que serão alvo da

incidência jurídica e imputa efeitos jurídicos ao mundo fenomênico.
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                        O fundamento de validade de um ato normativo encontra-se numa norma superior. Esta, além definir o modo como o

enunciado prescritivo inferior deve ser produzido, define os limites de conteúdo dos mesmos. Todavia, seja num processo de

criação de uma norma geral seja num ato de criação de uma norma individual, sempre caberá a um indivíduo definir o conteúdo e o

sentido dos conceitos presentes nas normas superiores que lhe outorgaram competência.

                        Vale ressaltar que os indivíduos que não detém a função de aplicar o direito, mas apenas de evitar a sanção, também

realizam atividade interpretativa, haja vista que, para observar e praticar uma conduta lícita, têm que compreender o sentido do texto

normativo. Assim como a ciência jurídica, que, ao se debruçar sobre o direito positivo, emite descrições acerca do seu conteúdo.

[16]
                        Sustentou Hans Kelsen[17] que uma norma superior não pode definir, sob todos os aspectos, o ato através do qual

será aplicada. A norma do escalão superior sempre teria, pois, que ter, em relação à norma inferior, um aspecto mais abstrato. Em

outras palavras, teria que possuir um “caráter de um quadro ou moldura” a ser preenchida pelo ato de aplicação/criação normativa.

[18]
                        Nesse contexto, percebe-se que, muitas vezes, o aplicador, ao realizar uma atividade interpretativa, vê-se diante de

símbolos dotados da vagueza e ambigüidade. Sobre o assunto, Tércio Sampaio Ferraz Jr ensina o seguinte:
 
“Um símbolo é vago quando seu possível campo de referência é indefinido; [...] o símbolo é
ambíguo quando é possível usá-lo para um campo de referência com diferente intensão (com s e
não com ç)”.[19]

 

Veja-se um exemplo: o art. 124 do Código Penal Brasileiro define que “provocar aborto em si mesma ou

consentir que outrem lho provoque: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. Percebam que, com base na leitura do dispositivo,

não é possível identificar diante mão quem é concretamente o agente do crime. Note-se que se trata de conceitos vagos que depende

de uma série de circunstâncias para seja identificado no caso  concreto: “X” é uma mulher? “X” estava grávida? Ao mesmo tempo,

é possível perceber que o termo é ambíguo: “X” sabia que estava grávida? Qual a amplitude do conceito de “consentir”?

Muitos podem pensar que, pelas razões expostas, o ideal seria que todos os conceitos de termos jurídicos fossem

moldados e explicitados pelo legislador. Quando criados pelo próprio ordenamento, o aplicador já encontraria organizada

previamente uma relação de situações que o direito unificou ao eleger fatores que determinariam a entrada ou não de determinados

fatos dentro do conceito.

Sobre o tema, Hart afirma que todos os sistemas jurídicos buscam conciliar duas necessidades sociais: a presença

de normas que possam ser aplicadas pelos indivíduos sem necessidade de uma nova orientação oficial e a existência de normas para

serem posteriormente resolvidas “por meio de uma escolha oficial e bem informada”, tendo em vista que se tratam de problemas

que só poderão ser adequadamente analisados quando ocorrerem em um caso concreto. [20]
Como justificativa da mencionada técnica legislativa, Hart sustenta que a incapacidade humana para prever a

ocorrência de certos fatos tem graus variáveis em diferentes campos do comportamento.[21] Com efeito, é mais fácil prever um

tipo de conduta na esfera do direito tributário (mais formalista) do que no âmbito das relações privadas do direito civil.

Segundo Hans Kelsen, essa indeterminação do conteúdo da norma jurídica pode ser intencional ou não-

intencional. Por vezes, em face das peculiaridades do caso concreto, torna-se impossível ao legislador prever todas as

circunstâncias do fato. Em casos dessa natureza, aduz Kelsen que caberá ao aplicador da norma continuar o processo de

“determinação que constitui, afinal, o sentido da seriação escalonada ou gradual das normas jurídicas”[22].

Ressalte-se, outrossim, que, em outras situações, o aplicador estará diante de uma abertura não-intencional.

Como é cediço, muitos termos ou expressões possuem uma pluralidade de significações. Nesse contexto, do mesmo modo, caberá

ao aplicador definir o sentido válido do texto normativo.
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O fato é que, seja intencional ou não, a indeterminação do sentido do conteúdo da norma jurídica implica numa

série de possibilidades à aplicação. Nesse contexto, importante citar as palavras de Hans Kelsen, “in verbis”, sobre o assunto:

 
“O direito a aplicar forma, em todas essa hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias
possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro
desse quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível”. [23]

 

Sustentou Kelsen que o resultado da interpretação é apenas definição dos limites dessa moldura e o

reconhecimento das várias possibilidades que existem dentro desse quadro[24]. Assim, a interpretação de um texto normativo não

deve conduzir o aplicador a apenas uma única solução possível, mas possivelmente a várias normas individuais aceitáveis.[25]
                        Deveras, talvez o ideal, caso a capacidade humana de prever situações futuras fosse perfeita, seria que termos como,

v.g., propriedade, tributo, família, liberdade e vida tivessem seu sentido explicitado (através de definições jurídicas) no diploma

legal, sobretudo na Constituição Federal, que reparte as competências entre os entes federativos para legislar sobre as mais diversas

matérias.

                        No entanto, como expôs o Ministro Cezar Peluso, em voto proferido no julgamento do RE 390.840/MG[26], não há

predefinição normativa desses termos:

 
[...] “nem seria conveniente que o houvesse em todos os casos, pois o texto deve adaptar-se às
necessidades históricas da evolução socioeconômica, segundo sua vocação de abertura
permanente”.
 

                        No trecho, o Ministro demonstra que uma definição expressa no ordenamento de tais elementos poderia prejudicar a

efetividade das regras jurídicas ante uma vida social em constante mutação.

                        No mesmo julgado, o Ministro cita o exemplo do caso norte-americano Dred Scott x Sandford, no ano de 1857, no

qual a corte americana decidiu que o autor não era cidadão, pois era um escravo e como escravo era objeto de propriedade. Note-

se, nesse caso, torna-se visível que os conceitos mudam com o tempo. Hoje uma decisão nesse sentido seria inconcebível, ora pelas

mudanças no mundo social, ora pelas mudanças decorrentes dessas mutações sociais na ordem dos conceitos jurídicos. [27]
                        A esse respeito, Marcelo Neves[28] explica que o direito é um sistema autodeterminado, posto por decisões e

permanentemente alterável. Afirma o autor que, conforme as representações morais válidas para a sociedade, legitimadoras de uma

ordem política de dominação, perdem seu significado e seus papeis sociais, determinadas decisões não podem mais se fundamentar

nelas, de modo que perdem vigência.

                        Nesse contexto, surge o problema das definições jurídicas. Partindo-se dos ensinamentos de Kelsen e Hart, percebe-

se que, em determinados casos, em face da variabilidade de circunstâncias que podem ocorrer no mundo dos fatos, a lei se exime de

trazer definições jurídicas para os termos utilizados no texto normativo, deixando esse trabalho ao encargo de um órgão oficial, ao

qual caberá, definir os limites dos conceitos utilizados pelas normas do escalão superior e prosseguir no processo de criação

normativa dentro do contexto hierarquizado das normas no ordenamento jurídico.

                        Entretanto, Percebam que Hans Kelsen, ao tratar do assunto, resumiu-se a descrever que
toda norma de escalão superior possui, em relação ao ato normativo inferior, um aspecto mais
abstrato/geral. Dessa forma, muito embora Kelsen reconheça a existência da moldura, não a define nem
estabelece parâmetros para restringir os seus limites.
 
4. Identificando os limites da moldura da norma com base em Saussure
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                        Partindo-se do pressuposto que o direito positivo é um sistema lingüístico, crê-se que seria extremamente interessante

uma análise acerca da possibilidade de se estabelecer um método de identificação dos limites da “moldura da norma”, tomando-se

como base os ensinamentos linguistícos de Ferdinand de Saussure.

                        Ferdinand de Saussure, com a publicação de sua principal obra em 1916 por seus alunos, inaugura a lingüística

moderna, trazendo grandes repercussões no século XX. Como exemplo disso, ressalte-se que o seu trabalho rompe com os

dualismos dos conceitos que embasam a filosofia da consciência. [29]
                        Enquanto Charles Peirce, nos Estados Unidos, tratava seu estudo sobre signos em geral como Semiótica, Ferdinand de

Saussure, na Europa, o chamava de semiologia. Esta, na visão de Sausurre[30], representa uma ciência que estuda a vida dos

signos no seio da vida social. Em outras palavras, tal disciplina ensina em que consistem os signos e quais leis os regem. A

lingüística, por sua vez, acha-se como parte dessa ciência geral. Desse modo, as leis descobertas pela semiologia, portanto, poderão

ser aplicadas à lingüística.

                        Importante ressaltar que o próprio autor sustenta que Semiologia e Semântica não se confundem, pois essa estuda as

mudanças de significado. Nesse diapasão, frise-se que sobre semântica, Saussure não fez uma exposição metódica, muito embora

tenha estabelecido a mutabilidade como um dos princípios fundamentais da lingüística.

                        Ao iniciar seus estudos sobre os princípios gerais da lingüística, Saussure crítica a visão dualista dos conceitos, i.e., a

concepção reduzida de um princípio essencial como “uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas”.[31] Tal modelo

pressupõe que o vínculo que liga um nome a uma coisa é bem simples, o que, na visão do autor, não corresponde à verdade.

                        No entanto, tal visão simplista é bem próxima do que o autor propõe. Realmente, o signo lingüístico une dois

elementos. Todavia, a ligação não se dá entre o nome e a coisa, mas sim entre o conceito e uma imagem acústica. Ressalte-se que

essa não é um som, mas sim a impressão formada pelos sentidos humanos quando se tem contato com o signo lingüístico.

                        Sobre as imagens acústicas, o autor argumenta que elas ficam claras quando o indivíduo, sem mover os lábios,

demonstra capacidade para falar consigo mesmo ou recitar mentalmente um poema. [32]
                        O signo lingüístico é, portanto, uma entidade psíquica de duas faces. Entretanto, no uso corrente, esse termo designa

geralmente apenas a imagem acústica. Se, quando se chama um signo tem-se uma imagem acústica, é por conta do conceito. Desse

modo, a imagem sensorial implica a do total.          

                        Registre-se que, como forma de facilitar o estudo, Saussure propõem uma nova nomenclatura para os elementos da

lingüística, quais sejam: signo (signo), significado (conceito) e significante (imagem acústica). 

                        O signo lingüístico saussureano possui algumas características:

                        A primeira delas é que o elo que une o significado ao significante é arbitrário. Isso não quer dizer que tal o vínculo

depende de livre escolha daquele que fala. Na verdade, o laço que liga ambos os elementos é imotivado, i.e., não há como

estabelecer uma regra que defina a razão dessa vinculação, sendo estipulada pelos diversos usuários da linguagem ao longo da

história.[33] 

                        Muito embora o laço que liga o signo ao significante seja arbitrário, isso não quer dizer que essa ligação seja mutável.

Nesse contexto, note-se que a falta de motivação para definir a razão da vinculação de um termo a um significante impede o

indivíduo de questionar esse elo.

                        Esse elo, na verdade, é estabelecido ao longo dos anos, de forma lenta e imperceptível, pelos usuários da língua.

Nesses termos, Saussure afirma que a língua, a qualquer época, sempre aparece como uma herança da geração precedente. Essa

característica, na visão de Lênio Streck[34], impede o tão temido relativismo absoluto, isso porque a língua está situada no tempo

e o passado, nesse contexto, torna-se um forte obstáculo às mudanças do vínculo entre o signo e o significante.
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                        Desse modo, é possível concluir que a moldura da norma sempre possuirá limites impostos pela linguagem utilizada

pelo legislador no texto normativo. Por mais que se argumente que alguns termos possuam um alto grau de vagueza e ambigüidade

ou que o sentido de um texto é modificado de acordo com as mudanças da cultura e da sociedade, sempre será possível delimitar

limites semânticos mínimos[35], dos quais o aplicador, em tese, não poderá ultrapassar.

                        As mudanças de significado sempre encontrarão uma barreira, o que torna a modificação de sentido ou a

ampliação/diminuição da moldura algo muito lento. Tal características possibilita ao aplicador/intérprete à possibilidade de se

estabelecer os limites da interpretação de forma relativamente segura, a salvo das mudanças de sentido do texto passíveis de ocorrer.

Em outras palavras, a característica da imutabilidade dos significados proporciona ao jurista delimitar os limites da moldura da

norma sem o temor que o significado das palavras possam ser modificadas num curto espaço de tempo. 

                        No entanto, a imutabilidade acarreta em outra importante característica ao signo lingüístico: a mutabilidade. O tempo,

que também assegura a continuidade da língua, também implica em outro efeito, aparentemente contraditório com o anterior. Na

verdade, ao fazer menção às duas características paradoxais, Saussure quis demonstrar que a língua se transforma sem que os

indivíduos possam agir para tanto.[36]
                        O tempo, que também assegura a continuidade, tem o efeito de deslocar a relação existente entre o significado e o

significante. É o princípio da continuidade que possibilita a alteração. Em toda alteração, a persistência a matéria velha se domina,

visto que a infidelidade ao passado é relativa. Muitas vezes, ao longo do tempo, através do uso contínuo da língua e em virtude das

mutações sociais, a relação entre significado e significante se afrouxa, de maneira que um determinado termo passa a possuir um

campo de significados mais amplo ou, às vezes, até mais restrito.

                        Veja-se o exemplo do termo jurídico mulher honesta[37] criado pelo Código Penal. Seria uma jovem mulher solteira,

quando não mais virgem, uma mulher honesta na década de 40? Crê-se que não! Hoje, se o artigo que dispusesse a respeito não

houvesse sido revogado, o fato de uma mulher não ser mais virgem não retrataria desonestidade: seja pelas mutações ocorridas na

esfera social, seja pela confirmação dada pela jurisprudência[38].

                        O tempo, portanto, é um elemento que deve ser levado em consideração no estudo dos conceitos jurídicos, pois é ele

que permitirá às forças sociais, que atuam sobre a língua, desenvolver seus efeitos. Todavia, é importante lembrar que, nas

alterações decorridas ao longo do tempo, sempre persistirá um conteúdo semântico mínimo oriundo da matéria velha que persiste.

                        Como exemplo, note-se que, mesmo com todas as mudanças na sociedade, não se pode conferir à mulher honesta,

v.g., o significado absurdo de indivíduo com deficiência mental. Ou seja, há sempre limites predispostos, ora nos momentos de

alteração, ora nos momentos de delimitação do conteúdo do conceito.

                        Assim, qualquer ato de liberdade daquele que busca o conceito de um termo só poderia vir após a análise dessa

restrição. Somente após a identificação do elo, estabelecido arbitrariamente, que liga um determinado termo a um certo conceito, é

que se pode ter liberdade para delimitar o sentido do conteúdo de um conceito jurídico. Em outras palavras, somente após a

identificação dos limites da moldura kelseniana, o intérprete poderá definir o sentido do texto normativo.

                       

5. Fechando as bordas da moldura com base em Wittgenstein.

 

                        Ludwig Wittgenstein nasceu em Viena e seus estudos costumam ser divididos em duas fases. Muito embora os dois

estágios de sua filosofia sejam marcadas pela profunda diferença, é possível dizer que há uma continuidade temática em seus

estudos, haja vista que, entre suas preocupações, sempre estiveram presentes questões da linguagem e do pensamento.[39]
                        Num primeiro momento, Wittgenstein se mostrava ligado à corrente denominada empirismo lógico ou neopositivismo

do Círculo de Viena. Nesse estágio de sua filosofia, marcada pela publicação da obra Tractatus Logico-philosophicus, o autor
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admitia que o pensamento tinha uma estrutura de composição analógica com o mundo. Tratar-se-ia de duas realidades distintas: de

um lado, estaria o mundo e a realidade de coisas que acontecem e, do outro, estaria o sujeito com sua consciência e sua forma de ver

o mundo. [40]
                        Para Ludwig Wittgenstein do Tractatus, assim como em Saussure, a linguagem ainda é um instrumento secundário de

comunicação do conhecimento humano do mundo. Já na segunda fase de sua filosofia, o autor rompe com essa concepção ao

demonstrar que a linguagem, além de descrever o mundo, tem inúmeras outras funções. Nesse contexto, a linguagem ideal proposta

seria apenas um dos papéis da linguagem, útil apenas ao jogo lingüístico no qual ela esta inserida. 

                        Na segunda fase de sua filosofia, Wittgenstein reviu sua postura em relação aos seus escritos anteriores e passou a

adotar uma nova concepção acerca da linguagem, a qual não era mais, segundo o autor, uma representação do mundo. 

                        O conhecimento humano acerca do mundo seria algo independente da linguagem. Para o primeiro Wittgenstein, isso

seria possível, já para o segundo, só se tem o mundo na linguagem. A linguagem não seria apenas um instrumento para

comunicação do conhecimento, mas sim uma condição de possibilidade para constituição do conhecimento.[41]
                        Para a concepção tradicional, a linguagem seria um instrumento secundário do conhecimento humano, haja vista que

sua função era apenas comunicar o mundo, cuja estrutura pode ser descoberta pelo homem independentemente da linguagem. Já

para o segundo Wittgenstein, essa era apenas uma das funções da linguagem. Nesse contexto, ressalte-se que, no parágrafo 23 de

suas Investigações filosóficas, o autor define uma série de funções da linguagem, tais como: descrever um objeto, relatar um

acontecimento, ordenar, adivinhar enigmas, contas histórias, dentre outras. [42]
                        Ludwig Wittgenstein, nas Investigações Filosóficas, além de criticar o caráter reducionista da linguagem tradicional,

rompe com o dualismo epistemológico/antropológico, segundo a qual a realidade física produzida por atos corpóreos só se tornam

linguagem humana quando acompanhada de certos atos espirituais.[43]
                        Na segunda parte de sua vida acadêmica, Ludwig Wittgenstein teceu duras críticas a concepção da linguagem

tradicional, que definia que os significados das palavras eram conferidos pelos atos espirituais. Para o autor, esse processo seria uma

ilusão metafísica.[44]
                        Ludwig Wittgenstein, ao romper com a corrente tradicional da lingüística, abandona a idéia de que é o “ter em

mente”[45] que confere significado aos termos. Na verdade, o ser humano, à medida que se diferencia dos outros animais, vive de

maneira a tomar parte em jogos de linguagem, ou seja, desde o início se apropria de modos de como utilizar a linguagem no

processo de socialização. [46]
                        Mas se não são os atos espirituais que conferem significação aos signos, o que concede significação às palavras? Para

Wittgenstein, é o uso das palavras, nos diversos contextos lingüísticos, nos quais os termos são utilizados. Registre-se que não se

trata de negar a existência dos atos espirituais, mas sim de retirar deles a função de doação de significados. [47]
                        À propósito, Wittgenstein afirma que “Todo signo, sozinho, parece morto. O que lhe confere vida? Ele está vivo no

seu uso. Ele tem em si o hálito da vida? Ou é o seu hálito?”[48] No mesmo sentido, cite-se:
 

“43. Para uma grande classe de casos - mesmo que não para todos - de utilização da palavra
“significado”, pode-se explicar esta palavra do seguinte modo: o significado de uma palavra é
seu uso na linguagem”. [49]

                       

                        Nesse contexto, diz-se que, para se averiguar o significado de um termo ou de uma expressão, é necessário analisar o

contexto em que tais palavras são utilizadas, haja vista que é o seu uso que define o significado. Sobre isso, cite-se Karl

Larenz[50]:
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“O significado de uma palavra, diz-nos WITTGENSTEIN, não se lhe cola como uma
propriedade estável, mas resulta em cada caso do seu uso em um determinado ‘jogo de
linguagem”
 

                        Na verdade, em sua nova fase, Wittgenstein busca demonstrar que não há uma essência definível vinculada ao

vocábulo. Para o autor, isso seria desnecessário para se entender a função das palavras. No caso, basta apenas que haja uma

“similitude familiar” entre as várias formas de aplicação de uma palavra, sempre levando em consideração o contexto. [51]
                        Nesse contexto, o “ter em mente” não confere significação a uma palavra. O fato de alguém compreender um texto,

por exemplo, não quer dizer que essa pessoa quis que um certo significado fosse imputado aos termos lidos. Entender algo depende

da situação histórica em que a frase é usada. Com efeito, o que define realmente o sentido do texto é o seu uso.

                        Por via reflexa, pode-se dizer que Ferdinand de Saussure chegou à conclusão semelhante. Para o lingüista, a língua

não pode ser questionada pelos seus usuários, haja vista que não há uma razão/regra que defina o porquê de um conceito estar

ligado a uma certa imagem acústica. Tal liame é fruto da utilização da língua pelos diversos usuários dela ao longo da história.

Nesse ínterim, diz-se que a língua, ao mesmo tempo, é imutável, pois não pode ser modificada por um usuário num processo de

emissão ou compressão, e mutável, pois é modificada por um grande grupo de usuários ao longo de muitos anos, sem que o usuário

(individualmente considerado) possa perceber. [52]
                        Note-se que, mesmo admitindo que a significação se dá numa esfera transcendente (conceito vinculado a uma imagem

acústica), Ferdinand de Saussure reconhece a importância da uso da palavra como elemento essencial à sua

mutabilidade/imutabilidade. Apesar de se ter uma espécie de “ato espiritual” conferindo sentido ao texto, na lingüística de Saussure

é possível pressupor que o “ter em mente” é limitado pelo liame que existe entre o conceito e a imagem acústica, cujo vínculo foi

estabelecido através da utilização da língua pelos seus usuários.

                        Vale ressaltar que Wittgenstein não abandona a concepção do “ter em mente” na segunda fase de sua filosofia. O que

o autor faz é retirar desse ente a capacidade de conferir significação aos termos. Sendo a linguagem um instrumento de ação, i.e.,

uma “forma de vida”, conclui-se que o quê faz um termo significar algo é o seu uso.

                        Partindo-se da premissa que a linguagem é uma forma de ação humana, nota-se que “essa ação se dá sempre em

contextos de ação com características próprias e específicas”[53]. Empregar um termo corretamente ou buscar a significação

corresponde a analisar o uso da palavra no contexto em que ela foi inserida.

                        Importante mencionar, nesse momento, o seguinte trecho das Investigações filosóficas:

 
“663. Quando eu digo: ‘eu tinha em mente’, pode ser que no meu espírito paire uma imagem,
talvez a imagem de como eu o olhava etc.; mas a imagem é, somente, como uma ilustração de
uma história. Em geral, dela sozinha não se poderia deduzir nada; somente quando se conhece a
história, sabe-se o que a imagem significa.”[54]

 

                        Baseando-se em Ludwig Wittgenstein, percebe-se que a compressão não é fruto de um ato intencional. Compreender

significa aprender como se utiliza uma linguagem dentro de um contexto de regras. [55] Ora, partindo-se da premissa estabelecida

pelo próprio autor de que não existe um mundo-em-si fora da linguagem, conclui-se que tal contexto de regras também é

constituído por meio da linguagem. Daí a expressão “jogo lingüístico” ou “jogo de linguagem”.           

                        Não é fácil definir o que seja um “jogo de linguagem”. O próprio Wittgenstein se recusa a fazer isso, pois, caso

fizesse, estaria incorrendo em essencialismo. Nesse sentido, cite-se as palavras do próprio autor:

 
“[...] ao invés de indicar algo que seja comum a tudo o que chamamos linguagem, digo que não
há uma coisa sequer que seja comum a estas manifestações, motivo pelo qual empregamos a
mesma palavra para todas, - mas são aparentadas entre si de muitas maneiras diferentes. Por
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causa deste parentesco, ou destes parentescos, chamamos a todos de linguagens”. [56]
 

                        Ao buscar elucidar tal afirmação, Wittgenstein citou, como exemplo, uma lista de jogos, tais como jogos de tabuleiro,

de cartas, de bola etc. Perceba-se que não há uma essência ou uma estrutura lógica comum entre eles, mas sim semelhanças ou

parentescos, que aparecem e somem na medida em que se comparam diferentes tipos de jogos. 

                        A noção do jogo lingüístico serve a diversos propósitos. Ao demonstrar as várias possibilidades de uso da linguagem,

Wittgenstein quis mostrar que não há uma essência (como, v.g., uma estrutura lógica comum ou um liame que liga um conceito a

uma imagem acústica) a ser descoberta[57], mas sim termos, signos ou expressões lingüísticas que têm os seus significados

definidos de acordo com o uso em um determinado contexto.

                        Realmente, caso o autor definisse o que é jogo de linguagem, cairia em contradição com a filosofia apresentada nas

Investigações filosóficas. Desse modo, é importante citar o seguinte:

 
“116. Quando os filósofos usam uma palavra – “saber”, “ser”, “objeto”, “eu”, “proposição”,
“nome” – e almejam aprender a essência da coisa, devem sempre se perguntar: esta palavra é
realmente sempre usada assim na linguagem na qual tem o seu torrão natal? – Nós conduzimos
as palavras do seu emprego metafísico de volta ao emprego cotidiano”. [58]

 

                        Buscando explicar o sentido de jogo de linguagem, Manfredo Araújo de Oliveira apresenta a seguinte explanação:

 
“[...] Um evento natural é aquele em que imperam forças anônimas pura e simplesmente, e isto é
muito diferente de um jogo em que indivíduo e forças supra-individuais se medeiam. No jogo, o
homem age, mas não simplesmente como indivíduo isolado de acordo com seu próprio arbítrio,
e sim de acordo com regras e normas que ele juntamente com outros indivíduos estabeleceu.
Essas regras constituem de referência intersubjetivo que, por um lado, determina as fronteiras
das ações possíveis, estabelecidas comunitariamente, e, por outro, deixa ao indivíduo, dentro
dele, o espaço para iniciativas”. [59]

 

                        A linguagem é uma ação comunicativa entre indivíduos. Sua compreensão se dá de acordo com o jogo, no qual

sempre se exige o consenso dos participantes acerca do sucesso no emprego das regras estabelecidas. Ao tratar da linguagem com

fulcro no primeiro Wittgenstein, perceba-se que também se trata de um linguagem inserida no contexto de regras, todavia não há

reconhecimento da multiplicidade de jogos lingüísticos que se entrelaçam.

            Sobre o tema, Karl Otto Apel afirmou o seguinte:

 
“o jogo de linguagem pode ser temporariamente definido como a unidade entre o uso da
linguagem, a expressão corpórea, a prática comportamental e abertura de mundo, tudo
funcionando como uma ‘forma de vida’”. [60]

 

                        Por essa razão, é que se diz que “compreender uma linguagem” não é encontrar a sua essência, mas sim a “forma de

uso” de acordo com as regras do “jogo de linguagem” no qual ela está inserida. Diga-se que, se fosse possível encontrar uma

essência, essa seria a regra que determina o uso da linguagem dentro do jogo lingüístico. Todavia, ao se emitir uma linguagem, essa,

por vezes, aparecerá envolta em vários jogos lingüísticos, que não possuem uma estrutura/essência em comum, mas sim

familiaridades ou relações de parentesco.

                        O uso da linguagem e, sobretudo, as limitações necessárias para evitar disparates não podem ser descobertos através

da busca da essência ou de análises comparativas entre estruturas lógicas do mundo e da linguagem. Isso é ilusão! Na verdade, o

que determina e o que limita a linguagem e sua significação é o seu uso dentro do contexto, ou seja, são as regras definidas pelos
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jogos de linguagem. Com efeito, descobrir o conteúdo de um conceito, partindo-se da concepção em destaque, significa descobrir o

seu uso de acordo com as regras estipuladas pelo contexto.

                        Como exemplo da descoberta dos jogos lingüísticos, cite-se o presente exemplo: Um determinada empresa resolve

transferir uma certa quantidade de mercadorias do estoque de sua matriz para uma de suas filiais. O Estado, por sua vez, em uma

fiscalização, entende que, por ter havido circulação de mercadoria, a empresa deveria ter lançado e pago o ICMS. Ante os fatos

apresentados, pergunta-se: está certo o Fisco?

                        Registre-se que o Supremo Tribunal Federal já emitiu posicionamento sobre o assunto e a questão já não demanda

grandes controvérsias nos tribunais. Mas, como se resolver o problema, tomando-se como base a teoria dos jogos de linguagem?

                        Primeiramente, cumpre destacar que não é possível definir a essência do termo mercadoria ou circulação. Todavia, por

se tratar de termos bastante utilizados no cotidiano dos seres humanos nas mais diversas situações, é possível identificar uma série

de familiaridades e parentescos que tornam possível a descoberta de um campo semântico mínimo vinculado ao termo.

                        Vale frisar que a descoberta desse campo semântico mínimo não é viabilizada por análises de atos de espírito, mas sim

pelo uso do termo em jogos lingüísticos diferentes. Nesse contexto, perceba-se que os termos “circulação”, “operação” e

“mercadoria” podem ser conceituados de modos diferentes a depender do contexto em que estiverem inseridos.

                        Definiu o Supremo Tribunal Federal, “in verbis”:

 
“o simples deslocamento de coisas de um estabelecimento para outro, sem transferência de
propriedade, não gera direito á cobrança de ICM. O emprego da expressão “operações”, bem
como a designação do imposto, no que consagrado o vocábulo ‘mercadoria’, são conducentes à
premissa de que deve haver o envolvimento de ato mercantil e este não ocorre quando o
produtor simplesmente movimenta frangos, de um estabelecimento a outro, para simples
pesagem”[61]

 

                        Cuida-se de um exemplo no qual fica claro como o aplicador se valeu da teoria dos jogos de linguagem sem perceber.

Observe-se que, ao definir que o ICM não deveria incidir sobre a simples circulação de mercadoria de um estabelecimento para

outro, a Suprema Corte destaca que aquela situação não possui natureza mercantil. Desse modo, mesmo tendo havido “circulação de

mercadoria”, a Corte entendeu que não houve “operação”.

                        Nesse contexto, o leitor deve estar se perguntando: ora, o termo “operação” possui um conceito bastante amplo e,

nesse caso, poderia muito bem, por um ato de vontade, ser encaixado na situação apresentada para fins do ICMS?

                        Pode-se dizer que o termo “operação” decorre do termo “operar”, i.e., significa ato de operar. “operar, por sua vez, é

descrito nos dicionários como sendo “fazer realizar (algo) em resultado de trabalho ou esforço próprio; executar”.[62]
                        Deveras, a palavra em questão possui um significado bastante amplo. Isso se dá em face da diversidade de jogos

lingüísticos nos quais o termo é utilizado. Poder-se-ia dizer que, em face de tamanha amplitude, o intérprete estaria autorizado a

entender que o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro seria uma “operação”.

                        No entanto, para se chegar ao significado do termo, faz-se necessário que o intérprete analise o contexto (jogos

lingüísticos) no qual a expressão foi utilizada.

                        Desse modo, importante observar o contexto: primeiro, o direito tributário e suas regras incidem, em geral, sobre fatos

presuntivos de riqueza, i.e., sobre negócios jurídicos. Segundo, no caso concreto, não houve realização de um negócio jurídico, ou

seja, não houve transferência de um bem mercantil por meio de uma venda por exemplo. Perceba-se ainda que a transferência do

bem não foi definitiva, mas sim provisória, o que demonstra claramente que não houve operação de circulação de mercadoria.

                        Nesse diapasão, perceba-se que os termos empregados na norma jurídica tiveram seus conteúdos semânticos moldados

pela a análise do contexto. Com efeito, não basta, para se identificar os limites da interpretação ou a moldura da norma, que o
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intérprete observe o conteúdo literal do enunciado prescritivo, mas sim que observe as regras do jogo lingüístico, tais como, v.g., o

sistema jurídico como um todo, sobretudo as normas superiores que conferem competência e os princípios que norteiam a atividade

do jurista, e o contexto no qual o caso concreto está inserido.

                        Por ser constituída de signos e proposições, diz-se que o enunciado prescritivo possui uma moldura, a qual demonstra

vários sentidos lógicos e semânticos possíveis. Todavia, acredita-se que, mais do que identificar a moldura da norma, uma análise

pragmática do texto normativo com base na práxis social de Wittgenstein cria um meio para que o intérprete possa encurtar as

bordas da moldura da norma.

                        Outro exemplo a ser citado diz respeito aos Recursos extraordinários de nº.: 134.509 [63] e 255.111 [64], que

julgaram a incidência do IPVA sobre a propriedade de, respectivamente, embarcações e aeronaves à luz do art. 155, III, da CF/88.

                        Primeiramente, o Ministro Marco Aurélio, relator do processo, identificou o campo de abrangência do conceito de

veículo automotor, expressão utilizada pelo artigo constitucional para conferir competência aos Estados-membros, como sendo

“todo e qualquer veículo terrestre, aéreo aquático ou anfíbio dotado de autopropulsão motriz, destinado ao transporte de pessoas ou

cargas”. Nesses termos, entendeu o Ministro-relator que o IPVA deveria incidir sobre todo esse referido campo. Entretanto, os

outros ministros, dentre eles Francisco Rezek, ao analisarem o contexto linguístico, declararam que, dentro do conteúdo disposto na

regra definidora de competência do art. 155, III, da CF/88, não constava as embarcações e as aeronaves, visto que tais já eram

tributadas pela União, tendo suas licenças vinculadas a esse ente federativo.

                        Note-se que, antes de utilizar o controle pragmático, restou claro o conteúdo semântico mínimo do conceito de veículo

automotor. Esse conteúdo seria a moldura da norma, a qual pode ser identificada por meio de análises de parentescos e

familiaridades de diferente significados que os termos auferiram quando inseridos em diferentes jogos lingüísticos.

                        Ocorre que, ao prosseguir com a análise do jogo de linguagem, o julgador delimitou o sentido do conteúdo do termo

empregado na norma constitucional. Ou seja, além de possibilitar uma diminuição da moldura da norma, uma análise pragmática,

por vezes, poderá se tornar uma forma de controle sobre o “ato de vontade” do aplicador, ajudando-o a construir a norma jurídica

individual e concreta.

                        Importante ressaltar que não há uma moldura fixa e imutável. Partindo-se da concepção que o que define o significado

dos termos é o seu uso, chega-se a conclusão que os limites da moldura e o sentido do texto e dos conceitos utilizados são variáveis.

Ao contrário do que se poderia imaginar ao ter contato com a teoria da moldura da norma proposta por Kelsen, não é só a

literalidade e os aspectos semânticos que definem os limites da interpretação. Há outras nuances que devem ser levadas em

consideração.

                        Em resumo, Wittgenstein argumenta que os conceitos possuem sentidos porque há hábitos determinados de como agir

com eles. Trata-se de uma convenção, i.e., de um hábito intersubjetivamente válido. Nesse mesmo sentido, Manfredo Araújo de

Oliveira ressalta:

 
“no jogo, o homem age, mas não simplesmente como indivíduo isolado de acordo
com seu próprio arbítrio, e sim de acordo com regras e normas que ele juntamente
com outros indivíduos estabeleceu. Essas regras constituem um quadro de referência
intersubjetivo que, por um lado, determina as fronteiras das ações possíveis,
estabelecidas comunitariamente, e, por outro, deixa ao indivíduo, dentro dele, o
espaço para as iniciativas. [65]
 

                        O fato é que não há uma essência a ser encontrada. A moldura da norma não possui limites fixados eternamente. A

linguagem está inserida em uma série de jogos lingüísticos e são as regras de cada contexto que irão determinar os limites da

interpretação e o significado da linguagem. Com o surgimento de novos conhecimentos empíricos, as regras dos jogos (a priori, em
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longo prazo) podem ser modificadas.

                        A origem de uma definição é a experiência. O que hoje pode ser algo meramente empírico, amanhã poderá se

transformar numa regra (critério) para o uso de um conceito, ou seja, numa regra do jogo de linguagem. O mundo dos fatos está em

constante mutação e, com ele, a forma de se utilizar a linguagem.[66]
                        Ante o que foi apresentado, reconhecer o jogo lingüístico e o papel que suas regras exercem sobre o campo de

incidência dos termos e conceitos jurídicos representa uma forma de se restringir os limites da moldura de norma e diminuir a

discricionariedade humana no ato de aplicação do direito. 

 

6. Considerações finais.
                       

                        1. O direito é um instrumento, cuja função é modificar o mundo dos fatos. Trata-se de um sistema formado por

enunciados prescritivos que se dirigem ao mundo fenomênico através de termos e conceitos. Nesse contexto, para se identificar os

fatos que serão alvos da incidência da norma jurídica, faz-se necessário analisar e delimitar o conteúdo dos conceitos jurídicos

vinculados aos termos presentes no texto normativo.

                        2.  Por não ter condições de prever todas as circunstâncias do caso concreto, a norma superior, em geral, tem, em

relação à norma inferior, um aspecto mais abstrato. Nesses termos, Hans Kelsen afirma que o texto normativo possuiria um caráter

de quadro ou moldura a ser preenchida pelo ato de aplicação do direito.

                        3.  Ferdinand de Saussure, ao realizar os seus estudos sobre lingüística, tenta romper com as idéias essencialistas do

passado. Desse modo, nota-se que o Autor aduzia que um nome não se liga a um objeto, mas sim a uma imagem acústica, ou seja, a

impressão formada na mente pelos sentidos humanos quando se tem contato com o signo lingüístico. 

                        4. Ao se estudar os escritos de Ferdinand de Saussure, podem-se extrair as seguintes contribuições: a) o signo não se

refere diretamente ao objeto; b) Muito embora o signo se vincule a uma imagem acústica, são os usuários da linguagem que irão

definir, ao longo do tempo, o elo que liga o signo ao significado; c) a língua não pode ser modificada de uma hora para outra, haja

vista que o passado é uma forte barreira à modificação de significações. Do mesmo modo, diz-se também que a linguagem é

modificada, mas isso ocorre ao longo de anos; d) Não existe, portanto, uma moldura da norma eterna. A depender da modificação

no liame que liga os signos aos significados, esse quadro tende a aumentar ou diminuir, sem que o aplicador (individualmente)

possa atuar nesse processo.

                        5. A proposta definitiva do trabalho começa a surgir quando se dá início a análise da segunda fase da filosofia de

Ludwig Wittgenstein. Nesse momento, o autor rompe com as suas concepções do passado, ao afirmar que a linguagem teria outras

inúmeras funções além daquela apresentada no Tractatus.

                        6. Com base em Wittgenstein, diz-se que conhecer uma linguagem não é descobrir a sua essência, mas sim dominar

uma técnica, ou seja, aprender a usar a linguagem dentro do contexto de regras do jogo lingüístico. Só se aprende a linguagem,

quando se aprende a operar com elas.

                        7. A partir de Ludwig Wittgenstein, em resumo, conclui-se: a) Não existe uma moldura da norma essencialmente

definível; b) Não é o ato de espírito que confere significado ao termo, mas sim o uso da linguagem em diferentes conceitos; c) o

sentido dos conceitos variam de acordo com o jogo lingüístico em que estão ou podem estar inseridos; d) Compreender uma

linguagem corresponde a dominar a sua utilização dentro de um contexto de linguagem; e) a origem de um critério para utilização

de um conceito é a sua utilização em jogos lingüísticos, desse modo, o que hoje pode ser um conhecimento empírico, amanha

poderá ser uma regra do jogo de linguagem; f) identificar os limites da moldura da norma é analisar como se utilizar os termos e

conceitos do texto normativo nos jogos lingüísticos em que podem ser/estar inseridos; e g) Ao se identificar as regras do jogo

lingüístico, o intérprete poderá perceber que, além de identificar o campo semântico do enunciado, estará restringindo as suas
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margens.

                        8. Mesclando-se Saussure e Wittgenstein, finaliza-se o trabalho com as seguintes conclusões: a) Não existe um

conceito essencial a ser buscado; b) o signo (termo) é ligado ao significado (conceito) num ato de espírito, mas esse elo é fruto da

utilização dos termos nos jogos lingüísticos; c) o uso da linguagem em vários jogos lingüísticos condiciona o seu uso no futuro.

Nesses termos, o passado se torna uma barreira ao relativismo; d) O que hoje é um conhecimento puramente empírico,

posteriormente poderá se transformar em uma regra do jogo de linguagem; e) É possível identificar a moldura da norma quando se

estabelece o limite semântico mínimo do enunciado prescritivo, porém, para identificar esse campo de significação é necessário que

o intérprete analise o uso dos termos nos vários jogos lingüísticos possíveis e as similitudes familiares existentes entre os diferentes

significados que possam surgir; e f) À medida que o aplicador se depara com as regras do jogo de linguagem, além de identificar os

limites da moldura, restringe as suas bordas e diminui o campo de sua discricionariedade. Definir o conteúdo de um conceito e/ou

estabelecer uma norma jurídica implica, portanto, num ato de criação de um significado que seja condizente com o contexto de

regras de utilização da linguagem utilizada.
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ACERCA DA CRÍTICA REALISTA À DOGMÁTICA DA RATIO DECIDENDI: O REALISMO
JURÍDICO E A LÓGICA ABDUTIVA E ENTIMEMÁTICA

CONCERNING THE CRITICAL OF LEGAL REALISM TO DOGMATIC OF RATIO DECIDENDI: THE
LEGAL REALISM AND THE ABDUTIVE AND ENTHYMEMATICAL LOGIC

Lorena De Melo Freitas

RESUMO
O artigo tem como tema o realismo jurídico norte-americano. Defende-se que esta corrente se
insere no pensamento jurídico como representante do pragmatismo filosófico ao considerar que
direito é o que os juízes dizem que é direito. Esta tese do realismo é o objeto de estudo no
presente trabalho a ser investigado com o recurso metodológico da lógica. A hipótese a ser
discutida recai na preocupação de identificar se tal máxima que representa o pensamento
realista se expressa na lógica da tomada de decisão, ou seja, na ratio decidendi. Como
referencial teórico da temática realista no direito tem-se o juiz norte-americano Benjamin Nathan
Cardozo e sua principal obra The nature of the judicial process, e no campo interdisciplinar que
a discussão propõe entre direito e lógica o marco teórico é Charles Sanders Peirce no que se
refere à abdução e entimema. 
PALAVRAS-CHAVES: Realismo jurídico norte-americano; Pragmatismo; Lógica; Ratio
decidendi. 

ABSTRACT
The paper studies the north-American legal realism. It is argued that this current is
representative of philosophical pragmatism. The north-legal realism considers that law is that
judge say it and this realism thesis will be studied through logic applied to law. The hypothesis
tries to identify if that maxim, which represents the legal realist thought, is expressed by making
judicial decision, or better, ratio decidendi. The theorical reference is the north-American judge
Benjamin Nathan Cardozo and his book The nature of the judicial process, and on
interdisciplinary field between logic and law, concerning the abduction and enthymeme, the
theorical reference is Charles Sanders Peirce.
KEYWORDS: North-American legal realism; Pragmatism; Logic; Ratio decidendi.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O REALISMO JURÍDICO COMO FORMA DE
PRAGMATISMO NO DIREITO
 

William Shakespeare na peça Measure for measure traz o dilema enfrentado por Ângelo, que
encarna a figura de um juiz da Corte Suprema e que, em razão do amor de uma mulher, deixa-se

corromper nas suas decisões. 
[1]

 Esta citação serve aqui como alusão inicial à temática central jamesiana –
elementos psicológicos que influenciam as decisões – e que vai ser representado no realismo de Benjamin
Nathan Cardozo com os elementos subconscientes da decisão judicial. Shakespeare traz o debate
jusfilosófico para a cena teatral mostrando a influência das crenças e ambiente nas decisões dos juízes.

O propósito deste artigo consiste em identificar os fundamentos do realismo jurídico americano em
suas articulações com a filosofia pragmática, contudo destacando neste momento inicial a contribuição da
psicologia de James para as teses do realismo jurídico americano, tomando por base o que se

convencionou tomar como  característica central do realismo que é o psicologismo
[2]

.
[3]
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O pragmatismo encontra suas raízes no século XIX no chamado “Clube Metafísico de Boston” .
Como uma filosofia da ação, ele pressupõe uma abordagem metodológica inovadora por romper com os

cânones das clássicas abordagens lógico-metafísicas.
[4]

Um dos primeiros pensadores a se preocupar com o problema foi Charles Sanders Peirce no seu
consagrado “paper” How to make our ideas clear”. Todavia foi William James que, de forma feliz e
sobretudo pertinente cunhou uma definição sobre o pragmatismo que se tornou famosa; segundo ele o
pragmatismo é, sinteticamente, um novo método para tratar velhas idéias. 

Uma vez que a nossa proposta de exame do pragmatismo toma o fenômeno jurídico como objeto
de análise, elegeu-se o juiz da Suprema Corte Americana Benjamim Nathan Cardozo – sucessor de Oliver
Wendel Holmes Jr. – como um intérprete e principalmente um aplicador da filosofia pragmática no
desempenho de atividade judicante. Para tanto, sua obra A natureza do processo judicial será utilizada
como paradigma dessa abordagem.

Quanto à justificativa, observa-se que há uma seqüência e conseqüência entre os grandes
pragmatistas, Peirce dá uma nova conotação ao problema lógico; James explora os elementos psicológicos
visto sob o ângulo da sua teoria intitulada “corrente da consciência”; Holmes, como pragmatista jurídico,
retira o direito da esfera lógico-metafísica para trazê-lo à realidade experiencial (histórica); Cardozo, por

fim, é o grande articulador dessas idéias
[5]

 por tentar demonstrar como elas efetivamente acontecem nos
caldeirões dos tribunais, como o próprio cita.

Assim procurar-se-á, á luz das idéias de Cardozo, verificar em que medida o método pragmático
corresponde aquilo que o já citado William James menciona: “um método capaz de assentar disputas
metafísicas“ voltado para o âmbito jurídico uma vez que as teorias tradicionais não mais dão conta desses
problemas como eles se manifestavam na dinâmica do contexto social.

A vocação pragmática e sua inserção no realismo jurídico americano com base nas idéias de
Benjamin Cardozo sobre a natureza do direito tem por cerne duas questões: a) A tese de Cardozo,
representante do realismo americano, centra-se na identificação da natureza do processo judicial no
elemento subconsciente; b) A preocupação de Cardozo no que concerne às vontades, preconceitos,
formação do juiz, experiências anteriores como fatores de influência na construção da decisão, logo o
elemento subconsciente, e sua aproximação com a tese dos temperamentos humanos de James, versada na
conferência O atual dilema da filosofia de William James, um dos pioneiros do pragmatismo filosófico.

            Fundamentalmente, o pragmatismo é uma teoria do conhecimento que visa a dar uma

resposta à pergunta ”Como se dá o conhecimento?”
[6]

. Podemos dizer que Benjamin Cardozo inspirou-se
numa pergunta semelhante, questionando como se dá o conhecimento jurídico nos tribunais - tomando
conhecimento não no sentido de ciência, mas como aquisição do saber/ conhecimento/ experiência.

Como tentativa de aplicar o método pragmático ao problema da interpretação jurídica, temos no

início do século XX nos EUA a escola teórica do direito que podemos chamar de pragmatismo jurídico.
[7]

Contudo, a expressão mais acertada para a doutrina ou escola parece ser realismo jurídico, visto tal termo
ser usado para descrever a teoria e a prática desses juristas devido à resistência que demonstraram ao
formalismo excessivo da tradição jurídica americana.
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E, relembrando a concepção jamesiana de pragmatismo como método, quando disse que o
pragmatismo era um método para assentar disputas metafísicas que de outra forma se estenderiam

indefinidamente
[8]

, daí ser pragmatista ao analisar o direito significa considerar que as teorias se tornam
impraticáveis quando o seu grau de abstração é excessivo, ratificando assim James quando dizia que
seriam vãs e intermináveis as disputas metafísicas.

Para identificar o realismo com o pragmatismo jurídico temos antes que atentar para a versão do
realismo que se desenvolve nos EUA.

Por realismo jurídico temos um movimento doutrinário de cunho anti-metafísico que se
desenvolveu nos EUA e países escandinavos e situa-se na linha de concepções que rechaçam a
jurisprudência  mecanicista da escola da exegese e se caracteriza por um ceticismo frente às normas e
conceitos jurídicos.

Esse ceticismo é uma forma de reação contra a atitude de um legalismo normativista. Assim o
realismo não se limitou apenas em dizer que as normas jurídicas não são dotadas de virtudes prévias
assinaladas pelo formalismo jurídico. E quanto à sua a atitude anti-metafísica, acima mencionada, tal
postura o leva a buscar constituir uma ciência empírica do direito voltada a descrever a realidade

jurídica.
[9]

A principal corrente no realismo jurídico é a que tem origem nos EUA na década de 1920, e é esta
que se utiliza de uma concepção pragmática no trato do fenômeno jurídico, pois concebem o direito como
aquilo que é aplicado nos tribunais.

A realidade jurídica assim se fundaria na conduta efetiva dos juízes, sendo decisivo o estudo de
como agem, independentemente do que declaram. A escolha da norma jurídica assume uma característica
de justificação a posteriori, ou seja, “da conclusão tomada com fundamento na íntima convicção do
magistrado. Daí que para o realismo americano a certeza do direito só existiria plenamente se os juizes

fossem seres estereotipados”. 
[10]

 Focando no tema de como os juízes decidem, temos as idéias de
Cardozo, que passamos a tratar.

Veja-se, todavia, que tal concepção realista não torna a atividade judicial irracional, mostra apenas
que ela se dá num ambiente de racionalidade constituída no interior de uma atividade
discursiva/argumentativa, como é o direito.

 
2. A TESE REALISTA DE CARDOZO: O ELEMENTO SUBCONSCIENTE NA DECISÃO
JUDICIAL
 

Cardozo, assim como Oliver Holmes e Roscoe Pound, desenvolve o pragmatismo por um viés
jurídico. Cardozo, na sua obra, A natureza do processo judicial, liga a teoria jurídica à prática dos
tribunais, deixando claro que o juiz é um criador de direito, logo, capaz de dirigi-lo no sentido da maior

utilidade social.
[11]

Uma série de indagações sobre o que faz o juiz quando decide uma causa inaugura sua fala, tais
como: a que fontes de informação o juiz recorre como guia, em que proporção permite que estas
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influenciem no resultado, em que proporção deveriam contribuir.
Por meio de uma metáfora, como já se evidenciou anteriormente, diz que o dia-dia nos tribunais é

como preparar um estranho composto onde todos estes ingredientes entram em proporções variáveis e que
não lhe cabe dizer se o juiz deveria ou não prepará-lo, o fato é que diante de todos está o preparo, assim
toma a construção do direito pelo juiz como uma realidade da vida e expõe da maneira mais realista, logo
distante de tendências moralizantes se deve ou não ser assim, mas tão somente diz que é assim a natureza,
no sentido da essência do processo judicial.

Mas o fundamental é que em tal “infusão” entra alguns princípios, mesmo que indeclarados,
inarticulados e subconscientes.

É por aqui que também ideologias são transmitidas, assim não nega que o processo de decisão é
ideológico, e alerta que distinguir entre o consciente e subconsciente é tarefa difícil, pois “não poucas

vezes eles flutuam perto da superfície”.
[12]

Conclui ao dizer que “as nossas crenças e opiniões, assim como os nossos padrões de

procedimento, vêm-nos insensivelmente como produto de nossa convivência com outros homens”.
[13]

Constituem elementos subconscientes: instintos herdados, crenças tradicionais, convicções adquiridas, e a
resultante é uma visão da vida, que explica com as palavras de James como uma impulsão total e pressão

do cosmos, é essa resultante ou um sentido que pode dizer onde cairá a escolha. 
[14]

Descrevendo a sutileza das forças subconscientes que regulam a infusão de nossas decisões,
Cardozo recorda de novo James quando diz que

 
Cada um tem uma filosofia básica de vida, mesmo aqueles para os quais os nomes e as noções de filosofia
são desconhecidos ou constituem anátema. Há em cada um de nós uma torrente de tendências, quer se
queira chamá-la filosofia ou não, que dá coerência e direção ao pensamento e à ação. Os juízes não

podem escapar a essa corrente.
[15]

 
            A remissão a James cita a segunda conferência, esta, porém, não pode ser discutida, com intuito de
vê-la como referencial teórico para a tese do elemento subconsciente de Cardozo, senão antes da 1ª
conferência O atual dilema da filosofia onde está a tese dos temperamentos humanos.
            James diz que todos têm uma filosofia e como interessante é a maneira que ela determina a
perspectiva do mundo de cada um. Assim, “o temperamento não é a razão convencionalmente admitida,

com o que lança mão das razões impessoais só para as conclusões”
[16]

, pelo que a mais poderosa de
nossas premissas – esses temperamentos – jamais é mencionada, o que dá uma certa “insinceridade” às
discussões. Esta mesma insinceridade, ou os temperamentos dos juízes são poços onde se banham uma
gama de elementos subconscientes, como diz Cardozo.
 
3. A ABDUÇÃO PEIRCEANA COMO EXPRESSÃO DA APAGOGÉ ARISTOTÉLICA: “UM

NOME NOVO PARA VELHAS IDÉIAS”
[17]

 
Por defender, o presente artigo, a concepção de pragmatismo jurídico como mais adequada para se
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referir ao realismo jurídico americano, ao considerar que este movimento deita suas raízes no pragmatismo
filosófico e da mesma forma deste traz uma concepção metodológica para pensar os fatos. No caso do

realismo, e parafraseando James
[18]

, pragmatismo jurídico seria um método para assentar as metafísicas
discussões jurídicas, concepções ensimesmadas quanto ao direito, que de outra forma se estenderiam
infinitamente.

Falar de um pragmatismo jurídico como herança da filosofia para o realismo norte-americano
implica em apresentar seus pressupostos ou ainda seus fundamentos. Além dos elementos de cunho
psicologistas trazidos por William James, como referido acima, fundamental para conceber a crítica do
ceticismo realista ao dogmatismo jurídico é perceber as lições de lógica trazidas especialmente por Peirce.

Este tópico se dedica, neste diapasão, ao estudo dos meandros lógicos, naquilo que vão ser
aproveitados pelo realismo para uma crítica ao direito. E na medida em que traz conjecturas sobre a
relação entre abdução e entimema, tenta - coerentemente com o espírito pragmático-abdutivo - inferir
hipóteses criativas e prováveis, independente de uma pretensão de verdade absoluta.
            Assim, o objetivo pontual aqui é responder a indagação: Seria a abdução uma forma de entimema?

Adentrando nos meandros lógicos, o primeiro momento é perceber a contribuição de Peirce ao
tratar da abdução.

A origem da abdução peirceana vem do grego (apagogé) e do latim (redução). O próprio filósofo
pragmatista admite que a inferência abdutiva já aparece em Aristóteles nos Analíticos Anteriores – Livro II

– capítulo XXV ao tratar da redução.
[19]

 Diz, inclusive com irritação para com o editor de Aristóteles:
[falando d]as três espécies de argumentos que assinalei em 1867 [dedução, indução e abdução – em:
Illustrations of the logic of science], suponho, com efeito que já vêm nos Primeiros Analíticos de
Aristóteles, se bem que a ilegibilidade do manuscrito, e a emenda feita pelo editor o estúpido
[Apellicon], tenham alterado por completo o sentido do capítulo da Abdução. De qualquer modo,
mesmo que a minha conjectura esteja errada, e o texto deva ser entendido como está, o fato é que
Aristóteles nesse capítulo tateava o modo de inferência que denomino pela palavra inusitada de

Abdução – somente usada em lógica para traduzir apagogé desse texto.
[20]

 
            Peirce classifica as formas de inferência como sendo de dois tipos: a) dedutiva ou analítica; b)

sintética. Este última forma podendo se dar por indução ou abdução. 
[21]

Exemplificativamente, como citou Peirce: “Suponha que eu entre numa sala e lá se encontre certo
número de sacolas contendo diferentes tipos de feijão. Sobre a mesa há um punhado de feijões brancos; e
após procurar descubro que uma das sacolas contém apenas feijões brancos”.

Pela dedução temos que:  
( 1 ) - Todos os feijões desta sacola são brancos
( 2 ) – Estes feijões são desta sacola
( 3 ) – Estes feijões são brancos
 

Pela indução temos que:  
( 2 ) – Estes feijões são desta sacola
( 3 ) – Estes feijões são brancos
( 1 ) - Todos os feijões desta sacola são brancos
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Já com a abdução  temos que:

( 1 ) - Todos os feijões desta sacola são brancos
( 3 ) – Estes feijões são brancos
( 2 ) – Estes feijões são desta sacola
 
            A abdução (ou redução ou apagogé) é o processo que forma hipóteses explicativas, daí ser o único

que introduz idéias novas diferentemente da dedução e indução. 
[22]

            Aristóteles trata da redução em dois momentos no Órganon, valendo ressaltar que como objetos

distintos, inicialmente refere-se à redução ao absurdo (reductio ad impossibile)
[23]

 que não é a forma que
inspirou Peirce a tratar da abdução; posteriormente traz a redução (ou apagogé, cujo termo significa
condução, encaminhamento. A redução conduz a uma aproximação do conhecimento, mas não implica em
conhecimento).

            Em Aristóteles temos apagogé
[24]

:
a) “quando fica evidente que o primeiro termo se aplica ao médio, mas é incerto que o médio se aplica ao
último termo, ainda que esta relação seja não menos provável ou até mais provável do que a conclusão”;

Se usarmos os números 1, 2 e 3 que propositadamente inserimos acima, temos que:
- Fica evidente que “Todos os feijões desta sacola são brancos”         (   1)
- e fica evidente que “Estes feijões são brancos”           (   3 )
- mas é incerto que “Estes feijões são desta sacola!”            (  2)
b) e noutra figura Aristóteles se refere à existência da abdução quando há uma séria de hipóteses
intermediárias entre termo médio e conclusão, hipóteses estas ainda que não formalmente demonstrativas,
sugerem a plausibilidade da conclusão (uma vez que em todos estes casos o efeito é nos aproximar mais
do conhecimento). Se estas hipóteses intermediárias forem razoavelmente óbvias elas poderiam ser
suprimidas persuasivamente o que daria uma forma entimemática, mas não eliminaria as diferenças de
conteúdo entre entimema e abdução, em razão.

Mas urge a questão que se responde a seguir: Seria a abdução uma forma de entimema?
 
4.  ABDUÇÃO E ENTIMEMA

 

            O entimema é um silogismo retórico
[25]

 que consiste de poucas proposições, ou seja, menos do
que a quantidade necessária.  É um silogismo normal, pois caso qualquer dessas proposições seja um fato

familiar, não há necessidade de mencioná-la, os ouvintes a acrescentarão por conta própria.
[26]

            Ressalta João Maurício que “o conselho de manter em silêncio uma das premissas ou a conclusão
como estratégia persuasiva é também colocado por Aristóteles [...] [que considera] o entimema o núcleo da

persuasão e o objeto central da retórica”.
[27]

Lanigan refere-se ao entimema quando o cita a lei clássica da lógica como um discurso do
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poder
[28]

. O mesmo autor alega ainda que uma abordagem tradicional do entimema aristotélico toma-o
como uma lógica da retórica e caracteriza-o como um silogismo de validade formal ainda que de

deficiência material no uso dos sinais e probabilidades para evidência na argumentação.
[29]

            Lanigan aponta duas possibilidades
[30]

 de entendimento para o entimema: a) abordagem
modernista ou moderna como lógica da retórica, pela qual pode se diferenciar várias espécies do gênero
entimema: como espécie de demonstração pela descrição, como dialética e como silogismo retórico em
que ambas as formas se complementam; b) a abordagem pós-moderna como retórica da lógica quando
sugere que há uma incerteza material ou deficiência formal (e não estrutural) quando das 3 proposições
requeridas pelo silogismo uma é deixada inexpressiva ou suprimida, mas que existirá silenciosamente na
mente do orador e do auditório. Assim o silogismo não está completo.
            Não interessando por ora desnudar estas espécies e sub-espécies de entimema, o estudo volta-se
apenas para esta última situação do “enthymeme as an incomplete argument”, de forma que o autor advoga
que a abdução se identifica com a pós-moderna regra da retórica como um discurso do interesse.
            A partir destas digressões, tomamos por considerações finais duas possibilidades, abdutivas no
sentido de prováveis.
            Pode-se responder a questão proposta: “Seria a abdução uma forma de entimema?” com um sim e
um não.
            Afirmativamente, se se considerar que a redução (abdução) e entimema se aproximam na medida
em que trabalham a partir da probabilidade. Pois para aquela – abdução - a conclusão inferida é apenas
provável, enquanto que para o entimema, como silogismo retórico voltado para o convencimento,
pretende-se que o expectador capte a proposição silenciada dentre as possibilidades interligadas ou
similares que o próprio silêncio conjectura. Enfim, há uma aproximação possível entre abdução e
entimema, de forma que se pode considerar a abdução como uma espécie do gênero entimema.
            Por outro lado, pode-se responder pela negativa ao se considerar que ao passo que: (a) a redução
ou abdução – pautada pelo elemento criativo ou voltada para este – é entendida nesta tese como expediente
ou raciocínio criativo que visa construir hipóteses prováveis para solucionar problemas, assim se situa no
contexto de descoberta; (b) já o entimema – pautado pela persuasão ou voltado para esta suprime etapas do

raciocínio a fim de obter adesão – daí, situa-se no contexto de justificação.
[31]

Assim, tratando-se de contextos operativamente distintos guardam também ou refletem a natureza
distinta da abdução e do entimema.
 
5. A CRÍTICA DO CETICISMO REALISTA AO DOGMATISMO JURÍDICO: ANALISANDO O
PROCESSO DA RATIO DECIDENDI

A tese básica defendida pelo realismo é que direito é o que os juízes dizem que é direito, no
sentido que primeiro decide-se, depois busca-se fundamento normativo para justificar a decisão tomada.
Esta concepção vem criticar a teoria tradicional que tende a não considerar a abdução como forma
possível de se inferir o caminho do raciocínio jurídico.

No que a crítica realista contribui é na atenção dada ao caráter probabilístico como da natureza do
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direito. O processo da ratio decidendi é expressão da abdução na medida em que o direito não trabalha
com verdades, mas com o verossímel (ou seja, aquilo que tem aparência de verdade), ainda que
dogmaticamente se fale em verdade real e verdade formal.

Quando o artigo 458 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais da sentença ilustra o
arranjo lógico da decisão, verbi gratia:

 
Art. 458, CPC: São requisitos essenciais da sentença:
I- O relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

 

Assim, parece crer que a lógica da tomada de decisão ou raciocínio judiciário seja um silogismo
não-categórico, pelo que o caso é subsumido à norma.

A estrutura que se constrói ilustrativamente para pensar esta subsunção poderia ser assim
desenhada tendo a decisão judicial como um silogismo lógico, isto é, presentes uma premissa maior, a
menor e a conclusão:

Todos os homens são mortais      (premissa maior)
Sócrates é humano                       (premissa menor)
Logo, Sócrates é mortal                    (conclusão)
 
Artigo 121, Código Penal: Matar alguém.                                    
Pena: reclusão, 6 a 20 anos.                           (norma =  premissa maior)
João mata Pedro.                                      (caso concreto = premissa menor)
João é condenado a X anos de prisão.               (decisão = conclusão)

 
Quando se analisa estes exemplos, é possível perceber que a estrutura formal é a mesma, porém a

principal questão é observar que na segunda situação temos um meio de expressar o raciocínio dedutivo.
Entretanto, a ratio decidendi não é exatamente um silogismo.

Sobre esta forma de conceber o raciocínio judiciário, adverte, todavia, Philippe Thiry que esta
maneira de encará-lo não deve iludir-nos, que é interessante na medida em que permite uma representação
coerente da decisão, mas não é garantia de objetividade. Se assim fosse, o trabalho do juiz não seria senão

dizer um direito que transcenderia e se imporia a ele como ao argüido. 
[32]

 A proposta do método abdutivo para o direito encontra-se inserida no contexto da descoberta,

considerando a distinção entre o contexto de descoberta e o contexto de justificação
[33]

.
            Se perguntarmos o porquê daquele esquema de subsunção não servir para conceber a lógica da
tomada de decisão, para responder esta questão temos que analisar dois pontos:
            a) O que significa a ratio decidendi ?

b) O que são e quais são as diferenças entre contexto de descoberta e contexto de justificação?
Assim, ratio decidendi é uma expressão jurídica, refere-se ao princípio ou ponto os quais

determinam o julgamento. Quando pensamos acerca dos elementos usados pela Corte para compor uma
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decisão particular, de acordo com Benjamin Nathan Cardozo,

alguns princípios, ainda que não ditos, inarticulados e subconscientes, têm regulado esta infusão 
[34]

.
Pode não ter sido o mesmo princípio para todos os juízes em todos os tempos. Porém, a escolha tem
sido não a submissão ao decreto do fato; as considerações e motivos que determinam a escolha ficam

freqüentemente obscuros, ao largo das análises. 
[35]

 

            Com tal idéia de Cardozo, a dedução lógica como meio para explicar a decisão resta criticada. O

ponto de partido não é a norma, porém alguns elementos subconscientes, nas palavras do autor.
[36]

            Podemos também debater, acerca da influência das idéias de William James
[37]

 no pensamento de
Cardozo, é possível dizer que estes elementos subconscientes simbolizam a variedade de tipos de
temperamentos intelectuais.
            Diz James:

Os temperamentos não são reconhecidos pela razão [...] surge assim uma certa insinceridade em nossas
discussões filosóficas: o principal de todas as nossas premissas nunca é mencionado. [...] nossos
temperamentos intelectuais são uma mistura de opostos ingredientes, cada um presente em variadas

proporções. 
[38]

 

            A atividade judicial não é isolada, o juiz é um ser humano e tem sentimentos, concepções, pré-
compreensões entre outros, denominadas de elementos subconscientes por Cardozo.
            Cardozo, ao falar do método da filosofia, traz uma discussão lógica – não em termos formais
propriamente, mas em termos epistemológicos de discussão sobre o raciocínio judicial para percepção da
natureza do processo judicial.
            Quando se promove um diálogo entre Cardozo e Peirce, a idéia de conseqüências práticas é uma
opção para se entender o processo de decisão.
            Para entender a expressão conseqüências práticas que aparece na definição peirceana de

pragmatismo 
[39]

 e sua relevância para o raciocínio jurídico, o primeiro passo é refletir sobre o significado
do raciocínio abdutivo. Este consiste em estudar fatos e inventar uma teoria para explicá-los, sendo, pois, a
única operação lógica que introduz idéias novas. Daí é que todas as idéias (hipóteses explicativas) da
ciência vêm através da abdução.

            Peirce, todavia não abordou a questão do direito. Diferentemente, John Dewey, outro expoente do
pragmatismo filosófico, tem papers acerca de lógica e nos quais faz algumas incursões no direito. É
interessante perceber que, ainda que seja um grande nome do pragmatismo assim como Peirce, sua

preocupação especificamente sobre a lógica do método científico
[40]

 não contemplou a abdução,

restringindo-se à indução e dedução. 
[41]

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É A DECISÃO JUDICIAL UM EXEMPLO DE RACIOCÍNIO
ABDUTIVO?
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            A fundamentação da decisão é uma expressão formal de um raciocínio dedutivo, porém nossa tese
é que na natureza do processo judicial está um raciocínio abdutivo, logo, abdução legal, se assim se puder
chamar.
            Para ser mais preciso, imagine uma situação em que um caso “X” apresenta as características C1,
C2, C3, e o conceito jurídico “N” corresponde a tais características existentes; o caso X será classificado
como uma instância daquele conceito N.

Logo:    N (C1; C2; C3)                 X (C1; C2; C3)           

Esta classificação não é dedução, porém abdução, pois temos uma hipótese no sentido lógico dado
por Peirce para este termo, o qual significa uma inferência classificatória ao substituir a premissa mais

geral por outros predicados menos gerais. 
[42]

            De acordo com Tuzzi, explanatória e classificatória são dois tipos de abdução, onde:
(i)                  o sentido explanatório é a inferência que vai dos efeitos para a causa, a partir dos fatos

conhecidos para o desconhecido, criando uma hipótese sobre o que aconteceu.
(ii)                O sentido classificatório é a inferência que classifica alguns fatos reais ao abrigo de um

tipo de fato, ela parte das características dos contabilizados (i) para a regra, ou melhor, a
abdução classificatória encontra a regra ou o princípio que articula esse tipo de fato e suas
conseqüências normativas.

A abdução jurídica, em sentido lato, é a combinação de abdução (i) e (ii).
Porém, os teóricos do direito trabalham a decisão como um meio da premissa maior para a

premissa menor. No entanto, os juízes decidir e, depois, eles buscam normas para  justificar suas decisões.
Podemos identificar dois momentos na decisão: contexto da descoberta e da justificação. Estas

expressões foram usadas em 1938 por Hans Reichenbach, um epistemólogo alemão, mas a distinção entre
os termos é mais antiga, em 1830, Johannes Herschel escreveu como se obter conhecimento e como

produzir induções.
[43]

A primeira é o contexto da descoberta, onde temos os fatores psicológicos que levam alguém a
uma decisão. A segunda simboliza as razões que foram apresentadas.

 Em primeiro lugar, temos decisões, eles são criados por uma variedade de infinitas razões que não
podemos saber quais são; eles promovem e contribuem para um momento criativo que se revela no
raciocínio abdutivo. O segundo momento é formalmente uma maneira de mostrar a decisão, a justificação,
aqui se apresentam as bases normativas que fundamentaram a decisão, em outras palavras, aí se revela a
característica principal de um direito dogmaticamente organizado, qual seja, a condição dogmática da
inegabilidade dos pontos de partida.

Explicar tais razões é argumentação, por seu turno, argumentar é apresentar a estrutura lógica que
proporciona as conclusões, e as conclusões aparecem como raciocínio dedutivo que é o caminho formal de
se mostrar o raciocínio abdutivo.
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AMICUS CURIAE E A ÉTICA DO DISCURSO DE JÜRGEN HABERMAS

AMICUS CURIAE AND THE ETHICS OF SPEECH BY JÜRGEN HABERMAS

Ana Carolina Silveira Buzingnani
Bianco Zalmora Garcia 

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o instituto do Amicus Curiae como um
instrumento de participação e legitimação democrática na produção de normas e, também, como
um dos possiveis interpretes constituicionais propostos por Peter Haberle junto ao Poder
Judiciário. Contextualiza sob o enfoque habermasiano o agir comunicativo do Amicus Curiae,
abordando dentro da concepção pragmática austiniana universal os atos elementares de fala
apresentados na comunicação mediada pela linguagem, bem como a pretensões de validade
observadas na interação participativa das Audiências Públicas. Defende-se, por fim, que a
participação efetiva do Amicus Curiae como meio de legitimar os provimentos jurisdicionais não
se concretiza somente pelo fato de representar uma parcela da sociedade atingida pela norma a
ser criada, mas também e principalmente por fazer parte de um processo de criação baseado na
forma ético discursiva.
PALAVRAS-CHAVES: AMICUS CURIAE; DEMOCRACIA; ÉTICA DO DISCURSO; INTÉRPRETES;
LEGITIMIDADE.

ABSTRACT
This paper aims to present the Office of the Amicus Curiae as an instrument of participation and
democratic legitimacy in the production of standards and also as one of the possible
constitutional interpreters proposed by Peter Haberle with the Judiciary. Contextualizes the
standpoint of Habermas' communicative action Amicus Curiae, addressing within the pragmatic
conception austiniana universal elementary speech acts presented in mediated communication
through language, and the validity claims of participatory interaction observed in the Public
Hearings. It is argued, finally, that the effective participation of Amicus Curiae as a means of
legitimizing provisionses courts can not be achieved only by the fact that it represents a portion
of society affected by the rule to be created, but also and mainly for being part of a process
creation based on how ethical discourse.
KEYWORDS: AMICUS CURIAE; DEMOCRACY; ETHICS OF SPEECH; INTERPRETERS;
LEGITIMACY.

INTRODUÇÃO

 

A crescente complexidade social e a ruptura existente entre o mundo vivido e os sistemas
especializados, concebidos por Habermas, verifica-se um desentendimento entre os envolvidos
em um plano processual, acarretando uma série de problemas nas decisões judiciárias que em
muitos casos sentenciam sem se integrar adequadamente aos aspectos políticos-sociais-
econômicos que norteiam a causa litigada, gerando verdadeiras incongruências no mundo
jurídico.

Com a regulamentação das audiências públicas pela Emenda 29 do Regimento Interno da Corte,
publicada em 20 de fevereiro de 2009, consolidou-se a necessidade da intervenção da sociedade
civil na figura do Amicus Curiae, cujo instituto abre espaço para a manifestação pública realizada
por entes ou órgãos admitidos e habilitados no processo como informantes e ainda permite a
participação de qualquer cidadão com o envio de documentos referentes ao assunto,
possibilitando desta forma, com base no agir comunicativo, uma convergência entre dois
domínios de integração social - sistêmico e mundo vivido - com intuito de se alcançar uma
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solução mais justa a casos complexos e de interesse público.

O Amicus Curiae atuando de forma participativa junto ao judiciário representa, de forma direta e
de certo modo, a opinião pública, uma vez que expõe a realidade e os anseios da sociedade e,
assim, influencia efetivamente na interpretação da norma a ser concebida.

Enquanto agir comunicativo, fundamentando-se na teoria do discurso de Habermas, essa
participação direta dos cidadãos em procedimentos de deliberação implementados no interior do
sistema judiciário possibilita a legitimidade da norma jurídica jurisdicional produzida.

 

1. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA - PARTICIPAÇÃO INDIRETA

 

O termo processo legislativo em sentido jurídico consiste "no conjunto coordenado de
disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção das leis e atos normativos que derivam diretamente da própria constituição"

[1]
. De

acordo com José Afonso da Silva, "a função legislativa consiste na edição de regras gerais,
abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis"

[2]
.

Para a elaboração das espécies normativas, a Constituição Federal, no seu artigo 59, estabelece
uma seqüência de atos a serem obrigatoriamente realizados pelos órgãos legislativos, sob pena
de lei ou ato normativo serem considerados inconstitucionais formalmente. Assim, a norma será
considerada válida se forem observados todas as regras previstas na Constituição, ou seja,
quando passa pelo processo de aprovação do órgão competente.

A produção de normas jurídicas gerais, reguladas pela Constituição em sentido material, tem,
segundo ensinamentos de Hans Kelsen, dentro da ordem jurídica moderna do Estado, o caráter
da legislação, ou seja, a sua regulamentação pela Constituição compreende a determinação do
órgão ou dos órgãos que são dotados de competência para a produção de normas jurídicas
gerais - leis e decretos.

[3]

O processo legislativo adotado no Brasil é o da representatividade, onde o povo, através do
voto, elege seus mandatários que munidos do poder da representatividade decidem sobre uma
infinidade de assuntos que repercutem direta e indiretamente na vida de cada cidadão que o
elegeu ou não. Portanto, a legitimidade da produção das normas se verifica pela vontade do
povo que se manifesta pelos seus representantes eleitos democraticamente, apesar desta
representatividade não ser totalmente genuína, pois nem sempre os interesses do representante
e dos representados se identificam.

José Afonso da Silva, ao afirmar que "a Constituição combina representação e participação
direta, tendendo, pois, para a democracia participativa"

[4]
, destaca o disposto no parágrafo

único, art.1°, da Constituição Federal: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".

Na democracia representativa a participação do cidadão é indireta, por meio de representantes
designados por instituições políticas, os partidos, cabendo apenas ao eleitor escolher aderir a um
dos candidatos ofertados naquele momento. Já a democracia participativa "caracteriza-se pela
participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo"

[5]
.

Entendendo que o órgão estatal, no exercício da sua função, deve representar seu povo, pois
está jurídica ou moralmente vinculado a exercer sua função no interesse desta comunidade,
Hans Kelsen afirma que apesar de, no uso jurídico da linguagem, os interesses estarem mais ou
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menos identificados com a vontade, há ficção nesta identidade de vontades entre o
representante e o representado ao crer que "o representado, através da sua atuação, não
realiza a sua própria vontade, mas a vontade do representado", pois, entende que "o fato de o
parlamento ser eleito pelo povo, ou se um juiz for nomeado pelo monarca, em nada modifica o
caráter fictício da atribuição implícita no conceito de representação.

[6]

 

2. ÉTICA DO DISCURSO E LEGITIMIDADE EM JURGEN HABERMAS

 

Considerando a concepção de democracia deliberativa, Jürgen Habermas entende que a
deliberação, com base em pressupostos ético-discursivos, consiste no elemento central para a
legitimidade do processo de representatividade democrática. Por conseguinte, a norma jurídica
reveste-se de validade se observados criteriosamente os procedimentos previamente
estabelecidos que assegurem que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas
argumentativamente na forma de discurso prático. Adiciona como requisito para a legitimidade
democrática do direito a participação de todos os integrantes da comunidade, ou seja, as
pessoas atingidas pelas normas, no processo de sua elaboração.

[7]

 

[...] a legitimidade de regras de mede pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de
validade normativa; e o que conta, em última instância, é o fato de elas terem surgido num
processo legislativo racional - ou o fato de que elas poderiam ter sido justificadas sob pontos de
vista pragmáticos, éticos e morais. A legitimidade de uma regra independe do fato de ela
conseguir impor-se. Ao contrário, tanto a validade social como a obediência fática, variam de
acordo com a fé dos membros da comunidade de direito na legitimidade, e esta fé, por sua vez,
apóia-se na suposição da legitimidade, isto é, na fundamentabilidade das respectivas normas.[8]

 

Em Teoria da Ação Comunicativa: complementos e estudos prévios, Jürgen HABERMAS
estabelece uma distinção das ações suscetíveis de racionalização desenvolvidas, de um lado, no
modelo da ação racional com respeito a fins: ação instrumental e ação estratégica, orientadas ao
êxito; e de outro lado, o modelo comunicativo de ação racional, orientada ao entendimento
intersubjetivo. Neste sentido ele afirma:

 

Segundo o modelo da ação racional com relação a fins o ator se orienta para a realização de
seus próprios fins, calculando o êxito da ação pelo grau em que esta consegue produzir
mediante intervenção no mundo (ou mediante omissões) o estado-de-coisas que se espera. Às
ações orientadas ao êxito eu chamo de instrumentais quando podem ser entendidas como
seguimento de regras técnicas e avaliadas a partir do ponto de vista da eficácia de uma
intervenção no mundo físico com o qual o agente pretende conseguir algo; as ações orientadas
ao êxito denomino de estratégicas quando podem ser entendidas como seguimento de regras de
escolha racional e avaliadas do ponto de vista da eficácia da influência que um agente trata de
exercer sobre as decisões de um oponente (ou oponentes) racional. [...]. Chamo de ações
comunicativas quando as interações sociais não são coordenadas através de cálculos
egocêntricos do próprio êxito por parte de cada ator individual, considerado isoladamente, senão
mediante operações cooperativas de interpretação dos participantes. Na ação comunicativa os
atores não se orientam primariamente por seu próprio êxito, senão pela produção de um acordo
que é condição para que cada participante na interação possa prosseguir seus próprios planos
de ação. Um acordo alcançado comunicativamente se funda no reconhecimento intersubjetivo,
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ainda que implícito, de pretensões de validade susceptíveis de crítica. O acordo não pode ser
imposto por uma das partes. Um acordo em que um tenha sido objetivamente forçado, ou que
se tenha sido produzido pela via da persuasão retórica, subjetivamente, só pode valer como
acordo enquanto não se tornem evidentes as vias pelas quais se tenha produzido. O acordo
repousa em convicções.[9]

 

O conceito habermasiano de ação comunicativa remete a um tipo de ação social mediada pela
comunicação, em cuja dimensão intersubjetiva, uma vez resgatada, encontra-se a possibilidade
de reconhecer uma noção ampliada de racionalidade, capaz de realizar e incorporar o interesse
crítico e emancipatório das teorias. Nesta perspectiva, tal possibilidade pressupõe a
compreensão da linguagem como um meio de comunicação orientada para o entendimento
intersubjetivo, que consiste no telos da ação comunicativa.[10] O componente discursivo,
primordial tanto para a racionalidade comunicativa quanto para o tipo de ação que lhe é própria,
encontra-se na base do modelo habermasiano de democracia deliberativa.

Em Consciência moral e agir comunicativo, com relação à questão acerca do sentido e de que
maneira podem ser fundamentados os mandamentos e normas morais, Jürgen Habermas chama
a atenção para o fato de que, embora a esfera da normatividade esteja aberta a questões de
validade, estas não têm, neste caso, um caráter idêntico ao das questões de validade
assertórica, que caracteriza as proposições científicas sobre o mundo objetivo, mas apenas
análogo. Apesar da tese de que as questões práticas são passíveis de verdade as proposições
relativas à validade deôntica das normas e as pretensões de validade que se erguem com atos
com conteúdo normativo e que encerram sentido de justiça (equidade) e legitimidade (ou atos
regulativos) não podem ser assimiladas às proposições descritivas de natureza assertiva relativa
às pretensões de verdade objetiva (ou atos de fala constatativos).[11]

Neste momento convém ressaltar que a pragmática universal, enquanto reconstrução racional
das condições universais implícitas em qualquer situação de fala ou diálogo, apresenta-se como
a pedra fundamental da teoria habermasiana da ação comunicativa. De fato, o conceito do agir
comunicativo está apoiado na análise pragmático-formal da ação de fala[12].

Afastando-se da redução semanticista da linguagem à mera função lingüística da representação
de estados-de-coisas, adequada a uma concepção ontológica e epistemologicamente reduzida
da relação do ser humano com o mundo, Jürgen Habermas, apoiando-se na pragmática
austiniana, considera que os atos elementares da fala apresentam uma estrutura na qual se
combinam três elementos: o componente proposicional para a representação de estados-de-
coisas, componente ilocutivo para a admissão de relações interpessoais e, finalmente, os
componentes lingüísticos que expressam a intenção de quem fala. Assim, a clarificação das
complexas funções lingüísticas da representação, do estabelecimento de relações interpessoais e
da expressão de acontecimentos próprios tem conseqüências incisivas para o próprio conceito de
racionalidade comunicativa e, por sua vez, para delinear a fundamentação da ética do discurso.

O aspecto decisivo nessa abordagem, a partir das condições pragmáticas da comunicação
mediada pela linguagem, consiste na reformulação do sentido do componente performativo ou
componente ilocucionário de uma emissão lingüística. Para Jürgen Habermas, na esteira da
vertente austiniana da pragmática universal, a força ilocucionária do componente performativo
possui uma base racional.[13] Desloca-se, portanto, o locus da racionalidade da ação lingüística
do componente proposicional para o componente performativo[14], pelo qual o ato de fala
possibilita o estabelecimento de uma relação interpessoal, isto é, a interação entre falante e
ouvinte, quando se comunicam sobre algo no mundo para alcançarem o entendimento recíproco.
Ora, o entendimento descansa sobre a base do reconhecimento de pretensões de validade
correspondentes aos mundos objetivo, social e subjetivo. Portanto, a força ilocucionária dos atos
de fala vincula-se a um feixe de pretensões universais de validade que falante e ouvinte
estabelecem reciprocamente, reconhecendo-as justificadas, para que as orações
gramaticalmente corretas (isto é, inteligíveis) possam ser empregadas com êxito próprio da
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comunicação alcançada[15]. De fato, para Jürgen Habermas:

 

[...] a representação de fatos é apenas uma entre as várias funções do entendimento mútuo
lingüístico. Os atos de fala não servem apenas para a representação (ou pressuposição) de
estados e acontecimentos, quando o falante se refere a algo no mundo objetivo. Eles servem ao
mesmo tempo para a produção (ou renovação) de relações interpessoais, quando o falante se
refere a algo no mundo social das interações legitimamente reguladas, bem como para a
manifestação de vivências, isto é, para a auto-representação, quando o falante se refere a algo
no mundo subjetivo a que tem um acesso privilegiado. Os participantes da comunicação
baseiam os seus esforços de entendimento mútuo num sistema de referências composto de
exatamente três mundos. Assim, um acordo na prática comunicativa da vida quotidiana pode se
apoiar ao mesmo tempo num saber proposicional, numa concordância normativa e numa
confiança recíproca.[16]

 

A partir desta base racional, um participante na comunicação somente atua orientando-se ao
entendimento, sob a condição de que empregando orações inteligíveis, estabeleça com seus atos
de fala três pretensões de validade: (a) pretende a verdade para o conteúdo proposicional
enunciado ou para as pressuposições de existência do conteúdo proposicional mencionado; (b)
pretende justeza (ou adequação) para as normas (ou para os valores) que justificam a relação
interpessoal a ser estabelecida efetivamente em um contexto dado; finalmente, (c) pretende
veracidade para as vivências manifestadas.[17] De outro modo, cada proferimento pode ser
contestado sob três aspectos de validade diferentes. O ouvinte pode negar os enunciados de um
locutor, contestando (a) quer a verdade do que é afirmado (ou ainda as pressuposições
existenciais do conteúdo proposicional), (b) quer a justeza do ato da fala considerando o
contexto normativo da enunciação, (c) quer a veracidade da intenção expressa pelo locutor (isto
é, a coincidência do que se quer dizer com aquilo que se disse).[18] Assim, necessariamente
presentes em todos os proferimentos, tais pretensões se apresentam como universais, isto é,
sempre serão estabelecidas simultaneamente e reconhecidas como justificadas, mesmo que nem
todas possam ser tematicamente sublinhadas de uma só vez.[19]

Neste sentido, o aspecto passível de racionalização do agir comunicativo não reside na verdade
proposicional, mas na veracidade das exteriorizações intencionais e emocionais e na justeza dos
valores e dos parâmetros normativos da ação, reconhecidas e assumidas consensualmente por
todos os concernidos. Embora sejam igualmente fundamentais, as pretensões de validade são
irredutíveis umas às outras. Entretanto, sucede que a justificação tanto da pretensão assertórica
de verdade proposicional dos enunciados quanto da pretensão de correção das normas de ação
ou adequação das normas valorativas que se deve seguir só podem ser comprovadas em
discursos. Em Teoria e Práxis, Jürgen Habermas afirma:

 

O reconhecimento fático se apóia em cada caso, também no caso de erro, sobre a possibilidade
de resgatar discursivamente a pretensão levantada. Os discursos são atos organizados ou
representações nos quais fundamentamos exteriorizações cognitivas. Nas ações, as pretensões
de validade faticamente elevadas e que configuram o consenso sustentador, são aceitas
ingenuamente. O discurso, pelo contrário, serve para a fundamentação das pretensões
problemáticas de validade de opiniões e normas". [20]

 

Inerente a todo ato de fala, o telos lingüístico do entendimento recíproco orienta-se para um
consenso racional e como tal consiste em um mecanismo normativo de coordenação das ações
mediadas lingüisticamente. Assim sendo, todas as interações lingüísticas desenvolvem-se sob um
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horizonte consensual que se configura no reconhecimento recíproco das pretensões de validade
que os falantes apresentam uns para os outros, os quais constituem os pressupostos universais
da comunicação que intuitivamente qualquer pessoa tem que levar em conta sempre que se
dispuser a participar seriamente em uma argumentação.[21]

A problematização que decorre da contestação da validade de alguma teoria ou de alguma
norma e que, por sua vez, afeta a possibilidade do consenso, requer o ingresso num tipo de
argumentação que Habermas denomina de discurso. Por sua vez, Habermas distingue dois tipos
de discurso: o teórico e o prático. As pretensões de verdade do conteúdo proposicional dos
proferimentos cognitivos referentes ao mundo objetivo são problematizadas nos discursos
teóricos e as pretensões de correção das normas que regulam a ação social nos discursos
práticos. Assim, a argumentação discursiva, nas duas situações de problematização, se inicia a
partir da suspensão radical da crença na validade do que havia sido afirmado, sendo colocada
em parênteses, até que se chegue, pelo consenso, à comprovação do enunciado descritivo ou à
justificação da norma. Portanto, nos dois tipos de discurso é o consenso que valida a proposição
com base na resgatabilidade discursiva das pretensões universais de validade correspondentes,
de verdade e de correção normativa. Por sua vez, para que se possa assegurar o
reconhecimento de todos os participantes quanto à legitimidade de todo e qualquer processo de
argumentação, seja teórica ou prática, convém que os procedimentos comunicativos orientados
ao consenso sejam fundamentados sobre princípios ou regras derivados de certos pressupostos
pragmático-formais. Constitui-se, deste modo, a ética discursiva de Jürgen Habermas como base
para que se possa conceber a legitimidade no contexto do modelo deliberativo de democracia.

Na perspectiva da ética do discurso, a legitimidade da norma está vinculada a manifestação
democrática da vontade da comunidade. De fato, segundo Jürgen Habermas, com relação à
autonomia dos cidadãos, afirma que a facticidade da legislação "distingue-se da implantação do
direito que impõe sanções, na medida em que a permissão para a coerção jurídica é deduzida
de uma expectativa de legitimidade [...]". Ora, neste aspecto, a positividade do direito "vem
acompanhada da expectativa de que o processo democrático da legislação fundamente a
suposição da aceitabilidade racional das normas estatuídas", e como tal, nela "não chega a se
manifestar a facticidade de qualquer tipo contingente ou arbitrário da vontade e, sim, a vontade
legítima, que resulta de uma autolegislação presumivelmente racional de cidadãos politicamente
autônomos".[22]

Assim, ao reconhecer que o direito nutre-se de uma solidariedade das cidadãs e dos cidadãos,
cuja liberdade comunicativa pode assumir, na prática da autodeterminação organizada, uma
forma mediada através de instituições e processos jurídicos, Jürgen Habermas compreende que
sua força integradora é assegurada na medida em que a totalidade dos destinatários singulares
das normas jurídicas puder se considerar autora racional destas normas. Conclui: "Através de
uma prática de autodeterminação, que exige dos cidadãos o exercício comum de suas liberdades
comunicativas, o direito extrai sua força integradora, em última instância, de fontes de
solidariedade social".[23]

No que se refere ao processo de formação discursiva da vontade e da opinião pública como
exercício da autonomia política[24], o conceito habermasiano de política deliberativa rompe
simultaneamente com os pressupostos do modelo republicano, na medida em que não mais
opera com a noção de uma totalidade social centrada no Estado, e com o modelo liberal, na
medida em que não representa esta totalidade social em um sistema de normas constitucionais
que regula mecanicamente o equilíbrio do poder e dos interesses de acordo com os imperativos
da economia de mercado. A esta imagem de sociedade descentralizada correspondem a
soberania popular institucionalizada e um sistema político ligado em redes periféricas da esfera
pública. Assim, considerando os imperativos normativos derivados da compreensão discursiva de
esfera pública, a radicalidade do projeto democrático-deliberativo habermasiano assenta-se na
revitalização das interações comunicativas e aprofunda a participação plural das cidadãs e dos
cidadãos, livres e iguais, em todos os processos comunicativos de deliberação pública e
formação da opinião e da vontade.  A legitimidade democrática do Estado de Direito tem sua
última definição no poder comunicativo que se configura no transcurso dos processos discursivos
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de ação política nos quais através de reciprocidades intersubjetivas obtém-se um
reconhecimento fático das pretensões normativas que cada um dos sujeitos traz, no exercício de
sua liberdade comunicativa: deste poder comunicativo deriva o princípio da soberania popular e
sustenta a suposição da aceitabilidade racional, isto é, que o procedimento democrático,
segundo os pressupostos pragmáticos da ética do discurso, deve fundamentar a legitimidade do
direito.

Portanto, a legitimidade do direito positivo deriva de um processo de formação discursiva
(democrática) da opinião e da vontade, que se presume racional. De acordo com princípios da
ética do discurso, concebe-se que, nos moldes da política deliberativa, esta formação da opinião
e da vontade pode ser institucionalizada através de um sistema de direitos que resgata e
garante a participação simétrica de todos os sujeitos (cidadãs e cidadãos) em processos de
normatização jurídica. O uso público das liberdades comunicativas orienta-se para a produção do
direito legítimo.[25]

 

3. AMICUS CURIAE - DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

 

O Supremo Tribunal Federal diante de questões de significativa relevância e complexidade na
matéria destaca situação de extrema fragilidade do poder judiciário por não possuir elementos
suficientes para abordar e solucionar racionalmente casos complexos sem que haja o auxílio
direto ou indireto de terceiros conhecedores das áreas interligadas ao tema debatido. Assim,
pela Lei n.° 9.868/99 artigo 7.º, § 2.º

[26]
, que regulamenta a ação declaratória de

inconstitucionalidade, passou a ser admitida a contribuição de órgãos e entidades com objetivo
de esclarecer e emitir parecer sobre a questão em debate, originando o instituto do Amicus
Curiae, sendo que por interpretação analógica é facultada a intervenção nas ações de argüição
de preceito fundamental e declaratória de constitucionalidade.

Entende-se por Amicus Curiae qualquer órgão ou entidade que tenha como objetivo auxiliar a
instrução processual. Rodrigo Strobel Pinto destaca:

 

No seu mister, o Amicus Curiae não pode se manifestar sobre as questões de fato ou de direito.
Ou seja, não lhe cabe provar os fatos alegados pelas partes, tampouco se manifestar sobre o
direito invocado. O seu objeto de trabalho são as questões de fundo, debates pontuais cuja
elucidação se faz necessária para que o juiz possa formar seu convencimento, ou refina-lo se já
formado.

[27]

 

Cumpre destacar, conforme exposto por Pedro Lenza, que o instituto do Amicus Curiae
consolidou-se no julgamento da ADI2.130-MC/SC, no voto do Ministro Celso de Mello, que
transcrevemos abaixo certas partes em especial:

 

A admissão de terceiro, na condição de Amicus Curiae, no processo objetivo de controle
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimidade social das decisões da Suprema
Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a
abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir
que nele se realize, sempre sob uma perspectiva pluralística, a possibilidade de participação
formal de entidades e de instituições que efetivamente representem relevantes grupos, classes
ou estratos sociais.
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[...] não só garantirá maior efetividade e atribuirá maior legitimidade as suas decisões, mas,
sobretudo, valorizará, sob uma perspectiva eminentemente pluralística, o sentido essencialmente
democrático dessa participação processual, enriquecida pelos elementos de informação e pelo
acervo de experiências que o Amicus Curiae poderá transmitir a Corte Constitucional,
notadamente em um processo - como o de controle abstrato de constitucionalidade - cujas
implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusáveis importância e
de inquestionável significação.

[28]

 

Em abril de 2007 o Supremo Tribunal Federal diante de tema extremamente complexo e
controverso, e com importante repercussão pública, inovou positivamente abrindo suas portas a
manifestação do "povo" através da audiência pública. A partir de então três outras audiências
foram realizadas com a participação pública (interrupção de gravidez por anencefalia ADPF-54;
importação de pneus usados ADPF 101 e o uso de células-tronco ADI3510).

Diante disso, houve a necessidade de se adequar a lei às exigências complexas que marcam a
contemporaneidade. Para tanto, a emenda Regimental 29, publicada no Diário Oficial em data
de 20 de fevereiro de 2009, regulamenta as audiências públicas realizadas na Corte do Supremo,
modificando os artigos 13, 21, 154 e 363 do Regimento Interno da Corte. O STF informa que
referida emenda

 

[...] permite ao presidente do tribunal e ao relator do processo convocar audiência pública para
ouvir o depoimento de pessoas com experiência e conhecimentos específicos em determinada
matéria. Segundo a norma, a audiência pública será realizada sempre que o presidente ou o
relator entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstancias de fato, com
repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do tribunal.

[29]

 

A figura do Amicus Curiae coloca a atividade jurisdicional em contato direto com os anseios das
mais diversas realidades e perspectivas sociais, tendente a realizar uma verdadeira
democratização da atividade jurisdicional, pois coloca efetivamente os representantes dos
diversos interesses em contato com o poder judiciário.

Não obstante as decisões dos tribunais possuírem caráter normativo, vinculando os tribunais
inferiores e os órgãos da administração pública, o Amicus Curiae, influenciando a decisão e
produção da norma jurisdicional, gera uma verdadeira democratização que a legitima.

Nesse ponto do contexto estão interligadas as idéias de Peter Haberle que entende não ser
possível estabelecer um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da
Constituição[30] propondo a ampliação do número de tradutores constitucionais autorizados[31],
ou seja, o autor "preconiza a construção de uma sociedade aberta dos interpretes da
Constituição a partir do reconhecimento de que, além dos seus interpretes oficiais - juízes e
tribunais - devem ser admitidos a interpretá-la todos os agentes conformadores da realidade
constitucional, todas as forças produtoras de interpretação." [32]

Para Peter Haberle "quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-
interpretá-la"[33] e nesse sentido o autor defende que:

 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é,
indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O destinatário da norma é
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participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do processo
hermenêutico. Como não são apenas os interpretes jurídicos da Constituição que vivem a
norma, não detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição.[34]

 

Nessa seara identifica-se a concepção de Amicus Curiae à tese dos intérpretes de Peter Haberle',
pois ambas pretendem a integração do processo à realidade vivida pelos componentes
representados por eles. Ao Amicus Curiae compete interagir de forma participativa e direta com
o poder judiciário, expressando suas falhas e aspirações sentidas no 'seu mundo', facilitando,
assim, a compreensão dos problemas vivenciados por uma parcela de um grupo social ali
representado e que será atingido direta ou indiretamente pela norma jurisdicional a ser criada.
Pois como adverte Inocêncio Mártires Coelho:

 

Afinal, independentemente das suas peculiaridades, nunca é demais relembrar que no âmbito da
jurisdição constitucional, aqueles que não participarem da relação processual, que não
assumirem qualquer posição no processo ou que, até mesmo, ignorarem sua existência, poderão
considerar-se politicamente não alcançados pelos efeitos da coisa julgada e, por via de
conseqüência, igualmente autorizados a ignorar a força normativa da Constituição.[35]

 

Seguindo o entendimento de Inocêncio Mártires Coelho de que "não existe norma jurídica, senão
norma jurídica interpretada"[36] essa atividade hermenêutica será feita pela figura do Amicus
Curiae e, assim, enquanto a norma jurídica produzida pelo legislativo a representação é indireta,
uma vez que nem sempre o interesse do Senador ou do Deputado encontra-se intimamente
ligado com o interesse dos grupos que representa no meio social, na criação da norma
jurisdicional de relevante interesse público, a manifestação da vontade dos grupos sociais será
realizada diretamente por seus representantes atribuindo a tal norma jurídica legitimidade impar.

Para levar isso ao cabo de um desfecho harmonioso e justo, o instrumento mais utilizado é a
palavra, a linguagem, o argumento que cada participante como Amicus Curiae vai manejar da
forma que mais lhe convir. É nessa esteira que entra a concepção de Habermas.

 

4. AMICUS CURIAE NA PERSPECTIVA ÉTICO-DISCURSIVA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

 

A concepção habermasiana de racionalidade comunicativa permite contextualizar a forma com
que os sujeitos devem se comunicar e interagir nas audiências públicas no intuito de
compreender o anseio social que emerge do mundo vivido e, desta forma, ingressar no sistema
jurídico buscando auxilio na solução de seus problemas. Ora, Jürgen Habermas propõe em
Teoria da Ação Comunicativa a convergência da pragmática universal das interações lingüísticas
e a concepção bidimensional do mundo vivido e o mundo sistêmico (e seus dois subsistemas,
político-estatal e econômico). Compreende que, nas sociedades pós-tradicionais, ocorre o
desacoplamento do mundo vivido - onde estão inseridos os sujeitos dentro de um cotidiano pré-
definido com suas relações interpessoais - dos sistemas especializados com base em um modelo
próprio de racionalidade: a racionalidade com respeito a fins. Dentro do mundo vivido prevalece
a racionalidade comunicativa onde o entendimento mútuo entre as pessoas se apresenta como o
 telos da linguagem ordinária. Já na esfera sistêmica, como predomina o uso de meios para se
alcançar uma finalidade determinada, a relação se faz pela racionalidade instrumental ou
estratégica.
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Nas audiências públicas o Amicus Curiae, atuando como representante de uma parcela da
sociedade que será atingida pela norma interpretada, praticará ações que refletirão as intenções
pretendidas dos seus representados, ou seja, age eticamente com base naquilo que deseja e
mais lhe beneficia, escolhendo a técnica que lhe pareça mais adequada, conduz seus atos de
maneira estratégica.

Jürgen Habermas esclarece que "as questões éticas não exigem de modo algum uma cisão
absoluta com a perspectiva egocêntrica; estão, sim, em relação com o telos da minha vida".[37]
Assim, o Amicus Curiae, ao manifestar sua posição e entendimento sobre o assunto, o expõe
influenciado pela vontade de uma parcela da sociedade, atuando de forma estratégica ou ética,
vez que busca uma máxima que seja boa para os integrantes por ele representados, e não uma
máxima que possa ser usada para todos como lei geral.[38]

Contudo, na tentativa de elucidar as questões obscuras do caso em debate o Amicus Curiae
emite uma linguagem do seu mundo vivido, social ou científico, e que será recepcionado por
outro mundo, o do sistema jurídico. Assim, ao se expressar linguisticamente, o Amicus Curiae
também interpreta. Da mesma forma, o juiz ao receber o discurso, interage com a linguagem
tornando-a inteligível dentro do contexto e do limite do seu conhecimento, podendo, assim,
compreender o sentido do que se falou.

Em Consciência moral e agir comunicativo, após ter esclarecido o papel das pretensões de
validade normativas nas práticas comunicativas cotidianas, com o objetivo de estabelecer uma
distinção entre duas pretensões de validade discursivamente resgatáveis: a pretensão
deontológica, associada a mandamentos e normas, e a pretensão assertórica, associada à
existência de estados-de-coisas, Jürgen Habermas encaminha-se para uma investigação
pragmático-formal do agir comunicativo, em vista de um princípio moral ou de um critério da
universalização das máximas da ação na forma de interação social.

[39]

Jürgen Habermas observa que a coordenação comunicativa da ação se altera radicalmente
quando o que se contesta é a própria validade reivindicada para a teoria ou para a norma. Ora,
as estruturas do mundo vivido que constituem o pano de fundo das interações lingüísticas
orientadas para um entendimento mútuo podem ser reproduzidas de dois modos, de um lado,
remetendo para um consenso que se produz mediante processos comunicativos, de outro lado,
remetendo para um consenso já pressuposto pelo agir comunicativo. Neste segundo modo, o
consenso depende tão somente de um reconhecimento recíproco das pretensões de validade
apresentadas nos atos de fala, desde que inseridas no "pano de fundo" hermenêutico do mundo
vivido. Contudo, no primeiro modo, a problematização das pretensões de validade requer o
abandono do mundo vivido e o ingresso em um processo de argumentação que questiona os
próprios fundamentos destas pretensões. Parte-se, pois, para uma crítica radical mediada
linguisticamente com base em pressupostos pragmático-formais do agir comunicativo, com vistas
ao estabelecimento de um novo consenso de fundo. 

Estes dois modos de interação comunicativa, assim delineados no pensamento habermasiano,
correspondem respectivamente à ação comunicativa ordinária e a um tipo de argumentação
específica denominado de discursos, os quais, embora sejam teóricos para as questões
assertóricas ou práticos para as questões normativas, em ambos os casos os participantes se
distanciam do mundo vivido e assumem uma atitude de investigação imparcial do que antes era
visto como não-problemático. Portanto, a argumentação discursiva, nestes dois casos, tem como
ponto de partida a suspensão radical da crença na validade do que havia sido afirmado até que
se possa chegar a um novo consenso que possa validar (ou revalidar) a proposição, seja para a
comprovação do enunciado descritivo, ou seja, para a justificação da norma. Assim, motivados a
problematizar os conteúdos descritivos e normativos, os participantes passam a criticar o próprio
mundo vivido, passando de uma conversação para a discussão na forma de discurso. Na
discussão ficam suspensos idealmente todos os motivos previamente dados, que até então eram
assumidos sem questionamento e que presidiam a comunicação cotidiana. Os participantes livres
e iguais, capazes de ação e de linguagem, passam a buscar a "verdade" na tematização dos
conteúdos problematizados para chegar ao acordo sobre um novo consenso. Ora, nos dois
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discursos, é o consenso que valida o procedimento argumentativo pelo qual se chega à definição
da verdade proposicional ou da justeza da normativa. Por sua vez, para que se possa assegurar
o reconhecimento de todos os participantes quanto à legitimidade de todo e qualquer processo
de argumentação, seja teórica ou prática, convém que os procedimentos comunicativos
orientados ao consenso sejam fundamentados sobre princípios ou regras derivados de certos
pressupostos pragmático-formais.

Considerando, em particular, a preocupação prático-discursiva acerca da validade deôntica das
normas no atual contexto marcado por inúmeras conflitualidades sociais e diversidade de formas
de vida, é preciso superar quaisquer formas procedimentais relacionadas à ética pré-
convencional ou meramente convencional (na qual as normas que se objetivam estão ancoradas
na autoridade de uma tradição e suas responsabilidades estão internalizadas e legitimadas) em
direção de uma moral pós-convencional. Nesta a legitimidade das normas não vem imposta por
alguma autoridade externa, tampouco por uma tradição continuada. As normas têm que ser
submetidas à prova de sua validade por meio da discussão, cuja racionalidade do procedimento
que assegura a validade dos resultados obtidos é reconhecida e assumida por todos os
participantes que interagem livre e horizontalmente ao longo do processo argumentativo. Por
isso requer certamente algumas condições: iguais liberdades no uso da palavra, da expressão,
da crítica na participação aberta a todos os interessados, reconhecimento recíproco. Por certo
esta é uma expectativa contrafáctica. Todo participante em uma prática argumentativa tem que
supor pragmaticamente que, a princípio, todos quantos possam se ver afetados devem
participar como iguais e livres em uma busca cooperativa da verdade na qual a única coerção
que possa ser exercida é a coerção da razoabilidade do argumento reconhecida por todos.[40]

Neste sentido, o princípio de universalização (U) permite assegurar a possibilidade do consenso
e, assim, proporciona o equacionamento de questões de ordem normativa, ou seja, assegura
que somente sejam aceitas como válidas as normas que exprimem uma vontade geral e "exclui
como inválidas as normas que não possam encontrar o assentimento qualificado de todos os
concernidos possíveis" [41]

Em Moralidade e Eticidade, Jürgen Habermas afirma:

 

Toda ética formalista há de poder indicar um princípio que basicamente permita chegar a um
acordo racionalmente motivado quando ocorre a discussão acerca de questões prático-morais.
Para o princípio de universalização, que deve ser entendida como regra de argumentação, eu
tenho proposto a seguinte formulação: (U) Toda norma válida há de satisfazer à condição de
que as conseqüências e efeitos colaterais que presumivelmente resultem da observância geral
da norma para a satisfação dos interesses de cada um possam ser aceitos sem coação por todos
os concernidos. [42]

 

Equivalente, de modo análogo, aos cânones da indução na esfera da validade assertórica, o
princípio de universalização (U) enquanto regra da argumentação apresenta necessariamente um
sentido racional e, portanto, operacional, para sujeitos concretos, que ponderam partindo dos
contextos nos quais, em cada caso, se encontram.  Deste princípio "resulta imediatamente que
quem quer que participe de argumentações pode, em princípio, chegar aos mesmos juízos sobre
a aceitabilidade de normas de ação." [43]

Derivado do princípio (U), explicita-se o princípio ético-discursivo (D), pelo qual assevera-se que 
uma norma só deve pretender validade quando todos os que possam ser concernidos por ela
cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo
quanto a validade dessa norma. Tal princípio já pressupõe que a escolha de normas pode ser
racionalmente fundamentada." [44]
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O princípio de universalização (U) como condição de validade de toda e qualquer norma, rege os
discursos práticos, enquanto que o princípio do discurso (D) mobiliza os indivíduos para uma
efetiva participação discursiva, servindo para torná-los conscientes de que "U" exprime tão-
somente o conteúdo normativo de um processo de formação discursiva da vontade e, por isso,
deve ser cuidadosamente distinguido dos conteúdos da argumentação.

Portanto, para que o procedimento argumentativo das audiências públicas seja direcionado de
maneira transparente e com retidão, na perspectiva comunicativa, compreende-se a necessidade
de se orientar pelos pressupostos argumentativos - de caráter procedimental - apresentados na
concepção habermasiana da ética do discurso.

Por fim, conclui-se que, em razão dos processos prático-discursivos de argumentação e
deliberação se apresentarem como centrais na compreensão da representatividade democrática,
a presença dos Amicus Curiae se torna significativa, com base nos princípios pragmático-formais
que devem configurar as audiências públicas orientadas para decisões judiciais, as quais,
segundo prevê a Constituição Federal (art. 93, IX), devem ser fundamentadas por meio da
apresentação de argumentos razoavelmente consistentes. Entretanto, segundo vimos, com base
na teoria habermasiana, a fundamentação substantiva  por si só destas decisões judiciais não
lhe conferem legitimidade, mas a forma procedimental pela qual tais decisões são tomadas. 

Ora, a Constituição Federal prevê que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas (art. 93,
IX), demonstrando uma tentativa de controle, em alguma medida, dessa escolha de significação,
por meio da exposição dos argumentos que fundamentaram a escolha de uma opção, pois
somente pela análise destes será possível constatar se esta respeitou os valores escolhidos
democraticamente pelo Poder Legislativo. Reitera-se, entretanto, que apenas a fundamentação
de tais decisões, tomada por si só, não lhes confere a legitimidade pretendida.

Com efeito, o princípio da democracia, concebido segundo Jürgen Habermas como a
institucionalização jurídica do princípio do discurso (D), afirma como a formação política racional
(e presumidamente democrática) da opinião e da vontade pode ser institucionalizada através de
um sistema de direitos que resgata e garante a participação simétrica de todos os sujeitos em
processos de normatização jurídica.  Efetivamente, temos aqui a possibilidade da decisão
racional de questões práticas, ou seja, a possibilidade de todas as fundamentações, passíveis de
realização discursiva (e negociáveis procedimentalmente), de onde dependerá a legitimidade das
leis. Fundamenta-se, pois,  a normatividade jurídica em que se efetiva o princípio democrático
na perspectiva da ética do discurso.

Por esta razão, nas audiências públicas, realizadas conforme procedimentos argumentativos
realizados com base nos pressupostos ético-discursivos, a participação efetiva de Amicus Curiae
nos processos de deliberação judicial possibilitam conferir legitimidade aos seus provimentos
jurisdicionais na medida em que se possam alcançar comunicativamente o entendimento com
vistas à harmonização dos interesses das partes.  A busca por se aproximar deste ideal
habermasiano certamente permitirá a redução de possíveis erros bem como o sentimento de
segurança das partes frente à norma jurisdicional criada.
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AS TEORIAS DO DIREITO DE KANT E KELSEN: APROXIMAÇÕES E AFASTAMENTOS
ENTRE OS MODELOS TEÓRICOS

THE LAW THEORIES OF KANT AND KELSEN: PROXIMITY AND SEPARATIONS BETWEEN THE
THEORETICAL MODELS

Jaci Rene Costa Garcia

RESUMO
No presente trabalho investiga-se a aproximação das filosofias de Kant e Kelsen a partir da
leitura da posição do Direito nos dois filósofos com o objetivo de extrair conceitos que
representem uma aproximação. Observa-se que quanto mais a discussão se amplia e os temas
são aprofundados, encontram-se algumas intersecções entre as teorias, porém as distinções se
tornam cada vez mais significativas. Constata-se que uma aproximação conceitual da teoria do
direito de Kant e de Kelsen é difícil de acontecer, pois se tratam de dois tipos de razão e de
teorias com fundamentos de validade diferenciados que atuam como óbices metodologicamente
intransponíves.
PALAVRAS-CHAVES: Kant. Kelsen. Teoria jurídica.

ABSTRACT
This paper examines some aspects to approximate Kant and Kelsen philosophies through reading
the position of the Law in both philosophers with the goal of extracting concepts that represent
proximity. It is observed that the more the discussion is expanded and the themes are
deepened, some intersections between theories are found, but the differences become more
significant. The conclusion shows that a conceptual approach between law theory of Kant and
Kelsen is difficult to perform, because there are two kinds of reason and because their theories
have differenced validity foundation that act as methodologically insurmountable obstacles. 

KEYWORDS: Kant. Kelsen. Theory of the law. 

1 INTRODUÇÃO

 
Uma tentativa de aproximação do Direito Natural com o Direito Positivo parte da leitura da posição do direito

na obra de Immanuel Kant, bem como da investigação dessa possibilidade ocorrer à luz do pensamento do filósofo

alemão, permitindo, assim, que se encontre na Doutrina do Direito presente na Metafísica dos Costumes o rigor

necessário que poderá permitirá algumas aproximações entre as duas teorias, indagando-se se os encontros são

substanciais ou se não possuem maiores reflexos nas teorias estudadas.

Atento a esse propósito, destaca-se a orientação que permeia o texto parte da constatação de que tanto

para Kant quanto para Kelsen o direito se encontra no plano do dever, sendo que na teoria de Kelsen o fundamento

desse dever é um postulado formal. Em Kant, o princípio do direito é encontrado a priori,  consubstanciando-se num

postulado onde a vontade e a liberdade se reconhecem, surgindo um dever ser[1] – resumidamente definido na

“Lógica[2]” e encontrado na Metafísica dos Costumes – que recebe o conteúdo da conduta, aplica na experiência

(dever) e deduz se a conduta (ser) é justa, independentemente da existência de uma norma posta. O filósofo propõe

uma adequação subsumindo o fato – o ser das condutas humanas – a um dever preexistente, sendo a demonstração

dessa unificação uma forma dedutiva de visar o problema.

Ademais, já se pode anunciar o reconhecimento das leis do Estado como direito que se encontra em Kant

quando, na Metafísica dos Costumes, aponta claramente as diferenças do Direito Positivo em relação ao Direito
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Natural, percebendo-se referência semelhante em “O Conflito das Faculdades[3]”, quando distingue a interpretação da

lei pelos juristas e pelos filósofos, proclamando que os primeiros devem interpretar a lei tal qual foi promulgada e

sancionada pela autoridade suprema. Entende o filósofo alemão que aos juristas, positivistas legais, não eram

permitidas opiniões sobre a verdade ou justiça das leis, porquanto as próprias leis promulgadas determinam o “justo”,

devendo o jurista afastar questões que tratem da legitimidade e justiça das normas. Tais aspectos já revelam, ao

menos preliminarmente, algumas possibilidades de se buscar relações e referências recíprocas entre as teorias do

direito de Kant e de Kelsen. Nessa perspectiva, inicia-se trazendo elementos caracterizadores do jusnaturalismo e do

juspositivismo, passa-se pela Teoria do Direito de Kant e, ao final, após a análise dos modelos teóricos e dos conceitos

envolvidos, são apresentadas aproximações e afastamentos entre as teorias de Kant e Kelsen. 

2 O FUNDAMENTALISMO DAS TEORIAS DO DIREITO DE KELSEN E DE KANT

 

Kelsen questiona sobre o objeto da Ciência do Direito. Nesta reflexão encontra a norma jurídica como

preocupação central. O Direito, para o autor da Teoria Pura do Direito, é um sistema de normas e a ciência jurídica

tem por objeto de estudo o Direito, apresentando uma metodologia aplicável a qualquer sistema de normas e que

fornece critérios científicos de interpretação[4]. Em sendo a norma jurídica o objeto, questiona-se: qual o seu

fundamento de validade? Quais os seus limites? O que é estranho ou indiferente ao Direito? A validade de uma norma

corresponde a sua eficácia no mundo dos fatos?

A teoria do direito Kelseniana exige um rigor científico no trato das questões relativas ao Direito, realizando

uma leitura que requer a aposição de juízos lógicos[5], não rejeitando o princípio de não-contradição[6] nas relações

das normas entre si; porém, aceitando a sua aplicação estritamente ligada a uma leitura científica do Direito (e não na

norma enquanto instância prescritiva).

Isto fica extremamente claro no texto “Direito e Lógica”, quando Kelsen assim se manifesta[7]:
Ambos os princípios lógicos, o de não-contradição e o de inferência, determinam tão
somente em que condições um enunciado – como sentido de um ato de pensamento – pode
ser verdadeiro e em que condições têm que ser falso. Todavia, as normas estatuem um
dever ser e o dever ser é um correlato do querer; elas são o sentido de um ato de vontade
e como tais não são verdadeiras nem falsas.

 

A sua teoria enquanto ciência trata as normas dentro do sistema[8] Direito e postula a análise da norma e de

suas relações, acolhe a linguagem descritiva e traz, através de proposições, as implicações existentes nesse sistema,

demonstrando conflitos e apresentando as possibilidades para solução de tais oposições.

A Teoria Pura do Direito mantém um diálogo com a Metafísica dos Costumes e, enquanto teoria que impõe

limites à Ciência do Direito, com a Crítica da Razão Pura. Percebe-se que até a edição da Teoria de Kelsen, o Direito

não possuía uma metodologia jurídico-científica rigorosa e apta a realizar as suas leituras, bem como apontar os seus

limites. Nesse sentido, quando diz o que pertence e o que não pertence ao Direito, a  Teoria Pura do Direito é

Epistemologia Jurídica. O grande mérito de Kelsen é o de apresentar o Direito para si mesmo e para o mundo,

podendo dizer: com esta teoria é possível oferecer respostas com uma maior segurança e dentro de uma

normatividade posta[9]. A teoria do direito de Kelsen é o marco do qual se pode discutir.

         Percebe-se que a questão fundamentalista está presente tanto em Kelsen quanto em Kant. Em Kelsen,

o fundamento do Direito é desprovido de conteúdo (essencialmente formal); em Kant, possui um conteúdo derivado

da razão (material, portanto). Assim, a dedução do Direito se dá a partir de seu fundamento nos dois autores,

servindo, ainda, para unificar e dar coerência ao Sistema de normas postas. Observa-se que o fundamento em Kant se
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apresenta como algo existente[10], tanto na Moral quanto no Direto, como um fato da razão que se opõe a uma teoria

de um dever abstrato.

Tal leitura traz à baila o paralelo existente entre a lógica formal e a lógica transcedental, existindo antes de

Kant - como ciência elaborada – apenas a lógica formal que investiga o pensamento em sua forma, prescindindo de

todo o conteúdo. Por sua vez, a lógica transcedental de Kant desenvolve também uma ciência do pensar orientada aos

conteúdos e estabelece portanto, junto a lógica formal, uma lógica material, porém válida a priori[11].

Segue o autor[12] dizendo que a lógica trancedental 
não se ocupa pois da variedade de conteúdos concretos, o estudo destes é tarefa das
diversas ciências particulares, A lógica transcedental formula a pergunta fundamental: como
é possível que o pensamento humano se relacione com os objetos; ela investiga a origem,
âmbito e limites do conhecimento real.

 

Qualquer aplicação da lógica[13] permite a dedução, sendo que Kant quando se dedica a elucidação da

crítica à analítica da Razão Pura Prática, demonstra que no uso da razão prática há um procedimento analítico que lhe

é imanente, nas palavras[14]:
A analítica da razão pura teórica trata do conhecimento dos objetos que possam ser dados
ao entendimento, devendo, portanto, iniciar-se pela intuição, e por isso, (já que esta é
sempre sensível), pela sensibilidade, avançando só depois aos conceitos (dos objetos desta
intuição) para, após essa dupla preparação, terminar com princípios. Por outro lado, como a
razão prática não se preocupa de objetos para conhecê-los, mas sim de sua própria
faculdade, para torná-los reais (segundo o conhecimento dos mesmos) isto é, ocupa-se de
uma vontade que é uma causalidade, ao mesmo tempo que a razão contém o fundamento
de determinação da mesma; e embora, como conseqüência disso, não tenha que
proporcionar qualquer objeto à intuição, mas apenas (porque o conceito da causalidade
contém sempre a referência a uma lei que determina a relação de múltiplos elementos entre
si) como razão prática, uma só lei da razão, enquanto esta deve ser uma razão prática (que
é problema próprio), deve começar pela possibilidade de princípios práticos a priori.
 

Considerando que a razão pura prática parte de princípios a priori, Kant diz[15] que terá de ocorrer a divisão

da analítica da razão pura prática, de modo semelhante a de um silogismo[16], isto é, passando do geral na maior

(princípio moral) por meio de uma subsunção de ações possíveis (como boas e más) empreendidas na menor à

conclusão, ou seja, à determinação subjetiva de vontade. É lícito concluir que o mesmo processo ocorre com relação

ao Direito, com a aplicação do princípio[17] do direito e a subsunção das normas positivadas a este princípio. Tal

raciocínio é analítico.

De forma análoga, Kelsen deduz o seu sistema de normas da norma jurídica fundamental, criando-se um

sistema hierarquizado e que estabelece relações entre si. A conflituosidade dessas relações, pode ser demonstrada

através de enunciados lógicos. Com isso, a aproximação metodológica explicitada anima a tentativa que se tem como

hipótese da pesquisa: a aproximação entre as teorias do direito de Kant e  de Hans Kelsen. Vale dizer que ambos

permitem um enlace causal e orientam o discurso de fundamentação teórica a partir da aceitação de encadeamentos

procedurais no direito.

 

 

3 O DIREITO POSITIVO: NOTAS PRESENTES NAS TEORIAS DE KANT E KELSEN
 

Percebe-se desde Kant a ligação da norma à sua efetiva existência como corolário do Direito Positivo,

permanecendo na base da doutrina, onde até mesmo os princípios informadores são transformados em normas.

Nas palavras do filósofo, “Se chama doutrina do direito (Ius) ao conjunto de leis para as quais é possível
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uma legislação exterior. Se semelhante legislação é real, então é doutrina de direito positivo”.[18]

 

Pode-se dizer, então, com Victor Delbos[19] que “o kantismo não se opõe a ciência positiva dos costumes,

tanto que pretende fornecer a lei suprema da determinação da vontade.” Reconhece Delbos[20] que Kant pressente a

importância de um direito positivo que regule os comportamentos do homem, nas suas Lições de Antropologia e na

sua Filosofia da História, necessitando um “conhecimento científico da ordem dos fenômenos” (Delbos, 1969, p. 601).

Nessa linha argumentativa, é certo que o Direito Positivo[21] tem por finalidade o conhecimento científico da

ordem dos fenômenos materializado no ordenamento jurídico, determinando o direito como um fato e não realizando

uma abordagem valorativa do direito. Faz-se necessário salientar que o positivismo jurídico nasce de um esforço

onde se procura transformar o estudo do direito numa verdadeira e adequada ciência que viesse a ter características

como coerência, neutralidade e pureza metodológica.

Para se entender essa distinção entre as teorias do positivismo e do jusnaturalismo, deve-se analisar a

questão da validade do direito e do valor do direito, entendida a primeira como fazendo parte do ordenamento

jurídico real e existindo dentro de uma sociedade, enquanto a segunda indica a qualidade de tal norma, onde se

verifica que a mesma está conforme ao direito ideal. Para o positivismo essa conformidade ou desconformidade com

o direito ideal não possui alcance prático, porque a norma posta vale e o direito ideal efetivamente não existe.

Assim, quando as diversas teorias do Direito Natural perguntam pelo fundamento de validade do Direito

Positivo, oferecem a esta pergunta uma resposta categórica, isto é, absoluta, afirmando que ele vale porque o seu

conteúdo corresponde ao conteúdo do direito natural e, por isso, suas normas são justas, e, por outro lado, quando o

conteúdo de uma norma positiva contradiz[22] o conteúdo do direito natural não poderá ter aplicabilidade. Nesta

determinação do conteúdo do direito positivo através do direito natural, situado para além do direito positivo, reside a

essencial função desse mesmo direito natural.

Nessa linha, a Teoria Pura do Direito pergunta pelo fundamento de validade de uma ordem jurídica positiva,

isto é, de uma ordem coativa criada pela via legislativa ou consuetudinária e globalmente eficaz. Porém, não dá a esta

pergunta uma resposta categórica, isto é, incondicionada, mas tão-só uma resposta hipotética[23], isto é, condicionada.

A resposta em Kelsen aponta: se consideramos o direito positivo como válido, então pressupomos a norma

segundo  a qual nos devemos conduzir tal como prescreve a primeira constituição histórica em conformidade com a

qual foi criada a ordem jurídica positiva. Esta norma é designada pela Teoria Pura do Direito como norma

fundamental[24]. Não é uma norma estabelecida através do ato de vontade de uma autoridade jurídica, isto é, uma

norma positiva, mais uma norma pressuposta pelo pensamento jurídico. A sua pressuposição é a condição sob a qual
uma ordem de coação criada pela via legislativa ou consuetudinária eficaz é considerada como objectivamente válida.
A fundamentação kelseniana permite que se investigue a possibilidade de um vínculo com a teoria de Kant, a partir da
consideração de que este exige um direito derivado da razão, entendendo que a doutrina do direito poderia chamar-se

metafísica do direito[25].

Kelsen pretendeu purificar o Direito, depurar o sistema de tudo o que não lhe pertence.
Num primeiro momento, o positivismo havia conduzido à conclusão de que a autêntica ciência
jurídica era a sociologia do direito, pois só esta se legitimava como ciência na medida em que
apenas ela se baseava em fatos (fatos sociológicos) empiricamente verificáveis. A
tradicionalmente chamada ciência jurídica seria apenas um instrumento, uma técnica
jurisprudencial (para dizer qual o direito a ser aplicado nos casos concretos).
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Kelsen reagiu contundentemente contra essa atitude. Imperioso se tornava, segundo ele,
dar autonomia metodológica ao Direito[26], através de uma teoria científica que afastasse
questões relacionadas a sociologia e a psicologia do Direito. Como ciência destinada ao estudo
do Direito, a ciência jurídica não se ocuparia nem dos fatos que põem as normas, nem da
eficácia das mesmas normas, mas das próprias normas, isto é, dos conteúdos de sentido dos
fatos que as produzem e das conexões entre esses conteúdos. Conclui o autor, nessa fase, que
se a ciência jurídica não pode ser uma ciência de fatos, uma ciência empírica, então só poderá
ser uma ciência formal hipotético-dedutiva.

Quando se designa como “pura” a Teoria do Direito de Kelsen, significa que ela tem como proposta a

garantia de um conhecimento  apenas dirigido ao Direito e excluir tudo o que não se possa, rigorosamente, ser

determinado como Direito. Pretende libertar[27] a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é

o seu princípio metodológico fundamental. Diz o autor que quando a Teoria Pura empreende delimitar o conhecimento

do Direito em face de outras disciplinas, fá-lo não por ignorar ou negar as conexões existentes, mas porque intenta

evitar um heterogeneidade metodológica capaz de obscurecer a essência da ciência jurídica e diluir os limites que lhe

são impostos pela natureza do seu objeto. Kelsen elege a norma como objeto do Direito que passa a ser um sistema

de normas apto a ser estudado pela sua teoria.

Ao se reportar à norma, a doutrina kelseniana entende que a norma está para os fatos como um esquema de

interpretação. Segundo o autor, o fato externo que, de conformidade com o seu significado objetivo, constitui um ato

jurídico (lícito ou ilícito), processando-se no espaço e no tempo[28], é, por isso mesmo, um evento sensorialmente

perceptível, uma parcela da natureza, determinada, como tal, pela lei da causalidade.

Ocorre que este evento como tal, como elemento do sistema da natureza, não constitui objeto de um

conhecimento especificamente jurídico - não é, pura e simplesmente, algo jurídico. O que transforma este fato num ato

jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua faticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal como determinado pela lei

da causalidade e encerrado no sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está ligado a este ato, a significação

que ele possui[29]. O sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, o fato em questão recebe por

intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a sua significação jurídica, de

forma que o ato pode ser interpretado segundo esta norma. A norma funciona como esquema de interpretação. Em

outras palavras: o juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é

o resultado de uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa.

Um problema que Kelsen se depara, de início, é o de que concomitantemente com a interpretação normativa

há uma interpretação causal no sistema, que pode ser assim expresso: a norma que empresta ao ato o significado de

um ato jurídico (ou antijurídico) é ela própria produzida por um ato jurídico (a criação da norma é um ato jurídico)

que, por seu turno, recebe a sua significação jurídica de outra norma. O raciocínio kelseniano conduz à busca da

norma primeira e ao fundamento de validade do sistema.

Como fundamento de validade da ordem jurídica, encontra Hans Kelsen a norma fundamental, pressuposto

lógico do sistema de normas. Aponta que o sistema de normas tem um caráter essencialmente dinâmico e que uma

norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido

pela vida de um raciocínio lógico de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criado por uma forma

determinada - em última análise, por uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta. Por isso pertence ela

à ordem jurídica cujas normas são criadas de conformidade com esta norma fundamental.
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Com isso, todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há qualquer conduta humana que, como tal, por

força de seu conteúdo, esteja excluída de ser conteúdo de uma norma jurídica. Dessa forma, se se pergunta pelo

fundamento de validade de uma norma pertencente a uma determinada ordem jurídica, a resposta apenas pode

consistir na recondução a norma fundamental desta ordem jurídica, quer dizer: na afirmação de que esta norma foi

produzida de acordo com a norma fundamental.

No tocante a norma fundamental, fica evidente o seu caráter puramente formal. É uma pressuposição lógico-

transcedental. Kelsen busca o modelo epistemológico em Kant. Assim como Kant pergunta: como é possível uma

interpretação, alheia a toda metafísica, dos fatos dados aos nossos sentidos nas leis naturais formuladas pela ciência

da natureza? A seu lado, a Teoria Pura do Direito pergunta: como é possível uma interpretação, não reconduzível a

autoridades metajurídicas, como Deus ou a natureza, do sentido subjetivo de certos fatos como um sistema de normas

jurídicas objetivamente válidas descritíveis em proposições jurídicas?

A resposta epistemológica da Teoria Pura do Direito[30] é que somente é possível sob a condição de

pressupormos a norma fundamental, ou seja, devemos conduzir-nos como a Constituição - e demais normas

infraconstitucionais que se fundamentam na Constituição - prescrevem, quer dizer, em harmonia com as prescrições

constitucionais, com o sentido subjetivo do ato de vontade constituinte, tendo como função fundamentar a validade

objetiva do Direito – este entendido como sistema de normas.

Justifica, pois, a transcendentalidade da pressuposição da norma fundamental na constatação de que na sua

Teoria ela surge como necessária à compreensão da subjetividade constituinte com a objetividade da norma posta,

fundamentando e validando tais normas e, com isso, outorgando cientificidade à Teoria Pura do Direito, esta como

metodologia científica aplicável ao Direito. A partir disso, Kelsen[31] conclui: “Pode a norma fundamental, na sua

descrição pela ciência jurídica – e se é lícito aplicar per analogiam um conceito da teoria do conhecimento de Kant -,

ser designada como a condição lógico-transcedental desta interpretação.” Percebe-se claramente em Kelsen que o

fundamento do dever-ser se encontra num dever-ser hipotético, não se encontra no fato (ser das condutas), mas

nessa racionalidade que – na prática - funda o plano deontológico (teoria que reconhece os limites dos planos do ser e

dever-ser).

E Kelsen registra a sua oposição a qualquer a qualquer vinculação da norma fundamental a um valor

transcendente, não deixando qualquer dúvidas a respeito[32]: “Na pressuposição da norma fundamental não é

afirmado qualquer valor transcendente ao direito positivo.”

Um outro aspecto central do Direito Positivo é a teoria da coatividade do direito, pela qual as normas são

feitas valer por meio da força. O positivismo jurídico vê no elemento coação uma das essencialidades típicas do

direito; concepção esta que foi teorizada no século XVII por Hobbes, na formação do Estado moderno. Não se sabe

precisar o nascimento da definição do direito como ordem coativa, porém a tradição indica que Thomasius fez a

distinção entre o direito perfeito e o direito imperfeito, para posteriormente ser reservada a Kant[33] a teorização

dessa concepção como sendo a coação o elemento característico e essencial ao direito. Coube a Jhering, no

entanto, a celebração mais importante desta concepção ao considerar o direito, coação e Estado elementos

indissoluvelmente ligados[34].

Visto assim, o imperativismo da norma jurídica é proclamado como a concepção que considera o Estado

como única fonte do direito e determina a lei como a única expressão do poder normativo do Estado. Assim não se

pode configurar como comando a norma consuetudinária, porque o comando é a manifestação de uma vontade

determinada e pessoal, enquanto o costume é uma manifestação espontânea de convicção jurídica.
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No sistema positivista, a norma jurídica não é mais considerada dentro de uma estrutura isoladamente, mas

um conjunto de normas jurídicas vigentes numa sociedade. Esta visão contextualizada culmina com as idéias de

unidade, coerência e de completude do ordenamento jurídico[35].

Kelsen acentua que a norma asserida como objetivamente válida na premissa maior não é de maneira

alguma imediatamente evidente. A norma fundamental opera o processo de fundamentação silogística, se sua validade

objetiva já não pode ser posta em questão por um silogismo, de acordo com o qual as ordens postas por um ato de

vontade perfazem não a premissa menor, mas sim ordens emanadas de uma autoridade ou instância suprema, supra-

ordenadas aos atos prescritivos de uma vontade histórica constituinte. Como a norma fundamental, na teoria pura do

direito, não pode constituir o sentido subjetivo de um ato de vontade, ela apenas pode ser o conteúdo de um ato de

pensamento, e, como tal, estar pressuposta e não ser posta pela respectiva Constituição. Assim, Kelsen reconstrói

normativamente a vida social a partir da objetividade da norma e permite, a partir da estruturação normativa, que o

direito possa ser externalizado através dos atos de vontade emanados das autoridades constituídas.

 

4 REFLEXÕES QUE EMERGEM AO APROXIMAR KELSEN E KANT

 

Surge, então, uma primeira reflexão conduzindo as que se seguem: é possível a conciliação de um Direito

Natural Racional com um Direito Positivo?  No mesmo sentido: Kelsen está inteiramente em Kant? Há abertura na

teoria pura do direito para uma teoria do direito racional?

Delbos[36], ao analisar a faculdade de julgar em Kant, considera que nesta se insere o poder de pensar o

particular como conteúdo do universal. Em Kant[37], a faculdade de julgar aparece como faculdade legislativa a priori,

consistindo em pensar o particular como sob o ou abaixo do[38] universal.  O método é racional. É dedutivo. O

universal é o princípio que rege o particular, aparecendo como determinante e como fator de subsunção.

Por outro lado, servindo-se do fundamento kantiano como metalinguagem do direito, não desloca o rumo da

ciência positiva, sendo essa inclinação coerente com a própria metodologia empregada, uma vez que se percebe

nitidamente a conexão e a unidade entre o imperativo kantiano e múltiplo dado na experiência, existindo como

instrumento de mediação a norma positiva a ser aplicada.

Embora a concreta estrutura do direito positivo traga restrições ou alterações aos princípios do direito

natural, nem assim estes perdem todo o seu valor, quer em si mesmo, quer para a ordem positiva. O direito positivo

não é somente o direito posto (estatuído), como classicamente o concebemos, mas a decisão que absorve e

apreende as situações contingenciais que caracterizam o aumento da complexidade dos sistemas sociais[39]. Na

concepção de Luhmann, a positividade jurídica não expressa exclusivamente o direito do legislador ou dos juizes,

mas porque estas autoridades podem decidir seletivamente no confronto geral das alternativas ideológicas ou morais

que influem nas situações conflitivas. Na verdade, o direito pode mudar a sua qualidade jurídica, apesar da

constância normativa instituída.

Continuando a argumentação, a seletividade dentre as alternativas, permite que a ordem instituída se

transmude em nova ordem. Essa transmutação estrutural, essa capacidade da ordem em absorver o ambiente torna-se

o princípio básico do direito, e não a decisão em si, mas a decisão enquanto capacidade de absorção do sistema

externo. O direito positivo é a capacidade de se absorver as situações emergentes no contexto das contingências e da

complexidade do sistema. A positividade do Direito não resulta apenas da Constituição, nem somente dos vínculos de

validez que resguardam determinadas decisões, mas a positividade do Direito resulta do desenvolvimento social e está

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8246



correlacionada com as alternativas decisórias resultantes do quadro contingencial conectado às possibilidades da ordem

normativa. Assim, o Direito positivo (positivável, que deve ser reconhecido, mesmo na vigência de outra norma)

“resulta de estruturas sistêmicas que permitem o desenvolvimento de possibilidades e sua redução a uma decisão” que

se torna vigente por força da própria decisão.

Neste sentido, esta concepção de direito positivo como o direito que se positiva num contexto circunstancial

complexo necessariamente amplia o conceito de Direito, não propriamente como conjunto axiomático, mas como

procedimento: o significativo não é o valor posto, mas a capacidade do sistema de processar (através de

procedimentos) a sua própria mudança. Luhmann, denominará este processo de auto-produção do direito, de produzir-

se a si mesmo, como autopoiese, para diferenciar das situações em que a produção da norma (de um axioma)

depende de outro axioma.

Esta posição, na verdade, amplia significativamente, como já se observou, o poder dos juízes[40], ou

daqueles que decidem, porque na verdade, eles é que têm a consciência do sistema e a capacidade de absorver e

reduzir a complexidade externa[41].

A quaestio facti de Kant torna-se em Luhmann e em Kelsen uma quaestio juris por definição, ou seja, um

sistema de produção jurídica, movido pelas mudanças evolutivas da complexidade social, composto por normas gerais

e individuais que estão ligadas entre si pelo fato de a criação de toda e qualquer norma que pertence a este sistema

ser determinada por uma outra norma do sistema e, em última linha, pela sua norma fundamental.[42]

Pelas constatações até aqui levantadas, esse processo dinâmico imposto pela eterna disputa entre o direito

natural e o direito positivo permite a aparição de processos mediadores[43], de novas leituras, de desfazimentos de

oposições, proporcionando a vida do sistema que se abre para o meio, recebe informações e as processa na sua forma

singular de ser.

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Acredita-se que nenhum jurista ou filósofo contribuiu tão proficuamente quanto Kelsen (1881-1973) e Kant

(1724-1804) para afastar qualquer dissociação absoluta entre os profissionais em filosofia e direito e para consolidar as

relações entre direito e filosofia. A doutrina kantiana do direito e a teoria pura do direito de Kelsen se destacam pelo

rigor analítico com que as respectivas posições normativas são concebidas e desenvolvidas.

Kelsen elaborou à revelia de seu tecnicismo jurídico uma reconhecida obra de filosofia do direito e Kant deu

aos princípios do direito uma constituição apriorística. Os resultados desse imbricamento teórico, no presente trabalho,

foram rastreados nas obras dos filósofos no direito e na filosofia.

Nessa direção seguiu esta pesquisa, tendo como objetivo central a pergunta sobre a possibilidade ou não da

unidade entre a teoria do direito de Kant e a teoria kelseniana, do encontro do Direito Racional e do Direito Positivo, a

partir das aproximações possíveis. Para contextualizar essa discussão, surge a necessidade de localizar conceitualmente

as duas teorias, usando, ao final, como protótipos, os pensamentos de Kelsen e de Kant, a fim de se afirmar qual a

aproximação que se pretende ultimar.

A partir destas questões de fundamentação básica, passou-se a análise da Filosofia Jurídica de Immanuel

Kant na Metafísica Dos Costumes, onde se verificou que tanto a moral como o direito aparecem como fato da razão,

como algo existente e fundado no incondicionado – o postulado do Direito.

Aprofundou-se o debate, apresentando-se reflexões sobre os dois autores com a pretensão de extrair
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significantes a respeito do método, do objeto, da pureza na abordagem teórica dos pensadores e do fundamentalismo

presente em suas doutrinas sobre o Direito, destacando-se a visada formalista de Kelsen com a sua “norma

fundamental” em confronto com a “máxima do direito” kantiana.

Demonstrou-se que as duas propostas possuem uma metodologia semelhante, aceitam o raciocínio dedutivo

e se submetem à razão, embora não cedam espaço a um encontro harmônico diante de uma abordagem analítica.

Corrobora também a asserção acima que os fundamentos de validade das duas teorias impõe obstáculos

metodologicamente intransponíveis que afastam, de forma inexorável, a percepção de uma possível unidade

metodológica a abranger as teorias.

A par daquilo que já se disse, restam as conclusões possíveis, considerando-se a aproximação proposta entre

o Direito Positivo (de matriz kelseniana) e o Direito Natural Racional (de origem kantiana):

1º) A coação aparece como nota essencial do Direito em ambas as concepções.

2º) O grau de racionalidade e de rigor estão presentes com intensidades semelhantes, visto pela ideal de

pureza e o fundamentalismo transcendental das teorias.

3º) Nas duas doutrinas o direito é razão prática (vontade).

4º) O fundamentalismo de Kant é categórico; o de Kelsen, hipotético. Vale dizer que o princípio de direito de

Kant é uma “norma pensada como fato da razão” e não posta por um ato de vontade, em assim sendo jamais poderia

ter aplicação no positivismo kelseniano. Disso resulta o afastamento em ponto essencial que esta pesquisa pretendeu

demonstar existente. Tal afastamento implica em preservação de identidade e em garantia de autonomia de ambas as

doutrinas.
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[1] O conteúdo desse dever ser – que corresponde a uma intuição empírica e que permite a universalização em Kant - será explorado nos itens que
seguem.
[2] O imperativo é definido, (id, ibid): Por imperativo em geral deve-se entender toda a proposição enunciando uma possível ação livre pela qual um certo
fim deve ser realizado. Logo, todo conhecimento que contenha imperativos é prático, devendo aliás ser chamado de prático por oposição ao
conhecimento teórico, pois os conhecimentos teóricos são aqueles que enunciam, não o que deve ser, mas o que é; portanto, os que têm por objeto não
um agir, mas um ser.
[3] CAYGILL, Howard. Dicionário Kant. Tradução de Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 211. E, ainda, em: KANT, Emmanuel.
Critique de la Faculté de Juger. Tradução de A. Philonenko. Paris-França: Librairie Philosophique J. Vrin, 1968.
[4] A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. Como conhecimento
do seu objeto, ela não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesmo reveladas, mas tem de deixar tal decisão ao órgão que segundo
a ordem jurídica, é competente para aplicar o Direito. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2ª edição. Coimbra, 1962, p. 370.
[5] Entende possível a descrição do Direito através de proposições jurídicas – enunciado lógico de uma norma jurídica – sendo esta uma prescrição ligada
ao legislador (civil law) ou aos costumes (commun law).
[6] Quando Kant trata do sistema de todos os princípios do entendimento puro, em especial do princípio supremo de
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todos os juízos analíticos, na Crítica da Razão Pura, elege o princípio de contradição. Diz que qualquer que seja o
conteúdo do nosso conhecimento e seja como for que se relacione com o objeto, a condição universal, embora apenas
negativa, de todos os juízos em geral, é que não se contradigam a si mesmos; caso contrário, tais juízos não são nada.
Admite, então, o princípio de contradição  como princípio universal e plenamente suficiente de todo o conhecimento
analítico.
[7] KELSEN, Hans. Derecho y lógica. Instituto de Investigaciones Filosóficas da Universidade Nacional Autónoma de México, versión de Ulises Schmill
Ordóñez y Jorge Castro Valle, 1978, tradução nossa, p. 6-7.
[8] O vocábulo sistema é de origem grega, significando aquilo que é construído (synistemi), isto é, uma totalidade
cujas partes apontavam, na sua articulação, para uma ordem qualquer. Em Kant encontramos o entendimento de que
esse todo não seria a soma das partes mas as precedia de algum modo, não permitindo composição e decomposição 
sem a perda da unidade central, distinguindo o sistema de mera agregação. Empregamos, ao longo do texto, o termo
sistema no sentido Kantiano.
 
[9] Kelsen reconhece a pluralidade das significações e a dificuldade de se pensar a questão da segurança jurídica, quando diz: “A interpretação jurídico-
científica tem de evitar, com o máximo cuidado, a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre e em todos os casos, uma só interpretação:
a interpretação ‘correta’. Isto é uma ficção de que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal da segurança jurídica. Em vista da
plurissignificação da maioria das normas jurídicas, este ideal somente é realizável aproximativamente. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2ª edição.
Coimbra, 1962, p. 371.
[10] HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Barcelona-Espanha: Editorial Herder, 1986, p. 188/189.
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DIALÉTICA DE LUZES E SOMBRAS: BIOÉTICA E BIODIREITO NA PÓS-MODERNIDADE

DIALECTIC OF LIGHTS AND SHADOWS: BIOETHICS AND BIOLAW IN POST-MODERNITY

Taylisi De Souza Correa Leite

RESUMO
Com tantas pesquisas acerca da bioética e do biodireito na atualidade, faz-se altamente
oportuno analisar o paradoxo da modernidade, a partir da contraposição entre o ideário
iluminista e os acontecimentos históricos que o sucederam, especialmente, ao longo do século
XX, bem como ao estudo dos impactos desse descompasso sobre a bioética e o biodireito. As
antinomias modernas, oriundas de uma relação dialética entre valores, ideias e fatos, que se
constroem e desconstroem constantemente, culminam na barbárie que o processo civilizatório
pode produzir, de forma negativamente dialética, o que caracteriza o período de crise a que se
denomina pós-modernidade, hipermodernidade, supermodernidade, modernidade líquida,
modernidade tardia, ou modernidade reflexiva, dependendo da perspectiva teórica adotada; em
todos os casos, há o denominador comum do reconhecimento de uma dialética de
desconstrução, e do fracasso das promessas modernizantes. A discussão terminológica é um
primeiro ponto para que se possa realizar uma investigação radical de tudo o que caracteriza
esse período, do ponto de vista de uma filosofia crítica da história. De qualquer modo, o que nos
concerne é esmiuçar os caracteres desse período, para poder nele situar a problemática da
construção de uma “bioética”. 
Nesse contexto de modernidade confrontada, hiperbólica, ou assustadoramente esfacelada, a
bioética apresenta-se como uma ciência vacilante, carente de referenciais, além de
essencialmente impactada pelo esvaziamento da ética forjado pela moderna instrumentalização
da racionalidade. De outro viés, a necessidade de edificação de um “biodireito”, dentro da lógica
normativa formalista e dogmática, e apartado da efetivação de um potencial emancipatório
humanista, que o positivismo afastou da ciência jurídica, mostra-se contundentemente
questionável. Assim, a ciência jurídica precisa investigar a viabilidade e a eficácia de se legislar
acerca das demandas trazidas pela biotecnologia, a fim de se vislumbrar por que caminho o
Direito pode seguir diante de tal contingência, tão atual e premente. 
Faz-se imprescindível estabelecer um diálogo efetivo entre biodireito e bioética, na medida em
que a afirmação desta e a reconstrução da ética impliquem uma possibilidade democrática de
formulação daquele, pautado na concretude da história, na ação comunicativa, nos direitos
humanos, e não no formalismo racionalista, demonstrando que a bioética, enfim, pode ser um
lugar de reafirmação e reelaboração dos direitos humanos na pós-modernidade. 

PALAVRAS-CHAVES: BIOÉTICA;BIODIREITO;PÓS-MODERNIDADE;DIREITOS
HUMANOS;TEORIA CRÍTICA;FILOSOFIA DO DIREITO.

ABSTRACT
With so much researches on bioethics and biolaw nowadays, it is highly appropriate to examine
the paradox of modernity, from the opposition between Enlightenment ideals and the historic
events that followed, especially during the twentieth century, and the study the impacts of this
discrepancy on bioethics and biolaw. The antinomies modern, derived from a dialectical
relationship between values, ideas and facts, which are constantly construct and deconstruct,
culminating in the barbarism that the civilizing process can produce, so negative dialectic, which
characterizes the period of crisis that is called post modernity, hypermodernity supermodernity,
liquid modernity, late modernity, reflexive modernity or, depending on the theoretical approach
adopted, in all cases, there is the common denominator of the recognition of a dialectic
deconstruction, and the failure of the promises modernizing. A discussion of terminology is a first
point so that we can perform a radical investigation of everything that characterizes this period,
from the standpoint of a critical philosophy of history. Anyway, what concerns us is to scrutinize
the characters of that period, in order to situate the issue of him building a "bioethics". 
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In this context of modernity faced, hyperbolic, or frightfully shattered, bioethics presents itself as
a shaky science, devoid of references, and primarily impacted by the emptying of ethics forged
by modern instrumental rationality. From another perspective, the need to build a "biolaw"
within the normative logic formalistic and dogmatic, and separated from the execution of a
humanist emancipatory potential, which departed from the positivist legal science, seems
strikingly questionable. Thus, legal science needs to investigate the feasibility and effectiveness
of law demands brought about by biotechnology, in order to discern which way the law can take
before such a contingency, so current and pressing. 
It is essential to establish an effective dialogue between biolaw and bioethics, in that the
statement of ethics and the reconstruction of democratic possibility involves a formulation that,
based on the concreteness of history, in communicative action, human rights, not the formalism
rationalist, demonstrating that bioethics, in short, can be a place of reassurance and reworking
of human rights in post-modernity. 

KEYWORDS: BIOETHICS;BIOLAW;POST-MODERNITY;HUMAN RIGHTS;CRITICAL
THEORY;PLILOSOPHY OF LAW.

 

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

Ao lançarmos um primeiro olhar sobre o tema da bioética, notamos, sem delongas,
que se trata de uma ética pontualmente aplicada, pelo que a questão da aferição de
valores é crucial em qualquer abordagem sobre o tema. O conjunto de valores
socialmente construído é a diretriz orientadora das condutas dos indivíduos que
vivem em determinada comunidade, delineando os seus limites éticos, pela busca da
ética como virtude, na filosofia aristotélica, pela construção de um fato social
exterior, geral e coercitivo, na perspectiva sociológica durkheimiana, pela
inexorabilidade de um imperativo categórico fundado na razão pura, segundo o
idealismo kantiano, ou pela imposição de um superego, um princípio de realidade, na
perspectiva psicanalítica freudiana, entre outras.

Ocorre que os valores modernos, decorrentes dos postulados ideológicos do
racionalismo, especialmente, do Esclarecimento (cujo escopo primordial foi justificar
a supremacia burguesa através de estruturas institucionalizadas de poder),
acabaram sendo paulatinamente desconstruídos historicamente, ou, ao menos,
revelaram os antagonismos que traziam em seu bojo. As ideologias iluministas, e,
posteriormente, positivistas, ao serem colocadas em prática, acabaram por se
mostrar inviáveis em sua inteireza diante da realidade, e as promessas de um mundo
totalmente civilizado e organizado, sempre orientado em direção ao progresso,
tornaram-se falácias face aos acontecimentos históricos do século XX. O prometido
progresso veio intrinsecamente acompanhado de regressos, pois, na esteira do
pensamento frankfurtiano, se a modernidade, por um lado, produziu luzes; por outro,
também produziu sombras.

Esse distanciamento entre as sugestões ideais modernas e os fatos concretos trouxe
tantas antíteses, paradoxos e antinomias, que o homem contemporâneo não sabe
mais por onde seguir, completamente desorientado - é um homem desbussolado, na
terminologia criativa de Forbes (FORBES, 2008). Ademais, perante a derrubada dos
padrões morais religiosos do medievo pelo furacão modernizante, as estruturas
coercitivas de comportamento, esfaceladas, criaram uma possibilidade existencial
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ímpar na modernidade: a tão aclamada liberdade burguesa consolidou-se de forma
assombrosa, tornando tudo permitido. Mas, num mundo onde se pode tudo, é muito
mais pesaroso escolher um único caminho a trilhar.

Ora, na pós-modernidade, assiste-se à derrocada dos valores da própria
modernidade, sem que nada seja proposto em substituição. Trata-se apenas do
reconhecimento do fracasso moderno - o que causa essa sensação de estranheza,
incompletude e desilusão em todos nós.  Nesse cenário, se a bioética nada mais é do
que uma discussão axiológica, por se tratar de uma ética aplicada, torna-se sofrível
travar tal debate quando os valores outrora concebidos, desconstrutores de tudo que
lhes fosse alheio, foram eles próprios negados pelas contingências da história, ou se
apresentam sob o manto do paradoxo. Eis que a bioética desponta, para nós, como a
mais pós-moderna das ciências (ainda consoante ao critério de cientificidade
positivista), pois, do mesmo modo que sofre essa carência epistêmico-axiológica
devido ao fracasso ideológico da modernidade, carrega as celeumas metodológicas
cartesianas, e suas demandas são fruto das grandes inovações científicas e
tecnológicas oriundas dos tempos modernos.

Por outro viés, o Direito, cujas bases científicas positivistas também são produtos do
racionalismo moderno, só enxerga um caminho para a absorção de demandas: a
norma. Daí, desponta um novo impasse, pois o processo nomogenético é
patentemente incapaz de acompanhar as inovações científicas e o ritmo de evolução
da biotecnologia. Ainda, as concepções tecnicistas exacerbadoras e desvirtuadoras
do modelo kelseniano esvaziaram a ciência jurídica de qualquer possibilidade de um
pensar crítico e dialético, o que impacta toda a dogmática jurídica, incapaz de
dialogar com a zetética. O biodireito encontra um obstáculo no normativismo à sua
afirmação, pois o frenesi legalista em juridicizar todas as demandas advindas dos
avanços tecnológicos é improfícuo e irrazoável do ponto vista prático. Mas, além
disso, e mais prejudicial, é o fato de que, ao se atribuir uma couraça formal a essas
questões, nega-se a profundidade da problemática, afastando o direito, mais uma
vez, do lugar da discussão ética. O biodireito não pode se transformar na legalização
estreita e pontual de impasses bioéticos, recaindo no vazio formalista, pelo que sua
edificação, na pós-modernidade, só faz sentido se for ele concebido como uma
extensão da evolução dos direitos humanos.

Outrossim, ao passo que as concepções iluministas se mostram inaplicáveis
pragmaticamente ou se negam intrinsecamente, a evolução do conhecimento trazida
pelos modernos, ironicamente, compele o homem pós-moderno a buscar soluções
para conflitos éticos decorrentes desse paradoxo, eis que é impossível destrinchar as
questões bioéticas sem recorrer à moral. Mas qual moral? Ao obstinar-se na criação
de um mundo materialista, regrado e promissor, no qual a ciência seria um baluarte
absoluto, a natureza seria completamente dominada, e o trabalho seria sinônimo de
alienação e automação, o homem acabou por desumanizar-se. Conquanto, as
inovações científicas da atualidade têm compelido esse mesmo homem a entrar em
contato com sua essência, coagindo-o a "humanizar-se" novamente, na medida em
que se depara com as questões da biotecnologia, pois não há como debater bioética
sem tocar a esfera dos axiomas, lançando-se novas luzes sobre a estreiteza trevosa
da racionalidade instrumental.

A lógica esvaziadora de subjetividade da modernidade, idônea a suportar o sistema
capitalista, retirou a humanidade do sujeito moderno, pela universalização
homogeneizante de tudo e de todos, pela transformação do trabalho em atividade
nada libidinal, pela reificação forjada pelo fetichismo da mercadoria, e pior, pela
coisificação das pessoas através do consumismo patológico.  Ocorre que discutir
bioeticamente é, necessariamente, traçar um estudo dos valores do sujeito,
resgatando as categorias de subjetivação relegadas ao não-lugar pelo racionalismo
moderno.
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Não se dirimem as demandas bioéticas sem subjetividade, sem humanismo, sem
ética. Mas como fazê-lo numa modernidade nebulosa, doentia e esfacelada?  É,
partindo deste desafio, numa perspectiva epistemológica crítica, que pretendemos
desvendar o escopo do biodireito, e demonstrar que a bioética, plenamente atingida
pela insubsistência pós-moderna, pode-se tornar, talvez, não mais uma
problemática, mas uma verdadeira centelha de solução.

 

 

BIOÉTICA E BIODIREITO NA PÓS-MODERNIDADE

 

O termo "bioética" foi inicialmente proposto pelo Professor Van Rensselaer Potter
(POTTER, 1971), da Universidade de Wisconsin, nos EUA, o qual adotou uma
concepção ecológica, entendendo que uma das principais preocupações da ciência
insurgente deveria ser a relação do homem com o meio ambiente, através da
interface entre conhecimentos biológicos e humanidades. A cunhagem da expressão
significou o reconhecimento acadêmico da necessidade de construção de um novo
pensamento, primeiramente, tendo por estopim a iminente e insustentável crise
ambiental mundial.

A inerência do método cartesiano, do utilitarismo, e da especialização positivista do
conhecimento às ciências biológicas e à produção de tecnologia negara
sistematicamente o diálogo com o pensamento filosófico, e a ética fora totalmente
apartada da razão instrumentalizada desde os postulados renascentistas; porém, no
fim do século XX, após todo o caos produzido pela cavalgada moderna, torna-se
imprescindível um movimento revisionista. Ainda que tímida e limitadamente, esse é
o escopo do surgimento da Bioética.

A bioética, como ética aplicada, é filha da falência da ética como valor
universalmente estabelecido, ainda mais numa pós-modernidade que já não
comporta verdades pré-concebidas. Assim, a bioética surge como reação à
desumanização do homem, reduzido a mero objeto na lógica materialista do lucro e
da acumulação, em que a razão instrumentaliza tudo o que encontra, num processo
constante de reificação, incapaz de determinar os objetivos supremos da vida.
Todavia, se, por um lado, a existência da bioética é prova da ausência de ética geral
e da redutibilidade axiológica do saber reificante; por outro, suas demandas são
reais e requerem uma resposta urgente.

Somente no decurso do século XX - quando há a exacerbação da dialética do
esclarecimento, assustadoramente capaz de produzir claridade e escuridão, seguindo o
diagnóstico de Adorno e Horkheimer (ADORNO; HORKHEIMER, 2006) - a ciência
efetuou centenas de importantes descobertas no campo da medicina, que ensejam
diversos dilemas bioéticos na atualidade. A partir do momento em que houve a
diferenciação dos grupos sangüíneos; a descoberta da existência de vitaminas e
neurotransmissores; o isolamento da insulina; o desenvolvimento de tratamentos
como a quimioterapia, a radioterapia e os transplantes, e de equipamentos
diagnósticos, como o ultrassom e o tomógrafo; a especialização da engenharia
genética, e a possibilidade da clonagem; a decifração da estrutura do DNA e o
mapeamento completo do genoma de inúmeros vegetais e animais (inclusive o
humano); e a descoberta e manipulação de células-tronco, entre outras, o homem
deparou-se com contendas éticas que nunca havia enfrentado. Eis que as transfusões
e transplantes colocam o médico em situação extremamente desconfortável quando
a religião do paciente não os permite. Questiona-se em que medida é profícuo
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realizar diálise e quimioterapia em pacientes terminais, ou, eufemicamente,
pacientes sob cuidados paliativos. Não se pode determinar onde começa e termina a
vida, para dirimir as problemáticas do aborto, do uso de embriões criogenados em
pesquisas, da extração de órgãos reutilizáveis, e da eutanásia, entre outras. Coloca-
se situação angustiante e periclitante para os profissionais da saúde quando
equipamentos diagnósticos e medicamentos não são disponibilizados a todos,
principalmente, em países pobres. Indaga-se se a engenharia genética não
desvirtuaria a natureza de forma altamente prejudicial e irreversível, pela
manipulação de células-tronco, a fertilização in vitro, a clonagem, a transgenia, e,
mais temível ainda, supõe-se a criação de um mundo dominado por clones ou
indivíduos geneticamente programados através de uma nova eugenia extremista.

E esses são apenas alguns pouquíssimos questionamentos e temores trazidos pelas
descobertas referidas.

Antes de tais possibilidades se tornarem concretas, não havia porque o homem
invocar valores éticos para discutir tais demandas; porém, sendo elas uma realidade,
é inexorável fazê-lo. Com a crise axiológica da pós-modernidade e a ciência
encastelada no mito, não há critérios ou referenciais claros para dirimir todos esses
problemas. Na prática, quando as demandas bioéticas se apresentam, a tendência é
que os médicos e pesquisadores adotem o que lhes for mais conveniente, geralmente
imbuídos da lógica utilitarista ou do encantamento pela razão. Em contrapartida, a
ordem estatal procura sofregamente dar uma solução jurídica a elas, enquanto dos
conselhos de ética jorram deontologias verborrágicas. Moroso e burocratizado, o
Direito é absolutamente incapaz de acompanhar a velocidade das inovações
tecnológicas, e o esforço estatal por normatizar tudo se torna inócuo, absolutamente
vão.

Todas as descobertas e inovações que requerem apreciações éticas no campo da
biotecnologia avançam numa velocidade descomunal em relação à produção
normativa, pelo que é um acinte ao bom-senso crer que o Estado deverá legislar a
fim de regulamentar quaisquer pesquisas científicas ou intervenções médicas que
provoquem polêmica. A problemática bioética é demasiado complexa para se reduzir
a normas e regulamentos, pois advém do abismo entre o fetiche moderno pelo
progresso e a mitificação da ciência, de um lado, e o esvaziamento ético das
condutas de profissionais e pesquisadores, de outro, decorrente justamente da
instrumentalização do conhecimento (que justifica o progresso e o mito científico).
Aí reside nosso grande paradoxo.

Franklin Leopoldo e Silva (LEOPOLDO E SILVA, 2006) situa o surgimento da bioética
(e da pós-modernidade, por conseqüência), no mundo, após a declaração de
Nuremberg, quando, pela primeira vez, discutem-se os limites éticos de
experimentos com seres humanos, devido às pesquisas realizadas em Auschwitz e
em outros campos de concentração. Tais experiências são os exemplos mais
patentes das trevas trazidas pela modernidade, devido ao eclipse da razão. O auge da
civilização produz uma nova espécie de barbárie, a extremada exacerbação da razão
produz absoluta desrazão, e isso se concretiza historicamente no episódio do
holocausto.

 Ao passo que o conhecimento técnico expandiu os horizontes da atividade e do
pensamento humanos, a autonomia do homem enquanto indivíduo, bem como sua
capacidade de opor resistência, de imaginar, elucubrar e tecer críticas sofreram
notória redução. O avanço dos recursos técnicos de informação fez-se acompanhar
de um processo de paulatina desumanização. São os reflexos da razão eclipsada, que
Horkheimer (HORKHEIMER, 2007) explora com maestria. Um pensamento
cegamente pragmatizado perde absolutamente seu caráter superador e sua
potencial relação com a verdade.
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Segundo ele, o racionalismo subjetivo relaciona-se finalisticamente com
determinados procedimentos, não se importando com a racionalidade real desses
propósitos. Na modernidade iluminista, o ontológico cede lugar absoluto ao
teleológico. Assim, o pensamento pode servir a qualquer empreitada (boa ou má),
consubstanciando-se em mera faculdade de coordenação, cuja eficiência pode ser
incrementada pelo afastamento das emoções, desde que produza resultados
eficazes. A razão, obnubilada, renuncia a qualquer questionamento crítico. Na lógica
instrumental moderna, razão é meramente a faculdade de classificação, inferência e
conclusão, não importando qual o conteúdo específico das ações. Por isso, a
concepção moderna de ciência justifica perfeitamente a relação estreita que se
estabeleceu pela ideologia nazista entre intolerância, genocídio e progresso
(inclusive científico).

A razão torna-se um instrumento, apreendida pelo positivismo, que reduz a
metodologia de pesquisa aos procedimentos utilizados na física, a partir de uma
concepção de ciência automatista, progressista e esvaziada de autorreflexão. As
ciências naturais - conhecimento a priori - passam a ser o instrumento primordial de
dominação da natureza que impulsiona o progresso. A natureza, desqualificada, é
matéria caótica que deve ser classificada, quantificada e manipulada, pois a razão
precisa eliminar o incomensurável. Uma vez que o racionalismo quer combater toda
forma de mitificação, e o fundamento dos mitos é justamente a projeção do
subjetivo sobre o natural, reificar a natureza é pressuposto do processo civilizatório.
A cobaia é, assim, um simples exemplar em laboratório, totalmente diversa da
oferenda, pelas construções semióticas em torno de um objeto de sacrifício aos
deuses, por exemplo.

Ainda, para dominar a natureza, é preciso, antes, dominar aqueles que irão dominar
a natureza, pelo que o racionalismo moderno também suporta ideologicamente tanto
o modo de produção escravista americano quanto a exploração industrial do
proletariado.

Sob outro prisma, faz-se imperativo ao homem, também, dominar a sua própria
natureza humana, reprimindo os instintos e tendências primitivos que não servem à
razão. Por mecanismos de censura externos implantados na psique das pessoas,
erige-se a figura de um superego que causa patente mal-estar, a partir de estruturas
que esvaziam os seres humanos de individualidade, reduzindo-os a meros
consumidores, a seres unidimensionais, conforme aponta Herbert Marcuse (MARCUSE,
1967), a partir a substituição do "ser" pelo "ter", em Eric Fromm (FROMM, 1987). A
sociedade burguesa torna o heterogêneo totalmente comparável, universal, o que
desconstrói qualquer possibilidade de individuação, muito embora utilize o
individualismo para sustentar a dominação do capital. Esse tolhimento de si contribui
ainda mais para a desumanização de homens e mulheres de nossos tempos. Trata-se
de uma repressão intrapsicológica e cultural muito refinada, também investigada
sociologicamente por Michel Foucault (FOUCAULT, 1977) e Norbert Elias (ELIAS,
1994).

O Direito, por sua vez, ao ser impactado por tais concepções, fetichiza-se pela
pureza científica e afasta qualquer elemento não normativo de sua apreciação (o que
inclui a justiça, enquanto valor), pelo que recai, junto com a própria organização
estatal, em profunda crise de eficácia e legitimidade. O Lumière, que tanto objetivou
a derrocada dos mitos religiosos e absolutistas, esculpe uma mitificação mais rija
que qualquer outra: a mitificação da razão, da ciência, do saber. Como instrumento
objetivo de dominação, o direito positivo é profundamente útil num mundo em que
poder e conhecimento padecem de uma bizarra sinonímia.

A reificação do ser humano e a instrumentalização do conhecimento edificam os
contornos da ciência moderna, que entram em crise a partir das reivindicações pós-
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modernas. Ao descortinar as ilusões iluministas, principalmente após a segunda
guerra mundial, a humanidade ressentiu-se das conseqüências das luzes,
obscurecida pela inexorabilidade da escuridão do holocausto. A partir de então, surge
o clamor pelo resgate da verdadeira racionalidade - a que humaniza, e não a que
bestializa. Este é o principal substrato do Congresso de Viena e dos protestos de
maio de 1968, por exemplo, na luta pela efetivação dos direitos humanos prometidos
pelo esclarecimento e reiterados em 1948, e pela concretização dos seus ideais
emancipatórios.

Atualmente, para muitos estudiosos, o conceito de "dignidade humana" evoluiu para
"a capacidade de cada pessoa em se autodeterminar".  Essa concepção, num
primeiro momento, deriva do ideário iluminista, quando este elege a "Liberdade"
como dogma primordial. Conquanto, nos desdobramentos históricos das revoluções
burguesas, a liberdade nada mais era do que o contraponto à submissão dos súditos
ao seu monarca, a fim de legitimar a posterior implantação do Estado de Direito,
enquanto liberalismo político, e de outro lado, possibilidade de livre iniciativa na
produção e mercantilização, sem ingerência estatal, enquanto liberalismo
econômico. Ora, a "Liberdade" está muito além dos direitos de cidadania
tradicionais, identificando-se com a expressão "Humanidade". Após as trevas
produzidas pela razão obnubilada no decurso do século XX, iniciou-se um movimento
de inconformismo com as promessas não cumpridas pela modernidade, assim como
uma tentativa de resgate de seus direitos fundamentais, culminando na Declaração
de Direitos Humanos, a qual se constitui da reafirmação dos direitos já cantados no
pós Revolução Francesa. Esse desencaixe entre a previsão formal e a efetivação de
direitos é um das perversões da modernidade, que remanesce ainda após a
Declaração de 1948, o que motiva as revoltas da década de 1960, e a apatia dos dias
atuais. Na modernidade encantada por suas promessas futuristas ou ressentida de
não as cumprir, a ideologia se esgota na ideologia do que existe, e não há crença
num outro futuro possível.

A partir de tal desajuste, a questão dos direitos humanos foi polemizada, dividindo-
se em duas concepções: uma, racionalista e abstrata, vazia de conteúdos e
referências às circunstâncias reais das pessoas, centrada apenas em torno da
concepção formal de direito; e outra, relativista, absolutamente localista, centrada
em torno de uma idéia particular de cultura e de valor. Ora, o desafio é construir
uma cultura de direitos humanos que recorra, ao mesmo tempo, à universalidade das
garantias e ao respeito pelas diferenças, superando a cisão entre o pretenso
universalismo dos direitos e a particularidade de culturas, numa congregação entre
os postulados do direito, da sociologia e da antropologia cultural.

E a bioética desponta justamente nesse contexto, como uma tentativa de recuperar
a subjetividade humana, que passa necessariamente por uma ruptura com o
positivismo e pelo diálogo constante entre as diversas searas do conhecimento,
incluindo-se o multiculturalismo, a ética e a filosofia. Se os direitos humanos forem
compreendidos como produtos culturais que integram a várias dimensões do
humano, permitindo-se a permeabilidade do sistema jurídico aos grupos minoritários
e/ou excluídos, desabrocha a possibilidade de que a bioética possa sinalizar um
caminho ao biodireito, desde que, na apreciação ética, sejam consideradas as
idiossincrasias culturais de determinada comunidade e os desejos e valores
individuais na capacidade de autodeterminação.

Da anterior dicotomização entre o "eu" (esvaziado de substância) e a natureza
(degradada a simples material a ser dominado), surge a necessidade de integração
de valores, justamente devido à absurda evolução científico-tecnológica e seus
impactos na humanidade e no meio ambiente. Porquanto, eis o momento de se
repensar a razão e a ciência (inclusive a ciência jurídica), pelo que se propõe o
enfrentamento das problemáticas pós-modernas, à luz da Escola de Frankfurt,
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especialmente, através do diálogo entre filosofia do direito e bioética, por suas
urgentes questões.

Partindo do diagnóstico de Adorno e Horkheimer acerca da dialética do Aufklärung,
que, ao exacerbar uma racionalidade oca de conteúdo subjetivo, expande-se até
culminar em outra forma de barbárie - e não em civilização, como prometera -
pretende-se traçar um paralelo entre a razão moderna e a insurgência da bioética.
Para a primeira geração frankfurtiana, o esclarecimento é um pensamento tão
extremista, que, no limite, faz violência a si próprio. Consoante esse patamar teórico
da teoria crítica, pode-se dialogar com a segunda geração frankfurtina, representada
pelo pensamento de Jürgen Habermas, no que concerne à utilização simbólica da
linguagem para reconstruir a razão que a hipérbole modernizante desvirtuou, a fim
de se resgatar uma razão humanizante. Nesse sentido, é possível uma tentativa de
compreender a bioética e o biodireito como veículos emancipatórios e democráticos,
desde que construídos por uma razão comunicativa, isto é, intersubjetiva. Esse é um
caminho para direitos humanos que considerem o multiculturalismo e para um
biodireito que respeite a diversidade.  Por fim, faz-se imprescindível adotar o
conceito de "luta por reconhecimento" de Axel Honneth, representante da terceira
geração frankfurtiana, sob uma perspectiva de que qualquer luta social por
formalizações de direitos e garantias é, antes de tudo, uma luta pelo reconhecimento
do potencial humano que há em nós, afetivo, psicológico, cultural e social.

A partir de uma visão crítica da modernidade racional e capitalista, referendada pela
filosofia frankfurtiana, deve-se compreender a bioética e o biodireito como
fenômenos decorrentes do paradoxo da dialética negativa, apontando-lhes caminhos
possíveis num futuro em que se resgate a verdadeira razão. Seguindo Habermas
(1989) e Honneth (2003), pensamos que uma concepção plural de direitos humanos
possa ser o elemento propulsor desse desbravamento, já que os direitos humanos
possuem uma dimensão formal a qual só guarda sentido a partir do momento em
que a formalidade torna possível a concretização das reivindicações que nascem no
seio da sociedade. A forma jurídica em si não tem legitimidade (ao contrário do que
postula o positivismo jurídico), a não ser pela concatenação com os preceitos éticos
que veicula. Destarte, o biodireito encontrará sua razão de ser a partir do momento
em que assimilar e salvaguardar a bioética, destacando-se como uma sublevação dos
direitos humanos, na superação da crise axiológica que impacta a pós-modernidade,
afirmando a autonomia como corolário da dignidade humana.

 

 

CONCLUSÃO

 

Pensar, filosoficamente, durante e a respeito da pós-modernidade, certamente,
comporta inúmeros desafios. Muitos intelectuais já se ocuparam da tarefa de
conceituar este período de incertezas, sem que se tenha chegado a nenhum
consenso, o que se atribui, naturalmente, ao fato de que a pós-modernidade não é
uma época histórica passada, mas uma experiência que vivenciamos no presente. É,
de fato, tarefa cruel conceituar aquilo que se experimenta, motivo pelo qual alguns
filósofos dizem que qualquer tentativa de o fazer é também um ato essencialmente
pós-moderno.

Perry Anderson, em "As Origens da Pós-Modernidade" (ANDERSON, 1999), relata-
nos que foi Frederico de Onís quem imprimiu o termo pela primeira vez, embora
descrevendo um refluxo conservador dentro do próprio modernismo; mas coube ao
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filósofo francês Jean-François Lyotard, com a publicação de "A Condição Pós-
Moderna", a expansão do uso do conceito. Para ele (LYOTARD, 1998), a pós-
modernidade teria seu início no pós Revolução Industrial, com a produção em larga
escala e a crescente expansão de mercados, onde o conhecimento se torna a
principal força econômica dessa produção, o que traria, afinal, a famigerada
globalização econômica e cultural. As transformações culturais trazidas pelo período
são objeto dos estudos de David Harvey (HARVEY, 2001), o qual também considera a
pós-modernidade uma era de percepção dos fracassos modernos, onde todos os
valores são efêmeros e fugidios. Também adotam o termo "pós-modernidade",
Boaventura de Souza Santos (SOUZA SANTOS, 1989) e Jürgen Habermas
(HABERMAS, 2003), que denuncia a ruptura com o "projeto da modernidade".  

Já para o sociólogo norte-americano Marshall Berman (BERMAN, 1998), não existe
pós-modernidade, mas sim uma terceira fase da própria modernidade, tendo em
vista que uma das características mais marcantes desta transição é justamente a
"não transição", a "não ruptura", mas apenas o esfacelamento de tudo o que se
erigiu na modernidade, quando "tudo que é sólido desmancha no ar". É a esse
mesmo fenômeno que Zygmunt Bauman denomina "modernidade líquida" (BAUMAN,
2001). Cornelius Castoriadis (CASTORIADIS, 2003) também anuncia uma
modernidade tripartida, cujo terceiro momento seria marcado por uma retirada para
o conformismo, onde as ilusões que se fizeram com o projeto moderno definham.

Em tempos agonísticos, de crise e transição, como o que vivemos, é natural a
insurgência de uma descrença no papel da filosofia e em sua capacidade de
compreender o presente e se projetar para o futuro. Tais questionamentos partem,
inclusive, da própria filosofia, ao questionar os limites da prática filosófica num
contexto de crise global, acompanhando a reflexão do Professor Castanheira Neves
(CASTANHEIRA NEVES, 2003).  O pensamento pós-moderno é uma reflexão sobre os
escombros da modernidade, que são resultado e reflexo da modernização, cujo
materialismo calou os intelectuais e silenciou o conhecimento. O pensar passou a ser
visto como um exercício fútil diante da necessidade de produção, e a filosofia,
subvalorizada, rechaçada, perdeu sua força elocutiva.

No entanto, o incômodo de viver numa modernidade agonizante compele-nos a
repensar o lugar da ciência e da Academia, eis que o mergulho filosófico pressupõe
intrinsecamente uma autoavaliação. Ensina Horkheimer (HORKHEIMER, 2007) que a
filosofia combate o hiato entre o pensamento e a realidade. É tempo de rever o
papel da ciência dogmática e da filosofia, especialmente, da filosofia do direito. Para
Habermas (HABERMAS, 1990), a filosofia é a grande intérprete do mundo da vida, e
o Direito constitui mais um elemento a ser interpretado, compreendido, lido dentro
das estruturas de seu tempo. Por isso, a filosofia do direito que se confunde com a
ciência tradicional não cumpre a tarefa de superar seus dilemas e se descola da
capacidade de oferecer reflexões para as demandas que a ela se apresentam. A
ciência dogmática do direito contaminou-se pelo purismo positivista, afastando-se
totalmente da realidade a que se destina, ao passo que as zetéticas, no diálogo com
o Direito, também perderam sua capacidade crítica, reduzindo-se a elucubrações
vazias e descritivistas. A filosofia do direito que se queira capaz de caminhar sobre
os escombros da modernidade tem o compromisso de ser um pensamento crítico.

Ao contrário do que preconiza a razão instrumental, o exercício filosófico pode ser o
grande motor da transformação. Uma vez claro esse intercâmbio, urge a necessidade
de retomada da multi, inter e transdisciplinaridade, para aglutinar os pensamentos
dispersos e sem diálogo, a fim de que a autocrítica seja um modulador das ciências,
e a sua reunificação, num espaço para o compartilhamento de sabedorias
conjugadas, emancipatórias e direcionadas para o bem comum, tenha condições de
promover a reintegração dos valores esfacelados pelas sombras do Esclarecimento.
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Este é o motivo da adoção da Teoria Crítica frankfurtiana como referencial
epistemológico primordial, para a qual não é possível pensar o ser humano sem a
racionalidade, mas esta não caminha com a exacerbada especialização (como quer a
razão instrumental) na lógica da expansão de mercados. A filosofia do direito,
portanto, permanece filosofia, porém, com o escopo especial de vislumbrar o lugar
do Direito no contexto em que se insere, apontando-lhe possíveis caminhos.  Nesse
sentido, é também altamente oportuno pensar a bioética no âmbito da filosofia do
direito, identificando qual a relação entre bioética e direito, no diálogo e interação
de ambos entre si e com a realidade, bem como a razoabilidade da construção de um
biodireito. A bioética surge diante de nós como um signo de nossa era - enquanto
amarga a inconsistência axiológica e a redutibilidade ética, traz em seu bojo
inúmeras demandas palpáveis que anseiam arduamente por uma resposta - e é por
si só, necessariamente, uma práxis e uma ciência multidisciplinar.

A filosofia, em geral, enfrenta o desafio de se reestruturar a partir dos destroços de
uma modernidade cujo racionalismo instrumental a condenou ao limbo da
indiferença. A filosofia do direito precisa afirmar-se enquanto filosofia e se
conscientizar de seu papel na relação com a dogmática jurídica, tecendo-lhe
diagnósticos e apontando-lhe diretrizes. A bioética, por sua vez, deve ser pensada
filosoficamente. Os estudos que dela se ocupam se restringem à casuística, pela
indagação pontual das possibilidades de condutas médicas ou intervenções jurídicas
neste ou naquele impasse ético decorrente do avanço da biotecnologia. Não há um
estudo que cuide de desvendar as causas da inconsistência ética que culmina na
problemática bioética, tampouco uma visão do biodireito que tome em consideração
a crise do próprio Direito, em sua validade, eficácia e legitimidade.  Ainda, a
construção de novas concepções de direitos humanos, a partir da pluralidade e da
tolerância, é tarefa premente que se apresenta à filosofia do direito, tornando
extremamente oportuna a abordagem da interface entre bioética e biodireito a partir
da elevação dos direito humanos, no âmbito da investigação filosófica.

A construção plural e democrática de uma bioética e a positivação de um biodireito
só farão sentido se situados na esfera da reconstrução multiculturalista dos direitos
humanos, resguardando-se a autonomia formalmente, e permitindo-se a escolha
subjetiva que resgate o racionalismo não instrumental. Somente assim a bioética
reunirá as condições de resgatar a ética e não amargar os ranços da
instrumentalização da racionalidade moderna, bem como o biodireito não se
consubstanciará como mais uma dogmática tecnicizada. É preciso que o humano dê
o compasso aos direitos humanos. Essa é a verdadeira razão.
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DIREITO, DELIBERAÇÕES COLETIVAS E LIMITES DA RACIONALIDADE: UMA ANÁLISE
DOS FENôMENOS DAS CASCATAS SOCIAIS E POLARIZAÇÃO GRUPAL.

LAW, COLLECTIVE DELIBERATIONS AND LIMITS OF RATIONALITY: AN ANALYSIS OF THE
PHENOMENON OF SOCIAL CASCADES AND GROUP POLARIZATION.

Cecilia Caballero Lois
Rodrigo De Souza Tavares

RESUMO
A procura por um modelo de racionalidade universal que possa atender as demandas por uma
decisão judicial solidamente construída tem sido a tônica das mais recentes pesquisas em
direito, ciência política, sociologia, economia, etc. Com efeito, nos últimos anos tem-se visto
prosperar no Brasil (assim como em vários outros países) profundas discussões sobre Habermas,
Alexy, Dworkin, Rawls, Perelman e tantos outros que aqui poderiam citar-se, como sendo
aqueles capazes de oferecer um padrão decisório aceitável, diante dos chamados burdens of
judgment. Na contramão pela procura desta estrutura decisória, o artigo deve centrar-se em
romper com esta concepção para apontar sua incapacidade em compreender o problema da
decisão judicial como um “fato” que desafia os limites da racionalidade humana. Propõe-se,
assim, uma análise descritiva e empírica a respeito dos processos jurídicos de tomada de
decisão, em contraste com as investigações predominantes neste campo, que desenvolvem
modelos prescritivos e ideais. Trata-se, assim, de demonstrar não a insuficiência das teorias da
argumentação ou da deliberação, mas, de propor uma nova forma de argumentação democrática
que considere elementos de outra ordem. Com efeito, ao elaborar um retrato mais realista dos
processos de deliberação envolvendo problemas de interpretação do direito, o presente artigo
poderá, então, contribuir para reestruturar a abordagem de temas tradicionais da teoria do
direito e do pensamento constitucional, tais como a busca pelo fundamento da (i)legitimidade
democrática da jurisdição constitucional ou o problema dos corretos cânones de interpretação da
Constituição.
PALAVRAS-CHAVES: Racionalidade; Deliberação; limites; Virada Institucional; Polarização;
Cascatas sociais. 

ABSTRACT
The search for a universal model of rationality that can fulfill the demands for a judicial opinion
solidly built has been the guidance of the latest research in law. Indeed, in recent years we have
seen flourish in Brazil (as well in several other countries) depth discussions on Habermas, Alexy,
Dworkin, Rawls, Perelman and many others who could be cited here, as those able to offer an
acceptable decision making pattern, before that which is conventionally called “burdens of
Judgement”. Going against this trend, the article pretends to show his incapacity to understand
the problem of judicial decision as a "fact" that challenges the limits of human rationality. It is
proposed, therefore, a descriptive and empirical research concerning the process of legal
decision making, in contrast to prevailing research in this field that are prone in developing
prescriptive models. The aim is therefore not to demonstrate the inadequacy of theories of
argumentation or deliberation, but to propose a new form of democratic reasoning that
considers other elements. Indeed, in developing a more realistic picture of the deliberative
processes involving problems of law interpretation and adjudication, this article may help to
restructure the traditional arguments on topics of jurisprudence and constitutional thought, such
as the quest for the democratic legitimacy of judicial review or the problem of the correct canons
of constitutional interpretation.
KEYWORDS: Rationality; Deliberation; Limits; Institutional Turn; Polarization; Social Cascades

1.      Introdução
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Desde os anos 90, no Brasil, a teoria do direito persegue o ideal de encontrar parâmetros que reduzam a margem de

discricionariedade das decisões judiciais, introduzindo critérios objetivos de equidade e justiça. Este movimento representa a

superação radical do positivismo e a consolidação de um novo paradigma centrado na concretização de valores inscritos na

constituição.

Nesse aspecto, é bastante conhecida a discussão sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entre outros,

como critérios técnico-racionais capazes de conferir segurança às decisões restritivas de direitos fundamentais. Sustenta-se, então,

que uma fundamentação adequada e legítima das decisões judiciais deve recorrer a argumentos de princípio, baseados em direitos e

decorrentes de uma interpretação coerente da prática jurídica como um todo.
Esta nova “onda” teórico/científica deu azo ao surgimento de uma crescente literatura (dissertações, teses, livros) e que

tem sua importância sustentada em argumentos meramente teóricos, sem nenhum tipo de referência a pesquisas empíricas que

acompanhem a materialização destas teorias. Com efeito, são escassos no Brasil estudos que confirmem a atuação in concreto destas

teorias normativas, ou de que forma a prática diverge destas. Ademais, vale ressaltar que a vulgarização de complexas teorias
através de leituras apressadas está associada a questões prementes na vida jurídica brasileira hodierna, tais como o crescente
ativismo dos tribunais e as crescentes indagações sobre a legitimidade democrática desta forma de atuação. Isto ocorre porque a
incorporação distorcida de técnicas criadas para reduzir o espectro de discricionariedade judicial, mediante a adoção de parâmetros
racionais e objetivos, tem o efeito inverso de mascarar procedimentos decisórios arbitrários e voluntaristas. 

Contrariamente a esta tendência, este trabalho parte da premissa de que se chegou num ponto de esgotamento do caminho

percorrido por teorias normativas sobre a decisão judicial. Estas teorias expõem modelos ideais e/ou regulativos de decisão, sem,

contudo, considerar o real funcionamento das instituições responsáveis pela tomada de decisão. É preciso atentar para o fato de que

nem sempre a melhor teoria em abstrato irá funcionar otimamente dentro de ambientes institucionais reais, compostos por agentes

dotados de racionalidade, tempo e informações limitadas. Assim, busca-se trabalhar com uma perspectiva empírica sobre os

processos de tomada de decisão que ocorrem nos tribunais, de forma a possibilitar uma ponderação mais consciente das disputas

teóricas que se multiplicam na academia e repercutem em nossa prática forense. 

Para atingir o objetivo proposto, o artigo irá abordar a chamada “virada institucional”, procurando compreender em que

sentido representa um novo debate e de que forma pode contribuir para o melhor entendimento do funcionamento das instituições

sociais, em especial, as jurídicas. A idéia geral centra-se em contrapor a concepção de deliberação, como modelo idealizado e

incapaz de responder a demandas concretas sobre os mecanismos de decisão, a uma concepção de cunho bem mais pragmática que

propõe uma visão distinta do trato com as instituições jurídicas e o direito. Ao fim, espera-se que os elementos apresentados possam

auxiliar a compreender melhor os mecanismos que atuam na esfera jurisdicional e assim avançar no amadurecimento democrático.

 
2.      A virada institucionalista

 
A análise do funcionamento das instituições sociais, de como se dá sua operacionalização, suas mudanças, e de como as

mesmas influenciam o comportamento do indivíduos, tornou-se um fértil campo de estudos em diversas áreas das ciências humanas
e sociais. A interseção destas várias áreas do conhecimento se dá pelo acordo comum em torno de algumas premissas, destacando-se
entre elas: a) a aceitação do fato de que agentes e grupos perseguem seus respectivos projetos de vida num contexto que é
constrangido coletivamente; b) Esses constrangimentos tomam a forma de instituições – padrões organizados por normas e papéis
socialmente construídos, e comportamentos socialmente prescritos, que são criados e recriados ao longo do tempo[1].

 É possível dizer, todavia, que a análise do funcionamento das instituições na história está marcada por continuidades e
descontinuidades[2]. A razão para o renascimento cíclico das abordagens institucionalistas pode estar no fato de que é sempre
necessário compreender a forma, função e as capacidades das instituições sociais, na medida em que cada um de nós está inserido
no marco de alguma instituição ou é afetado por um arranjo social já existente.

O direito é freqüentemente caracterizado como um “sistema normativo institucionalizado”[3]. Essa característica o
distingue de outros sistemas normativos, como o da moral. Isso porque, na medida em que pretende cumprir a missão de evitar ou
resolver alguns conflitos sociais, bem como favorecer a cooperação entre os homens, regulando condutas e prescrevendo sanções, o
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direito recorre a dois elementos: a autoridade e a coação, tratando de estabelecer os órgãos e as instituições com legitimidade para
criar e aplicar o direito de maneira centralizada[4].

Um vislumbre de um novo viés de análise do funcionamento das instituições jurídicas pode ser encontrado na “virada
institucional” defendida por Adrian Vermeule. O autor, propõe uma guinada que retire a teoria da interpretação jurídica do nirvana
das abstrações teóricas, rumo à investigação das instituições concretas e do seu funcionamento prático[6]. Sua preocupação reside
no descolamento do debate sobre a correta ou melhor forma de interpretação jurídica, frente aos limites concretos encontrados
durante a operacionalização dessas mesmas teorias interpretativas.

Tome-se o exemplo da discussão entre originalistas e interpretativistas quanto à correta forma de interpretar a
Constituição Norte-Americana. Estes defendem que a interpretação correta é aquela que coloca a constituição sob a melhor luz
frente aos princípios políticos da comunidade, aqueles buscam restaurar a intenção original dos fouding fathers responsáveis pela
elaboração do texto constitucional. Nota-se que ambas as construções teóricas são omissas em relação à verificação dos aspectos
institucionais que permeiam a operacionalização das duas correntes.

Por exemplo, podemos imaginar que a prévia formação acadêmica dos intérpretes, o tempo disponível para execução da
tarefa, bem como outras questões semelhantes são importantes para determinar o cálculo de custos e benefícios implicados na
eleição de um ou outro método interpretativo. Evidenciando a deficiência da abordagem tradicional sobre a interpretação jurídica, o
autor elabora a distinção entre a melhor e a segunda melhor visão interpretativa. Em suas palavras:

 
Uma resposta simples é distinguir entre a “melhor” e a “segunda melhor” concepção
interpretativa. A “melhor” visão interpretativo especifica uma teoria valorativa que faz
com que determinada interpretação pareça boa ou má. Mas as “melhores” teorias
interpretativas são necessariamente incompletas. O problema com as concepções sobre a
“melhor” teoria interpretativa é que essas concepções podem ser implementadas por um
largo espectro de arranjos institucionais e regimes interpretativos. Comparados com
outros, alguns desses arranjos podem produzir piores resultados, de acordo com os
próprios critérios valorativos especificados pela concepção de melhor teoria
interpretativa. Não há saída para a questão de que a melhor concepção será
implementada em níveis operacionais.[7]

 
Além da questão sobre teorias interpretativas, a perspectiva institucionalista tem sido empregada com frutos na discussão

sobre a aptidão dos diversos ramos para salvaguarda de direitos constitucionais. Nesta nova perspectiva, as discussões sobre a
legitimidade do controle judicial dos atos normativos do parlamento abordam pontos antes omitidos pela tendência ao abstrativismo
da teoria constitucional. Como exemplo, podemos citar, podemos citar o debate entre Vermeule[8] e Sunstein[9]. Apesar de
partirem dos mesmos pressupostos – a pluralidade de membros das instituições, ou o chamado “argumento das muitas mentes”, e a
aplicação do teorema de Condorcet[10] – chegam a conclusões bastante diversas. Enquanto Sunstein defende uma concretização
judicial dos direitos constitucionais (ainda que pautada pelo comedimento ou ‘minimalismo’ desta instituição), Vermeule defende
uma espécie de “Constituição codificada”, ou seja, que leis e emendas constitucionais, portanto, instrumentos legislativos, deveriam
cumprir a função de interpretar, esclarecer e atualizar a Constituição.

Ademais, a virada institucional no direito é tributária de uma extensa bibliografia que analisa empiricamente os processos
cognitivos subjacentes à tomada de decisão. Pesquisadores, principalmente das áreas de psicologia, economia, filosofia, ciência
política, etc., têm desenvolvido uma crítica ampla às teorias decisórias tradicionais que pressupõem racionalidade ilimitada, tempo e
informação infinita. Tal caracterização pressupõe a existência de agentes super-humanos que infalivelmente optam pelo “melhor
direito”.

 
2.1. A democracia deliberativa sob a lente da virada institucional
 

Com efeito, diversos modelos teóricos podem ser albergados sob o paradigma deliberativo e se sustentam na idéia de que

uma discussão argumentada, a partir de pontos de vista racionais, conduz invariavelmente a melhores julgamentos, somente pelo

fato de que diferentes opiniões serão compartilhadas. Afirmam os partidários da democracia deliberativa que é a participação de

todos em fóruns abertos e livres que assegura a legitimidade e a efetividade das decisões públicas, incluídas, aí, obviamente, as

decisões judiciais.

A título de breve esclarecimento, é possível afirmar que “há muitas versões diferentes para a democracia deliberativa,

mas elas podem ser aproximadamente classificadas em duas grandes escolas: a primeira amplamente influenciada por Rawls e a

segunda por Habermas. É inegável, certamente, a existência de diferenças entre as duas abordagens, mas há também convergências
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importantes, que do ponto de vista deste trabalho são mais relevantes que as divergências. Pode-se afirmar que o principal ponto de

convergência entre as duas versões é a idéia de fundar a autoridade através da legitimidade, esta entendida como a troca de

argumentos entre pessoas razoáveis e imparciais.

Por estar alicerçada sobre a reflexão e a argumentação, o vigor dado à democracia deliberativa vem, inevitavelmente,

acompanhada de uma ênfase sobre o discurso público e suas pré-condições, que abrangem igualdade política, ausência de

comportamento estratégico, plena informação e objetivo de se alcançar um entendimento.

O discurso racional, portanto, deve ser público e inclusivo, de modo que assegure direitos iguais de comunicação aos

participantes, exigindo sinceridade e dissipando qualquer força, exceto a força não coercitiva do melhor argumento. [11] Tal

estrutura comunicativa atende a uma situação ideal de discurso e é capaz de criar um espaço deliberativo que favorece as melhores

contribuições disponíveis para as questões relevantes. [12]

É importante que se tenha clareza de que a validade de uma decisão oriunda do processo de discussão pública está

relacionada com o cumprimento das condições de comunicação em uma situação ideal de discurso. [13] Isso quer dizer que a

deliberação não envolve simplesmente a troca de palavras e opiniões, mas impõe seus próprios requisitos, ou melhor, possui uma

moralidade interna, que ao ser observada pode superar muitos dos efeitos danosos que também compõem esse processo. [14]
De fato, alguns dos benefícios da deliberação podem ser identificados:[15]  a) os grupos tendem a equiparar o seu

desempenho com o de seus membros mais informados; b) a deliberação pode permitir o trânsito de mais informações e perspectivas,
levando o grupo a melhores decisões; c) é possível que a deliberação produza um processo de aprendizado entre os membros do
grupo e que a troca de opiniões conduza este mesmo grupo a uma solução mais criativa, que nenhum dos membros individualmente
seria capaz de produzir.

Todavia, sob determinadas circunstâncias, nem sempre é verdade que os grupos alcançarão melhores resultados em suas

decisões. O processo de deliberação não é imune aos efeitos produzidos pelas influências informacionais[16] e reputacionais[17].

Por força de tais influências, os participantes de uma discussão podem ser levados a não revelar seus argumentos, ou por receio de

estarem errados ou por temerem ser mal vistos pelo grupo.

 Não é raro, portanto, que essa moralidade necessária à democracia deliberativa seja violada no debate público, posto que,

nas deliberações concretas, o comportamento é usualmente estratégico, as pessoas carecem de informação e a igualdade nem sempre

está presente, resultando em um comprometimento do processo deliberativo e, em decorrência, das decisões que são tomadas. É

neste momento, então, que aparece a possibilidade de falar-se em limites de racionalidade e, consequentemente, na possibilidade

das instituições fundarem suas decisões em um modelo que despreza as reais condições de suas práticas. 

Assim, a grande indagação formulada pela virada institucional ao paradigma deliberativo consiste na verificação de

obstáculos empíricos ao perfeito funcionamento dos processos de deliberação. Por diversas razões, que serão melhor descritas no

próximo item, verifica-se que a dinâmica de relacionamento de grupos deliberativos pode tender a resultados mais negativos do que

aqueles obtidos a partir de deliberações e juízos individuais. Neste sentido, quais são os limites do potencial normativo das teorias

democráticas deliberativas?

 
3.      Limites à racionalidade: cascatas sociais e polarização de grupos

 

A partir da conjugação de elementos teóricos e análises empíricas buscar-se-á demonstrar que não necessariamente uma

argumentação racional e uma deliberação prévia irão produzir uma decisão “melhor”. Pelo contrário, pretende-se comprovar o fato

de que, sob certas condições, a ausência de discussão pode ser algo favorável no momento de decidir coletivamente.

Com efeito, desde os trabalhos pioneiros de Kahneman, Tversky[18] e Simon[19], foram construídos modelos

decisórios que pressupõem informação escassa, tempo finito e capacidade computacional limitada e, mesmo assim, são dotados de
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um alto grau de acuidade. [20] Essa agenda de pesquisa concentra-se no estudo de ‘heurísticas’ (regras de simplificação

empregadas para reduzir a busca por informações e soluções diante de problemas de alta complexidade) e ‘vieses’ (termo usado

para expressar um erro sistemático ou tendenciosidade na tomada de decisão).[21].

Com efeito, uma visão corriqueira da deliberação (argumentativa) é que ela conduz invariavelmente a melhores

julgamentos, somente pelo fato de que diferentes pontos de vista serão compartilhados. Todavia, sob determinadas circunstâncias,

nem sempre é verdade que os grupos alcançarão melhores resultados em suas decisões. O processo de deliberação, tal como já foi

afirmado, não é imune aos efeitos produzidos pelas influências informacionais e reputacionais, que por sua vez produzem os dois

principais elementos que, ordinariamente, tem sido colocado como limites à racionalidade argumentativa e deliberativa: as cascatas

sociais e a polarização dos grupos. [22]
As cascatas sociais são definidas por Sunstein[23] como “movimentos sociais de larga escala nos quais muitas pessoas

acabam pensando de uma determinada maneira ou agindo de certa forma em razão das crenças ou das ações de uns poucos agentes

primários que influenciam imensamente os seus seguidores”. As cascatas sociais envolvem tanto julgamentos sobre fatos quanto

julgamentos sobre valores, produzem efeitos em questões morais, políticas e legais e operam dentro de legislaturas, partidos

políticos, organizações religiosas, sistema judicial, além de outros grupos e segmentos sociais. Com efeito, os juízes também são
vulneráveis a esses mesmos efeitos, principalmente quando se defrontam com questão complexa e não têm certeza sobre qual a
melhor decisão a ser tomada. Grande parte dos julgamentos morais de uma comunidade, de uma casa legislativa ou de um tribunal é
resultado dos efeitos das cascatas.

Em geral, ilustra Sunstein, que as cascatas iniciam com pessoas que se envolvem em certos atos, como, por exemplo,

participação em protestos políticos, conversão para uma nova religião, investimento em determinadas ações da bolsa. Há quem

perceba e siga esse movimento acreditando que tais pessoas estão corretas ou simplesmente porque desejam aprovação social.

Outros indivíduos, influenciados pelo número crescente de pessoas que corroboram aquele movimento, tomam o mesmo curso de

ação.

 

Quanto ao fenômeno da polarização, Sunstein[24] afirma que esta ocorre quando os membros de um grupo, envolvidos

em um processo deliberativo, acabam assumindo uma posição mais extremada, alinhada com as tendências mais evidentes deste

grupo, antes da deliberação. Verifica-se, nesse sentido, que em virtude da própria deliberação pontuada pelo isolamento do grupo,

os níveis de radicalismo são facilmente incrementados. O isolamento de que se fala pode ser alcançado tanto física quanto

psicologicamente, criando-se um sentimento de desconfiança com relação a não membros do grupo. Com essa separação, a

informação e os pontos de vista daqueles indivíduos que não pertencem ao grupo tendem a ser desacreditados e, dessa forma, nada

perturba o processo de polarização enquanto os membros do grupo continuam a debater.

O movimento de radicalização se torna mais pronunciado quando pessoas que compartilham as mesmas opiniões se

reúnem em um grupo de deliberação, sem permitir, contudo, que o debate seja alimentado, também, por pontos de vista divergentes.

Em função da exclusão das opiniões dissidentes, o grupo fica exposto a um limitado rol de argumentos, o que acaba por reforçar,

por meio da discussão, uma tendência individual de seus membros seguirem em determinada direção. São dois, portanto, os

mecanismos que sublinham a dinâmica da polarização: as influências sociais, agindo sobre o comportamento humano, e o rol de

argumentos disponíveis.

Um elemento de particular importância para a ocorrência da polarização é o sentimento de pertencimento que o indivíduo
tem com relação ao grupo. Um senso de identidade partilhada faz surgir laços de afeição e sentimento de solidariedade que
contribuem para o aumento dos níveis de polarização, já que a empatia entre os membros do grupo acaba levando as pessoas a
ocultar suas opiniões, com o fim de evitar situações de tensão ou de desaprovação.

Paralelamente, a inserção de grupos externos rivais ou de integrantes destes no meio de determinado grupo é também

fator de aumento da polarização. Quando as pessoas são definidas em termos da sua associação com um determinado grupo, elas
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ficam fortemente inclinadas a desconsiderar os argumentos de pessoas definidas como estranhas a este grupo.  A radicalização dos

julgamentos de um grupo deve-se, também, ao grau de confiança com que seus membros defendem seus pontos de vista, por conta

da relação que se estabelece entre confiança e extremismo. Daí resulta que a polarização é mais frequente quando o grupo está

dominado por pessoas confiantes.

 
4.      Considerações finais

 
Com efeito, uma visão corriqueira da deliberação (argumentativa) é que ela conduz invariavelmente a melhores julgamentos,

somente pelo fato de que diferentes pontos de vista serão compartilhados. Todavia, sob determinadas circunstâncias, nem sempre é

verdade que os grupos alcançarão melhores resultados em suas decisões. O processo de deliberação, tal como já foi afirmado, não é

imune aos efeitos produzidos pelas influências informacionais e reputacionais, que por sua vez produzem os dois principais

elementos que, ordinariamente, tem sido colocado como limites à racionalidade argumentativa e deliberativa: as cascatas sociais e a

polarização dos grupos.

Estas evidências criam então um novo rol de objeções e desafios à teoria e práxis das instituições que compõem o Estado
Democrático de Direito. Minimamente considerada, a democracia constitui um conjunto de regras procedimentais que estabelece
quem está autorizado a tomar decisões coletivas. Dessas regras emerge como fundamental a regra da maioria. A teoria da
democracia deliberativa acresce a essa esfera procedimental um alto grau de reflexão e um compromisso geral com a argumentação.
A análise dos fenômenos aqui estudados pretendem chamar atenção para os obstáculos à implementação desses ideais democráticos
e não devem ser entendidos como um ataque de ceticismo radical em relação aos seus fundamentos.  Em síntese, espera-se que a
análise aqui empreendida possa fornecer subsídios para aprofundar as discussões sobre deliberação coletiva e instituições jurídicas,
e possivelmente guiar a formulação de futuras pesquisas empíricas neste campo, estas que ainda são tão escassas em nosso país.
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DIREITO, VIOLÊNCIA E PODER: AS RESPOSTAS DA CRÍTICA MARXISTA AO DIREITO
E DO REALISMO JURÍDICO (PARA UM NOVO OLHAR SOBRE A TRANSMISSÃO DA

CULTURA JURÍDICA).

LAW, VIOLENCE AND POWER: THE RESPONSE OF MARXIST CRITIQUE OF LAW AND THE LEGAL
REALISM (FOR A NEW VIEW AT TRANSMISSION OF LEGAL CULTURE).

Enoque Feitosa Sobreira Filho

RESUMO
Este texto assume que a existência do direito é um dado necessário numa sociedade de classes. 
E, embora seja um sistema de controle social e dominação, claramente ideológico e político, é
também uma técnica e conhecimento capaz de oferecer respostas ao tempo presente. 
A visão simplista de que ele seria nada mais do que um discurso cheio de mentiras não
consegue explicar a persistência da forma jurídica. 
O direito existe para disciplinar a sociabilidade humana em um ambiente marcado por relações
de dominação, algo que alguns teóricos não levam em conta. 
Ver o sujeito de direito como indivíduo isolado - é assim que o paradigma liberal concebe - e
não como resultado de um processo histórico que ocorre diante de nossos olhos constitui um
erro metodológico de imaginar uma suposta produção do indivíduo fora da comunidade. 
Enfim, não constitui um sólido conhecimento do direito aqueles que não vêem que as relações
de produção geram suas próprias formas de relações jurídicas.
PALAVRAS-CHAVES: Direito E Poder; Crítica marxista E Realismo jurídico; Filosofia do Direito.

ABSTRACT
This paper defends that the existence of law is a particular need in a class society. 
The Law is a system of social control and domination, clearly ideological and political, and also a
technique and knowledge to provide current answers. 
The simplistic view that it was just a speech full of lies can not explain the persistence of law. It
exists to regulate human sociability on environment characterized by relations of domination
what isn't perceived by some theorists. To observe the subject of law as an isolated individual -
this is the liberal paradigm - is a methodological error because to imagine a supposed production
of the individual outside the community. 
That liberal paradigm doesn't consider the subject t as a result of a historical process that occurs
before our eyes. 
Thus, there isn´t a solid knowledge of law theories that fail to understand that the relations of
production generates its own forms of legal relations. 

KEYWORDS: Law AND Power; Marxist critique AND Legal realism; Philosophy of Law.

 

SUMÁRIO: Introdução: Algumas questões metodológicas preliminares; 1. Sobre o caráter e a
natureza (social e dogmática) do direito; 2. As relações entre direito, violência e poder; 3. A
resposta do realismo jurídico ao problema da natureza do direito; 4. A crítica marxista do / ao
direito; 5. Conclusão: Para uma compreensão sócio-histórica do direito; 6. Referências.

 

INTRODUÇÃO: ALGUMAS QUESTÕES METODOLÓGICAS PRELIMINARES

 

O presente trabalho, estruturado em forma de ensaio[1], parte de um pressuposto: o de que a
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existência do direito é um dado necessário em qualquer sociedade cindida por conflitos
distributivos. E pretende, com isso, tratar não apenas da natureza social e dogmática do
fenômeno jurídico, mas também das relações, em seu interior, entre direito, violência e poder
para, em seguida, mostrar como duas respostas diversas ao problema, a do realismo jurídico e a
da crítica marxista ao direito, apontam - não obstante suas diferenças - para uma compreensão
histórica desse mesmo direito.

Tal estratégia de abordagem decorre da seguinte observação: embora se constitua num sistema
de controle social e dominação, é de se perguntar o motivo pelo qual esse domínio, claramente
político e ideológico, tem conseguido se manter, enquanto técnica e conhecimento passível de
retransmissão até os dias de hoje.

Isso porque a visão simplificadora pela qual ele nada mais seria do que um discurso recheado de
mentiras e lugares-comuns, não conseguiria explicar essa permanência tão duradoura.

Daí a opção, neste texto, de um exame não apenas histórico-social do direito, mas também
multicultural e interdisciplinar, algo que não se constitui num empreendimento desprovido de
vínculos com a tradição visto que, já na primeira metade do século XX e a partir de uma outra
vertente de abordagem da conduta humana - a psicanálise -, Freud procurou examinar o direito
como oposição do poder da comunidade ao poder do individuo, poder este condenado como
força bruta. Ele considerou tal oposição enquanto passo cultural decisivo e aponta como tarefa
da cultura "regular as relações dos seres humanos entre si e, em especial, a divisão dos bens
acessíveis". [2]

Esses estudos de Freud mostram que outros ramos do saber buscam compreender / dialogar
com o direito, ao passo que as visões conservadoras sobre a dogmática têm a pretensão
(ingênua e / ou ideológica) de constituir-se enquanto saber auto-referente e ensimesmado, sem
interface alguma com outras competências acadêmicas, algo que distancia o operador do direito
de qualquer possibilidade de visão critica acerca do objeto com o qual lida.

É, em função dessa opção de abordagem, que um dos objetivos do texto é esclarecer as razões
dessa peculiaridade da forma jurídica - ou seja, da sua relativa estabilização no curso da história
da sociabilidade humana estranhada [3]. Diga-se, desde já, que há outras peculiaridades, mas
se alongar sobre as mesmas fugiria ao objetivo do presente trabalho. [4]

Ressalte-se ainda, como ressalva epistemológica, que este trabalho se vale de uma série de
preciosas indicações metódicas acerca das ciências humanas, contidas em trabalho de referência
na área dos chamados estudos culturais[5], as quais se podem estender para o direito. A
principal delas é a que critica a posição, ainda determinante na universidade, pelo qual o
conhecimento nela produzido, é apolítico, isto é, imparcial, erudito, puramente acadêmico e
outros lugares-comuns.

O ponto de vista que se desenvolverá, aqui, acerca do direito, é inteiramente oposto: seu
conhecimento, sua difusão e, especialmente, sua aplicação não são neutros, ainda que o jurista
disso não tenha consciência ou que negue e advogue uma pretensa neutralidade do seu fazer,
caracterizando aquilo que alguns chamam de ideologia jurídica e outros, mais apropriadamente,
de ilusões referenciais dos que lidam com o direito, ilusões estas que, em seu conjunto,
caracterizam o que se chamou de "senso comum teórico dos juristas" [6].

Isso porque só metodologicamente pode se falar de uma teoria pura sobre o direito[7] visto que
na atividade jurídica concreta, quer na interpretação como puro conhecimento ou na aplicação
como poder e ato de vontade[8], não há "teoria pura", pelo contrário, são exatamente as
"teorias impuras" as mais adequadas para evidenciar o caráter do direito enquanto tecnologia de
decisão e de controle social.

Ainda seguindo as premissas levantadas por Edward Said, devemos notar que o topos liberal
segundo o qual o verdadeiro conhecimento é fundamentalmente apolítico e que, em
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contrapartida, "conhecimento posicionado" não é verdadeiro conhecimento, apenas confundem
as circunstâncias (políticas) em que esse conhecimento é produzido.

Pelo que, e esse é um ponto de vista específico aqui defendido, nenhuma produção de
conhecimento no direito, como de resto nas humanidades, nem a difusão de seu saber na forma
de cultura jurídica, pode se sustentar se não se reconhece o envolvimento do seu autor como
sujeito nas / das circunstâncias em que vive. E tanto isso é verdade que no direito já há um
razoável consenso que seus textos (legais, doutrinários, acadêmicos etc.) existem e constroem
sentido em determinados contextos. Ou seja, textos jurídicos - como qualquer produção dotada
de sentido - precisam ser lidos enquanto produzidos no interior de um processo social e isso não
pode excluir as relações de poder no interior de cada sociedade.

Tal constatação permite refletir, em melhores condições teóricas, acerca do caráter e da
natureza do direito, tanto em seu aspecto social quanto no que concerne ao seu status
dogmático, o que se fará em seguida.

 

1. Sobre o caráter e a natureza (social e dogmática) do direito

           

Visto os pressupostos anteriormente examinados se trata de notar que, sob o ponto de vista de
uma tecnologia de controle social, cuja expressão doutrinária se chama dogmática jurídica, o
direito consiste num sistema de regras, em geral codificadas, irrelevante nessa altura se essa
codificação se dá na forma de atividade de produção jurídica característica do sistema da civil
law ou se de precedentes e costumes judiciais (como se dá na common law), não se podendo
sequer desconsiderar os sistemas que não completaram seu processo de laicização pelo que
reconhecem - de jure - as regras de extração teológica enquanto, simultaneamente, religiosas e
jurídicas.

Note-se, desde logo, para evitarmos uma visão formal-universalista do âmbito jurídico, que esse
supracitado processo de laicização é típico da nossa tradição ocidental, que construiu sua forma
específica de direito: o direito moderno dogmaticamente organizado.

Ela não é comum em outras culturas e não significa necessariamente que, por isso, a forma
jurídica das mesmas seja imperfeita, antiquada ou que tais. Se não tivermos uma atitude
eurocêntrica, ocidental e unilateral perceberemos naquelas culturas tão somente uma outra
forma de lidar com o direito.  [9]

            As regras produzidas por essa instância jurídica, independentemente da base histórica
formativa do direito e de seu processo de aproximação ou afastamento de outras esferas
normativas, são de caráter primordialmente estatal e respeitadas ou infringidas ao longo da
prática social humana.

            Sua primeira divisão (que resulta numa dicotomia de caráter puramente instrumental)
foi entre o público e o privado, constituindo - no ponto de vista que aqui se expõe - o direito
privado (usualmente contido notadamente nos códigos civis) a base a partir do qual os demais
setores do direito buscaram construir, sistematizar e harmonizar suas próprias noções e
regras[10].

            Por que tal dependência instrumental?

            Basicamente pelos motivos que se seguem e que dizem respeito às funções da forma
jurídica:

a) Por um lado porque são por via penal que se garante, na sociedade de classes, a
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legislação civil e os direitos dela decorrentes, notadamente as relações de propriedade
(privada ou social). O que mostra o quanto essa função repressiva é central, tanto no
capitalismo quanto numa sociedade socialista;
b) Pelo fato, nem sempre compreendido adequadamente, que o direito institucionaliza uma
parte da moralidade dominante num grupo social, tornando-a juridicamente exigível;
c) E, finalmente, o direito institucionaliza e dá forma (jurídica) a existência de um aparato
que produz normas legais, que as executa e que dirime conflitos. Note que, aqui, há uma
relação fundante visto que o direito apenas institucionaliza esse aparato social, ele não o
cria (na medida em que tal aparato, como assinalado, é uma construção social). Assim, tal
aparato surge em decorrência do desenvolvimento dos conflitos distributivos,
provavelmente atuando inicialmente pela violência aberta e só depois se aperfeiçoando e
institucionalizando a coação.

 

No direito, no fundamental - embora alguns de seus teóricos queiram desconhecer, algumas
vezes não por estratégia de ocultação, mas em razão dos pressupostos dos quais partem - esse
aparato, o Estado, tem por tarefa central enunciar regras, de forma ordenada e sistemática, a
fim de normatizar as relações de troca, isto é, a sociabilidade humana num ambiente marcado
por relações de dominação.

Nessa sociabilidade, cujo eixo já mencionado é a troca de mercadorias (inclusive da mercadoria
"trabalho"), o direito regulamenta trocas mercantis, isto é, a compra e venda de equivalentes,
cuja base dogmática de sustentação é o direito à apropriação privada dos meios de produção e
de seus resultados. Note-se que, desse modo, a forma jurídica tão só expressa uma correlação
de forças existente na sociedade, e da qual a apropriação das riquezas é apenas uma
manifestação.

Por isso é que é incorreto afirmar que a transformação socialista nas relações sociais de
produção extinga de um único golpe o direito e a propriedade, visto que o que essa postulada
transformação traz (além de modificação no que concerne ao exercício da hegemonia e da
coerção) é a alteração das formas de expressão e funcionamento quer do direito quer da
propriedade e, em seu interior, a mudança no regime de apropriação do trabalho que, de
privada, passa a ser social.

A confusa equivalência entre a forma jurídica e a forma mercado, encetada entre outros por
Pashukanis, na Rússia pós-revolucionária, levou ao erro de achar que a extinção da forma
mercado, tipicamente capitalista, levaria a extinção da forma jurídica. Tal conclusão, é óbvio,
desarma política, orgânica e ideologicamente os trabalhadores que, por ela, abririam de exercer
sua coerção organizada sobre os resíduos da velha sociedade.

Ou seja, a forma jurídica, na sociedade de classes, existe para viabilizar as formas de regulação
elegidas, de forma mais ou menos consensual, dos grupos e das classes sociais e só e somente
enquanto expressão dessas mesmas classes e grupos.

O melhor exemplo disso é o direito de propriedade, que se explicita a partir da idéia de
personalidade jurídica, status jurídico que define os indivíduos enquanto sujeitos de direitos.
Desse status jurídico decorreriam a liberdade jurídica de usar e abusar dos bens que constituem
objetos da propriedade do chamado sujeito de direito e o conceito formal de igualdade jurídica,
no qual, todos, apesar de materialmente diferentes, são iguais perante a lei, o que expressa não
apenas a violência simbólica da linguagem jurídica mas também a relação entre direito e poder
enquanto definidores do equilíbrio de forças num dado grupo social, como se tratará a partir de
agora.

 

2. AS RELAÇÕES ENTRE DIREITO, VIOLÊNCIA E PODER.
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Foi em razão dessas questões apontadas no item anterior que Althusser - na esteira da tradição
marxista, mas com evocações claramente positivistas - chamou atenção para as três
características centrais do direito: a) a idéia de sistematicidade (dotado, pois, de unidade,
coerência e completude, embora tal autor, na condição de não-jurista, não trate a questão
nesses termos); b) o caráter formal, no sentido de que (apenas aparentemente, algo também
que o filósofo Althusser não se deu conta) o direito não incide sobre o conteúdo da maioria das
relações jurídicas, mas sob a forma dos negócios jurídicos levados a cabo por pessoas
formalmente livres e iguais perante o direito; c) a repressividade do direito, no sentido de que
este não existe sem um sistema correlativo de sanções, mas também, além disso, pela
possibilidade de as condutas jurídicas serem exigidas, no limite, pelo exercício da violência, fato,
aliás, percebido não apenas pelos realistas e marxistas, como se verá nas próximas partes deste
trabalho, mas apontado claramente desde Kant[11].

Acerca dessa característica da repressividade do direito, que é o que se aborda nesta parte,
chama atenção um autor contemporâneo ao afirmar que a justiça do direito não é justiça e que
leis não são justas por serem leis: nós as obedecemos não porque são justas, mas por serem
leis, porque têm autoridade[12]. Ele destaca o fato de que, na origem de todo o direito reside
um ato de força, algo clarificado bem antes por Marx, Benjamin e Lukács[13].

Esse ato instituinte, em si mesmo, não é justo e nem injusto, nem legitimo e nem ilegítimo. E
com isso resta separado um juízo de fato acerca do surgimento de direito (s), dos juízos de
valor acerca do (s) mesmo (s). E tal ato não pode ser avaliado de acordo com nenhum critério
anterior visto que é, ele mesmo, um ato fundante.[14]

Enfatize-se aqui o fato de que a posição acima exposta - pela qual o ato instituinte do direito é a
violência - sugere uma convergência entre duas tradições opostas - a marxista e a realista - que,
embora ideologicamente divirjam, têm conclusões em algum nível coincidentes.

Sobre essas duas tradições se falará adiante, visto que interessa agora assinalar que as suas
conclusões são pouco difundidas no ensino jurídico e, o que é mais freqüente, negados e/ou
ocultados com veemência pelos ideólogos do direito.

Há uma outra tradição que critica o direito: aqui ela é tomada enquanto conservadora e de viés
irracionalista. Para ela a forma jurídica apenas institucionaliza diferenças ontológicas entre quem
nasceu para o mando e os subalternos. Nela, para tomarmos um exemplo, os direitos humanos
são criticados não pelo caráter idealista e / ou jusnaturalista que a tradição liberal, por um lado,
e os juristas bem-intencionados, porém presos às ilusões referenciais acerca do direito, por
outro, lhes conferem.

Para tal visão, a dignidade humana "constitui um produto indigente da escravidão que se
esconde si mesma" e defesa dos direitos humanos é considerada uma "ideologia de derrotados".
[15]

Mas, quando essa concepção irracional formula que "a força dá o primeiro direito" e que "não
existe direito que, em seu início, não seja abuso, usurpação e violência" [16], ela, ainda que
desnude a natureza do direito, não propõe nenhuma alternativa a esse estado de coisas e sim a
sua aceitação enquanto parte de uma suposta "natureza humana" em que uns nasceram com a
vontade da potência[17] e os outros com mentalidade de escravos.  

É evidente que esse conservadorismo irracional tem pouco em comum tanto com uma
concepção materialista do direito e também com as concepções realistas, que se cuida de
abordar em seguida, teorizações estas que não negam o papel positivo que o direito
desempenha enquanto reivindicação de metas a serem exigidas nas sociedades cindidas pelos
conflitos mencionados na primeira parte deste trabalho.
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3. A RESPOSTA DO REALISMO JURÍDICO AO PROBLEMA DA NATUREZA DO DIREITO.

 

            Para o campo da teoria do direito que pode ser chamado, genericamente, de realista
não se coloca como problema fundamental a indagação acerca do "que é o direito" (o que é
uma indagação ontológica importante, mas descurada pelos realistas e cuja resposta foi proposta
pela crítica marxista ao direito, como se verá no próximo item).

O olhar do realismo jurídico acerca do direito envolve uma outra indagação e constitui uma
outra problemática: "para que serve e que papel cumpre o direito numa determinada formação
social?".

Isso porque há um ponto comum nos diversos "realismos jurídicos", qual seja o seu caráter
nitidamente antimetafísico, seu ceticismo frente à formalização excessiva do direito e às normas
legisladas enquanto suposto "ponto de chegada" da atividade jurídica.

Desses questionamentos à visão tradicional do direito é que deriva o projeto realista de
constituição de uma ciência do direito cujo objeto seja tão somente o de descrever a realidade
jurídica tal como ela é e abandonando qualquer pretensão acerca de como ela "deva ser",
valendo-se, para isso, apenas de proposições empiricamente verificáveis sobre o âmbito jurídico
e elegendo a aplicação do direito (isto é, a interpretação como ato de vontade) como os únicos
fatos que podem servir de base para se fazer afirmações científicas em torno do que,
efetivamente, ele seja.

Buscando superar tanto o caráter filosoficamente idealista[18] do direito natural quanto o do
positivismo formalista, os realistas apregoam que a atividade judicial não vincula o juiz quanto a
determinar o que seria "justo" e sim o compele a aplicar uma regra concreta a um caso
concreto, sem buscar uma suposta / pressuposta "verdade em si" do mesmo. [19]

Mas não se pode negar (como faz Bobbio[20] ao fazer uma divisão tripartida das teorias sobre o
direito e colocando os realistas em franca oposição aos positivistas) que tal vertente está
inserida neste último campo na medida em que sua concepção é dependente do que o Estado
(no caso, o Estado-Juiz) diz o que é direito, e também pela constatação de que a aplicação de
uma regra de direito a um caso concreto é, na realidade, uma confrontação de dois direitos
antagônicos entre si e dentre os quais o tribunal deve escolher um ou construir uma outra
solução juridicamente possível[21].

Para um juiz realista a questão se põe nos seguintes termos: Nossa primeira indagação deve ser
a de saber onde os magistrados encontram as normas com as quais eles fundamentam seus
julgamentos?[22] E a resposta, também ofertada pelos realistas: Eles devem equilibrar sua
filosofia, seus costumes, seu senso do que é certo e assim determinar do modo mais prudente
para que lado deva pender a balança (...), pois o processo, em seus níveis mais complexos, não
é descoberta e sim, criação. [23]

Isso porque, prossegue o mesmo autor, bem abaixo da consciência residem outras forças que
influem nas decisões: as preferências, as aversões, os preconceitos, emoções, hábitos e
convicções que constituem um ser humano, seja ele litigante ou juiz, visto que as grandes
marés e correntes que tragam as pessoas não desviam seus cursos para passar longe dos juízes.
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Nós é que gostamos de imaginar que os processos da justiça são friamente objetivos e
impessoais. [24]

O realismo jurídico procurou - a partir dessa referência no direito "como ele é"  - superar as aqui
mencionadas "ilusões referenciais dos juristas" ao sugerir que a aplicação do direito depende
menos do que prescreveu o legislador e do que acham os doutos e depende bem mais da
vontade do julgador, pelo que o que é tido como justo é concretamente decidido em cada caso.

Isso resulta que quem vale de idéias como justeza e correção abstraindo-as de seus
desdobramentos concretos se esquece de questões decisivas tais como os diferentes interesses
em jogo em qualquer conflito.

No caso do nosso direito pátrio, mesmo herdeiro de outra tradição jurídica - o sistema da civil
law - o papel decisivo dos juízes na definição do que é o direito é evidente, basta examinar
fenômenos como o chamado ativismo judicial (pelo qual juízes ou tribunais invalidam atos de
outros poderes do Estado, notadamente do legislativo) ou judicialização da política ou ainda a
forma pelo qual, nos chamados casos difíceis[25], se argumenta nos tribunais superiores,
valendo-se de topos retóricos e de construções dogmáticas e hermenêuticas pelas quais em
determinadas situações "não se aplica formalmente a lei para não ferir o seu "espírito". [26]

É evidente que os modelos que tentam forjar uma explicação para o direito a partir não de com
o ele é e sim de como ele deveria ser padecem de uma hipóstase do conceito e forjam padrões
conceituais a partir de seus projetos sobre um direito ideal e se afastando do chão concreto das
relações sociais.

Da crítica a essa inversão idealista é que se constitui a crítica marxista ao direito, como se verá
em seguida.

 

 

 

 

 

4. A crítica marxista do / ao direito

 

Aqui, desde já, se impõe uma questão: Para uma crítica marxista do âmbito jurídico - e para
uma renovação do seu ensino e reprodução - qual o papel e o conteúdo do direito, qual seu
caráter, significado e funções?

Responder a essa indagação de forma materialista (e não, imaginando o direito como o que
deve ser e sim como o que ele é) implica em uma atitude crítica e cética em relação à própria
forma jurídica, para tanto se fará uso da concepção crítica do marxismo acerca do direito.

Mas ressalte-se que, nela, o conceito de crítica é no sentido de exame não só das possibilidades
do conhecimento, como proposto por Kant[27], mas também dos seus pressupostos sociais e
históricos.

Já quanto ao ceticismo dessa concepção, entenda-se aqui enquanto a atitude científica
esclarecida de desconfiar do óbvio e das aparências, algo que marcou o sentido da teorização de
Marx, para o qual a ciência deve ser dotada de cautelosa desconfiança visto que, se aparência e
essência coincidissem, a atividade científica seria prescindível. Para ele, as verdades científicas
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são, quase sempre, paradoxais. [28]

Na concepção marxista do direito, este é assumidamente compreendido enquanto uma
representação cotidiana de um fenômeno ambivalente, isto é, infra-estrutural e,
simultaneamente, superestrutural, na medida em que reflete determinadas concepções sociais
(portanto, rebatendo no mundo das idéias a luta concreta que se dá na infra-estrutura das
relações sociais), mas sem poder se deixar de notar que ele interfere e cria realidades sociais.

Ele só tem razão de existir em razão de conflitos não superáveis num quadro de desigualdades,
do que resulta uma demanda social pela solução controlada estatalmente desses conflitos. [29]

Ora, disso se pode decorrer que o fundamento da concepção marxista acerca do âmbito jurídico
apóia-se no marco teórico que privilegia a ação humana enquanto práxis social e que
compreende a forma jurídica como categoria inserida na história o que desloca as concepções
metafísicas pelas qual o direito é visto enquanto fenômeno inerente ao ser humano. [30]

Desse contrabando ideológico sequer escapam alguns juristas de esquerda, os quais aceitam
como dotada de absoluta cientificidade a lei da dialética e da natureza pela qual tudo nasce,
evolui e morre. Para essa esquisita forma de idealismo filosófico, tal imperativo é válido para
tudo e todos, desde que se excetue seu âmbito no que concerne a extinção dessa esfera parcial
da sociabilidade que é o direito, o qual seria, dessa forma, eterna e brilhante exceção à rigorosa
regra que determina que tudo tem início, processo e extinção.

O direito de certa forma reproduz, no campo das idéias, a vida social dos humanos e isto na
medida em que o modo de produção da vida material condiciona em algum nível, o processo
geral da própria vida social, política e espiritual: não é a consciência que determina o modo de
ser da realidade e nem do ser social, mas o oposto[31].

Os conflitos dirimidos pela forma jurídica ocorrem dentro do esquema interpretativo geral
categorizado por Marx: ao chegar a certa fase de seu desenvolvimento ocorre das forças
materiais da sociedade (ou forças produtivas) se chocar com as próprias relações sociais por
ela engendradas (as chamadas relações sociais de produção) e que as legitimam e da qual a
forma jurídica nada mais é do que expressão, refletindo, como assinalado no início do texto, as
formas de apropriação de bens e riquezas e no interior das quais (e pelas quais) as relações
sociais supramencionadas se desenvolveram.

É de se mencionar, na análise das funções do direito que, em sendo este um fenômeno social, o
ponto de partida não pode ser o indivíduo isolado e sim o ser social. Fora disso, o direito perde
o sentido e qualquer teoria perde, na tentativa de explicá-lo dessa forma, potencial heurístico, o
que pode se dar ou por um erro metodológico ou por distorção ideológica deliberada do objeto.

Ver o sujeito de direito como individuo isolado - é assim que o concebe o paradigma liberal - e
não como resultado de um processo histórico que ocorre perante nossos olhos constitui-se um
erro metodológico de imaginar uma suposta produção do indivíduo fora da coletividade.

Assim, não se constitui em sólida compreensão do jurídico àquelas que ignoram (ou
deliberadamente ocultam) como as relações de produção engendram suas próprias formas de
relações jurídicas. Tal erro resulta em ignorar uma evidência: aquela pela qual o direito se
expressa, aberta ou veladamente, por coação ou coerção, como direito da força. E mais: que tal
forma não apenas se coaduna com um Estado democrático de direito como com ele não se
conflita. [32]

 Essas características fundamentais do direito nem sempre aparecem de forma clara pelo fato de
que no curso da evolução social esse direito se desenvolve como legislação razoavelmente
extensa que, quanto mais se tornou complexa mais se alheou de uma terminologia que
expressasse as condições materiais em foi produzido.
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Por isso essa legislação adquire uma aparência de independência e de que a justificação de sua
existência deriva de si mesma e não das condições econômicas e sociais que a fizeram nascer.
Com isso se olvida (ou se aceita de forma puramente protocolar) que o direito tem por origem
as condições de vida.

Com o desenvolvimento da legislação em um conjunto complexo e extenso, surge a necessidade
de uma nova divisão de trabalho e se forma uma casta de juristas de profissão e com eles, a
assim chamada ciência do direito. [33]

Essa ciência, que defende a idéia do direito "igual" ignora que ao mesmo só é possível aplicar
uma medida universalmente igual, qual seja, aquela que reconhece que em sendo todos
diferentes não é possível aplicar o direito igualmente e que, portanto, todo direito é direito de
desigualdade[34].

A questão ignorada, deliberadamente ou por falta de clareza, e respondida pela crítica marxista
ao direito é: a favor de quem e contra quem essa medida é dirigida, o que demanda como
inevitável, foi esse o sentido do presente trabalho, uma teoria crítica e realista do e sobre o
direito, o que implica na demanda de uma renovação de seu ensinamento e reprodução, o que
só pode se dar num ambiente de interdisciplinaridade.

           

5. CONCLUSÃO: Para uma compreensão SÓCIO-HISTÓRICA do direito

 

            Por todo o exposto é de notar que para o direito atingir de forma plena sua
funcionalidade faz-se necessário, por um lado, que o seu operador entenda como se expressa
o fenômeno jurídico e tire desse saber todas as conseqüências dogmaticamente permitidas a fim
de que lide com consciência com o seu instrumento de trabalho.

            Por outro lado, não é necessário - como a ideologia jurídica quer fazer crer - para que
o operador lide estrategicamente com o direito, que também assimile todo aquele compêndio de
ilusões que caracterizam o chamado "senso comum dos juristas", visto que a pura fixação de
determinadas crenças não produz o milagre de dar eficácia às formas e meios de uso do objeto.

            Ao contrário, qualquer que seja a atitude (ou posição de classe) de um jurista acerca do
direito, compreender esse âmbito, seus objetivos e finalidades enquanto tecnologia de solução
controlada de conflitos, de tomada de decisões e sua respectiva justificação a fim de legitimar
política e socialmente qualquer forma social de poder e dominação, não só despe o jurista
prático daquelas ilusões referenciais como permite ele aperfeiçoar (em conformidade com seu
lugar social e interesses) sua ferramenta de trabalho.

            Claro que tal opção de encarar o direito - na academia, na arena social - resolvendo os
negócios, conflitos e problemas humanos, pode, eventualmente, deixar o jurista sem a
segurança da crença (qualquer que seja ela), mas permite-lhe se apossar de um ceticismo
esclarecido, colocando no indivíduo a responsabilidade das escolhas que faz acerca de como
atua no direito e de que meios usa para dotar de maior eficácia a ferramenta que tem diante de
si.   

            O fato, como assinalado no início, de que a base de qualquer direito é definir o status
da propriedade não obriga ninguém a fazer profissão de fé socialista acerca de sua atitude ante
o mesmo. Mas tal recusa não pode servir de motivo para ignorar um fato elementar: ao se
entender que toda transgressão contra a propriedade como um roubo, não se deveria considerar
um roubo a própria existência da apropriação privada do esforço social?

Ora, como assinala Marx, acaso o direito de propriedade de um não exclui a todo terceiro dessa
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propriedade? Não lesiono com isso o seu direito de propriedade?[35] Ou seja, o direito
"universal" de apropriação privada das riquezas funciona como direito oponível erga omnnes e,
portanto, contraditoriamente, exclui todos os demais desse direito (supostamente geral). [36]

Poderia se objetar, argumentando a contrario sensu, que essa crítica, pelo qual: a) o direito é
um produto necessário de qualquer sociedade cindida por conflitos entre o desenvolvimento das
forças produtivas e as relações sociais de produção e: b) que ele é nada mais que uma
tecnologia pela qual o contexto argumentativo em que está inserido se presta tão somente para
justificar decisões, torna o campo jurídico absolutamente relativista.

A questão é de saber se deve esperar do direito, ambiente claramente persuasivo, mais do que
ele tem a oferecer. Nessa tecnologia social, que pode ser estudada como objeto científico, ou se
trata de persuadir pela argumentação, formalmente entendida, ou se persuade pela força social
que as partes, em última instância representam.

Dessa ilusão jurídica pode derivar a crença que direitos sociais são respeitados apenas porque
são "justos" ou por que juízes e tribunais se convenceram por mera constrição da razão (e não
por suas convicções, por seu lugar social e pelo social das partes no ambiente concreto). As
crenças não fundadas no direito não atingem apenas aos juristas "ingênuos" e presos às ilusões
referenciais. Juristas que se auto-intitulam progressistas são também alvo delas, como se teve
oportunidade de examinar na secção anterior.

Por fim, dizer que isso implica num reconhecimento da violência é ignorar que o direito pode ser
visto como violência institucionalizada, ou como a violência que dobra a violência, nos exatos
termos postos por Benjamin, em texto mencionado, quando lida com a ambigüidade do termo
"Gewalt" que tanto pode ser poder quanto violência.

A crença liberal (ou ideologia, tanto faz) do direito como equilíbrio é nada mais que um topos
retórico, cujo fim é unicamente persuasivo e produz efeitos, contemporaneamente, naqueles que
se prostram no altar da forma jurídica e que imaginam salvá-la propondo tarefas que
socialmente ela não é apta a realizar e, aliás, para a efetiva realização sua supressão será o
pressuposto.
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[1] ADORNO, em "O ensaio como forma" lembra que a característica desse tipo de escrita é seu
caráter aberto em que, ao contrário do que ensinara Espinosa, a ordem do pensamento não
segue a ordem das coisas. Neste sentido, e em prol de uma abordagem dialética do direito -
mais difícil na medida em que pretende capturar o objeto em seu movimento real - optamos por
esse modo de produção textual. Para um exame dessa forma literária, ver: ADORNO, Theodor. O
ensaio como forma. In: Notas de literatura I. São Paulo: Duas Cidades, 2003, p. 15-45. 

[2] FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 96-97; FREUD,
Sigmund. O futuro de uma ilusão. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 57.

[3] Entenda-se "estranhamento" nos termos propostos por Marx nos "Manuscritos econômico-
filosóficos", ou seja, como as objeções de natureza sócio-econômicas à realização humana.
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 79-90. São
essas "objeções" que, no ponto de vista defendido neste trabalho, numa sociedade cindida, o
direito deve gerir. 

[4] Dois exemplos relevantes dessas outras peculiaridades: a) o caráter performativo da forma
jurídica, isto é, nela podemos "fazer coisas com palavras"; b) os problemas de denotação e
conotação que, em geral, passam despercebidos aos autores (ainda que eruditos) sem
familiaridade com a forma jurídica. Um exemplo: BURGESS, ao exame dos problemas de
denotação e conotação, afirma que os textos têm um significado léxico ou denotativo, além das
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associações / usos que dele se faz (conotação), com esta se dirige ao sentimento; aquela à
razão. E completa: "esse é o motivo pelo qual atividades que envolvem o uso de palavras e
voltadas para ordens ou informação restringem as palavras apenas à denotação. (...) O mesmo
[procedimento] acontece com o advogado". Qualquer estudioso de nossa área sabe que é
exatamente o oposto: na atividade interpretativa do direito, a conotação é usada, com
intensidade. Ver: BURGESS, Anthony. A literatura inglesa. São Paulo: Ática, 2008, p. 13-14 e,
para o caráter performativo acima mencionado: AUSTIN, John Langshaw. How to do things
with words. Oxford: Clarendon Press, 1975, especialmente a 1ª conferência.

[5] SAID, Edward. Orientalismo: O oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Companhia
de Letras, 2007. Boa parte das ressalvas metodológicas que aqui se faz foi trazida para o direito
(ciência humana que é) das reflexões contidas na introdução da obra, no prefácio da edição de
2003 e no posfácio à edição de 1995.

[6] WARAT, L. A. Introdução geral ao direito (1º volume). Porto Alegre: SAFE, 1994, p. 13.
Essa expressão foi formulada por WARAT no sentido de que a teoria jurídica pudesse contar
com um conceito operacional cuja função seria evidenciar a dimensão ideológica das,
autointituladas, verdades jurídicas.

[7] E é claramente em sentido metodológico que Kelsen fala de uma "teoria pura do direito", na
medida em que tinha clara consciência do caráter ideológico do discurso acerca de uma
improvável "teoria do direito puro".

[8] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Lisboa: Armênio Amado, 1991, notadamente os
capítulos 1º e 8º.

[9] Ver, a propósito da principal dessas outras tradições: BALDI, César. Feminismo islâmico:
notas para um debate. In: Revista Gênero e Direito. Ano I nº. 1. João Pessoa: EDUFPB,
2010, p. 59-76.

[10] ALTHUSSER, L. Sobre a reprodução. Rio de Janeiro: Vozes, 2003, p. 83 e todo o Capítulo
V, intitulado "O Direto".

[11] ALTHUSSER, no já citado "Sobre a reprodução", notadamente o 5º capitulo Ver também:
KANT, I. Metafísica dos Costumes (1ª parte: Doutrina do Direito). São Paulo: Ícone, 2007, p.
47 ("O direito é inseparável da faculdade de obrigar").

[12] DERRIDA, Jacques. Força da lei. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 73.

[13] Nessa formulação Derrida apenas seguiu o fio condutor proposto por Marx ("Entre direitos
iguais, decide a força". In: O capital, Livro I, publicado em 1867) e apropriado por Benjamin
("Todo poder / violência, enquanto meio, ou é instituinte ou mantenedor do direito". In: Crítica
da violência, crítica do poder, publicado em 1921) e por Lukács ("O nascimento do direito
nunca é jurídico". In: Ontologia do ser social, publicado em 1971). Desses autores, Derrida só
menciona Benjamin.

[14] Derrida - da mesma maneira que Benjamin - usa, para situar o direito, o termo Gewalt, que
tanto pode significar violência quanto poder, e cujo uso ambíguo corresponde as duas
características da forma jurídica. Ver: DERRIDA, Jacques. Força da lei. São Paulo: Martins
Fontes, 2007, p. 73 ss.; BENJAMIN, Walter. "Crítica da violência, crítica do poder". In:
Documentos de cultura, documentos de barbárie. São Paulo: Cultrix, 1986. p.160 e ss.

[15] NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre direito. Rio de Janeiro: EDIPUC / Loyola, 2009, p.
55.

[16] Idem, p. 55, 58-60. Nestas passagens, a influência, em Nietzsche, do discurso de Cálicles,
no "Górgias" (XXXIX, 483 d-e) e da posição de Trasímaco, no seu debate com e Sócrates, na
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República (Livro I, 388a-e) são evidentes demais. No primeiro, "manda a justiça que os mais
fortes dominem os inferiores" e no segundo "a justiça não é outra coisa senão a conveniência do
mais forte".  

[17] São concepções desse tipo que permitiram o uso conservador que se fez /faz do
pensamento de Nietzsche, independe da intentio auctoris, e, ao mesmo tempo, mostra a
responsabilidade do ato de escrever.

[18] O termo idealismo, nos termos que aqui se trata, é uma categoria filosófica em oposição ao
materialismo e tem uso totalmente diverso daquele que o senso comum lhe confere. A questão
fundamental dessa dicotomia é o debate acerca da anterioridade da matéria ou da consciência.
Ver, para um estudo dessa oposição, sob uma ótica do materialismo dialético: POLITZER,
George; BESSE, Guy; CAVEING, Maurice. Princípios fundamentais de filosofia. São Paulo:
EDUSP / Fulgor, 1964, notadamente o 1º capítulo.

[19] Embora tributem admiração em relação a Kant, os realistas estão bem distantes dele: No
"Conflito das faculdades" Kant afirma, expressamente, que ao juiz cabe aplicar normas e não o
que considera razoável. E na "Doutrina do Direito" (que é uma parte da "Metafísica dos
Costumes") ele defende que "O tribunal não está revestido do poder de atribuir por Juízo
(próprio) e sim do poder de aplicar a lei ao fato". Com isso, evidencia a desconfiança, típica do
século das luzes, com o excessivo poder dos juízes em interpretar. Ver: KANT, Immanuel.
Doutrina do direito. São Paulo: Ícone, 1993, p. 157-158. 

[20] BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 42-43.

[21] Ver sobre esse problema: BORDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1998, p. 222, onde teoriza acerca de uma sociologia para o campo jurídico.

[22] CARDOZO, Benjamin N. The nature of the judicial process. New York: Dover, 2005, p.
10.

[23] Idem. A natureza do processo judicial (4ª conferência). São Paulo: Martins Fontes,
2006, p. 120, 123.

[24] Idem. 124, 125.

[25] Caso difícil pode ser caracterizado como todo aquele no qual o juiz está incerto quanto a
regra aplicável por uma dessas circunstâncias: ou há mais de uma regra aplicável à espécie; ou
ao caso não há uma regra claramente aplicável, ou mesmo quando uma norma permite uma
gama variada de interpretações. Assim, o Juiz fica, ou incerto quanto ao que aplicar porque há
boas razões para decidir de um ou de outro modo ou ele terá de construir regras e padrões de
argumentação judicial que justifiquem sua opção, pelo que, tanto numa como noutra hipótese, a
tomada de decisão gera certo grau de perplexidade no operador do direito, visto que, nessas
hipóteses, decidirá simplesmente com base na argumentação que lhe parecer mais convincente.

[26] A esse respeito é instrutivo examinar os argumentos esgrimidos pelos diversos ministros do
STF em dois casos emblemáticos: a) A.D.I. 2240-BA (Declaração de Inconstitucionalidade da Lei
Estadual 7619/2000, que criou o município de Luis Eduardo Magalhães, na Bahia) e, b) A. D. I.
3510-DF (Declaração de Inconstitucionalidade o art. 5º da Lei 11.1105/2005 que permite, para
fins de pesquisa e tratamento, a utilização de células-tronco). Na primeira ADI se argumenta
com a chamada "força normativa dos fatos" para, reconhecendo uma "situação de exceção", não
se declarar a nulidade da lei que criou o município. No segundo caso os argumentos em questão
diziam respeito a se reconhecer, ou não, limites dos Tribunais para solucionar conflitos entre
convicções de base moral e o direito.

[27] KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril, 1999, p. 39 e 47.
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[28] MARX, Karl. O capital (Livro III, 2º tomo). São Paulo: Abril, 1983, p. 271.

[29] Mesmo um filósofo que não pode ser acusado de menor simpatia pelas idéias socialistas -
Nietzsche - é forçado a reconhecer (ainda que de forma enviesada e tirando conclusões opostas
e resultantes de sua posição de classe em filosofia) o problema da extinção do direito. Para ele,
tratando acerca do que ele chama "tenaz resistência dos socialistas contra todo privilégio e
prerrogativa", tal posição [dos socialistas] é uma "posição, no fundo, contra todo direito, pois
quando todos são iguais, ninguém mais precisa de direitos". Assim, segundo ele, "os arreganhos
dos cães anarquistas" [i. é, os socialistas] "que vagueiam pelos becos da cultura européia
refletem a instintiva hostilidade contra qualquer forma de sociedade que não a do rebanho e
chegando à própria recusa dos conceitos de senhor e de servo". Ver: NIETZSCHE, Friedrich.
Além do bem e do mal. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 128 (5ª parte, aforismo 202).

[30] Basta ler, por todos esses autores, "O que é o direito" e "Diálogos com Karl, meu amigo",
do grande mestre Roberto Lyra Filho ao qual devemos fazer justiça visto que - não obstante
uma interpretação juridicista de Marx - tem em seu favor o imenso crédito de uma contribuição
de vanguarda para a construção de um saber jurídico crítico em nosso país.

[31] São termos propostos por Marx e Engels, na "Ideologia Alemã", a fim de dar inteligibilidade
a uma concepção materialista da história. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã.
São Paulo: Boitempo, 2005, p. 125.

[32] MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril, 1978, p. 107.

[33] Para essa exposição final nos valemos da exposição de: ENGELS, Friedrich. El problema
de la vivienda. Barcelona: G. Gili, 1977, p. 81.

[34] MARX, Karl. Crítica ao Programa de Gotha. São Paulo: Edições Sociais, 1978, p. 232.

[35] MARX, Karl. Los debates de la VI Dieta Renana sobre la ley castigando los robos de lema.
In: Escritos de Juventud. México: FCE, 1987, p. 248. Ver também: BARATA-MOURA, José.
Marx e a crítica da "Escola Histórica do Direito". Lisboa: caminho, 1984; MEIRELES,
Henrique. Marx e o direito civil. Coimbra: Almedina, 1992.

[36] Rousseau intui brilhantemente essa deformação em que consiste tal "direito" no chamado
"Segundo discurso". Ver: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os
fundamentos da desigualdade entre os homens. Porto Alegre: L&PM, 2008, (2ª parte) p.
80.
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HART E O ASPECTO INTERNO DAS REGRAS: O DIREITO VISTO SOB O PONTO DE
VISTA DO HOMEM BOM

HART AND THE INTERNAL ASPECT OF RULES: THE LAW SEEN BY THE POINT OF VIEW OF THE
GOOD MAN

Caio Víctor Martins Cavalcante Amorim

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da proposta de Hart sobre o aspecto
interno das regras, como uma crítica às teorias normativistas e ao realismo escandinavo e norte-
americano, que se mantêm céticos quanto à existência delas. Com isso, pretendemos
demonstrar que as regras existem porque as aceitamos como padrões de conduta a serem
seguidos, sendo tal aceitação, não a manifestação de um sentimento, ou, de algum ponto de
vista ético-político, mas o uso delas como guias para a ação autônoma individual. Neste sentido,
pretendemos mostrar a relação entre as regras de uso de Wittgenstein e a teoria do Direito de
Hart e refutar qualquer perspectiva do Direito vista sob o ponto de vista do homem mau. 
PALAVRAS-CHAVES: Hart; Regras; Aspecto interno; Aceitação; Uso.

ABSTRACT
This work has the aim to analyze the importance of Hart`s contribution about the internal point
of view of rules, as a critic for the normativists theories and the scandinavian and north-
american realism, that keep sceptic about their existence. In this way, we`ll intent to
demonstrate that rules exist why we accept them as a standard behavior which we follow, not
because it`s a matter of feeling or an ethical-political point of view, but we use that rules as a
guide for our actions. We also will show the relation between Harts theory of Law and
Wittgenstein follow rules and refuse any perspective that looks for Law under the point of view
of the bad man.
KEYWORDS: HART; RULES; INTERAL ASPECT; ACCEPTANCE; USE. 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Realismo e normativismo: o Direito visto sob o ponto de vista do
homem mau; 3. Construindo um sistema jurídico: o homem bom e o aspecto interno das regras;
4. Ainda sobre o aspecto interno das regras; 5. Conclusão. Referências.

 

 

1.      Introdução

 

 

Quando examinamos o que devemos dizer e quando devemos fazê-lo, que palavras devemos
usar, em que situação, não estamos examinando simplesmente palavras (ou seus 'significados',
seja lá o que for isso), mas, sobretudo, a realidade sobre a qual usamos ao falar essas palavras;
usamos uma consciência mais aguçada das palavras para aguçar a nossa percepção [...] dos
fenômenos[1] .
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Parafraseando Lopes (2009, p. 62), podemos dizer que "Hart foi uma espécie de Moisés da
filosofia jurídica contemporânea". Influenciado pela nova filosofia que se desenvolvia no começo
do século XX, despertou os juristas novamente para o estudo da filosofia, ao propor uma análise
do Direito a partir da linguagem. Como lembra MacCormick (2010, p. 25), "um aspecto distintivo
da obra de Hart é ser lingüística em um sentido mais forte, pois ele foi um dos principais
defensores do que costuma ser chamado de 'análise lingüística' ou 'filosofia ordinária da
linguagem'".

 

O principal objetivo de Hart, sobretudo no seu The Concept of Law, foi demonstrar o momento
em que se encontrava a teoria geral do direito, repleta de erros, particularmente no Reino
Unido. As idéias de que o Direito é um conjunto de ordens dadas por um soberano que é
habitualmente obedecido, ou, de que é apenas aquilo que os tribunais dizem que ele é, não
condiz efetivamente com a sua natureza. Concebê-lo desta forma, é vê-lo sob o ponto de vista
de um homem mau, de um indivíduo que obedece ao Direito apenas por receio de sofrer uma
possível punição em virtude do descumprimento da lei. Talvez, esse seja o caso do assaltante,
do delinqüente, ou malfeitor, que ajusta sua conduta a uma norma, simplesmente por medo das
punições. Todavia, resta indagar: será que agimos por temor a sanções? Ou por que queremos
simplesmente agir conforme o Direito? Será que quando não ultrapassamos o sinal vermelho no
trânsito, estamos simplesmente pensando, naquele momento, na multa em que vamos levar?
Ou, apenas achamos correto agir desta maneira, porque aceitamos uma regra que nos impõe
um padrão de conduta, de que toda vez que o sinal estiver vermelho devemos parar?    

 

Sem sombra de dúvidas, agimos conforme regras, porque as aceitamos como padrões de
conduta a serem seguidos. É nisto que consiste o aspecto interno das regras jurídicas. Nós
sabemos quais são as regras do jogo, e estas constituem a fonte de justificação e crítica,
inclusive autocrítica, para os nossos comportamentos dentro da sociedade. Desta forma, o
Direito deve ser visto então, pelos olhos do homem bom, ou seja, daquele que quer agir
conforme os padrões de conduta oferecidos por essa prática social complexa, que constitui o
fenômeno jurídico.

 

Antes de explorarmos afundo as idéias de Hart, precisamos primeiro mostrar aquilo que ele quer
combater, notadamente, o ceticismo em relação às regras - postura adotada pelo realismo
norte-americano e escandinavo -, e a teoria normativista - que adota a sanção como elemento
central do Direito (HART, 2009, p. 2; HART, 1997, p. 2).

 

2.      Realismo e normativismo: o Direito visto sob o ponto de vista do homem mau

 

Em uma palestra proferida nos Estados Unidos, intitulada "a teoria do Direito norte-americana
pelos olhos ingleses: o pesadelo e o nobre sonho" (HART, 2010, p. 137), Hart tenta demonstrar
que a teoria do Direito norte-americana encontra-se situada entre dois extremos: o pesadelo e o
nobre sonho. O primeiro, segundo ele, seria "o entendimento de que os juízes sempre criam e
nunca encontram o Direito que impõe às partes". Já o segundo, é o entendimento de que os
juízes nunca criam o Direito (HART, 2010, p. 161). O que nos interessa analisar, neste ponto, é
apenas o primeiro aspecto, que diz respeito ao realismo jurídico estadunidense.
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Diferentemente do sistema inglês, o sistema jurídico americano se articula de uma maneira que
lhe é muito peculiar, e isso reflete no modo como a natureza do Direito é pensada. Os juízes e
tribunais assumem um papel de destaque no modelo jurídico estadunidense, em razão disso, a
natureza do fenômeno jurídico passa a ser pensada a partir do problema do processo judicial,
isto é, "naquilo que os tribunais fazem e deveriam fazer, no modo como os juízes raciocinam
(reason), ou deveriam raciocinar, em casos específicos" (HART, 2010, p. 138). Mas, isso não é
por acaso.

 

Dois grandes fatores contribuíram para a ascensão do Poder Judiciário no Estados Unidos:
primeiro, a decisão da suprema corte, reivindicando para si poderes para rever e declarar
inconstitucionais os atos do Congresso contrários a Constituição, notadamente, a partir do caso
Marbury v. Madison; segundo, em virtude da doutrina do devido processo legal substantivo
(substantive due process), oriunda da interpretação dada à quinta e à décima quarta emenda,
passando os tribunais a exercerem não apenas o controle formal, mas também substancial dos
atos legislativos (HART, 2010, p. 139).

 

Com isso, vários atos legislativos passaram a ser invalidados pelos tribunais, dentre eles, por
exemplo, o famoso caso Roe v. Wade, em que a Suprema Corte americana declarou
inconstitucional uma legislação centenária contra o aborto em nome do direito de privacidade de
uma mãe (2010, p. 142). Dessa forma, o realismo encontrou um terreno fértil para florescer,
atribuindo aos juízes um papel de criação do Direito. É nesse sentido, por exemplo, que Holmes
(2000, p. 336), maior expoente do realismo jurídico norte-americano, chegou a dizer que o
Direito não é nada mais do que profecias sobre o que os tribunais farão na prática, e nada mais
pretensioso[2]. Sendo assim, as pessoas devem se preocupar em como se manterem afastadas
dos tribunais, bastando, para tanto, que vejam o Direito sob o ponto de vista do homem
mau[3].

 

Já o realismo escandinavo, que teve Ross como seu maior nome[4], propõe a explicação do
Direito por meio dos métodos utilizados pelas ciências empíricas (HART, 2010, p. 182). Aqui nos
deteremos apenas ao pensamento de Ross. Em apertada síntese, o que ele pretende é
estabelecer uma postura contra o formalismo e o condutivismo, tendo como cerne de suas
investigações, a análise da validade jurídica (BARZOTTO, 2007, p. 69). Para tanto, oferece como
exemplo, as regras do jogo de xadrez. O que nos permite dizer que uma regra do jogo de
xadrez é válida?

 

Bem, conforme Ross, uma regra é válida se os jogadores regularmente agem segundo ela e,
além disso, o fazem porque experimentam um sentimento de compulsão de seguir esse padrão
de comportamento. Neste sentido, a regra é algo que nos permite tanto entender ou interpretar
as ações dos jogadores como uma conduta coerente e motivada, quanto prever o seu
comportamento futuro. Assim, "as regras servem tanto para um esquema interpretativo quanto
para predições". Do mesmo modo acontece com o Direito. As regras jurídicas são, segundo ele,
"diretivas para que os tribunais, diante de determinadas condições, apliquem sanções". A
validade da regra jurídica, portanto, depende de que em determinadas condições os tribunais
aplicarão tais regras e, de que o farão, em virtude de se sentirem socialmente obrigados a
seguirem as diretivas nelas contidas (HART, 2010, p. 187).

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8292



Hart compartilha em parte desse entendimento. Para ele, é necessário estabelecer uma distinção
entre o aspecto externo e o aspecto interno no "fenômeno representado pela existência de
regras sociais". Entretanto, como observa o próprio Hart (2010, p. 187), Ross "traça no lugar
errado a linha divisória entre esses aspectos e apresenta, equivocadamente, o aspecto interno
das regras como uma questão de 'emoção' ou 'sentimento' - uma experiência psicológica
especial" (HART, 2010, p. 187). Apresentaremos no momento oportuno a distinção entre o
aspecto interno e o aspecto externo na visão de Hart.

 

Por fim, a teoria normativista, que ainda impera no pensamento jurídico, tende a conceber o
Direito como um conjunto de normas. Como lembra Bobbio (2005, p. 24), "a experiência jurídica
é uma experiência normativa". Vivemos num mundo de normas - de etiqueta, morais, religiosas,
sociais etc. Mas como sabemos que uma norma é uma norma jurídica? Para esta teoria, uma
norma é jurídica quando pertence a algum ordenamento ou sistema jurídico, isto é, quando
satisfaz o critério de validade - ou seja, de ser produzida segundo algum procedimento
determinado por uma norma que lhe é superior, independentemente do seu conteúdo (KELSEN,
2006, p. 221). Além disso, toda norma jurídica possui uma sanção, e é este o elemento central
da teoria, como observa o próprio Kelsen (2005, p. 89) ao comentar a teoria de Austin: "Tendo
compreendido que a sanção é o elemento central do Direito, ele deveria ter concebido a regra
de Direito como um comando 'estipulando' uma sanção".

 

Vale ressaltar, que "uma teoria das normas é associada ainda a uma concepção do Direito como
poder, isto é, como capacidade de imposição da própria vontade a outrem (LOPES, 2009, p. 49).
É neste sentido que Austin, por exemplo, diz que o Direito é um conjunto de ordens apoiadas
por ameaças (leia-se, sanções), proferidas por um soberano, supremo e independente, que é
habitualmente obedecido (HART, 2009, p. 33; HART, 1997, p. 25). Como lembra Lopes (2009, p.
50):

 

 

Essa perspectiva não enfatiza as normas como guias de conduta autônoma, ou como
orientações para ação. Já que se trata de ordens seguidas de sanção, e já que a sanção é
percebida como uma conseqüência negativa a ser evitada pelo cumprimento da norma, o Direito
passa a ser concebido como se fosse dirigido ao homem mau, ao delinqüente, ao transgressor.
Normas são formas de controlar os desviantes, os transgressores. Não orientam no que fazer,
mas dizem o que não fazer, pela sanção.

 

 

Assim, tanto o realismo jurídico escandinavo e o norte-americano, quanto a teoria normativista,
parecem se preocupar apenas em "recaracterizar o Direito como uma instrução para aplicação
de sanções", já que coloca em "destaque tudo aquilo que interessa ao homem mau saber sobre
a lei" (HART, 2009, p. 53; HART, 1997, p. 40). Entretanto, indaga Hart (2009, p. 54; 1997, p.
40):

 

 

Por que não deveria o Direito se preocupar igualmente, se não mais, com aquele 'homem
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confuso' ou 'ignorante', que está disposto a fazer o que é exigido se pelo menos lhe disserem o
que é? Ou com 'o homem que quer organizar a sua vida e os seus negócios', se ao menos
puderem dizer como fazê-lo?

 

 

Dessa forma, não podemos ficar presos apenas a fazer predições sobre aquilo que os tribunais
farão, ou que devemos orientar nossas condutas apenas por medo da possível retaliação por
parte do Estado-juiz. Estas teorias não condizem com a diversidade de funções que o Direito
possui enquanto mecanismo de controle social, sobretudo, nas várias maneiras em que o
"Direito é utilizado para controlar, planejar e orientar a vida fora dos tribunais" (HART, 2009, p.
54; HART, 1997, p. 40).

 

Mas, então, fica a pergunta: podemos ver o Direito sob outra perspectiva? Segundo Hart, sim.
Podemos olhar o Direito sob outro ponto de vista, o ponto de vista do homem bom, daquele que
aceita as regras como padrões de conduta a serem seguidos.

 

O próximo ponto pretende fazer uma reflexão sobre a teoria do Direito de Hart e de como ele
concebe o sistema jurídico como um conjunto de regras.

 

3.      Construindo um sistema jurídico: o homem bom e o aspecto interno das regras

 

 

Por isso, seguir uma regra é uma prática. E acreditar seguir a regra não é: seguir a regra. E por
isso não se pode seguir a regra 'privatim', porque, do contrário, acreditar seguir a regra seria o
mesmo que seguir a regra (WITTGENSTEIN, 2009, 202, p. 114).

 

 

Uma das maiores preocupações de Hart, é justamente demonstrar que o Direito é um conjunto
de regras, oriundas de uma prática social complexa. Isso quer dizer, que as regras jurídicas são
espécies de regras sociais. Para ele, um sistema jurídico é constituído pela união de regras
primárias e secundárias, isto é, regras que impõem padrões de conduta a serem seguidos, e
regras que veiculam critérios de identificação, alteração e aplicação de outras regras jurídicas.
Mas para que Hart possa refutar a noção de hábitos, é necessário primeiro comprovar que as
regras existem. No entanto, antes de demonstrar a diferença entre os hábitos sociais e as regras
jurídicas, Hart analisa dois problemas presentes na teoria de Austin, e que não foram por ele
resolvidos. Primeiro, que o hábito de obediência não explica a continuidade da autoridade de
legislar. E segundo, também não explica "a persistência das leis por longo tempo após terem
desaparecido quem as elaborou e os que lhe obedeciam habitualmente" (HART, 2009, p. 68;
HART, 1997, p. 51). 

 

Para tanto, Hart propõe um exemplo: imaginemos uma comunidade governada por Rex I, um
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soberano que é habitualmente obedecido, e que controla seu povo por um conjunto de ordens
apoiadas por ameaças. E imaginemos também que ele tem um filho chamado Rex II. Rex I
morre, e Rex II assume o governo. O que garante a continuidade da autoridade de legislar a
Rex II? Bem, não é difícil constatar que o fato de o povo ter estabelecido um hábito de
obediência a Rex I, não torna sequer provável a obediência às ordens emanadas de Rex II.
Assim, Hart afirma a necessidade da existência de regras que regulem esse processo de
transição de um governo com autoridade de legislar para o outro. Neste sentido, para que Rex
II tenha a autoridade de legislar e a certeza de que suas ordens serão obedecidas, é necessário
que no reinado de Rex I tenha havido "uma prática social geral mais complexa do que qualquer
outra que possa ser descrita em termos de hábito de obediência: deve ter havido a aceitação da
regra segundo a qual o novo legislador tem o direito à sucessão" (HART, 2009, p. 73; HART,
1997, p. 55).

 

O outro problema poderia ser solucionado da mesma forma. Por que uma lei proferida por Rex I
pode continuar sendo obedecida no reinado de Rex II? Será que, para que ela continue sendo
válida, depende da aquiescência de Rex II? Hart diz que não, e observa: "quando um
mandatário individual morre, sua obra legislativa continua, pois repousa sobre uma regra geral
que as sucessivas gerações da sociedade continuam a respeitar no tocante a cada legislador,
quando quer que tenha vivido" (HART, 2009, p. 83; HART, 1997, p. 63).

 

Mas, afinal, no que consiste essa prática social mais complexa que comina na aceitação de
regras? E como diferenciá-las dos meros hábitos sociais? É nesse sentido, que Hart estabelece a
distinção entre o ponto de vista interno e externo. Tanto os hábitos sociais quanto as regras
compartilham um ponto em comum. Retomemos o exemplo do jogo de xadrez. Aqueles que
jogam o jogo de xadrez sabem que o cavalo só anda em L, ou que a torre só se move na
horizontal ou na vertical, enfim, sabem que os jogadores movem as peças de uma determinada
maneira. Um observador poderia muito bem constatar e descrever que os jogadores de xadrez
movem as peças de determinada maneira, presentes certas circunstâncias, sem mesmo saber o
porquê de eles agirem de tal forma.

 

Por outro lado, aqueles que movimentam as peças porque sabem o motivo de estarem agindo
dessa maneira, "tomando uma atitude crítica e reflexiva diante desse padrão de comportamento:
encaram-na como um padrão para todos os jogadores de xadrez" (HART, 2009, p. 75; HART,
1997, p. 57). "Esses pontos de vista se manifestam em críticas e exigências de submissão à
regra quando ocorre um desvio ou ameaça de desvio e no reconhecimento da legitimidade
dessas críticas e exigências por parte dos outros" (HART, 2009, p. 76; HART, 1997, p. 57). É
nisto que consiste o ponto de vista interno das regras.

 

Neste ponto, vale fazer uma observação proposta por Hart (2009, p. 76; 1997, p. 57):

 

 

O aspecto interno das regras é muitas vezes mal interpretado como uma mera questão de
'sentimentos', em contraposição ao comportamento físico observável do exterior. Não há dúvida
de que, quando as regras são geralmente aceitas por um grupo social e têm o apoio geral da
censura social e da pressão no sentido da obediência, alguns indivíduos podem frequentemente
ter experiências psicológicas análogas à contenção ou à compulsão. Quando dizem que "se
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sentem obrigados" a agir de determinadas maneiras, podem estar de fato se referindo a essas
experiências. Mas esses sentimentos não são necessários nem suficientes para caracterizar a
existência de regras "vinculantes". Não há contradição em dizer que as pessoas aceitam certas
regras sem experimentar esses sentimentos de compulsão. O que é necessário é que haja uma
atitude crítico-reflexiva diante de certos padrões de comportamento aceitos como um modelo
comum, e que essa atitude se manifeste sob a forma de críticas (inclusive de autocrítica) e
exigências de obediência à regra e também no reconhecimento de que tais críticas e exigências
se justificam. Tudo isso encontra sua expressão característica na terminologia normativa do
"deve", "tem de", "certo" e "errado".

 

 

Evidentemente, trata-se de uma crítica ao pensamento de Ross. Porém, o leitor poderia se
perguntar: no que necessariamente consiste uma postura crítica e reflexiva? MacCormick
esclarece essa questão. Uma atitude reflexiva compreende um elemento de cognição, isto é,
"abrange a própria noção de um padrão de comportamento - uma capacidade de conceber em
termos gerais alguma correlação abstrata de certo ato com certas circunstâncias, como
'motoristas parando seus carros ao encontrarem um sinal vermelho'". Já uma atitude crítica
compreende um elemento volitivo, "algum desejo ou preferência de que o ato, ou abstenção do
ato, ocorra quando existem as circunstâncias previstas". Tal preferência "depende de uma rede
de crenças e expectativas mútuas" (MACCORMICK, 2010, p. 52 e 53). Este não seria o caso, por
exemplo, de que aqueles que são vegetarianos manifestassem a sua preferência ou desejo de
que todas as pessoas deixassem de comer carne. Obviamente, nenhum vegetariano pressuporia
que não comer carne é um padrão comum de comportamento no grupo social.

 

Assim, ter uma atitude crítico-reflexiva ou aceitar uma regra é ver um determinado
comportamento como criticável e considerar essa espécie de crítica legítima, tanto num sentido
de censura quanto de aprovação de um dado comportamento (MICHELON JUNIOR, 2004, p.
149). Portanto, não faz sentido dizer que aceitamos uma regra em virtude de um sentimento de
compulsão - como já foi esclarecido -, ou em virtude de uma aprovação do ponto de vista ético-
político[5].

 

Cabe ainda fazer algumas observações acerca da aceitação enquanto fenômeno social. Podemos
dizer que compartilhamos regras socialmente em dois sentidos: um nós já vimos, "a de que uma
regra é compartilhada quando a maior parte das pessoas considera que deve se comportar da
forma prescrita pela regra"; num segundo sentido, podemos dizer que as regras são
compartilhadas quando existem critérios públicos para determinar quando uma regra foi ou não
respeitada. No primeiro sentido, podemos dizer que além das regras compartilhadas existem
também regras individuais, que os indivíduos impõem a si mesmos (como no caso do
vegetariano). Já no segundo sentido, isso não é possível (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 150). É
evidente a influência de Wittgenstein nessa segunda forma de se compartilhar regras. Nas
Investigações Filosóficas, ele deixa clara sua luta contra uma espécie de linguagem privada,
baseada em padrões puramente privados, para adequação do seu comportamento a uma regra
(WITTGENSTEIN, 2009, 202, p. 114).

 

Como alerta Michelon (2004, p. 151), "se não nos apercebemos do caráter público que as regras
sociais têm por definição é possível que cometamos erros". Para MacCormick, por exemplo, "a
explicação de Hart sobre o que é 'crítica' e 'crítica justificada' depende da explicação sobre a
atitude que se deve conjugar à regularidade de comportamento (a aceitação) para que exista
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uma regra"; contudo, "esta atitude parece ser explicada centralmente pelas noções de crítica e
crítica justificada". Ele enxerga aqui, "um circulo vicioso, que não esclarece nada sobre o que é
uma regra social". Segundo Michelon (2004, p. 151):

 

 

MacCormick oferece uma fórmula de resolver esse círculo. Para que seja possível diferenciar
uma regra social de outro padrão de conduta, MacCormick afirma ser necessário identificar
atitudes críticas reflexivas relevantes e atitudes críticas reflexivas irrelevantes. Para diferenciar as
atitudes críticas relevantes das irrelevantes MacCormick utiliza a existência de uma convenção
como critério.

 

 

Preferimos concordar com o posicionamento de Michelon (2004, p. 152), quando define a
aceitação como o uso de um padrão de comportamento. Com isso, a atitude crítico-reflexiva que
diferencia os hábitos sociais das regras, consiste no uso da regra para estabelecer e justificar
críticas (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 153). Dessa forma, a comprovação da existência de uma
regra social reside no fato de que é utilizada como um padrão de avaliação de ações humanas. E
isto tem especial relevância na análise do Direito enquanto união de regras primárias e
secundárias.

 

Para Hart, existem dois tipos de regras: as primárias, que impõem padrões de conduta a serem
seguidos; e as secundárias, que também se constituem em padrões, mas diferentemente das
regras primárias, veiculam critérios para identificação, modificação e aplicação de outras regras
jurídicas.

 

As regras primárias sempre existiram nos ordenamentos jurídicos, mesmo naqueles mais
primitivos. Hart tenta, então, demonstrar a importância de se ter regras secundárias em uma
estrutura social que apenas comporta regras primárias de obrigação. Para tanto, ele aponta três
grandes problemas: primeiro, as regras que orientam a vida do grupo não formam um sistema,
"mas consistem simplesmente num conjunto de padrões isolados, sem nenhuma característica
identificadora comum, exceto [...] pelo fato de constituírem as regras aceitas por um grupo de
seres humanos" (HART, 2009, p. 119; HART, 1997, p. 92). Desta forma, "haveria uma incerteza
quanto aonde a linha que divide a conduta errada da aceitável é traçada" (MACCORMICK, 2010,
p. 146). Por isso, Hart chama esse primeiro problema de incerteza.  

 

Um segundo problema seria o caráter estático dessas regras. Numa sociedade como essa, não
seria possível estabelecer deliberadamente novos padrões de comportamento, uma vez que,
para que isso ocorra, depende da existência de um tipo diferente de regras (HART, 2009, p.
120; HART, 1997, p. 92). Por último, o terceiro problema que diz respeito a essa forma simples
de vida social, é a ineficiência da pressão social difusa pela qual as regras são mantidas, já que
a presença de instâncias oficiais capacitadas a determinar, de maneira autorizada e conclusiva, a
violação ou não de uma regra e, consequentemente, a aplicação de uma sanção, dependem da
existência de regras diferentes das regras primárias (HART, 2009, p. 121; HART, 1997, p. 93).  
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Para a solução desses três problemas, Hart oferece a noção de regras secundárias, das quais
são espécies: as regras de reconhecimento, modificação e julgamento (HART, 2009, p. 122 e
ss.; HART, 1997, p. 94 ss.). Assim, para resolver o problema da incerteza, haveria uma regra de
reconhecimento que veicula critérios de identificação das regras primárias de obrigação. Já para
solucionar o caráter estático, Hart propõe a existência de uma regra de modificação, que
possibilita a introdução de novos padrões de comportamento na estrutura social. E, por fim, ele
propõe a existência de regras de julgamento "que capacitam alguns indivíduos a solucionar de
forma autorizada o problema de saber se, numa ocasião específica, foi violada uma regra
primária".

 

Não importa se são primárias ou secundárias, todas elas demandam aceitação (o uso). A
questão que se quer saber é se a aceitação de uma regra primária é similar a de uma regra
secundária. Bem, como observa Michelon (2004, p. 150), há um ponto em comum e uma
diferença. Em ambos os casos a regra é um padrão - seja para utilizá-la como um padrão de
comportamento a ser seguido, seja para utilizá-la como um padrão que atesta a juridicidade de
uma regra primária[6] -, com base no qual fazemos julgamentos. A diferença "está em que tipo
de julgamento fazemos com base no padrão".

 

Com isso, fica claro o papel central ocupado pelo aspecto interno das regras na teoria jurídica de
Hart, sobretudo, como já foi demonstrado, para refutar as visões míopes da jurisprudência
analítica e do positivismo precedente, que elevam a sanção como a pedra de toque do sistema
jurídico. É fundamental para que possamos compreender o Direito, que exista uma atitude
crítico-reflexiva ao adotar regras como padrões de conduta. O uso é condição suficiente e
necessária para atestar a existência dessas regras. No entanto, por que é assim? Em que Hart
se apóia ao fazer tais afirmações? Por que podemos dizer que há uma regra de
reconhecimento? Ou que os juízes ao julgarem devem seguir uma regra de julgamento? É o que
tentaremos abordar no próximo tópico.

 

4.      Ainda sobre o aspecto interno das regras

 

Quando afirmamos que o uso é condição suficiente e necessária para a existência das regras,
estamos vendo uma clara influência do segundo Wittgenstein sobre Hart[7]. Como já foi dito no
começo deste trabalho, Hart propõe uma análise do Direito a partir da nova filosofia da
linguagem, sobretudo, a desenvolvida em Oxford no século XX. Os seus exemplos referentes a
jogos, a contextualização para obtenção dos significados das palavras, a existência da regras
como uso, enfim, uma série de idéias próprias dessa nova filosofia, comprovam o que estamos
falando.

 

É por isso que, para que possamos compreender as idéias de regra de reconhecimento,
modificação e julgamento, devemos ter em mente o que Hart quer dizer quando se refere à
existência das regras como seu uso.

 

O Direito se manifesta segundo nossas práticas sociais, que, por sua vez, se dão por meio da
linguagem. Mas, como se dá a linguagem? Mediante regras. Como sabemos que essas regras
existem? Quando as usamos. A linguagem não se dá por meio de uma estrutura lógica, em que
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para cada palavra há uma correspondência exata a um estado de coisas objetivas no mundo. Ao
contrário, ela se articula por meio de diferentes jogos de linguagem que coexistem com outros
jogos de linguagem, cada qual com regras próprias e com suas respectivas "formas de vida".
Assim, se adotamos "a noção de jogos de linguagem, o significado não é mais estabelecido pela
[...] sua relação com fatos, mas pelo uso que fazemos das expressões lingüísticas nos diferentes
contextos ou situações em que as empregamos" (MARCONDES, 2010, p. 275). Dessa forma, o
"significado de uma palavra é seu uso na linguagem" (WITTGENSTEIN, 2009, 43, p. 38).

 

Nesse sentido, o significado de uma palavra somente pode ser compreendido segundo os
diferentes jogos de linguagem, que consistem em mais do que a simples análise da expressão
lingüística enquanto tal, como observa o próprio Wittgenstein (2009, 7, p. 19): "chamarei de
'jogo de linguagem' também a totalidade formada pela linguagem e pelas atividades com as
quais ela vem entrelaçada". Assim, os jogos de linguagem se caracterizam pela sua diversidade
(WITTGENSTEIN, 2009, 66, p. 51). "Novos jogos podem surgir, pois a linguagem é um
fenômeno vivo, dinâmico, que só pode ser entendida a partir das formas de vida de que é parte
integrante. O uso da linguagem é uma prática social concreta" (MARCONDES, 2010, p. 38).

 

Como lembra Marcondes (2009, p. 106 e 107):

 

 

Os jogos são jogados de acordo com regras que podem ser mais ou menos explícitas, mais ou
menos formais. Do mesmo modo, os jogos de linguagem possuem regras que definem o que é
ou não válido, segundo os quais os objetivos podem ser alcançados. São regras pragmáticas, de
uso, constitutivas dos jogos, que tornam possíveis os atos que os jogadores realizam.

 

 

Hart seguiu Wittgenstein nesses aspectos, já que os significados das palavras são determinados
pelo uso das regras (ENDICOTT, 2002, p. 949). Assim, tanto as regras de reconhecimento
quanto as de modificação e de julgamento vão depender do contexto, cada qual com a sua
forma de vida. Não é algo pronto, perfeito e acabado, como pensam alguns, em que todos os
critérios possíveis para identificação, alteração e aplicação das regras estão definidas por uma
norma pressuposta. Parafraseando Wittgenstein (2009, 89, p. 64), poderíamos dizer que Hart
"quer compreender aquilo que está diante de nossos olhos. Porque, em um certo sentido, é isso
que parecemos não compreender". Ele não está preocupado, e aqui assumimos o risco do que
vamos afirmar, em estabelecer uma teoria sobre os fundamentos ontológicos do Direito, como
Kelsen ao pressupor uma norma fundamental hipotética, ou Ross, ao pressupor uma norma
básica, mas, sim, como o Direito se manifesta em nossas práticas sociais. Por isso, embora a
natureza da regra de reconhecimento seja constitutiva, ela é sempre um padrão social
compartilhado que oferece critérios para identificação de outras regras, é uma forma de vida, e
deve ser analisada no contexto que aparece (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 42).

 

Veja-se, por exemplo, o que acontece no caso das regras de julgamento. A prática judicial
estabelece certos critérios que são tidos pelos juízes como vinculantes, em razão desses juízes
tomarem essas regras como padrões a serem seguidos. Assim como ocorre na prática judicial,
tanto no críquete, quanto no futebol, o árbitro segue regras para identificar quando foi ou não
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foi gol, ou seja, quando houve ou não uma pontuação. Mas isso não quer dizer, que o árbitro
pode, ao seu bel prazer, validar um gol de mão ou feito em impedimento, assim como não pode
também um juiz, sem nenhum critério, afirmar que uma regra é válida ou inválida. E por que
isso ocorre? Porque do contrário, nós estaríamos diante de um outro jogo, um "jogo ao arbítrio
do marcador". É por isso, que devem existir certo critérios socialmente compartilhados para que
possamos diferenciar um jogo normal de um jogo arbitrário (HART, 2009, p. 149 e 186; HART,
1997, p. 116 e 144). Para cada jogo existem regras, e para que estas existam, é necessário usá-
las - aceitá-las - como padrões a serem seguidos. Deve estar presente, então, o aspecto interno
das regras.

 

Apenas a título de observação, essas regras secundárias que estabelecem critérios de
identificação de outras regras, ou seja, critérios de validade - isto é, se uma regra é ou não
jurídica - não podem ser elas mesmas tidas como válidas ou inválidas. Uma pergunta sobre a
validade ou não dessas regras não tem sentido. Assim como não tem sentido perguntar quantos
fios de cabelo um homem deve ter para ser considerado careca ou se a barra-padrão do metro
conservada em Paris, que é o critério último da correção de todas as medidas em metros, tem
ela própria as dimensões corretas. Como observa o prórprio Hart (2009, p. 140; 1997, p. 109):
"Não pode surgir uma pergunta desse tipo sobre a validade da própria regra de reconhecimento
que provê os critérios; esta não pode ser nem válida nem inválida, mas seu uso para esse fim é
simplesmente aceito como apropriado".

 

Outro aspecto que precisa ser analisado, e que está diretamente ligado à compreensão do papel
da linguagem na teoria do Direito de Hart, diz respeito aos enunciados jurídicos. É através do
aspecto interno das regras que podemos dizer que existem enunciados jurídicos internos e
enunciados jurídicos externos. A diferença entre eles reside no fato de que as condições de
verdade de enunciados internos são diferentes das condições de verdade de enunciados
externos. Jamais descrevem o mesmo fato. Sendo assim, os enunciados externos são sempre
um conjunto de eventos físicos (ex. algumas pessoas param os seus carros quando o sinal está
vermelho). Já os enunciados internos, além dos eventos físicos, sempre incluem uma regra (ex.
paramos no sinal vermelho porque aceitamos isso como um padrão de conduta a ser seguido).
Veja como o aspecto interno influencia a nossa linguagem normativa.

 

Já não falamos mais, por exemplo, que algumas pessoas descobrem a cabeça ao entrarem na
igreja aos domingos. Falamos agora que devemos tirar o chapéu ao entrar na igreja aos
domingos. Palavras como "deve", "tem de", só têm sentido para aqueles que vêem o Direito sob
o ponto de vista interno. No entanto, cumpre fazer uma observação. Hart (2009, p. 115; 1997,
p. 89) diz que:

 

 

As afirmações feitas a partir do ponto de vista externo podem ser, elas próprias, de diversos
tipos. Pois o observador pode, sem aceitar ele próprio as regras, afirmar que o grupo as aceita
e, assim, se referir do exterior à forma como o grupo se relaciona com elas a partir do ponto de
vista interno.
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Essa declaração de Hart levou alguns autores, como Shapiro (2010, p. 7) e MacCormick (2010,
p. 58), a afirmar que há um ponto de vista intermediário entre o interno e o radicalmente
externo, chamado de "ponto de vista hermenêutico" ou "ponto de vista externo não extremo".
Basicamente, como esclarece MacCormick (2010, p. 58), o ponto de vista hermenêutico
compartilha apenas o aspecto cognitivo. Ou seja, os indivíduos sabem que existem padrões de
comportamento que são seguidos por algumas pessoas, mas escolhem não seguí-los, não
compartilhando, portanto, o aspecto volitivo. Já Shapiro (2010, p. 7) estabelece uma distinção
entre o ponto de vista teórico e o ponto de vista prático. O primeiro é sempre externo. O
segundo pode vir a ser interno, caso haja aceitação do padrão de conduta - esta é a perspectiva
do homem bom. Caso não haja, estamos falando do ponto de vista do homem mau. O ponto de
vista hermenêutico, para ele, é o ponto de vista teórico em que Hart se encontra.

 

5.      Conclusão

 

Assim, concluímos que o Direito não pode ser visto sob o ponto de vista do homem mau. Não
agimos por medo. Agimos porque adotamos padrões de conduta a serem seguidos. As regras
existem, e existem porque as usamos. Hart não foi nenhum ingênuo. Ele propõe o Direito como
linguagem, e por ser linguagem, se constitui mediante regras de uso. O ceticismo quanto às
regras proposto pelo realismo escandinavo e norte-americano não tem fundamento, apenas
para aqueles que pretendem alcançar uma noção de objetividade para além do que a
capacidade humana pode oferecer. Portanto, o Direito não é aquilo que os tribunais dizem que
ele é, ou, ordens apoiadas por ameaças proferidas por um soberano que é habitualmente
obedecido, mas que não obedece habitualmente a ninguém. Ambas as teorias falham ao não
considerarem o aspecto interno das regras, referindo-se a sanção como o conceito-chave na
compreensão do Direito.  

 

Apenas para finalizar, reiteramos a importância da influência da filosofia da linguagem na
compreensão da idéia de regras na teoria de Hart. Ao estabelecer que o Direito é um conjunto
de regras, ele não esquece de que existem outros padrões de comportamento, mas apenas não
entra nas distinções - ou não atribui relevância a isso (HART, 2009, p. 217 ; HART, 1997, p.
168). Talvez Hart tenha sido mal interpretado pelos seus críticos. Talvez ele tenha razão.
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[1] "When we examine what we should say when, what words we should use in what situations,
we are looking again not merely at words (or 'meanings', whatever they may be) but also at the
realities we use the words to talk about we are using a sharpened awareness of words to
sharpen our perception of [...] the phenomena" (AUSTIN, 2010).

[2] "The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I
mean by the law" (HOLMES JUNIOR, 2000, p. 336).

[3] "If you want to know the law and nothing else, you must look at it as a bad man, who cares
only for the material consequences which such knowledge enables him to predict, not as a good
one, who finds his reasons for conduct, whether inside the law or outside of it, in the vaguer
sanctions of conscience" (HOLMES JUNIOR, 2000, p. 335). Há outra passagem interessante, que
vale a pena reproduzir aqui: As pessoas querem saber sob que circunstâncias e até que ponto
correrão o risco de ir contra o que é tão mais forte que elas mesmas, e, portanto, torna-se um
objetivo descobrir quando esse perigo deve ser temido. O objeto do nosso estudo, então, é
previsão, a previsão da incidência da força pública através do instrumento dos tribunais
(HOLMES JUNIOR, 2000, p. 333).

[4] Em sentido contrário Barzotto (2007, p. 71), para quem Ross foi um normativista, uma vez
que ele concebe o Direito como um conjunto de normas.

[5] Barzotto (2007, p. 117 e ss.) é contra essa afirmação. Para ele, há um caráter moral na
aceitação da regras, sobretudo, na regra de reconhecimento. Por exemplo, "ninguém assumiria
o ponto de vista interno em relação a algum critério de identificação que apontasse como Direito
as declarações de vontade de alguém considerado um tirano". Isso acontece, em razão de uma
má interpretação da relação entre o Direito e a Moral na teoria do Hart. A idéia da existência de
um Direito natural mínimo, trabalhada no Cap. IX do The Concept f Law, não deve ser
confundida com uma idéia de um conteúdo mínimo moral para os sistemas jurídicos. O que Hart
assinala é simplesmente que dada a atual condição humana, não seria possível que um sistema
jurídico funcionasse sem essas regras (MICHELON JUNIOR, 2004, p. 147 e 148). Shapiro (2010,
p. 2) também refuta esse ponto de vista moral da aceitação das regras.   

[6] Em sentido contrário, MacCormick (2010, p. 145) reconhece que "nem todas as regras
secundárias são de conferir poderes".

[7] Além de Wittgenstein, podemos dizer que J L Austin, Gilbert Ryle e Peter Winch - a idéia do
ponto de vista interno e externo - tiveram uma importante contribuição no pensamento de Hart.
Mas para o efeito desta abordagem, nos ateremos apenas a Wittgenstein.
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NO CONCRETO EM ABSTRATO: O DIREITO E SEU PENSAR JURÍDICO - ENSAIO DE
APREENSÃO DA JURIDICIDADE

THE CONCRETE ON ABSTRACT: LAW AND LEGAL THOUGHT: AN ESSAY ON APREHENSION OF
JURIDICITY

Fernando Soares Cáceres

RESUMO
Porque não existe Direito senão sob o véu da juridicidade, ensaiar-se-á aqui delimitar algumas
de suas categorias determinantes. Direito é fenômeno que se não confunde com qualquer
normatividade social (embora sua ubiquidade perpasse todo o viver, ele se diferencia da moral,
da política e da religião, bem como de outros eventuais fenômenos que componham essa
normatividade prévia), de sorte que se impõe enquadremos suas características próprias. É com
isso em mente que se quer ora operar no âmbito da juridicidade. Chamar-se-á atenção,
especialmente, ao seguinte mote: a ocorrência do direito traz à tona a participação infungível do
‘pensare jurídico’ e de um decisium (como ‘sentire’) específico face um problema concreto
historicamente delimitado como jurídico. Para tanto, parte-se da análise da premissa kelseniana
segundo a qual Direito é uma coisa e Pensamento Jurídico (então alçado à condição astronômica
de Ciência do Direito), outra. O escopo é trazer à luz a contradição em que o jurista austríaco
acaba por incorrer. Esta deriva da utilização do conceito de Grundnorm como ponto culminante
com o qual o direito (objeto de estudo do pensar jurídico) não pode romper se quiser ser
apreendido cientificamente. Argumenta-se que, sendo o direito mero objeto e o pensamento
jurídico a ciência que silenciosamente o retrata, não poderia Kelsen asserir à controvertida
Grundnorm a natureza de pressuposição epistemológica, isto é: elemento pensado no mundo do
Sein e inserto no plano do Sollen. É aqui que nos surge referida contradição, cujo aclaramento
faz cair por terra as pretensões de criticidade do enfoque científico da teoria pura. Com efeito, o
maior erro de Kelsen foi inferir de uma filosofia do conhecimento, explicitamente kantiana, uma
teoria jurídica que se pretende sistematicamente pura e, portanto, constitutiva do sistema
jurídico interno. Nesse caminho, nossos vetores reflexivos são derivados, primacialmente, de dois
grandes marcos teóricos: de um lado, Losano nos ensina a superar internamente Kelsen e, de
outro, Castanheira Neves nos conduz à apreensão de um direito autêntico, em incessante
movimento, apreendido em sua ocorrência fenomenológica própria. 
PALAVRAS-CHAVES: Juridicidade; Norma Fundamental; Fenomenologia;

ABSTRACT
Because there is no Law but under the veil of juridicity, this essay aim to define some of its
determinants categories. Law is a phenomenon that is not confused with any social normativity
(although its ubiquity goes through all living, Law is different from moral, politics and religion, as
well as any other phenomena that involve this previous normativity), so that it is necessary to
outline its own characteristics. It is with this in mind that we intent to manage the juridicity. It is
important to bold the following saying: law’s occurance raises the contribution of the infungible
of the 'pensare legal' and of an specific decisium (as 'sentire') face to a particular problem
historically defined as legal. In order to accomplish this purpose, we starts from the analysus if
the kelsenian premise according to which law is one thing and legal thought (at the time
promoted to the status of science of Law), another. The scope is to enlighten the contradiction
in which the Austrian jurist ultimately incurs. This contradiction derives from the use of the word
Grundnorm as the apex to which Law (subject matter of legal thinking) can not break if it want
to be understood scientifically. It is pointed that, considering Law as an object and the legal
thought as a science that silently portrays it , Kelsen could not affirm to the Grundnorm the
character of an epistemological presupposition, in other words: as an element thought in the
world of Sein and inserted in the plan of Sollen. This is where the contradiction arises,
contradiction whose explanation makes the pretensions of the scientific approach of pure theory
falling apart . Indeed, the biggest mistake of Kelsen was inferred from a philosophy of
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knowledge, explicitly kantianian, a legal theory that aims to be systematically pure and therefore
constitutive of the legal system. In this way, our vectors are derived, mainly, from two major
theoretical frameworks: on the one hand, Losano teaches us to internally overcome Kelsen and
on the other hand, Castanheira Neves leads to the apprehend of a genuine Law, in continual
movement, understood on his own phenomenological occurrence.
KEYWORDS: Juridicity; Grundnorm (fundamental law); Phenomenoly of law.

Permettons donc à la théorie juridique une part d´hypothèse, c´est-à-dire un peu d
´art et de philosophie. Peut-être ainsi contiendra-t-elle une idée-force.
 
(Emmanuel Lévy)
 
Insisto em desconfiar da causalidade, fachada de um establishment ontológico que
teima em manter fechadas as portas das mais vertiginosas aventuras humanas, ou,
em outras palavras, se depois de ler um certo livro de George Bataille eu tivesse
tomado um copo de vinho num café de Grigman, a garota da bicicleta não teria se
situado antes, com essa aura que envolve os instantes privilegiados; ao estabelecer
um enlace entre o livro e a cena, a memória teceria a malha causal, a explicação
simplificadora que enlaça toda corrente de condicionamento favorável à
tranquilidade do espírito e ao rápido esquecimento.
 
(Julio Cortazar)

 

 
 

1.                  Introdução: persiste a premência de uma crítica interna à Teoria Pura do Direito.
 

A teoria jurídica de Kelsen é, sem dúvida, a mais vigorosa e debatida teoria do direito do século XX – em que pese se

encontre fortemente ancorada em premissas filosóficas que derivam do século anterior, daí a sorte de ser ela tão comumente

cunhada de uma teoria neokantiana do direito. Trata-se, afinal, de construção sistemática que representa o ponto culminante de

uma visão escalonada do direito destinada a sofrer o impacto de golpes de malho de um século trágico. Com efeito, Kelsen

parece ir contra o devir da história: num século que não vislumbra os sobremaneira aclamados tempos de paz, antes o contrário,

erige-se e fortalece-se a construção de um sistema jurídico que não pode ser tocado pela realidade a que se destina. Num

ambiente em cujo legislador se mantém em constante atraso face às necessidades demandadas do social, gastam-se folhas e mais

folhas para abarcar um fenômeno que se põe como objeto estrutural, ademais de a preocupação final de Kelsen ser, sem dúvida,

circunscrever o modo como se decide no direito[1].

Não está aí em questão tanto o modo como expô-lo ou ensiná-lo, tampouco é o centro de suas atenções o como do

manter harmônico um aglomerado de normas tantas vezes em si contraditórias[2]: sua preocupação central é aclarar como se dá

o decidir jurídico de problemas práticos que se colocam historicamente àquele que autenticamente interpreta o direito – têm-se

aí, de fato, apontamentos cruciais à construção mais coeva de uma visão em cujo bojo de dispõe um direito em movimento.

Há, no entanto, que se tomar um cuidado especial: Kelsen é representante de um pensamento jurídico novecentista.

Nessa toada, sua preocupação haveria de ser, efetivamente, não tanto estrutural quanto funcional. É em razão disso que se lhe

impõe escrever um capítulo último dedicado à intepretação de decisão judiciais. Contudo, e é isso que ora convém enfatizar, sua

teoria representa o auge de um projeto de estruturação do sistema jurídico interno. Conquanto a decisão seja o fito último do

jurista austríaco, todo seu trabalho de teórico do direito recai sobre a construção de um sistema interno que explique o direito

pelo próprio direito, isto é, tendo como ponto de partida o mesmo objeto que se pretende ao final seja atestado como objeto

jurídico. Em sua Teoria Pura do Direito, voltada, pois, à decisão do caso concreto, toda a tese gira em torno da necessidade de
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decidir, da inevitabilidade da decisão – esta, contudo, tem de produzir uma norma jurídica válida e, portanto, ser remetida à tão

controvertida, porquanto normativamente pressuposta como cume daquela estrutura, a Grundnorm, que será, pontue-se, por nós

abaixo perquirida.

É a decisão do direito, afinal, um ato de vontade. Como tal, não dispensa os atrativos das empreitas da política, da

sempre vulcânica expressão cultural e também dimensões ideológicas. Com a teoria pura do direito está-se, pois, a apontar os

limites do controlável pela razão jurídica, isto é, os lugares em que a ciência do direito já não mais tem a última palavra. O

direito em concreto (in concretum), de fato, é um direito que se não admite apreendido por aquela razão que, contudo, estrutura

o direito. No que toca o decidir do jurista, não se trata de modo algum de ato passível de enlace cognitivo, mas antes de efetiva

disposição de vontade: esse o limite da racionalidade jurídica. E até esse limiar, note-se que é isso que o nosso jurista austríaco

verdadeiramente objetiva cumprir, há que se orientar o jurista da teoria pura por uma ordem de racionalização cujo objeto

científico lhe é pré-datado. Kelsen então estrutura o direito; impõe-lhe uma “ordem natural das coisas” como que a escalonar

algo que já nos é dado previamente como se Objeto fosse. Trata-se, fique claro, de uma racionalização especificamente jurídica,

com um objeto também especificamente jurídico, a culminar, portanto, na cientificização do fenômeno jurídico: Direito de um

lado; Ciência Jurídica de outro.

A intenção deste ensaio é demonstrar que Kelsen incorre em contradição fatal ao inferir uma filosofia kantiana

(oposição dos mundos do Sein und Sollen) no plano de uma teoria jurídica que se pretende, em tese, pura e asserir que Direito é

Objeto, e não um fenômeno com uma complexidade inerente, mantendo-o (o direito-objeto) distanciado das proposições

produzidas no estratificado espaço do Pensamento Jurídico. Configura-se referida contradição com a chamada à tona da

dependência crônica, na teoria pura, entre direito e pensamento jurídico em razão da exigência clínica de que se realize a

pressuposição científica da assim chamada Grundnorm, sem a qual seu sistema cai por terra – trata-se de um embuste, posto ser

precisamente na referida pressuposição que Kelsen se desmente.

Entenda-se que o presente ensaio não tem pretensões astronômicas e sua verborragia corre num sentido claro,

pretendendo-se efetivamente objetivo: quer afastar o subterrâneo mal entendido ainda assente na reflexão jurídica hodierna –

qual seja o de que o Direito é uma coisa e o Pensamento Jurídico, outra. O que aqui se intentará diz com a ocorrência própria do

fenômeno jurídico, apreendido por aqueles que a ele assim se referem, não como um objeto dado à descrição de alguns, mas

como ocorrência autônoma, prenhe de normatividade própria. Dessa forma, tem-se em foco um direito que se nos interpela em

sua vivacidade originária, a não se permitir abarcado por qualquer tentativa de enclausuramento teórico que seja totalizante, mas

antes a se dispor na apreensão menos pretensiosa do contínuo laborar dos juristas: pensamento jurídico que o leva a lume diante

da necessidade de um decidir. 

A premissa da qual se parte é a seguinte: Kelsen, embora sobremaneira criticado por seus predecessores das teorias

críticas do direito, deixou uma marca inevitável, a deformar todos aqueles que depois dele vieram: a separação entre Direito e

Pensamento Jurídico. Nisso vai implícita uma compreensão objetiva do direito, isto é, tal qual um objeto de estudo, como se se

tratasse de um dado a priori a ser apreendido. Quase ao fim, será convocado o exemplo de pensar hermenêutico como

paradigma de reflexão hodierna que traz ínsita ao seu modo de referir o fenômeno jurídico a presença subterrânea das premissas

kelsenianas, conquanto se mostre efetivamente um pensar crítico.

 

 

2.                  O desenhar estrutural de um normativista – um ‘pensar o jurídico que não pensa’.

 

Para que se apreenda com clareza a intenção deste trabalho, qual seja demonstrar que o pensamento jurídico se impõe o
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palco infungível da aparição da normatividade do direito (em verdade, o espaço de sua autônoma normatividade), constituindo

este último em suas prolações históricas (no âmbito específico da formação do decisium) na esteira daquilo que dele se exige a

cada diferente época[3], mostra-se relevante traçarmos algumas linhas acerca da concepção normativista do direito, no âmbito

da qual dedicaremos especial atenção no que aponta ao distanciamento objetivo do analista jurídico face seu Objeto de estudos.

Arquitrave de tal reflexão, porquanto tenha de fato atingido o auge do desempenho estrutural do sistema jurídico interno, a

Teoria Pura do Direito é a seguir convocada para deixar suas impressões[4]. Esclareça-se desde logo não haver aqui qualquer

pretensão de esgotar a análise da obra referida, plurívoca em complexidade e problemas a serem identificados, bastando-nos por

ora sublinhar um seu específico equívoco, senão mesmo astuto mascaramento: crer que Direito é uma coisa e Pensamento

Jurídico, outra[5].

Kelsen vislumbra um enquadramento teórico cujo caminhar sistemático toma como ponto de partida o direito posto

para voltar ao mesmo e idêntico direito, isto é: fita uma explicação jurídica a partir da própria realidade que em tese constitui a

sua ciência, ou seja, a realidade jurídica, então concebida, como sói admitir, junto à norma jurídica válida[6]. Isso, como será à

frente assentado, desemboca em problemas insolúveis, diante dos quais se impõe a sorte de termos de afastar em definitivo a

plausibilidade científica de uma validação jurídica do direito pelo próprio direito, a partir, claro, desse específico enfoque

objetivante[7].

Abaixo o que se procura fazer é identificar internamente ao argumento de Kelsen (por isso uma crítica interna)

algumas contradições no plano dos pressupostos da teoria pura, a fim de fazer vir à luz a complexidade inerente do fenômeno

jurídico, com o que se permitirá, mais tarde, abarcá-lo naquilo que ele efetivamente é: não um dado prévio, tampouco o

resultado de um decisium, mas o próprio laborar do pensamento jurídico.

O pano de fundo de tal perspectiva (a perspectiva da teoria pura do direito), que, diga-se de passagem, não consegue

cumprir suas pretensões de criticidade, vem marcado por aquilo que ora se chamará subterrâneo dualismo kantiano que bifurca

Sein und Sollen em planos opostos[8]: deve ficar claro, desde já, que essa dualização do fenômeno jurídico se nos apresenta

subterrânea em razão de sua presença quase que imperceptível em grande maioria dos Estudos Jurídicos, atingindo fatalmente,

como se quer aqui sustentar, não apenas o teórico da teoria pura, mas também as mais recentes teorias e análises hermenêuticas

do direito[9]. Fundado o direito no domínio mais austero desse dualismo kantiano (portanto, no plano do Sollen), e entrementes

distante da realidade social e cultural que o condiciona[10], o pensamento jurídico é então relegado à não-estrutura mundana

do Sein, espaço de compreensão e não de decisão, sendo pois dispensado de contaminar o Direito (posto na estrutura do ‘dever-

ser’) com disposições eventualmente críticas[11]. 

Destarte, é no mundo do Sollen que se dispõe o Direito da teoria pura. Este a ser cientificamente retratado pelo labor de

cunho lógico do pensamento jurídico, por sorte alçado à astronômica condição de Ciência Jurídica, cuja diminuta tarefa, no

entanto, resta o referir quase que silencioso à unidade das normas jurídicas previamente dadas em formato de sistema. Tal

unidade vai viabilizada com a intervenção derradeira do “dever-ser” no eixo de sua estrutura em graus (Stufenbau) do direito; o

objeto jurídico é, afinal, posto escalonadamente. No cume está o elemento mais controvertido de toda a doutrina, ao qual aqui

destinaremos nossas atenções: a Grundnorm, a validar toda a objetividade estrutural do arsenal normativo cunhado sistema

jurídico. A esse respeito, sublinha Kelsen:

 

“Visto que somente pressupondo a norma fundamental é possível interpretar o sentido subjetivo do ato constituinte e dos atos

estatuídos em conformidade com a constituição como seu sentido objetivo, ou seja, como normas jurídicas objetivamente

válidas, a norma fundamental (assim como a define a ciência jurídica) pode ser definida como a condição lógico-transcendental

dessa interpretação, se é lícito aplicar por analogia um conceito da teoria kantiana do conhecimento. Assim como Kant se
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pergunta de que modo é possível uma interpretação livre de qualquer metafísica dos fatos percebidos por meio dos sentidos nas

leis formuladas pela ciência da natureza, também a teoria pura do direito põe o quesito de como é possível uma interpretação do

sentido subjetivo de determinados casos concretos (sem fazer referência a autoridades metajurídicas como Deus ou a Natureza)

como sistema de normas jurídicas objetivamente válidas e descritíveis em proposições jurídicas. A esse problema da teoria do

conhecimento, a teoria pura do direito assim responde: é necessário comportar-se do modo como prescreve a constituição. [...] A

função da norma fundamental é dar um fundamento à validade de um ordenamento jurídico-positivo, ou seja, de um

ordenamento jurídico estatuído por atos de vontade humana e eficaz em suas grandes linhas.” [12]
 
 

A intenção explícita, e tantas vezes sublinhada pelo jurista austríaco, desse desenho escalonado
do objeto jurídico é salvaguardar o Direito de contingentes interesses meta-referenciais, estes passíveis
de interferirem naquele por meio de uma intervenção mais drástica do pensamento jurídico. Com isso,
aprimora-se o feitio aproblemático de sua configuração (do Direito), sempre já anteriormente disposta
em estrutura de cuja análise científica não possa decorrer qualquer força prescritiva. Suas conclusões
são tão-só propositiva (como Kelsen frisa: no formato de proposições jurídicas[13]), de modo a ser
logicamente falseável se em desacordo com os mandados legiferantes, estes sim de cunho estritamente
normativo[14]. É como se esses mandamentos enviassem ao interprete do direito uma ‘expectativa forte
de sentido’, em verdade transbordando à ideia de mera expectativa, para informar verdadeiras correntes
sobre o que é o jurídico, amarrando aquele que se destina a estudá-lo a uma normatividade prontamente
acabada, ou seja, previamente concluída.
 
 

2.1. Se pensar o direito é pensar uma Grundnorm, uma teoria jurídica que se pretenda fidedigna ao seu tema
não pode restar kelseniana.
 

Tudo isso depende, no entanto, de uma fundamentação acerca da noção de validade normativa,
pois é esta que não pode ser coloca em xeque pelo jurista que a estuda. Como acima adiantado, tal
função é cumprida pela assim chamada Grundnorm. Esta a responsável por fazer possível todo o
escalonamento da validade das normas jurídicas. Tratando-se de uma ficção normativa (ou de norma
pensada), como veremos, para que a teoria pura do direito não caia por terra e desfaleça, impõe-se
forçoso que Kelsen a justifique, nos termos dos propósitos do normativismo, explanando acerca de sua
natureza de pressuposição científica. Abaixo veremos que nosso autor não consegue tal façanha, pondo
em risco toda sua tese.

A Grundnorm possui, com efeito, caráter de norma. Não se confunde, todavia, com qualquer
outra espécie de norma jurídica[15]. Diferente das demais, ela não sofre a incidência de qualquer
questionamento quanto a sua validade. Antes o contrário: é ela que origina o que é a validade no e do
ordenamento jurídico (o Direito de Kelsen) e, por conseguinte, dispõe como podem ser validadas as
normas jurídicas. Trata-se de norma não-posta e sim pressuposta pelo trabalho do pensamento jurídico.
É a ciência do direito que a pensa como elemento infungível diante da necessidade de se interpretar
objetivamente o sentido objetivo de atos de vontade subjetivos (sendo mais direto: as normas jurídicas
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válidas)[16]. De qualquer sorte, o que se deve frisar para os fins deste ensaio é que quem a presume e a
pensa como cume inevitável da validade normativa do direito é, indubitavelmente, o Pensamento
Jurídico.

Contudo, e é aqui que mora a grande contradição da teoria kelseniana, ao pensamento jurídico
em tese cabe apenas pressupô-la (pensá-la ficticiamente existente) – é o que enfaticamente nos diz
Kelsen –, já não podendo, porém, dizer qualquer palavra quanto a sua validade[17], pois o objeto do
direito tem de ser tão-só o direito positivo, ou seja, o direito posto no plano do Sollen.

 
“A edição alemã da Teoria pura do direito se encerra, de fato, com a frase: ‘A norma fundamental da
teoria pura do direito [...] é apenas o fundamento, a condição lógico-transcendental da validade [do
direito positivo] e, como tal, não tem caráter ético-político, mas epistemológico.’ À luz da análise até
aqui desenvolvida, essa asserção exprime um desejo de Kelsen, mas não a realidade de sua doutrina. De
fato, do ponto de vista cognoscitivo, a norma fundamental serve para encerrar o sistema kelseniano do
direito sem sair do direito: a teoria pura – como ciência do direito constitui assim um perfeito sistema
interno. Porém, ela se propunha descrever o ordenamento jurídico positivo, e este último não contém
nenhuma norma fundamental: ela não é estatuída por um órgão legislativo, mas é pensada por um
teórico do direito e como tal, é fruto de uma concepção filosófica kantiana enxertada sobre um rigoroso
positivismo jurídico. Assim, a norma fundamental, elaborada para manter distante todo elemento
extrajurídico da cidadela da teoria pura do direito, revela-se um verdadeira cavalo de Tróia.”[18]

 
 

O que se deve compreender, com tudo isso, é que a Grundnorm representa o revestimento ou o
enxerto de uma específica concepção filosófica (pontualmente: a concepção kantiana sobre o que é o
conhecimento possível) no domínio do Direito, sendo o seu vetor de incidência a própria ciência
jurídica, ou, melhor dizendo, um cientista do direito. Em suma: trata-se de uma concepção filosófica
que é externa ao direito, portanto um elemento extrajurídico, a carrear uma teoria jurídica que, em tese,
se pretende componente de um sistema interno ao direito, ou seja, vislumbra a si mesmo como se
estritamente jurídica fosse, purificada de quaisquer outros elementos. Sendo assim, contudo, a teoria
pura de fato cai por terra, vez que se lhe impõe aceitar a natureza metajurídica do direito – o que
Kelsen quis evitar, senão mesmo mascarar, mas sem sucesso.
 

“Se, porém, a norma fundamental não pode ser o sentido subjetivo de um ato de vontade, então apenas pode ser o conteúdo de

um ato de pensamento. Por outras palavras: se a norma fundamental não pode ser uma norma querida, mas a sua afirmação na

premissa maior de um silogismo é logicamente indispensável para a fundamentação da validade objetiva das normas, ela apenas

pode ser uma norma pensada.” [19]
 

 

Infiltrou-se, portanto, no mundo do Sollen um elemento que caminha no plano do Sein. E, com isso, a Teoria Pura se vê

num beco sem saída. Não é possível que se conciliem ambas as seguintes exigências: de um lado, a necessidade de limitar o

espaço da realização do direito, que não deve transpor às disposições normativas que se estabelecem voluntariamente por um
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dizer estritamente legiferante; de outro, a necessidade, também infungível, de se dar unidade a um sistema normativo (de base

voluntarista) com o recurso a uma ficção do conhecimento, isto é, com base numa norma fictícia (a Grundnorm) que não tem

como característica ser a manifestação objetiva de um ato de vontade subjetivo, como sói ocorrer com o objeto jurídico – ou

seja, as demais normas jurídicas.

 

“A configuração disso é dada pelo fato de que o próprio Kelsen termina por separar definitivamente o que desejava unificar:

enquanto a norma positiva é o sentido de um ato de vontade real, a norma fundamental apenas é o sentido de um ato de vontade

fictício. Na doutrina kelseniana, esse último termo tem um significado bem específico: em suma, recorre-se à ficção para atribuir

uma existência jurídica àquilo que, no direito, não existe. Todavia, para que a norma jurídica exista, a vontade deve existir

realmente; não é de grande valia imaginá-la como existente, se, pois, na realidade não existe.” (p. 87)

 

 

Dessa forma, há que se admitir que no vértice da teoria pura, esterilizante por opção dogmática, caminha um elemento

alienígena. O direito não é feito tão-só de direito; ou, se se preferir: a norma fundamental não é uma norma jurídica[20]. A essa

conclusão não seria necessário chegar-se se não fosse a opção objetificadora do direito que vai ínsita à teoria pura. Não podendo

o pensamento jurídico colocar qualquer norma jurídica, criar ou mesmo desmembrar sua validade[21], a única conclusão a que

se pode chegar é que, de fato, isso que o pensamento jurídico pressupõe na teoria pura não é uma necessidade inevitável, ante o

formato escalonado do direito, senão que se trata mesmo de mera escolha contingencial – uma escolha do teórico do direito

Kelsen.

 

“Justamente, Kelsen escrevia na segunda edição de Teoria pura del diritto que, não podendo a ciência jurídica estatuir nenhuma

norma, deveria limitar-se a pensar a norma fundamental. Porém, desse fato resulta coerentemente que a norma fundamental 'não

prescreve que é preciso obedecer às ordens da autoridade constituinte: permanece conhecimento […]'. O fato de que uma norma

descreva, e não que prescreva, é, contudo, inconciliável com a teoria pura do direito.” (p. 90)

 

 

2.2. Mais alguns passos no sentido pretendido.

 

Demonstrada a incoerência kelseniana quanto à opção pela bifurcação de Sein und Sollen representada juridicamente na

diferenciação e consequente separação entre o que é Direito e o que é Pensamento jurídico, importa darmos mais alguns passos

no sentido pretendido. Antes, contudo, de prosseguirmos com a enunciação da reflexão que se quer aqui justapor, cuja essência

acima já foi anunciada, não é irrelevante sublinharmos mais alguns elementos que nos servirão de base ao argumento que se

prossegue.

Primeiramente, deve-se assentar que não se está aqui a inferir que o Direito é instância que deve ser mantida à espreita

de qualquer elemento extrajurídico, como sói dizer com base num enfoque exclusivamente normativista; tampouco que o pensar

jurídico se opõe à normatividade que é estritamente jurídica. Não se está a pretender seja expulsa da fenomenologia do direito o

permear fundante do pensamento jurídico; antes o contrário. Sua presença se faz de fato infungível à ocorrência do direito, não

se mostrando viáveis apostas que seguem o alvitre de teorias que insistam em enclausurar sua aparição (a aparição do direito) no

quadro pré-datado de concepções epistemológicas que, essas sim, em si nada têm de Direito – perceba-se que, paradoxalmente,

é isso que acaba fazendo Kelsen ao optar por inserir na explicação do direito uma concepção filosófica prévia.
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O ponto nodal ao qual se pretende ora referir, na esteira do que uma visão autônoma do direito exigirá mais frente, faz

meditarmos em duas frentes. De um lado, percebemos que na gênese do direito está não uma norma posta, como objeto dado a

priori, mas uma inevitabilidade histórica que demanda uma tomada de decisão[22] por parte daqueles que com o direito

trabalham. Sem a instância reflexiva que se abre normativamente nos quadros do pensamento jurídico não haveria sequer se

falar em lei, vínculo jurídico por excelência e objeto de furor de normativistas mas também das mais coevas reflexões

hermenêuticas ou analítico-linguísticas do direito[23] – esse um ponto que será abordado abaixo. De outra banda, e como que

em consequência dessa primeira problemática, vem à tona a fiúza de que o fenômeno jurídico não se nos dá sem mais, sem um

por quê próprio, fundando-se num espaço específico do adir humano. Exige-nos, portanto, a devida responsabilidade, porquanto

criado por nós mesmos (que ousamos pensar o direito), de sorte que sua incessante ultrapassagem histórica há que se fazer de

maneira atenta às imposições que se nos chegam das mais diversas instâncias reflexivas, não obstante o seu fundar se dê porque

existe aquilo que ora se tem de chamar pensamento jurídico[24] - este a conviver com a experiência também do irracional, a

compor, afinal, a realização do direito[25].

Para terminar este ponto e seguirmos adiante, é relevante atentarmos ao que ainda nos tem a dizer Mario Losano,

profundo conhecedor da obra kelseniana, bem como um seu arguto crítico. Diz-nos:

 

“(...) existe também outro problema: falou-se sobre o silogismo com o qual se explica a delegação da validade de grau a grau do

ordenamento jurídico e notou-se que a premissa maior é normativa; a menor, descritiva, enquanto a conclusão é novamente

normativa. O resultado a que Kelsen chega é que a conclusão é normativa se a premissa maior é também normativa. Mas

exatamente esta é a aporia: se a norma fundamental não prescreve, mas descreve, não é adequada para servir de premissa maior

no silogismo do qual se originam todos os outros.” (p. 90/91)

 

 

2.3. Há uma ‘infiltração no Direito’ – seu ocorrer é algo mais do que se encontra nos enclausurado num Objeto.

 

Demonstrou-se até o momento que, com a intenção de garantir até as últimas consequências a exigência de extrema

coesão no plano dos pressupostos da doutrina juspositivista, a teoria pura do direito acaba por desembocar num desarranjo

interno à sua estruturação. Cai-se, com efeito, numa incoerência intra-sistemática que condena a aceitabilidade de sua proposta.

O erro foi querer inferir uma explicação em termos jurídicos com base numa chave de fundo não-jurídico. Esse deslize foi

acima bastante explanado, mas convém acentuá-lo: errou-se ao adotar a concepção kantiana de conhecimento como baixio para

se asserir a norma fundamental.

Dessarte, conclui-se que é, de fato, num elemento extrajurídico que se funda toda a teoria pura do direito. O que

conduz a que tenhamos de afastar sua pretensão de pureza jurídica (que afinal funda o criticismo kelseniano) e admitir que na

base do direito kelseniano há um elemento de não-direito. Paul Amselek também está atento a impossível dispensabilidade do

pensar jurídico no ocorrer do direito kelseniano, acentuando quanto ao tratamento lógico das normas jurídicas que:

 

“Il est de fait que Kelsen a constamment tendance à passer, se l´on peut dire, de la théorie pure du droit à la théorie du <<droit

pur>>, c´est-à-dire d´un droit logique, d´un pureté esthétique, mathématique. C´est ainsi, notamment, qu´il affirme très souvent

la soumission des normes juridiques au principe de non-contradiction: 'une science normative ne peut admettre de contradiction

entre deux normes appartenant au même système.' (...); 'on ne saurait affirmer la validité simultanée d´une norme de contenu A

et d´une norma de contenu non-A' (...), etc. Les normes juridiques sont donc traitées purement et simplesment à la manière de
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propositions scientifiques, justiciables de la logique formelle.”[26]
 

 

Dito isso, deve-se abancar aqui que um princípio da ciência jurídica se infiltrou, como sói sempre ocorrer, de maneira

infungível no vértice do direito e dizer, com Kelsen, mas contra o seu excesso de normativismo, que mesmo o direito da Teoria

Pura é um direito que não se permite vivo e em movimento senão na constância de sua relação com o pensar jurídico[27]. É,

também no plano de sua teoria, o pensamento jurídico a instância que apreende e permite o direito se dinamize e enrede sua

ocorrência prática, não obstante se ambicione um direito-objeto[28]. Afinal, no apogeu da estruturação de um direito dito, isto

é, de um direito pensado com base em critérios que orientam o pensamento jurídico tão-só a um dizer sobre o direito já posto

mas ainda não a um fazê-lo por si mesmo, “a norma fundamental, elaborada para manter distante todo o elemento extrajurídico

da cidadela da teoria pura do direito, revela-se um verdadeiro cavalo de Tróia.”[29]
Tendo optado fechar os olhos à perplexidade da ocorrência prática da experiência jurídica, Kelsen não deixa de ser

mais uma clara representação da cultura moderna do quê-fazer ciência – e, no direito, talvez seja seu maior e verdadeiro

baluarte –, de sorte a postular o primado do teorético sobre o prático, ou, noutras palavras: o teorético deixa de ser mais uma

instância ou modalidade de um logos ou de uma ratio precisada na continuidade mais profusa da relação dialética ente teórico e

prático, para ser convertido na própria significação de sua essência. O direito não vai então submisso ao alogon; antes, é

controlado cientificamente. O equívoco parece estar, portanto, no não querer compreender o direito naquilo que ele é (‘o direito

que é’) em sua vida prática:

 

“(...) uma intenção axiológica de validade normativa e de cumprimento histórico-problemático que o pensamento jurídico é

chamado a assumir como tal, naquela sua intenção e em ordem a este seu cumprimento. Que é isto dizer agora que não vemos

diferença entre a intenção do direito e a intenção do pensamento jurídico, ou que a intenção deste deve ser a intenção daquele,

havendo por isso o pensamento jurídico de constituir-se para assimilar intencionalmente e realizar praticamente essa intenção.

Não pode o pensamento jurídico ficar indiferente ou pôr como que entre parênteses a intenção e o sentido axiológico-normativos

do direito para se constituir num mero formal conhecimento sobre ele, nem o compromisso prático cabe só à pessoa do jurista e

não ao jurista como tal, ou apenas ao homem e não já ao jurista, posto que, bem contrário, é autenticamente como jurista que lhe

compete o problema da validade normativa da práxis.” [30]
 

 

3.                  O Pensamento Jurídico não é apenas uma infiltração na estrutura do Direito; ele o realiza em
concreto.
 

Vimos, em grossas linhas, que a construção kelseniana não foi capaz de especificar de maneira
nítida a linha divisória que mantém em separados os assim chamados sistema interno, ou ínsito à
estrutura em graus do direito (Stufenbau), e sistema externo, vincado no labor da ciência do direito. Isso
porque se preferiu asserir um Direito compreendido como Objeto posto, mas dependente de um
elemento pressuposto. Aqui a infungível contradição: colocada a Grundnorm na origem da validade do
direito positivo, como condição mesma da concatenação interna do material jurídico e, portanto, da
subsistência de toda a teoria pura, fez-se inevitável a ruptura do liame que então os distanciava. Melhor
sorte teria ocorrido a Kelsen se tivesse optado por caminhar noutra via: admitir a origem metajurídica
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do direito e assumir que à ciência jurídica da teoria pura não se impõe a obrigatoriedade de explicá-la
(sua origem), mas tão-só a sua estrutura[31].

 
“Kelsen, ao invés, não pretende caminhar nessa via e tenta explicar o direito mediante o direito, como
exige a pureza metodológica por ele propugnada. Ele mesmo reconhece implicitamente que a origem da
validade do direito está no mundo real, não no mundo jurídico; ou seja, no mundo do ser, não no do
dever ser.”[32] (...) “Do ponto de vista da teoria do sistema jurídica, isso significa que um elemento do
sistema externo torna-se o fundamento do sistema interno: em si, um evento sem ulteriores
consequências. Já do ponto de vista da teoria pura do direito, as consequências são graves, porque um
elemento da ciência jurídica é posto como fundamento da validade do ordenamento positivo. Mas a
ciência descreve, ao passo que o ordenamento prescreve; a ciência faz parte do mundo do ser, ao passo
que o ordenamento faz parte do mundo do dever ser; e para Kelsen, seguidor do pensamento
neokantiano, entre esses dois mundos não deve existir nenhum ponto de contato (...). Se isso se
verificar, estará ameaçada a coerência interna da teoria inteira.”[33]
 

 
O que se pretendeu elaborar até aqui é bem representado com a noção de crítica interna,

dirigida às opções metodológicas da teoria pura do direito, tendo-se optando por apontar aquilo que ora
se reputa seja o pontal nodal em que peca Kelsen e que, inevitavelmente, o conduz a uma via sem saída
e condena sua tese à total incoerência. Ademais, parece não ser suficiente o elaborar de uma teoria
nova, que se articule crítica à concepção contraposta, se o ponto de partida não for interno à tese
replicada. A crítica externa pode sim apontar caminhos novos e eventualmente mais adequados. No
entanto, se opta por permanecer como mera exterioridade, não tem condão de se fazer valer diante da
visão objetada.

A simples apregoação de diferentes aclarações sobre um mesmo objeto ou tema de estudo, como
meras críticas externas, tem por base, em última análise, tão-só juízos de valor: a nova doutrina
substitui a anterior porque considerada melhor; e nada mais. Assim agindo, não se permite aflorem as
incoerências da doutrina criticada e, portanto, não se justifica a prevalência da nova doutrina, de sorte
que, para que isso ocorra, impõe-se evidenciar a inadequação das premissas ínsitas à teoria rebatida. A
isso se destinou a primeira parte deste trabalho.

 
 

3.1. A subterrânea presença do dualismo kelseninano – também as teorias hermenêuticas compreendem o
direito sem apreendê-lo: ainda um Direito-Objeto.

 
O que se ensaiará realizar nesta segunda parte é a enunciação de uma perspectiva nova à

compreensão do que é o Direito, o qual passa a ser visitado em seu movimento próprio, como fenômeno
vivo de ocorrência autônoma[34], e não mais como objeto dado a priori, de cuja aparição legiferante se
instalaria a realidade jurídica[35]. É este o direito que se pretende fazer vir à tona: um direito que se
dispõe por si, em seu florescer ubíquo ante os desenredos reticulares das relações humanas[36]. Antes
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de seguirmos essa via, contudo infungível, impõe-se inferirmos ainda uma última conclusão do que se
disse até aqui, sem a qual não nos será permitido persistir em nosso argumento. Trata-se da seguinte
aferição, já anunciada no correr deste trabalho mas que merece ora seja esclarecida, posto se interponha
no cerne daquilo que se pretende aqui enunciar: em que pese abundem as críticas ao normativismo
acima debatido, acredita-se que estas não atingem o seu ponto nodal (referido no parágrafo anterior),
qual seja a perspectivação do direito como se objeto fosse, qual uma instância que pairasse ausente da
sociabilidade humana. Quer dizer, supõe-se aqui que também as teorias jurídicas mais coevas, como as
desenvolvidas com bases hermenêuticas e analíticas, incorrem naquele mesmo equívoco objetivante do
direito[37].

Em todo caso, não se procurará aqui tirar proveito de um maior aprofundamento nessa senda,
sendo-nos suficiente por ora aventar a hipótese mencionada e justificá-la com a seguinte assertiva: o
problema central da hermenêutica filosófica no plano jurídico tem com a utilização, em pano de fundo,
da filosofia geral da experiência hermenêutica proveniente, em grande medida, dos trabalhos de Hans-
Georg Gadamer[38] [39]. Tendo efetivamente tratado do direito em sua obra, principalmente no livro
Verdade e Método, o heideggereano alemão não lhe deu a devida atenção: com efeito, Gadamer utiliza
o direito, ao lado dos trabalhos filológicos de interpretação de textos clássicos, como mais um
paradigma para pensar o fenômeno hermenêutico, e não o contrário. Quer dizer, o que está aí em foco,
em verdade, não é tanto direito, mas a análise da condição lingüístico-ontológica da pré-compreensão
existencial e sua constante aparição (como Aplicatio!) na instância interpretativa (ou seja, no fenômeno
hermenêutico) [40] [41]. Atente-se para o fato de que se não está aqui a negar o momento hermenêutico
na fenomenologia jurídica – de modo algum, e, nesse sentido, Gadamer é de fato feliz[42]; quer-se-, no
entanto, apontar sua insuficiência como instância de reflexão do fenômeno jurídico.

Com efeito, o direito não dispensa uma hermenêutica que seja em si normativa, isto é, que a
cada novo interpretar in ato se dê contígua a configuração de um novo direito, historicamente re-
compreendido (acentuando-se a historicidade do ato interpretativo também no direito)[43], simbolizada
por Gadamer na sua cara noção de Aplicatio. Ocorre que, visto como um paradigma interpretativo,
temos aqui um direito que vai concebido tal qual um trabalhar com textos, sempre já pré-datados à
experiência judicativa, não obstante a noção referida (de aplicatio). Esta, ademais, leva a compreender
que o Direito está já previamente dado, devendo sim sofrer uma interpretação, que é também uma sua
criação, mas que, nu fundo, e é esse o verdadeiro problema, sofre sempre uma aplicatio, isto é,
encarrega alguém de levá-lo ao chão próprio do caso concreto. Tem-se, então, um direito que é
aplicado na resolução de um problema. O direito não o próprio problema concreto da realização
jurídica, o caso em questão que exige uma resposta específica; é, antes, e aqui aparece aquilo que até
então se julga subterrâneo aos estudos jurídicos em geral, um Objeto (textual) que sofre interpretações
criativas e é lançado no mundo por meio de uma aplicatio[44]. Castanheira Neves é mais pontual do
que nossas palavras:

 
“Só que, qualquer que seja o mérito da compreensão filosoficamente hermenêutica do direito – desde
logo a possibilitar uma distinção entre direito e lei em termos bem mais logrados e concludentes do que
os oferecidos pela tentada revivência do <<direito natural>> após a segunda guerra mundial – e não
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obstante também a dimensão hermenêutica que fenomenologicamente se haja de reconhecer à
jurisprudência (ao pensamento da normativa realização do direito), o certo é que ter-se-á de negar que,
em perspectiva problemático-metodológica, a interpretação jurídica seja puramente hermenêutica na
índole do seu problema e no objectivo do seu método.”

 
 

4.                  Um direito do pensamento jurídico: como pensar essa aparição do direito...
 
Ainda que o pensamento jurídico em sua apreensão do direito seja cravado de momentos

hermenêuticos, envolvendo-se num contínuo lançar mão de discussões sobre a compreensão de
elementos externos e a incluir, por vezes, um labor textual, sua disponibilização fenomênica ultrapassa
os limites de algo que simplesmente requer um novo interpretar, convocando sempre a necessidade de
se decidir quanto a um novo caminho a ser trilhado. Durante este trabalho, por diversas ocasiões surgiu-
nos a necessidade de encerrar o ponto em que se julga errôneo perceber o Direito como Objeto, do qual
se manteria distanciado (noutro plano, como se viu: no mundo do Sein) o Pensamento Jurídico. Esse
foi, de fato, um ponto em que se quis insistir. Também desde o início se anunciou nossa pretensão aqui:
aventar que o direito exige uma apreensão fenomenológica própria, atenta à sua ocorrência
diferenciada, não obstante sua relação viva com outras instâncias normativa, a fim, pois, de que se
permita sejam aclaradas as categorias que o percorrem desde sempre, isto é, as categorias efetivamente
jurídicas e que, portanto, delimitam sua juridicidade.

O que nos interessa agora é traçar, ausente qualquer escopo de exaurimento da temática,
sobretudo em razão das dimensões que se permitem desbravar neste trabalho, um esboço de orientação
sobre referida problemática, ensaiando-se os traços gerais de uma apreensão autônoma do fenômeno
jurídico[45]. Um relevante primeiro passo parece ser o atentarmo-nos aos dizeres de alguém que há
muito pensa os limites dessa juridicidade:

 
“Com as dificuldades naturalmente advenientes do conflito interpretativo e ideológico subjacente às
tomadas de posição neste terreno, julgamos que seria metodologicamente fecundo considerar que o
Direito se não confunde nem com toda a normatividade, nem sequer com a normatividade social. E
recortar o Direito em diferença face a religião, moral, normas de etiqueta, etc., embora sem negar as
relações entre todas estas realidades.” [46]

 
 
É a própria história do pensamento jurídico que nos atesta a absoluta impossibilidade de se dizer

“eis o Direito” [47], atestado este com o qual parece inevitável mantermo-nos concordes, vez que,
ainda que se vislumbre a inevitabilidade de uma constante arrumação conceitual, sempre provisória,
imagina-se que seria julgado louco aquele que ousasse dizer: “eu sei o que é o Direito” [48]. Ademais,
é esta a perplexidade que sempre consumiu e, parece, sempre consumirá o pensar dos juristas[49]: não
há enlace teórico que dê fim a essa discussão. Tal dificuldade se vê acentuada nos dias de hoje[50],
quando se tem de considerar um direito que se apresenta no todo submerso à reticularidade dos
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fragmentos sociais, um Direito Hoje, que se mostra em contínuo movimentar-se e demanda, portanto,
uma também contínua convalescência reflexiva. Nos dizeres de Castanheira temos o enquadramento da
situação em que se encontra o pensar hoje o direito:

 
“Dúvidas profundas sobre o sentido do direito no nosso contexto histórico-social e cultural, com quebra
do modelo tradicional e dominante da normatividade jurídica, e a provocarem forte perplexidade pela
opção necessária entre perspectivas divergentes da juridicidade que se oferecem como actualmente
possíveis – é esta uma situação que bem se reconhecerá num diagnóstico generalizável.” [51]

 
 
Não obstante isso, a constância histórica do direito[52], cuja ubiquidade se oferece a perpassar

cada um e todos os vãos que se nos abrem a partir da e à vivência humana, não nos permite calar
diante do questionamento do jurídico e antes nos impele a endossar tal ato de insanidade. Porém, o que
se pretende com isso não é a ingenuidade que já a tantos atingiu (dizer sem perplexidade o que é o
direito), mas, em ato de humildade, um ensaio de arrumação conceitual do fenômeno jurídico,
delimitando-se algumas características infungíveis de sua juridicidade e deixando para fora tudo aquilo
que se refere ao não direito[53]. Pois, em que pese sua absoluta inapreensibilidade, trata-se de
fenômeno que se nos apresenta devotamente presente em nosso viver cotidiano, e, afinal, talvez esteja
aí a dificuldade de seu tratamento reflexivo[54].

Nessa esteira, as palavras de Castanheira Neves são sempre esclarecedoras, elucidando que em
Direito não se deve buscar inferir a compreensão de um simples Objeto, mas antes de um Fenômeno,
um fenômeno cuja ocorrência e, por conseguinte, apreensão é e deve sempre ser autônoma:

 
“E dizendo o que vai dito, não se quer excluir que o direito possa ser um objecto teorético de várias
ciências, nem se minimiza a legitimidade de metaciência da actual Rechtstheorie – e poderá perguntar-
se se a Teoria Pura do Direito não cabe exclusivamente aqui, diga-se ela uma <<geometria dos
fenómenos jurídicos>>, uma lógica jurídica, uma metodologia jurídica, uma formal teoria geral do
direito, etc. O que se afirme é que os problemas prático-normativos do pensamento jurídico, em sentido
estrito e próprio, se não tem de condicionar por heterônomas exigências epistemológicas ou por uma
qualquer prévia epistemologia. E se o problema que queremos considerar o vemos como um problema
jurídico (o problema de direito, não problema de um qualquer pensamento sobre ou acerca de o
direito), então tudo isso foi para dizer que esse nosso problema não é epistemológico, mas normativo
(prático-normativo) e que há alguma justificação para não ser daquela natureza mas desta.” [55]

 
 

4.1. Apontamentos para uma conclusão: dificuldades a serem assumidas pelo pensamento jurídico – assunção
de uma convalescência jurídica[56].

 
Diferentemente do que se dá com nossa língua materna, à qual de regra não fomos

protocolarmente apresentados, com ela convivendo por uma espontânea e quase osmótica relação de
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insensibilidade (e sem o sentire não há direito!), embora daí derivem nossos deslizes lexicais, o direito
exige-nos uma “apresentação formal” [57], espécie de iniciação sem a qual se desfaz a possibilidade
de apreendermos o seu movimento de ocorrência própria. Com efeito, sua apreensão se opera no plano
de uma reflexividade jurídica, o que é o mesmo que dizer: o direito em sua ‘impossibilidade total’ de
capitulação teórica, como a se manifestar naquilo sobre o que se não permite uma decisão, ou seja, no
próprio indecidível, só se realiza como prática porque se nos oferece na relação fundante entre
pensamento jurídico e decisium.

É no tratamento sub judici de problemas concretos que aflora a essência do direito, esta a
percorrer a história do societas e se manifestar diferenciadamente a cada nova conjuntura, como se
translúcido fosse. Parece importante pontuarmos que a isso não está atento apenas o assim chamado
‘jurista de profissão’, aquele que pensa e labora o direito em sua habitualidade existencial (nosso
famoso homo juridicus). Trata-se mesmo de premissa com a qual também os grandes pensadores do
século XX, que abarcam o direito no plano mais amplo da reflexão humana, já concordam.

 
“Primeiramente, a discussão se desenrola num recinto institucional próprio (tribunais e cortes). Nesse
recinto, nem todas as questões estão abertas a debate, mas apenas as que se inserem no contexto
codificado do processo. no próprio processo, os papéis são desigualmente distribuídos (o réu não está
voluntariamente presente; é intimado). Além disso, a deliberação está submetida a regras processuais
também codificadas, acresce que a deliberação ocorre em tempo limitado, diferentemente da dogmática
jurídica e, até certo ponto, das deliberações da instância legislativa. Por fim, a discussão perante a
instância judiciária não termina com um acordo e nem sequer visa – pelo menos a primeira vista – ao
acordo; julgar consiste em deslindar, portanto, em separar as partes, em instituir (...) uma justa distância
entre elas. Por fim, não se deve perder de vista a obrigação legal de julgar, que pesa sobre o juiz.”[58]

 
 
O direito é fenômeno que tem um lugar próprio na reticularidade social e este é o espaço da

juridicidade[59], especificidade jurídica a que se deve manter atento todo aquele que com o direito
consome o seu pensar. Numa reflexividade constitutiva, o originarium de sua ocorrência se manifesta
em razão da inevitabilidade de se tomar posição[60] face as problemáticas, sempre específicas, que o
convocam normativamente, isto é: uma problemática concebida como problema jurídico. É lançando-se
em movimento diante da contínua necessidade de amarrar o real com uma resposta que se realiza o
direito, no entanto não sem mais, como se por meio da mera decisão que se impõe sem quaisquer
referenciais se pudesse dizer que se realizou o direito[61]: antes, esse movimento próprio dá-se como
decisium que se forma no âmbito do pensar jurídico[62]. O papel que este cumpre ao auxiliar aquela
escolha é o de retirá-la de uma total contingência irreflexiva, salvando a viabilidade de um projeto mais
amplo do trabalho jurídico. É, afinal, a própria realização prática do direito que o constitui, tendo-se de
atentar aquele que o estuda a esse espaço próprio de seu ocorrer.

Dessarte, o jurista deve acostumar-se a perceber que o direito de fato responde, toma decisões e
mantém-se atento como contiuum problemático que é o jurídico, sendo esse seu trabalho a
especificidade que compõe a ideia de juridicidade. Mas já não deve se iludir com a crença inglória de
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que suas decisões são decisões estritamente racionais porque refletidas por um pensar específico.
Apreender o pensamento jurídico como instância em que se viabiliza apareça o direito enquanto tal não
é o mesmo que inferir que a decisão dos casos sub judice serão sempre racionais. O direito tem de
aprender, portanto, a conviver com a presença do irracional, mas de uma sua específica irracionalidade.
O pensamento jurídico carrega-o através da história, cria a história do direito, escolhendo a cada
diferente época a normatividade que melhor lhe convém e que dele é esperada, mas não decide como se
máquina fosse. O direito ocorre de maneira incessante, em continuidade que é prenhe de
descontinuidades: e é essa a sua ocorrência própria.

Não se deve, pois, esperar do direito milagre qualquer[63]. Ele não paira ausente sobre nossas
cabeças à espera de algum iluminado que o apreenda. O direito aflora da própria vivência social, como
momento de intervenção de um terceiro que sabe da necessidade de conferir decisão a um problema
que se lhe surge.

 
“(...) eu encontrava, realmente, o jurídico na feição precisa do judiciário, com suas leis escritas, seus
tribunais, seus juízes, seu cerimonial do processo e, coroando tudo, o pronunciamento da sentença na
qual o direito é dito nas circunstâncias de uma causa, de um caso, eminentemente singular. Assim, fui
levado a acreditar que o jurídico, apreendido com os traços do judiciário, oferecia ao filósofo a
oportunidade de refletir sobre a especificidade do direito, em seu lugar próprio, a meio caminho entre a
moral (...) e a política.”[64]

 
 
Uma conclusão, contudo, pode ser referida: ainda não existe direito sem que se tenha

configurado historicamente um problema a ser disponibilizado ao labor dos juristas. O atuar prático do
pensamento jurídico é no sentido de operar constante convalescência de um fenômeno jurídico que se
oferece em constante movimentar-se, de sorte que podemos mesmo dizer que o pensar jurídico[65],
constitutivo da juridicidade do direito, é um pensamento convalescente – isto é, um inflexível cuidar de
sua realização prática e dinamizar de decisões-judicativas. É no ato ínsito ao apreender um
acontecimento histórico como problema jurídico merecedor de um decisium que se inicia a formar o
que é o Direito. Este a responder como se lhe exige a cada nova toada de normatividade, todavia em
inquietante descolar-se desta[66]. E a isso esteve atento, não apenas Castanheira Neves, jurista que
refere o direito em sua plena problematicidade, tanto metodológica quanto normativa, mas também Paul
Ricouer, com quem queremos ora dar fim a este ensaio.

 
“Essas últimas considerações sobre o ato de deslindar, no sentido de separar, abrem caminho para a
ampliação decisiva anunciada no início dessa exposição. Por que não podemos nos deter naquilo que
chamamos de finalidade de curto prazo do ato de julgar, a saber, pôr termo à incerteza? Porque o
próprio processo não passa de forma codificada de um fenômeno mais amplo, que é o conflito.
Portanto, cumpre recolocar o processo, com seus procedimentos específicos, no plano de fundo de um
fenômeno social mais considerável, inerente ao funcionamento da sociedade civil e situado na origem
da discussão pública.”
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O que resta ao jurista, portanto, é manter-se atento ao devir da história e suas demandas sempre

novas, refletindo-as e ampliando assim as dimensões de seu pensar jurídico, tendo como escopo o
viabilizar de decisões sucessivamente mais acertadas e concordes com o que o Direito pensa[67]. É este
o seu fado infungível: pensar-resolver problemas e apreender nessa sua prática o como autêntico do
melhor mantê-los em relação orgânica entre si e consigo mesmo (isto é, com o pensar jurídico)[68];
deve ser certo, ainda, que se intente agudizar sentimento que o incline a perceber a necessidade de
fortalecer a si mesmo como referência autônoma à sua ocorrência própria (e respectiva normatividade),
não se permitindo seja entregue a teorizações que de direito pouco ou nada trazem, tampouco às
escolhas incertas de alguns enredos que lhe são estranhos e que, por vezes, insistirão em retirá-lo de seu
trajeto específico.
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[1] Percebe-se isso com facilidade considerando-se a estrutura dada à Teoria Pura do Direito.  Como sobejamente se repete: a teoria
pura termina com um último capítulo referente à interpretação e decisão judiciais, o famoso e quiçá mais comentado oitavo capítulo.
O que se quer chamar atenção, aqui, é que, não obstante essa estruturação do livro demonstre que a finalidade última de Kelsen era
sim assentar como se decide autenticamente no direito, o grosso de seu trabalho, e aí vai incluída toda a teoria pura exceto esse
oitavo capítulo, é destinado a compor internamente a estrutura escalonada do direito, ou a chamada estrutura em graus (Stufenbau).
Daí ser correto inferir que Kelsen, conquanto esteja atento à funcionalidade jurídica, é ainda um pensador estrutural do direito. Nesse
sentido, Cf.: LOSANO, Mario G. Sistema e Estrutura no Direito, p. XVII/XXXV.
[2] Sobre isso, conferir, contudo: AMSELEK, Paul.  Méthode Phénoménologique et théorie du droit.  Paris: LGDJ, 1964, p. 184/192.

[3] CHAZAL, Jean-Pascal. Philosophie du droit et théorie du droit ou l´illusion scientifique.  In. Archives de philosophie du droit, Tome
45, p. 318: “(...) une étude du droit qui se veut réliste ne peut faire abstraction de la dimension active du savoir juridique. Celui-ci n
´est pas destiné à la pure spéculation, il est tourné vers l´action.”
[4] Parece salutar esclarecer que, não obstante seja Kelsen o mais visível autor de tal diferenciação, esta não parece ser uma empreita
exclusivamente do jurista austríaco. Trata-se, na verdade, de tendência já assistida em diversos juristas do século XIX, dentre os quais
podem ser citados MOURLON e TOULLIER, ambos teóricos do direito civil francês oitocentista. Salienta Jean-Pascal CHAZAL, op. cit.:
“(...) il est intéressant de souligner le changement substantiel qui affecte la définition du droit et de la jurisprudence. Alors qu´il était l
´art du bom et de l´équitable (jus est ars boni et aequi enseignait Celse), le droit deviant, à partir du XIX siécle, um ensemble de règles
contrainantes, non sans passer par les affres d´une abondante polysémie. Dans le même temps, la jurisprudence n´est plus la science
du juste et de l´injuste, mais <<la science des lois>>.” 
[5] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito.  São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 79: “Na afirmação evidente de que o objeto da ciência
jurídica é o Direito, está contida a afirmação – menos evidente – de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a
conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou consequência, ou – por outras
palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as relações inter-
humanas são objeto da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um conhecimento jurídico enquanto relações
jurídicas, isto é, como relações que são constituídas através de normas jurídicas.”
[6] É importante pontuar que o direito, para Kelsen, é algo mais do que a simples norma válida.  Ainda assim, tendo-a por objeto a
ciência jurídica, esta fica no todo afastada da fenomenologia do Direito. De qualquer maneira, para o autor da teoria pura, o direito se
diferencia pelo elemento coerção.  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito.  p. 37: “Como ordem coativa, o Direito distingue-se de outras
ordens sociais. O momento coação, isto é, a circunstância de que o ato estatuído pela ordem como consequência de uma situação de
fato considerada socialmente prejudicial  deve ser executado mesmo contra a vontade da pessoa atingida e –em caso de resistência –
mediante o emprega da força física, é o critério decisivo.”
[7] LOSANO, Mario G. Teoría Pura Del Derecho. Evolucións y puntos cruciales.  Editorial Temis: Santa Fe de Bogotá - Colômbia. 1992,
especialmente: p. 109 e ss.
[8] CHAZAL, Jean-Pascal. Philosophie du droit et théorie du droit ou l´illusion scientifique., p. 315/316: “Cette opposition ente être et
devoir-être, fait et valeur, doit être rapprochée du postulat fondamental de la théorie pure du droit, à savoir que la science doit être
distiguée de son objet. Plus précisément, le droit (les normes juridiques) est l´objet de la science du droit. Or, se l´ordre juridique est
composé de normes, c´est-à-dire de Sollen, la science du droit qui le décrit contient des propositions de droit. Las normes sont
valables ou non valables, tandis que les propositions de la science du droit sont vrais ou falsses.”
[9] SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia do direito.  Porto Alegre: Fabris, 1985, p. 115: “Parece, portanto,
representar uma falha da hermenêutica jurídica o fato de ela não examinar a ‘capacidade produtiva’ da lei. Mas esta problemática
somente se coloca quando, de antemão, se refere a lei a casos e quando não se põe a lei como texto ou sentido já no ponto de
partida. Mas com isto obviamente já toda a perspectiva é outra. A tentativa de combinar ambos os modos de pensar parece-nos ter
pouco sentido.”
[10] É possível, aqui, adiantar uma análise mais crítica, empreendida pelo arguto cético da proposta hermenêutica e teórico do direito
do caso, Jan Schapp: SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia do direito, p. 38: “O núcleo de uma doutrina do dado
prévio do direito provavelmente consiste no fato de não se declarar a realidade social como projeto do próprio direito, mas – em
conexão com isto – de considerar possível uma descrição compreensível de figurar a parti  de si mesma, que então é relevante em
alguma perspectiva para o direito. (...) Nossa doutrina do caso nos parece trazer uma solução destes problemas. Temos, por assim
dizer, no caso o ponto de conexão entre realidade e direito. com isto o caso não precisa ser considerado como um dado prévio do
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direito, já que ele sempre está estruturado através do direito vigente. De outro lado, o direito conserva, do ponto de vista do caso,
contudo seu significado, pois o específico do caso reside no fato de que ainda necessita de solução. Pode até dizer-se que no caso a
condição de dado com do direito e de dado prévio para o direito se conjugam de maneira absolutamente plástica.”
[11] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 78: “Com, efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o Direito, não tem por forma
alguma de justificar – quer através de uma Moral absoluta, quer através de uma Moral relativa – a ordem normativa que lhe compete
– tão-somente – conhecer e descrever.”
[12] Essa citação foi retirada da versão italiana da teoria pura do direito, trabalhada por Losano. E versão portuguesa não difere
essencialmente e se encontra em: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito p. 225/226.
[13] A tese é de tamanha controvérsia que não são poucas as tentativas de salvar de sentido normativo esse labor jurídico.  Uma
interessante discussão foi aventada por CHRISTOPH SIGWART e sua tese da ambiguidade do Sein und Sollen no eixo da proposição
jurídica.  Em resumo, tendo ele avistando nesta última a manifestação tanto de uma descrição (a forma da proposição jurídica) quanto
de uma expressão do Sollen (seu conteúdo – inferido, afinal, da própria prescrição analisada), sugeriu a força prescritiva da descrição
jurídica. Evidentemente, Kelsen não aceita a crítica. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito.  p. 89: “As proposições jurídicas a serem
formuladas pela ciência do Direito apenas podem ser proposições normativas (Soll-sätze). Mas  – e é esta a dificuldade lógica que se
nos depara na representação desta realidade –, com o emprego da palavra ‘dever-ser’, a proposição jurídica formulada pela ciência do
Direito não assume a significação autoritária da norma jurídica por ela descrita: o ‘dever-ser’ tem, na proposição jurídica, um caráter
simplesmente descritivo.” Para uma análise mais detida dessa problemática, Cf.: LOSANO, Mario G. Teoría Pura Del Derecho.
Evolucións y puntos cruciales.  Editorial Temis: Santa Fe de Bogotá - Colômbia. 1992.
[14] LOSANO, Mario G. Teoría Pura Del Derecho. Evolucións y puntos cruciales, p. 108: “Todo lo que se há dicho se puede resumir y
ordenar diciendo que la ambigüidad del Sollen se resuelve na la distinción entre exposición sobre el contenido y exposición sobre la
proposición. Sobre la proposición jurídica se puede enunciar un juico de verdad (o falsedad), según que el precepto descrito haya sido
(o no) efectivamente promulgado. Sobre el contenido prescriptivo de uma proposición descriptiva podemos solamente decir se existe
o no; em otros términos pusto que, para Kelsen, La validez es la existência misma de La norma jurídica, podemos solamente decir si el
precepto es válido o no.” KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito.  p. 89: “As proposições jurídicas a serem formuladas pela ciência do
Direito apenas podem ser proposições normativas (Soll-sätze). Mas  – e é esta a dificuldade lógica que se nos depara na representação
desta realidade –, com o emprego da palavra ‘dever-ser’, a proposição jurídica formulada pela ciência do Direito não assume a
significação autoritária da norma jurídica por ela descrita: o ‘dever-ser’ tem, na proposição jurídica, um caráter simplesmente
descritivo.”
 
 
[15] LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito.  Vol. II.  São Paulo: Martins Fontes, 2010, pp. 61/63.
[16] LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, pp. 87/91.
[17] LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, pp. 97/128
[18] LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, p. 95/96.
[19] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 227.
[20] LOSANO, Mario G. Sistema e Estrutura no Direito, p. 90: “(...) o problema permanece o mesmo, ainda que formulado em termos
diversos: aquela norma não é uma norma jurídica.”
[21]MELGARÉ. Juridicidade: sua compreensão político-jurídica a partir do pensamento moderno-iluminista.  Coimbra: Coimbra: 2003, p.
100/112.
[22] RICOEUR, Paul.  O Justo I.  Martins Fontes: São Paulo, 2009, p. 09: “(...) poderíamos dizer que o juiz está para o jurídico assim
como o mestre de justiça está para a moral e para o príncipe, ou como qualquer outra figura personalizada do poder soberano está
para a política. Mas é apenas na figura do juiz que a justiça se dá a reconhecer como ‘primeira virtude das instituições sociais’.”
[23] BITTAR, Eduardo. Linguagem Jurídica. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008.
[24] No que toca a identificação desses atores do direito, os quais devem ser de fato bem identificados para que possam afinal
cumprir suas responsabilidade, Cf. :VARAUT, Jean-Marc. Le droit au juge.  Quai Voltaire: França. pp. 11/23 e 259/260.
[25] SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia Jurídica, p. 123/126.
[26] AMSELEK, Paul.  Méthode phénoménologique et théorie du droit, p. 184.
[27] KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 309: “A teoria da construção escalonada da ordem jurídica apreende o Direito no seu
movimento, no processo, constantemente a renovar-se, da sua auto-criação. É uma teoria dinâmica do Direito, em contraposição a
uma teoria estática do Direito que procura conceber este apenas como ordem já criada, a sua validade, o seu domínio de validade,
etc., sem ter em conta a sua criação.”
[28] CASTANHEIRA NEVES, A. A unidade do sistema jurídico: o seu problema e o seu sentido (Diálogo com Kelsen), p. 110: (...) o
sistema jurídico (prático-normativamente jurídico) é constituído pela síntese dialéctica entre o direito, como <<o objectivo>>, e o
pensamento jurídico, como <<o lógico>> desse objetctivo (de outro modo, como o noemático e o noético, respectivamente, do
jurídico), podendo assim dizer-se aqui o que analogamente se diz para a ciência – se esta se pode entender simultaneamente como <<
conexão das coisas a que se refere o pensamento, e como <<conexão das verdades>>, em que obtém validade ou determinação
objectiva aquele real que é, e se uma coisa e outra se oferecem juntas e são inseparáveis <<a priori>> , embora <<inseparabilidade
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(que) não é identidade>> mas a correlatividade do <<ser em si>> e da <<verdade em si>> (v. HUSSERL, ob. Cit., 232, s.), diremos nós
também que o <<direito em si>> e o <<pensamento jurídico em si>> sã elementos constitutivos (inseparáveis e correlativos, mas não
idênticos, do sistema jurídico.”
[29] LOSANO, Mario G. Sistema e Estrutura no Direito, p. 96.
[30] CASTANHEIRA NEVES, A. A unidade do sistema jurídico: o seu problema e o seu sentido (Diálogo com Kelsen).  In. Digesta II,  p.
103.
[31] Já em contraposição e uma tal concepção estritamente formal do direito (e deve-se lembrar que o sistema jurídico é, para Kelsen,
essencialmente dinâmico, de sorte a se viabilizar o relativismo valorativo e indisposição face conceitos de conteúdo), já escreveu
Zaccaria: ZACCARIA, Giuseppe. Complessità della ragione giuridica. In. Questioni di Interpretazione.  CEDAM, 1996, p. 05: “Tutto ciò il
tema del diritto come ragione non puó in alcun modo essere abbandonato, benché comporti el richio della reiterazione di un topos
assai dibattuto nell´intera storia del pensiero giuridico. Se infantti da tempo si è rinunciato all´impresa disperata di costruire un
sistema completo di leggi dettate dalla pura ragione, la tematica della ragion pratica nel diritto è, al contrario, più viva e feconda che
mai: non poche tendenze attuali se orientano precisamente nel senso de un´spansione del ruolo della ragion pratica nel fenomeno
giuridico. E questo avviene proprio perché è largamente maturata la consapevolezza dell´impossibilità di pensare el diritto
indipendentemente dall´ambito delle scelte pratiche di cui il nostro vivere sociale è intessuto. In modo sempre più diffuso il diritto è
oggi ripensato non giè quale mera forma, quale ragione che si cela nella costruzione concettuale – per cui il suo solo sviluppo
potrebbe configurarsi come ulteriore construzione, ancor più astuta e raffinata – bensì come prassi interna alla vita politica e sociale,
avverossia como pratica sociale.”
[32] LOSANO, Mario G. Sistema e Estrutura no Direito.  p.67
[33] Ibidem, p. 47.
[34] DA CUNHA, Paulo Ferreira. Constituição, Direito e Utopia.  “A nossa indagação demanda paragens estranhas ao Direito,
concorrentes com ele, e por isso teremos que lidar com uma malha mais larga, apta a deixar passar muito tipo de situações e casos.
(...) Porque, em certa medida, este Direito, autónomo das ordens normativas não jurídicas, e falando em muitos casos de igual para
igual (ou até de superior para inferior) com o poder, corresponde também a um tipo de utopia. Talvez uma utopia <<científica>>,
antes de mais, mas com patentes implicações no real político no caso da sua aplicação concreta – como é evidente.”
[35] Impõe-se que esclareçamos estarmos acompanhados de importantes pensadores do direito. Podem e devem ser mencionados:
CASTANHEIRA NEVES, A. Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica; Crise da Filosofia do Direito no contexto da crise
global da filosofia.  LINHARES, Aroso. Entre a reescrita pós-moderna da modernidade e o tratamento narrativo da diferença ou a prova
como um exercício de passagem nos limites da juridicidade. MELGARÉ, Plinio. Juridicidade: Juridicidade: sua compreensão político-
jurídica a partir do pensamento moderno-iluminista.  SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia Jurídica; Liberdade Moral
e Direito: Elementos de Filosofia do Direito.  KOJÈVE, Alexander. Equisse d´une Phénoménologie du Droit .  ESSER, Joseph. Vorverstandnis
und Methodenwahl in der Rechtsfindung; Precomprensione e scelta del método nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di
razionalità nella prassi decisionale del giudice. KRIELE, Martin. Theorie der Eschtsgewinnung.
[36] LOSANO, Mario G. Diritto turbolento. Il modello reticolare del diritto e la società globalizzata. Alla ricerca di nuovi paradigmi nei
raporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali .  In. Rivista Internazionale di filosofia del diritto, n. 3, 2005, p. 404/430.
[37] Sobre essa discussão, e nesse mesmo sentido, especialmente esclarecedoras são os seguintes trabalhos: SCHAPP, Jan. Problemas
Fundamentais da Metodologia Jurídica, principalmente pp. 79/126 ; e, CASTANHEIRA NEVES. A. O Actual Problema Metodológico Da
Interpretação Jurídica, principalmente pp.45/107.
[38] VATTIMO, Gianni. Para além da interpretação.  O significado da Hermenêutica para a filosofia.  p. 38: “Gadamer também, embora
tenha uma consciência muito mais aguda da historicidade de qualquer abertura de verdade, parece querer olhar ainda para a tradição
como termo abstrato, em que todas as posições devem estar recolhidas, mas que renunciamos a determinar especificamente,
portanto, que renunciamos a inserirmo-nos verdadeiramente nela.”
[39] GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I .  p. 37:. “A analítica temporal da existência (Dasein) humana, que Heidegger
desenvolveu, penso eu, mostrou de maneira convincente que a compreensão não é um modo de ser, entre outros modos de
comportamento do sujeito, mas o modo de ser da própria presença (Dasein). O conceito ‘hermenêutica’ foi, aqui, empregado nesse
sentido. Ele designa a mobilidade fundamental da presença, a qual perfaz sua finitude e historicidade, e a partir daí abrange o todo de
sua experiência de mundo. Que o movimento da compreensão seja abrangente e universal não é uma arbitrariedade ou uma
extrapolação constitutiva de um aspecto unilateral, mas está, antes na natureza da própria coisa.”
[40] É o que sugere FERRAZ JUNIOR, que, julgando a perspectiva hermenêutica insuficiente para compreender por si só a prática do
direito, justamente porque demasiado filosófica e interpretativa, encaminha-se a uma análise a partir de um modelo empírico; para
ele, “o pensamento jurídico é um pensamento tecnológico específico.” Nesse sentido, Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência
do direito.  2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 87. Trata-se aí de perspectiva que deve sofrer a crítica necessária, posto que reduz o
pensamento que faz o direito a um pensamento estritamente técnico, de sorte que o Direito vai compreendido enquanto técnica
social. Com isso não é possível concordar, como vem ensinando há tempos Castanheira Neves.
[41] OST, François. O Tempo do Direito.  p. 57. “(...) mais que proibições e sanções como se pensava anteriormente; ou cálculo e
gestão como se crê muito frequentemente na atualidade, o direito é um discurso performativo, um tecido de ficções operatórias que
redizem o sentido e  valor da vida em sociedade.” 
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[42] CASTANHEIRA NEVES, A. O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica.  p. 48/49: “A hermenêutica filosófica não é
um método e a distância que vai do reconhecimento de uma dimensão hermenêutica na fenomenologia do pensamento jurídico
jurisprudencial à definição problemático-metodológica do seu método específico é pelo menos análoga à distância que separam em
geral a gnosiologia da metodologia – pelo que aqueles aspectos tanto filosófica como fenomenologicamente hermenêuticos não
implicam, só por si, um problema e um método tão hermenêuticos na metodologia da interpretação jurídica, antes deixam em aberto
a problemática específica desta interpretação.” A hermenêutica filosófica, despreocupada que é quanto à demarcação dos espaços
próprios da juridicidade, não assume a responsabilidade há muito assinalada por Engisch: ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento
Jurídico.  Lisboa: Fundação Caouste Gulbenkian, 2008, pp. 17/18: “Apenas poderemos salvar a dignidade do pensamento dos juristas
analisando-o conscienciosamente, olhando também de frente os seus defeitos e os seus passos em falso, assim como os esforços
tendentes a evita-lo. Como toda empresa e actuação do homem, também a jurisprudência nos aparece assinalada por defeitos e
exposta a riscos. Mas é lícito presumir que ela, a quem tantos homens excelentes têm dedicado o seu esforço, não se acha
abandonada por todos os bons espíritos.”
[43] CURI, Ivan Guérios. Do real imaginário ao real concreto. A angústia da contradição e os falsos dilemas do direito que deve ser ao
direito que é.  In. Estudos de Teoria Geral do Direito, 2005, p. 16: “(...) muito desta polêmica poderia ser facilmente absorvida se a
chamada ciência jurídica aceitasse a mutabilidade dos fatos e dos valores da sociedade. É muito evidente que a lei, como conceito,
nunca poderá acompanhar a velocidade da história. O intérprete, contudo, pode, porque está na história. Porém, em assim sendo, não
se pode admitir que o ato de interpretar deixe de ser ao mesmo tempo ato de construir.”
[44] SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia Jurídica.  p. 124: ”Já poderíamos considerar a elaboração do instituto da
actio  pelo jurista romano como uma realização decisiva da dogmática jurídica. mas o jurista romano se vincula aqui de maneira tão
estreita à estrutura do caso que praticamente não tem sentido dizer que aqui se converte um problema de valoração em um
problema de pensamento. Portanto, a primeira investida do jurista contra o problema de a ser por ele resolvido, não pode ser captada
com a contraposição de problema de valoração e problema de pensamento.”
[45] MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 35: “A questão: até que
ponto a interpretação e aplicação do direito podem no caso individual apoiar-se na facticidade social e em resultados da pesquisa
sociológica, sem errar o alvo da normatividade do direito, deve, porém, ser vista como problema da metodologia, a saber, de uma
metodologia jurídica. (...) Só nesse caminho a compreensão da ciência jurídica como uma ciência normativa autônoma pode ser
formulada com maior exatidão.”
[46] DA CUNHA, Paulo Ferreira. Constituição, Direito e Utopia: do jurídico-constitucional nas utopias políticas.  Coimbra: Coimbra, 1996,
p. 60.
[47] DA CUNHA, Paulo Ferreira. Constituição, Direito e Utopia: do jurídico-constitucional nas utopias políticas, p. 63/64.
[48] ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico, Lisboa: Fundação Caouste Gulbenkian, 2008.
[49] CURI, Ivan Guérios. Do real imaginário ao real concreto. A angústia da contradição e os falsos dilemas do direito que deve ser ao
direito que é.  In. Estudos de Teoria Geral do Direito, 2005.
[50] VATIMO, Gianni. Para além da interpretação: o significado da hermenêutica para a filosofia. Rio de Janeiro: Edições Tempo
Brasileiro LTDA, 1999, p. 28: “(...) ele é o próprio conjunto do pensamento de Heidegger, que se configura globalmente como uma
interpretação da crise do humanismo enquanto aspecto da crise da metafísica. Como a crise ou o fim da metafísica, também a crise
do humanismo, que faz parte daquela, deve ser descrita em termos de Verwindung, portanto de um ultrapassamento que, na
realidade, é reconhecimento de vínculo, convalescença de uma doença, assunção de responsabilidade.” 
[51] CASTANHEIRA NEVES, Antonio. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise global da filosofia: tópicos para a
possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 07. 
[52] LOSANO, Mario G. Os Grandes Sistemas Jurídicos, p. 18/19: “Também para o direito, portanto, vale o mote de Ludwig Feuerbach:
‘O ser humano é aquilo que come’. Se o ser humano fosse exclusivamente carnívoro ou se alimentasse filtrando água, como certos
invertebrados marinhos, seu direito seria totalmente diferente do que é. Mesmo partindo desse dado comum, contudo, o direito se
configura diferentemente, no tempo e no espaço, assim como a paisagem assume configurações diferentes sob a mão do homem:
direito e paisagens refletem um certo tipo de propriedade. E, vice-versa, um certo tipo de propriedade requer certas formas climáticas
e ambientais.”
[53] Sobre a diferenciação dos conceitos de direito e não direito (droit et non-droit), Cf.: CARBONNIER, Jean. Flexive Droit. Pour une
sociologie du droit sans rigueur. Paris: LGDJ, 1992, pp. 09/85.
[54] CASTANHEIRA NEVES, A. A unidade do sistema jurídico: o seu problema e seu sentido (diálogo com Kelsen), p. 108: “Nem se omita
ainda aqui que a própria epistemologia já abandonou a pretensão de um puro conhecimento, a pretensão do conhecimento puro de
existenciais opções hermenêuticas, para reconhecer agora na sua base um engagement que emerge do domínio metateórico do
prático e põe sérias dúvidas à viabilidade de uma verdade que se queira traduzir na certeza do incondicional principium rationis
sufficientis , seja de índole racional ou empírica, a que se dirigia o tradicional ideal de ciência.”
[55] Ibidem, p. 108/109
[56] O conceito de convalescência vem do trabalho de Gianni Vattimo, um crítico da hermenêutica gadameriana, que o refere aos
fenômenos culturais. De fato, trata-se de conceito que atinge bem o direito, não lhe sendo absolutamente estranho, representando a
intenção de se demarcar que sua realização prática demanda uma constante reflexão, a qual funciona como instância de preparação
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normativa. Cf.: VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna .  São Paulo: Martins Fontes,
2007, 28.
[57] Nesse sentido, Cf.: DA CUNHA, Paulo Ferreira. Introdução à Teoria do Direito, em que o autor trabalha a interessante noção,
apenas assimilada na expressão alemã Rechtsfreundschaft, o que é feito principalmente nas páginas 13/17; reflete o que aqui se quer
a seguinte passagem: p. 14: “O que se visa é conhecer não pela aplicação superficial de um verniz, demão efémera de conhecimentos
fugazes, que voam com o esquecimento, mas através da compreensão dos problemas básicos, por um processo de incorporação, que
implica adesão e interesse, jamais simples adição de adjacências, de próteses. Não é ainda a busca de essências, mas é algo mais que
o saber puramente memorizado, acrítico, de um ‘conhecedor’ ausente e abúlico.”
[58] RICOUER, Paul.  O Justo I .  p. 166.
[59] CASTANHEIRA NEVES, A. A crise da filosofia do direito no contexto da crise geral da filosofia. p. 58: “Numa palavra, o direito exige
ser pensado na sua juridicidade e com o sentido que ele, como direito, implica, não pode ser pensado segundo modelos porventura
justificados para outros domínios e numa analogia tão-só postulada pela categoria “sistema”. A autonomia do direito tem, pois, de ser
pensada normativo-juridicamente e não de outro modo.”
[60] RICOUER, Paul.  O Justo I .  p. 176: “Assim, atingimos o sentido forte da palavra julgar: não só opinar, avaliar, considerar
verdadeiro, mas, em última instância, tomar posição. É desse sentido usual que podemos partir para chegarmos ao sentido
propriamente judiciário do ato de julgar.”
[61] RICOUER, Paul.  Ibidem, p. 177: ”(...) podemos dizer que o ato de julgar é da alçada do juízo ‘reflexivo’, o que consiste em buscar
uma regra para um caso novo. De acordo com esta segunda acepção, a decisão de justiça não se limita a pôr termo a um processo; ela
abre caminho para toda uma trajetória jurisprudencial uma vez que cria um precedente. O aspecto suspensivo do ato de julgar ao
cabo de um percurso deliberativo, não esgota o sentido desse ato.”
[62] KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. p. 130. “Caso e norma são apenas a ‘matéria-prima’ do processo metodológico, e não se
podem conjugar sem adaptações, pois situam-se em níveis categorialmente diferentes.”
[63] HOLMES, Oliver Wendell. O Direito Comum. As origens do direito anglo-americano.  Edições o Cruzeiro: Rio de Janeiro, 1963, p.
29: “A vida do direito não foi a lógica; foi a experiência. As necessidades sentidas em cada época, as teorias morais e políticas
predominantes, intuições de ordem pública declaradas ou inconscientes, até os preconceitos que os juízes compartilham com os seus
semelhantes, tiveram participação bem maior que o silogismo na determinação das normas que deveriam dirigir os homens. O direito
incorpora a história do desenvolvimento de uma nação no curso de muitos séculos e não pode ser tratado como se apenas contivesse
axiomas e corolários de um livro de matemática. Para saber o que é o direito, temos de saber o que foi e o que tende a ser. (...) Em
qualquer tempo, a substância do direito, enquanto esteja ele em vigência, corresponde, de modo bem aproximado, ao que se tem
então por conveniente; sua forma, entretanto, e seu mecanismo, e o grau em que é capaz de produzir resultados desejados,
dependem muito do seu passado. ”
[64] RICOUER, Paul.  p. 03.
[65] SCHAPP, Jan. Problemas Fundamentais da Metodologia Jurídica, p. 126: “Talvez seria melhor limitarmo-nos a conceber esta
maneira particular do pensamento jurídico como um estilo deste pensamento, que constitui uma individualidade cultural de caráter
próprio. Este estilo foi se formando no curso de séculos e foi acentuado, às vezes mais, às vezes menos. Com o termo ‘estilo’ já estaria
dito que não se pode separar este caráter do conteúdo, do pensamento, que é efetivamente a maneira na qual este pensamento é
exercitado em nossa comunidade cultural. Entra-se neste estilo como que crescendo para dentro dele e a formação jurídica é um
conhecido testemunho como sucede este crescer para dentro. Este estilo se situaria numa íntima relação de troca com as correntes
fundamentais da política, espirituais e científicas de casa época, incorporando e elaborando os momentos mais fortes destas correntes
fundamentais. Este estilo não seria, portanto, algo apriórico, mas parte da cultura global de um contexto jurídico, assim como o
direito mesmo também é apenas parte dessa cultura. Pode-se, portanto, aceitar sem mais que em outros contextos jurídicos se
formou um outro estilo de trabalho jurídico e de pensamento jurídico, sem que, no entanto, se tenha que tentar relacionar os estilos
e referi-los redutivamente uns aos outros, decompô-los, decompô-los nos mesmos elementos ou harmonizá-los de alguma maneira
entre si. Tais tentativas também não se fariam em relação com a história de povos individuais e seus contextos culturais.”
[66] AROSO LINHARES, José Manuel. A representação metanormativa do(s) discurso(s) do juiz: o ‘testemunho’ crítico de um ‘diferendo’?
, in. Revista Lusófona de Humanidades Tecnológicas. Estudos e Ensaios. p. 119: como “aquele contrapoder que, reconhecendo o seu
interlocutor imprescindível no ‘poder de programação politicamente constituinte’ e na lex que este impõe (se não na societas  que este
reinventa), se dirige a tal poder (e às suas mediações ou às situações institucionais  que estas geram) com uma voz autônoma – a única
voz que está em condições de ‘postular a validade do direito e de ser convocada exclusivamente à sua realização’ (na mesma medida
em que leva a sério a dimensão metodológica desta validade)”
[67] SUPIOT, Alain. Homo Juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito.  Instituto Piaget: Lisboa, 2005, p. 42: “(...) o poder
normativo por excelência é o poder de denominar, de fundar as categorias do pensamento.”

 

[68] Sobre esse caminho que impõe de fato inevitável ao direito, Cf.: SCHAPP, Jan, Problemas Fundamentais da Metodologia Jurídica,
pp.: 123/126; p. 125: “Mas os conceitos superiores não são apenas conceitos de orientação, que ajudam a orientar. Deve-se partir do
fato de que o modo de sua formação também influencia o trabalho jurídico do ponto de vista do conteúdo. Os pontos em que esta
influência se exerce dificilmente podem ser determinados. Devemos limitar-nos aqui a algumas indicações. Assim os conceitos
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superiores certamente garantem primeiro a possibilidade da construção jurídica, cuja influência sobre o pensamento jurídico
constituiria um tema por si”. Mais à frente, lembra: “Ehrlich atribuiu à construção jurídica para a jurisprudência mais antiga em geral
um significado absolutamente positivo, já que ela, segundo sua concepção, possibilitou ‘tornar adequado’ o direito romano para as
condições sociais bem diferentes da Idade Média.” No mesmo sentido, Cf.: CASTANHEIRA NEVES, A. Temas de Metodologia Jurídica:
Dworkin e a interpretação jurídica.  In. Digesta III,  p. 427.
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NOTAS A RESPEITO DA RACIONALIDADE JURÍDICA E DOS PARADIGMAS
FILOSÓFICOS: DO JUSNATURALISMO AO PÓS-POSITIVISMO

NOTES ABOUT THE LEGAL RATIONALITY AND PHILOSOPHICAL PARADIGMS: FROM
JUSNTURALISM TO THE POST-POSITIVISM

Charles Feldhaus
João Evanir Tescaro Júnior

RESUMO
Este trabalho pretende examinar a racionalidade jurídica no decorrer da história ocidental
buscando identificar os principais paradigmas filosóficos, bem como os principais motivos que
causaram a superação de um paradigma por outro e, por conseguinte, as diversas crises de
legitimidade jurídica durante a história do ocidente. Primeiramente, pretende-se demonstrar que
a racionalidade jurídica pré-moderna, configurada dentro do paradigma filosófico da essência,
apresentou explicações mitológicas, cosmológicas e teológicas para legitimar e garantir a
coexistência dos seres humanos (a integração social). Em segundo lugar, busca-se examinar
como certos eventos e modos de pensar que marcaram o fim do período pré-moderno e o início
da modernidade levaram, com base na descoberta da própria racionalidade ilustrada
fundamentada no paradigma do sujeito, a uma nova concepção de legitimidade no direito, a um
novo paradigma jurídico. Em terceiro lugar, a visa-se identificar por que motivo aconteceu a
guinada do paradigma da subjetividade para o paradigma da linguagem, e como ocorreu o
surgimento do positivismo jurídico de Hans Kelsen que se debruçou somente sobre a razão
científica (razão pura kantiana), procurando livrar completamente o direito de elementos
substantivos e dar-lhe o caráter de ciência. Em quarto lugar, é abordada a crescente
instrumentalização da razão, denunciada, principalmente, pelos teóricos da Escola de Frankfurt e
pelos filósofos pós-modernos, conjugada aos eventos sócio-políticos do século XX, que gerou a
crise da modernidade e, a reboque, dos paradigmas jurídicos clássicos da modernidade,
conduzindo a um cenário jurídico pós-positivista de complexidade, incerteza e indeterminação.
Finalmente, busca-se abordar o paradigma lingüístico-pragmático e a configuração da
racionalidade jurídica dentro da proposta teórica habermasiana de reestruturação do projeto da
modernidade baseado em uma concepção comunicativa da razão. 
PALAVRAS-CHAVES: racionalidade jurídica; crise; paradigmas filosóficos; legitimidade; moral 

ABSTRACT
This work intends to examine the legal rationality in the Western history seeking to identify the
major philosophical paradigms, as well as the main reasons that caused the overrun of paradigm
for another, and consequently the various crisis of legitimacy during the legal history of the
West. Firstly, we intend to demonstrate that the pre-modern legal rationality, based on the
paradigm of essences, provided mythological, cosmological, and theological explanations to
legitimate and to ensure the coexistence of human beings (the social integration). Secondly, we
seek to examine how certain events and ways of thinking that marked the end of the pre-
modern period and the beginning of modernity led, based on the discovery of the illustrated
rationality grounded on the subjectivity paradigm, to a new conception of the legitimacy in the
Law, to a new juridical paradigm. Thirdly, the aims to identify why it happened to shift the
paradigm of subjectivity to the paradigm of language, and how did the rise of legal positivism of
Hans Kelsen who concentrated only on scientific reason (Pure Reason Kant) and he tried to
eliminated of the Law all the substantial elements in order to make and give it the character of
science. Fourthly, we approach the increasing instrumentalization of reason, denounced,
especially by theorists of the Frankfurt School and by postmodern philosophers, that when linked
to the socio-political events of the twentieth century, which generated the crisis of modernity,
consequently, the modern classic juridical paradigm come in collapse, leading to a scenario of
post-positivist legal complexity, uncertainty and indeterminacy in relation to the conception of
the legitimacy. Finally, we seek to address the linguistic-pragmatic paradigm and configuration
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of legal rationality in the Habermasian theoretical proposal for restructuring the project of
modernity based on a conception of communicative reason.
KEYWORDS: legal rationality; crisis; philosophical paradigms; legitimacy; moral 

Introdução

 

A racionalidade jurídica sempre se vincula de forma intrínseca e inseparável ao espírito de sua época, incorporando e

refletindo esse espírito na tentativa de explicar e legitimar o fenômeno jurídico. Nesse sentido, o presente estudo tem como principal

objetivo examinar a relação entre a racionalidade jurídica e os diversos paradigmas filosóficos dominantes no decorrer do

pensamento ocidental assim como identificar o modus operandi das transições paradigmáticas ocorridas durante esse processo

histórico. As principais questões que se pretende aqui responder são: Quais foram os fundamentos filosóficos das várias formas de

direito na história ocidental? Quais foram os fatores sócio-políticos que promoveram as mudanças matriciais na filosofia do

ocidente?

 

Por conseguinte, sem a intenção de esgotar os assuntos abordados, busca-se aqui caracterizar de maneira geral as bases

filosóficas do direito pré-moderno grego e medieval, e os motivos que levaram à superação da razão de matriz substantiva na

modernidade, ressaltando a influência do positivismo lógico sobre o positivismo jurídico e qual é a fonte de legitimidade do direito

nas sociedades modernas, complexas e plurais como é caso da sociedade brasileira entre outras.

 

Além disso, pretende-se aqui examinar a mudança de concepções de razão ao longo da história do ocidente, com

particular ênfase à crítica da racionalidade pelos teóricos da Escola de Frankfurt e pelos principais filósofos pós-modernos. Papel

preponderante ocupará nesse particular as considerações de Jürgen Habermas a respeito da crise da racionalidade, principalmente no

diz respeito ao projeto de emancipação do ser humano de sua menoridade empreendido pelo Iluminismo e da proposta do mesmo de

uma reestruturação do projeto da modernidade, com ênfase no modo como Habermas compreende o locus do direito na sociedade

contemporânea.

 

Quais foram os tipos de racionalidade que vigoraram no pensamento ocidental? Quais são as conseqüências da crise da

racionalidade moderna? Quais são os efeitos desta crise sobre a legitimidade do direito? De que maneira é possível reestruturar o

projeto emancipador da modernidade?

 

1. Da racionalidade jurídica pré-moderna e o paradigma da essência

 

O mundo antigo e o medieval foram marcados, em suas mais variadas formas de conhecimento, pelo paradigma da

essência - pela busca de uma realidade subjacente ao mundo fenomênico – que durante séculos apresentou os mais diversos matizes

- explicação mitológica, natural ou teológica para a realidade - e ocupou o primeiro plano no interesse filosófico. Deste modo, a

racionalidade jurídica deste longo período, refletindo e espelhando os modos de vida das sociedades pré-modernas, apresentou

explicações mitológicas, cosmológicas e teológicas para legitimar e garantir a sua vivência no mundo.

 

Na Grécia antiga, conforme ensina Marcel Detienne, as palavras mágico-religiosas do poeta, do adivinho e do rei eram

consideradas fórmulas sagradas tidas como verdade, dotadas de soberania, e não comportavam refutações[1]. No entanto,

paralelamente à palavra mágico-religiosa (mýthos-logos) surgiu a palavra-diálogo (logos), como resultado de um processo de
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laicização e racionalização crescente, promovendo a consolidação da polis grega - onde o homem livre podia deliberar sobre as

questões públicas (res publica).

 

Com o passar do tempo, o direito natural de cunho teológico, mitológico ou sobrenatural cedeu espaço a um direito

natural fundamentado na ordem da natureza (phýsis) e em suas leis, sendo certo afirmar que as leis que regiam os astros, os animais

e as plantas serviam de modelo para as leis (nómos) que ordenavam a vida humana na polis. Pietro D’Amico esclarece que com os

gregos “[...] compare nella storia il primo embrione dell’idea di diritto naturale inteso come legge che regola sia l’universo della

matéria che i rapporti tra gli uomini, due aspetti che reciprocamente si trasfondono. Sicché l’uomo possiede naturalmente il

sentimento di giustizia. L’uomo, elemento della natura, calato armonicamente in essa, vive secondo le leggi che regolano

l’equilibrio della materia; fornito di ragione, egli è in grado di conoscere queste leggi, naturalmente, poiché fanno parte del suo

essere [...]”[2]. Porém, é importante ressaltar que as noções de phýsis e de logos não devem ser interpretadas como dizendo

respeito apenas ao plano puramente material, uma vez que o conceito de phýsis abarca também o espiritual e o conceito de logos

envolve a inspiração transcendente dos deuses.

 

As expedições e conquistas de Alexandre Magno (334-323 a.C.) provocaram um processo de profunda mudança no

mundo antigo grego. O ideal de polis (cidade-estado) foi substituído pelo ideal cosmopolita (comunidade universal), a noção de

homem-cidadão deu lugar à de homem-indivíduo, a diferença entre gregos e bárbaros foi superada por um ideal de igualitarismo

universal e a liberdade política foi substituída pela liberdade subjetiva. A miscigenação cultural e carnal entre os gregos e os povos

orientais, incluindo os hebreus, foi incentivada pelos macedônicos. O ethos grego, entendido como tradição, costumes e valores, foi

totalmente destruído. Assim, iniciou-se o período helenístico que, segundo Bertrand Russel, foi supersticioso, instável, intranqüilo,

inseguro, de pessimismo, de apatia pelos assuntos públicos, de decadência moral e a “[...] transitoriedade das coisas estava

decididamente inculcada nos homens”[3]. O individualismo e o relativismo caminhavam lado a lado.

 

Durante esse período apareceram as seguintes escolas filosóficas: o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo

cuja preocupação central, embora não exclusiva, era com os problemas morais. Elas também estavam comprometidas com ideais de

universalismo e com o direito natural como expressão da natureza humana. É importante destacar que o cinismo ressaltou o ideal de

autarquia, a importância do exemplo e da ação individual para se alcançar a felicidade, o desprezo aos prazeres como forma de

garantir e manter a liberdade e a idéia de universalismo cidadão; o estoicismo, em certo sentido, pretendeu a igualdade de todos os

homens e também estabelecer a idéia de cosmopolitismo; o epicurismo teorizou sobre a singularidade do homem promovendo,

assim, a autonomia individual; o ceticismo pregou quer a inexistência de verdades universais quer a necessidade de suspensão do

juízo e recuperou a interioridade humana como a única dimensão apta a conduzir o homem à felicidade.

 

Posteriormente, no século III d.C., em meio às doutrinas filosóficas acima citadas e no seio do Império Romano, surgiu o

neoplatonismo cujos principais nomes foram Amônio Saccas, Plotino, Porfírio, Jâmblico e Proclo. O que caracterizou os

neoplatônicos, e particularmente Plotino, foi uma livre leitura de Platão numa perspectiva religiosa e a disseminação de uma parte

da filosofia aristotélica. Conforme ensina Ubaldo Nicola, embora numa fase inicial existissem várias polêmicas entre o

neoplatonismo e o Cristianismo, no neoplatonismo tardio a noção de carisma criou uma ponte entre a teologia cristã e o

neoplatonismo[4] e, ademais, o Cristianismo se apoderou do ideal cosmopolita helenista, baseado no vínculo da razão e da

convivência social, convertendo-o num cosmopolitismo fundamentado na caridade, no amor dos homens em Deus[5].
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Deste modo, quando o Cristianismo iniciou a sua busca por apoio teórico secular, o solo filosófico estava arado, regado e

fertilizado por uma grande e complexa rede de doutrinas e, por conseguinte, o mundo, nas certeiras palavras de Paul Johnson, “[...]

encontrava-se intelectualmente pronto para o cristianismo”[6]. Teve-se, então, o predomínio de uma visão teocêntrica do mundo e

das leis que o regem e, neste espírito, a racionalidade jurídica fundamentada na phýsis foi substituída pela teológica, surgindo o

direito natural teológico cujas principais vertentes foram o agostianismo e o tomismo.

 

Por conseguinte, o sistema de direito pré-moderno mostrou-se como uma constante praticamente invariável e inflexível,

na medida em que a sociedade pré-moderna movimentava-se muito lentamente, não gerando e exercendo pressão política suficiente

para a concretização de transformações jurídicas paradigmáticas. Muito embora ocorressem, as mudanças jurídicas eram raras

exceções e sempre estavam vinculadas ao direito tradicional e divino vigente, sendo mero desdobramento dos sistemas legais pré-

existentes.

 

 Assim, a validade das normas jurídicas de um determinado sistema era baseada em sua correspondência com a verdade

tradicional imanente ao sistema jurídico e da inalterabilidade dos motivos transcendentais subjacentes às relações sociais

tradicionais. Nesta matriz social inflexível, o direito não poderia jamais retirar suas modificações de si mesmo, necessitando de uma

crise de legitimidade que lhe subtraísse o caráter de obrigatoriedade e que provocasse uma mudança na plataforma social de

então[7].

 

2. Da racionalidade jurídica moderna e o paradigma da subjetividade

 

O direito natural teológico vigorou até o século XVI. O Renascimento, as descobertas de navegação, a revolução

científica (Copérnico, Galileu, Bruno etc.), a difusão cultural, o processo de laicização europeu e a invenção da impressa (por

Gutemberg) foram eventos importantes para conduzirem os pensadores a questionar o fundamento teológico do direito. Não

obstante, segundo Dieter Grimm, a Reforma Protestante (Calvino, Lutero, Wycliffe), o movimento de Contra-reforma e as guerras

confessionais decorrentes destes solaparam “[...]  a certeza existente até então acerca do conteúdo da vontade de Deus, certeza em

todo caso produzível autoritariamente. A discussão sobre qual ordem Deus havia desejado para a humanidade, tornou-se objeto de

uma disputa irreconciliável entre os partidos religiosos que, em pouco tempo, levou a uma guerra civil religiosa. Em um sistema em

que a revelação divina determinava não apenas a salvação pessoal do homem, mas também toda a ordem pública, foi a paz social a

mais destruída, cedendo lugar à ameaça existencial de todos”[8].

 

Não obstante estes acontecimentos sociais, que colocaram em xeque a fundamentação teológica da ordem pública pré-

moderna, não é demais registrar que teoricamente, já no século XIII, Guilherme de Ockham distanciou a teologia e a física. A

primeira, na visão deste pensador, era mais extensa que a segunda e não poderia ser identificada como ciência racional. A razão

seria incapaz de acessar as verdades da fé e Deus caracterizar-se-ia como um ser onipotente livre dos limites da simples razão. Com

isso, foi desencadeado o processo denominado perda de Deus, pois, segundo Eduardo C. B. Bittar, “[...] a razão iniciou seu

despertar, avançando por sobre os limites antes ocupados pelo conhecimento irrefletido e passivamente aceito como verdade”[9]. A

partir de então, paulatinamente, o homem, separado do mundo desde o advento do Cristianismo, se verá sozinho, sem Deus, e

durante os séculos ditos modernos requisitará da filosofia, e também das outras áreas do conhecimento, a segurança antes

encontrada nos fundamentos dogmáticos religiosos pré-modernos.
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Com René Descartes, e o seu cogito ergo sum[10], foi consolidada a guinada do paradigma da essência, predominante

da Antiguidade Clássica até o fim da Idade Média, para o paradigma do sujeito, e o homem, por sua intrínseca racionalidade, foi

convertido em um conquistador da natureza, e a emancipação da humanidade apresentou-se como o seu principal objetivo. A

transcendência fundamentadora dos antigos dogmas sociais cedeu lugar à imanência da razão humana que, dotada de certeza e

verdade, tornou-se o norte do gênero humano, inaugurando, por assim dizer, a modernidade.

 

 A partir de então, a ordem jurídica moderna surgiu como a revelação da própria racionalidade ilustrada[11]. A figura do

indivíduo-cidadão, portador de direitos subjetivos, firmou-se como o ponto de partida tanto da esfera privada quanto da esfera

pública, fazendo nascer o Estado moderno como organização política, resultante da vontade geral de um povo enquanto corpo

coletivo ou da idéia de contrato originário tal como desenvolvida pelo contratualismo clássico de Hobbes, Rousseau, Locke e Kant.

A modernidade inaugura a visão da ordem social como protetora dos direitos subjetivos e naturais, imprescritíveis e irrenunciáveis,

dos indivíduos contra as investidas dos seus próprios pares e do poder estatal absoluto.

 

Na esteira do espírito racionalista moderno, a recém-inaugurada escola de direito natural clássico substituiu os elementos

teológicos legitimadores do direito medieval pela natureza racional do homem. Neste espírito, segundo Simone Goyard-Fabre, “[...]

o direito natural se confunde com os preceitos da razão, eles mesmos reconhecidos conformes à própria natureza do ser racional que

o homem é”[12]. Embora a ruptura com paradigma da essência tenha se consolidado, a escola de direito natural clássico não

rompeu de forma absoluta com os dogmas metafísicos medievais, apresentando, por vezes, elementos teológicos ao lado de

elementos de uma razão esclarecida para fundamentar o direito natural.

 

Assim, pode-se destacar que o processo de fundamentação do direito e de justificação das normas jurídicas independente

de elementos teológicos foi um processo gradual e lento, no qual, por exemplo, Hugo Grócio definiu o direito natural como aquele

que Deus ordena através da natureza; Samuel Pufendorf vinculou sua concepção de direito natural à obrigação imposta aos homens

pelas leis naturais fundamentadas em Deus; G. W. Leibniz fundamentou a jurisprudência numa arquitetura racional que reunia

harmonicamente a razão, a teodicéia e a mathesis universalis; e, não obstante Kant tenha considerado Christian Wolff o

representante mais notável do dogmatismo racionalista, esse não pretendeu marginalizar a sabedoria divina em seu sistema de

direito e, assim, propôs deduzir o direito da ética racional, que, por sua vez, se baseava na revelação divina - base de uma justiça

universal -, que encontrava nos jura connata (direitos inatos) toda  a fundamentação do direito humano[13].

 

Também, observa-se que o direito natural clássico não nasceu e desenvolveu-se livre de controvérsias intrassistêmicas,

supondo que se pode chamá-lo de sistema, mas sempre mostrou matizes diferenciados, em cada jusfilósofo, os quais geralmente

empregavam metodologias e procedimentos fragmentados[14]. Nas concepções de Hugo Grócio, Thomas Hobbes e Samuel

Pufendorf o direito natural racional foi fundamentado na sabedoria – e não no domínio – de um soberano, tendo como fatores

histórico-sociais determinantes o Protestantismo, o Absolutismo e mercantilismo econômico. Em John Locke e Montesquieu o

direito natural foi marcado pelo individualismo como forma de proteção dos direitos individuais contra as investidas de um estado

político contaminado pelo liberalismo e pelo capitalismo liberal. Na teorização de Jean-Jacques Rousseau, o direito natural elevou a

critério de legitimidade das normas do ordenamento jurídico a vontade geral de um povo.

 

Diante da querela do jusnaturalismo[15] e da falta de unidade e homogeneidade conceitual e procedimental entre os

filósofos dessa corrente, se pode presumir uma crise na racionalidade do jusnaturalismo moderno, que se evidencia principalmente
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com o pensamento político-jurídico de Immanuel Kant, em que o racionalismo jurídico triunfante da modernidade cedeu lugar a

um racionalismo jurídico reflexionante. Kant busca uma fundamentação e explicação do direito em bases estritamente racionais, e

embora ainda vincule-se de certa forma ao jusnaturalismo, aponta claramente às limitações de uma justificação do direito com base

apenas em uma determinada concepção do ser humano em seu estado natural, sem o Estado, como pretendiam os principais

expoentes das teorias do direito natural.

 

Desse modo, a razão moderna “[...] de dogmática, tornou-se reflexionante; a filosofia do direito, de teórico-dedutiva,

tornou-se a expressão reflexiva da razão prática”[16], como bem observou Simone Goyard-Fabre.  Pecando pela concisão, mas

obedecendo aos limites do presente estudo, é mister dizer que o direito natural racional em Kant passou a corresponder à vontade

que tem o homem de estabelecer “a priori” sua própria lei, e isto se tornaria a norma racional pura (transcendental) sem a qual não

seria possível pensar e estabelecer a ordem jurídica.  Kant transformará a noção de contrato originário do contratualismo clássico em

idéia regulativa e pedra de toque da legitimidade das normas jurídicas. Além disso, Kant irá separar claramente as dimensões

substancial (matéria do direito) e normativa (forma do direito), estabelecendo um tipo de tese de legitimidade das normas jurídicas

que ficará conhecida como legitimidade por procedimentos e, assim, tornando inválida a justificação normativa dependente das

imagens de mundo[17]. Assim, em Kant, abriu-se o caminho para, aproximadamente dois séculos mais tarde, Hans Kelsen

fundamentar o seu positivismo jurídico em um pressuposto lógico-transcendental, a Grundnorm.

 

3. Da racionalidade jurídica positivista e o paradigma da linguagem

 

Como desdobramento e recorte do racionalismo da modernidade ilustrada, o positivismo jurídico surgiu no século XIX

inicialmente inspirado no positivismo científico proposto por Augusto Comte, o qual, com a sua lei dos três estados (teológico,

metafísico e positivo), entendeu a sua época como o início do terceiro estado (positivo/científico) na evolução do espírito humano.

O movimento cientificista de então causou grande inconformismo nos estudiosos do direito que passaram a pretender elevar o

conhecimento jurídico ao status de conhecimento científico. Neste cenário, o primeiro a realizar um estudo sistemático das

ferramentas intelectuais utilizadas pelos juristas para compreender e descrever o fenômeno jurídico foi Friedrich Carl von Savigny,

o qual, com os seus estudos, modificou o nome da disciplina dos juristas de Jurisprudenz (Jurisprudência) para Rechtwissenchat

(Ciência do Direito).

 

Na toada deste espírito cientificista e ainda no século XIX, a cidade de Viena, capital do então Império Austro-húngaro,

tornou-se um dos maiores pólos culturais de toda a Europa, levando muitos pensadores a questionar antigos dogmas e a propor

novos paradigmas para suas áreas de conhecimento. Na música, Arnold Schöenberg apresentou uma nova lógica musical, propondo

a substituição da escala temperada pela recém-elaborada escala de doze tons. Na arquitetura, Adolf Loos, um dos expoentes da

escola arquitetônica funcionalista, desprezou o ornamento e a decoração em favor da função e da utilidade, argumentando que o uso

abusivo daquelas induzia ao falso e ilusório. Na psicologia, Sigmund Freud, por meio do seu método psicanalítico, descortinou a

hipocrisia patológica ligada ao sexo que dilacerava a sociedade moderna. Na filosofia, Wittgenstein propôs a análise da linguagem

como objeto e método da reflexão filosófica.

 

Em sua primeira fase (Tractatus logico-philosophicus), Ludwig Wittgenstein entendeu que as palavras só adquirem

significado quando inseridas em uma proposição, pois somente as proposições podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Mas

isso só seria possível se existisse uma correspondência entre a figuração do mundo na linguagem e o próprio mundo afigurado.
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Como explica Wittgenstein, “na figuração e no afigurado deve haver algo de idêntico, a fim de que um possa ser, de modo geral,

uma figuração do outro” (2.161)[18].

 

No entanto, segundo Wittgenstein, o que de fato determina a verdade ou a falsidade de uma proposição é se a conexão

entre as palavras nela contidas corresponde à conexão entre os objetos no mundo, isto é, deve haver uma identidade entre a estrutura

das coisas e a estrutura do pensamento (2.14, 2.141, 2.15 e 2.151)[19]. Além disso, o que permite que a linguagem possa

corresponder ao mundo é que ambos partilham da mesma forma lógica. A forma lógica é, portanto, a condição sine qua non da

afiguração (2.18, 2.181 e 2.2)[20]. Contudo, para demonstrar aquilo que se mostra através da linguagem e do mundo seria preciso

uma teoria que abarcasse a totalidade do mundo e da linguagem, o que é impossível, pois quando falamos do mundo já estamos

dentro da forma lógica, não sendo possível observá-la de fora do sistema linguagem-mundo.

 

Nesse meio tempo, o despontar do neokantismo alemão, numa tentativa de superação do positivismo materialista derivado

de Comte, embora condicionado pelo seu espírito[21], e as teorizações do primeiro Wittgenstein proporcionaram a estruturação do

positivismo lógico, também conhecido por neo-positivismo e empirismo lógico, desenvolvido pelo Círculo de Viena (Wiener Kreis)

nascido nos anos vinte do século passado.

 

Segundo Paulo Sérgio Rouanet, o positivismo lógico extinguiu a diferença entre razão teórica e razão prática da filosofia

kantiana, debruçando-se somente sobre a razão teórica e, assim, com “[...] o desaparecimento da razão prática, o reino das normas e

fins deixa de ser acessível à razão, pois esta, reduzida à razão científica, só tem competência sobre as proposições analíticas da

lógica e da matemática e sobre as proposições sintéticas relativas ao mundo objetivo dos fatos. As proposições normativas escapam

a essas duas esferas. Elas não são nem empíricas nem tautológicas, e, portanto, não podem ser fundamentadas à luz da única

instância racional que sobreviveu à dissolução da razão kantiana – a razão teórica”[22].

 

O positivismo lógico foi resultado dos encontros informais de Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert

Feigl, Philipp Frank, Friedrich Waissman, Hans Hahn, H. Reichenbach (Karl Poper foi próximo do Círculo de Viena), dentre

outros, e estruturou-se formal e publicamente como movimento filosófico somente a partir de 1929 com o escrito “Concepção

científica do mundo – o Círculo de Viena”[23]. Embora tenha adotado uma postura anti-metafísica, coincidindo neste ponto com o

positivismo comteano, distanciou-se deste, tanto em razão da metodologia quanto dos objetivos, ao utilizar o verificacionismo para

refutar a metafísica não como falsa, mas como desprovida de significado, e procurar transformar a filosofia através do uso dos

instrumentos teóricos da lógica simbólica, marca, pode-se dizer, a passagem do paradigma filosófico do sujeito para o paradigma

filosófico da linguagem, mais comumente conhecida como a virada linguistica (linguistic turn)[24].

 

Freqüentador do Círculo de Viena, e o maior representante da vertente jurídica do positivismo, Hans Kelsen tinha a visão

de um direito obscurecido e contaminado por elementos alheios ao seu domínio. Preocupado com a limpidez e autenticidade da

“ciência jurídica” que, aos poucos era reduzida a mero capítulo de outras áreas do conhecimento, propôs uma metodologia

purificadora com o objetivo de expurgar todos os elementos metajurídicos que a envolviam. Pretendeu, assim, uma ciência jurídica

procedimental, baseada exclusivamente na razão teórica kantiana, sem a interferência da moral, da psicologia, da sociologia e da

política – que de certa forma se vinculavam à razão prática kantiana –, as quais lhe subtraíam a aptidão de constituir-se como

ciência autônoma e a tinham apenas como coadjuvante de seus estudos[25].
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Deste modo, em 1934 surgiu a obra Teoria pura do direito que em sua primeira página já denotava o caminho de

purificação intentado por Kelsen: “Quando a si própria se designa como ‘pura’ teoria do Direito, isto significa que ela se propõe

garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo

quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os

elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental”[26].

 

O principal propósito de Kelsen foi constituir uma metodologia que permitisse entender sistemática e cientificamente a

norma jurídica, pois, no seu entender, o estudo científico do direito não poderia transcender os seus aspectos normativos[27]. Esta

era a única maneira de obstar a desordem que pairava em torno da real natureza da ciência jurídica que sofria a ingerência das mais

variadas áreas do conhecimento, as quais reclamavam o mesmo grau de autoridade. Apesar de ter preparado toda a estrutura teórica

para “limpar” a ciência jurídica, Kelsen não negou a importância das demais áreas do saber, como a sociologia, a ciência política e a

filosofia, mas a sua intenção foi expulsar o sincretismo metodológico que retirava da ciência jurídica o status de ciência

independente.

 

Levando a cabo o processo de purificação da ciência jurídica, Kelsen, influenciado pelo neokantismo, metodologicamente

propôs a “distinção entre o ‘sein’(ser) e o ‘sollen’(dever), isto é, entre o mundo físico sujeito às leis da causalidade e o mundo social

sujeito às leis do espírito que, sendo leis de fins, se traduzem em normas”[28].

 

Não ignorando as críticas de David Hume à idéia de causa e efeito, tampouco os problemas das epistemologias

tradicionais e das teorias causais do conhecimento[29], considerar-se-á aqui, como Kelsen o fez em sua teorização, que o mundo

físico (ser) - e também as relações sociais causais - é regido pelas leis da causalidade, ou seja, sempre, entre dois fatos, existe um

vínculo de causa e efeito que pode ser expresso da seguinte forma: (se A é, então B é). Assim, quando o psicólogo

comportamentalista enuncia que determinado fato (causa) reforça o comportamento agressivo de uma criança (efeito), ou quando o

físico enuncia que a matéria acelerada ao quadrado da velocidade da luz (causa) é convertida em energia (efeito), tem-se presente o

princípio da causalidade.

 

Diferente das ciências causais, as proposições estudadas pela ciência do direito não são fundamentadas na causalidade,

mas no princípio da imputação (se A é, então B deve ser). Deste modo, se em uma relação contratual o contratante não respeitar

determinada cláusula da avença, então ele deve pagar a multa nela prevista. Por este prisma, o direito, para Kelsen, encontra-se no

mundo do dever ser e, assim sendo, conforme Alf Ross, “a ciência do direito é uma doutrina normativa e não uma teoria

social”[30].

 

Não obstante esta dicotomia entre o mundo dos fenômenos e o mundo das normas, Kelsen preocupou-se, ainda, com a

divisão do dever ser em dever ser ético e dever ser lógico. O dever ser ético situa-se no campo filosófico, trata de comandos

vinculados a fins, de normas imperativas éticas, de princípios universais de comportamento, vale dizer, de obrigações categóricas.

Diversamente, o dever ser lógico encontra-se no plano científico, cuida de normas prescritivas e apodíticas, ou seja, são obrigações

hipotéticas[31].

 

Deste modo, para o positivismo jurídico de Hans Kelsen, as normas de direito pertencem unicamente ao domínio do

dever ser lógico (razão teórica kantiana) e a ciência do direito deve preocupar-se somente com o estudo desta categoria de juízo, ou
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seja, o objeto da ciência jurídica é adstrito a um complexo de normas lógica e sistematicamente compreendidas[32].

 

Nesta perspectiva, a lógica positivista, enraizada no pensamento kelseniano, fundou um profundo e indelével cisma entre

o direito e a moral que repercutiu na ideologia liberal-capitalista, submetendo a política à economia, e na lógica totalitária do terror.

Neste sentido, Fábio Konder Comparato esclarece que “Contrariando a tradição multissecular de todas as civilizações, os positivistas

consideram que o direito existe sem ligação com a justiça, e os juristas não tem que julgar a ordem jurídica de acordo com os

grandes valores éticos, porque não é uma tarefa científica e sim política. Ora, a se levar este raciocínio às últimas conseqüências,

teremos, como conclusão lógica, que o terror permanente, estabelecido por um Estado totalitário, não deve interferir na análise de

aplicação das normas editadas por esse Estado. O que significa fazer do sistema jurídico uma simples técnica de manifestação da

vontade dominante, no meio social, quaisquer que sejam as finalidades perseguidas pelos que exercem essa dominação”[33].

 

Não há dúvidas de que os ideais iluministas de progresso e emancipação, e a reboque a racionalidade jurídica positivista,

sofreram graves ataques e críticas. Provavelmente, foi Friedrich Nietzsche que primeiramente buscou despedir-se do programa da

Ilustração no fim do século XIX[34]. Porém, foi ao longo do século passado que a crise da modernidade levou a alguns pensadores

a decretarem o fim da Era da Razão e a inauguração da pós-modernidade[35].

 

 É muito provável que os acontecimentos ocorridos do início do século XX até o presente – talvez o período mais

sangrento da história humana - tenham provocado a crença no esgotamento das forças e potenciais emancipatórios da modernidade.

Este período inconcluso distingue-se pelo caráter de complexidade, indeterminação, incerteza, imprevisão, fragmentação,

relativismo, instantaneidade, efemeridade, superficialidade, racionalidade calculada e extenuação das metanarrativas. Em sua esfera

social, é marcado com grandes guerras mundiais e regionais, nazi-fascismo, totalitarismos, racismos, extermínio de milhares de

pessoas e de minorias, existência concomitante de superprodução de alimentos e de milhares de famintos, revoluções tecnológicas,

surgimento de novos riscos, transformações da estratificação social, enfraquecimento do sistema de valores e crenças tradicionais e

rejeição dos determinismos sociais. Em sua matriz individual, é assinalado pelo hiperindividualismo, pela absolutização do eu e pela

cultura do narcisismo. E, em sua plataforma filosófico-conceitual, é caracterizado pelas incisivas críticas da Escola de Frankfurt e

dos denominados filósofos da pós-modernidade.

 

De fato, o ataque ao projeto do iluminismo continuou com crítica da razão instrumental por Max Horkheimer e Theodor

W. Adorno, seguida por Herbert Marcuse, no seio da Escola de Frankfurt[36] criada em 1923. Para eles, a técnica é o medium de

concretização da dominação do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza, as idéias e a verdade foram essencialmente

funcionalizadas e a linguagem foi instrumentalizada para armazenar e comunicar os componentes intelectuais da produção e para

manipular as massas[37]. Emblemático é o entendimento do próprio Horkheimer a respeito da derrocada da razão ocidental: “[...] a

razão tornou-se um instrumento. No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-

referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a

conteúdos heterônimos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, seu papel no

domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la” [38].

 

Marcuse distanciou-se dos frankfurtianos em virtude de ter cruzado a leitura de Marx com a fenomenologia (Husserl) e a

ontologia fundamental (Heidegger) e a psicanálise (Freud) e, assim, identificou o conteúdo político da razão técnica da sociedade

tecno-industrial, o qual é composto de elementos totalitários direcionados para a dominação do homem e da natureza por meio da
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técnica. Ele também entendeu que a razão teórica (pura e neutra) foi fundida com a razão prática beneficiando ambas na medida em

que, hordienamente, a dominação “[...] se perpetúa y se difunde no solo por medio de la tecnología sino ‘como’ tecnologia, y la

última provee la gran legitimación del poder político em expanción, que absorbe todas las esferas de la cultura”[39].

 

Após o maio de 1968, as críticas à razão de matriz iluminista continuaram a ser ferozmente elaboradas com as

teorizações do desconstrucionismo (ou pós-estruturalismo) como desdobramentos das teorias literárias do estruturalismo. Grosso

modo, para os estruturalistas a linguagem é uma edificação social e o ser humano desenvolve textos literários para regular as

estruturas significativas com o intuito de estabelecer categorias ordenadoras e adjutórias que possibilitem a compreensão da

experiência. Para os desconstrucionistas, por sua vez, o significado não é imanente ao texto em si, surgindo somente quando o

intérprete dialoga com ele, o que faz emergir tantos significados quanto for o número de leitores do texto[40].

 

Jacques Derrida, por exemplo, advogou a renúncia à ontoteologia (pretensão de obter descrições ontológicas da

realidade) e à metafísica da presença (pensamento de que algo transcendente é imanente ao real), pois, segundo ele, não existe

transcendência inerente à realidade, na medida em que tudo o que surge dos processos cognitivos são perspectivas do eu na

interpretação da realidade. Michel Foucault enfatizou que toda interpretação é uma declaração de poder e que nomear é violentar o

nomeado e, assim, quando as instituições sociais impõem a sua compreensão desconexa da experiência tem-se caracterizado a

violência institucional. Richard Rorty propôs a substituição da busca pela verdade pela prática interpretativa, eis que a verdade

correspondencial não existe quer pela representação do mundo afigurado quer pela lógica interna dos enunciados[41].

 

A dinâmica contemporânea dos fatos sociais, conjugada, principalmente, às críticas frankfurtianas e às teorizações dos

chamados filósofos pós-modernos, provocaram fortes dúvidas a respeito das premissas e pressupostos modernos e, a princípio,

mostraram somente a direção para a rejeição das metanarrativas[42], da objetividade do conhecimento do mundo, do

universalismo, das compreensões tradicionais de verdade, do progresso da ciência e das promessas emancipatórias da razão,

conduzindo, assim, ao caminho do total esgotamento do projeto iluminista.

 

Componentes necessários da construção do projeto moderno, o Estado e o direito têm sido alvo das críticas e sofrido

todas as conseqüências acarretadas por essa reação adversa contra a modernidade, as quais têm abalado sua organização e suas

fundações. Nesta toada, teorizando sobre a estrutura dos estados contemporâneos e as transformações do direito, Jacques Chevallier

conclui que “[...] a dinâmica pós-moderna que sacode as sociedades contemporâneas atravessa simultaneamente, e como um mesmo

movimento tanto o direito como o Estado: paralelamente ao direito clássico, ligado à construção do Estado e característico das

sociedades modernas, assiste-se à emergência de um novo direito, reflexo da pós-modernidade”[43].

 

Assim, a crise dos paradigmas jurídicos clássicos da modernidade, como os da sistematicidade, da estabilidade, da

universalidade da lei, da objetividade do direito, da contenção do arbítrio da lei, da igualdade formal, da codificação como obra

científico-legislativa, da tripartição funcional do poder, da democracia representativa, da intangibilidade da soberania, da garantia

de direitos universais de primeira geração e da garantia da existência de jurisdição como condição de salvaguarda de direitos[44],

conduzem para um contexto jurídico pós-positivista de complexidade, incerteza e indeterminação.

 

4. Da racionalidade jurídica pós-positivista e o paradigma lingüístico-pragmático
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A visão tradicional da filosofia (paradigmas da essência e do sujeito) priorizava a função designativa da linguagem e

dava pouca importância às relações existentes entre as palavras ou entre as coisas no mundo. O filósofo austríaco Ludwig

Wittgenstein criticou este modo clássico de conceber a linguagem, que ele denominou de visão agostiniana da linguagem, e que ele

mesmo chegou a defender em seu primeiro livro (Tractatus logico-philosophicus), mas depois recusou.  

 

O Wittgenstein das Investigações filosóficas não poupou duras críticas ao seu primeiro trabalho, tratando-o como um

álbum de “anotações” e “esboços de paisagens”, e tornou-se o responsável pela virada lingüístico-pragmática na filosofia

contemporânea. Para ele os problemas inerentes à filosofia da linguagem remetem a Platão, passando por Santo Agostinho, o qual

interpretava as palavras como se fossem rótulos necessariamente vinculados a objetos (IF 1, 1-4)[45]. De acordo com a sua nova

concepção, a linguagem não é algo fixo e determinado em sua relação com os objetos, mas uma atividade humana situada cultural e

historicamente.

 

Nesta perspectiva, as palavras deixam de ter somente a função descritiva da realidade, como ocorria na semântica

tradicional, permeada pelos paradigmas da essência e do sujeito, e passam também a realizar objetivos específicos de quem as usam

(IF, 23)[46], ou seja, a mesma palavra pode participar de diferentes contextos com diferentes significados. Uma mesma palavra

pode ser usada no que ele denominou diferentes jogos de linguagem. Assim, em diferentes contextos de uso seguem-se diferentes

regras de uso da linguagem e as palavras, por conseguinte, podem receber diversos significados em diferentes contextos

pragmáticos. Portanto, os significados das palavras são dados não de maneira abstrata como uma idéia platônica, mas no uso e desse

modo a pragmática antecede a semântica.

 

Dentro deste contexto lingüístico-pragmático aberto pelo segundo Wittgenstein, a Escola de Oxford, principalmente nas

pessoas dos teóricos John Langshaw Austin e John Roger Searle, compreendeu que todo enunciado lingüístico configura-se como

uma forma de ação (ação comunicativa), surgindo, assim, a teoria dos atos de fala (speech acts).

 

Inicialmente, J. L. Austin distinguiu os enunciados lingüísticos em constatativos e em performativos. Os enunciados

constatativos são aqueles que descrevem um estado de coisas, podendo ser submetidos ao critério de verificabilidade e, assim,

serem verdadeiros ou falsos (v.g. a terra gira em torno do seu próprio eixo). Já os enunciados performativos[47] não descrevem

fatos e eventos, mas são usados para realizar (to perform) uma ação (v.g. declaro aberta a sessão), podendo ser bem ou mal

sucedidos[48].

 

Por sua vez, J.R. Searle aprofunda a concepção teórica dos jogos de linguagem proposta por Wittgenstein, distinguindo

duas espécies de regras: as regulativas e as constitutivas. As regras regulativas regulam tão-somente os tipos de comportamentos

preexistentes (regras de boa educação), e as regras constitutivas não apenas regulam, mas também criam a possibilidade ou definem

novos tipos de comportamento[49].

 

Embora as teorias do segundo Wittgenstein, e o seu desdobramento e sistematização nas teorias de J. L. Austin e J. R.

Searle, breve e parcialmente vistas acima, tenham aberto o caminho para a fundamentação das tendências filosóficas ditas pós-

modernas (de negar o universal em favor do particular, de abandonar a visão realista por uma não-realista ou construcionista)[50],

elas também proporcionaram, na perspectiva teórica de Jürgen Habermas, a compreensão de estruturas lingüísticas universais[51],

mediante a articulação da filosofia transcendental moderna com elementos da filosofia da linguagem contemporânea, e, por
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conseguinte, uma pragmática universal da linguagem (teoria da competência comunicativa)[52] que, segundo o próprio Habermas,

tem a função de “[...] identificar e reconstruir as condições de possibilidade do entendimento mútuo”[53] entre os participantes de

um discurso conformado a uma “situação ideal de fala”[54]. Deste modo, Habermas compreende que a comunicação entre dois ou

mais falantes, pelo medium da linguagem, tem sempre como pressupostos a pretensão de consenso e a possibilidade de um mínimo

de acordo, mesmo que qualquer um dos participantes (concernidos) do discurso interaja com o fim de manipular o outro, sob pena

de desmantelamento das estruturas gramaticais e de impossibilidade de socialização e uso da tradição[55].

 

Embora vislumbre a ocorrência e as conseqüências da cisão da razão na modernidade, Habermas afasta-se

completamente da crítica negativista da razão empreendida pelos teóricos da Escola de Frankfurt, explicando que o processo de

modernização das sociedades industriais - equipado com um sujeito dotado de uma razão monológica - privilegiou o

estabelecimento da racionalidade cognitivo-instrumental e que o conceito de razão deve ser amplamente compreendido para

englobar o seu aspecto dialógico.

 

Na modernidade a razão substantiva da tradição pré-moderna foi fragmentada em três diferentes instâncias e, a partir de

então, a sua unidade incorporou um caráter meramente procedimental[56]. Este caráter tripartite da razão foi fundamentado

teoricamente nas três críticas de Kant (Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo), referentes à

racionalidade científica, racionalidade ética e racionalidade estética, posteriormente nas formulações do jovem Hegel de Jena com a

tripartição da dialética em dialética do trabalho, da interação e da representação simbólica e, na esfera sociológica, com Weber que

concebeu três distintos campos axiológicos (ciência, moral e arte).

 

Paralelamente à tricotomia da razão, a Reforma Protestante, a Ilustração e a Revolução Francesa foram eventos sócio-

políticos que corroboraram para o processo de subjetivação da razão, onde o sujeito cognoscente, dotado de uma razão monológica

(autoconsciência solitária), estabelece uma relação preponderantemente cognitivo-instrumental com os objetos, a sociedade e o

mundo, reificando tudo o que penetra a sua consciência, e apodera-se teórica e praticamente de toda a natureza. Neste sentido,

Flávio B. Siebeneichler ensina que dentro deste paradigma da subjetividade o sujeito cognoscente “[...] é interpretado basicamente

como dotado de capacidade de assumir um duplo enfoque com relação ao mundo dos objetos possíveis: o conhecimento de objetos

e a dominação”[57].

 

O gradual processo de racionalização do mundo abriu, na modernidade, tanto o caminho da modernização para a

reificação do mundo quanto à estrada da modernização para a emancipação. Habermas, observando Weber, identificou estas duas

vias do processo de racionalização como racionalização social que ocorreu na economia (caracterizada pelo medium do dinheiro) e

na política (marcada pelo medium do poder), e foi pautada pela racionalidade instrumental e técnica, que objetiva sempre o aumento

da eficácia; e como racionalização cultural, que se deu com a ciência, a técnica, a moral, o direito e a arte, como resultado do

processo de secularização, tripartição da razão e aparecimento de estruturas modernas de consciência que, além do aumento da

eficácia, almejou potencializar a autonomia das instituições e dos indivíduos[58]. Ainda na perspectiva de Weber, Habermas

também observou que a materialização institucional das estruturas de consciência modernas provocou a conversão da racionalização

cultural em racionalização social[59] e, assim, a racionalização foi reduzida ao aspecto técnico-estratégico e técnico-instrumental.

 

Portanto, observam-se dois processos totalmente distintos de racionalização na modernidade. De um lado, tem-se um

processo de racionalização sistêmico (racionalização social), regido pela economia capitalista (dinheiro) e pelo Estado moderno
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(poder), que conduz à alienação e reificação e; de outro, um processo de racionalização comunicativa (racionalização cultural),

inerente às esferas da ciência, moral, direito e arte, que, não obstante tenha uma faceta dirigida à produção de eficácia, tem

primordialmente caráter emancipatório (aumento da liberdade e autonomia). Todavia, este último processo foi colonizado pelos

meios destituídos de linguagem que são o dinheiro e o poder.

 

Dentro da perspectiva de uma razão cindida, diferenciando-se em várias esferas especializadas (política, economia,

ciência, direito, moral, arte) que cada vez mais se distanciam das relações vitais cotidianas, conjugada ao processo de subjetivação

moderno e à redução da racionalização ao seu aspecto puramente estratégico e instrumental, o projeto da modernidade é

compreendido como incompleto ou inacabado[60], por ser o mundo da vida moderno plenamente deficitário da racionalidade

emancipatória, seletivamente excluída no processo histórico que, a um só tempo, racionalizou as imagens de mundo e suprimiu a

racionalização cultural.

 

De fato, os processos históricos, principalmente o processo seletivo de modernização capitalista, sufocaram, na

racionalização cultural, seus elementos prático-morais e prático-estéticos e potencializaram os seus elementos cognitivos-

instrumentais, enquanto, na racionalização social, foi priorizada a racionalidade com respeito a fins que, por meio da economia

capitalista e do Estado moderno, burocratizaram e monetizaram as relações vitais dos indivíduos. A conseqüência deste evento foi

que as decisões que deveriam ser pautadas e mediadas por uma relação comunicativa e dialógica, o que provocaria maior autonomia

das instituições e dos indivíduos (projeto da modernidade), passaram a ser regidas pelos media deslinguistizados que são o dinheiro

e o poder[61].

 

Noutras palavras, na modernidade o mundo da vida, que deveria ser caracterizado pela racionalidade comunicativa, foi

colonizado pelos sistemas, marcados pela racionalidade instrumental e pelos media deslinguistizados (dinheiro e poder),

incorporando em sua lógica a instrumentalidade racional sistêmica, que o fragilizou e reificou o seu caráter dialógico, e, por

conseguinte, gerando inúmeras patologias que afetam a modernidade[62].

 

Diferentemente de Niklas Luhmman, que entende a sociedade complexa como uma constituição de sistemas sociais que

se reproduzem de forma autopoiética e se relacionam comunicativamente por meio de irritações/perturbações[63], Habermas

compreende a sociedade como uma compleição formada de mundo da vida e de sistema que são diferenciados pelo tipo de

racionalidade das ações sociais predominante em cada um deles, sem que exista exclusividade[64]. No mundo da vida predominam

as ações comunicativas e no sistema prevalecem as ações direcionadas ao êxito[65].

 

A colonização do mundo da vida moderno dá-se quando as diferentes esferas sistêmicas, que antes estavam todas

amalgamadas em um mundo da vida pré-moderno fundamentado em uma razão substancial, diferenciam-se e desconectam-se dele

e cada qual começa a ser gerida por sua própria lógica intrassistêmica, potencializando a sua complexidade interna, tornando-o

satélite e subordinado frente à ordem sistêmica surgida. As patologias decorrentes desta invasão são várias e manifestam-se, “En el

ámbito de la cultura [...] como pérdida de sentido, em el ámbito de la sociedad como anomía y en el ámbito de la persona como

enfermedad anímica (psicopatologias)[66].

 

A colonização do mundo da vida reduziu significativamente a sua potencialidade emancipatória, mas não a ponto de

extingui-lo, pois a sua disposição comunicativa dirigida ao entendimento mútuo entre falantes e à prática intersubjetiva, na
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perspectiva da pragmática universal habermasiana, mobiliza forças reacionárias e expansionistas que, a um só tempo, impugnam a

lógica colonizadora, protegem o espaço público do mundo da vida e mitigam a invasão pelo sistema, permitindo somente a

ingerência sistemática indispensável à reprodução material da sociedade[67].

 

Como este processo de direção do sistema pelo mundo da vida deve ser feito com bastante cautela, para não prejudicar a

estrutura da lógica instrumental necessária à reprodução material do mundo da vida, a política e o direito, que anteriormente eram

entendidos somente como sistemas colonizadores, são agora concebidos, nas mais recentes teorizações de Habermas, como

complexos dotados de elementos comunicativos sensíveis às demandas oriundas do mundo da vida e capazes de conduzirem os

influxos comunicativos ao cerne do poder[68].

 

No processo político os elementos comunicativos surgem com nitidez, principalmente, no complexo parlamentar de

produção de normas, sensível à apreensão e tematização de problemas sociais, e nas redes da esfera pública política periféricas que

circundam o sistema político e aglomeram-se ao seu redor[69]. Estes elementos comunicativos que permeiam o sistema político

demonstram que, na sua ausência, a política transformar-se-ia tão-somente em sistema, provocando, assim o seu esgotamento e,

consequentemente, a sua ilegitimidade[70].

 

Em virtude deste fato, Habermas concebe o sistema político diferenciado em poder comunicativo[71], como criador de

direito legítimo, e poder administrativo, como responsável pela imposição das leis[72], e afirma que se “[...] o poder da

administração do Estado, constituído conforme o direito, não estiver apoiado num poder comunicativo normatizador, a fonte da

justiça, da qual o direito extrai sua legitimidade, secará”[73]. Segundo Habermas, os influxos do poder comunicativo, gerados nas

redes periféricas da esfera pública política, são transportados à imagem dos degraus ou elevadores do sistema de eclusas[74],

vencendo as várias dificuldades e sendo filtrados, até chegarem ao poder administrativo.

 

Neste panorama, o direito é observado, por Habermas, como uma instância de estrutura ambivalente que tem a aptidão

para trasladar as pretensões comunicativas para os códigos sistemáticos deslinguistizados da economia (dinheiro) e do Estado

(poder), configurando-se, nas palavras de Habermas, como o “[...] medium através do qual o poder comunicativo se transforma em

pode administrativo”[75], ou seja, como o medium entre sistema e mundo da vida, passando a comportar dentro de si dois

momentos distintos e amiúde antagônicos que são a imanência da norma e a transcendência de sua legitimação.

 

O direito na perspectiva da lógica positivista é um sistema hermético, que se reproduz instrumentalmente e se especializa

mediante uma lógica auto-referencial, muitas vezes surdo às demandas do mundo da vida, e sem aceitar qualquer articulação com a

moral e com a política. Mesmo as formas mais contemporâneas de positivismo, como aquela baseada na teoria dos sistemas de

Niklas Luhmman, não bastam para legitimar qualquer sistema jurídico em sociedades altamente complexas, plurais e deficitárias de

autonomia, pois no entendimento de Habermas, “[...] a política, seguindo o caminho de outros sistemas funcionais, tornou-se

independente, transformando-se num círculo de comunicação fechado em si mesmo. Ligando-se ao sistema do direito, responsável,

pela garantia da legalidade, tal política contingente, apoiada apenas na auto-referência, extrai de si mesma tudo o que necessita em

termos de legitimação”[76].

 

Negando o modus operandi do positivismo jurídico, Habermas, juntamente com Ronald Dworkin, John Rawls e Robert

Alexy, para citar somente os de maior renome, tem sido um dos pensadores contemporâneos do direito a propor a reabilitação da
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razão prática, mediante a rearticulação do direito, da moral e da política, mitigada no processo histórico da modernidade, mormente

no positivismo jurídico do século XX.

 

Segundo Albert Calsamiglia, aqueles pensadores que de alguma forma atacam quaisquer teses centrais do positivismo

jurídico (defesa da teoria das fontes sociais do direito e da separação entre direito, moral e política) podem ser considerados pós-

positivistas[77]. Por este prisma, Habermas é visto como pós-positivista quando entende o direito como medium entre o sistema e

o mundo da vida e propõe a rearticulação do direito e da moral que, não obstante permaneçam distintos pelo processo de

diferenciação ocorrido na modernidade, se encontram inseridos numa relação de complementaridade recíproca e não hierárquica,

pois a idéia “[...] de uma hierarquia de leis faz parte do mundo pré-moderno do direito. A moral autônoma e o direito positivo, que

depende de fundamentação, encontram-se numa relação de complementação recíproca”[78].

Grosso modo, nas sociedades modernas, complexas e plurais a moral racional, que segundo Habermas deve ter

pretensões universalistas decididas dialogicamente[79], tornou-se mais um sistema de saber cultural como outros (ética, política

etc.), capaz somente de orientar a ação dos indivíduos sem, contudo, obrigá-los a agirem segundo suas orientações, necessitando,

para tornar-se efetiva, do direito que se apresenta tanto como um sistema de saber quanto um sistema de ação[80].

 

Assim entendido, o direito tem a capacidade de aliviar a moral racional de pesadas cargas cognitivas, motivacionais e

organizatórias, na medida em que desonera a pessoa moral de decidir questões concretas complexas de forma universal e segundo o

seu próprio juízo, garante a efetividade das ações equipando as regras com a coercitividade estatal e apresenta uma estrutura

institucional organizada dificilmente presente nas realizações implementadas pela moral[81].

 

Conclusão

 

De fato, a racionalidade jurídica, inequivocamente, sempre esteve relacionada aos paradigmas filosóficos e aos eventos

sócios-políticos de sua época, agindo, concomitantemente, como condutora de mudanças sociais e reguladora de expectativas de

comportamento. Em razão desta estrita vinculação, as crises dos paradigmas filosóficos sempre provocaram mudanças nas

concepções de racionalidade jurídica na tradição ocidental.

 

 Da guinada do paradigma da essência para o paradigma do sujeito, a racionalidade jurídica abandonou as concepções

cosmológicas e teológicas e assumiu a razão humana como seu único fundamento. Da virada do paradigma da subjetividade para o

paradigma da linguagem, a racionalidade jurídica deixou a razão prática, debruçando-se somente sobre a razão científica, fazendo

nascer o positivismo jurídico. Da superação do paradigma da linguagem pelo o paradigma lingüístico-pragmático, a razão jurídica,

fundamentada num sujeito monológico, solitário e cientificista, alcançou, em Jürgen Habermas, um caráter dialógico dirigido ao

entendimento mútuo entre os concernidos no discurso.

 

Notou-se, assim, que alcançar reconhecimento e legitimidade sempre foram os principais objetivos da racionalidade

jurídica. Todavia, estes objetivos foram considerados intangíveis diante das críticas dos frankfurtianos, observadas em Theodor W.

Adorno, Max Horkheimer e Hebert Marcuse, e da decretação do fim da modernidade pelos chamados filósofos pós-modernos. Estas

críticas e afirmações foram corroboradas pelo surgimento de sociedades complexas e plurais e, mormente, pelos inimagináveis e

atrozes acontecimentos que assolam a humanidade desde o início do século XX.
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Ou seja, a constatação da predominância da racionalidade instrumental na modernidade, conjugada à rejeição das grandes

narrativas, da objetividade do conhecimento do mundo, do universalismo, das compreensões tradicionais de verdade, do progresso

da ciência e das promessas emancipatórias da razão, levou à crise do projeto da Ilustração e, a reboque, dos paradigmas jurídicos

modernos, conduzindo a um contexto jurídico pós-positivista marcado pela complexidade, incerteza e indeterminação.

 

Diante deste cenário, Jürgen Habermas entendeu que o processo de modernização ocidental privilegiou a racionalidade

instrumental e a preponderância de um sujeito monológico e dominador, sufocando o caráter comunicativo e emancipador da razão

moderna, e propiciou a colonização do mundo da vida pelos sistemas marcados pela instrumentalidade e pelos media destituídos de

linguagem (dinheiro e poder).

 

Para a reestruturação do projeto moderno, Habermas propôs a restauração da racionalidade comunicativa por meio da

pragmática universal da linguagem e, nas suas mais recentes teorizações, compreendeu a política e o direito como estruturas dotadas

de componentes comunicativos capazes de conduzirem os influxos comunicativos do mundo da vida para o centro do poder político.

Enquanto o poder político diferencia-se em poder comunicativo e poder administrativo, o direito torna-se o responsável (medium)

por transformar o poder comunicativo, gerado no mundo da vida, em poder administrativo.

 

Outrossim, diferentemente da estrutura fechada do positivismo jurídico, Habermas propôs rearticulação do direito e da

moral que, em seu entendimento, são compreendidos numa relação de complementação recíproca e não hierarquizada, sendo que o

primeiro tem a capacidade de desonerar a moral racional de densas cargas cognitivas, motivacionais e organizatórios decorrentes das

sociedades laicas, complexas e plurais.

 

Portanto, a proposta habermasiana de fundamentar a modernidade em práticas intersubjetivas orientadas pelo

entendimento mútuo, abandonando o sujeito monológico e dominador de antão, de conceber o direito como o medium entre o

mundo da vida e o sistema, transportador de influxos comunicativos para o poder administrativo, e da rearticulação da moral e do

direito pelo princípio do discurso aparece como uma boa alternativa pós-positivista para gerir as sociedades complexas, plurais e

destituídas das imagens tradicionais de mundo, resolver a crise de legitimidade do direito contemporâneo e, por assim dizer,

reestruturar do projeto emancipador da modernidade.
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O CÓDIGO COMO O ÁPICE DA TÉCNICA JURÍDICA MODERNA "NA FORMA DA LEI": A
DISTINÇÃO ENTRE LEI E DIREITO

CODE AS THE CLIMAX OF MODERN TECHNICAL LEGAL "IN THE FORM OF LAW": A
DISTINCTION BETWEEN LAW AND LAW

Guilherme Camargo Massaú

RESUMO
O trabalho tem como objetivo destacar a influência da codificação oitocentista na concepção do
Direito. Exalta o momento em que ele passa a estar inteiramente encarcerado nas palavras e
frases do documento legislativo, principalmente do Código. Ele impõe uma forma específica de
visualizar a esfera jurídica ao ponto de romper com algumas experiências jurídicas encontradas
na história do Direito, por conseguinte reduz o Direito ao fenômeno legal. Nada além do que
igualar a lei ao Direito por meio da técnica codificista e do pensamento jurídico desenvolvido a
partir disto.
PALAVRAS-CHAVES: Código; Direito; História do Direito; Lei; Positivismo.

ABSTRACT
The work aims at highlighting the influence of nineteenth-century codification in the conception
of law. Exalts the moment he starts to be wholly imprisoned in words and phrases of the piece
of legislation, particularly the Code. It imposes a specific way of viewing the legal sphere to the
point of breaking with some legal experience found in the history of law, therefore reducing the
legal right to the phenomenon. Nothing more than match the law to the law through the
encoding technique and legal thought developed from this.
KEYWORDS: Code; Right; History of Right; Law; Positivism.

Der gute Jurist sieht im Gesetz weder das Ganze des Rechts noch ein Hindernis des Rechts, sondern ein Mittel zur Verwirklichung
des Rechts. (KAUFMANN, Gesetz und Recht, p. 46)

 

1 Introdução

 

            O trabalho possui dois níveis distintos: primeiro, a tentativa de determinar a influência
codificadora oitocentista no Direito e segundo, ensaiar a separação entre a lei e o Direito, a fim
de estabelecer, neste momento, uma concepção inicial para se repensar o Direito. Este último
momento é o desafio que se atravessa na estrada da reflexão histórica ao ser interpelada pelos
problemas os quais atravessam a compreensão atual de Direito. A pressuposição estimuladora
deste trabalho é justamente escandir a influência codificadora no Direito moderno e passar a
questionar a forma como ele vem sendo apresentado até a presente época. É um texto voltado
à descrição do que à prescrição.

            Para cumprir tal objetivo percorre-se um itinerário de três paradas. A primeira
apresenta, em poucas linhas, a paisagem histórica da codificação, a fim de determinar qual a
imagem do Direito possível de ser visualizada. Esta imagem tente a representar a modificação
introduzida nesta fase da história do Direito e, com isso, apresentar a forma como o Direito
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passa a se manifestar, ou seja, o que é ou não Direito e onde se pode encontrá-lo, diz respeito
diretamente à fonte jurídica.

            A segunda parada consiste em desvelar as consequências do emprego do pensamento
codificista no Direito. O importante é deixar claro como se desenvolve na prática a aplicação do
Direito e qual o resultado dessa aplicação para a própria arte jurídica sob a ótica da codificação.
A questão é refletir no sentido de concluir qual a participação do Código no pensamento do
jurista e, então, questionar se o Direito se reduz à pura legislação sistematizada e escrita ou
pode se manifestar de outras formas e possuir outras dinâmicas paradigmáticas.

            A terceira parada tende a revelar o ponto em que o Direito não se restringe ao Código,
ou seja, a forma que ele assume a partir de uma ampliação do seu sentido, ou retomada de
experiências anteriores à época moderna, com as devidas atualizações ou, mesmo, uma
possibilidade de estabelecer novos paradigmas. No entanto, o objetivo não é decretar a
inutilidade do Código ou exaltá-lo ao ponto de colocá-lo no ápice do desenvolvimento do
pensamento jurídico e da prática jurídica nem recusar a importância funcional da lei (legislação)
no Direito. Pelo contrário, a intenção volve-se em direção ao esclarecimento da diferença entre o
ius e a lex, o Direito e a lei. Diferença relevante para os dias de hoje que se produz e se
consome prescrições jurídicas de forma industrial. Ao admitir a diferença se estabelece uma
guinada na compreensão e na prática do Direito.

            O paradigma codificista, neste intento, serve de base para estabelecer a influencia do
Código no Direito, desde a época oitocentista, e, a partir desta influência, reorientar a dinâmica

jurídica. Assim, traz-se à tentativa de resposta à pergunta quid ius?
[1]

 

2 História da Codificação: a época oitocentista

 

            O paradigma da codificação se estende na história do Direito, pois dependerá do ponto
de partida da análise da questão: o que é o código. Assim, se for considerar um código somente
como um documento sistematizado poder-se-ia citar: as XII Tábuas, Código de Hamurabi;
Corpus Iuris Civilis; Corpus Iuris Canonici; as Ordenações Portuguesas (Afonsinas, Manuelinas e

Filipinas)
[2]

; até mesmo, e porque não, incluir a Magna Glosa de ACURSIO
[3]

 e os Comentários
de BARTOLO. Com isto, salienta-se que a ciência do Direito tem início com a Escola dos
Glosadores em Bolonha no final do século XI e início do século XII. Uma escola que baseia o
estudo do Direito num documento escrito (Corpus Iuris Civilis) e apresenta-lhe como fonte do

Direito
[4]

. Entretanto, é nesta época que se extrai o exemplo de um ordenamento jurídico

desenvolvido sem a intervenção do legislador, sobretudo pela práxis do jurista
[5]

.
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Porém, a questão da análise se encontra na época dos códigos modernos e sua influencia
no mundo jurídico, principalmente no referente às marcas deixadas no Direito desde o momento
de considerá-lo ponto culminante da cultura jurídica moderna. Tal marca, ainda hoje, se
encontra visível, de forma a macular a visão do Direito e dificultar a construção de resposta
jurídica adequada à época corrente. Destarte, a história da codificação moderna, revela algumas
particularidades relativas às discussões travadas entre as novas correntes jurídicas. A questão o
que é o código ganha outros contornos além da forma sistematizada. A concepção de código
moderno assume, também, a forma de completude, de unidade e de racionalidade. Por isto, se
distinguem dos exemplos acima citados.

            A mudança intelectual ocorrida no século XVII impôs uma renovação metodológica que
rompeu com a autoridade – predominante na época do ius commune – em detrimento da
evidência racional com a descoberta e da interpretação nas ciências; a renovação filosófica
superou a teologia e exaltou a ciência como fundamento regulador da reflexão. Com isto, a
razão se sobressai ao argumento de autoridade, devido ao Direito ser idealizado como
unicamente derivado da razão imutável e universal. Destarte, o jusnaturalismo racionalista
instalou as fundações para uma nova ordem jurídica, que, sem dúvida, ultrapassa o tecnicismo,
o sistematicismo […] para alcançar patamares mais profundos da motivação política da

codificação
[6]

.

            O Code Civil de 1804 fornece a visibilidade do projeto codificador, porém o espírito
codificista busca uma sociedade ideal de complexidade reduzida. Na razão do legislador está a
régua que traça o plano de criação de um ambiente ideal e preparado para o futuro, ou seja,
privilegia o futuro enquanto as consolidações ou ordenações buscam compilar o já existente
como leis esparsas e costumes. A experiência do rigor matemático e racional dos entusiastas
iluministas suplanta a visão-de-mundo religiosa anterior, muito embora os jusnaturalistas
perseguissem, também, um direito universal e imutável – porém, para os jusnaturalistas clássicos
o direito natural emanava de uma entidade sobreumana e para os modernos da natureza
humana-razão. Nesta crença se encontra os fundamentos da abstração do direito da razão
refletida na construção dos códigos. Junto a ela está o fundamento político da destruição do
“caótico” direito comunitário e feudal, com a simplificação técnica do direito privado –
principalmente por meio do arquétipo do homem abstrato que favorece a unificação do sujeito

de direito e a igualdade de todos perante a lei
[7]

. Por isto, a ciência do Direito, a partir do
código, desenvolve-se na direção da interpretação das disposições legais e no modus operandi

de sua determinação, como principais tarefas
[8]

.

 

2.1 Preussischen Allgemeinen Landsrecht
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            A codificação européia evolui em três experiências ideológico-culturais distintas, porém

com um perfil espiritual idêntico
[9]

. Assim, o Preussischen Allgemeinen Landsrecht de 1794 foi o
primeiro a surgir. Ele compreende o direito civil – com base no usus modernus e no direito
natural de WOLFF e de THOMASIUS –, o direito mercantil, o direito marítimo, o direito dos
seguros, o direito da Igreja, o direito penal e o direito feudal, além do mais, o seu esforço
estava voltado no sentido de ser completo e centralizador conforme o pensamento da
Aufklärung. Assim, a sua constituição normativa baseia-se no a priori da ratio independente da
experiência. Por conseguinte, ele representa uma crença acrítica na razão e no postulado de se
alcançar um direito justo do jusnaturalismo. A pretensão era coordenar a vida dos súditos nos
seus por menores e declarar a autossuficiência do legislador iluminista. Em parte, essa postura

tem o condão de combater o arbítrio e a complexidade da romanística do ius commune
[10]

.

            Este código manifesta algumas particularidades que destacam a sua intenção de
completude e de perfeição, sendo que a primeira é a sua relutância ao emprego das fontes
externas, a segunda a aversão ao Juristenrecht e a terceira é demonstrada pelos obstáculos
criados ao desenvolvimento do Direito, ou seja, cada caso deveria, impreterivelmente, encontrar

uma norma decisória no código
[11]

. Frederico – “o grande” – em 14 de Abril de 1780, no seu
gabinete, destinou uma tarefa à comissão de trabalho do Código prussiano, de não permitir a
qualquer juiz o atrevimento de interpretar, de restringir, de dilatar e, muito menos, de produzir
uma nova lei. Nos casos de dúvidas, a comissão legisladora devia submeter ao König um
relatório específico para a sua avaliação. No caso de impossibilidade de aplicação direta da lei ao
caso, o juiz devia decidir em conformidade aos princípios gerais do código e por meio analógico

de suas disposições, conforme o § 49 do Allgemeinen Landsrecht
[12]

. Por consequência, os
comentários ao código eram proibidos, ao ponto de um bayerische Strafgesetzentwurf prever a

pena de prisão
[13]

. Cabe destacar que este código perdeu prestígio justamente por ser

ultrapassado em clareza lógica e rigor pelos posteriores códigos: o austríaco e o francês
[14]

.

 

2.2 Code Civil

 

            A experiência histórica e culturalmente marcante foi a francesa. O país do droit

coutumier (setentrional e ocidental) e do droit écrit (central e meridional)
[15]

 acabou por ser
modelo codificista do mundo, não só pelo modelo do Code, mas por um conjunto de códigos e
de uma tradição que se formava. O Code civil de 1804 representa a ruptura de um direito
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baseado na doutrina e nos costumes, que após a sua instituição passaram a ser fontes
estranhas ao direito estatal. Com isto, a pluralidade de fontes – Ordennances, ius commune,
costumes – são substituídas por um documento único, sistemático e conciso: o código. O
movimento francês buscou uma imediata separação entre o antigo regime jurídico e o novo, que
estava a florescer; o exemplo está entre o período de 1789 e 1799 quando vigorou o chamado

Droit intermédiaire, uma copiosa legislação setorial. Inicia-se a idade da codificação
[16]

.

            As idéias filosóficas do século XVIII e as políticas da Revolução são aplicadas ao direito
consuetudinário e ao direito romano formando uma ponte entre o antigo direito e o direito
revolucionário francês. O Code civil de 1804, no início, apresentou uma imagem utópica idealista
do período revolucionário, porém passada a euforia ele se mostra conservador no sentido de
refletir a visão do legislador de um indivíduo possidente, privilegiando o direito de família e
direito de propriedade. Logo, aquele indivíduo sem posses não encontra espaço no Code. Assim,
o Vernunftsrecht somente foi empregado com o objetivo de desfundamentação do antigo regime

político, culminando no Code com a sua intervenção na realidade
[17]

. A arquitetônica formadora
do Code o forjou de grande vigor, pois ele resistiu as reformas, as interpretações e os
movimentos renovadores exsurgentes da prática. Graças à qualidade dos magistrados e dos
cientistas do direito, o Code, embora ultrapassado social e economicamente, mantém ainda

contato com a realidade
[18]

.

 

2.3 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

 

            Outra codificação historicamente importante refere-se ao Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch da Áustria. A legislação austríaca é marcada por alguns pontos destacáveis. Com
intuito de unificar o direito dos territórios, Maria Teresa (1740-1780) constitui a
Kompilationskommission que estava incumbida de elaborar um código de direito privado de
características gerais. A razão deveria complementar e corrigir o usus modernus e, ainda, torná-
lo certo e universal. Destarte surgem três códigos em distintos períodos: Codex Theresianus

(1776)
[19]

, Westgalizisches Gesetzbuch (1797) e o Allgemeines Bürgerliche Gesetzbuch

(1811)
[20]

.

            Da mesma forma, os dois códigos anteriores, toda a legislação e o ius commune que
contradissesse o código foram abolidos. Nele se encontram duas características: a ideológica e a
técnica. A primeira remete à homogeneização social e política do território, a segunda unifica a
legislação na maior parte do território da Coroa dos Habsburgos. Embora embevecido no
jusnaturalismo racionalista o usus modernus continuou a manter contato com o Direito moderno.
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Como o direito natural se corporifica como fonte de todo o direito civil, assim, sempre que o juiz
não conseguir decidir com as palavras do código, nem mesmo com o sentido natural das leis, o
código austríaco oferece o recurso da analogia e, se ainda não for suficiente, os natürliche
Rechtsgrundsätze. Aqui está a marca da completude da legislação, pois a concepção gravada é
de não existência de lacunas, já que os princípios naturais de Direito a priori da razão o

completam
[21]

. A norma-princípio do código austríaco colocou-se como alternativa à norma-

comando do código francês
[22]

.

 

3 O Direito codificado: a caixa de pandora

 

            A codificação ocasionou um impacto sem precedentes na concepção jurídica, a ideia de
Direito modifica-se, gradualmente, no sentido de uma esfera jurídica racionalmente planejada (e
pressuposta) dentro dos limites do Código (ou lei), ao deixar o sistema do ius commune (com o
afastamento do direito natural da Igreja Católica) e incorporar definitivamente o direito nacional
como soberano – o caso oposto deu-se na Inglaterra, com a permanência de seu common law e

a não filiação ao movimento codificador
[23]

. A vida, agora, é transposta para um código
racionalmente planejado e geometricamente construído para gerir o futuro. O ponto central não
está mais no exterior do Homem, mas nele mesmo – no indivíduo racional – ao ponto das

palavras de HEGEL tornarem o mundo produto da razão
[24]

.

Porém, principalmente hoje em dia, a ratio tornou-se um mistério, daqueles indecifráveis
ou de uma revelação de grande risco, como apropria caixa de pandora, justamente, quando no
aspecto racional não se reconhece o quanto de inconsciente ali está imiscuído. Tal risco
tangencia a possibilidade de considerar a codificação um mecanismo prejudicial à concepção de
justiça, desde o momento em que a razão empregada na índole codificista despreza a própria
condição histórica humana ou a tecniciza tornando o ser humano um objeto manipulável.
Ressalta-se que a ratio atual não é a mesma oitocentista e a função do código é discutida
seriamente, por isso, avaliar de certa forma a codificação é também desvelar, relativamente, o
que é ou não, ou é em parte o Direito. Isso serve para dar-lhe sentido, um sentido capaz de
contribuir com a sua renovação em direção a recuperar a concepção de justiça no Direito, com o
mesmo objetivo das demais teorias exsurgentes logo após a Segunda Guerra Mundial. Isto

devido ao legalismo, redução do Direito à lei, criticado pelo seu reductio ad Hitlerum
[25]

.

            Diante destas considerações, a avaliação dos efeitos da codificação torna-se
imprescindível para obter-se uma resposta. O código, racionalmente estruturado, guarda os

[26]
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segredos do tempo e a crença na neutralidade, isto implica em localizar o justo  na expressão
da recta ratio e, por conseguinte, na formalidade, sistematicidade e segurança do Código. A
segurança jurídica implicou na redução de arbitrariedade por parte do Estado, pois o código
traz, de forma clara, as posições jurídicas que devem ser observada pelos tribunais, além do
mais, permitiu maior facilidade na ação de correção dos Tribunais em relação às suas decisões, à
generalidade das pessoas uma previsibilidade do resultado de suas litigâncias ao deixar claro os

seus direitos e seus deveres em relação aos demais co-existentes
[27]

.

            A sistematicidade representa a ordenação e apresentação de toda a matéria jurídica. Os
problemas jurídicos são organizados em tipos legais, estes são condensados em seções e
capítulos, ainda em parte geral e especial e todas estas partes culminam no código. A
codificação facilitou e agilizou o acesso ao conhecimento jurídico. Também com o Código – tem-
se a ideia – a legitimação da decisão tornou-se precisa e simples de forma material; material
quando a decisão fundamenta-se num tipo contido no código. Isto devido à norma do código
não possuir a necessidade de estar legitimada socialmente, pois se está em vigor, ela se legitima
automaticamente; assim a norma transporta à decisão a legitimidade. Quando a norma
codificada não é aplicada, o juiz fundamentará por meio de outros dispositivos jurídicos a sua

decisão, como princípios jurídicos fundamentais
[28]

.

            A pretensão de um Direito positivo puro é marca irretocável da superioridade da ratio

suplantadora da filosofia do Direito
[29]

, ao ponto de torná-lo uma operação de lógica

matemática
[30]

 ao abandonar, mais tarde, a fundamentação metafísica. O lugar da justiça passa
a ser ocupado pela segurança e pela certeza do Direito, e a arte do jurista se desloca para a

atmosfera da técnica – no caso da interpretação
[31]

. Mais do que isso, é a instalação da

superlegitimidade da lei e a estatualização do Direito com o advento do Estado absoluto
[32]

. De
fato, a voluntas legislatoris entifica a monopolização do Estado e, ao mesmo tempo, o poder de
criar o Direito é transferido para as mãos do legislador no sentido de unificar o poder de

mando
[33]

. A jurisprudência perde seu lugar de destaque na ciência do Direito para a lei, já

como critério racional
[34]

. A discussão jurídica, com esta perspectiva, concentra-se em dois

pólos: a normal legal de um lado e a decisão judicial de outro
[35]

.

            Os juristas passam a se reunirem em torno da lei, pois ela assume uma posição
indispensável para manter a paz, a ordem democrática e o progresso por meio de suas
qualidades de determinação, de segurança e de conservação. A redução da interpretação
jurídica à técnica, prejudica a visão do fundamento da lei e dos princípios; atualmente tais

elementos são pontos importantes na discussão da nova teoria da interpretação
[36]

. Recai aqui
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diretamente o papel do juiz na esfera jurídica, como um aplicador da lei ou como um agente
ativo – criador – do Direito, capacitado, a partir da lei, a interpretá-la da melhor maneira
possível a fim de dispor da melhor decisão. Esta discussão não pode ser desenvolvida aqui
devido à fuga do escopo do texto, entretanto, a conclusão do trabalho pode fornecer dados
relevantes sobre o papel do juiz – principalmente, como deveria ser visto o Direito.

            O Direito positivo (pelo menos, por um determinado ângulo de visão) compreende o juiz
como aplicador da lei, cujo monopólio está nas mãos do legislador. Somente este último tem a
legitimidade de criar, alterar ou revogar as leis, ao juiz sobra a prerrogativa de aplicá-la tal como

o seu texto apresenta – um aplicador automático da lei
[37]

. A sua tarefa se resume à operação
silogística – já que o diploma jurídico (Código) sistematizado é considerado completo e perfeito –
o magistrado precisa apenas encaixar a premissa menor na maior e chegar à conclusão. O ponto
central do positivismo jurídico mostrou-se como uma força de manutenção do monopólio do

legislador (do político) do Estado em face do jurista ao atrelar radicalmente o juiz à lei
[38]

. Na
realidade, é o dogma positivista da identidade completa da lei com o Direito no sentido da
normatividade isolada da lei ao impedir que o Direito possua outra espécie ou meio de

manifestação
[39]

.

Assim, a fonte privilegiada do Direito era a lei, produzida pelo legislador (político), nem o
juiz nem o jurista possuíam autoridade de instituir a lei, poderiam, apenas, orientar o legislador
no seu projeto de lei. Claramente a época codificadora traz consigo as marcas das revoluções,
principalmente, a francesa, e da unificação das regiões conjuntamente com a criação do Estado-
nação. Por isto, o positivismo estatal expressa incontornavelmente o dogma da soberania
externa e interna do Estado, ao ponto de legitimar e efetivar as regras exsurgentes
exclusivamente do acordo entre os indivíduos. Na mesma toada, devido à separação dos

poderes, somente o poder legislador está imbuído de criar a lei (o Direito)
[40]

. Assim, evidencia-
se a polaridade entre a norma legal (ou legislada) e o juízo decisório do juiz, esta dicotomia
predominante na teoria jurídica européia continental assinala a submissão de todos os

ordenamentos jurídicos nacionais ao modelo jurídico da codificação-legislação
[41]

.

            Isto significa duas coisas distintas. Num sentido, encontra-se a delimitação do sistema
de leis codificado sem levar em consideração a prática jurídica, em especial os aspectos sociais e
individuais particulares dos casos. Noutro sentido, localiza-se a total confiança na orientação das
ciências naturais e na conceitualidade imanente do sistema codificado produzido pelo Estado
absoluto e, depois, liberal. A tese fundamental do positivismo tardio é um sistema jurídico
fechado com a promulgação da lei, assim exclui, em princípio, um desenvolvimento a posteriori
do Direito. Os casos novos e a promulgação da lei exigem decisões que não provocam um
enriquecimento do conteúdo do Direito, mas uma sofrível formação de novo conceito, pois o

[42]
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sistema é considerado completo .

 

3.1 Nem todo o Direito são códigos (leis)

 

            Contra esta concepção exsurgiu SAVIGNY com o seu Volksgeist de tal forma de afirmar
que o Direito tem seu Dasein no Volksgeist comum, portanto, na vontade total, que também é a

vontade de cada um
[43]

. Sua teoria não conseguiu evitar o processo codificador, muito embora

sua batalha contra as idéias de THIBAUT
[44]

 tenha resultado um adiamento da codificação na
Alemanha. O ponto principal deste contraponto de SAVIGNY é que sua teoria se transforma em
técnica semelhante à aplicada à codificação, na medida em que o Volksgeist acaba por ser
deduzido, numa operação de conceitualizar o princípio superior e, então, descer ao caso
concreto. Logo, a experiência final de SAVIGNY não se afastava completamente do intuito do
Código. Porém, esta foi uma fase de SAVIGNY que exemplifica (a tentativa de) argumentos

contrários à codificação
[45]

.

            Entretanto a concepção do juiz não criar Direito, mas apenas aplicar os ditames do
código foi superada pelo reconhecimento de que ele também cria o Direito. Mas isto não
ocasionou o total desprezo pelo Code, pelo contrário, a tarefa do juiz ficou mais complexa, pois
ele não está mais totalmente subjugado à lei, então ele precisa interrogar o direito codificado a
cerca de seu significado no momento específico da decisão judicial. Esta questão não surge na
época da crise codificista, ela se mostrava na comparação entre a jurisprudência dos tribunais e
os códigos, na medida em que as decisões apresentavam alterações no direito sem que se
operasse qualquer modificação do seu sentido literal. Surge então a defesa do papel do código,
no sentido de alertar as possibilidades de interpretar as palavras, muitas vezes imprecisas, de

diversas formas
[46]

.

            A jurisprudência continua sentenciando com o apoio na letra da lei e na segurança e
sistematicidade dos códigos. O direito codificado permanece determinante no momento da
tomada de decisão, porém, quando a letra da lei não alcança o caso prático ou não for
suficientemente clara, o juiz pode completar o código, conforme regulou o art. 1º do Código Civil

suíço e, no caso brasileiro, a Lei de Introdução ao Código Civil no Art. 4º
[47]

. Nota-se a própria

lei a regular o seu próprio complemento
[48]

.

            A discussão passa e gira em torno de um critério para a justa aplicação do Direito e
mostra uma multiplicidade topológica de opiniões. A questão principal é, justamente, a ordem
codificada do Direito que contém todos os juízos jurídicos completo em si, porém, existe a
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concepção contrária da atividade jurídica livre em relação à produção do Direito, salvo poucas
exceções. No meio destas encontra-se empreendida uma teoria dominante, a separação da lei e
do juízo do juiz, para mostrar ou por meio da apresentação do critério individual-prático da
decisão na lei ou por meio da tentativa de critério de sentido jurídico no objeto da decisão
jurídica. Trata-se de assumir uma postura além da teoria da fenomenologia do Direito, da teoria
da dialética do Direito ou da chamada Südwestdeutsche Neukantianismus, mas também em
outra direção da teoria livre do Direito ou da jurisprudência dos interesses. Aqui estaria

implicada diretamente a relação não-Direito/lei
[49]

. Por conseguinte, neste caso, faz-se
necessária a separação do significado do Direito e da lei – ius e lex.

 

4 O Direito “na forma da lei”: o ponto final

 

            A codificação apresenta uma proposta de junção de concepções do Direito e da lei. A lei

se torna o Direito e o Direito se reduz à lei
[50]

. Pois o Código é o ápice do pensamento jurídico,
todos os elementos juridicamente relevantes encontram-se sucinta, precisa e sistematicamente
distribuídos nele (em suas partes, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos, parágrafos,

incisos e alíneas)
[51]

. Além do mais, a própria lei pode estabelecer como encontrar uma solução
para o caso que, por algum motivo ou característica do fato, se encaixa em alguma lacuna ou
não se enquadra num ditame legal. A completude do Código, com o impulso positivista, admitia,
de certa forma, matérias não regulamentadas, mas estas estariam regulamentadas de forma
indireta, ou seja, o que não estava referido ou proibido em lei era permitido. Por conseguinte, a

técnica toma conta da esfera jurídica, tudo se resume à legislação e ao silogismo do juiz
[52]

. O
Direito passa a contemplar todos os fatos da vida. A questão jurídica se reduz à busca no Código
de uma solução do caso concreto e com a resposta, de imediato, aplicá-la ao caso particular.
Por isto a generalidade, ela não compõe apenas o discurso da não arbitrariedade e
desigualdade, mas contribui para que o caso concreto seja encontrado no sistema codificado,
pois um detalhe destoante entre o texto e o fato concreto prejudicaria a operação silogístico-
matemática.

            Com isto, pretende-se destacar a impropriedade de igualar o Direito à lei, legado que o
período codificista deixa e que ainda hoje é o grande motivo de dificuldade para compreender o
fenômeno jurídico, no sentido de (re)atribuir-lhe a idéia de justiça ligada ao caso concreto –
como único e irrepetível – e a história. Isto não implica em negar totalmente os benefícios
codificistas ou as leis, somente frisar a importância de atribuir outro sentido aos Códigos (e à
lei), na tentativa de distingui-los do Direito (como um todo). Esta distinção não é nova, ela
remonta a época clássica romana, a Idade Média e ganha evidência atualmente com alguns
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juristas, principalmente, aqueles da pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, o ponto crítico é
aquele em que a mudança/alteração de paradigmas é necessária. A visão estrita que atribui ao
Código a experiência total do Direito não consegue mais ser sustentada. Nem por isto, o Código
perde sua função, pelo contrário, ele ainda fornece apoio para fundamentação da segurança
jurídica. Por conseguinte, o estudo volta-se à evidência reducionista de igualar ius e lex.

 

4.1 Ius

 

            Em meio às controvérsias levantadas pelo significado original da palavra ius, encontra-
se apoio em uma posição que une duas visões. A primeira, ius seria derivado do sânscrito yu
(yug, yung) que significa liame no sentido de circunscrito e, por isso, o tribunal – a assembléia
em forma de circo. Por consequência o ius só pode ser estabelecido pelos julgadores do tribunal
ou por outros, considerados competentes, iusdices (juízes); o ponto principal, nesta significação,
encontra-se na capacidade de refletir na decisão o pensar da comunidade, já que esta possui a
intuição para declarar o iustum e reprovar o iniustum. Tal etimologia expressa uma ligação forte
com a atividade judicial. Numa segunda visão a origem da palavra ius volta-se para o sânscrito
yaus (santo, puro, bom), que remete à forma latina arcaica yous (jous ou ious) a significar algo
que procede da divindade. Diante disto, o ius tem aportes em estruturas religiosas, evidenciada
nos compostos iurare (jurar) e iusiurandum (juramento). Isto implica em reconhecer a relação

ôntica com a palavra iustitia que remete à Iupiter (iovis)
[53]

.

            Perante estas duas visões é possível, embora difícil e complexo, descrever o Direito em
um único conceito unânime, pois sua realidade é múltipla devido as suas diversas manifestações.
Por isto, tal delimitação conceitual, pelo menos de forma vaga, contribui para desenvolver a
temática. O ius é aquilo que é iustum nas palavras do iusdices. Entretanto, o iusdices não é
apenas o juiz, mas o legislador, o doutrinador e o populus. Também, não é qualquer coisa
(argumento, ação ou fato) que pode ser qualificada de iustum, mas o ponto comum de uma a

série de convergências entre os iusdiceres
[54]

.

 

4.2 Lex

 

            A lex, da mesma forma que o ius, causa controvérsia no momento de delimitar sua
origem etimológica. Mas longe destas controvérsias, o objetivo imediato é estabelecer a sua
possível significação, por isto, a noção geral escolhida como a mais plausível advém da
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derivação de legere (ler). Tanto, na lex publica como na lex privata lia-se; na primeira lia-se a
proposta (rogatio) ao povo reunido nos comícios, na lex privata lia-se o acordo antes de concluir
o negócio. No entanto, as leituras da lex não permaneciam somente nesta esfera de leitura, pelo
contrário, com o costume romano de escrever em tábuas as normas e publicá-las com a
finalidade da leitura do povo, antes e depois de aprovadas nos comícios, o ato de ler era
fundamental para se conhecer parte do Direito. Assim ocorreu com as tábuas privadas em
relação aos negócios particulares. Portanto, a lex é a declaração de forma solene e de valor
normativo, que se baseia em um acordo (tácito ou expresso) entre quem emite a declaração e o

destinatário
[55]

. Nesta delimitação de lex encontram-se presente dois elementos constitutivos da
lei que permanecem vigorantes: a razão e a vontade, que em tempos distintos, eram expressos

como: veritas e auctoritas ou normatividade e poder
[56]

.

 

4.3 Direito e lei

 

            Pelo resgate etimológico das palavras ius e lex, é possível notar a afinidade existente
entre as noções apresentadas; com isso, a lex é o instrumento utilizado pelo jurista ou por
qualquer cidadão para tomar conhecimento do ius. O problema está a partir do momento da
redução do fenômeno jurídico à lei (ao texto legislativo) que provoca a submissão da esfera
jurídica à esfera política e retira a ideia de justiça para situar a de competência no centro da
legitimidade. Assim, os preceitos são Direito somente pela legitimidade de competência, sem
incluir qualquer noção de justiça. Neste talante, se o Direito é idêntico à lei, é possível inferir
duas possibilidades de compreensão: a) cada lei é Direito, ou seja, o que a lei proclama é
sempre Direito; b) só a lei é Direito, logo, ao excluir a lei, não se reflete Direito. Na primeira
compreensão ter-se-ia toda a lei como Direito, com a abertura a outras fontes. Na segunda (b)
somente a lei equivaleria ao Direito. Com isto, o Direito não possui mais realidade própria além
daquela circunscrita à lei, sendo a palavra “Direito” um nome de um conjunto de leis, sem,
propriamente, possuir um conceito. Isto torna indiferente o tratamento do positivismo, podendo
ser tratado indistintamente como Rechts ou Gesetzespositivismus. Em conformidade com isto,
também o Estado deixa de ser de Direito (Rechtsstaat) e adota o sinônimo de Estado legal ou

da lei (Gesetzesstaat)
[57]

.

            É preciso superar esta questão de forma a reelaborar a distinção enter lex e ius, loi e

Droit, law e Right
[58]

, legge e Diritto, Gesetz e Recht, ley e Derecho e lei e Direito […]. Esta
distinção, que poderia ser feita pela diferença entre direito natural e direito positivo, não pode
ser realizada com a pretensão de considerar o primeiro direito como absoluto e eterno, porém
com o fundamento no seu reconhecimento de concreto e de histórico. Com isto, existe um
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deslocamento de sentido da antiga noção de direito natural, justamente por este se constituir
em positivo, pois sua razão de ser, desta forma, encontra-se na natureza das coisas (Natur der
Sache). Ele não se contrapõe ao direito positivo no sentido de prevalecer um ou outro, na
realidade, o direito natural, neste caso, não existe sem que o direito seja positivo e o positivo
seja como um direito natural, diga-se um direito justo. Isto não pode fundamentar a diferença
entre lei e Direito, pois ambos não podem ser definidos de maneira a excluir o conteúdo
valorativo de um (lei) nem a positividade do outro (Direito). Porém, é possível considerar a lei
injusta como um Unrecht, na iminente diferença entre Direito e lei, já que esta é injusta e o

Direito não
[59]

.

            Evidentemente uma norma injusta e imoral é invalida e não deve ser aplicada, pois um
Estado de Direito se contradiria ao exigir a aplicação de lei unrechtlich. O juiz não é obrigado a
aceitar uma lei injusta, no entanto, sua independência de ser influenciado por elementos do
exterior jurídico não o liberta da malha legal a que está submetido. Esta questão retoma as
noções de segurança e de ordem jurídica, logo, aqui se reconhecem os perigos do afastamento
da decisão do juiz da lei. No entanto, igualar o Direito à lei não significa atingir uma segurança
jurídica, pois o terror possui, também, sua segurança – inclusive refletida nas palavras da lei –,
porém não seria a Rechtssicherheit, mas a Unrechts-Sicherheit; com isto, o juiz estaria
submetido à Unrecht em forma de lei (lex corrupta). Nisto a consciência e o Direito não estão
em contraposição. Assim, se um juiz recusa-se a aplicar a lei por causa de seu não-costume,
isso não seria um ato de conhecimento, mas de arrogância do seu poder de contraposição à

vontade do legislador
[60]

.

            O conflito entre o Direito e a lei, sem dúvida, pode ser atribuído à arrogância legisladora
e à arrogância judicial, que em última instância seria a batalha pelo poder. O positivismo jurídico
corroborou com o arbítrio de ambas as partes: do legislador quando reduziu o Direito à lei e
atribui-lhe sua fonte principal a vontade do legislador e a do juiz quando se reconheceu a
indeterminação de conceitos legais e diversas interpretações destoantes (uma da outra) de um
mesmo texto legal, além do mais, é vulnerável ao jogo de palavras sem ao menos levar em
conta os valores das normas.

De fato, isto demonstra a natureza do Direito, afastando-o da concepção da exatidão
matemática e jogando-o para a senda do puro fenômeno do ser espiritual. A negação de
validade de um negócio jurídico pelo fato dele contrariar os costumes delimita o Direito sem a
necessidade de uma lei que classifique positiva ou negativamente ou estabeleça como deve ser
o costume. Logo, alguns elementos referenciados pela lei não são por ela classificados ou
delimitados, pelo contrário, são apenas elecandos e abandonados a sorte da experiência de
determinado tempo, local e pessoa. A ordem pública, os bons costumes (Art. 122 do Código
Civil), os fins sociais, as exigências do bem comum (Art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil)
etc. são elementos difíceis de serem conceituados legislativamente e, mesmo assim, são
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jurídicos como qualquer conceito legalmente estabelecido. Como a ideia de justiça absoluta é
impossível de ser alcançada pelo conhecimento humano, determinar os aspectos negativos das
coisas, as injustiças ou as imoralidades dependerá da incidência de fatores extralegais, como o
conhecimento da história se se pensar em uma lei que ordene o extermínio de um povo, por

exemplo
[61]

.

Somado a isto, a prática jurídica busca proferir juízos valorativos sobre a vida social do
ponto de vista do direito vigente que, no caso dos Estados modernos, se encontra representado
pela legislação. Destarte os objetivos visados pela lei devem ser levados em consideração,
assim, a lei não constitui todo o Direito, na realidade as leis são fórmulas cujo seu cumprimento
busca realizar intenções normativas (desígnios axiológicos), com a salvaguarda de certos valores
jurídicos. Na verdade, a lei não passa de regras técnicas que orientam realizar, nos casos por
elas previstos, certos ideais de justiça (harmonia, ordem social e manutenção dos direitos
fundamentais). O decisivo no Direito, nesta perspectiva, não são as leis, mas as intenções
normativas (os ideais axiológicos-jurídicos) a serem concretizadas. Sendo isto o fundamental do

Direito, é possível que se realize o Direito mesmo ao contrariar a lei
[62]

. Esta concepção
encontrou guarida no pensamento de S. TOMÁS ao enquadrar a lei como um pedaço geral do
cosmos, por conseguinte a lei não é a própria ordem das coisas – que é o Direito –, mas é a
respectiva formulação racional, ou seja, é a expressão do cosmos. Neste caso estás-se diante de
uma lei inclinado ao aspecto material (o cosmos) diferentemente da lei moderna, que se inclina

apenas ao aspecto formal
[63]

.

            O Direito, neste contexto, não se restringe à legislação, ele é mais abrangente do que
os limites textuais da lei. À lei se incorpora outros elementos capazes de lhe darem sentido e,
muitas vezes, juridicidade, significa, então, que a sinonímia entre Direito e lei (neste aspecto)
não corresponde a exatidão de conceitos e designações linguísticas. De forma ampla, se pode
inferir que a injustiça produz lei inválida, pois o abuso na forma da lei configura-se algo ilícito.
Contudo estar sob o manto da lei não implica estar sob o manto do Direito, em algum momento
abre-se uma fenda nestas duas concepções até ocorrer o desencontro – como na instituição do
abuso de direito. Portanto, ao seguir a fórmula RADBRUCH, o direito positivo é válido em seu
ordenamento e poder, todavia, se ele for inoportuno e injusto e estiver em contradição com a
justiça em medidas insuportáveis, a lei como unrichtiges Recht deve ceder lugar à justiça, ou

seja, onde a lei não ambicionar à justiça a norma do direito positivo deve ser renegada
[64]

.

            Em face da distinção entre lei e Direito não ser meramente ocasional, pelo contrário, ser
ontológica, eles se relacionam um com o outro como potencia e ato, ou seja, como possibilidade
e realidade. A lei é, seguramente, uma fase para a realização do Direito, não ultrapassando o
significado de uma norma geral para uma variedade de casos possíveis em comparação com isto
o Direito decide uma situação real. A sua Natur der Sache está na generalização, pois ela
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acentua a diferença individual e a igualdade geral obtendo validade perante todos. A lei não
sofre variações em decorrência do concreto, sendo ela moderada essência aistórica ou
sobreistórica. Demais a mais, a fenomenologia da lei trata-se de um ato de pôr, portanto a ela
pertence a qualidade que um sujeito impõe. Ela esta radicada na autoridade do legislador, por

isto ela não provem do Sein, mas é um produto de uma vontade normatizante
[65]

.

            Por outro lado, o Direito radica-se na ordem natural das coisas e não na vontade da
autoridade, com isto o Direito é dado simultaneamente ao Sein, característica antiga do
pensamento ocidental. Logo, o Direito é a ordem do sendo em sua plenitude concreta, implica a
inexistência do Direito na norma, no esquema abstrato para a ação correta, porém, ela está na
ação correta e na decisão na situação concreta. Isto indica que a essência do Direito encontra-se
na Seinsstruktur da historicidade, assim, ele não pode atribuir duas coisas distintas à mesma
circunstância. Todo Direito possui pressuposição na lei, o que indica a impossibilidade de uma

decisão jurídica uma norma ou uma regra jurídica, sendo que isto remete à Grundnorm
[66]

.

            Se deixar a cargo do legislador instituir a Grundnorm, os princípios de justiça, de
costume e de bonum commune ficariam ao encargo de seu arbítrio. Não se pode esquecer,

então, normas que sempre acompanharam a história do Homem como o Decálogo
[67]

, por
exemplo. Os cinco mandamentos positivos do Decálogo podem ser denominados de Grundnorm
desde que as normas e decisões jurídicas surjam dos mandamentos, neste caso poder-se-ia
denominá-los de lex naturalis. A lei positiva (ou estatal) volta-se à gradual atualização e
concretização destes Grundprinzipien a fim de concretizar o Direito. Contudo, a positivação não
pode ser um mero ato de dedução, pelo contrário ela requer uma confrontação com as
possibilidades de situações concretas, para que a norma legal possa ter validade. O método de
produção da lei é indutivo e dedutivo ao mesmo tempo, num processo de união da Grundnorm
abstrata com a Natur der Sache concreta. Claro está que a lei necessita possuir certo grau de

generalidade
[68]

, sendo ela nem completamente abstrata nem totalmente concreta e sua

validade não é aistórica, mas vale – mais ou menos – por um período determinado
[69]

.

            Destarte, recai na seara do Direito – que foge à exclusividade da lei – as cláusulas
(Grundsatznorm) que não são obtidas por meio da positividade, e sim preconizadas na lei, pois
ao legislador não cabe proclamá-las, mas concretizá-las e positivá-las – elas se encontram em
outro patamar além do positivo da lei. Ao levar em consideração três estágios de
desenvolvimento do Direito, o primeiro, Grundsatznorm (lei natural, princípio), o segundo, a lei
positiva e o terceiro, a decisão da situação concreta, elas – cláusulas gerais – estariam no

primeiro
[70]

. Neste momento, a lei corresponde e situa-se no segundo estágio, porém o Direito
é o total destes três estágios. A decisão jurídica é somada ao trabalho do legislador, em direção
ao aperfeiçoamento pontual do Direito, já no sentido de sua concretização. A jurisdição não é
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criativa somente nos casos excepcionais nem se reduz a simples aplicação da lei, ela possui a
função criativa na medida em que ela encontra nas respectivas situações históricas a justa
ordem, sendo o tribunal o local em que o Direito existe em sua plenitude, com isto, o juiz não se

reduz à “boca que pronuncia a lei”, mas passa a ser um parceiro na concretização do Direito
[71]

.

            A total identificação do Direito com a lei, em última instância, estabelece o Estado de
legalidade (ou de lei), onde o legislador pretende assumir completamente a determinação do
Direito. Ao contrário, se admitir o Estado de Direito, a formação do Direito é de responsabilidade
dos três poderes, sendo que cada um dentro da sua própria competência coopera com o outro

na função da realização jurídica
[72]

.

A total não identificação entre a lei e o Direito é observável em algumas teorias e em
escolas jurídicas. É necessário atentar-se que até a época moderna a redução da significação do
Direito à lei não era possível, por isto, as escolas e teorias jurídicas, sob este aspecto, surgem

depois do período codificista
[73]

. No ambiente brasileiro é possível citar, exemplificativamente: a

Teoria Tridimensional do Direito
[74]

; a Teoria Crítica do Direito
[75]

; a corrente do Direito

Alternativo
[76]

; o Positivismo de PONTES DE MIRANDA
[77]

. Em relação ao âmbito estrangeiro
a abundância de teorias e autores vinculados a esta perspectiva é maior, assim, por exemplo: a

Escola Histórica – e suas variantes –
[78]

; a Escola da Livre Pesquisa Científica
[79]

; a

Südwestdeutschen Schule
[80]

; a Freirechtsschule; a Escola Vitalista do Direito
[81]

; o

Jurisprudencialismo
[82]

; a Begriffsjurisprudenz
[83]

; principalmente as teorias que tentaram
recuperar e inovar em relação ao direito natural após a Segunda Guerra Mundial.

Em suma, reduzir o Direito a ordem de palavras instituídas pelo legislador, mesmo que
democraticamente, não o torna democrático nem justo. Ele é um fenômeno complexo que
envolve, sem dúvida nenhuma, o cotidiano das pessoas no constante e constituendo ambiente
social. No seu desvelamento, não basta a simples participação do legislador e a interpretação do
juiz da lei, mas de todos envolvidos no seu processo de concretização. Por isto, é fundamental
que todos os juristas tenham respondido, pelo menos, para si mesmos, a pergunta: o que é o
Direito? Somente, com esta resposta – de forma negativa ou positiva – contribuirá para evitar a
confusão entre os institutos políticos (ou econômicos) e jurídicos no momento da exposição de
ideias e formulação de pensamentos – fundamentalmente quando invocam a autonomia do
Direito. Sendo assim, o Direito é um fenômeno que abrange a lei, e esta auxilia em grande parte
a concretizar o Direito.

5. Conclusão
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            A ruptura entre a sinonímia entre Direito e lei tende a parecer revolucionária para a
geração educada no espírito do positivismo do formalismo jurídico. Embora atualmente surjam
diversas concepções que incluem prefixos para indicar a superação do positivismo com sua
formalidade legal e arbitrária, deixa sem significado qualquer prefixo, se antes as concepções
não se atentarem para a distinção ou não entre o Direito e lei. As concepções revolucionárias de
hermenêutica não ultrapassarão a retórica tendenciosa se ainda se apegarem ao formalismo
legal, redutor de um fenômeno mais complexo (Direito) do que o processo democrático-
legislativo como fundamento de tudo.

            Não significa o desprezo pelo processo democrático, pelo contrário, ele é elemento
constitutivo de um ambiente juridicamente voltado à dignidade humana. No entanto, o ponto
crucial se encontra na distinção entre a democracia que conduz ao mal-estar humano e na
democracia que direciona ao bem-estar. As duas podem ser apoiadas na lei, mas apenas a
última pode ser apoiada no Direito. Por isto, nesse sentido, o Direito não pode ser resumido à
decisão democrática momentânea. A lei democrática permanece útil ao Direito, mas não o é em
sua totalidade, por isso, pode existir a lei injusta sendo sua aplicabilidade questionada e
impedida por mecanismos jurídicos.

            A questão do texto é retirar da concepção de Código, como símbolo máximo do direito
moderno, a distinção entre lei (legislação sistemática e unitária) e Direito. Portanto, não importa,
realmente, se essa distinção existe ou não para os positivistas ou para os jusnaturalistas,
todavia, ela é crucial às novas correntes que pretendem superar essas tanto o juspositivismo e o
jusnaturalismo. Acredita-se, com isso, que a novidade em teoria deve impreterivelmente trazer,
se não definida, questionada a distinção entre ius e lex.
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O MÉTODO FENOMENOLÓGICO E A UNIVERSALIDADE DE ESSÊNCIAS  UMA
ABORDAGEM ACERCA DA PERCEPÇÃO DOS JUÍZES NO CAMPO DA EFETIVAÇÃO DO

DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

THE PHENOMENOLOGICAL METHOD AND THE UNIVERSALITY OF ESSENCES - AN APPROACH
ABOUT THE JUDGES PERCEPTION IN THE FIELD OF REALIZATION OF THE RIGHT TO THE

EXISTENTIAL MINIMUM.

Charles Silva Barbosa

RESUMO
A experiência, que viabiliza tão somente o contingente e o singular, não fornece à ciência o
princípio universal e necessário de uma afirmação semelhante. O empirismo não pode ser
compreendido pelo empirismo. O pensar fenomenológico é, antes de método, um estilo de vida
orientado a viabilizar a compreensão da universalidade de essências e a relação entre
subjetividade e intersubjetividade, justamente para que se possa perceber o Eu no Outro e o
Outro que reside no Eu. O retorno às coisas mesmas constitui etapa fundamental para a
construção de soluções mais adequadas aos problemas que afligem a sociedade, sobretudo nas
questões que envolvem os direitos sociais e o mínimo existencial. No embate entre necessidade
e poder, o retorno à essência mesma das coisas permite ao juiz encontrar os fundamentos
necessários para encontrar a solução mais adequada à solução dos conflitos sociais. 
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Mínimo Existencial; Direitos Sociais; Essência;
Redução Fenomenológica; Redução Eidética; Juízes. 

ABSTRACT
The experience, which gives only the contingent and singular, cannot provide science with the
universal and necessary principle of a similar statement. Empiricism can not be understood by
empiricism. The phenomenological thinking is, more than a method, a lifestyle-oriented to allow
an understanding of the universality of essences and the relationship between subjectivity and
intersubjectivity, in order to enable the perception of the Self in the Other and the Other that
lives in the Self. The return to things themselves is a fundamental stage for the construction of
more appropriated solutions to the problems that hits the society, particularly in issues involving
the social rights and the existential minimum. In the battle between need and power, the return
to essence helps the judges to achieve the necessary bases for the solution of social conflicts. 
KEYWORDS: KEY-WORDS: Existential Minimum; Social Rights; Essence; Phenomenological
Reduction; Eidetic Reduction; Judges.
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1.   Introdução
 

 

As dificuldades alusivas à compreensão das possibilidades de aplicação do método fenomenológico no âmbito das ciências
sociais parecem estar severamente vinculadas à relação de dependência existente entre o ser humano e o mundo das
coisas.

Abandonar o empirismo para perceber fenômenos que operam no campo das idéias, dissociado de qualquer pretensão de
conexão inter mundos, exige operações mentais que se mostram inexeqüíveis para aqueles que insistem em empreender a
sua utópica busca pela verdade do conhecimento exclusivamente no campo da experiência.

Desse modo, a existência do objeto ideal não prescinde de qualquer correspondência no mundo empírico, pelo que não há,
segundo a visão husserliana até então desenvolvida, qualquer necessidade de retorno ao mundo das coisas para confirmar a
existência do objeto sobre o qual se empreendeu a operação inicial de redução.

Sem dúvida alguma, essa absoluta dissociação da universalidade dos fatos é extraída do pensamento de Husserl. Por isso
mesmo, identificam-se na doutrina posições que sustentam inconvenientes da proposta husserliana, nomeadamente por
meio do cotejo com o pensamento de Jürgen Habermas.

Nada obstante, o pensar fenomenológico é, antes de método, um estilo de vida orientado a viabilizar a compreensão das
essências.

É com tal perspectiva que este escrito se desenvolve, para firmar posições no sentido de que as reflexões do Juiz diante de
questões que envolvem o mínimo existencial devem pressupor a sua compreensão da realidade social, o "retorno às coisas
mesmas" e o trânsito pela universalidade de essências, sem o que não se pode reconhecer no magistrado idoneidade para
atuar na solução dos conflitos gestados na sociedade, especialmente no campo dos direitos fundamentais, sobretudo em
plena era da normatividade dos princípios e da busca pela máxima efetividade dos direitos sociais.  

 

2.   O método fenomenológico e a universalidade de essências
 

 

Como Jean-Francois Lyotard adverte, não é possível à experiência - que viabiliza tão somente o contingente e o singular -
ter idoneidade para fornecer à ciência o princípio universal e necessário de uma afirmação semelhante. O empirismo não
pode ser compreendido pelo empirismo.[1]

Tais reflexões descortinam a fragilidade das correntes empiristas - que visualizam na experiência a única fonte de
conhecimento -, e apontam para o retorno à essência mesma das coisas como condição fundamental à compreensão do
mundo.

Impõe-se, pois, incursão no pensamento husserliano, já que foi Edmund Husserl, com a concepção da teoria das essências,
que retomou a perspectiva ontológica da metafísica, para além das investigações aristotélicas.

Husserl nos apresenta o método fenomenológico, fundado na redução eidética, que defende a tomada dos objetos como
essência fixada na realidade e independente do sujeito, todavia marcado pela possibilidade de cognição.

Ao discorrer sobre os mal entendidos naturalistas (naturalistiche missdeutungen), Husserl sustenta que o erro
principiológico da argumentação empirista situa-se no fato de que se identifica ou confunde a exigência fundamental de
retorno às coisas mesmas (Sachen Selbst) com a exigência de toda fundamentação do conhecimento pela experiência,
aduzindo, ainda, que, malgrado o motivo que originalmente guia o pensamento empirista seja marcado pela boa intenção,
repousa o sustentado sobre mal entendidos e preconceitos. [2]

Com efeito, ao delinear as reflexões introdutórias e gerais para a fundação de uma fenomenologia pura, Husserl já inicia
com a afirmação de que conhecimento natural tem seu início por meio da experiência e com ela permanece.[3]

Tem-se, pois, nesse campo, o mundo como o horizonte total de investigações possíveis, cenário de orientação originária em
que despontam as ciências do mundo, as quais, enquanto predominarem com exclusividade, manterão em si os conceitos de
"Ser verdadeiro", "Ser efetivo", vale dizer, "Ser real", compreendido como o "Ser no mundo", tendo em vista que todo real
se alia à unidade do mundo. [4]

Os objetos do mundo natural, portanto, constituem ponto de partida para a experiência natural e suas investigações,
traduzindo-se em fontes originárias das bases que sustentam os enunciados científicos.

A percepção (Wahrnehmung) é, por sua vez, a experiência originariamente doadora. A percepção exterior (äusseren
Wahrnehmung) viabiliza a experiência originária das coisas físicas, mas não na recordação ou na expectativa.  E a percepção
interior (innneren oder Selbestwahrnehmung) opera a experiência originária em relação a nós mesmos e aos nossos estados de
consciência. Todavia, malgrado observemos o que é exteriorizado pelo outro, não nos é dado apreender esses vividos por
doação originária, já que o outro e sua vida interior nos é consciente como 'ele ali', junto com o corpo, mas não do modo de
apreensão do outro, como doação originária. [5]

Nesse sentido, pode-se afirmar que o experimento natural vivido pelo outro é viabilizado por meio de uma intuição doadora
originária, decorrente do contato com o mundo empírico em um dado momento. Este percebido e apreendido pelo outro,
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quando por ele exteriorizado, não mais pode ser objeto de percepção externa em caráter de doação originária, já que
constitui um vivido que não mais pertence ao domínio do empírico.

Ora, se esses marcos de partida pretendem fornecer alguma segurança, há que se reconhecer que ao método das ciências
sociais não é dado permanecer exclusivamente no campo da experiência, sob pena afastar sérias possibilidades de melhor
compreensão do humano.

Impõe-se, pois, o estabelecimento de um acordo em torno da necessidade de identificar nos objetos empíricos, no outro,
bem assim naquilo que o outro nos transmite, os diferentes níveis de generalidade que possam consubstanciar conjuntos de
predicados essenciais, idôneos a permitir a identificação de categorias.

Os estreitos limites deste escrito não permitem aprofundar o exame da universalidade das essências, porém é preciso que
se destaque que ainda que se tenha o mundo empírico circundante como ponto de origem para a operação de redução -
levada a efeito, como visto, em doação originária captada pela percepção -, não se deve pretender, nesse ponto, formar
qualquer juízo de valor sobre o objeto no seu estado empírico, mas tão somente manter-se em suspensão em torno da sua
existência ideal, para que seja possível perceber a essência.

A essência, pois, representa o que se localiza no Ser (Sein) próprio de determinado indivíduo como o que (Was) ele é. E cada
que (Was) pode ser conduzido ao mundo das idéias (in Ideen gesetzt). A intuição empírica (Erfarrende Anschauung) ou individual
(individuelle) pode ser transformada em visão de essência (Wesennschauung) ou ideação (Ideation). [6]

Importa referenciar ao que adverte Husserl, no tocante à alteração terminológica para designar "essência", o que evidencia
preocupação constante em reduzir a possibilidade de interpretações equivocadas, em homenagem à correção de seu
discurso. Esclarece, neste sentido, que o vocábulo alemão "Wesen" traz consigo carga de equivocidade que enseja severo
desgaste terminológico, pelo que optou pelo uso conjunto da palavra Eidos. [7]

Assim, sempre que Husserl se reporta ao Wesen, o faz para designar o Eidos, vale dizer a essência representada pelo o que
(Was) cada indivíduo é, cuja transformação na visão de essência permite identificar predicados que o caracterizam como
integrante de determinada categoria, sem os quais a sua natureza primária restaria comprometida.

Em palavras mais precisas, Lyotard faz referencia ao triângulo retângulo como dotado de objetividade ideal, o que significa
ser sujeito de um conjunto de predicados, inalienáveis sob pena de perder o triângulo retângulo a si mesmo. Tais predicados
constituem a essência, cuja supressão imaginária ensejaria a supressão do triângulo em pessoa. E exemplifica com o
registro de que todo triângulo é, por essência, convexo. [8]

A redução fenomenológica e a subseqüente redução eidética consubstanciam operações que permitem ao investigador
compreender que o objeto apreendido no mundo empírico somente existe porque reconhecido no plano abstrato das idéias.

Por sua vez, a existência do objeto ideal não prescinde de qualquer correspondência no mundo empírico, pelo que não há,
segundo a visão husserliana até então desenvolvida, qualquer necessidade de retorno ao mundo das coisas para confirmar a
existência do objeto percebido sobre o qual se empreendeu a operação inicial de redução.

Não se identificam controvérsias acerca do fato de que essa absoluta dissociação em relação à universalidade dos fatos é
extraída do pensamento de Husserl. Por isso mesmo, identifica-se na doutrina posições que sustentam inconvenientes da
proposta husserliana, nomeadamente por meio do cotejo com o pensamento de Jürgen Habermas.

Veja-se, a esse propósito, o que sustenta Jovino Possi:

 

Não obstante as similitudes entre os dois autores. Habermas se distancia do enfoque fenomenológico de Husserl por duas
questões tácitas: pelo eu solitário e pelo conceito de teoria pura. Habermas percebe que a alternativa fenomenológica se
articula dentro dos parâmetros de uma Filosofia da consciência, pois apresenta, como ponto de partida, "os esquemas de
interpretação centrados no eu, como os quais se constroem os mundos da vida dos sujeitos agentes; esse ego se
encontraria, pois, desvinculado do entorno social". [9]

 

De fato, é severa a crítica lançada por Habermas no tocante à impossibilidade de se avançar por meio da proposta
fenomenológica, já que não seria possível partir da meditação individual e chegar-se até uma relação intersubjetiva, tal
como delineada por Husserl.

Sustenta Habermas que a tentativa de Husserl nas Meditações Cartesianas "de deducir de las operaciones monológicas del ego las
relaciones intersubjetivas entre sujetos que se reconocen en el entrelazamiento recíproco de sus perspectivas y dessarollan un horizonte
común de mundo constituyó un fracaso". [10]

Ainda que não se pretenda adentrar tal discussão, impõe-se ponderar que, a toda evidência, especialmente pelos indicativos
que deixara em seus escritos mais recentes, Husserl foi colhido pelo destino antes de percorrer toda a estrada que parece
ter vislumbrado, como se verifica, por exemplo, das Meditações Cartesianas, quando sustenta que:

 

La intersubjetividad transcendental, gacias a este formar comunidad, tiene uma esfera intersubjetiva propria suya, em la
que constituye intersubjetivamente el mundo objetivo y em la que es, pues, em tanto que el <<nosostros>>
transcendental, subjetividad respecto de este mundo y también respecto del mundo de lo hombres - en cuya forma se ha
hecho objetivamente real ella a sí misma [...]. [11]

 

Não se pode negar, todavia, que o retorno às coisas mesmas, à compreensão da essência do que se percebe, constitui etapa
fundamental para a identificação de categorias que permitam - decerto que não mais com o suporte nas premissas
husserlianas até aqui compreendidas - construir soluções mais adequadas aos problemas que afligem a sociedade.

As reflexões no campo da universalidade de essências constitui, na verdade, antes de método, um modo de perceber o
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mundo, que refina o pensamento humano e o afasta das influências circunstanciais que conduzem a conclusões
equivocadas.

Não se pode pretender empreender a contemplação filosófica do mundo, sem que se atreva fixar na própria razão e por em
dúvida toda opinião decorrente da tradição, deixando-se de reconhecer aquilo que, em avaliação pessoal, não se revele
compreensível ou justificável. [12] Trata-se de ponto de partida para o estabelecimento de uma premissa humana mínima.

Ora, sé é verdade que os métodos das ciências sociais somente têm justificada a sua existência para viabilizar a solução de
problemas gestados nas comunidades humanas, forçoso reconhecer que a premissa humana deve anteceder a escolha do
método, sobretudo porque impõe-se a todo exame neste campo partir do pressuposto de que a solução para os problemas
deve ter por parâmetro o respeito ao mínimo existencial, que representa a pedra fundamental da dignidade.

Nesse sentido, as críticas ao modo de pensar husserliano devem ser examinadas com parcimônia, sob a ótica das naturais
incompatibilidades entre métodos, que, ao fim e ao cabo, só traduzem a absoluta ausência de completude de todos eles.

Ademais, o que pode não reluzir da atual compreensão do pensamento husserliano é possível que aflore em reflexão futura,
considerada a complexidade das idéias transmitidas. Nesse particular, confessou Heidegger: "Das investigações lógicas de
Husserl esperava um estímulo decisivo com relação às questões suscitadas pela dissertação de Bretano. Porém, era vão o

meu esforço, porque, somente mais tarde o descobriria, eu as questionava de maneira inadequada." 
[13]

A dificuldade confessada por Heidegger no enfrentamento do pensamento husserliano se referia "a simples questão de como
se deveriam realizar os modos de proceder do pensamento denominado 'Fenomenologia'. O elemento inquietante desta

questão resultava da ambigüidade que a obra de Husserl revela à primeira vista'. 
[14]

 Cumpre salientar, outrossim, que em nome da racionalidade instrumental, as promessas da modernidade concorreram para
um estilo de vida formal, marcado por  procedimentalismo purista, incompatível com as necessidades humanas.

Nesse prisma, o retorno à essência significa desbastar a pedra bruta, para remover o invólucro que insiste em diferenciar o
que essencialmente é idêntico e que, por conseguinte, termina por impedir a identificação do indivíduo, por ele mesmo, no
seu semelhante.

A pedra polida, vale dizer, a essência, é a revelação daquilo que o objeto é - sujeito de predicados invariantes que o situa na
sua categoria essencial.

É preciso esclarecer que a visão de Edmund Husserl é projetada no tempo por seus discípulos mais ilustres e fieis, sem que
se possa dissociar da idéia de que a fenomenologia, além de estudo das essências, consubstancia, outrossim, como nos
esclarece Maurice Merleau-Ponty,:

 

[...] uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de
outra maneira senão a partir de sua "facticidade". É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para
compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o mundo já está sempre "ali",
antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar-se este contato ingênuo
com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosófico. [15]

 

O Cogito não pode desvalorizar a percepção de um Outro e sustentar que o Eu somente pode se acessível a si mesmo,
reduzindo-se à consciência que se tem de existir. O Cogito, pois, deve revelar-se em situação, e é apenas sob essa condição
que a subjetividade transcendental poderá, como diz Husserl, ser uma intersubjetividade. O Cogito não é Cogito se opera a
conversão da certeza do mundo em certeza do pensamento do mundo e substitui o próprio mundo pela significação de
mundo. Ele reconhece, ao contrário, o meu próprio pensamento como um fato inalienável, e elimina qualquer espécie de
idealismo revelando-me como "ser no mundo". [16]

Explica Ponty, que, assim como a visão empirista, também o intelectualismo não se revela capaz de exprimir a maneira
particular pela qual a consciência perceptiva constitui seu objeto - vale dizer:

 

O milagre da consciência é fazer aparecer pela atenção fenômenos que restabelecem a unidade do objeto em uma dimensão
nova, no momento em que eles a destroem.

 

[...]

 

Se a lua no horizonte não me parece maior do que no zênite quando a olho com uma luneta ou através de um tudo de
cartolina, não se pode concluir disso  que também na visão livre a aparência é invariável. O empirismo acredita nisso porque
não se ocupa daquilo que se vê, mas daquilo que se deve ver segundo a imagem retiniana. O intelectualismo também
acredita nisso porque descreve a percepção de fato segundo os dados da percepção "analítica" e atenta em que a lua, com
efeito, retoma seu verdadeiro diâmetro aparente. O mundo exato, inteiramente determinado, ainda que posto
primeiramente, sem dúvida não mais como causa de nossas percepções, mas como seu fim imanente. Se o mundo deve ser
possível, é preciso que ele esteja implicado no primeiro esboço de consciência, como diz tão fortemente a dedução
transcendental. E é por isso que a lua nunca deve parecer maior do que ela é no horizonte. [17]

 

Para além de examinarmos se o objetivo da redução é ou não retirar o ser do mundo para uma consciência pura, impõe-se
reconhecer, com Ponty, que a reflexão fenomenológica exsurge como uma via para que o Ser tome consciência de sua
relação com o mundo. Assim, "a evidência da percepção não é o pensamento adequado ou a evidência a apodítica" [18]. "O
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mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo". "O método eidético é o de um positivismo fenomenológico que
funda o possível no real". [19]

O pensar fenomenológico consubstancia um estilo de vida que empreende a interação com o Outro, em cujo âmbito
subjetividade e intersubjetividade seguem indissociáveis, justamente para que se possa perceber o Eu no Outro e o Outro
que reside no Eu.

 

    

 

3.   A percepção do juiz e a essência do mínimo existencial
 

 

 

Com a perspectiva da necessária suspensão que viabiliza transcender o ente, para apreender no plano das essências o objeto
e efetuar a redução tendente à categorização, importa examinar que benefícios tal estilo de raciocínio pode trazer no campo
das decisões judiciais que pretendem solucionar questões que envolvem direitos fundamentais, sobretudo quando tocam o
mínimo existencial. 

A crescente ausência de compreensão do ser humano por seu semelhante segue concorrendo para o incremento dos
conflitos sociais, bem assim para sérias dificuldades de enfrentamento e solução, o que impõe reconhecer no
desenvolvimento do(s) método(s) das ciências sociais obstáculos que inviabilizam qualquer tentativa de estabilização. 

O pensar simples não permite que se perceba o mundo e não logra corresponder aos anseios de solução dos graves
problemas que afligem a sociedade contemporânea, sobretudo aquela que ainda se encontra em trânsito na república
juvenil e no capitalismo tardio.

Com efeito, vive-se numa quadra de tempo, em que as desigualdades que violam a convivência em sociedade irrompem em
velocidade que oferece sérias dificuldades à compreensão racional. Trata-se, pois, de situações que inquietam mesmo
aqueles mais alheios aos problemas sociais, ultrapassando fronteiras que delimitam o mínimo digno, para atingir o ser
humano na mais profunda de suas aflições.

Esse cenário conduz, inexoravelmente, à exagerada provocação do judiciário, que se apercebe frente à missão que desafia a
falibilidade humana e que projeta o juiz ao lugar inóspito e movediço das decisões envolvendo o mínimo existencial.

Indaga-se, portanto: que instrumental deve servir ao magistrado na sua acidentada trajetória em direção à consecução da
justiça?  Em que medida o seu poder discricionário, notadamente aquele viabilizado pela aclamada ponderação de bens e
interesses, favorece a construção de uma sociedade mais igual?

Inegável que a correção do discurso jurídico, desde o pensamento alexiano, é sempre apontado como instrumento de
fundamental importância para a prestação jurisdicional, já que as regras estabelecidas naquele âmbito objetivam coerência
idônea à consecução de argumentação hígida e fiel às premissas fixadas.

Nada obstante, é preciso perceber que a visão de mundo e o retorno à essência das coisas se apresentam como condição ao
sucesso dessa empreitada, sobretudo porque a possibilidade de distanciamento excessivo do núcleo do problema pode
conduzir à distorção dos próprios fenômenos que se multiplicam no campo de tensão do mínimo existencial.

Com efeito, não é possível aceitar que o exame de questões tão relevantes à sobrevivência humana seja realizado sem a
percepção de que os problemas que envolvem os direitos fundamentais, notadamente aqueles que se identificam com os
bens mais elementares da vida, tocam, para além do corpo, o próprio espírito dos indivíduos.

Ademais, faz-se necessária a consciência de que o acesso apenas parcial a bens indispensáveis à sobrevivência causa a
sensação de incompletude e, por conseguinte, a infelicidade, já que o ser humano só pode se compreendido como tal se
preenchidas necessidades que reverenciem sua dignidade.

Por isso mesmo, "los diferentes derechos fundamentales de los mismos titulares se condicionam unos a otros. El individuo necesita, para el
desarrollo de su personalidad, la posibilidade de formar um patrimônio. La constituición del patrimônio lleva a uma mayor seguridad, que, a
su vez, fortalece El sentimiento de libertad".[20] De igual sorte, "El individuo se ve amenazado em su ser espiritual cuando faltan el
derecho a la libertad de profesión, la libertad contractual e la libertad de propriedad".[21]

O que pensar, pois, daquelas situações em que o indivíduo se vê subtraído das condições mínimas para a mantença do seu
corpo, tais com o acesso ao alimento diário, bem como ao cuidado com a sua saúde? Situações que se multiplicam com a
perda cada vez mais acentuada dos laços de solidariedade presentes naquela vida social de conjunto, íntima, interior e
exclusiva, repousada na consciência da dependência mútua determinada pelas condições de vida comum, pelo espaço
compartilhado e o parentesco. Ambiente em que os indivíduos se realizariam com elementos de bens e males, esperanças e
temores, amigos e inimigos, mobilizada pela energia liberada por sentimentos envolvidos como afeto, amor e devoção. [22]

A ruptura na organização dos núcleos de sociabilidade impõe um retorno à essência das comunidades, para que se
compreenda que as decisões envolvendo as necessidades humanas produzem sofrimento. E isso só é possível por meio do
retorno introspectivo à essência mesma das coisas.

Quanto mais se multiplica a vida da cidade, ou seja, à medida que o mercado estimula o desenvolvimento hipercefálico da

urbe, mais perdem forças os círculos de parentesco e vizinhança como motivos de sentimentos e atividades amistosas.
[23]

Assim, o ser humano, sem o suporte social, busca no Estado o preenchimento de lacunas geradas pelas diferenças naturais e
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culturais que o afligem, já que, em verdade, como se depreende do pensamento tönnesiano já destacado, no mundo
contemporâneo, os indivíduos estão cada vez mais separados, não obstante todas as uniões.

Ademais, cada uma das vontades individuais, nesse âmbito, é reconhecida socialmente como unidade subjetiva moralmente
autônoma, independente e auto-suficiente, estando para si em um estado permanente de tensão com as demais, sendo as

intromissões de outras vontades na maioria das vezes aludida como ato de hostilidade. 
[24]

Indaga-se, pois: como compreender as necessidades sem retornar aos fenômenos que tomam lugar no campo da
essencialidade humana? Como investigar as causas e perseguir soluções com o afastamento quase absoluto do que
fundamenta a realidade do outro?

O retorno à essência das coisas extrapola o conhecimento pela experiência, para empreender a supressão imaginária de
predicados, até que se chegue àquele conjunto de características que identifiquem o objeto à sua própria essência - vale
dizer, manter tão-somente aqueles predicados sem os quais importaria em extinção daquilo que se pretende examinar. Na
verdade, o objeto é um sujeito com predicados essenciais que se impõem como limite à redução eidética.

Mas o que significa a abordagem fenomenológica no campo dos direitos fundamentais, especialmente no que envolve as
decisões judiciais?

Significa compreender, de logo, que a prestação jurisdicional deve perseguir o reequilíbrio de situações, sobretudo aquelas
em que a dignidade se vê aviltada. O Juiz deve se acercar das garantias necessárias ao cumprimento do seu árduo mister de
decidir acerca da vida dos indivíduos, sobretudo em uma sociedade complexa, conflituosa e marcada por graves
desigualdades, como no caso do Estado brasileiro.

Ao retornar à essência o Magistrado encontra os fundamentos necessários para, orientado pelas regras do discurso, extrair
do texto legal a solução mais adequada à solução dos conflitos.

O modelo escolástico e empírico, caracterizado por preconceitos, induz ao erro, já que as particularidades dos diversos casos
enfrentados pelo Juiz podem ser equivocadamente conduzidas à solução de outros que não guardam relação de identidade
com aqueles.

Isso porque não se apresenta possível a compreensão dos fenômenos do espírito pelo simples ordenamento causal
orientado pelas leis que governam fenômenos, já que "no vasto círculo das coisas, só o homem é compreensível ao homem",
circunstância que enseja a ausência de correspondência entre o princípio fundamental das ciências do espírito e o princípio
fundamental que rege as ciências da natureza. [25]

E a compreensão dessa circunstância impõe a "suspensão" do pensamento para que se possa levar o fenômeno psicológico à
essência pura; ou seja, da universalidade fática à universalidade de essência, ao que denominou Edmundo Husserl de
"redução eidética". [26]

Todavia, malgrado os fenômenos da fenomenologia transcendental devam ser caracterizados como irreais, revela-se
inevitável, considerada a aplicação que aqui se pretende defender, o retorno ao mundo dos fatos - não para afirmar ou para
negar a existência -, mas porque a solução não poderá estar limitada à essência pura ou ao mundo irreal.

A "redução eidética" é um meio para a melhor compreensão da essência pura das coisas. Todavia, a solução dos problemas
deve inexoravelmente projetar-se para o mundo dos fatos, consideradas as peculiaridades de cada situação, com pretensão
de eliminação das distorções pré-existentes à redução.

Nesse campo, o Juiz há sempre que "colocar entre parêntesis" o fato sob exame, para reduzir o pensamento à essência
mesma desses direitos, retornar aos ideais lançados pelas revoluções políticas, eliminar preconceitos e concluir, por
exemplo, pela interdependência dos valores, que torna absolutamente indissociável a manutenção de desigualdades
ilegítimas da extrema mácula à liberdade dos indivíduos.

Trata-se, portanto, de reduzir a universalidade fática que envolve a liberdade e a igualdade dos indivíduos à essência pura
aqui idealizada - decerto que de modo limitado - no comando de otimização, "predicado" cuja supressão importaria na
extinção do próprio princípio.

A compreensão da essência do mínimo à subsistência humana permite ao Juiz criar categorias que viabilizem a identificação
de indivíduos em uma mesma situação de violação a direitos fundamentais e que, portanto, merecem tratamento idêntico,
em homenagem ao princípio isonômico.

O que se tem, em verdade, é um embate entre necessidade e poder, já que as necessidades negadas pelo Estado
administrador são submetidas ao poder do magistrado, que tem em suas mãos a missão de decidir, sobretudo porque, como
leciona Manoel Jorge e Silva Neto, "a inserção das normas impositivas de uma atuação do Estado para melhorar as
condições materiais de existência do individuo promoveu a derrocada da mistificação do princípio da neutralidade, esculpido
á feição do ideário absenteísta burgês".[27]

E, nesse particular, tomada a lição de Nelson Cerqueira, é preciso compreender que:

 

A condição moral do homem no mundo não é separada das suas necessidades e poderes, e estes são todos igualmente
sujeitos a mudança e desenvolvimento (Marx Grundrisse). Consequentemente, não pode haver nada predeterminado a
respeito das personalidades humanas, exceto o que necessariamente resulta da determinação do Outro como um ser
natural: o homem (seja na realidade, seja na ficção) é um ser com necessidades; de outra forma não poderia ser chamado de
ser humano natural. Consequentemente, o homem é um ser com poderes a ser usados para suas satisfações, sem as quais
um ser humano não poderia sobreviver. [28]

 

Tem-se, no caso específico, situação deveras delicada, em que a necessidade de um encontra-se na estreita dependência do
poder do "Outro".

Saliente-se, ainda, que o Juiz, malgrado deva guardar a necessária eqüidistância das partes, não pode - até porque a sua
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condição humana não permite - manter-se alheio ao sofrimento daqueles que aparecem representados nas frias laudas dos
autos.

Rodolfo Pamplona, ao discorrer acerca da imparcialidade e da neutralidade do Juiz, leciona que:

 

[...] é impossível para qualquer ser humano conseguir abstrair totalmente os seus traumas, complexos, paixões e crenças
(sejam ideológicas, filosóficas ou espirituais) no desempenho de suas atividades cotidianas, eis que a manifestação de
sentimentos é uma dos aspectos fundamentais que diferencia a própria condição de ente humano em relação ao frio
"raciocínio" das máquinas computadorizadas.

 

Só mesmo a inconsciência da realidade leva à crença da possibilidade da neutralidade. O órgão julgador, apesar do princípio
da legalidade tão valorizado pelo positivismo formalista como pressuposto lógico e condição indispensável para a certeza e
segurança jurídica, não pode se mostrar alheio à realidade da sociedade em que vive. [29]

 

De fato, "a inconsciência da realidade leva à crença da possibilidade de neutralidade". Ou seja, mesmo inconsciente da
realidade em que vive, o Juiz jamais será neutro. Todavia, essa inconsciência presta um desfavor à sociedade. É dizer: o
poder do magistrado para decidir sobre as necessidades dos seus semelhantes desnatura-se e corrompe-se, quando ausente
a compreensão da realidade social em que vive, situação que afasta do Juiz a idoneidade moral para atuar na solução dos
conflitos sociais.

Tem-se, pois, no trânsito pela universalidade de essências, a possibilidade de se encontrar resposta mais satisfatória para a
indagação de Calamendrei: "Quantas vezes o juiz está em condições de perceber com exatidão, ele mesmo, os motivos que
o induziram a decidir assim?" [30]

 

4.   Conclusão
 

 

A redução fenomenológica e a redução eidética constituem operações que permitem compreender que o objeto apreendido
no mundo empírico somente existe porque reconhecido no plano abstrato das idéias, sendo certo que a existência do objeto
ideal não prescinde de qualquer correspondência no mundo empírico, pelo que não há, segundo a visão husserliana até
então desenvolvida, qualquer necessidade de retorno ao mundo das coisas para confirmar a existência do objeto percebido
sobre o qual se empreendeu a operação inicial de redução.

O pensar fenomenológico consubstancia um estilo de vida que empreende a interação com o outro, em cujo âmbito
subjetividade e intersubjetividade seguem indissociáveis, justamente para que se possa perceber o Eu no Outro e o Outro
que reside no Eu.

O retorno às coisas mesmas, à compreensão da essência do que se percebe, constitui etapa fundamental para a
identificação de categorias que permitam construir soluções mais adequadas aos problemas que afligem a sociedade, já que
as reflexões no campo da universalidade de essências constituem, na verdade, antes de método, um modo de ver o mundo,
que refina o pensamento humano e o afasta das influências circunstanciais que conduzem a conclusões equivocadas.

Os métodos das ciências sociais somente se justificam para solucionar problemas gestados na sociedade. Assim, a premissa
humana deve anteceder a escolha do método, sobretudo quando em questão o respeito ao mínimo existencial, que
representa a pedra fundamental da dignidade humana.

A compreensão da essência do mínimo à subsistência humana permite ao juiz criar categorias que viabilizem a identificação
de indivíduos em uma mesma situação de violação a direitos fundamentais e que, portanto, merecem tratamento idêntico,
em homenagem ao princípio isonômico.

O poder do magistrado para decidir sobre as necessidades dos seus semelhantes desnatura-se e corrompe-se, quando
ausente a compreensão da essência da realidade social em que vive, situação que afasta do juiz a idoneidade moral para
atuar na solução dos conflitos sociais, sobretudo aqueles que envolvem direitos fundamentais.
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O POSITIVISMO JURÍDICO NA ENCRUZILHADA

LEGAL POSITIVISM AT A CROSSROAD

Bernardo Abreu De Medeiros

RESUMO
Poucas questões têm sido tão abordadas ao se discutir teoria do direito e direito constitucional
como a “a crise do positivismo jurídico”. A publicação de O Conceito de Direito de Hart em 1961
representou um marco na teoria do direito do século XX, tanto pelas inovações teóricas que
aportou, representando um refinamento da teoria juspositivista, como pelo fecundo debate que
gerou. Tal debate, que se inicia com as primeiras críticas de Dworkin ao positivismo de Hart em
Modelo de Regras I e II, compiladas em Levando os direitos a sério, se desenvolve até hoje com
fortes debates internos ao próprio positivismo jurídico. O objetivo deste trabalho é analisar a
tradição positivista, as razões de sua crise e apontar caminhos possíveis de superação da
encruzilhada na qual se encontra.
PALAVRAS-CHAVES: Positivismo Jurídico; Teoria do Direito; Incorporacionismo 

ABSTRACT
Few issues have been so intensively discussed in legal theory and constitutional law as "the crisis
of legal positivism." The publication of The Concept of Law by Hart in 1961 represented a
milestone in the theory of law of the twentieth century, both for the theoretical innovations that
it contributed, representing a refinement of the positivist theory , as for the fruitful discussions
that resulted. This debate, which begins with the first criticism of Dworkin to Hart’s positivism in
the Model of Rules I and II, and is developed till today with very strong internal debates in legal
positivism. The aim of this paper is to analyze the positivistic tradition, the reasons for its crisis
and pointing out possible ways of overcoming the crossroads at which it stands.
KEYWORDS: Legal Positivism; Jurisprudence; Incorporationism 

1.    Introdução

 
Tornou-se lugar comum no debate atual sobre teoria do direito e direito constitucional dar

por certa a “crise do positivismo jurídico”. No entanto, suas origens e conseqüências ainda
parecem estar bastante obscuras. Boa parte da rejeição do juspositivismo no debate brasileiro se
dá de forma puramente retórica, com emprego de expressões de desprezo ao positivismo, que é
apresentado como visão teoricamente ultrapassada e politicamente perigosa.[1]

Lê-se com freqüência que o positivismo “deixou de ser uma forma adequada de
compreender o direito”(BARCELLOS, 2005. p. 8), ou que constitui um “retrocesso” (STRECK,
2006. p. 6) , constatando assim a sua decadência e a necessidade de se superar a “pesada
crosta do positivismo” e “nos livrar de suas amarras” (CAMARGO, 2003, p. 139). Chega-se a
afirmar que na “idolatria formal-normativista (...) a vítima e o holocausto convivem em paz (...). A
visão vazia dos olhos do positivista tornou-se uma conseqüência até certo ponto exótica e
inesperada, da sua irremediável cegueira moral” (PASQUALINI, 1999, p. 66). A derrota do
positivismo é afirmada categoricamente:

 
“o modelo neoconstitucionalista teórico, que foi vitorioso ao positivismo – ao menos no Brasil -, permitiu

a inversão do ônus, pois antes todos era positivistas exclusivos, mas agora o positivismo exclusivo não é mais
o modelo aceitável” (MOREIRA, 2008, p.51)

 
O tratamento da matéria no Brasil parece estar em profundo descompasso com os

debates da doutrina estrangeira sobre os mesmos temas. A publicação de O Conceito de Direito
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de Herbert Hart em 1961 representou um marco na teoria do direito do século XX, tanto pelas
inovações teóricas que aportou como pelo fecundo debate que gerou. Tal debate se inicia com
as primeiras críticas de Ronald Dworkin ao positivismo de Hart em Modelo de Regras I e II
(1967), compiladas em Levando os direitos a sério, e se desenrola até hoje com fortes debates
internos ao próprio positivismo jurídico. Dentre elas, daremos destaque à corrente do positivismo
inclusivo, termo cunhado por Wilfrid Waluchow, mas cujas origens remontam ao início dos anos
70.  A principal proposta de tal corrente é conciliar alguma das críticas de Dworkin com as bases
da tradição positivista. A corrente se constrói refutando de um lado, teses não positivistas como
as de Dworkin, e, de outro, teses exclusivas como as de Joseph Raz.

Os objetivos do presente artigo são 1) repassar brevemente a evolução da tradição
positivista; 2) avaliar as razões de sua crise e a “encruzilhada” na qual se encontra 3) os
caminhos possíveis de saída dessa “encruzilhada”.

 
 

2. A tradição positivista
 

O positivismo jurídico constitui um conjunto de proposições teóricas em torno de
determinados aspectos fundamentais do ordenamento jurídico, como sua definição e relação
com outros fenômenos normativos.[2] Sob a etiqueta de “positivismo jurídico”, muitos autores
afirmaram teses diversas, logicamente independentes e até mesmo conflitantes[3]. A
preocupação inicial será apresentar tal corrente de pensamento como uma tradição que começa
a se estruturar com a formação do Estado Moderno e se desenvolve desde então, ocupando
papel central na teoria do direito.

Embora alguns autores sustentem que os partidários do positivismo jurídico tenham sofrido
influência do positivismo filosófico, tal qual definido a partir do pensamento de Auguste Comte
(1798-1857) e seus seguidores, estes não se confundem[4]. A denominação “positivista”, com
destaca Dimitri Dimoulis, não deriva do movimento filosófico, mas do termo ius positivum ou ius
positum, indicando a preocupação com o estudo do direito posto. (DIMOULIS, 2006 , p. 68.)

Termos ligados à positividade do direito passam a ser correntemente utilizados a partir da
terceira década do século XII na Europa, indicando o direito criado e imposto pelo legislador. Já
na obra de Hugo de Saint-Victor do ano de 1127 – Didascalicon – há menção ao termo iustitia
positiva.(BOBBIO, 1999, p. 239) No entanto, Pattaro identifica a origem remota do uso do termo

no século IV d.C., na tradução de Calcídio de diálogos platônicos para o Latim
[5]

. Já na
compilação do Imperador Romano Justiniano, o Corpus Iuris Civilis, publicado entre os anos 529
e 534, a expressão legem ponere aparece pela primeira vez como termo jurídico.

Segundo Fassò, é na obra de Pedro Abelardo (1079-1142), filósofo tido como o mais
racionalista dos escolásticos, e em outros escritos anônimos da época que a expressão ius
positivum é encontrada, revelando que a “positividade” a que o positivismo jurídico se referia era
a concepção formal das normas, o estar estabelecidas por um ente a que se atribuía o poder
exclusivo de criar o direito, e, em definitivo, em referência àquela qualidade sua pela qual desde
os últimos anos do período medieval, o direito formalmente vigente se chamava positivo, por

haver sido precisamente posto, positum, por uma autoridade.  [6]

Todavia, é na obra do francês Jean Bodin (1529-1596) – Os Seis Livros da República – que
idéias positivistas começam a ganhar densidade, já que o autor considera que as leis existem
única e exclusivamente por força da vontade do soberano, embora, para Bodin, o soberano
estivesse submetido a leis divinas e naturais[7]. No entanto, Bodin apresenta as leis da sociedade
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como fruto da vontade do legislador, ao contrário do pensamento dominante da Idade Média que
adotava um pluralismo de fontes, entendendo as leis como decorrentes da vontade do povo, da
Igreja, dos senhores feudais e dos juristas. (DIMOULIS, 2006 , p. 68.)

Thomas Hobbes (1588-1679) também ocupa elevado destaque na consolidação do
pensamento positivista[8]. Ele não abre mão da crença na existência de um direito natural, mas
faz fortes críticas a ele, centradas, sobretudo, na insegurança gerada. De acordo com Hobbes, o
conceito de direito poderia ser estabelecido de forma convencional, ao invés de se partir da
observação da realidade. (PALÁ, 2007 p.17 et seq)

Apesar de existir certa recusa em classificá-lo como um positivista, muitas das idéias de
Hobbes estão intimamente ligadas a esta corrente, apresentando algumas características típicas
do positivismo como o formalismo e o imperativismo [9]. Ao vincular o direito ao mandato de um
soberano, subscreve a tese das fontes sociais. Além disto, o autor nega a existência de alguma
forma de justiça objetiva independente do direito. Portanto, em nome da necessidade de garantir
os valores pelos quais existem a comunidade política, sobretudo a ordem, a segurança pessoal e
a vida dos cidadãos é que se deve refutar uma idéia de direito que o vincule com a de justiça ou
injustiça. (PALÁ, 2007 p.18) Assim, mesmo que não se possa considerar Hobbes como um autor
positivista na inteireza do termo, uma vez que admite a existência de um direito natural ao lado
do direito positivo, certamente é um autor de transição entre as duas correntes e de suma
importância para o pensamento positivista. (BOBBIO, 1991, p. 146-147)

Todas estas premissas teóricas vêm a se consolidar paralelamente ao estabelecimento do
Estado Moderno e a correspondente monopolização do poder político pelos aparelhos estatais,
aliados a ideais racionalistas de produção do direito. As codificações do século XIX refletem a
materialização deste pensamento.

No século XIX, as raízes da análise positivista do direito podem ser encontradas nas obras
de juristas franceses e belgas da École de l’Exégèse, que compreendiam o direito como aquilo e
apenas aquilo criado pelo legislador. O marco histórico dessa corrente foi o Código de Napoleão
de 1804. A idéia da codificação surge na segunda metade do século XVIII como fruto do
pensamento iluminista, e representa uma experiência jurídica dos dois últimos séculos típica da
Europa continental (BOBBIO, 1999, p. 63). Nesse contexto, surge a Escola da Exegese,
centrada numa interpretação passiva e mecânica do Código. A técnica adotada assume pelo
trato científico a mesma distribuição da matéria adotada pelo legislador, resumindo-se tal
tratamento a um comentário, artigo por artigo, do Código. Seus autores se fundavam na primazia
do direito positivo sobre o direito natural [10], a concepção rigidamente estatal do direito, a
interpretação da lei fundada na vontade do legislador, o culto ao texto da lei e o respeito pelo
princípio da autoridade.[11]

Na Alemanha, o primado do pensamento positivista é atribuído à Escola Histórica do Direito,
com forte rejeição ao jusnaturalismo e ao universalismo, centrado suas análises no direito
vigente de seu país. Seu maior expoente foi Friedrich Carl von Savigny, e o ponto central da
referida Escola era encarar o direito não como um fruto da idéia da razão, mas como um produto
da história.[12]

 Nos países do commom law, onde o movimento codificador tem traços totalmente distintos
da Europa continental, a concepção positiva do direito está ligada ao desenvolvimento da
Jurisprudence, termo utilizado para designar a teoria geral do direito. É a partir deste momento
que se pode falar numa verdadeira “teoria” do direito positivo, que buscava delimitar a sua
natureza e objeto. Nesse contexto, dois nomes foram decisivos: Jeremy Bentham  e John Austin.
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Jeremy Bentham publica em 1789 a obra An introduction to the principles of morals and
legislation (Introdução aos princípios da moral e da legislação), ponto de referência na sua
concepção jusfilosófica. Bentham desenvolve uma concepção utilitarista e a aplica na produção
legislativa, partindo de uma visão antinaturalista e antiracionalista. Sua publicação é fruto da
compilação dos textos escritos em 1780 com uma nota sobre a Declaração Americana dos
Direitos do Homem.  A obra se abre com a colocação do princípio da utilidade: o bem-estar
(felicidade) é o fim último do homem, e, por conseguinte, a busca do prazer e a fuga da dor
constituem os motivos de todas as ações. [13]

Bentham tece duras críticas a William Blackstone, que fora discípulo de John Locke e
representava um ícone do pensamento jusnaturalista no Reino Unido, concebendo a lei como a
vontade de Deus manifestada sobre todas as coisas. Para Bentham, o direito é um instrumento
para atingir fins. O direito natural não existiria, sendo apenas expressões vazias de sentido. O
common law representa incerteza e insegurança.[14]

A originalidade do pensamento de Bentham não está tanto no estabelecimento de uma
teoria utilitarista simplesmente, mas nas severas críticas às teorias do direito natural e seus
prolongamentos políticos. Opõe-se diretamente às teses que pretendem fazer da lei natural, e
não da utilidade, o princípio da legislação: dizer que há uma regra eterna e imutável do direito,
evocar o direito natural, a eqüidade natural, os direitos do homem, é, com efeito, julgar
arbitrariamente que tal ação é boa ou má não porque ela aprove ou contrarie o interesse
daqueles em questão, mas porque ela agrada ou desagrada àquele que julga.[15] O princípio de
direito natural é, na verdade, um princípio de “simpatia ou antipatia” - já que aqueles que se
valem do direito natural só fazem, graças a noções abstratas que são puras ficções (necessidade
do empirismo), ditar seus sentimentos como leis e se arrogar o privilégio da infalibilidade.

 Pouco mais de quarenta anos depois, Austin busca definir o objeto do estudo do direito em
sua principal obra, The province of jurisprudence determined (A Delimitação do Objeto do Direito
- 1832)[16], e o faz o limitando ao estudo do direito positivo, isto é o direito imposto por
superiores aos seus súditos. Diversos autores apontam Austin como o fundador do positivismo
jurídico (BIX, 2006. p. 29) Austin é pioneiro em distinguir com clareza a existência de uma norma
do seu conteúdo.

 
A existência de uma lei é uma coisa; seu mérito ou demérito, outra. Se existe ou não, é uma questão;

se acomoda ou não a um presumido modelo, é questão diferente. Uma lei que realmente exista é uma lei,
ainda que desgostemos dela, ou ainda seja disforme quando a respeito de critério com o qual governamos
nossa aprovação ou desaprovação. Esta verdade, quando se afirma em abstrato, é tão simples e evidente
como parece ocioso insistir nela. Porém, apesar de simples e evidente como parece em abstrato, tem sido
esquecida em muitos casos concretos, e a enumeração de exemplos chegaria a um volume completo.
(AUSTIN, 2002, p 26)

 

O conceito de lei, para Austin, é dado pelo trinômio desejo, dano e comunicação do desejo,
numa estrutura de forte cunho utilitarista, na esteira de Bentham, segundo a qual para evitar uma
dor indivíduos racionais se comportariam de acordo com as leis. O desejo a que se refere Austin
é a manifestação de vontade de um ser racional, o soberano, a outro ser racional para que faça
ou omita algo. Soberano é aquele habitualmente obedecido e fonte de todo o direito. As leis que
não se enquadram neste trinômio são consideradas leis anômalas, porque são interpretativas,
revogadoras ou imperfeitas.

Confrontando a postura de Bentham com a de Austin vemos que ambos desenvolvem uma
teoria de cunho utilitarista e delimitam o direito como um conjunto de leis, sendo estas aquelas
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feitas pelo soberano. No entanto, Bentham defende a codificação como forma de dar segurança
ao sistema, e Austin não considera o common law irracional, pois é delegado pelo soberano.
Ademais, Bentham se preocupa em tecer críticas ao direito natural através da negação da
existência de leis naturais, enquanto o foco de Austin é uma preocupação metodológica de
distinção entre direito e moral. 

Uma vez concretizado um primeiro trabalho do positivismo jurídico de delimitar o objeto do
direito, vinculando-o ao direito posto pelo soberano, refutando o pensamento jusnaturalista de
um lado, e estabelecendo a distinção entre a existência e o conteúdo das normas de outro, foi
possível a teoria juspositivista do século XX avançar sobre novos aspectos.

O principal pensador do positivismo jurídico da primeira metade do século XX foi sem
sombra de dúvida Hans Kelsen (1881 – 1973). A Teoria Pura do Direito, mais do que a sua
principal obra escrita, é um projeto de definição do direito enquanto ciência. Um esclarecimento
inicial necessário em relação à pureza referida. O que Kelsen pretende elaborar é uma teoria
pura do direito, e não uma teoria do direito puro.[17] Isto é, a pureza se refere à teoria, à doutrina,
à ciência do direito, e não ao direito em si. Kelsen não aceita a existência de direito sem
valores[18]

Aclarado este ponto, vale destacar que teoria kelseniana se baseia na existência de dois
mundos distintos: o mundo do ser e o do dever ser. O mundo do ser, que é, por exemplo, o da
natureza, há uma ligação direta entre um fato e uma conseqüência. Se eu solto um corpo no ar,
ele cai atraído pela gravidade. Já no mundo do dever ser, como a moral, a religião, o direito, há,
entre o fato e a conseqüência, uma imputação. Assim, para os fenômenos da natureza, vale o
princípio da causalidade: se “A”, então “B”. Esse é o campo da proposição, da descrição, da
ciência. Por outro lado, para os fenômenos normativos, o princípio aplicável é o da imputação,
tipo da norma e fruto da vontade.

Kelsen aprimora a definição de direito do legado positivista, estabelecendo três critérios de
delimitação do seu objeto: direito é uma técnica social específica, direito usa a força
monopolizada pelo Estado e direito pertence ao mundo do dever[19]

Direito não tem uma finalidade em si; é uma técnica de controle social, e como técnica,
serve a quem a utiliza. O direito é uma técnica de motivação indireta das condutas humanas.
Indireta porque o comportamento conforme é obtido através do uso de sanções punitivas
socialmente organizadas.

 
A conduta em conformidade com a ordem é conseguida por uma sanção proporcionada pela própria

ordem. O princípio de recompensa e punição – o princípio da retribuição - , fundamental para a vida social,
consiste em associar uma conduta em conformidade com a ordem e a conduta contraria à ordem com a
promessa de uma vantagem ou com a ameaça de uma desvantagem, respectivamente, na condição de
sanções. (KELSEN, 2001, p. 225-226)  

 

Apresentada a sua própria teoria de delimitação do direito, Kelsen passa a apresentar sua
estruturação de aplicação do direito, definindo validade e apresentado a dinâmica de aplicação
das normas sintetizada na figura da pirâmide normativa e no conceito de norma fundamental.

Validade expressa a compreensão de que determinada norma existe e que, por existir, é
juridicamente obrigatória. Para Kelsen há dois tipos de derivação possíveis: o estático e o
dinâmico. Sistemas jurídicos são dinâmicos porque as normas têm origem em uma complexa
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organização de produção normativa por competência e delegação de competência. Nos sistemas
estáticos, como os morais, a derivação normativa é dada por uma seqüência de deduções
lógicas (ilações)

As normas de um ordenamento do primeiro tipo [estático], quer dizer, a conduta dos indivíduos por ela
determinada, é considerada como devida (devendo ser) por força do seu conteúdo: porque a sua validade pode
ser reconduzida a uma norma cujo conteúdo pode ser subsumido o conteúdo das normas que formam o
ordenamento, como o particular ao geral. Assim, por exemplo, as normas: não devemos mentir, não devemos
fraudar, devemos respeitar os compromissos tomados, não devemos prestar falsos testemunhos, podem ser
deduzidas de uma norma que prescreve a veracidade. Da norma segundo a qual devemos amar o nosso
próximo, não devemos, especialmente, causar-lhe a morte, não devemos prejudicá-lo moral ou fisicamente,
devemos ajudá-lo quando precise de ajuda. Talvez se pense que a norma da veracidade e a norma do amor
ao próximo se podem reconduzir a uma norma ainda mais geral e mais alta., porventura a norma: estar em
harmonia com o universo. Sobre ela poderia então fundar-se uma ordem moral compreensiva. Como todas as
normas de um ordenamento deste tipo já estão contidas no conteúdo de uma norma pressuposta, elas podem
ser deduzidas daquela pela via de uma operação lógica, através de uma conclusão geral para o particular.
Esta norma, pressuposta como norma fundamental, fornece não só o fundamento de validade como o
conteúdo de validade das normas dela deduzidas através de uma operação lógica. Um sistema de normas cujo
fundamento de validade e conteúdo de validade são deduzidos de uma norma pressuposta como norma
fundamental é um sistema estático de normas. O princípio segundo o qual se opera a fundamentação da
validade das normas deste sistema é um princípio estático. (...)

 O tipo dinâmico é caracterizado pelo fato de a norma fundamental pressuposta não ter por conteúdo
senão a instituição de um fato produtor de normas, a atribuição de poder a uma autoridade legisladora ou - o
que significa o mesmo - uma regra que determina como devem ser criadas as normas gerais e individuais do
ordenamento fundado sobre esta norma fundamental.. (KELSEN, 2001, p. 217-221) 

 

Seguindo o sistema dinâmico apresentado, a validade de uma norma pode ser rastreada
até se alcançar a Constituição histórica primeira, a primeira constituição daquela ordem jurídica,
usualmente marcada por um ato de independência de um Estado frente a outro. Neste final do
caminho, poder-se-ia, outra vez, questionar qual seria o fundamento de validade desta
constituição histórica primeira, porque, na falta de alguma fundamentação normativa, todas as
demais normas perderiam seus respectivos suportes de validade. Essa busca sem fim constitui o
“problema da fundamentação normativa”.

É para dar a resposta a este regresso provocado pelo imperativo de se indicar, sempre, a
“norma validamente superior” que Kelsen elabora a “teoria da norma fundamental”. Segundo
Kelsen, a norma fundamental corresponde à postura necessária e intelectual de se considerar
válida como marco jurídico-positivo inicial a constituição histórica primeira não mais em disputa,
pois esta é uma pressuposição imprescindível para poderem se identificar as normas da ordem
jurídica. (SGARBI, 2007, p. 13.)

Se queremos conhecer a natureza da norma fundamental, devemos sobretudo ter em mente que ela se
refere imediatamente a uma Constituição determinada, efetivamente estabelecida, produzida através do
costume ou da elaboração de um estatuto, eficaz em termos globais; e mediatamente se refere à ordem
coercitiva criada de acordo com essa Constituição, também eficaz em termos globais, enquanto fundamenta a
validade da mesma Constituição e a ordem coercitiva de acordo com ela criada. A norma fundamental não é,
portanto, o produto de uma descoberta livre. A sua pressuposição não se opera arbitrariamente, no sentido de
que temos a possibilidade de escolha entre diferentes normas fundamentais quando interpretamos o sentido
subjetivo de um ato constituinte e dos atos postos de acordo com a Constituição por ele criada como seu
sentido objetivo, quer dizer: como normas jurídicas objetivamente válidas. Somente quando pressuponhamos
esta norma fundamental referida a uma Constituição inteiramente determinada, quer dizer, somente quando
pressuponhamos que nos devemos conduzir de acordo com esta Constituição concretamente determinada, é
que podemos interpretar o sentido subjetivo do ato constituinte e dos atos constitucionalmente postos como
sendo o seu sentido objetivo, quer dizer, como normas jurídicas objetivamente válidas, e as relações
constituídas através destas normas como relações jurídicas. (KELSEN, 2003, p. 224-228) 

 

Assim, deve-se pressupor em determinado momento a validade da norma fundamental que
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estivesse atribuindo validade à constituição histórica não mais em disputa. E a consideração de
não estar mais em disputa se vincula ao pertencimento a uma ordem jurídica globalmente eficaz,
o que ocorre quando preenchidos dois requisitos: a comprovação de que as normas estão
servindo de parâmetro de obediência e; nos casos de não estarem sendo obedecidas, se é
possível se observar que os funcionários as estão aplicando.

 

Kelsen dedicou o último capítulo de sua Teoria Pura para interpretação do direito,
entendendo a interpretação como a operação mental que acompanha a aplicação do direito.

 
Quando o Direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita de fixar o sentido das normas que vai

aplicar, tem de interpretar estas normas. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o
processo da aplicação do Direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Na
hipótese em que geralmente se pensa quando se fala de interpretação, na hipótese da interpretação da lei,
deve responder-se à questão de saber qual o conteúdo que se há de dar à norma individual de uma sentença
judicial ou de uma resolução administrativa, norma essa a deduzir da norma geral da lei na sua aplicação a um
caso concreto. Mas há também uma interpretação da Constituição, na medida em que de igual modo se trate
de aplicar esta - no processo legislativo, ao editar decretos ou outros atos constitucionalmente imediatos - a
um escalão inferior; e uma interpretação dos tratados internacionais ou das normas do Direito internacional
geral consuetudinário, quando estas e aqueles têm de ser aplicados, num caso concreto, por um governo ou
por um tribunal ou órgão administrativo, internacional ou nacional. E há igualmente uma interpretação de
normas individuais, de sentenças judiciais, de ordens administrativas, de negócios jurídicos, etc., em suma, de
todas as normas jurídicas, na medida em que hajam de ser aplicadas” (KELSEN, 2003, p. 245) 

 

Kelsen aponta então para o fato de todo ato jurídico de aplicação do direito ser um ato de
criação jurídica, sendo em parte determinado pelo direito, em parte, indeterminado. A
indeterminação pode ser intencional, quando se fixa um limite máximo e mínimo para uma multa,
por exemplo; ou não intencional, já que o sentido verbal de uma norma não é inequívoco.

Assim, em todos os casos de indeterminação, seja ela intencional ou não, há sempre um
leque de possibilidades de aplicação jurídica. O direito a aplicar formaria assim uma moldura
dentro da qual estariam inseridas as possibilidades de aplicação.

 
O Direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias

possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou
moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. (...)

Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como
sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que - na medida em que apenas sejam aferidas
pela lei a aplicar - têm igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão
aplicador do Direito. (KELSEN, 2003, p. 247) 

 

Dessa forma Kelsen refuta a visão da teoria tradicional segundo a qual a interpretação
poderia produzir uma única solução correta, ajustada. O aplicador escolhe uma dentre as
diversas soluções possíveis dentro da moldura.

 
A teoria usual da interpretação quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso concreto, poderia fornecer, em

todas as hipóteses, apenas uma única solução correta (ajustada), e que a “justeza” (correção) jurídico-positiva
desta decisão é fundada na própria lei. Configura o processo desta interpretação como se tratasse tão-somente
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de um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse
que pôr em ação o seu entendimento (razão), mas não a sua vontade, e como se, através de uma pura
atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se apresentam, uma escolha que
correspondesse ao Direito positivo, uma escolha correta (justa) no sentido do Direito positivo. (KELSEN, 2003,
p. 248) 

 

O outro grande nome da doutrina juspositivista do século XX, ao lado de Kelsen, é Herbert
Hart (1907-1992). Sua principal obra, The Concept of the Law (O Conceito de Direito), foi
publicada no ano de 1961, fazendo uma revisão das teses de Austin. Hart considerava
insuficientes conceitos chaves da obra de Austin como a definição de direito tida por “ordens
baseadas em ameaças”, assim como o “hábito de obediência ao soberano”.

Em um contraste com a idéia kelseniana de “moldura da norma”, vemos que ambos afirmam
a discricionariedade do aplicador, embora Kelsen tenha se preocupado com o leque de opções
que o direito pode produzir para um determinado caso, e a análise hartiana se centra na vagueza
da linguagem, fruto da textura aberta da norma.

A partir do debate gerado por O Conceito de Direito com as idéias de Ronald Dworkin, a
teoria do direito passa por profundas transformações, levando a edição de uma segunda edição
da obra de Hart em 1994 que incorpora um pós-escrito trazendo substanciais inovações e
esclarecimentos, como se verá adiante[20].

Pode-se notar até aqui como evoluiu a tradição positivista. Inicialmente focada na refutação
de teses jusnaturalistas – Bentham – incorpora preocupações metodológicas de delimitação de
seu objeto, distinguindo-o da moral – Austin – para então se dedicar às suas formas de
elaboração e aplicação – Kelsen. Veremos agora a contribuição que Hart deu a tradição e que
passou a figurar como um marco nas discussões contemporâneas sobre positivismo jurídico.

            O objetivo de Hart em O Conceito de Direito é expresso desde suas primeiras páginas:
aprofundar a compreensão do direito, da coerção e da moral como fenômenos sociais diferentes, mas
relacionados (HART, 2001, p. 01) Para isso, apresenta inicialmente as perplexidades com as quais a
teoria do direito tem se deparado na definição de seu objeto e quais seriam suas questões recorrentes.
Estas seriam três: a distinção entre direito e ordens baseadas em ameaças, a diferenciação entre
obrigação jurídica e obrigação moral, e qual seria o papel das regras no direito.

Hart reconhece a dificuldade de se obter uma definição satisfatória para estas inquietudes,
mas sustenta ser possível isolar e caracterizar determinados elementos que seriam comuns a
estas respostas (HART, 2001, p.01). Assim, pretende traçar um “mapa” da teoria jurídica,
partindo dos erros da que denomina “teoria imperativa simples”, que tem como Austin como seu
principal representante, para então analisar  sua principal rival, a teoria de uma conexão
necessária entre o direito e a moral.

Desta forma, Hart não pretende dar uma definição de direito, mas “fazer avançar a teoria
jurídica, facultando uma análise melhorada da estrutura distintiva de um sistema jurídico interno e
fornecendo uma melhor compreensão das semelhanças e diferenças entre o direito, a coerção e
a moral, enquanto tipos de fenômenos sociais” (HART, 2001, p.22)

Hart dedica então os três capítulos seguintes a analisar a teoria imperativa simples,
elegendo Austin e sua obra Province of Jurisprudence Determined como principal alvo, embora
reconheça que em certos pontos, para intensificar a crítica, desenvolve alguns de seus
argumentos na linha de teóricos posteriores, notadamente Hans Kelsen. Tal teoria “simples”
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concebe o direito como ordens coercivas do soberano e Hart vê nela quatro pontos principais de
falha. (HART, 2001, p.23 et seq)

Primeiramente, mesmo leis penais - as que mais se assemelham a ordens baseadas em
ameaças - com estas não se confundem, já que leis penais também se aplicam àqueles que as
criam, e não apenas aos demais. Em segundo lugar, existem outros tipos de direito, como os que
conferem poderes para criar e alterar direitos, que não podem ser concebidos como ordens
baseadas em ameaças. Além disso, algumas regras jurídicas se diferenciam de ordens desde
sua origem, por não possuírem nenhuma prescrição explícita; e, finalmente, a descrição do
direito com base num soberano habitualmente obedecido e isento de limitações não é capaz de
explicar a continuidade da produção legislativa característica do Estado Moderno. (HART, 2001,
p.89)

Hart conclui, portanto, que a exposição da teoria imperativa simples é o “relato de uma
derrota e há obviamente a necessidade de um novo começo”. E completa:

A causa de raiz dessa derrota reside no fato de que os elementos a partir dos quais essa teoria foi
construída, nomeadamente as idéias de ordens, obediência, hábitos e ameaças, não incluem e não podem
originar, pela sua combinação, a idéia de uma regra, sem a qual não podemos esperar elucidar mesmo as
formas mais elementares de direito. (HART, 2001, p.90)
 

O novo começo proposto por Hart parte da introdução de um novo tipo de regra. Um
sistema jurídico complexo é composto por normas de conduta, denominadas primárias, e normas
atributivas de poderes ou secundárias.

 
Por força das regras de um tipo, que bem pode ser considerado o tipo básico ou primário, dos seres

humanos é exigido que façam ou se abstenham de fazer certas ações, quer queiram ou não. As regras do
outro tipo são em certo sentido parasitas ou secundárias em relação às primeiras: porque asseguram que os
seres humanos possam criar, ao fazer ou dizer certas coisas, novas regras do tipo primário, extinguir ou
modificar as regras antigas, ou determinar de diferentes modos a sua incidência ou fiscalizar sua aplicação. As
regras do primeiro tipo impõem deveres, as regras do segundo tipo atribuem poderes, públicos ou privados. As
regras do primeiro tipo dizem respeito a ações que envolvem  movimento ou mudanças físicos; as regras do
segundo tipo tornam possíveis atos que conduzem não só a movimento ou mudanças físicos, mas à criação ou
alteração de deveres ou obrigações (HART, 2001, p.91)

 

A noção de sistema jurídico como união de regras primárias e secundárias está vinculada
a outros dois elementos na teoria de Hart: a noção de obrigação jurídica e os aspectos internos e
externos ao direito. Em relação à noção de obrigação jurídica, o autor traça uma linha distintiva
entre alguém “ser obrigado a fazer algo” e alguém “ter a obrigação de fazer algo”.

A primeira afirmação está ligada às crenças e motivos que guiam a conduta do sujeito.
Assim, quando alguém é obrigado a entregar seu dinheiro a um assaltante, o faz porque crê que
algum mal aconteceria a ele caso não o fizesse. Mas não podemos dizer que a vítima tinha a
obrigação de entregar o dinheiro. Ter a obrigação de fazer algo independe das crenças e motivos
do destinatário, mas traz consigo implícita a existência de uma regra. Assim, o fato da pessoa ter
a obrigação de pagar tributos independe de suas crenças, mas da existência de um regra que
assim determina.

Diretamente vinculada a esta distinção está outra, que diferencia pontos de vista interno e
externo. O ponto de vista externo é aquele do observador, que pode simplesmente descrever
condutas faticamente comprováveis. O ponto de vista interno se vincula ao sentimento assumido
de obrigação. Este seria o ponto de vista dos que “não se limitam a anotar e predizer o
comportamento conforme as regras, mas que usam as regras como padrões de apreciação do
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comportamento próprio e dos outros”.  Assim, o observador pode, sem precisar aceitar as regras,
afirmar que determinado grupo as aceita e assim referir do exterior ao modo pelo qual eles são
afetados por elas, de um ponto de vista interno.

Portanto, a constatação empírica de convergências fáticas é tida como o aspecto externo ao
direito, já a relação crítica e a adesão dos participantes representariam seu caráter interno.
Assim, por aspecto interno, não compreende uma simples questão de sentimentos, por oposição
ao comportamento físico observável externamente, mas uma atitude crítica reflexiva em relação
a certos tipos de comportamento enquanto padrões comuns. (HART, 2001, p.99)

Uma vez superadas as críticas ao modelo de Austin e caracterizado como elemento central
do direito a combinação de normas primárias e secundárias, Hart introduz a sua teoria elementos
de fundamento do sistema jurídico, cuja chave de leitura está na regra de reconhecimento.

A regra de reconhecimento é um tipo especial de regra secundária que é aceita e utilizada
para identificação de regras primárias de obrigação. Tal regra raramente é formulada de forma
expressa, enunciada. “Sua existência manifesta-se no modo como as regras concretas são
identificadas, tanto pelos tribunais ou outros funcionários, como pelos particulares ou seus
consultores.” (HART, 2001, p.113) É portanto uma regra última, que fornece os critérios pelos
quais a validade das demais regras do sistema é avaliada. 

Este conceito não se confunde com o de “norma fundamental” cunhado por Kelsen[21]. A
regra de reconhecimento é um fato, enquanto a norma fundamental constitui uma pressuposição
lógica necessária, já que sua validade é suposta mas não demonstrada[22]. Desta forma, a regra
de reconhecimento não pode ser considerada nem suposta válida ou inválida; ela é aceita. A
noção de validade é utilizada para regras que se colocam dentro do sistema que satisfazem ou
não os critérios estabelecidos pela regra de reconhecimento. Mas não se pode questionar a
validade da própria regra que faculta os critérios de validade. Ela é simplesmente aceita e
praticada como tal.

(...) a regra de reconhecimento é diferente de outras regras do sistema. A asserção de que
existe só pode ser uma afirmação externa de fato. Porque enquanto uma regra subordinada de
um sistema pode ser válida e, nesse sentido ‘existir’, mesmo se for geralmente ignorada, a regra
de reconhecimento apenas existe como uma prática complexa, mas normalmente concordante,
dos tribunais, dos funcionários e dos particulares, ao identificarem o direito por referencia a certos
critérios. A sua existência é uma questão de fato. (HART, 2001, p.120)

Hart assim conclui que a existência de um sistema é uma afirmação de duas faces, sendo
uma delas a obediência dos cidadãos comuns e a outra a aceitação pelos funcionários como
padrões críticos comuns. Tal dualidade é o reflexo da união de regras primárias e secundárias,
num sistema jurídico em que a aceitação das regras como padrões comuns para o grupo pode
se desligar da aquiescência passiva dos indivíduos em relação às regras.[23] 

Outra contribuição hartiana ao direito foi, com base nas lições de Wittgenstein, identificar
uma “textura aberta” da norma no âmbito de sua interpretação. Não há uma formulação de uma
teoria completa da interpretação, mas o fornecimento de elementos essenciais para
compreensão do problema da linguagem no direito. Há, no entender de Hart, tanto no direito
como em todos os campos da experiência, um limite à natureza da linguagem. Há casos simples,
que ocorrem em contextos semelhantes, aos quais as expressões gerais são claramente
aplicáveis, mas há outros casos em que esta clareza inexiste.

Assim, a textura aberta do direito significa que há, na realidade, determinadas áreas de
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condutas em que certos elementos devem ser deixados para serem resolvidas pelos tribunais ou
pelos funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz do caso concreto, entre interesses
conflitantes. (HART, 2001, p.148) Distingue-se assim, uma “zona clara” de aplicação do direito
de uma “zona de penumbra”. Os casos da zona de penumbra são aqueles em que o texto legal
oferece apenas alguma diretriz, mas de modo incerto, exigindo uma discricionariedade do
aplicador, fruto da vagueza da linguagem. [24] A incerteza na linha de fronteira é o preço que
deve ser pago pelo uso de termos gerais.[25]

Neste cenário, haveria dois pontos extremos. Um deles seria o ceticismo sobre regras,
segundo o qual as regras seriam meros mitos que camuflam o fato de consistir o direito apenas
naquilo que os tribunais predicam; noutro extremo estaria o formalismo, que busca disfarçar a
necessidade de escolha na aplicação da regra uma vez fixados os termos gerais.[26] Para Hart,
ambos são exageros que se corrigem e a verdade está no meio, numa posição intermediária na
qual as regras cumprem um papel embora em diversos casos deixem uma zona de penumbra
para discricionariedade do aplicador, em função de sua textura aberta.[27]

Concluimos assim nosso brevíssimo repasso na teoria juspositivsta e resta-nos agora
indagar quais seriam as teses comuns a estes conjuntos de porposições tão diversas que
marcam essa tradição? Classicamente duas são as teses apontadas – e muitas vezes referidas
expressamente pelo autores – como comuns a qualquer teoria positivista: a tese das fontes
sociais – segundo o qual o direito é fruto de fatos sociais - e a tese da separação conceitual entre
direito e moral – segundo a qual é possível distinguir direito de moral. Embora sejam teses de
aparente simplicidade, rios de tinta correram nas últimas décadas anunciado a morte e a
necessidade de superação do positivismo jurídico. Vejamos em que se fundam estas críticas,
que levaram o positivismo a uma verdadeira encruzilhada 

 

2.    A encruzilhada

 

Angeles Ródenas identfica três principais eixos da crise do positivismo jurídico. (RÓDENAS,
2003, p. 417) O primeiro deles seria a polêmica entre Hart e Dowkin sobre a relevância dos
juízos de valor para identificação do direito. Em segundo lugar, peculiaridades do common law
demonstrariam a insuficiência da versão forte da tese das fontes sociais, já que seria recorrente
na pratica judicial norte americana a aceitação de argumentos substantivos, não baseados na
autoridade da fonte. Esse segundo eixo também foi proposto por Dworkin desde seus primeiros
ataques ao positivismo jurídico (DWORKIN, 2007, p. 27). Em síntese Dworkin apresenta a
estrutura do direito como composto não apenas por regras – como ele atribui à visão positivista –
mas também por princípios, que não podem ser identificados por alguma regra de
reconhecimento, pois possuem relevância jurídica não pela sua origem, mas por um valor moral
que eles encerram. E os casos difíceis do direito são resolvidos com base em princípios, e não
em regras. E arremata

 
Essas questões devem ser enfrentadas, mas mesmo as questões prometem mais do que o positivismo

tem a oferecer. Nos termos de sua própria tese, o positivismo não chega a enfrentar esses casos difíceis e
enigmáticos que nos levam à procura de teorias do direito. Quando lemos esses casos, o positivista nos
remete a uma teoria do poder discricionário que não leva a lugar algum e nada nos diz. Sua representação do
direito como um sistema de regras tem exercido um domínio tenaz sobre nossa imaginação, talvez graças a
sua própria simplicidade. Se nos livrarmos desse modelo de regras, poderemos ser capazes de construir um
modelo mais fiel à complexidade e sofisticação de nossas próprias práticas.” (DWORKIN, 2007, p. 71-72).
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Finalmente, o terceiro eixo da crise do positivismo se funda no auge do constitucionalismo
moderno, que representou a incorporação de um amplo catálogo de valores ao direito positivo,
obriga o interprete a realizar constantes ponderações para concretização de tais valores de
acordo com as circunstâncias do caso. Essa ponderação de valores extrapola o método
positivista, ligado à aplicação mecânica do direito, à maneira “tudo ou nada”. Esse talvez seja o
eixo mais abordado pela doutrina brasileira como fundamento do “novo” constitucionalismo. Pela
brevidade do trabalho. não teremos a oportunidade de apresentar os contrapontos a estes três
eixos, que ao nosso sentir, não prosperam em sua totalidade. Mas já tivemos oportunidade de
nos manifestar sobre o tema[28]. O foco central aqui é reconhecer que estas críticas levaram a
profundos debates no seio da tória juspositivista e diversas foram as soluções apontadas para
saída da crise.[29]

 
1. Caminhos possíveis

 
Três seriam os caminhos possíveis[30]. Um deles é negar o positivismo – e entender assim

que Dworkin foi o vencedor da disputa com Hart – afirmando, portanto, uma teoria não-positivista
do direito. É o que faz Alexy, por exemplo.[31] Alexy entende que o direito possui uma natureza
dual – real e ideal – que conjuga coerção com correção, e o positivismo jurídico não seria capaz
de apreender essa segunda faceta do direito; somente uma visão compreensiva seria capaz de
fazê-lo.

Um segundo caminho, dando razão a Hart no debate com Dworkin, compreender que o
positivismo jurídico é capaz de dar conta dos desafios que lhe foram postos nos últimos anos.
Este será o positivismo jurídico contemporâneo. Restaria então uma disputa interna ao
positivismo, entre exclusivos e inclusivos – ambos admitindo a tese da separabilidade entre
direito e moral mas admitindo os últimos que valores morais possam figurar como critérios de
validade jurídica.

Autores como Fernando Atria consideram a disputa uma mera “briga de família”[32], outros,
como Danny Priel consideram, o debate superado pelo fato de ambos os lados estarem errados. 
Segundo Priel, embora termos morais freqüentemente apareçam em textos legais, elas se
referem ao seus conceitos jurídicos, e não aos seus conceitos morais. Desta forma, quando há
menção ao termo “justiça” em algum texto legal, se está fazendo referência não ao conceito
moral “justiça”, mas ao seu conceito jurídico[33]. Portanto, a questão da incorporação da moral
no direito deve ser evitada e o debate deixado de lado.  A solução não parece satisfatória, pois de
fato se está lidando com uma classe de conceitos que são jurídicos e morais. Tais conceitos,
embora consolidados em algum texto legal, não parecem guardar autonomia semântica com o
valor moral correspondente, isto é, o conceito jurídico de “justiça” parece estar intimamente
ligado ao conceito moral de “justiça”, e o problema assim persiste.

Wilfrid Waluchow, um dos protagonistas do debate, propôs em recente artigo[34] uma
solução alternativa, mas que também representaria de certa forma a superação da questão
inclusiva/exclusiva. Partindo da discussão entre Himma e Kramer, conclui que cada um deles
logrou observar corretamente determinados aspectos, e uma solução possível de
compatibilização é desmembrar o conceito de validade, separando-o do conceito de existência. A
idéia de tentar acomodar as teorias, buscando valorizar os pontos corretamente observados
pelos opositores é louvável, e parece ser o caminho a seguir, mas não se pode dizer que o
debate tenha sido de fato superado, ainda persistem muitos pontos de divergência.

Um terceiro caminho seria não apenas uma superação do debate entre inclusivos e
exclusivos, mas a superação do positivismo jurídico como um todo. É o que propõe, por exemplo,
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Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero em seu trabalho Dejemos atrás el positivismo jurídico.
Ambos consideram corretas as teses básicas do positivismo, não havendo porque negá-las.
Deve-se dar continuidade ao legado positivista, mas para deixá-lo para trás. As teses
positivistas, apesar de corretas, não são capazes de dar conta do estado constitucional em que
vivemos, pois o direito não é apenas um conjunto de regras e princípios, mas uma prática social
complexa, focada no aspecto argumentativo do direito.[35]

Dos três caminhos possíveis, entendemos, como já tivemos oportunidade de expor em
outro local (MEDEIROS, 2009), o mais adequado a dar conta do estado constitucional
contemporâneo, pois consegue oferecer uma descrição valorativamente neutra dos sistemas
jurídicos e ao mesmo tempo dar conta do conteúdo moral neles incorporados. Em outras
palavras, aceita e resolve o “desafio da carta” sem precisar se tornar uma teoria normativa nem
reduzir a aplicação de valores à discricionariedade do aplicador. Não teremos espaço aqui para
retomar o argumento. O importante é deixar destacado que, ao contrário do que faz parecer o
debate nacional acerca do tema, o positivismo jurídico não morreu com Kelsen, e ainda gera – e
ao que tudo indica gerará por muito tempo – fecundos debates.

Não há porque “deixar para trás” a tradição positivista – sob o risco de se “jogar fora a
criança com a água do banho” – mas esta pode seguir avançando, como o fez ao longo dos
últimos dois séculos, buscando-se priorizar a acomodação de corretas percepções do fenômeno
normativo em detrimento de disputas de rótulos e “mal entendidos” que marcaram boa parte do
recente debate. Mantendo-se a “vigilância” proposta por Brian Bix para que as disputas teóricas
não sejam apenas aparentes[36], pode-se evitar a previsão critica e bem-humorada de Schauer
segundo a qual a teoria analítica em geral, e em especial os debates sobre positivismo jurídico
são grandes preocupações irrelevantes de um pequeno grupo de pedantes obsessivos por
questões filosóficas, muitos dos quais são ingleses, e a maioria dos quais já estão mortos.[37]   
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________. Hans Kelsen. Ensaios Introdutórios (2001-2005). Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2007
________.Clássicos da Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.
________.A Teoria do Direito de Jeremy Bentham , 2009, mimeo
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STRECK, Lenio. Verdade e consenso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006
________. “Inclusive Legal Positivism, Legal Interpretation and Value-Judgments”. Ratio Juris, v. 22,
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________. “The many faces of legal positivism”. University of Torornto Law Journal, nº48, p.
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[1] DIMOULIS, 2006, p. 45, de onde também se colheu boa parte das citações seguintes.

[2] Cf. DIMOULIS, 2006, p. 66; STRUCHINER, 2005, p. 399-415.

[3] Cf. BIX, 2006, p. 29-49; HART, 1958, p. 593; BOBBIO, 1999, p. 37-64; CARRIÓ, 2006, p. 203 et seq.

[4] É recorrente na doutrina nacional a vinculação entre positivismo filosófico e positivismo jurídico. Por todos, cf Luis Roberto
Barroso, para quem “o positivismo jurídico foi a importação do positivismo filosófico para o mundo do direito”. ”Fundamentos
teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro” (BARROSO, 2003, p.24.)

No entanto, embora possa ter havido algum tipo de influência de um em outro, trata-se de correntes distintas de pensamento. Cf.
DIMOULIS, 2006, p. 66 “É inegável  que os partidários do PJ foram influenciados pelo positivismo filosófico, como se percebe na
tendência de rejeitar teses metafísicas e/ou idealistas sobre a natureza do direito, concentrando-se em fatos demonstráveis, tais
como a criação de normas jurídicas pelo legislador político.”

Neste sentido, positivismo seria o “sistema filosófico formulado por Auguste Comte, tendo como núcleo sua teoria dos três
estados, segundo a qual o espírito humano, ou seja, a sociedade, a cultura, passa por três etapas: a teleológica, a metafísica e a
positiva. As chamadas ciências positivas surgem apenas quando a humanidade atinge a terceira etapa, sua maioridade,
rompendo com as anteriores. As ciências se ordenariam hierarquicamente, cada uma tomando por base a anterior e atingindo
um nível mais elevado de complexidade. A finalidade ultima do sistema é política: organizar a sociedade cientificamente com
base nos princípios estabelecidos pelas ciências positivistas”. (JAPIASSÚ e MARCONDES, 1996, p. 217.) Ainda de acordo com
os autores, num sentido mais amplo e vago, “positivismo” pode ainda designar outras teorias do século XIX como a de Mill,
Spencer e Mach que se caracterizam pela valorização de um método empirista e quantitativo, pela defesa da experiência
sensível como fonte principal do conhecimento, pela hostilidade em relação ao idealismo, e pela consideração das ciências
empírico-formais como paradigmas de cientificidade. (Idem)
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[5] Cf. PATTARO, 2005, p. 80 e FASSÒ, 1996, vol. 1 p. 172-173 e vol. 3 p. 151-152.

[6] Apesar da origem do termo ser milenar, o positivismo jurídico como uma abordagem quanto à natureza do direito, podendo
ser assim considerado uma “teoria”, tem cerca de dois séculos de existência, a partir da Jurisprudence inglesa, como se verá
adiante.

[7] Cf. BODIN, 1955.

[8] Cf. PALÁ, 2007, p. 17; BOBBIO, 1999 p. 36; DIMOULIS, 2006, p.69.

[9] Bobbio, por exemplo, considera estes alguns dos  “pontos fundamentais” da doutrina  juspositivista. Cf. BOBBIO, 1999,  p.
131 et seq.

[10] Em virtude da bimilenar tradição cultural do direito natural, os expoentes da escola exegética não ousaram negar tal direito,
mas desvalorizaram sua importância e significado prático.

[11] Ibid, p. 83-89. Dentre os principais autores da corrente destacam-se: Alexandre Duranton, Charles Aubry, Frédéric Charles
Rau, Jean Demolombe e Tropolong.

Há quem discorde da visão usualmente atribuída á Escola da Exegese. Cf. REMY, 1982, p. 254-266. Para Remy, não se tratou
verdadeiramente de uma “escola”, mas de uma “grande obra”, cuja filosofia característica é a da liberdade. Se ao invés de se
ater apenas aos prefácios das obras da “escola” busca-se a sua essência, vê-se que elas vão além da exegese da letra da lei e
encontrar-se-ão afirmações de opiniões políticas pessoais, como a de Duranton, que sustentara que “uma lei injusta é antes uma
anomalia que uma lei”.

[12] Em oposição ao “culto ao código” da Escola da Exegese, Savigny era contrário à codificação do direito da Alemanha de sua
época por considerar que este se encontrava em um período de decadência, carecendo assim da maturidade necessária à
codificação, que ao invés de resolver os males do direito alemão, poderia agravá-los. ( BOBBIO, 1999, p. 57-62)

[13] Cf. SGARBI, 2009, mimeo; FASÒ, 1996, p. 30 et se.q

[14] Cf. HART, 2001, p. 26.

[15] Cf. BENTHAM, 1776, p. 8 et seq

[16] Para uma análise sistemática da obra, cf. SGARBI, 2006.

[17] Para este ponto, cf. SGARBI, 2007, p. 2 et seq.

[18] Kelsen refuta a possibilidade de valores morais absolutos, não se podendo determinar um elemento comum aos conteúdos
das diferentes ordens morais. Nem mesmo valores como “paz” seriam absolutos: “Mas já Heráclito ensinou que a guerra não só
é o “pai”, isto é, a origem de tudo, mas também o “rei”, isto é, a mais alta autoridade normativa, o mais alto valor, sendo,
portanto, boa, que o Direito é luta e que a luta, por isso, é justa. E até Jesus diz: “Eu não vim para trazer a paz à terra, mas a
discórdia” e, portanto, não proclama de forma alguma, pelo menos para a ordem moral deste mundo, a paz como o valor mais
alto.” KELSEN, 1961, p. 46.

No entanto, reconhece que todo direito constitui um valor moral relativo “Sob estes pressupostos, a afirmação de que o Direito é,
por sua essência, moral, não significa que ele tenha um determinado conteúdo, mas que ele é norma e uma norma social que
estabelece, com o caráter de devida (como devendo-ser), uma determinada conduta humana. Então, neste sentido relativo, todo
o Direito tem caráter moral, todo o Direito constitui um valor moral (relativo).” Idem.

[19] SGARBI, 2006. p. 35.

[20] Antes mesmo da publicação da edição de 1994, Hart já reconhecia ser um autor um tanto “descuidado” que havia produzido
em seus escritos diversas ambigüidades e imprecisões. Cf. PÁRAMO, 1998, p. 343.

[21] Cf. SGARBI, 2006 p. 135 et seq.

[22] Cf. KELSEN, 2003., p. 141.

[23] Hart alerta para possibilidade de patologias num sistema jurídico, situação na qual já não existe obediência geral às regras
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que são válidas segundo critérios usados pelos tribunais Cf. HART, O Conceito de Direito, op. cit., p. 129 et seq

[24] A vinculação de discricionariedade e zona de penumbra aparece com certa nitidez na edição inicial de O Conceito de Direito
(1961), mas é apresentada em termos mais flexíveis em outros escritos como em “Positivism and the separation of Law and
Morals”. Nesse sentido, veja-se WALUCHOW, 1994, p.247 e seg.

[25] O exemplo dado por Hart é a célebre analogia da proibição de veículos no parque, na qual se tem clareza que se inclui um
automóvel no âmbito da proibição, mas restam dúvidas se um patinete ou uma bicicleta estariam ou não incluídos no conceito de
‘veículo’. Cf. HART, 2001, op. cit., p. 139

[26] Cf. HART, 1983 , p. 123-144.

[27] Haveria, no entanto, certa circularidade no pensamento de Hart, uma vez que a regra de reconhecimento depende da
prática dos tribunais, que são estabelecidos de acordo com regras secundárias que conferem poderes. Só que estas regras são
identificadas a partir da regra de reconhecimento. Assim temos um quadro no qual a regra de reconhecimento depende de
regras secundárias que por sua vez dependem da regra de reconhecimento. Nesse sentido cf. SGARBI, 2006. p. 134.

[28] Cf. MEDEIROS, 2007, MEDEIROS, 2008 e MEDEIROS, 2009.

[29] É recorrente também na doutrina brasileira a vinculação da crise do positivismo a uma quarta causa, que seria a queda do
nazismo. Este é, sem dúvidas, o fundamento mais descabido e sem nenhuma sustentação histórica. Nesse sentido, conferir,
dentre muitos,  DIMOULINS, 2006, p. 257 et seq e GARCIA AMADO, 2005, P. 14-38.

[30] Evitamos fazer menção a termos que, apesar de largamente utilizados nos debates sobre teoria do direito, especialmente no
Brasil, são altamente vagos e muitas vezes de nulo poder explicativo, como “neoconstitucionalismo” e “pós-positivismo”. Muitas
vezes as expressões são empregadas pela doutrina nacional como sinônimas, mas um exame da obra que serve como marco
teórico do tema – Neoconstitucionalismo(s), organizada por Miguel Carbonel – dá conta que o termo abarca teorias de cunho
positivista, como Ferrajoli, Guastini e até mesmo Jose Juan Moreso; e outras antipositivistas – como Alexy. Já o termo “pós-
positivismo” é ainda mais problemático e de pequeno (ou nulo) valor explicativo, por ser empregue com as mais distintas
finalidades – como por Mario Jori, MacCormick ou Calsamiglia. Cf. BAYON, 2002; DIMOULIS, 2006.

[31] Cf. ALEXY, 2008, p. 281-299.

[32] Cf ATRIA, 2004, p. 83.

[33] Cf. PRIEL,  2005, p. 675-696.

[34] Cf WALUCHOW, 2009.

[35] Cf ATIENZA, M. e MANERO, 2006

[36] Cf BIX, , 1999, p 33.

[37] Cf SCHAUER, 1998.
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O QUE RESTA DE AUSCHWITZ E A (IM)POSSIBILIDADE DO TESTEMUNHO: VOZES
AFOGADAS E VOZES ROUBADAS

WHAT REMAINS OF AUSCHWITZ AND THE (IM)POSSIBILITY OF WITNESS: VOICES DROWNED
AND STOLEN VOICES

Miguel Gualano De Godoy

RESUMO
É a partir da constatação de que o Estado de Exceção tornou-se regra que se percebe como o
Direito deixa de operar, pára de funcionar, abrindo espaço para que as medidas excepcionais
tornem-se então regra. No Estado de Exceção o ordenamento jurídico é suspenso – permanece
válido, mas sem eficácia. Se o Estado de Exceção tornou-se regra, o Campo de Concentração é
espaço que se abre como sua conseqüência. O Campo entendido como o local no qual a ordem
jurídica não vale inaugura o espaço onde tudo é possível. Os testemunhos de Primo Levi, Bruno
Bettelheim, Jean Améry e outros mostram como neles as atrocidades cometidas não são capazes
de serem contadas, e é essa impossibilidade de contar o acontecido que funda uma nova forma
narrativa: a linguagem do testemunho. Nesse sentido, os diários de guerra, não apenas os
diários da Segunda Guerra Mundial, mas das inúmeras guerras que assolaram o século XX (e
ainda assolam o século XXI), são uma fonte importante de denúncia desse Estado de Exceção
que se perpetua e da existência de Campos que se travestem (ou não) nessas zonas de conflito.
Os diários de guerra são também um testemunho de uma experiência de limite, de quem viu
e/ou viveu uma violência extrema, de quem viu e viveu a morte de um jeito muito próximo.
PALAVRAS-CHAVES: Estado de Exceção; Campo; Literatura de Testemunho; Diários de
Guerra.

ABSTRACT
If the State of Exception became a rule, the Concentration Camp is then the space that opens
up as its consequence. The Camp, understood as a place in which the legal system is not valid,
inaugurates the space where everything is possible. The 
testimonies of Primo Levi, Bruno Bettelheim, Jean Amery and others show how the atrocities
they suffered are incapable of being told, and it is that same incapability of telling what
happened that creates a new narrative form: the language of testimony. In this sense, the
diaries of war, not just the diaries of the Second World War, but the numerous wars that
plagued the twentieth century (and still plague the century), are a major source of complaint
that State of Exception that is perpetuated and existence of fields that masquerade (or not) in
these conflict zones. The war diaries are also a testament to an experience of limits, who saw
and / or experienced extreme violence, who saw and experienced the death of a very close way.

KEYWORDS: State of Exception; Camp; Testimony Literature; War Diaries.

1. Introdução

Walter Benjamin em sua oitava tese sobre a história afirmou que

“a tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a
regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse
momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; com isso,
nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de
que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica.
O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ‘ainda’ sejam possíveis,
não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de
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que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável”[1].

É a partir da constatação de que o Estado de Exceção tornou-se regra que se percebe como o
Direito deixa de operar, pára de funcionar, abrindo espaço para que as medidas excepcionais tornem-se
então regra. No Estado de Exceção o ordenamento jurídico é suspenso – permanece válido, mas sem
eficácia – e daí decorre a afirmação de Giorgio Agamben de que no Estado de Exceção vige uma força de
lei sem lei e que, portanto, deveria ser escrita como “força de lei”. Para Agamben o Estado de Exceção
“define um ‘estado da lei’ em que, de um lado a norma está em vigor, mas não se aplica (não tem ‘força’)
e em que, de outro lado, atos que não têm valor de lei adquirem sua ‘força’”[2]. Agamben mostra então
como norma e aplicação são momentos distintos do Direito. A maior prova dessa diferença reside na
capital importância do direito processual que faz e permite que a norma seja então aplicada. O Estado de
Exceção é o momento no qual essa separação entre norma e aplicação é mais evidente, pois se tem apenas
uma pura força-de-lei onde a aplicação de uma norma só é possível porque ela foi suspensa. Assim, “o
estado de exceção marca um patamar onde lógica e práxis se indeterminam e onde uma pura violência
sem logos pretende realizar um enunciado sem nenhuma referência real”[3].

Se o Estado de Exceção tornou-se regra, o Campo de Concentração é espaço que se abre como
sua conseqüência. No Campo, o Estado de Exceção que era a suspensão temporal do Direito ante a
existência de um perigo, torna-se um estado permanente e, assim, o Campo também adquire uma real
estabilidade fora do ordenamento jurídico[4]. O Campo entendido como espaço permanente de exceção,
local no qual a ordem jurídica não vale, inaugura o espaço onde tudo é possível. Os testemunhos de Primo
Levi, Bruno Bettelheim, Jean Améry e outros que sobreviveram aos Campos de Concentração mostram
como neles as atrocidades cometidas não são capazes de serem contadas, não ao menos de forma integral e
é essa impossibilidade de contar o acontecido que funda uma nova forma narrativa: a linguagem do
testemunho.

O testemunho é um relato que contém, essencialmente, uma falta, uma lacuna, pois as verdadeiras
testemunhas, aquelas que tudo viram, que experimentaram a morte, não podem falar, estão mortas. É
justamente “porque o testemunho é a relação entre uma possibilidade de dizer e o fato de ter lugar, ele só
pode acontecer por meio da relação com uma impossibilidade de dizer, ou seja, unicamente como
contingência, como um poder não-ser”[5]. O testemunho é um processo “no qual quem é sem palavra leva
o falante a falar, e quem fala carrega em sua própria palavra a impossibilidade de falar, de modo que o
mudo e o falante, o não-homem e o homem ingressam – no testemunho - em uma zona de indistinção na
qual é impossível estabelecer a posição do sujeito e com ela identificar a verdadeira testemunha”[6]. Ou
seja, o sujeito do testemunho dá testemunho de uma dessubjetivação. Mas este ato de dar testemunho de
uma dessubjetivação significa exatamente a inexistência de um sujeito do testemunho (pois as testemunhas
integrais não são os sobreviventes, os mortos, os muçulmanos, aqueles que tiveram suas vozes roubadas) e
que todo testemunho é em si um processo de subjetivação e dessubjetivação por parte do sobrevivente[7].

Todavia, como observa Giorgio Agamben, se o Estado de Exceção se perpetua até hoje como
paradigma de governo, também os Campos não se resumem à experiência nazi-fascista da Alemanha, mas
mantêm-se presentes sob distintas formas, em diferentes espaços e localizações que devem ser observados.
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Nesse sentido, os diários de guerra, não apenas os diários da Segunda Guerra Mundial, mas das inúmeras
guerras que assolaram o século XX (e ainda assolam o século XXI), são uma fonte importante de denúncia
desse Estado de Exceção que se perpetua e da existência de Campos que se travestem (ou não) nessas
zonas de conflito. Os diários de guerra são também um testemunho de uma experiência de limite, de quem
viu e/ou viveu uma violência extrema, de quem viu e viveu a morte de um jeito muito próximo[8].
Partindo dessa análise, os diários de guerra de crianças e jovens são ainda mais especiais, porque trazem
inequívoca e irremediavelmente os relatos e testemunhos da aquisição de uma consciência daquilo que se
perdeu, daquilo que não foi vivido: a infância e a juventude. Esses relatos juvenis trazem consigo não
apenas os relatos dos sobreviventes em toda a sua (im)possibilidade de testemunhar, mas carregam em si a
voz roubada (literalmente não falada, não exibida, mas apenas escrita) de um período da vida que não foi
vivido; que foi consumido pela violência, pela brutalidade, por um Estado de Exceção e por Campos que
insistem em nos mostrar a incapacidade do Direito e da ética modernos. É a partir da análise e
compreensão da importância do testemunho como produto dos Campos e do Estado de Exceção que
podemos então abrir espaço para uma nova ética, para um novo Direito, que ainda estão como aponta G.
Agamben, por serem construídos.

 

2. O Estado de Exceção como Paradigma de Governo

Giorgio Agamben aponta como o Estado de Exceção guarda em si uma contigüidade essencial
com o conceito de soberania[9]. Daí a importância de se retomar a obra de Carl Schmitt – quem primeiro
estabeleceu essa relação entre o Estado de Exceção e a soberania –, segundo o qual “soberano é quem
decide sobre o estado de exceção”[10]. Se por um lado Schmitt busca com essa proposição estabelecer a
definição de soberania, por outro, Agamben mostra que ainda assim o Estado de Exceção deve ser
encarado como um problema de Direito Público, pois em geral o Estado de Exceção se situa entre fato
político e direito público, ou entre o direito e o vivente, num espaço e tempo indetermináveis – uma terra
de ninguém[11]. Para Schmitt o sistema constitucional é válido somente se for fundado sobre uma decisão
do soberano que, assim, institui a ordem[12]. A ordem deve ser estabelecida para que a ordem jurídica
então tenha sentido. Ou seja, deve haver uma situação normal, não excepcional e o soberano é quem irá
decidir se essa situação normal é mesmo dominante, pois é ele (soberano) quem tem o monopólio da
última decisão[13]. Assim, o Estado de Exceção exibe de forma clara a essência da autoridade estatal do
soberano, pois nesse momento a decisão distingue-se da norma jurídica e a autoridade do soberano
comprova que para criar o Direito ela (autoridade do soberano) não precisa ter razão/direito[14]. Dessa
maneira, fica claro como o soberano permanece fora do ordenamento jurídico e, todavia, pertence a ele,
pois somente ao soberano cabe a decisão de suspender in toto a Constituição[15]. É a partir dessa noção de
Schmitt de soberania, soberano e Estado de Exceção que Agamben então diz que o soberano ao se colocar
legalmente fora da lei estabelece o paradoxo “eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não há
nenhum fora da lei”[16]. É essa decisão excepcional e paradoxal do soberano que torna localizável e
justifica a origem da obrigação política. Dessa forma, Vera Karam de Chueiri mostra que é esse ato de
vontade, a decisão do soberano, que torna possível a passagem de uma ordem puramente normativa à
realidade da vida social. Ou seja, a decisão do soberano sobre a exceção é a estrutura política e jurídica
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original e necessária que dá validade ao Direito positivo e que determina o que será incluído e excluído da
ordem jurídica[17]. Somente assim podemos então compreender as palavras de Agamben ao afirmar que,
diante disso, “o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não pode ter forma
legal”[18]. O Estado de Exceção, dessa maneira, ao mesmo tempo sublinha a constituição aporética do
Direito e ao mesmo tempo identifica a localização (locus) para o estabelecimento da ordem jurídica, ainda
que ele mesmo (Estado de Exceção) não seja localizável[19].

Agamben então busca mostrar como ao longo do século XX a utilização de medidas excepcionais
(sobretudo jurídicas) e a instauração de Estados de Exceção tornou-se algo comum. Nesse sentido, o
filósofo italiano chama a atenção para o fato de que a instauração do totalitarismo na Alemanha foi, na
realidade, a instauração do Estado de Exceção. “Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a
proteção do povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades
individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro Reich pode ser considerado, do
ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou doze anos”[20].

Agamben chama a atenção para o fato de que o totalitarismo moderno mostrou como a
instauração do Estado de Exceção permite a eliminação física dos adversários políticos e de todos aqueles
que não se integram ao sistema político.  Diante disso, vê-se, contemporaneamente, que a criação
voluntária de estados de emergência permanentes tornou-se técnica de governo, inclusive dos Estados
democráticos.  Daí a afirmação de Agamben de que “o estado de exceção tende cada vez mais a se
apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea”[21], apresentando-se
como um verdadeiro patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Agamben mostra então
que “uma das características essenciais do estado de exceção – a abolição provisória da distinção entre
poder legislativo, executivo e judiciário – mostra, aqui, sua tendência a transformar-se em prática
duradoura de governo”[22]. O autor afirma que as medidas excepcionais que se justificam para a proteção
da Constituição são justamente aquelas que levam à sua ruína, de tal modo que o Estado de Exceção
tornou-se, de fato, regra - paradigma de governo[23].

O significado biopolítico do Estado de Exceção como estrutura original em que o Direito inclui
em si o vivente por meio de sua própria suspensão aparece de forma clara com os Campos de
Concentração. Vale dizer, tentou-se atribuir um espaço visível e permanente ao ilocalizável (o Estado de
Exceção) e o resultado desse ato foi o Campo de Concentração[24]. Assim, ainda que o Campo possa ser
fisicamente determinado, sobre ele a ordem jurídica nada tem a dizer, não vale, ou seja, o campo se
localiza fora da ordem, do Direito vigente[25]. Dessa forma, nos campos, os “inimigos” (para utilizar uma
expressão cara a C. Schmitt[26]) são destituídos de qualquer direito, são seres inomináveis e
inclassificáveis, num lugar onde a vida nua (a vida biológica matável) atinge a sua máxima
indeterminação.

 

3. O Campo como expressão do Estado de Exceção

A análise do campo de concentração feita por Giorgio Agamben parte não dos acontecimentos
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terríveis que neles ocorreram, mas dos questionamentos sobre qual a sua natureza, qual a sua estrutura
jurídico-política e porque neles se operaram acontecimentos tão brutais[27]. Com isso, Agamben busca
compreender o Campo mais como a matriz oculta do espaço político em que vivemos do que como um
fato eminentemente histórico[28]. É somente a partir da compreensão do Estado de Exceção como esse
locus de indiferença entre inclusão e exclusão que se pode entender o Campo como a sua manifestação
mais concreta, física, localizável e extrema. Ou seja, para que se possa compreender a natureza do Campo,
não se pode superestimar a importância do nexo constitutivo entre Estado de Exceção e Campo de
Concentração[29].

Os historiadores muito discutem sobre onde e quando teria surgido o primeiro Campo de
Concentração – se com os Campos de Concentração criados pelos espanhóis para reprimir a insurreição
havida em Cuba em 1896 ou com os Campos de Concentração criados pelos ingleses no início do século
XX. Certo é que a partir das primeiras notícias sobre a existência dos campos de concentração pode-se
concluir que eles são fruto não do Direito, mas sim do Estado de Exceção, da guerra, da lei marcial[30].
Os Campos de Concentração alemães expressam bem essa origem já que a base jurídica do internamento
não era o Direito comum, mas a Schutzhaft, ou seja, a custódia protetiva. Nesse sentido, vale destacar que
os primeiros Campos de Concentração alemães surgiram em 1923, durante o governo social-democrático,
após a proclamação do Estado de Exceção, a fim de abrigar comunistas e refugiados hebreus orientais.
Mais tarde, o instituto de origem prussiana (a Schutzhaft) foi utilizado pelos nazistas como uma medida
policial preventiva, pois permitia tomar qualquer pessoa sob custódia, independentemente de sua conduta,
a fim de se evitar um perigo para a segurança do Estado[31].  O fundamento jurídico dessa custódia
protetiva era a declaração do Estado de Exceção. Como a Constituição de Weimar previa em seu art. 48 a
suspensão dos direitos fundamentais caso assim o presidente do Reich julgasse necessário, não foram
poucas as vezes em que se decretou o Estado de Exceção na Alemanha.

Foi, no entanto, com a ascensão de A. Hitler ao poder que o Estado de Exceção na Alemanha
tornou-se regra. Não é por acaso que desde 28 de fevereiro de 1933 até a queda do regime nacional-
socialista, doze anos depois, a Constituição de Weimar ficou suspensa, válida, mas sem eficácia. Daí a
afirmação de Agamben de que “o Estado de Exceção cessa, assim, de ser referido a uma situação externa
e provisória de perigo factício e tende a confundir-se com a própria norma” [32]. O campo por sua vez “é
o espaço que se abre quando o Estado de Exceção começa a tornar-se regra”[33].

Dessa maneira, no Campo, o Estado de Exceção que era a suspensão temporária do ordenamento
jurídico, adquire uma disposição espacial física, estável e completamente alheia ao Direito. Por isso
Agamben diz que

“o que está sendo excluído no campo é capturado fora, isto é, é incluído por força de sua
exclusão. Assim, o que está sendo capturado sob o Estado de Direito é, antes de tudo, o Estado de
Exceção. Em outras palavras, se o poder soberano é fundado sobre habilidade de decidir sobre o
Estado de Exceção, o campo é a estrutura na qual o Estado de Exceção é, permanentemente,
realizado”[34].

Agamben recorda que Hannah Arendt observa que nos campos o princípio que rege o domínio
totalitário é aquele segundo o qual tudo é possível. Os Campos constituem, assim, esse Estado de Exceção
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onde a lei é suspensa e onde tudo pode acontecer. As pessoas que os adentram estão em uma zona em que
não se distingue o dentro e o fora, a exceção e a regra, o que é lícito ou ilícito.

O nascimento do Campo, evento que marca de forma decisiva o espaço político moderno, dá-se a
partir da crise do estado-nação moderno, quando ele resolve assumir o controle da vida biológica da
nação. A crise decorre da associação entre nascimento e nacionalidade, como forma de inscrição da vida e
da perda de funcionalidade dos mecanismos que determinavam essa inscrição. O Campo é, assim, um
novo e oculto mecanismo de regulação dessa inscrição da vida na ordem estatal e demonstra a inabilidade
de operação do sistema sem que transforme a si mesmo em uma máquina letal[35]. Esse nascimento do
Campo coincide com o aparecimento de leis de cidadania e desnacionalização. Cria-se um Estado de
Exceção permanente que não mais tolera a vida nua sem que ela possa ser inscrita na ordem estatal. O
Campo passa a ser um quarto elemento da tríade compositora do estado-nação (nação, estado e território).
Pode-se concluir, portanto, que o Campo é, dessa maneira, o espaço político paradigmático, o ponto onde
a política torna-se biopolítica e o lugar em que o homo sacer se torna indistinguível do cidadão, ou seja,
onde o sujeito não possui nada além de sua vida nua – vida biológica matável[36].

 

4. O testemunho e sua(s) (im)possibilidade(s)

O Campo de Concentração pensado como esse espaço que se abre quando o Estado de Exceção se
torna regra e que atua de tal forma a dessubjetivar o sujeito a fim de ter diante de si apenas e tão somente
a vida nua encontra em Auschwitz o seu maior exemplo. A experiência dos Campos de Concentração
evidencia uma completa ausência de normas, uma administração precisa, eficaz, orientada por regras
rígidas, mas também muitas vezes (inúmeras vezes – repita-se) por determinações aleatórias expondo os
detentos a um arbítrio e a um mal implacáveis. Os horrores causados dentro dos Campos de Concentração
nazistas – e em especial em Auschwitz –, são algo que fogem àquilo que pode ser contado, descrito,
testemunhado. É essa impossibilidade que resta de Auschwitz que acaba por denunciar a lacuna que os
campos deixaram e funda, assim, a linguagem do testemunho. Daí a importância dos relatos de
sobreviventes como Primo Levi, Bruno Bettelheim, Jean Améry e outros. É a partir da história deles e da
(im)possibilidade que eles têm de relatar os acontecimentos de Auschwitz que  Agamben vai dizer que
“não enunciável, não arquivável é a língua na qual o autor consegue dar testemunho da sua incapacidade
de falar” [37].

O que Agamben busca mostrar é que essa impossibilidade de se dar testemunho dos
acontecimentos de Auschwitz não trata da dificuldade que um sujeito sente em expressar suas experiências
íntimas. Ao contrário, essa dificuldade reside na própria estrutura (peculiar) do testemunho. Se, por um
lado, o que aconteceu nos campos “aparece aos sobreviventes como a única coisa verdadeira e, como tal,
absolutamente inesquecível; por outro, tal verdade é, exatamente na mesma medida, inimaginável, ou seja,
irredutível aos elementos reais que a constituem”[38]. A tentativa de Agamben em identificar o lugar e o
sujeito do testemunho (em toda sua impossibilidade de testemunhar) busca estabelecer novas diretrizes
para orientar a construção de uma nova ética, ou então, possibilitar que velhas palavras e termos sejam
retificados, esquecidos ou ainda que outras palavras surjam[39].
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Aos sobreviventes, o fato de testemunhar não tem por objetivo o julgamento, nem tampouco o
perdão. Ao contrário, como assevera Primo Levi, o que lhes interessa é narrar o que torna impossível o
julgamento, a zona cinzenta em que vítimas se transformam em carrascos e carrascos em vítimas. O que
se busca com essa afirmação não é negar o julgamento (necessário) de quem praticou os atos horrendos
nos Campos, mas deixar claro que existe uma “consistência não jurídica da verdade, na qual a quaestio
facti nunca poderá ser reduzida a quaestio iuris”[40]. Ou seja, o Direito não afasta o acontecido, o
julgamento não põe fim ao que ocorreu e o testemunho do sobrevivente busca dar conta justamente disso –
dessa ação humana para além do Direito. Por mais que os processos e julgamentos (como o julgamento de
Nuremberg, o julgamento de A. Eichman, etc.) sejam necessários, eles não põem fim ao problema, pois o
que aconteceu (a Shoá[41]) põe em questão o próprio Direito e daí decorre a sua sempre e eterna
insuficiência[42]. Daí a afirmação incisiva de Agamben de que “Auschwitz tenha sido um fenômeno único
(pelo menos com respeito ao passado, enquanto com respeito ao futuro se pode apenas esperá-lo)”[43].

No Campo, uma das razões que impulsionava um deportado a sobreviver era a sua vontade de
tornar-se testemunha, de não guardar jamais para si aquilo que não podia ser dito, gritado, exposto[44].
Quando Agamben – e também os sobreviventes, as testemunhas – se referem à Auschwitz como algo
“indizível” não buscam com isso mistificá-lo e torná-lo algo fora do alcance da consciência. Ao contrário,
ao fixarem seus olhares em Auschwitz tentam mostrar como o testemunho traz em si uma lacuna.
Testemunhar, em geral, significa falar a favor da verdade e da justiça. Todavia, o testemunho dos
sobreviventes de Auschwitz vale por aquilo que nele falta. Ou seja, o testemunho possui em seu centro um
vazio, uma lacuna, algo que falta, e esse elemento que falta é o que resta de Auschwitz. A verdadeira
testemunha, as testemunhas integrais são as que não testemunharam, são aquelas que tocaram o fundo e
que, por isso, não puderam falar. Testemunha é aquele prisioneiro que conta o que aconteceu sem que
jamais sua narração seja completa, pois o testemunho integral somente poderia ser dado por aqueles que
morreram ou que por aqueles que voltaram mudos (os muçulmanos). A shoá é, assim, um acontecimento
interna e externamente sem testemunha. É impossível falar sobre ela numa perspectiva interna porque não
é possível dar voz para a extinção da voz produzida pela morte. Nesse mesmo sentido, não é possível falar
sobre a shoá numa perspectiva externa porque a testemunha é excluída do acontecimento por definição
(pois ela não tocou o fundo, não viu a câmara de gás, a morte em si). Vale dizer, a testemunha dá
testemunho da sua impossibilidade mesma de falar[45].

Primo Levi fala com clareza sobre a impossibilidade dele (e também dos outros sobreviventes) ser
capaz de realmente relatar o que aconteceu, pois não são elas as testemunhas integrais, pois estas
pereceram. Primo Levi assevera que:

“nós sobreviventes somos uma minoria anômala, além de exígua: somos aqueles que, por
prevaricação, habilidade ou sorte não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, não
voltou para contar, ou voltou mudo; mas são eles os ‘muçulmanos’, os que submergiram – são
eles as testemunhas integrais, cujo depoimento teria significado geral. Eles são a regra, nós, a
exceção”[46].

Ou seja, sobreviviam de preferência os piores, os egoístas, os violentos, os insensíveis, os
delatores. Sobreviviam os piores, isto é, os mais adaptados; os melhores, todos, morreram[47]. Por isso
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“Auschwitz representa o lugar onde não é decente continuar sendo decente, onde os que ainda acreditam
que conservam dignidade e respeito de si sentem vergonha dos que de imediato a haviam perdido”[48]. O
sobrevivente é aquele que suportou tudo o que podia agüentar, o que não deveria ou queria suportar e
disso decorre o mal-estar (a vergonha) do sobrevivente, a sua angústia por estar ainda vivo[49].

Aqueles que pereceram, os que poderiam ser as testemunhas integrais, eram chamados, no jargão
do Campo, de muçulmanos. Muçulmano é o preso sem rosto, que abdicou da luta e que era assim
denominado porque quando observados de longe estavam sempre sentados, encurvados, magricelas,
gemendo, como árabes em oração[50]. Muçulmano era o sujeito que perdeu a esperança, que desistiu de
viver, é aquele que foi abandonado por todos. O Muçulmano era, em si, um feixe de funções físicas já em
agonia[51]. É em última instância a redução da vida humana à vida nua, à simples vida biológica matável.
Primo Levi ao falar do muçulmano diz que:

“a história - ou melhor, a não-história – de todos os ‘muçulmanos’ que vão para o gás, é sempre a
mesma: simplesmente, acompanharam a descida até o fim, como os arroios que vão até o mar.
Uma vez dentro do Campo, ou por causa da sua intrínseca incapacidade, ou por azar, ou por um
banal acidente qualquer, eles foram esmagados antes de conseguir adaptar-se; são eles os
‘muçulmanos’, os submersos, são eles a força do Campo: a multidão anônima, continuamente
renovada e sempre igual, dos não-homens que marcham e se esforçam em silêncio; já se apagou
neles a centelha divina, já estão tão vazios que nem podem sofrer”[52].

Os muçulmanos eram aqueles que tinham perdido completamente a humanidade, figuras rejeitadas
por todos os outros presos porque, de certa maneira, todos também se enxergavam no muçulmano. É a
degradação levada a tal ponto que Primo Levi lembra: “hesita-se em chamar ‘morte’ à sua morte, que eles
já nem temem, porque estão esgotados demais para poder compreendê-la”[53]. O que Auschwitz
comprovou com isso é a existência de uma nova matéria ética, que começa precisamente no ponto em que
o muçulmano elimina qualquer possibilidade de se distinguir o homem do não-homem. Auschwitz
evidencia a existência de um limiar extremo entre a vida e a morte, entre o humano e o não-humano onde
habita o muçulmano. Esse limiar tem um significado político (e também biopolítico), pois “o muçulmano é
um ser indefinido, no qual não só a humanidade e a não-humanidade, mas também a vida vegetativa e a
de relação, a fisiologia e a ética, a medicina e a política, a vida e a morte transitam entre si sem solução de
continuidade. Por isso, o seu ‘terceiro reino’ é a cifra perfeita do campo, do não-lugar onde todas as
barreiras disciplinares acabam ruindo, todas as margens transbordam”[54].

É dessa situação de exceção (que se tornou regra), estado de extremo sofrer, da existência do
muçulmano, que se forma então o “Paradoxo de Levi”, segundo o qual “o muçulmano é a testemunha
integral”[55]. O paradoxo de Levi traz a única refutação possível a qualquer argumento que negue
Auschwitz. O Campo de Auschwitz - do qual não é possível dar testemunho, sendo o muçulmano a prova
da absoluta impossibilidade de dar testemunho - fica provado (não negado) de modo absoluto e irrefutável.
A presença (existência) do muçulmano, a sua impossibilidade de dar testemunho é real, existe como tal e,
se o sobrevivente dá testemunho pelo muçulmano, ele fala apenas a partir de uma impossibilidade de falar
e, portanto, seu testemunho não pode ser negado. É disso que se impele a impossibilidade de se negar
Auschwitz[56]. O muçulmano é então compreendido como, de fato, a testemunha integral. Ou seja, como
aquele que traz para a palavra a impossibilidade de falar, de modo que o sobrevivente (a testemunha) dá
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testemunho pelo muçulmano e, assim sendo, não há sujeito titular do testemunho, pois a testemunha fala
daquilo que ela não pode testemunhar[57].

O testemunho afirma, dessa maneira, que “é precisamente porque o não-humano e o humano, o
ser vivo e o ser que fala, o muçulmano e o sobrevivente coincidem, precisamente por haver entre eles uma
divisão insuperável, é que pode haver testemunho”[58]. Com isso, vê-se que da mesma forma que o
Estado de Exceção permite fundar e definir a validade do ordenamento jurídico normal, o Campo como
situação extrema permite que se decida sobre o que é humano e o que não é, permite separar o muçulmano
do homem e assim, eliminá-lo[59]. Auschwitz é, assim, “exatamente o lugar em que o Estado de Exceção
coincide, de maneira perfeita, com a regra, e a situação extrema converte-se no próprio paradigma
cotidiano”[60]. O que se tem agora é um ordenamento sem localização (o Estado de Exceção, no qual a lei
é suspensa) que gera uma localização sem ordenamento (o Campo). Assim como o Estado de Exceção se
mostra ainda presente e, pior, como técnica atual de governo, o Campo tornou-se, dessa forma, a matriz
oculta da política contemporânea[61]. É sobre o Campo que devemos agora nos debruçar, desmascarar as
suas diversas formas, faces, metamorfoses, sejam nos campos de refugiados nos mais diversos rincões do
mundo, nas zonas de detenção dos aeroportos, nas prisões excepcionais como Guantánamo ou em
determinadas periferias de grandes cidades que atuam, todos estes lugares e espaços, como novos
Campos[62].

 

5. Considerações Finais: vozes afogadas e vozes roubadas

Se o Estado de Exceção gera o Campo, este gera, nos sobreviventes, o testemunho. E esse
testemunho, a sua impossibilidade, o que aconteceu em Auschwitz e foi dito por aqueles que não podiam,
de fato, falar acontece também em outros países, em outras cidades, em outros cantos, em outros
“Campos” que, ainda que não sejam tal qual foram pensados na Alemanha nazista, também dessubjetivam
outros sujeitos (que produzem outros testemunhos), também roubam deles suas vozes, também afogam
outras tantas. Por isso o testemunho deve ser encarado de forma ampla, não apenas em um sentido
jurídico-histórico, mas também no sentido de sobreviver, de ter-se passado por um evento-limite, um
“atravessar a morte que problematiza a relação entre a linguagem e o real”[63]. Daí a importância de se
resgatar a literatura do século XX – Era das catástrofes e genocídios -, que traz em si o elemento
testemunhal como conseqüência e figura importante desse período que nos deve fazer repensar não só a
Teoria do Estado, mas também o papel e função que o Direito desempenham (deve(ria) desempenhar)
contemporaneamente. O que se busca, em fim, é exibir a possibilidade de se pensar o testemunho (em toda
a sua (im)possibilidade) para além dos estudos da Shoá a fim de se deixar bastante clara a existência de
um Estado de Exceção (que foi exibido com a máxima força na Alemanha nazista, mas que se perpetua até
hoje) e da produção de novos Campos (com as mais diversas faces e expressões).

Uma forma de escrita (literatura) que também traz em si o teor testemunhal e, dessa maneira,
carrega toda a carga, (im)possibilidade(s), do testemunho são os diários de guerra, mas em especial os
diários de guerra de crianças e jovens. Os diários de guerra são relatos que expressam todos os horrores e
atrocidades vividos ou vistos por alguém que também busca, por meio da escrita, contar, testemunhar a
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existência de lugares, tempos e espaços em que predominaram o extermínio, a morte, a tortura, a
violência, aquilo que não se pode (não se consegue) contar. Mas os diários de guerra das crianças, dos
jovens, quando comparados parecem conversar entre si, complementando-se no eco de uma única voz, a
voz da infância roubada e da juventude insubstituível[64].

Essa constatação fica clara quando na Segunda Guerra Mundial o diário de um soldado aliado é
encontrado por um jovem oficial nazista que dá seqüência à narrativa. William Wilson, o soldado aliado,
era proveniente da Nova Zelândia, tinha 21 anos e relatou em seu diário de guerra o dia a dia do front, dos
bombardeios, das mortes, dos avanços e recuos das batalhas havidas nas fronteiras da Líbia e do Egito
durante o ano de 1941. Todavia, após sucumbir no campo de batalha, seu diário foi encontrado por Hans
Stauder, soldado alemão, que também tinha apenas 21 anos. É significativo que as palavras, frases e
relatos de Hans sejam quase idênticos às palavras e relatos de William, como se este nunca tivesse parado
de escrever. Todavia é irônico e importante destacar que Hans Stauder não sabia ler ou escrever em inglês,
de tal forma que o que William havia escrito não podia ser compreendido por Hans. Ou seja, os relatos do
jovem soldado nazista não apenas dão continuidade a uma história em comum, mas contam
(testemunham), da mesma forma, em línguas distintas, as dificuldades vividas por cada um e expressam
tudo aquilo que não podia ser dito, vivido por esses dois soldados que só podiam combater e que tinham
em comum, além de todo o horror, um papel, uma caneta, uma voz silenciada e uma juventude não
vivida[65].

A guerra nos territórios da ex-Iugoslávia fez ressurgir novos Campos, não apenas de extermínio,
mas também de estupros étnicos gerando e (re)afirmando o Campo como o que Agamben nominou como o
novo nómos biopolítico do planeta[66]. É essa guerra entre Sérvia, Croácia e Bósnia-Herzegovina que a
menina Zlata Filipovi? de 11 anos de idade relatou em seu diário de guerra desde o lugar aonde vivia –
Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina[67]. Foi com essa guerra que Zlata cresceu como se não
houvesse passado pela infância, ou melhor, como se tivesse dado um pulo do “ir à escola, às aulas de
piano” para “os bombardeios, granadas, mortos e feridos: “Não agüento mais tiros de canhão! Não agüento
mais granadas caindo! Nem mortos! Nem desespero! Nem fome! Nem infelicidade! Nem medo! Minha
vida é isso!”[68]. É por meio do testemunho de Zlata em seu diário que vê-se o que ela já não agüentava
mais e que gerou nela a consciência do que havia sido perdido, das coisas que apenas tinha começado a
experimentar e que, de repente, já não existiam mais. Em 29 de junho de 1992, em Sarejevo, Zlata
escreveu sobre si e se descreveu como “uma estudante que não tem mais escola, que não tem mais
nenhuma alegria, nenhuma emoção de estudante. Uma criança que não brinca mais, que ficou sem amigas,
sem sol, sem pássaros... Uma criança que, em resumo, não tem mais infância”[69].

É perceptível como o testemunho de Zlata exibe a consciência que, pouco a pouco, se formou em
seu íntimo da perda que toda aquela guerra representava em seu dia a dia, em sua vida: “Agora percebo
mesmo que estou no meio da guerra, que sou testemunha de uma guerra suja e nojenta... ouvi dizer que a
infância é a época mais linda da vida... mas essa guerra me tomou tudo”[70].

A guerra que roubou a infância de Zlata é apenas mais recente do que a guerra que fez com que o
jovem judeu lituano Yitskhok Rudashevski também tivesse de conviver com “os corações esmagados ao
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ver a vergonhosa cena em que mulheres e velhos são espancados e chutados em plena rua por bandidos
miseráveis” no gueto de Vilna, na Lituânia. Yitskhok Rudashevski teve sua voz roubada, antes que
pudesse “gritar ao tempo que se demorasse, e não corresse” ao ser fuzilado na Floresta aos arredores de
Vilna[71]. Seu diário (testemunho) foi encontrado tempos depois por seu primo que retornou a Vilna, cuja
população de 80 mil judeus havia sido morta ou expulsa da cidade. O testemunho do jovem judeu durante
a Segunda Guerra Mundial é muito parecido com outro, no qual uma jovem de 18 anos ao contar que ao
ouvir o barulho de um tanque passando pela rua, olhou pela porta para se certificar de que seus familiares
estavam bem. Nesse instante “uma chuva de balas veio em minha direção. Corri o mais rápido que pude...
a morte passou muito perto. É realmente aterrorizante. Sabem que somos civis, mas não querem ver nada
se movendo” [72]. Este testemunho poderia ser apenas mais um exemplo da impossibilidade dos
sobreviventes de falar sobre as atrocidades cometidas nos Campos. Todavia, trata-se de um testemunho de
17 de abril de 2002, de uma menina palestina - Mary Masrieh Hazboun – ao contar sobre como os
soldados israelenses controlam e administram os bairros (guetos?) palestinos em Belém.

Os diários de guerra de William Wilson, de Hans Stauder, de Yitskhok Rudashevski, de Zlata
Filipovi? e Mary Masrieh Hazboun mostram como esses diários também trazem em si o elemento
testemunhal ao tratar de temas-limites, situações que marcam e deformam, dessubjetivam, sujeitos, dando
uma nova forma à expressão e a compreensão desses fatos. A razão moderna, o sujeito kantiano
individual, autônomo, sucumbem ante a técnica aplicada na máquina de guerra e que mata, extermina,
cala, uma multidão de homens, mulheres, crianças, idosos. O que esse estado de coisas (Estado de Exceção
e Campo) produz é, de infinitas maneiras, o testemunho. E é a partir dele, e com ele, como produto e
elemento mais radical dessa situação, que podemos pensar então em outra ética, em outro Direito. Ou seja,
outro uso dele, justamente um uso que o Estado de Exceção (que mantém o Direito em funcionamento
além de sua suspensão formal) pretende impedir. O testemunho nesse sentido realça esse Estado de
Exceção que deve ser levado à máxima potência (como propôs W. Benjamin) e pode, assim, permitir a
construção de uma nova ética e de um novo Direito que ainda estão por serem descobertos. Talvez um
Direito, como afirma Agamben, destituído de sua relação com a violência e o poder (como queria W.
Benjamin) ou um Direito livre de toda a disciplina e de toda a sua relação com a soberania (como queria
M. Foucault), em fim, um Direito ainda a ser descoberto e resignificado[73].
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POR UMA CONSTITUIÇÃO REFERENCIADA PUBLICAMENTE: O DIREITO ACHADO NA
RUA E SUA ARTICULAÇÃO COM O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO

TOWARDS A PUBLICALLY REFERRED CONSTITUTION: THE LAW FOUND ON THE STREET AND
ITS RELATIONS WITH THE CONTEMPORARY CONSTITUTIONALISM

Alexandre Bernardino Costa

RESUMO
Diante das frequentes manifestações de acadêmicos em contraposição à concepção teórico-
prática de O Direito Achado na Rua, faz-se necessária uma elaboração teórica no sentido de
mostrar a aplicabilidade ainda atual de tal concepção, como mecanismo de busca pela efetivação
de direitos fundamentais respaldados socialmente. Para tanto, é necessário ilustrar a constituição
como um processo. Em que pesem as conquistas expressas textualmente na carta de direitos, a
plena efetivação de tais conquistas ainda depende de ampla mobilização e discussão públicas,
sob pena de o direito carecer da legitimidade necessária à normatização social.
PALAVRAS-CHAVES: o direito achado na rua; constitucionalismo; democracia

ABSTRACT
Considering the frequent academics manifestations against the practical-theoretical conception of
the Law Found on The Street, it shows essential a theoretical elaboration in order to show the
still current applicability of this conception as a mechanism that seeks the effectiveness of
socially agreed moral rights. Besides the achievements textually expressed in the Constitution,
their plenty effectiveness still depends on the wide public mobilization within the public sphere,
since, without this, it is not possible for the Law to have de necessary legitimacy that it is
required for social regulation.
KEYWORDS: THE LAW FOUND ON THE STREET; constitutionalism; democracy

INTRODUÇÃO

Têm sido cada vez mais frequentes as manifestações públicas de notáveis juristas, mesmo alguns
publicamente reconhecidos pela excelência acadêmica, contra uma pretensa reemergência de movimentos
que marcaram época na luta contra o autoritarismo ditatorial brasileiro e seus reflexos jurídicos entre os
anos 1970 e 1980, nomeadamente O Direito Achado na Rua e Direito Alternativo.

Deixam de enxergar, contudo, que a causa continua viva e pulsante. A despeito de nos
acostumarmos, cada vez mais, a um ambiente democrático e plural, o projeto inaugurado pela Constituição
de 1988 encontra-se ainda inacabado. Indubitavelmente, a indiscutível participação social no momento
fundante foi de enorme importância para a consolidação democrática. Contudo, para não cairmos numa
visão semântico-textual da Constituição, é preciso estarmos atentos ao modo como os direitos
fundamentais são postos em prática. E o que a prática nos mostra é que ainda são poucas as conquistas em
termos de efetivação fática de direitos no Brasil democrático.

É nesse sentido que se justifica a militância ativa de O Direito Achado na Rua. A luta agora é em
favor da instauração plena da legalidade, sem, porém, que nos deixemos levar por um formalismo inócuo,
que resulte na perda de direitos fundamentais a tão duras penas conquistados através de décadas. A
atuação dos movimentos sociais e outros sujeitos coletivos de direitos, neste momento, continua a mostrar-
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se essencial para que a aplicação da Constituição não se volte contra o humanismo pretendido no momento
revolucionário da redemocratização no Brasil.

Parte-se, para essa defesa, de algo que parece ser consenso: o texto constitucional não é
autoaplicável, restando aos intérpretes do direito o papel de efetivá-lo em face das situações concretas. Por
isso mesmo, são esses intérpretes que a constituem. A defesa de O Direito Achado na Rua vem no sentido
de ampliar o espaço interpretativo do direito para que do povo possa emergir uma nova normatividade,
ampla, plural e libertadora, que considere a existência de múltiplas realidades constitucionais.

Busca-se, nesse sentido, partir a uma dimensão pragmática, que supere o texto e o opere no
sentido de reconhecer a legitimidade das múltiplas representações possíveis dos direitos de igualdade e
liberdade, com a consciência de que a democracia, como contínuo a venir, exige a luta pela justiça, de
modo a concretizar o produto das lutas anteriores. Nas palavras de Friedrich Müller,

A democracia moderna avançada não é simplesmente um determinado dispositivo de técnica sobre como
colocar em vigor textos de normas; não é, portanto, apenas uma estrutura (legislatória) de textos, o que vale
essencialmente também para o Estado de Direito. Não é tão-somente status activus democrático.
Além disso, ela é [...] o dispositivo organizacional para que impulsos de normalização democraticamente
mediados para que impulsos de normalização democraticamente mediados configurem aquilo para que eles
foram textificados e postos em vigor com tanto esforço: a realidade social cotidiana (e com isso também a
realidade individual).[1]

 

Assim é que se vislumbra, ainda hoje, como extremamente necessária a dissociação entre Estado e
sociedade civil, de modo que este, ao emanar normas e interpretá-las ao seu modo, não pode excluir ou
substituir o povo em seu direito-dever de participação. Dessa maneira evitar-se-iam os riscos recorrentes
do Estado liberal, no qual o direito e a democracia são colocados sob o jugo arbitrário do mercado – acima
mesmo dos ideais de justiça –, e também aqueles observados no modelo do Estado social, quando o Estado
substituiu, de forma totalizante, a sociedade organizada, bloqueando mecanismos de autonomia privada
dos indivíduos e restringindo as possibilidades de diferenciação particular. Nisso contribui Habermas:

[A] materialização do direito [...] ocasionou as consequências secundárias e indesejadas de um paternalismo
socioestatal. Evidentemente, a almejada equiparação de situações de vida e posições de poder não pode levar a
um tipo de intervenções “normalizadoras” que acabem por limitar o espaço de atuação de seus prováveis
beneficiários, no que se refere à concepção autônoma dos projetos de vida de cada um deles. Nos
desdobramentos posteriores entre liberdade jurídica e factual, revelou-se que os dois paradigmas de direito
estão igualmente comprometidos com a imagem produtivista de uma sociedade econômica capitalista e
industrial, cujo funcionamento deve ser tal que expectativa de justiça social possa ser satisfeita pelo esforço
particular, assegurado e autônomo por concretizar as concepções de bem-viver próprias de cada um. As duas
partes só discordam quanto a se poder garantir a autonomia privada diretamente mediante direitos de
liberdade, ou a se dever assegurar o surgimento da autonomia privada mediante outorga de reivindicações de
benefícios sociais. Em ambos os casos, todavia, perde-se de vista a coesão interna entre autonomia pública e
autonomia privada.[2]

 

Uma proposta de direito condizente com os mecanismos institucionais de uma democracia e uma
democracia voltada à plena efetivação dos direitos fundamentais exigem o reconhecimento da autonomia
moral dos cidadãos e da legitimidade de grupos organizados mobilizarem forças para terem garantido seu
âmbito próprio de atuação no espaço público – a Rua.
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Se entendermos como democrática aquela construção na qual coincidem os sujeitos a quem se
direcionam e dos quais emanam as distintas maneiras de expressão de normatividades, então é da rua e de
sua pluralidade que emerge o direito legítimo. É justamente por isso que faz todo sentido darmos
continuidade, a despeito das mudanças históricas recentes, à construção teórica de O Direito Achada na
Rua – para que os direitos sejam levados a sério e democraticamente construídos.

Este trabalho vem oferecer uma contribuição à localização epistemológica de O Direito Achado
na Rua no novo formato institucional brasileiro, bem como na nova realidade social que ora se põe.
Imprescindível, para tanto – e a despeito da lógica disparidade histórica –, partirmos das bases dessa
vertente teórica. Por conta disso, na primeira parte do trabalho, resgataremos a noção, manifestada por
Roberto Lyra Filho, do direito como “legítima organização social da liberdade”, o que conduz a uma
dimensão afastada de uma concepção nefelibata, mas voltada continuamente à prática e construção
dialógica da liberdade. Mostra-se, nesse sentido, a militância como desafio permanente para o direito –
pois um direito sem militância afasta-se da busca pela justiça.

Em seguida, entraremos efetivamente na discussão constitucional, com vistas a caracterizar a
prática constitucional como uma prática que, se se pretende legítima, deve necessariamente caracterizar-se
como democrática. Por sua vez, a democracia deve ser construto realizado sob os ditames do
constitucionalismo. Essa tensão entre constituição e democracia, entre soberania popular e direitos
fundamentais, é o que viabiliza a concretização da autonomia pública e a consolidação da autonomia
privada como elementos indispensáveis à subsistência de um Estado de Direito.

Na terceira parte do trabalho, explicitaremos o modo de se realizar O Direito Achado na Rua no
discurso constitucional, cujo instrumento de ação é a interpretação jurídica. Como essa interpretação pode
atuar em favor do reconhecimento da atuação popular e da construção de cidadanias? Mostraremos a que e
a quem interessa afastar a interpretação constitucional de seu lócus por excelência – a Rua – e o porquê de
defendermos uma abertura comunicativa da constituição como elemento de efetivação dos direitos
humanos.

Por fim, ilustraremos esse caminho como o caminho de perseguição da amplitude democrática –
uma democracia ainda não realizada, em direção à qual devemos mover o aparato institucional do direito
por meio da inclusão e da abertura política aos movimentos sociais, garantindo assim o humanismo
possível e necessário a um direito livre.

É esse humanismo discursivo que permeia o nosso trabalho, pautado essencialmente por uma
convicção, melhor expressa por Castanheira Neves, de que:

A condição existencialmente cultural – e a condição decisiva – refere uma exigência de virtude. Que o homem
não se compreenda apenas como destinatário do direito e titular de direitos, mas autenticamente como o sujeito
do próprio direito e assim não apenas como beneficiário dele mas comprometido com ele – o direito não
reivindicado no cálculo e sim assumido na existência, e então não como uma externalidade apenas referida
pelos seus efeitos, sancionatórios ou outros, mas como uma responsabilidade vivida no seu sentido. O direito
só concorrerá para a epifania da pessoa se o homem lograr culturalmente a virtude desse compromisso.[3]
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1 A CONSTRUÇÃO DA MUDANÇA
“Kant e Fichte buscavam o país distante
pelo gosto de andar lá no mundo da lua,
mas eu tento só ver, sem viés deformante,
o que pude encontrar bem no meio da rua”.[4]

 

Com base nas idéias de Roberto Lyra Filho, sob a proposta da formulação de uma nova
concepção sobre o Direito, na verdade, com o intuito mais radical da formulação de um novo Direito,
surge, no início da década de 90, na Universidade de Brasília – UnB, o movimento O Direito Achado na
Rua.

Liderado pelo professor do antigo Departamento de Direito, José Geraldo de Sousa Júnior, se
iniciou uma linha de pesquisa e um curso de extensão universitária à distância realizado pelo Núcleo de
Estudos para a Paz e Direitos Humanos – NEP e pelo Centro de Educação Aberta, Continuada, à Distância
– CEAD da UnB.

O curso foi dirigido principalmente às assessorias populares, comissões de Direitos Humanos e a
todos aqueles em cujo exercício da profissão ou atividade universitária se preocupavam com um direito
voltado para o atendimento das demandas da sociedade e das diferentes necessidades dos diversos grupos
componentes da sociedade brasileira.

Os principais objetivos do curso[5], pensados com a finalidade de alterar todo um paradigma sob
o qual de fundamentava e ainda se fundamenta o Direito, foi o de promover uma reflexão criativa do
Direito visando à democratização do acesso à Justiça; estabelecer uma identidade de intervenção na
sociedade; e se constituir como referência para a definição de novas práticas docente e de pesquisa. Assim,
vislumbrou-se a transformação do paradigma positivista-normativista do Direito a começar pelo próprio
acesso à Justiça; pelo exercício da atividade profissional; e pelos estudantes, futuros profissionais.

Desse modo, iniciou-se um novo modo de produção real do conhecimento, com atividades
práticas voltadas para a compreensão dos fenômenos da rua e a partir daí, novas compreensões do Direito.
Uma nova realidade jurídica se constituiu por meio do exercício concreto de práticas sociais
transformadoras da realidade, transformando, consequentemente, o vir a ser do Direito, a sua percepção
como processo histórico, que confere ao Direito o dever de ser objeto de constante revisão para adequação
e concreção dos Direitos Humanos, sob o risco de tornar-se ineficaz ou mera proposição de normas que
não alcançam àqueles a quem deve servir.

É a rua[6] como lugar de protesto, de reivindicação, de expressão de demandas, de exercício da
alteridade, que corresponde ao espaço público em que se efetiva a participação democrática e a
constituição de sujeitos e subjetividades que exercem a cidadania e que, portanto, deve ser a principal
fonte que alimenta o olhar e a construção do Direito.

 (...) proposta de um direito novo, elaborado na dimensão dialética de alargamento do campo de compreensão
do fenômeno jurídico, para além dos restritos limites de sua captação positiva, até alcançar a realidade de
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ordenamentos plurais conflitantes, derivados do movimento das classes e grupos sociais em seu parecer
histórico e na afirmação cultural, subcultural e contracultural de seus respectivos projetos de organização
política[7].

 

Para entender os pressupostos sobre os quais se alicerçam a teoria do Direito Achado na Rua e a
revolução paradigmática que traz em seu conteúdo, se faz necessária a explicação com relação a algumas
pré-compreensões sobre o que é ou não o Direito.

Conforme Lyra Filho, é bem clara a distinção que se dá entre lei e Direito. Até pela forma como
se constitui o primeiro, decorrente do poder garantido ao Estado, há que se considerar o filtro pelo qual
são editadas essas leis, a quais interesses elas servem e a quais grupos ela privilegia. Antinomia da própria
lei: quem a faz não necessariamente (e talvez quase nunca) representa as necessidades da maioria e das
minorias a quem ela regula. Dessa maneira, a legislação abrange o Direito e o Antidireito, ou seja, o que
representa o direito enquanto projeto[8] e a corrupção desse mesmo projeto como garantia e manutenção
de privilégios e interesses.

 Quando falamos em Direito e Antidireito, obviamente, não nos referimos a duas entidades abstratas e, sim, ao
processo dialético do Direito, em que as suas negações, objetivadas em normas, constituem um elo do processo
mesmo e abrem campo à síntese, à superação, no itinerário progressivo.[9]

 

Ver o Direito a partir da rua, e não a rua a partir do Direito, corresponde a correção dessa
distorção própria do Direito. Essa perspectiva permite a sua interpretação e prática como exercício de
aplicação sensível pela percepção da realidade a que ele serve. É a correção do Antidireito cristalizado na
lei, pela lente social do Direito, a qual pode ser, por vezes, contra legem, contudo, será limitada e
respaldada por princípios gerais e pelos Direitos Humanos, constituindo-se, sempre, em Direito. Fato que
corresponde ao seu entendimento e aplicação como processo histórico, como um vir a ser constante e
perpétuo, pois “os princípios se acomodam em normas e envelhecem; e as normas esquecem de que são
meios de expressão do Direito móvel, em constante progresso, e não Direito em si”.[10]

O Direito se constrói na medida em que a sociedade demanda por novas formulações. Não há
como apartar seu caráter histórico na sua construção, mas, também, não há como ignorar as
transformações e novas demandas exigidas socialmente. Portanto, resta claro que o Direito não se baseia
em regras fixas e imutáveis. Conforme Lyra Filho, o Direito é enquanto vai sendo. É um fenômeno que se
revela e se constitui na medida em que ocorre e cada fenômeno transborda algo de novo e distinto. “Nesta
perspectiva, quando buscamos o que o Direito é, estamos antes perguntando o que ele vem a ser, nas
transformações incessantes do seu conteúdo e forma de manifestação concreta dentro do mundo histórico e
social.”[11]

Da mesma maneira, quando o Direito se furta a esse olhar, torna-se um não-Direito, pois
reprodutor de privilégios e poderes, ou seja, “o direito usado para dominação e injustiça é um direito
ilegítimo, um falso direito”.[12] Ao Estado, cabe o gerenciamento do Direito, mas não seu monopólio. Ele
tem por dever evitar e combater a dominação e a injustiça como forma de exercício de poder e opressão.
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O mero estabelecimento de uma legalidade, como ressalta Lyra Filho[13], não implica, por si só,
em uma legitimidade do poder. Por isso, decorre a necessidade conforme os pressupostos do Direito
Achado na Rua, de legitimar também o que na rua surge como forma de reivindicação e como forma não
institucionalizada do Direito, que pode ou não ser contra legem, mas não será contra Iure (direito).

Essa é uma das revoluções de que trata o Direito Achado na Rua. É a negação do monopólio do
Estado como espaço por meio do qual se constrói o Direito, única e exclusivamente. Reconhece-se a rua,
entendida como espaço público, como o legítimo espaço de construção do Direito, ao mesmo tempo em
que ela é a meta final deste; o que enfatiza a existência e a relevância do pluralismo jurídico e grita a
necessidade de reconhecê-lo como legítimo e não inferior ao Direito estatal. Como observa Souza Santos,
apud Lyra Filho, “envolve uma opção tanto científica, quanto política. Ela implica a negação do
monopólio radical de produção e circulação do Direito pelo Estado Moderno.”[14]

Logo, no Direito Achado na Rua, a justiça[15] se concretiza no reconhecimento do processo
histórico sob o qual está submetido o Direito, se realizando progressivamente na medida em que o Direito
se abre para o reconhecimento de Direitos não estatais e de novas demandas da sociedade. A justiça
representa o constante ‘voltar o olhar para a rua’.

“Justiça é Justiça Social, antes de tudo: é atualização dos princípios condutores, emergindo nas lutas sociais,
para levar à criação duma sociedade em que cessem a exploração e opressão do homem pelo homem; e o
Direito não é mais, nem menos, do que a expressão daqueles princípios supremos, enquanto modelo avançado
de legítima organização social da liberdade. Mas até a injustiça como também o Antidireito (isto é, a
constituição de normas ilegítimas e sua imposição em sociedades mal organizadas) fazem parte do processo,
pois nem a sociedade justa, nem a Justiça corretamente vista, nem o Direito mesmo, o legítimo, nascem dum
berço metafísico ou são presente generoso dos deuses: eles brotam nas oposições, no conflito, no caminho
penoso do progresso, com avanços e recuos, momentossolares e terríveis eclipses. Direito é processo, dentro
do processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece nos
movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas explorações e opressões que o
contra-dizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas conquistas.”[16]

 

Assim, pode-se perceber o projeto de um novo Direito. O Direito Achado na Rua vai além da
teoria e corresponde a um convite à prática, à vivência, a sonhar e concretizar um Direito capaz de
reconhecer o outro além da norma e de superar o messianismo por traz da lei. 

 

2 O DIREITO PARA ALÉM DA METAFÍSICA

Roberto Lyra Filho buscava mostrar a necessidade de se encarar o Direito a partir da construção
que se dá no interior da práxis social voltada à emancipação. Isso somente seria possível a partir do
reconhecimento da multiplicidade de atores capazes de operar uma esfera pública aberta à ampla
participação de indivíduos e grupos, reconhecidos a partir de suas diferenças e com iguais possibilidades
de acesso à argumentação pública.

Essas condições são capazes de conferir legitimidade ao discurso do direito; uma legitimidade
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construída no interior de um processo histórico[17] e que, ao mesmo tempo, funda-se numa perspectiva de
Justiça que almeja contrariar as vertentes metafísicas do positivismo e do jusnaturalismo. Para localizá-la
historicamente e retirar-lhe de um mundo ideal, Lyra Filho destaca a necessidade de reconhecimento do
caráter social dessa Justiça.

O conflito do qual resulta o Direito – e também o “Antidireito” – é fundamental para que seja
auferida a legitimidade dos processos de regulamentação de condutas sociais e, mesmo depois de
estabelecido, o seu resultado ainda é sujeito a novas transformações, a novas críticas, resultantes de novos
olhares sobre o fenômeno social, como é próprio de um contexto democrático. Dessa maneira, o conflito é
permanente – sua paralisação pode levar ao imobilismo conformista, o qual só pode promover o privilégio
a determinados indivíduos e grupos, algo incompatível com o pluralismo democrático. Num tal sistema de
organização social, espera-se que impere a construção intersubjetiva de normatividades, sem que
prevaleça o olhar específico de um observador sobre os demais.

Assim, se se pretende formular uma teoria constitucional indissociada da práxis de um
constitucionalismo democrático, é necessário atentar para algumas formulações iniciais, que nos devem
guiar daqui em diante:

a)    Não se pode admitir, em face do pluralismo e da complexidade social atualmente observados e
mesmo defendidos, uma posição privilegiada de conhecimento, a qual inescapavelmente resultará em uma
fundamentação metafísica da Constituição;

b)   Para que seja possível uma esfera pública que confira legitimidade ao direito, é necessário
considerar o contexto social e institucional em permanente tensão com critérios de validação;

c)    A ordem constitucional é uma ordem em construção, resultante da autorreflexividade dos
sujeitos que se comunicam na esfera pública;

Analisemos, pois, uma a uma, cada formulação das acima expostas, de modo a justificar sua
adoção enquanto premissas necessárias para que se promova uma abertura comunicativa para a crítica do
constitucionalismo.

 

2.1 Um direito referenciado publicamente precisa se desfazer de seus fundamentos metafísicos

Como se pode extrair da obra de Lyra Filho, o produto dos conflitos intrínsecos ao sistema
jurídico necessita de um critério de avaliação e validação. “Seus critérios, porém, não são cristalizações
ideológicas de qualquer ‘essência’ metafísica, mas o vetor histórico-social, resultante do estado do
processo, indicando o que se pode ver, a cada instante, como direção do progresso da humanidade na sua
caminhada histórica”[18].

Essa percepção resulta de uma análise referenciada na história das ideias jurídicas. Ao largo de
seu desenvolvimento, jusnaturalismo[19] e positivismo[20] – (em suas distintas formas – buscaram
afirmar, com base em fundamentos dogmaticamente estabelecidos, uma uníssona visão de mundo, que
resultava em conceder a grupos específicos o controle absoluto da normatização social. O paradoxo,
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contudo, não deixava de ser imanente, uma vez que os fundamentos não se fundamentavam.

É sabido que um dos pressupostos da esfera pública democrática é a possibilidade de todos
problematizarem qualquer asserção[21]. A partir do instante em que há afirmações não refutáveis e,
portanto, metafísicas, fica impossibilitada a comunicação ampla e plural, pois os discursos passíveis de
apreciação pública são selecionados aprioristicamente. De alguma maneira, está-se a privatizar o espaço
democrático e, portanto, a desconstituí-lo.

Entretanto, a negação da possibilidade de fundamentos últimos para normatividades pode resultar
em um relativismo contemplativo, descrente das formas múltiplas de intervenção no mundo social. Isso
não pode prosperar numa sociedade democrática. O relativismo, em sua forma realista[22], acaba
desembocando em conservadorismo, na medida em que as decisões jurídicas não são criticáveis, pois
produtos de uma análise da correlação de forças em dado momento histórico. Retorna, aqui, o risco
deciosionista, consequência da confusão conceitual e sistêmica entre direito e política[23], que igualmente
“torna impossível o diálogo sobre as bases de fundamentação discursiva das decisões jurídicas das
autoridades competentes”[24].

Ora, se o direito democrático não pode todo o tempo recorrer a fundamentos inquestionáveis, que
possibilidades lhe restam? O Direito Achado na Rua, conjugado com as teorias contemporâneas do direito
e da democracia, parece fornecer uma resposta plausível a esse problema. Ela começa a ser elaborada a
partir da consciência de autorreflexividade do sistema jurídico, pensado a partir de dois elementos: a) da
constituição enquanto elemento constituinte e constituído do/pelo povo; e b) da busca de um olhar para o
sistema jurídico a partir dessa constituição.

 

2.2 O desvelamento da tensão entre facticidade e validade. Autonomia pública e o papel das
mobilizações políticas.

O direito se apresenta, na modernidade, como única possibilidade de realização de uma mediação
linguística no meio social[25], capaz de possibilitar a tessitura desse meio, viabilizar a estruturação
argumentativa da esfera pública – elemento democratizante do sistema político –, e superar a metafísica
própria de ambientes linguísticos. Nesse sentido, estamos de acordo com Habermas, quando afirma:

Enquanto as instituições apoiadas em imagens de mundo fixam as convicções que comandam o
comportamento através de limitações à comunicação, o direito moderno permite substituir convicções através
de sanções, na medida em que libera os motivos que acompanham a obediência a regras, porém impõe
respeito.[26]

 

O direito, na modernidade, é o único sistema capaz de estabilizar expectativas de comportamento
social no sentido de garantir o máximo de usufruto de liberdades fundamentais em um Estado
Democrático. Para que adquira respaldo e possa exigir o cumprimento de determinadas condutas, necessita
produzir, simultaneamente, aceitabilidade racional e decisões consistentes.
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De um lado, o princípio da segurança jurídica exige decisões tomadas consistentemente, no quadro da ordem
jurídica estabelecida. E aí o direito vigente aparece como um emaranhado intransparente de decisões pretéritas
do legislador e da justiça ou de tradições do direito consuetudinário. E essa história institucional do direito
forma o pano de fundo de toda a prática de decisão atual. Na positividade do direito refletem-se também as
contingências desse contexto de surgimento. De outro lado, a pretensão à legitimidade da ordem jurídica
implica decisões, as quais não podem limitar-se a concordar com o tratamento de casos semelhantes no
passado e com o sistema jurídico vigente, pois devem ser fundamentadas racionalmente, a fim de que possam
ser aceitas como decisões racionais pelos membros do direito. Os julgamentos dos juízes, que decidem um
caso atual, levando em conta também o horizonte de um futuro presente, pretendem validade à luz de regras e
princípios legítimos. Nessa medida, as fundamentações têm que emancipar-se das contingências do contexto
de surgimento.[27] (grifo nosso)

 

Com esse último alerta, Habermas objetiva chamar a atenção para a distinção teórica que é base
para a construção de seu argumento – aquela existente ente os planos da facticidade e da validade.
Argumenta, com isso, que para que seja considerado legítimo, o direito necessita: a) de um lado, de
alguma vinculação com a realidade e com as diferenças que nela emergem, para que seja localizado
espacial e temporalmente e não se torne formalista e metafísico; b) de outro lado, de um pressuposto
transcendente de universalização[28] que permita conferir as condições de autonomia necessárias à
observância dos deveres legais.

Essas duas esferas não devem se confundir, sob o risco – conservador – de, como já afirmado
anteriormente, aferir-se a legitimidade a partir tão somente da correlação de forças sociais presentes num
dado contexto. A distinção, porém, não pode significar completa segregação. O direito democrático
somente subsistirá enquanto as esferas da facticidade e da validade mantiverem-se tensionadas,
provocando uma à outra a crítica necessária.

A validade pretendida para enunciados e normas (também para frases que expressam vivências) transcende, de
acordo com seu sentido, os espaços e tempos, ao passo que a pretensão atual é levantada sempre aqui e agora,
no interior de determinados contextos, sendo aceita ou rejeitada – o que acarreta consequências para a ação,
gerando fatos. A validade pretendida por nossos proferimentos e pelas práticas de nossa justificativa distingue-
se da validade social dos Standards exercitados factualmente, das expectativas estabilizadas através da ameaça
de sanções ou do simples costume. O momento ideal de incondicionalidade está enraizado nos processos de
entendimento factuais, porque as pretensões de validade põem à mostra a dupla face de Jano: enquanto
pretensões, elas ultrapassam qualquer contexto; no entanto, elas têm que ser colocadas e aceitas aqui e agora,
caso contrário não poderão ser portadoras de um acordo capaz de coordenar a ação – pois não existe para isso
um contexto zero. A universalidade da aceitabilidade racional asserida explode todos os contextos; entretanto,
somente a aceitação obrigatória in loco pode fazer das pretensões de validade trilhos para uma prática
cotidiana ligada ao contexto.[29]

             

Roberto Lyra Filho já vislumbrava a necessidade de duas esferas distintas de aferição da
legitimidade do direito. Embora com as limitações temporais que são notórias – Lyra faleceu em 1986 –, o
autor já acenava em tal direção, ao contrário da grande maioria dos teóricos marxistas contemporâneos,
como se pode notar do trecho a seguir,:

Sobre a dupla base interpenetrante das infra-estruturas internacional e nacional é que se armam os aspectos
derivados e superestruturais – de um lado, estabelecendo a coesão, e, de outro, a dispersão. Se uma sociedade
não tivesse o mínimo de força centrípeta para garantir a própria coesão explodiria como bola de borracha,
soprada pela anarquia; se, por outro lado, não revelasse um coeficiente de forças centrífugas seria (como,
iludidos, sempre esperam os donos do poder) uma estrutura inalterável e eternamente impeditiva de qualquer
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mudança verdadeira. Daí as visões centrípeta e centrífuga [...], que, entretanto, sonegam a dupla base, já
referida, sem a qual não se explica e função de que a estabilidade e a mudança constantemente se defrontam e
conflitam, com maior ou menor intensidade.[30]

 

Mas o papel primordial desempenhado por uma teoria como O Direito Achado na Rua em face
das constituições contemporâneas diz respeito ao olhar para a práxis das mobilizações políticas como saída
institucional para os refluxos do sistema jurídico. Essas mobilizações, como afirma Bauman, são
imprescindíveis para um desenvolvimento eficaz da democracia.

Uma teoria dos direitos, bem compreendida, requer uma política de reconhecimento que proteja a integridade
do indivíduo nos contextos de vida em que sua identidade se forma [...]. Tudo o que é preciso é a realização
consistente do sistema de direitos. Isso seria pouco provável, é certo, sem movimentos sociais e lutas
políticas.[31]

 

Nesse sentido, a vertente teórica idealizada por Lyra Filho encara como missão a busca de uma
afirmação de identidades coletivas que participem da necessária atualização do direito constitucional. Para
tanto, é fundamental que haja uma organização política em torno de questões fulcrais a serem jogadas para
a discussão pública. É o que destaca Sousa Jr.:

Caracterizados a partir de suas ações sociais, estes novos movimentos sociais, vistos
como indicadores da emergência de novas identidades coletivas, isto é, coletividades
políticas, sujeitos coletivos, puderam elaborar um quadro de significações culturais de
suas próprias experiências, ou seja, do modo como vivenciam suas relações, identificam
interesses, elaboram suas identidades e afirmam direitos.[32]

 

Em outras palavras, reconhecem-se esses sujeitos enquanto produtores da normatividade da qual
compartilharão após deliberação pública[33]. Ainda que sua posição reste vencida[34], em tendo sido
obedecidos os pressupostos de acesso livre e refutabilidade de opiniões na esfera deliberativa, há a clara
percepção de conformação de uma autonomia pública[35], para a qual é condição imprescindível também
a autonomia privada dos indivíduos, ainda que afirmada como liberdade de organização em torno de
interesses comuns em redor de grupos.

Autonomia pública e autonomia privada necessitam confluir para uma democracia que supere os
fracassados paradigmas liberal clássico e republicano:

As perspectivas liberal e republicana não são capazes, sozinhas de dar conta do fenômeno do poder
constituinte e associá-lo à democracia. O excesso de liberdade privada gera desigualdades que são
progressivamente acentuadas, e põem em risco o próprio sistema que lhes dá garantia. A tentativa de se
sobrecarregar o sistema jurídico com a compensação das desigualdades sociais termina por colocar em risco a
própria Constituição, além de gerar arbítrio e ditadura.[36]

 

Uma perspectiva procedimental requer uma mediação entre soberania popular – expressão maior
da democracia – e direitos fundamentais – que, por sua vez, são o trunfo do constitucionalismo[37]. Essa
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relação representa uma tensão que confere acessibilidade ao espaço público e possibilita sua manutenção
enquanto locus da idéia de democracia.

O mais curioso, aqui, é a antecipação de Roberto Lyra Filho em relação ao tema, e sua busca por
desconstruir o caráter mutuamente excludente da oposição indivíduo/sociedade, como é possível extrair do
trecho abaixo:

Trata-se, aqui, portanto, de explicar e defender a natureza dos direitos humanos e dos legítimos padrões de
coexistência daquelas liberdades individuais e sociais, na medida em que a restrição ao livre desenvolvimento
de cada um seja apenas o estritamente necessário para garantir o desenvolvimento de todos – e, não
simplesmente, de alguns privilegiados. O que se refunde ou acrescenta, agora, são os princípios e critérios
destinados a estabelecer o fundamento e padrão dialético dos pontos entrecruzados daquelas duas ordens de
liberdade – individual e social -, segundo o nível das atuais conquistas libertadoras, no processo histórico. [38]

 

Após mostrar a atualidade dessa teoria, resta trazer a lume a aproximação entre as vertentes
teóricas no que concerne à formulação da Constituição enquanto projeto constitucional em constante
renovação. É o que passaremos a expor.

 

2.3 A necessidade de autorreflexividade democrática – a constituição como projeto; O Direito
Achado na Rua como realização

Já falamos da ideia de autonomia pública. Resta, contudo, justificá-la de modo a desvelar e
desconstruir, em definitivo, qualquer concepção metafísica que ainda possa restar acerca desse conceito.
Autonomia pública provém, como se sabe, do exercício do poder soberano capaz de normatizar condutas e
coagir sujeitos a realizarem determinadas práticas. Esse poder pertence a um ente de difícil definição que
vem sendo comumente chamado de povo.

Cabe, diante disso, repetir o questionamento realizado por Friedrich Müller: “quem seria esse
povo, que legitima ‘democraticamente’ o poder?”[39] A quem se refere a Constituição Federal ao fazer
emanar do povo todo o poder público?

Começaremos a responder a este questionamento a partir do que já foi exposto até aqui. Parece
não haver dúvidas de que a democracia só se torna almejável a partir do reconhecimento da necessidade
de amplificação do espaço público[40]. Ainda, faz-se necessário democratizar ao máximo esse espaço
público, o que significa, efetivamente, aperfeiçoar a democracia, de modo a aferir-se legitimidade pelo
procedimento. Nas palavras de Müller, “a legitimidade – como também a normatividade jurídica – é um
processo e não uma substância, uma essência ou mesmo uma qualidade de textos”[41].

Esse processo, enquanto é capaz de vigorar, busca referenciar-se em um momento fundador – um
momento de ruptura, revolucionário – durante o qual se suspenderam as regras vigentes para que se
pudesse elaborar uma nova formulação de programas normativos, os quais, de alguma forma, dão
conformidade às expectativas de uma comunidade durante algum período temporal. Na modernidade, tem-
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se buscado o momento constituinte para ser essa referência fundacional – por quê?

Em um artigo chamado Declarations of Independence, Jacques Derrida trabalha com um paradoxo
lançado por Frank Michelman acerca da legitimidade dos framers para promulgar a Constituição da
Filadélfia: “precisamos de uma constituição historicamente legitimada para delegar poderes [aos
representantes] antes de termos uma convenção constitucional”[42]. Derrida lança o seguinte
questionamento: “quem assina, e com que nome, o ato declaratório da fundação de uma instituição?”[43]

Certamente que quem o faz legitimamente é o povo que, num ato de violência legítima – pois de
alguma forma resulta em exclusão – declara a si mesmo como povo livre e independente. Pode até mesmo
fazê-lo por meio de representantes, mas o único agente capaz de ocupar o espaço de constituinte de si
próprio é o povo. O ato de assinatura é uma permissão que o povo confere a si mesmo, após a
assinatura[44], para expressar o direito de assinar a sua independência[45].

Contudo, o povo ali deixa uma abertura para o futuro, de modo que, embora todas as decisões
devam recorrer àquele ato de fundação, àquele coup de force originário, tem-se sempre um projeto
incompleto, à espera de significação. Afirma-se, assim, a constituição como processo e, por conseguinte,
também a democracia como processo, uma vez que o Estado de Direito prevê a imbricação entre
constitucionalismo e democracia.

Com isso, conclui-se que o estabelecimento de um texto não basta à constituição efetiva de uma
sociedade democrática – e, portanto, justa. É necessário que haja uma permanente intervenção no sentido
de o povo constituir-se a si mesmo por via de novas disputas interpretativas acerca das normatividades
válidas produzidas no interior de uma política deliberativa.

Esse processo não pode cessar. Trata-se, aqui, do reconhecimento da precariedade da democracia
e da justiça. Por isso mesmo, exige-se do direito um contínuo trabalho de aperfeiçoamento no sentido de
promover a inclusão e buscar a justiça. Direito e justiça restarão em permanente tensão, mas não podem
desvincular-se um do outro. Direito sem justiça torna-se mera violência. A justiça, sem o direito, é
ineficaz, pois não dotada de coercibilidade. A despeito de ser a decisão jurídica um ato de violência, essa
decisão é uma exigência da justiça, como atesta Derrida:

O instante da decisão é uma loucura, diz Kirkegaard. Isso é particularmente verdadeiro com respeito ao
instante da decisão justa, que deve também rasgar o tempo e desafiar as dialéticas. É uma loucura. Uma
loucura, pois tal decisão é, ao mesmo tempo, superativa e sofrida, conservando algo de passivo ou de
inconsciente, como se aquele que decide só tivesse a liberdade de se deixar afetar por sua própria decisão e
como se ela lhe viesse do outro. As consequências de tal heteronomia parecem temíveis, mas seria injusto
eludir sua necessidade. Mesmo que o tempo e a prudência, a paciência do saber e o domínio das condições
fossem, por hipótese, ilimitados, a decisão seria estruturalmente finita, por mais tarde que chegue, decisão de
urgência e de precipitação, agindo na noite do não-saber e da não-regra. Não da ausência de regra e de saber,
mas de uma re-instituição da regra e de saber, mas de uma re-instituição da regra que, por definição, não é
precedida de nenhum saber e de nenhuma garantia como tal.[46]

 

Com isso, chega-se também à definição de que o povo, conceito recorrente em virtude do próprio
apelo à democracia, deve ser um fluxo, um espaço não ocupado por nenhum individuo ou grupo em
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específico, mas permanentemente aberto, ou, do contrário, objetivar-se-ia a justiça, tornando-a metafísica.

 

3 CONSTITUIÇÃO, ALTERIDADE E RECONHECIMENTO

Em sua célebre obra, O que é Drieito?, Roberto Lyra Filho busca demonstrar enfaticamente a
natureza dialética do Direito, o qual é nada mais que “um aspecto do processo social mesmo”. Conforme
explicita,

Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser
que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas
explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas
conquistas.[47]

 

Ao salientar tal visão acerca da compreensão do Direito, ou seja, afirmando-o enquanto um
aspecto do processo social, Roberto Lyra Filho busca reinserir o conflito enquanto elemento central para
leitura da realidade. Com isso, busca superar o modelo ideológico dominante que “visa pensar o mundo
pela sua exteriorização jurídica, numa visão normativista e substantivista, que faz da norma a unidade de
análise da realidade”[48], e, ademais, apontar para a superação do paradigma metodológico moderno que
prima pela neutralidade científica, o qual é impraticável dentro de uma proposta como a do Direito Achado
na Rua, a qual não busca, através do Direito, reduzir complexidades, mas sim explicitá-las, enxergando no
Direito um valioso instrumento de emancipação individual e coletiva.

Assim, ao estabelecer o conflito enquanto  elemento analítico central para a leitura da realidade, o
Direito Achado na Rua propõe uma

Concepção de Direito que emerge, transformadora, dos espaços públicos – a rua -, onde se dá a formação de
sociabilidade reinventadas que permitem abrir a consciência de novos sujeitos para uma cultura de cidadania e
participação democrática[49]. 

 

No entanto, tal ênfase na dimensão social do conflito, que busca demonstrar a importância do
protagonismo social no processo dialético através do qual é criado o Direito, revela a preocupação do
Direito Achado na Rua com a tensão permanente que existe entre Democracia e Constituição. Tal
preocupação, longe de querer demonstrar a incompatibilidade entre as duas dimensões acima referidas,
demonstra o compromisso do Direito Achado na Rua com a constante afirmação da necessária relação que
se estabelece entre constituição e democracia.

A relação entre constitucionalismo e democracia é conseqüência da permanente tensão que se
estabelece entre a comunidade e o indivíduo; para além de limitar a vontade da maioria, impedindo que a
democracia transforme-se em pura violência, o Estado constitucional busca garantir o reconhecimento à
diferença, condição indispensável para a concretização de um projeto emancipatório do Direito. Apenas
assim é possível que ele se abra à percepção e reconhecimento das mudanças sociais, sobretudo a
emergência de novos sujeitos de direitos, os quais trazem consigo demandas por direitos reprimidos ou
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novos direitos.

Portanto, ao conferir ênfase ao reconhecimento de diferenças, o Direito Achado na Rua volta-se a
uma percepção pluralista da sociedade, na qual, para além de simples atores no plano formal, as minorias
constituem a própria sociedade, porquanto são partes integrantes da prática constituinte e da prática
constitucional.

No entanto, o direito à diferença, e, conseqüentemente, o reconhecimento de novos sujeitos e o
respeito às minorias, não deve permanecer no plano meramente formal.

Para que não se transforme apenas em uma promessa, a promoção da cidadania - que, conforme
Marilena Chauí, é entendida enquanto “a possibilidade de colocar no social novos sujeitos autônomos que
criam, que se dão a si próprios, novos direitos”[50] – deve suplantar as barreiras impostas por uma
concepção de reafirmação da subjetividade (do eu monístico) que desconsidera a importância das relações
intersubjetivas para a construção de relações colaborativas, as quais reafirmam a solidariedade
indispensável à constituição de uma sociedade plural.

Conforme afirmou Roberto Lyra Filho, enquanto modelo avançado de legítima organização social
da liberdade, o Direito é expressão dos princípios condutores cuja atualização constitui a Justiça Social, ou
seja, a criação de uma sociedade em que cessem a exploração e opressão do homem pelo homem.
Portanto, uma vez que Direito e Justiça “caminham enlaçados”,  sendo a Justiça entendida enquanto
Justiça Social, a dimensão distributiva, bem como a dimensão do reconhecimento, são indispensáveis para
o projeto emancipatório ao qual se propõe o Direito Achado na Rua.

Ademais, a própria postura epistemológica através da qual se compreende o reconhecimento, ou a
tensão entre eu e outro, deve ser superada pelo Direito. Prevalece, atualmente, uma interpretação
individualista do direito, a qual pauta-se sobre os pilares do racionalismo moderno, cujo ideal central no
campo jurídico é a apreensão dos fenômenos sociais, reduzindo qualquer forma de diferença à
uniformidade[51], refletindo, assim, a ontologia do poder que se encontra no substrato das relações
sociais.

Porém, por maior que seja o esforço da racionalidade moderna em alcançar sua missão
epistemológica da redução totalizante, conforme aponta o Direito Achado na Rua ressaltando o poder
transformador do protagonismo social, há experiências que lhe fogem a compreensão e, todavia, são
capazes de afetar as relações estabelecidas; apesar do fechamento ao novo que muitas vezes é estabelecido
no plano formal, cada vez mais é possível perceber os reflexos das lutas por reconhecimento, sobretudo
quando visto que aqueles marginalizados em relação ao campo hegêmonico, “longe de se limitarem a
chorar na exclusão, cada vez mais reclamam, individual e colectivamente, serem ouvidos e organizam-se
para resistir contra a impunidade”[52], reconhecendo neles mesmos sujeitos de direitos.

Esse protagonismo social emergente aponta para a necessidade de se abandonar o Eu enquanto
elemento referencial, adotando-se, em contrapartida, a perspectiva do outro que clama não ser reduzido a
um objeto na relação com o sujeito que conhece, mas, antes, ser pensando efetivamente enquanto outro, ou
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seja, enquanto algo que escapa ao mesmo, permanecendo singular. Significa dizer que, ao adentrar na
relação intersubjetiva, esse outro adentra em uma relação positiva de afetação, buscando, por meio da
alteridade, possibilitar uma compreensão recíproca entre sujeitos. Assim, ao adotar o outro enquanto
referencial, o qual não deve ser reduzido e apreendido, mas tão somente considerado e respeitado enquanto
outro, o direito se abre à alteridade essencial à emancipação, na medida em que abrir-se ao outro é abrir-
se ao diferente e deixar-se afetar, buscando retirar da indeterminação aqueles sujeitos que se encontram no
plano contra hegemônico e reconhecer que, para além do institucionalizado, está o Direito, o qual se
manifesta transformando-se e reinventando-se.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se entendermos como democrática aquela construção na qual coincidem os sujeitos a quem se
direcionam e dos quais emanam as distintas maneiras de expressão de normatividades, então é da rua e de
sua pluralidade que emerge o direito legítimo. É justamente por isso que faz todo sentido darmos
continuidade, a despeito das mudanças históricas recentes, à construção teórica de O Direito Achada na
Rua – para que os direitos sejam levados a sério e democraticamente construídos.

Este trabalho buscou oferecer uma contribuição à localização epistemológica de O Direito Achado
na Rua no novo formato institucional brasileiro, bem como na nova realidade social que ora se põe.
Imprescindível, para tanto – e a despeito da lógica disparidade histórica –, partirmos das bases dessa
vertente teórica. Por conta disso, deve-se resgatar a noção, manifestada por Roberto Lyra Filho, do direito
como “legítima organização social da liberdade”, o que conduz a uma dimensão afastada de uma
concepção nefelibata, mas voltada continuamente à prática e construção dialógica da liberdade. Mostra-se,
nesse sentido, a militância como desafio permanente para o direito – pois um direito sem militância afasta-
se da busca pela justiça.

A prática constitucional deve ser entendida como uma prática que, se se pretende legítima, deve
necessariamente caracterizar-se como democrática. Por sua vez, a democracia deve ser construto realizado
sob os ditames do constitucionalismo. Essa tensão entre constituição e democracia, entre soberania popular
e direitos fundamentais, é o que viabiliza a concretização da autonomia pública e a consolidação da
autonomia privada como elementos indispensáveis à subsistência de um Estado de Direito.

Nossa democracia ainda não está realizada – e assim permanecerá, como se intentou expor.
Contudo, é em direção a ela que devemos mover o aparato institucional do direito por meio da inclusão e
da abertura política aos movimentos sociais, garantindo assim o humanismo possível e necessário a um
direito livre.
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[16] LYRA FILHO (1982; p. 56)

[17] “Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele
vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha
nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas
conquistas” (LYRA FILHO, 2007, p. 86).

[18] LYRA FILHO (2007, p. 78).

[19] Sobre a metafísica jusnaturalista, veja-se o que observa Almeida: “Com efeito, para os jusnaturalistas, em qualquer das
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vertentes apresentadas, nota-se a busca de um fundamento quase no mesmo sentido que o empirismo dá ao termo: pressupõe-se,
assim como o empirismo pressupõe a existência dos ‘dados’, que há algo a ser alcançado pela razão humana ou pela fé: a Justiça.
Também é suposta a tese de que, conhecendo-se a Justiça, é possível construir uma sociedade e resolver os conflitos de uma forma
objetivamente justa. É um dos pólos deste pêndulo, que tem, basicamente, o mesmo problema do Mito do Dado: pressupõe um
‘fato’, a Justiça, que pode ser conhecido em razão de alguma faculdade humana, inata e “aperfeiçoada” (a razão ou a fé). Essa
concepção, quando examinada a fundo, se revela inadequada, seja porque as concepções acerca da Justiça variam conforme os
valores culturalmente aceitos (assim, torna-se relativamente fácil entender porque os imperativos categóricos são exatamente
enunciados são facilmente aceitos por burgueses, e porque é justamente a fé quem orienta a busca pelo direito natural na Idade
Média), seja porque, mesmo utilizando-se os mesmos meios (fé/razão), chega-se a concepções inteiramente díspares acerca da
Justiça, ou mesmo sobre o conceito de natureza. Assim, somos levados a procurar outro fundamento para o direito ou para a
Justiça, e a alternativa convencionalista se torna bastante atraente”.

[20] Sobre a questão, escreve Almeida que “a alternativa convencionalista também tem seus problemas. Embora pareça supor bases
mais seguras do que a metafísica de uma Justiça alheia ao mundo, o convencionalismo esbarra no cinismo. Parte-se do pressuposto
de que o Estado é legítimo per si (talvez por uma fundamentação contratualista), ou então torna a questão referente à legitimação do
direito e do Estado, que são identificados entre si, uma falsa questão, sobre a qual não se deve sequer falar. A questão referente à
Justiça também é desqualificada como uma questão sem muita importância – ou, no caso de Kelsen, deixada para os “cientistas
políticos” resolverem, mas não os juristas. Com isso, passa-se a temer um direito que, se deixado à própria sorte das convenções e
dos legisladores, pode legitimar doutrinas tão odiáveis sob nossos olhos quanto o nazismo. Parece que qualquer possibilidade de
legitimação da organização político-jurídica estatal com base em princípios objetivos é perdida”.

[21] ALEXY (2003, p. 13).

[22] A esse relativismo realista, Dworkin chama pragmatismo. “O pragmático adota uma atitude cética com
relação ao pressuposto q                eu acreditamos estar personificado no conceito de direito: nega que as
decisões políticas do passado, por si sós, ofereçam qualquer justificativa para o uso ou não do poder
coercitivo do Estado. Ele encontra a justificativa necessária à coerção na justiça, na eficiência ou em
alguma outra virtude contemporânea da própria decisão coercitiva, como e quando ela é tomada por
juízes” (DWORKIN, 2007, p. 185).

[23] Sobre os riscos dessa confusão, verificar as obras de Neves (2009) e Luhmann (1996).

[24] COSTA (2005, p. 42).

[25] É também o que expõe Habermas (1999, p. 937): “Nesse sentido, concordo com Emile Durkheim e
Talcott Parsons contra Max Weber: o atual direito positivo é o que restou de um desintegrado cimento de
sociedade; se foram exauridos todos os outros mecanismos de integração social, o direito ainda fornece
alguns meios para manter unidas sociedades complexas e centrífugas que, de outra maneira, decompor-se-
iam em pedaços” (tradução livre).

[26] HABERMAS (2003, p. 59).

[27] HABERMAS (2003, p. 246).

[28] Aqui se trata de uma universalização fraca, emergente que é das relações intersubjetivas localizadas
na realidade, diferentemente da universalização forte, típica da tradição kantiana mais tradicional, em que
o critério de universalização é puramente transcendental, formulado a partir de juízos a priori. Sobre a
questão, conferir Habermas (2003) e Kant (1993). Este último, ao identificar a conformidade à liberdade
como princípio universal do direito, chega até mesmo a afirmar que “podemos notar que o homem em sua
qualidade de ser visível, ainda que dê certamente provas de uma faculdade de escolha, não só conforme,
mas também contra a lei, não pode, todavia, ser considerado como livre com uma liberdade que pode ser
definida a de um ser inteligível. De fato, os fenômenos não podem tornar compreensível um objeto
hiperfísico (tal como o livre-arbítrio) e a liberdade nunca pode consistir em que o sujeito racional possa
adotar uma decisão contrária à razão (legislativa), mesmo que a experiência frequentemente mostre que
assim sucede, não nos sendo possível conceber a possibilidade de que assim seja. Porque uma coisa é
reconhecer uma proposição (de experiência) e outra coisa é erigi-la em princípio de definição (da noção
do livre-arbítrio) e em caráter geral (que distinga o arbítrio humano do arbitrum  brutum seu servum). De
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fato, no primeiro caso (quando se trata do fato), não se afirma que o signo corresponda necessariamente à
noção, condição indispensável no segundo caso. A liberdade com respeito à legislação interior da razão
não é propriamente senão uma faculdade; a possibilidade de se separar dessa legislação é apenas
impotência. Como, então, a primeira dessas coisas teria de ser explicada pela segunda? Uma definição que
à noção prática acrescente a de sua realização, segundo resulte da experiência, é uma definição bastarda
(definitio hybrida) que apresenta a noção sob um ponto de vista falso” (KANT, 1993, p. 41-42).

[29] HABERMAS (2003, p. 39).

[30] LYRA FILHO (2007, p. 68).

[31] BAUMAN (2003, p. 125).

[32] SOUSA JR. (2002, p. 89).

[33] A questão será abordada com mais profundidade no próximo tópico.

[34] Há, na democracia, sempre o risco da derrota. Em sendo respeitados os direitos fundamentais, deve
prevalecer a soberania popular, por mais que se corram riscos de retrocessos. Sobre a questão, expressa
Costa (2005, p. 24-25): “deve-se ressaltar que uma época de risco e de incertezas significa também o
surgimento de oportunidades. Não se trata de propor um modo de ver o poder constituinte de maneira
positiva ou negativa, trata-se sim de buscar melhor compreender o conceito para o possível
desenvolvimento de suas potencialidades. Tal como Habermas propõe em relação ao seu próprio trabalho,
não se trata de ter uma postura otimista ou pessimista, que não são categorias apropriadas a esse contexto.
Mas que a democracia – e a disputa livre por melhores formas – parece ser a melhor maneira de
enfrentarmos os problemas com os quais nos deparamos hoje em dia. E, embora não existam garantias de
sucesso, ou até mesmo se é possível algum sucesso, o esforço de buscar a discussão democrática não
parece em vão”.

[35] Em Habermas, a autonomia pública significa “que os destinatários do direito possam ao mesmo tempo
ver-se como seus atores” (HABERMAS, 2007, p. 301).

[36] COSTA (2005, p. 230).

[37] Em um viés parecido, contudo mais próximo de um republicanismo, Bruce Ackerman apresenta esse
conflito entre soberania popular e direitos fundamentais no direito norte-americano sob a forma da
oposição entre monismo e fundamentalismo, ao que sucede uma tentativa de mediação por Ackerman: “O
monista insiste em dizer que nosso governo é, antes de tudo, estruturado sob princípios democráticos; o
fundamentalista enfatiza sua proteção aos direitos fundamentais contra as mudanças políticas cotidianas
[...]. Porém, é só o dualismo que incorpora todas essas reflexões em um contexto mais amplo – um todo
que provoca uma reflexão mais profunda sobre as forças e fraquezas distintas da Constituição norte-
americana, como ela nos foi apresentada, há mais de dois séculos de debates e decisões” (ACKERMAN,
2006, p. 44).

[38] LYRA FILHO (1983, p. 59-60).

[39] MÜLLER (2009, p. 39).

[40] Aqui também contribui Müller (2009, p. 104): “Não existe democracia viva sem espaço público. Ele é
o espaço do povo, quer dizer, da população: ‘A praça é do povo, como o céu é do condor’ (Castro Alves).
Nele oscilam os processos informais da sua participação política, na qual podem apoiar-se aqueles formais
de participação: para tornar o povo identificável, abrindo-lhe espaço para que ele se crie – atuando em
situações concretas, diante de problemas concretos”.

[41] MÜLLER (2009, p. 86).
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[42] INGRAM (2006, p. 85).

[43] DERRIDA (2002, p. 47). Tradução livre.

[44] INGRAM (2006, p. 86).

[45] DERRIDA (2002, p. 50). Trecho adaptado.

[46] DERRIDA (2007, p. 52). Sobre a questão, manifesta-se também Michel Rosenfeld: “A Justiça é
inevitavelmente amarrada à violência, mas isso não constitui justificativa para abandonar esse propósito.
De fato, nem toda violência é aceitável, pois a violência voltada a reduzir o outro a uma posição
subserviente claramente parece mais objetável que a (contra-)violência requerida para estabelecer uma
qualidade abstrata ou aquela voltada à promoção da singularidade do outro concreto” (ROSENFELD,
1991, p. 1271).

[47] LYRA FILHO (2007, p. 56)

[48] SOUSA Jr. (2008, p. 3)

[49] COSTA & SOUSA Jr. (2008, p. 17)

[50] CHAUI (1990, p. 117).

[51] Boaventura de Sousa Santos denomina tal racionalismo enquanto razão metonímica. Sobre o tema,
discorre: “A razão metonímica é obcecada pela idéia da totalidade sob a forma da ordem. Não há
compreensão nem acção que não seja referida a um todo e o todo tem absoluta primazia sobre cada uma
das parte que o compõem. Por isso, há apenas uma lógica que governa tanto o comportamento do todo
como o de cada uma das suas partes. Há, pois, uma homogeneidade entre o todo e as partes e estas não
tem existência fora da relação com a totalidade. As possíveis variações do movimento das partes não
afectam o todo e são vistas como particularidade. A forma mais acabada de totalidade para a razão
metonímica é a dicotomia, porque combina, do modo mais elegante, a simetria com a hierarquia. A
simetria entre as partes é sempre uma relação horizontal que oculta uma relação vertical. Isto é assim
porque, ao contrário do que é proclamado pela razão metonímica, o todo é menos e não mais que o
conjunto das partes. Na verdade, o tôo é uma das partes transformadas em termo de referência para as
demais. É por isso que todas as dicotomias sufragadas pela razão metonímica contêm uma hierarquia:
cultura científica/cultura literária; conhecimento cientifico/conhecimento tradicional; homem/mulher;
cultura/natureza; civilizado/primitivo; capital/trabalho; branco/negro; Norte/Sul; Ocidente/Oriente; e assim
por diante. Tudo isto é hoje por de mais conhecido, pelo que irei centrar-me nas conseqüências. São as
seguintes as duas conseqüências principais. Em primeiro lugar, como não existe nada fora da totalidade
que seja ou mereça ser inteligível, a razão metonímica afirma-se uma razão exaustiva, exclusiva e
completa, muito embora seja apenas umas das lógicas de racionalidade que existem no mundo e seja
apenas dominante nos estratos do mundo abrangido pela modernidade ocidental. A razão metonímica não é
capaz de aceitar que a compreensão do mundo é muito mais que a compreensão ocidental do mundo. Em
segundo lugar, para a razão metonímica nenhuma das partes pode ser pensada fora da relação com a
totalidade. O Norte não é inteligível fora da relação com o Sul, tal como o conhecimento tradicional não é
inteligível sem a relação com o conhecimento científico ou a mulher sem o homem. Assim, não é
admissível que qualquer das partes tenha vida própria para além da que lhe é conferida pela relação
dicotômica e muito menos que possa, além de parte, ser outra totalidade. Por isso, a compreensão do
mundo que a razão metonímica promove não é apenas parcial, é internamente muito selectiva. A
modernidade ocidental, dominada pela razão metonímica, não só tem uma compreensão limitada do
mundo, como tem uma compreensão limitada de si própria” (SANTOS, 2002, p. 243).

 

[52] SANTOS (2007, p. 10)
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TEORIA DISCURSIVA HABERMASIANA E O DEBATE SOBRE A LEGITIMIDADE DOS
INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SETOR PRIVADO

THE DISCURSIVE THEORY OF HABERMAS AND SPEECH DEBATE ABOUT THE LEGITIMACY OF
INVESTMENT PUBLIC IN THE PRIVATE SECTOR

Emilim Shimamura

RESUMO
O presente artigo visa discutir a necessidade de serem criadas normas jurídicas válidas e fáticas
de acordo com a teoria habermasiana Discursiva Moral e Discursiva do Direito, segundo o qual a
democratização dos processos políticos e da elaboração de leis devem passar por uma esfera de
debate público que leve em consideração o contrato social e vontade coletiva, sem deixar de
proceder pela esfera parlamentar, no sentido de preservar, ao mesmo tempo, a legalidade e o
ordenamento jurídico, bem como o Estado Democrático de Direito. Neste sentido, será discutido
o atual debate sobre os investimentos públicos em empresas e bancos privados, haja vista que
os especialistas tem apontado que o Estado, uma vez impossibilitado de tributar os grandes
lucros transnacionais e financeiros, utiliza-se de recursos advindos da arrecadação social para
salvaguardar o mercado e empresas privadas. Questiona-se, assim, qual a responsabilidade
deste gasto com relação aos seus verdadeiros titulares, os contribuintes, haja vista que a
imposição de uma economia de mercado ocorre quando lucrativo às empresas, mas no momento
em que são deflagradas pelas crises econômicas passam a buscar a ação interventiva do Estado.
Em outras palavras, qual a legitimidade, validade e contrapartida deste tipo de gasto público
para com os seus credores, o povo? E qual a possibilidade deste financiamento ser revertido
para a própria sociedade? Assim, a pesquisa buscou trazer a teoria de Habermas para embasar a
necessidade de transparência e maior legitimidade na elaboração de leis interventivas do Estado
relativo ao destino do dinheiro público. 

PALAVRAS-CHAVES: Teoria Discursiva do Direito; Teoria Discursiva Moral; Intervenção
Estatal; Habermas; Direito.

ABSTRACT
This paper discusses the need for providing valid legal and factual systems according to
Habermas' Discourse Theory of Law and Moral Discourse, according to the democratization of
political processes and the drafting of laws must pass through a sphere of public debate
considering the social contract and collective will, proceeding by the parliamentary sphere, in
order to preserve, at the same time, the State and legal system such as and the democratic
State of Law. In this case, it Will be discusses the current debate about the public investments
in companies and private banks, since the specialists has pointed out that the State, once unable
to tax the transnational and financial massive profits, it makes use of resources resulting from
the social collection to safeguard the market and the private companies. They wonder, therefore,
that the responsibility of spending regarding to their real owners, the taxpayers, once the
imposition of a Market Economy occurs when it is profitable to the enterprises, but, nowadays,
when they are broken out by the economic crises, they start to seek the intervening State
action. In other words, What is the legitimacy, validity and contrast this type of public spending
towards its creditors, the people? What is the possibility of reverting this financing towards the
own society ? Thus, the research soght to bring the Habermas' theory to be based a necessity of
transparency and give more legitimate in the preparation of the interventive laws of the State
relating to public Money destiny. 
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KEYWORDS: Discourse Theory of Law; Moral Discourse Theory; State Intervention; Habermas;
Law. 

INTRODUÇÃO

 

 

O Estado entra em crise na medida em que a arrecadação de tributos aos cofres públicos sofre redução devido o impacto da

globalização econômica. Amarrado à políticas neoliberais, sua ação interventiva também é reduzida, no entanto, não é extinta, uma

vez que ainda arrecada tributos da sociedade e pode atuar no domínio econômico sob o fundamento de garantidor de direitos

fundamentais mínimos.

Verifica-se, no entanto, que apesar dos escassos recursos e da necessidade de utilizá-los para gerir as demandas sociais, o Estado

financia o setor privado quando este é arrebatado pelas crises econômicas. Questiona-se, assim, qual a legitimidade deste gasto

público, tendo em vista que em momentos de prosperidade empresarial vigora o liberalismo, mas quando de interesse privado, a

ação interventiva.

Especialistas começam a questionar até que ponto os contribuintes não poderiam passar a negociar certos direitos sobre tais

investimentos? Não seria o momento dos bancos ou grandes grupos, quando financiados pela sociedade, passar a fazer concessões?

O trabalho, nesse sentido, buscou analisar a importância da legitimidade das normas que tratam destes investimentos, e para tanto,

fará presente a teoria de Habermas, tanto a Discursiva Moral, como a Discursiva do Direito, no sentido de demonstrar que

legitimidade deve estar ligada à noção de validade e faticidade das normas.

Por fim, o trabalho abordará como o autor analisa o papel da sociedade atual e como esta deverá atuar para que a vontade coletiva e

as negociações da sociedade, para com os órgãos de poder, possam ser alcançadas.

 

1 GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E CRISE DO ESTADO ARRECADATÓRIO

 

 

Os custos para gerir os chamados direitos programáticos são, atualmente, o maior desafio que o Estado tem a enfrentar. De

um lado, tem-se a redução da tributação, antes alcançada com a promoção de um Estado intervencionista e social, que passa a partir

da globalização econômica a sofrer cortes severos devido à crise fiscal gerada pelo aparecimento de transnacionais e mercado

financeiro volátil que encontraram com a nova era terreno para manobras tributárias.

Por outro lado, o Estado sofre pressões sociais para que os direitos fornecidos, tais como saúde, educação, moradia,

previdência, entre outros, sejam mantidos. Há uma crença generalizada de que os direitos uma vez alcançados não podem retroagir.
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Deste modo, caso sejam cortados por falta de orçamento público o risco que se corre é a crise no próprio sistema democrático, que

carrega como um de seus alicerces a unidade social através da promoção da justiça pelo Estado.

Agrava-se ainda mais o problema ao ser discutida a presença de lobbies e desvirtuamento legislativo em razão das

pressões impostas por conglomerados para que haja facilidades jurídicas aos grandes grupos empresariais. Isto acarreta não apenas

na falta de credibilidade do sistema representativo, mas sobretudo, na falta de legitimidade das decisões políticas, uma vez que

incongruentes com a vontade popular e do próprio Estado.

Segundo Jurgen Habermas (2001, p. 98), a legitimidade democrática não precisa nascer necessariamente da nação, pode

ser fruto da Constituição para que ocorra a integração social e a participação política de seus cidadãos.

Em outras palavras, a coesão civil e a expressão de uma vontade coletiva pode estar relacionada com a idéia de Nação, ou

seja, um grupo histórica e culturalmente interligado, que vivencia experiências compartilhadas capazes de trazer uma identidade

comum para todo o grupo. Mas, em outros casos pode relacionar-se com uma integração social advinda da Constituição e

participação política dos cidadãos que, nesta situação, requer a atuação de um Estado capaz de promover justiça, como meio de

pacificar os grupos sociais e tornar legítima suas decisões (HABERMAS, 2001, p. 98). Como observa o autor:

 

O processo democrático deve, no entanto, poder estabilizar-se sobre os seus próprios resultados se quiser proteger a solidariedade
dos cidadãos das tensões centrífugas. Ele só pode afastar o perigo de uma perda de solidariedade à medida que corresponder a
critérios reconhecidos de justiça social (HABERMAS, 2001, p. 98).

 

Assim, são dois os pilares que sustentam a democracia, um pilar são os direitos políticos e civis, que garantem a

participação e autodeterminação, outro são os direitos sociais, que dão o caráter da justiça social. Para Habermas, as políticas

reguladoras sociais contribuem para manter a solidariedade e a paz porque permitem que o Estado redistribua o mínimo existencial

para a vida dos cidadãos, como também organiza o trabalho, emprego, educação, saúde, moradia, entre outros bens coletivos de uma

sociedade civilizada (HABERMAS, 2001, p. 98).

Contudo, a globalização econômica, como apontado, influencia a política social estatal, uma vez que se observa a redução

de impostos. Com o aparecimento de corporações multinacionais os Estados ganham um forte concorrente, o dinheiro. Para

Habermas, “o dinheiro substitui o poder”, uma vez que “apenas o poder deixa-se democratizar, o dinheiro não” (HABERMAS,

2001, p. 99).

Segundo Marques Neto, a evolução tecnológica permitiu avanços na informática, telecomunicações, transportes, na plena

integração de sistemas financeiros, vez que tornou possível o capital apátrida ou desenraizado, facilidades para o sistema de trocas,

rapidez nos negócios, e aparecimento da acumulação flexível, modelo que substitui a produção fordista, baseada na “nuclearização

da estrutura produtiva em um dado local”, para a toyotista, transnacional (MARQUES NETO, 2002, p. 106-107).

Assim, verifica-se não somente a substituição da multinacional, local e pesada, para a sua forma transnacional, flexível e

distribuída por vários cantos do mundo, mas também o que se convencionou chamar de desterritorialização, fenômeno pelo qual o

poder econômico, político, social, cultural ganha um contorno global, sem fronteiras e descentradas, o que marca a globalização em

diversos setores da vida humana (MARQUES NETO, 2002, p.107).
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Com isso, a empresa passa a ser responsável apenas pelas decisões administrativas e gerenciais, enquanto que o resto de

sua produção é terceirizada, devido a possibilidade da flexibilização ocasionada pelo novo tipo de empresa. Além disso, cabe notar

que antes da década de 90, data que marca o início da globalização econômica, devido à queda do muro de Berlim em 1989, as

empresas buscavam se adaptarem à legislação do local onde instalavam suas bases. Atualmente, além dos vários pontos estratégicos

de distribuição da produção, migram para lugares onde a mão-de-obra e a tributação são mais baratas, além da não regulação de

uma legislação ambiental, como é o caso da China, gerando a guerra fiscal entre os Estados, dumping e concorrência desleal.

Para Eduardo Faria, o cenário que se desenha a partir da década de 90 pode ser descrito pela:

 

Retomada dos fluxos privados de cumulação de capital e é progressivamente marcada pela desregulação dos mercados, pela
“financerização” do capital,  pela extinção dos monopólios estatais, pela privatização das empresas públicas, pela desterritorialização
da produção e por uma nova divisão do trabalho (FARIA, 2004, p. 109).

O resultado disso é a internacionalização dos mercados de insumo, consumo e financeiro e a limitação da atuação estatal

em suas políticas cambiais, monetárias e tributárias (FARIA, 2004, p. 107).

Além disso, o aparecimento do mercado financeiro fez deslocar parte da economia real em volátil, podendo gerar crises

econômicas devido o inchaço de bolhas financeiras sem lastros. Almeida Prado questiona até que ponto a não regulação da situação

pelo Estado pode ser sustentável, haja vista que uma nova quebra nos Estados Unidos, ou em outro lugar, irá ecoar no mundo todo

agravando ainda mais as condições econômicas, principalmente dos menos abastados (PRADO, 2009).

Deste modo, verifica-se que a globalização fez predominar no cenário mundial políticas neoliberais, que ao oferecer maior

liberdade aos mercados e amarrar as políticas estatais fez acirrar ainda mais os problemas sociais, tal como aponta Ferrajoli (2009,

p.9):

 

Devemos de fato perguntarmo-nos se é realista a inspiração à paz e à segurança em um mundo no qual 800 milhões de pessoas,
quer dizer uma sexta parte da população mundial, ou seja,  mais do que os três bilhões de pessoas,  no qual a diferença entre a
riqueza entre os países mais pobres e a dos mais ricos, que era de 1 para 3 em 1820 e 1 para 11 em 1913, se converteu em 1 para
72 em 1992.

 

Apesar do autor buscar uma solução para os problemas levantados a partir de um fortalecimento dos organismos

internacionais, não necessariamente vinculados aos governos, relevante sua posição quanto ao fato de ilustrar que o quadro social

apresenta-se lamentável para a atualidade.

No entanto, não se deve prescindir da atuação estatal como meio necessário para garantia de direitos sociais. Tal como

aponta o pensamento de Amartya Sen (2009), segundo o qual, o momento faz gerar a importância de serem concluídas parcerias

entre mercado e Estado. E que este viabilize intervenções para que haja maior responsabilidade na atuação dos agentes privados.

Marques Neto (2002, p. 174) também compartilha do mesmo entendimento, tendo em vista que o enfraquecimento do

Estado não é sinônimo de seu desaparecimento. A ele compete a garantia de direitos fundamentais mínimos, como também a
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parceria com o privado, uma vez que com a crise da soberania estatal a esfera entre público e privado tende a desaparecer. Comenta,

deste modo, que a globalização trouxe um recuo do poder estatal, de modo que este passa a não ser o “responsável único pelo

âmbito público”. Se está diante da republicização do Estado, processo que supera a antiga separação entre público/privado, como

também por consequência a separação Estado/Sociedade, o que afasta, portanto, a idéia do espaço público ser necessariamente

estatal.

Analisa ainda, que o Estado passa a reconhecer a existência de outras formas de poder político, e deve com estas dialogar,

sem, no entanto, renunciar seu papel de protetor de direitos humanos mínimos, como também atuar como agente integrador,

apostando inclusive na própria democratização (MARQUES NETO, 2002, p. 174). Deste modo, verifica-se que o Estado ainda

guarda seu papel interventivo, que permite sua atuação no domínio econômico para promoção de políticas sociais.

 

 

2 A LEGITIMIDADE DO FINANCIAMENTO PÚBLICO NO SETOR PRIVADO

 

 

Como visto o Estado vê-se impossibilitado de tributar os grandes lucros transnacionais e financeiros, devido ao novo

formato de empresa transnacional, facilidades legislativas e lobbies quanto o processo de elaboração de leis.

Ocorre, assim, um encolhimento da tributação, de modo que o dinheiro público, muito embora reduzido, é ainda

arrecadado da sociedade para gerir os gastos públicos. No entanto, nem sempre é elucidado como este gasto vem sendo exercido, ou

ainda, se esta ação interventiva do Estado é considerada válida sob o ponto de vista habermasiano de elaboração de normas em uma

democracia.

Segundo Naomi Klein (2009, p.2), o mercado busca o laissez faire nos momentos de prosperidade econômica, mas quando

as bolhas estouram socorrem-se aos Estados para que salvaguardem suas economias. No entanto, questiona a autora sobre este novo

tipo de intervenção estatal: “se o Estado pode intervir para salvar corporações […] porque não pode intervir para evitar que milhões

de americanos sofram a execução de suas hipotecas?”

Questiona a autora se não estaria à sociedade legitimada a discutir as condições e a contrapartida destes financiamentos

feitos à mega empresas e grupos financeiros? Haja vista, ser a financiadora destes capitais. Em suas palavras:

 

Se cada vez mais corporações precisam dos fundos dos contribuintes para se manter, por que os contribuintes não podem
reivindicar algo em troca – como limites de juros em pagamentos executivos ou uma garantia contra perdas de empregos?
(KLEIN, 2009, p. 2).

 

Sugere Klein (2009, p.2), que “finalmente chegou a hora de considerar idéias como a tributação das negociações que

reduziria a velocidade do investimento especulativo, assim como outros controles do capital global”.
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Neste sentido, o que é posto em discussão é a validade e a legitimidade desta ação estatal. Ou seja, se o dinheiro é público,

como se justificam os gastos com a iniciativa privada, sem que haja, por outro lado, qualquer tipo de benefício ou contrapartida para

a sociedade.

O mundo, atualmente, carece de validade normativa em âmbito legislativo. Habermas comenta que a representação

legítima e democrática deve levar em consideração, quando das elaboração das normas jurídicas, tanto seu aspecto de validade,

como de faticidade.

No plano de validade, cabe resgatar o princípio republicano, segundo o qual as decisões da ordem pública devem passar

pelo crivo do povo e seu consentimento, ou seja, deveriam ter os contribuintes poder de negociação sobre os valores arrecadados ao

cofre público. Já, no que tange a faticidade, tal vontade popular deve ganhar corpo jurídico através da lei, para que, com o aparato

estatal, relativo aos mecanismos de coação, como, por exemplo, o direito e a jurisdição, sejam possíveis sua aplicação na vida

fática.

Deste modo, o próximo ponto irá trabalhar com a teoria Discursiva de Habermas, tanto do Direito, como da Moral,

presente em sua obra Direito e Democracia escrita em 1992, no sentido de elucidar a questão da validade e faticidade nas normas

jurídicas.

 

 

3 A VALIDADE E FATICIDADE DAS NORMAS NA TEORIA DISCUSIVA HABERMASIANA

 

 

Habermas retoma a discussão trazida por Kant sobre a possibilidade de buscar os pressupostos que permitam uma moral

universal. Para tanto, Habermas e Apel partem da ética discursiva como fundamento da teoria, já que o diálogo, que se dá pela

capacidade humana de comunicação é, de modo indiscutível, algo universal, e presente em todos os lugares (MARZÁ, 2008, 106).

A abordagem habermasiana consiste em construir uma teoria que dê continuidade ao projeto emancipatório da

modernidade, mas que ao mesmo tempo interprete criticamente o legado da ilustração. Assim, seus primeiros trabalhos consistiram

em compreender uma sociedade permeada pela dominação através dos estudos sobre a relação entre Conhecimento e Interesse,

publicada em 1968. Em 1981, com a obra Teoria da Ação Comunicativa, Habermas muda seu enfoque e passa ao estudo da ação

orientada para o entendimento, resgatando o estudo da razão prática (VELASCO, 2003, p. 21-23).

O objetivo da teoria, que também recebeu a denominação de pragmática universal, era demonstrar que as partes em um

processo comunicativo podem alcançar um acordo ou entendimento através do uso da linguagem. Contudo, a linguagem poderia ser

utilizada também para ações com fins estratégicos, trazendo duas perspectivas de interação humana, qual seja, social ou egocêntrica

(VELASCO, 2003, p. 31).

A partir deste entendimento, foi possível delinear um horizonte comum de compreensão, em que os sujeitos podem atuar
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de modo comunicativo, que encontra sua maior expressão no que convencionou chamar de mundo da vida. E o seu oposto, ou seja,

no campo estratégico de ação, a que o autor denominou mundo sistêmico (VELASCO, 2003, p. 39).

Assim, a teoria habermasiana consiste em buscar um programa de fundamentação da ética discursiva que fosse capaz de

explicitar meios que permitissem o uso da linguagem comunicativa, tanto do ponto de vista da moral, como da ética discursiva no

direito. Este último enfoque se deu em decorrência da obra publicada em 1992, denominada Faticidade e Validade, considerada um

giro jurídico da teoria de Habermas sobre a sociedade, pois inclui o direito como um elemento essencial para a emancipação

inicialmente proposta (VELASCO, 2003, p. 58-59).

Deste modo, para entender esta construção é preciso passar à análise da teoria discursiva da moral, para posteriormente

adentrar na proposta da teoria discursiva no direito.

 

 

3.1 Teoria Discursiva Moral

 

 

A ética discursiva traz como fundamento o fato de existir determinados pressupostos na linguagem capaz de se apresentar

como uma pragmática universal. Consiste a teoria em apontar, deste modo, como é possível usar a razão e a linguagem para a

solução de conflitos e como fundamentar esta situação (BASTOS, 2008, p. 12).

Habermas, tem como referência teórica diversas tradições e disciplinas, visto ser membro da escola crítica de Frunkfurt,

que carregava como uma de suas marcas a possibilidade de compreender a sociedade através das diversas formas de investigação.

Assim, na teoria social teve influência de Weber, Parsons, Durkheim, entre outros, e na filosofia da linguagem destaca-se

Wittgenstein, Austin e Searle (VELASCO, 2003, p. 24).

Em Austin, Habermas buscou a teoria dos atos de fala, pela observação de que a linguagem carrega como função tanto a

descrição das coisas, como a possibilidade de realizar uma ação. Portanto, a mera emissão de um ato de fala poderia provocar

situações diferentes, que Austin classificou em: a) atos de fala locucionário, como o ato de dizer algo que expressa um estado de

coisas; b) atos ilocucionários, aqueles relativos a uma ação, como por exemplo: perguntar, prometer, ordenar, emitir um juízo, etc;c)

e os atos perlocucionários, que são consequências dos atos ilocucionários, onde o agente procura provocar algo no mundo, ou no

outro, através da fala, indo além da ação, por exemplo: tranquilizar alguém, ou aterrorizá-la (VELASCO, 2003, p. 25).

Há ainda quem traga à classificação os atos de fala constatativos e performativos, que descrevem algo ou, no segundo caso

quando se pretende realizar algo. Contudo, Habermas dá atenção aos atos perlocucionários, porque nestes há a presença de atos que

vão além da ação, o sujeito falante provoca algo e portanto requere pretensão de validade, ou seja, busca-se a intersubjetividade, a

possibilidade de compreender e ser compreendido (BASTOS, 2008, p. 12).

Para Habermas, as condições da linguagem permitem que se realize um estudo pragmático, e portanto não metafísico. É
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possível que, através dele, se recorra não às condições da verdade, mas às condições de aceitabilidade, das quais pressupõem

entender certos procedimentos e regras que a compõem (VELASCO, 2003, p. 27).

Assim, uma das condições deste processo argumentativo é a necessidade de que os falantes tragam em suas falas

pretensões de validade, que podem ser definidas nas quatro proposições apontadas por Habermas: a) a inteligibilidade, ou seja,

aquilo que se emite deve estar de acordo com as regras gramaticais e semânticas, deve portanto fazer sentido o que o falante diz para

os outros, b) a veracidade ou autenticidade, ocorre quando, ao projetar as suas subjetividades, o falante consegue manifestar na fala

aquilo que se exterioriza, há uma congruência; c) verdade proposicional significa expressar o que existe objetivamente; d) correção

ou retitude normativa, ou seja, o conteúdo da fala deve corresponder com algo que os outros podem também reconhecer como algo

válido (VELASCO, 2003, p. 27-28).

Contudo, para que se alcance o consenso, os atos de fala por si só não são suficientes, deve-se recorrer ainda a outros

elementos, como a resolução discursiva das pretensões e o primado da razão comunicativa pela instrumental. Assim, entende

Habermas, que é possível a universalização de uma racionalidade comunicativa, devido o fato que o procedimento para a

argumentação pode ser reconhecido por todo ser racional (BASTOS, 2008, p. 13).

A busca por uma universalização da moral encontra respaldo na teoria kantiana, na verdade, o que faz Habermas, é

resgatar a idéia da moral, de modo que critica a sociedade positivista, tendo em vista o abandono da ética sob a errônea constatação

de não encontrar nela fundamentos e racionalidade. Segundo Sérgio Paulo Rouanet (1992, p. 159), a ética discursiva habermasiana

vai resgatar a moral iluminista sob o argumento que pode ser legimitimável por trazer um critério objetivo, e ser portadora de

cognição e universalização.

Desta forma reformula discursivamente o imperativo categórico de Kant, fundamentado na premissa que todo ser humano

é capaz de assimilar cognitivamente normas universais pelo uso da razão. A ética discursiva, representada pelo Principio D,

substitui o imperativo categórico pelo fato de considerar que as normas universais se dão pelo discurso prático, assim, somente as

normas que são obtidas através da anuência de todos os participantes é que podem reclamar por sua validade, transformando-se no

Princípio U (BASTOS, 2008, p. 13).

Assim, o discurso prático deve ser também uma das condições do processo argumentativo, em que todos podem e devem

intervir de modo conjunto e intersubjetivamente. Há ainda outra condição, que são as de possibilidade de entendimento, retiradas da

teoria de Alexy. São formadas por três grupos: a) regras lógico-semântica, onde não é lícito a contradição; b) regras gerais de

competência, que permitem que o falante diga aquilo que acredita, mas se trouxer um ponto que não for objeto da discussão deve

explicar o motivo; c) regra do discurso propriamente dita, onde a qualquer um é permitido falar e agir, problematizar, introduzir

nova asserção, manifestar desejos, necessidades, impedidos todos, no entanto, de agir de modo coercitivo para barrar o direito dos

outros (BASTOS, 2008, p. 14).

Pela verificação, portanto, destas regras expostas, o Princípio U caracteriza-se por um processo de diálogo, um

procedimento, que não encontra fundamento no conteúdo, mas na estrutura, pelo fato de esta poder estar presente em qualquer

argumentação (BASTOS, 2008, p. 15).

Há ainda o que Habermas denominou da situação ideal de fala para verificar se o mecanismo adotado serve para dar

validade racional aos acordos alcançados, que se trata de uma construção teórica de John Raws no sentido de se alcançar a

imparcialidade das interações comunicativas, devendo-se observar: publicidade das deliberações, direitos simétricos entre os
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participantes e não existência de coação, valendo apenas a força do melhor argumento (VELASCO, 2003, p. 33).

Por fim, Habermas ainda faz referência a três dimensões da racionalidade prática que podem ser diferenciadas em moral,

ética e pragmática. A dimensão moral aspira pelo reconhecimento universal, devido o fato de levar em consideração os argumentos

de todos os participantes, objetivando o bem para todos (VELASCO, 2003, p. 44).

A ética se preocupa com os valores culturais, socialmente aceitos, e com as identidades dos sujeitos. Deste modo,

Bannwart (2009) comenta que “a ética, nesse aspecto, tem a ver com a autocompreensão, com o tipo de vida que a pessoa leva, com

os valores, crenças e tradições partilhadas comunitariamente, enfim, com a formação do caráter de biografias individuais forjadas no

coletivo”.

Já a racionalidade pragmática se dirige em razão da eficácia, e tem como prática a satisfação instrumental, que se expressa

pela negociação e compromisso (VELASCO, 2003, p. 44).

 

 

3.2 Teoria Discursiva do Direito

 

 

Ao elaborar a teoria do direito, associada com a ética discursiva, Habermas acaba por criar uma teoria normativa da

democracia. Neste sentido, o direito passa a ser visto como uma categoria mediadora entre mundo da vida e mundo sistêmico, ou

ainda, entre a pretensão de validade do mundo da vida e a faticidade presente na política e economia (VELASCO, 2003, p. 60).

Deste modo,verifica-se na teoria a complementação entre direito e moral. Isto pode ocorrer, pelo fato do autor considerar

ser possível o uso do princípio discursivo tanto para questões relativas a moral, como à seara jurídica. Contudo, em cada caso conta

com peculiaridades, se dividindo em princípio moral e princípio democrático (VELASCO, 2003, p. 66).

Como princípio moral trata-se de uma regra de argumentação que opera dentro da estrutura interna dentro de uma ação

comunicativa voltada a todos os indivíduos, que se dá através do Princípio de Universalização. Já o princípio democrático, sua

ocorrência se dá dentro no universo jurídico, que pode se justificar por normas pragmáticas, éticas-políticas e morais (VELASCO,

2003, p. 66).

Além disso, o princípio moral tem como papel a função de argumentação, já o democrático “diz como é possível

institucionalizar a formação racional da opinião e das vontades políticas”. Observa-se ainda, que pelo primeiro princípio todas as

normas de ação podem ser por ele compreendidas, já no segundo caso, somente às jurídicas. Por se tratar, estas últimas, de normas

artificiais, o princípio não apenas regula o procedimento, como também controla o meio, ou seja, o direito (BASTOS, 2008, p. 21-

22).

Habermas entende que nas sociedades complexas a moral só é efetiva se vier a se tornar jurídica, deste modo, o sujeito
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poderia abstrair a complexidade de ação ao separar a vontade e ficar somente com o arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisão,

visto a dificuldade em se ter um autocontrole moral das ações (BASTOS, 2008, p. 22).

Portanto, o jurídico traz a eficácia da ação, pois o legislador determina e os tribunais decidem a razoabilidade, de modo

que o sujeito fica desincumbido da formar juízos morais, sendo a incerteza absorvida pela faticidade. Além disso, o direito ainda

possibilita um sistema de obrigações, o que facilita o cumprimento de deveres cooperativos. Trata-se, assim, da funcionalidade

aplicada à moral (BASTOS, 2008, p. 23).

Por outro lado, cabe à moral incluir no direito a função normativa, ou seja, atua no campo da validade da norma jurídica,

devendo esta ser justificada através da formação da vontade coletiva dos interessados (BASTOS, 2008, p. 24).

Para Habermas, a autonomia pública e privada não se contradizem, uma vez que há liberdades subjetivas legisladas que

devem ser preservadas, como também a possibilidade da autolegislação, mediada pelo direito, que elevam os destinatários como

autores. Para preservar tais autonomias, o autor fundamenta um sistema de direitos, pautado em cinco categorias: a) direitos

fundamentais relativos aos direitos subjetivos, b) direitos fundamentais em que cada membro é politicamente autônomo; c) direitos

fundamentais que permitem acionar o judiciário em casos de violação; d) direitos fundamentais para participar da opinião pública e

vontade comum; e) direitos fundamentais sociais e ecológicos (BASTOS, 2008, p. 25).

As três primeiras categorias estão relacionadas ao direito propriamente dito, e se relacionam com os direitos subjetivos, já a

quarta categoria faz referência à autonomia pública, e a quinta trata-se dos direitos sociais com fundamentação relativa, pois

somente valem na medida em que forem necessários para a consecução das categorias anteriores (BASTOS, 2008, p. 26).

Deste modo, não há paradoxo em se conceber soberania popular e direitos humanos, tendo em vista que as leis recebem sua

legitimidade quando e somente apoiadas pela soberania popular, além de contar com os direitos humanos que permite a autonomia

política. Assim, Habermas resolve o paradoxo trazido por Kant e Rousseau, vez que o primeiro concebia os direitos subjetivos

inerentes à condição humana, portanto, sua existência independia da vontade coletiva, e por sua vez o segundo só concebia a

elaboração de normas jurídicas que atendessem a vontade soberana do povo (BASTOS, 2008, p. 26).

Além de tratar da tensão existente entre faticidade e validade na autonomia pública e privada portanto, sendo o sistema de

direito uma forma de operacionalizar a situação, como também a tensão entre positividade versus legitimidade do direito, a ser

comentado mais a frente, Habermas busca explicar a relação entre direito e poder político, passando a análise da tensão da faticidade

e validade no Estado de direito (BASTOS, 2008, p. 28).

Para tanto, divide a autodeterminação democrática em horizontal e vertical. Na primeira, há o reconhecimento mútuo entre

os cidadãos, na segunda a socialização ocorre por meio do Estado. Assim, tem-se na primeira situação a formação informal da

opinião no espaço político, e na segunda a vontade institucionalizada, na figura do parlamento (BASTOS, 2008, p. 28).

Deste modo, na teoria discursiva do direito a soberania popular é dissolvida em circuitos de comunicação, como foros e

organismos deliberativos de decisão. Assim, a tensão no Estado de Direito consiste na tensão entre dominação política apoiada em

ameaça e sanção versus autorização para um direito legítimo (BASTOS, 2008, p. 28).

Para resolver esta tensão, Habermas retoma o conceito de poder proposto por Hannah Arendt, segundo o qual o poder

surge para os homens quando atuam em comum, sem coerção. Deste modo, a autora traz um conceito comunicativo de poder, onde
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o direito nasce em co-relação com o primeiro, advindo ambos da opinião que publicamente fora aceita (BASTOS, 2008, p. 31).

O conceito de poder comunicativo permite, deste modo, verificar que a autonomia política fica submetida ao poder

comunicativo, que usa o direito como meio de se transformar em poder administrativo. Assim, o Estado de direito religa o poder

comunicativo da sociedade com o poder administrativo, exercendo papel de integração do poder econômico, administrativo e social

(BASTOS, 2008, p. 31).

Outro ponto tratado pelo autor é a necessidade de diferenciação entre validade e legitimidade do direito, devido o fato da

norma jurídica necessitar não apenas de sua justificação moral, como também trazer as razões pragmáticas e ético-políticas. Deste

modo, para serem legítimas devem expressar a autocompreensão da comunidade jurídica , visto que a norma moral, para sua

produção, só depende de sujeitos capazes de linguagem e ação, enquanto que a jurídica devem estar submetidas a uma série de

contingências, como passar pelo legislativo e se tornar poder comunicativo (BASTOS, 2008, p. 33).

Umas delas está no próprio processo legislativo, visto que um dos problemas é que para cada tipo de questão, há diferentes

formas de discurso e negociação. Por exemplo, se tratar de questões pragmáticas, guiados pelo fator causa e feito, deve-se

condicioná-los a determinados valores e fins, de modo que os argumentos se vinculem a estes. Em se tratando de um problemática

ético, os argumentos devem se pautar em valores e formas de vida historicamente reconhecidas, já para as questões morais o

fundamento se vincula ao aspecto da justiça, que pode ser aqui compreendida como a possibilidade de todos poderem querer segui-

la nas mesmas condições, os argumentos devem ser, portanto, suscetíveis de universalização (BASTOS, 2008, p. 34).

Outra contingência está na conexão entre produção do direito e formação do poder comunicativo, donde o resultado das

relações varia conforme o tipo de razão prática utilizada. Assim, para questões morais busca-se a universalização, para valores

éticos o auto-entendimento e para situações complexas, onde não é possível neutralizar o poder social, portanto não existem as

condições ideais, a alternativa é a negociação (BASTOS, 2008, p. 35).

As negociações, diferentemente dos acordos em que todos se convencem do mesmo modo, produzem uma espécie de

compromissos entre os participantes, podendo ser produtos de uma linguagem estratégica, e sem convencimento de todos, mas

apenas compromissos advindos de razões diversas. Contudo, vale observar, que mesmo estes estão submetidos às justificações

morais (BASTOS, 2008, p. 35).

Habermas ainda tem preocupação em tratar dos princípios do Estado de direito, para que o direito e o poder político não se

tornem meramente instrumentais, que são: a soberania popular, proteção de direitos individuais com uma justiça independente,

princípio da legalidade da administração e controle parlamentar e judicial, e o princípio da separação entre Estado e Sociedade

(BASTOS, 2008, p. 36).

A soberania popular, onde o poder deriva da ação comunicativa dos cidadãos (opinião e vontade comum), criando bases

para o Estado democrático de direito, deve ser respaldada por uma rede que garanta a institucionalização da vontade coletiva.

Portanto, os cidadãos passam a ter competência legislativa, para passar posteriormente sua vontade pelo parlamento (BASTOS,

2008, p. 36-37).

O princípio da legalidade da administração pressupõe a divisão de poderes, no entanto vai além, por se tratar da

possibilidade de transformar a vontade comunicativamente constituída em poder administrativo, assim há uma limitação do

executivo, devendo este se submeter a lei, que por sua vez é produto da vontade social (BASTOS, 2008, p. 37).
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O princípio da separação entre Estado e Sociedade, adquirido no Estado liberal de direito, somente se consolida com a

garantia da autonomia política, onde cada cidadão tem iguais poderes, devendo ir além da sociedade de classes, devido o fato de

que único poder capaz de se sobrepor é o social (BASTOS, 2008, p. 38).

Deste modo, para Habermas, este poder social deve estar isento de influências particulares, como empresas, organizações,

associações, etc, para que a opinião pública não seja manipulada e tenha interferência no processo político (BASTOS, 2008, p. 38).

Com estas garantias, o Estado de direito institucionaliza o uso público da ação comunicativa, como também a transforma

em poder administrativo. Por institucionalização, entende-se tanto o comportamento esperado, como também os procedimentos que

permitem a cooperação social. No caso do procedimento jurídico, este é capaz de não amarrar a argumentação, podendo se dar em

termos morais, éticos e pragmáticos sem que, no entanto, seja alterada a sua estrutura interna (BASTOS, 2008, p. 38-39).

Outra situação levantada é a relação entre opinião pública e parlamento. Segundo Habemas, quando o assunto for de ordem

moral, em razão de sua universalidade, é preciso que os discursos vão além do jurídico. Portanto, como se verificará mais a frente,

há que se diferenciar compreensão representativa e plebiscitária da democracia (BASTOS, 2008, p. 40).

Vale ainda lembrar, que há que se diferenciar a teoria liberal, do modelo estatal intervencionista. Uma vez que na primeira

situação, a interpretação que se faz do direito está restrita a aplicação gramatical da lei, restrita a sua subsunção. Já, no segundo

caso, é facultado certa margem de discricionariedade da administração, devido a possibilidade de interpretações mais abrangentes

pela presença de cláusulas gerais (BASTOS, 2008, p. 41).

 

 

3.4 A Política Deliberativa e o Papel da Sociedade Civil na Criação de Normas Válidas e Legítimas

 

 

Para tratar da tensão existente no Estado democrático de direito, Habermas recorre a conceitos retirados das ciências

sociais, contudo, se distancia teoricamente dos autores, por dar o enfoque de democracia pautado não somente no poder social, mas

à sua vinculação com a área jurídica, tratando-se de justificar a legitimidade democrática.

A teoria democrática tratada por Habermas tem como contorno o meio termo entre o modelo liberal e o republicano. Visto

que o primeiro tem uma preocupação em legitimar interesses que se fundam pela ordem econômica, e o segundo em se comprometer

com o processo de participação popular (BASTOS, 2008, p. 46-47).

O espaço visualizado por Habermas consiste em uma divisão do poder central e periférico, e para que a teoria do discurso

se consolide enquanto política deliberativa, seria necessário a institucionalização de procedimentos e pressupostos comunicativos

para que estes dois extremos possam interagir, de modo que a vontade e opinião formadas na região periférica possa encontrar nesta

institucionalização uma espécie de eclusa para que se transforme em lei (BASTOS, 2008, p. 47).
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Para, no entanto, apresentar uma solução quanto à questão da participação deliberativa, Habermas se afasta do

posicionamento comunitarista embasado em práticas radicais de participação, onde nenhum assunto pode ser neutro ou previamente

estruturado, como também se distancia do pensamento liberal, que exige a máxima neutralidade de assuntos públicos, em favor de

uma rígida estrutura, sem que haja a tematização pública de qualquer que seja o assunto (BASTOS, 2008, p. 51).

O autor defende, portanto, a tematização realizada pela sociedade, desde que sua legitimidade se dê por meio da

institucionalização pelo direito. Assim, assimila o interesse público com uma estrutura liberal neutra. E ainda, operacionaliza o

procedimento democrático segundo o modelo proposto por Robert Dahl, assim tem-se: a inclusão de todos os afetados; igualdade

para participação política; direito ao voto; direito a eleição de temas a serem discutidos; acesso à informações e razões para

compreensão da matéria a ser deliberada (BASTOS, 2008, p. 52).

Para compreender, por fim, o papel da sociedade civil na atualidade, Habermas volta a fazer menção a diferença entre

mundo da vida e mundo sistêmico, entende que a família e a escola por exemplo pertençam ao primeiro grupo, enquanto que

grandes corporações, organizações, o mercado, pertencem ao segundo grupo, e cada qual com sua lógica própria.

Para apontar o papel da sociedade, pertencente ao mundo da vida, que possui uma linguagem multifuncional voltada ao

entendimento, o autor utiliza a teoria de Peters para explicar a circulação de poder no Estado de direito. Tem-se que os processos

comunicativos e decisórios se desenvolvem em torno de um eixo centro-periferia, que movimentam tal circulação através de um

sistema de eclusas (BASTOS, 2008, p. 61).

O centro é composto por órgãos da administração pública, que incluem judiciário, governo e parlamento. A periferia é

composta por formadores de opinião da sociedade civil. Seu funcionamento ocorre na medida em que, as decisões que pretendem

legitimidade, devem partir da periferia, passar pelos procedimentos democráticos e do Estado de direito (eclusas) para chegar ao

parlamento ou tribunais. O mecanismo depende portanto da pressão exercida pela periferia, capaz de gerar a circulação do poder

(BASTOS, 2008, p. 61-62).

Para Habermas, resta claro que a sociedade civil “é uma trama associativa não-estatal e não econômica, voluntária, que

juntamente com a cultura e a personalidade formam a sociedade”, tendo como exemplo Ongs e movimentos sociais (BASTOS,

2008, p. 63).

Assim, exerce papel importante sobre a formação da opinião pública, apesar dos meios de comunicação em massa e

publicidade também atuarem nesta esfera, como um dos meios para se obter vontade política social e realização de uma política

deliberativa.

Neste sentido, é pertinente a colocação de Klein ao entender que a sociedade deve obter alguma contrapartida sobre a forma como

os investimentos públicos vem sendo realizados ao setor privado. Cabe, neste sentido, um maior debate das condições que

permitiriam este diálogo e discussão pública, fazendo-se necessário em principio fomentar na opinião o debate, para dar início a

reais negociações. A autora não comenta, mas talvez seria o caso da aplicação da teoria de Habermas sobre o não cumprimento de

obrigações civis em casos de vísíveis ilegitimidades por parte do Estado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

O presente trabalho buscou debater a necessidade de serem validadas normas sobre a forma como os investimentos públicos vem

sendo realizados pelos Estados na atualidade. Contextualizou-se, no início, a influência da globalização econômica como fator para

a redução da capacidade do Estado em tributar e gerir o setor social, bem como intervir no domínio econômico. Mas, que lhe resta

ainda, apesar do enfraquecimento, seu papel interventivo para a garantia de direitos sociais mínimos.

No entanto, na prática o que se verifica é a intervenção no sentido de salvaguardar e financiar o setor privado quando em momentos

de crise. O debate, nesse sentido, diz respeito a verificação de até que ponto há validade deste gasto público, tendo em vista que a

forma liberal prevalece quando de interesse para os grandes grupos econômicos, mas interventiva quando lhes é conveniente.

Os contribuintes, no entanto, reais credores, não podem negociar ou ter qualquer contrapartida das empresas ou bancos

salvaguardados. Seria o momento, por exemplo, dos bancos reverem os seus altos juros? Ou outra necessidade social a ser

tematizada pelo povo?

Assim, fez-se necessário buscar na teoria de Habermas o fundamento a respeito do que seria a legitimidade das normas criadas pelo

Estado, segundo o qual pressupõe validade e faticidade. Em outras palavras, a sociedade tem o poder de soberania sobre as normas

elaboradas pelo Estado. Estas, portanto, são válidas desde que atendam a vontade coletiva, que para tanto, requer a integração

social, o diálogo, a formação de opinião pública e debate para pressionar os órgãos de poder.

Por fim, questionou-se, ainda que de modo exemplificativo, a possibilidade de ser resgata a teoria do autor sobre o não

cumprimento de obrigações civis em caso de visíveis ilegitimidades como forma da sociedade exercer a referida pressão.
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UMA REFLEXÃO ACERCA DA TEORIA DAS FONTES E A CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA
DO DIREITO DE RONALD DWORKIN

UNA REFLEXIÓN ACERCA DE LA TEORÍA DE LAS FUENTES Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA
FILOSOFÍA DEL DERECHO DE RONALD DWORKIN

Cristiane De Oliveira Igreja

RESUMO
A concepção das fontes do direito, como é apresentada, ainda hoje, nos livros de introdução ao
estudo do direito e nas salas de aula, contribui substancialmente para a manutenção da noção
de um universo jurídico hermético, apartado das transformações da realidade social. Ao afirmar
que, dentro da prática jurídica, a proteção dos direitos com alicerce em princípios é mais
relevante do que os argumentos políticos ou uma adesão literal a regras, o jusfilósofo Ronald
Dworkin contribui para o salto qualitativo dos princípios na perspectiva da teoria das fontes. Em
seu patamar atual, os princípios são tratados como normas jurídicas, transpondo a crença de
que teriam uma dimensão puramente axiológica, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e
imediata. Portanto, mais do que nunca, faz-se mister refletir sobre as fontes do direito.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria das Fontes; Filosofia do Direito; Ronald Dworkin

RESUMEN
La concepción de las fuentes del derecho, como se muestra, aún hoy dia, en los libros de
introducción al estudio del derecho y en las clases, contribuye sustancialmente al mantenimiento
de la noción de un universo jurídico hermético, apartado de las transformaciones de la realidad
social. Al afirmar que, dentro de la práctica jurídica, la protección de los derechos con bases en
principios es más relevante que los argumentos políticos o una adhesión literal a las reglas, el
jusfilósofo Ronald Dworkin contribuye al salto cualitativo de los principios en la perpectiva de la
teoría de las fuentes. En su nivel actual, los principios son tratados como normas jurídicas,
transponiendo la creencia de que tendrían una dimensión puramente axiológica, sin eficacia
jurídica o aplicabilidad directa e inmediata. Por lo tanto, más que nunca, es necesario reflexionar
sobre las fuentes del derecho.
PALAVRAS-CLAVE: Teoría de las Fuentes; Filosofía del Derecho; Ronald Dworkin

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo pretende traçar uma reflexão acerca da Teoria das Fontes do Direito,
consagrada especialmente nos primeiros períodos dos cursos jurídicos, quando os estudantes,
recém-chegados aos bancos universitários, descobrem as origens, fundamentos e noções
elementares do direito. Os livros que tratam do assunto, em geral, são aqueles relativos à
"Introdução ao Estudo do Direito" que, depois do primeiro ano de faculdade, ficam, por vezes,
encostados e esquecidos na prateleira.

Em que pese a pouca importância dada a este estudo das fontes, nos anos seguintes, os alunos
se deparam com problemas, tais como, a gênese do direito, seus fundamentos, o que o
legitima, qual o sentido da experiência jurídica, enfim, uma série de indagações presente a cada
novo ramo do direito apresentado. Tais questionamentos, entretanto, não ultrapassam duas ou
três aulas e, no máximo, um capítulo na doutrina recomendada pelo professor.  

Importa salientar que o direito, enquanto fenômeno histórico-social, é dinâmico e sujeito sempre
a variações, fluxos e refluxos no espaço e no tempo. Sendo assim, por que suas fontes seriam
perpétuas e intocáveis? Se as fontes traduzem o modo de expressão do direito, é bem possível
que as prioridades da sociedade se modifiquem e as normas jurídicas sofram influência de
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fatores e valores outros que façam um tipo de fonte se sobrepujar em delimitado lapso temporal
e em determinado contexto histórico.

Chegou, portanto, o tempo de repensar a teoria das fontes de uma forma mais arejada e
estimulante, uma vez que se trata de tema primordial e com que se defronta a cada dia sem
atribuir a devida importância. Faz-se mister inserir, no quadro da atual pesquisa teórico-jurídica,
o "velho" problema das fontes, de modo a refleti-lo para além dos limites de uma dogmática
normativista, indo ao encontro de uma Teoria das Fontes agregadora, híbrida e complexa.

A ordem jurídica não pode mais permanecer enclausurada em seus próprios dogmas e refratária
à vida existente em sua volta. Fato que motiva uma pesquisa acadêmica é o desvencilhamento
de caminhos que permitam um maior diálogo entre realidade social e realidade jurídica. E, para
enfrentar tal desafio é necessário realizar uma tarefa imprescindível, qual seja, desmistificar
alguns preceitos que permanecem enraizados na cultura jurídica brasileira, dentre eles, o papel
da teoria das fontes.

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, buscar-se-á elucidar o que nos dizem os
discursos acerca da teoria das fontes, proporcionando um estudo sobre o significado de "fontes"
e como elas auxiliam na compreensão do fenômeno jurídico. Posteriormente, estabelecendo um
diálogo com um dos principais filósofos hodiernos do direito - Ronald Dworkin - abordar-se-á as
concepções de norma jurídica e de que modo os princípios abandonam o obscurantismo e uma
posição inferiorizada para alcançarem um lugar de destaque no pensamento jurídico
contemporâneo. Por fim, analisar-se-á a novel admissão dos princípios no sistema normativo,
que se abre, de modo a permitir uma interação maior entre realidade social e realidade jurídica.
Tal processo verifica-se, em especial, através das interpretações que, cada vez mais, têm
garantido a reconstrução da função dos princípios dentro do ordenamento jurídico, atribuindo-
lhes força normativa.

Destarte, examinar quais sejam as fontes do direito influi na própria concepção de direito e, por
conseguinte, trata-se de questão de imensa relevância tanto para formação como para ação
prático-profissional dos operadores do direito. Espera-se, assim, contribuir para a uma nova
percepção das fontes do direito, revendo postulados e afastando a ideia de que para conhecer o
direito de um povo basta conhecer suas leis. Sem pretender esgotar o tema, mas apenas
lançando um olhar rejuvenescido sobre mote tão frutífero e instigante, procura-se demonstrar
que o direito é muito mais do que um conjunto de regras obrigatórias que visa a garantir a
convivência social. 

 

 

1. A Teoria das Fontes do Direito revisitada: um novo olhar sobre o Direito

 

Muitas são as definições de "fontes do direito". Tal expressão pode ser considerada, em um
primeiro momento, como uma metáfora, aludindo a uma nascente de onde brota uma corrente
de água. Claude Du Pasquier[1] reportou-se ao tema, ao esclarecer que buscar a fonte do
direito é como se alguém procurasse a nascente de um rio para delimitar o exato ponto em que
as águas surgem das profundezas da terra, dando origem a um curso d'água natural. Por meio
desta metáfora, o autor ilustra que fonte jurídica é o ponto pelo qual o regramento sai das
profundezas da vida social para emergir à superfície do direito.

Ao se analisar os manuais de introdução ao estudo do direito[2], verifica-se que uma das
distinções mais utilizadas no estudo das fontes se refere à sua classificação em fontes materiais
e formais. As primeiras dizem respeito aos elementos que surgem a partir da própria realidade
social e dos valores que inspiram o comportamento a ser tutelado. O conjunto de fatores sociais,
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históricos, religiosos, econômicos, políticos e axiológicos determina a elaboração do direito
através dos atos dos legisladores e dos magistrados. Por outro lado, as fontes formais estão
relacionadas com o direito já devidamente formalizado em documentos ou formas não escritas,
que revelam um direito vigente, possibilitando a sua aplicação a um caso concreto.

Essa classificação se justifica por meio de uma dualidade que advém de dois enfoques que
perpassam o estudo das fontes jurídicas. Cada enfoque corresponde a uma pergunta diferente:
estudar as fontes significa ficar restrito somente à gênese da norma ou estudar as fontes
equivale ao âmbito exclusivo da aplicação da norma?

Cumpre ressaltar, todavia, que a classificação em fontes materiais e fontes formais não é uma
unanimidade entre os estudiosos do direito. Um dos autores mais recomendados, ainda nos dias
de hoje, em especial no início do curso forense, é Miguel Reale que se contrapõe à distinção
supramencionada, considerando-a um grande equívoco nos domínios da Ciência Jurídica. Em
suas Lições Preliminares de Direito, elucida o que entende por fonte de direito:

 

[...] empregamos o termo fonte do direito para indicar apenas os processos de produção de
normas jurídicas. Tais processos pressupõem sempre uma estrutura de poder, desde o poder
capaz de assegurar por si mesmo o adimplemento das normas por ele emanadas (como é o
caso do poder estatal no processo legislativo) até outras formas subordinadas de poder que
estabelecem, de maneira objetiva, relações que permitem seja pretendida a garantia de
execução outorgada pelo Estado. [3]

 

Assim, o termo "fontes do direito" se relaciona com os modos de formação e revelação das
normas jurídicas, designando os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se
positivam com legítima força obrigatória.

Desta feita, toda fonte de direito demanda uma estrutura normativa de poder, visto que a
gênese de qualquer regra de direito se dá em virtude da interferência de um centro de poder
que, diante de um complexo de fatos e valores, opta por dada solução normativa. Neste
diapasão, para Reale, quatro são as fontes do direito: o processo legislativo, a jurisdição (poder
judiciário), os usos e costumes jurídicos e o poder negocial.[4]

Hans Kelsen, por outro lado, no âmbito do formalismo jurídico, afirma que a única fonte do
direito é a norma, posta pelo Estado, já consolidada em seus aspectos formais e integrada ao
direito positivo, abduzindo qualquer fato social, moral ou político que tenha contribuído para o
surgimento de uma regra. O objetivo precípuo, portanto, é elevar a jurisprudência a um ideal de
cientificidade, purificando-a de toda ideologia e outros elementos estranhos:

 

A Teoria Pura do Direito, como específica ciência do Direito, concentra a sua visualização sobre
as normas jurídicas e não sobre os fatos da ordem do ser, quer dizer: não a dirige para o querer
ou para o representar das normas jurídicas, mas para as normas jurídicas como conteúdo de
sentido - querido ou representado. Ela abrange e apreende quaisquer fatos apenas na medida
em que são conteúdo de normas jurídicas, quer dizer, na medida em que são determinados por
normas jurídicas. O seu problema é a específica legalidade autônoma de uma esfera de
sentido.[5]

 

Compete destacar que, para Kelsen, a norma positivada corresponde àquela estabelecida por um
poder competente como válida para lugar e época definidos. Logo, o objeto da Ciência Jurídica é
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a norma, que surge como unidade do sistema, mas uma norma que extrai sua validade da
norma fundamental (Grundnorm) de determinada ordem jurídica, que ao contrário das demais
normas, não é posta, mas pressuposta. Assim, o direito, como norma ou ordenamento jurídico
positivo, encerra-se em si, prevendo e controlando seu próprio existir.

Sob um prisma diverso, Tércio Sampaio Ferraz Jr.[6] explana que as fontes do direito são um
dos instrumentos principais da dogmática moderna, uma vez que, por meio delas, torna-se
possível regular o aparecimento contínuo e plural das normas de comportamento sem perder de
vista a segurança e a certeza das relações. E, a partir da segurança e da certeza, a dogmática
propõe classificações e hierarquizações das fontes com base no maior ou menor grau de
objetividade de que gozem as normas em face de sua origem e modo de formação. Sob o ponto
de vista deste autor, o cerne da questão da teoria das fontes encontra-se na descoberta de
quais são os centros produtores, posto que o direito não é essencialmente dado, mas construído
e reconstruído no interior da cultura humana.

Observa-se, pois, que, tradicionalmente, ressalvada uma variação ou outra, a indagação pela
fonte do direito continua sendo formulada de modo a limitar-se a certos quesitos, tais como, de
onde nasce o direito ou de onde brota aquilo que compõe o mundo jurídico. Destarte, a própria
pergunta sobre as fontes do direito, nos moldes de como ela tem sido feita, remete à ideia de
simples revelação do direito, compreendido este como algo pronto, posto e acabado.

Sendo o direito um fenômeno complexo[7], não pode contar apenas com uma única fonte. Pelo
contrário, há tantas fontes quantas sejam as partes fundamentais constitutivas do direito. Desse
modo, impende constatar que se faz necessário lançar um novo olhar sobre as fontes do direito,
tendo em vista que se trata de objeto obtuso que não se reduz à simples ideia do jorrar ou
brotar das fontes normativas, mas uma abordagem do seu aspecto construtivo, considerando-se
questões outras que envolvam os agentes produtores dessas fontes, seu reconhecimento
enquanto tais e os critérios capazes de torná-las autênticas e legítimas. 

Na esteira desse pensamento, Lênio Streck chama a atenção para o fato de que as atuais
configurações jurídicas exigem uma nova teoria das fontes, reformulada e imbuída de um novo
modo de compreender o direito, o que ainda não aconteceu, posto que ainda persiste o
pensamento de que a lei é a soberana fonte, ignorando a Constituição como fonte
imprescindível.[8]

Expõe o Decreto-Lei n° 4657 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil)[9], em
seu art. 4º, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito. A leitura de tal dispositivo consagra a lei como fonte
preponderante. Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira:

 

No direito brasileiro, como nos demais sistemas do grupo romano-cristão ocidental, quem
pretende resolver uma questão, seja para orientar a sua conduta, seja para dirimir uma
contenda, procura em primeiro lugar a lei, e indaga de que forma o Estado, pelo seu órgão
competente, manifestou-se. A lei é, então, a fonte principal do direito pela qual o ordenamento
jurídico se expressa em sentido genérico. Mas, se a lei é omissa, nem por isso se pode
considerar lacunosa a ordem jurídica, nem o juiz pode abster-se de decidir, pois que a sua
recusa constituiria degeneração de justiça, e, então, o problema se resolverá mediante o recurso
aos outros elementos, considerados fontes acessórias de direito, invocáveis com caráter
subsidiário.[10]

 

Cientificamente, o direito foi concebido para bastar-se a si mesmo, ou seja, mediante um
processo autônomo, lógico e sistemático, ocorreria a autointegração, rechaçando qualquer
influência externa. Considerando que a adequação do fato aos ditames da norma jurídica
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consistia no objetivo central da dogmática clássica, que transitava no universo fechado do
sistema jurídico, a racionalidade jurídica, formatada nesse contexto de ideias, era de exclusão
dos fatos e relações sociais que não eram previstos legalmente.

Entretanto, as falácias da autossuficiência e completude da ordem jurídica não se sustentaram,
com as mudanças perpetradas nos fins do século XIX, quando, a partir de então, o culto
fetichista às normas cristalizadas em códigos não respondia mais às novas necessidades e
complexas relações socioeconômicas.[11]

Tércio Sampaio Ferraz Jr. explica que foi, justamente, quando, no continente europeu, o
desenvolvimento do capitalismo, o aparecimento do Estado burocrático e as exigências de
promulgação da maior parte das normas costumeiras impuseram-se, é que se assistiu ao
surgimento da moderna teoria das fontes, caracterizando-se, ao mesmo tempo, em
racionalização do fenômeno jurídico e justificação de uma conjuntura histórica, cujo expoente
ideológico máximo é o liberalismo.[12]

Ao se conceber o direito, dentro de uma perspectiva positivista tradicional, como um sistema de
regras, pode acontecer destas regras não oferecerem uma resposta a um caso particular, seja
por inexistência, seja por inconsistência das regras que acabam por gerar uma pluralidade de
soluções incompatíveis. Tais circunstâncias traduzem lacunas normativas, que não se confundem
com a incompletude essencial das descrições empíricas.[13] Isto ocorre, pois o legislador, por
mais atualizado e vanguardista que seja, não é capaz de prever todas as situações da vida, até
porque a sociedade é dinâmica e os valores estão em constante mudança. Apenas nesses vazios
admitir-se-ia a utilização de fontes outras, que não a lei.

            Em linhas gerais, as reflexões acerca da teoria das fontes, nos manuais, restringem-se a
questões referentes ao reconhecimento ou não, como fontes do direito, do costume, da
jurisprudência, da doutrina etc., ou reflete a sobrevalorização do Poder Legislativo, a crença em
uma legitimidade como dado apriorístico e o mecanismo lógico-dedutivo de aplicação do direito.
Em suma, o exame da teoria das fontes fica circunscrito a discussões secundárias e
ultrapassadas.  

No entanto, em face da pluralidade e complexidade, que marcam a cultura jurídica
contemporânea, conceitos e fatos, analisados pela ciência do direito, têm escapado a um regime
estanque e de isolamento e a uma dogmática que se mostra cada vez mais insuficiente diante
de um cenário multicultural.

Chama-se atenção, especialmente, para a posição dos princípios, porquanto colocados como
último critério de integração dos enunciados normativos, isto é, relegados a uma função de
coordenação de regras no sentido de preservação da coerência e unidade do sistema jurídico.
Facilmente, percebe-se que tal visão redutora do papel dos princípios não se coaduna com a
realidade jurídica, mesmo nos países que adotam o sistema da civil law, mormente a partir do
advento das Constituições democráticas.

Com efeito, os princípios proporcionam um maior diálogo entre a realidade social e o sistema
jurídico e, por isso, colaboram sobremaneira para a reformulação da própria ideia de norma,
cujo conceito deixa de ser confundido com o de texto legal para ser compreendido como a soma
do texto mais a interpretação deste mesmo texto.

Progressivamente, a ordem jurídica passou a ter de lidar com conflitos de interesses, aos quais
já não era possível aplicar de forma mecânica uma solução, ignorando realidades econômicas,
sociais, políticas e de valores de uma sociedade pluralista e complexa, em que a norma de
direito reflete a vontade democrática na sua formulação e envolve, portanto, na sua aplicação, a
utilização de critérios metajurídicos.   

            Diante do exposto, observa-se que é também encargo da ciência do direito a tarefa de
reconstruir institutos e teorias anteriormente existentes que não mais possam ser
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compreendidos do mesmo modo que outrora.

Para responder a esse desafio, alguns juristas e filósofos contemporâneos, dentre eles, Ronald
Dworkin, libertaram-se de uma metodologia de análise do fenômeno jurídico estritamente
formalista (óbices de uma dogmática estrita) e incorporaram no processo de aplicação do direito
outros instrumentos conceituais e hermenêuticos, que ultrapassam a ordem legal positivada.

Nesse sentido, a contribuição da filosofia do direito deste pensador jurídico mostra-se apropriada
para repensar a teoria das fontes do direito, pois, em contraste com o positivismo jurídico
clássico, Dworkin afirma que, dentro da prática jurídica, a proteção dos direitos com base nos
princípios é mais fundamental do que as considerações políticas ou uma adesão literal a regras
aparentemente óbvias.

Ronald Dworkin voltou-se contra o positivismo, valendo-se da conexidade Direito/Moral, e,
refazendo sua concepção, ultimou que os problemas da ciência do direito são problemas de
princípios morais. Dessa postura, resultou a elevação conceitual da norma à categoria de gênero,
do qual o princípio e a regra são espécies. Tal questão será trazida à baila na última parte deste
estudo.

 

 

2. Convite a Dworkin: reflexão sob as luzes do pensamento jurídico contemporâneo

 

Ronald Dworkin, nascido em Massachusetts, Estados Unidos, em 1931, é considerado o principal
expoente contemporâneo da filosofia do direito liberal no mundo anglo-americano.

Suas raízes intelectuais estão afixadas na tradição política e jurídica do liberalismo norte-
americano. Em linhas gerais, sua obra tem se ocupado de questões relativas à natureza da
interpretação judicial do direito e o papel do judiciário. Na esteira desse raciocínio, desenvolve
uma metodologia interpretativa em consonância com a defesa das ideias de equidade, do
processo legal justo e dos direitos individuais como aspectos fundamentais da legalidade.

Cumpre destacar que Dworkin lança críticas ao positivismo. Pode-se dizer que seu ataque ao
positivismo se sustenta, precipuamente, na crítica à distinção rígida entre a moral e o direito,
separação esta que se localiza na base do positivismo em oposição ao jusnaturalismo. Enquanto
epistemologia, o positivismo[14], desde o seu advento, quando do Iluminismo e da fundação da
modernidade, ressaltava uma análise objetiva, liberta de valores, assentando a ideia de que as
normas deveriam ser estabelecidas com clareza e segurança jurídica absoluta, por meio de uma
elaboração rigorosa, a fim de garantir, especialmente, uma irrestrita univocidade a todas as
decisões.

De maneira contumaz e explícita, Dworkin aborda criticamente o legado de H. L. A. Hart, ao qual
sucedeu na cátedra de Jurisprudence em Oxford. Este, em sua opinião, apresenta o positivismo
em sua forma mais sofisticada: "Quero lançar um ataque geral contra o positivismo e usarei a
versão de H. L. A. Hart como alvo, quando um alvo específico se fizer necessário."[15]

Hart, por sua vez, conduziu sua teoria, mostrando os erros que encontrou na teoria imperativa
de Austin, sem, contudo, deixar de asseverar que tais defeitos foram instrutivos e, por isso
mesmo, merecedores de consideração: "[...] porque em cada ponto em que a teoria falhou na
concordância com os fatos foi possível ver, pelo menos nos seus contornos, por que razão
estava destinada a falhar e o que se exige para um melhor resultado."[16]

A teoria imperativa ou teoria do comando explicita o conceito de direito como um conjunto de
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comandos provenientes do soberano. Austin, empregando os métodos da filosofia analítica
tradicional, compreendia que a validade de uma determinada lei seria justamente o fato de ter
sido ordenada por um soberano ou grupo considerado como tal. Utilitarista, influenciado por
Bentham, entendia que

 

[...] toda lei positiva, ou bem toda lei simples e estritamente dita, é posta por uma pessoa
soberana ou por um corpo soberano de pessoas a um ou mais membros da sociedade política
independente na qual essa pessoa ou esse corpo é soberano ou supremo. Ou, em outras
palavras, essa lei é posta por um monarca ou grupo soberano a uma ou mais pessoas em estado
de sujeição frente a seu autor.[17]

 

Uma vez descumpridas as ordens daquele que é habitualmente obedecido por todos e que, por
seu turno, não possui o hábito de obedecer a ninguém, surge a possibilidade de infligir uma
sanção. No entanto, em "O conceito de direito", Hart substituiu as imagens de poder (comando e
obediência habitual) e violência (coerção), no pensamento jurídico, pela percepção do direito
como um sistema de regras sobre regras, de práticas sociais apoiadas em critérios de validade
próprios.

 

Hart apresentou a face benigna e funcionalista da legalidade liberal, transformando o antigo
tema positivista de uma coerção externa que faz cumprir o direito e leva o sujeito a sentir-se
"obrigado", pela ameaça de violência, a manter-se nos limites da lei - a ameaça de sanções -
numa imagem da obrigação normativa de o sujeito agir de acordo com as regras jurídicas. O
argumento de Hart era simples: o positivismo anterior compreendera mal a natureza obrigatória
do direito, vendo a legalidade como algo politicamente imposto a uma ordem social, que assim
não fosse seria caótica, a fim de estruturá-la enquanto a legalidade era algo que se desenvolvia
de modo evolutivo, através de um complexo - e cada vez maior - sistema de diferentes tipos de
regras.[18]

 

Tendo em vista que a teoria imperativa do direito fracassa na medida em que não incorpora na
sua explicação a noção de regra, Hart entende o direito como uma reunião de regras primárias
e regras secundárias (de reconhecimento, de alteração e de julgamento). Nessa direção, a regra
de reconhecimento seria uma regra social, construída pela prática social e aceita do ponto de
vista interno:

 

A regra de reconhecimento, que faculta os critérios através dos quais a validade das outras
regras do sistema é avaliada [...], é uma regra última; e onde, como é usual, há vários critérios
ordenados segundo a subordinação e a primazia relativa, um deles é supremo. [...] Podemos
dizer que um critério de validade jurídica, ou fonte de direito, é supremo, se as regras
identificadas por referência a ele forem ainda reconhecidas como regras do sistema, mesmo que
elas estejam em conflito com regras identificadas por referência aos outros critérios, ao passo
que as regras identificadas por referência a estes últimos não são reconhecidos como tal, se
estiver em conflito com regras identificados por referência ao critério supremo.[19]

 

Neste instante, cabe mencionar que, de certa maneira a regra última de Hart faz recordar a
norma hipotética fundamental de Kelsen. Todavia, desde logo, é possível ressalvar que ambas
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não se confundem, pois, enquanto esta é pressuposta, aquela é parte do próprio ordenamento.
Hart evita o regresso kelseniano a uma norma hipotética ao incorporar os costumes e práticas
sociais à aceitação da regra de reconhecimento, porém, em que pesem os fatos sociais terem
sido institucionalizados pela regra de reconhecimento, o sistema jurídico permanece
configurando um sistema de regras. E é este ponto que será mais criticado por Dworkin, já que,
para ele, os princípios, embora sejam normas, não são regras. Assim, o conceito de validade
que funciona a respeito das regras não funciona a respeito dos princípios.

Saliente-se que, apesar da resistência filosófica de outros movimentos influentes nas primeiras
décadas do século XX, como a jurisprudência dos interesses, iniciada por Ihering, e o movimento
pelo direito livre, no qual se destacou Ehrlich, o empalidecer do positivismo é relacionado,
historicamente, à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha.

O legalismo acrítico serviu de disfarce para autoritarismos e suporte para movimentos políticos e
militares ascenderem ao poder e promoverem barbaridades em nome da lei. Ao fim da Segunda
Guerra Mundial, a concepção de um ordenamento jurídico alheio a valores éticos e da lei como
uma estrutura meramente formal já não tinha mais tanta aceitação.[20]

Esta digressão, acerca da emergência do positivismo e sua vacilação no contexto da
modernidade, mostra-se relevante, visto que Dworkin é, dentro da filosofia do direito, um dos
representantes do chamado pós-positivismo.

Nas palavras de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, a superação histórica do
jusnaturalismo e o malogro político do positivismo deram ensejo a um conjunto amplo e ainda
inacabado de reflexões sobre o direito, sua função social e sua interpretação:

 

O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem
a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova
hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento
da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos
textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte
desse ambiente de reaproximação entre Direito e Ética.[21]

 

Conforme afirma Dworkin, o positivismo, ao entender o direito como um sistema composto
exclusivamente de regras, não consegue fundamentar as decisões de casos difíceis[22], para as
quais o juiz não consegue identificar, de pronto, nenhuma regra jurídica aplicável, a não ser por
meio do recurso à discricionariedade judicial.[23]

Neste momento, surge a seguinte pergunta: em que medida o pensamento dworkiniano auxilia
na necessária tarefa de repensar o tratamento ministrado ao problema das fontes? Cabe
esclarecer que a contribuição de Dworkin se relaciona, especialmente, com a força significativa
que seu pensamento confere aos princípios no mundo do direito. Nesse sentido, os princípios
abandonam uma posição subsidiária ou de integração do sistema para um lugar de destaque,
passando a compor o entendimento do que seja norma.

Dworkin utiliza-se da distinção lógica entre regras, princípios e políticas para criticar o
positivismo. Quanto às regras, são mantidas as definições oferecidas pelo positivismo. Contudo,
a estas, são agregadas outras normas ou padrões, que, embora não sejam regras, apresentam
força normativa: os princípios. Elucida que:

 

Denomino "política" aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral
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uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos
objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido
contra mudanças adversas). Denomino "princípio" um padrão que deve ser observado, não
porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada
desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da
moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser
reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus
próprios delitos é um princípio.[24]

 

Os princípios, ao contrário das regras primárias de Hart, não têm validade devido ao seu
pedigree, isto é, sua origem não está baseada em um ato de vontade da autoridade competente
para a feitura de normas, mas na prática e consciência daqueles que se envolvem com o direito.

Dworkin entende que os princípios possuem, ao contrário das regras, uma definição de peso,
que quando colidem o princípio de maior peso se sobrepõe ao outro, mas sem tirar-lhe a
validade. Sob essa perspectiva, explana:

 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos
de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias
específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são
aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra
é válida, e nesse caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso
em nada contribui para a decisão.[25]

 

 Robert Alexy, partindo das considerações de Ronald Dworkin, pontua que a distinção entre
princípios e regras é uma distinção qualitativa, e não de grau. Ele utiliza critérios comparativos
de prevalência dos princípios para sopesar uma eventual colisão dos mesmos. Seu principal
aporte foi desenvolver a ideia de princípios como mandamentos de otimização e, em especial,
delimitar algumas premissas básicas da ponderação. A realização completa de um determinado
princípio pode ser e, frequentemente, é obstada pela realização de outro princípio. Essa ideia é
traduzida pela metáfora da colisão entre princípios, que deve ser decidida através de um
sopesamento, operacionalizando-se o princípio da proporcionalidade.[26]

É mister enfatizar que o princípio afastado, e não aplicado, para um caso concreto específico,
permanecerá válido e poderá prevalecer em outro caso, ao passo que as regras não têm essa
dimensão, pois, se duas delas estão em conflito, uma deve ser julgada inválida, e, portanto,
excluída do ordenamento.

Superando a visão positivista de um sistema fechado de regras específicas de aplicação de uma
representação unidirecional do direito, Dworkin irá empreender um processo de interpretação
construtiva[27], postulando uma teoria do direito que reconstruirá racionalmente e conceituará o
direito vigente.

Destarte, o direito como integridade se traduz em uma concepção interpretativa do direito que
se diferencia das concepções do convencionalismo e do pragmatismo por basear-se no princípio
da integridade, segundo o qual as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se
derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que oferecem a melhor
interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade.[28]
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Dworkin pressupõe a identificação de uma comunidade de princípios, ou seja, uma dada
sociedade é compreendida como formada por pessoas que consideram ser sua prática
governada por princípios comuns e não somente por regras criadas em conformidade com um
acordo político. Assim, o Direito não está restrito ao conjunto de decisões tomadas em âmbito
institucional, mas o transborda, devendo ser tido, em termos gerais, como um sistema de
princípios construídos a partir da interpretação da história das práticas sociais, ponto que se
deve pressupor nas decisões institucionais.[29]

 

O direito como integridade exige que os juízes, na medida do possível, considerem ser o direito
estruturado por um conjunto coerente de princípios e pede-lhes que os apliquem nos novos
casos que se lhes apresentem, de tal modo que a decisão seja sempre justa e equitativa.[30]

Ao afirmar que, dentro da prática jurídica, a proteção dos direitos com alicerce em princípios é
mais relevante do que os argumentos políticos ou uma adesão literal a regras, Dworkin coopera
para o salto qualitativo dos princípios na perspectiva da teoria das fontes. Em seu patamar atual,
os princípios passaram a ser tratados como normas jurídicas, transpondo a crença de que teriam
uma dimensão puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e
imediata.  

 

 

3. A passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo
normativo concreto do Direito

 

Não obstante as reflexões de Dworkin sejam contextualizadas no âmbito do direito anglo-saxão,
é possível, compreendendo os principais pontos de sua filosofia do direito, remanejá-las para
uma perspectiva romano-germânica, levando os direitos a sério em uma realidade normativa
diversa da common law.

Consoante os ensinamentos de Paulo Bonavides[31], a normatividade dos princípios percorreu
três fases distintas: a jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista. Na primeira, os princípios
estavam fora do direito, em um campo metafísico, associados à dimensão ético-valorativa
inspiradora do direito. Já, na fase positivista, os princípios ingressaram nos códigos e leis como
fonte normativa subsidiária com a função de garantir a inteireza e coesão do sistema. Por fim, a
fase pós-positivista atual, na qual os princípios constitucionais têm um papel central, consagra os
princípios não apenas como direito, mas como um tipo de pedestal normativo sobre o qual
assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais.

Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, as Constituições introduziram de forma explícita,
em seus textos, elementos normativos diretamente vinculados a valores e opções políticas
fundamentais. A partir desse momento, a Constituição passa a ser entendida como um sistema
aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de
justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um papel vital. Dworkin
colaborou expressivamente para essa mudança de paradigma, verificada no decorrer do século
XX. Para o jusfilósofo, há uma forma particular de ler e respeitar uma constituição política que
se denomina leitura moral. Esta incorpora a moralidade política ao centro do direito
constitucional.[32]

Assim sendo, a norma foi conceitualmente elevada à categoria de gênero, do qual as espécies
vêm a ser o princípio e a regra, inexistindo hierarquia entre ambos, à vista do princípio da
unidade da Constituição.[33] Princípios e regras passam a desfrutar do mesmo status de norma
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jurídica, apesar de serem diferentes em termos de conteúdo, estrutura normativa e aplicação.

Percebe-se, desta sorte, um contraste entre o contexto contemporâneo que atribui aos princípios
uma posição privilegiada, nunca antes por eles alcançada, dentro do ordenamento e o que
dispõe o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, dispositivo este que confere aos princípios
o último lugar, enquanto recurso à integração do sistema em caso de omissão legislativa. Em
outros termos, o que se apresenta é, de um lado, o reconhecimento, na doutrina e na
jurisprudência mais atenta, da importância da construção de mecanismos de interação entre a
realidade social e a realidade normativa, de outro lado, há a manutenção de regras que
conservam a noção do sistema nos moldes como fora formatado na era moderna.

Nesse sentido, a teoria das fontes, como, em geral, tem sido tratada nos livros, nos cursos e nos
discursos, não se coaduna com as pressões sociais que demandam uma resposta satisfatória do
sistema normativo. Como bem ensina Plauto Faraco de Azevedo:

 

[...] nunca será demais insistir, face à tendência obstinada e insidiosamente contrária tantas
vezes e por tantas formas historicamente perceptível no pensamento jurídico, que a Dogmática
Jurídica deve atentar para a moldura social em que se realiza, para as necessidades, reclamos e
objetivos humanos em função de que precisamente deve cumprir-se sua tarefa. Há que se lutar
sem tréguas contra os excessos logicistas que desembocam no formalismo jurídico, que pode ser
caro aos juristas formados em sua viciosa atmosfera, mas desservem o povo - destinatário final
desse trabalho - que não compreende, não se interessa e nada leva desse sutil exercício
intelectual que teima em ignorá-lo.[34]

 

Quando da construção moderna de sistema, a palavra-chave era segurança, ou seja, a
possibilidade de antevisão do que se prevê em termos jurídicos. A noção de segurança, que fora
salutar, em um momento de consolidação de valores trazidos pelo liberalismo burguês,
apresentou-se como um modelo inflexível na busca pela completude e autossuficiência do
sistema jurídico. Luiz Edson Fachin acena que "a arquitetura do sistema de direito se arma a
partir das fontes, e destas para os modos de surgimento das regras, constituindo-se, pois, em
uma forma que se divide e se proclama inseparável."[35]

Sob essa perspectiva, o papel dos princípios resume-se a uma função intrassistemática,
completamente apartada da realidade social[36]. O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código
Civil brasileiro traduz perfeitamente esse ideário. No entanto, a própria dinamicidade da vida
social se encarregou de demonstrar que nem todas as situações da vida se encaixam
perfeitamente aos ditames do regramento existente. Com isso, a atuação judiciária viu-se
obrigada a buscar válvulas de escape, capazes de arejar o sistema e torná-lo mais próximo das
demandas da sociedade. Nesse contexto, os princípios começaram a ganhar espaço.  

Hoje, vive-se um momento histórico diverso, no qual a efetividade da Constituição tornou-se
uma ideia incontestável. As normas constitucionais assumem a posição de normas jurídicas,
dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e imediatamente todas as situações que
contemplam. Além disso, a Constituição passa a ser a lente através da qual se leem e se
interpretam todas as normas infraconstitucionais.

Assim sendo, é importante refletir acerca da teoria das fontes, de modo que a Constituição não
só seja reconhecida como fonte precípua do direito, mas que, especialmente, seja compreendida
como instituidora de espaços legítimos de deliberação, produção e aplicação jurídicas. Ademais,
a análise das fontes deve convergir no sentido de que os princípios constitucionais passem a
nortear o direito em todas as dimensões de sua experiência.

Nas palavras colacionadas do constitucionalista Paulo Bonavides:
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A teoria dos princípios chega à presente fase do pós-positivismo com os seguintes resultados já
consolidados: a passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo
concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial
da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística (seu
ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; o
deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a
proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o
reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das
Constituições; a distinção entre regras e princípios como espécies diversificadas do gênero
norma; e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o mais
significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos princípios.[37]

 

Imperativo, pois, torna-se o desenvolvimento de uma racionalidade diferenciada a fim de que a
norma jurídica deixe de ser um dado revelado para constituir-se como um dado construído.
Além disso, não se pode mais trabalhar as fontes de maneira isolada ou estanque. Ao contrário,
as chamadas fontes do direito se interpenetram de maneira que não se pode determinar com
exatidão quando, no processo de compreensão, interpretação e aplicação do direito se está a
recorrer a uma ou outra fonte.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A crença na existência de valores legítimos, que não decorrem de uma norma estatal, e o
entendimento de que o homem possui um espaço de liberdade que deve ser respeitado pelo
Estado foram trunfos ideológicos da burguesia e o combustível das revoluções liberais.

Contudo, a busca pela objetividade científica, com ênfase na realidade observável, e não na
especulação filosófica, afastou o direito da moral e dos valores transcendentes. Emergia, no final
do século XIX, a escola positivista, que ofereceu ao direito sistematicidade, trouxe método para
o seu exame e, consequentemente, segurança para relações cada vez mais diversificadas.

Dentro do rótulo "positivismo jurídico", que abriga uma série de abordagens diferenciadas,
destacam-se alguns expoentes que muito contribuíram para o desenvolvimento do fenômeno
jurídico na tentativa de responder a pergunta "o que é o direito". Dentre eles, destacou-se
Kelsen, Austin e Hart.

O isolamento deliberado do sistema jurídico, o tratamento do direito como entidade social
neutra, o entendimento de que é possível identificar o que é o direito sem emitir quaisquer
juízos de valor constituem uma apurada ideologia política que, nos últimos anos, porém, tem
perdido seu império absoluto sobre a filosofia do direito.

            Não obstante o positivismo jurídico ter dominado as perspectivas modernas, o destino
do direito contemporâneo parece dirigir-se para a construção da normatividade e da efetividade
do denominado pós-positivismo. Um de seus representantes mais ilustres é Ronald Dworkin,
segundo o qual o positivismo enfraqueceu a capacidade crítica de pensar o direito, sendo
necessário, portanto, adotar novas formas de interpretação para compreender o papel do direito
hoje.
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            Malgrado seus estudos estejam circunscritos à experiência do direito anglo-saxão, no
qual predominam os precedentes judiciais, sua colaboração não é prejudicada ou reduzida, nas
análises dentro da perspectiva romano-germânica, como é o caso do direito brasileiro, uma vez
que, para se opor à compreensão positivista do direito, isto é, à compreensão do direito como
um conjunto de regras, Dworkin compreenderá os princípios jurídicos, ao lado das regras, como
espécie do gênero norma.

Com os avanços da teoria do direito, principalmente em face da inserção dos princípios nos
textos constitucionais, operou-se uma revolução de juridicidade sem antecedentes. De princípios
gerais se transformaram, já, em princípios constitucionais. Assim, as novas Constituições
promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pilar normativo
sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais. Considerando
que a Constituição é um sistema de normas e que os princípios, doravante, são
peremptoriamente normas de hierarquia constitucional, não há mais como negar o seu caráter
jurídico e vinculante, impondo, por essa razão, a sua observação, densificação e concretização.

Transposta a fase de um certo êxtase com a redescoberta dos princípios como elementos
normativos, o pensamento jurídico contemporâneo tem oferecido bastante atenção à elaboração
teórica das dificuldades que a interpretação e a aplicação dos princípios ensejam na
determinação de seu conteúdo, bem como de sua eficácia.

Portanto, mais do que nunca, faz-se mister repensar as fontes do direito, detendo especial
atenção ao art. 4º da LICC. Urge ressaltar que os princípios conseguiram trilhar uma
revolucionária trajetória, passando de meras fontes secundárias da lei ao mais elevado posto
hierárquico das novas Constituições.

A concepção das fontes, como é apresentada, ainda hoje, nos livros de introdução e nas salas
de aula, contribui substancialmente para a manutenção da noção de um universo jurídico
hermético, divorciado das transformações da realidade fática. É a partir da leitura axiológica,
permitida pelos princípios, que representam os valores centrais de uma dada sociedade em um
dado momento histórico, que o intérprete apreende a realidade exterior e a integra ao sistema
jurídico, oxigenando-o.
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UMA REFLEXÃO FILOSÓFICA ACERCA DA CONCEPÇÃO DE VINGANÇA COMO
COMPONENTE ÉTICO DA PENA

A PHILOSOPHICAL DISCUSSION ON REVENGE AS AN ETHICAL ELEMENT OF CRIMINAL
PUNISHMENT

Flavia Brazuna Bicudo
Marco Antonio Lopes Campos

RESUMO
O presente artigo propõe uma reflexão filosófica acerca da vingança como componente ético da
pena. Os ideais gregos de perfeição, equilíbrio e conseqüente justiça permanente, permeados
por questões morais, religiosas e mitológicas, têm na vingança um elemento de manutenção do
estado das coisas que remete à ética, que, por sua vez, preocupa-se em regular a vida das
pessoas em sociedade. Analisando a visão de Aristóteles sobre o assunto e sem esquecer as
barbáries cometidas durante a fase do Direito Penal conhecida como fase da vingança, bem
como a transição para penas mais humanizadas, com as considerações iluministas de Rousseau,
Montesquieu e a justiça retributiva de Kant, percebe-se que a figura da vingança ainda é
encontrada no sistema penal contemporâneo, inclusive no Brasil que tem na teoria mista da
finalidade da pena uma abordagem moderna desse conceito, que não se reduz à retribuição pelo
mal cometido, mas, mais importante, a um meio de recuperação e reintegração do delinqüente.
Tal modernização, portanto, só é possível na presença de elementos éticos que respeitem,
principalmente, a dignidade da pessoa humana.
PALAVRAS-CHAVES: Pena; vingança; ética

ABSTRACT
This article proposes a philosophical discussion on revenge as an ethical element of criminal
punishment. In Greek ideals of perfection, equilibrium and consequent everlasting justice,
permeated by moral, religious and mythological matters, revenge is considered an element to
maintain the original state of things. This idea refers to ethics itself which is responsible for
regulating people´s life in society. Aristotle’s writings on revenge will be analyzed regardless of
the cruel punishments based on avenging expectations and feelings inflicted on condemned
people throughout the history of Criminal Law from Classical Antiquity to the Middle Ages, as
well as the transition to a more humanized penal system and the considerations of
Enlightenment philosophers Rousseau and Montesquieu along with Kant’s Retributive justice. It is
noticed that revenge is present in contemporary legal system. In Brazil, the theory of
punishment justification in vigour consists in a modern approach to the concept of revenge, and
its object is not only retribution but also and most importantly rehabilitation and restoration.
However, these last two purposes will only be achieved in the presence of ethical elements and
consequent respect for human dignity.
KEYWORDS: Punishment; revenge; ethics

Introdução:

 

Na mitologia grega, a deusa da vingança é Nêmesis. Filha da Noite, a deusa Nix, é considerada
uma divindade terrível, assim como seus irmãos e irmãs: a Morte, as Parcas (responsáveis por
determinar os destinos dos deuses e dos homens), a Discórdia (Éris) e seus filhos: Pena,
Esquecimento, Fome, Dor, Disputas, Batalhas. Seu zelo era pela expiação dos erros, "não
descansa enquanto não atinge o culpado a fim de castigá-lo, enquanto não rebaixa o insolente
que se elevou alto demais, provocando com seu sucesso exagerado o ciúme dos deuses".[1]

É Nêmesis que, atendendo ao pedido de vingança feito pelas jovens desprezadas por Narciso,
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causa um forte calor que o obriga a parar em uma fonte para matar a sede, onde, ao ver seu
rosto tão belo refletido na água, encontra a morte.

Na visão dos gregos, o castigo era necessário para que o mundo continuasse a ser exatamente
como deveria. A função de Nêmesis, assim, era a manutenção do estado das coisas. Os
excessos deveriam ser suprimidos com vistas ao equilíbrio e à harmonia, ideais gregos na busca
pela perfeição e, conseqüentemente, pela justiça permanente. Tal formalidade, que seria
refletida também nas leis, permite que a deusa da vingança seja considerada também a deusa
da ética, preocupada em regular a vida dos cidadãos. O castigo que Nêmesis destinou a Creso é
um claro exemplo de sua preocupação ética.  Creso, último rei da Lídia e homem deslumbrado
com sua riqueza e poder, é levado para uma expedição contra Ciro II, rei da Pérsia, e acaba
encontrando ruína e destruição.

Essas simples ilustrações permitem perceber a nítida construção de um sistema religioso e de
crenças a que se propõem os mitos e que envolve toda uma gama de sentimentos e
manifestações humanas. De um lado, perfaz-se a origem da vingança e seus equivalentes: a
morte, a discórdia, a dor, as disputas e, finalmente, a pena, o que nos leva à reflexão sobre a
natureza atemporal e inerentemente humana desses sentimentos e desejos. Por outro lado,
entretanto, revela o componente ético da ação que se materializa na punição de Narciso. A
lógica moral centrada em si, aquela que se conhece como tipicamente narcisista, impede que ele
perceba ou mesmo se arrependa do mal que causou às jovens que recorrem à Nêmesis. A
vingança que resulta em sua morte é a pena, o castigo para o agir contrário à virtude, ao
caráter, ao melhor modo de ser viver em sociedade.

É claro que a morte de Narciso é uma conseqüência grave do seu agir. Não é defendida aqui a
necessidade de tal pena, e muito menos de qualquer outra associada à violência, para provocar
o comportamento virtuoso, do caráter, do melhor meio de viver em sociedade. Violência e morte
são meios de vingança que não devem fazer parte de um Estado que se propõe à democracia e
ao bem estar de seus cidadãos. Considera-se, portanto ,como vingança que deve ser aplicada à
pena, aquela que pode ser considerada comedida e justa, dentro dos limites impostos pela lei e
dentro dos princípios a que se propõe um Estado Democrático de Direito.

Aristóteles acreditava que a vingança era justa desde que uma reação também justa de um
homem igualmente justo, ao passo que aquele que não se encoleriza com o que deveria
provocar sua ira é um tolo. Para ele, a cólera, considerada um doloroso desejo de vingança, é
um exemplo paradigmático de paixão: se sentir muito ou fracamente ela é ruim, se sentir na
exata medida é boa. Assim, ela é, como todas as paixões, sempre seguida de prazer ou de dor.
Da mesma forma que as demais paixões (a amizade, o medo, o ódio, o lamento, a audácia, a
piedade, a inveja, a alegria, o apetite), a emoção da cólera constitui verdadeiro pilar da
personalidade humana e de suas relações.

O homem primitivo quando não tinha satisfeita sua pretensão, agia contra seu adversário para
obrigá-lo a satisfazê-la. Da mesma forma, quando se sentia prejudicado por outro membro da
sociedade, buscava a compensação do seu dano, na maioria das vezes obrigando seu oponente
ao pagamento superior ao inicialmente desejado. Era comum que o castigo que acompanha a
vingança fosse mais grave do que o dano causado. A defesa da honra só era satisfeita, na
maioria das vezes, com a morte do ofensor.

O Código de Hamurabi na Babilônia, o Código de Manu na Índia, o Pentateuco dos hebreus e a
própria Bíblia Sagrada são exemplos de legislação da chamada fase da vingança do Direito
Penal. A vingança ora encontrava-se nas mãos de um grupo social, ora era prerrogativa apenas
divina. Nesse último caso, estabelecer a pena era tarefa dos sacerdotes representantes da Igreja
ou mesmo do soberano que, por sua vez, exercia sua autoridade por determinação divina. Ainda
que, no último caso, a aplicação da pena representasse um avanço, uma vez que ocorria através
de uma autoridade pública, a severidade delas e a falta de limites à sua aplicação davam causa
a uma grande insegurança jurídica. Era comum que a vingança divina fosse exercida à
proporção do "pecado" cometido pelo acusado contra Deus.
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Assim, através dos tempos, a vingança foi tomando conotação pejorativa, especialmente após os
movimentos iluministas que a associaram mais contundentemente aos governos despóticos. A
vingança era um dos meios utilizados pelos governos violentos que viam no terror uma forma de
controle das massas. As penas rigorosas e cruéis, os suplícios eram a resposta vingativa à
desobediência. O contrato social de Rousseau passa a ser a própria convenção que serve de
"esteio de toda a autoridade legítima entre os homens"[2], a conversão da força em direito, da
vingança do rei em poder de punir de um Estado moderado.

A vingança abre espaço, então, para uma abordagem humanitária da pena seguida da
abordagem denominada científica, que se estende até os dias de hoje. Guardadas as
características de cada uma delas, pode-se dizer, entretanto, que nenhuma abandonou por
completo a idéia de vingança consubstanciada na própria finalidade de aplicação da pena que
seria a reparação do mal intentado contra o particular, mas principalmente contra a ordem
social. Todavia, os excessos cometidos na fase da vingança marcaram o Direito e a composição
política e social dos Estados ao longo da história, de tal forma que uso do termo vingança pode,
ainda hoje, remeter a uma justificação de comportamentos violentos e bárbaros. Não é esse
objetivo do presente artigo.

A finalidade da pena no Direito Penal brasileiro que abraça a teoria chamada mista é um claro
exemplo da abordagem moderna da vingança: a punição do criminoso, a retribuição do mal
injusto como forma de prevenir a conduta criminosa, tanto pela reeducação do seu agente,
como pela intimidação coletiva.

Destarte, com esses objetivos em mente, volta-se à missão de Nêmesis na aplicação da
vingança: o equilíbrio, a harmonia, enfim, a justiça.

Esse artigo se propõe à reflexão filosófica da concepção de vingança como finalidade ética da
pena.

 

 

1. Vingança

 

De acordo com o Dicionário Michaelis, vingança significa:

 

1.Ação ou efeito de vingar ou vingar-se. 2 Desforra, represália, vindita. 3 Castigo, punição. 4
Desejo de se vingar." Por sua vez, o verbete vingar encontra a seguinte definição, entre outras:
"1 Tirar desforra de (ofensa ou injúria); castigar, infligir punição a: Vingar a injúria, vingar a
ofensa. vtd 2 Dar satisfação a: Vingar a honra de marido, vingar o sangue de alguém. Vingaram
nele o crime de outrem. vtd 3 Desafrontar, promover a reparação de: Vingar um prejuízo, uma
calúnia. Vingou a família no pérfido difamador. vpr 4 Corresponder a uma ofensa ou injúria com
outra; tirar vingança de afronta, ofensa ou injúria recebida: Soube de tudo, e jurou vingar-se. O
povo não se vinga das passadas opressões. vpr 5 Dar-se por satisfeito. vtd 6 Compensar,
consolar, galardoar, recompensar: Alegres e tranqüilos dias nos vinguem da enorme trabalheira
de agora.

 

Todas as definições parecem remeter à idéia de reparação, compensação e recompensa, que,
por sua vez, remete ao enforque grego do estabelecimento do equilíbrio das coisas, de se voltar
ao que deveria ser. Tal necessidade não é apenas social, mas é, também, uma necessidade
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individual do ser humano.

Ainda que essa afirmativa, em um primeiro momento possa parecer uma negação da evolução
do homem, seja ela fruto de seu desenvolvimento histórico ou de sua relação dialética com o
outro, ela é apenas a confirmação de que o homem e sua personalidade moral ainda se
encontram assentados sobre as bases da justiça.

Segundo Freud e Breuer, "a pulsão de vingança que é tão poderosa no homem primitivo e que é
mais disfarçada do que recalcada pela civilização, nada mais e do que a excitação de um reflexo
não liberado".[3] Essa pequena menção à vingança no trabalho dos dois médicos, desenvolvido
nos primórdios na psicanálise, faz relação desse sentimento com emoções dolorosas que não
puderam ser exteriorizadas. A vingança aparece como um meio de exteriorizar tais sentimentos
negativos.

É comum que, no discurso das vítimas apareça, invariavelmente, uma faceta da vingança, seja
de forma mais ou menos velada, ainda que muitas vezes escondida sob a denominação de
justiça.  À medida que as expectativas de arrependimento, reconhecimento do erro ou do valor
do bem jurídico protegido e disposição para ressarcimento do prejuízo causado não são
atendidas pelo autor do delito, o desejo pela resposta Estatal ao delito cometido aumenta.
Entretanto, tal desejo aparece carregado do sentimento de vingança, uma vez que não basta
que o autor seja condenado, mas que sua pena seja reconhecidamente dura o suficiente para
que cause nele o mesmo sentimento que causou em sua vítima ou em seus familiares.

Não são raras, nos últimos tempos, as discussões sobre a necessidade de penas mais severas na
tentativa de coibir esse ou aquele comportamento criminoso. Mas, tais considerações são apenas
reflexo de uma preocupação com os índices de violência que assombram as cidades brasileiras
ou seriam também uma resposta vingativa e sádica à violência e ao mal que essas comunidades
têm sido expostas em sua vida cotidiana e que tem afetado seu patrimônio, sua segurança, sua
auto-estima, enfim, seu bem-estar?

 

 

2. As fases da vingança na história do Direito Penal

 

O Direito Penal apresenta três períodos distintos em sua evolução histórica: o período da
vingança, que ocorreu dos tempos primitivos até o século XVIII; o período humanitário, que
durou de 1750 a 1850, sob a influência dos escritos de Rousseau e Montesquieu; e o período
científico que dura desde 1850 até os dias de hoje, e tem como preocupação principal o homem
e as razões que o levam a delinqüir.

Durante o período da vingança, que tem sua origem nos primórdios da história humana, os
fenômenos naturais como vulcões, secas e doenças eram vistos como castigos divinos, frente
ações que exigiam algum tipo de reparação. Os grupos sociais encontravam-se envoltos em um
ambiente mágico e religioso e não havia entre eles um sistema orgânico de princípios penais. A
reparação ocorria através de proibições de ordem religiosa, moral ou social que eram utilizadas
para aplacar a ira dos deuses. [4]

 

A infração totêmica ou a desobediência tabu levou a coletividade à punição do infrator para
desagravar a entidade, gerando-se assim o que, modernamente, denominados "crime" e "pena".
O castigo infligido era o sacrifício da própria vida do transgressor ou a "oferenda por este de
objetos valiosos (animais, peles e frutas) à divindade, no altar montado em sua honra". A pena,
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em sua origem remota, nada mais significava senão a vingança, revide à agressão sofrida,
desproporcionada com a ofensa e aplicada sem preocupação de justiça. (MIRABETE, 2001, p.
35)

        

O período da vingança compreende três fases de evolução, conforme exposto por Mirabete, e
que, entretanto, não se sucederam sistematicamente. São elas: a fase da vingança privada, a
fase da vingança divina e a fase da vingança pública.

Durante a fase da vingança privada, quando um crime era cometido, a reação da vítima, de
seus parentes e de seu grupo social era totalmente desproporcional à ofensa cometida e, na
maioria das vezes, atingia não apenas seu autor, mas também todo o seu grupo social. Nesse
contexto, para evitar que grupos e tribos inteiros fossem exterminados, surgem duas grandes
regulamentações: o talião e a composição.

A Lei de Talião aparece como um instrumento para restringir a abrangência da pena, pois esta
limitava a reação e o castigo imposto a um mal idêntico ao praticado. Conhecido como "olho por
olho, dente por dente", foi utilizado no Código de Hamurabi na Babilônia, na Lei das XII Tábuas,
de Roma, e no Êxodo, do povo hebreu, e constitui grande avanço na história do Direito Penal.

A composição, sistema através do qual o autor da infração livrava-se da pena comprando sua
liberdade, foi utilizada também no Código de Hamurabi, pelo Pentateuco e pelo Código de Manu,
na Índia. "Foi a composição largamente aceita pelo Direito Germânico, sendo a origem remota
das formas modernas de indenização do Direito Civil e da multa do Direito Penal".[5]

A enorme influência da religião na vida de todos os grupos sociais da época levou a fase
conhecida como a da vingança divina.

 

O Direito Penal impregnou-se de sentido místico desde seus primórdios, já que se devia reprimir
o crime como satisfação aos deuses pela ofensa praticada no grupo social. O castigo, ou
oferenda, por delegação divina era aplicado pelos sacerdotes que infligiam penas severas, cruéis
e desumanas, visando especialmente à intimidação. Legislação típica dessa fase é o Código de
Manu, mas esses princípios foram adotados na Babilônia, no Egito (Cinco Livros), na China
(Livros das Cinco Penas), na Pérsia (Avesta) e pelo povo de Israel (Pentateuco). (MIRABETE,
2001, p. 36)

 

Finalmente, a fase da vingança pública, por sua vez, foi marcada por uma maior organização da
sociedade. A necessidade de se conferir uma maior estabilidade ao Estado justificava a aplicação
da pena severa e cruel. O príncipe ou soberano era responsável pela sua aplicação, pois
constituía verdadeiro mandatário da vontade divina. Ela era a expiação de um pecado cometido
contra ele. A pena de morte era largamente aplicada e inúmeras arbitrariedades eram
cometidas.

O equilíbrio necessário das instituições sociais deu origem ao estabelecimento de um direito
penal que substitui a pena de vingança por outra de caráter mais humano fundada nos ideais
iluministas. A razão se sobrepõe ao arbitrário e cruel. O contrato social não mais deixa lugar
para a crueldade das penas que é vista como contrária à justiça. Rousseau e Montesquieu são
grandes expoentes desse pensamento moderno contrário à barbárie e favorável à aplicação de
uma pena justa e legal.
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3. Vingança em Aristóteles

 

Para Aristóteles, a justiça é uma virtude e como toda e qualquer virtude é um justo meio, ou
seja, o meio termo que a diferencia do vício. Na alma do homem encontram-se três espécies de
coisas: paixões, faculdades e disposições. Estas últimas são "as coisas em razão das quais nossa
posição em relação às paixões é boa ou má".[6] A virtude é disposição. As paixões, por sua vez,
são aqueles sentimentos acompanhados de prazer ou sofrimento, entre eles a cólera. Assim, as
paixões poderão ser boas ou más. Serão más se sentidas de modo violento ou demasiadamente
fraco; serão boas se sentidas moderadamente. O homem, entretanto, não será chamado bom ou
mau por causa de suas paixões, mas serão louvados ou censurados por suas virtudes e vícios

A reação colérica, ou seja, aquele impulso contra aquele que nos ofende, será justa se ocorrer
por motivo justo, contra pessoas certas e durante o tempo prescrito pela regra justa.  Qualquer
homem virtuoso deve buscar a justiça e indignar-se frente à injustiça.  "A reação colérica frente
ao prejuízo deliberado de uma pessoa sobre a outra é vista por Aristóteles como emotiva e
justificável".[7] Contudo, tal reação deve sempre ocorrer dentro dos limites da ética e da moral,
com vistas à realização do homem dentro da sociedade em que vive. Para o filósofo estagirita, o
homem, ao recusar tanto a falta quanto o excesso, ou seja, ao buscar o justo meio, realiza sua
felicidade dentro da polis. O homem feliz é o que alcança o exercício pleno de sua cidadania.

 

Os homens que se encolerizam por motivos justos, com coisas ou pessoas certas e, além disso,
como, quando e enquanto devem, são dignos de serem louvados. Tais homens, então, serão
calmos, pois a calma é louvada. Homens assim tendem a não se deixar perturbar nem conduzir
pela paixão, mas a encolerizar-se apenas da maneira, com as coisas e durante o tempo que a
regra justa prescreve. Porém, pensa-se que eles de certo modo erram no sentido da falta, pois
as pessoas calmas não são vingativas, e inclinam-se antes a revelar os erros do outros.

 

A falta, quer seja ela um tipo de pacatez, quer outra coisa, é censurável, pois aqueles que não
se encolerizam com as coisas que deveriam provocar sua ira são considerados tolos, tanto
quanto aqueles que não o fazem de maneira certa, no momento apropriado, e com as pessoas
certas. Com efeito, tais homens são considerados insensíveis, e, como não se encolerizam,
pensa-se que sejam incapazes de se defender; e suportar insultos, quer dirigidos a si próprio,
quer dirigidos aos amigos, é próprio de escravos. (ARISTÓTELES, Trad., 2008, p. 95-96).

 

 

 

4. O contrato social de Rousseau

 

Durante grande parte da história da humanidade a vingança pertencia aos deuses e aos seus
representantes na Terra. Era considerado crime toda e qualquer ofensa às divindades. A religião
estava no comando da vida de todas as pessoas e, conseqüentemente, da vida em sociedade. O
Direito era a própria religião, e esta era efetivada pela Igreja, na figura de seus sacerdotes, ou
pelo soberano que era determinado por Deus.
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A religião influenciou todo o sistema de valores e crenças da antiguidade e muitos deles ainda
se encontram disseminados em nossas sociedades modernas. A transposição da estrutura
familiar para o espaço físico, a exemplo do que ocorreu na sociedade política antiga e que
legitimou a monarquia absolutista como o regime político das origens, é exemplo dessa
influência. "O monarca era o pai protetor e o sacerdote que oficiava em nome de todos".[8]

Tal relação resultou, entretanto, nas barbáries cometidas pelos Estados despóticos e absolutistas
da Idade Média, marcados pela centralização do poder do Estado e da Igreja.  O rei era o
representante de Deus na Terra e o defensor da pátria e da Igreja. Era ele o legislador e o
representante do Estado. Existia um rei, uma única fé e uma única lei. Aqueles que eram
contrários à religião oficial eram destituídos de seus direitos.

Nesse contexto, e movidos pela idéia, presente principalmente nos escritos de Maquiavel, de que
a violência era necessária à manutenção do poder, as penas eram extremamente cruéis.  Apesar
de os doutrinadores classificarem esse período como a fase da vingança política, onde a
vingança privada era substituída por penas públicas, estas ainda mantinham seu viés de
vingança divina. Eram consideradas uma expiação pelo pecado cometido contra o soberano.
Predominava a pena de morte, aplicada através de meios desumanos e extremamente cruéis
como o arrastamento, o esquartejamento, a estrangulação, a decapitação, a fogueira, a forca, a
roda, o sepultamento em vida, entre outros.

Esses excessos foram responsáveis pela repulsa que se seguiu ao instituto da vingança aplicado
ao direito penal, ainda que ela seja encontrada nas teorias de finalidade da pena do direito
moderno.

As concepções iluministas, entre elas o contratualismo de Rousseau, levaram o direito penal ao
seu período humanístico. Graças aos seus escritos, e de outros expoentes do período como
Voltaire e Montesquieu, Deus passa a ser encarado como a expressão máxima da razão, criador
da lei e respeitador dos direitos universais do homem, da liberdade de pensamento e de
expressão. Estão fundadas as bases para todo o pensamento moderno, seja no campo da
Filosofia, seja no campo do Direito.

O contrato social de Rousseau determina a necessidade do estabelecimento das regras de
convívio social, em oposição ao estado de natureza. O desequilíbrio das relações sociais, que
decorria da excessiva liberdade em que vivia o homem, ocasionava a imposição da vontade do
mais forte ao mais fraco. Para se viver em sociedade, ainda que todos os homens sejam
considerados livres e iguais por concepção e direito, passa a ser necessário que o homem abra
mão de uma parcela de sua liberdade em favor do equilíbrio dessa sociedade que tem no Estado
seu principal garantidor.

Essa garantia se dá através do contrato social que fundamenta a autoridade do Estado e das leis
na construção da paz social. Quando esta é ameaçada por um indivíduo que comete um delito,
é o contrato social que legitima o direito de punir do Estado.

Entretanto, em um Estado bem regido não há necessidade de muita punição, haja vista que
existem poucos delinqüentes. A pena de morte é admitida, mas Rousseau tem sérias dúvidas
sobre ela por não ter certeza de um indivíduo pode ou não se regenerar.

        

 

5. Observações de Montesquieu a respeito das penas cruéis e dos governos
despóticos
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Montesquieu relaciona a violência e a crueldade das penas aos governos despóticos, cujo
princípio é o terror. Nesses Estados a severidade das penas termina por corromper o espírito dos
homens, pois não há honra nem virtude nos suplícios. O legislador que pensa somente na
correção e não considera seus inconvenientes, acostuma os cidadãos ao despotismo, à violência
e à crueldade.

 

Quando algum inconveniente se faz sentir em um Estado, um governo violento procura
imediatamente corrigi-lo; e em vez de fazer executar as antigas leis, estabelece uma pena cruel
que detém o mal imediatamente. Todavia, assim, desgastam-se as bases do governo: a
imaginação habitua-se a essa grande penalidade como havia se habituado à menor; e, como
diminui o temor por essa última, logo se é obrigado a utilizar a outra para todos os casos. Os
assaltos nas grandes estradas eram comuns em alguns Estados; procurou-se extingui-los;
inventou-se o suplício da roda que os reprimiu por algum tempo. Contudo, depois os assaltos
continuaram, como antes, nas grandes estradas. (MONTESQUIEU, Trad., 2004, p. 96-97)

 

Por outro lado, as leis cujo objetivo seja somente o de vingar o soberano, são desmedidas e
desproporcionais, podendo corromper o próprio despotismo. Para ele, existem dois tipos de
corrupção: quando o povo não observa as leis e quando o povo é corrompido por elas. "Mal
incurável este, porque reside no próprio remédio".[9]  

A justa proporção das penas em relação ao crime é essencial para o bem da segurança pública e
sua aplicação deve supor os homens melhores do que são, devendo sempre buscar o justo meio
termo entre todas as possibilidades possíveis. Estabelecer a pena de acordo com a natureza
específica do crime cometido é fazer triunfar a liberdade, pois ela deixa de ter origem no
capricho do soberano ou do legislador, mas na própria natureza das coisas, e não de um homem
praticando violência contra o próprio homem.

 

 

6. Justiça retributiva de Kant

 

Para Kant, amparado pelo fundamento de ordem ética de seu imperativo categórico, princípio
supremo da moralidade, a justiça só será realizada através da restauração retributiva do direito.

O castigo e a punição não dependem de qualquer efeito coibitivo que possam ter. Infratores
devem ser punidos porque merecem. A pena é a justa retribuição pelo crime cometido.  Não há
em Kant qualquer preocupação quanto ao alcance social da aplicação da pena.

 

Mesmo que a Sociedade Civil decidisse se dissolver - como poderia supostamente ocorrer no
caso de um Povo que habitasse uma ilha e que decidisse se separar e se espalhar pelo mundo -
o último assassino que permanecesse na prisão deveria ser executado antes que a resolução
fosse concretizada. Isso deveria ser feito para que todos pudessem compreender o que ele
justamente merecia por seus feitos. (KANT apud APPIAH, Trad., 2008, p. 256)

 

A consideração da retribuição da pena na mesma proporção da ofensa, tal qual admite Kant, a
despeito de sua defesa da violência e da pena de morte, tal qual o fez Agnes Heller[10], é
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também distribuição de castigo, então se pode considerar tal prática fundada na vingança,
justiça distributiva.

 

 

7. O suplício como pena na visão de Foucault

 

Para Foucault, a pena para ser considerada um suplício deveria obedecer a três critérios
principais: a produção de certa quantidade sofrimento regulado, o ritual "purgatório" que marca
suas vítimas e a manifestação do poder de punir.

A quantidade de sofrimento produzido deve necessariamente poder ser apreciado, comparado e
hierarquizado. O suplício da morte, por exemplo, não se realiza na privação do direito à vida,
mas na quantidade de sofrimento e na produção regulada deste. "A morte-suplício é a arte de
reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em 'mil mortes'".[11] A produção de sofrimento deve
ser regulada; seu tipo, intensidade, qualidade, duração devem estar relacionados com a
gravidade do crime, com o criminoso e o nível social da vítima. "Todos esses diversos elementos
multiplicam as penas e se combinam de acordo com os tribunais e os crimes".[12]

A natureza ritualística do suplício se perfaz enquanto elemento do que o filósofo chama de
liturgia punitiva: a "purgação" do crime se dá através dos sinais deixados nos corpo de suas
vítimas, os condenados. A ostentação que acompanha esses corpos tem como objetivo torná-los
infames e fazer lembrar aos homens o sofrimento constatado. Tal constatação deve atingir a
todos.

A manifestação do poder que pune é, assim, ostensiva e se dá, portanto, no próprio cerimonial
da justiça.

O próprio excesso das violências cometidas é uma das peças de sua glória: o fato do culpado
gemer ou gritar com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas é o próprio
cerimonial da justiça que se manifesta em sua força. Por isso sem dúvida é que os suplícios se
prolongam ainda depois da morte: cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos
arrastados na grade, expostos à beira das estradas. A justiça persegue o corpo além de
qualquer sofrimento possível. (FOUCAULT, Trad., 2008, p. 32)

 

Na visão do filósofo o suplício tinha uma função não apenas jurídica, mas também política, pois
se constituia também em um modo de buscar uma vingança pessoal e pública contra o desprezo
pela autoridade do soberano. Essa vingança, entretanto, longe de buscar o equilíbrio de forças
entre o rei e seus súditos delinqüentes, visava à "dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei
e o soberano todo-poderoso que faz valer a sua força".[13] Em outras palavras, é uma
demonstração de poder.

            Crítico da doutrina iluminista que, conforme já citado aqui, defendia o fim dos suplícios
e a adoção de penas suavizadas pela "medida" e pela "humanidade", o Foucault entende que o
direito de punir, a partir do século XVIII, deixa de lado a vingança do soberano e passa a ter
outro objetivo tão temível quanto o anterior: a defesa da sociedade. A mudança não tem
qualquer viés jurídico, social ou ético: a multiplicação de riquezas, agora nas mãos das classes
populares, cria a necessidade de um controle mais estrito e exigente da ilegalidade do povo,
sem a presença de revoltas e agitações populares contra a crueldade das penas aplicadas. A
humanização das penas era tão somente instrumento de controle social. O novo regime
transforma, então, a prisão em pena por excelência
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8. Vingança e violência

 

A violência das penas e castigos durante o período da vingança do Direito Penal foi bem
explicitada aqui. Nesse período predominavam os meios excessivamente cruéis e desumanos de
imposição da pena de morte, aplicada através da forca, da fogueira, da decapitação, da roda, do
arrastamento, do esquartejamento, da estrangulação, do sepultamento em vida, entre outras
práticas.

O período humanitário que se seguiu ao Iluminismo e sua defesa por um sistema penal livre de
ações arbitrárias, dependentes da vontade exclusiva do soberano, não impediu, entretanto, a
defesa de métodos violentos aplicados à pena. Ainda que seus maiores defensores tenham
repudiado a eficácia das penas cruéis e desumanas para a prevenção da conduta criminosa,
infelizmente, a idéia de retribuição pelo mal aplicado encontrava-se, ainda, em muitos casos,
afastada da proporcionalidade da pena ou de qualquer idéia que incluísse direitos ao infrator.
Parecia que o direito de punir só estaria satisfeito quando o sofrimento daquele que cometeu o
crime fosse suficiente para aplacar os sentimentos de reparação e vingança.

Esse sentimento parece crescer, na medida que crescem, também, os índices de criminalidade,
fato que ocorre ainda no mundo moderno. Aliados às explicações científicas e deterministas do
Direito Penal que enfrentamos desde o século XIX até os dias de hoje, vemos crescer a violência
do sistema penal, cujas penas se tornam cada vez mais e mais duras, a violência das
abordagens policiais, o violência do sistema carcerário, que não oferece aos presos condições
mínimas de sobrevivência e dignidade. Uma vez que entende que não há recuperação ou
reparação possível ao infrator, o clamor do povo é para que esse sofra os mesmos martírios
impostos às suas vítimas, sem que, entretanto, tais comportamentos, impliquem a diminuição de
tais índices relacionados à violência. É a vingança pela vingança, sem qualquer objetivo ético de
reparação ou prevenção.

 

 

9. O direito de punir do Estado

 

A necessidade de substituir o direito privado de vingança pelo direito público acabou por instituir
o jus puniendi, cujo titular exclusivo é o Estado.

Segundo lição de Mirabete, "a punição do autor da lesão social representa a justa reação do
Estado contra o autor da infração penal, em nome da defesa da ordem e da boa conveniência
entre os cidadãos". Assim, pode-se inferir que o Estado não é possuidor de mera faculdade de
impor sanções a essa ou aquela conduta, com o objetivo de coibir certas práticas. Uma vez que
um dos seus fins é justamente a manutenção e a reintegração da ordem jurídica, o Estado
possui o dever de punir.

Nesse sentido, mais uma vez nota-se presente a velha necessidade grega de manutenção do
estado das coisas. A manutenção e a reintegração da ordem jurídica repousam na necessidade
de aplicação da sanção (pena). A possibilidade de compensação, e compensação através da
pena, é a própria materialização dos princípios da vingança presentes nesse instituto jurídico.

Direito e dever de punir são fins do Estado. As duas ações efetuadas dentro dos limites legais
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constituem condição sine qua non para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito.
 Esses limitem devem ter em mente, além da necessidade de reparação do mal cometido e a
prevenção individual e geral em relação à conduta exercida, a preocupação com a aplicação
humana das penas, com base nos direitos humanos e nas garantias e liberdades individuais que
cada cidadão possui, mesmo aqueles considerados criminosos.

 

 

10. Pena

 

Pena, nas palavras de Fernando Capez, é a "sanção penal de caráter aflitivo imposta pelo
Estado, em execução de um sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal,
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade é a de aplicar a
retribuição primitiva ao delinqüente, promover a sua readaptação social e prevenir novas
transgressões pela intimidação dirigida à coletividade".[14]

Tal definição encerra as três finalidades da pena nos termos das três teorias análogas
existentes, a saber: teoria absoluta ou da retribuição, teoria relativa, finalista, utilitária ou da
prevenção e teoria mista, eclética, intermediária ou conciliatória.

Já o conceito de vingança encontra-se claramente inserido na teoria absoluta ou da retribuição,
em que a finalidade da pena é a punição do autor da infração penal. Nesse caso, a pena se
apresenta como "a retribuição do mal injusto, praticado pelo criminoso, pelo mal justo previsto
no ordenamento jurídico (punitur quia peccatumm est)".[15] Nas demais teorias a abordagem
da vingança aparece mitigada pelo fim prático imediato da prevenção geral (intimidação dirigida
ao ambiente social) e especial do crime (readaptação e segregação social), no caso da teoria
relativa; e pela dupla função que adquire a sanção (punir e prevenir), na teoria mista.

Do ponto de vista sociológico, portanto, a pena possui duas funções: a preventiva e a
retributiva.  A primeira visa impedir que o infrator novamente ocorra ao delito (reincidência), da
mesma forma que procura dissuadir outras pessoas de fazerem o mesmo, por temor ao castigo
(punição exemplar). Já a última, fundada, principalmente, nas teorias de Kant e Hegel, obriga o
delinqüente a pagar pelos seus crimes, recebendo um "castigo" que lhe cause sofrimento
proporcional ao causado à vítima. Sua verdadeira essência é a vingança.

Entretanto, essa vingança não precisa dar-se necessariamente em termos violentos e cruéis. A
proporcionalidade da aplicação das penas não permite que o Estado, simplesmente, tome o lugar
do cidadão em seu desejo de vingança, que não leva em conta os direitos e liberdades do
delinqüente. Adequar a pena à gravidade do delito, dentro dos limites legais impostos pelas suas
instituições, é a sua tarefa.

Parece, por outro lado, que o direito penal brasileiro, apesar de assentado sobre a teoria mista,
não tem conseguido, na prática, a efetivação de seus fins. A face negativa da vingança tem
aparecido freqüentemente na aplicação da pena no país. Os problemas crescentes de violência
parecem aumentado o clamor público por justiça, favorecendo a crescente aplicação de penas
desproporcionais e cruéis, tendo em vista a precariedade do sistema carcerário brasileiro. A
finalidade é claramente a vingança estatal, já que ela não pode e não deve ser feita pelas
próprias mãos do ofendido. Pode-se concluir, assim, que é natural que se encontre traços de
vingança no clamor popular por justiça. Contudo uma discussão mais aprofundada sobre o
assunto não é o objetivo do presente estudo, portanto, não iremos nos deter a ela.
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11. Ética

 

Considera-se ética como um conjunto de valores e princípios que regulam a vida do homem em
sociedade e cujo objetivo é o adequado funcionamento da sociedade em que vivemos. O
equilíbrio das relações sociais só é possível através do comportamento ético, da maneira como
agimos perante os outros.

Ao vingar-se, Nêmesis procurava o restabelecimento da ordem justa, não através, apenas, de
uma ação meramente retaliadora, vingativa, mas, principalmente, de uma ação punitiva contra
aqueles que atentavam contra as regras impostas por Thêmis, a deusa da justiça. Sua função
era organizar as relações humanas através da ética. Dessa maneira, Nêmesis era, também, a
deusa da justiça distributiva. É a distribuição feita de maneira justa, equitativa e adequada dos
bens de uma sociedade que determinam os termos de cooperação social de seus cidadãos. Entre
esses bens podemos dizer que o mais importante é a dignidade da pessoa humana e é ele o
"fundamento de toda vida ética".[16]

A manutenção da ordem justa, o retorno ao estado das coisas pode ser obtida, quando da
aplicação da pena, através da vingança. Contudo, como todas as relações humanas do mundo
contemporâneo esta deve estar fundada em princípios éticos de respeito à dignidade da pessoa
humana.

 

 

12. Ética da vingança como componente para manutenção de uma sociedade justa.

 

A ética da vingança aparece, assim, como parte responsável pela manutenção da ordem social
justa, não existindo, contudo, espaço no mundo contemporâneo para sua conversão em mero
agir violento. Tal assunção iria de encontro a todos os avanços feitos pela sociedade no campo
dos direitos humanos nos últimos duzentos anos.

A sanção penal deve ter como objetivo não apenas a promoção da readaptação social do
delinqüente e a prevenção de novas transgressões cometidas por eles ou por outros membros
da sociedade, através da intimidação individual e coletiva, mas também a retribuição do mal
causado. E, nesse sentido, não podemos negar o caráter vingativo da pena. Entretanto, o
objetivo principal dessa vingança deve ser a justiça e não a força ou poder, seja do Estado, seja
do indivíduo.

 

"As relações que o Direito mantém com a força e com o poder são determinantes para a
configuração de sua missão. Se o Direito buscar como fim a mera manutenção da ordem, será
então o Direito um exercício de força travestido de roupagem jurídica. Não se engane o leitor,
pois da aparência de Direito podem-se vestir quaisquer regimes políticos, quaisquer ideologias,
quaisquer manifestações totalitárias. Pelo contrário, se o Direito buscar a justiça como fim, a
força ser-lhe-á apenas mero instrumento para realização desta, de forma precisa, dentro de
limites precisos e quando preciso. Mais que isto, o Direito controla o exercício da força em
sociedade, transformando-a de usurpação em força justificável, racional, razoável, ponderável e
controlável". (BITTAR e ALMEIDA, 2001, p. 495)
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Conclusão

 

Abandona-se, assim, a idéia de violência e crueldade que muitos anos permeou a aplicação da
vingança estatal ao delinqüente, aquele que desrespeita as regras de convívio social. A
dignidade da pessoa humana é fundamental à ética e ao equilíbrio social. Não é possível buscar
a harmonia do convívio entre os cidadãos pertencentes a um Estado democrático, sem a
proteção, inclusive, daqueles que cometeram uma conduta criminosa. É impossível, entretanto,
negar que ao adotar a teoria mista da finalidade de aplicação da pena, a legislação penal
brasileira contempla a vingança como seu componente fundamental.

A vingança surge, então, como meio de reintegração e de reinserção do delinqüente na
sociedade me que vive. Ela é responsável pela mensagem que se quer transmitir a todos os
cidadãos de que aquele crime que foi objeto de pena e sanção não deve ser cometido por mais
ninguém. Pode-se dizer que tal assertiva coloca como centro do desejo de reparação e
vingança, não mais a pessoa do delinqüente, nem os motivos que o levaram a delinqüir e nem
mesmo qualquer outro componente de natureza moral ou religiosa, mas tão somente a prática
criminosa que o Estado e todas as suas instituições não querem mais ver ser repetir.           

O equilíbrio das relações sociais se dá, também, através da aplicação de penas jutas aos
delinqüentes, o que deve ocorrer com respeito aos princípios éticos vigentes em um Estado
democrático de Direito. Assim, assumir a vingança como parte da finalidade de aplicação da
pena é também enxergá-la como finalidade ética da pena, uma vez que sua função é voltar as
coisas ao seu estado anterior, é restabelecer a ordem social justa, através da reintegração, da
reinserção e da prevenção.
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A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM UMA "NOVA" HERMENÊUTICA
JURÍDICA

THE EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN A "NEW" LEGAL HERMENEUTICS

Simbard Jones Ferreira Lima

RESUMO
O presente ensaio objetiva, mesmo que de forma despretensiosa, abordar alguns relevantes
fatores que remetem à necessidade de um novo atuar hermenêutico. Procede-se, pois, a uma
investigação sobre a função dos direitos fundamentais e da necessidade de sua efetivação.
Assim, utilizando-nos da abordagem histórico-evolutiva do papel desempenhado pelos direitos
fundamentais procedemos a um confrontamento no qual resulta a idéia da necessidade da
defesa de uma nova hermenêutica jurídica, direcionada ao bem maior da sociedade
contemporânea que é o ser humano. Desta forma, destacam-se muitos aspectos sobre a
interpretação e aplicação do Direito, chegando-se à conclusão de que a efetividade dos direitos
fundamentais passa muito mais pela vontade política do que pela não existência de instrumentos
aptos à sua concretização. 
PALAVRAS-CHAVES: direitos fundamentais; hermenêutica; efetividade

ABSTRACT
This study aims, albeit unassuming, address some relevant factors that point to the need for a
new hermeneutic act. It is necessary, therefore, an investigation into the role of fundamental
rights and the need for their enforcement. Thus, using the approach in evolutionary history-the
role of fundamental rights carried out a confrontation in which the idea of clear-ness of the
defense needs of a new legal interpretation, directed to the greater good of society today that is
the human being. Thus, we highlight many aspects of the interpretation and application of the
law when he came to the conclusion that the effectiveness of fundamental rights is much more
by political than by the lack of instruments are able to deliver them.
KEYWORDS: fundamental rights; hermeneutics; effectiveness.

1 INTRODUÇÃO

O estudo dos  direitos inerentes ao  ser humano tem suscitado ressaltado interesse por
parte dos  operadores  jurídicos comprometidos com a  diminuição dos  fatores que  geram
exclusão social.  Com destaque, pode-se  referir importantes questões  que  instigam à
pesquisa,  dentre as  quais, a  própria  positivação pelos ordenamentos jurídicos modernos  de
direitos humanos, como também a  função informativa que  passaram a  desempenhar,  ou
mesmo a  ampliação de  abrangência  substancial  verificada. Porém, estas  questões  não  se
encontram completamente (efetivamente)  difundidas na  dogmática jurídica, razão pela qual o
aprofundamento do debate representa atitude visivelmente salutar.

         Neste  passo,  pretende -se  com a  presente  pesquisa,  delinear,  de  forma sistemática,
informações  contributivas para uma responsável reflexão sobre o papel desempenhado  pelos
direitos humanos positivados em nosso ordenamento jurídico, a  fim de  que  se  possa,  através
do saber científico,  produzir  material  potencialmente capaz de  contribuir  com o
aprimoramento das  relações sociais,  o que  se  vislumbra possível  através  de  uma
hermenêutica  jurídica voltada  à  efetivação das  conquistas históricas  da  humanidade.
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Assim, procurar -se-á  demonstrar, nos  limites do presente  ensaio, a  importância  que
os  valores  pétreos  representam no ordenamento jurídico.

 

2 DA NÃO EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS CAUSAS

 

Vêem-se,  com grande freqüência,  interpretações díspares  e  mesmo conflitantes sobre
a  posição dos  postulados basilares do ordenamento jurídico, o que  leva, em muitos casos, a
uma atuação hermenêutica  direcionada à  análise  do mero conteúdo explicitamente
positivado, ou seja, à  interpretação literal  da  lei. Com isso, acaba-se  por  se  verificar,
constantemente,  a  violação  dos  corolários do Estado Democrático de  Direito,  o que
representa visível retrocesso.

Desconsidera -se,  pois, a  significativa  mudança paradigmática sobre a  função dos
valores  fundamentais  na  órbita  jurídica, ao  passo que  da  outorgação  divina de  direitos,
muito  mais  relacionada a  benesses de  uma classe  estamental,  como vivemos  no sistema
feudal, evoluímos à  conquista  da  individualidade e  da  constituição de  valores  universais.

O reconhecimento  e  a  consolidação da  tese da  universalização dos  direitos do

homem, que  teve por  marco a  França pós-revolucionária
[1]

 
[2]

, seguiu-se  com o
acolhimento  de  novos  valores  pelos ordenamentos jurídicos, como resultados, conforme
magistralmente difundido  e  demonstrado por  Norberto Bobbio,  da  evolução da  idéia  de

sociedade  e  do papel desempenhado  pelo Estado frente  àquela
[3]

.

Convém referir, neste passo,  o reconhecimento  de  direitos de  primeira,  segunda,
terceira e  – consoante ensinamento do mestre Bonavides – quarta dimensões,  associados a
postulados de  liberdade,  igualdade  e  de  fraternidade,  que  passaram a  estender-se,  em tese, a

todos. Garantias  essas legitimadoras  da  existência do Estado e  de  sua  atuação
[4]

.

Além do que,  podemos afirmar,  ainda, com relação  aos  direitos fundamentais,
constituírem-se  por  uma estrutura materialmente aberta,  e,  portanto,  mutável.  Nesse  passo,  a
positivação de  direitos fundamentais  não  se  resume ao  surgimento de  novos  valores,  já que
estes  em grande medida  são produtos de  uma transmutação hermenêutica  e  da  criação

jurisprudencial
[5]

.  

Deste  modo,  depreende-se  que  a  afirmação positiva de  valores  consagrados
fundamentais  não  surge, pois, como uma outorgação  de  um ente metafísico, mas sim como o
reconhecimento  de  sua  inerência à  própria  condição do ser humano, representando
verdadeiras conquistas históricas  da  humanidade.

Entretanto, constata-se  a  relutância  na  dogmática jurídica em superação do
paradigma Positivista  em prol de  uma concepção Sistêmica  (Constitucionalista),  afinada  às
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conquistas da  contemporaneidade.  A referida superação deve-se  ao  fato de  que  o Positivismo
Jurídico identifica-se  com a  transposição a  um dado  período (modernidade),  em que  a  idéia
central  encontrava-se  na  concepção de  que  “o universo  material,  incluindo os  organismos
vivos, era  uma máquina, e  poderia ser entendido  completamente, analisando-o em termos de

suas menores  partes” (Descartes)
[6]

, o que  é  refletido  em seu corolário de  sistematização
jurídica, no qual são extraídas normas  válidas  em termos de  uma totalidade  fechada e
acabada,  reduzindo-se  o Direito  às  normas  positivadas, com a  desconsideração das  questões

éticas,  políticas  e  sociológicas.
[7]

A despeito  de  ter promovido  significativa  contribuição na  concepção do Direito

como ciência
[8]

, esta corrente  filosófica não  atende mais  aos  ditames hodiernos,
principalmente quando  se  menciona  alguns acontecimentos,  como, por  exemplo: (i)  as
descobertas sobre as  correntes científicas de  cunho  cartesiano, uma vez  que  as  respostas
absolutas que  compreendiam este conhecimento aplicado  cederam espaço à  relatividade da
Teoria Quântica, o que  impôs  uma interpretação sistêmica de  todas as  construções

científicas
[9]

;  (ii)  o fato de  as  Constituições,  com o avanço da  positivação dos  direitos de
segunda dimensão,  auferirem um novo patamar hermenêutico,  pois muito  mais  do que
garantias formais de  separação  entre o Estado e  a  Sociedade, passaram a  conter positivados

valores  conformadores e,  portanto,  caracterizando-se  com intenso  conteúdo material
[10]

[11]
; (iii) a  transmutação,  através  da  escola pós-positivista, a  um efetivo caráter  vinculante

de  tais  valores
[12]

;  (iv)  o desenvolvimento  da  idéia  de  um Estado Democrático de

Direito
[13]

;  (v) as  transformações de  que  fora objeto a  linguagem com a  inclusão,  em sua

análise,  do fator  pragmático
[14]

 
[15]

.

         Assim, a  amplitude dos  direitos e  garantias fundamentais  como vetor informativo de
uma “nova”  hermenêutica  jurídica, passar a  ser determinantes como parâmetros  de  pré-

compreensão na  interpretação e  aplicação do Direito
[16]

 
[17]

 
[18]

 
[19]

.

 

3        DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM UMA NOVA
HERMENÊUTICA JURÍDICA

Podemos depreender  das  questões  colocadas  que  a  hermenêutica  jurídica passa, na
contemporaneidade,  por  profundas transformações, já que  mudaram os  paradigmas que
davam sustentação à  visão de  mundo predominante desde o período mecanicista . Neste

contexto,  não  há  como prosperar  a  ideologia positivista (formalista)
[20]

,  como concebida
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por  Kelsen,  que  restringe negativamente  o atuar jurídico ao  produzir  uma visão reducionista
sobre a  lei, pois a  norma, agora,  mais  do que  nunca,  serve como instrumento de

transformação social
[21]

.  Nesta  mesma perspectiva, deve  a  norma ser vista  não  como um

fim em si mesma,  mas como concretizadora  da  dignidade  humana
[22]

 e,  portanto,  passando
por  se  conformar pela sua  substância e  sentido.

Com efeito, os métodos tradicionais, embora aplicáveis satisfatoriamente às leis no campo do Direito
Privado, são, porém, de todo inadequados e insuficientes para captar o sentido das cláusulas não raro
principais de uma Constituição ou o alcance normativo pluridimensional de um direito fundamental. A
Constituição, de natureza, apresenta-se, tanto quanto aquele, aberta e indeterminada, contendo
cláusulas gerais e principiais, cujo conteúdo só se completa no ato concreto de aplicação em face do
problema.[23]

 

Os direitos fundamentais,  como corolários da  dignidade  da  pessoa humana e  destas
conquistas,  não  se  abstêm de  “requerer” novas  formas de  proteção.  Todavia,  a  questão que
se  destaca  é  muito  mais  a  de  garantia de  efetivação, pois, como bem assevera  Norberto
Bobbio  ao  posicionar-se  sobre o fundamento dos  direitos humanos:  “o  problema fundamental
em relação  aos  direitos do homem, hoje,  não  é  tanto o de  justificá- los, mas o de  protegê- los.

Trata-se  de  um problema não  filosófico,  mas político”.
[24]

No que  concerne ao  aparato  para a  efetivação de  todas essas conquistas históricas
que  marcam desde o processo de  constitucionalização até a  consagração  de  direitos
relacionados à  solidariedade humana, vivenciou-se,  na  evolução da  civilização,  o surgimento
da  idéia  e  estruturação  teórica do Welfare State – marcada  pela ampliação das  funções do
Estado, em que  se  destaca  o reconhecimento  dos  direitos de  segunda dimensão –, que,  em
razão do apego  ao  positivismo, ainda hoje reclama implementação. Podemos dizer, utilizando
as  palavras  de  Lênio  Streck, que  em nosso país “há  uma crise  de  legalidade, uma vez  que
nem sequer esta é  cumprida,  bastando, para tanto, ver  a  inefetividade dos  dispositivos da

Constituição”.
[25]

Ademais, não  obstante  todo o aparato  jurídico posto, hodiernamente,  a  implementar
um Estado Social Democrático de  Direito,  não  se  vê  sua  efetivação por  parte dos  operadores
jurídicos, tendo em vista  a  falta  de  percepção das  mudanças ocorridas nas  sociedades
contemporâneas, assustadoramente desiguais,  em que  a  maior  parte da  população está fadada
à  miséria,  ao  abandono,  à  margem dos  benefícios decorrentes da  vida em sociedade.

Assim como a  interpretação da  norma (constitucional  ou infraconstitucional),  a
própria  utilização  dos  instrumentos criados  para implementação das  condições de  exercício
de  dignidade  são vistos  com reservas pela dogmática jurídica.  Destacamos,  nesse passo,  o

Mandado de  Injunção
[26]

,  que  recentemente  foi reduzida  pelo Supremo Tribunal  Federal à
mera Ação de  Inconstitucionalidade por  Omissão subsidiária,  com o que  perdeu sua
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eficácia.
[27]

  A timidez com a  inovação está relacionada em muito  ao  respeito à  separação

dos  poderes
[28]

,  como também a  reduzida  força normativa que  é  atribuída a  alguns

preceitos (sob o signo de  normas  programáticas)
[29]

 e,  ainda, em prestígio à  segurança

jurídica
[30]

 
[31]

. Porém, estes  posicionamentos encontram consistente  oposição na  doutrina,
como, por  exemplo,  refere-se  a  importante  lição  de  Alexy,  citada  por  Ingo Sarlet  (2004:340
e  341).

Alexy empreendeu a tentativa de harmonizar os argumentos favoráveis e contrários a direitos subjetivos
a prestações sociais numa concepção calcada na idéia da ponderação entre princípios. Assim, se de um
lado temos o principio da liberdade fática (ou liberdade real), do outro encontram-se os princípios da
competência decisória do Legislativo, o princípio da separação dos poderes e princípios materiais
relativos à liberdade jurídica de terceiros, outros direitos sociais ou mesmo bens coletivos. Muito
embora o próprio Alexy reconheça que seu modelo não define quais direitos sociais o indivíduo
efetivamente possui, demonstrando apenas que pode tê-los, sua concepção estabelece alguns
parâmetros genéricos, que permitem o reconhecimento de direitos originários a prestações nas
seguintes circunstâncias: a) quando imprescindíveis ao princípio da liberdade fática; b) quando o
princípio da separação dos poderes (incluindo a competência orçamentária do Legislador), bem como
outros princípios materiais (especialmente concernentes a direitos fundamentais de terceiros) forem
atingidos de forma relativamente diminuta. Para Alexy, tais condições se encontram satisfeitas,
sobretudo na esteia dos direitos sociais que correspondem a um padrão mínimo, como é o caso do
direito às condições existenciais mínimas, direito à formação escolar e profissional, uma moradia
simples e um padrão mínimo de atendimento na área da saúde.[32]

 

Assim, a  aderência,  no processo hermenêutico,  à  real extensão das  conquistas
angariadas em relação  à  garantia dos  direitos do homem – que  remonta à  sua  ventilação

genérica  realizada pelos doutos filósofos da  tríade grega
[33]

 até o atingimento do status  de
desdobramentos do próprio  princípio maior  da  dignidade  da  pessoa humana – impõe um
constante debate sobre o tema.

Daí  a  necessidade de  estudos direcionados à  ampliação dos  conhecimentos
experimentados  com as  relevantes pesquisas  realizadas sobre a  matéria, as  quais,
infelizmente, não  alcançaram a  dimensão necessária (conscientização) capaz de  evitar  a
fragilização da  Carta Política, seja por  decorrência de  violações frontais, ou mesmo,  por  via
reflexa,  as  quais se  dão  no campo estritamente  interpretativo,  como vêm ocorrendo
diuturnamente.

Isto porque,  como demonstrou-nos  a  evolução do tema,  o Direito,  que  em seu

momento último é  a  esteriotipação coercitiva  de  modelos
[34]

, não  se  resume unicamente ao

texto literalmente escrito, como sustentam os  positivistas
[35]

, com especial  destaque a  Hans
Kelsen -  sendo corrente  influentemente disseminada  dentre os  aplicadores do direito pátrio
–, mas também a  princípios, como bem leciona  o professor Celso Antônio Bandeira de

Mello
[36]

.
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         Por  outro lado, a  importância  do projeto  em construção é  vislumbrada  no próprio  fato
de  que,  mesmo em se  superando as  discussões sobre a  informatividade  dos  direitos e
garantias fundamentais  no ordenamento jurídico, ainda assim a  questão que  se  imporia diria
respeito ao  próprio  campo hermenêutico,  já que  ao  jurista cabe  a  seleção,  dentre vasto rol de
valores,  dos  princípios adequados à  melhor  interpretação e  aplicação do Direito.

 

4 CONCLUSÃO

         Como visto,  conhecer o Direito  e  as  questões  colocadas  está intimamente relacionado
ao  profundo conhecimento das  escolhas  diretivas  fundantes  da  ordem social  feitas pela
humanidade  (direitos  e  garantias fundamentais)  e,  sobretudo,  de  sua  função na  arquitetura
da  Ciência Jurídica, uma vez  que  possuem diversificados contornos.

Nesta  senda,  desenvolveu-se  o presente  estudo direcionando-o ao  aprofundamento do
saber dogmático e  sua  interação fático-valorativa, cujo objetivo último é  a  inserção
responsável às  formas de  como o Direito  pode  auxiliar na  construção de  uma sociedade  em
que  a  desigualdade reduza-se  ao  mínimo aceitável, a  fraternidade  seja a  regra e  a  liberdade
represente uma realidade.

A isto  é  que  se  direcionou o presente  ensaio, ou seja, à  tentativa  de  demonstração de
que,  obtido um sentido  hermenêutico  adequado a  seus preceitos, a  Carta Política significa

muito  mais  do que  mera folha de  papel
[37]

, pois  representa um dos  principais  instrumentais
a  ensejar  o início de  uma nova  sociedade,  de  um novo futuro!
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O velho paradigma baseia-se na crença cartesiana da certeza do conhecimento científico. No novo paradigma é reconhecido que
todas as concepções e todas as teorias científicas são limitadas e aproximadas. A ciência nunca pode fornecer uma compreensão
completa e definitiva”. In: CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida – Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São
Paulo: Cultrix, 1996. P. 46.

[10]
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 1997. P. 584 e 585: “Como se

vê, havia dantes o direito fundamental do status negativus, mas agora o que há é um direito fundamental incorporando à sua
caracterização a dimensão objetiva, isto é, adquirindo esta nova qualidade: a de não ficar precisamente sujeito à unilateralidade
daquela relação.

   Tornaram-se, assim, direitos fundamentais expansivos, que abarcam todas as províncias do Direito, que se assenhoreiam, num
certo sentido, de todo o direito privado por via constitucional — e se transformam numa espécie de bússola da Constituição,
norteando e governando todo o ordenamento jurídico. São esses direitos fundamentais à Constituição mesma em seu máximo teor
de materialidade.

    A mudança atinge também a Constituição. Deixa ela de ser um sistema de normas na imagem clássica do positivismo para se
transverter num sistema de valores e, a seguir, num sistema de princípios, sendo esse o ponto inquestionavelmente crítico em que
a passagem do sistema valorativo ao sistema principial faz surgir o embrião da nova teoria dos valores, desde muito em gestação
jurisprudencial. É a esta altura, aliás, que se reconhecem na doutrina a inteira juridicidade e hegemonia normativa hierárquica dos
princípios, os quais encarnam doravante a alma das Constituições“.

[11]
Idem. P.  550:  “a  eficácia  real  dos  direitos fundamentais  para  todos  os  cidadãos  substituiu  a eficácia  formal

clássica  dos  direitos civis.  Novos direitos fundamentais  sociais  e  culturais  estabelecidos  em numerosas
Constituições e textos  internacionais de  direitos humanos resultaram este  impulso”.

[12]
ESPÍNDOLA,  Ruy Samuel.  Conceitos  de Princípios  Constitucionais –  Elementos Teóricos  para uma

Formulação  Dogmática Constitucionalmente Adequada.  1ª  ed.  2  tir.  São  Paulo:  Editora  Revista dos
Tribunais,  1999.  P.  58- 59:  “A  terceira fase,  a  do pós - positivismo, inaugura - se,  nas  últimas  décadas  deste
século,  com a hegemonia  axiológico- normativa dos  princípios,  que agora positivados  nos  textos
constitucionais,  assentam os  principais  padrões  pelos  quais  se investiga a compatibilidade da  ordem  jurídica
aos  princípios fundamentais  de  estalão  constitucional;  aos  princípios que dão fundamento  axiológico e
normativo  ao  ordenamento jurídico.  Nesta  fase,  os  princípios jurídicos  conquistam a dignidade  de  normas
jurídicas vinculantes,  vigentes  e eficazes para  muito  além  da  atividade interrogatória  do Direito.  Isso se
deveu  não só  ao  valioso  trabalho  teórico  de  juristas  como Ronald  Dworkin,  mas também aos  trabalhos  de
publicistas  alemães,  espanhóis  e italianos,  destacando- se o  nome do alemão Robert  Alexy (Paulo Bonavides:
237- 238)”.

[13]
 Lança-se mão da importante definição traçada pelos professores Lênio Streck e José Luis Bolsan, segundo a qual esta

formatação estatal representa um novo conceito que tenta... “conjugar o ideal democrático ao Estado de Direito, não como uma
oposição de conceitos, mas sob um conteúdo próprio onde estão presentes as conquistas democráticas, as garantias jurídico-legais
e a preocupação social. Tudo constituindo um novo conjunto onde a preocupação básica é a transformação do status quo. 
A noção de Estado Democrático de Direito está, pois, indissociavelmente ligado à realização dos direitos fundamentais. É desse
liame indissolúvel que exsurge aquilo que se pode denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito. Mais do que
uma classificação do Estado ou de uma variante de sua evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma síntese das
fases anteriores, agregando a construção das condições e possibilidades para suprir as lacunas das etapas anteriores, representadas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8491



pela necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como igualdade, justiça social e a garantia dos direitos humanos
fundamentais” In: STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolsan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3ª ed. –
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. P. 92.

[14]
 Idem. P. 282: “A pragmática, terceira parte da semiótica, trata dos modos de significar, dos usos e das funções da linguagem.

Parte-se da idéia de que fatores intencionais dos usuários provocam alterações na relação designativa-denotativa dos significados
das palavras ou expressões. Isto porque, quando se utiliza uma expressão em um contexto comunicacional, esse emprego provoca
uma alteração na estrutura conceitual, O problema dos usos das linguagens, por implicar a axiologização dos enunciados e da
comunicação, não interessa ao neopositivismo, que silencia completamente o fato de que a ideologia pode ser também considerada
como uma dimensão pragmática da linguagem. A pragmática, no âmbito do Direito, trouxe enormes contribuições, mormente para
as correntes críticas, permitindo a descoberta das conexões existentes entre a lei e os fatores políticos que a engendraram. Daí a
impossibilidade de realizar estudos jurídicos à margem da dimensão pragmática. Fazê-lo é cair em uma atitude reducionista e
cientificista”.

[15]
 Acrescendo - se às mudanças experimentadas,  convém  mencionar que,  com destacado  rigor  científico,  vem

nos  elertando  o  Mestre  Miguel  Reale  do caráter  tridimensional  do Direito.   REALE,  Miguel.  Teoria
Tridimensional  do Direito.  –  5ª  ed.  Ver.  e  aum.. –  São  Paulo:  Saraiva,  1994.  P.  62:  “A  norma  jurídica, assim
como todos  os  modelos  jurídicos,  não pode  ser  interpretada  com abstração  dos  fatos  e valores  que
condicionaram  o  seu  advento,  nem dos  fatos  e valores  supervenientes,  assim como da  totalidade  do
ordenamento em que ele  se insere,  o  que torna superados os  esquemas  lógicos  tradicionais  de  compreensão  do
direito (elasticidade normativa e semântica jurídica)”.

[16]
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 1997. P. 584 e 585: “Com

respeito à hermenêutica, a dimensão objetiva e valorativa dos direitos fundamentais, seguida do reconhecimento de sua natureza
principial, foi decisiva para transitar-se da hermenêutica jusprivatista, de subsunção da metodologia dedutivista, para a moderna
hermenêutica juspublicística, a chamada Nova Hermenêutica, a hermenêutica constitucional, basicamente indutiva, onde se aplica
com freqüência o princípio da proporcionalidade e que gera conceitos novos, os quais os de “concordância prática”, “pré-
compreensão” e “concretização”.
O conceito de concretização é surpreendente por sua importância, utilidade e aplicabilidade na solução de questões constitucionais
de direitos fundamentais e por indicar com nitidez o traço que separa as duas hermenêuticas.

   Com efeito, na Velha Hermenêutica interpretava-se a lei, e a lei era tudo, e dela tudo podia ser retirado que coubesse na função
elucidativa do intérprete, por uma operação lógica, a qual, todavia, nada acrescentava ao conteúdo da norma; em a Nova
Hermenêutica, ao contrário, concretiza-se o preceito constitucional, de tal sorte que concretizar é algo mais do que interpretar, é,
em verdade, interpretar com acréscimo, com criatividade. Aqui ocorre e prevalece uma operação cognitiva de valores que se
ponderam. Coloca-se o intérprete diante da consideração de princípios, que são as categorias por excelência do sistema
constitucional“.

[17]
 Idem. P.  589:  ”A  metódica  concretizante  de  Müller,  onde  o  ‘dever - ser’  do texto só  é ‘dever - ser’  depois de

absorver  a dimensão participativa do ‘ser’,  ou seja,  da  realidade, desempenha  também um papel
importantíssimo,  com as normas  principiais,  na  construção  teórico - interpretativa  dos  direitos fundamentais,
derivada do modelo Constitucional indutivo  daquele  insigne  jurista’”.

[18]
 STRECK,  Lênio  Luis.  Hermenêutica Jurídica  E(m)  Crise  –  Uma Exploração  Hermenêutica da

Construção  do Direito .  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2004.  P.  175:  “No âmbito  da  interpretação da
lei,  naquilo que tradicionalmente  chamamos de  hermenêutica  jurídica, é  preciso  chamar  a atenção (dos
juristas) para  o  fato  de  que nós  não temos  mais  um significante  primeiro,  que se buscava tanto em Aristóteles
como na  Idade Média,  como ainda  em Kant; significante  primeiro que nos  daria a garantia de  que os  conceitos
em geral remetem a um único significado.  Daí por  que um rompimento  com essa  tradição do pensamento
jurídico - dogmático é difícil  e  não se faz sem ranhuras:  ‘A recusa  de  uma  concepção metafísica  do Direito não
se faz sem problemas’”.

[19]
 Idem. P. 50: “Na lição de Clève, [...] ‘os dados normativos da Constituição, aliás, não de qualquer Constituição (a do Zaire, por

exemplo), mas de uma Constituição como a brasileira de 1988, devem ser potencializados por uma dogmática constitucional
democrática. Se a Constituição condensa normativamente valores indispensáveis ao exercício da cidadania, nada mais importante
do que a busca (política, sim, mas também) jurídica de sua afirmação (realização, aplicação). O como elaborar isso juridicamente,
esta é obra para um nova dogmática constitucional, cujo desafio é tornar a Constituição uma Lei Fundamental integral. Não se
pode correr o risco de fazer dela uma Constituição normativa na parte que toca os interesses das classes hegemônicas e uma
Constituição nominal na parte que toca os interesses das classes que buscam a emancipação”.

[20]
 STRECK,  Lênio  Luis.  Hermenêutica Jurídica  E(m)  Crise  –  Uma Exploração  Hermenêutica da

Construção  do Direito .  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2004.  P.36:  ”Já  o  formalismo decorre do apego
a um conjunto  de  ritos  e procedimentos  burocráticos  e impessoais,  justificados em norma  da  certeza jurídica e
da  ‘segurança  do processo’.  Não prepara técnica e doutrinariamente para  compreender os  aspectos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8492



substantivos  dos  pleitos  a ela  submetidos,  ela  enfrenta  dificuldades  para  interpretar  os  novos  conceitos  dos
textos  legais  típicos  da  sociedade  industrial,  principalmente os  que estabalecem direitos coletivos,  protegem
os  direitos difusos  e dispensam tratamento  preferencial  aos  seguimentos economicamente  desfavorecidos”.  

[21]
 STRECK,  Lênio  Luiz;  MORAIS, José  Luis  Bolsan  de.  Ciência Política e Teoria Geral  do Estado.  3ª  ed.

–  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2003.  P.  94:  “Quando assume  o  feitio  democrático,  o  Estado  de
Direito tem como objetivo  a igualdade  e,  assim, não lhe basta  limitação  ou a promoção da  atuação estatal,  mas
referenda  a pretensão à transformação  do status  quo .  A  lei aparece como instrumento  de  transformação  da
sociedade  não estando mais  atrelada  inelutavelmente  à sanção  ou a promoção.  O  fim  a que pretende é a
constante  reestruturação das  próprias  relações  sociais”.

[22]
 SARLET, Ingo Wolgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto

Alegre: Livraria/Editora do Advogado, 2002. P. 62: “[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distinta
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando,
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra toda e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de
proporcionar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com
os demais seres humanos”.

[23]
 BONAVIDES,  Paulo.  Curso de Direito Constitucional.  7ª  ed.  –  São  Paulo:  Malheiros  Editores,  1997.  P.

556  e 557.
[24]

 BOBBIO,  Norberto.  A Era dos Direitos.  Tradução  de  Carlos Nelson Coutinho.  –  Rio de  Janeiro:  Campus,
1992.  P.  24.

[25]
 STRECK,  Lênio  Luis.  Hermenêutica Jurídica  E(m)  Crise  –  Uma Exploração  Hermenêutica da

Construção  do Direito .  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2004.  P.  27.
[26]

 BRASIL.Constituição .  Brasília:  Senado  Federal,  1988.  Art.  5º,  LXXI  –  “Conceder- se- á Mandado  de
Injunção  sempre  que a falta  de  norma  regulamentadora  torne inviável o  exercício  dos  direitos e liberdades
constitucionais”.

[27]
 STRECK,  Lênio  Luis.  Hermenêutica Jurídica  E(m)  Crise  –  Uma Exploração  Hermenêutica da

Construção  do Direito .  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2004.  P.  36.
[28]

 MORAES,  Alexandre  de.  Direito Constitucional .  São  Paulo:  Atlas,  2001.  P.  180:  “A  constituição,  ao
determinar  que o  Legislativo,  o  Executivo e o  Judiciário  são  Poderes  da  República, independentes  e
harmônicos, adotou  a doutrina  constitucional norte- americana  do check  and  balances ,  pois  ao  mesmo tempo
em que previu  diversas  e diferentes  funções  estatais  para  cada um dos  Poderes,  garantindo- lhes prerrogativas
para  o  bom  exercício  delas, estabeleceu um sistema complexo  de  freios  e contrapesos  para  harmonizá- los  em
prol da  sociedade.  Assim,  poderá  o  Poder  Legislativo  sustar  a  executoriedade de  lei delegada  editada  pelo
Chefe  do Poder  Executivo que exorbite  os  limites  constitucionais (CF,  art. 49,  V);  o  Senado  Federal
processará e julgará  o  Presidente  da  República e os  Ministros do Supremo Tribunal  Federal em crimes de
responsabilidade  (CF,  art. 52,  1) e  igualmente deverá  aprovar  por  maioria  absoluta  de  seus  membros  a
indicação presidencial  para  o  cargo de  Ministro do Supremo Tribunal  Federal (CF,  art. 52,  III).  Todos  esses
instrumentos  encontram- se previstos no sistema de  freios  e contrapesos  constitucionais,  visando  impedir  o
arbítrio  estatal.      Dessa  forma,  plenamente conciliável  o  art. 52,  LXXI  (conceder - se- á Mandado  de  Injunção
sempre  que a falta  de  norma  regulamentadora  torne inviável o  exercício  dos  direitos e liberdades
constitucionais e das  prerrogativas  inerentes à nacionalidade,  à  soberania e à cidadania)  e o  art. 5°, XXXV (a
lei não excluirá da  apreciação  do Poder  Judiciário  lesão ou ameaça a direito),  com o  art. 2°  (são poderes  da
União,  independentes  e harmônicos  entre si,  o  Legislativo,  o  Executivo e o  Judiciário),  todos  da  Constituição
Federal,  pois  o  Poder  Judiciário,  no exercício  da  atividade jurisdicional,  deverá  evitar  a  ameaça ou a lesão a
direitos,  liberdades  ou prerrogativas  inerentes à nacionalidade,  à  soberania e à cidadania,  decorrentes da
omissão  do Poder  competente,  declarando  a existência da  omissão  e permitindo  que o  prejudicado  usufrua a
norma  constitucional,  nos  moldes  previstos na  decisão,  enquanto  não for  colmatada  a lacuna legislativa  ou
administrativa.

    Assim  agindo,  não estará  o  Judiciário  regulamentando abstratamente  a Constituição Federal,  com efeitos
erga omnes ,  pois  não é sua  função; mas ao  mesmo tempo,  não estará  deixando de  exercer  uma  de  suas
funções  precípuas,  o  resguardo  dos  direitos e garantias fundamentais.  Como destaca  Carlos Augusto
Alcântara  Machado,  “não  se trata  de  pretensa  usurpação da  função  legislativa  pelo  Poder  Judiciário  e,  sim,  de
exercício  de  uma  atribuição conferida  constitucionalmente”.

[29]
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 1997. P. 576: “A importância

jurídico-constitucional do valor assume na época contemporânea uma latitude de normatividade sem precedentes desde que os
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princípios foram colocados no topo da hierarquia constitucional. E os princípios são valores. E, sendo valores, são também
normas, com uma dimensão de juridicidade máxima. A equiparação valor-norma representa de certo modo um dos avanços mais
arrojados e significativos da ciência constitucional de nosso tempo; uma vez estabelecida, proclamada ou reconhecida, ocasiona a
ruína programática das Constituições, porquanto se sabe que as chamadas normas programáticas foram sempre uma espécie de
salvo-conduto para as omissões do constitucionalismo liberal no campo da positividade social do Direito”.

[30]
 REALE,  Miguel.  Teoria Tridimensional  do Direito.  5.  ed.  rev. e  aum.  –  São  Paulo  :Saraiva,  2001.  P.  87:

“Prefiro dizer que a certeza e segurança formam  uma  'díade'  inseparável,  visto  como,  se é verdade  que quanto
mais  o  direito se torna certo,  mais  gera  condições de  segurança,  também é necessário  não esquecer  que a
certeza estática e definitiva acabaria  por  destruir  a  formulação  de  novas  soluções mais  adequadas  à vida,  e
essa  impossibilidade  de  inovar  acabaria  gerando a revolta  e a insegurança”.

[31]
 STRECK,  Lênio  Luis.  Hermenêutica Jurídica  E(m)  Crise  –  Uma Exploração  Hermenêutica da

Construção  do Direito .  Porto  Alegre: Livraria do Advogado,  2004.  P.  247.  “...todos os  dispositivos
constitucionais são  vinculados  e tem eficácia,  podendo- se afirmar  com Canotilho,  que hoje  não há  normas
(textos  jurídicos) programáticos.  As  assim denominadas  ‘normas  programáticas’ não são  o  que lhes assinalava
a doutrina  tradicional:  ‘simples  programas’,  ‘exortações morais’, ‘declarações’,  sentenças políticas”,  etc.
Juridicamente desprovida  de  qualquer  vincularidade;  às normas  programáticas  é reconhecido  hoje  um valor
jurídico  constitucionalmente idêntico ao  dos  restantes  preceitos da  Constituição.

[32]
 SARLET,  Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos  Fundamentais .  4ª  ed.  rev. atual.  e  ampl.– Porto

Alegre: Livraria do Advogado  Editora,  2004.  P.  340  e 341.
[33]

 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos – 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001,
p. 39: “[...] deve-se reconhecer que a proto-história dos direitos humanos começa já no século VI a. C., com a criação das
primeiras instituições democráticas em Atenas, e prossegue no século seguinte, com a fundação da república romana” In:. De
suma importância para a evolução que conduziu ao nascimento dos direitos fundamentais foi a Reforma protestante, que levou à
reivindicação e ao gradativo reconhecimento da liberdade de opção religiosa e de culto de diversos países da Europa. [...] Cumpre
lembrar que a lição de H. P. Schneider, que aponta para a circunstância de que foi justamente o entrelaçamento e a interação
destas duas diretrizes – a secularização do direito natural e a individualização dos privilégios estamentais – que propiciaram a
formação das garantias dos direitos fundamentais” In: SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4ª ed.
rev. atual. e ampl.– Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. P. 49.

[34]
 REALE,  Miguel.  Teoria Tridimensional  do Direito.  –  5ª  ed.  rev. e  aum.  –  São  Paulo:  Saraiva,  1994.  P.

137:  “Os  modelos  jurídicos,  objeto  de  estudo por  parte dos  juristas  e por  eles  aplicados,  são  antes
modelagens  práticas  da  experiência,  formas  de  viver  concreto dos  homens,   podendo ser  vistos  como
estruturas  normativas de  fatos  segundo  valores,  instaurados  em virtude de  um ato concomitante  de  escolha e
prescrição.”

[35]
 BITTAR,  Eduardo  C. B.;  ALMEIDA,  Guilherme Assis  de.  Curso de Filosofia  do Direito.  –  2ª  ed.  São

Paulo:  Atlas,  2002.  P.  328:  “O  termo  positivismo não é sabidamente unívoco.  Ele  designa tanto a doutrina  de
Augusto  Comte, como também aquelas que se ligam a sua  doutrina  ou a ela  se assemelham. Comte entendeu
por  ciência positiva...  Devemos,  segundo  ele,  reconhecer  a impossibilidade  de  atingir as causas imanentes  e
criadoras  dos  fenômenos,  aceitando os  fatos  e suas  relações  recíprocas  como o  único objeto  possível  de
investigação científica.  [...]  É a colocação da  realidade fática como único objeto  merecedor de  consideração
por  parte da  Ciência  jurídica que faz com que a razão  de  ser  do positivismo jurídico  reduza- se à compreensão
da  norma  e do sistema jurídico  no qual  ela  está  inserida.  De  fato,  será o  reducionismo uma  característica
fundamental dos  positivistas”.

[36]
 ”3.  Princípio  –  já  averbamos  alhures  -  é,  por  definição,  mandamento  nuclear  de  um sistema,  verdadeiro

alicerce  dele, disposição fundamental que se irradia sobre  diferentes  normas,  compondo- lhes o  espírito e
servindo de  critério  para  sua  exata  compreensão  e inteligência  exatamente  por  definir  a  lógica e a
racionalidade  do sistema normativo,  no que lhe confere a tônica e lhe dá  sentido  harmônico. É o  conhecimento
dos  princípios que preside  a intelecção das  diferentes   partes  componentes  do todo  unitário  que há  por  nome
sistema jurídico  positivo.  4.  Violar  um princípio é muito  mais  grave que transgredir  uma  norma  qualquer.   A
desatenção  ao  princípio implica ofensa não apenas  a um específico mandamento  obrigatório,  mas a todo  o
sistema de  comandos. É a mais  grave forma  de  ilegalidade  ou inconstitucionalidade,  conforme o  escalão  do
princípio atingido, porque  representa  insurgência contra  todo  o  sistema,  subversão de  seus  valores
fundamentais,  contumélia irremissível  a  seu  arcabouço  lógico  e corrosão de  sua  estrutura  mestra”  In:
MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo  Brasileiro  –  9º  ed.  Malheiros:  São
Paulo, 1997,  p.  573  e 574.

[37]
 LASSALLE,  Ferdinand. A Essência da Constituição.  Tradução  de  Walter  Stönner.  Rio de  Janeiro:
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A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PÓS-POSITIVISTA: REGRAS,
PRINCÍPIOS E O PAPEL DO DISCURSO JURÍDICO.

THE CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS IN POST-POSITIVISM PERSPECTIVE: RULES,
PRINCIPLES AND THE PAPER OF THE LEGAL SPEECH.

Cláudia Albagli Nogueira

RESUMO
Compreender a hermenêutica constitucional numa perspectiva pós-positivista exige, antes de
tudo, dimensionar a evolução do pensamento jurídico nas suas principais etapas até os dias
atuais, situando-o e buscando delimitar possíveis características. Passa ainda pelo entendimento
das diferentes distinções entre regras e princípios apresentadas pelos autores Ronald Dworkin,
Robert Alexy e pelo brasileiro Humberto Ávila, bem assim vislumbrar como estes são aplicados
às decisões judiciais através da atividade interpretativa. Por fim, na perspectiva da aplicação
prática da interpretação constitucional, realiza-se um breve estudo do discurso jurídico, em que
consiste e qual o seu papel pra legitimação das decisões judiciais e, por conseqüência, das
interpretações constitucionais nelas contidas. É a somatória destes pontos que nos propomos a
analisar nas linhas seguintes, com o propósito último de aperfeiçoar a compreensão da
hermenêutica constitucional na realidade hodierna do nosso país.
PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica. Constituição Federal. Princípios. Discurso

ABSTRACT
Understand the hermeneutics constitutional perspective a post-positivism requires, first of all,
dimension the evolution of juridical thought in their main stages until the present days, placing-
and seeking stake possible characteristics. Is the understanding of the various distinctions
between rules and principles presented by the authors Ronald Dworkin, Robert Alexy and by
Brazilian Humberto Avila, as well as glimmer as these are applied to judicial decisions through
interpretative activity. Finally, in view of the practical application of constitutional interpretation,
makes a brief-study of juridical discourse, which consists and which its role legitimization of
judicial decisions and, consequently, of constitutional interpretations contained therein. Is the
adicttion of these points that we are proposing to examine the following lines, with the ultimate
purpose of improving the understanding of hermeneutics constitutional actually today of our
country.
KEYWORDS: Hermeneutic. Federal Constitution. Principles. Law Speech.

I - INTRODUÇÃO

 

A interpretação, no pensamento de GILMAR FERREIRA MENDES
[1]

 é uma atividade intelectual que tem por finalidade precípua

tornar possível a aplicação de enunciados normativos, necessariamente abstratos e gerais, a situações da vida, naturalmente

particulares e concretas.

 

Essa é, classicamente, a função da hermenêutica jurídica, interpretar as normas a partir e para as situações concretas que são levadas

a juízo. Sempre foi ramo indispensável do conhecimento jurídico, que só vem a ganhar destaque com as recentes mudanças que se

operam na compreensão e aplicação das normas em geral e, mais especificamente, da Constituição Federal.

 

De outra banda, a nossa Constituição Federal de 1988 inaugura uma nova ordem jurídica em que há o resgate do princípio

democrático e a conseqüente inserção de seus consectários lógicos: proteção aos direitos e garantias fundamentais, proteção aos
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direitos sociais, pluralismo político, e consideração de valores outros indispensáveis à coletividade, como o meio ambiente, saúde e

cultura.

 

A existência desse clima favorável criado por uma ordem constitucional democrática, associada à presença de valores arraigados em

seu texto, exige do hermeneuta dos tempos atuais a busca da máxima efetividade aos conteúdos normativos constitucionais, por

uma interpretação adstrita aos limites legais, mas, ao mesmo tempo, realizadora, concretizadora.

 

Uma análise sobre essa nova hermenêutica constitucional e as suas implicações diretas, especialmente do crescente uso dos

princípios e da importância da argumentação jurídica nesse quadro, é o que nos propomos nas linhas seguintes.

 

Busca-se trazer aos olhos do leitor os novos paradigmas da ordem jurídica pós-positivista e em que medida esses paradigmas

influenciam na atividade hermenêutica. Uma visão da hermenêutica constitucional, inaugurada pela Constituição Federal de 1988,

com seus fundamentos teóricos e desafios na atualidade. E, por fim, em um desafio último, a demonstração da correlação

permanente entre a efetivação e legitimação dessa nova hermenêutica e o uso racional do discurso jurídico (assim entendido como

conjunto de argumentos constantes de uma decisão).

 

A atividade de interpretação se apresenta fundamental para a efetivação da Constituição Federal como apresentaremos nas linhas

seguintes, daí nos propormos ao estudo, numa tentativa de contribuir cientificamente, sistematizando os elementos que ora

compõem e realizam a hermenêutica constitucional.

 

 

II - BREVE EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO JURÍDICO: Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-positivismo.

 

Para a melhor compreensão da exposição que se segue, é importante que entendamos o momento atual do pensamento jurídico, já

que este resvala diretamente na hodierna concepção da ordem constitucional.

 

O denominado pós-positivismo é fruto de uma evolução natural do pensamento jurídico, que, apesar da existência de outras

escolas
[2]

, divide-se basicamente em três etapas, a saber: jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. Passemos a análise de

cada uma delas.

 

O jusnaturalismo, corrente de pensamento mais antiga
[3]

, tem, nas palavras de JOÃO MAURÍCIO ADEODATO
[4]

, dois

pressupostos fundamentais: 1) a idéia de que há uma ordem jurídica além da efetiva, daquela observável empiricamente pelos

órgãos dos sentidos, que é designada de natural; 2) em caso de conflito com a ordem positiva, deve prevalecer esta ordem natural,

por ser ela a referência para a ordem positiva e hierarquicamente superior.

 

Santo Tomás de Aquino, em expressão do pensamento jusnaturalista, diz que
a lei deve respeitar a natureza do ser, cuja atividade regula. Deve, pois, ser conforme a natureza racional do homem. Na medida

em que ela se afasta da razão, é considerada iníqua, e então, não tem natureza de lei, mas, antes,  de violência
[5]

.

 

Assim, prevaleceu ao longo dos anos a idéia da existência de um direito inato, de valores, condutas e pretensões humanas
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independentes da necessidade de positivação estatal, dominando por largo período o pensamento jusfilosófico. Iniciou-se a sua

decadência tão somente no final do século XIX com o movimento de codificação, ocorrendo a sua superação histórica e surgimento

do positivismo.

 

A denominada corrente do positivismo jurídico nasce na linha de pensamento do positivismo filosófico
[6]

. A idéia mestra do

pensamento positivista é a de que só é direito aquilo que está posto na lei, estabelecido e promulgado por quem tem competência

pata fazê-lo. Separa da aplicação do direito a possibilidade de recorrer-se a critério valorativo, fundando-se tão somente na lei posta

pelo Estado. Teve início no final do século XIX e auge e declínio na metade do séc. XX.

 

NOBERTO BOBBIO, em largo estudo sobre o tema
[7]

, esclarece que o positivismo pode ser visto como teoria, como método e

como ideologia
[8]

, sendo que neste último em uma visão moderada ou extremista. O uso ideológico do positivismo foi, certamente,

a razão da sua derrocada, já que serviu de fundamento para concepções políticas que, sob a idéia da estrita legalidade e em

cumprimento cego à lei, promoveram atrocidades humanas durante a segunda guerra mundial, já tão conhecidas e desaprovadas. A

lei deixou de ser vista como sinônimo do justo, tornando-se necessário o apoio em uma ordem moral transcendente às disposições

legais traduzidas em competências. Com isso surgiu a necessidade de superação de um modelo exclusivamente legalista, para um

modelo que retome a ética para dentro do pensamento jurídico e coloque o indivíduo e a sociedade como preocupações do direito.

 

Nasceu, assim, a exigência de um modelo teórico que não fosse exclusivamente a metafísica do jusnaturalismo, nem o alheamento à

dimensão axiológica do fenômeno jurídico próprio do positivismo. Uma concepção que conciliando as expectativas de justiça

(legitimidade – jusnaturalismo) e segurança (legalidade – positivismo) trouxesse a solução para as questões juridicamente

questionáveis a partir da aplicação de regras e princípios. Esta nova linha de pensamento é o que vem sendo chamado de pós-

positivismo.

 

Nas palavras de LUÍS ROBERTO BARROSO,
o pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre
valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada
sob o fundamento da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita,  pelos textos
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade, fazem parte desse ambiente de reaproximação entre

Direito e Ética
[9]

.

 

O pós-positivismo, não obstante seja um conceito inacabado, já abarca alguns elementos que devem ser necessariamente

considerados para a sua compreensão, dentre eles a reabertura para uma dimensão axiológica do direito e, por conseqüência, o

crescente uso dos princípios no processo hermenêutico e decisório.

 

Na ordem pós-positivista o princípio não é fundamento único para as decisões, mas passam a ser valorizados e necessariamente

considerados, em especial por um processo crescente de previsão explícita na própria Constituição Federal. Passam, com isso, a ser

também valor fundante de nossa ordem jurídica. É a chamada constitucionalização principiológica, através da qual a Constituição

Federal passa a apresentar conjunto de valores sobre os quais se assenta o pacto de convivência coletiva. 

 

Deste novo paradigma pós-positivista e da indispensável utilização dos princípios na interpretação constitucional e nos processos

decisórios, que nos leva à análise dos itens subseqüentes, especialmente por duas razões: a uma, para tentar uma compreensão da
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hermenêutica constitucional atual, com seus desafios jusfilosóficos e sua distinção de regras e princípios, tão importante para

acompanhar a evolução do pensamento acerca da temática; a duas, para daí trazer à tona o crescente papel da argumentação como

elemento inexcedível para a legitimação do direito na decidibilidade de conflitos, em um panorama pós-positivista.

 

 

III - A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PÓS-POSITIVISTA

 

A hermenêutica jurídica é a teoria da interpretação das leis. Interpretar é o ato que é objeto da hermenêutica jurídica.

 

O nome hermenêutica vem do verbo grego hermeneuein, traduzido por interpretar. Tem suas raízes na Grécia antiga onde o Deus

Hermes era responsável pela tradução das mensagens dos Deuses para os homens. Hermeneuein é esse descobrir de qualquer coisa

que traz a mensagem, na medida em o que se mostra pode tornar-se mensagem.

 

Diz RICARDO MAURÍCIO FREIRE SOARES que
a hermenêutica é, seguramente,  um tema essencial  para o conhecimento. Tudo o que é apreendido e representado pelo sujeito
cognoscente depende de práticas interpretativas. Como o mundo vem à consciência pela palavra, e a linguagem é já a primeira

interpretação, a hermenêutica torna-se inseparável da própria vida humana
[10]

 .

 
MANOEL JORGE E SILVA NETO destaca que “a interpretação é plano pré-concebido de ação do homem tendente a modificar a

realidade circundante através do pensamento, que se constitui em pressuposto para o agir” 
[11]

.

 
A interpretação é, então, ato inerente ao espírito humano e indissociável da capacidade humana de raciocínio, surgindo a pergunta

basilar da hermenêutica: Qual a interpretação correta? [12]

 

Sem dúvida, é este o grande desafio da hermenêutica jurídica, que, pelo menos para as situações levadas a juízo, deverá apresentar

uma única resposta a dada pergunta.

 

Concordamos com MANOEL JORGE E SILVA NETO
[13]

, quando diz ele que não há apenas uma única resposta correta, por se

encontrar o intérprete influenciado por fatores não exclusivamente jurídicos, mas também fatores políticos, sociais, econômicos,

produzindo diferentes efeitos para aqueles que interpretam a norma. Porém, quando se trata de decisões judiciais, deve sim o

intérprete oficial (o juiz) oferecer para a situação concreta que lhe é posta uma única solução correta. É aí que surge o grande

desafio da hermenêutica jurídica e do hermeneuta propriamente, arvorar-se a dizer qual a interpretação correta para a solução do

litígio.

 

A hermenêutica jurídica, em razão desse permanente desafio de apresentar uma interpretação que se afigure como verdadeira,

sustenta-se sobre algumas premissas, são elas: a) inegabilidade dos pontos de partida; b) a proibição do non liquet.

 

A inegabilidade dos pontos de partida vem da ideia de completude do ordenamento jurídico, devendo sempre haver uma norma no

sistema que possa oferecer uma reposta. Essa concepção deve ser entendida, na hermenêutica atual, como certeza da existência de

regra ou princípio que solucione a questão jurídica.
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Já a proibição do non liquet, advém da regra expressa no art. 126 do Código de Processo Civil
[14]

.

Proíbe o juiz de se furtar a decidir toda e qualquer questão que lhe seja colocada. Deve decidir mesmo que seja para dizer que é

juízo incompetente ou que o pedido é juridicamente impossível.

 

A existência dessas duas premissas é que promove acirradamente a atividade interpretativa. A indispensável necessidade de por fim

às celeumas jurídicas colocam a interpretação como atividade inexorável para o operador do direito.

 

Diferente não é com a hermenêutica constitucional. Partindo das mesmas premissas da hermenêutica geral e acrescendo o

permanente referencial da Lei Maior, a hermenêutica constitucional trabalha cotidianamente com uma atividade de desenvolvimento

da norma constitucional, com a especial atenção para a realização dos fins constitucionalmente positivados. PETER HÄBERLE diz

que “quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos co-interpretá-la. Toda atualização da Constituição por meio da

atuação de qualquer indivíduo constitui, ainda que parcialmente, uma interpretação constitucional antecipada” 
[15]

.

 

Mas isso são apenas as bases para o que vem sendo colocado pela doutrina como “a nova hermenêutica constitucional”
[16]

. Mas

em que consiste de fato a nova hermenêutica constitucional?

 

Podemos dizer de forma simplificada que a nova hermenêutica constitucional surge da premente necessidade de consideração dos

valores presentes na Carta Magna. De um movimento que não se restringe ao nosso país, mas, em verdade, espraia-se pelos mais

diversos ordenamentos jurídicos. Surgiu a necessidade de fazer-se presente nos textos constitucionais normas que não fossem

exclusivamente designadora de competências ou formuladoras de condutas, mas também normas que resguardem valores, que façam

uma reaproximação entre o direito, a moral e a ética. Daí a presença de princípios expressos na Constituição Federal, com vistas a

jurisdicizar valores.

 

Diz MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO
que não é por menos que a Constituição brasileira de 1988, ao tentar conciliar a iniciativa privada aos valores sociais do trabalho,
num espírito de solidariedade, à semelhança de várias outras que lhe são contemporâneas, toma como fundamento primeiro da

ordem jurídica a dignidade da pessoa, no melhor sentido do antigo direito natural
[17]

.

 

São previsões constitucionais como essas que trazem norma de alto conteúdo e densidade valorativa que fazem com que os

princípios ganhem importância para o Estado Constitucional. A partir do momento que os princípios passam a ser normas jurídicas

todo o esforço é gratificante para dar-lhes eficácia.

 

É nesse ínterim que a hermenêutica constitucional vem trabalhando, num esforço renitente para fazer valer não só as disposições

detentoras de regras, mas, em especial, aquelas possuidoras de princípios, de carga valorativa, e que exigem do intérprete um

exercício mais esforçado para compreensão de seu conteúdo e aplicação às situações da vida. É um eterno exercício para na

efetivação da norma conseguir conjugar segurança e justiça, valores indispensáveis e que devem coexistir na ordem jurídica atual.

 

Partindo deste breve esclarecimento é que fazemos a seguir um panorama teórico das distinções de regras e princípios, apresentando

para tanto, três análises do tema. Depois, analisaremos as técnicas de decisão que surgem frente aos novos desafios da
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hermenêutica, para, por fim, explicar e fundamentar a importância da racionalidade do discurso jurídico para o sucesso do novo

paradigma de interpretação constitucional.

 

3.1 PANORAMA ANALÍTICO DA DISTINÇÃO DE REGRAS E PRINCÍPIOS.
 
O panorama que se segue, traz, de forma simplificada, os pensamentos de Ronald Dworkin, Robert Alexy e Humberto Ávila, que,

embora não sejam os únicos a tratar da temática, são fundamentais e suficientes para a compreensão da distinção, para a

possibilidade de estabelecer uma análise crítica e, especialmente, para o entendimento do desenvolvimento lógico do nosso trabalho.

 

RONALD DWORKIN
[18]

, em crítica a idéia positivista apresentada por H.L.A. Hart, define que regras e princípios são padrões

normativos que diferenciam-se por sua natureza lógica, pelo tipo de orientação que oferecem. Diz ele que as regras são aplicáveis à

maneira do tudo-ou-nada e, tratando dos princípios, completa dizendo que possuem uma dimensão que as regras não tem – a

dimensão do peso ou importância
[19]

.

 

Em outras palavras, estabelece DWORKIN que as regras não podem ser mais ou menos aplicadas, ou elas são aplicadas ou não são,

ou são válidas ou inválidas. Cabe relevo, ainda, a observação de DWORKIN no sentido que se as regras tiverem exceções é

fundamental que elas constem dos seus enunciados, para que a tornem mais completas e mais difíceis de serem questionadas

quando da sua aplicação. De forma sucinta, como as regras são “tudo-ou-nada”, a completude do seu sentido e conteúdo, incluindo

as exceções, é importante para a sua perfeita validade. Menciona ele, que em razão desse caráter, em caso de conflito de regras,

uma delas será inválida.

 

Quanto aos princípios, DWORKIN explica que diferentemente das regras eles não apontam um resultado determinado. Os

princípios por serem aplicados de acordo com o seu peso ou importância, inclinam a decisão numa determinada direção, embora de

maneira não conclusiva, sobrevivendo intactos quando não prevalecem
[20]

. Funcionam, portanto, como um padrão normativo que

pode ser aplicado em um determinada medida, ou coexistente com outro princípio, não se aplicando a idéia do “tudo-ou-nada” das

regras.

 

Por fim, salienta o autor, que por vezes a diferenciação entre regras e princípios é bastante difícil, porque podem desempenhar

papéis bastante semelhantes reduzindo a diferença a uma questão de forma apenas. Diz ele que regras que contenham expressões

como “razoável”, “injusto”, “significativo” (conceitos indeterminados para nós), geralmente são regras em sua forma, mas,

substancialmente, são princípios, já que para sua aplicação depende de um esforço argumentativo que extrapola a própria regra,

recorrendo a princípios e políticas constantes do sistema visando o preenchimento de seu conteúdo.

 

Já ROBERT ALEXY, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais
[21]

, desenvolve a diferenciação em termos similares. Para ele
tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos, segundo o autor, “podem ser formulados

por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição” .. O autor concorda, ainda, que entre as regras e
os princípios há uma diferença qualitativa e não apenas uma diferença gradual. Diz isso, pois, para ele, toda norma ou é uma regra
ou é um princípio, sendo, portanto, uma diferença de qualidade e não de importância.
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Assim, trabalha ALEXY com idéia de que os princípios são mandamentos de otimização, são normas que determinam que algo seja

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Teriam os princípios uma dimensão de

peso ou importância, podendo ser aplicado em diferentes medidas e não de forma imediata e direta, tal qual uma regra. Diz ele que

“os princípios são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação

não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas” 
[22]

. Eles indicam um estado ideal de

coisas que deve buscar ser alcançado em seu grau máximo.

 

Já as regras, na esteira do pensamento de ALEXY, são comandos de definição, contêm determinações, podendo ser satisfeitas ou

não satisfeitas. Se presentes elementos exigidos pela norma, é esta válida e deve ser aplicada em sua inteireza. Não há, portanto,

dimensões diferenciadas para as regras, trabalha-se com um critério cartesiano de validade ou invalidade, ou tudo-ou-nada, como

quis DWORKIN.

 

Ainda estabelecendo diferenciações, ALEXY apresenta as diferenças em caso de possíveis colisões. Explica o referido autor que a

colisão entre regras resolve-se pela validade ou invalidade, uma das regras que esteja em rota de colisão será suplantada pela outra

que é válida para a situação concreta posta.

 

Os princípios, por sua vez, quando mais de um é aplicável à situação concreta, resolve-se a antinomia pelo peso ou importância do

princípio. Assim, um dos princípios terá que ceder, sem que, contudo, seja ele inválido por essa razão. Conforme ALEXY, “o que

ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições” 
[23]

. Sempre, frente a situação

concreta, o princípio de maior peso deve ter precedência. Na colisão de princípios ocorre uma ponderação entre eles, apresentado-se

esta como uma técnica de decisão.

 

Analisaremos, ainda, a diferenciação proposta pelo autor brasileiro HUMBERTO ÁVILA. Este desenvolve uma nova sistemática,

que não será a escolhida para o desenvolvimento do artigo, mas que merece ser trazida à baila pela sua importância para o

pensamento jurídico acerca do tema.

 

Propõe HUMBERTO ÁVILA, em sua Teoria dos Princípios
[24]

, uma superação do modelo dual de regras e princípios, incluindo

uma nova categoria que seriam os postulados normativos.

 

Para ÁVILA, as regras são mandamentos de conteúdo descritivo com pretensão de decidibilidade e abrangência, havendo uma

avaliação de correspondência entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.

 

Já os princípios são imediatamente finalísticos, com pretensão de complementaridade e parcialidade, ocorrendo para sua aplicação

uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à

sua promoção. Há como nas outras diferenciações, uma separação em razão do objetivo e do grau de generalidade da regra ou do

princípio.

 

ÁVILA inclui, ainda, uma terceira categoria, que são os denominados postulados normativos. Esses postulados normativos são

deveres que se situam acima das regras e princípios e que estruturam sua interpretação e aplicação, permitindo verificar quando há
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violação às regras e princípios. São exemplos de postulados, de acordo com o pensamento de ÁVILA, a razoabilidade e a

proporcionalidade.

 

Esses desenvolvimentos teóricos visando a diferenciação entre regras e princípios - em especial aquela apresentada pelo já citado

ROBERT ALEXY, com a qual coadunamos sem ressalvas – são indispensáveis para a compreensão da crescente importância dos

princípios e, ainda mais, para entender sua interpretação e aplicação, já que, diferentemente das regras, os princípios necessitam de

um esforço argumentativo maior, tanto para o preenchimento de seu conteúdo (mais abstrato e, portanto, mais vago), como para a

solução das possíveis e não incomuns colisões a ocorrer. 

 

3.2 - PRINCÍPIOS, INTERPRETAÇÃO E DECISÕES JUDICIAIS
 

Numa tentativa de sistematizar as principais características do pós-positivismo, ponto de partida do nosso trabalho, apontamos os

seguintes itens: (i) reabertura para uma dimensão axiológica do direito; (ii) consideração de regras e princípios para a interpretação e

aplicação do direito; (iii) substituição ou coexistência da técnica de subsunção e da técnica de ponderação.

 

É inegável que os princípios adquiriram caráter normativo, passando a ser considerados nos processos hermenêutico e decisório. A

presença de princípios como valor fundante da nossa ordem constitucional, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa

humana, demonstram a opção por uma normatividade com base axiológica na ética e na moral. Diz MARGARIDA MARIA

LACOMBE CAMARGO que ”como normas de alto conteúdo e densidade valorativa, a consubstanciarem os direitos fundamentais,

base da ordem jurídico positiva, é que os princípios jurídicos ganham em importância para o Estado constitucional” 
[25]

.

 

Portanto, a dita constitucionalização principiológica desperta o operador para uma segunda questão que é a necessidade de dar

efetividade a esses princípios.

 

Os princípios, ao contrário das regras, não são necessariamente aplicáveis ao modelo do tudo-ou-nada. Como comportam eles uma

dimensão de peso ou importância, cabível a possibilidade de aplicar-se mais de um princípio a mesma situação, em graus

diferenciados, de acordo com as particularidades do caso concreto.

 

Historicamente, diante do normativismo lógico próprio do positivismo, para as decisões judiciais havia apenas uma única resposta

correta, realizando-se a sentença a partir de um exercício de subsunção em que a premissa maior era a norma, que aplicada a

premissa menor, o fato, apresentava a solução jurídica para o conflito judicial.

 

Ocorre que, a presença cada vez mais comum de situações jurídicas que encontram mais de uma norma como solução, faz da

técnica de subsunção insuficiente para o alcance da justiça que se espera de uma decisão judicial. Os chamados “casos difíceis”

[26]
 em que se coloca em colisão diferentes normas constitucionalmente previstas

[27]
, exige dos operadores do direito o uso de

técnicas de solução que a partir do possível sopesamento dessas normas alcance um resultado possível.

 

A subsunção continua sendo largamente utilizada, mas não é mais, por si só, suficiente. Com o crescente papel dos princípios e o

surgimento dos chamados “casos difíceis”, indispensável a busca de outras formas para a solução de conflitos. O que fazer por

exemplo diante de uma situação concreta em que as partes em juízo defendam, cada uma com seus argumentos, diferentes princípios
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constitucionalmente previstos?

 

Daí que surge a técnica de ponderação, que, conforme pensamento de LUIS ROBERTO BARROSO e ANA PAULA BARCELLOS

é uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente

quando uma situação concreta dá ensejo a aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas
[28]

. O

aplicador, diante da possibilidade de mais de uma solução presente no ordenamento, fará um balanceamento a partir do caso

concreto e dará a solução que melhor associe segurança e justiça.

 

São, assim, três etapas necessárias na ponderação: 1° etapa) levantamento das normas existentes; 2° etapa) exame dos fatos e

circunstâncias; 3° etapa) atribuição geral dos pesos (ponderação), sendo que para todo esse processo trabalham como fio condutor os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

 

Não haverá, então, somente a subsunção. Deverá ser utilizada técnica que considere os diferentes princípios e conserve a ideia de

unidade da Constituição. Um raciocínio diferenciado, que na consideração jurídica leve em conta os diferentes princípios aplicáveis,

pondere-os frente a situação posta e harmonize os valores subjacentes, cumprindo o fim constitucional como desafio último.

 

Contudo, a ponderação, deve ser aplicada com o devido cuidado, já que envolve avaliações de caráter subjetivo, que poderão variar

em função das circunstâncias pessoais do intérprete e de outras tantas influências. A abertura para a construção de uma decisão sem

um leme normativo único, pela reunião de normas, abre um espaço de decidibilidade ainda maior, que deve ser cuidadosamente

controlado.

 

Exatamente por guardar essa subjetividade na sua aplicação e no encontro do possível equilíbrio, cresce para o operador do direito

que faz uso da técnica a possibilidade de agir discricionariamente, podendo resvalar para um possível abuso, ou ainda, para o

denominado ativismo judicial. MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO, em interessante raciocínio, questiona e esclarece:
Afinal o que faz prevalecer uma solução dentre outras que se apresentem também como lógica e formalmente corretas? O que
leva a considerarmos uma solução como adequada, razoável ou justa?...O que irá sustentar uma decisão como correta será sua

capacidade de fundamentação e justificativa, de forma que pretenda alcançar o consenso
[29]

 

Ingressa, então, a argumentação jurídica como componente fundamental para o controle de legitimidade das decisões judiciais. Isto

porque, os argumentos passam a ser o fundamento e justificação para a opção por este ou aquele princípio e o meio pelo qual

analisa-se a correção de uma decisão judicial. Na medida em que relativizamos a incidência dos princípios, fazendo prevalecer um

sobre o outro, conforme as necessidades que o caso determina, maior deverá ser a força dos argumentos que justificam tal medida.

 

A decisão em si vem como um elemento de conformação social, como o instrumento estatal para a solução dos impasses surgidos

na sociedade e para funcionar deve alcançar legitimidade, sendo esta analisada a partir da leitura e compreensão dos argumentos

apresentados pelo operador do direito. Os argumentos constantes de uma decisão são os elementos para limitar uma possível

discricionariedade exacerbada, bem como instrumentalizar a legitimidade da decisão judicial, tornando seu discurso racional e

adequado.

 

 

IV - USO RACIONAL DO DISCURSO JURÍDICO E A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: UM
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CASAMENTO INDISPENSÁVEL.

 

Antes de tratarmos especificamente da questão da racionalidade do discurso e argumentos, e a sua permanente relação com a

hermenêutica constitucional, é vital conhecermos o conceito de discurso jurídico, para que não estejamos a tratar de questões cujo

conceitos primordiais não são conhecidos.

 

Se falamos de discurso, falamos antes de tudo de linguagem, já que linguagem é o conjunto ou sistema de símbolos convencionais,

é o elo que proporciona as relações intersubjetivas das idéias. Por meio da linguagem é que as idéias adquirem significados e podem

ser apreendidas por aqueles a quem se destina. É, numa perspectiva jurídica, através da linguagem que se alcança a sociedade,

agindo e transformando. O direito, enquanto norma posta, possui um poder vinculativo, mas quando externado pela linguagem é que

tem o seu alcance pleno, podendo ser apreendido por todos os receptores. EROS ROBERTO GRAU diz que é fato incontestável que

o direito é, fundamentalmente, comunicação, havendo a necessidade inafastável de penetrarmos o nível lingüístico na prática das

atividades próprias do profissional do direito
[30]

.

 

O discurso, por sua vez, é a linguagem organizada e dirigida a um fim. O discurso tem como propósito maior a persuasão.

HABERMAS ao tratar dos discursos diz que
Os discursos são como máquinas de lavar: filtram aquilo que é racionalmente aceitável para todos. Separam as crenças
questionáveis e desqualificadas daquelas que, por um certo tempo, recebem licença para voltar ao status de conhecimento não
problemático. A necessária dinâmica de cada qual ver o que o outro vê está embutida nos pressupostos pragmáticos do próprio

discurso prático
[31]

 .

 

Por essa necessidade de alcance do consenso, todo discurso é uma construção social embora de elaboração individual. Assim, deve

o discurso ser analisado e entendido dentro do contexto social que está inserido. Também as suas conseqüências devem assim ser

analisadas, sempre entendendo o seu autor e o meio social de sua convivência. Diferente não será, portanto, com o discurso jurídico.

EROS ROBERTO GRAU definindo este, diz que Discurso Jurídico é o conjunto de discursos que usam ou falam do Discurso do

Direito, que, nas palavras do autor, é o discurso prescritivo produzido pelos juízes e tribunais autorizados a dizê-lo
[32]

. É o

conjunto de argumentos jurídicos apresentados pelo operador do direito.

 

ALEXY, em sua Teoria da Argumentação Jurídica, faz semelhante diferenciação, classificando-a como discurso jurídico em sentido

estrito (o discurso jurídico dogmático) e discurso jurídico em sentido amplo (o discurso jurídico produzido nos tribunais, pelos

juízes, advogados e pela opinião pública) 
[33]

.

 

Ainda na sua obra, ALEXY alerta para o fato de que há diferentes tipos de discussão jurídica. Existem aquelas constantes da

dogmática jurídica, das deliberações judiciais, discussão de questões jurídicas entre estudantes ou operadores do direito, ou ainda

aquelas encetadas na mídia frente a um fato de grande comoção. Porém, em todas elas, o traço comum é que o argumento é sempre

jurídico. Daí afirmar-se que o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático em geral
[34]

.

 

O discurso jurídico é, portanto, o elo entre o homem, a lei e as instituições, sendo através dele que se procura convencer e angariar

opiniões. Se o direito por si só já é elemento de poder, o discurso jurídico é a materialização que permite o alcance social e o dota de

pragmatismo. Busca-se um convencimento, uma persuasão e a partir daí a formação de repetidores que darão força aos conceitos e
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conclusões incutidos no discurso proferido.

 

De posse dos conceitos indispensáveis e voltando aos paradigmas pós-positivistas da hermenêutica constitucional, vimos que os

princípios tem uso crescente e inexcedível, vimos que tem alta carga valorativa, com conteúdos abertos e que podem ser aplicados

em diferentes graus. Vimos, ainda, que em razão da possibilidade de aplicação de mais de um princípio faz-se corrente o uso da

técnica de ponderação, que consiste no sopesamento de bens valores e interesses para a solução do litígio.

 

Por todos esses fatores e pelo papel que tem o discurso de alcance de um consenso através de argumentos adstritos aos limites

próprios do discurso judicial, é que faz-se indispensável o estudo conjunto da racionalidade do discurso jurídico na nova

hermenêutica constitucional.

 

É através do discurso jurídico que opera-se a vinculação entre o sistema de regras e princípios, interpretando e aplicando os

componentes do ordenamento jurídico constitucional pela linguagem e arcabouço de argumentos jurídicos. Essa conjunção é

indispensável para a realização prática do direito, que através do processo discursivo-decisório alcança um de seus fins que é a

decidibilidade dos conflitos.

 

ATIENZA
[35]

 diz que o direito é justificado em termos discursivos, tanto na sua dimensão propriamente normativa, isto é como

conjunto de normas (regras e princípios) que movendo-se dentro do campo do discursivamente possível, fazem com que aumente a

possibilidade de resolução das questões práticas, quanto na sua dimensão coativa, isto é, na medida em que suas normas podem se

impor.

 

No aspecto normativo ou no coativo e, especialmente neste, necessita o discurso de adquirir legitimidade para ser reconhecido e

respeitado. O que defendemos aqui é que há, neste aspecto, uma relação de troca permanente com a hermenêutica constitucional.

Isto porque, o discurso é mais legitimado se se funda em uma norma constante da Constituição Federal, que com o seu status de

norma ápice, resguarda ainda mais de racionalidade o discurso correspondente. Por outro lado, a nova ordem constitucional, em

razão de seu caráter principiológico, necessita permanentemente do uso da argumentação jurídica pra preenchimento dos seus

conteúdos, para construção e justificação das decisões.

 

Diante de um caso concreto em que há mais de uma solução possível, igualmente jurídica, igualmente prevista na Constituição

Federal, somente através da análise do discurso argumentativo é que se poderá analisar a legitimidade da decisão judicial.

 

Os argumentos exposados pelo juiz passam a assumir papel de elementos para o controle de legitimidade da decisão, ou seja, para

análise da racionalidade da decisão. É através da verificação do discurso decisório, do conjunto de argumentos, que se pode, por

exemplo, combater alguma espécie de arbitrariedade ou discricionariedade exacerbada do julgador.

 

LUIS ROBERTO BARROSO e ANA PAULA BARCELLOS dizem que
no caso da interpretação constitucional, a argumentação assume, muitas vezes, um papel decisivo: é que o caráter aberto de muitas
normas, o espaço de indefinição de conduta deixado pelos princípios e os conceitos indeterminados conferem ao intérprete elevado
grau de subjetividade. A demonstração lógica adequada do raciocínio desenvolvido é vital para a legitimidade da decisão

proferida.
[36]
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Há, por conseguinte, uma segunda questão que seria o grau de justiça da decisão, problema esse que não será aprofundado, salvo

para a compreensão que o dito discurso jurídico não está “solto”, mas limitado pelo sistema e pela ideia de fundamentos que

demonstrem a busca ao máximo do justo.

 

O discurso racional é aquele que tem legitimidade por coadunar-se com o sistema jurídico. Uma decisão judicial que está em

sintonia com o ordenamento jurídico constitucional, ainda que fundada somente em princípios, é que será uma decisão racional e,

portanto, legítima.

 

A racionalidade do discurso jurídico deve ser preservada sem que resvale para possível imposição de ideologias ou defesa de

sentimentos classistas. O operador constitucional deve ter sempre como baliza a Constituição Federal
[37]

. Esta é a melhor

ideologia jurídica, inexcedível para a preservação do Estado Democrático de Direito e realização e transformação da realidade

social.

 

 

 

V – CONCLUSÕES

 

De tudo analisado apresentamos as seguintes conclusões:

 

1) O pós - positivismo, historicamente, representa a superação do positivismo, que teve o começo de sua decadência na metade do

século XX, em razão, especialmente, do seu legalismo extremado e alheamento à dimensão axiológica do direito.

 

2) O pós-positivismo é um conceito inacabado, mas surge como uma tentativa de conciliação das expectativas de justiça

(legitimidade – jusnaturalismo) e segurança (legalidade – positivismo). Tem como principais características: (i) abertura para uma

dimensão axiológica do direito; (ii) consideração de regras e princípios para a interpretação e aplicação do direito; (iii) coexistência

das técnicas de subsunção e ponderação na decidibilidade de conflitos.

 

3) A hermenêutica jurídica tem como premissas a inegabilidade dos pontos de partida (existência perene de norma ou princípio que

solucione a questão) e a proibição do non liquet (regra esculpida no art.126 do CPC), sendo a presença dessas premissas que

promove a atividade de interpretação. A hermenêutica constitucional, mais especificamente, trabalha sobre as mesmas premissas,

acrescida do permanente referencial da Lei Maior.

 

4) A denominada “nova hermenêutica constitucional” vem no ideário do pós-positivismo e surge da premente necessidade de

consideração dos valores presentes na Carta Magna. Uma hermenêutica que considere a carga valorativa presente nas normas

constitucionais, reaproximando o direito, a moral e a ética.

 

5) Os princípios ganham importância e passam a ser especialmente considerados na nova hermenêutica constitucional, exatamente

por seu alto grau de carga valorativa, que exigem do intérprete um exercício mais esforçado para a compreensão de seu conteúdo e

aplicação às situações da vida.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8507



6) Ronald Dworkin diz que regras e princípios são padrões normativos que se diferenciam por sua natureza lógica. Diz que as regras

são tratadas à maneira do tudo-ou-nada, já os princípios possuem uma dimensão de peso ou importância.

 

7) Dworkin diz que as regras não são mais ou menos aplicadas, ou são válidas ou inválidas. Os princípios, por sua vez, podem ser

aplicados numa determinada medida, sem que isso implique em sua invalidade.

 

8) Robert Alexy, assim como Dworkin, entende que tanto regra como princípios são normas porque dizem o que deve ser. Define os

princípios como mandados de otimização, que determinam que algo seja realizado na maior medida possível. As regras para Alexy

são comandos de definição, que contêm determinações, podendo ser satisfeitas ou não satisfeitas.

 

9) Alexy diferencia, ainda, as regras e os princípios em caso de colisão. No caso das regras, a colisão resolve-se pela validade ou

invalidade, subsistindo uma das regras em detrimento da outra. Os princípios, quando em colisão, resolver-se-á pelo peso ou

importância de cada um deles, através de uma atividade de ponderação.

 

10) Uma terceira diferenciação de regras e princípios é apresentada por Humberto Ávila, que acresce às regras e princípios os

postulados normativos, entendendo estes como deveres que se situam acima das regras e princípios e que estruturam sua

interpretação e aplicação, permitindo verificar quando há violação às regras e princípios. São exemplos de postulados, de acordo

com o pensamento de ÁVILA, a razoabilidade e a proporcionalidade.

 

11) Da evolução dessas diferenciações conclui-se que os princípios adquiriram caráter normativo, passando a serem considerados

nos processos hermenêutico e decisório. A presença de princípios como valor fundante da nossa ordem constitucional demonstra a

opção por uma normatividade fundada em valores.

 

12) Em razão de sua dimensão de peso ou importância a uma mesma situação pode-se aplicar mais de um princípio, fazendo-se

necessária a utilização de uma técnica de decisão judicial denominada ponderação.

 

13) A ponderação, técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, quando a situação concreta dá ensejo a aplicação de normas

de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.

 

14) O uso da ponderação, contudo, envolve um exercício de subjetividade maior do aplicador do direito, abrindo margem para a

possibilidade de uma discricionariedade exacerbada, arbitrária.

 

15) Diante do indispensável uso da ponderação e da margem de discricionariedade que se abre, surge a argumentação jurídica ou

conjunto de argumentos jurídicos (discurso jurídico) como meio para o controle da legitimidade das decisões judiciais.

 

16) O discurso jurídico é o conjunto de discursos que usam ou falam do direito. É o conjunto de argumentos jurídicos apresentados

pelo operador do direito. Tem como traço comum que o argumento deverá ser sempre jurídico.

 

17) O discurso jurídico é que estabelece o vínculo entre o sistema de regras e princípios constitucionais, aplicando-os pelo uso dos

argumentos jurídicos.
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18) Há uma troca permanente entre a Teoria da Argumentação e a nova hermenêutica constitucional, porque o discurso é mais

legítimo quando fundado em uma norma constitucional e, por outro lado, o ordenamento constitucional atual, por seu caráter

principiológico, necessita permanentemente do discurso jurídico para preenchimento de seus conteúdos e para a construção e

justificação das decisões.

 

21) os argumentos apresentados pelo juiz assumem a feição de elementos de controle da legitimidade e racionalidade da

decisão.Uma decisão que está em sintonia com o ordenamento jurídico constitucional, ainda que fundada somente em princípios, é

que será uma decisão racional e, portanto, legítima.

 

22) A racionalidade do discurso jurídico deve ser preservada sem que resvale para possível imposição de ideologias ou defesa de

sentimentos classistas. O operador constitucional deve ter sempre como baliza a Constituição Federal. Esta é a verdadeira ideologia

jurídica, inexcedível para a preservação do Estado Democrático de Direito e realização e transformação da realidade social.
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A HERMENÊUTICA KELSENIANA E A FILOSOFIA DA LINGUAGEM

THE KELSENIAN HERMENEUTICS AND THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE

Bruno Augusto Vigo Milanez

RESUMO
O ensaio aborda a hermenêutica kelseniana em um cotejo com a filosofia da linguagem. Parte-
se de três postulados formulados no Capítulo 8º da Teoria Pura do Direito: (a) a interpretação
implica atribuição de sentidos pelo intérprete; (b) normas são molduras que admitem diversas
interpretações e; (c) é impossível cindir os atos de aplicação e interpretação. Através dessas
premissas – e adotando as bases da filosofia da linguagem –, conclui-se pela possibilidade de
criar quaisquer regras a partir de um texto, sendo imprescindível impor limites à atividade
interpretativa. Em havendo a necessidade de imposição de limites à atividade exegética,
identifica-se ao menos um deles, qual seja, o princípio Aristotélico da não contradição. Por fim,
é possível dizer que a Teoria de Hans Kelsen, em que pese desenvolvida na filosofia da
consciência, possui aspectos compatíveis com a filosofia da linguagem.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras chave: Hans Kelsen; hermenêutica; filosofia da consciência;
filosofia da linguagem.

ABSTRACT
ABSTRACT 
The essay addresses the kelsenian hermeneutics in a confrontation with the philosophy of
language. It is based on three postulates submitted on Chapter 8th of Teoria Pura do Direito: (a)
the interpretation implies adjudication of meaning by the interpreter; (b) rules are frames that
allow several interpretations and; (c) it is impossible to divide the acts of application and
interpretation. By those assumptions – and adopting the basis of the philosophy of language –,
we conclude with the possibility of creation of any rules based upon a text, being indispensable
to impose limits to the interpretation activity. Arising the need to impose limits to the exegetical
activity, it is identified at least one of them, that is, the Aristotelian principle of non-
contradiction. Lastly, it is possible to say that the Hans Kelsen’s Theory, notwithstanding its
development by the philosophy of conscience, provides compatible aspects with the philosophy
of language. 

KEYWORDS: Key words: Hans Kelsen; hermeneutics; philosophy of conscience; philosophy of
language.

Introdução

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a temática da hermenêutica em Hans Kelsen – tendo

como base o Capítulo 8º da Teoria Pura do Direito[1] –, em um cotejo com o giro linguístico (linguistic turn)

promovido pela filosofia da linguagem[2].
Inicialmente, partir-se-á de uma distinção – vital no presente ensaio –, qual seja, àquela relativa aos

conceitos de lei, norma e regra. A questão – ignorada por Hans Kelsen, que por vezes confunde texto e

norma – revela, ainda, um traço importante da superação da hermenêutica clássica pela filosófica, qual seja,

que a atribuição de sentidos dados aos textos pelos intérpretes envolve sempre a subjetividade.

Abordando a dicotomia entre interpretação autêntica e não autêntica, demonstrar-se-á que a

distinção revela uma pluralidade de intérpretes. Permite-se concluir – para além de Hans Kelsen –, face à

presença de inúmeras ideologias em uma sociedade plural, que diversas podem ser a regras emanadas de
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uma norma.

Esta conclusão – porém por outras premissas – também foi aquela a que chegou Hans Kelsen

quando, ao tratar da indeterminação (intencional e não intencional) inerente às normas[3], referiu-se a elas

como molduras dentro das quais se admite um leque de interpretações possíveis.

No que diz com a indeterminação não intencional das normas – ontológica, face ao caráter plurívoco

da linguagem e das palavras que engendram o texto legal –, verifica-se ser ela um dos pressupostos pelos

quais a exegese é possível.

Hans Kelsen anuncia, ainda, a impossibilidade de cindir os atos de aplicação e interpretação. A partir

deste diagnóstico – e com ele avançando até a questão da (pré-)compreensão tratada por Hans Georg

Gadamer – conclui-se que compreensão, interpretação e aplicação englobam um fenômeno unitário.

Sendo a hermenêutica uma atividade cujo resultado implica em ausência de unanimidade e sendo

possível, pela linguagem, deslizar nos sentidos dos textos legais – permitindo-se então criar quaisquer regras

a partir de uma norma –, deve haver limites à interpretação, para que se não permita arbitrariedades no ato

interpretativo.

Neste sentido, para muito além da mera moldura estabelecida por Hans Kelsen – e cujos limites

poderiam até mesmo ser transpostos, de acordo com o próprio autor –, mister se faz o desvelamento de

barreiras concretas à exegese. Dentre os limites possíveis, evidencia-se o princípio lógico Aristotélico da não

contradição que, transportado ao direito, implica em uma regra não poder negar o próprio conteúdo da

norma a partir da qual foi criada.

Por fim, a análise proposta conclui pela possibilidade de transposição de alguns conceitos da

hermenêutica kelseniana – que formulou toda sua estrutura teórica sob a égide da filosofia da consciência –

para os aportes da filosofia da linguagem.

 

1. A (necessária) distinção entre texto, norma e regra: o intérprete como produtor de sentido

 

Logo nas primeiras linhas do Capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen identifica a

hermenêutica jurídica como um processo de atribuição de sentido(s):

 

“Quando o Direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita de fixar o sentido
das normas que vai aplicar, tem de interpretar essas normas. A interpretação é,
portanto, uma operação mental que acompanha o processo da aplicação do direito
(...)”
 

         Esta formulação contém dois pontos de relevo, para o ensaio aqui proposto: 1) o complexo processo

de exegese revela um caminho que perpassa a lei, a norma e a regra, motivo pelo qual se faz premente

definir com a exatidão devida estes conceitos – o que se não verificou na obra de Hans Kelsen, que diversas

vezes confunde texto e norma –, mormente para que se possa identificar sobre qual destes institutos incide a

atividade interpretativa e; 2) desde logo é possível analisar a questão da incindibilidade entre compreensão,

interpretação e aplicação, que marca a superação da hermenêutica tradicional pela hermenêutica filosófica.

         A diferença entre texto[4] (lei) e norma é apontada com precisão por Lenio Luiz Streck[5], para quem

a norma sempre será resultado da interpretação de um texto (lei). Esta diferença não implica a separação
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estanque entre ambos; ao revés, o texto não subsiste separadamente da norma:

 

“Transportando essa questão para a hermenêutica jurídica nos parâmetros aqui
propostos, fica fácil perceber que, quando quero dizer que a norma é sempre o
resultado da interpretação de um texto, quero dizer que estou falando do sentido que
esse texto vem a assumir no processo compreensivo.”[6]

 

Neste sentido, lei é mero fato gráfico; norma é produto da interpretação[7]. Em outras palavras, o

que em verdade se interpreta são os textos normativos; da interpretação dos textos resultam as normas.

Texto e norma não se identificam. A norma é a interpretação do texto normativo[8].
Eros Roberto Grau, neste sentido, aponta para o caráter alográfico do direito:

“O direito é alográfico. E alográfico é porque o texto normativo não se completa no sentido nele impresso

pelo legislador. A ‘completude’ do texto somente é atingida quando o sentido por ele expressado é

produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete.”[9]
Conclui-se, a partir da distinção traçada, que o objeto da interpretação é a norma jurídica e que a

lei/texto possui como conteúdo uma regra, que será extraída a partir da interpretação da norma[10].
No que diz com a segunda porta aberta ao debate, imprescindíveis as ponderações de Hans Georg

Gadamer acerca da unicidade entre aplicatio, compreensão e interpretação:

 

“Na velha tradição da hermenêutica (...) [o] problema hermenêutico se dividia como
segue: distingue-se uma subtilitas intelligendi, compreensão, de uma subtilitas
explicandi, a interpretação, e durante o pietismo se acrescentou como terceiro
componente a subtilitas applicandi, a aplicação (...). Esses três momentos devem
perfazer o modo de realização da compreensão. É significativo que os três recebam o
nome subtilitas, ou seja, que se compreendem menos como um método sobre o qual
se dispõe do que como uma aptidão que requer uma particular finura de espírito.
Ora, como vimos, o problema hermenêutico recebeu seu significado sistemático no
momento em que o romantismo reconheceu a unidade interna de intelligere e
explicare. A interpretação não é um ato posterior e ocasionalmente complementar à
compreensão. Antes, compreender é sempre interpretar e, por conseguinte, a
interpretação é a forma explícita da compreensão. (...)
Mas a íntima fusão entre compreensão e interpretação acabou expulsando totalmente
do contexto da hermenêutica o terceiro momento da problemática da hermenêutica, a
aplicação. (...) Ora, nossas reflexões nos levam a admitir que, na compreensão,
sempre ocorre algo como uma aplicação do texto a ser compreendido à situação atual
do intérprete. Nesse sentido nos vemos obrigados a dar um passo além da
hermenêutica romântica, considerando como um processo unitário não somente a
compreensão e a interpretação, mas também a aplicação. Isso não significa um
retorno à distinção tradicional das três subtilitatae de que falava o pietismo. Ao
contrário, pensamos que a aplicação é um momento tão essencial e integrante do
processo hermenêutico como a compreensão e a interpretação.”[11]
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         A hermenêutica filosófica vai além da hermenêutica clássica ao considerar a tarefa do intérprete não

como uma mera técnica de interpretação, mas sim como um processo unitário de atribuição de sentido[12],
que envolve a aplicação e a compreensão. Pela hermenêutica de matriz gadameriana[13], portanto, permite-

se, via linguagem[14], subjetividade, pré-compreensão[15] e compreensão[16], não somente o

entendimento entre os homens, senão também o entendimento sobre as coisas de que é feito o nosso

mundo[17]. Falar sobre a questão da linguagem, então, significa descrever o giro linguístico, vale dizer, a

passagem da linguagem de condição de pensamento – terceira coisa entre sujeito e objeto – para

fundamento de todo o pensar[18]:
 

“Nos limites dessa demarcação, é importante frisar que esse giro da filosofia não
significa a inclusão da linguagem na condição de mais um tema relevante para a
reflexão filosófica. Nesse novo paradigma, a linguagem passa de condição de objeto
da reflexão para condição de fundamento de todo pensar. Filosofar significa filosofar a
partir da linguagem, e esta na condição de medium irrecusável a inultrapassável do
sentido e validade de todo o saber.”[19]

 

2. Um dos possíveis sentidos da divisão entre interpretação autêntica e não autêntica: a

pluralidade de intérpretes

 

Hans Kelsen traça uma distinção entre interpretação autêntica e não autêntica[20]. Aquela é mais

específica, levada a cabo pelos órgãos incumbidos da aplicação das normas; esta é desenvolvida pela ciência

do direito[21] e pelas pessoas em geral. A interpretação autêntica se diferencia da interpretação não

autêntica, para Hans Kelsen, porque esta consiste apenas em pura determinação cognoscitiva do sentido das

normas jurídicas, ao passo que aquela efetivamente cria o direito[22].
Sobressai da distinção – dentre várias possibilidades de análise como, por exemplo, a questão da

criação do direito apenas através da interpretação autêntica, o que se sabe atualmente não ser correto –,

que a interpretação é um ato plural, podendo ser desenvolvida por diversos órgãos/pessoas.

Neste sentido, é possível inclusive falar em uma sociedade aberta de intérpretes, tal qual o fez Peter

Haberle, de acordo com o qual quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-

la, ou seja, todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é,

indireta ou, até mesmo diretamente um intérprete dessa norma.[23]
Dentre os diversos corolários da abertura exegética em face da pluralidade de intérpretes, é possível

deduzir um efeito não tão evidente e que mesmo Hans Kelsen ignorou: a pluralidade de intérpretes implica

na presença de diversas ideologias no processo interpretativo. Sendo assim, cada intérprete está envolto em

sua subjetividade, de modo que esta reflete inegavelmente no resultado do ato interpretativo:

 

“Em outras palavras, não é o sentido da norma que se impõe ao jurista, mas é o
jurista que estabelece o sentido da norma de acordo com sua formação cultural e
ideológica, de sorte que é o jurista a única e autêntica fonte do direito.
A hermenêutica crítica não rejeita a ideologia e, neste caso, ela é decididamente
antikelseniana; mas exige que a ideologia do direito não permaneça inconsciente e
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que, tornando-a consciente, possa estar o jurista em condições de questioná-la
quanto aos seus efeitos na vida social, da própria ideologia e das normas que
pretendem dissimular ”[24]
 

Em que pese a crítica traçada, a hermenêutica kelseniana nos fornece base a identificar o processo

interpretativo como algo mutável, aberto e a posteriori em relação ao texto normativo positivado.

 

3. A indeterminação das normas jurídicas

 

A positivação de um texto normativo – sua criação e inserção no ordenamento jurídico, através da

atividade legiferante – é um processo complexo pelo qual, a partir da identificação de uma dada necessidade

social, cria-se uma lei no intuito de regulamentar um conjunto de situações concretas[25]. Neste sentido, o

fenômeno social é condicionante do fenômeno jurídico[26].
Contudo, a criação de textos normativos não é apto, de per se, a solucionar todos os problemas

sociais para os quais foi previsto sua incidência. Este fenômeno – da impossibilidade de, através da atividade

legislativa, conferir respostas e promover a solução de todos os problemas sociais – se dá por duas razões

principais, de acordo com o diagnóstico Kelseniano.

Primeiramente, porque a previsão legal jamais consegue dar conta da riqueza e complexidade

inerente aos fenômenos sociais e, em segundo lugar, porque sempre existe um espaço, inerente às palavras

– que não dão conta plenamente dos objetos –, que permite a manipulação dos textos legais através da livre

interpretação do órgão que cria e aplica a regra[27]. A este fenômeno Hans Kelsen denomina

indeterminação:

 

“A existência de uma margem de indeterminação relativa, por outro lado, é inerente à
positivação de normas jurídicas. Quer dizer, a autoridade superior, ao baixar a norma
geral, não pode pré-determinar todo o conteúdo das normas individuais
correspondentes à aplicação de sua vontade normatizada. Sempre haverá matérias a
serem decididas pela autoridade inferior. A Constituição não pode determinar, de
modo completo e exaustivo, o conteúdo da lei e esta não pode vincular, em termos
absolutos, o conteúdo da decisão judicial. Verifica-se tanto a hipótese de
indeterminação intencional, em que, implicitamente, se concede à autoridade, com
competência para aplicar a norma interpretanda, o poder para resolver certas
questões; como também a de indeterminação não intencional, assim derivada da
pluralidade de significações das palavras, da distância entre a real vontade da
autoridade competente e a expressão lingüística da norma, ou ainda de
antinomias.”[28]
 

Hans Kelsen divide a indeterminação em intencional e não intencional. A primeira reside no ato de

criação da norma, tendo-se em vista que ela é criada para incidir em um conjunto de casos concretos. A

norma, portanto, serve de base à criação de uma regra, que irá incidir na hipótese concreta[29], sendo

indeterminada até o momento em que se crie, a partir dela, a regra de incidência a esta hipótese[30],
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também denominada norma de decisão[31].
A indeterminação não intencional se dá por consequência da pluralidade de significações de uma

palavra ou de uma sequência de palavras em que a norma se exprime, de modo que o sentido verbal da

norma não é unívoco[32].
Esta constatação revela, dentre outros aspectos, a preocupação de Hans Kelsen em rejeitar a

possibilidade da ciência jurídica de encontrar um único sentido correto da norma interpretada. Nega-se,

portanto, qualquer pretensão de – pela via hermenêutica ou por qualquer outro método – se atingir um real

sentido da norma, uma única resposta correta[33].
Rompe-se, ainda, com a hermenêutica tradicional, que reduz a complexidade da questão

interpretativa a uma mera análise sobre o método mais adequado para se desvelar a mens legis[34]. Este

diagnóstico demanda uma postura crítica do intérprete, o que implica inarredavelmente na assunção de

posturas ideológicas:

 

“A hermenêutica tradicional pressupõe certo grau de autonomia significativa das
normas jurídicas, como se fosse possível descobrir um sentido preexistente, tal como a
vontade do legislador, por exemplo, e que as expressões normativas reproduzem.
Contra esse mito, a concepção crítica assume que o trabalho de descoberta de um
sentido consiste, em verdade, numa atribuição de significado; ou seja, o intérprete
não é nenhum autômato que, pelos procedimentos metodológicos, possa
simplesmente descrever um significado autônomo e unívoco; ele é na verdade um
criador de sentido e, como tal, o intérprete consiste numa instância ideológica de
atribuição de significados heterônomos.”[35]
 

Nada mais equivocado, portanto, do que acreditar na suficiência dos métodos enquanto meios para

se atingir verdades, que – em existindo – são sempre parciais, contingentes e temporais[36].
 

4. A indeterminação não intencional enquanto possibilidade de interpretação: a interpretação

como ato de conhecimento e de vontade

 

A indeterminação não intencional dos textos normativos deriva da não univocidade inerente às

palavras neles contidas. Esta plurivocidade semântica dos textos legais elide a posição tradicional de acordo

com a qual em sendo a norma clara, não demanda interpretação (in claris non fit interpretatio)[37]. Ao

revés, toda a norma está sujeita à interpretação, residindo na impossibilidade de se conferir sentido exato às

palavras a possibilidade da sua interpretação.

Dessa forma – e ao demonstrar a relação de determinação e vinculação entre norma superior e

inferior[38] – Hans Kelsen conclui que a norma pode ser metaforicamente tomada como uma moldura[39],
dentro da qual existem diversas possibilidades de interpretação[40].

Havendo diversas possibilidades de interpretação dos textos normativos, em decorrência da sua

indeterminação, Hans Kelsen conclui que o ato de interpretação será sempre um ato com caráter dúplice,

envolvendo conhecimento e vontade:
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“Na medida em que, na aplicação da lei, para além da ncessária fixação da moldura
dentro da qual se tem de manter o ato a pôr, possa ter ainda lugar uma atividade
cognoscitiva do órgão aplicador do direito positivo, mas de outras normas que, aqui,
no processo da criação jurídica, podem ter a sua incidência: normas de Moral, normas
de Justiça, juízos de valor sociais que costumamos designar por expressões correntes
como bem comum, interesse do Estado, progresso, etc. (...) a produção do ato
jurídico dentro da moldura da norma jurídica aplicada é livre, isto é, realiza-se
segundo a livre apreciação do órgão chamado a produzir o ato.
(...) na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida
por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato de
vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as
possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva.”[41]
 

Essa conclusão, porém, não representa a possibilidade de se interpretar as normas ao bel prazer,

distorcendo seu sentido[42], como será visto adiante.

 

5. A não contradição como limite à interpretação (ou de como não se pode interpretar uma

norma negando seu conteúdo)

 

A par de se referir a uma moldura dentro da qual existe um arsenal de possibilidades de

interpretação da norma, Hans Kelsen admite que, via interpretação autêntica, é possível criar regras situadas

fora do âmbito da moldura fixada[43]. Ainda que seja admissível esta posição teórica, não pode ela significar

– jamais! – que qualquer interpretação é viável dentro de um ordenamento jurídico. Ou, como quer Lenio

Luiz Streck, em direito, não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa[44].
Como parece sintomático, existem limites intransponíveis à atividade exegética. Neste sentido, quiçá

um limite razoável a esta atividade resida no princípio da não contradição, anunciado por Aristóteles no livro

IV, da Metafísica:

“Está claro, portanto, que é esse princípio o mais certo de todos os princípios, e assim passamos a indicar

qual é ele: É impossível para o mesmo atributo ao mesmo tempo pertencer e não pertencer à mesma coisa e

na mesma relação. E é necessário, em face de objeções lógicas, que juntemos quaisquer qualificações. É

este o mais certo de todos os princípios, porque apresenta a definição exigida; com efeito, é impossível para

qualquer pessoa supor que a mesma coisa é e não é – como alguns imaginam que Heráclito diz – pois o que

um homem diz não representa necessariamente aquilo em que se acredita. E se é impossível para atributos

contrários pertencerem, simultaneamente, ao mesmo sujeito (a esta premissa devem também ser acrescidas

as usuais qualificações), e uma opinião que contradiga a uma outra é contrária a esta, é evidente que é

impossível para o mesmo indivíduo supor, ao mesmo tempo, que a mesma coisa é a não é, posto que o

indivíduo que cometesse este erro estaria mantendo duas opiniões contrárias ao mesmo tempo. Por

conseguinte, todos aqueles que estão demonstrando qualquer coisa, reportam-se a isso como uma convicção

extrema, uma vez que é naturalmente o ponto de partida de todos os outros axiomas também.”[45]
Trata-se, o princípio da não contradição, de base à verificação da veracidade (ou não), de uma dada

premissa:
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“Contudo, como se daria à extração da veracidade das premissas? Aristóteles sustenta
que as mesmas são demonstradas por um outro processo e que se opõe à dedução: a
indução, ou seja, a extração do universal a partir do particular, ou pela intuição, isto
é, pela captação de ‘princípios primeiros’, eis que válidos para qualquer forma de
pensar e, por conseguinte, incondicionadas de qualquer demonstração. Dentre estes
princípios primeiros estaria o princípio da não contradição, pelo qual não seria possível
negar e afirmar dois predicados contrários do mesmo sujeito, no mesmo tempo e na
mesma relação.
A utilidade desses princípios se faz presente no quarto livro da Metafísica, no qual
Aristóteles provou contra o sofista haver outra forma de raciocínio (élenchos) que
sinteticamente constituiria em excluir como irracional qualquer assertiva que não
observasse o princípio da não contradição.”[46]
 

Este princípio deriva da lógica, sendo perfeitamente aplicável ao raciocínio jurídico. É possível inferir,

portanto, que pelo princípio da não contradição, uma regra emanada de uma norma jamais pode negar o

conteúdo desta, ou, como preconiza Aristóteles, inexiste possibilidade de algo ser e não ser ao mesmo

tempo.

É corriqueiro, porém, que seja este axioma inobservado no âmbito do direito. Na casuística, exemplo

desta realidade reside na interpretação jurisprudencial conferida ao art. 5º, da Lei 9.296/96[47]. A regra

contida neste texto normativo contém um limite temporal concreto às interceptações telefônicas, qual seja,

15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, em sendo demonstrada a necessidade da dilação da

diligência.

Contudo, os Tribunais Superiores, em exegese evidentemente utilitarista e inconstitucional – para que

se diga o mínimo – vêm conferindo a seguinte interpretação a este dispositivo legal:

 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO DE
VALIDADE. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Persistindo os pressupostos que
conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para
sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam
maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação. Precedente. Recurso a
que se nega provimento.” – g.n. – (STF – RHC 85.575, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 16.3.2007)
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO-
OCORRÊNCIA.
(...)
4. Este Superior Tribunal tem entendimento de que a interceptação telefônica
não pode exceder 15 dias. Todavia, pode ser renovada por igual período, não
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havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se
comprovada a sua necessidade.
5. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa
investigação dos fatos delituosos, devendo o lapso temporal ser avaliado
motivadamente pelo Juízo sentenciante, considerando os relatórios apresentados pela
polícia. (...)” – g.n. – (STJ – HC 110.644, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje
18.5.2009)
 

Esta interpretação é insustentável, salvo por uma manipulação da linguagem ou por um golpe

retórico, artifícios sempre utilizados em nome de mitos como democracia, liberdade etc., porém que revelam

efeitos nefastos ao cidadão, além de um vilipêndio dos direitos e garantias individuais e fundamentais.

A regra contida no texto do art. 5º, da Lei 9.296/96, como parece sintomático, objetiva garantir a

efetividade da instrução criminal. Em detrimento desta garantia, invade-se a esfera de intimidade do cidadão,

algo admissível tão somente através de autorizativo constitucional.

A autorização existe, mormente porque o a regra do art. 5º, XII, da CR/88, preconiza que é

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins

de investigação criminal ou instrução processual penal.

O limite genérico é dado pela CR/88, que remete à legislação infraconstitucional as hipóteses e a

forma através das quais a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser efetivada. Os limites

específicos, ao que parece, vêm claramente fixados na regra do art. 5º, da Lei 9.296/96: 15 (quinze) dias,

sendo admissível uma única prorrogação, por igual período. Nada mais! Qualquer outra exegese tendente a

expandir este prazo é inconstitucional[48].
Existem – a par do princípio lógico da não contradição – dois óbices à interpretação, extraídos

através de análise sistemática do ordenamento jurídico pátrio, segundo a qual seria possível prorrogar a

interceptação telefônica por infindáveis vezes, superando-se o prazo máximo de 30 dias (quinze dias

prorrogável por igual período) previsto em lei.

Na Constituição da República, a regra do art. 136, parágrafos 1º, I, c[49] e 2º[50], que fixa um

prazo de 30 dias – prorrogável uma única vez, desde que comprovada a necessidade – para a decretação do

estado de defesa, situação de anomalia constitucional dentro da qual se permite que haja restrição ao direito

de sigilo de comunicações telefônicas.

Se em situação anômala, a violação da intimidade – sob o aspecto das comunicações telefônicas – é

permitida tão só por 60 dias (prazo máximo constitucionalmente fixado de duração do estado de defesa),

inexiste razão qualquer para que este prazo seja dilatado em situações de normalidade constitucional[51].
Outro limite diz com o Cânon 18 do Código Canônico[52] – recepcionado no direito processual penal

pátrio por força da regra do art. 3º, do CPP[53] –, segundo o qual leis que estatuem pena ou restringem o

livre exercício de direitos ou contém exceção à lei devem ser interpretadas de maneira estrita.

Tratando-se o art. 5º, da Lei 9.296/96, de norma que evidentemente restringe o direito à intimidade,

inexiste outra possibilidade que não interpretar estritamente o limite temporal à violação deste direito, de

modo que as interceptações telefônicas que ultrapassem o limite legal fixado em 15 dias, prorrogável por

igual período, não se sustentam em hipótese alguma.
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O que se tem, em síntese, é que uma interpretação que permita que a intimidade seja devassada –

em detrimento de uma investigação supostamente hígida e mais completa – esvazia o conteúdo da norma,

mormente porque permitir exegese que negue o conteúdo da regra é simplesmente negá-la:

“A interceptação das comunicações telefônicas por tempo indeterminado, independentemente de ser

prospectiva, tal seja, orientada a descoberta de crimes que ainda serão praticados, ou de ter índole cautelar

(apenas no discurso), voltada à aquisição de informações sobre delitos já realizados e investigados, resulta na

quase irresistível sedução de que os modernos mecanismos de captação das conversas telefônicas

proporcionam. Ocorre que enquanto durar a medida não existirá privacidade alguma para o investigado.

Sempre é possível crer que ‘algo a mais será dito’ e que, em virtude disso, é razoável expandir a captação

das conversas telefônicas. O emprego da técnica na investigação de crimes violentos, ou derivados da

criminalidade organizada, nacional ou transnacional, ou ainda de crimes socioeconômicos cujos autores não

são aqueles, a rigor, selecionados pelo Sistema Penal acentua a sedução e parece justificar a medida. Isso,

porém, não pode encobrir o que realmente ocorre: a supressão da intimidade do investigado. Essa

intimidade e, mais, a inviolabilidade das suas comunicações telefônicas são direitos fundamentais! A restrição

do exercício desses direitos por óbvio está autorizada pela própria Constituição da República. A supressão

temporária só o estará nas formas e casos definidos por essa mesma Constituição.”[54]
 

Conclusão: é possível um diálogo entre a hermenêutica Kelseniana e a filosofia da linguagem?

 

Hans Kelsen desenvolveu suas teorizações sob o prisma da filosofia da consciência, com todas as

limitações daí advindas. Esta forma de pensamento – ainda dominante na cultura jurídica[55] – baseia-se no

dedutivismo lógico e no pensamento newtonaino-cartesiano, através do qual um sujeito neutro apreende um

objeto e, através de um método adequado, atinge a verdade sobre ele[56].
Através dessa forma de pensamento, poder-se-ia cogitar – equivocadamente – que em direito é

possível atingir uma única resposta correta ou, mesmo, que existe um único sentido possível para todas as

normas. A questão da obtenção da verdade – ou do real sentido da norma – diria tão somente com o

método, nada mais. Esta posição, como demonstrado, deve ser rechaçada com veemência, mormente por

ocultar uma forma de legitimação e manutenção do status quo[57].
Esta constatação não significa, em hipótese alguma, que as teorizações de Hans Kelsen a respeito de

hermenêutica sejam inservíveis atualmente. Muito pelo contrário, demonstrou-se que em diversos aspectos a

hermenêutica Kelseniana se harmoniza com a moderna hermenêutica filosófica.

Assim, uma questão extremamente atual – possível da análise correta a partir da hermenêutica

kelseniana –, diz com a possibilidade/necessidade de respostas corretas em direito. Esta questão revela ponto

nodal da moderna hermenêutica jurídica e objeto de constante debate no Brasil[58]. Porém, desde Hans

Kelsen existe posição harmônica com uma ciência comprometida com um rigorismo teórico e atenta à

realidade:

 

“A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos
quadros do Direito a aplicar, a ‘correta’, não é sequer – segundo o próprio
pressuposto de que se parte – uma questão de conhecimento dirigido ao Direito
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positivo, não é um problema de teoria do Direito, mas um problema de política do
Direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença justa (certa)
ou o único ato administrativo correto é, no essencial, idêntica à tarefa de quem se
proponha, nos quadros da Constituição, criar as únicas leis justas (certas). Assim
como as únicas leis corretas, tampouco podemos, a partir da lei, por interpretação,
obter as únicas sentenças corretas.”[59]

 
Transpondo-se esta lógica para o pensamento jurídico, não são poucos os autores que,

equivocadamente, referem-se ao espírito da lei, à vontade concreta do legislador, ao real sentido da norma,

como se deles efetivamente se soubesse ou se pudesse falar. Para estes, a hermenêutica nada mais é do

que uma ciência através da qual seria possível atingir respostas corretas, ontológicas. Um mero caminho

neutro, de extração de um sentido a priori, pré dado, fixo ou imutável, o que se sabe – ou deveria saber,

desde Hans Kelsen – se tratar de uma falácia.
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Nesse sentido o próprio horizonte do intérprete é determinante, mas também ele não como um
ponto de vista próprio que se mantém ou se impõe, mas como uma opinião e possibilidade que
se aciona e coloca em jogo e que ajuda a apropriar-se verdadeiramente do que diz no texto.”
[5] STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da
construção do direito. 7ª ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2007, p. 222-4.
[6] STRECK, L. L. Hermenêutica ... op. cit., p. 223.
[7] CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: UTET, 1986, p. 18.
[8] GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 27.
[9] GRAU, E. R. Ensaio ... op. cit., p. 30.
[10] COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Dogmática crítica e limites lingüísticos da lei. In:
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. (Orgs.). Diálogos
constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos, p. 225-32.
Rio de Janeiro; São Paulo; Recife: Renovar, 2006, p. 229: “Se assim o é, o conteúdo da lei (não
esquecer que a norma é produto da interpretação do intérprete) é uma regra, tomada
necessariamente como um critério: ‘com esse critério podemos ordenar a apreciar os
fenómenos. Como toda regra, a regra jurídica pode ser considerada um critério de apreciação.
(...) A regra jurídica é sempre um critério de decisão.”
[11] GADAMER, H. G. Verdade ... op. cit., p. 406-7.
[12] STRECK, L. L. Hermenêutica ... op. cit., p. 192.
[13] MARRAFOM, Marco Aurélio. Hermenêutica e sistema constitucional: a decisão judicial
entre o sentido da estrutura e a estrutura do sentido. Florianópolis: Habitus Editora, 2008, p.
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172: “(...) a hermenêutica filosófica de Gadamer, situada no paradigma da linguagem e fundada
na analítica existencial do Dasein, parte de um problema humano afrontado não somente na
dimensão lingüística da pré-compreensão do sujeito (que, em última análise, não deixa de ser
‘auto-compreensão’), mas também na historicidade em que cada sujeito está situado.”
[14] GADAMER, H. G. Verdade ... op. cit., p. 499: “O problema hermenêutico não é, pois, um
problema de domínio correto da língua, mas de correto acordo sobre um assunto, que se dá no
medium da linguagem.”
[15] GADAMER, H. G. Verdade ... op. cit., p. 356: “Quem quiser compreender um texto, realiza
sempre um projetar. Tão logo apareça um primeiro sentido no texto, o intérprete prelineia um
sentido do todo. Naturalmente que o sentido somente se manifesta porque quem lê o texto lê a
partir de determinadas expectativas e na perspectiva de um sentido determinado. A
compreensão do que está posto no texto consiste precisamente na elaboração desse projeto
prévio, que, obviamente, tem que ir sendo constantemente revisado com base no que se dá
conforme se avença na penetração do sentido.”
[16] GADAMER, H. G. Verdade … op. cit., p. 503: “(...) a linguagem é o médium universal em
que se realiza a própria compreensão. A forma de realização da compreensão é a interpretação.
Constatar isso não significa que não haja problemas específicos em relação à expressão. A
diferença entre a linguagem de um texto e a de seu intérprete (...) não são, de modo algum,
uma questão secundária. Bem ao contrário, os problemas da expressão de linguagem já são, na
realidade, problemas de compreensão. Todo compreender é interpretar, e todo interpretar se
desenvolve no medium de uma linguagem que pretende deixar falar o objeto, sendo, ao mesmo
tempo, a própria linguagem do intérprete.”
[17] STRECK, L. L. Hermenêutica ... op. cit., p. 193.
[18] STRECK, L. L. Hermenêutica ... op. cit., p. 217: “É neste ponto que reside o maior
contributo de Gadamer à hermenêutica jurídica. O mestre alemão é claro ao dizer que é
impossível reproduzir sentidos (por isto não se pode mais falar em Auslegung, e sim, em
Sinngebung). O processo hermenêutico é sempre produtivo (afinal, nós nunca nos banhamos na
mesma água do rio). Gadamer vai dizer, a partir disto, que é uma ficção insustentável a
concepção de que é possível o intérprete equiparar-se ao leitor originário, fazendo, aqui, uma
crítica tanto a Schleiermacher como a Savigny, que ignorou a tensão entre o sentido jurídico
originário e o atual, erro que continua sendo repetido pela dogmática jurídica na atualidade, a
partir da metafísica equiparação entre vigência e validade, entre texto e norma.”
[19] LUDWIG, Celso Luiz. A transformação da filosofia e a libertação. In: Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, nº 44, Curitiba, SER/UFPR, 43-59.
[20] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 388: “(...) existem duas espécies de interpretação que
devem ser distinguidas claramente uma da outra: a interpretação do Direito pelo órgão que o
aplica, e a interpretação do Direito que não é realizada por um órgão jurídico mas por uma
pessoa privada e, especialmente, pela ciência jurídica.”
[21] COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 2ª ed. 2ª tir. São Paulo: Max Limonad,
1997, p. 62: “A diferença entre a interpretação não autêntica produzida pela ciência jurídica e a
autêntica está ligada à natureza do ato. A primeira se realiza através do conhecimento, é ato
cognoscitivo, enquanto que a segunda traduz o exercício de competência jurídica.”
[22] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 395.
[23] HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição.
Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13-5.
[24] COELHO, Luiz Fernando. Lógica jurídica e aplicação das leis. 2ª ed. rev. Rio de Janeiro:
Forense, 1981, p. 182.
[25] RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha
Barros Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 78: “A concretização do
direito em normas ou preceitos legislativo, ou simplesmente costumeiros, ou jurisprudenciais,
mas sancionados e impostos pela autoridade do Estado, revela, em relação a cada comunidade
nacional, uma concepção peculiar do que é justo, ou injusto nas relações humanas e no modo
de solução dos conflitos que destas relações surgem; assim é que se caracteriza e nasce o
direito positivo, por natureza contingente a variável de povo a povo e em cada povo, como
contingentes e incessantes variáveis são as ações, reações, relações e conflitos, que formam o
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seu objeto.”
[26] ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito: introdução e teoria geral. 2ª ed. brasileira rev. e
ampl. Rio de Janeiro; São Paulo: RENOVAR, 2001, p. 15.
[27] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 388: “Esta determinação nunca é, porém, completa. A
norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob todos os aspectos) o ato
através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora menor, de livre
apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de
produção normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a
preencher por este ato.”
[28] COELHO, F. U. Para ... op. cit., p. 61.
[29] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 389: “Assim, o estabelecimento ou fixação de uma norma
simplesmente geral opera-se sempre – em correspondência com a natureza desta norma geral –
sob o pressuposto de que a norma individual que resulta da sua aplicação continua o processo
de determinação que constitui, afinal, o sentido da seriação escalonada ou gradual das normas
jurídicas.”
[30] GRAU, E. R. Ensaio … op. cit., p. 32: “a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a
partir de elementos que se desprendem do texto (mundo do dever-ser), mas também a partir de
elementos do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a partir de elementos da realidade (mundo
do ser). Interpreta-se também o caso, necessariamente, além dos textos e da realidade – no
momento histórico no qual se opera a interpretação – em cujo contexto serão eles aplicados.”
[31] GRAU. E. R. Ensaio … op. cit., p. 28: “A norma jurídica é produzida para ser aplicada a um
caso concreto. Essa aplicação se dá mediante a formulação de uma decisão judicial, uma
sentença, que expressa a norma de decisão.”
[32] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 389.
[33] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 391: “A jurisprudência tradicional crê, no entanto, ser lícito
esperar da interpretação não só a determinação da moldura para o ato jurídico a pôr, mas ainda
o preenchimento de uma outra e mais ampla função – e tem tendência para ver precisamente
nesta outra função a sua principal tarefa. A interpretação deveria desenvolver um método que
tornasse possível preencher ajustadamente a moldura prefixada. A teoria usual da interpretação
quer fazer crer que a lei, aplicada ao caso concreto, poderia fornecer, em todas as hipóteses,
apenas uma única solução correta (ajustada), e que a ‘justeza’ (correção) jurídico-positiva desta
decisão é fundada na própria lei. Configura o processo desta interpretação como se se tratasse
tão-somente de um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador
do Direito apenas tivesse que pôr em ação o seu entendimento (razão), mas não a sua vontade,
e como se, através de uma pura atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as
possibilidades que se apresentam, uma escolha que correspondesse ao Direito positivo, uma
escolha correta (justa) no sentido do Direito positivo.”
[34] COELHO, F. U. Para ... op. cit., p. 62: “A particularidade da hermenêutica kelseniana se
revela na afirmação da pluralidade de significações cientificamente pertinentes de cada norma
jurídica. Rejeita-se, com firmeza, a possibilidade de a ciência encontrar o sentido única da norma
interpretada. A hermenêutica tradicional – chame-se assim – se reduz à discussão sobre o
método exegético mais adequado para se alcançar a verdade contida na norma, algumas
vertentes propondo a pesquisa dos fatores históricos, outras pressupondo a logicidade do
sistema normativo etc. Kelsen desqualifica tal discussão.”
[35] COELHO, L. F. Lógica ... op. cit., p. 182.
[36] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 392: “Todos os métodos de interpretação até o presente
elaborados conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um resultado que seja o
único correto.”
[37] RÁO, V. O direito ... op. cit., p. 468: “Nem mesmo a norma reputada clara exclui a
interpretação: ‘a própria clareza é conceito relativo, pois uma lei clara em seu ditado, pode ser
obscura em relação aos fins para os quais tende; e a que o foi durante longo tempo, sem jamais
haver provocado dúvidas, pode tornar-se obscura mais tarde, em virtude da superveniência de
relações novas, cuja incidência nesta mesma norma possa causar divergências.” ASCENSÃO, J.
O. O Direito ... op. cit., p. 403: “Até para concluir que a disposição legal é evidente foi
necessário um trabalho de interpretação, embora quase instantâneo, e é com base nele que se
afirma que o texto não suscita problemas particulares. Se toda fonte consiste num dado que se
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destina a transmitir um sentido ou conteúdo intelectual, a que chamaremos o seu espírito, tem
sempre de haver uma tarefa intelectual, por mais simples que seja, como condição para extrair
da matéria o espírito que a matéria encerra.” COELHO, L. F. Lógica ... op. cit., p. 186: “O
princípio in claris não tem fundamento, pois a interpretação é sempre necessária, seja a lei clara
ou não. O que é uma lei clara? É uma lei cujo sentido está claramente revelado no texto. Como
saber, em dada lei, qual é o seu sentido, que está claramente expresso? Existe sempre a
necessidade de determinar o sentido da lei. As palavras são plurívocas; a univocidade das
palavras nunca se configura, pois elas nunca têm um só sentido.”
[38] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 388: “A relação entre um escalão superior e um escalão
inferior da ordem jurídica (...) é uma relação de determinação ou vinculação: a norma do
escalão superior regula (...) o ato através do qual é produzida a norma do escalão inferior (...)
ela determina não só o processo em que a norma inferior ou o ato de execução são postos, mas
também, eventualmente, o conteúdo da norma a estabelecer ou o ato de execução a realizar.”
[39] Eros Roberto Grau aponta para um equívoco nesta construção, já anteriormente denunciado
quando da apresentação da distinção entre texto, norma e regra: GRAU, E. R. Ensaio ... op.
cit., p. 36: “Logo, o que incisivamente deve aqui ser afirmado, a partir de metáfora de Kelsen, é
o fato de a ‘moldura de norma’ ser, diversamente, moldura do texto, mas não apenas dele; ela
é, concomitantemente, moldura do texto e moldura do caso. O intérprete interpreta também o
caso, necessariamente, além dos textos, ao empreender a produção prática do direito.”
[40] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 390: “Em todos estes casos de indeterminação,
intencional ou não, do escalão inferior, oferecem-se várias possibilidades à aplicação
jurídica. O ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode ser conformado por maneira a
corresponder a uma ou outra das várias significações verbais da mesma norma, por maneira a
corresponder à vontade do legislador – a determinar por qualquer forma que seja – ou, então, à
expressão por ele escolhida, por forma a corresponder a uma ou a outra das duas normas que
se contradizem ou por forma a decidir como se as duas normas em contradição se anulassem
mutuamente. O Direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro
da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito
todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta
moldura em qualquer sentido possível.” – g.n. –
[41] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 388.
[42] COELHO, L. F. Lógica ... op. cit., p. 187: “Evidenciada a necessidade da interpretação,
convém fixar-lhe certos limites, pois o seu objetivo é aclarar o sentido da lei e não distorcê-lo;
impõe-se destarte uma medida de equilíbrio e prudência, segundo a forma do art. 7º do Código
Napoleão: ‘não se deve torcer o texto da lei sob o pretexto de respeitar-lhe o espírito.”
[43] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 394: “A propósito, importa notar que, pela via da
interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a
tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação
cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe
completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa.”
[44] STRECK, L. L. Hermenêutica ... op. cit., p. 316: “Em síntese, texto e norma são coisas
distintas, mas não são separadas, no sentido de que possam subsistir um sem o outro. Também
por isto um não contém o outro, assim como o ser não contém o ente. Por isto, o que existe é
uma diferença entre ambos, que é ontológica.
E é exatamente por isto que a afirmação ‘a norma é (sempre) produto da interpretação do
texto’ ou que ‘o intérprete sempre atribui sentido (sinngebung) ao texto’, nem de longe pode
significar a possibilidade deste – o intérprete – poder ‘dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa’,
atribuindo sentidos de forma arbitrária aos textos, como se texto e norma estivessem separados
(e, portanto, tivessem ‘existência’ autônoma).”
[45] ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2006, p. 109-10.
[46] CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Hermenêutica jurídica e(m) debate: o
constitucionalismo brasileiro entre a teoria do discurso e a ontologia existencial. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2007, p. 106.
[47] “Art. 5° – A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma
de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual
tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.”

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8526



[48] PRADO, Geraldo. Limites às interceptações telefônicas e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 39-40: “A decisão
do Superior Tribunal de Justiça afirma que a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo
necessário à completa investigação dos fatos delituoso e o prazo de duração da interceptação
deve ser avaliado pelo Juiz da causa, considerando os relatórios apresentados pela polícia. Ora,
aceitar como no acórdão a violação ao sigilo das comunicações telefônicas por mais de sessenta
dias configura contra-senso em comparação com a mesma medida em defesa da Constituição da
República, em caráter excepcional.”
[49] “Art. 136 – O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho
de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em
locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
                1º – O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração,
especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas
coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
                               I – restrições de direitos de:
                                               (...)
                                               c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;”
[50] 2º - O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua
decretação.”
[51] PRADO, G. Limites ... op. cit., p. 40: “Supor que o mais grave estrado de
instabilidade social deve ser tratado com medidas mais brandas que as dirigidas ao
controle da criminalidade comum, ainda que envolvida em crimes violentos,
praticados por organizações criminosas ou contra a ordem econômica, não é
razoável! O que pode parecer adequado quando analisado isoladamente perde essa condição
se colocado diante das demais regras constitucionais com as quais deve harmonizar-se.”
[52] “Can. 18 – Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege
continent, strictae subsunt interpretationi.”
[53] “Art. 3º –  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica,
bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”
[54] PRADO, G. Limite ... op. cit., p. 37-8.
[55] STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica ... op. cit., p. 63 e ss.
[56] MARRAFON, M. A. Hermenêutica ... op. cit., p. 51-2.
[57] COELHO, L. F. Lógica ... op. cit., p. 199: “A crítica do direito constata que as escolas
tradicionais de hermenêutica jurídica servem na realidade para legitimar a ordem real, qualquer
que seja ela; o recurso à eqüidade, à justiça e ao direito natural, reduz-se ao mero instrumento
retórico para impor uma ideologia e ocultar a realidade, que deve permanecer inalterada. E isto
a história comprova, pois nenhuma doutrina jurídica conseguiu até agora fazer com que os
fracos e oprimidos deixassem de sê-lo; e o mundo está aí, com suas guerras, com o
subdesenvolvimento e a fome, com a exploração dos pobres, indivíduos e povos, com a
dominação de um parte do mundo por alguns estados, isso tudo em nome da liberdade, da
dignidade e do respeito pela pessoa humana, e ultimamente em nome dos direitos humanos.”
[58] STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias
Discursivas: da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 2ª ed. rev. e ampl.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 281-364.
[59] KELSEN, H. Teoria ... op. cit., p. 393.
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A INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA E SUA APLICAÇÃO NA CONSTITUCIONALIZAÇÃO
DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO.

THE HERMENEUTIC INTERPRETATION AND ITS APPLICATION IN THE
CONSTITUTIONALIZATION OF PRIVATE LAW IN BRAZIL.

Felipe Da Veiga Dias
Jorge Renato Dos Reis

RESUMO
A sociedade moderna enfrenta questões complexas, e devido as suas características, como o
dinamismo, acaba por tornar as tarefas do Direito mais difíceis. Dentro dessa realidade insere-se
o constitucionalismo, esse vem para superar o positivismo remanescente no ordenamento
jurídico pátrio, mas somente ele é incapaz de superar todos os obstáculos, por isso, ele traz
consigo a interpretação de volta ao centro da órbita jurídica, pois juntamente com as evoluções
jurídicas, houve as filosóficas, as quais se alude o giro-linguístico. Assim, utilizando os
conhecimentos de forma conjunta, é possível visualizar alternativas aos problemas jurídicos, por
meio de um pensamento hermenêutico, conectado a um prisma constitucional, desenvolvendo
uma ideia moderna do Direito, a fim de acompanhar a sociedade e suas alterações. Incluindo-se
nessa seara está o direito privado, o qual poder utilizar essa construção em seu desenvolvimento
e na superação de seus dogmas, trilhando ao final o caminho da proteção dos valores
constitucionais.
PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica, Constitucionalização, Direito Privado.

ABSTRACT
Modern society faces complex issues, and due to its characteristics such as dynamism, ultimately
makes the tasks of law more difficult. Within this reality is part of constitutionalism, that is to
overcome the remaining positivism in Brazilian law, but only he is unable to overcome all
obstacles, so he brings the interpretation back to the center of the orbit law, as together with
the legal developments, there have been philosophical, which is referred to the linguistic turn.
Thus, using the expertise of a joint, you can view alternatives to legal problems, through a
hermeneutic thought, connected to a constitutional standpoint, developing a modern idea of law,
in order to keep society and its changes. Including this harvest is that the private law, which can
use this construction in its development and in overcoming their dogmas, treading the path to
the end of the protection of constitutional values.
KEYWORDS: HERMENEUTIC. CONSTITUTIONALISM. PRIVATE LAW.

1. Introdução

 

A sociedade moderna em todo seu grau de complexidade impõe a alguns campos um preço alto ao continuo

desenvolvimento, dentre eles o campo jurídico, o qual tenta acompanhar (sem, aparente sucesso) a velocidade do mundo

globalizado e sua constante necessidade por informações. Essa densa realidade possui um núcleo diverso daquele outrora utilizado

pelos juristas, já que o abandono da rigidez imposta pelos antigos ordenamentos positivistas, é parcialmente recente, bem como o

advento do constitucionalismo, ainda está sustentando suas raízes.

Os textos constitucionais modernos superaram com facilidade seus antecessores por apresentarem uma visão mais

humana do cidadão (princípio da dignidade da pessoa humana – o homem como fim em si mesmo), grande parte disso resultado do

trauma da segunda guerra mundial, mas nem por isso menos importante. Adicionando-se a característica inicial, a existência de uma

base fixa (mas densa), dentro da ideia constitucionalista, porém seu propósito é diferenciado, já que pretende a defesa de um ideal

protetor da humanidade, e não a defesa de uma tese jurídico-normativa pura.
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O que diferencia a rigidez nuclear dos modelos além de seu propósito? Basicamente, a flexibilização do pensamento

interpretativo. O direito constitucional em sua nova roupagem trouxe consigo outro sopro vida ao Direito, visto que embora certas

partes permanecessem estanques (direitos fundamentais e princípios constitucionais), não significava uma impossibilidade

interpretativa dos direitos aplacados. Em síntese, os sustentáculos teóricos têm carga valorativa, sendo normas ou princípios

constitucionais, esses possuem uma maior profundidade adaptativa, que os possibilita uma mutabilidade capaz de acompanhar a

sociedade moderna.

 Verificações como essas levam ao encontro da fundamentação interpretativa, no caso específico a hermenêutica, no

entanto sem o antigo entendimento dela como um simples método, funcionando como um critério objetivo a fim de um resultado

determinado. A visão hermenêutica a ser adotada aninha-se na filosófica, mais precisamente, no pensamento de autores como

Heidegger, Gadamer e contemporaneamente Streck.

Uma ótica que se aproxima do giro linguístico proposto pela filosofia, poderia contribuir muito para a capacidade

interpretativa jurídica, conforme pleiteado por alguns doutrinadores. Ademais, seguindo a estrutura da Constituição como matriz,

tornam-se admissíveis uma série de possibilidades, entendimentos e adaptações, sem a requisição de uma vasta produção legislativa,

apenas utilizando os fundamentos e valores constitucionais como prismas interpretativos. Em contrapartida, para conseguir atingir

seus objetivos, tal proposta hermenêutica constitucional, deve conseguir vencer a resistência restante do positivismo.

Embora, a construção que conecta o constitucionalismo moderno a hermenêutica jurídico filosófica, tenha a contribuição

de diversos autores que auxiliaram na estrutura da moderna hermenêutica, a abordagem de tal gama seria impossível ou no mínimo

temerosa em poucas páginas, motivo pelo qual serão abordados apenas aqueles tidos como imprescindíveis ao entendimento do

estudo.

Tendo aberto as portas para propostas interpretativas, por meio do texto constitucional, há uma afetação dos campos

jurídicos, em suas diversas facetas, dentre elas o direito privado. Existem várias questões a serem analisadas nessa seara, pois

devido à linha de raciocínio anterior, mais especificamente em relação a orna civilista, havia uma visão fechada do ordenamento

civil, no qual ele deveria bastar-se consigo mesmo (sistema fechado), sem sofrer a influência da Constituição ou qualquer outra

legislação.

Partindo desse novo enfoque dado a órbita privada, pressupõe-se estar correto o posicionamento de diversos autores,

defensores de um processo de constitucionalização do direito privado, tendo em vista que a revisão das normas jurídicas civis (e

processuais civis) seria capaz de ofertar não somente uma adequação a Constituição, mas ao mesmo tempo contribuir para a

evolução do direito privado, do ponto de vista jurídico e social.

Diante de tais fatos, restam claras as possibilidades de pesquisa e estudos seguindo esse raciocínio, fundamentado na

constitucionalização, hermenêutica e no direito privado, a fim de elucidar questões controvertidas, bem como encontrar novos

pontos de discussão, fomentando o estudo jurídico crítico.

        

2. Aspectos importantes da hermenêutica filosófica.

 

Para situar a posição de partida da hermenêutica a ser utilizada far-se-á uso de uma breve construção, porque um

desenvolvimento completo seria por demais extenso dado sua complexidade. Isto posto, apenas refere-se como origem da

hermenêutica a teologia (cristã), tendo após certo período encontrado guarida na filosofia e posteriormente no Direito[1].

Todavia, se faz necessário dar um salto no tempo, para com isso efetuar um estudo mais conciso, razão essa que leva de

encontro ao período do positivismo jurídico, aonde foram excluídas as capacidades interpretativas dos operadores do direito,

restando a eles somente as tarefas de reproduzir e fiscalizar a vigência das normas. Em dado momento, haveria alguma reação ao
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esvaziamento do Direito, no caso, a resignação se concretizou com a retomada da interpretação, voltando a ser posta no centro da

ciência jurídica.

A retomada e contribuição hermenêutica foram flagrantes, conforme esclarecem as palavras da autora Marília

Muricy[2]:

 
A chamada “virada hermenêutica” da Ciência Jurídica, ocorrida a partir dos anos 1960, despontou
como uma via de superação dos limites do formalismo jurídico que caracterizou a teoria jurídica dos
séculos XIX e XX. Neste sentido, a perspectiva hermenêutica no campo da Jurisprudência apresentou-
se como a porta pela qual “reentraram” no discurso jurídico todos aqueles fatores que, do ponto de vista
do positivismo normativista, haviam sido indicados como metajurídicos e, portanto, excluídos da
observação científica do direito. O influxo da hermenêutica possibilitou uma renovação da tradição da
Filosofia do Direito, como uma resposta ao abandono dos valores, dos conteúdos e das certezas por
parte da teoria pura do direito.

 

Esclarece-se aqui que não se fala em hermenêutica metodológica e sim de fonte filosófica, sustentada por autores como

Heidegger e Gadamer. O primeiro trouxe em seus ensinamentos a ideia de que o entendimento humano dava-se através de sua pré-

compreensão[3], a qual era inerente ao homem (horizonte de sentido dado pela compreensão), sendo seu conhecimento intelectivo,

adquirido, porém somente com a interpretação se alcançaria o esclarecimento racional (esclarecimento da pré-compreensão).

Heidegger coloca em evidência a linguagem “como meio de acesso ao mundo e aos seus objetos”[4], e, por conseguinte,

relativiza a questão da verdade ao inserir o elemento temporal na equação hermenêutica. As conceituações desse autor convergem

na formação do giro hermenêutico ontológico e sequencialmente asseverando-se seus fundamentos com Gadamer, o qual deu

sequência ao pensamento de Heidegger.

Quando se nomeia essa revolução interpretativa com o termo ontológico, este último tem o significado de universal,

porque cada processo elucidativo de compreensão antecede uma pré-compreensão (historicidade) e tal situação concreta alastra-se a

todos os homens[5]. Retomando-se a cronologia anterior, é viável trazer as contribuições de Gadamer, o qual seguindo os passos de

Heidegger trouxe acréscimos ao pensamento hermenêutico filosófico.

Destarte, o autor supra em sua teoria extingue a dicotomia sujeito-objeto, a qual teria antigamente a visão da linguagem

como uma terceira coisa, interposta entre o sujeito e o objeto, então, passa a ver essa relação como um pressuposto pré-existente,

sem uma dicotomia. Gadamer eleva o patamar da linguagem, sendo inerente a compreensão e interpretação do próprio mundo, além

dessa importante contribuição, ele aduz pensamentos valiosos sobre a tradição (transmissão da pré-compreensão) e conversação

para realização da linguagem.

Sintetizando as principais contribuições da teoria de Gadamer, alude-se o pensamento de Lenio Luiz Streck[6]:

 
Por derradeiro, o que deve ser ressaltado na teoria gadameriana é o primado da linguagem e a
contribuição para o avanço do que se convencionou chamar de giro lingüístico da filosofia ocorrida no
século XX. Ele mesmo reconhece a proximidade de suas teses com as correntes originárias da filosofia
analítica, justamente pelo papel que a linguagem desempenha tanto na hermenêutica filosófica como na
semiótica.

 

Tanto Heidegger quanto Gadamer influenciaram o pensamento hermenêutico moderno em larga escala, e como bem

referendou Lenio Luiz Streck, a grande contribuição se deu com o giro hermenêutico ontológico, já que além da contribuição

filosófica, esse trouxe também ao mundo jurídico novos horizontes. Dentre eles a relativização do conceito de verdade buscada no

Direito, pois devido ao fator temporal, a verdade será mutável, porém o aprofundamento dos demais aspectos dar-se-á no ponto

seguinte.
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3. O papel da hermenêutica na superação do positivismo e afirmação do constitucionalismo.

 

A teoria hermenêutica, conforme foi trazida, tinha por viés alterar a própria visão do Direito, pois a doutrina positivista

havia retirado a interpretação do mundo jurídico, e esta ao reinseri-la, trouxe consigo certos questionamentos sobre sua sustentação.

Algumas das críticas podem ser facilmente refutadas, exemplo disso, são aquelas que versaram sobre a verdade, pois a sua busca

sempre foi um norte na visão positivista, e com a utilização da hermenêutica a característica não se mantém, pelo aspecto da

temporalidade.

Esmiuçando a discussão, a hermenêutica afasta as opiniões em contrário ao dizer que embora o processo realizado pelo

interprete se de em uma órbita interna, esse não poderá furtar-se a realidade social e aos fundamentos constitucionais para realização

da interpretação. Significa que, a interpretação como uma ação aberta, não é dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, ou seja,

existe uma realidade na qual as questões jurídicas são analisadas, a fim de evitar-se um relativismo exagerado.

No tocante à hermenêutica jurídica moderna, de acordo com o novo modelo da verdade, vê-se a importância associativa

entre ela e o constitucionalismo, constituindo-se visível no próprio constitucionalismo uma demonstração da construção

hermenêutica, pela associação de interpretações na formação conceitual. Ademais, o modelo estatal liberal, distingue-se claramente

do modelo atual de cunho social, uma vez que o entendimento de que a Constituição deve ser efetivada e não somente servir como

um ordenamento orientador ou programático, não foi sedimentada como um fundamento inicial. Resultado disso foi a falta de

efetividade constitucional[7].

Somente como menção ao falar-se do constitucionalismo e da resistência positivista, fracamente fundamentada, de alguns

doutrinadores (tal como Peces-Barba), é forçoso comentar um erro grave cometido pelos críticos, especificamente ao tentarem

contrapor constitucionalismo-positivismo acabam por opor o positivismo ao jusnaturalismo, consideração capaz de tornar a crítica

vazia, pela contraposição equivocada, bem como em qualquer momento o constitucionalismo tenta retomar a teoria

jusnaturalista[8].

Voltando-se a temática constitucionalista, inserido o ingrediente hermenêutico, consegue-se apontar outras alterações,

fruto da influência do segundo sobre o primeiro, uma delas concerne à relevância dada a validade a partir do novo viés, já que com

o positivismo o importante era a vigência da norma. Uma afirmação como essa explicitou a tomada de um posicionamento forte,

mais precisamente, ela aduziu a impossibilidade de aceitação da norma jurídica incompatível com a Constituição, portanto, inválida

e inconstitucional. Isso significa que a pré-compreensão aqui é representada pelas normas constitucionais e seus valores,

devidamente inseridos na realidade contemporânea, são inerentes ao processo jurídico interpretativo.

Igualmente pode-se auferir a interpenetração da hermenêutica e o constitucionalismo, a retomada da ética dentro do

universo do Direito, visto que há inserção de valores e princípios utiliza o poder afirmativo legal para tentar trazer um grande

beneficio a comunidade humana (defesa da dignidade humana, liberdade, solidariedade, etc.), a qual se encontra inserida em um

Estado constitucional[9].

Inobstante a registrada evolução do Estado Democrático (e Social) de Direito, no sentido de ofertar uma maior proteção

do ser humano, juntamente a uma abertura no pensamento jurídico interpretativo, tal caminho não está completo ou tão pouco,

conseguiu suplantar totalmente a doutrina precursora. Explica-se, ainda existem resíduos positivistas no ordenamento jurídico, no

caso brasileiro (especialmente), esses impedem o constitucionalismo de alcançar a sua capacidade máxima.

Demonstração da herança positivista como empecilho, se dá pelo que alguns doutrinadores chamam de baixa

compreensão constitucional, resultante do próprio modelo de jurista mantido, ainda atrelado a práticas formalistas, preocupando-se

unicamente em aplicar a letra da lei de forma fria (ainda equiparando texto e norma)[10].

Exemplificando a crítica aos resquícios positivistas, de forma atual, levantam-se as súmulas vinculantes como maneira de
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congelar no tempo a leitura do ordenamento constitucional, com fulcro na resolução quantitativa de lides. Todavia, essa

problemática sumular se dá pela postura do jurista atrelada a formalismos e ao positivismo, porque a hermenêutica constitucional,

fazendo uso da interpretação, pode contornar essa dificuldade. O que leva ao problema real, conforme afirma Lenio Luiz

Streck[11]:

 
O problema, pois, está no fato de que os próprios verbetes (sumulares ou não) têm a função de
servirem, ao mesmo tempo, de fundamento e de justificação. Ora, a súmula, ao servir de fundamento,
metafisicamente abarca a própria justificação, porque, afinal, ela foi feita para isto: aprisionar
“substâncias” e “seqüestrar o tempo”.

 

A questão levantada denota o grau de vinculação que o operador do direito ainda guarda com as práticas oriundas do

positivismo, bem como, a partir dele se pode projetar o perfil do jurista moderno, inserido no constitucionalismo, devendo conhecer

a fundo a Constituição e seus valores (pré-compreensão), para com isso realizar um processo interpretativo

(interpretação/aplicação), sem tentar buscar origens de vontade no texto ou vislumbrar os micros sistemas infraconstitucionais como

unidades independentes, formando seu próprio juízo hermenêutico fundamentado.

Assim, fazendo uso dos ensinamentos hermenêuticos, fundidos ao Direito, por meio do constitucionalismo, é que se

reforça o coro de juristas que defendem o pensamento hermenêutico (neo)constitucionalista para superação do positivismo,

obviamente mantendo-se sempre uma coerência entre a Constituição e a realidade social, a fim de evitar o relativismo decisional, e

ao mesmo tempo objetivando retirar os freios positivistas restantes no ordenamento jurídico pátrio.

 

4. A constitucionalização e interpretação hermenêutica no direito privado.

 

O constitucionalismo contemporâneo detém características interessantes, como a supremacia da Constituição, traço

evidente pelas conceituações estabelecidas até o momento, ou ainda o seu efeito irradiador, obtendo como consequências além da

impossibilidade de manutenção da norma inconstitucional (inválida), a proliferação dos princípios e direitos fundamentais a todos

os campos do Direito[12]. Dentre as ramificações jurídicas afetadas, abordar-se-á unicamente o direito privado, tendo em vista que

as transformações ocorridas em todos os subgrupos legais seriam por demais longos para essa espécie de trabalho.

Na tentativa de efetivar a Constituição, levando a proteção dos direitos fundamentais a todos os indivíduos, defendeu-se a

proliferação de efeitos dos valores ali formalizados, incluindo-se a esfera privada (dimensão objetiva e subjetiva dos direitos

fundamentais). Entretanto, originariamente, não houve um entendimento pacificado acerca dessa inserção no direito civilista, já que

muitos vislumbravam a separação entre os ramos, sendo cada um independente nos seus regramentos. Atualmente a maior parte dos

juristas já aceita a conexão entre o direito constitucional e privado, focando o debate nas questões aplicativas dos direitos

fundamentais nas relações interprivadas.

Contudo, precedendo a essa discussão, cabe referir o que se denominou esse fenômeno de mutabilidade civil, por meios

constitucionais, de constitucionalização do direito privado[13]. A influência constitucional abalou também as fixas conceituações

na dicotomia entre público e privado, pois o que outrora foi separado, agora se encontrava fundido, de maneira a ser imperceptível

os limites entre um e outro (privatização do público/publicização do privado)[14].

Do ponto de vista hermenêutico constitucional, a difusão do constitucionalismo traz benefícios, pois estimula o

pensamento interpretativo, bem como aspira a constitucionalização no direito privado, uma releitura de seus regramentos, mas com

um contexto diverso daquele em que havia sido esculpido. Referendando esse ideal interpretativo, abandona-se o desejo por uma

nova legislação (influência positivista), e se reavalia as questões privadas, pelo prisma constitucional.

Diante desse panorama civil-constitucional, conforme foi aludida, a discussão momentânea se ocupa da eficácia dos
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direitos fundamentais em relação aos entes privados, partindo da concepção de dupla dimensão dos direitos fundamentais, subjetiva

e objetiva, deixando para trás a visão de que eles seriam unicamente direitos de defesa, passando a figurar como exigência positiva

ao Estado[15]. Dentre as teorias existentes, abordar-se-á da eficácia direta e indireta, bem como se adotará aquela que melhor se

adequar as ideias do constitucionalismo e da hermenêutica.

Tomar-se-á priori a teoria da eficácia indireta ou mediata, nesta, a posição é de que os direitos fundamentais não são

diretamente oponíveis nas relações privadas (sob pena de séria afetação da autonomia privada), sendo necessária uma ação

efetivadora do Estado, seja pela interpretação judicial ou elaboração de leis pelo Legislativo[16]. Impondo-se a restrição dos

direitos fundamentais aos conflitos privados, retroage-se a problemática das normas constitucionais em auto-aplicáveis e não auto-

aplicáveis, sendo tal ação, em opinião própria, um retrocesso na evolução conquistada com a constitucionalização do direito.

Motivando-se dessa forma, a adotar a posição subsequente, a tese da eficácia direta ou imediata dos direitos

fundamentais, a qual tem como alguns de seus expoentes Hans Carl Nipperdey e Walter Leisner, tendo sustentado a aplicação dos

direitos fundamentais, sem restrições, na esfera privada, mas com isso não se esta afirmando uma liberdade desregrada, e sim uma

defesa da aplicação constitucional, respeitando as situações específicas e a autonomia privada[17]. Isso significa adotar uma

fundamentação teórica protetora dos valores constitucionais, e ao mesmo tempo adequando-se as situações em concreto, utilizando

a interpretação hermenêutica, na busca de uma harmonização dos conflitos (utiliza o conceito de proporcionalidade)[18].

As duas teses apresentadas têm sua discordância no foco de relações particulares entre “iguais”, ou seja, sujeitos privados

em equivalência de condições, porém, quando essa relação é desproporcional, ambas convergem para uma aplicação imediata dos

direitos fundamentais. Justifica-se a aplicação direta dos direitos fundamentais em situações de grande superioridade de uma das

partes, pois o fato é que a opressão sofrida pelo indivíduo seria comparada a enfrentar o Estado, dado o poder que algumas

instituições privadas alcançaram no contexto capitalista globalizado. Portanto, é forçosa a harmonização, com base na

proporcionalidade, sob pena de restar o sujeito de direito privado, menos favorecido, em grande prejuízo[19].

Lembra-se aqui que, independentemente da posição em prol da eficácia direta dos direitos fundamentais, o legislador

pátrio vem tentando realizar ações no sentido de amparar os particulares, principalmente no concernente a situações de fragilidade,

como por exemplo, nas relações de consumo, com contratos com cláusulas abusivas, onde resta clara a desvantagem do indivíduo

frente à opressão na prestação de alguns bens e serviços (em grande parte contratos de adesão).

Entretanto, tal ação por parte do Legislativo, em nada altera a fundamentação para a teoria de eficácia direta, localizada

no artigo 5º, § 1º, da Constituição[20], se afirmando a aplicação imediata desta espécie normativa, sem qualquer restrição a

determinado ramo jurídico a ser aplacado. Outrossim, reprisa-se o argumento da supremacia constitucional, dissociado de qualquer

ação tomada pelos poderes públicos, ao protegerem o cidadão de determinadas situações, tal conduta não impede os efeitos dos

direitos fundamentais. Ainda que se compactue dessa linha compreende-se a defesa de especificação dos efeitos, tendo em vista a

complexidade dos próprios direitos fundamentais; análises contrapostas são importantes para o crescimento da ciência jurídica[21].

Além das razões elencadas até o presente momento, para utilização da eficácia imediata, adiciona-se o posicionamento

de Ingo Wolfgang Sarlet[22]:

 
Na verdade, verifica-se que a discussão em torno da afirmação ou negação da eficácia direta, para além
ou mesmo por detrás dos argumentos de cunho jurídico, inevitavelmente revela – ao menos também –
um viés político e ideológico, sustentando-se, nessa linha argumentativa, que a opção por uma eficácia
direta traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo da igualdade, objetivando a
efetividade do sistema de direitos e garantias fundamentais no âmbito do Estado social de Direito, ao
passo que a concepção defensora de uma eficácia apenas indireta encontra-se atrelada ao
constitucionalismo de inspiração liberal-burguesa.
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Sintetizando, a utilização da teoria da eficácia direta, coaduna-se com os fundamentos progressivos para o Direito, em

outras palavras, esse entendimento esta alinhado com as ideias de constitucionalização do direito privado, juntamente com a

utilização da hermenêutica jurídica, no contínuo processo de desenvolvimento do direito brasileiro.

Devidamente fundamentados os argumentos defensores de um ideal constitucionalizador/hermenêutico do direito privado,

oferece-se uma exemplificação das possibilidades que se apresentam, como nas questões envolvendo a imprensa no Brasil, já que

tendo o supremo tribunal federal declarado a inconstitucionalidade da lei (inválida), abre-se a lacuna na defesa dos direitos

fundamentais (liberdade de imprensa/privacidade). Ora, sugestão primária, pode ser adotar a interpretação hermenêutica como

solução a tais conflitos, com isso se protegeria os direitos nas relações interprivadas e ao mesmo tempo utilizaria a Constituição,

como uma superação das concepções positivistas, as quais pregam a necessidade de uma nova lei, para regulamentar essas

problemáticas.

Essa sugestão, igualmente a toda linha de raciocínio sustentada, tem por escopo a defesa da Constituição, não somente

como marco jurídico, mas resgatando o sentido ao Direito, e em igual partida a inserção hermenêutica filosófica, adiciona auxilio a

esse propósito protetivo do cidadão, reestruturando o papel do jurista como pensador do mundo jurídico, capaz de pré-compreender

a realidade e as normas constitucionais, e interpretá-la (aplicá-la) da maneira mais adequada às situações apresentadas.

 

5. Considerações finais.

 

Diante das incertezas que rodeiam o seio da sociedade moderna, pleitear o Direito de maneira estanque e formalizado é

sucumbir ao tempo, ou pior é voltar nele, retroagindo ao período do positivismo, no qual as leis tinham importância dentro de seus

próprios nichos e a vigência era tudo o que um magistrado poderia se inferir contrariamente. Por isso, a relevância de defender um

ideal constitucionalista, pois este se tornou o antagonista do perfil antecessor, seja pela retomada da ética (inserção de valores, com

os direitos fundamentais) ou hermenêutica, o importante foi à alteração de um panorama visível de crise e aparentemente sem

solução até aquele momento.

Não se está a refutar a existência de crises ou problemas com o advento do constitucionalismo, mas a transformação

ocorrida é inegável, e, a contribuição para o mundo jurídico dar passos diferenciados, no caminho do conhecimento, também não

deve ser ignorada. Assim, partindo dos fundamentos da hermenêutica filosófica, inspirada pelos ensinamentos de Heidegger e

Gadamer, (deixando o anterior contexto metodológico – de estrutura formalista) e do constitucionalismo, protetor dos interesses do

homem em diversos sentidos (individuais, sociais, coletivos), vislumbra-se um novo horizonte nas ramificações jurídicas, dentre

elas o direito privado.

Por isso, nesse breve artigo, sustenta-se a posição em prol de um direito constitucionalizado em todos os seus campos,

bem como, a utilização da hermenêutica, para realização da interpretação mais adequada a realidade social, na qual se inserem as

problemáticas. Objetivando ao final atender aos anseios do cidadão brasileiro, que busca no Direito, e no Poder Judiciário, as

respostas de suas lides, ansiando por assegurar os seus direitos constitucionais da forma mais adequada possível, ao mesmo tempo

em que busca o ideal impulsionador desse campo, um sentimento de justiça dentro da complexidade social, na qual ele está

inserido.
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A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS:
A NECESSIDADE DO ABANDONO AO POSITIVISMO KELSENIANO E A ADOÇÃO DE

UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL ABERTA DIANTE DO PAPEL DA
CONSTITUIÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ENQUANTO FENÔMENO

CULTURAL CONSOANTE A TEORIA HÄBERLEANA

THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION AND EFFECTIVE OF FUNDAMENTAL RIGHTS: THE
NECESSITY OF THE ABANDONMENT KELSEN POSITIVISM AND ADOPTING AN OPEN

CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS BEFORE THE ROLE OF THE CONSTITUTION IN THE
DEMOCRATIC STATE OF LAW AS A CULTURAL PHENOMENON ACCORDING THEORY

HÄBERLEANA

Roberta Pereira Leitão
Tássia Aparecida Gervasoni

RESUMO
O presente trabalho procura fazer uma análise, não exaustiva das teorias jurídicas que
acompanham o nascimento e desenvolvimento do Estado de Direito, iniciando pelo positivismo,
focalizando na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen até chegar a uma nova proposta de
hermenêutica constitucional, com a Teoria da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição.
Utiliza-se de pano de fundo à análise proposta, a nova conformação do Estado Democrático de
Direito e suas peculiaridades como a marca de uma sociedade pluralista, multifacetada, a
adoção da Constituição enquanto instrumento cultural, cujas normas se revestem de objetividade
e caráter principiológico, implicando a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, em
especial os sociais, na busca da tutela do princípio da dignidade humana e o papel que a
Jurisdição Constitucional, enquanto ferramenta de hermenêutica constitucional implementadora
de direitos, exerce nessa nova conformação.
PALAVRAS-CHAVES: Positivismo – Estado Democrático de Direito – Jurisdição Constitucional -
Teoria da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição – Hermenêutica Constitucional.

ABSTRACT
This paper attempts to analyze, not exhaustive legal theories that accompany the birth and
development of the rule of law, starting by positivism, focusing on the Pure Theory of Law by
Hans Kelsen to reach a new proposed constitutional hermeneutics, with the Theory Open Society
of Interpreters of the Constitution. It is used as the backdrop to the proposed analysis, the
conformation of the new democratic state of law and its peculiarities as the mark of a pluralistic
society, multi-faceted, the adoption of the Constitution as an instrument of culture, whose norms
are of objectivity s principle and character, implying the need for enforcement of fundamental
rights, particularly social protection in the pursuit of the principle of human dignity and the role
the Constitutional Jurisdiction as a tool of hermeneutics and implementer of constitutional rights
has this new conformation.
KEYWORDS: Positivism - Democratic State of Law - Constitutional Jurisdiction - Theory of Open
Society of Interpreters of the Constitution - Constitutional Hermeneutics. 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos
extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens [...] levantou no
mundo as muralhas do ódio [...] e tem-nos feito marchar a passo de ganso
para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos
sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância,
tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos;
nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e
sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.
Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
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(O Último discurso, do filme O Grande Ditador)
 
1. Introdução
 

O presente trabalho procura fazer uma análise, não exaustiva das teorias jurídicas que acompanham o
nascimento e desenvolvimento do Estado de Direito, ao longo do percurso do seu nascedouro como Estado
de Direito Liberal, a transição ao Estado de Providência, ou Estado Social de Direito e finalmente a
evolução e atual conformação do Estado Democrático de Direito.  

 
Inicia – se pelo positivismo, tendo como foco a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen até chegar a

uma nova proposta de hermenêutica constitucional, com a Teoria da Sociedade Aberta de Intérpretes da
Constituição.

 
Importa referir que este artigo é o resultado do estudo desenvolvido na disciplina de Teoria do

Direito, cursada no Programa de Especialização Stricto Sensu – Mestrado, na Universidade de Santa Cruz
do Sul – RS - UNISC. A análise do material papirado demonstrou a necessidade cada vez mais premente
de se encontrar uma via que possa ser utilizada como contrapeso ao crescente e real protagonismo da
jurisdição na atividade de interpretação e concretização das normas fundamentais em especial os direitos
fundamentais sociais.

 
Utiliza-se, pois, como pano de fundo à análise proposta, a nova conformação do Estado Democrático

de Direito e suas peculiaridades como a marca de uma sociedade pluralista, multifacetada, a adoção da
Constituição enquanto instrumento cultural, cujas normas se revestem de objetividade e caráter
principiológico, implicando a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, em especial os sociais,
na busca da tutela do princípio da dignidade humana e o papel que a Jurisdição Constitucional, enquanto
ferramenta de hermenêutica constitucional e implementadora de direitos exerce, nessa nova conformação.
 
2. A construção da doutrina do positivismo jurídico na teoria de Hans Kelsen
 

A Teoria do Positivismo Jurídico nasce de um contexto histórico muito caracterizado pela
pluralidade social e ideológica. O continente europeu começa a sofrer grandes alterações em sua estrutura
social, econômica, ideológica e política a partir do século XV, com o início da evolução do modo de
produção feudal ao mercantilismo, a partir do renascimento do comércio e dos centros comerciais
(burgos), onde vivia a classe social até então não existente no tecido estamentado da sociedade feudal
dividida em nobreza, clero e servos/vassalos. A nova classe social – burguesia – cuja atividade econômica
era o comércio e produção de artigos manufaturados amealhou rapidamente grandes quantidades de
riqueza e com isso poder econômico, permanecendo alijada do poder político, até então, concentrado nas
mãos da nobreza e do clero. Havia uma necessidade não apenas da tomada de poder por parte dessa nova
classe social, mas também de aceitação na estrutura organizacional da sociedade e dos Estados Nacionais
em formação. Inicia-se o desenvolvimento de ideologias e teorias que representaram a pilastra teórica da
conformação do Estado Moderno. Nesta seara, tem – se o liberalismo econômico, o humanismo, o
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antropocentrismo, o realismo, o renascimento das artes e da ciência que culminam com a ruptura da
hegemonia religiosa até então exercida pela igreja católica, com a Reforma Religiosa protagonizada por
Martinho Lutero e João Calvino.

 
Toda essa nova conotação social, econômica e religiosa cria uma realidade plural e díspare a qual

propicia a insegurança. Não há mais uma única ideologia, um posicionamento ético e moral a determinar o
agir dos homens. Essa realidade de insegurança é prejudicial ao novo Estado em formação e em especial
aos interesses da burguesia, classe que lhe serve de sustentação, eis que a segurança é fator indispensável
à manutenção e desenvolvimento da suas atividades econômicas, bem como de liberdade de ação e
proteção de direitos. O Estado que em seu nascedouro tem configuração Absolutista, é representante da
conformação feudal que necessita ser derrocada. A vitória da burguesia tem seu apogeu com as
Revoluções Liberais, das quais é o marco a Revolução Francesa em 1789, quando da tomada do poder pela
burguesia e derrocada final do antigo regime. A partir de então, se fez necessário para esta classe que se
iniciava no poder, a criação de instrumentos jurídicos que cercassem e garantissem as conquistas e os
direitos já alcançados. Surgem, pois, nesta época as Constituições com o sentido de texto fundante do
poder do Estado e dos direitos e garantias fundamentais, regulando a conformação do Estado e sua
interação com a sociedade liberal, marcada pela livre iniciativa e não intervenção estatal.[1]

 
É nesse contexto histórico de necessidade de segurança em âmbito social, econômico e político que

tem origem a teoria positivista, já no século XIX, da qual venha a ser um de seus principais expoentes
Hans Kelsen[2], no início do século XX.

 
Kelsen em sua obra intitulada Teoria Pura do Direito denota a ideologia principal da teoria

positivista, pretendendo o direito separado e independente tanto de ordens axiológicas, como a moral,
quanto do mundo dos acontecimentos, dos fatos oriundos do poder, da política, concebendo que somente
desta forma, poder-se-á atingir a tão desejada segurança nas relações sociais. Com isso, pretendia
demonstrar que a segurança não resta comprometida somente pelo recurso ao âmbito subjetivo dos juízos
de valor (justiça), mas também, pela inaceitabilidade de normas oriundas da simples atuação do poder
(eficácia), dependendo de previsibilidade e objetividade na identificação e delimitação do direito,
autônomo.[3]

 
Kelsen trabalha com a questão da autonomia do direito, a partir da idéia de direito como um sistema,

um ordenamento jurídico, formado por normas hierarquicamente estruturadas, no qual a definição de quais
normas são pertinentes e quais não são, depende de um critério objetivo. Assim, são jurídicas e
pertencentes ao direito as normas se adequarem ao critério objetivo de definição de juridicidade.

 
Na busca da autonomia do direito em relação à moral e à política, o positivismo desconsidera como

critérios demarcadores de juridicidade a justiça, em razão de seu inevitável subjetivismo, bem como a
eficácia em razão da imprevisibilidade e possível arbítrio do resultado. Nasce, pois, o critério positivista de
juridicidade, a validade. São válidas e conseqüentemente pertencentes ao ordenamento jurídico, ao sistema
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normativo e ao direito, as normas que forem produzidas de acordo com outra norma regulamentadora
pertencente ao ordenamento. Nas palavras de Kelsen no sentido jurídico positivo, fonte do direito só pode
ser o direito[4], ou seja, o fundamento de validade de uma norma válida somente pode ser outra norma
válida, de onde se fala que o positivismo inaugura a noção de autoprodução do direito.

 
A juridicidade como critério de pertinência ao direito para os positivistas, sendo jurídica tão somente

a norma produzida e fundamentada de acordo com outra norma do ordenamento, acaba por levar a um
primeiro problema de ordem lógica, eis que tal análise induz o intérprete a imaginar um sistema em que
normas se autoproduzam ad infinitum. Necessariamente, deve existir um limite nesse sistema, que dentro
da concepção positivista, promovida por Kelsen, não pode ser um poder supremo, mas sim, deve ser uma
norma suprema, da qual todas as demais retirem o seu fundamento de validade. A função principal dessa
norma fundamental, norma jurídica suprema, que se encontra no topo de um ordenamento, é estabelecer
qual o procedimento de formação e elaboração das normas positivas superiores, leia-se da constituição.[5]

 
Uma vez estabelecidos os marcos de delimitação do pensamento positivista, do qual é um ícone o

filósofo Hans Kelsen, necessário analisar, quais os elementos e parâmetros usados na construção de tal
corrente filosófica, em sua visão.

 
Inicia-se essa incursão aos elementos do pensamento kelseniano, pela caracterização de norma. Para

tanto, necessário partir-se da distinção entre norma de direito e fenômeno natural ou social, ou seja, um ato
de vontade pode ser simplesmente alheio ao direito, ou dele decorrer, portanto, importa definir qual é a
fronteira entre a subjetividade de um ato de vontade e a objetividade do direito.

 
Nas palavras de BARZOTTO:
 

O que torna objetivo, em termos jurídicos, o sentido subjetivo de um ato de vontade é a existência de
uma norma jurídica que preveja esse fato e lhe atribua efeitos jurídicos. [...] Para Kelsen, a norma
consiste no sentido do dever ser de um ato humano intencionalmente dirigido à conduta de outrem,
porém esse sentido, para apresentar-se como jurídico, deve ser objetivo. Esse sentido de dever ser de
um ato de vontade consiste necessariamente em uma prescrição, mas pode ser igualmente uma
permissão ou autorização. A ‘norma’ é o sentido de um ato com o qual se prescreve, se permite, ou em
particular se autoriza um certo comportamento. O ‘dever ser’ (Sollen) é o sentido subjetivo de qualquer
ato de vontade dirigido à conduta de outrem. Mas nem todo ato de vontade tem como sentido uma
norma. Somente quando o sentido subjetivo coincide com o objetivo, estamos diante de uma norma.[6]

 
Questão que se coloca na seqüência é a necessidade de diferenciar normas morais de normas

jurídicas. Para Kelsen, o elemento que propicia tal diferenciação é, somente, a coerção, sendo esta, capaz
então de diferenciar o direito, enquanto sistema dinâmico de normas, uma vez que suas normas são
interligadas por uma relação de autorização e não de derivação lógica, de qualquer outro ordenamento
social.[7]

 
Ultrapassada a análise da norma, a validade assume o foco central do estudo.  A validade para

Kelsen admite quatro sentidos necessários: a norma para ser válida deve decorrer do próprio ordenamento,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8541



ou seja, ser elaborada, produzida de acordo com o prescrito em outra norma; pertencer ao sistema, ao
ordenamento, o que significa que não existem normas isoladas, somente interligadas em um sistema, um
ordenamento; conter o significado do dever ser, (sollen), eis que uma norma que prescreva uma conduta a
que todos os seres humanos ou sua maioria já efetuam, não tem o caráter necessário de ordenação,
tratando-se nada mais do que uma norma social e estar imbuída de coercitividade, ou seja, deve ser capaz
de obrigar as pessoas a agirem de acordo com o que ela prescreve.[8]

 
Uma vez apresentada, a noção de validade enquanto elemento caracterizador de juridicidade de

normas para o direito, sendo que uma norma para ser considerado jurídico, existir no mundo do direito,
dever ser válida na medida em que é produzida em concordância com outra norma do direito, passa-se ao
estudo da norma fundamentadora de todo o ordenamento e do direito como um todo, à norma fundamental.

A norma fundamental, necessária como instrumento que interrompe a cadeia de validade que se cria
dentro do ordenamento jurídico, eis que uma norma é fundamento de outra que a precede e assim
sucessivamente, é então, por decorrência lógica, não uma norma posta, mas sim pressuposta. Não há como
se falar em norma positiva que não seja decorrência de outra dentro do ordenamento, o que denota a
necessidade da utilização por parte de Kelsen do ardil da pressuposição para a norma fundamental, a fim
de evitar que haja uma regressão infinita na produção do sistema jurídico, do direito. O fundamento último
do direito, do ordenamento, na teoria positivista, pura do direito, não pode ser em última instância um fato
(poder) ou um valor (moral), devendo ser uma norma, que a rigor é considerada a norma fundamental.
Essa norma fundante de todo o ordenamento jurídico, uma vez pressuposta, confere validade a principal e
mais superior hierarquicamente, entre todas as demais normas que é a Constituição. Poder-se-ía no
entendimento kelseniano, formular a norma fundamental como: Devemos nos comportar de acordo com
aquilo que prescreve a constituição.[9]

 
Identificada a norma, a validade e a norma fundamental, passa-se a enfocar o ordenamento jurídico.

Como já comentado alhures, o ordenamento jurídico é um sistema dinâmico formado por normas
interligadas entre si, em situação hierárquica, no qual, uma norma é produzida e se torna válida, existente
nesse sistema a partir do preceituado em outra norma. Nesse caso, a relação de hierarquia, elaborada por
Kelsen com forma piramidal do ordenamento, implica a impossibilidade de uma norma inferior, derivada,
contrariar norma superior, fundante. Porém há a possibilidade de ocorrem casos onde essa situação se
verifica. São considerados pelo citado autor dois casos. O primeiro é o caso da sentença ilegal e o segundo
de lei inconstitucional.

 
No caso da sentença prolatada contrariando normas do ordenamento, ou seja, uma sentença ilegal, se

ela for proferida por um juízo de primeiro grau, ou tribunal inferior, podendo dela haver recurso, ela é
considerada anulável, enquanto não chegar a termo a decisão do recurso. No caso de ser proferida por
Tribunal Superior, da qual, não haja mais recurso a ser interposto, a decisão ainda que ilegal se tornará
válida. A solução proposta por Kelsen nesse sentido é frágil. Aduz que os Tribunais têm a sua atuação
também regulada por uma norma superior que os faculta agir em conformidade ou não com a norma em
questão. Sendo assim, na lógica hierárquica, a norma superior a ser obedecida pelo aplicador do direito,
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Tribunais, não é a norma ferida com a decisão, mas sim a de que eles por definição de outra norma podem
agir em consonância ou dissonância com a lei.

 
 Em se tratando de lei inconstitucional o estratagema utilizado por Kelsen é quase o mesmo, o que se

denota da afirmação de que a Constituição faculta ao legislador agir em acordo ou desacordo com seus
ditames. Contudo, aceita a possibilidade de controle de constitucionalidade por um órgão especial e
específico, comumente, função desempenhada por Tribunais Superiores Constitucionais, sendo a palavra
do Tribunal, a última instância em termos de reconhecimento ou negação da validade. Entende ainda que
se houver decisão judicial ilegal, esse agente que decide usurpa a função de legislar do parlamento,
devendo tal ser revogada pelo Tribunal. Porém, se ela acaba por ser mantida, tornando-se válida, está – se
diante de um regime de exceção, de revolução constitucional e de um novo direito constitucional, o que
ocorre também se o próprio Tribunal se configura e atua como usurpador dos poderes normativos
estabelecidos ao parlamento.[10]

 
BARZOTTO elabora uma crítica que merece guarida à teoria kelseniana do positivismo:

 
Foi visto que Kelsen coloca a estatuição e a eficácia como condições necessárias, porém não
suficientes, para afirmar a validade da norma. A validade da norma é colocada pela norma
fundamental. Mas, na própria norma fundamental, a eficácia é colocada como condição suficiente para
a validade do ordenamento ou da norma. Assim, normas produzidas por usurpadores são válidas se
forem eficazes; um novo ordenamento será válido, se eficaz, uma norma individual que esteja em
contradição com outra, se torna valida, se eficaz, uma decisão de um tribunal de última instância será
válida, se eficaz. O binômio ser/dever ser, distinção metodológica fundamental do sistema kelseniano,
sofre um duro golpe com esse tratamento dispensado à eficácia. Para não assumir de um modo direto
que tudo aquilo que é eficaz, também é válido, o que seria grotesco, pois estaríamos derivando normas
de fatos, Kelsen situa a eficácia na norma fundamental. Desse modo, estaria solucionado o problema
de uma transição abrupta entre normas e fatos, logicamente insustentável. Essa ‘converteria’ os fatos
em direito.[11]

 
Denota-se, contudo, que a relevância da Teoria Pura do Direito, desenvolvida por Kelsen, a fim de

garantir segurança jurídica, econômica e social ao Estado Moderno insipiente, em especial através da
Constituição, norma positivada de hierarquia máxima, derivada da norma fundamental, a qual tinha por
função fixar os limites de atuação do Estado, sua estrutura e organização, bem como, as garantias
individuais e os direitos fundamentais da burguesia.

 
A tentativa de isolamento do direito da moral (valores – justiça – justum) e da política (poder, fatos,

eficácia), resultou ineficiente em muitos pontos, o que não retira o valor especialmente, para um
determinado momento histórico do pensamento positivista, do qual Hans Kelsen é protagonista.

 
Hodiernamente, ainda se utiliza e são base do direito, conceitos e preceitos positivistas, em especial

no Direito Brasileiro, onde essa escola relega como herança, um ordenamento extenso, amplo e onde a
efetivação dos direitos subjetivos depende da existência de texto legal que o estabeleça, muito embora,
haja o reconhecimento de outras fontes de direito, a lei é a fonte por excelência.
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Essa herança positivista causa impacto em especial na atividade jurisdicioinal quando de sua atuação
visando à implementação e efetivação de direitos fundamentais, seja através do processo de judicialização
e/ou do ativismo jurídico.

 
A concepção positivista aliada a um entendimento estrito do que se entenda pelo Princípio da

Divisão de Poderes, bem como por Princípio da Democracia, são fatores utilizados como armas contra a
real e até então necessária atuação da jurisdição no sentido de fazer valer os ditames constitucionais
efetivando direitos fundamentais, em especial os sociais, sob o manto do Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana.

 
Cabe então fazer uma breve análise da questão da Jurisdição no Estado Democrático de Direito e sua

atuação na implementação dos direitos fundamentais e todas as circunstâncias envolvidas em seu entorno.
 

3. A jurisdição constitucional e o Estado Democrático de Direito: uma análise do instituto a partir de
sua atuação na efetivação de direitos fundamentais enquanto preceitos constitucionais pétreos.

 
A realidade histórica do Estado de Direito Liberal e a sua conformação foram as bases para a

construção da teoria positivista e para a Teoria Pura do Direito de Kelsen. Contudo, esta forma de Estado,
inspirado no liberalismo econômico não intervencionista, acabou por não se sustentar, na medida em que
permitiu a grande concentração de riqueza nas mãos de poucos, o empobrecimento de muitos e graves
mazelas econômicas e sócias.

 
Os ideais burgueses liberais e não intervencionistas, determinando a restrição ao ativismo judicial e a

igualdade formal no Estado de Direito Liberal acarreta na sociedade e na realidade mundial uma avalanche
de problemas insolúveis sem a efetiva e rápida atuação do Estado, na busca da implementação de direitos e
minimização das mazelas sociais resultantes das duas Grandes Guerras mundiais. Após o final de II
Grande Guerra, torna-se imperiosa uma atuação efetiva do Estado na vida social e econômica, atendendo
aos inúmeros problemas sociais frutos da ideologia liberal de liberdade de mercado e não intervenção
estatal.[12]

 
A Constituição por seu turno deixa de garantir e prever tão somente direitos individuais, atuando

como um anteparo à atuação do Estado, assumindo uma característica social, tutelando amplos direitos
sociais no que concerne à economia, cultura e principalmente, dignidade humana.

 
Dentro deste novo contexto, a Constituição do Estado social não configura, pois, um simples registro
das relações de poder vigentes no momento constituinte, assumindo, antes, uma estrutura programática
ao compreender sempre um elemento de “utopia concreta” cuja realização é dependente da ação
política. Tem-se, portanto, na Constituição do Estado social, uma Constituição eminentemente
política.[13]

 
O Estado de Direito evolui, assumindo, sob esse contexto a conformação de Estado de Direito

Social, também conhecido como Estado Providência ou como Welfare State, eis que passa a tutelar e a
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garantir direitos sociais, desenvolver e implantar políticas públicas visando a inclusão igualitária social,
acesso de todos aos direitos fundamentais, tomando sempre por pedra basilar o atingimento da dignidade
humana.[14]

 
A Constituição Social apresenta-se não mais como um texto normativo, mas como um texto

programático, indicando direitos fundamentais a serem alcançados e formas políticas para tal atingimento.
As normas constitucionais passam então a revelar um caráter de programaticidade, destinando-se
principalmente ao Poder Executivo, devido ao fato de que a ele, pela Teoria da Separação de Poderes,
cabe a efetivação das políticas públicas. Perdem, contudo, força normativa, nesse período, as disposições
constitucionais.[15]

 
O recrudecimento das políticas públicas determinadas e implantadas pelo Estado de Providência

ocasionou o agigantamento do Estado, levando-o inevitavelmente ao declínio e à impossibilidade fática de
sua manutenção.

 
Surge, destarte, a necessidade de se interpretar a Constituição de forma mais abrangente, tendo os

direitos fundamentais nela incrustados como normas de caráter principiológico, informadoras de todo o
ordenamento jurídico, a fim de que se possam efetivar realmente tais direitos na busca da maximização da
dignidade humana, perdida durante o período dos totalitarismos políticos. Advém dessa evolução
contextual e conceitual o que hodiernamente se conhece como Estado Democrático de Direito.

 
Altera-se com tal evolução, também, substancialmente novamente a noção e a função da

Constituição.
 
Nesse sentido, as palavras de Leal, Mônia Clarissa Hennig:

 
Na passagem para o Estado Democrático de Direito, por sua vez, especialmente em face do
recrudecimento da idéia dos direitos fundamentais e da noção de dignidade humana, a Constituição
acaba, mais do que nunca, assumindo uma função principiológica, assentada em dispositivos de
textura aberta, numa estrutura que permite uma aferição ampla de seus conteúdos na realidade
cotidiana, isto é, em face da vida constitucional propriamente dita. [...] A instrumentalização dos
valores constitucionais e a aferição da conformidade ou não das leis ao texto constitucional se
estabelece, por seu turno, através do que se convencionou chamar de justiça constitucional, mediante o
mecanismo da jurisdição constitucional. [...] Assim, conforme Streck, a democratização social, fruto
das políticas do Welfare State, o advento da democracia no segundo pós-guerra e a redemocratização
de países que saíram de regimes autoritários/ditatoriais trouxeram à luz Constituições cujos textos
positivam direitos fundamentais e sociais. Esse conjunto de fatores redefine, por sua vez, a relação
entre os poderes do Estado, passando o Judiciário (ou os tribunais constitucionais) a integrar a arena
política e fazendo com que o constitucionalismo moderno confiasse, a partir da experiência negativa
de legitimação do nazi – fascismo pela vontade da maioria, ao Judiciário, mais especificamente à
justiça constitucional, a guarda da vontade geral, encerrada de modo permanente nos princípios
fundamentais positivados na ordem jurídica. [16]

 
Preleciona ainda a citada autora:

 
Pode-se asseverar, neste sentido, que a inovação que se verifica com relação ao papel da Constituição
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neste período se dá, especialmente, no âmbito de sua extensão, uma vez que os direitos clássicos de
defesa somente atingiam uma parcela de ordem jurídica. A qualificação material dos direitos
fundamentais, como normas objetivas, faz com que esses tenham efeitos em todo o domínio do
Direito, razão pela qual a Constituição se transforma em ordem jurídica fundamental desse todo. Dito
de outro modo, toda a ordem jurídica passa a ser abarcada pela Constituição em suas bases
principiológicas. Essa referência aos direitos acaba, portanto, por atribuir às Constituições uma
natureza aberta, carente de concretização em face da realidade, o que demanda, por sua vez, uma
atividade criativa por parte dos Tribunais, de natureza notadamente hermenêutica e depende de
decisões que definam a extensão de cada um desses direitos, especialmente quando um conflito com
outros direitos também fundamentais, caso em que não há uma resposta pronta e acabada, razão pela
qual a sua solução fica dependente da argumentação e dos elementos que se conectam com aquela
determinada situação, que se apresenta, por sua vez, em um momento particular e também em um
contexto particular, que precisam ser considerados. A partir disso, a Constituição passa, por
conseguinte, a ser entendida não mais como mero instrumento de garantia contra o poder absoluto do
Estado (como o foi no período liberal clássico), ou como simples mecanismo de direção política
(noção predominante no constitucionalismo social), mas sim como expressão máxima dos valores
eleitos pela comunidade que a adota, isto é, como materialização do contrato social de uma ordem
democrática, caracterizadora do modelo de Estado Democrático de Direito.[17]

 
Diante dessa nova formatação e visão de Carta Magna, tem-se que no Estado Democrático de Direito

o qual busca o atingimento máximo dos valores sociais eleitos erigidos à categoria de constitucionais, o
Poder Estatal em destaque, por conseguinte é o Judiciário, pois os direitos fundamentais tutelados pela
Constituição e vistos como metavalores, necessitam, frente à complexidade e pluralidade social, ter seus
conteúdos interpretados agregando-lhes valor.

 
Altera-se substancialmente, também a roupagem jurídica dos direitos fundamentais que passam a ser

vistos como normas principiológicas, inspiradores de todo o sistema jurídico, e como metavalores sociais,
obrigando o Estado a agir no sentido de garanti-los. Diante da ineficiência do Estado no atingimento dessa
meta de proteção e implementação dos direitos fundamentais, em especial os sociais, surge atuante e
fortalecidamente a figura da Jurisdição Constitucional. O agir da Jurisdição Constitucional se verifica
possivelmente enquadrado em duas hipóteses, a judicialização e o ativismo.

 
 A judicialização importa na atuação do Poder Judiciário decidindo sobre questões de larga

repercussão social e/ou política. O fenômeno da judicialização é marcado pela transferência de poder para
juízes e tribunais, alterando-se significativamente a linguagem, a argumentação e o modo de participação
da sociedade.[18]

 
O ativismo judicial pode-se dizer parente próximo da judicialização, vez que também é uma forma

de atuação do Poder Judiciário, em especial da Jurisdição Constitucional. Enquanto na judicialização a
atuação do Poder Judiciário está circunscrita aos limites estabelecidos pelo texto constitucional, não sendo
uma opção ideológica e/ou política, mas tão somente uma resposta aos anseios populacionais que
deságuam ás portas dos tribunais, o ativismo é ao contrário, uma escolha, uma opção de atitude
determinando uma interpretação proativa da constituição de forma a expandir o seu sentido e alcance.[19]

 
Nas palavras de BARROSO, tem-se uma clara noção da distinção entre estes fenômenos:
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Normalmente, o ativismo se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam
atendidas de maneira efetiva. A idéia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla
e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior inferência no
espaço de atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes
condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios
menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou
de abstenções ao poder público, notadamente em matéria de políticas públicas.[20]

 
Contudo, em um Estado com ordenamento tão fortemente inspirado na doutrina positivista, os

fenômenos da Judicialização e em especial do Ativismo Judicial são ferrenhamente atacados, como
antidemocráticos e atentatórios ao Princípio Democrático e à segurança jurídica.

 
Quanto maior é o ativismo jurisdicional constitucional, maior são as crítica feitas acerca da questão

da legitimidade de tal atuação jurisdicional na implementação de direitos fundamentais, em especial o da
saúde.

 
Nas palavras de LEAL, Mônia, Clarissa Hennig:

 
Em outras palavras, a questão que assume, então, o centro do debate é: como é possível juízes, não
eleitos pelo voto popular, possam controlar e anular leis elaboradas por um poder eleito para esse fim
e aplicadas por um Poder Executivo também eleito? Pode o princípio da maioria ceder espaço para a
supremacia da Constituição, que estabelece, em seu texto, formas de controle sobre a “liberdade de
conformação do legislador”? Como é possível, dentro desse contexto, construir-se, democraticamente,
o sentido do texto constitucional? (...)“As críticas mais ferrenhas a este modelo de jurisdição e de
controle se dão, por seu turno, sob a égide e o argumento do paternalismo representado pela
jurisprudência de valores incorporada pelos tribunais constitucionais, que passam a ser, com isso, na
designação de Böckenförde, os “senhores da Constituição” (Herren der Verfassung), pois, a política
resta, de certa forma, reduzida ao poder constituinte e este, por sua vez, resta relegado a um segundo
plano. A jurisdição constitucional aparece, assim, alçada à condição de garantidora da correta
aplicação da normatividade, tornando-se, segundo Bercovici, a única referência de legitimidade do
sistema. Esta supremacia dos tribunais constitucionais sobre os demais poderes caracteriza – se
conforme esta corrente de pensamento, pelo fato de os tribunais pretenderem ser o “cume da
soberania” (der Zipfel der Souveranität), sobrepondo-se aos demais poderes representativos e
transformando-se, desta forma, em substitutos do poder constituinte soberado. (...)“Na mesma direção,
tomando por referência a compreensão da Constituição como ordem valorativa e como expressão
maior de um consenso, é que Böckenförd fala de uma possível “sobrelevação” exagerada de sua
pretensão de validade (Überhöhung ihres Geltungsanspruchs) por intermédio do
Bundesverfassungsgericht, que, por meio do aspecto material, acaba conferindo-lhe a prerrogativa de
legitimar-se a si mesma. Seguindo nesta trilha, no dizer de Cittadino, já é possível falar-se em um
“direito judicial” em contraposição a um “direito legal”, eis que os novos textos constitucionais, ao
incorporarem princípios típicos do Estado Democrático de Direito, asseguram o espaço necessário
para interpretações construtivistas por parte da jurisdição constitucional. O Estado Democrático estar-
se-ia transmutando, então, em “Estado Jurisdicional” (Jurisdiktionsstaat).[21]

 
Em sentido contrário, favorável à necessidade de integração do texto constitucional não apenas pelo

Judiciário, mas por toda sociedade, uma vez que vê a Constituição como fenômeno cultural, tem-se o
pensamento de Peter Häberle, e sua proposta de Hermenêutica Constitucional a partir da noção de que o
texto constitucional é um texto aberto, carente de valores que agreguem valor a seus conteúdos e normas,
face à complexidade e pluralidade da sociedade atual, devendo tal interpretação ser feita incessantemente
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por vários setores sociais, constituindo o que em seus termos é a “Sociedade Aberta de Intérpretes
Constitucionais”.[22]

 
A teoria Häberleana surge nesse conflituoso panorama da atuação Jurisdicional, seja via

judicialização, ou ativismo judicial, como um possível contrapeso ao protagonismo da Jurisdição
Constitucional que é um fenômeno real e ainda necessário à implementação dos direitos fundamentais em
especial os sociais.

 
4. A teoria da sociedade aberta de intérpretes da constituição de Peter Häberle e a necessidade da
abertura na hermenêutica constitucional.
 

Uma das vozes mais inspiradoras por sua maestria ao tratar das problemáticas na nova hermenêutica
constitucional é Peter Häberle, que em sua Teoria da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição[23],
defende que a Constituição é um texto aberto, fruto da realidade social e cultural sendo por estas,
constantemente inspirado e formatado, ao passo que inspira, formata e fundamenta essa mesma sociedade.
A proposta de Häberle pretende uma abertura da hermenêutica constitucional a fim de atender as
necessidades de uma sociedade pluralista e aberta, que influencia e é influenciada pelo texto
constitucional, eis que uma interpretação fechada, vinculada somente aos órgãos institucionalmente
competentes, leia-se o Poder Judiciário, não se coaduna com as necessidades da sociedade e do Estado
hodierno e de democratização da hermenêutica.

 
Nas palavras de Häberle:
 

Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação constitucional, estão potencialmente
vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo
possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da
Constituição. Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais
pluralista for a sociedade.[24]

 
Muito embora, Häberle entenda que a interpretação lata da constituição deva ser feita por todos

aqueles que a vivem cotidianamente, enumera alguns participantes que têm grande influência nesse
processo: todos aqueles que têm direito de manifestação em um processo; os estudiosos e experts que
compõe as comissões especiais; os peritos; os convidados a representar interesses nas audiências públicas;
grupos de pressão organizados; requerentes ou partes nos procedimentos administrativos; a opinião pública
pluralista e democrática, bem como a própria doutrina constitucional.[25]

 
Assim, Häberle, entende que o Estado Constitucional é uma produção comunitária, formalizada em

textos jurídicos e contextos culturais, de diversas épocas e lugares, merecendo valorização, inclusive a
contribuição dos acontecimentos de 1789. Refere ainda, que quanto ao seu conteúdo, o Estado
constitucional adquiriu da realidade histórico – cultural cláusulas fundamentais intangíveis, como a
soberania popular, os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, podendo-se inferi-las como
cláusulas inspiradoras de um princípio de proibição de retrocesso, mesmo porque, em sua grande maioria,
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estão insculpidas nas cláusulas pétreas das Cartas Magnas.[26]
 
A constituição, na visão de Häberle, é viva e de natureza cultural não possuindo vida autônoma da

realidade que retrata, sendo necessária à sua legitimação e vigência a prática cotidiana de sua
interpretação, para que se alcance o real sentido do direito que pretende concretizar na realidade social.
Desse modo, o texto constitucional reveste-se da qualidade de um dever ser, aberto, que somente ganha
corpo à medida que é interpretado por uma sociedade de acordo com as características plurais dessa,
conformando-a e sendo conformado por ela.

 
Contrariando a visão positivista, Häberle entende que a Constituição em hipótese alguma, pode ser

compreendida ou ter existência desconexa e desvinculada das condições históricas em que se dá a sua
realização.

 
 A Constituição, atualmente, é necessariamente um instrumento que conforma muito mais que a

ordem jurídica, sendo o código de deveres e direitos dos cidadãos e do Estado para com a sociedade, ela é
o espelho da cultura do povo, é o seu legado cultural e a seu leque de esperanças e desejos para o futuro.
A Constituição é o projeto que se quer de Estado e Sociedade, sendo a sua configuração jurídica tão
somente uma de suas facetas, eis que muito mais do que uma norma fundante do poder do Estado e
direitos e garantias dos cidadãos ela é o resultado vivo das experiências dos seus intérpretes na sociedade
aberta, o repositório dessas vivências, da cultura e dos saberes guardados como conquistas para as futuras
gerações.

 
Esse processo somente é atingido no Estado Constitucional, transformando-o em Estado

Democrático efetivamente a partir da democratização da tarefa de interpretação da Constituição, vista
como sua condição legitimadora, a participação do maior número de pessoas possível. Assim, diante de
uma sociedade cada vez mais pluralista, multifacetada, há uma premente necessidade de abertura do
círculo dos intérpretes constitucionais, para que as normas sejam aplicadas de acordo com a cultura e a
realidade social que envolve a questão, garantindo uma justa e adequada aplicação dos preceitos
fundamentais constitucionais.

 
Häberle propõe uma renovação na hermenêutica constitucional, suplantando o já desgastado

positivismo, frente à necessidade de atender aos postulados de uma sociedade pluralista e multifacetada,
marcada por séria e profunda estratificação, bem como, ter suporte à implementação dos ditames
constitucionais, em especial dos direitos fundamentais, que assumem caráter objetivo e principiológico no
texto constitucional.

 
Gilmar Ferreira Mendes, ao apresentar uma das obras de Häberle, aduz que inobstante a relevância

da apreciação de questões por juízes, no exercício da jurisdição, ela não é a mais relevante e está longe de
ser a última, uma vez que todo aquele que vive a Constituição é seu legítimo intérprete. Suas palavras são
esclarecedoras nesse sentido:
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Häberle anota que não existe norma jurídica, senão norma jurídica interpretada, ressaltando que
interpretar um ato normativo nada mais é do que colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública
(...) Portanto, o processo constitucional torna-se parte do direito de participação democrática. O
peculiar significado da proposta de Häberle para uma democratização da interpretação constitucional,
ou se quiser, para a hermenêutica constitucional da sociedade aberta.[27]

 
Desse modo, defende Häberle que a concretização e conseqüente interpretação da Constituição não

podem ficar a cargo de um grupo legalmente instituído, qual seja o Poder Judiciário, designado ao
cumprimento dessa função estatal, cabendo ao cidadão, em sua vivência e no exercício da democracia,
cumprir papel decisivo na criação do texto constitucional, eis que a realidade social e cultural influencia e
é influenciada por esse. A interpretação efetuada de forma plural pela sociedade aberta de intérpretes
permite que o texto constitucional seja concretizado da melhor forma, eis que possibilita a adequação dos
preceitos constitucionais à realidade que se pretende conformar. O texto constitucional enquanto produto e
conformador cultural e social, deve se adequar à vivência social a qual pretende regular.[28]

 
Um dos maiores legados da teoria de häberleana é exatamente essa simbiose que ele preconiza entre

a realidade, a Constituição, o Direito e seus novos intérpretes inseridos em uma sociedade aberta, e
pluralista, como elemento que possibilita um avanço evolutivo do texto constitucional, constantemente em
transformação, permitindo o acompanhamento das mudanças culturais, históricas e sociais dos seres
humanos, inseridos em um tempo e um contexto definidos.

 
Nessa ótica, a Jurisdição Constitucional necessita se democratizar, eis que sendo um instrumento

indispensável à implementação das garantias fundamentais e dos direitos sociais, por ora, na atual
configuração do Estado Democrático de Direito, ela necessita encontrar um equilíbrio em sua atuação, não
sendo demasiado ingerente, nem omissa quando necessária. Deve também criar lócus de participação
popular, a fim de que os cidadãos organizados em uma sociedade aberta de intérpretes façam valer o real
sentido das normas constitucionais axiologicamente culturais. Visualiza – se neste sentido, iniciativas,
ainda pouco utilizadas e divulgadas, mas de grande envergadura tais quais, o amicus curiae e as
audiências públicas. Louváveis essas iniciativas que vêm ao encontro de socorrer e democratizar a atuação
da Jurisdição Constitucional em sua árdua missão de auxiliar o Estado na busca e implementação da
“utópica” conformação equilibrada que possibilite o crescimento inclusivo, sustentável e o
desenvolvimento humano, quando então, ela talvez deixe de ter tão relevante função no Estado
Democrático de Direito.

 
5. Conclusão
 

Há muito se verifica que a doutrina positivista, protagonizada por Hans Kelsen está em desacordo
com as atuais e necessárias conformações do Estado Contemporâneo – Estado Democrático de Direito. A
hermenêutica estática e fechada proposta pelo positivismo, entendendo o direito como autônomo à moral e
à política, não mais consegue cumprir seu papel de instrumento regulador do Estado e ferramenta de
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implementação dos ditames constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e dos direitos
fundamentais, em especial os sociais, tomados em seu caráter objetivo e principiológico.

 
Novas demandas oriundas das relações sociais decorrentes de uma sociedade pluralista, estratificada,

marcada por graves mazelas sociais, está a exigir do Estado uma prestação mais e mais positiva no sentido
de implementação de direitos, colocando a ciência do direito frente a um novo desafio, ou seja, a
preparação de suas próprias estruturas de base para que se proceda a uma abertura, superando os dogmas e
conceitos fechados, abrindo-se à participação social, intuindo a realização dos preceitos constitucionais e a
concretização dos direitos fundamentais revestidos de suas características ditadas pela nova ordem
democrática.

 
A Jurisdição Constitucional, ainda que seja vista como contingência dessa nova ordem sócio-jurídica,

é uma realidade que muito provavelmente não desaparecerá em breve, eis que ainda não se encontrou
solução melhor à efetivação dos direitos constitucionais pleiteados pelos cidadãos, mais especialmente os
direitos fundamentais. Inobstante todas as críticas, a Jurisdição Constitucional é uma realidade com a qual
o Estado Democrático de Direito, em especial o Brasileiro, tem que aprender a conviver, ao menos até que
possíveis soluções como a proposta por Häberle, ao desenvolver a teoria da Sociedade Aberta de
Intérpretes da Constituição, seja implementada, o que somente pode ocorrer paulatinamente, já que,
depende também de uma alteração cultural e social no que tange à participação no processo de
interpretação e concretização da constituição.

 
O que resta evidente é a necessidade de se encontrar vias alternativas tanto ao positivismo jurídico,

que em descompasso com o desenvolvimento do Estado, ao ser aplicado acaba por gerar uma maior
estratificação e exclusão social, ao determinar o fechamento da interpretação constitucional, quanto ao
protagonismo da Jurisdição, que não pode ser o paladino da justiça, sob a alegação da necessidade de
efetivação dos direitos e preceitos fundamentais constitucionais, representando, até certo ponto, afronta ao
Princípio Democrático e da Separação dos Poderes.

 
A proposta de Häberle, da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição, tomados por base todos

os seus conceitos, tende a ser uma via intermediária, coadunada com a conformação e as necessidade
atuais do Estado Democrático de Direito ao possibilitar que todos aqueles que vivem a Constituição,
representem a sua letra viva a partir da interpretação plural e aberta, eis que todos os que vivenciam o
texto constitucional, influenciam e por ele são influenciados, conferindo – lhe concretude.
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[15] [15] LEAL, Mônia Clarissa Hennig, LEAL, Mônia Clarissa Hennig, JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABERTA: Reflexões sobre a Legitimidade e os Limites
da Jurisdição Constitucional na Ordem Democrática – uma Abordagem a Partir das Teorias Constitucionais Alemã e Norte- Americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
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por gerar um forte movimento no sentido de resgate e de fortalecimento da noção de democracia e da própria noção de direitos humanos, elementos que passam, mais
do que nunca, a ocupar um lugar de destaque nas Constituições, associados à máxima da dignidade humana. Esses direitos tidos como universais e invioláveis – e que
vinculam, portanto, o legislador – trazem consigo, por sua vez, a idéia de que a Constituição ultrapassa o simples critério da maioria,  protegendo, inclusive, o direito
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daqueles que não podem integrar essa mesma maioria (seja por ausência de representatividade, seja por impossibilidade fático-temporal,  como ocorre com as gerações
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Constitucional. Madrid: Trotta, 2002, p.87.
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A PONDERAÇÃO E A TRADIÇÃO JURÍDICA (IN)AUTÊNTICA: PROPOSTA DE DIÁLOGOS
A PARTIR DA NOVA CRÍTICA DO DIREITO

THE BALANCING AND (UN)AUTHENTIC LEGAL TRADITION: DIALOGUES PROPOSITION
STARTING BY NEW CRITIC OF THE LAW

Fausto Santos De Morais

RESUMO
A pressão do Neoconstitucionalismo como modelo paradigmático de Direito implica na necessária
pressuposição da Constituição como fonte de validade de todo o sistema jurídico. Essa mudança
tem como conseqüência novas exigências a interpretação jurídica, principalmente, sobre a
necessidade de concretização das normas constitucionais (regras e princípios). Considerando a
ponderação como uma das principais propostas desse movimento, procura-se, a partir da Nova
Crítica do Direito (Heidegger/Gadamer/Dworkin), desvelar o problema da incompatibilidade entre
Estado Democrático de Direito e a discricionariedade judicial (no seu sentido forte), presente no
pensamento de juristas brasileiros destacados que utilizam a ponderação como principal
instrumento hermenêutico.
PALAVRAS-CHAVES: Resposta correta; Direito como integridade e coerência; Ponderação;
Argumentação jurídica.

ABSTRACT
The pressure of the Neoconstitucionalism as a model paradigmatic of Law implicates in the
necessary presupposition of the Constitution as source of validity of the whole juridical system.
That change has as consequence new demands the juridical interpretation, mainly, about the
need of materialization of the constitutional norms (rules and principles). Considering the
balancing as one of the main ones proposed of that movement, it is sought, starting from the
New Critic of the Law (Heidegger/Gadamer/Dworkin), to reveal the problem of the
incompatibility between Democratic State of Right and the judicial discricionality (in its strong
sense), present in the outstanding Brazilian jurists' thought that they use the balancing as
principal main hermeneutic’s.
KEYWORDS: Right answer; Law as integrity and coherence; Balancing; Legal reasoning.

1 Introdução
 

Boa parte da doutrina jurídica brasileira apesar apontar à sua inserção em novas maneiras de pensar
o Direito como aquelas reclamadas pelo paradigma Pós-positivista ou Neoconstitucionalista, acaba por
apresentar características típicas do Positivismo Jurídico no que se refere ao reconhecimento de um poder
discricionário (forte) na aplicação do Direito.

Exemplo gritante dessa condição seria o fato de se reconhecer a condição qualitativa diferente dos
Princípios Jurídicos, mas mostrando-se insuficiente na elaboração de uma compreensão da concretização
deles sem o recurso à técnicas positivistas que marcaram a interpretação das normas jurídicas antes da
revolução proporcionada pela Constituição como principal fonte de validade da ordem jurídica. Por isso,
Os Princípios Jurídicos Constitucionais, mesmo sendo uma espécie normativa qualitativamente
diferenciada das regras, no ato de sua aplicação acabam por tomar o destino dos antigos Princípios Gerais
do Direito, mantendo-se vinculados aos velhos paradigmas do Positivismo Jurídico no que diz respeito a
Teoria da Interpretação.

A constatação da afirmação supra se dá na maneira como o senso comum teórico utiliza-se da
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Teoria da Interpretação para resolver os problemas utilizando-se dos Princípios Jurídicos. Ao equalizá-los
aos velhos Princípios Gerais do Direito parece que a sua forma é ressaltada, atribuindo ao intérprete a
conformação do conteúdo possível. Indicia-se que a opção feita foi pela saída mais fácil: conceder o “voto
de minerva” ao intérprete, atribuindo-lhe a liberalidade de preencher a forma dos Princípios Jurídicos do
conteúdo que lhe bem apetecesse, desde que se utiliza de elementos argumentativos a posteriori. A
consequência dessa delegação seria que a interpretação nos mais diversos Pós
(positivismo/constitucionalismo) do Direito seguisse um esquema da teoria do conhecimento, de tal forma
que o avanço ontológico hermenêutico proporcionado pelos Princípios Jurídicos (como postula a Nova
Crítica do Direito), seria reduzido a uma questão epistemológica. Quer dizer, o Direito forneceria, através
dos Princípios Jurídicos, uma forma a priori que poderia ser livremente preenchida pela consciência do
intérprete.

Procurando discutir essas questões no Direito Brasileiro, o presente artigo tem como proposta
abordar criticamente o posicionamento de alguns dos juristas brasileiros que identificaram na ponderação
de princípios jurídicos a saída para o enfrentamento dos problemas jurídicos concretos. A análise crítica
proposta em nenhum momento tem a intenção de descartar a contribuição dos juristas citados para
concretizar a força normativa da Constituição, a importância do Poder Judiciário (principalmente na
Jurisdição Constitucional) na consolidação das instituições democráticas, entretanto, a partir da Nova
Crítica do Direito[1] seria possível identificar uma perigosa inclinação à discricionariedade judicial (no seu
sentido forte), este, incompatível, com o autêntico Estado Democrático de Direito.

Assim, o presente trabalho está dividido em quatro seções, desconsiderando a introdutória e
conclusiva, identificadas como: (2) o modelo argumentativo de Luis Roberto Barroso: decido depois
fundamento; (3) interlocução com Virgílio Afonso da Silva: a ponderação como método aplicável tanto às
regras como aos princípios; (4) Rogério Gesta Leal e o juízo gradual ponderado; e (5) (Des)ocultando a
tradição jurídica como fundamento ao princípio da proporcionalidade: o voto do Min. Gilmar Mendes no
paradigmático caso Ellwanger.
 
2 O modelo argumentativo de Luis Roberto Barroso: decido depois fundamento

 
É rumo às possibilidades do Neoconstitucionalismo que Barroso deixa transparecer a sua

concepção de princípios como cláusulas gerais,[2] velando, assim, a função deles no novo campo
hermenêutico inaugurado pela Constituição. Isto é, Barroso parece equiparar os princípios constitucionais
aos velhos princípios gerais do Direito, acabando por transformar o novo em velho, ao empregar o olhar
antigo ao novo.

Ao entender que os princípios jurídicos nada mais são do que cláusulas gerais que autorizam o
poder do intérprete, Barroso corre o risco de sonegar a revolução promovida pela inserção de princípios
jurídicos (como garantia aos Direitos Fundamentais) nas constituições democráticas pós-guerra como
elementos que garantem a validade e legitimidade do sistema jurídico.

A redução dos princípios constitucionais a meras cláusulas gerais acaba por simplificar a função
legitimadora do Direito Constitucional, igualando as conquistas do Neoconstitucionalismo ao modelo
hermenêutico próprio do antigo positivismo jurídico pós-exegético. Isso porque a pós-exegese
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(considerando o modelo de Direito concebido por Kelsen, por exemplo) acaba por conceber a interpretação
como um ato de vontade do intérprete, tornando-o, senhor do tempo (aquele que não está suscetível a ação
do tempo – temporalidade facticidade e historicidade) e do sentido dos princípios jurídicos.

Filosoficamente, a equiparação entre os princípios e as cláusulas gerais implica em negar os
avanços proporcionados pelo conhecimento filosófico, principalmente, aquele que assume o paradigma da
linguagem. A possibilidade de preenchimento das formas das cláusulas gerais (concepção inautêntica de
princípio jurídico) implica em admitir-se um ato de vontade do intérprete, remontando o paradigma sujeito
e objeto. Mais precisamente, reconhecendo-se a capacidade de iluminação da razão do sujeito
transcendental. O pressuposto (sujeito transcendental) é o que garante a pureza do conhecimento. Ele não
sofre os efeitos da sua finitude. Não se localiza no mundo, mas “fora” dele. É aquele que possui o
conhecimento ilimitado, infinito e atemporal. E, portanto, pode dizer a verdade como adequatio intellectus
et rei. Ou seja, o intérprete tem a possibilidade de adequar o princípio (intellectus) ao conteúdo (rei), e por
ser ele que controla esta ação, teria a consciência livre como garantia da operação).

Por isso que se afirma que no esquema sujeito e objeto a discricionariedade (como arbitrariedade)
volta a assombrar o Direito, talvez, com força maior que antes. Pois agora, reconhecendo-se que o Direito
está impregnado por princípios jurídicos, mas, atribuindo aos princípios jurídicos a simples características
de cláusulas gerais, estar-se-á admitindo que o sentido do Direito coloca-se à disposição do intérprete.
Parece, assim, que sempre que a discussão envolver um princípio jurídico a resolução acabara sobrando
para o intérprete. Será o intérprete quem irá definir o sentido e o alcance do princípio jurídico.[3] Estaria,
assim, o intérprete liberado para criar. Ao menos, é essa a impressão que transmite Barroso quando afirma
que a concretização dos princípios, com a definição do seu conteúdo, reclama, ou melhor, transfere para o
intérprete uma dose importante de discricionariedade.[4]

Mas em que momento o intérprete acabaria inserindo o conteúdo nos princípios jurídicos? A
resposta é dada por Barroso. O autor entende que a existência de colisão de Normas Constitucionais (e
aqui poderiam ser aquelas derivadas de Princípios Jurídicos como de Direitos Fundamentais) é um
fenômeno natural do constitucionalismo contemporâneo,[5] porque a Constituição, sob os efeitos da (pós)
modernidade, deveria ser concebida como um documento dialético, visto que acaba por consagrar bens
jurídicos que se contrapõem.[6] A única forma de harmonizar essa situação seria a atuação do intérprete
que, como solução a um conflito indissolúvel in abstracto, criaria o Direito aplicável ao caso concreto, a
partir das balizas contidas nos elementos normativos em jogo.[7]

Tomando-se o caso concreto como fato, que promoveria o encontro de normas constitucionais
antagônicas, exigir-se-ia do intérprete uma técnica diferente para resolução, pois se estaria diante de um
caso difícil, no qual, haveria mais de uma solução possível e razoável.[8] Seria necessário, portanto, uma
ação metodológica diferenciada para isso. Ela seria a ponderação. Somente pela ponderação fazer-se-ia
concessões recíprocas entre as normas constitucionais, procurando preservar o máximo possível dos
interesses em disputa, ou ao menos, decidir qual interesse jurídico deveria prevalecer em concreto, por
realizar mais adequadamente a vontade constitucional.[9]

No entanto, a tentativa da doutrina brasileira em institucionalizar o princípio da proporcionalidade,
apesar das inúmeras críticas possíveis, é deixada de lado, como se não fosse importante pensar sobre os
critérios de escolha de um princípio colidente sobre o outro. Assim, o autor escolhe o instrumento
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disponível no “mercado jurídico” para solucionar a colisão entre normas: o princípio instrumental da
razoabilidade.[10] Mas o razoável não teria uma natureza parecida com os demais princípios antes
ponderados? Parece que não, pois a escolha razoável da ponderação (razão prática) vem acompanhada da
argumentação, condição de controle da racionalidade da ponderação.[11]

Seria pela argumentação que o direito alcançaria níveis de segurança. Diz o autor, e aqui,
pensando-se na Democracia, seria necessário concordar parcialmente com ele, que aquelas decisões sobre
ponderações envolveriam uma atividade criativa do juiz (que) potencializa o dever de fundamentação, por
não estar inteiramente legitimada pela lógica da separação dos poderes – por esta última, o juiz limitar-se-
ia a aplicar, no caso concreto, a decisão abstrata tomada pelo legislador.

Por conta dos problemas doutrinários que ainda não conseguem lidar de forma satisfatória com a
proporcionalidade, pode-se perceber que a utilização dela, na sua qualificação como princípio, muitas
vezes, furta-se de seguir a própria metodologia identificada por Robert Alexy – qual seja a verificação das
etapas e da investigação das subregras da necessidade e adequação –,[12] assim como sequer assume o
ônus argumentativo que proporcionasse a devida fundamentação na sua aplicação. Um bom exemplo do
que se está tratando pode ser observado na seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
que, ao utilizar o “principio da proporcionalidade”, deixaria de apreciar as condições de necessidade e
adequação e, ao ponderar, sequer estabeleceria uma premissa básica como lei do sopesamento ou de
precedência condicionada, muito menos, promoveria a sua fundamentação.

O caso trata do julgamento de uma Apelação Cível de n° 70029002441 pela Nona Câmara do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual os Recorrentes ingressaram com ação para
que o jornal da localidade onde residiam lhes indenizasse por veicular foto da sua residência juntamente
com a expressão: “Operação da Polícia Federal de Erechim termina em prisão.”. A pretensão foi julgada
improcedente no juízo de primeiro grau. Advindo o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça manteve a
decisão entendendo que as fotos veiculadas não poderiam induzir a participação dos Recorrentes em atos
criminosos, podendo identificar-se no caso o conflito entre o interesse público, o qual deveria preponderar
sobre o direto à inviolabilidade da intimidade e da privacidade.[13] A primeira pergunta a se fazer seria:
Realmente os princípios estão em conflito? Parece que não. Uma decisão não é levada as suas últimas
conseqüências. Isso porque o Direito à personalidade dos Recorrentes foi diretamente atingido pela notícia
veiculada. Qual o interesse público de que a foto da residência dos Recorrentes fosse publicada? Frisa-se,
para evitar erros de compreensão, os Recorrentes não participaram nem foram detidos. Por que a casa
deles deveria figurar num jornal de circulação local conectada à operação de Polícia Federal para
apreensão de drogas?

É certo que a imprensa desempenha uma função muito importante para a democracia, mas isso faz
com que ela tenha que agir com o máximo de prudência possível, quer dizer, teria que divulgar notícias
procurando resguardar os direitos daquelas pessoas que são noticiadas. Como fica o direito de
personalidade dos Recorrentes diante de toda a comunidade, com a sua vinculação, mesmo que indireta,
ao tráfico de drogas? Esse é um bom exemplo para demonstrar que a utilização da proporcionalidade
carrega uma grande carga de discricionariedade, permitindo ao julgador impor suas próprias convicções
sobre as próprias disposições legais. Isto é, a proporcionalidade seria utilizada como forma de flexibilizar
o conteúdo deontológico de lei democraticamente aprovada. Veja-se a diferença qualitativa do argumento
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de princípio. É um argumento de princípio o respeito ao Estado de Direito, às leis democraticamente
estabelecidas pelo parlamento. Assim, o Artigo 186 do Código Civil considera como ato ilícito todo aquele
praticado por ação ou omissão, que viole direito e cause dano a outrem. Em complemento, o Artigo 187 do
mesmo código, reconhece que o abuso de direito também deveria ser considerado como ato ilícito. Com os
próprios argumentos de Alexy, restaria a seguinte pergunta: o exercício do direito de liberdade de
imprensa é forte o bastante para justificar a intervenção, também forte, ao direito à personalidade dos
Recorrentes a ponto de afastar o seu direito à indenização? Essa questão não fica explícita no voto do
Acórdão. E mais, sequer se promove o referido confronto.

A situação antes referida lembra um exemplo apresentado por Barroso e Barcellos para demonstrar
como seria possível desenvolver uma ponderação e argumentação,[14] supondo o seguinte fato: um
ocupante de um cargo político importante foi flagrado na saída de um motel com sua amante e fora
fotografado, de maneira que possibilitasse a identificação do motel. A foto iria ilustrar a capa de uma
revista semanal, e a matéria seria intitulada “A infidelidade no poder”. Conhecedor do fato, o agente
político ingressa em juízo pleiteando uma medida cautelar para que a publicação seja impedida,
apresentando como fundamento o seu direito de privacidade (CF, Art. 5°, X), e comprovando que não há
interesse na divulgação dos fatos de sua vida pessoal e ou sexual. A autora aponta como princípios
colidentes a liberdade de expressão (CF, Art. 5°, IX) e de informação (CF, Art. 5°, XIV e 220).[15]

Os autores entendem que o caso não poderia ser considerado como “fácil”, visto que envolveria um
conflito entre Direitos Fundamentais, devendo o juiz fazer uma ponderação dos valores envolvidos no caso
concreto para determinar a sua escolha, entretanto, dever-se-ia assumir a possibilidade de várias respostas
possíveis ao caso.[16] Prosseguem os autores dizendo que uma das respostas poderia ser a negativa da
liminar, que envolveria os seguintes argumentos: (1) quando o fato divulgado for verdadeiro, somente em
ocasiões excepcionais deveria o Poder Judiciário intervir; (2) que a notícia foi produto de um meio lícito
de sua obtenção; (3) existência de potencial interesse público na notícia.[17] A argumentação utilizada
pelo autores, no último item, utiliza-se de uma questão que merece ressalva. Dizem eles que “suponha-se”
que a autoridade estivesse participando de licitação e que a mulher que o acompanhava fosse funcionária
de uma das empresas licitantes, o interesse público da notícia se mostraria evidente.[18]

Isso vem a lembrar o posicionamento de Barroso quanto ao papel da argumentação jurídica. O
autor acredita que a argumentação jurídica serviria para dar racionalidade à decisão, atribuindo-lhe
aspectos de uma filosofia prática ou razão prática. A certificação da fundamentação racional ou da razão
prática estaria garantida, entre outras considerações por: (1) recondução ao sistema jurídico, apontando
uma norma constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento; (2) a possibilidade de generalização do
fundamento jurídico aos casos equiparáveis – chamado pelo autor de pretensão de universalidade que
afastaria a casuisticidade das decisões judiciais; e (3) levar em consideração as consequências práticas que
a decisão produzirá no mundo dos fatos.[19] Entretanto, não parece que isso está presente no caso prático
– hipotético – antes apresentado pelo autor.

O exemplo utilizado pelos autores não pode servir como uma das respostas possíveis. Isso porque,
primeiro, de acordo com a Nova Crítica do Direito, sempre se pretende a resposta correta ou
constitucionalmente adequada. E quando se pretende buscar a resposta correta, não são quaisquer
argumentos que servem para determiná-la. São necessários argumentos de princípio, isto é, que guardem
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coerência com um conjunto de princípios tradicionalmente consagrados pelo sistema jurídico. No sistema
jurídico brasileiro, por exemplo, poder-se-ia sustentar que o juiz equivocou-se em não deferir a liminar na
medida cautelar citada. Ora, o caso concreto apresentado, por si só, não permite que o direito à
personalidade e privacidade do agente público possa ser violado. Numa democracia, não se justificaria a
mistura entre a vida pública da autoridade com a sua vida privada. A notícia somente terá relevante
interesse público quando puder demonstrar que as relações da autoridade na sua vida privada influem no
desempenho das suas funções públicas. Fora isso, não se poderia admitir a publicação da matéria. Veja-se,
no caso concreto apresentado, não houve qualquer referência à participação do agente público em
comissão para licitação. Esse argumento somente surgiu após o processo de ponderação, e não foi
“ponderado” por ele. Na verdade, se pode dizer que o argumento surge apenas como um ponto de escape
na argumentação (fundamentação) da decisão, não influindo efetivamente no momento da ponderação.
Assim fica a pergunta: seria possível ponderar sem levar em consideração a participação do agente público
numa comissão de licitação? Ela seria decisiva? Se o fosse, como poderia surgir somente depois no
momento da argumentação?

O exemplo apresentado serve para desmascarar duas questões que corriqueiramente se apresentam
na ponderação: (1) Há aqueles que apostam na ponderação como a primeira etapa da interpretação
jurídica, e a argumentação, como segunda, na qual a fundamentação será determinada, partindo do
pressuposto de que seria possível cindir a interpretação da fundamentação. Isto é, primeiro se decide,
depois se saí à procura dos fundamentos.[20] A Nova Crítica do Direito assume o pressuposto de que o
fundamento é que possibilita a interpretação (compreensão explicitada do caso concreto). Quando se
compreende, implicitamente, o fundamento se faz vigente na aplicação. Esse fundamento não pode ser
cindido da aplicação, pois é a sua condição de possibilidade.

Quando se interpreta determinado fenômeno sempre está implicada a condição de ser-projetado ou
ser-fundamento.[21] A pergunta pelo fundamento sempre vem tarde. (2) o caso concreto (no exemplo
apresentado, hipoteticamente concreto) nunca se encerra nele mesmo. Ou seja, para que a ponderação
realizada na decisão ou para que a decisão se tornasse mais plausível argumentativamente, seria necessário
acrescentar concretude ao fato concreto. Concretude essa que não estava presente. Quer dizer, em nenhum
momento surgiu no caso concreto a circunstância de que a autoridade fizesse parte de uma comissão de
licitação e de que a mulher que o acompanhava no motel fosse funcionária de uma das empresas licitantes.
A argumentação nesse caso se assemelha à retórica, quer dizer, serve de um instrumento para manipular
uma indevida invasão no Direito Fundamental do agente público. Se o direito envolve a decisão de casos
concretos, não poderia a argumentação da ponderação se valer de fatos hipotéticos (apesar de que o fato
concreto levado a cabo é hipotético). Se uma das “virtudes” da ponderação e da argumentação dela
resultante seria analisar o caso concreto, tem-se notado que os fatos concretos, a partir da argumentação,
são ampliados pelo julgador até aguentarem a extensão da decisão.

Considerando os argumentos acima, não seria possível dizer que a resposta é correta. Isso porque,
ao se admitir várias possibilidades, o intérprete estaria descomprometido com os limites daquilo que se
pretende interpretar. Quando se interpreta sempre se mantém vinculado com o “objeto” da interpretação,
pois ele faz parte do mundo do intérprete. Quer dizer, o ser-no-mundo só interpreta o “objeto” (fenômeno
jurídico, decisão judicial, fatos) de acordo com o seu mundo, e, nem por isso, estar-se-ia admitindo a
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possibilidade de relativismo na interpretação.
A resposta correta sobre a decisão deve assumir o ônus de que o intérprete no direito é refém da

sua comunidade de princípios. Essa comunidade exige que a sua interpretação guarde coerência e
integridade com o conjunto de princípios consagrados pelo sistema. Assim, num Estado Democrático de
Direito, o agente público deve atuar visando a prática de atos que concretizem os objetivos da república
(e.g., desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza) da mesma forma que a liberdade expressão e
informação, principalmente da imprensa, que é vinculada à notícia de fatos de interesse público. Não se
justifica na comunidade de princípios que a imprensa, no desenvolvimento de suas atividades, possa, sem
um motivo concreto relevante que envolva a coisa pública, noticiar a vida pessoal da autoridade. Isso não
importa para a democracia. Não se exige uma transparência da autoridade política a ponto de que a sua
vida particular tenha que ser noticiada constantemente, sob pena dos noticiários se transformarem numa
rede de fofocas. A justificação da compreensão do conjunto de princípios consagrados pelo sistema está
presente na decisão apresentada pelos autores, contudo, não é possível a partir do caso concreto. Nota-se
que a argumentação apresentada lançou mão de uma situação hipotética, não prevista no caso concreto,
para esticar a possibilidade de argumentação diante de “novas circunstâncias” – participação em comissão
de licitação -, para que coubessem na ponderação. Isto é, o caso concreto originário não continha os
elementos fáticos hipotéticos trazidos na argumentação. Por isso, não se pode dizer que existe mais de
uma resposta para o caso, mas apenas a resposta correta.

 
3 Interlocução com Virgílio Afonso da Silva: a ponderação como método aplicável tanto às regras
como aos princípios

 
Por sua vez, percorrendo o já conhecido caminho metafísico de distinção entre as regras e os

princípios – principalmente, as suas consequências aplicativas –, Virgílio Afonso da Silva, propõe a
indagação quanto à possibilidade de colisões entre regras e princípios.[22] A proposição do autor apresenta
duas hipóteses: (1) se pretendesse sopesar para resolver a questão, as regras perderiam a sua condição de
garantirem direitos definitivos, e, sob uma condição estrutural, não permitiriam a operação, pois não
seriam dotadas de uma dimensão de peso;[23] (2) se a solução adviesse do plano da validade, estar-se-ia
admitindo a possibilidade de expulsão do princípio do sistema normativo, por exemplo, ao invés de uma
restrição ao seu mandamento de otimização.[24]

A solução à colisão entre uma regra e um princípio não poderia partir das duas proposições acima,
visto que, ambas, apresentam problemas insolúveis, mas, envolveriam, sim, um sopesamento. Esse
sopesamento não seria da regra estrito senso, mas do princípio que suporta a regra com o princípio
colidente.[25] Assim, seria possível admitir que o julgador afastasse o princípio que dá suporte à regra
desde que o princípio contrário fosse considerado mais importante, devendo, portanto, ser satisfeito. Mas
não se estaria criando outro problema jurídico? Quer dizer, as regras não teriam a função de promover a
segurança jurídica com a certeza da sua aplicação? Pensando essas questões, o autor afirma que a regra
não deixa de ser um sopesamento sobre dois princípios, realizado pelo legislador que recebeu uma
competência para tanto. Não se poderia falar, propriamente, numa colisão entre regras e princípios, mas
que as regras acabam sendo restrições aplicadas aos princípios após um sopesamento feito pelo
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legislador.[26]
Diante da “colisão” entre regras e princípios seria possível analisar se a regra é constitucional ou

não. O autor deixa claro que o responsável por essa convicção é o juiz. Sendo a regra considerada
constitucional, ela continua sendo aplicada por meio da subsunção, ou, caso contrário, se violar um
princípio importante – que reclamaria a primazia do seu mandamento de otimização –, deveria ser
extirpada do sistema jurídico.

Existiria uma outra possibilidade - os “casos mais problemáticos” ou difíceis - , em que a aplicação
da regra em um determinado caso concreto poderia provocar situações incompatíveis com outro princípio
constitucional envolvido na situação. O exemplo proporcionado pelo autor é do caso Gerald Thomas.[27]
O caso seria típico do crime de ato obsceno. Nele, Virgílio Afonso da Silva identifica a colisão dos
seguintes princípios: de um lado o princípio de proteção pelo Estado da ordem pública, que ampara a regra
(Código Penal, Artigo 233); do outro, o princípio da liberdade de expressão. Seria então possível, como o
foi, a exclusão da tipicidade do autor, deixando de aplicar-lhe a regra. O afastamento da regra seria,
portanto, uma questão de princípio. Como refere o autor, a argumentação jurídica poderia recorrer ao
sopesamento,[28] como o fez, podendo ser considerada como praticada no contexto do exercício da
liberdade de expressão. O que teria se dado era a exclusão de uma conduta que não poderia, naquelas
circunstâncias, ser comportada pela regra. Excluiu-se do tipo penal, a conduta praticada pelo acusado.

Se no caso Gerald Thomas foi possível sopesar princípios para retirar determinada conduta do tipo
penal, e, portanto, do âmbito de restrição do direito fundamental, haveria casos em que a inclusão de uma
situação poderia colocá-la diante da proteção auferida por um direito fundamental, diante de um
sopesamento entre princípios, que à primeira vista poderia representar um conflito entre um princípio e
uma regra.

O caso tomado como exemplificativo seria a possibilidade de levantamento dos valores do FGTS
para custear o tratamento de saúde de dependente do titular da conta. A Lei n° 7.670/88 previa apenas a
possibilidade de saque do FGTS se o titular do direito fosse acometido pelo HIV. De fato, como refere o
autor, a regra prevista na lei não poderia ser aplicada ao caso, já que não previa o benefício (n)aquelas
situações.[29] Mas ela o foi. Assevera o Virgilio Afonso da Silva que a opção por incluir nas hipóteses da
regra o saque do FGTS quando dependente do titular necessitasse, como se fosse o próprio titular, adviria
de um sopesamento não entre a regra e o princípio, mas entre o princípio que apoia a regra com o princípio
contrário.[30] Destaca o autor que o sopesamento não é repetido em cada decisão sobre o assunto, porque
uma vez solidado o entendimento em determinado sentido, cria-se uma regra que institui exceção à regra
proibitiva.[31]A afirmação procura explicitar a condição de que o sopesamento não seria repetido em cada
uma das vezes em que o juízo se deparasse com o caso concreto, mas haveria apenas a subsunção de uma
exceção à regra proibitiva, formulada a partir de um sopesamento, que seria aplicada na condição normal
de uma regra.

Essas duas situações apresentadas, uma dizendo respeito à exclusão do tipo penal do âmbito de
restrição do direito fundamental e a outra com a inclusão de hipótese para o exercício de um direito, antes
não contemplado, serviriam de exemplos para demonstrar a possibilidade de criação jurisprudencial de
regras mediante sopesamentos, da mesma forma que ocorre com as regras formuladas pelo poder
legislativo.[32] Procura Virgílio Afonso da Silva esclarecer, portanto, que o sopesamento seria uma ato
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exclusivo no processo de criação de regras diante das circunstâncias do caso concreto, sendo que a
incidência ou aplicação delas sempre se daria mediante subsunção.[33]

 Diante dessas condições apresentadas pelo autor, parece que o sopesamento surge como uma
possibilidade de flexibilização das regras, permitindo que se criem exceções às regras estabelecidas pelo
Poder Judiciário ao alvedrio do julgador. Fica a pergunta: será que o julgador deve constituir as exceções
que entender conveniente na legislação? Quando seria possível reconhecer a incapacidade de incidência da
legislação?

Será que quando o julgador estipula uma exclusão do tipo penal não estaria deixando de aplicar a
lei penal e, por isso, deixando de reconhecer a tradição do direito brasileiro pelo qual a vigência legislativa
se dá a partir da publicação da lei. Não se está sustentando que não seja possível ao Poder Judiciário
deixar de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional. O que não poderia ocorrer é deixá-la de aplicá-
la por entender que o caso sob análise produz uma exceção à regra. Isso porque seria bem fácil, mediante
a discricionariedade do intérprete, abandonar o direito como um sistema de regras (e princípios), passando
a valer, por causa da interpretação, um sistema de exceções. Esse é o problema. A tradição do direito
brasileiro está fincada em restritas possibilidades que permitam deixar de aplicar a lei ou o dispositivo de
lei, estes casos são traduzidos por Streck nas seguintes hipóteses: inconstitucionalidade (declarada pelo
controle difuso ou concentrado); utilização dos critérios para solução de antinomias; pela interpretação
conforme à Constituição (verfassungskonforme Auslegung); na nulidade parcial sem redução de texto
(teilnichtigerklärung ohne Normtextreduzierung) ou na declaração de inconstitucionalidade com redução
de texto.[34] Conforme refere Streck, “fora dessas hipóteses, o Poder Judiciário estará se sobrepondo à
legislação produzida de acordo como a democracia representativa”[35]E veja, quando o julgador
controla a lei mediante qualquer um dos instrumentos supra indicados, atrai para si o ônus de fundamentar
explicitamente as condições pelas quais aquela regra (lei) deveria ser afastada ou modificada no sistema
jurídico. Se não agir dessa forma, perde-se o limite do sentido, o que resulta num apelo discricionário do
julgador, pois a sua ação estaria sendo exercida fora das possibilidades viabilizadas pelos meios
disponibilizados ao Poder Judiciário.

Mas qual é o limite do sentido? Como se compreende o direito? No primeiro caso, a regra foi
flexibilizada, mesmo que o sentido atribuído a ela permitisse a configuração inquestionável da prática de
um ato ilícito. Se estou numa banca para avaliação de dissertação ou tese e sou duramente criticado, tenho
a possibilidade de exibir minhas nádegas em sinal de protesto? É o exercício do meu direito fundamental
de expressão? Deixa de incidir a regra do Código Penal, art. 233? É por isso que é necessário reconhecer
que se precisa constantemente (re)interpretar, pois o sentido é algo altamente contingencial, entretanto, não
é relativo, pois guarda respeito à contextualização. Essa percepção do contexto é algo ontológico, que não
se resume na suficiência ôntica da regra, do precedente ou jurisprudência. Com certeza, no caso da
avaliação da dissertação ou tese, o contexto reclama uma decisão diferente.

Ora, novamente a fundamentação e os argumentos de princípio podem auxiliar. No caso de Gerald
Thomas, como se justificaria, por argumento de princípio, que o bem jurídico tutelado penalmente seria os
bons costumes se, em horário anterior, a televisão exibe em rede nacional as nádegas de humoristas que
abusam da ridicularização humana. E mais, se o público presente já tinha se submetido à exposição nua
dos atores em momento anterior, sem qualquer sentimento de ofensa. A solução do caso deveria se
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submeter à convicção moral pessoal dos julgadores? Parece que não há coerência sobre o bem jurídico
tutelado.[36]

Na segunda hipótese, veja-se o tamanho da contradição! Se a regra não previa a possibilidade de
saque para tratamento de saúde do dependente, como tal sentido seria possível senão recorrendo à
interpretação. O sentido da lei foi totalmente alterado pelo julgamento. Bom sinal disso foi a alteração
promovida pelo legislador pouco tempo após. Ora, se o legislador alterou a lei para que passasse a
contemplar a situação reconhecida judicialmente é porque, antes disso, tal hipótese não poderia ser
admitida sem superar a condição ôntica do texto. É dizer que a hipótese somente surgiu com a
interpretação/compreensão exigida pelo caso concreto. A ponderação não teria sido a responsável pela
inclusão da hipótese sob pena de negar o ato interpretativo, tomando-se o texto como algo pronto e
acabado. Isso porque poderia dizer que o bem protegido pelo texto teria uma constituição ontológica
clássica (como algo estático) ponderando-o diante de outros bens perceptíveis no caso concreto. Uma
pergunta seria importante, novamente: quem pondera? O sujeito!

Fica ainda a seguinte pergunta: o texto de lei permitia? Alerta-se, ainda, quanto à falta de
compreensão da diferença (ontológica) entre texto e norma, apesar da doutrina já ter tratado muito sobre o
assunto, demonstrando que, nem sempre, o senso comum é tão comum assim.[37] Ou melhor, conforme
Streck, o suporte ôntico da regra é ontológico.[38] Entretanto, apesar da constrição ontológica, deve o
julgador colocar sua compreensão em cheque, observando a integridade e a coerência do sistema jurídico e
apresentar o critério utilizado na fundamentação mais extensa possível. Cogita-se, assim, que a
ponderação, referida pelo autor, poderia ser substituída pela interpretação. Isto é, a mudança contingencial
produzida pelo caso concreto permitia uma nova interpretação daquele texto, albergando uma nova
hipótese, como um critério possível de ser universalizável.

Diante das afirmações de Virgilio Afonso da Silva, por exemplo, seria possível notar a
cindibilidade do processo interpretativo. O autor afirma que, em alguns casos, a descoberta sobre se o fato
em questão é típico ou não, se enquadra ou não, na hipótese legal, seria uma tarefa de sopesamento da
interpretação. Assim, num primeiro ato, dever-se-ia sopesar a interpretação da lei, para depois aplicá-la
mediante o esquema de subsunção.[39] O problema estaria na premissa hermenêutica assumida pelo autor
ao dividir o processo de interpretação em duas etapas. A interpretação é um ato que não pode ser cindido
ao estilo cartesiano, pois é reconhecido a ela um momento diferente da aplicação. Deve-se reconhecer com
Gadamer o contrário, ou seja, que todo o ato de interpretação reclama a unidade com a aplicação. Quando
se pretende interpretar determinado texto (como um fenômeno, evento ou norma) transita-se numa
determinada tradição na qual a compreensão acontece sempre que aquilo que se pretende compreender é
trazido à situação atual do intérprete pela applicatio.[40] A applicatio somente é possível porque se
perfectibiliza diante de uma unidade compreensiva proporcionada pela antecipação de sentido, no
acontecimento da compreensão, impedindo que se delimite uma ruptura entre compreensão e interpretação
e refutando a crença da hermenêutica romântica que fracionava a interpretação pelas subtilitas.[41]

Parece que para o problema acima apresentado seria possível propor uma interpretação conforme a
constituição (verfassungskonforme Auslegung).[42] A regra não precisaria ser efetivamente afastada do
sistema jurídico. Estar-se-ia diante tão somente de uma das interpretações da norma incompatível com
uma coerência e integridade do direito. O sistema desmoronaria se toda vez que um dos sentidos possíveis
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da “norma-texto” fosse considerado inconstitucional, e fosse retirado do sistema, por ser potencialmente
contrário a um princípio “colidente”. Veja-se a importância da teoria da interpretação para o direito. Na
verdade, a regra não é hermeneuticamente (estruturalmente) diferente do princípio. A regra, em si mesma,
não pode ser considerada inconstitucional, mas tão somente a interpretação dada à regra. Não vale dizer,
portanto, que a regra é aplicada por subsunção. Pois no caso da interpretação conforme a constituição
(verfassungskonforme Auslegung), a regra é mantida, mas a sua aplicação não pode ser feita por
subsunção, considerando a necessidade de adição de sentido para que a lei seja adequada à
Constituição.[43]

Vale, nesse sentido, o alerta de Streck: “o recurso ao relativismo ponderativo obscurece o valor da
tradição como guia da interpretação, isto é, a ponderação acaba sendo uma porta aberta à
discricionariedade.”[44] Soma-se a isso, a ideia de Streck de que a ponderação, de um modo geral, e outro
muito especial in terrae brasilis, não consegue cumprir com o ônus argumentativo-hermenêutico que
envolve as decisões judiciais, cuja meta principal seria guiar-se pelas virtudes jurídicas consagradas na
tradição de um Estado Democrático de Direito.

Para tanto, deve-se comportar as relações entre direito e democracia. O Estado de Direito obriga
que se leve os direitos a sério. Ou seja, o direito comporta um modo-de-ser próprio, em que padrões
normativos são estabelecidos e institucionalizados para proporcionar segurança jurídica a sociedade. Vive-
se em sociedade porque se compartilha determinados princípios que guiam as ações, através das quais se
guiam as expectativas normativas. Sempre que se recorre a argumentos, é necessário que esses argumentos
sejam buscados na comunidade de princípios que representa a tradição em que se está inserido. Isso
poderia ser identificado como um dos “pilares” da compreensão do direito.

O segundo pilar (veja-se, não se pretende cindir a compreensão do direito com a enunciação de
“pilares”, mas tentando, de alguma forma, ser compreendido) trata sobre a questão democrática.
Democracia, além de exigir regras claras do jogo, reclama a transparência no exercício do poder. Como se
tem ou se produz isso no direito? Pela fundamentação das ações públicas. O juiz quando pondera,
dificilmente consegue expressar as suas convicções sobre o que está ponderando. E pior, elas não
importam! Mas, como diria Dworkin, se o juiz parte de convicções sobre princípios, salta de uma postura
pragmatista (o princípio da proporcionalidade resolve as questões, no entanto, após isso, ainda se mantém
influenciado pela metafísica ao buscar o fundamento numa etapa posterior) para uma perspectiva
participativa. Isso é, decide-se assim porque se faz parte de uma tradição jurídica que,
principiologicamente, guia a decisão judicial. Precisa-se, isto sim, ser argumentado – hermeneuticamente.
Melhor dizendo, explicitar as condições da compreensão/interpretação, tomando o cuidado (Sorge) de
“deixar um espaço para o outro”, para a intersubjetividade, para a coerência e integridade da tradição
jurídica na qual se está inserido.

A especialidade que terrae brasilis reclama ao princípio da proporcionalidade é o fato da sua
utilização apresentar-se como veladora dos motivos pelo qual se decide. Ao contrário da ambivalência que
a (des)velação assume no pensamento hermenêutico, o manejo nominal do princípio da proporcionalidade
acaba por esconder a compreensão. Como critica Streck, “o ‘pendor da balança’ em pretensos conflitos de
direitos pode acabar por reconhecer direito onde direito não há”.[45] Não seria demais afirmar que a
proporcionalidade acabaria de servir de enconderijo para a discricionariedade.
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4 Rogério Gesta Leal e o juízo gradual ponderado

 
No entanto, outros, como Rogério Gesta Leal, entendem que a ponderação seria uma forma de dar

prioridade a interpretações que favoreçam a integração político e social e que possibilitem um reforço na
unidade política do sistema jurídico como um todo.[46] Poderia o juiz, assim, efetuar uma escolha entre os
valores morais[47] diante da necessidade de ponderação entre bens, valores e interesses, mas, nem por
isso, poderiam ser considerados como arbitrários, visto que seriam imparciais e neutros na identificação de
alternativas.[48] Leal parte, portanto, da idéia de que os princípios sejam normas de caráter gradual, que
interagem com o mundo, seus bens e interesses constituídos,[49] devendo o juiz, através de esquemas
ponderativos, harmonizar a unidade valorativa do sistema jurídico, colocada em contradição pelas
circunstâncias do caso concreto.

Aproveitando-se desse posicionamento, seria possível desenvolver a questão da proporcionalidade
e da discricionariedade. É aparente que o autor mantém-se signatário da concepção de Alexy quanto à
necessidade de ponderação de princípios como forma de resolver os casos concretos, mesmo reconhecendo
que a carga de subjetividade do intérprete se faça presente. Tal situação fica clara, quando Leal afirma que
a decisão que utiliza o juízo de ponderação pode servir tanto para que um princípio prepondere ou não.[50]
Isto é, no final das contas, a ponderação acaba por recepcionar um juízo moral do julgador, definindo qual
princípio deve preponderar. A validade da operação é proporcionada por uma certificação propiciada pelo
procedimento. Ou seja, a racionalidade da operação é condicionada pelo procedimento em que se dá a
ponderação no caso concreto, [51] mesmo que ela envolva juízos subjetivos (morais) do julgador.

Como a decisão está vinculada ao juízo subjetivo do julgador, não seria possível postular uma
resposta correta, mas a resposta do procedimento. Nesse sentido, diz Leal que dever-se-ia abandonar a
busca de adequabilidade (no sentido da resposta correta) proposta por Dworkin, para reconhecer as
possibilidades da “aplicação ponderada (balanceada) de todo o sistema sobre o caso, apresentando solução
contingencial – que poderia ou não persistir no tempo e espaço.”[52] A crítica a Dworkin não se limita a
esse ponto. Leal ainda afirma que a tese de Dworkin seria bivalente, não existindo uma terceira opção
quanto à análise de uma preposição jurídica ser correta ou não, fazendo com que o princípio a ser aplicado
para solução do caso envolvesse uma discussão quanto à comprovação de que a reconstrução dos casos
concretos teria sido feita de forma satisfatória.[53] Diante disso, deve-se ficar expresso que não é a
primeira vez que Dworkin é mal interpretado (principalmente quando se pretende minar a proposta de
resposta correta), tratamento também estendido a Gadamer (quando se pretende conhecê-lo apenas como
um filólogo).

Ao contrário do que afirma Leal, Dworkin não reduz a análise da validade das proposições
jurídicas à bitola binária ou à lógica do proibido ou permitido, haveria a possibilidade de uma terceira
opção entre elas (proibido/permitido), mas que não seria uma opção qualquer. Quer dizer, não seria pelo
fato de existir uma terceira opção que não seria possível postular uma resposta correta. As consequências
para o direito de uma preposição jurídica não seriam independentes de conceitos jurídicos conclusivamente
estruturados, [54] o que possibilitaria a aceitação de argumentos quando eles se ajustam melhor ou pior ao
conjunto de princípios consagrados pelo sistema jurídico. [55]
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Cabe refutar, de plano, eventual comparação com a cisão que a argumentação jurídica de matiz
discursiva utilizada por Alexy faz entre ponderação e fundamentação. Isso porque a decisão (interpretação)
é resposta correta, considerando o seu ajuste com a integridade e coerência, e, por isso, reclama a
autoridade da historicidade principiológica consagrada pelo sistema jurídico. A resposta correta ex-surge
da compreensão e, como todo aquele que compreende, possui a capacidade de iluminar os pressupostos da
sua compreensão na interpretação. Quando se argumenta, é possível dizer que não se está em busca do
fundamento, mas o fundamento é (faz parte da) compreensão. Assim, quando Dworkin fala que a decisão é
correta quando apresenta a melhor justificativa que se pode fornecer para o conjunto de proposições de
Direito tidas como estabelecidas porque possui um argumento melhor a favor dessa preposição que a favor
da proposição contrária, [56] não estaria utilizando o argumento como fundamentação da interpretação,
mas fazendo com que o pressuposto hermenêutico-compreensivo, fincado nas pré-compreensões do
intérprete construídas pela tradição, pudesse ser expressado intersubjetivamente.

Aqui se poderia dizer que a concepção de discricionariedade entre Dworkin e Alexy é
completamente diferente. Enquanto que o jurista alemão assume a discricionariedade, inclusive
classificando-a como estrutural e epistemológica, acaba por se (equi)valer da discricionariedade no sentido
forte criticado por Dworkin. A Nova Crítica do Direito compra essa briga ao colocar o problema da
discricionariedade como ínsito ao paradigma científico moderno, fincado no esquema sujeito-objeto. O
sujeito (as)sujeita o objeto, fazendo dele seu, dispondo dele.[57] Isso aconteceria com a interpretação no
caso da ponderação.

A discricionariedade judicial no sentido da possibilidade do intérprete decidir de acordo com as
suas convicções, visto que não seria possível mais decidir sem cair em uma controvérsia insolúvel, nada
mais é do que o uso de preconceitos arbitrários no direito, principalmente, quando se pensa em bases
democráticas pelas quais os princípios jurídicos desempenham um papel essencial de fechamento da
interpretação.

Reconhecer-se uma discricionariedade judicial no seu sentido forte, como parece fazer Alexy
quando aponta espaços discricionários estruturais e epistêmicos,[58] parte de um conceito de princípio que
não se coaduna com a postura exigida de um Estado Democrático de Direito. A tradição democrática
envolve a salvaguarda de Direitos Fundamentais como uma das suas principais bandeiras. Se os Direitos
Fundamentais, ou melhor, os princípios que sustentam as normas de Direitos Fundamentais são
compreendidas estritamente do ponto de vista semântico da linguagem – na qual o âmbito de textura
aberto permite a inserção de vários significados – e não de um ponto de vista hermenêutico, o espaço
proporcionado pela clivagem metafísica entre sujeito-objeto reconhece um espaço gnoseológico no qual o
sentido poderia ser depositado ou manipulado.

Parece, assim, que quando Alexy acaba por reconhecer limites próprios ao princípio da
proporcionalidade - espaço da ponderação -, na verdade, retoma a velha concepção de sentidos disponíveis
ao intérprete, que poderiam ser atribuídos às coisas sem significação. Quando Alexy identifica o limite da
aplicação do princípio da proporcionalidade tudo seria possível, pois estar-se-ia no âmbito da coisa sem
sentido. Surge, de imediato, a seguinte pergunta: é possível que as coisas no mundo não tenham sentido?
Ora, a Hermenêutica Filosófica não conjuga dessa concepção.

Em virtude do encontro com a coisa sem sentido, imune à ação do princípio da proporcionalidade
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ou do método de ponderação, o intérprete poderia atribuir qualquer sentido. Seria como se o âmbito de
discricionariedade identificado como estrutural e epistêmico marcasse um espaço de significação
reservado exclusivamente ao intérprete. Sobre essa questão, quer dizer, espaços estruturais e epistêmicos
de discricionariedade, Pulido refere que a posição de Alexy na primeira edição da sua obra Teoria dos
Direitos Fundamentais era de que, havendo o espaço de discricionariedade já referido, o julgador teria o
poder de decidir se o ato em discussão era inconstitucional ou não. No entanto, o posfácio da sua obra,
escrito algum tempo depois, apresenta uma modificação do posicionamento do autor, no sentido de que,
verificando-se o âmbito de discricionariedade, o ato praticado deveria ser mantido como válido.[59] O
grande problema, aqui, não seria a mudança de posicionamento ao longo do tempo. Essa mudança poderia
ser perfeitamente compreendida pela Hermenêutica Filosófica que assume o caráter fenomenológico do
sentido. De outra forma, o sentido e a compreensão que se tem das coisas é histórico, temporal e, portanto,
estaria numa progressiva formação.

O problema estaria no fato de que a discricionariedade não combina com os princípios jurídicos
pensados como virtudes de um sistema além do modelo positivista de regras, muito menos, na sua
concepção ontológica-existencial-compreensiva. Os princípios pensados dessa maneira transcendem os
espaços discricionários identificados por Alexy, pois a facticidade do intérprete não permitiria a existência
de espaços livres de significação. Streck vai dizer que não existem coisas sem sentido no mundo, aos quais
seria possível acoplar o sentido.[60]

 O sentido já vem com o intérprete e determina as suas pré-compreensões. O grande desafio seria
colocar as pré-compreensões em jogo, procurando privilegiar o modo-de-ser-do-direito que parece estar
bem representado pelo (dever) de integridade e coerência com as virtudes consagradas pelo sistema
jurídico democrático. A primeira tarefa seria reconhecer esse modo-de-ser, e a segunda, explicitá-lo
(argumentativamente). Isso porque mesmo no caso – assumindo-se a perspectiva de Alexy, contra Alexy –
de espaços discricionários (ou insuficiência ôntica), não seria simplesmente delegar o poder ao legislador
ou ao julgador, mas procurar compreender o direito no seu modo-de-ser, visto como um empreendimento
conjunto em progressivo desenvolvimento, um romance em cadeia, que exige uma constante (re)leitura da
sua integridade e coerência.

Seria possível dizer, assim, que a fenomenologia hermenêutica (Hermenêutica Filosófica) vai
adiante da argumentação (porque além da análise lógica analítica – aponfântica –, ela reconhece a
condição hermenêutica - ontológica-existencial – do sentido, atendendo à dicotomia
velamento/desvelamento) ao reconhecer que o sentido de algo sempre surge antecipadamente, como sua
condição de possibilidade, podendo ser mostrado/ ocultado pelo discurso.[61]

O processo de argumentação no direito somente se torna possível porque a compreensão do sentido
se deu de maneira antecipada, como um modo-de-ser-no-mundo. Só é possível resolver um determinado
problema jurídico porque nele se antecipa a compreensão do direito como uma totalidade, mas que se vela
na argumentação, na mesma tônica em que o Ser do ente se vela, quando ele é descoberto.

A totalidade que se vela, o algo como algo, é a condição de possibilidade de qualquer processo
argumentativo, lógico, explicativo, que não pode ser simplesmente transposto ao plano apofântico e, por
isso, independe da vontade (manipulação) do julgador.
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5 (Des)ocultando a tradição jurídica como fundamento ao princípio da proporcionalidade: o voto do
Min. Gilmar Mendes no paradigmático caso Ellwanger

 
Para finalizar, seria possível valer-se de um caso que ganhou repercussão na jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal ao trazer a ponderação como forma de resolução. Ele se mostra importante ao
guardar uma ambiguidade que, ao utilizar a proporcionalidade acaba por reconhecer o modo-de-ser-do-
direito, chegando na resposta correta a partir de argumentos de princípios.

O caso em questão seria o Habeas Corpus n° 82.424/RS, decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
que ficou conhecido como caso Ellwanger. O caso traz referência expressa à utilização da
proporcionalidade como meio de aferir o limite do exercício do direito fundamental de liberdade de
expressão, principalmente, considerando que inexiste direito absoluto previstos na Constituição. O caso
concreto dizia respeito ao julgamento de Siegfried Ellwanger responsável pela edição, distribuição e venda
de livros anti-semitas de sua autoria. O paciente teria sido julgado inocente em primeira instância, tendo o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o condenado em apelação. Diante da condenação, o paciente
recorreu ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer o seu direito de liberdade de expressão.

Entendeu-se que o princípio da proporcionalidade permitiria que se aferisse a constitucionalidade
ou não de uma restrição a um direito fundamental, estabelecendo o “limite do seu limite”, o seu núcleo
essencial ou uma eventual proibição de excesso da intervenção.

O Ministro Gilmar Mendes esclarece que o princípio da proporcionalidade deveria ser concebido
como um método para solucionar conflitos entre princípios, ponderando-se o peso relativo de cada um dos
princípios na sua condição de bens constitucionais. Uma questão do voto que merece ser ressaltada é a
exposição do Ministro de que a aplicação do princípio da proporcionalidade deve dar-se sempre que se
pretender verificar a constitucionalidade da restrição de um direito fundamental ou um conflito entre os
direitos fundamentais – princípios constitucionais – determinando-lhes o seu peso relativo num dado caso
concreto.

Exposta a sua concepção da serventia da proporcionalidade, o voto do Ministro é um dos poucos
que segue a risca as subtilitas da propocionalidade, quer dizer, a ordem metodológica que certifica a
aplicação do princípio. Assim, diz Gilmar Mendes, que o meio empregado – condenação do paciente – é
adequado para alcançar o fim desejado, salvaguardando uma sociedade pluralista, na qual reine a
tolerância. Para o segundo passo, seria necessária a medida adotada, pois a decisão condenatória proferida
seria o meio menos gravoso, inclusive, previsto constitucionalmente pela criminalização e
imprescritibilidade da prática de racismo. Por fim, a proporcionalidade em seu sentido estrito, na qual
deveria prevalecer uma intervenção no direito de liberdade de expressão do paciente, garantindo a
preservação de valores inerentes a uma sociedade pluralista e da dignidade humana.

Talvez a decisão adotada seja a que mais reproduz a doutrina de Alexy na aplicação do princípio
da proporcionalidade e, mesmo assim – apesar de fundamentar cada um dos “sub-princípios” da
proporcionalidade –, deixa de sintetizar o seu entendimento numa lei de colisão ou norma de direito
fundamental aditada, para posterior fundamentação discursiva. Ou seja, nota-se que o emprego da
metodologia do princípio da proporcionalidade não introduz o elemento argumentativo que Alexy reclama
em seu pensamento.
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Entretanto, vale ressaltar que, quando Gilmar Mendes, apesar de usar as subtilitas da
proporcionalidade, ao se orientar pela ideia de proteção do excesso, coloca, ao mesmo tempo, uma
interpretação que joga com o caso concreto e a tradição jurídica, determina se no caso em apreço há
inconstitucionalidade que permita o provimento ao Habeas Corpus. Pode-se especular, ainda, que, ao
pensar na proteção de excesso, o Ministro interpreta o direito a partir de uma comunidade significativa
marcada pelo dever de proteção, permitindo-lhe reconstruir a tradição histórica-significativa da
comunidade jurídica.

Outra lição valiosa do voto, poderia ser a denúncia da indeterminação significativa do método, pois
o limite significativo que ele procura circunscrever sempre é determinado pelo modo-de-ser-no-mundo do
intérprete, pela sua tradição, pelas suas pré-compreensões, que permitiram ao Ministro fundamentar a sua
decisão em argumentos de princípio, revelando que, o princípio, desde já-sempre, marcou a sua
compreensão sobre o direito.

Streck, ao analisar o presente caso, lembra da ambiguidade metodológica que o princípio da
proporcionalidade assume, se dissociado de uma noção de integridade e coerência como condutores das
pré-compreensões autênticas da tradição jurídica. Assim, ressalta Streck que, por exemplo, mediante o
princípio da proporcionalidade e também da ponderação, considerar-se-iam os fatos atribuídos a
Ellwanger atípicos frente à liberdade de expressão[62] - voto do Ministro Carlos Ayres Britto –. Seria
possível dizer que, analisando a liberdade de expressão, não teria o paciente cometido a prática de racismo
– Ministro Marco Aurélio.[63] Parece que a noção de princípio da proporcionalidade utilizada na
dissidência é feita em esquecimento de valores constitucionais – virtudes – consagradas em princípios que
comandam a compreensão de um Estado Democrático de Direito, incompatível com ponderações que,
como alerta Streck, via de regra, acabam por ser uma porta aberta para a discricionariedade.[64]

Ao pensar-se em argumentos de princípios, a erradicação das discriminações e preconceitos é um
objeto da República (Art. 3°, IV, da CF), além disso a tradição das sociedades democráticas impede o
direito de expressão ao discurso do ódio (hate speeches) porque violam o princípio democrático.[65] Seria
possível reconhecer, assim, a resposta correta (adequada constitucionalmente).

A hermenêutica jurídica, de um modo geral – aquela que orienta o senso comum teórico -, necessita
da responsabilidade de Dworkin, porque agir com responsabilidade chama atenção para a reconstrução da
tradição jurídica e nela a vinculação do intérprete. Isto é, faz parte do “objeto a ser interpretado”, como o
seu conteúdo de responsabilidade política da decisão com o Estado Democrático de Direito – ou como
diria Dworkin, é a melhor justificativa para a utilização da coerção pelo direito. Essa responsabilidade
somente poderia ser satisfeita, quando o intérprete deixar consignado a sua preocupação (Sorge) com a
integridade e a coerência da decisão com o direito como um todo, fundando-se, então, os argumentos de
princípio.

O ponto é esse, a resposta correta no Direito deve levar em consideração a necessidade de
limitação do poder político ínsito a toda decisão. Não que a decisão se dê por motivos políticos, mas o
direito, como um todo, deve seguir um determinado ideal político, marcado, por exemplo, pelos princípios
jurídicos. É, por isso, que o argumento de princípios é superior ao argumento de política, visto que
resguarda o pacto, o compartilhamento de certas convicções (político- jurídicas) tidas como necessárias
pela comunidade.
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Quando se fala em resposta correta, apoiado em Dworkin, está-se tão somente dizendo que é
possível distinguir interpretações ou argumentos sobre casos concretos, partindo dos padrões solidificados
no interior de uma prática jurídica, que permitem dizer e identificar argumentativamente que um resultado
é melhor que outro, visto que reflete, de forma mais sólida, a historicidade do sistema jurídico vigente.
Assim, quando Alexy vai dizer que a sua teoria do discurso – fincada em regras e procedimentos -
poderia, no máximo, apontar respostas possíveis, mas não a resposta correta, parece que abdica de
participar da comunidade jurídica e da preocupação dela em apresentar a decisão que melhor se adéqüe e
justifique nos princípios jurídicos consagrados no sistema jurídico então vigente.

Procurando contribuir na tarefa de buscar respostas corretas, a Nova Crítica do Direito aponta
alguns indícios formais ou dicas hermenêuticas[66] – não como regras metodológicas para certificar a
interpretação – como pré-compreensões ou sentidos prévios que deveriam ser questionados na aplicação
do direito. Seriam eles: (a) a preservação da autonomia do direito contra tendências de análises políticas,
morais ou econômicas do direito; (b) condições hermenêuticas para o controle das decisões judiciais, como
medida antidiscricionária, reconhecendo o limite do direito democraticamente produzido e a necessidade
de fundamentações das decisões judiciais – Art. 93, IX da Constituição; (c) respeito à integridade e
coerência do direito, como vinculação do intérprete à tradição (“jurídica”), trazendo na fundamentação da
decisão a relação de continuidade ou rompimento com ela; (d) fundamentação esta, que, da mesma forma,
servirá para mostrar a garantia de respeito à tradição que a Constituição reclama, dando condições para
aferir se a resposta é correta (constitucionalmente).
 
6 Considerações finais
 
            Em que pese os avanços proporcionados pelo chamado neoconstitucionalismo o presente trabalho
que o posicionamento da doutrina jurídica brasileira, ilustrada pelos autores abordados, ainda se mantém
presa ao modelo hermenêutico sujeito e objeto, acabando por delegar ao Poder Judiciário a possibilidade
de exercer o poder discricionário no seu sentido forte. Este, por sua vez, incompatível com os ideais do
Estado Democrático de Direito.
            Para desocultar essa condição utilizou-se da Nova Crítica do Direito e suas perspectivas teóricas
filosóficas e jurídicas que auxiliam a apresentar indícios formais do conformação ao exercício da
discricionariedade judicial no seu sentido forte.
            Na frente filosófica, a vinculação com o esquema sujeito e objeto implica na discricionariedade
judicial no seu sentido forte, porque o sujeito que conhece parte de uma pretensa despreocupação com a
tradição (jurídica) como fonte de suas precompreensões. Sendo assim, o método de ponderação que
imprime regras para a interpretação do Direito não consegue passar do lógico para o transcendental, isto é,
da subsunção do Direito para a sua compreensão como ato de aplicação (applicatio). A impressão que fica
é que as regras da ponderação acabam sendo as subtilitas da hora, sucumbindo ao mesmo destino dado
por Gadamer às antigas.
            Na proposta da Teoria do Direito, Dworkin ajuda a questionar a separação metodológica entre
regras e princípios, subsunção e ponderação, ao dizer que o Direito é uma empresa interpretativa. Com
isso, ressalta-se a seguinte questão: tanto princípios como regras devem ser interpretados (aliás, deve-se
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reconhecer a unidade na diferença entre regras e princípios) no caso concreto (mesma concepção de
applicatio de Gadamer) e frente aos princípios institucionalizados historicamente no Direito.
            Por isso, a discricionariedade no seu sentido forte (tanto epistêmico como estrutural) deixa de levar
em consideração a transcendência do ser-no-mundo que tem como sua condição de possibilidade a
estrutura hermenêutica heideggeriana de algo como algo. É por esta condição de possibilidade que o
estranho se torna cotidiano e o cotidiano deve ser novamente compreendido, num movimento
fenomenológico circular, para que o sentido das coisas sempre aconteça curado (Sorge). Portanto, a
significância depende da linguagem (algo como algo) impedindo que exista um lugar vazio, sem
linguagem, sem sentido ou que o sentido seja atribuído de forma ad hoc. É a indissocialidade entre a
interpretação e compreensão, esta, como projeto do ser.
            Sendo assim, partindo da Nova Crítica do Direito não se admitiria o exercício do poder
discricionário no seu sentido forte, fazendo com que o intérprete do Direito sempre estivesse vinculado às
precompreensões autênticas que surgem na tradição jurídica, como elementos necessários a serem
considerados em qualquer ato de aplicação que reclame a condição democrática. Esses elementos são
virtudes, são princípios jurídicos quer marcam a tradição institucional do Direito a ser
aplicado/concretizado.
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A TEORIA DA CO-CULPABILIDADE COMO CAUSA DE ATENUAÇÃO GENÉRICA DA
PENA: UMA ANÁLISE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO À LUZ DA

HERMENÊUTICA CRIMINOLÓGICA E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE THEORY OF CO-CULPABILITY AS CAUSE OF ATTENUATION OF GENERIC PENALTY: AN
ANALYSIS OF ARTICLE 66 OF THE BRAZILIAN PENAL CODE IN LIGHT OF HERMENEUTICS

CRIMINOLOGICAL AND DEMOCRATIC STATE

Charles Francisco Rozário

RESUMO
O presente trabalho acadêmico visa apresentar a justificativa para adoção da Teoria da co-
culpabilidade no que toca à atenuação genérica da pena, num contexto em que o capitalismo
globalizado dita o modo de vida dos indivíduos, em que o medo, a insegurança e a violência
emergem como subproduto de uma sociedade classista e desigual ancorada pelo consumo
frenético, apoiados por um discurso criminalizante, aliado à falência do Estado de Bem-Estar
Social. Para tanto, far-se-á a interpretação do artigo 66 do Código Penal, numa análise de cunho
hermenêutico inserta no movimento da Criminologia Crítica. A técnica de pesquisa baseia-se no
estudo de diversas obras doutrinárias, textos legais e jurisprudenciais acerca do assunto, tendo
como meta encontrar uma resposta fundamentada no paradigma constitucional do Estado
Democrático de Direito para o problema da investigação em questão. 

PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica Criminológica; Teoria da co-culpabilidade; Atenuação da
pena. 

ABSTRACT
This scholarly work is to provide the rationale for adopting the theory of co-culpability with
regard to generic mitigation of sentence, a context in which global capitalism dictates the way of
life of individuals in that fear, insecurity and violence emerge as a byproduct of an unequal class
society and anchored by the frenetic consumption, supported by criminalizing speech, coupled
with the failure of the State of Social Welfare. For that, far will the interpretation of Article 66 of
the Criminal Code, an analysis of hermeneutic nature embodied in the movement of Critical
Criminology. The research technique is based on the study of various doctrinal works, legal texts
and jurisprudence on the subject, aiming to find an answer based on the paradigm of
constitutional democratic rule of law to the problem of research in question.
KEYWORDS: Criminological Hermeneutics; Theory of co-culpability; Mitigation of sentence.

INTRODUÇÃO
 
Inicialmente, antes de adentrar no tema propriamente dito, cumpre salientar que este artigo científico partiu do

seguinte problema: é juridicamente plausível, no Estado Democrático de Direito, sustentar a atenuação genérica da

pena tendo como pano de fundo a teoria da co-culpabilidade?

 

A fim de sustentar a hipótese de trabalho - de que é possível sim defender com bons argumentos a atenuação

genérica da pena a partir da Teoria da co-culpabilidade -, esta pesquisa valeu-se do raciocínio hipotético-dedutivo:

frente à insatisfação teórica no que tange ao fundamento apresentado na sentença condenatória de um magistrado

acerca do cálculo do quantum da pena a ser aplicada ao condenado, lança-se a hipótese da atenuação genérica da

reprimenda tendo em vista a interpretação do artigo 66 do Código Penal brasileiro à luz da Criminologia Crítica e do

Estado Democrático de Direito.
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Assim sendo, o artigo se dividiu em três tópicos. No primeiro, analisar-se-á, de modo breve, a evolução do

pensamento criminológico sobre a criminalidade, passando pela Escola Clássica do Direito Penal, pela Criminologia

Positivista, pela Teoria do etiquetamento (labeling approach) até se chegar à Criminologia Crítica.

 

Já no segundo tópico, apresentar-se-á a contribuição da Hermenêutica Jurídica, especialmente a Hermenêutica

Criminológica, no que tange à interpretação das normas insertas no Ordenamento Jurídico, mormente aquelas

constantes do Direito Penal que trazem ambigüidade e vagueza acerca de seu significado, como o artigo 66, que

versa sobre a atenução inominada da pena que o julgador pode realizar quando da confecção de uma sentença

condenatória dirigida a um infrator.

 

Por fim, o terceiro e último tópico demonstrará como a controvertida Teoria da co-culpabilidade - tendo em vista as

omissões do Estado e da sociedade no campo das políticas públicas sociais - pode e dever interferir no cálculo do

quantum da pena a ser aplicada ao infrator pelo magistrado.    

 

1 BREVE ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO
CRIMINOLÓGICO
 
Preliminarmente, para que se possa realizar a análise sobre o tema proposto, necessário se faz
traçar, de modo superficial, a evolução do pensamento criminológico sobre o fenômeno da
criminalidade. Para tanto, apresentar-se-á a Escola Liberal Clássica, passando pela Escola
Positiva ou Positivismo Criminológico, para se chegar então à Criminologia Crítica, corrente
teórica que funcionará como a espinha dorsal do estudo que ora se inicia.
 
1.1 ESCOLA LIBERAL CLÁSSICA DO DIREITO PENAL
 
A Escola Liberal Clássica do Direito Penal surge no século XVIII e desenvolve-se até a metade
do século XIX e circunscreve-se na compreensão do delito como um ente jurídico-normativo, isto
é, concebe o crime como realidade ontológica preconstituída, ou seja, “[...] significa abstrair o fato
do delito, [...] do contexto ontológico que o liga, [...] a toda personalidade do delinquente e a sua
história biológica e psicológica [...]”.[1] É uma corrente de pensamento influenciada pelo
Iluminismo liberal, já que apregoa que o crime é resultado de uma escolha interna do sujeito
infrator, isto é, ancora-se no livre-arbítrio de cada indivíduo.  
 
Alessandro Baratta diz que esta matriz teórica
 

[...] não considerava o delinqüente como um ser diferente dos outros, não partia da
hipótese de um rígido determinismo [...] e se detinha principalmente sobre o delito,
entendido como conceito jurídico, isto é, como violação do direito e, também,
daquele pacto social que estava [...] na base do Estado e do direito. Como comportamento,
o delito surgia da livre vontade do indivíduo, não de causas patológicas, e
por isso, do ponto de vista da liberdade e da responsabilidade moral pelas próprias ações,
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o delinqüente não era diferente, segundo a Escola clássica, do indivíduo normal.[2]
 
Através do exposto, sustenta-se, pela ótica da Escola Liberal Clássica, que as pessoas cometem
ilícitos mediante sua vontade livre de delinqüir, fundando, portanto, a ação criminosa numa
escolha consciente dirigida à prática de delitos, estando também desvinculada da ideia de que há
uma patologia nos indivíduos infratores. Esse pensamento de que existem sujeitos portadores da
doença chamada criminalidade é trabalhado pela Criminologia Positivista a qual será
apresentada no tópico abaixo.
 
1.2 A ESCOLA POSITIVA DO DIREITO PENAL, CRIMINOLOGIA POSITIVISTA OU
POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO
 
A Escola Positiva do Direito Penal, também conhecida como Criminologia Positivista ou
Positivismo Criminológico, surge como ciência autônoma no final do século XIX e início do século
XX, cujo cerne “[...] se caracterizava pela aplicação de um método experimental e pela negação
da culpabilidade individual e do livre-arbítrio como seu fundamento”,[3] tendo como expoentes o
médico italiano Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo.
 
Calha salientar, por oportuno, que esta corrente teórica defende que há uma explicação
eminentemente patológica da criminalidade, ancorada nas teses etiológicas do estudo do sujeito
infrator, uma vez que “a característica principal do enfoque etiológico é [...] explicar a
criminalidade como resultado de uma série de causas biológicas, psicológicas ou sociais”.[4]
 
Acerca deste novo paradigma[5] criminológico, Vera Regina Pereira de Andrade aduz que
 

[...] a Criminologia (por isso mesmo positivista) é definida como uma ciência causal-
explicativa da criminalidade; ou seja, que tendo por objeto a criminalidade concebida como
um fenômeno natural, causalmente determinado, assume a tarefa de explicar as suas
causas segundo o método científico ou experimental e o auxílio das estatísticas criminais
oficiais e de prever os remédios para combatê-la. Ela indaga, fundamentalmente, o que o
homem (criminoso) faz e por que o faz. O pressuposto [...] de que parte a Criminologia
positivista é que a criminalidade é um meio natural de comportamentos e indivíduos que os
distinguem de todos os outros comportamentos e de todos os outros indivíduos.[6]

 
Desse modo, tornava-se premente superar aquela idéia de que o delito era um fenômeno
natural. Era necessário, pois, construir uma investigação empírica e concreta acerca da
criminalidade e do homem infrator. Para tanto, vislumbrando esse problema, o médico italiano
Cesare Lombroso, na publicação da 1ª edição da Obra L’uomo delinqüente em 1876, “[...]
sustenta, inicialmente, a tese do criminoso nato: a causa do crime é identificada no próprio
criminoso”.[7]
 
A partir disso, o delinqüente passa a ser alvo de intensas pesquisas no campo das Ciências
Médicas, como a Biologia, a Psicologia e a Anatomia, visto que o infrator é
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[...] uma espécie de ser atávico, degenerado, marcado por uma série de estigamas
corporais perfeitamente idenficáveis anatomicamente, como anomalias de crânio (enorme
fossa occipital e uma hipertrofia do lóbulo, análoga à encontrada nos vertebrados
inferiores), fronte esquiva e baixa, grande desenvolvimento dos arcos supraciliais,
assimetrias cranianas, fusão dos ossos atlas e occiputal, orelhas em forma de asa, maçãs
do rosto proeminentes, braçada superior à estatura etc.[8]

 
Nessa trilha, Criminologia Positivista embasa sua argumentação no fato de “acentuar as
características do delito como elemento sintomático da personalidade do autor, dirigindo sobre tal
elemento a pesquisa para o tratamento adequado”,[9] haja vista que o delinqüente é tido como
doente, pois é portador da criminalidade.  
 
Vera Regina Pereira de Andrade aduz que o objetivo precípuo da corrente positivista apóia-se,
sobretudo, num
 

[...] saber tecnológico: não apenas o diagnóstico da patologia criminal, mas
acompanhada do remédio que cura. Instaura-se, dessa forma, o discurso do
combate à criminalidade (o ‘mal’) em defesa da sociedade (o ‘bem’)
respaldado pela ciência. A possibilidade de uma explicação ‘cientificamente’
fundamentada das causas enseja, por extensão, uma luta científica contra a
criminalidade, erigindo o criminoso em destinatário de uma política
criminal de base, igualmente, científica. A um passado de periculosidade confere-
se um futuro: a recuperação.[10]

 
Destarte, infere-se que a coluna vertebral do Positivismo Criminológico é considerar o indivíduo
delinqüente como sendo uma pessoa doente cujo tratamento célere e eficaz de sua patologia
tornava-se extremamente necessário, visto que “[...] pela observação e pesquisa dos criminosos,
assim identificados oficialmente, é possível desvendar as causas do crime e extirpá-los da
sociedade [...]”.[11]
 
Por derradeiro, ressalta-se que a matriz positivista apóia-se num falseamento da realidade, já
que os criminosos tidos como seres atávicos e doentios não passavam de “[...] indivíduos caídos
na engrenagem judiciária e administrativa da justiça penal, sobretudo os clientes do cárcere e do
manicômio judiciário, indivíduos selecionados daquele complexo sistema de filtros
sucessivos que é o sistema penal”.[12]
 
Na sequência, passa-se a discorrer sobre a influência da Teoria do etiquetamento ou reação
social - labeling approach[13] - inserta no movimento da Criminologia Crítica para explicitar a
atuação seletiva e classista das agências oficiais de poder do sistema penal.  
 
1.3 DO LABELLING APPROACH À CRIMINOLOGIA CRÍTICA
 
De plano, para se compreender a proposta da Criminologia Crítica, demostrar-se-á que ela
sofreu influências da Teoria do etiquetamento ou enfoque da reação social, labeling approach.
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Este marco téorico defende que “[...] a criminalidade não é qualidade de uma determinada
conduta, mas o resultado de um processo através do qual se atribui dita qualidade, quer dizer, de
um processo de estigmatização”.[14] Com efeito, isso se mostra no cotidiano da sociedade, uma
vez que é uma ínfima parcela da população que é taxada de criminosa, recebendo, portanto, das
instâncias oficiais do controle social (Polícia, Ministério Público e Judiciário) o estigma de classe
perigosa.
 
Nessa perspectiva, é certo que “[...] não se pode compreender a criminalidade se não se estuda
a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela, começando pelas normas abstratas até
a ação das instâncias oficiais [...]”.[15] Para tanto, faz-se necessário perquirir de que forma se dá
início à tipificação criminal. Nesse caso tem-se a criminalização primária (abstrata) e a
secundária (concreta).[16]
 
Assim, a criminalização primária é aquela realizada no âmbito do Legislativo, o qual selecionará
os bens e as condutas que deverão sofrer a incidência do Direito Penal pela edição de leis
incriminadoras. A criminalização secundária, por sua vez, diz respeito à aplicação do comando
normativo abstrato pelos órgãos do sistema penal, destacando-se a função do Judiciário dentre
as demais (Polícia e Ministério Público), já que este fica com a incumbência de atribuir ou não a
etiqueta de criminoso àqueles que transgrediram as regras penais. Logo, o Estado define em lei
as condutas tidas como ilícitas para, posteriormente, selecionar aqueles que responderão pelos
fatos criminosos caindo na engrenagem do sistema repressivo.
 
Acerca da criminalização secundária, Alessandro Baratta aponta que  
 

[...] os mecanismos da criminalização secundária acentuam ainda mais o
caráter seletivo do direito penal. No que se refere à seleção dos indivíduos, o
paradigma mais eficaz para a sistematização dos dados da observação é o que assume
como variável independente a posição ocupada pelos indivíduos na escala social.[17]

 
Por isso, fala-se que “[...] é o Direito Penal que faz o delinqüente, sem nenhum
respeito pelo princípio da igualdade, pois recai mais fortemente sobre as camadas
sociais mais baixas que sobre as demais”.[18] Trata-se da lógica da seletividade da atuação do
sistema penal, o qual é entendido como sendo o controle social oficial exercido pelas agências
estatais (polícia, Ministério Público e Judiciário),[19] na medida em que o princípio da igualdade –
enaltecido por muitos no âmbito da seara penal -, não é aferido na realidade, ficando, portanto,
acobertado por um sofisticado e sutil discurso retórico emanado dos detentores do poder para
manipular e subjugar os submetidos ao poder.  
 
Ante este tratamento segregador do sistema penal, bem como para fazer frente às teses da
Escola Clássica e da Escola Positiva, emerge uma nova forma de se compreender o fenômeno
criminal: a Criminologia Crítica.
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Para esta corrente de pensamento de viés marxista
 

[...] a criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos
e de determinados indivíduos, mas se revela, principalmente, como um status atribuído a
determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos
bens protegidos penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos
tipos penais; em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os
indivíduos que realizam infrações a normas penalmente sancionadas. A criminalidade é [...]
um ‘bem negativo’, distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixada
no sistema sócio-ecônomico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos.[20]

 
Pelo fragmento exposto, verifica-se que esta matriz teórica debruça-se não mais nas causas da
criminalidade ou nas teses etiológicas do delinqüente nato, mas sim volta seu olhar para os
processos sociais de criminalização, visto que é através do estigma/etiquetamento que se opera a
lógica do tratamento desigual a que são submetidos os socialmente excluídos.    
 
Assim, exposta a teoria crítica que é a bússola deste trabalho, resta colocar a seguinte questão:
qual é o objeto de estudo da Criminologia Crítica? Pode-se dizer que a pedra de toque desta
corrente crítica é desnudar e deslegitimar discursos ideológicos que ocultam os interesses de
uma minoria que sempre esteve no poder, pois “sempre se soube que o discurso penal latino-
americano é falso,”[21] e “[...] a perversão é a característica que cristaliza a dinâmica discursiva
do discurso jurídico-penal, apesar de sua evidente falsidade”.[22]
 
Em linha de princípio, é de bom alvitre revelar as funções não declaradas pelas agências oficiais
do controle social, denunciando que numa sociedade capitalista estruturada em classes sociais
antagônicas, marcada por uma discrepante concentração de renda e desigualdade de acesso às
oportunidades, a repressão penal estatal não se dá de forma equânime, mas sim de forma
seletiva alcançando tão-somente a classe pobre a qual é desprovida de poder econômico,
político, cultural e jurídico.
 
Nessa linha de raciocínio, Nilo Batista aduz que “a Criminologia Crítica procura verificar o
desempenho prático do sistema penal, a missão que efetivamente lhe corresponde [...]” visto que
ela “[...] insere o sistema penal na disciplina de uma sociedade de classes [...] e trata de
investigar, no discurso penal, as funções ideológicas de proclamar uma igualdade e neutralidade
desmentidas pela prática”.[23]
 
A par disso, a Criminologia Crítica tem como marco teórico o materialismo histórico-dialético de
Karl Marx, o qual indica que uma sociedade só pode ser efetivamente compreendida em sua
plenitude a partir da análise das relações sociais de produção, ou seja, pela forma como os
homens se relacionam para organizarem a produção dos bens materiais que necessitam para
viver.[24]
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Para tanto, deve-se analisar essa relação de luta dos contrários, daí o termo dialética,[25] para
se compreender a atuação do sistema penal, uma vez que o que existe é uma “[...] relação dos
mecanismos seletivos do processo de criminalização com a estrutura e as leis de
desenvolvimento da formação econômico-social”.[26] Noutras palavras, a produção do material
legislativo orienta-se, direta ou indiretamente, de acordo com os ditames da economia de livre
mercado,[27] ancorando-se numa discrepante desigualdade punitiva na sociedade.
 
Nesse ponto, passa-se a analisar a contribuição da Hermenêutica Jurídica à luz da Criminologia
Crítica no tocante à interpretação das normas penais.  
 

2 A HERMENÊUTICA JURÍDICA NA PERSPECTIVA DA
CRIMINOLOGIA CRÍTICA
 
Inicialmente, esclareça-se que a concepção de Hermenêutica com a qual se trabalhará neste
estudo, diz respeito à Teoria dogmática da interpretação jurídica a qual serve de pano de fundo
para sustentar uma decisão judicial ideologicamente direcionada.
 
Nesse caso, entende a Criminologia de viés crítico que a tarefa primordial da Hermenêutica
Jurídica não é outra senão a de realizar uma interpretação seletiva das normas penais ocultando
os interesses de uma classe dominante em face dos dominados. Esta se dá mediante a escolha
prévia, parcial e subjetiva do órgão julgador nas tomadas de decisões dos conflitos penais, pois,
é através da atividade exegética que se mobilizam os mecanismos que atribuirão ou não o status
de criminoso a alguém.
 
Com efeito, cumpre destacar que o órgão julgador, enquanto profere uma sentença penal, a todo
instante faz escolhas através de dois códigos: o ideológico e o tecnológico.
 
O código ideológico é entendido por Alessandro Nepomoceno como sendo
 

[...] o código social que está ligado às estruturas objetivas da sociedade, sendo que orientará as ações subjetivas do
intérprete,  esteja ele consciente ou não disso. Basta notar que o sistema penal está assentado numa sociedade
estratificada em classes, sendo que estas podem ser divididas pelo seu poder econômico, pelo seu gênero, entre
outras estratificações. Assim, fica fácil entender os esteriótipos que permeiam as decisões, bem como o
senso comum da criminalidade, a qual está respaldada na exclusão do diferente.[28]

 
Consoante o fragmento acima, percebe-se que esta ideologia funda-se, tanto no esteriótipo,
quanto no senso comum dos indivíduos acerca da criminalidade. Por aquele, constrói-se,
antecipada e mentalmente, a figura do delinqüente, como sendo aquele sujeito de cor (negro ou
pardo) pertencente a uma classe pobre e marginalizada, a qual é tida como imanentemente
perigosa. “Já o senso comum [...] reproduz a ideologia da defesa social, separando a sociedade
em honestos e desonestos, maus e bons”.[29]
 
Assim, “cada vez mais ser pobre é encarado como um crime; empobrecer, como o produto de
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predisposições ou intenções criminosas [...]. Os pobres, longe de fazer jus a cuidado e
assistência, merecem ódio e condenação”.[30]
 
Por sua vez, há também a utilização do código tecnológico o qual
 

[...] orientará a decisão de acordo com a expectativa do operador jurídico sobre o fenômeno
criminal e quem dele é regular cliente. Todas as informações e deformações trazidas do
âmbito externo ao sistema penal, como aquelas oriundas da formação moral, religiosa,
política, ética, entre outras, as quais estão vinculadas às estruturas objetivas que produzem
uma seleção sexita, classista e, quanto à repressão na agência policial, a discriminação
pela cor.[31]

 
Nesse sentido, impõe-se uma “roupagem” técnica para mascarar uma escolha prévia, subjetiva,
parcial, seletiva e ideológica da decisão por parte do órgão julgador, ancorando-se na legislação,
na Dogmática Penal e Procesual Penal e na utilização dos princípios gerais do Direito Penal.
 
Para se atingir tal desiderato, o juiz trilhará alguns passos para prolatar uma sentença judicial
subjetiva e ideologicamente construída. Em primeiro lugar, procurará legitimar seu raciocínio
amparado legalmente pelo artigo 386, incisos I a V do Código de Processo Penal; num segundo
momento, verificará se o fato é típico, antijurídico e culpável, conforme dispõe a teoria analítica
do delito; logo em seguida, analisará se existem irregularidades processuais para que não haja
nulidade do processo penal; e, por fim, pesquisará se o princípio de que se valeu foi agasalhado
ou não pela doutrina e pela jurisprudência.[32] Dito isso, fica patente que “condenar ou absolver
é um mero exercício de querer, o que depende tanto da vontade quanto da ideologia do
julgador”.[33]
 
Destarte, os sujeitos que praticam crimes que atentam contra o desenvolvimento do capitalismo
(furto, roubo, latrocínio, tráfico de drogas, etc.) serão exemplarmente punidos, ao passo que
outras condutas delituosas (corrupção, estelionato, desvio de verbas públicas, tráfico de
influências, nepotismo, entre outros) não serão atacadas com mesma intensidade pelas agências
do sistema penal.
 
Observando as funções ocultas que permeiam a ação seletiva, classista e racista do sistema
penal, sustentada por uma Economia capitalista de mercado, Alessandro Baratta denuncia que  
 

essas justificações são uma ideologia que cobre o fato de que o sistema penal tende a
privilegiar os interesses das classes dominantes, e a imunizar do processo de
criminalização comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas
pertencentes, e ligados funcionalmente à existência da acumulação capitalista, e tende a
dirigir o processo de criminalização, principalmente, para formas de desvio típicas das
classes subalternas.[34]

 
Nepomoceno corrobora o pensamento de Baratta ao expor que
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[...] essa seletividade qualitativa só visa legitimar o sistema penal quanto às suas funções
declaradas que jamais serão cumpridas, ou seja, a de combater o crime usando a
repressividade para todos que atingirem um bem jurídico, principalmente se for da
coletividade. Essas funções jamais serão cumpridas porque a lógica do sistema é a
seletividade que atinge setores vulneráveis da camada social.[35]

 
Impende ainda consignar que a seletividade do sistema punitivo, bem como a interpretação e a
aplicação do Direito Penal fere de forma radical o princípio da igualdade inserto no caput do
artigo 5º da Constituição da República de 1988,[36] visto que existem, para um mesmo fato
criminoso, diversas interpretações a serem instrumentalizadas pela Hermenêutica Jurídica.
 
Em síntese, o discurso oficial que é emanado com a pretensão de ser justo, igualitário e
fundamentado nos pilares constitucionais, padece de credibilidade, pois, através do exercício
hermenêutico proposto pela Criminologia Crítica, ele se mostra extremamente seletivo, classista
e racista haja vista que oculta a segregação e a neutralização dos excluídos das beneses
capitalistas.
 
Após as considerações anteriormente esboçadas, visa-se neste momento abordar o ponto
nevrálgico deste estudo, o qual faz emergir muitas controvérsias, qual seja: a defesa da teoria da
co-culpabilidade.  
 

3 A TEORIA DA CO-CULPABILIDADE CONTEXTUALIZADA PELA
HERMENÊUTICA CRIMINOLÓGICA E PELO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
 

De início, cumpre salientar que, em se tratando da teoria da co-culpabilidade “ainda não se dispensou um estudo

aprofundado no Direito Penal brasileiro, [...], talvez por ir de encontro aos interesses das classes privilegiadas”.[37] À
conta dessa parca literatura disponível sobre o tema, ainda não se cunhou um conceito preciso a respeito.

 

Não obstante isso, depreende-se por co-culpabilidade ou co-responsabilização a influência que o meio social exerce

sobre a formação da personalidade humana, comprometendo o âmbito de autodeterminação ligado ao livre-arbítrio

de cada ser humano.

Impende aclarar que este conceito foi introduzido no Brasil a partir das idéias de Zaffaroni e de
Pierangeli, os quais aduzem que
 

toda pessoa atua numa determinada circunstância e com um âmbito de
autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade há uma
contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a sociedade - por melhor
organizada que seja - nunca tem a possibilidade de brindar a todos os homens com as
mesmas oportunidades. Em conseqüência, há sujeitos que têm um menor âmbito
de autodeterminação, condicionado desta maneira por causas sociais. Não será
possível atribuir estas causas sociais ao indivíduo e sobrecarregá-lo com elas no momento
da reprovação de culpabilidade. Costuma-se dizer que há, aqui, uma ‘co-culpabilidade’,
com a qual a própria sociedade e o Estado devem arcar.[38]  
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Trata-se, como se vê, da responsabilidade conjunta do tecido societário sobre os atos praticados por seus cidadãos,

mormente quando estes sofreram menosprezo em seus direitos fundamentais por parte de um Estado omisso no

campo social.

 

Assim sendo, nada mais justo que repartir com o agente infrator da lei parte da pena a ele imposta pelo próprio

Estado - o qual, diga-se de passagem, é quem mais transgride as normas na sociedade -, assumindo este sua mea

culpa nas práticas delitivas e, por conseqüência, diminuindo o quantum da pena aplicada ao autor do delito.

 

No entanto, para que isso seja possível na prática forense, torna-se premente a realização de um exercício

hermenêutico de viés crítico do artigo 66 do Código Penal, o qual estatui in verbis: "A pena poderá ser ainda

atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista

expressamente em lei" (grifo nosso).  Mas o que se entende por circunstância relevante? Quem é o intérprete

que extrairá o sentido e o alcance destes termos ambíguos e vagos? Certamente é o Judiciário que ficará com esta

incumbência na hora de aplicar a norma abstrata ao caso concreto.  

 

Nessa senda, é oportuno destacar que, por razões diversas, o Estado e a sociedade não
oferecem de forma igualitária as mesmas oportunidades sociais aos cidadãos para que estes
possam ter condições mínimas e dignas de desenvolvimento pessoal, visto que a lógica que
impera no tecido societário é a da “[...] desigual distribuição de bens e de oportunidades entre os
indivíduos”.[39]
 
Acerca desta realidade, Alessandro Baratta leciona que a base do comportamento desviante
encontra-se inserta nessa “[...] desproporção que pode existir entre os fins culturalmente
reconhecidos como válidos e os meios legítimos, à disposição do indivíduo para alcançá-los
[...]”.[40] Deste modo, deve a reprovabilidade da conduta dos sujeitos alijados de participarem de
forma isonômica no mercado ser atenuada diante do que seria uma co-responsabilização do
Estado e da sociedade, na medida em que não lhes são ofertadas as mesmas condições para
alçarem uma vida digna relegando-os, tão-somente, a uma vida de miséria e marginalização,
fatores estes que contribuem sensivelmente para uma perene e aviltante exclusão social.  
 
Nessa perspectiva, fala-se numa culpabilidade[41] compartilhada entre o delinqüente, o Estado e
a sociedade, pois, no exercício do direito de punir, o Poder Público deve reconhecer e inserir
também na balança suas próprias falhas e omissões, enquanto sociedade politicamente
organizada, por não patrocinar a seus cidadãos alternativas e perspectivas para que não
escolham o caminho da criminalidade. Para tanto, “o entorno social [...] deve ser levado em
consideração na aplicação da pena [...]”,[42] de forma a não transferir unicamente o encargo de
uma punição ao sujeito infrator.  
 
Importante frisar que essas falhas e omissões guardam estreita relação com o Estado de Bem-Estar Social, surgido
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na 1ª metade do séc. XX. Este padrão de dominação jurídico-político relaciona-se com o desenvolvimento do

processo de industrialização e com os problemas sociais advindos a partir dele. É basicamente um compromisso

assumido pelo Poder Público no qual este pretende assegurar padrões mínimos de: educação, saúde, moradia,

trabalho, renda, seguridade social; enfim, garante aos cidadãos um leque de direitos sociais enquanto critério de

legitimidade da atuação estatal.

Devido a este avanço do setor industrial houve a necessidade de ampliação dos serviços
públicos, abarcando diversas áreas sociais. Com efeito, o Estado passou a intervir fortemente na
seara econômica com vistas a regulamentar as atividades produtivas com o objetivo de
assegurar a geração de riquezas materiais paralelo à diminuição das desigualdades sociais entre
os indivíduos.  
 
Para tanto, diversos direitos sociais foram reconhecidos e incorporados nos textos constitucionais
depois uma série de manifestações advindas principalmente do proletariado, devido às
condições subumanas em que se encontrava nas indústrias, para que se pudessem amenizar os
efeitos nocivos advindos do novo contexto por que passava a sociedade, ancorada no aumento
da divisão do trabalho decorrente da expansão do sistema capitalista.
 
Todavia, para uma parcela da população - os socialmente excluídos - esses direitos sociais
declarados pelo Estado não foram efetivamente concretizados, fator que contribui, sobremaneira,
para que muitas pessoas não tenham oportunidade sequer de melhorar suas condições de vida,
restando a elas apenas miséria, marginalização e exclusão social.  
 
Diante tal situação, resta evidenciado que “o Estado intervencionista do bem-estar social foi mais
uma configuração do poder instituído que primou por defender os interesses do capital em
detrimento dos interesses sociais”,[43] não cumprindo, portanto, com o compromisso firmado de
melhora das condições de vida dos cidadãos.
 
Dito isso, será que é humana e juridicamente razoável se cogitar a exigibilidade de conduta
diversa daqueles indivíduos que se encontram numa aviltante e perene situação de
miserabilidade e de segregação social? O que se sabe é que um ser humano com frio, com
fome, com sede, enfim, sem um mínino de direitos assegurados para se ter dignidade na sua
existência, não é livre o bastante para se autodeterminar da mesma forma que uma pessoa que
sempre teve uma boa condição material de vida.
Em síntese, tendo em vista as omissões na efetividade dos direitos sociais declarados pelo
Estado de Bem-Estar Social, emerge o Estado Democrático de Direito o qual “[...] contém em seu
núcleo a ideia de que o ente estatal está juridicamente vinculado a uma finalidade: a promoção
da transformação da sociedade”. [44] Nesse novo marco constitucional, o Estado deve
concretizar as normas inseridas na Carta Política para que o compromisso assumido por ele
possa, efetivamente, transformar vidas, futuros, pessoas, enfim, reduzir as desigualdades
existentes e promover o bem de todos no tecido societário.
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Acerca disso, torna-se premente analisar, no plano concreto, a maneira pela qual os alguns
tribunais brasileiros interpretam a Teoria da co-culpablidade. Para tanto, apresentar-se-ão
trechos de dois acórdãos que dizem respeito à temática proposta neste tópico.
 
3.1 A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE NA
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA
 
Para se atingir o objetivo proposto neste subtópico, faz-se imperioso analisar a forma pela qual
os tribunais brasileiros vêm interpretando a Teoria da co-culpabilidade nos casos que se lhes
apresentam.
 
À conta disso, serão destacadas algumas passagens da Apelação Criminal nº 2006 06 1
000699-5 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), julgada pela sua 1º
Turma Criminal; bem como trechos da Apelação Criminal nº 70014561898 do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRGS), julgada pela sua 2ª Câmara Criminal. (grifos
nossos)
 
Nesse sentido, debruçando-se sobre o voto do Desembargador Mario Machado, Relator da
Apelação Criminal nº 2006 06 1 000699-5 do TJDFT, resta evidenciado que a Teoria da co-
culpabilidade não foi recepcionada por ele, senão veja-se:
 

[...] O apelante Leobaldo requer a redução da pena com base na teoria da co-
culpabilidade do Estado. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante genérica do
artigo 66 do Código Penal, porque o apelante, desde a sua infância, foi uma pessoa
marginalizada, possuindo menor capacidade de autodeterminação. Dessa forma, por
motivos de eqüidade, em face da co-responsabilidade da sociedade, a pena deve ser
atenuada. Ocorre que, de início, nada consta dos autos que leve a concluir que o
apelante é ou foi um pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve
suas necessidades básicas negadas pelo Estado, o que impede, amparado nessa
tese, o reconhecimento da referida atenuante. Ademais, verifico que o réu tinha
plena capacidade de autodeterminar-se, pois, no seu depoimento (fl. 23), afirmou
que estudou até a 6ª série do ensino fundamental, que vive com sua
companheira há cerca de 10 anos e tem uma filha. A carência do Estado em prover
meios que possibilitem a todos os indivíduos galgarem o status de cidadãos,
sujeitos de direitos e cientes de seus deveres, não pode ser utilizada como
escusa para a prática de crimes. Caso contrário, a omissão estatal conduziria à
dupla punição da sociedade, já vítima constante da criminalidade e, ao mesmo tempo,
responsabilizando-a pela conduta dos que fazem da criminalidade um modo de
vida, assim como o acusado em tela. (Grifos nossos)
 

Do exposto, cuida-se da tese apresentada pela defesa do condenado para que haja a redução
do quantum da pena aplicada ao apelante, ancorando-se na Teoria da co-culpablidade do Estado
e da sociedade, tendo por fundamento legal o artigo 66 do Código Penal brasileiro, o qual versa
sobre a atenuação inominada ou genérica da pena.
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8586



Como se pode inferir, o julgador foi bem enfático ao aduzir que não constavam dos autos daquele
processo-crime, provas capazes de sustentar as alegações de que o apelante foi um ser humano
marginalizado pelo corpo social ou que teve as suas necessidades básicas não providas pelo
Poder Público. Nesse caso, verifica-se que não basta alegar que é miserável e marginalizado,
tem de provar que o seja. Mas como, se o indivíduo não tem sequer condições econômicas para
se alimentar? Como irá produzir as provas a que alude o eminente julgador?
 
Além disso, assevera o Relator que o réu tem a plena capacidade de autodeteminar-se já que
havia estudado até a 6ª série do ensino fundamental! Com efeito, será que é razoável aduzir que
um indivíduo que possui uma irrisória e precária educação (6ª série do ensino fundamental), seja
realmente capaz de autodeterminar-se como apontou o julgador?
 
Acerca das passagens acima, bem como as palavras do órgão julgador, será mesmo que algum
ser humano escolhe a criminalidade como forma de vida e a carreira criminosa como profissão?
Será que as circunstancias que o rodeiam (miserabilidade, exclusão social, desestruturação
familiar, marginalização, omissão estatal, etc.) não acabam, de alguma forma, conduzindo-o a
delinqüir, reduzindo, assim, a sua capacidade de se autodeterminar?
 
Em consonância com essa perspectiva, passa-se analisar trechos do voto da Desembargadora
Marlene Landvoigt, Relatora da Apelação Criminal nº 70014561898 do TJRGS, para também
demonstrar a rejeição da Teoria da co-culpabilidade por aquela julgadora, senão veja-se:
 

[...] Da mesma forma, bem decidiu o eminente juiz ao aumentar a pena em razão da alta
lesividade da droga apreendida, pois, ainda que a lei não traga
expressamente prevista a possibilidade de tal diferenciação, também não
impõe qualquer vedação a isso, restando, portanto, tal hipótese abarcada na
consideração das circunstâncias do crime, contida no artigo 59 caput da Lei
Substantiva Penal. (grifos nossos)

 
Do fragmento aludido acima, infere-se que a douta Relatora aduz que inobstante haver
expressamente na lei permissão para que o juiz aumente a pena tendo em vista o alto poder
lesivo da droga, também não há qualquer vedação por parte da norma quanto ao seu emprego.
 
Ocorre que, no mesmo acórdão analisado, a ilustre julgadora adota um raciocínio um tanto
quanto contraditório quando se refere ao acolhimento da atenuação da pena do réu tendo por
base a Teoria da co-culpablidade. Acerca disso, a magistrada diz que
 

[...] quanto à atenuante de co-culpabilidade suscitada, novamente sem razão o
acusado, não se sustenta a alegação defensiva na medida em que não encontra
amparo na parte geral do Código Penal, nem no sistema legal, além de, a
idéia de que a sociedade e seus segmentos constitui motivo relevante para que os menos
favorecidos tenham legitimidade para praticar delitos é demasiadamente absurda,
pois o crime atinge todos os níveis sociais. (Grifos nossos).
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Ora, já que a co-culpabilidade não se encontra expressa na parte geral do Código Penal, e
tampouco no sistema legal, por que não lhe foi dada a mesma interpretação pela Relatora no que
tange à permissão do agravamento da pena tendo por base o alto poder lesivo da droga (crack)?
O raciocínio é o mesmo. Assim, se o Ordenamento Jurídico brasileiro não vedou expressamente
a utilização da Teoria da co-culpabilidade, mister se faz adotar o mesmo entendimento esposado
anteriormente pela douta Desembargadora-Relatora da Apelação Crime sob análise, ou seja, a
de permitir o seu emprego como fundamentação legal argüida pela defesa do apelante. 
 
Por fim, vale destacar que, em que pese a criminalidade ser democraticamente distribuída,
conforme expôs a eminente Relatora, a repressão aos delitos não se dá de forma isonômica, mas
altamente seletiva, classista e racista pelo Sistema Penal, consoante exposto alhures, atingindo,
como é cediço, apenas uma ínfima parcela do tecido societário, os socialmente excluídos.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Pelo exposto, cumpre asseverar que, uma vez demonstrada na persecução penal circunstâncias suficientes para

convencer o julgador de que aquele réu - tendo em vista as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do

Estatuto Repressivo brasileiro (Lei n. 2.848/41) - sofreu constante exclusão, tanto pelo Estado como também pela

sociedade, dos direitos e serviços públicos essenciais garantidos a todas as pessoas (arts. 5º e 6º da Lei Maior de
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88) e, não obstante ser sua conduta típica, ilícita e culpável, deve ter assegurado o direito à atenuação de sua

reprimenda com base no art. 66 do Código Penal adotando-se, para tanto, por intermédio da Hermenêutica

Criminológica, a teoria da co-culpabilidade na fundamentação judicial do caso concreto.

                                                                                      

Perfilhando este entendimento, deve ser reconhecida a teoria da co-culpabilidade (ou co-responsabilidade) como

pano de fundo de uma decisão jurisdicional em consonância com o Estado Democrático de Direito vigente, o qual

vincula as ações tanto do Poder Público como também de todo o tecido societário, os quais, ainda que de modo

indireto, também contribuíram para a marginalização do condenado e o colocaram em situação de risco social

diminuindo, assim, sensivelmente a sua capacidade de autodeterminação e de livre escolha de seus atos.  

 

Demais disso, faz-se pertinente extirpar aqueles anacrônicos discursos oportunistas de poder,
que sempre fizeram parte, e ainda fazem, da história política brasileira, os quais se valem de uma
retórica bem elaborada de cunho estritamente ideológico, vindicativo, criminalizante e classista
de base eleitoreira, utilizando-se da ferramenta mais gravosa de que dispõe o Estado - o Sistema
Penal -, de forma simbólica, promocional e acrítica com o pretenso intuito de conter a
criminalidade, a violência e o medo na teia social.
 

Ante tudo o que foi esboçado, em que pese ainda existir a pena privativa de liberdade, visto que
até hoje ainda não se encontrou um sistema eficaz e capaz de substituí-la, ela deve ser aplicada
de maneira justa, prudente e racional, sustentada numa leitura constitucional do arcabouço
jurídico e principiológico que informa a aplicação da sanção jurídica àquele sujeito excluído
socialmente, que transgrediu as normas impostas pelo Estado e pela sociedade, mormente no
que diz respeito à viga mestra de todo o Ordenamento Jurídico: A DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA, inserta no art. 1º, III, da Carta Magna brasileira.
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ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO NA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART.
52, INC. X, CF/88)

"ABSTRATIVIZAÇÃO" OF THE DIFFUSE CONTROL IN CHANGING CONSTITUTIONAL (ART. 52,
INC. X, CF/88) 

Walterby Barros Porto Noleto

RESUMO
A abstrativização do controle difuso de constitucionalidade na mutação constitucional é um
fenômeno muito em voga na moderna doutrina constitucional e na jurisprudência brasileira, e
está relacionada a mudanças no sistema de controle de constitucionalidade das leis no direito
brasileiro. Fato que gera céleres discussões sobre a constitucionalidade da teoria da
abstrativização. Por conta da celeuma que se encontra nos meios jurídicos sobre a temática
objetiva-se com o presente artigo discutir a questão da abstrativização do controle difuso na
mutação constitucional enfatizando as posições dos defensores e dos contrários a fim de formar
uma posição. Onde se concluiu que a teoria da abstrativização no controle difuso de
constitucionalidade tem o grande mérito de desafogar o Poder Judiciário, especificamente o STF,
uma vez que o afasta das causas que atingem interesses meramente privados, restringindo as
demandas submetidas à sua apreciação.
PALAVRAS-CHAVES: Teoria da abstrativização; Controle difuso; Mutação Constitucional.

ABSTRACT
The abstrativização diffuse control of constitutionality in the constitutional mutation is a
phenomenon much in vogue in the modern constitutional doctrine and jurisprudence in Brazil,
and is related to changes in the control of constitutionality of laws under Brazilian law. Fact that
generates timely discussions on the constitutionality of the theory of abstrativização. Because of
the fuss that is the legal professions on the theme objective with this article to discuss the issue
of control abstrativização diffuse constitutional mutation in emphasizing the positions of
advocates and opposed to forming a position. Where it appears that the theory of diffuse
abstrativização in control of constitutionality has the great merit to vent the Judiciary, specifically
the Supreme Court, since that removes the causes which affect only private interests.
KEYWORDS: Theory of abstrativização; Control diffuse; Constitutional mutation.

Introdução

A abstrativização do controle difuso de constitucionalidade na mutação constitucional é um
fenômeno muito em voga na moderna doutrina constitucional e na jurisprudência brasileira, e está
relacionada a mudanças no sistema de controle de constitucionalidade das leis no direito brasileiro.

Tal fenômeno também é conhecido como objetivação do recurso extraordinário e, nas palavras do
Ministro Gilmar Mendes (2004), significa que o referido recurso deixa de ter caráter marcadamente
subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da
ordem constitucional objetiva.

O controle difuso é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece uma norma como
inconstitucional, possui efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme, inclusive, se verifica no texto
da Constituição Federal, em seu artigo 102: “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos
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do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

Já quando a decisão que reconhece a inconstitucionalidade de determinada norma for dada em sede
de controle difuso a visão é diferente, tal decisão é dada de modo incidental, ou seja, é uma questão
prejudicial. Não se vê no dispositivo da decisão a declaração de inconstitucionalidade, essa é verificada ao
analisar os fundamentos da decisão.

Tradicionalmente, defendia-se que essa decisão, em controle difuso, possuiria apenas efeitos inter
partes, ou seja, não teria o objetivo de atingir quem não fizesse parte da relação processual. Assim, não
teria efeitos frente a estranhos ao processo no qual a discussão era travada, salvo quando o Senado Federal
suspendesse a eficácia da norma considerada inconstitucional pela Suprema Corte em sede de controle
difuso (artigo 52, da Constituição Federal). A partir desse momento a decisão do STF passaria a possuir
eficácia erga omnes.

Entretanto, mostra-se cada vez mais forte entre os doutrinadores modernos e já com aceitação na
jurisprudência pátria, que a decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade de uma norma em sede
de controle difuso, também possuiria efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, o que faria com que se
esvaziasse a função do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade. A esse fenômeno dá-se o
nome de abstrativização dos efeitos da decisão em sede de controle concreto de constitucionalidade. Por
tal posicionamento estar-se-ia admitindo uma transcendência dos motivos determinantes da decisão no
controle de constitucionalidade difuso.

Por conta da celeuma que se encontra nos meios jurídicos sobre a temática objetiva-se com o
presente artigo discutir a questão da abstrativização do controle difuso na mutação constitucional
enfatizando as posições dos defensores e dos contrários a fim de formar uma posição.

Para tanto se realizou uma pesquisa de cunho bibliográfico aos principais estudiosos da matéria e à
legislação vigente, após estudo dividiu-se o estudo em três capítulos, onde foi discutida, respectivamente, a
mutação constitucional, a teoria da abstrativização no controle difuso e finalizando, a teoria da
abstrativização no controle difuso na mutação constitucional.

1 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

O dinamismo dos fatos sociais conduz a normatização do ordenamento jurídico a se adequar a estas
mudanças. A ligação entre o dinamismo da sociedade e estabilidade encontra-se no cerne da Constituição,
ou seja, trata-se de um equilibro de forças, decorrente da tensão entre o ordenamento jurídico e a
estabilidade que se espera das normas.

Sobre a necessidade de adequação a evolução social, Bulos (apud PINTO, 2007, p.15) defende: “ao
lado desse dinamismo do ordenamento, alia-se a estabilidade das suas normas, mormente as
constitucionais, por consubstanciarem a estrutura basilar do Estado”.

A ligação entre o dinamismo e estabilidade encontra-se no cerne da Constituição, ou seja, trata-se de
um equilíbrio de forças decorrente da tensão entre o ordenamento jurídico e a estabilidade que se espera
das normas.

A forma pela qual e tem a interpretação constitucional, segundo Brasileiro (2002, p.178), “é de
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capital importância para aquele que quer uma Constituição atual, presente e eficaz sustentada pela crença
de inviolabilidade da mesma”, para tanto, segundo o autor:

[...] deve-se aceitar que mudanças nas situações fáticas podem conduzir a mudanças no entendimento
da Constituição, e, nisto resite o substancial: justamente essa possibilidade de nova atribuição de
significado aos termos constitucionais, provocada em virtude do cambio das condições sociais nas
quais está o intérprete inserido, a isto, pode-se atribuir o nome de mutação constitucional.

Assim, pode-se afirmar que mutação constitucional é a mudança da interpretação, não da legislação,
ocasionada pela mudança das condições fáticas, ou seja, é a flexibilização do documento constitucional
escrito.

Segundo Pinto (2007) as mutações constitucionais apresentam natureza informal, uma vez que são
meios difusos que não seguem formalidades expressas e ocorrem de maneira espontânea, sem qualquer
previsibilidade. Isto é, “as modificações difusas não possuem uma sistematização doutrinária uniforme no
que concerne a suas modalidades” (PINTO, 2007, p.16).

Desta forma, as mutações constitucionais são uma realidade modificadora do significado e do
alcance das normas previstas na Constituição e considerando os dados oriundos da praxe constitucional.

Sabe-se da supremacia da Constituição e que as demais normas devem estar compatibilizadas com a
Lei Maior, esta, no entanto, não está imune a vulnerações. Com efeito, esta é a razão do controle da
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, no sentido de preservar a Constituição.

Com a moderna compreensão do Direito, qualquer ato administrativo, segundo Pinto (2007, p.19), “é
passível de revisão judicial, por meio da qual o Poder Judiciário examinará a compatibilidade de seu
conteúdo com os princípios constitucionais, com os princípios gerais de Direito e com os aspectos
vinculados do ato”.

No que diz respeito aos critérios de controle jurisdicional da atividade administrativa não vinculada,
observa-se que a constitucionalização tanto dos princípios da administração pública quanto os gerais do
Direito trouxe ao Poder Judiciário, segundo Pinto (2007, p.19) “a possibilidade de verificar, além da
conformidade dos atos administrativos com a lei, ao exercer o controle de seus aspectos vinculados à luz
dos princípios da legalidade e dos demais princípios da Administração Pública”

Nota-se que a forma de interpretação pode levar a mutações constitucionais sem vulnerar o texto
maior, sendo das diversas formas de interpretação, a judicial, considerada a méis importante pela doutrina,
devido a repercussões e características que tais decisões causam. Sobre isto, Bulos (1997, p.155) afirma:

No processo de construção ou interpretação judicial (lato sensu) o trabalho judiciário é da maior
relevância, dada a grande repercussão das decisões, sentenças, arrestos, acórdãos, que aplicam a
Constituição ao caso concreto, a fim de solucionar um litígio. Deve-se notar, assim, que o expediente
construtivo, através de uma interpretação judicial lata, vai além, recorrendo a considerações
extrínsecas, antes não disciplinadas pelo legislador constituinte ao elaborar as normas constitucionais.

Bulos (apud PINTO, 2007, p.27) destaca as seguintes características da interpretação judicial:

1. Obrigatoriedade: a interpretação judicial é obrigatória, porque o Magistrado não poderá furtar-se à missão de julgar
litígios, e. g., no papel do controle de constitucionalidade das leis e, também, do controle da constitucionalidade da
atuação do legislador ordinário, que interpreta de igual modo o Texto Maior, para elaborar as leis de aplicação
constitucional;

2. Primariedade: tal modalidade de interpretação ocorre por provocação, dada a máxima nemo judex sine actore,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8595



implicando dizer que ela é realizada através de processo judicial;

3. Definitiva: essa característica é própria das Cortes Constitucionais, que possuem autoridade final para decidir litígios,
dando a última palavra sobre a matéria submetida a seu crivo.

As modalidades de interpretação judicial citadas acima podem provocar mudanças difusas, ou seja,
mutações na Constituição.

2 ABSTRAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE

O controle difuso é o controle indireto da constitucionalidade, ocorre segundo Miranda (2009, p. 12),
“quando a inconstitucionalidade pretendida não está no pedido, mas sim na causa de pedir”. Tal fato faz
com que surja nos meios jurídicos nacionais grandes discussões a respeito do tema, devido à aplicabilidade
erga omnes do controle difuso de constitucionalidade, denominado por Didier Jr (apud MIRANDA, 2009,
p.12), como: “a abstrativização do controle de constitucionalidade concreto”.

Salienta-se, portanto, que o controle abstrato é aquele que prescinde de um caso concreto para sua
ocorrência, ou seja, o Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal (STF) ou de Tribunal de Justiça
(TJ), a depender do parâmetro para o controle (Constituição Federal ou Estadual, respectivamente), analisa
a constitucionalidade de determinado ato (em geral normativo) em tese, ou seja, abstratamente, verificando
se o mesmo é constitucional ou não.

Entendendo a questão do controle difuso é necessário realizar análise sobre a abstrativização do
controle difuso de constitucionalidade, que segundo Reis (2009, p.01) “trata-se de situação na qual o
Judiciário, em controle concreto de constitucionalidade, confere à decisão proferida eficácia erga omnes,
em lugar de inter partem, lembrando que esta se constitui na eficácia típica desta modalidade de controle”.

Em relação à eficácia deste tipo de controle, cita-se Novelino (apud REIS, 2009, p.01), “no processo
constitucional objetivo (controle abstrato) a declaração de inconstitucionalidade produz eficácia contra
todos (erga omnes) e efeito vinculante”.

No controle difuso, segundo Mezzomo (2006, p.43) “há o caráter incidental da discussão da
constitucionalidade à vista de uma demanda que visa determinada pretensão, que não é a de declaração de
inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma”.

O STF adota o entendimento dos efeitos da decisão proferida nos casos de controle difuso de
constitucionalidade, passando a ter tais decisões efeitos erga omnes, quando a inconstitucionalidade
suscitada for apreciada pelo Pleno do Excelso Tribunal, entre as ocorrências de tal ampliação dos efeitos
da decisão encontram-se o RE 376.852, onde consta menção expressa do Ministro Gilmar Ferreira Mendes
(2004, p.161) que o Recurso Extraordinário deve ser transformado em “remédio do controle abstrato de
constitucionalidade”.

Miranda (2009, p.14) afirma que a discussão sobre a aplicabilidade do efeito erga omnes nas
decisões proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade gira em torno do disposto no art. 52,
X da Constituição Federal, tendo em vista que o dispositivo prevê que caberia exclusivamente ao Senado
Federal a suspensão da execução de determinada lei inconstitucional.

Importante salientar, no entanto, é o fato de que a abstrativização do controle difuso de
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constitucionalidade ainda não é um fenômeno consolidado no Direito brasileiro, sendo apenas uma
tendência que se manifesta em dois planos: legislativo e jurisprudencial.

No plano legislativo Novelino (apud REIS, 2009) assevera que dois institutos trazidos pela Emenda
Constitucional 45/04 bem retratam o fenômeno, a saber: 1) a súmula vinculante; 2) a repercussão geral
exigida para a interposição de recurso extraordinário. A súmula vinculante dispõe o artigo 103-A da
Constituição da República:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Desta forma, pode-se afirmar que ao editar a súmula vinculante, o STF confere eficácia erga omnes
a decisões proferidas em controle concreto de constitucionalidade.

Por outro enfoque, segundo Reis (2009) a partir da Emenda 45/04, passou-se a exigir um novo
pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso extraordinário, qual seja, “a repercussão
geral da questão constitucional guerreada, a qual deve transcender os interesses subjetivos das partes,
devendo ser relevante para a sociedade como um todo”.

Isto também demonstra uma tendência em abstrativizar o controle difuso de constitucionalidade, no
caso, aquele que é feito mediante recurso extraordinário. Como é normatizado no § 3º do artigo 102 da
Constituição da República:

No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Com efeito, na medida em que a Constituição exige como requisito de admissibilidade do recurso
extraordinário que a causa a ser apreciada pelo STF transcenda os interesses subjetivos das partes do
processo, está-se diante de uma abstrativização do controle difuso de constitucionalidade.

Já no plano jurisprudencial, a abstrativização, segundo Reis (2009, p.01):

[...] se manifesta a partir de alguns julgados do STF em sede de controle difuso, aos qual o próprio
Tribunal, por intermédio de alguns de seus ministros, afirmou que a decisão prolatada no controle
concreto teria eficácia erga omnes, sempre lembrando que tal somente ocorre em se tratando de decisão
plenária do STF.

Faz-se necessário salientar que a tendência jurisprudencial verificada, especialmente no âmbito do
STF, representa um novo momento na teoria do controle de constitucionalidade, pois gera decisão final
com eficácia inter partem. Contudo, de acordo com o pensamento clássico, só haveria um meio para se
atribuir eficácia erga omnes a esse provimento, que seria o previsto no inciso X do art. 52 da Lei Maior, in
verbis: “Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo ou em parte de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.

Assim, após o STF declarar a inconstitucionalidade da lei em sede de controle concreto de
constitucionalidade, caber-lhe-ia a tarefa de comunicar tal ocorrência ao Senado Federal, a fim de que o
último suspendesse a eficácia da indigitada lei por meio de resolução. Nesse contexto, é possível asseverar
que o ponto central da tendência de abstrativização do controle concreto de constitucionalidade em sede
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jurisprudencial reside na desnecessidade de uma resolução suspensiva da eficácia da lei emanada do
Senado Federal. De maneira que a lei estaria suspensa desde o trânsito em julgado da decisão do STF.

Nessa ordem de idéias, o Senado se transformaria em mero órgão publicador da decisão do Supremo
Tribunal Federal supressiva da lei inconstitucional. Em outros termos, a resolução do Senado não teria
eficácia suspensiva, mas simplesmente cumpriria a função de publicar um entendimento do Excelso
Pretório.

Esta questão, como já dito, gera muitas discussões, pois como seria viável este controle,
considerando os termos do inciso X, do art. 52 da CF? A seguir destaca-se as posições favoráveis e
contrárias a teoria a abstrativização no controle difuso.

2.1 Posições favoráveis à teoria da abstrativização

Há muito tempo defende-se que ao suspender a execução da lei o Senado Federal passa a dar efeitos
erga omnes à decisão do STF, a qual, antes dessa suspensão, possuía apenas efeitos inter partes.

Todavia, com essa nova visão da abstrativização dos efeitos da decisão em sede de controle difuso,
segundo Anello (2008, p.01):

O papel do Senador Federal acaba sendo esvaziado, pois a Resolução emitida pelo Senado não terá o
condão de dar eficácia erga omnes a decisão que considerou a norma inconstitucional. O efeito será
apenas o de dar publicidade a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Caso o Senado não
publique tal resolução, não trará nenhuma conseqüência prática, pois a decisão do STF, por si só, já terá
produzido efeitos erga omnes.

Os defensores da tese da abstrativização assentam seus argumentos na ocorrência de uma mutação

constitucional1.

Dentre os defensores da teoria da abstrativização, podem-se citar os Ministros Gilmar Mendes e
Eros Grau que defendem que não atribuir às decisões do Pleno do STF os efeitos erga omnes e vinculantes
seria transformar o plenário do Supremo a mais uma instancia recursal, tolhendo sua função de guarda da

Constituição Federal, bem como propõem a mutação da interpretação do disposto no art. 52, X da CF2,
que por sua vez deveria ser interpretado que caberia ao Senado apenas dar publicidade das decisões do
Supremo, e não a suspensão da execução da lei, isto tendo em vista a necessidade de aproximação dos
controles constitucionais difusos e abstratos e a utilização de um controle eclético no direto brasileiro. Na
visão do Ministro Gilmar Mendes (2004, p.153):

[...] é possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação constitucional em razão
da completa reformulação do sistema jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu
à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a
propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica ‘reforma da
Constituição sem expressa modificação do texto’.

Nota-se que a posição do Ministro Gilmar Mendes denota a posição do mesmo em considerar
ultrapassada a função do Senado de suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF, pois segundo o Ministro: “Se o Supremo Tribunal Federal pode, em ação direta de
inconstitucionalidade, suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de emenda
constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle concreto
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incidental, valer tão somente para as partes?” (MENDES, 2004, p.154).

Importante decisão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 4335/AC, diretamente relacionada   ao tema
em estudo, reconheceu que a regra do art. 52, X, da CF sofreu uma mutação constitucional, no sentido de
que as decisões proferidas pelo Plenário do STF, em sede de controle difuso, não mais precisam de
resolução do Senado Federal para ter efeito erga omnes. Essa posição já mostra reflexos na jurisprudência,
vale trazer manifestação do Supremo referente ao tema, como consta no informativo 454/2007:

Reputou ser legítimo entender que, atualmente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo
Senado há de ter simples efeito de publicidade, ou seja, se o STF, em sede de controle incidental,
declarar, definitivamente, que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a
comunicação àquela Casa legislativa para que publique a decisão no Diário do Congresso. Concluiu,
assim, que as decisões proferidas pelo juízo reclamado desrespeitaram a eficácia erga omnes que deve
ser atribuída à decisão do STF no HC 82959/SP (Rcl 4335/AC, rel. Min. Gilmar Mendes, 1º
fev. 2007).
 

No entanto, a posição do Eminente Ministro foi duramente criticada por aqueles que resistem à tese
da teoria da abstrativização, foto que será detalhado a seguir.

2.2 Críticas à teoria da abstrativização

As críticas a teoria da abstrativização praira na defesa dos críticos de que, segundo Anello (2008,
p.01):

[...] caso a abstrativização venha a prevalecer na jurisprudência do Supremo haverá uma nova
concepção, não somente do controle de constitucionalidade no Brasil, mas também de Poder
Constituinte, de equilíbrio entre os Poderes da República e do próprio sistema federativo. Ocorreria
uma verdadeira ruptura paradigmática no plano da jurisdição constitucional.

 

Os críticos alegam que no controle difuso, não caberia a intervenção social através Amicus Curie,
que legitima a decisão ser vinculante e erga omnes no controle de constitucionalidade abstrato, bem como
não se poderia reduzir a condição do Senado Federal a mero publicador da decisão proferida, tendo em
vista que estaria retirando a participação democrática do controle de constitucionalidade.

Salienta-se, entretanto, que segundo os críticos no controle difuso de constitucionalidade, a
participação democrática da sociedade somente ocorreria, de forma indireta, por meio mesmo da
participação política do Senado Federal na suspensão da execução da lei declarada inconstitucional – art.
52, inciso X, da Constituição Federal. “Excluir, ou mesmo diminuir, a função do Senado Federal no
controle de constitucionalidade difuso significaria retirar do controle difuso de constitucionalidade a
legitimidade democrática” (ANELLO, 2008, p.01).

Tais argumentos, no entanto, não nos parecem acertados para o sistema de controle de
constitucionalidade adotado pelo direito nacional, que adota um sistema de controle de constitucionalidade
híbrido, eclético, utilizando tanto do sistema abstrato quanto do difuso.

3 DA ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO NA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

No decorrer dos capítulos anteriores pode-se constatar que o direito brasileiro utiliza tanto do sistema
abstrato quanto do concentrado no controle da constitucionalidade, o que nada impede a utilização do
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controle difuso, quanto à matéria objeto de exame for afeta ao plenário do Supremo, da figura do amicus
curiae.

Tal fato, segundo Mendes (2004, p.157), a prática do uso da abstrativização no controle difuso
“parecem recomendar uma releitura do papel do Senado no processo de controle da constitucionalidade”.

É certo, por outro lado, que a ampla legitimação conferida ao controle abstrato, com a inevitável
possibilidade de se submeter qualquer questão constitucional do STF, operou uma mudança substancial no
modelo de controle de constitucionalidade até então vigente no Brasil.

A questão acima deve ao fato da Constituição de 1988 ter reduzido o significado do controle de
constitucionalidade difuso, ao ampliar, de forma marcante, segundo Mendes (2004, p.157):

[...] a legitimação para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103), permitindo
que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao STF mediante
processo de controle abstrato das normas.
 

Portanto, ao ampliar, de forma significativa, o círculo de entes e órgãos legitimados a provocar o
STF, no processo de controle abstrato de normas, acabou o constituinte por restringir, de maneira radical, a
amplitude do controle difuso de constitucionalidade.

Apesar da Constituição de 1988 conferiu ênfase ao modelo concentrado no controle das questões
constitucionais, uma vez que as mesmas passaram a ser veiculadas, fundamentalmente, mediante ação
direta de inconstitucionalidade perante o STF. No entanto, Mendes (2004, p.158), assim posiciona-se:

Ressalte-se que essa alteração não se operou de forma ainda profunda porque o Supremo Tribunal
manteve a orientação anterior, que considerava inadmissível o ajuizamento de ação direta contra direito
pré-constitucional em face da nova Constituição.

Nesse sentido é importante salientar a posição do jurista Lúcio Bittencourt (apud MENDES, 2004,
p.159):

Os constitucionalistas brasileiros não lograram fundamentar nem a eficácia erga omnes, nem a
chamada retroatividade ex tunc da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.

Ainda que se aceite que a suspensão da execução da lei pelo Senado retira a lei do ordenamento
jurídico com eficácia ex tunc, esse instituto, tal como foi interpretado e praticado configura antes a
negação do que a afirmação da teoria da nulidade da lei inconstitucional. Portanto, cita-se o Eminente
Ministro Gilmar Mendes (2004, p.160) parafraseando sua posição:

A não-aplicação geral da lei depende exclusivamente da vontade de um órgão eminentemente político
e não dos órgãos judiciais incumbidos da aplicação cotidiana do Direito. Tal fato reforça a idéia de
que, embora tecêssemos loas à teoria da nulidade da lei inconstitucional, consolidávamos institutos que
iam de encontro a sua implementação.

 

Nota-se que a teoria da abstração do controle de constitucionalidade difuso nada mais é que uma
nova etapa de evolução no direito brasileiro que deve ser levada em frente, tendo em vista os grandes
benefícios que poderá trazer ao judiciário brasileiro, o qual possui uma enormidade de Recursos que
engessam a máquina jurídica. Contudo, segundo Miranda (2009) devem-se buscar formas de participação
social nas decisões do Pleno do Supremo referentes a processos individuais que possam gerar efeitos a
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sociedade, criando-se institutos próprios de interferência ou mesmo adaptando os já existentes, como o
Amicus Curie. Essa atitude legitimaria de forma incontestável os efeitos erga omnes e vinculante das
decisões do Excelso Tribunal.

Esta etapa do controle de constitucionalidade difuso é visto, segundo Pinto (2007, p.17) como uma
mutabilidade informal, pois de acordo com a jurista:

Se, de um lado, a Constituição guarda certa estabilidade, mediante o elemento estático, de outra quadra
temos que a estabilidade não significa imutabilidade, eis que o texto constitucional atualiza-se na
dinâmica diária e contínua, adaptando-se às exigências da sociedade. A própria eficácia e a essência
constitucional estão na observância dos fatores reais do poder. A Constituição, no nosso entendimento,
busca compor com elementos estático e dinâmico, um sistema de pesos e contrapesos, equilibrando e
adaptando a realidade cambiante. No elemento estático repousa a necessária segurança jurídica, visando
preservar os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana; já o elemento dinâmico permite a
adequação da Carta Constitucional à evolução social.

Para melhor entendimento, concorda-se com Ferraz (1986, p.57), quando afirma que “ocorre
mutação constitucional quando, por esse processo, se altera o significado, o sentido ou o alcance do texto
constitucional, sem que haja modificação da Constituição”.

O Eminente Ministro Gilmar Mendes (apud PINTO, 2007, p.19) considera que o controle da
constitucionalidade desenvolve-se:

[...] no âmbito de um processo mais ou menos complexo, atendendo às próprias características do
ordenamento jurídico. E o modo de provocar o exame da questão constitucional assume importância
fundamental, uma vez que dele depende o próprio exercício fundamental que garante a Constituição.

Assim, pode-se afirmar que o fenômeno da abstração do controle difuso na mutação constitucional
independe do tipo de texto da Constituição, pois há novos significados, a despeito de não se modificar a
letra dos dispositivos constitucionais; entretanto, eles passam a apresentar novos conteúdos e novo alcance,
seja pela interpretação, seja pela construção judicial.

Há de se salientar que o ato de interpretar, como ocorre nas interpretações do STF pode levar a
mutações constitucionais sem vulnerar a letra do Texto Maior. Segundo Pinto (2007, p.25):

Todos os métodos de interpretação podem produzir mudanças difusas na Constituição, que afetam o
sentido, o significado e o alcance de algum de seus dispositivos. Tais modificações são informais e
silenciosas e tem por finalidade atualizar e adequar à Constituição à dinâmica da realidade social, o que
se evidencia em épocas em que foram atribuídos sentidos novos a determinado preceito da
Constituição.

Vale lembrar, contudo, que se tem exigido alguns requisitos para que as regras do controle abstrato
sejam aplicadas ao controle difuso, quais sejam segundo Reis (2009, p.03):

a) decisão do Tribunal Pleno, órgão competente para o julgamento na via concentrada;

b) discussão abstrata da matéria (progressão de regime em crimes hediondos);

c) abstenção dos ingredientes ou características personalíssimas do caso concreto;

d) delimitação dos efeitos para os casos futuros – teria efeito erga omnes e vinculante, principalmente
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

Nota-se então uma tendência a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade e o mesmo
surge no âmbito judicial quando o efeito vinculante e geral é conferido ao STF em algumas decisões
proferidas no controle difuso, rediscutido o papel do Senado Federal. Pillon (2009) relata que o ministro
Gilmar Mendes, sustenta uma redefinição do papel do Senado, passando a resolução ter finalidade de
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publicidade à decisão do STF, uma vez que esta já produziria efeitos gerais.

Esta questão demonstra que a abstrativização do controle difuso consiste na aplicação de efeitos erga
omnes, quando o STF concluir de modo definitivo que a lei é inconstitucional, fazendo-se comunicação ao
Senado para que este publique a decisão, ou seja, a própria decisão da Corte possui força normativa, a
decisão do Senado não conferiria mais eficácia geral, ocasionando uma mutação constitucional.

Salienta-se, portanto, que a atividade interpretativa, ao apresentar-se como meio de mutação
constitucional, poderá mudar o significado da norma, atribuindo-lhe novo sentido. Por outro lado, o
produto legislado, não está infenso às mudanças difusas, mostrando-se, segundo Pinto (2007, p.26) em três

contextos: “técnico-liguístico3, antinômico4 e lacunoso5”. .

Assim, pode-se afirmar que seja qual for o método para interpretação podem provocar mutações
constitucionais e visam aprimorar e atualizar a Constituição, desde que não desvirtuem sua juridicidade.

O entendimento citado acima, defendido pelo Ministro Gilmar Mendes, foi alvo de severas críticas
por parte de alguns doutrinadores que afirmam que caso tal argumento venha a prevalecer na
jurisprudência do Supremo haverá uma nova concepção do sistema de controle de constitucionalidade
pátrio, além de risco de quebra do pacto  federativo, ocorrendo uma ruptura paradigmática no plano da
jurisdição constitucional.

Conclusão

No decorrer do presente artigo pode-se entender o papel do Senado Federal no controle difuso é um
tanto anacrônico, uma vez que a decisão do STF possui efeito erga omnes e vinculantes, não se mostra
razoável que a mesma decisão emitida pelo Supremo (diga-se, plenário) ao julgar determinada matéria,
causa de pedir em um controle difuso, tenha apenas eficácia inter partes.

De certo, tais hipóteses são excepcionais, na medida em que apenas quando afetar a análise da
matéria ao plenário do STF é que se suscita a tese da abstrativização do controle difuso.

O argumento da desnecessidade de se chegar à mutação constitucional do art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, dispensando-se, portanto, a abstrativização do controle difuso, na medida em que o
Poder Constituinte Derivado disponibilizou o instrumento da Súmula Vinculante é sedutor, posto que
ambos os institutos (abstrativização do controle difuso e Súmula Vinculante) geram os mesmos efeitos –
erga omnes e vinculante.

Em vista do que foi analisado, verifica-se que é cada vez mais forte na doutrina e na jurisprudência
nacional uma tendência a abstrativização dos efeitos da decisão em sede de controle concreto de
constitucionalidade, já tendo, inclusive, repercussão na atividade legislativa, com a introdução de novos
institutos que parecem ter se baseado nessa abstrativização.

Contudo, essa nova visão não possui uma aceitação pacífica, fazendo-se necessário analisar se a
Constituição Federal aceitaria essa inovação, rompendo com uma prática adotada há muito tempo no
Brasil, que é a suspensão pelo Senado Federal da norma declarada inconstitucional, através do controle
concreto de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal.
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Assim, apesar das críticas dirigidas à mutação constitucional do art. 52, inciso X, da Constituição
Federal, vê-se na adoção da abstrativização do controle difuso o caminho para uma melhor prestação da
jurisdição constitucional, na medida em que diminuirá, certamente, a interposição de inúmeros
recursos/ações autônomas de impugnação objetivando reformar decisões dos tribunais/juízes, tendo em
vista que a matéria já foi pacificada pelo plenário.

Com isso, acredita-se que a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, caso venha a
se firmar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, será um grande passo, mas não o único, a
conferir maio efetividade à prestação da Jurisdição Constitucional.

Diante do exposto, conclui-se o presente trabalho destacando-se que a abstrativização do controle
difuso de constitucionalidade tem o grande mérito de desafogar o Poder Judiciário, especificamente o STF,
uma vez que o afasta das causas que atingem interesses meramente privados, restringindo as demandas
submetidas à sua apreciação, tendo em vista que o recurso extraordinário tem por precípua finalidade a
defesa da ordem constitucional.

Em conclusão, tem-se que a abstrativização do controle concreto de constitucionalidade ainda é
simples tendência. Esta se manifesta, basicamente, em dois planos: 1) legislativo, consubstanciada em
institutos como a súmula vinculante e a repercussão geral, os quais cumprem a função de ampliar a
repercussão do controle concreto para além da esfera jurídica das partes envolvidas; 2) jurisprudencial,
com supedâneo em uma mutação constitucional, segundo a qual resta dispensada resolução do Senado
para atribuir efeito suspensivo à lei declarada inconstitucional pelo STF no controle concreto de
constitucionalidade, uma vez que os motivos dessa decisão assumem eficácia transcendente.
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[...]
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Federal;
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AFINAL, OS PRINCÍPIOS ABREM OU FECHAM A INTERPRETAÇÃO? 

AT LAST, THE PRINCIPLES OPEN OR CLOSE THE INTERPRETATION?

Daniel Ortiz Matos

RESUMO
RESUMO 

Este trabalho é uma (re)leitura da função dos princípios na interpretação. Objetiva-se apresentar
um contraponto ao atual senso comum jurídico brasileiro que proclama a “abertura
principiológica” como a libertação do direito recluso nas regras. Dessa forma, por serem espécies
normativas vagas, proporcionam um amplo espaço para atividade jurisdicional dizer o direito. De
modo diverso adverte Lenio Luiz Streck que a finalidade dos princípios não é “abrir” a
interpretação, e sim contrariamente, vêem “fechá-la” ao (re)inserir a faticidade, o mundo
concreto ao direito e por proporcionar a formação de uma tradição jurídica indispensável para a
manutenção de integridade e coerência do sistema jurídico. Posteriormente, são elencados
alguns problemas da tese da abertura dos princípios, tais como a não superação do positivismo
(que é para além de sua formatação exegética), por manter a discricionariedade judicial e a
filosofia da consciência, na qual o juiz, sujeito solipsta, impõe sentido às coisas, in casu aos
princípios. Desse modo, na contramão da “doutrina majoritária”, sustenta-se que os princípios
trazem um “fechamento” interpretativo e proporcionam a superação do positivismo, permitindo
uma jurisdição criativa, mas não ilimitada, que respeita o dever constitucional de publicização
das decisões devidamente motivadas (CF, Art. 93, IX), e que é adequada ao Estado Democrático
de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES: Princípios, Abertura Principiológica, Positivismo, Faticidade. 

ABSTRACT
Abstract 
This paper is a (re)reading of the functions of principles in the interpretation. It aims to present
a counterpoint to the current brazilian juridical common sense that proclaims the "principles’
opening " as the release of the law inmate in the rules. Thus, by being vague normative species,
provide ample space for jurisdictional activity say the right. Differently, Lenio Luiz Streck warns
that the purpose of the principles is not "to open" the interpretation, but on the contratry,
"closing out" to (re)enter the facticity, the concrete world to the law and for providing the
formation of a legal tradition essential to maintaining integrity and consistency of the legal
system. Subsequently, some problems of the thesis of principles’ opening are enumerated, such
as the not overcoming of positivism (which is beyond its exegetical formatting), for maintain the
judicial discretion and the philosophy of conscience, in which the judge, solipsist subject,
imposes meaning to things, in this case to the principles. Thus, on the contrary of the "majority
doctrine", holds that the principles bring a interpretative "lock" and provide the overcoming of
positivism, allowing a creative jurisdiction, but not unlimited, that respects the constitutional
duty of publicizing of the decisions duly motivated (CF, Article 93, IX), and that is appropriate for
Democratic Rule of Law’s State. 

KEYWORDS: Principles, Principles’ Opening, Positivism, Facticity. 

INTRODUÇÃO
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A temática dos princípios tem sido discutida à saciedade nos mais variados ramos do direito, e

nos mais distintos espaços de (re)produção do conhecimento jurídico. Todavia, as abordagens, em muitos
casos, são limitadas a uma perspectiva pragmática, operacional, que não circunscreve este fenômeno em
um contexto paradigmático, nem projeta as consequências de uma determinada práxis.    

Dentro dos diversos recortes possíveis, intentou-se neste trabalho, estudar o papel dos princípios
na interpretação, especificamente tentando responder se estes abrem, expandem, fecham, ou limitam o
campo interpretativo da decisão judicial.

Inicialmente será apresentada uma leitura que entende que os princípios trazem uma abertura à
atividade jurisdicional, sendo esta defendida pela “doutrina majoritária”. Em síntese, sustenta-se que o
positivismo enclausurado no mundo das regras, que eram aplicadas, subsuntivamente, tendo o juiz um
exercício mecânico, não seria mais adequado na atual quadra da história. Deste modo, a normatividade
dos princípios e até mesmo a sua supremacia em relação às regras é medida que se impõe para que, por
intermédio, de um juízo ponderativo, o julgador encontre maior liberdade para definir o justo.

Em contraposição encontra-se a perspectiva defendia pelo Professor Lenio Luiz Streck em seu
livro Verdade e Consenso e em outros escritos, na qual a finalidade dos princípios é impedir “múltiplas
respostas” [1], e por isso fecham a interpretação. Assim, a importância dos princípios na superação do
positivismo não seria uma abertura interpretativa, e sim a (re) inserção do mundo da vida, da faticidade ao
direito e produção de uma tradição jurídica na qual se insere o intérprete

Posteriormente, será discorrido sobre alguns dos perigos gerados pela bandeira da abertura, tais
como o fundamento da decisão recair sobre uma postura discricionária, voluntarista, decisionista do juiz, a
transformação dos princípios em regras, e a não superação do positivismo na medida em que se represtina
suas bases, sendo mais uma (re) adaptação darwiniana, tornando-o (aparentemente) adequado à
contemporaneidade.

Objetiva-se com este artigo apresentar um contraponto ao discurso uníssono, com exceções, que se
entende pós-positivista e que apresenta a abertura principiológica sem maior reflexão. Destarte, justifica-
se esta exposição por difundir um outro olhar sobre esta questão que aparentemente encontra-se
sedimentada.
 
OS PRINCÍPIOS ABREM A INTERPRETAÇÃO.

 

O positivismo jurídico, durante determinado período histórico, foi o paradigma do direito. 
Intentava-se imprimir ao fenômeno jurídico [2] os mesmos critérios basilares das ciências naturais e
exatas, até então, tida como dominantes. O direito deveria, entre outros pressupostos, possuir um objeto de
estudo bem definido e manter certo grau de certeza, previsibilidade.

Destarte, desenharam-se os contornos do positivismo jurídico [3] que para Alf Ross era “uma
atitude ou uma abordagem dos problemas da filosofia e da teoria do direito, fundada nos princípios de uma
filosofia empirista, antimetafísica” [4].

A jurisdição era, na maioria dos casos, resumida a uma atividade reprodutiva de declarar o direito
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material ao caso concreto. O método primaz era o subsuntivo em que o fato, premissa menor, enquadrava-
se perfeitamente à regra, e disto decorreria logicamente a resposta jurídica, a conclusão. Esta limitação a
atividade jurisdicional permitia uma decisão controlada, previsível.

O direito é um sistema fechado na medida em que os juristas não podem acrescentar ou retirar qualquer norma
do conjunto. Por mais que o direito seja mutável, apenas os legisladores podem modificar o sistema,
apresentando-se este ao jurista sempre como um conjunto de regras com existência objetiva (o chamado direito
objetivo), cabendo aos intérpretes apenas compreendê-lo e aplicá-lo, mas nunca alterá-lo. Além disso, para
resolver os problemas jurídicos, os juristas somente poderiam de critérios intra-sistemáticos (baseados nas
fontes formais de direito positivo), sendo-lhe vedado apoiar suas decisões em elementos extra-sistemáticos, ou
seja, diversos das normas jurídicas positivas, tais como interesses sociais, políticos ou econômicos [5].

Dentro deste contexto, os princípios possuíam valor subsidiário, não eram consideradas normas
jurídicas, uma vez que não representavam a clareza e determinabilidade prévia que buscavam. Logo,
somente eram acessados, em última instância, quando se deparavam com os denominados hard cases,
diante da esgotabilidade das regras [6].

É perceptível também a crença de que a razão humana seria capaz de formular regras, medidas,
teorias que dessem conta de toda a realidade concreta, uma manifesta proeminência da Razão teórica em
detrimento de uma Razão Prática. Logo, o direito foi afastado da moral, da faticidade, do mundo prático,
tornando-se um conjunto árido de regras, dogmas, que existem em-si, e já respondem aos casos antes
mesmo que existam [7].

Não obstante a pretensão ad infinitum de um paradigma científico, o positivismo jurídico entra em
declínio no séc. XX. O julgamento de Nuremberg em 1945[8] pode ser citado como um marco neste
processo. Os regimes de exceção nazi-facista expuseram ao mundo uma banalização do terror perpetrada,
também, pelo famigerado direito positivo, objetivo. Destarte desde o pós-guerra, tem-se buscado uma
superação do positivismo, (re)aproximando o direito da moral e (re)introduzindo a faticidade ao universo
jurídico, sendo esta emergência por vezes denominada de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo.

Diante dessa nova realidade, os princípios alcançam o status de norma jurídica, assim como as
regras. Esta normatização, salvo exceções, tem sido entendida como uma libertação de um direito
aprisionado pelas regras, permitindo que a atividade jurisdicional encontre um amplo espaço para jus
dicere. Perfazendo uma leitura crítica desta postura o Streck declara que

em julgamentos de tribunais e em empolgadas conferências, lemos e ouvimos que os juízes não devem
“cumprir a letra ‘fria’(sic) da lei” e que há (veria) dois tipos de juízes: “o positivista, que se apega à lei”, e o
“crítico pós-positivista, que se utiliza dos princípios” (que seriam a “positivação dos valores”). Segundo essa
tese, o primeiro tipo de juiz deve desaparecer, o segundo, o dos princípios, é/seria o modelo ideal de juiz [9]

 

Destarte, os princípios são exaltados por serem espécies normativas com alto grau de abstração,
permitindo a sua aplicação para os mais diversos casos, e com baixa determinabilidade, o que mediante a
sua vagueza carecem de mediações concretizadoras.

A justiça, por sua vez, depende em geral de disposições mais flexíveis, à maneira dos princípios, que
permitam uma adaptação mais livre às infinitas possibilidades do caso concreto e que sejam capazes de
conferir ao intérprete liberdade de adaptar o sentido geral do efeito pretendido, muitas vezes impreciso e
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indeterminado, às peculiaridades da hipótese examinada. Nesse contexto, portanto, os princípios são espécies
normativas que se ligam de modo mais direto à idéia de justiça ou, ao menos, são instrumentos mais capazes
de produzir justiça no caso concreto [10].

 

A jurisdição que antes tinha um papel reprodutivista, passa a exercer uma atividade criativa, “é
certo que diante de cláusulas constitucionais abertas, vagas ou fluidas – como dignidade da pessoa
humana, eficiência ou impacto ambiental –, o poder criativo do intérprete judicial se expande a um nível
quase normativo” [11].

Esta tendência de ampliação do espaço interpretativo pode ser identificada também no direito
privado com a inclusão das chamadas cláusulas gerais no atual Código Civil Brasileiro.

Com Código Civil de 1916, nos deparávamos com um código fechado, individualista, de caráter conservador,
onde se pensavam que todos os conflitos se resolveriam com as leis já positivadas, supunha-se ser um sistema
jurídico perfeito, onde o papel do juiz era ser um mero aplicador da lei, a ela submisso. Especificamente nos
contratos, a vontade era lei entre as partes, ou seja, fazia se justiça cumprindo fielmente o que nos contratos era
estabelecido. A realidade foi modificando este pensamento, e clamava por um novo código onde se pudesse
fazer justiça, em uma dimensão concreta. Surgiu então o Novo Código Civil, em janeiro de 2002, com aspecto
modificador e inovador da velha ordem jurídica, incutido de princípios cláusulas gerais e conceitos vagos, que
permitem ao intérprete juiz, uma maior liberdade de interpretação e aplicação de suas normas, sempre
adaptada e adequada à solução do caso concreto. É um código considerado aberto e flexível, que transformou a
função do juiz, em uma missão criadora, valorativa do caso específico, para uma melhor decisão em busca da
concreção da justiça. [12]

 

No que tange a distinção entre os princípios e as regras, domina no Brasil a ideia que são espécies
normativas que têm estrutura diversa [13], sendo assim, a aplicação de cada uma exigiria um método
específico. Deste modo, para as regras utiliza-se a subsunção, já os princípios reclamam uma metodologia
mais flexível, que seria a ponderação ou balanceamento.

Enquanto as regras, por possuírem alta densidade normativa [14], impõem ao o juiz um diminuto
espaço interpretativo, limitando-o a encontrar no ordenamento àquela que é válida para o caso e
aplicando-a de modo “tudo ou nada” [15], os princípios, entendidos como mandamentos de otimização
[16] exigem do intérprete uma escolha ponderada daquele que, por possuir maior peso in casu, deverá ter
precedência.

Diante do exposto, tem-se que para o atual senso-comum jurídico brasileiro os princípios abrem a
interpretação jogando por terra os muros positivistas das regras e, por isso, oportunizando aos juízes um
vasto espaço para o exercício da atividade jurisdicional.

OS PRINCÍPIOS FECHAM A INTERPRETAÇÃO.

O prof. Lenio Luiz Streck apresenta uma importante crítica à ideia de “abertura principiológica”
apresentada, e propõe uma (re)leitura dos princípios inserindo-o em um contexto de ruptura paradigmática
com o positivismo sob a cosmovisão da hermenêutica filosófica.

Destarte, torna-se imprescindível, se o intuito é a superação do positivismo jurídico, o
rompimento com suas bases fundamentais a fim de que se apresente coerente tal pretensão.
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A modernidade, na qual o juspositivismo se desenvolveu, dentre as diversas transformações
sociais que a distanciava do universo medievo encontra-se a superação do objetivismo (realismo
filosófico). De origem aristotélica, a metafísica era “entendida como ontologia, doutrina que estuda os
caracteres fundamentais do ser: aquilo sem o qual não é, se refere às determinações necessárias do ser”
[17], assim, acreditava-se que a essência estava nas coisas. De modo diverso, o pensamento moderno
deslocou lócus gnosiológico para a razão humana, emblematicamamente, nas palavras de Descartes,
“penso logo existo”.

O fundamento não é mais o essencialismo com uma certa presença da illuminatio divina. O homem não é
mais sujeito às estruturas. Anuncia-se o nascimento da subjetividade. A palavra “sujeito” muda de posição.
Ele passa a “assujeitar” as coisas. É o que se pode denominar de esquema sujeito-objeto, em que o mundo
passa a ser explicado (e fundamentado) pela razão, (...) [18].

 

Neste prisma forjou-se a crença de que a razão humana seria capaz de criar leis
universais/absolutas que abarcariam toda a realidade concreta, na evidente supremacia da razão teórica era
compreendido o mundo da vida. O direito, aos auspícios positivistas, confundia-se com a lei, que era um
dado, uma premissa autossuficiente, autoexistente, que era para além da temporalidade, para além do caso
concreto.

O positivismo atinge seu desiderato – repito nas suas mais diversas manifestações – quando consegue descolar
a enunciação da lei do mundo concreto, ou seja, quando transforma a lei em uma razão autônoma (mesmo
quando, nas posturas realistas, considera as decisões judiciais como o modo privilegiado de manifestação do
direito). Essa racionalidade teórica (ou razão autônoma) possibilitou – e continua a possibilitar – a “entender”
o direito em sua “autônoma objetividade”. Ou ainda em outras palavras, os fatos sociais, os conflitos, enfim, a
faticidade, não faziam parte das “preocupações” do direito [19]. 

 

Logo, na presença de regras que dão conta de toda a realidade circundante, o direito existia como
em-si, e o fato, por intermédio da subsunção, apenas amoldaria-se a ele, produzindo uma conclusão que já
preexistia ao acontecer.  Enfim, o projeto positivista mostrou-se inadequado na medida em que faltariam
respostas prévias à determiadas situações, e isto apontava (ou deveria), a uma (re) aproximação do direito 
com a faticidade.

É perceptível que no movimento constitucional pós-guerra com a inserção dos princípios, que sem
muitas tergiversações, manifestam-se no caso concreto, ocorre a queda do dualismo direito-fato, fazendo
àquele acontecer neste, na historicidade [20].

Não devemos esquecer que os princípios vieram justamente para superar a abstração da regra,
desterritorializando-a de seu locus privilegiado, o positivismo. Os princípios (constitucionais) possuem um
profundo enraizamento ontológico (no sentido da fenomenologia hermenêutica), por que essa perspectiva
ontológica está voltada para o homem, para o mundo de esse homem ser-no-mundo, na faticidade [21].

 

Desta forma, a função dos princípios não seria abrir a interpretação, proporcionando ao juiz um
amplo espectro de atuação, e sim trazer novamente o mundo da vida, a razão prática, para o direito. Outra
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característica importante é formação de uma tradição jurídica, um compartilhamento elementar do que
venha a ser o direito em uma determinada sociedade, proporcionando ao intérprete uma relação do caso
singular com todo o sistema jurídico, sendo a fundamentação a condição de possibilidade de se produzir
decisões intersubjetivamente controláveis, que respeitem o dever de integridade e coerência do direito.

Os princípios projetam a compreensão da resposta para o intérprete diante do caso concreto, pois, dentro da
tradição jurídica a que o intérprete pertence, ele é influenciado por imperativos de dever-ser que nem sempre
são esquematizados num plano racional, lógico e causal. Entretanto, a condição ontológica-existencial dos
princípios, que direcionam o dever-ser, não impedem a sua tradução numa linguagem do tipo racional, lógica e
causal [22].

 

Ademais, o Professor Streck adverte que a proclamada ‘abertura principiológica’ deve ser
examinada no contexto de ruptura paradgmática com o modelo subsuntivo” [23]. Diante desse contexto, a
hermenêutica filosófica, apresenta-se propondo uma nova racionalidade que trancenda os paradigmas
metafísicos objetivista (aristotélico-tomista) e subjetivista (Filosofia da consciência), que persitem no
direito pátrio.

Com o giro ontológico-liguístico[24], a linguagem que era um terceiro elemento no processo
interpretativo, com caráter instrumental ao dispor do sujeito, torna-se conditio sine qua non do existir. Esta
idéia desloca o sentido, que outrora se acreditava estar no objeto ou na razão, para a linguagem que
permite o acesso ao mundo [25]. Neste prisma a historicidade não pode estar dissociada da interpretação,
pois somente circunscrito a realidade espaço temporal é possível o conhecer.

Neste prisma, texto e norma não se confundem, sendo a norma o resultado da interpretação,
porém esta não existe sem aquela e vice-versa, “questão que pode ser retirada da assertiva heideggeriana
de que o ser é sempre um ser de um ente, e o ente só no seu ser”. Não há ser sem ente![26]”

Deste modo, a incoerência do modelo subsuntivo reside na ideia de que as regras trariam em-si
um sentido autônomo, independende do Tempo. Noutro passo, pensar os princípios como normas
indelimitáveis entregues a razão do intérprete para que este lhe imponha sentido, não seria razoável, uma
vez que proporcionaria as mais diversas interpretações possíveis e a (re)afirmação da filosofia da
consciência.

Diante do exposto tem-se que os princípios ao invés de trazerem uma “abertura” fecham a
interpretação, na medida em que, (re)inserem a faticidade ao direito; e proporcionam uma tradição jurídica
que permitirá um diálogo constante entre a decisão particular e o sistema jurídico, proporcionando que a
atividade jurisdicional, por intermédio da fundamentação publicize o sentido que será intesubjetivamente
controlado, e tenderá a manter a coerência e integridade do direito.

PERIGOS DA “ABERTURA PRINCIPIOLÓGICA”: de como nem tudo que parece é...

 

No senso-comum jurídico reside a idéia de que os princípios abrem a interpretação libertando
atividade jurisdicional, e isto seria um sinal que o juspositivismo esta sendo derrotado. Todavia, esta
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concepção está equivocada, pois demonstra uma estreita visão do que venha a ser o positivismo e por este
motivo, o mantém vivo na perpetuação da discricionariedade judicial.

Por vezes ao falar-se em positivismo permeia a concepção que este se limita a sua versão
exegética, em que juiz era entendido como a “boca da lei”. Todavia, esquece-se, dentre outras adaptações,
do positivismo fático, também conhecido como realismo jurídico[27], no qual o direito era aquilo que os
juízes afirmavam que ele era em suas decisões.

Ademais, Hans Kelsen sutentava que a decisão judicial era um ato de vontade, voluntarismo. E
Herbert Hart vizualizava uma ampliação da atividade jurisdiconal diante dos hard cases:

O conflito direto mais agudo entre a teoria jurídica deste livro e a teoria de Dworkin é suscitado pela minha
afirmação de que, em qualquer sistema jurídico, haverá sempre certos casos juridicamente não regulados
em que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer dos sentidos é ditada pelo
direito e, nessa conformidade, o direito apresenta-se como parcialmente indeterminado ou incompleto. Se,
em tais casos, o juiz tiver de proferir uma decisão, em vez de, como Bentham chegou a advogar em
tempos, se declarar privado de jurisdição, ou remeter os pontos não regulados pelo direito existente para a
decisão do órgão legislativo, então deve exercer o seu poder discricionário e criar direito para o caso, em
vez de aplicar meramente o direito estabelecido pré-existente. Assim, em tais casos juridicamente não
previstos ou não regulados, o juiz cria direito novo e aplica o direito estabelecido que não só confere, mas
também restringe, os seus poderes de criação do direito [28].

 

Deste modo, observa-se que um dos pilares do positivismo é a discricionariedade, que deverá ser
suprimida tratando-se de uma jursidição adequada ao Estado Democrático de Direito. Contudo, ao ser
levantado o slogan da “abertura principiológica”, a discricionariedade vem imbutida no pacote da
ponderação, pois o juiz escolhe qual princípio terá mais peso, e deverá, por isso, prevalecer. 

Veja-se que até adeptos da teoria da argumentação como Luis Pietro Sanchis admitem que o “juízo de
ponderação” implica uma margem considerável de discricionariedade. Pergunta-se, então: qual é a distância
daí até a arbitrariedade interpretativa (ou, se quiser, do decisionismo)?[29]

Desta forma, a idéia de que os princípios abrem a interpretação, conforme aqui exposta, ao
perpetuar a discricionariedade não rompe com o positivismo, tampouco com a filosofia da consciência,
pois o juiz, sujeito solipsta, impõe o sentido conforme a sua razão.

Esta abertura dos princípios, exaltados em sua vagueza, permite também decisões das mais
controvérsas possíveis. Assim, quase tudo se alberga no guarda-chuva da dignidade da pessoa humana, ou
em qualquer outro do código principiológico, ou, em última instância, na criação de um princípio ad hoc. 

E a outra face da moeda [ do uso desmesurado dos princípios] é o lado do decisionismo do ‘oba oba’ .
Acontece que muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de através deles, buscarem
justiça – ou o que entendem por justiça –, passaram a negligenciar o seu dever de fundamentar racionalmente
os seus julgamentos. Esta ‘euforia’ com os princípios abriu um espaço muito maior para o decisionismo
judicial. Um decisionismo tranvestido sob as vestes do politicamente correto, orgulhoso com seus jargões
grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios constitucionais,
neste quadro, convertem-se em verdadeiras ‘varinhas de condão’: com eles o julgador consegue fazer o quase
tudo que quiser.[30]

 

Para então controlar este estado de natureza hermenêutico surge, dentre outras ferramentas do
sistema autopoiético do direito, a Súmula que para a Ministra Elen Gracie “é algo que não deve ser
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passível de interpretação, deve ser suficientemente clara para ser aplica sem maior tergiversação”[31]. E
assim, é evidente a cisão entre o direito e  fato, juntamente com o credo que a norma está no texto.

 

A perspectiva de ampliação do espaço interpretativo manifesta-se perigosa e até falaciosa, na
medida em que é vendida a idéia de superação do positivismo, pois, no entanto, esta ruptura não existe.
Além disto, o fato de que a discrionariedade não se coaduna com a democracia, na qual a decisão deve ser
proveniente de uma relação jurídico-processual compartilhada.

Seria incompatível com a democracia que uma Constituição estabelece, por exemplo, princípios que
autorizassem o juiz a buscar em outros “espaços” ou fora dele, as fontes para complementar a lei. É como se a
Constituição autorizasse que ela mesmo fosse “complementada” por qualquer aplicador, à revelia do processo
legislativo regulamentar (portanto, à reveliado princípios democrático).[32]

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever e falar sobre princípios, atualmente, no Brasil é estar na moda, antenado nas últimas
tendências doutrinárias; é estar contextualizado. Entretanto, apesar de muito abordado, usualmente, apenas
ecoa-se uma voz na qual os princípios são proclamados como a redenção do direito, por propiciarem ao
juiz um vasto campo para encontrar a decisão mais “justa”.

Esta tendência precisa ser melhor “ponderada”, pois ao invés de sufragarem o positivismo,
perpetuam a sua existência, e isto, por (re)afirmarem a subsunção como método primaz das regras, isto
significa a idéia de que texto e norma são a mesma coisa e que preexistem à temporalidade; e por, sob o
véu do baleceamento, da ponderação, represtinarem a discricionariedade, o julgador que escolhe, impõe
sentido, enfim, decide conforme sua consciência.

Em sentido diverso, o Professor Streck apresenta uma importante crítica a famigerada “abertura
principiológica”, entendendo os princípios dentro do contexto de ruptura paradgmática, no qual os mesmo
“fecham” a interpretação, a trazer de volta a faticidadde ao direito e por proporcionarem uma tradição
jurídica fundamental à manutenção da integridade e coerência que reclama o fenômeno jurídico.

Deste modo, o “fechamento” interpretativo proporciona a superação do positivismo e permite uma
atividade jurisdicional criativa, mas não ilimitada, que respeita o dever constitucional de publicização das
decisões devidamente motivadas (CF, Art. 93, IX), e que é adequada ao Estado Democrático de Direito.
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NOTAS

 
[1] Por mais paradoxal que possa parecer, os princípios têm a finalidade de impedir “múltiplas respostas”.
Portanto, os princípios “fecham” a interpretação e não a “abrem”, como sustentam, em especial os adeptos
da teoria da argumentação, por entenderem que, tanto na distinção fraca como na distinção forte entre
regras e princípios, existe um grau menor ou maior de subjetividade do intérprete. STRECK, Lenio Luiz.
Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à
necessidade de respostas corretas em direito. 2º. Ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2008.p.171.
   
 
[2] Neste processo, destaca-se a figura de um dos maiores juristas do séc. XX, Hans Kelsen, que por
intermédio de sua Teoria Pura do Direito, dentre outros objetivos, procurou demonstrar a cientificidade do
conhecimento jurídico. Esta pureza pode ser entendida como “uma leitura específica da “juridicidade”, sem
interferências de outros campos do conhecimento que não agem na precisa delimitação do direito: a norma
jurídica”. SGARBI, Adrian. Clássicos da teoria do direito.Lumens Juris: Rio de Janeiro, 2006.p.33.

 
[3] De modo sintético apresentam-se algumas das principais premissas positivistas: a. não há direito
natural e só o direito positivo existe (AA. Ross); b. o direito é um conjunto de regras, que são
mandamentos, um produto da vontade humana ou da autoridade (“auctoritas non veritas facit jus); c. esses
mandamentos emanam do Soberano ou do Estado (Austin); d. eles são associados a sanções, que garantem
a aplicação do direito pela força;e. eles formam um sistema lógico, fechado e coerente; f. a atividade dos
juízes é uma atividade lógica porque toda a decisão pode ser deduzidas das regras previamente emitidas
pelo Soberano, sem referência aos fins sociais ou às regras morais ARNAUD, Arnaud-Jean. Dicionário
enciclopédico de teoria e de sociologia do direito. Direção de André-Jean Arnaud.[ ET al.]; tradução de :
Patrice Charles, F. X. Willlaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.p.607.

[4] Ross apud ARNAUD, op. cit. p. 607.

[5] COSTA, Alexandre Araújo. Direito e método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a
hermenêutica jurídica. Brasília: UNB, 2008. 422p. Tese (Doutorado) – Curso de Doutorado, Faculdade
de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. p.235-236.

[6] Deste modo, a utilização dos princípios estaria circunscrita a uma situação de lacuna normativa, como
dispõe o art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil: “quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”. Lei de Introdução do Código Civil.
Decreto-Lei n° 4657, de 4 de setembro de 1942.
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[7] Nesse sentido o prof. Lenio Streck assevera que “trata-se da construção de enunciados assertóricos que
pretendem abarcar, de antemão, todas as possívesi hipóteses de aplicação. São respostas a priori,
“oferecidas” antes das perguntas ( que somente ocorrem no caso concreto)”. STRECK, Lenio Luiz. O que
é isto – decido conforme minha consciência? – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.p.71.

[8] A decadência do positivismo é emblematicamente associada á derrota do facismo na Itália e do
nazismo na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de
legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de Nuremberg
invocaram o cumprimento da lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. Ao fim da
Segunda Guerra Mundial, a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei com
uma estrutura meramente formal, uma embalagem para qualquer produto, já não tinha mais aceitação no
pensamento esclarecido. BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo
Direito Constitucional Brasileiro ( Pós- Modernidade, teoria crítica e pós-positivismo) in A nova
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais, e relações privadas. Organizador
Luís Roberto Barroso- 2º ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 26.

[9] STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? – Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 2010. p. 80.      

 
[10] BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005.p.186-187.

[11] BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Acessado
em: 29/08/2009 Disponível em:  p.17-18.

 
[12] CORRÊA, Ludjane Aparecida Marcone; CECATTO, Michele Cristina M. Schio. Cláusulas abertas
no código Civil de 2002 e a sua interpretação jurisdicional nos contratos. Revista das Faculdades
Integradas Claretianas. N.2. janeiro/dezembro de 2009. Acessado em: 27/08/2010 Disponível em:
http://ensaiosedialogos.claretianas.br/2009/artigos/ p.27-28.

 
[13] Em sentido diverso sustenta que os princípios e as regras têm a mesma estrutura básica, sendo sua
diferença devida a manifestação em intensidades maiores ou menores de algumas de sua características.
Nesse sentido Luis Prieto Sanchis citado por Ana Paula de Barcellos afirma que, “(...) los llamados
princpios no son nada substancialmente distinto a las normas, caracterizándose simplesmente por la
posesión de ciertos rasgos (generalidad, fundamentalidad, etc.) que no se configuran a la manera de todo o
nada, sino que se pueden tener, y de hecho se tienen, em determindad medida. Consiguientemente, y desde
uma perspectiva positivista, la existência de los principios plantea los mismos problemas que la existencia
de lãs normas” BARCELLOS, op.cit. p.169.
 
[14] O texto das normas jurídicas deve ser visto como filtro ou tecido, cuja textura é mais ou menos densa.
O grau de porosidade (abertura, abstração) do texto normativo é indicado pelo número e pela diversidade
das alternativas de interpretação que esse texto autoriza, isto é, das alternativas que podem passar pela
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APLICAÇÃO DO EFEITO CLIQUET DO DIREITO CONSTITUCIONAL FRANCÊS PARA A
INTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

THE APPLICATION OF THE CLIQUET EFFECT OF FRENCH CONSTITUTIONAL LAW FOR
INTERPRETATION OF HUMAN RIGHTS

Laís Arraes Maia Fortaleza
Theresa Rachel Couto Correia

RESUMO

O presente trabalho estuda brevemente o efeito cliquet, que é uma forma de interpretação
hermenêutica do direito Frances, busca-se utilizar tal ferramenta de análise com mais
propriedade na interpretação de normas que versam sobre direitos humanos. O efeito catraca
como é denominado em português, também conhecido como principio de vedação ao retrocesso,
necessita de uma atenção especial, já que tem muito a acrescentar ao modo como os direitos
fundamentais são interpretados, bem como para a aplicação dos tratados de direitos humanos.
Objetiva-se estudar a importância desse mecanismo para a manutenção da segurança jurídica
dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ao considerar a importância do principio para a
evolução dos direitos já garantidos, observa-se que é de suma importância a constante busca
pela efetivação de novos direitos e garantias. 

PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica. Conceito de direitos humanos. Efeito Cliquet. Vedação ao
retrocesso.

ABSTRACT
This paper briefly examines the Cliquet effect, which is a form of hermeneutic interpretation of
French law, it seeks to use this analysis tool with more property in the interpretation of laws
that concern human rights. The ratchet effect as it is called in Portuguese, also known as sealing
the reverse principle, needs special attention, since it has much to add to how the human rights
treaties are interpreted, as well as constitutional law. This study focuses on the importance of
this mechanism for the maintenance of legal certainty within the Brazilian legal system. When
considering the importance of the principle for the evolution of rights already secured, it is
observed that is of paramount importance for conducting a constant search of new rights and
guarantees.
KEYWORDS: Hermeneutics. concepts of human rights. Cliquet effect. Prohibition of regression.

 

 

1. Introdução e antecedentes históricos

 

A hermenêutica é, definida de maneira superficial como o estudo das diversas técnicas da
interpretação, enquanto que a interpretação é  de fato a aplicação das supracitadas técnicas em
um caso real, concreto, de tais regras hermenêuticas. Para uma melhor compreensão do tema
proposto  neste trabalho é importante ter a idéia de que a análise dos textos legais deve sempre
primar pela harmonia com a Carta Magna, buscando assim, uma análise mais sistemática do
ordenamento jurídico como um todo e não de elementos isolados. Uma vez que o todo é levado
em conta a análise  torna-se mais profunda e chega mais próximo de seu objetivo, que é o de
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interpretar a lei da melhor forma possível.

Com isto, tem-se a interpretação, esta por sua vez é um momento anterior à aplicação do que
se denomina Direito, ou seja, analisa-se a lei e as demais fontes do ordenamento, como  um
texto, para  que desta forma se possa o sentido que a norma busca transmitir e por fim poder-
se-á dar-lhe  a aplicabilidade necessária ao caso concreto.

Observa-se então, que o princípio da vedação do retrocesso é uma real forma de hermenêutica
e, mais, com base nas suas peculiaridade e efeitos, cale dizer  que ele representa um novo viés
da hermenêutica constitucional.

O presente trabalho procurar analisar uma nova ferramenta hermenêutica que originou-se no 
direito constitucional francês, o chamado Effet Cliquet, que pode ser traduzido como o principio
da vedação do retrocesso, tal mecanismo vem tornando-se  muito útil quando o assunto são os
direitos humanos, uma vez que as organizações e grupos que lutam pela defesa dos mesmos,
bem como os Estados que  já fazem uso desta técnica de interpretação constitucional. De acordo
com os franceses, uma vez garantido um direito o legislador poderá intervir apenas para  que
este se torne mais efetivo, mais abrangente,  ficando vedada desta maneira que o legislador o
suprima ou afete de forma negativa sua efetividade.

Tendo em vista o que foi dito acima, esse artigo busca contribuir para o estudo da hermenêutica
jurídica no âmbito do direito internacional, uma vez que, o direito internacional dos direitos
humanos ainda tem uma longa caminhada na busca de sua efetividade plena. O direito
internacional e o direito constitucional, bem como a hermenêutica constitucional, não precisam
colidir, ao contrario sua combinação tende a gerar frutos mais benéficos para todos os cidadãos
dentro e fora daquele Estado.

Encontra-se na necessidade de ampliar os direitos de todos os seres humanos, no objetivo de
majorar a definição do termo vida digna, o link, a conexão entre o uso do efeito cliquet como
ferramenta hermenêutica, na interpretação dos tratados de direito internacional que versam
sobre direitos humanos.

Observando-se a evolução do direito internacional público nas últimas décadas, é possível
perceber uma crescente aceleração do fenômeno da internacionalização de determinados ramos
do direito, bem como o meio-ambiente, o desenvolvimento sustentável, autodeterminação dos
povos e os direitos humanos.

O conjunto de matérias anteriormente defino como sendo do assuntos privativos do Estado,
estão cada vez mais sendo transferidos para domínio do direito internacional, contudo essa
transferência se dá de maneira gradual. O reconhecimento da existência ou da supremacia de
normas inderrogáveis de direito internacional, imponíveis aos Estados, contribuiu
significativamente para erodir o princípio do voluntarismo.

Contudo, somente a partir da Segunda Guerra Mundial vem sendo instaurado progressivamente
o sistema internacional de proteção aos direitos humanos.[1] Importante destacar o conceito de
Richard B. Bilder, citado por Flávia Piovesan:

 

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na concepção de que
toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas
as nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestas, se um
Estado não cumprir suas obrigações. O direito internacional dos direitos humanos consiste em
um sistema de normas internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para
implementar esta concepção e promover o respeito aos direitos humanos em todos os países, no
âmbito mundial. [...] Embora a idéia de que seres humanos têm direitos e liberdade
fundamentais que lhes são inerentes tenha há muito tempo surgido no pensamento humano, a
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concepção de que direitos humanos são objetos próprios de uma regulação internacional, por
sua vez, é bastante recente. [...] Muitos dos direitos que hoje constam do 'direito internacional
dos direitos humanos' surgiram apenas em 1945, quando, as implicações do holocausto e de
outras violações de direitos humanos cometidas pelo nazismo, as nações do mundo decidiram
que a promoção dos direitos humanos e liberdade fundamentais deve ser um dos principais
propósitos da Organização das Nações Unidas. [2]

 

Seu desenvolvimento histórico rompe com numerosas concepções tradicionais de direito
internacional.

[3]
 Afirma, a propósito, Celso Mello

[4]
 que: "O direito internacional dos direitos

humanos pode ser definido como o conjunto de normas que estabelece os direitos que os seres
humanos possuem para o desenvolvimento de sua personalidade e estabelece mecanismos para
a proteção de tais direitos." A respeito, o autor aponta algumas características deste novo ramo
do direito internacional. De forma resumida, temos:

a) O direito internacional dos direitos humanos não está sujeito ao princípio de reciprocidade
que domina o Direito Internacional Público

[5]
;

b) o direito internacional dos direitos humanos tem um aspecto ideológico bastante acentuado
sendo um direito "politizado"

[6]
;

c) outra característica é a progressividade
[7]

, o direito internacional dos direitos humanos  vem
sendo construído de modo progressivo;

d) o direito internacional dos direitos humanos diminui a área de atuação da soberania do
Estado

[8]
, os direitos humanos deixam de pertencer à jurisdição doméstica ou ao domínio

reservado do Estado
[9]

;

e) é um direito autônomo, no sentido de que visa a proteger os indivíduos, tanto no plano
nacional quanto internacional, e não os Estados

[10]
;

f) no direito internacional dos direitos humanos as normas de direitos humanos são
imperativas

[11]
, consideradas como pertencentes ao jus cogens;

g) no direito internacional dos direitos humanos existe uma presunção em favor da aplicabilidade
direta dos tratados de direitos humanos no plano interno dos Estados, isto é, o indivíduo pode
invocá-los perante os tribunais internos.

[12]

Aponta Cançado Trindade, ainda em relação às diferenças entre o Direito Internacional e o
Direito Internacional dos Direitos Humanos, que:

 

A especificidade do direito sobre a proteção internacional dos direitos humanos, além de
requerer uma interpretação própria dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos,
também adverte contra a inadequação de certas analogias, a saber: proteção dos direitos
humanos e proteção diplomática, solução de casos de direitos humanos e solução pacífica de
controvérsias internacionais, recursos internos e recursos internacionais. [13]

 

No primeiro caso, a proteção diplomática é uma faculdade do Estado, não implicando uma
relação de direitos nem de deveres e estando relacionada à questão da nacionalidade. No
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segundo caso, a solução pacífica de controvérsia tem sido marcada por ambivalências entre o
dever geral de solução pacífica e a liberdade das partes litigantes de escolha dos meios,
tornando-se particularmente vulnerável a manifestações da vontade do Estado.

Por último, sugerir que o recurso a um procedimento internacional de proteção aos direitos
humanos esteja condicionado ao prévio esgotamento de outros recursos, tanto em nível interno
quanto global e regional, seria altamente objetável na teoria e na prática, uma vez que isto
contraria os fundamentos da operação dos mecanismos internacionais de proteção.[14]

 

2. Características dos direitos humanos

A Resolução n. 32/130 da Assembléia Geral da ONU estabeleceu que todos os direitos humanos,
qualquer que seja o tipo a que pertençam, se inter-relacionam necessariamente entre si, são
interdependentes e indivisíveis

[15]
, além de universais

[16]
.

Paralelamente aos direitos, sistemas de proteção são necessários para a sua efetivação, e seu
desenvolvimento não pode prescindir das seguintes características: a) universalidade do
conjunto de direitos protegidos; b) possibilidade de ação individual para parte das vítimas; c)
responsabilidade individual por crimes internacionais; d) criação de órgãos de supervisão
(jurídicos e não políticos); e) visão integral e evolutiva dos direitos; f) caráter individual e
comunitário dos direitos protegidos; ou seja, a implementação do direito internacional deve
permitir o desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto de grupos vulneráveis que são afetados
diretamente, como grupos indígenas, refugiados, imigrantes ilegais.

[17]

Os direitos humanos são universais e de responsabilidade não apenas das organizações
internacionais, bem como de todos os Estados e cidadãos. É verdade que muitas vezes os
Estados acabam por arcar com as consequecias financeiras que são geradas para que realmente
haja uma efetividade dos direitos mais basilares de todos.Da mesma maneira, afirma Nickel:

Rights also have addressees who are assigned duties or responsibilities. A person's human rights
are not primarily rights against the United Nations or other international bodies; they primarily
impose obligations on the government of the country in which the person resides or is located.
The human rights of citizens of Belgium are mainly addressed to the Belgian government.
International agencies, and the governments of countries other than one's own, are secondary
or "backup" addressees. International human rights organizations provide encouragement,
assistance, and sometimes criticism to states in order to assist them in fulfilling their duties. The
duties associated with human rights typically require actions involving respect, protection,
facilitation, and provision. Finally, rights are usually mandatory in the sense of imposing duties
on their addressees, but they sometimes do little more than declare high-priority goals and
assign responsibility for their progressive realization. It is possible to argue, of course, that goal-
like rights are not real rights, but it may be better simply to recognize that they comprise a
weaker notion of a right.[18]

 

 

3. Os sistemas normativos internacionais

Apesar da existência anterior de certos organismos internacionais com o propósito de proteção
aos direitos humanos

[19]
, é a partir da fundação das Nações Unidas (ONU), da Organização dos

Estados Americanos (OEA) e do Conselho da Europa que se instaura um verdadeiro sistema
internacional cujo objetivo principal é a proteção dos direitos humanos, sustentado por
numerosos tratados internacionais e que se expressa através de órgãos das mais diversas
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naturezas destinados a cumprir os fins dessas organizações.
[20]

 Esses órgãos compreendem as
instituições orientadas para a promoção de tais direitos e para proposição de medidas
necessárias a fim de superar as deficiências existentes nos sistemas de direitos humanos, bem
como as instituições de proteção dotadas de funções de investigação, de conciliação e de
suporte judicial.[21]

De fato, o sistema internacional dos direitos humanos é composto pelo sistema global (ONU) e
pelos sistemas regionais[22] ¾ europeu, interamericano e africano. Essa distribuição visa a
fortalecer os direitos humanos em dois níveis de garantias: o primeiro abrange todas as nações,
enquanto que o sistema regional se fortalece pela maior homogeneidade cultural e institucional
de seus membros.[23]

O fato de existirem arquiteturas regionais[24] não enfraquece a universalidade dos direitos
humanos, já que todos os sistemas de proteção têm o mesmo objetivo: a integridade da pessoa
humana como princípio e fim da convivência em sociedade. Esse enfraquecimento do principio
da universalidade acontece em decorrência da diversidade cultural, essa por sua vez, não deve
em nenhuma hipótese ser evocada pra justificar violações aos direitos humanos.[25]  Essa
"distância" cultural acaba por gerar conflitos acerca de temas que já deveriam estar solidificados
em toda a comunidade internacional, contudo deve-se observar que a linha entre a
universalidade dos direitos humanos e  o disrespeito a cultura local é de fato muito tênue, por
isso os autores que propõe a relativização dos direito humanos estão tornando-se mais
populares, uma vez que as pessoas aceitem a flexibilização desses  direitos, a comunidade
internacional tem muito a perder.

Os direitos humanos são vistos como uma necessidade para a vida digna, ou seja, são uma
demanda de todos os indivíduos, que podem e devem exigir a efetivação de seus direitos. Como
mencionado recentemente no Havard Human Rights Journal:

 

Describes situations not simply in terms of human needs, or of development requirements, but in
terms of society's obligations to respond to the inalienable rights of individuals. It empowers
people to demand justice as a right, not as charity, and gives communities a moral basis from
which to claim international assistance where needed.[26]

 

A Constituição brasileira de 1988, optou pela primazia da pessoa humana, e os sistemas que a
complementam, criando assim  uma interação com o sistema nacional de proteção. É importante
relevar que a Constituição consagra o princípio da prevalência dos direitos humanos e da
dignidade humana, a fim de proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção dos
direitos fundamentais.

Mesmo consagrando a pessoa humana e dignidade desta como principal objeto de proteção
constitucional, ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo Estado brasileiro para a real
efetivação destes princípios. Curiosamente, o Brasil ainda tem uma cultura  retrograda que
entende por direitos humanos, direitos dos presos, o que não deixa de  ser verdade, uma vez
que tais direitos são também dos encarcerados, contudo em verdade são direitos de todos e
assim devem ser tratados.

Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e seus instrumentos apresentam
natureza subsidiária, atuando como garantia adicional de proteção quando falharem os sistemas
nacionais. A responsabilidade primária pela tutela dos direitos fundamentais continua no âmbito
do Estado, mas pode ser transferida à comunidade internacional quando sua interferência se
mostrar necessária para suprir omissões e deficiências.[27]

Uma questão que merece ser analisada nesta sede é relativa à polêmica clássica entre monistas
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e dualistas.[28] Para a maioria dos doutrinadores e internacionalistas, esta questão encontra-se
superada, pois o que se verifica é uma interação dinâmica entre o direito internacional dos
direitos humanos e o direito interno, tendo os próprios tratados de direitos humanos
consagrados o critério da primazia da norma mais favorável aos indivíduos, seja ela norma de
direito interno ou norma de direito internacional.

Em suma, a lei doméstica deve ser interpretada, dentro do possível, de forma que não seja
incompatível com a norma de direito internacional, quando esta for igualmente aplicável ao
caso. Essa afirmativa sustenta que a nova racionalidade jurídica deve envolver o método
hermenêutico e as técnicas de argumentação e interpretação das normas jurídicas de modo a
dar o melhor sentido ao princípio pro homine de interpretação.[29]

Por último, cabe destacar sobre as três obrigações gerais dos Estados ao ratificarem tratados
internacionais: a) a obrigação de respeitar os direitos, ou seja, as autoridades devem agir de
modo a não violar os direitos das pessoas sob sua jurisdição; b) a obrigação de garantir esses
direitos, isto é, o dever de assegurar soluções efetivas a uma pessoa cujos direitos foram
violados, e c) a obrigação de adaptar a legislação doméstica de maneira a que esteja em
conformidade com os padrões internacionais.[30]

Em conjunto, estas três obrigações significam a insuficiência de apenas ratificar Convenções
internacionais. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estas obrigações representam
nada menos que a reorganização de todo o aparato de Poder Estatal de maneira que os direitos
possam ser efetivamente gozados e que soluções adequadas sejam concedidas em caso de
violação.[31]

 

4. O "Efeito Cliquet" nos direitos Humanos

O efeito Cliquet (Effet Cliquet), é uma expressão ultlizada por alpisnistas, tal dizer define o
movimento que permite apenas ao alpinista subir. É também mais uma peculiaridade dos
direitos humanos, na realidade trata-se de uma nova técnica de hermenêutica, a priori
conectada com o principio da vedação do retrocesso, originou-se na jurisprudência  francesa
cliquet ant-retour (proibição de retrocesso). O conselho Constitucional Francês decidiu[32], que
quando se tratar de matéria de direitos fundamentais, o legislador somente poderia intervir e
criar uma nova legislação, se esta tivesse o objetivo de tornar tais direitos mais efetivos, nunca
pra suprimi-los ou tirar-lhes efetividade.[33]

Une autre technique est celle des obligations normatives. L'expression elle-même a été utilisée,
en Europe, au moment de l'élaboration de la Charte  des droits fondamentaux de l'Union
européenne. Elle a une forte parenté avec une technique de droit constitutionnel français, dite
de l'effet de cliquet. A l'instar d'un mécanisme de poulie comportant  un cliquet, le movement
n'est possible que dans en seul sens, empêchant tout retour en arrière. L'utilisation qui en est
faite concerne au premier chef les lois en faveur de la realization des droits économiques,
sociaux et culturels; mais elle est susceptible de concerner tous les droits. On en trouve un
exemple en métier de droits civilis, à l'article 4,paragraphe 3, de la Convention américaine à
propôs de La peine de mort. L'abolition de La peine de mort n'est pás obligatoire mais peut être
considérée implicitement comme um objectif, puisque les Etats l'ayant abolie ne peuvent plus La
remettre em vigueur. Un autre exemple figure á l'article 13 du Pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels, qui oblige l'Etat à assurer progressivement la gratuité de
l'enseigment secondaire et supérieur. Le législateur peut seulement aller vers davantage de
gratuité, ou au moins vers um coût toujours moindre de l'enseignement. Cette technique de
l'effet de cliquet est d'ailleurs presente sous d'autres noms dans d'autres branches du droit
international, comme Le droit international économique: au sein du G.A.T.T., on parle de clause
standstill qui ont exatement cet effet. Il y a bien une obligation juridique, qui consiste à ne
pouvoir modifier le droit interne que dans une direction donnée, en l'occurrence la
déréglementation des échanges commerciaux. Nul ne conteste le caractère juridique de cette

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8623



obligation. On ne voit pas pourquoi la meme obligation ne vadrait pas pour des droits come le
droit à la protection sociale ou le droit à l'éducation. Selon nous une telle obligation juridique
résulte de lénsemble des droits poses sous forme de standards ou d'objectifs. Elle est également
une consequence du principe de bonne foi applicable dans le droit des traits comme en droit
international general.[34]

 

Na França, o principio da vedação do retrocesso, tem aplicabilidade inclusive nos direitos de
liberdade, impedindo assim que qualquer lei que proteja as liberdades fundamentais sejam
completamente revogada, sem que uma nova lei que venha a oferecer garantias equivalente as
contidas na lei anterior.[35]

J.J. Canotilho, por sua vez deixa claro seu entendimento de que seria inconstitucional a
revogação de garantias fundamentais sem que já existissem novos meios para assegurar tais
direitos. "significa que é inconstitucional qualquer medida tendente a revogar os direitos sociais
já regulamentados, sem a criação de outros meios alternativos capazes de compensar a
anulação desses benefícios"[36], logo defende que a criação e o estabelecimento de mecanismos
que tenham a capacidade de suprir e compensar a perda sofrida com  revogação da lei inicial é
imprescindível.

George Marmelstein, afirma que o Estado transforma por meio do Efeito Cliquet, a sua obrigação
positiva de assegurar direitos em uma obrigação negativa, vedando assim a perda de direitos já
garantidos.

 

A partir do momento em que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas
constitucionalmente impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste
deixa de consistir (ou deixa de constituir apenas) numa obrigação positiva para se transformar
ou passar também a ser uma obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a actuar para
dar satisfação ao direito social, passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização
dada ao direito social.[37]

 

O principio da vedação do retrocesso tem uma importante função jurídica, pois busca assegurar
a segurança no ordenamento jurídico, evitando assim que direitos sejam retirados do mesmo, ao
bel prazer do legislador. Tal função  tem grande importância  uma vez, que seria fácil o retorno
de governo ditatoriais, se as liberdades individuais não fossem devidamente protegidas.

George Marmelstein sintetiza que o principio do retrocesso social não deve ser visto como um
impecilio  para novas mudanças mas sim como  um mecanismo que busca assegurar a
manutenção adequada da segurança jurídica dentro do ordenamento.

 

O princípio do retrocesso social não deve ser visto como uma barreira instransponível para
qualquer mudança no âmbito dos direitos fundamentais. O que ele exige é que a revogação de
leis que regulamentem os direitos fundamentais seja justificada do ponto de vista do
desenvolvimento humano. Viola o conteúdo material da Constituição Federal a adoção de
medidas legislativas que não cumpram os objetivos do artigo 3º.

 

Os direitos humanos bem como os direitos fundamentais não adimitem retrocesso uma vez que
isso seria voltar muitos anos na batalha pela efetivação de tais direitos. Busca-se neste caso
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assegurar ao cidadão que seus direitos uma vez que adquiridos não possam ser revogados.  Daí
a importância da aplicação do Efeito Cliquet em nosso ordenamento.

Conclusões

Pode-se concluir que os direitos humanos elencados nos tratados internacionais longe de
enfraquecer a soberania dos Estados servem em última medida para aprimorá-los, no sentido de
que somente através do aparato internacional de proteção dos direitos humanos encontramos a
situação ideal para lutar por eles mesmos no âmbito interno dos Estados. Importa ressaltar
ainda que é o indivíduo a razão de ser e o objeto de estudo dos direitos humanos, portanto
basta a condição de ser humano para ser destinatário das normas de direitos humanos, essa
afirmativa vale tanto  para o relacionamento entre indivíduo/ Estado quanto para os indivíduos
entre si, então, em última instância, a efetivação dos  direitos humanos  pacificam as relações
sociais.

Para  que  tais direitos sejam de fato assegurados é necessária a real aceitação de que tais
direitos são incapazes de retroceder, uma vez adquiridos, devem ser respeitados. Que toda lei
nova pode apenas ser equivalente as garantias contidas na anterior ou mais benéfica ao cidadão
detentor de direitos.

A necessidade de uma política substitutiva, tem como objetivo manter o mínimo já estabelecido
dessas garantias, no entanto,  no âmbito dos direitos humanos, deve-se sempre busca o
aprimoramento da doutrina e da jurisprudência.  A busca por uma condição mais digna e por
uma segurança jurídica maior deve ser constante, na forma de um espiral, deve-se afunilar cada
vez mais a busca por assegurar novos direitos, tornando o retrocesso algo que pertence a um
passado onde os cidadãos não tinha sua dignidade respeitada e o Estado não os tinha em
mente.

Os direitos humanos devem tornar-se ao longo do tempo e com a evolução socioeconômica da
sociedade internacional, mais complexos e específicos, não podem e não devem voltar a serem
básicos, uma vez que esses já devem estar sedimentados na cultura de proteção aos direitos do
homem.
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[1] Como bem sintetiza Flávia Piovesan: "no momento em que os seres humanos se tornam
supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente
se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos,
como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável" PIOVESAN, Flávia. Direitos
humanos e o direito internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1997.

[2] BILDER, Richard B. An overview of international human rights law. In: HURST, Hannum
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(editor). Guide to internatioal human rights pratice.2. ed. Philadelphia: University of
Pennsylvanis, 1992. p. 3-5 apud PIOVESAN, Flávia. A constituição brasileira de 1988 e os
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: MARCÍLIO, Maria Luiza; PUSSOLI,
Lafaiete (Coord.). Cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTR, 1998.

[3] "Os direitos humanos têm caráter peculiar no direito e nas relações internacionais por várias
razões. Em primeiro lugar porque têm como sujeitos não os Estados, mas sim, no dizer de
Norberto Bobbio, o homem e a mulher na qualidade de 'cidadãos do mundo'. Em segundo
porque, pelo menos à primeira vista, a interação dos Governos nesta área não visa a proteger
interesses próprios. Em terceiro, e indubitavelmente, porque o tratamento internacional da
matéria modifica a noção habitual de soberania." LINDGREN, José Augusto Alves. Direitos
humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão,
1994.

O conceito de direito internacional dos direitos humanos é "o conjunto de normas substantivas e
adjetivas do direito internacional, que tem por finalidade assegurar ao indivíduo, de qualquer
nacionalidade, inclusive apátrida, e independentemente da jurisdição em que se encontra, os
meios de defesa contra os abusos e desvios de poder praticados por qualquer Estado e a
correspondente reparação quando não for possível prevenir a lesão" ABRANCHES, Dunshee de
C. A. Proteção internacional dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1964. 

[4] MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de
Janeiro:Renovar, 2001.

[5] O princípio da reciprocidade não pode ser invocado como desculpa para o desrespeito ou
mesmo ameaça do não cumprimento dos direitos humanos. A Convenção de Viena sobre direito
dos tratados (1969) no artigo 60(5) afasta a reciprocidade nos tratados de direitos humanos. 
"(...) em matéria de tratados sobre a proteção dos direitos humanos, a reciprocidade é
suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre public.(...) O fato de
o princípio da reciprocidade ceder terreno aos imperativos de ordre public, em matéria de
proteção do ser humano, é ilustrado pela operação tanto dos instrumentos de proteção
internacional dos direitos humanos como dos de direito internacional humanitário. (...) A
proibição da invocação da reciprocidade como subterfúgio para o não-cumprimento de tais
obrigações é corroborada em termos inequívocos pela Convenção de Viena de 1969, que, ao
dispor sobre as condições em que uma violação de um tratado pode acarretar sua suspensão ou
extinção, excetua expressa e especificamente os 'tratados de caráter humanitário'. Assim, o
próprio direito dos tratados de nossos dias, como o atesta o artigo 60 (5) da Convenção de
Viena, descarta o princípio da reciprocidade na implementação dos tratados de proteção
internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, em razão
precisamente do caráter humanitário desses instrumentos." TRINDADE, Antônio Augusto
Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos
básicos. São Paulo: Saraiva, 1991.

[6] Vale ressaltar que essa é uma característica de todo o direito internacional público, apenas
no direito internacional dos direitos humanos este aspecto é mais acentuado. Não há dúvida de
que a instauração do sistema de proteção dos direitos humanos, em âmbito internacional, está
relacionado com uma manifestação de vontade política e com a conjugação de vários outros
fatores. Entre eles, cabe destacar o caráter ideológico introduzido pelo reconhecimento da
supremacia dos valores democráticos por parte da maioria dos países que fundaram as Nações
Unidas e o caráter histórico que resultou da reação internacional contra os crimes nazistas.
Assim, parece razoável achar que após a Segunda Guerra tenha sido necessário um mínimo de
consenso e vontade política para reconstruir o mundo. Não se quer dizer com isso que tudo
derive da vontade política. Na verdade essa evolução progressiva tem sido mais impulsionada
pela ação de órgãos independentes e da opinião pública mundial que pela vontade política dos
Governos.

[7] Explica Pedro Nikken: "Una particularidad de esta innovación en el derecho internacional es
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que se há presentado como una suerte de fenômeno progressivo. Quando afirmamos que una
de las notas resaltantes del sistema es su progresividad aludimos al fenômeno en virtud del qual
el regimen de protección internacional de los derechos humanos tiende a expandir su âmbito de
modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al número y contenido de los derechos
protegidos, como en lo que toca a la eficácia y al vigor de los procedimientos en virtud de los
quales órganos de la comunidad internacional pueden afirmar y salvaguardar su vigencia frente
a los Estados". [7] NIKKEN, Pedro. Bases de la progresividad en el regimen internacional de
protección de los derechos humanos. In: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. Derechos Humanos en las Américas. Homenaje a la memória de Carlos A. Dunshee
da Abranches. Comision Interamericana de Derechos Humanos. Washington, 1984.

[8] O conceito clássico da soberania, originalmente concebido como expressão do poder interno
do Estado in abstracto, mostrar-se-ia inadequado quando transposto do âmbito interno ao das
relações internacionais. Na era da formação histórica dos Estados nacionais, o conceito refletia
uma reação contra a autoridade dos papas e imperadores, sendo utilizado para consolidar a
obra de unificação nacional e a estrutura interna do Estado. Já no plano das relações
internacionais, o conceito aproxima-se bem mais de um sentido de independência, dado o
princípio da igualdade jurídica dos Estados. Além disso, a soberania vem a sofrer, nas relações
interestatais bilaterais ou multilaterais, limitações decorrentes dos imperativos da chamada
coexistência pacífica. Ora, se os Estados aceitam as obrigações jurídicas impostas pelos tratados
de direitos humanos, então abdicam soberanamente de uma parcela de sua soberania, em
sentido tradicional, obrigando-se a reconhecer o direito da sociedade internacional de observar e
conseqüentemente opinar sobre sua situação interna.  Hoje, os Estados, plenamente conscientes
de suas crescentes insuficiências e vulnerabilidades, não ousariam de boa-fé levantar a exceção
de 'domínio reservado do Estado à ação dos órgãos internacionais competentes em matéria de
direitos humanos, por saber que tal objeção estaria fadada ao insucesso. Sobre a relação entre
soberania e direitos humanos, ver excelente artigo de PEREIRA, Antônio Celso Alves. Direito
Internacional Público: Universalismo, Regionalismo e Soberania Estatal. In: COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA (Org.). Curso de Derecho
Internacional XXVII. Rio de Janeiro: Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, ago. 2000.

[9] Consultar BROWNLIE, Ian. The protection of Human Rights. Chapter V. Recueil des Cours:
tome 255 de la collection. Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. No mesmo sentido do texto
afirma Piovesan, ob.cit.: "A constatação da necessidade de reconstruir os direitos humanos faz
nascer a certeza de que a transgressão aos mesmos não pode ser concebida como questão de
jurisdição doméstica do Estado. Neste cenário, afasta-se a idéia da soberania absoluta dos
Estados, em seu domínio reservado, ao reconhecer que os seres humanos têm direitos sob o
direito internacional e que a denegação desses direitos engaja a responsabilidade internacional
dos Estados independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações; erigindo os
indivíduos à posição de sujeitos de direito internacional."

[10] Os direitos fundamentais assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar,
quando estabelecem a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado ou entre si.
Então, os direitos fundamentais deixam de ser meros limites ao poder político para se
transformarem em um conjunto de valores para a ação positiva dos poderes públicos. LUÑO,
Perez Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y Constituicion. 4. ed. Madri:
Tecnos, 1991. "(...) El derecho de los derechos humanos constituye un derecho peculiar, regido
por princípios que les son propios y que lo hacen apartar-se de las otras ramas del derecho, con
las quales puede tener muchas afinidades y de las que puede servirse como médio para el logro
de sus propósitos,pero con las que ciertamente no se puede confundir." LEDESMA, Héctor
Faúndez. Administración de justicia y derecho internacional de los derechos humanos. Caracas:
Universidad Central de Venezoela/ Instituto de Derecho Público, 1992.

[11]  "Podemos hoje testemunhar um notável reconhecimento generalizado da identidade do
direito público interno e do direito internacional no tocante à proteção do ser humano. Em razão
de sua universalidade nos planos tanto normativo como operacional, acarretam os direitos
humanos obrigações erga omnes". TRINDADE, Antônio Augusto Cançado em apresentação do
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livro de LINDGREN, José Augusto Alves, ob. cit., 1994.

[12] Sobre o processo de internalização dos tratados internacionais no direito brasileiro e a
discussão entre monistas e dualistas, ver: ARAÚJO, Nádia. A internalização dos tratados
internacionais no direito brasileiro. In: ARAÚJO, Nádia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de (Org.).
Direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001;
DOLINGER, Jacob, ob. cit., 2003. PINTO, Mônica. Temas de derechos humanos. Buenos Aires:
Editores del Puerto, 1997; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional
Internacional. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000.

[13] TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, ob. cit., 1991.

[14] Outros aspectos do conceito de direito humanos já foram apontados em: CORREIA,
Theresa Rachel Couto. Considerações iniciais sobre o conceito de direitos humanos. Pensar,
revista do curso de direito da Universidade de Fortaleza, Fortaleza, v. 10, n. 10, p. 98-105, fev.
2005

[15] Sobre as características dos direito humanos ver NIKEN, Pedro. Em la defesa de la persona
humana: estudios sobre derechos humanos (1982-1987). Caracas: Editorial Juricia Venezolana,
1988.

[16] "Instead, as World Conference on Human Reghts (Vienna, 1993) made clear, the
disappearance of Soviet empire has ot left a world unanimous in its commitment" Henkin, Louis.
The age of rights. New York: Columbia University Press, 1999.

[17] GORSSMAN, Claudio. El sisteme interamericano de derechos humanos y la protección de la
liberdade de expressión. In: CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL, XXVIII. Organizado por
Comité Juridico Interamericano e Secretaria Geral de la OEA. ago. ,2001. Washington, D. C:
Secretaria General, 2002.
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CRÍTICA DOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS DO GARANTISMO PENAL

HERMENEUTIC CRITICS OF THE ASSUMPTIONS OF CRIMINAL GUARANTEEISM

Ricardo Araujo Dib Taxi

RESUMO
'O presente artigo analisará a concepção de interpretação legal pugnada pelo garantismo penal
de Luigi Ferrajoli sob o ponto de vista da tradição continental hermenêutica. Assim, buscará
exaltar o apelo humanista da teoria garantista, ao mesmo tempo em que apontará suas
limitações no que tange à concepção de racionalidade da decisão judicial. Nesse sentido, não
será apenas um apontamento crítico às concepções cientificistas de balizamento da interpretação
judicial, mas uma tentativa de, a partir da hermenêutica filosófica, apontar meios de reduzir a
arbitrariedade na aplicação da lei penal, garantindo assim a liberdade e respeito à Constituição
que estão no centro do Garantismo Penal, mas não tem se concretizado também devido à
estreiteza com que tal pensamento entende a interpretação, reduzindo-a a um procedimento
bem menos complexo e fundamental do que de fato é. Portanto, na medida em que esta
pesquisa puder contribuir para o desenvolvimento do direito penal, poderá também contribuir
com o pensamento hermenêutico contemporâneo, dando-lhe concretude a partir de aplicações
práticas frutíferas. 
PALAVRAS-CHAVES: Garantismo Penal, Hermenêutica, Constituição, Democracia

ABSTRACT
'This article will examine the concept of legal interpretation defended by Luigi Ferrajoli`s criminal
guaranteeism, from the point of view of the continental hermeneutics tradition. So, it will seek to
exalt the humanistic appeal of the theory guarantee, while pointing out its limitations in regard
to the conception of rationality of the ruling. In this sense, the purpose is not just to criticize
scientistic conceptions of marking judicial interpretation, but an attempt, from the philosophical
hermeneutics, pointing out ways to reduce arbitrariness in the application of criminal law, thus
guaranteeing the freedom and respect for the Constitution are the center of Criminal
guaranteeism, but it has also been realized due to the narrowness with which such thinking
means the interpretation, reducing it to a procedure less complex and fundamental than it
actually is. So to the extent that this research can contribute to the development of criminal law,
may also contribute to the contemporary hermeneutic thought, giving concrete from practical
applications fruitful. 
KEYWORDS: Criminal guaranteeism; Hermeneutics ; Constitution; Democracy

1. INTRODUÇÃO
           

O garantismo penal, cuja teorização minuciosa foi realizada pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli na
já clássica obra Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal (FERRAJOLI, 2006), propõe-se a ser uma
reflexão acerca da crise de legitimidade que assola os modernos sistemas penais nos seus fundamentos
filosóficos, políticos e jurídicos. Como admite o próprio autor, não se trata de uma construção teórica
nova, mas da re-interpretação de fundamentos esculpidos pela filosofia da ilustração, redundantes em uma
série complexa de vínculos e garantias estabelecidas para a tutela do cidadão contra o arbítrio punitivo
estatal.
 
            No fundo político dessa teoria, encontra-se o apelo humanista construído no século XVIII de
garantia da liberdade em face do arbítrio estatal, do punitivismo e da ingerência do estado nos aspectos
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morais da vida social. Reconhecendo a gravidade e até o caráter trágico da intervenção jurídico-penal na
esfera de liberdade dos indivíduos, buscou-se assegurar condições abstratas, racionais e legalmente
estabelecidas nas quais seria legítima a punição estatal, respeito a esfera indisponível de “direitos naturais”
do indivíduo. Essa disposição ética em controlar o arbítrio estatal[1] parece efetivamente condição
impostergável a qualquer Estado efetivamente democrático, pautado na igualdade e no respeito
indiscriminado a todos os cidadãos.
 
            Contudo, nos caminhos pelos quais o garantismo pretende chegar a seus objetivos, encontram-se
diversos pressupostos que, porquanto tenham sido reconstruídos por Ferrajoli, parecem ainda pouco firmes
e, nesse sentido, dificultosos de um efetivo sucesso da filosofia penal da liberdade e dignidade pugnada
por aquele autor. Por exemplo, é fato que em Direito e razão (FERRAJOLI, 2006) há uma revisão da
idéia de Juiz como boca da lei, típica do século XVIII. Entretanto, permanece uma ligação aparentemente
intrínseca entre arbítrio e irracionalidade, liberdade e racionalidade. A obra inteira busca meios racionais
de reduzir a discricionariedade judicial clarificando e estreitando os conceitos legais, buscando reduzir a
margem de interpretação do Juiz, tornando-o o mais fixo possível, evitando o arbítrio.
            Esse esforço em privilegiar critérios objetivos de punibilidade, de aferição da culpabilidade e da
interpretação judicial será revisitado nesse trabalho sob as bases da hermenêutica desenvolvida por Hans-
Georg Gadamer e a fenomenologia do século XX, as quais se encontram ausentes nas reflexões penais
contemporâneas, não obstante lhe possam ser muito úteis.
 
            Em todo caso, seguindo a trilha da hermenêutica filosófica, este trabalho não buscará desconstituir
a importância do garantismo com soluções exteriores às suas finalidades, mas estabelecer um diálogo com
tal corrente de pensamento a partir do horizonte para o qual a própria liberdade democrática aponta. Nesse
sentido, as críticas que se fará à idéia de lei rígida e afastamento do juiz em relação à valorações
subjetivas, ou mesmo à idéia de critérios técnicos exaurientes no tocante à fixação da pena visam tornar
mais efetivos os princípios consubstanciados no garantismo, reduzindo, em última instância, a
arbitrariedade da Justiça Penal.
 
            Por tal razão, este trabalho poderá deixar claro algo defendido não só por Gadamer (GADAMER,
1999), mas aplicado por Lênio Streck à hermenêutica jurídica (STRECK, 2004), que é a capacidade de as
reflexões hermenêuticas, ao invés de levarem a um relativismo e a um abertura descontrolada das
possibilidades interpretativas, reduzirem essa amplitude e apontarem caminhos seguros de interpretação na
medida em que a mesma se volte para “a coisa mesma”, o que certamente será explicado ao longo desta
pesquisa.
  
            Assim, a análise práxis penal, além de poder ser enriquecida com as reflexões hermenêuticas,
poderá também tornar mais claro o pensamento daqueles autores teóricos, uma vez que o contorno de suas
idéias parece muitas vezes obscuro em razão da abstração com a qual sua idéias são construídas,
transmitidas. Por isso é sempre de bom alvitre tentar aplicá-las à situações concretas para reforçar a
própria compreensão abstrata das mesmas, que é obviamente sempre realizada à luz de problemas
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concretos.
 
            Para ordenar o artigo, será feita então primeiramente uma análise do garantismo penal, centrada nos
meios a partir dos quais tal teoria pretende chegar às finalidades legitimadoras e constituintes do Estado
democrático de direito. Em seguida, serão feitas críticas a esses meios com base nas reflexões
hermenêuticas, as quais serão brevemente ilustradas para deixar mais claro o contraste teórico. Por fim,
far-se-á um esboço de possibilidades garantistas de aplicação da lei penal levando em consideração a
amplitude com que, nesse ponto, já terá sido tratado o chamado fenômeno interpretativo.            
 
             
2 – O GARANTISMO E A CONSTRUÇÃO DA LEI PENAL
            A filosofia política da ilustração forjou as bases modernas de um governo da lei (rule of Law), em
oposição aos anteriores regimes absolutistas, nos quais eram os soberanos quem detinham todo o poder
decisório, editando as leis ou mesmo decidindo com base em suas apreciações pessoais.
 
            A emergência do liberalismo, da legalidade, impõe, em contraste, que o poder que faz as leis não
seja aquele que deverá aplicá-la e nem julgá-la (SECONDANT, 1996), além de impor que todas as
pessoas só possam fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei.
 
            No tocante ao direito penal, tal princípio inspirou em todos os modernos sistemas penais a
imposição constitucional de que ninguém seja apenado senão por um crime definido previamente por lei, a
qual deve também instituir claramente as conseqüências advindas daquela conduta. No Brasil, esse
princípio encontra-se no art. 5º XXXI da Constituição Federal: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
   
            Na ótica do século XVIII, a qual muitos penalistas brasileiros ainda hoje seguem como se não
tivesse havido pensamento jurídico desde então, o império da lei necessitava não só de leis claras e
precisas, mas também de uma função judicial de mera subsunção da lei ao caso concreto. Isso quer dizer
que ao Juiz não seria permitido realizar qualquer tipo de modificação na “concepção original” da lei, que é
aquela para a qual aponta o espírito do legislador, a famosa mens legis.
 
            Naquele tempo, parecia óbvio que amarrando todos à impessoalidade, a leis claras e
compreensíveis por todos da mesma maneira, estar-se-ia impedindo qualquer arbítrio, qualquer decisão ou
lei que privilegiasse ou prejudicasse indivíduos ou grupos em detrimento de outros. Essa idéia, de
submissão mecânica as leis, de que o Juiz deve aplicar literalmente a lei, ficou conhecida depois pela
filosofia do direito como positivismo exegético. É precisamente sob esse pano de fundo que a obra clássica
do Direito Penal liberal fora escrita, qual seja Dos Delitos e Das Penas, de Cesare Beccaria.
(BONESANA, 2002).
 
             Nesse livro, já clássico, encontra-se estruturada a noção de um Direito Penal voltado à liberdade,
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que deve punir indistintamente todos aqueles que cometam fatos considerados por lei como delituosos, na
medida adequada, isto é, de acordo com parâmetros previamente fixados por lei. A critica do autor é
efetivamente contra aquele terrível direito penal medieval e também absolutista, que perseguia bruxas,
hereges, socialmente nocivos e outros, decretando todo tipo de penas cruéis e desproporcionais. Ainda que
não se possa dizer que no direito penal pré-liberal as penas sempre eram aplicadas de maneira exorbitante
e equivocada (para isso seria necessária uma larga pesquisa história), é fato que a falta de balizas legais a
impor o poder público, bem como a falta de um escalonamento pré-definido de atribuições no paoder
público abria espaço para uma recorrente barbárie institucionalizada por parte do Estado.
 
            Não obstante sua nobre e importantíssima intenção, o modelo exegético do qual Beccaria parte
acaba sendo utópico, posto que na prática tal controle mecânico sob o poder judiciário se revela
impossível. Veja-se como Ferrajoli, ataca tal fragilidade desse primeiro garantismo:

 

Todo o esquema epistemológico até aqui ilustrado e o modelo penal garantista que nele se informa
têm o defeito fundamental de corresponder a um modelo limite, amplamente idealista, porque de fato
nunca foi realizado nem nunca será realizável. O juiz não é uma máquina automática na qual por cima
se introduzem os fatos e por baixo se retiram as sentenças, ainda que com a ajuda de um empurrão,
quando os fatos não se adaptem perfeitamente a ela. A idéia de um silogismo judicial perfeito, que
permita a verificação absoluta dos fatos legalmente puníveis, corresponde a uma ilusão metafísica:
com efeito, tanto as condições de uso do termo “verdadeiro” quanto os critérios de aceitação da
“verdade” no processo exigem inevitavelmente decisões dotadas de margens mais ou menos amplas
de discricionariedade. (FERRAJOLI, 2006 p. 42).

           

            Nota-se que Luigi Ferrajoli é bem consciente da impossibilidade de que a verificação jurídica dos
pressupostos da pena seja absolutamente certa e objetiva. Tem consciência de que a interpretação jurídica
nunca é uma atividade simplesmente recognitiva, sendo sempre fruto de uma escolha prática a respeito de
diversas hipóteses igualmente cabíveis a determinada situação, segundo a concepção daquele interprete.
(FERRAJOLI, 2006). Nessa linha, aproxima-se do positivismo jurídico de fins do século XIX e início do
século XX, que tem na figura de Hans Kelsen seu principal expoente. Sabe-se que o autor austríaco
compreendia a norma como uma moldura, a qual deveria sempre ser preenchida pelo Juiz frente a um caso
concreto com base em um ato também de vontade. Essa arbitrariedade, porquanto a norma fosse elaborada
de forma seca e precisa, era tida como inevitável (KELSEN, 1998). 
 
            O garantismo penal de Ferrajoli pertence em boa parte à tradição consolidada por Kelsen. Crê que
essa margem de arbitrariedade é constituinte da decisão judicial mas busca ver também algo de positivo
nessa abertura intrínseca que existe na formação da concepção judicial. É fato também que é possível
enxergar nesse ponto algo de contraditório na obra de Ferrajoli: ao mesmo tempo que o garantismo busca
racionalizar as decisões judiciais, reduzindo seu arbítrio ao máximo, é também contra a estrita legalidade,
que amarraria o Juiz a uma cegueira ética e social, aos fins da norma que busca aplicar, ainda que o
garantismo seja em tese anti-cognitivista. (FERRAJOLI, 2006).
 
            Em todo caso, o garantismo é antes de tudo uma filosofia política e jurídica tendente a materializar
da maior maneira possível todas as garantias penais conquistadas na história da evolução do pensamento
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jurídico penal e incorporadas à grande maioria das cartas constitucionais contemporâneas.  
 
            Por essa razão, interpretações extensivas, analógicas, principiológicas, teleológicas, político-
criminais, filosóficas, psicológicas e toda a gama de extensões à literalidade da lei só são permitidas na
medida em que beneficiem o réu, pois do contrário são alargamentos intoleráveis à ordem jurídica.
 
            Para fundamentar tal empreitada, a teoria garantista traz ao seu cerne a racionalidade e, se não é
possível pensá-la de maneira mecânica, busca formas analíticas de garantir o controle racional das
decisões judiciais, leia-se, de modo a não gerar qualquer margem de arbítrio às liberdades individuais.
 
            Nesse sentido, condena avidamente todo cognitivismo-ético em matéria penal, como as teorias que
buscam tratar o crime como patologia, vendo assim a ressocialização como uma espécie de cura do
ofendido, comparando-o a um doente. Veja-se que um dos corolários do garantismo é o chamado direito
penal do fato, que pugna por uma análise do desvio punível centrada nos fatos, e não nas características
pessoais daqueles que o cometeram.
 
            Em todo caso, sem criticar ainda os pressupostos assumidos pelo garantismo, fato é que há uma
certa contraditoriedade nessa teoria. Por um lado, busca claramente os efeitos buscados pela tradição
liberal do direito penal, no sentido de amarrar o Juiz a critérios constitucionais pré-fixados. Por outro lado,
embasados na filosofia política do século XX que avultou desde o pós-guerra, busca tornar o Juiz
socialmente consciente e eticamente vinculado, dando-o liberdade para adequar a literalidade às exigências
que esse comprometimento construtivista exige. Mesmo assim, toda essa consciência moral e capacidade
de agir sob a “literalidade cega e mecânica” só são postos em consideração nos momentos em que
teoricamente o réu não tem como ser prejudicado.
            Feitas tais considerações, que tenderam não só a apontar os limites do garantismo mas também a
exaltar seu apelo humanista que deve ser defendido, urge agora levantar, a partir da hermenêutica,
questões fundamentais que são anteriores à questão epistemológica que tais discussões penais levantaram,
embora sejam sua condição de possibilidade.
                         
3 – HERMENÊUTICA FILOSÓFICA E APLICAÇÃO DO DIREITO
 
            Diferente da hermenêutica tradicional, que se pretendia um conjunto de técnicas tendentes a
encontrar a melhor interpretação, a função da hermenêutica filosófica é encontrar na busca dos
fundamentos teóricos um apontamento originário do ser, um caminho que o homem trilha em busca da
compreensão antes de escolher qualquer método ou sistema teórico (GADAMER, 1999). Por isso, pode-se
dizer que é um meio de autoconhecimento humano, conhecimento da cultura e de como a tradição do
pensamento se forma desde as raízes umbrosas da experiência originária da existência humana.
 
            A radicalidade desse questionamento só se torna possível porque a temporalidade é assumida como
condição existencial e como morada do ser, isto é, de toda possibilidade de ontologia. Aquele que
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compreende deve ver-se como parte daquilo que busca compreender. Por essa razão, suas angústias,
experiências e concepções de vida fazem parte daquilo que se quer compreender. Assim é que, seguindo o
pensamento de Heidegger, não há nenhuma compreensão que não seja uma re-interpretação, forjada de
acordo não só com características subjetivas do interprete, mas também conforme a tradição cultural ou
filosófica na qual aquele está inserido. (HEIDEGGER, 2008).
 
            Por essa via, a discussão em torno da escolha de uma ou outra interpretação deixa de se restringir
ao campo epistemológico e busca trazer à tona o engajamento real e efetivo que há em toda compreensão.
(GADAMER, 1999). Se não há uma interpretação unívoca, neutra e correta, é possível então que
concepções distintas possam conviver à medida em que se compreenda a pluralidade a descontinuidade
como constituintes da ontologia, de qualquer compreensão ontológica.
 
            Em todo caso, é imprescindível que se diga que a hermenêutica filosófica aparece na filosofia do
século XX para tratar da velha questão do debate entre o método das ciências naturais e o método das
ciências humanas ou ciências do espírito (Geisteswissenschaften). Denunciando a importação do método
demonstrativo e lógico das ciências naturais para as últimas, busca mostrar, na esteira de Wilhelm Dilthey,
que compreender nas ciências humanas não é compreender um objeto exterior ao sujeito, uma vez que este
sujeito confunde-se com o seu objeto, que é a história humana e o percurso de pensamento nela forjado
(BLEICHER, XXX). Desse modo, compreender nas ciências humanas representa uma fusão de horizontes,
na qual a vivência do interprete se funde com o pensamento que deve ser compreendido.
 
            É verdade que Dilthey, que viveu no século XIX, buscara uma objetividade nesse conhecimento
humano através de um método histórico de compreensão das ciências humanas. Todavia, tal busca de
objetividade fora revista no século XX não somente por ser um desiderato irrealizável (já que cada um está
inescapavelmente imerso em seu contexto, sua historicidade), mas por ser considerada agora um aspecto
pejorativo e desnecessário para se falar em correta compreensão. Aqui, foi sobretudo graças a Hans Georg
Gadamer e sua obra Verdade e Método – traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica
(GADAMER, 1999) que a hermenêutica tirou de si o foco de compreender objetivamente o sentido de
uma obra de arte, lei ou pensamento, para voltar-se ao horizonte em que essa compreensão aponta, à
finalidade buscada por ela.
 
            A idéia de entrar na mente do autor para compreendê-lo passou a ser então obsoleta. Primeiro
porque, como já dito, a experiência histórica é sempre uma experiência presente. Os acontecimentos
históricos formam os fios da tradição que compõem também as convicções de hoje, mas não podem ser
resgatados objetivamente no seu contexto, como se fossem objetos estáticos. Contudo, a virada se encontra
sob um ponto de vista mais pragmático. Se a compreensão tem sempre uma finalidade, algo a ver com
essa realidade, com a experiência presente, é óbvio então que é com vistas ao presente e ao futuro que se
interpreta, pelo que compreender o espírito do autor é sempre algo secundário.
 
            Em se tratando do conhecimento jurídico, Gadamer esboça claramente a hermenêutica
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contemporânea ao lembrar que uma lei não foi feita para ser compreendida historicamente, em seus traços
fundantes, mas para regular um acontecimento presente, pelo que é sempre uma releitura de algo sob uma
nova ótica. Há uma necessária modificação de sentido nas contínuas reinterpretações de um diploma
normativo, pelo que se poderia dizer que a jurisprudência exerce um papel mais esclarecedor que o próprio
texto normativo, na medida em que evidencia a atividade pensante ocorrida em torno dos textos legais.
 
            A partir dos pontos já esboçados, poder-se-ia pensar que a hermenêutica filosófica gera um
relativismo gnoseológico. Na medida em que mostra que a compreensão é um processo bem mais
profundo e pessoal do que era antes visto, pode ser vista como legitimando toda e qualquer interpretação
na medida em que mostra que toda interpretação é relativa ao interprete na medida em que é fruto de seus
existenciais, pré-compreensões e expectativas frente ao que busca compreender.
 
            De fato, a idéia de que haja uma única compreensão de algum texto, que seja lógica e apreensível
por todos, fora extirpada neste trabalho a partir das considerações que, desde a hermenêutica romântica no
século XIX, mostraram que em todo compreender está sempre imerso um interpretar, de modo que quem
entende algo está sempre vendo de uma forma bastante peculiar esse algo, que pode ser bem diferente da
visão de outra pessoa sob o mesmo texto.
 
            Veja-se que essa idéia é bem próxima da concepção kelseniana. Uma das razões hermenêuticas por
trás do positivismo jurídico é precisamente a idéia de relativismo ético, relativismo interpretativo. Com
fundamentos filosóficos que recuam à teoria da Justiça de Thomas Hobbes e ao círculo de Viena, o
positivismo do século XX crê que as convicções sobre o que é ou não justo são sempre relativas a cada
pessoa. Como não é possível encontrar um pressuposto universal para dizer o que é Justiça, tal concepção
é sempre relativa à determinada sociedade, à determinada pessoa, ao que cada um considera justo ou
injusto. Sendo assim, a segurança a que uma sociedade pode aspirar vem de leis feitas de maneira clara e
segura. Não é relevante o conteúdo moral das leis, até porque a moral é relativa, mas o fato de que, ainda
que por um ato de vontade, tais leis instauram a moral relativa àquela comunidade. É sempre nesse sentido
relativo que, em Hobbes e no positivismo se pode falar em Justiça. (BILLIER, 2005).
 
            Observando-se atentamente, a consequência do não-cognitivismo ético pugnado pelo garantismo
pauta-se nessa mesma linha. O que importa não é o sentido moral para o qual aponta a lei penal. Não é
isso que deve ser buscado pelo Juiz, que não tem competência para criar a norma. O que importa é que as
condutas delituosas e suas conseqüências estejam bem delimitadas legalmente, de modo que todos possam
saber com precisão quais condutas podem ou não podem fazer.
 
            Em todo caso, como também em Kelsen, o relativismo e o grau de arbitrariedade que fatalmente
haverá em toda interpretação é um obstáculo a tal segurança, na medida em que sempre haverá uma
margem de criatividade e de decisionismo que não poderá ser evitada e que contaminará a plena
legitimidade e racionalidade do sistema.
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            Ao menos seria assim, se estes pressupostos estivessem corretos. Se o fato de o processo
interpretativo ser pessoal e distinto levasse a uma situação limite na qual fosse impossível dizer que há
interpretações melhores que outras, controles maiores ou menores da arbitrariedade seria realmente a única
solução possível não só ao ordenamento jurídico mas também à hermenêutica de um modo geral. No
entanto, dois conceitos chave da hermenêutica filosófica apontam exatamente no sentido contrário desse
relativismo, mostrando que a compreensão da complexidade e do caráter existencial do fenômeno
interpretativo visa a aproximação ao sentido do objeto interpretado, e não o desfazimento deste em
qualquer coisa que o interprete julgue coerente.
 
            Gadamer diz que aquele que quer compreender precisa deixar que o texto lhe diga algo
(GADAMER, 1999). Para isso, deve ter a sensibilidade de por suas pré-concepções à prova frente ao que
o texto possa dizer de novo. É por isso que se pode dizer que o percurso da compreensão é uma negação.
A negação do que se sabia, a partir da compreensão do que a idéia do texto tem a acrescentar à idéia
original.
 
            Aquele que não desperta a capacidade de se focar no texto em si, mas apenas buscar ver
reafirmadas suas convicções no texto não o compreendeu verdadeiramente. Esse conteúdo objetivante do
texto, que só se torna realmente vivo quando interpretado e aplicado, é passível de ser defendido em uma
tradição intersubjetiva e assim fazer frente a interpretações outras que não respeitem esse mundo do texto.
 
            Não se deve, contudo, confundir o texto em si com interpretação literal deste. É um equívoco
hermenêutico pretender iniciar a compreensão pela interpretação literal acreditando que assim se respeitará
mais a origem e a criação daquele texto. A tradição hermenêutica fala alto nesse sentido, apontando o
sentido literal como uma via para o sentido simbólico que está por baixo, isto é, para o horizonte de
compreensão apontado pelo texto.
 
            Assim é que, em linhas gerais, pode-se dizer que a hermenêutica filosófica aponta para a aplicação
do direito como parte fundamental da compreensão da norma, destacando, por essa razão, a importância da
atividade judicial enquanto criadora e deliberativa sob os caminhos do direito.
                       
4 – APONTAMENTOS PARA UM DIREITO PENAL JUSTO E DEMOCRÁTICO

 
4.1 O diálogo como redutor da arbitrariedade judicial

É certamente terrível ser investigado, julgado e ainda mais condenado por algo incerto. O direito
penal é o ramo do direito que mais agudamente fere as liberdades fundamentais (ainda que justificado por
várias razões), e a gravidade dessa agressão estatal deve ser justificada não apenas em abstrato, mas a cada
caso concreto, com um processo no qual efetivamente se possa reconhecer a necessidade da intervenção
penal e a adequação do fato ao conteúdo normativamente identificado como delituoso.

 
Para tanto, é extremamente necessário que o processo seja revestido não apenas formalmente das
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garantias fundamentais como contraditório e ampla defesa, mas que materialmente todos os participantes
possam exprimir suas convicções e identificarem-se como participantes da norma concreta a ser criada
naquele caso.

 
Nesse sentido, diversos autores de teoria geral do processo tem chamado processo cooperativo a

essa nova possibilidade de desenrolar processual, no qual haja efetivamente diálogo entre as partes e o
órgão julgador, que não deve decidir apesar das partes, mas com as partes. Obviamente, sabe-se que isso
exige bem mais do que garantias processuais para tal ocorrência. Acima de tudo, é importante que as
partes entrem em diálogo e que, em se tratando de processo penal, Ministério Público e Juiz tomem
consciência de que tratam ali de algo discursivamente construído, cuja participação do réu é
imprescindível. Vejamos como o processualista Freddie Didier Jr expõe a idéia de processo cooperativo:
             

         Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a
inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero
expectador do duelo das partes. O contraditório volta a ser valorizado como instrumento indispensável
ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deveria ser observada
para que a decisão fosse válida. . (DIDIER JR, 2010 p. 77).

 

            Apesar de o autor ter em mente sobretudo o processo civil, é inegável que esse raciocínio é uma
idéia geral ao processo, aplicável sobretudo ao processo penal, devido à gravidade de sua intervenção. A
consciência de que a hermenêutica jurídica envolve concretização e criação aponta de maneira inequívoca
a essa exigência, podendo-se ver inclusive como antidemocrática a concepção clássica do Juiz decidindo
de maneira solipsista, com as partes atuando apenas quando requisitadas e como coadjuvantes.
 
            Veja-se que a perspectiva hermenêutica de certo modo transfere o compromisso constitucional com
a norma penal do legislativo para o judiciário. Com isso não se quer dizer que o legislador não deve buscar
elaborar normas claras e que especifiquem indiscriminadamente, na medida do possível, as condutas
delituosas. Apenas se está atribuindo igual compromisso aos atores judiciais, com base nos pressupostos já
levantados ao longo do trabalho.
 
            Inegável também é o teor democrático que pode ser atingido com a aplicabilidade de tal
concepção. Compreende-se hoje a democracia não como regra de maioria, mas como a possibilidade de
ouvir as minorias, de um espaço público no qual as concepções e decisões sejam tomadas de tal modo que
as diferentes representações da sociedade tenham a possibilidade de participar e ter sua opinião levada em
consideração.
 
            Trazendo essa idéia ao processo judicial, resta óbvio que a legitimidade do processo hoje tem que
repousar também no seu caráter democrático, que no caso pode consubstanciar-se na participação das
partes e do Juiz na formação da convicção. Essa mudança é difícil, especialmente em um país segregador
e com resquícios autoritários terríveis como o Brasil, mas a realização desse objetivo já faria do Direito
Penal uma prática humanista de modo bem mais eficiente do que amarrando a lei penal.   
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            É fato que o direito já possui alguns mecanismos tendentes a tornar efetivo esse anseio
democratizante. Ocorre que essas faculdades são exercidas apenas aparentemente, formalmente, posto que
não há essa abertura efetiva às diversas considerações sobre determinada situação. Qualquer pessoa que
conheça um pouco da prática judiciária penal sabe que, por exemplo, em um pedido de liberdade
provisória, à argumentação do réu é acrescida a argumentação do ministério público, as quais devem ser
lidas e tomadas em consideração pelo Juiz no seu ato decisório.
 
            Ocorre que, na prática, o réu pede a liberdade mas não expõe claramente porque de determinado
artigo ou princípio lhe advém, naquele caso, o direito à liberdade. Por sua vez, o membro do Ministério
público geralmente repete os modelos idênticos de pareceres, às vezes até com algumas impropriedades
fruto da absoluta falta de atenção com as especificidades daquele caso. Por fim, repetida também é a
decisão do Juiz acerca do caso, que no Brasil e em se tratando de pessoas de baixa renda geralmente é a
manutenção da prisão.
 
            Obviamente a idéia aqui não é inverter a característica central da jurisdição que é a tomada de
decisão por parte do órgão julgador. A diferença se encontra no modo como este forma seu
convencimento.
 
            Ademais, para que uma relação dialogal no discurso jurídico possa ser efetiva é necessário também
que cada um saiba qual o seu papel no processo decisório. Os membros do ministério público ter clareza de
que não são parte acusatória, mas fiscais do direito. Sua fala não deve ser necessariamente uma antítese da
argumentação da parte ré. É uma posição privilegiada de auxílio no processo cognitivo a do custus legis.
Infelizmente, índices altos de crimes patrimoniais, tradição de autoritarismo e diversos outros fatores
fazem com o membro no Ministério Público não raramente se considere o guardião da moralidade pública
contra o réu, independente de haver ou não provas fáticas no processo.
 
            Infelizmente, não há reforma legislativa ou principiológica que seja capaz de alterar subitamente
esse quadro opressivo. Apenas a construção de uma tradição democrática no país é capaz de tornar efetiva
essa idéia tão frutífera e essencial de processo cooperativo.
             
 4.2 Garantismo e Tradição
 
            Finalmente, chega o ponto no qual é possível pensar em garantias penais mesmo considerando a
amplitude hermenêutica que a aplicação da lei penal impreterivelmente adquire.
 
            Com base nos pressupostos até agora explicitados, o termo garantia parece conter uma certa
ambigüidade, uma vez que aponta para a idéia de certeza, de tornar claro e imutável o que em sua base
mutável, re-interpretável e até valorado sempre de acordo com situações distintas e imprevisíveis.
 
            É óbvio que o Juiz tem que cumprir a Constituição. É óbvio que o réu não pode permanecer preso
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provisoriamente por motivos ligados à sua culpabilidade se não há o preenchimento de requisitos
processuais autorizadores. Salta aos olhos que alguém não pode ser condenado porque é um criminoso
habitual, porque já respondeu a vários inquéritos ou mesmo vários processos. Nesse primeiro aporte de
absurdos que ocorrem no direito brasileiro, não há nem como se discutir que falta o mínimo de disposição
ética dos poderes públicos em garantir essas bases mais simples[2] do Direito Penal.
             
            Entretanto, em muitas questões fundamentais nas quais, como diz o próprio Ferrajoli, o Juiz não
pode ser moralmente cego, cumprir a Constituição exige compreender a exigência Constitucional, escolher
dentre as várias possibilidades, aquela que melhor fará jus ao que ao interprete aparece como
indispensável ao respeito e garantia do pacto constitucional.
 
            Não há como garantir de antemão o que terá que ser preenchido no caso concreto. E terá que ser
assim porque é a única maneira de se ter realmente respeito com a democracia, com as singularidades que
ocorrem na vida daqueles que precisam lidar com o Direito Penal.
 
            De igual modo, também a idéia de um direito penal do fato parece um reducionismo. Com efeito,
não são todas as pessoas que geralmente cometem determinados delitos. Sabe-se de antemão que delitos
como furto e roubo serão cometidos geralmente por pessoas pobres; crimes do colarinho branco por
políticos desonestos; estelionatário previdenciário pelos funcionários do INSS e pelos que falsamente
buscarão se mostrar como beneficiários etc...
 
            Além disso, a individualização da pena, já em fase judicial, exige que se leve em consideração não
apenas o fato, mas sobretudo as características pessoais e se possível psicológicas daquele que cometeu o
fato, caso a intenção seja efetivamente quantificar de maneira equânime e determinar que o cumprimento
de pena se dê nas condições que mais favoreçam a ressocialização do condenado.
 
            Como poderia a lei, de antemão, dizer que, em caso de homicídios, a ressocialização ocorrerá
dentro de 6 a 20 anos de reclusão, ou no caso de latrocínio de 20 a 30 etc...? É óbvio que esses limites
referem-se a uma perspectiva aproximada de retribuição frente ao dano causado pelo crime. A
ressocialização, se estiver seriamente nos planos do poder público, deve levar em conta no maior grau
possível aquele que deve ser ressocializado, dentro, é claro, de balizas amplas mas constantes do
ordenamento jurídico.
 
            Voltando à idéia central da garantia, a questão primordial que advoga contra a idéia de
arbitrariedade insuperável e relativismo interpretativo é a pertença à tradição. Existe uma tradição que,
desde o século XVIII, vem construindo uma idéia de direito penal voltada à liberdade, à justa medida entre
crime e castigo e à proteção de direitos fundamentais com fundamento na dignidade da pessoa humana.
 
            Nesses séculos, apesar de muitos regressos, pode-se constatar um aprimoramento das
interpretações dos diversos institutos penais para que possam, no caso concreto, atender com mais
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eficiência a esses valores que foram historicamente sendo construídos desde a ilustração até a
contemporaneidade.
 
            Não se trata de um aparato subjetivo, que o Juiz tem ou não a opção de consultar para decidir, mas
do pano de fundo no qual as Constituições e leis contemporâneas foram erigidas e que funcionam como
ponto limite à margem de discricionariedade judicial.   
 
            Um texto normativo não pode dizer qualquer coisa. Os limites, entretanto, devem ser buscados pela
motivação ética do Juiz em compreender a tradição na qual vive e aplica o direito, os caminhos e objetivos
de sua Constituição e o papel concretizador que possui nesse processo. É essa, em suma, uma das garantias
que a hermenêutica pode dar à humanização e Constitucionalização do Direito Penal.
 
4 - CONCLUSÃO

 
No pensamento penal contemporâneo, especialmente no Brasil, encontram-se muitas pessoas

refratárias ao garantismo penal de Luigi Ferrajoli. A maioria por desejar um direito penal mais punitivista
e severo, poucos por criticar seus pressupostos epistemológicos. Contudo, mesmo os juristas voltados as
reflexões teóricas ou os militantes não podem negar que o Direito penal contemporâneo é fruto dessa
teoria. Não há como se falar em teoria penal hoje sem tomar por base o garantismo penal, ainda que seja
para criticá-lo.

 
Essa linha de pensamento, que remete ao Direito Penal clássico do século XVIII, tornou-se o

símbolo da racionalidade no direito penal e levou inúmeros juristas a criticar Juízes inquisidores, políticas
de lei e ordem, avalanches midiáticas manipulativas e inúmeros outros movimentos que, as vezes
imperceptivelmente, ajudam a construir um Direito Penal retrógrado e autoritário, fruto dos medos e
inseguranças da sociedade, do lado mais mesquinho e indiferente das pessoas para com o próximo.

 
Por todas essas razões, deve ficar claro que se a finalidade deste trabalho é contribuir ao

aprimoramento dessa motivação humanista. O fato de se discordar de que a racionalidade metódica seja
um caminho frutífero a esse desiderato é embasada no próprio fundamento dos direitos fundamentais
(dignidade da pessoa humana).

 
Há, com efeito, uma peculiaridade das ciências humanas com relação às exatas. Aquelas não são

apenas inexatas, mas possuem uma capacidade de aproximação com o que há de mais íntimo no ser
humano que as demais ciências não possuem. Essas tentam incansavelmente encontrar métodos que as
façam atingir tais desideratos, quando é justamente esse método que impede a aproximação, que
uniformiza o que é singular e que se torna incapaz de sempre refazer as perguntas fundamentais que
movem o conhecimento na medida em que só buscam os fatos empíricos para poder aplicar ou negar
hipóteses previamente formuladas.

 
Assim, o que se buscou realizar nesse trabalho foram apontamentos tendentes a aproximar a teoria
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penal da facticidade, apontando caminhos de redução do arbítrio punitivo não com base em métodos ou
normas tecnicamente impecáveis, mas na disposição ética do Juiz e na sensibilidade prática daqueles que
vão aplicar o direito.

 
Por fim, diferente de quase todos os artigos jurídicos, não se dirá aqui que este trabalho teve por

finalidade mais levantar questionamentos do que respondê-los. A idéia é que a partir dessa pesquisa se
possa questionar muitas coisas no direito, mas o artigo em si é uma resposta hermenêutica ao garantismo
penal tal como compreendido hodiernamente. Pretende, portanto, responder questões sobre interpretação
judicial e vinculação da lei penal, aplicando a hermenêutica contemporânea na reflexão sobre essas
questões.

 
Somente o segundo dos conhecidos clichês precisará ser repetido. Com efeito, não há como dizer

que esse trabalho esgota o tema. Nesse sentido, o que aqui se encontra são efetivamente possibilidades de
pensamento, alternativas de compreensão de algo que parece lógico mas que possui questões fundamentais
e anteriores a qualquer escolha epistemológica. Portanto, é muito mais uma possibilidade de mudança de
visão do que um complexo sistema hermenêutico de aplicação penal, o qual, diga-se de passagem,
contrariaria todos os pressupostos defendidos ao longo da pesquisa.   
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HERMENÊUTICA FILOSÓFICA, FENOMENOLOGIA E AS INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES: ENTRE A PROIBIÇÃO DE EXCESSO E A

PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE 

PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY AND AS ADMINISTRATIVE DISCIPLINARY
INFRACTIONS: BETWEEN THE PROHIBITION OF EXCESS AND PROHIBITION OF POOR

PROTECTION

Márcio Ricardo Staffen

RESUMO
O presente artigo científico propõe-se a estudar sinteticamente os preceitos fundamentais da
hermenêutica filosófica, da fenomenologia e a aplicabilidade destas teorias na análise das
infrações administrativas disciplinares no intuito de balizar a atuação da Administração Pública
nos contornos do Estado Democrático de Direito. Neste diapasão, a Administração Pública deve
exercer seu poder de polícia interno entre os parâmetros da proibição de excesso e a proibição
de proteção deficiente, resguardando assim, os Direitos Fundamentais, a dignidade da pessoa
humana, bem como assegurando a satisfação do princípio republicano e os demais princípios da
Administração Pública. Utilizou-se, para o desenvolvimento desta presente pesquisa, o método
indutivo, operacionalizado pelas técnicas de conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Hermenêutica filosófica; fenomenologia; infrações administrativas
disciplinares.

ABSTRACT
This scientific paper proposes to study summarizes the fundamental precepts of philosophical
hermeneutics, phenomenology and the applicability of these theories in the analysis of
administrative disciplinary infractions in order to delimit the role of government in the contours of
the democratic rule of law. In this vein, the government must exercise its police power among
the internal parameters of the ban and the prohibition of excessive protection of poor, thereby
protecting the fundamental rights to human dignity and ensuring the satisfaction of the
republican principle and the other Principles of Public Administration. It was used for the
development of this research, the inductive method, operated by the techniques of operational
concepts and literatur.
KEYWORDS: Philosophical hermeneutics; phenomenology; administrative disciplinary
infractions. 

“Fala-se nas penas da lei como se esta fosse uma galinha prodigiosa.
As penas da lei são as penas dos homens, sempre classistas,
preservadores dos direitos dos que dominam o jogo social.”

Millôr Fernandes.
 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO

 

O presente artigo propõe-se a estudar sinteticamente os preceitos fundamentais da hermenêutica filosófica, da

fenomenologia e a aplicabilidade destas teorias na análise das infrações administrativas disciplinares no intuito de balizar a atuação

da Administração Pública nos contornos do Estado Democrático de Direito.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8647



Grosso modo, a humanidade em pleno século XXI vive dois processos, um evolutivo e outro regressivo às épocas

sombrias. Neste contexto, cita-se a marchar industrial high-tech, e a involução do nosso sistema punitivo que, funestamente insiste

– ou, é forçado a insistir pela mídia – no retorno aos tempos da vingança privada, como se Talião fosse a Lei Fundamental. Viragens

lingüísticas e discursos sediciosos do tipo “Lei e Ordem” ou “Tolerância Zero” tomam de assalto o senso crítico social, atribuindo

aos discípulos de Copérnico [1] a alcunha de irresponsáveis, ingênuos, inconseqüentes.

Loïc Wacquant bem consigna a divisa deste ideário subliminar: “’tranque-os e jogue fora a chave’, torna-se o leitmotiv

dos políticos de última moda, dos criminólogos da corte e das mídias prontas a explorar o medo do crime violento (e a maldição do

criminoso) a fim de alargar seus mercados.” [2]
Na atualidade tal infecção já se aloja nas entrâncias da Administração Pública, especialmente no que tange as infrações

administrativas disciplinares [supostamente] praticadas pelos servidores de baixo escalão, haja vista o vigor e a vigência do

provérbio: “aos inimigos do Rei, o rigor da lei; aos amigos do Rei, as benesses da lei”, afinal, na prática, majoritariamente os

processos que se instauram objetivam investigar fatos de pouca repercussão à Administração, preterindo os mais significativos. Em

nome-do-Pai (o superior hierárquico), da supremacia do interesse público, do princípio da eficiência administrativa, do combate a

corrupção, erroneamente tudo é permitido ou, como afirma em aula o Prof. Dr. Alexandre Morais da Rosa, tem-se um direito total-

flex que funciona com tudo, sem levar à sério os Direitos e Garantias Fundamentais, nos dizeres de Luigi Ferrajoli [3], núcleo

essencial intangível dos indivíduos, sobre os quais nem a maioria está autorizada a decidir.

Assim, no que interessa para a construção deste artigo, cumpre se destacar uma senda democrática que a hermenêutica

filosófica e a fenomenologia podem apresentar ao trato das infrações administrativas disciplinares, apuradas à luz da Constituição,

do Estado Democrático de Direito, considerando os limites máximos e mínimos de proteção que obrigam o Estado.

 
2. A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA
 

Para falar sobre Hermenêutica Jurídica, necessário se faz apresentar considerações preliminares sobre a norma jurídica.

Toda norma jurídica carece de interpretação, e quando o operador do direito se depara com um caso concreto busca no ordenamento

jurídico uma norma abstrata que deverá ser aplicada, realizando  a interpretação do direito.

O vocábulo hermenêutica, etimologicamente advêm de Hermes, sacerdote do oráculo de Delfos incumbido de levar a

mensagem dos deuses aos homens, que, ao aprender a linguagem possibilitara a compreensão do ininteligível e do desconhecido ou

oculto. Para os gregos, hermeneúein, significava cumprir as funções de Hermes, transmitindo mensagens, enquanto hermeneía era

entendida como a ação de explicitar ou traduzir as ordens do Olimpo e, posteriormente, como a atividade de atribuir sentido às

palavras. Conforme adverte José Adércio Leite Sampaio, nesta última acepção, confundia-se, por um lado, com o latim interpretari

(exhgeomai, ermhveuw) e, de outro, a raiz erm se associava com (s)erm de sermo ou discurso, vinculando-se, desde a sua fonte,

com a linguagem [4]. Logo, na experiência grega, para saber interpretar e compreender, é essencial saber antes perguntar, somente

com o perguntar bem (maiêutica) propicia ao interlocutor perseguir a verdade no diálogo.

Contudo, entre os romanos, a hermenêutica se confundia com a atividade da jurisprudentia, como inter-pretatio como

dizer o direito, ou seja, resume-se em máximas interpretativas, onde, na Idade Média, passa a significar o esclarecimento de algo

escondido por trás das letras, especialmente à serviço da teologia, no intuito de dar sentido aos versículos bíblicos obscuros,

propiciando uma confluência do espírito e das escrituras.

A partir de Descartes, Bacon e Meyer inicia-se a cisão entre a hermenêutica e a interpretação, sendo que a primeira é

elevada ao nível de ciência enquanto a segunda passa a ser seu objeto. Neste contexto, a interpretação passa a se dedicar ao mundo

teológico, filosófico ou profano, e o jurídico, considerando essencialmente os métodos gramaticais e histórico-críticos.

Contudo, somente no século XIX, com Schleiermacher a hermenêutica retoma sua existência na linguagem. Além da
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análise gramatical das expressões lingüísticas, o diálogo entre autor e o interprete era possível, porque ambos comungavam de um

léxico e de uma gramática comum, bem como, de uma natureza humana igualitária que possibilita a junção, no tempo, das

intenções e do sentido, via linguagem. A linguagem é tida por ele como o núcleo das preocupações hermenêuticas e também fonte

de insegurança científica, pois é um fenômeno histórico, esquemático e esquematizante.

Assim, como constata José Adércio Leite Sampaio:
Estamos diante de um processo circular, pois a linguagem é histórica e a história só é
lida pela linguagem. E como fica a interpretação nisso tudo? No meio – como parte –
do círculo: toda interpretação de expressões lingüísticas envolve um universo não
lingüístico pré-dado (...). Dialética (como unidade do saber operada nos limites de uma
linguagem particular) e gramática (como auxiliar da compreensão lingüística) se unem,
nesse quadro, à hermenêutica (como filosofia da compreensão do discurso). [5]
 

 Martin Heidegger[6] foi quem, através da obra Ser e Tempo de 1927, impôs à filosofia uma reviravolta que, inspirado

em Husserl, ampliou a concepção da Hermenêutica, de modo que ela fosse vista como o compreender totalizante e universal,

alicerçado na existência. Assim, o filósofo alemão através da temporalidade e do mundo vivido modificou a percepção do método e

da ontologia tradicional ligada à subjetividade e aos dualismos metafísicos. Segundo Julio Cesar Marcellino Junior a teoria

heideggeriana está voltada não mais para o ente como ente, como fazia a metafísica tradicional, ou para a redução transcendental da

fenomenologia husserliana; mas sim posicionada, e desde sempre compreendida para o ser [7]. Estabelecendo-se, portanto, um

novo campo de compreensão, uma compreensão existenciária, centrada no sentido do ser, do ser-aí, do Dasein [8]. A partir desta

iluminação Marin Heidegger se desfaz dos vínculos da teoria da razão, dando origem a um movimento de compreensão e de

apreensão do conhecimento. Tem-se aqui a constituição de um “giro hermenêutico” que, ao invés de indagar sobre o que se sabe,

pergunta qual o modo de ser desse ser que só existe compreendendo. [9]
Com Martin Heidegger vê-se que:

Toda interpretação possui sua posição prévia, visão prévia e concepção prévia. No
momento em que, enquanto interpretação, se torna tarefa explícita de uma pesquisa,
então o conjunto dessas ‘pressuposições’, que denominamos situação hermenêutica,
necessita de um esclarecimento prévio que numa experiência fundamental, assegure
para si o objeto a ser explicitado. Uma interpretação ontológica deve liberar o ente na
constituição de seu próprio ser. Para isso, vê-se obrigada, numa primeira caracterização
fenomenal a conduzir o ente tematizado a uma posição prévia pela qual se deverão
ajustar todos os demais passos da análise. Estes, porém, devem ser orientados por uma
possível visão prévia do modo de ser dos entes considerados. Posição prévia e visão
prévia, portanto, já delineiam, simultaneamente, a conceituação (concepção prévia) para
a qual se devem dirigir todas as estruturas ontológicas. [10]
 

Nessa nova compreensão, Martin Heidegger apruma o tempo e o mundo vivido no centro de sua proposta, superando a

fenomenologia husserliana, detida no modelo reflexivo da mente, passa a ser vislumbrada no panorama do ser-no-mundo-prático-

existencial [11]. Nesta seara, o tempo ganha relevância, pois respalda a hermenêutica da facticidade, que redescobre o ser e o seu

sentido na pré-sença, tal como arremata o filósofo alemão: “A compreensão do ser é em si mesma uma determinação do ser da

presença.” [12]
Pontua Ernildo Stein:

Com isto Heidegger inventa uma outra hermenêutica. Por que desenvolveu o método
fenomenológico, próprio do seu tipo de trabalho filosófico, Heidegger inventa o que
poderíamos chamar de hermenêutica que é capaz de expor o desconhecido [...] e este
desconhecido é para Heidegger propriamente aquilo que nunca se aceitou, nunca foi
conhecido, porque sempre foi encoberto. E é justamente na compreensão do ser que
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nós, sempre, e toda a tradição metafísica, usamos mal, na medida em que na
compreensão do ser sempre se pensava na compreensão do ente: a ideia, a substância,
Deus, o saber absoluto, etc. [...] e o método hermenêutico, enquanto hermenêutico
existencial, pretende exatamente trazer este novo. [13]
 

A revolução estava instalada, Martin Heidegger re-situou o homem com sua finitude no mundo vivido, que não se

afirma na racionalidade, em verdades absolutas, superando a relação ser-objeto para a construção da relação sujeito-sujeito imersa

em um processo compreensivo-interpretativo na linguagem, agora a morada do ser. O homem, porém, não é apenas um ser vivo,

pois, ao lado de outras faculdades, também possui a linguagem. “Ao contrário, a linguagem é a casa do ser; nela morando, o homem

ex-siste enquanto pertence a verdade do ser, protegendo-a.” [14]
Influenciado por Heidegger, Hans-Georg Gadamer[15] lapidou a transição entre razão epistêmica moderna e

racionalidade hermenêutica, estabelecendo os alicerces de uma hermenêutica filosófica, um verdadeiro plus em relação à

fenomenologia hermenêutica e à hermenêutica da facticidade. Para Gadamer, importa aquilo que é comum a toda maneira de

compreender, o que efetivamente incide sobre a possibilidade de compreensão, e não o método [16]. Assim, a hermenêutica é

trabalhada a partir da historicidade do ser, haja vista a mobilidade da vida, dada pela experiência humana de mundo que, desde

sempre na linguagem, construída na vivência consubstanciada ao longo do tempo.[17]
Por conseguinte, compreender é um processo no qual o intérprete se inclui, onde ocorre uma fusão de horizontes das

posições pessoais de cada envolvido no acontecer hermenêutico, que se opera em ato uno e não por partes como doutrinaram os

antigos (subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi e subtilitas applicandi). O texto, objeto por excelência da hermenêutica,

proporciona a construção do sentido pelo intérprete a partir de si mesmo, de seu modo de ser e de compreender o mundo, sempre

numa perspectiva lingüística. Afinal, “O ser que pode ser compreendido é linguagem” [18]. Nas palavras de Lênio Luiz Streck, em

síntese, “Hermenêutica será, assim, o ex-surgir da compreensão, a qual dependerá da facticidade e historicidade do intérprete”

[19], sendo que este acontecer se dá fenomenologicamente no mundo vivido.

 

3. A FENOMENOLOGIA

 

Durante todo o período da Modernidade a forma, estanque, diga-se de passagem, de se produzir ciência ficou restrita à

racionalidade matemática passível de comprovação via método, tal como concebeu Descartes. As formas de conhecimento não

científico, portanto, irracionais: o senso comum e as humanidades (estudos históricos, filológicos, jurídicos, literários, teológicos e

filosóficos) ficaram excluídos deste paradigma racionalista cartesiano ou empirista baconiano.

Por sua vez, este modelo, com o advento da Sociologia e a publicação das teses da Física Quântica, restou prejudicando

em sua índole dualista, racional/irracional. A nova ordem emergente objetiva, desta forma, a romper com este dualismo,

construindo um conhecimento que transcenda as distinções até há pouco consideradas insuperáveis, tais como natureza/cultura,

natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa e

especialmente, ciências naturais/ciências sociais. Assim, enquanto a ciência moderna produziu conhecimento e desconhecimento, o

modelo pós-moderno busca, via contemplação, a racionalidade na adição de todas as formas de conhecimento, investindo além da

certeza, almeja que todo o conhecimento se traduza em autoconhecimento e em sabedoria de vida.[20]
Esta senda exige, portanto, uma nova postura intelectual/científica, desapegada da gana de querer concluir para, pôr-se

na tarefa de contemplação ao mundo mundano. Colhe-se da lavra de Michel Maffesoli:
Para teorizar essa atitude, a fenomenologia introduz a noção de ‘perspectivação’. E
como observa Emanuel Lévinas, a partir de Husserl ‘a fenomenologia é, integralmente,
a promoção da ideia de horizonte que, para ela, exerce o papel equivalente ao do
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conceito no idealismo clássico’. Pode-se prosseguir precisando que, por oposição ao
conceito que cerra e encerra, a ‘ideia de horizonte’ fica aberta e, por conseguinte,
permite compreender melhor o aspecto indefinido, complexo das situações humanas, de
suas significações entrecruzadas que se reduzem a uma simples explicação causal. É
nisso, sem dúvida, que está empenhada a sociologia compreensiva ou qualitativa que se
concebe como essencialmente inacabada e provisória, de tal modo é verdade que não se
pode em nenhum caso, construir um sistema quando se está confrontando a um mundo
em perpétua mutação e sem referências fixas. [21]
 

Husserl amplia e renova a ideia de fenômeno, inaugurando a fenomenologia, abrindo uma senda para a transição da

filosofia da consciência para a hermenêutica filosófica[22], onde o conhecimento é como uma teia de significações construída pela

própria razão, haja vista a inafastabilidade do sentido do ser e o do fenômeno. [23]
Aduz Maria da Graça dos Santos Dias, que a recorrência à fenomenologia provém da percepção da necessidade de mirar

o mundo vivido na cotidianidade com um novo olhar, presencial e atencioso. Olhar este alheio ao anseio da demonstração, voltado

sim para a exposição das subjetividades, das pluridimensionalidades, que admite dúvidas, questionamentos e a volatilidade do

conhecimento. Ademais:
O discurso humano é sempre incompleto, inacabado. Pela descrição, a Fenomenologia
pretende chegar à compreensão do fenômeno, embora se saiba que, em sentido pleno,
não se pode alcançá-la. A descrição, assim como a compreensão e interpretação,
caracterizam os momentos constitutivos do método fenomenológico. [24]
 

Neste diapasão, onde toda compreensão é uma pré-compreensão, observa-se a confluência da fenomenologia com a

doutrina de Martin Heidegger, cujo projeto se dá em função de pensar aquilo que ficou impensado[25], haja vista ambos

considerarem inafastável o estudo do mundo-que-já-está-aí e a colocação do ser-aí, num ethos social e natural que não pode ser

explicado integralmente pela ciência racionalista. Assim, o ser-aí exige o desvelamento do encoberto, para que ele venha aos olhos.

Destarte, fenomenologia, conforme constata Oliveira não significa tão-só a descrição daquilo que é dado, mas a supressão do

encobrimento, “de modo que seja possível perceber nela possibilidades que ficaram inexploradas por uma série de encobrimentos.”

[26]
Na lembrança de Rafael Tomaz Oliveira, esta ordem de fatores permite reconhecer que: “para Heidegger a grandeza da

fenomenologia reside, basicamente, na descoberta da possibilidade do investigar na filosofia”[27]. Isto abre uma senda para um

novo pensar, pensar este liberto e apartado da tradicional Filosofia da Consciência. Por séculos o modo de pensar ocidental foi

orientado basicamente pelos escritos aristotélicos, a maioria aglutinada por compiladores ansiosos em ordenar todos os tratados

esparsos no período posterior ao declínio da cultura helênica. Pois bem, em nome da organização cometeu-se um grave e

prolongado equívoco. Assim, os escritos de Aristóteles foram dispostos, a critério dos compiladores, em três disciplinas acadêmicas:

lógica, física e ética. Todavia, aquilo que Aristóteles alcunhava de Filosofia Primeira, a filosofia propriamente dita, não se moldava

em nenhuma das três áreas. Desta forma, todo este material foi acomodado em uma publicação apartada, a Tà metà tà physikà (que

significa: o que está ao lado, o que vem depois da Física). Neste diapasão, tal expressão resta desprovida de conteúdo,

substancialmente irrelevante. Contudo, a partir de um novo prisma, inaugurado por Heidegger para o vocábulo metà, entendido

como “ir para um outro lugar”, aquilo que nada dizia passou a ser visto como aquilo “que se lança para fora da física”, que se move

em direção do outro ente, resgatando algo capaz de estabelecer um contraponto à insuficiente relação sujeito-objeto.[28]
Retomando o diálogo entre o paradigma moderno com o pós-moderno, em sede de Ciência Jurídica é possível atribuir

ao primeiro a dedicação total à norma, ao direito, enquanto no modelo emergente faz-se necessário resgatar e praticar na

convivialidade noções de justiça, ética e estética[29], pautada pela compreensão anterior a conclusão, lembrando aqui de Friedrich

von Hayek, para quem “O homem agiu antes de pensar, e não entendeu antes de agir”.
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4. COMPREENSÃO E PRÉ-COMPREENSÃO OU DE COMO A TAREFA DO DES-VELAMENTO DA INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR ESTÁ LIMITADA A PROIBIÇÃO DE EXCESSO E A PROIBIÇÃO DE
PROTEÇÃO DEFICIENTE

 

Ante o exposto, Martin Heidegger, ao aprumar um novo olhar ao mundo a partir de uma hermenêutica reformulada que

pretere a metafísica e a relação sujeito-objeto, em favor do ser-aí, concebe uma clareira de luz para o universo da compreensão

(interpretação), cuja clarificação aponta para o ser-aí, o homem.

Conforme Lênio Luiz Streck, o homem é definido como existência, como poder-ser, que invade a noção de ser-no-

mundo, onde o estar-aí é ser-no-mundo, o resultado da análise da mundanidade. Ou seja, a compreensão do ser-aí exige uma pré-

compreensão do mundo. “O ser humano é compreender. Ele só se faz pela compreensão. Ele só se dá pela compreensão.

Compreender é um existencial, que é uma categoria pela qual o homem se constitui” [30], via linguagem, a morada do ser. Assim,

o processo hermenêutico-compreensivo arquitetado por Heidegger permite no próprio ser-aí, a noção de compreensão, que procura

proporcionar a liberação das possibilidades de encobrimento do ser-no-mundo.

Ao compreender o mundo, o homem objetiva existencialmente interpretar a si mesmo. Assim, pela interpretação, almeja-

se desvelar o sentido dos sentidos da existência humana, “que nos aproxima do sentido pleno e permite a vivência de uma relação

fundada na liberdade e democracia.” [31]
Sobre o tradicional prisma historiador e jurista se equiparam: todos se encontram em uma expectativa de sentido

imediata, frente a um texto. Na verdade, não há acesso imediato ao elemento histórico. Como atesta Hans-Georg Gadamer, só existe

valor histórico quando o pretérito é compreendido em seu entrelaçamento com o presente, e isto o jurista deve imitar. Para a

execução de uma hermenêutica jurídica, faz-se essencial que a lei vincule isonomicamente todos os indivíduos. Logo, a prática da

interpretação consiste em aplicar a lei caso a caso [32]. Com isso, a hermenêutica deixa de ser vista como método para o

descobrimento da verdade, para se tornar filosofia invadida pela linguagem. [33]
Em sede de processo administrativo disciplinar, a apuração de supostas infrações exige uma nova postura, capitaneada

especialmente pela Administração Pública. Ab inicio, o servidor público carece ser reconhecido em uma relação sujeito-sujeito, em

um Estado Democrático de Direito, proveniente de uma sociedade justa, fraterna e solidária, portador de dignidade humana.

Acerca das infrações é preciso construir um ethos de investigação responsável, que à luz da fenomenologia saiba postar-

se no objetivo de elucidar as informações, sem arrepios ao devido processo legal, sem precipitações de ordem hierárquica/funcional.

Antes de qualquer compreensão sobre qualquer suposta infração é preciso pré-compreender os fatos, as razões do incidente. Mais do

que nunca precisamos abandonar sem dó a concepção inquisitorial do processo, nestas alturas de cunho vingativo.

O des-velar das supostas infrações necessita acontecer numa clareira aberta à iluminação das normas postas pelo Estado

Democrático de Direito. Este acontecimento, hermenêutico deve ser produtivo e não reprodutivo, onde cada situação seja apurada

individualmente, sem intervenções de ordem externas, pautadas por favoritismo ou inimizades. Por isso, a atividade de des-

velamento do incidente requer a compreensão da facticidade e da historicidade das ações mediante um processo interpretativo

substancialmente democrático, praticado nos ditames do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da isonomia, da

autoridade competente, da presunção prévia de não-culpabilidade.

A autoridade competente à investigação carece reconhecer que a norma será sempre resultado do processo de atribuição

de sentido a um texto; que sua postura investigatória deve pautar-se em métodos fenomenológicos de presença e de atenção, não de

vingança, execração, condescendência ou preterição. Isto porque, reza o art. 128 da Lei n. 8.112/1990 que, na aplicação das

penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público,

as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Sem tardança, isto importa reconhecer que a adoção de
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métodos hermenêutico-fenomenológicos não representa preterir o fetiche da segurança jurídica ou tentar a restauração da justiça

salomônica, inspirada nas qualidades individuais do julgador, ao contrário, autoriza aos indivíduos contarem com a mesma

segurança proveniente do Estado Democrático de Direito, onde o poder se exerce nos limites pré-determinados pelo ordenamento

jurídico.

Sem maiores rodeios, o balizamento da ação investigatória encontra-se na própria Constituição, no que tange aos

Direitos Fundamentais. Estes fornecem os sentidos do des-velamento ao instituírem vínculos negativos e positivos de intervenção

da atividade estatal na espera privada do indivíduo.

Vilipendiar os Direitos e Garantias Fundamentais significa romper com a ordem constitucional, pois estes são limites e

vínculos de todos os poderes, tanto público quanto privado para com o indivíduo, com os quais não se negocia, não se aliena, não se

renuncia, não se decide, nem por maioria,[34] sobre a óptica da Teoria Garantista, formulada por Luigi Ferrajoli.

No que tange aos limites e vínculos de exercício dos atributos dos Poderes Públicos, tanto a Administração Pública

quanto o Estado estão vinculados a balizas de atuação em grau máximo e mínimo, em uma proibição de excesso (Übermassverbot)

e, em uma proibição de proteção deficiente (Untermassverbot).[35]
Assim, a promoção de investigações de infrações administrativas disciplinares alheias ao devido processo legal, a

isonomia e demais princípios, ou sustentada na falácia da eficiência, cujo intuito é algo estranho ao interesse público tipifica um

excesso. Ao passo que a condescendência na investigação resulta em uma proteção deficiente/insuficiente da res publica em relação

aos indivíduos. Vale lembrar que, embora discricionário, o ato de instauração da apuração do incidente decorrente do poder de

polícia da Administração não pode se consubstanciar em omissões constitucionais ou em afronta à legalidade, cujo produto é a

extinção do Estado de Direito.

A inobservância deste limites, em grau máximo e mínimo, na lição de Osvaldo Ferreira de Melo acarreta:
[...] riscos de desequilíbrio entre o dever jurisdicional e o direito de exigibilidade, sem
o que o sistema jurídico, como um todo, perde força e confiabilidade. Como ensina
Aurélio Wander Bastos ‘esta imprescindível correlação de equilíbrio entre o dever
jurídico e direito de exigir o cumprimento do dever jurídico é que viabiliza a ordem
jurídica’. O rompimento dessa correlação desestabiliza a ordem jurídica e provoca
efeitos na convivência social. [36]
 

Na prática, a aplicação de qualquer norma jurídica precisa, preliminarmente, sofrer uma iluminação constitucional de

viés garantista, para aferição da constitucionalidade formal e material da norma jurídica, bem como dos atos administrativos. Ou,

como quer Lênio Luiz Streck: “A Constituição passa a ser, em toda a sua substancialidade, o topos hermenêutico que conformará a

interpretação jurídica do restante do sistema jurídico”[37]. Ademais, já não faz mais [se é que um dia fez] sentido defender que a

interpretação de qualquer situação jurídica deve ser feita, sempre, em qualquer circunstância, da norma até a Constituição, conforme

advoga Eros Roberto Grau. [38]
Em suma, antes tarde do que nunca, faz-se imperioso reconhecer que o Estado tem seus limites e, que a Administração

Pública não se move ao alvedrio do mandatário-mor ou do seu partido. Juridicamente a Administração Pública é regida por limites,

tanto a barrar os excessos quanto a proibir a deficiência de sua atuação. E, em matéria de processo administrativo disciplinar está

regra não escapa, todavia, para que isso seja praticado a hermenêutica filosófica e a fenomenologia se apresentam com aptidão para

balizar o percurso da Administração, a começar pela tarefa de compreensão, pré-compreensão e des-velamento da suposta infração.

Nestes termos, se, de fato seja complicada a tarefa investigatória (porque se sustenta em figuras éticas e elementos axiológicos) isso

não significa que não se possa descrever seu conteúdo.

 

5. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS...
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Indubitavelmente, pensar em hermenêutica como a interpretação do espírito da lei, a vontade do legislador já não faz

sentido, conforme consignado alhures. Metaforicamente não basta uma visão romântica e panorâmica do horizonte, é preciso

caminhar sempre em direção ao horizonte, mesmo sabendo que nunca o alcançaremos. De igual maneira, nossa atividade

hermenêutica deve ser preocupada com a linguagem, com o ser-aí, sua compreensão, pré-compreensão e seu des-velamento do

mundo na mundanidade dos fenômenos em uma espiral infinita.
Lênio Luiz Streck destaca que
 
 [...] fazer hermenêutica jurídica é realizar um processo de compreensão do Direito. Fazer
hermenêutica é desconfiar do mundo e de suas certezas, é olhar o direito de soslaio, rompendo-se com
(um)a hermenêutica jurídica tradicional-objetifivante prisioneira do (idealista) paradigma
epistemológico da filosofia da consciência. [39]

 

Por esta razão, urge que se desdenhe, a princípio, o fetiche cartesiano de conclusões matemáticas. Neste ensejo, o ser-aí

carece ser compreendido a partir de seu des-velar na facticidade, na historicidade e um sentido que desde sempre vêm antecipado

na pré-compreensão.
Em suma, a superação da dicotomia sujeito-objeto, e, consequentemente, o
reconhecimento da invasão da filosofia pela linguagem, se faz necessário para
desencadear a prática constitucional tradicionalmente construída no Estado Democrático
de Direito, o que, por sua vez, resgata a força normativa da Constituição e vincula a
atividade dos tribunais ao mundo da vida, ao contexto, à prática cotidiana da tradição
do ser humano, base para a compreensão do pensamento civilizatório. [40]
 

Assim, para realizar a interpretação e consequentemente aplicação da norma jurídica, o intérprete não pode ignorar a

realidade social, os valores, desejos e anseios que envolvem a atividade jurisdicional de maior justiça e solidez. A solução contida

na lei não é plena, é forçoso recorrer-se a outras fontes e perseguir o chamado direito justo.

Conforme consignado alhures, a função investigatória não é apenas a manifestação do poder de polícia da Administração

Pública, mas é atividade vinculada e disciplinada pelo ordenamento jurídico, especialmente, nos ditames do devido processo

substancial. Tal assertiva vai de encontro com a condução do processo administrativo disciplinar e a apuração das infrações

disciplinares que, em sede de Estado Democrático de Direito, instala o ser-aí-no-mundo-da-Constituição, nos limites de proteção

que a Constituição confere. Por isso, a hermenêutica filosófica e a fenomenologia são condições de possibilidade à defesa não só do

servidor público, mas da justiça, da [est]ética da convivialidade e da civilização, espaço em que a Política Jurídica pode atuar

empreendendo esforços para a útil e justa aplicação das normas. Parafraseando Mirjan Damaska, a discussão não se sustenta

somente na questão do tipo de processo que se quer, mas, também no tipo de organização de Estado que se possui. [41]  
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INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS EFEITOS DA POSSE

CONSTITUTIONAL INTERPRETATION OF THE EFFECTS OF POSSESSION

Liane Tabarelli Zavascki
Tula Wesendonck

RESUMO
O questionamento sobre a possibilidade da modificação do caráter de um poder exercido sobre a
coisa (posse direta ou detenção) para a condição de “posse com animus domini”, é matéria que
reacende a discussão a respeito do conteúdo e limites do direito de propriedade em razão dos
princípios da função social da posse e da propriedade, que romperam com o modelo de Direito
das Coisas do CC de 1916. A funcionalização do direito de propriedade esbarra na interpretação
que poderá ser dada a alguns dispositivos da legislação revogada, os quais eram usados com a
finalidade de consagrar a propriedade como um direito absoluto e que foram repetidos no CC de
2002. Segundo esses dispositivos e a interpretação que lhes era dada, o proprietário jamais
sofreria com o reconhecimento de usucapião nos casos em que a posse tivesse origem precária
ou então na detenção. Assim, haveria a manutenção da propriedade, independente de se
vislumbrar abandono do proprietário, o que abalaria a efetividade da função social da posse e da
propriedade inseridas no CC de 2002. A interpretação sistemática do Direito através do exame
integrado da legislação com a Constituição Federal é o mecanismo a ser usado com a finalidade
de manter a integridade da funcionalização da propriedade.
PALAVRAS-CHAVES: Posse; Propriedade; Função social da posse; Função social da
propriedade; Socialidade; Constitucionalização do Direito Civil.

ABSTRACT
The questioning on the possibility of the modification of the nature of a power exerted on the
thing (actual possession or detention) for the condition of “ownership with animus domini”, is a
subject that relights the discussion about the content and limits of the right of property in reason
of the principles of the social function of the ownership and the property, that had breached with
the model of Property law of the Civil Code of 1916. The functionality of the property right
collides with the interpretation that could be given to some articles of the revoked legislation,
which was used with the purpose to consecrate the property as an absolute right and that they
had been repeated in the Civil Code of 2002. Based on these articles and the interpretation that
was given to them, the proprietor never would suffer with the recognition of adverse possession
in the cases where the ownership had precarious origin or even detention. Thus, it would have
the maintenance of the property, independent of if glimpsing abandonment of the proprietor,
what it would shake the effectiveness of the social function of ownership and property inserted
in the Civil Code of 2002. The systematic interpretation of the Right through the integrated
examination of the legislation with the Federal Constitution is the mechanism to be used with the
purpose to keep the integrity of the functionality of the property.
KEYWORDS: Ownership; Property; Social function of the ownership; Social function of the
property; Sociality; The Constitutional view of the Civil Law.

Sumário: 1. Introdução. 2. Interpretação constitucional e seus consectários. 3. A interpretação Sistemática Aplicada ao Direito das

Coisas. 3.1. A interpretação sistemática do Direito – uma forma de romper como o modelo de Direito das Coisas preconizado no CC

de 1916. 3.2. Mecanismos para atingir a interpretação sistemática do Direito. 3.2.1. A função social da posse e da propriedade 3.2.2.

A interpretação dos artigos 1208 e 1203 do Código Civil de 2002. 4. Conclusão. 5. Referências.

 

1. Introdução
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Todos os ramos do Direito exigem uma leitura constitucionalizada. Os princípios-vetores constitucionais e, em especial, os

que se referem aos direitos fundamentais, exigem que todos os Poderes da República reúnam esforços conjuntos para suas

concretizações. Desse modo, a tarefa da interpretação constitucional adquire significativa importância para fins de cumprir esse

compromisso.

No âmbito do Direito das Coisas, o Código Civil de 1916 foi redigido com a finalidade de atender aos interesses da

sociedade da época, que era agrarista e individualista. A propriedade era considerada como um direito absoluto, sem limitações,

podendo se perceber na doutrina da época a conceituação da propriedade como um direito absoluto, exclusivo e perpétuo[1].

Esse panorama foi alterado no CC de 2002 através da funcionalização incluída no Direito das Coisas (função social da posse

e da propriedade), com o objetivo de tornar lei o tratamento que já existia na vigência Código anterior. Embora tenha sido

procedida uma mudança significativa na legislação, o Direito brasileiro ainda sofre com a influência herdada do sistema anterior no

que se refere à interpretação individualista do direito de propriedade, e essa interpretação, calcada nos princípios da legislação

revogada, não permite de forma efetiva a ruptura com o modelo anterior.

O questionamento sobre a possibilidade de modificação do caráter de um poder exercido sobre a coisa (posse direta ou

detenção), para a condição de posse com animus domini, é matéria que leva à discussão a respeito do conteúdo e limites do direito

de propriedade em razão dos princípios da função social da posse e da propriedade, para análise das conseqüências dogmáticas na

resolução de problemas concretos no âmbito do Direito das Coisas.

A funcionalização do direito de propriedade pretendida no CC de 2002 esbarra na interpretação que poderá ser dada a alguns

dispositivos da legislação revogada, usados com a finalidade de consagrar a propriedade como um direito absoluto, e que foram

repetidos no CC de 2002. Segundo esses dispositivos, e a interpretação que lhes era dada, o proprietário jamais sofreria com o

reconhecimento de usucapião[2] nos casos em que a posse tivesse origem precária ou então na detenção.

Se a interpretação dos dispositivos importados da legislação revogada for feita com o mesmo olhar lançado ao CC de 1916,

ocorrerá um grande equívoco, pois havendo a manutenção da propriedade, independentemente de se vislumbrar a inércia do

proprietário, fica afastada a efetividade da funcionalização do direito de propriedade[3].

A interpretação sistemática do Direito através do exame integrado da legislação com a Constituição Federal é o mecanismo a

ser usado com a finalidade de manter a integridade da funcionalização da propriedade.

Diante disso, instaura-se o problema a ser enfrentado neste estudo, através de dois questionamentos: 1) como interpretar uma

legislação, que prevê a propriedade vinculada à sua função social, e não como um direito absoluto, e ao mesmo tempo repetiu

alguns dispositivos que protegiam de forma absoluta o proprietário? 2) em virtude da ruptura com o modelo de propriedade

apresentada no CC de 2002, pode se defender a mudança do caráter de um poder exercido sobre a coisa, posse direta ou detenção,

para considerar a viabilidade de posse com animus domini e por conseqüência o reconhecimento de usucapião?

Na resolução do problema tem se adotado posições completamente antagônicas, tomando por base situações idênticas

gerando insegurança jurídica [4], e isso faz com que a matéria objeto do estudo seja de grande relevância, em virtude da

necessidade de fornecer alternativas à discrepância de soluções apresentadas pelos Tribunais.

 

Assim, urge apontar as significativas contribuições da interpretação constitucional para a concretização ou promoção de
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maior eficácia dos direitos fundamentais.

 

2. Interpretação constitucional e seus consectários

 

A palavra, o uso do vernáculo sempre foi instrumento de trabalho do jurista. Seja ela escrita ou falada, aquele que atua no

Direito sempre se dedicou a compreender, delimitar, apreender, enfim, interpretar o sentido que as palavras podem adquirir em um

texto. Interpretar é estabelecer o alcance de uma proposição, revelar o sentido.

 

Não obstante as contribuições de Kelsen[5] para a Ciência do Direito, nos dias atuais o Direito é “contaminado” por

inúmeros axiomas, proposições valorativas, éticas, morais, entre outras, que, muitas vezes, representam o momento histórico e as

prioridades de determinada sociedade. Ainda, partindo-se do contributo de Kelsen que estabelece o sistema jurídico com uma

estrutura piramidal, onde a Lei das leis, isto é, a Constituição Federal, situa-se no topo desse sistema, a interpretação constitucional

adquire significativa importância.

 

Nesse sentido, interpretar a Constituição significa, em última instância, dar concretude aos direitos fundamentais ali

insculpidos. O Texto Maior prescreve os objetivos e fundamentos da República e todo o ordenamento jurídico infraconstitucional

deve ser interpretado de modo a prestigiar os comandos constitucionais. Os direitos fundamentais ali prescritos devem ser

prioridade absoluta de realização por parte dos agentes de um Estado que se intitula Democrático de Direito.

 

Interessante pontuar, nessa linha, a lição de Freitas, ao advertir que “jurista é aquele que, acima de tudo, sabe eleger

diretrizes supremas, notadamente as que compõem a tábua de critérios interpretativos aptos a presidir todo e qualquer trabalho de

aplicação do Direito”.[6]
 

Nesse ponto, concorda-se com a lição de Peter Häberle, o qual assinala que “todo aquele que vive a Constituição é um

legítimo intérprete”.[7]
 

A hermenêutica constitucional, conforme Häberle, estende-se a todos os cidadãos. Trata-se de um processo pluralista e

democrático, não se cingindo, pois, a interpretação, ao corpo clássico de intérpretes do quadro da hermenêutica tradicional. A

ampliação do número de intérpretes, para ele, é “conseqüência da necessidade de integração da realidade no processo de

interpretação. [...] O processo constitucional torna-se parte do direito de participação democrática”.[8]
 

Logo, cidadãos, organizações da sociedade civil, ONGs, setores que representem o Poder Público e os interesses privados

devem contribuir para a tarefa interpretativa e reveladora da realidade constitucional. Na contemporaneidade, demandas cada vez

mais complexas, em um sociedade plural e heretogênea como a brasileira, exigem esforços conjuntos para uma interpretação

concretizante[9] da Constituição e, em especial, dos direitos fundamentais.
 

Por outro lado, impera salientar, nesse estudo, que, ao almejar-se uma interpretação concretizante dos preceitos e da

axiologia constitucional presente, em particular, nos seus fundamentos, urge conhecer os vetores principiológicos contidos na

mesma. O Direito atual, acompanhando os ensinamentos de Alexy[10], cuida de uma rede de princípios e regrais. Essa teia de

mandamentos, de densidades e hierarquias distintas, demanda intérpretes preparados para otimizar-lhes os comandos e produzir a

máxima eficácia possível.
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Note-se, pois, que a atividade interpretativa envolve, ineroxavelmente, uma ação hierarquizante diante de inúmeros

princípios e regras que são potencialmente aplicáveis no caso concreto, mas que, se assim o fossem, respostas absolutamente

contraditórias e paradoxais daí resultariam.

 

Destarte, registre-se que, diante da atividade precípua e hierarquizante da interpretação constitucional, a fim de prestigiar a

concretude dos direitos fundamentais, inúmeros princípios devem ser observados e aplicados para se obter uma solução que mais se

aproxime da realidade e axiologia constitucional. Isso porque é flagrante que, nos dias atuais, a crescente aplicação dos princípios

tem relegado às regras atuação secundária e os operadores do Direito devem adquirir destreza e habilidade para atuar com esse novo

Direito: O Direito “por princípios”.

 

Germana de Oliveira Moraes, nesse passo, alerta para o fato de que

 
A eficiência do Direito “por princípios” depende fundamentalmente da atuação do
juiz constitucional durante o processo de concretização do Direito para o qual é
imprescindível sua capacidade de percepção dos valores sociais. A sociedade, por
sua vez, já condicionada pelo modelo legalista que prometia sempre uma solução
previsível para com os conflitos, vê-se, hoje, perplexa diante da possibilidade de
concorrência de soluções diferentes, ao abrigo do Direito, sem ter ainda a
compreensão de que esta multiplicidade advém de seu caráter encantadoramente
livre, plural e mutante.
A melhor via que poderá eleger o juiz, nestes tempos de transição, para atender
este desafio de reconstruir e “constituir” o Direito no caso concreto, ou seja, de
dizer se determinada conduta é ou não compatível com os princípios
constitucionais (= valores), é a interação com a sociedade civil. Afinal,
rigorosamente, numa democracia quem dita o Direito é a sociedade, reservando-se,
agora, sob a égide do Direito “por princípios”, também ao juiz, em especial, ao juiz
constitucional, o papel de decodificador dos valores (= princípios) que ela aceita
em determinado momento e em determinado local.[11]
 

 
Ainda, acerca da temática, Freitas complementa que

 
[...] as normas estritas ou regras vêm perdendo, cada vez mais, espaço e relevo para
os princípios, despontando estes, por definição, como superiores àquelas, conquanto
não se deva postular um sistema constituído apenas de princípios, erro idêntico ao
de pretender um ordenamento operando como mera e desconectada aglutinação de
regras.
[...]
A cimentação da sistematicidade ocorre por força da amálgama unicamente trazida
pela natureza e pela atuação dos princípios fundantes e fundados do ordenamento
jurídico.[12]

 
 

Constata-se, pois, a importância da tarefa interpretativa e sua complexidade na contemporaneidade. Inúmeros interesses a

serem atendidos, compreensões divergentes, prioridades distintas dos mais diversos intérpretes. De qualquer modo, frise-se que o

vetor maior para a interpretação constitucional que envolva direitos fundamentais deve ser, de modo imperativo, o resultado que

produza as menores limitações ou restrições de forma a prestigiar, o quanto possível, sua maior eficácia possível.
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Há que se salientar, também, que, não obstante vários sejam - ou possam ser os intérpretes constitucionais, ainda mais em se

tratando de um Estado como o brasileiro, o qual admite o sistema difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, o

Judiciário tem a atribuição por excelência de realizar essa insigne tarefa.

 

Marcelo Figueiredo ressalta o papel do Judiciário, por longa data, como garantidor dos direitos civis e da liberdade

individual, no Estado de modelagem liberal e o Estado Democrático e de Direito ao qual o Brasil se propõe a ser exige do Judiciário

a tutela dos direitos sociais, sem que isso seja invasão da seara de competência dos demais poderes.[13]
 

Entenda-se, ademais, que o Poder Judiciário, além de ser o Poder constitucionalmente consagrado para a interpretação

constitucional, é aquele que deve possuir imparcialidade ao realizar a prestação jurisdicional. Embora não esteja ele comprometido

com interesses como porventura pode ocorrer com o Executivo e Legislativo, deve, sim, haver uma atuação afirmativa das Cortes de

Justiça no sentido da promoção dos direitos fundamentais quando de sua atuação. Nesse sentido, pois, não há que se falar em

imparcialidade dos juízes que, antes e acima de tudo, devem ter compromisso constitucional.

 
Logo, diante das considerações aqui tecidas, vislumbra-se a importância da interpretação constitucional como instrumento de

realização dos direitos fundamentais. Nessa linha, ressalte-se que o exercício da democracia preconiza, além da alternância do

Poder, o controle social sobre os Poderes instituídos, como forma de fiscalizar e aprimorar suas atuações.

 
3. A interpretação Sistemática Aplicada ao Direito das Coisas

O Código Civil de 1916 em seu art. 485[14] adotou a teoria objetiva da posse de Jhering, para quem a posse depende

somente do elemento objetivo, o corpus[15].  A redação dada ao artigo conceituava possuidor, como aquele que tivesse o exercício

de fato de alguns dos poderes inerentes ao domínio, fazendo uma separação entre posse e propriedade: ser proprietário não

significava ser possuidor, e vice e versa[16].

Mesmo com essa distinção, percebia-se que a legislação estabelecia mecanismos de proteção ao direito de propriedade, que

era considerado como um direito absoluto em seu artigo 524[17].

Curioso perceber, que na mesma legislação que fazia a distinção entre posse e propriedade, havia a proteção do proprietário

através dos dispositivos que tratavam da posse (art. 505[18]). Ou seja, usava-se a posse para proteger a propriedade, e a

propriedade como justificativa para a proteção possessória, tornando assim o direito de propriedade ainda mais intocável.

Não só a legislação, mas também a interpretação dada aos artigos que tratavam da posse, em especial dos art. 492 e 497,

505[19], possibilitava conclusões no sentido de proteger esse caráter absoluto da propriedade.

 No que se refere ao art. 492 do CC de 1916 (que tem idêntica redação do Art. 1203 do CC de 2002) a interpretação dada

pela doutrina conduzia à conclusão de que o caráter da posse não poderia ser mudado arbitrariamente pelo possuidor[20]. Essa

lição passou a criar uma visão nos Tribunais de que a alteração do caráter da posse adquirida por determinada causa, dependeria de

ação do proprietário, e essa orientação ainda perdura em alguns tribunais nos dias de hoje. 

Assim, o proprietário ficaria protegido pela interpretação dada ao artigo, que o tornava imune em relação ao possuidor, já

que a alteração do caráter da posse dependia única e exclusivamente de um ato de vontade do próprio proprietário. A formulação

dessa interpretação ignorava o fato de que alteração do caráter da posse não depende somente da ação do proprietário, mas também
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de sua omissão, que pode levar à perda da posse e da propriedade.

Outro artigo que autorizava a proteção do proprietário e a preservação do caráter absoluto de propriedade era o art. 497 do

CC de 1916 (que foi repetido em sua integralidade na redação do art. 1208 do CC de 2002). O artigo trazia, e ainda trará se não

houver cautela do intérprete, dois problemas.

Em primeiro lugar referia a permissão e tolerância[21] como atos que não induzem posse. Quem tem a coisa por ato de

permissão ou tolerância jamais poderia ser caracterizado como possuidor e por conseqüência não teria condições de buscar os

efeitos da posse. A permissão e tolerância serviram como um mecanismo de proteção do proprietário, que era usado com o objetivo

de minar a caracterização de posse do não proprietário, pois representava uma solução à caracterização da perda da posse do

proprietário pelo abandono.

Assim, toda vez que um indivíduo, não sendo proprietário da coisa, exercesse um poder de fato sobre determinado bem,

corria o risco de não ter o reconhecimento desse exercício como posse, pois era muito provável (e conveniente) que o proprietário

do bem quisesse disfarçar o abandono da posse, e para isso alegaria conhecimento do exercício desse poder de fato sobre a coisa

por outro indivíduo, usando o argumento da permissão e tolerância. Permissão e tolerância, assim como comodato verbal, são

“defesas prontas” do proprietário nas ações de usucapião.

Em segundo lugar, a parte final do artigo 497 trouxe outro problema com a afirmação de que somente haverá posse quando

cessados os atos de violência e de clandestinidade. Como o artigo não contemplava a precariedade, passou a ser consolidada a

interpretação de que somente os vícios da clandestinidade e violência poderiam cessar. A precariedade passou a ser considerada

como um vício tão nefasto que jamais convalesceria[22]. Embora o artigo não dissesse isso de forma literal (e isso será

demonstrado do decorrer deste estudo), a interpretação de que a precariedade jamais convalesceria foi adequada ao sistema da

legislação da época, que se destinava a proteger a propriedade como direito absoluto que era (lembre-se que o art. 524 do CC de

1916 somente se assemelha com o caput do art. 1228 do atual CC[23], a propriedade era um feixe de direitos sem limitação interna

ou externa[24], e por isso a legislação não é mesma).

A verdade é que o artigo trata da aquisição da posse e não de precariedade. E a aquisição pode ter origem viciada no caso de

violência ou clandestinidade. Sendo um artigo destinado a tratar de aquisição da posse, não poderia tratar de precariedade que é

vício de transformação, ou seja, a posse inicia justa com o desdobramento e transforma-se em posse injusta quando há o vício da

precariedade que é a negativa de restituição da coisa[25][26].

O fato da precariedade não estar incluída no o art. 497 do CC jamais pode ser argumento para afastar o vício da precariedade

como ato de posse, porque o artigo estabelecia isso.

Por fim, não se pode esquecer que o CC de 1916 também trazia uma proteção ao proprietário através do art. 505, o qual

estabelecia em sua redação que a proteção possessória deveria ser deferida a quem fosse proprietário.

Tal redação trouxe inúmeros problemas de interpretação, tendo em vista que não se coadunava com a teoria objetiva da

posse adotada no CC brasileiro, porque abria a viabilidade de o proprietário usar de seu direito de propriedade para disputar a posse

em ações possessórias. Isso seria inviável, já que a proteção possessória era tratada como um dos efeitos da posse e a contradição

que se apresentava no artigo (primeira parte: a alegação de domínio não obsta a proteção possessória, e segunda parte: a posse será

deferida a quem provar o domínio).
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Somente depois da edição da Súmula 487 do STF, em 03 de dezembro de 1969, é que foi pacificada a distinção entre juízo

possessório e petitório, através da orientação de que a posse seria deferida a quem tivesse o domínio, se com base nele fosse

disputada[27]. Importante referir que o equívoco que constava no CC de 1916 foi corrigido no CC de 2002 que não repete a parte

final do art. 505 do CC anterior, matéria que foi objeto do Enunciado 79 do CJF, publicado na primeira Jornada[28].

O Código Civil de 2002 teve a sua redação norteada pelos princípios da eticidade, operabilidade e socialidade. Para o

desenvolvimento deste estudo interessa a socialidade.

O princípio da socialidade estabelece os valores coletivos como prevalecentes em relação aos valores individuais[29].

Favorece uma relação entre a “dimensão individual e comunitária do ser humano, sendo uma reação ao individualismo característico

da era codificatória oitocentista”[30].

Através da socialidade a propriedade deixou de ser um “direito exclusivo e ilimitado, ligado a uma visão liberal-

individualista, para assumir uma concepção social humanista”, conforme se pode perceber dos parágrafos do art. 1228 do CC[31].

A socialidade trouxe outra perspectiva no cenário do Direito, pois a função social da posse e da propriedade deixaram de ser

tratadas no Direito Civil como matéria de segunda relevância, para se transformar o centro das questões relacionadas à posse e à

propriedade[32], reforçando assim a idéia de que a função social passa a integrar o conceito de propriedade[33], impondo limites

e ações ao proprietário[34].

Os artigos 492 e 497 do CC de 1916 tiveram a sua redação repetida no CC de 2002. Mas, ainda que redação seja a mesma, a

sua interpretação não pode ser repetida, tendo em vista os princípios norteadores do CC, em especial o da Socialidade, e o princípio

constitucional da função social da propriedade. Segundo Judith Martins-Costa a nova legislação, ainda que repita dispositivos do

CC de 1916, deve ser lida com novas lentes[35], com as lentes fornecidas ao Direito Civil pela Constituição Federal. Ou seja, não

é admissível o exame da legislação com os olhos fincados numa realidade que não nos pertence mais.

Nessa ótica, os artigos. 1203 e 1208 do Código Civil devem sem interpretados em consonância com a Constituição Federal

que traz a função social da propriedade[36] e o direito à moradia[37] como direitos fundamentais.

3.1.            A interpretação sistemática do Direito – uma forma de romper como o modelo de Direito das
Coisas preconizado no CC de 1916

Como visto acima, ainda que a legislação do CC de 2002 estivesse vinculada ao princípio da socialidade[38], alguns

dispositivos que foram usados para prestigiar a proteção do proprietário na legislação revogada, foram repetidos no Código em

vigor. Diante disso, ao se interpretar a legislação é necessário que se faça uma interpretação sistemática do Direito, para não

comprometer a evolução do ordenamento, com o erro de interpretar os dispositivos legislativos com a mesma forma de

interpretação que vigorava no CC de 1916. Não se pode interpretar o CC de 2002 com a mentalidade do CC de 1916 que era

marcado pela “exegese legal”[39].

Dentro dessa ótica é necessário fazer uma análise da legislação de forma integrada, o que pode fazer com que o Direito Civil

ressurja, seja reconstruído[40], do contrario, caso não haja empenho em ter outra postura na interpretação da legislação, o CC de

2002 se tornará uma legislação ultrapassada. Nesse sentido é necessário que haja “esforço hermenêutico”[41].
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Esse esforço hermenêutico passa pela verificação de que a propriedade aparece funcionalizada, e isso coloca um novo

modelo de Direito das Coisas, que atribui poderes ao magistrado para fazer a desapropriação, podendo proceder a reforma agrária e

urbana, com previsto no art. 1228,§ 4º e 5º, o que Kraemer chama de poder de conversão de ações petitórias em indenizatórias[42].

Para realizar uma interpretação sistemática do Direito, calcada na idéia de que o sistema jurídico deve ser considerado na sua

“totalidade axiológica”, pode ser usada a noção trazida pelo professor Juarez Freitas, que pretende a aplicação do Direito em sua

totalidade, “como rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais”[43], e nesse sentido nos apresenta o princípio da

hierarquização axiológica como um “metaprincípio, unificador e sistematizante”. É um princípio que ordena a “prevalência do

princípio axiologicamente superior”[44].  Assim, a lei passa a ser a primeira etapa da interpretação, mas deve estar vinculada com

os princípios e os valores, ou seja: “interpretar uma norma é interpretar um sistema inteiro, pois qualquer exegese comete, direta ou

obliquamente, uma aplicação a totalidade do Direito, para além de sua dimensão textual[45]”.

Na matéria em questão, o princípio prevalecente é a função social (da posse e da propriedade), trazida na CF de 88[46], e o

aparecimento desse princípio no CC de 2002 se deu através do seu princípio norteador que é a socialidade, assim, o Direito das

Coisas rompeu com a característica individualista.

Nessa ótica, os artigos. 1203 e 1208 do Código Civil devem sem interpretados em consonância com a Constituição

Federal[47] que traz a função social da propriedade[48] e o direito à moradia[49] como direitos fundamentais, sempre lembrando

que “a interpretação conforme a Constituição nada mais é do que uma das facetas da interpretação sistemática”[50] e que a “relação

entre a Constituição e a legislação infraconstitucional é uma relação em que a primeira se apresenta como fundamento interpretativo

da segunda”[51].

Tal interpretação foi utilizada em importante e polêmica decisão proferida mesmo antes da vigência do CC de 2002, em

Passo Fundo, pelo Juiz Luís Christiano Enger Aires, que rejeitou pedido liminar de reintegração na posse da Fazenda Rio Bonito,

em Pontão. A decisão ao julgar matéria relativa à posse apresentou interpretação inovadora ao vincular a concessão da medida

liminar nas ações possessórias ao cumprimento da função social da propriedade.  Ou seja, passou a entender que os incisos XXII e

XXIII, do art. 5ª da CF, deveriam ser considerados no exame do cumprimento dos requisitos para a concessão da medida liminar. A

decisão foi posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul[52].

O raciocínio utilizado nas decisões (de primeiro e segundo Graus) está em consonância com a orientação já consagrada pela

doutrina do Direito das Coisas Constitucionalizado de que “aquela propriedade que não cumpre com a sua função social, não pode

ser tutelada pelo ordenamento jurídico”[53]. 

3.2.            Mecanismos para atingir a interpretação sistemática do Direito

O modelo do Direito das Coisas que vigorava no CC de 1916 está atualmente superado, não só pela revogação da legislação,

mas também por se viver hoje em uma sociedade completamente distinta. O rompimento deste modelo superado, depende da

interpretação dos artigos 1203 e 1208 de forma integrada com a funcionalização da propriedade, o que se propõe nos títulos a

seguir.

3.2.1. A função social da posse e da propriedade

A função social da propriedade não é novidade no Direito Brasileiro, nos acompanha desde a Constituição Federal de 1934
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que no seu art. 113, n. 17, foi a primeira a referir embora garantido o direito de propriedade, o seu exercício não poderia contrariar

interesse social ou coletivo. Essa orientação foi retomada na Constituição Federal de 1946 (a Constituição de 1937 somente tratou

da propriedade como um direito pleno) no art. 141, § 16 (“É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social...”) e 147 (“O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A

lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade

para todos.”), na CF de 1967 no art. 150, § 22 (“É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no

art. 157, § 1º”) e na de 1969 no art. 153, § 22 (É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública ou interêsse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro...”)[54].

Na CF 88 o princípio da função social aparece no art. 5º, XXIII, 170, 182 e 186. Porém, não é possível referir a matéria sem

tecer a crítica ao disposto no art. 185, II da CF que limitou a possibilidade de desapropriação para fins de interesse social nos casos

de propriedade produtiva. Sendo a propriedade produtiva somente um dos requisitos do cumprimento da função social, o

dispositivo foi visto como negativo no Direito Agrário, pois limitou as possibilidades de exigência de cumprimento da função social

da propriedade, já que bastaria a produtividade para tornar a área imune à desapropriação (mesmo que isso fosse alcançado sem

atender os outros incisos do art. 186, ou seja, à custa de exploração da mão de obra semi-escrava, sem cuidado preciso com

medidas de preservação ambiental, etc.)[55].

Além das disposições constitucionais, o Direito Agrário contribuiu para a aplicação e disseminação do princípio da Função

Social da propriedade, tanto na doutrina que marcou presença no cenário nacional em defesa da propriedade funcionalizada

(podendo ser citados os Estudos de Paulo Tormin Borges, Fernando Sodero, etc. ) como na Legislação (iniciando com o Estatuto da

Terra, que embora tenha sido promulgado na vigência do Regime da Ditadura Militar tinha por objetivo a realização da reforma

agrária como mecanismo de efetivação da função social da propriedade e seguindo com a Lei 8629/93).

No âmbito do Direito Civil, embora o Código Civil não autorizasse de forma expressa a compreensão da função social da

propriedade, isso se tornava viável pela doutrina que tratava da matéria, podendo ser referido entre outros, importante artigo de

Orlando Gomes[56], que trouxe para o Direito Civil a noção de que propriedade é uma função social, no sentido de ser

reconhecida como parte integrante da propriedade, ou como alguns preferem sendo uma limitação interna da propriedade[57].

A doutrina civilista sempre tratou da função social da propriedade, mas o que se observa é que a jurisprudência era

tradicional no exame da matéria, sendo que a partir da Constituição de 1988, com o que se convencionou chamar de movimento da

constitucionalização do Direito Privado passou a se ter uma aplicação mais efetiva da função social da propriedade podendo ser

citadas as idéias de Tepedino, Facchini, Fachin e Pelingieri[58] que colaboram para a interpretação integrativa do Direito Civil em

consonância com a Constituição Federal.

Esse movimento da constitucionalização foi responsável pela interpretação da legislação civil de 1916 em harmonia com a

CF, o que talvez tenha dado uma sobrevida ao Código Civil de 1916. Prova disso é o que já ocorria na doutrina e na jurisprudência

a respeito da necessidade de aplicação do princípio da função social no exame de questões envolvendo a posse e a propriedade.

A esse respeito pode ser citado artigo de Marcio Manoel Madaime que na vigência do CC de 1916 já fazia a defesa da

possibilidade da mudança do caráter da posse em virtude da função social da propriedade, e também a decisão já referida neste

estudo, proferida pelo Juiz Luís Christiano Enger Aires, que depois foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do RS no sentido de
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exigir a comprovação do cumprimento da função social para a defesa da posse através dos interditos possessórios sob a ótica que a

propriedade é um direito fundamental que será protegido, se e desde que seja atendida a sua função social.

Se a harmonização da legislação civil com a CF 88 era viável e defendida na vigência do CC de 1916, o qual refletia a defesa

do proprietário, atualmente, com CC de 2002, que traz em seu bojo, dispositivos relacionados à função social (da posse e da

propriedade!) essa interpretação harmonizada com a CF agora é uma necessidade[59].

O art. 1228 do cc de 2002 traz mostras de que a propriedade não é mais um direito absoluto, está condicionada à sua função

social. O dispositivo em questão trata também do abuso do direito e da perda da propriedade pela desapropriação por ato do poder

judiciário, limites ao direito de propriedade que não estavam disciplinados no CC de 1916.

Além da referência expressa à função social da propriedade no art. 1228, o CC de 2002 traz também a função social da

posse, princípio que estava adormecido no sistema do Direito das Coisas do CC de 1916. Através da função social da posse se vê a

valorização do possuidor que cumpre com a função social, tendo no bem a sua moradia, fazendo com que o bem atinja a sua

utilidade econômica e social.

Isso pode ser percebido com o art. 1238, parágrafo único do CC que traz a possibilidade de redução de 1/3 do prazo

prescricional para o reconhecimento de usucapião extraordinário, nos casos em que o possuidor tiver ali a sua moradia ou então

obras de relevante interesse econômico e social[60].

Interessante referir, que o prazo de usucapião extraordinário na redação original do CC de 1916 era de 30 anos, tendo depois

passando a ser de 20 anos pela Lei 2.437 de 07 de março de 1955[61]. Agora, com o art. 1238, o prazo de usucapião extraordinário

passa a ser de 15 anos (caput) podendo ser reduzido a 10 (parágrafo único), nos casos em que o indivíduo tiver no imóvel a sua

moradia ou obras de relevante interesse econômico ou social.

A regra do caput passa a ser exceção, pois dificilmente o indivíduo que não for proprietário do imóvel estará exercendo

posse sobre o mesmo sem ter ali a sua moradia ou obras de relevante interesse econômico ou social, ou seja, em regra o prazo de

usucapião extraordinário será de 10 anos, privilegiando aquele que cumpre com a função social posse. 

Essas informações conduzem à conclusão de que o sistema de posse e propriedade foi alterado no direito brasileiro, e por

isso a legislação não pode mais ser interpretada como antes, ainda que alguns dispositivos tenham sido repetidos em sua íntegra.

Além desse aspecto, merece referência o art. 1255 e seu parágrafo único do cc de 2002[62], que tendo em vista a função

social da posse mudou o sistema da regra das acessões por plantações e construções que consagrava o princípio superfície solo

cedit[63], princípio consagrado no Direito das Coisas desde o Direito Romano. Superfície designava tudo o que se encontrava

sobre o solo e a este estaria ligado, vigorando o princípio superficies solo cedit (se alguém constrói sobre nosso terreno, a

construção, apesar de realizada pelo construtor em nome próprio, é nossa por Direito Natural, porque a superfície segue o

solo)[64].

A força de acessoriedade era tão grande no regime da legislação anterior que não admitia exceções. O proprietário do solo

era proprietário das construções e plantações não importando o valor das acessões e também não importando se o proprietário

tivesse empregado materiais alheios sobre o seu imóvel, caso em que teria a possibilidade de adquirir as acessões, necessitando

somente indenizar pelas perdas e danos.
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No direito brasileiro houve mudança da regra de que o acessório segue a sorte do principal, tendo em vista a relevância que

passou a se dar ao critério da destinação econômica e social do bem, a exemplo do que ocorre com a distinção dada às pertenças,

que mesmo sendo bens principais não seguem a sorte do principal[65].

Assim, o critério da acessoriedade passa a ser secundário, já que foi instaurado um sistema de que o acessório nem sempre

seguirá o bem principal, pois poderá ocorrer o contrário. No sistema do CC atual para definir as acessões será relevante o valor que

a construção ou plantação representa em relação ao terreno, ou seja, se vislumbra uma clara preocupação com o exercício da função

social da posse, privilegiando aquele que exerce um poder sobre a coisa com o fito de valorizá-la atingindo a finalidade econômica

e social do bem, em detrimento daquele proprietário que por sua inércia, abre mão do exercício da posse da coisa.

Importante salientar que o artigo não estabelece prazo de exercício de posse para essa aquisição, os requisitos são a

superioridade do valor das construções e plantações em relação ao terreno e que o possuidor pague o valor do terreno ao

proprietário.

Inverte-se a lógica da aquisição da propriedade porque o sistema apresentado no Código Civil de 2002 está adequado à

função da posse e da propriedade. Com isso se percebe que propriedade rima com responsabilidade, não basta ser proprietário para

garantir o seu direito, é necessário ser diligente, cauteloso e zeloso sobre o bem em questão, sob pena de perder a propriedade para

aquele que fizer com que a sua função social seja cumprida.

Esse sistema de relativização da regra das acessões também está adequado ao direito de superfície que veio para o CC de

2002, depois de várias tentativas de inclusão na legislação civil.

O instituto já existia no Direito brasileiro até 1864, quando foi abolido por uma lei que deixou de enumerá-lo entre os

direitos reais[66]. No projeto do Código Civil de 1916 havia um artigo que autorizava o direito de superfície, porém tal artigo foi

excluído do texto legal quando o projeto tramitou no Congresso Nacional[67]. O Anteprojeto do Código Civil de Orlando Gomes

previa o direito de superfície[68]. Quando transformado em projeto, a Comissão revisora formada pro Caio Mário, Orozimbo

Nonato e Orlando Gomes, não manteve o direito de superfície[69]. No anteprojeto do CC de 2002 a redação apresentada por Ebert

Chamoun não incluía o Direito de Superfície como Direito Real. Posteriormente, por indicação de Miguel Reale e José Carlos

Moreira Alves foi incluído o Direito de Superfície[70].

O direito de superfície é um direito real de gozo e fruição, que permite ao proprietário, que não quiser exercer posse direta

sobre o seu bem, transferir o direito real de gozo e fruição do bem ao superficiário. O direito de superfície pode ser encarado como

um direito real de proteção do proprietário diligente.

Com a constituição desse direito real o proprietário fica imune ao risco de perda da propriedade pela usucapião ou pelas

acessões, bem como fica isento de ter que indenizar o possuidor sobre as construções e plantações feitas no imóvel.

Ao mesmo tempo em que o sistema exige o cumprimento da função social da propriedade, coloca à disposição do

proprietário mecanismos que o deixam numa posição de tranqüilidade caso não quiser exercer a posse de forma direta, ficando o

direito de propriedade protegido e garantido.

O que se vislumbra é que não existe mais a possibilidade ou justificativa para deixar os bens abandonados sem dar uma

destinação econômica e social, pois tal conduta não se harmoniza com o sistema que se coloca no ordenamento atual a respeito da
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posse e da propriedade.

3.2.2) A interpretação dos artigos 1208 e 1203 do Código Civil de 2002

Como visto acima, posse e propriedade não podem mais ser vistos como no Código Civil de 1916 tendo em vista o

fenômeno da funcionalização da posse e da propriedade, isso influencia a interpretação de alguns artigos que estão no CC de 2002 e

que merecem interpretação adequada.

Inicia-se pela interpretação do art. 1208 do CC de 2002. O dispositivo não trata do vício da precariedade, mas isso não pode

ser encarado como um motivo para desqualificar a existência de posse nos casos de existência desse tipo de vício.

Essa interpretação teria justificativa se fosse analisado o sistema de aquisição de propriedade e do exercício da posse

consagrado no Direito Brasileiro antes mesmo do CC de 1916.

Naquela época não havia a modalidade de usucapião extraordinária. A usucapião ficava condicionada ao exercício de posse

de boa-fé e isso era inviável no caso de precariedade[71].

Ao contrário do que ocorria no ordenamento anterior o CC de 1916 previa a possibilidade de reconhecimento de usucapião

extraordinária, desvinculada do exercício de posse com boa-fé. Mas, mesmo assim, a realidade vivida antes de sua vigência acabou

fundamentando o aparecimento de uma interpretação de que a precariedade jamais cessaria (alguns doutrinadores ainda hoje

consideram como requisito indispensável para o reconhecimento de usucapião a posse justa – sob o argumento de que a posse deve

ser mansa e pacífica, – o que inviabilizaria o reconhecimento de usucapião nos casos de cessação de violência e clandestinidade.

Mas, mansa e pacífica é aquela exercida sem oposição).

Houve na vigência do CC de 1916 a consagração de um dogma trazido na doutrina de que a precariedade, por ser um vício

tão nefasto jamais cessaria[72].

Essa interpretação calcada em um sistema anterior ao próprio CC de 1916, embora não fosse autorizado pela interpretação

literal dos dispositivos legais, interessava à preservação da propriedade como um direito absoluto e por isso foi vencedora no

Direito das Coisas da época.

Porém, o que se vislumbra hoje é uma realidade diferente. E por isso a interpretação não se sustenta mais.

O art. 1208 merece interpretação mais adequada. O dispositivo trata de aquisição de posse, por isso os vícios que estão

definidos ali são os de violência e clandestinidade que uma vez cessados dão início à posse injusta. Tal posse pode ser usada para a

atribuição dos efeitos da posse, inclusive para fins de usucapião.

No que se refere à precariedade, havendo desdobramento da posse o possuidor direto a possui a título precário, pois sabe que

não tem posse plena sobre o bem, deve restituir a coisa ao proprietário. Uma vez implementado o termo para restituição da coisa, se

o possuidor direto não restitui a coisa, incide o vício da precariedade. Com isso haverá a mudança do caráter da posse pela

incidência do vício da precariedade[73].

Essa mudança do caráter da posse, a qual se dá o nome de intervessio possessionis, está prevista no art. 1023 do cc de 2002,

que é o próximo artigo a ser interpretado de forma sistemática.
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O art. 1203 é cópia fiel do art. 492 do CC de 1916. Ou seja, sempre houve a possibilidade de interpretar o caso, de acordo

com mutabilidade do exercício de um poder sobre a coisa. Porém, essa não era a opção da doutrina e da jurisprudência na vigência

do CC de 1916, que estavam vinculadas com um sistema de posse e propriedade voltado a consagrar o direito de propriedade como

um direito absoluto.

Tal interpretação já não tem mais lugar no CC de 2002. O artigo usado para justificar o aproveitamento da posse nos casos

de vício de precariedade será o mesmo que já estava na legislação de 1916, mas agora receberá outra conotação, fundada em um

sistema de Direito das Coisas constitucionalizado.

Assim, segundo o que determina a própria lei, a posse presume-se manter o mesmo caráter com que foi adquirida, mas se

houver mudança de comportamento das partes o seu caráter poderá ser mudado, é o que se vislumbra, por exemplo, nos casos em

que o possuidor direto passa a possuir sem reconhecer ou se submeter a domínio alheio, porque tendo que restituir a coisa se nega a

fazê-lo e o seu proprietário não negligencia a sua proteção. Nesse caso a posse de ad interdicta passará a receber a feição de ad

ucapinonem, e uma vez cumpridos os requisitos para uma das modalidades específicas de usucapião haverá a possibilidade de seu

reconhecimento.

Esse tem sido o posicionamento da jurisprudência atual que embora não seja unânime, tem crescido de maneira considerável

nos últimos anos, e através de uma visão dinâmica da propriedade e não estática da propriedade que admitia a figura do proprietário

inerte.

A esse respeito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a possibilidade de inversão do caráter da posse em

situação na qual o início do poder sobre a coisa se dera em virtude de contrato de trabalho, ou seja, o poder exercido sobre a coisa

era inicialmente subordinado ao interesse de terceiro, em virtude da detenção. Depois de terminado o contrato de trabalho, e tendo

em vista a inércia do proprietário em retomar o bem, iniciava a posse que perdurou por 50 anos e seria apta a fins de reconhecer

usucapião[74].

Outra importante decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que reconheceu a possibilidade de inversão

do caráter da posse iniciada na permissão do proprietário, ou no contrato de comodato. No caso concreto haveria a transformação da

posse pelo comportamento do possuidor que deixou de exercer um poder subordinado ao proprietário, passando a exercer um poder

desvinculado, em nome próprio[75].

A matéria também foi enfrentada no STJ que também reconheceu a possibilidade de transformação da posse nos casos de

transformação da posse de imprópria, decorrente de compromisso de compra e venda, para posse própria[76].

Posição semelhante foi tomada pelo STJ em outro julgamento, no qual se discutiu a possibilidade de reconhecimento de

usucapião de imóvel que havia sido locado. O Tribunal Superior entendeu viável a transformação da posse nos casos em que ocorre

a mudança do caráter da posse (subordinada para própria) quando extinto o contrato de locação o proprietário fica inerte, não toma

as medidas cabíveis para a retomada do bem ou para a execução dos aluguéis vencidos, podendo o prazo de posse ser contato para

fins de usucapião a partir do momento em que se inverte o caráter da posse[77].

Interessante mencionar que essa decisão foi proferida antes da entrada em vigor do CC de 2002, mas faz uma leitura

integrada da legislação, operando a interpretação sistemática. A decisão trata de um caso que doutrina tradicional costumava

considerar como ‘exemplo clássico de precariedade, vício nefasto não sujeito ao convalescimento’. Se não fosse por essa visão
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integrada, a interpretação continuaria sendo nos moldes de preservação da propriedade estática.

A título meramente ilustrativo pode ser referido o Código Civil Português que preferiu tratar da matéria de forma expressa

nos artigos 1290 e 1263, d, autorizando o reconhecimento de usucapião do detentor ou nos casos de vício da precariedade desde que

haja a aquisição da posse através da inversão do título da posse[78].

Embora não tenhamos uma legislação expressa nesse sentido, a solução a ser dada no Direito brasileiro pode ser a mesma do

Direito português, desde que feita uma interpretação harmonizada da legislação com os princípios constitucionais que regulam a

matéria.

Não é demasia considerar ainda, que o CC de 2002 ao estabelecer limitações ao direito de propriedade, também dispõe sobre

o abandono como uma das formas de perda da propriedade. No art. 1275 do cc de 2002 há a previsão perda da propriedade pelo

abandono, e no art. 1276 trata da viabilidade de caracterizar a arrecadação do bem abandonado para o poder público, vinculada ao

ato do proprietário de não ter mais a intenção de conservar a coisa como sua e de que o bem não esteja na posse de outrem. A

redação do artigo conduz à interpretação de que o proprietário perde a propriedade pelo abandono, para outrem, pelo exercício de

sua posse e para o poder público se o bem for arrecadado como vago.

Disso conclui-se que a perda da propriedade pelo abandono é a que ocorrerá se o proprietário não diligenciar a coisa. A

propriedade deixa de ser um direito perpétuo, podendo sofrer com os efeitos da inércia do proprietário[79]. 

Além das considerações tecidas acima, serve para corroborar a possibilidade de mutabilidade do caráter da posse, a análise

do art. 1198 do cc de 2002. Esse artigo será referido neste estudo como a finalidade de demonstrar o quanto o Direito das Coisas

mudou. Tal artigo refere em seu parágrafo único, de forma expressa, a mudança do caráter de um poder exercido sobre a coisa. Se

considerarmos viável a alteração de um poder nos casos de detenção, em que não há posse, há poder exercido com subordinação,

com mais razão deve ser considerado o caso de mudança do caráter de posse no caso de precariedade que conta com a inércia do

proprietário. Por isso, muito embora seja uma posse com o vício da precariedade, pode se considerar posse para fins de atribuição

de seus efeitos inclusive no que se refere ao reconhecimento de usucapião.

Assim, embora ainda minoritária, é crescente a corrente que acredita não se sustentar mais a proteção absoluta ao direito de

propriedade, a qual estaria condicionada ao cumprimento da função social da posse e da propriedade, autorizando a alteração do

caráter de um poder exercido sobre a coisa, sem que fosse necessária uma ação positiva do proprietário, podendo a conversão da

posse decorrer de uma omissão (como se vislumbra de forma expressa através do art. 1198, parágrafo único do CC de 2002).

 
4.      Conclusão

O estudo proposto demonstra que a solução do caso concreto passa não só pelo exame da matéria na legislação civil, mas

também pela análise dos princípios constitucionais, procedendo-se a interpretação sistemática do Direito, mais precisamente através

do princípio da hierarquização axiológica, e da análise integrada dos dispositivos que tratam da posse e da propriedade sem ignorar

que no Direito brasileiro a propriedade não é mais um direito absoluto.

Mesmo havendo a repetição de alguns artigos ligados à posse, a sua interpretação não será a mesma, porque o sistema do

direito das Coisas é outro. Os artigos podem ser os mesmos, mas estão incluídos em outro ordenamento, agora funcionalizado, e por

isso recebem outra interpretação.
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Assim, aqueles dispositivos que eram usados pelos proprietários com a finalidade de lhe conferir proteção absoluta, agora

vêm à legislação com outra roupagem, determinam que se o proprietário não for diligente poderá perder a sua propriedade (através

da usucapião), mesmo nos casos de posse com origem no vício da precariedade ou decorrente de exercício inicial de detenção, para

aquele possuidor que cumpre com a função social do bem.   

Essa interpretação somente pode ser alcançada numa perspectiva sistemática do Direito, tendo em vista uma análise

integrada e harmônica entre o Código Civil e a Constituição Federal, pois a legislação deve ser contextualizada no momento

histórico, e o Código Civil como é aberto composto de cláusulas gerais exige do intérprete um esforço hermenêutico, como já se

disse neste estudo, sob pena de que a legislação do CC 2002, que veio para conformar o Direito das Coisas Constitucionalizado se

transforme em letra morta, ou o que é pior em mecanismo de defesa de uma propriedade estática.
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[62] Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé,
terá direito a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou
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atos de domínio, da demonstração do caráter absoluto de seu poder sobre a coisa. Não se exige a convicção do possuidor de que é,
formalmente, o dono da coisa, sendo irrelevante a ciência da titularidade do bem. 4. Transmudando-se a causa do poder de fato
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sobre a coisa, antes uma permissão ou um comodato, em exercício aparente de domínio próprio (posse 'ad usucapionem'),
reconhece-se a presença de 'animus domini'. Apelação Cível n. 1.0687.01.003522-2/001(1), Décima Sexta Câmara Cível, Rel.
Wagner Wilson, julg. em 22/07/2009.
[76] USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROMESSA DE VENDA E COMPRA. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE, DE NÃO
PRÓPRIA PARA PRÓPRIA. ADMISSIBILIDADE. "O fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de
imóvel, em princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação
do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria” (REsp nº 220.200-SP). Recurso especial não conhecido.
RECURSO ESPECIAL Nº 143.976 - GO (1997⁄0056962-4), Rel. Min. Barros Monteiro, julg. em 6 de abril de 2004.
  
 
[77] CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O usucapião extraordinário - art. 550, CC - reclama, tão-somente: a)
posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure
de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência".
E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o
fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um
determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo
dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem. Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com
base na letra "c" do permissivo constitucional, e provido. Recurso Especial n. 154733 / DF , Rel. Min Cesar Asfor Rocha, quarta
Turma, julg. em 05/12/2000.
 
[78] Disponível no site http://www.confap.pt/docs/codcivil.PDF, acesso em 13 de junho de 2010. “(ARTIGO 1263º (Aquisição da
posse) A posse adquire-se: d) Por inversão do título da posse. E ARTIGO 1290º(Usucapião em caso de detenção) Os detentores ou
possuidores precários não podem adquirir para si, por usucapião, o direito possuído, excepto achando-se invertido o título da posse;
mas, neste caso, o tempo necessário para a usucapião só começa a correr desde a inversão do título”.
 
[79] KRAEMER, Op. cit., p. 206.
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MAQUIAVEL PLURAL: ENSAIO ACERCA DOS CÂNONES DE INTERPRETAÇÃO DA OBRA
"O PRÍNCIPE" NA MODERNA TEORIA DEMOCRÁTICA DO ESTADO CONSTITUCIONAL

PLURAL MAQUIAVEL: TEST ABOUT THE CANONS OF INTERPRETATION OF THE BOOK "THE
PRINCE" ON THE MODERN DEMOCRATIC THEORY OF THE CONSTITUTIONAL STATE

Mariana DionÍsio De Andrade
Paulo AntÔnio De Menezes Albuquerque

RESUMO
Em um período de extrema conturbação política, um pensador político renascentista expressava
suas ideias de maneira cáustica e direta, em defesa do poder absoluto do príncipe, da unificação
da península italiana e do resgate do ideal republicano. Obras clássicas têm ao menos uma
dupla linha de leitura: o contexto de sua época e os que ajudam a criar, ao longo de épocas
posteriores, pela sobreposição de seus efeitos por força da tradição. A presente pesquisa
constitui-se em um estudo descritivo-analítico, examinando os principais padrões (cânones)
firmados ao redor da obra “O Príncipe” de Maquiavel no pensamento jurídico-político moderno. A
metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo desenvolvido por
meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de natureza
qualitativa. Conclui-se que, a partir da dualidade traçada pelo autor em torno do controle do
poder, busca-se reconhecer elementos de um pensamento democrático consentâneo com a
moderna teoria do Estado Constitucional, o qual pode ser contrastado com a recorrente lógica do
pólo antitético “amigo/inimigo” como expressão redutora da dinâmica política. 
PALAVRAS-CHAVES: Nicolau Maquiavel; Discurso político; Teoria da Democracia.

ABSTRACT
In a period of extreme political turmoil, a renaissance political philosopher expressed his ideas in
a caustic and direct way, in defense of the absolute power of the prince, the unification of the
Italian peninsula and the republican´s ideal rescue. Classical works have at least a double way of
reading: the context of its time and the ones it helps to create along posthumous periods, by
apposing its effects by means of the strength of tradition. The present paper consists in a
descriptive-analytical study which examinates the major patterns (canons) firmed around
Machiavelli´s work “The Prince” in modern law and political thought. The methodology used in
preparing the study constitutes on a study developed through a literature review on the type,
pure as the use of results, qualitative and quantitative, and the aims, descriptive and
exploratory. We concluded that, from the duality traced by the author around power control it
searches to recognize elements of a democratic thought which asserts with modern theory of
constitutional State, which can be contrasted with the recurrent logic of the antithetic pole
“friend/enemy” as reductionist expression of political dynamics.
KEYWORDS: Nicolau Machiavelli; Political discours; Democracy Theory.

 

INTRODUÇÃO
 

Ao meditar sobre os temas candentes de sua época, Maquiavel expressa uma vigorosa
capacidade de aglutinar o diálogo político aos negócios públicos. Um dos resultados desse
esforço consolidou-se no manual “O Príncipe”, que perfaz um estudo dos acontecimentos
históricos pelo conhecimento das ações praticadas pelos grandes homens, desenhando, desse
modo, novos paradigmas da arte política. A obra anuncia um momento decisivo de mudança nos
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padrões de compreensão das relações de poder, principalmente por enfocar a relação
direito/poder no exame do papel do líder na condução de decisões e atitudes tendo em vista
estratégias elaboradas, tendo em vista maior probabilidade de sucesso e os limites de
legitimidade.

 

A leitura de Maquiavel, em especial, da obra aqui analisada, denota a diversidade de
interpretações que o texto elaborado no início do século XVI comporta, desde a época de sua
redação até hoje, ensejando intermináveis debates entre pesquisadores, cientistas políticos e
filósofos. Sob o caráter de engenhosa arma na defesa de novas políticas voltadas ao resguardo
de ideais, resta impressa no livro a justa fama de um material escrito de incontestáveis
qualidades, principalmente, para a figura de um líder político que almeja manter seu poder sob
os auspícios de um regime absolutista, servindo, ainda, ao povo, na persecução de suas
liberdades como indivíduos, visto configurar suporte ideal às ideias republicanas.

 

Por muito tempo, parecia dotado de um significado indecifrável, no entanto, talvez as
sociedades modernas sintam com mais fervor a realidade de suas palavras, cujo sentido se
afigura, ao mesmo tempo, cáustico e sutil, induzindo o leitor à discussão e à crítica, mas sem
exigir do mesmo uma posição consensual a seu respeito. A própria figura de Maquiavel,
historicamente, é eivada de contradições e incertezas, o que parece despertar ainda mais
fascínio sobre seus escritos, que chegam a confundir a imagem real do homem à contundência
de suas ideias.

 

O presente trabalho tem como objetivo a compreensão das principais nuanças de
interpretação presentes no texto clássico “O Príncipe” tal como firmadas na tradição do
pensamento jurídico-político moderno, a partir dos conflitos e crises experimentados em meio ao
período vivido e a ambivalência biográfica de seu autor, Nicolau Maquiavel, premido entre o
objetivo de conferir relevo à figura do governante ao tempo em que buscava dar expressão à
autonomia decisória do povo como agente político. Pretende-se com isto considerar a pluralidade
de leituras e interpretações da referida obra, retomando seu significado no desenho da moderna
teoria do Estado democrática, capaz de resistir aos apelos sempre renovados de uma razão de
estado autoritária ou de uma política reduzida ao confronto “amigo” versus “inimigo”.

 

 

1          MAQUIAVEL – DEFENSOR DO PRÍNCIPE OU DA REPÚBLICA?
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Em 1498 Nicolau Maquiavel, então com 29 anos, foi nomeado Chanceler do Conselho
dos Grandes, cargo que conservou por mais 15 anos. Por diversas ocasiões, sempre em função
do cargo, desempenhou missões no exterior, como as que efetuou entre 1502 e 1503, exercendo
também funções de embaixador junto a Cesare Borgia, filho do papa e senhor de terras, dono
de enorme ambição política, compondo a figura de um governante que não hesitava em valer-se
de comportamento inescrupuloso e conduta política enérgica para alcançar seus objetivos. Desse
conhecimento, retiraria Maquiavel muitos elementos que inspirariam sua teoria política,
notadamente, a separação entre moral individual e ação política, bem como dos mecanismos
eficazes de alcançar aceitação social e legitimidade.

 

Com o objetivo de assegurar a independência dos florentinos, Maquiavel advogou pela
necessidade de criar milícias nacionais como mecanismo mais confiável para manter a autonomia
política de sua Florença natal, então sujeita às forças militares estrangeiras de maior expressão.
No entanto, com a volta da família Médicis ao poder, em 1512, dissolvendo-se a República, foi
Maquiavel deposto de seu cargo, ficando-lhe vedado o acesso a qualquer prédio público, vendo-
se obrigado a dedicar-se à literatura e aos estudos. (LIMA, 2000). Posteriormente foi preso e
torturado, sendo considerado culpado de rebelião pelo fato de alguns outros membros da
sociedade Orti Orticellari, da qual ele fazia parte, terem tramado a morte do Giulio de Médicis.
(SKINNER, 1988). Posteriormente anistiado, quando a República voltou a ser restabelecida em
1527, passou a ser novamente considerado pela família Médicis, a mesma que o depôs e anuiu à
sua sentença.

 

Escrito e acabado em 1513, mas com publicação póstuma apenas em 1532, “O Príncipe”
demonstra, inequivocamente, ser uma das obras de maior valor para a literatura mundial,
dispondo, ao curso de 26 capítulos, conselhos voltados à união e defesa da Itália e às
estratégias de dominação para líderes políticos audazes, sem esquecer, todavia, a experiência
histórica e as relações políticas de sua época. A obra que comporta cunho eminentemente
nacionalista, expressa, ainda, contundente contraposição à ética cristã exaltada na Idade Média,
por considerar que finalidade precípua da política seria a manutenção do Estado, e não a
subserviência à Igreja, o que rendeu a Maquiavel, por muito tempo, o epíteto de forjador das
ambições e de personificação do mal.

 

Desiludido com a grave decadência política e moral de uma Itália fragmentada,
Maquiavel usa como pretexto a figura de um príncipe ideal conselhos e indicações estratégicas
para atingir o poder. A defesa do poder, por vezes exercido absolutamente, se justifica como
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mecanismo de materialização do objetivo maior, visando à manutenção das liberdades
republicanas. Portanto Maquiavel aglutina a defesa dos príncipes como meio de propor uma
unificação do poder em uma Itália dilacerada pela desunião e instabilidade, mas,
simultaneamente, exibe em seus escritos forte inclinação à causa republicana, quando da
valorização do homem e da importância de sua liberdade. “Só são boas, seguras e duráveis
aquelas defesas que dependem exclusivamente de nós, de nosso próprio valor”. (MAQUIAVEL,
1996, p. 136). Em meio a um mapa político sujeito a conflitos, a desordem e a instabilidade
eram materializadas pelas invasões estrangeiras ao que não se poderia chamar de “território
italiano”, visto se tratar de um cenário conturbado em que as milícias verdadeiramente nacionais
eram, tão-somente, um projeto.

 

A leitura equivocada sobre o pensamento do analista político em apreço, hoje, não se
revela como novidade. Desde a redação dessa que se afigura como uma das maiores obras
literárias desde o início do século XVI, as controvérsias sobre a interpretação do texto parecem
ser quase parte integrante da razão de ser do livro. No entanto, a responsabilização que recai
sobre Maquiavel por toda sorte de perversidades e despotismos existentes deve ser revista pela
própria análise da história, consoante observa Maria Tereza Sadek (2006, p. 17):

 

Depois da redação de ‘O Príncipe’, a vida de Maquiavel é marcada por uma contínua
alternância de esperanças e decepções. Busca incessantemente voltar às funções públicas.
Para conseguir os favores dos Médicis dedica-lhes o seu livro e pede a intervenção de
amigos.  Os governantes são pouco sensíveis aos apelos – para os tiranos ele é um
republicano. Finalmente, em 1520, a Universidade de Florença, presidida pelo cardeal Júlio
de Médicis, encarrega-o de escrever sobre Florença. Desta incumbência nasce sua última
obra e também sua última frustração. Pois, com a queda dos Médicis em 1527 e a
restauração da república, Maquiavel, que imaginara terem assim findados seus infortúnios,
vê-se identificado pelos jovens republicanos como alguém que possuía ligações com os
tiranos depostos, já que deles recebera a tarefa de escrever sobre sua cidade. Desta vez,
viu-se vencido. Esgotaram-se suas forças. A república considerou-o seu inimigo. Desgostoso,
adoece e morre em junho.

 

Para compreender o pensamento de Maquiavel, é necessário vislumbrar a contexto
histórico da época em que “O Príncipe” foi redigido, considerando, desse modo, uma percepção
no novo fenômeno das nações-Estado, cuja unidade e autonomia conquistadas refletiam um
inconteste gravame à dominação feudal e, principalmente, à influência espiritual erigida pela
figura do Papa. Ainda, deve ser sobrelevado o caráter de análise da natureza humana, foco
primordial de sua inarredável busca pela verdade efetiva das coisas.

 

2          A PLURALIDADE DE LEITURAS E AS DIFERENTES INTERPRETAÇÕES DA OBRA
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MAQUIAVELIANA

 

Considerada como um sistema de comunicação cujos símbolos configuram-se
abstratamente (MATURANA, 1999, p.91), a linguagem constitui a base das comunicações
possíveis, no âmbito da qual o conhecimento adquirido institui a dinâmica sujeito/objeto como
decorrente do processo de interpretação (LADRIÈRE, 1977, p. 40). O mecanismo simbólico para
análise do texto pode ser aplicado a qualquer tipo de interpretação, no entanto, dependerá de
um posicionamento pragmático para sua contextualização e busca de sentido. Daí que os
modelos de interpretação dos textos possam inevitavelmente variar de acordo com os padrões
históricos ou políticos, o que compreende também o contexto social no qual é feita a
interpretação.  Cabe ao intérprete tentar descobrir o sentido que se apresenta nos textos
analisados, adequando-os ao momento histórico de sua aplicação às novas circunstâncias.
(NEVES, 2006, p. 199).

 

A produção e a interpretação do enunciado de um texto até sua recepção pelo leitor
dependem de fatores de ordem pragmática, que abrangem mais do que a mera subjetividade
em livre assimilação de ideias, principalmente no que diz respeito a textos produzidos em
momentos históricos diversos do período em que se afigura a leitura. A pluralidade de leituras,
ou seja, a diversificação de interpretações a partir da leitura de um mesmo texto, encontra
abrigo pelo fato da produção e a recepção do enunciado não serem coetâneas. Neste caso, dá-
se a descontextualização e o alheamento quanto ao período histórico, político, econômico ou
social que foram determinantes em uma época específica.

 

No caso da obra “O Príncipe”, editada pela primeira vez em 1532, recebeu ela várias
leituras e interpretações, muitas vezes conflitantes com o caráter didático que seu autor lhe
pretendeu ter, no sentido de ensinar como um príncipe deve proceder para conquistar e
assegurar o poder, a partir da compreensão de um manual de conselhos e técnicas voltadas à
autocracia. Tal mérito só viria a seu devido reconhecimento nos idos do século XVII, com a
ascensão das monarquias absolutistas nos novos Estados europeus, sobressaindo-se a diferença
entre justificação teológica e justificação secular do poder. No entanto, em que pesem tais
diferenças, perpassa a obra uma dinâmica interna e externa da relação do poder como
fenômeno tipicamente moderno, dessacralizado de suas formas anteriores de legitimação e
tornado autônomo em relação ao próprio indivíduo-leitor.

 

Sendo o foco da interpretação do discurso a observação do texto como detentor de
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significado, a fixação de sua origem na intenção do autor valoriza o momento em que o texto foi
produzido, qual o seu objetivo dentro de determinado período histórico, em que época situava-
se o intérprete, a busca de equilíbrio entre posicionamentos clássicos e necessidades do mundo
contemporâneo etc. Esse processo torna-se particularmente mais visível no contexto da
interpretação de textos cuja ideologia de época teve a possibilidade de expressar-se no formato
da escrita, campo no qual a abstração e o sentimento de indeterminação do descrito
configuram-se ainda mais evidentes – ou ainda, de forma semelhante, como nota Umberto Eco
(1984), quando se dá passagem do texto para uma outra língua, pela conscientização, que
então ocorre, da precariedade dos meios de que se vale sua expressão.

 

Nesse sentido vale recordar que Heidegger (1999, p.218) explicita que “toda
compreensão guarda em si a possibilidade de interpretação, isto é, de uma apropriação do que
se compreende.” Por intermédio da linguagem adotada pelo texto manifesta-se a necessidade de
relacionar discurso e sentido, para que seja eficaz o seu pronunciamento do mesmo para
garantir a materialização dos conceitos nele embutidos. Constitui-se assim a hermenêutica pela
decodificação dos textos escritos, a partir do estudo do sentido do discurso, no que diz respeito
à plenitude de seu conteúdo e à intenção do autor.   Heidegger (1999, p. 219) diz ainda que “o
discurso comporta a base de toda interpretação e proposição.” Ora, se o sentido pode ser
depreendido por meio da interpretação, denota-se que estará engendrado no próprio discurso.
Entretanto, por tratar-se a interpretação de um processo complexo, é necessário avaliar os seus
significados e derivações. É possível depreender que a atividade interpretativa dependa da
compreensão real do significado, visto que o estudo do sentido encontra abrigo no contexto de
vivências e experiências de cada indivíduo, aliado ao conhecimento linguístico.

 

Por mais diversos que sejam os mecanismos de expressão utilizados nenhum ultrapassa
a linguagem em flexibilidade de poder de comunicação (PALMER, 1969, p. 22). Historicamente a
interpretação mostra seu valor na variabilidade de significados e da linguagem; expressando tal
relevância, Umberto Eco (1993, p. 4) a caracteriza na longevidade do pensamento ocidental, em
particular no que se refere à atribuição de significado para a Palavra de Deus no contexto bíblico
e das percepções relativas ao espírito humano. Justifica-se, assim a avaliação do ato de
interpretar, a reconstrução do diálogo e a busca pelo conhecimento por intermédio da apreensão
do sentido das coisas.

 

Constitui mister da hermenêutica a decodificação dos escritos, a interpretação dos textos
a partir de um aprofundado estudo sobre o sentido do discurso, no que diz respeito à plenitude
de seu conteúdo e à intenção do autor. Adentrar ao campo da subjetividade reflete, por parte do
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hermeneuta, a busca por instrumentos que possibilitem o conhecimento da verdade contida no
texto. Sobre o conceito de interpretação, é válido assinalar:

 

A primeira ambiguidade do vocábulo interpretação decorre do fato de este poder
corresponder tanto à atividade interpretativa como ao seu resultado, ou, noutras palavras, ao
processo interpretativo e ao produto que dele deflui. No entanto, as dúvidas mais
significativas quanto ao conceito de interpretação dizem respeito à interpretação como
atividade, ou seja, ao processo de apreensão ou construção de um objeto inteligível.
(PEREIRA, 2006, p. 34).

 

Justifica-se, assim, pela própria evolução da humanidade, o estudo da compreensão, a
hermenêutica, a avaliação do ato de interpretar, a reconstrução do diálogo e a busca pelo
conhecimento por intermédio da apreensão do sentido das coisas. Conforme Giordani (1997, p.
33), “interpretar é fixar o alcance de um texto, numa determinada época e dentro de um
determinado grupo social, visando a sua posterior aplicação.” Configura-se, portanto, que a
interpretação do texto capta, além do sentido, as transformações e circunstâncias sociais. Mas a
interpretação não é completamente livre e sem critérios. Estabelecer que a interpretação, na
qualidade de característica básica da semiótica, é ilimitada, não significa enunciar a ausência de
objeto ou lógica. (ECO, 1993).  Quedar-se-ia infrutífero um texto sem a correlata compreensão
de seu sentido, pois afinal consiste a interpretação do texto em designar seu sentido e valor no
contexto em que esta se fizer presente. Nesse diapasão, importa destacar, de outro lado, a
dimensão “negativa” desse reconhecimento:

 

É verdade que os sentidos objetivos são construídos em cada contexto específico de uso,
mas os sentidos construídos socialmente passam a ter uma força que ultrapassa a vontade
ou a disposição subjetiva do eventual intérprete ou utente. [...] O problema está exatamente
em delimitar as fronteiras entre as interpretações justificáveis e as que não são ‘atribuíveis’
aos textos. Como veremos, não se trata de limites estáticos, uma vez que metamorfoses
interpretativas sem alteração textual podem conduzir à mudança das fronteiras entre os
campos das interpretações legítimas e ilegítimas. (NEVES, 2006, p. 206-207).

 

 

Nesse sentido, é válido assinalar que não consiste a interpretação como um único
método de compreensão do real sentido do texto, sendo apenas um elemento no processo de
concretização do texto. (MULLER, 2005, p. 47).

 

2.1 A interpretação do discurso     
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Relacionado o discurso ao texto argumentativo e à forma da dissertação necessita ele de
uma linguagem em que suponha a defesa de determinada tese, sustentada por argumentos
capazes de formular um juízo de valor sobre os fatos aduzidos e ensejar o convencimento. Para
a defesa de uma tese pode-se utilizar argumentos teóricos, princípios destacados em costumes
ou experiências vivenciadas e palavras de autoridades científicas no assunto sobre o qual se
planeja garantir a credibilidade do posicionamento. A análise do discurso orientada
linguisticamente pressupõe uma abordagem de elementos não independentes entre si:

 

A análise do discurso, ao lado de estudos tipológicos, trabalha na elaboração de modelos
teóricos capazes de descrever a produção discursiva enquanto processo linguístico, em níveis
teóricos mais abstratos que aquele do tipo de discurso realizado. (PIETROFORTE, 2008, p.
31).

 

Como mecanismo de expressão de opiniões, de defesa de ideias e esclarecimento de
posturas, a linguagem pode configurar-se como mais ou menos acessível ou convincente. Na
ótica linguística o ato de interpretar consiste em estabelecer uma nova definição quanto ao
significado das palavras contidas em um texto, possibilitando a aplicação da interpretação a
situações não vislumbradas anteriormente, adequando-se a linguagem à expressão de dados e
valores adequados à realidade de características e funções.  A contextualização histórica de
análise dos textos guarda em seu sentido, portanto, uma noção muito particular, diretamente
ligada à época em que foram redigidos, expressando a relação do autor com os
acontecimentos.  Não se trata a análise do sentido de um processo puramente mecânico, mas
de situá-lo no âmbito do discurso: assim como um texto histórico para ser compreendido
necessita de clareza e polidez, a definição de termos e expressões utilizados na obra é
fundamental para evitar a possibilidade de corrupção do sentido do material escrito.

 

Quando ausente a clareza quanto à definição ou significado real do texto, considerando-
se, evidentemente, padrões éticos e a realidade social em que o mesmo é evocado, emerge a
possibilidade de corrupção do sentido do material escrito. Tal ocorre, quase como uma máxima,
quando da interpretação da linguagem utilizada em muitos dos textos escritos pelo pensador
político Maquiavel.

 

Talvez, na história da literatura, não haja outro autor tão particularmente odiado, ou que
tenha experimentado tanto repúdio, justamente, pela diversidade de interpretações sobre seus
escritos. A caracterização por alcunhas relacionadas à desordem, atos ferinos ou maquinações
malévolas, revelam a abominação sobre uma obra cuja inteligência política e audácia parecem
ser, quase sempre, mitigadas pela força de entendimentos deturpados. Desde a severa
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reprovação pública até a ardorosa exaltação, toda sorte de julgamentos são feitos sobre o nome
de Nicolau Maquiavel, ensejando a transformação do homem em mito. (MACAULAY, 2010, on
line).

 

Isso se aplica à interpretação da linguagem utilizada em muitos dos textos escritos pelo
pensador político Maquiavel, o que pode ser ilustrado por um episódio histórico. Diz-se que
Catarina de Médicis (1591-1589) rainha-mãe da França e filha de Lourenço de Médicis, teria
seguido os ensinamentos de Maquiavel ao manipular católicos contra protestantes e ordenar o
famoso massacre de 1572, a Noite de São Bartolomeu, na qual milhares de protestantes
franceses foram assassinados em Paris, em uma série coordenada de ataques planejados pela
família real, cuja violência e repressão figuraram como marcantes. Embora com isto tenha
mantido a soberania para os filhos, indolentes e incapazes de agir como a mãe, vale lembrar
que, conforme expressara Maquiavel (1996, p. 63), “não se pode, contudo, achar meritório o
assassínio dos seus compatriotas, a traição dos amigos, a conduta sem fé, piedade e religião;
são métodos que podem conduzir ao poder, mas não à glória”. De forma equivocada funda-se
um verdadeiro cânone sobre os referidos escritos maquiavelianos, cujas características
instrumentalistas assim se destacam:

 

Como assimila Claude Lefort, em sua análise sobre o uso abrangente e multidirecional de tais
acusações, o maquiavelismo serve a todos os ódios, metamorfoseia-se de acordo com os
acontecimentos, já que pode ser apropriado por todos os envolvidos em disputa. É uma
forma de desqualificar o inimigo, apresentando-o sempre somo a encarnação do mal.
Personificando a imoralidade, o jogo sujo e sem escrúpulos, o ‘maquiavelismo’, ou melhor,
‘antimaquiavelismo’, tornou-se mais forte do que Maquiavel. (SADEK, 2006, p. 14).

 

Distancia-se essa interpretação da sustentada por Jean Jacques Rousseau, quando
defendeu, enfaticamente, que Maquiavel, como entusiasta da liberdade, escreveu “O Príncipe”
como um mecanismo para atingir o povo, cedendo-lhes conselhos sobre a conquista de suas
liberdades. Tais interpretações, ao invés, consideram a obra como uma ode ao poder do príncipe
em detrimento das liberdades dos indivíduos, o que, de maneira alguma, corresponde à verdade.
A “má fama” adquirida por Maquiavel repousa, assim, sobre um manto de pouca lucidez e de
um assaz desconhecimento sobre a verdadeira intenção de seus escritos, o que pode ser em
parte explicado pela propagação das ideias de seus detratores ligados ao poder clerical. Mesmo
depois de cinco séculos, a imagem de uma das produções teóricas mais importantes e
inquietantes de que se tem notícia permanece em um limbo de incompreensão para a maioria
das pessoas.

 

O termo “maquiavélico”, presente tanto na ideologia política manipulatória quanto na
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fala do cotidiano, é sobejamente utilizado para designar atitudes vis, extrapolando o universo
político e adentrando, muitas vezes (sem ter conexão), no âmbito das relações privadas. Esse
termo, quase sempre associado à ideia de procedimento astucioso ou conduta traiçoeira,
distancia-se do contexto político das formas de condução de um Estado e passa à vulgaridade
da errônea interpretação que confunde instâncias da moral pessoal e do discurso ético abstrato,
revelando certo desprezo pelas circunstâncias históricas que forjaram o pensamento de
Maquiavel. (SADEK, 2006).

 

2.2  Elementos do discurso: “os fins justificam os meios”

 

Maquiavel se propõe a estudar a sociedade sob a abordagem efetiva dos fatos humanos,
tomando como objeto de suas reflexões a realidade política pensada sob os auspícios da prática
humana concreta, sem idealizações ou eufemismos. É possível inferir, a partir de sua leitura, que
a expressão denota uma incitação à energia criadora, cuja virtude humana pode ser
acompanhada da sorte (fortuna), mas não deve manter com esta uma relação de dependência,
antes deve ser provocada a surtir seus efeitos benéficos pela ação decidida e corajosa.

 

A virtude humana, quando colocada à prova na chefia dos Estados, parece manifestar-se
de maneira extremamente breve antes de pender para a simples retórica. Desta feita, e sob
uma análise do comportamento humano em padrões reais, Maquiavel admite que a estabilidade
política depende de boas leis e de instituições fortes, pois o poder puramente pessoal tende a se
degenerar em tirania e instabilidade. (MAQUIAVEL, 1996).  O homem, na visão de Maquiavel,
detém as características de um fundador de Estados por excelência, cuja ação política se
desenvolve a partir de uma união entre virtude (qualidade que o capacita a realizar grandes
obras e feitos) e sorte (noção de oportunidade revelada pela contingência histórica). Essa ação
política deve, entretanto, estar aliada ainda a uma série de fatores, dentre os quais a liberdade
juridicamente regulada dos homens, que devem se reconhecer e se identificar com os negócios
de seu Estado.

 

Essa aposta democrática contida no sonho de Maquiavel (CHABOD, 1984), revela-se,
vários séculos após sua morte, ainda carente de maior compreensão e inteligência. Sua obra
tem experimentado interpretações diferentes, por vezes descurando o enunciado do autor,
desconhecendo que as circunstâncias históricas que propiciaram a dessacralização do político, o
Estado em face da religião e a independência do poder temporal frente ao Vaticano, constituem
razões pelas quais se expressam as ideias de desenvolvimento dos Estados nacionais.  Durante a
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contra-reforma, são retomadas as tentativas de resgate da influência da Igreja, o que, nesse
momento, contrastaria frontalmente com os conceitos dispostos pelo pensador político em
apreço, ocasionando a reação do Papa Paulo IV (1476-1559), que inclui “O Príncipe” em um rol
de livros proibidos (Index Librorum Prohibitorum), com a chancela do Concílio de Trento, sob o
argumento de que havia no livro princípios contrários aos ensinamentos de Cristo. Tal ato
supervaloriza as supostas técnicas instrumentais do despotismo, considerando-se o autor como
oportunista político e bajulador dos dominantes.

 

Ao ser recuperado nos séculos seguintes por pensadores iluministas Jean-Jacques
Rousseau e Denis Diderot que o consideraram como base de uma concepção republicana,
verdadeira sátira à monarquia absolutista, Maquiavel ressurge como o autor capaz de
desmascarar o abuso do poder. Rousseau, neste sentido, reconhece que as convicções
republicanas de Maquiavel foram sublimadas pelas circunstâncias que o obrigaram a conter o
entusiasmo pela liberdade, simulando o apoio aos reis quando, na verdade, dirigia lições ao
povo. “Maquiavel, fingindo dar lições aos reis, as deu grandes aos povos. [...] ‘O Príncipe’ de
Maquiavel, é o livro dos republicanos”. (ROUSSEAU, 2002).

 

Democratas radicais do século XIX corroboram as afirmações do próprio Maquiavel
quando entendem ser a obra um estudo atento da história, uma descrição da prática política
corrente entre os detentores do poder de todos os tempos e anuem à posição de Rousseau
quando enunciam que os poderosos já não mais precisariam de lições de dominação e, por esta
razão, “O Príncipe” seria, sim, uma lição destinada ao povo. Como não poderia fazê-lo
diretamente, àquela época, optou por tratar o poder de forma nada eufêmica e despojada de
qualquer moralidade, revelando as impropriedades das técnicas de dominação utilizadas pelos
governantes. Quando da reunificação da Itália, nos idos do século XIX, Maquiavel reconquista o
posto de herói nacional, visto que, antes dele, nenhum autor havia se detido de forma tão
contundente em prol da transformação da península italiana em uma grande nação.

 

O século XX, no entanto, parece ser o período de maiores divergências e pluralismos
interpretativos quando ao discurso maquiaveliano, visto ser tratado pelo líder fascista Benito
Mussolini como um precursor do fascismo ao tempo em que o teórico marxista Gramsci o vê
como um aliado à causa proletária e às ações coletivas. A leitura sobre Maquiavel não comporta
posicionamentos indiferentes, sejam quais forem os períodos históricos em que se detenha sua
interpretação.  Tendências modernas passam a julgar o maquiavelismo como sistematização do
que de fato sempre houve: nos modos de dominação não haveria coincidência com a moral
comum, e o relativo amoralismo dos meios não prejudicaria, até certo ponto, os resultados.
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Nada mais humano, portanto, que o convívio da classe dominante com a realidade política da
amoralidade, tão bem expressa por Maquiavel.

 

Os estudos sobre esse autor renascentista têm buscado romper com a tradição de crítica
sob um enlevo puramente moral; procura-se mais determinar a contribuição específica que ele
proporcionou ao desenvolvimento das ideias, principalmente no que concerne às ideias presentes
na ciência política.

 

3          “O PRÍNCIPE” E A MODERNA TEORIA DO ESTADO:  ALÉM DA DICOTOMIA
AMIGO/INIMIGO        

 

A maior das preocupações de Maquiavel não é outra senão o Estado real, concreto,
capaz de impor a ordem, e sobre o qual se pode verificar a verdade efetiva das coisas. Neste
aspecto Maquiavel faz um reparo evidente aos pensadores clássicos que tanto admirava, a
exemplo de Platão e sua noção de Estado ideal. Tampouco a ordem, uma vez alcançada, possui
para Maquiavel caráter definitivo, o que impõe um intenso e constante trabalho de vigília pela
manutenção da ordem e prevenção ao caos. Torna-se essencial, portanto, uma reinterpretação
das questões políticas, inclusive, com referência e especial atenção ao contexto político em que
ocorrem. Ademais, se o Estado e as instituições são feitos por homens, nada mais oportuno que
debruçar-se sobre a natureza humana, seus vícios e virtudes, o que explica o cuidado “realista”
de que se deve revistir a análise: “os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante
os perigos, ávidos de lucro”. (MAQUIAVEL, 1996).

 

Os argumentos levantados por Maquiavel, acabam por tornar a compreensão de ação
política e delimitação de poderes entre Estado e Sociedade muito mais palpável e a ideia de
controle bem mais coerente, traçadas sob uma lógica irretocável. O objetivo maior do Estado,
como instituição, seria finalmente conseguir restabelecer sua soberania, meta que mesmo
pensadores políticos posteriores, a exemplo de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ainda
teriam dificuldades de compreender.  A concepção de Estado de Maquiavel traduz a necessidade
de um comando suficientemente forte para conduzir a reunificação da fragmentada e
desagregada sociedade italiana, sem a intervenção da Igreja ou dos feudos na tomada de
decisões. Para Maquiavel, a estrutura do Estado deve ser forte, de modo a propiciar o
desenvolvimento da ordem e da paz, reunindo as forças de um reino em único poder. Ao pensar
os mecanismos contraditórios desse processo Maquiavel traça os rumos de uma convivência
conflituosa possível entre povo e Estado que ultrapassa qualquer fórmula simplificada como as
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que no século XX despontarão no rótulo da política como relação entre “amigo” versus “inimigo”.

 

A ideia de Estado regido por uma esfera absolutista se coadunava com a necessidade da
época, que clamava por um comando suficientemente forte para conduzir a reunificação da
fragmentada e desagregada península italiana, sem que para isso sofresse intervenção da Igreja
ou dos feudos na tomada de decisões, bem como na definição do destino dos indivíduos.
Ademais, para Maquiavel, a estrutura, em um contexto de teoria do Estado, deve ser forte,
propiciar o desenvolvimento da ordem e da paz social, mesmo que sob o manto da manutenção
do poder, aglutinando todas as forças de um reino de maneira centralizada, o que foi um avanço
para a época. No início do século XIX, contudo, essa não interferência do Estado começa a
suscitar questionamento nas mais diversas ordens, inclusive, no que se refere à manutenção do
poder.

 

 

CONCLUSÃO

 

 

Na leitura, o destinatário da mensagem detém a responsabilidade pela produção dos
sentidos depreendidos nos processos de compreensão e de interpretação. No ato da leitura,
encontram-se quem lê e quem produziu o texto, amparados por contextos históricos, políticos e
sociais diferentes, de onde decorre a pluralidade de interpretações sobre o mesmo discurso. No
caso da obra em apreço, a pluralidade de interpretações ocorre por uma direta relação entre a
tentativa de compreensão do discurso, a contextualização temporal e o nexo delas advindo. Os
escritos de Nicolau Maquiavel, incontestavelmente, relacionam-se com o tempo em que foram
produzidos, fundamentando-se no empirismo, na convivência com os clássicos e nos estudos
relativos à experiência histórica para o desenvolvimento de uma escrita repleta de realismo,
lucidez, caráter crítico e astúcia.

 

A pesquisa realizada demonstrou as várias possibilidades de interpretação presentes no
texto “O Príncipe” e o esclarecimento dos enigmas políticos propostos por Maquiavel, na medida
em que essa interpretação atinge a defesa de uma estrutura política absolutista, em consonância
com a defesa das liberdades republicanas. Para melhor compreender o discurso maquiaveliano, é
necessário recordar as origens de seu pensamento, decorrente em grande parte de sua imersão
na conjuntura política das cidades italianas, desunidas, fragmentadas e cuja força política

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8688



restava vulnerável a constantes invasões, gerando instabilidade e impotência. Daí a importância
do príncipe como modelo ideal de deslocamento de centros de poder para um único destinatário
e construção de uma nova proposta para unificação da Itália.

 

A metodologia empregada é resultante de pesquisa bibliográfica, pois abrange as
referências já tornadas públicas em relação ao tema de estudo, como pesquisa por intermédio
da consulta de livros clássicos, publicações especializadas, artigos, além de consulta às fontes
doutrinárias existentes acerca do assunto. O presente artigo buscou analisar os aspectos que
envolvem a interpretação dos textos do pensador político renascentista, sobre o posicionamento
em relação ao poder, eminentemente, no que se refere à atuação da figura do príncipe em um
contraponto à defesa das liberdades. Ainda, o texto abordou a pluralidade de leituras e as
diferentes interpretações da obra maquiaveliana, bem como as implicações da obra “o Príncipe”
para a construção da nova teoria do Estado.  

 

Buscou-se analisar os elementos democráticos presentes na obra do autor, capazes de
delimitar não somente uma crítica ética de limites de uso dos recursos do poder de forma
eficiente a longo prazo mas também as diferentes interpretações históricas do autor nos
costumes políticos e mudanças de regime. A mobilidade das relações de poder podem assim
revelar espaços de atuação não somente à figura do príncipe, como também do povo, como
contrapontos à defesa das liberdades em um regime onde predominem as leis como forma
institucional de estabilidade democrático, verdadeiro sonho político de Maquiavel. Ao abordar a
pluralidade de leituras possíveis e as diferentes interpretações da obra maquiaveliana na
construção da moderna teoria do Estado, pretendeu-se mostrar a perene atualidade de um
clássico, como obra sempre renovada de diálogo entre tradição e contemporaneidade. 
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METODOLOGIA EXLÉTICA: UMA PROPOSTA TRANSVERSAL PARA CONHECER O
DIREITO

MÉTHODOLOGIE EXLÉTIQUE : UNE PROPOSITION TRANSVERSALE POUR CONNAÎTRE LE DROIT

Alessandro Severino Vallér Zenni

RESUMO
A proliferação normativa e o acesso à justiça não contém o caos social ainda mais fluente na
pós-modernidade. Retornar ao tema das fontes a partir dos estudos antropológicos e
fenomenológicos, demonstrando que o ser humano é imantado de metafísica, e deve cumprir
um sentido de vida, sob pena de nadificar-se, derramando sua frustração no próximo implica em
uma revisão de fontes do direito. De outra parte, vida estudada pela física quântica e
microbiologia celular é conotada como relação, evolução e inteligência, um sistema de
retroalimentação poiética de interdependência e auto-organização. Há uma ecologia da
existência e a transdisciplinariedade passa a ser a tônica no estudo dos fenômenos. O novo
enfoque de vida digna, fluxo e movimento cooperativo torna-se a base para o hermeneuta no
ato de conhecer o direito. Responsabilidade em dignificar e dignificar-se como pessoa exige do
intérprete adoção de uma metodologia construtivista que requeste todas as faculdades da alma
e lhe permita transformar-se por influência do direito enquanto produz direito. 

PALAVRAS-CHAVES: Metafísica; Vida Digna; Sistema; Direito; Transdisciplinariedade; Método
Exlético 

RESUME
La prolifération normative et l'accès à la justice ne contient pas le chaos social encore plus grand
dans ensuite modernité. De retourner à l'étude des sources en commençant pour anthropologie
et fenomenologique en démontrant que l'être humain est magnétisé de métaphysique et doit
accomplir un sens de vie sous peine de rien et lancer son ressentiment dans le proche implique
dans une révision de sources du droit. D'autre partie, vie étudiée par la physique quantique et la
microbiologie cellulaire est connotée comme relation, évolution et intelligence, un système d’
évolution d'interdépendance et une propre organisatio. Il y a une écologie de l'existence et le
transdisciplinaire se devenir la tonique dans l'étude des phénomènes. La nouvelle approche de
vie digne, de flux et de mouvement coopératif commence à être fondment pour l’ interprete
dans l'acte de connaître le droit. Responsabilité à dignifier et se dignifier comme personne exige
de l'interprète adoption d'une méthodologie qui se plaint toutes les facultés de l'âme et lui
permette de se transformer par influence du droit tant qu'il produit droit. 

MOT-CLES: Métaphysique ; Vie Digne ; Système ; Droit ; Transdisciplinariedade ; Méthodologie
exletique

 

1. INTRODUÇÃO

O propósito da investigação é o de edificar uma metodologia de direito de caráter construtivista,
designada de exlética, absolutamente realista, sintonizada com o fenômeno vida, que não
despreze quaisquer aspectos das faculdades da alma do hermeneuta, tampouco da
multiplicidade de fontes do direito e do meio ambiente circundante.
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A metodologia oferecida ao hermeneuta, hodiernamente, reduz o fenômeno jurídico e mantém,
ainda, a dicotomia sujeito-objeto, seja pelo realismo clássico, seja pelo idealismo moderno.
Também escoima da análise o caráter metafísico da vida humana, e, por conseqüência, o
empobrecimento metodológico coifa a realização e efetivação de dignidade, seja aos envolvidos
no processo, seja do próprio hermeneuta enquanto interpreta.

 

 Será que o direito, imantado de metafísica, pode ser conhecido por qualquer um dos métodos já
desenvolvidos de forma estanque?

 

A exlética corresponde a uma superação da lógica formal pura e da dialética (hegeliana e
marxista) para abordar todos os aspectos do fenômeno. Recorre à intuição, como primeiro passo
na busca de uma solução justa, cuja etapa é de descoberta, a seguir, requesta um momento de
justificativa, protestando pela arte retórica e tópica, na invenção da premissa recheada de
valores e verossimilhança - endoxas, para, em terceira instância, concluir o procedimento via
lógica formal. Haverá, portanto, uma integração entre ética, estética e ciência como valores do
espírito no método formulado.

 

Como a tarefa do direito é de construir dignidade humana, tanto o hermeneuta quanto os
envolvidos no problema jurídico haverão de se dignificar, concomitantemente, em
retroalimentação,  vislumbrando na atividade hermenêutica um fenômeno da vida, que adita em
si o real, ideal e valorativo e sempre está sujeita à construção.

 

Há superação da dicotomia sujeito/objeto resulta de investigação de cunho filosófico na
fenomenologia heideggeriana, que sofreu influência indireta de Bérgson e de seu intuicionismo,
e ganhou ares científicos, propriamente, na teoria da relatividade de Einstein. A (re)significação
de vida e inteligência também  exsurgem da biologia microcelular, e, portanto, a metodologia
exlética passa a ser transdisciplinar, como o é a própria vida. O conhecimento do jus no
problema a ser equacionado integrará experiência do sujeito e história do objeto investigado,
consolidando um horizonte maior de transmigração recíproca que, em retroalimentação, alterará
respectivamente a ambos.

 

 

2. A BUSCA POR REALIZAÇÃO DE DIGNIDADE - EMPREITADA FUNDAMENTAL DO
DIREITO

 

 

A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Direito nos Estados Democráticos do
globo e, inobstante a isso, o seu conteúdo jurídico tem sido reduzido à minguada garantia de
existencialidade material imprescindível[1], quando não se busca, recorrendo ao Kantismo na
teoria prática, criar-se uma doutrina democrática deliberativa[2] associativa de autonomia priva
e pública, fundada no entendimento e no diálogo ético, que resulta na mesma restrição do vital
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indispensável, como se a vida fosse um projeto de realização do homem enquanto materialidade
pura, olvidando-se aspectos da afetividade, volição e solidariedade como caracteres naturais
presentes em vida.[3]

 

Se a dignidade[4] está no cerne do Direito, como sua base e radicação ontológica, signo de
democracia e direitos fundamentais, elementar reconhecer toda a expansão da vida digna, em
perspectiva transdisciplinar, antropológica, fenomenológica e metafísica, para, então,
considerando o direito como medium de realização de dignidade, construir-se uma sociedade
justa, fraterna e solidária, permitindo-se a concreção do projeto da modernidade.

 

Uma revisão das fontes no direito, tomando a natureza humana e das coisas como ponto de
partida[5], à luz da antropologia, física quântica e microbiologia celular redundará,
inevitavelmente, em uma metodologia revisitada e notadamente amplificada. O direito positivo
estará prenhe de derivação e determinação do direito natural, como consagrado em Tomas de
Aquino[6], propondo-se a encontrar o justo, conceito, que, aliás, se apresenta ínsito na natureza
humana embora a ela transcenda.

 

 

Sem pretender anular o historicismo e o culturalismo como reflexividade da plêiade de segundos
princípios, à medida que o desenvolvimento econômico se apresenta como via precípua e
garante de liberdade emancipatória, fazendo inputs de cultura, disseminando idéias
ideologizadas, e uma espécie de axiologia ideológica denunciada por Tércio Sampaio Ferraz
Junior[7],  com difusão de ondas em polimarese,  a realidade da vida, tanto no plano
fenomenológico, axiológico e sistêmico fica extremamente escasseada, e o direito, enquanto
disciplina prospectiva de dignidade, empobrece-se ontologicamente.

 

(Re)visitadas as fontes do direito e reconhecendo que os textos constitucionais em um país
como o Brasil são simbólicos e não auto-referentes, a cadeia de conflitos passa a ser problema
do julgador, enquanto longa manus do Poder Judiciário, que, ao equacioná-los, deve reconhecer
dignidade em cada litigante e evoluir em dignidade na sua tarefa. Uma metodologia
construtivista de direito há de ser desenvolvida, em nome da busca do justo, que não descarte a
intuição, a fenomenologia, o realismo e mesmo a lógica formal, pois o espírito do homem está
prenhe de uma complexidade irredutível e qualquer forma de simplificação empeceria a
realização dos fins humanos.

 

 

Enquanto se mantiver uma metodologia formalista de direito, o jus não passará de um dever ser
divorciado da realidade da vida; por outra parte, a proposta dialética pura, cinge a capacidade
intelectual do juiz, prescindindo da intuição emocional dos valores e da lógica formal com a qual
também conta enquanto ser que sente, quer e raciocina; o hermeneuta  age por intuição, cria
um horizonte de pré-conceitos mais amplo, que transpassa o seu próprio[8], enquanto auditório,
e o dos emissores,  buscando a invenção da premissa, problematizando e entrecruzando tópicos
a partir da adesão espiritual para realizar a justiça concreta[9], e, ao final, poderá, inclusive
estruturar o seu decisório mediante formalização silogística.
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Se a Constituição Federal é membrana porosa  que permeia ambiente circundante e
normatividade, configura-se simbólica, ao menos para grande maioria de brasileiros, de sorte
que uma reticência de conflitos vai desaguando à presença do Judiciário, tornando-se
sintomático o estudo de um método jurídico que o possibilite realizar dignidade e justiça, dando
máxima efetividade[10] à Norma Maior, aos direitos fundamentais e à construção da sociedade
justa, fraterna e solidária.

 

A maior limitação a ser enfrentada no âmbito da construção exlética está na postura do
hermeneuta, a sua (in) capacidade para reconhecer dignidade naqueles que diante dele, na
qualidade de juiz, anseiam pela realização da justiça.

 

Assumindo que a modernidade gerou ideologia[11], no sentido de que dignidade se enlaça à
profusão material, e a propagação da inversão de valores ganhou corpo com a globalização, a
fortiori  com avanços cibernéticos[12]; de outra banda, com o apogeu da lógica formal e a
busca de certeza, critérios da modernidade, o juiz atual recorre a soluções prontas e
apriorísticas, inclusive porque, como efeito do utilitarismo que predomina na pós-modernidade,
as tentativas de escassear a dor se derramam à metodologia e toda forma de construtivismo
seria trabalhosa e geraria angústia ao hermeneuta, diante de uma complexa teia quântica de
elementos envolvidos no meio ambiente fático e valorativo, passa a prevalecer no cenário
jurídico o retrocesso à lógica formal, mormente com as súmulas vinculantes[13] e a lógica
simbólica em nome da efetividade e do razoável tempo de duração do processo. 

 

Assim elementar que na gnosiologia jurídica recobre-se a noção da ontologia da vida, do
humanismo integral, ser que deve ser, existência e valor articulados na vereda de construção de
dignificação. A radicação ontológica do homem transita ao direito, como disciplina a lhe servir,
urgindo desenvolvimento de um método integral e construtivista.

 

3. A REALIDADE DA VIDA DIGNA - FENÔMENO COMPLEXO E TRANSDISCIPLINAR

 

 

A Constituição brasileira assume compromisso democrático com a construção de uma sociedade
justa, fraterna e solidária. No cerne da proposta consta a realização de dignidade da pessoa
humana.

 

A modernidade propõe a ascensão do homem, mas parte de premissas atomistas caracterizando-
o como individualista e egoísta, paradigmas superados pela física quântica, onde tudo é relação
e busca de equilíbrio e cooperação; na sua terceira fase (pós-moderna), sobretudo após a
revolução tecnológica, a globalização econômica e a massificação cultural tornaram o ser
humano algo assaz "rarefeito", significado pelo utilitarismo, empobrecido ontologicamente.[14]

 

O direito, enquanto arte do justo, propugna pela síntese de perfeição individual do homem e
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fraternidade comunitária, e somente pela concepção real do homem e do próprio direito será
possível ao jus cumprir o seu fim. Mas sem um método construtivista que arregimente todas as
fontes que constituem o direito e a realidade da vida, e, ainda, exortem os juristas a
desenvolverem integralmente suas faculdades da alma, não há como compreendê-lo, interpretá-
lo e aplicá-lo.

 

O método sugerido extrapola os limites do conhecimento atual sobre o jus, caracterizando-se
pelo ineditismo, mormente porque busca o fenomenológico e o transcendente, exatamente o
que o homem em potência haverá de ser em ato em vida, tarefa cabente à positivação e
concreção jurídicas. 

 

Enfim, descortinar a vida, permitindo ao hermeneuta um método totalizante, a possibilitar o
conhecer criticamente, escoimar valores ideologizados, aproximar o jurista de todas as fontes do
direito, para além da interpretação da norma posta como objeto,  e permitir ao hermeneuta
aprimorar-se em dignidade construindo-se em cada produção do justo no caso concreto, cuja
decisão, como discurso, mostrar-se-á como output ao meio ambiente, quebrantando o
encastelado comodismo com o formalismo e a visão parcial do direito e do próprio homem.

 

O reconhecimento da complexidade e da transdisciplinariedade forçará à revisão do fenômeno
do direito em vida.

 

3.1. VIDA PARA TRANSCENDER

 

A substancialidade da vida humana é marcada por uma fenomenologia amalgamada de atributos
que haverão de ser cumpridos para que possa haver transcendência, portanto é no existir que o
homem transcende.[15]

 

Existir é ser dinâmico, movimento, ser para, que goza de liberdade para eleger meios e valores,
transitar verticalmente do útil ao intelectual e significar a vida na axiologia do espírito ( estética,
verdade e ética).

 

Sintomático recobrar-se a fenomenologia sartreana que notabiliza o homem como ente
condenado a ser livre[16], porquanto ainda que a opção seja por não optar à transcendência
(para-si), terá havido uma eleição nadificante. Enfim, na liberdade a possibilidade de existir ou
de nihilificar-se e, ao ser, o homem constrói sua dignidade, razão por que liberdades negativas e
positivas colmatam o conteúdo de pessoa.

 

Na conjuntura atual o ser humano está empanado no projeto de liberdade, quando muito se
pode lhe reconhecer uma liberdade negativa, ainda que confusa e em curto circuito[17], posto
que a estrutura econômica e o desenvolvimento da idéia de descartável oriundos do processo de
globalização e massificação produtiva, refletem-se à própria estrutura social fazendo do homem
um ser anódino e igualmente descartável, causalidade pura, uniformizado pela corrente
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propagandista e dirigido ao consumo.[18]

 

Faz parte do fenômeno vida, ainda, a não indiferença, uma inquietação do espírito que lhe
capacita ao atrevimento, lançar-se à transcender, projetos e busca da verdade, da beleza e da
ética. Eis a natureza axiotrópico do homem, necessariamente implicado com um telus, algo que
já era denunciado na filosofia clássica tomista como resultado do realismo aristotélico[19].

 

Apresenta-se como atributo ontológico da vida a (pré) ocupação, esse predicado que evidencia
um compromisso com o projeto de transcendência e assinala certa ansiedade pela concretização
de planos idealmente conjecturados. Seres anódinos, amorfos e indolentes, sem perspectivas e
projetos, compromissos com o futuro, passam a sofrer distúrbios, tanto assim que Enzensberg
retrata cenários cada vez mais habituais de guerras moleculares, atos gratuitos de violência
absolutamente descompromissados com identificação ideológica ou justificação fundada, senão
atribulação desencadeada pela perda de esperança e encadeamento com o futuro.[20]

 

Nesse diapasão ser (existir) é dever ser, constante ocupação antecipada com o futuro. Eis aqui
ponto fulcral no estudo em epigrafe, porquanto ser é fazer-se, e na ontologia da vida radica uma
axiologia, ou seja, é no mundo dos fatos que se estimam valores, caindo por terra o postulado
kantiano que interceptou o compromisso humano com o bem por disposição natural.

 

Não foi por outro motivo que Viktor Frankl, ao incrementar a logoterapia, testificou ante seu
existir nos campos de concentração, que a mantença de vida tinha conexões com projeto de
amor, comprometimento afetivos com entes familiares ou com prossecução de algo futuro.[21]

 

A dimensão de futuro vai desaguar, consoante a proposta Heidggeriana, em novel concepção
temporal, para além da categoria cronológica concebida e estruturada em níveis de passado,
presente e futuro; ao se reportar à temporalidade, o filósofo contemporâneo empresta-lhe uma
dimensão peculiar, de presente como futuro já sido, vida como constante mutabilidade, como
que se o presente fosse uma antecipação do existir ainda flutuante, esquadrinhado no plano
ideal e metafísico do sujeito. Nesse sentido a presença é sempre futuro previamente antecipado.

 

E o ser na mundanidade, presente em futuro já sido, dasein, passa pela experiência da angústia,
e mesmo que Heidegger negue uma clareza reveladora dos fins e projetos humanos, estatui que
a angústia é o próprio sentido da vida, conquanto seja a fonte de elaboração de projetos,
vinculação com a temporalidade e a pavimentação do personalismo na transcendência, ou,
contrario sensu, o ponto final do existir na nihilificação, bastando que a partir dela o ser
permaneça inerte e amorfo.

 

Morte passa a ser tema da ontologia da vida na perspectiva Heidggeriana, como o é Deus na
leitura dos existencialistas católicos, cujo mote transcendente passa a ser a dissolução do ser no
bem supremo.
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Quando se faz alusão à morte como facticidade da vida, chama-nos atenção duas colocações de
sintomática importância, uma provinda de Sartre, ao afirmar que o voltar os olhos à experiência
mal vivida de empobrecimento ontológico representa corrosão maior ao projeto livre que é o
ente humano transcendente com angústia sem precedentes, enquanto que Jaspers, discípulo de
Heidegger nos informa sobre o amor como marca indelével da imortalidade do ser[22], gerando-
nos a perspectiva de fraternidade, como sentido pleno do existir digno.

 

O amor causado no ser que permanece vivo imortaliza o ser que morreu, e o brilho do sentido
da vida só pode ser captado pela atenção de quem vive o afeto, aquele ingrediente - causa
amoris - concitado por Tomas de Aquino para constituição de uma sociedade.

 

Traz-se à colação Leon Duguit[23] e sua lição de envergadura acerca do sentimento de justiça
que une os seres em sociedade, como disposições naturais do existir, tornando a vida uma
coexistência. É que a alteridade em torno do justo somente pode ser entendida como vereda de,
ao menos duas pessoas, rumo ao bem comunitário, ao plano da ética, e se o magma que liga os
homens está no amor, a justiça não comporta outra classificação, senão justiça social (
solidariedade exsurgida de causa de amor).

 

Arremata-se, portanto, que o projeto de dignidade exige o compromisso, a responsabilidade do
ego pelo alter, é no patamar da ética, na dissolução de um espaço comum, que as capacidades
recíprocas dos seres amalgamados de amor, solidariedade, que propriamente se admite a
existência em plenitude, a construção do personalismo ético ou o equivalente de dignidade da
pessoa humana.

 

O conteúdo fenomenológico de vida a identifica à construção de projeto de dignidade,
enfeixando-se liberdade, alteridade, experiência, solidariedade, bem comum, justiça como
substanciais entitativos indispensáveis à edificação da pessoa humana.

 

Inequivocamente o homem transcende quaisquer outros seres da natureza, malgrado guarde
sintonia e faça parte dessa grande ordenação cósmica. Reconhece-se, ainda, que há no ser
humano uma insurgência contra o estado de inação própria, ou seja, o homem transcende a si
mesmo, viver é uma literal tensão entre ser e superar-se. Propõe-se, inclusive, no campo
metafísico, dividir-se a transcendência em horizontal, quando o ser humano se supera a si
mesmo vertido para frente, nas capacidades da alma (sentir, querer e pensar), expandindo-se
enquanto projeto de dignidade histórica, e vertical, quando o mesmo ser se ergue para além de
si mesmo e detecta a sua limitação finita, enquanto ser metafísico stricto sensu.

 

 

E assim é que se verificará que o deslocamento do direito, como tradução desse objeto
entitativo independente designado vida[24] - dignidade -, representará o que há de mais
profundo e ontologicamente enriquecedor, porque na existência se dissolvem os demais objetos
de toda a filosofia: realidade, idéias e valores, estão em vida.
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A nova fonte do direito é vida, e a plenitude de existência corresponde à dignidade, proposta
fundante e coração de todo o direito dogmático.

 

 

3.2. VIDA COMO REALIDADE POIÉTICA

 

A concepção puramente material do universo, a suposta regência orquestrada por mecanicismo
tornou cinzenta a reprodução dos fenômenos da natureza, de sorte que matéria, vida e mente,
passam a ser obtemperadas por desvios de realidade.

 

Atualmente a física clássica newtoniana tem validade para objetos de composição enorme de
átomos e com velocidade infinitamente menor que à da luz; inexistindo estas condições prévias
elementar socorrer-se da teoria quântica e da relatividade[25] para explicação
fenomenológica.[26]

 

Portanto há de se rever posições sobre a matéria e espaço, em que a primeira transitava pela
segunda, ocupando-lhe, em visão linear; eis as categorias reconhecidas pela visão clássica em
que matéria é conteúdo e única realidade, enquanto o espaço é continente. Mas no instante em
que Einsten afirma que tudo é energia, revisado, a posteriori por Heisenberg, registrando-se a
existência do vácuo quântico, tudo passa a revelar atividade, um movimento de contínua
duração.

 

A realidade primeira passa a ser energia em teia, e tudo está absolutamente ligado, não
havendo isolamento.

 

Assim é que se pode reconhecer que todos os problemas e crises vivenciadas são sistêmicos, e a
análise estanque de qualquer contexto de colapso passa a ser uma interpretação parcial e
claudicante no rumo à solução, que exige perspectiva de transdisciplinariedade.[27]

 

 

Se a complexidade da vida é conotada por contradições Capra observa que o ritmo do universo
cadencia um elo entre yin e yang, em que a realidade (tao) é contínuo PROCESSO de
transformação, e a natureza revela, seja por fenômenos físicos, seja por fenômenos sociais,
psicológicos, um movimento cíclico que busca o equilíbrio entre os dois pólos (yin e yang)[28].
Rompe-se, portanto, com assentados paradigmas de luta entre classes e competição entre a
espécie substituindo-se por harmonia, cooperação e revisão de padrões culturais que se mantém
ideologizados.
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Se a realidade reconhece as conexões quânticas, entrelaçam-se partículas e energia, em
contínuo movimento, o próprio observador - hermeneuta - fará parte dessa interação, em
sentido essencial, a dinâmica da natureza.

 

 

Também há transformação aguda na concepção de sistema de direito, pois a guinada no
conceito de vida torna-a uma realidade sistêmica circular de retroalimentação, onde teia de
energia em pacotes densos ( corporificado como matéria) e sutis interagem entre si.[29]

 

Transauto-organização em níveis micro macro cósmicos permitem a sustentabilidade do
universo. E qualquer sistema de direito deve se consolidar em interdependência com o meio
ambiente, porque direito é estrutura à guarnecer vida. Não se pode pretender, como quer
Luhman[30], escoimar do direito a análise do sentido da ação humana, tomando-o em um
sentido puramente funcional, pois ao patrocinar a eliminação completa da metafísica, empobrece
a realidade antropológica, e reduz o campo da investigação jurídica, voltada ao homem integral
por necessária postura filosófica no estudo da humanidade.

 

 

As concepções da nova realidade da vida, enquanto sistema, possibilita outras perspectivas no
processo cultural. O escólio de Capra registra uma ecologia da vida, há uma intuição de um lar
terrestre, verdadeira perspectiva holística na coexistência entre os seres, onde as coisas são
vistas como totalidade, e cada qual como uma totalidade dentro de totalidades maiores, tal qual
descrito no sistema de Janus por Arthur Koestler.[31]

 

O indivíduo, enquanto receptor, nesse sistema aberto, capta a inputs de cultura e processa uma
moagem que ao final se transforma em output de cultura, figurando, ainda como agente
transmissor. Inolvidável que os sistemas são retroalimentáveis[32], funcionando em círculo e os
desvios valorativos, tanto quanto a formidável dimensão valorativa de bens espirituais passam a
se espalhar como rede, nesta teia quântica, registrando efeitos de polimarese.[33]

 

 

Pela polimarese é que se legitima a transmigração entre as ciências em busca da verdade, mas
os efeitos nefastos de informações distorcidas, como, a de que a realização da espécie e a
emancipação em liberdade são resultado da concepção utilitarista da vida, difunde-se
catastroficamente empecendo as leis imutáveis do universo de continuidade e evolução.

 

Pois bem, a revisão das fontes de direito e de sua missão enquanto estrutura a serviço da
construção de dignidade é fundamental para difusão dessa verdade trandisciplinar, como se
estudou alhures.
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4. MÉTODO EXLÉTICO

 

A acolhida da dignidade pelo direito constitucional, em um país como o Brasil, representa apenas
simbologia. Todavia o conceito pode ser significado e ampliado se o poder jurisdicional,
enquanto aplicador do direito, estabelecer coincidência em realidade quântica com qualquer dos
jurisdicionados que reclamar solução à lesão ou ameaça de lesão a direitos invocando o
princípio.

 

Adjudicar dignidade pela via judicial ao lesado é o maior compromisso do direito pós-moderno,
que, infelizmente, comunicado ideologicamente, escamoteia os caracteres da vida, enxugando-a
ao mínimo vital material, inclusive por outra muralha impediente, designada de separação dos
poderes.[34]

 

Quiçá porque o julgador não tenha tido oportunidade de acessar ao logobanco cultural
concernente às considerações fenômeno existencial humano, em perspectivas antropológica e
sistêmica, para, então, afinar-se em identidade de origem e destino com o jurisdicionado e
conferir-lhe o que o direito brada como signo fundamental, dignidade e construção de
personalismo ético.

 

Reitere-se, há um aporte de imutabilidade e universalidade, inclusive nas leis da natureza,
mesmo na descoberta da teoria do caos[35], quais sejam, uma iminente reorganização após
situação de instabilidades, base unitária dos fenômenos, inclusive a dignidade como vida, e
dinamismo retratado na ontologia da vida, além de  uma rede quântica de energia que compõe
o essencial de todo ente na natureza.

 

Conhecer, na nova perspectiva quântica, supera o apartamento entre sujeito cognoscente e
objeto cognoscível; e a inteligência, ao invés de ser considerada coisa, surge como relação,
onde vida e mente se transmutam em categorias umbilicais.

 

Estendendo as elucubrações ao Direito, o jurista, como observador dos fenômenos jurídicos, ao
detectar a vida digna, em perspectiva metafísica e sistêmica, como fonte primária do direito, um
fluxo de energia imanente e transcendente e composto inter relacional, há de se reputar parte
dessa realidade, passando a considerar sentido em toda vida avaliada sob sua mira em
implicação necessária de fluxos ou redes de energia, sob pena de artificializar qualquer resposta
que dele se espera no processo de elaboração ou aplicação da normatividade.

 

Reitere-se, há um aporte de imutabilidade e universalidade, inclusive nas leis da natureza,
mesmo na descoberta da teoria do caos[36], quais sejam, uma iminente reorganização após
situação de instabilidades, base unitária dos fenômenos, inclusive a dignidade como vida, e
dinamismo retratado na ontologia da vida, além de uma rede quântica de energia que compõe o
essencial de todo ente na natureza, permitindo a idiossincrasia substancial sujeito/objeto da
realidade jurídica.
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A proposição metodológica do direito, ora pensada, encerra a intuição emocional de valores
como primeira etapa de um construtivismo hermenêutico.[37]

 

De início a pesquisa se mostrou transdisciplinar, o que remete a uma afirmação de que o
homem, enquanto ser cognoscente, e sem propor ruptura com o objeto cognoscível, como dito
alhures, é ávido pelo conhecimento da verdade, da ética e da estética, axiotrópico, busca
autotranscendência.

 

Também se narrou em outra passagem que leis universais se plasmam até na cosmologia, de
sorte que a espécie humana, contida no gênero vida, rege-se pelo dinamismo e a busca
incessante pelo reequilíbrio e harmonia. Por essa ótica não nos parece desapropriado enfatizar o
compromisso com o universal, ainda que a capacidade humana, como ser imperfeito, seja
reduzida e limitada.

 

Nem por isso passaria desavisado que a sede pelo conhecimento universal é a tônica da
natureza e essencialidade do homem, e o papel do hermeneuta, ao desprestigiar tal dote, será
de parcialidade e fragmentação.

 

Na escala de valores desenhada por Scheler[38], é possível delinear uma senda de dignificação
que supõe a superação axiológica, do útil aos bens do espírito, a verdade, beleza e ética,
requestando, por óbvio, uma capacidade intuitiva e lógica de aporte, a fim de que haja a
emancipação e a construção e dignidade.

 

Fundamental que o intérprete tenha essa perspectiva de dignificar-se, também, em cada etapa
do conhecimento de um problema jurídico onde sua finalidade será buscar a justiça e, de
conseqüência, a dignidade humana envolvida.

 

Visto que o direito é sistema complexo, conexo à vida,  relação altamente intrincada e implexa,
a novel metodologia a ser incorporada pela hermenêutica não pode abdicar de uma visão de
conjunto, rompendo com as visões parciais das disciplinas, laborando um construtivismo
intuitivo, crítico e racional, capacitado à verdade, estética e ética.

 

 Veramente desafiadora, essa metodologia jurídica ora excogitada propõe que o intérprete intua,
propriamente no campo jurídico, inomitivelmente complexo, a emoção do justo. E como toda
intuição é inexprimível por excelência, há se justificar o rompante de justiça com um discurso
lógico, que poderá ser concluído, inclusive por uma técnica habitualmente utilizada no cotidiano
forense da lógica formal.

 

Mais o que se afeiçoa enriquecedor nesse método proposto, designado de exlético, é que ele se
reporta a uma postura existencial do ser, revindicando-lhe uma arguta análise
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macromicrocósmica de si mesmo e de tudo o que flui em seu entorno, conjugando "experiência
existencial e conhecimento instituído".[39]

 

Isso representa uma sequência no equilíbrio antropológico, não significando ruptura e
segmentação metodológica, em respeito à construção de um homem histórico que, nada
obstante, é dotado de potência divina para consecução de ato no existir, e não simplesmente
vive, mas coexiste, tem no outro e no cosmo ligação umbilical e profunda.

 

É base do conhecimento exlético a arregimentação de todos os demais métodos de
conhecimento até então sedimentados, não se imaginando o descarte de quaisquer deles, mas
para além de uma visão puramente linear dos fenômenos, também o jurídico, registra a
complexidade que expande a perspectiva do hermeneuta em transcendência e abertura,
exatamente como se prospectou sobre a definição atual de vida.

 

Assim é que o intérprete haverá de se pautar pela convicção íntima de que há uma
responsabilidade, um dever ser, no seu existir diário, cujo fim acena para a busca do justo,
ético, verdadeiro e belo e, mais do que isso, nessa tarefa redendora de dignificação, está
entrelaçado em rede de relações com o "si" do seu eu, o Cosmo e o outro. Eis o processo da
vida reluzindo, inclusive, na análise de problemas jurídicos.

 

Para a exlética o conhecimento lógico formal[40] é uma das ferramentas, como o são as
modalidades extralógicas de saber, cuja amalgama permitirá a profusão do processo de
inteligência, igualmente (re)significado com o conceito de vida, como já se aludiu em
oportunidade outra.

 

Se metodologia pode ser assemelhada a uma fórmula concatenada para logro de um resultado,
a exlética supera a sistematização na condução do processo, sugerindo um conjuntivo de
práticas que se propõem a descobrir, justificar, questionar e operacionalizar mudanças no
contexto da cultura.

 

No âmago desse novel método o hermeneuta poderá confeccionar a premissa maior a partir das
leis internas que regem a natureza humana, o dinamismo que se plasma no universo, a evolução
e cooperação próprias dos fenômenos naturais, inclusive na associação, buscando, inclusive,
recurso aos tópicos jurídicos selecionados pelos litigantes, tudo com o objetivo maior de
avizinhar-se o máximo possível das endoxas ( verossimilhança e ética).

 

Pontual a consideração de Nádia Bevilaqua Martins:

 

"A exlética muda o processo de concepção (imagem e linguagem), muda o pensamento crítico
e, consequentemente, muda o sujeito-ativo da ação. Isto significa que ela fortifica o homem no
que ele é, no seu potencial de inteligência e promove a criatividade. Ela atinge toda a estrutura
do homem e desencadeia processos e autoconhecimento transversalizado com conhecimento
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crítico. Instruído pela exlética, o sujeito alcança auto-sustentabilidade para se libertar dos
'modelos e operar 'neopadrões' responsavelmente."[41]

 

Portanto, é da exlética que se pode inferir não linerariadade, construtivismo,
transdisciplinariedade, circularidade e criatividade, pondo o conhecimento no seu pedestal de
vasocomunicante, ou seja, a captação se faz pela análise do todo e não de partes.[42]

 

A construção de conhecimento representa, portanto, uma produção e não pode ser um dado
prévio, nem se cingir o conhecimento à reprodução de algo, mas se trata de ação
construtivista[43], que parte da sensibilidade do próprio sujeito cognoscente rumo à busca de
conhecimento.

 

Assim, dadas as premissas, não caberia ao intérprete, no direito, restringir-se à tese ou antítese,
mas inicialmente intuir o justo do caso concreto e, a partir de então, agir para superar a luta
entre os opostos de teses, seja as contradições internas do mesmo agente de conhecimento,
seja objetivamente dos aportes formulados na hipótese apresentada.

 

Essa é a tônica da arte tópica de construção do justo nas situações concretas desenvolvida por
Teodor Viehwg.[44]

 

Salienta, ainda, o construtivismo a proposta circular de acumulação de cultura, em processos de
retroalimentação em inputs e outputs de conhecimento, de sorte que toda decisão jurídica, só
para ilustrar, terá a capacidade de afetar o plano do meio ambiente do direito e até extrapolá-lo,
no campo sociológico, filosófico e antropológico, como, a um só tempo, todo esse meio
ambiente é fator a influenciar o hermeneuta no instante de seu veredicto. Essa, aliás, é a
realidade do fenômeno jurídico e ignorar essa rede complexa e circular é fugir ao compromisso
com a verdade e à justiça, em última instância, infirmar dignidade transversal ( do agente de
conhecimento, dos envolvidos no problema jurídico e de toda a coletividade).

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Com efeito, a proposição de uma metodologia não linear transversal que colhe a verdade do
sistema vida enquanto totalidade que preserva, singularidade e holismo, deve passar por uma
revisão do próprio conceito de vida.

 

Se o direito se compromete com a edificação da vida, assegurando à pessoa sua dignidade, o
jurista, seja qual a função desempenhada, haverá de proceder à revisão das fontes do fenômeno
jurídico, ampliando horizonte em conhecimento reconhecendo a transdisciplinariedade e uma
verdade que se expande para além da ciência do jus.
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Compreender o sentido da vida, a partir da fenomenologia do homem, mormente pela
escavação de seus atributos fundamentais, tais o dinamismo, mundanidade, pré-ocupação,
angústia e temporalidade, como, ainda, detectar na espécie uma capacidade de transcendência
que convoca a valores espirituais, é conditio sine qua non para vislumbrar dignidade humana.

 

As revisitações aos paradigmas seculares firmados, a fortiori, pela ciência do século XIX
denunciam uma ideologização axiológica que aprisiona os seres humanos em plena pós-
modernidade, mantendo-os res em nome de uma função econômica, o ato de consumir e
adquirir. Seres humanos, malgrado as divergências psíquicas, históricas, contém uma disposição
natural à cooperação na luta conjunta pelo reconhecimento de uma ecologia da vida.

 

Mas o que se afeiçoa ainda mais grave é que o aplicador do direito positivo, como ente
ideologizado, olvida que a fonte por excelência do direito está na edificação em dignidade de
qualquer pessoa, exigindo-se de seu mister o assunção de compromisso com a dignidade de
qualquer jurisdicionado que se posicione à sua frente buscando a distribuição de justiça.

 

Também é curial que o hermeneuta, em cada ato de conhecer, ao dirigir-se à ambiente jurídico,
leve consigo os seus valores e produza um novel direito para o caso em testilha, assim como,
sofra todo o influxo poiético dos dados jurídicos acessados, crescendo em dignidade pessoal na
sua missão de bem julgar.

 

Para que assim o faça, haverá de exercer todas as faculdades da alma, abrir-se ao  integral
imanente no seu ser e transcender em dignidade na sua função judicante. Eis as faculdades
intuitiva, volitiva construtiva e racional pura, adjungindo intuição emocional de valores, tópica,
retórica e lógica formal, componentes da metodologia exlética.
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O CONCEITO DE VERDADE APLICADO AO PROCESSO

THE CONCEPT OF TRUTH APPLIED AT PROCESS

Gilson Alves De Santana Junior

RESUMO
A pós-modernidade tem imposto profundas modificações nos fundamentos das ciências,
sobretudo a jurídica. A necessidade de celeridade nas relações econômicas e sociais tem
transformado inclusive a estrutura do processo jurisdicional. No Brasil, a legislação e a doutrina
têm abraçado essas necessidades e vêm elaborando, aos poucos e sem acurada reflexão, o
princípio da verdade célere. Assim, é necessário refletir mais detidamente sobre a verdade em
sua concepção real, formal e célere, sobre seus reflexos no ambiente argumentativo processual,
sobre os novos mecanismos de materialização de um modelo de justiça baseado na celeridade
processual e sobre as conseqüências dessas transformações para o processo, o direito e a
democracia.
PALAVRAS-CHAVES: Pós-modernidade; verdade; processo; ambiente argumentativo
processual.

ABSTRACT
Post-modernity has imposed profound changes on science’s fundamentals, particularly the law’s.
The need for speedy economic and social relations has transformed even the structure of the
judicial proceedings. In Brazil, legislation and the doctrine has embraced these needs and has
been working slowly and without an accurate reflection, the principle of quickly truth. Thus, it is
necessary to reflect more closely on the truth in its actual conception, real, formal and quickly,
its impact on the argumentative procedural environment, about new mechanisms of
materialization of a justice's model based on speedy trial and about the consequences of these
changes to the process, law and democracy.
KEYWORDS: Post-modernity; truth; process; argumentative procedural environment.

1. INTRODUÇÃO

O mundo ocidental passa por uma importante transição paradigmática: as ciências estão cada vez mais abandonando o modelo

racionalista, cunhado a partir das contribuições de René Descartes e Francis Bacon, para adotar um modo de pensar que leve em

consideração as limitações da racionalidade humana face ao conhecimento, bem como a interligação entre os diversos fenômenos

do mundo circundante. Em suma, a visão cartesiana do mundo e da natureza (o mundo-máquina), plenamente dominável pelo

homem através unicamente da utilização da razão faz cada vez menos sentido.

Por outro lado, as relações sociais vão ganhando complexidade de forma exponencial, com o advento das novas tecnologias de

comunicação e a interdependência dos países, cujas fronteiras são cada vez menos definidas.

O incremento da complexidade das relações econômicas e culturais está transformando a sociedade em ritmo acelerado, o que

também vem exigindo das estruturas sócio-culturais transformações e respostas cada vez mais rápidas, a fim de atender as

necessidades crescentes e mutáveis do corpo social.

No Brasil, esta conjuntura – denominada internacionalmente de pós-modernidade – vem ocasionando um importante reflexo no

processo jurídico estatal: a busca pela celeridade dos provimentos jurisdicionais. Diversas são as reformas processuais empreendidas

nos últimos tempos na legislação e Constituição pátrias, com vistas a viabilizar esta presteza das decisões jurídicas, inclusive com

projetos de novo código de processo civil – em fase de aprovação no Congresso nacional – e de novo código de processo penal –
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ainda em fase de concepção.

Sucede que as tentativas de dar maior celeridade ao processo brasileiro têm se limitado a restringir o ambiente argumentativo

processual, abreviando a participação dos interessados na produção probatória e o acesso aos tribunais, restringindo a liberdade

interpretativa e criativa da atividade judicial de primeira instância e impondo, de forma cada vez menos velada, a composição dos

conflitos, o que redunda em uma das partes aceitar como prestação menos do que seu direito lhe garante.

É curioso como a doutrina jurídica pátria abraçou esta busca da celeridade na prestação jurisdicional como valor maior do direito,

capaz de abreviar tantas outras conquistas jurídicas como o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa (para ficar apenas em dois

exemplos). Mais curioso ainda é o fato de que a situação material do Poder Judiciário no Brasil está ainda longe de suas condições

ideais (falta número suficiente de servidores, juízes, defensores públicos e promotores para atender a demanda de um país com 190

milhões de habitantes; faltam recursos tecnológicos eficazes para facilitação do manuseio dos processos etc.), e sob o único

argumento de que tais mudanças custam caro aos cofres públicos, restringe-se o ambiente argumentativo processual, o que custará

muito mais caro à democracia, ao direito e à justiça.

É possível deduzir dos acontecimentos narrados a criação da figura esdrúxula da verdade célere, que seria uma terceira via à já

clássica distinção entre verdade real e verdade formal, preocupada preponderantemente com a prestação jurisdicional em tempo

rápido, mas com sérias limitações quanto a justiça das decisões, a afirmação de direitos e o ambiente argumentativo plural e

democrático.

Eis o escopo do presente artigo: analisar o conceito jurídico de verdade aplicável ao processo, no paradigma da pós-modernidade,

redimensionando-o nas necessidades e características contemporâneas da jurisdição e do processo, em paralelo com os conceitos de

verdade real, verdade formal e verdade célere.

 

2. A DOUTRINA JURÍDICA DA VERDADE REAL E DA VERDADE FORMAL

2.1. A verdade formal no paradigma positivista.

O conceito de verdade aplicável ao direito e ao processo começou a se distanciar da idéia de verdade real à medida que o direito

recebeu influência da revolução científica cunhada no paradigma da modernidade, ainda hoje dominante nas ciências jurídicas,

embora já enfrente críticas de algumas teorias alternativas.

Quando se fala em modernidade, está-se a indicar a forma de pensamento e cultura que emergiu com o racionalismo e o

antropocentrismo na Europa do século XVI. Como um movimento cultural e a concepção de mundo de um povo podem adquirir

diferentes matizes, identificadas por uma raiz comum, o período referente à modernidade não corresponde ao período relativo à

Idade Moderna.

Mais do que a mudança nos meios de produção ou na tecnologia acessível ao homem, a modernidade constitui-se em um projeto de

sociedade, fundamentado na mudança do papel do homem e das instituições sociais. Assim é que “[...] A partir dos séculos XVI e

XVII, a modernidade ocidental emergiu como um ambicioso e revolucionário paradigma sócio-cultural assente numa tensão

dinâmica entre regulação social e emancipação social”[1].

No final da Idade Média o pensamento filosófico ocidental buscava uma compreensão de mundo racionalista, como forma de

libertar-se do domínio da Igreja sobre a vida dos homens. Para tanto, esforçavam-se os filósofos e cientistas em construir

explicações racionais para o mundo fenomênico, livres de mitos e transcendentalismos. O antropocentrismo colocou o homem como

início e fim de toda a criação, sendo este capaz de compreender, explicar e dominar a natureza através da razão, da reflexão, da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8713



experimentação e do rigor metodológico.

Francis Bacon, que é considerado o fundador da ciência moderna, notabilizou-se por identificar a ineficácia e o alto grau de

falibilidade dos conhecimentos científicos até então produzidos, com base na filosofia aristotélica. Em Novum Organum[2], ele

denuncia a falta de métodos seguros para a criação dos enunciados tidos como científicos até a Idade Média, os quais sem a devida

sistematização e verificação dos resultados e de suas premissas não podiam ser reputados seguros, vale dizer, eram incapazes de

alcançar a verdade.

Visando, pois, a instituição de um novo método, capaz de investigar os mais diversos problemas, obtendo resultados seguros e

confiáveis, permitindo ainda a repetibilidade dos experimentos, Bacon cria um conjunto de regras que deveriam nortear qualquer

investigação científica. Este o objetivo de sua obra seminal – já citada: substituir o antigo método aristotélico narrado no Organum,

fundado sobretudo, no pensamento silogístico.

Dando continuidade ao pensamento de Bacon, e complementando a base filosófica do paradigma da modernidade, encontra-se René

Descartes, que também buscava uma forma alternativa de observar e interpretar a natureza, despida dos transcendentalismos tão

comuns na Idade Média.

Os estudos de Descartes, assim como os de Bacon, tiveram origem em sua constatação de que os conhecimentos científicos de sua

época se assentavam em premissas tidas como verdadeiras, mas que não haviam passado por uma verificação rigorosa quanto a sua

validade.

Em suma, despontavam a esses filósofos o maior problema da verdade real, que é a limitação humana (talvez impossibilidade) em

reconhecê-la. Essa questão somente veio a ser enfrentada com mais afinco em movimentos filosóficos posteriores; ao tempo de

Descartes e Bacon, criou-se a idéia de que seria possível ao homem controlar essas limitações através do método científico, pautado

no rigor normativo e na experimentação.

O ponto fulcral desta nascente filosofia era a crença na razão objetiva humana, capaz de se despir de toda pré-compreensão e adotar

uma postura neutra e distanciada do objeto de estudo, para, enfim, envidar esforços e reflexões para desvendar a essência do objeto

estudado, encontrando a verdade real.

O sucesso que os racionalistas obtiveram na explicação de fenômenos naturais, na previsão de seus acontecimentos e no

desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram um maior domínio da natureza, sujeitando-a à vontade humana, fez com que

esta visão de mundo fosse difundida por todos os ramos do conhecimento. Logo, somente foi atribuída credibilidade àqueles

conhecimentos que pudessem se enquadrar segundo o método científico cartesiano.

No campo da organização do Estado e da sociedade, a assimilação do modelo racionalista demorou um pouco mais a se concretizar,

completando-se somente com os movimentos iluministas do século XVIII.

Abeberando-se neste rico manancial de idéias, coube ao o movimento iluminista, no século XVIII,
consolidar o multifacético projeto da modernidade, Diderot, Voltaire, Rousseau e Montesquieu
inaugurariam, de modo triunfal, a idade da razão. Sob a influência do iluminismo, Emmanuel Kant
complementaria o ideário moderno, ao enfatizar o papel ativo da mente no processo de conhecimento.
Para Kant, o intelecto sistematizaria os dados brutos oferecidos pelos órgãos sensoriais através de
categorias inatas, como a noções de espaço e tempo, Nessa perspectiva, o "eu pensante", ao
desencadear suas potencialidades cognitivas, afigurava-se como o criador do próprio mundo a ser
conhecido. A pretensão transcendental de Kant supunha, assim, que a cultura e a ética refletiriam
padrões universalmente racionais e humanos, submetendo-se os deveres ao princípio supremo da razão
prática - o imperativo categórico. Ao conferir posição privilegiada ao sujeito do conhecimento, Kant
elevou o respeito a pessoa humana como um valor ético absoluto. O sujeito de kantiano tornava-se
capaz de sair da menoridade e ser protagonista da história[3].
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O direito demorou ainda mais de assimilar este projeto de sociedade. Não obstante, a concepção racionalista influenciou não só o

modo como passou a ser visto o Direito, mas também o modo como passou a ser interpretado, modificando profundamente o papel

do hermeneuta. Propunha-se ao intérprete do direito que promovesse o mesmo distanciamento dos fatos sociais e das normas para

melhor analisá-los, aplicando-se o modelo científico cartesiano, ao mesmo tempo em que se buscava uma estruturação racionalista

da ciência jurídica, aproximando-a das ciências naturais.

Desta forma, o pensamento racionalista foi incorporado ao jusnaturalismo a partir do século XVIII, consolidando-se no século

seguinte, tendo por premissa um código de uma ética universal, identificável não mais pela fé, mas sim pela razão e pela

sistematização do direito.

O jusnaturalismo racionalista consolida-se, então, no século XVIII, como o advento da ilustração,
despontando a razão humana como um código de ética universal e pressupondo um ser humano único
em todo o tempo e em todo espaço. Os iluministas acreditavam, assim, que a racionalidade humana,
diferentemente da providência divina, poderia ordenar a natureza e vida social. Este movimento
jusnaturalista, de base antropocêntrica, utilizou a idéia de uma razão humana universal para afirmar
direitos naturais ou inatos, titularizados por todo e qualquer indivíduo, cuja observância obrigatória
poderia ser imposta até mesmo ao Estado, sob pena do direito positivo corporificar a injustiça[4].

Mas a crescente afirmação das ciências naturais sobre as ciências sociais, com a conseqüente imposição de uma visão mecanicista

do mundo, impulsionou o Direito para uma nova ordem jusfilosófica, que abandonaria a busca da interpretação da ordem social

para primar pela busca de sua regulação. Nascia o positivismo jurídico.

Esta idéia do mundo-máquina é de tal modo poderosa que vai transformar-se na grande hipótese
universal da época moderna. Pode parecer surpreendente e até paradoxal que uma forma de
conhecimento assente numa tal visão do mundo tenha vindo a constituir um dos pilares da idéia de
progresso que ganha corpo no pensamento europeu a partir do século XVIII e que é o grande sinal
intelectual da ascensão da burguesia. Mas a verdade é que a ordem e a estabilidade do mundo são a
pré-condição da transformação tecnológica do real. O determinismo mecanicista é o horizonte certo de
uma forma de conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela capacidade
de compreender profundamente o real do que pela capacidade de o dominar e transformar. No plano
social, é esse também o horizonte cognitivo mais adequado aos interesses da burguesia ascendente, que
via na sociedade, em que começava a dominar, o estádio final da evolução da humanidade (o estado
positivo de Comte; a sociedade industrial de Spencer; a solidariedade orgânica de Durkheim). Daí que
o prestígio de Newton e das leis simples a que reduzia toda a complexidade da ordem cósmica tenham
convertido a ciência moderna no modelo de racionalidade hegemônica que a pouco e pouco
transbordou do estudo da natureza para o estudo da sociedade. Tal como foi possível descobrir as leis
da natureza, seria igualmente possível descobrir as leis da sociedade[5].

Em suas diversas matizes, as escolas do positivismo jurídico seguem buscando estabelecer premissas de pensamento e organização

do Direito de modo a permitir o total controle dos fatos sociais. Surgem então o conceito de Direito como sistema de normas

jurídicas, o conceito de Ordenamento jurídico e o conceito de Unitarismo jurídico. Este conjunto conceitual vai interferir de forma

direta sobre a hermenêutica jurídica e no modo como as normas definidoras de direitos serão interpretadas e aplicadas na sociedade.

Esta é a visão do Direito que foi desenvolvida na modernidade, sob a tutela do positivismo jurídico. O Direito passou a ser visto

como mais uma tecnologia à serviço do homem, para regular e resolver os conflitos sociais existentes, de forma racional, completa e

sistemática.

Houve no campo do Direito um fértil terreno para o desenvolvimento de correntes positivistas tais
como a “Escola da Exegese” (Blondeau, Bugnet), a “Jurisprudência dos Conceitos” (Putcha), o
“Pandectismo” (Windscheid), o “método histórico-natural” (Jhering), dentre outros que passaram a
pregar a aplicação silogística da norma jurídica ao fato, refutando qualquer valoração por parte do
aplicador[6].

Conforme referido anteriormente, a visão do direito na modernidade positivista é de cunho racionalista, sob a influência das ciências

naturais e do método cartesiano. Não que os teóricos do Direito ignorassem as subjetividades ou a existência de outros tipos de
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normas, mas sim reputavam-nas a-científicas e, portanto, afastadas da ciência do direito.

De igual modo, a concepção de justiça deixou de expressar um ideal absoluto a ser alcançado, passando a significar tão somente o

cumprimento das normas, segundo critérios objetivamente previstos e verificáveis, dentro de um processo judicial, sujeito entre

outros princípios ao contraditório e à ampla defesa.

A verdade, de igual modo, deixou de representar a correspondência absoluta entre a proposição e o objeto ou fato social

representado. A fim de permitir o melhor controle da tecnologia do direito e impedir subjetivismos, a verdade passou a ser vista

como a representação dos fatos efetivamente provados dentro do processo, segundo as regras jurídicas.

O positivista não nega, por exemplo, que a exigência de justiça valha para a consciência de cada um,
mas é de opinião de que ela não é passível de conhecimento científico e de que, portanto, não constitui
um princípio possível de uma ciência jus-positiva. Quando muito, pode reconhecer a «vivência da
justiça» como um «facto antropológico» que, enquanto tal, «não pode nunca ser eliminado do
pensamento jurídico»; mas a idéia de justiça é que não chega a ser para ele um princípio
cognitivamente objectivável, um princípio com validade universal e que, deste modo, possa ter
relevância para o conhecimento do Direito positivo[7].

Nesse âmbito, a verdade real cedeu lugar à verdade formal, que passou a ser valorizada pela ciência jurídica como aquela que

melhor atendia às necessidades de resolução dos conflitos sociais, viabilizando o controle de subjetivismos, permitindo o

julgamento das lides em tempo razoável pré-determinado, impedindo o excesso nos métodos de investigação e impedindo que o

processo se perca em uma busca sem fim por uma verdade real que pode jamais ser encontrada.

 

2.2. A verdade formal no paradigma pós-positivista

O caminho de afirmação da verdade formal escolhido pelo positivismo, ao contrário do que se imaginava, não conduziu a um direito

mais justo ou efetivo. De fato, os equívocos conceituais intrínsecos ao positivismo acabaram por permitir a má utilização do direito

para o cometimento de arbitrariedades, tudo sob a tutela da lei e do formalismo com que ela era produzida, interpretada e aplicada.

Todo o esforço do positivismo em controlar as subjetividades do intérprete e aplicador do direito distanciou este de sua essência

como ciência do espírito, retirando-lhe a flexibilidade que tornava possível ao direito acompanhar mais de perto a evolução social e

corrigir de forma mais imediata eventuais distorções que representassem injustiças.

Esse processo resultou na legitimação de governos totalitários, que utilizaram a legitimidade das leis e o distanciamento da verdade

real para utilizar o direito a serviço de graves crimes contra a humanidade, como exemplo o modelo jurídico empreendido pelo

Nacional Socialismo Alemão, que culminaram na segunda guerra mundial.

Diante das atrocidades vivenciadas pela humanidade no período de 1938 a 1945, a doutrina jurídica percebeu a falibilidade do

modelo positivista e a necessidade de novamente volver o direito à busca da verdade real e da afirmação da justiça, bem como

percebeu a necessidade de se criar mecanismos de controle das normas jurídicas, evitando-se sua imperatividade absoluta.

De fato, o conceito de verdade, tratado em seus extremos da verdade real e da verdade formal apresenta sérios problemas, que

puderam ser melhor compreendidos e enfrentados dentro do paradigma da pós-modernidade, pelas teorias jurídicas do pós-

positivismo jurídico.

Primeiramente, deve-se considerar que a verdade real pode não existir. Algumas investigações no campo da filosofia e da

hermenêutica jurídica levam a crer que não existem verdades reais a serem descobertas pelo sujeito cognoscente; em verdade, tudo

não passa de percepções que este experimenta, em sua relação com o mundo circundante. Neste sentido, encontrar a verdade real

seria perseguir algo que, por definição, não existe. Fundamentar o processo neste conceito de verdade, então, seria construir uma
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estrutura social (jurídica) com base em percepções momentâneas e abstrativadas de alguns sujeitos. Em suma, buscar

peremptoriamente a verdade real dentro do processo seria buscar o inexistente, o que abriria margem a dilações indevidas ou

julgamentos equivocados.

A análise do ser-aí como ser-no-mundo deveria mostrar como ele, em sua determinação ontológica,
jamais se esgota na pura objetivação. O ser-aí vem sempre envolto na autenticidade e inautenticidade,
na verdade e na não-verdade, no velamento que acompanha todo o desvelamento. Dessa maneira, a
fenomenologia não será mais o instrumento de redução de tudo à subjetividade, nem um caminho que
deve transformar tudo em ‘objeto’. A fenomenologia heideggeriana mergulhará no seio do velamento e
desvelamento em que residem todas as essências. Esse âmbito é o lugar em que se dá a abertura no ser-
aí[8].

Antes, tudo isso tornase o objeto de sua crítica. Sob o termo-chave de uma "hermenêutica da
facticidade" Heidegger opõe à fenomenologia eidética de Husserl, e à distinção entre fato e essência,
sobre que ela repousa, uma exigência paradoxal. A facticidade da pré-sença, a existência, que não é
passível de fundamentação nem de dedução, deveria representar a base ontológica do questionamento
fenomenológico, e não o puro "cogito", como estruturação essencial de uma generalidade típica: uma
idéia tanto audaz como difícil de ser cumprida[9].

O segundo problema identificado pela hermenêutica filosófica e jurídica é que a verdade real pode até existir, mas é impossível ao

homem apropriar-se completamente dela. Trata-se do conceito de eidos, trabalhado por Edmund Husserl, o qual representa a

essência constituidora de todas as coisas, da qual o homem não pode se apropriar completamente por conta de suas limitações

perceptivas, intelectuais ou científicas, em dado espaço-tempo. Não obstante, seria possível ao homem aproximar-se desta verdade

essencial (eidos), mas tendo em mente que esta percepção do objeto (da verdade) é tão somente proximal, também sujeita a revisões,

ampliações, desconstruções, enfim, de novas significações construídas a partir de novas percepções. Nesse sentido, a busca do

direito pela verdade real também seria inócua, pois a enunciação da verdade seria sempre transitória, o que contraria a

definitividade, tão necessária ao direito e à decisão judicial.

Na fenomenologia, que não pretende ser senão doutrina eidética no interior da intuição pura,
efetuamos, portanto, visões de essência imediatas em dados exemplares da consciência transcendental
pura e as fixamos conceitualmente ou terminologicamente[10].

O que é fenômeno? É a essência.

O que é essência? É a significação ou o sentido de um ser, sua idéia, seu eidos. A Filosofia é a
descrição da essência da consciência (de seus atos e correlatos) e das essências das coisas. Por isso, a
Filosofia é eidética – descrição do eidos ou das essências. Como o eidos ou a essência é o fenômeno, a
Filosofia é uma fenomenologia[11]. 

Por outro lado, a verdade formal é uma ficção que pode ser útil à aplicação do direito, mas que deve ser utilizada com parcimônia,

justamente porque nega (ignora) situações da vida em nome da decidibilidade. Assim, o direito fundamentado em verossimilhanças

(pretensas verdades), está mais sujeito a incorrer em injustiças.

É por conta disto que acabou sendo afirmada separação dicotômica da verdade aplicada ao processo: no processo penal, diz-se

vigorar a verdade real, ao passo que no processo civil, afirma-se o domínio da verdade formal[12].

Nesse ponto, algumas teorias denominadas de pós-positivistas devem ser abordadas, devido às mudanças que trouxeram ao modo

de interpretação e aplicação do direito, o que influi diretamente no modo como a questão da verdade passou a ser tratada no

processo.

Inicialmente, pode-se dizer que a fenomenologia trouxe de volta para a filosofia geral – e para a filosofia jurídica – o

reconhecimento de que é impossível ao homem distanciar-se do objeto de estudo científico de modo a adotar uma postura

totalmente neutra e a-valorativa. Antes, reconhece-se que o mundo fenomênico revela-se ao homem através dos sentidos e da

percepção. Ciente disto, o homem deve buscar compreender como esta relação ocorre e de que forma interfere na apreensão da
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essência do mundo – se é que existe ou se é que pode ser alcançada pela razão humana.

Quem primeiro aplicou o método fenomenológico a objectos do mundo do Direito foi o filósofo
ADOLF REINACH. Segundo REINACH, as figuras jurídicas (por exemplo, as pretensões, as
obrigações, a propriedade e os demais direitos) têm, «tal como os números, as árvores ou as casas», um
ser. Este ser é «independente de que haja ou não quem o apreenda», e em especial independente de
todo o Direito positivo. O Direito positivo «não produz em nada» os conceitos jurídicos a que dá
acolhimento: depara com eles (pág. 14). Esses conceitos têm uma estrutura própria, sobre a qual
podemos enunciar proposições apriorísticas; e se o Direito positivo é livre de «os acolher na sua esfera
ou deles divergir», todavia não consegue «afectar a sua existência específica» (pág. 17). Pelo contrário,
a «estrutura do Direito positivo só se torna inteligível através da estrutura da esfera exterior ao Direito
positivo» (pág. 19)[13].

Ainda segundo Larenz, conclui-se deste estágio inicial da fenomenologia aplicada ao direito:

O modo de ser do Direito (positivo) é a sua vigência. A vigência jurídica é «um ser de espécie
peculiar» (RKr., pág. 8). É «espacio-temporalmente condicionada», «produto de processos voluntários
históricos e irrepetíveis», e «permanece enraizada na realidade temporal de que brota». Por força da
sua «vigência», o Direito vincula todos aqueles que pertencem ao seu âmbito histórico de vigência. O
ser «vigente» um Direito significa, em primeiro lugar, que ele representa a directriz determinante do
comportamento voluntário dos sujeitos jurídicos destinatários da norma. Significa, além disso, que tem
a força de «se sobrepor a atitudes voluntárias de inobservância» (RKr., pág. 13). O Direito, na medida
em que vigora, é «dentro do seu âmbito de vigência uma parte da realidade social objectiva — quer
dizer, uma parte da realidade social que se contrapõe, como norma, à vontade individual. Esta realidade
social não é menos real que as coisas da natureza; apenas o é de um modo diferente» (RKr., pág.
11)[14].

A fenomenologia surge, pois, como um resgate da importância do intérprete na concepção da verdade. Essa corrente filosófica

caracteriza-se por considerar inafastável o sujeito e sua consciência da constituição do mundo fenomênico.

De modo geral, desconsidera-se a possibilidade de uma observação neutra e distanciada do objeto defendida pelos racionalistas,

como Bacon e Descartes, para se tomar consciência da interferência dos subjetivismos nesta apreensão/compreensão do mundo. 

Para a fenomenologia, o mundo somente se apresenta ao homem através da percepção, o que por sua vez implica em toda a carga

de subjetivismos e limitações constitutivas do Ser. É o próprio Husserl quem afirma:

Nós colocamos todo o mundo natural e todas as esferas eidéticas transcendentes fora de circuito e
devemos, com isso, obter uma consciência '"pura". Mas não acabamos de dizer, "nós" colocamos fora
de circuito, será que nós, fenomenólogos, podemos colocar fora de jogo a nós mesmos, que também
somos membros do mundo natural?

Logo nos convencemos de que não há aí dificuldade alguma, desde que não tenhamos deturpado o
sentido deste "colocar fora de circuito". Podemos até continuar tranqüilamente a falar como falamos
enquanto homens naturais; pois, na condição de fenomenólogos, não devemos parar de ser homens
naturais e de nos pôr enquanto tais no discurso. Mas entre as constatações que devem ser registradas no
novo livro fundamental a ser escrito pela fenomenologia, prescrevemo-nos, como fazendo parte do
método, a norma de redução fenomenológica, que vale para nossa existência empírica e que nos proíbe
de registrar qualquer proposição que contenha, explícita ou implicitamente, tais teses naturais[15].

O pensamento de Husserl rapidamente influenciou diversos dos filósofos seminais para o pensamento ocidental, como Maurice

Merleau-Ponty, Martin Heiddeger e Hans-Georg Gadamer, cada um agregando novos conceitos e perspectivas a esta forma

alternativa de compreender o mundo e a sua interação com o Ser.

Em particular, a filosofia gadameriana tem aplicação direta no campo do direito, sobretudo na hermenêutica jurídica, que deixou de

adotar uma postura meramente técnico-racionalista para se constituir em verdadeira hermenêutica filosófica, voltada ao estudo da

compreensão.

Gadamer vai tentar definir como ocorre a compreensão e quais os fatores e limites determinantes para este processo. É por isto que o

pensamento gadameriano é tão importante para a metodologia do direito, pois toda atividade jurídica constitui-se fundamentalmente
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na compreensão/interpretação das normas jurídicas de forma individualizada e sistemática, bem como na

compreensão/interpretação dos fatos sociais que devem ser regulador pelo Direito. Assim, é essencial saber como ocorre o

conhecimento e a compreensão/interpretação do direito, bem como identificar as limitações do intérprete para criar formas de

minimizar os efeitos negativos que possam causar na realização do direito.

Uma vez que Gadamer[16] propôs-se à busca de como se dá o conhecimento, identificando os fatores determinantes para este

processo, sua filosofia veio a acrescentar muito à metodologia do direito. Isto porque, com base em Gadamer, puderam-se

identificar os métodos como os juristas compreendem a norma e o ordenamento jurídico, bem como os fatos sociais a sofrerem

ingerência jurídica, estabelecendo critérios para controlar métodos indesejáveis de compreensão/interpretação, quer por serem

demasiadamente subjetivos, quer por não se coadunarem com o ideal de justiça buscado pelo Direito.

Vale ressaltar que a fenomenologia trouxe a consciência de que é impossível uma interpretação plenamente objetiva, uma vez que é

impossível ao intérprete do Direito negar a sua humanidade, seus subjetivismos e limitações, como queriam os jusracionalistas. A

atividade jurisdicional é criativa, e não meramente declaratória, e como tal, é fruto da razão humana em constante atividade

interpretativa e, portanto, subjetiva.

Um claro exemplo de como o subjetivismo está presente no intérprete do Direito é o conceito traçado por Gadamer de pré-

compreensão. Segundo o filósofo, ao se deparar com um texto, o intérprete inicia sua atividade com um conjunto de conceitos

tomados como verdadeiros e que constituem sua pré-compreensão acerca do tema. Esta pré-compreensão é justamente o que

permite a leitura, interpretação e compreensão do texto, mas também pode lhe mudar o sentido, já que o intérprete estará agregando

sua pré-compreensão aos enunciados textuais.

Gadamer trouxe ainda uma importante contribuição para o Direito: ao reconhecer que todo conhecimento humano se dá por meio da

linguagem – mesmo na leitura de um texto, em que o autor se comunica através da escrita com o leitor, o qual precisa ter acesso à

linguagem para acessar o conhecimento – resta claro que este processo de comunicação tem por objetivo o convencimento.

Daí surge a necessidade de se estudar o direito por meio da semiótica[17], bem como a necessidade de se estudar as peculiaridades

do discurso jurídico, a fim de melhor compreendê-lo e evitar manipulações indesejáveis, que prejudicariam a realização da justiça.

A isto se propuseram diversos juristas modernos, como Theodor Wiehweg, Chaïm Perelman, Robert Alexy entre outros. Trabalha-

se, neste âmbito, no contexto de justificação das teorias – ou decisões – jurídicas, vale dizer, trata-se de explicar e fundamentar

porque o direito é interpretado e aplicado de uma forma e não de outra.

Na filosofia da ciência costuma-se distinguir (cf. Reichenbach, 1951) entre o contexto de descoberta e
o contexto de justificação das teorias científicas. Assim, de um lado está a atividade que consiste em
descobrir ou enunciar uma teoria e que, segundo a opinião geral, não é suscetível de uma análise de
tipo lógico; nesse plano, cabe unicamente mostrar como se gera e se desenvolve o conhecimento
científico, o que constitui tarefa para o sociólogo e o historiador da ciência. Mas do outro lado está o
procedimento que consiste em justificar ou validar a teoria, isto é, em confrontá-la com os fatos a fim
de mostrar a sua validade; essa última tarefa exige uma análise de tipo lógico (embora não apenas
lógico) e se rege pelas regras do método científico (que não são aplicáveis no contexto da descoberta).
Pode-se também estender a distinção ao campo da argumentação em geral e ao da argumentação
jurídica em particular (cf. Wasserstrom, 1961, e Golding, 1984, págs. 22-3). Assim, uma coisa é o
procedimento mediante o qual se estabelece uma determinada premissa ou conclusão, e outra coisa é o
procedimento que consiste em justificar essa premissa ou conclusão[18].

Em consonância com o pensamento de Gadamer, conclui-se que a compreensão do fato jurídico ocorre dentro de um processo

unitário, cujo resultado é a norma individualizada na decisão judicial. Não é possível compreender uma norma escrita sem

considerar o caso concreto, bem como sem considerar a carga valorativa e subjetiva que o intérprete imprime na atividade de

interpretação/compreensão da norma, sempre com vistas à sua aplicação. Toda esta atividade constitui o círculo hermenêutico
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anteriormente referido, em consonância com a filosofia de Heidegger.

É necessário que o intérprete do Direito se liberte do senso comum teórico e dos mitos existentes, como a neutralidade axiológica, o

juiz perfeito, o legislador racional e a separação estática dos poderes, assumindo uma postura protagonista no processo de aplicação

da norma, posto que construída por ele mesmo, embora dentro dos limites do mínimo semântico textual.

Toda essa nova compreensão acerca do direito deixou claro que a pretensão jurídica de determinar a verdade através de

procedimentos rígidos pré-definidos não é suficiente para a constituição de um modelo jurídico ideal, voltado à realização da

justiça.

Assim, deve-se ter em mente que a verdade real deve ser o ideal jurídico de fundamentação das decisões jurídicas, ao mesmo tempo

em que, paradoxalmente, deve-se reconhecer a inviabilidade de garantir com precisão o descobrimento da verdade real em todos os

casos levados à justiça.

Como conceito ideal, a verdade real deve ser buscada ideologicamente, vale dizer, é preciso que o processo disponha dos

mecanismos mais aptos à sua descoberta, sem que esta se constitua em objetivo a ser conquistado a todo custo. Quer no direito

processual penal, quer no direito processual civil, a verdade real é o estado ideal de coisas, mas o que será utilizado pelo juiz na

decisão será a verdade formal, construída de forma democrática, em um ambiente discursivo plural e livre de arbitrariedades,

pautado nos princípios constitucionais e no constante controle dos desvios típicos da atividade discursiva. Por vezes, a verdade

formal será equivalente à verdade real, mas quando não o for, a verdade formal deve ser a melhor possível de ser construída no

estado democrático de direito.

O objetivo do juiz no processo, ao contrário do que se imagina, é encontrar a verdade real, quer dizer,
se o juiz deve procurar fazer justiça o seu objetivo primordial é procurar os meios pelos quais a
verdade de como os fatos efetivamente se passaram, apareça no processo. Contraria a idéia de justiça e,
em  conseqüência a de paz social, a tese que sustenta que o processo, seja ele qual for, se orienta pelo
princípio da verdade formal, até porque, se assim fosse, estar-se-ia a privilegiar um princípio contrário
à idéia de justiça. Portanto, quando se diz que o processo se contenta com a verdade formal isto
significa tão somente o reconhecimento de que, como frisado acima, o juiz, diferentemente do
historiador, está limitado pelo tempo, em alguns aspectos pela iniciativa das partes, bem assim por ser
forçado a chegar a uma conclusão. Em síntese, apenas e tão somente quando impossível a verificação
da verdade real é que a ordem jurídica contenta-se com a verdade formal, ou seja, com a verdade
possível[19].

Diante de tudo o que já foi aqui exposto, torna-se claro que identificar o direito como um fenômeno argumentativo que se

desenvolve no âmbito do processo é reconhecer sua própria natureza.

É necessário que o intérprete do direito se liberte do senso comum teórico e dos mitos existentes, como a neutralidade axiológica, o

juiz perfeito, o legislador racional e a separação estática dos poderes, assumindo uma postura de protagonista no processo de

aplicação da norma, posto que construída por ele mesmo, embora dentro dos limites do mínimo semântico textual. Não é de hoje

que estudiosos do Direito vêm identificando a insuficiência dos modelos jurídicos positivistas para melhor aplicar o direito...

Faz algumas décadas que assistimos a uma reação que, sem chegar a ser um retorno ao direito natural,
ao modo próprio dos séculos XVII e XVIII, ainda assim confia ao juiz a missão de buscar, para cada
litígio particular, uma solução equitativa e razoável, pedindo-lhe ao mesmo tempo que permaneça, para
consegui-lo, dentro dos limites autorizados por seu sistema de direito. Mas é-lhe permitido para
realizar a síntese buscada entre a eqüidade e a lei tornar esta mais flexível graças à intervenção
crescente das regras de direito não escritas, representadas pelos princípios gerais do direito e pelo fato
de se levar em consideração os tópicos jurídicos. Esta nova concepção acresce a importância do direito
pretoriano, fazendo do juiz o auxiliar e o complemento indispensável do legislador: inevitavelmente,
ela aproxima a concepção continental do direito da concepção anglo-saxã, regida pela tradição da
common law[20].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8720



Mas o processo, tomado como ambiente argumentativo, deve viabilizar a participação ampla das partes envolvidas, permitindo-lhes

influenciar o julgamento com sua argumentação, de forma leal e dentro de critérios de eticidade aplicáveis em todo o discurso.

Por outro lado, é inquestionável que o magistrado julga causas sem saber exatamente a verdade dos fatos, sobretudo porque não

tomou parte dos acontecimentos que originaram a lide. Ressurge aí a aproximação da verdade, que traz em sua essência a potencial

inexatidão.

Contrariamente ao modelo positivista do processo, que formalmente ignorava tais incongruências, estabelecendo soluções práticas

apriorísticas e construindo o mito dicotômico da “verdade formal/verdade real”, atribuindo de forma rígida e temporalmente

bastante restrita o ônus da prova a cada uma das partes, o modelo pós-positivista de processo prima pelo desenvolvimento de um

ambiente argumentativo sólido, impondo ao juiz um maior trabalho de apreciação e justificação de seus atos.

Na prática, os contextos de descoberta e de justificação são dotados de maior importância do que supunha o positivismo. É que a

pacificação social propugnada pelo Direito somente se realiza à medida que as pessoas se amoldam voluntariamente à conduta

juridicamente estimulada. Caso contrário, há sempre incremento da litigiosidade. Assim, a decisão judicial assume um papel de

orientação e conformação social, necessitando para isto esposar de maneira clara que a aproximação do julgador à realidade foi feita

de maneira satisfatória (descoberta) e que a solução aplicada encontra-se em conformidade com os ditames da justiça (justificação)

[...] os tribunais não hesitam em tomar uma decisão que se impõe, mesmo à custa de uma justificação
fictícia, não devem fazer esquecer que tais subterfúgios criam sempre um mal-estar, que se manifesta
pela continuação dos litígios pelas partes, convencidas de ter legalmente razão: a paz judicial só se
restabelece definitivamente quando a solução, a mais aceitável socialmente, é acompanhada de uma
argumentação jurídica suficientemente sólida. A busca de tais argumentações, graças aos esforços
conjugados da doutrina e da jurisprudência, é que favorece a evolução do direito[21].

[...] Acontece que as normas processuais abertas não apenas conferem
maior poder para a utilização dos instrumentos processuais, como também
outorgam ao juiz o dever de demonstrar a idoneidade do seu uso, em vista
da obviedade de que todo poder deve ser exercido de maneira
legítima[22].

Em suma, o pós-positivismo jurídico relativizou diversos dogmas da ciência jurídica, tornando-a mais plástica e mutável. Por conta

disso, transferiu para o juiz um papel mais ativo na condução do processo, ao mesmo tempo em que lhe impôs maior necessidade de

fundamentação de suas decisões, que não gozam mais de legitimação prévia inquestionável, mas a conquista, à medida que expõe as

razões do decidir e o faz de forma condizente com os princípios constitucionais e com as normas jurídicas, demonstrando a busca

constante da materialização da justiça.

Já a verdade processual, passa a ser trabalhada sem pressuposições absolutas e de forma conjugada, vale dizer, o processo buscará a

equivalência da verdade formal com a verdade real e, caso não seja possível por conta das limitações e dificuldades inerentes ao

caso, fará o melhor possível para alcançar esta similitude.

 

3. A CONSTITUIÇÃO DA VERDADE CÉLERE E O FUTURO DO PROCESSO NO BRASIL

3.1. A verdade célere como exigência do processo no Brasil contemporâneo.

É bem verdade que um processo excessivamente demorado constitui-se em grave injustiça, podendo implicar em dificuldades

probatórias, prejuízos financeiros e emocionais entre outros. Por outro lado, não se pode separar o processo do tempo, ou seja, todo

processo demanda certo tempo, que é aquele necessário à produção probatória e à análise do caso pelo juiz, a fim de que possa não

cometer injustiças. Em última análise, a descoberta da verdade dos fatos – real ou formal – demanda uma cuidadosa instrução
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probatória, ou seja, demandam tempo.

Não obstante, desde a Emenda Constitucional nº 45/2004, foi estabelecido o princípio da razoável duração do processo, nos

seguintes termos:

Constituição Federal

Art. 5º

LXXVIII

A todos, no âmbito judicial ou administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Desde então, tem sido comum a interpretação extensiva deste dispositivo constitucional, no sentido de que a celeridade processual

passou a ser vista quase como um postulado, a impor-se sobre outros direitos, como se decisão rápida fosse sinônimo de decisão

justa. Mais ainda, o princípio que foi insculpido na Constituição, qual seja a razoável duração do processo, cada vez mais é

identificado com a celeridade processual, que pode significar coisa bem diversa.

Há de se convir que nem sempre a duração razoável de um processo significa celeridade. Alguns casos demandam maior

investigação probatória e demandam maior gasto de tempo, quer por conta da menor urgência do direito litigado quer por conta das

limitações materiais da própria estrutura do Poder Judiciário. Assim, em certas circunstâncias, a duração razoável de um processo

pode significar longo período de tempo sem uma decisão.

Por outro lado, causas com menor complexidade jurídica ou probatória, ou ainda que necessitem de julgamento urgente sob pena de

ineficácia material da decisão, exigem do Poder Judiciário uma pronta resposta. Para estas, um tempo ordinariamente razoável pode

representar um gravame intransponível, como é o caso dos alimentos provisionais que, se não concedidos, podem significar déficits

na formação do feto.

Ainda assim, alheias a estas especificidades, várias foram as leis editadas para potencializar o princípio da razoável duração do

processo, sempre tendo em mente que duração razoável é pequena duração.

Embora não afirmado pela doutrina, o que se assiste no cenário jurídico nacional é a distorção da discussão até aqui traçada em

torno da verdade real e da verdade formal. Pode-se até afirmar que tem sido forjada no Brasil contemporâneo a idéia esdrúxula da

verdade célere.

Verdade célere, no sentido aqui trabalhado, é a verdade buscada (ou construída) em um ambiente argumentativo processual

demasiadamente reduzido. Por conta da interpretação equivocada que vem sendo dada ao princípio da razoável duração do

processo, traduzindo-o como processo célere. Não parece ser esta a melhor interpretação; antes, duração razoável liga-se à idéia de

eficácia das decisões judiciais, sopesada com o tempo necessário à elucidação do caso.

Conforme já aludido, as doutrinas pós-positivistas se aperceberam que o direito é fundamentalmente uma ciência baseada em

construções lingüísticas e, como tal, desenvolve-se em um ambiente argumentativo. Por óbvio, esse desenvolvimento ocorre no seio

do processo, que é o ambiente discursivo-argumentativo do direito por excelência.

O ambiente argumentativo processual é indispensável para a construção de um modelo jurídico justo, ciente de suas limitações e das

de seus aplicadores e intérpretes. Assim, quanto maior for o espaço para argumentação ao mesmo tempo em que sejam aplicados

mecanismos de controle para expurgar as distorções e manipulações indesejáveis do discurso, melhor o Direito conseguirá

apresentar uma resposta justa aos anseios e litígios que lhe forem apresentados.

Nessa perspectiva, quando Robert Alexy eleva os princípios ao status de normas jurídicas, reconhece que seu conteúdo é mais
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aberto, necessitando de integração quando da incidência direta ao caso concreto. Em tais casos, pode haver a incidência de mais de

um princípio e, ao enunciarem mandamentos opostos, carecerão de ponderação por parte do intérprete, com base no princípio da

proporcionalidade, para descobrir qual princípio colidente adquire maior dimensão de peso[23].

De outro lado, Ronald Dworkin também liga a idéia da concretização de normas jurídicas à idéia de ponderação. Mais ainda, o

autor chega mesmo a defender a desobediência civil como meio legítimo de se testar a validade de uma regra jurídica (mesmo as

regras!), à medida que as partes discordantes sobre esta vivenciem um ambiente discursivo liberal. Diga-se, aliás, que o autor

defende esta possibilidade mesmo no caso extremo da desobediência civil, quando indivíduos contrariam a ordem jurídica posta

ainda que em desacordo com o posicionamento dos Tribunais, vislumbrando aí uma possibilidade de interpretação (constitucional

ou jurídico-normativa) advinda diretamente do povo, originariamente de dimensões minoritárias mas que, se não caladas, podem

conseguir a adesão da sociedade e ao final demonstrar que possuíam razão desde o início.[24]

Peter Häberle enuncia ainda que o processo de interpretação constitucional em um verdadeiro Estado Democrático de Direito deve

levar em conta a participação plural da sociedade, por meio de suas organizações civis ou manifestações populares legítimas. Para o

autor, todos os que vivem a Constituição possuem o direito de interpretá-la, definindo dia-a-dia os anseios sociais, como que em

permanente exercício do poder constituinte.[25]

Cabe ainda voltar ao ensinamento de Alexy, no sentido de que o autor afirma que os direitos de liberdade possuem uma prioridade

prima facie em relação a outros direitos igualmente fundamentais. Com isso, o autor quer dizer que não há Direitos Fundamentais

absolutos; antes, sempre que houver conflito entre tais categorias de Direitos, eles devem passar por um processo de ponderação no

caso concreto, a fim de se identificar qual dos direitos colidentes deve provisoriamente prevalecer. Esta ponderação ocorre segundo

a argumentação jurídica, ou seja, as partes envolvidas no litígio devem, utilizando das regras discursivas, averiguar a carga

valorativa de cada direito.[26] 

Acontece que toda esta densificação dos Direitos Fundamentais desenvolve-se em um específico ambiente argumentativo: o

processo. É somente na construção da decisão judicial que se vai identificar a preponderância de um dos Direitos colidentes, com a

legítima e justa participação das partes interessadas, junto a um Estado-juiz igualmente responsável pela definição do que Dworkin

chama de “única resposta correta”, ainda que esta tenha um caráter incidental e provisório.

Justamente por perceber a verdade em sua potencial plurissubjetividade, Habermas trabalha sua conceituação a partir do

procedimento. Para ele, verdade é o acordo dos participantes dos atos de fala acerca de determinado tema, produzido no âmbito do

diálogo, que se destinou à elaboração de um consenso. Assim, a verdade é transitória e depende das concepções individuais

democraticamente testadas e aceitas dentro de um ambiente discursivo[27].

Nesse sentido, o ambiente argumentativo processual merece especial atenção, uma vez que é o local ideal onde se verifica a

veracidade dos acontecimentos sociais, testando-se a validade das interpretações dos fatos feitas pelas partes, podendo-se chegar a

uma percepção mais objetiva – axiologicamente imparcial – acerca da verdade.

Materialmente é impossível determinar-se aprioristicamente qual o tempo de desenvolvimento do processo considerado como

razoável. Isto porque a complexidade da causa no caso concreto está diretamente relacionada com o tempo necessário à produção de

provas e com o tempo necessário ao seu julgamento. Ainda assim, tais considerações parecem ter sido abandonadas pelo legislador,

que tem editado normas cuja tônica tem sido a abreviação sumária do processo.

Um bom exemplo deste tipo de reforma é a introdução do artigo 285-A no Código de Processo Civil, a seguir transcrito.

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e
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proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de
2006)

§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e
determinar o prosseguimento da ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. (Incluído
pela Lei nº 11.277, de 2006)

Como se vê, este dispositivo abre uma perigosa possibilidade de equiparação de casos os quais, sem a consideração do

contraditório, serão reputados idênticos e igualmente improcedentes. Isto pode ter graves conseqüências, sobretudo do ponto de

vista da argumentação jurídica, que restará impossibilitada.

A vedação do acesso ao ambiente argumentativo processual, solapada pela improcedência prima facie da ação impede inclusive que

novas considerações sejam aventadas junto ao Estado-juiz e, por conseguinte, pode implicar em uma evolução mais lenta do direito,

o que de todo não é desejável.

A campanha pela realização de acordos promovida pelo Judiciário também esconde uma grave limitação ao ambiente

argumentativo. É que o Estado passa a estimular a realização de acordos quando na verdade deveria prestar jurisdição. De modo

geral, impõe-se a quem deveria ver seu direito assegurado o pesado fardo de abrir mão deste, ao menos em parte, para não sofrer

com a ineficácia da prestação jurisdicional.

Enquanto a demora processual for reflexo da falta de aparelhamento da estrutura jurisdicional, apresentando-se o acordo como

alternativa à demora processual, está-se atacando os sintomas e não a causa do problema. Antes de se partir para a abreviação do

ambiente argumentativo, sobretudo pela via do acordo como alternativa à ineficácia estatal, deve-se oferecer ao jurisdicionado uma

possibilidade real e efetiva de resolver seus conflitos pelo recurso ao judiciário; somente assim, o acordo pode ser visto como uma

opção legítima da parte.

A redução do ambiente argumentativo processual passa ainda pela restrição ao recurso. Inicialmente, questiona-se se o duplo grau

de jurisdição é um direito constitucional implícito ou um direito infraconstitucional. Nesta última hipótese, admitir-se-ia sua

restrição por outras normas infraconstitucionais.

Diversos doutrinadores têm entendido que o duplo grau de jurisdição não é um princípio constitucional, podendo assim ser

restringido via legislação ordinária, como de fato tem sido.[28] Não obstante, a doutrina tem esquecido que esta restrição, em

última análise, tem um efeito negativo, qual seja, a restrição à inovação jurisprudencial. Uma vez que os Tribunais estarão mais

afastados das diferentes argumentações jurídicas, estarão também menos sujeitos à revisão de seus posicionamentos, bem como

menos sujeitos a considerações divergentes, somente aventadas no âmbito processual.

Não se está a defender o excesso de procedimentos dilatórios, mas certamente não é salutar o nível de restrição que se tem imposto

às partes antes de se investir adequadamente na estrutura do Poder Judiciário, com maior número de servidores e melhores

mecanismos para administração e movimentação processual, que resultariam em maior presteza na prestação jurisdicional.

Em todo caso, o princípio do processo em tempo razoável deve ser compatibilizado com o princípio do processo devido em direito,

à medida que comece e termine com eficácia, sem prejuízo dos direitos e garantias processuais das partes. Por outro lado, deve-se

exigir que magistrados e serventuários da justiça atendam aos prazos previstos em lei, ou se os ultrapassar em casos excepcionais

por eventual excesso de trabalho ou pela complexidade do caso concreto, a causa seja decidida tendo em conta parâmetros mínimos

de tolerância socialmente aceitos.

Outra consideração deve ainda ser feita: será mesmo que a culpa da demora na prestação jurisdicional ocorre por conta do número

de recursos à disposição das partes? Não parece ser verdadeira esta afirmação, afinal de contas, as partes possuem prazos exíguos e
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peremptórios para a interposição de recursos. A demora não está na provocação da demanda, mas em sua resposta.

Em país de dimensões continentais como o Brasil, com mais de cento e noventa milhões de habitantes, é absolutamente previsível

que o número de demandas seja elevado. Daí porque o Estado deveria estar melhor preparado para atender tais demandas, com

estruturas judiciais melhores e mais bem equipadas.

Em princípio, a administração da justiça, ainda que em sentido amplo, cabe, em parte, ao próprio Poder
Judiciário, até mesmo como mecanismo de preservar a independência deste, mas isso não se dá, em
regra, plenamente, uma vez que, normalmente, a criação de cargos públicos depende de lei, as próprias
verbas destinadas ao Poder Judiciário também dependem de lei orçamentária, o que significa dizer que
nesses casos a responsabilidade é dos Poderes que estão envolvidos na edição das leis (Legislativo,
principalmente, e Executivo), os quais devem, pois, estar atentos para que haja suficiência de pessoal e
de estrutura para que o Judiciário possa bem cumprir a sua função específica[29].

O fato é que o Brasil ainda não investiu suficientemente nestas soluções, sendo notória a falta de servidores e magistrados para

atender à demanda processual. Enquanto isto não for feito, a retirada do Estado deste setor, dificultando o acesso da população à

jurisdição implica em grave restrição do direito constitucional do acesso à Justiça. A adoção do modelo político neoliberal não pode

ser levada às últimas conseqüências, primando-se por soluções paliativas dos conflitos sociais, sob o único argumento da celeridade

e da economia de verbas públicas.

[...] nem sempre o Estado atende às necessidades estruturais do sistema judiciário, o resultado é uma
prestação jurisdicional deficiente e excessivamente demorada. Isso estimula condutas ilícitas,
principalmente dos agentes sociais mais poderosos, litigantes habituais com um esquema de defesa
fortemente estabelecido (por exemplo, grandes grupos econômicos e - o que é profundamente
lamentável - o próprio Estado). Nesse contexto, o princípio do processo em tempo razoável e o
princípio da efetividade das decisões judiciais, freqüentemente, viram letras mortas, de maneira que a
parte que tem razão, vítima do ilícito praticado pelo adversário, que já se encontra no prejuízo
simplesmente pelo fato da demora excessiva, prefere perder parte dos seus direitos em busca de uma
solução mais rápida do litígio ou de efetividade do seu direito[30].

O acordo, por seu turno, é também um instrumento de constituição da verdade célere e, nesse sentido, representa um equívoco do

direito moderno brasileiro. Não que o acordo seja juridicamente odioso; o problema é que ele não pode constituir-se em solução

para a ineficácia do Estado na prestação jurisdicional. É desejável que as partes realizem acordo, como faculdade ao exercício de

seus direitos disponíveis, já que este é sem dúvida o melhor meio de pacificação social. O que se está a afirmar é que a celebração

de acordos seja exatamente isto: mais uma faculdade das partes.

Infelizmente, a situação tem sido bem diversa. Os jurisdicionados têm aceitado acordos aviltantes, sob o único argumento de que o

processo demora para ser resolvido. Ora, isto é uma grave violação aos direitos da parte, que se vê obrigada a transigir naquilo que

não gostaria, unicamente porque não dispõe de recursos financeiros ou de tempo para arcar com a ineficiência da prestação

jurisdicional. Apresentar o acordo como via de resolução deste problema ao invés de se investir na estrutura dos órgãos públicos

responsáveis pela prestação jurisdicional é, no mínimo, vergonhoso para um país que se proclama Democrático de Direito.

Acordo injusto resulta em negação do acesso à justiça e violação ao princípio do processo devido em
direito. E sendo certo que o juiz não pode nem deve ser conivente com manifesta injustiça, acobertada
pelo falso e inalcançável discurso "da paz em lugar da justiça" - que, em verdade, tem por objetivo
encobrir a deficiência estatal na prestação jurisdicional, a qual, se eficiente fosse, alcançaria a paz por
meio da justiça - a solução correta é a negativa de homologação desses acordos fazendo-se prosseguir
o processo.[31]

Tanto é inadmissível que o Estado preste jurisdição de forma lenta e ineficaz quanto o é a prestação jurisdicional rápida, mas

ilegítima, deixando de enfrentar o litígio em nome da celeridade. De fato, a verdade célere possui grande probabilidade de se

traduzir em injustiça e, pior, cristalizar uma má apreciação dos fatos, revestindo-a de coisa julgada.
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Do modo como se tem empreendido as reformas processuais, conclui-se que se está diante de verdadeiras legislações simbólicas,

cuja principal função é prometer a resolução de problemas sociais sérios (no caso, a demora excessiva do processo), sem contudo

implicar em efetivas melhorias.[32] No caso das reformas processuais ora analisadas, encontra-se ainda outra conseqüência

perniciosa: a vedação ao acesso amplo à jurisdição, com o conseqüente engessamento da evolução jurisprudencial por conta do

esvaziamento do ambiente argumentativo.

Surpreendentemente, a solução à ineficiência do Estado em prestar jurisdição tem redundado no encolhimento do processo, vale

dizer, na abreviação das fases de descoberta, argumentação e justificação que o constituem. Isso tem graves conseqüências para a

materialização da justiça, uma vez que as decisões judiciais tendem a ser efetuadas de forma açodada, sem as devidas considerações

do caso concreto, ao mesmo tempo em que o jurisdicionado se vê forçado a buscar vias alternativas contrárias ao seu justo Direito,

que se trate de acordos indevidos, quer se trate da busca de outros meios alternativos – quiçá ilegítimos – de resolução de conflitos.

 

3.2. O ponto de equilíbrio do conceito jurídico da verdade.

Depois de tudo o quanto dito, resta investigar a possibilidade de se identificar um ponto de equilíbrio no conceito jurídico da

verdade e em sua aplicação no processo. Tal investigação deve ser empreendida em duas vertentes: uma com base no confronto

entre verdade real, verdade formal e verdade célere; outra com base nas conseqüências de aplicação da verdade no direito.

Acerca confronto entre verdade real, verdade formal e verdade célere, já se encontram lançados nesse trabalho os subsídios para um

posicionamento mais definido.

Assim, pode-se dizer que a verdade real é o objetivo maior de toda a produção jurídico-normativa. Todos os ramos do direito devem

se direcionar ao bom julgamento das lides, com base na verdade dos acontecimentos, desvelando o que se encontra encoberto e

superando as limitações materiais e subjetivas que impedem a aproximação do julgador aos fatos no momento em que ocorreram,

bem como da percepção de seus motivos e fatores determinantes.

A verdade formal é a ficção jurídica construída como forma de viabilizar a decidibilidade do direito, resolvendo os conflitos sociais

dentro de parâmetros aceitáveis. É o reconhecimento de que o direito não pode determinar de forma absoluta a verdade sobre todas

as coisas, ao mesmo tempo em que não pode deixar uma lide sem solução (non liquet), surgindo daí a necessidade de se estabelecer

mecanismos de aproximação da verdade (verossimilhanças) que permitam a aceitabilidade das decisões judiciais, ainda que

consciente da possibilidade do erro.

A verdade célere constitui-se em uma opção jurídico-política de se reduzir o ambiente argumentativo processual em prol de uma

maior imediatidade das respostas jurisdicionais. Sabendo que o direito é uma ciência desenvolvida no âmbito argumentativo, sendo

o processo seus locus fundamental, esta opção pode custar caro aos jurisdicionados, que deixarão tanto de obter respostas mais

acertadas quanto de dispor de um maior número de mecanismos de controle das distorções e equívocos, tudo em nome de obter uma

resposta mais rápida do Poder Judiciário.

Deste confronto, conclui-se que o ponto de equilíbrio é delimitado como o mais próximo da verdade real, sem importar em

desatenção às normas jurídicas que estabelecem as regras para elaboração da verdade formal e que é capaz de promover uma

decisão aceitável em sua motivação, apta a estabelecer um consenso entre os praticantes dos atos de fala no processo. Conclui-se

ainda que este ponto de equilíbrio está de acordo com a necessidade de o direito apresentar respostas às lides em tempo razoável,

mas isto sem importar em restrições excessivas ao ambiente argumentativo processual, posto que quanto menor este ambiente,

maior as probabilidades de materialização de injustiças.
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Já em relação às conseqüências da aplicação da verdade, são necessárias ainda algumas considerações mais detidas. O que se

pergunta neste momento é: a busca da verdade é sempre desejável ou há momentos em que a sociedade deve (ou necessita) se

contentar com ficções ou até mesmo inverdades?

Peter Häberle defende que a verdade deve prevalecer em qualquer caso, ainda que as conseqüências de sua aplicação representem

um alto custo para a sociedade. Para o autor, a verdade é o único caminho possível a um Estado constitucional, pautado no princípio

democrático, o qual por mais custoso que possa parecer, é menos danoso que a sua via alternativa, qual seja, o Estado de mentiras

toleradas (e/ou praticadas) pelos governos não democráticos, bem como no modelo de falsas verdades estatais impostas à sociedade

sem uma participação democrática[33].

Ainda na visão de Häberle, a verdade é fundamentalmente relativa, o que implica dizer que um verdadeiro Estado constitucional

deve garantir a pluralidade de opiniões e considerações acerca dos diversos temas postos em debate, jamais impondo a verdade

monopolizada.

O protótipo do Estado constitucional ou, respectivamente, da democracia pluralista se apresenta hoje
como o mais bem sucedido modelo antagônico (certamente ainda carente de reformas) ao Estado
totalitário de qualquer couleur e a todas as pretensões fundamentalistas de verdade, aos monopólios de
informação e às ideologias imutáveis. Assim, ele se caracteriza exatamente pelo fato de não estar em
posse de verdades eternas pré-constituídas, mas sim de ser predestinado apenas a uma mera busca da
verdade. Ele se fundamenta sobre «verdades» provisórias, revidáveis, as quais ele, a princípio, acolhe
no plural e não no singular e também não as «decreta»[34].

Infelizmente, não parece ser este o posicionamento do Estado democrático brasileiro. É comum a utilização de mentiras na

condução da política nacional, a todo tempo noticiado nos veículos de comunicação. Justamente por isto, tem sido também um

desejo recorrente do atual governo a implementação de mecanismos de controle da imprensa, já por algumas vezes levado à

deliberação parlamentar e rechaçado, graças a pressões da mídia e da população.

As restrições ao ambiente argumentativo processual, em nome da verdade célere como princípio absoluto do direito, vem ditando a

tônica das reformas legislativas atuais, sobretudo com o advento próximo do novo código de processo civil, em fase de aprovação

no Congresso Nacional.

Se Häberle estiver correto, estamos deturpando o princípio democrático e caminhando a passos largos, embora inconscientes, para

um governo ditatorial, ou ao menos para uma falsa democracia, onde não se produz um consenso acerca da verdade, nem no âmbito

processual (verdade será o que conseguir ser demonstrado em tempo exíguo, pouco importando a complexidade da causa) nem na

vida pública (verdade será o que for permitido à imprensa falar).

Por fim, Häberle admite que a verdade deve ser eternamente buscada em um governo democrático, mas não a qualquer preço. O

autor soma às limitações já narradas acima mais duas outras: a proibição do uso da tortura e do detector de mentiras.

Evidentemente existem limites na investigação - estatal - da verdade: em geral, tais limites são
conhecidos na forma da proibição da tortura, uma proibição que resulta diretamente do princípio da
dignidade da pessoa humana - e que certamente é, ao mesmo tempo, uma garantia da investigação da
verdade. O mesmo também vale para a proibição (alemã) do detector de mentiras: ela protege a esfera
emocional privada perante a investigação estatal da verdade. O direito fundamental à autodeterminação
sobre a informação também representa (mesmo que controvertido em vários (aspectos) um limite para a
investigação da verdade[35].

 Estas são considerações bastante complexas, sobretudo porque há casos especiais em que colidem os interesses individuais do

investigado com os interesses da coletividade, onde a opção por um dos lados torna-se verdadeiramente problemática. É o que se

assistiu nos EUA, quando no combate ao terrorismo no período pós atentados de 11 de setembro, legitimou-se essas práticas na

investigação de suspeitos ligados a grupos terroristas.
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É certo que este é um atalho para um novo período de inquisição e métodos cruéis de investigação da verdade, mas num caso em

que um plano terrorista ameaça toda uma população, havendo um dos integrantes do grupo detido, é problemática esta escolha.

Por ora, deve-se privilegiar o posicionamento de Häberle, ante o escopo deste trabalho, que não permite a investigação mais

aprofundada do tema. Assim, relativizar o princípio democrático sem as devidas considerações seria temeridade.

 

4. CONCLUSÕES

1. O incremento da complexidade das relações sociais e econômicas características da contemporaneidade tem imposto a

necessidade de respostas mais rápidas das ciências da natureza e do espírito às dificuldades que se lhes apresentam.

2. O Direito, nesse paradigma pós-moderno, tem relativizado seus dogmas e se reestruturado, com vistas a melhor responder às

peculiaridades da vida em sociedade, buscando uma prestação jurisdicional e mais adequada e em tempo razoável.

3. No Brasil, as mudanças impostas ao direito tem sido incorporadas ao processo de maneira distorcida, fazendo a falsa

correspondência entre razoável duração do processo e celeridade.

4. O direito, como ciência social, desenvolve-se em um ambiente argumentativo, que deve ser democrático, permitindo a interação

dos praticantes dos atos de fala, a fim de melhor resolver as lides e gerar o consenso.

5. A celeridade, alçada à condição de valor máximo do processo, tem representado indevidos retrocessos a outras garantias

processuais, como o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, bem como tem restringido indevidamente o ambiente argumentativo

processual.

6. A constituição de uma verdade célere pelo atual momento político de reestruturação do processo no Brasil, traz à baila a

discussão acerca da verdade real, da verdade formal e da verdade célere, a fim de se identificar qual o conceito de verdade que deve

constituir o objetivo do processo e do direito.

7. A verdade real deve constituir o ideal de justiça a ser alcançado pelo Direito, embora se reconheça limitações de ordem temporal,

formal e material.

8. A verdade formal deve ser utilizada como ficção, sempre que a busca da verdade real seja tão complexa – ou impossível – que se

tornaria uma cristalização da justiça. Assim, a verdade formal é uma verdade proximal, que deve buscar a maior verossimilhança

sem perder de foco a justiça e a efetividade das decisões judiciais.

9. Não se pode confundir celeridade com duração razoável, a fim de não se substituir a justiça pela simples imediatidade da

prestação jurisdicional.

10. A verdade célere é uma discrepância das atuais tendências do direito, que deve ser evitada como valor aplicável ao processo e

ao direito.
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O DOGMA, A VERDADE E A INTERPRETAÇÃO NO DIREITO

DOGMA, TRUTH AND INTERPRETATION IN LAW

Newton De Menezes Albuquerque
Sérgio Borges Néry

RESUMO
Neste artigo, procura-se examinar o papel do dogma na ciência jurídica e a influência que o
exercício do dogmatismo possui sobre os métodos de interpretação. Inicialmente, faz-se uma
passagem por conceitos genéricos da teoria do conhecimento, dando especial ênfase à verdade
e à possibilidade do conhecimento. Em seguida, busca-se traçar os argumentos e a natureza
epistemológica do dogma. Logo após, discorre-se sobre a aplicação do dogmatismo ao Direito,
bem como da relação do dogma com as técnicas de interpretação. Na conclusão, faz-se uma
síntese dos fundamentos do artigo para direcionar o entendimento de que o dogma ainda é uma
presença forte no Direito, e que sua extirpação não atende à razão prática, muito embora uma
maior porosidade conceitual e uma mais acentuada dinâmica legislativa sejam desejáveis. 

PALAVRAS-CHAVES: Dogma; Direito; Interpretação.

ABSTRACT
This article analysis the role of dogmatism in law and it’s influence over the interpretations
techniques. At the beggining, we´ll pass throughout general concepts of the human
understanding theory, emphasizing truth and the possibility of knowledge, or human
understanding. Then to the epistemological nature of dogma. Thereafter, we´ll discuss the
application of dogmatism to law concepts and the relation between dogma and interpretation
methods. At the very end, we promote a synthesis of the basements of this work and indicate
dogma as a strong presence in Law, also understanding that dogmatism is hard to eradicate,
though a conceptual porosity an effluent legislative dynamic will be welcome.
KEYWORDS: Dogma; Law; Interpretation.

 

Introdução

O debate acerca do dogmatismo parece encerrado para a epistemologia. Essa aparência se mostra em
razão da incapacidade de seus apóstolos – sim, ainda existem dogmáticos, embora não possam mais  ser

confundidos com aqueles a que Pirro de Élis faz referência
[1]

 - de sustentar as próprias afirmações
levando em consideração critérios científicos. De qualquer modo, não é pretensão dos dogmáticos
submeter suas investigações a tais critérios, que julgam inadequados diante do objeto de exame. Falam,
mesmo, de um certo fetiche científico, incapaz de germinar os espíritos. Todavia, não se pode descuidar
de um exame mais detido do dogma, que sabidamente exerce vigorosa influência na ciência jurídica. Antes
de tudo, é preciso estabelecer parâmetros para a aferição – se isso for possível – da acuidade da verdade.
A verdade será o esteio de qualquer método ou técnica que se proponha a investigar um objeto.
Igualmente, o conhecimento - e novamente sua possibilidade - será o caminho para a solução das
controvérsias que o dogma suscita. Não menos importante, a atuação do dogmatismo no Direito e os
pontos de encontro entre o dogma e a interpretação fazem relevante o presente debate, para, ao final,
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aumentar a precisão do discernimento daquilo que constitui um postulado prático do Direito e o que
representa uma renúncia à testabilidade dos argumentos que o sustentam.

 

1. Verdade e conhecimento

 

No momento que a humanidade atravessa - batizada de “era do conhecimento” -precedida que foi
pela “era da informação”, mas distinta dessa por integrar a habilidade de processá-la, as atenções mundiais
voltam-se para a capacidade que os indivíduos possuem de aquisição do conhecimento e, não apenas, a
aptidão específica voltada para a análise dos dados coletados. Do mesmo modo, a extensão da capacidade
aquisitiva, bem como sua carga acumulada, são tidas por decisivas em qualquer projeto de progresso
nacional ou de crescimento individual. Daí que se possa afirmar que o conhecimento, no mais das vezes,
aflora na civilização ocidental como um valor de relevante prestígio, motivo pelo qual multidões buscam
os mais diversos modos de aprendizado.

Causa dessa magnitude, em proporcionalidade direta, o poder - tido como capacidade material para

agir, gerar efeitos
[2]

 - se apresenta nos dias de hoje tão vasto quanto o conhecimento que um sujeito, ou
corpo de sujeitos, apresenta. A tábua de medição do poder, pois, alterou-se significativamente com seus
pendores aproximando-se agora do acúmulo do conhecimento e da disciplina da pesquisa, dados que
confirmam o transbordo do apreço das escalas quantitativas para as escalas qualitativas. Deve-se muito
dessa mutação ao fato de que um conjunto seleto e bem elaborado de saberes guarda maior potencialidade
de adaptação a novas situações e, bem por isso, elevam o substrato de energia a dispensar nas situações
em que a demanda assim o exigir.

Para além - nada bastante o crédito de que o conhecimento desfruta em razão do poder que carrega -
não fossem as informações obtidas confrontadas com regras que impusessem um caráter de conformação
com a verdade, pois que a ausência da verossimilhança traria efeito catastrófico quando da aplicação de
postulados falsos assim gerando ao mesmo tempo um equívoco na aferição da energia potencial a que se
aludiu, a razão prática desvaneceria.

Surge então o questionamento do critério que a verdade deva assumir para estabelecer-se a certeza
de uma sentença ou afirmação. Para tanto, o socorro às teses relativistas, de correspondência e de

coerência
[3]

 poderão trazer respostas vigorosas.

Para os relativistas, a verdade será o reflexo da aparência das coisas ao sujeito da cognição. Explica-
se. A medida adotada para a aferição da verdade ou falsidade de uma proposição estará ligada à
subjetividade, com toda a sua bagagem de conhecimentos, e extrairá das revelações empíricas e racionais
sua adequação à verdade. A relativização de uma assertiva pode ser demonstrada pela afirmação da crença
na existência de deus, para os crentes, e na descrença dos ateus. O problema que o relativismo espera
superar são as diferenças de substância dos sujeitos cognoscentes, eis que um fato estaria justificado para
um indivíduo, mas não encontraria justificativa para um outro.
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A simplicidade da solução é enganosa, todavia, quando se percebe que o critério de eleição baseia-se
na justificativa: o que precisa justificar-se não será o objeto sobre o qual recai a dúvida, mas a posição,

num quadro de crenças, do sujeito que observa
[4]

. Nesse passo, ganha destaque a subjetividade do ato de
identificação, que não pode ser confundido com a absoluta correspondência, posto que aquela cuida de um
conjunto de características que, reunidas, dão a acreditar que o objeto terá paridade com o que dele se
aguarda, enquanto que esta, trata da precisa coincidência entre um e outro. A identificação está relacionada
com o espírito de concepção de que uma coisa é tal como se acredita sê-la, mas a correspondência é a
completa adequação.

Na defesa do relativismo, erige-se o argumento de que a verdade, agora atrelada à crença, bastará ao
conhecimento se este for limitado de algumas investidas mais audaciosas pela precariedade das
informações disponíveis. Ao geocentrismo que inaugurava a era medieval não se poderia opor um
redundante equívoco, posto que a ciência de então não se assenhoreava das informações produzidas ao
nosso tempo. Portanto, era crível que o Sol e os demais planetas orbitassem em torno da Terra, mas a
expectativa não coaduna com a verdade. Por outro lado, se se considerar que a tese relativista aponta
somente para o julgamento da aparência, salvando a essência, e que esta tem natureza imperscrutável, ter-
se-á uma moderada plausibilidade mercê do ceticismo impregnado. Enfim, a pergunta de ouro a ser
dirigida aos argumentos relativistas será a de que, se tudo é relativo, a verdade também o seria, gerando
um impasse entre a verdade e a sua existência.

Para aqueles, como Aristóteles
[5]

, que patrocina a idéia de que há uma ciência que estuda o ser
enquanto ser e que o não-ser é não-ser [traduziu-se], e que não há um termo médio entre uma afirmação e

uma negação
[6]

, pois disso resulta evidente que haveria uma contradição a que a lógica chama de
“princípio do terceiro excluído”. A essa altura, será possível inferir que a correspondência – diferentemente
do relativismo – apega-se ao objeto do conhecimento. Assim que, uma afirmação será verdadeira se a ela

corresponder todas as características, de fato, do mundo real
[7]

. Aparentemente primitiva, a tese da
correspondência não atende apenas aos indícios do mundo sensível, nem tampouco se subordina a um
reflexo não distorcido capturável ou apreensível da realidade, que poderia chamar-se de evidência-

apodítica
[8]

, uma vez que nas asserções normativas, e.g. as deontológicas, o serviço do método de
correspondência poderia responder adequadamente às condições ali impostas.

Nesse modelo, ter-se-ia que a verdade de uma afirmação é aceitável se a esta corresponder uma

condição suficiente
[9]

. Desse modo, a correspondência assume a forma declarativa, para informar que se a
condição for pautada pela suficiência – dedutiva – a afirmação poderá assim tornar-se verdadeira. Na
sentença: “todos os doutores são inteligentes”, haverá correspondência apenas se todos os doutores forem
inteligentes. Obviamente, a correspondência posta nesses termos resta fragilizada, de vez que os esforços
para investigar a inteligência dos doutores seriam tão largos quanto a diligência de averiguar a certeza da
verdade.

Ainda nesta seara, milita contra a correspondência o fato de que os indivíduos, com base nas suas
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crenças, costumam modular o grau de verdade de uma afirmação naquilo que toca ao sujeito posto em
condição. Na frase : “o esmoléu é rico”, o sujeito não parece guardar correspondência com o predicado,
muito embora não se possa afirmar cabalmente que o esmoléu não seja rico. Ronda, pois, a
correspondência, o raciocínio circular de que será necessária prova da condição, ou a justificação do
argumento, para aceitar a verdade.

Já a coerência figura como escape às duas teses anteriormente apresentadas. A verdade como
coerência diz que uma afirmação só é verdadeira se guarda uma relação adequada com algum sistema de

outras informações
[10]

.

Não sem dificuldades, a coerência busca seu caminho por entre conceitos matemáticos. O socorro ao
sistema de conjuntos, nesse caso, é imprescindível para o deslinde da definição de coerente. Para que se
possa examinar o significado de sustentar a coerência entre uma afirmação e outra, será necessário o
recurso à subsunção de uma espécie de afirmação a um sistema mais abrangente de afirmações, ou; a
derivação imediata e lógica da afirmação que se prega a partir de um regime geral de idéias bem

assentado. Será como uma operação de conjuntos e subconjuntos
[11]

. Aparece, mais uma vez, o fator
condicionante como critério de solução para a controvérsia, sem prejuízo do acatamento de que a
sobrevivência do argumento estará para a conexão deste com um sistema mais amplo, renunciando ao
critério da correspondência pelo qual se sustenta que o objeto cognoscente é mero desdobramento da
realidade.

Com efeito, a coerência despreza uma relação que integra o sujeito à própria relação de cognição -
por um lado afastando as deficiências subjetivas que jazem ao relativismo - mas a nota de extremismo
objetivo inaugura a sua ruína quando exige que uma asserção seja extraída de um conjunto sistemático de
asserções havidas por válidas, logo, a verdade em destaque não será outra coisa senão uma verdade
parcial, separada de uma verdade geral, o que não se concebe dada a incongruência com a busca pela
verdade em toda a sua inteireza. Aquilo que é parcialmente correto não atende ao requisito da autonomia,
e a dependência de um sistema mais extenso lança para ainda mais longe a determinação e acaba por se
esvair em fórmulas vazias.

Nada obstante, a oposição do estado mental do observador revela-se novo óbice à coerência. Não se
aceita a expectativa de que um indivíduo com insanidade possa revelar-se coerente, eis que seu sistema
geral de afirmações é deficitariamente construído e, por isso, falso. Na mesma linha, uma determinada
cultura pode reunir uma coleção de dados – crenças – às quais a razão não se impõe, constituindo nova
falsidade o que delas se retirar.

A verdade, vista como exercício do pragmatismo, fascina menos pela sua ausência de requinte que
do seu proveito. Nesse diapasão, a verdade se coaduna com a experiência prática do mundo fenomênico. À
crença que demonstre a sua validade dentro da órbita das necessidades rotineiras, a ciência deve ceder o
status de verdade. Em outras palavras, à contínua elaboração e teste de uma afirmação seguirá uma

sedimentação que encarna a verdade. O processo, nesse caso, se dá por corroboração
[12]

.

Em que pese a teoria de Albert Einstein ter demonstrado satisfatoriamente que a distância entre dois
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pontos seja menor por um tracejo curvo, a aplicação direta dessa verdade às plantas de engenharia causaria
o colapso das estruturas edificadas. Assim, a geometria plana de Euclides serve melhor aos propósitos da
razão prática habitual que o avanço teórico do cientista alemão. A verdade aqui contida obedece ao
postulado da utilidade. A barreira que se apresenta ao pragmatismo é a de que a verdade, igualmente na
esfera da sua essência, não é atingida ou definida por essa corrente. Ao revés, o pragmatismo só se dá
conta da utilidade de uma assertiva, não se necessidades habituais do Homem. Então, é possível que uma

crença seja considerada útil mas mesmo assim seja falsa
[13]

.                  

Com efeito, a verdade difere do verdadeiro em três coisas: em essência, em composição e em
potência.

A distinção essencial se dá quanto ao grau de materialidade da substância de cada um dos conceitos.
O verdadeiro é incorpóreo, pois incide apenas como predicativo de uma coisa - dentro do trópoi da relação
- revelando uma natureza enunciativa-descritiva e de expressão discursiva; ao tempo que a verdade é
corpórea, recolhendo-se em sua unidade de objeto, pois é conhecimento afirmativo de todo o

verdadeiro
[14]

.

A composição define outra distinção entre a verdade e o verdadeiro, posto que este último tem
composição simples, insuscetível de adjetivações por juízos de valor, tal como dizer: eu converso.

Enquanto isso, a verdade é constituída de um complexo de conhecimentos verdadeiros
[15]

.

A verdade, quanto à potência, é dependente de um conhecimento virtuoso, o que não ocorre com o
verdadeiro, que é autônomo. Assim, a verdade existirá apenas no homem de virtudes, capaz de um
conhecimento sublimemente bom; ao passo que o verdadeiro poderá se fazer presente no homem mau, já

que contempla-se a possibilidade deste expressar algo de verdadeiro
[16]

.

A verdade será, então, definida como um sistema de conhecimento das coisas verdadeiras. Nesse
passo, a verdade, como reflexo de algo incognoscível, não se transforma no objeto de refutação, mas o
verdadeiro, pela carga discursiva que representa sem a devida repercussão material de evidência que
deveria trazer. Michel de Montaigne assim se refere sobre a questão do critério da verdade:

Para julgar [entre o falso e o verdadeiro] nas aparências das coisas, precisamos de
um método de distinção; para validar esse método, precisamos de um argumento
que o justifique; mas, para validar esse argumento, precisamos do próprio método

em questão. E aí estamos, andando em círculos
[17]

Antecede ao pensamento de Montaigne, o fundador da Escola Cética, Pirro de Elis, ao dizer que:

[...] quem diga que algo existe não será, dada a discrepância, acreditado sem
demonstração; e se pretende oferecer demonstração, não se lhe abonará se admite
que é falsa, mas se a afirma verdadeira, incorrerá no raciocínio circular e se lhe
exigirá apresentar demonstração da existência de uma verdadeira demonstração, e
outra daquela, e assim ao infinito. Mas é impossível fazer infinitas demonstrações:

logo impossível também saber que existe algo verdadeiro. [traduziu-se]
[18]

.

Por fim, resta o alento das propostas de Russell para a correta direção do espírito que persegue a
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verdade: i) qualquer teoria que busque a verdade tem que admitir o seu oposto, a falsidade; ii) a verdade é
propriedade do mundo das crenças e afirmações, porquanto em um mundo exclusivamente constituído de
matéria, não haveria verdade ou falsidade, apenas fatos; iii) a verdade ou falsidade de uma crença são
sempre exteriores a esta, logo, embora a falsidade ou verdade sejam propriedade das crenças, elas

dependem das relações que nutrem com outras coisas
[19]

. 

Não sendo possível, então, à verdade ser verdadeira, necessário se faz uma reformulação do conceito
de verdade, ou a suspensão do juízo a esse respeito, como indicam os céticos.

 

2. Lugar do dogma na teoria do conhecimento

 

O conhecimento, a par das teorias que o sustentam e das dificuldades de um resultado tido como
verdadeiro, carrega características - antes pressupostos – que norteiam sua validade como de natureza
científica.

São de variadas ordens: a) o conhecimento científico é tendente a ser objetivo, ou intersubjetivo, o
que quer dizer que suas conclusões são acessíveis a todos os espíritos - em que pese a complexidade de
uma teoria, a condução do conhecimento deve caminhar para aquela determinada conclusão; b) é positivo,
porquanto deva se submeter a experimentações empíricas, sem descuidar do seu conteúdo metafísico ou
lógico, no sentido de afastar a possibilidade de apontar alguma conclusão como natural sem a adequada
exposição dos motivos; c) deve guardar a habilidade de servir para fins ainda não concebidos no momento
da elaboração, especialmente a potencialidade de emprego prático ou de aprimoramento para outras teorias
que o sejam; d) o conhecimento científico abraça a noção de racionalidade, mesmo que faça uso de dados
empíricos, o cerne desta espécie de conhecimento é sua dedutibilidade pelas faculdades da razão,
obediente à primeira característica relatada; e) a sua robustez, indicada pelo grau de adequação ao
pensamento, não esquecendo que a possibilidade de refutação crítica fundamentada estará sempre presente
e; f) sua independência em relação a outros segmentos do saber, tais como a fé. Vale salientar que o rigor
metódico costuma aproximar a afirmação de uma solução adequada, segundo um hipotético índice de
acerto, mas o método, a exemplo da verdade, padece de um fundamento que o justifique, e assim de forma
circular.

O dogma se insere na teoria do conhecimento, muito embora não seja mais considerado científico. A
ausência de cientificidade, todavia, não invalida completamente os dogmas erigidos nem suas conclusões.
É assim na coincidência entre as ilações feitas de modo científico e os dogmas ajustados. Por isso, os

dogmas habitam o terreno da auto-evidência
[20]

, em que bastam às crenças sem inquirir a correção da
maneira como se apreende o objeto. Trata-se, pois, de um processo de cognição pelo qual o sujeito se
abstém de formular questionamentos acerca da sua capacidade de compreensão do objeto cognoscível,
como também da relação entre a sua conclusão e as afirmações que sustenta. O dogmatismo, nesse
particular, parece não pertencer à epistemologia, de vez que descuida completamente das relações entre
sujeito e objeto, repudiando que a forma de apreensão do conhecimento seja relevante.
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Outro fator a desabonar o dogmatismo é seu receituário de extrema e irresponsável confiança
intuitiva – que transforma o sujeito em depositário da mais elevada magnitude de habilidade cognitiva.
Nesse aspecto, as razões históricas intercederam com grande influência, pois que a dignidade do Homem
fundada na sua exclusiva condição humana, pregada pelo discurso religioso, obscureceram as tentativas
racionais de formulação de uma teoria do conhecimento.

Como que a graça divina, o conhecimento seria dado, posto à disposição daqueles que o buscassem
em fonte segura, v.g. as sagradas escrituras. Esses textos, porém, não autorizavam uma interpretação lata,
ao revés, subsumiam-se a um monopólio de exegese praticado pelos representantes da vontade consagrada.
Para Kant, a dogmática assume confiantemente a sua execução sem um exame prévio da capacidade ou

incapacidade de nossa razão para tão grande empreendimento
[21]

.  Apesar das agruras e dos sobressaltos
a que o dogmatismo se viu confrontado, sua capacidade de convencimento ainda é considerável, mesmo
na “era do conhecimento”.

Enfim, não há lugar para o dogmatismo metafísico na teoria do conhecimento, mas admite-se que a
continuidade das reflexões e sua prolongação ao longo do tempo, resistentes que sejam às incursões da
crítica, permitem dizer que determinadas afirmações já podem considerar-se marcos do conhecimento,
quase-dogmas.

3. O dogma na ciência jurídica.

O Direito apenas passou a desfrutar do prestígio que as demais ciências gozavam a partir da
demarcação epistemológica que as ciências deveriam obedecer para considerarem-se como tal, muito
embora a sistemática jurídica já estivesse sedimentada há muito mais tempo. Isto significou um avanço
proveitoso. Nesse aspecto, o empreendimento em que se lançou Émile Durkheim, ao formular as regras do
método sociológico, trouxe dividendos inestimáveis para a ciência social, ao passo que o Direito, até então
considerado arte prática, só veio a usufruir de igual tratamento com o advento da controvertida teoria pura
do direito – obra oferecida pelas mãos de Hans Kelsen.

O desafio a que se propôs Kelsen foi o de indicar, com clareza, qual a nota de essencialidade ou o
traço diferenciador do Direito em relação às outras ciências, requisito imprescindível para a elevação deste
ramo do conhecimento ao grau postulado, haja vista que a autonomia do objeto de estudo já seria pré-

condição de ingresso. Ao desligar a norma jurídica dos demais imperativos
[22]

, Kelsen estabeleceu um
objeto exclusivo do Direito, cujas características de validade exigível integram somente a ele. É certo que
outros campos do conhecimento possuem normatividade – a exemplo da moral – mas sua validade civil
depende da corroboração pelo ordenamento jurídico, por vezes negada. Uma viúva que contrai matrimônio
com o melhor amigo do de cujus, a poucos dias da despedida, não encontra óbice jurídico, mas enfrentará
sérios constrangimentos morais. Desse modo, o objeto do Direito não se confundiria com outros ramos do
conhecimento e restaria atendido o requisito da autonomia para fins do reconhecimento.

Nada obstante as resistências que a teoria normativista tem de enfrentar e as controvérsias que
continua suscitando, é assente que a norma é parte fundamental do Direito, dele não podendo ser
dissociada. Foi exatamente o normativismo que, em socorro aos juristas, exerceu influência decisiva na
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promoção do Direito a ciência no início do século XX. O estuário que dá vida à norma jurídica, e, para

alguns, passa a integrar o Direito
[23]

, é motivo de debates que não têm refúgio neste trabalho – escapam a
argumentos puramente normativos ou formais. Todavia, o encontro do dogma com a norma deve ser
analisado, sobretudo em razão de que trata não de uma disquisição acerca do conteúdo da norma, mas da
origem adjetiva do Direito.

Não se pode confundir o processo de dogmatização do Direito com as fontes que o informam, sob
pena de dar causa a um equívoco. O dogma é um corpo de revestimento e, por isso mesmo, sustentáculo
do Direito. Como fenômeno exógeno, o dogmatismo não chega a ostentar a condição de base material para
a norma jurídica, em vez disso, atua no equilíbrio do Direito. Por essas razões, aparentemente, o
dogmatismo não influi de maneira imediata na tarefa da criação da norma, apenas indica que uma guinada
na orientação geral vigente deve ser cuidadosa, pois fere o valor jurídico da segurança. Todavia, sabe-se do
influxo que os dados estruturais exercem sobre a sociedade, não sendo prudente menosprezar essa
circunstância.

Em verdade, o dogmatismo se constitui no mais antigo modelo de interpretação de que se tem

notícia
[24]

. Após as codificações de Justiniano, o Direito passou pela glosa de Bologna, por comentadores
como Bartolo e Baldo, por humanistas franceses como Cujacio, por holandeses como Schulting, pela

Escola Alemã de Jakob Gothofred
[25]

. Toda essa sorte de esforços, iniciados ainda em 530 da era cristã,
contribuíram para uma característica notável – e talvez depreciável – do Direito: a estabilidade. De fato, o
Direito, em uma breve comparação com outras ciências, é muito mais estabilizado. Seus princípios,
diretrizes e formulações são dotadas de uma capacidade de vinculação social que se exprime na
tenacidade da defesa dos pontos de vista tidos como consagrados. Impingir uma fratura no sistema de
formulação do Direito é obra penosa e desgastante, cuja recompensa é incerta.

A estabilidade da qual se faz referência deriva de uma ambiência propícia, através dos tempos, a
uma testabilidade cadenciada pelo passo da lenta absorção social de novos costumes. O sistema do
Common Law faz largo uso do costume, apesar de fazê-lo a partir do substrato que as decisões judiciais
dos países adotantes dessa prática produzem. Num contexto social livre de anomias, a evolução dos
hábitos não assiste a rupturas de grande envergadura, excetuando-se os períodos de agudas convulsões.
Daí que importa ao Direito o exame das condições de desenvolvimento das rupturas a fim de moderá-las
ao sabor das tradições locais, ou referendar as mudanças atuando como mediador.  O ambiente de
segurança que o Direito traz para as relações sociais é motivo, geralmente, de regozijo entre os indivíduos,
disso decorrendo o apreço pela homeostase proporcionada e, via de conseqüência, para os dogmas que se
formam ao seu largo.

Retrato do apego dos juristas pelo dogmatismo é o exagerado recurso à manualística, que traz em si
o desejo de apreensão de um conhecimento acabado e sistematizado. A preponderância do uso desse
recurso educacional na Academia contamina as mentes dos estudantes e influencia o tratamento com que
estes passarão a interpretar o Direito no futuro. É a consagração do dogma como meio de obtenção de
enunciados de validade inquestionável. Esta prática se desdobra em dois efeitos: o primeiro é a renúncia a
uma ponderação crítica dos argumentos e pressupostos; o segundo, é a ratificação do argumento de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8738



autoridade. Ambos obscurecem as vistas dos juristas e empobrecem o Direito. Nesse sentido, o

dogmatismo nada mais é que a desistência de justificar os dogmas presentes por outros argumentos
[26]

. O
sentimento é de plena suficiência.

O pecado do dogmatismo jurídico não se restringe à nota de plenitude que este reserva ao Direito,
abraça igualmente uma pretensa neutralidade na aplicação das normas, tendo em vista que a sua
estabilidade, associada à ossificação hermenêutica que promove, deságua num cenário de mera expectativa
temporal da aplicação do Direito.

Savigny
[27]

, um dos mais destacados estudiosos da ciência jurídica assim se pronuncia sobre o teor
da interpretação: Interpretação é reconstrução do pensamento (claro ou obscuro, é o mesmo) expresso na
lei, enquanto seja possível conhecê-lo na lei. Nota-se o apreço pelo produto da atividade legiferante e o
desapego ao método de interpretação autêntico; o que poderia ser paradoxal, mas atenua-se a crítica por
reconhecer que a contínua reconstrução do pensamento mais se aproxima do ideal epistemológico do que
se afasta dele.

A obra do dogmatismo assume uma dimensão tão dilatada que o seu descarte pareceria que:

[...] tudo o que fez: o coração e o conhecimento no transcurso desse milênio, a
visão ética da vida do povo, que se corporificou nas instituições jurídicas,
experiências, que nelas parecem ter se sedimentado, tudo deve ser um erro, ou pelo
menos ter a marca do positivo como arbitrário e ser despachado como sem

valor?
[28]

De fato, o dogmatismo é técnica que mais se aproxima do empirismo, com todas as falhas e méritos
que a experiência sensível pode proporcionar. A abdicação ao racionalismo carrega o ônus de não trazer
um critério lógico para a prognose do nível de adequação de uma norma jurídica ao efeito que se pretenda
encontrar, e isso pode tornar os testes perigosos e de uma repercussão social indigesta. No entretanto, se a
experiência é, na maior parte das vezes, o único critério de que dispõem aqueles que serão regulados pelo
Direito, o modelo empírico para confecção de normas não se mostra tão inadequado, vis-à-vis da

representação que constroem e da legitimidade que possuem
[29]

. De certo modo, como se asseverou, o
dogma não se incompatibiliza com nenhuma técnica de interpretação.

No outro pólo da discussão, a força do postulado prático do Direito é muito elevada. Em verdade, o
Direito não pode viver à espera da solução das especulações filosóficas a seu respeito. As questões que se
submetem à apreciação do Estado, que detém o monopólio da jurisdição, devem ter desfecho num lapso
que não comprometa a justiça nem tampouco a eficiência da decisão. O caos social que uma maior
elaboração das decisões judiciais poderia gerar, por conta da permanência dos conflitos nesse tempo, e a
resistência em sucumbir a teses inalcançáveis seria o epílogo da sociedade civilizada. Aliás, decorrência
lógica de um sistema que monopoliza a jurisdição é a proibição da denegação de apreciação dos litígios.
A Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso XXXV, garante a apreciação à lesão ou ameaça a direito pelo
Poder Judiciário. Na mesma linha, o Código de Processo Civil, nos artigos 126 e 335; e a Lei de
Introdução ao Código Civil, no artigo 4º. Vê-se, pois, que o imperativo prático do Direito não é só
instrumento para a deposição de dogmas. O jurista e o jurisdicionado, a exemplo do político, não podem
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esperar pelo tempo de que dispõe o cientista
[30]

.

 
Conclusão
 

  De todo o dito, sobrevive que o dogmatismo, na sua face mais desnudada, não atende aos requisitos
epistemológicos para justificar nenhuma conclusão. A carência apresentada pelo dogma deve-se à
inexigibilidade de um argumento de sustentação das asserções feitas em seu nome, de modo que o
dogmatismo recusa o teste da refutabilidade. O uso descontrolado na seara profissional, bem como a
insistência no ensino a estudantes dos dogmas jurídicos, apenas colabora em favor de uma resignação geral
com o estado das coisas. Embora evidentemente falho, o dogmatismo ainda é um critério de difícil
expurgação da ciência jurídica, haja vista que a vocação teleológica do Direito é mediar os litígios entre os
indivíduos de uma determinada sociedade, de alguma forma contribuindo para uma desejável estabilização
das relações sociais, consagrando, enfim, a segurança jurídica como vetor de impedimento da instalação do
caos. Muito embora a segurança jurídica desempenhe um papel relevante, uma ordem hermética cria
obstáculo à dinâmica da vida social. Por isso, o Direito se apresenta com a característica de
permeabilidade a inovações, por meio das criações e aperfeiçoamentos legislativos. Sendo assim, o
postulado prático da estabilidade conferida pelo Direito parece falar mais alto, sem descuidar que o seu
melhoramento passa, inequivocamente, por uma elaboração mais detida dos pressupostos que o informam.
A palavra de ordem parece ser a moderação no emprego do critério científico, como postulado de um
objeto – o Direito – que se pretende ciência; e uma atuação francamente estabilizadora, representada pelo
dogmatismo, que deságua num cenário de segurança nas relações sociais, essas últimas marcadamente de
caráter estrutural.
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O MINIMALISMO JUDICIAL DE CASS SUNSTEIN: ANALOGIA E A VINCULAÇÃO DOS
PRECEDENTES NA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.

CASS SUNSTEIN´S JUDICIAL MINIMALISM: ANALOGY AND THE BINDING PRECEDENTS IN
CONSTITUTIONAL INTERPRETATION.

Breno Baía Magalhães

RESUMO
A ideia do artigo, além de resenhar a evolução do pensamento de Sunstein, é apresentar críticas
substanciais a suas teses que envolvem a interpretação constitucional e a aplicação dos
precedentes judiciais, a fim de oferecer subsídios concretos contra uma possível adoção de um
perfil minimalista por parte de nossos Tribunais, especialmente os Tribunais Superiores. A
postura minimalista, por sua vez, interpreta as normas constitucionais com base em acordos
carentes de uma teorização completa, atuando por meio de analogias realizadas por princípios
de baixa abstração. Nesse sentido, os precedentes devem ser aplicados através da analogia a
casos semelhantes, com base em uma teoria forte da vinculação. No entanto, a referida teoria
não viabiliza pressupostos hermenêuticos suficientes para embasar uma teoria dos precedentes
coerente com seus pressupostos substantivos básicos, quais sejam: apresentar razões jurídicas
para que as questões morais controversas possam ser decidas pelo fomento à democracia
deliberativa
PALAVRAS-CHAVES: CASS SUNSTEIN; MINIMALISMO JUDICIAL; HERMENÊUTICA
CONSTITUCIONAL; ANALOGIA; PRECEDENTES VINCULANTES 

ABSTRACT
The idea of the paper, besides reviewing the progress of Sunstein´s theories, is to present his
theses constitutional interpretation and of precedents to substantial criticism, to offer concrete
argumentations against the potential adoption of a minimalist feature by our courts, especially
the Superior Courts. The minimalist approach, in turn, interprets the constitutional norms
through incomplete theorized agreements, acting through analogies made by principles of low
abstraction. In this sense, the precedent should be applied by analogy to similar cases, based on
a strong theory of stare decisis. However, this theory does not achieve sufficient hermeneutical
assumptions to justify a theory consistent with his previous basic assumptions, which are:
provide legal grounds for that controversial moral issue may be decided by fostering deliberative
democracy
KEYWORDS: CASS SUNSTEIN; JUDICIAL MINIMALISM; CONSTITUTIONAL INTERPRETATION;
ANALOGY; BINDING PRECEDENTS

Considerações Introdutórias

  Cass R. Sunstein é um dos mais prolíficos teóricos do direito da atualidade. Suas contribuições
doutrinárias vão muito além da Teoria do Direito ou do Direito Constitucional, alcançando áreas diversas,
como o Direito Administrativo e Ambiental. Junto de outros importantes autores norte americanos, tais
como Ronald Dworkin, Richard Posner, Jeremy Waldron e Joseph Ráz, Sunstein dedica parte de sua obra
a sustentar uma teoria acerca do raciocínio jurídico que seja, de acordo com suas considerações,
consentânea com as prescrições constitucionais.

Sendo assim, do mesmo modo como os outros autores citados, Cass Sunstein elabora uma teoria que
julga apta à descrever a forma com que as questões jurídicas devem ser julgadas, com o fim de fortalecer
o mais importantes princípio constitucional substantivo: o da democracia deliberativa. Nesse sentido,
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abraça uma teoria baseada em um minimalismo que promove os valores da democracia deliberativa, quais
sejam: um sistema que demanda a responsabilidade política dos governantes pelos governados, uma
sistema que permita uma igual participação dos cidadãos nesses processos e que garanta a deliberação nas
decisões políticas, sempre envolvendo razões públicas que não estejam relacionadas a interesses de
grupos.

  A ideia do artigo, além de resenhar a evolução do pensamento de Sunstein, é apresentar críticas
substanciais a suas teses referentes ao trato dos precedentes, a fim de oferecer subsídios concretos contra
uma possível adoção de um perfil minimalista por parte de nossos Tribunais, especialmente os Tribunais
Superiores. Ademais, adverte-se que, por conta do escopo de exposição e crítica das teorias de Sunstein,
evitaremos nos posicionar acerca de uma possível melhor teoria acerca da aplicação/interpretação dos
precedentes. Portanto, o objetivo do artigo não é defender uma determinada teoria, mas sim apresentar
algumas críticas à aplicação dos precedentes judicial na jurisdição constitucional, considerando que sua
formação possui uma lógica correlação com o modo pelo qual a referida teoria normativa apresenta a
interpretação das normas constitucionais.    

 

Da Constituição Parcial ao Minimalismo Judicial

 

A Constituição Parcial: A defesa de um judiciário empenhado no aperfeiçoamento da democracia
deliberativa através de princípios hermenêuticos substantivos.

 

O primeiro trabalho de fôlego de Sunstein foi elaborado em 1994 e intitulado The Partial
Constitucion. No referido trabalho, Sunstein (1994) sustenta que a história dos Estados Unidos demonstra
um comprometimento com a democracia deliberativa, que fora uma preocupação dos pais fundadores[1],
uma vez que buscaram evitar que houvesse a neutralidade a respeito das situações jurídicas, enquanto
realidades dadas (SUNSTEIN, 1994,p. 18-19). Partindo essas considerações, o legislador deve responder
contra aos interesses dos grupos majoritários e que estejam no poder, pois estes devem ser justificados por
valores que vão além da simples utilização do poder (SUNSTEIN, 1994, p. 27). O autor não questiona que
essas distinções sejam dificultosas de serem observadas (o valor constitucional dos interesses pessoais),
mas elas podem ser traçadas na medida em que elas existem, pois, diferentemente de um governo em que
apenas o poder é necessário para justificar suas ações; caso existam valores, esses devem ser considerados
legítimos. A referida legitimidade, por sua vez, advém por meio da deliberação de valores, pois o simples
apoio de uma maioria a uma política de ação governamental não é suficiente como uma razão em si
mesma. Por fim, deve haver o constrangimento do governo pelos valores postos pelo texto
constitucional[2] (SUNSTEIN, 1994, p. 28 -29); 

  De acordo com Sunstein, existe um status quo que fora criado pelas instituições jurídicas ao longo
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do tempo ou foram reconhecidas pela constituição. A manutenção de tal status indica uma neutralidade
governamental e não indica que se esteja agindo com injustiça em tal inação, uma vez que a neutralidade
do status quo se faz necessária em algumas importantes áreas do direito, mas ressalta que ela não se
justifica por si mesma, pois pode ser muito controvertida. Esta neutralidade poderá ser injusta, ainda que
criada pelo direito, e será injustificável quando fechar as portas para a democracia deliberativa
(SUNSTEIN, 1994, p. 06).

  Partindo das considerações de que a república norte americana está calcada no princípio da
responsabilidade dos governantes (accountability) e de que são necessárias razões substanciais para se
desafiar uma suposta neutralidade de determinado status quo injusto, a fim de realizar o ideal maior da
democracia deliberativa[3], o autor reconhece que está realizando uma interpretação da constituição
calcada em suposições morais e políticas (SUNSTEIN, 1994, p. 102). Com efeito, afirma que sua
interpretação pode ser extraída da história e da estrutura constitucional, fincada nos seguintes princípios
substantivos: 1) Deliberação política: sempre na história americana os valores foram construídos através
de longos processos de deliberação, porquanto a regra de maioria não é a simples transcrição da vontade
da maioria, pois o importante é o espaço para debate e discussão da questão. Além dos resultados que
podem advir da deliberação, que são importantes para o direito, estão as razões que estão por detrás deles;
2) Cidadania: As decisões políticas necessitam de participação popular efetiva; a cidadania protege os
cidadãos de algumas ingerências governamentais em seus direitos, assegurando a independência da
vontade como uma precondição da cidadania; 3) Acordos como um ideal regulatório: necessidade de
acordos entre cidadãos iguais e 4) Igualdade política: a representação política deve ser heterogênea, não
podendo representar apenas uma parcela ou uma porção específica da sociedade. Para o autor, a
distribuição de influência política é o legado da fundação (SUNSTEIN, 1994, p. 134-137);

  Portanto[4], o autor afirma que existem casos em que o judiciário deve ser mais ativo, quando
interferências governamentais atingirem o direito de votar e de se expressar (SUNSTEIN, 1994, p. 142-
143). Os limites institucionais das cortes limitam seu papel em reformas sociais, porquanto o judiciário
deve encampar as decisões políticas, dando-lhes um desfecho. Nesse sentido, decisões morais pela corte
podem ser danosas à cidadania, pois o judiciário não é o único fórum dos princípios: o congresso e o
presidente sempre propiciaram fóruns de debates calcados em princípios (SUNSTEIN, 1994, p. 146-145).

  Para Loiane Verbicaro (2007, p. 280), Sunstein se preocupa com a proteção procedimental da
democracia deliberativa, pois existem algumas áreas em que o judiciário deve ser agressivo em relação à
legislação, justamente as áreas que estão afetas ao funcionamento da democracia deliberativa. Tal
preocupação procedimental está calcada em princípios morais substantivos que permitem ao judiciário agir
em defesa dos princípios acima elencados que promovem a deliberação na democracia, ou seja, ainda que
reconheça limitações institucionais aos tribunais, em algumas áreas críticas (afetas a sua concepção de
democracia deliberativa) o autor sustenta que a atuação judicial é necessária e desejável, implicando na
participação do processo de livre formação de preferências, pois a autonomia política deve ser garantida
em áreas como saúde, cidadania, liberdade de expressão, intimidade etc.
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Minimalismo Judicial: a defesa de uma democracia deliberativa que diminui a atuação
hermenêutica judicial.

 

  A partir de meados da década de 90 até seu fim, Sunstein (1996; 1999) altera seus argumentos em
relação à atuação judicial, suas considerações acerca do raciocínio jurídico e apresenta um maior reforço
de suas considerações acerca da defesa de uma democracia deliberativa. No intuito de melhor expor a
nova aproximação do direito feita por Sunstein, lançaremos mão da divisão sistemática feita por Mathew
Steilen (2010), que reúne as características do minimalismo em três categorias[5]: características
epistêmicas; características das decisões judiciais e características políticas[6].

 

         Características epistêmicas da interpretação constitucional minimalista

 

  Sunstein considera que a prática do direito é efetuada por atores que divergem sobre aquilo que
consideram certo ou errado. Nesse sentido, Sunstein visa discutir como são possíveis as convergências e
acordos a respeito de questões complexas, fundamentadas em princípios morais, pelo judiciário. Dentro
dessas discussões a respeito da divergência em uma sociedade culturalmente plural, o autor se indaga
como podemos chegar a decisões sobre assuntos importantes, dentro da perspectiva de uma política liberal
de respeito mútuo e solidariedade.

  Para Sunstein (1996), o que existe, por vezes, são acordos carentes de uma teorização completa
sobre práticas constitucionais legislativas e até de direitos constitucionais fundamentais, quando não
podemos chegar a um acordo acerca de teorias constitucionais[7]. Os ordenamentos que funcionam bem
resolvem seus problemas através de acordos que prescindem de uma teoria completa, expressando respeito
mútuo entre as pessoas. O dissenso geral acerca de um conceito permite que se chegue a um silêncio sobre
determinadas questões importantes, para surgir convergência, apesar do desacordo. Tais acordos (é
oportuno ressaltar que, nem sempre, tais acordos devem ser celebrados, pois suas virtudes são parciais e
injustas. O melhor, em alguns casos, é uma teorização completa, desde que haja consenso e certeza por
parte dos juízes[8]) tornam, de forma prática, a convivência possível, pois a teorização completa pode ser
perigosa, na medida em que não tem o condão de acomodar as mudanças fáticas e de valores posteriores
da sociedade[9].

  A partir de uma perspectiva liberal de ética, os acordos espelham um respeito para com as opiniões
alheias e demonstram solidariedade no argumento, pois não o invalidam para sempre, podendo ser
utilizados em outra situação, uma vez que, quando as pessoas divergem em um nível de abstração maior
de uma proposição, elas podem concordar quando o nível de abstração se reduz. Ademais, através do teste
dos princípios de baixo nível, se pode ascender conceitualmente até um grau em que se possa extrair uma
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teoria mais certa sobre o acordo mais abstrato de uma teoria acerca de um valor fundamental com o passar
do tempo[10].

  Tais acordos espelham a preocupação de que algumas decisões podem ter resultados indesejados,
na medida em que o minimalismo toma suas decisões baseado nos limites cognitivos inerentes à atividade
exercida pelo judiciário, que não é formado por filósofos, mas por juízes que devem decidir de forma
expedita e democrática (SUNSTEIN, 1999, p. 47). Os juízes devem tomar em consideração a necessidade
de se reduzir o custo do erro nas decisões, que pode ser representado pelas conseqüências que irradia para
o sistema jurídico, social e econômico. Com efeito, como os erros podem ser de amplitude, o erro poderá
atingir uma grande quantidade de casos (SUNSTEIN, 1999, p. 48)[11].

  Dentro dessa perspectiva, passos pequenos são importantes para resolver grandes questões que
envolvam o custo das decisões, isso porque faltam informações importantes para as decisões constituições
que envolvem grandes questões morais, portanto, uma decisão pequena em um determinado caso
possibilita uma visão evolutiva acerca de uma questão a ser decidida futuramente (SUNSTEIN, 1999, p.
49). Por fim, a necessidade do minimalismo aumenta quando uma determinada área envolve uma questão
altamente contenciosa que atrai substancial atenção democrática (SUNSTEIN, 1999, p. 59)

 

         Características das decisões

Como o minimalismo determina que os casos sejam julgados sem o estabelecimento de grandes
regras, determina que os julgamentos sejam estreitos, ao invés de largos. O conceito de estreiteza para o
minimalismo é bastante relativo, pois seu alcance dependerá da questão posta em julgamento, seu alcance
não deve ser mais além do que o necessário para dar suporte a um resultado, esta dimensão de estreiteza
tende a se alargar, quando pessoas em situações análogas estão sendo tratadas de forma diferente
(SUNSTEIN, 1999, p.10-11)[12].

A ênfase no aspecto da superficialidade é a possibilidade de julgamentos concretos sobre casos
particulares, sem que sejam feitas considerações abstratas sobre os fundamentos desses julgamentos
(SUNTEIN, 1999, p. 13). Os resultados concretos não são sustentados por teorias ambiciosas, mas por
razões modestas, sob as quais pessoas de pensamentos diversos possam convergir, sendo uma prática
muito comum no direito constitucional[13].

  Em suma, quando um caso envolve um debate muito acalorado, em que se torna contraproducente
se chegar a um acordo mais amplo sobre o tema, as cortes se voltam, então, em buscar um resultado
concreto e em uma razão modesta sobre ele (SUNSTEIN, 1999, p. 14). Nesse caso, o minimalismo serve
para modelar e promover um objetivo fundamental de um sistema liberal político: tornar possível que
pessoas concordem quando a concordância é necessária, e torná-la desnecessária para que as pessoas
concordem quando este seja impossível.
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  O raciocínio analógico faz parte da empreitada minimalista. Além de importante para o direito
constitucional, a analogia serve como um meio de redução da discricionariedade judicial, não do texto ou
da história, mas em função da vinculação à decisões passadas.

  Mais importante, o raciocínio analógico diminui a necessidade de construção de teorias complexas
e, por partir do concreto para o abstrato, oferecendo mecanismos para outras decisões futuras, permite que
os juízes possam trabalhar mais facilmente, ainda que discordem sobre o assunto, quando fixam alguns
pontos de concordância. O estudo do caso permite que os juízes observem o ajuste da teoria ao caso, pois
permite que as cortes analisem os fundamentos das decisões para observar que muita coisa no julgamento
permaneceu sem respostas (SUNSTEIN, 1999).

  Ademais, as pessoas podem discordar sobre as teorias, mas concordar com as analogias, ou seja, são
um excelente caminho para os acordos mencionados. Ainda que muitas controvérsias possam permanecer,
a busca por similaridades e princípios de nível baixo que permitam a concordância tornam a doutrina
jurídica possível. Por fim, os juízes que julgam dessa forma se livram do fardo do julgamento ao aplicar a
analogia de casos já decididos, além de reduzir os erros e consumir menos tempo, ao evitar analisar as
fundações mais profundas de uma área do direito. A aplicação contínua de um caso passado em outro,
pode demonstrar se existe algum erro em seu julgamento.

 

          Características políticas

 

  O minimalismo, ao invés de reduzir, catalisa as conquistas democráticas e reforça a democracia. De
acordo com Sunstein (1999), a constituição norte americana possui um alto grau de accountabillity, mas
baixo grau de deliberação. Uma Suprema Corte minimalista compreende a si mesma como parte de um
sistema de democracia deliberativa, que endossa a participação e a deliberação democrática, porque
permite espaço contínuo para debates congressuais. Suas decisões (rullings) devem atrair apoio de pessoas
de comprometimentos teóricos diversos. Quanto á moralidade interna da democracia, esta não se iguala
como uma simples regra de maioria, ou seja, com aquilo que uma certa maioria escolhe fazer em um certo
período, mas com o princípio da igualdade política.

  A possibilidade não é impedir novas decisões e escolhas ao se tomar uma postura minimalista, mas
determinar a possibilidade de se efetivar uma democracia deliberativa, pois estarão aptas a fomentar o
debate. Em suma, se trata da preocupação de que as decisões deliberativas sejam feitas por atores que
possam ser responsabilizados e que prestem contas perante o povo, a partir da possibilidade de sua
responsabilização (SUNSTEIN, 1999, p. 05) [14].

O Raciocínio Analógico e Precedentes
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Conforme o salientado alhures, as analogias são o caminho mais seguro para se alcançar os acordos
carentes de uma teorização completa. Nesse sentido, para realizar uma analogia, precisamos de um
princípio, mas este operará em um nível menor de abstração (SUSNTEIN, 1996, p. 62).

  Com base nas premissas anteriores, o autor afirma que a compreensão de um caso A depende da
leitura que o intérprete faz do caso B, a fim de buscar inconsistências e controvérsias. Ademais, a analogia
pode levar a argumentos mais profundos, porquanto não se pode justificar uma analogia sem dizer algo
abstrato, uma vez que deve ser afirmado que um caso foi decidido corretamente por uma razão e que esta
se aplicará ou não a outro caso (SUNSTEIN, 1996, p. 63).

Para Sunstein (1996, p. 65), o raciocínio analógico no direito possui formas características de
funcionamento, quais sejam: 1) algum fato padrão do caso A (denominado de “caso fonte”) possui algumas
características específicas (X, Y e Z); 2) algum fato padrão do caso B (o chamado “caso alvo”) possui
características X, Y e W ou X, Y, Z e W; 3) o caso fonte recebe um determinado tratamento jurídico; 4)
algum princípio criado ou descoberto no decorrer do processo de pensamento de A e B (e de suas inter-
relações), demonstra o porquê do caso A ser tratado da forma constada em 3; 5) por conta daquilo que
compartilha em comum com A, B deve ser tratado do mesmo modo, pois coberto pelo mesmo
princípio[15].

  Mais importante do que a discrição feita acerca dos passos do raciocínio analógico, são as
constatações que Sunstein (1996) faz sobre o procedimento acima. O autor pondera que a analogia não é
uma forma de dedução, ou seja, não pode acontecer sem que exista um princípio, um standard ou uma
regra que lhe dê apoio e fundamento. É necessária a comparação, a fim de discernir os princípios: a
construção ou o refinamento dos princípios surge de acordo com os casos que são trazidos à corte[16]. Por
fim, no direito, o trabalho analógico é feito através de um princípio normativo que visa decidir onde há
relevantes similaridades e diferenças (SUNSTEIN, 1996, p. 65-66)[17].

 Como defende posturas minimalistas, Sunstein (1996, p. 67-68) sustenta que a analogia funciona
com considerações que partem de baixo para cima, pois compreende que os juristas evitam teorias mais
gerais para justificá-las. Com efeito, é importante ressaltar que, para o referido autor, os princípios agem
de forma abstrata (ainda que em um nível menor), mas não se tem muita certeza acerca de seu conteúdo ou
de teorias mais profundas que os justifiquem.

 

         Precedentes e analogias

 

  O precedente pode ser tanto uma regra, como uma analogia. Funciona, por sua vez, como o
primeiro quando os casos são idênticos em todos os sentidos, podendo ser sempre aplicado quando tais
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casos são julgados. Por outro lado, funciona como uma analogia quando é possível se distinguir do caso
alvo, mas sugere a existência de um principio geral que parece ser relevante para a resolução do caso.
Todavia, esta distinção não se produz antecipadamente, é necessário que a corte que aplique o precedente
o construa, pois realizará o juízo sobre as relevantes similaridades e diferenças (SUNTEIN, 1996, p. 71).

No intuito de aferir o que é vinculante em um precedente, para, ao final, determinar pontos fixos em
um raciocínio analógico, Sunstein descreve a holding como o resultado do caso, acompanhada de um
raciocínio mais estreito. Contudo, afirma que a distinção não é tão simples quanto parece, pois a
determinação de uma holding é uma construção, porém, ainda que não esteja posta de forma antecipada,
não pode ser considerada de qualquer forma (SUSNTEIN, 1996, p. 71-72)

  Nesse passo, o respeito ao precedente, considerado como um ideário de respeito à igualdade, está
relacionado ao pensamento analógico, uma vez que um litigante não pode ser tratado diferentemente de
outro. De mais a mais, utilizar os precedentes disponíveis faz reduzir o risco de decisões errôneas com
teorias mais gerais, poupa tempo e serve para que os juízes concordem com o resultado, ainda que
divirjam quanto aos princípios da analogia (SUNSTEIN, 1996, p. 76 -77)

 

Considerações Minimalistas Acerca da Doutrina dos Precedentes Vinculantes: Considerações à
luz da interpretação constitucional.

 

O efeito de profundidade e largueza de uma decisão judicial não é, meramente, uma função do que a
corte diz, mas dependerá bastante da teoria aplicável sobre a vinculação dos precedentes. Caso os
precedentes recebam pouco respeito, um voto mais largo e profundo não será útil como precedente que
determinará decisões futuras (SUSNTEIN, 1999, p. 19).

Sunstein (1999, p. 20) afirma que a familiar distinção entre holdings (a parte crucial de qualquer
resultado, aquela que controla o futuro) e obiter dicta (meras declarações que não possuem autoridade
sobre o futuro) tem tudo a ver com o debate do minimalismo. Um sistema jurídico que trata as declarações
passadas como importantes para as decisões correntes, tenderá para o maximalismo, uma vez que irá
aumentar a largueza e profundidade de cada caso. No entanto, um sistema que insista que muitas
declarações feitas nos precedentes são dicta, apontará a direção de casos prioritários para o minimalismo,
qualquer coisa que as cortes disserem nos casos paradigmas.

Caso as cortes subsequentes tiverem uma larga margem de discrição ao recaracterizar as holdings,
elas podem, na verdade, tornar decisões anteriores em minimalistas, não importando o modo com que
tenham sido originalmente escrita ou concebida. Mas se as cortes subsequentes se perceberem como
vinculadas a tomar os precedentes como foram escritos, o minimalismo deve ser uma criação da corte que
decide o caso em questão.
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Um sistema legal se tornará para o curso minimalista se prévias decisões maximalistas são
abandonadas, quando se apresentam como claramente erradas. Mas se moverá, também, nessa direção se
as cortes tiveram uma grande flexibilidade de desconsiderar linguagem justificadora como dicta ou de
recaracterizar holdings anteriores (SUSNTEIN, 1999, p. 21).

Cortes que decidem casos particulares têm uma autoridade limitada sobre o alcance subsequente de
seus votos, pois não podem estabelecer regras que governarão a recepção de suas decisões. Ainda que uma
corte possa ser maximalista, as cortes posteriores poderão interpretar seus fundamentos como dicta. Porém,
o contrário também pode ocorrer.

Dessa forma, uma doutrina forte de vinculação ao precedente pode ser compreendida como um
esforço para criar bons incentivos para aqueles que estão no processo democrático. Se as cortes não
alterarem precedentes que envolvem a interpretação de determinadas leis, mesmo quando a interpretação
estiver errada, o Congresso terá uma possibilidade ampla com que trabalhar, sabendo que se erros serão
perpetuados pela doutrina do precedente vinculante, o congresso deve corrigi-los.

Portanto, uma teoria forte da vinculação ao precedente é parte de uma gama de meios destinados à
criar incentivos apropriados para a democracia, ao providenciar uma grande liberdade de ação do
congresso, pois informam ao legislador que mudanças precisam ser feitas na interpretação leis, mas que
elas não virão através do judiciário (SUSNTEIN, 1999, p. 22).

 

Considerações críticas ao precedente e à interpretação constitucional minimalista.

 

Em primeiro lugar, a defesa de uma versão mais forte da doutrina dos precedentes no trabalho de
Sunstein está relacionada a sua consideração de ampla liberdade das cortes que aplicam o precedente em
definir o que seria a ratio decidendi e o obiter dictum de um julgado. Consequentemente, como o
minimalismo é a postura a ser adotada nos julgamentos, as decisões posteriores terão de seguir o
precedente da maneira em que foi estabelecido.

No entanto, o autor não desenvolve em detalhes como poderão ser interpretadas as decisões
anteriores sem que se perturbe o decidido anteriormente, em outras palavras, o autor não oferece
explicações claras acerca da identificação de uma holding de um precedente, para que possa ser seguido
pelas cortes subsequentes. Nesse sentido, as considerações de Sunstein contradizem as premissas maiores
de sua teoria, pois, conforme Marshall (1997, p. 512), afirmar que a ratio é um princípio definido pelas
cortes subsequentes (daí a defesa de uma versão forte da vinculação) é uma questão que gera
conseqüências inconvenientes: dificilmente poderia se argumentar, por exemplo, que uma corte interpretou
o precedente de maneira errônea ou que passou de uma visão minimalista para maximialista e, por fim, a
análise de casos ainda não decididos por outras cortes deveria ser considerada como um ato profético, por
conta da indefinição de uma ratio de um caso já decidido pelo tribunal que formulou o precedente.
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Ora, ainda que lance mão de uma doutrina do precedente em uma versão forte, uma teoria que não
demonstre a maneira de se extrair a ratio decidendi de um precedente recairia na indefinição de considerar
que o fundamento mais importante vincula, mas não se saberia o que isso significa. Esta indefinição é
maior nas considerações minimalistas, porquanto não se está de acordo com os princípios que
fundamentam os precedentes, o que dificulta ainda mais a aplicação de uma holding. Ademais, esta
postura de perpetuar os erros jurisprudenciais sedimentados pela doutrina forte de vinculação estrita, não
se apresenta como uma justificativa plausível, uma vez que as cortes que aplicam o precedente devem
estar conscientes de que, por meio de uma interpretação mais coerente e justa das normas constitucionais,
reconhecem um erro na formulação do precedente, mas, no entanto, deve se render a um aspecto político
injusto, qual seja: devem abrir mão de expor motivos mais amplos para revogar ou distinguir o precedente,
porque existem outras instituições mais democraticamente legitimadas a fazê-lo.

Por fim, fica demonstrado que a teoria de Sunstein reforça uma leitura procedimental da democracia,
uma vez que, ainda que os tribunais possam constatar erros jurisprudenciais, devem esperar que haja
correção na interpretação do direito pelo Legislativo. No entanto, como poderá a sociedade e o legislativo
deliberar sobre algo que não se apresentam razões ou cujas razões são alvo de grande divergência a
respeito de sua fundamentação? Dizendo de outra forma: como os tribunais não oferecem razões e
justificativas mais amplas de suas decisões, como se alcançará a deliberação consciente necessária em
searas consideradas como mais democráticas?

 

Considerações Finais

 

Conforme o exposto no decorrer do artigo, as considerações de Sunstein passaram de uma teoria que
protegia a perfeição da deliberação democrática ou o do reforço judicial das precondições de sua
legitimidade (pois, como visto, na obra The Partial Constitution defende uma teoria da atuação judicial
que assegura as precondições para a democracia deliberativa, ainda que sua perfeição fosse realizada por
outros ramos democráticos) para uma teoria de ampla permissibilidade do processo representativo do jeito
que se apresenta, ao sustentar uma atuação minimalista quando necessária (FLEMING, 2007, p. 2.910).

Sunstein deixa de lado suas considerações substanciais da deliberação democrática e dos acordos
razoáveis que possuem um ideal regulatório, para acordos mínimos sem teoria, o que o aproxima de
concepções majoritárias acerca da democracia que repeliu com veemência em seus trabalhos iniciais, de
acordo com as ponderações feitas por James Fleming (2007, p. 2.911). Pelas argumentações feitas no texto
de The Partial Constitution, uma teoria da constituição poderia se diferenciar de uma teoria da revisão
judicial, mas os trabalhos seguintes não parecem distinguir tal asserção, uma vez que, no trabalho citado,
era possível argumentar uma teoria da constituição perfeccionista, ao mesmo tempo que acolhia uma visão
minimalista da revisão judicial, o que, invariavelmente, demonstra que o objetivo da empreitada
minimalista é retirar a constituição das cortes e deixar que o povo decida da forma que entender suas
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disposições, sem comprometimentos com a constituição e com valores substantivos dos direitos
fundamentais.

Dentro do panorama minimalista, a doutrina dos precedentes vinculantes exerce um papel muito
importante para a empreitada da democracia deliberativa, pois se apresenta como uma forma de
sedimentar os acordos carentes de uma teorização completa, porquanto impede que as cortes debatam, de
forma constante, sobre princípios básicos ou acerca dos erros e acertos das decisões passadas. Isto porque,
quando um litigante invoca o precedente, não precisa fundamentá-lo ou justificá-lo. Nesse passo, ainda
que as pessoas possam divergir sobre as justificativas dos precedentes, ao menos estão concordes com a
prática (SUSNTEIN, 1996, p. 40-41).

Para Sunstein, portanto, o common-law norte-americano se caracteriza pela decisão dos casos pelas
cortes através de regras mais estreitas, mas suas decisões possuem uma grande importância nos casos
futuros, o que implica uma doutrina forte do precedente vinculante, para que os erros constatados pela
jurisprudência possam ser corrigidos por aqueles legitimados democraticamente a fazê-lo: o poder
legislativo.

No entanto, tais considerações não podem ser defendidas sem que entrem em alguma contradição,
uma vez que a defesa de uma vinculação forte ao precedente, sem que sejam discutidas razões ou
princípios das decisões judiciais ou que se possa apontar os erros na interpretação do direito não leva, de
forma lógica, ao fomento da democracia deliberativa. Por fim, ao não discutir de que modo o
minimalismo interpreta a holding de um determinado julgamento e que a discricionariedade na
interpretação dos fundamentos é limitada pela vinculação ao precedente minimalista é uma petição de
princípio que não sustenta as conclusões do autor.
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[1] A virtude defendida pelos federalistas era um comprometimento com o bem geral, aceitando o desafio
de instalar uma republica democrática em um vasto território, capaz de gerar pensamentos heterogêneos
(SUNSTEIN, 1994,p. 20).

[2] Para evitar que as distribuições de bens feitas no momento da ratificação da constituição se perpetuem
e que determinados grupos ou pessoas beneficiadas por esta distribuição primeva obtenham tudo aquilo
que pretendem (o que o autor denomina preferências nuas), deve ser dada atenção ao escrutínio elevado,
que se posiciona cautelosamente e com desconfiança sobre a utilização, por parte do governo, de um valor
constitucional como motivação para ação – devem ser observados meios menos gravosos e que exista uma
conexão entre a justificação e os meios escolhidos pelo legislador e à teoria dos fins não permitidos, que
exige bases legítimas para a ação estatal (SUNSTEIN, 1994, p. 30 - 31).

[3] Importante ressaltar que o autor considera que os valores constitucionais, extraídos pela interpretação,
não podem ser extraídos do texto constitucional sem valores substantivos que sustentem sua utilização.
Com efeito, Cass Sunstein (1994, p. 101-102) aponta que existem duas espécies de princípios
interpretativos que regem a interpretação de um texto, inclusive o constitucional: os princípios
interpretativos semânticos e substantivos. De acordo com o primeiro, se relaciona com a fala em seu
sentido simples e dicionário, no sentido das palavras. Algumas provisões da constituição são semânticas (o
presidente tem que ter, no mínimo, 35 anos, p.ex.) os princípios substantivos não necessitam de uma aula
de linguagem ou de um dicionário, mas de justificações políticas substantivas e a seleção de princípios
substantivos deve ser feita com base em assunções morais e políticas.
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[4] Sunstein (1999, p. 143) reconhece que utilizar a democracia deliberativa como meio de extrair
princípios interpretativos é um valor substantivo em si mesmo, acrescentando que deve justificar os
valores substantivos da democracia para apoiar a visão de que a democracia deliberativa deve ser a
fundamentação de princípios interpretativos constitucionais.

[5] Peters (2000, p. 1463-1464) divide o minimalismo em procedimento (uma corte decidindo qualquer
caso, fazendo o necessário parar decidir o caso de forma justa, deve declinar de decidir questões que não
sejam necessárias para a decisão do caso particular) e substância (a corte deve abrir mão de invalidar ações
governamentais ou evitar decidir questões constitucionais, como forma de deferência às ações
governamentais propostas por oficiais que são responsáveis perante o povo). Portanto, em suma, o
procedimento está voltado ao escopo da decisão, enquanto a substância está relacionada ao conteúdo da
decisão.

[6] Tais características estão relacionadas entre si de uma forma lógica, uma vez que, por exemplo, as
características das decisões refletem, necessariamente, as justificativas epistemológicas (STEILEN, 2010,
p. 398)

[7] Para Sunstein (1996, p.14), o argumento por teorias gerais é comum na academia, mas não nos
tribunais. Por teoria geral, o autor entende como uma aproximação ao direito que específica, geralmente,
um valor unitário, que opera em alto grau de abstração e que decide casos ao se aplicar a teoria. Nesse
sentido, as aproximações teóricas são feitas de maneira dedutiva, pois com a teoria, os casos são julgados
à luz da teoria e não com relação a um e outro. Conclui Sunstein (1996, p. 16-17) que o sistema da
common law, por conta de sua menor sistematização, estaria menos disposto a aceitar argumentações com
base em teorias gerais, pois como as teorias, por estarem fincadas em apenas um valor guia, não são tão
bem vistas como considerações que abarquem vários valores existentes na sociedade.

[8] O autor salienta que o minimalismo não será necessário quando os juízes puderem chegar a uma teoria
abstrata acerca de um tema, devendo tal utilização, mesmo, ser celebrada quando ocorrer (Sunstein, 1999).

[9] A superação do consenso deve ser tomada com cautela, pois pode denotar que a busca de uma
estabilidade social e o alcance de um mútuo respeito pode justificar a vulneração de direitos fundamentais
(Siegel, 2005, p. 2012)

[10] Os juízes da Suprema Corte decidem casos, são minimalistas, pois evitam grandes regras e teorias
abstratas. No entanto, o minimalismo não trabalha de forma dedutiva, mas observa bem as particularidades
do caso individual e pensa de maneira analógica e por referência próxima para casos hipotéticos e
verdadeiros (Sunstein, 1999, p. 10)

[11] Quando decisões importantes devem ser tomadas pelo legislador, as doutrinas feitas pelos juízes são
parte de uma tentativa de assegurar que razões legítimas sejam as que, realmente, estão na base do
exercício do poder público. Tal atuação seria mais adequada em questões que são postas em determinados
casos de divisão moral da sociedade. Suas decisões podem criar vários problemas, mesmo se tais respostas
estejam certas. O minimalismo não promove a democracia por conta de sua natureza, mas é mais
interessante, quando se apresenta dessa forma, pois existem formas perniciosas de minimalismo
(SUNSTEIN, 1999, p. 6).

[12] Os julgamentos mais estreitos são aconselháveis quando a corte tem pouco conhecimento para
produzir regras mais sensíveis, pois poderiam atrapalhar questões futuras, bem como pela impossibilidade
de se prever as conseqüências futuras de decisões mais amplas (SUNSTEIN, 2006, p. 1909). Portanto, a
decisão minimalista se assemelha àquela que é feita através de standards, pois será necessário o cotejo
com o caso concreto para sua aplicação, na medida em que deixa algumas questões abertas para as cortes,
mas a escolha do minimalismo e da estreiteza dependerá dos argumentos que justificam sua aplicação em
um caso particular. Em conseqüência, as regras devem ser evitadas quando puderem ser perigosas
(SUINSTEIN, 2006, p. 1913 - 1915).
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[13] De acordo com Sunstein (1999), não oferecer razões é diferente de não ter razões para oferecer.
Podemos negar uma razão para evitar o fechamento do assunto, abrindo espaço para outras respostas e
decisões, pois, caso um erro seja cometido, não se repercutirá nos demais casos. Entre o minimalismo e a
falta de razão, estão aquelas decisões cuja razão são muito superficiais e não justificam o resultado. Razões
são dadas, mas são insuficientes. 

[14] Em uma democracia representativa, a ideia de responsabilidade por parte dos representantes se faz
necessária. O papel que desempenha a democracia nessa teoria é importante, pois está relacionada com a
melhor maneira de observar a participação popular na produção do direito; a responsabilidade diz respeito
às premissas da participação popular no processo democrático (o voto e o discurso político) e de que
forma os representantes transformarão tais considerações em direito.

[15] Uma analogia pode estar errada quando um caso se diz ser análogo a outro na base de um princípio unificador que é aceito
sem ter sido testado com outras possibilidades ou quando algumas similaridades entre os dois casos são consideradas decisivas sem
que tenha sido feita uma investigação suficiente das diferenças relevantes (SUNSTEIN, 1996, p. 74).

[16] A justificativa de uma analogia sempre deve ser feita, pois não alcança um resultado que se impõe por
si mesmo, como uma mera formalidade, conforme o sustentado por Sunstein (1996, p. 73)

[17] As considerações de Sunstein (1996) se distanciam daquelas sustentadas, por exemplo, por Norberto
Bobbio (1999). De acordo com o autor italiano, o raciocínio analógico se faz mediante a constatação de
semelhanças e estas, por sua vez, são alcançada através de um silogismo, que revela relações de
semelhança e não de identidade, mas que a semelhança se faz relevante. Nesse sentido, deve-se buscar na
ratio legis a razão suficiente para descobrir a semelhança relevante. Portanto, onde houve o mesmo
motivo, há de haver a mesma disposição de direito (BOBBIO, 1999, p. 152-153). As considerações de
Bobbio estão calcadas em considerações positivistas de que o ordenamento jurídico e as leis podem
oferecer todas as respostas possíveis, o que pode ser observado pela constatação de que o intérprete deve
buscar a razão da aplicação da lei, não, necessariamente, os princípios jurídicos que fundamentam sua
aplicação. Sunstein, por outro lado, reconhece que apenas o raciocínio silogístico, ainda que fundamentado
em alguma razão, não é suficiente; nesse passo, o princípio jurídico que é extraído é utilizado como
parâmetro interpretativo para avaliar as similitudes entre os casos, ainda que a justificativa e o conteúdo do
princípio sejam desconhecidos e foco de divergência. Ademais, a resolução das lacunas jurídicas através
das analogias, de acordo com a perspectiva de Bobbio, parece se limitar a uma razão legislativa que
poderia ser extraída, por exemplo, da vontade do legislador, mas, em verdade, devem ser extraídas pelos
intérpretes através de interpretações substantivas que não se coadunam com raciocínios silogísticos que
carecem de suporte principiológico.
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O PAPEL DA SOCIEDADE NO PROCESSO INFORMAL DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL:
LIMITE EXTRAJURÍDICO ÀS MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS

THE FUNCTIONS OF SOCIETY IN THE INFORMAL PROCESS OF CONSTITUCIONAL
MODIFICATIONS: EXTRAJUDICIAL LIMITATIONS TO THE CONSTITUTIONAL MODIFICATIONS

Diego Pimenta Moraes

RESUMO
Toda Constituição que almeja vigorar o maior tempo possível tem como atributo indispensável a
sua modificabilidade, que, em última análise, traduz-se na sua capacidade de acompanhar a
evolução da sociedade. Outro atributo indispensável ao texto constitucional que almeja vigorar o
maior tempo possível é a sua democratização interpretativa, na medida em que é por intermédio
da abertura da interpretação constitucional que o texto alcança sua legitimidade. Neste
quadrante, a mutação constitucional surge como um dos principais meios de modificação da
Constituição. Na condição de processo informal de mutação da Constituição, a mutação
constitucional, segundo o marco teórico de Peter Haberle, encontra limites extrajurídicos na
interpretação dada pela sociedade ao texto constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: Mutação constitucional; Sociedade aberta de intérpretes; Limites
extrajurídicos.

ABSTRACT
All constitutions that intend to force the longest time possible have the necessary attribute of
transformation, that means the capacity to follow the evolution of society. Another attribute to
the constitutional text that intends to force a long time is the interpretative democratization,
because by the opening of constitutional interpretation the text will get the needed legitimacy.
Therefore, the constitutional modification is an important way to make the constitutional
changes. In the condition of informal process of constitutional mutation, the constitutional
mutation, as the theoretical point of Peter Haberle, finds extralegal limits in the interpretation
given by the society to the constitucional text. 

KEYWORDS: constitucional mutation; Opened society of interpreters; Extralegal limitations. 

1 INTRODUÇÃO.

 
O tema mutação constitucional é um dos mais instigantes do Direito Constitucional moderno. É que toda Constituição que almeja
vigorar o maior tempo possível tem como atributo indispensável à modificabilidade, que, em última análise se traduz na capacidade
de a Constituição acompanhar a evolução da sociedade.
Além da modificabilidade, outro atributo indispensável ao texto constitucional que almeja vigorar o maior tempo possível é a
democratização da sua interpretação. A abertura da interpretação da Constituição, como também é conhecido este atributo, garante a
sua legitimidade, na medida em que dá a todos os cidadãos, que vivem sobre sua exegese, o direito de interpretá-la.
Na condição de processo informal de alteração da Constituição, a mutação constitucional cuida de sua atualização, sem alteração de
texto. Ela, pois, opera no campo da hermenêutica e, a conta disso, sofre influxo de todos os intérpretes da Constituição. Daí a
proposta deste trabalho: apontar o papel da sociedade de intérpretes no processo de mutação constitucional.
Sob o marco teórico de Peter Häberle, segundo o qual a interpretação constitucional deve ser aberta à sociedade, a hipótese proposta
é de que o processo de mutação constitucional que se desdobra no plano da hermenêutica se limita na aceitabilidade da sociedade.
Neste diapasão, o estudo se desdobrará em três capítulos. O primeiro, descreverá a Constituição como um sistema normativo aberto
de regras e princípios, bem como apontará o seu dinamismo e a necessidade de democratização de sua interpretação como principais
conseqüências da abertura normativa.
O segundo capítulo, por seu turno, abordará a abertura interpretativa da constituição, sobretudo os ensinos de Peter Häberle acerca
da necessidade de a adoção de uma hermenêutica constitucional democrática, e, portanto, adequada à sociedade pluralista ou à
chamada sociedade aberta de intérpretes da Constituição.
No terceiro, e último capítulo, a modificabilidade da Constituição será analisada, mormente a sua concretização por meio do
processo informal de mutação constitucional. Ao final deste capítulo, far-se-á a análise da democratização da hermenêutica
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constitucional como limite extrajurídico à mutação constitucional.
 
2 A ABERTURA DA CONSTITUIÇÃO: MODIFICABILIDADE E INTERPRETAÇÃO PLURALISTA.
 
Senão anacrônica, a máxima jurídica in claris cessat interpretatio perdeu aplicabilidade no atual estágio de desenvolvimento da
ciência do Direito. Hodiernamente, não se concebe mais o estudo da norma jurídica dissociado do processo interpretativo. Ao revés,
a hermenêutica jurídica tem como premissa a idéia de que toda norma jurídica precisa ser interpretada[1].
A necessidade de interpretação da norma decorre de que o sistema jurídico deixa várias possibilidades em aberto, visto que o
sistema normativo não se propõe a exaustão. Neste sentido, como bem destaca Eros Roberto Grau “os textos normativos carecem de
interpretação não apenas por não serem unívocos ou evidentes, mas também porque devem ser aplicados a casos concretos, reais ou
fictícios.”[2]
Dentro de uma lógica-formal, no qual a busca de soluções jurídicas dava-se a partir de um raciocínio dedutivo que tomava como
premissa maior determinados axiomas do ordenamento jurídico[3], o processo de interpretação é tido como “atividade prática de

revelar o conteúdo, o significado e o alcance de uma norma”[4]. Neste contexto, separa-se a interpretação do processo de aplicação
da norma. Num primeiro momento o intérprete extrai o significado do texto normativo, para só adiante, fazer a sua aplicação ao
caso concreto.
Já sob visão mais moderna, o intérprete da norma deixa de agir como “boca da lei” e assume uma posição eminentemente
construtiva. O hermeneuta assume o papel de dar vida aos textos normativos. Nesta ótica, o texto normativo é o ponto de partida de
um processo no qual o hermeneuta fará a construção da norma a ser aplicada.
O processo de interpretação, independente do parâmetro adotado, ganha especial destaque quando a norma objeto é uma norma
constitucional. A interpretação constitucional, como espécie do gênero interpretação jurídica, é dotada de várias peculiaridades,
traduzidas pela superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político.[5] De todas estas
particularidades, sobressai-se o caráter político aberto do texto constitucional.

A natureza da linguagem constitucional, própria à veiculação de normas principiológicas e esquemáticas, faz com que estas
apresentem maior abertura, maior grau de abstração e, conseqüentemente, menor densidade jurídica.  Conceitos como igualdade,
moralidade, função social da propriedade, justiça social, bem comum, dignidade da pessoa humana, dentre outros, conferem ao
intérprete um significado espaço de discricionariedade.[6]

A abertura da Constituição está diretamente atrelada ao processo de democrático de sua formação. Um texto Constitucional aberto é
formado majoritariamente por princípios e traduz-se na exigência de uma sociedade plural. Neste sentido, a abertura normativa é
indispensável à pretensão de legitimidade da Carta Constitucional.
Segundo aponta Adriano Sant’ Ana Pedra:

As sociedades plurais atuais, marcadas pela presença de uma diversidade de grupos sociais com interesses, ideologias e projetos
diferentes, mas sem que ninguém tenha força suficiente para impor a sua vontade sobre os demais, assinalam não a tarefa de
estabelecer diretamente um projeto de vida em comum, mas, sim, a de realizar as condições de possibilidade deste.[7]

Adiante, conclui parcialmente o autor, em alusão ao estudo de José Joaquim Gomes Canotilho[8], que a abertura da constituição
“pretende salientar a necessidade de a Constituição se furtar a uma espécie de totalitarismo constitucional, traduzido na codificação
global e detalhada das matérias constitucionais e na rigidez absoluta do clausulado constitucional”.
Com efeito, o caráter aberto das normas constitucionais objetiva assegurar um espaço de liberdade para antagonismos, o
compromisso e o consenso pluralista.[9] Trocando em miúdos, a abertura da constituição é o meio legítimo de se assegurar a
democratização do seu texto.
Mais do servir à concretização das múltiplas ideologias existentes no processo de criação do texto original da Constituição (causa), a
abertura da constituição guarda duas importantes finalidades (conseqüências), a saber: (i) dar dinamicidade ao Texto Constitucional
e (ii) exigir uma interpretação aberta do seu conteúdo.
Destaca-se que a dinamicidade da constituição é indispensável à pretensão (da constituição) de permanecer em vigor o maior tempo
possível. O texto constitucional dinâmico se amolda às mudanças que acontecem na sociedade ao longo do tempo em que ele vige.
Assim, a abertura da Constituição torna possível ter o seu conteúdo construído a partir de um processo de concretização, visto que
uma Constituição aberta está apta a sofrer as interferências de elementos externos, e encontra-se em constante comunicação com o
sistema fático.[10]
Os signos abertos que compõem o texto da Constituição, permitem amoldamento jurídico maior aos fatos concretos da vida, pois “é
através do funcionamento das normas abertas, sejam elas princípios, conceitos indeterminados ou mesmo valores, que a
Constituição assegura sua dinamicidade.”[11]
Ou seja, a Constituição deve estar em harmonia com a realidade, e deve se manter aberta e dinâmica através dos tempos. Isto porque
uma Constituição não é feita em um momento determinado, mas realiza-se e efetiva-se constantemente.[12]
Assim, a dinamicidade, conferida à Constituição pelo caráter aberto de suas normas, permite a mudança de significado atribuído à
norma constitucional. Isto porque quanto mais aberto o conteúdo de uma norma constitucional, maior a facilidade de se mudar a
interpretação do seu texto ao longo do tempo. Os aspectos sociais, econômicos e políticos que influenciam na interpretação da letra
de uma lei que é formada por enunciados de conteúdo aberto mudam ao longo do tempo e, em conseqüência, muda-se também a
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interpretação dada ao texto.
A abertura constitucional decorrente do pluralismo político, econômico e social da sociedade, tem como conseqüência, ainda, a
necessidade de se abrir as múltiplas portas de interpretações ao texto constitucional. Numa sociedade pluralista, o processo
democrático de formação do texto constitucional também deve estar presente na sua leitura (interpretação). Sobre o tema, adverte
Daury Cesar Fabriz, “se o povo, de maneira efetiva, participou da elaboração do texto constitucional original, cabe a ele também
participar na interpretação dos princípios e normas nele contidos”[13]
É possível concluir que o dinamismo do texto constitucional e a necessidade de abertura interpretativa do seu texto marcam o
desenvolvimento do próprio texto constitucional dos estados modernos e, com o objetivo de explorar esse processo evolutivo,
passa-se à análise do processo de modificação da constituição e a sua necessária subsunção à interpretação aberta da constituição.
 
3 A INTERPRETAÇÃO PLURAL DA CONSTITUIÇÃO.
 
Numa sociedade pluralista, o processo de formação da constituição deve atender a todas as ideologias presentes no seio da
população. Esta democratização da formação da Constituição visa assegurar a legitimidade do texto e tem como consequência
imediata a formação de um texto constitucional aberto.
Depois de formada, a Constituição prescindirá de uma aplicação que mantenha sua legitimidade. O processo de interpretação é o
marco indispensável à aplicação do direito. Toda norma jurídica, ipso facto, toda norma constitucional carece de interpretação, logo,
o processo de interpretação da Constituição tal como a sua formação também deve ser aberto.
A abertura da Constituição democratiza a sua formação e sua concretização. A interpretação aberta democratiza a concretização da
Constituição. Desta maneira, sendo a constituição pluralista, o círculo de intérpretes também deve sê-lo, porquanto não basta que a
Constituição se abra democraticamente no processo de sua formação; é preciso que sua aplicação e modificação também sejam
democratizadas (aberta à participação do povo).
A adoção de uma hermenêutica constitucional adequada à sociedade pluralista ou à chamada sociedade aberta foi suscitada
primeiramente pelo jurista alemão Peter Häberle. Segundo assentou, tendo em vista o papel fundante da Constituição para o estado,
todo aquele que vive a Constituição é um seu legítimo intérprete.
 
3.1 A SOCIEDADE ABERTA DE INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO.
 
O jurista alemão Peter Häberle foi um dos primeiro teóricos a constatar que o círculo de intérpretes da Constituição contempla
muito mais participantes do que propunha a teoria tradicional e que toda a sociedade está englobada neste processo de interpretação
da constituição. Segundo destacou Häberle a teoria da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de
interpretação de uma sociedade fechada e, com isso, reduziu seu âmbito de investigação na interpretação constitucional dos juízes e
nos procedimentos formalizados.[14]
Contudo, em sua proposta, Häberle afirma que uma teoria da interpretação constitucional deve encarar seriamente o tema
constituição e realidade social, então há de se estudar, de forma mais decidida, sobre os agentes conformadores da realidade
constitucional.[15]
A partir desta constatação, Peter Häberle propõe que a teoria da interpretação seja analisada sob a influência da teoria
democrática[16]. É que segundo o autor toda a sociedade é intérprete da constituição no sentido lato, atuando nitidamente, pelo
menos, como pré intérpretes (Vorintérpreten).

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma que vive com este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente um
intérprete desta norma.  O destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do
processo jurídico hermenêutico.[17]

Ainda segundo Häberle, “a interpretação constitucional não é um evento exclusivamente estatal, seja do ponto de vista teórico, seja
do ponto de vista prático. A esse processo têm acesso potencialmente todas as forças da comunidade política.” [18]
Neste toar, verifica-se que a ampliação do círculo de intérpretes defendida por Häberle é consequência da necessidade de integração
do processo de interpretação da Constituição a realidade social subjacente. Desta forma, em se reconhecendo que a norma
constitucional não é um dado pronto e acabado, mas que ao contrário, está em contínuo processo de concretização, a determinação
de seu conteúdo deve ser influenciada pelo maior número possível de agentes.[19]
Neste sentido, o autor é categórico ao afirmar que:

Limitar a hermenêutica constitucional aos intérpretes corporativos ou autorizados jurídica ou funcionalmente pelo Estado significa
um empobrecimento ou um autoengodo. De resto, um entendimento experimental da ciência do Direito Constitucional como
ciência de normas e da realidade não pode renunciar à fantasia e à força criativa dos intérpretes não corporativos.[20]

Assim, tanto o cidadão que cidadão que litiga no Supremo Tribunal Federal (STF) através de um Recurso Extraordinário, quando o
próprio ministro do STF que profere um voto em controle concentrado de constitucionalidade, são intérpretes da Constituição.
Ontologicamente nada os diferencia.
Isso ocorre, porque a interpretação constitucional é uma atividade que, potencialmente, diz respeito a todos. Assim, toda a sociedade
é vista por Häberle como intérprete constitucional indireto ou a longo prazo.[21]
Com efeito, do ponto de vista material toda a sociedade que vive sobre a exegese de uma Constituição é intérprete deste texto
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normativo. Mesmo porque a simples conformação da realidade da Constituição torna-se também parte da interpretação das normas
constitucionais pertinentes a essa realidade.[22]
Nas sociedades modernas, o que diferencia um ou outro intérprete da Constituição é apenas a competência formal dada pela própria
Constituição a alguns para interpretá-la, em última instância.
Nesse sentido, Häberle vislumbra uma diferenciação entre os intérpretes formais e não formais da Constituição. Formais seriam
aquele que estão nomeados oficial ou institucionalmente para exercer a função de intérpretes da Constituição. Não formais são todos
os outros entes pertencentes à sociedade. Nas palavras de Häberle, no processo de interpretação da Constituição “competências
formais tem apenas aqueles órgãos que estão vinculados à Constituição e que atuam de acordo com um procedimento pré
estabelecido.” [23]
A partir destas constatações, Häberle apresenta sistematicamente um catálogo provisório dos participantes do processo de
interpretação da constituição, baseado no sistema alemão, no qual se inclui como intérpretes da Constituição os órgãos do governo,
os participantes do processo constitucional, e a mídia.
Mutatis mutantis, a aplicação do catálogo de intérpretes da constituição proposta por Häberle ao Brasil apresenta, basicamente, os
mesmos intérpretes, com algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, são intérpretes da constituição oficiais, os órgãos da estrutura
do Governo, tais como: o Poder Judiciário, na figura dos juízes e tribunais superiores, mormente o Supremo Tribunal Federal
(intérprete oficial da Constituição no Brasil); o Poder Legislativo (Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembléias
Legislativas, Câmara de Vereadores, etc); e o Poder Executivo, representantes e servidores no exercício da função pública.
Em segundo lugar, são partícipes do processo de interpretação da Constituição, todos os cidadãos que submetam um pedido a
qualquer das esferas de poder (Judicial, Legislativa ou Executiva) que tenha como pano de fundo alguma norma constitucional. De
igual forma, os demais participantes do processo judicial ou administrativo no qual uma norma constitucional é posta em discussão
também realizam a interpretação da constituição. Neste rol, incluem-se: pareceristas ou experts; pessoas representantes de interesses
nas audiências; grupos de pressão organizados (lobistas).
E, finalmente, em terceiro lugar, a interpretação da Constituição ainda é realizada pela opinião pública democrática e pluralista,
representada por mídia, igrejas, teatro, editoras, escolas, comunidade, associações, etc.
Para justificar a abertura de intérpretes da Constituição, Häberle aponta a necessidade da constituição integrar-se com a sociedade:

Do ponto de vista teorético-constitucional, a legitimação fundamental das forças pluralista da sociedade para participar da
interpretação constitucional reside no fato de que essas forças representam um pedaço da publicidade e da realidade da
constituição (ein Stück Öfentlichkeit und Wirklichkeit der Verfassung), não podendo ser tomadas como fatos brutos, mas como
elementos que se colocam dentro do quadro constitucional: a integração pelo menos indireta,  da res pública na interpretação
constitucional em geral é expressão e conseqüência da orientação constitucional aberta no campo de tensão do possível, do real e
do necessário. Uma Constituição,  que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas a própria esfera pública
(Öfentlichkeit), dispondo sobre a organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as
forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las ativamente enquanto sujeitos.[24]

Justifica, ainda, Häberle que a participação na interpretação da Constituição é inerente à democracia, porquanto ela “não se
desenvolve apenas no contexto de delegação de responsabilidade formal do povo para os órgãos estatais (legitimação mediante
eleição), até o último intérprete formalmente competente, qual seja, a Corte Constitucional.” [25] A democracia, numa sociedade
aberta,

se desenvolve também por meio de formas refinadas de mediação do processo público e pluralista e da práxis cotidiana,
especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais (Grudrechtsverwirklichung), tema muitas vezes referido dos a
epígrafe do aspecto democrático dos Direito Fundamentais. Democracia desenvolve-se mediante a controvérsia da realidade e
também o concerto cientifico sobre questões constitucionais, nas quais não pode haver interrupção e nas quais existe e nem deve
existir dirigente.[26]

Em arremate final, afirma Häberle que o povo, condição de cidadão, que dá legitimidade ao texto constitucional, tem o direito de
interpretá-la, porquanto:

Povo não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade
democrática ao processo de decisão. Povo é também um elemento pluralista párea a interpretação que se faz presente de forma
legitimadora no processo constitucional: como partido político,  como opinião cientificam como grupo de interesse, como cidadão.
A sua competência objetiva para a interpretação constitucional é um direito da cidadania.[27]

Em suma, os ensinos de Peter Häberle tornam iniludível o dever de abrir a Constituição e a hermenêutica constitucional a todos os
seus legítimos intérpretes. A legitimação do texto constitucional depende desta democratização da hermenêutica. A partir desta
constatação da teoria de Häberle, todo o processo de leitura da Constituição necessariamente ganha outra lente: a da abertura de
intérpretes.
 
4 A MODIFICALIBILIDADE DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
 
Como o processo de evolução da sociedade não tem limites e o dinamismo conferido pela abertura da constituição se limita na
elasticidade do texto, faz-se necessário a existência de outros elementos de modificação da constituição. Em outros termos, o
dinamismo da sociedade é maior que a abertura da constituição. Desta forma, a Constituição prescinde de outros meios de mudança,
que lhe permitam acompanhar o desenvolvimento da sociedade.
Assim, ao buscar acompanhar a evolução constante da sociedade a Constituição busca sua legitimação e se caracterizada por
modificabilidade. Neste diapasão, vale consignar que até os textos Constitucionais classificados como rígidos podem ser
modificados. É que a rigidez da Constituição[28] não está vinculada a uma eventual imutabilidade da norma, mas sim ao grau de
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dificuldade de alteração do texto constitucional. Uma Constituição rígida prevê um procedimento dificultado, em relação ao
procedimento previsto para as leis infraconstitucionais, para a adição, supressão ou alteração de suas normas.[29]
A modificabilidade do texto constitucional, como sobredito, está voltada à perenidade da Constituição. E mais: a modificabilidade
da Constituição é a própria materialização do fenômeno que lhe possibilita entrar em sintonia com a realidade. Como bem destaca
Jorge Miranda:

Se as Constituições na sua grande maioria se pretendem definitivas no sentido de voltadas para o futuro, sem duração prefixada,
nenhuma Constituição que vigore por um período mais ou menos longo deixa sofrer modificações – para se adaptar às
circunstâncias e a novos tempos ou para acorrer a exigências de soluções de problemas que podem nascer até da sua própria
aplicação. A modificação das Constituições é um fenômeno inelutável da vida jurídica,  imposta pela tensão com a realidade
constitucional e pela necessidade de efetividade que as tem de marcar. Mais do que modificáveis, as constituições são
modificadas. Ou, doutro prisma (na senda de certa doutrina): nenhuma Constituição se esgota num momento único – o da sua
criação; enquanto dura, qualquer Constituição resolve-se num processo – o da sua aplicação – no qual intervêm todas as
participantes da vida constitucional.[30]

Em geral, a modificabilidade da constituição é garantida por um processo formal e por um processo informal de alteração. O
processo formal recebe a denominação genérica de reforma constitucional, abrangendo a revisão e a emenda, enquanto o processo
informal é denominado mutação constitucional.
O processo formal, ademais, é definido pela doutrina constitucional alemã com o termo Verfassungsänderung, para significar a
possibilidade de revisão formal da Constituição, acompanhada de alteração da sua letra escrita.[31] A reforma da constituição
(procedimento de emenda ou de revisão) é típica das constituições rígidas, e se dá através da atuação de certos órgãos, mediante
formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o exercício do poder reformador.[32]
Já o processo informal, na doutrina alemã, recebe a nomenclatura de Verfassungswandlung, na acepção de mudança de algum
princípio do sistema constitucional vigente, de mudança de sentido que se realiza sem atingir o texto.[33] É este processo que
examinaremos a seguir.
 
4.1 AS MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS.
 
O processo informal de alteração constitucional, como sobredito, é um dos meios de modificação da Constituição. A mutação
constitucional, como ficou conhecido este processo no Brasil, em linhas gerais, consiste na alteração da Constituição segundo um
processo informal, na medida em que não se encontra prevista no próprio conjunto das normas constitucionais, em contraposição
aos processos que são ditos formais, porque estão naquele expressamente regulados na Constituição. [34]
Portanto, pode-se dizer que mutação constitucional é todo e qualquer processo que, sem modificar a letra, altere ou modifique o
sentido, o significado e o alcance da Constituição sem contrariá-la. Assim, a mutação constitucional altera o sentido, o significado e
o alcance do texto, sem violar-lhe a letra e o espírito.
Na lição de Anna Candida da Cunha Ferraz[35] várias denominação genéricas foram apontados a este processo informal de
mudança da constituição, a saber: “processos oblíquos” (Milton Campos), “processos não-formais” (Meirelles Teixeira, Biscaretti
di Ruffia, Paollo & Rozmaryn), “processo de fato” (Pietro Merola Chierchia), “revisão informal” (Canotilho) ou ainda “mudança
material” (Pinto Ferreira), dentre outras formas.
Posta a advertência, vale destacar que a mutação é um fenômeno que ocorre inevitavelmente, desde que a Constituição existe para
ser aplicada e que a sua concretização não pode prescindir da realidade.[36] Konrad Hesse esclarece bem a questão, afirmando que
“a concretização do conteúdo de uma norma constitucional, assim como a sua realização, somente resultam possível incorporando
às circunstâncias da realidade que essa norma é chamada a regular”.[37]
A interpretação constitucional é a exigência prática para a atuação do texto constitucional. Em tal interpretação revela-se o processo
de mutação sempre que, ao significado da norma, se atribui um novo conteúdo ou se amplia sua abrangência.
A frequência da mutação varia em razão da época, lugar e assiduidade das transformações sofridas pelas comunidades. O campo
mais propício ao desenvolvimento das mutações constitucional é encontrado nos Estados que adotam um procedimento formal
rígido de mudança da constituição. É que nestes sistemas, existe maior freio às mudanças formais da constituição, logo, o processo
informal sobreleva como via alternativa de adaptação da Constituição à realidade, essencialmente dinâmica, mutante[38]. Assim
adverte Karl Loewentein:

Este tipo de mutaciones constitucionalres se da em todos los Estados dotados de uma constitución escrita y son mucho más
drecuentes que lãs reformas contitucionales formales. Su flucuencia e intensidad és de tal ordem que el texto constitucional em
vigor serpa dominado y cubierto por dichas mutaciones sufriendo um considerable alejamiento de la realidad, o puesto fuera de

vigor.[39]
Segundo aponta Adriano Sant’ Ana Pedra “o chinês Hsü Dau-Lin foi um dos primeiros a escrever sobre o tema, na Alemanha, em
1932, apoiando-se nas obras de Laband e Jellinek”[40]. Consoante asseverou Pedra, Hsü Dau-Lin definiu a mutação constitucional
como “a separação entre o preceito constitucional e a realidade, sendo esta última mais ampla do que a normatividade
constitucional.” [41]
A admissibilidade da mutação constitucional reside em dois fenômenos. O primeiro, de ordem jurídica, segundo o qual a mutação
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constitucional é vista como uma manifestação não organizada do Poder Constituinte, chamado de Poder Constituinte difuso.[42] A
propósito do tema, Carmen Lúcia Antunes Rocha se refere a este fenômeno (fundamento da mutação constitucional) como a
manifestação do poder constituinte espontâneo e informal, que brota na sociedade e se realiza no Estado pelo movimento político de
depuração social.[43]
E, o segundo, de ordem prática, segundo o qual a mutação constitucional é tradução da busca por efetividade da própria
Constituição, através de seu desenvolvimento atrelado ao desenvolvimento social, político e econômico da sociedade.
Diferentemente da reforma constitucional, a mutação constitucional é caracterizada pela informalidade. Ela ocorre apenas no campo
da hermenêutica constitucional, porquanto está à margem do processo previsto expressamente na Constituição para modificação do
seu texto.
Da informalidade do processo de mutação constitucional deflui-se outra característica: sua difícil identificação. Como a mutação se
dá no campo de interpretação, não há como precisar o seu nascimento; é um processo paulatino. A identificação de hipóteses em
que, ativada a via informal, produziu-se mutação depende de um cuidadoso exame comparativo do entendimento atribuído à mesma
norma constitucional aplicada em momentos afastados temporalmente entre si.[44]
Além de se apresentar como processo informal de alteração da Constituição, outra característica da mutação constitucional é que a
mudança que dela resulta não atinge o texto da norma constitucional, o que modifica é a interpretação (significado, sentido e
alcance) que se dá à norma constitucional objeto da alteração. A mutação constitucional, neste sentido, é a modificação semântica
da Constituição, resultante da hermenêutica (interpretação) da norma constitucional.

Na mutação constitucional não são alterados o texto ou a letra da norma constitucional, mas é-lhe atribuído um significado, um
sentido ou um alcance diferente do conhecido até então. Na mutação constitucional a alteração é produzida independentemente da
preservação do texto da norma.  É tal característica uma conseqüência da própria informalidade do processo, ou seja,  primeiro,
porque não se pode alterar o texto senão do modo expressamente previsto na Constituição.[45]

A mutação, portanto, tem como via imediata de realização o processo interpretativo. Assim, fruto da interpretação, a mutação pode
surgir, basicamente, em quatro campos: legislativo; administrativo; judicial ou por costumes.

As vias imediatas de realização de mutação constitucional são, pois, reconhecidas a partir dos momentos em que se verifica a
interpretação, como antecedente necessário da aplicação da Constituição,  como: a) o ato legislativo em sentido amplo, editado por
determinação contida na Constituição a fim de desenvolvê-la, completá-la, integrá-la; b) a decisão judicial, proferida pelo(s)
órgão(s) competente(s) do Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade ou na resolução de litígios fundados em
matéria constitucional, sem implicar diretamente o referido controle; c) o ato administrativo, voltado a complementar ou integrar
comando constitucional, editado de conformidade com previsão expressa da Constituição; d) o costume secundum constitutionem
ou praeter constitutionem, firmado pelos órgãos encarregados de aplicar a Constituição.[46]

Em razão da própria informalidade do processo, não se pode catalogar, com pretensão de esgotar-se, um rol de limites à mutação
constitucional. No entanto, do ponto de vista prático, a mutação constitucional apresenta duas categorias de limites, a saber: limites
do próprio texto constitucional e de do conjunto constitucional e limites extrajurídicos do Poder Constituinte.
Pelo primeiro, entende se que o processo de mutação à Constituição é limitado pela impossibilidade de alteração do texto
constitucional e pela qualidade da mutação, que nunca poderá se desvirtuar da ordem constitucional vigente como um todo.
A segunda categoria de mutação é mais ampla. Basicamente ela retrata a impossibilidade de a mutação constitucional contrariar as
circunstâncias da mais variada ordem, que se manifestam na comunidade. Em última análise, esta categoria de limite traz à tona a
idéia de que o processo de mutação constitucional deve ser materialmente democrático ao ponto de não produzir concretização
normativa desassociada dos elementos sociais, políticos e culturais vividos pela comunidade a qual o texto constitucional objetiva
regular.
Uma das várias formas que a categoria de limites extrajurídicos à mutação constitucional pode se manifestar é por meio da
aceitação da comunidade. Este limite à mutação constitucional será delineado abaixo.
De todos os limites apontados para a mutação constitucional não se pode deixar de apontar os limites quando à aceitação da
sociedade. A leitura da Constituição pela ótica da abertura da hermenêutica constitucional de Habërle coaduna este limite.
 
4.2 A INTERPRETAÇÃO DA SOCIEDADE COMO LIMITE À MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
 
A sociedade, na condição de intérprete da Constituição, desempenha um papel na limitação do processo de alteração informal da
Constituição. Tal assertiva, insta frisar, é decorrência lógica da proposta de Häberle de que um dos pontos da legitimidade da
Constituição se ampara justamente na abertura de sua interpretação a todos os que se submetem a sua normatividade.
Assim, como a Constituição deve ser interpretada pela sociedade, a interpretação dada pelos intérpretes oficiais (aqueles que detêm
competência formal para tanto) não pode se afastar do ponto de vista lógico da aspiração da sociedade. Em verdade, a interpretação
da Constituição feita pelos órgãos oficiais deve levar em consideração a opinião dos participantes submetidos à sua interpretação.
Logo, o processo de mutação constitucional concretizado por meio da interpretação obedece à mesma exigência.
Significa dizer que, a mutação constitucional, forjada mediante qualquer tipo de ato (legislativo, administrativo, judicial ou
costumeiro), deve ter como pano de fundo elementos colhidos no seio da sociedade. Portanto, como concretização nova de
elementos fielmente colhidos na sociedade, a mutação constitucional deve se traduzir em resultado racional da participação pública
no debate constitucional.
Neste sentido, de maneira alguma, a mutação constitucional pode desviar dos elementos históricos, culturais e econômicos da
sociedade na qual ela se forja. Com isso, a sociedade impõe ao processo de mutação constitucional o limite da aceitabilidade.
Na condição de fruto racional da participação pública no debate constitucional, a mutação deve ser aceita e referendada
(implicitamente) pela sociedade. A democratização da busca por significado das normas constitucionais exige que toda mutação
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constitucional passe pelo crivo de todos os interpretes da Constituição como condição de legitimidade.
Assim, na condição de intérprete da constituição, a sociedade avoca o poder de referendar as mutações do texto da constitucional.
Com efeito, faltará legitimidade à mutação que não tiver aceitabilidade popular. Uma mutação deste tipo será notoriamente uma
mutação inconstitucional; uma mutação decorrente de uma interpretação distorcida dos fatos históricos, sociais, políticos,
econômicos, culturais etc.
Nas palavras de Adriano Sant’ Ana Pedra

A mutação constitucional deve ser legitimamente aceita pela comunidade, tanto a jurídica quanto a não-política. Dessa forma, a
consciência jurídica geral – que inclui, v.g., a ciência jurídica e a opinião pública – impõe-se como uma limitação, como uma
conseqüência da pré-compreensão do processo de concretização. Sendo assim, será considerada legítima a interpretação passível de
aceitação pelos seus destinatários.[47]

A necessidade da aceitabilidade não pode ser confundida com vinculação dos intérpretes oficiais da Constituição à eventual
interpretação constitucional majoritária da sociedade. Não se afirma a vinculação dos órgãos oficiais de interpretação da
Constituição à interpretação dada pelo “povo” a determinada norma constitucional.
Mormente nas mutações constitucionais operadas por decisão judicial, não se exige que a alteração constitucional corresponda à
concepção de justiça da sociedade, o que se exige a mutação constitucional se espelhe naquilo que a sociedade tem vivido naquele
momento histórico. Isso porque, como bem destaca Luís Sérgio Soares Mamari Filho, o Poder Judiciário

não deve ser um órgão representativo de classes. Essa característica está afeta aos órgãos do Poder Legislativo e não aos do Poder
Judiciário. Isso quer dizer que as decisões dos tribunais constitucionais não devem, invariavelmente, corresponder à concepção de
justiça da maioria.  Até porque a jurisdição constitucional se associa à democracia na medida em que atua na defesa dos direitos
das minorias.[48]

Daí a necessidade de toda mutação constitucional ser justificada nos fundamentos de fato que levaram à alteração na interpretação,
na mudança paulatina da concretização constitucional.  Esta justificação deve estar lastreada nos verdadeiros elementos que fizeram
com que a sociedade mudasse a forma de encarar a norma colhida em determinada prescrição legal.
Do ponto de vista prático, a justificação da mutação constitucional é a apresentação formal da alteração para que a sociedade possa
manifestar sua aceitabilidade ou não. Em outras palavras, como o processo de mutação constitucional prescinde de elementos
externos ao texto normativo modificado, os órgãos oficiais de interpretação precisam apontar estes elementos para justificar perante
os demais interpretes da Constituição a mutação constitucional que por eles está sendo identificada.
Isso porque, como o processo de mutação constitucional está ancorado na evolução da sociedade, mesmo havendo órgãos oficiais
(formais) de interpretação da Constituição, não lhes é dado o poder de impor evolução. O processo de mutação constitucional
ocorre no mundo dos fatos, e os órgãos oficiais de interpretação da Constituição não possuem o poder para criar os fatos que
justificam a mutação constitucional.
Verifica-se com isso que toda a mutação constitucional deve ter alicerces na sociedade. É que o processo de mutação constitucional,
em última análise, almeja concretizar a constituição em um novo momento histórico. Assim, da mesma forma que o nascimento da
Constituição foi moldado pelo momento histórico, político e social da sociedade, a sua constante realização também deve ocorrer
através de um processo de concretização que seja capaz de refletir a permanente atualização dos valores pela comunidade vivente.
[49]
Com efeito, o processo de mutação constitucional tem na exigência de abertura de intérpretes da constituição um limite de ordem
extra jurídica que exige que toda pretensa alteração informal da constituição seja reflexo de elementos colhidos na sociedade,
portanto, legitimamente aceita por esta, mediante justificativa dos órgãos oficiais de interpretação da constituição.
 
5 CONCLUSÃO.
 
De todos os atributos indispensáveis ao texto constitucional que almeja vigorar o maior tempo possível, a democratização da sua
interpretação e a modificabilidade se sobressaem. A democratização da interpretação do texto constitucional garante a legitimidade
da Constituição, na medida em que dá a todos os cidadãos, que vivem sobre sua exegese, o direito de interpretá-la.
Neste sentido, a interpretação constitucional deve ser mantida sob a influência da teoria democrática, porquanto se traduz num
direito de cidadania albergado nas sociedades modernas que garante ao povo competência subjetiva para interpretar a Constituição.
Já a modificabilidade do texto constitucional, significa que a Constituição tomada como sistema aberto de regras e princípios, deve
manter-se viva e atenta à evolução da realidade que pretende normatizar. Para tanto, a Constituição vale-se, basicamente de dois
processos de alteração, um formal e outro informal.
O processo informal de alteração da Constituição é denominado de mutação constitucional, e opera no campo da hermenêutica
constitucional, portanto, modifica a concretização da norma, sem alteração do texto.
Este processo informal de alteração da constituição conhece limites justamente na democratização da busca de significado da
norma. Como toda sociedade é interprete da Constituição, o processo de mutação constitucional deve, sob pena de ilegitimidade, ter
nela a sua aceitabilidade.
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OBJETIVAÇÃO DO CONTROLE CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE E SUA
DEMOCRATIZAÇÃO: AMICUS CURIAE E O CASO RAPOSA SERRA DO SOL

OBJECTIVATION OF THE DIFFUSE CONTROL OF CONSTITUTIONALITY AND ITS
DEMOCRATIZATION: AMICUS CURIAE AND THE CASE "RAPOSA SERRA DO SOL".

Fernando Gama De Miranda Netto
Gabriel André D’anniballe

RESUMO
O estudo se preocupa em examinar o caráter objetivo que vem sendo conferido aos julgados do
Supremo Tribunal Federal em âmbito de controle difuso de constitucionalidade, ao qual vêm
sendo atribuídas características típicas do controle abstrato. Tal fenômeno vem se ampliando na
jurisprudência da Corte, ora sob a denominação de abstrativização, ora com a expressão
objetivização do controle de constitucionalidade. Em sua segunda parte, o trabalho passa a
identificar e analisar a participação do amicus curiae como espécie de representante popular
nesse processo, tendo por pano de fundo o processo judicial que questionou a demarcação da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
PALAVRAS-CHAVES: Supremo Tribunal Federal, Abstrativização, Controle de
Constitucionalidade, Amicus Curiae.

ABSTRACT
This study is concerned in analyzing the objective character that has been conferred on the
diffuse control of constitutionality that has been given to the trials of the Brazilian Federal
Supreme Court, to which typical characteristics of abstract control have been applied. This
phenomenon has been expanding in the jurisprudence under the name “objectivation” of the
constitutionality control. In it’s second part this work identifies and analyzes the participation of
the amicus curiae as a kind of popular representative in this process, having as background the
case which challenges the creation of the Indian Reserve called “Raposa Serra do Sol”.
KEYWORDS: Court Supreme, Objetification, Constitutionality Control, Amicus Curiae.

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. A abstrativização do controle concreto de constitucionalidade - 3. Abstrativização do caso Raposa
Serra do Sol - 4. O amicus curiae e seu papel democrático - 5. O instituto do amicus curiae e o caso da Raposa Serra do Sol - 6.
Habermas e o modelo procedimentalista de jurisdição constitucional - 7. Crítica à tese da mutação constitucional do art. 52, inciso X,
à luz do modelo procedimental habermasiano - 8.Conclusão - 9. Referências bibliográficas.

 

1. Introdução
Um fenômeno que vem se ampliando cada vez mais na jurisprudência da corte constitucional

brasileira, a abstrativização ou objetivação do controle concreto de constitucionalidade tem se feito presente
nos mais importantes julgamentos recentes do STF, razão pela qual torna-se importante analisar
sucintamente seus contornos principais. Capitaneado pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, esse
movimento vem aproximando o sistema de controle constitucional concreto ao abstrato, conferindo
características típicas do último ao primeiro.

Nesse sentido, o modelo concreto ou difuso de controle de constitucionalidade caracteriza-se pelo
julgamento de maneira incidental, realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, alcançando os tribunais
superiores por força dos recursos. Suas decisões, via de regra, operam efeitos inter partes e, nos termos do
inciso X do art. 52 da atual Constituição, caberia ao Senado Federal suspender a execução da lei declarada
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inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente conhecido, o modelo abstrato concentra a
competência de processos de caráter objetivo envolvendo matérias de natureza constitucional no Supremo
Tribunal Federal. Este poderá ser provocado por integrantes do restrito rol constitucional de legitimados,
tendo suas decisões, via de regra, eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, passíveis de modulação temporal.

Nesse quadro teórico, na atualidade, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade passa
por inúmeras transformações. Indubitavelmente, uma das inovações mais controvertidas é a influência do
processo objetivo do controle abstrato sobre o procedimento subjetivo do controle concreto, especialmente
ao expandir os efeitos de suas decisões para além das partes envolvidas no litígio, independente da
participação do Senado Federal. Não obstante, parcela de doutrinadores favoráveis a tal propensão
jurisprudencial considera contraditório admitir que decisões no controle abstrato de constitucionalidade
sejam dotadas de eficácia erga omnes, enquanto julgados prolatados no bojo do controle difuso, mais
moroso em virtude da naturalmente longa tramitação nas instâncias inferiores, possuam mera eficácia inter
partes, tornando-se imperiosa a adequação do sistema no plano de direito positivo. Todavia, parcela da
doutrina defende que a tese da mutação constitucional do art. 52, X desvirtua o sistema de jurisdição
constitucional, transformando o STF em um poder constituinte permanente. É precisamente nesse sentido,
que pretendemos resgatar o procedimentalismo habermasiano, com o intuito de tecer considerações críticas
sobre a tese da abstrativização do controle difuso, sobretudo com base na distinção entre discursos de
justificação e de aplicação.

Sob essa ótica, é premente postular que Habermas delineia uma concepção procedimentalista de
jurisdição constitucional como guardiã da democracia deliberativa.  Para o autor alemão, o direito é
expressão de um processo de autolegislação. Portanto, os diferentes grupos sociais devem, não apenas,
inserir-se em mecanismos discursivos de formação política da vontade, mas também participar de métodos
dialógicos de interpretação constitucional. Como pretendemos demonstrar, Habermas assume uma postura
procedimentalista que, ao contrapor-se a métodos de ponderação principiológica, estabelece uma distinção
entre discursos de justificação e de aplicação. Nesta linha de raciocínio, tomando como pano de fundo o
procedimentalismo habermasiano, questiona-se: a) se é legítima a exclusão do Senado Federal da
fiscalização de constitucionalidade difusa; b) qual a extensão da abstrativização do controle difuso de
constitucionalidade, à luz do procedimentalismo habermasiano, na anulação dos discursos de aplicação; c)
de que modo a participação do amicus curiae pode contribuir para legitimidade da abstrativização do
controle. É o que será examinado a seguir.
 
2. A abstrativização do controle concreto de constitucionalidade
 

De início, é premente elucidar que as decisões acerca da inconstitucionalidade de normas em sede
de recursos extraordinários vêm sendo tomadas abstratamente, formando as bases do “controle difuso

abstrato de constitucionalidade”, de modo a orientar o tribunal em situações semelhantes
[1]

. Nesta trajetória
normativa, o Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões tendentes a objetivizar o controle difuso de
constitucionalidade por meio da teoria da transcendência dos motivos determinantes de suas decisões. Isto
faz com que os julgamentos da Corte, ainda que originários de litígios atrelados ao controle difuso,
alcancem situações pendentes e casos futuros. Tal fenômeno é denominado pela doutrina pátria de
“abstrativização”. Sob o pretexto de lidar com o crescimento exponencial de demandas e recursos
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repetitivos, garantindo, em tese, que as decisões judiciais realizem os valores da segurança jurídica e da
razoável duração do processo, ganhou espaço a idéia de que o papel desempenhado pelo Senado Federal no
controle de constitucionalidade deveria ser alterado.

Nessa linha de raciocínio, a decisão de inconstitucionalidade prolatada em âmbito de controle
concreto pelo Supremo passaria a produzir efeitos erga omnes independente da suspensão da execução do
dispositivo pelo Senado Federal, conforme previsto expressamente no art. 52, inciso X da Constituição
Federal. Embora dispositivos semelhantes tenham estado presentes no ordenamento constitucional desde
1934, para Gilmar Mendes, o surgimento do controle abstrato de constitucionalidade das normas,

vislumbrou-se como retrógrada e contraditória a exigência constitucional.
[2]

No ensejo, há um entendimento defendido na doutrina
[3]

 e atualmente preconizado pelo Ministro
Gilmar Mendes segundo o qual tal providência - a suspensão da execução de lei - dependente unicamente
da vontade de um órgão político e não dos órgãos judiciais, suscitaria a negação da própria teoria da
nulidade do ato inconstitucional.  Nessa linha de raciocínio, para Gilmar Mendes, se a doutrina e a
jurisprudência entendem que a lei constitucional é nula desde a origem, deveria defender, igualmente, que o
ato de suspensão pelo Senado destina-se exclusivamente a conferir publicidade à decisão do Supremo

Tribunal Federal. 
[4]

Nesta linha é que o Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões tendentes a objetivizar o
controle difuso de constitucionalidade, conferindo transcendência aos motivos determinantes de suas
decisões. Isto faz com que os julgamentos da Corte, ainda que originários de litígios atrelados ao controle
difuso, alcancem situações pendentes e casos futuros. Tal fenômeno é denominado pela doutrina pátria de
“abstrativização”.

Sob o pretexto de lidar com o crescimento exponencial de demandas e recursos repetitivos,
garantindo, em tese, que as decisões judiciais realizem os valores da segurança jurídica e da razoável
duração do processo, ganhou espaço a idéia de que o papel desempenhado pelo Senado Federal no controle
de constitucionalidade deveria ser alterado.

Para tanto, a decisão de inconstitucionalidade prolatada em âmbito de controle concreto pelo
Supremo passaria a produzir efeitos erga omnes independente da suspensão da execução do dispositivo pelo
Senado Federal, conforme previsto expressamente no art. 52, inciso X da Constituição Federal.

Embora dispositivos semelhantes tenham estado presentes no ordenamento constitucional desde
1934, vem se demonstrando de pouca valia prática diante do número de inconstitucionalidades apuradas
diariamente em nossos tribunais. Com o surgimento do controle abstrato de constitucionalidade das normas,

vislumbrou-se como retrógrada e contraditória a exigência constitucional.
[5]

Entendimento há muito defendido na doutrina
[6]

 e atualmente preconizado pelo Ministro Gilmar
Mendes, para quem tal providência - a suspensão da execução de lei -, dependente unicamente da vontade
de um órgão político e não dos órgãos judiciais, resulta em negar a própria teoria da nulidade. Com efeito,
se a doutrina e a jurisprudência entendem que a lei constitucional é nula desde a origem, deveria defender,
igualmente, que o ato de suspensão pelo Senado destina-se exclusivamente a conferir publicidade à decisão

do Supremo Tribunal Federal
[7]

.
Além disso, aceitar a discricionariedade do Senado Federal em suspender ou não a execução de
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ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal seria admitir que uma consideração

preponderantemente política se sobrepusesse a um exame jurídico acerca da inconstitucionalidade
[8]

.
Assim, os principais argumentos que justificariam essa nova orientação são: (i) a força normativa

da Constituição Federal; (ii) o princípio da supremacia da Carta Maior e a sua aplicação uniforme a todos
os seus destinatários; (iii) o papel institucional da Corte Suprema como guardião e intérprete máximo da
Constituição e (iv) a dimensão política das decisões do Supremo.

No entendimento de Luís Roberto Barroso, com o advento do controle concentrado, essa
competência do Senado Federal tornou-se um anacronismo, uma vez que uma decisão plenária da Corte

deveria ter os mesmos efeitos, inexistindo lógica razoável em sua manutenção. 
[9]

De um lado, alinhado à referida tendência jurisprudencial, a tese da abstrativização vem sendo
manifestada em âmbito legislativo, haja vista a elaboração da Proposta de Emenda Constitucional nº 11,
tendente a abolir o aludido dispositivo. Por outro lado, o desenrolar da questão da objetivização encontra-se
centrado no julgamento da Reclamação nº 4.335-5-AC, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que
votou no sentido de reconhecer a eficácia erga omnes de decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal
no Habeas Corpus nº 82.959, julgado pelo plenário em 2006, tendo sido acompanhado pelo Ministro Eros
Grau.

Não obstante, apesar dos argumentos expostos pela doutrina e jurisprudência, parcela majoritária
da doutrina constitucionalista refuta fortemente o novo entendimento que tenta se firmar no STF. Em
sentido contrário, negando a mutação constitucional do art. 52, inciso X, votaram os Ministros Sepúlveda

Pertence e Joaquim Barbosa
[10]

. De fato, para os ministros discordantes no julgamento do Habeas Corpus
nº 82.959, não haveria mutação constitucional, devendo a leitura tradicional do dispositivo ser mantida, sob
pena de violação a regras de auto-restrição judicial. Deve-se reconhecer, no entanto, tratar-se de
providência obsoleta em virtude da criação da súmula vinculante, a qual por si só já supriria a atividade do
Senado. Nessa compreensão normativa, portanto, a mutação constitucional apresentaria graves falhas de
legitimidade da jurisdição constitucional. De fato, há aqui um sério problema de substituição do poder
constituinte pelo Poder Judiciário, sendo certo que o processo histórico justificador de uma eventual
mutação jamais poderia delegar aos tribunais a tarefa de alterar a Constituição, pelo menos não dessa
forma.

Nesse particular, para Lênio Streck e Marcelo Cattoni, o avanço do Pretório Excelso em propor a
substituição de um texto pelo outro desvirtuaria o papel da jurisdição, cujo papel deveria ser o de “o de
levar adiante a tarefa de construir interpretativamente, com a participação da sociedade, o sentido

normativo da constituição e do projeto de sociedade democrática a ela subjacente”.
[11]

 De fato, o
malabarismo interpretativo tendente a modificar o sentido do texto constitucional, revelou-se desnecessário,
posto que perigoso. Tal postura hermenêutica enseja um aterrorizante estado de insegurança jurídica
desencadeado pela Corte Constitucional pátria. Mais simples teria sido aguardar uma emenda constitucional
revogadora do dispositivo constitucional ou mesmo se contentar com o efeito prático equivalente das
súmulas vinculantes sem a violência gratuita ao texto constitucional.

Outrossim, um dos casos concretos que também recebeu tratamento “objetificante” foi o referente ao
processo envolvendo a demarcação de terras indígenas de Raposa Serra do Sol. Como pretendemos
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demonstrar, tal processo assumiu contornos jurídicos singulares que revelaram existência de uma
objetivização no julgamento.
 
3. Abstrativização do caso Raposa Serra do Sol
 

De início, faz-se mister frisar que o julgamento da PET 3.388-RR extravasou as questões contidas
na postulação inicial da ação popular, caracterizando, em tese, uma decisão extra petita, conforme se
verifica da ementa do referido acórdão. Embora a inicial da ação popular apenas questionasse, em sua
origem, a validade da demarcação da reserva, foram julgadas diversas questões sequer cogitadas nas
instâncias ordinárias, sendo elaborado, inclusive, um “estatuto demarcatório” voltado à orientação de
futuros julgamentos e demarcações administrativas, consoante trecho extraído do voto do Ministro Menezes
Direito:

 
(...) A partir da apreciação deste caso pude perceber que os argumentos deduzidos pelas partes são
extensíveis e aplicáveis a outros conflitos que envolvam terras indígenas. A decisão adotada neste
caso certamente vai consolidar o entendimento da Suprema Corte sobre o procedimento demarcatório
com repercussão para o futuro. Daí a necessidade de o dispositivo explicitar a natureza do usufruto

constitucional e seu alcance.
[12]

 
Considerando inicialmente a possibilidade de a decisão estar ultrapassando as balizas do pedido,

suscitando uma decisão extra petita, o Ministro Carlos Ayres Britto, posteriormente, reconsiderou seu
posicionamento e filiou-se às condições estipuladas pelo Ministro Menezes Direito, sob o argumento de
estarem prevenindo futuras posturas da Corte em demarcações indígenas. O Ministro Gilmar Mendes, por
sua vez, destacou a circunstância de estarem votando um dos processos históricos mais difíceis e
complexos já enfrentados pela Corte, o qual deveria voltar-se ao futuro.

Nesse ponto, tornou-se perceptível que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora
realizando julgamento de caso concreto relativo à apreciação de ação popular acerca da demarcação da
Terra Indígena da Raposa Serra do Sol, proferiu decisão de cunho abstrato, tendente a alcançar futuros
julgamentos e demarcações realizadas pelo poder público, fenômeno que vem sendo denominando como
“abstrativização”. Em suma, pode-se perceber que a ação popular proposta pelo Senador da República
Augusto Affonso Botelho Neto, em face da União, pretendia a anulação da Portaria n. 534 de 2005 –
demarcatória da terra indígena Raposa Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima.

Em síntese, um dos argumentos apresentados baseou-se no fato de o processo administrativo - que
suscitou o ato impugnado - não ter contemplado a participação de vários grupos de pessoas e entes
interessados. Realmente, a falta de alguns participantes no processo administrativo que visou à elaboração
de portaria demarcatória, já diminui o grau de legitimidade do ato demarcatório. Ademais, no âmbito
judicial, não foram citados o Estado de Roraima e os Municípios de Uiramutã, Normandia e Pacaraima -
diretamente interessados no assunto, uma vez que nos seus territórios que se situava a Reserva Raposa
Serra do Sol. Não obstante, quando o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, por meio de PET 3.388,
houve o ingresso de diversos sujeitos processuais.

Com efeito, é possível observar a participação social de atores populares diante da abertura
processual, em fase avançada, a intervenientes que, muito embora denominados “assistentes simples” se
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enquadrariam de forma mais pertinente na designação de amicus curiae.
 

4. O amicus curiae e seu papel democrático
 

De início, é imperioso ressaltar que ainda que a literalidade do art. 52, X da Constituição brasileira
de 1988 fosse observada pelo Supremo Tribunal Federal, o caminho para a abstrativização estaria aberto
pelas súmulas vinculantes, posto que conferem efeito prático equivalente. Nessa linha, torna-se importante
examinar formas de tornar mais democrática a via do controle difuso objetificado.

A nova hermenêutica processual nos leva a constatar a abertura do sistema jurídico e, ao mesmo
tempo, a alteração radical da postura do juiz frente ao fenômeno jurídico. A atividade deste não se resume
mais ao uso da técnica da subsunção a partir do conhecimento passivo dos fatos jurídicos, mas exige que o
ato de julgar seja conscientemente criador e valorativo. O grande desafio para o exercício legítimo da

jurisdição é saber como capturar os valores, ideais e angústias que estão dispersos na sociedade
[13]

.
A crise do positivismo legalista torna importante a interpretação e a concretização de normas

jurídicas, especialmente as que contêm conceitos vagos e indeterminados. Assim, palavras equívocas

podem permitir uma maior abertura do direito para a realidade social
[14]

.
O julgador não deve agir discricionariamente, pois precisa saber compreender os fatos que

autorizam a aplicação da conseqüência jurídica prevista. Nesta linha de raciocínio, o amicus curiae -
portador de diversas vozes caracterizadoras da sociedade brasileira - pode auxiliar o juízo ao trazer

informações inacessíveis ao magistrado e legitimar a produção da decisão jurisdicional
[15]

.
O amicus curiae pode cooperar com o juízo na busca de elementos de convicção do magistrado,

equiparável a um ato de instrução, sendo uma imposição ou conseqüência necessária do princípio do

contraditório.
[16]

Não obstante as críticas mencionadas acerca da abstrativização, certo é que a intervenção do
amicus curiae revela-se como um instrumento essencial para a pluralização do debate da questão
constitucional.

Diante dessa estrutura conceitual, tal instituto permanece evidentemente relacionado com a

propugnada interpretação plural ou “aberta”
[17]

 a respeito do texto constitucional, permitindo à Corte ver
todo o “colorido” da questão, conforme preleciona Dalton Santos Morais ao parafrasear o Ministro Gilmar

Ferreira Mendes
[18]

.
Nesse contexto de prática institucional da Corte, ganha importância a concepção jurídica do

amicus curiae (artigo 7º, parágrafo 2º da Lei nº 9868/99), tornando-se imperioso distingui-lo das demais
formas de intervenção de terceiros.

Para Cássio Scarpinella Bueno, o legitimado para a propositura das ações diretas de
inconstitucionalidade pode intervir em processo de controle de constitucionalidade não como assistente

litisconsorcial (porque não postula direito próprio), mas como amicus curiae.
[19]

O referido autor indica a existência de dois modelos de intervenção do amicus curiae: a) fiscal da

lei;
[20]

 b) sujeito qualificado de prova. É neste segundo sentido que devemos entender a pluralização do
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debate no âmbito da jurisdição constitucional, contribuindo o amicus curiae com a prestação de
informações de cunho meta ou extrajurídicas para a formação de convencimento do magistrado. Com
efeito, em ambos os modelos o móvel da intervenção desse terceiro se funda em um interesse

institucional.
[21]

A transposição do instituto do direito inglês para o norte-americano determinou a perda de
relevante característica: a neutralidade. Neste sentido, o amicus assumiu a posição de ente interessado na
causa. Daí haver a distinção entre amicus curiae privado ou litigante – que defende os próprios interesses –

e amicus curiae governamental
[22]

. Este sim agiria em nome da coletividade
[23]

.
O modelo brasileiro demonstra ter sofrido reflexos diretos de tais características do direito

comparado americano, de modo que mescla ambas as características, razão pela qual não emprestarmos a

nossa adesão ao estabelecimento do requisito da imparcialidade
[24]

 (limitador desnecessário do
contraditório e quiçá da qualidade da informação).

O instituto do amicus curiae contribui para o acesso à justiça no âmbito da jurisdição
constitucional e auxilia na construção de uma ordem jurídica justa na medida em que diminui o
distanciamento dos tribunais em relação à população, concretizando o princípio político processual que
valoriza o aspecto participativo do processo, em oposição ao modelo clássico que o plasmava como mero

instrumento de solução de controvérsias interprivadas.
[25]

Ainda mais oportuna será sua presença quando estivermos diante da prática da abstrativização,
pois o amicus curiae poderá contribuir para democratizá-la e legitimá-la, viabilizando a ampliação dos
interesses presentes no debate, inicialmente restrito ao das partes.

As minorias terão no instituto importante ferramenta de inclusão no ambiente político, uma vez
que as deficiências representativas que lhes acarretam prejuízos nos processos legislativos majoritários
poderão ser compensadas pela possibilidade de participação nos julgamentos da Corte Constitucional
mediante a apresentação de argumentação jurídica razoável à sustentação de seus direitos, longe das

pressões políticas e meramente numéricas.
[26]

 Resta, então saber, de que forma a figura do amicus curiae
contribuiu para o julgamento do caso Raposa Serra do Sol.

 
5. O instituto do amicus curiae e o caso da Raposa Serra do Sol
 

É fundamental postular que, entre os sujeitos processuais, o instituto do amicus curiae deve ser visto
como um terceiro interveniente distinto das partes. Ocorre que a participação de grande número de
assistentes - tanto no pólo passivo, quanto no pólo ativo do processo relativo à PET 3.388 - acabou por
camuflar sua figura. Em verdade, a ausência de interesse jurídico das intervenções no julgado da Raposa
Serra do Sol inviabiliza, do ponto de vista técnico, que as manifestações ocorram sob a titulação genérica
de “assistência”, forma pela qual os sujeitos intervenientes foram imprecisamente admitidos.

Em face desta leitura, no mencionado julgado, as manifestações por petição de Dom Thomás

Balduíno
[27]

 e do grupo Makunaíma Grita
[28]

 podem ser apontadas como autênticas intervenções dessa
natureza. De fato, a habilitação de tais sujeitos na qualidade de amicus curiae teria sido mais adequada,
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pois a participação processual, por meio do enriquecimento do diálogo constitucional com o setor popular,
pode enriquecer o julgado com fundamentos técnicos e argumentação extrajurídica. Assim, há um
fortalecimento da legitimidade democrática, muito embora despida do interesse jurídico típico das partes e
seus assistentes.

Portanto, pode parecer que o julgamento do caso Raposa Serra do Sol não seja capaz de
demonstrar a relevância do instituto do amicus curiae na defesa das minorias indígenas, porque o próprio
julgado não reconhece expressamente a figura do amicus curiae. Diga-se, inclusive, que a participação de
tão poucos sujeitos processuais - na qualidade de amici curiae - já seria um tanto acanhada para este tipo de
julgamento. De um lado, o voto da relatoria do caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol apontava a
necessidade de integrar “novos atores”; de outro lado, o próprio Ministro César Peluso asseverava, em seu
voto, que “poucas vozes foram ouvidas”.

Nesse quadro normativo, é o que basta para reforçar a tese de que o adensamento no tema da
objetivização ou abstrativização de causas deve buscar a sua legitimidade no instituto do amicus curiae,
sob pena de a decisão judicial ser considerada autoritária. Deve ser avaliada a postura do Ministro, embora
se possa afirmar que tal discussão, no campo processual, pode ser vislumbrada como uma tentativa de
questionar a legitimidade processual e administrativa da demarcação.

É de se mencionar que o protagonismo da Corte Constitucional revelou um défice de legitimidade,
notadamente com o voto do Ministro Menezes de Direito, que serve de base para a criação do “estatuto
demarcatório”. Nesse sentido, a valorização da oitiva dos amici curiae, bem como a sua distinção dos
demais atores processuais, parece ser o caminho para democratizar a prática decisória da Corte
Constitucional no que diz respeito à abstrativização do controle de constitucionalidade difuso. Ademais,
como pretendemos demonstrar, a relevância da participação do amicus curiae encontra fundamento nos
postulados discursivos da ética do discurso. Nessa compreensão jurídica, passamos à análise do
procedimentalismo habermasiano.
 
6. Habermas e o modelo procedimentalista de jurisdição constitucional
 

Uma das preocupações centrais de Habermas volta-se para a crítica dirigida a perspectivas
substancialistas, capazes de inspirar formas de decisionismo judicial arbitrárias, com efeitos colaterais
negativos, sob o aspecto democrático. Não obstante, o procedimentalismo habermasiano, ao mesmo tempo
em que se distancia de posturas substancialistas, pretende evitar o positivismo weberiano, que extrai a
legitimidade da legalidade.

A partir da decomposição das concepções cosmológicas de mundo, a preocupação fundamental de
Habermas direciona-se para a busca de uma legitimidade do ordenamento jurídico que seja capaz de
contemplar liames de identidade diversos e uma multiplicidade de autocompreensões éticas. Portanto,
questão central é: como garantir a legitimidade do ordenamento jurídico em sociedades pós-convencionais
nas quais há uma multiplicidade de concepções de bem e valores contrapostos? Habermas defende que no
mundo contemporâneo inexistem valores universalmente compartilhados, sobretudo após a ascensão do
capitalismo e do racionalismo. Entretanto, tal multiplicidade de formas de autorrealização também não
pode estabilizar-se por meio de uma racionalidade administrativa, concebida em seu aspecto técnico-
instrumental.

Para Weber, o Direito seria portador de uma racionalidade intrínseca, incapaz de contemplar
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conteúdos morais. O estreitamento das relações entre direito e moral tenderia a negligenciar a
racionalidade técnico instrumental do Estado. O Direito estaria desprovido de conteúdos morais, sob pena
de tornar-se irracional. São os aspectos formais e legais que garantem a racionalidade e a legitimidade do
direito. Habermas percebe que a proposta weberiana, entretanto, apenas contempla a racionalidade
instrumental, mas revela-se cega em relação à razão comunicativa. Ao contrário de Weber, Habermas
leciona que o direito, enquanto processo de autolegislação, possui abertura para uma moralidade
procedimental que transcende os diversos contextos culturais por meio de procedimentos dialógicos. Em
Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade, a especificidade da compreensão procedimental
habermasiana é fundamental para compreender o direito como um processo democrático aberto discursos
morais, ético-políticos e pragmáticos.

Em suma, na perspectiva habermasiana, a racionalidade instrumental, por si só, não explica a
complexidade do fenômeno jurídico, pois este articula a facticidade e a validade, impulsionando a
racionalidade comunicativa voltada para acordos racionalmente motivados e a racionalidade estratégica.
Para Habermas, “a legitimidade pode ser obtida através da legalidade, na medida em que os processos
para a produção de normas jurídicas são racionais no sentido de uma razão prático-moral

procedimental.”
[29]

 Em síntese, se existe uma moralidade procedimental que emigra para o direito, este
não está completamente subordinado à moral. Para Habermas, “a moral não paira mais sobre o direito,
como era sugerido pela construção do direito racional, tido como uma série de normas suprapositivas: ela

emigra para o direito positivo, sem perder sua identidade”.
[30]

Nesse quadro teórico, a moral pós-convencional transforma-se em um mecanismo de julgamento
imparcial a respeito de questões éticas, pois contempla a dimensão do justo, incorporando, ainda, a idéia
de reciprocidade. A moral pós-convencional pressupõe indivíduos que, a despeito de tradições culturais
diversas, conseguem assumir compromissos com princípios universalistas por meio de um  distanciamento
reflexivo em relações a suas heranças culturais. Assim, surge o princípio (U), que é formulado por
Habermas da seguinte maneira: “toda norma válida deve satisfazer a condição de que as conseqüências e
efeitos colaterais, que (previsivelmente) resultarem para a satisfação dos interesses de cada um dos

indivíduos do fato de ser ela universalmente seguida, possam ser aceitos por todos os concernidos”.
[31]

Mas o Direito também incorpora argumentos éticos e pragmáticos, articulando autocompreensões
individuais e coletivas de bem e discursos voltados para o êxito, desde que discursivamente estruturados.
Os direitos fundamentais são o limite estabelecido às argumentações não-morais e, a partir da interligação
entre o princípio do discurso e a forma jurídica, surge o princípio da democracia. Habermas delineia o
princípio da democracia, a partir da conexão entre o princípio do discurso e a forma jurídica, inspirando
uma gênese lógica de direitos. Para o autor alemão, o “o princípio da democracia só pode aparecer como
núcleo de um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o
código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o princípio da democracia,

se constituem de modo co-originário. ”
[32] O filósofo concebe determinadas  categorias de direitos que

são intrínsecas à idéia de sujeito de direito.  Sob essa ótica, Habermas enumera um conjunto de direitos
fundamentais insuscetíveis de violação pelas instâncias deliberativas:

(...)
(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior
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medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. Esses direitos exigem como correlatos
necessários:
 (2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um
membro numa associação voluntária de parceiros do direito;
(3) Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de
direitos e da configuração politicamente autônoma de proteção jurídica individual. (...)
(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de formação da
opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam
direitos legítimo. (...)
(5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida
em que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados

de (1) a (4)  (...)
[33]

 
Assim, o direito subjetivo somente pode ser assegurado, se o sujeito de direito situar-se em um

ponto de vista argumentativo, por meio do qual a atribuição de direitos fundamentais seria estabelecida por
todos os cidadãos em um processo de autolegislação ínsito a uma sociedade de livres e iguais.   Habermas
sublinha ser “preciso, no entanto, empreender uma mudança de perspectivas, a fim de que os civis possam

aplicar por si mesmos o princípio do discurso”
[34]

 E arremata: “Pois, enquanto sujeitos de direito, eles só
conseguirão autonomia se entenderem e agirem como autores dos direitos aos quais desejam submeter-se

como destinatários. ”
[35]

 Os direitos fundamentais, que resguardam a autonomia privada dos cidadãos, por
um lado, estabelecem mecanismos argumentativos inerentes a um processo  de autolegislação. Por outro
lado, sem o exercício de sua autonomia pública, os cidadãos não poderiam rearticular discursivamente seus
projetos pessoais de vida. É clara a afirmação de Habermas:

(...) Os cidadãos só podem fazer um uso adequado de sua autonomia pública quando são independentes
o bastante, em razão de uma autonomia privada que esteja equanimemente assegurada; mas também o
fato de que só poderão chegar a uma regulamentação capaz de gerar consenso, se fizerem o uso

adequado de sua autonomia política enquanto cidadãos. (...)
[36]

 

Sob essa ótica, tal atualização democrática dos direitos fundamentais pressupõe processos
argumentativos amplos por meio dos quais os indivíduos passam a perceber novas compreensões sobre suas
necessidades. Mas, a questão fundamental é: os princípios devem ser interpretados como valores? Em
verdade, Habermas critica a ponderação de princípios, na medida em  que esta pressupõe uma interpretação
substantiva de conteúdos morais, concebendo princípios como valores. A resposta que Habermas apresenta
ao juiz Hércules, essencialmente monológico, é o resgate de métodos dialógicos de interpretação
constitucional. Ao proceder a uma releitura da idéia de “comunidade aberta de intérpretes” de Peter
Häberle, Habermas propugna mecanismos discursivos de interpretação constitucional, porquanto o potencial
racionalizador do debate garante a legitimidade das decisões em sede da jurisdição constitucional.

Nessa linha de raciocínio, como salientamos, o aprofundamento do tema da abstrativização de
causas deve legitimar-se a partir do instituto do amicus curiae, sob pena de a decisão judicial não ser
racionalmente fundamentada. Explicitamos também que as manifestações por petição de Dom Thomás
Balduíno e do grupo Makunaíma Grita, não obstante representassem autênticas intervenções de amicus
curiae, foram imprecisamente admitidos a título de assistentes, minimizando a importância de seus
influxos hermenêuticos na interpretação da Constituição. Nesse particular, percebemos a relevância da
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compreensão procedimental habermasiana e sua proposta de democratização do processo de interpretação
constitucional. Como sublinha Gisele Cittadino, “o paradigma procedimental do direito pretende apenas
assegurar as condições necessárias a partir das quais os membros de uma comunidade jurídica, através de
práticas comunicativas de autodeterminação, interpretam e concretizam os ideais inscritos na

Constituição”.
[37]

 Nessa compreensão normativa, os processos hermenêuticos dialógicos que surgem do
mundo da vida, delineiam de forma marcante a interpretação constitucional.

No ensejo, faz-se mister salientar que a questão da abstrativização do controle difuso possui
efeitos colaterais negativos, sob a perspectiva de negligenciar as especificidades dos casos  concretos, qual
seja, a idéia de discursos de aplicação. Nesse quadro teórico, assume especial relevância a distinção
habermasiana entre discursos de aplicação e de justificação, sendo necessário resgatar a sua perspectiva
procedimental acerca do papel da jurisdição constitucional. Assim, passamos à análise da concepção
procedimentalista de jurisdição constitucional e sua conexão com a tese da mutação constitucional do art.
52, X da Constituição.
 
7. Crítica à tese da mutação constitucional do art. 52, X à luz do modelo procedimental habermasiano
 

Um dos aspectos mais interessantes da filosofia constitucional é a crítica à idéia de abstrativização
à luz do modelo procedimental habermasiano de jurisdição constitucional. Pretendemos demonstrar, com
base em Habermas, a tese segundo a qual o processo de abstrativização que vem sendo desenvolvido pelo
STF desconsidera as particularidades dos casos concretos, negligenciando a idéia de discursos de
aplicação. No momento, importa salientar que, para Habermas, os indivíduos obedecem às normas, tendo
em vista a dimensão da faticidade e também da validade, permitindo o uso da racionalidade estratégica e
comunicativa. São os processos de autolegislação que inspiram a cooriginariedade entre autonomia pública
e privada. O filósofo alemão recorre a uma moralidade pós-convencional que pressupõe um
distanciamento reflexivo em relação a tradições. Ao contrário de uma concepção substancialista de
jurisdição constitucional, Habermas resgata um paradigma procedimental que se distancia de valores
substantivos. É pertinente o comentário de Habermas:

(...)Uma vez que os juízes, que são seres de carne e osso, ficam aquém da figura ideal de um Hércules,
a recomendação de orientar-se por eles no trabalho diário nada mais é, na verdade, do que o reflexo do
desejo de uma confirmação da prática da decisão, que sempre é determinada através de interesses,
enfoque político, parcialidade ideológica ou outros fatores externos. Juízes escolhem princípios e
objetivos, construindo a partir daí teorias jurídicas próprias, a fim de “racionalizar” decisões, isto é,
dissimular preconceitos com os quais eles compensam a indeterminação do direito. (...)

(...)Por ser americano, Dworkin pôde apoiar-se num desenvolvimento constitucional contínuo que já
dura mais de duzentos anos; por ser liberal, ele está inclinado a uma avaliação mais otimista,

descobrindo processos de aprendizagem no desenvolvimento jurídico americano. (...) 
[38]

Nesse particular, o paradigma procedimental habermasiano pretende compatibilizar-se com um
aspecto fundamental das democracias constitucionais: a separação de poderes. Nesse ponto, Gisele
Cittadino, resgatando a crítica habermasiana, sublinha que o modelo substancialista de Dworkin pressupõe
uma “confiança antropológica nas tradições e práticas constitucionais americanas”, incompatível com uma
moral pós-convencional. A idéia de resgatar conteúdos substanciais valores materiais seria incompatível
com o princípio da separação de poderes. Para o filósofo, “ao deixar-se conduzir pela idéia de realização
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de valores materiais, o tribunal constitucional transforma-se numa instância autoritária.”
[39]

 Habermas
procura evitar uma posição substancialista do Tribunal Constitucional, pois   a sua função é zelar pelos
pressupostos procedimentais da democracia deliberativa, em uma postura uma postura imparcial. Cabe
trazer à baila, a compreensão normativa habermasiana que, em passagem elucidativa, postula:

(...)Contrapondo-se a isso, uma interpretação apoiada numa teoria do discurso insiste em afirmar que a
formação democrática da vontade não tira sua força legitimadora da convergência preliminar de
convicções éticas consuetudinárias, e sim dos pressupostos comunicativos e procedimentos, os quais
permitem que, durante o processo deliberativo, venham à tona os melhores argumentos. A teoria do
discurso rompe com uma concepção ética da autonomia do cidadão; por isso, ela não precisa reservar o
modo de política deliberativa a um estado de exceção. E um tribunal constitucional que se deixa
conduzir por uma compreensão constitucional procedimental, não precisa deixar a descoberto seu
crédito de legitimação, podendo movimentar-se no interior das competências da aplicação do direito –
claramente determinadas na lógica da argumentação – quando o processo democrático, que ele deve

proteger, não é descrito como um estado de exceção. (...)
[40]

Nesse quadro teórico, Habermas propõe um modelo de democracia constitucional que não se
fundamenta em uma ordem suprapositiva de valores, pois apenas articula os pressupostos procedimentais
que viabilizam a cooriginariedade entre autonomia pública e privada, não devendo “se arrogar o papel de

legislador político”.
[41]

 Com efeito, os direitos fundamentais, consagrados sob a forma de princípios, não
devem ser interpretados como valores, de forma incompatível com uma moral pós-convencional. Para
Habermas, “valores expressam preferências tidas como dignas de serem desejadas em determinadas

coletividades, podendo ser adquiridas ou realizadas através de um agir direcionado a um fim”.
[42]

 Os
princípios, portanto, não constituem valores compartilhados, pois tal interpretação substancialista seria
uma forma de não resolver o desacordo moral razoável que impera em sociedades pluralistas.
Diferentemente, os princípios dizem respeito aos discursos morais; os valores relacionam-se ao discurso
ético.

Não obstante, com o intuito de tecer considerações críticas sobre a problemática da abstrativização
do controle difuso, é mister elucidar a distinção entre discursos de justificação e de aplicação. Como
pretendemos demonstrar, Habermas contrapõe-se à idéia segundo a qual a legitimidade do ordenamento se
assenta em valores compartilhados, porquanto a função do Judiciário seria optar preferencialmente por um
valor em detrimento de outro. Assim, Habermas, contrapondo-se ao modelo de ponderação de valores
estabelecido por Alexy, resgata duas categorias teóricas delineadas por Klaus Günther: os discursos de
justificação e os discursos de aplicação. Para este autor, tais discursos possuem fins específicos  que são
inconfundíveis. Os discursos de justificação possuem um substrato teórico diverso, pois são pautados pela
construção intersubjetiva de normas orientadas pelo Princípio (U), com o intuito de estabelecer acordos
discursivos com a pretensão de universalidade.

Com efeito, em sua obra, The Sense of Appropriateness
[43]

, Günther destaca que o discurso de
justificação pressupõe uma antecipação de todos os efeitos, pressuposto contemplar os interesses de todos
os afetados, em uma perspectiva argumentativa ideal. Todavia, tais pressupostos discursivos, muitas vezes,
desconsideram as especificidades do caso concreto. Assim, o discurso de aplicação é voltado para a
resolução dos casos concretos singulares, possuindo, portanto um conteúdo particular. Os interesses
universalmente válidos dos participantes devem ser contextualizados a horizontes históricos e contextos
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fáticos específicos. Indubitavelmente, Günther propugna tornar o discurso de justificação capaz responder
às críticas dirigidas à impossibilidade de concretização fática de (U), tendo em vista seu caráter
universalista.

Outrossim, Günther resgata a idéia de discurso de aplicação por meio de uma história contada por
Kant: o dilema do prisioneiro. Supondo que um prisioneiro político, pretendendo fugir da autoridade
policial, ingresse em uma sala de aula. Mas, posteriormente, a força policial, ao  adentrar na mesma,
indaga sobre o destino do prisioneiro. Assim, surge uma questão: mentir para preservar a vida e a
liberdade de uma pessoa, violando uma norma universalmente válida sob condições argumentativas ideais
ou afirmar a verdade dos fatos, entregando o prisioneiro à polícia. Günther soluciona essa problemática
recorrendo à idéia de discurso de aplicação. A norma que proíbe a mentira é universalmente válida sob
pressupostos discursivos ideais, mas desconsidera a especificidade do caso concreto, que não foi prevista
pelos participantes no discurso de justificação. No fundo, tal antecipação seria irrelevante para o
estabelecimento discursivo de normas abstratas universalmente válidas.

Nessa perspectiva, Günther questiona: como um procedimento argumentativo ideal (discurso de
justificação) irá contemplar os interesses específicos dos participantes, uma vez que os mesmos são
particulares e  delimitados por contextos históricos? Assim, visando suprir o caráter universalista do
princípio (U), surge a idéia de discurso de justificação. Isso não implica afirmar que o discurso de
aplicação desconsidere critérios argumentativos e procedimentais, pois se trata, em verdade, de uma forma
específica de discurso que deve contemplar o princípio da não-contradição, da veracidade, da participação
simétrica dos sujeitos. Portanto, o discurso de aplicação também possui um elemento de imparcialidade,
porquanto considera todos os fatos relevantes e específicos em uma perspectiva discursiva, fatos estes que
não foram antecipados pelos participantes no discurso de justificação.

Diante dessa estrutura conceitual, Günther estabelece a versão forte do princípio (U): “Uma norma
é válida e, em qualquer hipótese, adequada, se em cada situação especial as conseqüências e os efeitos
colaterais da observância geral desta norma puderem ser aceitos por todos, e considerados os interesses de

cada um individualmente” 
[44]

. Nesse ponto, para Habermas, com base em Günther, a adequação de uma
norma ao caso concreto também pressupõe critérios discursivos e procedimentais. Trata-se de um sentido
de adequabilidade na aplicação da norma a um caso concreto que possa alcançar legitimidade. Para tal
empreendimento, é fundamental analisar discursivamente o sentido de adequabilidade na aplicação da
norma a um caso concreto com o intuito de assegurar legitimidade e aceitação por todos os afetados. Esse
exame de adequação pressupõe a análise de todas as normas potencialmente aplicáveis e de todas as
circunstâncias específicas do caso concreto. Portanto, Habermas, resgatando Günther resgata essas duas
formas de discursos para demonstrar que a ponderação principiológica anula o caráter deontológico dos

direitos fundamentais, atribuindo-lhes um sentido teleológico. 
[45]

Pelo que foi exposto, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões
tendentes a objetivizar o controle difuso de constitucionalidade, conferindo transcendência aos motivos
determinantes de suas decisões. Isso faz com que os julgamentos da Corte, ainda que originários de
litígios atrelados ao controle difuso, alcancem situações pendentes e casos futuros. Tal fenômeno é
denominado pela doutrina pátria de “abstrativização”. Não obstante, a questão da abstrativização do
controle difuso possui efeitos colaterais negativos, sob a perspectiva de negligenciar as especificidades dos
casos concretos, qual seja, a idéia de discursos de aplicação. Ao abstrativizar o controle difuso, o STF
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transfere a resolução das questões jurídicas para os discursos de justificação, minimizando a importância
dos discursos de aplicação, que correspondem aos discursos jurídicos voltados para resolução dos casos
concretos.

De um lado, a tese de mutação constitucional do art. 52, X da Constituição possui conseqüências
nefastas para a legitimidade da jurisdição constitucional. Por outro lado, a partir da Emenda Constitucional

no 45/2004, o artigo 102 da Constituição passou a estabelecer o instituto da repercussão geral, que

corresponde a um  requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. O artigo 543-§ 1o do Código de
Processo Civil, consagra o instituto da repercussão geral, que se consubstancia por “questões relevantes do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”.
Sob essa ótica, o recurso extraordinário deixa de ser voltado para a proteção do caso concreto voltado e
dos interesses das partes, objetivando resguardar o ordenamento jurídico constitucional. Em suma,
aniquila-se o discurso de aplicação e prioriza-se o discurso de justificação. Ademais, com o instituto da
súmula vinculante, há uma antecipação de todos os efeitos da norma, negligenciando as especificidades do
caso concreto.
 
8. Conclusão
 

Pelo que foi exposto, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões
tendentes a objetivizar o controle difuso de constitucionalidade, conferindo transcendência aos motivos
determinantes de suas decisões. Isso faz com que os julgamentos da Corte, ainda que originários de litígios
atrelados ao controle difuso, alcancem situações pendentes e casos futuros. Tal fenômeno é denominado
pela doutrina pátria de “abstrativização”.

Este trabalho procurou responder às questões relativas à exclusão do Senado Federal da fiscalização
de constitucionalidade difusa e de que modo a participação do amicus curiae pode inspirar um maior nível
de legitimidade na objetificação do modelo difuso. Ademais, se questionou em que medida a abstrativização
do controle difuso negligencia os discursos de aplicação.

Disso se infere, ao nosso ver que, no que diz respeito à extensão da abstrativização do controle de
constitucionalidade, o processo envolvendo a demarcação de terras indígenas de Raposa Serra do Sol
fornece bem o alcance do fenômeno. Diga-se, em primeiro lugar, ser visível a ocorrência de uma
objetivização da questão debatida pelo plenário, na medida em que o julgado extravasou as questões
contidas na postulação inicial da ação popular, caracterizando, em tese, uma decisão extra petita. Ademais,
o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de cunho abstrato em sede de controle concreto, tendente a
alcançar futuros julgamentos e demarcações realizadas pelo poder público.

Como se pode de logo intuir, a participação do amicus cúrie pode contribuir para a legitimidade
argumentativa do processo objetificação do modelo difuso, em especial, incrementando o potencial
racionalizador do debate, contemplando os interesses de todos os afetados. O amicus curiae poderá
legitimar e democratizar o processo de abstrativização, viabilizando a ampliação dos interesses presentes no
debate, inicialmente restritos ao das partes. As minorias terão no instituto importante ferramenta de inclusão
no ambiente político, uma vez que as deficiências representativas nos processos legislativos majoritários
causam prejuízos que poderão ser compensadas pela possibilidade de participação nos julgamentos da Corte
Constitucional mediante a apresentação de argumentação jurídica razoável à sustentação de seus direitos,
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longe das pressões políticas e meramente numéricas.
Por fim, a presença do amicus curiae mostra-se como elemento essencial à participação

democrática no âmbito da prática decisória da Corte Constitucional, exigindo-se, para a sua correta
concretização, o estabelecimento de critérios argumentativos e procedimentais para seu exercício. Portanto,
o adensamento no tema da objetivização ou abstrativização do controle difuso deve buscar a sua
legitimidade no instituto do amicus curiae, permitindo uma abertura hermenêutica  na interpretação
constitucional capaz de atender aos desafios de uma sociedade pluralista.
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PRESSUPOSTOS CONTEMPORÂNEOS BÁSICOS DE UMA TEORIA DA INTERPRETAÇÃO:
DAS CONTRADIÇÕES E COMPOSSIBILIDADES ENTRE HANS KELSEN E KARL LARENZ

PRESUPUESTOS CONTENPORÁNEOS BÁSICOS DE UNA TEORIA DE LA INTERPRETACIÓN: DE
LAS CONTRADICCIONES Y COMPATIBILIDADES ENTRE HANS KELSEN Y KARL LARENZ

Karyna Batista Sposato

RESUMO
O presente ensaio analisa três elementos no pensamento de Karl Larenz e Hans Kelsen: o
Sentido ou Escopo da interpretação, a Liberdade do Intérprete e as Múltiplas possibilidades de
aplicação/decisão. A partir dos conceitos principais que orbitam a discussão da interpretação do
Direito, pretende-se traçar as contradições e aproximações mais importantes entre os autores,
permitindo visualizar para além das características individuais, possibilidades de novas
disposições conceituais. Trata-se afinal, de superadas eventuais dissonâncias, verificar a partir
das questões comuns, os pressupostos contemporâneos básicos de uma teoria da interpretação
do Direito. Em que pesem as diferenças há uma intersecção importante entre os autores no que
toca a participação do arbítrio humano na tarefa interpretativa. Ambos deflagram a seu modo, a
necessidade de uma abordagem argumentativa do Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Interpretação do Direito; Hermenêutica Filosófica; Pre-Compreensão;
Vontade do legislador; Sentido normativo.

RESUMEN
El presente ensayo analiza tres elementos del pensamiento de los autores Karl Larenz y Hans
Kelsen: El sentido o escupo de la interpretación, La libertad Del intérprete y las múltiples
posibilidades de aplicación/ decisión. A partir de los principales conceptos que orbitan en la
discusión acerca de la interpretación del Derecho, se pretende trazar las contradicciones y
acercamientos más importantes entre los autores, tratando de visualizar afuera las características
individuales, posibilidades de nuevas disposiciones conceptuales. Al fin, se trata de superar las
supuestas disonancias y verificar las cuestiones comunes que pueden constituir los presupuestos
contemporáneos básicos de una teoría de la interpretación del Derecho. En que pesen las
diferencias, existe una importante intersección entre los autores en lo que toca la participación
del albedrio humano en la tarea interpretativa. Ambos deflagran a su manera, la necesidad de
un abordaje argumentativo del Derecho.
PALAVRAS-CLAVE: Interpretación del Derecho; Hermenéutica Filosófica; Pre-Comprensión;
Voluntad del legislador; Sentido normativo. 

1 INTRODUÇÃO
 
Desde as mais remotas conotações ao direito romano[1], a idéia de interpretação sempre esteve

associada à solução de um caso. E é possível aferir que no uso corrente, com a palavra “interpretação” se
alude tanto a uma atividade como a seus resultados ou produtos[2]. Em Direito, costuma-se dizer que um
determinado órgão jurisdicional, um juiz, por exemplo, interpreta o direito (ou o texto normativo) não
apenas quando desentranha o sentido lingüístico das normas que aplica, mas também quando produz novas
normas como resultado das primeiras.  Neste caso, na esteira de Kelsen, alguns autores denominam este
conjunto de atividades, “interpretação operativa”.
 

Fato é que, tratar da interpretação no âmbito da teoria do direito é ingressar em um terreno
polêmico, marcado por posições no mais das vezes díspares e antagônicas, sem perderem, contudo alguns
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pontos de conexão. É diante de tal complexidade que o presente trabalho pretende discutir e refletir acerca
das principais contribuições de Larenz e Kelsen à problemática da interpretação do Direito.
 

A partir dos conceitos principais que orbitam a discussão da interpretação do Direito, pretende-se
traçar as contradições e aproximações mais importantes no pensamento dos referidos autores, permitindo
visualizar para além das características individuais, possibilidades de novas disposições conceituais. Trata-
se afinal, de superadas eventuais dissonâncias, verificar a partir das questões comuns, os pressupostos
contemporâneos básicos de uma teoria da interpretação.

 
Em sua obra “Metodologia da Ciência do Direito”, Karl Larenz cuida da questão afeta à

interpretação em um capítulo específico e parte de uma definição que toma a interpretação como
“atividade de mediação, pela qual o intérprete traz à compreensão o sentido de um texto que se lhe torna
problemático”[3], sendo que a característica de problemático advém da utilização pela lei de conceitos
flexíveis e oscilantes, ou seja, de imprecisões terminológicas[4] utilizadas pelo legislador.
 

Além disso, há que se ter em conta que a interpretação se faz necessária não só no sentido de
elucidação de um conceito, mas também muitas vezes em face da concorrência ou concurso de normas que
se excluem reciprocamente ou que prescrevem conseqüências completamente distintas em face das
mesmas situações de fato. Daí outra dimensão atribuída à interpretação, como recurso que deve evitar a
contradição entre normas, responder questões sobre concurso de normas e concursos de regulações e
delimitar, uma face às outras as esferas de regulação.
 

Interpretar para Larenz adquire assim a conotação de desentranhamento, difusão e exposição do
sentido exposto no texto, mas de certo modo ainda oculto. Para desempenhar tais tarefas, o intérprete
pergunta à lei e evidentemente seu modo de perguntar pode condicionar e condiciona a resposta, pois se
trata de transmutar a situação de fato em bruto à situação de fato definitiva[5], tornando necessário
conhecer a linguagem da lei e o contexto de regulação em que a norma se encontra[6].
 

Exatamente neste nicho repousa uma primeira frente de participação do intérprete na perspectiva de
Larenz. Talvez este aspecto seja o que mais significativamente o aproxime de Kelsen: o reconhecimento de
certa discricionariedade na decisão. O segundo aspecto se refere, como se vê a seguir, ao reconhecimento
de que não existe a interpretação correta, mas possibilidades de aplicação em conformidade ao Direito.
 

Neste sentido, Larenz enfatiza que:
 

Se bem que toda e qualquer interpretação, devida a um tribunal ou à ciência do Direito, encerre

necessariamente a pretensão de ser uma interpretação ‘correta’, no sentido de conhecimento adequado,

apoiado em razões compreensíveis, não existe, no entanto, uma interpretação ‘absolutamente correta’

no sentido de que seja tanto definitiva como válida para todas as épocas. Nunca é definitiva, porque a

variedade inabarcável e a permanente mutação das relações da vida colocam aquele que aplica a norma
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constantemente perante novas questões[7].

 
Hans Kelsen por sua vez,  em sua “Teoria Pura do Direito” considera duas espécies de

interpretação, a interpretação do Direito pelo órgão que o aplica, e a interpretação do Direito pela ciência
jurídica ou mesmo pelo destinatário da norma, distinguindo respectivamente a interpretação autêntica, da
não autêntica. Sua definição evoca um processo decisório de escolha dentro de margens pré-estabelecidas
pelo Direito, precisamente:
 

Se por interpretação se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o

resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito

a interpretar e, conseqüentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura

existem.[8]
 

Tal afirmativa permite identificar dois aspectos fundamentais da definição kelseniana de
interpretação. O primeiro relacionado à imagem do Direito a aplicar como moldura ou quadro, que se
preenche das possibilidades de aplicação conforme o próprio Direito. E o segundo correspondente à
verificação de que na interpretação de uma lei emergem várias soluções de igual valor, que poderão ser
pinçadas a partir da escolha do aplicador. 
 

Tais considerações iniciais desde logo demonstram pontos de contato e distanciamento entre os
dois autores em questão. Sem qualquer pretensão exaustiva, no bojo deste trabalho são apresentados 3
(três) elementos de análise: Sentido ou Escopo da interpretação, Liberdade do Intérprete, Múltiplas
possibilidades de aplicação/decisão, para efeitos de comparação.
 

Cada um destes elementos será analisado no âmbito do pensamento dos autores, procurando-se
identificar em que medida coincidem ou se opõem. Tal análise além de um interesse meramente teórico-
comparativo resulta num balanço das principais diretrizes de interpretação do Direito formuladas, e que
decerto são as que continuam a exercer maior influência nas práticas interpretativas de nossos dias.
 
2                    SENTIDO OU ESCOPO DA INTERPRETAÇÃO NO DUALISMO SUBJETIVISTA-
OBJETIVISTA

 
Foi Savigny quem qualificou inicialmente a interpretação como operação científica, princípio e

base da ciência do Direito, e logo em seguida como uma arte, que não se transmite ou adquire através de
regras. Também foi ele quem deu o pontapé inicial na definição de distintas etapas[9] que a interpretação e
a aplicação do Direito requeriam junto aos procedimentos metódicos gramaticais e lógicos tradicionais.
 

Entretanto, importa para este estudo mais que detalhar os diferentes métodos interpretativos,
aprofundar o escopo da interpretação e com isso, analisar as inclinações e posições de Larenz e Kelsen
face as teorias subjetivistas e objetivistas. Vale dizer, no entanto que alguns teóricos do Direito
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contemporâneos consideram tais teorias também como métodos na medida em que traçam caminhos a
serem percorridos pelo intérprete na tarefa interpretativa.
 

Revisitar as principais teorias da interpretação impõe alguns pontos de partida: em primeiro lugar
que a interpretação das palavras da lei depende necessariamente de seu contexto. Sendo que em se
tratando de textos normativos, três contextos são facilmente identificáveis: o contexto lingüístico que
induz a um método literal, um contexto jurídico que induz a um método sistemático, e um contexto social
que induz a um método teleológico.

Tomando as lições de Gadamer sob a égide de uma hermenêutica filosófica, tais contextos devem
ser concebidos como círculos concêntricos, cujo centro nuclear corresponde aos termos da lei. Nesta
perspectiva circular e tríplice, interagem e se influenciam mutuamente, respectivamente: a linguagem, o
sistema jurídico e o conjunto de relações e valorações sociais.

Com distintas nuances, as diferentes teorias da interpretação até hoje formuladas sempre buscaram
dar preponderância a algum de tais elementos em detrimento dos demais, sendo certo que a prática jurídica
se dedica a produzir um direito único, e na maioria dos casos recorre ao espírito do sistema jurídico em
seu conjunto, excepcionalmente apoiando-se em considerações de ordem socioeconômica.

Um primeiro grupo associado à teoria subjetivista pode ser denominado de exegético, e se
caracteriza por expressar a vontade do legislador histórico mediante a análise literal dos termos
empregados. O segundo que muitas vezes é chamado de objetivo, objetivista ou sistemático se libera desta
vontade subjetiva para conceder um sentido autônomo à lei, em independência a seu autor e sempre em
face dos fatores jurídicos sistêmicos. Por ultimo mais recentemente, começam a aparecer teorias da
interpretação funcionalistas que tendem a dissolver as fronteiras do jurídico e absorver a lei dentro do
contexto socioeconômico que a determina.

 
Por subjetivistas se pode compreender a corrente que considera a dimensão histórica da lei jurídica,

uma vez que feita por homens e para homens, como expressão de vontade dirigida à criação de uma
ordem tanto quanto possível justa e adequada às necessidades da sociedade. Assim, por detrás da lei subjaz
uma intenção reguladora, valorações, aspirações e reflexões substantivas. A atribuição do escopo ou do
sentido da interpretação como a revelação destas aspirações e valorações do legislador histórico,
traduzidas pela expressão “vontade do legislador” denotam um matiz subjetivista centrado na efetivação ou
execução da norma de maneira a corresponder à tal vontade. Trata-se da concepção kelseniana de
interpretação, que admite inclusive que pela via da interpretação do Direito vigente pelo órgão aplicador
do Direito (interpretação autêntica)[10] se realize uma função voluntária e criadora do Direito.
 

O método exegético, mais que por sua literalidade, se caracteriza por sua subjetividade, uma vez
que busca restituir a vontade do legislador histórico concebido como um dado real e unívoco. Quaisquer
que sejam os meios ou métodos empregados o seu propósito é único: devolver à lei o sentido e o alcance
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que seus autores supostamente lhe confiaram[11]. Concentrando-se nos termos e texto da lei, esta vertente
tende a transmitir uma idéia ilusória de conformidade passiva do juiz face o legislador, buscando garantir a
segurança jurídica.

Esta perspectiva interpretativa se coaduna com aquela de Savigny fundada na concepção de que o
texto da lei era expressão de mens legislatoris (ou voluntas), e sendo assim, “interpretar é compreender o
pensamento do legislador manifestado no texto da lei”. Uma dimensão histórico-genética da lei, que
carrega as tintas na consideração do processo de gênese da legislação.

Em outro sentido, o método objetivista/objetivo ou sistemático intenta independentizar o texto da lei
de seu apoio subjetivo. Trata-se de buscar uma evolução em função do contexto jurídico e deste modo, o
papel do juiz é atualizar a regulamentação de acordo com as mudanças legislativas que a cercam. Não é a
lei que é considerada completa, e sim o sistema jurídico em seu conjunto e espírito.

Em Larenz, podemos encontrar esta tendência mais objetivista na medida em que sua formulação
aponta para a busca do sentido da lei. Para os objetivistas, a lei uma vez aplicada irradia uma ação que lhe
é peculiar, que transcende aquilo que o legislador havia intentado, quase que adquirindo vida própria e,
afastando-se desta forma dos ideais de seus autores. Larenz chega a afirmar categoricamente que:
 

O escopo da interpretação só pode ser, nestes termos, o sentido normativo do que é agora juridicamente

determinante, quer dizer, o sentido normativo da lei. Mas o sentido da lei que há de ser considerado

juridicamente determinante tem de ser estabelecido atendendo às intenções de regulação e às idéias

normativas concretas do legislador histórico, e, de modo nenhum, independentemente delas[12]. (

grifo nosso)

 
Cabe ponderar, portanto, que muito embora se apresente uma inclinação mais objetivista se

contrastada à Kelsen, na proposta de Larenz também se pode perceber uma tentativa unificadora[13].
Ainda que privilegie a interpretação dirigida à indagação do sentido normativo (atual) da lei, rechaça a
unilateralidade de ambas as teorias, na medida em que prescreve a necessidade de consideração da
intenção do legislador histórico, o entrelaçamento do processo de gênese da lei com a adequação e
acomodação do texto da lei ao presente vivo.
 

Para a doutrina objetivista, portanto, a norma tem um sentido próprio, determinado por fatores
objetivos, independente até certo ponto do sentido que quis dar-lhe o legislador. Como elucida Tércio
Sampaio Ferraz Jr.[14] nesta direção, a interpretação se constitui como compreensão Ex Nunc (desde
agora, ou seja, em consideração à situação atual à qual se aplica), ressaltando-se o papel dos aspectos
estruturais e do contexto significativo da lei[15].

A busca pela voluntas (ou mens) legis ou ainda o sentido normativo da norma indica que a
atividade interpretativa do julgador prevalece sobre a vontade do legislador, delineando que o Direito seja
mais aplicação que norma[16].
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Como visto, a discussão teórica em torno da interpretação do Direito acaba por desaguar numa
dupla e divergente abordagem, o reconhecimento da vontade do legislador ( perspectiva subjetivista) ou do
sentido normativo (perspectiva objetivista) como sede do escopo da interpretação da norma.
 

O fundamento da abordagem subjetivista, como também detalha Tércio Ferraz Jr. repousa na
concepção da ciência jurídica como ciência hermenêutica e da interpretação como compreensão do
pensamento do legislador, e desta forma  interpretação Ex tunc ( desde então, isto é, desde o aparecimento
da norma)[17].
 

É possível delinear as principais características de cada uma das abordagens, sinalizando também
suas fragilidades.  A subjetivista se baseia na idéia de uma vontade do legislador a ser descrita e revelada
pelo intérprete. Não considera, entretanto que se trata de mera ficção, já que o legislador, sobretudo, na
atual dinâmica do processo legislativo não pode ser facilmente identificado e o resultado final do processo
legislativo mais bem indica um resultado possível alcançado da correlação de distintas forças e setores que
atuam na propositura de novas leis.
 

A teoria objetivista aposta na consideração dos fatores objetivos que possam determinar uma
suposta vontade da lei[18], sem considerar, contudo que sua delimitação também exige uma tarefa
interpretativa, o que favorece um subjetivismo sub-reptício que coloca a vontade do intérprete acima da
vontade do legislador, o que secundariamente desloca a responsabilidade do legislador na elaboração do
Direito para o intérprete[19].
 

É bem verdade que cada uma das perspectivas apresentadas carrega sua parcela de verdade e
contribui para a definição de alguns pressupostos básicos da hermenêutica jurídica.
 

Uma terceira vertente de viés funcionalista, já pode ser identificada naqueles que objetivam liberar
o juiz da tarefa de guardião do sistema jurídico, na medida em que a concepção da lei como vontade
humana ou divina é superada em nome de sua vinculação ao entorno social. Não por acaso alguns críticos
desta corrente alertam para a utilização de valores extrajurídicos.

Da combinação das três abordagens, emerge um caminho interpretativo que inclui além do
contexto formado pela linguagem jurídica, o contexto formado pelo sistema jurídico de referência e o
contexto societário global[20] no qual as conseqüências da decisão irão impactar.

Ainda que Larenz se posicione de forma conciliatória ao reconhecer a importância da intenção do
legislador histórico e a adequação e acomodação do texto da lei ao presente vivo, é tímida sua referência a
considerações de ordem socioeconômica, como determinantes do cenário interpretativo. Daí não se
mostrar apropriado identificá-lo como funcionalista, tomando esta terceira perspectiva mencionada.

 
3 LIBERDADE DO INTÉRPRETE
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A adoção do elemento “Liberdade do Intérprete” como um parâmetro de comparação entre Larenz

e Kelsen é resultado do aprofundamento em torno das principais assertivas dos autores no tema da
interpretação. Enquanto Larenz propõe uma concepção de interpretação calcada no caráter criativo da
atividade jurisdicional e na busca do sentido imanente à lei, ou seja, na combinação dos aspectos
estruturais em que a norma vige com as técnicas adequadas à sua captação, Kelsen estrutura uma operação
interpretativa que se realiza no processo de escolha do aplicador, e, portanto na tentativa descritiva de
trazer à tona a vontade do legislador, em oposição a qualquer desenho de interpretação que se constitua
como atividade intelectual de clarificação ou compreensão.
 

No sentido oposto, no pensamento de Larenz é possível identificar a influência gadameriana no
exercício interpretativo, ao exigir do intérprete um movimento de ir e vir, de olhar para frente e para trás,
e conectar à interpretação da lei, a conexão de significado, a intenção reguladora do legislador e a
estrutura do setor material regulado. Ou seja, o “círculo hermenêutico” se realiza na visão de interpretação
de Larenz.
 

Por círculo hermenêutico pode-se definir o movimento da compreensão que vai constantemente do
todo à parte e desta ao todo.  Tal movimento é circular na medida em que visa ampliar a unidade do
sentido compreendido em círculos concêntricos.  Por isso, o critério correspondente para a correção da
compreensão é sempre a concordância de cada particularidade com o todo. Quando não há tal
concordância, isso significa que a compreensão malogrou. Trata-se de uma relação circular prévia, posto
que a compreensão advêm do todo a partir do singular e do singular a partir do todo. E isto evidencia que
o “milagre da compreensão não é uma comunicação misteriosa entre as almas, mas participação num
sentido comum” [21].
 

Gadamer ainda enfatiza que na conversação hermenêutica, o texto, só pode chegar a falar através
do outro, o intérprete. Somente por ele se reconvertem os signos escritos de novo em sentido. Ao mesmo
tempo, e em virtude dessa reconversão à compreensão, o próprio tema, de que fala o texto, vem à
linguagem. Tal como nas conversações reais, é o assunto comum que une as partes entre si, nesse caso o
texto e o intérprete. Tal como o tradutor somente torna possível, na qualidade de intérprete, o acordo numa
conversação, em virtude do fato de participar na coisa de que está tratando, também face ao texto, é
pressuposto iniludível do intérprete que ele participe de seu sentido.
 

Resta bastante clara a participação do intérprete nesta perspectiva de Larenz, configurando a
interpretação como atividade criadora do espírito. Ele pondera:
 

A interpretação não é, como temos sempre e sempre sublinhado, um exemplo de cálculo, mas uma

atividade criadora do espírito. De modo não diverso do que ocorre no julgamento de uma situação de

fato concreta com base numa pauta de valoração carecida de preenchimento ou numa coordenação

tipológica, fica também ao intérprete nos casos-limite – estes são, sobretudo os que chegam às
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decisões dos tribunais superiores -, uma margem de livre apreciação, adentro da qual são plausíveis

diferentes resoluções[22]. (grifo nosso)
 

Diferentemente Kelsen, define a interpretação não como criação, mas aplicação do Direito positivo
no âmbito da moldura, e quando necessária sua superação a relaciona com a incidência e combinação de
outras normas, da Moral, da justiça, ou juízos sociais de valor. Por isso, considera a aplicação da lei, uma
função voluntária (da vontade) na medida em que nesse processo seja preenchida a moldura. Destaca que:
 

Se queremos caracterizar não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou pelas autoridades

administrativas, mas de modo inteiramente geral, a interpretação jurídica realizada pelos órgãos

aplicadores do Direito, devemos dizer: na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação

cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um ato

de vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas

através daquela mesma interpretação cognoscitiva[23].

 
E acrescenta à sua definição de interpretação como aplicação, a  produção do ato jurídico dentro da

moldura da norma jurídica. Para ele tal produção é livre, isto é, “realiza-se segundo a livre apreciação do
órgão chamado a produzir o ato” (grifo nosso).
 

Deste inusitado diálogo, muito embora seja evidente a disputa instalada entre as duas perspectivas,
aplicação ou interpretação compreensiva do Direito, no que toca a liberdade do intérprete, há uma nítida e
paradoxal aproximação entre os autores. Ambos reconhecem um espaço aberto à discricionariedade e à
liberdade do aplicador, seja na participação protagônica do intérprete na realização do método
interpretativo e conseqüentemente na busca do sentido da lei, conforme postula Larenz, seja na tarefa
descritiva do aplicador que ao elucidar a vontade e intenção do legislador escolhe no âmbito da moldura
do Direito positivo uma solução plausível[24] dentre outras.
 

Desta maneira, em que pese o antagonismo que se possa comprovar das perspectivas opostas de
Larenz e Kelsen acerca do sentido da interpretação, no que se refere à admissão de uma margem de livre
apreciação do intérprete na atividade interpretativa, ambos convergem e coincidem.
 

Como ressalta Bourdieu:

A interpretação opera a historicizaçao da norma, adaptando as fontes a circunstâncias novas,

descobrindo nelas possibilidades inéditas,deixando de lado o que está ultrapassado ou o que é caduco.

Dada a extraordinária elasticidade dos textos, que vão por vezes até à indeterminação ou ao equívoco, a

operação hermenêutica de declaratio dispõe de uma imensa liberdade[25].

De plano se estabelece o  risco do arbítrio judicial, que pode decorrer como o próprio Larenz
reconhece da:
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tentação de deixar de lado o complicado e nem sempre satisfatório caminho
relativo à interpretação e aplicação da lei, retirando assim a resolução de seu
sentimento de justiça aguçado pela sua atividade judicial, do seu próprio
entendimento do que aqui é justo e equitativo[26].

Neste sentido, as críticas endereçadas ao subjetivismo de Kelsen em sua predominância à figura do
legislador frente o risco de autoritarismo, dada uma operação interpretativa que pudesse fazer prevalecer a
opinião do intérprete travestida em vontade de um legislador hipotético se equiparam aos riscos levantados
contra o objetivismo em Larenz, especialmente no tocante ao juiz se sobrepor à vontade do legislador
configurando outra via de arbítrio do intérprete.
 

A questão da livre apreciação pelo julgador também aparece na obra de Hart, “ O conceito de
Direito” ao tratar de uma idéia de textura aberta da lei[27] que configura uma zona ou margem que não é
colmatada mediante ponderações convincentes para quem quer que seja[28]. Larenz esclarece que a
margem residual de livre apreciação[29] no caso singular impõe ao juiz a obrigação de resolver de um ou
outro modo, aceitando o inevitável risco de insegurança para a jurisprudência dos tribunais em tais
casos[30].
 

Não nega que tal espaço constitua um “resíduo incômodo” àqueles que acreditam na racionalização
sem resquícios de todos os fenômenos da vida e, com isto, no afastamento definitivo da personalidade
criadora. Retoma neste aspecto, a influência da decisão pessoal no domínio de aplicação do Direito[31].
 

4 MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO/DECISÃO
 
Outro elemento de análise proposto se refere ao reconhecimento de variadas possibilidades

interpretativas. Como visto até o momento, tanto Larenz como Kelsen admitem, em que pesem suas
diferenças de ponto de partida, que a atividade de interpretação resulte em uma decisão dentre outras
possíveis, não havendo, portanto uma decisão correta e única.
 

Kelsen, adotando uma visão meta-ética subjetivista[32] e, portanto relativista da justiça chega a
afirmar que o juízo através do qual julgamos algo como justo não pode jamais pretender excluir a
possibilidade de um juízo de valor oposto. A justiça absoluta lhe parece assim um ideal irracional[33].
 

Para ele, a interpretação que é realizada pelo órgão aplicador do Direito, sendo sempre autêntica,
cria o Direito:

na aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação

de conhecimento) do Direito a aplicar  combina-se  com um ato de vontade em que o órgão aplicador

do Direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação

cognoscitiva.
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Portanto, o direito a ser aplicado representa um simples marco no interior do qual existem várias

possibilidades de aplicação, sendo que todo ato que se ajuste ao marco é considerado adequado.
 

Para além da idéia de adequação, Larenz introduz um critério de correção, que não se reduz a uma
verdade intemporal, mas correção para uma dada ordem jurídica e um dado momento, evidenciando-se o
atributo histórico do Direito e de sua concretização, pela via da interpretação. Ainda segundo ele, os
métodos de interpretação não estão submetidos a nenhuma hierarquia rígida, o que, contudo não equivale a
dizer que sejam arbitrariamente fungíveis entre si. A ponderação como estratégia decisória deve
salvaguardar, por exemplo, a primazia de valor de direito fundamental no caso particular.
 

A fim de evitar o recuo ao infinito diante de múltiplas e variadas possibilidades interpretativas faz-
se necessário adotar um ponto de partida e um ponto de chegada. Como ensina Tércio Sampaio Ferraz Jr:

Sendo a decidibilidade a questão básica que domina a atividade do jurista, a hermenêutica jurídica visa

fundamentalmente criar condições  para que eventuais conflitos  possam ser  resolvidos com um

mínimo de perturbação social. Do ângulo pragmático, aquela atividade é assim dominada pelo princípio

da economia de pensamento. Ou seja, para elucidar o texto normativo não é necessário ir sempre até o

fim, mas até o ponto em que os problemas pareçam razoavelmente decidíveis[34].

 
Esta também é uma preocupação inerente ao pensamento kelseniano: a impossibilidade de se

buscar o fundamento a partir do raciocínio ad regressum infinitum. Daí sua construção da tese da Norma
Fundamental (Grundnorm) representada por uma norma pressuposta, pensada, não posta e, portanto
fundamento de validade da Constituição, não se confundindo com a Constituição em si que é fundamento
de validade do sistema jurídico[35].  Ocorre que na perspectiva kelseniana, a solução encontrada é
metafísica, dado seu caráter dedutivo-subsuntivo que remete a uma ficção de adequação da norma ao
sistema.
 

Muitos, a exemplo de Lênio Streck consideram que é em Gadamer que a hermenêutica se torna
filosófica, superando a dissociação entre interpretação e aplicação. Ou seja, interpretar é aplicar, o que leva
à superação dos dualismos que caracterizam o pensamento metafísico. Trata-se nesta perspectiva de
“compreender que não há dois mundos, não há espaços para dualismos metafísicos, enfim, não há um
sujeito separado do objeto”[36]. E com isto, supera-se qualquer pretensão objetivista ( pela qual a norma
estaria contida no texto) e qualquer pretensão subjetivista ( quando o intérprete atribui  qualquer norma ao
texto a partir de um conjunto de valores) .
 

Gadamer denominou como ponto de partida essencial no método de interpretação: o pertencimento
do intérprete a seu texto. Ou seja, o juiz não é livre para tomar distância histórica em relação a seu
texto[37].

Como já referido, a historicidade como característica inerente do “lugar e contexto” no qual se
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encontra o intérprete é formulada também por Gadamer como pilar de uma hermenêutica histórica. Para
ele, não é a história que pertence a nós, mas nós é que a ela pertencemos, o que representa uma solução
apenas aparente do problema que o conhecimento histórico nos coloca: “O homem é estranho a si mesmo
e ao seu destino histórico de uma maneira muito diferente a como lhe é estranha a natureza, a qual não
sabe nada dele”.

Muito antes que nós compreendamos a nós mesmos na reflexão, já estamos nos compreendendo de
uma maneira auto-evidente na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A lente da
subjetividade é um espelho deformante. A auto-reflexão do indivíduo não é mais que uma centelha na
corrente cerrada da vida histórica. Por isso os preconceitos de um indivíduo são, muito mais que seus
juízos, a realidade histórica de seu ser[38].

Ocorre que tanto a visão subjetivista de Kelsen de uma interpretação solipsista[39] quanto a
objetividade de Larenz e os contributos de Gadamer tendem a encobrir ou nublar o papel da doutrina e
permitir os dois extremos: ou o decisionismo judicial fundado numa postura axiológica que desconsidera o
texto, ou a discricionariedade da postura normativista-semântica, quando se permite ao intérprete em sua
escolha subjetiva ou em sua análise sistemático-objetivista “dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa”[40]

Assim também ganha importância a justificação e a motivação das decisões, sendo que toda
motivação de uma decisão é antes tentativa de persuasão, sendo certo também que nada garante como
adverte Perelman, que cada juiz esteja perfeitamente consciente de todos os móbeis que o inclinam para
certa solução[41]. Vale dizer que, a própria idéia de motivação, de justificação de uma decisão, muda de
sentido ao mudar de auditório:

Enquanto pela motivação o juiz só tinha de justificar-se perante o legislador, mostrando que não

violava a lei, bastava-lhe indicar os textos que aplicava em sua sentença. Mas, se a motivação se dirigir

à opinião pública, esta quererá, além disso, que a interpretação da lei pelo juiz seja o mais conforme

possível tanto à equidade, quanto ao interesse geral.[42]

No escólio de Perelman, motivar uma sentença é justificá-la, de modo demonstrativo, ou seja, de
forma a persuadir um auditório, e o Direito passa a ser simultaneamente, ato de autoridade e obra de razão
e de persuasão. Como exercício de um poder, há sempre a possibilidade de uma escolha razoável entre
várias soluções, sendo que tal escolha inevitavelmente depende de um juízo de valor.

Como se pode preliminarmente concluir a questão afeta à Liberdade e multiplicidade de soluções
possíveis  exige um olhar diferenciado da tarefa do jurista  de modo a não reduzir  a interpretação a uma
dimensão meramente cognoscitiva e sim que a considere como vida da norma no tempo e no espaço,
encarnação da norma enquanto exercício. O que conseqüentemente converge à considerar uma pluralidade
de sujeitos – os destinatários da norma e não somente a figura monocrática do juiz.
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5 À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O presente trabalho objetivou demonstrar à luz das principais considerações de Karl Larenz e Hans
Kelsen em torno da problemática da interpretação do Direito, pontos de convergência e divergência entre
os autores. Via de regra, por Kelsen ser considerado um positivista extremo, muitas vezes se lhe atribui
um distanciamento e até isolamento da formulação de outros teóricos do Direito, o que não se confirma a
partir de uma leitura devidamente aprofundada. Exatamente o que se pôde atestar das considerações
exaradas.
 

Tendo como pano de fundo, três elementos de análise: Sentido ou Escopo da interpretação,
Liberdade do Intérprete e Múltiplas possibilidades de aplicação/decisão na qualidade de variáveis
problematizadoras da atividade de interpretação, revelou-se que Larenz e Kelsen, em que pese os pontos
de partida antagônicos, também possuem semelhanças em suas formulações.
 

Da análise detida e da caracterização do dualismo subjetivista-objetivista no campo da  discussão
teórica em torno da interpretação do Direito, é possível afirmar que Larenz e Kelsen se posicionam em
pólos distintos. Entretanto, temas como a Liberdade do Intérprete e a Multiplicidade de soluções no campo
da interpretação do Direito revelaram afinidades e aproximações significativas.
 

Não obstante, a impossibilidade de uma teoria dogmática da interpretação como contributo da
formulação kelseniana, dadas as limitações inerentes de seu pensamento formal-positivista, há uma
intersecção importante entre Kelsen e Larenz no que toca a participação do arbítrio humano na tarefa
interpretativa. Ambos deflagram a seu modo, a necessidade de uma abordagem argumentativa do Direito.
 

Não há como negar que tal qual descreveu Tércio Sampaio Ferraz Jr., “os movimentos de
secularização do Direito Natural, próprios do jusnaturalismo dos séculos XVII e XVIII criaram um âmbito
de conhecimento racional que permitiu a construção, já no século XIX, de um saber “científico” do
fenômeno jurídico”[43].
 

Entretanto, adotando a perspectiva foucaultiana irrompe também a partir do século XIX a
possibilidade de questionar todo o conhecimento do homem, como decorrência da manifestação do campo
epistemológico em distintas direções. Não é diferente com a dogmática tradicional do direito, quando a
crença na neutralidade e na autonomia do direito são colocadas em xeque.
 

Na pós-modernidade, o Direito é desafiado a encarar o mito da neutralidade, uma vez que o objeto
central da Ciência do Direito não é nem a positivação nem o conjunto das normas positivas, mas o próprio
homem que , do interior da positividade jurídica que o envolve, se representa, discursivamente, no sentido
das normas ou proposições prescritivas que ele mesmo estabelece, obtendo, afinal, uma representação da
própria positivação.
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Na medida em que a interpretação opera a historicização da norma, a interpretação da lei nunca é o
ato solitário de uma magistrado ocupado, como adverte Pierre Bourdieu, mas trata-se de luta simbólica 
entre profissionais dotados de competências técnicas e sociais desiguais, capazes de mobilizar, também de
modo desigual os meios ou recursos jurídicos[44]. A hermenêutica jurídica é desta maneira reforçada
como conseqüência da inegável dimensão argumentativa do direito.

 
Em outras palavras, trata-se de reconhecer que a atividade hermenêutica, seja ela de apreensão do

sentido normativo, seja de complementação de significados  , tem sempre de ser argumentada a partir do
próprio direito vigente, o que significa adotar um pressuposto básico de caráter normativo e ao mesmo
tempo admitir que os conceitos normativos “pedem” do decididor uma co-participação na determinação de
seu sentido.

 
Neste sentido, o trabalho ao apresentar a tradicional discussão teórica em torno da interpretação do

Direito, ou seja, o dualismo entre o reconhecimento da vontade do legislador ( perspectiva subjetivista) ou
do sentido normativo (perspectiva objetivista) como sede do escopo da interpretação da norma, permite
posicionar cada um dos autores frente esta dicotomia. 
 

É indiscutível que as posições de Kelsen e Larenz, especialmente na definição dos chamados
pontos de partida,  guardam correspondência com o dualismo tradicional no âmbito da interpretação do
Direito: a atribuição do escopo ou do sentido da interpretação como a revelação das aspirações e
valorações do legislador histórico, traduzidas pela expressão “vontade do legislador”, o matiz subjetivista
centrado na efetivação ou execução da norma de maneira a corresponder à tal vontade; e a adequação e
acomodação do texto da lei ao presente vivo  sem deixar de considerar a intenção do legislador histórico e
processo de gênese da lei.
 

Trata-se, visto por outro ângulo, da interpretação estática e da interpretação dinâmica. A
interpretação estática é a que se esforça por descobrir a vontade do legislador que votou o texto da lei e
equivale à teoria subjetivista enquanto a segunda revela a interpretação do texto consoante o bem comum
ou a eqüidade, tais como o juiz os concebe na espécie que lhe é submetida, o denominado objetivismo
sistemático.
 

As duas concepções da interpretação são em verdade insatisfatórias. Enquanto a perspectiva
subjetivista se concentra na revelação da vontade do legislador, acaba por encobrir em uma suposta
atividade de historiador, o papel criativo daquele que decide. Em contrapartida, a concepção objetivista da
interpretação se arrisca a substituir a vontade do legislador pela do juiz e a suprimir a diferença entre a
regra que foi promulgada e aquela que se queria ver instaurar[45].

A caracterização das duas vertentes deixa às claras  as recíprocas fragilidades. Enquanto a teoria
subjetivista se baseia na idéia de uma vontade do legislador a ser descrita e revelada pelo intérprete, deixa
de levar em consideração que o legislador, sobretudo, na atual dinâmica do processo legislativo não pode
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ser facilmente identificado e o resultado final do processo legislativo mais bem indica um resultado
possível alcançado da correlação de distintas forças e setores que atuam na propositura de novas leis.
 

De outro lado, a teoria objetivista ao apostar na consideração dos fatores objetivos que possam
determinar uma suposta vontade da lei[46], desconsidera que  sua delimitação também exige uma tarefa
interpretativa, o que favorece um subjetivismo sub-reptício: a vontade do intérprete prevalece sobre a
vontade do legislador, deslocando a responsabilidade do legislador na elaboração do Direito para o
intérprete.
 

Nas duas posições, ainda que antagônicas se destaca o importante  papel que a doutrina pode
desempenhar nesta dialética relação entre legislativo e judiciário. A argumentação voltada a convencer os
legisladores, os juízes e a própria opinião pública possui uma dimensão criativa e transformadora do
próprio Direito em face das mudanças sociais e estruturais.
 

O papel do juiz é tomar uma decisão, resolver, escolher, em nome do que considera o direito e a
justiça, sabendo que suas decisões vão integrar-se no sistema de direito de que ele constitui um elemento
central. É dentro desse espírito que as técnicas de interpretação, justificadas pelo recurso à lógica jurídica,
que não é uma lógica formal, mas uma lógica do razoável ser-lhe-ão um auxílio essencial na medida em
que lhe permitem conceituar, por uma argumentação apropriada, o que lhe dita seu senso de eqüidade e
seu senso do direito.
 

Dos elementos em debate resulta no final desta reflexão pontos de tensionamento e aproximação
entre Kelsen e Larenz que transcendem qualquer mero interesse comparativo, fornecendo os pressupostos
contemporâneos básicos de uma teoria da interpretação.
 

Assim, enquanto que para Larenz interpretar é compreender e desentranhar um sentido normativo
da lei, para Kelsen interpretar é criar o direito, e aplicar a norma posta segundo um encadeamento lógico-
sistemático. Estatismo e Dinamismo se contrapõem.

Além disso, enquanto que para Larenz a interpretação se dirige a revelar o sentido normativo,
ressaltando-se o papel dos aspectos estruturais e do contexto significativo da lei, em Kelsen a interpretação
está condicionada pela vontade do legislador. E finalmente, enquanto Larenz concebe a operação
interpretativa como circular em franca influência da hermenêutica gadameriana, Kelsen constrói um
procedimento decisório piramidal e essencialmente hierárquico, na medida que a aplicação de um norma
inexoravelmente se fundamenta em outra hierarquicamente superior.

Afastadas as diferenças fundamentais, escapam compossibilidades e aproximações no pensamento
dos autores. A começar pelo reconhecimento de uma liberdade do intérprete que se traduz na idéia de livre
apreciação presente nas duas concepções. Em Kelsen, a operação interpretativa se realiza como ato de
vontade - processo de escolha do aplicador, e, portanto tentativa descritiva de trazer à tona a vontade do
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legislador. A interpretação tem função voluntária e criativa do Direito. A escolha de uma solução evidencia
a liberdade do decididor.

Na metodologia de Larenz, a margem de livre apreciação, adentro da qual são plausíveis diferentes
resoluções configura esta liberdade do intérprete. Ambos reconhecem um espaço aberto à
discricionariedade e à liberdade do aplicador, seja na participação protagônica do intérprete na realização
do método interpretativo e conseqüentemente na busca do sentido da lei, conforme postula Larenz, seja na
tarefa descritiva do aplicador que ao elucidar a vontade e intenção do legislador escolhe no âmbito da
moldura do Direito positivo uma solução plausível.

Em seguida, o tema das múltiplas possibilidades de solução também revela outro ponto de contato.
Destaque-se  aqui, na esteira do pensamento habermasiano que existe tal qual advertiu Gadamer uma
inegável incindibilidade entre aplicação e interpretação e de igual maneira não há como separar o Direito
da Moral[47].

Para concluir, adotando uma perspectiva crítica e sociológica,  no escólio de Bourdieu  o juiz ao
invés de ser sempre um simples executante que deduz da lei as conclusões diretamente aplicáveis ao caso
particular, dispõe antes de uma parte de autonomia que constitui sem dúvida a melhor medida da sua
posição na estrutura da distribuição do capital específico de autoridade jurídica. Para o autor, os seus
juízos, que se inspiram numa lógica e em valores muito próximos dos que estão nos textos submetidos à
sua interpretação, têm uma verdadeira função de invenção.
 

Tanto a visão subjetivista de Kelsen  quanto a objetividade de Larenz  dão guarida aos extremos do
decisionismo judicial ou da discricionariedade, obrigando os teóricos do Direito a reconhecer que contra o
objetivismo do texto (posturas normativistas-semânticas) e o subjetivismo (posturas axiológicas que
desconsideram o texto) do intérprete, deve-se cultivar o papel da hermenêutica de feição filosófica.
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[1] Conforme descreve Roberto J. Vernengo, interpretação no direito romano sempre possuiu uma
dimensão técnica correspondente à atividade de levar a cabo uma negociação e chegar à solução de um
caso. (VERNENGO. Roberto J. “Interpretación del Derecho”. IN: VALDÉS. Ernesto Garzón &
LAPORTA. Francisco J.(orgs) El Derecho y la Justicia. 2ª edição, Madrid: Editorial Trotta, 2000, p.239.
[2] Falamos de interpretação tanto para designar a atividade exercida em certo contexto como a seus
resultados:o intérprete musical ao interpretar uma partitura, produz sua execução. Interpretamos um texto
qualquer  tanto quando buscamos estabelecer algum de seus sentidos, como quando lhe damos uma nova
versão, através de um novo texto que o intérprete cria e propõe. Em se tratando do direito legislado, um
texto legal é interpretado quando se produz outro texto que lhe atribui significado. Evidencia-se assim que
a interpretação comporta uma relação entre textos. (VERNENGO. Roberto J. “Interpretación del
Derecho”. Op.cit, p.240.)
[3] LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª edição, Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997, p.438.
[4] Conforme detalha Larenz ao tratar do sentido literal como critério de interpretação, o legislador serve-
se da linguagem corrente para dirigir-se ao cidadão e ser entendido por ele. Ainda que utilize uma
linguagem técnico-jurídica especial a fim de expressar-se com maior precisão, não converte a linguagem
jurídica  a uma linguagem simbolizada, completamente desligada dela, o que conseqüentemente faz com
que seus termos careçam de interpretação.   (LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op.
Cit. p. 451).
[5] A situação de fato em bruto apresenta-se ao jurista que irá julgar um caso jurídico, na forma de um
relato, que será encurtado ou complementado até que contenha os elementos relevantes face às normas
jurídicas eventualmente aplicáveis, o que corresponderá então à situação de fato definitiva, enquanto
enunciado. A situação de fato definitiva  é deste modo o resultado de uma elaboração mental, em que a
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apreciação jurídica já foi antecipada. Nela se caracterizam fatos singulares ou  eventos que se deixam
facilmente subsumir aos conceitos da lei.  (LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit.
p. 393).
[6] Larenz sublinha que o intérprete nunca se comporta de modo puramente passivo. Em verdade, o texto nada diz a quem não
entenda já alguma coisa daquilo de que ele trata. Poder-se-ia dizer que o texto só responde a quem o interroga corretamente.
[7] LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit. p. 443.
[8] KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. 3 edição, São Paulo: Editora Martins Fontes, 1991. p.366.
[9] Savigny, em fase anterior a 1814, chegou a afirmar que interpretar era mostrar o que a lei diz. A alusão
ao verbo dizer nos faz ver que Savigny estava preocupado com o significado textual da lei. A questão
técnica era determinar o sentido expresso nas normas. Daí a elaboração de quatro técnicas: a interpretação
gramatical, que procurava pelo sentido vocabular da lei, a interpretação lógica, que visava ao seu sentido
proposicional, a sistemática, que buscava o sentido global ou estrutural, e a histórica, que tentava atingir o
sentido genético
[10] Através da interpretação autêntica, Kelsen considera a criação do Direito não só no caso em que a
interpretação têm caráter geral, mas também no caso em que é produzida uma norma individual através de
um órgão aplicador do Direito, desde que o ato deste órgão já não possa ser anulado, ou seja, que tenha
transitado em julgado. Refere especialmente a criação de Direito novo em casos de interpretação autêntica
realizada pelos tribunais de última instância. (KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. Op. Cit. p.370.)
[11] OST. François. & KERKOVE. Michel van de. Elementos para uma Teoria Crítica del Derecho. 
Colección Teoria y Justicia – Universidad Nacional de Colombia / Facultad de Derecho, Ciencias Politicas
y Sociales. Bogotá, D.C.: Editorial Unibiblos, 2001, p.270.
[12] LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit. p. 448.
[13] Alguns autores a exemplo de Koch/Rüssmann denominam esta concepção de teoria unificadora.
(LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit. p. 449.)
[14] FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência do Direito.Op. Cit. p.70
[15] O contexto significativo da lei determina a compreensão de uma passagem do texto codeterminada
pelo contexto. É dizer, desempenha um papel de concordância objetiva entre as disposições legais
singulares, oferecendo um apoio importante à interpretação, pois exprime a concordância material das
disposições dentro de uma regulação.
[16] GROSSI. Paolo. Mitología Juridica de La Modernidad. Madrid: Editorial Trotta, 2003.
[17] FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência do Direito.Op. Cit. p.70
[18] A expressão «vontade da lei» é criticada por Larenz pois encerra uma personificação injustificada da
lei, que só é apropriada segundo ele, para encobrir a relação de tensão que a cada momento pode surgir
entre a intenção originária do legislador e o conteúdo «em permanente reformulação» da lei, conteúdo que
hoje deve ser considerado como determinante. O «sentido normativo da lei» não exclui, antes inclui, esta
relação de tensão; está, portanto, sempre referido também à vontade do legislador.
[19] Expressão que simboliza esta posição é aquela que afirma “Direito é o que decidem os tribunais”,
como bem ilustra o prof. Tércio Sampaio Ferraz Jr. (FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência do
Direito.Op. Cit. p.72)
[20] OST. François. & KERKOVE. Michel van de. Elementos para uma Teoria Crítica del Derecho.
Op. Cit, p.272.
 
[21] GADAMER.Hans-Georg. Verdade e Método II – Complementos e Índice. 3ª edição. Bragança Paulista
/SP: Editora Universitária São Franscisco, 2007, p.58.
[22] LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit. p. 489.
[23] [23] KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. Op. Cit. p.369.
[24] A idéia de plausibilidade se diferencia da idéia de correção de uma resolução. Como define Larenz, o
jurista denomina de “plausível” uma resolução quando pelo menos haja bons argumentos que apontem
tanto no sentido da sua correção como no sentido oposto. Esclarece que:” É suficiente que o juiz tenha
esgotado todos os meios de concretização de que dispõe, com ajuda de reflexões jurídicas, e que, nesses
termos, a sua resolução surja como plausível”. LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op.
Cit. p. 414.
[25] BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p.223.
[26] LARENZ. Karl. 1997, p.492.
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[27] Esta particularidade que os autores anglosaxões qualificam de “textura aberta” da linguagem ordinária
( open texture), sinaliza a existência de uma zona de penumbra  que rodeia o núcleo de sentido claro de
um conceito.
[28] HART. The concept of Law. p.121 e segs. apud LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do
Direito. Op. Cit. p. 413.
[29] Vale dizer que a margem de livre apreciação aqui referida por Larenz não se confunde com o poder
discricionário de ação ou de conformação do agente da Administração nos casos em que a lei lhe deixa
uma margem de decisão livre. Também a devida diferenciação deve ser feita no que tange a
discricionariedade do juiz penal no estabelecimento da pena concreta, na graduação da pena. Pois está há
de orientar-se, por um lado estritamente pela idéia de Direito e pelos diferentes fins da pena reconhecidos
pelo ordenamento jurídico.
[30] Segundo alguns teóricos, a necessidade do juiz de colocar fim de uma maneira ou de outra à
controvérisia, é o que confere legitimidade ao seu ato ou operação.
[31] Larenz se posiciona em sintonia à Engisch que considera o Direito como produto do espírito vivo, que
se manifesta na existência orgânica e vinculado à pessoa. E que a autorização para decidir segundo a
própria discrição significa a entronização no plano da concretização do Direito da personalidade que aspira
à realização de um sentido. (LARENZ. Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Op. Cit. p. 416.)
[32] NINO. Carlos S.  “Justicia”. IN:  VALDÉS. Ernesto Garzón & LAPORTA. Francisco J.(orgs) El
Derecho y la Justicia. 2ª edição, Madrid: Editorial Trotta, 2000, p.469.
[33]
[34] FERRAZ JR. Tércio Sampaio. A ciência do Direito. 2ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 1980, p.74
[35] STRECK. Lenio Luiz. Verdade e Consenso – Constituição. Hermenêutica e Teorias Discursivas,
Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora
Lumen Iuris, 2009, p.160.
[36] STRECK. Lenio Luiz. Verdade e Consenso – Constituição. Hermenêutica e Teorias Discursivas,
Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. Op. Cit. p.165.
[37] GADAMER.Hans-Georg. Verdade e Método II – Complementos e Índice. 3. ed. Bragança Paulista-
SP: Universitária São Franscisco, 2007, p.58.
[38] A idéia de preconceito em Gadamer repousa no conceito de preconceito como  um primeiro ponto de
partida. Uma análise da história do conceito mostra que é somente no Aufklàrung que o conceito do
preconceito recebeu o matiz negativo que agora possui. Em si mesmo, "preconceito" (Vorurteil) quer dizer
um juízo (Urteil) que se forma antes da prova definitiva de todos os momentos determinantes segundo a
coisa. No procedimento jurisprudencial um preconceito é uma pré-decisão jurídica, antes de ser baixada
uma sentença definitiva. Para aquele que participa da disputa judicial, um preconceito desse tipo representa
evidentemente uma redução de suas chances. Por isso, préjudice, em francês, tal como praejudicium,
significa também simplesmente prejuízo, desvantagem, dano. Não obstante, essa negatividade é apenas
secundária. É  justamente na validez positiva, no valor prejudicial de uma pré-decisão, tal qual o de
qualquer precedente, que se apóia a conseqüência negativa.  Preconceito" não significa pois, de modo
algum, falso juízo, pois está em seu conceito que ele possa ser valorizado positivamente ou negativamente.
É claro que o parentesco com o praejudicium latino torna-se operante nesse fato, de tal modo que, na
palavra, junto ao matiz negativo, pode haver também um matiz positivo. Desta forma, preconceitos podem
corresponder à despotenciação da tradição. O que na formulação kantiana representa a coragem de te
servir de teu próprio entendimento.
[39] Expressão utilizada por Lênio Steck para designar a atividade solitária e subjetiva do intérprete.
(STRECK. Lenio Luiz. Verdade e Consenso – Constituição. Hermenêutica e Teorias Discursivas, Da
possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lumen
Iuris, 2009, p.212.)
[40] Coutinho. Jacinto “Dogmática crítica e limites lingüísticos da lei” apud. STRECK. Lenio Luiz.
Verdade e Consenso – Constituição. Hermenêutica e Teorias Discursivas, Da possibilidade à
necessidade de respostas corretas em Direito. Op. Cit. p.213.
[41] PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins
Fontes, 1996. p.560.
[42] Ibid., p.560.
[43] FERRAZ JR. Tércio Sampaio. “A ciência do Direito”. São Paulo: Editora Atlas, 1980, pág. 40.
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[44] BOURDIEU, Pierre. “ O Poder Simbólico”. 4ª edição, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001., pág.
224.
[45] PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins
Fontes, 1996, p.624.
[46] A expressão «vontade da lei» é criticada por Larenz pois encerra uma personificação injustificada da
lei, que só é apropriada segundo ele, para encobrir a relação de tensão que a cada momento pode surgir
entre a intenção originária do legislador e o conteúdo «em permanente reformulação» da lei, conteúdo que
hoje deve ser considerado como determinante. O «sentido normativo da lei» não exclui, antes inclui, esta
relação de tensão; está, portanto, sempre referido também à vontade do legislador.
[47] HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. v. 1. Tradução de Flávio
Bueno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p.191.
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RACIONALIDADE DISCURSIVA E REDUÇÃO EIDÉTICA NO CAMPO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS  REFLEXÕES ACERCA DA ARGUMENTAÇÃO

RATIONAL DISCOURSE AND EIDETIC REDUCTION IN THE FIELD OF FUNDAMENTAL RIGHTS -
THOUGHTS ABOUT JURIDICAL ARGUMENTATION AND

Charles Silva Barbosa

RESUMO
Qualquer exame sério acerca da racionalidade argumentativa das decisões judiciais deve partir
de uma motivação prática, orientada a legitimar a atuação das instâncias jurisdicionais. Importa
examinar as teorias de Alexy e Perelman, em cotejo com outras teorias. As divergências
doutrinárias não passam de meras questões acadêmicas, já que o objetivo de Alexy com as
regras do discurso prático não é outro senão o da busca da correção e de critérios de
racionalidade. Isto não significa nada mais dos que o estabelecimento de condições ideais a
serem perseguidas – não significando, todavia, que serão atingidas. A redução eidética exerce
importante papel no campo das decisões judiciais, notadamente aquelas que envolvem direitos
fundamentais. A concepção de mínimo existencial se revela algo de sensível importância para a
consecução dos objetivos de um Estado Democrático de Direito orientado pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, máxime quando os problemas neste âmbito se relacionam às
necessidades básicas dos indivíduos e à capacidade de prestação do Estado. Por isso mesmo, as
deciões judiciais, considerada a redução dos fatos à essência, devem ser levadas a efeito em um
ambiente racional conduzido pelas regras do discurso.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: fArgumentação Racional; Interpretação; Redução
Eidética; Decisões Judiciais; Direitos Fundamentais; Mínimo Existencial.

ABSTRACT
Any serious exam concerning the argumentative rationality of the judicial decisions should
consider a practical motivation, guided 
to legitimate the performance of the jurisdictional instances. The theories of Alexy and Perelman
must be studied in comparison 
with other theories. The doctrinaire divergences are nothing more than academical matters,
since the objective of Alexy with the 
rules of the practical discourse is no other than the search of correction and rationality. It
doesn't mean that the ideal conditions 
pursued will be reached. The eidetic reduction plays important rule in the field of judicial
decisions, mainly when concerns to 
fundamental rights. The concept of existential minimum is extremely important for the objectives
of a Democratic State of Right 
based on human dignity, especially when the problems in this field are related to the basic needs
of individuals and to the resource 
capacity of the State. That’s why any judicial decisions, beyond considering the reduction from
facts to essence, must be taken in a 
rational environment, guided by the rules of the discourse.
KEYWORDS: KEYWORDS: Rational Argumentation; Discourse; Interpretation; Eidetic Reduction;
Judicial Decisions; Fundamental Rights; Existential Minimum.
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1.   Introdução
 

 
As diversas críticas realizadas no âmbito das discussões acerca da argumentação prática são

indicativos de insubsistência ou meros academicismos? Seria o caso de considera-las de forma conjunta e
coordenada? Representam auxílio no processo de interpretação das decisões judiciais – notadamente para
compreensão das questões desenvolvidas no campo dos direitos fundamentais, especialmente do mínimo
existencial? Qual a contribuição do método da redução eidética no campo das decisões judiciais?

Diante dessa problemática, na busca por hipóteses viáveis que permitam iniciar a discussão,
faz-se necessário otimizar a compreensão do processo de fundamentação das decisões judiciais,
especificamente no tocante à construção de soluções para problemas sociais que atijam o mínimo vital.

Nessa perspectiva, revelam-se fundamentais o estudo das teorias da argumentação e das
mútuas críticas realizadas nesse âmbito, bem como o exame dos fundamentos fenomenológicos que
circundam a redução eidética - vale dizer, a redução da universalidade fática à universalidade de essência.

A higidez da resposta do judiciário aos reclames sociais é aspecto de sensível importância para
a consecução dos objetivos de um Estado Democrático de Direito, orientado pelo princípio da dignidade
da pessoa humana e pela efetividade dos direitos fundamentais, máxime quando as decisões neste âmbito
situam-se em um campo em que litigam as necessidades humanas, representadas pelo flagelo do corpo e
espírito dos individuos, e a capacidade de prestação do Estado.

 

2.   Por uma argumentação jurídica racional
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Há que se reconhecer que um exame acerca da racionalidade argumentativa das decisões judiciais deve partir de uma

motivação prática, orientada a legitimar a atuação das instâncias jurisdicionais no seu diuturno mister de solucionar os conflitos

gestados no ambiente social. Nesta perspectiva, importa examinar inicialmente algumas posições doutrinárias acerca da

argumentação racional.
 
 

2.1  A Teoria da Argumentação Jurídica Alexiana
 
 
 

Robert Alexy, em sua “Teoria da Argumentação Jurídica - teoria do discurso racional como teoria da fundamentação

jurídica”, logra motivar a discussão acerca da racionalidade do discurso jurídico, conduzindo um embate acadêmico entre as

diversas teorias argumentativas.

Parte, pois, de resolução da Primeira Turma do Tribunal Constitucional Federal, de 14 de fevereiro de 1973, que

determinou que as decisões dos juízes deveriam basear-se em “argumentos racionais”, para sustentar que: “o que é argumentação

racional ou argumentação jurídica racional não é um problema que interessa apenas aos teóricos ou filósofos do Direito. Ela se

apresenta com a mesma urgência ao jurista prático e interessa a todo cidadão que seja ativo na arena pública”.[1]
Alexy apresenta, inicialmente, o discurso prático na Ética Analítica e os conceitos que distinguem os enunciados, as

preposições e as orações normativas, uma vez que “uma teoria sobre fundamentação pressupõe uma teoria da linguagem

normativa”.[2] Assim, declinando o propósito de afastar teorias metaéticas que se mostram incompatíveis com a teoria do discurso

racional, examina a possibilidade de se justificar convicções morais no sentido defendido pelos naturalistas e intuicionistas.

Alexy sustenta a total inaceitabilidade do naturalismo, uma vez que “o discurso moral não pode ser reduzido a um

discurso puramente empírico”[3]. De igual sorte, o intuicionismo se mostraria insustentável, notadamente pelo fato de que

“diferentes pessoas respondem de modos diferentes à mesma evidência”, falecendo a teoria de critérios para “distinguir as corretas

das falsas, as autênticas das não-autênticas”.  Assim, “a teoria tem de prover esses critérios se desejar que sua proposição tenha
estabelecido a possibilidade do conhecimento objetivo e da verdade moral no campo da ética. Na ausência desses critérios para
escolher entre as alternativas, o intuicionismo chega ao mesmo resultado do subjetivismo ético [...] o intuicionismo [...] é um teoria
igualmente insustentável.” [4] 

Verifica-se, pois, que as teorias naturalista e intuicionista foram, no caso, trazidas à reflexão apenas para serem

literalmente dizimadas do campo de exame do discurso racional prático, já que, para Alexy, seus postulados se revelam

insustentáveis a esse propósito.  

O emotivismo, por sua vez, é apresentado em contraste com as duas correntes anteriores, representando, na visão

alexiana, um novo conceito de linguagem moral. Sustenta Alexy que o emotivismo deve ser diferenciado do subjetivismo, já que,

segundo este último, “as proposições normativas não servem para expressar ou evocar, mas antes para descrever sentimentos ou

atitudes [...] o subjetivismo é um caso especial de naturalismo”.

Causa espécie, todavia, a referência ao pensamento de Stevenson: “a mais impressionante versão do emotivismo,
enriquecida com elementos subjetivos e descritivos, é aquela defendida por Stevenson. Segundo Stevenson, a função essencial dos
juízos morais não é a de referir-se a fatos, mas de influenciar pessoas. ‘Em vez de simplesmente descrever os interesses das pessoas,
eles o modificam ou intensificam’”. [5] (grifou-se).

Stevenson se afasta da corrente subjetivista, enfraquecendo a tese do significado descritivo, que somente é

apresentada para demonstrar a criação de definições persuasivas que servem justamente para “influenciar as opiniões mediante a

determinação ou mudança do significado descritivo ao mesmo tempo que preservam o significado emotivo”. [6]
Nada obstante, reconhecendo a importância do pensamento emotivista de matiz stevensiana para sua investigação,
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Alexy declina: [7]
 
[...] que não é possível falar em argumentos morais válidos ou inválidos, porque os
juízos morais não podem ser considerados verdadeiros ou falsos, isto é, não são
susceptíveis de verdade. Em relação a isso, pode-se objetar que a questão de se as
proposições normativas são susceptíveis de verdade permanece não-decidida. Em
especial, pode-se pensar que a possibilidade de validade de um argumento não depende
de que o que se fundamenta seja verdadeiro ou falso, mas que uma proposição seja
verdadeira ou falsa depende da possibilidade de validade dos argumentos que a
sustentam. Embora isso torne impossível seguir a teoria de Stevenson, em seus pontos-
chave, sua teoria mesmo assim é de considerável importância para o presente trabalho.
Ela torna claro que a função da linguagem moral é muito mais do que a da mera
descrição, como acham tanto o naturalismo quanto o intuicionismo, mas serve (ao
menos também) para dirigir e coordenar o comportamento.
As investigações de Stevenson conduzem ao problema central do presente exame, a
questão da existência de regras para distinguir as fundamentações válidas das
proposições normativas daquelas inválidas. (grifou-se).

 

Alexy passa, em seguida, pelos fundamentos da filosofia da linguagem de Wittgenstein e Austin, concentrando

especial atenção à teoria dos atos de fala, indicando três motivos que justificam a sua importância para investigação acerca do

discurso racional prático: “contém (1) uma precisão do que significa dizer que falar uma língua é uma atividade
governada por regras; porque deixa claro que (2) o uso da linguagem normativa não se diferencia, em alguns
pontos importantes, da linguagem descritiva; porque oferece (3) um sistema de conceitos básicos cuja utilidade
se tornará evidente durante o curso da investigação”.[8]

 Critica, de igual sorte, as teorias de Hare, Toulmin e Baier sobre a argumentação moral, sustentando que deixam

muitos problemas sem solução, todavia, por outro lado, reconhece que elas oferecem indicadores que contribuem para a elaboração

de uma teoria do discurso prático racional que é suficientemente forte para servir de base para a teoria da argumentação jurídica.

Conclui Alexy, nessa parte, como que fixando um divisor de águas na sua jornada investigativa, com a apresentação

de alguns resultados a que chama de provisórios.[9]
 
1.      Ao contrário das proposições do naturalismo e do intuicionismo, a função da

linguagem moral não se exaure com a descrição de objetos, propriedades e relações
empíricas e não-empíricas.

2.      O discurso moral é uma atividade regida por regras de tipo próprio, em que se trata
do equilíbrio racional de interesses. A mais importante tarefa da teoria do discurso
prático racional é a elaboração das regras que governam essa atividade. Para fazer
isso, é necessário distinguir entre a descrição e a análise das regras dos jogos de
linguagem faticamente existentes e a justificação ou fundamentação dessas regras. A
primeira pertence ao âmbito empírico ou analítico de uma teoria do discurso prático;
a segunda, à sua parte normativa.

3.      As regras de argumentação prática devem ser distinguidas das várias formas de
argumento.

4.      Proposições normativas são universalizáveis. Ao lado desse conceito de
universalidade há distintas versões do conceito de generalizabilidade.

5.      A argumentação prática obedece outras regras, por exemplo, que não as da
argumentação nas ciências naturais. Isso, contudo, não é motivo para negar o caráter
de atividade racional à primeira.

 

Depois de percorrer diversas teorias no campo da metaética, Alexy parece chegar ao cerne de suas reflexões: “dentre
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as mais significativas teorias sobre a fundamentalidade das proposições normativas desenvolvidas na língua alemã são a Teoria

Consensual da Verdade de Habermas e a Teoria de Deliberação Prática da Escola de Erlangen”.

Observa-se, malgrado as contundentes críticas de Alexy ao pensamento de Habermas, a marcante influência

habermasiana no arcabouço de regras estabelecidas como orientação à racionalidade do discurso prático alexiano, já que são

incorporados fundamentos da ética do discurso desenvolvidos pelo teórico da ação comunicativa.

Com efeito, a aparente objeção que Alexy tenta impor a Habermas não resiste a um exame perfunctório da sua obra.

Revela, em verdade, um embate de natureza muito mais acadêmica do que propriamente prático, consoante se verificará mais

adiante.

Na mesma linha situam-se as críticas a Chäim Perelman, com a “renúncia ao instrumental analítico moderno” que,

segundo sustenta, “afetaria especialmente a investigação sobre as técnicas de argumentação”,[10] bem como a suposta obscuridade

do conceito de auditório universal.

Alexy, ressalvados o naturalismo e o intuicionismo, reflui para reconhecer instrumentais de importante relevância

oferecidos pelas diversas teorias no aparelhamento de sua investigação acerca da racionalidade do discurso prático.  

A tese central defendida por Alexy situa o discurso prático jurídico como um caso especial do discurso prático geral,

justificado pelo fato de que ambos se orientam ao manejo de questões práticas com pretensão de correção, situando a especialidade

do segundo nas condições restritivas estabelecidas pelas leis, pela dogmática e pelos precedentes. 

Nesse sentido, Alexy sustenta que as regras que definem o discurso prático geral são distintas, sendo que algumas

exigem um cumprimento estrito e outras contêm exigências que só se podem cumprir de forma aproximada.

Vejamos, pois, as regras e formas que resultam das suas investigações:

O primeiro grupo – das regras fundamentais – é posto como condição de possibilidade de qualquer comunicação

lingüística em que se trate da verdade ou da correção:

 
1.1  Nenhum falante pode contradizer-se;
1.2  Todo falante só pode afirmar aquilo em que ele mesmo acredita.
1.3  Todo falante que aplique um predicado F a um objeto A deve estar disposto a

aplicar F também a qualquer objeto igual a A em todos os aspectos relevantes.
1.4  Diferentes falantes não podem usar a mesma expressão com diferentes significados.

 

O segundo grupo – das regras da razão –, que se orienta ao estabelecimento de condições de racionalidade do

discurso com foco na fundamentalidade daquilo que se pretende expressar ou nas razões que possam justificar a negativa de

fundamentação:
 
 
2   Todo falante deve, se lhe é pedido, fundamentar o que afirma, a não ser que possa
dar razões que justifiquem negar uma fundamentação. (regra geral de fundamentação).
2.1Quem pode falar, pode tomar parte no discurso.
2.2 Todos podem problematizar qualquer asserção.

a)      Todos podem introduzir qualquer asserção no discurso;
b)      Todos podem expressar suas opiniões, desejos ou necessidades;

2.3 A nenhum falante se pode impedir de exercer seus direitos fixados em 2.1 e 2.2,
mediante coerção interna ou externa ao discurso.
 

O terceiro grupo – das regras sobre a carga da argumentação –, que pretende regular a extensão e a distribuição da

carga de argumentação ou da fundamentação. No particular, Alexy refere-se exatamente ao princípio da inércia de Perelman:
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3.1  Quem pretende tratar uma pessoa A de maneira diferente de uma pessoa B está
obrigado a fundamentá-lo.

3.2  Quem ataca uma proposição ou uma norma que não é objeto da discussão, deve dar
uma razão para isso.

3.3  Quem aduziu um argumento, está obrigado a dar mais argumentos em caso de
contra-argumentos.

3.4  Quem introduziu no discurso uma afirmação ou manifestação sobre suas opiniões,
desejos ou necessidades que não se apresentem como argumento a uma
manifestação anterior, tem, se lhes for pedido, de fundamentar por que essa
manifestação foi introduzida na afirmação.

 

O quarto grupo não constitui exatamente regras, mas sim formas de argumento características do discurso prático,

cujo objeto imediato são as proposições normativas singulares (N). Assim, para Alexy, existem duas maneiras principais de

fundamentar essas proposições:
 

4.1  Toma-se como referência uma regra (R) pressuposta como válida.
4.2  Assinalam-se as consequências (F) de seguir no imperativo implicando N.

 
Nesse ponto, Alexy incorpora o pensamento de Hare, segundo o qual nenhum imperativo pode seguir de proposições

puramente descritivas. Tampouco podem as valorações ser deduzidas delas. Valorações implicam imperativos. Se as valorações

pudessem ser deduzidas de proposições descritivas, então os imperativos também seriam igualmente dedutíveis. A tese do

prescritivismo conduz a que “não pode haver uma dedução lógica de juízos morais a partir de afirmações sobre fatos”. [11]
Portanto, para que uma regra seja utilizada em uma fundamentação faz-se necessário que condições de aplicação

dessa regra sejam cumpridas. Condições estas que “podem ser características de uma pessoa, de uma ação ou de um objeto, a

existência de um determinado estado de coisas ou o que ocorre após um determinado acontecimento. [...] Isto significa que quem

aduz uma regra como razão pressupõe como verdadeiro um enunciado (T) que descreve tais características, estado de coisas ou

acontecimentos”. [12]
Sustenta, ainda com Hare, que “quem apresenta como razão para N uma asserção sobre conseqüências pressupõe uma

regra que expressa que a produção destas consequências é obrigatória ou é boa”.

Distingue, pois, as seguintes formas de argumento:

Forma geral:
            G

R.
          -----
           N.

 

  As subformas que decorrem da forma geral, em primeiro nível:

4.1         T
 R
-----
 N

4.2         F
 R
-----

              N

 

Estabelece, posteriormente, formas de argumento de segundo nível que também decorrem da forma geral,

discorrendo, de igual sorte, acerca das regras de prioridade, que se destinam a prescrever as preferências que determinadas regras
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possuem sobre as demais. [13]
O quinto grupo – das regras de fundamentação –, por sua vez, considera que as formas expostas no grupo anterior

permitem justificar qualquer proposição normativa e qualquer regra, devendo-se continuar a buscar regras para as fundamentações

efetuadas com estas formas.

No caso, Alexy cria uma divisão, para fixar no primeiro subgrupo variantes do princípio generalizante, invocando,

para tanto, Hare, Habermas e Baier:
 
5.1.1    Quem afirma uma proposição normativa que pressupõe uma regra para a

satisfação dos interesses de outras pessoas, deve poder aceitar as conseqüências
de dita regra também no caso hipotético de ele se encontrar na situação daquelas
pessoas.

5.1.2    As conseqüências de cada regra para a satisfação dos interesses de cada um
devem ser aceitas por todos.

5.1.3    Toda regra deve ser ensinada de forma aberta e geral.
 

O segundo subgrupo se orienta à resistência das regras morais frente à comprovação da sua gênese histórico-crítica,

bem como da sua formação histórica, tornando-se, pois, possível criticar as regras que surgem no processo de desenvolvimento dos

correspondentes sistemas e que determinam o raciocínio prático:
 
5.2.1        As regras morais que servem de base às concepções morais do falante devem

resistir à comprovação de sua gênese histórico-crítica. Uma regra moral não
resiste a tal comprovação: a) se originariamente se pudesse justificar
racionalmente, mas perdeu depois a sua justificação, ou b) se originariamente
não se pôde justificar racionalmente e não se podem apresentar também novas
razões suficientes.

5.2.2        As regras morais que servem de base às concepções morais do falante devem
resistir à comprovação de sua formação histórica individual. Uma regra moral
não resiste a tal comprovação se se estabeleceu com base apenas em condições
de socialização não justificáveis.

 
A última regra do grupo objetiva estabelecer a necessidade de que seja alcançada a finalidade do discurso na diretiva

da resolução de questões práticas realmente existentes:
 

5.3      Devem ser respeitados os limites de realizabilidade faticamente dados.
 

Por fim, o sexto grupo – das regras de transição –, que permite que se passe a outras formas de discurso, sempre que

os problemas surgidos no âmbito dos discursos práticos não possam ser resolvidos com os meios da argumentação prática:

 
6.1 Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso
teórico (empírico);
6.2 Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso de
análise da linguagem;
6.3 Para qualquer falante e em qualquer momento é possível passar a um discurso de
teoria do discurso.

 

Esse exame superficial das regras do discurso prático desenvolvidas por Alexy serve para rechaçar algumas críticas

lançadas do decorrer de sua obra, já que, como ele próprio admite: “o seguimento das regras que se indicaram e a utilização das

formas de argumento que se descreveram aumentam certamente a probabilidade de alcançar um acordo racional nas questões

práticas, mas não garantem que se possa obter um acordo para cada questão, nem que qualquer acordo alcançado seja definitivo e
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irrevogável. [14] (grifou-se). O que faz seu pensamento convergir com a Tópica, com a Teoria da Argumentação de Perelman,

com a Teoria Consensual da Verdade de Habermas, com a Teoria dos Atos de Fala de Austin[15], dentre outras.

Forçoso reconhecer, pois, que as divergências doutrinárias não passam de meros academicismos, já que o objetivo de

Alexy com as regras do discurso é a busca da correção e de critérios de racionalidade. Isto não significa nada mais do que o

estabelecimento de condições ideais a serem perseguidas – não se garantindo, todavia, que serão atingidas.

 
2.2  A Teoria da Argumentação de Chäim Perelman
 

A essencialidade argumentativa representa também ponto central no pensamento de Chäim Perelman, sobrelevando

em sua teoria o conceito de auditório universal, que converge exatamente para o estabelecimento da verdade como um consenso,

sendo que, para Perelman, pode-se distinguir três elementos – o discurso, o orador e o auditório -, representando o acordo de um

auditório universal, não é uma questão de fato, mas de direito:

 
Uma argumentação dirigida a um auditório universal deve convencer o leitor do caráter
coercitivo das razões fornecidas, de sua evidência, de sua validade intertemporal e
absoluta, independente de contingências locais ou históricas. “A verdade”, diz-nos Kant,
“repousa no acordo com o objeto e, por conseguinte, com a relação a tal objeto, os
juízos de qualquer entendimento devem estar de acordo.” Toda crença objetiva pode
comunicar-se pois é “válida para a razão de todo homem”. Apenas uma asserção assim
pode ser afirmada, ou seja, expressa “como um juízo necessariamente válido para
todos”.  [16]

 

O exame das premissas da argumentação considera o que deve ser aceito como ponto de partida de raciocínios.

Assim, Perelman distingue os fatos, as verdades e as presunções como objetos caracterizados pelo acordo do auditório universal.

Fala-se em fatos para designar objetos de acordo precisos, limitados; designa-se como verdades sistemas mais complexos, relativos

a ligações entre fatos, que se trate de teorias científicas ou de concepções filosóficas ou religiosas que transcendem a experiência. Já

as presunções, diversamente dos fatos das verdades, necessitam de reforço para que se opere a adesão do auditório. [17]
A propósito, Paulo Mendonça sustenta que: “no que se refere ao auditório, cabe destacar que Perelman o trata a partir

de um prisma simbólico. Não se trata de um auditório fisicamente considerado, constituído a partir de um discurso oralmente

apresentado a um grupo de pessoas, mas de uma concepção ideal, que, para Perelman, forma o denominado auditório universal”.

[18]
Perelman estabelece a dicotomia, processos de ligação e processo de dissociação - que decorrem da natureza da

fundamentação correlacionada ao argumento -, sustentando que “as duas técnicas são complementares e sempre operam

conjuntamente”: [19] 
 
Entendemos por processos de ligação esquemas que aproximam elementos distintos e
permitem estabelecer entre estes uma solidariedade que visa, seja estruturá-los, seja
valorizá-los positiva ou negativamente um pelo outro. Entendemos por processos de
dissociação técnicas de ruptura com o objetivo de dissociar, de separar, de desunir
elementos considerados um todo, ou pelo menos um conjunto solidário dentro de um
mesmo sistema de pensamento. A dissociação terá o efeito de modificar tal sistema ao
modificar algumas das noções que constituem suas peças mestras. É por isso que esses
processos de dissociação são característicos de todo pensamento filosófico original. [20]

 

Formula, em linhas gerais, o seguinte esquema de argumentos:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8812



 
a.       Argumentos de ligação ou de associação

                                                                                           i.      Argumentos quase-lógicos
1.      Contradição e incompatibilidade
2.      Identidade

                                                                                         ii.       Argumentos baseados na estrutura do real
                                                                                       iii.      Argumentos que fundamentam a estrutura do real

b.      Dissociação de noções
 

Os argumentos quase-lógicos são assim definidos pelo fato de que parecem ser lógicos, todavia, não o são. Realiza-se

uma operação de redução que pode ser comparada a uma estrutura lógico-formal. Neste grupo, a contradição pode ser identificada

como uma colisão de asserções ou uma incorreta explicação de possibilidades que se revelam incompatíveis. No particular,

Perelman sustenta que como as incompatibilidades não são formais, mas só existem com relação a certas situações, podem ser

adotadas três atitudes no modo de tratar os problemas. A primeira seria a lógica – em que nos preocupamos, de antemão, em

resolver todas as dificuldades; a segunda seria a do homem prático – que só resolve os problemas à medida que eles vão se

apresentando; e a terceira, a diplomática- em que se inventam procedimentos para evitar que a incompatibilidade apareça. [21]
No âmbito dos argumentos quase-lógicos das incompatibilidades, a retorção se apresenta como um argumento que

“tende a mostrar que o ato empregado para atacar uma regra é incompatível com o princípio que sustenta esse ataque”. [22] Por sua

vez, o ridículo representa uma “sanção da transgressão de uma regra aceita (...) Uma afirmação é ridícula quando entra em conflito,

sem justificação, com uma opinião aceita. Fica de imediato ridículo aquele que peca contra a lógica ou se engana no enunciado dos

fatos”.[23] A ironia, a seu turno, se apresenta quando “quer-se dar a entender o contrário do que se diz” - em geral trata-se de um

procedimento argumentativo de defesa, porquanto se pressupõe-se que se conhece a opinião do orador e, por meio da ironia, buscar-

se-á colocá-lo em situação complicada.

Já no tocante ao argumento quase-lógico da espécie identidade, Perelman esclarece que:
Todo uso de conceitos, toda aplicação de uma classificação, todo recurso à indução
implica uma redução de certos elementos ao que neles há de idêntico ou intercambiável;
mas só qualificaremos essa redução de quase-lógica quando essa identificação de seres,
de acontecimentos ou de conceitos não for considerada nem totalmente arbitrária, nem
evidente, isto é, quando ela dá ou pode dar azo a uma justificação argumentativa. [24]
(grifou-se).

 

A identidade representa, por exemplo, realizar a redução dos aspectos de determinadas coisas a uma categoria,

desprezando outras características que as diferenciam, estabelecendo certa analiticidade. Pode-se, de igual sorte, considerar analítica

a igualdade entre as expressões declaradas sinônimas – v.g. “a floresta é muito densa” equivale a “as árvores dessa região são muito

próximas umas das outras”. [25] A regra de justiça também é um argumento de identidade a partir do qual se estabelece que a

mesma regra deve ser aplicada a pessoas que estejam na mesma situação – permite, por exemplo, a utilização do precedente como

argumento quase-lógico. Neste mesmo âmbito da identidade, “a acusação de tautologia equivale a apresentar uma afirmação como

resultado de uma definição, de uma convenção puramente linguística, que nada nos ensina no tocante às ligações empíricas que um

fenômeno pode ter com outro”. [26]
Por sua vez, os argumentos de reciprocidade visam aplicar o mesmo tratamento a duas situações correspondentes,

mas que não são idênticas.[27] Já os argumentos de transitividade permitem “passar de uma afirmação de que existe a mesma

relação entre os termos a e b e entre os termos b e c: as relações de igualdade, de superioridade, de inclusão, de ascendência são

relações transitivas” [28] – trata-se, pois, de uma redução (se A é superior a B e B é superior a C, então A é superior a C). É quase-

lógico.
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A seu turno, a inclusão da parte no todo permite a redução de que “o que vale para o todo vale para a parte” e a

divisão do todo em partes enseja a concepção do todo como a soma de suas partes.[29] Segue-se, ainda, uma série de outras

espécies, tais como os argumentos por comparação e pelo sacrifício.

Ingressando na categoria dos argumentos baseados na estrutura do real verifica-se que, diversamente dos anteriores,

que possuem pretensão de validade em virtude do seu aspecto lógico formal, estes procuram estabelecer uma relação entre juízos

admitidos e outros que se procura promover. [30] “São organizados a partir do estabelecimento de conexões entre a tese

apresentada e a experiência do auditório. [...] não se parte da vivência do auditório para moldar a argumentação e sim de certos

padrões previamente estabelecidos, que serão passados do auditório como os mais adequados. [31]  

Finalmente, os argumentos construídos a partir de dissociação de noções. No particular, esclarece a distinção entre

ruptura de ligação e dissociação de noções, asseverando que, a primeira, “consiste em afirmar que são indevidamente associados

elementos que deveriam ficar separados e independentes”; já a segunda “pressupõe a unidade dos elementos confundidos no seio de

uma mesma concepção, designados por uma mesma noção”. Assim, a “dissociação de noções determina um remanejamento mais ou

menos profundo dos dados conceituais que servem de fundamento para a argumentação. Já não se trata, nesse caso, de cortar os fios

que amarram elementos isolados, mas de modificar a própria estrutura destes”. [32]
Explica Paulo Mendonça: “o que se pretende é exatamente separar fatos, conceitos ou valores pela via da

argumentação, exaltando as diferenças entre eles e minimizando os pontos em comum” [33].

Dessarte, o exame do pensamento de Alexy e de Perelman conduz à conclusão na diretiva da inegável

complementação de conceitos, que terminam por fortalecer a pretensão de correção no âmbito do discurso racional prático.

 

2.3  A natureza academicista das múltiplas e mútuas objeções
 

Impõe-se inaugurar este tópico para examinar, ainda que perfunctoriamente, a natureza absolutamente academicista

das supostas divergências teóricas que permeiam a discussão acerca da racionalidade no âmbito do discurso.

Com efeito, Alexy sustenta que os argumentos não são predeterminados; que a atividade de correção do discurso é, de

fato, uma atividade lingüística; que o discurso é prático e que as afirmações são normativas. O que se busca, pois, são critérios de

racionalidade, de uma forma concreta e orientada a uma necessária realizabilidade - como fixado no quinto grupo de regras por ele

concebido. Persegue-se, portanto, a correção. 

Essas conclusões e o cotejo entre as diversas teorias orientadas à racionalidade do discurso revelam, todavia,

exatamente na linha das reflexões empreendidas por Saulo José Casali Bahia,[34] que muito mais do que as divergências

noticiadas, exsurge, em verdade, uma total congruência e compatibilidade entre diversos conceitos.

Com efeito, maior exemplo desse fato é a avalanche de críticas direcionadas por Alexy a Habermas, as quais, com já

sustentado, não resistem ao perfunctório exame no âmbito da sua própria teoria.

Alexy, ao criticar a teoria consensual, chega a afirmar, “que o acordo de todos é inatingível, visto que os que

morreram até o momento não podem mais participar da conversação e não está determinado em que sentido se teriam

pronunciado”.[35]  Todavia, ele próprio destaca que Habermas pressupõe a situação ideal de fala “quando não pode ser impedida

nem por fatores contingentes externos, nem por coações internas da própria estrutura de comunicação”.[36] Portanto, resta nítido

que o acordo de todos e a situação ideal de fala constituem pretensões orientadas à correção do discurso.

 De idêntica natureza academicista se mostra a crítica de Alexy a Perelman: “o maior problema desta análise consiste

na renúncia a utilizar instrumental da filosofia analítica [...] que deveria ter-se distinguido, por exemplo, entre juízos simples

(atômicos) e compostos (moleculares), singulares e gerais, de valor e de dever”.[37] Aduz, ainda, que “a diferença entre os
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argumentos que se baseiam na estrutura do real e os que a fundamentam não é clara” e que  “a obscuridade do conceito de auditório

universal” é um dos pontos frágeis da teoria. [38] 

Tais críticas, todavia, não se sustentam, já que, como já se verificou no exame da teoria perelmaniana, além de não

haver qualquer obscuridade no conceito de auditório universal, a distinção entre os argumentos que se baseiam na estrutura do real e

aqueles que a fundamentam se apresenta clara e viável.

Por outro lado, a Teoria da Argumentação Jurídica de Alexy também é alvo de críticas que também se revelam

insubsistentes, tais como aquelas lançadas por Atienza:

 
de acordo com Alexy, a pretensão de correção ocorre em todos os tipos de
argumentação jurídica de que se falou. Contudo, me parece que as coisas não são
exatamente assim; na verdade a ambiguidade atinge em cheio a segunda parte de sua
tese, pois a especificidade da argumentação jurídica – as deficiências de racionalidade
que ela suscita – varia a cada tipo de argumentação, e isso é algo que não é
suficientemente enfatizado em por Alexy. [39] 

 

Ocorre, todavia, que a pretensão de correção que Alexy persegue com as regras do discurso prático geral e do discurso

prático jurídico é, obviamente, condicionada à observância dessas mesmas regras – que, advirta-se, objetivam justamente viabilizar

a racionalidade do discurso. Assim, Alexy oferece um procedimento a ser observado com pretensão de correção, não se podendo

confundir com a ocorrência de absoluta correção. Se há, como afirma Atienza, “deficiências de racionalidade” (e advirta-se, a

própria natureza falível do ser humano afasta a possibilidade de uma racionalidade sem qualquer deficiência), forçoso reconhecer

que a correção pretendida não será atingida em sua totalidade.

Paulo Mendonça também nos apresenta mais um desses embates: “a crítica de Canaris à Tópica de Viehweg funda-se

em uma visão completamente abstrata da atividade jurídica. O mito da assistematicidade da tópica já foi devidamente afastado nesta

obra [40], o que faz com que a grande premissa do debate de Canaris com a tópica fique bastante comprometida”. [41]
Com efeito, tais críticas chegam ao seguinte ponto:

 
Quando se pergunta o que pode prestar a tópica dentro da Ciência do Direito, torna-se
de antemão claro que ela é impraticável na medida em que se ligue à retórica; pois o
indagar pelo justo não é nenhum problema de pura retórica, por muito que sempre se
possa alargar também esse conceito. Que, apesar disso, VIEHWEG não tenha tomado
claramente posição, mas antes, pelo contrário, também queira, de modo patente, utilizar
também esta componente da tópica para a sua análise da Ciência do Direito é um lapso
pesado e prejudicou gravemente a discussão em torno da sua tese; uma afirmação como
a “de que as premissas fundamentais são legitimadas através da aceitação do parceiro na
conversa”, pode, na verdade, ajustar-se a determinadas formas de discussão, mas é,
dentro da Ciência do Direito, puramente inaceitável: as premissas são fundamentalmente
determinadas para os juristas através do Direito objetivo, em especial através da lei e
não são susceptíveis de uma “legitimação” por via do “parceiro na conversa” (qual?!),
nem disso carecem. [42]

 

No particular, a aceitação pode ser compreendida à luz do consenso acerca do que, dentro do arcabouço jurídico-

objetivo, deve ou não-deve ser aplicado ao caso concreto. Forçoso reconhecer, pois, que essa “legitimação” do “parceiro na

conversa” não se apresenta incompatível com as premissas que devem ser extraídas do Direito Objetivo.

Com idêntica ratio situa-se a objeção lançada por Boaventura Santos à retórica, notadamente no tocante à relação

orador-auditório, pelo que entende necessário o estabelecimento do que denomina de “novíssima retórica”: “A dimensão dialógica

é, porém, reduzida ao mínimo indispensável e só se admite por ser necessária para influenciar o auditório. Por outras palavras, a
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relação entre o orador e o auditório tem algumas semelhanças com a relação entre sujeito e objeto”. [43]
O que se percebe, em verdade, é que existe uma profunda interação entre as diversas teorias. Antes de colidirem, seus

conceitos se complementam nessa árdua tarefa de encontrar um ponto aceitável de correção no âmbito do discurso prático.

Portanto, a observação - que não pode ser chamada de crítica - possível de se depreender de todas as objeções

lançadas seria a da falta de completude de qualquer dessas teorias. Não se percebe uma suposta insubsistência ou inaplicabilidade de

propostas (a não ser as que violam a própria natureza das coisas), já que, como se verificou, ao fim e ao cabo, objeções lançadas

terminam por incorporar a formulação teórica do próprio criticado.

 
3.   Reflexões fenomenológicas no campo de tensão dos direitos fundamentais
 
 

A correção do discurso jurídico se revela de fundamental importância para a prestação jurisdicional, já que as regras

estabelecidas neste âmbito objetivam coerência idônea à consecução de uma argumentação hígida e fiel às premissas fixadas.

Todavia, é preciso perceber que a visão de mundo e o retorno à essência das coisas se apresentam como condição irrefutável ao

sucesso dessa empreitada, sobretudo porque a possibilidade de distanciamento excessivo do núcleo do problema pode conduzir à

distorção dos próprios fenômenos que se multiplicam no campo de tensão dos direitos fundamentais.

Com efeito, não é possível aceitar que o exame de questões tão relevantes à sobrevivência humana seja realizado sem

a percepção de que os problemas que envolvem os direitos fundamentais, notadamente aqueles que se identificam com os bens mais

elementares da vida, tocam, para além do corpo, o próprio espírito dos indivíduos. Ademais, faz-se necessária a consciência de que

o acesso apenas parcial a bens indispensáveis à sobrevivência causa a sensação de incompletude e, por conseguinte, a infelicidade,

já que o ser humano só pode se compreendido como tal se preenchidas necessidades que reverenciem sua dignidade.

Por isso mesmo, “los diferentes derechos fundamentales de los mismos titulares se condicionam unos a otros. El

individuo necesita, para el desarrollo de su personalidad, la posibilidade de formar um patrimônio. La constituición del patrimônio

lleva a uma mayor seguridad, que, a su vez, fortalece El sentimiento de libertad”. [44]De igual sorte, “El individuo se ve

amenazado em su ser espiritual cuando faltan el derecho a la libertad de profesión, la libertad contractual e la libertad de

propriedad”. [45]
O que pensar, pois, daquelas situações em que o indivíduo se vê subtraído das condições mínimas para a mantença do

seu corpo, tais com o acesso ao alimento diário, bem como ao tratamento de sua saúde? Situações que se multiplicam com a perda

cada vez mais acentuada dos laços de solidariedade presentes naquela vida social de conjunto, íntima, interior e exclusiva,

repousada na consciência da dependência mútua determinada pelas condições de vida comum, pelo espaço compartilhado e o

parentesco. Ambiente em que os indivíduos se realizariam com elementos de bens e males, esperanças e temores, amigos e inimigos,

mobilizada pela energia liberada por sentimentos envolvidos como afeto, amor e devoção. [46]
A ruptura na organização dos núcleos de sociabilidade impõe um retorno à essência das comunidades, para que se

compreenda que as decisões envolvendo as necessidades humanas produzem sofrimento. E isso só é possível por meio do retorno

introspectivo à essência mesma das coisas.

Quanto mais se multiplica a vida da cidade, ou seja, à medida que o mercado estimula o desenvolvimento

hipercefálico da urbe, mais perdem forças os círculos de parentesco e vizinhança como motivos de sentimentos e atividades

amistosas 
[47]

.

Assim, o ser humano, sem o suporte social, busca no Estado o preenchimento de lacunas geradas pelas diferenças

naturais e culturais que o afligem, já que, em verdade, no mundo contemporâneo, os indivíduos estão cada vez mais separados não
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obstante todas as uniões. Ademais, cada uma das vontades nesse âmbito é reconhecida socialmente como unidade subjetiva

moralmente autônoma, independente e auto-suficiente, estando para si em um estado permanente de tensão com as demais, sendo as

intromissões de outras vontades na maioria das vezes aludida como ato de hostilidade. 
[48]

Nesse cenário, como compreender as necessidades sem retornar aos fenômenos que tomam lugar no campo da

essencialidade humana? Como investigar as causas e perseguir soluções com o afastamento quase absoluto do que fundamenta a

realidade do outro?

Advirta-se, desde logo, que tais reflexões não guardam alinhamento com as correntes empiristas que visualizam na

experiência a única fonte de conhecimento, mas sim que o retorno à essência mesma das coisas é sua condição fundamental.

Circunstância que impõe incursão no pensamento husserliano, já que foi Edmund Husserl, com a concepção da teoria das essências,

que retomou a perspectiva ontológica da metafísica, para além das investigações aristotélicas.

Husserl nos apresenta o método fenomenológico fundado na redução eidética, tomando os objetos com essência

fixada na realidade e independente do sujeito, todavia marcado pela possibilidade de cognição.

Ao discorrer sobre os mal entendidos naturalistas, Husserl sustenta que “o erro de princípio da argumentação

empirista reside em que a exigência fundamental de retorno às coisas mesmas é identificada ou confundida com a exigência de

fundação de todo o conhecimento pela experiência”[49], aduzindo, ainda, que, malgrado o motivo que originalmente guia o

pensamento empirista seja marcado pela boa intenção, repousa o sustentado sobre mal entendidos e preconceitos:
 
Formular racional ou cientificamente juízos sobre coisas significa, porém, orientar-se
pelas coisas mesmas, isto é, voltar dos discursos e opiniões às coisas mesmas, interrogá-
las na doação originária de si e pôr de lado todos os preconceitos estranhos a elas. Seria
apenas uma outra maneira de exprimir o mesmo – assim opina o empirista
toda ciência tem de partir da experiência, que seu conhecimento mediato tem de se
fundar na experiência imediata. Ciência autêntica e ciência empírica são, pois, a mesma
coisa para o empirista. Que mais seriam as “idéias”, as “essências” em oposição aos
fatos – senão entidades escolásticas, fantasmas metafísicos? O maior mérito da moderna
ciência da natureza foi justamente ter libertado a humanidade de tais assombrações
filosóficas. Toda ciência tem de lidar apenas com o que é efetivamente real, passível de
experimentação. O que não é efetividade, é imaginação, e uma ciência de imaginações é
justamente ciência imaginária. Imaginações poderão naturalmente ser admitidas como
fatos psíquicos, elas fazem parte da psicologia. Mas de que imaginações – como se
tentou mostrar no capítulo anterior – mediante uma assim chamada visão de essência
nelas fundada devam resultar dados novos, “eidéticos”, objetos que são irreais, isso –
assim concluirá o empirista – não passa de “empolgação ideológica”, de “recaída
escolástica” ou naquela espécie de “construções especulativas a priori” com o que o
idealismo da primeira metade do século XIX, alheio à ciência natural, tanto obstruiu a
ciência autêntica. [50]

 

Portanto, o retorno à essência das coisas não significa limitar o conhecimento à experiência, mas sim empreender a

supressão imaginária de predicados até que se chegue àquele conjunto de características que identifiquem o objeto à sua própria

essência – vale dizer, manter tão-somente aqueles predicados sem os quais importaria em extinção daquilo que se pretende

examinar. Na verdade, o objeto é um sujeito com predicados essenciais que se impõem como limite à redução eidética.

Mas o que significa a abordagem fenomenológica no campo dos direitos fundamentais, especialmente no que envolve

as decisões judiciais?

Significa compreender, de logo, que a prestação jurisdicional deve perseguir o reequilíbrio de situações, notadamente

aquelas em que a dignidade se vê aviltada. Ademais, que o Juiz deve se acercar das garantias necessárias ao cumprimento do seu

árduo mister de decidir acerca da vida dos indivíduos, sobretudo em uma sociedade complexa, conflituosa e marcada por graves
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desigualdades, como no caso do Estado brasileiro.

Por fim, só o retorno à essência mesma das coisas se revela capaz de oferecer ao Magistrado o fundamento para,

orientado pelas regras do discurso, extrair do texto legal a solução mais adequada à pacificação social.

O modelo escolástico e empírico, caracterizado por preconceitos, induz ao erro, já que as particularidades dos

diversos casos enfrentados pelo Juiz podem ser equivocadamente conduzidas à solução de outros que não guardam relação de

identidade com aqueles.

Isso porque não se apresenta possível a compreensão dos fenômenos do espírito pelo simples ordenamento causal

orientado pelas leis que governam fenômenos, já que “no vasto círculo das coisas, só o homem é compreensível ao homem”,

circunstância que enseja a ausência de correspondência entre o princípio fundamental das ciências do espírito e o princípio

fundamental que rege as ciências da natureza. [51]
E a compreensão dessa circunstância impõe a “suspensão” do pensamento para que se possa levar o fenômeno

psicológico à essência pura; ou seja, da universalidade fática à universalidade de essência, ao que denominou Edmundo Husserl de

“redução eidética”. [52]
Todavia, malgrado os fenômenos da fenomenologia transcendental devam ser caracterizados como irreais, revela-se

inevitável, considerada a aplicação que aqui se pretende defender, o retorno ao mundo dos fatos – não para afirmar ou para negar a

existência -, mas porque a solução não poderá estar limitada à essência pura ou ao mundo irreal.

Enfim, a “redução eidética” é um meio para a melhor compreensão da essência pura das coisas. Todavia, a solução

dos problemas deve inexoravelmente projetar-se para o mundo dos fatos, consideradas as peculiaridades de cada situação, com

pretensão de eliminação dos preconceitos pré-existentes à redução.

Nessa perspectiva, exsurge inafastável o exame dos princípios que, em verdade, podem ser considerados no caminho

das reduções eidéticas, situadas que são no mundo irreal.

Robert Alexy, a propósito da discussão acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais, depois de discorrer

sobre os critérios tradicionais diferenciadores de regras e princípios, classifica estes últimos como mandados de otimização:

 
Der für die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien entscheidende Punkt ist, dass,
Prinzipien Normen sind, die gebieten, dass etwas in einem relativ auf die rechtlichen
und tatsächlichen Möglichkeiten möglichst hohen Masse realiziert wird. Prinzipien sind
demnach Optimierungsgebote, die dadurch charakterisiert sind, dass sie in
unterschiedlichen Graden erfüllt werden können und das gebotene Mass ihrer Erfüllung
nicht nur von den tatsächlichen, sondern auch von den rechlichen Möglichkeiten
abhängt. Der Bereich der rechtlichen Möglichkeiten wird durch gegenläufige Prinzipien
und Regenln bestimmt. [53]

 

Essa formulação alexiana empreende uma redução à essência dos princípios para diferenciá-los das regras e,

portanto, situá-los em patamar superior no ordenamento jurídico, o que permite o desenvolvimento de toda a teoria da colisão e da

defesa ao núcleo essencial, tão imprescindível ao estudo dos direitos fundamentais.

Portanto, nesse campo, o Juiz há sempre que “colocar entre parentesis” o fato sob exame, para reduzir o pensamento

à essência mesma desses direitos, retornar aos ideais lançados pelas revoluções políticas, eliminar preconceitos e concluir, por

exemplo, pela interdependência dos valores, que torna absolutamente indissociável a manutenção de desigualdades ilegítimas da

extrema mácula à liberdade dos indivíduos.

Trata-se, enfim, de reduzir a universalidade fática que envolve a liberdade e a igualdade dos indivíduos à essência

pura aqui idealizada – decerto que de modo limitado – no comando de otimização, “predicado” cuja supressão importaria na

extinção do próprio princípio.
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4.   Interpretação, argumentação e fundamentação em torno do mínimo existencial
 
 

Envoltos nessa atmosfera de redução da universalidade dos fatos à universalidade de essência, proporcionada pela

fenomenologia transcendental de Edmund Husserl, importa dedicar a última parte deste escrito ao exame de trechos de um julgado

do Supremo Tribunal Federal que versa sobre direitos fundamentais, mais especificamente no âmbito do mínimo existencial.

Ricardo Lobo Torres invoca o pensamento de Martin Borowski e situa o mínimo existencial como uma regra -

aplicada, portanto, por subsunção -, constituindo direitos definitivos e não sujeita a ponderação. Assim, o mínimo existencial não

possui natureza de valor ou de princípio, mas sim de conteúdo essencial dos direitos fundamentais, imantado permanentemente

pelos valores da liberdade, da justiça, da igualdade e da solidariedade. [54]
Por outro lado, a indiscutível vinculação aos postulados que demarcam o princípio da dignidade da pessoa humana,

torna qualquer tentativa de delimitar o conteúdo do mínimo existencial ou mínimo vital uma tarefa que não pode ser classificada

como das mais fáceis.

Com efeito, vive-se numa quadra de tempo em que as desigualdades que violam a convivência em sociedade

irrompem numa velocidade que oferece sérias dificuldades à compreensão racional. Trata-se, pois, de situações que inquietam até

os mais alheios aos problemas sociais, ultrapassando as fronteiras do digno, para atingir o humano na mais profunda de suas

aflições.

Nesse ambiente de incertezas e polaridades, os conflitos chegam até o Poder Judiciário, que traz consigo uma missão

sobrecarregada pela própria falibilidade humana e que, por diversas vezes, leva o Juiz ao lugar inóspito e movediço das decisões

envolvendo direitos fundamentais de igual estatura e natureza, como, por muitas vezes, encontram-se em colisão vidas, dignidades,

liberdades, dentre outros. Circunstância que justifica ainda mais o suporte das regras do discurso e do retorno à essência.      

Com vistas a examinar uma dessas situações movediças, importa verificar a seguir decisão proferida por Gilmar

Mendes, em sede de pedido de suspenso de antecipação de tutela recursal, em que o Estado de Alagoas insurge-se contra sentença

do Juízo de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de Maceió, mantida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, que determinou ao

Estado de Alagoas o fornecimento do medicamento denominado MABTHERA (Rituximabe) em favor de determinado paciente.

[55] 

Mendes situa, pois, o problema, estabelecendo o ponto de partida da sua argumentação – vale dizer, a natureza

prestacional do direito à saúde e o conflito entre “mínimo existencial” e “reserva do possível”:
 
A decisão liminar que o Estado de Alagoas busca suspender determinou que o Estado
fornecesse o medicamento Mabthera (Rituximabe), 500Mg e 100Mg, à paciente Maria
de Lourdes da Silva, com fundamento na aplicação imediata do direito fundamental
social à saúde, na legislação do Sistema Único de Saúde e na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
 
A doutrina constitucional brasileira há muito se dedica à interpretação do artigo 196 da
Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, proliferaram-se em todas as instâncias do
Poder Judiciário e na seara acadêmica. Tais teses buscam definir se, como e em que
medida o direito constitucional à saúde se traduz em um direito subjetivo público a
prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial.
 
As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de proteção da norma
constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da natureza prestacional
desse direito e da necessidade de compatibilização do que se convencionou denominar
de “mínimo existencial” e da “reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen). (grifou-
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se).
 

Apresenta, em seguida, posições doutrinárias acerca da “proibição de excesso”, de um lado, e da “proibição da

proteção insuficiente”, de outro:
 
Como tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm
apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um
postulado de proteção (Schutzgebote). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de
Canaris, não apenas uma proibição de excesso (Übermassverbot), mas também uma
proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot) (Claus-Wilhelm Canaris,
Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung
und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, p. 161.). Nessa dimensão objetiva, também
assume relevo a perspectiva dos direitos à organização e ao procedimento (Recht auf
Organization und auf Verfahren), que são aqueles direitos fundamentais que dependem,
na sua realização, de providências estatais com vistas à criação e conformação de órgãos
e procedimentos indispensáveis à sua efetivação.
 

Segue, partindo de argumentos fundados na estrutura do real, para estabelecer as relações entre “custos públicos”,

“reserva do possível” e “escassez de recursos”:
 
Ressalto, nessa perspectiva, as contribuições de Stephen Holmes e Cass Sunstein para o
reconhecimento de que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos
públicos, dando significativo relevo ao tema da “reserva do possível”, especialmente ao
evidenciar a “escassez dos recursos” e a necessidade de se fazer escolhas alocativas,
concluindo, a partir da perspectiva das finanças públicas, que “levar a sério os direitos
significa levar à sério a escassez” (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of
Rights: Why Liberty Depends on Taxes. W. W. Norton & Company: Nova Iorque,
1999.).

 

Em seguida, verifica-se a utilização do recurso dissociativo, por meio do qual se busca estabelecer uma distinção entre

necessidade universal e necessidade específica de cada cidadão:
Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida
pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para arcar com o aparato
capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das
necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com
outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos. 

 

Mais uma vez, com lastro em argumentos fundados na estrutura do real, enfatiza, todavia, a necessidade de aplicação

de regras de justiça:
 
Assim, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de
todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e
econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente,
escolhas alocativas. Tais escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto
disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais
pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de macro-justiça. É dizer, a
escolha da destinação de recursos para uma política e não para outra leva em
consideração fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a
efetividade e eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados, etc.
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Empreende, empós, nova dissociação para demonstrar que, no âmbito da questão dos direitos fundamentais, os

desafios enfrentados no direito comparado não se revelam existentes em nosso sistema jurídico:
 
Ressalte-se, não obstante, que a questão dos direitos fundamentais sociais enfrenta
desafios no direito comparado que não se apresentam em nossa realidade. Isso porque a
própria existência de direitos fundamentais sociais é questionada em países cujas
Constituições não os prevêem de maneira expressa ou não lhes atribuem eficácia plena.
É o caso da Alemanha, por exemplo, cuja Constituição Federal praticamente não contém
direitos fundamentais de maneira expressa (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos
Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008,
p. 500), e de Portugal, que diferenciou o regime constitucional dos direitos, liberdades e
garantias do regime constitucional dos direitos sociais (ANDRADE, José Carlos Vieira
de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3ª Edição. Coimbra:
Almedina, 2004, p. 385).

 

Invocando precedentes da Corte, introduz Gilmar Mendes uma série de argumentos de identidade, notadamente das

regras de justiça. Veja-se um destes precedentes:

 
No RE 195.192-3/RS, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal consignou o entendimento
segundo o qual a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde é da União, dos
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, o acórdão restou assim
ementado: “SAÚDE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a
saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de
Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.” (RE 195.192-3/RS, 2ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ
22.02.2000).

 

Voltando, por fim, a argumentos fundados na estrutura do real, a decisão encaminha-se para lançar dissociação,

apartando a situação concreta sob exame de demais casos que eventualmente possam se colocar ao alcance do argumento da reserva

do possível ou de outros impeditivos da tutela:

 

Não vislumbro na decisão impugnada risco de grave lesão à ordem pública, uma vez
considerados os seguintes dados fáticos:
- o medicamento Mabthera está registrado na ANVISA, o que atesta sua segurança para
o consumo;
- consta dos autos que a paciente é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C
91.1), conforme atestado pela Médica Ana Lúcia Rego de Oliveira (CRM-AL 2697),
necessitando com urgência do tratamento quimioterápico de doze ciclos consecutivos
com Mabthera
500Mg e 100Mg;
- a requerente declara não possuir condições de arcar com o custo do tratamento, orçado
em R$ 162.707,16 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e sete reais e dezesseis
centavos) mensais;
- o alto custo do medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento,
visto que a Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais e a Política Nacional
de Atenção Oncológica visam contemplar justamente o acesso da população acometida
por neoplasias aos tratamentos disponíveis.
O Estado de Alagoas, apesar de alegar grave lesão à economia estadual, não comprova a
ocorrência da lesão, limitando-se a sustentar que o Município de Maceió é que deveria
ser responsabilizado pelo fornecimento.
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Assim, inocorrentes os pressupostos contidos no art. 4º da Lei no 8.437/1992, verifico
que a ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à
saúde e à vida da paciente.

 

Verifica-se, dessarte, que o reconhecimento do direito na espécie decorre de uma interpretação orientada por

princípios que, ao colidirem, determinam o âmbito das possibilidades jurídicas para a ponderação de bens e interesses, bem como

para a eventual relativização de direitos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O acerto em decisões desse jaez, máxime em casos difíceis, não é alcançável sem que o intérprete empreenda linha

argumentativa orientada por regras do discurso racional e cercada da compreensão da essência das coisas.

Sem pretender adentrar exame acerca do ativismo judicial ou até mesmo da violação do princípio da separação dos

poderes, forçoso concluir que a tutela concedida no caso em análise consubstancia intervencionismo judicial no âmbito das políticas

públicas, com vistas a garantir o acesso individual ao direito fundamental à saúde - o que representa, a toda evidência, garantia ao

mínimo existencial que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana e o próprio espírito da Constituição.

Importa destacar as lições de Saulo José Casali Bahia:
 
[...] E é certo que o Judiciário, hoje, no dizer de Mauro Cappeletti, na sua obra “Juízes
Legisladores”, convive com a explosão de litigiosidade resultante do próprio
intervencionismo corrente, por parte do estado social, e tornou-se ou deve se tornar
enfim o terceiro gigante, “capaz de controlar o legislador mastodonte e o leviantesco
administrador”.
 
Um sistema mais largo de direitos e garantias faz com que o Judiciário atue de modo
mais intenso. Prevista na Constituição a eficácia mínima e imediata das normas
instituidoras de direitos fundamentais individuais e coletivos e o extenso rol de direitos
econômicos e sociais, deve-se reconhecer a aptidão de qualquer norma constitucional
para conferir o direito (sentido positivo), ainda que sujeito à restrição infraconstitucional
(na hipótese de eficácia contida) ou à possibilidade fática de outorga, e para evitar a
edição válida de legislação infraconstitucional contrária ou afastar a permanência da
legislação anterior que contradiga a norma constitucional (sentido negativo). [56]

 

Por sua vez, malgrado a crítica ao procedimentalismo e ao que denomina de arbítrio judicial, também se aplica aqui o

que sustenta Lenio Streck: “Ora, “mínimo existencial” não decorre de meta-interpretações (e tampouco creio que seja possível

elaborar conceitos ideais do que seja um mínimo existencial). As interpretações também – e fundamentalmente – fazem parte do

mundo prático, de onde emerge o sentido do texto constitucional. Negar isso é negar a força normativa e dirigente da Constituição.”

[57]
Todavia, com igual lastro em argumentos fundados na estrutura do real, é preciso que se atente ao fato de que o

esforço judicial empreendido in casu houve por solucionar um problema isolado, levado à apreciação do Poder Judiciário. Portanto,

o que dizer daquele universo indeterminável de casos de semelhante razão, que não logram acessar a prestação jurisdicional? Ou se

logram e os elementos presentes na espécie, as condições espaciais e temporais ou, até mesmo, a própria pré-compreensão do

Magistrado, dentre outras circunstâncias, não permitem acessar o direito fundamental necessitado?

Veja-se, a propósito, o cenário descortinado por Manoel Jorge e Silva Neto:
 
Não bastasse a notória omissão governamental concernente à prestação de serviço de
saúde condigno e humano às pessoas que acorrem aos hospitais públicos, negam-se
ainda os entes políticos à aquisição de medicamentos sem os quais o paciente não
sobreviverá. É o círculo vicioso instalado pelo Estado: não efetiva a denominada
medicina preventiva no âmbito público (art. 1986), ausência de que se ressente a
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esmagadora maioria da população e se materializa em inúmeras enfermidades, muitas
delas com tratamento de custo elevado, do qual se esquiva o próprio Estado, responsável
maior e precípuo garantidos da indenidade dos cidadãos. [58]

 

Impõe-se reconhecer, portanto, que o exame do caso concreto levado a efeito pelos órgãos jurisdicionais não deve

desconsiderar as possibilidades de implementação e garantia dos mesmos direitos sob uma ótica coletiva, ainda que se parta de uma

questão individual. A redução eidética do fato “mínimo existencial” deve levar a essa conclusão.

Revela-se, pois, violativo às regras do discurso constitucionalmente considerado, garantir o acesso a direitos

fundamentais, notadamente aqueles que se pode classificar como integrantes do mínimo vital, a um cidadão isoladamente, sem que

se empreenda exame acerca das necessidades da sociedade como um todo. É que a realização da microjustiça não deve ser

dissociada da necessária consecução da macrojustiça, sob pena de se ampliar ainda mais o fosso que maximiza as desigualdades.

Silva Neto adverte, entretanto, que qualquer exame sério sobre o mínimo vital e sobre a garantia dos direitos sociais

não pode prescindir de exame responsável sobre as questões orçamentárias.[59] Problemática, ademais, de enfrentamento

complexo e movediço, cuja investigação séria termina sempre por expor as severas mazelas que atingem a máquina estatal.

Na verdade, a orientação do aparato argumentativo racional, fortalecido pelo retorno às essências, ilumina caminho

apto a desvelar necessária reverência que merecem as normas constitucionais, que são, prima facie, a essência da razão de existir do

próprio Estado.

Meirelles Teixeira, a propósito, define o Direito como produto humano ou cultural, consistente
em uma forma normativa da vida social, coativamente imposta mediante sanções sociais organizadas,
tendo em vista realizar certos valores, especialmente a paz social e o bem comum. Aduz, outrossim, que
esta concepção culturalista de Direito, tão fértil em conseqüências e sugestões, leva-nos ao conceito de
Constituição total:

 
Segundo esta concepção, a Constituição normativa apresenta-se, em primeiro lugar,
como expressão da cultura total, em determinado momento histórico, e, em segundo
lugar, como elemento configurante das demais partes da Cultura influindo sobre a
evolução cultural com determinados sentidos ou, como diz Burdeau, a Constituição
vincula o poder à idéia de Direito, impondo-lhe exigências para a sua ação [60].
(grifado no original).

 

Assim, as ações estatais, incluindo-se aí as decisões judiciais, não devem se dissociar dessa vontade da Constituição,

que, sobretudo, orienta-se ao bem comum em prevalência sobre o bem individual. Na verdade, esse conceito de constituição total

decorre de um discurso racional que logrou afastar a natureza absoluta das diversas concepções unilaterais formuladas no curso da

historia do constitucionalismo, retornando à essência mesma da Constituição.

A garantia de eficácia social das normas constitucionais é o único caminho para o respeito aos direitos fundamentais.

Esta garantia somente pode ser atingida tendo-se em vista a concepção cultural de Constituição, afastando a noção meramente

individualista do domínio político-econômico-social para encontrar equilíbrio nos postulados de uma formação social isonômica,

conduzida pela solidariedade e pela fraternidade.

Dissociada dessa noção, que deve ser conduzida por argumentos racionais e pelo retorno à essência das coisas, não se

revela possível conceber a inclusão valorativa do que se convencionou denominar “mínimo existencial” no âmbito da ordem jurídica

de um Estado, máxime para que os conflitos postos ao exame do Poder Judiciário encontrem solução que se coadune com o espírito

da Constituição.   
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5.   Conclusão
 

O cotejo entre as diversas posições que habitam o campo da argumentação jurídica permite
perceber elementos que se situam na base da motivação das decisões judiciais, o que viabiliza a apreensão
da importância que representa a racionalidade e a correção do discurso, para que a aproximação da
verdade como um consenso possa exsurgir de maneira mais adequada à solução dos conflitos.

É preciso superar o modelo puramente procedimentalista, para encontrar a substância,
entendendo que não se pode abandonar o método, mas que o método isoladamente não basta ao
enfrentamento dos desafios sempre crescentes postos pela complexidade humana.

Impõe-se, de igual sorte, romper com o modelo sujeito-objeto, reduzir fatos a essências,
combinar as diversas teorias da argumentação, obedecer as regras do discurso e ampliar a visão, para que,
enfim, o compreender descortine, para além do sentido e alcançe, o valor em latência no núcleo das
proposições normativas.

Resta nítido, enfim, que as críticas lançadas no campo da argumentação racional não ultrapassam o debate acadêmico,

sendo forçoso concluir que não importa a linha teórica abraçada pelo intérprete, mas sim que a interpretação se oriente pelas regras

do discurso racional, partindo-se da compreensão da essência mesma das coisas.

Fora dessa perspectiva, resta seriamente comprometida a observância dos princípios constitucionais e a efetivação dos

direitos fundamentais sob uma ótica coletiva, notadamente nos casos sempre difíceis que envolvem o mínimo vital.
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SEGURANÇA JURÍDICA E TEMPO NA PERSPECTIVA HERMENÊUTICO-FILOSÓFICA 

JURIDICAL SAFETY AND TIME AT THE HERMENEUTIC-PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Silvia Resmini Grantham

RESUMO
Este trabalho faz uma análise do direito fundamental à segurança jurídica e, mais
especificamente, das suas circunstâncias no âmbito do Estado Moderno. Para tanto, apresenta
um (re)pensar para a noção de tempo, sob uma perspectiva hermenêutico-filosófica, analisa a
segurança jurídica em sua relação com o Estado Liberal e passa a entender como se processa
aquele conceito no Estado Democrático de Direito, sendo este o ponto nevrálgico da pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; Tempo; Segurança Jurídica; Estado Democrático
de Direito

ABSTRACT
This work makes an analysis regarding the juridical safety and, more specifically, of your
circumstances in the ambit of the Modern State. Soon after, it presents a "(re)think" for the
notion of time, under a hermeneutic-philosophical perspective, analyzes the legal safety in its
relationship with the Liberal State and starts to understand as that concept is processed in the
Democratic State of Law, being this a important point of the research. 
KEYWORDS: Fundamental Rights; Time; Juridical Safety; Democratic State of Law

 

1. INTRODUÇÃO
O Estado e suas instituições vivem, atualmente, um estágio de incerteza, seja pelo crescimento
das demandas sociais (que leva a inúmeras “reformas”, tendentes, quase sempre, a aumentar a
carga tributária ou a restringir direitos), seja pela maior relevância atribuída ao Poder Judiciário,
no Estado Democrático de Direito.
Destarte, nesse modelo a Constituição exerce papel fundamental, tratando-se de um sistema
marcado por princípios e por abertura constitucional, especialmente no que tange às normas
relativas a direitos sociais. Justamente essa abertura proporciona a maior atuação do Poder
Judiciário, através do mecanismo da jurisdição constitucional, o que também contribui,
aparentemente, para a insegurança (em detrimento da certeza e previsibilidade da aplicação de
leis gerais e abstratas, opta-se por decisões justas, que levem em consideração o caso
concreto)[1].
Afora a questão estatal, constata-se também uma problemática sociológica. A sociedade atual
está programada para descartar tudo muito facilmente. É a “modernidade líquida”, na expressão
de Zygmunt Bauman[2]. A cada dia surgem novas máquinas, novos planos econômicos e novas
medidas políticas, destinadas a resolver problemas que, dia- a- dia, também vão se tornando
passado. O presente da atualidade é muito rápido. Vive-se um tempo diferenciado, no qual tudo
é relativo.
E essa instantaneidade temporal, atinge, reflexamente, o Direito. O ordenamento jurídico parece
sempre obsoleto, o que leva à publicação diária de novas leis e, inclusive, a diversas reformas
constitucionais. Em meio a esse contexto, a segurança jurídica, ou seja, a garantia de
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perenidade que o Estado deve oferecer aos cidadãos, em relação a direitos individuais e sociais,
parece discurso “mofado”.
Todavia, a proposta defendida nesse estudo caminha em sentido contrário, ou seja, acredita-se
que não existe Estado Democrático de Direito sem segurança jurídica, o que, obrigatoriamente,
desafia a um (re)pensar da própria noção de tempo. Assim, nesse texto, a idéia é (re)visitar a
noção de tempo, a partir da hermenêutica filosófica e, a partir daí, propor um novo conceito de
segurança jurídica, compatível com a própria complexidade social.
 
 
2. (RE)VISITANDO A NOÇÃO DE TEMPO: CAMINHO NECESSÁRIO PARA A SOBREVIVÊNCIA DA
SEGURANÇA JURÍDICA
A noção de tempo, ainda que abstrata, parece incutida em todo ser humano, desde seu
nascimento. Quando se fala em tempo, logo vêm ao pensamento as suas três parcelas:
presente, passado e futuro. Contudo, a questão “o que é o tempo?” certamente causa
desconforto, inclusive para as ciências exatas, como a física, que desde sempre busca a resposta
que considere mais “precisa” para tal pergunta, ainda não tendo chegado a um consenso.
Certamente, não se pode ignorar a contribuição de físicos renomados, como Galileu e Isaac
Newton[3], impulsionadores das idéias atuais sobre o movimento dos corpos, já que, antes
deles, acreditava-se em Aristóteles, para quem o repouso era o estado natural dos corpos, que
se moveriam apenas quando guiados por alguma força ou impulso.
Stephen Hawking[4] adverte, contudo, que tanto Aristóteles quanto Newton acreditavam no
tempo absoluto, ou seja, que seria possível, sem ambigüidade, medir o intervalo de tempo entre
dois eventos e que o resultado seria o mesmo em qualquer mensuração, desde que fosse
utilizado um relógio preciso. O tempo seria independente e completamente separado do espaço.
Newton, além de sua indiscutível contribuição para o desenvolvimento da ciência, também serviu
como fonte de inspiração para outras áreas, dentre elas a filosofia, através de Kant, o qual
afirmou que a racionalidade, o entendimento, só seria possível porque, a priori, todo sujeito de
conhecimento teria em si as noções de tempo e espaço[5].
Mais adiante, Kelsen, considerado um neo-kantiano, vai usar essa noção de tempo/espaço por
meio da idéia de âmbito de validade, perspectiva muito próxima, epistemologicamente, da
proposta do teórico francês Saussure[6].
Mas, as idéias propostas inicialmente por Aristóteles e, depois, por Galileu e Newton logo foram
contestadas por outros cientistas, dentre os quais, Albert Einstein, até então um desconhecido
funcionário público suíço. Com a Teoria da Relatividade houve uma revolução nos conceitos de
tempo e espaço, destruindo-se a noção de tempo linear e, conseqüentemente, a idéia de tempo
do antes e do depois – passado e futuro.
Corroborando a afirmação de que, para a ciência, o tempo não mais se mostra absoluto, é
preciso referir o princípio da incerteza formulado por Werner Heinseberg, em 1926. Como bem
explica Stephen Hawking[7], quanto mais precisamente se pode medir a posição da partícula,
menos precisamente se pode medir sua velocidade, e vice-versa. O mérito de Heinseberg foi o
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de demonstrar que a incerteza em sua velocidade e o produto destas duas pela massa da
partícula nunca pode ser menor do que uma dada quantidade, conhecida como constante de
Planck. Aduz Hawking que o princípio da incerteza daquele cientista é uma propriedade
fundamental e inescapável do mundo.
Indo mais além, Hawking[8] verifica que o princípio da incerteza teve profundas implicações na
forma de percepção do mundo e que, mesmo passados cinqüenta anos, tais mudanças ainda
não foram completamente examinadas pelos filósofos, mantendo-se na pauta de muitas
controvérsias. O princípio da incerteza assinala o fim do sonho de Laplace[9] de uma teoria da
ciência, de um modelo de universo completamente determinístico; não se pode certamente
prever eventos futuros com precisão, uma vez que também não é possível medir precisamente o
estado presente do universo.
Verificado, pois, o fracasso da ciência em sua tentativa de “cientificizar” o mundo, tornando-o
totalmente racional e objetificado, um ano após Heinseberg ter formulado o princípio da
incerteza, também na Alemanha, Martin Heidegger publica “Ser e Tempo”, obra que
revolucionou não apenas a filosofia, mas todo o marco do pensamento histórico do Ocidente,
restituindo ao “conceito vulgar de tempo”[10] sua razão própria.
Contudo, antes mesmo da publicação da obra acima aludida, Heidegger já demonstrava
necessidade de se dedicar ao estudo do tempo, o que o levou a proferir uma conferência, em 25
de julho de 1924, intitulada “O conceito de tempo”[11], posteriormente publicada[12].
Foi pergunta pelo que é o tempo que orientou Heidegger[13] para a consideração sobre o ser-aí,
entendido como o ente que, no seu ser, é conhecido como vida humana[14], o ente que se
caracteriza como ser-no-mundo ou pre-sença[15]. E é a temporalidade o sentido da pre-sença.
É o tempo o ponto de partida através do qual a pre-sença sempre compreende e interpreta
implicitamente o ser, sendo o tempo, por isso, horizonte de toda compreensão e interpretação
do ser[16]. O sentido de um ente é a compreensão de seu ser.
Mas a perplexidade relativa à concepção do ser-aí não se funda no caráter limitado, na
insegurança e imperfeição da capacidade de conhecer, e sim no ente que deve ser ele mesmo
conhecido – numa possibilidade fundamental do seu ser. Há, contudo, um grande obstáculo
apontado por Heidegger para que se chegue a tal compreensão: o ser está sempre a caminho
do seu ser-aí. Ele é sempre algo que ainda não chegou ao fim e, justamente quando chegar ao
fim, já não é[17].
A morte, na concepção heideggeriana, representa, assim, a possibilidade da impossibilidade. Por
tal razão, o filósofo[18] afirma que o ser-aí, enquanto vida humana, é primordialmente ser-
possível, o ser da possibilidade do trânsito certo e, no entanto, indeterminado[19].
E é nesse contexto que Heidegger passa a trabalhar com a noção de antecipação. A
temporalidade é experimentada de modo originário no ser-todo da pre-sença através do
fenômeno da decisão antecipadora. A decisão só se torna propriamente aquilo que ela pode ser
como ser-para-o-fim que compreende, isto é, como antecipação da morte. A decisão não
“possui” meramente um nexo com a antecipação no sentido de ser algo diferente dela. Ela
abriga em si o ser-para-a-morte enquanto modalidade existenciariamente possível de sua própria
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propriedade[20].
É a antecipação, contudo, que permite ao ser-aí (ou pre-sença) vir a ser ele mesmo,
sustentando como possibilidade a impossibilidade da existência. E esta vinda a si provém do por-
vir, que representa modalidade de uma possível realização do ser mesmo[21].
Como aduz Heidegger[22], na antecipação o ser-aí é o seu por-vir, mas de tal maneira que,
neste ser-por-vir, ele regressa ao seu passado e ao seu presente. Concebido na sua
possibilidade mais extrema, o ser-aí não é no tempo, ele é o tempo. E o ser-por-vir é o como
próprio do ser temporal, é a maneira de ser do ser-aí, na qual e a partir da qual ele é no tempo.
O fenômeno fundamental do tempo heideggeriano, pois, é o por-vir. E nisso, segundo as
palavras do filósofo alemão[23], revela-se que o trato originário com o tempo não consiste num
medir. Em Heidegger, o tempo não se divide em presente, passado e futuro. O tempo é o
próprio ser.
Mas há ainda outra questão importante acerca do tempo heideggeriano que nesse trabalho se
revela indispensável: a problemática da historicidade[24].
Segundo Heidegger[25], a morte é apenas um dos fins que abrangem a totalidade da pre-sença.
O outro fim é o “princípio”, ou seja, o nascimento. Só o ente entre o nascimento e morte torna
presente o todo que se procura.
O ser-aí se estende, desse modo, entre seus dois fins – o nascimento e a morte. Em função
disso, Dubois[26] questiona como pensar essa duração, respondendo pela necessidade de
mostrar que o instante, a temporalidade originária contém em si mesmo a capacidade de uma
duração, isto é, de uma história, que o instante abriga a amplidão de uma vida fiel a si mesma.
Se a temporalidade é o sentido de seu ser, a pre-sença é histórica.
Como afirma Heidegger[27], a análise da historicidade da pre-sença busca mostrar que esse
ente não é “temporal” porque se encontra na história, mas, ao contrário, que ele só existe e só
pode existir historicamente porque, no fundo de seu ser, é temporal.
Ao mesmo tempo, o filósofo alemão[28] não ignora o fato de que a pre-sença é temporal
também no sentido de ser e estar no tempo porque ela precisa, de fato, de calendário e relógio.
Ela faz a experiência do que “com ela” acontece, como acontecendo “no tempo”. Não há como
ignorar o passado histórico, entendido como o acontecer específico da pre-sença que se dá no
tempo[29].
Mas, o que significa pertencer ao passado? O que significa dizer que utensílios domésticos ou
peças de museu pertencem ao tempo passado, se elas também se encontram dadas do
presente? Como questiona Heidegger[30], se esses instrumentos ainda não passaram, em que
medida são históricos? O que passou nos instrumentos, o que foram “as coisas” que hoje não
são mais? Sua resposta é incisiva: o que passa, na verdade, é o mundo. O mundo no seio do
qual os instrumentos, pertencendo a um nexo instrumental, vinham ao encontro da mão e eram
utilizados por uma pre-sença no mundo de suas ocupações.
O mundo somente é, no modo da pre-sença existente que, de fato, é enquanto ser-no-
mundo[31]. E assim, no pensamento heideggeriano[32], existe o primariamente histórico, que é
a pre-sença, e o secundariamente histórico, que é o que vem ao encontro dentro do mundo,
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não apenas o instrumento à mão, em sentido amplo, mas também a natureza do mundo
circundante, como “solo histórico”. Ente pertencente à história do mundo é o ente não dotado
do caráter de pre-sença, mas que é histórico em razão de sua pertença ao mundo.
No entanto, como diz Ernildo Stein[33], Heidegger percebeu que o homem, por já sempre ser
história, cultura, um fato que não domina, teria uma compreensão limitada de seu ser, na
medida em que ele não conseguiria dar conta do passado e não conseguiria dar conta do futuro.
É este não conseguir dar conta plenamente que vai pôr em dúvida alguns elementos do projeto
heideggeriano dez anos depois.
Como afirma Stein[34], compreender plenamente algo não é pleno, porque se lida com uma
carga histórica limitadora. O homem é limitado por uma história que está atrás dele.
Heidegger, então, passa a dar ao elemento hermenêutico também este caráter da não-
totalidade do compreender, de uma limitação do compreender, que é trazida pela história da
qual não se consegue dar conta. Sempre se chega tarde. Só depois de ser fato concreto
determinado pela história, pela cultura, só a partir daí há compreensão. É o que se chamou de
“Segundo Heidegger”[35].
Essa passagem de Heiddeger, da situação hermenêutica para o acontecer da verdade, foi
tomada por Hans-Georg Gadamer[36]. Para este autor[37], o tempo já não é, primariamente,
um abismo a ser transposto porque separa e distancia, mas é, na verdade, o fundamento que
sustenta o acontecer, onde a atualidade finca suas raízes. A distância temporal possibilita
resolver a verdadeira questão crítica da hermenêutica, ou seja, distinguir os verdadeiros
preconceitos – sob os quais se compreende – dos falsos preconceitos, que produzem os mal-
entendidos. Nesse sentido, uma consciência formada hermeneuticamente, terá de incluir também
a consciência histórica[38]. Trata-se da “consciência histórica efeitual”, segundo Gadamer[39].
Embora ainda muito se tivesse a discorrer a respeito de tempo em Heidegger e Gadamer, é
preciso, em razão das limitações próprias deste trabalho, retomar seu eixo central e questionar o
que a filosofia até aqui apresentada tem a ver com a problemática da segurança jurídica. E, para
tanto, é fundamental contextualizar a noção de tempo heideggeriana-gadameriana com o
Direito.
Efetivamente, o Direito deve ser considerado o ser-aí (ou pre-sença) porque, se pensado como
ente, não terá sentido[40]. É o ser-aí que dá sentido ao ente e que possibilita a compreensão. O
Direito é ser-no-mundo. E, assim, a temporalidade será o próprio sentido do Direito, ou seja, a
temporalidade representará o horizonte de toda a compreensão e interpretação do próprio ser
do Direito.
Atemporal será o Direito que se mantenha vinculado a concepções distantes da realidade, que
desconsidere a complexidade estatal e procure garantir segurança através de leis pertinentes ao
paradigma liberal, ao que já foi dado e que não é mais pre-sença.
De outro lado, isso não significa, na esteira do pensamento heideggeriano, dispensar o tempo
dos relógios e do calendário, ou seja, dispensar o próprio passado que vincula a pre-sença ao
mundo. O ser é, também, enquanto ser-no-mundo. Daí porque o Direito, que opera através de
juízes, promotores e advogados, deve agir com fundamento em sua historicidade e pré-
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compreensão.
Ou, indo mais além (ao “Segundo Heidegger” e a Gadamer), o Direito, enquanto pre-sença, está
marcado por uma “consciência histórica efeitual” que o impede de ignorar que está limitado por
uma pré-compreensão histórica. Em outros termos, o Direito também será um jogo já jogado.
Sempre terá uma história que limita sua compreensão, mas, ao mesmo tempo, toda
compreensão estará implicando uma reconstrução porque, justamente em razão de sua
historicidade, não haverá proposição feita no vácuo. Toda afirmação pressupõe uma
interpretação[41].
A grande particularidade adquirida pela matriz heideggeriana-gadameriana, nesse ponto,
entretanto, diz respeito aos limites da interpretação: toda interpretação, no Direito, e, mais
especificamente, na Nova Crítica do Direito[42], depende de sua conformidade com um texto de
validade superior, que é a Constituição.
Logo, a aferição dessa conformidade exige uma pré-compreensão acerca do sentido de
Constituição. Não se interpreta um texto jurídico desvinculado da antecipação de sentido
representada pelo sentido que o intérprete tem de Constituição. No plano da Nova Crítica do
Direito, calcada na ontologia da compreensão (e, portanto, dissociada da metafísica),
compreensão, interpretação e aplicação ocorrem em um único momento[43].
Vem de Gadamer a noção de que a compreensão implica uma pré-compreensão que, por sua
vez, é pré-figurada por uma tradição determinada em que vive o intérprete e que modela os
seus pré-juízos. Contemporaneamente, a evolução histórica do constitucionalismo no mundo
coloca à disposição a noção de Constituição enquanto detentora de uma força normativa,
dirigente, programática e compromissária, pois é exatamente a partir da compreensão desse
fenômeno que se pode dar sentido à relação Constituição-Estado-Sociedade no Brasil. É do
sentido que se tem de Constituição que dependerá o processo de interpretação dos textos
normativos do sistema[44].
A Constituição é, pois, condição de possibilidade para que o intérprete possa compreender um
texto normativo, já que é fundamento de validade de todo o sistema jurídico, de acordo com o
novo paradigma hermenêutico. Logo, é partir da sua interpretação/aplicação, que exsurgirá a
sua (in) efetividade.
É indispensável, nesses termos, a pré-compreensão do sentido de Constituição. Como afirma
Lenio Streck[45], não se interpreta um texto jurídico, sob hipótese nenhuma, desvinculado da
antecipação de sentido representado pelo sentido que o intérprete tem da Constituição. Ou seja,
o intérprete não interpreta por partes, como que a repetir as fases da hermenêutica clássica:
primeiro compreende, depois interpreta, para, finalmente, aplicar. Pelo contrário, no plano da
Nova Crítica do Direito, esses três momentos ocorrem em um só, que se dá no movimento da
circularidade[46] da autocompreensão no interior do “espiral hemenêutico”. Quando um
intérprete interpreta um texto, para Streck[47], está no entremeio do “círculo hermenêutico”. Há
um movimento antecipatório da compreensão, cuja condição ontológica é o “círculo
hermenêutico”.
A Constituição representa um ente disponível (o intérprete opera com ela sempre) porque o
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jurista desde sempre compreende (autêntica ou inautenticamente) na Constituição. E, por isso, o
ato interpretativo ocorre no interior (a partir) de uma circularidade – que se dá no espiral
hermenêutico, onde a circularidade da autocompreensão se desdobra também, ao mesmo
tempo, como movimento – e também se interrompe na circularidade dos entes disponíveis
existencialmente, onde se produzem paradas[48].
A lei é uma parada e a própria Constituição o é, em um nível superior, enquanto “matriz de
sentido”. E isso é assim porque a compreensão do ser do ente se dá na autocompreensão.
Quando ocorre uma parada, ela entifica, congela (temporariamente, porque tempo é ser e ser é
tempo) o sentido[49].
Em um segundo momento, num resvalo metafísico, esta parada transforma-se numa polaridade
categorial em que, no espiral da autocompreensão, há um congelamento do movimento, a partir
de dois pontos (de parada): o autor da lei e o intérprete da lei. Nesse espiral, os dois se
encontram no mesmo nível, mas nunca no mesmo ponto, porque um interrompe o movimento
do outro no processo de autocompreensão, para se estabelecerem como autor e intérprete da
lei. A parada, assim, é uma entificação. Mas, ao mesmo tempo, essa parada rompe,
constantemente, a própria entificação. Não se trata, pois, de parada definitiva. A
autocompreensão e o círculo da compreensão sustentam o duplo movimento através das
paradas[50].
A Constituição, a partir desse entendimento, ainda que resultante de historicidade da tradição
(porque, como afirma Streck, não se pode negar que é essa historicidade que sustenta a
historicidade dos textos), é uma construção caracterizada por uma pluralidade de interesses,
cuja fusão nunca está definitivamente concluída. Há uma abertura permanente e o fundamento,
pois, não é absoluto. O fundamento, como conclui Streck, é um modo de ser; enfim, uma
construção hermenêutica[51].
É nessas “paradas”, fruto da circularidade hermenêutica, que está a segurança jurídica,
contextualizada a partir da matriz hermenêutica até aqui abordada. Paradas que, como visto,
“congelam” ou “entificam” apenas temporariamente o sentido, porque possibilitam uma abertura
permanente de interpretação/compreensão.
Não se pode, assim, ignorar a necessidade de o Direito “congelar”, “entificar” determinados
sentidos, o que é feito através dos textos presentes no ordenamento jurídico, inclusive, no texto
constitucional.
Pensar o Direito como ser-aí, ente que deve ser visto como ser-no-mundo ou pre-sença e que
tem na temporalidade o sentido dessa pre-sença, não pode implicar a ocultação do fato de que
esse ser-aí é também ente. E, como ente, entifica; e, ao entificar, traz a idéia de segurança. Mas
essa “entificação” não tem razão de existência se não for no seu ser. E, por isso, a parada
hermenêutica (aqui já entendida como segurança jurídica) deve romper constantemente a
entificação (porque ser é tempo), de modo a ser, sempre, um fundamento sem fundo. Os textos
jurídicos (paradas jurídicas), portanto, devem conter uma abertura permanente, como já
afirmado[52].
Partindo de tais idéias, destarte, a segurança jurídica também estará presente no contexto de
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abertura permanente, vinculado à concretização de um modelo estatal que permita ao Poder
Judiciário, através de sua tarefa de concretização de valores constitucionais, sobrepor-se ao
Legislativo, ainda vinculado ao racionalismo iluminista do liberalismo clássico. Trata-se do Estado
Democrático de Direito.
Logo, no cenário hermenêutico-filosófico em que se insere esse trabalho, considera-se que, além
de parada hermenêutica, quando um texto entifica o sentido, a segurança jurídica também está
presente na abertura constitucional, já que se defende a segurança de valores, como será
verificado adiante. A segurança, no contexto do Estado Democrático de Direito, não é apenas
sinônimo de sistema jurídico positivado.
Mas, antes de discorrer acerca da possibilidade de uma (re)construção da idéia de segurança no
Estado Democrático de Direito, a partir da matriz hermenêutica, é necessário enfrentar os
obstáculos que surgem na tarefa de compreensão desse tema. Com efeito, se a maioria dos
teóricos continua vinculada ao modelo liberal clássico, e, portanto, entende a segurança de um
modo totalmente incompatível com a realidade do Estado Democrático, aqueles que conseguem
vislumbrar um novo modo de pensar, em geral, acreditam não existir mais lugar para a
segurança jurídica[53].
 
3. A SEGURANÇA JURÍDICA NO ESTADO LIBERAL CLÁSSICO
O anseio de segurança constitui uma constante histórica que adquire especial relevo no mundo
moderno. A Antigüidade e o Medievo foram idades de básica insegurança, porque os homens
dessas épocas eram expostos a inumeráveis e constantes riscos. O Renascimento apareceu,
assim, como a primeira reação histórica relevante frente a problemas como a constante ameaça
de pragas, pestes e, inclusive, os “mares tenebrosos” [54].
A ciência, para o racionalismo era, na visão de Federico Ramírez[55], a adequação da razão
subjetiva do homem à razão objetiva do universo, sendo este um sistema ordenado de leis
universais e imutáveis. Logo, o Direito positivo devia ser reedificado sobre os ditados da razão,
traduzindo-se na criação de um sistema ordenado de leis racionais. A equação lei = regularidade
= previsibilidade = segurança era tão perfeitamente aplicável ao mundo da natureza como as
relações sociais reguladas pelo Direito.
Através do racionalismo, pois, o Direito foi equiparado às ciências exatas, como a matemática,
no intuito de garantir a prevalência da norma sobre o fato e, assim, em tese, preservar a
segurança jurídica do indivíduo contra todas as formas de arbitrariedade do poder. Somente era
possível assegurar a não-intervenção arbitrária do Estado se existissem normas que não dessem
margem a interpretações variadas. Ou seja, as normas precisavam também não ser
arbitrárias[56].
Nesta perspectiva, tem-se como conseqüência, juízes sem discricionariedade de decisão, sendo
obrigados a encontrar a “vontade da lei”, o que os leva, na verdade, a apenas julgar e não
decidir.
Entretanto, não basta a supremacia da lei, elas ainda devem ser gerais e abstratas. O grande
obstáculo, contudo, é que tal supremacia legislativa não foi suficiente, conforme esperado. O
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modelo liberal clássico ignorou anseios sociais. Aos poucos foi se percebendo que o
ordenamento jurídico liberal é um sistema de lacunas. As normas gerais e abstratas eram
incapazes de oferecer uma solução para todos os casos e situações que surgiam na vida social.
Logo, para manter o pensamento racional da época, a alternativa foi a produção legislativa em
massa, a fim de atender a todas as aspirações sociais. O problema é que sempre a demanda
(anseios da sociedade) será maior que a oferta (leis publicadas), o que gera incerteza.
Por isso, Antônio-Enrique Pérez Luño[57] afirma que, enquanto o problema filosófico básico da
época pré-moderna foi a busca da realidade, e do liberalismo foi a busca da verdade, a
problemática atual é a busca da certeza. Segundo o autor, a falta de resposta estatal às
exigências sociais contribui para criar um clima de insegurança quanto à eficácia da garantia
política às aspirações e necessidades da sociedade[58].
Logo, se, no plano estatal, a tomada de consciência dos déficits existentes no modelo liberal
clássico gerou seu aprimoramento, a partir do Estado de Bem-Estar Social, também
especificamente no que tange à segurança jurídica, foram surgindo novas idéias, atreladas a
uma concepção substancial do problema.
 
4. O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA JURÍDICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
Ao menos em países centrais, o modelo liberal está superado por outro paradigma – o Estado
Democrático de Direito. Logo, surge um conflito: se o Estado Liberal é entendido como o seio do
direito fundamental à segurança, que tratamento pode ser dispensado a tal direito nessa nova
concepção estatal?
Como se afirmou anteriormente, a complexidade estatal, social e jurídica da atualidade permitem
que se pense em segurança jurídica como discurso “mofado”.
Não por outro motivo, Federico Ramírez[59], para quem existe uma distância entre Estado Social
e Estado de Direito, questiona: “o que significa o Estado desde a perspectiva da segurança
jurídica?” e “é possível o Estado do Bem-Estar Social enquanto Estado de Direito?”. A essas
perguntas, apresenta três respostas diversas.
A primeira resposta: a crise do Direito é o resultado lógico e quase inevitável da tensão entre
racionalismo formal e racionalismo material. Esta assertiva dá lugar a distintas conclusões, desde
o fato de se acreditar na necessidade de abandono do modelo de Bem-Estar e retorno ao
liberalismo, passando por abandonar a própria segurança do Direito como segurança legal e,
finalmente, chegando à relativização do Direito à segurança jurídica, através da diminuição da
intensidade de suas exigências, ou relegando-o a um segundo plano em favor de outros valores
como a eficácia na atuação administrativa, a justiça social, etc.
A segunda resposta aponta que o direito à segurança continua desempenhando uma função
própria, a despeito da crise que provoca a atuação do Estado Social na segurança do Direito.
Aduz Ramírez que há autores, inclusive, que entendem que alguns dos problemas originados
pelas novas formas de intervenção pública poderiam ser superados através da observância das
exigências da segurança do Direito.
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Por derradeiro, a terceira resposta revela que a crise da segurança jurídica, provocada pelo
advento do Estado do Bem-Estar Social, poderia ser superada através de uma atualização do
conceito de segurança, agregando-se às exigências clássicas de justiça formal aquelas outras de
caráter material definitórias do novo paradigma. A segurança “do Direito” consentiria em se
transformar também em segurança “pelo Direito”, ou seja, ocorreria uma projeção, na ordem
jurídica, da idéia geral de segurança[60].
Essa terceira resposta à crise tem a grande qualidade de promover um crescimento conceitual
da segurança jurídica, agregando às categorias da dogmática jurídica tradicional as
transformações experimentadas no plano dos direitos fundamentais. Surge, a partir daí, uma
teoria material de segurança jurídica, que não necessariamente se opõe à segurança jurídica
formal, mas modifica seu conteúdo.
 
4.1 Segurança jurídica material (segurança através do Direito)
O Estado Democrático de Direito caracteriza-se como modelo que agrega as conquistas
democráticas, as garantias jurídico-legais e a preocupação social e, mais, como modelo que
integra ao conteúdo da legalidade o princípio da igualdade pela realização, através dele, de
intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da comunidade[61].
Logo, embora tenham surgido novas necessidades que impuseram uma modificação de
concepção estatal, isso não significa o abandono às idéias conquistadas pelo liberalismo,
especialmente o surgimento do Estado de Direito e, conseqüentemente, do princípio da
legalidade[62].
Destarte, acredita-se que a segurança jurídica não deve ser relativizada, no sentido de perder
sua força ou deixar de ser aplicada em certos casos, mas, ao contrário, reconstruída, através da
inclusão em seu conceito de outros valores – os valores materiais.
Tal é o que propõem alguns teóricos defensores da segurança jurídica, como assevera Federico
Ramírez. Segundo este autor[63], através da segurança material propugna-se a extensão
daquele instrumento, com vistas a, junto à defesa do indivíduo frente à força dos demais
homens ou à arbitrariedade dos poderes públicos, proteger também os cidadãos em relação a
outras fontes de desamparo e incerteza, tais como poderes econômicos, doenças, falta de
cultura e desemprego.
Nasce, desse modo, um novo conceito de segurança jurídica, que pretende combinar e equilibrar
a função protetora da segurança do Direito com a segurança social, o que caracteriza a
existência e o funcionamento do Welfare State[64].
A segurança jurídica, nesse contexto, passa a agregar uma função social, política e moral, ou
seja, abandona os contornos procedimentais e adquire características substanciais,
compreendendo não apenas valores individuais, mas também transindividuais (difusos e
coletivos), o que a explica como material[65].
Comungando do mesmo entendimento de Ramírez, Flávia Piovesan e Daniela Ikawa[66]
consideram que o direito à segurança de direitos abarca não apenas as garantias civis e
políticas, mas também as garantias necessárias à proteção de direitos econômicos, sociais e
culturais. Segundo as juristas, restrições a direitos civis, políticos, sociais e econômicos ou
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culturais apenas são admissíveis em situações excepcionais, quando respeitada uma série de
limitações[67].
Um conceito de segurança jurídica material implica entender o Direito como propulsor de
segurança individual e coletiva.
A segurança jurídica, através da segurança social, amplia seu campo, passando a buscar na
sociedade a expressão da relação do homem com as necessidades sociais e sua satisfação.
Ainda mais, ocorre a aproximação entre a segurança jurídica e a justiça, o que se dá graças à
substantivização da primeira a partir de um ponto de vista moral[68].
De segurança e justiça do Direito passa-se, assim, à segurança da justiça através do Direito (ou
pelo Direito). Como conseqüência disso, o conceito de segurança jurídica começa a ser alterado
internamente porquanto, agora, a justiça somente será possível se o Direito atuar como
assegurador e protetor de bens morais como liberdade e igualdade, entendidos tanto formal
quanto materialmente.
Por isso se afirmou, no tópico relativo ao tempo, que numa perspectiva hermenêutica, a
segurança não apenas é vista como parada (no sentido de entificar o sentido através de texto),
mas também está na abertura, proporcionada pela Constituição Dirigente. Ela representa, com
efeito, a segurança da garantia de direitos fundamentais pelo Estado, o que pode ser
vislumbrado através da proteção da confiança e da proibição de retrocesso social (a seguir
abordados).
Através da segurança jurídica material o Estado de Direito torna-se responsável pela garantia de
segurança não apenas em âmbito individual, mas também social (que efetivamente abrange o
direito à seguridade social, à saúde, à educação, à cultura, ao meio ambiente e assim por
diante). Ou seja, abandona a herança liberal, em que a segurança jurídica representava
segurança do Direito e passar a entender tal conceito como segurança através do Direito.
 
4.2. Princípio da proteção da confiança
Assevera Sarlet[69] que a plena e descontrolada disponibilização dos direitos e projetos de vida
pessoais pela ordem jurídica acabaria por transformar os mesmos (e também seus titulares e
autores) em simples instrumentos da vontade estatal, o que é incompatível até mesmo com a
noção kantiana de dignidade.
O que pretende afirmar o constitucionalista, pois, é que a dignidade da pessoa humana não será
plenamente assegurada em uma sociedade marcada pela instabilidade. É preciso que o Estado, a
despeito de concretizar o projeto constitucional, equilibre sua tarefa com a preservação de
direitos fundamentais individuais.
E é por isso que Sarlet[70] menciona a necessidade de o Direito garantir um patamar mínimo de
segurança, através da proteção da confiança do indivíduo e do corpo social na ordem jurídica e
na Constituição.
Nessa mesma esteira, Canotilho[71] diz que a segurança jurídica e a proteção da confiança são
elementos constitutivos do Estado de Direito, porquanto o homem necessita de confiança para
conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida.
O grande problema, contudo, se constitui em delimitar o alcance de tal proteção, ou seja, trata-
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se de decidir se a proteção da confiança do indivíduo (cidadão) no Estado refere-se apenas aos
direitos já perfectibilizados em seu patrimônio individual ou pode ir mais além.
Sarlet[72], comentando a respeito, diz que a proteção da confiança atua como importante
elemento para a aferição da legitimidade constitucional de leis e atos de cunho retroativo, até
mesmo pelo fato de que a irretroatividade de determinados atos do Poder Público encontra o
seu fundamento na necessidade de proteger a confiança do cidadão na estabilidade de suas
posições jurídicas. Tal situação tem levado ao reconhecimento, para além da salvaguarda dos
direitos adquiridos, de certo grau de proteção das assim denominadas expectativas de direitos,
bem como da necessidade de estabelecer regras de transição razoáveis, nos casos de alteração
de determinados regimes jurídicos[73].
Sob outro prisma, registra o constitucionalista[74] que o princípio da proteção da confiança
guarda estreita relação com o princípio da boa-fé o qual, apesar de estar sendo intensamente
versado na esfera do Direito privado, ainda se ressente de um maior desenvolvimento no âmbito
do Direito público. Segundo o autor, a proteção da confiança constitui um dos elementos
materiais do princípio da boa-fé, tendo por corolário o dever de a parte não fraudar as legítimas
expectativas criadas pelos próprios atos.
Finalizando seus comentários acerca do princípio da proteção da confiança, vale transcrever
literalmente as palavras de Ingo Sarlet[75], as quais ratificam posicionamento adotado nessa
análise:

O que importa consignar, nesta quadra, é a circunstância de que a dignidade da pessoa humana não exige apenas uma

proteção em face de atos de cunho retroativo (isto, é claro, quando estiver em causa uma efetiva ou potencial violação

da dignidade em algumas de suas manifestações), mas também não dispensa – pelo menos é esta a tese que estaremos

a sustentar – uma proteção contra medidas retrocessivas, mas que não podem ser tidas como propriamente retroativas,

já que não alcançam as figuras dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Basta lembrar aqui a

possibilidade de o legislador, seja por meio de uma emenda constitucional, seja, por uma reforma no plano legislativo,

suprimir determinados conteúdos da Constituição ou revogar normas legais destinadas à regulamentação de dispositivos

constitucionais, notadamente em matéria de direitos sociais, ainda que com efeitos meramente prospectivos.

 

Destarte, seguindo as palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, mesmo num contexto de Estado
Democrático de Direito é plenamente possível se pensar no resguardo de direitos fundamentais
individuais, em nome de um “metaprincípio”, que é a dignidade da pessoa humana[76].
E, o que é ainda mais importante: a proteção dos direitos individuais não pode ficar limitada
àquilo que alcança o ato jurídico perfeito, os direitos adquiridos e a coisa julgada. Se assim
fosse, se estaria em face de uma segurança jurídica imperfeita, já que somente existiria a
preservação da dignidade através da segurança em situações expressamente delimitadas. Tal
representaria, com efeito, um retorno ao liberalismo clássico, no qual todas as situações devem
ser previstas pelo legislador e os demais poderes estatais não podem intervir.
 
4.3. A proibição de retrocesso
Se o princípio da proteção da confiança é considerado essencial no sentido de explicitar o direito
fundamental à segurança jurídica individual, ao se defender um conceito de segurança jurídica
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material, que inclua também os direitos sociais, não se pode descurar da importância de outro
princípio: a proibição de retrocesso.
Com efeito, a proibição de retrocesso significa a tentativa de proteger a manutenção de
determinados conteúdos do Estado Democrático de Direito.
Na expressão de Sarlet[77], o princípio da proibição de retrocesso traduz-se no respeito à
manutenção dos níveis gerais de proteção social alcançados no âmbito do Estado Social, o que
abrange toda e qualquer forma de redução das conquistas sociais, mesmo quando realizadas
única e exclusivamente no plano da legislação infraconstitucional que densifica o princípio da
justiça e o Estado Social.
Aduz o autor que medidas tomadas com efeitos prospectivos podem representar um grave
retrocesso, especialmente no âmbito da eficácia protetora dos direitos fundamentais. É comum,
atualmente, segundo Sarlet[78], a existência de medidas inequivocamente retrocessivas que não
chegam a ter caráter propriamente retroativo, pelo fato de não alcançarem posições jurídicas já
consolidadas no patrimônio de seu titular ou que, de modo geral, não atingem situações
anteriores. Um exemplo oferecido pelo jurista é a hipótese de concretização, pelo legislador
infraconstitucional, do conteúdo e da proteção dos direitos sociais em sua dimensão positiva.
Efetivamente, José Joaquim Gomes Canotilho[79], um dos defensores do princípio da proibição
de retrocesso, afirma que o núcleo essencial dos direitos sociais, já realizado e efetivado através
de medidas legislativas, deve se considerar constitucionalmente garantido, sendo
inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos
ou compensatórios, traduzam-se na prática em uma anulação, revogação ou aniquilação pura e
simples desse núcleo essencial [80].
A partir de Canotilho, entende-se, pois, que os direitos fundamentais constitucionais, uma vez
concretizados pelo legislador infranconstitucional, adquirem determinado status que não pode
ser modificado, sob pena de ofensa ao direito fundamental à segurança jurídica. Assim, v.g., se
o direito à Seguridade Social é regulamentado mediante determinado ato legislativo, uma nova
lei posterior, que venha simplesmente a ameaçar o direito concretizado, estará ferindo
diretamente uma das manifestações do princípio da segurança jurídica – a proibição de
retrocesso.
Como sustenta Ingo Sarlet[81], uma declaração de inconstitucionalidade no âmbito da proibição
de retrocesso social não se faz necessária tão-somente quando se cuida da revogação, mas
também quando se está diante de uma afronta legislativa ao conteúdo do direito fundamental
social concretizado pelo legislador.
Não obstante se defenda, nessa análise, o respeito ao princípio da proibição de retrocesso, há,
de outro lado, quem apresente argumentos contrários ao mesmo. Acerca do tema, Sarlet[82]
sustenta que uma das posições que negam a proibição de retrocesso defende a idéia de que o
conteúdo do objeto dos direitos fundamentais sociais não se encontra, de regra, definido ao
nível da Constituição, sendo, além disso, indeterminável sem a intervenção do legislador, de tal
sorte que este deverá dispor de uma quase absoluta liberdade de conformação nesta seara a
qual, por sua vez, engloba a autonomia para voltar atrás no que diz com as próprias decisões.
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Tal argumento, porém, desconsidera a Teoria da Constituição Dirigente, preconizada por
Canotilho e que deu origem à necessidade de concretizar direitos fundamentais constitucionais.
Com efeito, o constitucionalista português[83] afirma a vinculação jurídico-constitucional do
legislador à exigência do princípio da constitucionalidade material. Isso significa que sempre será
necessário saber qual o eventual “espaço livre” ou discricionário deixado à lei na execução e
realização dos preceitos constitucionais. Em outras palavras, a teoria da Constituição Dirigente
impõe limites ao legislador, que não poderá atuar a seu livre arbítrio, especialmente se estiver se
deparando com direitos sociais[84].
Através da introjeção da idéia de segurança jurídica aqui proposta, pois, é possível vislumbrar ao
menos um caminho para o (re)pensar da cidadania, tendo em vista que, uma das dificuldades
enfrentadas pelo Estado Social atualmente, reside em conjugar os direitos sociais e individuais, o
que perpassa, também, pela noção de solidariedade.
 
5. CONCLUSÃO
A sociedade atual, marcada pela complexidade e aumento das demandas estatais, leva a crer na
aparente dificuldade de convivência entre o direito fundamental à segurança e o Estado
Democrático de Direito. Assim, o maior objetivo desse texto foi verificar a possibilidade de
sobrevivência da segurança jurídica no atual modelo de Estado.

Para percorrer esse caminho, inicialmente foi preciso verificar que a noção de segurança
jurídica está plenamente atrelada ao modelo liberal clássico que, além de ter como tarefa a
garantia da ampla liberdade ao indivíduo, através da imposição de limites à sua atuação,
também se incumbe de proporcionar segurança, mediante um sistema edificado em leis
racionais, objetivas (normas gerais e abstratas que dotem o cidadão de certeza). O Direito,
nesse modelo, está estritamente vinculado ao pensamento racionalista, no qual todas as ciências
são equiparadas à matemática e à lógica. Não há espaço para incertezas, o fato jamais pode
prevalecer sobre a norma e, assim, também não existe mais de uma interpretação. Essa é a
segurança proporcionada: a segurança através da codificação.

O modelo “oficialmente” vigente na Constituição Brasileira de 1988, todavia, é o Estado
Democrático de Direito, que tem como objetivo transformar a sociedade. Não é possível, como
demonstrado, descrever o Estado Democrático sem vinculá-lo à Lei Maior, que assume,
preferencialmente, a forma de Constituição Dirigente, ou seja, de uma Carta que comanda a
própria ação governamental, impondo ao governo uma política permanente de concretização dos
preceitos constitucionais, especialmente os direitos fundamentais. Outrossim, a Constituição
Dirigente foge à pretensão de completude. Não mais se pretende que a ciência jurídica abarque
todas as possibilidades, o dirigismo constitucional é marcado por uma abertura permanente, uma
abertura no tempo, o que leva à incompletude material, optando-se por uma técnica normativa
de princípios e cláusulas abertas.
Nesse proceder, não é possível defender a efetiva implementação do Estado Democrático de
Direito sem lançar mão do método hermenêutico. A hermenêutica filosófica possibilita ao jurista
a superação do modelo liberal-individualista, abandonando posturas meramente positivistas e
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entendendo que a tarefa do intérprete é criação, produção – e não reprodução.
Como todas essas características afastam o Direito do modelo liberal clássico, este estudo se
propôs a questionar acerca da sobrevivência da segurança jurídica, já que, além da
complexidade típica da sociedade atual, há maior mobilidade no exercício da atividade
jurisdicional – em razão das múltiplas questões jurídicas apresentadas ao Poder Judiciário – e
normas que se vinculam diretamente ao caso concreto, traduzindo incerteza. A certeza e a
previsibilidade normativa são “sacrificadas” em prol de direitos que assegurem o respeito à
dignidade da pessoa humana.
Surgiu, assim, um novo conceito de segurança jurídica, pautado na hermenêutica e que
privilegia valores fundamentais – a segurança jurídica material (“segurança através do Direito” e
não “segurança do Direito”).  
Ainda, um (re)pensar da segurança levou também a um (re)pensar do tempo, já que se verificou
que a própria física já não mais podia garantir certeza através da concepção original de tempo
(como demonstrado através do “princípio da incerteza”, formulado em 1926 por Werner
Heinseberg). Foi-se buscar em Heidegger, assim, um diferencial. Verificou-se que o tempo é o
próprio ser-aí. Não é cronológico (dividido em presente, passado e futuro). É o horizonte de toda
compreensão e interpretação do ser.
Nesse caminho, o Direito apresentou-se dotado de temporalidade. Atemporal será o Direito que
se mantenha vinculado a concepções distantes da realidade, que desconsidere a complexidade
estatal e procure garantir segurança através de leis pertinentes ao paradigma liberal, ao que já
foi dado e não é mais pre-sença. Mas isso também não significa que a ciência jurídica possa se
desvincular de uma “consciência histórica efeitual”.
Encontrou-se em Gadamer, portanto, a complementação para a questão do tempo proposta em
Heidegger, concluindo-se que todo o ser-aí está limitado por uma pré-compreensão de sua
história. Sempre terá uma história que limita sua compreensão, mas, ao mesmo tempo, toda
compreensão estará implicando uma reconstrução porque, em razão de sua historicidade, não
haverá proposição feita no vácuo, já que toda afirmação pressupõe uma interpretação. E a
grande particularidade adquirida pela matriz hermenêutica diz respeito aos limites da
interpretação: toda interpretação, no Direito, e, mais especificamente, na Nova Crítica do Direito,
depende de sua conformidade com um texto de validade superior, que é a Constituição,
surgindo a necessidade de uma pré-compreensão acerca do sentido de Constituição, porquanto
o intérprete passa a ter a Lei Maior como condição de possibilidade para compreender qualquer
texto normativo.
Mas a interpretação não ocorre por partes – compreensão, interpretação e aplicação. Tudo se dá
em um único momento, em um movimento de circularidade chamado de “espiral hermenêutico”.
E, nesse espiral, ocorre uma parada temporária (porque a Constituição, como visto, é dotada de
abertura permanente) que representa a “entificação de um sentido”. O lugar da segurança
jurídica no Estado Democrático de Direito está, assim, no congelamento de sentido, mesmo que
temporário. Todavia, a segurança não foi entendida apenas como sinônimo de positivação.
Também foi vislumbrada na abertura constitucional, já que se defendeu a segurança de valores;

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8841



ela representa, com efeito, a segurança no Estado, garantidor de direitos fundamentais, que
pode ser vislumbrada através da proteção da confiança e da proibição de retrocesso social.
Com efeito, a proteção da confiança significa a proteção da dignidade da pessoa humana, em
meio a uma sociedade marcada pela instabilidade. Está presente aqui a necessidade de equilíbrio
entre a concretização dos valores constitucionais e os direitos individuais. É através desse
mecanismo que se pode lançar mão de garantias como direito adquirido e expectativa de direito,
desde que analisado, sempre, o caso concreto. A proibição de retrocesso, de outro lado, impõe a
proteção de determinados conteúdos do Estado Democrático de Direito. Deve haver segurança,
com efeito, contra atos normativos que vão de encontro à Constituição Federal, o que ratifica,
assim, a importância atribuída, nesse modelo, ao Poder Judiciário, através da jurisdição
constitucional, além do vínculo indissociável do Estado Democrático com o direito fundamental à
segurança jurídica.
Procurou-se demonstrar, em face de todas as circunstâncias apresentadas, portanto, que no
Estado atual há lugar para a segurança jurídica, sendo esta, inclusive, indispensável à própria
concretização (ou sobrevivência) desse modelo estatal, se pensada como garantia de direitos
não apenas individuais, mas também sociais. Ainda que a instabilidade social leve a crer na
segurança como discurso “mofado”, esta, a partir de um processo de reconstrução
hermenêutica, aqui proposto, deve sofrer um crescimento conceitual, agregando às categorias
da dogmática jurídica tradicional as transformações experimentadas no plano dos direitos
fundamentais. Trata-se, todavia, de proposta que, certamente, terá que percorrer longo caminho
até que se consiga colher seus frutos. As sementes foram lançadas. É preciso regá-las.
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[1] Juntamente com a noção de Estado de Direito Democrático nasce a idéia de “ordenamento jurídico constitucionalizado”, caracterizado por uma Lei
Maior extremamente invasora, capaz de condicionar tanto a legislação como a jurisprudência, a doutrina, a ação dos atores políticos e as relações sociais
(GUASTINI, Riccardo. “La ‘constitucionalización’ del ordenamento jurídico: el caso italiano.” In: Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p.
49).
[2] Para o autor (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 8), a modernidade pode ser comparada à fluidez dos
líquidos, ou seja, os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas
neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo, já os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos a
mudá-la. O que conta para os líquidos, efetivamente, é o tempo, porquanto o espaço é preenchido sempre apenas por um momento.
[3] Galileu foi o primeiro a verificar que corpos de pesos diferentes cairiam em velocidades diferentes e Newton, com base nas mensurações daquele
cientista, passou a sustentar a inexistência de um padrão único de repouso e, assim, a impossibilidade de se determinar se dois eventos que ocorriam no
mesmo lugar e em instantes diferentes, aconteceriam na mesma posição no espaço.
[4] HAWKING, Stephen W. Uma breve história do tempo. Do Big Bang aos buracos negros. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 39.

[5] ROCHA, Leonel Severo da. “A construção do tempo pelo direito.” In: Anuário do Programa de Pós-Gradução em Direito da Unisinos. São Leopoldo:
Unisinos, 2003, p. 311.
[6] Idem , p. 312.

[7] HAWKING, Stephen W. Uma breve história do tempo. Do Big Bang aos buracos negros, p. 86-7.

[8] Idem, p. 87-8.

[9] ANDREOTTI, Fábio. Laplace, Pierre Simon (1749-1827). Disponível em: <http://http://www.fem.unicamp.br/~em 313/paginas/person/laplace.htm>.
Acesso em: 20 nov. 2005. Pierre Simon Laplace foi um astrônomo e matemático francês, nascido na localidade de Beumont-en-Auge, Província da
Normandia em 28 de março de 1749. Laplace foi o mais influente dentre os cientistas franceses em toda a história. Sua reputação o tornou célebre e
imortal e o fez o "Newton francês". Sua carreira foi importante por suas contribuições técnicas para as ciências exatas, para o ponto de vista filosófico que
ele desenvolveu durante sua vida e pela parcela que tomou parte na formação das modernas disciplinas científicas.
[10] Segundo Christian Dubois (Heidegger: introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 70) o conceito vulgar de tempo em Heidegger
é, em primeiro lugar, o conceito de tempo que compreende o tempo desde o tempo do mundo, do tempo público e mensurável, e que, por outro lado,
deixando escapar os traços próprios do tempo do mundo, o “nivela”, deixa fugir seus traços próprios, esgota-os, e não compreende mais o tempo senão
como sucessão indefinida de agoras pontuais. Heidegger, na Parte II de Ser e Tempo (HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte II. 11. ed. Petrópolis:
Vozes, 2004) dedica o capítulo VI para tratar especificamente desse tema.
[11]HEIDEGGER, Martin. O conceito de tempo. Lisboa: Fim de século, 2003.

[12] Desde já é preciso ressaltar que a abordagem referida nesse estudo terá o mero objetivo de apresentar algumas linhas acerca do entendimento de
tempo proposto em “Ser e Tempo”, não sendo intenção proceder à análise detalhada, especialmente porque tal, além de suscitar debate particularizado,
fugiria ao tema central de estudo, que é a segurança jurídica.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8843



[13] Idem. O conceito de tempo, p. 33.

[14] Em Ser e Tempo, Heidegger afirma: “O ser é sempre o ser de um ente” (HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte I. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2002,
p. 35.)
[15]“Como atitude do homem, as ciências possuem o modo de ser desse ente (homem). Nós o designamos com o termo pre-sença”. (HEIDEGGER,
Martin. Idem, p. 38).
[16] Idem, p. 45.

[17] HEIDEGGER, Martin. O conceito de tempo, p. 43.

[18] Idem, p. 47.

[19] Refere o autor (Idem, p. 47): “...o ser da possibilidade é sempre possibilidade de saber acerca da morte...”.
[20] HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte II, p. 97.

[21] DUBOIS, Christian. Heidegger: introdução a uma leitura, p. 58.

[22] HEIDEGGER, Martin. O conceito de tempo, p. 51.

[23] Idem, p. 53.

[24] Entendida em Heidegger (HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte II, p. 180) como o “modo de ser da história”.

[25] Idem, p. 177.

[26] DUBOIS, Christian. Heidegger: introdução a uma leitura, p. 61-2.

[27] HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte II, p. 181.

[28] Idem, ibidem.

[29] Idem, p. 184.

[30] Idem, p. 185.

[31] HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte II, p. 186.

[32] Idem, p. 187.

[33] STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 68.

[34] STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica, p. 68.

[35] Idem, p. 69.

[36] Segundo Ernildo Stein (STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica, p. 69) Gadamer tomou esta idéia de que o homem é, desde sempre, um
jogo jogado, e que na hermenêutica nunca se recupera tudo. A Gadamer não interessa propriamente aquilo que se quer e se faz, mas aquilo que para
além do que se quer e se faz, acontece. Todo o processo de compreensão do ser é limitado por uma história, pela história do ser que limita a
compreensão. Uma história do ser que permite perceber que há um acontecer da verdade (Idem, p. 75).
[37] GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 393.

[38] Idem, p. 395.

[39] Idem, p. 397. Para o autor, quando alguém procura compreender um fenômeno histórico a partir da distância histórica que determina a situação
hermenêutica como um todo, encontra-se sempre sob os efeitos dessa história efeitual. Ela determina de antemão o que se mostra questionável e se
constitui em objeto de investigação.
[40] A diferença entre ser e ente é chamada de “diferença ontológica” e é marca de todo pensamento heideggeriano, embora se manifeste mais
latentemente naquilo que Ernildo Stein (Pensar é pensar a diferença: filosofia e conhecimento empírico. Ijuí: Editora Unijuí, 2002, p. 23) chama de
Heidegger I, ou seja, a primeira fase de Martin Heidegger. Como sustenta Stein (Idem. Ibidem.) em Heidegger I se encontra o teorema da diferença
ontológica, que marca a finitude do Dasein. Heidegger é influenciado por Platão e Aristóteles. Indo mais adiante em Stein (Idem. p. 49) é possível
entender a diferença ontológica. Segundo aquele autor, Heidegger introduz uma clivagem, na lógica, para distinguir, desde o começo, as duas ontologias:
a ontologia da coisa e a ontologia fundamental. Esta última é apresentada através de dois teoremas a saber: o círculo da compreensão e a diferença
ontológica. Uma lógica comandada pela circularidade e diferença. É por esse caminho que o filósofo realizará grande parte do estabelecimento dos
conceitos, durante os anos 20. Pode-se mesmo descobrir, na preleção de 1929, intitulada “Os conceitos básicos da metafísica (o conceito de mundo)”, a
sistematização progressiva da segunda lógica, aquela que é dominada pela diferença entre ser e ente e, contudo, trata de um ente que é o Dasein.
[41] STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica, p. 46.

[42] Expressão utilizada por Streck (Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.
24), no sentido de clareira apta a iluminar a noite que se abateu sobre a operacionalidade do Direito. De acordo com o autor, o Direito está em crise e
isso causa um mal-estar na comunidade jurídica preocupada com o Direito enquanto fator de transformação social.
[43] STRECK, Lenio.Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 179-80.

[44] STRECK, Lenio Luiz. “Da proibição de excesso (übermassverbot) à proibição de proteção deficiente (antermassverbot): de como há blindagem contra
normas penaus inconstitucionais.” In: (Neo) Constitucionalismo. Ontem, os Códigos. Hoje, as Constituições. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica
Jurídica, 2004, p. 243-4.
[45] STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 209-10.

[46] Heidegger (HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Parte I, p. 209 e ss) trabalha com a noção de círculo hermenêutico. Segundo o autor, a
compreensão, enquanto abertura do pre sempre diz respeito a todo ser-no-mundo. Em toda compreensão de mundo, a existência também está
compreendida e vice-versa. Toda interpretação se move na estrutura prévia já caracterizada. Toda interpretação que se coloca no movimento de
compreender já deve ter compreendido o que se quer interpretar. Se, porém, a interpretação já sempre se movimenta no já compreendido e dele deve se
alimentar, como poderá produzir resultados científicos sem se mover num círculo, sobretudo se a compreensão pressuposta se articula no conhecimento
comum de homem e mundo? Esse círculo de compreensão exprime a estrutura prévia existencial, própria da pre-sença.
[47] STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 210.

[48] Idem, p. 231-2.

[49] Idem, p. 231-2.

[50] Idem, ibidem.

[51] STRECK, Lenio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 233.

[52] Sobre o tema, ainda que entendendo o tempo como “tempo do direito” e não como “o próprio direito”, vale trazer as reflexões de Tercio Sampaio
Ferraz Júnior (“Segurança jurídica, Coisa Julgada e Justiça.” In: Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Crítica à dogmática. Dos bancos acadêmicos
à prática dos Tribunais, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, v. 1, n. 3, 2005, p. 265 e ss.). Segundo o autor, segurança tem a ver com
consistência da duração, isto é, deve evitar que um evento passado, de repente, se torne algo insignificante, o que faria do tempo do direito uma coleção
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de surpresas desestabilizadoras da vida. Se o sentido de um evento passado pudesse ser alterado ou o sentido de um evento planejado pudesse ser
modificado ao arbítrio de um ato presente, a validade dos atos humanos estaria sujeita a uma insegurança e incerteza insuportáveis. Mas, em nome do
direito à segurança, que exige certeza e confiança, não se pode restringir o princípio da irretroatividade das leis como mero enunciado, devendo
compreender-se a lei como sua inteligência em determinado momento. A segurança jurídica é, também ela, um instrumento de justiça.
[53] É o que vêm dizendo autores renomados, como Vicente de Paulo Barreto (“O Direito no século XXI: Desafios Epistemológicos.” In: Crítica à
dogmática. Dos Bancos Acadêmicos à Prática dos Tribunais, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, v. 1, n. 3, 2005. p. 280), para quem a visão
de ordem e segurança estaria atrelada à leitura pura e simples do direito positivo, o qual se tem mostrado insuficiente no quadro de alta complexidade da
sociedade do novo milênio.
[54] PÉREZ LUÑO, Antônio-Enrique. La seguridad jurídica. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1991, p. 19-20.

[55] RAMÍREZ, Federico Arcos. La seguridad jurídica: una teoría formal. Madrid: Dykinson, 2000, p. 206.

[56] Tal foi buscado através da “codificação”. Segundo Pierre Bourdieu (A codificação. In: Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 103-5), codificar
significa acabar com o fluido, o vago, as fronteiras mal traçadas e as divisões aproximativas, produzindo classes claras, operando cortes nítidos. A
codificação torna as coisas simples e claras, comunicáveis, possibilita o consenso controlado sobre o sentido – tem-se certeza de dar o mesmo sentido às
palavras.
[57] PÉREZ LUÑO, Antônio-Enrique. La seguridad jurídica, p. 21.

[58] Idem, p. 22.

[59] RAMÍREZ, Federico Arcos. La seguridad jurídica: una teoría formal, p. 347-8.

[60] É nesse sentido o posicionamento de Antônio-Enrique Pérez Luño (La seguridad jurídica, p. 72).
[61] Não se pode esquecer, outrossim, que se trata de conceito vinculado à hermenêutica, onde a compreensão, em detrimento da reprodução de idéias,
é fundamental.
[62] Até mesmo porque se considera o Estado Social como uma das fases do liberalismo, que se apresenta como liberalismo clássico ou em sentido
estrito (tema do item anterior) e liberalismo social (aqui analisado). Há, com efeito, um “aprimoramento” das concepções liberais clássicas pelas
concepções sociais.
[63] RAMÍREZ, Federico Arcos. La seguridad jurídica: una teoría formal, p. 367.

[64] Idem, ibidem.

[65] A segurança jurídica passa a ter um conteúdo básico delimitado (valores individuais e transindividuais), que deve ser observado não apenas
formalmente, mas efetivamente (concretamente).
[66] PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela Ikawa. “Segurança Jurídica e Direitos Fundamentais: o direito à segurança de direitos.” In: Constituição e
Segurança Jurídica. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte:
Fórum, 2004, p. 83.
[67] Dentre tais limitações, destacam: a) o respeito à finalidade pública, em consonância com a preservação da sociedade democrática, do
reconhecimento do outro como ser digno de consideração e respeito, e do princípio da não discriminação; b) a previsão das restrições em lei, utilizando-
se a participação popular, como freio a restrições indevidas; c) a compatibilização com o conteúdo e os propósitos de convenções de direitos humanos; d)
a observância do princípio da proporcionalidade entre meios e fins, isto é, a escolha dos meios mais eficazes e menos intrusivos na configuração e na
implementação de políticas restritivas; f) a contenção da discricionariedade daqueles com poder de decisão sobre as restrições; g) a preservação da
essência do direito restringido e h) a adoção de interpretações restritivas em favor da máxima proteção do direito. (PIOVESAN, Flávia; IKAWA, Daniela
Ikawa Op. cit.,  p.  83).
[68] RAMÍREZ, Federico Arcos. La seguridad jurídica: una teoría formal, p. 369-70.

[69] SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de
retrocesso social no direito constitucional brasileiro.” In: Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato Jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos
em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 95.
[70] Idem, ibidem.

[71] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

[72] SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de
retrocesso social no direito constitucional brasileiro.” In: Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato Jurídico perfeito e coisa julgada, p. 96.
[73] A fim de comprovar sua afirmação o autor aduz que, embora a jurisprudência da Corte Constitucional alemã não costume reconhecer uma proteção
da confiança nos casos em que o legislador apenas regula suportes fáticos para o futuro, já se constatam hipóteses excepcionais nesse sentido, onde se
verifica uma configuração fática especialmente merecedora de confiança. (Idem, p. 96).
[74] Idem, ibidem.

[75] SARLET, Ingo Wolfgang. Idem, p. 98.

[76] Quem trabalha a necessidade de preservação da segurança jurídica em razão do princípio da dignidade humana é Flávia Piovesan e Daniela Ikawa
(“Segurança Jurídica e Direitos Fundamentais: o direito à segurança de direitos.” In: Constituição e Segurança Jurídica. Direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada, p. 48). Para as autoras, a idéia de um direito à segurança de direitos se centra na própria dignidade, no fato de que existem
certos direitos fundamentais que, embora construídos historicamente, fundamentam-se em um valor intrínseco ao ser humano: a dignidade. Nesse
sentido, o direito à segurança de direitos perfaz um direito ao não retrocesso, um direito à preservação de direitos, já reconhecidos institucionalmente, um
direito ao universalismo atemporal de direitos.
[77] SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de
retrocesso social no direito constitucional brasileiro.” In: Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato Jurídico perfeito e coisa julgada, p. 100.
[78] SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de
retrocesso social no direito constitucional brasileiro.” In: Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato Jurídico perfeito e coisa julgada, p. 99.
[79] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 333.

[80] Um bom exemplo da proteção de medidas de caráter prospectivo é trazido por Ingo Sarlet (SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit.,  p. 107) ao mencionar
decisão do Tribunal Constitucional de Portugal (acórdão n° 39, de 1984). Tal decisum declarou a inconstitucionalidade de uma lei que havia revogado boa
parte da Lei do Serviço Nacional de Sáude, sob o argumento de que com esta revogação estava o legislador atentando contra o direito fundamental à
saúde, ainda mais em se levando em conta que este deveria ser realizado justamente mediante a criação de um serviço nacional, geral e gratuito de
saúde.
[81] SARLET, Ingo Wolfgang. Idem, p. 107.

[82] SARLET, Ingo Wolfgang. “A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de
retrocesso social no direito constitucional brasileiro.” In: Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato Jurídico perfeito e coisa julgada, p. 111.
[83] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a compreensão das normas constitucionais
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programáticas. Coimbra, 1994, p. 218-9.
[84] É importante, a esse respeito, lembrar o que foi dito anteriormente, quando da abordagem da relação entre tempo e Direito, Com efeito, verificou-se
que, mesmo se entendido sob uma perspectiva hermenêutico-filosófica, o Direito encontra um limite de interpretação: a Constituição. Logo, desconsiderar
tal limite implica retomar todo um pensamento liberal clássico acerca de segurança jurídica, o que é completamente incompatível com esse estudo.
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UMA ANÁLISE DO MODELO DO JUIZ HÉRCULES: AMPLIANDO AS DIMENSÕES DE
ANÁLISE DA DECISÃO JUDICIAL

UN ANÁLISIS DEL MODELO DEL JUEZ HÉRCULES: AMPLIAR LAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE
LA DECISIÓN JUDICIAL

Caroline Müller Bitencourt
Mônia Clarissa Hennig Leal

RESUMO
RESUMO: Como o fenômeno de ascensão do poder judiciário para centro de expectativas
relacionadas à efetivação dos fundamentais sociais, é, de certa forma, recente, as decisões
efetivadas no seio do fenômeno do constitucionalismo contemporâneo, fruto do próprio processo
de democratização do direito a partir do século passado, passam a ser alvo de ferrenhas críticas
e debates na esfera publica, muitas vezes colocando em cheque a própria legitimidade judicial
na tomada dessas decisões. Na pretensão de discutir a partir da modelo do juiz Hérculeo se há
ou deve existir uma “forma ideal” que tenha a função de guiar os juizes na tarefa de decidir o
direito, o presente ensaio pretende discutir um modelo que perpesse a dogmática jurídica
atrelada ao formalismo dos exegetas, haja vista que as questões de Direito, para além da
observação (por vezes julgada como única) do Direito como dever-ser, contém uma facticidade
que, mais do interpretada, necessita ser (re)construída a partir de diversos pressupostos que
envolvem a necessidade existencial de decidir o direito.Assim, o presente estudo lançará um
olhar crítico ao modelo do juiz de Dworkin. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chave: Decisão judicial; Constitucionalismo contemporâneo; Juiz
Hércules. 

RESUMEN
RESUMEN: Dado que el fenómeno del aumento del poder judicial en el centro de las
expectativas relacionadas con la observancia de los derechos fundamentales sociales, es en
cierto modo, las recientes decisiones surtan efecto en el fenómeno contemporáneo del
constitucionalismo, debido al propio proceso de democratización de la ley de del siglo pasado,
convertido en blanco de fuertes críticas y el debate en la esfera pública, a menudo poniendo en
tela de juicio el tribunal legitimidad en la toma de dichas decisiones. Al examinar la reclamación
del modelo del juez Hércules si hay o debe haber una forma "ideal" que tiene la función de guiar
a los jueces en la tarea de decidir la ley, el presente trabajo discute un modelo que perpetúa la
dogmática jurídica vinculada a el formalismo de los exégetas, dado que las cuestiones de
derecho, más allá de la observación (a veces desestimado por una sola) el derecho como un
deber-ser, contiene una facticidad que, más que interpretar, tiene que ser (re) construido a
partir de diferentes supuestos caracterizadas por la necesidad existencial de la verdad
direito.Assim, este estudio una mirada crítica al modelo del juez de Dworkin. 

PALAVRAS-CLAVE: Palabras clave: decisión judicial; Contemporáneo constitucionalismo; El
juez Hércules.

Introdução
                    

                   Na pretensão de discutirr se há ou deve existir uma “forma ideal” que tenha a função de guiar os juizes na tarefa
de decidir o direito, doutrinadores tem-se debruçado na busca da construção de modelos que propiciem um certo “controle” da
decisão judicial, numa tentativa de buscar uma certa segurança jurídica.

                   No entanto, pode-se indagar qual o fundamento de uma doutrina ou melhor, uma teoria que reconstrua a práxis
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judicial de decidir? Dentre as várias respostas possíveis a este questionamento, questões de “estabilidade e seguranças” sociais,
parecem imprescindíveis ao próprio desenvolvimento da civilização.

                   Assim este ensaio pretende analisar as contrubições do modelo do juiz Hércules formulado por Dworkin com novas
conexões interdisciplinares que potencializam o exercício de sua racionalidade prática – tendo por pano de fundo sempre uma
perspectiva que uma das grandes funções da decisão judicial é a emancipação do sujeito.

 
A metáfora de Hécules
 

            Sob tais expectativas e partindo do que pode se chamar de uma “crítica a dogmática jurídica” ou melhor, uma crítica das
deficiências interpretativas do positivismo jurídico, Dworkin[1]  cria um juiz imaginário, inspirado na mitologia do Hércules, como
uma espécie de modelo a ser seguido pelos juizes (common law) na tarefa de decidir questões jurídicas. Em sua teoria, Dworkin
apresenta Hércules como uma juiz que, na tarefa de realizar a interpretação construtivista do Direito, é guiado pelo princípio da
integridade e da eqüidade, cuja tradição e historicidade serão notas presentes para a decisão no direito vigente, na forma de um
modelo hermenêutico, isto é, que reconstrói e critica a forma da decisão judicial, retroalimentando-a, sem tornar o Direito aplicação
de um método ou técnica. Trata-se de, aplicando a terminologia Habermasiana, de tornar explícito (Know-that) algo que o juiz já
faz de certo modo, mesmo que de forma deficiente (Know-how). Quando esta atividade se torna explícita, é possível sua analítica e
sua retroalimentação sob a forma de crítica, sem que ocorra o processo de tecnificação, mas sim uma orientação de racionalidade
prática.

            O pensamento de Dworkin é marcado, notadamente, pela vinculação entre direito e moral, expondo-os através do princípio
da integridade. O direito real, para ele, é formado por princípios que apresentam a melhor justificativa para a doutrina e para as
normas de direito, pois, afinal, a decisão judicial deve sempre ser fundamentada. Poderá, sim, considerar argumentos da política
para uma interpretação, para determinar quais direitos devem ser criados por lei, mas deve acabar decidindo uma questão de justiça
social em face da judicação das questões sociais, o que acaba fazendo com que decida com base nas concepções de vida em
comunidade – compartilhadas por seus membros. Deverá, então, às vezes, introduzir ajustes naquilo que acredita ser certo enquanto
questão de princípio[2].

         Dworkin desenvolve etapas da interpretação jurídica, pois pode-se dizer, parte do pressuposto de que mesmo o direito[3], é
um conceito interpretativo, logo, divergir[4] sobre o direito, é divergir sobre a interpretação. Assim, em uma primeira etapa é a que
denomina de “pré- interpretativa”, na qual se deve as regras e os padrões sociais, pois sobre elas é necessário havar um alto grau de
consenso; a segunda etapa, é a de “justificativa geral”, pois nesta o intérprete deve concentrar-se para levantar os principais
elementos ou características identificadas na fase anterior, a fim de formar uma argumentação acerca da conveniência ou
inconveniência de buscar uma prática como essa forma geral; e a terceira e última etapa         é a chamada “pós-interpretativa”, na
qual o intérprete deverá ajustar sua idéia daquilo que a prática em si requer, para melhor servir a justificativa e argumentação que ele
aceita na etapa interpretativa[5]. Nas palavras do autor:

Em minha sociedade imaginária, a verdadeira interpretação seria muito menos deliberada estruturada
do que sugere essa estrutura analítica. Os juízes interpretativos das pessoas seriam mais uma questão de
“ver” de imediato as dimensões de sua prática, e as consequências pós- interpretativas desse propósito.
E “ver” nesse modo não seria, habitualmente, mais penetrante do que um mero fato de concordar com
uma interpretação então popular em algum grupo e cujo o ponto de vista o intérprete adota de maneira
mais ou menos automática. Não obstante, haverá uma controvérsia inevitável, mesmo entre os
contemporâneos, a propósito das  exatas dimensões da prática que eles todos interpretam, e a
controvérsia será ainda maior quanto a melhor justificativa para tal prática[6].

 

         Note-se que além do juiz Hércules ter de conhecer todos os princípios para a justificação ele deve possuir não só uma ampla

visão, senão uma visão total do direito vigente, cujas referências devem se relacionar sempre de forma coerente, exigência da

própria eqüidade. Ainda, a comunidade ideal para atuação do juiz Hércules é a chamada comunidade de princípios (eqüidade, a

justiça, a legalidade e a integridade) pois somente esta preenche as exigências de uma comunidade associativa, que respeite a

integridade e que esteja de acordo com as responsabilidades de cidadania. Nesta forma de comunidade, seus membros aceitam

serem governados por princípios, debatidos pela comunidade através da política. As obrigações e decisões não são tomadas por
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particulares. São princípios como da justiça e igualdade que imperam nesta forma associativa e a própria exigência de integridade

pressupõem que todas as pessoas são dignas da mesma forma. O papel do juiz na interpretação terá influência direta na comunidade

que só existe concretamente na decisão judicial, afinal, o princípio da integridade na prestação da justiça “não é de maneira alguma

superior ao que os juízes devem fazer diariamente”. Em termos práticos, isto significa que o direito é autoproduzido através da

interpretação, legitimando assim seu próprio procedimento[7].

           As condições para ação do juiz Hércules e o princípio da integridade

            De tudo, obviamente a atuação do juiz Hérculeo em conformidade ao método elaborado por Dworkin, só seria possível no
que se pode denominar como uma “comunidade ideal”. No decorrer de sua obra, em diversos momentos aponta por ser uma
comunidade que chega a “consensos” acerca do sistema de justica que se quer adotar. Sob tal aspecto, muitas indagações poderiam
ser feitas a partir do que Dworkin denomina por consensos? Pode parecer uma indagação genuína, se não fosse o fato dos consensos
partirem de acordos não violentos ou cotados. Por vezes, o consenso a que se refere Dowrkin parece ser sinônimo de comunidade
de valores, isto é, uma comunidade que partilharia valores e se orgulharia de uma história comum. Se for entendido assim, sequer
aos Estados Unidos se aplicaria seu modelo. Ainda que os consensos possam ser produzidos no âmbito da decisão judicial, qual o
local adequado para a produção do consenso em uma comunidade? Quais as condições mínimas a serem respeitadas? Eis aqui um
ponto que requer uma profunda análise desta teoria. 

         Imperioso discorrer acerca do direito como integridade, uma vez que será determinante ao modelo de atuação do juiz Hércules.

Dworkin cria um conceito de justiça como fórmula de redundância do conceito de integridade, que ele prefere tratar como virtude

da integridade política. Esta, por sua vez, é um objetivo, um ideal político que deve ser perseguido pelo Estado através de um

conjunto coerente de princípios. Para tanto, as exigências da integridade são divididas em dois princípios: os de integridade da

legislação, que exige com que os responsáveis por criar a legislação a façam em conformidade com os princípios existentes, visando

assim à unidade e coerência do sistema; e os da integridade do julgamento, que apela para os que decidem o que é a lei, a vejam

como um todo e não isoladamente[8].

        
O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se volta para o passado na medida em
que seu enfoque contemporâneo assim o determine. Não pretende recuperar, mesmo para o direito
atual, os objetivos práticos os gerais dos políticos que primeiro o criaram. Pretende sim, justificar o que
eles fizeram (às vezes incluindo o que disseram em uma história geral digna de ser contada aqui, uma
história que traz consigo uma afirmação complexa: a de que a prática atual pode ser organizada e
justificada por princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro honrado. O direito como
integridade deplora o mecanismo do antigo ponto de vista de que “lei é lei”, bem como o cinismo do
novo “realismo”. Considera esses dois pontos enraizados na mesma falsa dicotomia entre encontrar e
inventar a lei. Quando um juiz declara que determinado princípio está embutido no direito, sua opinião
não reflete uma formação ingênua sobre os motivos dos estadistas do passado, uma afirmação que um
bom cínico poderia refutar facilmente: mas sim uma proposta interpretativa: o princípio se ajusta a
alguma parte complexa da prática jurídica e a justifica; oferece uma maneira atraente de ver, na
estrutura dessa prática, a coerência de princípio que a integridade requer[9].

 

            A integridade[10] fará com que Hércules elabore para cada lei que aplique uma justificativa que se amolde a ela e que tenha
coerência com o direito vigente, considerando tanto as justificativas políticas quanto as de princípio – porque seguindo o modelo
liberal americano a justificação pode e deve ser fundada em princípios políticos. No entanto, a integridade enquanto conceito de
justiça deve ter por base a questão da eqüidade (cujo caráter é procedimental), pois corresponde a formatação correta do sistema
político, com a distribuição correta de bens, de oportunidades, de recursos, enfim, a cumpre a idéia de igualdade[11]. A
justificação da decisão em Dworkin é de certo modo mais complexa que a usual, por que recorre, deste modo, tanto à conexões com
o sistema jurídico quanto a um sistema moral e político de concepções de justo, o que leva a um incremento da necessidade de uma
formação mais eclética dos juízes e uma maior riqueza tanto conceitual quanto filosófica das discussões.

                   Note-se então, que ao determinar as práticas de Hércules, Dworkin advoga a tese de que seria necessário mais do que
analisar o conjunto normativo que envolve o caso, faz-se mister também o exame de todas as questões fáticas que serão de extrema
relevância para que a decisão tomada pelo juiz esteja em consonância com a complexidade do caso[12], ou seja, seja coerente com
os fatos, com ordenamento jurídico em si e com a melhor enlace possível dos fatos relevantes com o Direito aplicável. Postula ser
necessário examinar não só todas as normas pertinentes à questão, mas também todos os fatos relevantes, gerando uma decisão que
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seja coerente com o resto do ordenamento[13]. Portanto, ao investigar todas as normas que serão adequedas a aplicação
considerando as questões fáticas que envolvem aquele caso (o que implica justificar e argumentar o porquê da opção por
determinadas normas), outras normas deixaram de ser aplicadas por não manterem coerência com o ordenamento acerca daquelas
questões, contudo, isso não afetada o campo de validade dessas normas com relação ao ordenamento, apenas não serão aplicáveis
justamente em face das condições fáticas  a serem consideradas.

         Refletindo criticamente o modelo

                   Expostos alguns elementos essenciais para o modelo de atuação do Juiz  Hérculeo, pode-se dizer que a decisão
judicial, neste modelo, apresenta um resposta correta para cada caso que irá decidir. Segundo seu entendimento, sempre existirão
princípios organizados coerentemente no sistema jurídico vigente capazes de fundamentar a decisão do juiz. Como já sito
anteriormente, este princípio será construido argumentativamente em conformidade com a práxis jurídica e social da comunidade
que vê o direito como integridade: a comunidade dos princípios. Não é uma resposta correta antecipável, que se vislumbra de
antemão – trata-se, isto sim, de uma resposta correta por que é fruto de uma prática reflexiva e criativa de produção do Direito.

            Assim, o juiz não está restrito a curvar-se ante o aguilhão semântico, ou ao modo como os outros juízes aplicavam o direito,
visto que os princípios lhe permitem ter uma visão crítica da história, enquanto a integridade indica de que forma deverá  corrigir os
erros institucionais do passado,  alterando o futuro. Na medida em que está sempre vinculado e atua sobre uma “forma” de
comunidade, como um paradigma que lhe orienta, a questão da complexidade de decidir acerca do caso concreto e da amplitude dos
seus significados, é significativamente reduzida nesto modelo, pois a resposta restringe-se a um determinado “modelo” de decidir –
modelo este um tanto quanto simplificado se se considerar as possibilidades que uma leitura interdisciplinar poderia proporcionar.

                   Essa alusão teve o intituito de apontar ainda que sumariamente, as bases que servirão para os questionamentos acerca
do modo de decidir o direito na perspectiva delineada por Dworkin. Assim, procurar-se-á levantar alguns questionamentos a partir
de uma visão mais crítica do modelo a fim de contribuem sobre o modo de os juizes decidirem em matéria de direitos fundamentais.

                   Dessa forma, pode-se apontar que o juiz Hércules deveria ter especial atenção para ter os seguintes aspectos que
exsurgem da necessidade existencial de decidir, e decidir no toca a uma dimensão de semântica[14] histórica da linguagem: 1) os
significados dos signos e sintagmas utilizados no texto constitucional, uma vez que os significados não aparecem explícitos, mas sim
são frutos de uma semântica histórica multifacetada, que inclui desde uma repressão à produção intersubjetiva e democrática dos
desejos e sua projeção nos signos até uma luta explícita e histórica pelo significado (e tudo isto sob a égide de um poder capaz de
dizer, pelo menos formalmente, os significados por último, mas em um país sem uma história de discussão, uma vez que em países
com tradição do civil law sequer possuem forte tradição jurisprudencial para se poder identificar o “erros” históricos de
significação); 2) se se constata, a partir da superação do paradigma do sujeito-objeto pela reviravolta lingüística, que o conhecimento
só é acessível a partir da linguagem, então os paradigmas de observação do Direito devem ter pelo parte de suas preocupações
voltadas para a reconstrução e crítica dos significados; 3) a força dos significados no psique social, pois as significações passam a
abarcar as expectativas, e, conseqüentemente, o peso das suas respectivas frustrações. Toda esta problemática é refletida na decisão
judicial, gerando consequências prática, haja vista a unidade formada entre conhecimento e linguagem[15] .      Para Gadamer:

O mundo é a totalidade à qual se relaciona nossa experiência linguisticamente esquematizada. Essa
plenitude de visões do mundo não significa a relativização do mundo, pois o mundo não é diferente das
visões nas quais ele se manifesta. A constitucionalidade lingü’stica de nossa experiência de mundo está
em condições de abranger as relações vitais mais diferentes, inclusive as mudanças que ocrre na vida
humana. Assim, podemos por meio da decadência das palavras tomar conhecimento das mudanças de
costumes e valores. É importante esta concepção, é que a linguagem é capaz de tudo isso, porque ele
não é criação da razão refletente, mas efetiva a própria relação ao mundo em que vivemos[16].

       No tocante a primeira dimensão exposta, acredita-se que o estudo do uso da linguagem permitiria chegar em algumas
conclusões referente a um dos grandes embates existente entre os juristas, qual seja, acerca das indagações sobre se as palavras da
lei podem conter uma significação unívoca, concluindo pela sua impossibilidade. O que na prática ocorre é uma falsa ilusão de
univocidade existente pela inalterabilidade sintática dos textos legais, combinada com uma visão mecânica de Direito e sociedade,
como se a alteração de uma palavra da lei fosse capaz de alterar as práticas sociais e os sentidos normativos de seu significado. Tal
pretensão somente seria atingida a partir da alteração dos significantes, ou seja, de seu modo de interpretar e aplicar o direito, e tal
pressupõe uma ação daqueles lidam com os signos, que os põem em uso e que tem de lidar com o paradoxo de sua
mutabilidade/imutabilidade social[17].

        O direito, sob a ótica de tal assertiva, não pode deixar de considerar, no tocante aos conteúdos que abarca e as relações que visa
regular, nada seria possível sem que haja entendimento com respeito ao significado da fala, seja tanto com relação ao juiz como em
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relação às partes. Quer dizer, a manifestação destes, no sentido que dizer algo é fazer algo[18], deve atingir uma função, não
somente do significado, mas do papel da linguagem jurídica em si.

                   Isto implica adicionar mais uma possível crítica ao modelo: a da pragmática da linguagem. É necessário ter categorias
para observar que tipo de ação social Hércules realiza a partir da linguagem, isto é, qual o sentido dos atos de fala. Para tanto, é
necessário estudar uma teoria dos atos de fala, seu campo de racionalidade (adianta-se: comunicativa)  e sua função tanto geral (no
caso dos atos de fala comunicativos, gerar entendimento, isto é, planos de ação ou concordância acerca de sentimentos sob a égide
de significados socialmente partilhados sem coação) quanto específica (isto é, dentro de um campo de racionalidade prática).

 Sob a perspectiva de seus reflexos sociais, a decisão proferida pelo ato de fala do juiz será estribada e causará fortes reflexos no
conjunto de significados existente também no imaginário social[19] e no imaginário jurídico (como por exemplo a idéia de
“segurança jurídica”, “paz social”):

É impossível falar de direito sem fazer referência a instituição imaginária da sociedade. A instituição do
social, como polo de imputação e atribuição, é estabelecida segundo normas sem as quais não pode
haver sociedade. Assim, a grande parte das significações imaginárias instituídas pode ser considerada
como mediações jurídicas. A validade efetiva de uma sociedade, seu imenso edifício instituído,
concerne ao Direito. Mas tudo isso não é suficiente para nos aproximarmos da consideração do Direito
como significação imaginária instituída. Falta a análise do papel que jogam as significações imaginárias
na própria mentalidade dos juristas; as significações imaginárias que os mesmo juristas tem sobre a
função social do Direito e seu papel na organização da sociedade. A autocompreensão dos juristas
sobre o jurídico[20].

                   Assim, o juiz Hércules sabe a força que suas as palavras exercem no inconsciente da formação do sujeito, e que uma
emancipação individual e coletiva passa não só por uma auto-análise da própria linguagem, mas também por uma maior clareza e
democracia das palavras e de seus processos de formação.

                   Outra questão relevante a ser suscitada no tocante a prática Hérculea, diz respeito à forma das máximas de seu agir.
Seu agir está baseado em máximas de conduta[21], que possuem extrema semelhança com a razão prática Kantiana. A razão
prática quantiana inaugura um campo de racionalidade voltada à reflexão sobre a ação, e reflete um modo de pensar característico
da filosofia do sujeito. Ao se questionar sobre as questões morais, ao investigar sobre as questões legais e mesmo quendo busca a
coerência do direito através do princípio da integridade, o agir de Hércules denota um certo subjetivismo, pois apesar de se mostrar
extremamente voltado para a comunidade, acaba por não dialogar com esta mesma comunidade, agindo monologamente – como se
conhecesse todas as questões morais da sociedade sem sequer ouvi-lá, apenas por uma leitura subjetiva dos fatos, do ordenamento,
das decisões passadas.

                   Assim, sabe-se Kant imerso o paradigma da filosofia da consciência, acreditava que toda a prática deveria ter a
pretensão de uma universalidade abstrata – e, por isso, um fim em si mesma -, no entanto, esta moral universal estaria presente no
ser humano por ser dotado de razão. O contéudo ético da “moral universal” – indissociável da idéia de autonomia e liberdade -
estaria acessível ao ser humano individualmente. A noção de universalidade Kantiana do sujeito cognoscente pode-se traduzir no
seu imperativo categórico: “age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne universal[22].

                   Como é sabido, a contemporaneidade supera a tradicional forma de sujeito/objeto da filosofia da consciência[23], na
medida em que se “descobre” que o conhecimento sé é acessível através de uma linguagem compartilha por sujeitos que possuam
biografias individuais e coletivas, e portanto, a fórmula a ser considerada é intersubjetiva, ou seja: sujeito/sujeito[24] . A razão[25]
que deveria guiar Hércules é de um movimento que começa por um idealismo transcendental, passando por uma linguagem
ordinária, por uma matriz historicista até chegar em uma retomada da razão a partir da segunda geração da escola de Frankfurt,
com Habermas e sua razão comunicativa e Apel com sua retomada da transcendentalidade da filosofia e, com isso, suas pretensões
de uma universalidade, mas uma universalidade que tenha um pé na história. Assim:

A pragmática transcendental emerge do contexto da crise da razão, e sua pretensão fundamental é
responder as desafios que se levanta a partir desta crise. Por isso, seu cerne vai consistir em mostrar
que os relativistas e céticos sempre pressupõem a verdade que negam: eles não refletem sobre o que
fazem  ou supõem ter de fazer para poder afirmar o que afirmam. No entanto, ele vai fazer isso
incorporando, para dentro da reflaxão sobre os fundamentos, a dimensão que essa crise da razão
terminou pondo em relevo; a dimensão da íntersubjetividade”. A filsosofia transcendental elaborada
por Apel, vai ser, como ele mesmo diz, uma transformação da filosofia transcendental reflexiva da
intersubjetividade. Isso significa dizer que aqui vai começar a explicitar-se a reviravolta característica
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da filosofia cotemporânea: não mais a subjetividade (filosofia moderna), mas a intersubjetividade se
mostra como o princípio último de filosofar[26].

                   Sem adentrar propriamente a problemática da intersubjetividade na relação do sujeito com o sujeito e das condições
linguísticas da problemática da comunicação, impende retomar a idéia Kantiana acerca da pretensão de universalidade, primeiro, da
ação instrumental (fim em si mesmo) do sujeito e, segundo, como universalidade do discurso, da pretensão de acordos ou consensos.
Isso, pois, a subjetividade é algo que considera e privilegia a idéia da diversidade, logo, como decidir denota a noção de unidade, a
intersujetividade será imprescindível em face da participação do outro, da garantia de que todos poderão participar do processo.

                   Eis que se mostra imperiosa a idéia de universalidade para identificação do sujeito, nas lições de Habermas:

Estamos convencidos de que somente uma moral universalista,  (que considere como racionais as normas universais e os interesses
capazes de generalização), pode ser definida como bons motivos;  e que somente o conceito de uma identidade do eu, que assegure
ao mesmo tempo liberdade e individualização da pessoa singular, em um interior de complexos e sistemas de papéis,  pode
fornecer hoje, aos processos educativos uma orientação capaz de obter consensos.  Mas tão logo, são formuladas essas premissas
fortes, coloca-se todavia, a questão empírica: de como surgem, e como podem se manter estruturas universalista do Eu quando, e
até o momento em que, estiverem implícitos, nas instituições de base da sociedade, princípios que não são de modo algum
universalistas? Com efeito, sabemos que a identidade do eu só pode se formas no círculo da identidade do grupo. Surge, de resto a
questão analítica de saber se, uma identidade pós convencional do Eu, pode se ligar numa identidade de grupo, Istoé, no espírito
de uma sociedade concreta(...).Estamos convencidos de que tão somente uma moral universalista,  que considere como racionais as
normas universais (e os interesses capazes de generalização) pode ser defendidas com bons motivos. Mas quem – senão a
humanidade in totum ou a sociedade mundial – poderia assumir  o lugar de uma identidade coletiva, em cujo âmbito poderia se
formar uma identidade pós- convencional do eu? Se esse lugar permanecer vazio, a moral universalista continuaria a ser– tal como
as correspondentes estruturas do EU – uma pura exigência, podendo ser realizada apenas de modo privado e ocasional, sem incidir
substancialmente na conexão social da existência[27].

                   Dessa forma, a decisão a ser tomada pelo juiz Hércules para que atinja a máxima da pretensão de universalidade
como forma de identificação do sujeito, atendendo assim o critério de validade[28] (no sentido de que as únicas normas que podem
reclamar a validade sejam aqueles que podem obter a anuência dos participantes diante do discurso prático em si), há que se
considerar as lições de Habermas quando se refere aos princípios do discurso como pressupostos fundacionais para a chamado agir
comunicativo[29], os quais se manifestam tanto em critérios procedimentais como em máximas de um agir intersubjetivo.

                   Esse agir comunicativo em que Hércules precisa estar inserido baseia-se em uma teoria discursiva da ética, que

consiste em uma fundamentação[30] que defende teses universalistas. Fazendo-se uma analogia com o imperativo categórico de

Kant e da filosofia da consciência, poder-se-ia dizer, que é como se ele descesse em nível de transformar-se em um princípio da

universalização “U”, que nos discursos práticos passa a assumir o papel imprescindível de regra de argumentação – em uma

argumentação que poderia se dar de forma universal. Ao mesmo tempo, o princípio de universalização ‘U’, assume nos discursos

práticos assume o papel de uma regra de argumentação (obviamente deve existir um agir orientado ao entendimento mútuo – no

sentido de coordenar as ações):

                    
A esses argumentos não se pode atribuir o sentido apriórico de uma dedução transcendental no sentido
da crítica Kantiana da razão; eles fundamentam apenas as circunstâncias de que não há nenhuma
alternativa identificável para a “nossa”maneira de argumentar. Nessa medida, a ética do discurso
também se apóia, como as outras ciências reconstrutivas, exclusivamente em reconstruções hipotéticas,
para as quais temos que buscar confirmações plausíveis – começando naturalmente, no plano em que
elas concorrem com outras teorias morais. Mas, além disso, uma teoria como essa também está aberta a
– e até mesmo depende de – uma confirmação indireta por outras teorias concordantes[31].

 

                   A argumentação de Hércules teria, portanto, de ultrapassar os marcos de sua facticidade. Se se quer uma reflexão
mais sofisticada, esta terá de passar pelo teste do princípio da universalização. Hércules sabe disso, e apõe, em sua reflexão, uma
máxima de fundamentação que faz com que seu pensamento tenha parâmetro crítico para exame de seus pré-juízos e seu modo de
ser.

                   A busca do argumento[32] que convence passa por uma perspectiva reflexiva que envolve a problemática das
proposições assertóricas e não-assertóricas. Enquanto que em problemas referentes à verdade  (assertóricas) é necessário, além de
um vínculo com um mundo objetivo, uma situação de fala que se assemelhe à ideal, nas questões práticas estes critérios são menos
rigorosos, porém ainda assim pautam os parâmetros de uma decisão racional e capaz de gerar emancipação[33]. Eles envolvem
uma relação ao local adequado e apropriado para a tomada de decisão, o procedimento democrático como o centro para a discussão,
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para atuação intersubjetiva dos sujeitos envolvidos. Afinal, a Constituição[34] é uma construção diária cuja sua concretização não
está adstrita aos operados jurídicos: extende-se ao conceito à participação social e cidadã dos sujeitos conscientes e construtores dos
seus direitos e deveres na sociedade democrática. Assim, o paradigma norteador da reconstrução do modelo a que este trabalho se
propõe, é o paradigma do Estado Democrático de Direito, de uma tradição história diferenciada do commom law.

                   Um modelo juiz ideal deveria ver a Constituição como algo além do que uma mera ordem jurídica que deve conduzir

o exercício dos cidadãos nos seus direitos e obrigações para com a sociedade; necessita perceber a Constituição[35] é a expressão

cultural de um povo, sua autorepresentação ética, seu legado cultural e também o que fundamenta suas esperanças e desejos para o

futuro. Pode-se dizer que a realidade jurídica é apenas uma parte da Constituição; a autêntica Constituição é composta pela letra

viva, que é resultado da vivência dos seus intérpretes na sociedade aberta, como expressão e instrumento mediador da cultura e

depósito de vivências, saberes, experiência para a formação das identidades atuais e da geração futura. Ou seja, o modelo de

Hércules mostra-se fechado aos demais intérpretes da constituição.

                    
                    A cultura constitucional é o somatório de toda tradição das experiências, vivências, esperanças e possibilidades reais

de realização futura numa escala de valores e expectativas tanto dos seus cidadãos, como das associações, órgãos estatais, na tarefa

de interpretar a Constituição nesta sociedade aberta e pluralista. Qualquer modelo de decisão judicial, necessitaria contemplar esta

perspectiva[36].

 

                   Entende-se que o modelo do juiz Hércules não fez distinção quanto as met´rias de decisão, haja vista que se acredita

que decidir em matérias de direitos fundamentais tende a ser uma “tarefa diferenciada” em face de sua derradeira vinculação ao

conceito de democracia – a co-originariedade antes trabalhada por Habermas –, ainda, podem ser considerado como garantia e

instrumento do princípio democrático da autodeterminação de um povo onde cada indivíduo, ciente de seu papel de participação

bem como reconhecendo seu direito de igualdade na construção comunitária e no processo político, pode ser considerados como

fundamento funcional da ordem democrática. Hércules terá sair do Olimpo de sua corte e refletir acerca do papel da Constituição na

cotidianidade do cidadão. A liberdade de participação política que possibilita ao cidadão interferir no processo decisório constitui

um direito, capaz de influenciar nos demais direitos fundamentais e na sua eficácia na sociedade[37].

 

            É dessa forma que, o discurso da pós-modernidade supera a idéia de que as questões de interpretação, e, portanto, aplicação

do direito deva ficar restrita unicamente aos órgãos jurisdicionais. O pluralismo[38] característico deste momento histórico, reuqer

ampla discussão e dabate acerca dos conteúdos, dos conceitos e das práticas da comunidade, que nos afeta coletiva e

individualmente. Motivo pelo qual, Häberle entende que há duas formas de interpretação: sentido lato e estrito. Não deixa de

reconhecer a importância das duas no processo de concretização da Constituição, mas chama a atenção ao risco que ficar adstrito

apenas às formas tradicionais no sentido de enrijecer a Constituição ao pluralismo cultural, estratificando seu próprio

desenvolvimento. Por isso, deve a interpretação em sentido lato e em sentido estrito coexistir, muito embora considere a segunda de

maior importância, podendo esta englobar a primeira no processo interpretativo, mas sempre subsistirá à jurisdição constitucional

em fornecer a última interpretação da constituição que, para ser legítima, deve estar de acordo com a primeira[39].

 

                        Häberle, deste modo, satisfaz de maneira mais detalhada aos parâmetros de controle procedimentais defendidos

por Habermas. Este entende que devem existir meios de controle e interferência dos fluxos comunicativos desde a esfera pública até
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a decisão final, em um procedimento regido pela racionalidade comunicativa. Estes controles são efetivados no sentido de formação

de conteúdos corretos, isto é, conforme a intersubjetividade e história dos participantes, bem como para a formação de

solidariedades e identidades culturais através do pertencimento a uma comunidade que se rege por direitos e deveres e que permite a

existência de projetos de felicidade individuais e coletivos que se comunicam e se constroem democraticamente. Hércules,

evidentemente, é alguém que sabe da importância do procedimento democrático e valoriza este procedimento, tanto o fomentando

quanto o levando em conta em sua decisão.

 

                   Ainda, importa referir que decidir sobre a matéria de direitos fundamentais, logo, decidir sobre questões

Constitucionais, requer a percepção do elemento cultural em que se insere. Dessa forma, envolve a vivência dos cidadãos, tanto no

aspecto histórico, ontológico, considerando as regras que são estipuladas pela sociedade, como também o aspecto psicológico no

sentido que se vive e do que se aprende nas experiências cotidianas. Por óbvio, o autor reconhece a cultura em sentido educacional,

aquela que em consenso nos é transmitida seja pela experiência histórica ou como forma de regulamentação social, mas ele traz a

multiplicidade de aspectos que podem envolver e influenciar tudo que vemos e vivemos[40].

Partindo-se da constação do juiz estar imerso em um mundo cultural, pluralista, democrático de direito sob a bandeira da realização
de direitos fundamentais, a contribuição da hermenêutica de Heidegger e Gadamer seria indispensável na discussão acerca da
questão da historidade da compreensão, assim como o acontecer do atos de compreensão e interpretação.

                   Sob o aspecto da historicidade da compreensão, fundamental para a tomada da decisão judicial, nota-se que o ser-aí,
inserido no mundo[41] (Dasein[42]), aponta para um fundamento da compreensão que não se baseia na subjetividade, mas sim na
idéia de factidade do mundo e na historicidade da própria compreensão, a partir da autenticidade do ser – uma revelação ontológica:

Heidegger foi mais longe defendendo que toda compreensão é temporal, intencional, histórica.
Ultrapassou concepções anteriores ao encarar a compreensão não como um processo mental, mas um
processo ontológico, não como um estudo de processos consciente e inconscientes, mas como uma
revelação daquilo que é real para o homem (...) Heidegger veio provar que a compreensão é um passo
prévio indicativo do ato de fundamentação – revelação da realidade[43].

                   Em tal perspectiva, o pano de fundo do paradigma em que o juiz está submerso é imprescindível para sua tarefa de

consciência histórica[44]. No entanto, quando Dworkin critica a discricionariedade judicial, atuando de forma a rejeitar todas as

posições pessoais do juiz, devendo decidir com base em questões legais e valores políticos, demonstra sua superação com relação a

fórmula sujeito/objeto, motivo pelo qual, a hermenêutica defende a idéia de que a resposta certa não está no juiz /intérprete

enquanto sujeito do esquema sujeito/objeto, mas daquela que baseia sua compreensão na intersubjetividade[45]. Hércules terá de

inserir não só em uma nova tradição jurídica, mas também filosófica e epistemológica, representada na reviravolta lingüística. Isto

vai impor a Hércules uma profunda revisão de seu modo de pensar o Direito e pensar a si mesmo.

 
                   Pensando na historicidade e paradigma de Estado brasileiro, Streck diz que a saída para nossa
histórica frustração constitucional e democrática seria a aposta na compreensão da Constituição como “ordem ou
medida material da sociedade” e no Poder Judiciário como seu guardião máximo, uma espécie de regente em
face da menoridade de nossa incipiente cidadania. Através, pois, desse ativismo judicial ética e politicamente
comprometido, poder-se-ia preencher o hiato entre Constituição formal e realidade político-social, deixado pela
ação ou pela omissão dos demais Poderes da República e pela própria dinâmica de uma sociedade degradada e
hipossuficiente, lançando mão de valores fundamentais, dentre eles, a dignidade humana. De certo modo, o
Hércules revisitado pelas matrizes teóricas trabalhará esta idéia, tendo em vista a co-originariedade de
procedimento e direitos fundamentais, de modo a garantir sua máxima efetivação justamente para permitir a
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existência da democracia.

                   Outra questão pertinente que merece mensão é o fato de que as decisões passadas que visam guiar, ou melhor,
reconstruir as decisões para o futuro, tem diferentes graus, formas de solução – no caso de regras e no caso de conflitos. Na
perspectiva de Dworkin ele sempre saberia “escolher” o melhor princípio diante do caso concreto, contudo, o caso concreto também
dispende argumentos e discursos que não são devidamente orientados, ou seja, reclamam pretensões individuais, as quais
certamente terão reflexos para os préj-juízos formativos do processo de compreensão.

            Dito isso, indaga-se se efetivamente existe total incompatibilidade em entrelaçar-se a dogmática através das regras de
argumentação, como forma de decidir com critérios de validade e, explicitar os argumentos que possam servir, se não para a
resposta “certa” em termos de uma lógica ou uma ontologia simples (não hermenêutica), mas para permitir e facilitar o controle
intersubjetivo das decisões através argumentação jurídica[46] que deve ocorrer da forma mais democrática, propiciando o debate
público acerca dos conteúdos não justificados em conformidade com a historicidade, com a semêntica, com a universalidade e com
a autenticidade, por exemplo.

            Contudo, as críticas que aqui podem desde já serem tecidas, é justamente o fato que Hércules na sua atribuição de peso,

tende a criar buscar mais argumentos que tendem a justificar sua decisão, do que propriamente passa por um processo de construção

e correção durante a exposição dos argumentos. Se o fenômeno durante a compreensão e interpretação ocorre simultaneamente a

aplicação, os argumentos  a posteriori, pois a compreensão já aconteceu.

           

Considerações finais

 

A investigação da complexidade que envolve a decisão judicial e suas formas de controle demonstra a verdadeira preocupação com
a busca de uma forma de decisão que contemple a dogmática jurídica e ao mesmo tempo busca o ideal de justiça a partir a partir de
uma análise dos casos. O tema é de suma importância, haja vista às inúmeras decisões que demonstram cotidianamente o
despreparo estrutural do poder judiciário em lidar com demandas cada dia mais complexas – matérias estas progressivamente
discutidas nos tribunais, nas academias e na mídia de forma geral.

 Assim, nenhuma conclusão definitiva podereia ser extraída de tal estudo, exceto, a de que há muito a se discutir e pensar acerca de
um modelo que contemple todos os critérios a serem discutidos e considerados pelo juiz no momento da decisão judicial, pois
sequer poder-se-ia afirmar que a construção de um modelo seria uma condições ideal. Assim, através do demonstrado pode-se
perceber a contribuição que diferentes perspectivas como a semântica, a pragmática da linguagem, intersubjetiva, a hermenêutica
seriam de grande contribuição ao modelo Hérculeo e, que qualquer modelo que se pretenda para guiar juízes para decidir o direito,
não poderia deixar de considerar tais contribuições de cada um dos paradigmas expostos.
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[1] DWORKIN, Ronald. O Império do direito. Trad. Jeferson Luiz Camargo. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fonte, 2007.
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[3] Para Dworkin, o conceito de Direito é composto por duas variáveis: regras e princípios. As regras serão válidas ou inválidas,
dependendo a regra de conhecimento, que ele denomina teste de pedigree (O teste de pedigree referido por Dworkin, é um texto
que é válido, segundo o autor, regras jurídicas válidas e regras jurídicas espúrias, e, também, de outras regras sociais que são
seguidas pela comunidade, mas seu cumprimento não se dá através do poder público. Ver: DWORKIN, Ronald. Levando os direitos
a sério. 2 ed. Tradução: Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 28.)  O princípio, por sua vez, não obtém
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Schuback. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

[25] Segundo Habermas,  abre-se o campo de nossa contemporaneidade tanto no caminho da realização filosófica, como da crítica radical da metafísica entendida
como uma crítica da razão. De um lado teríamos a perspectiva de uma revolução que superaria as cisões, a reificação, e daria novo rumo a racionalidade – caminho
objetivamente bloqueado pelas transformações históricas da segunda metade do século XX. De um outro lado, encontramos a crítica radical da razão que não só
termina por se enredar em contradições performativas como não consegue sair do âmbito da filosofia da consciência. Sendo assim, o desafio de Habermas de
desenvolver simultaneamente uma teoria da racionalidade e uma teoria social se vê diante da necessidade de uma ampliação da razão que seja capaz de
simultaneamente criticar sua redução a racionalidade cognitivo instrumental e explicar a possibilidade de resistir a reificação, à colonização do mundo da vida. TERRA,
Ricardo R. Notas introdutórias sobre sistema e modernidade: Kant e Habermas. (coleção filosofia),  p.639-640.

[26] OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta Lingüístico-pragmática na Filosofia Contemporânea. São Paulo: Loyola, 2001.
p.253-254.

 

[27] HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Brasiliense, 1983. 81.

[28] Aqui quer se atentar para a distinção necessária entre conceitos de verdade e validade: A validade das normas “consiste” no reconhecimento universal que as
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normas ganham. Porque as exigências de validez morais falham em relação às conotações ontológicas que são características para as exigências de verdade, a
orientação para o alargamento do mundo social, portanto a inclusão sempre mais ampla de exigências de verdade, se coloca no lugar dos referentes no mundo objetivo.
A validez de uma afirmação moral tem sentido epistêmico de que seria aceita, sob condições ideais de justificação. Entretanto, quando “correção moral” esgota seu
sentido de aceitabilidade racional, diferentemente de como “verdade”,  nossas convicções morais devem permitir finalmente, a partir do potencial crítico do auto-
ultrapassamento e a descentralização que é construído com a “perturbação”, uma antecipação idealizadora da prática da argumentação- e na autocompreensão dos seus
participantes. HABERMAS, Jürgen. Agir comunicativo e razão descentralizada.  Trad. Lúcia Aragão. Rio de Janeiro:Tempo brasileiro, 2002. P.  70.
[29] O mesmo se pode dizer em relação às pretensões de validade presentes na ação comunicativa, que nos permite discutir sobre objetos e normas. Em que sentido
se pode falar propriamente na pretensão de validade das normas? Habermas parte da análise de um fenômeno presente intuitivamente a qualquer sujeito capaz de ação:
quando temos diante de nós não um objeto, que podemos manipular,  mas um sujeito, então, inevitavelmente, pressupomos sua responsabilidade pessoal, isto é, só
podemos realmente entrar em interação com ele quando supomos que seja capaz, quando solicitado, de justificar sua ação, ou seja,  de que ele poderia dizer por que,
em determinada situação, se comporta assim e não de outro modo. Efetuamos aqui uma "idealização", que também nos diz respeito, porque olhamos o outro sujeito
com os olhos com os quais olhamos a nós mesmos. Op.cit. 1996. p.305. 

[30] Assim, mais uma ponto crucial ao debate proposto é a distinção apresentada por Günther acerca dos discursos de
fundamentação e aplicação. Diz que: “Para a fundamentação é relevante exclusivamente a própria norma, independentemente de sua
aplicação em cada uma das situações. Importa se é do interesse de todos que cada um observe a regra, visto que uma norma
representa o interesse comum de todos e não depende de sua aplicação, mas dos motivos que conseguimos apresentar para que ela
tenha de ser observada por todos como uma regra. Em contraposição, para a sua aplicação cada uma das situações é relevante, não
importando se a observância geral também contempla o interesse de todos. Em vista de todas as circunstâncias especiais, o
fundamental e se e como a regra teria de ser observada em determinada situação. Na aplicação devemos adotar, “como se
estivéssemos naquela situação”, a pretensão da norma de ser observada por todos em toda situação (isto é, como uma regra), e
confrontá-la com cada uma de suas características. GÜNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação
e aplicação. São Paulo: Landy, 2004.  p.69-70.

[31] HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. 2ª Ed. Rio de janeiro: Tempo Universitário, 2003. p. 143-144.

[32] Uma teoria da linguagem pode levar em conta a auto-referência e a forma da proposição e considerá-las equivalentes, a partir do momento em que ela não se
orienta mais semanticamente pela compreensão das proposições, mas pragmaticamente, pelos proferimentos através dos quais os falantes se entendem mutuamente
sobre algo. A fim de entender-se sobre algo os participantes não precisam apenas compreender as proposições utilizadas nos proferimentos: eles têm de ser capazes de
se comportar uns com relação aos outros, assumindo o papel de falantes e ouvintes – no círculo de membros não participantes de sua (ou de uma) comunidade
lingüística. As relações recíprocas e interpessoais determinadas pelos papéis dos falantes tornam possível uma auto-relação que não precisa mais pressupor a relação
solitária do sujeito agente ou cognoscente sobre si mesmo enquanto consciência prévia. A auto referência surge de um contexto interativo. HABERMAS, Jürgen.
Pensamento pós-metafísico. Estudos filosóficos. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1990. p.33.
[33]. A “verdade”de proposições descritivas significa que os estados de coisas enunciados “existem”, enquanto as “correções”das proposições normativas refletem o
caráter obrigatório dos modos de agir prescritos (ou proibidos). Kant pretende fazer justiça a esse saber epistêmico e saber prático distinguindo, relativamente a
faculdade de conhecer e desejar, uso teórico de um uso prático da razão. Embora a razão teórica seja produtiva em um sentido transcendental, a razão prática tem uma
força “legisladora” num outro sentido, num sentido construtivo, como podemos dizer com Rawls. A pressuposta unidade de um mundo, espontaneamente gerado, de
objetos da experiência possível unifica a multiplicidade de conhecimentos empíricos, enquanto o “reino dos fins” projetado pela razão prática indica a maneira como os
sujeitos agentesdevem, pela autodeterminação inteligente de sua vontade, gerar ou construir um mundo de relações interpessoais bem –ordenadas – “uma república
universal segundo as leis da virtude”.HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação. Trad. Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2004. P.  269-270.
[34]Dessa perspectiva,  a autocompreensão ético-política do cidadão de uma coletividade democrática não surge como elementos históricos- cultural primário que
possibilita a formação democrática da vontade, mas como grandeza de fluxo em um processo circular que só se põe em movimento por meio de institucionalização
jurídica de uma comunicação entre cidadãos de um mesmo Estado. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. Trad. Georg Sperber. São Paulo: Loyola. P.  183.
[35] Matteucci ensina que: Lo original Del constitucionalismo moderno consiste em su aspiración a uma constitución escrita, que contenga uma serie de normas
jurídicas orgánicamente relacionadas entre ellas, em oposición a la tradición medieval, que se expresaba em leyes fundamentales consuetudinárias. Em este sentido El
constitucionalismo no se sustrae a La ley fundamental que caracteriza El desarollo Del Estado moderno,  que ES um processo de racionalización de todos los aspectos
de La vida política y social: a La codificación Del derecho privado se une La Del derecho público que obedece a La misma exigência de certeza (y de eficácia) y de
publicidad, de Manera que todos estén em condiciones de igualdad.  MATTEUCCI, Nicola. Organización Del poder y liberdad. Madrid: Trotta, 1998, p.25.

[36] HÄBERLE, Peter. Teoria de la Constituición como ciencia de la Cultura. Trad. Emilio Mikunda. Madrid: Editorial Tecnos,
2000. p.33-36. passim.

[37] SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p.70-71.

[38](...) uma sociedade pluralista só pode subsistir, enquanto sociedade pluralista, se for, também, uma sociedade tolerante. Pois
somente em uma sociedade tolerante é possível a coexistência de projetos distintos sobre realizar a vida boa e, mais que isto,
somente em uma tal sociedade é possível que tais projetos se atualizam na maior medida possível. O pluralismo, não é de fato, uma
mera coexistência de concepções divergentes, mas uma convivência desses projetos, realizados e atualizados da melhor forma
exeqüível. Se um projeto não puder ser realizado de forma alguma, por limitações impostas pelo grupo que assume o poder central,
então os projetos minoritários são fadados a desaparecerem, e com eles o próprio pluralismo (...) Evidentemente, a defesa do
pluralismo é uma característica do Estado Democrático de Direito, paradigma que a Constituição do Brasil prescreve não só como
modelo de Estado, mas também como um projeto para a sociedade. GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica Constitucional e
Pluralismo. In: Hermenêutica e Jurisdição Constitucional - Estudos em homenagem ao professor José Alfredo de Oliveira Baracho.
Coordenação: José Adércio Leite Sampaio, Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Belo horizente: Del Rey, 2001. p. 53          

 

 

[40] HÄBERLE, Peter. Op. cit. p.33-36. passim.

[41] Marx entende a história como uma dialética onde os meios de produção geram os modos de vida, conforme a famosa passagem: A maneira como os homens
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produzem seus meios de existência depende, antes de mais nada, da natureza dos meios de existência já encontrados e que eles precisam reproduzir. Não se deve
considerar esse modo de produção sob esse único ponto de vista, ou seja, enquanto reprodução da existência física dos indivíduos. Ao contrário, ele representa, já,
um modo determinado de atividade desses indivíduos, uma maneira determina devida manifestar sua vida, um modo de vida determinado.  O que eles são coincide,
pois,  com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições
materiais da sua produção. MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã.  Trad. Luis Cláudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fonte, 2002. p. 11.
Heiddeger avança no sentido de ver o modo de vida como algo mais complexo,  passagem de Stein: Assim a analítica existencial representa a passagem da causalidade
para a existência, do caráter objetivo para a dimensão do acontecer historial. O homem enquanto ser-aí não vem mais ao nosso encontro para ser objetificado pelo
conhecimento científico, pois ele é um acontecer que se desdobra não como um fenômeno objetivo, mas como uma história que se articula no acontecer da
temporalidade. Assim, ocupar-se com os problemas do psiquismo e dos sujeitos humanos não significa olhá-los como objetos no mundo, mas como um acontecer que
constitui o mundo, no qual o ser aí está situado e a partir do qual ele compreende a sua situação. STEIN. Ernildo. Nas proximidades da antropologia. Ijui: Unijuí,
2003, p. 99. Ainda, sob a mesma temática Habermas contrapõe: A recusa totalizante das formas modernas de vida explica uma outra fraqueza desses discursos:
interessantes no fundamental, parecem indiferenciados nos resultados.   Os critérios segundo os quais Hegel e Marx, e ainda Max Weber e Lukács distinguiram na
racionalidade social os aspectos que favorecem a emancipação e a reconciliação daqueles que reprimem e cindem, tornaram-se embotados. Entretanto, a crítica
apreendeu e decompôs também os conceitos que permitiam manter esses aspectos separados, de modo a tornar-se visível em seu entrelaçamento paradoxal.
Esclarecimento e manipulação, consciente e inconsciente, forças produtivas e forças destrutivas, auto-realização expressiva e dessublimação repressiva,  efeitos que
garantem a liberdade e efeitos que a suspendem, verdade e ideologia: todos esses momentos desembocam um no outro. Não estão ligados de uma forma relutante em
relações funcionais catastróficas- cúmplices involutários de um processo contraditório que perpassa a luta dos adversários.  HABERMAS. Jürgen. O discurso filosófico
da modernidade. Trad. Luiz Sérgio Repa.  Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins fonte,  469-470.
[42] Nesse sentido, Hércules deve se mostrar um ser que vive a presença, que no contexto de sua obra, pode-se dizer que viver a presença é questionar a si próprio, a
sua tradição e, conseqüentemente, o próprio Direito. Daí sua autenticidade consigo e com sua própria história – a história terá o condão de mostrar a autenticidade do
ser. HEIDEGGER, Martin. Ser e o Tempo. Márcia Sá Cavalcante. Rio de janeiro: Vozes, 2006. 42-43.

[43] PALMER, Richard E. Hermenêutica. Trad. Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 2007. 145.

[44] Nesse aspecto, não se pode deixar de referir, a questão da cura, apresentada no capítulo sexto da obra Ser e o Tempo, quando expõe a cura como uma crítica
aos pré-juízos em favor da coisa mesma, como cultivo de si mesmo e da coisa.  Dessa forma, certamente a cura pode ser entendida como o próprio cuidado que o
Hércules deve ter com o próprio direito – a partir de própria autenticidade: “Porque, em sua essência o ser-no-mundo é cura, pode-se compreender, nas análises
precedentes, o ser junto ao manual como ocupação e o ser como co-presença dos nos encontros dentro do mundo como preocupação.  O ser-junto a é ocupação porque,
enquanto modo de ser-em, determina-se por sua estrutura fundamental, que é a cura. A cura caracteriza não somente a existencialidade separada da facticidade e
decadência, como também abrange a unidade dessas determinações ontológicas. A cura não indica, portanto, primordial ou exclusivamente, uma atitude isolada do eu
consigo mesmo. A expressão “cura de si mesmo”, de acordo com a analogia de ocupação e preocupação,  seria uma tautologia. A cura não pode significar uma atitude
especial para consigo mesma porque essa atitude já se caracteriza ontologiacamente como anteceder-a-si-mesma; nessa determinação, põem, se acham também
colocados os outros dois momentos estruturais da cura, a saber, o já ser-em e o ser-junto a”. HEIDEGGER, Martin. Ser e o Tempo. Márcia Sá Cavalcante. Rio de
janeiro: Vozes, 2006. 42-43.

[45] Streck, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e teorias discursivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
P.93-95.

[46] A idéia de discurso prático geral ganhou importância na tese de Alexy ao surgir como resposta à crítica de Habermas, que
afirmava não ser possível o discurso jurídico ser um caso especial do discurso prático moral, já que o discurso moral, no sentido de
Habermas, e refere à universalização e somente à universalização de normas, enquanto o discurso jurídico "precisa manter-se aberto
a argumentos de outras procedências, especialmente a argumentos pragmáticos, éticos e morais. toda proposição jurídica erige
necessariamente uma pretensão de correção. Correção significa aceitabilidade racional, apoiada em argumentos.[Uma proposição
que se pretende correta nada mais é do que uma proposição que pode ser justificada racionalmente através de uma argumentação
racional, e não arbitrária e despojada de valor, ou seja, meramente subjetiva. Implícita na afirmação de que toda proposição jurídica
necessariamente erige uma pretensão de correção está algo mais além de uma disputa acerca do caráter científico da jurisprudência.
Evidentemente, Alexy não acredita que o juiz possa se despojar de toda a carga pessoal na fundamentação. Há, por certo, na tomada
de decisão, uma mistura entre a sua impressão inicial com a necessidade de justificar a decisão. Mas essa justificação não se reduz a
um esclarecimento da psique do juiz. Ela deve ser feita à luz do ordenamento jurídico vigente, e vista como uma tentativa de ser a
resposta mais adequada ao caso. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação jurídica. Teoria do discurso racional como teoria da
justificação jurídica. Landy:2007, 259/261.
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A ALMOTAÇARIA COMO INSTRUMENTO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NAS
CÂMARAS MUNICIPAIS DA AMÉRICA PORTUGUESA SETECENTISTA E OITOCENTISTA 

EL ALMOTACÉN COMO INSTRUMENTO DE POLICÍA ADMINISTRATIVA EN LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA AMÉRICA PORTUGUESA SETECENTISTA E OITOCENTISTA

Danielle Regina Wobeto De Araujo

RESUMO
O objetivo do texto é demonstrar pelo viés jurídico a importância do instituto medieval de
origem muçulmana denominado almotaçaria para da “ordem” nas Cidades portuguesas e de suas
conquistas durante o Antigo Regime português. Para tanto, a análise está dividida em três
partes: a primeira analisará as características quanto à representação social-política e o governo
da Coroa. A segunda, examinará o governo e autonomia das Cidades, descrevendo a estrutura
político-administrativa das Câmaras Municipais. A terceira investigará pautada em fontes
primárias o funcionamento e a finalidade do direito de almotaçaria em Curitiba, nos séculos
XVIII e XIX. 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras chaves: Governo; Cidades; Almotaçaria. 

RESUMEN
La finalidad del texto es enseñar jurídicamente la importancia del instituto medieval de origen
islámico designado de almotacenaria para el orden en las Ciudades portuguesas e de sus
conquistas durante el Antiguo Régimen portugués. Por ello, el análisis está divida en tres partes:
la primera analizará las particularidades cuanto a la representación socio-política e el gobierno
de la Corona. A segunda examinará el gobierno e la autonomía de las Ciudades, describiendo la
estructura político-administrativa de los Ayuntamientos. La tercera investigará con fundamento
en fuentes primarias el funcionamiento y la finalidad del almotacén en Curitiba, en los siglos
XVIII y XIX. 
PALAVRAS-CLAVE: Palabras claves: Goberno; Ciudades; Almotacén. 

1. Introdução

 

O presente estudo tem como objetivo examinar pelo viés jurídico o instituto da almotaçaria de
"competência" das Câmaras Municipais das cidades e vilas portuguesas e de suas respectivas
conquistas.

Para melhor compreender este privilégio medieval de origem muçulmana será investigado a sua
função na Cidade, a sua importância na estrutura camarária, as engrenagens de seu
funcionamento, entre outros aspectos que demonstrem a contribuição desta instituição vigente
no Brasil, até o século XIX, para fins de conformação e ordem do espaço citadino.

Para tanto, primeiramente, será analisado o contexto e o cenário político-administrativo nos
quais as Câmaras municipais estavam inseridas, tal tarefa será feita com o apoio da doutrina
jurídica e da legislação real. Sem essa visão mais ampla do direito, do governo, das
representações e de como estavam estruturadas as instituições durante o período do Antigo
Regime, fica, no nosso entender, um pouco complicado de verificar a relativa autonomia
administrativa e jurídica das Câmaras, da qual o direito de almotaçaria é uma de suas causas.

Por fim, cumpre informar que o referencial teórico deste estudo pauta-se na historiografia
produzida por António Manuel Hespanha, a qual leva em conta a doutrina produzida pelo direito
e não só a produzida pela economia e pela política durante o período do Antigo Regime
português.
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2. Características do Antigo Regime Português: pluralidade jurídica e política

 

De início cumpre esclarecer que para compreender a relativa autonomia de governo conferida às
Câmaras municipais, da qual a almotaçaria é um fator relevante é preciso recorrer as explicações
feitas para o governo da Coroa, visto que esta tinha uma maior capacidade discursiva. Sem
mencionar o fato de que nas cidades prevalecia uma cultura oral[1].

Pode-se dizer que, a partir de 1970, desencadeou-se uma revisão historiográfica[2],
questionadora do tradicional entendimento acerca da precoce centralização do poder e do
caráter absolutista do governo português, já nos finais do século XV.

Essa nova escrita da história parte do exame da literatura predominante do período, qual seja, a
jurídica e a teológica, que cotejadas com fontes relativas as mais diversas instituições fez
António Manuel Hespanha afirmar que, pelo menos até meados até a primeira metade do século
XVIII, a monarquia portuguesa seria, no seu entender, corporativa ou "preeminencial" [3].

No primeiro caso, em virtude da célula monárquica não representar o conjunto da sociedade
como todo, a Coroa configurava-se, apenas, como a parte mais importante. No segundo, a
preeminência da Coroa era assegurada por meio de negociações[4] com os demais corpos
sociais legitimadas pela doutrina do direito comum, sob a guarida do princípio da especialidade,
de cuja essência extrai-se que a "capacidade normativa dos corpos inferiores não podia
ultrapassar o âmbito de seu autogoverno"[5].

Em suma, a relativização do papel do Estado Português pode ser vista em razão dos seguintes
fatores:

 

- O poder real partilhava o espaço político com poderes de maior ou menor hierarquia;

- o direito legislativo da Coroa era limitado e enquadrado pela doutrina jurídica (ius commune) e
pelos usos e práticas jurídicos locais;

- os deveres políticos cediam perante os deveres morais (graça, piedade, misericórdia, gratidão)
ou afetivos, decorrentes de laços de amizade, institucionalizados em redes de amigos e de
clientes.

- os oficiais régios gozavam de uma proteção muito alargada dos seus direitos e atribuições,
podendo fazê-los valer mesmo em confronto com o rei e tendo, por isso, a minar e expropriar o
poder real.[6]

 

Grosso modo, recorda-se que no modelo mental de representação da sociedade corporativa
cada corpo que a compõe possui uma função/finalidade predeterminada, a qual é indispensável
para o bom funcionamento do cosmos (visão holística moderada), por conseguinte lhes confere
um certo grau de autonomia político-jurídico para fins de autogoverno.

A esta ideia de autonomia com a finalidade de autogoverno a doutrina jurídica medieval
nominou de iurisdictio[7], cujo conceito engloba a possibilidade de editar leis e estatutos,
constituir magistrados, julgar conflitos e expedir comandos. A iurisdictio era, então,
"omnicompreensiva"[8].
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Contudo, de todas essas possibilidades funcionais acabou prevalecendo no espaço "público" ou
"político" do monarca, a prerrogativa de "fazer justiça", as demais ações denominadas de
imperium (merum ou mixto), que envolviam um poder mais coercitivo e arbitral eram exercidas
em outros espaços de seu governo, que não o "público" ou "político", como o oeconomico,
militar, e o de impor tributos.

Em resumo, a iurisdictio prevalecia sobre o imperium no que tange ao modo de governar.
Significa dizer, em largas linhas, que praticamente não existia uma intervenção da coroa nos
demais corpos sociais[9]. Isso porque, conforme dito antes, o poder era compartilhado, era
plural, não havia apenas um único governante exercendo o poder de modo absoluto, tal como
depreende-se da teoria jurídica da soberania, pelo contrário, existiam vários governantes, ou
uma constelação de repúblicas[10] - câmaras ou concelhos, universalidades, sociedades - cada
uma representando seu corpo social e governando com práticas distintas.

Embora o monarca tivesse poderes e prerrogativas que os outros corpos não dispunham, como
as regalias, a decisão sobre decretar paz e guerra, e a justiça em última instância. Os demais
corpos tinham atribuições "públicas" que o monarca não possuía, tal como a possibilidade de
editar normas relativas à vida comunitária, designadas de posturas, outorgadas as Câmaras
municipais. Essa constatação também incide sobre o direito, o direito real não era o único, ao
revés, ele convivia com outros, como o eclesiástico, os corporativos, e os comunais.[11].

Ainda acerca do tema, sublinha-se que a superioridade jurisdicional do monarca não estava
associada às noções de unidade política e de subordinação e hierarquia do poder, pois segundo
Luca Mannori e Bernardo Sordi o "Estado" pré-moderno deve ser compreendido mais como
"societas que universitas, pois se parece mais com "uma associação de partes distintas que uma
pessoa jurídica individual."[12]

Resumindo, o "Estado crisálida"[13] era uma instituição social antes de ser uma instituição
política, no qual o rei era o cabeça da república em virtude de formar um corpo ou estado social
que representava a realeza, algo que lhe transcendia como pessoa física[14]. E para fins de
conservação e aumento de seu reino sua missão dependia também dos demais corpos ou
estados políticos que compunham essa sociedade. Nesse compasso são os ensinamentos de
Bartolomé Clavero:

 

(...) Si quiere ponerse  nombres y si esto no induce a confusiones con situaciones actuales,
estamos ante una sociedad realmente corporativa, nada estatal. Estamos ante una sociedad
natural, nada escindida y en nada artificial. Aquí no se plantea la distinción de
espacios, privado de libertad y publico de poder; aquí no existe el problema da
artificialidad de un orden político. No tiene momento constituyente. Los cuerpos
sociales existen y hacen existir  al individuo; hemos visto que éste es porque está:
alcanza existencia por y en su estado; individual no la hay. Lo que existe es la
sociedad. Ella es la naturaleza humana. (...) . Nuestra historia será Hobbes, realidad
palpablemente ahora, mas nuestra arqueología es Baronio, realidad
presumiblemente entonces"[15]. (grifos nossos)

 

Portanto, embora a teoria social e jurídica da Idade Média e Moderna diferencie o interesse dos
particulares do interesse geral, considera-os como componentes harmônicos de uma unidade
mais vasta, o bem comum"[16], logo seus interesses não são distintos. Todavia, isso não
impede que, eventualmente, possa ocorrer um maior sacrifício dos particulares em prol da
comunidade. Em breves linhas, sintetiza António Manuel Hespanha:
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poder político não visa (...) interesses qualitativamente diferentes dos interesses particulares;
antes pelo contrário, se se pode falar dum objectivo que caracteriza o poder é o de visar
exclusivamente a salvaguarda destes direitos (daí que se fale, a este propósito dum "Estado-
que-matém-os-direitos" ou "Estado jurisdicional"...) [17].

 

Com base nesses argumentos nota-se que o monarca somente diante de circunstâncias
contingenciais, sob o fundamento do "bem comum" e alicerçado pela sua experiência e
prudência poderia ampliar seu raio e modo de ação, ultrapassando, assim, os limites impostos
pelo cerne de sua atividade "política" - a iurisdictio, transgredindo direitos e privilégios
particulares, executando atos de gestão de cunho mais administrativos fora de sua "casa".[18]

Luís Reis Torjal menciona que no seiscentos "político" português predominava uma "política
católica", cuja essência pregava e defendia o poder e a interferência espiritual papal na esfera
temporal, daí decorre a submissão da política a ética e a moral cristã, hipótese que não ocorria
nos Estados que adotavam a teoria do debate renascentista das ideias políticas, como a de
Maquiavel, Lutero ou Calvino, na qual a "arte de governo" fundamentava-se no critério de "razão
de estado"[19].

António Pedro Barbas Homem alinhado com as lições de Luís Reis Torjal denomina a "política
portuguesa" de "a verdadeira razão de estado" ou "razão de Estado católica cristã"[20], na qual
o critério do justo prevalece sobre o útil, e sobre aquele paira a pesada nuvem da ética e da
moral cristã, que tal como uma nimbos só irá se dissipar com uma tempestade, no caso, um
tufão, chamado de Sebastião José de Carvalho e Melo, também conhecido como Conde de
Oeiras e Marquês do Pombal.[21]

Assim, enquanto no norte da Europa e na Itália, comenta Charles Boxer, discutiam-se livremente
assuntos como a "razão de estado" e as ideias de Maquiavel, Galileu, Bacon, Descartes, Newton,
Hobbes, entre outros, os "jesuítas de Portugal (assim como os da Espanha) recusaram-se a
difundi-las em suas aulas e proibiram expressamente a sua discussão até 1746"[22].

Para os juristas, portanto, a principal área de governo do príncipe como "pessoa pública" era a
justiça, sua função "política" confundia-se com dizer o direito. As demais áreas de governo como
a oeconomia, a fazenda, entre outras, eram secundárias, ou, por outras palavras, voltadas para
ao seu corpo social e não para toda comunidade. Infere-se daí que monarca como
representante máximo do seu território não precisava, ou melhor, sequer devia governar os
demais corpos - visto que estes também possuíam autonomia funcional - sob pena de recair em
tirania.

A longa duração deste imaginário corporativo da sociedade do qual resulta um pluralismo
jurídico e político, pautado em um critério do justo embebido em uma ética cristã decorre,
conforme visto, da predominância e da infiltração da doutrina da segunda escolástica e do
humanismo no governo dos reinos ibéricos.

 

2.1 Imperium e iurisdictio

 

Para além da descentralização e da autonomia funcional dos demais corpos que impediam que o
governo do monarca se afastasse da seara da justiça, cumpre esclarecer, outra limitação que
sobre ele recaia, para, então, ser possível entender como seu poder externava-se.

Recorda-se, nesse compasso, que ao lado da primazia lógica e histórica dos ordenamentos
particulares com relação ao "estatal" o direito natural, preexistente na natureza, e mais tarde o
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direito comum quando àquele se equivale, limitavam a forma de governar do monarca.

Desse modo, na sua principal área de atuação o monarca contava com o apoio dos doutores do
direito, uma que estes agentes estavam capacitados para ler o direito contido na natureza. Essa
intermediação fazia com que toda decisão externada pelo monarca quando da composição dos
conflitos fosse mediada por um processo regulado, técnico e metódico.

Essas características marcam o Estado português medieval e também da primeira modernidade
como jurisdicionalista ou como o "Estado que mantém direitos", cuja operabilidade ocorre pela
"razão do direito" e não pela "razão de estado"[23].

Portanto, o direito limita duas vezes o governo do monarca, visto que ao mesmo tempo em que
a iurisdictio correspondia a uma noção de governo justo quanto às formas do exercício do
poder, ela também limitava aspectos da vida social sobre os quais recaia a intervenção da
autoridade pública, ou seja, não cabia ao soberano funções próprias de outros segmentos do
corpo social, em particular, da esfera domestica ou privada.[24]

Cumpre esclarecer, então, como os comandos do monarca eram exteriorizados. Daí a
importância da distinção entre iurisdictio e imperium, feita pela doutrina do ius commune. Pedro
Cardim ao analisar aludida diferença assinala que o primeiro termo "remetia para o exercício da
autoridade vinculado, nas suas manifestações, aos conteúdos da justiça e às formas de
juízo"[25]. Ou seja, vinculava-se a área de atuação do monarca que ele tinha um maior alcance
sobre os demais corpos (justiça).

Sua lógica de funcionamento "não foi pensada com o intuito de evitar a violação da ordem, mas
como restaurá-la após o seu rompimento"[26]. Seu modus operandi, então, balizava-se em uma
"praxis típica dos juristas, na qual avultava o formalismo e o respeito, quase sagrado, pelo
procedimento administrativo ordinário"[27], acarretando decisões técnicas, judicativas,
consensuais e demoradas.

O imperium, por sua vez, era exercido nas outras áreas de governo do soberano (extrajudiciais),
estava vinculado a uma gestão informal, que podia ser exercido de ofício e operacionalizava-se
por meio de decisões mais ágeis, discricionárias, pautadas em critérios de conveniência e
oportunidade.

Hespanha sobre o tema manifesta que o sistema dogmático do direito comum não permitia uma
classificação material-funcional dos atos do poder (iuditia), mas sim dos meios utilizados para o
exercício do poder. Por isso a utilização da classificação romana prevista no Digesto, que
distingue os atos dos magistrados segundo a iurisdictio, potestas ou imperium, este subdivido
em merum e mixtum, subdivididos, ainda, por Bártolo, em seis graus hierárquicos.

A doutrina jurídica tentou de diversos modos submeter a política ao direito, reservando e
defendendo a complexa arte sapiencial que era a de extrair da natureza o direito nela
contido[28]. Contudo, a constante ampliação e mutação no conceito da iurisdictio pelos doutores
do direito demonstram o contrário, pois, lenta, mas progressivamente, legitimaram-se as mais
diversas práticas de governo, as quais afastavam-se dos limites impostos pela iurisdictio à Coroa
originariamente[29].

Assim, se em um primeiro momento o monarca enquanto "pessoa pública" governava,
principalmente, senão, exclusivamente na seara judicial, resolvendo conflitos dos demais corpos
sociais guiado por um juízo lento e metódico de decisão, com o decorrer do tempo a doutrina
jurídica libera-o para agir nas demais áreas de governo também como "pessoa pública" pautado
em um poder de imperium, em especial, de merum imperium. E assim, o poder de iurisdictio
que era superior hierarquicamente aos demais, como o de imperium, a ele se iguala e se
complementa dentro da atividade do poder[30].

Essa passagem da iurisdicitio para o imperium pode ser vista em diversas medidas tomadas pelo
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Marquês de Pombal durante o reinado de D. José I, dentre elas destacam-se: a) alargamento do
raio de ação da Coroa, que começa a esvaziar as "competências" dos demais corpos, sob o
argumento de racionalizar a estrutura administrativa "estatal", b) maior produção legislativa do
monarca, e; c) reforma no sistema de fontes do direito português, no intuito de reforçar a
legislação do reino e, ao mesmo tempo, enfraquecer a influência do direito comum, que
assegurava a autonomia jurisdicional dos demais corpos, como as Câmaras Municipais.

Acerca das reformas pombalinas, salutar fazer um parêntese, esclarecendo que, embora na
segunda metade do século XVIII, em Portugal, haja um renascimento da capacidade legislativa
do monarca, que começa a se emancipar da esfera jurisdicional, a legislação por ele produzida
não se distinguia materialmente da medieval confeccionada pelos demais corpos, em especial, as
normas "disciplinares" produzidas pelas cidades. Tal constatação faz com que Luca Mannori e
Bernardo Sordi afirmem que o "estado legislativo' não é mais que uma versão depurada do
Justizstaat medieval[31].

 

3. Da relativa autonomia das Câmaras

 

Da exposição acima espera-se que tenha ficado claro a ambientação plural e complexa da
sociedade e da política do Antigo Regime português, e também as limitações impostas pela
iurisdictio seja em sentido amplo ou estrito ao monarca, pois são essas marcas que atribuíram
às cidades um relativo grau de autonomia político-administrativo, como por exemplo, a sua
capacidade estatutária e a escolha de seus magistrados e oficiais.

Nuno Gonçalo Monteiro comentando o assunto diagnostica que desde Herculano com seu
municipalismo romântico há uma tendência em dar destaque ao papel das Câmaras, recentes
estudos tendem a reforçar essa ideia de autonomia municipal "face aos dispositivos da coroa,
realçando sua natureza oligárquica"; ou demonstrando "a dimensão violenta, arbitrária - numa
palavra ao gosto da época a que nos reportamos - ´tirânica', das instituições locais e dos seus
protagonistas" conforme demonstra o caráter de autarcia econômica[32] do governo municipal.

Ainda, é possível confirmar a relativa autonomia municipal por meio do direito visto que as
próprias ordenações do reino ao prescrever e tolerar a jurisdição autônoma dos municípios
quanto a questões locais, criavam um sistema de fontes de direito paralelo ao oficial, basta
examinar os costumes, as posturas e os privilégios locais para se ter certeza disso[33].

António Manuel Hespanha fazendo um resgate histórico acerca do fundamento doutrinal que
legitima a autonomia dos municípios assinala que a questão das relações entre o espaço e poder
já tinha sido objeto de reflexão na antiguidade com Aristóteles.

Na Idade Média, por sua vez, aceitava-se com naturalidade a ideia de que "um grupo vivendo
conjuntamente tivesse um governo próprio e autónomo, que incluiria a capacidade de
estabelecer as suas próprias leis"[34]. O jurista Baldo seguia essa concepção, no seu entender a
capacidade de autogoverno das comunidades estava condicionada a identidade territorial, desde
a aldeia ao reino, sendo necessário apenas compatibilizar as prerrogativas jurisdicionais dos
corpos à jurisdição real. Isso não significava que exista, conforme já visto, uma subordinação de
cunho hierárquico entre os corpos.

De outra sorte, Francisco Suarez, explica o tema com base na distinção entre comunidades
perfeitas (que bastam em si mesmas) e imperfeitas (que necessitam do concurso de outras para
o desempenho de suas funções sociais) anunciado que apenas as primeiras tinham competência
legislativa plena, nas segundas tal prerrogativa estava limitada as suas jurisdições. Nesse viés,
as comunidades imperfeitas além de observarem, necessariamente, as matérias de competência
reservadas ao príncipe (regalias), também precisavam de sua anuência, ao menos, tácita, para
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que tivessem reconhecida a validade de seus estatutos locais[35].

A arquitetura do ius commune, desta feita, estipulava que abaixo do plano do reino existiam
diversas outras ordens jurídicas, as quais por decorrerem ontologicamente da natureza
prevaleciam sobre a da Coroa, consoante prescrevia o princípio da especialidade:

 

Por exemplo, as normas que protegiam os estatutos |(ou direitos das comunas, cidades,
municípios) considerando-os, nos termos da lei "omnes populi", como ius civile (... [diz-se direito
civil o que cada cidade institui para si] Odofredo, século XII), ou seja, com dignidade igual à do
direito de Roma. Ou as que protegiam os costumes (nomeadamente, o costume local), cujo
valor é equiparado ao da lei ("também aquilo que é provado por longo costume e que se
observa por muitos anos, com o se constituísse um acordo tácito dos cidadãos se deve observar
tanto como aquilo que está escrito.... (...) Ou seja, em todos estes casos, ainda que as
normas particulares não pudessem valer contra o direito comum do reino enquanto
manifestação de um poder político, podiam derrogá-lo enquanto manifestação de um
direito especial, válido no âmbito da jurisdição dos corpos de que provinham. E,
nessa medida, eram intocáveis. Pois decorrendo estes corpos da natureza, a sua
capacidade de autogoverno e de edição de direito era natural e impunha-se, assim,
ao próprio poder político eminente"[36]. (grifos nossos)

 

Segundo propõe o modelo escolástico de governar a administração do reino e da cidade seriam
idênticas apenas se diferenciando quanto à escala. Contudo, o governo das cidades não tem
como principal ou exclusivo foco a seara da justiça para fins do alcance da paz.

Como bem destacado por António Manuel Hespanha muitas vezes, só se alcança a paz urbana
governando ativamente, pois "as circunstâncias da vida em comum de um grande número de
famílias" desencadeiam novos problemas, relativos "ao abastecimento, à saúde, ao urbanismo -
que as cidades têm que resolver"[37].

São justamente essas atividades, que requerem uma administração ativa as de "competência" do
almotacé, evidenciando-se, assim, que a almotaçaria pode ser considerada o direito de
administrar, de exercer ações de cunho executivo no intuito de manter a "boa ordem" da
cidade.[38].

No governo das cidades, exercido pelos membros das Câmaras municipais, portanto, há um
especial destaque para o governo oeconomico, que está atrelado ao âmbito da conservação da
própria cidade, conforme se infere das lições de António Manuel Hespanha:

 

Zona típica da informalidade, a oeconomia é-o também da reserva e do recato com que as
coisas familiares devem se retratadas. O critério de decisão é, aqui, o da
discricionariedade de um "prudente pai de família", ao qual cumpre adequar
livremente os meios disponíveis à busca do sustento e engrandecimento da casa.
"Sustento" e "engrandecimento" devem ser objetivos sublinhados (...), pois com eles
se está a apontar para uma gestão que não se limita a conservar, mas a prever, a
prover, e a promover; isto é, para uma administração activa. Coisa que, não sendo
novidade ao nível doméstico ou mesmo da comunidade, o era ao nível do reino. O
processamento dos assuntos é o da gestão informal exercida diretamente ou por meio de
agentes livremente escolhidos e livremente descartáveis (...)[39]. (grifos nossos)
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Depreende-se do texto acima, que a área de governo "econômica" também designada de polícia
adota critérios de imperium quanto às decisões proferidas pelas autoridades, isso porque parte-
se da ideia de que na esfera doméstica ou no interior das famílias não há interesses opostos
entre si, ou oponíveis aos do interesse familiar, tal como ocorre na seara da justiça, que, por
natureza, é dual e contraditória[40].

As cidades também deveriam ser governadas com base nesse poder, visto que os problemas que
nelas afloram, decorrentes da coexistência densa da paisagem urbana, requerem comandos e
intervenções rápidas, pautadas em critérios de oportunidade e conveniência, para se atingir o
"bem comum".

Fazendo um balanço dos argumentos tecidos, conclui-se que além da doutrina do ius commune
colocar o governo das cidades como principal contraponto à autoridade centralizada e o governo
absoluto da coroa e seus magistrados[41]. Governar as cidades, também era uma tarefa um
tanto complexa, pois as Câmaras como cabeças dos corpos das comunidades territoriais
governavam, na verdade, Repúblicas, antes mesmo de o monarca governar de tal modo seu
território.

Enfim, a administração ativa da Câmara era exercida por meio de um critério discricionário, mas
não arbitrário, que visava organizar a sociedade impondo-lhe uma ordem. Essa ordem, todavia,
corresponde à ordem natural, não havia o intuito de subvertê-la para um determinado fim ou
objetivo, tal como ocorria no Estado de Polícia. Lembra-se que no modelo jurisdicional de
governar o direito é uma razão e não uma vontade, que preexiste na sociedade, e que incide
sobre todas as áreas de governo.

 

4. A estrutura das Câmaras

 

Portugal por ser um império ultramarino teve diversos modelos de organização e de
administração política do espaço dominado. Para António Manuel Hespanha, Portugal não
construiu um império terrestre, mas um "império oceânico"[42], que estendia-se por terras
longínquas, do Brasil num extremo à China noutro, passando pelas terras africanas e indianas.
Tamanha vastidão impedia a utilização de um modelo clássico e único de organização política do
espaço dominado[43].

No Brasil, o modelo adotado variou conforme as pretensões da Coroa, mas, após 1548,
transplantou-se a estrutura administrativa tradicional dos municípios portugueses, que estavam
organizados em torno da Câmara Municipal. Acerca do assunto Hely Lopes Meirelles sintetiza:

 

O Município Português foi transplantado para o Brasil-Colônia com as mesmas
organizações e atribuições políticas, administrativas e judiciais que desempenhavam
no Reino. Sob a vigência de três Ordenações - Afonsinas, Manuelinas e Filipinas - que regeram
o Brasil até a Independência (1822), nossas Municipalidades foram constituídas
uniformemente por um presidente, três vereadores, dois almotacéis e um escrivão.
Além desses encarregados administrativos, serviam junto à Câmara um juiz de fora vitalício e
dois juízes comuns, eleitos com os vereadores.[44] (grifos nossos)

 

Sublinha-se que esse modelo administrativo, aqui, pouco a pouco, foi sofrendo mutações por
incorporar as peculiaridades da realidade tropical.
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Consoante as considerações de Charles Boxer as Câmaras municipais e as Santas Casas de
Misericórdia deram uma certa identidade e similaridade as colonizações portuguesas nos mais
diversos territórios conquistados. Suas estruturas são como "os pilares gêmeos da sociedade
colonial Portuguesa do Maranhão a Macau"[45].

Tendo em vista que a cidade colonial brasileira é herdeira da portuguesa, no que concerne aos
aspectos de organização político-administrativa ela era composta por magistrados e oficiais locais
responsáveis por três eixos: a justiça, o governo e os assuntos militares, que se estruturavam
em torno de uma Câmara:

 

Os três vereadores, com os juízes e, eventualmente, com os mesteres, formam a
câmara. Ao lado dos vereadores, e eleitos pelo mesmo sistema, existiam os almotacés, com
competência especializada no domínio do abastecimento e da regulamentação edílica. Eleito, era,
ainda, o procurador do concelho, a quem competia agir em nome deste em juízo ou fora
dele[46]. (grifos do autor).

 

Recorda-se, uma vez mais, que todos os membros da Câmara possuíam funções que ao mesmo
tempo eram administrativas, jurídicas, legislativas, principal característica do Antigo Regime, pois
o Estado "era uma amálgama de funções em torno do rei: não havia divisão de
poderes ou funções, ao estilo Montesquieu"[47].

As Câmaras estavam limitadas a elaborar posturas atinentes a matérias reservadas, em
específico, as suas terras. Charles Boxer ao analisar o império oceânico português elenca
algumas das principais funções das Câmaras Municipais, são elas: 1) supervisão da distribuição e
arrendamento das terras municipais e provinciais; 2) lançamento e recolhimento dos impostos
municipais; 3) fixação de preços de mercadorias e provisões; 4) concessão de licenças a
vendedores ambulantes, mascates, entre outros; 5) inspeção da qualidade dos produtos postos a
venda; 6) concessão de licenças para construção; 7) manutenção das estradas, pontes, fontes,
cadeias e outras obras públicas; 8) regulamentação de feriados e procissões; 9) policiamento da
cidade; 10) policiamento da saúde e saneamento públicos[48].

De acordo com António Manuel Hespanha, a aparente humildade dos temas a serem
regulamentados, eram em realidade de crucial importância para as comunidades locais, pois
para elas o que é "mais importante do que questões de águas, de pastos, de regimento dos
mercados e das actividades econômicas que tratam as posturas?"[49].

São justamente essas questões referentes às entranhas de uma localidade, como o construtivo,
o mercado e o sanitário, que cabem aos almotacés zelar em prol do "bem comum", ou em prol
da urbanidade necessária nas Vilas e Cidades da América Portuguesa.

Portanto, deve-se deixar consignado, desde já, que este instituto muçulmano de raízes
medievais faz-se presente no Brasil, quando da transferência da estrutura administrativa
tradicional, quais sejam as Câmaras, permanecendo vigente até o período imperial.

 

5. O direito de almotaçaria e os almotacés na estrutura da Câmara

 

Magnus R. de Mello Pereira fazendo uma retrospectiva da almotaçaria assevera que esse
instituto de origem muçulmana foi incorporado com algumas poucas mutações na estrutura
administrativa portuguesa após a reconquista do território pelos Reis Católicos.[50]
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Nuno J. Espinosa Gomes da Silva menciona que a presença muçulmana na península Ibérica, a
partir do ano 711 e que durou mais de sete séculos, influenciou, por óbvio a sociedade
hispânica, tanto quanto ao credo (renegados, miledies), como quanto ao modo de viver
(moçárabes). No que se refere às fontes do direito português, a influência do direito foi pouco
marcante, uma vez que o Alcorão, livro santo ditado por Alá ao profeta Maomé, regia a
sociedade islâmica, enquanto aos cristãos-moçárabes aplicava-se o Código Visigótico. Contudo, o
autor menciona que mesmo tendo sido pouca a influência do direito muçulmano alguns de seus
institutos tiveram continuidade, como é o caso do almotacé[51].

Os almotacés pertencem a uma longa tradição administrativa das cidades do Ocidente e do
Oriente Próximo. Sua "linha de filiação vai do edil curul romano, ao agoranome bizantino e ao
muhtasib islâmico, depois cristão"[52]. Interessante notar, que a doutrina jurídica portuguesa
ignora a origem muçulmana do instituto, utilizando a analogia vê suas origens no direito romano,
conforme extrai-se das lições de Manuel de Almeida e Sousa de Lobão:

 

Quem combinar os officios, empregos e deveres, ata que nos ramos foram creados e propostos
os edis, lendo sua historia (...) quem, digo, fizer esta combinação com o regimento dos
Almotacés maiores e menores na Ord. (...) facilmente convirá com (...), que os nossos
Almotacés foram pela nossa legislação creados ad instar dos edis romanos; só com a differença
de que os edis dos romanos pelo Edilicio Edicto conheciam das ações Redhibitoria, e Quanto
minoris, carecendo os nossos almotacés de jurisdição para conhecer taes acções, como bem
advertiu (...). E aqui se offerece outra ocasião de argüir a generalidade de nosso Mello (...)
emquanto disse ahi e quiz persuadir que todos os nossos magistrados differem dos romanos.[53]

 

A literatura mais recente, de outro modo, destaca a origem muçulmana do instituto conforme se
extrai das lições de Maria Helena da Cruz Coelho e Joaquim Romero Magalhães:

o termo almotacé aplicado ao oficial que superintende no econômico, sobretudo no
abastecimento e controle de preços e mercados, não tem paralelo no latim, demonstrando bem
o desenvolvimento da vida urbana das cidades muçulmanas e uma estrutura econômica
avançada, que se imporá a todos os centros importantes do território. [54]

 

Magnus R. de Mello Pereira apregoa na cidade muçulmana competia ao almotacé ou al muhtasib
como titular da Hisba[55] a tarefa de:

... a vigilância e aferição dos pesos e medidas; a equidade das transações comerciais;
o controle dos diversos ofícios da cidade; a verificação do estado dos artigos de
consumo alimentício; e, a sanidade urbana. Era também responsável pela cidade
enquanto entidade física. Cabia à Hisba a reparação das muralhas, a manutenção das
vias públicas e o controle das construções, de forma a evitar que estas
ultrapassassem os limites dos lotes, apropriando-se terras públicas ou de vizinhos,
ou que infringissem as normas construtivas vigentes, provocando um excessivo
estreitamento ou ensombrecimento das ruas.[56] (grifos nossos)

 

Comparando as funções acima mencionadas com os textos de alguns Forais, como os da cidade
de Lisboa dos séculos XIII e XIV, e das Ordenações do Reino de Portugal (manuelinas e
filipinas) o autor acima constata que os almotacés mantiveram além da mesma dominação
linguística a mesma missão. As Ordenações Filipinas, que nortearam a ordem jurídica na
América Portuguesa, disciplinam o tema no Livro I, título 68, conforme se pode ver na
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compilação abaixo:

Da moralidade do mercado de abastecimento:

os Almotacés terão cuidado, que o primeiro até o segundo dia, a mais tardar como entrarem,
mandem logo pregoar, que os carniceiros, padeiras, regateiras, almocreves, alfaiates, capateiros
e todos os outros officiaes usem de seus Offícios e dêm os mantimentos em abstança,
guardando as vereações e posturas do Concelho. E dado este pregão, saberão (perguntando
algumas testemunhas per palavra, sem fazerem escripturas) se esses officiaes guardam as
posturas do Concelho; e se não as guardarem, se as demandam os Rendeiros e Jurados; e se as
não demandarem, sabendo que caíram nellas, digam-na ao Procurador do Concelho, que as
demandem. E elles julguem as coimas ao Concelho, pagando-as os que acharem em culpa, e o
Rendeiro outro tanto, quando se provar, que sabendo parte dellas, as não demandou.

 

Das medidas e pesos:

 

16. E aos Almotacés, que forem nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno, mandarão
apregoar, que em cada hum dos ditos mezes os que tiverem medidas, ou pesos que são
obrigados a affilar, as vão affilar sob as penas conteúdas no título 18: Do Almotacé-mor. Porém,
quando os trouxerem a affilar nos ditos tempos, postoque sejam achados não concordantes com
o padrão, não lhes será por isso levada pena alguma.

17. Cada hum em seu mez proverá com o Scrivão da Almotaçaria os pesos e medidas das
pessoas, que são obrigados a ter, segundo se contém no Título 18: Do Almotacé-mor; e
aqueles, a que se não acharem justos e concordantes, serão castigados, como no dito título he
declarado.

Da limpeza:

 

18. E andarão pela cidade, ou Villa, em modo que não se façam nella sterqueiras, nem lancem
ao redor do muro sterco, nem outro lixo, nem se entupam os canos da Villa, nem a servidão das
agoas.

19. cada mez farão alimpar a cidade, ou cada Villa, a cada hum ante as suas portas das ruas,
dos stercos e maos cheiros. E farão tirar cada mez as sterqueiras do lugar, e lançal-as fora na
spartes, onde for ordenado pelos Vereadores, em que serão postas stacas (...).

20. E não consentirão, que s elancem bestas, cães, gatos, nem outras cousas cujas e de mao
cheiro na vila. E os donos dellas as soterrarão fóra do povoado, em modo que sejam cubertas, e
não cheirem (...).

21. Outrossi madarão pregoar em cada mez,que cada hum alimpe as testadas de suas vinhas e
herdades, que vierem ter aos caminhos públicos, sob certa pena (...). 

 

Dos edifícios e servidões:

 

22. Item, conhecerão das demandas, que se fizerem sobre o fazer, ou não fazer de paredes de
casas, de quintaes, portas, janellas, frestas e eirados ou tomar ou não tomar de agoas de casas,
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ou sobre metter traves, ou qualquer outra madeira nas paredes, ou sobre stercos e immundicias,
ou águas, que se lancem, como não devem, e sobre canos e enxurros, e sobre fazer de calçadas
e ruas.

23. E aos Almotacés pertence embargar a requerimento da parte qualquer obra de edifício, que
se fizer dentro da Villa, ou de seus arrabaldes, pondo a pena, que lhes bem parecer, até se
determinar a causa per Direito. E a pessoa, que depois de dito embargo fizer mais uma obra
sem mandado de Justiça, que para ello tenha poder, incorrerá na dita pena, e defarse-há toda a
obra, que assi depois fez, postoque mostre, que de direito a podia fazer.

 

Afirmam os historiadores que o instituto da almotaçaria tomou corpo no período de transição
entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna, analisado as atribuições acima transcritas com as
que seguem abaixo, infere-se que este instituto reflete bem as instituições político-
administrativas do período do Antigo Regime, visto que o seu oficial - o almotacé - exercia tanto
funções administrativas como também judiciais.

1. E farão audiências nos dias costumados; e antes da derradeira audiência do seu mez, farão
dar pregão, que todos os que tem feito coimas, e são penhorados e não despachados, vão
naquelle dia desembargar seus penhores e fallar a seus feitos. E aos que não forem, à sua
revelia, julguem as coimas e dêm despacho a tudo.

2. E desapacharão os feitos com brevidade, sem fazerem grandes processos, nem scripturas. E
de qualquer despacho que derem, poderá a parte apellar, ou aggravar para os Juízes, fazendo-
lhes relação do feito per palavra. E logo, seja a appelllação, ou aggravo per elles visto, e julgado
segundo entenderem ser direito, nos feitos, que não passarem da quantia de seiscentos reis. E
como passarem dita quantia, despachem os juízes esses agravos e appellações com os
Vereadores em Camara, segundo dissemos no Título 65: Dos Juízes Ordinários.

 

Portanto, além de organizarem o espaço urbano por meio de correições[57] competia aos
almotacés fazer audiências para julgar as coimas (multas), e resolver os conflitos advindos da
"nunciação de obras, limpeza de caminhos, edificação e destruição de moradias, servidões
urbanas e outras coisas do gênero"[58].

Nesse sentido, assinala Pascoal José de Melo Freire que mesmo sendo a jurisdição do almotacé
de cunho mais político e econômico sua "jurisdição é especial (...) só a ele cabe julgar as
demandas e contendas que emergem da nunciação de obras, limpeza de caminhos edificação ou
destruição de moradias, servidões urbanas e outras coisas do gênero"[59]. 

Manuel de Almeida e Sousa de Lobão, por sua vez, entende que a jurisdição do almotacé é
aquela estritamente marcada pelas ordenações. Assim, além de ser responsável por executar os
acórdãos e posturas do Senado no que diz respeito à polícia da cidade ou vila, teria, também,
jurisdição criminal em procedimentos contra membros do clero e desembargadores nas causas
pertencentes à almotaçaria.[60]

Destaca o autor, entretanto, que de acordo com uma Resolução de 14 de maio de 1740, ficou
determinado que "nas causas de almotaceria não se devem intrometer os juízes ordinários;
porém, quando excedem a sua jurisdicção em conhecer os negócios pertencentes ao juiz
ordinário, pode este impedir o abuso dos almotacés em defeza da sua jurisdicção ordinária". Por
sua vez, em 1745, também ficou estabelecido por Lei datada de 13 de outubro, que os
almotacés "não tomem conhecimento em juízo algum das coisas sobre edifícios e servidões por
serem pertencentes ao das propriedades". Analisando as atas da Vila de Curitiba setecentistas e
oitocentistas, percebe-se que na América Portuguesa a legislação extravagante portuguesa
mencionada por Lobão não vigorou, pois aqui o almotacé exerceu sua jurisdição plena.
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Aludido autor ainda põe em relevo que outros oficiais da Câmara, tais como juízes ordinários e
vereadores, também tinham "competências" concernentes ao instituto da de almotaçaria, ficando
assim evidente que a almotaçaria representa um instituto do Antigo Regime português, nos
quais as fronteiras são tênues[61].

No que tange ao procedimento de seus juízos Pascoal José Melo Freire praticamente repete o
texto contido nas ordenações, ou seja, que seus feitos deveriam ser breves sem grandes
processos, e de suas decisões era possível apelar ou agravar aos Juízes Ordinários. O autor
apenas acrescenta que tal como estabelece a legislação espanhola:

(...) as causas relativas a polícia, quaisquer que sejam, são sumárias e devem ser despachadas
com brevidade, logo não admitem instrumentos ou escrituras processuais (...). Portanto, todo
aquele que não provar o seu direito ou não seguir a demanda pelo menos dentro de 03 meses,
cai da causa (...)[62].

 

Caso os almotacés não guardassem as posturas da Cidade ou Vila deveriam ser repreendidos
pelos juízes ordinários[63], um dos motivos que pode ser apontado para tal atitude seria o fato
que uma das principais fontes de renda das Câmaras advinham as multas cobradas pelo
almotacé, conforme mencionado anteriormente[64].

Nas atas da almotaçaria da Vila de Curitiba é possível encontrar alertas sobre o devido exercício
da função. Na primeira transcrita abaixo é ressaltado os fatores que o almotacé deveria levar em
conta para aplicar as penalidades, bem como fica cientificado a omissão de suas funções nos
meses de janeiro e fevereiro de 1804, devendo tal omissão ser apurada pela Câmara. Na ata
subsequente o escrivão de Órfãos menciona que não existia motivo suficientemente forte para
tal omissão, senão vejamos: 

"Vto. em corram. de 1804

Devem passar as quantias das condenaçoes descriptas neste livro, ao livro da receita
do Concelho. E como a pena deve ser proporcionada ao delicto, devem os Juizes
Almotaces abrerálas [?] qdo. Conhecerem maior grau de dolo e malicia, nos
cumplices, pa. deste modo se absterem de os cometer

Hé de notar não se ter feito corram. nos mezes de Janro. e Fevro. declare o Esam. a razão pa. se
proceder por esta omissão.

Carv.o F.tes

 

Franco. da Sa. Leiria Escram. de Orphaonz nesta Villa de Cora. e seu Tr.o por provizão etc.a

Certifico que não me consta razão por que os Almotaces dos mezes de Janeiro e Fevereiro
deixacem de fazer as Correiçoens posto que no dto. tempo ambos fizerão Viagem para a Villa de
Parna. ainda que se não demoracem todo o seo tempo de que dou fé Villa de Cora. 6 de Junho
de 1804.

Franco. da Sa. Leiria
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De outra sorte, segundo o texto das Ordenações ocupavam o "cargo" de almotacé os juízes
ordinários, os vereadores, o procurador do Concelho, logo que encerrados seus mandatos nesses
ofícios, também poderia exercer a função os "homens bons":

13. E os Almotacés se hão de faer no começo do ano por esta maneira. O primeiro mês hão de
ser Almotacés os Juízes do ano passado; o segundo dois Vereadores mais antigos; e o terceiro
um Vereador e o Procurador. E no lugar onde houver quatro Vereadores, servirão no 3º mês os
outros dois Veradores, e no 4º mês servirá o Procurador com outra pessoa, que será eleita.

14. E para os outros meses, os Oficiais do Concelho com o Alcaide-Mor, onde por Foral, ou
privilégio êle há de ser presente ao fazer dos Almotacés, tomando a todos primeiro juramento
de fazerem os que para isso mais idôneo forem, elegerão às mais vozes nove pares de homens
bons dos melhores, que houver no Concelho, que êsse ano não forem Oficiais dêle, que sejam
pertencentes para o ser (...).

 

Sabe-se que diversos requisitos impostos pela legislação do reino para composição da Câmara
tiveram que aqui serem relativizados, regra geral, porque a elite estava mais preocupada em
manter seus trabalhos a executar funções camarárias que praticamente não garantiam boas
remunerações[65]. Diante dessa perspectiva, Maria Aparecida de Menezes Borrego ao analisar a
composição da Câmara de São Paulo, do século XVIII, verificou que o fator "defeito mecânico"
foi afastado. Por conseguinte, diversos agentes mercantis não pertencentes ao grupo da elite
em busca de prestígio social ocuparam cargos camarários. Destaca a autora que a porta de
entrada para outros postos de governança era o exercício de almotaçaria e de procurador.

Outra constatação que merece ser enfatizada é a de que muitos edis da Bahia e de Olinda
recusavam-se a servir como almotacés, após encerrados seus mandatos nas outras funções, pois
consideravam que dito ofício não era uma função de primeira nobreza tal como a de
vereador[66], o desprezo também pode ser explicado pelo fato de a sociedade ver que esse
ofício seria melhor desempenhado por mascates, acostumados com temas mercantis[67].

 

6. Polícia e Direito de almotaçaria

 

Por fim, entende-se imprescindível traçar algumas linhas diferenciando o direito de almotaçaria
do poder de polícia típico do Polizeistaat.

De início, oportuno trazer a lume os diversos significados que o termo polícia teve ao longo da
história. Consoante explica Foucault, até o século XVI a palavra designava um certo número de
coisas, dentre elas: 1) "uma forma de comunidade ou associação que seria, numa só palavra,
regida por uma autoridade pública, uma espécie de sociedade humana". Tal como uma cidade,
um estado, um principado, em resumo, "uma coisa pública" mal definida; 2) "conjunto de atos
que vão precisamente reger essas comunidades sob autoridade pública", em face disso é que se
encontra as expressão "'polícia e regimento', 'regimento' empregado no sentido da palavra
polícia"; 3) "resultado positivo e valorizado de um bom governo". A partir do século XVII,
adquire novo sentido, passando a ser

o conjunto dos meios pelos quais é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo ao
mesmo tempo a boa ordem desse Estado. Em outras palavras, a polícia vai ser o cálculo e a
técnica que possibilitarão uma relação móvel, mas apesar de tudo estável e controlável, entre
ordem interna do Estado e o crescimento de suas forças[68].
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Nas lições do autor francês ainda é possível observar alguns conceitos utilizados pela doutrina
acerca da polícia. Para Turquet de Mayerne, em obra datada de 1611, a polícia estava
relacionada a palavra esplendor, "'Tudo o que pode proporcionar ornamento, forma e esplendor
à cidade'- é disso que a polícia deve se ocupar. (...)"[69]. Hoenthal, em 1776, na mesma linha
ecoa "'Aceito a definição dos que chamam de polícia o conjunto dos meios que servem ao
esplendor de todo Estado, e à felicidade de todos os cidadãos'". Por sua vez, o teórico alemão
Justi, em meados do século XVIII, registra que por polícia deve-se entender o conjunto das "'leis
e regulamentos que dizem respeito ao interior de um Estado e procuram consolidar e aumentar
o poderio desse Estado, que procuram fazer um bom uso das suas forças'"[70]. Percebe-se, que
neste último conceito a polícia já é vista como técnica que além de assegurar a ordem interna
faz com que as forças estatais aumentem.

Airton Liesle Cerqueira leite Seelander ao examinar o tema na paisagem portuguesa assinala que
antes de 1750 o termo polícia deveria ser compreendido as tradicionais ideias de "bom governo,
"ordem", "boa ordem", como sinônimo de "civilidade", e "urbanidade". Apenas na segunda
metade do século XVIII aludido conceito passa a estar mais vinculado a uma noção de "gestão
interna mais racional do Estado, com o intuito de promover sua prosperidade e fortalecimento",
para tanto há uma expansão do raio de atuação da Coroa em temas até então estavam fora de
sua alçada [71].

De acordo com a compilação da legislação de polícia empreendida por Delamare, amplamente
utilizada tanto na França como na Alemanha, do século XVIII, a polícia deveria se ocupar de 11
domínios: religião; a disciplina dos costumes; saúde; viveres; segurança e tranquilidade pública;
estradas; ciências e artes liberais; o comércio, e as artes mecânicas; os empregados domésticos,
os operários e os pobres[72].

Domat, no seu Tratado de Direito Público, constata o estreito laço que une a polícia e a cidade,
inclusive, para o autor os regulamentos oriundos da polícia fazem com que as cidades existam,
dito de outro modo, a polícia seria a condição sine qua non para a existência da urbanidade[73].

Foucault, diante desse cenário, conclui que o objeto da polícia se resume, praticamente, ao
mundo urbano e mercantil. Para ele "policiar é a mesma coisa que urbanizar". Examinando o
cenário francês aduz:

Daí o fato de que a polícia nos século XVII e XVIII foi, ao meu ver, essencialmente, pensada em
termos do que poderíamos chamar de urbanização do território. Tratava-se, no fundo, de fazer
do reino, de fazer do território inteiro, uma espécie de grande cidade, de fazer que o território
fosse organizado como uma cidade, com base no modelo de uma cidade e tão perfeitamente
quanto uma cidade[74].

 

Como visto ao longo desse estudo a almotaçaria organiza e urbaniza a cidade o que acaba
vinculando esta instituição a noção de polícia. Porém, a polícia na qual este instituto se
enquadra é aquela "provinda da palavra grega politeia - que designava a ordenação (natural) da
cidade". E não no sentido que adquire depois "no alemão ("gute polycei", Polizeiordnungen,
Polizeistaat), no qual ela significa:

... o novo desígnio ordenador do poder em relação a uma sociedade que já não é considerada
como refletindo uma ordem natural, mas que carece de ser organizada em função do aumento
do poder do rei. Estes desígnios são levados a cabo por uma atividade administrativa
interventora e que toma ela própria a iniciativa (administração ativa); pois a sua finalidade não é
mais a salvaguarda do existente, mas a criação de algo novo; não é só como refere Krüger,
defender os povos do mal (v.g., da fome), mas proporcionar-lhes um bem estar suplementar.
[75]
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Hespanha, ao examinar algumas fontes primárias portuguesas, do século XVII, chegou a
conclusão que o aparelho político-administrativo estava direcionado para as funções judiciais
(28% dos oficiais) e "econômicas" (ou "de polícia" - 46% - incluindo os ofícios "dos órfãos,
resíduos e capelas"), estes de origem medieval, logo a "ideia de que ao poder cabe regular os
aspectos quotidianos da vida em comum não é uma inovação do "Polizeistaat", o qual neste
ponto, apenas transportou para o nível central um modelo de ação política de há muito em vigor
no nível periférico do poder (família, comunidades)". Ressalva o autor, ainda, que aludidos
ofícios de polícia na sua maioria pertencentes às Câmaras municipais, não indicam a emergência
de um paradigma moderno de poder político, mas a superveniência das formas medievais de
tutela comunal da vida coletiva.[76]  

Em consonância com o acima transcrito, Foucault registra que as instituições previstas nas
grandes compilações legislativas do século XVIII remontam de legislações urbanas dos séculos
XVI, XV e XIV. Portanto, "a polícia, em suas práticas e em suas instituições", na maioria das
vezes apenas retomou "essa preliminar que era a regulamentação urbana, tal como tinha se
desenvolvido na Idade Média e que dizia respeito à coabitação dos homens, à fabricação das
mercadorias à venda de gêneros"[77].

Oportuno destacar, que a administração ativa é fluida e irá se alargar progressivamente na
história. Em Portugal, apenas nos finais do Antigo Regime, surge para a Coroa a intenção de
organizar ativamente a sociedade, por meio de poder de polícia, cuja essência visa impor

 

à desordem dos interesses particulares uma disciplina visando o interesse público, que surge,
deste modo, como algo de contraditório ou oposto ao interesse dos particulares. A ideologia
liberal vai ainda reforçar esta oposição - bem comua oposição entre "Estado/sociedade
civil" - ao defender, sob o pressuposto da incompatibilidade entre a plena realização dos
interesses particulares e a consecução do interesse público, a limitação do Estado (i. é., a
máxima contensão do interesse público e a "libertação" da sociedade civil (i. é., o mínimo
sacrifício dos interesses particulares)[78].

 

Essa noção de polícia, própria de um paradigma mais voluntarista e individualista, aparece nas
reformas pombalinas, que de modo a racionalizar os quadros administrativos e a centralizar o
poder na Coroa, irá apropriar-se de diversas "competências" dos demais corpos que compões a
sociedade.

Vislumbra-se essas transformações por meio do direito de almotaçaria, que teve suas atribuições
relativas ao comércio[79] esvaziadas do Senado de Lisboa em prol o poder central, o qual cria a
Junta do Reino e seus Domínios Comércio, que passa a ser o órgão competente para cuidar do
tema em todo o Império. Entretanto, como alerta Magnus R. de Mello Pereira, a intenção não
passou da cidade de Lisboa, e mesmo assim, após longas batalhas travadas com a Câmara
lisboeta[80].

Portanto, com o ingresso no Estado Iluminista o Estado Português passa a ser político, passa
intervir na organização da sociedade, o monarca passa a assumir para si o papel de cabeça da
República.

 

7. Considerações finais

À luz dos argumentos tecidos espera-se ter deixado claro que as Câmaras Municipais, como
cabeça do corpo da comunidade territorial, governavam seu espaço usando as prerrogativas
conferidas pelo governo oeconomico, que estavam pautadas no poder de imperium. Daí poder
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se afirmar que as cidades e vilas eram como pequenas repúblicas.

Um dos principais instrumentos que conferiram tal prerrogativa foi o instituto de origem
muçulmana com raízes medievais existente apenas na Península Ibérica denominado de
Almotaçaria, por meio deste instituto o almotacé administrava as cidades, visando urbanizá-las,
organizá-la em prol do bem comum.

Ademais, o ofício de almotacé regulado pelas Ordenações Filipinas reflete bem as instituições do
Antigo Regime Português, visto que além da Câmara muitos dos oficias que a integravam
possuíam atribuições de cunho, na linguagem atual, legislativa, administrativa e judicial. Sem
mencionar o fato de que a almotaçaria podia ser exercida por outros oficiais integrantes da
Câmara.

Em outra perspectiva, espera-se ter ficado claro que por meio de apropriação do objeto da
almotaçaria o "Estado" jurisdicional português começa a se transformar em administrativo, só
que a partir daí a almotaçaria passa a ser designada de polícia e é revestida com outras
características, em especial, a de transformar a ordem natural com o apoio das incipientes
ciências e com o objetivo engrandecer o poder estatal.

Em que pese existir pouca doutrina jurídica acerca da relativa autonomia jurídico-administrativa
das Câmaras municipais, em razão tanto de um preconceito dos letrados acerca das matérias
que estavam fora da iurisdictio, como também de prevalecer nas Câmaras uma cultura jurídico-
administrativa oral, resta evidente que ao se transpor tal modelo administrativo para América
Portuguesa aqui também existiu uma pluralidade jurídica e política.

Ademais, embora existam poucas linhas dedicadas a almotaçaria, os vestígios que sobraram das
práticas do seu agente não impedem que se conclua no sentido de que instituto investigado é
mais um fator que demonstra a falta da precoce centralidade estatal ou do Estado absolutista
português, como vem escrevendo a nova escrita da história.

Registra-se, por fim, que analisando as atas de audiências e correições da almotaçaria da Vila
de Curitiba (1737 a 1828), pode-se dizer que a Câmara tinha um papel intermediário, pois ora
realizava os interesses comuns da localidade, traduzidos nas posturas municipais ou nos
costumes da terra, ora agia conforme as regras ditadas pela metrópole, mas isso é assunto para
outro artigo. 
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A HISTÓRIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA ATRAVÉS DAS
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

THE HISTORY OF FUNDAMENTAL RIGHT TO ADEQUATE FOOD THROUGH THE BRAZILIAN
CONSTITUTIONS

Emília Lopes
Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab

RESUMO
A inclusão formal do direito à alimentação adequada no rol dos direitos e garantias fundamentais
é reivindicação antiga tanto de operadores do direito, quanto dos engajados nos movimentos
sociais pela promoção dos direitos humanos, contudo, apenas recentemente, com o advento da
Emenda Constitucional 64/2010, tais clamores se consolidaram. A seara percorrida, ao longo das
constituições brasileiras, até o alcance da fundamentalidade plena do direito à alimentação,
guarda especial relevo, vez que se coaduga diretamente com os momentos históricos e políticos
vivenciados no país, reflete os avanços e retrocessos sociais, além de expor, mesmo que
indiretamente, as contradições que firmaram a sociedade pátria. O presente artigo visa, pois,
discorrer sobre a urdidura do direito fundamental à alimentação adequada através das
constituições brasileiras, considerando, para tanto, os seus aspectos históricos, políticos e
sociais. Com este fulcro, utilizou-se de pesquisa documental, assim como de bibliográfica
interdisciplinar. Elaborou-se o trabalho de modo a expor, inicialmente, o conceito de direito à
alimentação adequada. Em seguida, fez-se um breve relato acerca da construção do direito em
liça através das Constituições de 1824-1969. Posteriormente, destacou-se sua consolidação por
meio da Constituição Federal de 1988, sobretudo, a partir da Emenda Constitucional 64/2010,
cujo dispositivo estabeleceu formalmente o direito à alimentação adequada como fundamental.
Por fim, concluiu-se que o conceito amplo adotado pela doutrina e o espaço hodierno garantido
na ordem constitucional ao direito à alimentação foram frutos de um processo histórico de
consolidação da cidadania e da dignidade da pessoa humana, indubitavelmente, retratados por
meio das constituições brasileiras. 
PALAVRAS-CHAVES: História do Direito; Direito à alimentação adequada; Análise das
constituições brasileiras.

ABSTRACT
The formal inclusion of the right to adequate food in the roll of the fundamental rights and
guarantees is an old claim of the right’s researchers and the human rights’ defenders,
nevertheless, only recently, with the Constitutional Amendment 64/2010, such outcries were
consolidated. The pathway, along the Brazilian constitutions, in order to reach the full
fundamentality of the right to adequate food is very relevant, since it conjugates straightly with
the historical and political moments experienced in the country, reflects the advancements and
social retreats, besides exposing, even that indirectly, the contradictions that secured the
brazilian society. Therefore, the present article aims to discuss the consolidation of the
fundamental right to adequate food through the Brazilian constitutions, considering, for so much,
his historical, political and social aspects. With this fulcrum, it was used a documentary research,
as well as an interdisciplinary bibliographical one. Initially, it was exposed the concept of right to
adequate food. Afterwards, it was done a short report about the construction of the right in
arena through the Constitutions of 1824-1969. Subsequently, there was emphasized his
consolidation through the Federal Constitution of 1988, especially from the Constitutional
Amendment 64/2010, which established formally the right to adequate food. Finally, it was
concluded that the complex concept adopted by the doctrine and the present space guaranteed
in the constitutional order to the right to food were results from a historical process of
consolidation of the citizenship and of the dignity of the human person, undoubtedly, built
through the Brazilian constitutions.
KEYWORDS: History of Law; Right to adequate food; Analysis of Brazilian Constitutions

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8888



INTRODUÇÃO

Josué de Castro já afirmava que a história da humanidade estava vinculada à alimentação ou, no mais das vezes, à sua

insuficiência. Especialmente para a realidade brasileira, essa máxima em muito se aplica, vez que, desde o descobrimento do Brasil,

este país vivencia o conflito entre aqueles que têm acesso à alimentação e aqueles que, muito embora colaborem arduamente para a

produção de gêneros alimentícios, não o têm. Ou, ainda, quando a alimentação lhes é disponibilizada, tende a ser inadequada ou

insuficiente para suas necessidades vitais.

Nesse contexto, entende-se por oportuno dissertar acerca da evolução histórica do direito à alimentação adequada através

das constituições brasileiras, desde a Constituição Imperial até a atual Magna Carta, apresentando destaque para algumas normas

relativas ao direito em foco, inclusive ressaltando seu caráter fundamental, conferido pela Constituição de 1988, ora por meio da

interpretação sistemática de certos dispositivos constitucionais, ora determinado pela recente Emenda Constitucional n?. 64, de 04

de fevereiro de 2010.

Para tanto, elaborou-se o trabalho de forma a ressaltar, inicialmente, o conceito de alimentação adequada que será

utilizado, assim como o seu contexto histórico e as razões para sua ampliação ao longo dos séculos.

Em seguida, fez-se um breve relato da presença do tema alimentação adequada – ou de seus correlatos, como a saúde e a

vida – ao longo das constituições brasileiras, desde a Carta de 1824, até a famigerada Emenda 1/69, cujo conteúdo restou

recepcionado formalmente como a Constituição de 1969.

Empós, discorreu-se sobre a consolidação material e formal do direito à alimentação adequada, através da Constituição

Federal de 1988, especialmente, com o advento da Emenda Constitucional 64/2010, que garantiu um locus formal ao direito em liça.

 No que tange à metodologia, deve ser esclarecido que a presente pesquisa é dotada de caráter eminentemente

bibliográfico interdisciplinar, na medida em que, conjugado à doutrina jurídica, permeou-se igualmente a História, a Sociologia e a

Nutrição. Também, registra-se o seu cunho documental, por ter sido utilizada a legislação constitucional pátria. De igual modo, deve

ser entendida como pesquisa aplicada, considerando o seu intuito de colaborar, por meio dos dados aqui reunidos, para a construção

de uma sociedade mais digna, porque igualitária em direitos e oportunidades. Ademais, trata-se de ensaio eminentemente

qualitativo, dada a sua perspectiva de buscar compreender o contexto do objeto investigado.

Destarte, pretende-se, ao longo deste ensaio, apresentar o conceito hodierno e ampliado do direito à alimentação

adequada, assim como a evolução histórica deste direito, ao longo das constituições brasileiras, conforme será delineado a seguir

1. CONCEITO DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
O direito à alimentação adequada é aqui entendido como o acesso de todos os seres humanos “[...] aos recursos e aos

meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis que possibilitem uma alimentação de acordo com os hábitos e
práticas alimentares de sua cultura, de sua região e de sua origem étnica.”[1]

É, pois, premissa básica de sobrevivência, que não se limita ao simples acesso à “ração básica nutricionalmente
balanceada”[2], devendo ser levados em consideração também os aspectos pertinentes aos hábitos e práticas, além da quantidade e
qualidade adequadas da alimentação.

Ademais, as diretrizes internacionais e documentos nacionais sobre a temática são firmes ao preceituar que a satisfação
plena do direito humano à alimentação adequada somente se dará quando todos os membros da sociedade tiverem acesso aos
nutrientes indispensáveis para uma vida saudável.

Destarte, a realização do direito à alimentação jamais poderá ser confundida com a mera satisfação da fome[3], uma vez
que o consumo de alimentos, por si, não propicia nutrição adequada se não for dotado das quantidades e qualidades necessárias para
garantir equilíbrio físico e psicológico ao ser humano.

Hodiernamente, a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) tem entendido que, para o
contexto – físico e ambiental – da América Latina, um adulto deverá ingerir diariamente, no mínimo, 1900 kcal.[4] Frisa-se,
contudo, que não basta ingerir a quantidade básica de calorias preceituada. Fundamental também é a mensuração da qualidade dos
alimentos ingeridos, ou seja, se constantes de porções regulares de proteínas, vitaminas e minerais.[5]

Nesta discussão, inclui-se, por óbvio, o acesso à água potável, que se caracteriza por compor o núcleo essencial da
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alimentação adequada. Sem água não podem ser providenciados, elaborados e comercializados apropriadamente os gêneros
alimentícios, tendo em vista ser aquela a substância mais simples e de custo mais diminuto para proceder tanto com a higienização,
quanto com a efetiva preparação destes.

Ademais, sem a regular ingestão de água potável pelo organismo, a alimentação se torna prejudicada, o que pode incidir,
inclusive, em óbito, considerando que o ser humano, pela sua própria constituição fisiológica, demanda um acesso satisfatório à
água limpa e tratada para fins de digestão, absorção e excreção[6].

Ainda, sobre a ingestão dos nutrientes adequados, convém pontuar que, desde os anos 40 do século XX, Josué de Castro
já destacava que a ingestão da alimentação, para ser considerada saudável, deveria ser compatível com as necessidades de cada ser
humano, por isso sublinhava a relevância de o Estado cuidar não apenas dos acometidos pela fome crônica, que visivelmente
flagela, mas também zelar pelos atingidos pela fome aguda, que silenciosa e paulatinamente fragiliza. Nas próprias palavras de
Castro, elucida-se:

[...] É que existem duas maneiras de morrer de fome: não comer nada e definhar de maneira
vertiginosa até o fim, ou comer de maneira inadequada e entrar em um regime de carências ou
deficiências específicas, capaz de provocar um estado que também pode conduzir à morte. Mais
grave ainda que a fome aguda e total, devido às suas repercussões sociais e econômicas, é o
fenômeno da fome crônica ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras populações do
mundo .[7] (grifou-se).

Outro exemplo de ingestão inadequada de alimentos advém dos acometidos pelos “distúrbios nutricionais decorrentes da
ingestão excessiva ou desequilibrada de energia e/ou nutrientes, em particular a obesidade, problema crescentemente importante no
país”[8], que aparentam estar bem alimentados, contudo, a ingestão excessiva de alimentos nem sempre lhes garante o suprimento
nutricional devido, ensejando doenças das mais diversas ordens. Dentre as mais comuns, citam-se a cardiopatia, a hipertensão e a
diabetes.

Nota-se, portanto, que o efetivo cumprimento do direito à alimentação adequada combina a adequação entre a quantidade
de calorias e a qualidade dos nutrientes ingeridos, razão pela qual não podem ser destacados do objetivo maior, qual seja, a
disponibilidade de alimentos para todos, indistintamente, respeitando-se os seus aspectos culturais, regionais e étnicos, conforme o
estabelecido pela segurança alimentar e nutricional.

Sob os auspícios da segurança alimentar e nutricional, a realização do direito à alimentação adequada tem adquirido
novos contornos. Diz-se isto porque, até o início do século XX, a discussão sobre alimentos tinha por propósito exclusivo combater
a fome[9], portanto, o “estado crônico de carências nutricionais que podem levar à morte por inanição ou às doenças da
desnutrição”[10], desconsiderando por completo os fundamentos e os elementos norteadores que lhe estavam adstritos.

A partir de então, a ideia de segurança alimentar tornou-se conjugada ao direito à alimentação adequada. Primeiramente,
esta aproximação deveu-se ao contexto de segurança nacional vigente na época, que identificava a segurança alimentar com a
“capacidade de cada país de produzir sua própria alimentação de forma a não ficar vulnerável a possíveis cercos, embargos ou
boicotes de motivação política ou militar.”[11]

Em seguida, especialmente nos meados da década de 50, a segurança alimentar trouxe para o centro das discussões a
assistência alimentar, que deveria ser implementada por meio dos excedentes agrícolas como solução para todos os males
ocasionados pela falta de alimentação.[12]

Posteriormente, quando da década de 80, incluiu em seu rol de mecanismos para a obtenção do direito à alimentação
adequada a “oferta estável e adequada de alimentos e de garantia de acesso e de qualidade. Para tanto, reafirmando a necessidade da
redistribuição dos recursos materiais, da renda e de redução da pobreza [...]”[13]

Consoante Valente, entre o final da década de 80 e a década de 90, foi adicionada à expressão segurança alimentar o
termo “nutricional”, de modo a abranger, também,

[...]  questões relativas à qualidade sanitária, biológica, nutricional e cultural dos alimentos e das dietas. Ao mesmo tempo, entram
em cena as questões de equidade, justiça e relações éticas entre a geração atual e as futuras, quanto ao uso adequado e sustentável
dos recursos naturais,  do meio ambiente e do tipo de desenvolvimento adotado, sob a égide da discussão de modos de vida
sustentável.[14]

Assim, o conceito de segurança alimentar, que inicialmente comportava os requisitos de food safety e food security [15] -
sendo o primeiro decorrente das “condições de acesso físico e econômico de todos aos alimentos em quantidade e qualidade
suficiente”[16], enquanto que o segundo refere-se à inocuidade dos alimentos -, alcançou também aspectos mais complexos, como
a equidade e a sustentabilidade.

Este conceito trouxe consigo novas discussões, como a pertinente aos organismos geneticamente modificados[17],
elementos de natureza ambígua que ao longo da sua história têm reiteradamente prejudicado a realização da alimentação adequada
tanto para as gerações presentes como para aquelas do porvir.

Ademais, malgrado os cientistas responsáveis pelos organismos geneticamente modificados tenham assegurado, através
de sua implementação, dentre outras benesses, a erradicação da fome e uma nutrição equilibrada no mundo, passadas duas décadas,
infelizmente, a realidade difere do declarado: inúmeros danos foram ocasionados por tais organismos em toda a cadeia que os cerca,
desde quem trabalha no seu cultivo, passando pelo próprio meio ambiente, alcançando os que efetivamente fazem uso de seus
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elementos, assim como os pequenos trabalhadores rurais, que são frequentemente massacrados pela oligopolização provocada no
mercado; enquanto a fome, a mesma que os cientistas haviam prometido debelar, prossegue se alastrando no mundo.

Não se pode olvidar, ainda, o caráter emancipatório que a segurança alimentar e nutricional trouxe à realização do direito
à alimentação adequada, uma vez que incluiu no debate novos elementos, tais como cultura, ambiente e sustentabilidade, além de
ter exposto, como no caso dos organismos geneticamente modificados, a necessidade de uma fiscalização mais eficaz, em prol de
uma oferta de alimentos de qualidade.

Por todo o exposto, entende-se que a segurança alimentar e nutricional tem garantido a progressividade do direito à
alimentação adequada, na medida em que considera todo o seu ciclo de concreção: desde a disponibilidade do alimento - se por
conta do próprio cidadão, através de terceiros ou do aparato estatal -; passando pela observância quanto à qualidade com que o
alimento se apresenta - se livre de modificações genéticas e apto a agregar os nutrientes necessários a uma vida saudável –;
alcançando os cuidados com a sustentabilidade ambiental e com a diversidade cultural, incluindo, assim, os que ora usufruem dos
víveres e as gerações vindouras, que haverão, também, de demandar uma alimentação apropriada.

Finalmente, esclarece-se que, no Brasil, o direito à alimentação adequada não foi uma preocupação constante das
autoridades brasileiras, tampouco temática presente nas Cartas Políticas, fato ressonante apenas com o advento da Constituição
Federal de 1988 – ainda que por meio de interpretação sistemática e, especialmente após a publicação da Emenda Constitucional
64/2010 -, o que denota uma evolução histórico-jurídica do ordenamento constitucional pátrio, conforme o adiante explicitado.
2. AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA – 1824 a 1969

A Constituição brasileira de 1824 decorreu de um processo traumático de dissolução da Assembleia Constituinte, seguida
pela outorga do monarca[18], que, em meio a críticas e revoltas, tentou aliar o liberalismo em voga ao absolutismo do Poder
Moderador. Nas palavras de Andrade e Bonavides:

A Constituição mostrava com exemplar nitidez duas faces incontrastáveis: a do liberalismo, que fora completa no Projeto de
Antônio Carlos, mas que mal sobrevivia com o texto outorgado,  não fora a declaração de direitos e as funções atribuídas ao
Legislativo, e a do absolutismo, claramente estampada na competência deferida ao Imperador, titular constitucional de poderes
concentrados em solene violação dos princípios mais festejados pelos adeptos do liberalismo.[19]

Para o objeto deste estudo, merecem ser enfatizados o art. 178, que dispôs sobre as atribuições e limitações do Estado; e
o art. 179, no qual foi estabelecido um rol de direitos e garantias individuais, dentre os quais se destaca o socorro público, firmado
no seu § 31, todos da Constituição Imperial.

Nesse período, o sistema constitucional como um todo era direcionado apenas para os cidadãos - título conferido apenas
aos homens letrados e abastados. Tal primazia não era injustificada, mas por serem eles os maiores patrocinadores da monarquia
constitucional.

O arrazoado supra concerne ao fato do Imperador, através da Carta, ter-lhes garantido suas propriedades, bem como a
quase exclusividade do exercício dos direitos políticos no país, e, por conseguinte, em lealdade, caberia a este patriciado rural
afiançar a perpetuação do monarca no poder.[20]

Por sua vez, a Constituição de 1891, primeira do Período Republicano, foi marcada pelo ideário do positivismo e da
hegemonia do Poder Executivo, ambos decorrentes do modelo estadunidense[21]. Não se debruçando sobre quaisquer das questões
sociais, ao contrário, pautou-se em um modelo de Estado mínimo, cercado por um aparato legislativo e burocrático de membros das
oligarquias e das burguesias latifundiárias, os quais se restringiam à concessão de seus próprios interesses.

Ao elaborar uma apurada análise sobre a Carta de 1891, Josaphat Marinho demonstrou que a omissão para com as
temáticas sociais não era singularidade daquele diploma constitucional brasileiro, mas era inerente ao período histórico de sua
elaboração, a saber:

Ainda é de lembrar que a Constituição de 1891 ignorou os problemas sociais e do trabalho. Verdade é que esses fenômenos foram
ignorados também pela generalidade das Constituições dos Estados liberais e burgueses da época. Não obstante ser de 1848 o
manifesto comunista, despertando atenção de estadistas, de políticos e juristas para os fenômenos que emergiam da questão social,
as Constituições do mundo liberal timbraram em silenciar sobre essas questões. O Estado do laissez faire, laissez passer , o Estado
abstencionista, não considerava tais problemas como fundamentais à estrutura da ordem jurídica e política.[22]

A inovação aqui jungida - e merecida de ser trazida à lume - deveu-se à cláusula de abertura prevista no art. 78 da
Constituição da República, que determinou a inclusão das garantias e direitos mesmo que não expressos, desde que consoantes com
a forma de governo e com os princípios constitucionais.

Em seguida, o país deparou-se com um período de sucessivas revoluções, dentre as quais, citam-se: Guerra de Canudos,
Revolução Federalista, Levante do Forte de Copacabana e Coluna Prestes[23], culminando com a Revolução de 1930 e com a
posterior ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1934. Conforme interpretação de Franco, essa Carta tornou-se
emblemática, na medida em que:

[...]  incorpora plenamente aquilo que os autores costumam chamar o sentido social do Direito. Estas palavras têm um significado
mais amplo do que o contido na expressão Direito do Trabalho. O sentido social do Direito compreende todas as manifestações da
tendência de se enquadrar, dentro do molde das normas constitucionais, as mais importantes relações humanas estabelecidas no
seio da sociedade. Fazem, assim, parte desse sentido social do Direito, além das normas que regulam as relações de trabalho,
aquelas que dizem respeito à família, à educação, à saúde, à paz internacional, à proteção dos interesses nacionais (nacionalismo) e
outras do mesmo alcance social genérico.[24] (grifou-se).

Igualmente acerca da Constituição de 1934, deve ser explicitada sua especial disposição acerca da responsabilidade da
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União e dos Estados de prover a saúde e a assistência pública aos cidadãos, consoante o estabelecido em seu art. 10, inciso II, o que
indiretamente concerne à concretização da alimentação adequada, tendo, ainda, em seu art. 157, § 2o, disposto, especificamente,
sobre a assistência alimentar para crianças, por meio de um fundo para financiamento da educação.[25]

Largamente influenciada pela Constituição da Alemanha de 1919, que priorizou as políticas públicas sociais e ampliou os
direitos políticos, bem como pela Política do “New Deal”[26], a retromencionada Constituição brasileira de 1934 pode ser
sintetizada no seu próprio Preâmbulo, que assumia por escopo “organizar um regime democrático, que assegure à nação a unidade, a
liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico.”[27]

Infelizmente, contudo, essa Constituição teve vigência breve, haja vista que o Presidente Getúlio Vargas, no afã de
garantir a sua permanência no poder, outorgou à nação a Constituição de 1937, também conhecida como Polaca - dada sua
vinculação com a Carta da Polônia. Sua vigência é elucidada, dentre outras razões, a partir do

[...]  impasse econômico, social e político em que se encontrava o país, ingovernável com a Constituição de 1934, que
representava,  como todas as constituições do liberalismo clássico, mais uma declaração negativa da liberdade do cidadão contra o
Estado, do que um instrumento operacional de Governo.[28]

Convém, entretanto, ser esclarecido que a maioria dos constitucionalistas entende tal Carta como fruto do autoritarismo
de Vargas que, por meio de um único documento suprimiu direitos, acolheu a pena de morte, estabeleceu eleições indiretas e
colocou o país na contramão de sua própria História, o que somente foi resgatado com a Constituição de 1946.

Por meio da sobredita Carta Constitucional de 1946, estabeleceu-se que o direito ao trabalho deveria possibilitar uma
existência digna (art. 145), demonstrando-se, assim, segundo Beurlen, uma preocupação implícita com os direitos econômicos,
sociais e culturais.[29] Esta Carta, ainda, vinculou, no seu art. 147, o uso da terra ao bem-estar social, além de ter mencionado, no
art. 156, a responsabilidade do Estado de facilitar a fixação do homem no campo.

Destaca-se também o art. 29 das suas Disposições Transitórias, que estabeleceu o prazo de vinte anos, a contar da data de
sua promulgação, para que o Governo Federal elaborasse e executasse um plano de aproveitamento total das possibilidades
econômicas do rio São Francisco e seus afluentes, devendo, para tanto, ser aplicado valor não inferior a um por cento de suas rendas
tributárias.[30]

Em 1967, três anos depois do Golpe Militar, foi outorgada uma nova Constituição, com traços eminentemente
centralizadores e limitadores dos direitos individuais, e que se fez conhecida por ser instrumento de suplantação da legalidade e da
dignidade da pessoa humana, forjada em um período de elevada concentração de renda pelas oligarquias regionais e partidárias da
ditadura e de endividamento do país para com organismos financeiros estrangeiros.[31]

Para este estudo, relevante é o destaque da proposta de Reforma Agrária levada a cabo em novembro de 1964, que visava
a instituir um imposto territorial progressivo, indiretamente proporcional ao uso das terras. Embora de bom fito, o projeto não
perseverou, principalmente, devido ao protecionismo articulado em favor dos grandes produtores rurais.[32]

De igual modo, merece ênfase a instituição dos fundos de distribuição de recursos pelo art. 26 e seguintes da
Constituição de 1967, que, em certa medida, como o asseverado pelo Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, contribuiu para
“o desenvolvimento brasileiro, pois permitem que recursos auferidos em regiões mais ricas sejam aplicados em regiões mais pobres,
exatamente para levantar o nível de serviços públicos [...]”[33], e concorreu para o enfrentamento da insegurança alimentar.

Já a Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969, acolhida como instauradora de uma nova ordem, e, portanto,
recepcionada como Constituição, não suprimiu os direitos e garantias fundamentais, contudo, deles não se propôs a fazer uso[34],
pois manteve o título da ordem social e econômica, afirmando, inclusive, sua finalidade de justiça social, conquanto tenha sido
aquele um período de significativa apartação socioeconômica no Brasil.[35]

Sob a égide desta Carta, também foi ratificada a responsabilidade da União nas situações de calamidade, especialmente,
no tocante às inundações e às secas (art. 8o, inciso XIII), além de ter sido redimensionada a participação dos entes federativos nos
fundos, conforme o estabelecido pela Emenda Constitucional 27/85, que alterou a redação anterior do art. 25.[36]

Com a abertura política lenta e gradual propiciada formalmente pela Lei da Anistia, de 1979, constituiu-se um
movimento popular pela redemocratização do Brasil, requerendo, dentre outros pleitos, eleições diretas, concretização dos direitos e
garantias fundamentais e elaboração de uma nova Constituição, cuja promulgação se deu em 5 de outubro de 1988.

Para a Carta de 1988, ou Constituição Cidadã, reservou-se o tópico seguinte, cuja finalidade é analisar alguns dos
preceitos arrimados na Constituição Federal de 1988 – especialmente os princípios fundamentais dos art. 1? e 3? -, demonstrando
que estes, antes mesmo da publicação da Emenda Constitucional 64/2010, já propugnavam implicitamente o direito à alimentação
adequada, sendo, em seguida, abordada a inserção explícita da supracitada emenda[37] no texto constitucional.

Assim, adiante, pretende-se analisar brevemente a evolução do direito à alimentação adequada na Constituição de 1988,
sob a perspectiva de sua fundamentalidade, abordando-se, para tanto, o período que antecede a promulgação e posterior publicação
da Emenda Constitucional n?. 64, de 04 de fevereiro de 2010, demonstrando que, inobstante a inclusão do direito à alimentação no
ordenamento constitucional pátrio por meio desta emenda, já era admissível a tese da fundamentalidade relativamente a este direito.
3. A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O texto original da Carta Magna de 1988 não continha em seu bojo, explicitamente, o direito à alimentação, o que,
todavia, não impossibilitava a existência de tal direito, vez que, a partir de uma interpretação sistemática de alguns de seus
dispositivos[38] e baseando-se, sobretudo, no seu art. 5, §2? e §3?, era factível concluir por sua fundamentalidade, confirmada
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posteriormente pela supramencionada emenda, que incluiu a alimentação no rol dos direitos elencados pelo art. 6?.
Especificamente sobre a Constituição Federal de 1988, convém sublinhar o seu caráter paradigmático, ao inaugurar um

período ímpar na história brasileira, possibilitando a inclusão em seu texto de proposições elaboradas pelos mais diversos segmentos
da sociedade. Fundamentou o seu exercício na cidadania e na dignidade da pessoa humana, além de ter prospectado a construção de
uma sociedade não apenas justa, como previsto nas Cartas do Período Ditatorial, mas igualmente livre e solidária.

Ademais, realocou o título dos direitos e garantias fundamentais, tradicionalmente situado na parte final das constituições
brasileiras, para se fazer presente logo após o primeiro título. Tal medida, embora pareça de importância secundária, cunhou uma
mensagem emblemática aos gestores públicos e à sociedade em geral acerca dos novos tempos de prevalência democrática e de
respeito ao ser humano, conforme o enfatizado pelo discurso do Deputado Federal Ulisses Guimarães em sua promulgação.

Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem. Geograficamente testemunha
a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é o seu fim e a sua esperança,
é a Constituição cidadã. Cidadão é o que ganha, come, mora, sabe, pode se curar  [...].[39]
(grifou-se).

Nessa esteira, agremia-se Piovesan, ao comentar sobre a Carta de 1988, afirmando que a mesma possibilitou um:
[...]  avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da sociedade
brasileira. A partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o documento mais
abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil. [40]

Esse progresso incidiu, inclusive, sobre a tese aqui defendida, acerca da fundamentalidade do direito à alimentação

adequada, na medida em que o ordenamento jurídico vigente fez constar diversos dispositivos que privilegiam a defesa e a

promoção dos valores inerentes à vida, à igualdade e à dignidade, senão veja-se:

Art. 1o – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana; (grifou-se).
Art. 3o – Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
[...]
III – erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. (Grifou-
se)
Art. 5o – Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade [...].

Assim, desde seu primeiro artigo, a atual Carta Magna estabeleceu um raio de concretização vinculado à dignidade da
pessoa humana, entendendo-se esta, nas palavras de Sarlet, como sendo:

[...]  qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano,  como venham a lhe garantir  as condições existenciais mínimas para
uma vida saudável [...][41]

Verifica-se, portanto, que a proteção da dignidade da pessoa humana já implicava, necessariamente, na efetivação de
direitos mínimos, dentre os quais não pode ser subtraído o direito à alimentação adequada.  

Por semelhante modo, ao estabelecer como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária
(art. 3o, I), a Constituição Federal definiu implicitamente a realização do direito à alimentação adequada, haja vista que jamais
poderia ser concebida uma sociedade de justiça e solidariedade, se lacunosa quanto à necessidade mais básica do ser humano, qual
seja, a alimentação.

Aliás, ao mencionar a solidariedade e a justiça como objetivos da República Federativa do Brasil, o constituinte
estabeleceu o Estado como parte na sua concretização, considerando ser este o principal responsável pela elaboração e execução de
políticas públicas, que, por sua vez, devem retratar a importância concedida por aqueles para com a promoção e a defesa dos
direitos fundamentais.

No que tange ao enunciado pelo inciso III, do mesmo art. 3o, da CF, acerca do objetivo de erradicação da pobreza,
entende-se que este era mais um aliado à tese da fundamentalidade do direito à alimentação adequada, uma vez que a erradicação da
pobreza perpassa, necessariamente, pela promoção do acesso à alimentação a todos os cidadãos e cidadãs, indistintamente.

Convém ainda destacar, por sua pertinência temática com a alimentação adequada, o direito à vida, urdido no caput do
art. 5o, do Título II, da Carta Magna, que dentre todos os demais, não pode prescindir da alimentação pelas questões fisiológicas
próprias à sobrevivência, de modo que afirmar como direito fundamental a vida e prescindir da alimentação adequada é tornar o
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ordenamento jurídico incongruente, porque se estaria dispondo sobre um direito, mas desconsiderando o modo pelo qual este
deveria ser realizado. 

Destarte, necessária se faz a compreensão de que o direito à alimentação adequada é tão fundamental quanto o direito à
vida, pois que, em idêntica medida, protege a dignidade humana, fornecendo-lhe, inclusive, meios para sua existência e para o seu
desenvolvimento.

Sem alimentação, em quantidade e qualidade adequadas, não há vida digna. Mais: sem que aquela seja concebida como
dever do Estado, direito de todo cidadão e pressuposto lógico do direito à vida, forjar-se-á apenas um realce das políticas públicas
contra a fome, e não como promotoras da alimentação adequada, veiculadas apenas como beneficência, o que, na maioria das vezes,
acabam por promover relações de subserviência, de troca de favores e de votos.

Por tudo isso, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional 64/2010, já não se poderia negar o caráter
fundamental do direito à alimentação adequada, uma vez que este se encerra não apenas na interpretação decorrente dos princípios e
de sua concretização, mas do próprio regime democrático e dos documentos internacionais acolhidos pelo ordenamento pátrio.

Ademais, a partir da supramencionada emenda, foi incluído o direito à alimentação, no Capítulo II (“Dos Direitos
Sociais”), do Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), no art. 6º da atual Carta Constitucional, confirmando-se, em
definitivo, agora pelas vias da formalidade, a fundamentalidade do direito à alimentação adequada, não mais possibilitando
quaisquer argumentos em desfavor do caráter fundamental desse direito.

Destarte, resta agora consagrado, tanto formal como materialmente, no texto da Lei Fundamental brasileira, o direito à
alimentação, denotando a evolução do processo civilizatório da sociedade brasileira que, por meio de manifestações junto ao
Parlamento, tem progressivamente garantido direitos essenciais ao exercício da cidadania e ao respeito da dignidade dos seus
membros.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, pode-se depreender que:
I) A expressão alimentação adequada significa que o consumo de alimentos deve fornecer uma nutrição balanceada ao

indivíduo, considerando-se, para tanto, as quantidades e qualidades necessárias para garantir uma vida saudável e um equilíbrio
físico e psicológico ao ser humano, bem como a manutenção de hábitos e práticas de determinados grupos sociais.

II) Com a emergência da idéia de segurança alimentar e nutricional, o direito à alimentação adquiriu novos contornos,
destacando que o combate à fome não era o único objetivo que deveria ser perseguido pelo Estado brasileiro, mas também, dever-
se-ia garantir a todos os seres humanos o acesso à alimentação adequada, inclusive preservando suas características culturais,
regionais e étnicas, o que denota seu caráter emancipador, conforme observado supra.

III) Através das constituições brasileiras, o direito à alimentação foi, cada vez mais, conquistando espaço na ordem
constitucional, ressaltando a evolução do processo de consolidação da cidadania e da dignidade da pessoa humana na sociedade
brasileira, que culminou com a promulgação e posterior publicação da Emenda Constitucional 64/2010.

IV) Atualmente, o direito à alimentação adequada, no seio do ordenamento constitucional pátrio, é dotado de
fundamentalidade – tanto formal, quanto material –, portanto, é direito que goza de tamanha relevância para o Estado Democrático
de Direito[42], que a sua efetivação torna-se imprescindível para a proteção da dignidade da pessoa humana[43].
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A HISTÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRA E OS DESAFIOS DO DIREITO NA
CONTEMPORNEIDADE

BRAZILIAN REPUBLICAN HISTORY AND CHALLENGES IN THE CONTEMPORANEITY RIGHT

Eloi Cesar Daneli Filho
Hugo Thamir Rodrigues

RESUMO
A história republicana brasileira é marcada por cinco períodos distintos, ou, Repúblicas que são:
República Velha, Era Vargas, Regime Democrático, Regime Militar e Redemocratização. Em todos
estes momentos ocorreram movimentos sociais, construção e derrubada de projetos sociais
emanciapatórios da cidadania, golpes de estado, reconstrução de projetos democráticos e
fortalecimento de um regime de respeito às pessoas. Advieram seis diferentes textos
constitucionais, tendo sido quatro discutidos democraticamente (1891, 1932, 1946 e 1988) e
apenas dois impostos por um governo golpista (1937 e1967). Todo este processo torna visível
um progresso em termos de acolhimento e reconhecimento de direitos a inúmeras pessoas e
coloca o Brasil entre uma das maiores democracias do mundo.
PALAVRAS-CHAVES: Constituições. Desafios. Direito. República.

ABSTRACT
The brazilian republican history is marked by five distinct periods, or Republics which are: the
Old Republic, Vargas Era, the Democratic Regime, the Military Regime and Redemocratization. In
all of these moments occurred social movements, bilding and unbilding social projects to
strengthening of citizenship, political coups, reconstruction of democratic projects and strengthen
a democratic system of respect for people. Ensued six different constitutions, having been
democratically discussed four of them (1891, 1932, 1946 and 1988) and only two impose by a
government coup (1937 e1967). This whole process makes visible progress in terms of reception
and recognition of rights to countless people and places Brazil among one of the largest
democracies in the world. 

KEYWORDS: Constitutions. Challenges. Right. Republic.

1 INTRODUÇÃO

            Desde 1889, depois de derrubada a monarquia por um golpe de Estado, está instituída a República no território brasileiro,

ainda que de modo incompleto e com momentos de obscurecimento da democracia, uma de suas marcas mais características.

            Daquela data até o presente momento verifica-se que, sob muitos aspectos, o Brasil vive de uma tradição jurídica nascida no

Reino de Portugal do século XIV. Doravante, no presente artigo, abordam-se um aspecto histórico da República brasileira,

subdividindo-o em cinco fases, a saber: República Velha (1889-1930), Era Vargas (1930-1945), Período Democrático (1946-

1964), Regime Militar (1964-1985), Período Democrático pós-Constituição de 1988.

            Sob esse aspecto, procura-se trazer alguns pontos históricos mais marcantes em termos de política e direito, bem como seus

desafios no contexto da conteporneidade, que terão reflexos para o deslinde do presente trabalho principalmente no que diz respeito

a diversidade política, ideológica, social, econômica e cultural. Também, no mesmo sentido do argumento apresentado, depois de

visto os aspectos históricos, passa-se ao estudo do Princípio Repúblicano e Federativo acolhido no texto constitucional de 5 de

outubro de 1988.
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            Apesar de ser uma democracia constitucionalmente reconhecida, republicana, federativa, solidária, liberal e social, o Brasil

está entre os Estados democráticos cujo desenvolvimento humano em termos de constituição de uma cidadania consciente de sua

liberdade e responsabilidade ainda é incipiente.

            Um dos principais obstáculos e essa efetiva democratização é, sem sombra de dúvida, a falta de civismo e falta de confiança

entre as pessoas. Em tal contexto o que se sobressai são as estratégias de sobrevivência para uma sociedade hobbesiana em que

prevalece uma “guerra de todos contra todos”.

Daí que necessário uma prévia avaliação do panorama republicano desde suas origens até o presente momento, tudo no

sentido de fazer ver que de um lado há um documento constitucional garantidor da liberdade, propriedade, saúde, educação,

trabalho, previdência social, etc. Contudo, de outro, também na CF, existem deveres fundamentais mais voltados para a

responsabilidade de cada um para uma convivência harmônica.

 

2 A HISTÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRA

            A data republicana mais importante para a História do Brasil é 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da

Fonseca “Proclamou a República” e rompeu com a forma de governo monárquica. Desde o Império tal ideal vinha sendo

alimentado por inúmeras pessoas e dentre elas especialmente Benjamin Constant, sustentando que a mesma deveria ser autoritária.

            A história republicana brasileira pode ser dividida em cinco partes, sendo a primeira compreendida pela “Proclamação da

República” como marco inicial (15 de novembro de 1889), tendo como termo o dia 3 de novembro de 1930, data em que Getúlio

Vargas tomou posse da presidência, período identificado como “República Velha”.[1] Desse marco, então, inicia-se o segundo

momento republicano brasileiro, que foi inteiramente dominado por Getúlio Vargas sob o comando do país, por isso denominado

“Era Vargas”, durando até 1945 quando o mesmo foi deposto e realizadas eleições em 2 de dezembro.[2] A terceira parte da

história republicana é denominada de “Período Democrático”, começa com a eleição de Dutra ainda em 1945 e chega ao fim com

golpe de Estado que instituiu o “Regime Militar” em 1964, tal regime marca o quarto momento da história da República

Brasileira.[3] O Regime Militar tem como prenúncio de fim e pródromos de uma nova etapa, a posse de um “Governo de

Transição” encabeçado por José Sarney, Vice-Presidente de Trancredo Neves, eleitos de forma indireta com objetivos traçados

previamente no sentido de revogar leis promulgadas durante o Regime Militar limitadoras das liberdades democráticas, bem como,

convocar por meio de eleição uma Assembléia Constituinte para elaborar nova Constituição.[4] A última parte, ainda em

construção, é inaugurada com a promulgação da CF.

            Dentro dos diferentes contextos dessas cinco diferentes “Repúblicas” estão insertas as Constituições brasileiras de 1891,

1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Analisando-se os momentos históricos mais amplos, isto é, República Velha, Era Vargas, Período

Democrático, Regime Militar e, pode-se ousar dizer, novo período democrático inaugurado pela CF, bem como demonstrando seus

contornos é possível vislumbrar que tipo de república efetivamente existiu e quais os reflexos e legados que ainda se verificam no

presente.

 

3          A REPÚBLICA VELHA

            A República Velha, ou a primeira que adveio logo após o Segundo Reinado (período monárquico), está vinculada

exclusivamente a uma Constituição: a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Os antecedentes da promulgação desta

Constituição são complexos e passam por um entendimento de como se deu a queda da Monarquia brasileira e como se
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condensaram no texto constitucional as ideias liberais.

Interessante frisar, sob o aspecto político, que o ato originário da República em 1889, se deu por meio de um golpe de Estado

perpetrado por Deodoro da Fonseca com o apoio do Exército e da burguesia cafeeira. À época as forças políticas do cenário

imperial, que antes da Proclamação da República estavam divididas, de um lado, Partido Liberal e Partido Conservador de outro –

denominados de forma irônica respectivamente de “Luzias” e “Saquaremas” –, situação em que prevaleciam muito mais os laços de

amizade do que sua ideologia propriamente dita. Tais posicionamentos políticos sem ideologia eram equilibrados diplomaticamente

pelo Imperador D. Pedro II. E daí pode-se concluir que os partidos políticos dominantes na fase monárquica em nada diferiam em

termos de interesse político. [5]

O movimento republicano já vinha acontecendo durante o Império, boa prova disso é que “o Manifesto de 70 é uma forte

clarinada de idéias liberais. Os partidos republicanos de São Paulo, de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul,

recompõem-se. E em quase todas as capitais de províncias aparecem agrupamentos para combater o Império.”[6]

Deodoro da Fonseca tomou o poder com ajuda do Exército e da burguesia cafeeira. No cenário político republicano

brasileiro pré-Constituição de 1891 as forças que se posicionavam na arena do poder eram os representantes políticos de Minas

Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que defendiam a instauração de um regime federalista que propiciasse mais poder e

autonomia as províncias. Diferiam estes, contudo, quanto à organização desse poder.

No tabuleiro político emergiam então forças que vinham desde o Império se preparando para assumir o poder, como o

Partido Republicano Paulista (PRP) que juntamente com alguns políticos mineiros, diziam-se liberais. Os políticos gaúchos haviam

adotado um posicionamento ideológico dito positivista e contrapunham-se aos liberais. No âmbito militar o Exército perfilava

coluna com os positivistas e tinha arquitetado o novo regime (República), mas via a Marinha como rival, pois a considerava ligada a

Monarquia. Outra dicotomia política da época, essa de caráter pessoal, e rivalizada dentro do Exército, dizia respeito aos políticos

ligados ao Marechal Deodoro e os com relações estreitadas com Floriano Peixoto. Em torno do Marechal reuniam-se os veteranos

da Guerra do Paraguai, desligados da ideologia positivista ou republicana, defendiam apenas sua instituição, o Exército. Ao lado de

Floriano estavam os jovens militares formados na Escola Militar com influência positivista que se viam como soldados-cidadãos,

destinados a dar “ordem” ao país que deveria desenvolver-se de modo que houvesse um “progresso” nas mais diversas áreas.

Embora rivais ambos posicionavam-se como adversários do liberalismo, entendiam a República como dotada de um Poder

Executivo forte, a necessidade de se passar por um longo período de ditadura e, também, viam a ideia de autonomia dos poderes

locais e regionais como um perigo de fragmentação do país além de fortalecer os grandes proprietários rurais.[7]

Por conseguinte, 15 de novembro de 1889 representou também um deslocamento da esfera de influência da Inglaterra para

a dos Estados Unidos da América, o que não significa que houve um alinhamento político automático com este último. A

aproximação de Brasil e Estados Unidos durante a República Velha se deu no sentido de garantir uma posição hegemônica de

primeira potência na América do Sul.[8]

Nessa conjuntura, Deodoro permaneceu no poder em caráter excepcional e os Liberais exigiram a chamada de uma

Assembléia Constituinte temendo que o Marechal criasse raízes no poder e instaurasse, por meio de outro golpe, uma ditadura

militar. O texto do projeto da Constituição de 1891 foi redigido por uma comissão formada por cinco pessoas, supervisionadas por

Rui Barbosa, e, após ser discutido e emendado foi submetido ao crivo da Assembléia Constituinte, que a aprovou e promulgou em

24 de fevereiro de 1891. O texto aprovado consagrava as ideias liberais, uma vez que Rui Barbosa buscou inspiração no modelo

norte-americano. Por via de consequência estava instalado no Brasil uma República federativa liberal.[9]

  De modo congruente, as características dessa República brotam, em primeiro lugar, da autonomia das províncias,
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doravante denominadas de “Estados”, cristalizada no artigo 65, §2° da Constituição. O dispositivo mencionava que caberia aos

Estados-Membros poderes e direitos que não estivessem expressamente proibidos no texto constitucional. Assim, os Estados-

Membros tiveram muitas atribuições e uma liberdade maior para contratar empréstimos concedidos pelo capital estrangeiro. O que

vinha ao encontro dos interesses paulistas principalmente para o fomento das lavouras de café. Coube aos Estados-Membros, ainda,

a instituição do importante imposto de exportação de suas mercadorias e a organização de como ministrar a justiça dentro de seu

território.

 À União tocaram poderes e direitos importantes como o de instituir imposto de importação, criar bancos para emitir moeda

e organizar as forças armadas nacionais, entre outros. Os positivistas gaúchos sustentaram sozinhos uma concepção de

“ultrafederalismo”, em que o governo central estaria esvaziado de qualquer poder, contudo, tal posicionamento político não teve

reflexo no meio militar também positivista, haja vista o temor de uma ruptura de um poder que poderia conferir alguma unidade à

República. Tal embate resultaria em violentos conflitos armados nos primeiros anos após a promulgação desta Constituição.[10]

Foi mantida a divisão de poderes, sendo, porém excluído o “Poder Moderador”, sendo que as eleições para os cargos dos

poderes Executivo e Legislativo seriam realizadas pelo voto direto e universal sem a necessidade de perquirir a situação patrimonial

do eleitor como fora no Império. No artigo 70 estavam arrolados os inalistáveis, isto é, aqueles cujo direito ao voto fora excluído,

que eram os analfabetos, mendigos, algumas categorias militares e os religiosos. As mulheres, segundo uma interpretação, também

seriam inalistáveis e não poderiam votar, eis que quanto a elas não houve previsão constitucional expressa. Embora houvesse, como

se disse, previsão de eleições diretas a chapa Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foi eleita indiretamente pelo Congresso em

caráter de exceção constitucional, conforme o artigo 1° das Disposições Transitórias.

Já, no que diz respeito aos Direitos Humanos, a partir do artigo 72, sob a rubrica Declaração de Diretos, importante

destaque deve ser dado a extinção da pena de morte e a consagração do direito à liberdade, pois, quanto a liberdade, acolheu na

íntegra o texto constitucional norte-americano. Contudo, é inarredável a constatação do descompasso entre o estabelecido na lei

fundamental e a realidade então vivida, em que os interesses da elite cafeeira preponderavam.[11] O desrespeito à Constituição de

1891 era patente, e ficou marcado na memória e na história de muitas maneiras, uma delas é uma ilustração caricaturizada em que

aparece a figura pachorrenta do paladino Marechal Deodoro lendo jornal e várias figuras políticas importantes da República

vestidas com trajes de crianças recortando as páginas da Constituição com tesouras e fazendo com seu papel pipas, barcos e

chapéus, dizendo no rodapé o seguinte: “Brincos infantis. Enquanto papai lê várias notícias, descuida-se da meninada que dilacera

um precioso livro da biblioteca nacional.”[12]

Outro importante avanço republicano, que não deve ser esquecido foi a separação entre o Estado e a Igreja consubstanciado

na inclinação dos políticos da época para uma entendimento da laicidade do Estado e a fim de equilibrar as relações entre as duas

instituições que haviam sido abaladas no tempo do Império.[13]

Importante se reconheça que a República Velha foi na verdade uma República Oligárquica[14], isto é, um governo de

poucos obedecendo aos interesses do grupo governante e não os interesses do povo e dos cidadãos, sustentado pela inércia da

maioria. Sendo esse grupo geralmente ligado por vínculos sangüíneos ou classistas. Tal sistema liberal oligárquico consolidou-se no

governo de Campos Sales (1898-1902) com a “política dos governadores”, cujos objetivos seriam: a) a redução de disputas política

no âmbito das antigas províncias dando maior poder aos grupos políticos mais fortes; b) entabular um acordo entre o ente federal

central e os agora Estados; c) acabar com o conflito de vaidades e político entre os poderes Legislativo e Executivo; d) controlar a

escolha dos representantes no Poder Legislativo.[15]

Dessa forma, a União daria suporte às oligarquias regionais que, em contrapartida, dariam apoio às políticas adotadas pelo
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Presidente da República. No âmbito do Poder Legislativo, a fim de controlar a escolha dos Deputados e manipular a representação

popular, processou-se uma alteração no regimento consistente no estabelecimento de uma “comissão de verificação de poderes” que

validaria a diplomação dos candidatos eleitos. Tal comissão era formada por deputados escolhidos em plenário. O esquema não

parava por aí, ocorre que o presidente da nova Câmara dos Deputados exercia papel muito importante na escolha dos membros

dessa comissão e, por isso, não poderia ser um político com ideias contrastantes da do poder político do momento. Então, a

estratégia adotada para evitar surpresas foi a de estabelecer que o presidente provisório da Câmara fosse o presidente do período

legislativo exatamente anterior, figura em geral, ligada politicamente ao presidente da República, eis que um presidente do Poder

Legislativo provisório confiável interviria na escolha da comissão de verificação de poderes, esta, por sua vez interviria no sentido

de garantir mandato de deputado apenas a quem representasse os grupos dominantes nos Estados e tivesse uma orientação política

leal aquela estabelecida pelo Presidente da República.[16]

            De igual forma, a fim de apresentar um panorama do poder das oligarquias regionais, apresenta-se o problema da sucessão

presidencial, que por um acordo entre os partidos republicanos dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, esta se daria,

alternadamente, tocando um mandato ora para um mineiro e ora para um paulista. A oligarquia poderosa do Rio Grande do Sul não

participava do acordo. A tal política deu-se o nome de “Política do Café-com-Leite”[17], que culminaria, em 1930, com uma

quebra de tal acordo por Washington Luiz.

Além do caráter oligárquico da Primeira República, que além dos fatos mencionados, contemplava também a não

obrigatoriedade do voto e processo eleitoral suscetível a inúmeras fraudes, o que impedia a ocorrência de uma ruptura por meio das

regras de um jogo democrático.

            Ainda no aspecto eleitoral, importante destaque deve ser feito a figura dos “Coronéis”, eis que a República Velha também é

conhecida como “República dos Coronéis”. O sistema coronelista é sentido no âmbito local como reflexo da política oligárquica da

República de 1889. As palavras de Faoro, que abrem a terceira parte do capítulo XIV, sobre os fundamentos políticos da República

Velha, são elucidativas do momento vivido na época e do que significava a posição de coronel:

As inquietações urbanas, as angústias européias da elite, a sede de mando de civis e militares, a
demagogia inquieta e impaciente – tudo se amortece e paralisa diante da muralha apagada e inerte. O
senhor da soberania, o povo que vota e decide, cala e obedece, permanece mudo ao apelo à sua palavra.
O bacharel reformista, o militar devorado de ideais, o revolucionário intoxicado de retórica e de
sonhos, todos modernizadores nos seus propósitos, têm os pés embaraçados pelo lodo secular. Os
extraviados cedem lugar, forçados pela mensagem da realidade, aos homens práticos, despidos de
teorias e, não raro, de letras. No campo, no distrito, no município, o chefe político, o coronel tardo e
solene, realista e autoritário, amortece, na linguagem corrente, o francês mal traduzido e o inglês
indigerido. Ele municipaliza a expressão erudita, comunicando-lhe, de seu lado, sentido e conteúdo,
converte o freio jurídico do governo no buçal caboclo.[18]

            A figura do “Coronel” remonta aos coronéis pertencentes à Guarda Nacional e era proprietário rural proeminente no âmbito

do poder local. Contudo, como adverte Fausto o fenômeno do coronelismo está associado à República Velha, o que não significa

que os coronéis detivessem em suas mãos os destinos da República. Explicando melhor tal situação, o autor diz que o sistema

coronelista representava uma variante do “Clientelismo”, que resultava da gritante desigualdade social e impossibilidade de

efetivação de direitos por meio das regras consensuais contidas na Constituição. O Coronel existia antes da República, mas seu

poder foi reforçado pela política republicana com medidas consubstanciadas em um aumento da parte dos impostos atribuídos pela

União e pelos Estados aos Municípios, bem como com a eleição de prefeitos. Tal elemento era imprescindível naquele contexto uma

vez que controlava os votantes e indicava os candidatos a serem eleitos.[19]

            Por outro ângulo, intensificava-se no país um desequilíbrio dentro da sociedade pelo fato de que por um lado permanecia a

tradição e por outro a população crescia, Holanda demonstra que neste período:
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No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da família patriarcal, o
desenvolvimento da urbanização – que não resulta unicamente do crescimento das cidades, mas
também do crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de
influência das cidades – ia acarretar um desequilíbrio social, cujos efeitos permanecem vivos até
hoje.[20]

            Por força disso, durante a República Velha eclodiram os primeiros movimentos sociais devido a mudanças ocorridas na

estrutura social consolidada no avanço da pequena propriedade rural, expansão da classe média urbana e ampliação da base da

sociedade. Como exemplos, é de se destacar o movimento de Canudos mesclando carência social e conteúdo religioso, também com

esse viés o movimento que gravitou em torno do Padre Cícero Romão Batista. Já o Contestado, ocorrido em área limítrofe entre os

Estados de Santa Catarina e Paraná, reivindicado por ambos. Deu-se com um sentido de reivindicação social e cunho religioso. O

caráter reivindicativo da Guerra do Contestado emerge do fato de que os rebeldes eram agricultores pobres expulsos de suas terras

pela construção de uma ferrovia e por uma empresa madeireira, e ex-empregados da ferrovia que foram demitidos por ocasião da

conclusão da construção desta. Ainda no meio rural, ocorreram greves dos trabalhadores das lavouras de café, neste grupo a

característica é de reivindicação social, porém sem cunho religioso.[21]

            No meio urbano os movimentos sociais da primeira república estiveram restritos às cidades de São Paulo e do Distrito

Federal e foram influenciados fortemente pelos movimentos sociais europeus. Em São Paulo vigorou o movimento do tipo anarco-

sindicalismo formado pela classe operária crescente. Em contrapartida, no Distrito Federal ocorreu um vago socialismo mesclado

com um sindicalismo de resultado, sendo a marca desse movimento as classes populares mesmo. No contexto dos movimentos

sociais da Primeira República é que surgiu o PCB (Partido Comunista Brasileiro) na década de 1920.[22]

Quanto aos movimentos políticos, o “Tenentismo”, ocorrido a partir de 1922 tendo por objetivo, inicialmente “salvar a

honra do Exército” foi fundamental na congregação de forças para o deslinde da Revolução de 1930. Num outro polo ideológico

pode-se posicionar o movimento da “Coluna Prestes”, também surgido do tenentismo. Ambos tinham em comum o ódio sentido

pela oligarquia dominante.[23] Luís Carlos Prestes liderou um movimento que percorreria o Brasil pregando uma revolução contra

as elites que controlavam o poder.[24]

            Apontou-se alguns dos aspectos políticos, jurídicos e sociais que caracterizaram a República Velha sob a égide CF/91. Como

se viu, o poder político estava restrito a pequenos grupos detentores de poder econômico (burguesia cafeeira) ou detentores da força

militar (Exército), sendo, portanto uma República Oligárquica, como sustentado anterioriomente. Contudo, juridicamente, a

Constituição estabelecia uma organicidade política liberal que, a rigor só era respeitada no campo econômico. Quanto ao campo

social, a liberdade e a propriedade dos pequenos proprietários e dos que nada tinham não foi observada como demonstraram os

episódios de Canudos e da Guerra do Contestado.

            Quanto à inobservância das liberdades individuais, os movimentos sociais mais importantes foram abafados e seus

integrantes massacrados. Daí se poder concluir que a República proclamada em 1889 e chancelada pela Constituição de 1891, a

despeito de ser liberal, era excludente de uma grande massa de pessoas pobres e sem instrução que cada vez mais pressionava por

uma efetivação de direitos sociais que só seriam reconhecidos durante a Era Vargas.

 

4          A REPÚBLICA DA ERA VARGAS

            O período republicano vivido após 1930 é conhecido como “Era Vargas”, “Estado Getulista”, ou apenas como “Segunda

República”. Esta República diferenciou-se sob muitos aspectos do primeiro período republicano, contudo, ainda que se reconheça

uma ruptura, houve, em grande medida alguma continuidade.
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            No contexto brasileiro de 1930, além dos problemas sociais que se agravavam a cada dia, somaram-se o problema político

da sucessão presidencial, em que competiram dentro das regras do jogo da República Velha, Getúlio Vargas e João Pessoa,

apoiados pelos mineiros e pelo Partido Democrático paulista e por outros Estados menores de um lado, e, Júlio Prestes e seu vice,

apoiados por São Paulo e a minoria do Partido Republicano Mineiro de outro. Saiu vencedor do pleito Julio Prestes, beneficiado por

toda a sorte de fraudes eleitorais.[25]

            Subiu ao poder, por meio de golpe, Getúlio Vargas, em 3 de novembro de 1930, o exercendo a título de chefe de um governo

provisório, presidente eleito indiretamente e ditador. Em todos os casos contou com a legitimidade conferida por uma complexa

base social e política muito heterogênea em que predominavam os militares, os técnicos diplomados, os jovens políticos e os

industriais. Em verdade o que se verificou foi a substituição de uma oligarquia por outra, guardando, porém, uma diferença

fundamental em relação ao regime deposto: no Brasil após a Revolução de 1930, com Vargas, o poder político irradiava “do centro

para a periferia, e não da periferia para o centro”.[26]

              Dessa forma, uma nova República surgia em vários sentidos, eis que não se restringia apenas no fato de haver uma

centralização na figura da União e de sua maior autonomia em relação aos Estados, mas em uma atuação econômica que atendesse

os objetivos de uma crescente industrialização, bem como, no campo social, a União promovesse a proteção dos trabalhadores

urbanos proporcionando um grande acordo entre as classes trabalhadora e investidora/empregadora. Também importante destaque

deve ser dado para o importante papel dado às Forças Armadas no fomento de uma indústria de base e fator de garantia interna.

Nesse sentido Fausto assevera que, em síntese, sob os aspectos mencionados acima, pode-se sustentar que o Estado da Era Vargas

promoveu o capitalismo nacional, tendo como suportes: “no aparelho de Estado, as Forças Armadas; na sociedade, uma aliança entre

burguesia industrial e setores da classe trabalhadora.”[27]

            Durante o período republicano em que Getúlio Vargas foi a figura central, sucederam-se as Constituições de 1934

(democrática) e a de 1937 (outorgada). Os documentos constitucionais são muito diferentes entre si e tem muitas particularidades

quanto aos momentos e conjunturas que lhe deram origem.

            A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934 (CF/34) foi precedida por uma revolução, a “Revolução de 1932” ou

“Revolução Constitucionalista”. Tal movimento armado que durou quase três meses, confrontou as forças paulistas praticamente

isoladas e as forças federais em muito superiores.[28]

            Uma outra importante consequência da “guerra paulista” foi a “Constitucionalização” que tomou corpo com o

enfraquecimento do movimento tenentista em 1933, ano em que foram convocadas eleições para uma Assembléia Nacional

Constituinte. O resultado das eleições demonstrou que as forças das oligarquias regionais em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande

do Sul ainda eram grandes. Depois de acirrados debates que levaram meses, uma nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil

foi promulgada em 14 de julho de 1934. Tal documento constitucional em muito se parecia com a Constituição de 1891, eis que

também estabelecia uma República federativa, apresentando porém mudanças significativas.[29]

            Ainda, o nacionalismo da República da Era Vargas também se fez muito presente com a adoção do Título VI sob a

denominação de “da Segurança Nacional”. Assim, a CF/34 instituíra um Conselho Superior de Segurança Nacional com atribuição

de estudar e coordenar todas as questões de segurança da nação (artigo 159). Tal conselho era presidido pelo Presidente da

República e integrado pelos Ministros de Estado, pelos chefes dos Estados-Maiores do Exército e da Armada. Além disso, foi

considerada, pelo artigo 163, a prestação do serviço militar obrigatório como fator de segurança nacional.

            Na República fundada pela CF/34, havia previsão de haverem eleições presidenciais “por sufrágio universal, direto, secreto e
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maioria de votos, cento e vinte dias antes do término do quadriênio”, segundo a regra constante no parágrafo segundo do artigo 52.

Entretanto, excepcionalmente, o artigo 1° das “Disposições Transitória” estabeleceu que, após a promulgação da Constituição, a

Assembléia Nacional Constituinte elegeria o Presidente da República para o primeiro quadriênio constitucional (mandato

presidencial). Dessa forma, Getúlio Vargas tomou posse, agora como Presidente da República, eleito indiretamente e tendo que

cumprir seu mandato até 3 de maio de 1938, sem possibilidade de reeleição consecutiva. E dessa data em diante seriam convocadas

eleições diretas para presidente.

            Aparentemente, a República nascida democraticamente e com um profundo viés social, teria uma vida longa, no entanto sua

vida seria curta, eis que na conjuntura mundial as forças liberais, de esquerda ou de direita moderadas e seu modo de produção

econômica, o capitalismo, estavam em descrédito devido à crise mundial de 1929 entre outros motivos.[30]

            Representando os fascistas, surgira nos anos 20 a Ação Integralista Brasileira (AIB) tendo como figura proeminente Plínio

Salgado. Do lado comunista da corrente autoritária, também surgido na década de 20, como já mencionado, existia o PCB liderado

por Luis Carlos Prestes. Contudo, frise-se que o autoritarismo não era um fenômeno isolado na política brasileira, pois “o padrão

autoritário era e é uma marca da cultura política brasileira”[31], talvez ainda sob influência das ideias de Constant[32], eis que tal

ambiente sempre esteve polarizado e marcado pela total desconfiança em relação ao outro.

            Tanto os integralistas[33] como os comunistas tinham pretensões golpistas de tomada do poder, quanto às demais

organizações políticas ou ideologias, também eram fortemente atraídos pelo autoritarismo e desconsideravam o jogo democrático.

Todavia, segundo Fausto, há que se estabelecer diferença entre o que chama de corrente autoritária e o padrão autoritário geral. A

corrente autoritária pretendia um Estado forte capaz de intervir na organização da nação e limitar os excessos de liberdades

prejudiciais, sob outro prisma tanto integralistas quanto comunistas apostavam, não em um Estado forte e centralizado, mas num

partido forte e na clarividência de seus líderes. A corrente autoritária prevaleceu no interior brasileiro e nos altos postos das Forças

Armadas, exatamente o contrário do ocorrido no movimento dos “tenentes”. Tal situação política também redundou num

fortalecimento do Exército que apoiaria Getúlio Vargas até o ano de 1945 quando deixou o poder.[34]

            O período compreendido pelos anos de 1934 até 1937, anos em que vigorou a CF/34 foi marcado por agitação político-social

como greves e paralisações de serviços, além de conflitos que chegaram a ser violentos entre antifascistas e integralistas. Fatos que

motivaram a aprovação de uma Lei de Segurança Nacional em 4 de abril de 1935, considerando crimes condutas como greves de

funcionários públicos, manifestações políticas subversivas, lançando na clandestinidade os partidos  considerados como de objetivos

subversores da ordem política e social não permitidos por lei. O período também foi marcado pelo surgimento da Aliança Nacional

Libertadora (ANL) que seguia orientações da Internacional Comunista sediada em Moscou.

            Houve até mesmo uma tentativa frustrada de golpe comunista perpetrada em 11 de julho de 1935, o que motivou o

fechamento pelo Governo da ANL, em novembro do mesmo ano o PCB realizou uma tentativa de golpe militar fracassado no Rio

Grande do Norte sob a liderança de Luís Carlos Prestes que conseguiu se manter no poder por 4 dias. Tal episódio desencadeou

uma ampla repressão autoritária do Governo que se via ameaçado pelo comunismo internacional.[35]

            O temor do comunismo é considerado o motivo central do golpe de Estado perpetrado por Getúlio Vargas em novembro de

1937, todavia nos primórdios desse ano as candidaturas para a Presidência da República já estavam em campanha e os candidatos

eram Armando de Salles Oliveira, Plínio Salgado e José Américo de Almeida, sendo o último o candidato da situação. Porém

Getúlio e as pessoas ligadas ao poder não queriam deixá-lo, uma vez que nenhuma das candidaturas era confiável do seu ponto de

vista, por outro lado estavam de certa forma impedidos de interromper o processo eleitoral em face da oposição a essa medida

colocada pelas elites estaduais. Faltava a Getúlio um motivo forte o suficiente para reacender o clima golpista, e esse motivo veio
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com a descoberta de um plano de tomada do poder pelos comunistas, o chamado “Plano Cohen”. Nesse clima de medo o Congresso

aprovou o estado de guerra e a suspensão das garantias constitucionais e Getúlio Vargas tomaria o poder em 10 de novembro de

1937. Contextualmente, o golpe denominado de “Estado Novo” não teve oposição ferrenha, eis que, os comunistas foram retirados

de operação.[36]

Já, as elites dominantes o apoiaram integralmente, pois temiam mais do que ninguém a ameaça comunista. O próprio

Congresso foi dissolvido, mas prestou solidariedade ao novo Chefe de Estado. Quanto aos integralistas que haviam apoiado o golpe

em troca do Ministério da Educação foram abandonados pelo governo e tentaram um golpe mal sucedido em maio de 1938.[37]

            Nessa conjuntura de temor ao comunismo, golpes de estado e muito pouco diálogo político, adveio a Constituição dos

Estados Unidos do Brasil de 1937 (CF/37), outorgada por Getúlio Vargas e elaborada por Francisco Campos, deu-se muito mais em

um sentido de continuidade com o passado do que com sua ruptura. Tal documento não apresenta nenhuma inovação em termos da

organicidade do Estado Novo e suas “novidades” mais importantes estão nas “Disposições Transitórias e Finais” contidas nos

artigos 175 a 187.

            Conforme os ditames contidos nas disposições transitórias da CF/37, Getúlio Vargas obteve renovação de seu mandato até o

dia em que se realizasse um plebiscito (artigo 175), que seria convocado por um decreto seu (artigo 187), fato que nunca se

realizou. O disposto nos artigos 176 e 177 deram poderes ao Presidente para, respectivamente, confirmar o mandato dos

Governadores eleitos ou nomear interventores caso não o fossem, e, aposentar ou reformar funcionários públicos civis e militares ao

livre arbítrio do Governo.

            A própria CF/37 dissolveu a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras

Municipais, e estabeleceu que as eleições para os membros dos poderes legislativos da União, Estados e Município seriam marcadas

pelo Presidente após o plebiscito para ratificação da Constituição. O artigo 178, que determinou tal dissolução, foi complementado

pelo artigo 180, que deu poderes para que o Presidente pudesse governar por meio de “decretos-leis” nas matérias de competência

da União.[38]

            Para além da concentração de poderes já previsto nos artigos mencionados, mais uma medida veio no sentido de incrementar

o já grande arsenal autoritário de Vargas, consistente na declaração, pelo artigo 186, de um estado de emergência em todo o

território do Brasil.

            Durante todo o período do Estado Novo, isto é, no período compreendido pelos anos de 1937 até 1945, o Brasil foi

governado por decretos-leis e nem o plebiscito e nem as eleições para os poderes legislativos das unidades da federação foram

convocados.

            Todavia, a representatividade da sociedade se deu via participação em órgãos técnicos dentro do aparelho estatal do Estado

Novo, por meio dos vários conselhos das mais variadas categorias ligadas à indústria e ao comércio e a outros setores da economia

e da sociedade. Numa síntese de Fausto acerca da representatividade sob os aspectos sócio-econômicos, a República de 1937

“representou uma aliança da burguesia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum e imediato era o de promover a

industrialização do país sem grandes abalos sociais”[39].

            Sem os reveses que uma democracia representativa implicava na época, devido a falta de consenso em inúmero assuntos, o

Governo autoritário de Getúlio conseguiu, por decretos-leis, implementar uma política trabalhista que persiste com algumas

mudanças até os dias de hoje, como é o caso da efetiva implantação da Justiça do Trabalho e do Salário Mínimo, bem como da

Consolidação das Leis Trabalhistas, que estavam previstos na CF/34 mas ainda não tinham saído do papel.
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            As pressões por uma efetiva redemocratização partiram de todos os lados, o primeiro movimento nesse sentido foi

denominado de “Manifesto dos Mineiros”, isto é, um documento com data de 24 de outubro de 1943, que buscava demonstrar o

desejo de um não-retorno às práticas da República Velha, e, também, de demonstrar que a Revolução de 1930 havia saído de sua

trajetória democrática. De dentro do Governo a pressão partia de Osvaldo Aranha, Ministro das Relações Exteriores, e do General

Góis Monteiro que deixou o cargo de embaixador do Brasil no Uruguai para assumir o posto de Ministro da Guerra para evitar a

permanência de Getúlio no poder.[40]

            Outro movimento social importante, que reivindicava a democratização e representou um marco histórico da mobilidade

política da população, foi o dos estudantes que organizaram a União Nacional dos Estudantes (UNE) também no ano de 1943.[41]

Esse movimento foi brutalmente reprimido pelo governo sob a justificativa de que durante a guerra uma ditadura era

necessária, prometendo ao mesmo tempo uma redemocratização assim que a grande guerra acabasse.[42]

Também a oposição liberal realizou manobras para pressionar pela democratização lançando a candidatura de Eduardo

Gomes à presidência antes mesmo de haver qualquer previsão de convocação de eleições. A impressa, por sua vez, passava por

cima das regras de censura dando publicidade a fatos do interesse da oposição, o que demonstra um induvidoso enfraquecimento do

regime autoritário.[43]

Nessas circunstâncias, o governo viu-se compelido a democratização antes do fim do conflito mundial, para isso Getúlio

baixou, em 28 de fevereiro de 1945, o Ato Adicional à Carta de 1937, que teve como pontos mais importantes a fixação do prazo de

90 dias para que fosse agendada uma data para realização de eleições. Tal ato deu origem ao Código Eleitoral que previu regras para

o alistamento dos eleitores e para as eleições, também estabeleceu a data de 2 de dezembro de 1945 para eleição do Presidente da

República e de uma Assembléia Constituinte, para eleições nos Estados a data foi marcada para o dia 6 de maio de 1946. Vargas

não concorreria ao pleito, como candidato da situação o nome lançado foi de Eurico Gaspar Dutra.[44]

            Dessa forma, é encerrado o período varguista da República brasileira e iniciado um período efetivamente democrático que se

deu, como nas transições anteriores, com alguma ruptura, e, porém, com grande continuidade. Tal período foi marcado em grande

medida, também pela figura de Getúlio e de seus herdeiros políticos. Na nova conjuntura política uma nova Constituição seria feita,

agora com um viés democrático bem acentuado dentro, porém, de uma tradição política autoritária e de muito pouco diálogo e

acentuada polarização ideológica.

 

5          UM PERÍODO DEMOCRÁTICO

            O governo de transição do Estado Novo para um novo regime democrático de José Linhares manteve o calendário eleitoral

que previa eleições para o dia 2 de dezembro de 1945. Nesse pleito eleitoral saiu vencedor o General Dutra devido ao apoio de

última hora de Getúlio Vargas a sua candidatura.[45]

            Sob a Presidência de Dutra, a República brasileira, agora em sua terceira versão, iria discutir uma nova Constituição. A

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946 (CF/46) deixou de lado quase que completamente Carta de

37, optando claramente por um modelo liberal-democrático.

            Já no artigo 1° há a menção a uma República Federativa com atribuições definidas à União (art. 5°), aos Estados (art. 19) e

aos Municípios (art. 28), contudo dentre os dispositivos liberais e democráticos podem ser observados alguns de caráter

continuativo com o modelo do Estado Novo, ou seja, corporativo. Isso se verifica nos artigos 145 a 162 que previam a continuidade

do imposto sindical e o direito de greve, cujo exercício seria regulado por lei futura.
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            Tanto o Presidente da República, como os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal seriam eleitos pelo voto

direto e secreto, eis que no Título IV, “Da Declaração de Direitos”, Capítulo I, “Da Nacionalidade e Cidadania”, determina o artigo

134 que “o sufrágio é universal e, direto; o voto é secreto; e fica assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos

nacionais, na forma que a lei estabelecer”. Também nesse título, no artigo 133 o voto feminino foi reconhecido sem restrições.

            Democratizado novamente o Brasil pela CF/46, o país teve como presidentes eleitos o General Dutra, Getúlio Vargas,

Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. A exceção de Dutra, todos os Presidentes enfrentaram problemas em seus mandatos, do

início ao fim.[46]

            Durante o Governo Dutra houve um estrito respeito à legalidade, conquanto as questões não fossem relativas aos comunistas

ou aos trabalhadores organizados, situações em que a legalidade era flexibilizada.[47] A sucessão de Dutra foi marcada pelo

retorno de Getúlio Vargas ao cenário presidencial, agora, porém, em campanha democrática.

            Getúlio venceu as eleições e tomou posse como Presidente da República eleito pelo voto direto em 31 de janeiro de 1951.

Houve uma tentativa de impugnação de sua eleição por parte dos liberais, uma vez que não havia obtido maioria absoluta dos votos,

o que não foi acolhido, pois na época a legislação não previa tal exigência. Tal argumento seria novamente usado para impedir a

posse de Juscelino, mas também sem sucesso.[48]

            O novo Governo Vargas foi uma tentativa de mediar os diferentes grupos de interesse dentro do país. Nomeou um ministério

conservador e tentou alinhar sua política a de seus opositores durante a eleição que o levou ao poder. Porém o seu aparato de Estado

não era mais o mesmo, a lealdade das Forças Armadas fora abalada por um cisma no interior do Exército que se dividia entre

“Nacionalistas” e “Entreguistas”. Os Nacionalistas ainda apoiavam o Presidente, mas os ditos Entreguistas estavam alinhados a

propaganda ideológica dos Estados Unidos e temiam o nacionalismo e o comunismo como ameaças reais à segurança nacional.[49]

            A oposição ao governo de Getúlio batia muito na política trabalhista do Ministério do Trabalho liderada João Goulart, que era

acusado de ter relações com planos de instauração de uma República Sindicalista em território brasileiro, bem como na concessão

de um aumento de 100% para o salário mínimo. Em um documento dirigido ao Ministro da Guerra denominado de memorial dos

coronéis, datado de 1954, os militares advertiam acerca dos perigos do comunismo e dos riscos de uma subversão violenta dos

quadros institucionais, pediam que o Exército fosse reequipado e seus vencimentos fossem revistos com critérios mais justos de

promoção. Criticavam também os salários dos funcionários públicos civis e os valores do salário-mínimo por serem superiores aos

vencimentos pagos para um graduado do Exército. Na cúpula militar iniciou um movimento pela renúncia que acabou com o

suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954, sucedido por Café Filho já alinhado com a oposição e garantindo a realização

de eleições presidenciais.[50]

            O período democrático chegou ao seu fim depois de Juscelino ter completado seu mandato integralmente e a República ter

assistido sua transmissão da faixa presidencial a Jânio Quadros na nova Capital Federal. Jânio renunciaria ao mandato causando

uma grande confusão política no país que culminaria com o golpe militar em 1964.

 

6          REGIME MILITAR

            A história do quarto período da República brasileira começa com o Golpe de 1964. Com a renúncia de Jânio Quadros,

assumiu a presidência João Goulart que era um político de esquerda e tentou implementar uma série de medidas sociais que foram

confundidas com uma tentativa de implantação do regime comunista.

            Em março de 1964 Jango foi destituído do poder e em seu lugar assumiu Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos
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Deputados, que passaria o cargo para os militares. Começava assim um ciclo de presidentes exclusivamente militares ainda sob a

égide da CF/46 modificada pelo Ato Institucional 1 (AI-1), baixado em 9 de abril de 1964, mantendo o Congresso Nacional em

funcionamento, mas suprimindo direitos dos cidadãos devendo vigorar até 31 de janeiro de 1966.

            Entre as medidas contidas no AI-1 estavam as que concentravam poderes na figura do Presidente da República, retirando-os

do Poder Legislativo. Como exemplo pode ser destacado o dispositivo que determinava que a Câmara dos Deputados apreciasse um

projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo em um prazo de 30 dias e em caso de não apreciação dentro desse prazo o projeto

seria considerado “aprovado por decurso de prazo”.[51]

            Tal decreto também suspendeu as imunidades parlamentares e permitiu que o grupo militar revolucionário cassasse mandatos

e suspendesse direitos políticos por 10 anos em qualquer nível da federação. As garantias constitucionais de vitaliciedade e

inamovibilidade dos membros do Poder Judiciário, bem como a estabilidade dos demais funcionários públicos, foram suspensas por

um prazo de 6 meses com o objetivo de expurgar o serviço público de agentes subversivos. Foram criados, como desdobramentos

das normas do AI-1, os Inquéritos Policiais Militares (IPM) que permitiram abusos de toda a ordem contra qualquer cidadão da

República.[52]

            Foi criado, porém, um poder paralelo quase superior ao do Executivo que agia por conta própria em uma luta contra inimigos

domésticos, liderado pelo General Golberi do Couto e Silva, que era o Serviço Nacional de Informações (SNI). Esse órgão tinha

como objetivos “coletar e analisar informações pertinentes à segurança nacional, à contra-informação e à informação sobre questões

de subversão interna”.[53]

            O primeiro Presidente da República do Regime Militar, General Humberto de Alencar Castelo Branco, foi eleito

indiretamente pelo Congresso Nacional com mandato até 31 de janeiro de 1966, conforme disposições do AI-1. Na seqüência, por

pressão do setor militar dito “linha dura”, Castelo Branco baixou novos decretos: Ato Institucional-2 e 3 (AI-2 e AI-3). O AI-2, de

17 de outubro de 1965, regrou em caráter definitivo que as eleições presidenciais se dariam de forma indireta, isto é, a maioria

absoluta do Congresso Nacional elegeria o Chefe do Poder Executivo em sessão pública e votação nominal. O AI-3 estabeleceu, em

fevereiro de 1966, que as eleições para os governos dos Estados também seriam feitas indiretamente por suas respectivas

Assembléias Legislativas.

            No ano seguinte, Castelo Branco baixou o AI-4 convocando extraordinariamente o Congresso, que havia sido fechado

temporariamente em outubro de 1966, para aprovar o texto da CF/67. Ao novo documento constitucional foram incorporados os

textos dos atos institucionais que a precederam e que davam amplos poderes ao Presidente da República, sem, contudo, que fossem

mantidos os dispositivos que permitiriam novas cassações de mandatos e perda de direitos políticos. Desse modo, a característica

mais marcante da quarta versão da República brasileira foi, ao contrário do regime autoritário anterior (Era Vargas), a de não ser

uma “ditadura pessoal”, pois explica Fausto, acerca da República instalada pelo Regime Militar que:

Poderíamos compará-lo a um condomínio em que os chefes militares – general de quatro estrelas – era
escolhido para governar o país com prazo definido. A sucessão presidencial se realizava, de fato, no
interior da corporação militar, com audiência maior ou menor da tropa, conforme o caso, e a decisão
final do Alto Comando das Forças Armadas.[54]

            Depois, em 1968, houve ainda um recrudecimento do regime com o AI-5 de 13 dezembro de 1968, que dentre outras

medidas, suspendeu a garantia constitucional da liberdade de ir e vir (habeas corpus). Com esse decreto o Regime Militar não

cedeu a nenhuma pressão social, antes pelo contrário preferiu combatê-la com uma resposta armada.

            No entanto, também ocorreram movimentos políticos considerados como reações ao regime autoritário de forma mais

concreta. Sob esse ponto de vista ocorreu, em 1971, a chamada concentração de Pernambuco, naquela oportunidade reuniram-se
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políticos progressistas de oposição que lançaram a “Carta do Recife”. Em tal documento proclamavam a convocação de uma

Assembléia Nacional Constituinte como o modo de integrar novamente o país dentro de um processo redemocratizador.[55]

            Em 1974 sobe ao poder o general Ernesto Geisel, que deu início a um processo de abertura democrática, lento e gradual. Esse

processo seria continuado por seu sucessor em 1979, o general João Batista Figueiredo, com a lei de anistia, que também liberava

de qualquer pena os torturadores, mas possibilitou o retorno dos exilados políticos.[56]

            No campo social a mobilização se deu no sentido de reivindicar o direito de eleger diretamente os representantes, num

movimento conhecido por “Diretas Já”, desencadeado no ano de 1983. Entretanto, a eleição para presidente ainda ocorreu de forma

indireta, em que saiu vencedora a chapa Tancredo Neves e José Sarney, cuja posse do último por força da morte do Presidente

eleito, completaria a transição com a convocação de eleições para uma nova Assembléia Nacional Constituinte marcadas para

novembro de 1986.[57]

            Novamente se viu, no cenário político brasileiro, uma transição democrática partindo de dentro do sistema e com grande

continuidade e muito pouca ruptura. Essa característica tem a vantagem de evitar lutas armadas, mas a desvantagem é que muitos

dos problemas do regime autoritário permanecem por muito tempo. No decurso de um regime democrático iniciado com a CF, os

problemas do Clientelismo, da falta de virtudes cívicas, da corrupção, que, associados à tradição autoritária não impedem um

diálogo aberto e uma ampla discussão dos problemas sociais, mas retardam a efetivação dos direitos consagrados no novo

documento constitucional.

 

6          REDEMOCRATIZAÇÃO: REPÚBLICA E FEDERAÇÃO NA CF

             A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF) prevê os princípios da República e da Federação como

estruturadores da ordem jurídica, política e social brasileira.

Nesse sentido, adverte Carraza[58], que princípio republicano, tem sua relevância jurídica engrandecida, pois, “embora

não tipifique mais uma ‘cláusula pétrea’, continua a ser um dos mais importantes de nosso direito positivo”, uma vez que,

“atualmente, eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma republicana de governo poderá ser objeto de

deliberação e de aprovação”.

Segundo Ataliba, “República é o regime político em que os exercentes de funções políticas (executivas e legislativas)

representam o povo e decidem em seu nome, fazendo-o com responsabilidade, eletivamente e mediante mandatos renováveis

periodicamente”[59].

            Na ideia de República está ínsita a vontade popular, eis que a elaboração teórica republicana consubstancia os anseios dos

indivíduos que compõem a sociedade, como o desejo de que o governo seja responsável por seus atos, que as funções de governo

sejam preenchidas por pessoas escolhidas pelo povo, que exista a real possibilidade de fiscalização dos atos praticados em nome do

governo, que exista uma proximidade entre governante e governado, que exista descentralização de atribuições, etc.[60]

            Ainda, quanto ideia de República, pode-se afirmar que constitui um princípio básico do Direito brasileiro. Sua força é

irradiada “de modo inexorável” para todo o ordenamento jurídico, influindo na interpretação dos demais princípios constitucionais,

na elaboração da legislação infraconstitucional e também na interpretação e aplicação do Direito.[61]

            É, então, que o princípio republicano se imbrica com o princípio da federação, são, por assim dizer, os princípios de maior

importância na organização jurídico-política brasileira. Por esses princípios, como se disse, são perpassados todos os demais
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princípios e regras, constitucionais ou infraconstitucionais. O regime republicano é caracterizado modernamente pela divisão do

exercício dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também é corolário desse princípio, “a periodicidade dos mandatos

políticos, com conseqüentes responsabilidades dos mandatários”.[62]

            Tanto Federação como República estão em um nível superior que pertence às normas intocáveis, isto é, impossíveis de serem

modificadas via emenda constitucional. Nas palavras de Geraldo Ataliba:

 

É disposição peremptória e categórica do § 4° do art. 60 do texto constitucional, porém, que mais
patenteia e sublinha o excepcional prestígio desses dois princípios constitucionais, ao vedar
terminantemente que seja ‘objeto de deliberação’ proposta de emenda tendente a abolir a forma
federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos
individuais (em uma palavra: república).[63]

 

            Sob esse aspecto, pondera o autor, que há uma maior rigidez, pois para emendas que versem sobre assuntos passíveis de

serem discutidos, há exigências maiores atinentes ao quorum de votação, discussões e turnos de votação. Já, para que os princípios

republicano e federativo sejam modificados ou extintos, inexiste um processo jurídico-constitucional, o que significa que uma

mudança desse jaez só é possível por meio de uma revolução política com ruptura da ordem jurídica vigente.[64]

            Tais conclusões reconhecem “consequências dogmáticas e exegéticas de uma super-rigidez constitucional”[65] no que diz

respeito a impossibilidade de o legislador constituinte derivado sequer colocar em discussão projetos que versem sob a extinção da

república ou da federação.

            O princípio constitucional republicano vem explicitado no Título I da CF, sob a rubrica “Dos Princípios Fundamentais”. E

seu conteúdo valorativo permeia a interpretação e concretização de todos os dispositivos constitucionais.[66] Pois, “a concretização

prática da norma é mais do que a interpretação do texto”[67], envolve os diversos contextos em que a norma se deu e seus âmbitos,

bem como qual é o papel que as teorias do Estado, do Direito e Constitucional devem ter numa leitura constitucional de todas as

suas regras.

            A CF reconhece o federalismo como sua forma de Estado em seu art. 1°, o reconhecimento toma corpo em seu art. 18, onde,

expressa e literalmente afirma serem autônomas as unidades federadas que a compõem.

            De qualquer forma, as declarações constitucionais no sentido federativo não conseguiram agradar grande parte da doutrina

pátria. As críticas versam geralmente sobre o excesso de centralismo, ou seja, sobre o excesso de competências da União e também

acerca da forma como ocorre a representação na Câmara Federal.

            Em uma linha de crítica, situa-se Bastos, quando adverte que a principal linha que delineia de forma profunda a cambaleante

estrutura federativa brasileira “é o fortalecimento da União relativamente às demais pessoas integrantes do sistema”. Ainda, e, por

isso, lamenta o autor, que o legislador constituinte tenha deixado de aproveitar o momento para revitalizar o princípio federativo

brasileiro. Segue dizendo que Brasil, na CF alcançou graus de centralidade de poder maiores que o dos Estados Unitários, que, por

meio de uma descentralização regionalizada, obtém um índice de transferências de competências legislativas e executivas muito

superior àquele alcançado pelo Federação brasileira. Acaba por desabafar que, “sob uma Constituição eminentemente

centralizadora, e se alguma diferença existe relativamente à anterior é no sentido de que esse mal (para aqueles que entendem ser um

mal) se agravou sensivelmente”.[68]

            Já Bonavides, depois de reiterar que considera a atual Constituição a melhor que o Brasil já possuiu, afirma que mesmo assim
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essa possui inúmeras imperfeições, tanto quanto a sua origem como quanto à forma (considera-a desnecessariamente extensa e

casuística, uma vez que sujeita a muitas possibilidades de desdobramentos tanto implícitos como explícitos, além de estar manietada

à legislação complementar) e ao seu conteúdo.[69]

            Especificamente quanto ao conteúdo, sugere que urgentemente se deva acabar com o que ele denomina de “falsa federação”,

ou seja, não com a federação em si, mas com o modelo existente, ou seja:

Deve-se acabar, sim, com a composição formalmente dualista do sistema, a dualidade União-Estado-
Membro, por estorvar-lhe os mecanismos funcionais debaixo do constante açoite de uma realidade
nacional perante a qual o modelo, já exaurido, se curva impotente, contraditório, ultrapassado. Em
outras palavras, realidade de que o País federal se acha de todo divorciado.[70]

            Sem perder de vista a importante crítica trazida pela doutrina, ousa-se afirmar, no entanto, que, inegavelmente, a CF restaura

as características mais marcantes de um Estado Federal, como se percebe na tripartição de poderes, na realização de eleições diretas

em todos os níveis da federação para os cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O poder Legislativo Federal é exercido

pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, conforme dispõe o art. 44 da CF.

            O Senado Federal é constituído por representantes dos Estados e do Distrito Federal com o mesmo número de representantes

por unidade da federação (art. 46, § 1°). Tal regra também encontra crítica, no sentido de que, em virtude de os Senadores de

determinado Estado poderem ser de partido político diverso do Governador do Estado que representam, podendo, desse modo

ocorrer uma não-representatividade por força do conflito ideológico-político subjacente aos programas de governo.[71]

            A regra da proporcionalidade é vergastada pela doutrina de Silva no que tange a estipulação de um número mínimo e

máximo. Que, sob esta ótica, explica o porquê:

Essa regra que consta do art. 45, § 1º, é fonte de graves distorções do sistema de representação
proporcional nele mesmo previsto para a eleição de Deputados federais, porque, com a fixação de um
mínimo de oito Deputados e o máximo de setenta, não se encontrará meio de fazer uma proporção que
atenda o princípio do voto com valor igual para todos, consubstanciado no art. 14, que é aplicação
particular do princípio democrático da igualdade em direitos de todos perante a lei. É fácil ver que um
Estado com quatrocentos mil habitantes terá oito representantes enquanto um de trinta milhões terá
apenas setenta, o que significa um Deputado para cada cinqüenta mil habitantes (1:50.000) para o
primeiro e um para quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e um habitantes para o
segundo (1:428.571).[72]

 

            O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da República e está sujeito ao julgamento em caso de conduta que

implique em crime de responsabilidade.

            A autonomia dos Estados-Membros confere o direito de organização de seus respectivos poderes judiciários, respeitados os

princípios constitucionais. Por outro lado, continuam sujeitos a intervenção federal aprovada pelo Congresso Nacional. Desse modo,

a CF discrimina as competências dos Estados-Membros, contudo, além dessas dispõem o art. 25, § 1º, que lhe são reservadas

aquelas competências que não sejam vedadas pela própria Constituição. Cabe-lhes, ainda, instituir os tributos nela elencados.

            Há que ser ver também, que a CF representa um avanço em termos de federação quando comparada às constituições que a

precederam, uma vez que o federalismo brasileiro foi marcado por inúmeros retrocessos autoritários centralizadores que, ora

cumpriam disposições constitucionais arbitrárias, ora descumpriam normas constitucionais legítimas.[73]

            Um dos avanços mais importantes é o que se verificou em relação ao Município, que na CF foi erigido a ente federado com

direito a autonomia (art. 18), instituir tributos próprios (art. 145 e 156).

            Nessa linha de argumentação sustenta Rodrigues que:
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Essa falta de cultura federativa, parece claro, implicou que os avanços da CF, embora reais, possam
ainda ter sido tímidos, ou seja, o desenvolvimento do federalismo brasileiro ainda sofre os efeitos de
uma história de centralismo e de autoritarismo. Mas, como já dito, avanços ocorreram, e esses
transparecem nitidamente quanto aos Municípios, que foram agraciados com uma autonomia ainda não
vista na história pátria [...][74].

            Apesar de toda a crítica dirigida à República Federativa brasileira, pode-se afirmar, com amparo em Bonavides, que o Brasil

anda por um caminho certo ainda que tortuoso e com imperfeições. A atualidade da ideia republicana e da federação fica patente,

eis que suas novas leituras sugerem saídas para as crises que assolam a sociedade e o Estado.

           

7          CONCLUSÃO

            A história republicana brasileira pode ser associada de forma contundente com os desafios que são colocados ao Direito na

contemporaneidade, eis que em todos os momentos da “República brasileira” se viu movimentos sociais, golpes de estado,

fortalecimento da democracia, a derrubada de projetos de emancipatórios do indivíduo, toda esta movimentação e preocupação das

pessoas se deram no sentido de uma luta para reconhecer direitos que lhes pareciam bons e, por outro lado, para rechaçar os que

configuravam-se como ameaças.

            Por momentos se alcançou um equilíbrio entre forças ideológico-políticas contrárias, equilíbrio reconhecido e legitimado em

um processo de ampla participação das pessoas, como é o caso da CF que já está propiciando mais de 21 anos de construção de

consensos permitindo a coexistência de diversidades sociais e econômicas na vida dos brasileiros.

            Muito há por fazer em termos de combate a desigualdade social e erradicação da pobreza, em cumprimento aos objetivos da

República Federativa do Brasil, descritos no artigo 3° e incisos do texto constitucional.

            Porém, todos os obstáculos existentes quanto ao quais direitos escolher, como será a repartição dos bens decorrentes destes

direitos, tudo está no texto constitucional, basta que sejam implemetados pelos juristas e por todo o aparato estatal existente.

            Eis que a República brasileira atual está remodelada e coloca o Brasil entre as maiores democracias do mundo eis que

reconhece as diversidades sejam elas quais forem dentro de uma complexidade social difícil de ser apreendida e controlada, além é

claro de utilizar novas tecnologias em grande medida como é o caso do processo eleitoral.
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A INFLUÊNCIA DE MELLO FREIRE NA OBRA DE LAFAYETTE

L'INFLUENCE DE MELLO FREIRE SUR L'OEUVRE DE LAFAYETTE

Isabela GuimarÃes Rabelo Do Amaral
Juliana Pereira Soares

RESUMO
Este trabalho se propôs a investigar se Paschoal José de Mello Freire, o jurista português, teria
exercido algum tipo de influência em Lafayette Rodrigues Pereira, jurista brasileiro. O objetivo
era a demonstração dessa possível influência, por meio da consulta das principais obras de
Lafayette: Direitos de Família e Direito das Cousas. Adotou-se, para tal fim, um método
majoritariamente quantitativo de contagem das citações de Mello Freire e seus “discípulos” nas
obras de Lafayette. A hipótese inicial de que haveria essa influência de Mello Freire em alguma
intensidade, seja devido à sua enorme importância em Portugal, seja porque foi adotado como
compêndio de Direito Civil por algum tempo nas Faculdades de Direito do Império brasileiro, foi
comprovada ao fim da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVES: LAFAYETTE; MELLO FREIRE; DIREITO CIVIL

RESUME
Ce travail a le propos de rechercher si Paschoal José de Mello Freire, le juriste portugais, aurait
exercé quelque type d’influence sur Lafayette Rodrigues Pereira, le juriste brèsilien. Le but était
la démonstration de cette probable influence, par la consultation de les principaux oeuvres de
Lafayette: Droits de Famille et Droit des Choses. On a été adopté, pour ce but, un méthode
majoritairement quantitatif de dépouillement des citations de Mello Freire et ses “disciples” chez
Lafayette. L’hypothèse initiale de l’existence de cette influence de Mello Freire en quelque
intensité, soit pour sa grande importance en Portugal, soit pourquoi il a été adopté comme
compendium de Droit Civil pendant un certain temps dans les Facultés de Droit du Empire
bresilièn, a été comprové à la fin de la recherche.
MOT-CLES: LAFAYETTE; MELLO FREIRE; DROIT CIVIL

Introdução

 

 

O campo do Direito Civil brasileiro, durante muito tempo, recebeu influências externas,
devido à sua tardia codificação. Desde a dominação portuguesa até a edição do Código de 1916,
houve duradoura vigência das Ordenações do Reino Português no Brasil. Não se estranha, portanto,
a importância de autores portugueses na vida jurídica brasileira. Essa influência pode ser percebida
tanto na doutrina, quanto no dia a dia dos cursos jurídicos, quando, muitas vezes, foram adotados
compêndios de juristas portugueses até que se consolidasse a cultura jurídica nacional, que permitiu
a produção de obras próprias.

No campo civil, um jurista de renome é Paschoal José de Mello Freire, português nascido
em Ancião, pequena vila do reino português a 6 de abril de 1738. Aos 19 anos se formou em Direito
e, a partir de então, iniciou a carreira docente (ALMEIDA, 1985, p. 781). Era adepto da doutrina do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8915



usus modernus e não aceitava a adoção do Direito Romano sem adaptação às realidades do Reino.
Por isso, era grande defensor do Direito Pátrio. Participou das reformas de Pombal instituídas na
Universidade e foi seu mais destacado executor, produzindo compêndios. Sobre esse assunto, relata
Costa (2005, p. 378):

 
[...] apesar das sucessivas insistências e de os lentes comissionados se haverem lançado ao trabalho,
apenas os manuais de Mello Freire vieram a ser oficialmente aprovados. Formam eles um tríptico
respeitante: à história do direito pátrio; às instituições do direito pátrio, abrangendo quatro livros, que
tratam do direito público, sob múltiplos aspectos (liv. I), do direito das pessoas, em que se inclui o
direito da família (liv. II), do direito das coisas, abrangendo o direito sucessório (liv. III), e das
obrigações e ações (liv. IV); e às instituições de direito criminal, [...]
 
A Historia significa como que uma introdução às Institutiones. E estas condensam, nos seus cinco livros,
correspondentes a outros tantos volumes, todo o direito português do tempo, quer público, quer privado.
Quanto ao último, adota-se o plano clássico usado nas instituições romanas, da divisão em pessoas,
coisas e acções. Pela primeira vez o nosso [português] sistema jurídico foi exposto de uma forma
sistemática.

 

Os livros das Instituições de Direito Civil Português foram publicados em diferentes épocas e
somente foram adotados oficialmente como compêndios em Coimbra depois do Alvará de 16 de
janeiro de 1805 (ALMEIDA, 1985, p. 782). A obra do jurista português também foi adotada como
compêndio das Faculdades de Direito de Olinda e São Paulo, após sua fundação (Cf. ROBERTO,
2008). Por esse motivo, vários civilistas brasileiros estudaram a obra de Mello Freire e,
inegavelmente, sofreram sua influência.

Trigo de Loureiro, jurista brasileiro que elaborou o primeiro compêndio de Direito Civil
Brasileiro (Cf. ROBERTO, 2008), intitulado Instituições de Direito Civil Brasileiro, já pelo próprio
título de sua obra demonstra a influência que sofreu de Mello Freire. Ele afirma que colheu da obra
de Mello Freire tudo aquilo que ainda estava em vigor, apenas acrescentando o que havia sido
alterado por leis brasileiras. A influência é inegável, pois os livros possuem a mesma estrutura, com
as mesmas disposições dos assuntos. Sobre esse assunto, Loureiro (1851), ao se dirigir ao leitor, na
página inicial de sua obra, afirma:

 
Sendo geralmente reconhecida a necessidade de um sistema de ensino do Direito Civil Brasileiro para
uso das aulas da nossa Academia de Ciências Sociais e Jurídicas na parte relativa a esse ramo do Direito
Positivo Brasileiro, e determinando-nos a suprir essa necessidade, pareceu-nos que nada melhor
podíamos fazer, do que seguir o sistema do exímio Jurisconsulto Português Paschoal José de Mello
Freire, extraindo do seu excelente Compêndio de Instituições de Direito Civil Lusitano, pela mesma
ordem dele, tudo quanto continua a ter aplicação entre nós, e adicionando-lhe nos lugares competentes
a substância das Leis propriamente Brasileiras, publicadas desde 1822 até 1850.

 

Conselheiro Ribas (1865, p. 342), importante civilista da época, também autor de
compêndios de Direito Civil, não poupa elogios ao se referir a Mello Freire, na parte de seu Curso de
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Direito Civil Brasileiro dedicada aos civilistas pátrios:

 
Mas o grande jurisconsulto português do século XVIII é incontestavelmente Paschoal José de Mello
Freire dos Reis, nascido em 6 de Abril de 1738 e falecido em 24 de setembro de 1798. Ao conhecimento
da íntima natureza do nosso Direito e das suas fases históricas, bem como do Direito Romano e
Canônico, reunia Mello uma inteligência profunda e sintética, que o coloca na primeira linha dos
jurisconsultos pátrios.

 

Percebe-se, portanto, que a figura de Mello Freire permaneceu no ambiente jurídico
brasileiro do século XIX, embora sua obra fosse da segunda metade do século XVIII. Sua opinião se
mantinha viva e sua importância é manifestada nas citações sempre presente nas obras de juristas
brasileiros. Pela sua importância, justifica-se a análise da intensidade de sua influência nos juristas
brasileiros.

Para analisar referida situação, o jurista brasileiro escolhido foi Lafayette Rodrigues
Pereira, também chamado Conselheiro Lafayette, devido a um dos cargos que ocupou no Império.
Lafayette foi renomado e importante jurista de sua época e ainda hoje é lembrado.

Como suas grandes obras, Direitos de Família e Direito das Cousas foram muito elogiadas
pela sua importância para o campo civil e pela repercussão que tiveram, Lafayette foi o jurista
brasileiro escolhido para que se realizasse a análise da influência de Mello Freire em sua obra.

 

 

Lafayette Rodrigues Pereira

 

 

Conselheiro Lafayette[i] nasceu no dia 28 de março de 1834, na Fazenda dos Macacos, nas
redondezas de Queluz, em Minas Gerais. Sua família era poderosa proprietária de terras na região e
sua ascendência provinha das primeiras famílias que chegaram nas terras mineiras, devido às
explorações auríferas. Graduou-se em Direito na Faculdade do Largo São Francisco em São Paulo e
tornou-se bacharel aos 24 anos, sendo nomeado, imediatamente, Promotor Público de Ouro Preto.
Contudo, no ano seguinte, abandonou a carreira e foi para a Corte, onde advogou no escritório de
Teixeira de Freitas. Além da advocacia, também foi jornalista, tendo participado da fundação do
jornal “A Atualidade”, de vertente liberal, e cujo intuito era discutir os principais problemas do país.
Em 1864, foi indicado para a presidência da Província do Ceará e, posteriormente, à Província do
Maranhão. Em 1869, publicou sua primeira obra Direitos de Família e, no ano seguinte, casou-se
com Francisca Coutinho, com quem teve cinco filhos. Em 1877, lançou seu segundo livro Direito das
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Cousas. Posteriormente, foi eleito deputado à Câmara do Império por Minas Gerais para a
legislatura de 1878-1880, mas em janeiro de 1878 aceitou convite para se tornar Ministro da Justiça,
cargo que exerceu até a queda do Gabinete em 1880. Em 1879 foi eleito senador e em 1882, foi
nomeado Conselheiro de Estado Extraordinário, passando a Conselheiro Ordinário em 1886. Nesse
tempo, também exerceu o cargo de Ministro da Fazenda e em 1885 foi enviado para uma missão
diplomática no Chile. Em 1889, representaria o Brasil na Primeira Conferência Pan-Americana, mas
os planos não prosseguiram, devido à Proclamação da República e a sua desistência por lealdade ao
imperador. Devido a esse fato, ficou um tempo exilado em Paris, retornando apenas em 1891.
Passou, então, a dar consultorias e pareceres, trabalhando incessantemente. Sofreu muito a perda da
esposa em 1901 e em 1908 foi convidado a assumir o lugar de Machado de Assis na Academia
Brasileira de Letras. Com a saúde bem debilitada e não podendo mais ler, escrever ou andar, entrou
em grave quadro depressivo e faleceu no dia 29 de janeiro de 1917, aos 82 anos.

Com esse breve relato da vida de Lafayette, pode-se perceber o quanto o jurista era
prestigiado, o que explica a lembrança de seu nome até os dias de hoje. Em relação à sua formação
jurídica, pode-se dizer que o autor é marcado por uma grande influência do Direito Romano, que ele
mesmo considerava “a fonte mais abundante das regras do nosso Direito” (PEREIRA, 2004a, p.
XVIII), mas adaptado à boa razão e ao uso moderno. Pode-se afirmar, portanto, que o jurista
mineiro se enquadra na mesma postura interpretativa de Mello Freire. Lafayette (2004a, p. XIII-
XIV) declarava que:

 
Embora seja a principal e a mais abundante fonte do nosso dogma jurídico, o Direito Romano só
intervém na formação do nosso Direito objetivo, como direito meramente subsidiário. Ainda mais: as
suas disposições não valem por si sós; carecem ainda de reunir em caráter extrínseco e de sua natureza
vago e indefinido – a conformidade com a boa razão, ou com as legislações dos povos cultos, às vezes
divergentes entre si. Falta-lhe, pois, o predicamento de lei escrita.

 

Em muitos países, onde a legislação falha era complementada pelo Direito Romano, o Poder
Judiciário foi o responsável por influenciar grandemente o Direito. O mesmo não ocorria no Brasil, o
que se tornou fonte de críticas para Lafayette. Por esse motivo, ele justifica o porquê de fazer uso de
costumes, tradições do foro, boa razão, códigos estrangeiros e opiniões dos práticos, a fim de extrair
desse corpo de normas o que parecia exprimir mais corretamente o estado atualizado do Direito
Brasileiro.

 
A coleção dos julgados dos nossos tribunais não oferece consistência para formação de uma
jurisprudência. Caracteriza-os a mais assombrosa variedade na inteligência e na aplicação do Direito.
Não exprimem tendência alguma, nem o predomínio do rigor científico, nem o afrouxamento da
equidade prática. Acervo informe de contradições e incoerências, muitas vezes a negação das doutrinas
mais conhecidas e dos princípios mais certos, essa coleção de julgados tem todos os defeitos e todas as
singularidades das criações, que são antes a obra do instinto cego, à mercê de influências acidentais e
passageiras, do que o produto da razão humana, iluminada pela ciência e pela discussão. (PEREIRA,
2004a, p. XIV).
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Sobre o jurista brasileiro, afirmou Milton Campos (TEIXEIRA, 2004, p. XVI-XVII), no
Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão solene do centenário do nascimento de
Lafayette que:

 
Sua contribuição na evolução do direito civil brasileiro foi enorme. Quando elaborou suas grandes
obras – “Direitos de Família” e “Direito das Cousas” – o direito brasileiro era ainda caótico e informe.
Nem era um direito brasileiro, porque suas fontes estavam fora. Eram as ordenações do reino
casuísticas e difusas [...]
 
Desse caos tirou Lafayette a límpida exposição do nosso direito civil, no que se refere a família e a
coisas. Dos povos civilizados trouxe a melhor lição, [...] No velho direito português, ao mesmo tempo em
que aprendia com a boa e segura ciência de Mello Freire e a informação copiosa de Lobão, evitava as
“sutilezas da Glosa”, com que corromperam o nosso foro os Pègas, os Silvas e os Guerreiros.

 

Nesse ponto, há uma referência expressa à influência que Mello Freire exercia sobre
Lafayette, uma vez que o jurista brasileiro buscava ensinamentos na obra do autor português.

 

 

Algumas influências de Lafayette

 

 

Após ler sobre a vida de Lafayette, coletar opiniões a seu respeito e analisar suas obras, é
possível encontrar algumas influências. Do período de Faculdade, ele traz uma boa carga filosófica
de Kant e Rousseau, devido à sua participação como Presidente do Ensaio Filosófico Paulistano,
centro de estudos no qual se debatiam os mais variados temas (Cf. ANDRADA, 2009).

Embora o foco desse trabalho seja o campo do Direito Civil e a influência de Mello Freire, é
inevitável não listar outros autores que são muito citados por Lafayette. No entanto, em relação a
estes, não foi feita uma contagem sistemática de citações. Dentre eles, podem ser destacados[ii]
Mackeldey (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 98, 146, 215, 335, 413, 501); Martou (Cf. PEREIRA, 2004a, p.
25); Maynz (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 21, 32, 98, 132, 221, 336, 461, 503); Merlin (Cf. PEREIRA,
2004a, p. 237, 391); Mourlon (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 221, 229, 338, 373, 410); Mühlenbruch (Cf.
PEREIRA, 2004a, p. 27, 98, 157, 227, 344, 414, 501); Pellat (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 24, 450);
Pothier (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 145, 155, 158, 159, 497); Proudhon (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 357);
Savigny (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 22, 30, 215, 229, 361, 426, 511); Troplong (Cf. PEREIRA, 2004a, p.
161, 178, 181, 199, 235); Vinnio (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 98, 140, 146, 159, 173, 335); Voet (Cf.
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PEREIRA, 2004a, p. 359, 415, 489, 490); Zachariae (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 30, 132, 141, 388, 413).

Percebe-se, portanto, o vasto conhecimento de Lafayette, já que buscava referências em
importantes juristas de vários países. Também considerava importante o Direito Comparado, pois
sempre fazia referências aos códigos da França (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 155, 162, 174, 178, 235, 342,
350, 370, 414), de Portugal (Cf. PEREIRA, 2004a, p. 165, 243, 342, 350, 370, 414, 460) e do Chile (Cf.
PEREIRA, 2004a, p. 154, 155, 165, 171, 178, 353, 370, 414).

Mas o destaque maior do presente trabalho será a influência exercida por Mello Freire. Para
tanto, foi feita uma análise predominantemente quantitativa nas obras mais famosas de Lafayette, a
fim de observar quais juristas ele citava para reforçar seus argumentos. É possível extrair a
influência direta de Mello Freire sobre a obra de Lafayette, bem como sua influência indireta, por
meio dos seus “discípulos”, tais como Coelho da Rocha que o substituiu em Coimbra; Lobão, que
comentava sua obra fora do ambiente acadêmico e Pereira e Souza, Borges Carneiro e Corrêa
Telles, que escreveram fora do ambiente acadêmico e sofreram influências de Mello Freire, embora
não tenham comentado suas obras.[iii] O próprio Lafayette comenta sobre eles na introdução da sua
obra Direitos de Família (PEREIRA, 2004c, p. XXI-XXV).

Manuel António Coelho da Rocha (1793-1850) foi notável jurisconsulto português, que
assumiu as cadeiras de História da Jurisprudência Romana e Pátria e Direito Civil Português, em
Coimbra, que foram ocupadas por Mello Freire. Conselheiro Ribas (1865, p. 348-349) cita Coelho da
Rocha no rol dos civilistas pátrios merecedores de destaque, devido aos importantes escritos da
teoria e prática do Direito Civil, publicados em Portugal, após a independência do Brasil. Ele afirma
que essas doutrinas eram valiosas auxiliares, embora não devessem ser aceitas indistintamente,
devido às alterações que a legislação brasileira já havia sofrido.

Lobão, alcunha de Manoel de Almeida e Souza (1745-1817), foi importante praxista
português. Tinha forte ligação com Mello Freire, tendo feito comentários a sua obra Instituições de
Direito Civil Português. O que ele fez foi tornar a linguagem acadêmica de Mello Freire acessível e
prática para os problemas forenses do cotidiano. Conselheiro Ribas (1865, p. 344), ao falar sobre
Lobão, afirmava que ele:

 
[...] [Foi] um dos praxistas portugueses que mais copiosamente escreveram; nem sempre, porém, o fez
com o devido critério. O seu estilo é incorreto, confuso e pesado pelo excesso de citações; mas embora
fastidiosa, será muitas vezes proveitosa a sua leitura, já pelo conhecimento que dá da praxe forense, já
porque nessas mesmas citações se encontrarão úteis indicações.

 

Joaquim José Caetano Pereira e Souza (1796-1870) não teve uma obra tão variada quanto
Lobão, mas era bem mais apurada. Tinha interesse por Literatura, por isso seus escritos possuem
redação exemplar. Dedicou-se à vida forense, exercendo a advocacia na Casa da Suplicação
(COSTA, 2005, p. 381).
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Outro cientista prático que fazia parte da literatura jurídica da época era Manuel Borges
Carneiro (1774-1833). Ele foi desembargador e sua obra Direito Civil de Portugal conquistou lugar
de distinção na jurisprudência pátria. Segundo Conselheiro Ribas, “as opiniões do autor português
são formuladas dogmaticamente em sucintas teses; em geral, porém, são sempre seguras” (RIBAS,
1865, p. 344).

José Homem Corrêa Telles (1780 - 1849) é autor do famoso Digesto Português, que ofereceu
uma visão geral do Direito de Portugal. Foi advogado, juiz de fora e desembargador da Relação do
Porto. Para Conselheiro Ribas (1865, p. 345), Corrêa Telles merecia distinta menção, pois suas obras
revelavam vasto conhecimento da legislação portuguesa e romana e foram de grande uso no foro
brasileiro.

A partir das observações feitas aos principais “discípulos” de Mello Freire, pode-se analisar,
a partir de agora, a influência direta e indireta que o mesmo exerceu sobre a obra de Lafayette
Rodrigues Pereira. Como dito anteriormente, a opção foi por uma análise majoritariamente
quantitativa, feita por meio do número de citações realizadas por Lafayette.

 

 

Livro Direitos de Família

 

 

Uma das principais obras de Lafayette denomina-se Direitos de Família. Nesta obra, há
várias citações ao jurista Mello Freire, cuja expressa relevância Lafayette destacou já nas primeiras
páginas de sua obra:

 
Paschoal era um homem de gênio. Estava preparado para a árdua empresa que cometera. O seu
espírito formara-se ao influxo das ideias filosóficas do tempo e na meditação dos escritos com que a
escola Alemã do século passado iniciara os trabalhos que foram tão brilhantemente continuados por
Thibaut, Hugo e Savigny.
 
Profundamente versado nas origens do nosso Direito e guiado pelo fanal de uma crítica superior,
Paschoal levou a luz e a ordem ao caos, e alcançou reduzir a um corpo de doutrina sistemático e
regular, claro e simples, o vasto labirinto da jurisprudência pátria.
 
Antes de Paschoal jaziam dispersos e mutilados os elementos do Direito Pátrio; ele os reuniu, escoimou-
os das fezes que os deturpavam, organizou-os, deu-lhes a cor nacional e fundou em Portugal a ciência
do Direito Civil. (PEREIRA, 2004c, p. XXI).

 

Assim, diante da importância do jurista Mello Freire para o Direito Civil brasileiro,
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objetiva-se no momento verificar a influência direta e indireta que este jurista português exerceu
sobre a obra Direitos de Família de Lafayette Rodrigues Pereira.

Com relação aos temas tratados por ambos os juristas, pôde-se constatar que vários são os
assuntos comuns referentes ao Direito de Família, como, por exemplo, o divórcio, o poder marital e
os filhos.

No que diz respeito ao divórcio, Mello Freire, em sua obra Instituições de Direito Civil
Português – Livro II – Do Direito das Pessoas, destacava que:

 
Se o matrimônio for dissolvido por divórcio, deve o filho ser criado apenas a expensas do pai, caso este
possa cuidar dele e dar-lhe alimentos dos bens próprios, o que se deve entender mesmo no caso em que
a mãe seja rica e haja dado causa ao divórcio; efetivamente, a culpa e injúria desta não pode livrar o pai
da obrigação de prestar alimentos. (FREIRE, 1967, p. 51).

 

Lafayette, ao tratar dos efeitos do divórcio, esclarecia que, em virtude deste, os filhos
continuavam sob o poder do pai, mas a mãe era obrigada a criar de leite os de peito até a idade de
três anos (PEREIRA, 2004c, p. 60). Pode-se reparar como Mello Freire já ressaltava a
responsabilidade do pai, independentemente de culpa da mãe no divórcio. Lafayette expressava
concordância, mas destacava também que até os três anos a mãe devia amamentar a criança, o que
não é exigência generalizada para Mello Freire, principalmente para nobres que não tinham esse
costume (FREIRE, 1967, p. 52).

Já com relação ao poder marital, segundo Mello Freire:

 
Ao marido compete um certo poder sobre a pessoa da mulher, que a ele se submeteu com
consentimento próprio e até pelo direito natural, e igualmente sobre os seus bens e ações.
[...]
 
Mas este poder marital [...] não consiste no direito de vender ou emprestar a mulher, e muito menos no
direito de vida e de morte, mas na faculdade de dirigir as ações da mulher, defendê-la, e castigá-la
moderadamente quando desregrada, Ord. liv. 5, tit. 36, § I (Instituições, Liv. I, Tit. III, §V).
[...]
 
Competindo ao marido um certo poder sobre o corpo e pessoa da mulher, segue-se que não só pode
castigar, Ord. liv. 5, tit. 36, § I, mas também prender em cárcere privado, por argumento da Ord. liv. 5,
tit. 95, § 4, acusar de adultério, Ord. do mesmo liv., tit. 25, § 3, e Nova Constituição de 26 de Setembro
de 1769; matar a mulher apanhada em adultério, Ord. liv. 5, tit. 38, no princípio, o que não é concebido
ao pai pelo nosso direito. (FREIRE, 1967, p. 60-61).

 

Lafayette, ao tratar desse assunto, afirmava que “não poderia a sociedade conjugal subsistir
regularmente se o poder de dirigir a família e reger-lhe os bens não estivesse concentrado em um só
dos cônjuges”. E argumentava que desta necessidade surgiu o poder marital. (PEREIRA, 2004c, p.
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63).

Conforme Lafayette, em virtude desse poder marital, competia ao marido “o direito de
exigir obediência da mulher, a qual é obrigada a moldar suas ações pela vontade dele em tudo que
for honesto e justo” (PEREIRA, 2004c, p. 64).

Mas acrescentava:
 
O marido não tem o direito de castigar a mulher. As disposições da Ord. L. 5, T. 36, § I e T. 95, § 4, que
permitiam um tal abuso, tão repugnante com a dignidade humana e com a civilização moderna, acham-
se hoje derrogadas pelo Código Criminal (Veja art. 14, § 6 cit. código). (PEREIRA, 2004c, p. 63).

 

Nota-se sobre essa questão uma discordância entre os autores a respeito dos castigos que o
marido poderia impor à esposa. Entretanto, concordavam na necessidade de existência do poder
marital.

Com relação aos filhos, Freire esclarecia que os legítimos eram os: “[...] que nascem de união
legítima contraída segundo as leis, e em tempo legítimo; e por direito são havidos como tais, ainda
que o pai ou a mãe negue que é seu filho”. (FREIRE, 1967, p. 41).

No mesmo sentido, Lafayette ensinava quanto aos filhos legítimos:

 
Diz-se legítima a filiação quando o pai e a mãe de que descende o filho já se achavam ligados, ao tempo
da concepção, por matrimônio válido ou putativo.
 
Assim a legitimidade da filiação é determinada pela legitimidade das relações do pai e da mãe ao tempo
da concepção. (PEREIRA, 2004c, p. 183).

 

Para ambos os juristas, o que marcava a questão da legitimidade na filiação era a união legal
entre pai e mãe. E Mello Freire ainda vai além afirmando que a legitimidade não dependia da
vontade dos pais biológicos e que, mesmo havendo rejeição, o filho seria considerado legítimo, com
todos os direitos que isso implicava.

Após essas exemplificações, puderam ser notados vários pontos de interseção nas obras dos
referidos autores. Mas cabe ressaltar que nem sempre as citações a Mello Freire foram de
concordância. Alguns temas como, por exemplo, o casamento putativo, foram tratados de forma
diversa por Freire e Lafayette.

Para Lafayette, o casamento putativo era equiparado ao casamento verdadeiro:

 
Equiparando um ao outro, a lei não impôs, nem expressa, nem tacitamente, restrição alguma que
limitasse os efeitos do putativo.
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Daí a consequência de que o casamento putativo é capaz de todos os efeitos civis ligados ao casamento
válido, e, portanto, de produzir a comunhão universal de bens. (PEREIRA, 2004c, p. 102).

 

Após colocar os seus apontamentos, Lafayette ressaltou, em nota de rodapé, que “entendem
alguns escritores o contrário, entre os quais o ilustre Mello Freire”. (PEREIRA, 2004c, p. 183).

Para opiniões concordantes ou discordantes, fato é que Mello Freire foi citado várias vezes
por Lafayette.

E para comprovar tal assertiva, optou-se por uma avaliação quantitativa, realizada por meio
da contagem do número de citações a Mello Freire e seus “discípulos” na referida obra de Lafayette.

Assim, pôde-se verificar que em Direitos de Família foram citados com maior frequência os
seguintes juristas:

 
Autores mais citados[iv] Número de vezes em que foi citado

Borges Carneiro 222
Lobão 155

Mello Freire 98
Coelho da Rocha 13
Perdigão Malheiro 12

Pereira[v] 10
Pereira e Souza[vi] 10

Corrêa Telles 8
Teixeira de Freitas[vii] 4

 

Pelo método escolhido para esse trabalho e diante do resultado listado, realmente pôde ser
constatada alguma influência de Melo Freire na obra Direitos de Família de Lafayette Rodrigues
Pereira.

 

 

Livro Direito das Cousas
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Em se tratando de Direito das Cousas, Lafayette (2004a, p. XII-XIII) considerava que o
regime de propriedade em vigor à época era o definido no Direito Romano, tendo em vista que em
Portugal nunca ou fraquíssima influência exerceu o feudalismo. Mas ressalte-se que o jurista
brasileiro era adepto do usus modernus, que pregava a adaptação dos preceitos por meio do filtro da
boa razão. A doutrina desse livro, portanto, baseia-se essencialmente no Direito Romano.

No livro Direito das Cousas (vols. I e II), tem-se a seguinte organização das citações feitas
por Lafayette:

 
Autores mais citados Número de vezes[viii] em que foi citado

Lobão 331, sendo 110 vezes especificamente da obra
“Notas a Mello Freire...”

Borges Carneiro 188
Mello Freire 138

Corrêa Telles[ix] 121
Rocha[x] 70

Pereira e Souza 45
Teixeira de Freitas[xi] (notas à
Consolidação das Leis Civis)

23

Coelho da Rocha 7
Perdigão Malheiro 3

 

Cabe ressaltar, no entanto, que nem sempre as citações de Mello Freire eram feitas por
Lafayette para corroborar um pensamento. Ao contrário, o autor brasileiro, algumas vezes, cita-o
para contradizê-lo e afirmar que o pensamento do jurista português não deve ser aplicado. Como
exemplo, tem-se:

 
Mello considera o tesouro como bem vago, a que não é achado senhor certo [...], e como tal pertencente
ao Estado. Esta opinião nos parece errônea. O tesouro, como se vê de sua definição legal, não se pode
incluir nas classes de bens a que se refere à citada Ord. – “bens vagos a que não é achado senhor certo”.
Bem vago tem senhor que pode aparecer e justificar o seu direito; o tesouro é um depósito antigo, que
não tem senhor, nem certo nem incerto, depósito sobre o qual ninguém pode justificar propriedade [...]
 
Assim que: se alguém comparece e prova o seu direito sobre o depósito achado, deixa ele de ser
considerado tesouro e passa a ser coisa perdida que se restitui ao dono: se o depósito é de recente data, é
coisa perdida e não tesouro. É, pois, claro que a citada Ord. não tem aplicação ao tesouro.
 
A disposição do Direito Romano acerca do tesouro tem sido geralmente adotada pelos códigos
modernos. (PEREIRA, 2004a, p. 140).
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Outro exemplo de discordância se dá a respeito das ilhas formadas em rios públicos.
Segundo Mello Freire e também de acordo com os Códigos francês e chileno, as ilhas nascidas em
rios públicos pertenceriam ao Estado. Mas Lafayette discordava, pois, para ele, a ilha não era uma
porção do rio, mas um acidente de álveo que só seria acessório do rio. Sobre o assunto se expressa:

 
A doutrina do Direito Romano acerca deste assunto e do álveo abandonado dos rios públicos é para nós,
atento o estado da propriedade territorial no Brasil, preferível às dos citados códigos. Que monta ao
Estado, senhor entre nós de vastos domínios sob o nome de terras devolutas, adquirir a propriedade de
uma ilhota que nasce no meio de algum rio navegável, ou do álveo do rio que muda o curso? No entanto,
a aquisição dessa ilhota ou do álveo abandonado pode ser de grande vantagem ao pequeno proprietário
das margens. (PEREIRA, 2004a, p. 150).

 

Outras vezes, no entanto, Lafayette cita Mello Freire como referência para alguma opinião
expressada. É o caso das servidões convencionais que, segundo Lafayette, continuavam a ser regidas
pelo Direito Romano, modificado pelo uso moderno. Logo, na constituição e no fim dessas servidões,
deveriam ser mais observados os usos e costumes locais do que os princípios do referido Direito. O
nome de Mello Freire é citado, para demonstrar que também o jurista português era de mesma
opinião (PEREIRA, 2004a, p. 414).

Ao tratar da enfiteuse, Lafayette (2004a, p. 472) expressa em nota ser da essência da
enfiteuse, conforme Mello Freire e Lobão, “a transferência do domínio útil, a obrigação de pagar a
pensão anual, ser constituída em imóvel” e ser da natureza desse instituto “o direito de opção, o
direito do laudêmio, a indivisibilidade”.

Num outro ponto a respeito das enfiteuses, ele também cita Mello Freire e Lobão para
corroborar sua opinião sobre o assunto, pois, para Lafayette, as alienações e enfiteuticações dos bens
pertencentes a ordens regulares deveriam ser feitas em conformidade com suas leis orgânicas ou
estatutos, sob pena de nulidade (PEREIRA, 2004a, p. 473).

Por essa análise, percebe-se que, embora Mello Freire não seja o autor mais citado nessa
obra, possui um número significativo de citações, quando comparado com outros autores. Algumas
vezes, Lafayette cita-o juntamente com alguma nota explicativa, mas, na maior parte das vezes, ele
simplesmente cita-o com a localização do assunto na obra do jurista português. Mas cabe salientar
que um terço das citações de Lobão, o autor mais citado, é da obra em que ele faz comentários a
Mello Freire, o que torna a questão da influência deste mais significativa. Também chama atenção o
fato de que há muito mais citações de autores estrangeiros, em detrimento dos nacionais. Aparecem
raramente, como visto, Perdigão Malheiro e algumas referências às notas explicativas inseridas por
Teixeira de Freitas na Consolidação das Leis Civis.
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Livro de Pareceres

 

 

Essa obra póstuma de Lafayette foi organizada por seu filho, que coletou vários pareceres do
pai e publicou em obra única. Esse volume trata especificamente de questões de Direito civil.

Foi feita também a análise quantitativa de citações sobre Mello Freire e seus “discípulos”
em 284 pareceres de Lafayette. Nesse universo, a amostra obtida, ou seja, com citações a Mello
Freire, Lobão, Borges Carneiro, Coelho da Rocha, Corrêa Telles, Rocha e autores brasileiros, tais
como Trigo de Loureiro, Ribas, Perdigão Malheiro e Teixeira de Freitas, foi de 80 pareceres (28 %).
A quantidade de citações está exposta na tabela abaixo (o número de citações é maior que oitenta,
porque num único parecer, Lafayette, algumas vezes, referia-se a mais de um jurista):

 
Autores Número de vezes em que foi citado
Lobão 34

Coelho da Rocha 28
Corrêa Telles 25

Teixeira de Freitas 13
Mello Freire 9

Perdigão Malheiro 7
Trigo de Loureiro 6

Rocha[xii] 5
Borges Carneiro 3

Ribas 1

 

Ressalte-se, mais uma vez, que nem sempre as citações são de concordância. Algumas vezes
Lafayette citava os autores para demonstrar que a aplicação devia se dar em sentido contrário.

O que é muito interessante nos pareceres de Lafayette é a concisão e a clareza e a citação
que faz de si mesmo, em relação a suas obras Direito das Cousas e Direitos de Família.

Em relação especificamente aos pareceres em que Mello Freire é citado, tem-se a análise
qualitativa que se segue.[xiii]

O Parecer nº 1 tratava de adoção e Lafayette elogiou Mello Freire, como maior dos
jurisconsultos portugueses e afirmou que ele possuía opiniões que costumavam ser recebidas pelos
tribunais e escritores como decisivas. O caso do parecer era sobre o adotado ser ou não herdeiro
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necessário. Para o Direito Romano, o adotado era herdeiro necessário. Para Mello Freire, os filhos
adotivos não eram herdeiros necessários e não sucediam, por direito próprio, aos parentes e
adotantes falecidos intestados. Lafayette citou Mello Freire para corroborar sua conclusão na mesma
linha.

O Parecer nº 109 dizia respeito a dote. Nesse parecer, Lafayette citou Mello Freire como
argumento de autoridade. Para ambos, o regime dotal não se presumia e devia ser estipulado
expressamente ou estipulado em termos que excluíssem a dúvida, ou quando, do contexto das
palavras, claramente se deduzisse que era intenção das partes estipulá-lo.

O assunto do Parecer nº 184 era presunção de quitação. Nesse parecer, Lafayette também
citou Mello Freire para justificar sua posição que era a seguinte: a existência do papel da obrigação
em poder do devedor induzia a presunção – que a dívida se achava paga ou tinha sido remitida –
presunção esta que só se ilidia se o credor conseguisse provar o contrário.

O Parecer nº 221 era sobre sucessão e direito de acrescer. Nesse caso analisado, Lafayette
citou Mello Freire para demonstrar que se posicionava contrariamente ao jurisconsulto português.
Ele iniciou sua resposta afirmando que a opinião de Mello Freire e Lobão de que as disposições do
Direito Romano acerca do direito de acrescer entre os co-herdeiros não poderia ser aceita como
direito subsidiário era manifestamente errônea. Para Lafayette, a disposição romana vigorava, sem
sombra de dúvidas, no direito brasileiro da época. Por isso, se havia herdeiros estabelecidos que
falecessem antes do testador, o que lhes cabia deveria ser acrescido aos herdeiros sobreviventes.

O Parecer nº 228 tratava da questão do filho natural e herança. O nome de Mello Freire
apareceu para ratificar a afirmação categórica de Lafayette de que a Lei Falcídia nunca esteve em
uso em Portugal nem no Brasil (uma lei romana sobre sucessões, que restringia a liberdade de
escolher os herdeiros).

O Parecer nº 231 discutia a questão sobre sucessão e direito de representação. Quando havia
direito de representação, a sucessão ocorria por estirpe. Essa também era a opinião de Mello Freire.

O Parecer nº 241 abordava ainda direitos sucessórios, especificamente testamento, herdeiros
necessários e renúncia. Havia concordância entre Lafayette e Mello Freire de que os herdeiros
necessários (ascendentes e descendentes) eram havidos em Direito como tendo adquirido a herança
desde o momento em que era deferida, independentemente de aceitação expressa.

O Parecer nº 251 discutia a questão do testamento cerrado. A pessoa que escrevia o
testamento, de acordo com o costume, assinava-o juntamente com o testador. Isso era dito por Mello
Freire. A partir desse argumento do jurisconsulto português, Lafayette considerava o escritor uma
verdadeira testemunha das declarações de vontade do testador. Portanto, os mesmos impedimentos e
suspeições das testemunhas também se aplicavam ao escritor.

Por fim, o Parecer nº 253 que, mais uma vez, trazia questionamentos sobre o direito de
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acrescer. Nesse parecer, Lafayette também se posicionou a favor da opinião de Mello Freire de que
no estado do Direito à época, a parte do herdeiro conjunto que falecesse antes do testador ou que não
aceitasse a herança era deferida aos herdeiros de sangue do de cujus, segundo a ordem de sucessão
legal.

Por essa análise, percebe-se a influência de Mello Freire tanto no sentido de corroborar uma
ideia expressada por Lafayette, como para ressaltar uma opinião contrária.

 

 

Conclusão

 

 

Pode-se dizer que Mello Freire exerceu influência sobre Lafayette. Isso pode ser percebido
pela quantidade de citações a favor ou mesmo no desenvolvimento de opiniões contrárias, partindo
da posição de Mello Freire. Isso sem falar na grande quantidade de citações de “discípulos” e
intérpretes de Mello Freire, principalmente Lobão, responsável pela leitura prática da obra do
jurisconsulto português.

Afirma-se, portanto, a influência direta e indireta de Mello Freire sobre Lafayette. Isso
poderia não ser novidade se se levar em conta a influência que Mello Freire exerceu diretamente
sobre os primeiros civilistas brasileiros tais como Trigo de Loureiro e Conselheiro Ribas, bem como
sua obra ter sido adotada como compêndio de Direito Civil das Faculdades de Direito até o ano de
1851, quando foi substituído pelo manual de Trigo de Loureiro, grande discípulo de Mello Freire no
Brasil.

Apesar de não se poder medir de forma absoluta essa influência, já que boa parte da
pesquisa se manteve restrita à análise quantitativa, no mínimo pode-se dizer que ela é significativa,
uma vez que Lafayette consultava Mello Freire da mesma forma que vários juristas de seu tempo, o
que já é um grande indício de que o jurista português fazia parte do campo de formação teórica de
juristas brasileiros de renome, donde se destaca Lafayette Rodrigues Pereira.
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Notas

[i] Todas as informações biográficas sobre Lafayette Rodrigues Pereira foram extraídas da obra
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ANDRADA, Lafayette (coord. geral); FARIA, Maria Auxiliadora de; PEREIRA, Lígia Maria Leite;
MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Lafayette: um jurista do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

 

[ii] Ressalte-se que as páginas citadas são apenas a título de exemplificação, pois os nomes dos
autores aparecem ao longo de todo o livro.

[iii] Informações obtidas nas discussões realizadas na disciplina “Temas de Direito Civil: Mello
Freire e o Direito Brasileiro”, sob coordenação do Prof. Dr. Giordano Bruno Soares Roberto, no
Curso de Pós Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais no primeiro semestre de 2010.

[iv] Há citações a vários outros juristas. Além disso, esses números podem sofrer variação se for feita
uma recontagem, tendo em vista o modo como ela foi feita. Adotou-se o padrão de contar uma vez a
cada nota, sendo que em algumas notas apareciam vários autores de uma só vez. Além disso, cabe
acrescentar que Lafayette não mantinha um padrão nas citações, fazendo com que, muitas vezes,
não se saiba se ele está se referindo ao mesmo autor ou a outra pessoa.

 

[v] Como Lafayette não mantinha um padrão nas citações, fazendo com que, muitas vezes, não se
saiba se ele está se referindo ao mesmo autor ou a outra pessoa, foi considerada separadamente a
citação a “Pereira”.

 

[vi] Como Lafayette não mantinha um padrão nas citações, fazendo com que, muitas vezes, não se
saiba se ele está se referindo ao mesmo autor ou a outra pessoa, foi considerada separadamente a
citação a “Pereira e Souza”.

 

[vii] Na obra analisada há várias citações a artigos da Consolidação das Leis Civis, mas que não foram computados como
citações a Teixeira de Freitas.

 

[viii] Esses números podem sofrer variação se for feita uma recontagem, tendo em vista o modo como
ela foi feita. Adotou-se o padrão de contar uma vez a cada nota, sendo que em algumas notas
apareciam vários autores de uma só vez. Além disso, cabe acrescentar que Lafayette não mantinha
um padrão nas citações, fazendo com que, muitas vezes, não se saiba se ele está se referindo ao
mesmo autor ou a outra pessoa.

 

[ix] Na maior parte dessas citações, não aparece expressamente o nome de Corrêa Telles, mas sim a
referência ao Digesto Português, principal obra desse autor português.

 

[x] Não se sabe se quando Lafayette escreve Rocha ele está falando de Coelho da Rocha ou de outra
pessoa. De qualquer forma, optou-se por fazer a contagem separada de Rocha e Coelho da Rocha, já
que o nome deste aparece expressamente algumas vezes.
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[xi] Não foram contabilizadas as referências à Consolidação das Leis Civis quando era citado apenas o
artigo, mas sim quando, além do artigo, vinham referências a notas explicativas (“Not.”), pois
somente nesses espaços Teixeira de Freitas incrementava seu trabalho de simples compilação.

 

[xii] Não se sabe se quando Lafayette escreve Rocha ele está falando de Coelho da Rocha ou de outra
pessoa. De qualquer forma, optou-se por fazer a contagem separada de Rocha e Coelho da Rocha, já
que o nome deste aparece expressamente algumas vezes.

 

[xiii] Todos os pareceres, inclusive as numerações, foram retirados do livro PEREIRA, Lafayette
Rodrigues; Lafayette Filho. Pareceres. Rio de Janeiro: Livraria Conselheiro Candido de Oliveira,
1921-.
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: DA
CONSTITUIÇÃO DE 1824 AO FIM DA LEI DE IMPRENSA

THE FREEDOM OF SPEECH AND INFORMATION IN THE BRAZILIAN CONSTITUTIONAL HISTORY: FROM THE
CONSTITUTION OF 1824 TO THE END OF PRESS LAW.

Carlos Sérgio Gurgel Da Silva
Claudomiro Batista De Oliveira Junior

RESUMO
O objetivo do presente artigo consiste em abordar o instituto do direito fundamental da Liberdade de
Expressão e Informação ao longo da história constitucional brasileira, com os seus desdobramentos e as suas
repercussões mais recentes em sede jurisdição constitucional. Direito essencial para as sociedades modernas
e para a democracia constitucional cabe ao Estado Brasileiro proteger e aperfeiçoar o instituto. A liberdade
para manifestar-se diante dos acontecimentos da vida estatal é pressuposto para a construção de uma
sociedade realmente democrática. Neste sentido, qualquer afronta a tais sentidos constituem nefasta violação
à construção de qualquer análise crítica que possibilite uma mudança estrutural plausível.
PALAVRAS-CHAVES: constitucionalismo, direitos fundamentais, jurisdição constitucional, liberdade de
expressão, liberdade de informação

ABSTRACT
The main goal of this work is to approach the phenomenon of constitutionalisation of fundamental right for
Freedom of Expression and Information in the brazilian constitutional history and the political consequences
and the more recents aftermaths on the constitutional jurisdiction. Essential right to the modern societies and
the constitutional democracy it is the Brazilian State to protect and enhance the institute. The freedom to
manifest before the events of life state is a prerequisite for building a truly democratic society. In this sense,
any affront to such directions are ominous violation of building any critical analysis that enables a structural
change plausible.
KEYWORDS: constitutionalism, fundamental rights, constitutional jurisdiction, freedom of speech, freedom of
information

1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO NA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

 

1.1 Considerações iniciais

 

As questões em torno do surgimento dos direitos fundamentais mostram  necessário um exame de natureza

histórica. Esse é essencial para a compreensão do caminho trilhado por certos institutos no sentido tanto de criação bem

como aplicação ao seu tempo e modo, pedindo uma imersão no contexto histórico de cada período.

Tal fato se faz mais ainda necessário, levando-se em conta que a história brasileira, para o bem ou para o mal,

encontra-se intimamente conectada com o contexto global, com este dado fazendo com que o Brasil sinta a influência de

todas as ondas econômicas, políticas e sociais globais desde a sua independência.
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É com o objetivo de ampliar a compreensão do processo histórico-constitucional brasileiro e a evolução dos

direitos fundamentais que o presente trabalho se propõe a apresentar de forma sucinta o modo pelo qual se deu a

introdução e a afirmação do direito de Liberdade de Expressão e Informação, dentro da ordem jurídica brasileira.

 

1.1.1 Constituição de 1824

 

                   No direito pátrio, veio o instituto da Liberdade de Expressão a ser inserido pela primeira vez no sistema

normativo, ao menos do ponto de vista formal, com a Constituição Imperial de 1824, no seu artigo 179, que deliberava

sobre os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.

                   Essa constituição buscou uma solução de compromisso de modo a superar gradualmente o absolutismo

monárquico.

                   Desta forma buscou da melhor forma possível, uma conciliação entre o liberalismo, que havia então se

difundido com o tumulto político da Revolução Francesa, e as aspirações da Casa Real luso-brasileira, de modo a

preservar a instituições políticas do período colonial, e dando uma notável sobrevida à monarquia no Brasil.

                   Aponta Bonavides que o exame deste texto é “Deveras importante a consideração deste aspecto para bem

compreendermos a formação do Estado e da nacionalidade no Brasil. Consta de traços bastante originais que fluem ou

podem fluir deduzidos da narração e reflexão subseqüentes sobre matéria e episódios de suma importância para a

formação e evolução constitucional do Brasil”.[1]

                   Tal acordo, o que garantiu uma solução de compromisso entre a elite colonial e a burocracia monárquica

instalada do Brasil a partir de 1808, veio a permitir um processo de independência com uma transição política

relativamente tranqüila, evitando o caos político e a desagregação territorial que marcaram a emancipação da América

Espanhola.

                   Esta constituição, primeiramente, consolidava o poder da Casa dos Orléans e Bragança, definindo o governo

do Império do Brasil, no seu artigo 3º como “... Monárquico, Hereditário, Constitucional e Representativo”.[2]

                   Mesmo que previsse uma representatividade limitada, comprometia-se em alguma medida com o respeito aos

direitos e liberdades fundamentais, inicialmente em proveito daqueles da oligarquia agro-exportadora colonial. Nesse

ponto em particular, ela estava em consonância com as constituições tidas como verdadeiras a época, pelo menos tal

como a definição estabelecida pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.            A Declaração considerava,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8934



em seu artigo 16, como Estados verdadeiramente dotados de constituição, apenas aqueles cujos diplomas assegurassem

de fato os direitos individuais e a separação de poderes.

                   Nesse sentido, estava o Brasil à frente inclusive de muitos Estados europeus, que sob onda reacionária após

1815, sacramentada pelas imposições do Congresso de Viena, buscando rechaçar tanto o Liberalismo como o

Nacionalismo, por seu potencial subversivo em face à monarquia absoluta.

                   Em face ao instituto ora em análise, a Constituição 1824 estabelecia em seu artigo 179, IV, com uma redação

razoavelmente liberal se levarmos em conta o contexto da época:

 

                   “Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos, e publicá-los pela imprensa, sem

dependência de censura; contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos

casos, e pela forma, que a lei determinar’’.[3]

 

                   Aponta Mendes, a nossa primeira Constituição “... decorreu da convergência, no mundo ibérico e latino-

americano, das doutrinas racionalistas do constitucionalismo francês,...”,[4] então em voga nos meios pensantes da

época.

                   Nossa primeira lei fundamental foi emendada pelo Ato Adicional de 1834, de natureza descentralizadora e

liberal.     

                   Este veio a ser mesmo parcialmente revogado pela Lei n. 105 de maio de 1840, dentro do contexto do Golpe

da Maioridade,[5] que veio mais uma vez a reforçar a centralização político-administrativa no país.

1.1.2 Constituição de 1891

 

                   A Constituição Federal de 1891, primeira da República, foi fortemente influenciada pela Constituição dos

EUA, tendo, portanto um viés nitidamente liberal, e em relação à temática ora abordada, estabelecia como regra a da

liberdade plena de expressão e de imprensa.

                   Pela primeira vez, foi inserida expressamente no texto, a vedação constitucional ao anonimato, dispositivo

que seria posteriormente reiterado nas constituições seguintes. A redação desta Constituição vem influenciar até hoje os

dispositivos relativos a disposições de direitos fundamentais, tendo o seu espírito liberal sido preservado. Prova disso é a

redação do artigo 72, § 12, dessa constituição que assim dispunha:
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                   “§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem

dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar.

Não é permitido o anonimato. ’’[6]

 

                   O primeiro texto constitucional republicano veio inspirado nas correntes do liberalismo clássico, dando ênfase

aos direitos fundamentais de primeira dimensão, típicos de uma concepção absenteísta de estado.

                   No tocante ao espírito liberal que a norteava, não sem contradições Lynch e Neto expõem sobre a nova

constituição que “Se esta era a versão liberal e urbana do republicanismo, elaborada na Corte, havia também a sua

versão conservadora e rural, formulada pelos fazendeiros republicanos paulistas. Aqui, o filósofo que servia de

referência era Herbert Spencer, figura de proa do conservadorismo inglês. O darwinismo social spenceriano aplicava à

organização social o ideal de mercado de uma concorrência perfeita entre os produtores econômicos, cobrando do

Estado abstenção, sob pena de brecar a evolução social e comprometer a sobrevivência dos mais aptos”.[7]

                   Essas contradições se revelaram no fato de boa parte de sua vigência ter se dado debaixo de Estado de Sítio,

com todo o prejuízo decorrente aos direitos e garantias individuais. Como não poderia deixar de ser, em qualquer surto

autoritário a primeira das vítimas costuma ser o efetivo exercício da Liberdade de Expressão, sendo essa atropelada pela

aplicação constante da censura e do.

 

1.1.3 Constituição de 1934

 

                   Já com viés mais restrito, em sede dos direitos fundamentais clássicos, foi a Constituição de 1934, elaborada

após a Revolução de 1930. Pode ela ser considerada a nossa primeira constituição a abranger os institutos da segunda

dimensão de direitos fundamentais, sofrendo influência direta das constituições mexicana e alemã, respectivamente de

1917 e 1919 e da Carta del Lavoro na Itália em 1927.

                   Esta constituição refletiu não só o momento crise global cuja maior expressão foi uma aguda polarização

ideológica causado pelo surgimento das ideologias totalitárias após a Primeira Guerra Mundial, o comunismo e o nazi-

facismo, fenômeno que veio a ser em muito agravado pela desagregação econômica e social causada pela Grande

Depressão, originada na Crise de 1929.
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                   O Crack de 1929 desencadeou a crise do Estado Liberal e teve como resultado a difusão da planificação

econômica e social, com uma maior dose de intervencionismo estatal, mesmo nas democracias ocidentais, seguindo as

idéias defendidas por John Maynard Keynes, com vistas à recuperação econômica do mundo ocidental.       No Brasil, a

maior repercussão política da crise econômica foi o fim da Política dos Governadores, o que precipitou a queda da

oligárquica República Velha.

                   Com essa vieram a serem incorporados ao processo político, as demandas de uma nascente classe média

urbana e também das classes trabalhadoras que se expandiram rapidamente com o processo de industrialização e

urbanização pelo qual passou o Brasil desde o final da Primeira Guerra Mundial.

                   O movimento revolucionário de 1930, que levou ao poder Getúlio Vargas, trouxe de início, a promessa da

convocação imediata de uma Assembléia Nacional Constituinte.

                   Não sendo cumpridas tais promessas o resultado foi a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932,

centrada principalmente no Estado de São Paulo, cuja reivindicação mais evidente era a imediata reconstitucionalização

do país.

                   A nova constituição, em seu artigo 113, item nove, permitia expressamente a censura oficial em relação a

espetáculos e diversões públicas. Esse precedente no tocante à censura prévia seria reiterado em constituições

posteriores.

                   Trazia ainda a vedação de qualquer forma de propaganda de guerra ou que pudesse ameaçar a ordem

política e social, o que abria margem a interpretações de caráter restritivo e excessivamente subjetivo.

                   Nesse ponto, pode ser observada a forma como ela trata a matéria no Artigo 113, que dispunha que:

 

                   “9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a

espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a lei

determinar. Não é permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos

independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos,

para subverter a ordem política ou social. ’’[8]

 

                         Como avanços, podem ser destacados a previsão expressa do direito de resposta e a não obrigatoriedade de

licença do Estado para a circulação de jornais e livros.
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                   Como já mencionado, a Constituição de 1934 sofre influência direta da Constituição alemã de Weimar,

sendo no direito brasileiro, a primeira do tipo a ser representativa do Estado Social de Direito, legitimando a intervenção

do Estado no domínio econômico, político e social e estabelecendo mecanismos com o fim de concretizar a segunda

dimensão de direitos fundamentais.

                   Veio ampliar enormemente o poder do Estado, bem diferente da constituição liberal à qual substituía de

natureza francamente absenteísta. Esse padrão tendeu a ser mantido, e em certos casos ampliados em todas as

constituições posteriores, incluindo na atual.

 

1.1.4 Constituição de 1937

 

                   Uma vez aberto o precedente de possibilidade de censura oficial nas atividades midiáticas, a Constituição de

1934, de vida bastante curta, deu lugar para a Constituição de 1937.

                   Esta nova constituição veio no rastro da grande instabilidade política do período, caracterizado por uma

polarização ideológica ainda maior, sendo marcado por acontecimentos como a Intentona Comunista em 1935 e pela

divulgação do Plano Cohen em 1937, dentro de um clima de intriga e do jogo de influência entre as grandes potências às

vésperas da Segunda Guerra Mundial.

                   Aproveitando-se deste contexto veio uma nova constituição a ser outorgada em 1937 por Getúlio Vargas,

institucionalizando o que veio a ser conhecido como Estado Novo.

                   O novo documento, de inspiração fascista, virtualmente centralizava todas as prerrogativas nas mãos de um

Executivo Hipertrofiado, com o governo lhe dando a interpretação de sua conveniência, sendo sem sombra de dúvida, a

constituição mais autoritária da história do Brasil.

                   Vale lembrar que o texto desta carta constitucional, sequer chegou a ser cumprido em sua inteireza pelo

próprio Poder Executivo, que mal chegou a se preocupar em manter ao menos um mínimo das aparências formais de

legalidade, havendo um exercício arbitrário e discricionário de poder.

                   Profundamente autoritário, o Estado inaugurado em 1937, deu os mais amplos poderes ao Poder Executivo e

à Presidência da República, com esta última podendo se imiscuir em virtualmente todos os aspectos políticos e sociais, à

juízo do Presidente da República.
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                   Como bem expôs Bonavides e Andrade “A Constituição de 1937, enfim, está na base do surgimento de uma

burocracia estatal com pretensões legislativas, de um Poder Executivo centralizado e extremamente forte, de um

Legislativo pulverizado e convertido em Conselho Administrativo’’.[9]

                   Ressalte-se que essa carta constitucional veio reforçar uma tendência de centralização que já se anunciava na

Constituição de 1934 e que reapareceu em outras constituições posteriores.

                   Típico disto é o teor do Artigo 122 desta Constituição, em especial o item a, que facultava os mais amplos

poderes discricionários ao juízo da Administração Pública:

 

“15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as

condições e nos limites prescritos em lei.

 A lei pode prescrever:

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da

radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação;

 b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como as especialmente

destinadas à proteção da infância e da juventude;

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e segurança do Estado.

A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes princípios:

a) a imprensa exerce uma função de caráter público;

 b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei;

c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa

ou retificação;

d) é proibido o anonimato;

e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra o diretor responsável e pena pecuniária aplicada à empresa.’’[10]

 

                   Note-se que as tais condições e limites prescritos em lei, abriam margem a uma “hermenêutica elástica”, no

qual o próprio Estado fazia essa definição pela via de uma legislação ordinária completamente a serviço da ideologia

autoritária do regime varguista.
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                   De posse de tais instrumentos, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) ao qual coube o controle de

toda mídia, notadamente os jornais e os sistemas de radiodifusão, assumindo o papel de órgão de propaganda e difusor

da ideologia do regime, quer por propaganda direta, quer por censura, quer por via indireta, como no episódio da

intervenção entre 1940 e 1945 na cúpula do jornal o Estado de São Paulo, transformado e propagandista do regime.

                   Em face da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, ao lado dos aliados, intensifica-se a

propaganda governamental fortemente controlada pelo governo, que busca exaltar o Estado e figura do governante, na

forma de um culto à personalidade, além de ser dotada de forte teor nacionalista.

                   Finda a guerra, em 1945, vem o governo Vargas a se encontrar dentro de uma contradição que veio ser

mortal para o regime.

                   O Brasil fora à guerra, em conjunto com seus aliados, para ajudar a derrubar os regimes nazi-fascistas, pelos

quais setores do governo sentiam muita simpatia, inspirando neles algumas instituições do regime; os mesmos regimes

que aplicavam repressão política e ampla censura dos meios de comunicação. Iniciando ainda naquele ano uma tímida

abertura política, na tentativa de reverter um quadro político cada vez mais desfavorável veio o governo a ser derrubado

através da renúncia forçada do Presidente da República, pressionado pelas forças armadas.

                   Após a queda de Getúlio Vargas, foi imediatamente convocada uma nova Assembléia Constituinte, vindo a

aprovar uma nova lei fundamental para o país.

 

1.1.5 Constituição de 1946

                  

                   Instalada essa Assembléia, ela promulga uma nova constituição em 1946, que em boa medida, restauravam

em boa parte, os termos da Constituição de 1934, embalada em uma onda liberal que varreu o mundo após a vitória

aliada na Segunda Guerra Mundial.

                   Expressando esse espírito liberal típico do pós-guerra, a nova constituição federal, expurgou do texto-base de

1934, aqueles dispositivos de tendência mais autoritária e de caráter excessivamente intervencionista, típicos do

constitucionalismo dos anos 30.   A Constituição de 1946 inaugura um breve, porém turbulento, “interlúdio democrático”

que será interrompido pelo Golpe Militar de 1964 após uma sucessão de crises constitucionais.
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                   No artigo 141, na parte que tratava sobre os direitos e garantias individuais, virtualmente reiterava os termos

do texto original da Constituição de 1934, sem trazer nenhum avanço digno de nota à matéria:

 

                   “§ 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e

diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que cometer.

Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de

licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a

ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe. ’’[11]

                  

                   Em que pese a Constituição de 1946, ter tido um caráter fortemente liberal, não logrou nenhuma grande

inovação em face aos institutos ora estudados, não sendo dada a mesma tempo para consolidar um Estado de Direito,

que começava a incorporar os movimentos de massa ao processo político.

                   Fruto de uma Assembléia Constituinte, vigorou durante dezoito anos, no período do pós-guerra, com uma

razoável aplicabilidade de suas disposições, até que as crises políticas que culminaram no movimento militar de 1964

trouxeram uma nova e fortemente autoritária ordem institucional cujos desdobramentos são sentidos até os dias atuais.

1.1.6 Constituição de 1967

 

                   Neste, a exemplo do ocorrido no período do Estado Novo, mais uma vez havendo um grande retrocesso no

instituto.    A Constituição de 1967 foi elaborada por um Congresso Nacional expurgado de parte da oposição e sobre

forte influência do Poder Executivo que ditou o tom da carta constitucional.

                   No texto aprovado, à primeira vista, não havia grandes diferenças entre o novo dispositivo e o exposto pela

constituição anterior. Rezava a nova carta, em seu artigo 150, o seguinte:

 

                   “§ 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de

informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos

da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos
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independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de

preconceitos de raça ou de classe.’’[12]

 

                   O problema deste texto constitucional ao quais diversos autores não se razão se refere como carta

constitucional, residiu na forma pela qual os mecanismos relativos aos direitos fundamentais foram interpretados e

aplicados.

                   Esse problema foi visto em especial na atuação do Poder Executivo, principalmente federal, que ao invés da

metódica contemporânea de direitos fundamentais que vem no sentido de buscar a máxima efetividade dos dispositivos

constitucionais, adotou um viés progressivamente restritivo, não somente em face aos institutos em tela como também

diante de outros direitos fundamentais.

                   Uma situação que viria a se agravar com o documento seguinte.

1.1.7 Emenda Constitucional nº 1 de 1969

 

                   Como não bastasse o contexto político da época, que facilitava o uso dos mecanismos restritivos, a situação

logo se agrava com o advento da Emenda Constitucional nº. 1 de 1969, que foi muito influenciada pelos dispositivos

criados pelo AI-5, criando, para todos os efeitos uma nova constituição.

                   A matéria passa a ser abordada no artigo 153, § 8º, com poucas alterações de texto, embora estas fossem de

natureza mais restritiva:

 

                   “§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica, bem como a prestação de

informação independentemente de censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos

têrmos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos

não depende de licença da autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de subversão a ordem ou

preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons

costumes. ’’[13]
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                   O instituto da Liberdade de Expressão e Comunicação passa a ter por parte do governo a interpretação mais

restritiva possível.

                   Ainda mais com a constituição ser interpretada em concurso com os dispositivos da Lei de Segurança

Nacional, alterada pelo Decreto-Lei 898/69, na qual a prioridade residia no combate ao inimigo interno, sob a forma dos

movimentos armados que emergiram ainda no início dos anos 60, servindo de pretexto para restrições cada vez maiores

em sede de direitos e garantias individuais.

                   Tais restrições afetaram inclusive a competência dos Tribunais Superiores em face ao controle de

constitucionalidade.

                   Especificamente, o seu artigo 16, entre outros tratava do uso da mídia para divulgar informação tida como

subversiva:

 

                   “Artigo 16. Divulgar, por qualquer meio de comunicação social, notícia falsa, tendenciosa ou fato

verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades constituídas:

                   Pena: Detenção, de 6 meses a 2 anos.

                   § 1º Se a divulgação provocar perturbação da ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade,

o crédito e o prestígio do Brasil:

                   Pena: Detenção, de 2 a 5 anos.

                   § 2º Se a responsabilidade pela divulgação couber a diretor ou responsável pelo jornal, periódico, estação

de rádio ou televisão, será também imposta a multa de 50 a 100 vezes o valor do salário-mínimo vigente na localidade, à

época do fato, elevada ao dobro, na hipótese do parágrafo anterior:

                   § 3º As penas serão aplicadas em dobro, em caso de reincidência’’.[14]

 

                   A LSN, em sua versão mais atualizada, corporificava a Doutrina de Segurança Nacional, foi um fruto direto

do maniqueísmo da Guerra Fria, com as disputas ideológicas, econômicas e políticas entre os EUA e a URSS, pelo

domínio e ampliação de esferas de influências.

                   Essa doutrina visava à contenção do comunismo e demais movimentos de esquerda na América Latina, sendo
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abraçada pelas forças armadas de toda região.

                   Estes dispositivos, juntamente com as alterações em uma nova Lei de Imprensa, Lei 5.250 de 1967,

garantiram a institucionalização e aplicação da censura prévia até o início da redemocratização, período compreendido

entre a Lei de Anistia de 1979 e a promulgação da Constituição de 1988.

 

1.1.8 Constituição de 1988

 

                   A Constituição Federal de 1988, em sintonia com o constitucionalismo contemporâneo, foi o meio pelo qual o

país voltou à sua normalidade institucional, após um longo período histórico de crise institucional, cujas raízes remontam

ao início da história republicana.  Promulgada ainda sob as conseqüências advindas de duas décadas de regime militar no

qual foi exercida a censura, tanto de forma prévia como repressiva, a nova Constituição restabeleceu a normalidade

institucional

                   A Liberdade de Expressão restaurada de modo tal a garantir a liberdade de expressão em sua maior

amplitude possível.

                   Temos este instituto como corolário indispensável para a consolidação no Brasil de um autêntico e sólido

Estado Democrático de Direito.

                   A liberdade de expressão e suas espécies derivadas foram definidas no texto constitucional em seu Artigo 5º,

IX, que estabeleceu como regra primária o reconhecimento deste direito.

                   Definiu o instituto como a liberdade de “expressão da atividade intelectual, artística, científica e de

comunicação, independente de censura ou licença”.

                   A amplitude da proteção constitucional abrange ainda liberdades constitucionalmente asseguradas como

manifestações não-verbais ou simbólicas, bem como o sigilo e a privacidade das comunicações.

                   Estabeleceu como regra a quebra dos sigilos apenas em situação excepcional, e mesmo assim, tão somente

através de decisão judicial. Esta por sua vez tem que ser devidamente fundamentada com a demonstração da necessidade

incontornável da medida.          Veio também o legislador constituinte determinar textualmente limitações a liberdade de

expressão como também vieram a surgir outras em face às colisões de direitos fundamentais que se apresentaram com a

práxis constitucional e entre esses e direitos de mesmo status sendo tais polêmicas objeto de jurisdição constitucional.
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                   Foram dispostos pontualmente no texto da Constituição de 1988 limites ao exercício da liberdade de

expressão tais como a vedação ao anonimato, o direito de resposta e indenização por danos morais e patrimoniais à

imagem, a preservação da intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas.

                   Foi estabelecida a exigência de qualificação profissional dos que se dedicam aos meios de comunicação,

recentemente derrubada e ainda uma política na qual sejam assegurado a todos o direito de acesso à informação.

                   Foi ainda prevista expressamente a restrição legal à publicidade de bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos

e terapias.

                   Por último, impôs em relação à produção e a programação das emissoras de rádio e televisão parâmetros

como o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família por meio de legislação federal.

                   A Constituição, por fim, veio a admitir que o Poder Público crie recomendações em relação às faixas horárias

ou locais nas quais a exibição deve ser considerada como inadequada, sem, no entanto, outorgar poderes à Administração

para o exercício de cortes ou proibição do conteúdo exibido.

No Direito brasileiro, a Constituição de 1988 veio a prosseguir com a tradição de proteger tanto os institutos

da Liberdade de Expressão e de Informação, bem como a proteção aos bens jurídicos da intimidade e da vida privada,

reconhecendo uma esfera inviolável na existência individual.

No mesmo sentido expõe Farias havendo um choque entre princípios válidos, o caso deve ser resolvido “...

levando-se em conta o peso ou a importância de cada um dos princípios concorrentes, a fim de se escolher no caso

concreto qual deles prevalecerá ou cederá ao outro, conforme a lei de colisão...”.[15]Ressalta ainda o autor que mesmo

havendo a resolução da colisão, deve haver o sacrifício mínimo do direito em jogo, no que vem a ser seguido por boa

parte da doutrina.

A interpretação e a aplicação dos direitos fundamentais nos casos concretos requerem uma metódica rigorosa.

Nos casos envolvendo a liberdade de expressão e de comunicação e os seus derivados, cuidados devem ser tomados

principalmente por parte do julgador que deve ao máximo evitar a aplicação de juízos de cunho excessivamente

introspectivo e subjetivo, sob pena da prática de uma forma indireta ou velada de censura.

Barroso expõe em artigo que a problemática residente no instituto da Liberdade de Expressão e Informação

se encontra nas inevitáveis colisões de direitos entre esses institutos de um lado e os chamados direitos da personalidade

no outro, estes sendo compreendidos pelos direitos “... à honra, á imagem e à vida privada. Cuida-se de determinar se

as pessoas retratadas, seus parentes ou herdeiros podem impedir a exibição de tais programas ou pretender receber

indenizações por terem sido neles referidos”.[16]
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Expõe ainda o autor, a necessidade de uma metódica nova para a análise das colisões entre direitos

fundamentais além dos métodos tradicionais de aplicação do direito pela via do método subsuntivo, fundado em um

modelo de regras que “... reserva ao intérprete um papel estritamente técnico de revelação do sentido de um Direito

integralmente contido na norma legislada”.[17]

Essa metódica vai além da tradicional, que embora ainda mantenha a sua validade na solução de casos

concretos, por vezes vem se mostrar insuficiente, em particular na resolução de demandas mais complexas, notadamente

na seara dos choques principiológicos.

As Regras trabalham no campo da especificidade, atuando nos casos concretos. Em relação às Regras, vem o

método subsuntivo a ser mais adequado se for aplicado em relação às Regras, que funcionam de modo a descrever uma

determinada conduta, sendo aplicáveis a um determinado número hipóteses.

Sua aplicabilidade é feita segundo o sistema de tudo ou nada, ou seja, ou é aplicável de modo integral ou não.

Havendo conflito entre duas regras, o mesmo deverá será solucionado com a preponderância de somente uma

delas, a qual será tida como a norma válida a ser aplicada ao caso concreto.

Já no caso dos Princípios, estes possuem uma carga fortemente axiológica, expressando valores ou

finalidades políticas eleitos pelo legislador, que assim optou por resguardá-los. Os Princípios atuam no plano da

generalidade, não especificando as condutas a serem seguidas como no caso das Regras.

No caso da aplicação dos Princípios, aparece um campo hermenêutico mais amplo para o intérprete, sendo

esta atividade mais complexa, uma vez que caberá ao mesmo decidir entre dois ou mais rumos de ação possíveis de

serem tomados.

 

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A LEI DE IMPRENSA

 

Veio o STF, em sede do julgamento da ADPF de nº 130, a revogar a Lei 5.250 de 1967, conhecida como Lei

de Imprensa, editada durante o Regime Militar, tendo a mesma sido julgada como inconstitucional.

Considerou a Corte Suprema da República que os seus dispositivos não guardavam a necessária

compatibilidade vertical entre o seu texto e os princípios de direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de
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1988, sendo a mesma, portanto, tida como não-recepcionada pela Lei Maior, sendo em conseqüência, declarada como

inválida.

O processo teve início com ação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o plenário da

Corte decidindo pela improcedência da referida lei, seguindo, por maioria, o voto do Relator, Min. Carlos Ayres de

Britto, que opinou pela total improcedência da norma impugnada. No julgamento, em 30 de Abril de 2009, o plenário do

STF reconheceu, através de declarações feitas por seus Ministros, a importância da imprensa livre para uma sociedade

verdadeiramente democrática.

Ficou expressamente reconhecido o papel crucial dos órgãos de comunicação social de fiscalizador dos atos

do Poder Público, na qual o direito fundamental à Liberdade de Expressão teve o seu status de preferred position

ressaltado quando esse colidir com os direitos de personalidade, aludindo-se à necessidade desta para manter a saúde

institucional das sociedades contemporâneas tendo a livre circulação de idéias sido considerada em si mesma como tão

necessária para a Democracia como o exercício regular do voto.

Na ADPF 130, foi colocada que a norma impugnada violava a Constituição Federal nos seus artigos 5º,

incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV e mais o 220 ao 223.Em sintonia com o artigo 21 da Lei 9.882/99, o plenário do STF,

por interpretação analógica, veio deferir por maioria absoluta, pedido de medida cautelar, suspendendo partes da Lei de

Imprensa, dando continuidade ao andamento dos demais processos correlatos.

O voto do Ministro relator deixou claro que as liberdades de imprensa e de informação, somente podem ser

limitadas pelo próprio texto constitucional, não sendo cabível nenhum tipo de norma reguladora infraconstitucional.

Pode ser deduzido, a partir da referida decisão, seguindo o raciocínio do relator, que a edição de qualquer

norma nesse sentido importa em algum grau de censura, o que é expressamente vedado no texto constitucional. Neste

ponto, podemos colocar que a decisão realçou a importância da liberdade de expressão como princípio essencial do

Estado Democrático Constitucional.

Resta saber, se, de acordo com o raciocínio, acompanhado pela maioria do plenário se toda e qualquer norma

regulamentadora seria necessariamente incompatível com o texto constitucional, tais como nos casos de proteção aos

direitos de personalidade ou a amplitude do direito de resposta.

De qualquer forma, a decisão de invalidar a Lei de Imprensa terminou por criar um vácuo legislativo, no

tocante à regulação, dentro dos termos da constituição, de mecanismos que sirvam para coibir eventuais abusos ao

exercício destes direitos.

Deve ser ressaltado que, a decisão tomada pelo STF na ADPF 130, vem de encontro a posições já assumidas
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pela corte . À guisa de exemplo, cite-se no caso envolvendo o HC 82.424/RS no qual a corte entendeu que o direito de

liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites de cunho moral e jurídico.Em face de tais limites não pode

ser invocada para abrigar manifestações de conteúdo imoral, esta sendo entendida no sentido em que implique em

ilicitude, devendo as liberdades públicas ser exercidas dentro dos limites estabelecidos pela própria constituição.[18]

3. Considerações finais
 
                   Os direitos correlatos à Liberdade de Expressão surgiram como conseqüência direta do movimento
constitucionalista que resultou ao menos no mundo ocidental no contemporâneo Estado Democrático Constitucional.
                   A evolução desses institutos no Brasil seguiu o mesmo compasso da sua gêmea no exterior, apesar dos
contratempos institucionais pelos quais o país passou durante o Século XX.

     É de se esperar que as Liberdades de Expressão e de Informação, que nas suas várias suas modalidades

constituem em elementos essenciais da sociedade contemporânea, uma vez que a mesma é umbilicalmente dependente da

livre circulação de informação, tenha sido definitivamente agregada ao processo constitucionalização brasileiro sendo

um dos elementos a lhe dar sustentação.

O Direito à Liberdade de Expressão e de Informação e aos seus institutos tanto derivados como adjacentes, é

absolutamente necessário para as sociedades que pretenderem superar os desafios postos neste início do século XXI.

Nos casos envolvendo a liberdade de expressão e de comunicação e os seus derivados, cuidados devem ser

tomados principalmente por parte do julgador que deve ao máximo evitar a aplicação de juízos de cunho excessivamente

introspectivo e subjetivo, sob pena da prática de uma forma indireta ou velada de censura, que venham a afetar direta ou

indiretamente a eficácia dos dispositivos ora analisados, devendo ser de imediato, objeto de proteção por parte do Poder

Judiciário.
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A PRODUÇÃO CULTURAL DAS REVISTAS: ESTUDO PRELIMINAR DA REVISTA DE
DIREITO PENAL (1933-1936) COMO FONTE DE INTERPRETAÇÃO

LA PRODUZIONE CULTURALE DELLE RIVISTE: STUDIO PRELIMINARE DELLA RIVISTA DI
DIRITTO PENALE (1933-1936) COME FONTE D´INTERPRETAZIONE

Camila Cardoso De Mello Prando

RESUMO
O trabalho é resultado parcial de pesquisa desenvolvida na tese de doutorado, na qual se
problematiza a noção de defensivismo social na formação da cultura jurídico-penal brasileira
durante a década de 1930. Pretendo apresentar neste texto a discussão sobre a utilização das
Revistas Jurídicas como fonte de interpretação dos debates e da constituição do saber penal e
criminológico. Apresento algumas análises preliminares da produção cultural da Revista de
Direito Penal, publicada no Rio de Janeiro, entre 1933 e 1942. Para os fins deste trabalho,
detenho-me especialmente no período que compreende a fundação da Revista, em 1933, e a
publicação dos Anais da Primeira Conferência Brasileira de Criminologia, em 1936, durante a
chamada República Nova, que antecedeu a instituição do Estado Novo. 

PALAVRAS-CHAVES: cultura jurídico-penal; Revista Jurídica; Revista de Direito Penal

RIASSUNTO
La ricerca è il risultato parziale della investigazione sviluppata nella tesi di dottorato, nella quale
si fa la la domanda sulla nozione di difesa sociale nella formazione della cultura giuridico-penale
brasiliana degli anni 1930. Pretendo presentare in questo testo la discussione sull´impiego delle
Riviste Giuridiche come fonte de interpretazione delli dibattiti e della costituzione dello sapere
giuridico penale e criminologico. Presento alcuni analisi preliminari rispetto alla produzione
culturale della Rivista di Diritto Penale, publicatta nel Rio de Janeiro, tra 1933 e 1942. Per
quanto riguarda questo testo, trattengome nel periodo tra la fundazione della Rivista, nel 1933, e
la publicazione delle Annali della Prima Conferenza Brasiliana di Criminologia, nel 1936, durante
la Republica Nova, la quale ha preceduto la istituzione dello Stato Nuovo.
PAROLE CHIAVE: cultura giuridico-penale; Rivista Giuridica; Rivista di Diritto Penale

O texto tem como objetivo apresentar a Revista Jurídica como relevante fonte historiográfica para
compreender e problematizar a produção cultural do direito. Para tanto, dispõe da Revista de Direito Penal,
publicada no Rio de Janeiro, durante as décadas de 1930 e 1940, como caso de verificação das
possibilidades interpretativas da Revista enquanto fonte de pesquisa historiográfica.

A investigação detém-se nas publicações compreendidas entre 1933-1936[1] e se ocupa
especialmente do ato fundacional da Revista de Direito Penal e de seus desdobramentos na produção
editorial. A avaliação preliminar da produção desse período permite a abordagem das seguintes questões: o
envolvimento institucional dos juristas, produtores da cultura penal e criminológica, nas reformas penais;
a  orientação dos debates penal e criminológico em relação às reformas penais e às políticas de
modernização do Estado; a débil delimitação teórica do campo de saber penal e criminológico.
 
1.

 
O gênero Revista como fonte de interpretação e como tema de investigação foi por muito tempo

considerado, na historiografia moderna, insuficiente para compreender aspectos da história cultural. O
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estudo das Revistas, enquanto produtoras de cultura, foi realizado inicialmente no campo do saber da
crítica literária.

No campo do saber jurídico a referência às Revistas como fonte interpretativa da cultura do direito
é impulsionada, na Itália, especialmente a partir dos anos de 1980. Dentre outros impulsos, em 1983 se
realizou em Florença os Atos do Primeiro Encontro de Estudos, organizado pelo Professor Paolo

Grossi.[2] A iniciativa visava reunir alguns trabalhos que já se haviam realizado no campo das revistas
jurídicas e debater a metodologia e as hipóteses que poderiam ser postas à prova no esforço conjunto dos
teóricos em avaliar as Revistas jurídicas a partir de sua dimensão cultural. Entendê-las não apenas como
receptoras e divulgadoras de conteúdos técnicos, mas também, como meio e produtoras de cultura jurídica.

Propunha-se a aproximação teórica à compreensão da produção cultural das Revistas,
revigorando-as como campo de estudo e fonte de interpretação, consideradas a suas mais variadas
especificidades, marcadas pela escritura de textos mais curtos, com finalidades de divulgação e
vulgarização de um saber, disputas de concepções teóricas e de influências no campo institucional. Um
campo que poderia se diferenciar das fontes monográficas nas quais os diálogos, os conflitos, e a
circulação de idéias não costumam estar em jogo de forma tão plural.

Esse Encontro foi o passo inicial para que em 1987 a Revista Quaderni Fiorentini, importante
publicação no campo da história do direito na Itália, dedicasse integralmente seu número aos estudos das
Revistas Jurídicas italianas. Dentre esses estudos, de especial relevância para o trabalho que proponho
realizar, Mario Sbriccoli publicou texto sobre o direito penal liberal avaliado a partir das publicações

da Rivista Penale, dos anos de 1874-1900.[3]

Segundo Grossi, seria possível justificar o uso das Revistas como fonte para compreender
aspectos da cultura jurídica e dos juristas, a partir de três proposições:

 
Primeiramente, submeter a Revista ao foco de pesquisa nos permite avaliar o macro-problema
através de um filtro extremamente concreto, nos permitindo evitar o envolvimento em discursos tão
gerais que se tornam genéricos e retóricos.
(...)
Em segundo lugar, porque a Revista, ao menos segundo seu arquétipo perfeito - apresentada como
uma comunidade que opera com um fim, como uma oficina em ação munida de um programa,
objetivo, artífices, operários perfeitamente coordenados, - é um ambiente ideal para uma promoção
cultural.
(...)
Em terceiro lugar, porque a Revista de direito positivo- justamente no seu aspecto de uma
comunidade de juristas imersa na experiência, laboratório onde dimensão científica e dimensão
prática deveriam harmonicamente integrar-se – é o autêntico canal de desenvolvimede um
pensamento jurídico.[4]

 
Para colocar à prova tais possíveis positividades no estudo da cultura das revistas, Grossi

elaborou, naquele encontro, perguntas metodológicas e teóricas fundamentais, dirigidas previamente aos
participantes, historiadores e cultores do direito, para testar as possibilidades de investigação. Tais
indagações são também critérios de orientação para, no trabalho de tese, por a prova a utilização
da Revista de Direito Penal enquanto fonte de interpretação da cultura jurídico-penal brasileira.

É necessário, primeiramente, repropor a avaliação das Revistas a partir de sua historicização e
evitar que a cultura das revistas torne-se uma categoria apriorística na análise de revistas jurídicas. É
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importante, antes de tudo, indagar se a Revista que pretendemos tomar como meio e produtora de cultura,
cumpre realmente esse papel num determinado contexto cultural jurídico. Para tanto, dois questionamentos
podem orientar essa avaliação:

a Revista é (...) um instrumento de simples informação e imparcial registro das diversas correntes
internas ao saber jurídico ou, ao invés, escolhe uma precisa política cultura, organiza os materiais a
partir de precisas hipóteses de trabalho?
Nesse último caso (...): que relação poderia ser indicado, em um momento de balanço crítico da
Revista, entre o programa de redação e a cultura efetivamente produzida pela Revista?[5]

 
É apropriado também, perguntar-se sobre o uso que a Revista em análise faz da tradição jurídica

interna à disciplina que é seu objeto. O que pode ser conduzido através de algumas questões, como:
a) Se compreende essencial, em virtude da definição atual do objeto e dos métodos do saber
jurídico, uma releitura dos ´clássicos´, uma reelaboração criativa, uma releitura atualizadora? Nessa
perspectiva, foram ´redescobertos´ autores esquecidos ou ignorados, houve a canonização de novos
´clássicos´ ou , ao contrário, houve radicais revisões das imagens canônicas de ‘auctoritates’ até o
momento indicustíveis?
Ou, b) pareceu necessário exaltar os momentos de descontinuidade nas leituras a respeito das
tradições, privilegiando metodologicamente as instâncias de renovação do percurso que percorrem o
saber jurídico diante da complexidade do contexto histórico-social? [6]

 

Sob o aspecto dos confins e limitações da disciplina jurídica da qual trata a Revista objeto de
investigação também é oportuno perguntar-se:

A Revista compreendeu oportuno voltar sua atenção a zonas do saber jurídico diversas dos setores
disciplinares tradicionalmente próprios? Se sim, isso induziu a uma modificação dos confins e dos
conteúdos do campo de análise típico da Revista?[7]
 

Orientado por esses questionamentos, tomaremos a Revista de Direito Penal, publicada nas
décadas de 1930 e 1940 no Rio de Janeiro, como fonte de avaliação da produção da cultura jurídica
durante momento de transformações no campo jurídico e político do Estado Brasileiro, entre os anos de
1933 e 1936.

 
2.
 

A Revista surgiu com a proposta de publicações mensais de fascículos que deveriam conter
artigos de doutrina, jurisprudência, transcrições de conferências e resenhas bibliográficas. Era formada por
um Conselho Técnico e por Colaboradores efetivos de formações e atuações diversas: médicos,
psiquiatras, autoridades policiais, mas especialmente juristas, que se ocupavam profissionalmente da
advocacia, da docência e também de funções públicas, como era o caso de juízes, promotores, membros
dos Conselhos Penitenciários, além daqueles que participavam também de Comissões legislativas, como a
Comissão da Reforma da Justiça.

Como órgão divulgador, a Revista representava a Sociedade Brasileira de Criminologia, criada no
ano de 1932, a qual tinha como finalidade oficial a “disseminação da cultura científica particularizada em

sua denominação”[8]. Tal sociedade foi constituída por iniciativa de um grupo que compunha o “Conselho
brasileiro de Hygiene Social”:

Carlos Sussekinde de Mendonça, advogado, membro do Ministério Público e autor especializado;
Haeckel de Lemos, advogado e, também, autor, que desfrutou da honrosa intimidade de José
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Ingenieros, o grande filósofo argentino, cujas obras, por incumbência dele, traduziu; José Pereira
Lira, advogado, representante do Ministério Público e criminalista de conceito firmado; e Roberto
Lyra, advogado, Promotor Publico, membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal e de
Congresso Técnico, autor de vários livros.[9]

 
Para fundar a Sociedade Brasileira de Criminologia foram incluídos mais quatro membros,

escolhidos segundo a “identificação cultural”.[10] Os novos nomes eram: Antonio Eugenio Magarinos
Torres, juiz de direito e presidente do Tribunal do Júri, Heitor Carrilho, psiquiatra e diretor do Manicômio
Judicial do Rio de Janeiro, Mario Bulhões Pedreira, jovem criminalista, que em meados da década de 1930
comporia Comissão Revisora do Projeto de Código Penal de Vicente Piragibe, e Narcelio de Queiroz,
também jovem penalista, que se tornaria juiz, e em 1939 faria parte da Comissão Revisora do Projeto de
Código Penal de Alcântara Machado, que se tornaria, através de decreto, o Código Penal de 1940.

Foi eleito presidente da Sociedade o juiz Magarinos Torres, que se utilizou da Sociedade e da

Revista como meio de divulgação de suas idéias em defesa da instituição do Júri.[11]

Os membros que participaram da fundação dessa Sociedade possuíam relevância no cenário
institucional da Justiça Penal no Brasil. Roberto Lyra era um personagem que transitava por diversos
grupos e ocupava em cada um deles funções de destaque. Promotor Público na Capital Federal, professor
da Faculdade Nacional de Direito, membro do Conselho Penitenciário da Capital Federal, e
posteriormente, participante da Comissão de Reforma do Código Penal de Alcântara Machado, que deu
origem ao Código Penal de 1940. 

Heitor Carrilho, médico psiquiatra, teve papel preponderante na reforma da Justiça Penal, exerceu
a atividade de docente nas Universidades de Faculdade Nacional de Medicina e na Faculdade Fluminense
de Medicina, foi diretor do Manicômio Judiciário da Capital de 1921, quando da sua criação, até 1954,
dirigiu a “Archivos do Manicômico Judiciário”, foi membro do Conselho Penitenciário da Capital,
participou dos debates legislativos e políticos no que tocava a participação dos médicos na proposição da
nova justiça penal.

Narcelio de Queiroz e Mario Bulhões Pedreira, penalistas, advogados, ocupariam, posteriormente
a Comissão Revisora do projeto de Código Penal de Alcântara Machado e Vicente Piragibe,
respectivamente.

A edição do primeiro fascículo a Revista apresentou uma lista de colaboradores, com a ressalva
de que aquela ainda não era a lista definitiva. Figuravam oficialmente entre os colaboradores, outros
juristas e médicos de importância fundamental na participação nas transformações penais do período.
Dentre eles: Afrânio Peixoto, professor de Medicina Legal da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que
publicou dentre outros livros, um dos Manuais mais utilizados à época, intitulado “Criminologia”,

reeditado algumas vezes[12]; Evaristo de Moraes, professor e advogado, membro da comissão revisora do
projeto de Código Penal de Sá-Pereira; Alberto Tornaghi, delegado de polícia; Lucio Bittencourt, Candido
Mendes de Almeida, Carlos Xavier Paes Barreto, Evandro Lins e Silva, Flaminio Fávero, J.P. Porto-
Carrero, Gilberto Amado, J.G. Lemos Britto, Heitor Lima, Leonidio Ribeiro, Nelson Hungria, Vicente

Piragibe, Virgilio de Sá-Pereira, entre outros.[13]

Os primeiros textos publicados na Revista são representativos da importância de seus autores no
cenário de participação do debate de reforma da Justiça Penal. A duplicidade de funções, intelectual e
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política, oferecia um movimento especial à circulação das teses acadêmicas e às propostas de reformas
efetivadas.

 Publicam no primeiro fascículo: Roberto Lyra, Nelson Hungria e Narcelio de Queiroz (que
representam quase a totalidade dos membros que comporão a revisão do projeto de Código Penal de
Alcântara Machado, que se tornará, através de um decreto, o Código Penal de 1940), desembargador
Vicente Piragibe (responsável pela realização da Consolidação das Leis Penais, de 1932), Mario Bulhões
Pedreira e Evaristo de Moraes (que participaram da Comissão de Revisão do projeto do Código Penal de
Virgilio de Sá Pereira, objeto de discussão no Congresso Brasileiro de Criminologia, em 1936), juiz
Magarinos Torres (presidente da Sociedade Brasileira de Criminologia, e o principal defensor político da
manutenção do Tribunal do Júri), Leonídio Ribeiro (principal articulador das instituições da polícia
judiciária, fundador e presidente do Instituto de Identificação do Rio de Janeiro), Candido Mendes de
Almeida (promotor público na Capital Federal, presidente do Conselho Penitenciário, e representante em
importantes Congressos Penitenciários internacionais), entre outros.

 
3. 

 
A Revista de Direito Penal surgiu como uma “tribuna livre” a fim de divulgar as mais variadas

contribuições para o “desenvolvimento cientifico do Paiz.”[14] Através da composição inicial de seus
membros, a Revista surgiu vinculada, mais do que ao desenvolvimento de um debate epistêmico acerca da
Criminologia e do Direito Penal, a uma preocupação em participar e influenciar o debate da reforma da

justiça penal, seja sob o aspecto legislativo de produção de um novo Código Penal[15], seja na

reformulação de instituições da execução da pena, do tribunal do Júri e dos manicômios judiciários.[16]

Assim, à pergunta proposta por Grossi, através da qual indaga se a Revista em análise é um
simples instrumento imparcial de registros dos conteúdos pertencentes ao saber jurídico ou se, ao invés,
representa uma política cultural orientada e definida, pode-se afirmar que a Revista de Direito Penal está
mais próxima da segunda hipótese, ressalvadas as devidas matizações.

Quer-se dizer que apesar de o material apresentado pela Revista, como os textos, os pareceres e as
decisões judiciais, não estarem organizados rigorosamente a partir de critérios claros de hipóteses de
trabalho de produção jurídica precisa, a Revista apresenta uma unicidade. Ela surge com o propósito claro
de influenciar as transformações e a reorganização da Justiça Penal, desde a proposta inicial de sua
fundação.

O núcleo formador da Sociedade Brasileira de Criminologia decorreu do Conselho Brasileiro de
Hygiene Social (CBHS). Tal Conselho foi criado em 1926, liderado por Roberto Lyra, que se opunham,
junto a outros juristas, às absolvições decorrentes dos crimes passionais, normalmente caracterizados pelo
assassinato de mulheres em defesa da honra. Não por coincidência, o primeiro debate promovido na
Revista de Direito Penal tratava do assunto com a publicação de teses de Roberto Lyra, Magarinos Torres,
Evaristo de Moraes, reunidas sob o título “O amor no banco dos réus”. E reafirmava sua proposta de
apresentar a revista como uma tribuna de debate disposta a influenciar a produção do direito e da justiça
penal naquele período.
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O motivo da fundação da Revista também foi apresentado enquanto decorrência da “falta,

sensível, de uma publicação especializada na matéria”[17]. Tal ausência teria sido percebida em razão da
edição do primeiro Curso de Extensão Universitária de Criminologia, realizado no ano anterior ao início
da Revista, promovido pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Naquela ocasião o grupo teria se
apercebido da falta da reunião de informações sobre o “movimento criminal” no Brasil. O que indica a
pretensão de que a Revista se tornasse um meio de divulgação e comunicação aglutinadora do pensamento

penal e criminológico dos “estudiosos espalhados em todo o Paiz”[18].
Desde sua fundação, a Revista apresentou uma vocação para representar de modo mais amplo

possível o debate nacional em torno das questões relativas à Justiça Penal. Apesar de concentrar
inicialmente seus fundadores e sócios no Distrito Federal, na publicação de seu primeiro fascículo dedica

uma nota especial[19] à cooperação firmada com a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São
Paulo, criada em 1921, e que teve fundamental importância na formação do campo científico e

institucional da Medicina Legal no estado de São Paulo.[20]  Contava com a participação de Flamínio
Fávero, médico e professor da Faculdade de Direito de São Paulo, e participante ativo dos debates e
transformações da função da medicina na reformulação da Justiça Penal (foi diretor da Penitenciária do
Estado de São Paulo e membro do Conselho Penitenciário), e com o também professor de Medicina Legal
na Faculdade de São Paulo e posterior elaborador do projeto de Código Penal, Alcântara Machado. A
primeira contribuição proveniente dessa aliança foi o envio de um parecer formulado por Flamínio Fávero
ao Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, que veio a ser publicado no segundo fascículo.

Seguiu ao anúncio dessa cooperação entre São Paulo e Rio de Janeiro, um apelo do editorial para
que magistrados e representantes do Ministério Público de todo o país enviassem à Revista cópias de
julgados, decisões, alegações e pareceres. Para fundá-lo, ressaltava o caráter “nacional e nacionalista” da

publicação[21], reforça sua aspiração de tribuna livre  onde se pudesse “gosar da mais ampla, compatível,

liberdade de opinião”[22], e acrescentava como um dos objetivos específicos ser órgão de divulgação do
estado atual da jurisprudência criminal dos diferentes estados da federação.

Essa proposição revela uma pretensão de que a revista representasse política e territorialmente
não apenas os debates produzidos no Distrito Federal, mas nas demais regiões do país. Apesar disso, é
necessário avaliar o desenvolvimento das publicações para confirmar se esse objetivo foi realmente
alcançado. Nos primeiros ano da Revista ela revela certa fragilidade sob esse aspecto, parece não encontrar
uma sistematização para a reunião dessas peças processuais, e as publicações das decisões e pareceres
obedecem a uma ordem pouco representativa marcada pela voluntariedade dos envios das peças e do
recebimento por parte da Revista. Não é possível verificar até que ponto havia uma seleção e escolha
desses trabalhos jurídicos na publicação dos fascículos.

A amplitude pretendida do ponto de vista territorial é também acompanhada pela abrangência de
temas que se referem aos vários subsistemas do sistema de Justiça Penal. Além das propostas legislativas
discutidas em relação às reformas e projetos de Código Penal, e das peças e decisões judiciais, a Revista
revelava intenção em ocupar-se também da execução das penas, ao abrir o debate às questões relativas à
incorporação institucionalizada dos médicos e à incorporação dos Manicômios Judiciários no Sistema
Penal (debate especialmente conduzido por um dos integrantes iniciais da Sociedade Brasileira de
Criminologia, Heitor Carrilho, e que recebia contribuições relevantes do também médico Leonídio Ribeiro,
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que tratava especialmente da organização da medicina legal na Polícia Judiciária), e ao ocupar-se de
publicar pareceres do Conselho Penitenciário em sessão especial e, por vezes, discutir o tema do
livramento condicional e suas condições de execução[23]. Também participavam da Revista, autoridades
policiais às quais seria destinada uma sessão a partir do segundo fascículo que recebeu o nome de
“Crônica Policial”.

Além da pretensa representação territorial nacional e abrangência temática, o editorial também
revela, na associação entre a Nação, como espaço territorial, e o nacionalismo (“um empreendimento
nacional e nacionalista”), outra faceta da Revista. A associação do caráter territorial nacional ao
nacionalismo marca a evolução da Revista engajada na construção e modernizaçãodo país[24].

A Revista, sob esse aspecto, representa e difunde o discurso político instituído a partir de 1930,
com o Governo Provisório de Getúlio Vargas. A Nação, representativa de uma idéia deunidade que
deveria se sobrepor à fragmentação dos regionalismos políticos anteriores, associada
à modernização enquanto reforma das instituições estatais de acordo com à realidade nacional,  era o
ponto de encontro entre a política de governo e a proposta editorial da Revista.

Veja-se, por exemplo, em texto que propagandeia a representação política de Getúlio Vargas, sob
que bases se realizavam a crítica à Constituição de 1891 e se justificava a necessidade de imposição de
uma nova ordem jurídica e política:

 
A nova Constituição se fez ao sabor das teorizações do liberalismo europeu e das sugestões do
federalismo norte-americano, sem se consultar a necessidades específicas e orgânicas da existência
brasileira. Em vez de se ajustar ao molde político da Nação, impôs-lhe a contingência de moldar-se
ao seu feitio.[25]

 
 
4.

 
A adesão do programa da Revista às propostas de reforma e modernização da justiça penal não

afastou, de todo, algum debate em relação aos limites epistêmicos do saber penal e criminológico.
De acordo com a sugestão de Grossi, uma pergunta possível às fontes das Revistas Jurídicas é a

interrogação se as publicações em análise limitavam-se aos limites tradicionais de uma disciplina, ou se
ampliavam e modificavam os confins dos campos de análise propostos.

A Revista de Direito Penal, entre os anos de 1933 e 1936 não parecia ter a clara a delimitação
dos confins jurídico-penais e criminológicos. A tênue delimitação entre esses campos, entretanto, sugere a
representação do estado do saber da época, visto que as teorias jurídico-penais ainda estavam envoltas no
debate entre a preponderância da sociologia penal, preconizada especialmente pela Escola Positiva, e o
tecnicismo jurídico, influenciado especialmente pelo posicionamento de Arturo Rocco[26], e as
publicações do periódico italiano “Rivista di Diritto Penale”.

Pode-se observar que apesar da declaração de intenção, durante a criação da Sociedade Brasileira
de Criminologia, em delimitar e profissionalizar um saber criminológicio através da “disseminação da

cultura científica particularizada em sua denominação”[27], é curioso observar o jogo de delimitações de
denominações do campo de saber.

 Na história que antecedeu e originou a criação da Revista de Direito Penal, o Conselho Brasileiro
de Hygiene Social fundou uma Sociedade Brasileira de Criminologia a qual, a fim de contribuir para o
desenvolvimento do campo de conhecimento criminológico, criou como órgão divulgador uma Revista
intitulada Revista de Direito Penal. Tal aparente confusão, entre a sociedade de criminologia, que possuía
como órgão de divulgação uma revista de direito penal, expressa-se exemplarmente na passagem do
editorial do primeiro fascículo:
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Facil nos foi encontrar animadores à iniciativa de pôr em circulação a REVISTA DE DIREITO
PENAL, publicação reclamada pelo desenvolvimento dos estudos de criminologia no nosso
paiz.[28](grifo nosso).

 
Em outra passagem, no mesmo fascículo, Magarinos Torres, ao introduzir a Revista, na qualidade

de presidente da Sociedade Brasileira de Criminologia, refere como objetivo da Sociedade, da qual a
Revista é o órgão oficial, “fomentar o estudo das questões scientificas de Direito Penal, Psychiatria e

Medicina Publica.”[29]

Essa indistinção entre o tema criminológico, penal e médico legal pode ser compreendido sob
diversos aspectos, os quais precisam ser verificados na avaliação do desenvolvimento das publicações. Por
um lado, pode representar a prevalência da corrente sociológica do direito penal, vinculada à Escola
Positiva, que não compreende o direito penal como disciplina autônoma cientificamente. De modo que a
indistinção das denominações poderia representar a própria indistinção epistemológica dessa corrente
teórica.

 Por outro lado, a produção da Revista ao longo dos anos analisados não revela uma adesão a um
projeto de Escola. Parece estar mais envolvida a um modelo de Revista focado na produção de debates

capazes de participar das transformações de que a Justiça Penal passara a ser objeto.[30]  De tal forma que
a indistinção dos termos referentes ao campo da criminologia, do direito penal e da medicina legal poderia
representar menos uma adesão ao projeto teórico da sociologia criminal e mais a representação do estado
das delimitações ainda indistintas desses campos de saber. Representaria, portanto, a disputa ainda não
resolvida sobre os campos de saber penal e criminológico, travada a partir do desenvolvimento do
tecnicismo jurídico em oposição à sociologia criminal.

 De modo geral, nas publicações produzidas entre 1933-1936, essa tendência se confirma. Os
autores, orientados por um modelo de modernização da legislação e das instituições penais, poucas vezes
demonstraram estar abraçados a concepções absolutas de uma Escola criminológica ou penal.
Eram liberais e tecnicistas-jurídicos que acreditavam na periculosidade , “como critério de orientação

racional”, nas palavras de Hungria.[31] Eram positivistas que relativizavam as propostas mais radicais que

afrontavam a noção formal de legalidade.[32]

 
                                  ........
              
            A dupla participação dos juristas na produção teórica e no envolvimento político de produção das
reformas penais; a orientação dos debates em relação às propostas de modernização e reforma da justiça
penal; e a fraca delimitação e distinção do campo de saber penal e criminológico, são algumas das
questões que puderam ser abordadas a partir da avaliação das publicações da Revista de Direito Penal,
entre 1933-1936.
            Essas avaliações, orientadas a partir do uso da Revista como fonte de interpretação da cultura
jurídica, possuem algumas peculiaridades, por um lado, e algumas limitações interpretativas, por outro.

Singularmente, a pesquisa através das Revistas busca compreender a dinâmica da circulação de
um saber, afastando-se da captação de uma perspectiva estática dos trabalhos monográficos. Tal dinâmica
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é apreendida a partir da vinculação de suas publicações a uma forma de comunicação oral, que pode servir

como vaso comunicante entre aula universitária, espaço judicial e produção científica[33].
Entretanto, para evitar os possíveis limites interpretativos das publicações de um periódico

jurídico, a eleição da Revista não exime a pesquisa dos trabalhos monográficos de maior circulação, da
produção legislativa, e da consulta às notícias da imprensa no mesmo período. Fontes que deverão ser
utilizadas subsidiariamente, na seqüência da pesquisa, para confrontar as perguntas surgidas durante a
avaliação da publicação da Revista de Direito Penal.
              Para os fins desse texto, as avaliações preliminares do uso da Revista como fonte interpretativa
pretendem apenas colocar à prova a possibilidade de se investir na pesquisa das Revistas Jurídicas como
meio de compreender o cenário da cultura jurídica brasileira.
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effetivamente prodotta dalla Revista?” (tradução livre) GROSSI, Paolo (a cura di). La ‘cultura’ delle riviste giuridiche italiane. Atti
del Primo Incontro di Studio. Firenze, 15-16 aprile 1983. Milano: Giuffrè.
[6]“a) Si retiene essenciale, per la definizione attuale dell´oggeto e dei metodi del sapere giuridico, una rimeditazione sui ‘classici’,
una rielaborazione creativa, una rilettura attualizante dell´uno o dell´altro di essi? In questa propecttiva, vi sono state ‘riscoperte’ di
autori dimenticati o trascurati, canonización di nuovi ‘classici’ o, al contrario, radicali revisión dell´immagine canonica di
´auctoritates´ fino allora indiscutibili? Oppure: b) è sembrado necessario esaltare i momento di discontinuità nei riguardi della
tradizione, privilegiando metodologicamente le istanze di rinnovamento che percorrono il sapere giuridico di fronte alla
complessità dell´odierno contesto storico-sociale.” (tradução livre) GROSSI, Paolo (a cura di). La ‘cultura’ delle riviste giuridiche
italiane. Atti del Primo Incontro di Studio. Firenze, 15-16 aprile 1983. Milano: Giuffrè.
[7] “La Revista ha ritenuto oportuno volgere la sua attenzione a zone del sapere giuridico diverse dal settore disciplinare
tradicionalmente proprio? Se sì, ciò ha indocto una modifica dei confini e degli stessi contenuti del campo d´analisi tipico della
Revista?” (tradução livre). GROSSI, Paolo (a cura di). La ‘cultura’ delle riviste giuridiche italiane. Atti del Primo Incontro di
Studio. Firenze, 15-16 aprile 1983. Milano: Giuffrè.
 
[8] Breve notícia histórica. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 209.
[9] Breve notícia histórica. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 209.
[10] Breve notícia histórica. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 210.
[11] Cf. TORRES, Eugenio Magarino. O Jury e seu rigor contra os passionaes ou o amor no banco dos reos. Revista de Direito
Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933; ___________. O Jury no interior do Brasil. Revista de Direito
Penal. Vol.2, fasc.I. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, julho, 1933; ____________. Discursos Inaugural da Sessão de Instalação da
Primeira Conferencia Brasileira de Criminologia. Revista de Direito Penal. Ano IV, Vol. XV, Fasc. I a III, Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, out-dez, 1936.
 
[13] Além daqueles nomes, constavam na lista inicial de colaboradores: Aloysio de Carvalho Filho, Ary Franco de Azevedo,
Boaventura Nogueira da Silva, Clovis Dunshee de Abranches, Edgard Costa, Edgard Ribas Carneiro, Gaspar Guimarães, João
Romeiro Neto, Jayme Praça, Luiz Lyra, Mario Gameiro, Mario Ribeiro Pereira, Paes Barreto Filho, Paulo Pinheiro Viveiros, Pedro
Vergara, Stelio Galvão Bueno e Telles Barbosa.
[14] Breve notícia histórica. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 211.
[15] O debate em torno das modificações a serem apresentadas pelo projeto de Código de Sá-Pereira fizeram parte constante dos
textos da Revista, culminando na publicação do 1 Congresso Brasileiro de Criminologia de 1936 para a discussão específica do
anteprojeto (Revista de Direito Penal. Ano IV, Vol. XV, Fasc. I a III, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, out-dez, 1936.) O
primeiro fascículo apresentou, por sua vez, texto de Vicente Piragibe, o responsável pela Consolidação das Leis Penais de 1932, no
qual discutia o projeto de Sá-Pereira, e uma resenha editorial sobre o projeto de Código chileno e sobre os Códigos da Polônia e de
Vaud, um dos cantões suíços. (PIRAGIBE, Vicente. Códigos Penais. Revista de Direito Penal. Vol.I, Fasc.II, Rio de Janeiro:
Livraria Jacintho, maio 1933, p.140-143.)
[16] Essa característica parece enquadrar o momento do saber penal e criminológico na chamado penalística civil, termo utilizado
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por Sbriccoli para denominar a penalística italiana do fim de 1800, vinculada a idéias de reformas, possuidora de uma concepção
aberta de ciência penal e convicta que “il sistema penale eserciti uma grande influenza sulla società (talvota è illuminista abbastanza
da non essere altrettanto convinto dell´inverso)”. (SBRICCOLI, Mario. La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale
nell´Italia Unita. In: SCHIAVONE, Aldo (a cura di). Stato e Cultura Giuridica in Itália dall´Unità allá Repubblica. Laterza, 1990,
p. 147-232.) No entanto, essa análise deve ficar sob suspeição até que se possa avaliar a produção a longo período (1933-1942),
visto que ao mesmo tempo, a Revista acompanha a formação do debate sobre o tecnicismo jurídico, que abordará o saber penal sob
um viés cientificista. E por outro lado, a perspectiva reformista dos penalistas também não podem ser diretamente vinculadas às
concepções de justiça penal provenientes do período iluminista.
[17] CONDE, Bertho. Detalhes. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 10.
[18] CONDE, Bertho. Detalhes. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 10.
[19] Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de S. Paulo. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria
Jacintho, abril 1933, 212-213.
[20] SALLA, Fernando e MARINHO, Maria Gabriela S. M. C. Medicina legal e perícias médicas em processos criminais.
Constituição de saberes e aplicação de procedimentos médico-legais. Campo, personagens e práticas periciais: São Paulo e
Bragança. Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São Paulo, 08 a 12 de
setembro de 2008. Cd-Rom.
[21] Tal apresentação que associa o caráter territorial nacional ao nacionalismo marca a evolução da Revista engajada na construção
e modernização do país. Apesar de manter uma postura crítica em relação a algumas medidas do Governo Provisório (Cf.
PEDREIRA, Mario Bulhões. Defesa dos ex-senadores no caso da Paraíba. Revista de Direito Penal, Vol.2., Fasc. I, Rio de Janeiro:
Livraria Jacintho, julho, 1933), por questões de condições políticas ou por real adesão ao projeto, o editorial da Revista manifesta-se
confiante no projeto de reformas do pais proposto pelo novo governo, visto como um progresso liberal diante da política regionalista
anterior. Essa percepção, entretanto, se desenvolve durante a República Nova, entre 1933 e 1936. Durante o seguimento da pesquisa
será preciso verificar essa confiança a partir de 1937, com o golpe de Estado e fechamento definitivo do Congresso.
[22] Um apelo. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 214-215.
[23] No primeiro fascículo da Revista, Bertho Conde, então secretário da Sociedade Brasileira de Criminologia, publica um texto
para tratar dos objetivos da Revista, no qual solicita que sejam enviados à redação os pareceres dos Conselhos Penitenciários (nos
quais participam integrantes iniciais e posteriores da SBC, como é o caso de Roberto Lyra, seu fundador), que serão publicados
nesse número inicial. (CONDE, Bertho. Detalhes. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril
1933, p.10).
[24] Em texto intitulado “O debate na Revista de Direito Penal (1933-1936): Fundamentos de Defesa Social na Cultura Jurídico-
Penal brasileira”, que faz parte da pesquisa de doutorado, debato o conceito de modernizaçãoadotado pelos penalistas e
criminólogos da época, e sustento que ela está associada a uma proposta de reforma penal capaz de garantir um alto grau de eficácia
na defesa da sociedade contra a delinquência, a despeito de um léxico de garantias e direitos individuais.
[25] O presidente Getúlio Vargas e a sua obra. In: SCHWARTZMAN, Simon (org.). Estado Novo, um Auto-retratato (Arquivo
Gustavo Capanema). Brasília, CPDOC/FGV: Universidade de Brasília, 1983, p. 21.
[26] ROCCO, Arturo. Il problema e il medodo della scienza dello diritto penale. Revista di diritto e procedura penale. Vol.1, 1910.
[27] Breve notícia histórica. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 209.
[28] Um apelo. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril 1933, 214.
[29] TORRES, Eugenio Magarinos. Introdução. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, abril
1933, p.9.
[30] A maior parte dos textos publicados nos primeiros volumes da Revista tratam das teorias penais e criminológicas a partir de
debates vinculados às discussões sobre as instituições penais, de modo que a produção dos saberes se vincula diretamente à sua
aplicação institucional no contexto da reforma da Justiça Penal, seja em relação ao Tribunal do Júri, à Codificação Penal, ao
tratamento legal dado ao crime político. Excetua-se a essa tendência verificada nesses textos iniciais o texto de Mario Bulhões
Pedreira, que trata das ‘Características do Direito Penal Contemporâneo’, mas que não deixa de ganhar sua relevância institucional
ao se tratar da transcrição da aula que o autor lecionou no primeiro Curso de Extensão de Criminologia, em 1932.
[31] Nelson Hungria, penalista referenciado pela cultura jurídico-penal brasileira como um liberal, defensor do tecnicismo jurídico,
não opunha, nos textos do período de 1933-1936 da Revista, óbice absoluto em torno ao critério da periculosidade. Em texto
publicado em 1933, sustenta uma proposta manifestamente antiliberal ao sugerir a aplicação de medida de segurança para os casos
de “delicto putativo de erro de fato” (HUNGRIA, Nelson. O delicto putativo. Revista de Direito Penal. Vol.1, fasc.1. Rio de
Janeiro: Livraria Jacintho, abril, 1933, p. 100.), e na I Conferência Brasileira de Criminologia apóia a classificação dos delinquentes
como critério orientador do direito penal. (Oitava Sessão Ordinária. Primeira Conferência Brasileira de Criminologia. Revista de
Direito Penal. Vol. XV, Rio de Janeiro, out-dez, 1936.)
[32] Roberto Lyra, criminólogo referenciado pela cultura jurídico-penal brasileira como divulgador das idéias da Escola Positiva,
não admitia, por exemplo, que se aplicasse pelo Tribunal do Júri uma dirimente fundada na maior ou menor periculosidade do réu,
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que não estivesse prevista formalmente na lei penal. (LYRA, Roberto. O amor no Banco dos Reus. Revista de Direito Penal. Vol.1,
fasc.2. Rio de Janeiro: Livraria Jacintho, maio 1933.)
[33] Em estudo da produção das Revistas penais espanholas de fim do século XIX, Petit considera que de modo geral, as Revistas
costumam se caracterizar por uma vinculação maior com a forma de comunicação oral, representam a testificação de determinadas
idéias que ao mesmo tempo tem a fluidez oral e o objetivo de permanência. PETIT, Carlos. Riviste e delitto. Diritto penale e ricerca
criminologica nella stampa periodica spagnola (1860-1900). Apresentação oral em Seminario. Una ´Tribuna´ per le Scienze
Criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto  e Novecento.  Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici,
Jesi, 25-26 febbraio, 2010.
Ricardo Marcelo Fonseca, questionando a tese central de Adorno sobre o bacharelismo liberal no Brasil, propõe como chave de
leitura para compreensão do perfil dos juristas no Brasil, os modelos ideais do “jurista eloqüente” e do “jurista cientista”
construídos por Carlos Petit. Para Fonseca, a formação da cultura jurídica brasileira transferiu-se paulatinamente, em fins do século
XIX, do modelo de “jurista eloqüente” a “jurista cientista”, e conseqüentemente, diminuiu o peso retórico e da oralidade e centrou-
se nas publicações e nos argumentos científicos. (FONSECA, Ricardo Marcelo. Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda
metade do século XIX. Quaderni Fiorentini,2006, p. 365-371). A pesquisa proposta no âmbito da análise das publicações da
Revista de Direito Penal pode, de algum modo, matizar esses dois grandes modelos, ao observar, em um primeiro momento, que o
recurso à argumentação científica realizado por grande parte dos autores que ali publicam também é, de algum modo, um recurso
retórico que não dispensa a oralidade como forma de comunicação, nem tampouco centra-se no desenvolvimento de critérios
metodológicos capazes de orientar um pensamento científico.
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A PROTEÇÃO DA PESSOA HUMANA E DA SUA PERSONALIDADE: EVOLUÇÃO NO
CONTEXTO HISTÓRICO-JURÍDICO.

LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA HUMANA Y DE SU PERSONALIDAD: EVOLUCIÓN EN EL
CONTEXTO HISTÓRICO-JURIDICO

Walber Cunha Lima

RESUMO
Analisa-se a trajetória histórica da origem da proteção da personalidade, de modo a evidenciar
as discussões havidas ao longo dos séculos que tentaram compreender os direitos dela
decorrentes, ou seja, os direitos da personalidade. Examina-se o surgimento jurídico da
personalidade humana em diversas legislações na atualidade, o seu conceito histórico e os
pensamentos que explicam juridicamente a sua origem. Aborda-se a busca da sua valoração nos
tempos e a dificuldade de se estabelecer um conjunto de direitos que a protegem, destacando-
se os momentos cíclicos da formação dos chamados direitos da personalidade. Conclui-se
ressaltando a importância do estudo dos acontecimentos históricos para a construção do que
hoje representa os direitos da personalidade, evidenciando, assim, o relevante papel do diálogo
entre Direito e História.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS DA PERSONALIDADE; PESSOA HUMANA; DIGNIDADE
HUMANA; DIREITO E HISTÓRIA. 

RESUMEN
Se analiza la trayectoria histórica del origen de la protección de la personalidad, de modo a
evidenciar las discusiones habidas a lo largo de los siglos que intentaron comprender los
derechos de ella sucedidas, es decir, los derechos de la personalidad. Se examina el surgimiento
jurídico de la personalidad humana en diversas legislaciones en la actualidad, su concepto
histórico y los pensamientos que explican jurídicamente su origen. Se aborda la búsqueda de su
valoración en los tiempos y la dificultad de establecerse un conjunto de derechos que la
protegen, destacandose los momentos ciclicos de formación de los llamados derechos de la
personalidad. Se concluye resaltando la importancia del estudio de los acontecimientos históricos
para la construcción de lo que hoy representa los derechos de la personalidad, evidenciando,
así, el relevante papel del diálogo entre Derecho e Historia.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHOS DE LA PERSONALIDAD; PERSONA HUMANA; DIGNIDAD
HUMANA; DERECHO E HISTORIA. 

 
1 INTRODUÇÃO
 
               O conteúdo axiológico concebido na atualidade ao ser humano não é o mesmo daquele que era
encontrado tempos atrás. Esse fato pode ser facilmente constatado na evolução histórica ocorrida na
proteção jurídica dada à pessoa humana e a sua personalidade.
 
               Nessa perspectiva, propõe-se fazer uma abordagem histórica da constante busca da valorização
do ser humano e a dificuldade de estabelecer um conjunto de direitos que protejam a sua personalidade,
discorrendo-se o lento processo da solidificação da categoria desses direitos, a saber: os direitos da
personalidade.
 
               Assim, em uma visão dialética, destacamos os momentos cíclicos da formação dos direitos da
personalidade, ou seja, a sua construção, desconstrução e reconstrução, evidenciando-se os marcos
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históricos importantes ao seu estudo, iniciando com o pensamento greco-romano, e seguindo-se com o
medieval, cristão-humanista, ressaltando a teoria construída no período renascentista e a estagnação do
seu  desenvolvimento com a Escola Histórica do Direito, cujos seguidores negavam a existência de um
direito geral de personalidade enquanto direito subjetivo.
 
               Analisa-se ainda, a influência da Escola Positivista na categoria dos direitos da personalidade e
demonstra-se como ocorre a concepção atual desses direitos.  Por fim, em uma abordagem transdisciplinar,
concluímos destacando a importância do estudo dos acontecimentos históricos para a construção do que
hoje representa os direitos da personalidade, tornando evidente a importância do diálogo entre Direito e
História.
 
2 PERSONALIDADE HUMANA:  CONCEITO E TEORIAS QUE JUSTIFICAM O SEU
SURGIMENTO
 
               Partindo-se do inquestionável fato de que o direito, enquanto produto cultural, é um fenômeno
criado pelo homem e para o homem, mostra-se necessário uma abordagem, ainda que breve, do início
jurídico da personificação humana.
 
               Segundo doutrina uníssona, a palavra “pessoa” era utilizada em Roma Antiga para designar as
máscaras utilizadas pelos atores de teatro, as quais faziam ressoar através delas suas vozes para o público
que os assistiam. Posteriormente esse conceito evoluiu para designar a própria personagem incorporada
pelo ator até coincidir com ele próprio.
 
               Nesse aspecto Whashigton Barros Monteiro (apud DINIZ, 2009, p. 115) assevera o seguinte:
 

o vocábulo pessoa é oriundo do latim persona, que , adaptado à linguagem teatral, designava máscara.
Isto é assim porque persona advinha do verbo personare, que significa ecoar, fazer ressoar, de forma
que a máscara era uma persona que fazia ressoar, mais intensamente, a voz da pessoa por ela
ocultada. Mais tarde, persona passou a exprimir a própria atuação do papel representado pelo ato e,
por fim, completando esse ciclo evolutivo, a palavra passou a indicar o próprio homem que
representava o papel.

 
               Corroborando o entendimento acima esposado, Rabinovich-Berkman (2007, p. 135), aduz que:
 

La palabra persona es de una etimología interesante, que ayuda mucho a entender su concepto. Los
teatros griegos y romanos eran al aire libre y aunque tenían excelente acústica, y no pasaban aviones,
todo lo que se pudiera hacer para mejorar el sonido era bienvenido. Desde muy antiguo, se desarrolló
el arte de las máscaras para los actores, que eran macizas y poseían una caja de resonancia. En su
interior, decía, la voz resuena (per sonat). De donde pasaron a ser llamadas “personas”, y por
extensión los “personajes” que representaban.[1]   
 

 
               No direito romano o início da personalidade humana dava-se com o nascimento com vida e,
desde que a criança tivesse forma humana. No tocante a forma humana, os romanos consideravam
monstros o ser nascido de mulher que tivesse, no todo ou em parte, configuração de animal, ou ainda, que
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apresentasse deformação externa inaceitável, tais como por exemplo, a ausência de cabeça. 
 
               Para os romanos, o feto integrava as vísceras de sua mãe, razão pela qual não era considerado ele
pessoa.  Nesse aspecto, Alves (2008, p. 98) aponta : partus  enim  antequam edatur; mulieris portio est uel
uiscerum,  ou seja, o feto antes de vir à luz é porção da mulher, ou de suas vísceras e  partus nondum
editus homo non recte uel recte fuisse dicitur , que  equivale :  o feto que ainda não foi dado à luz não se
diz que seja um homem.
 
               Esse posicionamento reflete o que hoje seria a teoria natalista, a qual preconiza que o início da
pessoa ocorre com o nascimento com vida, de forma que o nascituro não seria considerado ser humano,
mas somente quando viesse a nascer com vida. Não teria ele direitos, mas tão somente expectativas de
direitos.
 
               Entretanto, apesar do entendimento propagado pela teoria natalista, o nascituro no direito romano
também era objeto de proteção como se verifica no Digesto de Justiniano que preconizava:
 

El que está en el útero, ha de ser protegido como se estuviera entre las cosas humanas, en todo
aquello que se considere ventajoso para ese mismo parto, aunque antes de nacer de ninguna manera
ha de  aprovechar a outro (PAULO apud   RABINOVICH-BERKMAN, p. 158).[2]
 

               Percebe-se, a partir do texto acima, que, apesar de não ser considerado “pessoa”, ao nascituro
eram atribuídos direitos.  Nesse sentido, podemos dizer que esse pensamento em Roma antiga concebia,
ainda que rudimentarmente, ao que hoje defende a teoria concepcionista. Para ela o nascituro é pessoa
humana, tendo seus direitos garantidos desde o momento da sua concepção.
 
               Como se pode ver adiante, as legislações atuais de alguns países, influenciadas pelo contexto
histórico da origem da personalidade humana, divergem muito quanto ao início desta. Algumas adotaram a
teoria natalista, outras a concepcionista. Sendo válido destacar que o critério de forma humana e
viabilidade do recém-nascido permea algumas delas.
 
               No ordenamento jurídico português, alemão, italiano e suíço o ser humano para ser considerado
pessoa deve nascer com vida, pouco importando a forma humana e a viabilidade. Para o direito espanhol
exige-se que o recém-nascido possua forma humana e tenha vivido vinte e quatro horas. Na Argentina e
Hungria, a partir da concepção, ou seja, a vida humana inicia a partir da fecundação do óvulo pelo
espermatozóide.
 
               No Brasil, o texto formulado no Código Civil (Brasil, 2002) no seu art. 2º dispõe que  “A
Personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro” (grifos nossos). Essa dualidade deu margem a discussões
doutrinárias, de forma que, tanto os adeptos da teoria natalista quanto a da concepcionista argumentam
que tal preceito legal abarca suas respectivas teorias.
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Entretanto, apesar da doutrina brasileira não ser unânime, há uma tendência majoritária em
defender que a legislação civilista acolhe a teoria concepcionista, principalmente em face do advento da
Lei de Biosegurança - Lei 11.105/2005 (BRASIL, 2005), a qual em seu art. 6º, III, in fine, proíbe a
engenharia genética em embrião humano. 
 
               Veja-se, pois que o início jurídico da personalidade humana varia de acordo com a legislação de
cada pais, o que é perfeitamente natural, considerando que as normas jurídicas são  formuladas de acordo
com o contexto social em que se encontram inseridas.
 
3 A PROTEÇÃO HUMANA NO CENÁRIO GRECO-ROMANO
 
               Os direitos da personalidade percorreram uma longa e árdua trajetória para alcançar o status de
uma categoria específica. Muitos historiadores atribuem que as origens mais remotas de institutos jurídicos
que tutelavam esses direitos encontravam-se na Grécia e em Roma. Nessa perspectiva, verificaremos a
seguir quais eram e em que consistiam tais institutos, bem como a sua contribuição para a formação
histórica dos direitos da personalidade.
 
               Na Grécia primitiva, a preocupação na organização do Estado fez com que a pessoa humana e
sua proteção fossem postas em segundo plano, o que praticamente ocasionou o desconhecimento da
personalidade.  Como bem observa o jurista argentino Cifuentes (2008, p. 4) “naquela época o interesse
maior era a formação do Estado enquanto mantenedor da ordem e da justiça, o que, por conseguinte,
ocasiona a carência de direitos voltados à proteção do homem e sua personalidade”.
 
               Dijo Fiore, citado por Cifuentes (2008, p. 4) alega que se havia concebido o Estado prepotente,
ou pelo menos, onipotente, destacando que aos atenienses eram permitidos gozar a liberdade do homem,
não em consideração a este, mas pelo fato do Estado apreciar altamente a liberdade, de forma que, em
todo o caso não havia mais do que direitos do cidadão.
 
               Entretanto, somente na Grécia antiga, com a influência do pensamento filosófico, o homem
passou a expressar um forte e marcante conteúdo axiológico, porquanto era tido como a origem e
finalidade da lei, sendo exatamente isso que contribuiu para um novo sentido em torno da personalidade e
dos direitos dela oriundos.
 
               Segundo Catão (2004, p. 93-94) a antiguidade grega era historicamente composta por três épocas
diferenciadas no plano dos estatutos jurídicos: a arcaica; clássica e a helenística. Gernet (apud CATÃO, p.
256) acrescenta que na época clássica destacou-se a institucionalização do principio da personalidade na
relação existente entre cada  polis com os estrangeiros, de forma que se exteriorizava um direito universal
pelo homem.
 
               Entretanto, somente entre os séculos IV e III a.C foi que, com a forte influência da filosofia, a
noção de um direito geral de personalidade surgiu. Segundo Szaniawski (2005, p. 24-25), durante este

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8967



período, o direito vigente reconhecia cada ser humano possuidor de personalidade e de capacidade
jurídica, destacando que a tutela da primeira se assentava em três idéias centrais: 1) o repúdio à injustiça;
2) a vedação de toda e qualquer prática de atos de excesso de uma pessoa contra outra; 3) proibição da
prática de atos de insolência contra a pessoa humana.
 
               Nesse contexto, a maioria dos historiadores é uníssona ao afirmar que a tutela da personalidade
na Grécia ocorria através da hybris. A hybris grega não possuía natureza civil, mas penal e consistia em
uma ação punitiva contra aqueles que praticassem  atos injuriosos, maus tratos e toda situação que se
caracterizasse alguma forma de injustiça.
 
               Verifica-se assim, que o espectro de proteção da personalidade pela hybris era inicialmente
limitado, mas com o decurso do tempo foi se ampliando e sancionando outras condutas previstas no tipo
penal e que eram então praticadas, tais como difamações e lesões corporais.
 
               Entretanto, apesar da relevante contribuição grega, a doutrina tradicional credita aos romanos a
elaboração da teoria jurídica da personalidade sob o fundamento de que desde o período antigo de Roma já
existia proteção à pessoa no âmbito individual. Tal proteção decorria da Lei das XII tábuas que penalizava
as ofensas aos bens da personalidade através da vingança privada devidamente autorizada por sentença
pública.
 
               Capelo de Souza (apud CANTALI, 2009, p.17) afirma que na época antiga de Roma, que
abrange o período arcaico, pré-monarquico e monárquico, bem como até o início de sua decadência, a Lei
das XII Tábuas previa sanções contra ofensas à personalidade, tanto física quanto moral.
 
               Sem embargo, foi a partir do advento do instituto jurídico da actio iniuriarum no período clássico
romano, que a doutrina tradicional atribuiu o desenvolvimento da teoria jurídica da personalidade por parte
dos romanos. Esse instituto consistia em uma ação que inicialmente protegia a vida e a integridade física
da pessoa, mas com o desenvolvimento social passou a tutelar não somente a pessoa em si, mas as suas
próprias relações interpessoais, ou seja, as relações jurídicas estabelecidas com os seus pares.
 
               Assim, actio iniuriarum se prestava a coibir e penalizar atos praticados contra a pessoa no tocante
a sua vida, sua integridade física, sua honra, bem como naquelas relações jurídicas por ela realizadas e que
houvesse algum desprezo a seus direitos.
 
               Catão (2004) destaca que a tutela jurídica da personalidade proporcionada pela actio iniuriarum,
foi auxiliada naquela época pelas disposições da Lex Aquilia, que deu direito de ação à tutela da
integridade física e pela Lex Cornelia, que protegia o domicílio contra a sua violação.
 
               Contudo, apesar da existência desses instrumentos de proteção à personalidade, a maioria dos
historiadores entende que não havia em Roma Antiga um resguardo aos direitos da personalidade, mesmo
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porque a defesa ali existente em prol da pessoa humana era realizada de forma limitada e individual, de
forma que se desconhecia, naquela ocasião, uma categoria de direitos da personalidade.
 
               O argumento acima esposado encontra arrimo nos ensinamentos de Galan e Tobenãs (apud
SZANIAWSKI, 2005, p. 31).  Para Galan  a consciência ôntica e ética do homem como personalidade é
algo desconhecido no mundo Greco-romano. Já Tobenãs é categórico ao asseverar que o direito romano
não previa a proteção da personalidade individual sob o ponto de vista sistemático do modo como
atualmente é concebida tal proteção, pois ocorriam apenas manifestações isoladas.
 
               Ademais, é importante não olvidar que a aquisição da personalidade no direito romano era um
privilégio daqueles que detinham concomitantemente, três status: o status libertatis, o status civitatis e o
civitatis familiae.  Ou seja, o ser humano para adquirir a personalidade teria que ser livre, cidadão romano
e chefe de família, sendo importante destacar que, a ausência do status libertatis, por si só prejudicaria a
aquisição dos outros.
 
               Desta forma, é indiscutível que a tutela à pessoa humana na antiguidade não concebia a idéia de
proteção aos direitos da personalidade que se tem atualmente, mesmo porque no contexto histórico-social
daquela época inexistia uma categoria de direitos através da qual se pudesse proceder a um paradoxo
daquilo que hoje representa a noção de direitos da personalidade.
  
               Entretanto, apesar do pensamento greco-romano não originar uma teoria jurídica dos direitos da
personalidade, foi ele um marco importante para o desenvolvimento dessa teoria, pois, através das idéias
fomentadas naquela época, criaram-se institutos jurídicos considerados o germe do direito geral da
personalidade. Nesse sentido, como pontua Szaniawski (2005, p. 23), “as origens mais remotas da
existência a tutelar a personalidade humana são encontradas na hybris grega e a na iniura romana”.
 Verifica-se, assim, a evidente  participação histórica da sociedade greco-romana na evolução das
diretrizes que atualmente norteiam os direitos da personalidade.
 
4  PERÍODO MEDIEVAL: O CRISTIANISMO E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA PROTEÇÃO DA
PESSOA E DA SUA PERSONALIDADE
 
 
               O pensamento desenvolvido pelo cristianismo proporcionou a idéia de igualdade entre as
pessoas, igualmente aflorando o sentimento de humanidade e fraternidade universal. Através dele todos os
seres humanos são iguais perante um único Deus, demonstrando a importância de se respeitar o
semelhante, porquanto “não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher: todos vós sois um só
Cristo” (BÍBLIA, Epístola aos Gálatas, III, 28).
 
               As reflexões provocadas pela doutrina cristã durante a Idade Média tiveram contribuição no
posterior surgimento dos direitos da personalidade, considerando que impulsionaram a valorização da
pessoa, posicionando esta como um ser único e individual.  
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               Conforme ensinamento de Luño Pena Pena[3] (apud  KELCH, p.29) o cristianismo representa e
constitui a mais solene proclamação dos direitos da personalidade humana, mediante a idéia de uma
verdadeira fraternidade universal que implica a igualdade de direitos e a inviolabilidade da pessoa com
todas  suas prerrogativas, individuais e sociais.
 
               Através do pensamento de Santo Tomás de Aquino foi concebido o embrião da dignidade
humana, de forma que através do cristianismo firmaram-se as primeiras bases da idéia de dignidade da
pessoa humana.  Nessa perspectiva, Klaus Stern (apud CANTALI, 2009, p. 33) acrescenta que foi Tomás
de Aquino quem primeiro utilizou a expressão dignitas humana.
 
               Szaniawski (2005, p. 36) nos ensina que, conforme a posição de Santo Tomás de Aquino, a
racionalidade torna o homem autônomo, sendo esta autonomia o pressuposto de sua dignidade, e a
dignidade da pessoa vem a identificar-se com a sua própria liberdade.   Nesse mesmo raciocínio, Gonella
(apud SZANIAWSKI, p.36) aduz que a racionalidade, enquanto confere a perfeição para a pessoa, é
pressuposto de sua dignidade.
 
               Portanto, o fundamento da dignidade humana teve suas origens na doutrina cristã, mais
precisamente no pensamento tomista que preconizava ser o homem racional, livre, único e digno, sendo
ser esta derradeira característica proveniente do livre arbítrio da pessoa, ou seja, da sua autonomia racional.
 
 
               Entretanto, não houve, na Idade Média, uma preocupação no que pertine aos direitos da
personalidade como aponta  Cantali (2009, p. 33)
 

Muito embora o pensamento medieval tenha lançado ‘as sementes de um conceito moderno de
pessoa humana baseado na dignidade e na valorização do indivíduo como pessoa’ (Szaniawski
apud Cantali), bem como reconhecia, ainda que implicitamente, que o fim do direito estava
radicado no homem, e não no Estado, nele ainda não se conferiu relevo aos direitos da pessoa.
 

 
               Verifica-se, pois, que apesar dos relevantes pensamentos aflorados no medievo, relacionados ao
enaltecimento da pessoa, principalmente com base em sua dignidade, não se constatou uma preocupação
na construção de uma categoria de direitos da personalidade, como a que hoje se tem.
 
 
5  O MOVIMENTO HUMANISTA, O JUSNATURALISMO E A TEORIA DO IUS IN SE IPSUM

 
               A idade moderna foi marcada pelo surgimento do movimento renascentista (Século XIV ao XVI)
-  que influenciou a ciência, a filosofia, e o humanismo (Século XVI), o qual  afirmava  a independência
da pessoa e a intangibilidade dos direitos humanos (Tobeñas, José Castan, apud Cantali, p. 34)
 
               Nesse contexto, válido destacar a contribuição do jurista italiano Pico della Mirandola, para quem
“a personalidade humana se caracteriza por ser um valor próprio, inato, expresso justamente na sua idéia
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de dignidade do ser humano, que nasce na qualidade de valor natural, inalienável e incondicionado, como
cerne da personalidade do homem” (apud SARLET, 2009, p. 34).
 
               Os movimentos humanista e renascentista sintonizados com o pensamento tomista e fortemente
baseados na dignidade humana, originaram a teoria  -  ius in se ipsum,  que reconheceu a existência de um
direito geral da personalidade. Esse fato marca um novo rumo para a construção de uma categoria desses
direitos.
 
               Acerca das idéias desenvolvidas por estes movimentos, Szaniawski (2005, p. 38) aponta que elas
“conduziram os juristas da época à formulação da direito geral de personalidade, como um ius in se ipsum
surgindo as primeiras noções de direito subjetivo e a existência de um poder de vontade individual”.
 
               Confirmando o entendimento acima declinado, Capelo de Souza (apud CANTALI, 2009, p. 34)
acrescenta que “os contributos do Renascimento e do Humanismo, viriam a construir a rampa de
lançamento de um direito geral de personalidade, entendido como um ius in se ipsum, que não mais
deixaria de estar presente na reflexão jurídica da tutela da personalidade humana.
 

               Assim, a formulação do direito geral de personalidade baseado no ius in se ipsum
[4] , figuraria

um indício daquilo que hoje representa os direitos da personalidade, porquanto parte da premissa de que a
pessoa teria o direito de fazer de si o que melhor lhe aprouvesse, desde que ressalvadas situações que
coloquem em risco sua vida e integridade física, tais como suicídio, automutilação ou submissão à tortura.
 
               Portanto, a disponibilidade que tem o homem sobre si decorrente do ius in se ipsum não é
absoluta, tendo em vista que os direitos existentes sobre a própria pessoa e o poder da sua vontade
individual não poderão violar a dignidade intrínseca existente naquela, considerando que se deve dar
condições mínimas de proteção a existência digna do próprio homem, ainda que venha a contrariar o seu
desejo.  
 
               O advento da Escola do Direito Natural no século XVII marca não mais o reconhecimento, mas a
exaltação dos direitos da personalidade. Através dela vigorava o pensamento humanista e antropocêntrico,
onde “afirmou-se a existência de direitos que nascem com o homem, estando assim indissoluvelmente
ligados à pessoa, e, portanto, preexistentes ao seu conhecimento pelo Estado” (TOBENÃS apud
CANTALI, 2009 p. 35)
 
               Nessa perspectiva, por defender a existência de direitos naturais, inatos, inalienáveis e
preexistentes ao reconhecimento estatal, os adeptos dessa Escola propugnaram a sobreposição do direito
natural ao direito positivado, exatamente como meio de proteger a pessoa, sua dignidade e os direitos
oriundos de sua personalidade.
 
               A elaboração da moderna doutrina dos direitos da personalidade é devida, segundo Szaniawiski 
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(2005),  às idéias desenvolvidas pelos jusnaturalistas que eram baseadas na noção da dignidade da pessoa
humana e na tutela dos direitos individuais.
 
               Relevante destacar ainda que, a teoria dos direitos inatos idealizada pelos jusnaturalistas
igualmente influenciou o pensamento revolucionário francês que culminou na declaração dos direitos do
Homem e do cidadão de 1789.
 
               Tobeñas (apud KELCH,  2009, p. 33) cita em sua obra o preâmbulo desta declaração histórica,
através da qual se pode constatar no seu texto a influência jusnaturalista. Eis o que preconiza a referida
declaração:
 

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, tendo em vista que a
ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos
males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos
naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em
todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres.

 
 
               Os ideais de uma política liberal baseada no individualismo eram as bandeiras da Revolução
Francesa, que foram inspiradas pela doutrina dos direitos inatos, os quais, acrescenta Tobeñas (apud
CANTALI, 2009), acabaram sendo incorporados em diversas Constituições como direitos individuais
fundamentais.
 
               Nesse contexto, destaque-se que os direitos fundamentais previstos nestas Constituições
passaram a tutelar a pessoa e a sua personalidade contra ingerência estatal, mas não contra as violações
havidas nas relações com particulares, pois como manifestados no âmbito privado não caberia, naquele
momento histórico, invocar norma constitucional.
 
               É indiscutível, portanto, a contribuição da teoria do ius in se ipsum e do jusnaturalismo na
evolução os direitos da personalidade, pois, conforme constatamos, através deles houve o reconhecimento
e, posterior exaltação dessa categoria de direitos.
 
               Ademais, foi através desses movimentos, notadamente aquele decorrente da Escola do Direito
Natural, que culminou a elaboração da teoria do direito geral de personalidade na metade do século XX,
como acrescenta José Afonso da Silva (apud KELCH, 2009, p. 31).
 
 
6  A INFLUÊNCIA DO POSITIVISMO JURÍDICO E DA ESCOLA HISTÓRICA DO DIREITO
NA (DES)CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

 

               De fato os movimentos decorrentes da doutrina jusnaturalista evidenciaram um marco histórico
importante para o delineamento do que atualmente representa os direitos da personalidade. Entretanto, em
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face do seu exacerbado posicionamento hermético-antropocêntrico, ou seja, em razão de fechar o homem
sobre si e absolutizar a razão individual, aflorou-se o entendimento do ius in se ipsum  como o mero poder
da vontade individual,  como explica Capelo de Souza (apud CANTALI, 2009 p. 41), para quem esse
poder é reivindicado apenas contra o Estado e não em relação aos demais indivíduos, tornando-se, desta
forma, uma inócua categoria lógico-formal.
 
               Nesta perspectiva, surge a Escola Histórica do Direito com o posicionamento contrário à
existência de um direito geral da personalidade, pois, para ela não se concebia ser a pessoa sujeito e objeto
de si mesma, como também era inconcebível a admissão dos direitos da personalidade na concepção de
que qualquer indivíduo estaria autorizado a dispor de si livremente, porquanto levaria a legitimação do
suicídio e da automutilação, no dizer de Saviny (apud CANTALI, 2009), um dos maiores expoentes dessa
Escola.
 
               Dentre as várias posições negativas aos direitos da personalidade, destacamos a do jurista
Enneccerus (apud CANTALI, p. 42) para quem não havia necessidade da existência de um direito geral
que os tutelassem, posto que os bens oriundos da personalidade (vida, integridade física) e as irradiações
desta, já encontravam-se protegidos amplamente  enquanto direitos subjetivos no direito civil e penal.
Senão veja-se:

Es indudable que hoy existe uma cierta protección de la personalidad garantizada mediante la
cominación de penas (contra el homicídio, lesiones, privación de la libertad, etc.) Pero en vano
buscaríamos una disposición del derecho que caracterizase de derecho subjetivo a la esfera personal,
sea mediante la aplicación de los princípios sobre el nacimiento y la extinción de los derechos , sea
mediante la concepción de uma acción civil. Pero además no hay necesidad alguna de reconocer un
derecho gerenal de la personalidad, pues los bienes indisolublemente unidos a la persona, como la vida,
el cuerpo, la salud y la libertad corporal tienen una proteccíon absoluta general igual que los derechos
subjetivos. En cuanto a otras irradiaciones de la personalidad, por ejemplo, la libre actuación de la
individualidad espiritual, el honor, la potencia de trabajo, la libertad económica, la esfera privada
secreta, etcétera, es suficiente la proteccíon especial e ilimitada de estos bienes por el derecho penal,
las normas de policía y el derecho civil. La inclusión de un derecho gerenal de la personalidad entre
los derechos subjetivos opondría grave entorpecimientos al desenvolvimiento de otras personalidades y
obstaculizaria el progreso.[5]

   

               Assim, com a Escola Histórica do Direito houve uma inércia na evolução de um direito geral da
personalidade notadamente porque para ela havia uma necessidade de uma relação jurídica externa entre o
direito e o seu titular, a exemplo do que ocorre com os bens materiais como o crédito e a propriedade.
 
               Ademais, os adeptos dessa Escola entendiam que os bens inerentes à personalidade pertenciam a
uma categoria existencial e não patrimonial, o que, de certa forma para eles, inviabilizava o
reconhecimento da categoria dos direitos da personalidade, pois como aduz  Jellinek  (apud CANTALI, p.
42), um dos adeptos desta corrente, “a vida, a saúde, a honra, etc., não se enquadram na categoria do ter,
mas do ser, o que os tornaria incompatíveis com a noção de direito subjetivo, predisposto à tutela das
relações patrimoniais e, em particular, do domínio”.  
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               Ocorre, desta forma, uma estagnação no processo de construção de uma categoria de direitos da
personalidade, pois, como acrescenta Szaniawski (2005, p. 42), “diante desta visão pessimista e distorcida
dos atributos da personalidade, a mencionada escola negava a existência de um direito geral de
personalidade, destinado a tutelar a personalidade do ser humano”.
 
               Paralelamente ao movimento da Escola Histórica do Direito, surge a Escola do positivismo
jurídico, cujo pensamento era firmado basicamente na ausência de valores e de noções metafísicas na
Ciência Jurídica, ou seja, o Direito, enquanto Ciência, deveria estar despido de valores extra-jurídicos.
Igualmente preconizava-se como fonte exclusiva do direito a lei produzida pelo Estado.
 
               Nesta forte oposição ao jusnaturalismo, a doutrina do positivismo jurídico retira qualquer
conotação axiológica na interpretação dos sistemas jurídicos, fato esse que pulveriza o direito geral de
personalidade, pois só eram reconhecidos aqueles direitos afetos à pessoa que estavam tipificados em lei.
 
               Sob esse aspecto Szaniawski (2005, p. 43) pontua o seguinte:

Sendo o Estado, segundo o sistema positivista, a fonte única do direito, não havia lugar para a existência do
direito geral de personalidade destinado a tutelar a personalidade humana, mas, tão-somente, seriam
reconhecidas, pelo direito positivo, algumas tipificações de direitos de personalidade multifacetados.

 

               Conclui-se, assim, que ambas as Escolas (Histórica e Positivista) contribuíram para a estagnação
do processo evolutivo que viesse a conduzir à formação de uma categoria de direitos da personalidade,
visto que uma negava por completo a existência desses direitos (Histórica), enquanto que a outra
(Positivista) restringia a tutela à personalidade através do reconhecimento de poucos e fracionados direitos
legalmente tipificados, afastando a idéia de um direito geral da personalidade e expurgando qualquer juízo
valorativo de interpretação que viesse a ampliar a proteção prevista nos parcos dispositivos legais que
dispunha sobre a tutela da pessoa.
 
 
7 O DIREITO GERAL DA PERSONALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA NA
ATUALIDADE
 
               No século XIX o Positivismo jurídico estabelecia uma limitação na tutela da personalidade, pois
doutrinava o reconhecimento somente daqueles direitos positivados em lei. Para Capelo de Souza (apud
KELCH, 2009, p. 33) dita corrente positivista realça a importância apenas de certos direitos especiais da
personalidade tipificados e conhecidos pelo Estado, rechaçando a idéia de um direito geral da
personalidade.
 
               Assim, durante o estado de estagnação do direito geral de personalidade que perdurou até meados
do século XX, a proteção da pessoa ocorria através da invocação dos direitos fundamentais, insertos dos
manifestos internacionais e contemplados nas Constituições e dos poucos direitos da personalidade
fragmentados e tipificados nas leis.
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               Diante deste contexto, cabe esclarecer que no início do século XX, era evidente o legado deixado
pelo liberalismo: a dicotomia do público e do privado na proteção dos direitos da personalidade.  Essa
divisão ocorria através da diversidade de tutelas a esses direitos.
 
               As Cartas Constitucionais tutelavam os direitos fundamentais (direitos de personalidade
públicos), sendo os preceitos nela contidos destinados a proteger o individuo em face do Estado; ao passo
que às leis comuns tutelavam os direitos da personalidade privados, ou seja, os protegiam contra aquelas
violações ocorridas nas relações interpessoais, que, como dito anteriormente, ficava a cargo dos poucos
tipos previstos na legislação ordinária, consoante sistematizava o pensamento positivista.
 
               Entretanto, o posicionamento do Positivismo não se compatibilizava com os anseios sociais, nem
tão pouco com a diversidade das violações praticadas contra a pessoa no âmbito privado. Com isso, surge
a preocupação em se criar uma categoria específica de direitos da personalidade, pois era imprescindível
ampliar o espectro de proteção do ser humano e das irradiações decorrentes da sua personalidade.
 
               Portanto, a idéia da implementação de um direito geral de personalidade passa a ser uma
necessidade concreta, de forma que o pensamento positivista foi perdendo força ao longo do tempo, e hoje
não se concebe mais uma tutela fragmentada da personalidade, pois, nas palavras de Pietro Perlingieri
(apud GARCIA, 2007,  p.75), sendo uno o valor da pessoa, único é o interesse também, de modo que não
se pode alcançar uma fragmentação em tantos interesses autônomos, pois cada um destes encontra
fundamento num único valor, interesse, que é aquele da pessoa humana.
 
               Com o pós-guerra, a Constituição Alemã (23.05.1949), denominada de “Constituição de Bonn”,
insere em seu texto (arts. 1º e 2º [6] ; apud SZANIAWSKI, 2005, p. 58) a cláusula geral de proteção da
personalidade humana, provocando uma reestrutura jurisprudencial daquele país e fazendo ressurgir o
direito geral de personalidade, sendo este um dos importantes legados do direito alemão para a construção
do que hoje representa os direitos da personalidade.
 
               Assim, em face da importância dos direitos ínsitos a pessoa, bem como esta ser a razão e a
finalidade do direito e das normas por ele editadas, é indiscutível a existência de um direito geral de
personalidade, o qual possui como principal função ampliar a proteção da pessoa nos mais diversos
aspectos de sua dignidade.
 
               Partindo desse contexto, destaca-se que a dignidade da pessoa humana deixa de ser apenas um
direito subjetivo para se posicionar como um valor axiológico vinculante, de caráter, pois, deontológico
que passa a ser inserido nos estatutos constitucionais, muitas vezes, como fundamento de formação
político-estatal, como ocorre na Constituição brasileira de 1988.
 
               Nessa perspectiva, grande parte das Constituições de países tais como Brasil (BRASIL, 1988, art.
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1º,III;), Itália (1974, arts. 2º e 3º; apud  SZANIAWSKI,  2005, p. 62) e Portugal (1976, art. 1º; apud 
SZANIAWSKI,  2005, p. 62), possuem no seu texto o princípio básico de todos os demais princípios
constitucionais, qual seja, o principio da dignidade da pessoa humana, que  é  a pilastra sobre a qual se
assenta os direitos da personalidade.
 
               Entretanto, com relação ao direito geral de personalidade, este, como destaca Szaniawski, (2005)
somente é explicitamente mencionado na Constituição Espanhola (29.12.1978), que a exemplo da
Constituição Alemã, insere-o em seu texto constitucional (art. 10, I)[7] .
 
               Sem embargo, atualmente com o aumento dos meios de comunicação em massa, aliado aos
avanços tecnológicos e o crescente desequilíbrio nas relações sócio-econômicas, é indiscutível a
importância da existência de um direito geral que contenha em seu conteúdo os diversos aspectos da
pessoa humana a fim de protegê-la.
 
               Portanto, a repersonalização do direito coloca a pessoa como ponto nuclear do sistema jurídico,
fazendo renascer, em meados do século XX, o direito geral de personalidade, o qual possui como principal
fundamento a dignidade humana.
 
               Como assinala Szaniawski (2005, p. 62), o direito geral de personalidade foi tendência no final do
século XX, e torna-se realidade no século XXI, ante a inserção da cláusula geral de tutela da personalidade
humana em diversas Constituições e em dispositivos infraconstitucionais.
               Assim, diante das inúmeras e constantes ameaças que permeiam a pessoa humana, hodiernamente
é indiscutível a existência de um direito geral da personalidade, visto ser impossível, diante das dinâmicas
sociais, tipificar na íntegra todos os direitos decorrentes da personalidade, daí porque ser imprescindível a
construção do mencionado direito geral, que possui a finalidade precípua de tutelar os diversos aspectos de
manifestações da personalidade.
 
 
8 APRECIAÇÕES FINAIS
 
 
               Os direitos da personalidade percorreram um extenso e duradouro trajeto até serem reconhecidos
como categoria de direitos, o que, de certo modo, dificultou a tutela da pessoa humana e dos vários
atributos provenientes da sua personalidade.
 
               O percurso histórico da construção dos direitos da personalidade evidencia que, ao longo do
tempo, o Direito deixa de ser um sistema lógico para ser um sistema axiológico, principalmente com a sua
repersonalização, fruto da sua acentuação antropocêntrica calcada na dignidade humana.
 
               Entretanto, isso não seria possível se não fosse determinados acontecimentos histórico-sociais
que impuseram a necessidade de uma ampla e concreta defesa dos direitos ínsitos da pessoa, favorecendo
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ao surgimento de um direito geral da personalidade.
 
               Nessa perspectiva, verifica-se o valor dos acontecimentos históricos e da sua análise na formação
do que hoje representa os direitos da personalidade, sendo exatamente nesse contexto que reside à
importância do diálogo entre a História e a Ciência jurídica, pois é através daquela que se provoca o
repensar das idéias, problematizando o Direito enquanto fenômeno sócio-cultural.
 
               Sem embargo, a História nos permite compreender a teoria dos direitos da personalidade
enquanto fenômeno jurídico atual e de como ela se desenvolveu ao longo do tempo, revelando seu
transcurso, sua transformação e mutação, refletindo a memória e a trajetória do homem e permitindo uma
releitura do direito  em um sentido sócio-humanizador.
 
               Portanto, a análise das normas e dos fenômenos jurídicos extraídos de um determinado momento
histórico proporciona uma melhor aproximação entre a Ciência Jurídica e a sociedade, sendo esse um dos
relevantes papéis que possui a História do direito.
 
               Assim, em uma visão transdisciplinar da Ciência, a História do direito investiga as normas e os
fenômenos jurídicos em determinados períodos e a transformação de ambos ante a dinâmica social,
fomenta um pensamento sócio-libertador, rompendo com as amarras do dogmatismo jurídico-positivo e
colocando a pessoa humana como protagonista principal da história.
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[1] A palavra pessoa é de uma etimologia interessante, que ajuda muito a entender o seu conceito. Os teatros gregos e romanos eram ao ar
livre e, ainda que tivessem excelente acústica e não passassem aviões, tudo o que se pudesse fazer para melhorar o som era bem-vindo. Desde
muito tempo, desenvolveu-se a arte das máscaras para os atores, as quais eram maciças e possuíam uma caixa de ressonância. Em seu interior,
dizia, a voz ressoante (per sonat). De onde passaram a ser chamadas ‘pessoa’, e por extensão os ‘personagens’ que representavam.

[2] O que está no útero, há de ser protegido como se estivesse entre as coisas humanas, em tudo aquilo que se considere vantajoso para esse
mesmo parto, ainda que antes de nascer, de nenhuma maneira há de aproveitar ao outro.

[3] El Cristianismo representa e constituye  la más solemne proclamación de los derechos de la personalidad humana, mediante la idea de
uma verdadera fraternidad universal que implica la igualdad de derechos y la inviolabilidad de la persona con todas sus prerrogativas,
individuales y sociales

[4] direito sobre si mesmo
[5] Sem dúvida que hoje existe uma certa proteção da personalidade garantida mediante a cominação de penas (contra o homicídio, lesões,
privação da liberdade, etc). Mas inutilmente buscaríamos uma disposição do direito que caracterizasse de direitos subjetivo a esfera pessoal,
seja mediante a aplicação dos princípios sobre o nascimentos e a extinção dos direitos, seja mediante a concepção de uma ação civil. Mas,
além disso, não há necessidade alguma de reconhecer um direito geral da personalidade, pois os bens indissociavelmente unidos a pessoa,
como a vida, o corpo, a saúde e a liberdade corporal têm uma proteção absoluta geral igual aos dos direitos subjetivos. Enquanto outras
irradiações da personalidade, por exemplo, a livre atuação da individualidade espiritual, a honra, o poder do trabalho, a liberdade econômica, a
esfera privada secreta, etc. É suficiente a proteção especial e ilimitada destes bens pelo  direito penal, as normas de policia e de direito civil. A
inclusão de um direito geral da personalidade entre os direitos subjetivos oporia grave entorpecimentos ao desenvolvimento de outras
personalidades e obstacularia o progresso.
[6] Art. 1º, I : “ A dignidade da pessoa humana é sagrada. Todos os agentes da autoridade pública têm o
dever absoluto de  respeitar e proteger”.
Art. 2º, I : “ Todos têm direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, nos limites dos direitos de
outrem, da ordem constitucional e da ordem moral”.
 
[7] “A dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da
personalidade, o respeito pela lei e pelos direitos dos outros são fundamentos da ordem política e da paz
social”.
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A RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO PERCURSO LEGISLATIVO DA JUSTIÇA SOCIAL-
TRABALHISTA: UM OLHAR A PARTIR DO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

RECONSTRUCTION OF A HISTORICAL TOUR OF SOCIAL JUSTICE LEGISLATIVE-LABOR: A VIEW
FROM THE BRAZILIAN CONSTITUTIONALISM

Alex Faverzani Da Luz
Janaína Rigo Santin

RESUMO
O presente trabalho objetiva elucidar a formação do Direito do Trabalho no Brasil, na
perspectiva de reconstituir a histórica trajetória do processo legislativo trabalhista. Para que tal
pretensão se torne viável, buscou-se desenvolver uma análise historiográfica a partir das
constituições e positivações legais brasileiras concernentes à regulamentação do trabalho. No
decorrer deste percurso histórico surge a Justiça do Trabalho, como órgão integrante do Poder
Judiciário, o qual passa a zelar pela efetivação dos direitos trabalhistas. Ainda, a pesquisa
possibilita a constatação de influências políticas e econômicas no processo de implantação das
normas trabalhistas, gerando discussões a cada nova promulgação constitucional, vindo por
vezes a revogar alguns direitos trabalhistas em prol dos interesses de classes dominantes da
época. Problematiza-se a questão da crise de efetividade dos direitos sociais, e o papel da
Justiça do Trabalho na efetivação de tais direitos. Desta maneira, o trabalho visa elencar as
principais etapas dessa trajetória que, pouco a pouco, moldou e aperfeiçoou a Justiça do
Trabalho como concretizadora dos direitos sociais do cidadão brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: História; Justiça do Trabalho; Direitos Sociais

ABSTRACT
This paper aims to elucidate the formation of the Labor Law in Brazil, with a view to restoring
the historical trajectory of the legislative labor. To claim that this becomes feasible, we sought to
develop a historical analysis from the constitutions and positivation Brazilian legal regulations
concerning the work. During this historical journey comes to the Labour Court, as an integral
organ of the Judiciary, which shall ensure the enforcement of labor rights. Still, the research
allows the realization of political and economic influences in the process of implementing labor
standards, generating discussions with each new constitutional enactment, coming sometimes to
repeal some labor rights in the interests of the ruling classes of the time. Problematizes the
question of effectiveness of the crisis of social rights and the role of the Labour Court in the
realization of these rights. Thus, the study aims to list the main steps of this path which, little by
little, shaped and perfected as the Labor Court in furtherance of the social rights of Brazilian
citizens.
KEYWORDS: History; Labor Law; Social Rights

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

 

Em tempos antecedentes à Revolução Industrial, as relações davam-se entre pessoas, visto que não havia relação de

trabalho e emprego até então. Entretanto, não obstante a ausência de normas, o trabalho é tão antigo quanto o ser humano.

Aperfeiçoaram-se as formas, mas os conflitos sempre existiram, tendo em vista a prevalência da vontade dos particulares detentores

do poder, em razão da inexistência de normas que regrassem as relações entre as pessoas.

Durante o período da escravidão, o trabalho sofreu profunda desmoralização, pois era fruto da opressão e exploração do

homem pelo homem, isso devido à inexistência de norma protetora ou direito que regulasse tais relações de trabalho. Em verdade, o

escravo não era considerado sequer pessoa humana, mas sim propriedade. Dessa maneira, com a influência dos mais diversos
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seguimentos e acontecimentos sociais, a figura do trabalho começou a evoluir tanto na esfera do indivíduo, como no da organização

global, da sociedade civil ou das sociedades em termos comerciais, industriais ou agrícolas.

O início da formação e consolidação histórica do Direito do Trabalho no Brasil deu-se com a abolição da escravatura em

1888. Com a assinatura da Lei Áurea iniciou, de certa forma, a referência histórica do Direito do Trabalho Brasileiro. Tal lei reuniu

pressupostos para a configuração do novo ramo jurídico especializado, e eliminou o sistema escravista que persistia até o momento,

incompatível com o ramo justrabalhista. Como conseqüência disso, houve um grande estímulo da estruturação na relação

empregatícia entre empregador e empregado.

O trabalho, obviamente, tem por finalidade fazer com que o homem empenhe-se para obter os bens necessários à sua

subsistência, eis que dela depende seu bem maior, que é a vida. Esta, por sua vez, não subsiste sem os bens necessários à existência

humana se não por intermédio do trabalho, que há de ser honesto e digno, para que não atente contra os interesses maiores, não só

de sua sobrevivência como da coletividade.

No entanto, para que o homem possa garantir seus interesses de sustentabilidade sem que venha a sofrer prejuízos

irreparáveis por intermédio de superiores hierárquicos, constatou-se a necessidade da inserção de uma norma ou instituto que

equilibrasse as relações de trabalho, a então Justiça do Trabalho. Com o advento da Justiça do Trabalho, o direito regulador dessas

relações ganhou autonomia própria, o que possibilitou que os direitos sociais dos trabalhadores fossem protegidos especificamente

por seu próprio ramo jurídico, princípios e institutos, uma vez que anteriormente os conflitos eram encaminhados à esfera

administrativa. A partir de então, os direitos trabalhistas ganham força constitucional e eficácia junto ao meio social.

 

 

OS DIREITOS HUMANOS E OS DIREITOS SOCIAIS: UMA ANÁLISE HISTÓRICA

 

 

            Levando-se em conta a classificação dos direitos humanos em gerações de direitos, enquadra-se o direito do trabalho dentre

os direitos sociais de terceira geração (considerando-se como de primeira geração os direitos civis, conquistados através das

declarações de direitos de 1776 (Americana) e 1789 (Francesa) e de segunda geração os direitos políticos, surgidos no decorrer do

século XIX). Há também a quarta geração de direitos – advinda a partir da metade do século XX – onde se incluem os chamados

direitos de solidariedade, ou seja, os direitos do homem, no âmbito internacional, de titularidade difusa ou coletiva. Considerados

direitos sobre o Estado, têm caráter supranacional (direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio, à paz e à autodeterminação

dos povos). (BEDIN, 1997, p. 43-46). E, por fim, no século XXI, inauguram-se novos direitos, com o avanço da biotecnologia e da

bioengenharia e a realidade virtual, os quais reclamam maior interdisciplinariedade e a presença da bioética e do biodireito.

            Os direitos civis ou de liberdade são também considerados direitos negativos – por serem direitos estabelecidos contra o

Estado – dirigidos a uma abstenção por parte dos poderes públicos. Tendem a limitar o poder do Estado, reservando aos indivíduos

uma esfera de liberdade, entendida como de não-impedimento. (BEDIN, 1997, p. 46-47). Surgiram em contraposição ao

absolutismo estatal, juntamente com as revoluções burguesas e o desenvolvimento do Estado moderno de Direito, na sua concepção

liberal-burguesa-individualista. Constituem-se num elenco de liberdades atribuídas aos indivíduos frente aos demais e, sobretudo,

frente às possíveis ingerências indevidas dos poderes públicos (seus órgãos e agentes).

            Como segunda geração de direitos estão os direitos políticos – conquistados no século XIX – entendidos como o direito de

participar do Estado, na formação do poder político. A liberdade passa a ser vista não apenas de forma negativa, mas, sobretudo sob

a forma positiva, como autonomia. Com o reconhecimento desta segunda geração, há uma expansão da democracia moderna no

sentido de tornar-se mais efetiva, pela participação, cada vez mais ampla e generalizada, dos membros de uma comunidade no
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poder político (direito ao sufrágio universal, de constituir partidos políticos, de plebiscito, referendo e iniciativa popular). (BEDIN,

1997, p. 60-61; BOBBIO, 1992, p. 32-33).

            Já a terceira geração de direitos, objeto de estudo do presente artigo, compreende os chamados direitos sociais ou de créditos.

Corporificam o direito de exigir a intervenção do Estado na sociedade e no mercado a fim de as desigualdades sejam reduzidas e a

justiça social promovida e garantida. (BEDIN, 1997, p. 66). Objetivam assegurar, mediante a compensação das desigualdades

sociais, o exercício de uma liberdade e uma igualdade real e efetiva. Pressupõe um comportamento ativo do Estado, já que a

igualdade material não se oferece simplesmente por si mesma, mas deve ser devidamente implementada, através de uma adequada e

justa distribuição e redistribuição dos bens existentes. (SARLET, 1998, p. 49-50, 257-259).

            A garantia dos direitos sociais parte da constatação de que não basta somente proteger o indivíduo contra o Estado, mas que

também é preciso protegê-lo contra os que estão dispostos a praticar o abuso do poder econômico. Como preleciona Bedin, são

 

 
os direitos que tornam o Estado devedor dos indivíduos, particularmente dos indivíduos trabalhadores e
dos indivíduos marginalizados, no que se refere à obrigação de realizar ações concretas, visando a
garantir-lhes um mínimo de igualdade e de bem-estar social. Esses direitos, portanto, não são direitos
estabelecidos ‘contra o Estado’ ou direitos de ‘participar do Estado’, mas sim direitos garantidos
‘através ou por meio do Estado’ (...) que é chamado a organizar a sociedade e, em conseqüência, é ele
que passa a estabelecer os critérios para a distribuição de renda, fugindo, assim, da esperteza e da sorte
individuais, critérios predominantes em uma sociedade baseada exclusivamente no mercado livre.
(BEDIN, 1997, p. 66 e 87). 

 
 

            Pertencem a esta geração os direitos ao trabalho, à seguridade social, à educação e à habitação, que são garantidos pela

instituição, pelo Estado, ao ofertar serviços públicos,[1] providos através do recolhimento tributário.

            Concretamente, no século XX, (de modo especial após as duas grandes Guerras Mundiais – fatos que exigiram reestruturação

econômica dos países atingidos através da intervenção direta dos estados nas economias), os direitos sociais passam a ser

consagrados em um número significativo de Constituições, além de se constituírem objeto de diversos pactos internacionais, como o

de Versalhes, em 1919, e a criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho) – entidade de importante papel na evolução do

Direito do Trabalho em âmbito mundial. Segundo Antonio Carlos Wolkmer,

 

 
As necessárias e emergentes condições sócio-econômicas de fins do século XIX e início do século XX
propiciaram (...) o patamar real para surgimento também de Constituições ideológicas, marcadas por
outra proposta político-jurídica e que, em certo grau de abstração, costumam ser inseridas num
contexto maior, denominado de Constitucionalismo Social. Este corpo de idéias jurídicas reflete, por
conseguinte, a transição política e a fixação de uma ordem econômico-social, que, em algumas
sociedades contemporâneas, tipificaram-se a partir da Segunda metade do século XIX, e, em outras,
somente no decorrer das primeiras décadas deste século. (...) Mais especificamente sobre a
peculiaridade deste processo, devem-se considerar as profundas modificações sociais e econômicas
ocorridas na Europa e no Ocidente: em parte, devido à amplitude dos conflitos sociais e ao conseqüente
alargamento da ‘questão social’; ao crescimento de reivindicações das massas urbanas trabalhadoras,
associadas, em determinado momento, às representações socialistas e anarco-sindicalistas; à
Contribuição da Igreja Católica na afirmação de uma doutrina de justiça social; e, de outra parte, aos
novos rumos do desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro; aos efeitos da Grande Guerra
de 1914-18 e ao decisivo impacto ideológico da Revolução Russa de 1917. (WOLKMER, 1989b, p.
17-18).
 
 

            Estabelece-se, dessa forma, uma ligação intrínseca entre os direitos sociais e o constitucionalismo. A Constituição é base do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8981



ordenamento jurídico de um Estado, por onde é definida toda sua organização econômica, política e social. Até mesmo a sua

omissão no texto constitucional é altamente significativa.

 

 
Com efeito, a ausência de uma Declaração de direitos sociais ou de cláusulas econômico-sociais em
determinada Constituição (o que ocorria freqüentemente durante o século XIX) traduz, ao menos
implicitamente, uma tomada nítida de posição em favor do Estado liberal, abstencionista, do ‘laissez
faire’. Logo, a ausência de cláusulas sociais e econômicas numa Constituição significa (...) a opção por
um determinado sistema político-econômico. Pode ser lembrado, a propósito, que a ausência de uma
Declaração de Direitos Sociais no texto constitucional não impede que, lentamente, pouco a pouco,
surja uma legislação ordinária que de certa maneira supre, ao menos parcialmente, a inexistência
daquela Declaração (como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que as leis
ordinárias e a nova orientação da Suprema Corte, a partir da década de 30, têm admitido uma
legislação trabalhista, bem como uma ampla intervenção do Estado, sobretudo da União, na vida
econômica e social daquele país). (SILVA, 1977, p. 19-20).

 
 

            Atualmente, pode-se constatar que a maioria das Constituições Modernas “acolheram normas relativas à organização social e

econômica.” (SILVA, 1977, p. 19-21). Dentre tantas, merecem destaque na consolidação dos direitos sociais as Constituições

abaixo citadas.

            A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira a merecer o qualificativo de “social” do mundo. Exalta o nacionalismo,

apresenta a reforma agrária e cria um Título – retratado no seu Artigo 123 – inteiramente consagrado ao Trabalho e à Previdência

Social. Apesar de sua importância histórica e prioridade cronológica, a Constituição Mexicana não teve grande repercussão mundial,

tendo sido até certo ponto ofuscada pela Constituição de Weimar. (SILVA, 1977, p. 45-51).

            A Constituição de Weimar foi editada na Alemanha, em 1919, sob uma realidade devastadora ocasionada pelo final da

Primeira Guerra Mundial. Segundo Ferreira Filho (1998, p. 48), a situação da Alemanha era dramática: suas “instituições políticas

estavam derruídas, a situação social extremamente agravada, as forças da ordem desmoralizadas”. Simultaneamente com a crise,

cresce o movimento operário alemão gerado por uma massa operária descontente. Desencadeiam-se várias greves, que abalam

profundamente o país e fortalecem a influência das forças socialistas até mesmo nos partidos burgueses mais fortes (entenderam que

perderiam muitos votos caso tomassem uma posição contrária aos movimentos ora deflagrados). (GALVÃO, 1981, p. 30-31).

            Buscando estabelecer uma distância segura do agitado proletariado de Berlim, os constituintes reúnem-se em Weimar.

 

 
Não havia condições sequer para que a Assembléia Constituinte convocada para estabelecer um novo
quadro constitucional, se reunisse em Berlim, a capital. Por isso, reuniu-se ela em Weimar, de passado
intelectual, em que se cultivava (e ainda se cultiva) a figura de Goethe. (...) Elaborou-se uma
Constituição para a Alemanha republicana, da qual o ponto mais relevante para a história jurídica é a
Parte II – Direitos e deveres fundamentais dos alemães. Nesta, dedica-se a primeira seção ao indivíduo,
a Segunda, à vida social, a Terceira, à religião e a sociedades religiosas, a Quarta, à instrução e
estabelecimentos de ensino, e a Quinta, à vida econômica. (FERREIRA FILHO, 1998, p. 48).
 

 

            Os constitucionalistas são unânimes em reconhecer a influência da Constituição de Weimar nas várias Constituições do pós-

guerra, uma vez que se caracteriza como a primeira tentativa de se elaborar uma social democracia, por procurar conciliar o ideário

liberal burguês-individualista aos princípios socialistas, afastando seus extremismos radicais.

            Passa-se, portanto, do Estado liberal ao Estado social, onde, além dos direitos individuais reconhecidos até então, são criadas

condições objetivas e materiais para que seja possível o bem-estar da sociedade como um todo. Prontamente, o novo modelo
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difunde-se pelo mundo, chegando ao Direito Brasileiro com a Carta de 1934.

            Outras constituições também dão grande relevância aos direitos sociais: a Constituição Espanhola de 1931, que, juntamente

com a de Weimar, exerce grande influência em vários países, como o Brasil – especialmente na elaboração da Constituição

Brasileira de 1934; ainda “as Constituições da União Soviética (1918-1923, 1925 e 1936), a Constituição da Itália de 1947 e as

Constituições Francesas de 1946 e 1958.” (SILVA, 1977, p. 61).

            Dessa forma, denota-se que os direitos sociais são uma grande conquista do século XX, advento do modelo de Estado de

Bem Estar Social ou também chamado Estado-Providência ou ainda Welfare State. Tais conquistas também se refletem no direito

brasileiro, no qual autores afirmam tratar-se de uma categoria a ser conquistada diuturnamente, não bastando apenas estarem

referidos na Carta Constitucional.

 

OS DIREITOS SOCIAIS E O DIREITO DO TRABALHO NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

 

 

            Com a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República, inaugura-se um processo de mudança, não somente do

quadro econômico da nação, como também da mentalidade do governo. A industrialização traz a necessidade de implementação de

uma legislação de proteção ao operariado, a fim de desmobilizá-la de qualquer simpatia às tendências radicais da época.

(ARRUDA, 1998, p. 33). Apesar disso, “somente com a reforma constitucional de 1926 que pela primeira vez o trabalho passou a

figurar na Constituição, atribuindo-se competência privativa ao Congresso Nacional para editar leis sobre o assunto.” (GALVÃO,

1981, p. 67).

            Observa Cerqueira Filho (1982) que, no período anterior a 1930, mesmo que houvesse reivindicações sociais, estas não se

evidenciam, pois não têm condições de se impor ao pensamento dominante. Como o Estado está atrelado aos interesses das

oligarquias dominantes, a questão social é tida como um crime político e, conseqüentemente, um caso de polícia, uma questão

marginal, ilegítima, ilegal, subversiva, e que “deveria ser tratada no interior dos aparelhos repressivos do Estado”. (CERQUEIRA

FILHO, 1982, p. 59). Tudo isso porque as reivindicações dos trabalhadores constituem uma ameaça aos privilégios dos donos do

poder.

 

 
Por isso, podemos dizer que, para as oligarquias agrárias, e mesmo para os setores burgueses
emergentes, negar a ‘questão social’ como questão não implicava lidar com o medo que o avanço do
operariado impunha (o que supõe a atividade política), mas querer vencer o medo à força. As classes
dominantes pretendiam vencer esse medo pela ocultação, tanto do medo quanto da ‘questão social’ em
si. Aliás, não é outro o conteúdo repressivo da sentença ‘questão social é caso de polícia’. (...) Os
problemas sociais tratados pela polícia, rigorosamente falando, nunca existiram porque passíveis de
serem exterminados; à bala... (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 61).

 
 

            Mas, sem dúvida, é a Revolução de 1930 que marca o início de uma nova fase no processo evolutivo dos direitos sociais no

Brasil, rumo à mudança do paradigma constitucional.  “O governo Vargas aprofundará o tratamento da ‘questão social como uma

problemática nova, isto é, que recebe um tratamento novo na ótica dos grupos dominantes. Esse tratamento novo não se refere só ao

nível ideológico. O problema será tratado por novos aparelhos de Estado e a ‘questão social’ será reconhecida como legítima.”

(CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 75).
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Nas primeiras décadas deste século, uma das concepções doutrinárias mais vigorosas no contexto da
ordem jurídico-política internacional era a do Constitucionalismo Social. Se, durante os séculos XVIII
e XIX, predominaram as idéias de um Constitucionalismo Político ligado ao liberalismo democrático
burguês e aos princípios clássicos do modo de produção capitalista, o século XX representará o reflexo
direto de um constitucionalismo identificado não só com a democracia social, mas também com o
intervencionismo estatal e com a crescente proletarização das massas. (WOLKMER, 1989b, p. 53).

 
 

            Segundo Wolkmer, “a Revolução de 1930 destruiu o velho liberalismo do ordenamento jurídico-burguês da Primeira

República, pois este estava irremediavelmente minado pela fragilidade de um federalismo comprometido com os interesses

personalísticos e clientelísticos. Instaurada a vitória do movimento revolucionário, uma junta militar (...) transmitiu o Governo ao

representante da oposição, Getúlio Vargas” (WOLMER, 1989b, p. 59), após sua derrota por Júlio Prestes nas eleições para

presidência da República em 1930. “Imediatamente, promulgou o Decreto Institucional nº 19.383, dando plenitude para o Governo

Provisório dissolver o Congresso Nacional, exercer temporariamente as funções dos poderes Executivo e Legislativo, suspender as

garantias constitucionais, bem como nomear interventores federais para os Estados-membros.” (WOLKMER, 1989b, p. 59). Cabe,

portanto, ao Governo Provisório, “num primeiro momento, reexaminar e corrigir todos os malefícios da legislação em vigor, para,

posteriormente, reintegrar o país nos quadros de um regime de legalidade constitucional” (WOLKMER, 1989b, p. 59-60), com a

instauração de uma Assembléia Constituinte.

 

 
A Revolução de Outubro de 1930 originou um novo modelo de Estado, promoveu a modernização do
país e permitiu uma insuspeitada aliança entre a burguesia industrial e a classe trabalhadora. A
conspiração que detonou toda essa transformação começou a ser orquestrada no ano do crack da bolsa.
Foi uma reação à insistência do presidente da República, Washington Luís, em ter o paulista Júlio
Prestes como sucessor. Gaúchos, mineiros e nordestinos, sentindo-se desprestigiados, formaram em
1929 a Aliança Liberal: o governador do Rio Grande, Getúlio Vargas, era o candidato à Presidência,
tendo o paraibano João Pessoa como vice. O programa da legenda se opunha à oligarquia dos barões do
café e tentava sensibilizar a classe média: trazia promessas de leis trabalhistas e garantias sociais –
coisas inéditas naqueles tempos. As eleições em 1º de março de 1930, largamente fraudadas (por ambos
os lados), garantira a vitória do candidato governista. Começava a se preparar a revolução. O
assassinato de João Pessoa – mais por razões privadas do que públicas – acabou servindo de estopim.
No dia 3 de outubro, a revolução estoura. Por todo o país, espocam manifestações. Faz-se gigantesca a
adesão popular. Getúlio Vargas e uma tropa de 3 mil homens embarcam num trem a caminho da capital
federal. No dia 24, Washington Luís capitula. (MENDES, 2000, p. 2).

 

 

            No entanto, esse processo é permeado de reações, tanto por parte das oligarquias-liberais conservadoras, como também dos

setores tenentistas da época, que desencadeiam a Revolução Paulista de 1932, “um movimento liberal contra-revolucionário cujo

objetivo era a constitucionalização do país”. (WOLKMER, 1989b, p. 65). Isso, na verdade, acaba atrapalhando o curso deste

processo, que somente é restabelecido em novembro de 1932, com a instauração de uma Subcomissão Constitucional para elaborar

o anteprojeto da Constituição de 1934, denominada “Comissão Itamarati”. (WOLKMER, 1989b, p. 64-70).

            Tanto os trabalhos da Comissão Constitucional como, posteriormente, os trabalhos da Assembléia Constituinte, sofrem

 

 
influência da moderna ideologia constitucionalista do pós-guerra e reflexo das grandes Constituições
Sociais (Lei Mexicana de 1917, e, de modo específico, a Carta de Weimar de 1919 e a Constituição
Espanhola de 1931) (...) fundamentalmente acentuando o espírito das grandes inovações de ‘Ordem
Econômica e Social’, consideradas em função das novas postulações históricas das massas
trabalhadoras e da crescente participação do Estado na esfera econômica. (WOLKMER, 1989b, p. 75). 
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Busca-se conjugar e harmonizar a democracia com as tendências sociais, através da afirmação dos interesses da

coletividade sobre os do indivíduo.

            Muitas facções coexistem no cenário brasileiro da época. Aqueles que defendem uma constitucionalização sob a liderança de

Getúlio Dornelles Vargas e outros que propõem a Constituinte com a deposição do chefe do Governo. Para conciliar interesses,

Getúlio Dornelles Vargas instaura uma Constituinte fundada na “negociação e compromisso”, como forma de dirimir os

radicalismos. Através da inteligente formação de alianças, não se subordina de maneira exclusiva e duradoura com os interesses

imediatos de qualquer delas, mas assegura sua permanência no poder. (WOLKMER, 1989b, p. 87-96). Conjuntamente aos trabalhos

da Constituinte, o governo cria um organismo estatal responsável em fiscalizar o cumprimento das normas de proteção social,

denominado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (WOLKMER, 1989b, p. 94). Armando Boito Júnior (1999, p. 77)

acrescenta que o Ministério do Trabalho “se transformará no Aparelho de Estado com efeitos ideológicos por excelência para

conduzir a ‘questão social’ no interior de um discurso integrador e paternalista; ocultando a luta de classes e combinando o

autoritarismo com o mecanismo do favor”.

            A Constituição de 1934, que assume a maioria dos postulados sociais do anteprojeto do Itamarati, inaugura um novo

paradigma de Estado – viabilizador das principais tendências em confronto. É pioneira na introdução de princípios sobre a ordem

econômica e social, dentre eles os relativos à família, à educação e cultura, ao funcionalismo público, além daqueles destinados ao

trabalho, como

 

 
salário mínimo, jornada de oito horas, proteção ao trabalho a menores de 14 anos, férias anuais
remuneradas; indenização ao trabalhador despedido e assistência médica e sanitária ao trabalhador.
Outros pontos importantes foram a criação da representação profissional na Câmara dos Deputados
(...), a afirmação do princípio da pluralidade e autonomia sindical (...) e a criação da Justiça do
Trabalho, à qual, entretanto, não se aplicariam as disposições pertinentes ao Poder Judiciário.
(GALVÃO, 1981, p. 68-69).

 

 

            Introduz-se, pela primeira vez, numa Constituição Brasileira, uma ordenação de direitos sociais e econômicos conjugados

com princípios liberais, e que resulta num produto híbrido dos mesmos. (SKIDMORE, 1996, p. 39). O resultado não agrada a

Getúlio Dornelles Vargas, porque (1) impõe limitações a seus poderes como chefe do Executivo e (2) está mais identificada com os

grupos liberais que vinham fortalecendo sua resistência do que com os propósitos de aumentar a intervenção do Estado na sociedade

– ideais da Revolução de 30.  “Por isso, carecendo de uma sólida identidade ideológica, em menos de dois anos demonstrará sinais

visíveis da inoperosidade, produto de uma época que marchava para a mais profunda radicalização,” (WOLKMER, 1989b, p. 130) a

qual se firma decisivamente com a aprovação pelo Congresso da Lei de Segurança Nacional em 1935, onde diminui

 
 

os efeitos fiscalizadores do Legislativo e concedia vastos poderes ao chefe do governo, abrindo espaço,
nos limites de disposições discricionárias, para o surgimento do Estado de Exceção. Tais atos
excepcionais são acrescidos do Decreto nº 6 de 18.12.35, composto de três emendas constitucionais,
onde claramente a Câmara dos Deputados, em colaboração com o Senado Federal, autoriza plenos e
absolutos poderes ao Presidente da República; além disso, também oficializa a ampliação das medidas
do ‘estado de síto’, declara a comoção grave equiparada ao estado de guerra e estabelece os meios
necessários para salvaguardar as instituições políticas e sociais das atividades subversivas.
(WOLKMER, 1989b, p. 131).
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Desta forma, a Carta de 1934 é “incapaz de dar solução aos problemas nacionais” (WOLKMER, 1989b, p. 134-135); antes

os agrava ainda mais. A carência de uma ideologia consistente é tamanha, que acaba “por não se adaptar à realidade de uma época

que vivia graves impasses, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais.” (WOLKMER, 1989b, p. 141). Materializam-

se, portanto, as condições favoráveis para a implementação da Carta Corporativa de 1937, outorgada nas nascentes de um Estado

Novo. Paulo Bonavides descreve que o Estado Novo como

 

 
um Estado social despolitizado na aparência; uma criação do arbítrio de Vargas em termos tão
unipessoais que o ditador governou discricionariamente sem Congresso, sem partidos políticos, sem
eleições, sem nenhuma base de representatividade formal. Os instrumentos de força, como a censura, a
lei de segurança nacional, os órgãos de propaganda concentrada, o culto dirigido da personalidade, o
tribunal de exceção, os cárceres políticos consubstanciavam os elementos de sustentação da ditadura.
(BONAVIDES, 1985, p. 491).

 

 

No entanto, Wolkmer acrescenta

 

 
Verifica-se, assim, o caráter contraditório de um Acordo Político, que nem sempre harmonizou o seu
teor formal com o verdadeiro alcance de uma de suas mais notórias contribuições: a avançada
legislação trabalhista (justiça do trabalho, política salarial, sindicalismo, reconhecimento de associação
de classes). Essa ambigüidade demonstrava-se na inoperosidade prática de uma codificação que não
oferecia garantia para que as massas trabalhadoras pudessem livremente exercer e usufruir de seus
direitos sociais e econômicos. A legislação social, de nítido influxo corporativista, elaborada visando
aos desejos e às concessões do bloco hegemônico no poder, objetivava o aquietamento e o cerceamento
do setor operário. Para isso, concediam-se ‘direitos’ em troca da não-participação, da desmobilização e
da moderação. (WOLKMER, 1989b, p. 140-141).
 
 

            No dizer de Ferreira, a Constituição de 1934 “não teve a solidez inconfundível da obra-prima de Rui Barbosa. Reflexo sul-

americano da Constituição de Weimar brilhou fugaz e transitória como a sua mãe democrática alemã, como uma constituição de

compromissos entre a burguesia e o proletariado” (FERREIRA, 1975, p. 423), e por isso não é capaz de dar soluções aos problemas

nacionais.

            Assim, com a justificativa de que a Revolução de 1930 é desviada de seus rumos pela influência dos velhos costumes

políticos oligárquicos, instaura-se a ditadura Vargas, com a outorga da Constituição de 1937, também chamada de “Constituição

Polaca”, por ter sido altamente influenciada pela Constituição Polonesa. Nela, institui-se um sistema ditatorial, concentrando, nas

mãos do chefe de governo, os poderes executivo e legislativo, além de favorecer a intervenção direta do Estado em todas as áreas

significativas da economia.

 

 
O governo – a União encarnada no presidente – era senhor de todos os instrumentos de comando
político: da lavoura e da indústria, cartelizadas e controladas; do operariado, sindicalizado sob as rédeas
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; grande parte dos Estados, aprisionados ao Banco do
Brasil e às ordens do Catete, com o governador de Minas Gerais dócil instrumento das manobras da
Capital Federal. (FAORO, 1998, p. 705).

 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8986



Ferreira continua a análise crítica da Constituição de 1937,
 
 
A contra-revolução contra o socialismo proletário operou-se imediatamente, com o golpe de Estado,
que esmagou a democracia social liberal-burguesa, criando um novo sistema político, que passou a
reger-se pela Carta Magna de 10-11-1937. O referido documento político, expressão nítida das ondas
ideológicas internacionais, e ajustado a determinadas condições históricas nacionais, reagia
energicamente, destarte, contra a ação violenta de certas forças imanentes da revolução proletária. A
nova lei fundamental estabeleceu a proeminência do Executivo frente aos poderes clássicos do
Legislativo e do Judiciário, criando uma ditadura sui generis, que se propunha a conciliar interesses do
trabalhismo incipiente com as tendências conservadoras do capitalismo, na verdade uma conciliação
difícil pelos antagonismos extremos das classes sociais. (FERREIRA, 1983, p. 73).

 

 

Getúlio Dornelles Vargas adota uma política que determina a incorporação dos problemas sociais ao mecanismo estatal,

 

 
para pacificá-los, domando-os entre extremismos, com a reforma do aparelhamento, não só
constitucional, mas político-social. Mudança para realizar o progresso nacional, sem a efetiva
transferência do poder às camadas médias e populares, que se deveriam fazer representar sem os riscos
de sua índole vulcânica. (...) Daí, na perspectiva do poder, a necessidade de um Estado orientador,
alheado das competições, paternalista na essência, controlado por um líder e sedimentado numa
burocracia superior, estamental e sem obediência a imposições de classe. Repelido o comunismo,
duramente combatido, afastadas as proposições socializantes, o rumo ditatorial será ajudado pela
ideologia fascistizante, num aglomerado confuso de tendência e alas. (FAORO, 1998, p. 693).
 
 

            O elenco dos direitos sociais permanece basicamente o mesmo, exceto nas alterações no conceito de trabalho – visto como

dever social, notadamente pela influência exercida Carta del Lavoro da Itália fascista. Contudo, marca “um retrocesso à liberdade

sindical, à medida que os sindicatos foram encarados como exercentes de funções delegadas do Poder Público.” (ARRUDA, 1998,

p. 33). Conforme aponta Vaz da Silva “os sindicatos dependiam inteiramente do Ministério do Trabalho e eram, na prática,

prolongamentos do Estado, ou, pelo menos, entidades que dependiam única e exclusivamente do beneplácito do Governo,” (SILVA,

1977, p. 89) que mantém seus representantes encabeçando as lideranças sindicais – denominados na época de “pelegos” –

“distorcendo suas atividades para aspectos assistencialistas e encarando movimentos grevistas como anti-sociais” (ARRUDA, 1998,

p. 33) expressamente proibidos.

            Explicitando ainda a análise de Arruda, tem-se que “foi sob a vigência da Constituição de 1937 que houve a instalação da

Justiça do Trabalho, ainda no âmbito do Ministério do Trabalho e não do Poder Judiciário, em data de 1º de maio de 1941.”

(ARRUDA, 1998, p. 33).  Entretanto, no dizer de Galvão, a “grande obra do chamado Estado Novo no campo social, foi a

promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943.” (GALVÃO, 1981, p. 70).

            Apesar das aparentes conquistas sociais, a Constituição de 1937 é duramente criticada pelos constitucionalistas da época –

entendem eles que são aplicados somente naqueles dispositivos mais úteis e necessários ao Governo, com vistas a instalar o arbítrio

do executivo. Com isso, o seu texto não é aplicado em sua totalidade.

            Na verdade, essa Carta faz parte dos mecanismos utilizados pelo Estado Novo para obter apoio popular, especialmente das

classes trabalhadoras – atitude denominada “populismo”. Getúlio Dornelles Vargas “não queria nem podia eliminar as conquistas já

obtidas pelos trabalhadores na Constituição de 1934 e na legislação ordinária; pelo contrário, devia ampliar tais conquistas, para que

os trabalhadores dessem apoio ao regime.” (SILVA, 1977, p. 90).  Considerado o “pai do povo” – não como mito carismático, nem

como herói, nem como governo constitucional e legal, mas como bom príncipe, “o mito, personificado no protetor das classes
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desamparadas (...) protetor e pai, sempre autoritariamente, pai que distribui favores simbólicos e castigos reais,” (FAORO, 1998, p.

702 e 707) – empreende, em certas circunstâncias, uma política social de bem-estar, para assegurar a adesão das massas.  Assim,

 

 
ainda que se possa parecer contraditório, devemos ao Estado Novo a nossa legislação trabalhista que,
embora recentemente, em 1966, tenha sofrido uma profunda modificação com a criação do FGTS,
continua a ser básica e fundamentalmente aquela Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo
Dec.-lei n. 5.452, que Vargas assinou no dia 1.º de maio para que entrasse em vigor no dia 10 de
novembro de 1943, 6.º aniversário do golpe de 1937, da Carta Constitucional e do Estado Novo.
(SILVA, 1977, p. 92).

 
 

            Salienta Bonavides, ao comentar o projeto social de Getúlio Dornelles Vargas, que este

 

 
não era fruto da ideologia senão exclusivamente da intuição, do oportunismo e do pragmatismo. É de
lastimar que dando ele tão largos passos no campo da legislação social, não tenha possuído, contudo
sensibilidade democrática para captar a mensagem política da Revolução de 30, cometendo, em
conseqüência, os erros que ocasionaram o levante constitucionalista de São Paulo e desviaram a história
do País de seus rumos e de sua vocação liberal. (BONAVIDES, 1985, p. 488).

 
 

Ressalta ainda o autor que “o espírito da Constituição, da democracia, do Estado de Direito, das liberdades humanas vistas

pela essência indeclinável de suas garantias formais, sempre esteve ausente da personalidade e da formação de Vargas.”

(BONAVIDES, 1985, p. 488). Esse governante, ao mesmo tempo em que implementa uma legislação sindical, esvazia a capacidade

de organização independente dos sindicatos e a capacidade de mobilização do movimento operário brasileiro, ao encampar o

controle direto dos mesmos, ou seja, dá com uma mão e tira com a outra.                 

            Durante este período, além do populismo, o Estado Novo sustenta-se pela influência internacional do apogeu nazi-fascista.

Mas, a vitória dos aliados e conseqüente derrota dos sistemas totalitários no mundo, provoca no Brasil uma campanha pela (re)

conquista das liberdades democráticas. Em 1946, em meio a grande efervescência política, um golpe militar força Getúlio Dornelles

Vargas a renunciar. Ato contínuo é a instalação, em 1946, da Constituinte. (GALVÃO, 1981, p. 71).

            Assim, ao seguir a tendência mundial, a Carta de 1946 é considerada como uma Constituição democrática. Repetem de um

modo geral os pontos de vista essenciais existentes na Constituição de 1934, principalmente no que tange aos direitos sociais, não

aderindo ao socialismo nem tampouco à linha rígida do liberal-individualismo. Inspira-se, contudo na técnica da democracia social

weimariana. Além disso, traz avanços no direito do trabalho: (1) reconhece o direito de greve; (2) prevê novas implicações ao

trabalho insalubre e perigoso; (3) institui o repouso semanal remunerado; (4) a estabilidade no trabalho, com indenização ao

trabalhador despedido e assistência aos desempregados; e (5) “estabeleceu, ainda, a participação do trabalhador nos lucros da

empresa, norma que não recebeu regulamentação sob a égide da citada constituição, além de ter incorporado a Justiça do Trabalho

ao Poder Judiciário (...), instituindo o seu poder normativo.” (ARRUDA, 1998, p. 34).

            Mas, nas eleições de 1950, Getúlio Dornelles Vargas retorna novamente ao poder, desta vez através da escolha popular.

 

 
Foi o grande vitorioso e um dos fatores que contribuíram para esse resultado foi, sem dúvida, a
simpatia com que as camadas populares encaravam o antigo Presidente, o homem que lhes era as
garantias das leis trabalhistas. O velho mito do ‘pai dos pobres’ ainda funcionava. (...) Mas a última
fase do ciclo Vargas seria das mais conturbadas politicamente e, apesar do propósito do ex-ditador de
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reiniciar sua política de ‘aproximação com as massas’, a legislação trabalhista brasileira não avançou
muito nesse período. (GALVÃO, 1981, p. 73-74).

 

 

            A sociedade brasileira, na época, vive uma situação de crise econômica, em decorrência de três ordens de fatores: “a pressão

externa do capital monopolista sobre o Estado brasileiro e a economia capitalista nacional, como um todo; as cisões no interior da

burguesia, que de nacional optou progressivamente pela internacionalização; as pressões desde baixo, da sociedade civil, a partir do

momento em que a política de massas populista abriu caminho para uma ação efetiva das classes sociais, ameaçando a ordem

instituída.” (PESAVENTO, 1994, p. 59).

            Juntamente com tais fatores, na segunda metade do qüinqüênio presidencial, a tentativa de assassinato do Jornalista Carlos

Lacerda – que custou a vida do major-aviador Rubens Floenino Vaz – é o golpe final que leva o segundo governo Vargas ao

desprestígio. Compelido a renunciar, Getúlio Dornelles Vargas prefere suicidar-se. (ENCICLOPÉDIA BRITANNICA DO BRASIL

BARSA, 1986, p. 338) Cerqueira Filho, magistralmente, resume o período 1946-1964 da seguinte forma:

 

 
O tratamento que a ideologia populista dispensa à ‘questão social’ não se apresenta de modo uniforme e homogêneo no período
1946/1964. Até agosto de 54, quando a crise política acabou por ter a sua culminância no suicídio de Getúlio Vargas, o tema foi
prioritário no discurso político dominante. Todavia, sabemos que a magnitude do ato extremado de Vargas permitiu a
recomposição dos interesses das classes dominantes face à presença cada vez mais atuante da classe operária, abortando-se na
prática o golpe em marcha, que acabou por se consumar dez anos depois. Nessa década, entre o suicídio de Vargas e março de 64,
o discurso político dominante percebeu de forma acentuadamente diferenciada a ‘questão social’.  No período Kubitschek e mesmo
nos sete meses de governo Jânio Quadros, a moldura da ideologia desenvolvimentista enquadrou de forma categórica a
problemática da ‘questão social’; o desenvolvimentismo foi usado como recurso para a garantia da estabilidade do sistema, como
forte catalisador de mobilização e legitimação (principalmente quanto à classe operária) tornando-se um modo efetivo de controlar
as tensões sociais e políticas. Nesse período não só a ‘questão social’ ficou reduzida a segundo plano como também a
racionalização desenvolvimentista acabou por reprimir esse temática do discurso político dominante. (CERQUEIRA FILHO, 1982,
p. 169).

 

 

            Conforme aponta Lacerda, o golpe militar de 1964 e a outorga da Carta de 1967 derrubam a ordem reinante na Constituição

de 1946 e “o Brasil passou a experimentar um retrocesso institucional. No plano dos Direitos Sociais, os trabalhadores perderam

mais uma vez. A política reacionária imprimida pelo golpe de Estado desabou sobre o sistema brasileiro, mormente sobre a área

social, colocando um freio na sua luta por melhores condições de sobrevivência.” (LACERDA, 2000, p. 65).

Quanto aos direitos individuais, o retrocesso é ainda maior, devido à repressão de quaisquer manifestações de oposição ao

regime, prática da tortura e censura. As classes populares são decisivamente afastadas da participação na política.  Ainda, o

retrocesso se mostra nos direitos políticos, com a transformação das eleições diretas em indiretas. Em resumo, o país fica à mercê do

poderio militar, que institui a repressão em vários níveis.

Nesse período de ditadura militar brasileira, governa-se por meio de Atos Institucionais (AI).  “Quaisquer medidas que

fossem julgadas de urgência eram implantadas por meio desse artifício jurídico.” (LACERDA, 2000, p. 70).

            Com relação aos direitos sociais, a Constituição de 1967 apresenta poucas inovações. Implanta o salário-família e o FGTS

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), dando um golpe fatal ao instituto da estabilidade dos trabalhadores; acrescenta-se a

essas providências o limite ao direito de greve, proibido nos serviços públicos e nas atividades essenciais – tudo em consonância

com a doutrina da segurança nacional. (ARRUDA, 1998, p. 34). Reprime as atividades sindicais, atribuindo às reivindicações

salariais a culpa pelo aumento da inflação. Os critérios e reajustes salariais deixam de ser arbitrados pela Justiça do Trabalho,

passando às mãos do executivo.

            Contudo, a justiça social é proclamada como a grande meta da ordem econômica da Carta de 1967. (SILVA, 1977, p. 112).

A interferência do Estado ocorre em toda a vida social, atingindo fundamentalmente a economia – tendência mundial decorrente do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8989



término da Segunda Guerra. Aproximando-se à Constituição de 1937, pela semelhança dos regimes, (LACERDA, 2000, p. 46)

agora de ditadura militar, apoiada pelos setores dominantes da sociedade, se alia aos militares contra a ameaça do comunismo.

 

 
A preocupação com o bem comum, com a justiça social e com o bem-estar social  (...) é exatamente a
grande característica do século XX, sobretudo a partir da guerra de 1914-1918, acarretando as
profundas transformações no direito constitucional (...). E é isso exatamente o que explica a inserção
nos textos constitucionais, inclusive (...) Constituição de 1967, tanto na redação original como na da
Emenda n. 1, de 1969, de dispositivos básicos e fundamentais concernentes aos direitos sociais, vale
dizer, ao direito do trabalho e também a várias outras áreas, tais como a família, a educação, a cultura, a
ordem econômica.A partir de 1917 e 1918, a social-democracia, de acordo com as inclinações
ideológicas do período posterior à primeira guerra, fazia com que o Estado assumisse uma posição de
promotor e guardião do bem-estar social, para isso penetrando em vários campos, especialmente nos
campos da economia e da educação. (SILVA, 1977, p. 115).

 
 

            Relativamente à Emenda Constitucional n.º 1, também chamada de Constituição de 1969, “a questão prioritária passou a ser

o desenvolvimento econômico” (ARRUDA, 1998, p. 34), relegando a justiça social a um plano secundário (embora aquele fosse

condição para existência desta). (SILVA, 1977, p. 112).  É o período do milagre econômico.  No entanto, desenvolvimento

econômico não significou desenvolvimento social, embora esta fosse a pregação dos donos do poder. O milagre econômico só

esteve efetivamente presente para as classes dominantes. Na verdade, o “esmagamento das liberdades políticas em muito deteriorou

os movimentos trabalhistas, que foram ressurgindo, aos poucos, acompanhando o processo de redemocratização”. (ARRUDA,

1998, p. 34).

            Dessa forma, mesmo com a positivação e o reconhecimento dos direitos sociais nas Constituições do período de ditadura

militar (1967 e 1969), o trabalhador brasileiro sofre sensivelmente com as políticas de arrocho salarial, sem falar na perda completa

de direitos políticos. Afinal, não se pode construir um Estado social de Direito via força e coerção, pois o que resulta daí é,

evidentemente, um processo ditatorial. E as ditaduras, no mundo todo, mostram que ao invés de avançar no âmbito dos direitos

humanos, inclusive os sociais, na verdade o que fazem é acabar com eles, cerceando-os. E, nesse momento, não há contribuição

efetiva para a construção da cidadania. Pode-se dizer, portanto, que o regime militar cai pelo desgaste, e não pelas armas. 

 

 
o colapso do modelo político autoritário capitalista-tecnocrático tornava-se visível. O povo não podia
mais suportar tanto arbítrio. A demanda por mudanças era crescente. A aliança concretizada em 1964,
entre a burguesia local e a tecnocracia estatal (ambas associadas às empresas multinacionais) com a
finalidade de impedir mudanças sociais em proveito de seus planos de modernização, já havia
debilitado por demais a classe trabalhadora brasileira.  A sedução dos militares pelo poder parecia ter-
se atenuado. Os centros de decisão começavam a articular um processo de abertura ‘lenta e gradual’,
frente à degradação das condições de trabalho. (LACERDA, 2000, p. 75).

 
 

            Apesar da ditadura e da derrocada das liberdades individuais, as greves são acontecimentos constantes no decorrer do ano de

1979, que se firma como um marco de relevância na luta sindical. No dizer de Lacerda,

 

 
pode-se afirmar que esse avanço do movimento sindical brasileiro foi o prenúncio da rearticulação da
sociedade civil, (...) sufocada por uma das ditaduras mais cruéis das que se instalaram na América
Latina, ainda que os historiadores burgueses queiram dizer o contrário, ou destacar uma época de
suposto ‘milagre econômico’, a sociedade civil brasileira voltou a organizar-se nos anos 80.
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(LACERDA, 2000, p. 76).
 
 

            E continua: “a partir da primeira eleição direta para Governador, em 1982, o povo brasileiro toma as ruas do país (...) essa

eleição teve um efeito pedagógico sobre a sociedade brasileira, exercitando-a no sentido da importância e da necessidade da

democracia” (LACERDA, 2000, p. 77-78). Esse episódio é identificado como a campanha pelas “Diretas Já”. Após, com o governo

de José Ribamar Sarney, vice-presidente de Tancredo de Almeida Neves – impossibilitado de assumir o cargo – dá-se início à

“Nova República”, que assume o compromisso de “resgatar a enorme dívida social contraída pela ditadura,” (LACERDA, 2000, p.

78) e de redemocratizar o país.

            Mas, a busca efetiva de soluções para a questão social no Brasil continua a ser postergada. “A economia em processo de

recessão, conjugada com altos índices de inflação e arrocho salarial” (LACERDA, 2000, p. 79) e com a falta de respaldo político,

não permitem ao governo investir em projetos sociais. Ao revés, implementa-se o famigerado “Plano Cruzado”, que é seguido de

vários outros planos econômicos. Basicamente todos apontam para a reforma monetária e para o congelamento dos preços (além de

confisco de dinheiro com Fernando Collor) como meios para sufocar a inflação, que, passado um período, renascia mais arrasadora

do que nunca. Tudo isto às custas de uma recessão sem precedentes.

            E conclui Lacerda, dizendo que “o grande feito da Nova República foi a convocação da Assembléia Nacional Constituinte,

que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1987, sendo que sua promulgação aconteceu em 5 de outubro de 1988,” (LACERDA, 2000,

79)  Constituição vigente até os dias atuais.

Porem, o que se percebe é que os direitos sociais sofrem cortes contínuos e lentos pelos governos brasileiros, mesmo no

período democrático, sob o manto de “reformas” com vistas a sustentabilidade do Estado. A plena efetivação dos direitos sociais no

Brasil ainda é algo a ser conquistado e, portanto, trata-se de  um problema ainda não solucionado.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Muito tem se discutido acerca da efetivação dos direitos atinentes ao Direito do Trabalho, especialmente no que se

concerne às previsões legais elencadas na Constituição Federal de 1988, a qual merece destaque o art. 7º que se encontra inserido no

capítulo dos direitos sociais trabalhistas. Partindo-se do pressuposto de que vivemos em mundo extremamente capitalista, onde a

idéia de lucro se sobrepõe muitas vezes aos direitos trabalhistas, e levando em consideração as dificuldades enfrentadas pela Justiça

do Trabalho na regulação dessas relações, pode-se afirmar de que ainda é preciso avançar com vistas a amparar os direitos do

trabalhador. Isso se comprova na positivação de alguns desses direitos nos itens que compõem o art. 7º da Constituição Federal de

1988, como por exemplo, o direito ao seguro-desemprego; fundo de garantia; piso salarial; irredutibilidade do salário, direito de

greve tanto do funcionário privado quanto do público, entre outros.

Nessa perspectiva de evolução, verifica-se ainda a ampla necessidade da desconstrução de modelos inadequados de Direito

do Trabalho, mais especificamente aos que buscam a flexibilização, visando uma maior exploração do trabalhador de forma

desumana, para obter vantagens financeiras sobre a mão-de-obra humana, sem se preocupar com a questão social.

Nos dias atuais, a Justiça do Trabalho vem sendo procurada com freqüência para solucionar conflitos que ultrapassam os

modelos tradicionais, uma vez que a realidade social passou por grandes transformações neste final de século e início do século

XXI, em decorrência da denominada globalização da economia. Assim, o panorama que se projeta para um futuro não tão distante é

o de uma Justiça do Trabalho cada vez mais exigida pela sociedade, em razão do constante crescimento de demandas, questão pela

qual deverá ter um processo mais simplificado, porém seguro e sem afastar seu rigor técnico.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA CONSTRUÇÃO DA SUB(CIDADANIA) NO BRASIL: O
TORTUOSO PERCURSO DO ESTADO SOCIAL E OS DESAFIOS DO (JOVEM)

CONSTITUCIONALISMO DIRIGENTE EM "TERRAE BRASILIS"

HISTORICAL ASPECTS OF (SUB)CITIZENSHIP IN BRAZIL: THE ARDUOUS WAY OF THE
WELFARE STATE AND THE CHALLENGES OF (THE YOUNG) DIRECTIVE CONSTITUCIONALISM IN

"TERRAE BRASILIS"

Nelson Camatta Moreira

RESUMO
RESUMO: Este artigo traz uma abordagem histórica da modernidade brasileira, com enfoque na
questão da deficiência de um efetivo Estado social capaz de implementar as suas promessas e,
consequentemente, de contribuir para a transformação da sofrível condição de vida de seus
cidadãos. Neste percurso, com um suporte sociológico, discute-se como se desenrola um
processo de naturalização da desigualdade a partir de exclusões proporcionadas pelo próprio
Estado. Além disso, aborda-se a maneira como se desenvolveu o “processo civilizatório”
brasileiro juntamente com a ausência de uma tradição republicana. Neste difícil contexto,
exsurge o ideal de um constitucionalismo dirigente, com objetivos bem delineados para a
tentativa de se contornar o que se pode denominar um “sofrimento político” para um enorme
contingente de subcidadãos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Modernidade Diferenciada – Constitucionalismo
Dirigente – História da (Sub)Cidadania no Brasil

ABSTRACT
ABSTRACT: This article brings a historical approach of the brazilian modernity, focusing on the
lack of an effective Welfare State able to implement its promisses and, consequently, to improve
the poor life conditions of its citzens. Thus, with a sociological support, this work discusses how
a process of naturalization of inequality from exclusions promoted by the State itself is
developed. Moreover, it brings up the way the brazilian “civilizatory process” has been
developed, as well as the lack of a republican tradition. In this difficult scenario, an ideal of a
directive constitucionalism arises, with well designed objectives aiming at correcting what may
be called a “political suffering” for a huge number of brazilian subcitizens.
KEYWORDS: KEY-WORDS: Differentiated Modernity- Directive Constitucionalism- The History of
(Sub)Citizenship in Brazil 

INTRODUÇÃO

Caso seja possível olhar retrospectivamete para o processo civilizatório brasileiro e se estabelecer um momento inaugural da

modernidade (diferenciada), um marco inicial poderia ser datado de 1808, com a transferência da família real portuguesa, quando se

nota, então, a presença das duas práticas fundamentais mais importantes do mundo (ocidental) moderno: Estado e mercado

(WEBER, 2006). A partir disso, Souza (2003), com aporte nas obras de autores como Florestan Fernandes e Gilberto Freire,

constata a mudança lenta, mas radical, de um modelo de sociedade pré-moderna bastante diferente do modelo feudal pré-moderno

europeu. E a principal conseqüência da importação de um modelo moderno-liberal central, imposta, foi a destruição de um sistema

social cujas principais personagens eram senhores escravocratas, escravos e dependentes ou agregados, que, por sua vez, “eram os

indivíduos livres e de qualquer cor, cuja situação social estava marcada pela posição intermediária entre o senhor proprietário e o

escravo obrigado a trabalhos forçados” (SOUZA, 2003).
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Ademais, percebe-se que a noção jurídica de cidadania engendrada nas sociedades modernas centrais, apreendida

enquanto componente existencial prévio da constituição da comunidade jurídico política, ergueu novos pressupostos de legitimação

para o exercício do poder estatal e de seu respectivo discurso. De outra parte, nas sociedades periféricas nota-se a completa ausência

desse expressivo alicerce valorativo prévio, calcado justamente na generalização da igualdade e da dignidade humana como

pressupostos simbólicos do convívio intersubjetivos e das instituições modernas.

De fato, inexistiam no cenário da modernidade periférica os mesmos ingredientes com os quais se fundaram e se

difundiram as instituições e práticas modernas (centrais), o que afetou sobremaneira a sua adequada recepção, originando no campo

jurídico das sociedades marginais uma forte limitação da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

A modernidade no Brasil formou-se a partir de uma “esquematização”[1]  capaz de comportar peculiaridades sociais,

políticas, econômicas e jurídicas diferenciadoras das “nações centrais”, onde projetos sociais interventivos foram, em alguma

medida ou efetivamente, implementados pelos Estados. As transformações estatais que ocorreram nas nações europeias e, também,

nos Estados Unidos não se deram nas mesmas medidas no Brasil e estas distinções, além de serem importantes para se compreender

o status quo sócio-político-econômico, acabam por forjar, também, uma “pré-compreensão inautêntica” (no sentido gadameriano)

diferenciada nos respectivos campos jurídicos. Daí, mostrar-se-á a importância de se defender a manutenção do projeto dirigente

inaugurado no Brasil, com a constituição de 1988, para que os objetivos traçados pelo seu texto não sejam jogados no limbo da

história.

1. A MODERNIDADE BRASILEIRA: O DESENVOLVIMENTO DE UMA “CIDADANIA PRECÁRIA” E A
NATURALIZAÇÃO DA DESIGUALDADE

Especificamente em relação à ideia de igualdade, para a compreensão da sua (precária) incidência nas relações entre os

indivíduos e destes com o Estado brasiliero, propõe-se, neste momento, um breve paralelo com a obra de Alexis de Tocqueville

(1998), para quem a modernidade foi vista como um ininterrupto processo de afirmação da democracia e da universalização da

igualdade. Sob esse viés, a distinção, realizada neste estudo, entre modernidade central e periférica (diferenciada) pretende

essencialmente destacar que, enquanto nas sociedades centrais este percurso desenvolveu-se com êxito e logrou estender-se

gradualmente a todos os estratos sociais, nas sociedades ditas periféricas, ao contrário, este caminho foi explorado de forma

deficiente, incompleta, inacabada, ou nem sequer chegou a ser trilhado.

Na análise do autor supracitado, a “igualdade de condições” aparece como uma marca distintiva da moderna sociedade

americana, “o fato essencial, do qual parecia descender cada fato particular”, transmitindo, pois, a “influência prodigiosa que essa

realidade primária exerce sobre a marcha da sociedade; ela dá à opinião pública uma direção definida, uma tendência certa às leis,

máximas novas aos governos e hábitos peculiares aos governados.” Ainda segundo o autor, o fato essencial da igualdade “estende a

sua influência para muito além dos costumes políticos e das leis e que não tem menos domínio sobre a sociedade civil que sobre o

governo; cria opiniões, faz nascer sentimentos, sugere práticas e modifica tudo aquilo que ele mesmo não produz”

(TOCQUEVILLE, 1998, p. 11).
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Dito de outra maneira, a igualdade aparece, nas sociedades modernas avançadas, como o imaginário simbólico sobre o

qual se edifica a ordem social, política e jurídica. Todas as práticas e instituições orientam-se por esse horizonte simbólico, o qual

institui os elos sociais possíveis. Sem os sentimentos criados pela “realidade primária” da igualdade, sem as opiniões e as práticas

por ela agitadas ou sugeridas, não há qualquer possibilidade de constituição da comunidade.

Por isso, a distinção aqui trabalhada parece tão fundamental e oportuna. Isto porque, no contexto das sociedades

modernas centrais, o valor conferido à igualdade aparece, indubitavelmente, como o de um elemento fundante de instituições e

práticas associadas às emergências do capitalismo e do individualismo liberal. E é precisamente do fato da igualdade que deriva as

visões do poder como expressão da soberania popular, a ideia elevada dos direitos políticos, o respeito pela lei e ainda o importante

espírito público presente nas sociedades democráticas, em especial na sociedade americana, objeto de sua análise sociológica. Em

suas palavras, o autor assinala que esses valores essenciais, ao derivarem da igualdade como fonte primária, permitem aos

indivíduos sentirem-se membros efetivos da comunidade política, cidadãos dignos porque iguais na construção da vontade

soberana. Afinal, afirma ele que

nos Estados Unidos, cada qual tem uma espécie de interesse pessoal em que todos obedeçam às leis,
pois aquele que hoje não faz parte da maioria talvez esteja amanhã em suas fileiras; e esse respeito, que
professa agora pelas vontades do legislador, em breve teria ocasião de exigi-lo para as suas. Ainda que
a lei seja malsã, o habitante dos Estados Unidos submete-se a ela, por isso mesmo, sem dificuldade,
não somente por ser obra da maioria, mas ainda por ser obra também sua; considera-a do ponto de
vista de um contrato do qual é uma das partes (TOCQUEVILLE, 1998, p. 186).

Por outro lado, nas sociedades periféricas o fato da igualdade nunca efetivamente existiu como fonte (imaginária) da

Constituição da comunidade. Jamais atuou como elemento capaz de gerar sentimentos, de sugerir práticas, de fundamentar a origem

das instituições, e muito menos de modificar tudo aquilo que fosse contrário ao seu reconhecimento universal. De maneira oposta, o

que há de fato nestas sociedades é a prevalência das hierarquias, das relações personalistas e de parentesco, da apropriação privada

do público, da lei como expressão de privilégios, afinal da “naturalização da desigualdade” e da “construção social da

subcidadania” (SOUZA, 2003).

Isso porque, Tocqueville (1998, p. 44) nota, claramente, que “as leis da democracia, em geral, tendem para o bem da

maioria, pois emanam da maioria de todos os cidadãos, a qual pode enganar-se, mas não poderia ter um interesse contrário a si

mesma. As da aristocracia tendem, ao revés, a monopolizar nas mãos de pequeno número a riqueza e o poder, porque a aristocracia

sempre constitui, por sua natureza, uma minoria”. E desta crença enraizada na sociedade deriva a credibilidade do sistema

democrático e do regime de direitos, posto que “reinava uma igualdade muito grande entre os emigrantes que se foram estabelecer

nas praias da Nova Inglaterra. A própria semente da aristocracia jamais foi levado àquela parte da União”, e, portanto, “na América,

o homem do povo concebeu uma idéia elevada dos direitos políticos, porque tem direitos políticos; não ataca os de outrem para que

não se violem os seus” (TOCQUEVILLE, 1998, p. 179-184).

Na vida política e social da América, “o princípio da soberania popular jamais fica escondido ou estéril, como em certas

nações; é reconhecido pelos costumes, proclamado nas leis; estende-se com toda liberdade e sem obstáculos atinge as suas últimas

conseqüências” (TOCQUEVILLE, 1998, p. 50).
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Esse aporte teórico na obra de Tocqueville não tem a pretensão de estabelecer um profundo paralelo entre sociedades que

enfrentaram processos modernizadores distintos, todavia, conforme se pôde (e se poderá) perceber, a breve abordagem da obra deste

autor servirá para aclarar algumas aproximações teóricas que se depreende no deslinde do presente texto.

Assim, retornando-se à realidade pátria, a especificidade do processo de modernização de sociedade da nova periferia, como a

brasileira, tem a ver antes com a ausência do que com a presença de uma organização social de uma tradição moral ou religiosa que

pudessem, efetivamente, “esquematizar” o impacto modernizante das práticas institucionais transplantadas como “artefatos

prontos”.

Sobre o caráter diferenciado do processo modernizador brasileiro, é válido mencionar o seu perfil anacrônico e heterogêneo

sintetizado, a partir do pensamento de Gilberto Freire, por Souza (2003, p. 145):

(...)  vale lembrar que o processo modernizador não se dá, obviamente, do dia para a noite, nem de forma homogênea em todas as
regiões. Se do Rio de Janeiro, cidade que recebeu maior impacto modernizador na primeira metade do século XIX, Freyre afirma
(...)  que, em 1840, tudo que era burguesamente europeu já era percebido como “absolutamente bom”, enquanto tudo que era
português e colonial já era tido “como absolutamente de mau gosto”, nas regiões do interior esse impacto foi, inicialmente, bem
menor.  Na verdade, o processo de modernização instaura uma dualidade marcada precisamente pelo impacto diferencial, nas
diversas regiões, do influxo modernizante. A vitória definitiva do processo de modernização periférico brasileiro vai exigir não
mais apenas o influxo exógeno, de “fora para dentro”, mas também, como resultado de lento processo de conscientização e luta
política, um influxo endógeno “de dentro para fora”,  ou seja,  a formulação consciente e refletida de um projeto modernizador
autônomo e nacional.

Os princípios liberais na sociedade brasileira pré-independência, despojados de suas raízes anticlericais e distantes do universo

social e intelectual que fez do liberalismo europeu a ideologia negadora dos reais fundamentos da submissão do trabalho ao capital,

adquiriram sentido predominantemente antimetropolitano, significando, quando muito, a luta contra os monopólios e privilégios

instituídos pela coroa portuguesa (ADORNO, 1998, p. 33-4).

Na verdade, o liberalismo se constituiu no Brasil como uma “linguagem comum” que permitia, no contexto intra-elites em que se

deu a expansão negociada da ordem burguesa pátria, uma legitimação – ainda que de curto prazo e reduzido às parcelas

privilegiadas da população – das demandas por respeito a contratos, instituição de uma ordem legal autônoma, uma estrutura

representativa, ainda que extremamente restritiva (SOUZA, 2003, p. 146).

Nesse diapasão, todas as reformas jurídicas ocorridas no Brasil buscavam, a todo custo, manter a integralidade e a unidade do país,

acomodando os interesses conflitantes das minorias dominantes, sem, contudo, pelo menos, minimizar os problemas econômicos e

sociais que afligiam a maior parte da população brasileira, pobre, desprovida da propriedade e alijada do poder (ADORNO, 1998, p.

51): uma massa de subcidadãos.

Em sua pesquisa Souza (2003) busca embasamento filosófico-político na obra de Charles Taylor, com interesse especial na questão

do reconhecimento social cujo fundamento estaria na sedimentação da cidadania política e jurídica. Taylor (2000), em sua Política

do Reconhecimento, chama a atenção para a temática das condições sociais para o respeito e a autoestima, que são pontos centrais

para a construção da solidariedade. Esta também chamada por Honneth (2003, p. 200) de estima social[2], fundamental, por sua

vez, para a constituição de uma comunidade de valores mediante a orientação por concepções de objetivos comuns. Essas matrizes

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 8996



teóricas servem para Souza (2003) propor a reflexão sobre como uma sociedade periférica, como a brasileira, é capaz de apresentar,

num contexto formalmente democrático, aberto e pluralista, a formação de cidadãos de segunda e terceira classes.

Além disso, para se alcançar a noção de subcidadania, é preciso colher ainda subsídios teóricos na obra de Bourdieu (2002, capítulo

I) - que desmascara a “ideologia da igualdade de oportunidades” ao identificar que todas as sociedades produzem formas de

travestir a dominação e esse fenômeno é encoberto pelo que ele denomina de capital simbólico -, a partir especificamente do

conceito de habitus, interpretado por Souza (2003, p. 41-44) como “um sistema de estruturas cognitivas e motivadoras, ou seja, um

sistema de disposições duráveis inculcadas desde a mais tenra infância que pré-molda possibilidades e impossibilidades,

oportunidades e proibições, liberdades e limites de acordo com as condições objetivas”. Dessa forma, as disposições do habitus são

pré-adaptadas às suas demandas, de maneira a pré-moldar e determinar a condição de ser-no-mundo do sujeito.

Assim, subcidadãos seriam aqueles indivíduos que detêm um habitus precário, ou seja, aquele tipo de personalidade e de

disposições de comportamento que não atendem às demandas objetivas para que - sejam indivíduos ou grupo social - possam ser

considerados produtivos e úteis em uma sociedade do tipo moderna e competitiva, podendo gozar de reconhecimento social com

todas as suas dramáticas conseqüências existenciais e políticas. Em síntese, para Jessé Souza, habitus precário estaria abaixo do

habitus primário (precondições sociais, econômicas, e políticas do sujeito útil, “digno” e cidadão) e do chamado habitus secundário,

que, por sua vez, está acima do primário e institui critérios classificatórios de distinção social a partir do que Bourdieu chama de

“gosto” (SOUZA, 2003, p. 167).[3]

A ausência desse ethos moderno, capaz de cimentar as suas próprias práticas e instituições, constitui o pano de fundo

para a explicação acerca do fenômeno da naturalização da desigualdade nas sociedades da nova periferia, como a brasileira. Assim

como a ordem competitiva dos países centrais apresenta um discurso legitimador da desigualdade, internalizado sob o manto da

legalidade e da igualdade formal, a ordem competitiva da sociedade brasileira “também tem a ‘sua hierarquia’, ainda que implícita,

opaca e intransparente aos atores, e é com base nela, e não em qualquer ‘resíduo’ de épocas passadas, que tanto negros quanto

brancos, sem qualificação adequada, são desclassificados e marginalizados de forma permanente” (BOURDIEU, 2007, p. 162).

A “esquematização” da sociedade brasileira, refletida nos rumos do Estado, estava preparada para favorecer uma determinada

classe dominante e, no campo jurídico, as escolhas feitas em cada momento, entre interesses, valores, e visões do mundo diferentes

ou antagonistas tinham poucas probabilidades de desfavorecer os dominantes, de tal modo o ethos dos agentes jurídicos que está na

sua origem e a lógica imanente dos textos jurídicos que são invocados tanto para os justificar como para os inspirar estão adequados

aos interesses, aos valores e à visão do mundo dominantes (BOURDIEU, 2002, p. 242).[4]

Com efeito, esse processo de institucionalização e legitimação da ordem social por e a partir de um habitus peculiar se dá

de forma completamente distinta nas sociedades modernas centrais e nas sociedades engendradas sob o influxo da expansão do

racionalismo e do capitalismo ocidentais. Especialmente quanto aos valores e princípios da igualdade e da dignidade humana,

elementos intrínsecos à própria noção de cidadania, essas marcas distintivas são indeléveis. Isto porque, no contexto simbólico das

sociedades centrais a “igualdade não é um mero ‘direito’ que pode ser compensado por valores e práticas ‘benignas’ de assimilação

e integração. Igualdade é o valor básico da modernidade ocidental, sendo a fonte de dignidade e reconhecimento individual em

primeira instância” (SOUZA, 2000, p. 250).
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No transcurso histórico da modernidade brasileira, portanto, a disseminação massiva do habitus precário constitui o pano

de fundo consensual que institucionaliza e legitima as práticas e as instituições modernas na sociedade brasileira, introduzindo uma

perversa dinâmica de invisibilidade pública e humilhação social, na medida em que naturaliza posições de desigualdade,

prevalência de privilégios, indiferenças cortantes em relação a inúmeros sujeitos e grupos sociais, estigmatizações e desumanizações

permanentes, desfigurando de forma gritante tanto o sentido quanto a eficácia e incidência dos princípios constitucionais da

igualdade e da dignidade humana.

Ainda como um reforço elucidativo concernente aos termos sociológicos abordados acima - invisibilidade pública como

desaparecimento intersubjetivo de um homem e humilhação social como expressão da desigualdade política (COSTA, 2004, p. 63)

-, cabem as palavras de Gonçalves Filho (In COSTA, 2004, p. 21-22), para quem a

Invisibilidade pública é expressão que resume diversas manifestações de um sofrimento
político: a humilhação social, um sofrimento longamente aturado e ruminado por gente das classes
pobres. Um sofrimento que, no caso brasileiro e várias gerações atrás, começou por golpes de
espoliação e servidão que caíram pesados sobre nativos africanos, depois sobre imigrantes baixo-
assalariados: a violação da terra, a perda de bens, a ofensa contra crenças, ritos e festas, o trabalho
forçado, a dominação nos engenhos ou depois nas fazendas e nas fábricas.

A violência material e simbólica faz com que, no Brasil, a humilhação social seja um sofrimento ancestral e repetido.

Como ilustração dessa afirmação tem-se o relato de Fernando Braga da Costa materializado numa pesquisa empírica, com

informações e experiências colhidas no decorrer de dez anos de convívio intenso, acompanhando e desempenhando os serviços

diários - uniformizado inclusive - como e com os garis[5] da Prefeitura da Cidade Universitária da Universidade de São Paulo.

Conforme fartamente relatado em sua obra, Costa sentiu na pele o tratamento dispensado pelos indivíduos abastados, intelectuais,

autoridades, etc., aos “outros” que não compartilham qualquer tipo de status social positivo para uma sociedade patrimonialista-

burguesa. Em suma, o pesquisador/autor foi acometido temporariamente daquele mal que uma enorme parcela dos cidadãos(?)

brasileiros sentem: do sofrimento político, o sentimento de engrossar a multidão de “subintegrados” no Brasil.

Esses sofrimentos políticos, conforme explica Gonçalves Filho (In COSTA, 2004, p. 27), “não são enfrentados apenas

psicologicamente, uma vez que são políticos.” Contudo, paradoxalmente, não basta que os sofrimentos políticos sejam

politicamente enfrentados porque são sentimentos. O enfrentamento do problema, portanto, deve ser político e psicológico.

A cura da humilhação social pede remédio por dois lados. Exige a participação no governo
do trabalho e da cidade. E exige um trabalho interior, uma espécie de digestão, um trabalho que não é
apenas pensar e não é solitário: é pensar sentindo e em companhia de alguém que aceite pensarmos
juntos. Isto tende para o que Hannah Arendt descreveu como ato de julgar (GONÇALVES FILHO In
COSTA, 2004, p. 27).

(...)

Das relações com depoentes e com a filosofia política (especialmente com o pensamento de Hannah Arendt), é
possível propor a humilhação como um fenômeno público que acarreta impedimento da ação e da palavra. Ação e palavra superam
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o âmbito da força,  das interações mecânicas ou bem adaptadas e fundam cidadania, a reunião plural e igualitária: situação que põe
o cidadão além de sua casa e orienta para a cidade, para outros cidadãos, fazendo superar a idiotia,  a concentração em interesses
privados.

O fato de que um homem agiu significa que instaurou o inesperado. Abriu um caminho novo. Começou o que
ninguém entrevia de coisa alguma que tivesse ocorrido antes.  Uma ação salva de existir no que nos foi impingido. Toda iniciativa
sai de certas condições, foi  preparada. Mas as condições e a preparação que influíram numa iniciativa não dariam por si mesmas
em iniciativa sem um iniciador que tivesse proveito delas.  Quem age mostra sua originalidade e chama atenção: a ação revela um
sujeito (GONÇALVES FILHO In COSTA, 2004, p. 27 e 40).

O sofrimento político tem a ver com o desprivilegiamento de todo um setor social, gerando, por igual, uma pobreza

política.

Na esfera política, que é o locus privilegiado pela discussão na pesquisa ora materializada no presente texto, o que faz

com que os homens se distingam em sua humanidade, e não apenas sejam diferentes, são o discurso e a ação, entendidos, por sua

vez, como “(...) os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas

enquanto homens” (ARENDT, 2001, p. 189). Segundo Arendt (2001, p. 191), a ação corresponde ao fato do nascimento na medida

em que traz à tona a possibilidade/capacidade que o homem tem, enquanto igual (se não o diálogo não se estabeleceria), de

apresentar as suas peculiaridades: em verdade, trata-se de outro (uma espécie de “segundo”) nascimento no qual se confirma e se

assume o fato original e singular do aparecimento físico primeiro. Enquanto a ação se compreende como um segundo nascimento,

“o discurso corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver como ser distinto e

singular entre iguais”.

Ao se referenciar a esfera política, no início do parágrafo anterior, assume-se aqui um significado amplo da expressão

que pode ser melhor delineado pelo próprio objetivo da política que é a garantia da vida em suas diversas perspectivas

possibilitando, dessa maneira,

ao indivíduo buscar seus objetivos, em paz e tranqüilidade, ou seja sem ser molestado pela política –
sendo antes de mais nada indiferente em quais esferas da vida se situam esses objetivos garantidos pela
política, quer se trate, no sentido da Antigüidade, de possibilitar a poucos a ocupação com a filosofia,
quer se trate, no sentido moderno, de assegurar a muitos a vida, o ganha-pão e um mínimo de
felicidade (ARENDT, 2004, p. 46).

“Como além disso”, complementa Arendt (2004, p. 46), “conforme Madison observou um dia, trata-se nesse convívio de

homens e não de anjos, o provimento da vida só pode realizar-se através de um Estado, que possui o monopólio do poder e impede

a guerra de todos contra todos”.

2. A MODERNIDADE SOB  A ÓTICA DA ATUAÇÃO DO ESTADO: A HISTÓRICA DESIGUALDADE SOCIAL E O

INTERVENCIONISMO TENDENCIOSO DO ESTADO BRASILEIRO

Respeitando-se os limites espaciais sugeridos a este tipo de texto (artigo jurídico), não será reproduzida aqui a tão difundida teoria

das transformações dos modelos de Estado (BONAVIDES, 1995) restando apenas registrada a constatação weberiana (1999, p.

1056-60) de que a teoria política alcança o seu ponto alto recusando a ideia de finalidade da política ou do Estado, contrariando a
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noção difundida pelo pensamento clássico, na qual a comunidade política tem uma finalidade específica – o bem comum –, que

consiste no conjunto de condições materiais e morais que permite a cada um dos seus membros alcançar o seu telos

(ARISTOTELES, 1979). A partir disso, diz-se que burocracia e o Estado modernos, como esclarece Weber (1999), advêm do

processo de racionalização.  A racionalização na administração, no direito e na política significa que os processos e as atividades

que ocorrem nessas esferas da vida social foram submetidos à lei.

A partir disso diversos autores (por todos: MORAIS, 2002) enfocam em suas pesquisas as transformações ideológicas, espaciais e

políticas do Estado que vão desde uma postura “reduzida” ou “enxuta” de um Estado liberal até uma aproximação promovedora de

um Estado social.

No caso do Estado brasileiro, entende-se que a modernidade, além de tardia, foi um simulacro na medida em que se detecta a sua

desfuncionalidade enquanto modelo Social, cuja postura intervencionista serviu para aumentar ainda mais as desigualdades[6];

parcela expressiva dos mínimos direitos sociais não vem sendo cumprida; o projeto constitucional tão bem arquitetado em 1988

segue ineficaz em decorrência de uma “baixa constitucionalidade” (STRECK, 2004, p. 189-90); os preceitos fundamentais que

apontam para o acesso à justiça continuam ineficazes.

A história do distorcido intervencionismo estatal no Brasil (STRECK, 2001, p. 21-32), nas palavras de Ianni (2004, p. 103),

está permeada de situações nas quais um ou mais aspectos importantes da questão social estão
presentes. Durante um século de “república”, compreendendo a oligárquica, a populista, a militar e a
nova, essa questão se apresenta como um elo básico da problemática nacional, dos impasses dos
regimes políticos ou dilemas dos governantes. Reflete disparidades econômicas, políticas e culturais,
envolvendo classes sociais, grupos raciais e formações regionais. Sempre põe em causa as relações
entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal.

Por isso, arremata o autor:

Desde o declínio do regime de trabalho escravo, ela passou a ser um ingrediente cotidiano em
diferentes lugares da sociedade nacional. A despeito das lutas sociais que envolve, e das medidas que
se adotam em diversas ocasiões, para fazer face a ela, continua a desafiar os distintos setores da
sociedade. Ao longo das várias repúblicas formadas desde a Abolição da Escravatura e o fim da
Monarquia, a questão social passou a ser um elemento essencial das formas e movimentos da
sociedade nacional. As várias modalidades de poder estatal, compreendendo o autoritarismo e a
democracia, defrontam-se com ela. Está presente nas rupturas políticas ocorridas em 22, 30, 37, 45 e
64, para mencionar algumas. Dentre os impasses com os quais se defronta a Nova República iniciada
em 1985 destaca-se também a relevância da questão social. As controvérsias sobre o pacto social, a
toma de terras, a reforma agrária, as migrações internas, o problema indígena, o movimento negro, a
liberdade sindical, o protesto popular, o saque ou a expropriação, a ocupação de habitações, a
legalidade ou a ilegalidade dos movimentos sociais, as revoltas populares e outros temas da realidade
nacional, essas controvérsias sempre suscitam aspectos mais ou menos urgentes da questão (IANNI,
2004, p. 103-4).

Ante o exposto, para se evoluir no enfrentamento da temática, é preciso estabelecer-se um breve diagnóstico sobre a formação do

Estado “republicano” que se desenvolvera no Brasil desde o final do século XIX. Por conseguinte, cabe ressaltar que as propostas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9000



liberais trazidas pelas ideias iluministas europeias[7] estavam longe de se desenvolverem como ocorria no “velho continente”, em

razão das diferenças (brutais) referentes aos modelos de sociedades, aos interesses predominantes, às crenças religiosas e

ideológicas.

Em relação à postura do Estado em civilizações que se formaram no rastro do capitalismo central, como foi o caso da brasileira, de

suma importância se faz, neste momento, a abordagem da peculiaridade do (não) intervencionismo estatal. E a importância se dá,

principalmente, para a caracterização, num momento posterior, da crise do (inexistente para os países periféricos e semi-periféricos)

Estado social. É nesse sentido que Mayorga (In STRECK e MORAIS, 2001, p. 73), estudioso da “modernidade” latino-americana,

afirma que

(...)  a América Latina,  onde o Estado de Bem-Estar jamais chegou a estabelecer-se e consolidar-se como na Europa social
democrática, tem agora menos perspectivas de desenvolvimento do que há décadas atrás e os processos de redemocratização em
andamento encontram-se num contexto de crise econômica generalizada,  não havendo capacidade para resolver os problemas da
acumulação, a distribuição eqüitativa dos benefícios econômicos e, simultaneamente, democratizar o Estado.

A modernidade no Brasil formou-se a partir de uma “esquematização” capaz de comportar peculiaridades sociais, políticas,

econômicas e jurídicas diferenciadoras das Nações Centrais, onde projetos sociais interventivos foram efetivamente implementados

pelos Estados. As transformações estatais que ocorreram nas nações europeias e, também, nos Estados Unidos não se processaram

de forma semelhante na periferia do capitalismo.

O projeto de construção de uma nação sob o poder de um Estado soberano (imposto de fora) no Brasil foi marcado, em síntese, pela

brutal apropriação do espaço público pelo interesse privado[8] por alguns favorecidos pela esquematização da desigualdade

político-jurídico-social. O achatamento dos anseios sociais pela imposição de um modelo estatal de “fora para dentro” contribuiu

para a manutenção de uma “consciência moral pré-nacional”, que, por sua vez, pode ser ilustrada pelo seguinte trecho de outra obra

de Elias (1994, p. 147-8):

A formação tradicional da consciência moral, a ética tradicional de apego à antiga unidade
de sobrevivência, representada pela família ou clã – em suma, o grupo mais estreito ou mais amplo de
parentesco -, determina que um membro mais abastado não deverá negar nem mesmo aos parentes
distantes uma certa medida de ajuda, caso eles a solicitem. Assim, fica difícil para altas autoridades de
uma nação recém-independente recusar apoio a seus parentes quando eles tentam conseguir um dos
cobiçados cargos estatais, mesmo subalternos. Considerada em termos da ética e da consciência das
nações mais desenvolvidas, essa nomeação de parentes no preenchimento de cargos estatais é uma
forma de corrupção. Em termos de consciência moral pré-nacional, ela constitui um dever e, uma vez
que todos a praticam na luta tribal tradicional pelo poder e pelo status, uma necessidade. Na transição
para um nível de integração, portanto, há conflitos de lealdade e consciência que são, ao mesmo tempo,
conflitos de identidade pessoal.

Conectando-se à essa ideia, é possível invocar a análise de Sergio Buarque de Holanda (1995, p. 133) que aponta como uma das

principais características das sociedades que sofreram a colonização ibérica foi a “repulsa firme a todas as modalidades de

racionalização e, por conseguinte, de despersonalização”. As relações intersubjetivas eram firmemente marcadas por laços de

amizade, sendo esta prática levada do âmbito privado para o público e daí as consequências danosas que até nos presente dias se

pode verificar. O Estado, com isso, passou a ser encarado como uma ampliação do círculo familiar, no qual passaram a preponderar
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interesses particularistas.[9]

Os indícios de “atuação”, visando ao bem comum republicano[10] por parte do Estado brasileiro, remontam ao modelo (autoritário)

reformador de 1930, que lança as bases de profundas transformações na economia – com ênfase na indústria de base e na

construção de infra-estrutura para o crescimento capitalista em grande escala – e na política, com alargamento da ínfima

participação então existente, alternando períodos de democracia formal plena e autoritarismo. Contudo, com relação à intervenção

social por parte do Estado com, pelo menos, a intenção de se transformar a sociedade, percebe-se a ineficiência e, pior, a

contribuição para a intensificação do processo de crescimento do abismo social no Brasil (SOUZA, 2003, p. 153-188).

Assim, o Estado interventor-desenvolvimentista-regulador, que deveria contribuir diretamente para o crescimento do Brasil,

melhorando seus indicadores sociais, foi pródigo (somente) para com as elites, enfim, para as camadas médio-superiores da

sociedade, que se apropriaram/aproveitaram de tudo desse Estado, privatizando-o, dividindo/loteando os monopólios e os

oligopólios da economia com o capital internacional (STRECK, 2001, p. 24-32).

Na verdade, partindo-se da afirmação de Vieira (1995) de que “o Estado social no Brasil foi (é) um simulacro”, difundida por

Streck (2001), sugerem-se algumas ressalvas importantes para não se confundirem, conforme já afirmado alhures, erroneamente, as

transformações/evoluções ocorridas nos Estados Europeus com as (in)ocorridas no cenário nacional brasileiro.

Em suma, contrariando a proposta (oficial) de transformação da sociedade, o intervencionismo estatal, a partir do século

XX, mais especificamente em sua primeira metade[11], contribuiu, de fato, para a sedimentação da subcidadania, ampliando-a e

transformando-a num fenômeno de massa no Brasil. No período que compreendeu o início da “proposta oficial” de crescimento

retro-citado e o fim da ditadura militar no Brasil, Ianni (2004) demonstra com dados estatístico que o “boom” econômico realmente

aconteceu, todavia a desigualdade, manifestada na má distribuição de renda manteve-se lamentavelmente presente na história desse

período:

Vejamos o que se diz em um documento governamental. Desde os anos 30, e mais ainda a
partir dos 50, o poder público investiu largamente na expansão e diversificação da economia.
Mobilizou recursos para transportes geração e fornecimento de energia, comunicações, serviços de
infra-estrutura urbana. ‘Investiu diretamente na produção de insumos considerados estratégicos para a
produção do desenvolvimento industrial’, como no caso da siderurgia e do petróleo, da mineração e dos
transportes. Em geral, ‘através de empresas estatais ou de associações destas com o capital nacional e
estrangeiro’. Cresceram a urbanização, a industrialização e as exportações de manufaturados, além das
exportações de matérias-primas e gêneros. ‘As dimensões da economia brasileira cresceram catorze
vezes, entre 1940 e 1980’. Tanto assim que ‘a economia brasileira hoje é industrializada, moderna,
diversificada’. E a renda per capita passa de 160 para 2.100 dólares (IANNI, 2004, 105).

Todavia, complementa Ianni (2004, p. 105), valendo-se de dados publicados pelo Jornal Folha de São Paulo, no início

da redemocratização do Estado brasileiro (1985):

a distribuição permaneceu marcadamente desigual. Das pessoas que recebiam renda, os 40% mais
pobres detinham 9,7% da renda total, enquanto os 10% mais ricos detinham 47,9% - esse é o problema
da pobreza no Brasil. Mesmo após 45 anos de progresso e desenvolvimento acelerado, cerca de 50
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milhões de brasileiros sofrem as dificuldades agudas da fome, desnutrição, falta de habitação condigna
e de mínimas condições de saúde.

Nesse diapasão, àquela altura, o discurso da expansão econômica já era difundido, como hoje ainda o é, mascarando para

“baixo do tapete” a sujeira da desproporção da distribuição de renda. Era desta forma que alertava Jaguaribe (1986, p. 187):

A sociedade brasileira caracteriza-se pela maior discrepância existente no mundo entre seus
indicadores econômicos sociais. Aqueles, situando o Brasil como oitava potência econômica no mundo
ocidental, se aproxima dos níveis dos países industrializados na Europa, enquanto indicadores sociais
se aproximam do nível dos países menos desenvolvidos do mundo afro-asiático.

Como conclusão, o cenário desafiador encontrado, desde meados da década de oitenta do século passado, pelo

constitucionalismo dirigente, que, por sua vez, intenta traduzir os anseios de transformação social ou ao menos de amenização de

tamanha desproporção na distribuição dos bens constitucionalmente assegurados, é o de uma sociedade em movimento que se

apresentava

como uma vasta fábrica das desigualdades e antagonismos que constituem a questão social. Isto é, a
situação social de amplos contingentes de trabalhadores fabrica-se precisamente com os negócios, a
reprodução do capital. As dificuldades agudas da fome e da desnutrição, a falta de habitação condigna
e as precárias condições gerais de saúde são produtos e condições dos mesmos processos estruturais
que criam a ilusão de que a economia brasileira é moderna, ou de que o Brasil já é a oitava potência
econômica do mundo ocidental e cristão (IANNI, 2004, p. 107).

O cenário de abismo social que se agravou no decorrer do século XX, chega à última década deste e no início do século

XXI com alguns indicadores de diminuição dessa diferença. Todavia, o precipício que surgiu entre a minoria detentora da riqueza e

uma maioria assolada pela pobreza é tão profundo que, mesmo com alguns indicadores favoráveis à boa distribuição de renda e à

melhoria das condições de vida dos (sub)cidadãos brasileiros, ainda sim o quadro social brasileiro hodierno no quesito distribuição

de renda (desigualdade social) segue desolador e pode ser constatado quase cotidianamente em publicações dos mais variados

órgãos de pesquisa.

Esse panorama de “dualismo moderno” acaba por apresentar um paradoxo da modernidade brasileira no que tange ao

crescimento econômico de um lado e ao atraso sócio-político-cultural de outro. Assim:

Na transição do século 20 ao 21, quando se está entrando em um novo ciclo de globalização
do capitalismo, a tese de que a história é a história da formação das classes sociais e das lutas de
classes está diante do desafio de dar-se conta de como o ‘nacional’ e o ‘mundial’ se mesclam e
determinam. Ressurgem as pesquisas e os debates sobre imperialismo e globalismo, buscando repensar
o nacionalismo e o internacionalismo, compreendendo que o novo ciclo de globalização do capitalismo
institui um outro palco da história, de lutas sociais (IANNI, 2004, p. 57).

É indubitável a diferença no processo de modernização em nações periféricas como a brasileira, onde há uma diferença

brutal que afasta a sociedade da epistemologia econômica central, numa espécie de anacronismo entre a realidade factual do povo

brasileiro e os ditames de um modelo hegemônico de globalização neoliberal, isso tudo, tendo em vista, principalmente que
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(...) no Brasil a sociedade de classes emerge de uma sociedade de castas, enraizada em
quase quatro séculos de escravismo, ou de diferentes formas de trabalho compulsório. No século 20, a
sociedade brasileira combina a estrutura e dinâmica de classes sociais com os remanescentes de castas.
Há formas de sociabilidade, etiquetas de relações raciais, padrões de organização da família, trabalho,
associações, vizinhanças, escolas, igrejas clubes e outras instituições nas quais se manifestam traços
remanescentes de castas mesclados com as práticas das relações de classes. Note-se que essa realidade
social complexa, intricada e contraditória é bastante diversificada, quando se comparam cidade e
campo, indústria e agricultura, regiões de tradições indígenas, afro-brasileiras, e de imigrantes europeus
chegados nos séculos 19 e 20. Na transição do século 20 ao 21, o Brasil ainda tem algo de uma
cartografia de províncias e regiões, compondo um singular arquipélago sociocultural e político-
econômico em processo de integração simultaneamente nacional e transnacional (IANNI, 2004, p. 57).

As diferenças sociais e regionais já apontadas alhures, objeto de preocupação do artigo 3º da Constituição de 1988,

coloca o Estado e a sociedade brasileiros diante de desafios ainda mais complexos em tempos de globalização neoliberal.

Diante disso, advém a questão: como ser (se transformar efetivamente em) um Estado social-intervencionista na periferia

do capitalismo globalizado em pleno século XXI? Indagando-se de outra forma: o Estado ainda é possível como fiel guardião e

executor das promessas da modernidade, a fim de se construir um padrão social mínimo capaz de efetivamente inserir todo um

contingente de outsiders sociais no Brasil contemporâneo?

Como num início de uma possível resposta, como um projeto de nação, o constitucionalismo dirigente aparece

direcionado para o futuro, para a transformação do status quo. Assim, a concepção do sentido normativo da Constituição apresenta-

se “(...) prospectivamente orientado, abrindo via ao futuro, sem perfeccionisticamente tentar captar e fechar o processo histórico.

Nesta perspectiva se afirma que a lei fundamental é ‘esboço de uma via’”, ou de uma vida digna, poder-se-ia acrescentar, “e algo de

‘desejado’ e não apenas um estatuto ‘confirmante ou garantidor do que existe’” (CANOTILHO, 2001, p. 152-153)

3. O CONSTITUCIONALISMO DIRIGENTE: EM BUSCA DAS PROMESSAS DESCUMPRIDAS

Como uma típica Carta-compromissária, a atual Constituição encarnou a síntese das contradições brasileiras juntamente

com o desejo de mudança. Da mescla ideológica do Poder Constituinte (BONAVIDES; PAES DE ANDRADE, 2008), traduz-se o

embate entre as diversas forças que compuseram a Assembléia Nacional de 1986 a 1988. Com inspiração em postulados humanistas,

em que radicam a efetivação de direitos sociais e a sedimentação da democracia, a Constituição reúne

um magnânime e humanitário projeto de pacificação nacional ao lado de um elenco de direitos à
esperança, a serem efetivados segundo a capacidade transformadora da sociedade e da classe política
brasileira, do que propriamente uma solução acabada de organização social e política para um país
marcado por impenitentes contrastes classistas e regionais (CASTRO, 2005, p. 125-6).

Os compromissos assumidos pela Constituição brasileira de 1988 - especialmente aqueles previstos em seus três

primeiros artigos - faz com que esta seja classificada, segundo a sua estruturação como Constituição Dirigente, por não se resumir a
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um mero ordenamento político, mas também como ordenamento econômico e social. A tese do Constitucionalismo Dirigente foi

amplamente divulgada no Brasil a partir da obra de J. J. Gomes Canotilho (2001) -inspirada inicialmente em diferentes obras como

a de Vezio Crisafulli e Peter Lerche -, que, tendo como enfoque privilegiado a Constituição portuguesa de 1976, buscava a afastar

de vez qualquer dúvida em relação à aplicabilidade das normas programáticas. Nesta visão, em síntese, desvaloriza-se a idéia

clássica de Constituição como estatuto delimitador do Poder, para que se confira um grande valor às normas programáticas e aos

objetivos de mudança econômica e social, que na ótica da Constituição portuguesa visariam a transição gradativa para o socialismo

(era o que dispunha o art. 1º, atualmente revogado, da Constituição portuguesa de 1976).

O modelo de Constituição Dirigente inspirou diversos membros da Assembléia Constituinte brasileira. Por isso, a

presente Constituição não almeja simplesmente retratar a realidade política vigente, como em modelos ultrapassados do século XX,

mas também cuida da inserção de objetivos programáticos que não poderiam ser aplicados no momento da elaboração do texto

constitucional. Em simples termos, os agentes do Poder Constituinte originário submetem os futuros governos e a sociedade à

realização de princípios constitucionalmente aventados para a transformação da realidade social. Assim, nas palavras de Canotilho,

o “programa constitucional de governo concebe-se também como programa em conformidade com a Constituição, devendo

distinguir-se de outras figuras afins com as quais anda sistematicamente confundido (programa eleitoral e partidário, acordo

partidário-governametal e acordo programático-governemental)” (CANOTILHO, 2001, p. 487).

Canotilho, com isso, propõe “a reconstrução da teoria da Constituição por meio de uma Teoria Material da Constituição,

concebida também como teoria social. A Constituição Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão

materialmente legitimadora, ao estabelecer um fundamento constitucional para a política” (BERCOVICI, 2006, p. 243).

É interessante registrar que a publicação de um artigo numa revista espanhola em 1995 acerca do dirigismo constitucional

causou um enorme frisson em todos aqueles que se preocupavam com a efetivação do texto constitucional, tendo em vista que o

próprio Canotilho (1995), “pai” de tal teoria, teria decretado a morte da Constituição Dirigente. Todavia, o próprio autor

encarregou-se de acalmar os nervos dos (neo)constucionalistas brasileiros ao afirmar que “a Constituição dirigente está morta se o

dirigismo constitucional for entendido como normativismo constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar transformações

emancipatórias” (CANOTILHO, 2001, p. XXIX). Assim, após inclusive as discussões entre juristas brasileiros e o próprio autor

português no seminário intitulado “Jornadas sobre a Constituição Dirigente em Canotilho”, perceberam-se que a morte apresentada

pelo autor era relativa, pois tal teoria não teria falecido e sim amadurecido, emancipado e alcançado novos horizontes significativos

(GRAU, 2005).

A partir disso, Streck (2004, P. 332) afirma que

para uma melhor compreensão da problemática relacionada à sobrevivência ou morte da assim
denominada Constituição dirigente, é necessário que se entenda a Teoria da Constituição enquanto uma
teoria que resguarde as especificidades histórico-factuais de cada Estado nacional. Desse modo, a
teoria da Constituição deve conter um núcleo (básico) que albergue as conquistas civilizatórias próprias
do Estado Democrático (e Social) de Direito, assentado, como já se viu à sociedade, no binômio
democracia e direitos-fundamentais-sociais. Esse núcleo derivado do Estado Democrático de Direito
faz parte, hoje, de um núcleo básico geral-universal que comporta elementos que poderiam confortar
uma teoria geral da Constituição e do constitucionalismo do Ocidente. Já os demais substratos
constitucionais aptos a conformar uma teoria da Constituição derivam das especificidades regionais e
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da identidade nacional de cada Estado.

Com essa concepção, alcança-se a convicção que a Constituição não pode ser entendida como entidade normativa

independente e autônoma, sem história e temporalidade próprias. Não há uma teoria a Constituição, mas várias teorias da

Constituição, adequadas à realidade concreta. A Constituição não deve estar apenas adequada ao tempo, mas também ao espaço.

Afora o núcleo universal, capaz de ensejar “a” teoria geral da Constituição, “há um núcleo específico” - que se amolda

historicamente e espelha anseios variados em diversos Estados – e se pode chamar de núcleo de direitos sociais fundamentais

plasmados em cada texto que atendam ao cumprimento das promessas da modernidade. Assim,

O preenchimento do déficit resultante do histórico descumprimento das promessas da modernidade
pode ser considerado, no plano da Constituição adequada a países periféricos ou, mais especificamente,
de uma Teoria da Constituição Dirigente Adequada aos Países de Modernidade Tardia (TCDAPMT),
como conteúdo compromissário mínimo a constar no texto constitucional, bem como os
correspondentes mecanismos de acesso à jurisdição constitucional e de participação democrática.

Uma Teoria da Constituição Dirigente Adequada a Países de Modernidade tardia, que também pode ser
entendida como uma teoria da Constituição dirigente-compromissária adequada a países periféricos,
deve, assim, cuidar da construção das condições de possibilidade para o resgate das promessas da
modernidade incumpridas, as quais, como se sabe, colocam em xeque os dois pilares que sustentam o
próprio Estado Democrático de Direito. (STRECK, 2004, p. 332-3)

Todavia, a implementação das promessas da modernidade por meio de um Estado Democrático de Direito interage com

outros fatores complicadores como, conforme dito alhures, o impacto da globalização neoliberal, bem como as próprias dificuldades

internas do Estado brasileiro.

CONCLUSÃO

Na pesquisa materializada neste texto, buscou-se discutir, numa perspectiva histórica, a principal ferida constante da

realidade social de um país periférico como o Brasil: a questão da naturalização da desigualdade que desemboca numa visão da

subcidadania como um fenômeno de massa. Essa temática tão abordada por diversos ramos das ciências sociais ainda não foi

devidamente enfrentada pelo Direito Constitucional, talvez, justamente pela falta de empenho na construção de uma Teoria

Adequada que, como dito anteriormente, ainda é incipiente no Brasil.

Por meio do Direito, a capacidade transformadora sugerida pela Constituição ainda está longe de atingir a sua plenitude

no que diz respeito a cura da ferida social pela transformação (do status quo) da realidade periférica brasileira, haja visto que os

juristas ainda seguem atrelados ao formalismo normativista, operando, por conseqüência, o recalque das potencialidades

transformadoras do direito e a efetivação de uma hermenêutica emancipatória, assegurando, por conseguinte, o distanciamento do

saber jurídico da realidade social. Nesse diapasão, os operadores jurídicos acabam se transformando em reprodutores de fórmulas

antigas e mantenedores de um sistema social que avilta as condições de vida da grande massa oprimida e o direito passa a ser a

ferramenta deste mecanismo.
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A partir do Estado Democrático de Direito sugerido pelo texto constitucional, a cidadania no Brasil deve ser

reestruturada, principalmente à luz dos ideais transformadores desse modelo de Estado, que sugerem, principalmente, a melhoria

das condições sociais no Brasil. Para tanto, a Carta assume uma postura compromissária dirigente, com metas bem definidas,

principalmente a favor daqueles que sempre se viram alijados de qualquer possibilidade de participação materialmente democrática

no Estado e na sociedade.

Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que a máquina estatal efetivamente direcione os seus mais eficazes

mecanismo de atuação para o âmbito social e deixe de privilegiar o dirigismo financeiro voltado para os interesses do mercado e da

economia privada[12] em detrimento de um necessário dirigismo social. É necessário que se combata este sincretismo teórico e

político contrário à Constituição Dirigente, ou seja, é preciso que se resista às teorias e práticas que, por um lado atacam “(...) os

dispositivos constitucionais relativos às políticas públicas e direitos sociais”, sob o pretexto que esses “‘engessam’ a política

retirando a liberdade de atuação do legislador”, e, por outro, defendem as “(...) políticas de estabilização e de supremacia do

orçamento monetário sobre as despesas sociais” (BERCOVICI e MASSONETO, 2006, p. 72).

É possível afirmar que a inclusão social e o reconhecimento intersubjetivo - como, constante expressamente nas normas

que prevêem o princípio da igualdade (art. 5º, CF/88), a pretensão de erradicação da pobreza, a diminuição das diferenças regionais

(art. 3º, CF/88), a garantia dos direitos fundamentais (preâmbulo da CF/88) – além de legitimar o discurso do texto constitucional

reforçam a necessidade da presença do Estado atuante como ente capaz de materializar/resgatar as promessas da modernidade

olvidadas no transcurso do século XX no Brasil.

Todavia, a proposta de um resgate ético do direito capitaneada pelo direito constitucional ainda está a dever à maioria do

povo brasileiro, pois há dificuldades para a materialização da democracia num modelo de sociedade em que boa parte dos

“cidadãos” não são reconhecidos como integrantes do jogo democrático. Como consequência disso, percebe-se que falta no Brasil

um sentimento constitucional (LUCAS VERDÚ, 1985) que, inevitavelmente, acaba por comprometer a efetivação da própria

Constituição dirigente, na medida em que este texto depende diretamente de uma cidadania ativista, capaz de, ao lado da própria

Jurisdição constitucional, implementar as promessas descumpridas da modernidade.

Por tudo isso, reforça-se que o problema eficacial do texto constitucional brasileiro, no que tange ao alcance dos

objetivos previstos no artigo 3º e à efetivação dos direitos fundamentais sociais, passa, fundamentalmente, pela necessidade de uma

ética do reconhecimento  como uma dimensão “pré” e “ultrajurídica”. O dirigismo assumido pelo discurso transformador da

realidade da Constituição de 1988, além da postura garantidora-efetivadora da Jurisdição Constitucional, depende

fundamentalmente do fomento de um sentimento constitucional dos cidadãos – e não de subcidadãos – brasileiros.
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[1] No sentido empregado por Jessé Souza, numa perspectiva Kantiana do termo, ou seja,  a teoria ou visão de mundo adaptada às condições específicas de tempo e
espaço e, ao mesmo tempo, imbricada com o imaginário social anterior (SOUZA, 2003, p. 95).
[2] “A autocompreensão cultural de uma sociedade determina os critérios pelos quais se orienta a estima social das pessoas, já que
suas capacidades e realizações são julgadas intersubjetivamente, conforme a medida em que cooperam na implementação de valores
culturalmente definidos; nesse sentido, essa forma de reconhecimento recíproco está ligada também à pressuposição de um contexto
de vida social cujos membros constituem uma comunidade de valores mediante a orientação por concepções de objetivos comuns.
Mas se a estima social é determinada por concepções de objetivos éticos que predominam numa sociedade, as formas que ela pode
assumir são uma grandeza não menos variável historicamente do que as do reconhecimento jurídico” (HONNETH, 2003, p. 200).
[3] Para Bourdieu (2007, p. 67):  “As diferenças nas maneiras em que se exprimem diferenças no modo de aquisição – ou seja,  na antigüidade do acesso à classe
dominante – associadas, freqüentemente, a diferenças na estrutura do capital possuído,  estão predispostos a marcar as diferenças no âmago da classe dominante , assim
como as diferenças de capital cultural marcam as diferenças entre as classes. Eis a razão pela qual as maneiras – e, em particular, a modalidade da relação com a
cultura legítima – são o pretexto de uma luta permanente, de modo que, nestas matérias, não existe enunciado neutro já que os termos designam as disposições
opostas, podendo ser considerados encomiásticos ou pejorativos, conforme se adota a seu respeito o ponto de vista de um dos grupos opostos.  Não é por acaso que a
oposição entre ‘escolar’ (ou ‘pedante’)  e ‘mundano’ encontra-se, em todas as épocas, no centro dos debates sobre o gosto e sobre a cultura: de fato,  através de duas
maneiras de produzir ou de apreciar as obras culturais, ela designa,  com bastante clareza, dois modos de aquisição opostos e, pelo menos, para a época presente, duas
relações diferentes com a instituição escolar.”
[4] No Brasil, Sérgio Adorno (1998, p. 250) constata que “Desde a criação dos cursos jurídicos, o jus-naturalismo e os princípios básicos do liberalismo econômico e
político introduziram-se pelos labirintos da vida acadêmica, expressando, enquanto ideologia capaz de representar os interesses, algo antagônico, dos homens brancos,
livres e proprietários. Carregando em seu bojo o mesmo princípio que norteava a revolução descolonizadora – a liberdade e a luta permanente contra tudo que a
contivesse e a cerceasse -, a vida acadêmica não comportou o aprendizado de uma militância política voltada para a democratização da sociedade brasileira”.
[5] “O ofício do gari parece acentuadamente atravessado por um fenômeno de gênese e expressão intersubjetivas:  a invisibilidade pública – espécie de
desaparecimento psicossocial de um homem no meio de outros homens. Bater o ponto, vestir o uniforme, executar trabalhos essencialmente simples (como varrer ruas,
cortar mato, retirar o barro que se acumula junto às guias), estar sujeito a repreensões mesmo sem motivo, transportar-se diariamente em cima da caçamba de
caminhonetes e caminhões em meio às ferramentas ou ao lixo são tarefas delineadoras do trabalho daqueles homens. Tarefas nas quais pudemos reconhecer
ingredientes psicológicos e sociais profunda e fortemente marcados pela degradação e pelo servilismo. São atividades cronicamente reservadas a uma classe de homens
subproletarizados; homens que se tornam historicamente condenados ao rebaixamento social e político” (COSTA, 2004, p. 57).
[6] Fala-se aqui em desigualdades, gênero que engloba as “disparidades econômicas, políticas e culturais, envolvendo classes sociais, grupos raciais e formações
regionais. Sempre põe em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal” (IANNI, 2004, p. 103).
[7] “A historiografia identifica quatro movimentos como responsáveis pela introdução, difusão e absorção cultural do ideário liberal no Brasil. Tratam-se da formação
dos intelectuais brasileiros em Coimbra, da participação das sociedades secretas no movimento emancipatório, do envolvimento dos clérigos com a maçonaria e da
proliferação dos movimentos separatistas” (ADORNO, 1998 , p. 41-2).
[8] Sobre a preponderância do interesse privado de alguns (poucos) em detrimento da real finalidade republicana do Estado na modernidade tardia brasileira do século
XX, Faoro - cuja pesquisa remonta à chegada do Estado português no Brasil até a era Vargas - resume o período de ascenção e sedimentação do patrimonialismo da
seguinte forma: “De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos
desafios mais profundos,  à travessia do oceano largo.  O capitalismo politicamente orientado – o capitalismo político,  ou pré-capitalismo -, centro da aventura, da
conquista e da colonização moldou a realidade estatal,  sobrevivendo, e incorporando na sobrevivência do capitalismo moderno,  de índole industrial, racional na técnica
e fundado na liberdade do indivíduo – liberdade de negociar, de contratar,  de gerir a propriedade sob a garantia das instituições.  A comunidade política conduz,
comanda, supervisiona os negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente. O súdito, a sociedade, se
compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular,  a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de
poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo – assim é porque sempre foi. (...)  Sobre a sociedade,
acima das classes, o aparelhamento político – uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes – impera, rege e governa, em nome
próprio, num círculo impermeável de comando. Esta camada muda e se renova, mas não representa a nação, senão que, forçada pela lei do tempo, substitui moços por
velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os recém-vindos, imprimindo-lhes os seus valores” (FAORO, 2001, p. 819 e 824).
[9] Como exemplo recente desse ranço cultural que se arrasta até os dias atuais, tem-se a discussão sobre a possibilidade de ocupantes de cargos públicos, que
possuem poderes para isto, nomearem parentes para cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo de comissão ou de confiança Discussão que
se acalorou, no âmbito das instituições brasileiras a partir da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça, em 2006, transformada em Súmula Vinculante pelo
Supremo Tribunal Federal em 2008 (Súmula nº 13).
[10] “(...) o bem comum republicano, no quadro da legitimidade política moderna, aponta sempre para o futuro. A república preserva os bons valores e as boas
instituições já existentes na sociedade, mas procura sempre transformá-la em função de certos objetivos considerados fundamentais. O espírito republicano é uma
exigência permanente de aperfeiçoamento ético da comunidade. É no sentido desse processo de permanente otimização da vida em sociedade, que deve ser entendida a
noção de desenvolvimento nacional e mundial. Ele se orienta, sempre, em função de três objetivos fundamentais: o crescimento econômico sustentável, a equalização
das condições básicas de vida para todos e a participação efetiva do povo nas grandes decisões políticas” (COMPARATO, p. 2006, p. 621).
[11] “Um viajante norte-americano da década de 20, irritado e furioso, caricaturou, forçando as linhas e as cores, o quadro que supusera ver. ‘Existe no Brasil’ –
clama o profeta puritano – ‘uma massa desarticulada a que chamarei povo. É completamente analfabeta. Por isso,  não tem padrão próprio de agricultura, zootecnia ou
arquitetura. (...)  Tem uma idéia muito vaga do resto do mundo a que alguns chamam englobadamente de Paris. Não toma parte na administração pública. Desprovida
de terras; em sua maioria,  trabalhando por conta de outrem: o patrão ou chefe político.  Existe porém’ – continua cada vez mais irado – ‘outra classe altamente
articulada a que chamarei traidores do povo. São letrados, capazes de compor frases sonoras.  (...)  Conhecem o conforto das moradias arejadas. Sabem muito mais a
respeito do resto do mundo que de seu próprio país. O governo é a missão para a qual julgam ter nascido.’ No exagero das cores, filtra-se uma conseqüência: o povo
quer a proteção do Estado, parasitando-o, enquanto o Estado mantém a menoridade popular,  sobre ela imperando. No plano psicológico, a dualidade oscila entre a
decepção e o engodo” (FAORO, 2001, p. 832).
[12] Dessa forma, na chamada crise do financiamento do setor público, “(...) o orçamento público deve estar voltado para a garantia
do investimento privado, para a garantia do capital privado, em detrimento dos direitos sociais e serviços públicos voltados para a
população mais desfavorecida. Assim, nesta etapa, o direito financeiro na organização do espaço político-econômico da
acumulação, passa a servir a uma nova função do Estado – a tutela jurídica da renda do capital e da sanção de ganhos financeiros
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privados, a partir da alocação de garantias estatais ao processo sistêmico de acumulação liderado pelo capital financeiro”
(BERCOVICI e MASSONETO, 2006, p. 69).  Portanto, a “(...) implementação da ordem econômica e da ordem social da
Constituição de 1988 ficaram restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do Estado” (BERCOVICI e MASSONETO,
2006, p. 71).
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AUTORICTAS E POTESTAS: O RESGATE DA TRADIÇÃO EM O GUARDIÃO DA
CONSTITUIÇÃO

AUTORICTAS AND POTESTAS: TRADITION RESCUE ON CARL´S SCHMITT LA DEFENSE DE LA
CONSTITUCION

Maria Clara Oliveira Santos

RESUMO
O papel da Autoridade era o princípio agregador da sociedade romana clássica. O legado de
Roma é a manutenção do Poder Político através da tríade Autoridade, Religião e Tradição.
Concomitante a ela, se seguia a idéia da potestas que evolui para o conceito moderno de poder
secular. Até a Era Moderna, os povos assentaram o poder político em algum dos componentes
da tríade romana: Autoridade, Tradição e Religião. 
Durante a era de secularização do poder, os conceitos de Autoridade e Potestade, autorictas e
potestas, se (con)fundem e passam a integrar o plano do poder temporal exercido
modernamente. Carl Schmitt aponta, em sua Teologia Política, a secularização dos conceitos e
categorias políticas que eram antes sacralizados. Mas, em La defensa de la Constitucion, volta
seu olhar ao período clássico, e consagra novamente a legitimação pela Autoridade como forma
de garantir a unicidade prevista na Constituição de Weimar, e a supremacia do poder exercido
pelo Presidente do Reich. 
Este trabalho busca, então, analisar os fundamentos da Autoridade na Roma clássica, e como
Carl Schmitt, contrariando a visão de Hannah Arendt sobre este instituto, o traz à cena política
de forma a criar um sujeito neutro, capaz de garantir a supremacia e a unidade de uma nova
tradição, fundada no momento da Constituição do Reich. 

PALAVRAS-CHAVES: Poder político; Carl Schmitt; Constituição. 

ABSTRACT
The Autority was the aggregating principle of the classic Roman society. Roma legacy is the
maintenance of the Political Power throughout the tríada Autority, Religion and Tradition.
Concurrent of it, the idea of potestas evolutes to the modern concept of secular power. Up to
the Modern Age, the political power layed in one of the roman tríada components: Autority,
Tradition and Religion. 
During the times of power secularization, the concepts of Autority and Power (Potestade),
autorictas and potestas, got confused and starts to fulfill the modern temporal power. Carl
Schmitt points, on his Teologia Política, the secularization of concepts e political categories that
was sacred before. But, on his La defense de la Constitucion, relook to the classical times, and
legitimate the power by the Autority as a effective way of reaching the unity foreseen by the
Weimar Constitucion, and the supremacy of the power performed by the Reich President. 
This paper appeals the Roman Autority basis, and how Carl Schmitt, against Hannah Arendt´s
view, brings it back to the political scene as way to create a neutral subject, capable of
guarantee the supremacy and the unity of a new tradition, founded at the moment of
Constitution of Reich. 

KEYWORDS: Political Power; Carl Schmitt; Constitution. 

Sedis animi est in memória
Santo Agostinho
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1.      Roma e a tríade Autoridade, Tradição e Religião
 
 

Foram os romanos que cunharam a palavra autorictas, e esta durante toda a evolução da teoria e do pensamento político

vem se intricando com todas as relações de poder estabelecidas. No entanto, muito embora tal ligação com o conceito de poder, ou

potestas, tenha permanecido, a idéia de Autoridade vem sendo reinterpretada e seu emprego também varia de acordo com o modelo

de pensamento adotado. Há aqueles que igualam os conceitos, criando uma identidade entre poder e autoridade, e aqueles que os

distinguem, considerando a Autoridade como uma espécie do gênero poder, ou como uma fonte deste (Stoppino in Bobbio, 2000, p.

88).

À idéia de Autoridade como espécie de poder correspondem as noções de súditos e obediência institucional. Note-se que a

relação de autoridade difere-se das relações de persuasão (quando nesta os argumentos é que determinam a aceitação de um

comportamento, o que equivaleria, por assim dizer, a uma relação de igualdade) exatamente porque a adesão ao comportamento

sugerido pela Autoridade advém do respeito pela relação, sem que haja qualquer justificação para a utilização daquele

comportamento. O que é determinante do caráter de Autoridade é exatamente a obediência incondicional a seus mandamentos e

preceitos.

Entendida desta maneira, a Autoridade vem, ao longo do desenvolvimento da humanidade, ocupando os mais preciosos

lugares nas mais diversas organizações sociais. No tocante às estruturas de poder, não poderia ser diferente. Não obstante Hannah

Arendt (2007, p. 127) anunciar que a Autoridade desapareceu no mundo Moderno, verificamos que seu fundamento, a obediência

incondicional, mantém-se como fonte legitimadora de várias formas de poder ao longo da História.

Em Roma, mais precisamente no período da República, a fonte da Autoridade repousava exatamente nas lembranças do

passado. A memória de Roma é que garantiria o pleno exercício do poder. A fundação de Roma e a grandeza dos antepassados eram

ícones que deveriam ser resguardados por uma Tradição que autorizava às instituições romanas a propagarem e expandirem o

legado daquela civilização. A autoridade política romana repousava no passado, na tradição que se sustentava pela importância do

momento da fundação de Roma (Arendt, 2007, p. 136). Por isso, como “legatários” do pensamento, da arte, da cultura do povo

grego, os romanos  puderam expandir e levar a grandeza dessas formas de expressão aos confins conquistados por Roma, o que se

diferenciava dos próprios gregos porque estes últimos conquistavam territórios e construíam suas polis fundadas no espírito próprio

do povo grego, com suas instituições próprias, enquanto que os romanos, ao conquistarem novos territórios e subjugarem demais

povos, o faziam baseados na tradição máxima, a da fundação de Roma, mantendo todos os territórios e povos conquistados sob a

égide da Autoridade romana. Explica-nos Hannah Arendt:
Foi nesse contexto que a palavra e o conceito de autoridade apareceram originalmente. A palavra
autorictas é derivada do verbo augere, “aumentar”, e aquilo que a autoridade ou os de posse dela
constantemente aumentam é a fundação. Aqueles que eram dotados de autoridade eram os anciãos,
o Senado ou os patres, os quais a obtinham por descendência e transmissão (tradição) daqueles que
haviam lançado as fundações de todas as coisas futuras, os antepassados chamados pelos romanos
de maiores. A autoridade dos vivos era sempre derivativa, dependendo, como o coloca Plínio, dos
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auctores imprerii Romani conditoresque, da autoridade dos fundadores que não mais se contavam
no número dos vivos.  A autoridade, em contraposição ao poder (potestas), tinha suas raízes no
passado, mas esse passado não era menos presente na vida real da cidade que o poder e a força dos
vivos. Moribus antiquis res stat Romana virisque,  nas palavras de Ênio. (2007, p. 163-164)

Assim, em Roma, o poder estava atrelado a uma tradição que legitimava as ações políticas, e mais, que deveria ser tutelada

e protegida, garantindo-se, dessa forma, a realização do espírito fundante, que, naturalmente, deveria ser expandido. Daí temos com

Políbio (apud Maciel, 2009, p. 14) a importância dada à constituição romana - “Deve-se considerar a constituição de um povo como

a causa primordial do êxito ou do insucesso de todas as ações” (in Bobbio, 1997, p. 65) -  que permitiria um equilíbrio entre as

instituições. Explica-se:

Políbio debruçou-se sobre as idéias clássicas e pretendeu realizar uma espécie de síntese, ao
elaborar a sua teoria do governo misto, do qual a República romana é o modelo por possuir
instituições que estabelecem um equilíbrio entre as vantagens da monarquia (representadas pela
autoridade dos cônsules), da aristocracia (garantidas pela existência do Senado) e da democracia
(asseguradas pelo respeito aos interesses e direitos dos cidadãos). Aos olhos de Políbio, a
constituição política romana era excelente por gerar tal equilíbrio, permitindo, assim, que o Estado
prosseguisse em sua expansão. (Maciel, 2009, p. 14).

 

Para Políbio, ótima seria a constituição que congrega as características das três formas de governo, considerando-a “ótima”

porque faria coexistir os vários princípios, e dessa forma restaria garantida a estabilidade:

Um governo misto é aquele que faz coexistirem os princípios monárquico, aristocrático e
democrático, o que é possível quando existe um rei sujeito ao controle do povo, sendo o povo, por
sua vez, controlado por um senado. O caráter misto da constituição lhe confere estabilidade, isto é,
maior duração e capacidade de resistir a mudanças. Isto, porém, não a torna eterna, o que significa
que, em última instância, nem mesmo os governos mistos estão livres do destino inescapável de
tudo o que existe, que é a decadência. (Maciel, 2009, p.15)

Ao Senado romano caberia, então, o papel de guardião da tradição. A Autoridade conferida a esta instituição repousaria

nos exemplos e feitos dos antepassados, e por isso os costumes desenvolvidos a partir desse passado a ele se remontariam, de forma

coercitiva. E as ações do Senado se autorizavam exatamente porque este era composto por aqueles que impunham a autorictas

maiorum, os anciãos, aqueles que estavam ainda mais próximos do momento da fundação de Roma. Explica-nos Hannah Arendt:

Eis por que a idade provecta, distintamente da simples maturidade, continha para os romanos o
próprio clímax da vida humana; não tanto pela sabedoria e experiência acumuladas, como porque o
homem velho crescera mais próximo aos antepassados e ao passado. Ao contrário de nosso conceito
de crescimento, em que se cresce para o futuro, para os romanos o crescimento dirigia-se no sentido
do passado. (2007, p. 166)

O passado era santificado em um contexto político através da Tradição. Essa tradição mantinha uma unidade para o povo

romano, legando de uma geração a outra o testemunho dos antepassados que presenciaram a fundação e a engrandeceram, levando a

unidade de Roma aos demais territórios e povos ao longo dos séculos. É exatamente por repousar em uma unidade fundacional, um

momento único, que remeteria toda Roma e suas conquistas a um lugar comum, que os romanos sentiram a necessidade de pais

fundadores. Assim também, por essa necessidade de firmar uma tradição, é que aceitaram os antepassados gregos na teoria, na

Filosofia e na Poesia. (Arendt, 2007, p. 167)

Aqui, a Autoridade repousa em uma tradição que santifica o passado romano e o coloca em posição superior,

homogeneizando a estrutura romana, que deriva, toda ela, independente do seu momento de institucionalização, de um passado

sacralizado:
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Nesse contexto basicamente político é que o passado era santificado através da tradição. A tradição
preservava o passado legando de uma geração a outra o testemunho dos antepassados que
inicialmente presenciaram e criaram a sagrada fundação e, depois, a engrandeceram por sua
autoridade no transcurso dos séculos. Enquanto essa tradição fosse ininterrupta, a autoridade estaria
intata; e agir sem autoridade e tradição, sem padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo,
sem o préstimo da sabedoria dos pais fundadores, era inconcebível. A noção de uma tradição
espiritual e de autoridade em matéria de pensamento e de idéias deriva aqui do âmbito político
sendo portanto essencialmente derivativa, da mesma forma como a concepção platônica do papel da
razão e das idéias na política derivava do âmbito filosófico e tornou-se derivativa no âmbito dos
assuntos humanos. (Arendt, 2007, p. 166)

Mesmo com o declínio do poder de Roma suas estruturas políticas permanecem, e com a Igreja Católica tem-se a

propagação dessa tradição, só que agora transfigurada em uma sacralização, no rito religioso, e em uma tradição que não é

fundacional, um passado terreno e profano, mas sim em algo sagrado, que se encontra além deste mundo, para além dos súditos e

governados. Assim, a fundação de Roma se repete (Arendt, 2007, p. 169) na fundação da Igreja Católica, e a tríade religião,

autoridade e tradição é assumida pela era cristã, embora contenha, neste momento histórico, conteúdo radicalmente diverso àquele

que a compunha em Roma. Com isso, o legado romano da continuidade fundada em um ponto único, que garanta a estabilidade e a

durabilidade de uma instituição de poder, determina o “milagre da permanência” da Igreja como instituição pública.

O sinal mais claro dessa continuidade talvez seja o fato de a Igreja, ao se atirar em sua grande
carreira política no século V, ter adotado imediatamente a distinção romana entre autoridade e
poder, reclamando para si mesma a antiga autoridade do senado e deixando o poder – que no
Império Romano não estava mais nas mãos do povo, tendo sido monopolizado pela família imperial
– aos príncipes do mundo. Assim é que, ao término do século V, o Papa Gelásio I pôde escrever ao
Imperador Anastácio I: “duas são as coisas pelas quais esse mundo é principalmente governado: a
autoridade sagrada dos Papas e o poder real”[1].  (Arendt, 2007, p. 69)

A partir de então, as estruturas de poder encontram seu fundamento em uma autoridade sagrada, e a união entre os reis e a

Igreja garante a unicidade necessária para a manutenção dessas instituições. O poder real encontra-se fundado em uma autoridade

que, para além de sagrada, repousa sua legitimidade, segundo os princípios do Cristianismo, em um centro divino que congrega a

todos e que corresponde à unidade de todos aqueles que compõem a terra e o céu. É pela autoridade sagrada da Igreja que os reis

adquirem a estabilidade e a durabilidade de sua permanência no poder. É por esta tradição, agora sacralizada, que se sustenta o

poder divino conferido a eles.

 

2.      A separação entre Estado e Igreja: a perda da tradição, e a (con)fusão da autorictas e da potestas
 
 

O fim do Absolutismo monárquico traz à cena política uma nova forma de institucionalização do poder. O poder divino

dos reis, assentado na religião e na forma sagrada de intervenção no mundo terreno, dá lugar à necessidade de consolidação de

valores humanos, quais sejam nascidos ou fundados no ser humano, componente este, ainda que distante, da esfera de poder. As

monarquias constitucionais passam a capturar costumes e princípios que não se sustentam apenas pela tradição religiosa, mas que

têm correspondência com as necessidades próprias do povo. No entanto, muito mais do que representar o fim de uma era de

sacralização, esta separação determina uma nova conformação para a cena política, na qual a realidade que se põe perde os

alicerces:

A separação entre Igreja e Estado, por outro lado, longe de significar inequivocamente uma
secularização da esfera política e, em conseqüência, seu ascenso à dignidade do período clássico,
implicou na realidade ter o político agora, pela primeira vez desde os romanos, perdido sua
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autoridade e, com ela, aquele elemento que, pelo menos na História Ocidental, dotara as estruturas
políticas de durabilidade, continuidade e permanência. (Arendt, 2007, p. 170)

Instala-se a necessidade de superação dos padrões transcendentes que guiassem as condutas políticas e humanas. Com isso,

a humanidade passa a adotar regras morais para todo comportamento inter-humano e medidas racionais para a orientação de todo

juízo individual (Arendt, 2007, p. 171), e assim, acreditava-se que, retirado qualquer um dos elementos da trindade romana –

religião, autoridade ou tradição – os demais não teriam mais segurança.

Assim, foi um erro de Lutero pensar que seu desafio à autoridade temporal da Igreja e seu apelo ao
livre julgamento individual preservariam intactas a tradição e a religião, assim como foi o erro de
Hobbes e dos teóricos políticos do século XVII pensar que seria possível permanecer com uma
tradição íntegra da civilização do Ocidente sem religião e sem autoridade. (idem, p. 171)

            A soberania do poder, que antes repousava nos reis, autorizados por um poder divino, ou autorizados constitucionalmente,

passa agora a confundir-se com os titulares do próprio poder: o povo. É este que autoriza e fundamenta a constituição e o exercício

do poder, e, a partir de agora, ainda que não governe diretamente, é a ele que o governo se destina, porque a partir dele é que o

governo é formado. A autoridade do povo confunde-se com o poder próprio que emana deste povo e compõe a estrutura de poder.

Nesse sentido, não há que se falar em distinção entre autorictas e potestas. O poder exercido emana da mesma autoridade que o

fundou. Isto determina não só a confusão entre estes dois conceitos, mas também a perda definitiva do poder advindo da autoridade

religiosa. Hannah Arendt afirma que o retorno a uma tradição fundada em preceitos sagrados é totalmente improvável:

                                           Superficialmente falando, a perda da crença em existências futuras é politicamente, senão espiritualmente, a
distinção mais significativa entre o presente período e os séculos precedentes. E essa perda é
definitiva. Não importando quão religioso o nosso mundo possa tornar a ser, ou quanta fé autêntica
ainda exista nele, ou ainda quão profundamente nossos valores morais possam se enraizar nos
nossos sistemas religiosos, o medo do inferno não está mais entre os motivos que impediriam ou
estimulariam as ações da massa. Isso parece inevitável, desde que a secularidade do mundo envolve
a separação das esferas religiosa e política da vida; sob estas circunstâncias, a religião estava fadada
a perder seu elemento político, assim como a vida pública a perder a sanção religiosa da autoridade
transcendente. (2007, p. 180)

            É neste sentido que Carl Schmitt trabalha em sua Teologia Política (2006). Reconhecendo que as estruturas políticas são

correspondentes às estruturas teológicas, ele adverte sobre a secularização desses preceitos e lança as bases de sua teoria do

decisionismo. Para o teórico, soberano é quem decide sobre o estado de exceção (2006, p. 7), e repousa sua autoridade em algo para

além do direito (2006, p. 14) porque deste não necessita para sua legitimidade.

            Em sentido diverso àquele da teoria da soberania popular fundada no contrato social de Rousseau, que unia os particulares e

o soberano numa dupla relação “como membro do soberano em face dos particulares e como membro do Estado em face do

soberano” (2006, p. 23), mas sem no entanto dela se afastar, o soberano de Schmitt funda seu poder e sua autoridade em um

momento de extremus necessitatis casus (2006, p. 11), o estado de exceção, e o soberano é aquele que se identifica,

indubitavelmente, com o povo. Aqui não há contradição entre as formulações; a diferença reside apenas no fundamento da soberania

e do decisionismo de Schmitt. Aproxima-se de Rousseau, que em carta a D’Alembert, explica “Os súditos e o soberano são apenas

os mesmos homens considerados a partir de relações diferentes.”(2006, p. 173, nota 20)

Schmitt reconhece que as estruturas de poder são estruturas secularizadas, e, assim como Arendt, sabe que o poder não

pode mais encontrar seu fundamento em amálgamas sagrados ou conceitos transcendentais. Se, para manter-se fiel à sua Teologia

Política, Schmitt afirma a secularização e põe o poder na mão do soberano, vai buscar em um momento histórico anterior a força

legitimante para a realização desse poder. É na tradição que Schmitt vai fundar o papel de guardião da Constituição.
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3.      O terceiro neutro de Carl Schmitt e o resgate da autoridade pela tradição
 
Em sua obra  La Defensa de la Constitucion (1983), Carl Schmitt discorre sobre o papel do guardião da Constituição,

aquele que está institucionalmente habilitado a defendê-la e defender, dessa forma, todo o Reich. No prólogo a esta obra de

Schmitt, Pedro de Vega García afirma que o mesmo estaria muito mais interessado em proclamar um juízo sobre a legitimidade das

formas que compunham Weimar. Com os embates estabelecidos com Hans Kelsen (2000; 2007), Schmitt se sobrepôs a suas críticas

ao parlamentarismo e defende seu posicionamento de defesa da Constituição de Weimar através de um terceiro neutro,

correspondente ao pouvoir neutre de Benjamin Constant.

Ora, Pedro de Vega García bem nos lembra que ao emitir esse juízo sobre a legitimidade do sistema, Carl Schmitt fazia,

em verdade, uma análise política de sua época, afastando-se de um pretenso caráter de cientificidade (prólogo, p. 13). Carl Schmitt

não é um pensador anacrônico, e, mais que isso, é um homem político voltado às vicissitudes próprias do período de Weimar. Se a

soberania não se encontra dividida, vez que repousa no povo, as ações do Guardião da Constituição precisam de um fundamento

legítimo, e é nas teorias políticas do passado que Schmitt busca o apoio que garante ao Presidente do Reich o papel de terceiro

neutro, capaz de opor-se aos demais Poderes, se necessário para a defesa da Constituição.

Não se trata puramente de dizer que Schmitt funda em Constant o seu terceiro neutro. Deste se aproxima porque via a

importância da distinção que permitiria ao Presidente do Reich o título de defensor da Constituição: Il règne et ne gouverne pas. É

exatamente na distinção entre reinar – que caberia ao terceiro neutro schmittiano, o Presidente do Reich – e governar – atribuição do

Parlamento pela Constituição de Weimar – que Schmitt sedimenta sua teoria.

Ao Presidente do Reich caberia o papel de rei, mas aquele que reina – afastando-se dos reis absolutistas que governavam

enquanto a autoridade repousava na Igreja – e não governa, vez que o governo é, desde a Revolução Francesa atributo do povo.

Schmitt precisa, aqui, de um fundamento para a “autoridade” que é exercida pelo Presidente do Reich como guardião da

Constituição. Consciente de que a religião não é mais capaz de fundamentar o exercício do poder político, e, admitir um fundamento

religioso seria contrapor-se à sacralização anunciada em sua Teologia Política, Schmitt vai buscar na tradição o alicerce para a

neutralidade desse poder que, em seu ponto de vista, deve ser assumido pelo Presidente do Reich.

Ao estabelecer em sua teoria política que o Presidente do Reich deve ser o defensor da Constituição, Schmitt argumenta

que é necessário o estabelecimento de uma unidade política de funcionamento homogêneo (1983, p. 219). Ora, essa idéia tanto se

assenta na tradição romana que buscava a unidade de Roma no momento de sua fundação e dessa forma homogeneizava todos os

territórios e o povo, como pode ser percebida no ideário de Maquiavel, que sonhava com uma Itália unificada, fundada em uma

tradição também. Explica-nos Hannah Arendt:

Ele [Maquiavel] viu que toda a história e a mentalidade romanas dependiam da experiência da
fundação, e acreditou que seria possível repetir a experiência romana através de uma Itália unificada
que deveria constituir para o organismo político “eterno” da nação italiana a mesma pedra angular
sagrada que fora a fundação da Cidade Eterna para o povo latino. (2007, p. 183)

Em nota de rodapé na obra La Defensa de La Constitucion, Carl Schmitt aponta que  a distinção entre autorictas e potestas

teria desaparecido, e com isso os teóricos políticos utilizavam-se de forma aleatória dos termos, ora apresentando significação de

autoridade, ora de poder. Ainda diz mais, a idéia de pouvoir haveria se convertido em um conceito incolor. Com isso ele retoma a

idéia de um rei que reina mas não governa para fundamentar o papel do Presidente do Reich. Dotando-o de verdadeira autorictas,
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Schmitt diz que esse “poder” neutro seria também um poder intermediário. Coloca-o no mesmo patamar dos demais poderes

constitucionais, mas reveste-o de diversas atribuições especiais, inclusive a possibilidade de intervenção.

Justifica a escolha afirmando que dar esse poder de defesa a qualquer um dos demais poderes constitucionais seria

transformar esse poder em um super poder, correndo o risco deste super poder criado subjugar os demais. O Judiciário correria o

risco de se tornar uma aristocracia de toga. A atribuição dessas prerrogativas a um outro poder geraria o risco de criar um árbitro da

Constituição, desviando-a de suas características imanentes.

Para solucionar os conflitos de âmbito constitucional, Schmitt propõe o terceiro neutro:

Tais divergências devem ser solucionadas por um terceiro, que, ou é aquele que está acima dos
litigantes e encontra-se revestido do poder político excelso – a saber, o soberano do Estado; ou um
organismo que não é superior, mas coordenado por um terceiro neutro – um pouvoir neutre et
intermédiaire – situado ao mesmo nível dos outros poderes constitucionais, embora revestido de
atribuições especiais e provido de certas possibilidades de intervenção. (1983, p. 219)

 

Essa idéia de poder preservador está sempre assentada, na teoria schmittiana, na necessidade de dar um caráter homogêneo

e um certo grau de unicidade à República de Weimar. Schmitt aponta que a “autoridade é substancial à vida de cada Estado como a

força e o poder imperativo que diariamente se manifestam de modo ativo” (1983, p. 219). Assim, ao Chanceler do Reich caberia o

papel de governante, o verdadeiro chefe político, aquele que governa. E ao Presidente do Reich restaria o pouvoir neutre aquele que

garantiria a autoridade constitucional capaz de determinar a unidade característica da Constituição. (Idem, p. 220)

É pela unidade que Schmitt dá ao Presidente do Reich esta atribuição. Vê nele o representante do povo, aquele que foi

escolhido de forma majoritária, e que, por isso, é o guardião dos anseios. Mais que isso, remonta a uma tradição capaz de dar

homogeneidade a Weimar. Ao ponto em que critica a pluralidade típica do período (1983, p. 249) e que dificultaria o funcionamento

do Estado legislativo, afirma que o Presidente do Reich estaria no centro desse sistema – “construído sobre fundamentos

plebiscitários” – de neutralidade e independência, por não estar diretamente exposto aos jogos políticos do Parlamento e dos

partidos políticos.

Exaltando os elementos “especificamente democráticos” da Constituição de Weimar (1983, p. 250), afirma que esta

“pressupõe a nação alemã inteira como uma unidade apta para a ação de um modo direto e não por intermédio das organizações ou

grupos sociais, uma unidade que pode expressar sua vontade e se orientar e se impor nos momentos decisivos” (Idem, p. 251). Para

ele as atribuições dadas ao Presidente pela Constituição de Weimar seriam uma mescla contraditória e insensata de preceitos

inconciliáveis se não estivessem estruturadas pela doutrina do poder neutro; e este poder neutro nada mais é que a tentativa de

resgate da autorictas, por meio de uma tradição que seja, ainda que própria daquele momento, fundante de uma unidade alemã

própria em Weimar. Com isso, podemos confirmar o pensamento de Arendt sobre a manutenção da tríade romana em todos os

períodos históricos subseqüentes, ainda que os conceitos tenham assumido novos nomes.

Assim como o caráter derivativo da aplicabilidade das idéias à Política não impediu que o
pensamento político platônico se tornasse a origem da teoria política ocidental, assim também o
caráter derivativo da autoridade e da tradição em assuntos espirituais não constituiu óbice a que elas
se tornassem os traços prevalentes no pensamento filosófico ocidental durante a maior parte de
nossa história. Em ambos os casos, a origem política e as experiências políticas subjacentes às
teorias foram esquecidas, tanto o conflito original entre Política e Filosofia entre o cidadão e o
filósofo como a experiência de fundação na qual tivera lídima origem a tríade romana de religião,
autoridade e tradição. A força dessa tríade repousa na eficácia coerciva de um início autoritário ao
qual liames “religiosos” reatam os homens através da tradição. A trindade romana não apenas
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sobreviveu à transformação da República em Império como penetrou onde quer que a pax Romana
tenha criado a civilização ocidental sobre alicerces romanos. (2007, p. 167)

            Schmitt assim resgata a tradição, fundando na autoridade do Chefe de Estado, o Presidente do Reich, a autoridade capaz de

dar unidade ao povo alemão, a unidade pretendida com a Constituição de Weimar. Por ser eleito pela nação inteira, e por estar

acima das disputas políticas, o Presidente deteria a neutralidade, a “unidade política do povo” (1983, p. 236), a continuidade

necessária, como bem nos explica o próprio Schmitt em sua Teoria de La constitucion, “[a]o Poder (sempre efetivo por

necessidade) correspondem conceitos como soberania e majestade; autoridade, ao contrário, significa um prestígio essencialmente

baseado no elemento da continuidade e contém uma referencia à tradição e permanência” (2003, 93, nota 1). Autoridade seria uma

palavra que designaria algo “ético-social”, uma posição de força política e prestígio social, e por isso o Presidente do Reich seria o

detentor desta autoridade, porque seu cargo se funda no prestígio social – plebiscitário.

 

4.      Considerações finais
 

Com o presente trabalho pretendeu-se mostrar que, muito embora a distinção entre autorictas e potestas  tenha

desaparecido da teoria política após a Revolução Francesa, com a assunção da soberania popular como verdadeira detentora da

autoridade e do poder de governar, os pensadores políticos não se abstiveram de se utilizar desses conceitos – ainda que de forma

não declarada – para assentar pontos fundamentais de suas teorias políticas e de suas críticas aos momentos políticos por que

passavam.

Carl Schmitt, como um deles, utiliza-se da definição de autorictas para legitimar um poder neutro, que não governa,

somente reina, e o faz por considerar que a manutenção da homogeneidade alemã deve basear-se em uma unicidade característica

desse rei, reflexo de uma tradição fundante, ainda que, nesse momento histórico, a fundação seja de uma República constitucional.

Ao Presidente do Reich restaria a função de preservar a unidade constitucional garantida pela Constituição de Weimar, uma vez

que é o representante do povo alemão. O poder preservador, então, assemelhar-se-ia ao poder tradicional, que também garantiria a

unidade e a continuação de um legado, à época, em Roma.
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DIREITO E CIDADANIA NA AMÉRICA PORTUGUESA.

LAW AND CITIZENSHIP IN PORTUGUESE AMERICA.

Luís Fernando Lopes Pereira

RESUMO
O artigo pretende discutir dois temas de fundamental importância para a História do Direito do
Brasil Colonial: a questão da cidadania e a ação judicial. Para tanto inicialmente faz um resgate
do tratamento tradicional dado ao tema da montagem das estruturas político-jurídicas,
destacando a oposição entre reinóis e colonos e mostrando os problemas de tais perspectivas
teóricas. A partir daí busca-se uma nova ótica sobre a cidadania presente nas obras do prof.
Pietro Costa, entendendo-a como pertencimento e investigando como tal sentido de vinculação
esteve presente na América Portuguesa, em particular nas estruturas montadas pelo Império
Português, centradas na figura do concelho camarário. Locais de autonomia, mas também de
consecução dos desejos metropolitanos, as câmaras demonstram que a montagem do aparato
institucional português na América foi bem sucedida, embora tenha contado com a necessidade
de certas adaptações, perceptíveis em sua ação judicial. Entretanto se tais adaptações criaram
uma forma própria de aplicação da justiça portuguesa, de outro a possibilitaram, sedimentando
os laços de pertencimento. Para a comprovação das hipóteses teóricas levantadas faz-se uma
breve incursão, a partir de fontes primárias, em particular através dos livros de audiências e dos
processos judiciais, pelo funcionamento da câmara de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de
Curitiba no século XVIII, demonstrando seu funcionamento particular em relação à metrópole,
mas ao mesmo tempo, a realização de seus desejos. 
PALAVRAS-CHAVES: ação judicial; direito; cidadania; pertencimento; Brasil colonial; América
Portuguesa. 

ABSTRACT
This paper intends to discuss two fundamental themes for the history of Brazil´s Colonial Law
History: citizenship and legal action. It begins dealing with the traditional treatment given to the
rising of the legal – political structures, with special attention to the opposition between the
representatives of the king and the settlers, showing the problems of these theoretical
perspectives. Thus, we search for a new view over citizenship present in the works of Prof.
Pietro Costa, understending it as belonging and investigating how that sense of belonging was
present in Portuguese America, specialy in the structures constructed by the Portuguese Empire,
centered in the figure of the council chamber. Places of autonomy, but also of achievment of
metropolitan desirability, the chambers show that the setting of the portuguese institutional
apparatus in America was successful, although they needed some adaptations, perceptible in the
legal actions. These adaptations created a specific way of the enforcement of the portuguese law
and at the same time allocated the ties of belonging. To proof these theoretical hipothesis, we
make an incursion, through primary sources, particularly the audience books and legal processes,
through the operation of the chamber of Nossa Senhora da Luz dos Pinhais of Curitiba in the
XVIII century, showing it´s particular behavior concerning the metropolis, but at the same time
the fulfiling of the metropolitan desires. 
KEYWORDS: legal action; law; citizenship; belonginG; Colonial Brazil; Portuguese America. 

 

1.     CIDADANIA NO ANTIGO REGIME PORTUGUÊS: DAS VISÕES TRADICIONAIS AO
PERTENCIMENTO.

Para a melhor compreensão da cidadania na América Portuguesa é preciso focar a análise
também na montagem da estrutura político-jurídica do Antigo Regime e de sua sociedade
corporativa. A historiografia brasileira tem encarado o tema a partir de uma visão que reforça a
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dicotomia entre reinóis e nativos, projetando para o passado uma idéia de brasilidade que se
consolidaria somente no final do século XVIII, afinal, "o que se passa com muita historiografia
brasileira é que estende a todo o Antigo Regime as intenções centralizadoras pós-
revolucionárias, retroprojetando, por isso, uma oposição Brasil-Metrópole de que não é fácil falar
antes da década de 70 do século XVIII."[1]

Mesmo nos clássicos que se dedicaram ao tema vemos problemas como atribuir à estrutura
portuguesa uma centralização exagerada, caso de Raymundo Faoro[2], para o qual o sistema
administrativo português teria sido transposto com sucesso para as colônias graças a sua
precoce centralização e cooptação das elites locais. Nele encontramos a dicotomia entre camada
dominante e nação dominada. Chega a defender que mesmo após a independência o controle
político-jurídico estaria em mãos de portugueses. Reforça também o tipo de dominação
patrimonialista ao afirmar que "escolher-se-iam para ministros homens da mesma classe, que
são conhecidos somente por serem cortesãos e não por seus talentos como estadistas."[3]

Em Caio Prado Júnior[4] por sua vez, vemos uma administração portuguesa apresentada como
caótica (sem divisão de poderes), irracional (sem legalismo), contraditória e rotineira, com uma
monstruosa e ineficiente máquina burocrática. Em suas palavras: "incoerência e instabilidade no
povoamento; pobreza e miséria na economia; dissolução nos costumes; inércia e corrupção nos
dirigentes leigos e eclesiásticos." [5] Como marxista propunha uma explicação a partir da base
material da sociedade,  no caso o sistema escravista colonial, fundamentado no latifúndio agro-
exportador; os poucos laços eram os gerados pela relação de produção: senhor x escravo. No
restante a inorganização era a regra: a população à margem, tendia para a desagregação social
(caboclização e vadiagem nos seus termos). A mesma perspectiva marxista é seguida por
Fernando Novais[6]. Embora sob outros marcos teóricos, o mesmo desleixo é apontado por
Sérgio Buarque de Holanda:

A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado de condições
naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da
sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países
distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas idéias, timbrando em manter
tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje desterrados em
nossa terra. [7]

Para Holanda, a autonomia individual presente na mentalidade portuguesa, unida à ausência de
uma ética protestante, faria com que houvesse aqui uma "singular tibieza das formas de
organização, de todas as associações que impliquem solidariedade e ordenação entre os
povos"[8]. As estruturas locais seriam soltas e desleixadas. Afinal, para ele "uma digna
ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobiliante, a um bom português, ou a um
espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia". [9]

Gilberto Freyre, adepto da tese da descentralização e criador da tese da democracia racial,[10]
afirmava: "os interesses agrários dominavam ainda a presidência da maior parte das províncias,
a justiça e a polícia."[11] Defende ainda que a vinda da corte para o Brasil teria alterado a
tendência republicana da terra que desobedecia a coroa. Fala mesmo em uma autonomia
regional, até feudal, para designar o período inicial da colonização, no qual dominava a figura do
senhor, proprietário de vastas terras e de escravos negros. A modernização do Brasil é vista
como agregada ao processo de urbanização, com a qual o dinheiro se desloca para a cidade
(bancos) e para os capitalistas, eliminando os favores que tinham os senhores de engenho, que
controlavam as câmaras. Aumenta assim o prestígio dos capitães-generais, ouvidores,
intendentes, bispos e do vice-rei, em uma visão idealizada da colonização portuguesa,
elaborando um elogio à presença portuguesa na América.

Portanto, para parte significativa dos grandes clássicos das ciências humanas do Brasil, a
administração portuguesa na América é vista a partir da dicotomia centro-periferia, intensificada
pelo espírito pós-independência. Nesse trabalho destaca-se a tentativa de resgate das idéias de
pertencimento que montaram a cidadania na América do Antigo Regime Português, superando

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9022



as noções tradicionais da historiografia brasileira clássica que tinham a pretensão de reforçar a
dicotomia entre colonos e reinóis, para questionar a idéia de ausência de grau de pertencimento
dos habitantes do Brasil em relação ao Império Português.

Em Portugal, e conseqüentemente no Brasil, o poder no Antigo Regime era uma realidade
compartilhada por diversos pólos sociais, marcando o confronto entre o modelo "honorário" e o
modelo "burocrático" de administração da justiça. Predominava uma concepção corporativa da
sociedade que possuía uma crença na ordem universal do cosmos, uma ordo iuris que abrange
homens e coisas orientados para o criador, com fim transcendental.

O Universo era visto ainda como na Idade Média, como um cosmos ordenado o que implica
dizer que a parte, o elemento singular, não é compreensível se não o referenciarmos a uma
totalidade que o inclui e assinala sua colocação e destinação. No Antigo Regime a idéia
permanece, afinal "a sociedade e a cultura do antigo regime continuam a reconhecer-se na idéia
de um cosmos harmonicamente ordenado, na idéia de uma sociedade que, por graus, distinções
e dignidades diversas se ordena repetindo em si a mesma lógica desigual da criação."[12]

A multidão é, portanto, ordenada sob o governo do detentor do poder em uma ordem de
desigualdade e hierarquia, nervatura da sociedade de Antigo Regime, uma sociedade
corporativa, onde a hierarquia corresponde à hierarquia do corpo humano; "a cabeça, que rege e
governa o corpo físico, corresponde ao princeps, que preside a vida do corpo político; o coração
ao senado; os olhos e os ouvidos aos juristas".[13] O grupo social como tal é investido de
poder, é titular no organograma político da sociedade, possuindo iurisdictio, (ius dicere; dizer o
direito) tido, classicamente, como poder (em vários níveis e âmbitos) introduzido por autoridade
pública com a intenção de dizer o direito e instituir a equidade.Logo, as câmaras constituintes da
administração portuguesa possuíam jurisdictio, afinal,

"Existiam poderes diversos e de diferentes hierarquias e âmbitos, dos quais não se podia
absolutamente dizer que descendiam de uma autorização do imperador. A novidade introduzida
pelos comentadores foi de afirmar que os poderes existentes na sociedade tinham uma origem
natural, independente de qualquer concessão superior, uma vez que a existência mesmo de
corpos sociais implicava naturalmente em seu ordenamento intimo e na faculdade de auto-
regulação."[14]

O vício de olhar em relação ao Antigo Regime faz com que a imagem do soberano seja a do
déspota, aquele que usurpa do poder e que abusa do imperium. Mas em realidade há no
contexto português a permanência do pluralismo, ou seja, de várias fontes do Direito, em
particular os costumes. Embora, como veremos adiante, a aplicação das normas tenha sido
tentada, respeitadas as limitações do contexto. Além disso, todos os soberanos estavam também
sujeitos às leis de Deus (lei divina) e da Natureza (lei natural), bem como às diversas leis
humanas comuns todos os povos (lei das gentes). Estariam também vinculados ás normas que
chamaríamos de constitucionais por tratarem da estrutura do reino, além de serem obrigados a
respeitar os pactos que estabeleceram com os súditos, não tendo, portanto, o poder arbitrário
designado pelo próprio senso comum do termo absolutismo.

A cidadania, percebida como ligação do cidadão com a comunidade política, na América
Portuguesa, estava intimamente relacionada com os concelhos. Assim, a idéia de pertencimento
se apresentaria em duas esferas: de um lado na inserção em uma comunidade com autonomia
relativa em termos político-jurídicos, que resultou em uma aplicação própria das
regulamentações portuguesas e em uma sensação de pertencimento que

 "não pode ser descrito simplesmente recorrendo aos elementos de ordem e hierarquia. Na
conexão da cidadania não se confrontam apenas diferentes posições de poder: o ente
hierarquicamente superior é uma grandeza coletiva cuja relação com o sujeito obediente é uma
conexão de comando e também de inclusão"[15]

Daí a relação entre pertencimento e inclusão estar presente no caso estudado, em particular em
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um contexto colonial em que a cidade é peça central, a patria singularis de Bártolo, onde o zelo
pela coletividade fica evidente nas funções atribuídas aos que deveriam desempenhar os cargos
públicos no Império Português, caracterizando política como a arte do bom governo. É da cidade
que o indivíduo recebe o dom de uma vida civil, a destinação e o alimento de seu 'patriotismo',
a fonte de suas obrigações e de seus privilégios. Nesse contexto histórico "existe não o sujeito,
mas uma multiplicidade de condições subjetivas hierarquicamente conexas"[16].

De outro lado, há uma vinculação simbólica destes cidadãos ao soberano e a Portugal, o que se
evidencia pela tentativa de cumprimento das normas lusas no Brasil Meridional. Claro que a
localização geográfica pode ter interferido nessa maior vinculação à metrópole, afinal, o sucesso
do aparato institucional português dependia de um forte envolvimento dos membros da cidade
na política colonial. Em uma sociedade corporativa, com poderes diversos, em que os poucos
representam (são) os muitos, o soberano é a condição de unidade, além deste respeitar os
limites dos poderes locais, usando mais da cooptação que do confronto. Segundo Costa,  

"Todos os cidadãos são igualmente súditos do soberano, mas cada um depende do soberano em
razão do status ao qual pertence: o discurso da cidadania e da soberania e a teoria das ordens
se combinam perfeitamente (...) A relação direta com o soberano é aquela de um sujeito que,
na hierarquia do status, ocupa aquela posição de 'governador da casa' à qual já todo o discurso
medieval da cidadania se referia: status familiae e status libertatis (o cidadão é um súdito livre)
continuam a delimitar 'de baixo' o âmbito da cidadania."[17]

   No Antigo Regime Político não haveria, portanto, separação entre Estado e sociedade civil.
Entendia-se que a jurisdição dos órgãos periféricos (cidades, senhorios, mas também oficiais) era
sua própria (e não delegada) e inatacável pela coroa, mesmo através da lei. Havia uma
representação do sistema político como uma articulação (hierarquizada) de múltiplos círculos
autônomos de poder (corpora, communitates) - as famílias, as cidades, as corporações
(artesanais e culturais), os senhorios, os reinos, o Império. O poder das estruturas superiores
era destinado a manter o equilíbrio natural da sociedade.  Uma sociedade que tentava se
homogeneizar, o que se evidencia mesmo no sonho urbanístico do barroco colonial, pretendido
pela coroa e realizado em cada local conforme suas limitações, mas com elementos comuns
marcantes e estruturais. Ainda, a abertura maior das câmaras na periferia do Império, permitiam
uma maior ascensão social, pois mesmo artesãos e comerciantes fariam parte das elites
concelhias. Assim, percebe-se aqui o elo de ligação e na tentativa de aplicação das normas
portuguesas, o pertencimento e o jogo entre súditos e coroa. Supera-se assim a visão da falsa
dicotomia entre elites locais e portugueses, vendo assim a estrutura político-jurídica portuguesa
como centralizada e opressora.

 

2.     CIDADE NA AMÉRICA PORTUGUESA: ELITE CAMARÁRIA E PERTENCIMENTO.

A concepção de cidadania aqui adotada é de inspiração de Pietro Costa, que a vê não apenas
como a posição do sujeito em relação a determinado Estado (que estabeleceria a distinção entre
estrangeiro e cidadão), mas "tende a se transformar em cruzamento de condicionamentos
variados e complexos que envolvem a identidade político-jurídica do sujeito, a modalidade de
sua participação política, o inteiro cabedal de seus direitos e seus deveres."[18]

A cidadania aqui concebida como pertencimento, perde seu valor exclusivamente burocrático e
transforma-se em um termo que toca alguns pontos nevrálgicos da sensibilidade política,
podendo aludir conjuntamente ao sujeito, aos direitos, aos deveres e ao pertencimento. Logo,
aqui serão fortes os vínculos entre o súdito e o soberano, que produzirão uma nova imagem do
sujeito e de seus direitos, bem como uma nova definição de ordem.

Entretanto há uma característica fundamental da colonização portuguesa que torna tal questão
mais complexa. Se de um lado a Espanha, em seu processo de expansão colonial, montou suas
estruturas político-jurídicas com fortes instituições regionais, ligadas ao governo central, a
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administração portuguesa, por outro lado, caracterizou-se pela fragmentação e pela construção
das instituições com base nos concelhos municipais. Afinal, "as câmaras foram instituições
fundamentais na construção e na manutenção do Império ultramarino. Elas se constituíram nos
pilares da sociedade colonial portuguesa desde o Maranhão até Macau, pois garantiam uma
continuidade que governadores, bispos e magistrados passageiros não podiam assegurar"[19]

Cidade que se caracteriza também por possuir uma clássica autonomia que não é extinta, mas
intensificada no Antigo Regime, ainda de acordo com Costa, "As transformações pelas quais a
cidade passa em toda a Europa, entre o quatrocentos e o seiscentos, incidem profundamente
sobre seu tecido institucional e político, mas não caducam inteiramente em um drástico exaurir
de seu papel: isto não ocorre nem mesmo no âmbito das grandes monarquias 'absolutas' -a
exemplo da França, Espanha ou Inglaterra- onde o processo de concentração do poder,
puramente confuso e contraditório, constrange a cidade a prestar contas a uma autoridade
proeminente."[20] A questão da centralidade dos concelhos nos remete também aos recentes
estudos feitos pelo professor Antônio Manuel Hespanha sobre o Antigo Regime Português,
destacando exatamente o pluralismo jurídico e a fragmentação política.

Isso dava a Portugal uma uniformidade institucional, pois todos os concelhos eram dirigidos por
uma câmara, composta em geral por um juiz-presidente, dois vereadores e um procurador.
Apesar disso cada câmara tinha uma configuração própria, respeitando as particularidades locais,
possuindo em geral uma grande autonomia em relação ao governo central; autonomia que
começa a ser atacada pelas reformas pombalinas no final do século XVIII, com a criação, por
exemplo, do juiz de fora, figura indicada pelo governo central e que substituía o juiz ordinário na
presidência das câmaras e na aplicação de um direito letrado oficial em substituição ao direito
"rústico" daqueles[21].  

Chega a se montar mesmo uma oligarquia camarária, grupo social de gente nobre da
governança, alargando os estratos terciários urbanos e ampliando a nobreza. Criaram um estado
intermédio ou privilegiado, eqüidistante da antiga nobreza e do povo, que sentia-se participante
do grupo aristocrático e assumia seus valores, seus padrões de conduta, afinal "a ocupação de
cargos na administração concelhia constituíra-se, portanto, na principal via de exercício da
cidadania no Antigo Regime português."[22]

Essa centralidade da cidade nos remete a análise de Costa sobre o termo cidadania, afinal a
palavra em diversas línguas da Europa Ocidental, evoca a cidade. Logo, a matriz do nexo entre
indivíduo e estado é a cidade, que se dá a partir de experiências e cultura diversas, afinal "é um
nome coletivo, que pode indicar a síntese de muitos na unidade do ordenamento, mas também
a pluralidade dos sujeitos que a compõe."[23] Representa, portanto, os habitantes da cidade de
um lado e sua condição de membro da comunidade de outro. Lugar onde o momento associativo
é fundamental (associação de cidadãos). Cidade como local da autonomia, a Communitas
civium, "autonomia como capacidade de dar-se um ordenamento, como expressão do impulso
'constituinte' de um sujeito coletivo. O livre pulular de formas associativas, das quais a cidade
comunal é a expressão politicamente mais significativa."[24] A cidade é, ainda, atravessada por
uma complexa rede de ligações de supremacia e dependência.

Desta forma, o nexo forte entre sujeito e corpo político, permanece no caso Português por sua
base municipalista, afinal, ensina Costa,

"o nexo forte que a cultura medieval e pós-medieval instaura entre o sujeito e o 'corpo' político,
entre o indivíduo e a cidade não é destinado a exaurir-se com diminuição das condições
históricas que lhe gerou: é um tema de fundo do discurso da cidadania, que não para de recriar
e reformular, entre coordenadas culturais sempre diversas, o momento de ligação vital do
sujeito com o corpo político." [25]

A cidade, apesar das transformações, mantém uma vitalidade e autonomia político-institucional,
mantendo certas continuidades, como o nexo que liga o cidadão à comunidade política e mesmo
uma autonomia de auto-governo, afinal passa a ter em si mesma os fundamentos de sua
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legitimidade não necessitando buscá-los fora, experimentando uma nova valorização da ação
política dos cidadãos, com uma refiguração que faz da participação política um valor republicano.
Até porque na base de uma antropologia política, pressupõe-se o Príncipe como capaz de se
apoderar do objeto Estado, mas a cidade não pode ser esse objeto. A virtude do príncipe e dos
cidadãos se mistura com a política (manutenção do Estado) e afirma a capacidade do sujeito;
desta forma a cidadania republicana exige uma virtude própria que coincide com a ação
politicamente orientada à salvaguarda da cidade, fazendo com que a relação se reforce.

 

3. O IMPÉRIO PORTUGUÊS NA AMÉRICA

No Brasil, os capitães donatários e, mais tarde, os governadores das capitanias, tinham larga
autonomia de decisão. Assim, "eram autônomos no que respeitava ao governo local (econômico)
das suas províncias, estando sujeitos ao governador geral apenas em matérias que dissessem
respeito à política geral e à defesa de todo o Estado do Brasil".[26] Governadores e ouvidores
gozavam de plena jurisdição criminal e cível em relação aos escravos, nativos e peões,
restringida depois com a criação do governo-geral em 1549. As Relações coloniais (Goa, Bahia e
Rio) tinham prerrogativas semelhantes aos tribunais supremos do reino (Casa de Suplicação). O
presidente era o Rei, logo as decisões tinham a mesma dignidade das decisões reais não
podendo ser revogadas por atos régios.

Desde o início do XVIII a propriedade dos ofícios de justiça (notários e escrivães) estava à
disposição das elites econômicas das colônias, nomeadamente no Brasil. Período em que ocorre
a redefinição do desenho das fronteiras e trajetórias administrativas no Brasil, com o
deslocamento do ciclo da mandioca para a extração do ouro e a redemarcação das fronteiras.
Ocorre aqui a progressiva eliminação do sistema de capitanias hereditárias por capitanias
régias.[27] Determinadas famílias garantiram para si o controle e acesso a certas posições, bem
como o conjunto de privilégios. A partir do XVIII o Brasil está no ápice do quadro da
administração portuguesa, acima de Angola, Goa e Macau. Parte do recrutamento para a
administração portuguesa ocorria entre a magistratura como destaca Maria de Fátima Gouvêa,

A existência de uma relação simbiótica entre a Coroa e os magistrados transformava-os nos
defensores mais importantes da autoridade régia, por meio da aplicação da justiça do rei.
Individualmente, acabavam muitas vezes enredados nas malhas geradas pelos interesses
econômicos prevalecentes nos locais para os quais eram nomeados, ficando assim vulneráveis ao
tráfico de influências que fazia parte do sistema de nomeações para os postos de menor
importância no escalão da burocracia colonial. Não tem sido identificada uma preponderância de
descendentes da nobreza na constituição desse grupo na América portuguesa, contando mais
freqüentemente  a prévia ocupação de cargos nessa área pelo pai na posterior nomeação de um
filho. Havia uma notória hierarquização entre os membros da magistratura, destacando-se
especialmente os desembargadores da Casa de Suplicação de Lisboa, seguidos dos
desembargadores da Relação do Porto. A seguir vinham os desembargadores das Relações de
Goa e de Salvador e, na segunda metade do setecentos, do Rio de Janeiro.[28]

 

Há destaque também para a associação entre o exercício subseqüente de cargos de governador
em regiões do Atlântico Sul, especialmente entre Angola e Brasil no XVIII.  A elite imperial era
recrutada na alta nobreza, entre famílias com íntima ligação com a Coroa, que na rotatividade
produziam uma visão mais alargada do Império, pela diversidade de problemas.[29].

A nomeação dos governadores das capitanias atravessava um complexo processo de consultas
que antecedia o despacho real; eram diversos os círculos onde se recrutavam os administradores
das conquistas, em cujo topo se encontravam os governadores gerais e vice-reis, quase sempre
militares com qualificada nobreza e fidalguia.
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O perfil dos vice-reis do Brasil na época de grande expansão econômica e demográfica que foi o
século XVIII, embora todos fossem fidalgos da primeiríssima nobreza do reino e todos (menos
um) militares, aproximava-se mais do administrador experiente que do militar em sentido
restrito. É certo que apenas dois vice-reis, o Conde das Galveias e Luis de Vasconcelos (filhos
segundos de Grandes) tinham formação universitária, e que só este último era verdadeiramente
exterior à vida militar. Mas nem por isso deixa de parecer indiscutível constituir esse um traço
marcante do governo brasileiro.[30]

 

No Brasil mesmo depois das reformas pombalinas, as capitanias-gerais, que se multiplicaram ao
longo do século XVIII, e os governadores respectivos mantiveram sempre ampla autonomia e
freqüentes conflitos de jurisdição com os governadores-gerais e vice-reis. Era em larga medida
apenas um capitão-general (da Bahia e depois do Rio).

A estrutura fundamental da administração da Coroa na colônia repousava efetivamente nessas
capitanias gerais, as quais no fim do período pombalino chegaram a ser em número de nove e a
tutelar outras tantas dependentes. Todos os capitães-generais mantinham correspondência
direta com o Conselho Ultramarino e com as autoridades de Lisboa, como de resto as câmaras
municipais, principal instituição local com a qual tinham de defrontar. Aliás, o caso mais
significativo de acumulação de capitanias num único indivíduo deu-se, como se sabe, com
Gomes Freire de Andrade (futuro 1º. Conde de Bobadela), que nem sequer foi vice-rei, mas
apenas governador do Rio de Janeiro durante três décadas (1733-1763), e que chegou a ter
oito capitanias sob sua tutela.[31]

 

Depois da restauração os governos das capitanias estavam cada vez manos ao alcance dos
naturais da colônia, pois a base essencial para o recrutamento dos governadores era a elite
reinol. Entretanto, o processo de desenvolvimento urbano afetaria o quadro, permitindo a
ascensão de um grupo social ligado ao que Freyre chama de intermediário, cuja força "só fez
acentuar-se (...) aristocrata da cidade, de corrente de ouro em volta do pescoço, de cartola
inglesa, morando em sobrado de azulejo, andando de vitória de luxo, comendo passa, figo,
ameixa, bebendo vinho do porto, as filhas uns encantos quando vestidas pelos figurinos de
Paris"[32]. Essa nova elite imitaria os habitus culturais dos antigos aristocratas rurais, reforçando
a tese defendida por Sérgio Buarque de que a cidade no Brasil se desenvolvera a partir do
campo e presa à ele. Campo onde, voltando a Freyre, predominava a carne-seca, o vinho de
jenipapo e a cachaça, na fase de consolidação da sociedade brasileira em torno de um governo
forte, uma justiça mais livre da pressão dos poderosos e uma Igreja mais livre das oligarquias
regionais; período de diferenciação profunda, de individualismo. Para ele a vida ficaria mais livre
da rotina doméstica. A rua se aristocratizaria.

 

4. A PRÁTICA POLÍTICO-JURÍDICA NO BRASIL MERIDIONAL: JUSTIÇA E CIDADANIA
NA CÂMARA DE CURITIBA

Em sua maior parte, as cidades foram produto de um contexto de urbanização do século XVIII
com o ciclo da mineração, que possibilitou também a ampliação do controle português, embora
de outro lado tenha trazido miséria, estudada pela obra de Laura de Mello e Souza, Os
desclassificados do ouro.[33] O contexto permite a criação de estratos sociais intermediários
como os descritos por Gilberto Freyre[34], que circulam entre os grupos do campo político e
estabelecem alianças com a alta nobreza.

Às câmaras pertenciam também oficiais indicados pelos vereadores, como os almotacés
(responsáveis pela regularidade do abastecimento dos gêneros, pela fixação dos pesos e
medidas e pela vigilância sobre os preços) e os escrivães do judicial (providos pela Coroa ou
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pelo senhorio).

Na América, a câmara de Salvador da Bahia, estabelecida em 1549, compunha-se de três
vereadores, dois juízes ordinários e um procurador da cidade, todos eleitos anualmente a partir
de listas trienais. Entre 1641 e 1713 a câmara de Salvador contou ainda com um juiz do povo,
equivalente ao procurador dos mestres dos concelhos portugueses. Em 1696 a Coroa alterou o
sistema de eleição de seus vereadores, aumentando, o coeficiente de controle por parte dos
funcionários régios. No lugar dos pelouros, os Juízes do Tribunal da Relação da Bahia passaram
a apurar os votos, preparando as listas trienais, remetidas ao governador ou vice-rei, que
escolhia anualmente aqueles dentre os eleitos que serviriam na vereação seguinte.[35]

No Brasil em geral as câmaras administravam os fundos destinados à defesa das cidades, além
do pagamento do soldo dos soldados e marinheiros e a autonomia relativa era a regra,

A câmara do Rio de Janeiro também gozou, durante todo o século XVII, de uma autonomia
impensável, se comparada à centúria seguinte. Uma provisão régia de 26 de setembro de 1644
fizera-lhe mercê da faculdade de, no caso de morte do governador, poder nomear-lhe sucessor,
contando apenas com a aprovação do governador-geral da Bahia. (...) pelo decreto de 6 de
julho de 1647, D. João IV concedia o título de Leal à cidade do Rio de Janeiro, ampliando as
prerrogativas da câmara, dentre as quais o direito - ou o privilégio- de, "em ausência do
governador e do Alcaide-Mor daquela praça, faça a Câmara da dita Cidade o ofício de Capitão-
Mor e tenha as chaves dela. [36]

Havia também uma atividade legislativa das câmaras municipais, na qual o juiz ordinário, em
conjunto com os demais oficiais da Câmara (vereadores e procurador), elaborava a legislação
local. Possuía também atribuições como as de representar a Câmara contra as ações particulares
que prejudicassem o interesse comum. Cada vila tinha também dois tabeliães que se tornavam
escrivães dos autos, cargos preenchidos em arrematação trienal em praça pública.

A Câmara funcionava supletivamente a autoridade dos juizes ordinários e era simultaneamente
judicial, legislativa e administrativa. Em épocas de colonização incipiente, havia maior poder das
Câmaras; quando a colonização se consolida, há maior tendência à diferenciação de cargos,

As posturas de interesse local realmente adotavam medidas específicas e às vezes o costume
inspirava a decisão dos juízes ordinários. Nem sempre, porém. Em 1750, Manuel Vaz Torres,
comerciante de Curitiba, alegando o costume, negou-se a pagar as licenças de aferições
determinadas pela Almotaçaria. Condenado à multa máxima de 6 mil réis, pelos juízes ordinários
da Câmara, agravou para o ouvidor-geral. A Câmara recusou encaminhamento, sob a alegação
de que as Ordenações (tít. 65, parágrafo 25) determinavam a alçada dos juízes até 6 mil réis
sem recurso. Mais uma vez o comerciante agravou da decisão, sendo o requerimento autuado e
remetido à Ouvidoria.[37]

 

Essas ambigüidades estariam intimamente vinculadas à construção das elites locais, que
pendiam entre a fidelidade ao governo central para a manutenção dos privilégios adquiridos e
pela garantia da ordem e a busca da realização das pretensões pessoais e dos grupos locais.

Curitiba teve suas origens nos meados do século XVII, como resultado da expansão paulista em
direção ao sul. O que atraiu a população paulista foi a descoberta de ouro de aluvião, cuja
decadência fez com que o lugarejo retrocedesse. Foi elevada à condição de vila em 4 de
novembro de 1668, com a ereção do pelourinho pelo capitão-mor Gabriel de Lara, entretanto a
eleição do conselho da Câmara (da Justiça, Vereadores, Procurador e Almotacés) só se deu em
1693, mais precisamente a 24 de março de 1693[38], quando se solicitou ao capitão povoador
Mateus Leme o estabelecimento das autoridades municipais e das justiças,

Os moradores todos assistentes nessa povoação de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos
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Pinhais que atendendo ao serviço de Deus e o de Sua  Majestade, que Deus Guarde, paz,
quietação e bem comum deste povo, e por ser já hoje mui crescido, por passarem de noventa
homens e quanto mais cresce a gente se vão fazendo mores desaforos, e bem se viu esta festa
andarmos todos com armas na mão, e apeloirou-se dos outros mais insultos de roubos, como é
notório e constante pelos casos que tem sucedido e daqui em diante será pior, o que tudo causa
o estar este dito povo tão desamparado de governo e disciplina de justiça. E atendendo-nos,
que adiante será pior por não haver a dita justiça na dita povoação, nos ocorremos a vossa
mercê como capitão e cabeça dela, e por ser já decrépito e não lhe obedecerem, seja servido
permitir a que haja justiça nesta dita vila, pois nela a gente bastante para exercer os cargos da
dita justiça que faz o número de três povos.[39]

A cidade nasceu na atual Praça Tiradentes, entre os rios Ivo e Belém que determinavam uma
fronteira natural ao crescimento da cidade. Com o esgotamento das jazidas de ouro, a
agricultura precária de subsistência passou a ser a regra econômica no Planalto Curitibano[40],
ligado ao litoral por três caminhos precários: Graciosa, Itupava e do Arraial. Esse isolamento
dificultou o desenvolvimento da cidade em todo o período colonial,

As comunicações com a villa de Curytiba se faziam naquella época por um caminho aberto na
garganta do Itupava (...) Curytiba, nos seus primeiros dias, teve uma vida penosa, por cauza do
isolamento em que ficava e da dificuldade de comunicação com São Paulo, quer pelo interior,
quer por mar (...) O plateau de Curityba é uma zona quasi toda de campos e de florestas de
pinheiros, no meio da qual se acha a cidade.[41]

Entretanto, desde a instauração da justiça, não era hábito a escrituração das audiências,
mormente no período que antecede às Correições do Ouvidor Rafael Pires Pardinho. Os atos
oficiais da câmara eram realizados em praça pública, na Igreja ou mesmo na casa do próprio
juiz ordinário ou do tabelião, em particular porque em Curitiba a casa do Concelho que abrigava
a Câmara e a Cadeia só foi construída após os Provimentos de Correições do Ouvidor Pardinho
de 1721, que também pretendia fortalecer o urbanismo local, afinal, a pobreza da vila
determinou a fraqueza do modelo colonial que jamais conseguiu seguir os padrões barrocos
determinados pela Coroa, no sentido de obter uma quadra adensada, compacta e com
habitações contíguas e padronizadas, inclusive no material utilizado, reservando a possibilidade
de individualização apenas às construções públicas e religiosas. Até a construção as audiências
eram comumente realizadas nas casas e moradas dos juízes ordinários. Em alguns casos,
inclusive, a morada na cidade era provisória, na medida em que parte dos juízes morava na
zona rural.

A partir das Correições o Ouvidor tentava padronizar os procedimentos e aumentar o
cumprimento às determinações das Ordenações e as principais alterações foram a realização da
audiências na câmara e o registro das mesmas em livro. Afinal, 

Dispunha o Ouvidor, assim, de considerável parcela de poder, como agente do Estado. A
preocupação em captar as simpatias populares e minar os poderes concorrentes à autoridade
real, apresentando a justiça do rei como anteparo aos poderosos, fazia os magistrados
receberem a recomendação de, em suas correições, não oprimirem a população nem as câmaras
com requisições de material ou serviços além do necessário. [42]

 Em geral as audiências eram realizadas duas vezes por semana e, embora as ordenações
determinassem a nulidade de atos em dias feriados, há registros de audiências até em 25 de
dezembro, sem contestações, o que demonstra que a questão central era a urgência das partes
e a efetivação da justiça, independente de certos procedimentos formais. Curiosamente o mês
de abril registrava o maior número de processos, seja pelo final da quaresma, seja pela
sazonalidade de transporte dos muares que era feito nessa época.

A função de centro dessa cidade colonial era exercida pela Igreja Matriz[43], marcada pela
precariedade em particular pelas instabilidades do terreno, pela ação de um lençol freático e
pela falta de forro, embora dela pouco se tenha notícia[44]. A igreja também prejudicava a
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beleza do largo, pois seu alinhamento irregular fechava a rua ao seu lado. Quando da reforma
da Matriz já no início do XIX, os sacramentos ficaram na Igreja de Nossa Senhora do Terço[45],
sob direção dos franciscanos, construída no final da Rua Fechada[46], fruto tanto da autonomia
das irmandades religiosas como de um conflito com o vigário da Matriz pela cobrança exagerada
das confissões anuais dos moradores. Esses mesmos motivos levaram à construção de outra
capela na mesma região, desta vez no alto da rua do Terço, por escravos, em homenagem a
São Benedito[47]. Esse conjunto de Igrejas ao fundo da Matriz e de sua Praça, com suas casas
coloniais compunham o chamado Largo da Ordem, formando o que Leonardo Tossiaki Oba
denominou conjunto urbanístico-religioso[48]. Na Praça da Matriz, a Casa da Câmara[49] e
Cadeia e aos fundos o Mercado Municipal complementavam os referenciais urbanos da Curitiba
colonial.

Em Curitiba a preocupação com a demolição e com o abandono de construções e terrenos
passou a ser maior a partir dos provimentos que determinavam "que quando os donnos das
casas as deyxarem cahir e arruinar sem as mandarem e quererem reparar, ficando pardieiros, os
officiaes da Camara os farão citar (...) para que dentro de hum anno as reparem e aproveitem e
não fazendo assim (...) dará o conselho os ditos pardieiros com os materiais que nelles houver,
para quem os aproveite".[50]

Os conflitos de poder entre as Câmaras e o centro do governo agravaram o quadro de
descumprimento das regras do urbanismo colonial. No caso curitibano, os vereadores chegaram
a dificultar ainda mais a efetivação das construções, exigindo que fossem feitas em pedra e cal,
taipa de pilão ou estuque, coberta com telhas de barro, proibindo a edificação de
choupanas[51]. As exigências determinavam o alinhamento, a altura da frente, o nivelamento
das soleiras e testadas, bem como a altura e a largura de portas, janelas e peitoris, o que
apenas demonstrava a característica geral do poder de atuação das Câmaras no período,
quando "extravasaram sua competência legal, assumindo um poder político amplo, uma
usurpação dos direitos legislativos da Coroa, por parte das Câmaras Municipais do Brasil
colonial".[52]

Para o início das audiências na Câmara era tocado o sino para comunicar a população local das
sessões. Iniciada a audiência, o autor do processo fazia seu requerimento e pedia ao juiz a
citação do réu que, por sua vez, solicitava ao porteiro ou ao alcaide que apregoasse o réu pelos
arredores da vila por três vezes. Na falta destes a própria parte autora o fazia, o que foi muito
freqüente na vila. Em geral, nos processos analisados o réu faltava na maior parte das primeiras
audiências, mas comparecia à quase totalidade das segundas, pois tomava conhecimento da
citação por amigos, parentes, empregados etc. Os editos dos juízes ordinários eram também
afixados no Pelourinho.

A necessidade de abastecer de gado a região mineradora fez com que a vila de Curitiba,
"aparentemente destinada a situação preponderante, atraiu pouca população, e medrou,
precariamente, enquanto não lhe deu vida o comércio de trânsito, principalmente de muares
procedentes do sul"[53]. Entretanto a questão da produção agrícola não se alterou e os
problemas de abastecimento eram freqüentes.[54]

A sociedade que se forma nesse período inicial era escravocrata e mesclada[55]. Em 1693 há o
primeiro requerimento para a criação de Justiças que os habitantes da vila encaminharam ao
Capitão-Povoador, pois os mesmos passavam do número de noventa.[56] Já em 1720, Rafael
Pires Pardinho estimava a população do planalto curitibano afirmando "haverá nas duas
freguesias de Curitiba 200 cazaes, mais de 1400 pessoas de confissão."[57]

Em Curitiba o número de juizes e de administradores não foi regular até a primeira metade do
século XVIII. A busca por fontes primárias relativas à cultura jurídico-política em Curitiba, levou
a um contato com os processos (crime e civil) do setecentos.[58] Neles percebe-se a ascensão
de pessoas que não pertenciam às grandes biografias, a partir da ocupação de cargos públicos.
Não havia também na vila uma regularidade em relação a escolha do juiz ordinário e de seu
mandato, nem  mesmo em relação ao número. Aparecem em número de dois em 1715 (José
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Manuel de Macedo Lobo e Gaspar Carrasco dos Reis), nos anos de 1721, 24 e 25 aparece
apenas um, retornando ao número de dois em 1726 (Salvador de Albuquerque e João Batista
Veloso). A irregularidade permanece até meados dos anos 30 do século XVIII.

Em 1747 Curitiba já era Paróquia:

Teve seu principio a dita Igreja no anno de mil e setecentos e quinze, pouco mais ou menos,
não foy desmembrada de outra alguma Freguezia; porque fica mto. distantes de outras e foy
erecta de nova (...) Parte do nascente com a Freguezia de Nossa Senhora do Pillar da Graciosa,
que lhe Destricto de Paranagoa e do poente com a Freguezia da Mina do Pia Ey q as divide E um
rio chamado Itararé E do Norte parte com a Freguezia da Villa de Iguappe. E do Sul parte com
as Freguezias do Rio de Sam Fran co. e de Laguna, e destas villas a de Iguappe no se podem
saber as légoas q, há porque sam certoins, inda senão calcularam.[59]

No século XVIII criam-se as Paróquias de São José dos Pinhais, que a 5 de março de 1741 teve
o predicamento de vintena, sendo eleitos pela Câmara de Curitiba, o juiz de vintena e o
escrivão; seu povoado principal era o do Arraial Grande; virou Freguesia em 1759 com matriz a
capela do Bom Jesus dos Perdões e foi elevada a vila em 16 de junho de 1852. Surge também o
desmembramento de Santo Antonio da Lapa, ligada a estrada da Mata para o Viamão em 1731;
virou freguesia em 13 de junho de 1769 e vila em 6 de junho de 1806. Aparece também a
Paróquia de Sant'Ana do Iapó na atual cidade de Castro.

A partir da pecuária e da consolidação da vila a cidade cresce e economicamente passa a ter
escravos negros, "verifica-se, em relação aos escravos, a mesma tendência notada para os
livres: declínio nos primeiros decênios, aumento nas últimas décadas. Este aumento de
batizados de escravos pode ser explicado pelo incremento da economia paranaense, propiciado
pela criação e venda de gado, proporcionando a compra de escravos"[60] Um fato interessante
é o número relativamente significativo de casamentos entre livres e escravos e também de
bastardos (1751-60 = 10%)

Dentre os juízes que exerceram o cargo de juiz ordinário em Curitiba, de 1715 a 1752, apenas
um era formado em Direito, Dr. Lourenço Ribeiro de Andrade, filho do capitão Miguel Rodrigues
Ribas e Maria Rodrigues de Andrade, que foi juiz ordinário apenas uma vez. Seu pai, casado em
Curitiba em 1720, homem de negócios, com papel proeminente na abertura do caminho do
Viamão, exerceu por diversas vezes o cargo de almotacé e teve outro filho, Manoel Rodrigues da
Motta, também juiz ordinário da vila. Com a criação da Ouvidoria de Paranaguá em 1723 os
nomes saídos dos pelouros de Curitiba deveriam ser confirmados pelo Ouvidor.

Entretanto, a figura de maior destaque na ação judicial da câmara de Curitiba no século XVIII
foi, sem dúvida, Francisco de Siqueira Cortes. Curitibano, nasceu em 1682, filho de Luis Góis
Sanches e Maria de Siqueira Cortes, e não era inicialmente um representante das casas nobres
do reino, embora fosse letrado, o que se pode aferir pelos pareceres nos processos. Seu pai,
entretanto, foi um dos primeiros moradores de Curitiba e assinou a petição para a instalação da
justiça na vila. Segundo Ermelino de Leão, "Luiz de Góes tomou parte nas bandeiras enviadas ao
sertão pelo administrador geral das minas D. Rodrigo Del Castel Branco e em 1668 obteve do
capitão mor governador, Gabriel de Lara, uma sesmaria entre o Bariguy e Passaúna".[61]
Francisco de Siqueira Cortes casou-se com Catarina Mendes Barbuda, filha de Gregório Mendes
Barbuda (vigário, natural do Algarve) e Francisca Maciel de Sampaio, esta de Paranaguá. O pai
de Catarina assumiu o vigariato de Curitiba em 1714 exercendo a função até 1717, e entre 1723
e 1727 e se casara antes de ser ordenado padre. De acordo com Negrão, a família Barbuda de
Portugal era nobre, o que demonstra que o próprio Francisco de Siqueira Cortes acumulara
capital simbólico na vila que ajudou a fundar e pelo exercício judicial que cumpriu durante anos.

Aproveitou-se ainda mais desse acúmulo seu filho, José de Oliveira de Sampaio, que se casou
com Maria do Nascimento do Prado, filha de Pedro Dias Cortes e Maria Leme de Siqueira, esta
filha de João do Prado Leme e Mécia Nunes de Siqueira e viúva de Pedro Leme Barbosa de Itú.
Ela era descendente de D. Afonso Henriques pela parte paterna. Seu pai era neto de Pedro
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Leme do Prado e filho do capitão Guilherme Dias Cortes, tendo exercido a função de governador
da Capitania de São Paulo e Minas em 1717.

Francisco de Siqueira Cortes aparece como juiz ordinário pela primeira vez em 1730 juntamente
com o alferes Domingos Ribeiro. Dos 9 processos que se encontram no arquivo público, foi juiz
em 6 deles. Em 1734 aparece como procurador, com o título de Capitão e, novamente como juiz
ordinário em 1739, juntamente com o tenente coronel Manuel Rodrigues da Motta. Em 1742 ao
lado de Sebastião Gonçalves Lopes, em 1744 de Leão de Mello de Vasconcelos e em 1747 de
Miguel Rodrigues Ribas. Exerceu também a função de juiz louvado/árbitro, aquele que era
indicado para intermediar decisões quando os juízes ordinários alegavam impedimentos o que
ocorreu em 1738, 1741, 45, 46 e 50. Foi ainda almotacé em 1731, 1736, 1740, 1743, 1745 e
1750, além de vereador mais velho em 1749. Suas decisões demonstram uma relação íntima
com as elites locais e ao mesmo tempo uma tentativa de aplicação das normas portuguesas. Em
1735 foi também procurador de Francisco da Silva Xavier, em uma ação de embargos de
sesmaria. Faleceu em 1762 com 80 anos de idade.

A partir do século XVIII, fruto da recuperação econômica trazida pelo gado, Curitiba se insere no
sistema colonial, passando inclusive a ter escravos negros africanos em substituição à antiga
escravidão indígena. A câmara se estrutura e, embora o número de juizes ordinários fosse
irregular durante a maior parte do século, não houve hiato e os processos aumentaram em
número e valor. As elites camarárias também se montam, recebendo sesmarias e casando entre
si.  Sesmarias dadas em geral pelo capitão povoador

Os Capitães povoadores tinham grandes poderes no começo do século XVII. Não se limitavam
ao commando e governo militares, suas attribuições eram tanto de ordem militar como civil.
Administravam os povos de sua jurisdicção de forma quase absoluta. Tanto Gabriel de Lara, no
littoral, como o Capitão Matheus Leme, em Curityba, exerceram funcções político-administrativa
e militar, cumulativamente.[62]

Como destaca Maria Fernanda Bicalho, esses "nobres" ou cidadãos sentiam-se participantes do
grupo aristocrático e assumiam seus valores, seus padrões de conduta, o viver ao estilo da
nobreza: "a ocupação de cargos na administração conselhia constituíra-se, portanto, na principal
via de exercício da cidadania no Antigo Regime português."[63] Cidadãos eram aqueles que, por
eleição, desempenhavam cargos administrativos nas câmaras, bem como seus descendentes.
Muitos receberam honras, liberdades e privilégios por atos régios.[64]

A importação de bens de consumo mais sofisticados a partir do final do XVIII e início do XIX,
mostravam a modernização da vila. Ainda segundo Burmester, "a importação consistia em vinhos
de Lisboa, aguardente do reino, vinagre, azeite de peixe, aguardente de cana, baetas, panos
ordinários, panos de algodão, chapéus, açúcar e sal."[65]

No século XVII as intervenções legais garantiam que os ofícios nas vereanças, milícias e
ordenanças fossem ocupados pelos 'principais das terras', cristalizando assim as oligarquias locais
e limitando futuras ascensões sociais. Isso consolida a ambigüidade de ação dos mesmo entre o
governo central e os interesses locais.

As câmaras são também uma demonstração da possibilidade de ascensão social, mesmo em
regiões tidas como periféricas, como Curitiba, pequena vila vinculada à comarca de Paranaguá.
Nela, Gonçalo Soares Paez, não pertencente à nobreza local, mas alfabetizado e com capital
cultural e social, teve seu primeiro registro nos processos judiciais em 1715 como tabelião
público e escrivão de órfãos. Depois em 1720 é citado como escrivão do juízo ordinário da vila
de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, permanecendo na mesma função até 1722.
Gonçalo Paez era alferes o que fez com que se tornasse vereador e oficial da câmara e em
seguida, em 1733 a 1736, juiz ordinário e de órfãos. Elites locais que aplicavam o direito
português ou os costumes de lá trazidos e adaptados à realidade local. Com D. João VI, de
orientação mais burguesa que rural, mais capitalista que feudal, faz com que as Câmaras
deixem de ser um privilégio da aristocracia rural e acaba com os protecionismos.
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Um dos principais instrumentos para o controle político das câmaras foi a criação do cargo de
juiz de fora[66] para as principais cidades do Império. Ele presidiria a câmara e sendo letrado,
aplicaria o direito oficial, provocando o que Hespanha chamou de hegemonização dos
parâmetros jurídico-administrativos veiculados pelo poder central.

Apesar dos conflitos a maior parte dos casos eram decididos em comum acordo e tendo em vista
os interesses tanto locais quanto metropolitanos. Embora rara seja a aplicação da lei portuguesa,
em particular na primeira instância do Juiz Ordinário, o sentido das decisões, mesmo com base
nos costumes ou em outras fontes, garantia as pretensões reinóis no local.

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, ao analisar a Monarquia Corporativa Portuguesa a partir de referenciais da História do
Direito, percebe-se a inexistência de uma centralidade de poder e de um controle autoritário. O
poder real se via limitado pelos corpos sociais com "iurisdictio" próprio, pelo regime do "ius
commune" e pela idéia de direito natural.

De outro lado, destaca-se aqui a organização camarária como central para a Coroa Portuguesa,
de Curitiba a Macau. Nelas as elites locais ao mesmo tempo em que se consolidavam como tais,
realizavam também as pretensões da metrópole. Assim, até os finais do século XVIII, quando o
Iluminismo português amplia o controle e a centralização, havia uma convergência de interesses
entre a metrópole e a colônia, sendo difícil afirmar a existência de uma dicotomia entre eles.

Mais que isso, a forma organizativa em câmaras municipais, facilitou a montagem de uma
estrutura que fez das tais elites locais, elementos mais profundamente vinculados à Metrópole. A
sensação de pertencimento a uma estrutura controlada por eles possibilitou mesmo o reforço de
uma mentalidade monárquica na colônia que permanece por longos anos, mesmo depois da
independência.

A análise das fontes disponíveis em uma cidade que ficava então nas fronteiras do Império,
demonstra essa vinculação e esse sentimento de pertencimento a uma estrutura que se
apresentou sempre como mais permeável e maleável que suas similares européias. Assim, seria
viável se falar em cidadania na America Portuguesa, encarando-a como sentimento de
pertencimento a uma estrutura montada, que resulta para o cidadão em uma determinação de
seus direitos e deveres. A própria preocupação das elites locais com o estabelecimento da justiça
régia reforça a impressão de convergência de interesses entre colonos e reinóis.
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DIREITO À MEMÓRIA E CULTURA DEMOCRÁTICA: UM ENSAIO

RIGHTS OF MEMORY AND DEMOCRATIC CULTURE: AN ESSAY

Eneá De Stutz E Almeida
José Bittencourt Filho

RESUMO
O presente trabalho pretende vincular a necessidade de ampliação da cultura democrática ao
direito à memória, pois apenas com a atribuição de novos sentidos ao sofrimento de milhares de
brasileiros perseguidos pelo regime ditatorial, será possível ao Brasil reconstruir sua identidade,
bem como consolidar-se como um genuíno Estado Democrático de Direito.
PALAVRAS-CHAVES: direito à memória; democracia; Justiça de Transição; anistia

ABSTRACT
This paper bonds democratic culture with rights of memory, because Brazil only will be able to
build its national identity and consolidate itself as a Democratic Rule of Law with new senses to
the suffering of thousands of Brazilians, persecuted by the most recent military dictators.
KEYWORDS: Rights of Memory; Democracy; Transitional Justice; Amnesty

Introdução
 
Este breve ensaio pretende demonstrar que uma cultura democrática não pode prescindir do direito

à memória, pois a memória de uma sociedade não se reduz a lembranças factuais ou datas comemorativas,
mas às reconstruções de sentido que devem ser efetuadas contínua e coletivamente. Assim é que no
primeiro item do trabalho apresentar-se-á uma breve síntese do que seria o direito à memória e da sua
importância. A seguir, reportar-se-á a um dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Anistia, que é a
contribuição para a elaboração de sentido da memória relativa à história recente do Brasil, que focaliza as
perseguições políticas sofridas por muitos brasileiros e brasileiras. No item subseqüente será desenvolvida
uma reflexão acerca da correlação entre memória social e a noção de progresso vigente nas sociedades
contemporâneas, e como a racionalização criada pelas relações mercadológicas aprofunda e torna ainda
mais complexo o empenho para estabelecer-se o vínculo entre memória e construção de futuro.

Por fim, são elaboradas considerações a respeito da necessidade incontornável da produção de
sentido por meio de uma memória social qualificada, no intuito de aprimoramento da cultura democrática
porquanto, no dizer do ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Cezar Britto, não se sustenta uma
democracia que se move nos limites da amnésia e do medo, o que converte a “lembrança” num dever
social, e que promove o desfazimento do “esquecimento” como projeto político.
 

1. Sobre o direito à memória

 

Mas o tempo social só se conjuga no passado. (François Ost)
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“Para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça.” Estas duas frases sintetizam o trabalho
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça do Brasil, e tem servido de slogan para as ações
educativas de memória e verdade. A memória permite que as sociedades consigam responder às questões
sobre sua origem e sua construção histórica. Não pelo simples acúmulo de informações factuais, mas pelo
sentido que justifica e corrobora a identidade das sociedades:

Esta missão de guardião da memória social foi, em todos os tempos, confiada aos juristas. Não tanto, ou
não somente, a título de arquivistas ou notários, conservadores dos atos passados; não tanto, ou não
somente, como cérebros ciumentos das portas da legalidade; não tanto, ou não somente, como servidores
apressados dos príncipes; o direito, bem o sabemos, nunca causou repugnância, nem à reescrita dos
textos, nem ao deslocamento das fronteiras do proibido, nem mesmo à fabricação de novas
legitimidades. (OST, 2005:50)

 

Quando se pensa em memória, surgem alguns paradoxos, dos quais dois serão aqui discutidos
(OST, 2005: 57ss): o primeiro é o de que a memória é social e não individual. Isto porque as lembranças
só adquirem sentido se foram recebidas e retrabalhadas por uma comunidade afetiva e social; ou seja, as
lembranças se tornam a memória a partir da imersão nos meios sociais de pertença. O segundo paradoxo
seria que a memória só opera a partir do presente, ou em outras palavras, só se retém aquilo que se
reconstruiu, e esta é uma das características da memória social. Ao atribuir sentido aos fatos, os fatos
históricos são recontados não como mera repetição, mas como novas vivências, que incluem e conferem
novos conteúdos ao esforço de consolidação de novas identidades.

Num filme argentino recente, intitulado O segredo dos seus olhos, o tema da memória perpassa
toda a trama. O que move o protagonista, e se torna um imperativo para que ele entenda a própria
existência e identidade, é a tentativa de atribuir algum sentido aos fatos ocorridos vinte e cinco anos antes
do tempo em que se desenvolve a ação. O curioso é que ao longo dos vinte e cinco anos passados,
reproduzidos em síntese na película, o personagem se mostra incomodado justamente com a carência de
sentido, e não consegue ir adiante enquanto tal sentido não queda estabelecido. Outra lição, das muitas
que podem ser extraídas da narrativa o filme, é acerca da imperiosa necessidade do devido manejo da
memória para, por meio do perdão, ser possível uma superação do passado.  

Numa ambiência que se pretende democrática, a releitura da memória e a revelação das verdades,
se constituem como o primeiro movimento na atribuição de sentido e no estabelecimento da identidade, o
que viabiliza o perdão, e enseja que o fluxo da vida avance sem percalços e assim as relações e formas de
interação se realizem sobre bases confiáveis.   

Desse modo, a ocultação de fatos e verdades inviabiliza a reelaboração da memória, condenando as
sociedades a uma espécie de “eterno retorno”, cerceadas na busca dos sentidos daquilo que não foi
revelado, das conexões, dos nexos, dos sofrimentos, das lutas consideradas perdidas, que produzem um
sentimento coletivo de fracasso, de insignificância e de esquecimento compulsório. Assim, a memória
socialmente construída comporta a virtude trazer à tona o reconhecimento e a visibilidade social dos
vencidos.

Neste sentido, todas as perseguições praticadas ou permitidas pelo Estado de exceção implantado
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na história recente do País, ainda se traduzem por feridas abertas, sem cicatrização, pois são como que
esquecidas, particularizadas ou mesmo racionalizadas, num processo de difusão de versões que culpam as
vítimas destas perseguições, como se tivessem trilhado o caminho que trilharam apenas por escolha
própria, independentemente do momento histórico, e as conseqüências sofridas fossem meros
desdobramentos “naturais” de tais escolhas. Por este motivo, o papel desempenhado pela Comissão de
Anistia, por intermédio do julgamento administrativo dos requerimentos a ela submetidos, torna-se
fundamental para a construção de um modelo democrático autóctone, ainda em lenta formulação.

 

1. O trabalho da Comissão de Anistia

A história da mudança social é em parte apreendida pela história das concepções de
espaço e de tempo, bem como dos usos ideológicos que podem ser dados a essas
concepções. Além disso, todo projeto de transformação da sociedade deve apreender a
complexa estrutura da transformação das concepções e práticas espaciais e temporais.
(David Harvey)

 

A Comissão de Anistia no Brasil tem por prerrogativa legal julgar administrativamente os
requerimentos individuais daqueles que se consideram vítimas de perseguição política. Esta medida é parte
daquilo que se convencionou denominar Justiça de Transição, a qual, em documento produzido pelo
Conselho de Segurança da ONU foi estipulado da seguinte forma:

A noção de “justiça de transição” discutida no presente relatório compreende o conjunto de processos e
mecanismos associados às tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de
abusos cometidos no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus atos, que
seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação. Tais mecanismos podem ser judiciais e extrajudiciais,
com diferentes níveis de envolvimento internacional (ou nenhum), bem como abarcar o juízo de
processos individuais, reparações, busca da verdade, reforma institucional, investigação de antecedentes,
a destruição de um cargo ou a combinação de todos esses procedimentos. (NAÇÕES UNIDAS, 2009:
325, grifou-se.)

 

O objetivo primeiro da Comissão de Anistia, por ser um órgão de julgamento administrativo é, por
óbvio, avaliar as situações individuais narradas em cada requerimento. Mas talvez esta não seja a principal
contribuição desta Comissão. Isto porque a Comissão cuida de milhares de situações individuais
semelhantes, e relativas ao mesmo período histórico, revelando narrativas antes recalcadas e até aquele
momento desprovidas de reconhecimento; por sinal, sofrimentos e perseguições que se prolongaram até o
presente, justamente por não terem o reconhecimento sequer da sua existência. Por conseguinte, o trabalho
da Comissão contribui efetiva e decisivamente para que essas memórias se tornem parte integrante da
memória social brasileira e, por via de conseqüência, para a consolidação democrática da identidade
nacional.

O pedido de perdão e as devidas reparações, componentes precípuos no exame dos processos que
tramitam na Comissão de Anistia, adquirem sentido individual, e assim permitem que os cidadãos se
reconciliem com o Estado brasileiro, a partir do reconhecimento, por parte do próprio Estado, de ter
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perpetrado atos de exceção e de perseguição política, ao violar a dignidade de pessoas.

É oportuno sublinhar de que não são atos de anistia no sentido do Estado perdoar erros praticados
pelos cidadãos e cidadãs considerados subversivos da ordem e do regime, mas, pelo contrário, é o Estado
que reconhece as próprias ações fora dos parâmetros do Estado de Direito, ao permitir que seus agentes
praticassem atos hediondos de perseguição e violação dos mais elementares direitos fundamentais. Esses
fatos precisam ser revisitados e reinterpretados, a fim de que seja possível reconstruir a memória social e,
por extensão, a identidade democrática da sociedade brasileira.

Fernando Catroga, referenciado no pensamento de Paul Ricouer, sustenta que a memória e a
história (incluindo a historiografia) mantêm uma relação que consente na memória como matriz da
história, na perspectiva da inevitável presença de horizontes de pré-compreensão no questionamento
historiográfico. E apresenta, dentre outras razões, lembrando Umberto Eco, que o homem é um animal
histórico porque precisa ajustar contas com sua própria morte:

Propendemos para concordar com os que sustentam essa tese. E se outras razões não houvesse, bastaria ir
ao encontro da raiz de onde nasce a necessidade de recordar para a perfilharmos, a saber: a experiência
humana de domesticar os mortos por meio do culto tanatológico. E, por mais estranho que à primeira
vista possa perecer às leituras pouco sensíveis ao simbólico, a escrita da história também é, à sua
maneira, um “gesto de sepultura”. Com efeito, as narrações do passado são equiparáveis à linguagem dos
cemitérios nas povoações, porque procuram “representar [ou dizemos nós, representificar] mortos por
meio de um itinerário narrativo” (Michel de Carteau, 1978). Portanto, pode-se afirmar que a
historiografia também exorciza a morte, introduzindo-a no discurso para criar, como no jogo simulador e
dissimulador do culto cemiterial dos mortos, a ilusão da sua não existência. (CATROGA: 2009, 65)

 

Ao narrar suas vivências ou a de seus entes queridos, aqueles que obtêm a declaração de anistiado
político perante a Comissão de Anistia contribuem em diferentes aspectos para a construção de uma
identidade nacional democrática: 1) ajudam a (re)contar a história recente brasileira; 2) sepultam e
exorcizam as mortes e atrocidades por eles experimentados e, consequentemente, viabilizam que toda a
sociedade brasileira também o faça; 3) ao receber o pedido de perdão do Estado brasileiro, desligam-se
desse passado de violência e vivenciam o luto necessário; 4) atribuem sentidos às violências sofridas e
compartilham estes mesmos sentidos com toda a sociedade, a qual passa a reunir condições para
reinaugurar seu futuro, alicerçado no sentido da narrativa da vida de seus cidadãos, “representificada”
pelas narrativas dos agora anistiados políticos; estejam estas pessoas vivas ou mortas.

 

1. Memória e progresso
Assim, passado e futuro estão daqui para frente estreitamente associados por esses dois atos
eminentemente performativos: o perdão que relança o passado, referindo-o a uma liberdade
mais forte que o peso do fato provado, e a promessa, que orienta o futuro, relacionando-o a
uma lei mais forte que a caótica incerteza do amanhã. (François Ost)

 
O pensamento de Walter Benjamim e de outros que o secundam, nascem ao modo de uma

insurgência contra a narrativa dos “vencedores” vigente desde quando a burguesia ascende à condição de
classe dominante. Têm como pano de fundo ideológico a premissa de que as etapas históricas se sucedem,
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sendo as posteriores qualitativamente superiores às antecedentes; dita premissa é hoje agravada e
corroborada pela perspectiva hegemônica neoliberal, após a derrocada do “socialismo real”, de que o
futuro inevitavelmente deve ser uma “repetição” do presente, posto que não se apresentam alternativas ao
capitalismo e a carga cultural equivalente. Este quadro é traduzido por meio dos adágios pós-modernos
que sublinham o fim das “ideologias” e das “grandes narrativas”.

Benjamim, por exemplo, sem abandonar a temática da Revolução, que ele não concebia como
sendo o resultado inevitável e determinista do progresso econômico e técnico, nem tampouco a
contradição entre as forças produtivas e relações de produção, defendia a interrupção de um processo
histórico que estaria rumando em direção a uma grande catástrofe. Na verdade, sua preocupação residia
nas ameaças que o progresso tecnológico capitalista trazia para a humanidade.

Segundo Benjamim, o triunfo do fascismo teria sido justamente a perspectiva errática dos seus
adversários, inebriados pela ideologia do progresso e da ilusão iluminista de que o desenvolvimento
científico, tecnológico e econômico iria erigir barreiras intransponíveis para a barbárie social e política.
Benjamim discerniu com clareza a modernidade do fascismo e os seus vínculos com o modelo do
capitalismo industrial. Em contrapartida assinalava que o poder da memória histórica reside justamente no
resgate de todas as sublevações e revoltas que, mesmo momentaneamente, tenham interrompido ou mesmo
atrapalhado o trajeto triunfante das classes dominantes.

Segundo Nietzsche a história só seria útil na proporção em que impelisse para a vida e para a ação.
Por outro lado, na esteira de Walter Benjamim pode-se asseverar que a história das classes subalternas
deveria ser concebida como herdeira de uma longa linhagem que procede dos escravos dos grandes
impérios da Antigüidade, os torturados da Inquisição, os mártires da América pré-colombiana, assim como
os martirizados pelas lutas em favor dos direitos trabalhistas, assim como nas lutas contra as modernas
formas de colonialismo. Por isso Brecht pede às gerações seguintes que se lembrem dos sofrimentos da
sua geração. Mais importante do que a gratidão pelas vitórias seria a rememoração e a recapitulação das
derrotas aparentes. 

A par disso, Benjamim concebia a Revolução como um salto de qualidade de natureza dialética,
inicialmente em direção ao passado, para dirigir-se ao futuro num segundo momento. Resgatar a herança
dos oprimidos e nela se inspirar para interromper a catástrofe presente, ou seja, fazer eclodir momentos
emancipadores a partir da herança cultural transformadora no presente histórico, inspirado nos momentos
explosivos do passado carregados de densidade. Portanto, seria necessário tecer a trama do presente com
os fios da tradição libertária.

Cada momento histórico comportaria suas potencialidades revolucionárias, as quais os
revolucionários precisam discernir para interromper a marcha aparentemente inexorável do chamado
progresso capitalista. Tal constatação decorre da própria natureza da política como atividade humana
plural e coletiva, que não pode fugir às determinações sociológicas, econômicas e culturais, mas pode
perturbá-las, rompê-las e mesmo ultrapassá-las, dando surgimento ao inédito.

Nas sociedades capitalistas avançadas, a dominação tendeu a perder a sua característica espoliativa
e repressiva para ceder espaço à racionalidade. No contexto do predomínio da tecnologia, a carência de
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liberdade e de autodeterminação se apresenta sob a forma de uma submissão ao aparato tecnológico em
todas as suas modalidades; posto que tal aparato proporciona tanto maior conforto à existência quanto
maior produtividade. É oportuno recordar que a racionalização de que falava Weber seria um processo de
transformação em longo prazo de estruturas sociais cuja verdadeira intencionalidade seria manter a
dominação devidamente camuflada. Mais adiante, um exemplo de racionalização das vítimas do
Holocausto exemplificará a importância da relação entre a cultura democrática e o direito à memória.

Nesse quadro, a forma privada de exploração do capital, articulado a uma sistemática de repartição
das gratificações sociais supostamente compensatórias, assegura uma surpreendente lealdade das massas.
Foi a partir disso que o progresso da ciência e da técnica converteu-se numa variável independente, ou
seja, estabeleceu-se a percepção de que a evolução da sociedade dá-se por intermédio do progresso
tecnológico. Disso decorre que a política ficou reduzida a atender às necessidades funcionais do novo
sistema. A par disso, implantada a ilusão do progresso técnico como único vetor do futuro, a publicidade e
a propaganda se encarregaram de legitimar os motivos pelos quais as pessoas devem abdicar das
discussões substantivas e se restringir a opiniões plebiscitárias. 

Nesta altura, sendo caudatário do pensamento de François Ost, torna-se oportuna uma indagação:
qual deve ser a medida do tempo social se ele não se sujeita nem à medida quantitativa de um tempo físico
dado e homogêneo, nem à experiência subjetiva de uma vivência individual? O autor responde:

Para nós, esta medida que simultaneamente serve-se da materialidade do tempo dado e da experiência do
tempo vivenciado, mas reelabora seus elementos – melhor ainda: dá-lhes as palavras e os instrumentos
para se dizer –, é o tempo “sociohistórico”, terceiro tempo radicalmente cultural, produto das construções
coletivas da história. (OST, 2005:23).
 

E acrescenta:
O grito de revolta que os direitos humanos traduzem exprime bem este “desligamento” do tempo
eternitário e a abertura de um tempo novo, irredutivelmente plural e amplamente indeterminado, como se
daqui para frente cada um fosse chamado a refazer por sua conta o gesto transgressivo de Adão ou de
Prometeu, ladrão da maçã ou do fogo, que dão acesso ao conhecimento e à liberdade. (OST, 2005: 26)

 
Ainda as palavras de Ost:

...o homem é o único ser vivo a poder “voltar a ampulheta”, só ele tem a capacidade de arrancar-se do
escoamento irreversível do tempo físico, ligando o que, a cada instante, ameaça desligar-se. Com o
homem surge, de fato, a possibilidade de uma retomada reflexiva do passado e de uma construção
antecipativa do futuro – a capacidade de reinterpretar o passado (não fazer com que ele tenha sido, mas
imprimir-lhe um outro sentido, tirar partido dos seus ensinamentos, por exemplo, ou ainda, assumir uma
responsabilidade por seus erros), e a faculdade de orientar o futuro (não fazer com que ele chegue, mas
imprimir um sentido – significação e direção – ao que há de vir). (OST, 2005: 28)

 
Portanto, a discussão acerca do direito à memória, para além dos preconceitos, obstáculos

ideológicos e operacionais, decorrentes da tradição autoritária e elitista da sociedade brasileira, deverá
enfrentar um problema adicional, qual seja o presente repetitivo instaurado a partir do predomínio do
mercado total. Dito de outro modo, isso significa que no atual cenário de hegemonia do mercado, o
presente se configura como a principal representação do tempo, ou seja, é um dos símbolos mais
eloqüentes de uma sociedade que perdeu sua crença na gestação do futuro. Neste cenário, é como se o
passado nada mais tivesse a acrescentar e que não persiste a exigência da construção do futuro a partir do
agora.
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1. Cultura democrática e memória
Captar no pretérito a centelha da esperança só é dado ao historiador que estiver
convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos estarão a salvo dele.
E esse inimigo ainda não parou de vencer. (Walter Benjamin)
 

Dificilmente a memória coletiva pode ser construída sem o concurso das condições sociais que
conferem a possibilidade de que as recordações possam ser reconstruídas. Não existe um locus material
para as recordações, elas são restauradas em função das agendas do tempo presente, sendo justamente as
noções e enquadramentos sociais e, sobretudo, no decurso da gestação de uma arquitetura democrática elas
podem adquirir atualidade, relevância e pertinência; mesmo que sob a ameaça dos mecanismos ideológicos
dedicados apenas na instrumentalização do passado com vistas a justificar e legitimar o presente em prol
de determinados interesses minoritários.
            Através dos tempos, os seres humanos têm se mostrado capazes de conservar os resultados de suas
interações com o mundo, de modo a reproduzir e utilizar tais resultados em atividades posteriores, bem
como interpretar e agrupar esses resultados em sistemas e modelos psíquicos quer no plano individual quer
coletivo. Essa faculdade humana denominada memória, por estar vinculada ao pensamento, acaba por
obter uma posição de matéria-prima imprescindível em todos os empenhos reflexivos. Na reflexão, a
memória desempenha o papel estratégico de identificar o passado como tal. No entanto, numa sociedade
de massas, o manejo da memória social torna-se complexo em virtude dos meios de comunicação e outros
intervenientes culturais que concorrem com uma postura reflexiva mais autônoma por parte dos indivíduos
e dos grupos sociais.
            Aqui se considera a ampliação da cultura democrática, como a possibilidade de elaboração e
difusão sistemáticas de informações qualificadas e resultantes de reflexões, debates e fontes idôneas de
pesquisa, capazes de subsidiar a construção de um padrão particular de diretrizes normativas para a
participação na política e nos deveres da cidadania. Portanto, trata-se, acima de tudo, de uma interferência
educativa formal e não formal, de cunho humanista, proveniente de diferentes fontes, destinada a elevar o
nível de consciência possível da sociedade. Vale acrescentar que tal atuação inclui necessariamente
dimensões simbólicas, ético-morais e mesmo afetivas, pois seria a expressão do modo como as pessoas
administram, se engajam, e se conduzem no trato e no exercício das ações especificamente políticas e
cívicas. 
            Como já foi assinalado, a implantação e os efeitos de uma Justiça de Transição, que
inapelavelmente inclui a memória histórica recente, enfrenta enormes obstáculos que vai desde a
conhecida ideologia do progresso linear até a perspectiva atualmente hegemônica do mercado, que o
entende como uma instância equilibrada e equalizadora quando, no plano prático, são facilmente
perceptíveis os conflitos de interesses, as crises cíclicas, além do fantasma da exclusão setorial e sistêmica.
A despeito disso, pelo que tudo indica, parece prevalecer a visão de que o mercado consiste na articulação
“espontânea” dos resultados das ações econômicas dos seus participantes, não sendo produto dos
desígnios, nem da deliberação de ninguém em particular. Esta visão não só debilita uma noção mais
conseqüente de todo social, como camufla o jogo de interesses entre os detentores do grande capital, que
vêm ampliando suas áreas de influência sobre os povos e países em todo o planeta. 
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Não se pode descurar o fato de que os esforços em torno da implantação de uma Justiça de
Transição comportam a suposição de que, desde tempos remotos, acredita-se que a Justiça estabeleça de
um modo específico a relação entre as pessoas e seja a motivação suprema para uma boa convivência entre
os semelhantes. Assim, pressupondo-se que a Justiça esteja voltada à promoção de um sistema equitativo
que abrigue cidadãos livres e iguais, não há como se separar Justiça e Democracia. É oportuno recordar
que, a par disso, no chamado Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico comporta, quando
referenciado em valores éticos, dentre outras funções, inspirar, promover e garantir a eficácia e a
estabilidade necessárias que devem contribuir decisivamente na construção de um modelo de sociedade
livre, democrática e eticamente sustentável. Ademais, somente um Estado capaz de vincular efetivamente
a Justiça com a segurança jurídica pode ser considerado um genuíno Estado democrático de direito.

A propósito leciona Avritzer:
[...] restaurar o Estado de Direito é, talvez surpreendentemente, mais fácil nos países nos quais
o sistema legal não teve qualquer autonomia durante o período autoritário (Chile e Argentina) do
que em países que passaram por uma forma semi-legal de autoritarismo e experimentaram uma
maior continuidade da legalidade no período entre o autoritarismo e a democracia ( Brasil e
México). Isto ocorre porque nos casos em que o autoritarismo mudou sua estrutura para o
Estado de Direito, foi praticamente impossível atingir retroativamente com o Estado de Direito
quanto ao período anterior à democratização. (AVRITZER: 2005, 105 – Tradução livre)

 
No mesmo sentido:

 
[...] não é surpresa que a transição democrática brasileira impediu tanto as comissões da verdade
quanto os julgamentos dos torturadores. Isto é bem conhecido, mas o que é menos reconhecido é
quão ativamente tanto os militares quanto o judiciário defenderam o status quo no Brasil,
enquanto moldavam uma transição na qual uma falsa amnésia – combinada com o orgulho do
passado autoritário – estava na ordem do dia. (PEREIRA: 2000, 162 – tradução livre)
 

O Estado-Nação ainda representa um fator político decisivo na coordenação de um projeto nacional
que defenda e preserve interesses legítimos em face da globalização e da mundialização. Contudo, ele vai
sendo lentamente superado pela crescente consciência de cidadania planetária e pelo cuidado na
preservação do patrimônio natural e cultural comum da humanidade e da biosfera. E isto implica numa
nova perspectiva antropológica.

Mais do que um ser de razão e de vontade, o ser humano é um ser de cuidado. O cuidado, neste
caso, se definiria como uma relação amorosa para com os semelhantes e a natureza de modo a garantir-
lhes a subsistência e o pleno desenvolvimento. No limite, a carência de cuidado, ameaça todas as formas
de vida. Tudo e todos necessitam de cuidados. A negligência e o descuido são as raízes de todos os males,
e assim, o cuidado com o outro se torna o próprio âmago de uma ética planetária independente das
particularidades morais.

Além disso, o cuidado deve ser concebido como uma relação amorosa que descobre o mundo como
um valor. O cuidado expressa importância da veneração do mistério que se revela em todas as formas de
vida. Por isso, todas as formas de vida, bem como as relações humanas só sobrevivem se forem cercados
de cuidado, de desvelo, de atenção. Portanto, o cuidado é o principal fator de inspiração do sentimento de
responsabilidade; sendo que tal responsabilidade necessariamente deve expandir-se na direção do
econômico, do social, do cultural, do político, e do ecológico. As condições estão dadas, resta fazer a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9049



escolha, que é sempre uma atitude de natureza ética.

Por sinal, a questão da responsabilidade, pode vir a converter-se no divisor de águas do horizonte
ético da pós-modernidade, como adverte Sébastien Charles:

O futuro da hipermodernidade depende de sua capacidade de fazer a ética da responsabilidade triunfar
sobre os comportamentos irresponsáveis. Estes não vão desaparacer sozinhos, pois se inscrevem
necessariamente na lógica da hipermodernidade. De fato, são os próprios mecanismos do individualismo
democrático que explicam tanto a responsabilidade de uns quanto a irresponsabilidade de outros,
daqueles que preferem corromper a autonomia que herdaram, transformando em egoísmo puro. Esses
últimos preocupados apenas com o próprio conforto e felicidade, retiram-se do social para o privado,
aliás com a consciência absolutamente limpa, já que as instâncias tradicionais de socialização,
desacreditadas pelo avanço do individualismo, não desempenham mais o papel normativo. (CHARLES,
2004: 45).

 

Parece que se está caminhando aceleradamente rumo a uma sociedade globalizada. Isto pode
significar uma nova etapa civilizatória. Assim, a despeito das profundas diferenças entre as formas
culturais, as formas associativas, as formas organizativas, e os processos produtivos particulares,
descortina-se a cada dia a necessidade da formulação de um consenso mínimo, visando garantir a justiça, a
paz, e a cooperação. Faz-se necessário identificar um nível mínimo de convergência em meio à
diversidade.

Tal convergência implica em inclusão e não exclusão. Implica em acrescentar, e não em escolher
entre uma coisa ou outra. Não é aceitável uma racionalização do sofrimento como a que foi imposta às
vítimas do holocausto, no sentido de “escolher” entre o um mal menor e um mal maior. Em outras
palavras, é inadmissível, apresentar-se a hipótese de “escolher” entre o cuidado com o outro ou com o
meio-ambiente; entre a justiça ou a segurança; entre a democracia ou a memória. Para explicar a analogia
aqui feita com o Holocausto, cabe aprender com Bauman (1988:155):

Em todos os estágios do Holocausto, portanto, apresentou-se às vítimas uma opção (pelo menos
subjetivamente – mesmo quando a opção já não existia, substituída pela secreta decisão da destruição
física). Elas não podiam escolher entre uma situação boa e outra ruim, mas podiam pelo menos optar por
um mal maior ou menor. O mais importante é que podiam desviar alguns golpes afirmando e
manifestando seu direito a uma isenção ou a um tratamento especial. Em outras palavras, tinham algo a
salvar. Para tornar previsível o comportamento das vítimas e portanto manipulável e controlável, os
nazistas tinham que induzi-las a agir de “modo racional”; para obter esse efeito, tinham que fazer as
vítimas acreditarem que havia de fato alguma coisa a salvar e que existiam regras claras sobre como
salvá-la. Para acreditar nisso, as vítimas tinham que ser convencidas de que o tratamento do grupo como
um todo não seria uniforme, e que cada indivíduo teria sorte diferente, de acordo com o mérito. As
vítimas tinham que pensar, em outras palavras, que sua conduta importava; e que sua provação poderia,
pelo menos em parte, ser influenciada pelo que fariam.

 
            Escolher entre um mal maior e um mal menor, ou seja, racionalizar o sofrimento, como se esta
atitude importasse para salvar algo, quando o destino de toda uma sociedade já estava antes traçada por
aqueles que a dominavam – trate-se dos nazistas, na Alemanha do Terceiro Reich, ou dos militares que
governaram o Brasil durante a mais recente ditadura – é a introjeção que parece ter sido feita pela maioria
da população brasileira, postura esta ilustrada por uma das autoridades do País, o Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, o qual declarou publicamente: “a ditadura foi um mal necessário”.
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E o resultado de todo o processo do “mal necessário”, também racionalizado pelo STF, foi a de que
a Lei de Anistia, de 1979, foi um acordo possível, embora não o ideal; mas a escolha do mal menor, entre
ter alguma anistia (que passou a ser bilateral, segundo a interpretação vitoriosa no debate do julgamento da
ADPF 153) ou não ter nenhuma.
 
Considerações finais

O século que provavelmente ficará na história como o da violência perpetrada pelos
Estados-nação contra seus súditos chegou ao fim. É provável que outro século violento
o suceda – desta vez um século de violência impulsionada pela progressiva debilitação
dos Estados-nação pelos poderes globais que fluem livremente. (Zygmunt Bauman)
 

O direito à memória é fundamental para que seja consolidada uma cultura democrática no Brasil.
Forjar um esquecimento sem imprimir sentido às violências recentes ou remotas da história brasileira torna
os mortos insepultos e os lutos não vividos. Impede o avanço democrático na medida em que não viabiliza
uma Justiça de Transição, ou o faz pela metade. Infelizmente, na citada recente decisão do Supremo
Tribunal Federal acerca da ADPF 153 confirmou-se que o Brasil ainda parece apostar num futuro

promissor calcado no sangue de seus cidadãos.
[1]

 Talvez sejam ainda resquícios daquele positivismo
jurídico próprio do século passado que proclama a segurança do direito, tal como descrito por Ost:

Sofisticando, assim, suas análises, o positivismo jurídico permite, sem dúvida, ultrapassar as
aporias do instantaneísmo puro e simples: os atos jurídicos sucessivos são doravante
relacionados a um princípio formal de criação (ou seja, meta-regras de competência e de
procedimento), que introduz a idéia de continuidade e de diacronia. Mas, é preciso que o
sublinhemos, trata-se, ainda, apenas de uma continuidade processual, garantia somente de uma
segurança formal: é somente do ponto de vista interno do sistema que a mudança não parece
mais arbitrária; nada garante, contudo, que do ponto de vista do seu conteúdo a mudança
regularmente ocorrida constitua necessariamente um progresso: poderíamos dizer que daqui
decorre uma “segurança do direito”, mas não ainda uma “segurança pelo direito”. (OST: 2005,
229s)
 

            De toda sorte, faz-se necessário superar a noção equivocada de que a história sempre caminha em
direção ao progresso, e que este é sempre e inevitavelmente melhor que o presente, num sentido evolutivo
linear. Neste sentido, é primordial recuperar o direito à memória, dando a este um lugar de destaque na
construção de um Brasil democrático, plural, e que consegue “representificar” sua história a fim de ceder
o devido espaço aos vencedores e aos “vencidos”.
            Também é fundamental afirmar que o direito à memória é requisito fundante do Estado
Democrático de Direito, e que não há que se falar entre uma “escolha” entre a democracia ou a memória.
A hipótese desta falsa escolha é, na realidade, uma racionalização imposta pelas camadas dominantes, com
sua versão de vencedores.

Por seu turno, aqueles os segmentos sociais que foram vencidos, permanecem submetidos não só a
aceitar essa racionalização, aceitando e conformando-se com seus sofrimentos, como também carecem do
direito de narrar suas respectivas histórias de vida atribuindo novos sentidos às suas biografias e, mais
importante ainda, a o oportunidade de “representificar” seu passado e contribuir para a reconstrução da
identidade nacional.

Precisamente porque se apregoa que não se deve retornar a um Estado de Exceção no Brasil (“Para
que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça”); porque se afirma o desiderato de uma sociedade
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inclusiva e não excludente e, sob a mesma inspiração, uma sociedade democratizada e participativa, as
reflexões aqui expendidas buscaram demonstrar a importância do direito à memória como um requisito
fundamental para a consolidação de uma cultura democrática no Brasil.
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[1]
 A este respeito deve-se conferir o pronunciamento do Presidente da Comissão de Anistia/MJ, em evento promovido pelo

IRI/USP, em http://idejust.files.wordpress.com/2010/04/paulo-abrao-alcance-da-lei-de-anistia-13-04-2010.pdf, acessado em 22 de
agosto de 2010.
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GOVERNABILITY AND RESISTANCE, CITIZENSHIP AND WORKERS: NOTES ON THE HISTORY OF LABOR
LAW IN BRAZIL
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RESUMO
O artigo propõe-se a analisar as especificidades do processo de transformação do Estado Liberal para o
Estado Social no Brasil e apontar questões importantes para se (re)pensar a História do Direito do
Trabalho no Brasil.
PALAVRAS-CHAVES: Direito do Trabalho, Questão social, Era Vargas, História do Direito.

ABSTRACT
The article proposes-is to analyze the specificities of the process of transformation of the Liberal State
for the Social State in Brazil and appoint important issues for (re)thinking of the History of Labor Law in
Brazil.
KEYWORDS: Labor Law, social question, Vargas era, History of law.

Quero dizer que, no interior dessa grande inquietação em torno da maneira de governar e da pesquisa
sobre as maneiras de governar, nota-se uma questão permanente que seria: 'como não ser governado
desse modo, por esse modo, em nome desses princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais
procedimentos, não desse modo, não para isso, não por eles'. Michel Foucault, Qu'est-ce que la
critique? (FOUCAULT, Apud FONSECA, 2002, p. 263).

 

O filósofo Michel Foucault debruçou-se em algumas de suas obras sobre o tema da governabilidade e,
num certo sentido, também sobre o de seu duplo, o da resistência, como na passagem citada Qu'est-ce
que la critique?

1
. Nela o autor propõe algumas questões sobre o tema e, aproveitando sua reflexão e

questionamento, indagaremos a respeito das relações entre o poder do Estado e sua legitimidade,
consubstanciada nas leis, e a resistência a esse sistema através das reivindicações populares, dos
movimentos sociais e de todos os tipos de transgressões que se pautam pela contestação política.

Nesse sentido, uma questão que perpassa a literatura sobre a criação e formação do Direito do Trabalho
é aquela na qual seus princípios estão pautados pela defesa dos interesses sociais, pela proteção das
necessidades dos trabalhadores, que estariam em desvantagem nas negociações livres frente aos
grandes empresários. Por outro lado, esta mesma literatura aponta as estratégias de cooptação, domínio
e sufocamento da liberdade de contestar, uma vez que essa passa a ser regida e circunscrita apenas
aos direitos que estariam previstos na lei. Ou seja, se por um lado o Direito do Trabalho protege os
trabalhadores, por outro ele engessa e limita o movimento, domesticando-o aos interesses do Estado.
Governabilidade e resistência.

Esta questão é particularmente fértil quando se discute a criação das leis trabalhistas no Brasil, processo
ocorrido ao longo do governo de Getúlio Vargas, sobretudo durante o seu período mais autoritário.
Afinal de contas, esta legislação foi benéfica para os trabalhadores ou, pelo contrário, significou uma
mordaça para os movimentos sindicais e operários em geral? É a partir desta questão - e também de
sua desconstrução - que este artigo propõe-se a traçar alguns apontamentos para pensarmos a história
do Direito do Trabalho no Brasil, visando contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na área.

 

1. O surgimento do Direito do Trabalho e da questão social
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As Revoluções burguesas do século XVIII no ocidente marcaram o fim da hegemonia da ideologia da
Monarquia Absoluta - e de seus privilégios estamentários - como se fosse "o" modelo legítimo de
organização política. Apesar da nova geopolítica ainda se constituir principalmente de Monarquias e,
destas, algumas já organizadas como sendo Constitucionais

2
, as novas perspectivas ideológicas do

capitalismo enfatizavam principalmente os ideários lockeanos da propriedade, igualdade e liberdade,
sobretudo a comercial. É o início do que chamamos de liberalismo político, no qual o princípio da
igualdade surge tão fortemente, por oposição aos privilégios anteriores, que não havia nenhum
interesse em pleitear que o Estado realizasse uma intervenção, uma proteção ou uma criação de
políticas públicas dirigidas a grupos determinados. Nesse tipo de Estado, como aponta Ipojucan Vecchi,
o princípio fundamental é o da legalidade, com a clássica divisão dos três poderes e tendo por regra a
não-intervenção em questões econômicas e sociais (VECCHI, 2009, p.30).

As expressões: "Estado Liberal de Direito", "Estado Não-Interventor" e "Estado Gendarme" são todas
sinônimas e indica, a partir da Revolução Industrial, o fortalecimento do capitalismo e da ideologia de
mercado consubstanciada na máxima laissez faire, laissez passer, criada pelos ideólogos do fisiocratismo.
Conforme conceitua Eros Roberto Grau (A ordem econômica na Constituição de 1988), a este Estado
cabia apenas a produção do direito e a organização da segurança, mas não se permitia que interferisse
na ordem natural da economia, ainda que lhe incumbisse a defesa da propriedade (GRAU, Apud
BENITEZ, 2006, p.128).

As revoluções tecnológicas do século XIX, aliadas a ideologia do livre mercado, proporcionaram um
incrível avanço do capitalismo que pode transformar-se num evento de escala mundial, submetendo
e/ou subjugando os países que dele ainda não participavam. Esse movimento, característico já do final
deste século, ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo

3
. Porém, o desenvolvimento da

Revolução Industrial e do capitalismo teve, como intrínseco ao seu desdobramento interno, a formação
de uma classe de trabalhadores, que vendiam sua mão de obra no livre mercado e eram explorados
pelos empresários, donos das indústrias. O trabalho, sujeitando-se às leis do mercado, tornava-se
mercadoria. Num perfeito exemplo de explicação dialética, as contradições internas do Liberalismo iram
fazer aflorar movimentos de contestação ao sistema, proporcionando a "superação" do Estado Liberal
pelo dito "intervencionista".

Como demonstra Eric Hobsbawm, os trabalhadores foram, aos poucos, formando uma consciência de
classe, uma unidade de sentimentos, que levaria as sociedades européias a novas crises e contestações:

(...) a transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes da revolução
social. E, de fato, a revolução social eclodiu na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores da
indústria e das populações pobres das cidades, produzindo as revoluções de 1848 no continente e os
amplos movimentos cartistas na Grã-Bretanha. O descontentamento não estava ligado apenas aos
trabalhadores pobres. Os pequenos comerciantes, sem saída, a pequena burguesia, setores especiais da
economia eram também vítimas da revolução industrial e de suas ramificações. (...) A exploração da
mão-de-obra, que mantinha sua renda a nível de subsistência, possibilitando aos ricos acumularem os
lucros que financiavam a industrialização (e seus próprios e amplos confortos), criava um conflito com o
proletariado. (...) Os trabalhadores e a queixosa pequena burguesia, prestes a desabar no abismo dos
destituídos de propriedade, partilhavam portanto dos mesmos descontentamentos. Estes
descontentamentos por sua vez uniam-nos nos movimentos de massa do "radicalismo", da "democracia"
ou da "república", cujos exemplares mais formidáveis, entre 1815 e 1848, foram os radicais britânicos,
os republicanos franceses e os democratas jacksonianos americanos. (HOBSBAWM, 1977, pp. 56 - 57).

 

Conforme indica o historiador inglês, novos modelos e propostas de Estado estavam presentes nas
reivindicações dos grupos despossuídos, empobrecidos e alijados dos benefícios do crescimento
econômico. Essa resistência apontava para que novas formas de governabilidade devessem intervir nos
processos econômicos, afim de redimir tamanhas desigualdades e sofrimentos que distanciavam as
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classes sociais nos países industrializados na Europa. Como disse o autor, o movimento operário
proporcionou uma resposta ao grito do homem pobre (HOBSBAWM, 1977, p. 230). Esse processo, tanto
de criação de uma identidade do movimento, quanto de suas ações foi sendo construído ao longo do
século XIX e ganhando forma. O movimento trabalhista foi uma organização de autodefesa, de protesto
e de revolução (HOBSBAWM, 1977, p. 235). Esse sentimento de classe, essa necessidade de
"autodefesa" passou a estar presente desde a década de 1830, quando já se iniciam propostas de
criação de grandes sindicatos.

Na obra As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário, o autor Robert Castel faz uma
intensa análise do processo de transformação das relações de trabalho na sociedade francesa. Sua
pesquisa centra-se nas transformações ocorridas ao longo do século XIX, enfatizando a passagem do
Liberalismo para o Estado Social. O autor explica que a grande invenção do século XVIII foi a
descoberta da necessidade do trabalho livre, contrapondo-se ao modelo anterior, onde o trabalho era
regulado ou forçado. Em suas analises, Castel procura mostrar como essa solução foi precipitada, não
prevendo suas contradições e conseqüências.

Esse imperativo do livre acesso ao trabalho, que é unanimidade entre os partidários e os artesãos do
Iluminismo, representa de fato um precipitado instável e frágil, Mais exatamente, dá o princípio do modo
de organização econômica que vai se impor. Mas traz também, sem que seus formuladores estejam
plenamente conscientes disso, efeitos socialmente devastadores. Assim, apesar de pretender ser uma
resposta global e definitiva à questão social, o livre acesso ao trabalho representará, historicamente,
apenas uma etapa de sua reformulação no século XIX, sob a forma da questão da integração do
proletariado. (CASTEL, 2009, p. 212).

 

O autor traz os números da enorme proporção de indigentes na França no início do século XIX, fruto do
desamparo da condição salarial. São quase 200 mil mendigos e mais um milhão e meio de indigentes
recenseados; números relativos, explica, pois nem todos estavam cadastrados. A primeira resposta dada
a esta situação é, segundo Castel, a idéia de uma tutela moral, de uma política moral ou uma política
social na qual a relação estabelecida é aquela de dependência, fortalecendo a analogia de que o "povo"
é uma "criança". Desta forma, no intuito de amenizar a miséria - mas não de repensar as relações a
partir dela - é que uma forma de tutela foi pensada. Segundo Robert Castel, já na década de 1830, esta
ideologia já se fez presente:

É, pois, no seio dessa nebulosa dos reformadores sociais que, primeiramente, se elabora a questão
social em sua versão do século XIX: questão da reabilitação das classes trabalhadoras "gangrenadas
pela chaga do pauperismo. (CASTEL, 2009, p. 317).

 

Se, por um lado, a miséria e a pobreza existiam, por outro, as organizações dos trabalhadores também
se movimentavam, como mostrou Hobsbawm, enfatizando os acontecimentos revolucionários da primeira
metade do século XIX. Assim, a resistência gerava o contraponto na governabilidade, que procurava
remendar a situação através da tutela ou de atos legislativos, como o Moral and Health Act, de 1802, na
Inglaterra, que proibia o trabalho noturno para menores e reduzia a jornada diurna para 12h. Em 1813,
na França, proibiu-se o trabalho de menores em minas; em 1824 os sindicatos foram reconhecidos na
Inglaterra; 1841, na França, uma lei vedava o trabalho de menores de 8 anos. Enfim, mesmo que estes
marcos legislativos não tivessem uma eficácia plena, algumas raízes da necessidade de regulamentação
do trabalho já apareciam, notadamente na Inglaterra, França, Itália e Alemanha.

Este contexto irá preparar o terreno para os eventos da segunda metade do século XIX, com o
aparecimento das reflexões de Marx e Engels e a publicação do Manifesto Comunista, ainda em 1848. O
crescimento do movimento operário iria instituir novas estratégias políticas de contenção como, por
exemplo, na Alemanha, onde a política intervencionista de Bismarck fez algumas concessões aos lideres
social-democratas e aos líderes sindicais, com o intuito de frear o avanço socialista no país e os ideais
revolucionários da Primeira Internacional. A Comuna de Paris, em 1871, também acentuou a
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necessidade de se pensar com mais propriedade a questão social, mostrando a organização e a força
que o movimento operário já havia adquirido.

Por outro lado, a Igreja também passou a se preocupar com a questão trabalhista, culminando com a
publicação da famosa encíclica Rerum Novarum

4
, em 1891, do papa Leão XIII. Nela, conclui o papa:

Façam os governantes uso da autoridade protectora das leis e das instituições; lembrem-se os ricos e os
patrões dos seus deveres; tratem os operários, cuja sorte está em jogo, dos seus interesses pelas vias
legítimas; e, visto que só a religião, como dissemos no princípio, é capaz de arrancar o mal pela raiz,
lembrem-se todos de que a primeira coisa a fazer é a restauração dos costumes cristãos, sem os quais
os meios mais eficazes sugeridos pela prudência humana serão pouco aptos para produzir salutares
resultados. Quanto à Igreja, a sua acção jamais faltará por qualquer modo, e será tanto mais fecunda,
quanto mais livremente se possa desenvolver.

 

Para o documento, uma ação conjunta, capitaneada pela moral cristã, legitimada pela atuação legislativa
dos governantes e pela harmonia entre operários e patrões seria o modelo que conduziria a formação de
novas relações de trabalho. Porém, suas intenções ideológicas ficavam mais claras quando se observa a
passagem sobre o comunismo, identificado como o princípio do empobrecimento:

Por tudo o que Nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade colectiva
deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles membros a que se quer socorrer, contrária
aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a
tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer por todos
aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular.

 

E nesse sentido que Paulo Márcio Cruz afirma que a proposta de realização e de implementação da
intervenção do Estado na economia foi um mecanismo que tinha em vistas, na verdade, tolher
processos revolucionários, colapsos institucionais, conflitos desestabilizadores e rupturas políticas de toda
ordem (CRUZ, 2006, p. 310). Ou seja, instituía-se como um mecanismo de ajuste social para preservar
o caráter concentrador e elitista do Estado Liberal Clássico (Idem, p.310). De qualquer forma, como
aponta o autor, apoiando-se nas idéias de Lênio Streck e de José Luis Morais (Ciência Política e Teoria
Geral do Estado), a consolidação do Estado Intervencionista foi um avanço para a diminuição da
injustiça social, fruto das relações capitalistas de trabalho

5
.

Desta forma, a Constituição Mexicana de 1917, a alemã de Weimar de 1919, e a criação da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) são os marcos históricos que indicam o movimento inicial da formação
dos Estados Intervencionistas. Nelas encontramos previsto a intervenção positiva do Estado nas relações
de trabalho, nas questões sociais e econômicas. No preâmbulo de 1919 da Constituição da OIT podemos
encontrar a frase significativa desse novo modelo: o trabalho não é mercadoria. Na Constituição
Mexicana, temos, no Título Sexto - Do Trabalho e da Previsão Social, o famoso artigo 123, que protege
os trabalhadores, determina a jornada de trabalho, regulamenta o trabalho das crianças e mulheres,
dentre outras coisas

6
.

Já a Constituição de Weimar, fruto da pressão de diversos movimentos operários, notadamente os de
1917 e 1918, foi elaborada principalmente por professores de direito. Além de instituir a criação dos
sindicatos e prever a liberdade de associações, nacionalizou as normas trabalhistas, reconheceu as
convenções coletivas de trabalho e a co-gestão nas empresas e a participação política nas decisões
sobre legislação social. Segundo a juíza do trabalho Candy Florêncio Thome, apesar de ter tido curta
duração, a Constituição de Weimar foi importante e inovadora, pois:

(...) reconheceu uma série de direitos fundamentais sociais e econômicos como o direito ao trabalho, no
art. 163, direito à proteção do trabalho, em seu art. 157, direito à moradia, no art. 155, direito à
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proteção da saúde, no art. 161 e direito à coalizão, no art. 159, prevendo um mecanismo de
colaboração entre trabalhadores e empregadores para a regulamentação de salários e condições de
trabalho, bem como para o desenvolvimento geral das forças produtivas, mediante a forma de conselhos
econômicos, com funções de proposição legislativa e de controle em matéria de política social e
econômica, sendo os Conselhos nas empresas a questão mais original da Constituição econômica de
Weimar. (THOME, 2005, p. 165).

 

 

1. O surgimento do Direito do Trabalho e da questão social no Brasil

 

É importante salientar aqui que, mesmo adotando ainda uma perspectiva generalizante, o fenômeno
histórico descrito acima, qual seja, o da passagem do Liberalismo para o Estado Social, é específico do
contexto histórico da Europa e, principalmente, daquela dita ocidental. A Revolução Industrial; as
classes sociais e as relações de trabalho estabelecidas a partir do advento das fábricas; os princípios do
Estado Liberal; a exploração de colônias na América (que, num primeiro momento, proporcionou afluxo
de riquezas que foram uma das bases da industrialização e, num segundo momento, após as
independências, reconstruiu relações de dependência econômica); e, por fim, o processo do
imperialismo na África e na Ásia; são constituintes de um tipo de transformação (política, econômica,
social) que proporcionou a formação de revoltas trabalhadoras, de movimentos operários e do
surgimento de intelectuais - na acepção orgânica de Gramsci - que vislumbravam e propunham soluções
políticas para a crise econômica e social. E, mais do que tudo, os lucros dessa empreitada capitalista,
geraram um excedente que puderam ser, posteriormente, mesmo que em parte, redistribuídos.

Todo este complexo movimento também aportou aqui no Brasil, porém com temporalidade, personagens
e condições históricas diferentes, o que lhe iria determinar feição própria. Em primeiro lugar o país
atravessou praticamente todo o século XIX na condição de Império, com a presença do forte Poder
Moderador a frente do Estado. Em segundo, a utilização do trabalho escravo, recém abolido, em 1888,
ainda deixava suas marcas para "além da escravidão"

7
, naquilo que diz respeito aos direitos civis e

políticos, e na própria noção de cidadania. Finalmente, mas não esgotando o tema, o desenvolvimento
econômico do país foi, ao longo do século XIX, eminentemente agrícola e, proporcionalmente, a
industrialização era ainda praticamente nula, apesar dos diversificados esforços empresariais de um
ousado Visconde de Mauá.

Neste contexto, a recepção das idéias sobre a atuação de um Estado Social possui suas particularidades.
A famosa frase "no Brasil a questão social é uma questão de polícia", atribuída a Washington Luiz, e dita
em torno do ano de 1920, revela bastante as particularidades que uma transposição de valores políticos
pode exercer em realidades diferentes, acabando por ter seu sentido inicial alterado e re-significado. O
artigo de John D. French, Proclamando leis, metendo o pau e lutando por direitos, procura destrinchar a
origem da frase e seus usos posteriores, durante o período do governo de Getúlio Vargas, que procurou
atribuir ao passado um descaso para com a questão social e, a partir de 1930, construir o mito de uma
nova era para os trabalhadores do Brasil. Segundo o autor a violência repressiva do Estado era uma
marca registrada do contexto histórico brasileiro e aparecia inscrita nos discursos da Primeira República:

As dramáticas greves gerais de 1917 - 1920 iriam levar os paulistas Rodrigues Alves e Washington Luís a
ter de admitir, de mau grado, a existência da questão social. Ainda assim, o que davam com uma mão
retiravam com a outra. Quaisquer que fossem os problemas que o Brasil tivesse no campo social,
segundo Rodrigues Alves, eles "eram problemas inegavelmente diferentes dos problemas europeus";
assim, a questão social não fornecia nenhuma justificativa para a militância operária. (FRENCH, 2006,
p.390).
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Durante a República Velha podemos observar a consolidação do projeto liberal - combatido e já em
desuso na Europa ocidental - materializado juridicamente no Código Civil de 1916. Valores como
propriedade privada, autonomia dos Estados e a liberdade individual (em contraponto ao Estado) eram
os fortes princípios utilizados nos tribunais da República

8
. Conforme indica Paulo Macedo Garcia Neto,

neste período, a relação de trabalho ou era inserida na linguagem jurídica como relação contratual de
locação de serviços ou sequer era considerada uma relação jurídica (GARCIA NETO, 2010, p. 227).

As leis esparsas que foram sendo editadas ao longo desse período vinham mais como uma concessão do
governo aos trabalhadores do que como um reconhecimento das especificidades do movimento operário
brasileiro e da questão social como uma plataforma política. Mesmo que muitas das discussões sobre a
necessidade de se criar novas leis terem sido realizadas em consonância com movimentos de pressão
dos trabalhadores, como as greves por exemplo, os projetos legislativos tinham muito mais um caráter
de contenção do que de transformação

9
. Ao mesmo tempo em que eram editadas as leis

10
, discussões

eram travadas no intuito de proibir as greves e arrefecer a perseguição aos estrangeiros, vistos como
aqueles que contaminavam o "bom" trabalhador nacional com idéias anarquistas, socialistas e
comunistas.

A idéia de que a concessão - mesmo que também uma parte tenha sido conquistada - dos direitos
sociais no Brasil foi a principal expressão da cidadania, reforça a idéia da fragilidade das classes
subalternas, uma vez que os direitos civis e políticos não tenham se firmado. Isso caracterizaria uma
situação de fragilidade do alcance dos movimentos sociais e pouco acesso aos espaços de debate
político e concretização democrática. José Murilo de Carvalho procura entender o (longo) processo de
construção da cidadania no Brasil. Para o autor o movimento aqui se deu pela ordem inversa ao do
modelo inglês, onde primeiro foram conquistados direitos civis, seguidos de políticos e depois os sociais.
No Brasil a maior ênfase foi dada aos direitos sociais, o que caracterizaria uma sociedade de cunho mais
paternalista. Além disso, o autor acrescenta que:

Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na Inglaterra, por uma razão
ou outra a educação popular foi introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de
seus direitos e se organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido
sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política. (CARVALHO, 2004, p.
11).

 

Apesar disso é importante destacar a atuação pioneira do advogado Evaristo de Morais que atuava em
prol dos interesses dos trabalhadores e foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. Podemos
localizar algumas vozes dissonantes do discurso hegemônico mas que estiveram presentes nos espaços
políticos oficiais (João Mangabeira seria outro exemplo desse tipo de atuação). Posteriormente, após a
Revolução de 1930, ocupou o cargo de Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, sob o comando de
Lindolfo Collor. Porém, desde o início do século XX, esteve a frente das agremiações operárias,
prestando serviços jurídicos aos diversos conflitos que surgiam, inclusive internamente, entre os próprios
operários. Na obra de Joseli Maria Nunes Mendonça, dedicada exclusivamente a trajetória deste
advogado, intitulada Evaristo de Morais, tribuno da República, podemos perceber como sua atuação foi
importante nos casos de conflitos com a polícia e, além disso, como essa era, de fato, a tônica dada à
"questão social", ou seja, uma questão incômoda pois estaria desequilibrando a harmonia republicana.
Muitos de seus textos criticavam a atuação policial:

(...) ele denunciou a forma como a polícia tratava aqueles que eram considerados vadios, "entregues ao
poder discricionário dos escrivães e dos escreventes. Estes, pautando os autos por umas fórmulas já
preestabelecidas, garatujam declarações de testemunhas, todas pertencentes à Polícia. Vão os
processos, assim feitos e acabados, para as pretorias". As arbitrariedades praticadas pela polícia na
repressão ao que considerava ociosidade eram, como destacava Evaristo, muito freqüentes. O
aviltamento processual, da mesma forma: os processos montados nas delegacias, dizia ele, nem sempre
eram conduzidos por escrivães; muitas vezes ficavam o controle de "turmas de agentes que, ajudados
por guardas civis prendem, autuam, soltam, tudo em nome e com a 'rubrica' do delegado".
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(MENDONÇA, 2007, p. 100).

 

Importante perceber que após a Revolução de 1930, a mesma tônica utilizada na Primeira República
será dada à questão social e a dos trabalhadores, sendo que, neste segundo momento, mais amparados
por uma legislação criada desde o início pelo Governo Provisório (que pôde legislar sem a existência e os
freios do legislativo) e por instituições judiciárias especificamente implantadas para a questão
trabalhista, os trabalhadores deveriam se incorporar ao projeto do Estado - e portanto definido como
corporativo - ao mesmo tempo em que não deveriam imiscuir-se de questões políticas. Este duplo jogo,
de um Estado autoritário no plano político e corporativo na questão social, aliado a um amplo programa
de construção simbólica da imagem de Getúlio Vargas será o fio condutor da implantação do Estado
Social, ou Estado Intervencionista e das leis trabalhistas no Brasil.

Com o início da Era Vargas teremos a organização do projeto de efetivação do Direito do Trabalho e da
criação de instâncias judiciárias específicas para esse novo ramo do direito. Porém, seria necessário não
só um novo aparato jurídico destinado a tratar a questão social, como também seria fundamental se
reformar os princípios de como se aplicar o direito. É o que aponta Garcia Neto, indicando que o modelo
individualista e liberal que havia se consolidado desde o século XIX, mostrava-se ineficiente frente a
nova realidade e, por isso, deveria não só reformar o conteúdo do direito, como, também, a própria
forma de o pensar e aplicar:

Portanto, da mesma forma que seria necessário preencher as lacunas de um Código Civil de 1916, que
havia marginalizado a questão social, seria preciso conceber nova lei de interpretação ao Código Civil
que fornecesse aos juízes um modelo de interpretação judicial compatível com os "novos tempos". O
artigo 5º da Lei de Introdução as Código Civil (LICC) de 1942 teria esse papel, determinando que a
finalidade da adjudicação judicial fosse atender aos "fins sociais" da lei. GARCIA NETO, 2010, p. 226).

 

No mesmo mês em que Getúlio toma posse no Governo Provisório, em novembro de 1930, já é criado o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). Foram então, paulatinamente, aperfeiçoados os
mecanismos legais e administrativos relativos a estrutura do Estado referentes ao trabalho. EM fevereiro
de 1931 foi criado o Departamento Nacional do trabalho (DNT) que incorporou o Departamento Estadual
do Trabalho de São Paulo e criou as inspetorias regionais em outros estados. O DNT deveria resolver
questões relativas à execução, fiscalização e cumprimento da legislação trabalhista. Podia fechar
sindicatos, federação ou confederação por seis meses, destituir a diretoria ou extinguir completamente
essas associações (GOMES, 2007, p. 29). Ficava assim bem definida uma política que, se por um lado
pretendia proteger o trabalhador, por outro o subordinava. No mês seguinte foi criada a Lei de
Sindicalização que estabelecia a unidade sindical e consagrava a tutela do Estado. Nela era exigida a
abstenção de qualquer tipo de propaganda política, social ou religiosa, identificada como "ideológica
sectária". Em agosto foi decretada a Lei da Nacionalização do Trabalho (que exigia das empresas a
contratação de 2/3 de trabalhadores brasileiros).

Em maio de 1932, além de um Decreto instituir a jornada de oito horas diárias nas indústrias, foram
criadas as Comissões Mistas de Conciliação que deveriam tratar dos litígios coletivos do trabalho. Neste
mês ainda foi baixado um Decreto dispondo sobre o trabalho feminino na indústria e no comércio,
determinando a igualdade salarial entre os sexos e protegendo a maternidade. E ainda, os dissídios
individuais seriam resolvidos pelas Juntas de Conciliação e Julgamento, criadas em novembro deste ano.

Para atermo-nos a criação da estrutura judiciária, é importante citar ainda que em julho de 1934, com a
promulgação da nova Constituição, foi instituída a Justiça do Trabalho (Título IV, Da ordem econômica e
social, art. 122), ligada diretamente ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

O salário mínimo foi regulamentado somente em 1938, após o golpe do Estado Novo. Em novembro
deste ano foi inaugurado o prédio do MTIC.
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Em maio de 1941 iniciou-se o funcionamento da Justiça do Trabalho, subordinada ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio e dividida em: Juntas de Conciliação, Conselhos Regionais e Conselho
Nacional do Trabalho.

Em maio de 1943 é criada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tendo sida esta anunciada em
maio e tendo sido previsto como data inicial de sua vigência o aniversário do Estado Novo (10 de
novembro).

Desta forma, Getúlio Vargas mudou o cenário daquilo que antes era visto apenas como uma relação
contratual de locação de serviços ou, ainda, nem mesmo era identificada como sendo uma relação
jurídica. Agora as relações de trabalho eram questões de Estado, possuíam legislação e tribunais
próprios, e os trabalhadores deveriam fazer parte deste projeto corporativo, sob pena do caso se
transformar em questão de polícia...

 

1. Governabilidade e resistência: algumas considerações sobre a pesquisa em História do
Direito do Trabalho no Brasil

 

Como foi dito no início deste pequeno artigo, ao referirmo-nos às reflexões de Michel Foucault, existe
uma relação dialética entre a governabilidade e a resistência, e este diálogo permanente é um elemento
de construção da materialidade histórica específica de cada contexto histórico.

Procuramos ao longo deste trabalho identificar aquilo que, no Brasil, seria a construção de um discurso
voltado a delimitar e definir as bases do que seria a "questão social". Este modelo político, como foi
apontado, tem suas raízes na história dos países industrializados da Europa que, ao longo do século XIX,
viram o surgimento de uma nova classe social e os efeitos perversos que o liberalismo capitalista infligiu
a esse grupo: os operários. Como resultado de uma relação de resistência e governabilidade, os
movimentos de trabalhadores, os sindicatos, os textos de seus intelectuais, os levantes e até as
revoluções levaram a modificações do plano político, econômico e social destes Estados. De não
intervencionista, os países passaram a adotar sistemas de redistribuição de renda, de serviços e de
proteção aos trabalhadores. A cidadania foi ampliada.

Porém, como vimos, esse processo terá suas particularidades nos países fornecedores de matéria prima
e, portanto, de desenvolvimento industrial tardio, como é o caso do Brasil. As peculiaridades de nossa
história alteram as relações entre os termos resistência e governabilidade e as interações entre eles. É
na compreensão específica deste processo que devemos iniciar nossas pesquisas sobre a História do
Direito do Trabalho no Brasil.

O processo de reconhecimento dos sindicatos indicava que a entidade que o pleiteasse estava obrigada
a remeter ao ministério uma lista de seus associados. Além disso, o Ministério definiria "delegados" que
participariam dos sindicatos em todas as suas ações, como assembléias, reuniões financeiras, etc. O
próprio patrimônio do sindicato era colocado sob seu controle

11
. O Estado procurava assumir a direção

do movimento operário e, nesse sentido, o trabalho de Jorge Ferreira, Trabalhadores do Brasil: o
imaginário popular, torna-se propício para reflexão, uma vez que faz um percurso inverso, analisando as
cartas de trabalhadores endereçadas ao Presidente Vargas. O autor mostra como foi possível construir
um pacto entre o povo e o presidente, onde a lógica simbólica foi tão importante quanto a material.
Nesse sentido, os trabalhadores, por outra via, também manipulavam o arcabouço doutrinário,
selecionando aquilo que poderia beneficiá-los, como: a legislação, os discursos sobre a família, o
trabalho, o progresso, o bem estar etc. - e deixavam de lado todo o aparato autoritário, repressivo e
excludente (FERREIRA, 1997, p. 33).

Para o autor, compreender o fenômeno do Estado Novo e o apoio que camadas de trabalhadores
dedicaram a Getúlio Vargas implica admitir que eles, a partir de suas experiências políticas, econômicas
e culturais, tiveram suas estratégias, adotaram suas decisões, ou seja, fizeram suas escolhas. Refutando
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argumentos de que Getúlio Vargas suprimiu todo o conjunto de idéias e valores dos trabalhadores e,
pela força policial e pela propaganda, impôs, unilateralmente, sua ideologia, o autor propõe que:

Sem uma ampla base de legitimidade, sem os ganhos materiais e simbólicos obtidos por operários e
assalariados, a conjugação repressão-propaganda não bastaria para sustentar o reconhecimento dos
trabalhadores a Getúlio Vargas em seu primeiro governo e, após a queda do Estado Novo, pouco
restaria do prestígio do líder, do trabalhismo e do próprio PTB. (FERREIRA, 1997, p. 127)

 

O importante da proposta de Jorge Ferreira é tentar não anular a historicidade dos trabalhadores, como
se estes fossem meros coadjuvantes, destituídos de vontade própria e totalmente submissos e passivos.
O autor procurar analisar os fatos relativos a ideologia do trabalhismo a partir de casos concretos,
utilizando-se das cartas endereçadas ao Presidente Vargas. Desta forma, o que desejamos ressaltar aqui
para a pesquisa no campo da História do Direito, é a necessidade de se construir interpretações a partir
de uma documentação referente ao tema mas que, ao mesmo tempo, possa estabelecer relações de
força nesta dialética - ou diálogo - entre a governabilidade e a resistência.

Uma obra tão significante quanto a de Ferreira, mas que chega a conclusões opostas, é a de Raquel de
Azevedo, intitulada A Resistência Anarquista: Uma questão de identidade (1927 - 1937). Nela a autora
aborda a ação dos anarquistas e a resistência empreendida pelos seus membros, notadamente aquela
feita nos sindicatos. Estes procuraram reforçar a importância da educação e do desenvolvimento cultural
da classe trabalhadora, lutaram contra a violência da repressão policial e, sobretudo, denunciaram o
projeto das leis trabalhistas através do desprezo de sua institucionalização, vistas apenas como uma
"fachada" populista. Destacaram ainda a falta de fiscalização do Ministério do Trabalho e de sua dita
ineficiência, o que acarretava no descrédito da sociedade.

Tanto sob o ponto de vista do Estado que buscava na elaboração legal do direito um meio de contenção
das agitações dos trabalhadores, como sob o ângulo das reclamações e pressões operárias, haveria um
processo contínuo no decorrer dos anos que antecedem a Revolução de 30 e naqueles que se seguem.
Os sindicatos guiados pela influência libertária, ao incluir em suas pautas de reivindicação o
cumprimento das leis, exigem-nas enquanto direitos distintos da sua formulação legal, pois esses
direitos deveriam ser conquistas das lutas dos próprios trabalhadores. Em nome dessas lutas do
passado, os anarquistas concitavam os trabalhadores para a ação direta, com pressão sobre o patronato,
sem a mediação dos órgãos governamentais. (AZEVEDO, 2002, p. 362).

 

Finalmente, para concluir com uma trilogia de interpretações, valho-me aqui da obra de Adalberto
Paranhos, O Roubo da Fala: Origens da ideologia do trabalhismo no Brasil. Nesta obra o autor aponta
para a construção do mito do trabalhismo, cuja ideologia, em consonância com os interesses do Estado
originou o que ele denomina de uma espécie de "religião civil" onde a crença e obediência eram
mobilizados para o culto a personalidade do ditador. Desta forma as lutas da classe trabalhadora e suas
reivindicações deveriam ser transformadas em "doação" do Presidente.

Neste sentido, Paranhos procura retroceder a construção desse mito logo ao início do governo Vargas (e
não a partir de 1942/3, como aponta Ângela de Castro Gomes, por exemplo).

Incontestavelmente, tal "projeto" alcançou uma configuração mais bem definida de 1942 em diante.
Mesmo assim, a meu ver, ele tem, necessariamente, que ser encarado, nas suas idas e vindas, marchas
e contra-marchas, como algo que vinha se fazendo, se construindo, desde o início da década de 30, em
meio ao confronto das forças sociais presentes na cena política. (...) Além disso, há um outro aspecto
que é preciso pesar devidamente: o endeusamento de Vargas e a difusão, aos quatro cantos, do mito
da doação, apesar do reforço que receberão entre 1942-42, foram igualmente anteriores a 1942 e
adquiriram grande ressonância política principalmente com a criação do DIP, uma espécie de ministério
das comunicações da ditadura. (PARANHOS, 1999, p. 94).
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Em sua interpretação o "rouba da fala" dos trabalhadores ocorreu no processo mobilizador que a
máquina autoritária do governo Vargas implantou, divulgando a idéia de doador das necessidades que o
povo tinha. O presidente tanto se antecipava a elas, quanto as atendia e, nesta estratégia de
governabilidade, domesticou a resistência, até mesmo usando da força para silenciá-la.

É esta diversidade de interpretações distintas, colocadas lado-a-lado, o que melhor pode caracterizar o
passado. Não podemos querê-lo unívoco, único, reduzido a uma única visão ou ponto de vista. A
pluralidade de experiências e relações que constituíram a interação entre governabilidade e resistência é
que deve amparar teórica e metodologicamente as análises históricas. Em nosso tema específicos, o da
complexa trajetória da instituição da Justiça do Trabalho no Brasil, precisamos buscar esta multiplicidade
de sentidos, esta diversidade de idéias e a produção variada de resultados. A Justiça do Trabalho, as
Leis Trabalhistas, os sindicatos, a resistência operária (mesmo a mais sutil, presente nas negociações
simbólicas interpretada por Jorge Ferreira nas cartas), os operadores jurídicos, enfim, todo esse quadro
não pode receber um rótulo como "bom", "benéfico", "mau", "conservador", etc. Ele foi, na verdade,
diversas dessas coisas, de maneiras diferentes, funcionando ora (mais) positivamente e ora (mais)
negativamente. Cabe ao trabalho histórico apontar estas peculiaridades para que as experiências bem
sucedidas e as não sirvam de exemplo para a reflexão atual.
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1 De Michel Foucault citamos ainda, como indicação, História da Sexualidade e Microfísica do Poder.

2 "A monarquia ainda continuava sendo avassaladoramente o modo mais comum de governo, com
exceção do continente americano, e mesmo neste continente, um dos maiores países, o Brasil, era um
Império, e um outro, o México, tinha ao menos feito experiências imperiais sob o governo do General
Iturbide (Agostinho I) de 1822 a 1833. É verdade que vários reinos europeus, inclusive a França, podiam
agora ser descritos como monarquias constitucionais, mas com exceção de um grupo destes regimes ao
longo da margem oriental do Atlântico, a monarquia absoluta continuava a prevalecer em toda parte"
(HOBSBAWM, 1977, p.325).

3 O historiador Nicolau Sevcenko, comentando sobre a ascensão da economia européia ao longo dos
séculos XVI a XIX, quando, ao final, as elites da Europa ocidental: "entraram numa fase de
desenvolvimento tecnológico que lhes asseguraria o domínio de poderosas forças naturais, de fontes de
energia cada vez mais potentes, de novos meios de transporte e comunicação, de armamentos e
conhecimentos especializados. Essa situação privilegiada haveria de lhes garantir a conquista de
enormes dimensões do globo terrestre, de suas populações e recursos, permitindo-lhes impor uma
hegemonia apoiada na idéia de uma vocação inata da civilização para o saber e a acumulação de
riquezas. No século XIX essa convicção otimista seria expressa pela formula "ordem e progresso',
significando que a difusão e assimilação paulatina e sistemática dos valores da cultura européia
conduziriam o mundo a um futuro de abundância, racionalidade e harmonia". (SEVCENKO, 2001, p. 14).

4 Os trechos citados da encíclica foram retirados da internet: CARTA ENCÍCLICA «RERUM NOVARUM»
DO PAPA LEÃO XIII SOBRE A CONDIÇÃO DOS OPERÁRIOS. Disponível em:
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-
novarum_po.html. Acesso em 28/08/2010.

5 Segundo Magda Barros Biavaschi, na tese de doutorado intitulada O Direito do Trabalho no Brasil -
1830 /1942: A construção do sujeito de direitos trabalhistas, as realizações criadas ao longo do século
XIX foram as condições para o surgimento do Direito do Trabalho: "Fruto de uma luta social, não sem
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dificuldades e retrocessos, foi sendo travada em várias frentes e, no caso específico do Direito do
Trabalho, da compreensão de uma profunda desigualdade fundante da relação capital e trabalho, dá-se
início a um processo de positivação dos direitos sonegados à classe proletária. Inicialmente, na esfera
dos direitos individuais; depois, dos coletivos" (BIAVASCHI, 2005, p.67).

6 O mesmo artigo encontra-se na Constituição atual do México, cuja última reforma ocorreu em 2007. É
um dos maiores artigos e pode ser consultado na íntegra na internet. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.
Acesso em 28/08/2010.

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán

la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo,

las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo

contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres

o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los

menores de dieciséis años;

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta

edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

(...)."

7 Valho-me aqui propositadamente do título da obra de Frederick Cooper, Thomas Holt e Rebecca Scott
que analisa a permanência de relações de trabalho que reconstroem a escravidão nas sociedades
coloniais da América, após o processo de abolição deste mesmo trabalho escravo. COOPER, Frederick;
HOLT, Thomas e SCOTT, Rebecca. Além da Escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania
em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005.

8 Orlando Gomes, em obra clássica, comentando sobre as raízes históricas do código de 1916, explica
que: "(...) no período da elaboração do Código Civil, algumas tentativas para introduzir a legislação
social foram feitas através de projetos legislativos sobre a matéria de acidentes de trabalho, nos quais
perpassa o sopro das novas idéias que conquistavam terreno nos países mais adiantados da Europa.
Mas esse movimento não exerceu qualquer influência no Código Civil que se elaborava
simultaneamente. A mentalidade dominante conservava-se fiel ao individualismo jurídico, mais
consentâneo, então, com o grau de desenvolvimento das forças produtivas do país" (GOMES, Apud
GARCIA NETO, 2010, p. 229).

9 No Brasil de 1930, a maioria da população era rural e o proletariado urbano possuía ainda, em
contraste com os trabalhadores europeus, uma formação recente e de frágil organização política. Mesmo
com a fundação do Partido Comunista em 1922 sua envergadura política ainda dava os primeiros
passos. Nesse sentido interpreta Magda Biavaschi (2005): "O substrato material de suas lutas políticas
não era igual àquela da Inglaterra do século XIX, da grande indústria. Ainda que crescentes o trabalho
assalariado e a instalação de estabelecimentos fabris, e notarias as injustiças, a estrutura social carecia
de uma massa de operários e de uma base social com força orgânica para exigir do Estado a positivação
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de direitos fundamentais. Mesmo os movimentos grevistas de 1917 e 1920, tratados como questão de
polícia, e suas insurgências por direitos, não constituíram essa base sólida. Nada surpreende. Há poucas
décadas se havia rompido as amarras da escravidão. A dualidade senhor/escravo não estava superada.
O trabalho 'livre' não se havia firmado como sujeito de direitos" (p. 110).

10 Como, por exemplo: em 1889, lei que estabeleceu os fundos de pensões pagos aos funcionários da
Imprensa Nacional; em 1919, lei de acidentes de trabalho; em 1923, lei que disciplinava o trabalho do
menor; também em 1923, lei que instituía as caixas de aposentadorias e pensões para ferroviários;
neste ano ainda foi instituído o Conselho Nacional do Trabalho; em 1925, lei de férias (regulamentada
em 1926); em 1926, lei que autorizava a criação do Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Funcionários Públicos (IPASE); também em 1926, criado o Código de Menores (regulamentado em
1927).

11 "A lei determinava que qualquer 'caixa' - em dinheiro ou apólices - superior a 2:000$000 réis deveria
ser depositado no Banco do Brasil; que o Ministro destinaria a institutos de assistência social o
patrimônio das entidades que se dissolvessem por decisão do governo ou por números insuficiente de
sócios". MENDONÇA, 2007, p. 215.
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HISTORIOGRAFIA PATRIMONIALISTA E A AUSÊNCIA DE CONFLITO

PATRIMONIALIST HISTORIOGRAPHY AND THE ABSENCE OF CONFLICT

Fernanda Cristina Covolan

RESUMO
A história do Brasil, tal como encontrada nos livros clássicos, foi marcada pela influência
patrimonialista, ou seja, por um sistema de dominação em que os interesses públicos e privados
não se distinguem, exercidos por um poder político centralizador que apenas abdica deste
exercício centrípeto em prol da elite circundante com o fim de manter estável a estrutura. 

Este artigo deseja analisar a construção deste pensamento, no que tange à forma de
dominação, partindo da obra de Faoro e seguindo pela narrativa histórica contemporânea, para
finalmente apontar algumas distorções a que tal corrente de pensamento produziu,
especialmente quanto à ausência de luta, e o reflexo possível para o constituição da cidadania. 

PALAVRAS-CHAVES: História do Brasil; Patrimonialismo; História do Direito

ABSTRACT
The Brazilian history, as we found on the classics books, was marked by a patrimonialism
influence, which means, by a system of domination in which the public and private interests are
not distinguished each other, and are exercised by a centralized political power that only
abdicates this centripetal power in favor of the surrounding elite in order to maintain a stable
structure. 

This article desires to study the construction of this thought, in regards to a way of domination,
beginning on Faoro work and going to the contemporary narrative, and finally pointed to some
problems that this way of view produced, specially about the absence of conflicts, and the
possible reflex to the citizen's constitution. 

KEYWORDS: Brazilian History; Patrimonialism; History of Law.

1.      INTRODUÇÃO
 
Tantas vezes já se afirmou que o Brasil é um país atrasado, que perdeu o bonde da história. Esta

visão textualista da história costuma, por meio de comparação, apontar o subdesenvolvimento de nossa
construção histórico-social. Tal visão, infelizmente, desconsidera a beleza da história – olhar para trás e
entender contextos, entender a conjuntura própria de cada sociedade estudada, sua dinâmica social, dando
atenção ao possível, ao constituído, ao invés de trabalhar sobre utopias.

Revisitar a história tem, de acordo com as interpretações críticas, o condão de libertar o viajante,
que pode compreender melhor sua trajetória e condicionamentos, escolhendo emancipar-se, reconstruindo-
se e se responsabilizando a fim de traçar um futuro diverso.

No direito tem imperado, ainda, uma “historicidade jurídica estruturada na tradição teórico-
empírica construída pela força da autoridade, da continuidade, da acumulação, da previsibilidade e do

formalismo.”
[1]

 A maior parte das introduções históricas não consegue ultrapassar o elenco das leis
sucessivas sobre o tema analisado, e da mesma maneira as disciplinas históricas têm sido apresentadas nas
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faculdades, tornando-se mais um fardo que um caminho iluminado.
O fenômeno jurídico não pode ser compreendido sem uma interpretação interdisciplinar, sem a

consideração do meio social que envolvia a norma, capaz muitas vezes de reinventar o direito posto por
meio da exegese. Os pensamentos, idéias e instituições que circundaram o momento cultural de uma norma
podem tê-la tornado muito diferente do que sua letra deixa ver.

Para que a história do direito supere a narração de textos legais precedentes convém repensar as
bases teóricas sobre as quais se tem construído a narrativa da história do Brasil, como um todo, para o que
neste artigo se deseja rever a proposta patrimonialista de análise das relações de poder feita
sucessivamente por diversos autores e ao fim levantar alguns problemas deste categorial dominante para a
construção contemporânea da ideia de cidadania.

 
2.      O PATRIMONIALISMO WEBERIANO

 
Estudos orientados para a História do Direito passam, necessariamente, pelos estudos da História

e da Sociologia do Brasil, áreas nas quais a divergência entre os teóricos escuda-se na divergência de
métodos de análise.

Neste artigo, em que pese contribuição inegável trazida pelo materialismo histórico para a exegese
da sociedade brasileira, parte-se da percepção de que na construção da nossa imagem coletiva (ou DNA

coletivo, como afirma Jessé Souza
[2]

) a proposta de dominação advinda da obra de Max Weber, chamada
de patrimonialismo, foi a que mais se reproduziu e fixou.

 O patrimonialismo, no resumo de Antônio Paim, pode ser visto como a tentativa de Max Weber
de “decompor as dimensões básicas da vida social, que costumam encontrar-se superpostas: a autoridade,

o interesse material e a orientação valorativa”.
[3]

Assim, Weber via a sociedade como um fenômeno sui generis, contrapondo-se às correntes do
século XIX, por ele entendidas como forma de redução do indivíduo e seus valores a um processo
biológico ou social. Sua proposta intermediária defendia que o comportamento do indivíduo possui uma
dimensão intrínseca e ao mesmo tempo extrínseca, ou seja, a ação do homem na sociedade é individual e

social ao mesmo tempo.
[4]

Esta componente moral foi elemento imprescindível para a leitura feita por Weber do
desenvolvimento das sociedades, pelo que “a eliminação do valor moral torna incompreensível toda

mudança e inovação sociais de certa magnitude”.
[5]

Esta vertente axiológica é um dos elementos componentes explicativos das organizações sociais
de poder e dominação, demonstrando a impossibilidade de se aplicarem esquemas simplificativos à
ciência sociológica, já que ciência humana.

Na leitura feita por Max Weber das organizações políticas e sociais, o autor ressaltou que o cerne
que dá sentido às diversas formas de governo é o tipo de dominação social. No que tange às relações de
dominação e administração, Weber identifica três tipos básicos de legitimidade, a saber: o carismático, o

burocrático-legal, e o tradicional, sendo que este último se divide em patrimonial e feudal. 
[6]
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Aliás, no que tange às formas de dominação, o próprio Weber, segundo Bendix, entende que a
manifestação não se dá em adequação perfeita à definição tipológica, mas aparecem na história em

“combinações, mesclas, adaptações ou modificações dos três tipos”
[7]

, pelo que não prosperam as críticas
daqueles que afastam a leitura weberiana dos tipos de dominação sob acusação de não ser possível a
correlação plena do tipo à sociedade em análise.

Para a compreensão de cada tipo de dominação são considerados três elementos, ainda segundo

Bendix
[8]

:
1.             As crenças na legitimidade que sustenta o sistema de dominação;
2.             A organização que permite seu funcionamento;
3.             Os conflitos reiterados que caracterizam a luta pelo poder.
Como bem lembra Paim, o propósito de Weber não era de “fazer história” ou mesmo fixar um

padrão único para a compreensão da sociedade, mas objetivava, isto sim, depreender “tipos-ideais aptos a
explicar a realidade social” por meio de detida verificação de dados empíricos, sempre considerando que

não há possibilidade de “delimitação acabada”
[9]

.
Em face disso, seria possível ao estudante adepto da linha weberiana socorrer-se das demais

interpretações advindas de correntes diversas, quando tais contribuições proviessem de um estudo
orientado conforme as práticas científicas.

A primeira forma de dominação seria aquela que Weber chama de “legal”, e pode ser entendida
como o sistema de domínio em que predomina um sistema de regras aplicado igualmente para todos, com
base em princípios verificáveis, em que o governante é designado ou eleito em conformidade com a lei,
sendo respeitada sua autoridade não por sua personalidade, mas em conseqüência da obediência devida ao
sistema legal. A norma fixa limites a que todos se submetem, e a organização no entorno de poder também

se submete ao mesmo arcabouço jurídico-legal.
[10]

A dominação carismática é aquela em que o líder domina por carisma ou poder próprio, tal como
um herói, profeta ou demagogo, que se impõe por meio de um reconhecido poder extraordinário. Neste
sistema, também os funcionários deverão demonstrar habilidades espetaculares, mais do que qualificações

técnicas para a função desejada, e se reunirão como organização, como prosélitos do séquito do líder.
[11]

Já a dominação tradicional “se funda na crença no caráter legítimo de uma autoridade que existe

desde sempre”
[12]

, sendo os governantes os senhores da sociedade, em face da força que se lhes atribui
por consequência de um status herdado, em que coexiste um personalismo e respeito às tradições antigas.
A relação deste líder com seus subordinados respeita mais à lealdade pessoal ou sentimentos de piedade
religiosa, distinguindo-se dois subtipos, o patrimonialismo e o feudalismo, este último sendo entendido
como o sistema em que o valor da tradição se sobrepõe ao valor do personalismo do líder, e as relações se

fundamentam em um acordo de cavalheiros.
[13]

O tipo que interessa a este trabalho é aquele denominado patrimonialismo, sinteticamente
explicado como a forma de dominação política em que o poder está organizado sem que se distinga entre o
público e o privado, e as forças deste poder se dão ao arbítrio do governante e tradição da sociedade. O
governo é personalista, confundindo-se a justiça e o direito com a vontade do príncipe: tudo pertence
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indistintamente ao monarca.
[14]

Como sempre se verifica nos tipos de dominação tradicional, o patrimonialismo se funda em
tradições, ou seja, naqueles direitos dos membros da sociedade sacralizados pelo tempo e costumes, tanto
no que respeita ao próprio domínio do monarca como também aos direitos dos demais membros da
sociedade.

O primeiro alcance do domínio e legitimação se dá no exercício personalista dos cargos do
governo, que se originam no meio doméstico do governante, assim entendido seu círculo pessoal de
favorecidos, familiares ou não. Desta maneira, os ocupantes dos cargos administrativos do governo
habitualmente não são escolhidos pela habilidade técnica que possuam para a função, mas em face do

alinhamento pessoal com o líder. 
[15]

O mesmo domínio se estende para o âmbito econômico, sendo o patrimonialismo compatível com
diversas formas de estrutura econômica, embora especialmente ligado ao sistema mercantil, quando o
comércio também é exercido como prerrogativa pessoal do monarca. Não que isso implique na
exclusividade ou monopólio das atividades mercantis, mas num aproveitamento das atividades levadas a
cabo pelos seus súditos, de quem o governante cobra contribuições, taxas, impostos, seguros, concessões
de mercado. Quando a expansão de mercado significa ainda expansão territorial, de tal maneira que os
domínios territoriais atingem largas medidas, alcançando áreas longínquas, dando hipótese a problemas de
controle e administração, então o monarca patrimonial organiza-se com um quadro administrativo e militar

que garanta a continuidade do sistema.
[16]

Esse quadro administrativo e militar precisa ser investido de prerrogativas cuja concessão implica
em diminuição parcial do seu poder e alguma descentralização, já que seus representantes passam a ter,
naqueles domínios extraterritoriais, maior desenvoltura e influência que o próprio monarca, deixando este
último numa relação de parcial dependência.

O incremento de novos territórios conduz à descentralização de poder que, cumulada com a
discrepância habitualmente verificada entre o desenvolvimento destes territórios e o número de pessoal
administrativo, faz com que a regulação administrativa desde o centro do poder seja intermitente e não a

regra do governo.
[17]

Bendix segue explicando, ainda, que essa descentralização não segue um caminho necessário de
emancipação. As obrigações dos subordinados podem reduzir-se à medida que ganham alguma
independência, mas os seus direitos também podem diminuir, e aumentar seus deveres, quando há

alterações das forças físicas e políticas, ou quando o monarca decide recuperar seu poder pela força.
[18]

Muitas vezes adota-se a concessão de largas extensões de terra aos representantes como forma de
aquietar as tensões provenientes deste movimento centrípeto de forças, observando Weber que o controle
é, por sua vez, submetido ao controle do monarca:

 
Las oportunidades de ascenso, unidas a la dependencia de los almanaces reales, bastaron
para impedir que los funcionarios llegaran a uma apropiación extensa de los beneficios,
resultado técnicamente más factible, en todo caso, cuando estos beneficios consisten em
emolumentos o en tierras, que cuando suponen asignaciones en especie (como ocurría
predominantemente em Egipto). Numerosas cartas de inmunidad revelan, por su
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redacción misma (...), la possibilidad de que el monarca, fundado en su poder

patrimonial, acabase por considerar precarios tales privilegios.
[19]

 
 

Em face desses elementos é que não se desenvolve um sistema feudal para o qual seria necessário
que se desenvolvesse uma certa autonomia por parte dos senhores feudais:

 
Na associação dos ‘estamentos’[nos sistemas feudais], o senhor domina com a ajuda de
uma ‘aristocracia’ autônoma e, portanto, com ela divide seu domínio. O senhor que
administra de forma pessoal [no sistema patrimonial] é apoiado seja pelos membros de
sua Casa ou pelos plebeus. Estes são camadas sem propriedades que não tem honra
social por mérito próprio; materialmente, estão complemente presos a ele e não tem uma
forma própria de poder competitivo. Todas as formas de dominação patriarcal e
patrimonial, de sultanismo despótico, e os estados burocráticos pertencem a este último
tipo. O estado burocrático é particularmente importante: em seu desenvolvimento mais

racional, ele é característico, precisamente, do estado moderno.
[20]

 
 

Para que o governante possa manter seu exercício de arbítrio, necessita de uma força
administrativa que lhe seja submissa e sirva de extensão do seu poder, alcançando a sociedade. O respeito

que obtém dos elementos administrativos e militares provém do respeito proveniente da tradição
[21]

 bem
como do status que vêem na proximidade que desfrutam do monarca.

Estes servidores ligam-se ao monarca e dele dependem, já que seus meios de sobrevivência
advêm destas relações, como, por exemplo, por meio de concessões de terras, do direito de apropriação de
terras em novas paragens, rendas provenientes de cargos ou da administração de terras.

Mas nem mesmo as relações que estabelece com estes são estáveis no sistema patrimonialista,
sendo marcada por infidelidades:

 
Es posible que la subordinación al monarca acabe por ser puramente nominal, y que se
requieran campañas periódicas de extorsión para forzar al pago de contribuciones e
impuestos.
Los señores patrimoniales no aceptan uma fragmentación tal de sua autoridad sin

oponerle resistencia.
[22]

 
Veja-se que Weber via a sociedade organizada em estamentos, ou seja, em grupos cuja identidade

se dava por características sociais, ligadas à honra, ligados a um estilo de vida característico e comum.
[23]

O estamento não se confunde com a idéia de classes sociais. Tanto Weber quanto Marx
entendiam como condição fundamental da formação de classe a desigual distribuição de poder econômico,
o que implicava numa distribuição desigual de oportunidades. O acesso ao grupo ou classe superior
determina-se pela “posse de bens e aquisitivos”, “em condições determinadas pelo mercado de bens ou de

trabalho.”
[24]

Já na sociedade estamental, muito embora também exista um grupo minoritário que domina sobre
os demais, esta dominação provém de fatores sociais e políticos que normalmente fazem congregar ao seu
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redor também o acesso majoritário aos meios econômicos. O pertencimento ao mesmo estilo de vida é
mais importante do que o dinheiro, havendo restrições ao intercâmbio social, de tal maneira que ganhar

dinheiro sem ser originário do grupo seria considerado ultrajante.
[25]

Bendix explica que, na relação do senhor patrimonial com os notáveis componentes do estamento,
geralmente senhores de terra, as relações tendem também à confrontação. Estes requerem do monarca a
preservação das concessões já dadas, e geralmente atuam como intermediários entre o monarca e os
demais grupos estamentais da sociedade, fora os servidores administrativos. Esta intermediação significa, a
sua vez, exercício de poder local, pelo que, aos seus olhos, parecem exageradas as cobranças de serviços e
tributos impostos pelo monarca.

Em face disso, buscam reduzir ou fixar essas cobranças e, quando o poder exercido é
suficientemente forte, alcançam até imunidades quanto à atuação dos servidores. Somente a proximidade
permite que os senhores de terra usem seu poder local contra os servidores administrativos e militares,

pelos que costumam insistir na escolha de membros locais para os principais cargos destas funções.
[26]

Como o monarca não possui recursos para fazer funcionar toda a rede administrativa, nem os
grandes senhores de terra estão organizados ao redor dos mesmos interesses, os dois lados estabelecem
acordos em que os senhores de terra exercem as funções administrativas, policiais e judiciais, como
representantes do monarca. Em contrapartida gozam de facilidades, tais como o acesso privilegiado aos
postos de poder – administrativos, judiciais e policiais -, bem como benefícios fiscais e privilégios

forenses.
[27]

Ainda que o equilíbrio das forças entre senhores de terra e monarca estivesse garantido por este
acordo e partilha de poder, o monarca patrimonial respaldava-se ainda, quando necessário, na dominação
dos grupos estamentais não dominantes:

 
O patrimonialismo patriarcal é a dominação das massas por um indivíduo. Em regra,
precisa-se de funcionários, como órgãos de administração [...]. O patrimonialismo
patriarcal [...] depende, em alto grau, da boa vontade dos súditos, dispensável em grande
parte para o feudalismo. Contra as aspirações dos estamentos privilegiados,
eventualmente perigosos para ele, o patriarcalismo serve-se das massas, que por toda
parte são seus partidários indicados. Não o “herói”, mas o príncipe “bondoso”, é por
toda parte o ideal glorificado na lenda das massas. Por isso, o patrimonialismo patriarcal
tem que legitimar-se diante de si mesmo e dos súditos como protetor do “bem-estar”

destes últimos. [...] o “pai do povo” é o ideal dos Estados patrimonialistas. 
[28]

 
Tais elementos de dominação, porém, precisam ser amalgamados por algum elemento superior, de

cunho moral, que possa colocar a sociedade organizada sob uma mesma ética: a religião.
Aliás, o estudo da influência das idéias sobre o comportamento social, em especial das relações

entre os líderes religiosos e os crentes ocupou longamente a Max Weber, não apenas quanto à relação
entre religião e desenvolvimento econômico, mas também quanto à influência que os interesses materiais
podem ter no desenvolvimento das idéias religiosas, até porque a formulação dos preceitos básicos

religiosos costuma ser orientada pelos líderes religiosos conforme suas experiências políticas básicas.
[29]

De acordo com Renato Wanderley de Souza Lima, Weber defende que “as fontes religiosas
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acabam imprimindo uma marca sobre as influências sociais, determinadas econômico-politicamente”,
sendo recebidas inicialmente por uma geração, e subsequentemente passadas para as seguintes como um

fundamento, uma tradição, reinterpretada e adequada “às realidades futuras”.
[30]

A obra mais difundida de Weber sobre a sociologia religiosa é “A Ética Protestante e o Espírito
do Capitalismo”. Nesta obra, afirma que

[...] o desenvolvimento do racionalismo econômico é parcialmente dependente da
técnica e do direito racionais, mas é ao mesmo tempo determinado pela habilidade e
disposição do homem em adotar certos tipos de conduta racional prática. Quando tais
tipos de conduta foram obstruídos por obstáculos espirituais, o desenvolvimento da

conduta econômica racional encontrou também pesada resistência interna.
[31]

 
Weber segue apontando que a ética católica tinha por princípio repudiar a usura e o lucro, sendo

este último aceito apenas de forma incidental, como inevitável, pelo que tolerável. De todo modo, as
atividades destinadas apenas para a aquisição de recursos, como um fim em si mesmo, não eram

entendidas moralmente como adequadas.
[32]

Isto não quer dizer que a doutrina católica desprezasse os ricos, antes o contrário, já que mantinha
relações de proximidade com os círculos dominantes econômicos, e destes mesmos meios dispunha com
fartura, embora com o revestimento de propósitos eclesiásticos de divulgação do evangelho.

Esta forte componente axiológica proveniente dos círculos eclesiásticos atingia a sociedade,
inclusive a própria elite econômica, que habitualmente fazia grandes doações para a Igreja como uma
forma de “seguro contra a incerteza” da morte ou como uma forma de manifestação extrínseca de

piedade.
[33]

Ao mesmo tempo, a visão católica pregava a aproximação de Deus por meio da vida dedicada à
Igreja, vida contemplativa, e incentivava o trabalho pelo pão, ou seja, motivava ao labor pela
sobrevivência, sob pena da contaminação do amor às riquezas.

Antepondo-se a esta visão ética, a reforma protestante estabeleceu o valor do trabalho, de per si,
aumentando “poderosamente a ênfase moral e a sanção religiosa em relação ao trabalho secular

organizado no âmbito da vocação.”
[34]

 Além disso, a mesma sanção religiosa elevava a dedicação e
entrega ao trabalho como um valor, estimulando a frugalidade e a eficiência, já que era a ação que

atestava de sua condição perante Deus.
[35]

Tal mudança de paradigma foi fortemente atacada pela Igreja católica, por meio da Contra-

Reforma, caracterizando-se pelos seguintes moldes, de acordo com Antônio Paim
[36]

:
1.             A estadia na terra não é um privilégio, mas um castigo, pelo que é vantajoso ultrapassar

rapidamente esta “situação transitória”.
2.             A vida aqui tem o propósito da salvação, e apenas este.
3.             Desprezo pela condição humana, de ser abjeto.
4.             Condenação da riqueza, que levaria à perdição.
5.             Elevação da pobreza como virtude.
Uma vez que a sociedade se define, em seus aspectos políticos, econômicos e sociais em
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interação com suas determinantes axiológicas, é imprescindível não deixar de considerar qual a influência
religiosa preponderante.

Considerando-se que o Brasil foi colonizado por Portugal, e que este país, juntamente com a
Espanha, achava-se ligado à Igreja Católica em seus esforços de disseminação evangélica, especialmente
após as perdas de território religioso dentro da Europa recém invadida pelo protestantismo, os elementos
acima elencados como fundamentadores da Contra-Reforma forma identificados como relevantes na nossa
formação social, como se verá.

 
3.      ANÁLISE PATRIMONIALISTA DA HISTÓRIA DO BRASIL

 
A interpretação weberiana da sociedade aparece na interpretação histórica e sociológica

brasileiras, primeiramente, pela mão de Raymundo Faoro, na obra “Os Donos do Poder”
[37]

.
Faoro procurou, nesta obra, contrapor-se à teoria antes desenvolvida por Caio Prado Junior, por

sua vez fundamentada no materialismo histórico marxista. No entanto, em que pesem suas intenções
originárias, em muitos aspectos sua obra não diferiu grandemente daquela que desejava contrapor,
especialmente quanto a análise dos movimentos populares do período imperial, parcamente retratados em
ambos os autores, bem como na maior parte da historiografia clássica do Brasil.

Para Paim, a obra de Faoro precisa ser posta em relevo por ter sido a primeira a trazer o elemento
axiológico para a interpretação da história e sociologia brasileiras, “abandonando as fastidiosas análises de
cunho positivista-marxista, que se tornaram a nota dominante de abordagem da nossa realidade político-

social neste pós-guerra.”
[38]

Fernando Uricoechea, por sua vez, coloca em relevo a contraposição feita por Faoro ao “caráter
ilusório da caracterização feudal do sistema de capitanias”, já que havia a administração, o exercício de
poder, e mesmo a transmissão hereditária de direitos, ainda que exercidos por um grupo seleto de fidalgos,
eram controlados pela coroa que, ao perceber a dispersão do poder para além do admissível dentro do

sistema de dominação, “retirou as prerrogativas políticas”.
[39]

Ao patrimonialismo de Faoro seguiram-se novas leituras sob a mesma base teórica, destacando-
se, entre outros, Simon Schwartzman, Fernando Uricoechea, José Murilo de Carvalho, Maria Sylvia de
Carvalho Franco e Antônio Paim, sendo que cada autor realçou ou reviu aspectos da abordagem inicial de
Raymundo Faoro, contribuindo para a formação de uma linha weberiana de interpretação da realidade
brasileira.

Simon Schwartzman levanta uma observação importante sobre a sociedade brasileira: os
governantes, no exercício de políticas públicas, não estiveram claramente vinculados a submissões de
classes, observando que

 
Não há dúvida, certamente, de que nenhum governo se propôs a alterar de forma
realmente drástica o sistema de propriedade da terra; mas isso não significa,
necessariamente, que estes governos tenham sido “controlados” pela elite rural, cuja
força política tem, na realidade, decrescido de forma constante e progressiva nos últimos
40 ou 50 anos [obra publicada em 1975]. Um outro exemplo: é fato que o país tem
atravessado períodos de industrialização intensa, com Vargas depois de 1937, com
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Juscelino depois de 1955, e novamente após 1964. Ninguém diria, no entanto, que estes

tenham sido governos “dominados” ou “controlados” pela “burguesia industrial”. 
[40]

 
Ao mesmo tempo, o autor não se satisfaz com a atribuição estática do modelo patrimonialista de

Faoro, acrescentando alguns elementos modernizadores, ou seja, acrescentando desenvolvimento
burocrático, que dá imagem de aparente racionalismo, mas é de fato controlado pelo próprio monarca
patrimonial, por meio de técnicas de cooptação, ou seja, “um sistema de participação política débil,

dependente, controlado hierarquicamente, de cima para baixo”.
[41]

O autor, na mesma obra, faz a sustentação social da teoria weberiana, indicando que se
manifestava regionalmente, adquirindo peculiaridades em cada uma das regiões básicas: Rio de Janeiro –
sede do governo; Minas Gerais e Nordeste – áreas chamadas de tradicionais; e Rio Grande do Sul – posto
militar de fronteira. São Paulo teria se desenvolvido de forma diferente das demais regiões, razão pela qual
teria tido um predomínio pouco significativo do ponto de vista da dominação, em que pese sua inegável
força econômica a partir do século XIX.

Uricoechea, na obra de referência chamada O Minotauro Imperial 
[42]

, deteve-se um pouco mais
sobre essa dicotomia de exercício de poder do período imperial, em que se misturavam medidas
burocratizantes, em teoria racionalizadas, com a manutenção do patrimonialismo.

O autor inicia por apresentar o funcionamento da colônia, e mostra que, antes da Independência,
alguns setores da sociedade já experimentavam alguma burocratização, especialmente aqueles relacionados
com funções administrativas. Porém, “o que faltou ao Brasil anterior ao século XIX não foi um ardor
burocrático – muito pelo contrário! – mas um cânone objetivo para a divisão técnica dos deveres

administrativos”
[43]

, ou seja, sistema burocratizado já se implantava, mas sem se verificarem ordenações
objetivas, baseadas em elementos técnicos, e sem um sistema de acesso fundado no mérito e capacidade.  

Nas demais áreas de organização social, prevalecia ainda o sistema patrimonial, com a concessão

de prebendas
[44]

, especialmente importantes num território extenso de exploração agrária. O autor explica
que a utilização do sistema de prebendas teve duas conseqüências importantes para a formação da
sociedade brasileira: “atrasar a formação de um Estado moderno”, pois impedia a instalação das formas

burocráticas racionais; e “acelerar a transformação do latifúndio num trampolim de poder local”
[45]

.
A análise da sociedade brasileira sob a ótica do patrimonialismo deve considerar as características

específicas da conjuntura histórica e da estrutura social aqui observadas. Com isso se quer dizer que
avaliar o percurso histórico e social do Brasil à luz de percursos alienígenas pode levar a compreensões
equivocadas de um país atrasado, errado, disforme, quando cada percurso é peculiar em face das
realidades e desenvolvimentos escolhidos ao longo do caminho. É preciso empreender uma leitura que
considere uma sociedade híbrida, em que houve um esforço para se equilibrarem antagonismos.

 
4.      A AUSÊNCIA DE LUTA SOCIAL

 
Da leitura do material acima referido, mas principalmente em uma leitura inaugural da obra de

Weber, é impossível não verificar diversas referências que levam a uma identificação com fenômenos e/ou
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líderes sócio-políticos muito conhecidos no Brasil, tais como o coronelismo, o clientelismo, o domínio
político de Vargas ou a ascensão de Collor de Mello, entre tantos outros.

Ainda assim, a assunção desta teoria interpretativa para o Brasil levanta alguns problemas
importantes, entre os quais, de grande relevância para a compreensão da constituição da cidadania
brasileira, o problema da existência, desde tenra infância do Brasil, das lutas sociais. Como afirma Souza,

 
[...] os “termos do conflito”, classes e grupos em luta por recursos escassos, sequer são
tematizados ou, melhor ainda, para uma ideologia elitista, sequer são “percebidos” como

conflito”.
[46]

 
 

Neste sentido, basta ver que a tradição da historiografia clássica mal retrata do movimentos
populares do império. A maior parte destas narrativas, como Caio Prado Júnior, Raymundo Faoro, Maria
Sylvia de Carvalho Franco, por exemplo, entendem, ainda que por fundamentações diferentes, que os
movimentos populares do século XIX não podem ser vistos como uma movimentação incipiente de
cidadania, já que estes grupos revoltosos não possuíam a necessária organização social – como diria Prado
Júnior, ou porque estariam acomodados e subordinados à ordem estamental, asfixiados pela cultura
patrimonialista que lhes faria criaturas domésticas, no entendimento de Raymundo Faoro e Maria Sylvia

de Carvalho Franco.
[47]

A afirmação se basearia na idéia de que, organizada a sociedade brasileira no século XIX ainda em
torno dos mesmos interesses políticos e sociais, mantidas as mesmas formas de dominação, não era
possível que eclodissem movimentos conscientes e reivindicantes de direitos.

Estes mesmos movimentos, contudo, estiveram revestidos de uma “lógica própria de atuação”,
tendo se manifestado em “maneiras muito peculiares”, sendo possível afirmar que foram “práticas de

resistência da população à ordem constituída”
[48]

.
Além disso, a recusa em aceitar as lutas populares de antanho implica em dizer que a sociedade era

apenas composta dos indivíduos portadores de acesso aos meios de dominação, negando aos demais,
imensa maioria, o reconhecimento de sua relevância histórica na construção da cidadania.

 
5.      CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
O categorial de dominação construído por Max Weber, denominado patrimonialismo, tem inegável

valor para a compreensão das relações de poder na história do Brasil, especialmente quando se trata de
avaliar as relações entre os que exerciam a dominação, majoritariamente, como fartamente retratam os
narradores históricos acima citados.

No entanto, a utilização de um dado modelo teórico como fonte única de análise corre o risco de
levar a uma concepção equivocada da realidade, e, se usado para a sedimentação de uma imagem coletiva
de pertencimento, conduzir o indivíduo a assumir-se em condição de subcidadania.

Veja-se que o estudo da história tem por finalidade conduzir o homem à reflexão do passado,
devendo ser sempre compreendida como construção ideologizada, visto que toda historiografia é narrativa
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do autor quanto aos fatos do passado, conforme a interpretação que é capaz de dar. Em outras palavras, a
historiografia representa o passado, com base nas necessidades e conhecimentos do presente, ao invés de
ser cópia fiel deste mesmo passado.

Importa, pois, que seja lançado um olhar renovador ao antes no que tange à formação social e
constituição da cidadania, de maneira que uma necessária nova consciência histórica dê lugar a aparente
falta de memória quanto às lutas e anseios do homem sem nome.
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LAICIDADE E LIBERDADE RELIGIOSA NA "CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL", DE 1891

SECULARISM AND RELIGIOUS FREEDOM ON THE 1891 "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF
THE UNITED STATES OF BRAZIL"

Marco AurÉlio Lagreca Casamasso

RESUMO
O artigo visa a apresentar, com base no Decreto 119-A, de 1890, e na Constituição da República
dos Estados Unidos do Brazil, de 1891, um conciso panorama do regime de laicidade instituído
no Brasil por ocasião da Proclamação da República. Apresenta-se o conjunto das principais
características daquele regime e a sua repercussão sobre a liberdade religiosa e a cidadania, a
contribuição de Rui Barbosa para a instituição do Estado laico brasileiro e a reação contrária da
Igreja Católica, em face da laicidade. Destaca-se, também, o deficit da laicidade na primeira fase
da república brasileira. Conclui-se que, a despeito de algumas restrições e críticas, o regime de
separação entre o Estado e as confissões religiosas estabelecido com o advento da República
não se mostrou hostil à liberdade religiosa.
PALAVRAS-CHAVES: Laicidade; Estado laico; Estado e Igreja; política e religião; Constituição
brasileira de 1891; Rui Barbosa; liberdade religiosa; cidadania.

ABSTRACT
The paper aims to present – based upon the Decree 119-A, of 1890 and on the 1891
Constitution of the Republic of the United States of Brazil – a concise panorama of the secular
regime established in Brazil by the occasion of the proclamation of the republic. The whole main
characteristics of that regime are presented and it´s repercussion about the religious liberty and
the citizenship, the contribution of Rui Barbosa for the institution of the brazilian secular State
and the opposing reaction of the Catholic Church, in face of the secularism. It is detached the
secularism deficit on the first phase of the Brazilian republic also. It is concluded that, despite
few restrictions and criticisms, the separation regime between the state and the religious
confessions established with the arrival of the republic didn´t show itself as hostile to religious
freedom.
KEYWORDS: Secularism; secular State; Church and State; politics and religion; 1891
Constitution of Brazil; Rui Barbosa; religious freedom; citizenship and religion.

Introdução
 
            O presente artigo visa a apresentar os aspectos mais relevantes do regime de laicidade estabelecido
no Brasil com o advento da República a partir do Decreto 119-A, expedido pelo Governo Provisório, e da
Constituição brasileira de 1891. Busca-se delinear, no desenvolvimento do trabalho, as bases
constitucionais do Estado laico brasileiro no início da República brasileira e os seus efeitos sobre as
relações entre o poder político e as confissões religiosas, bem como sobre a liberdade religiosa e a
cidadania.

Não obstante a complexidade do tema objeto deste estudo extrapole os objetivos e os limites da
pesquisa ora empreendida, procura-se proporcionar alguns referenciais para uma posterior reflexão acerca
da problemática da laicidade brasileira. Frequente nas pesquisas e nos debates sociológicos, a laicidade
pouca atenção tem atraído dos estudiosos do Direito. Trata-se, portanto, de promover a inclusão da
temática político-religiosa na agenda da pesquisa jurídica.
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O fenômeno da laicidade compreende características ecléticas, o que demanda uma perspectiva de
análise capaz de ensejar a aproximação e o contato de conceitos e informações oriundos de áreas de
conhecimento tão distintas quanto a política, o direito, a história e a religião. Em correlação com a
temática abordada, recorreu-se a obras jurídicas, ao direito positivo e à historiografia relativa à laicidade e
às relações entre o Estado e a Igreja no Brasil.

 
          

2. O decreto 119-A e a defesa do estado laico por Rui Barbosa
 
Com a Proclamação da República ocorre uma profunda mudança na estrutura de legitimação

político-jurídica do Estado brasileiro. Grosso modo, a mudança traduziu-se no esforço empreendido pelos
líderes do movimento republicano para a instituição de uma “sociedade liberdade”, em substituição à

anacrônica “sociedade verdade”,
[1] característica do Brasil Imperial. Na sociedade política que então

despontava o recém surgido Estado republicano haveria de lançar os seus alicerces sobre outro fundamento
que não o dos valores católico-cristãos.

Essa radical mudança do referencial de legitimação estatal deflagraria um processo de profundas
transformações no cenário político-religioso brasileiro, cujo real alcance só viria a se manifestar

concretamente algumas décadas após a Proclamação da República.
[2]

 Para a Igreja Católica, a despeito da
perda dos vínculos oficiais com o Estado e da flagrante oposição à laicização, tratava-se de uma
oportunidade ímpar, a ser empregada em prol da recomposição da sua liberdade e autonomia, tão

vilipendiadas até aquele momento pelas garras e pela cobiça do Império.
[3]

 Quanto aos brasileiros, a
chegada do Estado republicano representava o advento de uma nova espécie de cidadania, doravante livre

da tutela católica e da excludente dicotomia católico / acatólico.
[4]

O Governo Provisório da República brasileira não demorou a pôr em marcha um ambicioso plano
de laicização do Estado. Antes mesmo da promulgação da primeira Constituição republicana, em 1891, o
novo governo institui, por intermédio do Decreto 119-A, de 7.01.1890, o regime de separação entre o
Estado e as confissões religiosas. Seguiram-se a esta decisão decretos de caráter mais específico, visando a
tornar laicos o casamento, os cemitérios e o ensino público, e a abolir os dias santificados entre os feriados

oficiais.
[5]

Da autoria de Rui Barbosa,
[6]

 o Decreto 119-A é a peça-chave que sintetiza a ruptura entre Estado

e confissões religiosas no Brasil republicano.
[7]

 Nos seus cinco primeiros artigos, de um total de sete, são
estabelecidos os princípios mais sólidos da laicidade brasileira: no art. 1º, a separação propriamente dita,
proibindo-se ao Estado estabelecer ou vedar religião e aos agentes públicos a prática da discriminação por
motivo de crenças ou opiniões filosóficas; no art. 2º, a liberdade de culto, reconhecida igualmente para
todas as confissões religiosas; no art. 3º, o reconhecimento da liberdade de crença extensiva a indivíduos e
confissões religiosas; no art. 4º, o fim do padroado; e, no art. 5º, o reconhecimento da personalidade
jurídica das igrejas e confissões religiosas, permitindo-lhes a aquisição e administração dos próprios bens,
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mas de acordo com os limites relativos ao regime de mão morta.
[8]

 O art. 6º, com o propósito de facilitar
a transição do regime de união para o regime de separação, mantém o provimento dos atuais (da época da
decretação) serventuários do culto católico e a subvenção, por um ano, das cadeiras dos seminários,
deixando livres os Estados federados para manter ou não os futuros ministros dos cultos religiosos.

Em que pese o estabelecimento da separação entre o poder estatal e as confissões religiosas, o
decreto que institui a laicidade no Brasil acabou por relativizar o alcance da ruptura político-religiosa que
se pretendia instaurar. Vê-se que, de acordo com o art. 5º, ficavam mantidas as limitações do regime de
mão morta, que tanto amesquinhava a autonomia dos atores religiosos.  Outro dispositivo, o art. 6°,
igualmente mitigava a laicidade, facultando aos Estados-Membros da recém formada federação manter os

ministros dos cultos.
[9]

      
O autor do Decreto 119-A exerceu papel de destaque no debate sobre a laicização, no final do

século XIX. Observa Ubiratan Macedo que, para o Águia de Haia, “porta-voz típico do liberalismo”,
questões relativas à cidadania, à participação política, aos registros civis e à validade das bulas papais no
direito interno, por exemplo, se apresentavam como questões exclusivamente políticas, e, como tais,

deveriam ficar restritas à esfera de competência do poder estatal. 
[10]

 Influenciado pelo pensamento liberal, e claramente contrário às medidas conservadoras e até
reacionárias adotadas no seu tempo pela Igreja de Roma, Rui Barbosa passou a defender com veemência o
regime de separação entre Estado e religião e a igualdade jurídica entre as confissões religiosas. No
“regime liberal”, preconizou o autor, “o nivelamento das confissões religiosas perante a lei, esse sim, que

é o sistema racionável e eficaz, legítimo e estável”.
[11]

 
Observa Rui Barbosa que há, em cada indivíduo, “um elemento superior, inacessível às tendências

exteriores da força, à morte, ao constrangimento, à servidão. É a consciência...”.
[12]

 Eis que ele defendeu
a liberdade de consciência e sua espécie mais preciosa, a liberdade religiosa, como liberdades e direitos

exclusivos do indivíduo, formando um “domínio inviolável”, 
[13]

 naturalmente refratário às intervenções
estatais e eclesiásticas.

Atento às mudanças da sua época, Rui Barbosa não mais aceitava o argumento de que a unidade de
crença religiosa era indispensável à unidade política da sociedade. Nos Commentarios à Constituição

Federal Brasileira de 1891, ao defender a secularização dos cemitérios
[14]

 – questão que na época
envolvia um dos estigmas de discriminação que se infligia aos acatólicos –, afirma que “vivemos numa

época em que as opiniões religiosas já não separam os homens, já não quebram a unidade doméstica”.
[15]

O autor atribuía aquela discriminação à “terrível influência do clero”, que atuava “impondo aos vivos
submissão a essa tirania que nos pune das rebeldias da consciência, estendendo até além-túmulo a vindicta

religiosa”.
[16]

Segundo Ubiratan Macedo, a atitude “desconfiada e hostil” 
[17]

 que Rui Barbosa chegou a
demonstrar em relação à Igreja deve ser avaliada como uma dura resposta à política que a Igreja Católica
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adotou para conservar o seu status quo ante, status este totalmente incompatível com o moderno regime de

liberdades individuais. Era esta política eclesiástica, típica da doutrina denominada ultramontanismo
[18]

,
que ele procurava combater, não a Igreja em si, e menos ainda a religião. Prova disso é o inestimável
apreço que nutria em relação à liberdade religiosa: entre todas “as liberdades sociais, nenhuma é tão
congenial ao homem, e tão nobre, e tão frutificativa, e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filha do

evangelho...”.
[19]

Na realidade, o objetivo maior daquela repulsa visava a denunciar o consórcio entre o Estado e a
Igreja, ou melhor, entre o Estado e qualquer confissão religiosa, cujos efeitos deletérios acabariam,

segundo o Águia de Haia, se traduzindo em “um pacto de mútua e alternativa servidão”.
[20]

 A religião,

afirmava, quando apoiada “no monopólio civil, não pode senão adulterar-se, enfraquecer-se, decair”.
[21]

Para todas as confissões abrangidas pelo Evangelho, prossegue o autor, o contato com o poder “é um

contato de morte”.
[22]

 Em suma, longe de atacar a religião, o que Rui Barbosa preconizava era a

existência de “Igrejas livres no Estado livre”.
[23]

 
3. O Estado laico e a liberdade religiosa na Constituição brasileira de 1891

 
O regime de separação traçado pelo Decreto 119-A é consolidado e fortalecido pela Constituição

que viria a ser promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Percebe-se, de imediato, já no seu Preâmbulo, o
abandono do padrão de legitimação precedente, de tipo religioso. Na sua simplicidade, a tônica do texto

preambular
[24]

 se expressa na concepção de uma representação popular incumbida, em Congresso
Constituinte, de organizar “um regime livre e democrático”. Não há, nos termos lacônicos utilizados pelos
primeiros Constituintes republicanos para a apresentação da nova Carta, nenhuma invocação a um poder
divino, nem tampouco a algum Ser Supremo. De maneira simples e concisa, a nova sociedade política
mostrava-se ali unicamente como obra humana.

A fórmula consagradora da laicidade é apresentada como uma das espécies das vedações impostas
aos Estados e à União, constantes do art. 11 da Carta de 1891. De acordo com o seu § 2º, era vedado aos
Estados e à União “Estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos”. Esse

parágrafo, inspirado na cláusula do nonestablishment da 1ª Emenda à Constituição Norte-Americana,
[25]

veicula a ideia nuclear da separação, que, elevada ao nível de autêntico princípio, nortearia, na
Constituição, os dispositivos concernentes à laicidade e à liberdade religiosa.

O art. 72 estabelece os parâmetros do regime da separação entre o Estado e as confissões religiosas
anunciado pelo § 2º do art. 11, que vigorariam até o advento da Constituição de 1934. À guisa de Bill of
Rights,  o artigo 72 versa sobre os direitos invioláveis relativos à liberdade, à segurança individual e à
propriedade, assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes no país, arrolando sete parágrafos relativos

à laicidade e à liberdade religiosa que podem ser agrupados em três categorias.
[26]

 Na primeira, estão os
parágrafos que tratam das liberdades de crença e de culto: o § 3º garante a liberdade de culto a todos os
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indivíduos e confissões religiosas, reconhecendo o direito de aquisição de bens, observado o direito
comum; o § 28 proíbe a discriminação por motivo de crença ou de função religiosa, em relação aos
cidadãos brasileiros, que não poderão ser privados dos seus direitos civis e políticos, nem se eximir do
cumprimento dos deveres cívicos; e, o § 29, estabelece a perda de direitos políticos para os que alegarem
motivo de crença religiosa visando a isentá-los dos ônus que vierem a ser impostos pelas leis da
República.

 Observe-se que o § 3º do referido artigo concede liberdade às confissões religiosas quanto à
aquisição de bens sem mais aludir ao regime de mão morta, mas tão-somente ao direito comum. O
dispositivo, contudo, em sua literalidade, estava longe de eliminar a subordinação dos interesses
patrimoniais das confissões religiosas aos interesses do Estado, pois não mencionava, em favor daquelas, a

liberdade para alienar e administrar os próprios bens.
[27]

       
Ressalte-se ainda que a proibição de discriminação por motivo de crença ou de função religiosa

prevista no § 28 visa a proteger apenas os cidadãos brasileiros, o que acaba por reduzir o âmbito de
aplicação do caput do artigo 72, que tem por destinatário, todos os brasileiros e, além destes, também os
estrangeiros residentes no país.

Na segunda categoria, acham-se os parágrafos que tratam de três direitos pontuais – antes objeto de

decretos do Governo Provisório – 
[28]

 que mereceram destaque não somente em virtude da importância
que assumiam para o efetivo exercício da cidadania, mas também em função do seu caráter contrastante,
quando cotejados aos direitos dos cidadãos à época do Império: os §§ 4º, 5º e 6º, dispõem,
respectivamente, sobre a laicização do casamento, dos cemitérios e do ensino público. Abolia-se, portanto,

o princípio idem cives et christianus, pelo qual o cidadão e o cristão deviam necessariamente coincidir.
[29]

Suprimia-se, também, a distinção católico / acatólico, que, no Brasil, desde o Descobrimento até a
Proclamação da República, havia condicionado a cidadania à pertença à religião católica.  

Finalmente, compõe a terceira e última categoria um único parágrafo, o 7º, que proíbe a subvenção
oficial e as relações de dependência ou aliança entre, de um lado, os governos da União e dos Estados, e
de outro, cultos e igrejas. Observa-se que a Emenda Constitucional nº 3, de 3 de setembro de 1926, deu
nova redação ao § 7º do art. 72, especificando que “a relação diplomática do Brasil junto à Santa Sé não
implica violação deste princípio”. Embora as relações diplomáticas entre um Estado laico e a Santa Sé
possam ser consideradas relações entre Estados, é de se indagar se, na realidade, não se trata de um
arrefecimento da própria laicidade, porquanto, quando comparada às outras confissões religiosas, a Igreja
Católica teria acesso a canais de interlocução privilegiados com o Estado brasileiro, não disponibilizados
às outras organizações religiosas. O fato é que aquele acréscimo derivado da reforma constitucional de

1926 também figurou nas Constituições de 1934 e 1946, 
[30]

 deixando de constar das últimas três
Constituições republicanas.

No que diz respeito ao exercício da cidadania ativa, a Constituição de 1891 estabelece apenas uma
limitação de cunho religioso, prevista no § 1º, inciso 4, do art. 70, que veda aos “religiosos de ordens
monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de
obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia individual”. Não há, assim, nenhum óbice
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constitucional à eleição para cargos públicos de cidadãos brasileiros acatólicos.
 
4. A laicidade na fase inaugural da república brasileira: reação da Igreja e deficit de efetividade 

 

As grandes crises políticas ocorridas nas últimas décadas do Império,
[31]

 as medidas adotadas pelo
Governo Provisório que o derrubou e a Constituição de 1891 repercutiram direta e profundamente no
campo político-religioso, produzindo uma das rupturas mais marcantes da História do Brasil, expressa na
separação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. O advento do Estado laico exprimia, na prática,
passo ousado, que, como expressão de um esforço de aggiornamento promovido por setores da sociedade
brasileira atraídos pelas promessas da modernidade – em especial os militares positivistas e os maçons –,
buscava sintonizar o Brasil com as idéias positivistas e liberais da época, ou seja, com a própria idéia que
então se fazia, em grande parte do Ocidente, de progresso.

Não se pode contestar o sucesso da empreitada: oficialmente, o Estado brasileiro tornara-se laico.
Mas o que se apresentava como uma conquista inconteste no plano político-jurídico carecia de plena
efetividade na sociedade brasileira, pondo à mostra o desencontro entre o Brasil legal e o Brasil real. Com
efeito, a laicidade recém-instituída pelos republicanos estava longe de alcançar a aprovação e a adesão do
antigo e tradicional ator religioso aliado do poder estatal. Considerando-se indissociável da identidade, da
cultura e do código moral de conduta dos brasileiros, a Igreja Católica não se renderia facilmente à
laicidade.

De par com o Monarca e a Família Real, era a Igreja Católica quem mais se sentia depreciada pelas
transformações impostas pelos republicanos. A mesma Igreja que – por conta da sua implacável submissão
ao controle do Poder Imperial – se dizia prejudicada, paradoxalmente se opunha àquele regime de
separação, que doravante lhe retiraria – além dos benefícios materiais que irremediavelmente perderia – o
status de guardiã única e exclusiva dos valores que proviam a legitimação da sociedade política e a
posição de consorte e interlocutora privilegiada do Império. 

A Carta Pastoral Coletiva, redigida por D. Macedo Costa e dirigida pelo Episcopado ao clero, em
19 de maio de 1890 – logo após a expedição, pelo Governo Provisório, do Decreto 119-A – certamente é
um dos documentos que melhor representam a dimensão da profunda desaprovação da Igreja Católica em
face da sua ruptura forçada em relação ao poder estatal. Como ressalta José Scampini, a Carta “é um

tratado onde se encontra sintetizada a doutrina da igreja sobre a existência e união dos dois poderes”.
[32]

Com efeito, a mensagem expõe o tipo de regime político-religioso pretendido pela liderança católica,
revelando a aspiração por um modelo de união entre o Estado e a Igreja compatível com a liberdade e
autonomia desta última; isto é, propunha-se um arranjo de poderes no qual a “independência não quer

dizer separação”:
[33]

Em nome da ordem social, em nome da paz pública, em nome da concórdia dos cidadãos em
nome dos direitos de consciência, repelimos os católicos à separação da Igreja do Estado;
exigimos a união entre os dois poderes (...). Mas notai bem, não podemos querer essa união de
incorporação e de absorção como tem tentado realizá-la certo ferrenho regalismo monárquico ou

republicano...
[34]
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            Para D. Macedo Costa, não se podia dissociar o poder temporal do poder espiritual, porquanto o
poder soberano deriva do poder divino: “Todo poder vem de Deus e quem resiste ao poder, resiste às

ordens de Deus: são as verdades ensinadas pela Igreja”.
[35]

            Outro aspecto a ser destacado na Carta Pastoral concerne ao fato de o Estado laico equiparar as
diversas confissões religiosas, igualando-as em importância e direitos. Ora, para o Episcopado tratava-se
de ultraje inadmissível à Igreja Católica, que não poderia “ser desapossada do trono da honra que há três

séculos ocupava, para ser posta na mesma esteira de qualquer seita adventícia”.
[36]

A par das críticas, a Carta Pastoral reconhece o avanço no que ser refere à ampliação da liberdade
da Igreja, obtido por obra do Decreto 119-A:

Se nele há cláusulas que podem facilmente abrir a porta a restrições odiosas dessa liberdade,
cumpre reconhecer que, como está redigido, o decreto assegura à Igreja Católica do Brasil certa

soma de liberdades como ela nunca logrou no tempo da monarquia...
[37]

   
No cerne das críticas desferidas pela Igreja Católica contra a sua separação do Estado brasileiro

estava a denúncia de que a República era laicista, e, portanto, hostil à religião. Para José Scampini, “o

Decreto 119-A, embora discreto e sereno, nasceu num ambiente totalmente laicista, hostil à Igreja”.
[38]

Ao distinguir o Estado leigo, ou seja, o Estado laico, do Estado laicista, o autor afirma que este “é contra a

religião, é antidemocrático, antijurídico”.
[39]

 Aquele, por sua vez, “reconhece a responsabilidade que tem
para com os valores religiosos assim como para com os outros valores espirituais, artísticos, culturais

etc.”.
[40]

   
Em suma, o clero católico se sentiu preterido e desprestigiado. Única e exclusiva autoridade moral

assente na sociedade brasileira, desde os tempos do Descobrimento, a Igreja Católica não podia aceitar ou
tolerar as conseqüências da separação anunciada pelo Decreto 119-A, que mais tarde seria confirmada pela
primeira Constituição republicana. O que se lhe apresentava inadmissível, era, sobretudo, o fato de a
ruptura promovida pelo Estado laico – por si só um mal que devia ser evitado – impor, em última
instância, uma lógica de igualdade que a tornaria igual às outras confissões religiosas, rebaixando a sua
doutrina – portadora dos valores católico-cristãos – ao nível das outras doutrinas religiosas. Ora, como do
ponto de vista da Igreja as doutrinas religiosas não-católicas incorriam em erro, qualquer nivelamento

doutrinário que lhe fosse infligido implicaria, na prática, uma equiparação à heresia. 
[41]

 Ademais, ao não
mais fazer jus, como as outras confissões religiosas, às subvenções do poder estatal, os efeitos da
igualdade afetavam em cheio as finanças eclesiásticas.

O Estado laico pretendido pelos republicanos não sofreu apenas o marcante descontentamento
veiculado pelas mensagens da liderança católica. Ora, na realidade, a laicidade legal era flagrantemente
contrastada por práticas que persistiam em garantir a predominância dos valores e interesses da confissão
religiosa majoritária no âmbito da vida pública brasileira.  De fato, o Estado retirou-se da administração da
Igreja Católica. Mas, pondera Ricardo Mariano, “os vínculos entre Estado e Igreja não romperam completa

e repentinamente”.
[42]

 De acordo com o autor, “é óbvio que o Estado republicano não passou
[43]
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imediatamente a tratar de forma isonômica os diferentes grupos religiosos”.      
No âmbito da cidadania, a laicidade teria inúmeros obstáculos a superar. Eis que até aquele

momento – do Descobrimento até a Proclamação da República – ser cidadão brasileiro implicava, na

prática, ser católico.
[44]

 Os três momentos mais significativos do homem e do cidadão – nascimento,
casamento e morte – sofriam o controle e a participação da Igreja Católica, que organizava as solenidades

e provia os registros oficiais.
[45]

 Informa José Beozzo que, “no mais, batismos, casamentos, óbitos, mas
também registros eleitorais e de terras são processados nas paróquias, e os cemitérios são eclesiásticos,

criando problemas para os não-católicos...”.
[46]

 Perante esse quadro, o desenrolar e o desfecho do
processo de laicização da cidadania não seria rápido; ao contrário, consumira um tempo considerável.

Com efeito, Emerson Giumbelli ressalta que no regime de separação instituído pela república
brasileira “pululavam os vínculos, compromissos, contratos, cumplicidades entre autoridades e aparatos

estatais e representantes e instituições católicas”.
[47]

 O autor refere dois casos que exemplificam a enorme
distância que havia entre a laicidade constitucional e cidadania. O primeiro diz respeito à homenagem
póstuma que seria oferecida a Benjamin Constant em cemitério público, em 1892. Embora o  local onde
seria prestada a homenagem fosse público, pessoas vinculadas à sua administração conseguiram impedir os
positivistas – árduos defensores da laicidade – de prestá-la. Embora público, explica o autor, o cemitério

era administrado, sob a forma de monopólio, pela Santa Casa de Misericórdia, instituição católica.
[48]

O segundo caso é o do pastor protestante Miguel Ferreira, que, tendo sido convocado para
participar de um júri popular, em 1891, recusou-se a cumprir o dever cívico enquanto o Tribunal não
retirasse o crucifixo ostentado em uma das paredes da sala de audiência. Relata Giumbelli que o caso,
noticiado pela imprensa da época, acabou sendo resolvido pelo Ministro da Justiça, que, em despacho de
indeferimento, qualificou a exigência do pastor de “fanática intolerância”, perante uma imagem que “não

ofende as crenças de quem quer que seja”.
[49]

 Note-se que ambos os casos ocorreram na cidade do Rio de
Janeiro, que era, à época, a capital da República e a cidade mais cosmopolita do país.
 
Considerações finais
           

Parece-nos precipitado o argumento de que a Constituição de 1891 teria instaurado um Estado

laicista, – hostil à religião –, e não um Estado laico,
[50]

 isto é, separado e neutro em face das confissões

religiosas.
[51]

 Do contrário, teríamos de subestimar, ou mesmo ignorar, a real influência exercida pelo
modelo de laicidade instituído pela primeira Constituição republicana sobre os padrões de laicidade
adotados pelas Constituições brasileiras subseqüentes. Não obstante as posteriores alterações quanto às
relações entre o Estado e a Igreja – sobretudo a relativa à possibilidade de cooperação entre o poder estatal
e as confissões religiosas a fim de atender a interesse coletivo, consoante o inciso III, do art. 17, da
Constituição de 1934 – o princípio da laicidade anunciado pelo Decreto 119-A, de 1890, e pela

Constituição de 1890, permanecem referenciais para o constitucionalismo brasileiro.
[52]
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A laicização que se instituía visava indubitavelmente a promover a laicização. Isto implicava,
naturalmente, ir contra qualquer modelo de Igreja que se aliasse ou que pretendesse manter alguma aliança
com o Estado, como era o caso da Igreja Católica. O objetivo não consistia em repudiar a religião
enquanto expressão do livre exercício da liberdade de crença dos indivíduos, mas em repelir quaisquer
alianças entre o Estado e as confissões religiosas. O que se buscava, na realidade, era o desmantelamento
de uma estrutura que havia dominado a sociedade brasileira por séculos, capitaneada por um tipo de
consórcio entre o Estado e a Igreja que fazia do clericalismo a regra, e da tolerância religiosa uma simples
concessão do poder estatal, o que debilitava as raras iniciativas de promoção da liberdade religiosa. Logo,
não se pode estranhar a repercussão negativa que tamanha ruptura provocou, causando profundos
ressentimentos naqueles – sobretudo nos membros do clero – que se sentiam abandonados, ou mesmo
traídos, pelo Estado.

A par destes ressentimentos, não se pode ignorar dois outros fatores que iriam fornecer farta
munição àqueles que se empenhavam em criticar o novo regime de separação: o sentimento majoritário
dos brasileiros e a importância milenar da Igreja de Roma. Se o catolicismo era a religião da grande
maioria da população, por que razão a Igreja Católica deveria ser qualificada e valorada como qualquer
outra confissão religiosa?  O que justificaria tratar de forma igualitária duas confissões tão diferentes, uma
milenar e socialmente majoritária – a católica – e outra recém-chegada ao país e socialmente minoritária –
a Igreja Batista, por exemplo?

José Scampini alude à questão utilizando-se de uma comparação entre as influências
constitucionais de matriz norte-americana e francesa. De pronto, percebe-se que a Carta de 1891 consagra

a experiência norte-americana, abraçando o federalismo e o presidencialismo.
[53]

 Tal influência,
entretanto, parece não ter se estendido ao tema das relações entre Estado e religião. É certo que a Primeira
Emenda à Constituição norte-americana estabelecia, na esfera federal, a célebre wall of separation. Mas
quanto aos Estados federados, nada dispunha. E a despeito do regime de separação que se criava, a
Primeira Emenda não teria desprestigiado a religião cristã.

O regime de separação adotado pelos brasileiros estaria mais próximo do laicismo francês do final
do século XX, e não do norte-americano, o que, para José Scampini, significava “o ateísmo do Estado ou

pelo menos uma situação em que se ignora o cristianismo”.
[54]

 Ao traçar a comparação, o objetivo do
autor não foi outro senão o de detectar uma espécie de paradoxo: se no final do século XX o povo
brasileiro era um o povo religioso, por que então os primeiros Constituintes republicanos teriam optado
pela solução francesa – laicista, segundo ele – e não pela norte-americana, que seria mais condizente com
o espírito de religiosidade dos brasileiros?

É certo que a Constituição de 1891 estabelece algumas vedações passíveis de críticas às
organizações religiosas. A limitação quanto ao direito de propriedade das confissões religiosas, por
exemplo, conforme estabelece o § 3º, in fine, do art. 72, de fato fere o princípio da laicidade, porquanto
configura uma intervenção estatal na liberdade religiosa das associações religiosas que viola a necessária
separação entre Estado e igreja. Trata-se neste caso, de uma limitação incompatível com a laicidade, que

seria corrigida pela Constituição de 1934.
[55]

         
A despeito das suas inúmeras observações arrazoadas, a crítica de fundo de José Scampini à
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laicidade da primeira Constituição republicana expressa uma espécie de inconformismo majoritário, isto é,
um ressentimento amiúde característico das maiorias que padecem da perda de prestígio e de poder.  

Segundo José Scampini, a Constituição de 1891 implicou “verdadeira imposição do laicismo que

não correspondia à realidade brasileira, aos sentimentos do povo brasileiro”.
[56]

 A sua crítica
inconformista recrudesce a tal ponto, que ao tratar da laicização do ensino no contexto das Constituições
de 1934 e 1937, ele chega a confundir “neutralidade” com “respeito ao sentimento da maioria”, e a
considerar a não prestação do ensino religioso nas escolas públicas como “quebra de neutralidade”, já que

estaria favorecendo a “corrente que se opõe à cristianização do povo”.
[57]

Mencionamos o problema do inconformismo majoritário para reforçar a nossa avaliação de que a
Constituição de 1891 cumpre uma primeira etapa no processo de laicização do Estado brasileiro. O fato de
esta Carta não ter se rendido ao sentimento de religiosidade do povo brasileiro – à época, quase a
totalidade do povo brasileiro –, não significou, a nosso ver, uma “imposição laicista”, mas sim o devido
cumprimento de parte do ideário liberal, traduzido no compromisso com a liberdade religiosa e com as
exigências da república laica. Naquele momento, optar por prestigiar o sentimento religioso da maioria –
mantendo benefícios e interlocução exclusiva –  seria, muito provavelmente, optar pela manutenção de
muitos dos privilégios e das prerrogativas que a confissão religiosa dominante pôde usufruir na época do
Império. Neste caso, nem a autêntica liberdade religiosa nem a laicidade despontariam no jovem Estado
republicano. Mas isto não significa que não tenham ocorrido excessos ou distorções. A Constituição de
1934, só para mencionar um exemplo, ao contemplar a possibilidade de cooperação em favor do interesse
coletivo entre o poder estatal e as confissões religiosas, permitiu que se atualizasse a laicidade brasileira,
tornando-a mais consentânea com o contexto político-religioso do País.
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[1]
 “Sociedade verdade” e “sociedade liberdade” são expressões utilizadas por Émile Poulat para diferenciar as sociedades baseadas

na legitimação religiosa das sociedades estabelecidas sobre a laicidade e o pluralismo religioso: “... o ‘Antigo Regime’ era uma
sociedade verdade fundada sobre o princípio da catolicidade. Nossa sociedade moderna se mostra como uma sociedade de
liberdade”. Émile Poulat, Notre laïcité publique: la France est une République laïque”, Paris: Berg Internacional, 2003, p. 283. 
[2]

 Não se trata de ignorar a ruptura imediata entre a Igreja e o Estado decorrente do regime de laicidade que se instaurava com a
República. Contudo, muitas das consequências em tese associadas à laicidade – a ausência de vínculos de teor político entre o poder
estatal e os atores religiosos e a igualdade entre as confissões religiosas, por exemplo – só viriam a se consolidar ao longo da vida
republicana do País. A questão da efetividade da laicidade será retomada ao final do artigo.      
[3]

 O padroado, o beneplácito régio e o recurso à Coroa, além do regime de mão-morta, eram os institutos por excelência, que,
durante o Brasil Império, garantiram a hegemonia do Estado sobre a Igreja. Assim, o Império brasileiro podia, entre outras coisas,
respectivamente, nomear bispos e arcebispos, censurar, reapreciar as sentenças dos tribunais eclesiásticos e controlar os bens da
Igreja. 
[4]

 Na referida dicotomia, fica patente a diferença de tratamento dispensada aos brasileiros católicos e não católicos. Note-se que o
termo acatólico era de uso comum na época do Império, sendo utilizado inclusive pelos legisladores, como, por exemplo, no
decreto 3.069, de 1863, que determina o registro dos mortos acatólicos.   
[5]

 Os decretos são, respectivamente, os de números 181, de 24.01.1890; 521m, de 26.06.1890; 789, de 27.09.1890 e 155B, de
14.01.1890.  
[6]

 Em relação à autoria do Decreto 119-A, vale transcrever trecho do discurso de Rui Barbosa de 3 de maio de 1891, transcrito por
José Scampini: “Na elaboração do decreto de 7 de janeiro, os que hoje lhe reclamam a honra da paternidade não tiveram senão a
parte de perturbadores... o decreto de 7 de janeiro é ipsis virgulis o meu projeto. E, circunstância significativa, para cúmulo de
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autenticação de sua origem, o texto do decreto, o seu autógrafo oficial, é lavrado, todo ele, do meu punho”.  A liberdade religiosa
nas Constituições brasileiras, Petrópolis: Vozes, 1978, p. 85.
[7]

 De acordo com José Scampini, “não podemos negar que esse decreto foi o mais importante sancionado pelo Governo Provisório
e encerra as mais delicadas questões da vida brasileira. É um documento sereno, discreto e preciso. Não contém excessos nem
esconde ódios”. José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, pp. 84 e 85. 
[8]

 Na definição de Rui Barbosa, o regime de mão morta: “é o sistema de instituições de exceção, a que a lei civil submete,
especialmente quanto ao direito da propriedade, sua aquisição, seu exercício e sua transmissão, as entidades coletivas, cujo
patrimônio, por interesses de ordem política, se quer limitar.” Rui Barbosa, Commentarios à Constituição Federal brasileira de
1891. vol. V. São Paulo: Saraiva, 193, p. 220. Segundo o autor, “essa legislação contraria ao desenvolvimento das associações
religiosas (...) feri-as na liberdade, na vida, na propriedade, pondo-as a todos esses respeitos, mais ou menos estritamente fora do
direito comum”. Idem, ibidem.    
[9]

 Emerson Giumbelli, O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França, São Paulo: Attar, 2002, p. 249.
[10]

 Ubiratan Borges de Macedo, A idéia de liberdade no século XIX: o caso brasileiro, 2.ed.,  Rio de Janeiro: Expressão e Cultura,
1998, p.111.
[11]

 Rui Barbosa, O Papa e o concílio, 2.ed., São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1930, p.261.
[12]

 Idem, ibidem., 261.
[13]

 Idem, p. 262. Em relação à liberdade de consciência e à liberdade religiosa, afirma Rui Barbosa que “querer penetrar lá,
devassar esse domínio inviolável, é desconhecer a incoercibilidade invencível dos fenômenos morais, o caráter involuntário das
nossas convicções, a invariabilidade fatal das leis eternas que determinam a produção e evolução do pensamento”.  Idem, p.262.
[14]

 Para que se possa ter uma ideia da importância da questão referente à secularização cemitérios, basta considerar o fato de que o
tema constou dos textos constitucionais das quatro primeiras Constituições republicanas, quais sejam as de 1891, 1934, 1937 e
1946, nos seguintes arts.,  respectivamente: 72, § 5º; 113, 7;   122,5; e 141, § 10.  
[15]

 Rui Barbosa, Commentarios à Constituição Federal brasileira de 1891, p. 250. A defesa da secularização dos cemitérios fora
tratada antes, em O Papa e o Concílio, pp. 318 e 319.
[16]

 Rui Barbosa, Commentarios à Constituição Federal brasileira de 1891, p. 252.
[17]

 Ubiratan Borges de Macedo, A idéia de liberdade no século XIX: o caso brasileiro, p.114.
[18]

 Segundo Rui Barbosa, “se houvéssemos de personificar em um nome o antagonismo à liberdade, esse nome seria o de
ultramontanismo”. Rui Barbosa,  Commentarios à Constituição Federal brasileira, v. V,  p.255. Segundo Ferrater Mora o
ultramontanismo, também denominado tradicionalismo, “consiste na afirmação de que toda ordem social e histórica deve estar
submetida à autoridade da Roma Católica e articular-se numa hierarquia de origem divina”. José Ferrater Mora, Tradicionalismo,
in: José Ferrater Mora, Dicionário de Filosofia, tomo IV, São Paulo: Loyola, 2001, p. 2905. Produtos do ultramontanismo, seriam,
por exemplo, as já mencionadas encíclicas papais do século.XIX,  Syllabus e Quanta Cura.
[19]

 Rui Barbosa, O Papa e o concílio, p. 261.
[20]

 Idem, p.275.
[21]

 Idem, pp. 275 e 276.
[22]

 Idem, p. 276.
[23]

 A frase “As Igrejas livres no Estado livre” é citada no frontispício da obra O Papa e o Concílio, servindo também de título para
o capítulo VII da obra, aí com a palavra Igreja no singular. 
[24]

 O preâmbulo da Constituição de 1891, In verbis: “Nós os Representantes do Povo Brazileiro, reunidos em Congresso
Constituinte, para organizar um regimen livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL”.
[25]

 Emenda nº 1, à Constituição dos Estados Unidos da América, in verbis: “O Congresso não legislará no sentido de estabelecer
uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de
se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos”.
[26]

 In verbis: Art. 72 A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no paíz a inviolabilidade dos direitos
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes: § 3º Todos os indivíduos e confissões
religiosas podem exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições
do direito commum; § 4º A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita; § 5º Os cemiterios terão
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caracter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a pratica dos respectivos
ritos em relação aos seus crentes, desde que não offendam a moral publica e as leis; § 6º Será leigo o ensino ministrado nos
estabelecimentos públicos; § 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações de dependencia ou aliança
com o Governo da União, ou o dos Estados; § 28 Por motivo de crença ou funcção religiosa, nenhum cidadão brazileiro poderá ser
privado de seus direitos civis e politicos nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico; e, § 29 os que allegarem motivo
de crença religiosa com o fim de isentarem de qualquer ônus que as leis da Republica imponham aos cidadãos, e os que acceitarem
condecorações ou títulos nobiliarchicos estrangeiros perderão todos os direitos políticos.   
[27]

 Ao comentar o referido dispositivo, Rui Barbosa faz uso de uma ousada interpretação, que deixa em segundo plano a limitação
contida na literalidade do texto constitucional: “‘Disposições de direito comum’ e ‘leis de mão morta’ são conceitos radicalmente
antagônicos um ao outro. A mão morta é um regime de preceitos caracteristicamente excepcionais, destinados a restringir a certas
corporações os direitos de liberdade e propriedade. Rejeitando, pois, a frase, que as conforma às leis de mão morta, e trocando-a na
que as põe sob o direito comum, a Constituinte aboliu radicalmente a mão morta das nossas leis, e estabeleceu em todos os sentidos,
inclusive no que toca à aquisição, à administração e à alienação da propriedade imóvel, a liberdade das associações religiosas.” Rui
Barbosa, Commentarios à Constituição Federal brasileira de 1891, v. V, p. 23. José Scampini, entretanto, com base em Acórdão do
Supremo Tribunal Federal no Agravo nº 490, de 1903, interpreta o mesmo dispositivo de forma a reconhecer a necessidade de haver
“expressa licença do governo para alienarem seus bens imóveis, móveis ou semoventes, nos termos da Lei de 9 de dezembro de
1830, a qual não foi ab-rogada pela Constituição art. 72, § 3º”. José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras,
p. 127.      
[28]

 Vide nota 4.
[29]

 Cf. Jónatas Eduardo Mendes Machado, Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: Dos direitos da
verdade aos direitos dos cidadãos, Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: dos direitos da verdade aos
direitos dos cidadãos, Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 334.
[30]

 As Constituições de 1934 e 1946 dispõem sobre as relações diplomáticas do Estado brasileiro com a Santa Sé nos arts. 176 e
196, respectivamente.
[31]

 O Império brasileiro foi sacudido nas décadas de 1870 e 1880 por profundos descontentamentos nos campos econômico,
militar e religioso que acabariam selando o seu fim: a crise do trabalho escravo, a Questão Militar e a Questão Religiosa. Paulo
Bonavides e Paes de Andrade, História Constitucional do Brasil, 3.ed. , Rio de janeiro: Paz e Terra, 1991, pp. 208 e 209.
[32]

 José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p.85.
[33]

 Carta Pastoral Coletiva, de 1890.
[34]

 Idem.
[35]

 Idem.
[36]

 Idem.
[37]

 Idem.
[38]

 José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, p.95.
[39]

 Idem, p. 94.
[40]

 Idem, ibidem. Em passagem anterior o autor já havia afirmado que “... o Estado “laicista” sustenta uma posição de completo
indiferentismo a respeito da Religião, ignorando as exigências da dimensão social e sobrenatural do homem”. Idem, p. 91.  
[41]

 Ao apresentar a posição de Dom Antonio Macedo no debate político-religioso do século XIX, Ubiratan Macedo nos oferece um
significativo exemplo do pensamento católico a respeito da questão: “Dom Antonio Macedo Costa (1830-1891) inicia seu arrazoado
pela base. O motivo da posição católica é a consciência de que é verdadeira, por isto não pode aceitar seu nivelamento com
confissões que sabe erradas. Se aceitar a liberdade de consciência como “um direito de escolha” entre ela e outras religiões, aceitará
que possa escolher entre a verdade o erro. Seria um suicídio moral esta posição”. Ubiratan Borges de Macedo, A idéia de liberdade
no século XIX: o caso brasileiro, p. 117.   
[42]

 Ricardo Mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo religioso, disponível: , acesso em: 08.12.2003.
[43]

 Idem.
[44]

 Para João Hauck, esse cidadão era uma “figura muito complexa”, por mesclar “a sujeição política com a consciência religiosa”.
Segundo o autor, o ingresso na “sociedade nacional católica” do século XIX se fazia por intermédio do batismo, ou seja, “ser
brasileiro ou português era ser católico”. João Fagundes Hauck, A Igreja na emancipação (1808-1840), In: HAUCK, João Fagundes
et. al., História da igreja no Brasil: segunda época – século XIX, tomo II/2, 3.ed. Petrópolis: Paulinas e Vozes, 1992,
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p. 39.
[45]

 Ricardo Mariano, Secularização do Estado, liberdades e pluralismo religioso
[46]

 José Oscar Beozzo, Igreja e política. História Viva. Temas brasileiros. A igreja Católica no Brasil – fé e transformações. São
Paulo: Duetto, 2005, p. 40.
[47]

 Emerson Giumbelli, O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França, p. 246.
[48]

 Idem, p. 245.
[49]

 Idem, ibidem. Emerson Giumbelli refere o episódio baseado em relatos de Pedro Tarsier e do próprio pastor Manoel Ferreira. O
desfecho, apresentado pelo próprio autor, é assaz curioso: “Afinal, como Ferreira não desistisse de acionar as instâncias de recurso,
parece que as próprias autoridades católicas solicitaram a entrega do crucifixo, organizando com ele uma procissão pelas ruas do
Rio de Janeiro”. Idem, ibidem.
[50]

 O Estado laico é aquele que adota a laicidade, não o laicismo. Maurice Barbier nos alerta para o fato da “aparente
simplicidade” do conceito de laicidade. Segundo o autor, trata-se de uma noção “suficientemente complexa, ondulante e difícil de
apreender”. Maurice Barbier, Esquisse d’une théorie de la laïcité, Le débat, nº 77, Paris: Gallimard, 1993, p. 73. A despeito da
complexidade do seu conceito, pode-se caracterizar a laicidade a partir dos seguintes aspectos do Estado laico: a sua separação em
relação à religião – em particular, às confissões religiosas – e a sua neutralidade em matéria religiosa. Isto é, por um lado o Estado
laico não poderá intervir ou se imiscuir nas confissões e nas práticas religiosas, o que implicará a necessidade de se respeitar a
liberdade religiosa, por outro, o Estado laico não poderá optar por crenças religiosas ou adotar valores e símbolos religiosos na
adoção de políticas públicas, na organização do espaço público e nas relações com os cidadãos.        
[51]

 Em um dos capítulos da sua obra, José Scampini indaga acerca da Constituição de 1891: “Neutralidade religiosa ou laicismo
da Constituição”? Segundo o autor, “A Constituição de 1891, que se afirmou antiimperial em muitas das suas disposições, se
manifestou como tal em matéria de religião consignando preceitos que tendiam a estabelecer o laicismo de Estado”.  A liberdade
religiosa nas Constituições brasileiras, p.136.
[52]

 Cf. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 28.ed., São Paulo: Malheiros, 2007,  p. 251.
[53]

 José Scampini, A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras, pp. 130 e ss.
[54]

 Idem, p. 133.
[55]

 Conforme art. 113, item 5. Nas Constituições subsequentes, a limitação seria retomada pela Carta de 1937, em seu art. 122,
item 4, o que não surpreende, dado o seu caráter ditatorial.   
[56]

 Idem, p. 134.
[57]

 Idem, p. 170.
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NOTAS SOBRE A PROVA NA HISTÓRIA DO PROCESSO

NOTES ON THE PROOF IN THE HISTORY OF PROCEEDINGS

Camilla De Magalhães Gomes

RESUMO
Resumo - De um período de pretensões lógico-materiais, a considerar a prova como mera
demonstração, o processo encontra-se hoje em período diverso, no qual a prova representa
posição de grande destaque, seja em função do reconhecimento do princípio do contraditório
como elemento essencial da própria definição do processo, seja em razão de uma retomada do
pensamento tópico-retórico ou problemático e o abandono daquela rígida separação entre
questões de fato e de direito. 
Processo não é terreno da ciência demonstrativa, é âmbito de resolução de questões práticas,
de problemas, de debates, de opiniões. Nesse entender, a questão probatória, não mais
entendida nem como mera demonstração, nem como mera argumentação, toma espaços mais
amplos, apontando para a necessidade de aplicação de uma racionalidade prática-procedimental
e vê-se necessário o reconhecimento do caráter problemático do processo e do abandono do
cientificismo e tecnicismo tão dissociados de valores e princípios éticos, com a adoção da lógica
do provável e da investigação em busca de uma verdade que nunca é absoluta, evidente e
objetiva; mas relativa e subjetiva, então, processual. 

PALAVRAS-CHAVES: HISTÓRIA DA PROVA; MODELOS DE PROVA; DEMONSTRAÇÃO;
ARGUMENTAÇÃO; TÓPICA; RETÓRICA; VERDADE PROCESSUAL

ABSTRACT
ABSTRACT From a period of logic and material intensions, which considered proof as mere
demonstration, procedural law finds itself today in a different period, in which proof represents a
prominent position, whether because of the acknowledge of the principle of contradictory as an
essential element of the own definition of process, whether because of a takeover of the topic-
rhetorical or problematic thinking and the abandonment of that rigid separation between matters
of fact and matters of law. 
Process is not a place for demonstrative science, is the place of resolution of practical matters,
problems, debate, opinions. In this line of understanding, the proof issue, no longer understood
as mere demonstration, neither as mere persuasion, takes wider spaces, pointing to the need of
the use of a practical and procedural rationality and it makes necessary the acknowledge of the
problematic aspect of process and the abandonment of the cientificism and tecnicism so
detached from ethical values and principles, with the use of probabilities logic and the
investigation in search of a truth that is never absolute, objective and evident, but relative and
subjective, thus, procedural. 

KEYWORDS: HISTORY OF PROOF – STANDARDS OF PROOF – DEMONSTRATION –
PERSUASION – TOPIC – RHETORIC – PROCEDURAL TRUTH

INTRODUÇÃO

 

O tema da prova há muito deixou de ser matéria coadjuvante no estudo do
Processo Civil. De um período de pretensões lógico-materiais, a considerar a prova como mera
demonstração, o processo encontra-se hoje em período diverso, no qual a prova representa
posição de grande destaque, seja em função do reconhecimento do princípio do contraditório
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como elemento essencial da própria definição do processo, seja em razão de uma retomada do
pensamento tópico-retórico ou problemático e o abandono daquela rígida separação entre
questões de fato e de direito.

Nesse sentido, estudar a evolução histórica do instituto da prova e da forma de
pensamento aplicada ao Direito ao longo dos séculos torna-se tarefa primordial na tentativa de
localizar as influências das diversas concepções dadas hoje ao assunto. Esse o mote do presente
trabalho.

 

1. ANOTAÇÕES SOBRE A PROVA NA HISTÓRIA

 

A realidade própria do processualismo[1] - herdada dos ideais Iluministas liberais,
sua construção de um “monopólio do estatuto como fonte de direito” [2] - e sua excessiva
preocupação em dissociar o processo de elementos externos, identificando-o como um
instrumento puramente técnico, construído sobre bases cientificistas; olvidou do fato de não ser
o processo um mero instrumento do direito processual, de estar ele impregnado de conteúdos
éticos, ideológicos e deontológicos.

Ao lado disso, a estrutura positivista do direito moderno, na construção da ciência
jurídica, lançou mão da lógica apodítica, cientificista e silogística, preocupada com a
demonstração e com a verdade. É o momento do nascimento da ciência processual – tudo como
será analisado nos tópicos seguintes.  [3]

Mas nem sempre foi assim. E nem mesmo hoje se pode dizer que continua sendo
esta a totalidade da realidade do estudo da prova. Um aspecto observado desde o direito
romano a respeito da atividade probatória processual é a de que “o “caso” está sempre no
centro da análise. Ao descrevê-lo isolam-se os aspectos relevantes, e a descrição implica já a
sua redução problemática”.[4]

E é já no direito romano que se começa a delinear algo que, séculos depois no
direito medieval e novamente hoje é observado: a dimensão problemática do processo. Mario
Bretone, a esse respeito, afirma que entre os juristas romanos o discurso tem “um
desenvolvimento casuístico-problemático”. E, a respeito das proposições desse discurso, faz
afirmação que é sem dúvida importantíssima a este estudo: “as proposições não se organizam,
ou organizam-se apenas raramente, de maneira conceptualista-dedutiva; os dados agrupam-se e
ordenam-se mais em sentido analítico-tópico”. [5]

Contudo, esse mesmo direito romano trazia a solução tão conhecida do positivismo,
então expressada “nos princípios da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, no sentido de
que a parte deveria suscitar o fato jurídico do qual decorresse o seu direito e o órgão judicial
aplicaria o direito a esse fato”. [6]

Ora, como diz Bretone, as proposições do discurso romano ora se organizam de
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forma conceptualista-dedutiva, ora em sentido analítico-tópico. [7] Mas, essa primeira espécie de
aplicação do direito, através de uma tal subsunção, de um raciocínio dedutivo – mesmo que
assim ainda não se pudesse chamá-la – só veio efetivamente a ser aplicada no Ocidente no
século XIV [8] e, desse modo, na história da prova judiciária ocidental “até o Concílio de Latrão
(1215) e, às vezes, mesmo mais tarde, a prova dos fatos e mesmo a prova da justiça de uma
causa era fornecida pelas ordálias, consideradas o julgamento de Deus”[9]. Provas, portanto, que
constituíam uma “espécie de jogo de estrutura binária”, que podiam se referir a condições e
aspectos sociais, à importância social do indivíduo, ou mesmo constituírem provas corporais, e

físicas, 
[10]

 que não se identificam, porquanto, com o domínio do certo, mas do provável[11].

Essas espécies de prova, os ordálios, próprias do período bárbaro começam a ser
abandonadas aos poucos, a partir do século XII, à medida que o processo romano-barbárico é
substituído pela construção do direito comum na Europa, cuja formação dar-se-á a partir do séc.
XII[12]. Tratava-se, basicamente, da edificação de um direito de bases romano-canônicas, o que
se convencionou denominar de Direito Comum. Esse fenômeno teve sua origem com a criação
da Universidade de Bolonha e os estudos promovidos pelos glosadores e pós-glosadores a
respeito do direito romano justiniano [13]– estudos que tinham por objeto o Corpus iuris civilis,
conjunto de textos recolhidos por Justiniano no séc. VI, que constituiu a memória medieval e
moderna do direito romano.[14]

O processo deste período medieval é ditado pelo contraditório, que é, então,
exercido em bases extra-estatais[15]. Aliás, “o primado do ordo [ordo medieval] está na sua
extra-estatalidade, e enquanto seu princípio não depende da vontade do legislador, mas da
retórica da ética”. [16] O que a afirmação de Giuliani quer lembrar é que o processo civil é extra-
estatal, uma vez que formado pela praxe dos tribunais e pela doutrina. [17]

No medievo, então assume papel fundamental o problema e o diálogo. O próprio
direito é concebido como um problema a ser solucionado pelo jurista, a exemplo do falado
anteriormente sobre o direito romano. E, na solução deste problema é aplicada uma
racionalidade na qual assume fundamental relevância o dialogo entre as pessoas que
participavam do processo e será o resultado desse diálogo o responsável por construir a decisão

e não a utilização da razão individual do julgador. 
[18]

Com a Revolução Iluminista e sua oposição crítica a todas as construções do Antigo
Regime [19] e “seus modos de prova do direito culto, ensinado nas Universidades, quer se
tratasse do direito romano, ou do direito canônico” [20] e, ao mesmo tempo, “com a estatização
do processo, com a apropriação do ordo iudiciarius pelo soberano, pelo príncipe” [21], uma nova
forma de pensar o direito e, conseqüentemente, de pensar o fenômeno probatório é observada.

Essa nova perspectiva, acompanhando a tendência cientificista da época, dá à
prova o caráter de demonstração e “pressupõe essa como um instrumento científico para a
persecução e alcance da verdade, entendido esse vocábulo não no sentido de verdade provável,
mas sim como verdade absoluta” [22]. Nesse entender, “vêem privilegiadas as operações
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solitárias na mente do juiz na base de um cálculo garantido pelo recurso ao dogmatismo da
evidência” [23].

Mas “o direito adapta-se ao desenvolvimento intelectual” [24] e de um período de
pretensões lógico-materiais, a considerar a prova como mera demonstração, o processo
encontra-se hoje em período diverso, em que o olhar sobre os clássicos gregos e sobre a
estrutura da prova contraditória no medievo, leva a uma tendência de retomada do pensamento
tópico-retórico ou problemático e o abandono daquela rígida separação entre questões de fato e
de direito. É isso que verá nas linhas seguintes.

 

1.1  DA CONCEPÇÃO CLÁSSICA DA PROVA AO CONCEITO MODERNO

 

As considerações acima referidas são de extrema importância ao delinear um
panorama histórico geral do tratamento dado à prova ao longo dos séculos. Duas concepções
contrapostas podem ser percebidas: a idéia de prova como argumentação, concepção clássica
da prova, própria do chamado ordo judiciarius medieval e a prova como demonstração, própria
do processus moderno.

São os modelos de prova, identificados por Alessandro Giuliani, em sua clássica
obra O conceito de prova – contribuição à lógica jurídica. São, contudo, modelos identificados
com fins científicos, não havendo, claro, modelos puros quando observadas as realidades dos
sistemas e ordenamentos. Os arquétipos elaborados servem, então, a fins científicos, a fim de
evidenciar a ideologia do processo [25] e são aqui tomados nesse mesmo sentido.

Alessandro Giuliani identifica, em certo sentido, já no direito romano, certas notas
de identificação da aplicação da retórica, do uso de uma lógica argumentativa e a influência,
desde então, na formação do conceito clássico da prova. [26] Da mesma forma, como já
apresentado acima, Mario Bretone também identifica um caráter casuístico e problemático
naquele direito[27].

Mas, é mesmo no ordo judiciarius medieval que aquilo que se convencionou
denominar concepção clássica da prova toma seus contornos. Naquele contexto, ainda não se

fala em processus, mas em iudicium. 
[28]

 O processo, na perspectiva do ordo, era imensamente
influenciado pelos princípios da tópica aristotélica e da retórica grega, sendo assim “concebido e
pensado como ars dissedendi e ars oponendi et respondendi, exigindo de maneira intrínseca
uma paritária e recíproca regulamentação do diálogo judiciário”.[29]

O processo, então, “como modo de descobrir o direito, era guiado pelo pensamento
problemático”. [30] Nesse andar, o “contraditório é o cardine della forma probandi no raciocínio
retórico-dialético”, diz o processualista italiano. E mais, ele “oferece ao juiz um saber que
nenhuma mente individual poderia pesquisar autonomamente: os interesses das partes servem à
pesquisa da verdade prática, irredutível a uma verdade necessária peculiar (própria) da ciência
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demonstrativa”. [31]

Nesse andar, de extrema relevância se faz a argumentação expendida por cada
uma das partes envolvida no iudicium e, portanto, o contraditório tem papel essencial.[32] Assim,
na estrutura do ordo judiciarius medieval, diferente do que se construiu posteriormente, a prova
do fato é argumentativa e não demonstrativa; informada por uma racionalidade dialética,
contraditória, em que a argumentação das partes visa à persuasão acerca das alegações de fato,
em busca de uma verdade provável. Por isso mesmo, “é estranha a uma racionalidade dialética a
crença na possibilidade de uma evidentia, que justifique a supressão do contraditório”. [33]

Mas a racionalidade retórico-dialética começa a perder espaço. Com a estatização
do processo sob o Antigo Regime foram introduzidos novos modos de prova e a hierarquização
legal dos meios de prova, método este ao qual o juiz estava estritamente vinculado. [34] E se
antes acreditava-se que a jurisdição só no conhecimento consiste, “antigo ideal do direito
erudito, que era o fundamento para justificar a extraterritorialidade da jurisdição”, agora a
jurisdição é mais um atuar estatal, através do órgão judiciário. Substitui-se a idéia de que “o
raciocínio lógico (desvelar o direito) seria comum aos gentios e aos cidadãos”, para uma razão
exclusivamente estatal.[35]

É nessa elaboração do sistema da prova legal que Giuliani identifica o início do
declínio da concepção clássica da prova e da dimensão do provável.[36] Contudo, não só razões
histórico-políticas determinaram essa mudança. A desfiguração do conceito clássico da prova e
da racionalidade a ela aplicada é, muito mais, fruto da alteração do pensamento da época. O
autor italiano aponta como responsável tanto as correntes utilitaristas e positivistas, quanto o
jusnaturalismo, que ao “aplicar critérios numéricos e quantitativos na valoração da prova,
acabou por desenvolver os pressupostos da teoria moderna da prova legal, antecipando a
concepção técnica da prova”.[37]

É assim que se chega ao processus assimétrico moderno, próprio de uma ótica
cientificista, introduzia pela lógica de Pierre de la Ramée (século XVI), que busca aplicar ao
direito aqueles métodos próprios da ciência da natureza, orientado por uma racionalidade
sistemática[38].

Abandona-se a busca de uma verdade provável, em busca de uma verdade “menos
provável, com aspirações de certeza”. [39] A partir de operações técnicas, a concepção moderna,
vê “no alargamento do campo de indagação o meio para um melhor conhecimento do fato (o
princípio da total evidência)”. Acredita-se, então que o mundo do fato teria uma autonomia
completa, sendo possível a introdução de critérios quantitativos, numéricos para o seu
acertamento.[40]

Essa concepção positivista restringia o papel da lógica, dos métodos científicos e da
razão a problemas de conhecimento puramente teóricos, negando a possibilidade de um uso
prático da razão, em oposição à tradição aristotélica, que admitia a razão prática, aplicável a
todos os domínios da ação. [41] A oposição entre raciocínio apodítico e raciocínio dialético é bem
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explicada por Viehweg, citando Aristóteles, ao dizer que a apodexis tem lugar ”quando uma
conclusão é obtida mediante proposições verdadeiras ou primeiras, ou daquelas proposições cujo
conhecimento procede, por sua vez, de proposições verdadeiras ou primeiras”. De outro lado
“uma conclusão dialética, [para Aristóteles] é aquela obtida a partir de opiniões (dialéticas de
silogismos)”. [42]

Assim, se antes o direito processual medieval, utilizava-se da dialética, pelo
discurso argumentativo na busca do provável, o direito moderno, “alçou mão, para estruturação
da ciência jurídica, da lógica apodítica, que trabalha com a demonstração e com a verdade”. 
Há, então, uma oposição entre as duas concepções: enquanto uma parte de premissas
opinativas – a dialética -, outra, “o silogismo científico parte de premissas verdadeiras (...). Por
isso, o primeiro caso não envolve um processo dialógico: quem raciocina a partir de verdades
evidentes, fá-lo solitariamente, não disputa. A premissa verdadeira é uma asserção”. [43]

E é por isso mesmo que, como diz Giuliani, no processus moderno privilegiam-se
aquelas operações solitárias na mente do juiz realizadas por meio de cálculos garantidos pelo
recurso ao dogmatismo da evidência. [44]

Toda essa visão técnica do processo resume a atividade do juiz em mera
subsunção entre fato e norma, em que “a verdade factual funciona como premissa menor do
silogismo sentencial, de onde são extraídas as conseqüências jurídicas” [45] O papel da dialética
ou das opiniões das partes não é mais de grande relevância, e o resultado do processo é fruto
desse silogismo judiciário. [46] A criatividade judicial cede lugar à razão de Estado e o
“magistrado está preso a esquemas puros de subsunção”. [47]

E se “uma coisa é o mundo da ciência e outra é o da opinião”, “o verdadeiro está
para a ciência, assim como o provável está para a opinião”.[48] Mas o processo não é terreno da
ciência, é âmbito de resolução de questões práticas, de problemas, de debates, de opiniões.
Nesse entender, alguns autores levantam a idéia da necessidade da retomada desta dimensão
tópico-retórica ao processo, do reconhecimento de seu caráter problemático e do abandono do
cientificismo e tecnicismo tão dissociados de valores e princípios éticos.

 

1. 2  OS MODELOS DE PROVA E DE PROCEDIMENTO PROBATÓRIO

 

A dinâmica da prova no ordo judiciarius, repete-se, era dada por uma racionalidade
informada pela tópica aristotélica e pela retórica grega. Essa forma de pensar o direito é de
extrema relevância ao processo, já que seu foco é a resolução de problemas. Mas ela acaba por
cair no esquecimento em função de uma formalização da tópica e do uso da retórica como
adorno de uma narração. [49] Esse declínio, contudo, não é suficiente a afastar a importância de
seu estudo, especialmente quando se pretende re-implantar no direito processual essa
racionalidade.
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A racionalidade do medievo identificava-se com uma racionalidade prática,
concebendo o direito como um problema visando ao consenso, realizando-se a atividade
processual por meio da dialética entre os participantes do processo, apoiada na opinião e no
consenso. [50] E é nesse campo que a doutrina aristotélica toma importância, no raciocínio
dialético: “considerado para ele como propriamente se expressa em dialogueszai, no disputar, e
que é por ele assinalado como o terreno do meramente opinável, dos retóricos e dos sofistas”.
[51]

A função da dialética, em Aristóteles está na “definição das regras da discussão, do
diálogo, onde há quem afirme e quem negue determinada proposição. Esta proposição, que
constitui o fulcro ou objetivo da disputa, é o problema”. O pensamento assim estruturado parte
não mais de uma evidência, mas, sim, do problema, da questão controvertida; “em que nunca
há conhecimento certo, mas, apenas, conhecimento provável. A premissa opinativa tem,
substancialmente, forma interrogativa e não assertória”, e por partir de premissas opinativas, de
idéias admitidas, aceites[52], tem pretensões de alcance do que é crível, plausível, razoável.[53]

A dialética então, como campo da discussão, do opinável, da oposição de
argumento, necessita de alguma ordenação dos problemas.[54] E, de fato, “a tarefa
característica do dialético é, propriamente, aquela de ordenar e de colocar as perguntas”.[55]
Para tanto, utiliza-se da retórica, entendida como “o estudo das técnicas discursivas que visam a
provocar ou a aumentar a adesão das mentes às teses apresentadas a seu assentimento”[56], a
partir da qual desenvolve-se uma técnica de pensar por problemas, a tópica.[57]

A retórica procura persuadir através do discurso, voltado para a adesão de uma
tese, que irá depender de determinadas razões, ou mesmo da força de determinados
argumentos. O estudo dos argumentos depende da retórica, afinal dentro de uma
argumentação, “uma palavra pode ser tomada em vários sentidos, assim que se trata de aclarar
uma noção vaga e confusa, surge um problema de escolha e de decisão, que a lógica formal é
incapaz de resolver”, e aí se diz respeito muito mais à adesão do que à verdade.[58]

Nesse âmbito argumentativo-discursivo, toma importância a técnica do pensamento
orientada para o problema, a tópica. Topoi são para Aristoteles, então, “pontos de vista
empregáveis em muitos sentidos, aceitáveis universalmente, que podem ser empregados a favor
e contra ao opinável e podem conduzir à verdade”. Devem ser concebidos como orientação e
como “fios condutores do pensamento”.[59]

 

2 A DIMENSÃO DISCURSIVA DO PROCESSO -  O PROBLEMA COMO FOCO DA
INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA  E A VERDADE PROCESSUAL

 

Como visto, desde Aristóteles a oposição entre raciocínio apodítico e raciocínio
dialético domina o pensamento ocidental. Diferente não poderia ser com a filosofia do direito e,
por conseqüência com o direito processual e a matéria probatória. Na história da prova, a
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construção de um conceito clássico, argumentativo, baseado no pensamento dialético, deu lugar
ao conceito moderno, demonstrativo, apoiado na apodexis.

Hoje, a filosofia do direito tende a reconhecer o caráter tópico-retórico do discurso

e raciocínio jurídicos
[60]

, e o direito processual aplica essa racionalidade ao direito probatório,
sem que, contudo, se pretenda restabelecer o ordo isonômico medieval.

Nessa retomada, o problema está no centro das preocupações hermenêuticas. E o
discurso jurídico deverá tender ao encontro de uma nova forma de verdade. Assim como na
tópica ermagorea grega, o juízo não pode se basear no “verdadeiro”, “absoluto”, mas na
reconstrução mental dos fatos, que por isso  é provável e nunca absoluta.

Reconhecer o caráter discursivo-problemático do direito é reconhecer que a
racionalidade a ele aplicável só pode ser aquela própria da dialética. Assim sendo, a retomada do
pensamento tópico-retorico deve ser vista com bons olhos, na adoção da lógica do provável,
lembrando que, no processo, a investigação da verdade não é o resultado de uma razão
individual, mas do esforço combinado das partes e não pode visar a uma verdade absoluta,
evidente, como a seguir será esclarecido.

2.1 A VERDADE PROCESSUAL

 

Habermas define a construção do conhecimento como a seguir:

O conhecimento resulta de três processos simultâneos, que se corrigem entre si: a atitude de
resolver problemas diante dos riscos impostos por um ambiente complexo, a justificação das
alegações de validade diante de argumentos opostos e um apendizado cumulativo que
depende do reexame dos próprios erros. Se o crescimento do conhecimento é uma função
desses processos que interagem entre si, é errôneo postular uma separação entre o
momento passivo do descobrir e os momentos ativos de construir, interpretar e justificar.
Não há necessidade nem possibilidade de “limpar” o conhecimento humano dos elementos
subjetivos e das mediações intersubjetivas, ou seja, dos interesses práticos e dos matizes da

linguagem.
[61]

A construção é de extrema relevância para os argumentos que serão aqui
levantados. Muito se diz acerca da impossibilidade de alcance da verdade, é que “o fato não
pode ser conhecido em sua totalidade, como qualquer coisa de externo ao trabalho de
reconstrução: o conhecimento do fato vai ser alcançado por meio da probabilidade, e é relativo”.
Assim, dizer que um fato é verdadeiro, no processo, é dizê-lo provável,  “se quer dizer em
substância que tem conseguido, na consciência de quem como tal o julga, aquele grau máximo
de verossimilitude que, em relação aos limitados meios do conhecimento de que o julgador

dispõe, basta para lhe dar a certeza subjetiva de que aquele fato tenha ocorrido”.
[62]

Mas como esse fato chega ao processo? Duas são as etapas. As alegações das
partes fixam a controvérsia, o thema probandum: “este não é uma prova, senão o delineamento
de um thema de investigação”. A partir dele é realizada a instrução e produzidas todas as
provas.
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Para decidir se o fato afirmado é verdadeiro (isto é, provado), é necessário que o
juiz, numa fase posterior à da alegação, indague, é dizer, coloque em comparação a
representação dele, que constitui o tema da indagação, com as representações deste que se
recolherão através da experiência dos meios de prova; só se chegar a haver coincidência entre
aquela e estas, se poderá considerar provado, é dizer, verdadeiro, o fato alegado. O juízo
definitivo de verdade é, então, o resultado de uma comparação entre a representação trazida

pela parte em suas alegações e as representações das provas. 
[63]

Necessário repetir e ressaltar: “o juízo definitivo de verdade é, então, o resultado
de uma comparação entre a representação de parte (tema) e as representações oferecidas pelas
provas (demonstração)”.

É nesse ponto que parece que aquelas proposições de verdade como

correspondência entre realidade e enunciado 
[64]

 não são satisfatórias. Hoje, filósofos, em
especial filósofos do Direito, dando especial relevância ao estudo da linguagem, entendem por
verdade a relação entre os enunciados a que se chega a partir de outros enunciados já
conhecidos. É neste sentido que leciona Habermas, ao tratar da relação entre objeto,
pensamento e discurso, dizendo ser a verdade a relação entre um agir externo e a linguagem

vertida sobre a realidade. 
[65]

A dependência da verdade à linguagem pode ser assim explicitada: “a verdade de
opiniões e sentenças só pode, por sua vez, ser explicada com o auxílio de outras opiniões e
sentenças, não podemos fugir à ascendência de nossa linguagem, (...) nossas sentenças não

podem ser confrontadas com nada do que já não está impregnado pela linguagem”. 
[66]

Com tudo isso, quer-se dizer o seguinte: a verdade encontrada no processo não
será aquela relação direta entre pensamento e realidade, o que afasta a aplicacao do modelo
demonstrativo da prova. Não se está aqui, contudo, descartando a existência entre essa relação,
apenas apresentando outra perspectiva, qual seja: a verdade será vista a partir da relação entre
o conteúdo dos enunciados das alegações e o conteúdo existente nas provas, “o resultado de
uma comparação entre a representação de parte (tema) e as representações oferecidas pelas

provas (demonstração)”. 
[67]

O conceito continua sendo um conceito de relação, mas o entendimento aqui
esboçado é o de que o conhecimento da realidade é intermediado pela linguagem, afinal é
função e dever do processualista dar sentido aos fatos. Ovídio Batista vai ainda mais além:
“mesmo quando a singeleza do fato e a superior consistência da prova possam conduzir-nos a
um juízo de certeza, não será esta verdade que terá relevância para o processo, mas o seu

"significado”. 
[68]

Isso, contudo, não deve conduzir à negação da verdade. Aliás, não se pode
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confundir abandono da busca pela chamada verdade científica absoluta com abandono da busca
pela verdade, “tornando o processo um mero jogo retórico, em que a linguagem e a veemência
dos argumentos das partes preponderam sobre a investigação acerca das versões fáticas por

elas apresentadas”. 
[69]

Voltando ao conceito habermasiano de conhecimento “Não há necessidade nem possibilidade de
“limpar” o conhecimento humano dos elementos subjetivos e das mediações intersubjetivas, ou

seja, dos interesses práticos e dos matizes da linguagem”
[70]

, o que implica dizer que a verdade
encontrada é, sempre, relativa, ligada á condição humana e “relativiza-se à medida da própria
imperfeição humana, e das circunstâncias do tempo e do lugar onde se dá a investigação sobre

a verdade”.
[71]

Com tudo isso, quer-se dizer o seguinte: a verdade encontrada no processo não
será aquela relação direta entre pensamento e realidade. Não se está aqui, contudo,
descartando a existência entre essa relação, apenas apresentando outra perspectiva, qual seja:
a verdade será vista a partir da relação entre o conteúdo dos enunciados das alegações e o
conteúdo existente nas provas e também condicionada e relativizada pelas condições subjetivas
das partes e do julgador.

Condicionado e condicionante, dialético e histórico: apenas relativo pode ser o
conhecimento assim determinado. Apenas relativa pode ser a verdade assim apreendida,
relatividade esta advindo do fato de a verdade estar ligada à própria condição humana, que é
em si limitada. Tudo, resultado da subjetividade inerente a essas categorias, afinal saber e poder
são formas de controle social e de reprodução dos valores dominantes na sociedade.

E, mais ainda, relativa é a verdade obtida no processo, pela limitação instrumental
dos meios cognoscitivos que pode variar de acordo com o sistema processual ou com o
procedimento especifico. 

 

CONCLUSÕES

 

Ficou assentado então que, desde Aristóteles, a oposição entre raciocínio apodítico
e raciocínio dialético domina o pensamento ocidental. Diferente não poderia ser com a filosofia
do direito e, por conseqüência com o direito processual e a matéria probatória. Na história da
prova, a construção de um conceito clássico, argumentativo, baseado no pensamento dialético,
deu lugar ao conceito moderno, demonstrativo, apoiado na apodexis.

Pretende-se, agora, uma retomada dessa forma de pensamento em que o
problema está no centro das preocupações hermenêuticas. E o discurso jurídico deverá tender
ao encontro de uma nova forma de verdade. Deve ser entendido que o juízo não pode se basear
no “verdadeiro”, “absoluto”, mas na reconstrução mental dos fatos, por isso “provável”, não
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absoluta. Reconhecer o caráter discursivo-problemático do direito é reconhecer que a
racionalidade a ele aplicável só pode ser aquela própria da dialética. Assim sendo, a retomada do
pensamento tópico-retórico deve ser vista com bons olhos, na adoção da lógica do provável,
lembrando que, no processo, a investigação da verdade não é o resultado de uma razão
individual, mas do esforço combinado das partes e não pode visar a uma verdade absoluta.
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O CONSTITUCIONALISMO COMO PROCESSO DE UNIVERSALIZAÇÃO DAS
CONSTITUIÇÕES ESCRITAS: O EXEMPLO DA CONSTITUIÇÃO NORTE-AMERICANA

THE CONSTITUTIONALISM AS THE UNIVERSALIZATION OF WRITINGS CONSTITUTIONS: THE
EXAMPLE OF THE AMERICAN CONSTITUTION

Argemiro Cardoso Moreira Martins

RESUMO
Resumo: 
O propósito deste trabalho é analisar uma das razões que possibilitaram a universalização das
constituições escritas, fenômeno que podemos chamar de constitucionalismo, por intermédio da
análise do modelo da constituição norte-americana. O modelo da democracia constitucional é
pautado pela pretensão de universalidade característica da modernidade: uma forma de governo
baseada em instituições políticas racionais aplicáveis a toda e qualquer sociedade humana. A
constituição norte-americana de 1787 foi o primeiro e bem sucedido modelo constitucional a
ganhar o mundo, servindo de modelo às diversas constituições nacionais hoje existentes. A
análise da constituição norte-americana permitiu vislumbrar a razão pela qual as constituições se
mundializaram: a transformação da ideia de constituição, inicialmente vinculada estreitamente a
uma realidade social específica, para uma noção vinculada a uma pretensa natureza humana
universal. Assim, o antigo conceito de constituição teve que ser reinterpretado, de modo a
permitir uma nova noção capaz de transpor as fronteiras nacionais e criar um conceito universal:
o constitucionalismo. 

PALAVRAS-CHAVES: "Constitucionalismo; Constituição Norte Americana; Constituição escrita."

ABSTRACT
Abstract: 
The purpose of this study is to analyze one of the reasons that made possible the
universalization of written constitutions, a phenomenon that we call constitutionalism, by the
analysis of the model of the american constitution. The model of constitutional democracy is
guided by the desire of universalism, a characteristic of modernity: a form of government based
on political rational institutions applyable to any human society. The U.S. Constitution of 1787
was the first successful constitutional model to be spread around the world, serving as a model
for many actual national constitutions. The analysis of that U.S. Constitution shows us the
reason why the constitution is now global: the transformation of the idea of constitution, initially
closely tied to a specific social reality, to a notion tied to the alleged universal human nature.
Thus the old concept of constitution had to be reinterpreted to allow a new concept capable of
crossing national borders and creating this way a universal concept: the constitutionalism. 

KEYWORDS: "Constitutionalism; U.S Constitution; Written Constitution."

E que, nos nossos dias, em cada viragem política da vida dos povos, as
atenções se voltam ansiosas para a idéia mágica de constituição, como se dela
dependesse exclusivamente a solução de todos os problemas. E facilmente se
cria uma psicose colectiva constitucional, com homens de todos os quadrantes,
desde o sapateiro ao político, do jurista ao comerciante, do agricultor ao
burocrata, angustiados com a constituição que fizeram, lhe fizeram ou querem
fazer. E, freqüentemente, pedindo ou impondo à sua constituição cometimentos
que ultrapassam as forças dela; algumas vezes com ingenuidade, não poucas
abusando da ingenuidade dos outros.

Rogério Ehrhardt Soares (1986, p. 36).

O propósito deste breve trabalho é analisar uma das razões que possibilitaram a universalização das
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constituições escritas, fenômeno que podemos chamar de constitucionalismo, por intermédio da análise do modelo da

constituição norte-americana. Justifica-se a escolha desse tema pelas razões a seguir expostas.

Quanto ao constitucionalismo, o modelo da democracia constitucional é pautado pela pretensão de

universalidade característica da modernidade: uma forma de governo baseada em instituições políticas racionais

aplicáveis a toda e qualquer a sociedade humana. O papel que atualmente as constituições escritas desempenham na

vida política de diversos países é uma evidência do sucesso dessa pretensão. Isso possibilita a discussão de temas

como os direitos humanos ou o controle da constitucionalidade em paises tão distintos, em termos sociais ou culturais,

como o Brasil, os Estados Unidos, o Japão e a Índia.

Quanto à constituição norte-americana de 1787, ela foi o primeiro e bem sucedido modelo constitucional a

ganhar o mundo. Este modelo foi adotado na maior parte dos países da América Latina, ainda no século XIX, ou

mesmo imposto por força da ocupação militar como na Alemanha e no Japão após a grande guerra. Quer pelo livre

convencimento, quer pela força das armas, o fato é que a Constituição americana serviu de modelo às diversas

constituições nacionais hoje existentes, daí se justificar o tratamento da questão da universalidade das constituições a

partir do modelo concebido pelos constituintes da Filadélfia.

Este trabalho está estruturado do seguinte modo. Inicialmente, tratará da noção de constitucionalismo como

universalização das constituições escritas (1). Após, cuidará da pretensão de universalidade presente no modelo da

Constituição norte-americana (2), vista como um eficiente mecanismo de controle das facções políticas (3), focando a

discussão na noção de separação dos poderes adotada na constituinte de 1787 (4). Ao final, serão feitas as últimas

considerações deste breve estudo (5).

 

 

1 . Os termos constituição e constitucionalismo estão estreitamente ligados e, freqüentemente, são usados

como sinônimos, no entanto, eles podem ser distinguidos. Para estabelecer os termos dessa distinção, serão utilizadas

as propostas de Jon Elster e de Joseph Raz. 

Jon Elster (2000, p. 99-100) identifica as seguintes características das constituições escritas: (i)

substantivamente, elas regulam as principais características da vida política, (ii) procedimentalmente, é mais difícil

modificar a constituição do que a legislação ordinária, (iii) legalmente, a constituição tem precedência sobre a

legislação ordinária com ela conflitante e, por fim, (iv) a idéia de constitucionalismo possui a tendência de aceitar a

idéia de controle da constitucionalidade.

A partir dessa “idéia de constitucionalismo”, Elster constata que a simples presença de uma constituição

escrita não pode autorizar a dedução dessas características, pois determinadas práticas constitucionais específicas e

concretas podem violar esta idéia de constitucionalismo. Ele oferece os exemplos da constituinte húngara de

1989/1990 e do parlamento indiano. No caso da Hungria, a assembléia constituinte modificou a própria constituição em

razão de ela conflitar com uma lei ordinária, o que viola a terceira característica da idéia de constitucionalismo acima

exposta. No caso da Índia, o parlamento daquele país habitualmente reage com alterações na própria constituição às

declarações de inconstitucionalidade da corte constitucional, transgredindo assim a quarta característica da idéia de

constitucionalismo.

Além disso, Elster (2000, p. 99; 118-129) admite que algumas das características da idéia de

constitucionalismo também podem existir em paises de constituições não escritas, como é o caso da Inglaterra. Elster

também sugere o reconhecimento da idéia de constitucionalismo até mesmo na democracia ateniense da antigüidade,
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quando cuida dos mecanismos de autolimitação da política ateniense, tal como, o graphe paranomon.

Também Joseph Raz (1998, p. 153-154) distingue constituição de constitucionalismo ao mencionar dois

sentidos da noção de constituição. Em sentido estrito, a constituição possui um sentido tautológico: é a própria

constituição específica de cada país, a qual estabelece os órgãos de governo, seus poderes e os princípios que os

regulam, tais como, as formas particulares da democracia ou do federalismo. No entanto, Raz reconhece a insuficiência

dessa noção para subsidiar qualquer reflexão geral acerca do papel das constituições nas diversas nações do mundo.

Em razão disso, Raz formula uma noção mais ampla e abrangente de constituição, cuja definição apresenta

sete características: (i) a constituição é constitutiva da estrutura legal e política na medida em que ela define os órgãos

e seus poderes nos mais diferentes ramos de governo; (ii) a constituição é estável no sentido de buscar preservar a

estabilidade e continuidade da estrutura legal e política de um país, bem como, dos princípios que guiam suas

instituições; (iii) a constituição é formulada de modo canônico, ou seja, ela é escrita em um único documento legal ou

pequeno grupo de leis constitucionais; (iv) a constituição é direito de nível superior a todas as demais leis de um

ordenamento jurídico, de tal modo, que as leis com ela conflitantes são inválidas ou inaplicáveis; (v) a constituição

conta com procedimentos judiciais para implementar a superioridade de suas normas frente as demais leis, ou seja, a

constituição pode ser judicializada; (vi) a constituição possui um processo especial de emendas que a torna mais difícil

de ser modificada do que uma simples lei ordinária e, finalmente, (vii) a constituição expressa uma “ideologia comum”

relativa às crenças que a população possui sobre o modo como a sociedade deve ser governada em temas como

democracia, direitos civis ou políticos, trata-se de um direito mais propriamente do povo do que somente dos juristas.

Raz salienta que esta noção de constituição em sentido amplo não busca delinear ou definir a constituição de

forma exaustiva, mas busca apenas focar a discussão, sublinhando suas principais características de modo a ocasionar

questões teóricas. Com isso, Raz busca refletir sobre o crescente papel das constituições na vida das nações

modernas.

Para os fins propostos neste trabalho, importa a análise das distinções entre constituição e constitucionalismo

(Elster) ou entre constituição em sentido amplo e em sentido estrito (Raz) que, em essência, são a mesma coisa.

Ambos os autores propõem uma caracterização da constituição a partir da generalização das características comumente

encontradas nas diversas constituições nacionais. Embora a caracterização de Raz seja mais pormenorizada do que a

proposta por Elster, isso não invalida a conclusão de que para se chegar a uma noção ampla de constituição foi preciso

abstrair do conteúdo concreto e específico de cada constituição particular. Assim, para se teorizar sobre processo de

emendas constitucionais e o controle da constitucionalidade das leis, é preciso desconsiderar as peculiaridades

(jurídicas e políticas) que ambas estas características do constitucionalismo assumem em países como a Argentina, a

Alemanha ou os Estados Unidos.

É nesse sentido que este trabalho distingue constituição de constitucionalismo: a primeira está vinculada a

uma realidade nacional e, o segundo, universalizou-se de modo a compreender uma pluralidade de nações. Cabe

esclarecer que isso não implica em afirmar que o constitucionalismo desconsidera as circunstâncias nacionais

específicas, mas apenas que as considera de modo distinto: as realidades nacionais parecem ser consideradas (ou

selecionadas) a partir de um modelo geral ou “tipo ideal” - no sentido que Max Weber dava a este termo.

Ocorre que para que o constitucionalismo assim concebido fosse possível foi necessária uma modificação na

própria noção de constituição: a sua depuração de toda e qualquer referência a uma circunstância social específica.  É

disso que tratará o item seguinte.
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2. A percepção que os constituintes de 1787 possuíam acerca do seu papel na história é bastante

emblemático para demonstrar o que se imaginava por constituição. Alexander Hamilton afirma, já no início do

Federalista nº. 1, o seguinte:

AFTER an unequivocal experience of the inefficiency of the subsisting federal
government, you are called upon to deliberate on a new Constitution for the
United States of America. The subject speaks its own importance;
comprehending in its consequences nothing less than the existence of the
UNION, the safety and welfare of the parts of which it is composed, the fate of
an empire in many respects the most interesting in the world. It has been
frequently remarked that it seems to have been reserved to the people of this
country, by their conduct and example, to decide the important question,
whether societies of men are really capable or not of establishing good
government from reflection and choice, or whether they are forever destined to
depend for their political constitutions on accident and force. If there be any
truth in the remark, the crisis at which we are arrived may with propriety be
regarded as the era in which that decision is to be made; and a wrong election
of the part we shall act may, in this view, deserve to be considered as the
general misfortune of mankind.

 

Transparece aqui a idéia de que não estava apenas em jogo o futuro das ex-colônias, mas o de toda a

humanidade na medida em que se estava tentando criar um “bom governo” por meio da “reflexão e da escolha”, ou

seja, por meio da escolha racional. No caso da nascente nação falhar em seu propósito, a humanidade teria a lamentar

o fato de que as constituições políticas são, no final das contas, determinadas pelo “acidente e a força”.  Essa

concepção de constituição enquanto produto do arranjo institucional obtido por meio da “reflexão e da escolha”

contrasta com uma tradição do pensamento político sobre a constituição, presente nas diversas teorias das formas de

governo e, sobretudo, na obra de um autor bastante estimado pelos constituintes da Filadélfia, Montesquieu.

No Espírito das Leis, as boas leis não surgem de um critério universal, mas sim da consideração das

condições geográficas, climáticas e sociais, tais como, o comércio, a moeda, o número de habitantes, a religião, os

hábitos e costumes. Da mesma forma, a sua célebre teoria das formas de governo também faz referência a tais

aspectos circunstanciais ou particulares. Assim, por exemplo, a extensão territorial de um Estado tem implicações

diretas em sua forma de governo, no Livro VII, capítulo XX, encontra-se a seguinte afirmação:

Sendo a propriedade natural dos pequenos Estados serem governados como
república, a dos Estados de tamanho medíocre serem submetidos a um
monarca, a dos grandes impérios serem dominados por um déspota, segue-se
que para manter os princípios do governo estabelecido é necessário manter o
Estado na grandeza que já tinha; e que esse estado mude de espírito à medida
que seus limites forem reduzidos ou ampliados (1979, p. 120-122).

 
Com isso, as circunstâncias que entram na determinação da forma de governo não dependem somente da

“reflexão e da escolha”, mas também do “acidente” e da “força” – segundo os termos de Hamilton. A objeção da

inviabilidade da forma republicana em grandes nações constituiu uma importante preocupação para Hamilton - e,

especialmente, para Madison como será visto a seguir. No caso da nascente república americana, esta objeção era

utilizada pelos adversários da constituição da Filadélfia e é ela que Hamilton enfrenta no Federalista nº. 9. Hamilton

contorna, ardilosamente, as afirmações de Montesquieu quanto à impossibilidade de uma república em um grande

território, ao transcrever as próprias considerações de Montesquieu quanto à confederação de pequenas repúblicas. Em

verdade, Hamilton não enfrenta a questão e ignora a argumentação de Montesquieu, fazendo a leitura deste que

melhor lhe convém. No entanto, o fato a ser aqui destacado é que Hamilton simplesmente desconsidera as
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circunstâncias factuais, naturais e sociais que haviam sido tão meticulosamente tratadas no Espírito das Leis.

Contrariamente, Hamilton fala, também no Federalista nº. 9, de uma verdadeira “ciência da política”, despida

de considerações circunstanciais e, conseqüentemente, concebida em termos universais que transcendem as

particularidades das nações:

The science of politics, however, like most other sciences, has received great
improvement. The efficacy of various principles is now well understood, which
were either not known at all, or imperfectly known to the ancients. The regular
distribution of power into distinct departments; the introduction of legislative
balances and checks; the institution of courts composed of judges holding their
offices during good behavior; the representation of the people in the legislature
by deputies of their own election: these are wholly new discoveries, or have
made their principal progress towards perfection in modern times. They are
means, and powerful means, by which the excellences of republican
government may be retained and its imperfections lessened or avoided.

 

A moderna ciência da política de Hamilton, não concebida pelos antigos, busca estabelecer um bom governo

com base em princípios gerais, tais como, a regular distribuição dos poderes entre os órgãos de Estado e a introdução

de mecanismos de checks and balances. Além disso, estas “novas descobertas” que impelem os “tempos modernos”

rumo a “perfeição” dizem respeito a uma forma de governo específica: a república. As razões para a adoção da

república como a melhor forma de governo podem ser justificadas, segundo Hannah Arendt (1990, p.32-33), pela idéia

de realização da liberdade não apenas como garantia de direitos, mas enquanto participação dos cidadãos nos

negócios públicos ou admissão no domínio político - freedom e não simplesmente liberation. No entanto, o ponto a ser

destacado neste trabalho é o abandono da idéia de que não havia uma forma de governo universalmente aceita como

melhor do que as demais. Na teoria das formas de governo de Montesquieu, por exemplo, não havia uma forma

melhor, mas tão somente uma forma mais adequada segundo uma diversidade de fatores sociais e naturais. Mesmo o

despotismo possuía razões para ser aceito, apesar de Montesquieu não possuir nenhuma simpatia por ele. [1]
É David Hume e não Montesquieu [2] que coloca, de modo incisivo, a questão de se saber qual o melhor

governo em termos universais e racionais, pautado não mais em termos de melhor adequação a uma determinada

realidade histórica e social. Hume na Idea of a perfect commonwealth pergunta:

Visto devermos admitir que uma forma de governo pode ser mais perfeita do
que outra, independentemente dos costumes e do caráter dos indivíduos,
porque não havemos de procurar determinar qual é a mais perfeita de todas
(...) Este assunto é sem dúvida o mais merecedor de curiosidade de quantos a
inteligência humana pode acolher. E quem sabe, depois de resolvia a
controvérsia pelo universal consenso dos sábios e prudentes, não poderá surgir
em qualquer época futura uma oportunidade para passar da teoria à prática,
graças à dissolução de qualquer velho governo, ou mediante acordo entre os
homens para formar um novo, em qualquer distante região do mundo? (1996,
p. 261-262).     

 

É significativo o fato de que a melhor forma é posta em termos universais e, uma vez estabelecida pela razão

dos “sábios”, poderá ser aplicada em qualquer canto do planeta em qualquer época futura, “independentemente dos

costumes e do caráter dos indivíduos”. Para que isso fosse possível foi necessário depurar a noção de constituição de

qualquer referência social particular ou circunstancial. É essa noção universal que estava presente na constituinte da

Filadélfia e na mente de Hamilton quando colocava o risco do fracasso da constituição como um infortúnio para a

humanidade.
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No entanto, não foi suficiente desentranhar a constituição dos particularismos para que o constitucionalismo

ganhasse o mundo, foi necessário fundá-la sobre outras bases também pretensamente universais. É disso que

trataremos no item seguinte, tomando por base a noção de separação dos poderes.

 

 

3. David A. J. Richards (1994, p. 87-92) coloca como uma das preocupações dos constituintes de 1787 a

questão relativa à análise das “patologias políticas”, isso transparece nos escritos de John Adams e, especialmente, de

James Madison. O que eles buscavam era fundar a jovem república sobre uma estrutura constitucional que

considerasse as “permanentes tendências do poder político” ao longo do tempo, bem como, as circunstâncias da

“natureza política humana”. Madison reconhece, ao analisar o sistema constitucional da confederação e dos estados

americanos, que os problemas não estão somente nos órgãos representativos, mas também na “psicologia política do

próprio povo”.  Portanto, o erro político do republicanismo americano antes de 1787 foi o de focar sua atenção apenas

na questão da corrupção dos funcionários públicos, deixando de lado o problema da corrupção do próprio povo.

Madison parte da insuperável divisão da sociedade em grupos ou facções com interesses concorrentes ou particulares.

 Para Madison, o problema estava na regra da maioria que permitiria que uma facção majoritária impusesse seu

interesse privado a custo do bem comum ou dos direitos naturais da minoria. Richards salienta que Madison e Adams

não eram céticos morais, mas apenas buscavam diagnosticar a “tendência permanente do poder político” para, então,

considerá-la devidamente na elaboração da constituição. Assim, o grande desafio era conter a opressão das facções,

especialmente a majoritária e isso é enfrentado no Federalista nº. 10.

O argumento de Madison é no sentido de defender o governo da União graças a sua melhor aptidão para

melhor controlar os excessos das facções. As facções, majoritárias ou minoritárias, caracterizam-se, fundamentalmente,

por agirem sob um: “common impulse of passion, or of interest, adversed to the rights of other citizens, or to the

permanent and aggregate interests of the community.” Ou seja, as facções são definidas a partir de suas “paixões” ou

“interesses”, cujo caráter, no Federalista nº. 10, transparece como particularizados, temporários ou circunscritos a

espaços geográficos determinados.  Madison admite a inevitabilidade das facções numa comunidade política e a sua

eliminação seria somente possível mediante a supressão da própria liberdade - o que é impensável em uma república

liberal. Assim sendo, o controle dos problemas causados pelas facções somente pode se dar sobre os seus efeitos e

não sobre suas causas. O princípio da regra da maioria serve como um antídoto eficaz contra as facções minoritárias,

no entanto, quando essas facções constituem a maioria tal princípio é inócuo. Daí Madison buscar a solução em

instrumentos ou fórmulas institucionais, o que ele denomina de “schemes of oppression” que exploram o número e a

situação local dos facciosos.

É no Federalista nº. 51 que transparecem os mecanismos institucionais de contenção das facções. A

cuidadosa combinação de “meios constitucionais” e de “motivações pessoais”, cujo arranjo estimula a ambição a

contrapor-se à própria ambição. Ou seja, a idéia consiste em dispor e arranjar as funções públicas de tal modo que

uma possa se contrapor à outra, de tal modo, que “the private interest of every individual may be a sentinel over the

public rights.” Este tipo de arranjo institucional pautado na contraposição de interesses foi inicialmente proposto por

Hume que, embora se reportasse ao modelo da monarquia inglesa, não deixou de influenciar Madison. Hume na Idea

of a perfect commonwealth expressa um profundo temor das assembléias populares, cujos inconvenientes podem ser

contornados pela separação do povo em vários corpos ou órgãos deliberativos.  Após uma detalhada exposição dos

mecanismos constitucionais do órgão legislativo, Hume conclui: “O principal sustentáculo do governo britânico é a
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oposição dos interesses, mas tal fato, embora de maneira geral seja útil, alimenta intermináveis disputas partidárias.

No plano acima apresentado, ele faz muito bem sem fazer mal algum” (1996, p. 269). O que é significativo é o fato

de que o critério para uma boa constituição é a oposição de interesses individuais.  Além disso, mesmo o

inconveniente das disputas partidárias permanentes, apontadas por Hume, pode ser contornado graças a um arranjo

institucional adequado. Em conclusão, a noção de constituição, tanto em Hume quanto em Madison, está assentada na

contraposição de interesses individuais e parciais e isso é que torna a constituição uma idéia universal. O fato de se

considerar o indivíduo em si, sem qualquer referência exterior ou particular como ocorria em Montesquieu, reduziu a

dimensão política e constitucional à coordenação das paixões ou interesses privados abstratamente considerados. Foi

justamente este pressuposto individualista que permitiu a realização do constitucionalismo enquanto fenômeno global.

  

Além disso, o arranjo institucional proposto por Hume permitiu superar outro grande obstáculo enfrentado

por Madison: o argumento de Montesquieu sobre a inviabilidade das repúblicas em grandes territórios, confinando-as,

portanto, às pequenas nações. Como demonstra Douglas Adair (1998, p.132-151), a influência de Hume sobre a

concepção do Federalista nº. 10 é notável. Hume reconhece a facilidade de se criar uma pequena república, bem

como, a inclinação das populações em vastos territórios à forma monárquica, graças à “estima e reverência por uma

única pessoa”. No entanto, as razões que favorecem as pequenas repúblicas são as mesmas que as fragilizam. A

igualdade da propriedade favorece a liberdade e a proximidade dos habitantes e permite a ajuda mútua, porém, nas

cidades onde a riqueza e a pobreza coexistem em proximidade a disputa entre os membros do povo e da aristocracia

se agudizam. Como constata Hume: “as democracias são turbulentas” (1996, p. 272). Porém, Hume vislumbrava

uma solução desse inconveniente na própria constituição inglesa, disposta em diversos distritos eleitorais artificiais

(minuciosamente descritos na Idea of a perfect commonwealth), configurados de modo a colher as vantagens das

decisões populares localizadas e circunscritas e, simultaneamente, evitar os seus vícios facciosos. Como conclui Adair:

“This carefully graded hierarchy of officials therefore carried the system of indirect elections to a logical conclusion.”

(1998, p.143). A grande preocupação de Hume era a de evitar a “pure republic”, ou seja, a participação direta do povo

no governo – fonte da instabilidade nas repúblicas – por meio de um sistema eleitoral indireto. Este era o “political

aphorism” de Hume: a combinação entre o governo com base no consenso do povo, mas também imune às suas

facções. A partir dessa constatação, Hume lança as sentenças que tanto inspiraram Madison:

Num grande país que seja governado com magistral perícia, há oportunidade
suficiente para aperfeiçoar a democracia, desde as camadas mais baixas do
povo, que podem ser autorizadas a votar nas primeiras eleições, no plano mais
baixo da república, até os mais altos magistrados, que dirigem toda a vida
política. Além disso, as diversas regiões do país são tão distantes e remotas,
que se torna muito difícil, seja por intriga, preconceito ou paixão, induzi-las a
tomar quaisquer medidas contrárias ao interesse público (HUME, 1996, p. 272).

 
Madison encontrou nessa espécie de argumentação que combina razões políticas e geográficas a resposta à

teoria de Montesquieu acerca da inviabilidade das repúblicas em grandes territórios. Como assinala Adair, a análise de

Hume pôs de “cabeça para baixo” a teoria das pequenas repúblicas ao conceber uma grande república que graças a

sua própria extensão é capaz de neutralizar as facções espalhadas ao longo de um vasto território. A nascente

república americana já se encontrava dividida em estados zelosos da sua autonomia, não havendo a necessidade de

constituir artificialmente distritos eleitorais para fragmentar as facções. Ainda segundo Adair, havia uma teoria por traz

da defesa madsoniana da constituição norte-americana e ela provinha fundamentalmente de Hume que, por sua vez,

tornou “obsoletas” as propostas de uma constituição mista, defendidas por Hamilton e Adams. Como conclui Adair, a
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teoria das facções baseadas em interesses econômicos constitui o “pivô” da análise de Madison:

Here in this multiplicity of economic factions was “the grand elixir” that
transformed the ancient doctrine of the rich against the poor into a situation
that a “skillful” American legislator might model into equilibrium. Compound
various economic interests of a large territory with a federal system of thirteen
semisovereing political units, establish a scheme of indirect elections which will
functionally bind the extensive area into a unit while “refining” the voice of the
people, and you will have a stable republican state (ADAIR, 1998, p.151).

 

 

4. A separação dos poderes foi uma das mais bem sucedidas idéias da constituição norte-americana e

constitui um bom exemplo do processo, aqui descrito, de universalização típico do constitucionalismo. Embora os

próprios constituintes da Filadélfia tenham atribuído a Montesquieu a formulação da idéia, eles fizeram uma profunda

transformação do conceito de modo a torná-lo um mecanismo constitucional de coordenação e controle das paixões

ou interesses humanos.

No famoso capítulo sobre a Constituição inglesa, Montesquieu é especialmente ambíguo ao tratar da idéia de

separação dos poderes. Por um lado, ele se refere claramente à noção de constituição mista, na medida em que trata

dos poderes enquanto oposição entre classes ou estamentos sociais – o rei, a nobreza e o povo. Louis Althusser

(1969, p. 104) e Raymond Aron (2002, p.24) se inclinam no sentido dessa interpretação. Assim, a noção de pouvoir

contida no Livro XI, capítulo VI, deve ser interpretada mais como um poder social do que propriamente um poder

juridicamente instituído. Althusser (1969, p. 100) chega a tratar a separação dos poderes, enquanto órgãos de Estado,

como um “mito” construído pelos juristas, especialmente, na virada do século XIX para o XX. No entanto, por outro

lado, a separação dos poderes pode ser lida como uma referência aos órgãos ou instituições, no sentido moderno que

damos aos “poderes” executivo, legislativo e judicial. Segundo M. J. C. Vile (1998, p. 91), Montesquieu não considera a

noção de constituição mista quando expõe a sua teoria das formas de governo, logo no início do Espírito das Leis,

aparecendo somente quando ele trata da constituição inglesa. Desse modo, Montesquieu combina a teoria da

constituição mista com o sistema da separação dos poderes de forma a garantir que o equilíbrio das “paixões e

interesses” assegure que nenhum homem ou grupo de homens exerça arbitrariamente o poder. Embora Montesquieu

tenha formulado as funções dos poderes de modo reconhecível em termos modernos, ele não abandonou a

“necessidade sociológica” de representar os diferentes interesses sociais nos poderes do Estado (VILE, 1998, p. 99-

103).

A noção de separação dos poderes apresentada no Federalista nº. 47 não é a noção contida no Espírito das

Leis, mesmo se considerarmos a interpretação proposta por Vile. Substancialmente, a interpretação que Madison faz de

Montesquieu despe a teoria da separação dos poderes de qualquer referência a uma estrutura ou grupo social

determinado, destacando as relações entre os poderes enquanto órgãos e funções tão somente. Em outros termos, a

noção de “ambition must be made to counteract ambition”, apresentada no Federalista nº. 51, não é equivalente ao

“pouvoir arrête le pouvoir”, apresentada no livro XI, capítulo IV, do Espírito das Leis. Montesquieu pensa a constituição

em termos de arranjo entre “os poderes” a partir de uma estrutura social determinada. Madison, por sua vez, pensa a

constituição em termos de arranjo entre órgãos e funções a partir das paixões ou interesses dos indivíduos

abstratamente considerados. Isso é evidente na mais significativa contribuição dos norte-americanos à teoria da

separação dos poderes: o sistema de checks and balances. Vile (1998, p. 94) distingue este sistema da teoria da

separação “pura” dos poderes, com absoluta separação entre os órgãos, seus agentes e suas funções, não havendo

qualquer fiscalização recíproca entre os poderes.
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A experiência constitucional de algumas das ex-colônias, logo após a independência, contribuiu para o

abandono da teoria da separação pura dos poderes. Vile (1998, p. 157-160) destaca a Constituição da Pensylvania de

1776 como uma experiência emblemática, pois esta repudiou o sistema de checks and balances, ocasionando assim

uma instabilidade institucional na medida em que os partidos rivais que se alternavam na função legislativa, alteravam

as leis de acordo com seus interesses facciosos. A mera distinção dos poderes, sem qualquer mecanismo de controle

que não as eleições populares, criou a dificuldade em controlar o poder legislativo de modo a limitá-lo à elaboração de

“regras gerais”, ocasionando a intromissão nas funções executivas e judiciais. David A. Richards (1994, p.94) salienta

que a convicção geral na constituinte de 1787 era a de que tanto as constituições estaduais, quanto a constituição da

confederação, haviam falhado na medida em que cometeram os mesmos equívocos da constituição inglêsa que

levaram à guerra de independência, ou seja, não lograram impedir o despotismo legislativo. Richards cita o exemplo

de Thomas Jefferson que criticava a Constituição da Virgínia por não conter o elective despotism. [3] Com isso, os

norte-americanos voltaram-se à antiga idéia de constituição mista e seus controles recíprocos entre os poderes. No

entanto, essa noção foi assentada sobre novas bases. Como assinala Vile:

Thus was the whole emphasis of the mid-eighteenth-century theory of
balanced constitution transformed. The ideas and vocabulary that had formerly
been applied to monarchy, aristocracy, and democracy were firmly transferred
to the legislative, executive, and judicial branches of government. Whereas in
the contemporary England the separation of powers was a necessary, but
subordinate, element of a system in which three classes check and balance
each other, in America the checks and balances became a necessary, but
subordinate, element of a system in which the functionally divided branches of
government maintain their mutual independence. The ideas of Bolingbroke and
Montesquieu emerged in another guise, all hereditary elements stripped away,
and applied unequivocably to a democratic system of government (1988, p.
166).

 

Essa transformação conceitual implica no abandono da antiga noção de constituição mista. Com isso, a idéia

de separação dos poderes se torna independente de um contexto sociológico determinado, como ocorria em

Montesquieu cuja devida consideração dessas condições sociais era tida como essencial a uma boa constituição. Já em

Madison, por sua vez, as paixões ou interesses dos indivíduos não estão localizados social e historicamente. Eles são

formulados de modo suficientemente abstrato para prescindirem de qualquer análise social concreta e específica.

Desse modo, torna-se possível criar uma constituição “independentemente dos costumes e do caráter dos indivíduos” -

nas palavras de Hume acima citadas. Assim considerada, a constituição depende fundamentalmente da razão e da

habilidade dos constituintes em arranjar e contrapor os interesses e paixões que compõem a “natureza política

humana” seja nas ex-colônias, na Inglaterra, na França ou em qualquer outra parte do mundo.

 

 

5. Como foi inicialmente proposto, este trabalho analisou brevemente uma das razões que possibilitou a

universalização das constituições escritas, fenômeno que denominamos, com base em Elster e Raz, de

constitucionalismo. A análise da constituição norte-americana permitiu vislumbrar a razão pela qual as constituições se

mundializaram: a transformação da idéia de constituição, inicialmente vinculada estreitamente a uma realidade social

específica, para uma noção vinculada a uma pretensa natureza humana universal. O que se quis demonstrar foi que o

antigo conceito de constituição teve que ser reinterpretado de modo a permitir uma nova noção capaz de transpor as

fronteiras nacionais e criar um conceito universal: o constitucionalismo.
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O próprio constitucionalismo assume, desde o princípio, um caráter prescritivo, na medida em que as

diversas constituições nacionais passam a ser por ele mensuradas ou avaliadas. Isso é notado, sobretudo, no artigo 16

da Declaração dos direitos do homem e do Cidadão de 1789, que afirma não existir constituição nas sociedades que

não assegurem os direitos fundamentais ou a separação dos poderes. As características do constitucionalismo são

várias, como demonstram os diversos traços apontados por Elster e Raz. No entanto, isso não impede que os governos

nacionais sejam avaliados de acordo com esta idéia imprecisa de constitucionalismo, sejam as reformas constitucionais

de Hugo Chávez ou mesmo as políticas antiterror de George W. Bush.

A noção do que seja constitucionalismo também não cabe neste breve trabalho, cujo objetivo foi apenas

tratar do momento em que este surgiu. Tampouco se tratou da veracidade dos argumentos, por exemplo, de Madison

no Federalista nº. 10, cuja consistência é seriamente contestada por Robert Dahl (1996, p. 13-40). A própria idéia de

separação dos poderes, aqui abordada de modo pontual, foi posteriormente depurada dos pressupostos relativos à

“natureza política humana”, não mais sendo justificada como mecanismo de contenção do poder, mas como garantia

de eficiência pela especialização funcional, como faz Elster (2000, p.153).

Estas e outras importantes questões conexas ao tema do constitucionalismo não constituíram objeto das

preocupações deste trabalho, centrado no momento inicial em que a idéia de constituição estava prestes a ganhar o

mundo e provocar aquilo que Rogério Ehrhardt Soares, citado na epígrafe deste trabalho, denominou de “psicose

colectiva constitucional”. Ou seja, a idéia da constituição escrita como solução dos problemas concretos das

sociedades. O paradoxal nisso tudo é o fato de que a constituição somente pode apresentar-se como uma solução na

medida em que ela própria volta suas costas a estes mesmos problemas.
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[1] Montesquieu constata, no Livro V, capítulo XIV do Espírito das Leis, que apesar do “amor dos homens pela
liberdade” e seu “ódio contra a violência” a maior parte da humanidade está submetida a alguma forma de despotismo.
Isso é justificado pelo fato de ser difícil constituir um governo moderado cujo arranjo entre os poderes constitui uma
“obra-prima de legislação que o acaso raramente produz”, ao passo que no despotismo “apenas paixões são
necessárias para estabelecê-lo”, daí sua existência em “povos tímidos, ignorantes, decaídos” para os quais “não são
necessárias muitas leis” (1979, p. 71-74).
[2] Com isso não se quer dizer que Montesquieu desconsiderava a questão da universalidade das questões políticas (a moderação dos governos, p.ex., é
importante tanto nas monarquias quanto nas repúblicas), mas apenas que ele a mediava por meio de considerações “sociológicas”. Como salienta
Raymond Aron: “encontramos em Montesquieu fórmulas inspiradas pela filosofia de uma ordem racional e universal, e ao mesmo tempo fórmulas que
acentuam a diversidade dos costumes e das coletividades históricas” (2002, p.56).
[3] “All the powers of government, legislative, executive, and judiciary, result to the legislative body. The concentrating these in the same hands is
precisely the definition of despotic government. It will be no alleviation that these will be exercised by a plurality of hands, and not by a single one. 173
despots would surely be as oppressive as one.” (JEFFERSON, 1984, p.245).
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O DIREITO ROMANO PRIMITIVO: DO RITUALISMO RELIGIOSO AO FORMALISMO
JURÍDICO 

THE PRIMITIVE ROMAN LAW: FROM ITS RELIGIOUS RITUALS TO ITS JUDICIAL FORMALISM

Marcelo Maciel Ramos

RESUMO
O presente ensaio faz um exame do desenvolvimento do Direito Romano Primitivo, a fim de
compreender como a partir do seu caráter profundamente ritualístico, fundado inicialmente nos
espírito religioso dos primeiros tempos, ele produziu instrumentos laicos de produção normativa
e de solução judicial. Partindo da configuração familiar, das crenças e do culto aos antepassados
nos primórdios de Roma, procuramos compreender os fundamentos religiosos das suas primeiras
manifestações jurídicas, analisando a organização política e judicial das primeiras monarquias, o
advento da República e as agitações entre patrícios e plebeus que culminaram na elaboração da
Lei das XII Tábuas e em uma progressiva laicização do direito antigo. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito Romano; Religião Doméstica; Lei das XII Tábuas; Ações da lei.

ABSTRACT
This essay is an examination of the development of Primitive Roman Law, in order to understand
how from its profound ritualistic character, originally founded in the religious spirit of the early
days, it produced secular instruments of generating norms and judicial dispute resolution. From
the family configuration, the beliefs and ancestor worship in the early days of Rome, the essay
tries to understand the religious foundations of Rome’s early manifestations of law, analyzing the
political and judicial organization of the first monarchies, the advent of the Republic and the
clash between patricians and plebeians that culminated in the creation of the Law of XII Tables
and in the progressive secularization of ancient law.
KEYWORDS: Roman Law; Domestic Religion; Law of the XII Tables; Legis actiones system 

“Tal como se apresenta em cada época, o homem é produto e o resumo de todas
as suas épocas anteriores. E se cada homem auscultar a sua própria alma, nela
poderá encontrar e distinguir as diferentes épocas, e o que cada um desses
períodos lhe legou”.

 

Fustel de Coulanges
[1]

 
SUMÁRIO:

1. As divisões da história de Roma. 2. O caráter religioso do Direito nos
primeiros tempos de Roma. 3. O processo de laicização do Direito Romano
Primitivo. 4. Do formalismo religioso ao formalismo jurídico

 

1. AS DIVISÕES DA HISTÓRIA DE ROMA

 

A delimitação temporal da história de uma civilização, bem como de suas manifestações culturais,
é tarefa extremamente espinhosa. Qualquer data que se estabeleça como marco inicial e final de
determinada época não passa de decisão arbitrária, que tende sempre à simplificação de processos
culturais complexos, insuscetíveis de serem medidos ou contidos por limites cronológicos artificiais.
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Conforme nos ensina Antonio Guarino:

“A civilização de um povo não é um dado objetivo da realidade, mas um produto da vontade do
espírito humano, isto é, o fruto de uma reflexão e de uma reorganização criativa de dados e de fatos,

por si só, disformes e insignificantes”
[2]

.

Um dado histórico-cultural nunca é um fato isolado. Ele está sempre envolvido por uma
intrincada teia de fatores e significados. Dirá Vandick da Nóbrega que a civilização é a noção resultante

de idéias isoladas, mas cujo sentido apenas se completa em uma necessária noção de conjunto
[3]

.

Desse modo, apesar da utilidade teórica e didática das delimitações temporais estabelecidas pelos
estudos da história cultural, as quais são produzidas normalmente com base em fatos isolados, como o
advento de uma lei ou o fim de uma ordem política, esses eventos devem ser entendidos como resultados
de um processo complexo de realizações culturais que se inserem num quadro amplo de mudanças
gradativas, tanto no que se refere à visão de mundo, quando no que tange a ordenação da vida social.

Não há unanimidade entre os romanistas quanto à delimitação das várias fases do Direito
Romano. A própria demarcação temporal e espacial do que se convencionou chamar civilização romana é
precária, em vista da sua grandiosidade territorial e de sua persistência milenar. O marco inicial, segundo a
tradição, é o ano 753 a.C. (ano I na contagem dos próprios romanos), data da lendária fundação da cidade
de Roma.

Quanto ao marco final, a sua fixação é ainda mais delicada. Poderíamos apontar o ano 476 d.C.,
data da invasão da cidade de Roma pelos povos bárbaros, o que representou o esfacelamento definitivo da
parte ocidental do Império Romano. No entanto, o Império persistiu no Oriente, tendo herdado a
organização política e as produções jurídicas da porção Ocidental. É nesta parte do Império que tem lugar,
por exemplo, o importante empreendimento do Imperador Justiniano, que manda compilar as antigas
fontes do Direito Romano, harmonizando-as com o Direito de seu tempo. É sobre esta obra monumental,
mais tarde denominada Corpus Iuris Civilis, que se fundou o Direito Romanístico, do qual a civilização
ocidental é majoritariamente legatária.

Entretanto, a produção cultural da civilização romana transferida para o Oriente não perdurou por
muito tempo: o Império Oriental, herdeiro do grande Império, tenta, em vão, reconstruí-lo. Além disso, a
própria configuração política e mercantil do mediterrâneo, que havia se transformado drasticamente, faz
com que o Império do Oriente se distanciasse gradativamente dos elementos culturais romanos,

estabelecendo nova civilização — a civilização bizantina
[4]

, diversa, portanto, da civilização romana. Por
isso, a tradição majoritária estabelece como seu marco final, o que inclui o fim do desenvolvimento do
Direito Romano propriamente dito, a data da morte do imperador Justiniano (565 d.C.), cujo esforço de
restabelecer o grande Império de Roma e de sintetizar os seus grandes feitos jurídicos garantiu que essa
tradição pudesse ter sido, mais tarde, retomada e desenvolvida pela civilização ocidental.

Trataremos neste ensaio apenas do período em que se desenvolveu o que se convencionou
denominar Direito Romano Primitivo, intervalo temporal que se estende desde a fundação da cidade de
Roma em meados do século VIII a.C. até a substituição das ações da lei pelo processo formulário no
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século II a.C. Antes, porém, convém esboçar um breve panorama das divisões temporais apresentadas
pelos romanistas, tanto as que se referem aos períodos políticos de Roma, quanto as que tratam
especificamente das fases do Direito Romano, a fim de situar o momento específico aqui abordado no

quadro geral em que se desenvolvem
[5]

.

A História Política de Roma (ou História Externa) pode ser dividida em quatro períodos, segundo
a forma de governo adotada em cada um deles: REALEZA, REPÚBLICA, PRINCIPADO E

DOMINATO
[6]

.

A REALEZA, que se inicia com a fundação da cidade de Roma em 753 a.C., é o período em que
o governo estava sob o domínio dos reis etruscos, que gozavam de mandatos vitalícios e concentravam os
poderes religioso, administrativo, judicial e militar. Segundo Eugène Petit, não se tratava de uma

monarquia absoluta, mas de uma espécie de aristocracia
[7]

, na qual a soberania pertencia aos patrícios
(cidadãos romanos livres), que compunham o Senado (Senatus), órgão consultivo do rei (rex) e os
comícios (comitia), órgãos legislativos, que aprovavam as decisões de caráter jurídico (leges regiae)
emitidas pelo monarca. Não se trata, todavia, de órgãos legislativos no sentido moderno do termo, os quais
além de proporem as leis, debatem-nas e submetem-nas à aprovação da maioria. Sua atividade constituía
mais em referendar as ações e leis propostas pelo rei. O Senado, por sua vez, não tinha nesse momento
qualquer poder legislativo. Ele era um conselho de aristocratas que auxiliava e opinava sobre as decisões
do rei.

A REPÚBLICA tem inicio em 510 a.C. com a implantação definitiva de uma magistratura
colegial. Neste período o poder desloca-se das mãos do rei para uma diversidade de magistrados, cada qual
exercendo uma função pública específica. Os magistrados (magistratus) eram os cidadãos detentores de
cargos e atribuições relacionadas com a administração e direção política da cidade. Esses magistrados
gozavam de mandatos anuais e tinham seus poderes limitados por instrumentos jurídicos como
a intercessio (paralisação da atividade de um magistrado por outro) e pela provocacio (revisão de suas
decisões pelos comícios). O Senado, aumentado e mais influente, permanecia como órgão consultivo, e os
comícios, além de aprovarem as leis, escolhiam os magistrados.

O PRINCIPADO tem início em 27 a.C., quando o Senado concede a Otaviano
[8]

, após a derrota

de Marco Antônio, o título de princeps senatus
[9]

 e uma série de prerrogativas, que o tornavam inviolável
e que culminaram numa progressiva acumulação de poderes por parte do príncipe. É um período de
transição entre a república e a monarquia absoluta do Dominato. O Senado assume neste período a função
legislativa, enquanto os comícios gradualmente perdem suas atribuições e importância. Alguns romanistas
referem-se a este período como uma diarquia, em função do equilíbrio de forças entre o príncipe e o

senado, outros apenas como uma monarquia mitigada
[10]

.

O último período, o DOMINATO inicia-se em 284 d.C. com a ascensão de Diocleciano ao
poder, que implanta uma monarquia absoluta, obra completada por Constantino, seu sucessor. As
estruturas políticas passam por uma profunda transformação, num processo de burocratização
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administrativa, tendo no topo da pirâmide hierárquica o imperador, com poderes ilimitados. O Senado
perde boa parte de suas atribuições e assume uma postura passiva diante do poder imperial, apesar da
dignidade que conservou.

É neste período que a decadência do Império começa a apresentar seus primeiros sinais. A
expansão territorial vai perdendo fôlego e as dificuldades em se manter e administrar tamanho território

vão consumindo a própria estrutura imperial. Além disso, as invasões dos povos bárbaros
[11]

 se
intensificavam, pressionando as fronteiras do Império. É também neste período que se inicia o
desmembramento do Império. Diocleciano é o responsável pela primeira divisão do Império
Romano em pars Orientis e pars Occidentis, e, apesar da reunificação operada por Constantino, o Império
é definitivamente seccionado com a morte de Teodósio I (379 - 395 d.C.). O fim deste período é marcado
pela morte de Justiniano em 565 d.C., após o que os povos bárbaros retomam vários territórios que

haviam sido reconquistados por ele
[12]

.

Quanto à evolução da produção normativa dos romanos (História Interna do Direito Romano), a
tradição divide-a em três períodos, os quais não correspondem exatamente aos períodos da História
Política de Roma (História Externa do Direito Romano). São eles: o DIREITO PRIMITIVO, o qual,
conforme dito, perdurou desde a formação da cidade no século VIII a.C. até meados do século II a.C.,
quando as Ações da Lei (Legis actiones) são substituídas pelo Processo Formulário, a partir da Lei Ebúcia
(Lex Aebutia); o DIREITO CLÁSSICO, que se desenvolveu entre os séculos II a.C. e III d.C.; e
o DIREITO PÓS-CLÁSSICO OU JUSTINIANEU, que compreendeu basicamente o Dominato, quando
o imperador assume gradativamente toda a atividade legiferante e o direito restringe-se basicamente às
compilações dos preceitos formulados no Período Clássico, encerrando-se com a codificação de Justiniano,
no século VI d.C..

Vale frisar que a referida divisão da História Interna do Direito Romano, como qualquer outra que
se apresente, representa um esforço classificatório que dificilmente corresponderá à exuberância e
complexidade dos fatos, sobretudo no que tange ao Período Primitivo, que segundo a divisão apresentada
abrangeria seis séculos, nos quais se observa uma intensa transformação das estruturas sócio-culturais,
conforme veremos a seguir.

Cioso desta complexidade, Eugène Petit prefere dividir a história do Direito Romano em quatro
períodos: 1) da fundação de Roma à Lei das XII Tábuas (do ano 753 a.C. até o ano 449 a.C ou, conforme
contagem dos próprios romanos, do ano 1 até o ano 304 de Roma); 2) da Lei das XII Tábuas até o fim da
República (até 30 a.C ou 723 de Roma); 3) Do advento do Império até a morte de Alexandre Severo (até
235 d.C ou 988 de Roma) e 4) Da morte de Alexandre Severo até a morte de Justiniano (até 565 d.C. ou

1318 de Roma)
[13]

.

Antonio Guarino, por sua vez, divide-a em: Direito Arcaico (séc. VIII ao IV a.C.); Direito Pré-
clássico (séc. IV ao I a.C.); Direito Clássico (séc. I a.C. ao III d.C.) e Direito Pós-Clássico (séc. III ao VI

d.C.)
[14]

.
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A divisão tradicional, aqui adotada, respalda-se no fato de que toda a produção jurídica
desenvolvida nos seis séculos que compreendem a fundação de Roma e a Lei Ebúcia estar impregnada de
um formalismo extremamente rigoroso, que só começa a ser mitigado no fim século III a.C., culminando
com o advento da referida lei no século II a.C..

Nada obstante, não podemos olvidar das transformações operadas no Direito Primitivo com o
estabelecimento da República (510 a.C.) e com a elaboração da Lei das XII Tábuas (449 a.C.). Neste
sentido, consideramos conveniente distinguir no Direito Romano Primitivo dois períodos: um, anterior à
instauração da República e da Lei das XII Tábuas, no qual prevalece um direito de cunho religioso, outro,
posterior a estes dois eventos, no qual o direito passa por um gradativo processo de laicização.

2. O CARÁTER RELIGIOSO DO DIREITO NOS PRIMEIROS TEMPOS DE ROMA

São inúmeras as hipóteses acerca das origens de Roma. A despeito das memoráveis narrativas

lendárias
[15]

 e das fervorosas discussões acerca da data da fundação da cidade, a maioria dos escritores
romanos descrevia sua gênese no século VIII a.C. Embora houvesse divergências quanto à data exata (753,
748, 752, 728 a.C.), a que acabou por se impor, 753 a.C., foi proposta por M. Terêncio Varrão no século I
a.C.

Segundo a tradição, os romanos descendem dos acordos e gradativas uniões operadas entre os
povos latinos, sabinos e etruscos que habitavam a região e seus arredores. Quando do nascimento de
Roma, suas crenças e regras sagradas já vinham sendo longamente cultuadas pelos povos que a fundara.

Dessa maneira, é natural que o direito que gradativamente vai sendo formulado em Roma tenha

tido seu esteio na estrutura familiar e na religião doméstica cultuada pelos antigos habitantes do Lácio
[16]

.

No que concerne à formação da família romana e, posteriormente, da cidade de Roma,
aproveitamo-nos, em grande parte, do memorável estudo do historiador francês Fustel de Coulanges em
sua obra A Cidade Antiga. Apesar de todas as críticas que se possa fazer a referida obra e da generalização
excessiva em que incorre o autor ao tratar da família grega e da família romana de forma tão semelhante,
ela é, sem dúvida, um dos mais importantes estudos sobre a religião e a família antiga. Evidentemente,
quando se trata de tempos imemoriais e de relações privadas de cunho sagrado e secreto, faltam ao
trabalho de reconstrução historiográfica elementos seguros sob os quais se apoiar. No entanto, é uma das
poucas obras que trata com detalhe e rigor da formação romana a partir da perspectiva religiosa e é,
portanto, indispensável como ponto de partida da análise aqui proposta.

A religião antiga baseava-se em duas crenças fundamentais: a de que a alma continuava a viver
após a morte junto ao corpo, e, em decorrência disso, a de que o corpo deveria ser preservado em
sepultura adequada e ter saciada suas necessidades, que não cessavam com a morte. Dessa maneira, se
após a morte, a alma não encontrasse junto ao corpo sepultado sua morada, vagaria eternamente entre os
vivos, ceifando-lhes a paz e trazendo-lhes má sorte.

Os antepassados mortos compunham o panteão de deuses (dos manes
[17]

) de cada família, aos
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quais eram oferecidos sacrifícios e libações para saciar-lhes a sede e a fome, além de rituais diários e
celebrações comemorativas em sua homenagem.

Toda a vida doméstica resumia-se ao esforço dirigido à preservação do culto e da própria família.
A família não podia extinguir-se, sob pena de condenar toda uma linha de deuses antepassados e o futuro
póstumo dos próprios vivos a vagarem pelo mundo, famintos e sem morada.

Dessa maneira, o Direito Primitivo dos romanos forma-se a partir da necessidade de se manter

aceso o fogo sagrado do lar
[18]

, que simbolizava os deuses familiares, e do imperativo de continuação dos
rituais essências para a vida após a morte. Neste primeiro momento, o direito, ou melhor, as normas de
comportamento que regem a vida social têm sua fonte primeira na religião doméstica, isto é, nos rituais
que conduzem o culto dos antepassados. Essas normas, pela repetição reiterada e pelo caráter sacro que as

reveste, são logo convertidas em costumes
[19]

, em um hábito que, em função de sua repetição reiterada ao
longo das gerações, passa a se impor de forma obrigatória à ação, enquanto normas sagradas não escritas,
expressões da própria ordem da natureza. O chefe da família (pater famílias) ficava encarregado de
garantir a observância dessas normas e, conseqüentemente, a manutenção da ordem do mundo. Ele
representava, ao mesmo tempo, o guardião dessas leis, o sacerdote do culto aos antepassados e o juiz que
fazia aplicar essas normas aos conflitos familiares.

Segundo Fustel de Colanges, os historiadores do Direito Romano, ao analisarem as regras que
tutelavam as relações familiares, notaram que o fundamento da família romana não era o afeto entre seus
membros ou o nascimento, como nas relações familiares por nós experimentadas. Os laços que uniam essas
pessoas era a religião. Mais do que uma associação natural, a família antiga é uma associação religiosa.
Duas pessoas eram da mesma família quando compartilhavam os mesmos deuses (os mesmos

antepassados), o mesmo lar e a mesma refeição fúnebre
[20]

.

O princípio do parentesco não estava no ato material do nascimento ou na consangüinidade, mas

no culto
[21]

. O próprio ingresso na família consistia num ritual, no qual o pater familias poderia aceitar ou

não o recém-nascido. Ao erguê-lo após o nascimento, recebia-o na religião e, portanto, na família
[22]

.
Diziam-se agnados (agnati) os parentes sujeitos ao um mesmo chefe de família, em referência ao deus

fogo (agni), o deus do lar, mensageiro dos deuses antepassados e receptor dos sacrifícios
[23]

.

Cada família tinha, portanto, seus próprios deuses, seus ritos religiosos e seu direito. O patriarca
(pater familias) era o chefe supremo dessa religião doméstica e a autoridade absoluta de cada família.
Acima dele só havia a própria religião que ao mesmo tempo em que o submetia, limitando-lhe a
autoridade, legitimava seu poder.

A propriedade era inviolável e indisponível, pois não pertencia a nenhuma pessoa em especial,
mas a todo um culto. Era a morada dos deuses antepassados. Por essa razão, o direito antigo não permitia a
reparação de danos ou o adimplemento de dívidas através da alienação da propriedade. A execução de
uma dívida recaía sobre o próprio corpo do devedor. Assim, as penas corporais e a escravização
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justificavam-se como meios de garantir a responsabilização civil do devedor, sem comprometer o culto.

A religião doméstica compunha-se de um culto secreto só acessível aos membros da família.
Ninguém poderia cultuar dois fogos sagrados ou duas linhagens de deuses. Por isso, o casamento
significava a ruptura definitiva com a religião de origem e o ingresso em novo culto, implicando o fim de
qualquer laço com a família original e a subordinação ao poder de outro pater famílias.

Todo o direito se dirigia a garantir a perpetuação e a proteção da família. Para tanto, não se
tolerava o celibato e criavam-se regras para garantir a procriação: a infertilidade da mulher era motivo de
anulação do casamento; diante da impotência ou morte precoce do marido, a esposa era assumida por
irmão ou parente em condições de fazê-lo; na impossibilidade de gerar sucessores aptos a garantirem a

manutenção do culto, admitia-se a adoção
[24]

.

A família foi durante séculos a única forma de associação existente e era tida como instituição
sagrada e inviolável. Visto que somente os membros da família podiam participar do culto e a simples
presença de pessoa estranha à religião doméstica profanaria o ato religioso, a religião primitiva proibia que
duas famílias se misturassem ou estabelecessem relações mais estreitas, o que as manteve num certo
isolamento durante longo período.

Dessa forma, neste primeiro momento, todo o Direito Primitivo, de caráter costumeiro e não
escrito, prestava-se a tutelar as relações privadas e retirava seu fundamento da religião doméstica.

Nada obstante, à medida que as populações aumentavam e as relações se tornavam mais
complexas, os relacionamentos interfamiliares foram gradativamente se intensificando e, conforme as
famílias reuniam-se, eram concebidas divindades comuns para justificar e proteger as empreitadas

comunitárias e, ao mesmo tempo, manter preservada a inviolabilidade do culto doméstico
[25]

.

A cidade formou-se ao redor da família, funcionando como uma verdadeira confederação que
respeitava, pelo menos nos primeiros séculos, a independência religiosa e civil das tribos, das cúrias e das
famílias. A cidade não tinha o direito de intervir nos negócios particulares de cada um e no que se passava
no seio da família

Conforme Fustel de Coulanges:

“Quando a cidade principiou a escrever suas leis, achou esse direito já estabelecido, vivendo enraizado
nos costumes, fortalecido pelo unânime consenso dos povos. O antigo direito não é obra do legislador;
o direito, pelo contrário, impôs-se ao legislador. Teve sua origem na família. Nasceu ali espontânea e

inteiramente elaborado nos antigos princípios que a constituíram”
[26]

.

Além disso, lembremos que não havia entre os antigos uma distinção consciente entre religião e
direito. A religião era o próprio direito. Neste sentido, o referido historiador francês nos chama atenção
para o fato de que:

“Em Roma afirmava-se como verdade evidente não poder ser bom pontífice quem não conhecesse o
direito, e, reciprocamente, não se poder conhecer o direito sem se ter ciência da religião. [...] O motivo
pelo qual os mesmos homens eram, ao mesmo tempo, pontífices e jurisconsultos resulta do fato de que

direito e religião se confundiam formando um todo”
[27]

.
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As leis foram sendo elaboradas como conseqüência direta das crenças dos homens.  Acreditava-se
que elas emanavam dos deuses, o que lhes imprimia um caráter sagrado; obedecê-las significava obedecer
aos próprios deuses. E por seu caráter divino, a lei era imutável; faziam-se leis novas, mas nunca se
revogavam as antigas, por mais antagônicas que fossem. Referimo-nos aqui, vale ressaltar, às leis não
escritas. Para os romanos a palavra lex tinha uma acepção ampla. Na linguagem comum, é qualquer norma
reguladora (física, matemática, ética). Na linguagem jurídica, é a regra emanada pelos comícios ou por
magistrado previamente autorizado. Nos primórdios da cidade, era a regra emanada pelo chefe religioso ou
político e, no Dominato, eram as constituições imperiais. O termo também é usado para designar as

cláusulas e contratos entre particulares, bem como os ritos e fórmulas solenes
[28]

.

É importante perceber que este processo de formação da cidade se dá de forma extremamente
lenta. Quando da fundação de Roma, toda esta tradição familiar e religiosa já vinha sendo longamente
cultivada entre os antigos.

Entretanto, à medida que a crença nos deuses domésticos foi arrefecendo-se, diante da gradativa
importância que os deuses da cidade foram adquirindo, a relação entre os cidadãos e a cidade foi
alterando-se. Se antes ela era apenas uma confederação de famílias, sobre as quais não se detinha qualquer
poder, pouco a pouco, com a superação da religião doméstica pela religião comum da cidade, cada
cidadão, membro do culto, ficava submetido irremediavelmente a ela.

Portanto, o Direito Romano Primitivo foi um direito essencialmente costumeiro, que se organizou
no entorno das famílias e dos seus agrupamentos tribais. Neste período, o direito e a religião não estavam
diferenciados. Eram os sacerdotes, responsáveis pelo culto e dotados da capacidade divinatória, quem
diziam o direito, que, num primeiro momento, estava completamente envolvido pelas formas rituais da
religião. Durante a Realeza, segundo Gilissen, parece não ter havido atividade legislativa significativa, as
próprias leges regias teriam sido decisões de caráter religioso do rei, aprovadas pelos comícios das

cúrias
[29]

.

3. O PROCESSO DE LAICIZAÇÃO DO DIREITO ROMANO PRIMITIVO

O primeiro grande empreendimento legislativo dos romanos é a LEI DAS XII

TÁBUAS (Duodecim Tabulis Legem)
[30]

, “cujo texto gravado em doze placas de madeira, teria sido
afixado no fórum da cidade de Roma por volta de 449-451 a.C. O seu propósito era o de resolver certos

conflitos entre Plebeus e Patrícios”
[31]

.

Durante muito tempo questionou-se a autenticidade das XII Tábuas, uma vez que delas não
chegou até nós mais do que referências, a partir das quais se tentou reconstituí-las. Elas provavelmente

foram destruídas no incêndio gálico do início do século IV a.C.
[32]

. Hoje, no entanto, diante de todas as
evidências fornecidas pela antropologia, pela história e pela filologia, não restam mais dúvidas quanto à
sua efetiva existência. Evidentemente, o que chegou até nós foram fragmentos de citações dispersas por
toda a literatura latina. O texto que conhecemos não é o originário, mas os comentários e interpretações
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sobre os dispositivos das tábuas.

A Lei das XII Tábuas teria representado concessões civis e políticas dos patrícios, cidadãos
romanos livres, descendentes das primeiras tribos de Roma (do quiritis), aos plebeus, classe de origem
incerta, que habitava a cidade e que, apesar da importância que fora adquirindo, estava alijada de todo o
processo político e da proteção das normas de direito, as quais, na época, resumiam-se aos costumes e as
decisões do rei (o ius civile) reservados exclusivamente aos cidadãos romanos.

O direito costumeiro antigo, expressão do próprio caráter sagrado incutido na visão de mundo da
aristocracia romana (dos quiritis), não podia ser aplicado às pessoas estranhas ao culto. Entendia-se que o
direito, uma vez que retirava seu fundamento das crenças comuns e dos ritos ligados ao culto religioso, só
poderia ser atribuído àqueles que compartilhavam a mesma religião e, conseqüentemente, a mesma origem
familiar ou tribal. Com isso, o direito dos primeiros tempos de Roma era exclusivo ao cidadão romano.
Por essa razão referia-se a ele como ius civile, que deve ser entendido não como direito civil no sentido
moderno do termo, mas como direito do cidadão (do civis), o qual abrange, pois, os costumes e os decretos

destinados a este conjunto de pessoas (civitas
[33]

) que se ligavam em função de suas origens comuns.
Esse direito era também denominado ius quiritium, isto é, direito quiritário, em referência mais precisa aos
aristocratas romanos (quiritis), os patrícios. Desse modo, os plebeus não podiam invocar esse direito a seu
favor para solucionar um conflito ou para efetuar um negócio.

Porém, à medida que a cidade transformava-se e plebeus e estrangeiros adquiriam papeis
importantes na vida social, a natureza religiosa do antigo direito, que se aplicava apenas aos patrícios,
tornava-se inadequada aos novos tempos.

Dessa maneira, segundo Bretone, a plebe teria reivindicado uma legislação escrita e influído na
sua elaboração. Em 451 a.C. teria sido criada a magistratura extraordinária dos Decênviros, investida de
função legislativa pelos comícios do povo, a fim de elaborar uma compilação de direitos da cidade.

É interessante observar o problema que representava uma lei escrita para a época. Além da
resistência que se apresentava à idéia, diante da noção recorrente de que as normas deveriam habitar
somente a consciência dos homens, o conhecimento da escrita era ainda insipiente em Roma neste

período
[34]

.

Por outro lado, a legislação escrita permitia um controle maior e a certeza em relação aos
mecanismos jurisdicionais, o que beneficiava especialmente os plebeus, até então alijados da tutela do
direito.

A Lei das XII Tábuas dispunha sobre o modo de solução de conflitos e suas fórmulas vinculavam
a própria aplicação do direito seja pelos sacerdotes, seja pelos magistrados, passando a fundar-se em
instrumentos formais e não mais em argumentos religiosos, o que representou um passo importante para a
laicização da experiência jurídica.

Conforme Fustel de Colanges, as novas leis que iam surgindo já não falavam mais em nome dos
deuses. O legislador, aos poucos, deixou de representar a tradição religiosa e passou a representar a
vontade popular. A lei, a partir de então, não se apresentava mais como fórmula imutável e indiscutível,
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pois não advinha mais da verdade divina:

“Uma vez modificadas as crenças, os costumes e as instituições, as leis que anteriormente tinham

parecido justas e boas cessaram de parecê-lo e, pouco a pouco, caíram no esquecimento”
[35]

.

Se antes o direito confundia-se com o ritualismo típico do culto religioso, após o advento da Lei
das XII Tábuas e a necessidade de ampliar sua tutela para além daquele grupo de patrícios cuja origem
religiosa era comum, ele passava a fundar-se no ritualismo previsto pela lei. Elas apresentavam um caráter
formalista fundado na legalidade – isto é, na vontade dos cidadãos e não mais na vontade divina –, que
representava uma inovação sem precedentes. Segundo Bretone, “o formalismo jurídico é, poderia dizer-se,

uma noção laica”
[36]

. A validade ou a nulidade de um direito passam a depender exclusivamente da
forma legalmente prevista.

As XII Tábuas dedicaram um largo espaço ao processo (actio), o qual dava voz às posições em
conflito, estabelecia a razão e a falta dela e previa os mecanismos de decisão dos litígios e de punição dos
delitos.

A inspiração grega sobre as XII Tábuas é evidente, segunda afirma Bretone. A própria idéia de
uma coletânea jurídica é uma idéia grega. Daí, a afinidade entre a legislação de Sólon e a dos Decênviros,
ambas distintas das grandes legislações do Oriente Próximo, em virtude de seu caráter “laico”. “O
legislador não se coloca como intermediário entre a divindade e os súditos. Pode-se dizer que a cidade se

manifesta na lei, autodisciplinando-se, e que a lei é epifania da pólis”
[37]

.

O Código Decenviral contribuiu para a introdução de novas idéias. Os costumes deixam de ser

tidos como eternos e imutáveis
[38]

. O Direito aparece como pensamento abstrato e positivo e passa a
legitimar-se na vontade do povo. Tudo que fosse deliberado pelo povo nos comícios, deveria ser
considerado juridicamente válido (legitimum, isto é, conforme as leges).

Contudo, é impróprio considerar a Lei das XII Tábuas um código. Além de não ser composta por
conjunto sistemático de regras, não tinha a intenção de albergar de modo coerente todas as normas e toda
a organização da cidade. O costume continuava sendo o elemento fundamental do Direito Primitivo. “Em

Roma, muitas normas e instituições eram ou pressupostas ou recebidas na legislação decenviral”
[39]

. “O
direito radicado nos mores [costumes], mais ainda que o legislativo, é o sinal característico da experiência

jurídica romana, no tempo das XII Tábuas e depois”
[40]

.

Max Kaser assevera que não obstante o extraordinário avanço que representou o advento da Lei
das XII Tábuas, a evolução do direito romano antigo apenas de modo residual se baseou no
desenvolvimento legislativo.

Ensina o romanista alemão que:

“A enorme mudança, ligada ao grandioso progresso político, cultural, econômico e social da jovem
República, exigiu uma RENOVAÇÃO profunda de todo o direito privado e processual civil. [...] Os
Romanos não confiaram esta reforma profunda à sua legislação, mas sim aos titulares da jurisdição
pública. O resultado foi que ao complexo de institutos e normas tradicionais (ius civile) se juntou um
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novo direito, o ius honorarium (em geral chamado: praetorium)”
[41]

.

Enquanto reinaram os reis no primeiro período histórico de Roma (754 – 510 a.C.), o direito
resumia-se aos costumes e aos decretos reais ou sacerdotais (ius civile) os quais se aplicavam, conforme
vimos, exclusivamente aos patrícios. Visto que o direito e a religião não se distinguiam, a solução dos
conflitos ficava a cargo de um COLÉGIO DE SACERDOTES presidido pelo rei (o Pontifex Maximus),
peritos no que tange ao direito, isto é, às regras da tradição religiosa, aos costumes. A partir da República,
o direito tornar-se cada vez mais complexo e suas fontes multiplicam-se. Embora o poder passe a ser
exercido por uma pluralidade de magistrados, duas magistraturas terão um papel fundamental na
renovação à que se refere Max Kaser: o PRETOR URBANO (instituído em 367 a.C.) e oPRETOR
PEREGRINO (criado em 242 a.C.), responsáveis pela administração da justiça (iurisdictio).

O processo judicial no mundo romano primitivo constituiu-se de um sistema de ações definidas
pelas leis (tanto as escritas como as costumeiras): as AÇÕES DA LEI (Legis actiones). É o agir, mediante
um mecanismo verbal ou ritual, pronunciando palavras solenes ou gestos definidos, que tornava efetiva
uma pretensão jurídica.

Note-se que o verbo latino agere significa agir, fazer, conduzir, mas também cumprir um ritual,
representar um papel. Já a palavra actio indica uma maneira de agir, uma ação. É, pois, da noção de que
para que uma ação (actio) tenha validade jurídica, ela precisa ser praticada rigorosamente de acordo com o
modo indicado pela lei, que se desenvolveu a moderna noção de processo judicial. A actioé, portanto, um
ritual que deve ser executado fielmente, seja no estabelecimento de um contrato (uma compra e venda,
uma adoção, um casamento etc.), seja diante de um juiz para exigir a imputação de uma pena ou o
cumprimento de uma norma (contratual, costumeira, legal etc.).

Conforme nos ensina Vandick da Nóbrega:

 “As legis actiones eram processos legais, solenes, orais e formalistas. A rigidez do seu formalismo era
um dos seus traços característicos. As palavras rituais deviam ser rigorosamente proferidas nos atos em
que figuravam, não admitida a sua substituição por qualquer sinônimo. Por isso, perderia o processo
quem mencionasse a palavra videira – vites – quando devesse dizer árvore – arbor, de acordo com a

fórmula consagrada”
[42]

.

Vandick da Nóbrega ressalta que “os termos actio e ius estavam intimamente ligados na
concepção do direito romano antigo e clássico. Não havia ius se não houvesse actio que lhe assegurasse a

devida eficácia”
[43]

.

As partes compareciam perante aquele que tinha o poder judicial – que durante a Realeza era o
próprio rei, após o advento da República, o cônsul e, mais tarde, o pretor –, o qual averiguava se à
pretensão da parte (ius) corresponderia a alguma ação prevista por lei (actio). Em caso positivo, permitia-
se que fosse iniciado um processo nos termos da lei e nomeava-se um juiz (iudex), um particular a quem
se concede a atribuição de julgar. Ao juiz cabia a análise das provas apresentadas pelas partes e o

proferimento da sentença nos termos do programa processual estabelecido pelo pretor
[44]

.
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4. DO FORMALISMO RELIGIOSO AO FORMALISMO JURÍDICO

Em síntese, o Direito Primitivo Romano compreende um longo período que se estende da
fundação de Roma até meados do século II a.C., atravessando dois períodos políticos, a Realeza e a
República. Evidentemente, as características do Direito Primitivo em cada um desses períodos variaram.
Não é a toa que alguns autores, como Eugenè Petit, fixam como marco final do primeiro período do
Direito Romano a Lei das XII Tábuas, formulada pouco mais de meio século depois do estabelecimento
da República. No entanto, apesar da gradual evolução que o Direito Romano experimentou nesses seis
séculos que compreendem o Período Primitivo, durante toda essa fase ele permanece adstrito a um
formalismo rigoroso, só mitigado definitivamente pela Lei Ebúcia e pelas Leis Júlias Judiciárias.

Destarte, tanto durante a Realeza, na qual prevaleceu um direito costumeiro e religioso, quanto na
República, na qual prepondera uma gradual laicização do direito e é estabelecida uma intensa atividade
legislativa e pretoriana, o formalismo, comum aos dois períodos, parece sofrer apenas uma gradual
evolução, desligando-se, pouco a pouco, da interpretação sacerdotal e dos ritos religiosos para ligar-se a
um fundamento legal, manifestação da vontade popular.

Se num primeiro momento são os veredictos dos sacerdotes (e do rei) que orientavam a
administração da justiça, no segundo, são as atividades de juristas laicos (dos pretores), autoridades
escolhidas pelos comícios do povo, que gradativamente passam a estabelecer o direito, ao lado dos
costumes e das leis.

Todavia, é interessante notar que mesmo a atividade de interpretação dos sacerdotes romanos
distinguia-se desde muito cedo, conforme atenta análise de BRETONE, das experiências normativo-
religiosas da civilização egípcia, hebraica ou mesopotâmica. O tecnicismo da interpretação sacerdotal, com
seu caráter formalista, limitava a ação dos sacerdotes. “Os pontífices não agem como homens dotados de

um poder carismático, como magos, adivinhos ou profetas; são mais peritos e técnicos”
[45]

.

O apego aos ritos, gestos e palavras é comum a todo o Direito Primitivo. “O engano de uma
palavra, ou de um gesto, num sacrifício ou libação obrigava a repeti-lo novamente até trinta vezes. No
campo jurídico, um erro análogo teria impedido a produção dos efeitos desejados, ou teria transformado o

direito em uma injustiça”
[46]

.

Ihering, conforme acentua Bretone, havia destacado o esforço de todo o mundo romano para
tornar visível o invisível através de fórmulas:

“O ‘amor pela forma’ domina, como é sabido, a vida privada e pública, e a vida religiosa. Formas
determinadas regulavam ‘o culto, os sacrifícios, a oração, o voto, os auspícios, em poucas palavras,
qualquer contato com os deuses’, assim como a actividade dos comícios e da assembléia senatorial, as
declarações de guerra e os tratados internacionais. A tendência formalista descobre-se por toda a

parte”
[47]

.

Portanto, a característica central do Direito Romano Primitivo é o extremo formalismo. O direito
não valia pelo seu conteúdo, ou pelo princípio moral que continha, mas pelas palavras incluídas em sua
fórmula. A maneira como se proferia a “fórmula” era o que importava. Dessa modo, era indispensável que
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se conhecesse os seus termos exatos e que esses fossem rigorosamente pronunciados.

Em suma, a grande contribuição desse momento histórico foi o de ter dado o primeiro passo no
processo de laicização do direito, de cujos desdobramentos ver-se-á surgir um dos mais originais sistemas
de ordenação da vida social produzido pela criatividade humana. Ao fundar a imposição da norma jurídica
não mais na autoridade sagrada do rito religioso, mas em fórmulas instituídas pela lei conforme a vontade
“soberana” dos cidadãos romanos, abriu-se caminho para o desenvolvimento de uma ordem normativa
baseada em processos laicos de produção legal e de solução judicial, o que a longo termo promoveu uma
gradativa universalização dos preceitos normativos e do seu alcance, fato memorável na história das
civilizações.
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[1]
 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.1

[2]
 GUARINO, Antonio. Storia del Diritto Romano. 4 ed. Milano: Giuffrè, 1969, p. 22 [La civiltà di um popolo non è un dato

obbiettivo della realtà, ma un prodotto della volutazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento e riordinamento
creativo di dati di fatto di per sè amorfi ed insignificanti].
[3]

 NOBREGA, Compêndio de Direito Romano, cit., p. 83.
[4]

 O Império Bizantino perdurou até o ano 1453, quando não resistiu mais às invasões do Império Otomano. Por esta razão, alguns
estudiosos consideram esta data como o marco final definitivo do Direito Romano, posição não compartilhada por nós, em vista da
forma de governo teocrática adota em Bizâncio, que nunca caracterizou a Civilização Romana, além das constantes simplificações
operadas no Direito Justinianeu. A este respeito, vide GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 3 ed. Lisboa: Calouste
Gulbenkian, 2001. Além do mais, segundo MOREIRA ALVES, o fato do Direito Justinianeu utilizar-se da língua latina, que deixou
pouco a pouco de ser utilizada no Oriente, onde se falava o grego, fez cair em desuso vários de seus preceitos e promoveu a
realização de novas compilações que adequassem e facilitassem a sua aplicação. ALVES, José Carlos Moreira. Direito
Romano. V.I. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 55-56.
[5]

 Leibniz, conforme nos ensina MATOS PEIXOTO, classificava a História do Direito Romano em História Externa e História
Interna. A primeira referia-se as fases das instituições políticas e a segunda, as fases das instituições de direito privado. Apesar de
todas as objeções de Ihering a esta divisão, por representar a negação da unidade e conjunto do movimento da história jurídica
romana, ela é ainda hoje ostensivamente seguida. MATOS PEIXOTO, J. C.Curso de Direito Romano. Tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro:
Companhia Editora Fortaleza, 1950, p. 1-3.
[6]

 Alguns autores consideram o Principado e o Dominato subdivisões de um mesmo período, o Império.
[7]

 PETIT, Eugène. Tratado Elementar de Direito Romano. Trad. Jorge Luís C. Porto. Campinas: Russell, 2003, p. 36.
[8]

 Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus (Caio Júlio César Otaviano Augusto), primeiro Imperador romano, nascera em Roma
com o nome de Gaius Octavius Thurinus (Caio Octávio Turino).
[9]

 A palavra princeps é formada pela junção dos termos primus (primeiro) e capio (tomar). Ela era usa para indicar aquele que
tinha o direito de tomar primeiro a palavra. O princeps senatus era o título concedido àquele que tinha direito a manifestar-se
primeiro e conduzir os debates no senado.
[10]

 ALVES, Direito Romano, cit., p. 30-31. Moreira Alves observa ainda que enquanto em Roma o príncipe tendia a respeitar as
instituições republicanas em nome da tradição, sempre tão cara aos romanos, nos territórios conquistados reinavam absolutos,
inclusive com poderes legislativos.
[11]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9134

file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref1
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref2
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref3
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref4
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref5
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref6
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref7
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref9
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref10
file:///C:/Users/Marcelo%20Ramos/Documents/ARTIGOS/FINALIZADOS/ARTIGO.%20[vers%C3%A3o%20CONPEDI]%20A%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Direito%20Romano%20Primitivo%20(mar%C3%A7o.2006)%20%20com%20corre%C3%A7oes%20em%20out.2008%20FINAL.htm#_ftnref11


 Eram considerados povos bárbaros pelos romanos todos aqueles que não estavam sob o domínio de Roma ou não mantinham
relações diplomáticas com o Império. Cf. PERRY, Marvin. Civilização Ocidental; Uma história concisa. Trad. Waltensir Dutra e
Silvana Vieira. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
[12]

 Para um detalhado estudo da estrutura política do Império Romano, vide NOBREGA, Compêndio de Direito Romano, cit.;
MATOS PEIXOTO, Curso de Direito Romano, cit.; BURDESE. Manual de Derecho Público Romano.Trad. Angel Martinez
Sarrión. Barcelona: Bosch, 1972 e MOMMSEN, Theodor. Compendio del Derecho Publico Romano. Buenos Aires: Editorial
Impulso, 1942.
[13]

 PETIT, Tratado Elementar de Direito Romano, cit., p. 32.
[14]

 Vide GUARINO, Storia del Diritto Romano, cit, p. 22-33.
[15]

 Segundo a lenda, Roma teria sido fundada por Rômulo (donde derivaria seu nome), após ter matado o irmão Remo. Rômulo e
Remo, irmãos gêmeos, teriam sido abandonados às margens do rio Tibre, salvos por uma loba que os alimentara e criados por
pastores. Esta e outras narrativas míticas povoaram o imaginário dos romanos por séculos, tendo sido recolhidas nas obras dos
historiadores da época e repetidas incessantemente pelos romanistas na modernidade. CORNELL, Tim; MATTHEWS,
John. Roma; legado de um império. V. I. Trad. Maria Emilia Vidigal. Madrid: Edições del Prado, 1996, p. 17. GRIMAL,
Pierre. História de Roma. Trad. Rita Canas Mendes. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008, p. 7-9.
[16]

 Lácio é o nome dado à região central da Península Itálica em sua porção ocidental. O nome original é Latium, em referência
aos povos latinos que habitavam a região. Se, quanto à estrutura política prevalece, num primeiro momento, a monarquia etrusca,
quanto à língua, prevalece o idioma latino, que talvez por sua superioridade, se torna o idioma dos romanos. É do latim que vão
derivar mais tarde todas as línguas ditas latinas (português, francês, italiano, espanhol, romeno, romanche, provençal, catalão, sardo
e rético), sem mencionar a influência exercida pelo latim em todas as línguas do continente europeu. Sobre o latim e as línguas
latinas vide XAVIER, Ronaldo Caldeira.Latim no Direito. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 4-8.
[17]

 Os manes são os espíritos deificados dos antepassados mortos. Acreditava-se que eles habitavam fisicamente as sepulturas
localizadas na casa da família. O espírito e o corpo eram percebidos como aspectos concretos e complementares da vida e não como
duas noções opostas, uma, material, mundana e contingente e, a outra, espiritual e eterna.
[18]

 Lar é a divindade protetora da casa, representada pelo fogo sagrado, normalmente localizado num lugar central da habitação e
que deveria ser mantido sempre aceso. É só posteriormente que essa palavra é utilizada para designar a morada, numa alusão à
chama sagrada que ela necessariamente mantinha. É também daí que deriva a palavra lareira.
[19]

 Costume em latim diz-se mos/mores, donde derivará mais tarde a palavra portuguesa moral.
[20]

 A refeição fúnebre era um importante rito realizado em datas determinadas, nas quais os membros da família se reuniam para
oferecer alimentos aos seus antepassados.
[21]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit., p. 18, 36-37, 52-53.
[22]

 ARIES, Philippe; DUBY, Georges (org.). História da Vida Privada. V. I. São Paulo: Cia das Letras, 1997, p. 23.
[23]

 FUSTEL DE COULANGES tenta demonstrar a herança comum entre as formações familiares e as religiões primitivas dos
hindus, dos gregos e dos romanos, observando que agni é o mais importante deus veda, o deus do fogo, comum aos romanos e
gregos primitivos. É interessante observar que a palavra latina ignis (fogo) parece derivar do sânscrito agni. COULANGES, A
Cidade Antiga, cit., p. 18-22.
[24]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit., p. 35.
[25]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit.., p. 124-126.
[26]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit., p. 85.
[27]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit., p.203.
[28]

 NOBREGA, Compêndio de História do Direito, cit., p. 117-118 e 301.
[29]

 GILISSEN, Introdução Histórica ao Direito, cit., p. 85.
[30]

 BRETONE, em seu minucioso estudo sobre toda a tradição historiográfica, jurídica e filológica que se estabeleceu sobre a Lei
das XII Tábuas, recolhe algumas denominações que parecem aludir a elas: Lex publica, Leges vetustae, Lex Antiqua.
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BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 54. Modernamente, costuma-se referir à Lei das XII Tábuas como Código
Decenviral, em referência a magistratura extraordinária (decenvirato) composta para a elaboração da lei.
[31]

 MARTINS, Argemiro Cardoso Moreira. O Direito Romano e seu ressurgimento no final da Idade
Média in WOLKMER, Antônio Carlos (org.). Fundamentos de História do Direito. 3 ed. Del Rey: Belo Horizonte, 2005, p. 144.
[32]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 68.
[33]

 A palavra latina civitas/civitatis, de onde derivou o vocábulo cidade, tinha naqueles tempos não o sentido físico e territorial que
hoje guarda, mas significava uma comunidade de pessoas, o conjunto de cidadãos (de civis). A palavra quiris/quiritis tinha um uso
muito aproximado: ora era utilizada para se referir ao habitante da comunidade, ora à própria comunidade de cidadãos. A
palavra quiris significava ainda lança ou dardo, símbolo da guerra e do grupo de aristocratas à qual ela passa designar.
[34]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 63.
[35]

 COULANGES, A Cidade Antiga, cit., p. 359.
[36]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 71.
[37]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 65 (grifos nossos).
[38]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 68.
[39]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 61.
[40]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 78.
[41]

 KASER, Max. Direito Privado Romano. Trad. Samuel Rodrigues, Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1999, p.
35.
[42]

 NOBREGA, Compêndio de Direito Romano, cit., p. 401.
[43]

 NOBREGA, Compêndio de Direito Romano, cit., p. 391.
[44]

 KASER, Direito Romano Privado, cit., p. 430-436.
[45]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 88.
[46]

 BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 90.
[47]

 IHERING, Geist 2. 2, 5 ed., p. 518-519 apud BRETONE, História do Direito Romano, cit., p. 90.
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O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL ANTILIBERAL DE FRANCISCO CAMPOS E A
CONSTITUIÇÃO DE 1937

LA PENSÉE CONSTITUTIONNELLE ANTILIBÉRAL DE FRANCISCO CAMPOS ET LA CONSTITUTION
DE 1937

MartÔnio Mont´alverne Barreto Lima
Rodrigo Vieira Costa

RESUMO
As relações entre intelectuais e o poder na história do Brasil e do mundo nunca consistiu em
nenhuma novidade. Getúlio Vargas sabia fazer essa aproximação como ninguém, ao albergar, à
sua volta, intelectuais das diversas matrizes ideológicas, inclusive os modernistas, para engajá-
los nos propósitos de transformação da República brasileira. Dentre as mentes cuja memória
histórica simboliza o movimento getulista, está a de Francisco Campos, responsável pela
arquitetura político-jurídica do Estado Novo. O objetivo do presente artigo é proceder a uma
análise do pensamento constitucional de Francisco Campos a partir da Constituição de 1937 e
seu ambiente histórico, bem como dos fundamentos autoritários que acompanharam a trajetória
jurídico-político do pensador mineiro para legitimar o Estado Novo e outros regimes de exceção
no país. Além disso, em vistas de conclusão, procura-se extrair de seu antiliberalismo, apesar da
sombra que deitou ao país, os legados dos seus diagnósticos sobre a política e o direito para a
contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVES: Francisco Campos; Antiliberal; Constituição de 1937; Estado Novo.

RESUME
Les relations entre des intellectuels et le pouvoir dans l'histoire du Brésil et du monde ne
consistent pas à aucune nouveauté. Getúlio Vargas faisait cette approche, en abritant à son
retour, à intellectuels des diverses matrices idéologiques, de même les modernistes, pour les
engager dans les intentions de transformation de la République brésilienne. Parmi les esprits
dont la mémoire historique symbolise le mouvement getulista, il y a Francisco Campos,
responsable par l'architecture juridique et politique de l'État Nouveau. L'objectif du présent
article est analyser la pensée constitutionnelle de Francisco Campos, à partir de la Constitution
de 1937 et de son environnement historique, et les fondements autoritaires qui ont accompagné
la trajectoire juridique et politique du penseur mineiro pour légitimer à l'État Nouveau et autres
régimes d'exception dans le pays. En outre, la recherche extrait de son opposition au libéralisme,
malgré de l'ombre qui a couché au pays, les legs de leurs diagnostics sur la politique et le droit
pour le monde contemporain.
MOT-CLES: Francisco Campos; Antilibéral; Constitution de 1937; État Nouveau.

 

 

INTRODUÇÃO

O período da Primeira República no Brasil, caracterizado pelo domínio das oligarquias políticas
estaduais, fez surgir no pensamento constitucional republicano, ao lado das influências externas, um
ideário autoritário, baseado na tradição e na necessidade da centralização político-administrativa do
Estado-Nação aos moldes do que aconteceu no Império (SANTOS, 2007, p.281). Difundiu-se na ciência
política, na história e no direito constitucional, que o vocábulo autoritarismo serviu tanto para classificar
esse conjunto de doutrinas, ainda que diferissem entre si, quanto para designar os sistemas políticos nos
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quais centralismo e ordem fossem as suas diretrizes.

O projeto nacional autoritário, denominado também de antiliberal, de defesa da ordem e da
organização social, encontrou seus defensores entre pensadores tais quais Alberto Torres, Azevedo Amaral,
Oliveira Viana, Júlio Castilhos, mentor político-intelectual de Getúlio Vargas, bem como o jurista mineiro
Francisco Campos. Todos eles, na década de 30, protagonizaram a defesa do centralismo estatal, a
desintegração do pacto federativo, a crítica à democracia liberal e as transformações políticas que

culminaram com o Estado Novo
[1]

 de 37, e, de forma toda especial – por sua participação direta no poder,
bem como pela ampla produção intelectual - Francisco Campos.

O objetivo do presente artigo é proceder a uma análise do pensamento constitucional de Francisco

Campos
[2]

 a partir da Constituição de 1937 e seu ambiente histórico, bem como dos fundamentos
autoritários que acompanharam a trajetória jurídico-político do pensador mineiro para legitimar o Estado
Novo e outros regimes de exceção no país. Além disso, em vistas de conclusão, procura-se extrair de seu
antiliberalismo, apesar da sombra que deitou ao país, os legados dos seus diagnósticos sobre a política e o
direito para a contemporaneidade.

1. PRENÚNCIO DE UM NOVO TEMPO

Dois discursos de Francisco Campos (2001), embora escritos em anos distintos, guardam consigo
uma relação teórico-prática, na medida na qual o primeiro foi escrito pouco tempo antes da instauração do
Estado Novo, ou seja, anteviu suas bases de justificação diante do clima político tenso da época, e o
segundo é a própria descrição legitimadora do produto do movimento getulista: a Constituição de 1937.
São eles: A política e o nosso tempo, em 1935, e Diretrizes do Estado Nacional, em novembro do ano da
outorga constitucional de Vargas.

De início, adverte-se que não se desconhece uma primeira fase do pensamento de Francisco
Campos, na Primeira República, relacionado ao autoritarismo embrionário de Alberto Torres, cujo alicerce
era a criação de uma ordem patriótica, nacional, brasileira, a partir de uma elite jurídica imbuída da
autoridade e do espírito público – traços recolhidos do republicanismo norte-americano (SANTOS, 2007,
p.286-296). Porém, concentrar-se-á apenas nos períodos correspondentes a um segundo momento no qual
fundamentará o Estado Novo e a Constituição de 1937, bem como a menção as suas contribuições
posteriores para afirmação de seu pensamento autoritário em outros instantes históricos do país.

Sabe-se que o termo autoritário tem um cunho nitidamente ideológico e uma aplicação indistinta,
servindo para designar todas as idéias contrárias ao liberalismo, pelo a uma de suas manifestações: o
Estado Liberal. Dessa maneira, esse preconceito não diz muito sobre o constitucionalismo autoritário ou
antiliberal de Francisco Campos. Aliás, segundo Rogério Dultra dos Santos (2007, p.282, grifo original em
itálico), antes de ser apenas uma oposição às instituições liberal-democráticas, essa corrente do
pensamento constitucional constitui:

a) uma crítica ao direito, à política e às instituições liberais; b) uma aproximação constitucional
vinculada à idéia de soberania como decisão personificada; c) um modelo de ordem democrática que se
realiza pela mobilização irracional das massas por um César; e d) uma reorganização do Estado
fundada na administração (burocratização) da legislação.
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Dentro desse espectro de revisão, no cenário nacional e internacional, das formulações liberais
insere-se Francisco Campos. Para ele (2001, p.11-14), a década de 30 era uma época de transição na qual
os antigos métodos, modelos e formas não encontravam soluções e respostas para as transformações pelas
quais o mundo estava passando. Havia, portanto, o conflito entre as formas tradicionais do pensar e as
novas que apontavam para outros horizontes. O paradoxo e a tragédia da época de transição é assim pelo
jurista mineiro (2001, p.13) definido:

[...] é precisamente aquela em que o passado continua a interpretar o presente; em que o presente ainda
não encontrou as suas formas espirituais, e as formas espirituais do passado, com que continuamos a
vestir a imagem do mundo, se revelam inadequadas, obsoletas ou desconformes, pela rigidez, com um
corpo de linhas ainda indefinidas ou cuja substância ainda não fixou seus pólos de condensação.

A velocidade dessas mudanças modificavam permanentemente os sistemas referenciais de valores
que, dado sua mutabilidade, se relativizavam. É tanto que para ele (2001, p.14-15) a “educação é para o
que der e vier”, uma “educação para problemas, e não para soluções”. O relativismo deu espaço a uma
sofística moderna na qual o valor de verdade não consistia a rigor na verdade, mas naquilo que não sendo
verdade, funcionava como tal (CAMPOS, 2001, p.15). Para Rogério Dultra dos Santos (2007, p.301, grifo
original em itálico):

A desmaterialização dos valores, a sofística, indica um novo sentido na composição social dos
conflitos – se é que se pode utilizar esses termos – que não passa necessariamente pelo Estado; diz
respeito ao acionamento das emoções a forjar, inclusive, pelas agremiações políticas proletárias, que se
utilizam do mito da greve geral como instrumento para alcançar a revolução. O que pode mobilizar as
massas para a ação política concreta? Esta é a pergunta que subjaz ao argumento de Campos. O mito,
como força simbólica, que agita o irracionalismo das massas, não é um valor de verdade: não
representa em si mesmo, uma orientação de sentido para o mundo. Para uma sofística contemporânea
que se utiliza da linguagem tradicional, a eliminação da substância de qualquer valor é o que marca a
diferença.

No plano da práxis política, a teologia dessa sofística apresentava os sentimentos de luta e de
violência para modificação da atual situação de coisas como um mito possuidor de um valor de verdade,
que também possui um valor de ação ou um valor pragmático (CAMPOS, 2001, p.16), mesmo sabendo,
conforme sua leitura de Georges Sorel (1992), que se tratava apenas de uma construção do espírito
diferente da verdade que se sabe ser verdade. Aqui, segundo Rogério Dultra dos Santos (2007, p.300, grifo
original em itálico), há uma aproximação com o teórico alemão Carl Schmitt:

Como em Schmitt, Campos não identifica ordem e hierarquia de valores nesta nova época, mas o exato
atributo de ausência, o que chama de sofística: a impossibilidade de se definir o conteúdo de valores e
de se estabelecer uma relação entre eles, impedindo a preservação de uma patrimônio espiritual que
pudesse servir de referência para os novos tempos.

Se o mito confundia-se com a própria verdade, postulando a realidade, seu vigor estaria ancorado
na irrefutabilidade. Esse mito da violência para os comunistas sorelianos acentuaria os antagonismos de
classe e dissolveria o Estado. Porém, essa tendência dissolver-se-ia em seu contrário: o reforço da unidade
política. Para Paulo Sérgio da Silva (2008, p.126-127), “a aliança de um ceticismo das elites com o
romantismo” determinava “o conteúdo e o tom espiritual dos novos regimes, envolvendo as concepções de
Estado nacionalista, totalitário, racista e de submersão dos indivíduos no seio do povo”.

As formas arcaicas do pensamento coletivo foram ressuscitadas e elevadas a um simbolismo de
instrumento de controle político. A racionalidade que se acreditava rumar a humanidade para o progresso
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não conheceu dos valores e sentimentos humanos, tratou-os apenas como objeto do conhecimento, a
permitir a relativização sobre o germe do mito político da violência, despertando forças latentes do
inconsciente coletivo que se pensava adormecidas. Conforme Rogério Dultra dos Santos (2007, p.302):
“[...] o mito trabalha a partir de uma ausência de conteúdo moral. Concretiza-se unicamente como forma,
ou como instrumento direcionado para a consecução de fins, seja quais forem”.

É, igualmente, neste contexto que, no final dos anos sessenta, a filosofia política da modernidade
despertará do sono da “desrazão”. Praticamente, até este final de década, acreditava-se que a II Guerra
Mundial, com o protagonismo do antisemitismo, o extermínio de culturas e povos, a organização
burocrática, econômica e militar de um Estado com o objetivo de matança traduziam, como queria
Montaigne, a ausência da razão. Em outras palavras: “o sono da razão gerou monstros”. Max Horkheimer
(1968, p. 307), no seu ensaio sobre “A Função Social da Filosofia”, indica outro rumo: a Alemanha nazista
nada mais fora do que a utlização da razão para o mal. Assim desmistificada, a razão humana adentra no
espaço da maldade, fazendo com a que história cobre a fatura devida daqueles que relativizaram o poder
da violência sempre presente nas suas propostas de construção de formas de expressão política estatal
fundadas na exatidão do controle político de todo o tecido social.

Para Campos (2001, p.19 e ss.), a política de seu tempo é a do primado do irracional, do
inconsciente coletivo que com suas paixões encarregar-se-ia da integração política total por meio do
controle da nação. Homem, Estado e Nação fundiam-se em um só corpo político, pois o indivíduo não
poderia encarnar sua espiritualidade de modo autônomo e solitário, mas a partir de modus vivendi na qual
reconhecesse sua realidade coletiva.

O liberalismo do século XIX falhara, então, ao querer reduzir o mundo político à imagem da
racionalidade do formalismo jurídico forense com discussões intermináveis e inócuas nas quais nada era
possível decidir (CAMPOS, 2001, p.24-26). A teologia da democracia liberal, baseada no processo
dialógico puramente intelectual e na técnica da separação dos poderes, não deu conta do volume e da
complexidade dos conflitos de interesses, das tensões e da diversidade da opinião pública. As técnicas de
persuasão não se mostraram eficientes na formulação dos consensos sociais (SILVA, 2008, p.129-130).

Soma-se a isso ao protagonismo da irracionalidade das massas no cenário político, tornando
ostensivo o estado de violência, aprofundando o divórcio entre democracia e liberalismo (SILVA, 2008,
p.130; SANTOS, 2007, p.306 e ss.). O Parlamento, julgado local ideal para o debate de idéias, nesse clima
irascível cedeu espaço a novos instrumentos de propagação e publicidade da opinião pública que somente
agravaram e fomentaram o estado irracional das emoções coletivas. Essa crise das premissas liberais
deslocou a democracia desse estágio ao estado total de integração, deslocando o centro de decisões da
esfera racional para um espaço ditatorial da vontade.

A condensação dos elementos irracionais das massas em uma unidade política só poderia ser
conquistada com o surgimento de uma personalidade, uma liderança carismática consistente, não através
do voto democrático, mas em meio à aclamação popular – a aparição de César. Em meio ao povo, sua
vontade pessoal refletiria a vontade da nação, sua personificação é a própria expressão simbólica das
massas. Em razão disso, o constitucionalista Francisco Campos (2001, p.23) defende “[...] ser o regime de
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massas o clima ideal da personalidade, a política das massas a mais pessoal das políticas, e não ser
possível nenhuma participação ativa das massas na política da qual não resulte a aparição de César”.

A técnica da integração política do Estado total, nesse sentido, poderia ser perfeitamente aduzida à
democracia, pois as divergências políticas conflitantes existentes no liberalismo seriam assimiladas em um
pólo único. Segundo Rogério Dultra dos Santos (2007, p. 307), “a democracia pode então, permanecer
preservada se o processo de representação realizar-se por qualquer meio válido-não liberal, como, por
exemplo, a aclamação plebiscitária [...]”. A formação da vontade do povo seria perfeitamente guiada pelas
decisões e ações políticas de seu líder que traduziria seu antigo desespero e angústia em estado de
fascinação e hipnose, cujo amor ao destino da autoridade encarregar-se-ia de eliminar todas formas
exteriores ou ostensivas de tensão política. Ainda seguindo as constatações do cientista político Rogério
Dultra dos Santos (2007, p.309):

A democracia, destituída de sua capa liberal pela dinâmica da sociedade de massas, assume o aspecto
de um ‘sistema monista de integração política’, através da imputação das decisões fundamentais a um
centro de vontade cujo caráter irracional equivale ao processo decisionista ditatorial.

O emprego da violência, portanto, é perfeitamente justificável para a manutenção da unidade
política, porém a passagem de um estágio latente das forças das massas contra essas tentativas
desagregadoras só seria possível se o estado de excitação fosse permanente (SANTOS, 2007, p.318).

Em apertada síntese, essas serão as idéias basilares que um pouco mais tarde, em novembro de
1937, no clima de instabilidade política, em um estado de sítio declarado sob o manto do medo dos
avanços comunistas e a constatação da inépcia liberal para combatê-lo e para saber lidar com suas crises
internas, que se instaurará o Estado Novo. Registro este feito no Preâmbulo da Constituição de 1937. A
partir do imperativo da salvação nação, Getúlio Vargas outorgou ao Brasil, a Constituição elaborada por
Francisco Campos.

2. A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO DE 1937

Pelo pensamento de Campos (2001, p.39-40), a nova ordem surge decorrente das exigências do
momento histórico, conduzida pelas aspirações coletivas, personificadas no chefe do Poder Executivo, líder
carismático, que, diante dos infortúnios políticos, soube ouvir as aclamações populares por socorro. Nesses
instantes de exceção, é dado somente aos predestinados a possibilidade de decidir sobre os contrastes e
conflitos entre as realidades e as fórmulas jurídicas do Estado, a fim de que velhos entraves não ameacem
a unidade política da nação. Daí a necessidade do Ministro da Justiça de Vargas em explicitar do que se
tratam o novo Estado e as diretrizes por ele postas. Em suma, Rogério Dultra dos Santos (2007, p.315)
enumera os pontos de destaque elencados por Francisco Campos na defesa da Constituição de 1937:

[...] o reconhecimento da delegação do Poder Legislativo ao Poder Executivo, a incorporação do direito
ao trabalho e à educação, a restrição do poder de decisão dos juízes da Corte Constitucional, as práticas
plebiscitárias, a ampliação da burocracia e o regime corporativo como antídoto ao liberalismo e ao
marxismo.

Em um primeiro momento, o jurista mineiro (2001, p.39-40) dirige suas formulações às críticas
ao regime democrático liberal. De início expõe, ao lado do manifesto de Getúlio, as limitações da
democracia de partidos no Brasil que correspondia mais aos interesses de grupos e das elites locais do que
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aos interesses de Estado. Segundo Campos (2001, p. 43), as democracia de partidos “[...] nada mais são
virtualmente do que a guerra civil organizada e codificada”, bem como “ [...] um sistema de valores que,
na escala dos valores políticos, subordina os superiores aos inferiores e o interesse do Estado às
competições de grupos”.

Além disso, ressalta a inexpressividade das ideologias e dos programas políticos, máscaras das
competições políticas juridicamente organizadas que encobriam a fragmentação do país e os interesses
particularistas. Na verdade, a demagogia das disputas eleitorais perseguia apenas o domínio das forças
econômicas que tanto dispensava o trabalho dos indivíduos que as erigiram, quanto o Estado provedor das
necessidades humanas.

Nesse sentido, as disputas políticas na democracia de partidos plurais favorecem climas de
indecisionismo (BERCOVICI, 2004, p.81-82), cuja solução repousa no uso da violência como instrumento
de decisão. Para tanto, mais uma vez ressalta a importância da autoridade executiva para dirimir esses
conflitos. A partir daí, Francisco Campos (2001, p.45) vai ocupar-se dos vícios da Carta de 34, “um
regime constitucional teórico e em estado de inconstitucionalidade crônica”, e das virtudes da Carta de 37.

3. CRÍTICA AO PODER LEGISLATIVO

O Poder Legislativo é a primeira vítima de seus ataques, pois na sua opinião demitiu-se de sua
função com uma produção ineficaz que serviria a outros fins que não os interesses nacionais. Essa
demonstração de incompetência, segundo ele, obstaculizava e coibia as ações do Poder Executivo. Com a
palavra o próprio Francisco Campos (2001, p.47-48, grifou-se em itálico):

De resto, a incapacidade do Poder Legislativo para legislar é hoje um dado definitivamente adquirido
não só pela ciência política como pela experiência das instituições representativas, em quase todos os
países dos mundo, inclusive nos de tradição parlamentar. Ora, a legislação é uma das funções
essenciais do governo. Se o órgão incumbido de legislar se demitira da sua função, cumpria substituí-lo
urgentemente por outro processo capaz e adequado de legislação.
A impopularidade das câmaras legislativas resultava, pois, da inadequação do órgão à função que lhe
foi conferida. Quando a máquina parlamentar trabalhava segundo as regras da sua construção e do seu
funcionamento, do trabalho realizado sob a alta pressão que costuma reinar em todas as assembléias,
onde o interesse só se mantém a poder de emoção ou de sensação, o resultado produzido não
correspondia ao esforço e ao tempo empregados.
[...]
Quanto mais se acentuava o divórcio entre a Nação e o parlamento, quanto mais este último se
mostrava incompetente para o desempenho de sua tarefa constitucional, tanto mais dilatava o período
de seu funcionamento, que tendia tornar-se permanente, graças às prorrogações e convocações
extraordinárias, realizadas, umas e outras, com os mais fúteis e insinceros pretextos, logo esquecidos
no dia imediato ao da sua corajosa convocação.

Portanto, nada mais justo que suas funções legislativas fossem incumbidas a outro órgão que
fosse capaz de dar conta da demanda das verdadeiras realidades nacionais. Assim, nasceu, na Constituição
de 1937, a delegação legislativa. Por dois motivos, conforme Campos (2001, p.54-56): a) a perda de sua
importância enquanto órgão de expressão da opinião pública, com o aumento dos espaços públicos e dos
instrumentos de comunicação de publicidade e propaganda e; b) crise do Poder Legislativo, evidenciada
pela complexidade técnica e as mudanças das funções de governo que os parlamentares não conseguiram
acompanhar. Em razão disso, conforme o jurista mineiro (2001, p.56, grifou-se em itálico):

A iniciativa da legislação cabe, em princípio, ao governo. A nenhum membro do Parlamento é lícito
tomar iniciativa individual de legislação. A delegação de poderes não foi só permitida, como se tornou
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a regra, pois a Constituição prescreve que os projetos de iniciativa do Parlamento devem cingir-se a
regular a matéria de modo geral, ou nos seus princípios, deixando ao governo a tarefa de desenvolver
esses princípios e regular os detalhes.

Esse mesmo avanço da técnica, segundo Campos (2001, p.51-52), transformará o sufrágio
universal em mito, na medida que tanto a democracia de partidos como o desinteresse da política pelo
povo – afinal ela não desperta mais nenhuma emoção e sentimento –  transferirá ao governo a
responsabilidade para resolver questões dessa natureza. Para ele, o sufrágio seria reservado apenas às
questões políticas. Por exemplo, no caso em que houvesse disputa para Presidência da República, essa
questão, como se trata apenas de assunto simples e geral, retornaria à legitimidade da decisão ao poder
originário das massas. Porém, ele, ao se deter sobre o direito de voto e o caráter democrático da
Constituição, apoia-se na ignorância das massas e na fé do prestígio popular do líder carismático para
conferir poderes ilimitados ao Presidente da República.

A centralização do poder é fundamental para a mobilização das massas e para a evolução de uma
democracia liberal-formal para uma democracia substancial. O substrato do regime democrático não é a
transitoriedade dos governos, nem o sufrágio com as eleições periódicas, mas a vontade popular que por
aclamação escolhe e legitima a permanência do Governo (CAMPOS, 2001, p.75-76). Assim, evitaram-se
os males do liberalismo tais como a demagogia, o pluralismo partidário e a nefasta luta de classes que dá
base ao marxismo e à ditadura do proletariado.

Por conseguinte, Francisco Campos não tinha dúvidas de que a Constituição de 1937 era
democrática, e que democracia e liberalismo não eram uma coisa só. Nesse sentido, a legitimação
plebiscitária no pensamento antiliberal é o que caracteriza o seu sentido democrático dentro de unidade
nacional indivisível, cuja ordem não deve ser colocada em risco.

4. A GUARDA DA CONSTITUIÇÃO

Não só o Poder Legislativo, diante das justificativas apresentadas por Francisco Campos, foi
usurpado de suas competências na Constituição de 1937. Segundo o ideólogo dessa Carta, o Judiciário não
poderia ser mais o “árbitro irrecorrível da constitucionalidade”. O caráter dinâmico e as mudanças sociais
da época não se coadunavam com interpretações jurídicas formais, baseadas nos pontos de vista pessoais,
dogmáticos e/ou filosóficos do juiz, que obstruíam os desígnios políticos, sociais e econômicos da nação.
Portanto, ao Judiciário não mais cabia a tarefa de guardar a Constituição.

O modelo norte-americano de controle difuso da constitucionalidade adotado pelo Brasil, desde a
Constituição de 1891 esvaiu-se. A outorgada Constituição de 1937 e a perpetuação do Estado Novo de
Getúlio Vargas traduziram-se, em termos de jurisdição constitucional, na introdução da revisão pelo
Presidente da República das decisões do Supremo Tribunal Federal, nos casos referentes à declaração de
inconstitucionalidade das leis, cuja ratificação era feito pelo Parlamento por meio de 2/3 dos votos de cada
Casa Legislativa (MENDES, 2006, p. 195). Com o fechamento do Congresso Nacional, além de tornar
essa norma inócua, Vargas retirou do Senado o papel de coordenador dos poderes; em seu lugar tomou
assento o Conselho Federal (VIEIRA, 2008, p. 123).

Francisco Campos (2001, p.101-102) adverte que na Carta de 37 a revisão das decisões do
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Supremo sobre a constitucionalidade das leis sequer é uma prerrogativa do Congresso, mas apenas uma
faculdade equivalente a emendar à própria Constituição, dependente da iniciativa do presidente da
República. Como se vê, já que o exame legislativo de lei ou ato declarado inconstitucional pelo Supremo
foi obstaculizado pela asfixia do Poder Legislativo, o Chefe do Poder Executivo converteu-se no órgão
único protetor da Constituição, legitimado pela base plebiscitária do texto de 1937. Em sua concepção, o
controle judicial de constitucionalidade das leis foi uma obra de legistas pouco habituados com o caráter
dinâmico da democracia, muito mais preocupados com a manutenção do status quo e a conservação de
interesses. Esse arquétipo, portanto, é ultrapassado, por isso sua reformulação pela Constituição do Estado
Novo.

O problema central aqui é definir os caminhos percorridos por Francisco Campos para defender o
posicionamento do Chefe do Poder Executivo enquanto guardião da Constituição diante do quadro real do
Estado Novo e da letra morta do texto de 37 a respeito do controle da constitucionalidade das normas. Ele
resgata, portanto, a discussão germânica entre Kelsen e Schmitt no período de ascensão do nazismo sobre
a jurisdição constitucional.

A teoria kelseniana do controle de constitucionalidade firma que a garantia de eficácia da
Constituição é dada por meio de órgão diferenciado do Executivo e do Legislativo para que esses, no
exercício do poder estatal que lhes foi conferido, guardem consonância de seus atos com os ditames
constitucionais. Por isso, não podem eles mesmos exercer esse controle. A jurisdição constitucional a
partir dessa ótica é uma teoria de limitação do poder. Mas por que o Judiciário? Ao auferir a
constitucionalidade das normas ao seu âmbito de decisão não estaria o Terceiro Poder ferindo a separação
de poderes e a legitimidade do Legislativo e do Executivo?

Dessas interrogações nasceram os polêmicos debates entre Kelsen (2003) e Carl Schmitt (2007),
como já dito. Para este, não há como imaginar o Judiciário guardião da Constituição, pois sua função
restringe-se a aplicação da lei, a análise dos fatos segundo as prescrições da norma, afinal seu conteúdo já
estaria delineado pela própria legislação. Do contrário, a atividade jurisdicional seria política, função
atribuída aqueles que teriam legitimidade para decidir sobre se os atos normativos seriam constitucionais
ou inconstitucionais. Para o segundo pensador, o controle de constitucionalidade das leis seria ato político
o que destoaria da função jurisdicional. Questões políticas não podem ser objeto de um Tribunal
Constitucional. Tal formulação mereceu especial atenção de Hans Kelsen (2003, p. 258) quando defendeu
que o filósofo germânico parecia crer que o juiz “é um mero autômato, que não produz criativamente
direito, mas sim apenas ‘acha’ direito já formado, ‘acha’ uma decisão já existente na lei”.

Carl Schmitt (2006, p.7), crítico veemente da democracia liberal (BERCOVICI, 2003, p. 196-197)
não transferia essa responsabilidade suprema ao legislador, pois o Legislativo, na medida que soberano é
quem decide sobre o estado de exceção, com seus métodos discursivos pluralistas inócuos estava distante
da realidade política da época e da força decisionista do Reich como guardião da Constituição – o que
demonstra sua ligação com a ascensão do nazismo.

Para Schmitt (2007, p.115 e ss.), o Estado Liberal era paradoxal com seus direitos de liberdade em
sua visão privatista que operava a dicotomia Estado e sociedade de forma antipolítica, apesar do primado
do Parlamento sobre os demais poderes. Isto porque o pluripartidarismo burguês neutralizava a unidade do
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Estado e promovia o antagonismo das forças sociais. Daí operar uma divisão entre liberalismo e
democracia, pois no Estado Liberal o suporte desta forma de governo, o povo, não era homogêneo. A
aversão que Schmitt (2007, p.129, grifo original) tinha ao sistema plural de partidos pode ser sentida no
seu diagnóstico da crise política do Estado vivenciada pela Alemanha:

A presente situação do parlamentarismo alemão caracteriza-se pelo fato de que a volição estatal
depende de maiorias parlamentares de numerosos partidos heterogêneos em todos os aspectos, maiorias
instáveis e alternantes de caso a caso. A maioria é sempre uma maioria de coalizão e, de acordo com as
várias áreas da luta política – política externa, política econômica, política social, política cultural –
muito diferente. Esse Estado partidário democrático-parlamentarista é, numa palavra, um instável
Estado partidário de coalizão.

O Estado neutro, não interventor, deveria ser substituído pelo Estado Total no qual poderia ser
compatibilizadas intervenções na ordem econômica e social, legitimado pela unidade da democracia de
massas na qual os indivíduos perderiam sua identidade dúbia, enxergando no Estado um meio de
organização social (BERCOVICI, 2003, p.197).

Nesse sentido, somente o Presidente do Reich, segundo sua interpretação expandida do artigo 48
da Constituição da República de Weimar (KELSEN, 2003, p. 246), poderia solver o caótico Estado Liberal
e suas contradições. Para tanto, ressuscita a idéia do pouvoir neutre do constitucionalismo monárquico de
Benjamin Constant. Ao tempo no qual a Constituição limitava seu poder, o Chefe do Poder Executivo
tinha por missão efetivá-la. Este Poder Moderador não substituiria o poder soberano do Estado, mas
atuaria no sentido de regular todos os outros através da guarda constitucional (SCHMITT, 2007, p.193 e
ss.). Esta fundamentação deu início no Estado alemão a uma edição de inúmeros decretos com força de lei
pelo Presidente do Reich; este substituindo a função do Poder Legislativo, muitas vezes contrariando a
Constituição de Weimar. Embora Schmitt não admita, esse foi um primeiro passo para o totalitarismo
nazista.

Em Francisco Campos (2001, p.59), a confiança na dinamicidade e representatividade do Chefe
do Poder Executivo frente à sociedade de massas era também a desconfiança dos métodos dogmáticos e
falíveis dos juízes para auferir a constitucionalidade das normas em uma realidade que atravessava
mudanças radicais. Enquanto a personificação do mito do presidente era aceitável, pois em nome da Nação
tudo era possível, a pessoalidade togada era vista pelo constitucionalista como um entrave. De forma
semelhante ao Reich alemão, por aqui governava-se discricionariamente mediante decretos-lei, verdadeiras
“leis constitucionais” de caráter irrevogável por quaisquer dos outros dois poderes e inquestionável.
Segundo Paulo Bonavides e Paes de Andrade (2001, p.343, grifou-se em itálico):

É que, sem qualquer subterfúgio e em razão dos próprios termos em que o golpe fez inserir os poderes
ditatoriais, a legislação estava marcada por sua integração no texto principal – a Constituição outorgada
de 1937.
O vício de toda legislação dela decorrente, portanto, era o de origem e não cabia levantar sua
ilegitimidade perante nossos tribunais ou junto ao Conselho escolhido a dedo para rejeitar tudo que não
estivesse ajustado aos princípios constantes da Carta outorgada.
[...]
Essa autoridade superior às vontades individuais, no regime autoritário, fica responsável pela lei
original que é a Constituição por ela outorgada e, em conseqüência, pela sua legislação complementar
que não perde, por isso o mesmo vício autoritário de origem.
O texto de 1937 e sua legislação complementar ou consequente, colidiu com os princípios
montesquianos da distribuição dos poderes e enfraqueceu-se pela ausência do plebiscito que a deveria
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levar ao julgamento da Nação e pela falta de controle jurisdicional pela marginalização do Poder
Judiciário.

Ainda sob o espectro do jurista germânico antiliberal, a validade da Constituição é determinada
pela vontade do Poder Constituinte. Nisso, a totalidade da unidade política é integrada pela representação
conferida ao Presidente do Reich. Essa função coordenadora estaria apartada dos conflitos políticos entre
os partidos o que só enfatiza a tese do poder neutro pela autonomia e independência do Poder Executivo.
O Poder Judiciário, com o apolitismo da esfera jurídica, jamais seria capaz de contornar as dificuldades
oriundas do legislativo Estado Liberal (BERCOVICI, 2003, p.196). Em uma tradução dessa idéia para a
realidade brasileira, de acordo com Vamireh Chacon (1978, p.113), “Vargas queria uma Constituição de
fato, mas não de direito, uma Constituição que funcionasse na prática, mas que ninguém pudesse invocá-la
em favor de alguma coisa”.

A própria Constituição de Weimar, conforme Schmitt (2007, p.229-234), atribuía ao Presidente a
função de guardião da Constituição, alicerçado no fator plebiscitário da democracia de massas, garantidor
da união do povo alemão. Na opinião de Gilberto Bercovici (2003, p.98), as idéias de Schmitt foram o
estopim para gerar uma crise democrática no Estado alemão e impulsionar a ascensão do nazismo.

Kelsen (2003, p. 237 e ss.), no artigo Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, em defesa não
apenas do Tribunal Constitucional, mas da social-democracia, responde às críticas de Carl Schmitt,
reafirmando sua crença de que aquele seria o órgão apto a funcionar como controlador das leis e atos dos
demais poderes contrários à Constituição. Sua preocupação central finca-se na independência desse órgão
composto em forma de colegiado em relação ao Parlamento e ao Executivo.

Para o filósofo da Escola de Viena, o Tribunal Constitucional seria naturalmente o guardião da
Constituição, pois ele tem o poder de negar a aplicação de leis, sob o ponto de vista material, que
contrariem a Constituição. Ao contrário de Schmitt, Hans Kelsen (2003, p. 250-251), não ainda o da teoria
pura do Direito, entendia que a função jurisdicional é também uma função política. A jurisdição seria
forma de exercício de poder, portanto atividade política. Não é somente no Legislativo que se encerram
conflitos dessa natureza. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional não teria apenas um caráter jurídico,
mas também político (LIMA, 2003, p.205-206). A diferença em Kelsen (2003, p. 251) da política do
Legislativo e do Judiciário tem caráter quantitativo e não qualitativo:

O caráter político da jurisdição é tanto mais forte quanto mais amplo for o poder discricionário que a
legislação, generalizante por sua própria natureza, lhe deve necessariamente ceder. A opinião de que
somente a legislação seria política – mas não a ‘verdadeira’ jurisdição – é tão errônea quanto aquela
segundo a qual apenas a legislação seria criação produtiva do direito, e a jurisdição, porém, mera
aplicação reprodutiva. Trata-se, em essência, de duas variantes de um mesmo erro. Na medida em que
o legislador autoriza o juiz a avaliar, dentro de certos limites, interesses constratantes entre si, e decidir
conflitos em favor de um ou outro, está lhe conferindo um poder de criação do direito, e portanto um
poder que dá a função judiciária o mesmo caráter ‘político’ que possui – ainda que em maior medida –
a legislação. Entre o caráter político da legislação e o da jurisdição há apenas uma diferença
quantitativa, não qualitativa.

Além disso, se se fosse pensar o Presidente do Reich como guardião da Constituição com base no
artigo 48 da Constituição da República de Weimar, correr-se-ia o risco de tornar inócua as demais normas
constitucionais em detrimento de uma delas que tinha nitidamente o intuito de compatibilizar o defensor
constitucional com a figura do ditador (BERCOVICI, 2003, p.198). Foi o que aconteceu no regime do
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Estado Novo. Basta acentuar as justificativa da teoria do poder neutro do monarca para legitimar o
exercício do poder pelo Chefe do Executivo em uma República (SCHMITT, 2007, p.193 e ss.). Dessa
forma, a teoria schmittiana era claramente antidemocrática, pois usurpava disfarçadamente as demais
funções estatais.

Em relação ao Poder Moderador, Francisco Campos (2001, p.104) tinha a convicção que ele
havia se instalado nas instituições democráticas por meio do controle judicial de constitucionalidade das
leis ao sabor das filosofias conservadoras dos juristas, com o fito de postar empecilhos às inovações ou
mesmo aos reclames do povo. A importação do modelo norte-americano ao Brasil escondia uma história
de conservadorismo social e concentração de poderes por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos que
limitando o poder pela atividade interpretativa, transformava a sua Constituição em mero arranjo político
de uma determinada situação. Por isso, o povo soberano de controlador, passa a ser governado por um
poder sem legitimidade popular que dissimula importantes casos, cujo crivo democrático é subtraído a um
método jurídico logíco-dedutivo.

Lembra-se que Schmitt tinha sua visão do princípio democrático atrelado a legitimação
plebiscitária do povo ao Reich, assim como Francisco Campos. Por outro lado, Kelsen (2003, p. 291)
afirma que não só pela função, mas a forma democrática de escolha dos membros, assim como a do Chefe
de Estado, configuraria o caráter legitimador da jurisdição constitucional. Nesse sentido, divergindo do
pensador tcheco, é que, para o jurista brasileiro (2001, p.103), a política democrática não poderia ser
transferida a um órgão de notáveis, com garantias de independência, inamovibilidade e vitaliciedade.

Mesmo no caso do Brasil no qual ainda imperava o modelo difuso, por conseguinte deveria haver
um litígio concreto, para a decisão final do Poder Judiciário acerca da constitucionalidade do caso em
questão, havia uma abstração da atividade interpretativa que, em todo o caso, retira da lei toda a sua
autoridade. Uma Constituição como a de 1937, cujos fins eram guiados pelo interesse público não poderia
ficar refém de um modelo que transferia o controle do poder do povo ao Judiciário (CAMPOS, 2001,
p.103):

Trata-se, no caso, de confiar a um órgão que não se origina do povo, e que não se encontra sujeito à sua
opinião, o mais eminente dos poderes, porque, precisamente, o poder que define os grandes poderes de
governo e os grandes fins públicos a que se destina. O controle judicial da constitucionalidade das leis
é, sem dúvida nenhuma, um processo destinado a transferir do povo para o Poder Judiciário o controle
do Governo, controle tanto mais obscuro quanto suscetível de inteligibilidade pública, graças à
aparelhagem técnica dialética que o torna inacessível á compreensão comum. A supremacia do
Judiciário não é, pois, como procura fazer acreditar uma ingênua doutrina que atribui ao método
jurídico um caráter puramente lógico e objetivo, uma supremacia aparente. É, ao contrário, uma
supremacia política, porque a função de interpretar que redunda na de formular a Constituição, é a mais
alta ou a mais eminente das questões políticas.

Impensável, portanto, em uma nação unificada na figura do Chefe do Poder Executivo, conviver
com a supremacia de um Poder Judiciário, cujas as opiniões jurídicas e os valores pessoas dos juízes
poderiam ser tão perniciosos e ameaçadores à soberania nacional quanto ao pluralismo liberal das
diferentes posições políticas. Ainda nesse último sentido, Kelsen rebate o Estado Total idealizado por
Schmitt como unidade, em defesa da Constituição, frente ao pluralismo das forças sociais em disputa
política na defesa de seus direitos subjetivos (KELSEN, 2003, p. 273). Para o tcheco, o conceito
schmittiano de unidade política é jusnaturalista e substitui o de Constituição, por isso o sistema pluralista
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parece consistir em ameaça, podendo ser declarado inimigo constitucional, enquanto o Reich seria amigo
do Estado (KELSEN, 2003, p. 296).

A objeção fundamental ao final da crítica ao professor de Direito Público da Universidade de
Berlin é demonstrar que o pluralismo não é dissonante à idéia de Estado. Sua função é balancear as
diferenças políticas dos múltiplos agentes históricos como parâmetro da vivência contínua da democracia.
Por isso, vê-se Schmitt tão distante dessa possibilidade nas suas preocupações em expandir o poder do
Estado como representação totalitária da vontade do povo, afastando qualquer possibilidade de mediação
entre este e aquele. Daí fazer sentido a afirmação na qual o Tribunal Constitucional de Kelsen aproxima-se
da democracia, enquanto Carl Schmitt está interessado apenas em legitimar uma das espécies de
totalitarismo na história humana (LIMA, 2003, p. 207). No caso de Francisco Campos, suas idéias em
relação ao controle de constitucionalidade das leis finca-se na teoria de Schmitt acerca do guardião da
Constituição.

A importância desses teóricos reside na arguta reflexão sobres as limitações da legitimidade da
jurisdição constitucional; Kelsen reconhece esta problemática ainda em Schmitt (KELSEN, 2003, p. 262).
Embora tanto no sistema europeu, pensado por Kelsen, quanto no norte-americano, adotado pelo Brasil
desde 1891, combatido por Francisco Campos na Constituição de 1937, admitindo as variações entre
ambos, seja levantada a hipótese da função política que o Poder Judiciário exerce no controle de
constitucionalidade das leis e de que esses modelos de um ponto de vista ideal foram pensados para
aprimorar a divisão dos poderes (VIEIRA, 2007, p. 79), ignorou-se a hegemonia da política no stare
decisis dos tribunais. Isso inaugura na teoria da democracia a preocupação com o fenômeno da
judicialização da política, já que, como esboçado as discussões clássicas acerca do guardião da
Constituição, esquece-se o fato de que não somente Executivo e Legislativo encenam disputas que
comprometem o sistema constitucional, mas também o Judiciário insere-se entre seus protagonistas
(LIMA, 2003, p. 207).

Embora se possam debitar, neste ponto, os créditos das idéias de Francisco Campos do presidente
como defensor-mor da Constituição ao teórico antiliberal alemão Carl Schmitt, ao contrário deste último, o
ideólogo do Estado Novo não encontrou um adversário à altura, tal qual Hans Kelsen, que defendesse de
forma pública, aberta e combativa uma jurisdição constitucional democrática e se opusesse à ditadura do
Executivo.

Em abril de 1941, durante a solenidade de abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal,
pouco antes de seu afastamento provisório do Ministério da Justiça, nos meses de agosto e setembro do
mesmo ano, pressuposto de sua saída definitiva do ministério em julho de 1942 (CPDOC, 2009, on-line), o
constitucionalista mineiro ratificou sua tese de que a última palavra de interpretação da Constituição dada
ao Legislativo pela Constituição de 1937 é uma faculdade que se manifestará em situações mais gerais,
excepcionais e essencialmente políticas (CAMPOS, 1956, p. 404).

Nada mais natural do que o órgão representante da nação, poder constituinte latente, execute esta
tarefa incumbida constitucionalmente por delegação do povo. Porém, de início, na presença dos
magistrados da mais alta corte do país, não deixa de reconhecer que nos modelos do passado não era
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defeso aos tribunais decidir sobre matérias de governo, de domínio da política (CAMPOS, 1956, 401-403).
E, para evitar, quaisquer divergências entre Governo e Poder Judiciário, não deixa de lembrá-los de seu
papel técnico, e de que a Justiça, quer queira ou não, integra o novo regime (CAMPOS, 1956, p.404-405).
Contudo, sabe-se que, a bem da verdade, em regime de estado de exceção como o Estado Novo, nem
Legislativo nem Judiciário tem espaço de decisão para definir quaisquer preceitos da Constituição, a não
ser a própria chefia do Executivo, auxiliado por sua casta de burocratas.

5. AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS E ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS

O estágio histórico da técnica que propicia a crise legislativa e amplia as funções de governo, dá
lugar não mais a uma Constituição negativa que garantia as liberdades individuais contra o Estado, mas a
uma Constituição positiva na qual o Estado está presente em todas as esferas da vida social e em que o
interesse público sempre prepondera sobre o individual. Sob esse fundamento a Constituição de 1937
restringiu os direitos e garantias individuais, ao tempo em que trouxe em seu bojo o que Francisco
Campos (2001, p.58) denominou de novos direitos. Afinal, não há direitos contra o Estado, mas apenas
aqueles que são garantidos e promovidos sob o seu controle. Conforme Paulo Sérgio da Silva (2008,
p.163):

Em termos de direitos e garantias individuais, a Constituição de 10 de novembro foi mestra em
apresentar restrições. Sob uma aparência tênue, cerceou o agir do cidadão com óbices variados, tudo
em nome da nação e da decantada paz social aliada à ordem e ao progresso. Divergindo da doutrina
liberal, o Estado nacional ocupava o primeiro plano e, de acordo com suas conveniências, traçou
limites do permitido e do proibido, do lícito e do ilícito, do social e do anti-social.

É certo que de um ponto de vista formal a Constituição de 37 nominava expressamente direitos
como o de nacionalidade, os políticos, as liberdades individuais, a igualdade, a segurança e a propriedade
estavam regidos pelo involucro dos limites impostos pelo regime. Garantias contra o arbítrio de governos
tal qual a do princípio da irretroatividade das leis sequer foram previstas no texto constitucional. No artigo
122 fica claro que o gozo de tais direitos e o exercício das garantias estavam adstritos aos termos nela ou
em normas regulamentares expostos. Afora isso, a prerrogativa do Presidente da República de declarar
estado de emergência em todo o Brasil, com base no artigo 186, nulificava a fruição de quaisquer bens
jurídicos fundamentais do indivíduo.

Valores tais quais defesa da segurança nacional e do Estado, paz social, bem-estar, interesse e
bem públicos pautavam as definições dos interesses do Estado Novo que condicionavam os direitos dos
cidadãos. Vale salientar que os seus significados eram definidos pela figura personificada do Chefe do
Poder Executivo, afinal, pelo artigo 171, no caso de estado de guerra, o Presidente poderia indicar as
frações da Constituição que deixariam de vigorar. Por óbvio que, em um regime autoritário, as primeiras
restrições recaem exatamente sobre as liberdades. Em tempos de turbulências geopolíticas e instabilidade
política interna, para Vargas a decretação desse estado dependia apenas de sua própria decisão, pois por
previsão constitucional não haveria a necessidade de autorização do Parlamento – por sinal dissolvido
quando da instauração da Constituição de 10 de novembro – nem por ele poderia ser suspenso.

O controle sobre as liberdades individuais, segundo Campos (2001, p.62-63), justificar-se-iam
porque o liberalismo sobre “um falso pretexto” dividiu a sociedade entre os fracos desprotegidos e os
dominadores que sob os auspícios da chancela econômica e política desvirtuaram o interesse público
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estatal para os nitidamente privados, mediatizados pelos partidos políticos e organizações privadas. A
liberdade de uns, portanto era apenas nominal, enquanto a de outros era mais do que real, era usurpadora
dos poderes do Estado.

5.1 O CONTROLE DA IMPRENSA E DA LIBERDADE DE PENSAMENTO

Antes de ser uma abstração, a liberdade só teria sentido se exercitada dentro de um plano concreto e
definido de garantias do Estado. O poder arbitrário não é o estatal, mas sim o dos particulares e suas
organizações privadas. Nessa nova organização social, o exercício da liberdade é sopesado por critérios de
justiça. Segundo o ideólogo do Estado Novo (2001, p.63):

A organização não suprime nem oprime a liberdade individual: limita-a, para melhor defendê-la,
assegurando-a contra o arbítrio das organizações fundadas no interesse de grupos constituídos, à
sombra da anarquia geral, sobre a base do interesse privado.
[...]
Postular a liberdade simples é postular a força. É necessário que sejam postuladas ao mesmo tempo a
liberdade e a justiça, ou antes a liberdade como exercício de um poder justo.

Os exemplos mais práticos de restrição da liberdade em virtude do interesse público, encontrados
na entrevista de Francisco Campos (2001, p.39 e ss.) concedida à imprensa de em novembro de 1937, são
o da imprensa e o da educação. Para ele (2001, p.68-69), os meios de comunicação exercem uma função
pública e, por terem se convertido, na modernidade, nos principais instrumentos de formação de opinião e
propaganda de idéias, em detrimento inclusive do Parlamento liberal, sob eles incidiriam o interesse
público.

A necessidade do controle dentro da idéia de regime democrático de Francisco Campos (2001,
p.69) faz sentido quando o mesmo afirma que instrumento tão poderoso como a imprensa “não pode ficar
à mercê do interesse privado”. Daí porque a condicionante de seu funcionamento são os interesses e fins
públicos e não os das organizações de capital privado que a administra. O tema, retomado em entrevista à
imprensa no ano de 1938, é caracterizado como um dos problemas brasileiros e para ele deve corresponder
uma solução adotada pelo regime (CAMPOS, 2001, p.96):

Ora, a Imprensa, dominada economicamente por interesses privados, coloca-se fatalmente ao serviço
desses interesses na sua função de influir sobre a opinião pública, porque o que aqueles interesses têm
em vista, através da Imprensa, é, precisamente, a sua apresentação sob a forma ou aparência do
interesse público. Não é que eu atribua à Imprensa ou aos homens de imprensa o propósito de
deliberado de transfigurar em interesses públicos os interesses particulares que alimentam a publicidade
jornalística: o fato decorre da natureza econômica da empresa.
A verdade é que a Imprensa é uma agência pública ou um poder público controlado exclusivamente
pelo interesse privado. Ao invés de estar sujeita a um controle público, a Imprensa controla não só o
Governo como o público em geral. O postulado democrático é que a opinião pública é a sanção do
poder público.

Não é à toa que, em tempos nos quais os órgãos legislativos já não mais influíam na opinião
pública das massas, incapazes de compreender problemas técnicos, alheios à política, e os decorrentes da
complexidade do momento histórico, além de censurar os meios de comunicação privados, o governo
estado novista, muito tardiamente, criou o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, em dezembro
de 1939, subordinado ao Presidente. Se o clima político era o da irracionalidade das massas, fazia-se
necessário não apenas a censura da imprensa, formadora por excelência da opinião pública, mas a
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instituição de um órgão capaz de centralizar, coordenar, orientar e difundir as vozes autorizadas da única
possibilidade de expressão da República e as imagens do Estado Novo (CARONE, 1977, p.169-172).

O Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo será responsável pela elevação de
Vargas a um grau mítico transcendental permanente no qual a pessoa do Chefe de Estado funde-se com a
Nação. Tal fato como instrumento de mobilização e sentimentalização das massas, coesão das classes
dirigentes e propagação das ações estatais já era por demais conhecido das experiências totalitárias na
Europa; não consistia fundamentalmente em nada novo (CARONE, 1977, p.166; FERNANDES, 2007,
p.355).

Por isso, Francisco Campos, em seus discursos, sempre exaltara a figura do político gaúcho e suas
qualidades, ainda que não fossem verdades. Em discurso proferido, em maio de 1938, defende (2001,
p.193) que o Brasil só é um Estado Nacional porque o povo confia ao mais alto posto da República todos
os seus poderes às virtudes e vontades de seu Chefe, seja no campo da legitimidade simbólica ou da
legalidade:

Existe, efetivamente, um governo, um poder, uma autoridade nacional. O Chefe é o Chefe da Nação.
Mas não é o Chefe da Nação apenas no sentido jurídico e simbólico. É o Chefe popular da Nação. A
sua autoridaridade não é apenas a autoridade legal ou regulamentar do antigo Chefe de Estado. A sua
autoridade se exerce pela sua influência, pelo seu prestígio e a sua responsabilidade de chefe. Somente
um Estado de Chefe pode ser um Estado Nacional: unificar o Estado é unificar a Nação. Foi o que se
deu no Brasil. A inflação de prestígios locais ou regionais, ou de prestígios nascidos sob a influência de
combinações, sucedeu, com a deflação política operada no país com o advento do Estado Novo, a
instauração de uma autoridade nacional: um só Governo, um único Chefe, um só Exército. A Nação
readquiriu a consciência de si mesma; do caos das divisões e dos partidos passou para a ordem da
unidade, que foi sempre a da sua vocação.

O mesmo fundamento do raciocínio de Campos para o controle da imprensa aplica-se à liberdade
de pensamento e de ensino. A educação, ao seu ver (2001, p.66-67), é um processo de transmissão de
valores apriorísticos da nação que não podem ser objetos da retórica e da discussão intelectualista liberal.
Como tal, destina-se a persecução de fins sociais voltados à formação das novas gerações para a vivência
coletiva, o aprimoramento técnico das profissões e do trabalho e, acima de tudo, para o treinamento do
físico e da moral intelectual e cívica da juventude.

5.2 OS NOVOS DIREITOS E O ESTADO PRESTACIONAL-ADMINISTRATIVO

Se por um lado os direitos fundamentais de primeira dimensão viam-se tolhidos pelos imperativos

da ordem social e política da Carta “Polaca”
[3]

, os direitos sociais ganharam em substância uma atenção
do Estado. Para assegurar o gozo de uma vida digna ao cidadão, a Constituição de 1937 trouxe uma nova
declaração de direitos que exigia do Estado uma atitude prestacional e de controle dos quais cabe destacar
o direito à educação, ao trabalho, à segurança, à cultura, à seguridade social, à saúde etc.

Nesse sentido, é que o constitucionalista em questão (2001, p.56-58) afirmava ser o Estado Novo
democrático. Se as constituições democrático-liberais do século XVIII e XIX transformavam o Estado em
verdadeiro inimigo do indivíduo, com suas declarações de direitos e garantias contra o governo,
limitadoras do poder, na tentativa de proporcioná-los melhores condições de vida, o atual momento das
transformações mundiais em todas as esferas da vida demonstravam que o liberalismo falhara nessa
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empreitada.

Por isso, o problema constitucional do movimento de 37 não era o da previsão das liberdades
individuais, mas o de garantir que as conquistas materiais e morais do homem, naquela época de transição,
fossem distribuídas de forma acessível a todos. Os direitos, assim como a democracia, no novo regime,
perderam seu caráter negativo e assumiram uma feição positiva. O Estado então deixa de ser inimigo para
ser o provedor, o prestador, o servidor, com seus novos deveres para com os cidadãos.

Para Francisco Campos (2001, p.58), esses direitos remediariam o desequilíbrio social e a
desigualdade ocasionada pelo liberalismo na qual o indivíduo ficava à mercê da própria sorte. Porém, isso
só seria possível se a Constituição previsse mecanismos de inserção da sociedade em uma  ordem total:

Os novos direitos constituem, por assim dizer, a substância da declaração constitucional de direitos.
Não se trata mais de uma declaração negativa da liberdade, que não dava outro direito ao indivíduo
senão o de não ser incomodado pelo Estado. O indivíduo tem direito a serviços e bens, e o Estado o
dever de assegurar, garantir e promover o gozo desses serviços e desses bens: o direito à atividade
criadora; o direito ao trabalho; o direito a um padrão razoável de vida; o direito à segurança contra os
azares e os infortúnios da vida – o desemprego, o acidente, a doença, a velhice; o direito a condições
de vida sã, criando ao Estado o dever de administrar a higiene pública, e, sobre todos, o direito à
educação, sem cujo exercício não é possível tornar acessível a todos o gozo dos demais bens da
civilização e da cultura.
[...]
Para assegurar o gozo dos novos direitos, o Estado precisa exercer de modo efetivo o controle de todas
as atividades sociais – a economia, a política, a educação.

Esse novo papel, porém, só seria cumprido se este novo Estado dispusesse de uma máquina
administrativa estável, eficiente e econômica. De nada adiantaria o governo gravitar em torno do
presidente da República, se o Estado não dispusesse de uma estrutura responsável por executar as tarefas
que lhes fossem incumbidas, de acordo com suas responsabilidades. No regime varguista, a centralização
política deu origem à centralidade administrativa. O Estado Novo é um típico Estado Administrativo
descrito por Gilberto Bercovici (2004, p.95) em análise ao Estado Total schmittiano:

Neste tipo de Estado há a progressiva substituição das leis por medidas, motivadas por critérios
‘técnicos’ para satisfazer as exigências das condições reais e efetivas como forma dominante do
exercício da atividade estatal, dada a impossibilidade de se concretizar todas as tarefas estatais pela via
legislativa. Atenua-se, assim, com o Estado Administrativo, distinção clara entre elaboração e
aplicação da lei, típica do Estado Legislativo. A Administração é o centro de sua atividade, o ponto
essencial da vontade política decisiva.

Aliás, a simbiose entre funcionalismo público e o presidente do Reich, preconizada por Carl
Schmitt (2007, p.219-220), nos anos 20 e 30, era um importante fator de estabilidade da unidade estatal. O
funcionário nem estava acima da sociedade, como no Estado-monárquico, tampouco estava abaixo dela, tal
qual na cisão operada entre Estado e sociedade pelo liberalismo. A garantia de sua independência
assentava-se na Constituição que também legitimava a presidência do Reich sobre uma base plebiscitária.

A administração centralizada não desperdiçaria recursos nem repetiria serviços, de forma que suas
ações seriam coordenadas e concentradas por e em um único setor. Para Campos (2001, p.61), “o princípio
da concentração de serviços da mesma natureza em um só departamento é um princípio de eficiência e
economia”. Porém, a seleção dos funcionários públicos não poderia atender aos critérios do clientelismo,
mas observar as formas de ingresso e afastamento, bem como as orientações de suas ações, conforme as
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previsões de interesse público razão pela qual a Administração existia. Nesse sentido, é interessante notar
a relevante inserção, no artigo 122, § 3, da garantia de que os cargos públicos serão igualmente acessíveis
todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade previstas legalmente e nos regulamentos.
Contudo, não se pode esquecer que essa burocracia estatal nasceu também em razão da necessidade de
substituir o Legislativo, e sua fortaleza foi um fator preponderante para que os curtos períodos
democráticos no Brasil que se seguiram ao regime autoritário, convivessem com estruturas coorporativas
essencialmente refratárias às práticas da democracia. De acordo com Paulo Bonavides e Paes de Andrade
(1989, p.333):

Se é certo que Vargas implementou uma modernização do aparelho do Estado, criando uma burocracia
mais eficiente e dando contribuições diversas à consolidação e codificação dos principais ramos do
direito, e iniciando o processo de industrialização do País, de que é exemplo Volta Redonda, é também
certo que atribuiu a essa burocracia renovada poderes muito mais amplos do que seria normal. Em
suma: na completa ausência do Legislativo (ele nunca foi convocado), esse poder transferiu-se para as
mãos da tecnoburocracia, que o exercia na realidade. Mais uma vez uma conjunção que nos é familiar:
autoritarismo e tecnocracia.

O caráter modernizador do novo regime reformulou a Administração Pública brasileira com a
criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP. Esta espécie de superministério
centralizador era responsável, junto ao gabinete do presidente, pelo controle de pessoal e material do
serviço público. Em relação aos funcionários públicos, não há que se negar o legado do Estado Novo para
moralizar o ingresso nas carreiras de Estado a partir do mérito e da qualificação profissional. Porém, os
mesmo critérios na valiam para as nomeações das cúpulas ministeriais e da presidência. Outro equívoco do
regime foi a admissão, em 1936, da categoria de funcionários denominados extranumerários, contratados a
partir de prazo determinado, que se chocava com a retórica estadonovista, pois acabou absorvendo as
práticas clientelistas do passado que combatia principalmente nos grandes centros urbanos nos quais as
taxas de crescimento, conseqüência da industrialização, eram crescentes (FAUSTO, 2000, p. 378-379).

6. FRANCISCO CAMPOS E O DECLÍNIO DO ESTADO NOVO

Não é forçoso atestar pela análise do pensamento de Francisco Campos que a Constituição de 37
voltou-se exclusivamente para um estado de emergência permanente (SANTOS, 2007, p.286). Porém, as
condições políticas externas e internas que lhe deram origem modificaram-se com o final da Segunda
Guerra e as mobilizações democráticas que emergiram, desde 1943.

Do ponto de vista jurídico-institucional, os climas agravaram-se com o questionamento da
vigência da Constituição pelo seu próprio ideólogo, Francisco Campos. Embora estivesse sendo coerente
com seu pensamento jurídico, pois desde 1940 advertia da necessidade de regulamentação do plebiscito
para referendar a Constituição de 1937 por meio de decreto presidencial, é óbvio que as rusgas com
Getúlio Vargas influenciaram para que contribuísse com a queda do Estado Novo (CHACON, 1978,
p.108-109).

O artigo 187 da Carta outorgada prescrevia que ela entraria em vigor na sua data e seria
submetida a plebiscito nacional. Pelo artigo 80, a norma constitucional delimitava o mandato presidencial
a seis anos, cujo período de contagem começava a correr da data de vigência constitucional. Ocorre que o
artigo 175 enunciava que o Chefe do Poder Executivo Nacional só terminaria seu mandato se o plebiscito
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popular fosse favorável à Constituição, ou seja, ele deveria ter se realizado dentro do prazo de seis anos.
Isso significa juridicamente que, desde 1943, o Estado Novo não existia (CHACON, 1978, p.108). A
omissão  presidencial ocasionou  o que Paulo Bonavides e Paes de Andrade (1989, p.341) denominaram
de simulação constitucional, pois o mecanismo de legitimação da Constituição de 1937 nunca foi sequer
acionado.

Ainda assim, Vargas argumentou que o estado declarado de guerra, fundamentado no artigo 171
da Constituição de 1937, suspendia o prazo para a realização do referendo popular a que aludiam os
artigos 80 e 187. Dessa maneira, seguiu governando até 1945, quando por meio do Ato Adicional nº 9 à
Constituição, fixou o prazo de noventa dias para a realização de eleições gerais. Logo após esse período,
foi elaborado o novo Código Eleitoral e estabelecido o dia das eleições para a presidência e para uma
Assembléia constituinte. Contudo, não chegou a conduzir esse processo, pois foi forçado a renunciar ainda
em outubro do mesmo ano (FAUSTO, 2000, p.382-389).

Já em 1944, tentara convencer o Governo a se adaptar à liberdade de imprensa e à democracia,
posicionou-se pela redemocratização brasileira e defendeu que a Constituição de 1937 não era fascista. No
ano seguinte participou das articulações políticas responsáveis pelo fim do Estado Novo e do afastamento
de Vargas, rompendo com seu antigo aliado gaúcho. Um dia depois da promulgação da Lei Constitucional
nº 9, Francisco Campos concedeu entrevista ao periódico O Jornal, do Rio de Janeiro, em defesa de sua
obra e o fim do regime que ajudara a criar (CPDOC, 2009, on-line):

A Constituição de 1937 nada tem de fascista [...] Os males que, porventura, tenham resultado para o
país do regime instaurado pelo golpe de Estado de 1937 não podem ser atribuídos à Constituição. Esta
não chegou a vigorar. E, se tivesse vigorado, teria certamente constituído uma importante limitação ao
exercício do poder. Poderia haver, ao lado ou à sombra da Constituição de 1937, ideologias ou
individualidades fascistas. Eram, porém, fascistas frustros, larvados (no bom sentido latino) ou
inacabados, sem o fundo das grandes culturas históricas, cujo espírito os autênticos fascistas europeus
haviam traído, assimilando o seu aspecto técnico e dinâmico e esquecendo os seus valores de sentido e
direção [...] O nosso regime, de 1937 até hoje, tem sido uma ditadura puramente pessoal.
Na guerra, tomamos um partido, e precisamente o partido cuja ideologia política está em manifesto
desacordo com a estrutura ideológica da Constituição [...] Não podemos, militarmente vitoriosos na
guerra, deixar que subsistam motivos para sermos colocados, do ponto de vista ideológico, no campo
dos vencidos. Atualizemos as nossas instituições políticas, transformando-as no sentido das correntes
espirituais e culturais que já anunciam claramente a configuração do mundo de amanhã.
[...] as forças plásticas que neste momento dominam o pensamento político e o sentimento público são
de fundo democrático, [...] é inútil qualquer tentativa destinada a subtrair à sua influência a modelagem
das instituições políticas.
[...] a tese implícita no Ato Adicional é que o poder constituinte, ao invés de residir no povo, reside no
chefe do governo. Ora, essa tese é o fundamento do regime totalitário e o primeiro postulado desse
regime. Diante dos erros irreparáveis cometidos pelo governo, que teve a fraqueza de, em questões
morais e políticas da importância mais capital, ceder à pressão dos seus áulicos, escribas e leguleios, só
vejo uma solução, atendendo o sr. Getúlio Vargas aos conselhos de sua consciência e às inspirações do
seu patriotismo: restituir à nação o governo de si mesma, e, para isto, passar o poder a uma autoridade
capaz, eminente e responsável, para que esta, imediatamente, convoque o país à primeira e inadiável
deliberação, que é eleger uma assembléia com a autoridade necessária para tomar decisões
fundamentais de caráter constitucional [...] O sr. Getúlio Vargas já pensou demais em si mesmo. É
tempo que pense um pouco no Brasil e no seu povo.

Antes de representar um modificação na postura de seu pensamento, a defesa da democracia à
época foi apenas retrato de sua inclinação golpista. É tanto que nos períodos democráticos sucessivos
postou-se ao lado dos militares nas conspirações contra o próprio Vargas, em 1954, contra Juscelino
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Kubitschek, Jânio Quadros e o governo João Goulart. No Regime Militar, colaborou com a criação da
arquitetura institucional autoritária do país, elaborando os dois primeiros Atos Institucionais e fazendo
sugestões para a elaboração da Carta de 1967. Morreu em Belo Horizonte, em 1968 (CPDOC, 2009, on-
line).

CONCLUSÃO

Embora as idéias de Francisco Campos tenham um vínculo nitidamente autoritário, seguindo as
correntes jurídicas internacionais que legitimaram a ascensão e a  instauração de ordens totalitárias, no
período entre guerras, a sua crítica antiliberal e a invocação de uma aproximação entre realidade e
Constituição, contribuíram, em termos de pensamento constitucional brasileiro, para a formulação dos
papéis de um Estado do bem-estar social e para as discussões acerca da legitimidade democrática.
Portanto, interessa apenas como o diagnóstico daquela época ainda permanece nos debates constitucionais
contemporâneos, expurgando assim os prognósticos que repousam na personificação da autoridade
carismática-absoluta a serviço do povo.

O constitucionalista resgata a relação entre política, direito e momento histórico, bem como o
fundamento místico e irracional que esse primeiro campo da tríade pode assumir; simbiose um tanto
esquecida pelas correntes normativistas do direito constitucional. Idéia presente tanto em pensadores
anteriores a seu tempo, como a do prussiano Ferdinand Lassale que defendia que uma Constituição que
não espelhasse os fatores reais de poder, não passaria de uma “folha de papel”, mera declaração sem
efeitos, quanto em juristas contemporâneos como Konrad Hesse, Peter Häberle e Pablo Lucas Verdú – este
último mais especificamente com seu sentimento constitucional ao reivindicar a vivência das instituições e
dos valores constitucionais pelo povo.

Essa relação, presente em muitas passagens de sua obra, pontua vários assuntos entre eles o
debate europeu, ainda atual, entre Kelsen e Carl Schmitt, sobre a guarda da Constituição, cuja base
assenta-se na interrogação se ao Poder Judiciário cabe decidir sobre questões exclusivamente políticas,
bem como nos limites de sua atuação em estado de exceção. Perguntas respondidas negativamente com a
redação dos artigos 94, 96, 168, 170 e 186 da Constituição de 1937, já que para Campos os tribunais
poderiam obstruir os desígnios econômicos, políticos e sociais do governo ou mesmo substituir o poder de
decisão da própria nação. Porém, hodiernamente, no Brasil, esta questão está ainda longe de ser 
definitivamente resolvida.

Nesse mesmo sentido, outra de suas contribuições foi a necessidade de adequação das instituições
democráticas em tempos de exceção para que não sucumba à sua lógica. Algo incorporado pela
Constituição de 1988 quando trata, em seu Título V, da defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em suas críticas ao Estado Liberal, vislumbra-se que podem existir outros modelos de
legitimação democrática que não seja exclusivamente o da representação parlamentar. A democracia
reduzida a um modelo procedimental e discursivo do Parlamento é ineficaz e não produz nenhum
resultado proporcional ao esforço e tempo empregado pela máquina estatal à espera de alguma decisão.

Outra constatação extraída é a de que a democracia de partidos, antes de espelhar o pluralismo
político de uma sociedade, pode reduzir-se às competições de grupos de interesses particulares ou
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privados, vezes localistas, cujas bandeiras ideológicas são vazias de sentido e comprometedoras do
interesse público.

O Estado arquitetado por Francisco Campos deixou de lado o absenteísmo liberal regido por uma
Constituição negativa, dando-lhe uma dimensão prestacional na qual o indivíduo não é inimigo do
governo e que o problema constitucional não é a limitação do poder, mas a criação de deveres estatais
para com os cidadãos e o reconhecimento de novos direitos, cujo fundamento principal é a universalização
da prestação de serviços essenciais que oferecessem a todos oportunidades iguais para o seu livre
desenvolvimento.

Para tanto, a liberdade não é o único direito constitucional do indivíduo. Ao tempo que reconhece
sua defesa um papel do Estado contra as investidas das organizações econômicas e dos grupos políticos,
proclama que esse bem jurídico fundamental encontra limites nos imperativos de justiça e bem-estar
social. A própria realização da liberdade depende da segurança dos direitos trabalhistas, à educação, à
cultura, à saúde, ao emprego e à seguridade social.

Contudo, a garantia de acesso a esses direitos não existiria se não houvesse controle das
atividades sociais pelo Estado, especialmente a organização do poder econômico. Mesmo a imprensa,
símbolo da liberdade de expressão, tem caráter público e, como tal, não pode sujeitar-se aos interesses
privados do capital.

Visto isso, não é demais afirmar que mesmo o pensamento constitucional autoritário de Francisco
Campos contribuiu para que hoje, na Constituição democrática de 1988, os direitos individuais e os
direitos econômicos, sociais e culturais ainda convivam como direitos fundamentais e dispositivos
referentes à Ordem Social e à Ordem Econômica e Financeira prescrevam à atuação estatal um papel
importante na garantia desses.

Nesse último caso, a advertência de Campos, presente na Constituição de 1937, é a de que a
ampliação do controle estatal sobre essas esferas da vida social não podem vir desacompanhadas da
organização de uma máquina administrativa (burocracia) estável, formada por um corpo técnico, guiada
para a realização do interesse público e não para os interesses daqueles que a compõem. Princípios
jurídico-administrativos como os da eficiência e da economicidade que, hoje, nos são tão comuns, já à
época foram apresentados como pressupostos de coordenação e ação eficaz da Administração Pública.
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[1]
 Esta terminologia, cunhada para definir a gestação do autoritarismo modernizador no Brasil, encontra correspondência na

experiência antiliberal alemã na qual a chefia do gabinete do Presidente do Reich, Hindenburg, em 1932, comandado por von
Papen, quis introduzir o Neuer Staat, uma espécie de Estado autoritário na qual o poder do Chefe do Executivo se sobrepunha ao
dos partidos políticos (BERCOVICI, 2004, p.91).
[2]

 Sem perder a dimensão da importância dos dados biográficos do jurista mineiro para a trajetória de sua obra intelectual, mas
com a consciência de que o fito do presente trabalho é outro que não o daquele destaque particular, optou-se por tentar delinear de
forma resumida, nesta nota, sua história de vida, a partir dos fatos fornecidos pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (2009, on-
line). É certo também que, ao longo do texto, será enfatizado certos aspectos de sua biografia. O ideólogo e teórico da Constituição
de 1937 e de seu Estado Novo, nasceu em 1891, em Dores do Indaiá, Minas Gerais. Graduou-se em Direito pela Faculdade Livre de
Direito de Belo Horizonte (1914). Entrou para a vida política em 1919, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido
Republicano Mineiro. Elegeu-se deputado federal em 1924, destacando-se por sua oposição ferrenha ao Tenentismo. Em 1926,
ocupou, em seu Estado natal, a Secretaria do Interior no Governo Antônio Carlos, ocasião na qual demonstrou ser um dos principais
articuladores da candidatura de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais de 1930 para opor-se à ruptura da política do Café-com-
Leite representada por Washington Luís. Após a derrota do político gaúcho, participou da revolta armada em outubro do mesmo
ano. Seus préstimos e o reconhecimento de sua atuação na área da educação em Minas, fizeram com que assumisse a direção do
Ministério da Educação e Saúde até 1932. Em 1933, foi nomeado Consultor-Geral da República, após o fracasso de sua campanha
para integrar a Assembléia Nacional Constituinte. Em 1935, foi nomeado Secretário da Educação do Distrito Federal do Rio de
Janeiro. O crítico das idéias liberais, até 1937, empenhou-se juntamente à Vargas e à cúpula das Forças Armadas para instaurar o
chamado Estado Novo e elaborar uma nova Constituição, afastando assim o fantasma do comunismo e os idealismos da democracia
liberal. Com o Golpe de 1937, tornou-se Ministro da Justiça e dos Negócios Interiores. Foi o mentor das reformas dos Códigos de
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Processo Civil, Penal e Processo Penal e o elaborador de várias leis importantes ao país como a Lei Orgânica dos Estados, a Lei de
Crimes contra a Economia Popular, a Lei de Segurança Nacional, as Leis de Naturalidade, a Lei de Fronteiras, entre outras.
Afastou-se, contudo, de suas funções, em 1941, por motivos de saúde. Porém, nunca mais voltaria a ocupar o Ministério. O seu
distanciamento confunde-se com o período no qual os regimes autoritários entram em declínio e as aspirações por redemocratização
começam a surgir. Ainda assim, em 1943, foi nomeado representante brasileiro na Comissão Jurídica Interamericana, cargo em que
ficou até 1955. Em 1944, curiosamente postou-se ao lado da democracia contra o Estado Novo. Rompeu com Vargas e apoiou
aqueles que o destituíram. Em 1964, colaborou com os militares nas conspirações contra o governo João Goulart. No Regime
Militar, colaborou com a criação da arquitetura institucional autoritária do país, elaborando os dois primeiros Atos Institucionais e
fazendo sugestões para a elaboração da Carta de 1967. Faleceu, em 1968, na capital mineira, Belo Horizonte. É autor dos livros A
Doutrina da População (1916), Animus na Posse (1918), Introdução crítica à filosofia do Direito (1918), Ciclo de Helana (1932), A
Atualidade de Dom Quixote (1951), Direito Constitucional, em dois volumes (1956), Direito Comercial (1957), Direito
Administrativo (1958), entre outros. A coletânea de seus discursos parlamentares, conferências e entrevistas integra o livro
recentemente reeditado pelo Senado Federal “O Estado Nacional: sua estrutura, seu conteúdo ideológico”, publicado primeiramente
em 1940.
[3]

 O apelido depreciativo é uma referência às influências fascistas da Carta de 37, em especial da Constituição polonesa do ditador
Józef Pilsudski, embora se saiba que a legislação do governo de Mussolini também teve um papel central na construção da obra
autoritária de Francisco Campos.
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O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO EM TOBIAS BARRETO

THE BRAZILIAN CONSTITUTIONAL THOUGHT IN TOBIAS BARRETO

Nathalie De Paula Carvalho

RESUMO
Este artigo tem como principal objetivo explorar a contribuição de Tobias Barreto para a
formação do pensamento constitucional brasileiro. Por meio de sua vasta obra, atuando na
filosofia, sociologia, Direito e poesia, buscar-se-á, sem a pretensão de esgotar a análise,
enquadrar este importante teórico, que viveu no Brasil Imperial, como um dos principais atores
do desenvolvimento na solidificação constitucional brasileira, destacando ainda a atualidade das
suas ideias e inquietações, o que culminou com a demonstração da Escola de Recife para o
Direito Constitucional contemporâneo. Apontar-se-á também quais as repercussões dos seus
estudos na Escola de Recife, a qual recentemente completou seu centenário, e a opinião de
doutrinadores sobre a influência marcante de Tobias Barreto para o cenário constitucional
brasileiro, sem olvidar suas contribuições no âmbito internacional. 
PALAVRAS-CHAVES: Tobias barreto; Pensamento Constitucional Brasileiro; Escola do Recife.

ABSTRACT
This article has explored the contribution of Tobias Barreto for the formation of Brazilian
constitutional thought. Through his vast work, working in philosophy, sociology, law and poetry,
will seek, without claiming to exhaust the analysis, this important theoretical framework, who
lived in Imperial Brazil, as a key development actors in Brazilian constitutional solidification and
also emphasizing the relevance of their ideas and concerns, which culminated with the
demonstration of the School of Recife to contemporary constitutional law. Point will also what
the repercussions of their studies at the School of Recife, which recently completed its
centenary, and the opinion of scholars on the remarkable influence of Tobias Barreto for the
Brazilian constitutional scenario, without forgetting its contributions internationally.
KEYWORDS: Tobias Barreto; Constitutional’s Brazilian Thought;Recife's School Thought.

INTRODUÇÃO

          Os juristas, atuais e pretéritos, estão inseridos em um contexto e, naturalmente, são influenciados
pelas idéias predominantes naquele período, sejam colhidas em outras culturas ou no território nacional.
Não foi diferente com o Brasil, haja vista a existência de um pensamento constitucional autêntico, mesmo
com as interferências estrangeiras.

          Esta constatação será confirmada pelo presente artigo com o exame de um jurista sergipano do
século XIX, negro e que não fazia parte da elite. A personalidade eleita é Tobias Barreto, o qual se destaca
pela sua enorme contribuição nos campos da filosofia, das artes e principalmente do Direito. Um dos
pontos altos de sua história foi a fundação da Escola de Recife, responsável por ser o berço dos maiores
juristas que estavam por vir e da cultura da sua época, sendo sua contribuição inegável para a formação do
Brasil.

          Ele foi um expoente da intelectualidade brasileira e mundial, sobretudo na Alemanha onde é
estudado até hoje. Assumiu as mais variadas identidades ao longo de sua jornada, pautadas por atividades
que começaram nas aulas de latim com o professor Domingos Quirino e culminaram nos escritos de
monografias em alemão, língua em que foi autodidata.
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          Seu foco foi na imagem do homem racional, científico, libertado do dogma, da intolerância e, a
partir de uma construção nacional, deve ser reconhecido pelo seu empenho em considerar vários aspectos
que alavancaram todo um processo histórico-cultural e sociológico-biológico do Brasil Imperial.

          Uma das maiores preocupações de Tobias Barreto era com a observação dos fatos que
circunscreviam a realidade local. Por esses e outros motivos, que a seguir serão explanados, os estudos dos
escritos relacionados a Tobias Barreto mostram que havia uma reflexão independente já no século XIX,
sendo decisivo para a afirmação de um pensamento constitucional brasileiro avançado para seu tempo.

 

1 TOBIAS BARRETO: BREVE  BIOGRAFIA[1]

          Tobias Barreto de Meneses, sergipano natural de Vila de Campos do Rio Real, cidade atualmente
denominada “Tobias Barreto”, nasceu em 07 de junho de 1839 e morreu em 26 de junho de 1889, em
Recife-PE. Era filho de Emerenciana de Meneses e Pedro Barreto de Meneses, o qual era escrivão de
órfãos e ausentes da localidade. Foi poeta, filósofo e jurista.

          Ocupou a cadeira no 38 da Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras completas, a
seguir apontadas, foram publicadas pelo Instituto Nacional do Livro: “Glosa” (1864), “O Gênio da
humanidade” (1866), “Amar” (1866); “A Escravidão” (1868); “Que mimo” (1874); “Ensaios e estudos de
filosofia e crítica” (1875); “Brasilien, wie es ist” (1876); “Ensaio de pré-história da literatura alemã”
(1879), “Filosofia e crítica” (1879), “Estudos alemães” (1879); “Dias e Noites” (1881); “Menores e
loucos” (1884); “Discursos” (1887); “Polêmicas” (1901 – publicação póstuma).

          Em 1861, seguiu para a Bahia com a intenção de freqüentar um seminário, mas, sem vocação firme,
foi expulso por seu temperamento independente e boêmio. Desistiu da vida de sacerdócio e regressou às
suas origens. No ano de 1864, Tobias Barreto começou a ministrar aulas particulares de diversas matérias,
principalmente Filosofia e Latim. Prestou concurso para a cadeira de latim no Ginásio Pernambucano
Colégio das Artes, mas não obteve o êxito esperado. Em 1867, se submeteu à seleção para lecionar
Filosofia e, embora aprovado em primeiro lugar, foi preterido na nomeação por ser negro e um árduo
crítico da política imperial. Graduou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1869.

          No período de 1871 a 1881, se tornou participante ativo do movimento intelectual da segunda
metade do século XIX. Sua obra “Dias e Noites” (1881) é o marco da sua trajetória poética. Nesse período,
deu início à sua curta carreira política quando foi eleito para a Assembléia Provincial de Pernambuco
como membro do Partido Liberal. Sua atuação o revelou como um analista da sociedade brasileira,
oportunidade em que ele identificou o Brasil como um país politicamente imaturo. Sobre a atuação e
talento para oratória de Tobias Barreto, Luiz Pinto Ferreira registra que:

Imaginai um espírito desabusado, hábil em fazer especial consórcio de lirismo, humor e erudição; um
homem versado em poucas línguas e nas respectivas literaturas; uma memória assombrosa, cheia de
fatos científicos, de apreciações estéticas [2].

          Na cidade de Escada-PE, possuía uma tipografia por meio da qual editava periódicos, tais como os
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que eram redigidos em alemão, língua que aprendeu sozinho: “Deustcher Kampfer” – “O Lutador
Alemão” – e “Estudos Alemães”. Foram importantes trabalhos para a difusão das idéias germanistas, mas,
também por isso, Tobias Barreto foi duramente criticado por alguns que entenderam se tratar apenas de
paráfrases de autores alemães, carentes de originalidade. Sobre este aspecto da sua obra, Beatriz de Castro
Rosa esclarece que “os objetivos de Tobias não se resumiam apenas em conhecer a cultura e filosofia
alemã, mas poder ter uma visão verdadeira sobre os assuntos brasileiros pela experiência prática”[3].

          Sua carreira no magistério foi de 1882 a 1889. Em 1882, Tobias Barreto prestou novamente o
concurso para o magistério da Faculdade de Direito do Recife, foi aprovado e se tornou o chefe do setor,
além de ter sido um dos professores mais conceituados do seu tempo. Graça Aranha registrou a satisfação
dos alunos de Tobias Barreto, inclusive ele, enaltecendo as qualidades do mestre sergipano:

A lição de Tobias Barreto foi a de pensar com audácia, a de pensar por si mesmo, emancipado das
autoridades e dos cânones. A sua primacial ação foi destrutiva. Naturalmente. No Brasil há sempre
muito que destruir. Mas, ao mesmo tempo em que sua crítica destruía, novas perspectivas surgiam para
a cultura, novas bases para a inteligência se firmavam. Para se avaliar o que foi a ação de Tobias
Barreto, basta entender o que eram os estudos de direito antes dele e depois dele. [...] O Código Civil
brasileiro, construção de Clóvis Beviláqua, se filia à inspiração de Tobias Barreto. A crítica se renova
por ele[4].

          Em 27 de junho de 1889, Tobias Barreto faleceu na miséria, dependendo da caridade dos amigos,
alunos e admiradores. Miguel Reale, ao comentar sobre a participação dele na formação da cultura
brasileira, assim se manifesta:

Penso, porém, que Tobias encarnou, com mais fidelidade, as qualidades positivas e negativas do povo
brasileiro, desde a intuição tão própria de nossa mentalidade até a tendência ao ecletismo, que nos tem
valido como forma de composição entre distintas e imprecisas posições filosóficas, sociológicas e até
mesmo artísticas. [...] O pioneirismo de Tobias é inconteste, quer no campo da filosofia, ao abrir novos
horizontes inspiradores do nosso pensar; quer nos domínios do direito, reconhecendo-lhe os
pressupostos históricos e sociais; quer no plano da política, reclamando atenção para os seus
fundamentos doutrinários, quer na tela social, ao defender os direitos da mulher; quer na esfera da
poesia, onde não se lhe pode negar o mérito de ter implantado o condoreirismo e ao traduzir os grandes
poetas alemães[5].

          Após este breve resgate histórico sobre a vida e obra de Tobias Barreto, pretende-se apresentar a
seguir as suas principais contribuições para a formação do pensamento constitucional brasileiro.

2 TOBIAS BARRETO E O PENSAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

          O Brasil em que viveu Tobias Barreto, no auge da sua formação intelectual, estava atrelado a um
centro de exploração e dominação. O quadro era agravado pela multiplicidade, pela complexidade das
relações de trabalho, pela origem do poder senhorial e pela escravidão, com toda a sua patologia.  Não
existiam escolas, jornais ou quaisquer outros modos de expressões livres de arte. O papel da Igreja nessa
época se resumia em pregar a conformação dos seus seguidores à situação desenhada pela realidade social
e econômica vigentes. As particularidades históricas brasileiras, determinadas em grande parte pelas
influências européias, encontram-se bem expostas por Francisco C. Weffort:

Se as circunstâncias históricas permitiram que se formasse, entre nós, um pensamento original, isso não
significa que este se coloque fora dos paradigmas ocidentais. Nascemos da última Idade Média
européia, a mesma que abriu o mundo aos tempos modernos, dando origem a uma radical ambigüidade
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da cultura brasileira, que nunca pôde renegar os estilos da tradição nem evitar inteiramente as
vicissitudes e os contenciosos da modernidade. A partir de fins do século XVIII herdamos tinturas
liberais de uma cultura erudita francesa. No século XIX imitamos os ingleses na organização política
do Império. Na passagem para o século XX imitamos os americanos na República. Mas tudo isso
sempre se misturou a um iberismo cultural, mais antigo e mais profundo, ao qual voltamos sempre. Isso
ocorreu, por exemplo, na Segunda República, a de Vargas, já século XX [6]. 

          Diante desta constatação, pode-se afirmar que a evolução das idéias de Tobias Barreto são
notadamente marcadas pela aplicação do seu pensamento filosófico às suas considerações e críticas, tendo
por base a realidade que o cercava e sendo influenciado decisivamente pelos estudos europeus,
principalmente os germânicos:

No Brasil da época, de modo geral, só eram estudados os autores e as culturas portuguesas e francesas.
Havia, porém, da parte de Tobias, uma nítida preocupação em atualizar-se frente às novas publicações
da Europa como um todo, para o que evidentemente prestou-se sua fluência na leitura da língua alemã,
competência rara dos professores do Recife [7]. 

          O Segundo Império era delineado pelo domínio dos coronéis nos poderes provincianos locais e pelo
Imperador D. Pedro II no poder central, destacando-se a hegemonia do Poder Moderador, instrumento
pelo qual o imperador reinava e governava de forma absoluta, direcionando a soberania política ao ocupar
a chefia suprema da nação. 

          Ao assumir o trono com apenas 14 anos de idade, D. Pedro II não tinha a experiência política
necessária ao exercício dos poderes executivo e moderador. Fez-se necessária, então, a criação de uma
força unificadora, que pudesse exercer a função executiva, por meio dos seus Ministros do Império, o que
culminou com a inauguração de uma forma de parlamentarismo, que não tinha amparo na Constituição de
1824, por possuir apenas efeitos no plano infraconstitucional.

          Implicava, na prática, a possibilidade de o imperador só se submeter ao sistema do “checks and
balances” se quisesse, cujo conteúdo preceituava que ao Poder Legislativo cabia preservar a supremacia
das leis, fontes por excelência do Direito. O papel Poder Judiciário, quando provocado, seria dirimir
conflitos interparticulares ou entre estes e a Administração Pública, a depender do modelo constitucional
adotado, devendo-se atentar para a submissão clara perante o poder a que competia a produção normativa,
pois o Poder Judiciário ficava limitado a uma atividade mecânica de reproduzir o conteúdo literal das leis.
Por fim, ao Poder Executivo incumbiria a tarefa de implementar o Direito, garantindo a sua execução e
aplicação. Com efeito, a relação entre os três poderes pautaria-se por uma idéia de contenção, de freios e
contrapesos (check and balances), no qual um poder limitava o outro, no exercício das faculdades para
impedir os abusos.

          Uma das grandes discussões da época girava em torno da natureza do poder moderador e da
irresponsabilidade do Imperador acoplada à responsabilidade de seus ministros no âmbito do regime
parlamentarista. De 1864 a 1870 o Brasil enfrentou a Guerra do Paraguai. Iniciou-se o declínio do período
imperial, com repercussões diretas em reivindicações que almejavam a extinção do Poder Moderador, a
defesa da descentralização do princípio federativo, a supressão do Conselho de Estado e a queda da
vitaliciedade do Senado. O principal objetivo era restabelecer a normalidade das funções representativas do
governo, conforme relatos de Paulo Bonavides[8].
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          Tobias Barreto[9], com o escrito “A questão do Poder Moderador e outros ensaios brasileiros”,
encarava o Poder Moderador como uma problemática que servia de alimento, alienação do povo brasileiro
e representava o atraso do pensamento político e social, haja vista que o seu exercício se transformou em
um claro artifício para ampliar e, porque não dizer, ilimitar os poderes do imperador, a quem era confiada
a chefia do Poder Executivo, que sempre apontava para uma prevalência deste sobre os demais poderes.
Impossibilitava-se assim, a existência independente e harmônica entre o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário, uma vez que o quarto poder dominava todas as searas de decisões políticas. Nas suas palavras:

Quando se diz que o poder moderador foi um fruto da razão e da lógica, é mister não esquecer que esta
razão e esta lógica pertenciam a certos homens, e estes homens a uma certa época. Em outros termos, a
teoria em questão não pode ser considerada à parte do espírito que a concebeu, nem do meio social, em

que ela se produziu. As idéias também têm a sua biografia
[10]

.

          Considerava a impropriedade do poder moderador, identificando-o como um instrumento que
absorvia, dissipava e nulificava todas as forças políticas do país, ao contrário do que concebeu Pimenta
Bueno[11] (Marquês de São Vicente), para quem a representação, por intermédio do Poder Moderador,
expõe o caráter de depósito que a nação faz para o cumprimento dos seus melhores desígnios, atuando
como o chefe supremo e primeiro representante do poder a figura do imperador, de modo a glorificá-lo.
Assim não entendia Tobias Barreto:

A questão do Poder Moderador, a que se acham reduzidos quase todos os problemas do nosso direito
público, serve hoje de alimento a muita ignorância e covardia política. Dir-se-ia que ele existe somente
para dar à posteridade mais um testemunho, entre os muitos que devem convencê-la da pobreza e do
atraso em que vivemos[12].

          Vale ainda mencionar que o imperador era irresponsável pelos seus atos, por expressa previsão
constitucional (art. 99, Constituição de 1824).  A adoção do parlamentarismo britânico sem a adaptação
necessária à realidade local foi, para Tobias Barreto, uma das razões para a permanência da autoridade
efetiva do Poder Moderador. Criticava o costume brasileiro de copiar os aspectos políticos estrangeiros
sem a observância dos aspectos inerentes à formação do povo nacional.  Em 18 de dezembro de 1872, é
publicado no Jornal do Recife o ensaio “Direito Público Brasileiro”, em que Tobias Barreto critica o atraso
das idéias políticas brasileiras, principalmente no que dizia respeito à falta de originalidade e na tessitura
de diversas considerações sobre o constitucionalismo estrangeiro, sem atentar para as peculiaridades
nacionais. Nas suas palavras:

Quando digo que no Brasil as coisas políticas têm uma preponderância quase absoluta, não quero com
isto afirmar que as idéias respectivas estejam bem adiantadas. Assim devia ser e tinha-se direito de
esperar. Mas dá-se infelizmente o contrário. Os nossos grandes homens vivem de todo alheios ao
progresso das ciências. Em plena madureza dos anos, como eles se acham, ainda hoje repetem aquilo
que aprenderam nos velhos e pobres tempos de Olinda e São Paulo, se não guardam alguma relíquia da
estupidez coimbrã. O mundo científico viaja de dia em dia, com incrível rapidez, para alturas
desconhecidas. Aqui não se sabe disso. O clarão do século ainda não penetrou na consciência brasileira.
Perguntai a um desses personagens que ocupam a vanguarda política do país o que pensa em relação
aos graves problemas inquietantes da época atual e ele dar-vos-á uma resposta de menino. [...] Creio
ter sido eu mesmo que já uma vez o disse: no Brasil, há mais necessidade de quem leia, do que quem
escreva[13].  

O que me espanta é que, destituídos de energia, baldos de força moral e social para se colocarem diante
do rei, como obstáculos aos seus caprichos, esses espíritos velhos não tenham por outro lado, em forma
de compensação, uma cultura profunda, digna de respeito e assaz aproveitável. O que me espanta e
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creio que a muitos outros, é o quadro, pouco lisonjeiro, de tantos e tão falados vultos, de cabeças
brancas, enfileirados ao pé do trono, sem darem um sinal de vida, de vigor intelectual, como ele se
manifesta em regiões mais felizes. Parece duro afirmá-lo, mas é verdade: nós não temos, entre nós não
fulguram os representative men, de que fala o americano Emerson, aqueles que representam a força e a
riqueza da espécie[14]. 

          O atraso científico no Brasil era outro assunto que inquietava o sergipano, haja vista que ele estava
sempre atualizado com relação aos avanços da ciência daqueles tempos, sendo bem enfático quando queria
apontar a ignorância do povo brasileiro e a inércia dos políticos, que se reduziam a curvarem-se diante do
poder ilimitado do imperador.

          Os principais assuntos da época aqui retratada eram a abolição da escravatura e a República. Em um
momento inicial, Tobias Barreto se mostrou simpático á idéia republicana, mas, com sua experiência
política na cidade de Escada, por volta de 1870, verificou a falta de distinção clara entre os partidos liberal
e conservador.

          No seu “Discurso em mangas de camisa”, um manifesto inflamado de cunho político, enfrentava
questões delicadas como a abolição da escravatura e as decisões sobre a Proclamação da República, além
de deixar clara a incompatibilidade entre a sua pessoa e a sociedade brasileira da época:

A sociedade, em que vivo, não tem decerto força bastante para levar-me consigo, como um madeiro
arrastado pelas águas selvagens dos nossos rios; mas eu também, por minha vez, não sou bastante forte
para desviá-la do seu caminho, para fazê-la à imagem e semelhança, daí uma perpétua
incompatibilidade entre nós, daí alguma coisa de trágico na minha vida, que far-me-ia misantropo e

infeliz, se a natureza não me tivesse investido de uma índole expansiva ao prazer, do que à tristeza
[15]

.

          Fazia, por meio de suas poesias, críticas ao modelo de governo adotado no Brasil, questionando a
ignorância do povo brasileiro em não atentar para os abusos do poder, haja vista que o seu exercício era
praticamente incondicional. No poema “O rei reina e não governa”, Tobias Barreto utiliza-se de metáforas
para explanar sobre a dominação que marcava o cenário político:

Não sei por que a língua humana/ Os brutos não falam mais/ Quando hoje têm melhor vida/ E há muita
besta instruída/ Nas ciências sociais [...] Todas as bestas da terra/ Todas as bestas do mar/ Tenham seus
delegados/ Sendo os ministros tirados/ Do seio parlamentar [...] Todavia, acho difícil/ Que Dom Leão
rugidor/ Sujeito à sede e à fome/ Queira ter somente o nome/ De rei ou de imperador [...] Mestre burro,
isto é asneira/ Palavrão de zurrador/ Esse direito é fumaça/ De que nos serve a ameaça/ Quando nos
falta o valor?/ Só vejo, que bem nos quadre/ No trono algum animal/ Que coma e viva deitado/ O
porco.../Exemplo acabado/ Do rei constitucional[16].

             Outras questões levantadas por Tobias Barreto demonstram seu vanguardismo, fortemente
influenciado pela sua proximidade com as idéias alemãs, tais como a defesa de alguns direitos específicos
para a emancipação das mulheres, principalmente no episódio em que ajudou uma jovem pernambucana a
ingressar na faculdade de Medicina. Sobre essa inclinação de Tobias Barreto ao movimento feminista,
Paulo Mercadante aponta que:

As reivindicações da mulher, tanto culturais quanto políticas e jurídicas, punham-se em sua agenda
pela reconquista de seu ânimo de luta. Por sete anos seguidos, bateria na tecla da igualdade de direitos.
Compreendera que as resistências masculinas a mudanças dessa natureza precisavam ser demolidas em
combate insistente que lançasse por terra os milenares prejuízos do sistema patriarcal[17].

          No texto “Menores e Loucos”, Tobias Barreto também menciona seu posicionamento sobre a
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questão dos direitos da mulher, conforme a passagem abaixo:

O legislador brasileiro não tinha o dever de se mostrar mais adiantado que os outros, em ser o primeiro
a dar o exemplo de largueza de vistas, atribuindo um valor jurídico especial ao sexo feminino. Mas esta
observação não quer dizer que o julgue desculpável pela falta comum. A inconseqüência e a injustiça
permanecem as mesmas. Verdade é que o código, em algumas de suas disposições, dá testemunho de
certa galanteria, que o legislador quis fazer ao belo sexo[18].

          Também merecem registro suas idéias ligadas à reforma da justiça, ao pregar a necessidade de uma
completa separação entre o Judiciário e o Executivo. Tobias Barreto não media suas palavras em acusações
dirigidas aos magistrados, apontando a falta de compromisso, a inércia e a imparcialidade do povo
brasileiro frente aos abusos cometidos pelos poderes.

          A trajetória filosófica de Tobias Barreto
[19]

 passa por diversos estágios, paixão esta que foi
despertada principalmente nas aulas com o Frei de Itaparica, na cidade de Salvador-BA, onde freqüentou
assiduamente a biblioteca pública para aprofundar suas leituras nos livros e poemas mais diversos. Seus
primeiros passos foram dados na Vila de Campos, quando percebeu a importância dos estudos, ao lado do
Professor Manoel Joaquim de Oliveira Campos. Vale ainda mencionar que foi aluno de latim do Professor
Domingos Quirino e na música, do maestro Marcelo José de Santa Fé.

          A primeira fase representou a inclinação de Tobias Barreto ao ecletismo espiritualista, doutrina cujo
sujeito da observação era o abstrato, a alma, e não o indivíduo, contando ainda como um dos maiores
expoentes desse pensamento: São Tomás de Aquino. Aplicou a esta corrente uma forte influência do
positivismo e do germanismo que estava sempre presente nos posicionamentos do sergipano. O
rompimento com a fase espiritualista pode ser demonstrado pelo seu “Discurso em mangas de camisas”, o
qual foi pronunciado no Clube Popular de Escada-PE.

          A segunda ficou conhecida como “surto das idéias novas”, destacando-se o apoio dado ao Direito
Natural e a refutação ao espiritualismo reinante na época. Por meio dessas novas concepções, Tobias
Barreto demonstrava a sua visão crítica acerca da política local por entender que faltava uma coesão
social, percebida por meio de uma relação de subserviência que sujeitava a população ao poder imperial
sem qualquer contestação.

          A terceira fase é a monista ou haeckeliana[20], marcada pelo combate ao positivismo de Comte e a
rejeição à teoria dos três estados[21], segundo a qual, em apertada síntese, toda concepção humana passa
pelos estágios teológico, metafísico e positivo. Nesse período, com a colaboração de Sílvio Romero (1851-
1914), fundou a Escola do Recife, que tinha como um dos seus pilares o entendimento de que o
crescimento intelectual da humanidade estava relacionado com as ciências naturais (física e biologia) e
com as ciências humanas (antropologia e filosofia). A lei que comandava, portanto, era a do
desenvolvimento.

          Em sua dissertação para um dos concursos que prestou para a Faculdade de Direito do Recife,
defendeu a doutrina dos direitos naturais e originários, partindo de uma visão meramente sociológica pela
qual mostra que o homem é regido por leis sociais, concebendo-o como um fruto da sociedade e os seus
direitos eram encarados como condições de existência ou de evolução da vida social, por serem
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provenientes da mesma fonte: a sociedade.  Assim, o Direito era compreendido como uma determinante
das forças sociais, racionais e culturais, as quais estavam em constante renovação, ou seja, era um
fenômeno humano por se relacionar diretamente com as regras de convivência. 

          Na quarta fase, Tobias Barreto adotou um conceito neokantiano de filosofia, em que o processo de
conhecimento abandona as descrições em prol da investigação dos pressupostos da ciência, sendo este o
caminho a ser empreendido pela epistemologia. Nesse período, foi influenciado pelo filósofo alemão
Ludwig Noiré. Tobias Barreto quis apontar a importância de uma filosofia crítica, no sentido de que a
investigação científica não poderia ser banalizada e que, por meio da metafísica, estaria assegurado o
suporte de todas as ciências, partindo das observações de Kant sobre a sociedade européia para construir
seu pensamento.

          No escrito “Recordações a Kant” (1887), concluiu que, ao separar a ciência e a metafísica, Kant
atinge uma disciplina mental com elevada expressão da filosofia. Com esse direcionamento filosófico,
Tobias Barreto passou a entender que o papel da cultura é afastar o homem do determinismo físico da
natureza, de modo a propiciar o desenvolvimento de suas potencialidades e garantir a sua liberdade.         

          Na quinta fase, já no fim de sua curta vida, Tobias Barreto envereda pelo culturalismo que, segundo
Miguel Reale [22], é uma concepção do Direito que se integra no historicismo contemporâneo e aplica
neste estudo os princípios fundamentais da axiologia (teoria dos valores) em função dos graus de evolução
social. A conotação tobiática orientava-se em retirar a sociedade da subordinação dos esquemas
positivistas por meio da cultura e intentava “integrar o direito na corrente da ciência moderna” [23]. A
cultura pode, nesse sentido, ser definida como um “complexo dos padrões de comportamento, crenças e
instituições de determinada coletividade” [24]. Repudiava a idéia da análise do meio social pela lente da
física newtoniana e afirmava que não existiria uma ciência da sociedade, pois apenas alguns de seus
setores poderiam adquirir um cunho científico.

          Os principais textos que sintetizam a filosofia jurídica tobiática são os seguintes: “Discursos em
mangas de camisas” (1879), “Sobre uma nova intuição do Direito” (1881); a dissertação da sua prova para
admissão na Faculdade de Direito do Recife (1882); o discurso de paraninfaria intitulado “A idéia do
Direito” (1883); “Glosas heterodoxas a um dos motes do dia ou variações anti-sociológicas” (1887), e
“Introdução ao estudo do Direito” (1888). Sobre a importância da contribuição filosófica de Tobias
Barreto para o Brasil, Marcos José dos Santos Pereira afirma que:

Dessa forma podemos afirmar que o filósofo de Escada, de origem sergipana, foi um dos expoentes do
pensamento filosófico do país, haja vista está em total consonância com o que de melhor existia na
época em matéria de pensamento: foi espiritualista, positivista, criticista racional e no fim de sua vida
deparou-se com o monismo. Tobias Barreto saiu de uma província sem nenhum tipo de condição social
e fez brilhar pela sua dedicação na arte de desvendar o conhecimento humano sendo, portanto, um
baluarte da intelectualidade brasileira e mundial, pois tem seu pensamento estudado até hoje nas
universidades alemãs[25]. 

          Aponta-se na carreira de Tobias Barreto a sua defesa coerente pela cidadania, proferindo a seguinte
frase em 1870: “O cidadão é a forma social do homem, como o Estado é a forma social do povo” [26].
Sua intenção era penetrar na sociedade para despertar-la para a realidade carente, dependente e
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subordinada a que era submetida, bem como incutir-lhes o entusiasmo para a busca de mudanças
significativas. 

          Tobias Barreto foi um dos precursores da Escola do Recife. O seu nome, até os dias atuais, é de
grande destaque, ao lado de Clóvis Beviláqua e Pontes de Miranda, formados pelos mesmos bancos
acadêmicos e por terem exercido inegável influência sobre o pensamento jurídico brasileiro. Nas palavras
de Paulo Mercadante, “Tobias, em verdade, está no centro como o feiticeiro da tribo admirável entre os
intelectuais nordestinos” [27]. Para Antônio Paim, os integrantes desta escola tiveram um importante papel
no desenvolvimento doutrinário do Brasil:

Os integrantes da Escola [do Recife] realizaram muito, no sentido de radicar no País um pensamento
filosófico e por dar base científica ao estudo da sociedade, bastando para situá-los como um ponto alto
no processo de evolução do nosso povo e da constituição de sua cultura[28].

          Em plena atividade na Escola do Recife, Tobias Barreto e seus companheiros publicaram em 1883 o
periódico intitulado “O Industrial”, cujo conteúdo era dirigido ao trabalho livre e ao desenvolvimento
econômico, trazendo maior alento ao grupo dos abolicionistas e uma maior aproximação da questão social
da escravidão, não se deixando curvar diante dos poderosos senhores de engenho de Pernambuco, o que
apontava a sua obra para defesa dos oprimidos.

          Everardo Luna[29] registra a obra de Tobias Barreto no âmbito do Direito Penal, principalmente
com o livro “Menores e loucos”, oportunidade em que o sergipano enxergava o direito como uma
disciplina das forças sociais, apontando o princípio da seleção natural na luta pela existência. Por meio da
filosofia monista, analisava o processo de adaptação das ações humanas à ordem pública, ao bem-estar da
comunhão política e ao desenvolvimento geral da sociedade.

          Também merece destaque o manuscrito “Prolegômenos do estudo de direito criminal” [30], quando
menciona a evolução do direito em geral, das leis penais como instituições sociais e as relações deste ramo
jurídico, incluindo a seara militar, com as outras ciências, fazendo uma interdisciplinaridade. Além disso,
apresenta inúmeros conceitos relacionados com a ciência criminal, mencionados na atual lei penal, o que
denota o vanguardismo das suas idéias. Para enaltecer a importância de Tobias Barreto para o Direito de
um modo geral, veja-se a crítica de Jackson da Silva Lima ao bacharelismo então vigente naquela época:

Como quer que seja, a verdade é que o pobre bacharel, limitado aos seus chamados conhecimentos
jurídicos, sabe menos das necessidades e tendências do mundo moderno, sente menos a infinitude dos
progressos humanos, do que pode ver de céu azul um preso através das grades do calabouço. E o que
há de mais interessante é que bem poucos conhecem a estreiteza do terreno em que pisam[31].

          O artigo “A província e o provincialismo”, publicado em 1872 no jornal “O Liberal”, relata uma
crítica feita por Tobias Barreto à publicação de Aureliano Cândido Tavares Bastos[32], intitulada “A
província”, autor que é considerado um precursor do federalismo por sua luta contra a excessiva
centralização administrativa durante o Segundo Reinado, enquadrando-se no perfil liberal:

“O Sr. Tavares Bastos, escrevendo a sua obra, não se mostra muito interessado de pôr-se às claras com a
questão e ter presente aquilo que se há dito contra o sistema que ele adota” [33].  

          No âmbito político, escreveu “A responsabilidade dos ministros no governo parlamentar”,
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publicação datada de 1879 na qual Tobias Barreto discute acerca dos privilégios dos ministros e a
competência do Senado e da Câmara dos Deputados no que se refere à acusação por crimes de
responsabilidade e comuns praticados pelos parlamentares, de acordo com a interpretação do art. 38 da
Constituição de 1824, cuja redação determinava ser de competência privativa das casas a acusação dos
Ministros de Estado e dos Conselheiros de Estado. O cerne do debate era saber se os Ministros, que
tinham o privilégio de serem julgados pelo Senado, em ambos os crimes, poderiam ser acusados pela
Câmara dos Deputados. 

          No campo do Direito Privado, Tobias Barreto se destaca por suas considerações significativas para a
proteção do direito autoral, a teoria da mora, o Direito Real, o Direito Romano. Em “História do Processo
Civil”, o sergipano faz uma análise sobre as origens e desenvolvimento do Direito Processual Civil,
iniciando com um tópico sobre a relação deste ramo com o Direito em geral, passando pelo processo civil
entre os romanos e na Idade Média. Ao comentar sobre a ciência das finanças, justifica seu interesse no
fato de que:

Em caso nenhum, entretanto, poderá existir um Estado no qual os indivíduos não conheçam essas
precisões gerais [as finanças públicas], ou onde todas as necessidades econômicas sejam declaradas
necessidades públicas; porquanto no primeiro caso não se pode falar de Estado, no segundo desaparece
qualquer atividade individual e deve também necessariamente extinguir-se de todo o conceito da
família e da economia privada. Se a primeira hipótese importa hoje uma impossibilidade, a segunda
importaria o aniquilamento do próprio Estado[34].  

          No exercício do Direito, atuou como advogado em Escada-PE, como Curador de Órfãos e Escravos

e Juiz Municipal Substituto
[35]

. A participação tobiática no jornalismo político e polêmico mostrou sua
inclinação liberal, além do combate ao clericalismo dominante. Embora tenha recebido uma formação
religiosa baseada no catolicismo, Tobias Barreto rejeitou a aliança da ciência com a religião, assumindo
uma posição clara na defesa do conhecimento científico para sedimentar as teses da origem cultural e
social do Direito.

CONCLUSÃO

          Tobias Barreto empreendeu vastas obras relacionadas com o Direito, sendo um dos principais
responsáveis pela instalação da Escola do Recife. Defendeu o liberalismo na política, a emancipação
feminina, a libertação dos escravos, foi um admirável poeta, disseminou as idéias filosóficas alemãs no
Brasil que, naquela época, sofria considerável influência da cultura francesa.

          Certamente, por essas e outras razões, é que saíram da Escola do Recife as gerações de
abolicionistas, republicanos, democratas, federalistas, dentre outras personagens que agitaram bandeiras
renovadoras e revolucionárias. Tudo isso demonstra claramente a importante contribuição de Tobias
Barreto para o pensamento constitucional brasileiro.

          A obra geral de Tobias Barreto é marcada por uma coerência pouco conhecida até então, pois
convergia para uma reflexão diante de uma realidade adversa para todos os brasileiros de meados do
século XIX, particularmente para ele próprio, pela sua condição de ser negro e pobre. Um dos pontos que
este artigo pretendeu enfatizar foi o forte apelo de modernidade na obra de Tobias Barreto, não apenas nos
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seus escritos, mas também nas suas atitudes concretas, as quais estão registradas na memória histórica
pernambucana e sergipana.

          Para ele, a ciência tinha um sentido prático de utilização direta em favor do progresso econômico e
do bem estar da sociedade, ao conjugar a luta cultural com a questão da liberdade e do direito, por meio de
uma aplicação da técnica científica, com o claro objetivo de alterar o quadro de uma economia senhorial e
escravocrata. Acreditava na emancipação intelectual do país, em um tempo onde as escolas eram
submissas ao pensamento religioso ditado pela Igreja Católica e reproduziam em todos os seus níveis os
saberes da classe dominante, de interesse predominantemente conversor e parcial.

          Tobias Barreto queria que a organização da sociedade deixasse de ser uma mera representação dos
interesses do capital e dos seus detentores para ser orientada a partir das potencialidades do povo. Nesse
sentido, conclui-se que suas ações tinham como principal meta chamar a atenção dos componentes da
sociedade brasileira para as diferenças existentes.

          Pelas suas contribuições, restou patente a mensagem de que era necessário combater a literatura
estéril e anacrônica que predominava no período histórico em que viveu Tobias Barreto. O passar dos
tempos não lhe desbotou a linguagem nem os valiosos ensinamentos. Por meio de um dizer livre,
temperado por certa dose de ironia e de humor, tudo como lhe era próprio, Tobias Barreto se consagrou
como um nome inesquecível para o pensamento constitucional brasileiro.
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TENSÃO DIALÉTICA NA CONFORMAÇÃO DO DIREITO MODERNO: UM ESTUDO SOBRE
A CONTINUIDADE E RUPTURA NO DIREITO

DIALECTICAL TENSION ON CONFORMATION IN THE MODERN LAW: A STUDY ON THE
CONTINUITY AND DISRUPTION IN LAW

Fernando José Armando Ribeiro
Maria Cristina Brugnara Veloso

RESUMO
O presente artigo pretende realizar uma análise de como os vetores da continuidade e da
ruptura têm marcado a conformação e estrutura do Direito Moderno. A partir de um estudo de
elementos teóricos e históricos do fenômeno revolucionário e, mais detidamente, da Revolução
Francesa, pretendemos demonstrar a importância da idéia de ruptura para a gênese do Direito
na Modernidade. Com a implementação deste novo Direito, o conceito de segurança jurídica
colocar-se-ia como elemento central a demandar tanto uma configuração normativo-institucional
quanto um pensar estruturante que lhe desse respaldo. Sob o signo do positivismo, a
supremacia conferida aos fundamentos formais do sistema terminou por velar a dialética entre
continuidade e descontinuidade, abrindo caminho para os fenômenos ocorridos durante o
período entre guerras. A partir daí constatou-se um amplo movimento visando repensar o Direito
e buscando o resgate de novas dimensões da racionalidade jurídica. Investigamos então como
este movimento, alcunhado de pós-positivismo, pode contribuir para uma nova compreensão da
dialética entre a continuidade e a ruptura no Direito.
PALAVRAS-CHAVES: Continuidade; Ruptura; Revolução; Revolução Francesa; Direito Moderno;
racionalidade; segurança jurídica

ABSTRACT
This article intends to analyze the foundations of the Modern Law under the vectors of continuity
and rupture which mark its dialectical structure. From the study of historical and theoretical
elements of revolution and, in more detail, the French Revolution, we intend to demonstrate the
importance of the idea of discontinuity to the genesis of Law in the Modern Age. With the new
model of Law, the concept of legal certainty would be put as the key to demand both a
normative and institutional setting as well as a structural thinking in order to support it. Under
the sign of legal positivism, the primacy given to the formal foundations of the system completed
by ensuring the dialectic of continuity and discontinuity, paving the way for the phenomena
occurred during between Wars. Since then, a broad movement has been trying to rethink the
law in order to rescue the new dimensions of legal rationality. We will also try to investigate how
this movement, known as post-positivism, can contribute to a new understanding of the dialectic
between continuity and rupture in the Modern Law.
KEYWORDS: Continuity; Rupture; Revolution; French Revolution; Modern Law; Rationality;
Legal Certainty

1. INTRODUÇÃO

A ordem jurídica moderna apresenta-se de tal forma ligada à idéia de segurança, que
praticamente nos esquecemos de que a história do Direito tem sido marcada por uma dialética
de continuidade e descontinuidade. A valorização dos limites formais de um Direito visto como
ordenamento jurídico pode mesmo impedir a correta compreensão de que a continuidade e a
descontinuidade mantêm uma mútua relação de dependência e implicação. Como nota
Geneviève Koubi, a difundida noção de continuidade no Direito pode revelar-se como uma
fórmula para simplificar e mitificar momentos históricos tumultuosos, em que, assim como na
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Geografia, a continuidade se afirma através de uma sistematização dos fenômenos de
descontinuidade (Koubi, 2009: passim).

Uma das características mais paradoxais do Direito moderno reside no fato de que este,
sendo fruto autêntico de uma revolução, veio a depositar tamanha confiança na estruturação
formal do sistema, que passaria a suprimir a própria idéia de descontinuidade. Para isto
concorreram evidentemente muitos fenômenos, entre os quais se situa, com destacada
importância, os elementos teóricos e ideológicos conformadores das revoluções modernas,
dentre as quais se destaca a Revolução Francesa. A crença na fundação de um “marco zero” na
história, a partir do desenvolvimento de um modelo jurídico que se pretendia uma absoluta
ruptura com todos os legados do passado, somado à nova equação que legitimava o Direito por
remissão à soberania popular, forneceu as bases de sustentação dos postulados centrais do
positivismo jurídico. Veremos aqui, mediante o pensamento daquele que foi um de seus
representantes principais, como o positivismo simbolizou uma supressão da idéia de ruptura e
descontinuidade no Direito.

Buscaremos também resgatar de que forma os fenômenos ocorridos durante o período
entre guerras, e que restaram conhecidos como “Direito e violência” (Habermas) possibilitaram o
surgimento de profundo repensar do Direito, tendo no Tribunal Internacional de Nuremberg o
início da busca pelo resgate de novas dimensões da racionalidade jurídica. A partir dali,
constata-se a ascensão de um amplo movimento de restauração do pensamento e da prática
jurídicas em diversos países do mundo. Analisaremos também como este movimento, alcunhado
pós-positivismo, pode contribuir para uma nova compreensão da dialética entre a continuidade e
a ruptura no Direito moderno.

 

2. A REVOLUÇÃO

A origem e o desenvolvimento do conceito de revolução apresentam um quadro de
mudanças tão freqüentes como poucas expressões da história do pensamento ocidental
puderam experimentar, começando com uma vinculação às ciências físicas e naturais para
desembocar na terminologia da Ciência Política e do Direito. Uma breve observação histórica
mostra-nos que, à margem de alguma menção esporádica da palavra durante a Idade Média,
seu uso se vincula de modo direto à polêmica astronômica a partir da obra de Copérnico. Em
princípio, pois, as revoluções eram trajetórias dos corpos celestes ao redor de seu centro. Da
determinação desse fato neutro segue que tais trajetórias são regulares e estão predeterminadas
por forças universais e imutáveis (SORIANO, 1991: passim).

A mecânica newtoniana formava, assim, um conjunto de leis e de comportamentos
previsíveis. A primeira idéia de revolução apresenta-se, portanto, unida à idéia de ordem,
equilíbrio, regularidade e, com alguma translação conceitual, legalidade. Possui, pois, uma
grande distância da concepção mais comum de revolução que em seguida se faria generalizada.
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Esta segunda idéia (já de conteúdo político) de revolução vincula-se a uma alteração brusca e
violenta da ordem constituída, que a torna sinônima de mudança e ruptura, e teria procedido da
Revolução Francesa de 1789. Tem-se aí a conhecida dualidade de visões possíveis acerca de
todo movimento revolucionário o qual, ao ver de muitos, termina por fincar sua legitimidade no
êxito alcançado (BERMAN, 2003: 9-28).

Ora, já na Revolução Francesa apresentar-se-á nitidamente tal quadro de visões,
divididas entre aqueles que viam nela não mais que um movimento de destruição e violência, e,
de outra feita, aqueles que a viam como a reinstalação de uma ordem ideal perdida no curso
dos regimes despóticos. Do ponto de vista dos revolucionários, o único agitador na França era
Luis XVI, sendo esta a opinião das classes pensantes do reino – apesar de não em todas as suas
dimensões. Busca-se a fundamentação das suas pretensões em conceitos anteriores aos regimes
absolutistas, como, inclusive, na própria teorização de Bodin que, ao cunhar a teoria da
soberania – sobre a qual cavalgaria o absolutismo –, recorda que o poder soberano está limitado
pela lei divina, como também pelas “velhas leis do reino” (Apud BOBBIO, 1997: 1.179-1.185).
Sobre os conceitos de “velhas leis do reino” sustentarão alguns que a ausência de convocação
dos Estados-Gerais durante quase dois séculos na França atentava de modo direto contra os
fundamentos constitucionais do Estado estamental, e, neste sentido, convertia-se em um ato de
profunda ilegitimidade.

De outra parte, se faria notar também a idéia da revolução como fenômeno de
destruição e violência, procedente da literatura anti-revolucionária de que são representantes
principais Dickens e Burke. Em suas célebres Reflexões sobre a Revolução Francesa, Burke tenta
provar a tese de que os títulos esgrimidos pelos revolucionários para justificar seus atos, vale
dizer, a lei natural e a razão, não podem prevalecer sobre os títulos históricos da nobreza como
expressão de evolução da constituição orgânica (Apud BOBBIO, 1997: 1.121-1.131).

Assim, a partir da Revolução Francesa, o termo revolução passou a sintetizar os dois
sentidos, e com eles subsiste até nossos dias: para os seus partidários, o processo revolucionário
afigura-se como a recuperação de um estado de coisas ex ante facto, dotado de regularidade e
segurança. Daí a justificação da violência e do sofrimento, sempre visto sob o espectro da
obtenção de um estado de coisas mais desejável. Os opositores do movimento revolucionário,
todavia, seguem considerando a revolução como um processo condenável em si mesmo, gerador
e portador de violência, insegurança e miséria.

Todavia, não podemos negar a profunda importância que a Revolução representa para a
construção do Direito Moderno, seja em sua gênese histórica, seja nos fundamentos de alguns
de seus alicerces teóricos como a possibilidade de sua contínua expansão e reprodução. Não
podemos nunca nos esquecer que o compromisso de que o Direito se faça obra de um povo
exige que o hoje não se apresente como uma simples derivação do ontem, mas como escolha
racional, cuja manutenção dependerá da legitimação de seus próprios postulados.
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3. A REVOLUÇÃO FRANCESA E A JUNÇÃO PARADOXAL ENTRE CONTINUIDADE E
DESCONTINUIDADE

Tão grande foi a pretensão de ruptura e transformação que o Direito sofreu com a
Revolução Francesa de 1789, que esta viria a se consagrar como um símbolo histórico do
universo jurídico e político moderno, fenômeno que Hegel iria tematizar como o verdadeiro
“parto de uma sociedade nova” (OLIVEIRA, 1991: 74). É que, como ensina Baracho Júnior, no
período que antecede a formação das organizações políticas modernas, as normas que regulam
o agir humano têm uma fundamentação transcendental (2000: 23), pouca distinção havendo
entre o Direito e demais ordens normativas.

Como constatou Tocqueville, esse novo modo de pensar e de agir não poderia buscar
sua fundamentação no sistema político-jurídico até então vigente, haja vista a crença, partilhada
pelos revolucionários, de que a construção da nova ordem necessitava mais de princípios ditados
pela razão do que de exemplos históricos ou costumes antigos (1988: 293-294).

Nesse sentido a constatação de Ferraz Jr., ao demonstrar que o Direito, com a
Revolução Francesa, torna-se uma criação ab ovo. É que o direito passou a ter sua validade
percebida como algo maleável e, ao fim, manipulável, podendo ser tecnicamente limitada no
tempo, possibilitando, em alto grau, o detalhamento dos comportamentos como juridicizáveis.
Assim, não dependeria mais, o caráter jurídico das condutas, de algo que tivesse sido sempre
Direito (1989: 9). A plena convicção de novidade, partilhada pelos revolucionários, revela-se bem
pela mudança das formas métricas tradicionais, pela criação do sistema métrico decimal e,
sobretudo, pela abolição e substituição do calendário cristão.

Assim, a necessidade de implantação de uma nova ordem social traria em seu bojo a
idéia de uma nova Constituição do Estado, a qual haveria de ser baseada na separação de
poderes e na garantia dos direitos individuais (art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão). Da observação conjunta da Declaração de Direitos e da Constituição de
1791 constata-se facilmente tratar-se de documentos que representam a quintessência das
realizações constitucionais da fase inicial da Revolução Francesa, sendo que, a partir de então,
sobretudo da norma contida no célebre art. 16, só se poderá falar de uma constituição, com o
sentido que lhe é atribuído pelo constitucionalismo moderno, desde que se observe nos textos
uma adesão a certos requisitos anteriormente definidos. Tem-se, portanto a fixação de marcos
pré-estabelecidos para a continuidade do fenômeno constitucional, o qual será visto como
adequado à luz da continuidade como estes elementos.

Como constata Horst Dippel, notável historiador do constitucionalismo, embora não
tivessem sido completamente reproduzidos na Declaração francesa de 1789 e na Constituição de
1791, os dez traços essenciais de Virgínia apenas se tornaram elementos constitutivos do
constitucionalismo moderno como fenômeno global porque foram recebidos (acolhidos) em
França em 1789, e em virtude do art. 16 declarar que somente a presença de certos traços
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essenciais nos permite falar de constituição no seu sentido moderno. Qualquer que tenha sido a
importância do art. 16 num contexto especificamente francês, o seu significado global reside no
fato de nele se insistir, pela primeira vez, num documento constitucional, que o
constitucionalismo moderno envolve certos elementos na ausência dos quais não podemos falar
propriamente de constitucionalismo (2007: 16-17).

Porém, como esta nova ordem não deveria absorver os legados do passado, a idéia de
Direito se confundirá com a idéia de uma construção grandiosa e racional de uma ordem social e
política a qual pretendia se manifestar como a própria forma de exercício das liberdades do povo
soberano. Estava instaurado, pois, um dos elementos centrais, e profundamente paradoxais do
Direito moderno, como dinâmica revolucionária que pretende encobrir e superar todas as
revoluções. O Direito positivo chama para si todo o processo de mudança, e consagra a idéia de
que pela forma pode-se garantir a continuidade, para além de todas as transformações.

 

 

 

4. A CONTINUIDADE MEDIANTE O FORMALISMO: O PENSAMENTO DE HANS KELSEN

O pensamento formalista, que descredencia toda possibilidade de descontinuidade no
Direito encontrou uma sólida formulação no pensamento de Hans Kelsen. Para o jurista
vienense, o ordenamento jurídico não pode ser cientificamente estudado como se fosse uma
simples justaposição de normas que regulam o comportamento humano, mas, ao contrário,
deve ser vislumbrado como um todo unitário e sistemático, pelo fato de todas elas possuírem o
mesmo fundamento de validade (KELSEN, 1984: 57; 277; 310).

O conceito formal de fundamento de validade possibilita, assim, que o ordenamento
jurídico se apresente como uma estrutura que, a um só tempo, possibilita que o Direito se abra
a uma constante reprodução, sem que se mostre como ruptura ou descontinuidade com relação
à normatividade já produzida.

Segundo PAULSON, a resposta dada por KELSEN à sua própria questão transcendental –
situada no âmbito da pretendida distinção entre sein e sollen e conseqüência direta de seu
dualismo metodológico – está vinculada à sua referência à norma fundamental (PAULSON, 1991:
176-177).[1]

Todas e quaisquer normas contidas no esquema piramidal – à exceção da norma
fundamental e dos atos materiais de execução – são, ao mesmo tempo, atos de aplicação das
normas mais gerais e superiores e atos de produção das normas mais individuais e inferiores. Do
ponto de vista da teoria pura, os atos de aplicação constituem um dever jurídico imposto aos
“destinatários” primários e secundários e os atos de produção constituem atos de poder,
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originados do exercício de uma autorização dada pela própria ordem jurídica (KELSEN,
1984:325).

O ponto de ligação de todas estas normas reside precisamente no conceito lógico-formal
de “fundamento de validade” (KELSEN, 1984: 297), segundo o qual a validade de uma norma,
entendida como sua existência específica, consiste em sua pertinência ao ordenamento jurídico,
em face de se ajustar aos seus critérios próprios de produção normativa (princípio de
legitimidade) (KELSEN, 1984: 266; 269; 289-290).

Cada norma jurídica, para que possa ser considerada como válida, deve ter sido
produzida de acordo com os critérios formais e materiais previstos no próprio ordenamento,
relativos a) ao sujeito ou órgão competente, b) ao procedimento e – em certa medida – c) ao
conteúdo, todos estabelecidos pela norma imediatamente superior; e assim sucessivamente
percorre-se todo o ordenamento jurídico, de grau em grau, numa escala ascendente, até se
alcançar a norma fundamental (KELSEN, 1984: 324-326).

É de se ressaltar, no entanto, que a determinação da norma inferior pela norma superior
nunca será total, salvo determinadas proibições de natureza material; isto é, nunca será de tal
maneira que a norma inferior seja logicamente deduzida por completo a partir do conteúdo da
norma superior, vez que existe sempre certa discricionariedade por parte do órgão aplicador da
norma superior ao criar a norma inferior (KELSEN, 1984: 324-326).

Para Kelsen, todavia, tal questão não representa uma ruptura com o fundamento de
validade das normas, e nisto reside um dos legados mais obtusos da tradição positivista.[2] É
que tal fundamento de validade concerne apenas ao que ele denomina de dinâmica jurídica. A
nota essencial de um sistema normativo dinâmico é o fato de que a validade de uma norma
jurídica se fundamenta na validade de uma norma superior, sem relação com qualquer conteúdo
(pois esta relação com um determinado conteúdo é a nota que caracteriza os sistemas estáticos,
como o sistema moral) e que essa relação de fundamentação-derivação possa retroagir até a
norma fundamental. Numa elucidativa passagem da Teoria Geral das Normas, sustenta Kelsen
que:

 

“No fato de que uma norma deve ser cumprida e, se não cumprida, deve ser
aplicada, encontra-se sua validade, e esta constitui sua específica existência. (KELSEN, 1986:
4-5) [3]

 

KELSEN, dessa forma, pretende que a justificação do fundamento de validade de uma
norma jurídica não necessite submeter-se a uma instância sobre-humana (metafísica), mas sim
à validade de outra norma pré-existente. Esse o sentido de suas afirmações segundo as quais
um dever-ser só pode derivar de outro dever-ser e que a eficácia global de um ordenamento
jurídico é apenas uma condição, mas não a razão da validade das normas que o integram
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(KELSEN, 1984: 299) [4].

Nesse afã de eliminar as considerações meta ou extrajurídicas para justificar o
fundamento de validade de toda a ordem jurídica, KELSEN recorre à norma fundamental
(Grundnorm) para consolidar a idéia de que o Direito é obrigatório – portanto válido – em
função dele próprio, tentando preservar, dessa forma, a autonomia do especificamente jurídico
com relação à faticidade do Sein, e afastar o Sollen de qualquer tipo de considerações éticas,
quaisquer outros valores transcendentes ao Direito positivo (KELSEN, 1995: 66).

Ao considerar a norma fundamental como um pressuposto “lógico-transcendental” sob o
ponto de vista teorético-gnoseológico (KELSEN, 1995: 65), busca KELSEN fornecer resposta à
questão do fundamento de validade (razão de obrigatoriedade) do ordenamento jurídico como
um todo – assim como de suas normas isoladamente consideradas –, qualificando-a não como
norma posta (querida), mas como norma pressuposta (pensada) ou Constituição em sentido
lógico-jurídico.

 

5.  LIÇÕES DO TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NUREMBERG

O Tribunal Internacional de Nuremberg pode ser considerado como um dos instantes de
maior e mais intenso questionamento dos postulados sustentadores do pensamento positivista.
O reconhecimento de valores inerentes ao próprio desenvolvimento histórico cultural humano,
em esfera supra-estatal, é uma das vertentes contribuições principais do Tribunal de Nuremberg,
em sua pretensão de que o Direito Internacional venha a cumprir aquela finalidade “urgente de
restaurar a saúde ética da humanidade. Tornar efetivo o respeito à pessoa humana em virtude
da descoberta de sua importância para quaisquer planos políticos” (DINIZ, 1995: 79). Tal
finalidade resta sobremaneira evidente nos princípios por ele estabelecidos.

Os juízos de Nuremberg foram desenvolvidos de acordo com os princípios estabelecidos
na Nuremberg Charter, firmada entre os Estados Aliados. Conforme ensina CANÊDO, “o Tribunal
Internacional Militar de Nuremberg constitui a principal experiência até hoje realizada de
implementação de um projeto longamente acalentado por importantes estudiosos, qual seja, o
de fazer valer princípios cujo âmbito de validade se estenderia mais além das fronteiras
nacionais e que, por conseguinte, mereceriam proteção de um tribunal encarregado, na órbita
penal, de entronizar valores universais de dignidade humana”. (1990: 64-65)

Em decorrência de tais processos, grande número de pessoas foram condenadas à
morte, e, sobre muitas outras – não somente os líderes nazistas – recaíram severas penas
privativas de liberdade, não em virtude de suas ações militares na guerra, mas sim por terem
perpetrado atos que nenhum ser humano, sob nenhuma circunstância, teria o direito de realizar.
Trata-se dos chamados crimes contra a Humanidade e contra a Paz. Em Nuremberg, os réus
não foram governos, mas sim indivíduos acusados e condenados pela prática de crimes contra o
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Direito Internacional e contra a Humanidade.

Seu aspecto mais polêmico e relevante, todavia, reside na constatação de que muitas
das leis por cuja violação foram castigados não eram formalmente válidas quando as ações
foram perpetradas, havendo pois uma aplicação das mesmas ex post facto. Entretanto, o que se
sustentou foi que se cuidava de prescrições que dizem respeito à própria essência humana,
sendo produto da evolução e concretização da liberdade naquele momento histórico a que o
homem atingira. Refletindo sobre tal posicionamento a partir do pensamento de Hannah Arendt,
leciona Arthur Diniz que:

“O mal no Terceiro Reich... deixou de ser uma tentação individual para converter-
se em legalidade. Por isso, nesse contexto – Eichmann e a maioria – eram cidadãos que
respeitavam e acatavam as leis. É isto que torna inadequados estes conceitos de que se
valeu a defesa e que foram elaborados pela tradição do positivismo jurídico – tradição que
identifica o Direito com a lei. De fato, num contexto deste tipo, o que está em jogo não são
os possíveis erros teóricos do positivismo jurídico enquanto atitude diante da experiência
jurídica, mas sim algo novo: seus horrores políticos na medida em que a redução do
Direito à lei é uma redução do Direito à Hitler (reductio ad Hitlerum)”. (DINIZ, 1995:
44).

 

Assim, a condenação de homens e não de governos pelos crimes de guerra constituiu
um importante postulado a que se ateve o Tribunal, tendo em vista que tais crimes são
cometidos por homens concretos e não por entidades abstratas, sendo que apenas punindo os
indivíduos infratores pode ter eficácia a norma internacional. Segundo o Tribunal, não se pode
aceitar a defesa de tais crimes com base na alegação de estrito cumprimento de obrigações
legais, restando estabelecido que há condutas que jamais devem ser realizadas, não importa de
onde promane sua imposição. Assim é que a alegação de obediência legalmente devida não foi
acolhida pelo Tribunal, o qual estabeleceu só ter ela relevância como circunstância atenuante,
devendo ser levada em consideração apenas no momento da aplicação da pena.

A rigor, o princípio a que se chegou em Nuremberg não foi apenas de que em
determinadas circunstâncias injustas há um direito a desobedecer o direito, senão que há
momentos em que existe mesmo um dever de desobedecer, constituindo este um dever jurídico
e não apenas moral. Apesar do conteúdo polêmico que tais premissas comportam, há que
ressaltar a grande importância do reconhecimento cabal de um direito que atinge todos os
cidadãos de desobedecer às ordens estatais quando estas contrariem a Lei da Humanidade.
Teremos aqui a retomada de uma velha posição já de muito sustentada por MOSTESQUIEU,
cujas palavras parecem ecoar vivas em nossos dias, mesmo tendo sido proferidas há mais de
dois séculos:

“Se soubesse de algo que me resultasse útil, mas que resultasse prejudicial à
minha família, o excluiria de meu pensamento. Se soubesse de algo que fosse de utilidade à
minha família, mas não à minha pátria, tentaria esquecê-lo. Se soubesse de algo que fosse
útil à minha pátria, mas que fosse prejudicial à Europa, ou sendo útil à Europa fosse
prejudicial ao gênero humano, o consideraria um crime”. (Apud PASSERIN D’ENTRÈVES,
1970: 52)
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Há três esferas nas quais se supõe que os princípios de Nuremberg ensejam a
desobediência à lei: 1) Os crimes contra a paz, as guerras de agressão e as guerras em violação
dos tratados; 2) Os crimes de guerra, as violações das leis e costumes da guerra; 3) Os crimes
contra a Humanidade, cuja inclusão no debate jurídico e político pode ser apontada como a
maior virtude do Tribunal de Nuremberg (CANÊDO, 1999: 73). Como ensina CANÊDO, se os
crimes contra a paz e os crimes contra a guerra constituem violações de princípios fundamentais
do Direito Internacional Público – entendido como Direito da comunidade internacional –,
confirmados em tratados e convenções, os crimes contra a humanidade dizem respeito à
proteção de direitos humanos fundamentais, que, por suas dimensões e amplitude, merecem
guarida em nível internacional (1999: 73).[5]

Assim, como ponto mais relevante da contribuição trazida pela evolução do Direito
Internacional no século XX, encontra-se a tendência dos direitos fundamentais a alcançarem sua
pretensão também na esfera internacional, traduzindo, em ampla medida, o nível de
universalização do consenso racional que se pretende atingir em nossos dias. Temos aqui
superada a tese positivista de que a continuidade no Direito pode ser alicerçada em bases
meramente formais. As diretivas de Nuremberg, bem como os desenvolvimentos teóricos
posteriores vêm a demonstrar a intrínseca implicação entre Direitos Fundamentais e Democracia,
bem como que a legitimação do Direito contemporâneo não pode nunca se estabelecer sem a
devida atenção a estes dois vetores do discurso jurídico.

 

6. LIÇÕES DA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA E DA TEORIA DO DISCURSO

O Direito há muito insiste na tentativa vã de que através de mais e mais dogmática
interpretativa ter-se-á maior efetividade do Direito, melhores decisões. Todavia, a aplicação do
Direito de forma metodificada implica a manutenção do que Tércio Sampaio Ferraz Jr. denomina
“mistério divino do Direito”, remetendo ao “princípio de uma autoridade eterna fora do tempo e
mistificante, conforme as exigências dos mecanismos de controle burocrático num contexto
centralista” (FERRAZ JR, 1998:178).  Conforme aduz Streck, a dogmática interpretativa não
consegue atender às especificidades das demandas originadas de uma sociedade complexa e
conflituosa na qual o crescimento dos direitos trans-individuais e a crescente complexidade social
reclamam novas posturas dos operadores jurídicos (STRECK, 2003:17).  

É que, como acentua Marcelo Gallupo, a organização e a conformação jurídica do
dissenso, do pluralismo, consubstanciado inclusive na Constituição Federal de 1988, depõe em
desfavor de um pensar pronto e acabado acerca das regras jurídicas (GALLUPO, 2001:59).
Nesse sentido, a idéia de um sistema fechado mantido pelas técnicas interpretativas é refratária
ao Estado Democrático de Direito, mesmo porque a idéia de se monopolizar o objeto do
conhecimento, de representá-lo como ele realmente é em si mesmo exprime o desejo de
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adquirir o poder do objeto, o poder de dizer a norma. Exige-se, no contexto do Estado
Democrático de Direito, um pensar problematizante no qual a idéia de um sistema fechado,
rigoroso e prévio seja afastada em prol de um uma reconstrução dialógica que reivindica
sempre a atenção e o cuidado para com o caso concreto.

Pela teoria hermenêutica de Gadamer a questão interpretativa deixa de colocar-se
enquano um problema metodológico, ou de simples técnica, para ser um problema filosófico, à
medida que a interpretação não é concebida como um meio de conhecer, mas como um modo
de ser. Na obra Verdade e Método, Gadamer expõe uma nova teoria da experiência
hermenêutica que vai além da tradicional concepção que a equipara a uma metodologia
científica. A hermenêutica deixa de ser um método para tornar-se uma ontologia, o “modo de
ser do homem”, o modo de “compreender”, desvalorizando, dessa maneira, a teoria positivista. 
Assim, acentua Lênio Streck:

A passagem de (e/ou o rompimento com) um modelo de interpretação do Direito
de cunho objetivista, (...), que trabalha com a possibilidade da busca de conceitos
ensimesmados das palavras da lei, feitas por um sujeito cognoscente mergulhado nos
confins do paradigma epistemológico da filosofia da consciência, começa a ser desfeita a
partir dos aportes da semiótica, em sua matriz pragmática e da hermenêutica filosófica com
a hermenêutica antirreprodutiva de Gadamer, pela qual se passa da percepção à
compreensão (STRECK, 2003:174).

 

Considerando o giro hermenêutico operado por Gadamer, o intérprete passa a ser
produto da linguagem que envolve a dimensão da historicidade e da vida. Neste sentido,
pertinentes são as considerações de Souza Cruz ao explicar que, como fruto da linguagem
social o “magistrado deve deixar de contar apenas consigo mesmo (ou com o consolo de que
sua decisão, em caso de erro, poderá ser revista pelo tribunal/instância superior)” (SOUZA
CRUZ, 2001:232). Como fruto da linguagem social o magistrado conta com todos os seus pré-
conceitos desde suas mais remotas experiências (conscientes ou não), de sua formação humana
e jurídica, até os elementos probatórios que se deram no curso regular do processo, como
também e fundamentalmente com a argumentação das partes. A compreensão do juiz não se dá
em solidão, ou seja, não pode ser solipsista, pois ocorre num processo jurisdicional em que são
precípuos o contraditório e a ampla defesa. Tanto o autor quanto o réu ao se manifestarem no
processo em simétrica paridade participam na interpretação-compreensão-aplicação (lembrando
que não constituem momentos distintos) da lei expressa no provimento final do juiz. Portanto,
no momento de produção do provimento jurisdicional, as partes, o dito e o contraditado, já
aportam para o provimento jurisdicional uma série de pré-compreensões que densificam a
possibilidade de sentido normativo para muito além de uma suposta moldura.

Aqui se descortina uma das contribuições mais importantes da hermenêutica para a
superação do modelo positivista. É que, a partir de tal colocação, teremos aberta a possibilidade
de que a aplicação do Direito possa ser vista também em uma dinâmica de inovação, e não de
mera continuidade supostamente linear para com o passado. Se interpretar é aplicar, e o
processo de interpretação dá-se sempre em uma dimensão construtiva, o jurista passa a ser
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permanentemente convocado a enfrentar o novo nos meandros de cada caso concreto. Não se
trata, porém, do novo decorrente das criações legislativas, mas o decorrente da busca pela
correta resposta a cada questão jurídica historicamente levantada.

Também não podemos deixar de considerar a contribuição da teoria do discurso ao
trazer o conceito de reconstrução como elemento chave da interpretação e aplicação do Direito.
Neste sentido, Günther (2003) afirma que a metáfora do olhar é provavelmente uma das mais
citadas na teoria do Direito, e que ela significa que no momento do discurso de aplicação
normativa é preciso considerar todas as características relevantes da situação para a construção
de uma decisão justa. Contudo, Günther aponta que quase todos os critérios para uma decisão
justa levam ao contexto do pano de fundo confeccionado pela tradição e das ideologias jurídicas
que funcionam como um tipo de “pré-compreensão” para a escolha de uma norma em face do
caso concreto. Essa pré-compreensão reside na interpretação de normas, justificações,
preconceitos que, de alguma maneira, são ordenados de forma coerente. E é a partir daí que
realizamos nossa escolha quando procuramos uma norma relevante para a solução de um caso
concreto.

Mas para Günther, o Direito só pode pretender legitimidade se for o resultado de
procedimentos abertos a temas, contribuições e razões apresentadas pelos indivíduos afetados e
que fazem, dessa forma, com que o Ordenamento Jurídico possa ser tomado como o resultado
da auto-legislação dos co-associados jurídicos. Portanto, exige-se que a argumentação jurídica
seja colocada em contextos paradigmáticos que estão abertos à crítica tanto quanto recobram
justificação quando da aplicação normativa. É imprescindível, assim, impedir que os paradigmas
se imunizem contra novas interpretações da situação. E, repetindo a releitura feita por Heinrich
Heine, Günther retoma a metáfora do olhar nos seguintes termos: é importante não deixar que
as idas e vindas do olhar da premissa maior da razão em face dos estados de coisas não se
enfraqueça e não encontre nunca seu repouso definitivo. (GÜNTHER, 2003)

A exigência de fundamentação racionalmente articulada, posta pelos indivíduos pós-
tradicionais, não pode mais se assegurar simplesmente por meio de um recurso a topoi
historicamente validados. Na medida em que podemos criar novas e diferentes expectativas em
relação ao futuro presente, também instituímos a possibilidade de redefinir a forma como
interpretamos o nosso espaço de experiência que traz para a dimensão do agora o nosso tempo
pretérito. Então, podemos reinterpretar o nosso próprio passado e desejar não repeti-lo ou
readaptá-lo para os novos tempos. Nós podemos, criticamente, abandonar modelos antigos e
desenvolver novas visões de mundo, exatamente na medida em que as imagens antigas podem
falhar diante da experiência. Assim, constatamos que o espaço de experiência é também o
espaço da aprendizagem, onde é possível corrigir os erros e interromper a simples reprodução
da história, mediante a faculdade que temos de sobre ela refletir.

 

7. CONCLUSÃO
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O caráter potencialmente problemático e paradoxal do Direito moderno pode
permanecer oculto sobre o véu sistemático-formal que lhe pretendeu atribuir a roupagem do
Direito positivo na interpretação conferida pelas escolas positivistas. No intuito de elevar e
valorizar a segurança jurídica, o positivismo terminou por obscurecer alguns caracteres
conformadores do fenômeno jurídico, dentre os quais se podem destacar, com soberana
evidência, os fenômenos da mudança e da ruptura. De fato, nada pode parecer mais próximo e
mesmo visceral ao Direito moderno que a idéia de ruptura de feições mesmo revolucionárias.
Sua força e viabilidade em muito devem ao legado das grandes revoluções que, a partir do
século XVI sobre o Ocidente se implementaram. Dentre tais revoluções pudemos verificar, nos
traços da Revolução Francesa, esboço de síntese de tantos dos elementos cardeais que nutriram
as ideologias conformadoras do novo Direito.

A mais pungente e transformadora de todas parece ter sido a que pretendeu instituir o
discurso da continuidade como um apanágio da Ordem Jurídica que então se instaurava. Tinha-
se ali presente um conceito que pretendia encobrir ou resignificar a trama das evoluções
(históricas, científicas ou racionais) sob o manto de uma imutabilidade jurídica capaz de
assegurar orientação e significado à fragmentação que marca a complexidade das relações
sociais recém instituídas. Trata-se de um discurso que ataca todo o provisório e transitório sob o
signo da segurança, e que induz à crença na impossibilidade do novo, por manter o ponto de
sustentação do Direito sobre uma validade de dimensões normativo-formais.

Pudemos aqui constatar, a partir da análise de um dos seus mais destacados
representantes, como o discurso do positivismo jurídico veio a velar o discurso das mobilidades
históricas sob o manto de uma forma que se pretendia neutra e a-histórica. Assim, o que a idéia
de unidade do ordenamento jurídico encobre (ou encobria) era também a possibilidade de
correto trato e absorção do pluralismo, compreendido como a aceitabilidade de valores,
objetivos e ideologias antitéticos no meio histórico-social.

O esvaziamento do Direito por meio da forma pôde certamente abrir portas para a
afirmação da violência no e a partir do discurso jurídico. O formalismo revela-se como uma
tentativa de, a uma só tempo, compatibilizar o Direito com os processos de reforma e mudança
exigidos pela transformação social, mantendo-se o pressuposto de idêntica fundamentação.
Revela-se uma forma de garantir flexibilidade ao Direito, aos custos, porém, de trazer inerente a
trivialização de toda mudança. É que se tudo muda ou tudo se pode mudar, então nada em
verdade muda, e a expectativa de perene mudança faz-se a afirmação da própria incerteza
quanto a possibilidade do novo instaurada na consciência social. Trata-se de uma faceta que
pode revelar uma espécie de tolerância vazia, por não trazer consigo o reconhecimento da
diferença presente em meio às questões políticas, morais, religiosas e ideológicas que possuem
ou pretendem uma roupagem jurídica.

Mostramos, por fim, que o movimento pós-positivista, ao assumir o pluralismo e a
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importância da aplicação na configuração das normas jurídicas, bem como ao situar a
legitimidade do Direito nos processos de articulação da linguagem, abre-se mais ao novo e,
portanto, melhor dialetiza os vetores da continuidade e ruptura. Esta, mesmo que não mais se
apresente com as cores e feições da revolução, guarda com ela o ponto comum de apresentar-
se como a possibilidade da escolha de que o Direito de hoje, e de amanhã, não se situe como
uma simples continuidade com relação ao passado.
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[1] Este autor, ainda, observa que esta “idéia intuitiva” da norma fundamental se baseia num
argumento claramente circular, haja vista que “se o problema é porque as normas do nível
mais alto são válidas e se simplesmente logo se assume que são válidas, estamos de novo
diante do mesmo problema”.

 

[2] Para uma melhor compreensão do caráter problemático deste pressuposto do pensamento
kelseniano, ver Marcelo Cattoni de Oliveira, Jurisdição e hermenêutica constitucional. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 121-149. Neste trabalho, demonstra o autor os riscos que a
discricionariedade imaginada por Kelsen pode acarretar. Primeiramente os riscos para o Estado
Democrático de Direito, o qual não se compatibiliza com decisões que não demonstrem
argumentativamente a sua correção normativa. Ademais, traz também consequências perversas
para o próprio projeto positivista, por apresentar incoerências internas. Entre elas, destaque-se a
possível inversão da pirâmide normativa operada por tal pressuposição, ao deixar a questão do
que seja o Direito nas mãos de um Tribunal superior, e não na normatividade que confere
validade à norma aplicada.  Por fim, evidencia-se a insustentabilidade dos pressupostos teóricos
com que Kelsen trabalha, entre os quais o de que a Ciência do Direito seria capaz de descrever
todo o quadro das interpretações possíveis (a chamada “moldura” normativa).

[3] Para uma visão global, cf.: MIRANDA AFONSO, 1984: 255-261.

 

[4] Comparar com MIRANDA AFONSO, 1984: 241-254[esp. pp. 243-244].

[5] Segundo a rica jurisprudência que se desenvolveu sobre o tema nos EUA, a zona de responsabilidade individual por
crimes de guerra se estenderia para além dos principais autores e líderes estatais, abarcando figuras secundárias que
voluntariamente participaram na realização de tais crimes com conhecimento da extensão de suas ações. Isto seria
sobremaneira importante para aqueles indivíduos que estivessem próximos dos centros de poder, tal como os
encarregados das ordens militares ou importantes industriais, não impedindo, entretanto, sua extensão ao civis. A
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questão é que, no que tange aos primeiros, a desobediência se justificaria plenamente como um modo de extinguir
sua cumplicidade, tornando-os livres das possíveis responsabilidades correspondentes segundo os princípios de
Nuremberg.

 Importante caso ocorrido nos EUA foi aquele conhecido como Pentagon Papers (United States V. Russo, n. 9373 (C.
D. Cal. Dec. 29, 1971), no qual Daniel Ellsberg e Anthony Russo foram acusados de revelar à opinião pública grande
parte do conteúdo dos chamados Pentagon Papers, relativos à guerra do Vietnã. Quando as acusações foram
retiradas, os acusados já haviam preparado uma defesa baseada nos princípios de Nuremberg (a Nuremberg
defense). Sustentar-se-ia que os acusados, como membros próximos aos centros de poder, teriam revelado o
conteúdo de tais “Papéis do Pentágono” a respeito da guerra do Vietnã visando desfazer a cumplicidade que poderia
sobrevir-lhes em um ato que, como a guerra do Vietnã, constituía uma violação do Direito Internacional por parte
dos EUA. Ademais, com tal conduta os acusados estariam contribuindo para debelar a prática de atos tão atrozes
quanto aqueles que estavam sendo cometidos no Vietnã. (WHITEHEAD, 1991: 106 et seq.) Ademais, um campo em
que tem sido utilizada a Nuremberg defense, apesar de ainda longe da unanimidade na consagração da
jurisprudência norte-americana é o que diz respeito às manifestações de oposição aos armamentos nucleares e
outras situações nas quais os desobedientes se voltam contra o combate militar. Tendo em vista que a Nuremberg
Charter declara a planificação, preparação, iniciação ou realização de uma guerra de agressão como crimes
internacionais contrários à paz, e sabendo-se que o armamento nuclear tem a característica de ser mais agressivo
que defensivo, a manufatura de armamentos nucleares e a preparação de outras atividades a ele referentes
constituiriam atos de preparação de uma guerra de agressão violadora da Nuremberg Charter e de normas do
Direito Internacional Público, consagradas, por exemplo, na Carta das Nações Unidas. Assim, as ações de indivíduos
interferindo na produção de armamentos nucleares deixaria de ser penalmente culpável, tendo em vista evitar a
violação a uma norma superior (SNEE, 1982: 995-999).
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TÓPICA E TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA NA DIMENSÃO DE THEODOR
VIEHWEG

TOPICS AND THEORY OF LEGAL ARGUMENTS IN THE DIMENSION OF THEODOR VIEHWEG

Ilnara Maria Calou De Araújo
JosÉ Jefferson De Queiroz Lima

RESUMO
RESUMO 
O artigo faz uma abordagem sobre o ressurgimento da Tópica de Aristóteles através dos estudos
de Theodor Viehweg, deram origem á Tópica Jurídica, constituindo juntamente com Perelman,
uma nova retórica. Procura-se abordar também as críticas feitas por Atienza a Tópica Jurídica de
Viehweg. A importância da argumentação jurídica presente em boa parte da evolução humana.
Explica-se a expressão “tópica” de origem grega “topos” e associa-se a uma retomada do
pensamento aristotélico, cujo raciocínio dirigia-se à solução de problemas. Aristóteles aborda a
arte da argumentação persuasiva a qual se insere no contexto do raciocínio dialético,
proposições formadas por opiniões aceitas a partir de um processo argumentativo. Parte-se do
conceito de tópica como sendo a técnica do pensamento que se orienta para o problema e, em
razão deste, mediante uma legitimação de premissas, busca oferecer uma solução justa para
qualquer caso que seja apresentado ao jurista. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chave: Argumentação jurídica; Tópica; Raciocínio dialético.

ABSTRACT
ABSTRACT 
The article elaborates on the resurgence of Topical Aristotle through studies of Theodor
Viehweg, led will Topical Law, constituting together with Perelman, a new rhetoric. Also seeks to
address the criticisms made by the Atienza Topical Law Viehweg. The importance of this legal
argument in much of human evolution. Explains the term "topical" from Greek "topos" and is
associated with a revival of Aristotelian thought, whose reasoning was directed to solving
problems. Aristotle discusses the art of persuasive argument which is in the context of dialectical
reasoning, propositions consist of accepted opinions from an argumentative process. It starts
with the concept of topical as the technique of thought that is oriented toward the problem and,
because of that, by legitimizing assumptions, seeks to provide a fair solution to any case that is
presented to a lawyer. 

KEYWORDS: Keywords: Legal argument; topical; Dialectical reasoning.

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo faz uma abordagem acerca do ressurgimento da Tópica de Aristóteles através dos estudos de Theodor

Viehweg (1953)[1] os quais deram origem á Tópica Jurídica, a qual, juntamente com a nova retórica de Perelman[2], constitui

importantíssimo precedente das mais recentes teorias da argumentação jurídica por configurar-se como o ponto de partida destas.

 

      Na famosa obra Tópica e Jurisprudência, Viehweg,(1953) acentua que o Direito sempre foi destinado a solucionar

questões práticas, problemas concretos. Todavia, a partir da Modernidade, a dimensão sistêmica do fenômeno jurídico, passou
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ganhar importância, e passou a encarar o problema, como uma questão meramente secundária. E a sua proposta metodológica a

consistir justamente em reavivar o raciocínio jurídico voltado para o problema e não para a norma, como ocorria, por exemplo, no

antigo direito romano.

 

 Para Viehweg ocorre uma verdadeira redescoberta da tópica que passa a ser um pensamento jurídico que gira em torno

do problema – não da norma. Enquanto no modo de pensar sistemático o ponto de partida é o sistema para que dele possa ser

deduzido a solução para o caso concreto.

Procura abordar também, não necessariamente nesta ordem, as críticas feitas por Atienza à referida Tópica Jurídica de

Viehweg e a importância da argumentação jurídica, posto que o estudo da argumentação  sempre se fez presente em boa parte da

evolução humana associado às questões da comunicação e da persuasão, remontando assim, desta forma, aos primórdios da Tópica

Aristotélica a qual  pautava-se nas regras de uma argumentação persuasiva.

1                 PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DA TÓPICA

 

Foram os sofistas que, por primeiro, trataram da retórica, assim conceituada por Marilena Chauí (2002, p.159) como uma

técnica de persuasão, através dos "lógoi", isto é, razões ou argumentos opinativos a respeito de uma coisa, baseando-se não no que

esta coisa é em si mesma, porém naquilo que aparenta ser.

 

Tópica é o nome de um dos livros do Organon de Aristóteles. Muitos entendem que a tópica consistiu num trabalho que

antecedeu a elaboração dos Analíticos, sendo, pois, uma tentativa frustrada de produção de um Tratado da Lógica. Sendo assim, e

uma forma particular de raciocínio, diferente da adotada nos Analíticos.  Construída com base na dialética, que é que um conjunto

de premissas aceitas como verdadeiras pela comunidade e se reveste como sendo uma arte de trabalhar com opiniões opostas,

capazes de instaurar diálogos que se confrontam, formando um procedimento crítico, baseado na prudência.

 

As proposições básicas do procedimento dialético e os conceitos estudados pela Tópica transformaram-se nos TOPOI[3]
de argumentação, lugares comuns, fórmulas, variáveis no tempo e no espaço, com força persuasiva diante de um confronto de

opiniões. São, ainda na realidade, pontos de partida de séries argumentativas, que impede a formação de um pensamento

sistemático, por  contar  com conhecimentos fragmentários.

 

O problema é  um  ponto  sobre o qual se irá buscar soluções. O problema, portanto, aparecerá como um dado que orientará

a argumentação e que culminará numa solução. É necessário salientar que, para se resolver o problema, buscam-se premissas

adequadas, através dos topoi,  e  delas se extrai certas conclusões, chegando-se, assim, em Viehweg, na tópica de primeiro grau.

Contudo, essa técnica não é  de segura, fato esse que culmina na criação da tópica de segundo grau, baseada em certos critérios que

buscam elaborar “inventários” de topoi (gramaticais, históricos, lógicos, etc).

 

Cícero (1976), não via a tópica como uma teoria da dialética, mas, sim, como uma teoria práxis de argumentação e foi

responsável pela elaboração de um catálogo de topoi. Quando a  tópica se vinculava à jurisprudência, foi capaz de torná-la um estilo

de pensar e não um método, reproduzido por invenção, trazendo para a mesma, uma grande confiabilidade.

 

Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2004, p.327) existem duas acepções: uma concepção restrita, que considerava a tópica
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como um conjunto mais ou menos organizado de categorias gerais, nas quais se agrupavam os argumentos básicos para as técnicas

da disputa e persuasão; e outra concepção restrita, que considerava a tópica como uma técnica de raciocínios dialéticos que partiam

de premissas baseadas em opiniões verossímeis, assimilando-se a um modo de pensar não apodítico. Atualmente, como ficará

patenteado, a tópica é vista como uma técnica de pensamento orientada por problemas (parte-se de problemas e neles culminam). O

pensar topicamente, em Ferraz Júnior, consiste em manter conceitos, postulados e princípios com caráter problemático.

 

Em se tratando da aplicabilidade prática da Tópica, Viehweg (1953) afirma que a interpretação, indispensável no

pensamento jurídico, desenvolve-se por intermédio da tópica, pois, parte do problema, que impede o enrijecimento da norma

jurídica. Até mesmo a análise interpretativa de fatos do cotidiano necessita da tópica, pois, dependerá da versão que lhes serão

atribuídas. O que se constata, aqui, é que o jurista, sempre será condicionado a pensar topicamente, já que sempre estará diante de

ambigüidades e vaguezas quando estiver perante a norma ou mesmo na sua vida cotidiana.

 

Como um pensamento aristotélico é ainda Ferraz Júnior (2004) que detalha ser a Tópica o nome específico de um dos

livros do Organon aristotélico. Trata-se de uma obra que alguns encaram como um trabalho que antecedeu à posterior elaboração

dos Analíticos, uma espécie de tentativa frustrada de produzir um tratado de lógica, que foi repensado nos livros que se seguiram.

 

Outros, porém, a viram como um texto referente a uma forma peculiar de raciocínio, diferente daquela que se encontra

nos Analíticos. Nesse sentido, as demonstrações da ciência seriam apodíticas em oposição às argumentações retóricas, que seriam

dialéticas. Dialéticos seriam os argumentos que concluem com base em premissas aceitas pela comunidade como parecendo

verdadeiras[4].  A dialética seria, então, uma espécie de arte de trabalhar com opiniões opostas, que instaura entre elas um diálogo,

confrontando-as, no sentido de um procedimento crítico. Enquanto a Analítica estaria na base da ciência, a dialética estaria na base

da prudência.

 

Os conceitos e as proposições básicas dos procedimentos dialéticos, estudados na Tópica aristotélica, constituíam não

axiomas nem postulados de demonstração, mas topoi de argumentação, isto é, lugares (comuns), fórmulas, variáveis no tempo e no

espaço, de reconhecida força persuasiva no confronto das opiniões.

 

Marcos Augusto Maliska[5] , no entanto afirma que muito embora a tópica não tenha surgido com Aristóteles, senão que

unicamente o nome “tópica”, foi com o filósofo grego que a tópica ganhou expressão, afirma ainda ser a tópica um antigo

patrimônio intelectual da cultura mediterrânea que emergiu antes de Aristóteles, junto com ele e depois dele, em todas as fórmulas

retóricas, com o nome de euresis, inventio, ars inveniendi ou algo semelhante.

 

1            DO RESGATE DE VIEHWEG ÀS CRÍTICAS DE ATIENZA - A TÓPICA EM LINHAS GERAIS

 

         Claudia Rosane  Roesler (       ),  faz o seguinte comentário sobre  VIEHWEG ao afirmar:

 Theodor Viehweg foi um dos responsáveis pela principal alteração nos rumos da teoria jurídica desde
que, no século XIX, o positivismo jurídico suplantara o jusnaturalismo. Sua obra, embora curta, o
colocou na posição de precursor da teoria da argumentação jurídica e, de um modo geral, de toda a
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discussão contemporânea do Direito. Apesar de sua relevância, a obra deste autor não havia recebido
ainda nenhuma análise de conjunto, tarefa a que se dedica o livro ora apresentado. A discussão
empreendida procura fixar o eixo das preocupações teóricas de Viehweg, mostrando como o autor
chegou ao questionamento sobre a estrutura da jurisprudência, em sua mais conhecida, discutida e
criticada afirmação de que a jurisprudência (entendida ao modo alemão como ?saber jurídico?) possui
uma irredutível feição tópica. O livro conduz o leitor pelo conjunto dos conceitos elaborados por
Viehweg, com a finalidade de fundamentar a hipótese de trabalho de que as noções de pensamento
dogmático e zetético constituem sua proposta de como pensar o saber jurídico. Proposta esta que é, por
fim, verificada e exemplificada em análise da proposta de Tercio Sampaio Ferraz Jr. a fim de tornar
mais palpáveis ao leitor as implicações de se adotar uma postura teórica tal qual a proposta por
Theodor Viehweg.

 

Em 1953, Theodor Viehweg (1950), em seu livro "Jurisprudência e Tópica e Manuel Atienza (2006), nas respectivas

críticas tecidas em "As Razões do Direito: teorias da argumentação jurídica, contextualizaram como que um renascimento da tópica.

Viehweg, professor da Universidade de München, na década de 1950, participou do que se chamou  grande teste da modernidade,

pelas marcas deixadas por este acontecimento em sua produção.

             A Europa, da década de 1950, passava por mudanças sociais e buscava se reerguer da devastação provocada pela II Guerra.

No meio dessas mudanças procuradas ou espontaneamente surgidas desabrochou uma ética material, contando inclusive com

filósofos do direito, como se fora uma saída encontrada para manter distante a ameaça dos ditadores e governos totalitários, como

ressalta Franz Wiecker (1980 p. 684-685):

Um autêntico sistema da ética material dos valores, ao qual a filosofia do direito alemã
preferencialmente voltou depois da derrocada do Terceiro Reich, tinha sido, no entanto, elaborado nos
anos vinte por Max Scheler e N. Hartmann. (...) Nestas duas formas, a ética material dos valores cedo
adquiriu uma rápida influência sobre a filosofia alemã do direito posterior ao neokantismo. Ao
ultrapassar o formalismo ético, ela manifesta a necessidade sentida por uma época saída do caos de
obter por uma forma filosófica apropriada, conteúdos jurídicos suprapositivos.

 

A expressão “tópica” é de origem grega “topos” e associa-se a uma retomada do pensamento aristotélico, cujo raciocínio

dirigia-se à solução de problemas. Aristóteles[6] aborda a arte da argumentação persuasiva a qual se insere no contexto do

raciocínio dialético, proposições formadas por opiniões aceitas a partir de um processo argumentativo.

Desta forma, pode-se conceituar a tópica como sendo a técnica do pensamento que se orienta para o problema e, em

razão deste, mediante uma legitimação de premissas, busca oferecer uma solução justa para qualquer caso que seja apresentado ao

jurista.

Segundo Cláudia Roesler (2004) “a tópica pressupõe a discussão dos problemas a partir dos pontos de vista, que, ao

depender da aceitação obtida na discussão, permite avançar para um controle da racionalidade da argumentação num contexto

intersubjetivo”.

Este modelo de racionalidade contrapõe-se ao modelo do pensamento sistemático, axiomático, dedutivo que surgiu na

Era Moderna e teve o seu auge, no direito, com a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen (1998). A teoria de afirma que o conteúdo

de uma norma inferior devia adequar-se ao de uma norma fundamental, em virtude desta impor-se a partir de um critério de

autoridade, sendo irrelevante ser ou não justo o seu conteúdo, tratando-se, portanto, de um sistema absolutamente formal.
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DA OBRA DE VIEHWEG (SURGIMENTO DA TÓPICA JURÍDICA)

 

Qualquer análise que se faça sobre os estudos de Viehweg (1953) torna-se indispensável o seu contexto histórico.

 Professor da Universidade de München, na década de 1950, participou do que se pode denominar do grande teste da modernidade.

A recuperação do seu texto pode significar uma espécie de reação ao Terceiro Reich.

É notório que a Europa, da década de 1950, passava por profundas mudanças sociais e buscava se reerguer da devastação

provocada pela II Guerra. A consagração de uma ética material, inclusive pelos filósofos do direito, foi  a saída encontrada para

manter distante a ameaça dos ditadores e governos totalitários.

Assim pós a Segunda Guerra Mundial a concepção de eficácia do direito positivo começou a transformar-se em virtude

dos horrores provocados por Hitler. Daí por diante, o pós-positivismo faz ressurgir a filosofia jurídica dando ênfase à hermenêutica

e argumentação.

Neste período, todas as teses jurídicas positivistas, as quais reduziam o papel do jurista à aplicação de um direito moldado

pelo legislador, começaram a ser questionadas e a ser motivo de insatisfação. A tópica de Theodor Viehweg surge num momento

em que a metodologia jurídica tradicional, a qual concebia o raciocínio jurídico como sendo a verificação de uma verdade normativa

pré-existente, começa a entrar em crise.

Viehweg em seu livro Tópica e Jurisprudência cuja primeira edição é de 1953, traz a tona o pensamento dialético

aristotélico e investe nas tópicas gregas com o intuito de alavancar a discussão histórica dos problemas que surgiam na atuação

prático-social do jurista e assim provocar o questionamento das verdades jurídicas. Segundo Thomas da Rosa de Bustamante( 2004,

p.154) em seu texto Tópica e argumentação jurídica:

 

 [...] O jurista da época de Tópica e jurisprudência começa a desconfiar da afirmação de que as normas
gerais elaboradas pelo legislador são sempre racionais e podem oferecer respostas a quaisquer
problemas jurídicos.Verifica-se, em especial, um desprestígio da lógica formal no pensamento jurídico,
marcado pela rejeição de um sistema axiomático- dogmático.
 

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1979):

Viehweg retoma a discussão do paradigma científico do direito à luz da experiência grega e romana ,
iluminando-a com as descobertas de Vico e atualizando-a com os instrumentos contemporâneos da
lógica, da teoria da comunicação, da lingüística dentre outras.

Desta forma, o ponto alto da contribuição de Viehweg em seu livro Tópica e jurisprudência (1953), reside na ênfase

atribuída à interpretação e aplicação do direito através de um pensamento orientado para o problema.
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3 TÓPICA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

 

Theodor Viehweg (1953) reacendeu a velha polêmica acerca da cientificidade do Direito, criticando o ideal positivista

fundado nas idéias da natureza, pois, para ele, as ciências humanas não deveriam se limitar a descrever e explicar o comportamento

de seu objeto de forma objetiva.

Certamente, a importância do cartesianismo e sua lógica dedutiva para o avanço do conhecimento jurídico não era negada

pelo filósofo alemão, porém, este defendia que a interpretação do direito exigia um pensamento tópico capaz de tirá-lo do

formalismo e lançá-lo no campo dos argumentos.  Tornava-se necessário, portanto, conhecer o modo pelo qual age o raciocínio

jurídico eis que a lógica formal ou o método cientificista experimental em quase nada podem contribuir para uma solução adequada

a cada caso concreto.

 Viehweg (1953), acredita ser possível controlar a racionalidade das ações em relação aos valores através da aduzão à

argumentos baseados em premissas topicamente estruturadas, por meio de processos comunicativos, abandonando assim, a postura

não cognoscitiva que caracteriza as doutrinas positivistas quanto ao raciocínio jurídico.

O conceito de razão prática, negado pelos juristas de maior prestígio da época, que como exemplo citamos Hans Kelsen

(1998) foi recuperado ao mesmo tempo em que o paradigma positivista era rejeitado. O raciocínio jurídico, segundo Viehweg,

assume uma estrutura necessariamente comunicativa passando a se exigir o abandono da perspectiva monológica (sujeito que

simplesmente conhece um objeto preexistente) e a conseqüente adoção da perspectiva dialógica, típica de quem argumenta.

Conforme enuncia Tercio Sampaio Ferraz Júnior:

O raciocínio jurídico, para o autor de Tópica e Jurisprudência, tem um sentido argumentativo:
raciocinar, juridicamente, é uma forma de argumentar. Argumentar significa, num sentido lato,
fornecer motivos e razões dentro de uma forma específica.

 

Deste modo, fica evidente a importância da argumentação jurídica, pois, é inegável que a atividade jurídica, até mesmo a

mais teórica, traduz-se precipuamente em argumentar, seja no plano dogmático, legislativo ou judicial, tendo em vista que tais

atividades consistem em elaborar argumentos para a criação, interpretação ou aplicação do Direito. A prática do direito é

indissociável da argumentação.

Viehweg pretendia apenas negar o método axiomático dedutivo no estudo do Direito, pregando para tanto a aplicação da

dialética aristotélica,  pois, para o mesmo, a tópica consistia em um procedimento voltado, em última instância, para a resolução dos

problemas relativos à justiça, voltando suas atenções para a prática jurídica, formulando um esboço da teoria da razão prática que

concebe o processo jurídico – decisório como sendo um discurso racional.

 

4            TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E AS CRÍTICAS DE MANUEL ATIENZA À TOPICA DE

VIEHWEG

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9195



A continuidade dos estudos sobre a argumentação levou à sua evolução e ao aparecimento de novas teorias e novos

teóricos, entre os quais, destaca-se Manuel Atienza (2003), por sua inédita divisão da concepção argumentativa jurídica em três

categorias distintas: formal, material e pragmática.

 

Mesmo com os avanços da tópica e da sua relevância para o pensamento jurídico, não se pode deixar de mencionar

algumas críticas que lhe foram dirigidas, em especial, as proferidas por Atienza. Parece ser, Atienza,  salvo melhor juízo, o

jusfilósofo que mais tem se destacado em explicar as teorias da argumentação jurídica, cuja visão panorâmica baseia-se numa ampla

concepção da argumentação que tem por objetivo fazer uma conexão entre a atividade argumentativa e as formas de resolução das

controvérsias jurídicas, concentrando-se a argumentação, nesse caso, nos discursos jurídicos justificativos.

 

Manuel Atienza (2003) propõe um estudo da argumentação jurídica por entender que a prática do direito, em particular,

pela ação dos juízes e dos advogados, tem relação direta com seus comportamentos, com sua maneira de pensar o direito,

interessando às teorias em questão, mais precisamente as teorias argumentativas predominantes, o campo de atuação referente à

interpretação e aplicação do direito.

 

Para o referido autor, os problemas teóricos ou práticos, hipotéticos ou não, são os responsáveis pelo surgimento da

argumentação, pois, para estes, faz-se necessário encontrar soluções ou respostas, estando os argumentos, nesse sentido, presentes

em todos esses contextos, ainda que não se confundam com as decisões ou as respostas dadas aos problemas.

 

Apesar de alguns pontos em comum, como a referência à racionalidade, as diversas teorias argumentativas têm as suas

divergências, sendo a relação com a retórica uma delas. Desta forma, o direito não se reduz à argumentação, mas, certamente, uma

boa argumentação é essencial para uma boa prática jurídica ou mesmo para uma boa teoria.

 

Manuel Atienza (2003) reconhece a importância da obra de Theodor Viehweg (1953),  ao ressaltar o seu caráter fundador

na exploração do raciocínio jurídico para além de uma perspectiva exclusivamente lógica, mas, não deixa de observar as

imperfeições da teoria estruturada pelo professor alemão, até porque, por si só, ela não fornece uma base sólida sobre a qual se

possa construir uma teoria da argumentação jurídica.

 

 O mérito de Viehweg (1953) não é ter construído uma teoria, e sim ter descoberto um campo para a investigação.

Primeiramente, Manuel Atienza (2003) faz menção às imprecisões conceituais. Termos como tópica, problema, lógica e sistema que

são sempre vagos, imprecisos ou ambíguos. Além disso, ele atenta para o exagero da contraposição entre lógica e tópica ou entre

sistema e tópica, como se os lógicos não reconhecessem a importância da tópica no raciocínio.

 

Entende ainda que Theodor Viehweg (1953) está equivocado ao considerar que a ciência moderna teria privilegiada a

lógica em detrimento da tópica, pois, em seu entendimento, a lógica formal do modelo axiomático assim como a tópica foram

afastadas em razão do surgimento da ciência calcada na analítica.

 

Por fim, ressalta que o modelo tópico de funcionamento da jurisprudência sugerido por Viehweg é ingênuo, posto que os

problemas da justiça são colocados como pontos de partida e de chegada de seus raciocínios e acaba por promover a busca de

soluções justas a partir de conceitos e proposições extraídos da própria justiça, entendendo que tal construção teórica deve figurar
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apenas como uma concepção compatível com certas teorias da argumentação , mas, jamais como uma autêntica  ou suficiente teoria

da argumentação.

 

A crítica é pertinente e relevante. O modelo tópico busca incessantemente o ideal de justiça, porém não indica meios de

controle que permitam discutir racionalmente as decisões judiciais.

Ainda assim, Perelman (1996),  ao se apropriar do modelo de Theodor Viehweg conforme salienta  Roesler (ROESLER,

2004), Perelman, ressalta que sua nova retórica adota uma noção de justiça, mesmo que tal termo se apresente conforme a lei dispõe

extremamente ligado ao conceito de equidade.

 

 Em 1947, com a colaboração de Lucie Olbrechts-Tyteca, Perelman reabilita e reconstrói, de forma pioneira, aquilo que

Aristóteles alcunhava de "técnica retórica", de origem sofística, nos idos do século V a.C., e que Platão combatia de forma

ardorosa, lhe conferindo o mero status de "arte da persuasão".

              O filósofo belga toma como ponto de partida a análise do "Code Napoleon" e seu raciocínio jurídico, como operação

dedutiva, partindo de premissas positivas, tidas como "primum verum", vale dizer, necessárias e dogmáticas ("indiscutíveis", no

vulgo do senso comum).  Perelman perquire se tal método lógico-dedutivo, portanto, axiomático, seria capaz de explicar como se

operaria a interferência dos juízos de valor do aplicador da norma. Noutras palavras, Perelman se viu na obrigação de examinar se

existiria ou não uma racionalidade jurídica nas decisões judiciais.

             Em suma, para Perelman, "justiça", em sua acepção meramente formal, era sinônimo de "igualdade". É bem verdade que, em

seus estudos posteriores, especialmente sobre a "Nova Retórica”, o mesmo apontou a importância de não se criar uma concepção

absolutista da justiça.

 

Ainda que se considere ingênuo o modelo de Theodor Viehweg (1953) porque centra sua preocupação na idéia de justiça,

não se pode negar a ele um caráter libertador capaz de flexibilizar o pensamento sistemático que impera no mundo jurídico.

 

A tópica, por si só, não pode dar uma explicação satisfatória sobre a argumentação jurídica, enquanto teoria discursiva, a

ponto de dar uma resposta definitiva à questão da racionalidade das decisões jurídicas, porém, ainda que dela seja retirado o caráter

de uma “teoria científica”, é inadmissível negar-lhe a condição de prática argumentativa.

 

CONCLUSÃO

 

A tópica, técnica de pensamento adotado pelos retóricos e pelos sofistas, com método de trabalho baseado na aporia, nada

mais é que uma questão colocada, em face da qual não se chega a nenhuma forma de esclarecimento. É a tópica também quem vai

se ocupar dos problemas das lacunas e das antinomias do Direito.

 

A Tópica, na verdade, vai mostrar como se deve proceder diante dessas situações. É, pois, o problema concreto que se

denomina tópica, não podendo essa aparecer diante de sistemas explícitos, que não almejam solução, que é o que se busca na tópica.
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A tópica parece ser um método correto para se encontrar as premissas que podem conduzir a uma solução adequada, a

fim de indicar respostas razoáveis para problemas que, para o positivismo, seriam decididos de forma irracional.

 

A tópica tem a grande virtude de oferecer um modo simples e viável de motivação das valorações jurídicas mudando para

sempre a história do pensamento jurídico ao introduzir uma perspectiva argumentativa. Uma perspectiva normativa que se volta

para o caso concreto, rompendo de vez com o normativismo de Kelsen, o qual reduz o âmbito do conhecimento jurídico ao estudo

da estrutura lógica das suas normas, não sendo capaz de fornecer critérios para a escolha de uma interpretação dentre as várias

possíveis.

 

    Como já fora dito, a tópica é um método de interpretação do raciocínio jurídico o qual introduz uma perspectiva

argumentativa o que não quer dizer que esta seja inquestionável. Desta forma, as críticas se fazem presentes, como exemplo é

possível citar as proferidas por Manuel Atienza.

 

 Portanto, as falhas existem, como por exemplo, quanto a questão da insuficiência da tópica para a avaliação e controle

das decisões obtidas pelo procedimento discursivo, e,  haverão de ser consertadas pelas teorias contemporâneas da argumentação

jurídica.

 

Atualmente, o cerne central de toda a discussão jurídica metodológica gira em torno das razões que levam o juiz a

decidir. Em verdade, trata-se de um dilema ainda sem resposta definitiva. O que se pode observar é que o magistrado possui dentro

de si suas razões, impregnadas de preconceitos e visões particulares, extraídas do mundo exterior que o circunda e de sua própria

formação moral.

 

Assim, desta forma, os processos são julgados com base nessas variáveis, buscando-se premissas, dentro do ordenamento

jurídico, que justifiquem seu juízo de convencimento e que tentem dar ao julgado, certa razoabilidade. 

 

O papel construtivista ou recosntrutivista do poder judiciário, e da sociedade em geral, é o de coletar todo esse material

fático, normativo e ético-moral, substancialmente histórico, nos levando ao amplo debate público concernente às grandes questões

nacionais, a fim de se alcançar a racionalidade decisória e, principalmente, a própria efetivação da justiça.

 

   Por fim, Theodor Viehweg (1953) apenas abriu as portas para um novo e amplo campo investigativo,  na teoria geral do

direito, apontando para a necessidade de se buscar um novo padrão de raciocínio jurídico o qual haverá de navegar em sistemas

jurídicos hábeis e que se adaptem às novas contingências do mercado capitalista- neoliberal ou social democrata.
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[1] VIEHWEG, Theodor, jurista alemão, lançou-se em uma minuciosa pesquisa que redundou na obra Tópica e Jurisprudência, apresentada junto à Universidade de
Munique com vistas à obtenção do título de livre-docente e cujo texto veio ao público em 1953.
 
[2] PERELMEN, Chaïm: nasceu em Varsóvia, Polônia.  Em 1925, emigrou para a Bélgica,  onde sedimentou sua carreira,  lecionando lógica, Moral e Filosofia na
Universidade de Bruxelas até 1978.
[3] Os tópicos ou topoi são pontos de vista empregáveis em diversas instâncias, com validade geral, lançados na ponderação de pós e contras das opiniões e podem
inferir o que é verdadeiro.
 
[5] MALISKA, Marcos Augusto : INFLUÊNCIA DA TÓPICA NA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. Palestra Proferida
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http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F6841877%2FHans-Kelsen-Teoria-Pura-Do-Direito&ei=vxl3TIKtMIL58AaI1vGYCA&usg=AFQjCNGUM29cLbU2QKeVjwpRNI2bmPjbxg


na Universidade de Wroclaw.
[6] A Tópica de Aristóteles era uma das seis obras que compunham o Organon. Nela, Aristóteles parte de uma caracterização dos argumentos dialéticos (dos quais se
ocupam os retóricos e os sofistas) com relação aos argumentos apodíticos ou demonstrativos (dos quais se ocupam os filósofos), aos argumentos erísticos e às
pseudoconclusões ou paralogismos. Os argumentos dialéticos (os da tópica) se diferenciam dos apodíticos ou demonstrativos porque partem do simplesmente provável
ou verossímil,  e não de proposições primeiras ou verdadeiras." (ATIENZA, Manuel.  As razões do direito: teorias da argumentação jurídica (Perelman, Toulmin,
MacCormick, Alexy e outros). (Trad. Maria Cristina Guimarães Cupertino) São Paulo: Landy,  2000, p. 630).
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UMA ANÁLISE ACERCA DO SURGIMENTO DO ESTADO

AN ANALYSIS ABOUT THE EMERGE OF THE STAE

Humberto Magno Peixoto Gonçalves
Igor De Carvalho Enriquez

RESUMO
A presente obra pretende fazer uma análise sobre a evolução histórica e paradigmática do
Estado. Na parte inicial, faz-se uma gradual exposição das diversas teorias sobre o surgimento e
evolução do Estado. Apresenta-se, inicialmente, a teoria familiar, que equipara o Estado e a
Sociedade, estabelecendo que com o advento dos grupos sociais necessariamente teria surgido o
Estado. A seguir, destaca-se a teoria contratualista que defende o Estado como produto de um
“contrato social”. No instante seguinte, expõe-se a teoria da origem violenta do Estado, que pela
influência do ideário marxista, vem ele como produto do conflito entre grupos sociais. Por fim,
tem-se a teoria do Estado constitucionalista, na qual este advém das ordens normativas
emanadas de uma Constituição. A segunda parte, por sua vez, apresenta as relações entre o
Estado como estrutura resultante e diversos contextos civilizatórios, apontando influencias
recíprocas, bem como as relações entre Direito e Estado. Na terceira parte, finalmente, traçam-
se criticas as teorias anteriormente expostas, afirmando pela impossibilidade de qualquer
conclusão definitiva acerca do surgimento do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: ESTADO; DIREITO; SOCIEDADE; CONSTITUIÇÃO; CIVILIZAÇÃO;
PARADIGMA DE ESTADO; PAÍS; SEPARAÇÃO DE PODERES

ABSTRACT
This book intends to do a historical and paradigmatic analysis of the state. In the early part, it is
a gradual exposure of some theories about the state’s emergence and evolution. It appears
initially to Family theory, which relates state and society, stating that with the social groups’
advent would necessarily have arisen the state. Below, we highlight the Contractual theory,
defending the state as a product of the social contract. In the next moment, it explains the
State’s violent origin theory, which by the influence of Marxist ideology, comes as a product of
conflict between social groups. Finally, there is the Constitutional theory, in which this arises
from a normative orders emanating from the constitution. The second part, in turn, shows the
relationship between the state as a resulting structure and different civilizational contexts,
pointing reciprocal influences, as well as the relationship between Law and State. In the third
part, finally, it draws critical theories outlined above, stating the impossibility of any definitive
conclusion about the emergence of the state.
KEYWORDS: STATE; LAW; HUMAN SOCIETY; CONSTITUTION; CIVILIZATION; STATE
PARADIGMA; COUNTRY; SEPARATION OF POWERS

PRIMEIRA PARTE – ORIGEM DO ESTADO

TEORIA FAMILIAR

            Alguns doutrinadores na área da teoria geral do Estado apontam o marco inaugural do surgimento do Estado como sendo

uma decorrência do fortalecimento dos grupos familiares, partindo da premissa que tanto o Estado quanto à sociedade seriam

fenômenos correlatos de mesma origem. Por essa teoria, a partir do instante em que surgem os primeiros núcleos sociais,

necessariamente teria surgido o Estado.

Nesse contexto, os doutrinadores partem do pressuposto que o Estado seria um fenômeno decorrente da complexificação
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social, ou seja, surge a partir de determinado momento da evolução histórica da sociedade, no qual o homem deixa de ser nômade,

passando a ser sedentário.

Interessante destacar a lição de Darcy Azambuja sobre o tema:

Sociedade humana e sociedade política não são termos sinônimos. Exatamente quando o homem, pela
maioridade, se emancipa da família, é que de modo consciente e efetivo passa a intervir na sociedade
política. Esta tem fins mais amplos do que a família, e nos estados modernos a autoridade política não
tem sequer analogia com o chefe de família. Os novos Estados que se têm constituído em períodos
recentes, como os Estados americanos, não representavam o desenvolvimento de uma só família, mas
de muitas. AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 4º Edição Revista, Ampliada e atualizada –
São Paulo: Globo, 2008, pág. 121.

Não se pode confundir o surgimento do Estado com o surgimento das famílias, pois necessariamente a origem da

Sociedade se confundiria com o Estado. Esse argumento levado ao extremo poderia até mesmo nos permitir concluir que Sociedade

e Estado seriam fenômenos correlatos e que Estado e Sociedade seriam irmãos gêmeos.

TEORIA CONTRATUALISTA

Outra corrente jusfilosófica defende que o surgimento do Estado seria decorrente de um “contrato social” feito pela

sociedade. Neste “contrato”, os homens, diante do Estado de natureza, abdicariam de seus direitos em favor de um homem, um

grupo de homens ou de uma assembléia de homens.

Vários autores tentam justificar a viabilidade dessa teoria, analisando aspectos diferentes, como por exemplo, Hobbes,

Espinosa, Grotius, Locke e Rousseau.

Hobbes defende que o homem teria aderido ao contrato social, abdicando do gozo de todos os direitos, exceto o de

propriedade, pois o Estado de natureza seria anárquico e os instintos selvagens iriam dominar o homem. Posição semelhante é

adotada por Espinosa, que acredita que o homem abdicaria de seus direitos com exceção do direito de pensar, falar e escrever.

Grotius e Puffendorf vêem o contrato social como um pacto voluntário em que os homens, por simpatia (Grotius) ou por

temerem os homens maus (Puffendorf), aderem a este objetivando em suma a estabilização das relações sociais.

Locke e Rousseau têm em comum a defesa do consenso geral como meio de criação do Estado. Entretanto, Locke via a

criação do Estado como meio de criação de um “órgão para a defesa da justiça e da paz”. Rousseau acreditava que a passagem do

Estado natural para a Sociedade Civil no Estado de Direito permitiria ao homem viver em liberdade.

Interessante destacar excerto de Rousseau sobre o tema.

Assim, somente após o homem ingressar no estado civil é que ele tem a
liberdade moral e, somente, através dela, o homem pode ser
verdadeiramente senhor de si, obedecendo às leis que ele instituiu para si
mesmo e é através do pacto social que “... demos existência e vida ao
corpo político (...) São , pois, necessárias convenções e leis para unir os
direitos aos seus deveres, e conduzir a justiça a seu objetivo... ROUSSEAU,
Jean-Jacques. Do Contrato social, pág.36
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Relativo ao tema das teorias contratualistas acerca do surgimento do Estado, destaca-se a
crítica feita por Azambuja, sobre a inviabilidade de adoção dessas técnicas.

A origem contratual do Estado tem ainda menos consistência que as anteriores. È uma pura fantasia,
não constitui sequer uma lenda ou mito das sociedades antigas. O próprio Rousseau confessa que o
estado de natureza, condição necessária do contrato, é uma simples conjetura. A ciência demonstra que
é uma conjetura falsa, e tanto mais perigosa quando é certo que leva ao despotismo ou à anarquia. Se o
Estado fosse uma associação voluntária dos homens, cada um teria sempre o direito de sair dela, e isso
seria a porta aberta a dissolução social e à anarquia. Se a vontade geral, criada pelo contrato, fosse
ilimitada, seria criar o despotismo do Estado, ou melhor, das maiorias, cuja opinião e decisão poderia
arbitrariamente violentar os indivíduos, mesmos aqueles direitos que Rousseau considera invioláveis,
pois, segundo o seu pitoresco raciocínio, quem discorda da maioria se engana e ilude, e só é livre
quando obedece à vontade geral.  AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 4º Edição Revista,
Ampliada e atualizada – São Paulo: Globo, 2008, pág. 121.

 

TEORIA DA ORIGEM VIOLENTA DO ESTADO

 

Os adeptos dessa teoria defendem que o Estado teria surgido do conflito entre os diversos
agrupamentos sociais, em que um grupo ou homem saísse vitorioso. Por essa teoria, o Estado
teria surgido da subjugação de um grupo por outro. A origem violenta do surgimento do Estado
teve como seus maiores expoentes Oppenheimer, Engels e Marx.

Origem em atos de força, de violência ou de conquista. Com pequenas
variantes, essas teorias sustentam em síntese, que a superioridade de força
de um grupo social permitiu-lhe submeter um grupo mais fraco, nascendo
o Estado dessa conjunção de dominantes e dominados. ABREU, Dalmo
Dallari de. Elementos de Teoria Geral do Estado- 29º Edição – São Paulo:
Saraiva, 2010, pág.54.

 

A teoria Marxista de surgimento do Estado é a mais importante entre todas as adeptas da
teoria do surgimento violento do Estado. Essa teoria faz uma análise histórica do surgimento do
Estado e do seu desenvolvimento ao longo dos séculos, para afirmar que o Estado teria sido
criado para servir como meio de dominação de uma classe dominante por outra, e ao final,
chegam à conclusão que a classe proletária iria fatalmente ascender ao poder.

Ultimada pela violência a ascensão ao poder da classe proletária, deixará o
Estado de ser, conforme Engels, apenas aquele representante aparente da
sociedade para o ser de fato. E só o é de fato, quando, a serviço do
proletariado e em nome de toda sociedade, na chamada fase inferior do
comunismo, ou socialismo, se apodera dos meios de produção. Consumado
este ato, o seu “último ato independente como Estado”, cessa ele de existir
por supérfluo. (...) Marx assinala intencionalmente – para que não se
tergiverse o verdadeiro sentido de sua luta contra o anarquismo – a forma
revolucionária e transitória’ do estado de que o proletariado necessita
temporariamente. BONAVIDES, Paulo. Teoria Do Estado, 7ª Edição, revista
e ampliada, São Paulo: Malheiros, 2010, pág.159.
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TEORIA DO ESTADO CONSTITUCIONALISTA

 

Para os adeptos dessa teoria o surgimento do Estado teria uma certidão de batistério, a
se saber uma constituição, observando sempre as garantias essenciais do processo de criação de
tal norma.

Analisando pelo aspecto puramente formal, essa teoria poderia ser aplicada, pois ao
contrário de todas as outras teorias, consegue precisar o momento especifico do surgimento do
Estado, e não confunde a idéia de que o Estado e a Sociedade teriam o mesmo surgimento.

Darcy Azambuja, resgatando a obra de Carré de Malberg, traz importante lição acerca do
surgimento do Estado sob esse viés constitucionalista:

Fiel ao seu positivismo jurídico, Carré de Malberg considera inútil para o
jurista a indagação das circunstâncias e causas que determinam o
nascimento do Estado. Depois de analisar as diversas teorias sobre a
origem do Estado, assevera o eminente tratadista:” De tudo o que precede,
ressalta finalmente que o Estado deve antes de tudo sua existência ao fato
de possuir uma constituição. (...) Pouco importa, diz ele, o modo como o
poder se formou, como as pessoas que o exercem foram designadas.
Desde o momento em que a coletividade estatal se organiza e possui
órgãos que querem e agem por ela, o Estado existe. Nem influem sobre a
sua existência as transformações posteriores da constituição e forma de
governo: o Estado nasceu e permaneceu através de todas as mudanças
(...) Do ponto de vista exclusivamente jurídico, ou melhor, formalístico, a
teoria é aceitável, pois visa determinar com precisão o momento legal no
qual o Estado começa a existir como organização de direito. Cumpre,
todavia, lembrar que nem sempre será possível fixar esse momento. Salvo
o caso de Constituições escritas, promulgadas por uma assembléia ou
outorgadas por um governo, é impossível precisar o momento exato em
que um Estado começou a ter sua primeira Constituição. AZAMBUJA, Darcy.
Teoria geral do Estado. 4º Edição Revista, Ampliada e atualizada – São
Paulo: Globo, 2008, pág.135.

Os adeptos dessa teoria, contudo, esbarram em dois problemas. O primeiro refere-se aos
países que não possuem uma constituição escrita, e que materialmente, tem um Estado.
Sabendo que a Inglaterra, bem como País de Gales e Irlanda do Norte, não tem uma
constituição escrita em forma de documento, mas sim um conjunto de documentos escritos e
não-escritos baseados na soberania do Parlamento, poderíamos excluir a Inglaterra como
Estado?

O outro problema refere-se a essa posição essencialmente positivista, pois não é apenas
pelo fato de estar previsto no ordenamento jurídico que o Estado existirá. Como exemplo,
podemos citar todas as nações islâmicas que baseiam seu ordenamento jurídico no “CORÃO”. Se
o direito é imposto pela religião, esse Estado não poderia ser considerado como tal.

SEGUNDA PARTE – ESTADO E CIVILIZAÇÃO
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O ESTADO NA ANTIGUIDADE

 

Para Azambuja o Estado já existiria na época das grandes civilizações do Oriente, como
por exemplo, na época dos hebreus, Índia, Pérsia e China, sendo que para cada um desses
povos haveria uma noção específica do conceito do Estado.

O Estado na Antiguidade permitia a existência de agrupamentos sociais em que
determinadas pessoas, ou grupo de pessoas tivessem um tratamento diferenciado, em que uma
casta, classe ou outro nome iures que se dê poderiam gozar de uma maior quantidade de
direitos em relação aos demais. 

Uma característica comum nos impérios da Antiguidade refere-se ao fato de acreditarem
que o poder seria proveniente de Deus e somente aquele ungido pelo poder celestial poderia
exercer este em seu nome.

Na Índia e na Pérsia, por exemplo, havia um determinado grupo de pessoas que teriam
herdado o poder diretamente do deus e, por meio dessa legitimação divina, poderiam exercer o
poder de maneira absoluta.  Característica também encontrada no Império Chinês.

O Bramanismo indiano, partindo da idéia da desigualdade dos homens,
dividiu-os em castas, entre as quais não pode haver interpenetração. A
casta privilegiada é a dos brâmanes, encarnação da justiça e designados
por Deus para representá-lo. Tudo lhes pertencem, são senhores absolutos,
Mas, com uma finura toda oriental, para evitar revoltas, os brâmanes pões-
se por trás de um rei designado por Deus e ele mesmo é um deus. Assim,
o Estado é teocrático no sentido rigoroso: o poder é de Deus e exercido
por um deus. A revolução não seria, pois, contra o Estado, mas contra a
própria divindade. Nenhuma das castas inferiores jamais pensou em
revolta, e os brâmanes mantêm há milênios seus imensos privilégios.
AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 4º Edição Revista, Ampliada e
atualizada – São Paulo: Globo, 2008, pág.163.

Tem-se, portanto, a ordem normativa e a própria essência do Estado baseados na
divindade, que ocupa o centro de ambos e dita por que caminhos seguirão todas as suas
atividades.

 

O ESTADO NA GRÉCIA E EM ROMA

 

Uma característica comum no Estado Grego e no início do Estado Romano, referia-se ao
diminuto tamanho do Estado bem como sua diminuta população também, haja vista que, em
algumas vezes, o tamanho do Estado era o de uma cidade.

Os gregos não faziam distinção entre os campos da moral, política e religião, para eles
todos esses campos poderiam ser trabalhados como se fossem um único campo.
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A religião adotada numa cidade deveria ser de observância obrigatória para todos os
cidadãos. Além disso, as práticas de justiça se baseavam quase que exclusivamente nos
costumes. Não havia liberdade de escolha ou de pensamento. A pessoa deveria seguir a culto
religioso da cidade. O maior exemplo da falta de liberdade no Estado Grego se vê ao se analisar
o julgamento de Sócrates, cuja condenação à morte, entre outros motivos, foi por negar os
deuses de Atenas. O indivíduo era absorvido pela polis, não havendo ainda a idéia de
individualidade como pressuposto de ser humano.

Os Romanos, no início, eram muito parecidos com os Gregos, contudo, à medida que
Roma ampliava seus domínios, como conseqüência inevitável, o contato com outras culturas se
tornava mais intenso.

Diante desse quadro, o gênio prático Romano preponderou e, ao invés de impor seus
deuses aos povos conquistados, optou-se por incorporar os deuses dos vencidos aos seus
deuses. Porém, como não havia uma separação entre o Estado e a Religião, não se poderia
classificar o seu ordenamento jurídico como Direito, ficando o Império Romano em uma situação
primitiva em relação ao atual paradigma de Estado.

Com o advento do Cristianismo, contudo, houve uma mudança na atuação do Estado.
Mesmo que as idéias cristãs fossem, a princípio, contraditórias com a essência da civilização
romana, nota-se uma gradual aproximação que culminou com a oficialização do cristianismo
como religião do Império. Com a célebre frase de Cristo “A César o que é de César e a Deus o
que é de Deus”, vislumbra-se pela primeira vez a separação entre religião e Estado. Entretanto,
seria necessária toda uma discussão jusfilosófica durante o período medieval sobre a relação de
religião e Estado, para que pudesse haver uma mudança paradigmática com a ascensão da
Idade Moderna.

 

O ESTADO NA IDADE MÉDIA

 

Durante os primeiros séculos da Idade Média não podemos falar em Estados
propriamente ditos, pois uma das características marcantes desse período foi a fragmentação
político social, causada pelas invasões Bárbaras e pela queda do Império Romano. Não havia
mais a autoridade central do Império Romano e o sistema jurídico baseado nas leis teve que
abrir espaço novamente para a presença do costume no ordenamento.

Interessante destacar que praticamente todos os feudos existentes buscavam a sua
legitimação no poder de Deus. O Estado na Idade Média, nesse contexto, buscava a sua
legitimação no poder divino, da mesma forma que o Estado Chinês, Persa e Indiano fizeram na
Antiguidade.

Desde logo se percebe que, no Estado Medieval, a ordem era sempre
bastante precária, pela improvisação das chefias, pelo abandono ou pela
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transformação de padrões tradicionais, pela presença de uma burocracia
voraz e quase sempre todo-poderosa, pela constante situação de guerra, e,
inevitavelmente, pela própria indefinição das fronteiras políticas. ABREU,
Dalmo Dallari de. Elementos de Teoria Geral do Estado- 29º Edição – São
Paulo: Saraiva, 2010. P.121.

 

O ESTADO MODERNO

              

O Estado moderno começa a surgir como construção sociológica resultado de um
processo histórico com a chegada da Idade Moderna. O papel filosófico dado a razão bem como
a colocação do individuo como centro do sistema de valoração do mundo, passam a ser as
características primordiais do Iluminismo, que tanto marcará o paradigma de ordenamento
social. O gradual processo de separação entre religião, costume e direito, passa a ser o mote
central do processo de racionalização da Civilização Ocidental, que busca garantir de maneira
geral, a tolerância e a igualdade formal dos homens e a liberdade religiosa. 

Outra característica do Estado Moderno refere-se ao aumento do tamanho do aparato do
poder estatal e da necessidade cada vez maior de aumentar a quantidade de servidores para
atenderem as exigências estatais.

Segundo Azambuja e Dallari, o Estado Moderno se caracteriza também pelo aumento e
consolidação da legislação. Nesse contexto, o homem começa a viver rodeado por normas
legislativas que visam regulamentar os mais diversos aspectos de sua existência, de relações
eminentemente pessoais como, por exemplo, o direito de família, até aspectos ligados
diretamente ao Estado como, por exemplo, o direito tributário.

Graças às revoluções burguesas européias e americana, surge o primado da lei. O Homem
passa a viver sob o domínio da legislação, entendendo-se a lei enquanto ente abstrato
preponderante até mesmo sobre a vontade do Estado.

Essa abstração consegue garantir a igualdade de todos perante o Estado, sendo essa
construção teórica revolucionária, pois deslegitima a manutenção de privilégios para uns em
detrimento do todo. A partir da modernidade, o Direito passa a impor deveres e garantir direitos
aos cidadãos até mesmo em face ao Estado.  

 

ESTADO E DIREITO

 

Durante os primórdios da civilização, os agrupamentos sociais foram regulamentados
pelos costumes e pela religião. Não havia ainda uma equivalência entre a lesão perpetrada ao
ordenamento jurídico, e o sinalagma correspondente da punição. Uma afronta simples cometida
por alguém de um grupamento social qualquer, poderia acarretar a extinção de todo um grupo
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social. Uma das maiores inovações jurídicas trazidas nesse contexto foi a lei de talião, que
condiciona a punição a lesão provocada; “olho por olho, dente por dente”.

As sociedades eram reguladas pelas práticas religiosas e costumeiras que, por essa
natureza mesmo, impunha apenas obrigações às partes, sem garantir a existência de direitos.

Aqui também estamos nos referindo apenas à ordem normativa religiosa
antiga, que também é fonte da ordem normativa jurídica, porque,
modernamente, pelo menos, a ordem normativa religiosa católica tem o
seu Direito Canônico independente, que, contudo, em tempos idos,
submeteu a si, ou por se entender a ordem normativa única, ou porque
com a ordem normativa jurídica se confundia, como foi o caso de
submissão de governos da Idade Média e dos Estados até o século
passado, e como também e o caso ainda hoje dos Estados Islâmicos,
submetidos à ordem normativa religiosa Islâmica”. (...) Mas a diferença
está em que as leis substantivas jurídicas, como já exposto, se
destinam a oferecer a pessoas direitos e a impor-lhes obrigações
que, se violados,sujeitam-nas ao crivo do processo judicial, que
procura desdentra o subjetivismo do juiz em trocada objetividade 
da prova, fatos não ocorrentes nas normas substantivas
costumeiras e religiosas – que só impõem obrigações -, e numa e
noutra ordem normativa o processo não depende de provas objetivas e
nem de ritos objetivos, mas tão-só de convicções subjetivas dos membros
da sociedade e de juízes  e testemunhas, com a marginalização dos que
tiverem contrariado o Costume  e a Religião, com a prodigalização da
morte aos acusados e com o arbítrio subjetivo das soluções de conflitos
menores por parte dos mediadores. (grifos lançados) ARAUJO, Aloizio
Gonzaga de Andrade O Direito e o Estado como estruturas e sistemas: Um
contributo à teoria geral do Direito e do Estado. Faculdade de Direito da
UFMG/ Movimento Editorial, 2005.

 

Para Araujo, o Estado só pode ser considerado como Estado a partir do momento em que
o direito passa a atribuir deveres e direitos, o que só ocorre a partir do Estado Liberal. A ordem
religiosa e a ordem costumeira ao contrário só asseguram obrigações ao individuo.

 

CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO COMO ESTRUTURA RESULTANTE

 

A partir deste momento, entretanto, deve-se esclarecer que o Estado e o Direito não
podem ser entendidos como conceitos aplicáveis á todos os tempos. Isso porque, como
formações sociais criadas pelo homem para atender demandas de uma coletividade específica
em determinado momento histórico, elas nada mais são que resultados de convenções
estabelecidas por essa mesma sociedade. Destarte, segundo o entendimento aqui formulado,
não se pode classificar qualquer forma política como Estado, mesmo que essa se auto-intitule
como tal, nem qualquer ordenamento jurídico como Direito, que do mesmo modo muitas vezes
se classifica como tanto. Não há, assim, como basear conceitos em generalizações prejudiciais a
uma abordagem científica sobre o tema e a um real entendimento sobre a abrangência de tais
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estruturas.

 Segundo Garcia Pelayo:

 

Carl Schmidt sustenta que é uma falta, para não dizer uma falsidade,
projetar a outros tempos, aplicando as suas formações políticas, a palavra
Estado, representação típica da época estatal. O Estado não é conceito
geral, válido para todos os tempos, mas conceito histórico, conceito que
surge quando nascem a idéia e a prática da soberania, em a nova ordem
espacial do século XVI. Von Der Heydte diz convincentemente que aplicar a
palavra Estado às formações políticas anteriores ao século XIII é
anacronismo em sua essência tão pouco justificada como a designação que
a todos pareceria ridícula – da posta como a estrada de ferro do século
XVIII, ou da cavalaria como as tropas blindadas do século XX. GARCIA
PELAYO, Manuel. Frederico II da Suábia e o nascimento do Estado
Moderno, p.94.

 

Para tanto, primeiramente, é necessário transcender a teoria clássica das idéias inatas
aplicadas as ciências socioculturais. Esse ideário advém de conceitos pré-socráticos que foram
efetivamente teorizados por Platão e estabelecem as idéias como verdadeiros entes metafísicos,
arraigando conceitos que devem ser continuamente copiados e almejados.

Nessa busca, todavia, deixa-se de considerar o Estado e Direito como construções
sociológicas, para idealizá-las como pretensos reflexos de conceitos que já existiam
abstratamente e deveriam ser materializados em uma suposta busca pelo “puro espírito”. Assim,
perde-se a oportunidade de notar que todas as organizações sociais, como o Direito, e formas
de organização política, como o Estado, nada mais são que reflexos do seu tempo.

O monismo que transforma metafisicamente as condições impessoais da
efetividade social em assuntos ativos e pretende chegar a uma verdadeira
realidade afirmando que todas as funções da vida do homem não são
senão funções de uma mesma condição, não passa de uma premissa
metafísica que nada tem a ver com ciência. HELLER, Herman. Teoria Geral
do Estado, pg 135.

Diante do fato de a ação e o pensamento humano, baseados amplamente nos respectivos
conceitos culturais, construírem todas as estruturas e conceitos com os quais o homem lidará no
plano da vivência, deve-se analisar o Costume, a Religião e o Direito como formas de ordem
jurídica, com inúmeras influências no conceito de Estado. Essas espécies do gênero
ordenamento social são, definitivamente, o determinante na dinâmica com que qualquer forma
política regerá as demandas de determinada sociedade.

O Costume, a priori, pode ser tido como o mais antigo dos ordenamentos sociais, estando
intimamente ligado ao grupo primitivo, no qual a individualidade ainda não se manifesta, sendo
a própria coletividade o centro do ordenamento. Dessa forma, todas as relações sociais se
baseiam no conjunto de mitos e lendas que regem o ente coletivo, não havendo espaço para
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qualquer um que não seja parte componente do todo idealizado.

A Religião por, sua vez, substitui o Costume, porém, sem dele se desvencilhar totalmente,
na medida em que a sociedade se torna mais complexa e a interação entre diversos grupos se
trona inevitável. Diante da ascensão do indivíduo como ente autônomo, a divindade passa a ser
o norteador dos juízos e julgamentos, em uma tentativa de conciliar a busca por autonomia do
homem naquele momento com a necessidade ainda latente de controle social.

O Direito, por fim, pode ser visto não como simples definição e sinônimo de ordenamento
jurídico, como afirmam alguns, mas como resultado de todo um processo de evolução
paradigmática que se inicia no século V a.C e desencadeia, já na Idade Contemporânea, uma
tentativa de ruptura com os ordenamentos sociais anteriores, colocando o individuo como centro
do sistema judicial. Desse modo, dá-se apenas a denominação Direito àquelas estruturas
resultantes do processo histórico citado acima, não sendo possível encaixar dentro dessa
definição qualquer ordenamento que não defina direitos e obrigações tendo o ser humano como
seu eixo central.

Após essa breve reflexão, portanto, tem-se que destacar que o Estado só pôde ganhar a
sua forma política moderna após o surgimento do paradigma do Direito, na forma restritiva já
explicitada, que apenas se consolidou no período após o fim da Idade Media e início da Idade
Moderna. Apesar dessa consolidação, todavia, ainda existem resquícios dos antigos paradigmas
de ordens normativas, o Costume e a Religião. Esses resquícios não devem, contudo, ser radical
e unilateralmente combatidas, uma vez que ainda são parte atuante da cultura de inúmeras
sociedades, só podendo surgir ou desaparecer à medida que o grupo as aceita ou despreza
como parte do seu paradigma comportamental.

Essa interação, sem dúvida, representa um dos maiores desafios do Estado Democrático
de Direito, estrutura resultante e atual paradigma da organização do Estado, que tem que
conviver ao mesmo tempo com diversidades paradoxais, sem perder o senso de controle da
organização social e de agente de harmonização de interesses conflitantes.

Ademais, o Estado, como produto e produtos do Direito, tem na idéia de soberania centro
impulsor da sua pessoa a serviço das pessoas individuais ou institucionais. Nesse âmbito, o
conceito de auto-regulação é primordial, uma vez que os pólos de decisão jurídica originária,
Executivo, Legislativo e Judiciário, agem separada, mas concomitantemente regidos pelo centro
de soberania que é a Constituição. Esse documento é ao mesmo tempo garantidor de posturas
mínimas do Estado diante dos cidadãos, estimulador de políticas que visem o bem-estar social e
controlador de atitudes que violem o que foi tido como admissível pela coletividade. Regendo,
assim, a própria dinâmica do ordenamento jurídico, a Carta Magna é um reflexo do Estado
anteriormente construído e, simultaneamente, do Estado cuja construção foi proposta para um
futuro não muito distante.

Destarte, a dicotomia Direito e Estado mostra-se ao mesmo tempo antagônica e
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complementar, já que ambos se influenciam e se controlam, não podendo existir, em suas
acepções modernas e mais restritivas que aqui se adotam, um sem o outro. Sua interação,
contudo, deve se basear na busca por um equilíbrio social entre os diversos entes majoritários e
minoritários que compõem o meio social. Partindo-se do principio que dentro do Direito o
individuo é o centro do ordenamento jurídico positivado e que os próprios interesses de diversos
grupos estão em constante mutação, devem, portanto, todos os agentes da construção do
Estado se pautar por critérios constitucionais, como a razoabilidade, proporcionalidade e eficácia,
na sua atuação constante pela busca de Justiça, também construção sociológica, com o intuito
de dar unidade e coesão ao grupo. Só assim é possível uma garantia de futuro para o Estado.

Conclui-se, a partir da breve reflexão aqui elaborada, que o Direito e o Estado são
estruturas resultantes do processo histórico individualizado de cada sociedade, mas dentro de
um paradigma civilizacional maior  compartilhado por varias culturas. Conquanto muitos
ordenamentos se definam como de Direito e muitas formas políticas se digam Estados, somente
aquelas inseridas na evolução paradigmática aqui citada, podem ser considerados plenamente
dessa forma que

 (...) é o Direito que transforma qualquer formação territorial-política em
Estado, fundado na idéia de soberania, grau máximo da autonomia –
capacidade de edição de normas próprias para dar unidade e coesão ao
grupo –, mas que somente se torna estatal se exercitada a partir de um
centro de organização destinada à garantia de um futuro melhor do todo
social sob o seu exclusivo comando, como pessoa jurídica que se torna,
para atender às pessoas, individuais ou institucionais, no equilíbrio da vida
individual e coletiva por meio do Direito. ARAUJO, Aloizio Gonzaga de
Andrade O Direito e o Estado como estruturas e sistemas: Um contributo à
teoria geral do Direito e do Estado. Faculdade de Direito da UFMG/
Movimento Editorial, 2005.

 

TERCEIRA PARTE- CONCLUSÕES

CRÍTICA ÀS TEORIAS DO SURGIMENTO DO ESTADO – DA IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES
ADOÇÃO DE QUALQUER TEORIA ACERCA DO SURGIMENTO DO ESTADO

 

Todas as teorias acerca do surgimento do Estado vêem o Estado como uma realidade
acabada, como algo que surge junto com a sociedade ou então em momento logo posterior,
mas algo finalizado e inevitável. Será que todos os países do mundo, são dotados de Estado?
Será que uma República Teocrática Islâmica-Fundamentalista pode ser considerada como um
Estado?

O Estado se torna Estado não em virtude do reconhecimento externo dos demais Estados,
mas sim da implementação de um ordenamento jurídico, entendido por nós como Direito, e que
garanta direitos e obrigações, tendo o indivíduo como centro. O que infelizmente não acontece
nos Estados teocráticos do mundo Islâmico.
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Em relação às teorias usualmente adotadas, poderíamos criticar a que defende o
surgimento do Estado diretamente dos grupos familiares envolvidos, pois assim ter-se-ia que o
Estado surge do grupo familiar, fato que é condição necessária, mas não suficiente. Nessa
lógica, portanto, cada grupo familiar poderia ter originado um Estado diferente e dessa forma
deveríamos ter o surgimento de inúmeros Estados ao longo dos anos, o que, na realidade, não
ocorre.

Pela tese contratualista, os homens em algum momento teriam feito um pacto por meio
do qual, em nome da segurança, teriam aberto mão de alguns de seus direitos para que fosse
assegurada a segurança jurídica.  Não há que se falar em consenso em aspectos gerais, pois
não houve uma deliberação, uma assembléia ou prática correlatas.

Pela tese da teoria violenta, não temos um marco preciso que comprove o surgimento do
Estado. Na verdade, o surgimento do Estado se confunde com o surgimento da sociedade, pois
seria necessário haver a figura do vencedor e do vencido, pois a partir do momento que houve a
primeira dominação por grupos sociais teria surgido aí o Estado.

Por qualquer uma dessas teorias, o Estado teria tido um surgimento em época
concomitante a sociedade. Essas teorias têm o condão de legitimar a atuação de qualquer
intervenção como estatal. O Estado poderia existir antes mesmo do surgimento de qualquer
regra jurídica.

Regimes tirânicos, despóticos e não respeitadores dos direitos fundamentais do seres
humanos não podem gozar materialmente do nome Estado, mesmo que assim considerados por
cortes internacionais. Não é por haver um poder instituído que o país é dotado de Estado,
sendo, na realidade, o Estado uma figura gêmea xipófaga ao Direito, Direito esse que impõe
obrigações e prerrogativas.

Por exemplo, o país Iraque, que formalmente é dotado de um Estado, mas durante
muitos anos a vontade desse era sinônimo da vontade do Ditador, a se saber, Saddam Hussein.
Nesse contexto então, era legítimo para o Estado o massacre das minorias curdas, e até mesmo
o extermínio de tribos e desafetos próximos.

Da mesma forma, alguns países socialistas como Cuba e Coréia do Norte, são dotados
formalmente de Estado, mas se vê, assim como no Iraque, que a atuação do Estado é
unicamente voltada para o atendimento de um determinado segmento social.  Segundo o
raciocínio aqui previamente apresentado, o Estado não pode ser uma criação voltada para a
manutenção de privilégios e direitos para uma pequena parcela da população.

Se o fator essencialmente para o reconhecimento dos Estados fosse a soberania, então,
todos os países islâmicos deveriam ser tidos como Estados. A questão, todavia, implica em saber
se o Estado, para gozar de tal prerrogativa, deve implementar os direitos fundamentais, ter leis
que implementem e obriguem o Estado a observar os Direitos Fundamentais e ser, o próprio
Estado, limitado pelo Direito.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9212



Interessante destacar a lição de Manuel Gonçalves Ferreira Filho sobre o tema:

O primado da lei, por isso, nos regimes constitucionais pluralistas é
inspirado pela idéia do primado do Direito, ou seja, do socialista, adotada
nos regimes de partido monopolístico marxista. Esta impõe não só o
respeito da lei, comando do legislador, mas justo, como tal considerado,
num dado momento, por determinada comunidade. Opõe-se radicalmente,
portanto, a chamada legalidade também a sua interpretação segundo o
escopo revolucionário (melhor do partido), do que resulta, conforme
assinala Biscaretti di Ruffia, “que o principio da supremacia da lei, se impõe
hoje de modo absoluto no confronto entre os governados, não vigora
certamente com o mesmo caráter absoluto para os governantes...”.
FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Do Processo Legislativo- 6º Ed.,Reve
atualizada – São Paulo: Saraiva, 2007, pág.11.

Após a reflexão feita ao longo desse artigo, conclui-se que a atuação do Estado Moderno
deve se voltar fundamentalmente para o atendimento das prerrogativas e anseios da sociedade.
Interessante destacar que o Estado deve proteger a democracia até dos próprios cidadãos. O
Estado Moderno deve, destarte, existir não apenas em seu aspecto formal, pois, enquanto
forma, os integrantes do Estado podem acabar com o próprio Estado. Bonavides traz importante
reflexão sobre o tema que destacamos abaixo:

Como o Estado, depois de 1930, se há colocado à frente desse processo, os
plutocratas querem tê-lo definitivamente em suas mãos. Arrojam-se à vida
pública, para governar e fazer a lei. Corrompem pelo dinheiro a
democracia, do mesmo modo que Hitler, como mito da raça corrompera a
alma da Alemanha e o coração de seus filhos, consumando
democraticamente a destruição da República de Weimar. BONAVIDES,
Paulo. Teoria Do Estado, 7ª Edição, revista e ampliada, São Paulo:
Malheiros, 2010, pág.230.

 

Nenhuma das teorias adotadas para o Estado tem viabilidade prática de utilização nos
dias atuais, bem como o Estado não poderia ser uma construção histórica criada na Antiguidade.
O Estado e o Direito, pois, devem ser entendidos como fenômenos correlatos.

O Estado Moderno não pode ser resumido a um mero prestador de serviços, sob pena de
reduzir a sua atuação a um papel secundário na seara histórica. Essa figura aqui tão comentada
surge com agente da implementação de direitos e garantias fundamentais, bem como garantidor
de igualdade de todos perante a lei. O Estado Moderno não pode permitir a existência de grupos
privilegiados. Também por isso é uma inovação recente o conceito de Estado.
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A RECREAÇÃO E O LAZER COMO DIREITO DA PERSONALIDADE E A MATERIALIZAÇÃO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

RECREATION AND LEISURE AS A LAW OF PERSONALITY AND MATERIALIZATION OF HUMAN 
DIGNITY 

 

Daniela Lehmann Duarte 
 
 

RESUMO 
O artigo analisa as condições dos serviços turísticos, considerando a relação consumidor/turista – 
prestador de serviços e as violações dos direitos da personalidade sob o valor da dignidade da 

pessoa humana. Os vícios, nesse tipo de atividade, podem causar danos materiais e até mesmo 
morais, uma vez que os consumidores geralmente encontram-se longe de suas residências, 
estando totalmente vulneráveis, aos serviços prestados. Nesse sentido, pode-se ferir sua honra, 

causar abalos psíquicos, espezinhando, consequentemente a dignidade da pessoa. Percebe-se 
que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor representar um avanço nas relações 

consumeristas, muito ainda deve ser feito, pois os fornecedores de serviços, se aproveitam ainda, 
da hipossuficiência do consumidor. Para minimizar os efeitos negativos, cabe ao poder público e à 
iniciativa privada, investirem na capacitação e profissionalização do setor, além de fiscalizar o 

cumprimento da legislação vigente. 
PALAVRAS-CHAVES: Turismo; Relações de Consumo; Dignidade Humana; Direitos da 
Personalidade. 

 
 
ABSTRACT 

The article analyzes the conditions of tourist services, considering the relationship consumer / 

tourist service providers and the violations of personal rights under the value of human dignity. 

The vices in this type of activity can cause financial losses and even moral damage, since 

consumers often find themselves far from their homes and are totally vulnerable to the services 

provided. In this sense, it is possible to hurt their honor and cause disrupting psychic, trampling 

thus the dignity of the person. It is noticed that, although the Code of Consumer Affairs represents 

a breakthrough in consumerism relations, much remains to be done, because service providers still 

take advantage from the weaker position of consumers. To minimize adverse effects, it is up to 

the government and private enterprises, to invest in training and professionalization of the sector, 

and enforcement of existing legislation. 

KEYWORDS: Tourism; Consumerists Relations; Human Dignity; Rights of Personality. 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade homens e mulheres reclamam o reconhecimento aos seus direitos 

fundamentais com um vigor nunca antes visto. Entre os direitos da personalidade, encontram-se 
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os direitos sociais, "a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados" dentre outros que se fundam na dignidade da pessoa humana. 

O sistema ou ordem de coisas, compreendido tudo aquilo que existe no tempo presente, em 

sentido físico e ético, no qual se mobilizam homens e mulheres, numa crescente multiplicidade 

de relações, fruto de uma sociedade cada vez mais fragmentada - tantos sãos os valores quantos 

são os seres humanos - a presença der distúrbios comportamentais, transtornos de psíquicos e de 

personalidade, resultantes do uso e abuso do álcool, drogas sociais e medicamentosas como 

também da roda da vida natural cujo núcleo é satisfação material, o lazer e o entretenimento 

adquirem uma dimensão terapêutica. 

Considerando que uma cada cinco pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, são ou 

serão depressivas e isso tem levado cerca de um milhão de pessoas ao suicídio em todo o 

mundo, o lazer, a recreação e o entretenimento saudáveis são ferramentas ou instrumentos 

fundamentais para a cura das mentes e corações dos homens e mulheres. 

Nesse sentido, tem papel relevante o turismo[1], nacional e internacional, que cresce 

significativamente, a cada ano. E esse incremento provoca um acréscimo nos problemas e nas 

discussões sobre as eventuais violações aos direitos da personalidade dos turistas. Os 

profissionais que prestam serviços em todas as áreas do turismo - transporte, hospedagem, 

sightseeing, alimentação - se encontram pressionados por uma clientela, das mais exigente, e 

consciente de seus direitos.       

Um complicador na prestação de serviços turísticos, refere-se a prestação de serviços por 

terceiros, que tem causado muitos dissabores aos consumidores. 

São inúmeros os problemas enfrentados pelos consumidores dos serviços de turismo, que se 

agrupam em propagandas enganosas ou abusivas pelas agências de turismo, atrasos de 

vôos, overbooking, entre outros. Os agentes, intermediários entre os consumidores/turistas e os 

prestadores de serviço, pretendem, muitas vezes, eximir-se da responsabilidade frente ao 

consumidor, tentando, de todas as formas, transferirem as responsabilidades aos terceiros 

contratados. 

O turista, longe de seu habitat natural, com dificuldades de comunicação em países estrangeiros, 

encontra-se em posição de total vulnerabilidade frente aos serviços prestados pelo fornecedor. 

Esses problemas violam, com frequência, os direitos a personalidade do turista violando sua 

integridade psicossomática e, em consequência, a dignidade da pessoa. 

A compra de um pacote turístico não se resume, simplesmente, à aquisição de um produto como 

outro qualquer. Envolve, na maioria dos casos, a compra de um sonho. As pessoas vivenciam 

uma viagem não apenas no momento em que têm a prestação de serviços efetivada, mas sim, em 

todo o período que antecede, durante os preparativos e até mesmo por toda uma vida. Por isso, a 

falha na prestação do serviço gera frustração enorme. O dano, muitas vezes, é irreparável. 

Nesse fundo contextual, é evidente a necessidade de uma pesquisa acurada sob o tema proposto, 

para que sejam analisadas essas relações com base no valor dignidade do homem, direitos da 
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personalidade e direitos ao lazer e a recreação, desde as disposições aplicáveis do Código de 

Defesa do Consumidor, para que seja identificado o entorno axio-jurídico onde se dinamizam as 

relações sociais inerentes. 

Para tanto, será abordada, no primeiro capítulo, a questão da dignidade da pessoa humana, 

contemplando seu conceito e natureza jurídica. Num segundo momento, tratar-se-á da prestação 

dos serviços turísticos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e os vícios na 

prestação de tais serviços e seus reflexos sobre dignidade da pessoa humana. Para que a 

atividade turística cresça de modo sustentável, de maneira consistente e produtiva para as 

diversas partes nessas que são relações multicomplexas, sociais e consumeristas,  é   necessário 

garantir-se os direitos fundamentais de homens e mulheres que se enfeixam e se aglutinam aos 

direitos de personalidade para enobrecer homens e mulheres na sua dignidade. 

  

2.  A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA 

  

O conceito de dignidade da pessoa é, extremamente, amplo, subjetivo e complexo. Pode ser 

entendido como o valor máximo que guia todo o ordenamento jurídico brasileiro porque 

representa o homem integral, psicossomático e espiritual. 

A dignidade está relacionada ao que há de mais precioso no ser humano. É o núcleo dos valores 

morais e éticos inerentes às pessoas. Em virtude de sua abrangência, torna-se mais fácil 

identificarem-se situações em que se desrespeita o exercício do direito à dignidade e alcançar-se 

um conceito do que seja, propriamente, esse valor. 

Dessa forma, entende Luiz Antonio Rizzatto Nunes, 

Se - como se diz - é difícil a fixação semântica do sentido da dignidade, isso não implica que ela 

possa ser violada. Como dito, ela é a primeira garantia das pessoas e a última instância de 

guarida dos direitos fundamentais. Ainda que não seja definida, é visível a sua violação, quando 

ocorre.[2] 

Segundo Ézio Luiz Pereira, a dignidade "é o valor constitucional supremo que agrega em torno 

de si os demais direitos e garantias instrumentalizando-os e harmonizando-os, envolvendo o 

próprio direito à vida em sociedade." [3] 

Importa refletir acerca desse conceito, uma vez que o autor aporta a dignidade como valor-guia 

para o Direito e a vida em sociedade. Partindo-se do princípio de que o propósito do Direito é 

promover convivência harmoniosa entre as pessoas e sendo, então, a dignidade, o valor principal 

do ordenamento jurídico, percebe-se que toda a sociedade deve estar pautada no respeito à 

dignidade da pessoa humana. Acerca disso, observa Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 

[...] no quadrante atual da história da civilização, reconhece-se a dimensão comunitária - ou 

social - a dignidade de cada pessoa humana e de todas as pessoas em razão da igualdade em 
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dignidade e direitos, e diante da circunstância, de conviverem em sociedade. Desse modo, o 

caráter intersubjetivo da dignidade da pessoa humana gera o dever de respeito geral 

relativamente a todos os demais integrantes.[4] 

Por mais que seja um valor absoluto, inalienável, intransmissível, entre outras características, 

percebe-se que a sociedade a agride, ainda, nas relações públicas e privadas. Diversos exemplos 

poderiam ser suscitados, tais como prisões lotadas, torturas, trabalho escravo, dentre outros. De 

maneira geral, a sociedade está acostumada a presenciar tais situações de desrespeito ao 

exercício do direito à dignidade da pessoa humana e, se não bastasse, essas agressões não 

causam muitas vezes, sequer, uma perplexidade por parte da sociedade nem, tampouco, do 

Estado, que, por vezes, é autor de tais violações. 

Jorge Teixeira da Cunha citado por Jorge Miranda ressalta que: 

A dignidade inclui a reciprocidade do reconhecimento. A afirmação da dignidade humana não 

pode ser uma bandeira das pessoas que já são reconhecidas na sua dignidade, mas deve 

igualmente lembrar a estas que a dignidade só pode crescer simultaneamente em todas as 

pessoas e em todos os povos. Enquanto houver uma pessoa que não veja reconhecida a sua 

dignidade, ninguém pode considerar-se satisfeito com a dignidade adquirida.[5] 

É necessário entender a dignidade da pessoa humana como valor fundante de todo o 

ordenamento, o qual não se pode restringir, suprimir ou violar. Nesse sentido, tampouco é 

possível imaginar renúncia ou disposição desse valor. Não cabe ao indivíduo dispor de sua 

dignidade. Como mencionado, a dignidade não pode ser destacada da pessoa, ela é inata ao ser 

humano. 

Com isso, tem-se que compreender que toda e qualquer pessoa deve ser respeitada em sua 

dignidade. Consoante esclarece Luiz Antonio Rizzatto Nunes, a dignidade "é absoluta, plena, 

não pode sofrer arranhões nem ser vítima de argumentos que a coloquem num 

relativismo."[6] Em hipótese alguma a pessoa pode perder a sua dignidade. Os atentados à 

dignidade, originados pelas relações sociais entre os indivíduos, espezinham o exercício do 

direito à dignidade, mas não a dignidade da pessoa propriamente. Até o mais perigoso dos 

criminosos deve ter a sua dignidade preservada e mantida. 

Ingo Wolfgang Sarlet, sustenta que: 

[...] a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável, 

constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal 

sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 

pretensão que lhe seja concedida a dignidade.[7] 

Percebe-se, então, que a dignidade da pessoa está ligada à essência do ser humano. Luiz Antonio 

Rizzatto Nunes afirma que, "[...] a dignidade nasce com o indivíduo. O ser humano é digno 

porque é."[8] 

Entende-se que violar o valor dignidade significa agredir o que há de mais importante para o ser 

humano, sua honra, sua imagem dentre muitas outras situações. Consoante preleciona Alexandre 
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Moraes, "a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 

pretensão ao respeito por parte das demais pessoas [...]."[9] 

Após essas considerações iniciais, entende-se que a dignidade é o valor fundamental que deve 

guiar o ser humano para que esse consiga viver em sociedade. É o respeito necessário para que 

haja conivência harmoniosa entre as pessoas. Está relacionada aos valores morais e éticos dos 

indivíduos. Ela é inata ao ser humano e dele não pode ser destacada. Cabe ao Estado e aos 

particulares a sua proteção e desenvolvimento, buscando ao menos, a garantia do mínimo 

existencial para uma vida digna e almejando alcançar o máximo progresso possível da 

sociedade. Nesse sentido, leciona Elimar Szaniawski, 

A Constituição brasileira de 1988, atendendo aos reclamos sociais, adotando expressamente o 

princípio da dignidade da pessoa em seu texto, criou diversos mecanismos objetivando assegurar 

o acesso da população ao patrimônio mínimo destinado a permitir a esta uma vida digna. 

Através de um capítulo próprio, Capítulo II, do Título I, destinado a tutelar as garantias sociais, a 

Constituição brasileira outorga no art. 6º, a todas as pessoas, o direito à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à 

assistência aos desamparados, como direitos sociais destinados a assegurar uma boa qualidade 

de vida. No art. 7º, tutelando diversos direitos sociais, promove a Constituição a melhoria da 

condição social dos brasileiros e estrangeiros aqui residentes. [...].[10] 

Percebe-se, então, que a dignidade da pessoa humana está amparada, constitucionalmente, 

entretanto, além das políticas públicas necessárias para se garantir o mínimo necessário a uma 

vida digna, deve esta ser compreendida e respeitada pela sociedade. O Estado pode conferir à 

população condições materiais e defesa dos seus legítimos interesses, mas cabe aos particulares, 

também, empenharem-se na busca de convivência harmoniosa, pautada em valores morais e 

éticos e respeitando a dignidade da pessoa humana. 

Há grande divergência, no que diz respeito à natureza jurídica da dignidade da pessoa humana. 

Autores há que entendem ser a dignidade um valor, outros um princípio constitucional, um 

supraprincípio, um metaprincípio, uma regra e, até mesmo, um postulado normativo. 

Para se iniciar a análise, cabe definir cada espécie para, posteriormente, se adotar um 

posicionamento quanto à natureza jurídica da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, menciona a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil. Não restam dúvidas de que o legislador, por 

meio desse dispositivo legal, outorgou à dignidade papel de guia para todas as relações sociais 

entre os indivíduos e o Estado. A proposta é de que a dignidade deve estar presente tanto nas 

relações entre particulares como para com o Estado. 

Segundo Robert Alexy "princípios são normas a serem cumpridas na maior medida possível, 

dentro de possibilidades jurídicas e reais existentes."[11] Nesse sentido, segundo o próprio autor, 

pode-se afirmar que os princípios são mandados de otimização. Considerando-se que devem ser 

cumpridos conforme a possibilidade, fica difícil entender a dignidade da pessoa humana como 
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um princípio, uma vez que não há que se falar em relativização do conceito de dignidade. A 

dignidade é absoluta. Ela deve ser respeitada, protegida e desenvolvida em sua totalidade. 

Para Luiz Antonio Rizatto Nunes, a dignidade da pessoa humana "é um verdadeiro 

supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais e 

infraconstitucionais."[12] O autor fundamenta sua ideia afirmando que a dignidade não é apenas 

conceito abstrato, mas que deve, na verdade, ser o guia de todas as relações. 

Cabe, aqui, destacar, também a definição de sobreprincípio, que segundo Daniel Sarmento 

citado por Ézio Luiz Pereira é "espécie de carro-chefe dos direitos fundamentais. Hoje não há 

direito sem dignidade: ou há dignidade ou não há direito."[13] 

 Uma teoria francamente aceita pela doutrina é a de Humberto Ávila, o qual faz divisão tripartida 

entre as categorias de normas jurídicas. 

De acordo com Humberto Ávila "as regras são normas imediatamente descritivas, pois 

prescrevem ou proíbem comportamentos determinados, em si descritos." [14] Esses 

comportamentos, já estão descritos e cabe ao legislador fazer o enquadramento entre a 

construção normativa e a construção dos fatos. 

Por sua vez, os princípios, segundo o autor acima, "são normas imediatamente finalísticas, que 

estabelecem um estado ideal de coisas, um fim a ser atingido que impõe a realização de certos 

comportamentos."[15] Como já mencionado anteriormente, o enquadramento da dignidade da 

pessoa humana como princípio torna-se frágil, ao se imaginar relativização de seu alcance. 

E, por fim, Humberto Ávila apresenta o conceito de postulados normativos, os quais "são 

metanormas, ou seja, normas que estruturam a maneira pela qual outras normas devem ser 

aplicadas, situando-se em um plano diverso daquele das regras e dos princípios."[16] 

Em sua conclusão, o autor demonstra que a dignidade pode atuar como princípio ou postulado 

normativo, dependendo da situação concreta em que for analisado. 

Mais do que norma, princípio, ou outras formas de enquadramento da dignidade da pessoa 

humana, ela deve ser entendida como valor supremo. Seguindo os ensinamentos de Ézio Luiz 

Pereira, a dignidade da pessoa humana "é o valor constitucional supremo que agrega em torno de 

si os demais direitos e garantias instrumentalizando-os e harmonizando-os, envolvendo o próprio 

direito à vida em sociedade."[17] 

Miguel Reale, adverte que a dignidade é "o valor-fonte, ou seja, aquele do qual emergem todos 

os valores, os quais somente não perdem força imperativa e sua eficácia enquanto não se 

desligam da raiz de que promanam."[18] 

Nesse sentido, pode-se entender que a dignidade é o valor supremo do ordenamento jurídico 

brasileiro. Todas as normas, princípios e regras devem ser guiadas pelo valor dignidade da 

pessoa humana. Sem dúvida, a dignidade tem eficácia plena. 
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A dignidade da pessoa humana transcende os limites do Direito, uma vez que ela não está 

presente apenas nos ordenamentos que a reconhecem. A dignidade perpassa todos os limites, 

sendo um valor supremo que deve ser respeitado, protegido e desenvolvido por todos os povos. 

  

3. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TURÍSTICO COMO RELAÇÃO DE CONSUMO: O 

TURISMO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

  

O turismo é prestação de serviço que possui uma série de peculiaridades. Ele pode ser 

considerado intangível. Da prestação do serviço, o turista/consumidor leva, apenas, lembranças e 

recordações. Além disso, é considerado inseparável, já que a prestação de serviço ocorre na 

medida em que é prestada ao consumidor. Ente outras características, pode-se destacar a 

flutuação da demanda, na qual existem períodos de grande ocupação e outros de vasta 

ociosidade, conhecidos como alta e baixa temporada.[19] 

Para o enquadramento do turismo no Código de Defesa do Consumidor (CDC), faz-se 

necessário, inicialmente, definir consumidor e fornecedor, de acordo com referido dispositivo 

legal. 

Num primeiro momento, pode-se definir consumidor como toda pessoa responsável pelo 

consumo final de bens e serviços. 

Consumidor não é apenas pessoa física, podendo também, ser, pessoa jurídica, uma vez que em 

sua definição e no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, consumidor é aquele que adquire ou utiliza 

produtos ou serviços como usuário final. 

Segundo Miriam Regina de Carvalho, consumidor é "todo aquele que, ao final da cadeia de 

produção adquire ou utiliza, para fins privados, bens ou serviços colocados no mercado por 

alguém que atua em função da sua atividade comercial ou profissional."[20] 

Nesse sentido, percebe-se que o conceito de consumidor é conceito relacional, pois não são as 

características pessoais que o definem como consumidor, mas, sim, sua posição na relação 

consumerista. Consoante expõe Gladston Mamede, "em virtude dessas particularidades, pode-se 

afirmar a existência de uma situação de consumidor que pode ser ocupada por qualquer pessoa, 

independentemente de suas características pessoais."[21] 

Em relação ao fornecedor, importa analisar que o CDC ampliou o seu conceito, no artigo 3º, 

com o seguinte enunciado: 

fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
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Explica Miriam Regina de Carvalho, fornecedor é "todo comerciante ou estabelecimento que 

abastece ou fornece habitualmente uma casa ou estabelecimento dos gêneros e mercadorias 

necessários ao consumo." [22] 

Luiz Antonio Rizzatto Nunes explica a abrangência do conceito de fornecedor, quando afirma 

que: 

[...] este é o gênero do qual fabricante, produtor, construtor, importador e comerciante são 

espécies. Ver-se-á que, quando a lei consumerista quer que todos sejam responsabilizados, usa o 

termo fornecedor. Quando quer designar algum ente específico, utiliza-se do termo designativo 

particular: fabricante, produtor, comerciante, etc.[23] 

O Código de Defesa do Consumidor restringe-se à proteção das relações de consumo, ficando 

por conta do Código Civil e Comercial regerem as demais relações entre particulares e outras 

empresas. 

De acordo com Nelson Nery, as relações de consumo podem ser conceituadas como: 

[...] todo o vínculo entre consumidor e fornecedor e que seja legalmente considerado como 

gerador de relação de consumo é estabelecido sempre que o consumidor adquire produtos ou 

utiliza serviços, ou é exposto às práticas comerciais previstas no Capítulo "V" do Código de 

Defesa do Consumidor. [24] 

Conforme dispõe o artigo 5º, XXXII e 170, V da CF/88 é dever do Estado promover a defesa do 

consumidor. 

Com a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, não somente os direitos à saúde e 

segurança do consumidor estão protegidos, ampliando-se esta proteção a todas as situações nas 

quais o consumidor, quando parte hipossuficiente da relação, necessitar do Estado para ampará-

lo. 

Vale mencionar que essa situação de hipossuficiência não deve ser considerada em todas as 

relações de consumo. 

De acordo com Tânia Nogueira: 

Por outro lado nem todo consumidor será hipossuficiente, como acontece, por exemplo, no caso 

de um engenheiro civil que contrata para a construção de um imóvel seu, os serviços de outro 

engenheiro civil, porque em virtude de ter os conhecimentos técnicos e profissionais, não poderá 

alegar a hipossuficiência sobre o aspecto, uma vez que tal característica afeta a todos os 

consumidores, sem exceção. [25] 

Apesar de o consumidor, como mencionado acima, não ser considerado hipossuficiente em todas 

as situações, a legislação exerce seu papel protetor em relação a ele, mediante a responsabilidade 

objetiva. 
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Diante do CDC, há duas espécies de responsabilidade civil do fornecedor: a do fato do produto 

ou serviço e a do vício do produto ou serviço. 

A primeira hipótese diz respeito à consequência dos acidentes de consumo que causem dano ao 

consumidor ou a terceiros a ele equiparados, conforme o art. 14 do CDC: "O fornecedor de 

serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." [26] 

Consta, ainda, no art. 17 do CDC: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento."[27] 

Em relação à segunda possibilidade, há dever de indenizar por vício que torne a coisa imprópria 

ou inadequada para o uso a que se destina, conforme preceitua o artigo 18 do CDC: 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 

destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, com as 

indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição 

das partes viciadas.[28] 

Para se entender esses dispositivos, deve-se compreender, inicialmente, a diferença entre defeito 

e vício. Defeito é algo precedido por um vício. Entretanto, no defeito, além do problema no 

produto ou serviço, verifica-se um reflexo no consumidor, reflexo esse quanto à sua segurança 

ou saúde, tanto física quanto psíquica. 

Os vícios, por sua vez, estão caracterizados por problemas de quantidade ou qualidade dos 

produtos ou serviços. Esses não se estendem à pessoa do consumidor. 

Tanto no fato do produto/serviço quanto no vício, não há necessidade de comprovação de culpa 

para que haja o dever de indenizar. Como regra geral do CDC, há a responsabilidade objetiva 

das pessoas jurídicas, nas relações de consumo. 

A indenização, por sua vez, não tem valor determinado, uma vez que a indenização será medida, 

integralmente, pelos danos causados ao consumidor, sejam eles materiais ou morais. 

Após essa conceituação, verifica-se que as empresas de turismo, para o Código de Defesa do 

Consumidor, são fornecedoras de serviços, conforme dispõe o caput, do artigo 3º, e o respectivo 

parágrafo 2º, do CDC. Os contratos celebrados entre os prestadores de serviços turísticos e o 

consumidor são considerados relações de consumo. Enquadradas no CDC essas empresas, como 

regra geral, respondem de modo objetivo por danos causados aos seus consumidores. 

  

4. VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E AS VIALAÇÕES DOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE 
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O turismo está em franco desenvolvimento, nacional e internacionalmente. De acordo com o 

Ministro do Turismo, "O turismo vem apresentando resultados positivos nos últimos anos, 

refletindo os indicadores favoráveis da economia brasileira."[29] 

Os serviços turísticos são bastante variados, sendo os mais procurados as reservas de 

hospedagens, passagens aéreas, locação de veículos, serviços de transfer, compra de ingressos 

para shows, passeios, entre outros. 

Segundo Arthur Rollo: 

Mesmo tomando todas as cautelas na hora de contratar os pacotes, não são raros os problemas 

nas viagens. Ainda que a empresa contratada seja idônea, que as condições tenham sido descritas 

com detalhes, especificando passeios e hotéis, por exemplo, uma questão ou outra acaba não 

saindo conforme o programado.[30] 

Um dos principais aborrecimentos vivenciados pelos turistas em suas viagens, está relacionado 

ao transporte aéreo. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), até a 

primeira quinzena de julho de 2010, foram relatadas 3.518 reclamações sobre bagagens, 

incluindo volumes danificados e extravio de bagagem 

Em 2009, o serviço de atendimento da Anac recebeu 3.572 "manifestações" sobre bagagens - a 

maioria de extravio e furto de objetos de dentro das malas. Só nos seis primeiros meses deste 

ano, a agência já contabilizou quase a mesma quantidade: 3.518 - uma média de 500 por mês, 

ante as 300 registradas no ano passado. O item "bagagens", que em 2009 era terceiro no ranking 

de queixas recebidas pela Anac, subiu para segundo. Só perde para as reclamações sobre o 

atendimento de funcionários públicos e empresas aéreas. .[31] 

Além dos problemas acima descritos, outro ponto nevrálgico do transporte aéreo está 

relacionado aos atrasos, cancelamentos e overbooking nos vôos. Apesar de a Resolução nº 141 

da ANAC, que entrou em vigor em julho de 2010, proporcionar uma ampliação aos direitos dos 

passageiros, muitos desrespeitos ainda são observados. 

A Resolução da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que amplia direitos dos 

passageiros nos casos de vôos atrasados ou cancelados, troca de aeronave e overbooking, 

(prática de venda de passagens em número superior à capacidade das aeronave) está em vigor há 

03 dias e, nesse período, foram registradas 123 reclamações de usuários contra companhias 

aéreas que não estão cumprindo a norma.[32] 

Segundo art. 2º, da Referida Resolução, "O transportador, ao constatar que o vôo irá atrasar em 

relação ao horário originalmente programado, deverá informar ao passageiro sobre o atraso, o 

motivo e a previsão do horário de partida, pelos meios de comunicação disponíveis."[33] 

Esses problemas descritos não são exclusivos no Brasil. Em Portugal, por exemplo, 
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A Deco recebeu 3786 queixas dos consumidores relativas ao turismo no ano passado. Quase 

metade tem que ver com transportes (935) e agências de viagens (583). O avião é o meio que 

mais conflitos origina (526), a que se juntam 225 reclamações por extravio de bagagem. O 

Turismo de Portugal (TP) registou 673 protestos contra agências e empresas de animação 

turística.[34] 

É dever dos prestadores de serviços turísticos, inicialmente, informar seus consumidores de 

todas as eventualidades que possam ocorrer durante a viagem. Ainda, segundo o artigo, os 

principais problemas da prestação de serviços turísticos, estão relacionados à falta de 

informações fornecidas aos turistas. Nos contratos, muitas vezes, não são especificados a 

classificação dos meios de hospedagem, situações de cancelamentos ou atrasos em vôos, dentre 

outras situações.[35] 

Nesse sentido, também o Código Mundial de Ética no Turismo, é categórico ao estabelecer o 

direito à informação quando, em seu princípio 6º, dispõe: 

Os agentes profissionais do turismo têm obrigação de facilitar aos turistas uma informação 

objetiva e autêntica sobre lugares de destino e sobre as condições de viagem, recepção e estada. 

Além disso, manterão com absoluta transparência as cláusulas dos contratos que proponham a 

seus clientes, tanto quanto a natureza, ao preço e a qualidade dos serviços, estipulando 

compensações financeiras no caso da ruptura unilateral dos contratos pela não prestação de 

serviços contratados. [36] 

Além do transporte aéreo, outros vícios são comuns na prestação de serviços turístico. As 

agências de viagens, por exemplo, fazem contratos com seus consumidores, nos quais abrangem 

não só a viagem, mas todos os serviços acessórios pedidos. Entretanto, geralmente, este 

consumidor sequer conhece, antes da prestação do serviço, a empresa terceirizada contratada 

pela agência. Nesse sentido, de acordo com o artigo 34 do CDC, "o fornecedor do produto ou 

serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos." [37] 

As agências de viagens são responsáveis por essa ligação entre o consumidor e a empresa que 

prestará o serviço diretamente a ele. Na verdade, os vínculos estabelecem-se principalmente 

entre a agência e consumidor e agência e prestadora de serviços. 

A jurisprudência tem entendido que se trata de responsabilidade própria e solidária. A 

responsabilidade solidária está prevista no artigo 7º, parágrafo único, CDC, "Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas 

de consumo"[38], ficando claro que as agências de viagens e os prestadores de serviços devem 

responder, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores. 

[...] EMENTA: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEFEITO DO SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESERVA E INTERMEDIAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA DO CLIENTE DO HOTEL ONDE SE HOSPEDAR. 

PACOTE TURÍSTIMO. CONTRATO DE ADESÃO. ROTEIRO PREVIAMENTE 

DETERMINADO PELA OEPRADORA DENOMINADO BRASIL FÁCIL. INDICAÇÃO DO 
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HOTEL COMO OPÇÃO. AFIRMAÇÃO DE TRATAR-SE DE HOTEL CINCO ESTRELAS. 

DEVER DE REPARAR O DANO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS. 

HOTEL QUE NÃO ATENDE ÁS EXPECTATIVAS DO ANUNCIADO. FALHA NA 

CONTRATAÇÃO. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL. DESPESAS PARA A 

TROCA DE HOTEL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DAS 

EXPECTATIVAS. CONSTRANGIMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. 

PEDIDO EXPRESSO DE APARTAMENTO SEM CARPETE, ACOMODAÇÃO PARA NÃO 

FUMANTES, DE FRE NTE PARA O MAR E COM ACESSO À REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES. APARTAMENTO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

QUE EM NADA ATENDE ÀS EXPECTATIVAS DO QUE CONTRATADO. DEVER DE 

REPARAR O DANO MORAL. VALOR FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE 

SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÀMETROS UTILIZADOS POR ESSA COLENDA 

CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. Quando uma agência de viagens vende um pacote 

turístico ela é responsável pela má prestação dos serviços contratados. Num dos casos 

paradigmáticos, o STJ manteve a condenação da Agência de Viagens CVC Tur Ltda., obrigada a 

indenizar uma consumidora (REsp nº 783016). No mesmo sentido: ´... responde solidariamente 

com a fornecedora do serviço pela execução fiel e completa do pacote turístico que 

comercializou, independentemente de ter culpa pelo defeito do serviço prestado (art. 14, § 3º, do 

CPC.´ TJPR - Apelação Cível 147.968-9 - Rel. SALVATORE ANTONIO ASTUTI, julgado em 

09 de julho de 2007. [...].[39] 

Em outra decisão acerca da responsabilidade dos prestadores de serviços turísticos, verifica-se, 

"Se vendeu "pacote turístico", nele incluindo transporte aéreo por meio de vôo fretado, a agência 

de turismo responde pela má prestação desse serviço. Recurso especial não conhecido. (STJ - 3ª 

T., REsp nº 783.016/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 05/06/2006, p. 279)."[40] 

A agência e a operadora de turismo, a primeira fornecedora do serviço e a segunda, sua 

representante autônoma, respondem solidariamente pela execução do contrato, a teor da norma 

contida no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - A alteração do local de estadia, 

próximo à data da viagem, sem previsão de tal ocorrência, caracteriza a inadimplência contratual 

das requeridas, impondo-se a devolução dos valores recebidos. 3 - Recurso conhecido e provido 

parcialmente. (TJ/DF - 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F., 

Ap. Cív. no J. Esp. nº 20020110223903, Rel. Juíza LEila Cristina Garbin Arlanch, DJ. 

13/11/2003, p.144).[41] 

Com base nas decisões acima mencionadas, fica evidente a responsabilidade solidária, uma vez 

que, os prestadores de serviços turísticos são detentores do poder de escolha de seus parceiros, 

não se podendo eximir da responsabilidade em caso de prestação de serviço em desacordo com o 

que fora pré-estabelecido[42]. 

Ressalta-se que, quando se fala em indenizações, devem-se prever as indenizações por danos 

materiais e/ou morais causados às vítimas. Com o Código Civil de 2002, restou clara a previsão 

de indenização por danos materiais e /ou morais, consoante dispõe art. 186 "Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 
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O CDC também suscitou o dever de indenização por danos morais, de acordo com os direitos 

estabelecidos pelo referido diploma legal, São direitos básicos do Consumidor: IV, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.[43] 

Os danos causados por prestadores de serviços turísticos podem ensejar ressarcimentos de ordem 

patrimonial ou exclusivamente moral. 

Muitas vezes, os transtornos causados por atrasos em vôos, bagagens extraviadas, hotéis 

incompatíveis, causam aborrecimentos de ordem moral maiores do que os de ordem patrimonial. 

Casal que contratou pacote de excursão para a Europa a fim de celebrar lua-de-mel e não pôde 

contar com guias de viagem, conforme esperado, deverá ser indenizado. Os Desembargadores da 

9ª Câmara Cível ampliaram o valor de R$ 9 mil para R$ 15 mil, entendendo que as empresas 

Operadora e Agência de Viagens CVC Tur Ltda. e Trip Bela Vista Agência de Viagens não 

deixaram claro que se tratava de pacote sem previsão de acompanhamento e não cumpriram 

minimamente o estipulado em contrato [...]. Observou que por se tratar de viagem de lua-de-mel 

no caso em tela, a recordação dos autores restará marcada pela frustração do que ocorreu e a 

insegurança vivenciada pela ausência de apoio logístico, sentindo-se 'perdidos' no exterior, sem 

falar o idioma, quando o verdadeiro intento era o lazer e a despreocupação [...].[44] 

Como já mencionado anteriormente, a prestação de serviços turísticos é inseparável, ou seja, é 

consumida no momento em que é prestada. No caso em questão, a indenização pela frustração 

da lua-de-mel terá caráter meramente punitivo e ressarcitório, uma vez que os abalos psíquicos 

dela decorrentes, nunca se apagarão da vida do casal. Nesse sentido, é inegável que ocorre 

agressão à dignidade da pessoa humana. Os danos morais atingem o núcleo dos valores mais 

preciosos do ser humano. Em decorrência de frustrações impossíveis de reparação, são agredidas 

a honra e a estabilidade emocional. 

Os turistas devem ser respeitados, para que não haja violações à sua dignidade. 

No caso de bagagens, Monica Thomaz apud Tavares e Vilicic afirma: "A bagagem é a coisa 

mais íntima que um passageiro carrega. Temos de tomar cuidado"[45]. Quando essas bagagens 

desaparecem ou são violadas, há violação à intimidade da pessoa humana. 

Sem dúvida, esses consumidores são considerados hipossuficientes, uma vez que só poderão 

avaliar realmente os serviços contratados, quando de suas viagens. Os fornecedores de serviços, 

não podem se eximir da responsabilidade, porquanto são eles os responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso das viagens, mediante a escolha de seus parceiros. 

Em outro exemplo, verificam-se outras dificuldades encontradas por turistas que buscavam o 

prazer e descanso: 

[...] Acrescenta-se ao fato as péssimas condições da aeronave durante o vôo de retorno, 

conforme demonstrado nos autos às fls. 45/46, como banheiro lacrado, toalete transbordando, 

fios transparentes e poltronas descosturadas (fls. 48). Salienta-se, ainda, ser inadmissível 

ausência de comissários de bordo versados no idioma português durante o referido vôo, 

conforme reclamado pelo autor e pelas testemunhas, de acordo com os depoimentos constantes 
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dos autos. Sendo assim, o inegável desconforto, aflição, angústia, a que foi submetido o 

autor/apelante 1 e seus familiares , ao não terem as informações devidas ou previsão de saída do 

vôo, sendo obrigado a aguardar juntamente com sua família, por horas em um aeroporto e em 

solo durante a escala em Buenos Aires, dentro da própria aeronave, a qual apresentava condições 

precárias. Somando-se a isso tudo, que sua filha de 04 anos chorava de fome e de frio, não tendo 

recebido um atendimento digno de qualquer das rés, resta inquestionável o dever de indenizar 

das empresas rés.[46] 

Ante o exposto, o dever de indenização dos prestadores de serviços turísticos, resultam claros a 

possibilidade de violação ao exercício da dignidade da pessoa humana. Os próprios contratos de 

turismo, de adesão, em sua grande maioria, já podem ser considerados abusivos com inclusão de 

cláusulas que suprimem, ou eximem os prestadores de serviços de suas reais responsabilidades. 

Os consumidores que celebrarem contratos com essas características, em geral, não procuram 

seus direitos, por falta de informação sobre eles. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

Com o passar dos tempos, as pessoas têm procurado, cada vez mais, ocupar seu tempo livre com 

viagens de lazer, culturais, religiosas, etc. Isso tem sido facilitado, dado que a expectativa de 

vida dos brasileiros e o seu poder aquisitivo aumentaram com a estabilização da moeda corrente 

nacional. 

Os órgãos encarregados pelo desenvolvimento do turismo estão trabalhando, arduamente, para o 

progresso e o desenvolvimento do turismo nacional. Muitas campanhas estão sendo veiculadas 

na mídia para estimular o turismo nacional. 

Vive-se, atualmente, a era da informação e a substituição do trabalho braçal pelo intelectual. As 

pessoas tendem a trabalhar mais em seus domicílios e com horários mais flexíveis. 

Essa mudança gradativa das condições de trabalho estimula, também, uma busca maior pelo 

turismo, vez que as pessoas precisam, também, da socialização para satisfação de suas 

necessidades e desejos. 

Com o estudo, percebeu-se que as relações existentes entre fornecedores de serviços turísticos e 

turistas são relações de consumo, amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Essas relações devem estar pautadas na boa-fé e na transparência, com o intuito de atender as 

expectativas geradas na "venda" do serviço. 

O consumidor de serviços turísticos, fica, na maioria dos casos, em uma situação de 

inferioridade ante ao fornecedor, nessa relação, eis que esse é o detentor do poder de escolha dos 

parceiros e do conhecimento das localidades oferecidas. 
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Os transtornos causados pelos vícios na prestação de serviços podem ser de ordem material, 

moral ou material e moral, simultaneamente. 

Como estudado, anteriormente, a frustração causada pelas falhas pode ser irreparável, haja vista, 

em se tratando de turismo de lazer, o sonho de um indivíduo pode ser abalado em questão de 

segundos. 

O fato de se tratarem de serviços com deslocamentos, e a pessoa estar fora de seu habitat natural, 

também aumenta as sensações de angústia e sofrimento, quando ocorrem falhas na prestação de 

serviços. 

Os turistas, nessas situações, sentem-se totalmente abalados, psicologicamente, e de mãos 

atadas, dependentes de terceiros para a solução de seus problemas. 

Com esses transtornos, a dignidade da pessoa humana resta abalada. O abalo psíquico causado 

pela frustração de um serviço mal prestado fere a moral e a honra das pessoas que depositaram 

todas as expectativas em prestadores de serviços que não cumpriram com o prometido. 

Se não bastasse o descumprimento, por ocasião da prestação do serviço, muitas empresas ainda 

tentam eximir-se da responsabilidade de reparação pelos danos causados, majorando, dessa 

forma, os efeitos negativos da contratação em questão. 

Entende-se então, que os serviços turísticos podem causar mais transtornos morais que 

patrimoniais aos seus consumidores. 

Essas relações demandam muito estudo e cuidado por parte dos tribunais e doutrinadores, uma 

vez que é tema pouco abordado e se cuida de segmento em plena expansão, no Brasil. Num 

futuro próximo, o Brasil sediará a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o que, certamente, 

proporcionará acréscimo, ainda maior, da necessidade de pacificação do entendimento sobre o 

assunto e conscientização dos prestadores de serviços acerca de seus deveres e obrigações. 

Para que os vícios na prestação de serviços turísticos sejam minimizados, é necessária, 

inicialmente, a parceria do poder público e da iniciativa privada em projetos de capacitação e 

profissionalização do setor. Esses projetos devem abranger todos os envolvidos diretos e 

indiretos do segmento. 

Além disso, cabe ao Poder Público o poder de fiscalização da prestação de serviço em questão. 

Com fiscalização adequada, os fornecedores de serviços tendem a cumprir, de maneira mais 

rigorosa, o que está previsto na legislação. Isso, consequentemente, minimiza os dissabores 

suportados pelos consumidores. 
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ABOLICIONISMO E DIREITO ANIMAL  DESCONSTRUINDO PARADIGMAS: UMA
ABORDAGEM SOB O PRISMA DOS MOVIMENTOS EM PROL DOS DIREITOS ANIMAIS E

DA ÉTICA DO CUIDADO.

ABOLITIONISM AND ANIMAL RIGHTS - DECONSTRUCTING PARADIGMS: AN APPROACH FROM
THE PERSPECTIVE OF THE MOVEMENT IN FAVOR OF ANIMAL RIGHTS AND ETHICS OF CARE.

Carolina Grant Pereira

RESUMO
O presente estudo tem por escopo traçar um breve panorama acerca do tema abolicionismo e
direito animal, mediante a compreensão e delineamento da ideologia/paradigma especista; o
estudo, ainda que breve, dos principais movimentos em prol dos interesses e direitos animais,
tais como Libertação Animal (Peter Singer) e Abolicionismo Animal (Tom Regan); a discussão em
torno das categorias sujeito de direitos e personalidade jurídica relativamente à tutela jurídica
dos direitos animais; e a identificação dos contributos da ética do cuidado para a conformação
de um novo paradigma moral/ideológico/filosófico capaz de atender às novas demandas sociais,
globais, humanísticas e animais. A abordagem se dará através da proposta de desconstrução
paradigmática, reflexão filosófica, revisão de pré-compreensões e conclusões gradualmente
propositivas, de ordem sobretudo ideológica, filosófica e moral mas também, evidentemente,
jurídica.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO ANIMAL; ESPECISMO; ABOLICIONISMO; ÉTICA DO CUIDADO.

ABSTRACT
The present study aims to make: a brief overview on the subject abolitionisim and animal rights,
through an understanding and delineation of ideology / paradigm speciesist; a study, albeit
briefly, of the main movements in the interests and rights of animals, such as Animal Liberation
(Peter Singer) and Animal Abolitionism (Tom Regan); the discussion of the categories subject of
rights and legal personality on the legal protection of animal rights, and the identification of
contributions from the ethics of care to the establishment of a new moral paradigm / ideological
/ philosophical able to meet new social demands – global, humanistic and animal’s. The
approach will be developed through the proposed paradigm deconstruction, philosophical
reflection, revision of pre-understandings and conclusions gradually propositional, in order
mainly ideological, philosophical and moral but also, of course, juridical.
KEYWORDS: KEYWORDS: ANIMAL RIGHTS; SPECIESIM; ABOLITIONISIM; ETHICS OF CARE.

 

1.     Introdução: como se forma um paradigma [[1]]?

 

"O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias" (João Ubaldo
Ribeiro).

 

            A célebre frase de João Ubaldo Ribeiro, em epígrafe à obra "Viva o Povo Brasileiro", tem
sido recorrentemente utilizada como a metáfora mais expressiva de uma das maiores discussões
teóricas no âmbito da compreensão crítico-reflexiva da História e da Sociedade: como se
constrói a História, a "verdade", um paradigma que regerá uma época (ou muitas épocas).

            Por trás desta assertiva, encontram-se relações de poder e alienação; a partir dela,
desvela-se o processo de naturalização/essencialização dos fenômenos histórico-culturais, dos
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conceitos, das concepções de mundo.

Ao longo da história da humanidade, em cada época, aqueles que assumiam, por fatores
conjunturais, o poder - seja ele o de gênero (o homem, no mundo primitivo, que
institucionalizou a primeira forma de divisão do trabalho, entre homens e mulheres / machos e
fêmeas), o religioso (Igreja Católica, na Idade Média, p.ex.), o político (o Estado - aqueles que o
dominavam), o econômico (capitalismo/liberalismo), ou, inclusive, o "científico/racional"
(racionalismo), dentre outras formas mais sutis (ou não) de poder - instituíam e reproduziam a
sua versão dos fatos, tornando-a verdade absoluta e inconteste.

Com o tempo, esta "verdade" passava a ser repetida pelos demais, de forma acrítica, e tornava-
se algo "natural", "normal", repudiando-se, excluindo-se ou ridicularizando-se, deslegitimando-
se, aqueles que com ela não concordavam ou que nela não se enquadravam. Foi assim com as
mulheres (sexismo), com os pagãos/ mouros/árabes (caça às bruxas, cruzadas, guerras santas),
com os negros (através dos muitos discursos que pretendiam legitimar a escravidão, através da
"constatação" da "inferioridade" de uma raça perante outra), com os povos africanos, latinos,
orientais (imperialismo(s)) e é assim, até hoje, com os animais (especismo), uma vez que, desde
tempos imemoriais, tem sido o "homem/branco/ocidental/católico/heterossexual/animal racional"
que tem contado a sua versão da história, servindo, portanto, como padrão, modelo, fator
primordial de consideração.

O processo de formação de um paradigma perpassa, ainda, pela compressão das ideologias
presentes ou em confronto em cada momento histórico, a fim de que se possa perceber e
analisar qual delas "assumiu o controle", qual a ideologia dos "vencedores" - daqueles que
acabam contando a História e procurando assegurar o establishment e o status quo que lhes
favorece.

            O conceito de ideologia foi primeiramente desenvolvido por Feuerbach, com o intuito de
criticar a alienação religiosa, passando a ser utilizado relativamente a outras formas de alienação
social somente com o advento da obra do economista e filósofo alemão Karl Marx, de acordo
com o qual a consciência humana seria sempre social, histórica e contextualizada.

Com efeito, ideologia corresponde a um conjunto de idéias e representações capazes de orientar
o agir de um homem ou de um determinado grupo social, localizados no tempo e no espaço. A
crítica que se faz é que se estaria operando por inversão, isto é, colocando-se os "efeitos sociais
no lugar das causas" e, sob o ilusório propósito de explicar a realidade, reafirmar-se-iam, no
plano teórico, relações sociais já consolidadas; tal mecanismo levaria a crer que idéias,
instituições, correlações de força, "verdades" foram criadas de forma natural, lógica ou
simplesmente pelo uso da razão, ocultando-se o fato de que foram os próprios homens, em
determinadas circunstâncias conjunturais, que as criaram e reproduziram/fizeram reproduzir-se
(GORDILHO, 2008, p. 18) [[2]].

O paradigma cartesiano (ou "paradigma dominante") foi a expressão mais bem acaba do
racionalismo científico, inclusive quanto à sua pretensa eficiência em manter o saber que se
propõe, de fato, dotado de cientificidade e, portanto, validade, longe das ideologias (ledo
engano). Nesse contexto também se encontra incluída a "Ciência do Direito". Somente com a
virada lingüístico-filosófica, portanto, em que se questiona a dicotomia entre sujeito e objeto,
trazendo o intérprete para o próprio âmbito da interpretação, é que se passou a revisar, em
círculo hermenêutico, as pré-compreensões que conformavam, de forma subrepitícia, cômoda e
extremamente danosa, o chamado sentido comum teórico dos juristas [[3]].

O sentido comum teórico dos juristas (conceito formulado por Luís Alberto Warat), por sua vez,
consiste no conjunto de saberes acumulados, convenções acerca do Direito e da Sociedade,
elaborados e estabelecidos pelos juristas e capazes de propiciar a emergência, velada, de
ideologias tradicionalistas e retrógradas no processo de interpretação, que se dá de forma
acrítica e a-reflexiva. Trata-se de um "conhecimento que se encontra na base de todos os
discursos científicos e epistemológicos do Direito" (STRECK, 2007, p. 67). Segundo Bourdieu, cita
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Lenio Luiz Streck:

 

[...] há, na verdade, um conjunto de crenças e práticas que, mascaradas e ocultadas pela
communis opinio doctorum, propiciam que os juristas conheçam de modo confortável e acrítico o
significado das palavras, das categorias e das próprias atividades jurídicas, o que faz do
exercício do operador jurídico um mero habitus, ou seja, um modo rotinizado, banalizado e
trivializado de compreender, julgar e agir com relação aos problemas jurídicos, e converte o seu
saber profissional em uma espécie de 'capital simbólico', isto é, numa riqueza reprodutiva a
partir de uma integração combinatória entre conhecimento, prestígio, reputação, autoridade e
graus acadêmicos. (STRECK, 2007, pp. 67-68 - grifo nosso).

 

Enfim, o que se pretende afirmar, neste tópico, é que, como afirma Heron José de Santana
Gordilho em sua obra "Abolicionismo Animal", "a forma com que a maioria das pessoas trata os
animais está relacionada a bloqueios psicológicos e conceituais inculcados através de uma longa
tradição religiosa e filosófica, partindo do pressuposto de que os animais, destituídos de alma
intelectual ou qualquer espiritualidade, existem apenas para o benefício da espécie humana"
(GORDILHO, 2008, p. 17). Ou seja, o modo com que o homem se relaciona com os animais e
como estes são compreendidos e tratados pelo Direito não é algo óbvio, natural ou evidente,
mas historicamente construído e passível de reinterpretações, sobretudo de ordem moral, o que
implica uma verdadeira revolução copernicana do pensamento. É o que se passará a tratar a
seguir.

 

2.     Do especismo ao abolicionismo: a luta pelos direitos dos animais e a
(re)construção (ou releitura) de categorias como "sujeito de direitos" e
"personalidade jurídica".

 

"Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros" (George Orwell).

 

            2.1. Especismo.

 

            O termo "especismo" foi criado e utilizado, pela primeira vez, na década de 1970, em
um panfleto contra a experimentação animal escrito por Richard Ryder, psicólogo britânico e
professor de Psicologia da Universidade de Oxford, tendo sido apresentado ao universo
acadêmico, posteriormente, através da obra "Victms of sicence" deste professor.

Conforme preleciona R. Ryder [[4]]:

 

Especismo significa ofender os outros porque eles são membros de outra espécie. Em 1970, eu
inventei a palavra em parte para desenhar um paralelo com o racismo e o sexismo. Todas essas
formas de discriminação, baseadas como elas são na aparência física, são irracionais. Elas
dissimulam a grande similaridade entre todas as raças, sexos e espécies. (RYDER, 1997 apud
GORDILHO, 2008, p. 17 - grifo nosso).
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            Tal qual o sexismo e o racismo, posturas excludentes e preconceituosas que tomam por
base critérios parciais, arbitrários, de diferenciação entre os seres, o especismo representa "um
comportamento parcial que favorece os interesses dos membros de uma ou algumas espécies
em detrimento das demais" (GORDILHO, 2008, p. 17). É possível falar-se, ainda, em duas
formas distintas de especismo: o elitista e o seletista. A primeira refere-se à posição do homem
relativamente às demais espécies de animais não-humanos; a segunda, por sua vez, trata do
preconceito e discriminação existentes para com determinadas espécies animais apenas.

O norte-americano Gary Lawrence Francione - professor da University of Pennsylvania Law
School e autor de obras como: Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal
Exploitation (2008); Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog? (2000); Rain Without
Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement (1996), dentre outras - identifica uma
verdadeira "esquizofrenia moral" no que concerne ao especismo seletista, em razão do fato de
algumas pessoas considerarem determinadas espécies animais, sobretudo domésticos, como
membros da família, enquanto estas mesmas pessoas não demonstram a menor preocupação ou
constrangimento em adquirir e consumir produtos fabricados a partir da dor, sofrimento e morte
de outros animais, como bois e porcos.

            O especismo, por fim, pode ser compreendido como "um conjunto de idéias,
pensamentos, doutrinas e visões de mundo, que têm como ponto de partida a crença de que os
animais não-humanos, sendo destituídos de atributos espirituais, não possuem nenhuma
dignidade moral" (GORDILHO, 2008, p. 17). Ou seja, o especismo veicula uma ideologia
reiterada através dos tempos e reproduzida cegamente, a qual, conforme já se mencionou
supra, da mesma forma como se deu com outras ideologias propagadas ao longo da História,
pode ser revisada, crítica e reflexivamente, para que venha ser refutada ou confirmada, mas ao
menos refletida, de modo que aqueles que a defendam possam compreender o porquê de o
fazerem e não mais acreditem que se trata de algo natural, decorrente da mera natureza das
coisas ou da ordem do mundo.

A origem desta ideologia remonta à antiguidade clássica, tendo sido formada e consolidada,
sobretudo, sob a influência das idéias aristotélicas, na medida em que já no séc. IV a.C.,
Aristóteles será o responsável por criar as bases do sistema ético que regerá as relações entre
humanos e animais não-humanos até hoje, através da sua teologia universal da natureza
consubstanciada na construção da "grande cadeia dos seres" (scala naturae).

            De acordo com Aristóteles:  

 

[...] os homens compartilham com as formas inferiores de vida algumas funções anímicas, uma
vez que a alma é constituída de pelo menos cinco faculdades: (1) a vegetativa (threptikón),
comum a todos os seres vivos; (2) a locomotiva (kinesis), comum a todos os animais; (3) a
sensitiva (aisthetikós); e (4) a imaginativa (phantasia), comum apenas ao homem e a alguns
animais superiores. Não obstante, ao lado das inúmeras faculdades da alma, comuns aos
homens e aos animais, apenas os primeiros seriam dotados de um espírito ou alma intelectual
(nous): um espírito passivo, relacionado à alma sensitiva, e um espírito ativo, que é ao mesmo
tempo forma e pensamento. Nesse sentido, a operação com inteligíveis se constitui numa
operação autônoma da alma em si, não existindo inteligência nos sentidos (aisthésis), uma vez
que o operar intelectual do espírito permanece em potência até que ele receba as impressões
provenientes do real. Como existe um intelecto passivo onde se imprimem as formas do real, é
através de uma interação que ocorre o ato da gnósis, onde a inteligência - até então potência -
torna-se ato. Assim, enquanto os sentidos capturam o real e o intelecto passivo registra, o
intelecto ativo constrói o pensamento, através de um processo de formalização, abstração e
generalização do que foi apreendido. (GORDILHO, 2008, pp. 20-21).
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            A partir deste raciocínio, a função intelectiva da alma/espírito (racionalidade/inteligência)
passa a ser adotada pela tradição ocidental como a diferença fundamental, mais significativa,
entre homens e demais animais, situando-o numa posição hierarquicamente superior aos outros
seres, tidos taxativamente como inferiores. Dessa forma, ainda que tenham em comum o
nascimento/vida, a locomoção e sensações como dor e prazer, quando se trata da distinção
apresentada entre corpo e alma, instinto e razão, homens e animais não-humanos passariam a
ser ontologicamente diferentes. Em sendo teleológica a moral aristotélica, portanto, os animais
situados nos degraus abaixo no contexto da "Grande Cadeia dos Seres" assim formada existiriam
para servir os que se encontram nos degraus acima. Com efeito, não apenas os animais não-
humanos, mas as mulheres, escravos e estrangeiros, seres (ainda que racionais) inferiores,
teriam a sua existência destinada a servir o homem racional e cidadão.

            O estoicismo, escola filosófica helenística que exerceu grande influência na formação do
pensamento ocidental, também irá diferenciar o homem ("animal racional" - zoon logikon -
dotado, portanto, da faculdade de raciocinar, de articular uma fala - logos - e de recusar
emoções e desejos, controlando-os por intermédio da razão) dos demais animais, subjugados
pelo instinto e desprovidos da capacidade de fala (tratam-se dos alagoa zoa). O cristianismo, ao
seu turno, tendo herdado as construções teóricas tanto aristotélicas quanto estóicas, manteve os
animais não-humanos excluídos de qualquer consideração moral; ressalta-se, inclusive, a
alegoria cristã de que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, estaria mais próximo
deste e acima dos demais seres, tendo sido este o argumento que também respaldava a idéia de
que a Terra, morada do homem, seria o centro do Universo (e não o Sol, como defendeu
Copérnico). Com o advento da modernidade e o resgate do humanismo renascentista, o
antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo da Idade Média, torna-se o paradigma regente
e o homem retorna ao centro axiológico do universo moral, embora tal não constitua nenhuma
mudança significativa em relação às posições anteriormente tratadas.

            O que interessa, para nós, com o advento da Modernidade, da Revolução Científica
(afora o que já foi discutido) e, posteriormente, do Iluminismo são algumas novas nuances da
diferenciação entre homens e animais não-humanos/irracionais que repercutirão no modelo do
contratualismo e, por conseguinte, também no Direito. Senão, vejamos.

            A Revolução Científica do séc. XVI e os filósofos modernos que a vivenciaram
teoricamente estabeleceram a própria ciência (e a razão, sobretudo após o Iluminismo) como
base e fundamento do humanismo, não mais a religião ou a filosofia. Francis Bacon criticava a
"vida contemplativa" de Aristóteles, sendo que o saber, para este filósofo, representaria o meio
seguro de dominação da natureza e a consecução de resultados práticos, sua grande
preocupação. Este novo modelo de racionalidade instrumental, a partir dos avanços obtidos nas
Ciências Naturais, será o marco inicial da construção do Paradigma Cartesiano, já mencionado
supra. Nesse contexto, o mundo, em geral, e a natureza, em específico, passam a ser vistos e
compreendidos como uma grande máquina, regida por leis universais (causas formais, materiais
e eficientes) ainda ocultas, mas que o homem, por intermédio da razão e do conhecimento
cientificamente obtido (objeto bem delineado, método de verificação rígido e preciso, conclusões
formuladas sob a forma de leis universais), poderia aos poucos descobrir para dominar todas as
forças que regem o universo, inclusive os animais, abarcados pela visão de natureza passível de
subjugação e dominação pelo conhecimento das fórmulas que regem as engrenagens da
"grande máquina".

            René Descartes chega a tratar especificamente dos animais, afirmando que estes seriam
destituídos de qualquer dimensão espiritual, além de, mesmo dotados de sentidos como visão,
audição e tato, serem insensíveis à dor e incapazes de pensamento, bem como de consciência
de si. Com efeito, a prova cabal desta ausência de espiritualidade seria a própria ausência de
linguagem, argumento que será largamente utilizado posteriormente, por outros teóricos.
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Seja como for, a Era Moderna instrumentalizou o sentido das coisas, orientando-se por uma
relação funcional meio/fim, e ao colocar o homem no centro do mundo acabou por desvalorizar
tudo que não serve aos seus interesses. (GORDILHO, 2008, p. 25).

 

            No âmbito do Iluminismo, contudo, os animais passam a ser tidos como seres sensíveis
e alvo da compaixão humana. Uma das possíveis causas para esta mudança de tratamento
decorre do forte sentimento anticlerical da época, passível de influir sobre as bases desta ética
mais condescendente.

            O contratualismo, ao fim desta breve abordagem histórica e retrospectiva de formação e
consolidação do paradigma/ideologia especista, enquanto uma das principais correntes
iluministas que representa, na verdade, um conjunto de teorias de pressuposto similar,
fundamenta o poder político, sobretudo, mas também o Direito, no contrato, isto é, em um
acordo tácito ou expresso firmado em condições ideais e apriorísticas pelos indivíduos que
compõem uma dada comunidade. Por intermédio deste pacto assim estabelecido, estes
indivíduos saem do estado de natureza em que se encontram a princípio para ingressar no
estado social e político, abrindo mão de parcela da própria liberdade em favor dos governantes.

            O fundamento filosófico das teorias contratualistas encontra-se nas premissas
estabelecidas por autores como Jean Jacques Rousseau e Immanuel Kant, para os quais a
liberdade, necessária para garantir a legitimidade do contrato, corresponde à "capacidade de
afastar-se dos próprios interesses e agir altruisticamente, uma característica exclusiva da espécie
humana e fundamento último de toda dignidade moral e personalidade jurídica" (GORDILHO,
2008, p. 26). Dessa forma, como apenas os seres racionais, dotados de razão e vontade, podem
ser livres de modo a não curvarem-se perante os interesses alheiros, somente o homem
encontrar-se-ia apto a adquirir o status moral de pessoa, enquanto os animais, destituídos dos
referidos atributos, não passariam de coisas (res corporalis).

 

Nesse sentido, só existem relações jurídicas entre homens; nunca entre um homem e um ser
que só tenha direitos (Deus); um ser que só tenha deveres (servos e escravos); ou um ser que
não tenha direitos nem deveres (animais). (GORDILHO, 2008, p. 28).

 

            Ainda no contexto do contratualismo, uma versão contemporânea foi elaborada pelo
filósofo político norte-americano John Rawls, em sua obra "Uma teoria da justiça". Seguindo,
mais uma vez, os pressupostos lançados por Rousseau e Kant, Rawls defende que os membros
fundadores do Estado social, os indivíduos que firmarão o contrato, devem assumir uma posição
original, em condições ideais, inteiramente livre, consciente e isenta de influências de uns sobre
os outros ou de interesses meramente individuais, tal posição corresponderia à noção do "véu da
ignorância" deste autor.

            Também a moralidade seria concebida como uma das formas de contrato, celebrado
voluntariamente. Nada seria, portanto, essencialmente certo ou errado, justo ou injusto; as
condutas seriam julgadas apenas em razão da sua correspondência ou não com aquilo que fora
estabelecido no contrato firmado entre seres racionais e interessados.

            Uma das exigências para a celebração do contrato social, por fim, seria a consciência
obrigatória da condição de integrantes da espécie humana, encontrando-se excluídos, desde já,
os animais por serem incapazes de expressar os seus interesses por intermédio de uma
linguagem articulada. Os animais não-humanos, conseqüentemente, só poderiam ser objeto de
proteção quanto tal fosse interessante para os contratantes, sendo as obrigações assim
assumidas perante estes seres apenas de forma indireta.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9242



            Nesse sentido, conclui Heron José de Santana Gordilho - promotor público, professor da
Universidade Federal da Bahia, presidente do Instituto Abolicionista Animal e autor da obra que
integra o marco teórico deste trabalho "Abolicionismo Animal" (2008), dentre outras:

 

Mesmo que Rawls estivesse certo ao afirmar que apenas os seres racionais estão capacitados a
participar na elaboração do contrato social, isso não significa que eles devam estabelecer regras
sociais apenas para si próprios. Muito pelo contrário, o contrato social deve reconhecer direitos
aos seres "irracionais", pois nada impede que sejam representados por procuradores "racionais".
(GORDILHO, 2008, p. 29 - grifo nosso).

 

            Com esta última afirmação acima mencionada, o referido autor lança as bases para a
possibilidade de defesa dos interesses dos animais, individual e particularmente considerados,
em juízo, mediante a teoria da capacidade processual (capacidade de ser parte,
independentemente da capacidade de exercício de um direito), desenvolvida através dos
institutos da representação ou substituição processual. A defesa dos interesses dos animais não-
humanos em juízo, contudo, não será objeto de estudo do presente trabalho, que se restringirá
à defesa dos direitos dos animais, sua aptidão para figurar enquanto sujeitos de direitos,
dotados de personalidade jurídica.

            Em caráter conclusivo deste tópico, ressalta-se que, mesmo com o abalo que a teoria
evolutiva do naturalista e cientista britânico Charles Darwin, veiculada através da obra "A Origem
das Espécies" em 1871, à rígida diferenciação entre homens e animais não-humanos baseada na
presença/ausência de uma alma intelectiva, muitos autores insistem em distinguir o homem dos
demais animais com base na razão, habilidades lingüísticas, consciência de si, autonomia,
autodeterminação, habilidade para escolher, capacidade de praticar ações e assumir obrigações
morais. Darwin, em sua teoria, provou que as diferenças existentes entre homens e animais são
pontuais, apenas de grau e não de categoria, de modo que o ser humano não ocuparia
nenhuma posição privilegiada com relação às demais espécies capaz de legitimar o seu domínio
absoluto e hierarquia superior. Não obstante, de acordo com a moralidade e o paradigma
vigente, os animais não-humanos continuam excluídos da esfera de consideração tanto moral,
quanto jurídica.

            É este quadro que pretende ser combatido e desconstruído por correntes em prol da
defesa dos animais, dos seus interesses e direitos, tais como os movimentos de "Libertação
Animal", "Abolicionismo Animal" e "Ecofeminismo" - este último como desenvolvimento, também,
do modelo da "ética do cuidado".

 

2.2. Libertação animal (Peter Singer).

 

Entre o final da década de 1960 e o início dos anos 1970, novos movimentos sociais - anti-
racistas, pacifistas, feministas e ecologistas - opositores ao regime capitalista, embora não mais
sob o fundamento marxista, surgem para reivindicar uma profunda reformulação nas relações
simbólico-culturais (políticas, econômicas, sociais, culturais e morais) dominantes e o abandono
do ethos civilizacional da modernidade: o paradigma da racionalidade instrumental, fundado em
dicotomias ultrapassadas entre feminino/masculino, emocional/racional, sujeito/objeto,
cultura/natureza, etc.

Nesse contexto, também os animais não-humanos tornaram-se alvo de reivindicações. No início,
estas se limitavam a perquirir um tratamento "humanitário" para os animais, evitando-se, com
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isso, sofrimentos "desnecessários". A partir dos anos 1970, contudo, alguns ativistas passam a
reivindicar mais do que uma melhoria de condições de vida - que não assegurava real proteção
aos interesses animais -, fazendo com que a situação mude consideravelmente em prol destas
criaturas. A publicação da obra "Libertação animal", do filósofo e professor australiano Peter
Singer, representou o marco substancial desta virada. Além de denunciar os abusos sofridos por
animais em laboratórios e fazendas industriais, Singer desvela de forma contumaz o quanto
essas atividades violam o primado da justiça.

 

[...] se antes o movimento de proteção animal visava impedir a crueldade e assegurar um
melhor tratamento aos animais domésticos, agora ele elabora uma teoria da justiça que concede
um status moral privilegiado para os animais, no lugar de uma vaga obrigação de "agir
humanitariamente", como a defendida pelo movimento do bem-estar animal. (GORDILHO, 2008,
p. 65 - grifo nosso).

 

            Peter Singer, fundamentando-se no utilitarismo de Jeremy Bentham, afirma que só há
justiça em uma ação ou decisão se esta resultar em um elevado benefício social - ainda que
importe em prejuízo para determinada minoria, mas que seja capaz de suplantá-lo. Para o
utilitarismo, de caráter nitidamente hedonista, só existe um único valor intrínseco, o prazer, bem
como um único desvalor também intrínseco, a dor. Dessa forma, a relação de custo/benefício de
cada ação ou julgamento deve sempre concluir pela obtenção da maior quantidade de prazer
possível, relativamente a eventuais dores ou prejuízos considerados.

Existem, ainda, dois tipos de utilitarismo: o utilitarismo de ação e o utilitarismo de regra. As
formulações teóricas de Peter Singer partem do utilitarismo de ação, na medida em que avalia
as conseqüências de um ato independentemente deste decorrer da obediência a uma regra
geral; entretanto, Singer promove algumas adaptações na idéia original quando estabelece que a
capacidade sensitiva (sofrimento ou bem estar) figuraria como condição necessária e suficiente
para que um ser possua interesses. Assim origina-se uma das principais formulações deste
autor: o princípio da igual consideração dos interesses, que corresponde a um novo
pressuposto teórico moral a ser assumido: o de que o ingresso na comunidade moral independe
das características ou aptidões de cada ser (raciocínio, autonomia ou linguagem articulada), mas
da sua capacidade sensciente (de experimentar a dor e o prazer) e da necessidade de haver
uma igual consideração de interesses. Frise-se que aqui se está a tratar de interesses e não de
igual forma de tratamento, afinal, a depender das circunstâncias, o tratamento diferenciado
entre espécies será inclusive subsídio para uma igualdade material dos seus interesses
(GORDILHO, 2008, pp. 66-67).

 

[...] para o neo-utilitarismo de Singer, se os interesses dos animais sencientes forem levados em
consideração em igualdade de condições com os interesses humanos, chegaremos à conclusão
de que a experimentação animal e o consumo de carne, por exemplo, trazem mais malefícios do
que benefícios para a sociedade, uma vez que o sofrimento a eles infringido é tão grande que
se sobrepõe a qualquer conseqüência benéfica produzida. (GORDILHO, 2008, p. 66).

 

            Após ter sido questionado sobre a tentativa de "igualar" os homens e os demais animais
a ponto de considerar a morte de um animal menos importante do que a de um ser humano,
Singer nega tal consideração, na medida em que a vida/existência humana seria mais valorosa,
não necessariamente os seus interesses. Este autor chega a admitir que, se a morte de um
animal se der de forma respeitosa quanto ao seu interesse em não sentir dor, não haveria
problema/erro moral em matar animais para o consumo ou quando fosse necessário. Diante
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destas ponderações, outros teóricos irão afirmar que Peter Singer ainda está inserido no
paradigma do bem-estar animal, sendo, inclusive, o líder contemporâneo do referido movimento.
No entanto, há também quem retifique esta análise (Gary Francione, p.ex.), ao asseverar que
Singer reivindica muito mais para os animais não-humanos do que uma melhoria em suas
condições de vida ou um tratamento humanitário, mas status moral autônomo, fundado em
igualdade de condições quanto aos seus interesses básicos.

 

            2.3. Abolicionismo (Tom Regan).

 

            Outro movimento ou corrente que tem como objetivo precípuo a defesa dos interesses
e direitos dos animais não-humanos é o abolicionismo animal. Este movimento vai além, a ponto
de muitos autores afirmarem que tais movimentos chegam a contrapor-se no planto teórico, do
que pretendem os libertários. Aqui se reivindica o fim (a abolição) completo e imediato da
exploração animal, independentemente das conseqüências que esta atitude radical venha a
originar; afinal, os interesses vitais destes seres sobrepõem-se a qualquer relação de custo-
benefício.

            O filósofo norte-americano e professor da Universidade Estadual da Carolina do Norte,
Tom Regan, representa o principal teórico, expositor e defensor do abolicionismo, clamando pela
cessação total da utilização/morte de animais pela ciência, agropecuária comercial, caça
esportiva ou comercial.

 

Nessa concepção, a justiça ou injustiça de uma ação não deve ser julgada apenas pelos efeitos
benéficos que ela possa produzir para a comunidade, pois nesse caso, aquele que sofre
diretamente a ação passa a ser um mero instrumento a serviço dos demais. Mesmo que uma
ação seja benéfica para os outros, se ela atinge a esfera dos direitos fundamentais de um
indivíduo, ela não pode ser justificada. Fazendo uso da tradicional distinção dos filósofos morais
entre deveres diretos e indiretos, Regan reivindica a extensão aos animais do princípio ético de
respeito ao valor inerente dos indivíduos, pois assim como nós, eles desejam uma vida boa,
consubstanciada: 1) na perseguição e obtenção de suas preferências; 2) na satisfação em
perseguir e obter aquilo que preferem; e 3) na certeza de que aquilo que perseguem é do seu
interesse. (GORDILHO, 2008, p. 71).

 

            Além de pleitear o respeito ao valor inerente a cada animal, inclusive os tidos como
irracionais, Tom Regan estabelece outro importante pressuposto a ser considerado, a noção de
sujeito-de-uma-vida, em substituição ao conceito de pessoa estabelecido por Kant e utilizado
desde então como um dos referenciais pilares da moralidade - o fundamento deste conceito
encontra-se no fato de que muitas espécies, para além da consciência primária dos sentidos, são
capazes de desenvolver "crenças, desejos, percepções, memórias, senso de futuro, vida
emocional, sentimentos de prazer e dor, preferências, interesses de bem-estar, habilidades para
iniciar ações na busca da realização dos seus desejos e metas, identidade psíquico-física no
decorrer do tempo e bem estar individual" (GORDILHO, 2008, p. 72).

Para os sujeitos-de-uma-vida haveria, ainda, direitos inatos à sua condição ("direitos morais", na
cultura anglo-saxônica, e "direitos personalíssimos", no sistema brasileiro) e insuscetíveis de
serem relativizados em face de eventuais ponderações ou cálculos utilitaristas. Tais direitos
morais seriam marcados pelos seguintes traços: universalidade; igualdade; inalienabilidade;
naturalidade.
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Diante do que foi exposto, é possível inferir-se que Tom Regam e o movimento abolicionista em
geral vão muito além do pleito por melhores condições nos laboratórios ou agroindústrias, como
gaiolas amplas e limpas. O que desejam Regan e os adeptos do movimento são "jaulas vazias" -
título de uma das obras deste filósofo -, não acreditando na efetiva e real modificação de uma
situação visivelmente injusta mediante apenas a sua flexibilização.

            Para Heron Santana, contudo, embora tenha havido significativa fragmentação no
movimento em prol da defesa dos direitos animais, que passaram a adotar premissas filosóficas
e objetivos finais específicos e distintos, a motivação e o objetivo geral é uno, as idéias
defendidas são complementares, visando à: " extinção de toda e qualquer prática que submeta
os animais à violência e crueldade" (GORDILHO, 2008, p. 77), ainda que para os "libertários" os
interesses dos animais devam levar à maximização do bem, após uma ponderação utilitarista, e,
para os abolicionistas, esses mesmos interesses só se encontrem realmente protegidos se lhes
forem outorgados direitos em razão da sua condição, não indiretamente.

            Aqueles que argumentam em favor da posição libertária, gradualista ou restricionista,
asseveram que "as jaulas limpas de hoje serão as jaulas vazias de amanhã". É preciso agir
estrategicamente, conjugando-se o discurso retórico pelos direitos animais e abolição das
condições de exploração com a adoção de práticas que resultem em mudanças concretas,
significativas no que toca à qualidade de vida destes seres. Reformas singelas agora garantem
melhorias e preparam, gradativamente, o terreno moral e jurídico, a opinião pública, para uma
abolição posterior; afinal, o abolicionismo tal qual vem sendo defendido é utópico, irreal e, ao
menos aparentemente, inalcançável.

 

Eles [os libertários ou restricionistas] ponderam que devemos, antes de tudo, nos colocar no
lugar dos animais e pensar: se eu fosse uma galinha, preferiria ser transferido para uma gaiola
maior - onde pudesse ao menos ter melhores condições de vida - ou continuar espremida num
espaço degradante à espera do abolicionismo final? (GORDILHO, 2008, p. 80).

 

            O próprio Peter Singer segue nesse sentido, ao julgar que a falha dos abolicionistas
reside justamente em não perceberem a relevância inegável, enquanto fator imprescindível, de
se ter e poder contar com uma opinião pública favorável anterior a qualquer eventual reforma
jurídica. Deve-se lutar por metas realistas e, no caminho destas conquistas, convencer o corpo
social.

Em contrapartida, os adeptos do movimento abolicionista retrucam - de forma contundente, e,
admita-se, coerente - que não se pode combater o mal com o próprio mal, mas sim extingui-lo
de pronto; só assim se estaria a agir em conformidade com postulados morais. Os restricionistas,
afirma o abolicionista Heron Santana, partem de uma premissa falsa, na medida em que
pretendem implementar direitos de segunda geração, ações positivas do Estado, sem que
estejam assegurados direitos fundamentais de primeira geração, pressupostos basilares para
toda e qualquer dignidade moral (GORDILHO, 2008, p. 81).

É valido destacar, por fim, que juristas como Steven Wise, Gary Francione e Jean-Pierre
Marguenaud preocupam-se não apenas com a defesa/instituição de direitos animais, mas,
sobretudo, com a atribuição de personalidade jurídica a estes seres não-humanos, o que lhes
assegurará a capacidade de titularizar direitos e defendê-los em juízo por intermédio de
representantes processuais.

            Steven Wise pleiteia o reconhecimento da titularidade de direitos subjetivos a todos os
animais, proporcionalmente ao grau de autonomia e capacidade mental, sobretudo para os
chimpanzés e bonobos (chimpanzés pigmeus), cujo desenvolvimento mental está bem próximo
da espécie humana (no caso destes primatas, poder-se-ia falar em direitos individuais negativos
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relativamente à liberdade corporal e à integridade física). Para Gary Francione, ao seu turno, o
maior obstáculo ao reconhecimento da dignidade moral dos animais reside no fato destes
remanescerem considerados e tratados como propriedade humana, sendo pensados somente a
partir deste prisma, sobretudo no Direito. Enquanto o paradigma da propriedade privada sobre
os animais não-humanos permanecer inconteste, e, conseqüentemente, os interesses dos
proprietários forem tidos como superiores/prevalentes, não será possível cogitar-se uma efetiva
abolição da forma institucionalizada como estes animais vêm sendo explorados.

            No direito positivo brasileiro, os animais, ainda que não de forma expressa, mas tácita,
decorrente de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, sobretudo do
Direito Civil, sempre foi tratado como "coisa", bem privado ou público (este último relativamente
ao Estado e, posteriormente, ao "povo"), a depender das circunstâncias específicas, com
destaque para a distinção entre animais domésticos (direito privado) e silvestres (direito
público). Somente com o advento da recente legislação extravagante (com destaque, mas não
somente, para a Lei 9.605/98), que trata especificamente da tutela jurídica da fauna e da flora
brasileiras e a partir da Constituição Federal de 1988 (art. 225, CF), é que se pode tentar
identificar, hermeneuticamente, direitos titularizados pelos próprios animais, enquanto sujeitos
de direitos, conforme se verá em seguida.

 

2.4. Animais como sujeitos de direitos e dotados de personalidade jurídica.

 

            Após longo debate em torno das correntes que lutam em prol dos interesses animais, é
frustrante constatar que, mesmo no rol de autores que as discutem e filiam-se a um ou outro
movimento, existe relativa descrença quanto aos avanços a serem alcançados, principalmente no
que concerne às pretensões abolicionistas e em face do atual paradigma de justiça/moral, do
processo de coisificação, do império da propriedade e dos interesses humanos sobre os dos
outros animais (razão instrumental especista). Não obstante, estes mesmos autores insistem em
ultrapassar as esferas da moral e da filosofia para o campo da dogmática jurídica, defendendo
que para além de uma obrigação de ordem moral, existe um dever jurídico de não maltratar os
animais, ferindo os seus interesses primordiais.

            No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, conforme já mencionado, o tratamento
dispensado aos animais era o referente ao status de bem público ou privado, em se tratando de
animais silvestres ou domésticos, respectivamente. Não obstante, com o advento da legislação
especial, destacando-se a Lei nº. 9.605/98 (Crimes Ambientais), ao menos os animais silvestres
podem ser considerados como titulares de direitos, ainda que restritos, como à vida, liberdade e
integridade física. Os art. 29 e 32 desta lei são bem elucidativos neste sentido, senão vejamos in
verbis:

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou
em desacordo com a obtida.

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Quanto aos animais em geral, é o art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal de 1988 que dá
guarida aos seus direitos primordiais:

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
[...].

 

            De acordo com Hans Kelsen, cujas construções teóricas acerca dos institutos jurídicos
exercem grande influência na Teoria Geral do Direito até hoje, mesmo sob as mais diversas
críticas à sua Teoria Pura, a relação jurídica ocorreria entre um dever jurídico e o direito reflexo,
dele decorrente, não entre um sujeito de dever e um sujeito de direito, na medida em que esta
relação se dá sempre entre normas, uma norma que obriga e outra que faculta ao seu titular o
poder de exigi o cumprimento daquela obrigação. Em sendo assim, animais podem, sim, figurar
como sujeitos de direito. 

Seja como for, conclui Heron Santana, se considerarmos que o direito é um interesse protegido
por lei, uma faculdade do julgador de exigir determinada conduta de outrem ou uma garantia
conferida pelo Estado, que pode ser invocada sempre que um dever for violado, imperioso se
faz reconhecer que os animais são sujeitos de direito. (GORDILHO, 2008, p. 112).

            Ao instituírem-se direitos titularizados por animais não-humanos, muitos autores
defendem a necessidade de atribuir-lhes personalidade jurídica.

            Esta categoria, contudo, nem sempre foi uma prerrogativa do ser humano em razão
desta sua condição, mas veio sendo moldada ao longo da História ao alvedrio das conjunturas
sociais, políticas e culturais, sendo fruto, inclusive, de diversas lutas e conquistas tanto sociais,
quanto políticas, sobretudo.

            Na Roma Antiga, somente os indivíduos nascidos com vida, forma humana e status de
cidadão livre e capaz gozavam de plena personalidade jurídica e figuravam como titulares da
maior parte dos direitos. Os escravos, os estrangeiros, os que se encontravam sujeitos à tutela
ou curatela (sui juri e aliena juri), tinham seus direitos restringidos e nem chegavam a ser
dotados de (plena) personalidade jurídica.

            Este conceito, portanto, foi moldando-se gradativamente para incluir os negros, as
mulheres e, inclusive, determinadas ficções jurídicas incorporadas ao Direito mais recentemente.
Ou seja, nem sempre personalidade jurídica correspondeu ao conceito biológico de homo
sapiens, nem ao conceito filosófico de seres dotados de raciocínio e consciência de si, nem, por
fim, à idéia moral e kantiana de pessoa. Para o Direito, portanto, pessoa, ser dotado de
personalidade jurídica, é, com efeito, um ente que, de acordo com a legislação em vigor, possa
estabelecer-se em uma relação jurídica como titular de direitos e obrigações. Em última análise,
pessoa é o que a lei diz que é; personalidade jurídica se atribui àqueles a quem seja
interessante, valoroso, para o legislador pátrio, em cada sociedade e momento/conjuntura
histórica, atribuir.

            A teoria da pessoa jurídica representa um exemplo deste panorama, em virtude de ter
se originado de uma situação de fato reconhecida e tutelada pelo Direito, mediante um processo
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ficcional, técnico, de atribuição de personalidade, fazendo-se com que uma norma jurídica
incidisse sobre o organismo encontrado no mundo da vida e lhe conferisse tal status.

 

[...] Assim, é preciso destacar que o processo de personificação de entes não humanos foi muito
mais uma construção técnica, uma ficção desenvolvida pelos juristas para permitir ao legislador
outorgar a determinados grupos sociais ou conjunto de bens, direitos até então exclusivos dos
seres humanos. (GORDILHO, 2008, p. 114).

 

Com efeito, o problema da compreensão de animais não-humanos como sujeitos titulares de
direitos e dotados de personalidade jurídica decorre muito mais de fatores morais, políticos e
ideológicos, do que necessariamente jurídicos, posto que estes podem ser vencidos através da
hermenêutica ou mediante o recurso às próprias construções teóricas da dogmática e do
positivismo jurídico. A doutrina do Direito Ambiental e Animal já se encontram, há muito, aptas a
dar respaldo jurídico, filosófico e hermenêutico para as incipientes, e talvez longínquas,
mudanças conjunturais, em termos sociais, morais, políticos e ideológicos, aguardadas em
benefício dos animais.

 

3.     Conclusão: a ética do cuidado como uma alternativa possível, desejável e
compatível com a proposta de paradigma filosófico e moral discutida.

 

Marti Kheel, atual professora visitante no Departamento de Ciências Ambientais, Política e Gestão
(ESPM) da Universidade da Califórnia (Berkeley) e autora do livro "Nathure Ethics: an
ecofeminist perspective", analisa, em sua obra, o que se poderia chamar de uma "ética holística"
desenvolvida por autores como Aldo Leopold, Warwick Fox e Holmes III Rolston. A partir desta
análise, M. Kheel identifica abordagens completamente distintas, em termos paradigmáticos,
entre uma ética holística masculina, fundada em abstrações e generalizações, e uma ética
holística feminina, particular e individualizada, próxima a uma ética do cuidado, conforme fora
teorizado por Carol Gilligan e, hoje, tem sido discutido por Leonardo Boff.

            Em determinado momento da obra, ao introduzir o estudo da perspectiva ecofeminista
(filosofia holística ecofeminista), Kheel promove as seguintes indagações:

 

In the preceding chapters I argued that the form of holism endorsed by Roosevelt, Leopold,
Rolston, and Fox presents a vision of ethical maturity defined by abstract constructs or
"wholes" that transcend empathy and care for individual beings. I postulated that this
focus on larger abstract constructs represents a masculinist perspective, which reinforces
traditional dualisms between nature/culture, unconscious/conscious,
emotional/rational, female/male. What, then, is the nature of a feminist, and in particular,
ecofeminist philosophy? What role do empathy and care play in it? What is the moral status of
individual other-than-human animals? And finally, is there a place for holism in an ecofeminist
ethical toward nature? (KHEEL, 2008, p. 207 - grifos nossos).

 

            A ética holística fundada em uma perspectiva masculina coaduna-se com o paradigma
da racionalidade instrumental da modernidade, ainda que sob uma nova roupagem, sendo,
portanto, capaz de reafirmar tradicionais dicotomias entre cultura/natureza; feminino/masculino;
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emoção/razão; homem/natureza/demais animais, dentre outras. Ou seja, ainda que se pretenda
compreender a natureza como um organismo complexo, tal se dará sob o paradigma da filosofia
da consciência, tendente a não revisar pré-compreensões e manter o primado da perspectiva
humana, do homem e dos seus interesses, como ponto de partida para toda e qualquer análise
ou reflexão.

A ética que incorpora a perspectiva (eco)feminista, ao seu turno, modifica completamente a
abordagem, uma vez que parte para a consideração individual dos interesses de cada ser não-
humano, sob o ponto de vista destes seres e não mais do próprio homem (interesses próprios
do intérprete). Dessa forma, os sentimentos, desejos, necessidades dos demais animais, não-
humanos, passam a ser considerados e levados a sério não como decorrência de uma
preocupação com determinada espécie ou com o ecossistema, meio ambiente ou outro bem
jurídico, categoria abstrata, mas como fruto de uma real e concreta preocupação, como um
cuidado, porque não dizer maternal, relativamente a cada um dos animais em questão.

 

Ecofeminist philosophy, as I conceive it, propose an alternative understanding of
caring that affirms the integrity of individual other-than-human animals, both
domestic and wild. It begins with the simple observation that other animals are
individual beings with feelings, needs, and desires. Nature philosophies can then be
evaluated for their capacity to incorporate this awareness. When nature ethicists underline the
importance of caring for nature, it is helpful to ask, who is the recipient of care? Are individual
beings included in their concept of "nature", or only larger wholes? Similarly, when people call
for "saving tigers and lions", do they mean individual beings, or only species? The philosopher
Margaret Urban Walker also suggests that we evaluate moral values by asking "Who's kept
quiet?" and "What's left out?" in the telling of lives. These are important questions for assessing
our interactions with nature. (KHEEL, 2008, p. 227 - grifo nosso).

 

A forma como esta preocupação ou cuidado se manifesta é através de um conjunto de
pequenos atos de atenção individualizada para com os animais não-humanos, considerados em
sua individualidade e como sendo dotados de identidades subjetivas próprias, não mais, como já
dito, enquanto mais um organismo integrante de determinada categoria, um número ou uma
espécie ameaçada de extinção, por exemplo.

 

Caring for other-than-human animals can only flourish with the aid of empathy. Empathy, in
turn, can be seen as the culmination of many small acts of attention. Cumulatively, these acts of
attending can help us to appreciate other-than-human animals as individual beings with
subjective identities, rather than merely part of a larger backdrop called "the biotic community",
"the ecosystem", or "the land". [...]. (KHEEL, 2008, p. 227).

 

            Em síntese, a filosofia holística ecofeminista, para Marti Kheel, não é tanto uma ética ou
novo ethos, mas um "estilo de vida" ou nova proposta de conscientização, compreensão da
relação entre seres humanos e outros seres, com base no desenvolvimento da idéia de
responsabilidade, não como fruto de uma imposição, um dever ou obrigação jurídica, por
exemplo, mas como uma atitude natural, espontânea, que ultrapasse as barreiras do preconceito
fundado em dualismos como: cultura/natureza (dominação); masculino/feminino (sexismo);
emoção/razão (racionalismo); homem/animais não humanos (especismo); ciência/senso comum
(cientificismo cego); etc.. Nesse contexto, as conquistas e o conhecimento obtidos no âmbito da
ciência e da ecologia não serão desprezados, jamais, mas estarão a serviço desta nova proposta
do ecofeminismo e da ética do cuidado, em prol dos interesses particulares de cada ser e do
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aperfeiçoamento da íntima relação, conexão, do homem com o mundo natural, em termos de
coexistência e não mais de exploração/dominação/utilização instrumental.

 

A holist ecofeminist philosophy, as I conceive it, is not so much an ethic as consciousness or
ethos. It is a "way of life" or a mode of consciousness that invites us to be "responsible", not in
the sense of conforming to obligations and rights, but in the literal sense of developing the
ability for response. It is an invitation to dissolve the dualistic thinking that separates reason
from emotion, the conscious from the unconscious, the "domestic" from the "wild", and the
animal advocacy from nature ethics. It welcomes the larger scientific stories of evolutionary and
ecological processes, but never loses sight of the individual beings who exist within these larger
narratives. Ecofeminist philosophy never transcends or denies our capacity for empathy and
care, our most important human connection with the natural world. (KHEEL, 2008, p. 251).

 

Sônia T. Felipe, por sua vez, em artigo virtual intitulado "Ética holística", afirma que, nesta
perspectiva, os agrupamentos ("totalidades organizadas") são tidos como dotados de valor,
valorosos, em razão da capacidade de manterem sua ordem a partir de fins próprios, de
existirem por si mesmos, independentemente de servirem, ou não, a fins externos ou alheios. No
plano da ética ambiental, Aldo Leopold (The Sand County Almanac, 1949) foi o primeiro teórico
a declarar que o valor da natureza decorreria da inter-relação de todas as formas de vida; a
perda de tal valor, pela destruição ou dano ao todo. A partir desta concepção, surge a chamada
ecologia profunda (deep ecology), fundamentada na aludida concepção e bem representada
através da teoria de Baird Callicott, na opinião de Sônia Felipe.

A ética holística, ainda, parte do respeito ao valor da vida de todas as espécies, vegetais,
animais e de outros tipos, normalmente considerados pela ética antropocêntrica sem qualquer
dignidade moral. Aqui, nesta seara, o que importa é estabelecer princípios morais que possam
guiar as ações humanas com o escopo de assegurar a preservação do todo da vida, animal e
vegetal.

 

A questão, no entanto, conforme pontuada por Marti Kheel (Nature Ethics: An Ecofeminist
Perspective, 2008), é que julgar o valor moral de algo vivo por sua capacidade de tramar-se
com outras coisas, de gerar dependência, de criar vínculo, pode nos levar a erros morais. [...] O
valor da vida, humana, animal, vegetal e de qualquer outro tipo, não pode ser calculado pela
capacidade que cada uma delas tem de ajudar a manter o todo. Poder enredar tudo não é
sinônimo de preciosidade, muito menos de moralidade. Quando animais são fabricados num
sistema de produção e abate que causa danos totais à vida deles, considerando-se que, no
sistema de confinamento, são forçados a nascerem mesmo que para eles não esteja prevista a
liberdade de viver a vida que sua espécie lhe propiciaria, essa produção está vinculada ao
sistema de mercado que os consumidores dessas mercadorias (carne, leite, ovos, lã, seda, mel,
couro, peles, graxas etc.) fomentam. O sistema que produz animais como se fossem objetos
para uso e consumo humano é um sistema capaz de enredar todas as iniciativas individuais
(ethos) de consumo [[5]].

 

            Não obstante, no bojo das discussões travadas acerca da ética holística, Sônia Felipe
ressalta as contribuições de Marti Kheel para a crítica, pertinente e extraordinariamente sensível,
incisiva, quando ao risco de se recair em uma ética holística totalitária, em que, na visão do
todo, se perde o valor próprio da individualidade, o que ocasiona a sujeição de um indivíduo ou
grupo aos interesses de outro(s) em prol do "bom funcionamento" do todo, um bom
funcionamento equivocado, distorcido, com base em domínio, servidão e exploração, mas
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possível e praticável - inclusive o tendo sido em inúmeros momentos históricos.

            Com efeito, o holismo tem se mostrado um paradigma bem próximo das atuais
demandas de uma sociedade a cada dia mais complexa, plural e dinâmica, em um ambiente em
que se pretende a inserção do homem na compreensão do próprio meio ambiente/ecossistema,
como parte deste (biocentrismo). Todavia, é preciso haver cuidado e atenção para o tipo de
holismo que se almeja; jamais a sobrevivência do todo poderá suplantar o bem e as
necessidades dos indivíduos que o compõe, sobretudo dando vazão à formas institucionalizadas
de exploração e dominação de uns sobre os outros. Nesse contexto, a ética holística fundada em
bases ecofeministas, da ética do cuidado, estão ainda mais próximas e aptas a mais bem
compreender e traduzir os anseios deste novo paradigma social/filosófico emergente [[6]].

            Uma das bases teóricas de Marti Kheel são as construções teóricas de Carol Gilligan
acerca da ética do cuidado (care and empathy), as quais foram bem sintetizadas e examinadas
por Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli, em artigo intitulado "A redescoberta da ética do
cuidado: o foco e a ênfase nas relações".

            Em sua obra, considerada como um marco significativo e inquestionável da noção
contemporânea de cuidado, informa Zoboli, Carol Gilligan contrasta a orientação moral primária
de meninos e homens com a de meninas e mulheres, assinalando que há tendências de
empregar estratégias diferentes de raciocínio e de aplicar temas e conceitos morais distintos na
formulação e resolução de problemas éticos (ZOBOLI, 2004, p. 25).

            No livro "Uma voz diferente: psicologia da diferença entre homens e mulheres da
infância à idade adulta" (1982), Gilligan     indica três estudos que refletem a hipótese central
trabalhada, qual seja: o modo como as pessoas falam de suas vidas é significativo; a linguagem
que utilizam e as conexões que fazem revelam o mundo que elas vêem e no qual atuam. Isto é,
através da análise da linguagem performática de homens e mulheres, Gilligan percebe os
horizontes em que se encontram inseridos os indivíduos do gênero masculino e feminino - o qual
constitui pressuposto do seu agir e através do qual percebem o mundo -, sinalizando traços
distintivos significativos [[7]].

 

O imperativo moral para as mulheres configura-se na obrigação de cuidar, já para os homens,
aparece como o dever de respeitar as pessoas protegendo-as de qualquer interferência em sua
autonomia ou nos direitos à vida e à auto-realização. A esta perspectiva que define os
problemas éticos com base em valores hierárquicos e nas disputas impessoais de direitos Gilligan
chama "ética da justiça", contrapondo-a à "ética do cuidado", prevalente na visão feminina. A
integração das dimensões dos direitos e da responsabilidade, devido a sua complementaridade,
proporciona para as mulheres o entendimento da lógica psicológica dos relacionamentos,
moderando o potencial destrutivo de uma ética autocrítica decorrente da compreensão de que
todas as pessoas necessitam de cuidados e, para os homens, corrige a indiferença potencial de
uma ética de não-interferência, chamando a atenção para as conseqüências das escolhas.
(ZOBOLI, 2004, p. 25 - grifo nosso).

 

            De acordo com Zoboli, os conceitos-chave para que se possa compreender a ética do
cuidado, sob a perspectiva desenvolvida por Carol Gilligan, correspondem: à consciência da
conexão entre as pessoas, capaz de levar ao reconhecimento da responsabilidade de uns para
com os outros; o entendimento de moralidade como conseqüência da consideração deste
relacionamento; a convicção de que a comunicação é o modo de solucionar conflitos.

            No âmago desta noção de cuidado, encontra-se a necessária e imperiosa solução não-
violenta de conflitos. Esta visão implica em considerarem-se as pessoas envolvidas em uma
relação litigiosa, conturbada, não enquanto adversários, mas como agentes interdependentes, no
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contexto de uma rede maior e complexa de relacionamentos, cuja continuidade resta
imprescindível para a manutenção da vida de todos os seres. A solução a ser empregada nestas
situações deve encaminhar-se para o resgate, fortalecimento e ativação desta rede, mediante a
comunicação fundada em bases cooperativa e não na lógica (masculina, tradicional, cartesiana e
instrumental) da competitividade. Ao final, é preciso que restem fortalecidas ou restabelecidas as
conexões, e não se permita ocasionar o rompimento das mesmas intensificando ainda mais o
individualismo existencial pós-moderno.

 

Os conflitos éticos são problemas que envolvem as relações humanas e ao traçar uma ética do
cuidado a autora explora os fundamentos psicológicos dos relacionamentos não violentos. A
violência é destrutiva para todos e somente o cuidado torna possível robustecer o eu e os
outros. O julgamento moral não pode ter por base regras, mas deve ser nutrido por uma vida
vivida de forma suficientemente intensa para criar simpatia por tudo que é humano. (ZOBOLI,
2004, p. 26).

 

            Por fim, os traços distintivos, indicados por Carol Gilligan, entre a ética da justiça
(masculina) e a ética do cuidado (feminina) foram bem sintetizados, esquemática e
comparativamente, no quadro abaixo, elaborado por Elma Zoboli.

 

 

            Mesmo a um exame superficial, é possível perceber o quanto a ética da justiça se
aproxima do paradigma dominante (Boaventura de Sousa Santos)            ou da filosofia da
consciência, por nós já mencionados supra, e a ética do cuidado corresponde, aproxima-se dos
anseios e demandas oriundos da transição para o paradigma comunicacional da filosofia da
linguagem.

            A ética do cuidado, tal qual sugerido e se adotada, poderá provocar uma profunda
reformulação no paradigma ético da contemporaneidade e nas relações tanto humanas quanto
entre os homens e os demais seres vivos. Tal panorama repercute, direta e consideravelmente,
na atribuição de um status moral próprio aos animais não-humanos (alvo deste trabalho), que,
resgatados em sua individualidade e moralidade próprias, passam a contar com uma dignidade
reconhecida, valorizada e respeitada, tendo os seus interesses e direitos mais próximos de
serem efetivamente concretizados.

O ser humano, afirma Leonardo Boff, é fundamentalmente um ser de cuidado mais que um ser
de razão e de vontade. Cuidado é uma relação amorosa para com a realidade, com o objetivo
de garantir-lhe a subsistência e criar-lhe espaço para o seu desenvolvimento. Em tudo os
humanos põem e deve pôr cuidado: na vida, no corpo, no espírito, na natureza, na saúde, na
pessoa amada, em quem sofre e na casa. Sem cuidado, a vida perece. (BOFF, 2009, p. 84).
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Ou seja, o que Boff pretende nos fazer constatar é que o cuidado pertence à essência do ser
humano, mais do que à mulher (por sua natureza) ou a determinados adeptos de movimentos
particulares como a libertação animal, abolicionismo ou ecofeminismo. Aqui, frise-se, não se
estar a falar em essência no sentido decorrente do paradigma da filosofia da consciência, mas
como algo mais próximo da atual compreensão humanística, complexa, holística das relações
entre os seres vivos, relativamente a tudo o quanto ora já se discutiu.

 

Afirmamos anteriormente que o cuidado pertence à essência do ser humano. É o seu modo de
ser concreto no mundo e com os outros, ontologicamente anterior à ação da razão e da
liberdade [...]. O cuidado expressa a importância da razão cordial, que respeita e venera o
mistério que se vela e re-vela em cada ser do universo e da Terra. Por isso, a vida e o jogo das
relações só sobrevivem se forem cercados de cuidado, desvelo e de atenção. A pessoa se sente
envolvida afetivamente e ligada estreitamente ao destino do outro e de tudo o que for objeto de
cuidado. Por isso, o cuidado provoca preocupação e faz surgir o sentimento de responsabilidade.
[...]. (BOFF, 2009, p. 87 - grifo nosso).

 

            A noção de cuidado desenvolvido por este teólogo e importante teórico contemporâneo,
aproxima-se em grande medida daquela defendida por Carol Gilligan e pelo movimento
ecofeminista, capaz de levar ao sentimento, natural e espontâneo, de responsabilidade para com
o outro, de respeito, de cordialidade, enfim de manifestações de cuidado. Manifestações do
sentimento anteriores à razão no sentido, por nós defendidos, de não ser passível de sujeição
ao paradigma da racionalidade instrumental, utilitarista ou cartesiana, mas mediada, sim, pela
circularidade comunicacional do pensamento.

            Em face do exposto, é possível inferir, resgatando-se a linha inicial do trabalho, que o
grande problema ou entrave à consideração dos animais não-humanos como sujeitos de direitos
ou dotados de personalidade jurídica é muito mais de ordem moral (negação, de base
aristotélica, a uma dignidade ou status moral próprio e individual a seres não-humanos), política
(na medida em que a atribuição de personalidade jurídica decorre, em grande medida, de um
aspecto jurídico-positivo, qual seja: a atribuição através da lei, que, ao seu turno, não é editada
por que aparentemente não seria interessante na atual conjuntura sócio-histórico-cultural) e
ideológica (alienação → especismo), do que propriamente jurídica, conforme se demonstrou
supra.

            Nesse sentido, a ética do cuidado clama por uma reformulação de base, da própria
moralidade, em sentido amplo e de modo a corresponder a muitas das expectativas e demandas
de movimentos como a libertação e, sobretudo, o abolicionismo animal, mas capaz de
transcendê-los para abarcar outras questões e repercussões.

A adoção da ética do cuidado, conjugada com a consideração das discussões travadas pelos
movimentos em prol dos interesses e direitos animais evidenciados, representa a nossa
proposta, nos moldes supra-indicados, de desconstrução paradigmática. Afinal, "una vez más
debemos sentirnos sobre la tierra en nuestra casa y entre nosotros. Necesitamos uno nuevo
paradigma que nos permita movernos de una cultura dominada por la violencia, a una cultura
de pacificación, creatividad y paz" (Vandana Shiva).
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[[1]] Existe uma breve e famosa alegoria que explica como se forma um paradigma, esta que
apresentamos a seguir; contudo, até ela, que se pretende questionadora, constrói-se sobre e
reafirma, subliminarmente, um paradigma que nós pretendemos questionar, você consegue
identificá-lo? Eis a alegoria: "Um grupo de cientistas colocou cinco macacos em uma jaula e, no
meio desta, uma escada com bananas em cima. Toda vez que um macaco começava a subir na
escada para pegar as bananas, um dispositivo automático fazia jorrar água gelada sobre os
demais macacos. Passado certo tempo, toda vez que qualquer um dos macacos esboçava indício
de subir na escada, os demais o 'espancavam', evitando assim a água gelada. Obviamente,
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depois disso, nenhum dos macacos se arriscava a subir na escada, apesar da tentação. Os
cientistas decidiram, então, substituir um dos macacos. A primeira coisa que o novato do grupo
tentou fazer foi subir na escada. Imediatamente, os demais começaram a 'espancá-lo'. Após
várias surras, o novo membro da comunidade aprendeu a não subir na escada, embora jamais
soubesse por que. Um segundo macaco foi substituído e ocorreu o mesmo que com o primeiro.
Inclusive o novato participou do 'espancamento'. Um terceiro macaco foi substituído e o mesmo
'espancamento' foi se repetindo. O quarto e o quinto macacos foram trocados, um de cada vez,
com intervalos adequados para adaptação, repetindo-se os 'espancamentos' dos novatos quando
de suas tentativas de subir na escada. O mais interessante foi que sobrou um grupo de
cinco macacos que, embora nunca tenham recebido uma chuveirada de água fria,
continuavam a espancar todo macaco que tentasse subir na escada. Se fosse
possível conversar com os macacos e perguntar-lhes por que espancavam os que
tentavam subir na escada... provavelmente a resposta seria: 'Eu não sei. Só sei que
essa é a forma como as coisas são feitas por aqui.'. Parece familiar?".

[[2]] Nesse sentido, conclui Heron José de Santana Gordilho: "Toda ideologia tem um efeito
positivo, por representar uma uniformidade pressuposta, posta ou imposta, e um efeito negativo
de encobrimento, ao substituir fórmulas valorativas por fórmulas aparentemente neutras".
(GORDILHO, 2008, p. 18). E, nas palavras de Marilena Chauí: "[as idéias] são, na verdade,
expressões dessas condições reais, porém de modo invertido e dissimulado. Com tais idéias
pretende-se explicar a realidade, sem se perceber que são elas que precisam ser explicadas pela
realidade". (CHAUÍ, 1984, p. 16). A ideologia "é um 'fato' social justamente porque é produzida
pelas relações sociais, possui razões muito determinadas para surgir e se conservar, não sendo
um amontoado de idéias falsas que prejudicam a ciência, mas uma certa maneira da produção
das idéias pela sociedade, ou melhor, por formas históricas determinadas das relações sociais".
(CHAUÍ, 1984, p. 31).

[[3]] O Paradigma Dominante, segundo Boaventura (SANTOS, 2005), tem origem com a
Revolução Científica - nos séc. XVI/XVII, promovida principalmente pelo filósofo René Descartes
(considerado "pai" da Filosofia Moderna) - e se desenvolve ao longo dos séculos seguintes,
atingindo o ápice, para as Ciências Sociais, no séc. XIX.

O referido paradigma representa um modelo de pensamento que se caracteriza pelo
racionalismo científico (cientificista) - pretensão de cientificidade almejada pelos diversos campos
do conhecimento, através da delimitação de um objeto de estudo, desenvolvimento de um
método (rígido/seguro) e estabelecimento de leis gerais ou dogmas; pela aplicação às Ciências
Sociais (gerais) dos mesmos métodos empregados nas Ciências Naturais (empírico-indutivo);
pela pretensão de objetividade e neutralidade, que se dá mediante a separação entre
Sujeito e Objeto, como pressuposto do processo de análise e aplicação do método;
pela lógica determinista/mecanicista, representada pela busca por leis gerais e universais (que
regem as relações do homem com a natureza e os mecanismos desta) e verdades absolutas
(incontestáveis, comprováveis através da evidência ou dogmas e axiomas); pela epistemologia
monocultural (que nega a diversidade); pela fragmentação e compartimentação do saber em
ramos específicos e isolados entre si, cada vez mais especializados; e pelo método técnico-
jurídico ou lógico-abstrato/lógico-formal aplicado, especificamente, ao Direito.

Sob esta última ótica - racionalista-cartesiana, lógico-abstrata e dedutiva -, construiu-se um
modo de compreensão da interpretação jurídica (do texto legal e da norma jurídica) em
consonância com a filosofia da consciência, em que o sentido - o "alcance" da norma - é
procurado dentro de uma "moldura normativa" (Kelsen), no próprio texto (que seria dotado de
alteridade - E. Betti [[3]]), através de uma antecipação do sentido (reprodução inautêntica dos
pré-juízos, no sentido de Gadamer, porque não revisados em um círculo hermenêutico); isto é, o
sentido da norma é pensado enquanto algo que uma consciência individual produz para si,
independentemente de um processo de comunicação (diálogo, dialética, inclusive com a
realidade social circundante). O processo interpretativo se dá, portanto e na realidade,
inteiramente dependente da subjetividade humana e de suas capacidades lógico-cognitivas
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(subsunção do fato, premissa menor, à norma, premissa maior - "idealismo jurídico", Michel
Miaille [[3]]), permitindo e dando vazão justamente ao que se pretendia evitar com a aplicação
do método "científico-objetivo" (pretensão ilusória de "neutralidade científica" - "falsa
transparência do Direito" indicada por Michel Miaille [[3]]): o preenchimento das lacunas
normativas pelas pré-compreensões do intérprete (ainda que justificadas pela aplicação do
método lógico, gramatical, histórico ou outro destes), dando margem a arbitrariedades e a
interpretações comodistas (impregnadas de sentido comum teórico dos juristas - L. A. Warat).

Na tentativa de objetivar, reificar, a norma, tornando-a objeto de análise independente do
sujeito que a interpreta, o que ocorre, de fato, é que o sujeito-intérprete é ignorado, mas os
seus pré-juízos continuam atuando durante a análise interpretativa. É neste ponto, dentre
outros, que a hermenêutica filosófica, pós virada lingüística, pretende atuar, trazendo as pré-
compreensões do sujeito para o bojo do processo interpretativo e rompendo com a separação
"pseudo-cientifica" entre sujeito e objeto. Com a virada lingüística, a linguagem deixa de ser
compreendida enquanto mediadora na relação sujeito e objeto, na interpretação, e passa a ser o
locus preferencial de construção, dialógica e dialética, de ambos. (In: GRANT, Carolina. Para
uma Hermenêutica Contextual do Direito: o papel das construções hermenêuticas
filosófica, de Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, e literária, de Umberto Eco, na formação
desse paradigma. Relatório parcial relativo a projeto de pesquisa homônimo desenvolvido no
âmbito do PIBIC/UFBA 2008-2009).

[[4]] Ryder, Richard. Speciesism and "painism". The Animal's Agenda, 1997, p. 45 apud
GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicionismo animal. Salvador: Evolução, 2008, p. 17.

[[5]] FELIPE, Sonia T.. Ética holística. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2010. Grifo nosso.

[[6]] [...] É preciso ter cuidado quando se dá ênfase à capacidade de alguma coisa de tramar-se
num todo, pois essa capacidade pode não ser moralmente boa. Há relações humanas de
dependência emocional, sexual, econômica, por exemplo, que retratam a natureza do vínculo
amoroso como um vínculo que abarca todas as esferas da vida, na parceria. Relações totalitárias
também podem ser cultivadas com a pressuposição de que tem valor apenas aquilo que é capaz
de agregar-se a um todo, diluir-se nesse todo, fomentar o todo. Éticos não holistas temem
que a diluição do valor de um indivíduo no valor da totalidade da relação na qual
está tramado seja o melhor caminho para o estabelecimento do domínio e da
servidão. Conforme bem o lembra Marti Kheel, o senhor e o escravo também estão tão
interligados que a quebra de um dos elos representa o fim da relação. O caso é que uma
relação de domínio humano sobre todas as formas de vida é uma relação de senhorio sobre
elas. Os humanos conseguiram enredar a natureza inteira em sua forma de vida, estabelecendo
uma relação holista totalitária com ela. Mas esse tipo de capacidade não traduz o sentido moral
de igualdade que a ética visa preservar. Há, portanto, um holismo totalitário e outro
igualitário ou libertário, algo a ser considerado quando se defendem direitos animais
e ambientais na perspectiva abolicionista. (FELIPE, s/d, s/p.).

[[7]] Cf. Gilligan, Carol. Uma voz diferente: psicologia da diferença entre homens e mulheres
da infância à idade adulta. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1982.
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ALIENAÇÃO PARENTAL OU SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL: O ÓDIO É UM AMOR 
QUE ENLOUQUECEU? 

PARENTAL ALIENATION OR PARENTAL ALIENATION SYNDROME: IS HATE A LOVE THAT WENT 
CRAZY? 

 

Tereza Cristina Monteiro Mafra 
 
 

RESUMO 
A alienação parental é um importante fenômeno que profissionais do direito e da saúde mental 
deveriam conhecer e estudar profundamente, especialmente aqueles que trabalham com crianças, 

adolescentes, pessoas divorciadas, especialmente aqueles que têm filhos. O fenômeno da SAP 
deve ser entendido como resultado de bem definidas forças psicológicas que ocorrem com mais 
frequência no divórcio litigioso. No Brasil, recentemente, novas leis passaram a regulamentar a 

guarda compartilhada e a alienação parental. A igualdade entre os pais na disputa pela guarda dos 
filhos trouxe à luz, com mais ênfase, os casos de alienação parental. Assim, um estudo dessa 

dinâmica sistêmica é necessário para avaliar, tratar e intervir nesses relacionamentos 
problemáticos. 
PALAVRAS-CHAVES: direito de família; democratização; casamento; igualdade; guarda 

compartilhada; alienação parental. 
 
 

ABSTRACT 

Parental alienation is an important phenomenon that mental health and legal professionals should 

know about and thoroughly understand, especially those who work with children, adolescents, 

divorced adults, and adults whose parents divorced when they were children. The phenomenon of 

PAS is understood to take place as a result of well-defined psychological forces that occur more 

often in divorce litigation. In Brazil, recently, new laws were enacted about joint custody and 

parental alienation. The equality between parents in dispute over child custody brought to light, 

with more emphasis, cases of parental alienation. Thus, a study of systemic dynamics is necessary 

to evaluate, treat, and intervene in these problematic relationships. 

KEYWORDS: family law; democratization; marriage; equality; joint custody; parental alienation. 

 

 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1. Quando os pais se separam: guarda compartilhada e o pressuposto 

da cooperação. 2. Alienação parental ou síndrome de alienação parental: Patologia ou abuso de 

direito? 3. Verificação e consequências: o corruptível poder do ódio. 4. Como lidar com a 

alienação parental? As propostas de Gardner. 5. A alienação parental no direito brasileiro: o 

recente reconhecimento legal. Conclusões. Referências. 
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Introdução 

  

            As transformações legislativa e jurisprudencial a respeito da guarda dos filhos menores, por ocasião 

da ruptura do relacionamento dos pais,  após a Constituição da República de 1988, trouxeram grandes 

avanços, mas também novos componentes que acirraram os litígios. 

            Em decorrência do rompimento das relações familiares de casal, pai e mãe, ocasionalmente, praticam 

ultrajantes atos de sabotagem interpessoal, principalmente visando obter a guarda unitária do filho.  

            Todo experiente profissional que atua nos litígios familiares pode testemunhar acerca de diversos 

exemplos de manipulação parental praticada por um dos genitores, fazendo com que o filho desenvolva 

animosidade ou medo extremos em relação ao outro. 

            Nas várias Ciências ou áreas do conhecimento há um consenso no sentido de que crianças e jovens 

podem se tornar irracionalmente alienados, mas discordam quanto à denominação desse problema: seria uma 

patologia ou abuso de direito? 

            Além disso, cabe indagar: quais as consequências sofridas pelas partes envolvidas nesse fenômeno? 

E como o Judiciário pode detectá-lo e enfrentá-lo? 

            Essas questões ganham especial destaque com o advento da Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, 

que dispõe sobre a alienação parental. 

  

1. Quando os pais se separam: guarda compartilhada e o pressuposto da cooperação  

  

            No Brasil, especialmente durante a segunda metade do século XX, ocorreram drásticas 

transformações no ordenamento jurídico. Consagrados na Constituição de 1988, os princípios da dignidade 

da pessoa humana e da igualdade, entre homem e mulher e entre os filhos (nascidos ou não de 

relacionamento conjugal, ou por adoção), passaram a representar novas diretrizes para o Direito de Família. 

            O fenômeno denominado constitucionalização do Direito Civil, dentre outros aspectos, faz com que 

as leis devam estar em conformidade com os direitos fundamentais. Com isso, os filhos, nas disputas 

judiciais entre seus genitores, passaram de objetos das controvérsias a sujeitos de direitos e destinatários 

principais da prestação jurisdicional, que deve ser norteada pelo princípio do superior interesse do menor 

(the best interest of the child). 

            Por força do princípio da igualdade, pai e mãe são investidos, em idêntica posição, no 

denominado poder familiar. O poder familiar constitui um conjunto de direitos e poderes que os pais têm em 

relação à pessoa e bens dos seus filhos menores e não emancipados, para o cumprimento dos seus deveres de 

cuidado e promoção do livre desenvolvimento da personalidade das crianças e adolescentes, competindo-

lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
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educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (art. 4º, Lei nº8.069/1990). 

            A substituição promovida pelo Código Civil de 2002 da expressão pátrio poder por poder 

familiar evoca uma dupla mudança de perspectiva: poder, no direito contemporâneo, deve ser visto de forma 

relativizada, pois não é mais ilimitado, como na reminiscência romana, sendo, ainda, funcionalizado, uma 

vez que deve ser exercido em função do superior interesse do menor. 

            Mas quando termina a convivência de um casal que tem filhos, conquanto o poder familiar continue a 

ser exercido por ambos, em igualdade de condições (art. 1.579, CC), surge a necessidade de definir a guarda 

dos menores não emancipados. 

            Diante destes novos paradigmas, a tendência de se atribuir, isoladamente, a guarda dos filhos 

menores a um só dos pais vem se abrandando, buscando-se evitar o desequilíbrio quanto aos direitos 

parentais, em que a notória preferência reconhecida à mãe mostra-se, em princípio, contrária à previsão 

constitucional de igualdade entre o homem e a mulher.
[1] 

            A respeito, merece destaque o Projeto de Lei nº 6.350, de 2002, aprovado e sancionado em 2008, que 

modificou o Código Civil para prever a denominada guarda compartilhada dos filhos, cujos pais não 

mantenham uma comunhão de vida. 

            A nova lei modificou vários dispositivos do Código Civil, no Livro IV - Do Direito de Família, 

Título I - Do Direito Pessoal, Capítulo XI - Da Proteção da Pessoa dos Filhos, tendo sido estabelecidas 

regras para a guarda compartilhada e para a guarda unilateral. 

            Guarda unilateral definiu-se como aquela atribuída a um só dos genitores, ou a alguém que o 

substitua e, por guarda compartilhada compreende-se a responsabilização conjunta e o exercício de direitos 

e deveres, do pai e da mãe, que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns. 

            A previsão na lei, expressamente, do significado atribuído às espécies de guarda por ela reguladas 

tem a inegável utilidade de evitar interpretações díspares e confusão conceitual, ante a existência de 

múltiplos modelos, tais como a unilateral, alternada e compartilhada. 

            A guarda unilateral dá-se quando o menor tem uma moradia fixa, em companhia de um dos pais, 

recebendo a visita periódica daquele que não detém a guarda. Para Eduardo de Oliveira Leite, a tendência 

dos Tribunais no sentido de atribuir, sistematicamente, à mãe o exercício da guarda, reservando ao pai 

somente as visitas, levou a distorções:  tanto há o abandono dos filhos por pais desmotivados pela ausência 

dos mesmos, como também a revolta dos genitores que não mais admitem ser relegados a um papel 

“secundário”.
[2] 

            A guarda alternada – equivocada e freqüentemente confundida com a compartilhada – é aquela na 

qual os genitores dividem, em partes iguais, o tempo em companhia do filho e cujos períodos se alternam em 

dias, semanas, meses ou anos. Cada um dos pais exerce a guarda, alternadamente, com todos os atributos 

que lhe são inerentes. De acordo com a psicanalista Françoise Dolto, as guardas alternadas não asseguram ao 

“filho-joguete” um continuum afetivo, espacial e tampouco social, prejudicando o desenvolvimento da 

criança.
[3] 
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            Diversamente, a guarda compartilhada refere-se a um tipo de guarda, na qual o pai e a mãe dividem 

a responsabilidade legal sobre os filhos, ao mesmo tempo, e compartilham as obrigações pelas decisões 

importantes a eles relativas. 

            Trata-se de um cuidar dos filhos, concedido aos pais, que devem atuar em cooperação, com respeito e 

igualdade, sempre priorizando o bem-estar do menor. 

            A guarda compartilhada originou-se na Common Law (joint custody), desenvolveu-se no Canadá e 

Estados Unidos, e instaurou-se na Europa, assimilada pela França, a partir de 1976.
[4] 

            O exercício compartilhado da autoridade parental, porém, não se estende à guarda física e dela 

independe. Ou seja, o menor poderá ter sua moradia estabelecida com o pai ou a mãe. Compartilhadas serão 

as prerrogativas na tomada de decisões acerca dos filhos, não importando quem deterá a custódia física, 

como explica Rolf Madaleno.
[5]

 

            Pode-se concluir que há um exercício simultâneo de guarda intelectual e uma guarda 

material sucessiva. Em virtude da simultaneidade da guarda intelectual, os pais devem determinar, 

conjuntamente, o modo de vida e as grandes decisões concernentes à educação, à saúde e aos demais 

aspectos relativos aos filhos.
[6]

 

            Com a mudança introduzida no Código Civil, a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser 

fixada, por consenso ou por determinação judicial, para prevalecer por determinado período, considerada a 

faixa etária do filho e outras condições de seu interesse. E, quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. 

            O legislador recomenda a guarda compartilhada, que pressupõe o exercício da autoridade parental de 

modo harmônico, ou, pelo menos, em cooperação pelos pais. 

            Entretanto, tal exercício, em comum, dos direitos e deveres relativos aos filhos menores, pode 

revelar-se inviável, quando o fim do relacionamento amoroso do ex-casal tiver deixado, como graves 

seqüelas, sentimentos nefastos, o que se demonstra até mesmo pela continuidade e proliferação de 

demandas, bem como pelo crescente fenômeno de alienação parental.  

            A inclusão de uma nova sistemática sobre a guarda no ordenamento brasileiro não pode vir 

desacompanhada da pesquisa e difusão a respeito da alienação parental, recentemente positivada pela Lei nº 

12.318, de 26 de agosto de 2010. 

  

2. Alienação parental ou síndrome de alienação parental: Patologia ou abuso de direito? 

  

            Profissionais das áreas jurídica e de saúde geralmente concordam que algumas crianças, cujos pais 

romperam a vida em comum, desenvolvem extrema animosidade ou medo de um dos pais, não sendo tal 

comportamento razoável ou consistente com a relação pregressa com o genitor rejeitado, tal se dando no 

curso das batalhas judiciais que envolvem guarda e convivência familiar dos filhos menores. 
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            Esse crescente número de disputas judiciais em que uma criança rejeita um dos pais, irracionalmente, 

como resultado direto da influência negativa e da manipulação do outro, levou o psiquiatra Richard A. 

Gardner, em 1985, a introduzir o termo Parental Alienation Syndrome (PAS).
[7] 

            Por muito tempo, houve resistência ao reconhecimento da extensão desse problema, sob os singelos 

argumentos de que "crianças nunca mentem" e "onde há fumaça, há fogo".
[8]

 

            Um corolário dessa posição contra o reconhecimento da alienação advinha da crença de que nenhuma 

criança com falsas memórias implantadas poderia, convincentemente, reproduzir a experiência real de uma 

criança vítima de abuso.
[9] 

            Outro problema é que os pais separados, não raras vezes, têm dificuldade em pensar racionalmente 

sobre o ex-parceiro ou chegam a acolher bem a atitude negativa do filho, dirigida ao outro genitor. 

            Estudos sobre as atitudes dos filhos de pais divorciados revelam que a maior parte, mesmo após 

bastante tempo da ruptura da vida conjugal, ainda desejariam ver seus pais reunidos.
[10]

 

            Em alguns casos, o parente ou profissional da saúde pode pressupor que reclamações triviais do 

menor, na verdade mascaram severos maus tratos, porque a criança estaria muito assustada, inibida ou 

imatura para articular os fatos com mais clareza. 

            Todavia, o que há de comum nas várias abordagens pela literatura científica a respeito dos conflitos 

entre os pais, no tocante aos filhos, é a descrição de situações nas quais os últimos são encorajados a tomar 

posição em favor de um dos pais, contra o outro.
[11]

 

            De acordo com Gardner, alienação parental é um termo geral que cobre quaisquer situações nas 

quais uma criança sofre alienação por um parente, o que pode ser decorrente de abuso físico, mental, verbal, 

emocional, sexual, abandono e negligência. Já a síndrome de alienação parental seria um subtipo da 

alienação parental, causado por um genitor que sistematicamente programa a criança contra o outro, que 

vinha sendo um bom e amoroso genitor.
[12] 

            A definição que destaca múltiplos fatores inter-relacionados tem amparo na teoria dos sistemas 

familiares, que vislumbra os comportamentos problemáticos das crianças como expressão de uma ampla 

disfunção familiar, sob o fundamento de que muitos pais doutrinam seus filhos, mas apenas uma parte deles 

se torna alienados.
[13] 

            Em 1988, na Corte de Apelação da Flórida, Laura Schutz, acusada de fazer de tudo em seu poder 

para envenenar os corações e mentes dos filhos contra o ex-marido, invocou seus direitos de liberdade de 

expressão e alegou ter o direito constitucional de ser desagradável (constitucional right to be nasty). A 

Corte decidiu que os argumentos de Ms. Schutz eram infundados. Inconformada, ela recorreu para a 

Suprema Corte da Flórida, cuja decisão foi a de que eventuais ofensas aos direitos constitucionais da mãe 

seriam meramente incidentais, rejeitando sua tese.
[14] 

            A relativização e funcionalização dos direitos subjetivos
[15]

 tem como uma de suas mais importantes 

consequências a imposição de limites ao seu exercício, pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes (art. 187, CC). 
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            Ou seja, ainda quando a alienação promovida por um dos pais não seja drástica, o comportamento 

alienador pode ser qualificado como ilícito, caso se configure o abuso de direito no exercício da guarda ou 

do poder familiar. 

            Lado outro, a denominação que enfatiza a influência do alienante como Síndrome de Alienação 

Parental (SAP) tem suas raízes intelectuais e científicas no desenvolvimento da psicologia cognitiva, 

particularmente no sugestionamento de crianças.
[16]

 

            Apesar do reconhecimento geral do fenômeno da alienação parental, o emprego da locução 

"síndrome" ainda gera debates. 

            Segundo Gardner, síndrome, por definição, é um aglomerado de sintomas, de surgimento simultâneo, 

que caracterizam uma doença específica. Os sintomas, embora aparentemente díspares, são agrupados em 

decorrência de uma etiologia comum ou uma causa básica subjacente.
[17]

 

            Para o autor, a utilização indiscriminada das expressões alienação parental e síndrome de alienação 

parental causa muita confusão, assim como todas as vezes em que um termo geral é usado para descrever 

uma enfermidade específica. Quando se fala em câncer de cólon, tal se refere a um específico tipo de câncer, 

o que é um diagnóstico preciso e permite um tratamento determinado. Médicos não tratam câncer; eles 

tratam uma enorme gama de variados e específicos tipos de câncer.
[18]

 

            Assim como no exemplo do câncer de Gardner, Burril sustenta que o diagnóstico de alienação 

parental não é específico e abre as portas para que ambos os genitores possam ser responsabilizados pela 

alienação, porque a amplitude dessa locução abrange inúmeras hipóteses, como maus tratos, abandono, 

abusos verbais, traumas causados por presenciar cenas de alcoolismo ou toxicomania, contínuo 

comportamento agressivo ou amargurado dos pais, especialmente se associado à violência doméstica, 

críticas que os pais fazem, um ao outro, na presença das crianças etc.
[19]

 

            A síndrome de alienação parental seria uma forma de abuso emocional, que também é uma forma de 

alienação parental. 

            Como se afirmou, crianças podem ser alienadas por incontáveis razões, configurando-se o 

gênero alienação parental. A síndrome de alienação parental surge principalmente no contexto de disputas 

judiciais de guarda dos filhos, cujas características ou sintomas, bem como as consequências, serão 

analisados em seguida.
[20] 

            Entretanto, o enquadramento científico da alienação parental como síndrome continua sendo objeto 

de controvérsias, não tendo ainda havido um reconhecimento oficial, pois tal qualificação não consta na 

versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), publicado em 1994, ainda 

vigente, como esclarece  Sousa.
[21] 

            Nos últimos anos, especialistas na área de saúde mental, de 12 países, têm feito um esforço para  a 

inclusão da Síndrome de Alienação Parental no DSM-V e no ICD-11 (International Classification of 

Diseases, 11th Edition), pois, de acordo com o psiquiatra Willian  Bernet, essa inclusão estimularia pesquisa 

mais sistemática, daria maior crédito às discussões judiciais a respeito do tema, aumentando as chances de 

que as crianças recebam tratamento imediato e adequado.
[22] 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9263

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn17
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn18
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn19
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn20
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn21
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/95%20-%20NOVOS%20DIREITOS/5448.html%23_ftn22


            No Brasil, a Lei nº 12.318, publicada em 26 de agosto de 2010, dispõe sobre a alienação parental. 

  

  

  

  

3. Verificação e consequências: o corruptível poder do ódio. 

  

            O término de relações amorosas pode causar mágoa, ressentimento, amargura, culpa, raiva e desejo 

de vingança. 

            Encontrar um caminho para superar o doloroso rompimento de uma relação afetiva é sempre muito 

difícil e requer enorme esforço pessoal para evitar os estímulos nocivos, a fim de transformá-los em algo 

saudável. 

            Além disso, o envolvimento do ex-parceiro com outra pessoa pode levar a ciúmes e raiva que 

constituem uma situação perigosa e propícia para o desenvolvimento da alienação parental, porque há o 

impulso, daquele que se sente frustrado com o rompimento, de expressar e verbalizar seus sentimentos 

negativos em relação ao outro. 

            As crianças, por sua vez, geralmente passam a ver o genitor que deixa o lar como alguém que as 

abandonou. 

            Os filhos podem converter as reclamações financeiras do guardião em raiva do provedor. Sentindo-se 

privadas do padrão de vida anterior e desprovidas de atenção tendem a dirigir sua raiva a quem saiu de casa, 

bem como ao novo parceiro, principalmente se estimuladas a isso. 

            Nesse cenário, quando um dos genitores obsessivamente convence as crianças de que ambos são 

vítimas de quem as teria abandonado é possível que essa campanha de difamação, lamentavelmente, tenha 

sucesso. 

            Os comportamentos manifestados pelas crianças, pelos alienadores e pelos alienados, bem como as 

respectivas consequências, de acordo com Gardner
[23]

, podem ser sintetizados assim: 

            a) Repetitiva e persistente insensibilidade ao genitor alienado ou depressão. 

            As crianças são programadas pelos alienadores para se tornarem insensíveis ao outro genitor. Muitas 

vezes, exteriorizam ausência de culpa e desconsideração pelos sentimentos do alvo da alienação. 

            Costumam fugir da casa do genitor-vítima ou ali praticar atos de sabotagem, como furto ou 

destruição de documentos. 
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            Aqueles que não se tornam insensíveis podem não conseguir lidar a ambivalência de serem obrigados 

a hostilizar a quem amam para agradar ao alienador, também amado. Em casos severos, tornam-se 

assustados, intimidados, deprimidos e são capazes de se ferir com objetos cortantes. 

            Os pais alienadores parecem cegos ao fato de que, quando programam uma criança para vitimar o 

outro ascendente, na verdade a estão punindo. Ensinar uma criança a ser cruel com o pai ou a mãe pode 

desencadear sérios distúrbios e até levá-las ao desespero ou à delinquência. 

            b) Inconformismo com a ordem social. 

            Os filhos sistematicamente treinados para ignorar a autoridade de um de seus pais podem apresentar 

uma forte recusa à obediência das normas. Arrogância e rebeldia levam-nos a falhar totalmente no 

atendimento e respeito a quaisquer regras e autoridades, inclusive na escola e, mais tarde, no trabalho.  

            c) Ausência de vergonha, culpa e empatia. 

            A falta de vergonha e de culpa são igualmente sintomas usualmente verificados. Vergonha e culpa 

são sentimentos que as pessoas, desde tenra idade, sentem quando seu comportamento repreensível é 

observado e exposto. Crianças induzidas à alienação constante parecem não ter consciência, culpa ou 

remorso em relação ao alienado. 

            A ausência de empatia torna tais crianças insensíveis à dor e ao sofrimento do alvo de seu 

comportamento. 

            d) Dificuldades nas relações sociais. 

            Quando adultos esses menores terão dificuldade de se relacionar com outras pessoas. 

            Geralmente, os pais alienadores se mostram incapazes de manter relacionamentos estáveis e 

duradouros, porque estão "presos", pelo ódio, ao ex-parceiro - o que leva os filhos à convicção de ser 

inviável sustentar uma relação saudável, afetuosa e duradoura. 

  

            e) Ódio e sadismo. 

            A inabilidade para sentir simpatia e empatia pela vítima associada ao contínuo descumprimento de 

quaisquer regras facilitam a liberação desenfreada de sua raiva, por meio de um comportamento 

repetidamente hostil e agressivo. 

            Doutrinar crianças nessa campanha difamatória e de destruição da figura do outro genitor é também 

um processo de extremo sadismo. 

            O alienador incute nos filhos a noção de que, se o outro genitor for totalmente destruído, tudo ficará 

bem e os problemas da família deixarão de existir. 

            f) Deslealdade, traição e quebra de confiança. 

            Pais que incitam a síndrome de alienação parental em seus filhos, na verdade os estão traindo. 

Implantar falsas memórias e induzir o ódio por um genitor é um ato de espantosas deslealdade e violação da 
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confiança neles depositada pelos filhos. É compreensível que uma pessoa, vítima de infidelidade, não tenha 

expectativas de muita lealdade por parte do infiel. No entanto, isso não justifica realizar uma verdadeira 

"lavagem cerebral" nas crianças para que odeiem o ex-parceiro infiel. 

            g) Implantação de falsas memórias. 

            A falsa acusação de abuso sexual é muito presente na síndrome de alienação parental. Na maioria dos 

casos, o pai é o acusado de molestar sexualmente a filha ou o filho. Contudo, pais alienadores costumam 

fazer tais acusações ao novo namorado, companheiro ou marido da ex-mulher. 

            Trata-se da mais poderosa vingança manejada pelo alienador, porque pode resultar em imediata 

modificação da guarda, suspensão de visitas, completa e pública desmoralização, processo criminal e até 

alguns anos de prisão. 

            

  

  

  

  

  

4. Como lidar com a alienação parental? As propostas de Gardner.  

  

            Gardner explica que a síndrome de alienação parental (SAP) é um distúrbio que surge no contexto de 

disputas pela guarda de menores e é resultado de uma combinação de sintomas, que se desenvolvem em 

níveis ou estágios (leve, moderado e severo):
[24] 

  

SINTOMAS DO MENOR NOS TRÊS NÍVEIS DA SAP 

  

Manifestação do menor Nível Leve Nível Moderado Nível Severo 

Campanha difamatória (pode ou não 

incluir falsa acusação de abuso 

sexual) 

Mínima Moderada Enorme 

Fraca, média ou absurda 

racionalização da depreciação 
Mínima Moderada Múltiplas e absurdas 

racionalizações 

Sentimentos contraditórios Normal Nenhum Nenhum 

O fenômeno do pensador-

independente  
Usualmente ausente Presente Presente 

Apoio ao alienador Mínimo Presente Presente 
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Sentimento de culpa Normal Mínimo a ausente Nenhum 

Memórias implantadas Mínimas Presentes Presentes 

Propagação da animosidade para a 

família e amigos do alienado 
Mínima Presente Enorme, quase fanática 

Dificuldades durante a visitação Usualmente ausentes Moderadas Enormes ou a visitação 

não é possível 

Comportamento durante a visitação Bom Intermitentemente 

antagonista e 
provocativo 

Não há visitas ou há 

um comportamento 
destrutivo e 

continuamente 

provocativo durante as 

visitas 

Relação com o alienador Forte, saudável Forte, leve a 

moderadamente 

patológica 

Severamente 

patológica, quase 

paranoica 

Relação com o alienado antes da 

alienação 
Forte, saudável, ou 

minimamente 

patológica 

Forte, saudável, ou 

minimamente 

patológica 

Forte, saudável, ou 

minimamente 

patológica 

            O diagnóstico da SAP deve ser baseado no nível de sintomas no menor, não no nível de sintomas do 

alienador. Os níveis devem ser identificados para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis e as 

intervenções terapêuticas pertinentes a cada caso.
[25] 

  

SINTOMAS DO ALIENADOR NOS TRÊS NÍVEIS DA SAP 

  

Manifestação do Alienador Nível Leve Nível Moderado Nível Severo 

Presença de psicopatologia severa e 

anterior à separação 
Quase sempre ausente Pode ou não estar 

presente 
Quase sempre presente 

Presença de pensamentos 

manipuladores 
Ocasional Frequente Persistente 

Frequência de verbalizações 

manipuladoras 
Ocasional Frequente Persistente 

Frequência de manobras de exclusão 

do alienado 
Ocasional Frequente Sempre que possível 

Boletins de Ocorrência e queixas a 

serviço de proteção às crianças 
Ocasional Frequente Repetidas vezes 

Litigiosidade Ocasional Frequente Repetida 
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Episódios de histeria Ocasional Frequente Muito frequente 

Violações a ordens judiciais Ocasionais Frequentes Repetidas 

Sucesso na manipulação do sistema 

legal para intensificar a alienação 
Tentativas mínimas Tentativas ocasionais a 

moderadas 
Tentativas repetidas e 

com sucesso 

Risco de intensificação da alienação 

se for concedida a guarda ao 

alienador 

Muito baixo Médio a moderado Extremamente alto, ao 

ponto de ser quase 

inevitável 

  

  

             Enquanto o diagnóstico da SAP é baseado na avaliação dos sintomas do menor, a decisão judicial 

sobre a transferência da guarda deve ser amparada no nível de sintomas do alienador. Apenas quando esses 

dois níveis tiverem sido avaliados é possível realizar recomendações apropriadas para o julgador e para os 

profissionais da área de saúde  envolvidos no tratamento do menor. Gardner propõe diferentes abordagens 

judiciais e terapêuticas, tendo em vista os vários níveis da SAP.
[26]

 

            

DIFERENTES MEDIDAS NOS TRÊS NÍVEIS DE SAP 

  

Propostas de Gardner Leve Moderado Severo 

Abordagens 
Legais 

Decisão 

judicial 

atribuindo a 

guarda 

provisória ao 

genitor 

alienante 

Plano A 

(Mais Comum) 
1. Decisão judicial atribuindo a guarda 

provisória ao genitor alienante 

2. Nomeação judicial de terapeuta 

especializado em SAP. 

3. Sanções: 

1. Indenização; 

2. Prisão domiciliar; 

3. Prisão. 

Plano B 

(Ocasionalmente Necessário) 
1. Decisão judicial determinando que a guarda 

deve ser transferida para o genitor alienado. 

2. Extremamente restrito direito de visitação 
pelo genitor alienante, sob supervisão, se 

necessário, para evitar a doutrinação do 

menor. 

1. Atribuição da 

guarda 

definitiva ao 

genitor 

alienado (na 

maioria dos 
casos). 

2. Decisão 

judicial 

determinando 
programa de 

transição 

(acompanha-

mento 

terapêutico) 

Abordagens Terapêuticas 
Não 

usualmente 
Plano A 

(Mais comum) 

Decisão judicial 

determinando programa 
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            Examinadas as propostas de Gardner sobre como lidar com a alienação parental, cabe, agora, 

examinar na doutrina, jurisprudência e legislação pátrias, a fim de analisar a nova lei brasileira sobre a 

alienação parental. 

  

  

  

  

5. A alienação parental no direito brasileiro: o recente reconhecimento legal. 

  

            Conquanto a Lei nº Lei nº 12.318/2010 tenha sido publicada somente há alguns dias, doutrina e 

jurisprudência brasileiras já reconheciam o grave fenômeno da alienação parental, ainda que de forma 

incipiente. 

            Rolf Madaleno alerta que "devem ser priorizadas decisões judiciais capazes de preservar com rapidez 

a estabilidade emocional e a formação espiritual de filhos, vítimas inocentes e indefesas da síndrome de 

alienação parental", mas não sugere medidas específicas.
[27] 

            Jussara Maria Leal de Meirelles afirma, sobre a síndrome de alienação parental, que "os cursos de 

Direito, de Medicina e de Psicologia devem estar atentos para esse mau trato, que constitui uma verdadeira 

situação de perigo para a criança ou adolescente", tampouco sugerindo ações que possam ser tomadas.
[28] 

            Maria Berenice Dias aponta algumas tentativas experimentadas pelo sistema de Justiça para dar 

continuidade às visitas, nos casos de suspeita de abuso sexual, em que não se tenha, até então, verificado se 

são verdadeiras ou falsas memórias implantadas: a) determinação de visitas no fórum; b) criação do visitário, 

como ocorre em São Paulo; c) a designação de uma pessoa da confiança do genitor guardião para 

acompanhar a criança nas visitas realizadas ao outro genitor; d) a realização das visitas no Conselho Tutelar. 

Mas, conclui a autora: "Como o tema tem sido recorrente no âmbito do Judiciário, a doutrina começou a 

atentar a este fenômeno, ainda tão desconhecido dos juízes. Daí a necessidade da aprovação do Projeto de 

Lei que busca coibir esta prática".
[29] 

            Na jurisprudência, um dos casos mais emblemáticos foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). 

            Em setembro de 2008, a Segunda Seção do STJ proferiu julgamento em um  conflito de competência, 

cujo caso revelava uma trágica situação de alienação parental. Após separação judicial e divórcio dos pais, 

duas crianças, de 04 e 06 anos, apresentavam quadro de grave instabilidade emocional e eram tratadas com 

necessárias Tratamento com um terapeuta especialista em SAP, 

judicialmente designado. 
Plano B 

(Ocasionalmente necessário) 
Programa de acompanhamento terapêutico 

de transição 

(acompanhamento 

terapêutico) 
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medicamentos de natureza psiquiátrica. A guarda unitária, primitivamente, havia sido deferida à mãe, tendo 

a convivência com o pai sido estipulada mediante visitação regular. A genitora ajuizou ação visando 

suspender as visitas paternas, alegando violência física e sexual contra os menores. O ex-marido, por sua 

vez, promoveu execução do acordo, tentando exercer as visitas aos filhos, aduzindo que a ex-mulher o 

estaria impedindo de ter acesso aos mesmos, além de incutir neles falsas memórias, por não aceitar o fim do 

casamento. A mulher se incluiu e aos filhos no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 

Ameaçadas (PROVITA) e se mudou com as crianças para outro Estado, sob a justificativa de que o ex-

marido era pessoa perigosa e danosa para os filhos. A partir de então o pai deixou de ter qualquer contato 

com os filhos, que estavam em local sigiloso, em razão do programa de proteção. No curso dos processos 

foram feitas perícias judiciais, tendo todas as peritas (e até o assistente técnico da genitora) concluído pela 

ausência de risco por parte do pai. Também chegaram à conclusão que se tratava de um evidente caso de 

Síndrome de Alienação Parental (SAP). Então se decidiu pelo restabelecimento do acordo, referente à guarda 

materna e acompanhamento paterno. Contudo, a genitora se negou a permitir o acesso do pai aos filhos e, 

por isso, foi expedida carta precatória de busca e apreensão dos menores, a fim de que o pai pudesse exercer 

o convívio com os filhos, tendo sido indicada uma psicóloga para acompanhar o processo de reaproximação 

do pai com os menores. Em seguida, o genitor ajuizou ação pretendendo obter a guarda unitária dos filhos, 

ao argumento de que a mãe não dispunha de condições psicológicas para continuar com a guarda, sobretudo 

em virtude das gravíssimas acusações feitas contra ele, chegando a ter promovido queixa crime, na qual 

afirmou que o mesmo teria abusado sexualmente dos menores, transcrevendo relatos da maior gravidade, 

como o relato de que ele teria espancado os filhos e introduzido "objetos na vagina e ânus (do tipo pau e 

prego) inclusive com sangramento local". A guarda foi, ao final, deferida ao pai, com recomendação de 

manutenção do tratamento psicológico aos filhos e houve regulamentação de visitas para a mãe, que, 

irresignada, manejou inúmeros recursos.
[30]

 

            A Lei nº 12.318/2010  tem oito artigos, pois o 9º e o 10 foram vetados. O art. 1º apenas anuncia que a 

lei dispõe sobre alienação parental, que é assim definida no art. 2º: "Considera-se ato de alienação parental a 

interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou 

vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos 

com este". 

            Nos termos previstos no parágrafo único do art. 2º da nova lei, são considerados, 

exemplificativamente, atos de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados 

por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros: realizar campanha de desqualificação contra 

o pai ou a mãe; dificultar o exercício da autoridade parental; atrapalhar o contato dos filhos com genitor; 

criar empecilhos para a convivência familiar; omitir deliberadamente a genitor informações relevantes sobre 

a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar falsa denúncia 

contra genitor; ou mudar o domicílio para local distante visando dificultar a convivência dos menores com o 

outro genitor, com familiares ou com avós. 

            No art. 3º, a lei prevê que "a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 

ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor 

e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos 

deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda". 
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            Entretanto, o fato de o comportamento do alienador constituir violação a diversas normas 

constitucionais independe das regras contidas na Lei nº 12.318/2010,  como esclarece Rodrigo da Cunha 

Pereira, a alienação parental viola os seguintes princípios: "princípio do melhor interesse da criança (art. 

227), princípio da dignidade humana (art. 1º, I), e princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º e art. 

229)".
[31]

 

            Também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.060/1990) estabelece, no art. 5º: 

"Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais". 

            Reconhecendo a gravidade dos casos  e a premência de soluções, o legislador determinou, no art. 4º 

da Lei nº 12.318/2010 que, quando for " declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de 

ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação 

prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias 

necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para 

assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso". 

            No parágrafo único do no art. 4º da Lei nº 12.318/2010, assegura-se à criança ou adolescente e ao 

genitor "mínima visitação assistida", "ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à 

integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por profissional eventualmente 

designado pelo juiz para acompanhamento das visitas". 

            Verifica-se que se adotou a técnica legislativa das cláusulas gerais, deixando ampla margem para a 

atuação dos magistrados, na interpretação e aplicação da lei, conforme exigirem os casos concretos. 

            De um lado, a vagueza semântica permite maior flexibilidade na tomada de medidas necessárias a 

assegurar os direitos dos menores submetidos à alienação parental; mas, lado outro, isso aumenta a 

responsabilidade dos julgadores, especialmente no dever de fundamentar as decisões, gerando, também, a 

expectativa de que o tema, ainda muito novo, seja objeto de estudos aprofundados e transdisciplinares.  

            No art. 5º, a lei estabelece que, se o juiz considerar necessário, diante do indício da prática de ato de 

alienação parental, em ação própria ou incidentalmente, determine a realização de perícia psicológica ou 

biopsicossocial, definindo as bases mínimas dessa perícia. 

            Isso reforça a tese da necessidade do estudo transdisciplinar da alienação parental, mediante o 

diálogo constante entre juristas e profissionais da área de saúde, tal como propôs Gardner e retro apontado. 

            A estipulação de uma gradação nas sanções aplicáveis (art. 6º), sem prejuízo da responsabilidade 

civil ou criminal, parecem também corroborar a tese de Gardner, ao identificar diferentes níveis na alienação 

parental. Foram previstas as seguintes sanções, conforme a gravidade do caso: I - declaração da ocorrência 

de alienação parental e advertência ao alienador; II - ampliação do regime de convivência familiar em favor 

do genitor alienado; III - multa ao alienador; IV - determinação de acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial; V -  alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; VI - fixação cautelar do 

domicílio da criança ou adolescente; VII - suspensão da autoridade parental. 
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            Como instrumento para coibir medidas que obstruam o acesso do alienado ao filho, por meio de 

manobras do alienante (p. ex., mudança abusiva de endereço, inviabilização à convivência familiar), o juiz 

também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do 

genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar (art. 6º, parágrafo único). 

            Um mecanismo profilático previsto na nova lei foi a preferência que se atribui ao genitor que 

viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja 

inviável a guarda compartilhada, nas ações de guarda ou nas quais se pretenda modificá-la (art. 7º). 

            Para evitar alterações abusivas de domicílio da criança ou adolescente, a lei contém dispositivo 

prevendo ser irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de 

convivência familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial (art. 8º). 

            O Presidente da República vetou o artigo 9º da lei, que permitia o uso de "mediação extrajudicial" 

para solucionar conflitos relacionados à alienação parental, sob o argumento de que a mediação só pode ser 

feita perante um juiz. 

            Também foi vetado o art. 10 da lei, que estabelecia pena de prisão, de seis a meses a dois anos, para o 

parente que apresentasse relato falso a uma autoridade judicial ou membro do Conselho Tutelar que pudesse 

"ensejar restrição à convivência da criança com o genitor". A justificativa desse veto foi a de que essa 

punição seria contrária aos interesses da criança e poderia coibir denúncias de maus tratos. 

            Em síntese, a Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318) deveria ter mais instrumentos para prever e 

tratar comportamentos que levam os pais separados a tentar influenciar negativamente os filhos contra o 

outro genitor, geralmente ex-cônjuge. “O que se esperava eram mais medidas de prevenção e de tratamento 

dos entes envolvidos nesta síndrome”, comentou o professor titular de medicina legal da Universidade 

Federal da Paraíba, Genival Veloso de França, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
[32]

 

            

  

Conclusões 

  

            A introdução da guarda compartilhada no ordenamento jurídico positivo brasileiro foi uma grande 

conquista e também um meio de conferir eficácia ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, no 

tocante à guarda dos filhos menores. 

            Entretanto, como assevera Eduardo ponte Brandão: "Os novos direitos da infância e a isonomia entre 

o homem e a mulher abriram um novo front de guerra. As disputas familiares são uma extensão do campo de 

batalha da política de gênero. Os litígios de guarda e visita são micro-batalhas que formam 

subjetividades".
[33] 

            Nesse cenário de igualdade, porém, a perda da primazia feminina no exercício da guarda unitária dos 

filhos, como aspecto negativo, deve-se mencionar o recrudescimento do fenômeno da alienação parental. 
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            Procurou-se sintentizar os principais pontos da teoria desenvolvida pelo psiquiatra Richard Gardner 

sobre o assunto, uma vez que, além de cunhar a expressão, o mesmo é o principal estudioso do tema, desde 

os anos 1980, sendo de grande importância a sua contribuição, que pode servir de auxílio na interpretação da 

nova lei brasileira, tendo em vista que o emprego da técnica legislativa das cláusulas gerais permite ao juiz 

maior mobilidade na solução dos casos concretos. 

            Por fim,  discutiram-se os principais dispositivos da Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318/2010), 

que certamente será objeto de acirradas controvérsias, naturalmente decorrentes desse novo instituto jurídico. 

            A relevância do tema é indiscutível para todos os profissionais que atuam nas demandas familiares, 

mas também deve ser difundida ao público em geral, pois qualquer casal que tenha filhos pode experimentar 

essa verdadeira tragédia. 
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA NOVA LEI DE ADOÇÃO EM FACE DO DIREITO
FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTROVERSIAL ASPECTS OF NEW ADOPTION LAW IN FACE OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF
THE CHILD TO FAMILY AND COEXISTENCE OF TEENAGER

Cecilia Barroso De Oliveira
Márcia Correia Chagas

RESUMO
Trata do instituto da adoção no Brasil após as modificações introduzidas pela Lei 12.010/09. O
estudo tem por finalidade confrontar as modificações e omissões da nova Lei com o direito
fundamental à convivência familiar da criança e do adolescente, ressaltando que este direito
pode ser plenamente garantido no seio de uma família substituta. Analisa a atual concepção de
família e a importância do afeto como valor jurídico asseverando os vários pontos em que a lei
em comento andou na contramão do Direito das Famílias. Seja pelo excesso da importância
conferido aos vínculos biológicos, pela desatenção às relações afetivas pré-constituídas, pela
omissão das adoções homoparentais ou pelo rigor exigido nas adoções internacionais, o fato é
que a Lei deixou de atentar para o direito à convivência familiar fechando os olhos às
peculiaridades da realidade brasileira. 

PALAVRAS-CHAVES: Adoção; Lei 12.010/09; Direito à convivência familiar; Criança e
adolescente.

ABSTRACT
This Institute's adoption in Brazil as amended by Law 12.010/09. The study aims to confront the
changes and omissions to the new law with the fundamental right to family of children and
adolescents, emphasizing that this right can be fully guaranteed within a foster family. Examines
the current conception of family affection and the importance of asserting legal value as the
various points where the law under discussion went against the grain of the Right of Families. Is
the excess of importance given to biological ties, by inattention to the emotional relationships
pre-established, the failure of same-sex adoptions or the accuracy required in international
adoptions, the fact is that the law no longer look to the right to family closing my eyes the
peculiarities of Brazilian reality. 
KEYWORDS: Adoption; Law 12.010/09; Right to family life; Children and adolescents

  

INTRODUÇÃO
 

Promulgada em agosto de 2009 a Lei 12.010 revogou quase todos os artigos do Código Civil que
tratavam da adoção e reformulou em parte o Estatuto da Criança e do Adolescente. A nova lei unificou as
regras do instituto da adoção para maiores e menores de dezoito, mantendo apenas a distinção relativa à
competência do juízo, visto que continuará sendo processada nas varas de família a adoção dos maiores de
dezoito anos e nas varas da infância e juventude a adoção dos que tiverem idade inferior àquela.

Bastante esperada por juristas e aplicadores do Direito, a lei 12.010/09, em alguns aspectos, pode
ser considerada um avanço legislativo na proteção da criança e do adolescente pelo Estado brasileiro,
porém, no que concerne à garantia do direito à convivência familiar impõe-se algumas reflexões. 
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O trabalho trata especificamente do instituto da adoção e tem por finalidade confrontar as
modificações e omissões da nova Lei com o direito fundamental à convivência familiar.

Para tanto, analisar-se-á a atual concepção de família, ressaltando a importância do afeto na
constituição dos novos vínculos familiares, bem como seu caráter  instrumental de propiciar a todos os
seus integrantes, especialmente às crianças e adolescentes, a garantia ao livre desenvolvimento de sua
personalidade.

Ao impor a responsabilidade conjunta ao Estado à sociedade e à família na tarefa de assegurar a
proteção integral à criança e ao adolescente, a Constituição admitiu a necessidade de uma tutela especial à
pessoa em desenvolvimento, amparo este que restou discriminado minuciosamente no Estatuto da Criança
e do Adolescente.
            Nesse contexto, a legislação infranconstitucional deve servir como mecanismo de efetivação dos
direitos fundamentais garantidos pela Constituição às crianças e adolescentes, dentre os quais se destacou o
direito à convivência familiar.
            Importante asseverar que o direito à convivência familiar pode ser atendido tanto no seio da família
natural quanto em uma família substituta, desde que a criança e o adolescente tenham oportunidade de
desenvolver laços de afeto individuais que os faça sentirem-se amados e consequentemente os ensine a
amar.   
             Parte-se da hipótese de que a Lei 12.010/09 ao tratar do instituto da adoção desatendeu o direito à
convivência familiar, o princípio da afetividade e o principio da dignidade da pessoa humana  em vários
de seus dispositivos,  dentre os quais se realçou: a) a obrigatoriedade de preservação da criança no seu
núcleo familiar originário; b) a necessária adoção conjunta de irmãos; c) a ausência de consideração aos
vínculos de parentesco afetivo pré-constituídos; d) a falta de previsão à adoção homoparental e; e)
o excessivo rigor nos processos de adoção internacional.

Ressalve-se que, não se ignora o fato das adoções no Brasil serem, em parte, alimentadas pela falta
de condições sócio-econômicas de algumas famílias para cuidar adequadamente de seus filhos, nem que o
problema da superlotação dos abrigos só será resolvido com mudanças estruturais, estratégias articuladas
que enfrentem a questão da miséria e do abandono infanto-juvenil.

No entanto, o que se defende é a necessidade de uma legislação, que considere a realidade fática
brasileira com todas as suas mazelas e que se proponha a minimizá-las dentro do possível. Uma Lei que
não apenas estabeleça um prazo máximo para a permanência de crianças e adolescentes nos abrigos, mas
que ofereça efetivos mecanismos que viabilizem suas determinações.

E se é certo que a concretização do direito à convivência familiar está muito além de uma lei que
opere milagres, também é certo que uma legislação apropriada pode ser o primeiro passo para que o
milagre de um lar seja alcançado por milhares de crianças.

   
Família: comunidade de afeto
 
            A Constituição Federal de 1988 operou uma ruptura nas codificações oitocentistas. A concepção
normativa dos princípios constitucionais importou numa releitura dos institutos civilistas extinguindo a
separação entre a legislação ordinária e constitucional. O direito civil adota os princípios constitucionais
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como vetores de interpretação e estes podem ser aplicados diretamente para disciplinar relações jurídicas
de direito privado.

No âmbito do direito de família, os princípios da igualdade, da liberdade, da dignidade da
pessoa humana e da solidariedade, modificaram antigos conceitos e instituíram novos
paradigmas. A família, antes transpessoal, hierarquizada e patrimonialista é agora personalista,
democrática e plural. Assume, portanto, um caráter instrumental e eudemonista, de propiciar o
bem-estar de seus integrantes, servindo como lócus de afeto e estabelecendo um dever de
solidariedade entre eles.
            A família se modificou. Acompanhou as transformações sociais, assumiu o papel
multidimensional da realidade humana, suplantou vínculos jurídicos biológicos e se estabeleceu
como comunidade de afeto. “Não há mais família em sentido clássico. Na essência, o fenômeno
espelha o que tem de central na família: os nós desatando-se, mas não o ninho”. ( FACHIN,
2003, p.267)

O afeto ganhou dimensão jurídica. A própria lei[1] o admite como relevante e, de acordo
com a jurisprudência, sua existência é capaz de determinar laços de parentalidade[2], assim
como sua falta pode dar ensejo ao dano moral por abandono afetivo.[3]

Fala-se, inclusive, que o direito ao afeto, constitui-se no “primeiro dos direitos humanos
operacionais[4] da família, seguido do direito ao lar, cuja essência é o afeto” (BARROS, 2004, p.
613), assim como da existência de um princípio da afetividade,

A família pode então ser definida a partir da existência de laços de afeto e
comprometimento mútuo entre seus membros. “O sangue e os afetos são razões autônomas de
justificação para o momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio
constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de qualquer
núcleo familiar” ( PERLINGIERI, 2009, p. 973) 

O caput do artigo 226 da Constituição Federal enuncia que “a família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado” e ressalta em seu parágrafo oitavo que  “ O Estado assegurará assistência à
família na pessoa de cada um dos que a integram [...]”

Os mencionados dispositivos constitucionais não tratam de uma garantia à família enquanto
instituição, “como portadora de um interesse superindividual, mas sim em função da realização de
exigências individuais, como lugar onde se desenvolve a pessoa” (PERLINGIERI, 2009, p.971). O objeto
da proteção estatal é a pessoa humana e o desenvolvimento de sua personalidade. (TEPEDINO, 2004,
p.328).
            É inquestionável a importância da família para a pessoa, pois em regra, ela será o seu
primeiro espaço de socialização, sua referência central na sociedade; “uma espécie de aspiração
à solidariedade e à segurança, que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra forma de
convivência social”. (TEPEDINO, 2004, p.372).
            Nesse contexto a família assume função especial na proteção à criança e ao
adolescente. O espaço familiar é o ambiente de socialização primário, onde a criança terá
contato com as primeiras regras sociais, com os padrões culturais e onde desenvolverá seus
primeiros afetos.
 
O Direito fundamental à convivência familiar da criança e do adolescente
 
            Vários documentos internacionais asseguram a necessidade de proteção especial
 à criança[5], tais como: a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança (1924), a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração Universal dos Direitos das
Crianças (1959)[6], o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), dentre outros.

Em 1989, a Assembléia das Nações Unidas aprovou por unanimidade a “Convenção sobre
os Direitos da Criança” que foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 99.710/90.  Esta
Convenção consagra a “Doutrina Jurídica da Proteção Integral”, que recomenda a necessidade
de especial atenção aos direitos da infância e da juventude. ( PEREIRA, 2009, p.45)

A doutrina da proteção integral considerou crianças e adolescentes[7] como sujeitos de
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plenos direitos e ressalvando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, estabeleceu
a responsabilidade conjunta da família, da sociedade e do Estado em garantir com absoluta
prioridade, o atendimento de suas necessidades.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 adotando a Doutrina da Proteção Integral e o
Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, seguiu as orientações mundiais e
considerou os menores de dezoito anos como merecedores de tutela específica em razão de sua
vulnerabilidade, reconhecendo “o valor prospectivo da infância e da juventude, como portadora
da continuidade do seu povo e da espécie.”        ( SANTOS, 1998, p.162)

Segundo Paulo Garrido (2002, p.25), se num passado recente a criança interessava
apenas ao direito penal que possuía um conjunto de normas tendentes à integração sócio-
familiar (doutrina da situação de risco), modernamente torna-se sujeito de direitos, sendo-lhe
devida proteção integral.

Seguindo o mesmo viés constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA
consolidou a proteção constitucional aos menores de dezoito anos, regulamentando
minuciosamente a existência social e jurídica da criança e adolescente e assegurando-lhes
expressamente direitos fundamentais, sem prejuízo da proteção integral[8].

Ressalte-se que, a prioridade absoluta enquanto princípio-garantia deve ser respeitada de
forma pragmática no âmbito das políticas públicas. Sem margem para escolhas discricionárias, o
administrador deve priorizar as necessidades das crianças e adolescentes em detrimento de
outros interesses. Para Donizetti (2002, p.45):

Por absoluta prioridade, entende-se que na área administrativa, enquanto não existirem
creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial às gestantes,
dignas moradias e trabalho, não se deveria asfaltar ruas, construir praças, sambódromos,
monumentos artísticos, etc., porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças, são
mais importantes que as obras de concreto que ficam para demonstrar o poder do
governante.

 
Dentre os direitos garantidos pelo Estado brasileiro à criança e ao adolescente está o

direito à convivência familiar, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do
ECA. A Lei brasileira determina, portanto, que é dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público, assegurar à criança e ao adolescente [9] o direito à convivência
familiar e comunitária, que pode ser entendido como direito fundamental[10].

Para Facchinetto ( 2009, p. 61)  o direito de ter uma família é fundamental para todas as
pessoas, especialmente aquelas em desenvolvimento, pois a família “é o núcleo básico de
criação e manutenção de laços afetivos”, ressaltando o autor, que esse direito não se resume ao
fato da pessoa nascer e viver em uma família, mas o de possuir vínculos afetivos, capazes de
inseri-la na sociedade e torná-la cidadã. 

Na definição de Lobo (2009, p. 52), “a convivência familiar é relação afetiva diuturna
duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laço de
parentesco ou não, no ambiente comum”. Supõe o espaço físico, a casa, o lugar de acolhimento
e solidariedade recíprocos.

Convém salientar que o direito à convivência familiar encontra fundamento no afeto e na
solidariedade que une os membros da família ainda que esta não esteja unida por laços de consaguinidade.

Segundo Weber e Dobriansky citados por Azambuja (2004, p.280), a família “mais do que uma
unidade emocional, constitui uma unidade sociológica, incumbindo-se de transformar organismos
biológicos em seres sociais, cabendo aos pais a responsabilidade pela transmissão de padrões culturais,
valores ideológicos e morais”  
 O imprescindível para criança e para o adolescente é preservá-los em uma família onde lhes
seja garantido o livre desenvolvimento de sua personalidade, donde se conclui que, “o direito à
convivência familiar significa também o direito de ser amado e de, consequentemente, aprender
a amar o outro.” ( AZAMBUJA, 2004, p.280)

 A família deve representar, portanto, um ambiente seguro onde a criança e o adolescente possam
ter garantidos os direitos fundamentais que a Constituição Federal lhes afiança, ainda que o exercício do
direito à convivência familiar seja viabilizado por meio de uma família substituta, na forma de guarda,
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tutela ou adoção.
 

Manutenção da criança ou adolescente na família de origem: garantia do direito à convivência
familiar?

 
O artigo 19 do ECA prevê o direito à convivência familiar nos seguintes termos:

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,
em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

 
Ao caput do referido artigo a Lei 12.010/09 acrescentou três parágrafos que tratam da colocação ou

manutenção da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar ou institucional, destes se
destaca o parágrafo terceiro:

 A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a
qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio, nos
termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do
caput do art. 129 desta Lei.
 

Se observa da leitura do dispositivo supra, que a preferência do ECA pela manutenção da criança
em sua família biológica é inquestionável. O que merece reflexão é se essa opção sempre atende o
principio do melhor interesse da criança e do adolescente no que concerne à adoção. 

A adoção é uma das modalidades de colocação em família substituta. Para Farias e Rosenvald
(2010, p.913), “a adoção está assentada na idéia de se oportunizar a uma pessoa humana a inserção em
núcleo familiar, com a sua integração efetiva e plena, de modo a assegurar a sua dignidade, atendendo às
suas necessidades de desenvolvimento da personalidade.” 

É necessário para a criança constituir um vínculo afetivo estreito e verdadeiro com um ou mais
adultos para que possa se desenvolver de forma sadia, pouco importando se estes adultos sejam seus
genitores biológicos ou substitutos. (FACHINETTO, 2009, p.62)

No caso de crianças e adolescentes que possuam pais biológicos conhecidos a adoção deverá ser
necessariamente precedida da destituição do poder familiar em relação àqueles, o que muitas vezes tem se
revelado um entrave. 

 O Poder Familiar se traduz como um conjunto de direitos e deveres próprios das relações entre
pais e filhos, um dever-poder atribuído aos pais de administrar o patrimônio e principalmente de cuidar da
pessoa, da educação do filho.

Os filhos não são objeto da autoridade parental e nem sujeitos passivos, “são destinatários do
exercício deste direito subjetivo, na modalidade de uma dupla realização de interesses dos filhos e dos
pais”. (FACHIN, 2003, p.245)

Segundo Perlingieri (2009, p. 999) “o poder familiar assume mais uma função educativa do que
propriamente de gestão patrimonial, e é ofício finalizado à promoção das potencialidades criativas dos
filhos”

Nas hipóteses estabelecidas nos artigos 1537 e 1538 do Código Civil, poderá haver suspensão ou
destituição do poder familiar dos pais, sendo a primeira medida temporária e a segunda definitiva.
Ressalte-se que ambas as medidas precisam ser decretadas por meio de um processo judicial para este fim.

    As hipóteses de suspensão e destituição do poder familiar elencadas pelo Código Civil tratam
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essencialmente de casos de abuso de direito sendo normalmente imposta primeiro a medida de suspensão,
e após a de destituição.

Ao determinar de forma peremptória a preferência pela manutenção da criança no seio da família
natural a nova Lei partiu do pressuposto que a convivência familiar estará mais bem assegurada na família
primitiva, o que nem sempre se verifica.

A Lei incentiva uma postura cautelosa dos juízes da infância e da juventude que os leva na prática,
a muitas vezes, aplicar a suspensão do poder familiar mesmo em casos que seriam de destituição. Nessas
hipóteses, a criança fica temporariamente abrigada, sem estar desimpedida para adoção, o que só ocorrerá
em um segundo momento, se os pais reincidirem nas faltas cometidas ou praticarem novo abuso, quando
serão destituídos definitivamente do poder familiar.

Convém salientar que por serem decretadas em um processo judicial tanto a suspensão, quanto a
destituição do poder familiar demandam tempo, o que se tornará um grande inimigo para efetivação da
adoção.

A afirmativa se justifica em dados. Segundo as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, o
Cadastro Nacional de Adoção (CNA) registrou, até o início de agosto de 2010, 26.735 pretendentes à
adoção e 4.578 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. Os números inicialmente parecem
contraditórios, pois há muito mais possíveis adotantes que crianças disponíveis. No entanto, o que ocorre é
que muitas das crianças abrigadas não estão aptas à adoção, ou em razão dos pais não terem sido
destituídos poder familiar ou por aquelas não atenderem aos critérios dos postulantes, já que destes,
78,65% pretendem adotar crianças até três anos.[11]

 A demora nos processos de destituição do poder familiar condena, portanto, inúmeras crianças a
permanecerem institucionalizadas por atingirem a idade de três anos e retira-lhes o direito à convivência
familiar. 

Sobre o assunto já se manifestou Berenice Dias (2010, p.12):
Ninguém questiona que o ideal é crianças e adolescentes crescerem junto a quem lhes trouxe ao mundo,
mas há uma realidade que precisa ser arrostada sem medo. Quando a convivência com a família natural
se revela impossível ou é desaconselhável, melhor atende ao interesse de quem os pais não desejam ou
não podem ter consigo, ser entregue aos cuidados de quem sonha reconhecê-lo como filho. A
celeridade desse processo é o que garante a convivência familiar, direito constitucionalmente
preservado com absoluta prioridade.
 

Importante asseverar que a celeridade do processo de destituição do poder familiar não é
incompatível com o contraditório necessário ao deferimento da medida, principalmente em face de sua
excepcionalidade. O que se argumenta é a necessidade de priorizar esses processos tendo em vista sua
influencia direta na concretização, por meio da adoção, do direito à convivência familiar de milhares de
crianças.

Necessária ainda uma atenção especial a cada caso por parte dos juízes da infância e juventude,
para que a insistência na preservação da criança em sua família natural só ocorra quando a providencia
atender ao seu melhor interesse, e não como cumprimento de etapa obrigatória da destituição do poder
familiar que já se antecipa como irremediável.

Outra inovação da Lei 12.010 foi a obrigatoriedade dos irmãos serem adotados conjuntamente. 
Artigo 28 § 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família
substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique
plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o
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rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 
           

Os dados do CNJ[12]apontam que 84,41% dos pretendentes à adoção manifestaram o desejo de
adotar apenas uma criança e apenas 15,41% disseram querer adotar duas ou três crianças. Salientando-se
que muitos destes últimos possuem outras exigências, como idade ou cor, por exemplo. Em contrapartida,
das crianças institucionalizadas 71,89% possuem irmãos e destas nem todas têm esses irmãos também
cadastrados no CNA.

Na circunstância apontada ter irmão pode tornar-se outro motivo que impeça o direito da criança
ou adolescente de ter um lar. Se uma criança tem mais de três anos e possui irmãos, o que considerando as
estatísticas, é a grande maioria dos casos, ela provavelmente, não vai continuar no abrigo até que atinja
sua maioridade.   
 
 
O Cadastro Nacional de Adoção e a ausência de preservação do vínculo afetivo pré-constituído
 

O caput do art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente já previa a obrigação da autoridade
judiciária de manter, “em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção”, e em seus parágrafos 1º e 2º
previa alguns requisitos para a inscrição dos interessados em adotar. A lei 12.010/09 acrescentou mais 12
parágrafos estabelecendo novas exigências para a inscrição de tais interessados.
            Logo no parágrafo 3º prevê a necessidade dos postulantes à inscrição serem submetidos a “um
período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da justiça da Infância e da
Juventude”. A exigência tem, em determinadas circunstâncias, grande valor, no sentido de garntir que uma
decisão de tal importância, e de caráter irrevogável, possa ser tomada com plena consciência dos mais
diferentes aspectos e compromissos que a envolvem.

 Entretanto, quando se trata de postulantes à inscrição que já vivam a situação fática de “posse” da
criança, os chamados “filhos de criação”, tal exigência se faz desnecessária e burocrática, pois se trata, no
mais das vezes, da oficialização, com vistas aos efeitos jurídicos, de uma relação sócio-afetiva já
consolidada.

Nessa última hipótese percebe-se que a alteração trazida pela lei no mesmo artigo, parágrafo 13 e
incisos, ignora a relação sócio-afetiva retro-citada, quando exige que TODOS os interessados figurem em
um cadastro, cuja ordem deverá ser rigidamente obedecida. Reza o parágrafo:

§13 Somente poderá ser deferida adoção em favor candidato domiciliado no Brasil não cadastrado
previamente nos termos desta Lei quando:
I – se tratar de pedido de adoção unilateral;
II – for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afetividade;
III – oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de três anos ou
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts.
237 e 238 desta Lei.
 

            E o parágrafo 14 adiciona ainda a exigência que nas hipóteses acima referidas, o candidato, no
curso do procedimento, comprove que atende aos requisitos para a adoção estabelecidos na Lei.  

Ou seja, excetuando os casos em que um dos cônjuges ou companheiros adota filho do outro[13];
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quando o postulante pertença à família extensa ou ampliada, nos termos do artigo 25, parágrafo único
(atente-se neste ponto sua impossibilidade de concretização quando requerida por ascendentes ou irmãos
do adotando)[14] e, quando o pedido seja oriundo de quem já detenha a tutela ou guarda legal da criança,
seja esta ainda maior de três anos.

Tais limitações ignoram por completo os laços de afetividade estabelecidos na já mencionada
“guarda de fato”, que pode ter-se prolongado por vários anos, situação esta não incomum em vários
rincões do País, quando os pais biológicos “entregam” seus filhos para outrem que a estes se afeiçoam e
passam a criá-los com os cuidados e afetos destinados a “verdadeiros” filhos.

A doutrina denomina essa relação como “posse do estado de filho”: “situação fática na qual uma
pessoa desfruta do status de filho em relação à outra pessoa, independentemente dessa situação
corresponder à realidade legal” (LÔBO, 2008, p. 211). E ainda:

A tutela jurídica do estado de filiação abriga os chamados filhos de criação, enquadráveis na filiação
sócio-afetiva. Essas hipóteses correspondem a “veementes presunções de fatos já certos”. Pai também é
aquele que se revela no comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os
laços de paternidade numa relação socioafetiva, aquele, enfim, que além de emprestar o nome de
família, o trata como sendo verdadeiramente seu filho perante o ambiente social. (FACHIN, 1992, p.
169).

 
O fato é que essa convivência, muitas vezes, consolida uma relação familiar “legítima”, porém não

“legalizada”. Entretanto, como o objetivo da lei deve ser o melhor interesse da criança e do adolescente,
com absoluta prioridade, o intuito de legalização desse tipo de “filiação de fato”, antes de ser dificultado,
deveria ser estimulado, permitindo a plenitude do direito fundamental da criança à convivência
familiar[15] e respeitando o vínculo de afetividade pré-constituído.

O mesmo se diga da chamada adoção intuito personare onde “os pais dão consentimento para
adoção em relação a determinadas pessoas, identificada como uma pessoa certa ou para um casal
específico, estando presentes os demais pressupostos da adoção” (MADALENO, 2008, p. 487).

Sobre essa situação específica cite-se a posição de Farias e Rosenvald (2010, p. 939):
A regra geral de que somente as pessoas inseridas nas listas é que podem adotar admite temperamentos.
Com efeito, a própria legislação, no § 13 do art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a
adoção por família ou pessoa não cadastrada, havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos
exigidos pelo sistema. Outrossim, com base nos princípios informadores da adoção, em especial a
proteção integral infanto-juvenil e a real vantagem do adotando, é possível ao juiz, em cada caso
concreto, autorizar a adoção por pessoa ou casal fora da lista ou fora da sua vez. É que, ao nosso viso, a
adoção deve ter em mira a proteção dos interesses da criança ou adolescente, e não dos adultos
interessados em adotar. Por isso Maria Berenice Dias dispara idêntica crítica: “a lei não limita a adoção
a quem se encontra previamente inscrito, e muito menos, impede a concessão de adoções em situações
outras... Constituindo-se vínculo afetivo do pretendente com a criança, é perverso negar o pedido e
entregar o adotando ao primeiro da lista.”

 
A jurisprudência tem reconhecido o valor de tal indicação:

Adoção. Inexiste justificativa para busca e apreensão do menor que já se encontra adaptado e em
companhia dos autores desde seus dois dias de vida. Tendo os adotantes tomado para si os cuidados
com a criança desde os seus primeiros dias, por vontade da própria mãe da criança, e estabelecido com
ela o necessário e indispensável vínculo afetivo, descabe, agora, transcorridos seis meses, o
encaminhamento do menor ao abrigo por mero desrespeito à ordem do cadastro de habilitação. (TJ/RS,
Ac. 7ª Câm. Civ., AgInstr. 7001.0461945, rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, j.
16/3/05).
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E ainda:
Apelação Cível. Adoção. Tendo a genitora da menor entregue sua filha em adoção a um casal
determinado (adoção intuito personae), não se pode desconsiderar tal vontade, em razão da existência
de listagem de casais cadastrados para adotar. A lista serve para organizar a ordem de preferência na
adoção de crianças e adolescentes, não podendo ser mais importante que o ato da adoção em si.
Desproveram. Unânime. (Apelação Cível nº 70006597223, 7ª Câmara Cível do TJ/RS, Des. Luiz
Felipe Brasil Santos, j. 13/08/03).
 

            Verifica-se, portanto que a Lei 12.010/09 ignorou o principio da afetividade, indo de encontro aos
atuais contornos do Direito das Famílias, essencialmente calcado na garantia da dignidade da pessoa
humana.
 
A possibilidade de concretização do direito à convivência familiar e o risco do “segundo abandono”:
peculiaridades não consideradas pela nova lei de adoção

 
Uma inovação temerária encontra-se no parágrafo 4º do artigo 50, ao sugerir que, como fase da

preparação referida no parágrafo 3º, ou seja, antes mesmo da inscrição, os candidatos tenham contato com
as crianças e adolescentes em condições de serem adotados.

 Ora, se o intuito de toda legislação referente à criança e a adolescente é o melhor interesse destes,
questiona-se se tal “contato preliminar”, mesmo que “sob a orientação, supervisão e avaliação de equipe
técnica da Justiça da Infância e da Juventude”[16], não acabaria por gerar expectativas para essas crianças
e adolescentes que poderiam facilmente não se concretizar, visto que se trata aqui de pessoas que ainda
estariam postulando inscrição no cadastro, inscrição esta que pode até não ocorrer.

 Como mencionado, embora o período de preparação seja interessante para esclarecer e desmitificar
o ato da adoção, deixando claras suas responsabilidades e conseqüências, esta (a preparação), é dirigida
aos postulantes à inscrição, no interesse de que sua decisão seja madura e refletida, evitando futuros
arrependimentos e desgastes.

 Todavia, a participação das crianças e adolescentes nesse processo vestibular através do contato
direto com essas pessoas, pode ser duplamente prejudicial àquelas. Primeiramente, com a já referida
possibilidade da não inscrição dessas pessoas ou casais no cadastro, e também pela provável não
coincidência entre a pessoa ou casal postulante à adoção com aquela criança ou adolescente que com eles
teve o contato preliminar.

O mesmo risco em relação à frustração de expectativas, admita-se, pode acontecer quando do
estágio de convivência e, em casos mais drásticos, até mesmo depois da adoção.Vale ressaltar que as
expectativas, na verdade, ocorrem em ambos os pólos da relação e não apenas para a criança ou
adolescente.

Em relação à criança ou adolescente a expectativa se dá em função do anseio por um lar, uma
família que a acolha, ame, ampare emocional e materialmente. Simboliza o sonho de que o novo lar possa
fazê-los esquecer ou superar as dores do passado, a violência, a fome, o medo, o abandono... É a esperança
de “ser como as demais crianças e adolescentes”, observados, muitas vezes, “de fora” dos carros e das
janelas, no cotidiano dos sinais e das ruas, apresentados pela TV... “pessoas que têm tudo”.

Quanto aos possíveis adotantes às expectativas também são as mais variadas, como variadas
também são suas motivações. Estas vão desde a impossibilidade de gerar filhos biológicos (incluindo aqui
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os casos de reprodução medicamente assistida), passando pelo “apego” estabelecido em uma relação com
determinada criança ou adolescente; senso de responsabilidade social; desejo de ajudar aos menos
favorecidos; sentimentos de solidão quando da maioridade e independência dos filhos biológicos, dentre
outras inspirações.

Essas motivações ou expectativas poderão sofrer a resistência do processo relacional que ocorre no
“mundo real”, visto que a ninguém pode ser atribuído o dever de satisfazê-las, pelo menos não em uma
relação que se proponha saudável.

Tal como anteriormente citado, os pretendentes à adoção no Brasil, em sua grande maioria,
“escolhe” um perfil específico de crianças. Essa atitude, entretanto não garante a ausência de conflitos e
frustrações presentes em qualquer relação humana, notadamente, na relação pais/filhos, sejam eles
biológicos ou adotivos. Segundo Lucinete Silva Santos (1998, p. 159),

Entre mitos e preconceitos que envolvem o processo adotivo no Brasil, coloca-se, a meu ver, a pseudo-
idéia de que a adoção de crianças recém-nascidas e com características físicas semelhantes às do casal,
por si só, impedirá eventuais problemas de relacionamento entre pais e filhos e aqueles de conduta
indesejável por parte desses filhos, sobretudo porque não tronará evidente a condição da filiação
adotiva. Verifica-se nesta posição a necessidade de esconder o fato do meio social. Ora, se existe tal
necessidade, é, provavelmente porque nem os pais nem a comunidade estão preparados para vivenciar
adequada e plenamente a situação de adoção[...] A semelhança física entre o casal e a criança é, assim,
um dos critérios que merecem uma reflexão mais aprofundada, pois se, por um lado, acredita-se que
esta semelhança favorecerá a identificação e aceitação entre as partes e afastará discriminações no meio
familiar e social mais amplo, por outro, verifica-se que a ênfase nos caracteres  físicos semelhantes
pode estar amparada numa visão preconceituosa da adoção e tem reforçado este preconceito,[...].
Reforçar este preconceito mediante orientação técnica, sob alegação ainda não confirmada via
pesquisa, de que a semelhança é um fator favorecedor/facilitador da relação pais/filhos adotivos,
parece-me tem servido, em última análise para mascarar uma situação real, reforçando o preconceito, já
que independentemente das semelhanças físicas, se o adotante e adotado não estiverem devidamente
preparados para vivenciar com segurança, tranqüilidade e equilíbrio esta condição, mesmo havendo
semelhança física, os problemas aflorarão em algum momento da relação.

 
Apesar da evolução social e cultural brasileira, não se pode negar a concepção sobre adoção

arraigada às suas origens mais remotas. Inicialmente, a adoção objetivava proporcionar a continuidade da
família, dando aos casais estéreis, os filhos que a natureza lhe negara. Posteriormente, o foco do instituto
modificou-se, destinando-se não apenas a dar filhos a casais impossibilitados, mas também a possibilitar
que um maior número de “menores desamparados”, pudesse ter um lar (Lei 3.133, de 08 de maio de
1957). Hoje o que se busca, com absoluta prioridade, é o melhor interesse da criança e do adolescente. No
entanto, a idéia de “amparo à infância e à adolescência carentes” permanece especialmente viva no
imaginário social, inclusive dos pretendentes à adoção:

Entendo, nesse sentido, ser necessário excluir do processo adotivo o conceito de generosidade. A
adoção não pode continuar sendo justificada e legitimada erroneamente, inclusive pela mídia, como um
gesto de generosidade/bondade/caridade. É fundamental explicitar o fato de que a adoção sempre
respondeu prioritariamente a interesses/desejos do casal e, portanto, não se reduz a uma atitude de
generosidade dos adotantes. (SANTOS, 1998, p. 164).

 
A exata noção do atual propósito do instituto é imprescindível para evitar graves, e até

irreversíveis, transtornos no futuro, especialmente no que tange aos principais sujeitos a serem protegidos,
as crianças ou adolescentes.

Um fenômeno nefasto é realidade em um número expressivo de adoções no Brasil, trata-se do
“segundo abandono”, situação na qual uma criança ou adolescente é “devolvido” durante e, em alguns
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casos mais graves, até após o procedimento de adoção. A idéia equivocada em relação àquelas
expectativas anteriormente referidas, bem como sobre o papel da adoção como um ato de generosidade, e
não como um compromisso de vida equivalente ao que se teria com um filho biológico (o qual, por sua
própria natureza, não comporta “devoluções”), pode gerar, como se verá, essa circunstância dolorosa
referida como “segundo abandono”.

Em estudo denominado “Família é um Sofrimento”: um estudo de caso de “devoluções” de
crianças, realizado por Lídia Levy, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro – PUC/Rio,
Patrícia Glyceiro R Pinho e Márcia Moscon de Faria, ambas da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso
da Comarca da capital Rio de Janeiro, as autoras discutem os efeitos causados nas crianças e adolescentes
vítimas dessa circunstância, analisando as motivações alegadas pelos adotantes quando se disponibilizaram a realizar seu

projeto parental através da adoção, mas que, ao final de um determinado período (variados períodos), retornaram à Justiça com a

intenção de entregar as crianças que já se encontravam sob sua guarda, usufruindo de seu direito fundamental à convivência

familiar, e agora dele, repentinamente, privadas.
            O estudo analisou dez processos de adoção realizados na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da capital
Rio de Janeiro, no período de novembro de 2007 a março de 2009, tendo por base os registros dos depoimentos das crianças
“devolvidas” e dos adotantes que delas desistiram.

Em um quadro-resumo, as autoras elencam o perfil dos adotantes (pessoas sozinhas ou casais); o momento da

“devolução”; o sexo e a idade das crianças; o tempo de permanência na “família substituta” e os motivos da “devolução” (2009, p.

60):

 

TABELA 1

Características dos casos de devolução de crianças

 
Casos Requerente Preparação Criança Tempo de

Acolhimento
Justificativas da
Devolução

1 Casal Habilitação Menina, 3 anos 10 dias Menina
“demoníaca”, faz
“birras”,
não aceita ser
contrariada

 
2 Mulher solteira Habilitação Menina, 3 anos 10 dias Dificuldade de

lidar com o
comportamento
da criança:
sexualidade
precoce;
malcriada com
a avó, o que não
seria admitido
 

3 Casal Habilitação Menino, 5 anos 16 meses Problemas de
comportamento da
criança
 

4 Casal Habilitação Irmãos:
Menino, 6 anos
Menina, 9 anos

 

10 meses Menina
“mentirosa e
doente” e
Menino
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“hiperativo”
 

5 Casal Habilitação Menina, 8 anos 3 meses Dificuldades no
relacionamento
com
a criança
 

6  Casal Sem habilitação
A requerente era
madrinha de
batismo da
criança

 

Menino, poucos
meses de vida

 

5 anos Menino muito
levado
 

7 Casal Sem habilitação.
Eram guardiões
da criança

 

Menino,
recém-nascido

 

6 anos Menino autista.
“Nunca houve
desejo de adotá-
lo”
 

8  Casal Sem habilitação.
Eram guardiões
da criança

 

Menino, um ano e
dois meses

 

6 anos Menino “muito
desobediente e
hiperativo”
 

9 Casal Sem habilitação Menina, 9 anos 6 meses Dificuldades no
relacionamento
com
a criança

10 Mulher solteira Sem habilitação.
Era guardiã da
criança

 

Menino, 10 anos 5 anos Dificuldades no
relacionamento
com
a criança
 

 

.
                De acordo com a análise dos casos ressaltada pelas autoras da pesquisa, pode-se constatar que em todos os processos, sem
exceção, a responsabilidade pela desistência foi atribuída às crianças, independentemente de sua faixa etária, numa clara
demonstração de que essa criança tinha a incumbência de realizar os anseios dos pretendentes, satisfazendo seus sonhos projetados
nessa relação. Logo, diante da falha nessa missão, acharam-se “devolvidos”, como se de uma “mercadoria, com vício redibitório” se
tratasse, operando-se aí sua reificação.

Essa circunstância, aumentando o sentimento de inferioridade e rejeição, já presentes na maioria dessas crianças ou

adolescentes, pode ter conseqüências pessoais que as acompanharão durante toda sua vida. No relato das autoras (2009, p. 61):
Quanto à justificativa alegada para a devolução, duas categorias emergiram, independentemente do fato
dos requerentes terem ou não passado por um procedimento de habilitação: o comportamento da
criança (60%) e os problemas no relacionamento com ela (40%). Apesar da diversidade das situações,
em todas elas está presente uma “coisificação” da criança, que perde sua dimensão de sujeito,
transformando-se em produto descartável. Procuramos destacar os motivos apresentados pelos
requerentes para desistência da adoção, pois parecem apontar numa mesma direção. Assim é que
observamos, em todos os casos, uma dificuldade de formar um laço de filiação. Nossa hipótese é que
as crianças foram recusadas por não corresponderem a um modelo de relação que os candidatos a pais
pretendiam
estabelecer. Ressalte-se que as queixas apresentadas referiam-se a comportamentos esperados para
crianças nas respectivas faixas etárias e nas circunstâncias de uma história de abandono/adoção.

 

            Conclui-se, portanto que, uma das possibilidades para minorar os possíveis conflitos e frustrações
oriundos, muitas vezes da “quebra” de expectativas mútuas ou de uma iniciativa sobre uma decisão que se
propõe ser um compromisso definitivo, afinal de uma filiação se trata, talvez fosse a disponibilização um
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acompanhamento psicossocial por equipe multidisciplinar específico, não apenas como etapa preparatória
à inscrição no cadastro e no estágio de convivência, mas até mesmo após o deferimento da adoção, haja
vista que alguns dos conflitos podem ser tardios, o que não os descredencia à uma ajuda competente e à
eles direcionados.
             
Adoção homoparental
 
            Questão que merece especial análise ao tratar dos direito à convivência familiar de crianças e
adolescentes institucionalizados, refere-se à possibilidade de adoção homoparental.

Previsto no projeto da lei 12.010/09, o direito a adoção por pares homossexuais  não constou de sua
redação final, o que significou patente retrocesso em face das decisões judiciais que já vinham deferindo
esse modelo de adoção. 

Neste contexto, convém enumerar as oposições mais corriqueiras relativas à questão,
como por exemplo, a eventual falta de referência da criança pela ausência dos modelos feminino
e masculino de parentalidade. 

De acordo com Ana Paula Uziel (2007, p.73), pesquisas identificaram diversas fontes de
referência na vida da criança, como a escola, a televisão e outras relações que permitem com
que ela substitua o modelo dos pais em questões de gênero.

Ademais os papéis do homem e da mulher na estrutura familiar já não comportam
divisões extremas. A paternidade e a maternidade foram redimensionadas, graças à igualdade
jurídica entre o homem e a mulher e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Pais e mães
já não exercem funções estanques e pré-definidas, donde se conclui que o exercício da
parentalidade encontra-se desvinculado do gênero de seus atores.

Interessante observar que o argumento da falta de referência não é utilizado contra as
famílias monoparentais, que são inclusive expressamente protegidas pela Constituição Federal.
Segundo Sullivan (1996, p. 153), a estrutura parental homossexual é preferível à dos pais
solteiros (homo ou heterossexuais) e à inexistência de pais efetivos.

Outra objeção daqueles que são contrários à adoção por homossexuais, diz respeito à
possibilidade de influência dos pais homossexuais na futura orientação sexual da criança. Uziel
(2007, p.73-76) reporta-se a inúmeras pesquisas, cujos resultados não apontam diferenças
significativas, entre crianças que convivem com pais heterossexuais e crianças que convivem
pais homossexuais. O que as pesquisas verificaram é que a tranquilidade da criança está
diretamente associada à tranquilidade do ambiente familiar em que vivem e que o bem-estar
destas crianças no âmbito familiar não tem qualquer relação com a orientação sexual dos pais.

Apesar de tais digressões, qualquer argumento psicológico ou sociológico torna-se pouco
relevante em face da realidade.  Se o Estado permite a adoção unilateral, como se extrai do
texto do artigo 41 do ECA, é provável que pais ou mães homossexuais adotem. Estes adotantes,
provavelmente, terão companheiros do mesmo sexo, e na hipótese de constituírem relações
estáveis, seus pares fatalmente conviverão com o menor adotado.  

Considerando a possibilidade de extinção destas relações, seja pela morte, seja pela
separação de fato dos companheiros, a criança não terá direito a alimentos, nem direitos
sucessórios ou sequer, direitos de visitas em relação àquele que não o adotou formalmente,
mesmo que com ele tenha constituído uma relação de filiação afetiva, situação que
notoriamente desobedece ao princípio do melhor interesse da criança.

 Ademais, ao omitir-se sobre o direito à adoção por casais homoafetivos, o Estado exclui possíveis
pais que poderiam atender a necessidade de afeto de crianças institucionalizadas. Retira-lhes, portanto, o
direito à convivência familiar em um modelo de família, que embora não convencional, é plenamente
capaz de servir como lugar adequado para o seu desenvolvimento psíquico, educacional e afetivo.
            Importante asseverar que a Lei não impediu o deferimento de adoções a casais homoparentais, pois
não as proibiu expressamente, razão pela qual caberá ao Judiciário continuar suprindo a omissão
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legislativa.[17]
 
O direito à convivência familiar e os novos critérios da adoção internacional
            A Lei 12.010/09 provocou ainda profundas alterações no disciplinamento da adoção internacional.
Inicialmente estabeleceu o critério territorial como definidor da modalidade de adoção, se nacional ou
internacional. Desta forma, se um estrangeiro residente no Brasil resolver adotar, deverá submeter-se às
regras da adoção nacional, enquanto que, um brasileiro residente no exterior, está adstrito às normas da
adoção internacional. Ressalve-se a preferência legal dos brasileiros residentes no exterior  em relação aos
estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. (Art. 51§2º do ECA)

Os parágrafos 5º e 6º do artigo 50  referem-se à criação de cadastros estaduais, nacionais e
internacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais
habilitados para adotar. Esses cadastros, porém, são distintos para pessoas ou casais residentes fora do País,
só devendo ser consultado esse último na inexistência, entenda-se “falta de interesse”, de postulantes
nacionais habilitados. Exigência que é reafirmada no parágrafo 10 do mesmo artigo.
            Natural a primazia estabelecida pela Lei para que a criança não saia do âmbito de proteção de seu
país e preserve sua cultura. Entretanto, a adoção internacional restou praticamente inviabilizada diante das
exigências impostas. 

Além dos inúmeros documentos necessários para habilitação da pessoa residente no estrangeiro no
Cadastro de Adoção, o artigo 52, VI determinou que a habilitação terá validade de apenas um ano.
Ressalte-se que é somente após a habilitação que o processo de adoção efetivamente se iniciará, ocasião
em que deverá haver consulta aos cadastros nacionais, analise sobre a existência de brasileiros residentes
no exterior interessados em adotar, cumprimento do estágio de convivência, manifestação do Ministério
Público, ouvida de equipe multidisciplinar etc., ou seja, até a sentença é bastante provável que a
habilitação já não tenha mais validade.  

É verdade que nem todas as mudanças merecem crítica, considera-se de suma importância a
possibilidade da autoridade Central Federal brasileira poder requisitar informações sobre as crianças
adotadas, mas em termos de procedimento a adoção internacional foi bastante dificultada, diminuindo a
esperança para crianças abrigadas a longo tempo, especialmente para aquelas que não se enquadram no
perfil  de escolha dos possíveis adotantes brasileiros.
 
 CONCLUSÃO
 
           A principiologia estabelecida pela Constituição Federal modificou o conceito de família e permitiu
que o afeto e a solidariedade fossem suficientes para constituição do vínculo familiar.

A família adquiriu um caráter instrumental de favorecer o livre desenvolvimento da personalidade
de seus membros a partir da consideração dos valores constitucionais da igualdade, da liberdade e da
solidariedade.

Nesse cenário, o Estado brasileiro estabeleceu tutela especial à criança e ao adolescente em razão
de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, adotando os princípios da proteção integral e do
melhor interesse da criança e adolescente. Determinou desta forma, a absoluta prioridade à infância e
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juventude garantindo-lhes dentre outros o direito à convivência familiar.
Esse direito à convivência familiar assenta-se, sobretudo, no afeto e na solidariedade, elementos

caracterizadores da família, independentemente da forma de sua constituição.
Publicada em 03 de agosto de 2009, a Lei 12.010, alterou vários dispositivos relativos à adoção e,

dentre essas mudanças, busca, com primazia, manter a criança ou o adolescente em sua família de origem,
mesmo que para viabilizar esse desiderato, seja preciso proporcionar a essas famílias programas especiais
de atendimento. Entretanto, diante do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, é possível
afirmar que, apesar da possível inserção das famílias biológicas nos citados programas de atendimento,
nem sempre a família biológica é a melhor opção. Aliás, no mais das vezes, essas famílias já se mostraram
inaptas em garantir os direitos fundamentais atribuídos à criança e ao adolescente.

Não são incomuns quadros de descaso e violência que ensejam a necessidade da colocação desse
ser humano em formação em família substituta. Muitas vezes, todavia, a demora nos procedimentos de
destituição do poder familiar, obstaculiza a possibilidade de condução dessa criança ou adolescente a uma
nova oportunidade de ter, em uma família “substituta”, seu direito à convivência familiar garantido. Isso
acontece principalmente, quando se leva em consideração o perfil das pessoas escolhidas para serem
adotadas no Brasil: meninas, brancas, de, no máximo três anos. As crianças e adolescentes fora desse perfil
estão, na maioria dos casos, a permanecerem institucionalizadas, sendo-lhes negado aquele direito
fundamental, constitucionalmente proclamado, como fazem prova as estatísticas do próprio Cadastro
Nacional de Adoção, nesse trabalho referidos.

Outra exigência da Lei que, provavelmente, dificultará ainda mais a adoção no Brasil, é a que
dispõe que os grupos de irmãos colocados para a adoção devem ser colocados na mesma família substituta
(art. 28, § 4º, ECA). Apesar da louvável intenção do legislador de não destruir laços de fraternidade, tal
dispositivo, diante da realidade econômica e social da maioria dos brasileiros, restará por frustrar, de
maneira ainda maior, a possibilidade de inserção dessas crianças ou adolescentes em uma família.

A Lei, ao estabelecer critérios rígidos de preferência para as pessoas constantes nos cadastros de
adoção, também não levou em consideração alguns preciosos casos de vínculos afetivos pré-constituídos,
tais como nas situações dos chamados filhos de criação (posse do estado de filho) e da chamada adoção
intuito personare, onde o vínculo afetivo e a convivência familiar já são realidades práticas.

O parágrafo 3º do art. 50 trouxe uma interessante inovação ao prever a necessidade dos postulantes
à inscrição serem submetidos a “um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe
técnica da justiça da Infância e da Juventude”. A exigência tem, em determinadas circunstâncias, grande
valor, no sentido de garantir que uma decisão de tal importância, e de caráter irrevogável, possa ser
tomada com plena consciência dos mais diferentes aspectos e compromissos que a envolvem.

Entretanto, reputa-se temerária a inovação prevista no parágrafo 4º do artigo 50, ao sugerir que,
como fase da preparação referida no parágrafo 3º, ou seja, antes mesmo da inscrição, os candidatos tenham
contato com as crianças e adolescentes em condições de serem adotados.

 Ora, se o intuito de toda legislação referente à criança e a adolescente é o melhor interesse destes,
questiona-se se tal “contato preliminar”, mesmo que “sob a orientação, supervisão e avaliação de equipe
técnica da Justiça da Infância e da Juventude”[18], não acabaria por gerar expectativas para essas crianças
e adolescentes que poderiam facilmente não se concretizar, visto que se trata aqui de pessoas que ainda
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estariam postulando inscrição no cadastro, inscrição esta que pode até não ocorrer.
O mesmo risco em relação à frustração de expectativas, admita-se, pode acontecer quando do

estágio de convivência e, em casos mais drásticos, até mesmo depois da adoção.Vale ressaltar que as
expectativas, na verdade, ocorrem em ambos os pólos da relação e não apenas para a criança ou
adolescente.

Todavia, entende-se que a mais cruel situação relativa à adoção se dá quando, diante muitas vezes
do despreparo e dos altos anseios depositados sobre a criança ou adolescente a serem adotados, alguns
adotantes, diante de conflitos naturais às relações humanas, “devolvem” a criança ou o adolescente, numa
prova de que, no imaginário social, o ato da adoção ainda se presta á realização dos anseios dos pais, e
não ao melhor interesse da criança e do adolescente, conforme demonstrado no estudo denominado
“Família é um Sofrimento”: um estudo de caso de “devoluções” de crianças, relatado no trabalho.

Sugere-se assim que uma das possibilidades para minorar os possíveis conflitos e frustrações
oriundos, muitas vezes da “quebra” de expectativas mútuas ou de uma iniciativa sobre uma decisão que se
propõe ser um compromisso definitivo, afinal de uma filiação se trata, talvez fosse a disponibilização um
acompanhamento psicossocial por equipe multidisciplinar específico, não apenas como etapa preparatória
à inscrição no cadastro e no estágio de convivência, mas até mesmo após o deferimento da adoção, haja
vista que alguns dos conflitos podem ser tardios, o que não os descredencia à uma ajuda competente e à
eles direcionados.

Outro ponto controverso da Lei é o que se refere à omissão da possibilidade de adoção por casais
em relação homoafetiva. Essa posição do Estado exclui possíveis pais que poderiam atender a necessidade
de afeto de crianças institucionalizadas. Retira-lhes, portanto, o direito à convivência familiar em um
modelo de família, que embora não convencional, é plenamente capaz de servir como lugar adequado para
o seu desenvolvimento psíquico, educacional e afetivo.

No que tange à adoção internacional, a nova lei enrijeceu ainda mais seus critérios, e, embora essa
rigidez tenha sua razão de ser, para evitar qie crianças e adolescentes possam ser vítimas dos mais
diferentes abusos.

Natural é a primazia estabelecida pela Lei para que a criança não saia do âmbito de proteção de seu
país e preserve sua cultura. Entretanto, a adoção internacional restou praticamente inviabilizada diante das
exigências impostas. 

Sobretudo, deve-se frisar que o projeto parental, de “livre decisão do casal”[19], ou da pessoa
individualmente considerada, visto que a Constituição Federal, em seu art. 226, § 4º, prevê a dignidade das
famílias monoparentais[20], funda-se entretanto nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, critérios estes exigíveis qualquer que seja a origem da filiação[21].
            Logo, assim como na filiação biológica, em que os pais lançam-se na “aventura” de amar e
conhecer um novo ser, diferente deles próprios e com seus próprios desejos e expectativas, também na
adoção, ficção perfeita da filiação biológica[22], as pessoas que, livremente, escolhem essa forma de
satisfação do projeto parental, devem ter em mente que, tal como nas outras formas de filiação, lançam-se
na “aventura” de amar e conhecer o outro, no desafio cotidiano entre pais e filhos de aprender a
respeitarem-se mutuamente.
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[1] O artigo 28 §3ºdo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, acerca da colocação em família substituta:  “Na apreciação do pedido levar-se-á em conta
o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.”

[2] Ação de anulação de registro de nascimento movida por irmãos do falecido pai. No conflito entre a verdade biológica e a verdade socioafetiva, deve esta prevalecer
sempre que resultar da espontânea materialização da posse do estado de filho. O falecido pai do demandado registrou-o, de modo livre, como filho, dando-o, enquanto
viveu, tal tratamento, soando até mesmo imoral, a pretensão dos irmão dele (tios do réu) de, após seu falecimento e flagrantemente visando apenas mesquinhos
interesses patrimoniais, pretender desconstituir  tal vínculo. Desacolheram os embargos. (RIO GRANDE DO SUL. TJRS 4º G.C.Cív. EI 70004514964, rel.  Des.  Luis
Felipe Brasil Santos, j.11.10.2002.

[3] Apesar da recente decisão da Quarta Turma STJ,  no Recurso Especial de nº 757411/MG negando a possibilidade de dano moral no caso de abandono afetivo,
Tribunais estaduais, tais como o de Minas Gerais (BRASIL. STJ.  Ap.Civ. n° 0408550-5-B.Horizonte – 7a. Câm.Cív. – Rel. Juiz Unias Silva – j. 01.04.2004) e o do
Rio Grande do Sul  (BRASIL. STJ.  Ap.Civ. n° 70007104326-B.Gonçalves – rel Juíza Conv. Ana Lucia Carvalho Pinto Vieira – j. 17.06.2004), já decidiram em
sentido contrário.

[4] A denominação “direitos humanos operacionais” diz respeito à classificação feita por Sérgio Resende de Barros. 
[5] Segundo o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança, considera-se “criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em
conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”
[6] O princípio 6º estabelece: “para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade,  a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre
que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material, salvo circunstâncias
excepcionais,  a criança da tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças
sem família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos
de famílias numerosas”
[7] De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente são consideradas crianças os menores até 12 anos e adolescentes os menores entre doze e
dezoito anos.
[8] Art. 3º do ECA -  “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”
[9] Art 227 da CF “. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
Art. 4º  do ECA “ É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”
[10] A cláusula de abertura do parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição Federal, permite a existência de outros direitos fundamentais além dos
expressamente previstos (formalmente fundamentais).  Tratam-se de direitos materialmente fundamentais que tenham conteúdo compatível com a fundamentalidade dos
direitos formalmente arrolados e que decorram dos princípios constitucionais, do regime ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte. 
[11] Dados disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:cadastro-de-adocao-registra-mais-de-267-mil-
pretendentes-e-45-mil-criancas-e-adolescentes&catid=1:notas&Itemid=675>
Acesso em 26.08.10
[12] Dados disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11795:cadastro-nacional-de-adocao-e-incorporado-ao-cotidiano-
dos-juizes&catid=1:notas&Itemid=675>
[13] Art. 41 § 1º do ECA – Se um dos cônjuges ou companheiros adota filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro
do adotante e os respectivos parentes.
[14] Art. 42 § 1º do ECA – Não podem adotar os ascendentes  e os irmãos do adotando.
[15] Art. 19, caput, ECA – Toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
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[16] Art. 50, § 4º - Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados,  a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação de equipe técnica da Justiça da Infância e da
Juventude,  com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.
[17] DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA.
PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS
INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS.
ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. (  REsp 889852 / RS  Min. Luis
Felipe Salomão. 4ªTurma. STJ.  Julgamento em: 27/04/10)
[18] Art. 50, § 4º - Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento
familiar ou institucional em condições de serem adotados,  a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação de equipe técnica da Justiça da Infância e da
Juventude,  com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

[19] Art. 226, § 7º, CF/88 - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para
o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

[20] Art. 226, § 4º, CF/88 - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
[21] Art. 227, § 6º, CF/88 - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
[22] Idem.
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ATUAÇÃO ESTATAL COMO ESCOPO DE BANIR A PRÁTICA DA ALIENAÇÃO PARENTAL
SOB A ÓTICA DA AUTONOMIA PRIVADA 

SCOPE OF PRACTICE AS STATE BAN THE PRACTICE OF PARENTAL ALIENATION IN THE
PERSPECTIVE OF PRIVATE AUTONOMY

José Sebastião De Oliveira
Regina Célia Lia Neiva Perri

RESUMO
RESUMO: O que se pretende defender com este trabalho é a atuação do poder Estatal nas
relações familiares apenas no que tange a garantia e proteção da família, sem que interfira na
liberdade de escolha dos membros familiares, ou viole sua privacidade. Mais especificamente,
pretende-se uma postura mais atuante do Estado, através do poder judiciário, na identificação
da Alienação Parental e de sua punição, no intuito de impedir danos de ordem emocional aos
membros de uma família, de forma a inibir essa ação perniciosa pelo genitor guardião, visto que
é uma forma de abuso no exercício do poder familiar, de desrespeito aos direitos fundamentais
da criança e adolescente.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS CHAVES: Proteção da família. Poder Judiciário. Identificação
da alienação parental.

ABSTRACT
ABSTRACT: This paper is aimed at defending the State power as it pertains to security and
family protection, without interfering in the free choice of family members, or violating their
privacy. More specifically, the aim is a more active posture of the State, through the judiciary, in
the identification of parental alienation and its punishment so as to prevent emotional damage in
members of a family, in order to inhibit such a pernicious action by the legal guardian, as it is a
form of abuse in the practice of family power, and disrespect of fundamental rights towards
children and adolescents.
KEYWORDS: KEY WORDS: Family protection. Judiciary. identification of parental alienation.

INTRODUÇÃO
 

O direito de família possui uma série de peculiaridades por tratar com valores sensíveis e de
grande significado emocional, e também com valores materiais, vinculados à realização de necessidades
íntimas do ser humano.

Com as mudanças que ocorreram no decorrer do século passado no que se refere a família
(valores antigos que foram substituídos por novos conceitos, por exemplo) surgiram também maiores
conflitos, dada a complexidade dos relacionamentos familiares em razão da  dinâmica social que veio a
ocorrer a partir da metade do Sec. XX e neste início de Sec.XXI, principalmente pela rapidez e facilidade
do acesso à informação e à justiça.

Assim, os desencontros de comportamentos sociais de casais dão origem às separações, divórcios,
que por sua vez originam ação de guarda ou de sua modificação, de regulamentação de visita, bem como a
propositura de ações de investigação de paternidade e de alimentos.

Quaisquer dessas ações necessitam de uma resposta eficiente do órgão jurisdicional para manter o
equilíbrio necessário para o bom desenvolvimento de todos os envolvidos no conflito familiar,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9296



principalmente no que concerne aos direitos da criança e do adolescente, onde sempre estará presente o
principio do melhor interesse para essas pessoas, que é considerado pela Justiça acima de qualquer outro
interesse.

A finalidade do Direito de Família é proteger a família, no referente aos direitos pessoais e
patrimoniais, com predominância dos primeiros em relação aos segundos, no tocante aos membros que a
compõe. A forma de se desenvolver o processo é demasiadamente importante para minimizar sofrimentos
e traumas de todos os familiares envolvidos. Por isso, a necessidade de uma justiça de família mais
eficiente de modo a atender os conflitos de sua seara, é de fundamental importância para a pacificação
social.

Diante desses novos parâmetros do Direito de Família, portanto, é que a relação parental colocou
em evidência situações que até pouco tempo não se vislumbrava. A família é hoje vista como um
ambiente propício ao desenvolvimento do afeto e afirmação da dignidade humana.

É por esta razão que, situações incompatíveis com esse novo paradigma de respeito e
consideração mútuos em relação aos membros da família não podem ser toleradas, exigindo do Poder
Público sua intervenção. Contudo, vivemos numa sociedade Democrática e admitir a intervenção Estatal
nas relações familiares pode parecer paradoxal haja vista ser essa seara de liberdades de escolha, mesmo
porque, não podermos falar em dignidade da pessoa humana sem autonomia privada.

Dentro da conflituosidade que envolve o direito de família, infelizmente, encontramos também
advogados e partes que acham que podem tudo, inclusive lançando mão do instituto da litigância de má fé
para atingirem seus objetivos egoísticos. Evidentemente, torna-se necessário a reestruturação eficaz do
Poder Judiciário no intuito de identificar a alienação parental, já que muitas vezes, essa prática tem como
motivação a vingança, usando o filho para tal finalidade, ferindo, diretamente o princípio da dignidade da
pessoa humana, estabelecido pela Constituição Federal como um dos fundamentos de nossa República.
Trata-se de questão de interesse público, pela necessidade de salvaguardar a higidez mental da criança e
do adolescente, bem como de imposições constitucionais ante o art. 227 e o art. 3º. da Lei n. 8.069/90 que
asseguram o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente.

 
2. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO

 
O mundo vive hoje uma transformação em todas as áreas do direito ante a manifesta mudança de

valores, identificando considerável preocupação com a pessoa humana, objetivo principal do ordenamento
jurídico e a vontade de todos, base da Democracia. Daí a concepção de Jorgüem Habermas que “não se
pode ter democracia sem pressupor um conjunto de direitos capazes de assegurar uma esfera ética de
realização da igualdade e da dignidade”. (2006, p 119). A escalada dos valores existenciais sobre os
valores materiais nos levou à constitucionalização do direito privado, assegurando os pressupostos éticos
da Democracia, pois, não ameaçar os direitos fundamentais e viabilizar seus procedimentos é função
primordial do constitucionalismo.

Hoje, toda norma de direito de família encontra seu fundamento de validade na Constituição, sob
pena de ser elimanda do ordenamento jurídico por não coadunar com o modelo atual legislativo, já que
configuraria sua inconstitucionalidade.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9297



Assim, a intervenção do Estado no direito privado tem o fito de proteger o cidadão, mas agora por
um prisma diferente do direito de outrora, não mais por um enfoque individualista, conservador,
patrimonialista e sim um direito civil Constitucional de característica Democrática dentro da igualdade,
liberdade e humanismo nas relações familiares. Para Maria Berenice Dias houve uma substituição da
“família-instrumento” pela “família-instituição”, porque atualmente a família existe e contribui tanto para
o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes como para o crescimento e formação da própria
sociedade.

Tem-se que a repersonalização do Direito de Família é um fato inconteste, diante da doutrina e da
jurisprudência dos tribunais superiores, após o advento da Constituição de 1988.

 
3. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA NO DIREITO DE FAMÍLIA

 
A família é constituída a partir de uma comunidade fundada na solidariedade, na igualdade e no

respeito à dignidade das pessoas participantes desse núcleo de afeto. Com a constitucionalização do
Direito Civil deu-se uma dimensão maior às entidades familiares, podendo se falar em uma família plural,
admitindo, inclusive, as famílias monoparentais como entidades familiares, o que implica em dizer que a
concepção de família transpessoal (o interesse da instituição estava acima do interesse dos membros que a
compunham) migrou para uma visão eudemonista. Hoje o indivíduo tem um enorme espaço para suas
escolhas, sem intervenção estatal. Assim, o real alcance da autonomia privada no direito de família veio
com as mudanças da sociedade.

 Alguns exemplos atuais demonstram a diminuição da atuação do Estado nas relações familiares,
v.g., as atualizações do Código Civil e do Código de Processo Civil pátrios que trouxeram novas situações
que facilitaram o divórcio, até mesmo com o fim do Instituto da separação judicial, além de agilizarem os
processos do direito de família, também trouxeram reflexos para a celeridade da transmissão da herança.
Agora, os inventários, e os divórcios consensuais sem filhos menores ou filhos maiores incapazes, não
tendo o de cujus  deixado ato de disposição de última vontade, não precisarão mais passar,
necessariamente, pelo crivo do Judiciário, conforme permissivo contido na Lei n.10.441/2007.

Essa mentalidade menos intervencionista de respeitar mais a liberdade dos sujeitos de direito,
implicam uma transformação nos relacionamentos e oportuniza que cada qual seja mais responsável pelos
seus atos na sua vida em sociedade. O princípio da não intervenção previsto no Código Civil de 2002, em
seu art. 1513 demonstra que a autonomia privada não existe somente em sede contratual ou obrigacional,
mas também em sede familiar. Assim, tem o indivíduo a possibilidade de escolher, por exemplo, se quer
se casar ou viver em união estável; se adota um filho ou tenta uma reprodução assistida, heteróloga ou
homóloga; se quer a guarda compartilhada ou unilateral, assim como muitos outros exemplos.

Mas, a atuação da autonomia privada no Direito de Família a partir da Constituição Federal de
1988, tem uma dimensão moral e extrapatrimonial, que consagra a dignidade da pessoa humana, como um
princípio constitucional.

Cada ser humano tem a sua idéia de dignidade, levando em consideração o interesse coletivo. Os
valores são, por exemplo, a vida humana, o corpo humano, direito à privacidade, a honra, a imagem, o
nome, direito à identidade pessoal, a liberdade, o direito de buscar a felicidade. Portanto, numa sociedade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9298



democrática, não há como existir dignidade humana sem autonomia privada no Direito de Família já que a
família é espaço da afetividade, da busca da felicidade, enfim da liberdade de escolha.

A autonomia privada nesta área, no entanto, deve ser limitada pela a ordem pública, os bons
costumes, os vícios de consentimento, a boa fé, o princípio da confiança e da função social, do melhor
interesse da criança, da afetividade, da solidariedade familiar, entre outros.

Muito embora a família tenha ganhado, ao longo do tempo, nova roupagem e proteção
constitucional, a dissolução do vínculo afetivo entre os genitores também é visto como um direito e
protegido como tal. Assim, com base no primado da liberdade, é assegurado o direito de extinguir ou
dissolver o casamento ou a união estável.

Mas, quando da dissolução da vida em comum pelo casal, restar-lhes-ão todos os demais direitos
e deveres referentes à prole. Desta forma, o rompimento do vínculo dos genitores não pode comprometer
os vínculos parentais existentes, às vezes, por muito tempo incentivado no ambiente familiar.

Quando o pai ou a mãe, em virtude do rompimento conjugal não vivem mais sob o mesmo teto
com o filho, lhe é garantido o direito de visita que está ligado à guarda desse filho. A visitação é um
direito assegurado tanto para esse genitor que não possui a guarda como para o próprio filho, pois que tem
a finalidade de reforçar o vínculo afetivo entre ambos.

Tem-se, assim, que tudo deve ser feito, em nome do melhor interesse e do adolescente, visando
que não sejam rompidos os laços familiares, em especial entre os pais e filhos e entre estes e seus avós
maternos e paternos e os seus tios e primos, onde a permanência da relação interfamiliar é fundamental na
formação do caráter da criança e do adolescente.

 
4. O DIREITO DE VISITA E A GUARDA COMPARTILHADA

 
A autoridade parental é exercida sobre os filhos menores ou maiores incapazes pelos pais, e,

excepcionalmente, pelos avós maternos e paternos ou seus tios. Ainda que sobrevenha a separação de fato,
ou a de direito, por intermédio do divórcio, ou ainda a extinção da união estável, enfim, qualquer
rompimento da relação marital, a autoridade parental se mantém inabalada, mesmo que a posteriori os ex-
cônjuges venham a contrair novas núpcias e formar novas famílias.

Todas essas situações estão expressamente previstas no ordenamento legal brasileiro. Se faz
mister, contudo, mencionar que a autoridade parental não está ligada exclusivamente às relações
patrimoniais, mas também nas relações de natureza existencial, que confere aos genitores a
responsabilidade no processo educacional do filho independentemente de quem o tem em sua companhia e
guarda, seja ela temporária ou definitiva.

Em outros tempos, não se falava numa figura paterna atuante, o cuidado com os filhos era
obrigação da mãe, ao pai cabia apenas o provimento das necessidades financeiras do lar. Esse era o modelo
da família patriarcal, chancelado pelo Código Civil de 1916, advindo das Ordenações do Reino de
Portugal e do Direito Romano, substituído hoje pelo modelo de família eudemonista, adotado pelo
legislador constituinte, ou seja, aquela família preocupada com a criação de um ambiente capaz da
realização pessoal de cada um dos seus membros. Essa substituição se deu pelas mudanças sociais
ocorridas. A intensificação do trabalho da mulher, o enfraquecimento da figura do patriarca e o
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reconhecimento pela Constituição de direitos e deveres iguais ao homem e mulher. Dessa forma, deixou
de existir uma divisão de tarefas familiares, consequentemente, houve uma maior aproximação do pai com
o filho, o que gerou, por sua vez, competitividade pela guarda deles quando da separação dos pais.

Assim, o direito de visita contribui para minimizar as feridas decorrentes da brusca mudança
ocasionada pela separação do casal, mantendo o vínculo afetivo e a convivência entre os filhos e o genitor
que, em decisão judicial, não lhe fora atribuída a guarda. Nele está incluído, além do contato físico e da
comunicação, o direito de participar da educação, do crescimento e tudo o mais que se referir ao menor.
Assim, este direito/dever deve ser exercido de forma que o filho não sinta o afastamento do genitor como
um abandono ou o veja, futuramente, como um estranho na relação familiar. Nesse posicionamento, se
alinha a melhor doutrina:

O regime de visitas estabelecido no acordo de separação ou determinado pelo juiz
objetiva, desse modo, não apenas atender os interesses e as necessidades do genitor não
titular da guarda, mas principalmente aqueles referentes ao próprio menor. Por essa
razão, o exercício do direito de visitas não pode ser embaraçado ou suprimido, a não ser
que circunstâncias extremamente graves assim recomendem.” (FONSECA, 2006, p. 163)

 
Essa questão da guarda dos filhos constitui ponto relevante no Direito de Família, afinal, a

decisão judicial que atribui a guarda do filho a um ou a outro genitor, deve estar fundamentada no
princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, uma vez que  essa é a diretriz
constitucional, a partir  de 05 de outubro de 1988.

Desta forma, cabe ao guardião a manutenção, proteção e educação dos filhos e para o não
guardião, resta-lhe o direito de visita e de fiscalização, além, é claro, na maioria das vezes, o dever de
prestar alimentos. É nominada pela doutrinadora Ana Carolina Brochado Teixeira de “função residual”.

A questão que se impõe para o momento é será que essa função residual atende aos anseios da
nova ordem constitucional? Será que desta forma a relação parental estaria completa? Certamente que não,
pois a autoridade parental abarca uma grande quantidade de funções, pois ambos os pais têm a função de
proteção e educação dos filhos num sentido muito amplo, não podendo ser restrito à visitação ou aos
alimentos.

Muito se questiona a esse respeito na doutrina, por essa razão, a guarda compartilhada fora
implementada por intermédio da Lei n. 11.698/08. Há que se falar que veio em boa hora, haja vista a
abertura de novas possibilidades para o Direito de Família.

A guarda compartilhada pode ser conceituada como uma forma de guarda conjunta e igualitária,
perdendo, dessa forma, aquela conotação de “guarda residual” para o genitor não guardião. Assim, os pais
passam a possuir, igualmente, todos os direitos e obrigações referentes à autoridade parental sobre o filho.
Podemos afirmar que ambos os pais são iguais detentores da autoridade parental para tomarem todas as
decisões que se refira ao filho na condição de criança ou adolescente, de forma conjunta e responsável.

 Ocorre que, infelizmente, esse conceito não está arraigado nas pessoas, principalmente com
aquelas que estão em litígio, dando origem a conflitos, que por sua vez, são danosos aos filhos,
normalmente, as maiores vítimas desse rompimento. Mesmo com toda a previsão legal, ainda que diante
da mudança ideológica, num movimento de migração de uma concepção patrimonialista para uma visão
afetiva, como dito acima, há uma enorme carga de conflituosidade nas varas de família que não estão
sendo amainadas e nem se quer obstaculizadas pelo Poder Judiciário, despreparado para tais relações. A
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situação, muito comum e de pouca identificação, que será abordada com maior clareza em tópico próprio é
o caso de alienação parental, um dos efeitos funestos que podem advir do rompimento da vida conjugal.

No epicentro da crise conjugal está o filho, que, inúmeras vezes é transformado em instrumento
de agressividade e vingança entre os ex-cônjuges, colocando em risco a saúde mental da criança ou
adolescente, comprometendo seu sadio desenvolvimento, pois, esse comportamento de um dos genitores o
levará a perda do direito de conviver em família, o direito de receber afeto do outro genitor, direitos esses
assegurados pela constituição ainda que os cônjuges estejam  separados. de fato ou de direito, via
divórcio..

 
5. ALIENAÇÃO PARENTAL: CONCEITO E CONSEQUÊNCIAS

 
A Alienação Parental é um acontecimento que se dá, na maioria das vezes, em casos de separação

de fato ou de direito via divórcio consensual ou litigioso. Ela consiste segundo Maria Berenice Dias:
 

[…] num processo de programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem
justificativa, de modo que a própria criança ingressa na trajetória de desmoralização
desse mesmo genitor. […] Dessa maneira, podemos dizer que o alienador ‘educa’ (grifo
do autor) os filhos no ódio contra o outro genitor, seu pai ou sua mãe, até conseguir que
eles, de modo próprio, levem a cabo esse rechaço. (2008, p.102).

 
É um grave caso de desconstrução da imagem do outro, que acarreta sérias consequências

psicológicas na criança ou adolescente, tais como: agressividade, depressão, nervosismo, ansiedade,
doenças psicossomáticas, chegando mesmo, dependendo do grau de incidência, a levar ao suicídio ou sua
tentativa. Essa alienação (que tem apenas um intuito, o de afastar completamente o genitor que não possui
a guarda, da vida do filho), na maioria das vezes pode ser motivada por sentimentos mesquinhos, egoístas,
assim como, a inveja, o ciúme, a vingança, o inconformismo pela separação, ou até mesmo o econômico e
assim por diante.

 
Porém, o nosso legislador federal, tomou para si, a responsabilidade de apresentar um conceito

legislativo de alienação parental, no art. 2º, da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, assim definido:
 
“Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança

ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie  genitor ou que
cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este”.

 
A maneira mais utilizada para a prática da alienação é a obstrução a todo o contato do filho com

o genitor alienado (aquele que não possui a guarda), como a interceptação de cartas, de telefonemas,
impedindo visitações, ou ainda, desqualificando o outro genitor para o filho de diversas formas, entre
outras coisas.

Na atualidade, os atos que caracterizam literalmente, a conduta por alienação parental, constam do
parágrafo único, dos Incisos I usque  VII, da Lei 12.318/2010. Porém, a mais grave das formas de praticar
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a Alienação Parental, é o da falsa acusação de maltrato ou de abuso sexual. Neste caso, o genitor alienante
busca interromper o contato do genitor alienado com o filho, por via judicial, já que, no universo judicial,
o juiz, ante uma acusação como essa, adstrito a dar segurança integral para a criança, de imediato
determina, no mínimo, a suspensão temporária das visitas, ou ainda, visitas reduzidas mediante
monitoramento de terceira pessoa.

Logo, o divórcio litigioso, que pode ser um processo que se arrasta ao longo do tempo, com
procrastinações sem fim, acaba que por contribuir com o genitor alienante, pois, o tempo e a limitação de
contato jogam a seu favor, que tudo fará para que o litígio não termine a tão curto prazo.

Em nome do princípio da proteção integral, em virtude da maior vulnerabilidade e fragilidade da
criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, urge proteger o filho dessa prática devastadora e
que causa profunda reviravolta na relação do genitor alienado com seu filho, afrontando,
indubitavelmente, o princípio da dignidade da pessoa humana.

É por essa razão que a alienação parental deve ser dissuadida pela firme posição do Judiciário ao
mostrar que a convivência tem valor muito importante na nova configuração da entidade familiar.

 
6. PODER JUDICIÁRIO

 
É sob esse enfoque que deve agir o Poder Judiciário, porque, muito embora o núcleo familiar

represente o berço acolhedor que abraça e protege a cada um de nós, pode ser também, o palco de um
ambiente hostil causador das mais difíceis experiências, e é por isso, que os profissionais do direito devem
ver nas entrelinhas do processo judicial, fazendo uma leitura além dos autos, pois as partes, pai e mãe,
geralmente nos litígios carregam suas petições com desejos e frustrações muitas vezes que vão além do
consciente, e sempre acobertados por um falso manto de amor, de proteção e de afeto, em relação aos
filhos.

Desta forma, todas as possibilidades devem ser levadas em consideração. Principalmente, quando
se trata de uma ruptura da sociedade conjugal, de forma  conflituosa, com grande carga de disputas, a
atenção deve ser maior, inclusive com a participação de todos aqueles que se relacionam com a criança ou
adolescente de forma mais atuante. Daí a posição de Trindade quando afirma:
 

“A Síndrome de Alienação Parental constitui uma forma grave de maltrato e abuso
contra a criança, que se encontra especialmente fragilizada por estar vivendo um conflito
que envolve a figura de seus pais. O primeiro passo para proteger o (a) filho (a) da ação
do alienador, que muitas vezes age desfraldando a bandeira do amor, é conscientizar os
operadores do direito (juízes, promotores, defensores públicos, advogados, conselheiros
tutelares), os professores e os agentes de saúde (médicos, psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais), pois os olhos só podem ver aquilo que a mente está preparada para
compreender.” (TRINDADE, 2008, p.109).

 
O que tem acontecido é que a Alienação Parental, pela sua peculiaridade (por estar camuflada dos

mais nobres sentimentos de proteção e cuidado), traz dificuldades na sua detecção, assim, quando ela é
identificada, e nem sempre isso ocorre, já está numa etapa avançada. Por isso precisa ser detectada logo no
início, pois, quanto antes acontecer a interferência psicológica e jurídica, melhor o prognóstico do
tratamento para todos.
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É por essa razão que o direito civil contemporâneo, mais precisamente o direito de família, precisa
fazer uso da interdisciplinaridade, ou seja, uma equipe técnica multidisciplinar (psicanálise, psicologia,
assistência social) deve ser inserida no Direito de Família para que se tenha mais efetividade na
identificação da alienação parental.

As questões que tramitam nas varas de família vão muito além dos aspectos legais. Apenas o
conhecimento técnico e jurídico do magistrado não tem se mostrado eficiente na identificação da alienação
parental, é por isso que, nos dias de hoje, essa prática tem encontrado, no judiciário, terreno fértil, já que
passa despercebida pelos operadores de direito.

Após a difícil tarefa de identificar a alienação parental, o próximo passo deverá ser o tratamento
terapêutico, tanto para o filho, quanto para o alienador e alienado.

Mas a alienação parental tem ainda um lado mais sórdido que é o da falsa acusação de maltrato
ou abuso sexual que acarreta frequentes pedidos de suspensão das visitas.

É sórdido, pois, sacrifica o próprio filho que será, compulsoriamente, submetido a procedimentos
de análise social, psiquiátrica e judicial com o intuito de esclarecimento da verdade, diante de uma
acusação de tal gravidade e que exige providências imediatas do juiz vinculado ao processo onde se
disputa a posse e valores para o custeio da guarda da criança ou do adolescente.

O que se vê hoje é essa prática invadindo, de maneira silenciosa, os processos judiciais, com a
complacência do Judiciário e também do Ministério Público, que, despreparados, acabam por não
identificar que estão diante de uma alienação parental. Normalmente, até por falta de adequada formação,
os juízes fazem vistas grossas a situações que se examinadas com mais cautela não tomariam a proporção
da alienação parental.

 Outro fator que pode estar dificultando a identificação dessa prática nefasta é o acúmulo nas
varas de família, impedindo os juízes que se detenham com mais cuidado nos processos litigiosos.

Por mais preparados que estejam todos os profissionais envolvidos , no entanto, haverá muita
dificuldade em afirmar a absoluta inocência do genitor alienado, porquanto o genitor alienante quando faz
tal acusação, já incutiu na criança a falsa memória de abuso ou maltrato. É por isso, que, sem provas além
da versão do genitor acusador, não deve o juiz suspender as visitas.

É imperioso que os juízes e promotores das varas de família se deem conta dos elementos
identificadores da alienação parental, obstando, desta forma, que ela se instale, e, ainda, para que possam
determinar medidas judiciais em proteção da criança ou adolescente.

Na impossibilidade de prever todas as situações possíveis que a “riqueza da vida, a inteligência
humana e o avanço das ciências podem imaginar, atribuiu aos juízes não só a função de aplicar o direito,
mas também o dever de criá-lo sempre que constar lacunas na legislação”. (DIAS, 2003, p.18).

O juiz não é um simples aplicador da lei, ele tem que buscar o justo no caso concreto, pois, a falta
da lei, não significa a falta do direito.

Assim, a inexistência de uma legislação específica não pode ser justificativa para uma atitude
passiva do Estado-Juiz, que, enquanto não agirem, haverá sempre “vítimas de guardiões psicopatas que
prejudicam seus filhos e matam, literalmente, a figura de pessoas que outrora já fizeram parte de suas
vidas familiares,…” (DUARTE, 2009, p.01).

O direito precisa ir buscar, nas diversas áreas do conhecimento científico, subsídios para uma
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abordagem interdisciplinar no Direito de Família. Portanto, detectando-se a ocorrência da Alienação
Parental, deverá o magistrado afeto ao caso adotar medidas que entender adequada ao caso concreto, por
se fazer necessária uma reprimenda judicial, inclusive com a perda da guarda pelo genitor alienante. Senão
vejamos a decisão a seguir:

 
EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS E VISITAÇÃO AOS FILHOS
MENORES DE IDADE. ACUSAÇÕES MÚTUAS ENTRE OS GENITORES. SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL  X
ABUSO SEXUAL. Diante da ausência de comprovação do abuso sexual aliada à suspeita de alienação parental , merecem ser
restabelecidas as visitas.  Até porque, a forma de visitação determinada na decisão recorrida, prevê a supervisão por pessoa a ser
indicada pela recorrente,  de sorte que não há risco de dano aos infantes. ALIMENTOS. Existindo comprovação de que houve
diminuição das possibilidades do alimentante, embora as necessidades sigam sem qualquer mudança, deve haver readequação no
valor dos alimentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70031200611,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 20/08/2009).

 
Assim, é imprescindível que o Judiciário desperte para uma nova consciência sobre a triste

realidade da Alienação Parental, que, em última análise, é um crime contra a dignidade da pessoa humana.
Por tais mudanças é que se faz necessário o uso de ações que garantam o melhor interesse da

criança e do adolescente. Assegurar o direito à convivência familiar é garantir a dignidade humana, e
assim, agir diante dos novos ditames constitucionais.

Outrossim, para melhor atender aos interesses da criança e adolescente ante as profundas
modificações no Direito de Família no campo da ciência, no social, bem como do processo de
globalização, exige-se uma capacitação maior dos profissionais, inclusive no que se refere a ética do
advogado de família. Os advogados devem acompanhar os avanços acontecidos nesta área e privilegiar o
melhor  interesse da criança e do adolescente, ainda que para isso lhe custe uma “decisão vitoriosa”. Que
os advogados possam se despir dessa roupagem velha, da postura meramente litigiosa em busca da decisão
favorável, onde sabidamente o seu cliente está a satisfazer meros caprichos pessoais, para chegar ao fim a
que se justifica o processo: a justiça e a paz social.

 
7. POSTURA ÉTICA DO ADVOGADO DE FAMÍLIA

 
Em vista da busca de um processo mais humanitário, bem como da preservação da dignidade da

criança e do adolescente assim como da sua família, outra não poderia ser a postura do advogado, que, não
importando de que lado esteja, deverá ser o instrumento de justiça sob um enfoque de menor sofrimento 
para as partes  envolvidas, no conflito judicial.

Assim, identificado pelo causídico, que seu cliente é o genitor alienante, sua postura deve ser a de
esclarecer os desgastes e sofrimentos desnecessários e injustos que vivenciarão todos daquela família,
principalmente aquele que é, neste caso, o interesse maior a ser protegido: a criança ou o adolescente.

Por força do comando constitucional de que é dever de todos assegurar à criança e adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, deverá o advogado primar por uma justa
condução da causa sob pena de, em último caso, recusar ao patrocínio.

Contudo, não tem sido esta a postura do advogado, que, ao revés, muitas vezes transforma as
relações humanas em uma luta de feras, esquecendo-se de que a advocacia, enquanto atividade essencial à
administração da justiça, não pode sobreviver sem ética.

Talvez pela própria formação dos bacharéis em direito que disputam uma causa para vencer. Não
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no Direito de Família, onde todo trabalho, por parte dos advogados envolvidos, deve andar na direção da
busca das boas relações familiares.

A busca pela justiça, respeito à lei, igualdade, lealdade, boa fé, dignidade, princípios fundamentais
nos quais formam o conteúdo do Código de Ética e Disciplina da OAB, devem estar presentes na sua
conduta ao longo do exercício da atividade profissional.

Faz-se necessário uma visão crítica da formação do advogado pelos projetos de ensinos superiores
de direito em nosso País, que, por sua vez, na atualidade, na sua grande maioria, priorizam uma conotação
de combate, destemor, de busca de uma decisão vitoriosa, de litígio pura e simplesmente, a uma idéia de
efetividade de justiça. Certamente a postura adversarial do advogado deve ser modificada para se adequar
aos novos paradigmas do Direito de Família e do direito processual de uma forma geral, neste inicio de
Século XXI.

A busca da efetiva prestação jurisdicional com o fito de promover a paz social pela realização da
Justiça é dever ético do advogado e demais operadores do direito.

Desta feita, para melhor atender aos preceitos de justiça, se faz necessário que o advogado seja
sensível aos interesses das partes que estão envolvidas com problemas no campo do sentimento, ou seja,
afeto e amor.

Durante o processo judicial toda a família sofre as conseqüências das discórdias que vão se
aprofundando com a demora da decisão. Não é apenas o destino dos bens que se resolve, este já está
previamente definido em lei, mas a vida de todos que se transforma, e neste momento, imprescindível a
postura ética do advogado para que evite que o nosso maior bem dentro do contexto social,  ou seja,  a
família se destrua, em razão de uma única causa ou um único processo judicial. O advogado não pode
maximizar os problemas que serão enfrentados, mas contribuir para criar uma capacidade de
discernimento nas partes, ou ao menos no seu cliente, para que o conflito seja enfrentado com civilidade.

Por fim, o advogado não pode se afastar da ética, ou seja, de acordo com o art. 3° do Código de
Ética: “O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para o
encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos”.

O abandono de práticas enraizadas na cultura brasileira, portanto, é de suma importância para
aquele que milita na área do Direito de Família. Assegurar direitos à criança e adolescente não constitui
tarefa fácil, e sem a proteção integral à criança e adolescente estaremos longe de alcançar a almejada
dignidade da pessoa humana, proclamada no artigo 1° da Carta Magna Nacional, de 05 de outubro de
2008.

 
8. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO DIREITO DE FAMÍLIA

 

Nos embates entre as pretensões deduzidas em juízo, encontramos, tanto advogados como partes,
que acham que podem tudo, inclusive agirem deslealmente, chegando mesmo a praticar atos considerados
como atentatórios à dignidade da Justiça, como é o caso de um cônjuge que desvia de forma fraudulenta
praticamente todos os bens comuns, extraviando-os para locais desconhecidos ou transferindo-os por
intermédio de simulações de vendas fictícias, visando prejudicar futuramente o seu companheiro de
sociedade conjugal, agindo de forma premeditada, arquitetando o desmonte do patrimônio do casal, até vir
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ocorrer a ruptura definitiva da sociedade conjugal.

Assim, questiona-se a punição para o litigante de má fé prevista no ordenamento jurídico
processual tem relevância no Direito de Família, ou seja, é suficiente a previsão da punição pela litigância
de má fé para obstar a parte em praticá-la? Ou será que os benefícios advindos da violação podem ser
maiores e dessa forma, compensadores, ao ponto de valer a pena praticá-la? Ainda são tímidas as decisões
do Poder Judiciário, no Direito de Família que se aplicam à litigância de má fé, mas mesmo que fossem
frequentes, ao se fazer uma analise aos casos concretos, pode-se observar que os resultados condenatórios
são muito brandos.

Certamente, a procrastinação do processo é bem mais benéfica para a parte que a pratica do que a
punição propriamente dita, levando-se em conta que o tempo nesta seara é uma questão primordial, haja
vista 2 (dois) para uma criança de 4 (quatro) anos, é metade de sua existência.

Assim, são tantas as situações que podem ocorrer esse tipo de litigância no Direito de Família que
causam danos irreparáveis à outra parte, tornando inócua a punição por litigância de má fé neste ramo do
direito.

Outra hipótese envolvendo alienação parental, que, para conseguir tal façanha, desobedece à
ordem judicial, procrastina o feito, no intuito de ganhar tempo até que consiga o rompimento do vínculo
afetivo entre filho e genitor alienado. Neste caso, têm-se diversos exemplos, de estrangeiros, que
conseguem obter a posse do filho, em um final de semana, e nesse ínterim consegue desviar o filho, para
um país limítrofe do Brasil, e de lá com documentos falsos envia o filho para a sua terra natal, fato
ocorrido com frequência, para países árabes, especialmente, para o Líbano. O caso mais recente de
repercussão internacional foi o do garoto Sean Goldman que nasceu nos Estados Unidos no ano de 2000 e
veio com a mãe passar férias no Brasil em 2004 e nunca mais retornaram. Depois da morte da mãe,
somente em 2009, o pai de Sean conseguiu sua guarda e o levou de volta aos Estados Unidos, mas a
batalha não está terminada.

Também questão de natureza grave, é o da falsa acusação de maus tratos ou de abuso sexual.
Após a falsa denúncia, o juiz, baseado na segurança da criança impede as visitações até que se esclareçam
os fatos. Após longo período de separação, haja vista a morosidade da justiça, é que as visitas serão
permitidas e ainda, sempre, na presença de outra pessoa, mediante constrangimentos pessoais.

Nestes casos acima descritos, a parte lança mão da litigância de má fé para obter êxito na sua
intenção doentia, de praticar uma separação do filho com o genitor não guardião. Se o objetivo é
exatamente lograr êxito para esse afastamento, seja a que preço for, fará uso de muitos dos incisos do art.
17 do CPC, caso contrário, não conseguirá. Porém, para esta parte, vale a pena o risco da punição, pois,
que, primeiramente, será improvável sua aplicação e se for aplicada, a punição é tão branda, que terá
valido a pena, pois o que desejava, o rompimento dos vínculos afetivos entre genitor e filho(s), isso a parte
conseguiu com a demora do processo.

 

9. A QUESTÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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Por novos ditames constitucionais podemos entender o resgate do ser humano como sujeito de
direito. O constituinte de 1988 consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana, o que levou a
eliminação de diferenciações que estavam arraigadas no direito de família. Fez-se um novo Estado
Democrático de Direito, propiciando o nascimento de uma sociedade mais livre e democrática embasada
na igualdade, mudando, com isso, o conceito de família, que hoje passa a ter como seu principal objetivo,
o indivíduo e não mais os bens.

É cediço que é na família que se constrói o ser humano, nela cria-se o vínculo afetivo, base de
uma existência saudável e equilibrada. O filho, vítima da Alienação Parental é privado do convívio da
família, de constituir um núcleo familiar. Assim, como bem consignou Ingo Wolfgang Sarlet:

 
Como ponto de partida nesta empreitada, vale citar a fórmula desenvolvida por Dürig,
na Alemanha, para quem (na esteira da concepção Kantiana) a dignidade da pessoa
humana poderia ser considerada atingida sempre que a pessoa concreta (o individuo)
fosse rebaixada a objeto, mero instrumento, tratada como uma coisa, em outras palavras,
sempre que a pessoa venha a ser descaracterizada e desconsiderada como sujeito de
direitos. (2009, p.64).

 
Podemos afirmar que uma pessoa que tenha passado sua infância e/ou adolescência vitimado pela

alienação parental, teve o seu direito à dignidade ofendido, já que fora tratado como mero objeto para a
realização do fim desejado por seu genitor alienante, qual seja, o afastamento do outro genitor da vida do
filho, causando-lhe profundas cicatrizes, além de lhe ter arrebatado o direito à convivência familiar
reconhecido como um direito fundamental.

A dignidade é um princípio que advêm das relações humanas, portanto, diretamente ligado à
proteção daquelas condições indispensáveis para a realização da existência do Homem individualmente e
na coletividade.

Assim, a postura do genitor alienador não condiz com os novos paradigmas constitucionais, pois,
que visam retirar da pessoa humana direitos fundamentais garantidos pela nova ordem constitucional.

A dignidade da pessoa humana foi objeto de expressa previsão do texto constitucional em vários
de seus capítulos, a começar do artigo 1°, III, entre outros, inclusive em seu artigo 227, caput, que
assegurou à criança e adolescente o direito à dignidade e à convivência familiar. Portanto, em obediência
ao comando constitucional citado, não pode deixar o judiciário de apreciar as questões ligadas à alienação
parental, capazes que são seus efeitos de causar danos irreparáveis à família.

O princípio da dignidade da pessoa humana não trata apenas de uma limitação ao poder estatal,
mas ainda, de um objetivo a ser perseguido e atingido. Tendo, por essa razão o Estado não apenas o dever
de abster-se de praticar atos atentatórios à dignidade humana, como também de promovê-la, garantindo a
própria essência humana.

Sendo a família a base da dignidade humana, o Estado tem o dever de protegê-la; se é direito da
pessoa humana constituir um núcleo familiar, também o é manter esse vínculo, muitos vezes perdido por
omissão do Estado-juiz ainda despreparado.

Mister salientar, apenas para uma reflexão, quanto aos largos passos em  que vem caminhando o
princípio da dignidade da pessoa humana, que passou a ser reconhecido expressamente nas Constituições
(salvo raras exceções) após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, esse princípio teve sua positivação, pode
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se dizer, recentemente. No entanto, a positivação jurídica, como afirma Ingo Wolfgang Sarlet, “não tem o
condão de impedir violações concretas da dignidade das pessoas”. (2009, p.73), mas, sua positivação tem
natureza garantista e de equilíbrio para uma sociedade mais justa e cidadãos mais livres.

Assim, pais e filhos devem comungar pela troca de afetividade, do interesse comum de estarem
todos se desenvolvendo na incessante busca do ideal maior da felicidade.

Mas para isso, precisamos de um judiciário mais preparado, haja vista termos previsão no nosso
ordenamento jurídico de leis efetivas, que correspondam aos anseios da sociedade, capaz de conferir maior
proteção aos direitos fundamentais.

 
10. A CONVENÇÃO DE HAIA ANTE A SITUAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENAL

 
A alienação parental pode tomar uma proporção ainda maior quando extrapolamos os limites

territoriais do país. É o caso de abdução internacional de menores. Trata-se da retirada unilateral por um
dos pais do País onde mora o filho. Nessa situação, o genitor guardião aniquila qualquer possibilidade de
conexão do filho com o outro genitor que ficou no país de origem.

Por essa razão, a Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de
Crianças prevê que nesses casos, haverá o imediato retorno da criança para a sua residência habitual,
também foro competente para se tratar de tal conflito.

O Brasil é signatário da convenção, corroborando os valores nela contemplados. O STF antes da
Emenda Constitucional n.45, e o STJ depois dela, têm enfrentado com constância, questões de exequator,
para sentenças estrangeiras que determina a busca e apreensão de crianças e adolescentes no País que aqui
chegaram trazidos pelo pai ou pela mãe, onde, geralmente, a acusação é de seqüestro. Contudo, o que se
tem assistido, infelizmente, é o Poder Judiciário protegendo as pessoas que trouxeram seus filhos nesta
condição, que fiquem na companhia do seu genitor, aqui no Brasil.
11. A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010

 
Os tribunais no Brasil, de uma forma geral, estão tímidos em suas decisões ao enfrentar a questão

da alienação parental, na maioria dos casos, a postura tem sido de negá-la, e para reconhecer a sua
configuração, tem que ser uma situação incontestável. Tal postura deverá sofrer uma modificação radical,
com a aprovação da lei que trata especificamente da alienação parental.

Tramitou no Congresso Nacional brasileiro, um Projeto de Lei sob n° 4.053/08 de autoria do
Deputado Federal Regis de Oliveira (PSC/SP) que dispunha sobre a Alienação Parental com previsão de
responsabilidade civil e criminal para aquele que praticar a alienação parental, além de multa, perda da
guarda, intervenção psicológica, podendo o juiz, se achar necessário, suspender ou retirar o poder familiar
do guardião alienador. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e
família da Câmara dos Deputados e posteriormente foi aprovado pelas duas casas legislativos do
Congresso Nacional.

Mas, só no dia 26 de agosto de 2010 que foi promulgada a Lei n. 12.318/2010, a qual além de
definir o que seja alienação parental, apresentou um rol de tipificações de condutas que podem caracterizar
o instituto.
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Trata-se de matéria altamente subjetiva, nova e complexa. Desta forma, a lei elenca, de forma
exemplificativa, algumas das condutas que caracterizam atos de alienação parental, norteando o magistrado
num julgamento mais seguro, propiciando, assim, que essa prática seja reprimida no início, antes mesmo
que ela se instale. Para Elísio Luiz Perez, idealizador do projeto de lei o que se espera é “ajudar a curar a
cegueira do Estado para a alienação parental”.

Até recentemente, não existia, no judiciário, ferramentas de procedimentos judiciais eficazes,
capazes de caracterizá-la e inferir consequências jurídicas. Portanto, de suma importância a aprovação do
projeto lei, demonstra, dessa forma, uma atitude responsável por parte do Poder Legislativo.

A lei  corrobora a postura do Brasil que adota a teoria da proteção integral, elegendo a criança
como prioridade absoluta, “ ...conferindo-lhe direitos e reconhecendo a sua peculiar condição de pessoa
em desenvolvimento, não mais se admitindo retrocessos no tratamento à infância”. (DIAS, 2007, p.204).

Mudar paradigmas é tarefa árdua e que se faz ao longo do tempo e por pessoas compromissadas
com o ser humano na sua eterna busca pela felicidade e paz social no seio da família e da sociedade.

 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Visto a família como uma entidade caracterizada pela solidariedade e afeto, não se pode permitir
que entre esses membros alguém viole a natural confiança depositada por outra. Assim, as relações
familiares devem ser permeadas pela fraternidade que as compele a viverem em colaboração, suprindo as
necessidades umas das outras.

Dentro dessa concepção de que as pessoas se desenvolvem, formam sua personalidade e se
revestem de forças para enfrentarem as diversas e adversas situações de vida, ou seja, o caráter
instrumental da família, não cabe nos ideais do Direito de Família contemporâneo sentimentos odiosos
como o da alienação parental.

Assim, quando há em pauta interesses superiores, não existe lugar para autonomia privada. Nestes
casos deve haver ingerência Estatal, ou seja, uma forte legislação que puna tal prática e, ainda mais
importante que a própria lei, uma atuação ativa do poder judiciário, que vem demonstrando ineficácia para
essa questão. Espera-se, porém, que com o advento da Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010, possa essa
situação ser revertida.

O que se tem constatado, no Brasil, é que a impunidade acerca da configuração da prática de
litigância de má fé, agiganta o número de demandas e consequentemente  corrobora no congestionamento
da Justiça. O que está em jogo é a credibilidade e a confiança do Poder Judiciário, que é visto pelo povo e
ressaltado pela mídia, como burocratizado, moroso, dispendioso, ocasionando uma desconfiança na
prestação jurisdicional. Condenar o litigante de má fé e especificamente o alienador, é demonstrar tanto às
partes, aos seus procuradores e à sociedade, que a administração da justiça está direcionada para um
solução justa, cuja conduta é inatacável.

É o que se espera de uma Justiça moderna e eficaz, como um dos três poderes dentro do Estado
Democrático de Direito.

Por fim, ressaltamos que, o Direito de Família, lugar em que os conflitos surgem em grandes
quantidades, deve o legislador buscar medidas mais enérgicas com o intuito efetivo de inibir essa prática
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nefasta que, em muitos casos, esbarra no princípio da dignidade da pessoa humana e no do melhor
interesse para criança ou adolescente, assegurados tanto constitucionalmente como pela legislação
infraconstitucional.

Na atualidade é grande o volume de problemas que assolam a família, gerando profundos danos
morais às vítimas atingidas pelo complexo da conflituosidade familiar. Na maioria das vezes fruto da
insuportabilidade da continuidade da vida conjugal, e desse impasse, brotam inevitáveis ofensas aos
direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, que quase sempre culminam em processos civis
onde se exteriorizam de várias formas a deslealdade processual motivada muitas vezes pelo caráter de
vingança gerado pelos anos de convivência conjugal infeliz e degradante, no contexto da vida cotidiana
familiar.

Mas o que é mais essencial, é tratar com zelo e segurança, a criança e o adolescente, para que no
futuro seja um bom cidadão dentro da sociedade onde vive ele e a sua família.E,com o advento da Lei da
Alienação Parental, no dia 26 de Agosto de 2010, tudo indica que os conflitos familiares, advindos das
questões da guarda dos filhos, vai muito ser amainados, levando-se em conta que  essa legislação oferece
condições seguras para  punir o cônjuge ou  ex-cônjuge infrator de referida legislação.
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AUTONOMIA E PROTEÇÃO: FUNDAMENTOS PARA O NOVO DIREITO DAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

AUTONOMY AND PROTECTION: FOUNDATIONS FOR THE NEW CHILDREN RIGHT

Edgard Audomar Marx Neto

RESUMO
O presente trabalho analisa o tratamento juridicamente dispensado a crianças e adolescentes.
Foi desenvolvido por meio de análises históricas e dogmáticas do regramento dispensado às
crianças, identificando a situação atual. O objetivo central é demonstrar que o atual sistema
jurídico reconhece às crianças uma situação de tratamento específico que justifica sua
caracterização como um novo direito: o direito das crianças e adolescentes, com princípios e
exigências próprios. Procurou-se analisar a inserção da criança na vida social antes de verificar a
extensão de seus direitos. A partir desse primeiro movimento, o foco é fixado nos elementos dos
direitos da personalidade e no sistema de representação dos incapazes. A solução apresentada
tem por fundamento a realização do melhor interesse da criança e o reconhecimento efetivo de
seus direitos.
PALAVRAS-CHAVES: direitos da criança; melhor interesse da criança; autonomia.

ABSTRACT
This paper examines the legal treatment afforded to children and adolescents. It was developed
through analysis of historical and dogmatic regulation dispensed to children, identifying the
current situation. The central objective of the paper is to demonstrate that the current legal
system treats children in a specific way: the children right. The children right has own principles
and requirements. The study seeks to examine the integration of children in social life and then
verifying the validity of their rights. From this first movement, the focus is fixed on the elements
of the personality rights and the representation of minors. The solution presented is based on
the achievement of the best interest of the child and the effective recognition of his rights.
KEYWORDS: children rights; best interest of the child; autonomy.

SUMÁRIO: Introdução e pressupostos. 01. Uma categoria construída. 02. Linguagem. 03. Criança-cidadã.
04. Criança-consumidora. 05. Trabalho infantil. 06. Diferenciação e seu reverso. 07. Fiat lux. 08.
Capacidade natural. 09. Autonomia não é auto-suficiência. Conclusão. Referências bibliográficas.
 
 

« Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle,
Enfant ! n'enviez point notre âge de douleurs,
Où le cœur tour à tour est esclave et rebelle,

Où le rire est souvent plus triste que vos pleurs.»

Victor Hugo. A une jeune fille [Février 1825]
[1]

 
 
Introdução e pressupostos

 
A categoria infância não se apresenta como um dado natural ou neutro. Pelo contrário, é o

resultado de um longo processo de diferenciação com fundamento na condição etária. Ou seja, a infância
não é uma condição biológica, mas uma construção da sociedade.

Analisar a estrutura dos direitos das crianças e adolescentes passa, necessariamente, pela
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investigação dos poderes jurídicos que lhes são atribuídos. Além da compreensão do fenômeno, é
necessário “introduzir gradualmente uma concepção pedagógica da menoridade da criança, compreendida

como uma evolução progressiva rumo à independência”
[2]

.
O presente trabalho apresenta, por meio da investigação histórica e dogmática, o tratamento

dispensado às crianças no direito brasileiro, com destaque para o reconhecimento de sua autonomia e
capacidade de autodeterminação pessoal. O objetivo central é demonstrar que o atual sistema jurídico
reconhece às crianças uma situação de tratamento específico que justifica sua caracterização como um
novo direito: o direito das crianças e adolescentes, com princípios e exigências próprios.

Poder-se-ia pretender atribuir a esse novo ramo o título de direito minorista, o que não é
adequado por sugerir que há um direito maior, ou seja, que é um direito de segunda categoria.

Paralelamente à pesquisa histórica nacional são analisados aspectos doutrinários, especialmente
aqueles informados pelo direito estrangeiro, de modo a propiciar a multiplicidade de olhares sobre o tema.

 
 

01. Uma categoria construída
 
Antes dessa percepção diferenciada dos estratos etários, a criança somente se distinguia do adulto

por seu tamanho e força, preservando igualdade nas demais características. Tal posição acaba por
aproximar a criança ao anão, que, no ideário medieval, seria o condenado a não crescer por influência de

feitiçaria
[3]

.
 
“Na sociedade medieval [...] o sentimento de infância não existia; o que não significa que as crianças
fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento de infância não se confunde com a
afeição pelas crianças: ele corresponde a uma consciência da particularidade infantil, essa

particularidade que distingue a criança do adulto, mesmo jovem”
[4]

.
 

Em breve recorte histórico sobre o tema, mostra-se essencial o trabalho de Philippe Ariès, que

propõe duas teses para compreensão de uma história das crianças
[5]

.
A primeira, de que a velha sociedade tradicional não era sensível à infância e menos à

adolescência. A infância era limitada ao momento de maior fragilidade, quando o filhote do homem não
era ainda apto a prover sua manutenção. Não havia a compreensão da infância como um estágio do
desenvolvimento pessoal, pois assim que a criança adquiria a mais precária compleição física já era

misturada aos adultos, sem a caracterização de uma etapa intermediária de juventude
[6]

. Não era a família
a responsável pela socialização da criança, pois logo que a criança se afastava dos pais e aprendia o que
fosse necessário pelo convívio com os adultos.

 
“Essa família antiga tinha por missão [...] a conservação dos bens, a prática comum de um ofício, o
auxílio mútuo cotidiano em um mundo no qual um homem, e mais ainda uma mulher isolados, não

podia sobreviver, e em caso de crise, proteger a honra e a vida. Ela não tinha função afetiva”
[7]

.
 

A segunda, de que as sociedades industriais destacaram um lugar novo para a criança e para a
família. A escola ocupa o lugar central na educação, enclausurando a criança em contato apenas com seus
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pares e longe do convívio adulto. “A família tornou-se um espaço de afeição necessária entre os cônjuges

e entre pais e filhos”
[8]

. A criança passa a ocupar as atenções da família, tornando-se dolorosa a sua perda

e, em razão da necessidade de cuidar bem da prole, inviável a grande quantidade de filhos
[9]

.
Essa mudança, da velha sociedade tradicional para a sociedade industrial, além de reconhecer a

posição da infância, também revela gradual preocupação com sua manutenção. A nova espécie de vínculo
familiar que surge, fortalecido pelo afeto, reforça o comprometimento sentimental entre pais e filhos.
Passa-se, então, “de um infanticídio secretamente admitido a um respeito cada vez mais exigente pela vida

da criança”
[10]

.
 
 

02. Linguagem
 
Primeira questão que deve ser enfrentada ao analisar as relações entre as estruturas jurídicas

formais e os direitos de crianças e adolescentes é verificar como se põe a nomenclatura do problema.
“Também a língua faz parte da pré-compreensão jurídica, uma vez que é ela o meio dentro do qual se

formam aquelas reflexões prévias”
[11]

. Ao que se adéqua a proposição de Le Goff, de que “qualquer
vocabulário, qualquer linguagem é, de resto, ao mesmo tempo que um instrumento de análise e

compreensão, uma tomada de posição, um instrumento de ação”
[12]

.
Menores, incapazes, crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento. Os termos não se

equivalem e correspondem a percepções bastante diferenciadas, uma vez que a “linguagem se refere a

uma gama incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação e de significação”
[13]

. Ao lado do
discurso do texto jurídico, deve-se verificar que “a infância foi concebida como um fragmento de tempo a
ser deixado para trás, esquecido em nome de um futuro idealizado, espaço a ser percorrido e vencido em

direção ao que se projetou como maduro, racional, moral e científico”
[14]

. Já a idade adulta seria

associada ao “signo de maturidade, perfeição e autonomia da razão”
[15]

.
Verificando os termos do direito brasileiro, na Consolidação das Leis Civis, assentou-se de forma

direta: “Art. 8. As pessoas são maiores, ou menores. Aos vinte e um annos completos termina a

menoridade, e se é habilitado para todos os actos da vida civil”
[16]

. Excetuavam-se, todavia, os expostos

(crianças abandonadas), que adquiriam a maioridade aos vinte anos
[17]

. Para Teixeira de Freitas tal
situação se justifica porque, “para os Expostos, encurtando-se o tempo da sua menoridade, não ha perigo,
visto que nada possuem; dando-se-lhes por outro lado uma compensação de sua má sorte, para mais

depressa procurarem meios de vida”
[18]

.
O sistema da menoridade previsto na Consolidação confere especial proteção aos menores,

conferindo a administração de suas pessoas e seus bens a tutores e curadores
[19]

.

De peculiar, a Consolidação distingue a emancipação (isenção do pátrio poder
[20]

) do
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suplemento de idade, promovida mediante requerimento do interessado (“Art. 16. Antes de terminada a
menoridade é lícito aos menores requerêr Provisão de supplemento de idade, se tiverem chegado á vinte

annos sendo varões, e á dezoito sendo do outro sexo”
[21]

). A decisão judicial será precedida de

“diligencias e informações necessarias sobre a capacidade do menor para rêger seus bens”
[22]

, o que
possibilita a aferição das condições reais do menor em conduzir a própria vida.

O menor que tenha obtido suprimento de idade ou que, maior de vinte anos, for casado, “será de
então em diante havido por maior”, mas dependerá do consentimento judicial para alienar ou hipotecar

bens de raiz, sob pena de nulidade dos contratos
[23]

. Verifica-se aí que, ainda que de forma limitada, a
passagem da incapacidade para a capacidade não se faz de maneira abrupta, mas se sujeita a mitigações.

No sistema da Consolidação a menoridade não se identifica com a sujeição ao pátrio poder.

“Filho-familias é aquelle, que está sob o poder seu pai, e de qualquer idade que seja”
[24]

, e enquanto não

demitido do pátrio poder não é habilitado para os atos da vida civil
[25]

. O pátrio poder somente acaba pela
morte do pai, pela emancipação, pelo casamento do filho, pela constituição de economia separada longe da

companhia do pai e pelo exercício de ofício público
[26]

.
Virada importante, em favor da limitação do pátrio poder ao espaço da menoridade se verifica no

Esboço de Teixeira de Freitas. Ali se prevê o fim da incapacidade dos menores pela maioridade (aos vinte

e um anos de idade) e pela emancipação
[27]

, que “terá lugar no caso único do seu casamento”
[28]

. Tem-
se, assim, a redução dos poderes paternos sobre os filhos, em favor do pleno exercício dos direitos pelo

maior ou pelo emancipado
[29]

. O próprio autor indica o sentido a ser dado à emancipação:
 
“Pelo direito actual a palavra emancipação é usada em sentido genérico, ora designando o simples
facto da maioridade, ora o estado dos menores que casão, ora o supplemento de idade, e finalmente
(sentido peculiar do Direito Romano) a isenção do patrio poder. Quanto á 1ª accepção o Projecto
emprega a palavra maioridade. Quanto á 2ª emprega privativamente a palavra emancipação. As 3ª e 4ª
accepção deixaráõ de existir, porque não se admite o supplemento de idade; o patrio poder, do mesmo

modo que a menoridade, cessa aos 21 annos”
[30]

.
 

Embora o Esboço nunca tenha sido convertido em lei, é inegável sua influência sobre a formação

do direito civil brasileiro e estrangeiro
[31]

.
O Código Civil de 1916 (Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916), no tratamento da matéria, prefere

menoridade (art. 9º e art. 349, por exemplo), no que é seguido pelo Código Civil de 2002 (Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002), que reduziu o padrão etário da maioridade de 21 para 18 anos (art. 5º). O Código
revogado não traz qualquer referência a criança ou adolescente, ignorando os termos, enquanto o Código
em vigor tenha a previsão em somente uma disposição: “O consentimento [dos pais ou dos representantes
legais, de quem se deseja adotar] será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam
desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar” (art. 1.621, § 1º).

Entre os dois, houve ainda o famigerado Código de Menores (Lei 6.697, de 10 de outubro de
1979), com características marcadamente restritivas, vez que somente se aplica aos menores em situação
irregular.
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Outra é a opção terminológica dos textos internacionais que estabelecem direitos para crianças e
adolescentes. A Declaração de Genebra, aprovada em 26 de dezembro de 1924 pela Assembléia da Liga
das Nações, trata de maneira ampla dos Direitos da Criança, em favor do seu desenvolvimento físico,

moral e espiritual
[32]

. A Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, prevê, no artigo XXV.2, que “A maternidade e a infância têm
direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio,

gozarão da mesma proteção social”
[33]

.
Mais além, em 20 de novembro de 1959, a Assembléia das Nações Unidas aprovou a Declaração

dos Direitos da Criança.
 
“O ponto principal dessa declaração (Resolução n. 1.386), relativamente a sua antecessora na proteção
da infância, é a mudança de paradigma que instala, muito em função da consolidação da Declaração de
1948 que universaliza a proteção dos direitos humanos, uma vez que agora a criança passa a ser vista
como sujeito de direito e não mais como mero receptor passivo das ações realizadas em seu favor,
dando-se início à aplicação de um princípio que trinta anos depois seria inserto na convenção

subseqüente, que é o princípio do melhor interesse da criança”
[34]

.
 

Previsto de maneira discreta na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), o princípio
do melhor interesse da criança passa a ocupar posição primordial na Convenção sobre os Direitos da
Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1989 e promulgada no Brasil pelo
Decreto 99.710, de 21 de novembro de 1990, em que se prevê que “Todas as ações relativas às crianças,
levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente,
o interesse maior da criança” (art. 3.1).

Verifica-se, assim, que ao lado das regras codificadas que associam menoridade à incapacidade
no direito brasileiro, as declarações e convenções internacionais preferem a utilização do termo criança,
menos vinculado a uma hierarquia ou marcação de posições conflitantes.

Tem-se ainda, em sistemas estrangeiros, a proposta de superação da expressão incapacidade,

“termo grave e até pejorativo”
[35]

, por condição dos menores, tido por menos ofensivo e mais hábil a
exprimir a aptidão das crianças em alcançar a capacidade pelo decurso do tempo. Menezes Cordeiro
aponta que há também certo desequilíbrio na topologia dos códigos: tanto o português quanto o brasileiro
trazem a menoridade na Parte Geral, ao lado de outras causas de incapacidade, e não no livro reservado ao

Direito de Família, onde o tratamento seria mais adequado
[36]

. “A matéria relativa aos menores não pode,

de modo algum, ser reduzida, pelo moderno Direito civil, a um tema de ‘incapacidades’”
[37]

.
Leis modernas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990)

no Brasil, além da progressiva alteração vocabular, “inclinam-se para aproximar a menoridade e o poder
paternal do espírito próprio do Direito da família, em detrimento de uma simples questão de

(in)capacidade”
[38]

.
A associação da maioridade a valores positivos não é, contudo, hegemônica. Em sentido

contrário, São Francisco de Assis, que atribui papel de destaque à criança
[39]

, segundo a Legenda Maior
de São Boaventura, prefere a menoridade já na nomenclatura de sua ordem: “que meus irmãos sejam
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chamados Menores, para que não pensem em se fazer maiores”
[40]

.
 
 

03. Criança-cidadã
 
Os movimentos sociais e legislativos desde o século XIX lutaram para reconhecer a criança como

sujeito de direito. A grande mudança é que se deixa de pensar na preparação da criança para ser cidadão e

se passa a compreender a criança como cidadão desde logo
[41]

.
A mudança de perspectiva se incorpora de tal maneira que ao final do século XX é banal se

afirmar que nas legislações modernas de direito privado “a criança é sujeito de direito desde o seu
nascimento, e mesmo antes, e objeto de proteção até sua maioridade, tanto no que concerne à sua pessoa

como a seus bens”
[42]

.
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança reconhece a qualidade de sujeito de

direito, atribuindo direitos civis e liberdades fundamentais em relação tanto aos pais quanto ao Estado
[43]

.
Essa situação cria uma figura incomum de representação da criança na Convenção, porque “o mesmo
menor cuja imaturidade física e intelectual baseia a protecção à qual tem direito, parece agora poder
considerar-se suficientemente maduro para beneficiar das liberdades de opinião, de pensamento, de

consciência ou de associação”
[44]

.
 
 

04. Criança-consumidora
 
O início do século XX viu a publicidade se enveredar pela exaltação da juventude. Todavia as

opções de compra deveriam passar pelo crivo obrigatório dos pais, “de acordo com a cultura tradicional

baseada na autoridade soberana dos pais e na obediência incondicional dos filhos”
[45]

. Somente em
meados do século XX os adolescentes passam a constituir um mercado segmentado, com a criação de
produtos específicos, publicidade dirigida e, principalmente, pela prática familiar do dinheiro para
pequenas despesas. Aí se inicia a caracterização do jovem consumidor, com objetos diferenciados para

consumo e recursos sob sua gestão independente
[46]

. “O menor é um destinatário central do marketing do

consumo de massa”
[47]

.
Também a publicidade passou por modificações, deslocando o centro de sua atuação das

vantagens objetivas do produto para a veiculação de um conceito, um estilo de vida associado à marca ou

vinculação emocional do consumidor
[48]

. É a venda da idéia de participação em uma comunidade,
vinculada pelo consumo dos mesmos bens.

Para os jovens, a abertura para o consumo significa tanto um domínio maior sobre o seu destino,
como a entrada em um segmento de superior apreciação pelos pares. Para Cunningham, a perda de um
papel produtivo na sociedade para ocupar a posição de consumidor foi possivelmente a transição mais
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importante na história da juventude
[49]

.
Duas situações são relevantes em tempos recentes: o melhor equipamento das pessoas com

produtos individualizados e a expansão do dinheiro para pequenas despesas. Enquanto os lares contavam
há pouco tempo com uma única linha telefônica, um aparelho televisor, e, há ainda menos tempo, um
único computador pessoal, atualmente proliferam os aparelhos celulares para cada membro da família, a
televisão e o computador privativo no quarto. Produtos cujo consumo familiar o jovem influencia, demanda
ou mesmo adquire com os próprios recursos. Também se verifica o incremento da verba concedida pelos
pais para pequenas despesas, autorizando o gasto conforme o alvitre do destinatário, muitas vezes para
facilitar o contato da criança com o sistema monetário e com o controle de gastos.

Eis a criança-consumidora, controlando parcela do orçamento doméstico pelo consumo direto ou
indireto, chamada a fazer escolhas e reclamando produtos que lhe são destinados.

 
 

05. Trabalho infantil
 
A Constituição da República estabelece no capítulo sobre Direitos Sociais que dentre os direitos

dos trabalhadores está a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”
(redação alterada pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998). A redação original do
texto previa que essa proibição se iniciava aos quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

O escopo da restrição etária é, claramente, a proteção da infância contra a exploração. As
limitações ao trabalho do menor, além de buscarem evitar prejuízo à sua compleição física, se organizam
em torno da continuidade da freqüência à escola.

A discussão sobre o trabalho infantil põe em destaque a oposição entre o valor econômico e o
valor sentimental das crianças. O ganho de uma criança economicamente ativa se opõe ao valor moral de

uma criança “economicamente inútil, mas emocionalmente inestimável”
[50]

. “Ao modelo rural sucedeu
um modelo urbano, o desejo de ter filhos não para assegurar a continuidade do ciclo, mas simplesmente

para amá-los e ser amado por eles”
[51]

.
Um dos sentidos da regulamentação do trabalho infantil foi proteger as crianças de pais

inescrupulosos, que muito cedo colocavam seus filhos em atividades perigosas
[52]

. Tanto é que atividades
menos gravosas, como a do vendedor de jornal e do engraxate, eram objeto de protestos menos

ruidosos
[53]

. Por outro lado, a realidade brasileira indica que a maioria das crianças que trabalha o faz
pela necessidade de contribuir no orçamento doméstico.

 
“Os trabalhadores infantis, na maioria dos casos, são vítimas da miséria. O trabalho, quando é
obstáculo para o pleno desenvolvimento da criança ou mesmo perigoso, é percebido como degradante,
tanto pelos pequenos trabalhadores quanto por seus pais, mas necessário à manutenção do núcleo

familiar”
[54]

.
 

Para elas, a transição de produtoras para consumidoras não se fez por completo, ocupando papel
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ambivalente.
Um caso peculiar é o da exploração econômica da imagem de crianças e adolescentes. Sobre essa

realidade, pouco se considera que constitua relação empregatícia.
Em 1910 a Suprema Corte de Massachusetts decidiu, no caso Commonwealth v. Griffith, que não

se poderia dar à palavra trabalho um sentido restritivo, vinculado às atividades em fábricas e
estabelecimentos mercantis. Em conseqüência o requerido, proprietário de um teatro em Boston, foi
condenado pela exploração de trabalho infantil ao empregar crianças de nove e de treze anos em uma
peça. Apesar do conteúdo da decisão, a questão dos atores infantis permaneceu uma das mais relevantes

questões sobre trabalho infantil
[55]

.
Contra a utilização de crianças como autores se invoca que não é um trabalho diferente de

nenhum outro. Também os pais não poderiam se beneficiar do produto da exploração dos filhos, que
deveriam ser mais bem cuidados. A isso se soma a mentalidade do início do século XX, que tinha o teatro
por pernicioso para o desenvolvimento moral e religioso das crianças. Estatisticamente era ínfima a parcela
de crianças prodígio que obtiveram sucesso na idade adulta, quando, pelo contrário, os maiores astros da

época iniciaram as carreiras com mais de quinze anos
[56]

.
A favor do emprego de crianças em exibições artísticas suscitava-se que elas amavam o que

faziam e se, acaso não se sentissem confortáveis, poderiam expressar o seu descontentamento pelo choro.
Atuar não seria um trabalho qualquer, mas uma oportunidade de ganhos para as crianças. Tampouco seria

um trabalho assalariado, como nas fábricas, de todas as maneiras detestado
[57]

. Os sindicatos também não
se opunham, já que empregar crianças nessas atividades não importava demitir adultos.

Apesar da falta de solução formal, a exploração das crianças em encenações artísticas consolidou-
se como realidade, tanto no Brasil como no mundo. Essa situação cria um paradoxo curioso, “são crianças

trabalhadoras pagas para representar uma nova, sentimentalizada visão das crianças”
[58]

, evocando o lado
emocional do público.

Mais uma vez, o princípio do melhor interesse da criança induziria a proibição de tal atividade
(embora se possa tê-la por autorizada, a contrario sensu, no artigo 149 do Estatuto da Criança e do
Adolescente). Por outro lado, essa pode ser uma oportunidade para a melhoria das condições de vida da
criança e, realizada de uma maneira conscienciosa, não representar maior prejuízo para sua formação. De
toda forma, seria interessante se ampliarem ao trabalhador mirim as proteções celetistas, porque a sua
exclusão jurídica do mercado de trabalho determina a diminuição de direitos que deveriam ser protegidos
com maior veemência.

Ainda, é preciso verificar se a exploração econômica da imagem de crianças e adolescentes se
insere no esquema de sua proteção ou se, indevidamente, elas são exploradas pelos responsáveis como
fonte de renda.

 
 

06. Diferenciação e seu reverso
 
A construção social de um conceito de juventude corresponde à diferenciação social entre os
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diversos sujeitos que se apresentam à coletividade. “Tudo se passa como se, a cada época correspondesse
uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana: a ‘juventude’ é a idade privilegiada

do século XVII, a infância do XIX, a adolescência do XX”
[59]

.
De uma realidade despercebida durante o período medieval, a infância foi progressivamente

ganhando destaque e sendo associada a valores positivos, de inocência, espontaneidade e de um tipo de
liberdade não constrangida por responsabilidades. Pretende-se expandir a adolescência, identificada como
modelo de felicidade. Em prática já arraigada, os mais velhos tentam parecer jovens e os jovens adultos se
recusam a crescer, como se vivendo no “eterno prolongamento de sua infância ou de sua

adolescência”
[60]

.
 
“Enquanto as crianças vão sendo impelidas a uma jovialidade precoce e inseridas em um grande
mercado consumidor, muitos adultos parecem recusar-se a amadurecer e, até mesmo, envelhecer, como
se o mundo pudesse se reduzir à eternização de um presente idealizado, em que a felicidade, o prazer, a
beleza, o conhecimento, como bens privados, estivessem disponíveis a todos que pudessem ou

merecessem, como mercadoria, consumi-los”
[61]

.
 

Não passa despercebido à cronista o ridículo que advém de uma entrada precoce no mundo adulto,

quando as crianças mimetizam o vestuário adulto: “as meninas vão feito umas anãzinhas”
[62]

. A nota
ressalta dois aspectos da diferenciação cultural da infância que vão se perdendo: o traje próprio e o não
exaurimento da distinção entre adultos e crianças pelo tamanho do corpo.

Analisando a situação sob outro ponto de vista, Postman sustenta que “sem um conceito claro do

que significa ser um adulto, não pode haver conceito claro do que significa ser uma criança”
[63]

. Isso
porque o acesso indistinto à informação acabaria por igualar criança a adulto, de tal maneira que a infância

se tornaria um conceito necessário ou irrelevante
[64]

.
 Verificam-se, em síntese, dois movimentos em sentidos contrários: a progressiva reintegração da

criança no mundo adulto, principalmente como decorrência de sua inserção no mundo do consumo e, por
outro lado, a tentativa do mundo adulto em retomar os valores da juventude. Nesse panorama, não crescer
parece um reclame legítimo e o desenvolvimento da infância para a idade adulta parece menos sedutor.
Mas, sob outros aspectos, é preciso compreender a extensão das demandas por autonomia das crianças e
adolescentes.

 
 

07. Fiat lux
 
Os responsáveis por uma criança lidam com uma pessoa-a-ser (person-to-be), inserida em um

processo de desenvolvimento, com fases determinadas no tempo e um fim pré-estabelecido, a vida

adulta
[65]

.
Há, por certo, sentido na gradual aquisição de poderes jurídicos pelas pessoas em razão de seu

desenvolvimento, compreendido como “mudanças progressivas ao longo do tempo”
[66]

. O recém-nascido
é totalmente dependente; somente com o tempo tomará ciência de si mesmo e do mundo que o cerca,
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aprendendo a gestão da própria vida – começando pelo cuidado autônomo da própria higiene – e os
mecanismos de interação social.

As mudanças que caracterizam o desenvolvimento podem ser “quantitativas, referindo-se a
mudanças em volume, como no crescimento físico ou no vocabulário”, e por isso sujeitas à mediação
objetiva, ou “qualitativas, referindo-se a mudanças de tipo, como na compreensão moral ou na adaptação

social”, que, por isso, devem ser observadas subjetivamente
[67]

.
Pelo nascimento, e mesmo antes dele, a pessoa adquire a aptidão genérica para ser titular de

relações jurídicas. Essa capacidade de gozo não significa, porém, que pode agir por conta própria, “trata-

se de uma incapacidade de exercício, ditada pela natureza das coisas”
[68]

. Assim, é a própria
possibilidade fática de agir que condicionaria a possibilidade de atribuição de efeitos jurídicos,

artificialmente submetida aos critérios rígidos da incapacidade segundo a idade
[69]

.
 
“Os jurisconsultos romanos entendiam que o desenvolvimento sexual e intelectual corriam
paralelamente e, por isso, para determinarem a capacidade de agir procuravam averiguar o acesso à
puberdade: este implicava o reconhecimento daquela. Os Sabinianos defendiam uma inspectio
corporis. Porém, este rigor produzia a variabilidade e, por isso, os Proculeianos fixaram-na no
momento em que o homem completava catorze anos e a mulher, doze. Esta solução foi acolhida no

direito justinianeu por causa do decoro”
[70]

.
 

A fixação etária da maioridade atrela-se à realização das necessidades de segurança jurídica e se
funda na presunção legal de que as pessoas possuem discernimento para a prática de todos os atos da vida
civil. Além disso, a opção legal pela fixação de idades se justificaria porque “é necessário proteger o
menor contra a sua própria incapacidade e é impossível averiguar caso a caso se o menor possui

discernimento para entender as consequências jurídicas (muitas vezes, económicas) dos seus actos”
[71]

.
A experiência histórico-comparativa demonstra progressiva diminuição do patamar etário da

capacidade, “dos 25 anos do Direito comum passou-se para os 21 das codificações clássicas, estando hoje

generalizados os 18”
[72]

, o que, para Menezes Cordeiro, corresponde a “um movimento destinado a

acelerar a integração dos jovens na vida política, procurando captar o seu voto”
[73]

. Esse sentido parece
não discrepar da realidade brasileira, uma vez que o jovem maior de 16 anos já pode votar, mas dependerá
da assistência de seu representante legal para praticar atos da vida civil. Por isso, conclui que “tal
movimento funciona, no plano civil – pessoal e patrimonial – em sentido contrário ao das realidades:
mercê do alongamento dos estudos, a idade da plena autonomia pessoal e patrimonial tende a avançar: não

a recuar”
[74]

.
Buscar a equivalência entre a situação de fato e a direito é uma tarefa inglória para a legislação,

pois
 
“tanto a exigência de uma idade elevada como a admissão de um limite etário baixo podem infringir o
direito à livre autodeterminação da pessoa: no primeiro caso, priva-se a pessoa de um direito que ela
está em condições de realizar; no segundo caso, conferem-se poderes a uma pessoa que nem sequer os

sabe usar adequadamente, precisando de quem ajude”
[75]

.
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Manifestando-se sobra a elaboração do Código Civil em vigor, Moreira Alves mostrou-se
contrário à diminuição do critério da maioridade:

 
“No art. 5º diminuiu-se a idade para a obtenção da capacidade de fato, de 21 para 18 anos. Nesse
ponto, fui vencido — talvez pela pecha que me atribuem, de renitente e conservador —, mas continuo
com dúvidas. Não desconheço que a imensa maioria das legislações modernas abaixou o limite de
idade em matéria de capacidade de fato, mas também penso que, no momento em que o mundo mais se
complica e em que as relações jurídicas se tornam complexas, não me parece que um instituto dessa
natureza seja capitis deminutio, que não visa denegrir ninguém, e, portanto, considerar que quem tenha
18 anos não tem um certo discernimento; no entanto, esquecem-se aqueles que se baseiam nisso de que
esse é um instituto de proteção e não visa senão a tutela dos interesses daquele que é lançado na vida
das relações jurídicas e pode ter o seu patrimônio e as suas relações jurídicas sem a tutela necessária,

em face da complexidade da vida jurídica moderna”
[76]

.
 

Esse tipo de ponderação ganha maior destaque em razão dos reclames de atribuição de autonomia
aos menores no exercício de seus direitos, em reconhecimento de situações de capacidade subetária. Ou se
acredita que, de fato, eles podem atuar na gestão de sua vida mais cedo que o patamar legal; ou que a
antecipação de algumas faculdades de atuação traz um resultado social benéfico, sem prejuízo da regra
geral de maioridade; ou se pretende desincumbir o quanto antes os pais dos ônus do poder familiar.

Para Hörster, a razão para flexibilizar o sistema das incapacidades etárias residiria “no facto de a
maturidade e o discernimento, imprescindíveis como pressupostos da capacidade para o exercício de
direitos, não se adquirem de maneira instantânea, de um momento para outro, quando se atinge a

maioridade, mas serem o resultado de um processo de evolução gradual”
[77]

.
“Em condições ideais a criança torna-se progressivamente mais autônoma à medida que cresce e,

ao tornar-se mais autônoma, torna-se menos heterônoma. Ou seja, à medida que a criança torna-se apta a

governar-se, ela é menos governada por outras pessoas”
[78]

. E, além da aptidão para o autogoverno, é
preciso ter meios para fazê-lo.

Qualquer equação de interesses, tanto em favor da flexibilidade do critério etário quanto da
segurança jurídica, deve levar em conta também que atingir a maioridade não mais se configura como um
rito de passagem, como se por mágica a autonomia e a efetiva capacidade de gestão pessoal estivessem
sob o travesseiro do jovem que acorda aos dezoito anos. A insignificância do tempo em confronto com o
poder dos símbolos é explorada com argúcia por Machado de Assis:

 
“Chegou assim aos quarenta anos. Não importa; o céu é mais velho e não trocou de cor. Uma vez que
não atribuas ao azul da alma nenhuma significação romântica, estás na conta. Quando muito, no dia em
que perfez aquela idade, a nossa dona sentiu um calafrio. Que passara? Nada, um dia mais que na
véspera, algumas horas apenas. Toda uma questão de número, menos que número, o nome do número,

esta palavra quarenta, eis o mal único”
[79]

.
 

Atualmente causaria espanto a repreensão materna em Esaú e Jacó: “vocês não estão em idade de

falar em política. Quando tiverem barbas”
[80]

. A sociedade atual não mais associa a maioridade a “um

difuso sentido de respeito social” que se verificava em épocas pretéritas
[81]

. Talvez porque o jovem já
esteja inserido na dinâmica das relações sociais antes dessa idade e o senso comum compreende a efetiva
emancipação no processo de sustento econômico ou na saída da casa paterna.
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No direito brasileiro, a promulgação de um novo Código Civil em 2002 determinou a diminuição
do patamar etário da maioridade, dos 21 para os 18 anos. Do nascimento até então a norma distingue duas
realidades: os absoluta e os relativamente incapazes em razão da idade. Vale ressaltar que somente a
incapacidade se qualifica em graus, enquanto a capacidade se apresenta sem qualificativos e, por isso,
plena.

Até os 16 anos as crianças e adolescentes são considerados absolutamente incapazes e necessitam
da representação de seus representantes (em regra os pais) para a prática dos atos da vida civil. Entre os 16
e os 18 anos o adolescente é tido por relativamente incapaz e o exercício do poder familiar ou das
atribuições da tutela determina que seja assistido por seu responsável. De maneira esquemática, se pode
identificar na representação a substituição da vontade do representado pela do representante e na
assistência a adição dessas vontades. Teoricamente essa mudança representa um ganho de autonomia para
os menores, que têm a intervenção do responsável diminuída em favor do progressivo ingresso na gestão
pessoal e patrimonial.

 
 

08. Capacidade natural
 
O desenvolvimento das crianças tem um objetivo bem definido: “a independência do indivíduo,

que inclui essencialmente a sua capacidade para a responsabilidade”
[82]

. E a identificação do
cumprimento desse objetivo não é uma faculdade dos educadores, mas uma solução legal, esteja o trabalho
pronto ou não.

A maturidade determina, quando a responsabilidade parental cessa, uma oportunidade indelével,

“a oportunidade da vida autônoma em cometer os próprios pecados”
[83]

.
Como esclarece Jonas, com a maioridade o objeto prévio da responsabilidade dos pais se torna um

sujeito de responsabilidades. Nesse momento a atuação dos pais ou responsáveis deixa de se configurar
como uma tarefa e passa a ser vista somente em retrospecto, ou seja, a única possibilidade é analisar se

esse trabalho foi ou não bem feito ou resultou em bons frutos
[84]

.
A atuação dos pais ou responsáveis não se faz, todavia, sobre uma página em branco ou inerte. A

criança objeto de cuidados é também um sujeito, apto a responder, de sua maneira, aos estímulos
recebidos e modular o exercício da autoridade.

 
“Os bebês não escolhem a partir de uma série de opções. Eles simplesmente aceitam ou rejeitam o que
o mundo lhes oferece. O mesmo acontece com as crianças pequenas. ‘Você quer suco?’, ou ‘Quer ir ao
parque?’, ou ‘Quer ir no escorregador?’ – os pais perguntam às crianças, que respondem sim ou não.
De repente, então, geralmente quando as crianças já são capazes de se comunicar, os pais passam a
perguntar: ‘Você quer suco de maçã ou de laranja?’, ou “Quer ir no escorregador ou no balanço?’.

Agora responder sim ou não já não basta”
[85]

.
 
A questão que se põe, então, é verificar como o direito brasileiro trata da possível atribuição de

alguns poderes aos menores. Afora a hipótese da mudança de um regime de representação para outro de
assistência na passagem da incapacidade absoluta para a relativa aos dezesseis anos, aos incapazes toca a
prática isolada de poucos atos.
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Aos menores relativamente incapazes o Código Civil somente autoriza a prática livre e autônoma
de três atos: ser testemunha (art. 228, I), ser mandatário (art. 666) e fazer testamento (art. 1.860, parágrafo
único). O elemento que vincula as três hipóteses é a baixa possibilidade de produzirem repercussão na
vida e no patrimônio de seu autor.

Mais abrangente é a hipótese prevista no § 107 do BGB, que prevê: “Para uma declaração de
vontade, por meio da qual não obtenha simplesmente uma vantagem, necessita o menor do consentimento
de seu representante legal”. Deve-se atentar que, segundo o BGB, a regra aplica-se aos maiores de sete
anos (§ 106), limite bastante inferior aos dezesseis anos previstos na legislação brasileira.

Além das hipóteses legalmente previstas, é comum se verificar o reclame por novas balizas de
atuação, mais flexíveis que o sistema codificado, pelo recurso à idéia de capacidade natural. Um dos
sentidos, como propõe Moreira Alves, seria a desconsideração da capacidade de fato para a prática de
alguns atos semelhantes a negócios jurídicos, como a ocupação, uma vez que para satisfazer “a natureza

da vontade que exigem” bastaria a “capacidade natural do agente”
[86]

. Esse abrandamento do requisito de
capacidade encontraria amparo no artigo 185 do Código Civil, que determina a aplicação, “no que
couber”, do regramento dos negócios jurídicos aos atos jurídicos lícitos. Assim, seria suficiente a
consciência da prática do ato, ainda que o agente “não tenha vontade qualificada para celebrar

validamente um contrato”
[87]

.
Sob outra perspectiva, mais comuns são as referências à capacidade natural como elemento

genérico de legitimação subetária para a prática de toda sorte de atos, incluindo os negócios jurídicos,
levando-se em conta o amadurecimento psíquico dos sujeitos. “A maioridade adquire-se, de direito e de
facto, cada vez mais cedo. E, em muitos aspectos, o respeito da pessoa humana leva a que esta

‘maioridade’ seja natural, não dependendo da idade”
[88]

.
Permanecendo a criança sob o poder familiar, esse seria limitado pela possibilidade de expressão

válida das inclinações naturais do representado. “À medida que a criança se torna capaz de entender e de

querer, ela se torna um interlocutor ativo para seus pais”
[89]

. Segundo Villela, a irrupção desse novo

interlocutor marca a “derrocada da velha ordem familiar”
[90]

.
Em prol do reconhecimento da capacidade natural seria a solução do artigo 127º do Código Civil

português, com redação determinada pelo Decreto-Lei n. 496/77, que autoriza o menor a celebrar: os
negócios jurídicos próprios de sua vida corrente que, “estando ao alcance da sua capacidade natural, só
impliquem despesas, ou disposições de bens, de pequena importância” (art. 127.º/1, b); os “negócios
jurídicos relativos à profissão, arte ou ofício que o menor tenha sido autorizado a exercer, ou os praticados
no exercício dessa profissão, arte ou ofício” (art. 127.º/1, c); se maior de 16 anos, “os atos de
administração ou disposição de bens que tenha adquirido por seu trabalho” (art. 127.º/1, a).

Destaque-se, por fim, que a marca da capacidade natural dependeria da configuração de um
estado duradouro, reflexo do desenvolvimento das crianças e adolescentes, ao contrário do regime pontual
que marca, ao reverso, a incapacidade acidental (cf. art. 257.º do Código Civil português).
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09. Autonomia não é auto-suficiência
 
Os reclames pelo reconhecimento da capacidade natural dos menores encontram amparo na idéia

do reconhecimento e promoção de sua autonomia, conforme reconhecido no artigo 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

O problema que se põe, então, é verificar o que essa autonomia significa.
A alteridade determina que autonomia seja compreendida no âmbito de uma relação de

reciprocidade. “A autonomia seria construída na heteronomia, e não no sentido liberal excludente”
[91]

.
“Assim, a autonomia mais perfeita não seria aquela obtida pelo isolamento mais completo e auto-

suficiente, mas, sim, aquela promovida pela inclusão de um ser emancipado”
[92]

. A lógica é da

autonomia, não da independência; da solidariedade, e não do individualismo
[93]

.
Uma percepção estritamente negativa da autonomia, compreendida como ausência de limites,

conduz à redução simplista que identifica a deliberação autônoma da escolha de marcas na prateleira de

um supermercado
[94]

.
 
“Considera-se, também, [...] que o conceito liberal de autonomia como auto-suficiência, no sentido de
realização em si do ser humano, deve ser revisto em favor de uma acepção que atribua à autonomia

uma natureza que se desenvolva através da socialidade e que se realize nessa condição”
[95]

.
 

Sob o viés estritamente negativo da autonomia, fazer ou deixar de fazer se resume às escolhas
entre as opções disponíveis, sem que represente o produto de uma determinação consciente e
temporalmente localizada ou se considere, no processo decisório, a complexidade das relações sociais
envolvidas.

 
“A essência da autonomia é que as crianças tornem-se aptas a tomar decisões por si mesmas. Mas a
autonomia não é a mesma coisa que a liberdade completa. A autonomia significa levar em consideração
os fatos relevantes para decidir agir da melhor forma para todos. Não pode haver moralidade quando se
considera apenas o próprio ponto de vista. Quando uma pessoa leva em consideração os pontos de vista

das outras, não está mais livre para mentir, quebrar promessas e ser leviano”
[96]

.
 
Observa-se também que sob o rótulo do incremento na autonomia nas deliberações pessoais pode

se esconder a “criação de necessidades artificiais”, em decorrência da inserção em uma sociedade de

consumo que estimula desejos
[97]

. A ilusão dos novos espaços de autonomia acaba por corresponder a
deliberações que antes não se faziam necessárias, ou, como esclarece Lipovetsky, “quanto mais o
hiperconsumidor detém um poder que lhe era desconhecido até então, mais o mercado estende a sua força
tentacular; quanto mais o comprador está em situação de auto-administração, mais existe

extrodeterminação ligada à ordem comercial”
[98]

.
De fato, quanto mais se reivindica o pleno poder sobre a vida, mais se ampliam as possibilidades

de intervenção exterior.
 
“À medida que se afirma o princípio de soberania pessoal sobre o corpo, o indivíduo confia sua sorte à
ação de substâncias químicas que modificam seus estados psicológicos ‘de fora’, sem análise nem
trabalho subjetivo, apenas importando a eliminação imediata dos dissabores (fadiga, insônia,
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ansiedade), a eficácia mais rápida possível, o desejo de produzir estados afetivos ‘sob

encomenda’”
[99]

.
 

Desse modo, a ilusão do aumento do poder decisório acaba por determinar a redução das
possibilidades de atuação, porque limitadas a algumas possibilidades disponíveis no mercado.

Tenha-se ainda que à medida que o número de alternativas aumenta, também cresce o esforço
para tomar uma decisão e, por conseqüência, a possibilidade de insatisfação com o resultado. Em outros
termos, a energia demandada para a tomada de decisão diminui o bem-estar subjetivo com o resultado.
Esquematicamente, “o acréscimo no número de opções e possibilidades de escolha tem três efeitos
desastrosos afins: Significa que as decisões exigem um esforço maior. Torna os equívocos mais prováveis.

Agrava as conseqüências psicológicas dos equívocos”
[100]

.
Imagine-se alguém confrontado com duas portas, atrás de uma delas está dama formosa e de

outra um tigre. Ninguém desejaria o aumento de opções se detrás da nova porta não estivesse outra dama,

mas outro tigre
[101]

.
Nesse panorama, algumas deliberações que contam com menos possibilidades, embora possam ser

compreendidas como mais restritivas da autonomia, importam melhores resultados subjetivos, uma vez
que o investimento de recursos é menor.

É falsa a idéia de que ter mais alternativas é melhor que ter menos, porque o aumento das
possibilidades de opção determina o correlato aumento dos custos envolvidos para tomar decisões. Quanto
mais alternativas, maior a responsabilidade decorrente.

Diz-se que Henry Ford ofereceu a seus consumidores a escolha da cor dos automóveis, desde que
fossem pretos. Diante das opções atuais do mercado isso pode parecer restritivo, mas o consumidor da
época não precisava questionar o preço de revenda, a preferência do cônjuge, a segurança em estradas ou

se o veículo ficaria sujo com facilidade. Logo a falta de opções não era, de fato, um problema
[102]

.
Em alguns âmbitos, todavia, não se duvida que o aumento de possibilidades de opção seja

positivo. A escolha do cônjuge e de permanecer ou não casado, por exemplo. Ou, mais corriqueiro, a
determinação do que se vai comer ou se deseja o prato apimentado ou não. Aumentar opções pode
significar o aumento da probabilidade que a pessoa satisfaça seus desejos, ou que se satisfaça pelo simples
exercitar a escolha, ou mesmo aprender um pouco sobre si por meio da deliberação. Porém não há provas
de que ter opções seja intrinsecamente valioso. “O que tem valor intrínseco não é ter opções, mas ser
reconhecido como o tipo de criatura que é capaz de fazer escolhas”. Ou seja, é o reconhecimento pelo
outro como pessoa e merecedor de igual respeito e dignidade. “Mas, naturalmente, que ser intrinsecamente
melhor ser uma criatura que faz escolhas não implica que é sempre uma melhora ter mais

[escolhas]”
[103]

.
 
“Na infância, a criança vive o mundo em que se funda sua possibilidade de converter-se num ser capaz
de aceitar e respeitar o outro a partir da aceitação e do respeito de si mesma. Na juventude,
experimenta-se a validade desse mundo de convivência na aceitação e no respeito pelo outro a partir
da aceitação e do respeito por si mesmo, no começo de uma vida adulta social e individualmente

responsável”
[104]

.
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Assim, antecipar escolhas para crianças e adolescentes pode se revelar medida contrária ao seu
desenvolvimento saudável, porque insatisfeita a pertinência etária entre o poder decisório e a capacidade
de lidar com ele.

 
Conclusão

 
De todo o exposto, verifica-se que o princípio do superior interesse da criança, reconhecido nos

textos normativos internos e internacionais, justifica a identificação de um novo ramo jurídico: o direito
das crianças e adolescentes. Seu intuito fundamental é o reconhecimento das crianças e adolescentes como
pessoas em desenvolvimento e garantir cresçam de maneira adequada e saudável.

A existência de um corpo legislativo autônomo, o Estatuto da Criança e Adolescente, confirma a
autonomia desse novo ramo, afastando qualquer resquício do “caráter marginal ou limítrofe da

juventude”
[105]

.
Desde o nascimento crianças e adolescentes tem uma personalidade autônoma, que deve ser

respeitada por todos, inclusive os seus pais. A estrutura das normas referentes a crianças e adolescente é
construída em favor de sua proteção e, mais que isso, importam critérios de interpretação e aplicação
modulados por seu superior interesse.
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CIDADANIA CULTURAL: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO

CIUDADANÍA CULTURAL: UN CONCEPTO EN CONSTRUCCIÓN

Francisco Humberto Cunha Filho

RESUMO
À proporção em cresce o reconhecimento da importância e se multiplica a difusão do estudo
científico, bem como do emprego cotidiano dos Direitos Culturais, também se expande a
investigação dos temas a eles relacionados, no universo dos quais, o da cidadania cultural.
Dentro de um quadro comunicacional que fartamente exibe a banalização dos conceitos, até
mesmo como forma ideológica de fazer sumir os impactos que poderiam gerar sobre a
realidade, o presente estudo almeja investigar se efetivamente existe uma dita e específica
cidadania cultural, ou se a expressão cidadania dispensa adjetivações e, enquanto substância e
substantivo, subsume toda e qualquer forma de assenhoreamento do povo sobre a vontade, os
interesses e a atuação do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: Cidadania; cidadania cultural; direitos culturais; cultura.

RESUMEN
En proporción al reconocimiento de la importancia y la difusión de estudios científicos y el
empleo cotidiano de los Derechos Culturales, también amplía la investigación de cuestiones
relacionadas con ellos, entre los cuales, el de ciudadanía cultural. Dentro de un marco de
comunicación de la trivialización de conceptos científicos, incluso como una forma ideológica de
eliminar los efectos que podría generar sobre la realidad, este estudio tiene como objetivo
investigar si realmente existe una ciudadanía cultural específica, o si la ciudadanía plazo sin
adjetivos, subsume todas lãs formas de entronización de la voluntad del pueblo em los intereses
y acciones del Estado.
PALAVRAS-CLAVE: Ciudadanía; ciudadanía cultural; derechos culturales; Cultura.

INTRODUÇÃO

            Um dos mais prazerosos e instrutivos divertimentos que a informática nos proporciona é aquele
resultante da saudável bisbilhotice que nos ensejam os sítios de busca. A eles recorremos quando
queremos ‘matar o tempo’, saber algo mais sobre a vida de alguém, e até como passo inicial de uma
pesquisa acadêmica.

            Disposto a refletir sobre ‘cidadania cultural’, como costuma acontecer, dediquei-me, inicialmente,
a ponderar sobre esta expressão, tentando compreender o sentido e a razoabilidade da mesma,
principalmente porque a fortaleza do termo ‘cidadania’ é tão intensa que, se não dispensa, subsume grande
quantidade de adjetivos que possam acompanhá-la.

            Escrevi, no Google, entre aspas, as seguintes expressões: “cidadania cultural”, “cidadania natural”,
“cidadania ambiental”, “cidadania social”, “cidadania econômica”, “cidadania política”, “cidadania
esportiva”, “cidadania educacional”, “cidadania tributária” e até “cidadania previdenciária”, obtendo, para
todas elas, uma pluralidade (não raro imensa) de citações. Estes resultados permitiram, de pronto, entender
que se vem tentando construir uma multiplicidade de entendimentos para o que seja cidadania. Isto tanto
pode representar uma apropriação plural da expressão, como, em sentido diverso, o uso desgastante da
mesma. Nesta última insinuação, insere-se o receio de José Afonso da Silva (2006, p.35), ao ponderar que:
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“É signo de nosso tempo que a cidadania se tenha convertido em um conceito de moda em todos os
setores da política. Isso nos põe diante da necessidade de reelaborar o conceito de ‘cidadania’, a fim de
lhe dar sentido preciso e operativo em favor da população mais carente da sociedade e de modo a
retirá-lo da pura ótica da retórica política, que, por ser formal, tende a esvaziar o conteúdo ético
valorativo dos conceitos, pelo desgaste de sua repetição descomprometida”.

Sob a batuta desta advertência, buscarei, nos campos das ciências jurídica e política, um
entendimento aceitável do que seja ‘cidadania’, contrastando o resultado obtido com o que mais
acordemente se compreende por ‘cidadania cultural’, no intuito de concluir sobre a razoabilidade e
abrangência desta última expressão.

 

1          CIDADANIA

Cidadania, na Constituição Brasileira, é mais que um direito ou um conjunto deles; é mais que um
princípio ou toda uma estrutura principiológica; é um dos fundamentos de nossa República, segundo o que
consta já no Art. 1º da Carta Política:

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

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

Mas a expressão, com suas variações, não aparece apenas no artigo que inaugura o texto
constitucional; Saïd Farhat (1996, p.119) entende que “a palavra cidadania é utilizada em três sentidos
intimamente correlacionados: [1] designa a qualidade ou estado de ser cidadão, [2] todos os cidadãos,
coletivamente, e [3] o conjunto de direitos e deveres inerentes àquela qualidade”.

José Afonso da Silva (2006, p. 36) também destaca a abrangência e a multiplicidade de relações da
expressão, que estrategicamente está encartada no Título I da Constituição de nossa República, designado
‘Dos Princípios Fundamentais’:

A cidadania está aqui num sentido mais amplo do que o de titular de direitos políticos. Qualifica os
participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade
estatal (art. 5º, LXXVII). Significa aí, também, que o funcionamento do Estado estará submetido à
vontade popular. E aí o termo conexiona com o conceito de soberania popular (parágrafo único do art.
1º), com os direitos políticos (art. 14) e com o conceito de dignidade da pessoa humana (art. 1º, III),

com os objetivos da educação (art. 205), como base e meta do regime democrático
[1]

.

O mesmo Autor (SILVA: 1996, p.36) arremata que:

A cidadania, assim considerada, consiste na consciência de pertinência à sociedade estatal como
titular dos direitos fundamentais, da dignidade como pessoa humana, da integração participativa no
processo do poder, com a igual consciência de que essa situação subjetiva envolve também deveres de

respeito à dignidade do outro, de contribuir para o aperfeiçoamento de todos
[2]

.

            Na busca por simplificação do que seja cidadania, merece transcrição trecho da entrevista
concedida pela socióloga Maria Victória Benevides a Silvio Caccia Bava, Diretor da Associação Brasileira
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das Organizações Não-Governamentais (ABONG), em janeiro de 2000, veiculada no sítio da Rede de
Direitos Humanos e Cultura (DHNET: 2007):

SILVIO: - Como você está vendo, hoje, essa discussão da cidadania? Existem significados distintos
que são atribuídos ao conceito dependendo de quem fala. Para você, o que é cidadania hoje?

MARIA VICTÓRIA: - Cidadania para mim hoje se resume a uma palavra, que é a participação.
A participação como indivíduo ou como um grupo organizado nas mais variadas áreas de atuação na
sociedade, na esfera pública. Então cidadania para mim é sinônimo de participação, ou seja, de não
omissão, indiferença etc., em relação ao exercício do poder.

Ao promover a simbiose entre os conceitos de ‘cidadania’ e de ‘participação’, Maria Victória
Benevides partilha do entendimento de Marcel Prélot (1973, p.519), para quem “a participação pode ser
definida como este aspecto do comportamento político no qual o Cidadão intervém na Cidade, como

membro desta, embora seja, vis-à-vis a ela, pessoa distinta
[3]

”.

Por seu turno, Genuíno Amazonas de Figueiredo (2002, p. 42) lembra a origem da idéia de
cidadania vinculada às expressões artísticas, fazendo perceber a sua conexão com o direito de emitir
pública e sonoramente opinião sobre os acontecimentos da vida coletiva:

“Nos anfiteatros romanos os atores precisavam avolumar a voz, de modo que ela ressoasse por todos
os recantos (vox personabat), e, para isto, usavam no rosto uma máscara em forma de porta-voz. Esta
máscara chamava-se persona. De máscara o vocábulo passou a significar o papel que o ator
desempenhava em cena; e, por último, por analogia, os romanos significaram com este vocábulo o
papel que cada homem representa no grande palco da vida. Assim, o vocábulo passou para a técnica
legal”.

Isto concebido, importa sublinhar, ao menos em gênero, as formas possíveis do exercício da
cidadania, esta que pode ser levada a efeito, como consta no já transcrito parágrafo único do Art. 1º da
Constituição Federal, por meio de participação indireta (por representação) ou participação direta

(democracia direta). Mas a observação sistêmica da Constituição permite inferir, a partir do Art. 14 (
[4]

),
também, a participação semidireta, que mescla as duas outras, conforme mais adiante será especificado.

Sem olvidar a participação informal - aquela resultante da criatividade e que se realiza em
complementação, ao lado ou até contrariamente à legislação posta-, o ordenamento jurídico geralmente
concebe os seguintes níveis participativo (CANOTILHO: 1993, p.430-1):

a)      participação não-vinculante, caracterizada pela abertura à interferência social, mas que deixa
ao talante da autoridade considerá-la ou não (exemplo: protesto contra uma decisão do órgão
público de cultura);

b)      participação vinculante, aquela sem a qual a atuação da autoridade pública é ilegítima, mas
não implicando em necessária aceitação (exemplo: tombamento de um bem sem o parecer de
um conselho legalmente instituído);

c)      participação vinculante e autônoma, “percebida quando há uma verdadeira reserva de
poderes para o exercício em separado daquele do Estado. Este só interfere em caso extremo,
para fazer valer os princípios ditados pelo constituinte ou as normas a todos impostas (CUNHA
FILHO: 1997, p. 89)” (exemplo: deliberação de sindicatos de artista e empregadores de artistas
sobre a convenção coletiva da categoria).
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Sob estas premissas, após perquirir aquilo que os culturalistas entendem por ‘cidadania cultural’,
buscarei identificar, nas principais normas concernentes à cultura, a presença destas formas participativas,
em nosso País.

 

2          CIDADANIA CULTURAL

Ter a cidadania como um ‘Fundamento da República Brasileira’ corresponde à compreensão de
que ela é inerente a toda e qualquer atividade estatal (saúde, educação, cultura, meio ambiente...), sendo,
em princípio, dispensável qualquer adjetivação, a não ser para identificar o setor específico sobre o qual se
atua, ou, ainda, para destacar eventuais peculiaridades do seu exercício, em tal setor. Esta parece ser a
compreensão de culturólogos como Teixeira Coelho (1999), que no seu Dicionário Crítico de Política
Cultural não aborda a questão. Andrew Edgar e Peter Sedgwick (2003, p. 55), por seus turnos, no
compêndio Teoria Cultural de A a Z: conceitos-chave para entender o mundo contemporâneo, não

escreveram o verbete ‘cidadania cultural’, mas apenas ‘cidadania’
[5]

, tendo o cuidado de especificar que

Essa cidadania às vezes é chamada de ‘cidadania substantiva’ em contraste com a posse da ‘cidadania
formal’, nos nossos dias normalmente usada para significar apenas o fato de ser um membro do
estado-nação. A posse de cidadania no primeiro desses sentidos implica que o indivíduo seja parte de
um corpo sócio-político, e que os direitos, deveres e assim por diante que esse indivíduo tenha sejam
dispostos tanto concretamente quanto em virtude dele ser membro desse corpo.

Porém, como já referido, no específico universo dos que refletem sobre as políticas culturais, há a
tendência de se promover o encontro entre o substantivo ‘cidadania’ e o adjetivo ‘cultural’, para formar a
expressão ‘cidadania cultural’, cujo significado ainda permanece carecedor de precisão, em decorrência do
fato de que, ao ser utilizado por distintos autores, apresenta significados parciais e/ou equívocos.

Marilena Chauí (2006, p. 66-72), por exemplo, descrevendo sua experiência como Secretária de
Cultura do Município de São Paulo, entende por “política de cidadania cultural: cultura como direito dos
cidadãos e como trabalho de criação [...] dos sujeitos culturais”. Ao pormenorizar o conceito, a filósofa
acrescenta “uma definição alargada de cultura”, além de temas imbricados com a idéia democrática, como
pluralismo, igualdade e inclusão. Literalmente:

Em resumo, em 1989, partimos de quatro perspectivas, determinantes da proposta de Cidadania
Cultural:

- uma definição alargada de cultura, que não a identificasse com as belas artes, mas a apanhasse em
seu miolo antropológico de elaboração coletiva e socialmente diferenciada de símbolos, valores, idéias,
objetos, práticas e comportamentos pelos quais uma sociedade, internamente e sob hegemonia de uma
classe social, define para si mesma as relações com o espaço, o tempo, a natureza e os humanos;

- uma definição política da cultura pelo prisma democrático e, portanto, como direito de todos os
cidadãos, sem privilégios e sem exclusões;

- uma definição conceitual da cultura como trabalho da criação: trabalho da sensibilidade, da
imaginação e da inteligência na criação da obra de arte; trabalho de reflexão, da memória e da crítica
na criação de obras de pensamento. Trabalho no sentido dialético de negação das condições e dos
significados imediatos da experiência por meio de práticas e descobertas de novas significações e da
abertura do tempo para o novo, cuja primeira expressão é a obra de arte ou a obra de pensamento
enraizadas na mudança do que está dado e cristalizado;

- uma definição dos sujeitos sociais como sujeitos históricos, articulando o trabalho cultural e o
trabalho da memória social, particularmente como combate à memória social una, indivisa, linear e
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contínua, e como afirmação das contradições, das lutas e dos conflitos que constituem a história de uma
sociedade.

As premissas que basearam a atuação do órgão municipal de cultura da Capital paulistana, no final
dos 80 e início dos 90 do século passado, ao que parece, ganharam aceitação no seio da comunidade
cultural. O Instituto Pensarte (2007), nesta linha, apresentando-se como “organização voltada para a
articulação do setor cultural”, em momento que antecedeu eleição para a Presidência da República, e
visando “contribuir para uma pauta mínima” a ser submetida aos postulantes e, principalmente, àquele que
viesse a ser eleito, lançou o “Manifesto por uma Cidadania Cultural”, do qual se extrai, em linhas gerais,
que a expressão destacada está compreendida “na ampliação do conceito de cultura, na democratização do
acesso aos bens e serviços, bem como ao fazer cultural, e no cumprimento dos preceitos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e da Constituição da República Federativa do Brasil”.

O conceito, qual foi trabalhado pela filósofa e ampliado pelo Instituto Pensarte, lembra uma bacia
inclinada, pois é, por um lado, transbordante, mas por outro, parcial, considerada a esfera tradicional do
que se entende por cidadania, posto que contempla: [1] definição antropológica de cultura, [2] política
cultural como direitos igualitários dos cidadãos, [3] criatividade e inovação, [4] resguardo das memórias
coletivas e [5] acatamento da legislação cultural considerada legítima.

O transbordamento referido pode ser analisado como cuidados que se mostram necessários à idéia
de ‘cidadania substantiva’, cercando-a de ambiência favorável à sua manifestação e ao seu

desenvolvimento, constituindo-se, portanto, em um conjunto de garantias (BARROSO: 2000, p. 121)
[6]

.
Isto é perceptível em algumas análises:

a)                           a adoção do conceito antropológico de cultura pode ocorrer em ambiente hostil à
democracia, porém, no campo democrático – aquele em que melhor se desenvolve a
cidadania – não pode ser olvidado, em decorrência de que, tendo o referido conceito
dimensões agigantadas e propensões a metamorfoses, se compatibiliza com a idéia de
pluralismo, que é inafastável desta forma de governo popular;

b)                           a mesma essência de raciocínio pode ser aplicada para as idéias de ‘criatividade e
inovação’, que encontram, mesmo sem exclusividade, o melhor de suas expressões em
regimes inclusivos e abertos a quantos queiram;

c)                           o sentido se conserva na deliberação de resguardo das ‘memórias coletivas’, que propicia
a inclusão dos distintos grupos, na construção do país.

No padrão tradicional de ‘cidadania’, o conceito elaborado por Marilena Chauí, como dito, tem
abrangência parcial, posto que se refere somente a ‘direitos dos cidadãos’, omitindo, ao menos
explicitamente, o anverso desta moeda, que seriam os ‘deveres dos cidadãos’, sempre encartados, como
visto, na conceituação ora sob enfoque. No que concerne ao entendimento do Instituto Pensarte, somente
por dedução se torna perceptível a presença da idéia de ‘deveres’, quando pugna pelo cumprimento de
normas jurídicas que considera legítimas, especificando, pontualmente, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e a Constituição do Brasil.
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3          CIDADANIA CULTURAL NO DIREITO BRASILEIRO

Assentado que ‘cidadania’ compreende essencialmente a idéia de ‘participação’ na vida política do
país; entendido que ‘cidadania cultural’ é, em princípio, a especificação deste fundamento de nossa
República no setor da cultura, buscarei identificar no ordenamento jurídico brasileiro as formas previstas
para seu exercício, bem como aquelas juridicamente possíveis, mas das quais ainda não foi feito uso.

A mais significativa forma de participação consiste em definir, em abstrato, e fiscalizar, em
concreto, a formação da vontade do Estado. Em palavras menos técnicas: intervir na criação das leis, além
de conferir e velar por seu cumprimento. No campo da chamada democracia semidireta – aquela na qual as
decisões políticas resultam do casamento das vontades dos representantes e do povo – estão previstos os
mecanismos ‘clássicos’ do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, os quais têm definição
normativa na Lei nº 9.709/1998, que os disciplinou:

Art. 2o Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.

§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.

§ 2o O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição.

(...)

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

A partir desta premissa, é interessante notar em que medida houve a direta participação popular na
elaboração das normas relativas aos direitos culturais, começando pela Constituição Federal, posto ser esta
o fundamento inicial de validade e legitimidade de todas as demais normas jurídicas. Antes, é oportuno
que se diga não ter havido a utilização, no estrito campo dos direitos culturais, dos mecanismos de
participação semidireta, desde o advento da Constituição Federal; aliás, não se tem notícia desta utilização
em toda a história brasileira, a não ser em questões macro, mas de algum modo tangenciais, como o uso
que se fazia do plebiscito para a criação de novos Municípios, em cuja configuração deveria, em termos
constitucionais inexplicavelmente revogados, ser levada em conta a respectiva unidade histórico-

cultural
[7]

.

Em termos gerais, muitos observadores da cena política não enxergam, na história mundial, uma
Constituição que tenha sido elaborada a partir de tantas sugestões emanadas da sociedade como a que hoje
rege nossos destinos. Em decorrência das emendas populares apresentadas ao Congresso Constituinte de

1987/1988, no que atine à seara cultural, assuntos específicos
[8]

 vieram à tona, dentre os quais os

referentes aos direitos autorais
[9]

 e à censura, esta que, aliás, dividiu as opiniões (MICHILES: 1989, p.
166-159).

Sobre a específica participação da ‘comunidade cultural’ na feitura da atual Constituição brasileira,
já foi feita coleta dados e mínima análise (CUNHA FILHO: 2004, p. 89):
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Uma das grandes preocupações da comunidade cultural durante o processo constituinte vinculava-se à
definição dos direitos intelectuais com o status de fundamentais, sem, contudo, abrir mão da garantia
dos criadores e intérpretes manterem o controle sobre a exploração de suas obras ou participações em
obras de outrem. Somente este anseio já revelaria o interesse de gestão autônoma do segmento cultural,
que, no entanto, aí não se esgota. Pode sintetizar as ambições do setor a ação do “Movimento pela
Defesa da Cultura” o qual, intermediado pelo constituinte Farabulini Júnior, do Partido Trabalhista
Brasileiro em São Paulo, fez a crítica ao projeto de Constituição elaborado pela Comissão de
Sistematização, efetivamente contribuindo para obter a mudança redacional de diversos artigos.

O Movimento reivindicava, além de direitos de natureza trabalhista e previdenciária, aspectos
essenciais para o estabelecimento da autonomia do segmento cultural, como a liberdade para as
atividades culturais, casada com o incentivo público; participação em conselhos, com ênfase para o de
comunicação; possibilidade de acesso de produções locais aos meios de comunicação de massa;
ampliação do direito de antena para entidades sindicais e organizações populares.

Em síntese, um olhar panorâmico sobre a atuação do segmento cultural durante a última
Assembléia Nacional Constituinte, permite concluir que, tão forte quanto o produto normativo que
garante a representação de interesse do segmento cultural, foi o processo do qual ele resultou.

            A consagração da cidadania cultural como atitude permanente, figura no corpo da Constituição, de
forma específica para a cultura, no § 1º do Art. 216, no qual está determinado que “o Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação”.

A referência à ‘comunidade’ como co-partícipe da promoção e proteção do patrimônio cultural, ou
seja, da política cultural, não elimina atuações individuais, expressamente cidadãs, como as referidas nos
seguintes dispositivos constitucionais:

Art. 5º...

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;

(...)

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 215...

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (...) IV -
democratização do acesso aos bens de cultura;

(...)

Art. 216....

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

A partir da matriz constitucional sobre cidadania em gênero, e cidadania cultural em espécie,
buscarei identificar exemplos de seu emprego nas normas inferiores, de regência dos direitos culturais,
tentando refletir sobre o que é pressuposto, o que está posto e o que deve ser posto.
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3.1. O que está pressuposto

Muitas das formas de exercício da cidadania cultural não estão expressamente mencionadas nas leis
específicas ao setor, uma vez figurarem como pressupostos na disciplina geral da cidadania ou mesmo da
ciência do direito. Esta observação serve tanto para ampliar quanto para reduzir direitos, afirmação ora
empregada não no sentido de criar ou revogar, mas de ter a exata dimensão de suas abrangências, no
ordenamento jurídico.

Quem compreende isto pode se livrar, por exemplo, da armadilha retórica de que todos os direitos
culturais são universalizados de forma absoluta, ou seja, são usufruíveis por todas as pessoas ao mesmo
tempo. A universalização neste sentido caracteriza apenas alguns direitos, como os que asseguram as
liberdades de criação e manifestação; porém, relativamente a outros, como os incentivos fiscais à cultura,
estes só se estendem às pessoas que desenvolvam atividades culturais e que demonstrem efetiva carência
de tais incentivos. Neste último caso, a idéia de universalidade permanece imanente, mas com outro
sentido: direitos com esta característica não são necessariamente aqueles aos quais todos têm ou devem ter
acesso, mas os que são acessíveis ao que neles se enquadrem; não há possibilidade de exclusão por força
de requisitos pessoais, como sexo, cor da pele, opção sexual e outras qualidades inerentes à pessoa, por
determinação da natureza ou por opção legítima.

A compreensão do que foi dito pode encontrar melhor aceitação se observados também os deveres,
que da mesma forma podem ser de universalidade fática ou apenas potencial. Se forem colocados num
espelho os direitos acima referidos, ver-se-á que eles refletem deveres, com características semelhantes: às
liberdades de criação e manifestação, correspondem deveres universalizados de respeito às mesmas; sopesa
o direito ao incentivo fiscal o dever de pagar os tributos, obrigação esta não de todos, mas dos que
praticam o ato que gera a obrigação tributária e, além disso, têm, nos termos da lei, a condição de pagar.

No campo das pressuposições da cidadania cultural também deve ser citado que mesmo para os
direitos culturais universalizados de forma abrangente, nenhum deles pode ter caráter ilimitado, ou seja,
seu exercício sempre pressupõe o respeito aos princípios que regem a vida em coletividade, com destaque
para aqueles que se incorporam nos fundamentos de nossa República - cujo núcleo é a dignidade da
pessoa humana-, bem como nos que são específicos do setor cultural, a saber: pluralismo; participação;
atuação logística do Estado; respeito à memória coletiva; universalidade (CUNHA FILHO: 2004, p. 70).
Exemplo conhecido de limitação, neste sentido, é o relativo ao direito à realização de manifestações
culturais tradicionais que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode ser argüido para violar outros
valores constitucionalmente protegidos, como o de não-submeter os animais irracionais à crueldade, como

ocorre no caso da ‘farra do boi’, segundo o julgamento da Corte referida
[10]

.

 

3.2. O que está posto

A maneira mais tradicional de incentivar a participação da comunidade cultural nas políticas
públicas reside na constituição de órgãos colegiados, que definem normas, decidem questões e fiscalizam
os resultados da atuação estatal. Tais colegiados são usualmente designados de ‘conselhos’, ‘comissões’ ou

[11]
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‘comitês’ .

Em princípios, tais colegiados se prestam a que se cumpra o comando constitucional garantidor da
participação da sociedade na definição das políticas públicas de cultura. Contudo, estão envoltos numa
gama tão considerável de problemas, que vêm suscitando estudos específicos. Dentre tais problemas,
porém, para o tema enfocado – cidadania - merecem destaque os seguintes:

 

a) Fragilidade institucional.

Na Constituição Federal há menção a mais de uma dezena de conselhos, sem falar de outros
colegiados, com distintas designações. Para o campo cultural, porém, a Constituição silencia sobre o
formato de como deve ser encetada a ‘colaboração da comunidade’. Esta omissão propicia poder
discricionário às autoridades constituídas para que criem, como lhes apetece, os referidos órgãos. O
resultado desta discricionariedade geralmente redunda em amesquinhamento institucional, no que concerne
ao instrumento criador e/ou regulamentador das estruturas representativas. Quer isto dizer: os órgãos
colegiados de cultura tendem a ser criados ou ter suas competências e composições definidas em Decretos,
o que promove inadequada inversão de valores, uma vez que, a qualquer momento, podem ter sua essência
redefinida ou mesmo eliminada por decisão monocrática. No plano federal, por exemplo, o Conselho
Nacional de Política Cultural (CNPC), não obstante criado pela Lei nº 9.649/1998, é disciplinado pelo
Decreto nº 5.520/2005; também a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, criada pela Lei nº
8.313/1991, esta mesma norma determina que “os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes
[do empresariado brasileiro e dos setores artísticos e culturais], assim como a competência da CNIC, serão
estipulados e definidos pelo regulamento [...]”, o que efetivamente é feito pelo Decreto nº 5.761/2006.

Urge, portanto, valorizar a representatividade popular na definição das políticas culturais a partir de
normas estáveis que a disciplinem.

 

b) Incompreensão do foco político

Um segundo problema da representação popular nos órgãos colegiados de cultura é a
incompreensão e, em alguns casos, o sabotamento de suas potencialidades políticas.

A incompreensão geralmente surge em decorrência do fato de atribuir a tais órgãos poderes
estritamente administrativos, ou seja, tarefas que seriam próprias das autoridades executivas. De fato, este
tipo de atividade reduz a potência soberana do povo, que em tal status deve, como já foi dito, definir
normas e fiscalizar seu cumprimento. Assim, por exemplo, um colegiado que atua em um sistema de
incentivos fiscais não deveria analisar projetos pontuais, mas definir critérios e prioridades e, funcionar tão
somente como instância de recursos, nos casos de indeferimento de pleitos.

A sabotagem ocorre quando na definição das competências dos órgãos representativos, estas são de
tal forma tímidas, sem poder algum de vinculação, que uma vez eliminado, tal órgão nenhuma falta faria.

É imperioso redimensionar a consciência e o efetivo valor, para o sistema democrático, da
importância dos colegiados culturais.
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3.3. O que pode ser posto

De tudo até agora exposto, mesmo considerando os equívocos a que todo processo de maturação
está submetido, notadamente o democrático, percebe-se a existência de muitas ‘portas’ ao exercício da
cidadania cultural, algumas das quais, porém, estão apenas entreabertas, e outras fortemente cerradas. Tais
portas representam as potencialidades não exploradas ou, quando muito, exploradas em níveis mínimos.

Algumas sugestões podem ser apresentadas, mas todas elas pressupõem, para o setor cultural, a
necessidade socrática de conhecer-se a si mesmo. Especificamente, nos campos da política e dos direitos
culturais, conhecer e reconhecer a nova principiologia do setor, que abandona tradicional postura
aristocrática para ter que conviver no ambiente da democracia. O primeiro grande impacto desta
consciência provavelmente recairá sobre uma tão inconfessa quanto renitente soberba dos ativistas
culturais, que se julgam com legitimidade de se imiscuir em todos os campos de atividades e saberes, mas
que rejeitam a presença de ‘intrusos’ nos seus domínios.

Esse antagonismo velado tem um de seus mais evidentes reflexos na relação cultura-direito; aquela
acusando este de insensível e tolhedor; este retrucando com as pechas de tresloucada e permissiva. O
resultado da querela é a construção de uma normatividade cultural burocratizada e desafinada com as
peculiaridades do setor.

Este quadro enseja que sejam feitas sugestões de aprimoramento da cidadania cultural: há que se
construir a legislação específica com a participação de todos os que se interessem por cultura, e não
apenas por experts; na construção desta legislação deve haver o abrandamento máximo de certas distâncias
existentes entre os direitos culturais e seus destinatários, com destaque para as questões lingüísticas e a
burocráticas. Não se concebe mais que o povo não entenda seu direito, nem que se esgotem todas as
energias em atividades-meio, em detrimento das atividades-fim. Simplesmente: leis mais fáceis de serem
entendidas; burocracia em níveis mínimos.

O incremento da cidadania cultural pressupõe algo para além de reconhecer este ‘direito novo’; é
preciso construir um ‘novo direto’, que exaura as possibilidades ofertadas pela Constituição, tendo em
conta as peculiaridades culturais, em decorrência do que não se pode deixar de contemplar a criatividade e
a inventividade enquanto signos do setor. Este entendimento permite a construção de soluções não
tradicionais, ou até mesmo a retomada de tradições injustificadamente abandonadas, como aquelas que
reconhecem a produção de normas pelo sistema dos costumes - direito consuetudinário-, posto serem estes
(os costumes), pública e notoriamente, objeto das preocupações culturais e, em sendo assim, como negar-
lhes a influência no regramento deste tipo de relações?

Uma outra possibilidade constitucional subutilizada é o exercício da democracia direta, que
encontra exemplo audacioso na Lei cearense instituidora do Sistema Estadual da Cultura, a qual, na parte
que disciplina os critérios para que os Municípios nele se integrem, exige, dentre outras coisas, que haja
gestão democrática, e a participação popular daí decorrente, dê-se por representação, ou então de maneira

direta
[12]

. Sabe-se que as mentes excessivamente conservadoras hão de dizer que o dispositivo viola o
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sistema representativo ou, quando menos, é inoperável, pelo grande volume de pessoas que pode acorrer a
uma assembléia cultural popular. Mas, em contraponto, pondera-se que, pelo primeiro empecilho, quem o
admite é que deve responder perante a história, posto que o mesmo se baseia em reflexão
democraticamente invertida: a submissão do soberano (o povo) ao servidor (o representante). Quanto à

dificuldade de operação decorrente das aglomerações, esquecem dos pequenos municípios
[13]

 e das
possibilidades comunicacionais presentemente ofertadas pela cibernética, que ensejam uma reedição

atualizada da ágora, desta feita em formato eletrônico
[14]

.

 

3.4. O que pode e deve ser posto

O sustentáculo do que está posto e pressuposto, bem como os possíveis aprimoramentos da
cidadania cultural residem em idéia que cotidianamente deve ser evidenciada: a Constituição Federal do
Brasil dotou o segmento cultural de autonomia, o que significa a capacidade de fazer as suas normas e
gerir o próprio destino.

A evidência desta peculiaridade é inferida da interpretação sistêmica de dispositivos da Lei Maior,
em especial o que garante ser “livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença” (Art. 5º, IX), sopesado com o determinador de
que “a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais” (Art. 216,
§ 3º). A manutenção da liberdade cultural com o direito à obtenção de incentivos públicos somente se
mostra possível, se as decisões capitais do setor cultural forem tomadas por ele próprio.

O que aparenta uma quimera, é algo que já pode ser averiguado, por exemplo, em setores como os

dos esportes
[15]

 e das comunidades indígenas
[16]

, que possuem sub-sistemas políticos e jurídicos
diferenciados, mas integrados ao sistema jurídico nacional. É algo que nos induz a pensar em estruturas
produtoras e fiscalizadoras de normas especificamente da seara da cultura, as quais poderiam, ao menos
provisoriamente, ser designadas de parlamentos e tribunais culturais.

 

4          CONCLUSÕES

O apanhado de informações e reflexões acima realizado permite concluir que efetivamente há a
banalização conceitual do que seja cidadania, a partir de sua adjetivação indiscriminada. No caso estudado,
porém, não há despropósito na referência a uma ‘cidadania cultural’ porque o setor a que a expressão se
refere é dotado de peculiaridades que justificam um exercício diferenciado deste fundamento republicano e
democrático.

Ter esta consciência e, principalmente, fazê-la chegar às altas autoridades públicas é algo tão árduo
que lembra o dilema da prosopopéia, na qual os ratos se questionam sobre quem assumirá o dever de
colocar no pescoço do gato o chocalho que os advertirá da aproximação do felino.

Porém, vejo a realidade muito mais alvissareira, posto que ao contrário da metáfora animal, o
mundo da cultura é integrado por pessoas cuja potência laboral e criativa pode ser medida pelos
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chamamentos a que atendem: artistas, intelectuais, pensadores e cidadãos.
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[3] O trecho transcrito resulta de livre tradução do Autor deste artigo. No original: “La participation peut être définie comme cet
aspect du comportement politique dans lequel le citoyen intervient dans la Cité, en tant que membre de celle-ci, tout em
demeurant, via-à-vis d'elle, personne distincte”.

[4] Constituição Federal: Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.

[5]
 No mesmo sentido, GONDIN (2006, p. 98), no Dictionnaire de Culture Gànèrale: idées contemporaines, com a presença, tão

somente, do verbete ‘citoyenneté’.
[6] Sobre as garantias, Luis Roberto Barroso assevera, com acerto, que além das jurídicas (que são as mais próximas dos chamados

operadores do direito), existem também as de natureza política (aproximadas aos direitos homônimos) e as sociais, estas
consistentes em espécie de última trincheira do titular do poder, o povo, para fazer valer sua vontade legítima, quando esta se vê
agredida pelos poderes constituídos.

[7] A redação original do § 4º do Art. 18 da Constituição Federal tinha o seguinte teor: “A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por
lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em Lei Complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações diretamente interessadas” (sem grifos no original). O pragmatismo da política eliminou, sem que
houvesse justa reação, a imperiosidade do elemento subjetivo-cultural de nossas edilidades, quando a Emenda Constitucional nº
15/1996, amesquinhando a caracterização das comunas, deu nova redação ao dispositivo, com estes termos: “A criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei”.

[8] MICHILES (1989, p. 116-159) faz referência a uma Emenda Popular com a epígrafe ‘arte’, com 5.981 assinaturas, de
responsabilidade das seguintes entidades: Associação de Arte-Educadores do Estado de São Paulo, Associação Nordestina de
Arte-Educadores e Associação de Arte-Educadores do Distrito Federal (apoiada por dez outras entidades). Uma outra Emenda
Popular está assim identificada: ‘Cultura (esportes e educação)’; esta obteve 30.804 assinaturas, que foram coletadas sob a
responsabilidade da Mitra Arquiepiscopal, Cáritas Diocesana e Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Outeiro da Glória, todas
do Rio de Janeiro.

[9] CUNHA FILHO (2004, p. 89) relata: No Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 29 de outubro de 1997 há
pronunciamento do constituinte Edmilson Valentim (PC do B – RJ), intermediando esta reivindicação em nome da Associação
dos Atores, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal;
Associação Profissional de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Espírito Santo e São Paulo. Compunham este
movimento, segundo o Diário da Assembléia Nacional constituinte de 5 de maio de 1988, as seguintes entidades: Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de diversões no Estado de São Paulo – SATED/SP; União Brasileira de Escritores – UBE;
Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo – APETE; Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado de São Paulo; Associação Paulista dos Autores Teatrais – APART; União dos Fotógrafos do Estado de São Paulo;
Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA; Associação Brasileira dos Críticos do Arte – ABCA; Associação Ecológica
Fiscais da Natureza; Sindicato dos Escritores no Estado de São Paulo; Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria
Cinematográfica; Associação Paulista de Cineastas – APACI; Associação Profissional dos Artistas Plásticos; Associação
Brasileira de Imprensa – ABI; Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação.

[10]
 http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp, acessado em 1º de outubro de 2007. RE 153531 / SC -

SANTA CATARINA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a):  Min. FRANCISCO REZEK - Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento:  03/06/1997 - Órgão Julgador:  Segunda Turma – Publicação DJ 13-03-1998 PP-00013 -
EMENT VOL-01902-02 PP-00388 - Parte(s) RECTE. APANDE-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PETROPOLIS PATRIMÔNIO
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E DEFESA DA ECOLOGIA E OUTROS - RECDO.: ESTADO DE SANTA CATARINA.
Ementa: COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E
DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais,
incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da
Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma
constitucional denominado ‘farra do boi’.

[11] A Lei nº 8.313/1991 menciona conselhos e comissões, conforme as transcrições seguintes: “Art. 31.  Com a finalidade de
garantir a participação comunitária, a representação de artista e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a organização
nacional sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos
Estados, e nos Municípios. Art. 32.  Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - CNIC, com a seguinte
composição: I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela
SEC/PR; III - o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de Cultura das Unidades Federadas; IV - um
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representante do empresariado brasileiro; V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e artísticos de
âmbito nacional”.

[12]
 O dispositivo, por também contemplar outros requisitos incrementadores da cidadania cultural merece transcrição na íntegra:

Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006: Art. 6º São critérios para admissão dos órgãos e entidades que facultativamente podem
integrar o Sistema Estadual da Cultura - SIEC:(...)II - relativamente aos órgãos e entidades municipais de cultura, atender às
seguintes condições: a) gastos públicos anuais em atividades culturais em percentual mínimo do orçamento anual, conforme
definição do Conselho Estadual da Cultura - CEC; b) efetiva proteção do patrimônio cultural, segundo critérios definidos pelo
COEPA;c) estrutura normativa e administrativa mínimas, compreendendo:1) legislação de proteção do patrimônio cultural;2)
legislação de fomento à cultura, compatível com as legislações Federal e Estadual;3) existência de Secretaria ou órgão específico
de gestão da política cultural no âmbito do Município;4) existência de instituição de órgão colegiado para contribuir na
elaboração, fiscalização e redefinição da política pública de cultura, no qual se pratique a democracia direta ou a democracia
representativa e, neste caso, a sociedade tenha representação pelo menos paritária e as diversas áreas culturais e artísticas estejam
representadas;5) criação, manutenção e atualização periódica de um sistema municipal de informações culturais integrado ao
Sistema de Informações Culturais do Estado do Ceará.

[13]
 CUNHA FILHO (2003) faz relato de democracia direta relativamente ao setor cultural vivenciada no Município de

Guaramiranga – Ceará, no ano de 1993.
[14]

 Como sustenta DALLARI (1991, p. 130): “No momento em que os mais avançados recursos técnicos para captação e
transmissão de opiniões, como terminais de computadores, forem utilizados para fins políticos será possível a participação direta
do povo, mesmo nos grandes Estados. Mas para isso será necessário superar as resistências dos políticos profissionais, que
preferem manter o povo dependente de representantes”.

[15]
 Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados: I - a

autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II - a destinação de
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto
rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; IV - a proteção e o incentivo às
manifestações desportivas de criação nacional. § 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo
de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. § 3º - O Poder Público incentivará o lazer,
como forma de promoção social.

[16]
 Constituição Federal: Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.
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DIREITO "SOCIOAMBIENTAL" E SOCIEDADE DE RISCO: O NOVO PAPEL DO DIREITO
PARA A GOVERNANÇA GLOBAL.

DERECHO SOCIOAMBIENTAL Y SOCIEDAD DE RIESGO

Ricardo Stanziola Vieira

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar o papel do direito ambiental nos dias atuais,
especialmente as inovações socioambientais, diante dos desafios trazidos pela governança
global, de cunho marcadamente econômico – instrumental. O Direito ambiental (nacional e
internacional), o assim chamado “direito socioambiental” tem evoluído no sentido de incorporar
valores e conceitos mais amplos, que envolvem questões políticas, econômicas, sociais e
culturais, e neste sentido vem assumindo um papel central no contexto dos Estados de Direito
contemporâneos. Para atingir este objetivo pretende-se, a partir de referencias de alguns
estudiosos representativos, fazer uma analise de inovações jurídicas na realidade brasileira bem
como também de outros contextos: internacional e comunitário europeu. Buscou-se também
efetuar uma analise critica de conceitos como governança e desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITO SOCIOAMBIENTAL; GOVERNANÇA AMBIENTAL;
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

RESUMEN

El presente artículo pretende analizar el papel de la legislación ambiental actual, especialmente
las innovaciones sociales y ambientales, em relation a los desafíos planteados por la gobernanza
mundial, marcadamente econômica y instrumental. El derecho del ambiente (nacional e
internacional), el llamado "derecho socio-ambiental" ha evolucionado para incorporar valores y
conceptos más amplios, que implican valores políticos, económicos, sociales y culturales, y en
este sentido ha asumido un papel central en los Estados de Derecho contemporáneos. Para
lograr este objetivo se pretende, a partir de las referencias de algunos acadêmicos y
pesquisadores importantes, hacer un análisis de las innovaciones legales en la realidad brasileña
y también en otros contextos: internacional y comunitário (europeo). Tratamos de hacer también
un análisis crítico de conceptos como la gobernanza y el desarrollo sostenible. 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO SÓCIO-AMBIENTAL; GOBERNANZA AMBIENTAL; DESAROLLO
SOSTENIBLE.

INTRODUÇAO - BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
 
Em termos históricos, o Direito Ambiental pode ser entendido como um direito humano

fundamental recente, que vem adquirindo crescente importância tanto no cenário nacional-estatal, quanto
no cenário internacional e comunitário. Tal “ramo” do direito teve sua origem predominantemente ligada a
aspectos técnicos e científicos, o que vem se transformando, especialmente pela ascensão do chamado
Socioambientalismo[1], que se constrói e consolida juridicamente, no Brasil, a partir da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

Com o crescente impacto do modelo de crescimento econômico adotado no mundo contemporâneo
(sobretudo pós guerra) o Direito ambiental passa a assumir também importância no que respeita a
governança global e, conseqüentemente, em novas políticas públicas estatais e interestatais. Após diversas
Conferências da Organização das Naçoes Unidas (destaque para Estocolmo/72; Rio/92 e Johanesburgo/02)
o Direito Ambiental assume um viés interdisciplinar e com reflexos em outras áreas jurídicas e não
jurídicas, como novos modelos de desenvolvimento econômico (desenvolvimento sustentável); de gestão e
governança (gestão pública democrática participativa; Agenda 21); novos métodos de reconhecimento de
propriedade intelectual (modelo sui generis para propriedade intelectual dos chamados conhecimentos de
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populações tradicionais); o advento da biossegurança (biodireito) assumindo valores (bio) éticos,
econômicos, sociais e políticos.

Conforme destacado em trabalho anterior, Direitos humanos, ciência e modernidade: uma
abordagem interdisciplinar dos dilemas introduzidos pela biotecnologia no debate do direito moderno
contemporâneo, busca-se também neste trabalho direcionar o aporte teórico construído, à análise dos
dilemas, desafios e novas tendências do Direito Ambiental frente às transformações da concepção de
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e da Governança  e políticas públicas ambientais.

 
1. LIMITES AO DIREITO AMBIENTAL MODERNO

 
Partimos do questionamento de como um direito construído dentro de um paradigma com forte

componente dogmático, técnico-científico, que tem por pressuposto a exclusão de aspectos valorativos
complexos, pode ser um instrumento adequado para enfrentar os desafios de sustentabilidade e
governança, permeados por questões políticas, sociais, econômicas e culturais, típicas de um momento
“pós moderno” (marcado por categorias complexas como exclusão social, desenvolvimento econômico;
racismo, entre outras). Deve-se considerar que o Direito Ambiental possui um forte componente técnico-
regulado conforme reconhecem autores como MARTÍN MATEO[2], sem, contudo, criticá-lo, que destaca
a relação entre a norma ambiental e os conhecimentos técnico-científicos referentes às Ciências Naturais,
que acabam permeando e direcionando o conteúdo da normativa ambiental. Esta vinculação a parâmetros
técnico-científicos, aliada à lógica jurídica tradicional de resolução de conflitos a partir da dogmática
jurídica, pode fazer com que o Direito Ambiental, neste formato, apresente limitações e insuficiências para
abarcar a complexidade do trato da questão ambiental na atualidade, especialmente pela sua forte
vinculação a um contexto mais amplo de fatores socioeconômicos, culturais, informacionais e políticos.

Deve-se considerar, contudo, que nas últimas décadas o Direito Ambiental vem assumindo um
caráter aberto e interdisciplinar.[3] Este novo Direito Ambiental, como grande representante dos direitos
humanos, vê-se defrontado com um dilema sem precedentes: de um lado o avanço da ciência e tecnologia,
de outro os tradicionais valores racionais e positivos do direito. Ambos, ciência e direito, como frutos da
modernidade vêm se distanciando de sua origem comum, sugerindo o que se pode chamar de uma ruptura
paradigmática, levando às ultimas conseqüências a chamada “secularização” moderna, ou também
“desencantamento” do mundo.[4] A secularização moderna, desde sua origem, visa à neutralização da
ambivalência, isto é, o fim da sua conotação axiológica, seja positiva ou negativa, e a assunção do
processo de mundanização como inexorável destino do Ocidente.[5] Parte-se da constatação de que o
Direito Ambiental coloca-se justamente no centro destes complexos desafios e representa uma nova
“esperança”[6] de regulação jurídica possível tanto na esfera publica estatal estatal, como não estatal[7].

Para que o Direito Ambiental possa cumprir esta função, faz-se necessária uma ampliação do seu
escopo para uma perspectiva socioambiental. É nesta direção que tem se desenvolvido e consolidado, no
caso brasileiro, especialmente a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988[8], um
novo paradigma para o entendimento e análise das inter-relações entre ambiente e sociedade,[9] sugerindo
até mesmo que o modelo de Estado no Brasil possa ser denomidado, por alguns autores, como “Estado
Ambiental de Direito”.[10]  Neste sentido experiências jurídicas pioneiras, como as que vem sendo
desenvolvidas no direito comunitário europeu, no Direito Ambiental Internacional, bem como no Direito
Interno Brasileiro (um dos casos de maior avanço do Direito Ambiental Interno) merecem estudo mais
aprofundado. A isso se pode denominar de uma perspectiva de emergência de um “novo Direito
Socioambiental”. O socioambientalimo brasileiro se aproxima do movimento de Justiça ambiental (Estados
Unidos) e de certas tendências e experiênicas européias e internacionais.[11]

 
2. O SOCIOAMBIENTALISMO COMO PERSPECTIVA PRIVILEGIADA DO DIREITO
AMBIENTAL E DA GOVERNANÇA AMBIENTAL – RUMO A UM NOVO “DIREITO
SOCIOAMBIENTAL”.

 
Para compreender os inúmeros dilemas e desafios que são apresentados cotidianamente ao Direito

Ambiental, optou-se por concentrar a análise sobre os novos direitos humanos socioambientais. Os direitos
humanos, em sua essência, podem ser considerados grandes representantes da racionalidade moderna.  E o
Direito Ambiental, na forma ampla como vem sendo desenhado e reconhecido (socioambientalismo),
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constitui-se como um dos grandes ícones dos direitos humanos na atualidade. No entanto, os conflitos e
desafios contemporâneos, cada vez complexos e dinâmicos, têm levado a uma crise de todo o sistema da
racionalidade jurídica moderna e um desafio sem paralelo histórico sobre um de seus representantes mais
destacados: o Direito Ambiental. Parte-se, assim de dois grandes desafios paradigmáticos:

1-                 Em primeiro lugar, em meio a este contexto de desafio interdisciplinar, o próprio eixo do
Direito Ambiental vem se transformando e distanciando-se de sua matriz positivista, técnico-científica. O
Direito Ambiental, em constante construção, marcado por novas teorias e movimentos (Environmental
Justice- Eua;  Socioambientalismo e Cidadania Ambiental- Brasil) redefine seus espaços e formas de
atuação.

2-                 Relacionado a esta primeira problemática, destaca-se a “resignificação” em curso do
conceito de “desenvolvimento sustentável” (um dos ícones do direito ambiental internacional) e as
implicações do “Novo Direito Socioambiental” em relação a Governança e às Políticas Publicas
Ambientais. Entende-se que o conceito de Desenvolvimento Sustentável vem sofrendo interessantes
alterações em face de reflexões recentes de cunho cultural, social, político e econômico. Como salienta
Gérard Monediaire, além dos tres pilares iniciais do desenvolvimento sustentavel (eficiência economica,
proteçao ambiental, respeito a critérios sociais) acrescenta-se também os critérios de ordem cultural e
identitária[12].  Conforme destaca a teoria da “Sociedade de Risco”, o mundo contemporâneo tem passado
por intensas transformações econômicas e tecnológicas, bem como também ambientais. Isto implica a
nosso ver, em uma revisão/ atualização constante do termo chave “desenvolvimento sustentável”, até para
que o mesmo não perca sua centralidade.  Requer-se um novo papel do Direito Ambiental, em face da
necessária Governança Global em especial no que respeita ao papel das instancias de governança
(Estados- Nacionais; Organizações Intergovernamentais; Organizações da Sociedade Civil) e às novas
políticas públicas ambientais.

  A prosposta de adoção do socioambientalismo como paradigma para o Direito Ambiental tem a
pretensão de que a configuração de seus elementos internos, além da influência técnico-científica, seja
permeada por outros conceitos, de natureza social, política e econômica, tais como exclusão, distribuição
de poder, fragilidades socioeconômicas e informacionais[13], dentre outros que podem ter um peso
significativo na configuração e tratamento das questões ambientais e nas possibilidades de que a
coletividade promova a defesa e proteção dos seus direitos atinentes a sociobiodiversidade.

Neste contexto de desafios e novas tendências do Direito Ambiental, deve-se considerar que a
questão ambiental no mundo contemporâneo adquire contornos de grande tema motivador de novas
práticas jurídicas e de governança, extremamente dinâmica, sujeita a inovações tecnológicas, científicas,
entre outras, e com um forte conteúdo interdisciplinar.

Para que o Direito Ambiental possa desempenhar um papel relevante na configuração desta
Governança Ambiental necessária ao enfrentamento da complexidade, dinamicidade e interdisciplinaridade
da questão ambiental, requer-se uma revisão da postura técnico-científica que o tem marcado, a fim de
abarcar variáveis políticas, econômicas, sociais e culturais inerentes aos conflitos ambientais. É neste
contexto que o chamado Direito Socioambiental pode se apresentar como um novo paradigma jurídico
para o enfrentamento das questões ambientais contemporâneas, capaz de delinear novas práticas de
Governança Ambiental.

 
3. ALGUMAS INOVAÇOES DE CUNHO SOCIOAMBIENTAL NO DIREITO INTERNACIONAL
E COMUNITARIO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GOVERNANÇA AMBIENTAL
COMO CATEGORIAS PRIVILEGIADAS.

 
Partindo-se desta contextualização, interessa observar, especialmente, como os sistemas jurídico-

institucionais internacional, comunitário europeu e brasileiro têm reagido a este desafio, no sentido de
operacionalizar esta nova tendência socioambiental em suas estratégias de Governança Ambiental e de
Políticas Públicas. A abordagem destes aspectos parte de duas problematizações:

  1- O Direito Ambiental vem adquirindo grande relevância no conjunto dos direitos humanos
/constitucionais modernos, ao mesmo tempo em que a modernidade encontra-se em um momento de crise
paradigmática.[14] Trata-se, neste primeiro momento, da necessidade de uma abordagem teórica para
contextualizar o Direito Ambiental contemporâneo, seus dilemas e desafios. No decorrer da modernidade,
as relações sociais foram sofrendo um incremento de complexidade, até chegar ao estágio atual a que
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muitos autores, como BAUMAN, BECK, GIDDENS, SANTOS, HABERMAS, LEIS, referem-se como
pós-modernidade, modernidade tardia, neo-modernidade, modernidade reflexiva”, modernidade líquida,
“modernidade insustentável”, entre outros[15]. A proposta é de contextualização teórica[16] do Direito
Ambiental, seus dilemas, desafios, potencialidades e tendências a partir deste contexto “pós-moderno”.

2- O contexto de dilemas, desafios e novas tendências do Direito Ambiental remete a uma pesquisa
eminentemente interdisciplinar.[17] Expressões centrais como Desenvolvimento Sustentável e Governança
Ambiental são referencias, porém poucas vezes remetem a processos reais, atividades efetivamente
concretas e práticas. Impõe-se a necessidade de uma revisão da forma de trabalhar estes conceitos centrais
em matéria ambiental[18]. De acordo com MONEDIAIRE, ao ressaltar a seriedade das expressões
Governança e Desenvolvimento Sustentável,  infere-se uma “ardente obrigação” contida na necessidade de
integrar objetivos ambientais no maior número de políticas públicas com outras finalidades além da
proteção do meio ambiente.[19] Esta tem sido a tônica de recentes posturas normativas na União Européia,
baseadas sobretudo nos princípios da integração e da subsidiaridade[20]. Ressalta-se a importancia do
direito supranacional, como no caso do art 37 (Proteção do Meio Ambiente) da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Européia, adotada em Nice em 2000. Por estes aspectos o princípio da integração
e subsidiaridade, podem levar a uma introdução de uma condicionante ambiental, uma espécie de
reconhecimento jurídico do conceito de Desenvolvimento Sustentável, por si imbricada em diversas
condicionantes cruzadas (sociais, econômicas, culturais e ambientais). Seria uma espécie de princípio
matricial procedimental.[21] Os domínios das condicionalidades ambientais e do desenvolvimento
ambiental serão certamente excelentes indicadores da efetividade do princípio da integração, bem como de
uma nova ordem pública em âmbito comunitário europeu. [22]

O cenário tem sido semelhante também no âmbito do Direito Internacional Ambiental, sobretudo
com a crescente articulação global em torno de dois grandes temas centrais de governança e
sustentabilidade[23]: a questão climática e a biodiversidade[24], que têm o caráter de inovadoras
normativas internacionais, incorporando, em certos aspectos, a dimensão socioambiental em âmbito global.

 
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

 
Tal como a essência teórica do Direito Ambiental vem evoluindo do tecnicismo para o

socioambientalismo, também as categorias de Desenvolvimento Sustentável e Governança Ambiental têm
sofrido importantes transformações. O conceito de Desenvolvimento Sustentável, em si já é fruto de uma
importante tomada de consciência axiológica mais complexa[25]: como reatar com o crescimento de
forma a fazer recuar as desigualdades e a pobreza[26], sem deteriorar o meio ambiente legado às futuras
gerações?[27] O conceito conheceu uma evolução sem precedentes reconhecendo as três dimensões
econômica, ambiental e social[28], base do que seria posteriormente um incremento de participação da
cidadania em um contexto globalizado.

O mesmo se pode dizer em relação a Governança Ambiental. Esta categoria recente que pareceria
uma utopia há algumas décadas, atualmente constitui uma necessidade e vem dando o tom do discurso
nacional (governança ambiental local) e internacional (governança ambiental global[29]). Isto fica claro,
sobretudo, após a entrada em vigor de tratados como a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção
Quadro das Naçoes Unidas sobre Mudança Climática e o Protocolo de Quioto[30]. Ambos os conceitos
acima têm levado a uma nova formatação de Governança e Políticas Públicas Ambientais[31], que passam
a ser marcadas por uma maior participação da sociedade civil nos processos decisórios e de gestão
ambiental. Trata-se de experiências recentes e como tal os desafios são inúmeros, sobretudo no campo
prático. Destacam-se direitos de acesso à informação, à participação pública na tomada de decisões e o
acesso à justiça em matéria ambiental (cidadania socioambiental)[32]. Neste particular tem evoluído o
papel da sociedade civil organizada. As implicações e desafios descritos requerem uma postura
interdisciplinar envolvendo temas relacionados à economia (Desenvolvimento Econômico Sustentável) e
Gestão Pública[33] (Políticas públicas; novos modelos de gestão: democráticos e participativos) e cultura
(com o surgimento de novos bens ambientais como o caso claro dos chamados conhecimentos de
populações tradicionais).

O Direito Ambiental coloca-se, por assim dizer no eixo central das instituições de regulação e
governança da modernidade contemporânea (com suas crises e paradoxos). Disto destaca-se a importância
de analisar as políticas públicas e práticas de governança ambientais como instrumentos de concretização
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deste “novo Direito Socioambiental”.
Este breve artigo procura dar uma contribuição teórica sobre os desafios, dilemas, potencialidades e

novas tendências do Direito Ambiental no mundo contemporâneo, bem como também suscitar este
processo no âmbito da Governança e das Políticas Públicas Ambientais no contexto internacional,
comunitário europeu e brasileiro. Pode-se traçar um paralelo entre estes contextos e destacar experiências
inovadoras capazes de dar concretude a um Direito Ambiental renovado, de contornos socioambientais,
mais apto ao enfrentamento das questões ambientais contemporâneas.
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DIREITO ARBITRAL LABORAL COMO NOVO DIREITO: UMA ALTERNATIVA PARA O
ACESSO E A DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA

DIRITTO ARBITRATO DEL LAVORO COME NUOVO DIRITTO: UN ALTERNATIVA DI ACCESSO E
DISTRIBUZIONE DELLA GIUSTIZIA

Leila Andressa Dissenha
Marco Antônio César Villatore

RESUMO
Neste breve trabalho, busca-se trazer uma análise sobre a eficiência do Poder Judiciário frente às
mudanças que marcaram as últimas décadas. Destaca-se a dissonância entre a realidade
estrutural do Poder Judiciário e a sobrecarga de demandas que chegam às suas portas
solicitando uma solução, demonstrando os desafios que terão que ser enfrentados para que se
realize, efetivamente, o direito de acesso à Justiça, direito por excelência, que não se esgota no
acesso ao Poder Judiciário. Diante da necessidade de pacificação social e da consolidação da
ideia de que a Jurisdição não é o único caminho para a solução dos conflitos, analisa-se a
viabilidade da Arbitragem como um auxílio eficaz ao Poder Judiciário na tarefa de distribuição da
Justiça em sede laboral. Sem desconsiderar o desafio cultural que envolve a popularização do
instituto e a necessidade de sua adaptação às peculiaridades dos conflitos trabalhistas, o Direito
Arbitral Laboral emerge como novo direito, como uma necessidade da sociedade contemporânea
e seu anseio de pacificação. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito Arbitral Laboral; Novo Direito; Acesso à Justiça; Conflitos
Trabalhistas.

RIASSUNTO
In questo breve lavoro, cercasi portare un'analisi sull’efficienza del Potere Giudiziario prima che i
cambiamenti che hanno segnato gli ultimi decenni. Distacasi la dissonanza tra la realtà
strutturale del Potere Giudiziario e il sovraccarico di richieste arrivate ai suoi porti chiedendo una
soluzione, dimostrando le sfide d’affrontare che si terrà, effettivamente, il diritto di accesso alla
Giustizia, diritto per eccellenza, che non è limitato al solo accesso al Potere Giudiziario. Data la
necessità di pacificazione sociale e di consolidamento della idea di che la giurisdizione non è
l'unico modo per risolvere il conflitto, esplorasi la biabilità dell’Arbitrato come un’aiuto all'autorità
efficace ao Potere Giudiziario nella tarefa di distribuzione della Giustizia in sede del lavoro. Senza
ignorare la sfida culturale che coinvolge la divulgazione dell'istituto e la necessità di adeguarsi
alle peculiarità delle controversie di lavoro, il diritto Arbitrato del Lavoro, come una necessità
della società contemporanea e il suo desiderio di pace.
PAROLE CHIAVE: Diritto Arbitrato del Lavoro; Nuovo Diritto; Accesso alla Giustizia; Conflitti del
Lavoro.

 
1 Introdução

O conflito laboral, pela magnitude dos interesses que envolve, requer um meio de solução que lhe
seja adequado, que considere os elementos econômicos e sociais envolvidos e que ofereça às partes real
acesso à Justiça: uma decisão célere, imparcial e eficaz. Atualmente, a Jurisdição é, culturalmente, o meio
de solução de conflitos mais procurado pela população da maioria dos países do Ocidente, mas as
dificuldades que vem encontrando para executar seus propósitos está levando os operadores do Direito a
pensar em alternativas para a distribuição da Justiça.

O presente estudo propõe-se a trazer uma análise do institui milenar da arbitragem laboral à luz da
evolução do direito ao acesso à Justiça, destacando se e como ela poder atuar como auxiliar do Poder
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Judiciário e, pretendendo-se incitar as autoridades públicas, o meio acadêmico e os próprios cidadãos para
a necessidade de evolução nas formas de solução de controvérsias laborais e os benefícios que esta
evolução poder proporcionar a todos na construção de uma sociedade mais justa e pacificada.

 
2 Do Acesso à Justiça na Sociedade Contemporânea

A ideia de que os conflitos são inerente à vida em sociedade
[1]

 é tão antiga quanto a busca de uma
forma eficaz de solução desses conflitos.[2]

Da solução dos conflitos depende a estabilidade das relações sociais e o Direito, como meras
disposições do dever ser, não garante, por si só, a paz social[3], sendo necessária a existência de
mecanismos que garantam o cumprimento da legislação.[4]

Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca uma forma ideal de solucionar suas
controvérsias.[5] A primeira tentativa que se tem notícia foi a autotutela, a fase da vingança privada, na
qual se procurava fazer Justiça com as próprias mais, ou seja, obter aquilo que se pretendida por seus
próprios meios.[6] Em um segundo momento, a busca por meios eficientes de solução de conflitos passa
pela Lei de Talião, que trouxe maios proporcionalidade à ideia de vingança privada, e, para sua época,
representou uma evolução.[7]

Mais tarde, uma nova modalidade ganhou força: a arbitragem facultativa, na qual a solução do
conflito era confiada à sabedoria de uma terceira pessoa, o ancião, o líder religioso, uma pessoa que tinha a
confiança das partes para afirmar, segundo seus critérios de Justiça, quem tinha razão.[8]

É em Roma, contudo que se desenvolve uma nova fase na solução dos conflitos, com a arbitragem
obrigatória presente nos procedimentos legis actiones e per formulas, nos quais as querelas se
desenvolviam inicialmente perante um tribunal (in iure), e, posteriormente, era decido por um juiz privado,
mediante um procedimento arbitral que daria solução à controvérsia (apud iudicem).[9] Mais tarde, com a
cognitio extra ordinem de Roma, suprime-se a fase arbitral, entregando ao magistrado o poder de dirimir
os conflitos[10] e é a partir daí que coube ao Estado a tarefa de compor as lides, consolidando-se a
Jurisdição como principal forma de solução de conflitos até a atualidade.[11]

De Roma Antiga até os dias atuais, a Jurisdição ganhou novos contornos, novas garantias[12] que a
tornaram um meio de solução de conflitos confiável a ponto de grande parte da população ocidental
considerá-la como a única forma de solução que buscariam diante de uma querela.

Contudo, a sociedade também evoluiu, nos direitos e novos anseios surgiram fazendo com que
novos conflitos também emergissem e precisassem de uma forma de solução adequada.[13]

Vivenciaram-se, nas últimas décadas, inúmeros fatores que levaram o cidadão a buscar cada vez
mais o Poder Judiciário como, por exemplo, a expansão dos meios de comunicação que permitiu o acesso
ao maior conhecimento do Direito pelas pessoas, impulsionando uma cobrança maior da sociedade na
observância das leis; a estrutura familiar ganhou nova configuração, as mulheres entraram definitivamente
no mercado de trabalho, o mercado consumidor foi ampliado com essa mudança e os conflitos decorrentes
destas novas relações jurídicas também.[14]

Ainda, faz-se necessário destacar a atuação de organizações sociais para o reconhecimento e defesa
de direitos difusos e coletivos, além da ampliação dos sistemas de assistência judiciária às populações e a
popularização dos chamados Juizados de Pequenas Causas, hoje, os Juizados Especiais, sendo todos
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exemplos de fatores que aproximaram o cidadão do Poder Judiciário na busca da distribuição da Justiça.
As relações laborais também passaram por profundas modificações, reflexos das transformações

sociais das últimas décadas, que influenciaram e - influenciam - no número de demandas trabalhistas. Uma
situação que pode ser descrita como possível fonte de litigiosidade é a dificuldade de desenvolvimento e
sobrevivência das pequenas empresas diante da falta de incentivos e da expansão das empresas
transnacionais. O desenvolvimento precário destas sociedades empresárias pode gerar a inadimplência de
direitos laborais e cortes de custos que se traduzem em despedidas e que repercutem em demandas a serem
solucionadas. Também é de se destacar que a competitividade existente no mercado passou a se refletir no
ambiente de trabalho[15], onde a pressão por maiores resultados do trabalhador pode resultar em acidentes
de trabalho, doenças ocupacionais e situações de assédio moral.[16] Outro fator que pode impulsionar o
número de conflitos trabalhistas é o modelo de produção fragmentada implementada com o Toyotismo,
que permite a expansão das terceirizações, muitas vezes fraudulentas e a precarização dos contratos de
trabalho.[17] Ainda, há a informalidade[18] e o próprio desemprego[19] que levam o trabalhador a buscar
o Poder Judiciário para fazer valer seus direitos.

São todos estes fatores que justificam o enorme número de demandas que chegam diariamente ao
Poder Judiciário Trabalhista que nem sempre está preparado para recebê-las.
A atuação do Poder Judiciário vem sofrendo críticas com relação à forma como vem desempenhando seu
papel pacificador,[20] especialmente diante das dificuldades vivenciadas por advogados e jurisdicionados,
no cotidiano forense, dentre as quais se destaca a morosidade com que as controvérsias são
solucionadas.[21]

A Justiça do Trabalho passa por dificuldades diante de uma sobrecarga de demandas e atuando em
razão de parcos recursos humanos e financeiros e de um processo lento, burocrático, com procedimentos
de eficácia questionável.[22]

Vale destacar que a morosidade é uma preocupação referente a todo o Poder Judiciário, sendo que
desta preocupação, surgiu, inclusive, a previsão expressa de um novo direito: a razoável duração do
processo, conforme redação da Emenda Constitucional nº. 45/2004, que acrescentou ao artigo 5º., inciso
LXXVIII.[23]

Na Justiça do Trabalho os problemas decorrentes da lentidão na solução das demandas parece
ganhar ainda mais destaque: são as pautas de audiência impraticáveis, os acordos feitos sob o argumento
da demora, as audiência marcadas, não raro, com intervalo de mais de um semestre, não obstante os
esforço dos servidores para bem desempenhar suas atividades.[24]

A falta de recursos humanos e de infraestrutura, somada ao excesso de formalidade, à sobrecarga
de demandas e à burocracia que marcam o rito processual, influenciam consideravelmente na eficiência
com que é distribuída a Justiça, pois de nada adianta um procedimento cercado de garantias se o resultado
final for intempestivo.[25]

Outras causas também são apontadas para esse descompasso entre a realidade forense e a
necessidade dos jurisdicionados, como a falta de vontade política,[26] a precariedade do ensino
jurídico[27], o excesso de burocracia e formalismo e, até mesmo, a corrupção de alguns membros do
Poder Judiciário.[28]

Se, por um lado, o Poder Judiciário é, atualmente, imprescindível para a sociedade e, em especial,
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para a solução dos conflitos laborais[29], por outro lado é indiscutivelmente imprescindível a necessidade
de readequá-lo ao seu propósito inicial: a distribuição da justiça de forma eficaz, pois como bem destacou
Rui Barbosa, a "justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”.

Com tal estudo preliminar pode-se iniciar a análise de um novo direito, ou seja, a utilização da
Arbitragem como uma alternativa para celeridade da Justiça.

 
3 Da Arbitragem como Alternativa

O acesso à Justiça é o “direito por excelência”, aquele sem o qual todos os demais direitos perdem
sua razão de existir[30] e diante dos questionamentos que atualmente se faz sobre sua atuação, torna-se
necessário encontrar alternativas para auxílio em sua magna missão de pacificação social.[31]

Os meios alternativos de solução de conflitos, em especial, a conciliação, a mediação e a
arbitragem podem ser o auxílio necessário para o Poder Judiciário[32], pois é evidente que, embora a
Jurisdição tenha se consolidado como forma principal de composição de conflitos, ela não é a única.[33]

É neste contexto que a arbitragem[34] tem seu conceito resgatado para ser uma possível alternativa de auxílio ao Poder

Judiciário na distribuição da Justiça. Nela, cabe a um terceiro, escolhido pelas partes, através de um contrato e dentro de seus

restritos termos, decidir a demanda sobre direitos patrimoniais disponíveis que lhe é entregue, dentro dos parâmetros indicados pelas

partes litigantes.[35]
A Lei nº. 9.307/96 regulamenta o assunto no país, e, em seus quarenta e quatro artigos trata do instituto em mínimos

detalhes, destacando a quem ele se dirige (pessoas capazes de contratar); a que tipo de conflitos é passível de ser aplicado (conflitos

que envolvam direitos patrimoniais disponíveis); os elementos e efeitos da convenção de arbitragem; as obrigações e peculiaridades

da figura do árbitro; a elaboração de um procedimento base para o desenvolvimento da arbitragem; os requisitos e efeitos da

sentença arbitral e, ainda, a forma de reconhecimento e da execução de sentenças arbitrais estrangeiras.

De acordo com o artigo 1º. da supracitada legislação, só podem se utilizar da arbitragem pessoas

físicas ou jurídicas capazes de contratar
[36]

 e as matérias passíveis de apreciação e de solução por meio da
arbitragem restringem-se àquelas que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, elemento extremamente
relevante para a discussão sobre sua aplicabilidade no universo laboral.

Para que a arbitragem seja utilizada, é imprescindível que essa hipótese esteja prevista através de uma convenção firmada

pelas partes que pode ser a cláusula arbitral – que prevê o uso do procedimento arbitral para conflitos futuros – ou o compromisso

arbitral – que prevê a utilização da arbitragem na solução de um conflito já existente. [37]
A natureza jurídica da convenção arbitral é bastante controvertida, mas não há controvérsias quanto

à sua relevância: sua estipulação consiste em um dos momentos mais importantes para o instituto, pois é
através dela que as partes estipularão as balizas para a solução de seu conflito, sendo que quanto mais
clara e detalhada ela for, mais fácil será o seu desenvolvimento.[38]

Conforme a redação da Lei Arbitral, o compromisso arbitral deve conter alguns requisitos
obrigatórios: a qualificação das partes; a qualificação dos árbitros; a individualização do objeto; a
identificação da matéria que será objeto da arbitragem; o lugar em que será proferida a sentença arbitral,
lembrando que a inobservância aos termos do compromisso por invalidar o procedimento arbitral e

fazendo com que o procedimento retorne à sua origem.
[39]

É importante destacar, inclusive para fins trabalhistas, que a lei previu a possibilidade de inclusão da
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cláusula arbitral em contratos de adesão, estipulando cautelas, exigindo como requisito de validade que a
inserção se faça "por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente

para essa cláusula".
[40]

A Lei Arbitral concede ampla liberdade às partes para escolherem as regras a serem aplicadas,
podendo, inclusive, escolherem pela arbitragem de equidade, desde que sempre seja obedecido o limite de
respeito à ordem pública e aos bons costumes.[41] Além da equidade, a lei prevê que as partes têm por
opção a realização da arbitragem com base nos princípios gerais do direito; nos usos e nos costumes; e nas
regras internacionais do comércio.

Com relação ao procedimento, as partes são igualmente livres para escolher as regras que serão aplicadas, desde que haja o

respeito aos princípios da imparcialidade, da igualdade das partes, do contraditório e do devido processo legal, nos termos da Lei

Arbitral, sendo que este limite legal é que garante lisura e confiabilidade ao procedimento.[42]
As partes podem adotar a arbitragem ad hoc – com árbitros e regras escolhidos por elas para aquele

caso, especificamente –, ou podem optar pela arbitragem institucional, através da escolha de um órgão
arbitral institucional ou entidade especializada, sujeitando-se às suas regras institucionais previamente
postas.[43]

Uma vez firmada a cláusula arbitral, a promoção da arbitragem só depende da iniciativa de uma das
partes, comunicando sua intenção e convocando a outra para firmar o compromisso. Se uma delas se
recusar a solucionar o conflito pela via arbitral, a Lei prevê a possibilidade de imposição judicial da
celebração do compromisso.[44]

A Lei Arbitral trata, com especial atenção, da figura do Árbitro. Nos termos da Lei, ele é juiz de fato e de direito e sua

decisão consiste em título executivo judicial, irrecorrível que somente poderá ser anulado na ocorrência de alguma das hipóteses do

artigo 32 da Lei.

As partes poderão escolher um ou mais árbitros que serão pessoas físicas, com plena capacidade para
prática de atos da vida civil.[45] Os Árbitros estão sujeitos aos deveres de imparcialidade, independência,

competência, diligência e discrição, além dos deveres éticos de sua profissão.
[46]

Segundo a Lei Arbitral, os Árbitros estão sujeitos às restrições previstas no CPC quanto à suspeição

ao e impedimento
[47]

 e, para garantir ainda mais credibilidade ao procedimento, são equiparados, no
exercício de sua função, aos servidores públicos, para os efeitos da legislação penal.

A sentença arbitral, conforme o artigo 18 da Lei, é título executivo judicial, não está sujeito a
qualquer recurso na espera Judicial e não requer qualquer forma de homologação pelo Poder Judiciário.

O prazo para apresentação da sentença, se não for fixado pelas partes, será de seis meses a partir da
instituição da arbitragem. Sua apresentação deve se dar por escrito e deverá conter relatório,
fundamentação e dispositivo, indicando a data, o local e a assinatura do árbitro.

Erros materiais ou esclarecimentos acerca de obscuridade, de dúvida, de contradição ou de omissão
podem ser apontados até cinco dias após a comunicação da sentença às partes.

O artigo 31 da Lei Arbitral equipara a sentença arbitral à sentença judicial, em seus efeitos,
considerando-a título executivo[48], que faz coisa julgada entre as partes, podendo ser anulada somente
pela ação própria prevista no artigo 33 da supracitada legislação ou quando a nulidade for alegada em
embargos do devedor, se houver execução judicial.[49]
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O início do procedimento arbitral está sujeito à aceitação das pessoas indicadas para exercerem a
função de Árbitros[50] e qualquer questão referentes à competência, à suspeição, ao impedimento do
Árbitro e à nulidade, à invalidação e à ineficácia da convenção arbitral deve ser arguida na primeira
oportunidade, após a instituição da arbitragem.[51]

Uma das maiores limitações da Arbitragem diz respeito à impossibilidade do árbitro de determinar
medidas coercitivas ou cautelares, medidas estas que devem ser requeridas ao Poder Judiciário. Contudo,
os árbitros têm poderes para proceder à instrução, produzindo todas as formas necessárias de provas e
diligências para a boa solução do conflito.

A Lei Arbitral tratou, ainda, do reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras, sendo
consideradas assim aquelas proferidas fora do território nacional. A Lei determina o respeito aos tratados
internacionais firmados sobre o tema e, na inexistência destes, determina a observância do procedimento
disposto no artigo 34 e seguintes da referida legislação.[52]

Em linhas gerais, estas são as principais disposições da Lei nº. 9.307/96, uma lei considerada como marco no tratamento

do instituto, trazendo avanços importantes para facilitar sua utilização e que tem o mérito de contrapor-se à cultura Judicial

brasileira e todos os receios que, até os dias atuais, dez anos quatorze anos após a Lei, ainda persistem.

 

4 Do Direito Arbitral Laboral

Neste período a arbitragem ganhou prestígio em diversas áreas, especialmente, no meio empresarial internacional.[53] Sua

utilização na solução dos conflitos trabalhista, contudo, é objeto de grandes questionamentos de ordem doutrinária e

jurisprudencial.

Quando se trata dos conflitos coletivos de trabalho não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de aplicação da

arbitragem, pois o artigo 114, § 1º. da Constituição de 1988 a autoriza de forma expressa.

O mesmo não ocorre com relação aos conflitos individuais, sendo diversos os argumentos e contra-argumentos acerca da

possibilidade de utilização do instituto, formando um mosaico de opiniões que vale ser demonstrado neste breve estudo.

Dentre os argumentos daqueles que condenam a aplicação da arbitragem aos conflitos individuais de trabalho destacam-se

os seguintes:[54]
a) a omissão da Constituição de 1988 quanto à referida aplicação, eis que o artigo 114 da Constituição tem previsão

expressa do instituto apenas aos conflitos coletivos e, assim, não caberia a aplicação de interpretação extensiva a este tema;[55]
b) a alegada afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, pois, uma vez escolhida a via

arbitral, não seria mais possível recorrer ao Poder Judiciário;[56]
c) a alegada afronta aos princípios do Juiz Natural, do Devido Processo Legal e do Duplo Grau de Jurisdição, pois na

arbitragem não há a previsão de recursos, e quem decidirá será um terceiro escolhido pelas partes, alheio ao Poder Judiciário,

podendo colocar o direito das partes em risco pela inobservância dos princípios inerentes ao processo judicial;[57]
d) a indisponibilidade de direitos trabalhistas, tendo em vista que um dos princípios informadores do Direito do Trabalho é

a irrenunciabilidade;[58]
e) a hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregador, situação evidente e inerente à própria natureza da relação

trabalhista.[59]
Contrapõem-se a estes argumentos os seguintes contra-argumentos:[60]
a) a aplicação extensiva das normas constitucionais, dispondo que em relação ao argumento de que a Constituição de 1988

silencia sobre a aplicabilidade da arbitragem aos conflitos individuais, a mera omissão da Constituição não implica proibição;[61]
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b) com relação à alegada violação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, argumenta-se a liberdade de escolha

pelas partes para utilização do procedimento arbitral e que, por mais de dez vezes, a Lei Arbitral permite às partes se reportar ao

Poder Judiciário para garantir a correta utilização do instituto, e, portanto, não haveria como proceder o argumento de impedimento

de acesso ao Poder Judiciário;

c) quanto à alegada afronta ao princípio do Juiz Natural, argumenta-se indagando que outro Juiz seria mais adequado para

solucionar o conflito do que aquele escolhido pelas partes e afirma-se a inexistência do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, como

princípio constitucional; além disso, destaca-se que o procedimento arbitral encontra balizas legais que levam à plena observância

do Devido Processo Legal, eis que o procedimento arbitral também está sujeito a este princípio, nos termos da Lei Arbitral;[62]
d) atinente à alegada irrenunciabilidade de direitos trabalhistas argumenta-se que nem todos os direitos laborais são

indisponíveis, eis que lei nada dispõe a esse respeito; igualmente, destaca-se o fato de que, além de que o empregado, após o

rompimento do vínculo laboral, não estaria mais sujeito a qualquer situação de dependência em relação ao empregador que o

impedisse de manifestar sua vontade de forma livre;[63]
e) com relação à alegada hipossuficiência do trabalhador, argumenta-se a possibilidade de superar esta situação através da

de participação do sindicato obreiro, colocando as partes em condição de igualdade, tendo o trabalhador o resguardo de seus direitos

pela entidade sindical que o representa.[64]
O debate doutrinário acerca do tema é bastante acirrado, como se pode aferir nos argumentos e contra-argumentos

apresentados e isso se reflete também na Jurisprudência pátria. Como exemplo disso, destacam-se dois julgados do Tribunal

Superior do Trabalho que polemizaram ainda mais a questão: o primeiro, de 17 de outubro de 2008, com Relatoria do

Excelentíssimo Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus, reconheceu a arbitragem como forma de solução de conflitos individuais

trabalhistas; o segundo, de 29 de maio de 2009, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,

determinando, em situação semelhante, a inaplicabilidade da arbitragem.
[65]

A polêmica acerca da aplicação da arbitragem aos conflitos laborais é, em boa medida, resultado das dificuldades de

adequação do instituto às peculiaridades do conflito trabalhista e, também da ausência de tradição na utilização do instituto que não

é de conhecimento geral da população. Essa questão cultural dificulta a utilização da arbitragem como auxiliar do Poder Judiciário,

sendo essencial, para tanto, superar as barreiras culturais acerca do tema, esclarecendo, inclusive, os próprios operadores do Direito

sobre as vantagens e desvantagens do instituto.[66]
Para tanto, será necessário, dentre outras medidas, instituir, legalmente, mecanismos que tornem mais viável a utilização da

arbitragem nos conflitos individuais trabalhistas, cercando-a de garantias para que passe a ter a credibilidade de um procedimento

célere e justo, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Para isso, será necessário, igualmente, dar visibilidade ao

instituto dando a oportunidade da população conhecê-lo; instruir os sindicatos sobre as vantagens e as desvantagens da arbitragem

laboral, pensar na necessidade de determinar um grau de conhecimento a ser exigido dos árbitros, eis que os ditames constitucionais

sempre serão a baliza de sua atuação, como expressão máxima de ordem pública que são, e precisam ser conhecidos por aquele que

resolverá a querela. Por fim, será necessário reduzir os custos do procedimento para facilitar seu acesso pela população, e isso é

possível de ser conseguido através da disponibilidade de listas de árbitros públicos ou voluntários. Essas são apenas sugestões para

que se possa passar a contar com a arbitragem como um auxílio relevante do Poder Judiciário na solução de conflitos trabalhistas.   

 
5 Considerações Finais

O acesso à Justiça é o direito por excelência e não se esgota na proximidade do cidadão com o
Poder Judiciário, mas se traduz, também, na solução tempestiva dos conflitos. O Poder Judiciário, pela
Jurisdição, ganhou a confiança da população como principal meio de solução de conflitos, mas enfrenta
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uma crise evidente diante da sobrecarga de demandas que lhe pedem solução e de uma estrutura nem
sempre suficiente para atender com celeridade a todas elas.

Por maior que seja o esforço dos servidores e por mais que se multipliquem as disposições legais
que determinem a celeridade na solução das controvérsias, enquanto não se repensar a cultura de
beligerância consolidada na sociedade contemporânea e não se fizerem investimentos no aperfeiçoamento
do Poder Judiciário, continuar-se-á diante de uma Justiça marcada pela morosidade, causando danos às
partes e à sociedade.

Não se pode afirmar que tem verdadeiro acesso à Justiça, o trabalhador que está sujeito a esperar
meses ou anos para ver o desfecho de seu pleito que, na maioria das vezes, envolve verbas salariais de
caráter alimentar.

Neste breve estudo, pretendeu-se demonstrar as vantagens e desvantagens da arbitragem laboral
como uma alternativa para auxiliar o Judiciário a promover um real acesso à Justiça, concentrando sua
atuação em casos mais complexos, deixando às partes a faculdade efetiva de recorrer à arbitragem, na
certeza de sua credibilidade como instituto capaz de solucionar suas demandas.

A Arbitragem, no Brasil, para se transformar em um real instrumento de pacificação, terá que
romper com os preconceitos que o envolvem, aproximando-se da população e permitindo que ela conheça
suas vantagens e desvantagens.

Para ser plenamente aplicável aos conflitos laborais, é necessário, igualmente, adaptar o instituto às
peculiaridades dos conflitos laborais, reconhecendo-se a existência de um Direito Arbitral Laboral que
considere a grandeza dos interesses que envolvem tais conflitos e o evidente desequilíbrio inerente a eles.

Assim, espera-se, com este breve estudo, ter contribuído para a reflexão sobre o tema, na tentativa
de, a partir dessa reflexão, auxiliar no aprimoramento das formas de solução de controvérsias, para dar
mais um passo na evolução ruma a uma sociedade mais justa e harmoniosa.
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DIREITO DO TERCEIRO SETOR: ALÉM DO ESTADO E DO MERCADO

DIRITTO DEL TERZO SETTORE :OLTRE LO STATO E IL MERCATO

Laecio Noronha Xavier

RESUMO
Fundamental a análise dos aspectos políticos, sociológicos e jurídicos do Terceiro Setor sob o
ângulo da evolução dos princípios constitucionais de organização econômica do Estado em seus
modelos Liberal, Social e Democrático de Direito. De igual forma, torna-se imprescindível a
observação da conceituação legal, identificação das características, definição organizativa,
classificação das atividades, dados institucionais, formas organizativas e mecanismos de
fiscalização das entidades do Terceiro Setor pelos órgãos de controle do interesse público.
Dentro das modalidades organizativas do Terceiro Setor, destacaremos as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público e sua forma jurídica de vínculo com os poderes públicos
através do Termo de Parceria como única alternativa ao processo licitatório.
PALAVRAS-CHAVES: Direito; Terceiro Setor.

RIASSUNTO
Fondamentale l’analisi degli aspetti politici, sociologici e giuridici del Terzo Settore sotto l’angolo
dell’evoluzione dei principi costituzionali di organizzazione economica dello Stato nei suoi modelli
Liberale, Sociale e Democratico di Diritto. Di uguale forma, diventa imprescindibile l’osservazione
della concettuazione legale, identificazione delle caratteristiche, definizione organizzativa,
classificazione delle attività, dati istituzionali, forme organizzative e meccanismi di fiscalizzazione
degli enti del Terzo Settore dagli organi di controllo di interesse pubblico. All’interno delle
modalità ornizzative del Terzo Settore, evidenzieremo le Organizzazioni della Società Civile
dell’Interesse Pubblico e la sua forma giuridica di vincolo con i poteri pubblici tramite il Termine
di Collaborazione come l’unica alternativa al processo licitatorio. 

PAROLE CHIAVE: Diritto; Terzo Settore.

SUMÁRIO: Introdução. 2) Aspectos Políticos, Sociológicos e Jurídicos do Terceiro Setor. 3) Características, Atividades e

Organizações do Terceiro Setor. 4) O Termo de Parceria no Terceiro Setor. Conclusões. Referências.

 

 

INTRODUÇÃO

 

         O artigo objetiva analisar a capacidade técnico-jurídica e a potencialidade de geração de capital social patrocinadas pelas

organizações do Terceiro Setor, em especial, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) de forma isolada

ou em parceria com a Administração Pública e o Mercado, observando como o triunvirato Política-Economia-Sociedade pode atuar

dentro do conceito constitucional do ‘Estado Ampliado’.

           

         Inicialmente, serão elencados os aspectos políticos, sociológicos e jurídicos do Terceiro Setor a partir da evolução dos

princípios constitucionais de organização econômica do Estado em seus modelos ‘Liberal ou Mínimo’, ‘Social ou Interventor’ e

‘Democrático de Direito ou Ampliado’. As observações preliminares discorrerão sobre como os 03 (três) setores de organização

jurídica da economia (Estado, Mercado e Sociedade) partilham suas diferentes atuações a partir dos conceitos de ‘modernização
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estatal’, teoricamente arquitetada pela Sociedade de Mont Pelllerin a partir de 1930 e, cuja materialidade, iniciada na Inglaterra,

Estados Unidos, Alemanha e Espanha nas décadas de 1970 e 1980, ainda continua em curso na contemporaneidade e envolvendo

um grande número de países da comunidade internacional. 

 

         No segundo momento, observaremos a conceituação legal, a identificação das características, a definição organizativa e a

classificação das atividades típicas dos segmentos integrantes do Terceiro Setor. Como tais atuações específicas representam uma

síntese dialética ao conservar e superar as práticas do Estado e do Mercado face à promoção de missões pelo bem-estar social, não

distribuição de lucros entre seus associados e atuação desburocratizada e flexível. Também veremos dados institucionais, formas

organizativas e mecanismos de fiscalização das entidades do Terceiro Setor pelos órgãos de controle do interesse público.    

 

         Por último, dentro das modalidades organizativas do Terceiro Setor, destacaremos as Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público (OSCIP’s) e sua forma jurídica de vínculo com os poderes públicos através do Termo de Parceria. Abordaremos a

participação social, política e econômica do Terceiro Setor através da análise do Termo de Parceria como única alternativa ao

processo licitatório (excetuando o Convênio por interesse idêntico das partes) para a realização de atividades de especial interesse

público entre as organizações qualificadas como OSCIP’s e a Administração Pública.

 

 

2. ASPECTOS POLÍTICOS, SOCIOLÓGICOS E JURÍDICOS DO TERCEIRO SETOR

  

         O Estado-Nação, como produto genuíno da Modernidade, foi gestado em 1513 com a publicação de O Príncipe por Nicolau

Maquiavel. Historicamente, a partir das cartas magnas dos EUA (1787) e da França (1791), apresentou 03 (três) modelos de

organização constitucional, que despontam como difuso objeto teórico para o Direito, Sociologia, Filosofia, Administração,

História, Economia e Ciência Política: o Estado Liberal de Direito (tese), o Estado Social de Direito (antítese) e o Estado

Democrático de Direito (síntese). 

 

         No Estado Liberal de Direito (Estado Mínimo), berço dos direitos individuais, garantias fundamentais e marco jurídico da

implantação do sistema econômico capitalista, encontra-se presente uma nítida separação entre Política (Estado) e Economia

(Mercado). Restava ao Estado fruto da Revolução Francesa de 1789, as tarefas básicas de zelar pela segurança e defesa nacional,

garantir a propriedade, emitir moeda, arrecadar tributos, proteger as liberdades privadas e harmonizar todos os indivíduos perante o

império da lei. A produção da riqueza e os investimentos produtivos eram realizados pelo Mercado, sem maiores preocupações

com a regulação da produção, a distribuição social do lucro e o alargamento do alcance das políticas públicas. A democracia

representativa tinha um caráter classista e seletivo do ponto de vista econômico e financeiro, predominando no processo eleitoral

(do alistamento ao direito de ser votado) somente candidatos advindos das classes afortunadas. 

 

         O Estado Liberal como oriundo do Contrato Social, representante da soberania popular e por meio das instituições públicas

tinha tríplice função:

I) promulgar e aplicar as leis, permitindo ou proibindo tudo quanto pertencia à esfera da vida pública, mas sem o direito de intervir

sobre a consciência dos governados. O Estado devia garantir a liberdade de pensamento de todos os governados, somente podendo

exercer a ‘censura’ nos casos em que a emissão de opiniões pusesse em risco o próprio Estado;
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II) definir e garantir a propriedade privada por meio das leis e do monopólio da força (exército e polícia), sem interferir na vida

econômica dos governados. Ao Estado, por não ter instituído a propriedade, cabia respeitar a liberdade econômica dos

proprietários privados, deixando com estes a feitura das regras econômicas;

III) exigir obediência incondicional dos governados através da intercalação de uma esfera social entre o Estado e o indivíduo - a

sociedade civil. O Estado, por meio das leis e da força, tinha apenas a função de garantidor e de árbitro dos conflitos existentes na

Sociedade Civil.

 

         No Estado Social de Direito, a Política e a Economia mesclava-se de tal forma que o Estado tomava para si boa parte das

tarefas de produção, da distribuição da riqueza e da realização dos direitos sociais. O Estado (Interventor ou Totalizante) como

produto deturpado da literatura socialista e da utopia comunista dos séculos XIX e XX detinha o direito sobre a propriedade

privada, controlava todos os setores da ordem econômica, monopolizava a oferta de políticas sociais e subtraia o exercício dos

direitos individuais e das liberdades econômicas. Sem apresentar espaços para a alternância do poder e o avanço dos papéis

econômicos do Mercado e da participação política da Sociedade Civil, tal modelo estatal tornou-se facilmente refém das ditaduras

com bandeiras de direita ou de esquerda (Facismo, Nazismo, Franquismo, Salazarismo, Socialismo Real, Estado Novo, dentre

outras).

        Vale menção que o Estado não cria riqueza. Seu financiamento dá-se por conta da emissão de moeda, arrecadação de tributo,

endividamento e oferta monopolizada ou subsidiada de produtos e ações. Ao intervir no controle de preços, manter um

planejamento centralizado da política industrial, realizar investimentos em infra-estrutura e arcar com o rol de direitos sociais, tal

modelo estatal revelou-se estruturalmente perdulário, uma vez que gastava além de sua arrecadação tributária gerando um brutal

endividamento e o espiral inflacionário. Mesmo quando ‘socializava a pobreza’ ao garantir direitos sociais às grandes parcelas da

população, o Estado Social negava a pluralidade política, as liberdades individuais fundamentais (sigilo de correspondência, direito

de imprensa, expressão e associação), interferia no direito de propriedade e competia ou vedava diferentes atividades genuínas da

iniciativa privada (siderurgia, mineração, aviação, tecnologia, transportes, telecomunicação, energia). O caráter ‘asfixiante’

apresentado pelo Estado Interventor foi paulatinamente combatido até a sua quase total substituição planetária por um modelo que

combinasse a garantia de fruição das liberdades civis, o direito de propriedade e a relativa intervenção econômica. 

   

         Após a Segunda Guerra Mundial, com a assunção da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações

Unidas/1948 como ‘a carta de referência contemporânea do constitucionalismo democrático e das relações internacionais

cooperativas’, surge um modelo consensual de organização constitucional produto da fusão das idéias liberais e do bem-estar

social: o Estado Democrático de Direito. A democracia finalmente aparece fundada tanto na livre iniciativa como nos valores

sociais do trabalho, reunindo o pluralismo político, liberdades individuais e contemplando todos os segmentos da sociedade com

direitos e políticas sociais específicas. A Política conserva e supera a Economia, dissociando-se e, ao mesmo tempo, regulando-a e

fomentando-a. Política e Economia buscam juntas o amparo e a legitimidade da Sociedade Civil Organizada (associações de toda

ordem, entidades de classe, fundações, organizações não governamentais, partidos políticos, sindicatos, cooperativas, rol de

movimentos sociais) ao apresentar um conceito novo de atuação governamental - o ‘Estado Ampliado’.

 

         O ‘Estado Ampliado’ gerou no planejamento, na definição orçamentária e na realização material das políticas sociais a

obrigatoriedade do carimbo de legitimidade da gestão democrática, transparente e participativa. Voltou a consagrar os direitos civis,

garantir as liberdades econômicas e zelar pela propriedade privada sob um novo epíteto: a função social da propriedade.

Constitucionalmente, passou a ser composto, regular e atuar via unidade dos 03 (três) setores da organização jurídica da economia:
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o Público ou o Estado (Primeiro Setor), o Privado ou o Mercado (Segundo Setor) e o Coletivo ou a Sociedade Civil Organizada

(Terceiro Setor). Na verdade, temos com a junção sintética da organização econômica pelo ‘Estado Ampliado’ o fim do domínio

dos espaços públicos pelo Estado e um novo viés de produção econômica para além do Mercado face às perspectivas cooperativas

do Terceiro Setor operarem distanciadas da atuação tradicional do Estado Social, com suas intervenções econômicas apresentando

uma natureza não lucrativa, dicotômica do Estado Liberal.

 

         Sem afastar-se totalmente da economia ou abandonar completamente suas funções administrativas de intervenção econômica,

o ‘Estado Ampliado’ passou a regular a economia, atuando na transferência, indução, direcionamento, fomento e controle dos

investimentos e dos serviços oferecidos pelo Mercado. Por outro lado, o aval e a implantação do leque de políticas públicas

passaram a necessitar da atuação e fiscalização das organizações da Sociedade Civil. A idéia vigorante das diversas entidades de

direito privado sem caráter lucrativo e com matrizes públicas de produtoras do desenvolvimento social traduz-se na ocupação de

uma posição intermediária que lhes permite prestar serviços à sociedade sem as limitações burocráticas e inflexíveis do Estado e

longe das ambições do Mercado em sua desmedida finalidade lucrativa. Ainda assim, o Estado moldou-se nas regras de eficiência

do Mercado, que por sua vez passou a sofrer o patrulhamento do ‘politicamente correto’ a partir e a exemplo dos outros 02 (dois)

setores (Primeiro e Terceiro).  O Mercado viu-se impelido a implantar novos conceitos e formas alternativas de gerenciamento

através das ações de responsabilidade social, cultural e ambiental, buscando agregar valor social à imagem e marca das empresas

face sua constante e aguerrida concorrência para ampliar o leque de consumidores.

 

         As atribuições e atuações de cada um dos setores adquiriram um espectro constitucional com modelos operacionais bem

definidos. O Estado exercendo suas atividades políticas, administrativas, econômicas e financeiras por meio dos órgãos que

objetivam o cumprimento das finalidades básicas de desempenho funcional executivo (gerenciamento dos bens públicos para

atendimento das necessidades coletivas), legislativo (dinamização da ordem jurídica e fiscalização da atuação executiva) e

judiciário (resolução dos conflitos sociais pela aplicação das normas jurídicas). O Mercado realizando suas atividades econômicas

pelas empresas privadas com o fim de obter lucros a serem distribuídos aos investidores como remuneração do capital e do trabalho

aplicados. E o Terceiro Setor, formado por entes de direito privado sem finalidade lucrativa com participação voluntária ou

remunerada e que atuam fora do âmbito governamental e mercadológico perseguindo propósitos de interesse público. Para Osório

Araújo (2005: p. 1-3), o Terceiro Setor consolidou-se como espaço de afirmação de valores sociais e práticas de cidadania como:

altruísmo, compromisso, responsabilidade social, solidariedade, laços comunitários, consciência política e ambiental, com atuações

via filantropia, mecenato, consultorias e assessorias para a produção de bens coletivos e de interesse geral.

 

         Conforme Evelyn Ioschpe (2000: p. 29-30), o Terceiro Setor ostenta tal denominação por agrupar diversas entidades que:

I) fazem contraponto às ações governamentais com iniciativas particulares similares às atividades típicas do Estado, tais quais

saúde, educação, desporto, lazer, cultura, comunicação, geração de emprego, urbanismo, meio ambiente, direitos humanos;

II) diferenciam suas atividades das do Mercado ao atender as demandas da sociedade sem finalidade de lucro, emprestando sentido

social e agregando valor às empresas através da responsabilidade social, cultural e ambiental;

III) projetam uma visão integradora, complementar e recíproca da vida publica, privada e coletiva, respondendo expectativas da

sociedade por produtos, serviços, políticas, bens e trabalhos não contemplados pelas ações estatais e mercadológicas.

 

         O Setor Público tem como público-alvo os cidadãos, que através da autoridade de seus órgãos financiados pela arrecadação de
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tributos distribuem serviços e obras ao cidadão/eleitor/contribuinte. O Setor Privado, motivados pelas condições de distribuição de

lucros para seus acionistas e através das companhias de mercado, vendem bens, serviços e produtos numa relação custo-benefício

pela via de pagamentos diretos por bens e serviços pelo cidadão/cliente. O Terceiro Setor através de seus financiadores privados e

contratantes públicos ou privados agem como organizações que ofertam serviços em conformidade com seus objetivos estatutários

ao cidadão/usuário.      

 

         Todavia, o Estado Democrático de Direito originalmente concebido de forma jurídica, social, política, econômica e ideológica

como ‘Social-Democracia’, tem na atual e inevitável globalização (universalização da economia, cultura, direito, comunicação,

tecnologia, comércio) as marcas macro-econômicas (teóricas, diretivas e reguladoras) de uma reforma estatal mundialmente

conhecida por ‘Modernização do Estado’, ainda que demonizada pela mídia, academia e movimentos sociais como Neo-

Liberalismo. Na verdade um contraponto progressista, eficiente e atualizado da atuação pública, privada e coletiva utilizado pela

maioria dos países do planeta ao ultrapassado estágio estatal de características nacionalistas, intervencionistas e perdulárias.

Modelo irrefutavelmente hegemônico sob o ângulo das relações macro e micro-econômicas internacionais, as bases para a

‘Modernização do Estado’ nascem na década de 1930 como um movimento acadêmico-social conhecido por Sociedade de Mont

Pellerin (hotel-estação de esqui na Suíça). Expoentes intelectuais como Friederich Hayek, Salvador de Maradiaga, Milton

Friedman, Karl Popper, dentre outros, discutiam teses e concepções econômicas diametralmente discordantes dos modelos estatais

reinantes à época (Welfare State e Socialismo Real) e pregavam a contínua diminuição da intervenção da Política na Economia.

Todos discutiam aparentemente na contramão da História.

 

         Durante quase 05 (cinco) décadas as idéias dos pensadores da Sociedade de Mont Pellerin não tiveram muita repercussão

acadêmica ou escoamento político-administrativo. Até que Margareth Tatcher (Inglaterra, 1979), Ronald Reagan (EUA, 1980),

Helmuth Kolh e Felipe Gonzalez (Alemanha e Espanha, 1982) iniciaram a implantação de políticas macro-econômicas austeras em

seus países com a redução do gigantismo estatal e a ampliação de sua eficiência. Tal modelo de ‘Modernização Estatal’ foi

posteriormente assumido oficialmente pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), outros órgãos multilaterais, blocos comunitários

e diferentes nações, entre as quais, o Brasil nos governos FHC (1995/2002) e Lula (2003/2010), abraçando as seguintes reformas:

I. revisão constitucional adequada à reformulação estatal; 

II. transformações macroeconômicas conduzidas por um Banco Central de atuação independente, ainda que não formalizada

juridicamente por alguns países;

III. responsabilidade fiscal em relação à estrutura orçamentária deficitária;

IV. adoção do superávit primário para redução percentual da relação Dívida Pública/Produto Interno Bruto;

V. estabilidade monetária com paralelismo ou flutuação cambial sobre o dólar americano; 

VI. controle inflacionário com metas severas de 01 dígito;

VII. taxas de juros positivas;

VIII. elevação dos níveis de poupança externa como forma de redução do ‘risco- país’, atração de investimentos e diminuição da

dívida pública;

IX. ampliação das exportações na busca de superávit comercial e de transações correntes (evitando apelos anuais ao FMI nos casos

de déficit em transações correntes);

X. privatizações de empresas públicas (energia, telecomunicação, água, petróleo, mineração, aviação) e criação de agências

regulatórias;
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XI. manutenção da taxa de crédito pelo menos nos padrões da carga tributária; 

XII. abertura comercial com redução de tarifas de importação e combate ao protecionismo;

XIII. diminuição de gastos públicos; 

XIV. profissionalização, ganhos por produtividade e nomeações meritocráticas dos servidores públicos e,

XV. implantação de programas de renda mínima.

 

         Contraditoriamente, enquanto a atuação do Estado brasileiro era reduzida pelas privatizações, foi verticalizada a carga

tributária para índices europeus em percentuais idênticos à nossa massa de crédito frente ao Produto Interno Bruto (PIB) - ambos na

faixa de 38%. Os governos FHC e Lula apresentaram ampliação de gastos públicos com contratação excessiva de cargos de

confiança (especialmente com o aparelhamento estatal praticado no governo Lula) e um retardo compulsivo nas reformas

estruturais (previdenciária, tributária, trabalhista e política). Enquanto isso, os juros chegaram à liderança planetária (26,5% em

maio/2003, que excetuando a inflação de 5% tornava as taxas reais superiores a 20%) provocando um maior endividamento público

interno e a desvalorização do Real frente ao Dólar, minorada no decorrer da década pela queda mundial da moeda americana para

uma situação de quase paridade. O controle da inflação não modificou as baixas taxas de crescimento, uma vez que conjugadas

com as debilitadas capacidades de investimentos em infra-estrutura, logística, qualificação profissional e inovação cientifico-

tecnológica tornaram do Brasil o ‘vagão lento’ do BRIC em termos de crescimento econômico médio anual na década 2000: Brasil)

4,1%, Rússia) 7,8%, Índia) 9,3% e China) 11,9%. Todavia, em outros comparativos desenvolvimentistas aprecemos bem melhor

situados que os integrantes do BRIC, como: robustez da democracia, estabilidade demográfica, altas taxas de urbanização,

dinâmica da industrialização, oferta de serviços, respeito ao meio-ambiente e multiplicidade de matrizes energéticas.

 

         As boas novas ficaram por conta do controle da dívida externa (papéis de curto prazo, juros menores e atrelados ao Dólar) e a

quebra da dependência ao FMI face ao superávit em transações correntes, poupança externa em mais de 200 bilhões de dólares,

investimentos externos de quase 18% do PIB, queda do risco-país para uma situação de ‘país sugerido para investimentos’.

Contudo, a oferta de crédito como o combustível do consumo de massas, da produção da riqueza e da inclusão social ainda precisa

ser ampliada para possibilitar a materialização nacional da ‘teoria do consumo pela pirâmide invertida’. Simples assim: as classes

C, D, E geram uma capacidade de consumo incomparável por serem mais numerosas demograficamente no cômputo geral,

possuírem mais demandas e apresentarem altos índices de adimplência, apesar de menor poder real de compra do ponto de vista

individual.

  

         No Brasil a modernização estatal iniciada na primeira metade da década de 1990 apresentou uma ‘relação carnal’ com o

Mercado, principalmente pelo processo de privatizações anterior à montagem da estrutura das agências regulatórias e com baixos

níveis de formação de capital social pelas organizações do Terceiro Setor. Enquanto que nos países europeus os percentuais de

participação do Terceiro Setor no Produto Interno Bruto (PIB) alcançam índices gerais de 4,7%, no Brasil tal patamar não

ultrapassa a marca de 1,5% do PIB. Caso a participação do Terceiro Setor no PIB brasileiro imitasse os índices da Europa, as

entidades da Sociedade Civil Organizada teriam fatia representativa em torno de US$ 50/70 bilhões na produção da riqueza

nacional. Lógico, levando em consideração a nova metodologia de mensuração do PIB praticada pelos órgãos financeiros

multilaterais, em especial o Banco Mundial, no caso, o paralelismo do poder real de compra das moedas nacionais em relação ao

câmbio interno do Dólar, que calculam em quase 01 trilhão e meio de dólares o PIB brasileiro.
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         Especificamente no Brasil, o Terceiro Setor sempre esteve envolto numa gangorra conceitual: as entidades devem ter

necessariamente uma atuação altruísta, abnegada, beneficente, filantrópica, ou então, são consideradas entidades ‘pilantrópicas’,

ideológicas, de engodo político e/ou de burla tributária. Contribuíram para o impasse: nossas leis caducas, a forte estrutura

burocrática, o desenho administrativo torto, a tradição reducionista focada apenas na atuação Estado/Mercado, o déficit de

qualificação técnica, os baixos percentuais de empreendedorismo, a pedagogia rasa de avaliação e alguns investimentos estatais

definidos como ‘suspeitos’ realizados em parcerias com a Sociedade Civil Organizada.

 

         Tínhamos uma enorme demanda por normas modernas e claras, métodos de fiscalização transparentes, compromissos

administrativos e recursos para transferência de atividades públicas para o Terceiro Setor. Com o trabalho encampado pela ex-

Primeira Dama Ruth Cardoso (a mais preparada e atuante de nossa história republicana) e o sociólogo Augusto de Franco através

da experiência dos programas interministeriais do programa Comunidade Solidária, o Brasil definitivamente construiu o seu

‘marco legal’ do Terceiro Setor.

       

         Alguns elementos passaram a caracterizar tal marco legal fincado na atuação definida estatutariamente, na nova postura

gerencial e nos mecanismos de controle aplicáveis às organizações do Terceiro Setor, como: a transparência da delegação

(accountability), o relatório de avaliação (desempenho), os instrumentos de comunicação (balanços contábeis) e a responsabilidade

de execução da missão (interesse público). Conforme Osório Araújo (2005: p. 17), para o Banco Mundial e outras instituições

multilaterais, o Terceiro Setor tem um importante papel executor de políticas sociais, articulando e complementando as ações do

Estado. As entidades sem fins lucrativos são eficientes, baratas, não desperdiçam recursos com a burocracia, são fiscalizadas contra

a corrupção e apresentam resultados muitos mais significativos que algumas atividades realizadas pelo Estado ou Mercado.

Percebe-se o crescimento de um segmento da economia até bem pouco tempo restrito às ações de filantropia, cuja atuação se

verifica em todo o mundo, até nos mais longínquos grotões. O crescimento mundial em larga escala do Terceiro Setor desde a

década de 1980 provocou nos dirigentes destas organizações brasileiras a necessidade de profissionalizar sua gestão, recrutando

inclusive executivos dos outros setores e qualificando de forma decisiva as atividades de suas missões.

 

         De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em termos de pessoal ocupado o Terceiro Setor

cresceu exatos 45% desde 1990, com uma tendência de crescimento acima do setor público, que diminuiu cerca de 5% em relação à

participação de ocupação de seu pessoal nesse período. Explicam esses aspectos: a concorrência por recursos em escalas cada vez

maiores, os incentivos governamentais por repasses financeiros, imunidades e isenções tributárias, a necessidade de avaliar

internamente o desempenho dos gestores e de determinar a viabilidade de projetos. As regras para o Terceiro Setor fizeram

aumentar a obrigatoriedade de profissionalização da sua gestão e da montagem de um sistema gerencial contábil moderno por força

de uma maior vigilância exercida por parte da sociedade e dos órgãos públicos que fiscalizam a aplicação dos recursos públicos

(financeiros e materiais). As organizações do Terceiro Setor para realização de seus objetivos e manutenção de suas atividades

deixaram de ocupar apenas pessoal voluntário e passaram a contratar pessoas capacitadas graças à opção normativa de seus

membros poderem receber remuneração por prestação de atividades diretivas e/ou técnicas.

 

         Por atuarem ‘para além do Estado e do Mercado’ na busca pelo bem comum e pela transformação do ser humano, a visão, a

missão e a ação destes organismos, sempre em interseção com as ações do Estado e do Mercado, geram projetos com credibilidade,

normas de incentivos fiscais, doação de recursos, promoção institucional, responsabilidade comunitária, sentimento de pertença,

ganhos sociais, identidade com causas sociais, imortalidade da denominação e reconhecimento público. Portanto, conceitualmente,
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as entidades do Terceiro Setor possuem 03 (três) elementos que as diferem dos demais setores: promovem o bem-estar social; são

impossibilitadas de distribuir lucro entre seus associados e, não estão sujeitas à burocracia e ao controle estatal severo.

 

         Veremos a seguir como identificar características, definir organizações e classificar atividades públicas/privadas

eminentemente afeitas aos segmentos integrantes do Terceiro Setor nas relações de compromisso social e interesse público com os

entes do Estado e do Mercado. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS, ATIVIDADES E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

       

        Devemos esclarecer que o termo ‘sem finalidade lucrativa’ não significa de maneira alguma ter receitas limitadas aos custos

operacionais, atuar com prejuízos financeiros ou quedar-se no gerenciamento contábil passivo. O imperativo lógico não é o

católico: o lucro como pecado. A lógica protestante é que molda a ética de atuação das organizações do Terceiro Setor. Na verdade,

tais entidades podem e devem ter sobras financeiras para que possam progredir em suas missões, ampliar suas instalações e

contratar quadros capacitados. Quanto mais se produz, todos ganham! O que não devem ou podem é distribuir os resultados

superavitários do exercício financeiro entre seus integrantes, vez que são obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades de

receita na manutenção de suas atividades estatutárias.

 

         Mas não basta que as organizações do Terceiro Setor tenham autonomia gerencial, compromisso público e espírito

empreendedor. É necessário também que alcancem superávits operacionais para que sobrevivam economicamente e reinvistam

financeiramente como forma de possibilitar sua expansão e maior eficiência na consecução dos seus propósitos públicos, o que é

perfeitamente legítimo e as diferenciam dos demais entes (Estado/Mercado). Mesmo que as marcas das entidades do Terceiro Setor

sejam a finalidade não lucrativa, o movimento altruísta e a busca do bem comum, não quer dizer que estas devam operar no

‘vermelho’, tenham prejuízos traduzidos em passivos contábeis e que seus técnicos ou dirigentes não mereçam remuneração.

 

         Assim, ‘sem fins lucrativos’ está relacionado diretamente ao conceito de ‘não distribuição de seus resultados a qualquer

título’. Não havendo vantagens financeiras para os dirigentes, sócios e terceiros ligados a essas entidades, sejam pessoas físicas ou

jurídicas, as sobras financeiras (superávits operacionais) deverão ser reaplicadas na manutenção das atividades de suas missões.

Além do que, o patrimônio destas entidades não pode ser privatizado por pertencer à sociedade como um todo ou segmentos dela,

não cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer parcelas de participação econômica ou financeira. Portanto, além desta

característica não lucrativa, outras se associam ao conceito de entidades do Terceiro Setor, como: são formadas por cidadãos

organizados de forma voluntária; constituem-se por associados originalmente ligadas à organização por motivação filosófica; são

orientadas para o cumprimento de suas missões; buscam eficiência e eficácia na aplicação de recursos e, agem na intermediação ou

na solução direta de problemas sociais reais identificados.

 

         Ademais, Terceiro Setor é o gênero, enquanto que as organizações sociais, fundações, associações beneficentes, de apoio

mútuo ou de moradores, cooperativas, sindicatos, entidades de classe, partidos políticos, Organizações Sociais e Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s como nova denominação das ONG’s) são suas espécies. A reforma do Estado

brasileiro para ser realmente ‘moderna‘ precisa mais do que o tradicional repasse de atividades produtivas para o Mercado.
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Necessita de estreita harmonia e absorção de algumas ações e atividades do Estado para o seio das entidades da Sociedade Civil

Organizada, que agem movidas pela práxis do interesse público. Ao mesmo tempo em que a atuação dos entes do Terceiro Setor

enquanto representantes da Sociedade Civil Organizada reivindicam a reformulação de práticas sócio-econômicas tradicionais e

prospecta a humanização do Mercado, oferecem projetos isentos, especializados, multidisciplinares e participativos ao Mercado,

fato que agrega um conceito sintonizado e um juízo de valor ‘politicamente correto’ às suas marcas, imagens, produtos por ações

de responsabilidades social, cultural, urbana ou ambiental.

 

          Para Paulo Olak (2000: p. 28-29), em síntese, são traços característicos das organizações do Terceiro Setor:

 a) Objetivos institucionais - provocar mudanças sociais sempre para melhor;

b) Fontes de recursos financeiros e materiais – realizar doações, contribuições, subvenções e prestação de serviços;

c) Lucro - enquanto meio e não um fim para atingir os objetivos institucionais;

d) Patrimônio e resultados - não há participação ou distribuição aos provedores;

e) Aspectos fiscais e tributários - normalmente são imunes ou isentas de certos tributos;

f) Mensuração do resultado social - difícil de comparar monetária ou economicamente, vez que representam conquistas públicas,

ganhos coletivos, valorização de imagem ou benefícios difusos.                

 

         As atividades pertencentes ao Terceiro Setor são definidas internacionalmente de acordo com a Classificação Internacional de

Organizações Não-Lucrativas (International Classification of Non-Profit Organizations), apresentada nos grupos e subgrupos

abaixo relacionados:

- Grupo 01: Cultura e Recreação (cultura e desenvolvimento das artes, esportes, outras recreações);

 - Grupo 02: Educação e Pesquisa (educação primária e secundária, educação superior, outros tipos de educação, pesquisa);

- Grupo 03: Saúde (hospitais de reabilitação, asilos para idosos, saúde mental, outros serviços de saúde);

- Grupo 04: Serviços Sociais (serviços sociais, assistência emergencial, apoio à manutenção);

- Grupo 05: Meio Ambiente (meio ambiente, proteção animal);

- Grupo 06: Desenvolvimento e Habilitação (desenvolvimento econômico, social e comunitário, moradia, emprego e treinamento

de pessoal);

- Grupo 07: Lei, Direito e Política (civismo e direito, leis e serviços legais, política organizacional);

- Grupo 08: Intermediários para Filantropia e Promoção do Voluntariado;

- Grupo 09: Assuntos Internacionais;

- Grupo 10: Religião;

- Grupo 11: Negócios, Associações Profissionais e Sindicatos;

- Grupo 12: Atividades Não Classificadas.   

 

         Existem outras formas de classificar as organizações do Terceiro Setor como finalidades, fontes de recursos, composição

administrativa, dentre outras, sempre decorrentes dos conceitos de cidadania, responsabilidade, bem comum e processo de gestão

transparente sob lume dos princípios fundamentais e das normas técnicas da contabilidade. O interessante do Terceiro Setor como

zona administrativa intermezza é a possibilidade de convivência com a fusão dos modelos de gerência pública/privada, ou seja, a

eficácia e a eficiência. Entidades que do ponto de vista filosófico, normativo e estatutário aliam em sua atuação a isenção de
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propósitos com a redução de custos operacionais. Partilham de largo reconhecimento institucional. Mensuram-se por critérios

administrativos de responsabilidade técnica, civil, política, penal e tributária. Possuem diferentes mecanismos legais de

fiscalização, controle e sanção: Ministério Público, Tribunais de Contas, Ministério da Justiça, procuradorias do Trabalho, poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, Comissão de Avaliação, denúncia do cidadão e Ação Popular e Ação Civil Pública.

 

         No Brasil, todo o acesso aos recursos públicos pelos entes do Terceiro Setor rege-se pelas Normas Brasileiras de

Contabilidade via desenvoltura da Gestão Estratégica (planejamento, avaliação e controle). Submetem-se as entidades do Terceiro

Setor aos preceitos dos Princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal/1988), com seu patrimônio em caso de

extinção da entidade devendo necessariamente integrar uma similar. Sua estrutura interna é desburocratizada e de fácil qualificação

perante as instituições. As estratégias geram projetos, assumem compromissos e responsabilidades, empreendem iniciativas,

mobilizam pessoas, agilizam recursos e fazem desenvolver utopias. Suas atividades têm interesse público, oxigenam o Mercado e

consolidam laços sociais. E agora sem espaço para hipocrisia: seus integrantes podem ser remunerados por trabalhos técnicos e/ou

diretivos.

  

         Em conformidade com a Constituição de 1988 (arts. 8°, 17, 150, b, c) existem atores do Terceiro Setor que estão sob a forma

‘pessoa jurídica de direito privado’ para a consecução de interesses sociais específicos, tais quais: partidos políticos, comunidades

religiosas, entidades sindicais e organizações classistas. Mas existem também as sociedades civis sem finalidade lucrativa, de

acordo com o Código Civil divididas em associações, cooperativas e fundações. As associações classificam-se por finalidades em:

a) Altruísticas (beneficentes ou filantrópicas); b) Recreativas (literárias, esportivas, lazer, culturais) e, c) Econômicas (apoio ou

socorro mútuo). Didaticamente, em relação ao público-alvo destas entidades, o caráter será ‘público’ caso a prestação de seus

serviços direcionem-se gratuitamente para toda a sociedade. Caso seus serviços atinjam somente grupos específicos de cidadãos,

seu caráter determina-se como ‘coletivo’.    

 

        As Organizações Sociais (OS) de acordo com a Lei N° 9.637/98 objetivam ser um modelo de parceria entre o Estado e a

Sociedade Civil Organizada. Inserem-se no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado sob a forma de fundações e associações

civis, sem finalidades lucrativas e fora da Administração Pública. A referida lei estabelece regras para que o Poder Executivo possa

qualificar como ‘Organização Social’ entidades cuja atuação seja dirigida ao ensino, cultura, saúde, pesquisa científica,

desenvolvimento tecnológico ou proteção do meio ambiente. Qualificada como Organização Social, as entidades ficam habilitadas a

receber recursos financeiros e a administrar bens, equipamentos, projetos e pessoal do Estado, através de um Contrato de Gestão

pelo qual serão acordadas metas de desempenho que assegurem a qualidade, transparência e efetividade dos serviços prestados ao

público em geral.

 

        De acordo com outra norma foco do marco legal do Terceiro Setor (a Lei N° 9.790/99), as Organizações Não-Governamentais

(ONG’s) receberam um disciplinamento específico podendo ser qualificadas pelo Ministério da Justiça como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s). Tais entidades, obrigatoriamente, têm que apresentar em seus estatutos sociais

objetivos voltados para a execução de atividades de interesse público nos campos da assistência social, cultura e patrimônio

histórico, educação, saúde, voluntariado, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico e social combate à pobreza, ética, paz,

cidadania, direitos humanos, democracia, liberdades, valores fundamentais, segurança alimentar, defesa do meio ambiente ou

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito.
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         Dessa forma, poderão se relacionar com as esferas federal, estadual e municipal por meio do Termo de Parceria, com os

serviços prestados e o recebimento de recursos públicos devidamente fiscalizados pelos poderes públicos parceiros e o Ministério

da Justiça. Pela Lei N° 9.790/99 não há possibilidade de qualificar como OSCIP as sociedades comerciais, sindicatos e associações

profissionais, instituições religiosas, partidos e similares, entidades de benefício mútuo, planos de saúde, hospitais e escolas

privadas, cooperativas, fundações e sociedades privadas criada pelos órgãos públicos, órgãos de crédito vinculados ao sistema

financeiro (art. 192 da Constituição/1988), dentre outras possíveis modalidades de entes do Terceiro Setor.

.  

         De acordo com o Decreto N° 3.100/99, as OSCIP’s (a razão social da ONG’s) têm uma atuação geral típica e privativa com

os 03 (três) poderes em suas esferas federal, estadual e municipal, outros entes da Sociedade Civil Organizada e o Mercado. Com o

poder público, a relação jurídica de contratação se estabelece diretamente através do Termo de Parceria ou pela via indireta, em

processos de licitação regrados pela Lei N° 8.666/93 ou por Concurso de Projetos entre OSCIP’s (Lei N° 9.790/99). Deve-se

ressaltar que os artigos 9° a 14 do Decreto N° 3.100/99 tratam dos direitos, responsabilidade e obrigações, fazendo constar os

recursos disponibilizados em publicação oficial do ente público, receber o aval preliminar do Conselho de Política Pública

específica e com respectiva fiscalização de uma Comissão de Avaliação. Em caso de malversação de verbas do erário, o art. 13 do

mesmo Decreto possibilita a provocação administrativa e judiciária pela Advocacia Geral da União e Ministério Público

competente, com clara possibilidade de inalienabilidade dos bens imóveis da entidade, seqüestro de bens dos dirigentes, ação de

improbidade administrativa dos agentes públicos e, até, suspensão de direitos políticos dos dirigentes da entidade conforme a Lei

Complementar N° 64/90.

     

         Por conta do interesse público, as OSCIP’s não podem atuar em atividades partidárias e eleitorais, sendo sua transparência

contábil requisito sine qua non face possível denúncia judicial ou administrativa. Suas práticas gerenciais devem ser impessoais,

vez que atuam conforme as novas regras de ‘modernização’ do Estado e possuem facetas que coíbem a corrupção, compreendida

empiricamente mais como uma prática endêmica da Administração Pública do que um vício da cultura política brasileira. Qualquer

cidadão, ente da Sociedade Civil Organizada, representantes do Ministério Público e/ou órgão de controle de contas de qualquer

esfera pública podem fiscalizar e denunciar a atuação das OSCIP’s, apresentando-se diferentes formas de responsabilização dos

agentes envolvidos. As OSCIP’s inevitavelmente descentralizam serviços para profissionais especialistas e aguçam entre os poderes

e suas esferas a transferência de poder central para entes meios, um incentivo plus à administração flexível via serviço prestado por

órgão não estatal. Além das formas de controle de sua eficácia e eficiência, as OSCIP’s permeiam um campo onde o planejamento,

a capacitação e a concretude das missões são mediadas por mecanismos de participação popular, captação das idéias da

coletividade e que são entendidos na realidade como procedimentos políticos simplificados. Para o homem comum. 

     

        A imagem negativa das OSCIP’s (ou das ONG’s) vale para aquelas que são ilegítimas, corruptas, ideológicas, aparelhadas

como braços políticos de temas polêmicos e que tentam passar ao largo do controle de sua missão estatutária desvirtuando o seu

leque de serviços como fossem empresas em atuação estatal finalística: transporte e merenda escolar, recolhimento de lixo,

vigilância, asseio e conservação, dentre outros serviços. Como imagens positivas: atuam fora dos partidos políticos, prestam

serviços inéditos e eficientes, possuem técnicas gerenciais e contábeis modernas, profissionais especializados, ampliam a

consciência critica e social como órgãos de fiscalização informal, divulgam informações, nutrem-se com a participação popular e

podem ter relações múltiplas ao realizarem serviços, campanhas e mobilizações sociais com o Estado e o Mercado. Sua relação

jurídica e atuação estatutária é amplamente fiscalizada, vez encontrar-se fincada na obrigatoriedade de renovação anual da

‘qualificação OSCIP’, devendo ser comprovada a harmonia entre os objetivos estatutários e o relatório anual de serviços prestados,
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os termos de parceria, as receitas advindas dos poderes públicos e o balanço fiscal anual prestado pela entidade ao Ministério da

Justiça.

 

         Algumas vantagens tributárias para entidades do Terceiro Setor que têm recursos integrados, não distribuem resultados entre

os seus sócios e possuem controle contábil estão tipificadas no art. 14 do Código Tributário Nacional. Já o art. 150 da Constituição

Federal de 1988 trata de imunidade ou isenção do Terceiro Setor, em especial o IRPJ, IPTU, ISS, ITBI, IPVA, ICMS, IOF, dentre

outros. A Lei N° 9.249/95 e os arts. 59 e 60 da Medida Provisória N° 21.5834/01 permitem a dedução de até 2% do IRPJ devido

por pessoa jurídica. As Leis N° 9.532/97 e 9.718/98 tratam da isenção de IRPJ, CSLL e COFINS para outras modalidades de

entidades do Terceiro Setor. A relação com empregados e prestadores de serviços de entidades do Terceiro Setor pode ser gerida

pela CLT (PIS/PASEP, IR, INSS, FGTS, 13°, Férias) e o trabalho não remunerado pode ser prestado via adesão à Lei do

Voluntariado. O trabalho por prazo determinado deve ser regido pelos arts. 479 e 480 da CLT e pela Lei N° 9.601/98. Outras

formas de atuação do Terceiro Setor são possíveis como as contratações de trabalhador autônomo, os termos de pareceria, os

contratos e convênios com empresas privadas e órgãos dos poderes públicos. Em geral o conselho de classe mais adequado para

reger a atuação e documentar a responsabilidade técnica das OSCIP’s é o Conselho Regional de Administração (CRA’s). Por fim,

em relação aos serviços prestados pelas organizações do Terceiro Setor para empresas privadas, o equivalente ao Termo de Parceria

com o segmento privado, pode perfeitamente ser denominado ‘Termo de Parceria Social’.

   

         Na verdade, difícil é imaginar como as relações sócio-político-econômicas contemporâneas no plano internacional, nacional e

regional reagiriam caso fossemos privados da presença da Anistia Internacional, Cruz Vermelha, Médicos sem Fronteiras,

Transparência Internacional, Instituto Ethos, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Instituto Polis, Associação Mata

Atlântica, Amigos do Bem, Edisca, Santa Casa de Misericórdia, Associação dos Amigos do Hospital São José, Movimento Vida,

dentre outras importantes e atuantes entidades do Terceiro Setor nacionais e estrangeiras. Sem negar a existência de entidades

‘pilantrópicas’, aparelhadas ideologicamente, de vida útil curta e extintas por completa falta de sintonia com sua missão e a ética.

Bem fiéis ao estilo ‘99% dos advogados dão má reputação ao restante’ ou ‘Seria capaz de matar alguém para ganhar o Prêmio

Nobel da Paz’.

 

         Devemos lembrar que a natureza conspira a favor e a boa fortuna sorri quando a humildade e o desejo honesto de contribuir

atuam nas relações de alteridade. Quando se tem a consciência do tamanho da missão, da disponibilidade dos recursos financeiros,

das sintonias de ideais, das sinergias espirituais e dos compromissos políticos dos parceiros em que se pode contar. A certeza de

qual utopia irá ser construída por um planejamento estratégico da existência.     

 

        Analisaremos a seguir como o Estado pode garantir a participação social, política e econômica do Terceiro Setor através do

Termo de Parceria previsto pelo Decreto N° 3.100/99 (extra-Lei N° 8.666/93) patrocinando vínculos jurídicos perfeitos com as

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) e ampliando o capital social do Terceiro Setor.

 

 

4. O TERMO DE PARCERIA NO TERCEIRO SETOR

 

         Não obstante, as associações que integram o Terceiro Setor (Coletividade) na representação institucional e oferta de objetivos-
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serviços ao Primeiro Setor (Público) jamais podem ser confundidas pela regras relativas aos componentes do Segundo Setor

(Mercado). Pelas normas pátrias do Terceiro Setor, somente as entidades qualificadas como OSCIP’s podem ter atuação com

contratação alternativa à Lei de Licitações. O art. 2° da Lei N° 9.790/99 é taxativo quando afirma:

 
Art. 2°. Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3° desta Lei:
I- as sociedades comerciais;
II- os sindicatos, as associações de classe ou representação de categoria profissional;
III- as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões
devocionais e confessionais;
IV- as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V- as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de
associados ou sócios;
VI- as entidades e empresas que comercializem planos de saúde e assemelhados;
VII- as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;
VIII- as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;

                                   IX- as organizações sociais;
 X- as cooperativas;
 XI- as fundações públicas;
 XII- as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por
fundações públicas;
XIII- as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro
nacional a que se refere o artigo 192 da Constituição Federal.

 

 

        As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP´s) podem ter atuação extra-Lei N° 8.666/93, com ou sem

procedimento licitatório, por contratação direta ou com Concurso de Projetos para entidades similares, com métodos próprios de

estruturação jurídica, fiscalização e controle. Vale comentário que o único mecanismo jurídico indicado para relação de vínculo

direta de entidades do Terceiro Setor com os poderes públicos sem a obrigatoriedade da licitação é o Termo de Parceria, celebrado

exclusivamente pelas OSCIP’s. Conforme Maria Sylvia Di Pietro (2005: p. 40) é de bom alvitre não confundir o Termo de Parceria

com o Convênio (interesse comum dos pactuantes) ou a expressão genérica ‘parcerias’ entre os setores públicos e as entidades sem

fins lucrativos. O Termo de Parceria como indicado no art. 9° do Decreto N° 3.100/99 (e seguintes) assevera:

 
Art. 9°. Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser firmado
entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público destinado a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de
atividades de interesse público previstas no artigo 3° desta Lei.                                       

 
 

        Desta forma, somente as OSCIP’s (não é o caso da outras entidades impossibilitadas pelos incisos do art. 2° da Lei N°

9.790/99) podem prestar serviços extra-Lei N° 8.666/93 através de Termo de Parceria, uma vez que suas atividades específicas e

prestação de contas são aferidas e autorizadas diretamente pelo Ministério da Justiça (cf. art. 17 da Lei N° 9.790/99). Outras

entidades classificadas como associação de interesse mútuo para restrito número de beneficiados ou, numa outra hipótese, uma

associação de caráter privado criada por órgão público são impossibilitadas por sua natureza jurídica de qualificar-se como OSCIP
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e ter iguais responsabilidades, direitos, ônus e benefícios advindos do art. 2° da Lei N° 9.790/99.        Somente as OSCIP’s têm

licitação por regulamento próprio, sendo possível a inexigibilidade de licitação para sua contratação, como permitem as Leis N°s

8.666/93 e 9.790/99. Mas, se uma proposta de OSCIP objetiva prestar algum serviço de consultoria ou assessoria técnica, somente

poderá ser realizada caso seu Estatuto Social contemple perfeitamente entre suas finalidades as atividades previstas no objeto do

Termo de Parceria.

 

        A OSCIP constituída e certificada nos moldes estabelecidos pela Lei Federal N? 9.790/99, deve preencher todas as exigências

formais para que o órgão público venha a firmar o competente Termo de Parceria para regular a execução do objeto da proposta. O

Termo de Parceria é definido na mesma norma como um instrumento adequado e destinado à formação de vinculo cooperativo

entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIP para fomento e execução de atividades de interesse público,

previstas no art. 3? do mesmo dispositivo legal mencionado. Além é claro, do aval inicial do Conselho de Política Pública

específica e do monitoramento realizados pela Comissão de Avaliação, organismo obrigatório e composto por representante dos

poder público contratante e membros da OSCIP, para verificarem o desempenho global e os resultados do projeto objeto do Termo

de Parceria em relação aos benefícios direcionados para a população-alvo. Sem mencionar a possibilidade de fiscalização direta do

Ministério Público (estadual e federal) e do Ministério da Justiça.

 

        Por este ângulo não há de se falar em processo de licitação com participação de OSCIP’s, tendo em vista que não haveria

isonomia na competição por ser ente sem finalidade lucrativa especial e exclusivamente qualificada, sendo isentas de alguns tributos

e contribuições, não requerendo margem de lucro como as empresas privadas e por se tratar de vínculo especial e diferente dos

Contratos Administrativos previstos na Lei N? 8.666/93. Por isso, a opção pelo acordo por Termo de Parceria é a forma que pode

tornar-se juridicamente mais interessante ao Poder Público específico, valendo-se da autorização da Lei de Licitações em strictu e

latu sensu, já que não necessita ser dispensado o que não precisa existir. 

 

        O vínculo possível com o órgão do Poder Público pelas OSCIP’s se verifica através de assinatura de Contrato Administrativo

(regulado pela Lei N° 8.666/93) via processo licitatório ou por Termo de Parceria, instrumento específico criado pela Lei N°

9.790/99 (posterior à Lei N° 8.666/93), que visa à atuação de OSCIP qualificada pelo Ministério da Justiça atuando com o Poder

Público. O Decreto Federal N° 3.100/99, regulamentador da lei das OSCIP’s, indica claramente em seus arts. 10, §§ 2° e 3° e 23

que o Termo de Parceria poderá ser celebrado diretamente ou por Concurso de Projetos entre OSCIP’s, competição feita pelo órgão

público para obtenção de bens e serviços ou para realização de atividades, eventos, assessoria, cooperação técnica e consultoria

exclusivamente com estes entes do Terceiro Setor. Cabendo, outrossim, aos órgãos públicos responsáveis  a decisão final sobre

quem contratar e o que assinar: Contrato Administrativo (empresas e entidades do Terceiro Setor - associações e OSCIP’s) ou

Termo de Parceria (somente OSCIP’s). 

 

        Em outras palavras, o Termo de Parceria é a única alternativa ao processo licitatório para a realização de projetos ou atividades

de interesse comum entre as entidades qualificadas como OSCIP’s e a Administração Pública. Porém, sem a necessidade de

burocracia e do extenso rol de etapas e documentos exigidos na celebração de contratos e convênios administrativos. O Termo de

Parceria é um instrumento de gestão que envolve a negociação de objetivos, metas, produtos e períodos temporais entre as partes,

tendo fiscalização do Ministério Público estadual e federal e, em última instância, do próprio organismo qualificador - o Ministério

da Justiça.
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        O Termo de Parceria é um instrumento jurídico que oferece ao Poder Público a possibilidade de aceitar a proposta mais

vantajosa tecnicamente e a melhor apropriada financeiramente, principalmente quando a exigüidade de tempo não permite

delongas. A técnica burocrática exigida para a consecução de um Termo de Parceria implica, inclusive, em vantagens econômicas

para o parceiro público, pois facilita a elaboração do vinculo. Oferece ainda melhores garantias no sucesso da execução dos

serviços combinados, tendo em vista a obrigação de acompanhamento pelos representantes do Ministério Público, apresentando o

que existe de mais moderno em transparência, legalidade, impessoalidade, eficiência e economicidade para a atuação dos entes

públicos.

 

        Não se deve, entretanto, falar em dispensa de licitação nos moldes do art. 24, XIII da Lei N° 8.666/93, quando outras

entidades também sem fins lucrativos são passíveis de realizarem os mesmos serviços, existindo e exigindo, portanto, a necessidade

da competição para prestação do serviço. Muito menos se enquadra numa inexigibilidade da licitação, hipótese vinculada aos

serviços técnicos de profissionais especializados, como asseveram os arts. 13 e 25 da Lei N° 8.666/93. Parece o ingresso no campo

do ‘fato comum’ representado pelo recebimento anual nos órgãos públicos, em especial os municípios, as inúmeras propostas das

mais variadas e pretensiosas assessorias e consultorias especializadas (jurídica, contábil, tributária, políticas sociais etc.) que

alegam fantasiosas e débeis justificativas para dispensa do processo licitatório.

 

        Quando uma espécie de contrato para prestação de serviço especializado é passível de ser realizado por outras empresas ou

entidades do Terceiro Setor, devemos ter o máximo cuidado para não confundir o Termo de Pareceria com o Contrato de Gestão ou

o Convênio nos termos do art. 116 da Lei N° 8.666/93. O Contrato de Gestão é o instrumento específico da formação de vínculo

entre a Administração Pública e as Organizações Sociais, conforme a Lei N° 9.637/98. O Convênio é um ato unilateral de parceria

entre o poder público e entidades afins e onde as partes acordam por terem interesses comuns. É o fato de algum ente público

(federal, estadual, municipal) ter filiação a algum organismo (p. ex.: associação de prefeitos) e com o pagamento regular de suas

contribuições ao mesmo ente para sua representação institucional e conseqüente oferta de objetivos-serviços variados referidos em

qualquer forma estatutária.

 

        É fato crível que, para o Convênio ser acordado, não podem existir partes com interesses opostos: uma querendo o serviço

com melhor técnica, preços, sem riscos jurídicos quando da fiscalização e demais vantagens para a Administração Pública e, a

outra, oferecendo a contraprestação financeira para os técnicos pela capacitação ofertada de forma suplementar. Muitas vezes existe

uma deturpação do Convênio, ao se enxertar como aditivos contratuais ou criar formas novas de vínculos para prestação de

serviços aos conveniados como o Termo de Adesão. Muitas vezes, o ente público ao aderir ao programa oferecido sofre burlas e

paga um valor extra por um objetivo-serviço que deveria ser prestado por pauta contratual. Também existem casos em que se

traduz como somente possível de ser realizado pela via do Contrato Administrativo, vez que não há possibilidade de mecanismo

alternativo à licitação pela assinatura do Termo de Parceria, tendo em vista o objeto a ser contratado, em muitos casos exclusivas da

competição entre empresas (obras, fornecimentos de produtos e aluguel de bens). Nem todos os procedimentos licitatórios

apresentam objetos com a possibilidade advinda do Contrato Administrativo (melhor técnica e menor preço) identificada na

competição entre empresas e entidades sem finalidades lucrativas.

 

        A relação Administração Pública e OSCIP’s a partir do Termo de Parceria é juridicamente saudável, conforme recomenda os

princípios constitucionais da Administração Pública:             
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I) Principio da Legalidade - indubitavelmente em todas as entidades sociais de interesse público a legalidade deve ser observada. A

elaboração do instrumento jurídico formal Termo de Parceria atende às exigências das Leis N° 9.790/99 e 8.666/93;

II) Principio da Impessoalidade - significa dizer que a Administração pública deve atuar com imparcialidade, com vistas a não

prejudicar ou beneficiar por quaisquer meios pessoas, empresas ou entidades determinadas. Cabe aos dirigentes públicos fazer

cumprir os fins da gestão (democrática, pluralista e participativa) e manterem-se guiados pelo respeito ao interesse público

(técnica, preço, produtos e período) como norteamento de todas suas atividades;

III) Principio da Moralidade - no âmbito do Direito Público e no seio do Terceiro Setor, o principio da moralidade é condição sine

qua non da validade dos atos de seus integrantes, administradores e dirigentes. Deve-se obedecer à Lei e, mais ainda aos ditames

éticos e, agir conforme o Estatuto Social da entidade. A principiologia comportamental praticada deve ser da correção face ao

caráter fiscalizador do Ministério Público e da Justiça e dos órgãos de contas;

IV) Principio da Publicidade - corresponde à obrigatoriedade de divulgação oficial dos atos administrativos para conhecimento

público e inicio de seus efeitos. No âmbito das entidades do Terceiro Setor se impõe a ampla divulgação de seus métodos,

processos e resultados, mormente entre parcerias com os parceiros públicos e a população diretamente beneficiada pelas ações e

serviços desencadeados;

V) Principio da Eficiência - exige-se que toda atividade da entidade seja executada dentro dos prazos fixados com agilidade e

rapidez de modo a não deixar desatendido e prejudicado os interesses coletivos e sociais a que se propôs. Primordial é que as

técnicas, metodologias, conhecimentos e ações sejam adequados, causem vantagens financeiras e proporcionem os melhores

resultados possíveis, características nodais da boa execução dos atos administrativos.

 

        Finalmente, veremos a legalidade ordinária do Termo de Parceria como única forma alternativa à modalidade de Contrato

Administrativo para ensejar a licitação ou sua dispensa. As entidades do Terceiro Setor e por sua própria natureza, exclusivamente

as OSCIP’s, independem da compulsoriedade de procedimento licitatório. Sob a luz da Lei das Licitações (N° 8.666/93) é

permitida a celebração somente do Termo de Parceria, observado o que determina o inciso XIII do art. 24 da referida Lei cominada

com o inciso XXIV do mesmo artigo. A oportunidade oferecida pelo instrumento apresentado pela Lei N° 9.790/99 e o Decreto Nº

3.100/99 é a única forma legal que facilita a realização da contratação direta, principalmente em âmbito municipal, por oferecer

maiores vantagens legais, redução de custos administrativos e recursos especializados e raros (humanos, temporais e financeiros).

        Como exemplo típico recente, descortinamos o Termo de Parceria, com ou sem processo de disputa, para atender a necessidade

da realização urgente do Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano de uma municipalidade com recursos estritamente

municipais face sua compulsoriedade definida pela Lei N° 10.257/01, em seu art. 41, inciso IV e, o exíguo prazo que foi dado pela

Resolução nº 34, de 01 de Julho de 2005 e art. 1º da Resolução Recomendada Nº 09, de 08 de Junho de 2006 do Ministério das

Cidades, que condicionou a feitura de planos até 10 de Outubro de 2006 (tendo sido prorrogado por mais 01 ano) para municípios

integrantes de regiões metropolitanas e com mais de 20 mil habitantes, além dos que apresentam interesses turísticos regionais e

inseridos em áreas de empreendimentos que podem gerar significativos impactos ambientais.

 

        Nestas condições de exigüidade temporal; havendo conformidade com a Lei Orgânica da municipalidade que confere ao

Prefeito competência para celebração de diferentes convênios, contratos e parcerias com entidades públicas e privadas para

realização de objetivos de interesse do Município; considerados os princípios constitucionais alegados; atendida a permissão

autorizativa da Lei das Licitações e da Lei das OSCIP’s e, consideradas as vantagens técnicas e econômicas para o Poder

Municipal de acordo com o exame do portifólio da entidade, o caminho do Termo de Parceria pode ser considerado como o mais

propício para conformar juridicamente a atuação sugerida pelo ente municipalista contratante do serviço de uma OSCIP e
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autorizada pelos seus objetivos estatutários e especializada nos serviços de confecção ou atualização de Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano.

 

        O desprezo da Administração Local ao tradicional procedimento licitatório decorre unicamente quando demonstrada ser a

opção legal, correta e adequada para o melhor desempenho dos objetivos-serviços a serem atingidos conforme o Estatuto Social da

entidade. Respeitando todos os princípios constitucionais da Administração Pública e, em absoluta obediência ao que dizem as Leis

de Licitações e das OSCIP’s, somente há que se falar em dispensa de licitação para entidade do Terceiro Setor quando o caso for

de interesse comum entre as partes e acordado unilateralmente por Convênio (vacinação, metas sociais, controle de qualidade,

crédito ou compra em estabelecimentos com descontos dentre outros objetos conveniados) ou de firmamento de vínculo através de

Termo de Parceria, com necessidade ou não de disputa (via Concurso de Projetos) entre OSCIP’s, como autorizam os arts. 10 § 2° e

23 do Decreto Federal N° 3.100/99.   

 

        Entendemos que as exigências legais podem ser atendidas mesmo sem processo licitatório. A Administração Pública, em

especial, a municipal, por seu caráter quantitativo diverso e menor possibilidade de reter bons quadros e oferecer serviços

qualitativos, agirá com perfeição jurídica ao eleger a proposta apresentada pela entidade específica do Terceiro Setor (OSCIP) como

a mais ajustada aos interesses do Município mesmo que ausente de procedimento licitatório. Todavia, estes atos devem ter a

assistência fiscalizatória do representante local do Ministério Público e informados obrigatoriamente o recebimento de recursos

públicos ao Ministério da Justiça, sob possibilidade de diversas penas judiciais e administrativas. As normas, doutrinas e

jurisprudência sobre o Direito Administrativo e do Terceiro Setor indicam que a única forma jurídica da relação administrativa sem

procedimento licitatório é o Convênio, quando não existam interesses opostos dos pactuantes, representar um objetivo-serviço pré-

pago ou um Termo de Parceria celebrado exclusivamente com as OSCIP’s.

 

       Todo cuidado é pouco quando os serviços constantes que ensejam a contratação, por sua natureza exigem processo licitatório,

são atividades típicas e/ou oferecidas pelo mercado ou existam outras entidades do Terceiro Setor na condição de OSCIP’s que

prestam igual serviço na região. Neste caso, haveria a necessidade de Concurso de Projetos para a assinatura de Termo de Parceria

entre a Administração Local e uma OSCIP.

 

 

CONCLUSÕES      

 

       A evolução dos princípios constitucionais da organização econômica e financeira do Estado-Nação (Estado Mínimo, Estado

Interventor e Estado Ampliado) aponta para uma forma universalista de modernização estatal em curso na contemporaneidade. Um

mix de ‘idéias malditas’ e fora de época (predomínio do Estado Social) introduzida por vários intelectuais (Sociedade de Mont

Pelllerin) a partir da década de 1930, mas somente implantadas 50 anos depois pelos Estados Unidos e países europeus (Inglaterra,

Alemanha, Espanha). A partir da revisão constitucional global patrocinado pelo ‘Estado Ampliado decretou-se o fim do ‘monopólio

do público’ pelo Estado e a atuação econômica não exclusivamente lucrativa e não focada na concorrência privada ao se partilhar

atividades e reforçar contrastes e junções conceituais e finalísticas entre o Estado, o Mercado e a Sociedade Civil Organizada. As

diferentes atuações e os conceitos de ‘modernização estatal’ em curso na contemporaneidade não realçam mais a prioridade ou

exclusividade da ‘relação carnal’ entre Estado e Mercado.   
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       Todavia, para que a Sociedade Civil Organizada amplie seus lastros de atuação como o Estado e também como Mercado, faz-se

necessária observação aguda de seu conceito legal, das características sociológicas, da organização contábil e da classificação das

atividades públicas e privadas típicas de serem exercidas pelos segmentos do Terceiro Setor. O interesse público, a flexibilidade

administrativa e a finalidade não lucrativa como atuação típica do Terceiro Setor representam um diferencial da atuação do Estado e

do Mercado face à promoção do bem-comum, a não distribuição de lucro entre integrantes e a fiscalização burocrática específica.

 

       Para ampliar a participação social, política e econômica do Terceiro Setor e gerar mais capital social no PIB brasileiro torna-se

fulcral a realização de um maior número de projetos ou atividades de interesse público entre as entidades da Sociedade Civil

Organizada, a Administração Pública e o Mercado. Dentro das formas organizativas trazidas pelo marco legal do Terceiro Setor,

destacamos a análise da Lei N° 9.790/99 ou Lei da OSCIP’s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) e sua forma

de vínculo com os poderes públicos através do Termo de Parceria, extra-Lei N° 8.666/93. Com todos os encaminhamentos

jurídicos para prescindir da disputa mercadológica e do certame licitatório para a contratação: zelo pela aplicabilidade dos

princípios constitucionais da Administração Pública, respeito aos estatutos sociais das entidades do Terceiro Setor e cumprimento

das leis administrativas.

 

       As relações do Terceiro Setor com o Estado e o Mercado tendem a ser amplas e modernas caso sejam estimulados seus

vínculos, utilizados seus serviços e controladas suas atividades. Fundamental para o momento atual, o estudo das normas do

Terceiro Setor, a operacionalização da des-construção de sua difundida imagem negativa e o combate ao vício cultural da burla

legal. Confirmando John Keynes: O difícil não é aceitar as novas idéias. É livrar-se das concepções antigas.
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DIREITO FUNDAMENTAL AO EXERCÍCIO DO VOTO PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
UM DIREITO VOLTADO PARA A INCLUSÃO SOCIAL DA ERA MODERNA 

FUNDAMENTAL RIGHT TO EXERCISE OF VOTING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES: A RETURN TO 
DUTY SOCIAL INCLUSION OF THE MODERN 

 

Taís Nader Marta 
Telma Aparecida Rostelato 

 

 
RESUMO 
Ao analisar minuciosamente o instituto dos direitos fundamentais, a fim de proceder a precisa 

localização dos direitos das pessoas com deficiência no rol classificatório dos direitos fundamentais 
em dimensões, conclui-se haver adequado enquadramento na primeira e na pretensa quarta 
dimensão, dado o enfoque do respeito à dignidade da pessoa humana, visto sob um prisma 

diferenciado, o de garantir novos direitos a esse grupo vulnerável. Mais importante que assegurar 
o direito à vida, é assegurar o direito à vida com dignidade, a qual, todos indistintamente desejam 

desfrutar, inclusive por se apoiar noutro princípio constitucional, o da igualdade, compreendido 
nesse contexto o direito a isonomia de condições para acesso ao direito ao voto, com o intuito de 
promoção da inclusão das pessoas com deficiência, através do sufrágio eleitoral. Este desafio é 

parte do desejo do Constituinte de 1988, que determina a criação de uma sociedade livre, justa e 
solidária, sem quaisquer formas de preconceito ou discriminação. O voto direto, secreto, universal 
e periódico é cláusula pétrea nos temos do art. 60, § 4o, inciso II da nossa Lei Maior e consagra o 

direito de exercício da cidadania, por todas as pessoas, não podendo destarte, as pessoas com 
deficiência terem aludido direito alijado, sob fundamento da ausência de adaptação e de 
acessibilidade, posto repercutir em afronta aos preceitos constitucionais que clamam pela inclusão 

social.  
PALAVRAS-CHAVES: Pessoa com Deficiência; Dignidade Humana; Inclusão Social; Sufrágio; 
Direitos Fundamentais. 

 
 
ABSTRACT 

By carefully analyzing the institute of fundamental rights in order to make the precise location of 

the rights of disabled persons in the qualifying list of fundamental rights in size, it appears to have 

fit perfectly on the first and alleged fourth dimension, given the focus of compliance the dignity of 

the human person, seen under a different prism, to secure new rights to this vulnerable group. 

This paper aims to address concern that sediments, especially in safeguarding the principle of 

human dignity, considering that more important than ensuring the right to life is to ensure the 

right to life with dignity, which, all alike want to enjoy, including by relying on another 

constitutional principle of equality, understood in this context the right to equality of conditions for 

access to the right to vote for the promotion of inclusion of disabled people through the electoral 

vote. This challenge is part of the desire of the Constitution of 1988, which stipulates the creation 

of a free society, justice and solidarity, without any form of prejudice or discrimination. The direct 

vote, secret, universal and immutable clause is periodic we have art. 60, § 4, section II of our 

highest law and establishes a right of citizenship for all people and can not in this manner, people 
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with disabilities have alluded right jettisoned under ground of lack of adaptability and accessibility 

in post affront to pass constitutional clamoring for social inclusion. 

KEYWORDS: People with Disabilities; Human Dignity; Equality; Social inclusion; Suffrage; 

Dimension of fundamental rights. 

 

 

1.         INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho propõe estabelecer uma reflexão a respeito da salvaguarda do princípio da 

dignidade da pessoa humana e das dificuldades com as quais se deparam as pessoas com deficiência, para 

participar das eleições e exercer a sua cidadania. 

Para tanto, as autoras pretendem estabelecer critérios destinados a tecer adequadamente a 

conceituação deste grupo vulnerável, atentando-se para a necessária ampliação da concessão de direitos, haja 

vista a expressa determinação constitucional que propugna pela inclusão social. 

Num segundo momento, estabelecerão minuciosa análise acerca dos princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, que se encontram abarcados pela Constituição Federal, 

englobados ao gênero: Direitos Fundamentais.  

Partindo dessa premissa, intentam averiguar a precisa localização dos direitos das pessoas com 

deficiência na doutrinária subdivisão em dimensões, presente nos Direitos Fundamentais, com o fito de 

demonstrar que as pessoas com deficiência clamam não apenas pelo direito à vida, mas à vida digna, para que 

usufruam o direito de ser feliz e de ter participação efetiva nas decisões do Estado. 

Na sequência, justapondo o preceito da Constituição Cidadã, que busca a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos, bem como à igualdade perante a lei, de forma a salvaguardar, proteger e respeitar as 

diferenças, indo sempre ao encontro da consagrada inclusão social, que se torna viável alicerçando-se no 

indelével e intransponível dever de observância à dignidade da pessoa humana, anseiam discorrer sobre a 

disposição legal, que deve refletir integralmente a vontade geral, porque TODOS os cidadãos devem 

participar de sua formação, por intermédio da eleição de quem, enquanto seu representante, irá elaborá-la. 

Da conclusão a ser obtida até então, salientarão que o direito à igualdade não é verificado de maneira 

plena, podendo ser pontuados inúmeros desafios, pois para que exista a igualdade, o Estado precisa 

considerar situações de vulnerabilidade, porque definitivamente, as pessoas são diferentes, sendo justamente 

neste viés de fragilidade protetiva que se pretende desenvolver a análise da realidade vivenciada pelas 

pessoas com deficiência.  

O presente estudo finca-se, sobretudo, na abordagem do direito constitucional ao exercício do voto, 

que é universal, englobadas, portanto, as pessoas com deficiência, independentemente da espécie de 

deficiência que apresentem. 

Por fim, ao averiguar a realidade destas pessoas, propõem-se a lançar reflexões aprofundadas acerca 

das grandiosas dificuldades encontradas para que as pessoas com deficiência visual e motora, por exemplo, 

consigam aproximar-se das urnas, razão pela qual, apesar de ser um direito e garantia fundamental de 

qualquer cidadão, passa a ser defendido como um “novo direito” desse grupo vulnerável. 
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2.            PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: QUEM SÃO? 

  

 A conceituação constitui-se fator imperioso, ao se pretender tratar de determinada categoria de 

pessoas, razão pela qual o estudo inicia-se com a pretensão de indicar quais as pessoas que se encontram 

abrangidas na seara das pessoas com deficiência[1]. 

Pois bem. 

Apesar da reconhecida celeuma travada pela doutrina e legislação pátria, para efetuar tal 

delimitação, buscou-se recorrer à demais ramos da ciência (dada a interdisciplinaridade do direito), com o fito 

de chegar o mais próximo possível do conceito considerado como sendo o adequado, hodiernamente. 

Com isso, averigua-se que nos dicionários de língua portuguesa o termo pessoa com deficiência não 

é encontrado e, com o objetivo de aprofundar e centrar a pesquisa à qual nos propusemos, buscou-se pelo 

vocábulo deficiente, face à proximidade com aquele, encontrando-se como definição, aquilo que carece de 

algo, que é falho, incompleto. 

É o que Francisco Fernandes define: “Deficiente – sin. imperfeito, falho, incompleto, insuficiente 

[...]”[2],cujos sinônimos compõem ainda a obra elaborada em conjunto com os autores Celso Pedro Luft e F. 

Marques Guimarães[3], de maneira idêntica Aurélio Buarque de Holanda Ferreira[4] conceitua, acrescendo-

lhes os termos: falto e carente, sendo da mesma forma definido aquele termo por Maria Tereza Biderman[5], 

Francisco da Silveira Bueno[6] e Caldas Aulete[7], ora excetuando-se um ou outro sinônimo. 

No conceito filosófico, José Ferrater Mora explicita o aludido termo, como sendo: 

  
Deficiente. Uma entidade é deficiente quando se acha privada de algo que lhe pertence; nesse sentido, a 

deficiência é equiparável à privação [...]. Os escolásticos usaram os 

termos defectivus, deficiens e defectibilis referindo-se a certas causas ou a certosefeitos. Santo Tomás 

(S. Theol. I, XLIX, 01 ob. 03 ad. 03) fala da causa defectiva sive deficiens sive defectibilis (causa 

deficiente). Um efeito deficiente, como o mal, só pode proceder de semelhante causa. O deficiente é o 

mal, e a causa do mal é o próprio mal [...].[8] 
  

A pesquisa, por recair sobre o aspecto jurídico, recorreu-se ao dicionário de Jônatas Milhomens e 

Geraldo Magela Alves[9], no qual é encontrado o termo deficiente físico, para o qual não consta definição, 

somente é elencado em generalidades, a competência dos entes federativos para a salvaguarda dos vários 

direitos destas pessoas, como a reserva de vagas para cargos e empregos públicos; assistência social para 

habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária, bem como garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal; promoção de criação de programas de prevenção e atendimento especializado. 

Logo, não encontrou-se definição precisa e acabada, acerca da nomenclatura, nem no dicionário da 

Língua Portuguesa e nem no de Filosofia, quiçá, no Jurídico. 

Por esta razão, recorreu-se à história, a qual mostra-nos que diversas discussões já foram travadas, a 

respeito do tema, e que resultam por enfocar, algumas delas, a falha, a imperfeição das pessoas, outras 

restringem-se a comentar a deficiência física, mental e sensorial que portam as pessoas, por isso enquadradas 

estariam à conceituação. 
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Face à ausência de completa e determinada conceituação, conclui-se que, independentemente 

daquela que se adote, o fato é que, para estas pessoas, mesmo para a prática de singelos atos diários, as 

mesmas acabam necessitando de auxílio, e este auxílio não pode ser compreendido como sinônimo de 

beneficência, de caridade, mas sim de atuação do Estado, da sociedade, da comunidade e da família, para 

conceder-lhe meios concretos de inclusão social, sob todos os aspectos. 

Com isso, pode-se afirmar que é insuficiente a classificação das deficiências, restringindo-as, como 

sendo: físicas, sensoriais ou mentais, já que a definição de pessoa com deficiência, traçada por Luiz Alberto 

David Araújo, contempla outras categorias de deficiências, veja: 

  
[...] o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou audição 

reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se 

integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não 

portador de deficiência.[10] 
  

Por todos os ângulos de análise, a mencionada conceituação, é por nós considerada a mais 

adequada, por ser a mais abrangente, haja vista viabilizar a inserção de demais naturezas de deficiência, como 

é o caso das pessoas fenilcetonúricas, que são aquelas que possuem deficiência em seu metabolismo, sendo 

detectada através do teste do pezinho, efetuado em amostras de sangue, coletadas após setenta e duas horas de 

vida do bebê, e uma vez resultando positivo, deve ser iniciado tratamento, mediante alimentação pobre em 

fenilalanina, objetivando evitar deficiência mental.[11] 

Na mesma seara, abrangidas encontram-se as pessoas superdotadas, que ao invés de ter uma falha, 

uma ausência, tem na realidade um “plus”, se comparados com pessoas ditas “normais”.  

O mesmo ocorrendo com as pessoas com fissura labiopalatal, que podem ser definidas da seguinte 

forma: 

  
[...] anomalias faciais congênitas, resultantes de qualquer alteração no decorrer do desenvolvimento 

embrionário humano, que podem variar desde pequenas assimetrias nas relações maxilares até defeitos 

faciais com maiores comprometimentos estéticos e funcionais.[12] 
  

Inolvidável, portanto, que esta é a conceituação mais adequada, ao pretender-se elencar as pessoas 

com deficiência, por ser bastante abrangente, alcançando diretamente os fins da inclusão social, alicerçados 

pela Constituição Federal, imiscuindo-se em absoluto toda e qualquer espécie de discriminação e 

marginalização social, rechaçadas expressamente pelo art. 3º, inciso III.  

A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja considerada uma 

doença crônica, um peso ou um problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas cegas, 

surdas e com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direitos, sempre deixados 

para o segundo lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para superar este estigma.[13] 

Por tudo isso, vislumbrando ir ao encontro dos fins colimados pela inclusão social, compreende-se 

em suma, grupos vulneravéis: pessoas com deficiência podem ser compreendidas como sendo aquelas, em 

que se enfatiza a dificuldade do convívio social, o sofrimento enfrentado para a prática de atos corriqueiros, 

como ir à escola, ter acesso a um emprego, ter tratamento de saúde, etc., o que seria atividade absolutamente 

trivial para os considerados “normais”.  O mesmo ocorre com a participação eleitoral. 
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3         O TRATAMENTO DESIGUAL 

  

Antes de qualquer consideração sobre direitos das pessoas com deficiência é preciso esclarecer 

algumas colocações, ante a pretensão da abordagem de tema tão profundo e vasto, acerca do princípio da 

igualdade. Para tanto, destaca-se que o mesmo está no rol dos direitos fundamentais, elencado no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

Através da análise textual do artigo acima citado, transparece de modo único, que a igualdade abrange 

a todos[14], sem distinção de raça, credo, poder aquisitivo, opção sexual, compleição física e quaisquer 

diferenças inerentes ao ser humano, ou seja, devendo estabelecer direito a tratamento equânime aos cidadãos 

(conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos textos 

constitucionais). 

Esta forma igualitária no trato com o ser humano é denominado de igualdade formal ou igualdade 

perante a lei, destacado porFrancisco Campos[15]: 

  
Assim, não poderá subsistir qualquer dúvida quanto ao destinatário da cláusula constitucional da 

igualdade perante a lei. O seu destinatário é, precisamente, o legislador e, em conseqüência, a 

legislação; por mais discricionários que possam ser os critérios da política legislativa, encontra no 

princípio da igualdade a primeira e mais fundamental de suas limitações. 

  

O direito à igualdade vem disciplinado não mais como um dos direitos individuais e sim como 

princípio constitucional. Para aclarar sua abrangência, Celso Ribeiro Bastos[16] dimensiona o seu alcance no 

texto constitucional, explicitando que a função do aludido princípio é a de informar e acondicionar todo o 

restante do direito, de maneira que se assegura o direito de liberdade de expressão do pensamento, respeitada 

a igualdade de todos perante este direito. 

Com isso, conclui-se que a igualdade não assegura nenhuma situação específica, mas garante o 

indivíduo contra má utilização que possa ser feita, no âmbito da ordem jurídica. 

A proteção ao grupo de pessoas com deficiência decorre do respeito ao princípio da igualdade, dado 

que é preciso considerar as limitações e diferenças destas para que estas possam ser incluídas na sociedade, e 

isto requer uma atenção especial por parte do legislador. 

O princípio da igualdade hoje é norteador do Estado Democrático de Direito, por isso deve-se grande 

atenção a ele. No passado foi discutido por vários filósofos, destacando-se as idéias de Rousseau, que 

defendia que, embora todos tivessem diferenças de ordem natural (físicas) deveriam ser tratados como iguais 

na sociedade. 

A partir do século XVIII começou-se a reconhecer direitos que são inerentes à qualidade de ser 

humano, como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

A Revolução Francesa teve especial participação no reconhecimento destes direitos, uma vez que, 

dela se originou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que contribuiu para a predominância de 

uma nova consciência humana. 
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Sendo visto somente pelo aspecto formal, ou seja, a igualdade sendo reconhecida somente na lei, não 

era e não é suficiente para eliminar as desigualdades no plano real, tão pouco para efetivar os direitos de 

todos os homens. 

Conseqüentemente não se podia ter uma sociedade justa, livre e igualitária, o que ainda hoje ocorre, 

porém, há que se ter estes princípios em mente e lutar pela sua real concretização a fim de que todos possam 

realmente ser iguais, tanto formal, como materialmente. 

Depurando-se do brilhante escólio acima, fica fácil perceber que o direito à igualdade é o norte de 

todo texto constitucional, e, assim é a igualdade perante a lei ou igualdade formal, que vem tratada em mais 

dispositivos constitucionais, como por exemplo, no inciso XXXI do artigo 7º da Constituição Federal, que 

abomina a discriminação do trabalhador, sob qualquer enfoque, quando de sua admissão.  A pessoa com 

deficiência não pode, nesse passo, sofrer qualquer espécie de discriminação, com relação ao seu contrato de 

trabalho. 

Assevera Luiz Alberto David Araujo[17]  que, incluem-se o local de trabalho, condições de 

salubridade  e periculosidade, horário, jornada, etc., além da admissão e salários, mesmo porque: “Antes de 

tudo, possibilitar o efetivo acesso à Justiça a todos, é coroar com brilhantismo o princípio da igualdade 

(...)”[18]   

Jean Jacques Rousseau ao abordar a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens 

considera que há duas espécies de desigualdades: a primeira denominada desigualdade física ou natural, e que 

consiste na diferença de idade, da saúde, das forças corporais e das qualidades do espírito ou da alma; a 

segunda denominada de desigualdade moral ou política, e que consiste nos diferentes privilégios desfrutados 

por alguns em prejuízo dos demais, como o de serem ricos, mais poderosos. 

Ainda abeberando-se dos ensinamentos do grande filósofo francês, este diz que na sociedade 

primitiva, em função das relações de parentesco e no instinto de preservação da "gens" que resultava numa 

convivência coletiva e de solidariedade entre seus membros, conseguia-se corrigir ou minimizar as 

desigualdades físicas, vez que se tinha consciência de suas obrigações para com os enfermos, os anciãos, as 

crianças e os deficientes; já a desigualdade moral ou política, era desconhecida nesta época. [19] 

Jesus Cristo já pregava a igualdade entre os homens e plantava as primeiras sementes daquele que 

hoje se chama Direitos Humanos: Não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem, nem 

mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus.[20] 

Os Direitos Humanos ganharam corpo e eficácia plena no século XX, durante a Segunda Guerra 

Mundial, como resistência ao nazismo e suas atrocidades, e após, para garantir a democracia e a plena 

cidadania no Mundo. A preocupação com a pessoa humana e a positivação no sistema jurídico de garantias 

para a sua dignidade e cidadania, vão se dar, pelo menos teoricamente, como Jus-naturalismo, que inspirou o 

constitucionalismo, e que se inicia no século XVIII com a Revolução Francesa. Inspirados nos princípios do 

Direito Natural, que Aristóteles já comentava em sua Retórica, os franceses promulgaram a Declaração dos 

Direitos do Homem e dos Cidadãos de 1789: 

  
Os representantes do povo francês constituídos em Assembléia Nacional ... resolvem expor uma 

declaração solene dos direitos naturais, inalienáveis, imprescritíveis ... 
I – O governo é instituído para garantir ao homem o gozo destes direitos naturais e imprescritíveis. 
II- Estes direitos são a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade. 
III- Todos os homens são iguais por natureza e diante da lei. 
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A política de Direito Humanos, defendida pela Organização das Nações Unidas e corroborada pelo 

Brasil é de garantir, também às Pessoas com deficiência, tratamento igualitário, digno e sem preconceitos, 

procurando-lhes assegurar direitos e a cidadania plena, sendo partícipes e integrantes do desenvolvimento da 

nossa sociedade. Diante disso, cabe ao Estado coibir que, por preconceito, se exclua camada tão importante 

da comunidade, e que também contribui para o engrandecimento do País. 

Por fim, o constituinte originário, preocupado em proteger grupo de pessoas que são mais vulneráveis 

que os demais, como as gestantes, os indígenas, as pessoas com deficiência, estabeleceu vantagens, sem 

qualquer caráter preestabelecido, sem qualquer “regalia”, tendo como único objetivo, o de dispensar 

tratamento diverso a eles, com o fim tão somente de proporcionar efetiva igualdade na lei, ou ainda, 

igualdade material, princípio como já dito, basilar. 

Isto se deu porque a preservação dos direitos à igualdade e à dignidade da pessoa humana refletem a 

disponibilização da adequada fruição do direito à cidadania e é fulcrado no exercício da plena e irrestrita 

cidadania, que se deve direcionar a atuação de todos, sendo inaceitável a dispensa de tratamento desigual às 

pessoas com deficiência, restringindo-lhes a utilização dos planos de saúde, com fundamento exclusivamente 

em sua deficiência. 

Esta é indubitavelmente, atuação que sustenta abominável exclusão social desta categoria de pessoas, 

a qual deve ser extirpada. É necessário que se busque não apenas a integração social, mas, também, a inclusão 

social. 

Na integração social, como no caso das pessoas com deficiência, o esforço é unilateral e exclusivo da 

pessoa com deficiência; se ela conseguisse adaptar-se por si ou por seus familiares, a sociedade a "aceitava". 

Na inclusão social, o processo é bilateral, a sociedade e a pessoa com deficiência, conjuntamente, buscam 

meios de interação, de inclusão.[21] 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Organização das Nações Unidas 

de 1948, traz em seu artigo 1º o seguinte: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, 

concluímos que, segundo esse documento, os titulares dos direitos fundamentais são “todos os homens”. 

Se comparado o texto ao da nossa Constituição de 1988 que optou por “todos são iguais perante a lei 

[...]”, verifica-se que a diferença se encontra na expressão “todos”. No texto da ONU o significado está 

entendido como:“... significa cada um e todos os humanos do planeta, os quais haverão que ser considerados 

em sua condição de seres que já nascem dotados de liberdade e igualdade em dignidade e direitos.”[22] 

  

  

4          PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

  

A igualdade é condição para o respeito à dignidade da pessoa humana. 

A Constituição Federal de 1988 surge num contexto de busca da defesa e da realização de direitos 

fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas. 

 Elege a instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais”, assim como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, bem como, 
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seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, incorporou, expressamente, ao seu texto, o 

princípio da dignidade da pessoa humana como valor supremo, definindo-o como fundamento da República. 

Mas, o que seria a dignidade humana? 

O conceito de dignidade humana não é algo contemporâneo. É tema corriqueiro em debates e 

pesquisas de largo período. 

Segundo a visão dos cristãos, havia outra denominação para aufer ir a idéia de algo tão subjetivo. 

De forma que, a chave-mestra do homem é o seu caráter, “imagem e semelhança de Deus”; tal idéia, 

trazida na Bíblia, explicaria a origem da dignidade e sua inviolabilidade.[23] 

Já em um sentido filosófico e político na antiguidade, a dignidade humana estava atrelada à 

posição social que ocupava o indivíduo, inclusive considerado o seu grau de reconhecimento por parte da 

comunidade onde estava integrado. 

Portanto, na antiguidade, os primeiros passos de defesa da dignidade e dos direitos do ser humano 

encontram-se expressos no Código de Hamurabi, da Babilônia e da Assíria e no Código de Manu, na Índia. 

Nesse diapasão, entende-se que nesse momento histórico era possível a classificação do indivíduo 

como sendo mais ou menos digno perante os outros, de acordo com seu status social. 

Em contraponto, o pensamento estóico, classificava a dignidade humana como uma qualidade 

diferenciadora do ser humano com as demais criaturas da terra; esse conceito nos remete à idéia de 

liberdade do indivíduo, considerando-o como um ser capaz de construir sua própria existência e 

destino. 

Logo, concluí-se que o conceito de pessoa no sentido subjetivo, com direitos subjetivos ou 

fundamentais, inclusive dignidade, surge com o cristianismo e vem aperfeiçoada pelos escolásticos. 

Com o intuito de se esclarecer o que realmente vem a ser dignidade Rizzatto Nunes[24] aponta que: 

“dignidade é um conceito que foi sendo elaborado no decorrer da história e chega ao início do século XXI 

repleta de si mesma como um valor supremo, construído pela razão jurídica”.  

Assim, nesse contexto verifica-se um dos papéis do Direito, como instrumento pelo qual se controla a 

“bestialidade” dos atos humanos, ou seja, controlam-se os impulsos que venham a ser prejudiciais à 

sociedade como um todo. 

A dignidade apresenta-se, pois, como uma conquista da razão ético-jurídica. Seu conceito, porém, não 

é pacífico. 

Ingo Wolfgang Sarlet[25] assevera que a dependência do elemento distintivo da razão fundamenta-se 

justamente na proteção daqueles que, por motivo de doença física ou deficiência mental, surgem como 

especialmente carecedores de proteção. E, finalmente: se atribui como objeto da dignidade aquilo que precede 

qualquer reconhecimento, subtrai-se dela, na procura da “vida humana pura”, a dimensão social, para 

adquirir-se, por meio disso, a indisponibilidade da dignidade.” 

Há também conceitos que traduzem a dignidade da pessoa humana como sendo o “direito a 

naturalidade” ou ainda “direito a contingência”, o que traz um enorme desconforto, se formos guiados 

apenas pela razão e autofinalidade. 

Nesse contexto Chaves Camargo[26] afirma que a 
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[...] pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de exercício de 

sua liberdade, se destaca na natureza e diferencia do ser irracional. Estas características expressam um 

valor e fazem do homem não mais um mero existir, pois este domínio sobre a própria vida, sua 

superação, é a raiz da dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, 

independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a dignidade de todo ser. 

  

Porém até a dignidade pode ser limitada, ou seja, a dignidade de uma pessoa só será ilimitada 

enquanto não afetar a dignidade de outrem. 

E, diferentemente do que se pensa, não é possível a uma pessoa violar a própria dignidade, pois se 

trata de uma razão jurídica adquirida com o decorrer da história, cabendo então ao Estado a função de zelar a 

saúde física e psíquica dos indivíduos. 

Rizzatto Nunes considera, ainda, a dignidade da pessoa humana como sendo um 

supraprincípio constitucional, entendendo que se encontra acima dos demais princípios constitucionais. 

Como princípio fundador do Estado Brasileiro (CF art. 1º, III), a dignidade da pessoa humana 

interessa não só pelo seu caráter principiológico, mas também, no presente estudo, pelo seu 

relacionamento com os direitos sociais.  

  

  

5          LOCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS DIMENSÕES 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Os direitos das pessoas com deficiência encontram-se dispersos na Constituição Federal, fixados por 

diversos artigos, não se restringem, portanto, ao disposto no Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais). 

Não obstante, a presença dos mesmos assenta-se primordialmente na dignidade da pessoa humana, 

por constituir-se o cerne da proteção, de forma geral, no nosso ordenamento. 

Nesta seara de proteção, pode-se afirmar que se localiza, na primeira dimensão[27] dos direitos 

fundamentais, os direitos da liberdade, incluídos o direito à vida, à segurança, à propriedade, à igualdade 

formal (perante a lei), às liberdades de expressão coletiva, etc. 

Ainda, como propõem alguns autores, a existência de uma quarta dimensão dos d ireitos 

fundamentais, onde, pode-se afirmar, estaria o direito, por exemplo, à realização de cirurgia plástica para 

as pessoas com Síndrome de Down, bem como para as pessoas com fissura labiopalatal.  

Nesta seara, encontram-se as mesmas, enquadradas nesta dimensão dos direitos fundamentais, já 

que corresponde à proteção diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.  

As pessoas com Síndrome de Down e as labiopalatinas, enfrentam com freqüência, a dor do 

preconceito que lhes é dispensado, face à sua aparência; fator que pode ser amenizado com a realização de 

cirurgia plástica; intervenção esta, que vem sendo alvo de discussão. Alguns pais manifestam-se 

favoravelmente acerca do tema, e outros, não, sendo que com referência aos portadores da Síndrome de 

Down, José Luiz Ragazzi os relaciona: 

  
[...] pais defendem a tese de que a cirurgia melhorará, além do funcionamento físico das crianças, a 

aparência e a aceitação familiar em relação ao seu filho, além de os pais se sentirem melhores diante 

disso, pois na época do nascimento do filho trissômico, o casal esperava ter um descendente com suas 
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características e, assim, criam um ambiente até hostil, sem carinho, pelas dificuldades não somente 

intelectuais que enfrentarão, mas também pela não-aceitação em relação à diferença estética. Afirmam, 

portanto, que a integração social também é beneficiada [...].[28] 
  

Já, os pais que não comungam desta idéia, sustentam que a plástica, obviamente, não muda em nada o 

comportamento e a habilidade intelectual da criança para melhor, além de não terem visto mudanças 

significativas em relação aos seus filhos especiais. 

A autorização para que estas pessoas possam ser submetidas a estas cirurgias, corresponde à 

preservação da dignidade da pessoa humana, a qual tem interpretação sob outro enfoque, segundo a definição 

da quarta dimensão dos direitos fundamentais. 

No mesmo sentido, indicamos a ocorrência das manipulações genéticas, destinadas à tratamento 

terapêutico, a sua realização, igualmente, corresponde à salvaguarda da dignidade da pessoa humana. 

A quarta dimensão dos direitos fundamentais abarcaria, ainda, a pesquisa genética, com a necessidade 

de impor um controle na manipulação do genótipo dos seres, especialmente o homem e o mesmo ocorre com 

o direito ao sufrágio: seria um direito pertencente a essa categoria de “novos direitos”. 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, 

político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 

direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, 

para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados,[29] como vem 

ocorrendo no Brasil. 

Pietro de Jesús Lora Alarcón pondera que: “[...] as finalidades do direito e do Estado podem 

sintetizar-se em uma só: a proteção integral da vida do ser humano, sua felicidade”.[30] 

Disso depreende-se que, para o atingimento da felicidade, a pessoa com deficiência carece do 

resguardo estatal de sua dignidade, conferindo-lhe igualdade de condições, em todos os aspectos da vida 

cotidiana, como participar dos destinos da Nação. 

As dimensões dos direitos fundamentais, como visto, salvaguardam a vida humana. Desta assertiva, 

convém ressaltar que, não basta assegurar o direito à vida, é necessária a proteção da vida digna, ou seja, a vida há 

que ser usufruída, com dignidade, daí então decorre a transmutação dos direitos fundamentais, em dimensões, 

sendo que em cada momento histórico, o enfoque de proteção dispensada é visto em conformidade com os valores 

atribuídos pela sociedade e a inviolabilidade da vida humana é vista então, sob outros ângulos. 

Os direitos das pessoas com deficiência,  localizam-se prima facie, nos direitos fundamentais de 

primeira dimensão, contemplados os direitos de defesa do indivíduo, com relação ao Estado, ou seja, a 

preservação do seu direito à vida, sem interferência estatal. 

Já, num segundo plano, localizam-se nos direitos fundamentais da pretendida quarta dimensão, pois 

focada está, sob um outro patamar de proteção, a vida humana, sustentada pela garantia da fruição de 

dignidade, no decorrer da vida destas pessoas, exigindo-se, desta feita, a ingerência estatal, para a 

implementação de medidas destinadas ao aprimoramento de técnicas científicas voltadas à melhoria de 

condições da existência. 

Seria esta, uma outra dimensão protetora dos direitos da pessoa, enfim, os direitos da pessoa com 

deficiência vistos sob uma óptica diversificada, a qual engloba diversos princípios, que subsumem a 
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salvaguarda da dignidade da pessoa humana, já que é imprescindível o acompanhamento da evolução 

científica pelo Direito. 

A República Federativa do Brasil estabelece como objetivo fundamental, além de garantir o direito à 

igualdade e à não-discriminação, a  não exclusão. Em suma, garantiu-se o direito  à  felicidade, como ensina 

Antonio Rulli Neto.[31] 

A idéia de formação de Estado moderno, por si só conduz à consagração do direito à felicidade 

pessoal, que agrega a dignidade da pessoa humana, aliás São Tomás de Aquino, de há muito reconhecia a 

felicidade como o fim almejado pela sociedade. 

Para que a pessoa com deficiência possa sentir-se feliz e alcance o bem: felicidade, necessita dispor de 

todos os meios possíveis para praticar os seus atos, desde os mais corriqueiros, como transitar pelas ruas, ir à 

escola, ao clube, utilizar o telefone público, VOTAR, sem que se depare com obstáculos que se implementam 

por causa de sua deficiência e que para outra pessoa (sem deficiência), a prática do ato seria possível. 

Assevera Francisco Gomes de Matos que: 

  
[...] filósofos de todos os tempos colocaram a felicidade como a aspiração dominante do ser humano, 

que a procura cada qual a sua maneira. A felicidade, sendo a grande referência à vida, é, nesse sentido, 

a motivação maior ao trabalho, direcionando passos, caminhos, relacionamentos e metas. O homem- 

pensamento, o homem-emoção e o homem-ação ganham integridade no ser feliz [...].[32] 

  

Assim, ao Estado incumbe o dever de tornar eficaz todas as normas constitucionais protetivas dos 

direitos das pessoas com deficiência, para torná-las e mantê-las felizes, no seu dia-a-dia, afastando-se a 

ofensa à sua dignidade. Por isso, pode-se asseverar convictamente que a felicidade constitui-se um direito 

fundamental, por revestir-se do resultado da observância dos demais princípios constitucionalmente 

resguardados, fincados no destacado princípio da dignidade da pessoa humana. Deve assegurar, para tanto, o 

direito à igualdade de exercício da cidadania. 

  

  
6          A INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO VOTO E DO SUFRÁGIO  

  

Primeiramente, é necessário que se diferencie o voto, do sufrágio, pois comumente são utilizados 

como sinônimos:  

  
O vocábulo voto provém do latim votum, e isso já indica a origem religiosa do termo, que era 
entendido como oferenda ou promessa feita aos deuses. A palavra sufrágio provém do 

latim sufragium e pode ser traduzida inicialmente como ajuda, favor ou socorro, acepção que não é de 

todo descabida pois, como adverte Lucas Verdu, mediante o sufrágio os cidadãos eleitores colaboram, 

enquanto membros da comunidade política (Estado-comunidade), com a sua conexão com a 

organização jurídico-política do Estado (Estado-aparato) e, assim, para a integração funcional de toda 

a sociedade política. Não em vão, como já manifestava Maurice Hauriou, o sufrágio é a organização 

política do assentimento, do sentimento de confiança e de adesão de homem para homem.   Em todo 

caso, posteriormente, ao vocábulo sufrágio se deu um novo significado, o de voto, como sendo a 

capacidade para eleger. Se trata, pois, de um direito público subjetivo de natureza política. Frente ao 

sufrágio, o voto é uma determinação de vontade que compreende outras espécies que o sufrágio 

político. Vota-se nas assembléias legislativas, nos tribunais, nos corpos diretivos, no seio dos órgãos 
de direção e deliberação de todo tipo de instituição, públicas e privadas. O voto constitui, pois, uma 

forma de expressão de vontade e, com relação ao sufrágio político, o voto é o fato do seu 

exercício.[33] 
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Assim, a atividade que desempenha o eleitor, quando vota, configura um ato de vontade política, 

derivado do prévio direito subjetivo de sufrágio, mediante o qual, sem necessidade de uma fundamentação 

explícita, porque expressa seu respaldo a uma determinada opinião, fórmula ou solução política, ou manifesta 

seu desejo de que determinados candidatos ocupem certos postos de autoridade; enfim, formaliza a própria 

vontade ou opinião de modo a alcançar uma decisão coletiva. 

O voto não pode ser visto apenas como mera obrigação. Ele é, concomitantemente, um direito e um 

dever de cada indivíduo, para com a construção do País. O voto representa a manifestação do desejo de cada 

cidadão brasileiro e a importância do voto pode ser compreendida ao longo da história que, juntamente com 

dados concretos, conduzem-nos à comprovação de que as regras jurídicas passam a ser aquilo que os homens 

delas fazem. Trata-se não somente de enunciar princípios e regras, mas de constatar também que o direito 

precisa refletir e considerar exatamente as práticas das realidades, que podem ser modificadas pela 

coletividade. 

É através do voto que se constrói um Estado, pois é outorgado poderes ao candidato eleito, para 

praticar atos em nome do povo. 

No Brasil, diversos avanços foram verificados, no decorrer da história, consignando-se que ao longo 

do século XX, com a alfabetização de grande parcela da população, com o alistamento obrigatório da mulher, 

ocorrido em 1945, com a inclusão do analfabeto no rol dos eleitores, em 1985, com a autorização do voto 

facultativo dos que têm entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos de idade, com a Constituição de 

1988, cresceu assustadoramente o número de eleitores no País, correspondendo atualmente a 126 milhões, 

segundo dados oficiais do CENSO[34].   

As mudanças antes relacionadas, tocaram o sistema eleitoral e denotou drástica alteração, demarcando 

aspectos diferenciadores, que sedimentaram a inserção democrática, modelada de contornos específicos, 

retratando a realidade vivenciada pelo Estado brasileiro. Entretanto, nesta seara da inclusão eleitoral ainda se 

constata uma enorme lacuna, no que pertine às pessoas com deficiência.     

Mesmo porque, o último censo demográfico brasileiro aponta a existência de mais de 24 milhões de 

pessoas com deficiência no Brasil, em sendo mantida a proporção (14,5%), o censo que será realizado neste 

ano de 2010 deverá encontrar quase 30 milhões de pessoas com deficiência; e o maior grupo é o das pessoas 

com deficiência visual, parcial ou total, seguido pelo grupo das pessoas com deficiência física ou motora e 

desse total, mais de 70% têm mais de 16 anos e, portanto, são eleitores.[35]  

Assim, embora a questão da inclusão das pessoas com deficiência venha sendo crescentemente 

discutida, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, não sobejam dúvidas de que a inclusão social 

dessa minoria resta ainda inalcançada; precisa ser garantido a esse grupo não apenas o direito à vida, mas à 

vida digna, e ao fazer-se referência a esta ausência de inclusão, faz-se remissão, sem dúvida alguma, ao 

acesso às urnas, por estas, até mesmo para que os mesmos possam cobrar dos governantes que vierem a 

eleger, a atuação como representantes do Poder Público, para eliminação da exclusão social que sofrem 

diuturnamente. 

Para que ocorra a inclusão social é necessário que se garanta de maneira plena a participação das 

pessoas com deficiência, na sociedade, seja para que possam matricular-se e ter freqüência efetiva em escolas 

de sistema regular de ensino, acesso à saúde, à prática desportiva e ao trabalho, sempre condizente com sua 
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deficiência, ressaltando e explorando o que tem de mais perfeito, que não é a sua inteligência, mas a sua boa 

vontade, a sua disposição em ser igual, em fazer-se tão semelhante quanto o que Deus pregou para toda a 

humanidade (todo ser humano foi criado à imagem e semelhança Dele). 

Ora, não é sem menos razão o direito do exercício do voto, que manifesta a cidadania do seu 

praticante. Ademais: o voto direto, secreto, universal e periódico compõe o rol das cláusulas pétreas, 

preconizado no art. 60, § 4
o
, inciso II da nossa Lei Maior e uma vez inexistindo restrição inerente ao exercício 

de aludido direito, pelas pessoas com deficiência, por óbvio que as mesmas detêm o amplo, irrestrito e 

incondicionado direito, mesmo porque, como dito alhures, referido ato expressa o exercício da cidadania, em 

nosso País, a ruptura de estigmas, direcionando-se à concretização de uma sociedade mais justa e igualitária. 

            Ocorre que o impedimento de acesso às urnas das pessoas com deficiência, no Brasil, ainda é uma 

realidade e ao proceder a pesquisa, quanto a levantamentos oficiais já efetuados, constatou-se que uma 

OSCIP (organização da sociedade civil de interesse público), sem fins lucrativos, a qual é sediada em São 

Paulo, nominada “Movimento Voto Consciente”, tem como missão o fortalecimento da democracia por meio 

de dois conjuntos de ações fundamentais: a fiscalização das ações do Poder Legislativo e a educação política 

dos cidadãos. Os relatos dos pesquisadores, quanto ao tema, são os seguintes:
  

                                                      
Diante das garantias legais que asseguram ao eleitor com deficiência as condições dignas de acesso às 

urnas, um conjunto de alunos de Terapia Ocupacional do Centro Universitário São Camilo de São 

Paulo se perguntou: na prática, a pessoa com deficiência assiste o que a regra lhe reserva? 

Devidamente orientado, o grupo visitou 100 das 380 seções especialmente indicadas pelo Tribunal 

Regional Eleitoral na cidade de São Paulo. Deparou-se com um cenário lamentável. Nas eleições de 
2006 o acesso do eleitor com deficiência às urnas paulistanas se mostrou repleto de barreiras, muitas 

delas nitidamente ligadas à falta de sensibilidade daqueles que apontam a sala destinada ao eleitor com 

deficiência. Na zona sul de São Paulo um exemplo preocupante: duas salas, separadas por poucos 

metros de distância. Uma acessível, sem qualquer barreira entre o portão da escola e a sua porta. A 

outra separada do piso de entrada por dois degraus. A segunda era a seção destinada ao eleitor com 

deficiência, a primeira apenas uma sala de votação comum. Os resultados da pesquisa foram 

apresentados à Justiça Eleitoral paulista e divulgados em algumas revistas. Merecem destaque 

questões fundamentais detectadas no levantamento. O roteiro das visitas foi pautado nos princípios 

básicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A organização dos dados permitiu a 

criação do que se chamou de IAED – Índice de Acessibilidade do Eleitor com Deficiência. O 

indicador variava de 0 a 15, sendo o valor mínimo indicativo de total falta de acesso à seção 
considerada especial. Os 100 endereços especiais visitados na cidade de São Paulo registraram média 

de 5,5 pontos, ou seja, o cuidado com o eleitor com deficiência responde por apenas um terço do que a 

regra considera acessível. O cenário da pesquisa teve como preocupação central a pessoa com 

deficiência física. O indicador foi dividido em três subgrupos de igual peso (cinco pontos cada um): 

condições da sala de votação, condições da seção eleitoral (prédio) e condições externas (vizinhança). 

A divisão teve a seguinte preocupação: não basta uma sala acessível, o prédio precisa apresentar 

condições adequadas, e pouco adianta um edifício bem estruturado se as ruas, os meios de transporte e 

as calçadas próximos não estão adaptados à chegada do eleitor. As distâncias foram sentidas entres os 

subgrupos. A sala de votação registrou média de 2,1 pontos em cinco possíveis, sendo a largura das 

portas a grande barreira. O prédio onde estava localizada a seção especial atingiu resultado 

semelhante, com média de 2,2 pontos. Os itens mínimos de respeito e conforto – banheiros e 

bebedouros adaptados – foram os principais vilões desse subgrupo. As condições das imediações do 
endereço atingiram as piores médias: 1,2 ponto, com destaque negativo para a ausência quase plena de 

transporte público adequado à pessoa com deficiência. As conclusões da pesquisa lembram que além 

de afastar o eleitor com deficiência das urnas, a sociedade afasta a criança com deficiência da escola, 

uma vez que a imensa maioria das seções está localizada em instituições de ensino. É possível afirmar 

que a sociedade não está preparada para acolher de forma digna os indivíduos com deficiências, 

afastando-os do mais elementar direito capaz de lhes ofertar tal dignidade: o voto.[36] 
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Assim, muito embora verifique-se a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, para com a 

acessibilidade às urnas, das pessoas com deficiência, investindo na urna eletrônica, o que representou avanço 

para as citadas pessoas, pois os terminais são equipados com código Braile e fones de ouvido, inclusive há 

alguns anos tramitou no Congresso Nacional, Projeto de Lei, tendendo a permissão de desobrigar tais pessoas 

de votarem, resultando felizmente, na rejeição da proposição; entretanto, os problemas persistem, haja vista 

que as seções especiais apresentam barreiras para a sua acessibilidade, um acesso autônomo e digno. 

Nesta senda, é possível aferir-se, embasando-se em informações lastreadas em casos concretos, que a 

questão da acessibilidade ao voto pelas pessoas com deficiência, é algo muito mais abrangente, pois para que 

seja possível afirmar-se que é consagrado o amplo resguardo ao exercício do voto a estas pessoas, torna-se 

imperiosa a observação minuciosa de todas as formas de obstáculos, exterminando-os. 

Tal averiguação começa na escolha dos locais, que deve ser feito pela Justiça Eleitoral, com o auxílio 

dos próprios mesários, que devem verificar se há informação prestada por pessoa com deficiência, no prazo 

fixado pela Lei Eleitoral, ou seja, até os 150 dias que antecedem as eleições, deve ser requerida a mudança de 

seu local de votação, informando que necessita de adaptações, por ser deficiente, a fim de que seja viabilizada 

a adequação.     

Devem, as seções especiais, serem instaladas no andar térreo dos prédios, sobretudo porque constitui-

se exigência estabelecida no Decreto 5296/2004, que: 

  
no caso de exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com 

autonomia pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local 

de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. 
  
  

            Da mesma forma, as pessoas com deficiência visual requerem cuidados especiais, para que possam 

exercitar o seu direito de votar, pois embora as urnas estejam equipadas com código Braile, bem como os 

formulários e certificados de votação podem ser assinados e preenchidos com este sistema, mas para tanto, 

devem os eleitores, que enquadram-se nesta categoria de pessoas, solicitar à Justiça Eleitoral, no prazo supra 

mencionado. 

            O próprio Tribunal Regional Eleitoral permite que o eleitor com deficiência visual assine a folha de 

votação ou as cédulas oficiais, utilizando-se de letras do alfabeto comum ou do sistema Braile, use qualquer 

instrumento mecânico que trouxer consigo ou lhe for fornecido pela mesa e que lhe possibilite exercer o 

direito de voto, além de poder utilizar-se do sistema de áudio e do princípio do ponto de identificação da tecla 

5 da urna. 

            As Leis nºs.: 4737/1965 (Código Eleitoral) e 10.098/2000, o Decreto do Tribunal Superior Eleitoral 

nº. 21.920/2004 e finalmente, o Decreto Presidencial, nº. 5296/2004 abordam a temática concernente ao 

acesso do eleitor com deficiência às urnas. É inolvidável, portanto, que ainda nos deparamos com várias 

barreiras para que estas assertivas sejam plenamente efetivadas, tais como: escadas, degraus, ralos e demais 

obstáculos que conduzem as pessoas com deficiência a acabar desistindo de votar, mesmo porque, no art..1º., 

Parágrafo Único da Resolução 21.920 do Tribunal Superior Eleitoral, consta:   

  
Não estará sujeita a sanção a pessoa com deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso 

o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício de voto.          
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            Não obstante, devem ser relativizadas as conceituações dos vocábulos: oneroso e impossível, segundo 

o juízo do Juiz Eleitoral. Enfim, o que se pretende enfatizar é que não se deve excluir tais pessoas do 

exercício do direito de votar, dadas as suas deficiências, mas sim, implementar medidas para que as 

dificuldades que as mesmas encontram, para a execução deste mister sejam amenizadas, se não for possível 

extirpá-las, por absoluto, sendo certo que se isto inocorrer, todo o discurso voltado à inclusão social desta 

categoria de pessoas, por zelar incomensuravelmente, pela salvaguarda da intangível dignidade humana, resta 

interpretado como mera utopia, perfazendo “letra morta” todos os preceitos legais que vêm regulamentar 

minuciosamente as disposições constitucionais. 

Até mesmo a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, 

em seu art. 6º. dispõe que: “A Lei é expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer 

pessoalmente, ou por meio de representantes, para a sua formação.” Por óbvio que está sendo feita menção às 

eleições neste artigo e ressalve-se menciona-se: todos e se todos podem concorrer, as pessoas com deficiência 

encontram-se abrangidas, podem então votar e ser votados. 

A Convenção da Pessoa com Deficiência em seu art. 29, aborda a temática da participação das pessoas 

com deficiência na vida política e pública do Estado, conforme segue adiante transcrito: 

   
Artigo 29: Participação na vida política e pública 

  
Os Estados Partes deverão garantir às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de 

desfrutá-los em condições de igualdade com as demais pessoas, e deverão comprometer-se a: 
a. Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida política e 
pública, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, diretamente ou por meio de 

representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votadas, 

mediante, entre outros: 
(i) Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais para votação serão apropriados, 

acessíveis e de fácil compreensão e uso; 
(ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem 

intimidação, e a candidatarem-se às eleições, efetivamente ocuparem cargos eletivos e 

desempenharem quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias 

assistivas, se couber; e 
(iii) Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, 

sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que elas sejam atendidas na votação por uma 
pessoa de sua escolha; 
b. Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e 

plenamente na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas, mediante: 
i) Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a vida pública e política do 

país, bem como nas atividades e na administração de partidos políticos; e 
ii) Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis internacional, 

regional, nacional e local, e sua afiliação a tais organizações. 
    

Corresponde então, por assim dizer, o impedimento do acesso às urnas e aos cartórios eleitorais, às 

pessoas com deficiência, no impedimento do exercício de sua cidadania, o que deflui afronta ao princípio 

constitucional da igualdade, o qual deságua ainda, invariavelmente na lesão ao princípio da dignidade 

humana.  
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7       FORMAS DE AMENIZAR AS DIFICULDADES DE ACESSO AO VOTO, PELAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA     
  

Demonstrado linhas acima, que as pessoas com deficiência têm o direito de votar, tal qual os que não 

têm qualquer espécie de deficiência, posto constituir-se preceito constitucional expresso, no art. 14, dada 

ainda a recorribilidade à interpretação sistemática, face a abrangência que se dá à significação dos princípios 

constitucionais da igualdade e dignidade humana, que subsumem o exercício da cidadania, por todas as 

pessoas indistintamente, fundado nos mais sublimes anseios de atingimento de inclusão social, denota-se com 

solar clareza que o exercício deste direito, que inclusive enquadra-se como cláusula pétrea, não pode sofrer 

qualquer limitação ou obstaculização. 

Justamente por isso, enfatizamos que não é imotivadamente que se inseriu como disciplina 

obrigatória, nas escolas,  o ensino de libras, pois este método inclui a pessoa com deficiência visual, 

colocando-se uma ponte entre esta e a aprendizagem, comprovada ainda sua grandiosa utilidade, quando do 

exercício do direito/dever do voto universal. 

É odioso imaginar-se que as pessoas com deficiência motora ou visual, não possam muitas vezes 

aproximarem-se da seção eleitoral e quiçá, do escrutínio, para depositar o seu voto,  porque inexistem meios 

de acessibilidade, comportando sinais adequados à identificação e orientação destas pessoas ou mesmo 

rampas que facultem o acesso das cadeiras de rodas ou ainda o transporte público adaptado para se chegar até 

a zona eleitoral, na qual se é cadastrado. Infelizmente esta não é uma situação irreal e também não é 

incomum... 

Ao revés, já desde o alistamento, junto aos Cartórios Eleitorais, constitui-se uma tarefa árdua para 

estas pessoas, porque não são raros os Cartórios que estão localizados em prédios que não disponibilizam 

acessibilidade, seja porque seu endereço não consta no andar térreo, necessitando subir de elevador, face a 

ausência de rampas, sendo que as portas de acesso aos mesmos não têm a largura suficiente para a passagem 

da cadeira de rodas, seja porque inexiste igualmente, piso cromo diferenciado para a locomoção das pessoas 

com deficiência visual. 

E assim, analisando-se as observações declinadas acima, conclui-se que falta um pouco mais de 

sensibilidade da própria sociedade, representada neste caso, por aqueles que escolhem a sede do Cartório 

Eleitoral, bem como das denominadas seções especiais, transmutando-se para o lugar das pessoas com 

deficiência, visualizando os arredores, inclusive as calçadas, banheiros e bebedouros adaptados, com o fito de 

averiguar se a acessibilidade motora é efetiva, sobretudo se a localidade é atendida por transporte público 

adaptado. 

De igual forma, o Presidente das Seções Especiais (destinadas ao atendimento de pessoas com 

deficiência) e os respectivos mesários, ao verificarem que a Seção irá atender também as pessoas com 

deficiência, devem zelar pela fiscalização da consumação das medidas necessárias à adaptação da urna, 

formulários e papeleta de assinaturas, pelo sistema Braile, além da colocação do piso cromo diferenciado. 

Já nas propagandas partidário políticas deve haver preocupação com a acessibilidade comunicacional, 

dispondo de áudio-descrição, legendagem e interpretação de Libras, haja vista que cada vez mais as eleições 

utilizam meios de comunicação eletrônicos e estas devem se dar com a preocupação de que as informações 

cheguem aos eleitores cegos, inclusive. 
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Por fim, os familiares e amigos devem auxiliar no cumprimento deste desiderato, além da própria 

pessoa com deficiência, que deve reclamar, sugerir, solicitar e sobretudo, exigir que sejam envidados 

desmesurados esforços pelo Poder Público, destinados à implementação plena  e eficaz de mecanismos que 

viabilizem a sua acessibilidade às urnas, pois referido ato coaduna-se com o exercício de sua cidadania, 

consagrado em âmbito constitucional, pelo sistema jurídico brasileiro.       

Com esta atuação solidária, tornar-se-á viável o acesso ao voto, de forma autônoma e digna para as 

pessoas com deficiência, por cumprir o dever de respeito às diversidades, o qual encontra-se consolidado pelo 

nosso Estado Democrático de Direito.    

   

  

8          CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

1) A Constituição Federal de 1988 é resultante da luta contra o autoritarismo do regime militar, 

surgindo em um contexto de busca da defesa e da realização de direitos fundamentais do indivíduo e da 

coletividade, nas mais diferentes áreas. 

2) Assim, a Lei Maior consagra a instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais”, representados pelo bem estar, desenvolvimento, igualdade e a 

justiça social, bem como, seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, que incorporou, 

expressamente, ao seu texto, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) – como valor 

supremo –, definindo-o como fundamento da República. 

3) O princípio da igualdade, por sua vez, encontra-se consagrado no nosso ordenamento, tanto 

formalmente quanto materialmente, pois este informa que o sistema deve buscar meios e ações que 

promovam a igualdade e combatam todo e qualquer tipo de discriminação. A igualdade, sob o prisma formal 

não está completa, vez que somente ela é incapaz de proporcionar a igualdade no plano fático e, 

conseqüentemente, não é possível que se alcance a igualdade e a justiça social. 

4) Sendo assim, mostra-se relevante a igualdade material, que é aquela cujo escopo supera as 

desigualdades sociais, o que ocorre via tratamento igualitário a todas as pessoas, de modo que elas possam 

usufruir dos bens da vida, sem qualquer tipo de discriminação, sendo que isso só é possível por meio da 

implementação de medidas estatais, com vistas a minorar os desníveis sociais, o que importa em uma 

avaliação das desigualdades que existem de forma concreta na sociedade, para que, uma vez identificados os 

sujeitos e as situações desiguais, possa-se conferir o devido tratamento que lhes proporcione igualdade de 

oportunidades. 

5) Ademais: as medidas concretas que o Estado deve adotar para combater as desigualdades, zelando 

invariavelmente, pela proteção da dignidade de seus jurisdicionados, consequentemente promovendo a 

inclusão social a todos que necessitam, compreende todas as categorias de pessoas, tais como as com 

deficiência, cujo conceito pode ser compreendido como sendo aquele em que  as pessoas que encontram 

dificuldades para integrar-se na sociedade, inviabilizando a fruição dos seus direitos, enquadrados encontram-

se na definição. 
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6) É inolvidável que uma vez encontrando, os direitos das pessoas com deficiência, amparo 

constitucional, por serem considerados como direitos fundamentais, dispersos pelo texto constitucional (não 

se restringindo ao Título II), podendo assim, todos aqueles que se enquadram ao conceito de pessoa com 

deficiência usufruírem amplamente dos direitos que se encontram arrolados no nosso ordenamento jurídico, 

retrata a preocupação estatal para com esta categoria de pessoas, grupo vulnerável que é. 

7) Especificamente, a precisa localização dos direitos das pessoas com deficiência, assenta-se, no rol 

classificatório dos direitos fundamentais, na primeira e  na pretensa quarta dimensão, dado o enfoque do 

respeito à dignidade da pessoa humana, visto sob um prisma diferenciado.  

8) A primeira dimensão contempla a salvaguarda do direito à vida, afastando-se as ingerências estatais 

e o advento da prefalada quarta dimensão de direitos fundamentais (nesta, há o clamor da intervenção estatal 

a favor de seus jurisdicionados), que não vem contemplar a supressão dos direitos consagrados nas dimensões 

anteriores; ao revés, através desta percebe-se um acréscimo, um aumento que veio consagrar uma maior 

proteção à vida humana - vida esta, preservada sob um foco diferenciado: pois mais importante que assegurar 

o direito à vida é assegurar o exercício da existência digna. 

            9) Depreende-se daí, que o direito ao sufrágio, que  abarca o significado do exercício da cidadania; 

para as pessoas com deficiência, ostenta um panorama diferenciado, subsume a usufruição do direito à 

igualdade e, que portanto, não pode resvalar sobre a dignidade das mesmas, devendo ser preservado o 

respeito aos sentimentos mais íntimos destas, protegendo-se a sua individualidade. 

10) Pode-se asseverar então, que de forma inovadora,  presentes estão os direitos das pessoas com 

deficiência, vistos na era atual, como sendo direitos inovadores, concebidos e preservados pela pretensa 4ª 

dimensão dos direitos fundamentais, por enfocar a salvaguarda da vida com dignidade, ou seja, a dignidade 

sob um prisma diferenciado. Infere-se daí, que para possibilitar a garantia desses modernos direitos, as 

pessoas com deficiência precisam igualmente ter assegurado seu direito ao sufrágio, mediante atuação estatal. 

11) Desditosamente, é indiscutível que apesar de as pessoas com deficiência disporem de proteção 

constitucional da sua dignidade, bem como terem assegurado o direito à equiparação de oportunidades, no 

convívio em sociedade, além de usufruírem de esparsa proteção legal, vislumbradora de sua inclusão social, 

sob o espeque da acessibilidade às urnas, de forma ampla, irrestrita e incondicionada, demonstra-se ainda, 

insuficiente. 

12) Isto porque, a preocupação remete-se, sobretudo, à prática dos atos alusivos à votação, pelas 

referidas pessoas, razão pela qual indicou-se algumas sugestões que tendem a imiscuir e/ou extirpar os 

obstáculos com os quais se deparam, para que possam se desenvolver, de maneira autônoma e digna, com o 

propósito de, com esta conquista inicial, que significa a efetiva fruição de um direito, viabilizar-lhes 

condições para posteriormente, fiscalizar e reivindicar dos representantes do Poder Público (aos quais 

contribuíram para elegê-los), atuação séria, compromissada e eficaz na implementação de medidas, 

destinadas a melhoria de sua condição humana, enfim da efetivação de todos os seus demais direitos, que lhes 

são assegurados; participando da vida política do País, atuando como cidadãos, que são. 
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DIREITO À INFORMAÇÃO QUALIFICADA NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE: ESTUDO 
DAS IMPLICAÇÕES DA DIFERENÇA ENTRE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU E TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA 

RIGHT TO SPECIAL INFORMATION IN THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP: STUDY OF THE 
IMPLICATIONS OF THE DIFFERENCE BETWEEN TWO SPECIFIC CERTIFICATES IN DERMATOLOGY 

IN BRAZIL 
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Roberto Henrique Pôrto Nogueira 

 

 
RESUMO 
O trabalho aborda a pluralidade de certificados de formação técnica complementar médica 

dermatológica no Brasil e a necessidade de investigar a existência de eventual diferença 
significativa entre as mesmas. O embate acontece, principalmente, entre dois certificados, quais 
sejam, o de Pós-Graduação Lato Sensu em Dermatologia e o Título de Especialista em 

Dermatologia. Constatada a divergência, destacou a importância da formação técnica no processo 
de ponderação de variáveis técnicas ao paciente, que antecede a concessão do consentimento, 

concluindo por um direito do paciente à obtenção dessa informação qualificada, como resultado 
do preenchimento do conteúdo normativo do princípio da boa-fé objetiva. 
PALAVRAS-CHAVES: Título de Especialista; Dermatologia; Informação qualificada; Boa-fé 

objetiva. 
 
 

ABSTRACT 

This paper studies the plurality of additional technical training certificates in medical dermatology 

in Brazil and the importance of the investigation about the existence of any significant difference 

between them. The main confusions occur between two certificates: “Certificado de Pós-

Graduação Lato Sensu em Dermatologia” and “Título de Especialista em Dermatologia”. Given the 

divergence, it was highlighted the weight of technical training in the process of weighting of 

scientific variables to the patient, which happens before the proper consent for treatment, in order 

to present a patient's right to obtain such qualified information, as a result of the normative 

content of the principle of objective good-faith. 

KEYWORDS: Certificates of Specialization; Dermatology; Qualified information; Objective good-

faith. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9411



  

O atual panorama social sinaliza para novos direitos, impostos pelo sistema jurídico, na medida em 

que surgem celeumas antes inexistentes. 

A evolução da medicina e a proliferação dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu  em todo o país 

deflagram um problema, qual seja, a eventual existência de diferença na formação técnica do médico, 

conforme tenha realizado Residência Médica, Especialização ou Pós-Graduação Lato Sensu  em determinada 

área de conhecimento da medicina. 

O trabalho revela-se de extrema relevância à comunidade como um todo, haja vista que, com 

freqüência, os termos de consentimento informado que são entregues aos pacientes por seus médicos 

sucedem prévia explicação verbal que, muitas vezes, pauta-se em argumento de autoridade, envolto a uma 

série de variáveis técnico-científicas impassíveis de compreensão pelo leigo. 

Significa dizer que, a despeito da tentativa do profissional ético em inteirar o paciente e a família 

das implicações de uma intervenção terapêutica, certamente que a ponderação do médico sobre os 

prognósticos, terapêutica, complicações e utilidade de um determinado procedimento é decisivo para a 

concessão de um consentimento pré-estabelecido e redigido unilateralmente. 

Não se tratará do consentimento propriamente dito, pois esta seria uma outra empreitada tão 

desafiadora quanto a da análise do processo que o antecede. Mesmo porque são recorrentes os trabalhos que 

enfrentam a validade do consentimento informado dado pelo paciente ao médico, diante da necessidade de 

tratamento específico. 

Assim, tão importante quanto a tentativa de promover a compreensão mínima sobre aspectos 

técnico-científicos na relação médico-paciente, é garantir ao paciente ou a sua família o direito de averiguar 

a legitimidade do profissional médico na condução do processo decisório que antecede o consentimento para 

a realização de intervenção terapêutica, por meio da prestação de informações qualificadas sobre a perícia 

profissional, que muito depende da formação técnica. 

Assim, resta investigar se a dita diferença entre formações técnicas de nomes diversos existe e, caso 

afirmativo, se é possível exigir do médico o dever positivo de fornecer ao paciente informações sobre a sua 

formação técnico-científica, para garantia da legitimidade de sua condução do processo de formação da 

convicção do paciente ou de sua família para o consentimento. 

A esta altura, e tendo em vista a complexidade do sistema jurídico da atualidade, desponta como 

imperativa a definição do microssistema que servirá de pano de fundo pano de fundo para a superação das 

celeumas apontadas. 

Em primeiro impulso, invocaria-se o Direito do Consumidor, diante da verdadeira relação de 

consumo que se constitui a relação médico-paciente. 

Mas assim seria, necessariamente, imperioso o tratamento dos objetivos, princípios e direitos 

básicos do Direito do Consumidor, dos elementos subjetivo, objetivo, e teleológico para a configuração da 

relação de consumo, da responsabilidade civil, penal e administrativa do fornecedor, da proteção contratual 

do consumidor, da defesa do consumidor em juízo. Ademais, o artigo não busca discutir políticas públicas de 

proteção ao consumidor vulnerável, o que poderia resultar na perda do foco no objetivo central.  

A expectativa é de viabilizar a superação do problema por um caminho que não se restrinja a um 

microssistema jurídico específico ou se justifique a partir da constatação de uma relação não paritária é a 
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razão da proposta de averiguação da existência desse direito do paciente com fundamento no conteúdo 

deôntico do princípio da boa-fé objetiva 

Interessa, particularmente, o teste da hipótese, qual seja, o reconhecimento do direito do paciente 

de obter do profissional a explicação sobre o processo de sua formação, haja vista que este é elemento 

fundamental para o reconhecimento da legitimidade do médico na atividade de ponderação dos programas de 

prevenção, diagnóstico, terapêutica principal e de complicações, para a posterior concessão do 

consentimento. 

Ao final, caso o estudo aponte para a efetividade da existência de diferença objetiva na formação 

técnica de médicos dermatologistas, conforme tenham obtido formação via Pós-Graduação Lato 

Sensu, Residência Médica ou Especialização, será possível delinear uma nova roupagem do direito à 

informação qualificada do paciente em relação ao médico. 

Para tratamento profícuo dessa diferença, é útil, metodologicamente, o recorte do trabalho a uma 

área específica de atuação médica. Tomou-se por referência a Dermatologia no Brasil. 

A operacionalização do trabalho acontecerá essencialmente por meio de procedimentos de coleta 

de dados em fonte bibliográfica e legal, para elucidar as noções de Pós-Graduação Lato Sensu, Residência 

Médica e Especialização em Dermatologia. Em privilégio do raciocínio dedutivo, se as exigências 

normativas forem significativamente diferentes para a certificação desses meios de formação profissional, 

estará estabelecida a premissa da relevância do conhecimento da diferença pelo paciente. Então, restará o 

estudo do princípio da boa-fé objetiva, de maneira que, em conclusão, seja alcançado o eventual 

reconhecimento do direito á informação qualificada. 

  

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

  

É  proposto responder se o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, de acordo com a Resolução 

CES/CNE nº 01 (BRASIL, 2001; BRASIL, 2007), pode ser ou é  considerado como Título de Especialização 

em Dermatologia, ou seja, se o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em Dermatologia é suficiente para 

que alguém se declare especialista em dermatologia. 

No mesmo sentido, é imperioso investigar o que deve ser entendido por Título de especialista em 

Dermatologia. 

Dessa maneira, a controvérsia diz respeito às semelhanças e/ou diferenças havidas entre o Título de 

Especialista, que pode ser conferido a profissionais médicos, e o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu. 

  

3 VARIÁVEIS DE TRATAMENTO NECESSÁRIO 

  

Para uma conclusão coerente acerca da controvérsia apresentada, é essencial verificar a 

competência para emitir e validar tais documentos, o fundamento de validade dos documentos referenciados, 

seus regimes jurídicos e requisitos de concessão, além de seus objetivos. Ao final, restará verificar, dentro 

dos objetivos explicitados, se o conteúdo deôntico do princípio da boa-fé objetiva autoriza a afirmação da 

existência, no Direito brasileiro, do direito do paciente a uma prestação positiva por parte do médico, de 
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informar acerca de sua formação técnica, para reconhecimento da legitimidade do profissional para atuar na 

condução do processo de ponderação de variáveis científicas que antecedem o consentimento. 

  

4 FUNDAMENTAÇÃO 

  

  

4.1 Pós-Graduação Lato Sensu 

  
  

O órgão federal competente para regulamentar a Pós-Graduação Lato Sensu no Brasil é o MEC, 

Ministério da Educação.  

Conforme a Resolução CNE/CES nº 1 (BRASIL, 2007), que estabelece normas para o 

funcionamento de cursos de Pós-Graduação, em nível de especialização, o Presidente da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 

disposto nos arts. 9º, inciso VII, e 44, inciso III, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 

fundamento no Parecer CNE/CES nº 263/2006, homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educação 

em 18 de maio de 2007, publicado no DOU de 21 de maio de 2007, resolveu que qualquer instituição de 

ensino superior - IES devidamente credenciadas pode oferecer cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, independentemente de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento. Devem, para 

tanto, atender o disposto na referida resolução. 

O artigo 5º da mesma resolução faz previsão de que os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em 

nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o 

tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para 

elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

Ademais, os referidos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu podem, ainda, ser oferecidos à 

distância, desde que oferecidos por instituições de ensino superior legalmente autorizadas e que incluam 

provas presenciais e defesa presencial individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

O Certificado de conclusão do curso é expedido, diretamente, pela instituição responsável pelo 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu. 

Para os fins aos quais os mesmos se direcionam, os Certificados de conclusão de cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos na resolução, possuem validade 

nacional. 

Insta frisar: atendidos os requisitos listados acima, os Certificados de Pós-Graduação Lato 

Sensu têm validade nacional. Significa que o título é hábil a provar a educação continuada, computar pontos 

em provas de títulos, em concursos públicos, além de, eventualmente, habilitar seu titular a ministrar aulas 

em cursos superiores. 

Logo, os objetivos precípuos da Pós-Graduação Lato Sensu é a educação continuada. É a prova, 

portanto, da realização de estudos adicionais. Não possui, necessariamente, a pretensão de realização de 

treinamento em serviço. Trata-se de complementação de estudos, que se realiza conforme critérios 

estabelecidos pelas IES, que, por sua vez, podem estabelecê-los, autonomamente. 
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Significa dizer que as Sociedades de especialidades médicas, tal como a Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, em princípio, parecem não participar da formação e controle da qualidade dos referidos 

cursos. 

Insta pontuar, contudo, que a mesma Resolução CNE/CES nº 1 (BRASIL, 2007) dispõe que se 

excluem do âmbito de aplicabilidade do referido texto normativo os cursos de Pós-Graduação denominados 

de aperfeiçoamento e outros. Logo, atividades complementares de estudo e preparação profissional não são, 

todos, dotados do mesmo objetivo ou fundamento de validade. Pós-Graduação é gênero do qual Pós-

Graduação Lato Sensu é espécie. 

Diferencia-se, portanto, o Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu do 

Título de Especialista, conforme exposto a seguir. 

  

4.2  Título de Especialista e Residência Médica 

  

Diante da relevância social da profissão médica, e de seu contato direito com a vida humana, o 

legislador ordinário desejou constituir um título que assegurasse à comunidade em geral a realização, pelo 

médico que se declara especialista, de treinamento rigoroso em serviço, dotado de regulamentação legal, 

além de acompanhamento pelas associações de especialidades, tudo no sentido de assegurar o melhor 

exercício da profissão. 

   Não se trata, somente, de educação continuada, mas de treinamento em serviço, efetivo, ou 

especialização equivalente, cuja concessão do título somente ocorre após a submissão, do médico, a 

detalhados procedimentos avaliativos de alto grau de exigência técnica, amplamente controlados e 

institucionalizados pelos órgãos competentes, conforme suas atribuições legais e estatutárias. 

Entretanto, para a compreensão do Título de Especialista, é mister compreender o regime jurídico 

da Residência Médica no Brasil. 

Inicialmente, o Decreto n. 80.281 (BRASIL, 1977) regulamentou a Residência Médica e criou a 

Comissão Nacional de Residência Médica.  A Lei Federal n.º 6.932 (BRASIL, 1981) dispõe sobre as 

atividades do médico residente. Legalmente, a Residência Médica constitui modalidade de ensino de Pós-

Graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em 

serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação 

de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. 

Diferente dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (com duração total mínima de 360 – trezentos e 

sessenta – horas), os programas de Residência têm a duração anual mínima de 1800 (um mil e oitocentas) 

horas de atividade. No caso da Dermatologia, os programas, atualmente, possuem, ao todo, duração de 03 

(três) anos. 

Além do treinamento em serviço, os Programas de Residência Médica compreendem um mínimo 

de quatro horas semanais de atividades sob a forma de sessões de atualização, seminários, correlações 

clínico-patológicas ou outras, sempre com a participação ativa dos alunos. 

Aos médicos que completam o programa de Residência em Medicina, com aproveitamento 

suficiente, é conferido o Certificado de Residência Médica, de acordo com as normas baixadas pela 

Comissão Nacional de Residência Médica. 
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 Para que as instituições de saúde ofereçam programas de Residência Médica, devem, 

necessariamente, ser credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

Assim, a lei veda o uso da expressão Residência Médica para designar qualquer programa de 

treinamento médico que não tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

O rigor do treinamento em serviço, para a preparação do médico em determinada especialidade, 

inicia-se quando de sua admissão em qualquer curso de Residência Médica, haja vista que o candidato deve 

se submeter a processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de 

Residência Médica. 

Com a pretensão de reconhecer especialidades médicas e de regulamentar a possibilidade de 

concessão de Títulos de Especialistas a outros médicos que se submetam a programas de treinamento em 

serviço tão criteriosos quanto a Residência Médica, o Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei nº 3.268 (BRASIL, 1957), regulamentada pelo Decreto 44.045 (BRASIL, 1958), 

editou Resolução por meio da qual firmou o convênio de reconhecimento de especialidades médicas entre o 

Conselho Federal de Medicina CFM, a Associação Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional de 

Residência Médica - CNRM. 

As entidades mencionadas formam a Comissão Mista de Especialidades (CME). Este convênio tem 

por finalidade a conjugação de esforços dos convenentes para estabelecer critérios para o reconhecimento e 

denominação das especialidades médicas, além do modo de concessão e registro de Título de Especialista e 

Certificado de área de atuação médica. 

Conforme a dita resolução, é vedada, ao médico, a divulgação de especialidade ou área de atuação 

que não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina ou pela Comissão Mista de Especialidades. 

Logo, pelo convênio, o médico só pode declarar vinculação com especialidade ou área de atuação 

quando for possuidor do Título ou Certificado a ele correspondente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Medicina. 

À Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, coube credenciar e autorizar o 

funcionamento dos programas de residência médica. À Associação Médica Brasileira – AMB, coube orientar 

e fiscalizar a forma de concessão de títulos e certificados.  Ao Conselho Federal de Medicina, por sua vez, 

foi reservada a atribuição para o registro de títulos e certificados. 

 Em conformidade com o convênio, as especialidades e áreas de atuação médica reconhecidas pelas 

entidades convenentes têm denominação uniforme e são obtidas por órgãos formadores acreditados, quais 

sejam, as residências médicas credenciadas e com funcionamento autorizado pela CNRM e as Sociedades de 

Especialidades filiadas à AMB, com programas de ensino por ela aprovados. 

Os Títulos de Especialistas e os Certificados de área de atuação obtidos através da AMB deverão 

subordinar-se portanto, aos seguintes critérios: 

  
a.       Concurso realizado na Sociedade de Especialidade, desde que seja ela filiada à AMB e atenda 

aos requisitos aprovados pela Comissão Mista de Especialidades – CME; 
b.      O concurso referido deverá constar de, no mínimo, currículo e prova escrita e, se necessário, 

oral e/ou prática. 
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A Sociedade de Especialidade, ainda com base no mesmo convênio, pode definir os critérios para a 

concessão de Título de Especialista ou Certificado de área de atuação, desde que conhecidos e aprovados 

previamente pela Associação Médica Brasileira – AMB. 

Tais concursos para concessão de Título de Especialista e Certificado de área de atuação são 

anuais. 

A AMB emite apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME, sendo que, nos 

editais de concurso para Título de Especialista ou Certificado de área de atuação, a AMB deve observar o 

tempo mínimo de formação na especialidade ou área de atuação. 

Assim, os Conselhos Regionais de Medicina (CRM) registram apenas Títulos de Especialidade e 

Certificados de áreas de atuação reconhecidos pela CME. 

No caso da Dermatologia, a certificação, na AMB, ocorre via Sociedade de Especialidade, ou seja, 

por meio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

Por fim, a última edição consultada do mesmo convênio, reconhecida pela Resolução CFM Nº 

1.845 (BRASIL, 2008), fixou, como pré-requisito para concessão do Título de especialista em Dermatologia, 

a exigência de formação mínima de 3 (três) anos, em Programa de Residência Médica em Dermatologia 

(CNRM) ou equivalente, assim reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

Para a análise das exigências para a concessão do Título de Especialista, tomou-se por base o edital 

do XLIII Exame para obtenção do referido título, publicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Por 

meio da sua Comissão de Título de Especialista, tornou pública a realização do Exame para Obtenção do 

Título de Especialista em Dermatologia (TED), mediante condições estabelecidas no edital. 

Para a inscrição, o candidato deveria, na data da consulta ao documento público: 
a) estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo); b) ter concluído Residência 

Médica em Dermatologia, em Instituição credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM) do MEC; ou --- ter concluído 2 (dois) anos de especialização ou estágio em Dermatologia, 

equivalente ao programa de Residência Médica da CNRM, em Serviço credenciado pela Sociedade 

Brasileira de Dermatologia(SBD) [1], sendo que, neste caso, o candidato deve ter ocupado uma das 
vagas credenciadas pela SBD e assim, deverá constar na listagem enviada pelos serviços 

credenciados à SBD; ou --- ter realizado treinamento e ter atuação regular na dermatologia, durante 

pelo menos os últimos 5 (cinco) anos (a partir de 01 de abril de 2004) e possuir no mínimo 100 (cem) 

pontos resultantes da somatória dos itens constantes da tabela editalícia. 

  

O exame para a concessão do Título de Especialista do concurso em apreço foi composto de 2 

(duas) fases:  prova teórica, com 80 (oitenta) questões objetivas, sendo exigido o mínimo de 48 (quarenta e 

oito) questões certas, ou seja, 60% de acertos com correção pelo sistema de leitura óptica; e prova teórico-

prática, realizada em computador constando de 30 (trinta) questões, sendo exigido o mínimo de 18 (dezoito) 

questões certas, ou seja, 60% (sessenta por cento) de acertos. 

Aos candidatos aprovados, nos moldes das previsões do edital, foi concedido o Título de 

Especialista em Dermatologia. 

Diante do estabelecimento de novos critérios, para a inscrição no concurso de Título de 

Especialista, a partir de 2010 passaram a ser exigidos, dentre outros, os seguintes requisitos: 
a) estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo); b) ter concluído 3 (três) anos 

de Residência Médica em Dermatologia, em Instituição credenciada pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM) do MEC; ou--- ter concluído 3 (três) anos de especialização ou estágio 

em Dermatologia, equivalente ao programa de Residência Médica da CNRM, em Serviço 

credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), sendo que, neste caso, o candidato 
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deverá ter ocupado uma das vagas credenciadas pela SBD e assim, deverá constar na listagem 

enviada pelos serviços credenciados à SBD; ou --- ter concluído 1 (um) ano de Residência Médica 

em clínica médica e 2 (dois) anos de especialização ou estágio em dermatologia com programa 

equivalente ao da Residência Médica em Dermatologia da CNRM (R2 e R3), em serviço credenciado 

pela Sociedade Brasileira de Dermatologia; ou--- ter realizado treinamento e ter atuação regular na 
dermatologia, durante pelo menos os últimos 6 (seis) anos contados da data da abertura da inscrição 

do Exame e possuir no mínimo 100 (cem) pontos resultantes da somatória dos itens constantes da 

tabela editalícia. 

  

Dessa maneira, constatam-se diferenças objetivas que respeitam à duração dos programas de 

formação técnica, que, considera-se, são significativas, haja vista a carga horária bastante superior de um 

programa em relação ao outro, além dos diversos critérios para credenciamento de serviços. Ao que parece, e 

partindo de uma análise objetiva, os requisitos à concessão do Título de Especialista são mais numerosos, 

uniforme e publicamente estabelecidos, que tendem, ao menos, a favorecer um efetivo treinamento em 

serviço. 

  

4.3  Da diferença entre o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em Dermatologia e do Título de 

Especialista em Dermatologia 

  

Títulos de Especialista, ao invés de título de especialização, são somente aqueles outorgados em 

conformidade com o convênio da Comissão Mista de Especialidades, que, após concurso, são concedidos 

aos aprovados, somente, e que atestam a realização de treinamento de, aproximadamente, 02 (dois) a 03 

(três) anos em serviço. 

Parece-nos ser título qualificado de educação continuada acompanhado pela Comissão Mista de 

Especialidades e, sobretudo, que atesta o desempenho satisfatório da atividade profissional supervisionada 

anterior, devidamente constatada por concurso promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

Lado outro, como dito anteriormente, o Certificado de conclusão de Pós-Graduação Lato 

Sensu comprova a realização de curso com o objetivo de promover a educação continuada, sem a necessária 

pretensão de realização de treinamento em serviço. Trata-se de complementação de estudos, que se realiza 

conforme critérios estabelecidos pelas Instituições de Ensino Superior, que, por sua vez, podem estabelecê-

los, autonomamente. Usualmente, tais cursos possuem carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas. Os certificados, assim como os cursos, situam-se dentro da autonomia das IES, não se submetendo, 

por obrigação, a qualquer disposição da Comissão Mista de Especialidades, tampouco da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia. 

É forçoso concluir que, para a comprovação de realização de treinamento em serviço equivalente à 

Residência Médica e, ainda, para certificação de aprovação no concurso de Título de Especialista, o 

Certificado de conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu não parece ser documento adequado. São 

certificados distintos, posto que reconhecem aperfeiçoamentos distintos.  Dentro de seus objetivos peculiares 

e de suas fundamentações legais diversas e, sobretudo, considerando as peculiaridades estruturais de cada 

programa, ambos são válidos em todo o território nacional, para os fins aos quais se propõem. 

O paciente, para que conceda seu consentimento efetivamente informado, deve ter a convicção da 

formação profissional do médico, na ponderação dos elementos científicos do diagnóstico, terapêutica e 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9418



complicações. Afinal, a legitimidade no exercício de tal atividade de informação pode ser determinante da 

decisão de consentir. 

Não é pretendida a realização de um juízo de valor. Em verdade, diante da validade de ambos, 

haverá, por certo, pacientes satisfeitos com ambas as formações técnicas. Mas para que o consentimento 

seja, efetivamente, informado, o paciente deve ter informações qualificadas, para que possa julgar a 

articulação dos fatos e projeções pelo profissional de saúde. 

Logo, ao final da primeira fase do trabalho, tem lugar o estudo do princípio da boa-fé objetiva, para 

viabilizar o teste da hipótese em completude, de maneira que o trabalho possa posicionar-se pela eventual 

existência de direito do paciente a essa informação que aqui é chamada de qualificada. 

  

5        O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

  

5.1  Lineamentos no ordenamento jurídico pátrio 

  

O princípio da boa-fé objetiva apresenta-se, na atualidade, como um dos mais importantes 

princípios do Direito Privado. Possui grande relevância no Direito Contratual, dada sua positivação expressa 

tanto no Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990) quanto no Código Civil (BRASIL, 2002). 

A boa-fé objetiva foi esculpida, inicialmente, no Direito brasileiro, no artigo 131, I, do Código 

Comercial (BRASIL, 1950), no qual já se previa expressamente o referido princípio, de cunho contratual, no 

tocante ao aspecto interpretativo. No Código Civil anterior (BRASIL, 1916) havia tão somente a acepção 

subjetiva da boa-fé.  

Posteriormente, a boa-fé objetiva foi inserida no Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 

1990) (artigo 4º, III e 51, IV) e, já recentemente, no Código Civil vigente (BRASIL, 2002), através da 

previsão legal do art. 422, em consonância com os artigos 113 e 187.  

O princípio em comento ensejou profunda modificação na concepção tradicional de contrato 

(relação jurídica estática), que passa a ser visto como relação jurídica complexa e dinâmica (COUTO E 

SILVA, 1976, p.10-11)
[2]

, formado por um feixe de obrigações múltiplas e recíprocas. Nesse sentido, a 

autonomia privada é modelada, integrada, relativizada ou mesmo, para alguns, mitigada pela inserção da boa-

fé objetiva nas relações jurídicas contratuais.   

O princípio da boa-fé objetiva constitui-se regra de conduta, de comportamento ético, social 

imposta às partes, pautada nos ideais de honestidade, retidão e lealdade, no intuito de não frustrar a legítima 

confiança, expectativa da outra parte, tendo ainda, a finalidade de estabelecer o equilíbrio nas relações 

jurídicas (ROSENVALD, 2005, p.80) 
[3]

. 

Destarte, fundamenta-se na necessidade de as partes atuarem, reciprocamente, com cooperação, 

lealdade, honestidade e confiança (FIUZA, 2006, p. 410-411)
[4]

, no intuito de concretizar a diretriz da 

eticidade, preconizada no Código Civil. 

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva integra o negócio jurídico por meio dos chamados deveres 

anexos (proteção, cooperação e dever de informação, dentre outros), os quais visam a consagrar sua 

finalidade precípua, o adimplemento do contrato, devendo ser observados na fase pré-contratual, de 

execução do contrato e na fase pós-contratual. 
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Deste modo, a boa-fé objetiva é verdadeiro elemento transformador de todo o Direito Obrigacional, 

irradiando-se para os demais ramos do Direito, e em especial o Contratual (MARTINS-COSTA, 2002, p. 

611). Esta se traduz como a concretização do princípio da dignidade no campo das obrigações, e, por 

conseguinte, no Direito Contratual (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p.41). Trata-se de princípio a ser 

concretizado pelo intérprete de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 

  

5.2  O delineamento das funções do princípio da boa-fé objetiva 

  

O princípio da boa-fé objetiva possui caráter tridimensional, que se exterioriza através de três 

funções elencadas no Código Civil (BRASIL, 2002), quais sejam: a interpretativa (art.113), a de 

controle (art.187) e a integrativa (art.422), sendo esta, a mais importante função da boa-fé objetiva, em razão 

de integrar qualquer relação obrigacional. 

  

5.2.1        Função Interpretativa: Trata-se da forma como o intérprete vai se nortear para analisar o sentido mais 

correto de examinar o conteúdo contratual, pautado na observância da boa-fé nas relações jurídicas 

dessa sorte. Essa função impõe que o intérprete, ao analisar tais relações, não se atenha a uma 

interpretação literal do negócio jurídico, mas, precipuamente, guie-se por uma interpretação 

embasada na observância do sentido pertinente às convenções sociais inerentes àquela dada 

comunidade política. O princípio revela-se cânone interpretativo, ou seja, referencial hermenêutico, 

no mesmo sentido dos paradigmas da codificação conhecidos por eticidade e socialidade. 

5.2.2        Função de Controle: Visa a impor limites ao exercício abusivo do direito subjetivo dos contratantes, 

para determinar até onde é legítima ou não, para a obtenção do merecimento de tutela do 

ordenamento jurídico. A boa-fé significa a aceitação da interferência de elementos externos na 

intimidade da relação obrigacional, com poder limitador da autonomia contratual, pois através dela 

pode ser regulada a extensão e o exercício do direito subjetivo (AGUIAR JÚNIOR, 1995, p.24). 

Trata-se de evitar o abuso de direito, reduzindo a liberdade de atuação das partes. Isto porque 

determinados comportamentos, ainda que lícitos, não observam a eticidade preconizada pelo 

princípio da boa-fé objetiva, e assim negligenciam os ditames da lealdade, honestidade e confiança 

mútua, que devem orientar a conduta das partes nas relações jurídicas. 

5.2.3        Função Integrativa: A boa-fé objetiva é fonte criadora de novos deveres especiais de conduta 

(NORONHA, 1994, p.157) a serem observados pelas partes durante o vínculo obrigacional. Desta 

função irradiam os chamados deveres anexos de conduta, impostos pela boa-fé objetiva 

(BIERWAGEN, 2003, p. 56). É a função mais importante do referido princípio, pois os deveres 

anexos que se originam deste passam obrigatoriamente a integrar qualquer relação obrigacional, para 

que esta seja equilibrada, de maneira a permitir a confiança mútua e a expectativa dos 

contratantes.  Assim o Direito Obrigacional e, em especial, os contratos irão nortear-se pelo exercício 

da autonomia privada acrescida dos deveres anexos de conduta impostos pela função integrativa da 

boa-fé objetiva, em promoção do equilíbrio contratual. 

  

5.3  Os deveres anexos de conduta 
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O princípio da boa-fé objetiva criou os chamados deveres anexos de conduta (laterais, 

instrumentais etc), os quais se introjetam em toda relação jurídica obrigacional,                   para 

instrumentalizar o correto cumprimento da obrigação principal e a satisfação dos interesses envolvidos no 

contrato (NEGREIROS, 2002, p.153-154). Assim, além do dever da prestação (obrigação principal), surgem 

também outros deveres de conduta durante a relação jurídica (obrigação secundária) (MARTINS, 2000, 

p.104-105)
[5]

, os quais devem ser observados pelos contratantes, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.     

Os deveres anexos de conduta podem ser compreendidos como deveres positivos e negativos, que, 

através da sua inserção na relação jurídica, por meio da boa-fé objetiva, relativizam a autonomia privada, ao 

estabelecer deveres de comportamento, que vinculam a ação dos contratantes, nas fases pré-contratual, 

contratual e pós-contratual (MELLO, 2001, p.316)
[6]

.   

5.3.1        Dever anexo de proteção: Pretende proteger as partes dos riscos de danos à sua pessoa e a seu 

patrimônio, na constância da relação obrigacional. Significa que o envolvido deve observar a 

proteção, o cuidado, para com os bens e integridade da contraparte, no intuito de evitar que as partes 

se inflijam danos mútuos (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p.54). Trata-se de verdadeiro dever de 

proteção, no aspecto moral e patrimonial, durante por toda a existência da relação obrigacional; 

5.3.2        Dever anexo de cooperação: Visa a impor às partes a abstenção de condutas capazes de gerar 

desequilíbrio entre as prestações e também impor condutas positivas que facilitem o cumprimento da 

prestação obrigacional. Assim, não basta que as partes cumpram a obrigação principal. Os 

contratantes devem cooperar entre si para que o negócio jurídico obtenha êxito, através do correto 

adimplemento da prestação principal da obrigação. E nesse sentido, devem, ambos os contratantes 

observar o princípio constitucional da solidariedade, que permeia a consecução do princípio da boa-

fé objetiva; 

5.3.3        Dever anexo de informação: Impõe que uma parte tem sempre o dever de informar a outra de todas 

as circunstâncias (fatos) que cercam o negócio jurídico. Isto porque a vontade de contratar deve ser 

esclarecida, devidamente informada
[7]

, para permitir que a manifestação de vontade ocorra em 

consonância com a boa-fé objetiva. Tem-se como o mais importante desses deveres, pois a 

informação é fundamental para que o contratante possa ser alertado sobre fatos de que não poderia 

perceber por sua própria diligencia ordinária (ROSENVALD, 2005, p.109) 
[8]

. 

O referido dever tem por finalidade ampliar o conhecimento das partes na relação contratual, desde 

a fase pré-contratual até a fase pós-contratual, pois a informação é fundamental para a tomada de decisão por 

parte do contratante. 

Devido à importância concretizada pelos deveres anexos de conduta nas relações jurídicas 

obrigacionais, firmou-se entendimento no sentido de que, quando se descumprem os deveres anexos de 

conduta, tem-se a chamada violação positiva do contrato ou adimplemento ruim (GARCIA2007, 

p.120)
[9]

, pois a obrigação principal é cumprida, a despeito do descumprimento dos deveres anexos 

(obrigação secundária). 

Desta forma, é imprescindível que as partes atuem nas relações jurídicas obrigacionais firmadas 

com observância aos deveres anexos de conduta, que impõem, para além da obrigação jurídica principal, 
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deveres acessórios, ao quais objetivam resguardar a legítima expectativa e a confiança mútua existentes entre 

as partes.           

  

5.4  O corolário da boa-fé objetiva: princípio da transparência 

  

O princípio da transparência, com previsão no artigo 4º caput Código de Defesa do Consumidor 

(BRASIL, 1990) apresenta-se como princípio básico a ser observado nos contratos em geral e, 

especialmente, naqueles contratos ditos de consumo. Preconiza a maneira como a informação deve ser 

prestada ao consumidor no ato da contratação (qualificação da informação), que deve ser clara, ostensiva, 

precisa e correta, visando a sanar quaisquer dúvidas no ato da contratação e garantir o equilíbrio contratual 

entre as partes.  

É um dos instrumentos, ao lado do dever de informação, aptos a proteger a liberdade de escolha do 

contratante. Alguns doutrinadores entendem que o princípio da transparência advém do princípio maior da 

boa-fé objetiva, ou mesmo que se trata de um reflexo ou sub-princípio (RIBEIRO, 2003. p.146; SCHIER, 

2006, p.49; NALIN, 2006, p.146 e 150) correlato ao dever de informar, qualificar a informação 

prestada. Para outros, a transparência é corolário da boa-fé objetiva 
[10]

.    

A transparência impõe clareza, ou seja, informação sobre aspectos relevantes durante as tratativas 

(fase pré-contratual) e, por conseguinte no ato da contratação, sob pena de haver violação do princípio da 

transparência, por descumprimentos aos preceitos deste princípio (MARQUES, 2006, p.715) [11].            

Isto porque a transparência afeta a essência do contrato, pois a informação fornecida integra o seu 

conteúdo, de modo a concretizar o reequilíbrio obrigacional, com vistas à consecução da igualdade material. 

Contudo, prática comum nos contratos, mormente nos contratos de consumo, é a inserção de cláusulas que 

deturpam o conteúdo contratual, pois entram em desacordo com outras e acabam por impedir o entendimento 

claro, preciso e transparente atinente ao contrato firmado, e, por vezes, traz, a posteriori, prejuízos 

indesejáveis ao contratante.  

O sentido da transparência seria de qualificar a autonomia privada, através da efetiva liberdade de 

decisão do contratante, garantida pela transparência de informações adequadas e necessárias a realização da 

avença. 

Destarte, o dever de informação impõe ao contratante a obrigação de descrição rigorosa do 

produto/serviço prestado, sobretudo naqueles casos em que, pela natureza da prestação ou pelo modo de 

contratar, encontra-se ínsito a presença do risco. 

Nesta esteira, o princípio da transparência e o dever de informação recaem sobre todas as cláusulas 

contratuais, que elencam direitos e deveres das partes contratantes, e permitem deste modo, o exercício 

adequado de direitos subjetivos. 

Portanto, o princípio da boa-fé objetiva é concretizado através do princípio da transparência nas 

relações negociais, vinculando a parte que possui vantagens informativas, através da imposição do dever 

jurídico de informação clara, precisa e ostensiva de todo o conteúdo contratual, sem subterfúgios ou 

possibilidades de interpretações dúbias. 

  

6        CONCLUSÃO 
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O trabalho partiu de um problema, em busca de duas respostas. Destacou a pluralidade de 

certificados de formação técnica complementar médica em todo o país e a necessidade de investigar a 

existência de eventual diferença significativa entre as mesmas. Almejou, assim, saber se a aludida diferença 

existe e, caso positivo, se seria possível atestar a existência do dever do médico em prestar informação 

qualificada ao paciente, acerca do processo de sua formação técnica. 

Partindo do recorte metodológico da área da Dermatologia, constatou-se a que a celeuma se 

estabelece especialmente entre dois certificados: o de Pós-Graduação Lato Sensu em Dermatologia e o Título 

de Especialista em Dermatologia. 

Considerando que, com freqüência, os termos de consentimento informado que são entregues aos 

pacientes por seus médicos sucedem prévia explicação verbal que se vale de variáveis técnico-científicas 

impassíveis de compreensão pelo leigo, tão importante que a compreensão prognósticos, terapêutica, 

complicações e utilidade de um determinado procedimento é o reconhecimento, pelo paciente, da 

legitimidade técnica do médico na condução informativa do processo decisório para a concessão do 

consentimento. 

A partir da análise das regulamentações de ambas as certificações, foi possível definir Títulos de 

Especialista como os certificados outorgados em conformidade com o convênio da Comissão Mista de 

Especialidades Médicas, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e concedidos, após concurso, somente 

aos aprovados, para atestar a realização de um longo, intenso e criterioso treinamento em serviço. 

O Certificado de conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu, por sua vez, comprova a realização de 

curso que almeja a promoção da educação continuada, sem a necessária pretensão de realização de 

treinamento em serviço. Os critérios dessa modalidade de formação são estabelecidos, autonomamente, pelas 

Instituições de Ensino Superior e possuem exigência de carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas efetivas. 

Ambos os certificados são válidos em todo o território nacional, para os fins aos quais se propõem. 

Parecem, contudo, ser dotados de objetivos distintos e, por conseguinte, asseguram formações técnicas que 

não guardam necessária identidade. 

Em conformidade com os preceitos norteadores do princípio da boa-fé objetiva, é possível afirmar 

pela existência do direito do paciente à obtenção de informação qualificada acerca da formação técnica do 

profissional médico. 

A transparência determina que parte contratante (médico) com privilégio informativo esclareça, de 

forma clara, precisa, ostensiva, detalhada e exaustiva, ou seja, através da qualificação da informação a ser 

prestada, todos os elementos que possam ser considerados pela contraparte (paciente) na decisão de 

consentir. 

Portanto, tendo em vista que os certificados analisados guardam divergências significativas entre si, 

é direito do paciente a obtenção dessa informação qualificada, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e de risco 

de invalidade do consentimento informado exarado. 
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[1] Para verificação dos critérios de credenciamento dos cursos considerados como equivalentes à residência médica, 
ver Regimento para Credenciamento de Serviços, da Sociedade Brasileira de Dermatologia: Extratos: Compete à Comissão de 

Ensino: I - credenciar e descredenciar Serviços para Treinamento em Dermatologia, que cumpram programa definido pelo 

regimento da comissão e referendado pelo Conselho Deliberativo; REGULAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS: Os Serviços interessados no Credenciamento ou Recredenciamento de suas Residências Médicas ou Cursos de 

Especialização em Dermatologia pela SBD, deverão enviar solicitação juntamente com relatório próprio preenchido (Formulário 

para Credenciamento / Recredenciamento de Cursos de Residência Médica/Especialização em Dermatologia). A Comissão de 

Ensino designará uma Comissão Verificadora composta de no mínimo 2 (dois) de seus membros, para proceder à visita do Serviço 

visando posterior apreciação e votação do relatório de inspeção por toda a Comissão, nas Reuniões Ordinárias da Comissão de 

Ensino (art. 38 do Estatuto da SBD). Após aprovação da Comissão o relatório deverá ser encaminhado a SBD para que esta 

notifique o Serviço e proceda ao arquivamento do relatório. O julgamento da Comissão de Ensino deverá ser baseado nos critérios 

estabelecidos neste Regulamento para Credenciamento de Serviços: 1. SERVIÇO DE DERMATOLOGIA: a. Das 

obrigatoriedades: i. pertencer ou ter vínculo formal com um Hospital Geral, sendo aceito convênio reconhecido por ambas as 
partes e que garanta o cumprimento dos dispositivos deste regimento; ii. funcionar no mínimo 40 (quarenta) horas semanais. b. 

Das Recomendações: i. o hospital ao qual o Serviço esteja vinculado deverá ser geral e/ou universitário; ii. o hospital disponha no 

mínimo de 100 (cem) leitos; iii. o curso de especialização deve ser preferencialmente vinculado a uma instituição de ensino 

médico. 2. CORPO DOCENTE: a. Das obrigatoriedades: i. o coordenador do curso deve ter Título de Especialista da SBD e 

experiência docente em medicina; ii. todos os preceptores devem ter o Título de Especialista da SBD, exceto os colaboradores de 

outras áreas e especialidades médicas; iii. o número total mínimo de docentes portadores de título de especialista da SBD é 4 

(quatro); iv. mínimo de 1 (um) preceptor para cada 2 (dois) residentes/especializandos.  3. AMBULATÓRIO:  a. Das 

obrigatoriedades: i. funcionar todos os dias úteis com atendimento mínimo de 20 (vinte) horas semanais; ii. atender um mínimo de 

40 (quarenta) consultas por semana, por residente/especializando, sendo no mínimo 20 (vinte) correspondentes a novas consultas; 
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iii. supervisão docente do atendimento ambulatorial; b. Das recomendações: i. o número de consultórios deve ser compatível com 

o número de residentes ou equivalentes; ii. a setorização de ambulatórios por áreas específicas, com rodízio de 

residentes/especializandos, é recomendável, dependendo do volume de atendimento. 4. ENFERMARIA: a. Das obrigatoriedades: 

i. disponibilidade de leitos para internações de pacientes dermatológicos; ii. no mínimo 1 (uma) visita semanal com supervisão 

docente aos pacientes internados. b. Das recomendações: i. seja destinado ao Serviço no mínimo 1 (um) leito por 
residente/especializando; ii. mínimo de 12 (doze) internações por ano para cada residente/especializando; iii. prestação de 

interconsultas a pacientes de outras clínicas com intercorrências dermatológicas; 5. RECURSOS DIDÁTICOS E 

MATERIAIS:  a. Das obrigatoriedades: i. ter à disposição do Serviço, em quantidade compatível com o número de 

residentes/especializandos, no mínimo, os seguintes equipamentos: 1. microscópio, 2. projetor de diapositivos, 3. retroprojetor,  4. 

câmera fotográfica, 5. dermatoscópio, 6. aparelhos de eletrocirurgia 7. equipamentos de criocirurgia; ii. manter arquivo de 

diapositivos dos casos de maior interesse; iii. disponibilizar no Serviço: 1. livros-texto de Dermatologia para consultas; 2. coleção 

de periódicos de dermatologia no serviço, no mínimo os Anais Brasileiros de Dermatologia; 3. sala de reunião e de leitura no 

serviço; iv. disponibilizar na Instituição: 1. biblioteca médica geral; 2. setor de micologia com laboratório; 3. setor de 

dermatopatologia; 4. sala equipada de cirurgia dermatológica. b. Das recomendações: i. disponibilizar no serviço: 1. arquivo de 

lâminas de dermatopatologia das biópsias realizadas no serviço; 2. no mínimo todos os livros-texto de Dermatologia nacionais; 3. 

laboratório de micologia; 4. sala equipada de cirurgia dermatológica. 5. estimular o acesso a internet para permitir revisões 
bibliográficas 6. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA: a. Das obrigatoriedades i. a duração mínima da residência/curso de 

especialização é de 2 (dois) anos, excluído o período de pré-requisito, quando exigido pela instituição; ii. o número de vagas 

disponíveis por ano deve estar na dependência do número de leitos em enfermaria, salas de ambulatório, recursos materiais e 

corpo docente; iii. o número de residentes/especializandos do Serviço corresponderá exclusivamente às vagas Credenciadas pela 

SBD; iv. estagiários serão admitidos desde que tenham o seu estágio restrito a 6 (seis) meses, prorrogável por mais seis, tendo seu 

estágio restrito a no máximo dois setores do Serviço. v.a carga anual mínima obrigatória é de 1920 (um mil, novecentos e 

vinte) horas, correspondendo a 40 (quarenta) horas semanais durante 48 (quarenta e oito) semanas (grifos nossos); vi. 

cursos formais teórico-práticos de micologia dermatológica, dermatopatologia e cirurgia dermatológica; vii.reuniões clínicas, 

seminários programados, clubes de revista e sessões iconográficas ou sessões equivalentes. viii. aprovação de no mínimo 50% 

(cinqüenta por cento) dos residentes/especializandos no período Credenciado para concessão de Recredenciamento). b. Das 

recomendações: i. uma sessão semanal de cada uma das propostas no item vii acima ii. os residentes/especializandos deverão em 

sua totalidade prestar o concurso de Título de Especialista da SBD. 
  
[2]Nesse sentido ver: MARQUES (2006, p.217 e 218); MARTINS-COSTA (2000, p.382-409); NORONHA (2007, p.75). 
[3] Ver ainda: FARIAS; ROSENVALD (2006, p.40); MARTINS-COSTA (2000, p.411-412); NORONHA(1994, p.152); 

NORONHA (2007, p.446-447); CORDEIRO (2005, p.405); CORDEIRO (2007, p.632); MARQUES (2006, p.216) ; LÔBO 

(2002, p.193); NOVAIS (2001, p.22-23). 
[4] Nesse sentido ver também HIRONAKA (2003. p. 112-113).   
  
[5] Nesse sentido ver: COUTO E SILVA (1976, p.29-30); MARTINS-COSTA (2002, p.634); LÔBO (2005, p.76). 
[6] Nesse sentido ver: COUTO E SILVA (1976, p.131); NORONHA (2007, p.80). 
[7] Nesse sentido ver: GODOY (2007, p.80). 
[8] Nesse sentido ver: SCHIER (2006, p.28); MARQUES (2006, p.772). 

  
[9] Nesse sentido ver: MARQUES (2006, p.220); SILVA (2002, p.82-105); TARTUCE (2007, p.103); CORDEIRO (2007, p.594-

602); NALIN (2006, p.226); SCHREIBER (2007, p.135-138). 
[10] GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor. 3.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p.30; 
[11] Nesse sentido ver: TOMASETTI JUNIOR (1992, p.53).  
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DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS

DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD, COMPLEXIDAD E NUEVAS TECNOLOGIAS

Orides Mezzaroba
Ricardo Castilho

RESUMO
Resumo: 
A liberdade é o poder ativo da vontade frente ao objeto; é a capacidade de escolha consciente,
o livre arbítrio. Sem liberdade não há dignidade e sem dignidade não existe o respeito aos
direitos. Em uma sociedade democrática, as liberdades se encontram delimitadas pelo direito.
Este trabalho conduz uma análise, fundamentada na Filosofia do Direito, para indagar como as
questões eternas da humanidade podem ser debatidas mais amplamente, na modernidade,
graças ao ferramental tecnológico de que agora dispomos. O conceito de liberdade está
vinculado à busca da vontade coletiva, portanto, viver democraticamente significa captar esta
vontade coletiva, a partir de todos os mecanismos chamados de representativos. A
comunicabilidade é elemento fundamental para a concretização das ideias e para a coletivização
do pensamento. As novas tecnologias de comunicação virtuais e interativas apresentam o
rompimento concreto de barreiras no processo comunicativo. A liberdade de expressão
introduzida pelo mundo eletrônico requer uma nova atitude diante do papel do governo e do
cidadão. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Liberdade. Educação. Dignidade Humana. Tecnologia.
Escola. 

RESUMEN
Abstract: 

Freedom is the power of the will towards the object; it is the ability of conscious choice, the free
discretion. Without freedom there is no dignity and without dignity there is no respect for rights.
In a democratic society, the freedoms are defined by law. This work brings an analysis, based
on the philosophy of law, to ascertain how the ever-lasting issues of mankind can be discussed
more broadly, in these days, thanks to technological tools now available. 
The concept of freedom entailed the quest for collective will, therefore, democratic life means to
capture this willingness collective, from all mechanisms called representative. The
communicability is a fundamental element for the implementation of the ideas and for the
collectivization of thought. The new virtual and interactive communication technologies present
process of rupturing communicative barriers. The freedom of expression introduced by the
electronic world requires a new attitude in the face of the role of government and the citizen. 

PALAVRAS-CLAVE: Key words: Freedom. Education. School. Technology. Dignity.

1.      INTRODUÇÃO: DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE

 

 

É necessário ter nova inteligência sobre o ferramental que as tecnologias oferecem para
a abordagem de temas momentosos. Falamos principalmente de diversidade e complexidade,
termos da moda, expressões de época, muitas vezes pronunciadas sem mais reflexões sobre o
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verdadeiro sentido que encerram.

Diversidade e complexidade vêm a ser apelidos modernos de orientações inconformes
com as tradicionalmente consagradas como “normais”. São atitudes excêntricas, no sentido
literal do termo – que quer dizer fora do centro, fora do padrão. Socialmente, pode referir-se aos
rebeldes, aos inquietos, aos que debatem e questionam posições estratificadas. No entanto,
todos os estudos da filosofia apontam para uma consistente unanimidade: a indeterminação
humana.

Vamos refletir um pouco sobre esta questão. No reino animal, em que os seres são
regidos pelo instinto natural, não há escolha, não há liberdade. O ser humano, considerada a
sua natureza animal, também está preso a certos determinismos – há aquele que nasce com
tendência para engordar, os que perdem cabelo, os que possivelmente sofrerão do coração
porque as condições físicas e químicas do seu organismo assim ordenam; e sem esquecer as
mulheres, que menstruam porque têm um sistema reprodutivo que naturalmente exige
renovação. Existem determinismos naturais e isso é inegável. Mas, ao longo da vida, somos
influenciados pela cultura em que estamos inseridos bem como pela educação. Por exemplo, os
que têm tendência para engordar são orientados a praticar atividades físicas, controlar o volume
e freqüência de alimentos, e àqueles cuja constituição física prevê ocorrência de enfermidades
coronárias são prescritos medicamentos e certos exercícios físicos. Como vemos, o homem
aprendeu formas de tentar agir em contrário a natureza.

 

Dá-se o mesmo em relação a questões psicossociais historicamente consideradas pré-
determinadas. Também se pode referir a condições inatas que caracterizam os diferentes – e o
que é ser diferente, afinal?

Hoje sabemos, com a experiência acumulada de mais de cinco mil anos de estudos da
medicina, que, com exceção de algumas formas de psicopatias, comportamentos podem ser
modificados pela educação. O mesmo ocorre com relação à condição social. Até meados do
século XVII, a sociedade era composta de estamentos. Na época, quem nascia escravo
permanecia escravo, quem nascia nobre continuava nobre. Não havia ascensão social. Era com o
nascimento que se definia – e mais que isso, determinava – o futuro de cada pessoa. Nada mais
injusto. Posição esta já defendida por importantes filósofos.    

 

 

2.      DETERMINISMO E LIVRE-ARBÍTRIO
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Considerado o mais destacado filósofo do determinismo, o holandês Baruch Espinosa,
judeu, filho de família de origem portuguesa que emigrou para a Holanda para fugir de
perseguições contra o seu povo, defendia, no livro Ética, que o homem não é livre. Dizia ele que
acreditamos, erradamente, que somos livres simplesmente porque não temos consciência das
causas que determinam as nossas ações; como não temos consciência  das causas que
determinam as nossas ações, somos levados a acreditar que elas não têm causa. Segundo
Espinosa, as ações que acontecem no mundo estão fora do controle do agente.

No entanto, sabe-se hoje que determinismo e livre arbítrio são contrários que se
complementam e não que se excluem.

O livre-arbítrio é o poder de escolher entre dois ou mais sistemas dentro da engrenagem
do determinismo natural. E a escolha não ocorre ao acaso. Escolhe-se quando se conhecem as
implicações – caso contrário não é escolha. O determinismo indica que, nas mesmas
circunstâncias, as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, físicos, psicológicos ou
morais. Mas, quando uma pessoa escolhe comer maçãs, é porque sabe, ou no mínimo infere, o
benefício do ácido málico da maçã, que beneficia a mucosa do estômago e desintoxica o fígado,
ou simplesmente porque atenua a fome. Quando uma pessoa escolhe beber aguardente, está
ciente do prejuízo que a bebida causa também à mucosa do estômago e ao fígado, mas
enfrenta o resultado. As ações humanas são elos de uma cadeia infinita e constante de causa-
efeito.

Falta dizer que determinismo não é fatalismo. E falta dizer que o acaso também é
determinado por ações de agentes conscientes – os resultados dessas ações e a forma como
tangenciam ou tocam outras ações é que chamamos acaso, destino ou sorte. Existem causas
decorrentes de ações conscientes para ações que ocorrem; apenas não conhecemos essas
causas e os seus agentes. Em suma, houve livre-arbítrio a gerar essas ações.

A análise histórica permite observar que o ser humano tem sua vida dependente de dois
tipos de cuidados essenciais, que são a saúde e a educação. Heidegger, no seu livro O ser e o
tempo, constrói quase uma parábola ao dizer que há quatro fatores que concorrem para dar
origem ao homem: Terra, Céu, Tempo Cuidado. A palavra homem vem de humus, que quer
dizer terra. Diz Heidegger que o corpo do homem pertence à terra e a alma ao céu. No período
de sua vida (Tempo), o homem depende permanentemente de cuidado. Esse cuidado é
traduzido em saúde, para o corpo, e educação para a mente. Já vimos, brevemente, um
exemplo de como essas duas vertentes estão envolvidas, na escolha entre a maçã e a
aguardente.

 

3.      LIBERDADE
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A educação é um processo emancipatório. E a grande contribuição do Iluminismo foi o
estabelecimento da noção de liberdade. O movimento surgiu na França do século XVII e
defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, eivada de crenças e de misticismo, que
dominava a Europa, desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, esta forma de
pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade, de dar
liberdade ao homem, até então preso ao conceito da determinação divina das coisas e dos seres
do mundo. Na concepção dos filósofos iluministas, o determinismo bloqueava a evolução do
homem. A razão devia justificar questões que eram, até então, justificadas somente pela fé. 

Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores representantes do Iluminismo, em sua obra
Emílio ou Da Educação, pregava que a liberdade era possível somente pela via da educação. No
livro Emílio ele coloca todas as suas idéias sobre educação. Seu personagem é um garoto que
experimenta a simplicidade da vida do campo durante sua formação, enfrentando a dureza dos
trabalhos manuais. Rousseau julgava ser necessário que o menino passasse uma infância
solitária, e que conhecesse os deveres de ser cidadão apenas na hora certa, de maneira a não
se desvirtuar na sociedade. Nesse período, Emílio só conhece o mestre, que incentiva as suas
habilidades e aptidões naturais, dando-lhe uma educação sem frugalidades. Emílio só será
encaminhado à sociedade na maturidade, quando conhecerá uma cidade grande. Aí então terá
solidez de raciocínio crítico que lhe permitirá questionar as imposições religiosas, políticas e
culturais que a sociedade lhe apresentará. Esta é a base do pensamento de Rousseau, de que o
homem é basicamente bom, e que a sociedade é quem o corrompe. O livro levou três anos para
ser escrito e foi publicado em 1761.

As idéias de Rousseau foram, de certa maneira, a recuperação da doutrina do pacto
associativo (pactum associationis), que podemos ver no também iluminista John Locke,
contrapondo-se ao absolutismo do rei e aos privilégios de classes como a nobreza e o clero.
Antes de Emílio (livro que o parlamento de Paris mandou queimar em praça pública), Rousseau
já havia escrito Discurso sobre a origem e os fundamentos da Desigualdade entre os homens,
em 1754. Sua tese influenciou a Revolução Francesa, a revolução da liberdade, igualdade e
fraternidade, e até mesmo a Inconfidência Mineira, no Brasil.

Hobbes, Grotius e Puffendorf diziam que o homem, em seu estado natural, é competitivo
e egocêntrico, algo animalesco, lobo do próprio homem, ávido e ao mesmo tempo temeroso. Por
isso é que precisavam de comando, de uma autoridade que lhe controlasse o instinto. No fundo,
é o pensamento de que o arbítrio supera o destino, e que esse arbítrio pode ser tão livre que
exija a presença de um comandante para contê-lo. Rousseau contrapôs-se aos dois, dizendo
que na natureza existe a igualdade; a desigualdade provém dos homens. Com a desigualdade
vem um estado de guerra, de todos contra todos. No livro Do Contrato Social, ele complementa
que os habitantes de certa área, com o fim de evitarem guerras, fazem acordo, uma espécie de
contrato. Contrato que, afinal, só vai favorecer os ricos – os pobres perpetuam-se na condição
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de escravos.

O contrato social, feito entre estados e sem a participação coletiva, portanto, agride o
principal direito de cada indivíduo: a liberdade. E sem liberdade não há dignidade.

 

4.      DIGNIDADE

 

A pessoa humana, sua dignidade e os direitos a ela inerentes são objetos de estudo da
Ciência e da Filosofia do Direito. Inicialmente, vamos definir dignidade. Conforme explica De
Plácido e Silva, no seu livro Vocabulário Jurídico (1998), deriva do latim dignitas (virtude, honra,
consideração) e pode ser entendida como “a qualidade moral que, possuída por uma pessoa,
serve ao próprio respeito em que é tida. Compreende-se também como o próprio procedimento
da pessoa, pelo qual se faz merecedora do conceito público. Mas, sem sentido jurídico, também
se entende como a distinção ou honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo ou título
de alta graduação”.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, inciso III, reconhece o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana como um Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil.

Um dos primeiros pensadores a falar sobre dignidade da pessoa humana – isso em 1480
–, Giovanni Pico Della Mirandola escreveu De hominis dignitate oratio - Discurso sobre a
dignidade do homem – (1989, p. 26). No livro, justifica a importância da busca do conhecimento
pelo homem, numa perspectiva neoplatônica. Dizia que o homem pode ascender na cadeia dos
seres pelo exercício das capacidades intelectuais. Foi Giovanni Pico quem disse, pela primeira
vez, que o homem pode mudar a si mesmo pelo seu livre-arbítrio. A dignidade, na obra de Della
Mirandola, está articulada em três níveis de intelegibilidade: a dignidade do homem é um
problema da razão, é um problema da liberdade humana e é um problema do ser. A discussão é
ontológica: o homem, o ser em estado natural, tem o poder de se autodeterminar, colocando-se
acima do mundo físico e biológico. Cabe lembrar que dentro dessa possibilidade está embutida a
responsabilidade moral. Portanto, dignidade está sempre ligada à Moral.

 

5.      INSTRUMENTOS DE IGUALDADE

 

Desde o momento em que o homem tornou-se bípede, desde o descobrimento do fogo e
conseqüentemente do sinal de fumaça, o homem passou a inventar instrumentos para aliviar o
peso da caçada e trazer comodidade para a sua vida e para o seu grupo. Como seres sociais por
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definição histórica, criamos civilizações e passamos por séculos e séculos trabalhando. A força
de trabalho é o fator estratégico de produção, desde a subsistência nas cavernas e do tempo
dos escravos até o trabalho livre regido pelo capitalismo e pelo lucro.

Chegamos, neste momento da nossa história, a um relativo estado de igualdade.

Carmem Lúcia Antunes Rocha, Ministra do Supremo Tribunal Federal, em seu livro
Princípio Constitucional da Igualdade (1990), diz que cidadania não combina com desigualdade,
que República não combina com preconceito e que democracia não combina com discriminação.
Mas, completa ela: “E, no entanto, no Brasil que se diz querer republicano e democrático, o
cidadão ainda é uma elite, pela multiplicidade de preconceitos que subsistem, mesmo sob o
manto fácil do silêncio branco com os negros, da palavra gentil com as mulheres, da esmola
superior com os pobres, da frase lida para os analfabetos... Nesse cenário sócio-político e
econômico, não seria verdadeiramente democrática a leitura superficial e preconceituosa da
Constituição, nem seria verdadeiramente cidadão o leitor que não lhe rebuscasse a alma,
apregoando o discurso fácil dos igualados superiormente em nossa história feita pelas mãos
calejadas dos discriminados.”

 

Nota-se, outra vez, a fundamentalidade da educação no processo civilizatório e de busca
da igualdade. Platão, no livro República, uma bela utopia, recomendava que cada cidadão
deveria ser instruído até os 40 anos de idade, num leque de conhecimento que abrangesse
todos os campos, do artístico ao científico. O Brasil de hoje não chega sequer à metade desse
ideal platônico – os brasileiros mais instruídos, com doutorado e pós-doutorado ou livre
docência, ficam no máximo dezenove anos estudando. Enquanto isso, como agravante: quase
10% da população brasileira é composta por analfabetos funcionais.

 

 

6.      CONCLUSÃO: EDUCAÇÃO INTEGRAL

 

 

Portanto, se quisermos efetiva mudança social, temos que seguir um passo primordial: a
universalização do ensino, começando pelo infantil, passando pelo básico, médio e indo até o
terceiro grau. O Estado precisa ser forte, generoso e implacável na perseguição desse ideal.

O segundo passo, que no presente estudo consideramos de fundamental importância, é
adequar os currículos à realidade da comunidade, conferindo-lhe alta qualidade e efetiva
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aplicabilidade à vida social.

O terceiro passo é que o Estado e os governos reconheçam a usabilidade das
ferramentas tecnológicas, invistam na sua aplicação e reaparelhem suas escolas e instruam seus
professores para o uso desse arsenal.

Desnecessário lembrar que praticamente todas as empresas do mercado, impulsionadas
pela internacionalização (a que se convencionou chamar globalização), utilizam, no seu dia a dia,
a tecnologia em todos os processos, seja no produtivo, no comercial, no administrativo, no de
marketing. Não é um verdadeiro divórcio de realidades o aluno ter que frequentar um curso de
especialização em tecnologia, ao sair do ensino médio, para se preparar para o mercado de
trabalho? Por que o ensino médio já não cumpre esse papel educacional integral?

O crescimento econômico deste século XXI representará um salto qualitativo, mas deve
ser sustentado pelo planejamento do controle social da revolução tecnológica. O Brasil tem
contingente humano para destacar-se no desenvolvimento de instrumentos e de sistemas que
assegurem o crescimento. Inclusive para aplicação no setor educacional. Não há mais por que
falar em salas de aula com o aluno passivo e o professor sabe-tudo, na velha técnica do
treinamento, quando as palavras-chave da atualidade são “gestão” e “capacitação”.

A microeletrônica e a informática puseram nas mãos de toda pessoa instrumentos
portáteis de consulta e de conversa. As escolas devem aproveitar esses instrumentos, não para
que os alunos copiem ou decorem informações, mas para permitir que o volume de informações
contribua para que sejam formados cidadãos com autocrítica e senso crítico.

A escola deve ser o ambiente interativo em que se consiga desenvolver competências e
habilidades. A escola deve promover a atitude inteligente de formular analogias. O ferramental
tecnológico põe as informações em disponibilidade; cabe ao professor utilizar a tecnologia para
acessar essas informações e levá-las para o usufruto da classe.

O pesquisador Carlos Seabra, do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e
Tecnológicos, comenta, no artigo “Uma nova educação”, publicado no livro A revolução
tecnológica e os novos paradigmas da sociedade (1994), algumas iniciativas possíveis no
ambiente escolar.

 

Computador em sala de aula

Para ser usado como gerenciador de simulações e jogos

Para cruzar rapidamente dados de pesquisa

Para fornecer material para discussões
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Para levantamento de hipóteses

Para estudo ilustrado de temas (vida animal, por exemplo)

 

O papel do professor, além de orientar os trabalhos de modo a que os alunos não se
percam entre informações inúteis, é fazer a analogia das simulações com situações concretas da
vida cotidiana.

 

 

Todos os cidadãos têm o dever de atingir a justiça social, de usufruir da paz social, de
ter dignidade. Ao Estado não basta fixar em lei esses direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, mas oferecer condições para a plena efetivação dos direitos sociais, econômicos,
políticos e culturais. Acrescenta-se o fato de que a liberdade de expressão introduzida pelo
mundo eletrônico requer, assim, um (re)pensar sobre a atuação das instituições democráticas,
porque o cidadão e os ocupantes de funções públicas estão agora em permanente interação
comunicativa. Nesse processo, o sistema deve funcionar a partir de dois núcleos entrelaçados e
inseparáveis. De um lado, está o cidadão, soberano absoluto de todas as ações e decisões que
alimentarão o sistema comunicativo. Cabe a ele a responsabilidade pela formulação de todos os
comandos e coordenadas políticas necessárias para o bom funcionamento do sistema
comunicativo. Na outra ponta estão os receptores dos comandos. Aos receptadores, no caso a
todos os agentes públicos, caberá a responsabilidade pela execução daqueles comandos
previamente definidos pelos agentes.

Esse relacionamento levará a conquistas certeiras: a eliminação da discriminação; a
consolidação da educação inclusiva, focada nos grupos vulneráveis e desfavorecidos; a
integração entre escola e sociedade, e a distribuição da responsabilidade pela educação para
todos os segmentos. 
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MEIO AMBIENTE DO TRABALHO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR E
OS MECANISMOS INTERDISCIPLINARES DE SUA PROTEÇÃO

ENVIRONMENT OF WORK AS FUNDAMENTAL RIGHTS OF WORKERS AND THEIR PROTECTION
MECHANISMS OF INTERDISCIPLINARY

Norma Sueli Padilha

RESUMO
A proteção do equilíbrio do ambiente de trabalho, enquanto um direito fundamental do ser
humano trabalhador obteve o alargamento de sua tutela jurídica por meio da ampla concepção
dada pela Constituição Federal de 1988 ao meio ambiente e que se estende desde o meio
ambiente natural ao meio ambiente artificial. Tal inovação do paradigma de proteção do
ambiente de trabalho exige uma análise de seus reflexos e conseqüências no ordenamento
jurídico trabalhista, na busca de uma sistematização da real dimensão de tutela jurídica desse
direito essencial a sadia qualidade de vida do homem trabalhador: o direito ao “meio ambiente
do trabalho equilibrado”. A presente análise propõe uma reflexão sobre a imperiosa necessidade
de se compreender o espaço de diálogo e interdisciplinaridade entre o Direito do Trabalho e o
Direito Ambiental, demonstrando seus pontos de intersecção e interação, que abrem caminho
para uma cooperação e parceria por meio desta seara comum a ambos – o meio ambiente do
trabalho -, propiciadora da ampliação de proteção da qualidade de vida do ser humano contra
todas as formas de agressão contra sua dignidade e saúde no ambiente em que exerce sua
atividade laboral. 
PALAVRAS-CHAVES: meio ambiente do trabalho; direito humano fundamental; diálogo
interdisciplinar; equilíbrio ambiental; qualidade de vida; saúde laboral 

ABSTRACT
Protecting the balance of the work environment as a fundamental human right worker obtained
the extension of its legal protection through the widespread conception given by the 1988
Federal Constitution and the environment that extends from the natural environment to
environment artificial. Such innovation paradigm of environmental protection work requires an
analysis of its effects and consequences in the legal labor in search of a systematization of the
real extent of legal protection of that right essential to a healthy quality of life of the working
man: the right to " balanced work environment. " This review proposes a reflection on the
pressing need to understand the space for dialogue and interdisciplinary Labor Law and
Environmental Law, showing their points of intersection and interaction, which paves the way for
cooperation and partnership through this harvest common both - the work environment -
conducive to the expansion of protection of the quality of human life against all forms of
aggression against their dignity and health environment in which they exercise their labor
activity.
KEYWORDS: work environment; fundamental human right; interdisciplinary dialogue,
environmental balance, quality of life, occupational health 

I - INTRODUÇÃO

 

            Em tempos de pressão sobre o ordenamento jurídico trabalhista e sua função tutelar dos direitos humanos do

trabalhador, a presente análise pretende contribuir para alicerçar e consolidar a proteção da pessoa do trabalhador no

seu ambiente de trabalho, de forma mais ampla e mais eficaz, abrangendo a sua saúde física, mental e psicológica, por

meio de mecanismos jurídicos que venham contribuir com o sistema jurídico laboral, somando-se ao arcabouço de

normas de proteção àquele, que pela Constituição Federal, deve estar colocado em ordem de prioridade, acima e

antes, dos meios de produção: o ser humano trabalhador e sua dignidade como pessoa humana.
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            O meio ambiente do trabalho equilibrado é tema de profunda importância e atualidade, cuja sistematização e

construção normativa foi propiciada pela Constituição Federal de 1988, em decorrência da ampla e abrangente

proteção constitucional dada ao meio ambiente, albergando todos os seus inúmeros aspectos, quer do meio ambiente

natural seja do meio ambiente artificial, nele incluído o do trabalho.

            Referido expressamente pela Carta Constitucional de 1988[1], o meio ambiente do trabalho compreende o

habitat laboral onde o ser humano trabalhador passa a maior parte de sua vida produtiva, provendo o necessário para

a sua sobrevivência e desenvolvimento por meio do exercício de uma atividade laborativa, abrange a segurança e a

saúde dos trabalhadores, protegendo-o contra todas as formas de degradação e/ou poluição geradas no  ambiente de

trabalho.

            A previsão constante no Direito do Trabalho, anteriormente a Constituição Federal de 1988, referente ao

regramento das condições do local ou meio no qual o trabalhador exerce sua atividade profissional, estava contida nos

estreitos limites da previsão legal a que se refere a Consolidação das Leis do Trabalho, no Capítulo destinado à

Segurança e Medicina do Trabalho.

            Entretanto, o meio ambiente do trabalho estende sua abrangência para além da seara do Direito do Trabalho,

uma vez que está inserido dentro do contexto de um dos maiores e mais grave problemas da atual sociedade

globalizada e de alta tecnologia, qual seja, a questão ambiental. Os problemas ambientais suscitados pela atual

sociedade de risco global não se limitam às agressões e degradação sistemática do meio ambiente natural, mas atinge

o ser humano em todos os seus ambientes artificialmente construídos, desde o espaço urbano das cidades até o

espaço laboral das atividades produtivas.

            O ambiente do trabalho encontra-se atualmente inserido em um mercado econômico altamente agressivo e

centrado na busca de altas taxas de produtividade por meio de constantes inovações tecnológicas, na qual a finalidade

primordial, a busca pelo lucro, se dá, senão em detrimento da qualidade de vida do ser humano trabalhador e de sua

dignidade, com certeza desconsiderando tais valores de forma prioritária.

            Nesse sentido, a extensão da problemática ambiental suscitada na atualidade demanda uma nova maneira de

conceber a tutela do trabalhador no seu meio ambiente de trabalho, ampliada sobremaneira em seus limites e

contornos, pela proteção constitucional, geradora da real concepção do “meio ambiente do trabalho”, não mais

abrangida na sua ampla e complexa dimensão, pela previsão legal mínima da Consolidação das Leis do Trabalho, mas

referida a realidade qualitativa e quantitativamente extremamente diversa, cuja adequada proteção exige novos

mecanismos de tutela jurídica, mais abrangentes e complexos, em busca de uma concreta efetividade.

            Desta forma, a nova e ampla roupagem constitucional referida à proteção do “meio ambiente” impõe um novo

paradigma de proteção do ser humano trabalhador no seu ambiente de trabalho, exigindo uma análise de seus

reflexos e conseqüências no ordenamento jurídico trabalhista, na busca de uma sistematização da real dimensão de

tutela jurídica desse direito essencial a sadia qualidade de vida do homem trabalhador: o direito ao “meio ambiente do

trabalho equilibrado”.[2]
            A proposta da presente pesquisa é uma reflexão sobre a imperiosa necessidade de se compreender o espaço

de diálogo e interdisciplinaridade entre o Direito do Trabalho e o Direito Ambiental, demonstrando seus pontos de

intersecção e interação, que abrem caminho para uma cooperação e parceria por meio desta seara comum a ambos –

o meio ambiente do trabalho, propiciadora da ampliação de proteção da qualidade de vida do ser humano enquanto

exerce sua atividade laboral.
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II – ELEMENTOS TÍPICOS DOS SISTEMAS LABORAL E AMBIENTAL PROPICIADORES DA

INTERDISCIPLINARIDADE

 

1. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO AMBIENTAL: FENÔMENOS DA MASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS

 

            O fenômeno da massificação dos direitos tem estreita correlação com o desenvolvimento da idéia de um tipo

especial de Estado, a qual se pode denominar de Estado Social de Direito, que por sua vez, ocorreu como resultado de

um acontecimento histórico de importância fundamental, a Revolução Industrial, deflagradora de profundas

conseqüências e transformações sociais, econômicas, culturais, políticas e ambientais.

            Essa grandiosa revolução tornou hegemônico o modelo de produção capitalista, caracterizado por uma

organização de produção, distribuição e consumo de proporções de massa.

            Os valores tradicionais da sociedade contemporânea moderna foram sendo sobrepujados em correlação direta

com a evolução da sociedade industrial e aceleração do ritmo do sistema de produção, franqueado pela descoberta de

novas fontes energéticas. Desenvolve-se a economia de mercado, baseada na livre iniciativa e no acúmulo de capital,

produzindo concomitantemente dois fenômenos que vão exigir uma nova postura do Direito - a questão social e a

questão ambiental -, pois o modelo capitalista de produção, ao mesmo tempo em que provocou a degradação da

qualidade de vida e da saúde da grande massa de trabalhadores, também causou um processo de degradação e

devastação sem precedentes dos recursos naturais.

            A produção em massa, com diminuição de custos e concentração de lucros, relegou os valores da vida, da

saúde e da dignidade do ser humano trabalhador a segundo plano, diante das inovações tecnológicas e força produtiva

da máquina. Por sua vez, a evolução das descobertas de novas fontes de energia, a propulsionar o ritmo crescente no

modo de produção e acumulação de riquezas, também impôs uma agressividade sem precedentes na extração de

recursos naturais, propiciando avançados estágios de dominação das forças da natureza e extensa produção de

resíduos tóxicos.

            Conforme o alerta de Norberto Bobbio[3], “os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem

e podem nascer”. Nesse sentido, o progresso técnico, gerador de inúmeras ameaças a integridade da saúde do

trabalhador, gerou uma nova concepção de direitos e um novo paradigma jurídico, o Direito do Trabalho, enquanto um

fenômeno da derrocada do Estado Liberal, e da necessária intervenção na vida social e econômica do Estado Social,

como forma de reação à opressão imposta pelo mercado capitalista à massa dos trabalhadores.

            As liberdades sociais afirmadas pelo Estado Social foram indubitavelmente decorrentes do crescimento e do

amadurecimento do movimento dos trabalhadores, enquanto grupo, portanto, pode-se afirmar que a origem do Direito

do Trabalho está umbilicalmente ligada a uma conotação de coletivização de direitos, enquanto resultado da luta

de um grupo, o dos trabalhadores. Verifica-se, assim, o pioneirismo do Direito do Trabalho na abordagem inédita de

um direito coletivo, o da classe dos trabalhadores, numa ótica diversa do tratamento aplicável ao simples interesse

individual da cada trabalhador singularmente considerado.[4]
            Nesse sentido, tanto a degradação da qualidade de vida e da saúde do trabalhador quanto da degradação do

meio ambiente, estão inseridas no mesmo contexto econômico-social, entretanto, enquanto para o trabalhador essa

degradação resulta em doenças ocupacionais e a acidentes do trabalho, para o meio ambiente natural a degradação

significa a perda irreparável do equilíbrio dos ecossistemas, a destruição de biomas, a poluição de águas, de solos

férteis, a extinção de espécies.
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            Contra a degradação da saúde e proteção da segurança do trabalhador surgiram as primeiras normas do

Direito do Trabalho, com forte influência da Organização Internacional do Trabalho, resultado de um processo de luta

de classe, decorrente de uma consciência coletiva do movimento de trabalhadores desde o início do século XX.

            Por sua vez, a proteção jurídica do meio ambiente, como resultado da afirmação do Direito Internacional do

Meio Ambiente, é fenômeno que só se manifesta em meados da década de setenta, tendo como marco a Conferencia

de Estocolmo de 1972, que segundo José Afonso da Silva, “abriu caminho para que as Constituições supervenientes

reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do

Homem”. [5]
A reação social que provocou o início da proteção jurídica ao meio ambiente também se baseia em uma

consciência coletiva, a da cidadania ambiental, decorrente da extensão global dos problemas ambientais.

            A partir deste ponto de vista de reflexão de uma matéria tão abrangente, pode-se afirmar que o meio

ambiente e o trabalhador, desde a Revolução Industrial e seu desaguar na presente Revolução Tecnológica, que nos

transformou na atual sociedade de risco global, estão no centro dos conflitos desta inescapável relação da sociedade

com o ambiente e os processos produtivos, conflitos acirrados e não minimizados com o transcurso do século XX e

início do século XXI. O processo agressivo e irracional de produção continua a vitimar tanto o meio ambiente quanto o

ser humano trabalhador.

            Nesse sentido, embora a sistematização do Direito do Trabalho tenha sido construída e afirmada anteriormente

a do Direito Ambiental, mais tardia e ainda em construção, e, embora também se possa afirmar que tanto o sistema

jurídico laboral quanto o ambiental possuem farta e forte produção legislativa, destacada pela importância e qualidade,

ocorre que, hodiernamente, ambos os sistemas se vêem sob forte pressão para o desmantelamento de suas funções

primordiais – a proteção do trabalhador e a proteção da qualidade do meio ambiente -, pressão ainda mais acentuada

em tempos de crise econômica global.[6]
            O avanço de argumentos contra o sistema de proteção “labor ambiental” baseia-se também na falta de

eficácia social da legislação que, na verdade, apenas comprova que a falha não está na proteção jurídica, mas na

ausência de sua efetiva aplicabilidade, pois a realidade brasileira insiste no descarte de patrimônios insubstituíveis e

inigualáveis: por uma lado, a natureza e sua biodiversidade violada e, de outro, o trabalhador e sua saúde reduzida no

ambiente de trabalho, ambos objeto de descarte pela agressividade do mercado.

Por fim, nessa pequena referência a evolução do modelo econômico capitalista até o modelo atual adotado

pelo texto constitucional, por meio da evidente correlação entre a evolução dos meios de produção e sua afetação no

meio ambiente, seja o ecológico, seja o do trabalho, quer-se destacar que a efetiva reação contra as condições

adversas criadas pela Revolução Industrial deu-se inicialmente na seara coletiva. A partir daí nasceu a consciência

ecológica como fenômeno de cidadania e, por sua vez, o Direito do Trabalho como fenômeno de consciência de

classe.[7]
 

 

1. DIREITO DO TRABALHO E O DIREITO AMBIENTAL: A QUEBRA DA DICOTOMIA PÚBLICO/PRIVADO

 

A discussão da natureza jurídica quer do Direito do Trabalho, quer do Direito Ambiental, possuem pontos

extremamente semelhantes que denotam a originalidade e pioneirismo de ambos os sistemas jurídicos.
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A própria sistematização do Direito do Trabalho, enquanto disciplina autônoma denota a inoperância prática da

clássica divisão binária entre direito público e direito privado, uma vez que o enquadramento de sua natureza jurídica

em um desses campos estanques  se demonstrou inoperante. Nesse sentido afirma Sussekind[8] que “nada mais

relativo, portanto, do que a divisão do direito em público e privado e o enquadramento dos seus ramos autônomos

numa das categorias desse binômio”, razão por que sempre se debateu a doutrina trabalhista  a respeito da natureza

jurídica do Direito do Trabalho.

Nesse contexto há os que defendem seu enquadramento num “tertium genus”, como ramo de um direito social,

em decorrência da característica socializante em oposição ao individualismo dos direitos clássicos, afirmando-se a

supremacia ou o primado do direito coletivo. Entretanto, a maior corrente sobre a natureza jurídica do Direito do

Trabalho é formada por aqueles que afirmam constituir-se ele de regras mistas. Não obstante, outros defendem ainda

que, por não constituir-se de regras estanques, que devam ser aplicadas segundo critérios doutrinários distintos, deve-

se reconhecer sua unidade conceitual, como síntese do caráter público e privado, concernentes ao contrato de

trabalho, afirmando assim a natureza jurídica unitária do Direito do Trabalho.

            Na verdade, a interminável discussão a respeito da natureza jurídica do Direito do Trabalho é um excelente

ponto de análise a partir do qual se pode denotar que em decorrência do acolhimento de direitos sociais, de segunda

geração, tais como o referido a coletividade dos trabalhadores, o ordenamento jurídico nacional sofreu profundas e

necessárias mudanças no intuito de adequar-se a um novo modelo de sistema jurídico que, diferentemente do modelo

tradicional, se identifica com uma nítida conotação coletiva. Mudanças ocasionadas, portanto, pelo acesso à

jurisdição de direitos não mais voltados a concepção tradicional da construção normativa de defesa de direitos

meramente individuais, daí a dificuldade de enquadrá-lo na divisão binária de público ou privado.

            Registre-se, ainda, que o Direito do Trabalho é o primeiro sistema jurídico nacional a adotar uma ação

coletiva, e que hoje se insere no contexto da tutela processual coletiva, qual seja, o dissídio coletivo, uma forma

de tutela jurisdicional de direitos referidos a uma coletividade, pioneira na quebra da concepção tradicional da

legitimidade de parte, enquanto condição de ação que impunha o vínculo direto do autor da ação com à titularidade

do direito material,  criando a possibilidade de uma legitimidade adequada, referida a um grupo, uma classe, uma

categoria, além de ampliar sobremaneira os efeitos da coisa julgada. Sem dúvida nenhuma, o dissídio coletivo é

pioneiro dentre as ações coletivas do país, anterior a previsão nesse sentido constante da própria lei da Ação Popular

(Lei 4.717/65) e da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85).

            Entretanto, o processo de coletivização de direitos não se esgota nos direitos sociais, de segunda geração,

mas continua a se manifestar até o reconhecimento de direitos de natureza difusa, como o direito ao meio

ambiente. Registre-se que, o acolhimento pelo ordenamento jurídico nacional de direitos com diferentes níveis ou

graus de coletivização é referido por Rodolfo de Camargo Mancuso como um  fenômeno de ocorrência de uma ‘escala

crescente de coletivização’, sem olvidar que diferentes tipos de interesses sempre existiram e interagiram, todavia a

complexidade do fenômeno jurídico, na atual sociedade de massa, contempla formas mais recentes de uma classe

diversificada de direitos, denominados de meta ou transindividuais.[9]
            Ocorre vivermos, desde as duas últimas décadas do século XX, uma nova revolução industrial, a revolução da

informática, da microeletrônica e das telecomunicações. A realidade social do nosso cotidiano é moldada pelas

transformações acarretadas por essa nova revolução. Uma nova realidade reclama um novo direito. Mais do que isso:

o direito de nosso tempo já é outro, apesar da doutrina jurídica, apesar dos juristas, apesar do ensino ministrado nas

faculdades de direito. Recorrendo aos versos da canção, o futuro já começou.[10]
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É nesse contexto que se depreende o surgimento dos denominados direitos de terceira geração, providos

de uma abrangência que não se limita tão somente aos contornos individuais ou mesmo coletivos. Segundo Paulo

Bonavides, são direitos “dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade”, fundamentados na fraternidade,

emergindo da reflexão sobre temas referentes “[...] ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao

patrimônio comum da humanidade”.[11]
Dessa forma, trata-se dos denominados direitos metaindividuais, portadores de alta complexidade na sua

identificação, até porque, de impossível delimitação em contornos definidos, seu reconhecimento advém da atual

concepção de sociedade de massa, não possuindo titular certo nem objeto divisível, mas sempre referidos ao bem-

estar.  E cabe ao “direito ao meio ambiente”, concebido como um direito de terceira dimensão, consagrado em meio a

um processo de massificação de uma sociedade globalizada e altamente complexa em todos os sentidos, um papel de

destaque dentre os direitos metaindividuais, na mesma medida que se reconhece, para a classe dos trabalhadores o

papel de destaque na consagração dos direitos de segunda dimensão.

O direito de viver em um ambiente poluído, enquanto reconhecido, como tal, por um ordenamento jurídico,

não era sequer cogitado quando foram propostos os direitos de segunda dimensão, da mesma forma que esses não

foram concebidos, quando foram reconhecidas as primeiras declarações de direitos dos homens. De acordo com

Bobbio, “essas exigências nascem somente quando nascem determinados carecimentos, novos carecimentos nascem

em função da mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-los”.[12]
Portanto os direitos nascem quando podem e devem nascer, nesse sentido, o Direito do Trabalho atende o

clamor da necessidade de defesa do trabalhador hipossuficiente inaugurando os direitos de segunda dimensão. E, por

sua vez, o Direito Ambiental nasce da necessidade de proteção ao meio ambiente, vítima da exploração e agressão

crescente e desproporcional, inaugurando uma nova dimensão aos direitos até então conhecidos, numa elevação

crescente de coletivização que os identifica como metaindividuais e de terceira dimensão.[13]
Nesse sentido, a partir do progresso tecnológico decorrente da revolução industrial,  pode-se verificar, na

análise  da sucessão das diferentes etapas de afirmação dos direitos em sua conotação coletiva, um “[...] sincronismo

entre as grandes declarações de direitos e as grandes descobertas científicas ou invenções técnicas”, como já afirmado

por Comparato, que esclarece ainda que,  sem a contribuição do progresso técnico, não haveria como se consolidarem

as condições materiais indispensáveis ao “fortalecimento universal da comunhão humana”, que, na história moderna,

tem sido  impulsionado por dois grandes fatores da solidariedade humana, quais sejam:  pelas invenções técnico-

científicas e pela afirmação dos direitos humanos, uma vez que, a evolução tecnológica, responsável pelas

transformações na forma de vida social e econômica, mas alheia aos fins, precisa ser completada pela harmonização

ética, para impedir o imperativo fatal da prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos, mediante a busca do valor

supremo da justiça.
 

A solidariedade técnica traduz-se pela padronização de costumes e modos de vida, pela
homogeneização universal das formas de trabalho, de produção e troca de bens, pela
globalização dos meios de transporte e de comunicação. Paralelamente, a solidariedade
ética, fundada sobre o respeito aos direitos humanos, estabelece as bases para a
construção de uma cidadania mundial, onde já não há relações de dominação, individual
ou coletiva.[14]

 

1. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO AMBIENTAL: CARACTERÍSTICAS PECULIARES
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            Dentre inúmeras características identificadoras das várias peculiaridades, quer do Direito do Trabalho, quanto

do Direito Ambiental, ambos microsistemas jurídicos inovadores e instigantes, destaque-se para efeito da intersecção

que ora se pretende demonstrar entre ambos, o plurinormativismo do Direito do Trabalho e a transversalidade  e

multidisciplinaridade do Direito Ambiental.

            No Direito do Trabalho o sistema binário de fontes formais admite tanto as decorrentes de iniciativa

heterônoma quanto as de iniciativa autônoma, o que o torna um sistema jurídico plurinormativo no qual a função

das fontes formais não é cobrir lacunas, mas melhorar as condições de vida do trabalhador. Nesse sentido, de forma

peculiar e diferentemente dos outros ramos do Direito, o vértice da pirâmide normativa no Direito do Trabalho, para

efeito da hierarquia das normas trabalhistas, será sempre ocupado pela norma mais favorável ou vantajosa ao

trabalhador.

            Tal possibilidade de pluralismo no processo de formação do Direito do Trabalho, que permite normas jurídicas

de origem estatal, mas também aquelas de origem não estatal criadas pelos grupos profissionais e econômicos, por

meio dos ajustes de natureza normativa consignados nas convenções e acordos coletivos decorrentes da negociação

coletiva promovida pela tutela sindical, bem demonstram a peculiaridade do Direito do Trabalho que permite a

construção de direitos pela via coletiva a incidirem sobre a relação contratual individual, numa manifestação de efeito

erga omnes do contrato coletivo, o que demonstra o pioneirismo da idéia de coletivização de direitos iniciada pelo

sistema jus laboral.

            O próprio artigo 7º. da Constituição Federal ao estabelecer os direitos dos trabalhadores no âmbito

constitucional admite além dos nele referidos “outros que visem à melhoria de sua condição social”.

            Assim é que, o Direito do Trabalho não só se adapta perfeitamente ao diálogo interdisciplinar com o Direito

Ambiental, como o facilita por seu plurinormativismo que irá se adequar perfeitamente com a característica peculiar do

Direito ao Meio Ambiente, sua transversalidade e multidisciplinaridade.

             A questão ambiental hodiernamente envolve temas de suma importância em todas as áreas do conhecimento

humano, produzindo um saber ambiental multidisciplinar, ao qual não se impõe uma delimitação rígida e estática,

envolvendo a persecução de seu objetivo - o equilíbrio ambiental - os mais diversos campos da atividade humana.

[15]

O “meio ambiente”, ou seja, “o conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre os

organismos vivos e os seres humanos",[16]  é pela própria definição, uma temática de natureza multidisciplinar.

Pode-se afirmar que o meio ambiente é tudo aquilo que cerca um organismo ( o homem é um organismo

vivo), seja o físico (água, ar, terra, bens tangíveis pelo homem), seja o social (valores culturais, hábitos, costumes,

crenças), seja o psíquico (sentimento do homem e suas expectativas, segurança, angústia, estabilidade), uma vez que

os meios físico, social e psíquico são os que dão as condições interdependentes necessárias e suficientes para que o

organismo vivo (planta ou animal) se desenvolva na sua plenitude. No meio ambiente é possível enquadrar-se

praticamente tudo, ou seja, o ambiente físico, social e o psicológico; na verdade, todo o meio exterior ao organismo

que afeta o seu integral desenvolvimento.

 Todos esses fatores que compõem o meio ambiente, tais como os fatores bióticos e abióticos, os fatores

sociais, culturais e psicológicos, dão ao meio ambiente o caráter de integração e multidisciplinaridade que,

indubitavelmente, ele possui, e que exige, em qualquer questionamento sobre a matéria, uma visão global, sistêmica e

abrangente. [17]
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A sadia qualidade de vida, elevada em nível constitucional como direito fundamental, não é uma questão

isolada, restrita a determinadas áreas, tampouco é de interesse exclusivo de ecologistas ou biologistas. Assim, o

reconhecimento da necessidade dessa visão de sistema global, do qual é constituído o meio ambiente, é de vital

importância para promoção da qualidade de vida.

            A multidisciplinaridade[18] se reflete na abertura ao saber ambiental do Direito e pelo Direito, obrigando-o a

que respeite o conhecimento cientifico produzido nas demais ciências que estudam o meio ambiente, sob pena de não

alicerçar as suas normas reguladoras em fundamentos aptos a lhe propiciar o enfrentamento dos enormes desafios do

Direito Ambiental e da eficácia de seus instrumentos.

O Direito Ambiental é assim, um direito em movimento, envolvendo a persecução de seu objetivo - o

equilíbrio ambiental - os mais diversos campos da atividade humana.

Por outro lado, em decorrência de seu objeto multidisciplinar e revigorado pela nova roupagem constitucional

dada ao tema do meio ambiente pela Constituição de 1988, é que se destaca também o caráter transversal do

Direito Ambiental, pois lhe  cabe atuar sobre toda e qualquer área jurídica que envolva tal temática, impondo a

reformulação de conceitos, institutos e princípios, exigindo a adaptação e reestruturação do modelo sócio-econômico

atual com o necessário equilíbrio do meio ambiente, tendo em vista a sadia qualidade de vida.

Assim é que, nessa imensa variedade de problemas ambientais da sociedade moderna, o Direito Ambiental

abrange todas aquelas normas jurídicas que já tradicionalmente protegiam isoladamente determinados aspectos da

natureza e do meio ambiente, impondo sobre as mesmas a direção determinada por seus princípios, na busca da

viabilização da proteção ambiental, coordenando os interesses conflitantes e concorrentes, inclusive, reescrevendo com

seu caráter reformulador, conceitos e institutos que se encontram nos mais diversos ramos do direito.

Desta forma, o Direito Ambiental perpassa transversalmente todo o ordenamento jurídico, não se lhe

impondo uma delimitação rígida e estática, uma vez que o seu objeto – a qualidade do meio ambiente – reflete-se em

todas as demais áreas do direito, mantendo intensas relações com os principais ramos do Direito Público e do Direito

Privado, influenciando os seus rumos na medida em que carreia para o interior dos núcleos tradicionais do Direito a

preocupação com a tutela jurídica do meio ambiente.

Tal relação transversal obriga que se leve em conta a proteção ambiental em cada um dos diversos ramos do

Direito, inclusive no campo afeto ao Direito do Trabalho, pois o meio ambiente do trabalho não se satisfaz apenas com

a proteção jurídica referente as normas contratuais mas necessita do auxílio do regime sistemático do Direito

Ambiental.

 

III – MEIO AMBIENTE DO TRABALHO SEARA COMUM DO DIREITO DO TRABALHO E DO DIREITO

AMBIENTAL

 

A valorização do meio ambiente do trabalho implica numa mudança de postura ética, ou seja, na

consideração de que o homem está à frente dos meios de produção. O meio ambiente do trabalho deve garantir

o exercício da atividade produtiva do indivíduo, não considerado como máquina produtora de bens e serviços, mas sim

como ser humano ao qual são assegurados bases dignas  para manutenção de uma sadia qualidade de vida.            

As interações do homem com o meio ambiente, no qual se dá a implementação de uma atividade produtiva, não

podem, por si só, comprometer esse direito albergado constitucionalmente.

A concepção de meio ambiente envolve sempre a existência de ecossistemas, que por sua vez, implicam na
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"circulação, transformação, e acumulação de energia e matéria através de inter-relações das coisas vivas e de suas

atividades".[19] Ao transportarmos tal concepção para o meio ambiente do trabalho, podemos então vislumbrá-lo,

como o ecossistema que envolve as inter-relações da força do trabalho com os meios e formas de produção, e sua

afetação no meio ambiente em que é gerada. O meio ambiente do trabalho compreenderia assim, a inter-relação da

força do trabalho humano (energia) e sua atividade no plano econômico através da produção (matéria), afetando o

seu meio (ecossistema).[20]

Portanto, quando o "habitat laboral" se revela inidôneo a assegurar condições mínimas para uma razoável

qualidade de vida do trabalhador, teremos aí uma lesão ao meio ambiente do trabalho, e esse complexo de bens

materiais e imateriais pode ser agredido e lesado tanto por fontes poluidoras externas como internas, provenientes de

outros empreendimentos, trazendo à tona, inclusive, a questão da responsabilização pelos danos, uma vez que os

danos ao meio ambiente do trabalho não ficam restritos ao ambiente em que o trabalhador exerce seu labuto, mas  o

acompanham após o fim do expediente. [21]

É por isso, que a interligação entre os vários aspectos do meio ambiente, é incontestável, pois conforme

acentuado por José Afonso da Silva[22], a proteção da segurança do meio ambiente do trabalho significa também

proteção do meio ambiente e da saúde das populações externas aos estabelecimentos industriais, já que a um meio

ambiente poluído e inseguro não se impõem fronteiras, pois esta é uma característica da poluição, ela simplesmente se

expande.

Portanto, a real dimensão do direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado não se limita, em absoluto, à

relação obrigacional, nem tampouco aos limites físicos dos empreendimentos industriais, uma vez que se está apenas

pontuando um dos múltiplos aspectos do meio ambiente e, meio ambiente equilibrado é, por natureza, um direito

difuso.

Assim, é relevante destacar que, o meio ambiente do trabalho embora se encontre numa seara comum ao

Direito do Trabalho e ao Direito Ambiental,  distintos serão os bens juridicamente tutelados por ambos, uma vez que,

enquanto o primeiro, ocupa-se preponderantemente das relações jurídicas havidas entre empregado e empregador,

nos limites de uma relação contratual privatística, o Direito Ambiental, por sua vez,  irá buscar a proteção do ser

humano trabalhador contra qualquer forma de degradação do ambiente onde exerce sua atividade laborativa.

Corrobora nosso entendimento nesse sentido, o ensinamento de  Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Marcelo

Abelha Rodrigues: "O que se procura salvaguardar é, pois, o homem trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de

degradação e poluição do meio ambiente onde exerce seu labuto, que é essencial à sua sadia qualidade de vida."[23]

Esclarecem os autores supra citados, que a proteção ao "meio ambiente do trabalho" é distinta da proteção do

"direito do trabalho", uma vez que a proteção do meio ambiente do trabalho tem por objeto a saúde e a segurança do

trabalhador, a fim de que este possa desfrutar de uma vida com qualidade, além disso, jamais se deve restringir a

proteção ambiental trabalhista a relações de natureza unicamente empregatícia, já que as regras acerca da prevenção

e da medicina do trabalho não são somente aplicadas a relações laborais de natureza subordinada, nos termos da

CLT, mas, na verdade: "... toda vez que existir qualquer trabalho, ofício ou profissão relacionada à ordem econômica

capitalista, haverá a incidência das normas destinadas a garantir um meio ambiente do trabalho saudável e, por

consequência, a incolumidade física e psíquica do trabalhador".[24]

            Importante frisar, ainda, que na Constituição Federal de 1988, a verdadeira acepção da palavra “trabalho”,
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engloba muitos outros fatores além das normas que regulam as relações individuais e coletivas entre empregados e

empregadores. Na verdade, representa um contexto e uma visão muito mais abrangente, que situa, inclusive,  o

primado do trabalho como base da ordem social brasileira, objetivando o bem-estar e a justiça sociais (art. 193 da CF).

Nesse sentido também o entendimento de Washington Luis da Trindade, para quem "já se vê que as questões

de riscos ambientais deixam o campo restrito do Direito do Trabalho e ganham nova dimensão, certamente mais

interessante aos trabalhadores que passam a contar com outros instrumentos normativos, já que o risco que cobre o

autor da poluição e da devastação é o mesmo que cobre a floresta e os recursos ao seu redor."[25]

Destaque-se, ainda, o alerta de Sebastião Geraldo de Oliveira, ao afirmar que, atualmente, o homem não

busca apenas a saúde no sentido estrito, anseia por qualidade de vida e, como profissional, não deseja só condições

higiênicas para desempenhar sua atividade, mas pretende qualidade de vida no trabalho:

As primeiras preocupações foram com a segurança do trabalhador, para afastar a agressão mais
visível dos acidentes do trabalho; posteriormente, preocupou-se, também com a medicina do
trabalho para curar as doenças; em seguida, ampliou-se a pesquisa para a higiene industrial,
visando a prevenir as doenças e garantir a saúde do trabalhador, na busca do bem-estar físico,
mental e social. Agora, pretende-se avançar além da saúde do trabalhador: busca-se a integração
deste com o homem, o ser humano dignificado, que tem vida dentro e fora do ambiente do
trabalho, que pretende, enfim, qualidade de vida.[26]

 

IV – DA PRINCIPIOLOGIA AMBIENTAL E A AMPLIAÇÃO DA TUTELA JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE DO

TRABALHO

 

            A Constituição Federal de 1988 consolidou um novo paradigma de proteção ao “meio ambiente”, termo sequer

citado em qualquer outro texto constitucional brasileiro que a tenha antecedido. E ao se referir, em seu artigo 225, ao

direito de “todos” ao  “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, enquanto um bem jurídico diferenciado, de

uso comum do povo, e essencial a sadia qualidade de vida não só das presentes, mas também das futuras gerações,

albergou um direito fundamental, referido aos direitos de solidariedade, enquanto um direito humano de terceira

dimensão.

            Na leitura principiológica dos valores protegidos pelo art. 225 do texto constitucional, não resta dúvida que

dentre “todos” incluem-se o ser humano na sua qualidade de trabalhador, pois no exercício desta condição submete

diariamente sua saúde e energia vitais a um ambiente, que embora artificialmente construído, deve também

proporcionar-lhe sadia qualidade de vida, por meio de controle de agentes degradadores que possam afetar sua saúde

em todos os seus múltiplos aspectos.

Portanto, a rede de proteção jurídica do ser humano trabalhador no seu ambiente de trabalho foi

sobremaneira ampliada pela Constituição Federal de 1988 e sua ampla abordagem do meio ambiente do trabalho.

Desta forma, toda a sistemática de proteção da qualidade de vida decorrente da legislação ambiental incide

hodiernamente sobre o meio ambiente do trabalho. Nesse sentido, a aplicação dos princípios do Direito Ambiental faz-

se necessária para a reestruturação e revisão dos meios e formas da implementação da atividade econômica e do

modo como o trabalhador se insere neste processo, na busca de sua salvaguarda contra qualquer forma de

degradação e poluição do meio ambiente onde exerce seu labuto.
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1. A PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

 

A aplicação dos princípios ambientais é de suma utilidade na ampliação da rede de
proteção jurídica do ser humano trabalhador no seu ambiente de trabalho, pois a ótica que
orienta todo o Direito Ambiental assenta-se na prevenção. É o direito que não se contenta,
assim, em reparar e reprimir o dano ambiental, uma vez que a degradação ambiental, como
regra, é irreparável. Prevenir a ocorrência de danos ambientais é a pedra fundamental do Direito
Ambiental para o alcance de seu objetivo primordial, a proteção e melhoria da qualidade do
meio ambiente. O simples "direito do dano" não tem condições de responder às indagações
trazidas pela irreparabilidade e irreversibilidade do dano ambiental, só um novo modelo jurídico -
o do "direito do risco" - pode solucionar a ameaça coletiva do dano ambiental, prevenindo-o.

Os princípios de prevenção de danos e da precaução são colocados no centro da
principiologia do Direito Ambiental, pois é preciso priorizar as medidas que evitem danos ao
meio ambiente ou eliminem as causas de risco a qualidade ambiental. A precaução e a
prevenção se inserem na maioria dos instrumentos jurídicos internacionais desde a Conferência
de Estocolmo de l972, sendo adotado também na Declaração de Princípios da Conferência das
Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992, que assim
ressalta o "princípio da precaução" (n. 15):

Com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de
precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreparável, a falta
de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de
medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação do meio-ambiente.[27]

                                                          

Na verdade, o princípio da precaução, segundo Cristiane Derani, corresponde à própria
"essência do Direito Ambiental", acrescentando a autora, ainda, que "precaução ambiental é
necessariamente modificação do modo de desenvolvimento da atividade econômica"[28]

Nossa atual Constituição Federal prevê expressamente o princípio da prevenção como
fundamento do Direito Ambiental, ao dispor em seu artigo 225, caput, que cabe ao Poder
Público e à coletividade, o dever de defesa e preservação do meio ambiente, no qual,
evidentemente, inclui-se o do trabalho.

Portanto, pode-se concluir que o Direito Ambiental orientado, fundamentalmente, pelos
princípios da prevenção de danos e pela precaução, impõe uma nova visão dos meios e
instrumentos de proteção do próprio meio ambiente do trabalho, uma vez que prioriza medidas
que evite o nascimento de atentados à qualidade de vida do trabalhador no meio ambiente
laboral, exigindo a avaliação prévia de tais atividades por meio de instrumentos jurídicos, tais
como o Estudo Prévio de Impacto Ambiental para o devido diagnóstico do risco, ponderando-se
sobre os meios para evitar danos ambientais.

A prevenção engloba a precaução, aplicando-se a impactos ambientais já conhecidos para
evitar o dano ambiental, enquanto a precaução refere-se a reflexos ao ambiente ainda não
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conhecidos cientificamente, no intuito de evitar riscos ambientais irreversíveis à saúde humana
ou ao ambiente. Neste contexto, tais princípios exigem que as empresas adotem políticas sérias
e previdentes de gestão ambiental, não apenas para controle de fontes de poluição ou
degradação ambiental já existente, mas também com ações preventivas que concretizem o
princípio da precaução.[29]

Para Paulo Affonso Leme Machado, "o posicionamento preventivo tem por fundamento a
responsabilidade no causar perigo ao meio ambiente. É um aspecto da responsabilidade
negligenciado por aqueles que se acostumaram a somente visualizar a responsabilidade pelos
danos causados". Acrescenta, ainda, o autor que "da responsabilidade jurídica de prevenir
decorrem obrigações de fazer e de não fazer."[30]

Desta forma, a aplicação do princípio da prevenção implica em posicionamentos no
sentido de inibir ou limitar a possibilidade de criação de danos ambientais, implica em manter-se
o risco residual para a população e para o ambiente nos patamares mínimos.

O princípio da precaução, na verdade, exige que, ao objetivo de toda atividade, deva-se
contrapor o grau de risco ao ambiente e à saúde. O início da prática do princípio da precaução
se colocaria no questionamento sobre a própria razão de existir de uma determinada atividade.
Em resumo, "o critério geral para a realização de determinada atividade seria a sua
'necessidade' sob o ponto de vista de melhora e não prejudicialidade da qualidade de vida".[31]

Assim, a mera iminência de dano ao meio ambiente deve ser suficiente para mobilizar a
Administração Pública, os Sindicatos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, etc., na aplicação
das medidas mais eficazes para impedir que a ameaça de lesão ambiental se concretize, uma
vez que a materialização do dano ambiental torna-se mais das vezes, irreversível, sendo o papel
da responsabilidade civil insuficiente, especialmente quando se trata de mera indenização. De
que valerá a indenização, por exemplo, aos trabalhadores que perderam a audição em
decorrência da exposição, no ambiente de trabalho, a ruídos acima dos níveis tolerados? Na
verdade, cada vez que um dano ambiental ocorre, o que se perde é a qualidade de vida.[32]

Destaque-se, ainda, que quando dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso
XXII, ser direito dos trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança", tal dispositivo, conforme lucidamente esclarece o Celso
Antonio Pacheco Fiorillo[33], mais do que mera hipótese de proteção dos trabalhadores, ilumina
todo um "sistema normativo", plenamente adaptado aos fundamentos da República do Brasil
(art. 1º), ou seja, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e da dignidade da pessoa
humana.

 

2. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR E A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO

AMBIENTAL NO  AMBIENTE DO TRABALHO
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A proteção do meio ambiente do trabalho, como bem essencialmente difuso, exige a ampliação das medidas

de proteção, segurança, bem como, da saúde do trabalhador, que devem superar os limites dos contornos meramente

individuais da questão, bem como, privilegiar a prevenção dos riscos do exercício do trabalho e, não apenas a

reparação, que quando  necessária, impõe-se no patamar da responsabilidade objetiva e não no nível de pagamento

de meros adicionais.

            Nesse sentido é preciso compreender o papel do princípio do poluidor-pagador na juridicidade ambiental, uma

vez que não se refere a uma autorização para produção de poluição (pagador-poluidor), na verdade tal princípio

significa nada mais do que promover a internalização do custo ambiental, transmudando-o de uma externalidade

negativa, ou custo social, num custo privado imposto diretamente ao poluidor responsável pela degradação, com o

intuito de estimular o exercício das atividades econômicas de forma menos agressiva à qualidade de vida das pessoas

e do meio ambiente.

            O princípio do poluidor pagador é um princípio de equidade, pois impõe que aquele que lucra com a atividade

econômica deve responder pelos riscos ou desvantagens dela resultantes, evitando a socialização do prejuízo que deve

ser totalmente assumido pelo agente. Desta forma, o poluidor deve arcar com os custos necessários a diminuição,

eliminação ou neutralização do dano.[34]

            Destaque-se nesse contexto a importante contribuição da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.º

6.938, 31.8.81 recepcionada pela ordem constitucional vigente. Além de oferecer uma definição legal de meio

ambiente (art. 3º., inc. I), também define como poluição "a degradação da qualidade ambiental resultante de

atividades que direta ou indiretamente:   prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população ou afetem as

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente” e como poluidor “a pessoa física ou jurídica, de direito público

ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”(art. 3º. IV).

Portanto, a degradação do meio ambiente do trabalho, resultante de atividades que prejudiquem a saúde, a

segurança e o bem estar dos trabalhadores , sem dúvida alguma, caracteriza-se como poluição do meio ambiente do

trabalho, de acordo com o tratamento constitucional dado a matéria.

É o entendimento de Julio Cesar de Sá da Rocha, que a poluição do meio ambiente de trabalho deve ser

entendida como:

 [...] a degradação da salubridade do ambiente que afeta diretamente a saúde dos próprios
trabalhadores. Inúmeras situações alteram o estado de equilíbrio do ambiente: os gases, as poeiras,
as altas temperaturas, os produtos tóxicos, as irradiações, os ruídos, a própria organização do
trabalho, assim como o tipo de regime de trabalho, as condições estressantes em que ela é
desempenhado (trabalhos noturnos, em turnos de revezamento), enfim, tudo aquilo que prejudica a
saúde, o bem estar e a segurança dos trabalhadores.[35]

 

Nesse sentido, segundo o enfoque do Direito Ambiental, as doenças profissionais, ou seja, aquelas

produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, bem como, as doenças do

trabalho, aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e

com ele se relacionando diretamente, não devem ser consideradas apenas para fins previdenciários. Para além dessas

disposições que beneficiam o trabalhador afetado pela poluição de seu ambiente de trabalho, deve também ser

aplicado o regime sistemático do meio ambiente, consoante o enfoque constitucional da matéria e as disposições da

Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.[36]
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O tratamento constitucional dado ao tema do meio ambiente é hoje o adequado para propiciar não só a

prevenção contra as consequências, individuais e ou coletivas, de um meio ambiente de trabalho insalubre, como

também, a reparação do dano dos obreiros afetados por qualquer tipo de poluição degradadora do seu meio ambiente

do trabalho, seja no plano individual, seja no coletivo.[37]

Nesse sentido, a disposição da Lei n.º 6.938/81 ao atribuir ao provocador do dano ao meio ambiente, a

responsabilidade objetiva de indenizar, demonstrando apenas a existência do dano e o nexo causal, é plenamente

aplicável ao poluidor do meio ambiente do trabalho.

A adoção da responsabilidade objetiva, que tem como pressuposto do dever de indenizar, apenas o evento

danoso e o nexo de causalidade, traz como consequências: a prescindibilidade da culpa e do dolo para que haja o

dever de reparar o dano; a irrelevância da licitude da conduta causadora do dano; e, a inaplicabilidade em favor do

causador do dano, das causas de exclusão da responsabilidade civil (caso fortuito, força maior, cláusulas de não-

indenizar).[38]

É de se ressaltar, ainda, que a Lei 6.938/81 define como crime a conduta do poluidor em expor a perigo a

incolumidade humana, animal ou vegetal, ou que esteja tornando mais grave a situação de perigo existente,

determinando que a pena seja aumentada até o dobro, se a poluição for decorrente de atividade industrial ou de

transporte (art. 15). 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente estabelece, assim, a responsabilidade objetiva do poluidor

que prescinde da existência de culpa para reparar o dano ambiental (art. 14, § 1º). Da mesma forma, é irrelevante a

licitude da atividade e não há que se falar em qualquer excludente de responsabilidade. [39]

É forçoso lembrar que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi totalmente recepcionada pela

Constituição Federal, que adotou amplo sistema de responsabilidade por danos ambientais, que abrange a

administrativa, a penal e a civil (art. 225, § 3º).

 Entretanto, se a Constituição Federal não exige  conduta culposa alguma para a responsabilização civil do

dano ambiental, por outro lado, em seu art. 7º, XXVIII, menciona ser direito dos trabalhadores “seguro contra

acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo

ou culpa”.

Da análise dos dois dispositivos supracitados parece surgir um confronto quanto a responsabilidade civil, ou

seja, quanto ao dano ambiental  a responsabilidade seria objetiva, mas quanto ao acidente de trabalho a

responsabilidade se  fundamenta na culpa (subjetiva).

Entretanto, tais dispositivos não colidem entre si, uma vez que se referem a diferentes tipos e causas de

acidente do trabalho, pois o acidente de trabalho referido no art. 7º, XXVIII da Constitucional Federal é aquele

decorrente de danos a direitos de natureza individual (regra – responsabilidade subjetiva), causados por causas não

relacionadas à degradação ao meio ambiente do trabalho. Portanto, não está excluída, na hipótese de ocorrência de

danos a saúde do trabalhador decorrente de poluição no ambiente de trabalho, a aplicação da responsabilidade

objetiva, pois este é o regime de responsabilidade aplicável aos danos decorrentes de lesão a direitos de natureza

difusa (art., 225, § 3º).

A degradação ambiental no ambiente do trabalho configura-se como violação ao direito “ao meio

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9450



ecologicamente equilibrado”, que indubitavelmente é um direito iminentemente metaindividual. Portanto,
quando a Constituição Federal fala na responsabilidade civil subjetiva refere-se apenas ao acidente de
trabalho afeto a direitos  tradicionais, de natureza individual, decorrente de atividades normais inerentes a
atividade produtiva, diferente da poluição no ambiente do trabalho, que é o desequilibro ecológico no
“habitat” laboral, que ocasiona as doenças ocupacionais.[40]

No que se refere, assim, a qualquer forma de poluição degradadora do meio ambiente do trabalho, o

tratamento legal dado ao tema, com todas as suas conseqüências, deve ser aquele previsto na seara ambiental com a

incidência da responsabilidade objetiva do art. 225, § 3º do texto constitucional.

Nesse sentido é preciso superar o conservadorismo da hermenêutica tradicional, pois a interpretação

constitucional deve observar os princípios da unidade, buscando evitar contradições, antinomias e antagonismos

aparentes entre normas constitucionais, bem como, o da máxima efetividade que propicia a maior eficácia possível

ao texto constitucional. A concretização do sistema de responsabilidades ambientais impostas pela proposta

constitucional exige que se leve em conta as especificidades do caso concreto e a diversidade das atividades

laborativas, bem como dos ambientes e riscos no trabalho, pois a responsabilidade subjetiva não atinge todas as

hipóteses de acidentes do trabalho.

Nesse sentido, deve-se considerar o disposto no art. 7, inc. XXIII apenas como um mínimo de proteção em

situação específica, que não confronta em absoluto com o regime próprio da tutela ambiental do ambiente do trabalho

que amplia a proteção da saúde e segurança do trabalhador no meio ambiente laboral.

 

3. DOS PRINCÍPIOS DA PARTICIPAÇÃO E DA INFORMAÇÃO E O DEVER
SOLIDÁRIO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

                       

A Constituição Federal de 1988 impõe o dever de defesa e preservação do direito ao meio
ambiente equilibrado, como bem ambiental, ao Poder Público e à Coletividade. Tal comando
constitucional consubstancia-se numa ordem dirigida, concomitantemente, a todo o complexo da
Administração Pública, em todos os Poderes, bem como, a toda sociedade civil organizada, no
sentido da prevalência da prevenção, na defesa desse direito difuso, considerado essencial para
a sadia qualidade de vida, ou seja, o bem ambiental.

No que se refere a proteção e defesa do meio ambiente do trabalho equilibrado, é de fácil
constatação que os Sindicatos nesta seara, ocupam relevante posição, como legitimados naturais
que são na defesa dos direitos dos trabalhadores.  Entretanto, a posição de destaque cabe
também o Ministério Público do Trabalho, pois consoante dispõe a Lei Complementar n. 75/93, é
legitimado para "promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa
de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente
garantidos".

Papel não de somenos importância, cabe também aos empregados e empregadores na
defesa e preservação do meio ambiente do trabalho equilibrado. E nesse sentido é que dispõe a
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Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 157-158).

Tais normas de proteção à higidez do ambiente do trabalho, devem ser observadas
portanto, tanto pelo empregadores como por empregados. E conforme menciona Octavio Bueno
Magano:

[...] trata-se de dever primordial de ambos os sujeitos do contrato de trabalho perante o Estado.
Sucede que tais normas de proteção aderem ao contrato de trabalho, convertendo-se em direitos e
deveres recíprocos das partes. Se o empregador as desrespeita, o empregado pode considerar
rescindido o contrato; se as infringe o empregado, incide em falta grave, dando ensejo à sua
despedida[41].

 

Interessante destacar sobre as várias maneiras de proteção ao meio ambiente do
trabalho, a opinião de Rodolfo de Camargo Mancuso, para quem o meio ambiente laboral há ser
assegurado segundo três maneiras básicas: a) numa instância primária, pelo próprio trabalhador,
quando ele mesmo dirige sua atividade, organiza seu local de trabalho, provê por conta própria
os meios para levar a bom termo sua atividade, assim o trabalhador autônomo, o profissional
liberal, o  micro-empresário, o homem de negócios; b) num outro plano, quando a adequação
do meio ambiente do trabalho passa a depender de atividade alheia: do dono da obra, do
empresário, do próprio Sindicato, enquanto entidade encarregada da defesa e representação
institucional da categoria laboral, e enfim, do Estado-fiscalizador, através de seus órgãos
voltados à segurança e higiene do trabalho; c)  numa instância substitutiva ou supletiva, quando
o meio ambiente laboral é assegurado, impositivamente, pela Justiça do Trabalho,  no exercício
da jurisdição coletiva em sentido largo, ou ainda no âmbito de seu poder normativo, nos
dissídios coletivos e ações de cumprimento, quando estabelece novas condições para o exercício
do trabalho de certas categorias profissionais.[42]

 
CONCLUSÃO

 

            A contínua evolução do modelo econômico inaugurado pela Revolução Industrial e proporcionado pelas

descobertas de novas fontes de energia, desde a máquina a vapor, o motor elétrico e o motor à explosão, a

automação por meio de aparelhos eletrônicos até culminar, com a atual revolução tecnológica, acirrada

vertiginosamente por meio da microeletrônica, da energia atômica, das telecomunicações, da biotecnologia, enfim, por

transformações tecnológicas que conquistando desenvolvimento, conhecimento científico e riquezas para a sociedade

global, provocam concomitantemente e paradoxalmente, inúmeras preocupações referidas à qualidade de vida,

atingindo diretamente a preservação ambiental, quer do meio ambiente natural, quer do meio ambiente artificial onde

se insere o habitat laboral.

            Variadas são as agressões e pressões sobre o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, acirradas pelas

mudanças profundas no mundo do trabalho, geradas pelo crescente avanço tecnológico e as diferentes causas de

instabilidade econômica, principalmente em tempos de crise mundial sem precedentes, com conseqüências nefastas

para a qualidade de vida do ser humano no seu ambiente de trabalho, atingindo diretamente sua saúde física, mental

e psicológica. Neste contexto, buscar uma maior rede de proteção jurídica deste direito fundamental do trabalhador –

o equilíbrio de seu ambiente de trabalho –, que atinge diretamente sua dignidade e qualidade de vida, é um dever
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que se impõe aos implementadores da proteção dos direitos do trabalhador.

Nesse sentido, a elevação do nível de proteção do equilíbrio do ambiente de trabalho, enquanto um direito

fundamental de ser humano trabalhador, conferida pela ampla concepção da tutela ao meio ambiente propiciada pela

Constituição Federal de 1988,  destaca a importância do diálogo, da interação e integração entre o Direito do Trabalho

e o Direito Ambiental para a solidificação de uma ampla rede de proteção jurídica propiciadora da defesa da qualidade

de vida no ambiente de trabalho. Pois da mesma forma que o Direito do Trabalho propicia a proteção do ser humano

trabalhador na relação contratual que envolve o universo do trabalho, a dimensão deste espaço atrai também a

aplicabilidade do Direito Ambiental, uma vez que o meio ambiente do trabalho é uma seara comum a esses dois ramos

do Direito que se interligam e se somam para propiciar a mais completa e ampla proteção do trabalhador e de sua

saúde contra todas as formas de agressão contra sua dignidade e saúde no ambiente em que labora.

Para a conquista da sadia qualidade de vida, a ser alcançada através da fruição de um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, não existe soluções parciais, ou seja, em toda e qualquer atividade humana deve estar

presente, como princípio irrefutável, o respeito ecológico. O meio ambiente do trabalho, segundo o

redimensionamento imposto pela Constituição Federal à questão do equilíbrio ambiental, compreende o próprio

"ecossistema" que envolve as inter-relações da força do trabalho humano com os meios e formas de produção, e sua

afetação no meio ambiente em que é gerada.

Assim, reitere-se que a proteção constitucional dada ao meio ambiente, traduz-se também como defesa da

humanização do trabalho, exigindo uma mudança de postura ética, na consideração de que o homem está à frente

dos meios de produção, resgatando-se o "habitat laboral" como espaço de construção de bem-estar e dignidade

daquele que labora. Destaque-se que a dignidade humana, como princípio de caráter absoluto, norteador de toda a

atividade econômica, consoante o art. 170 da Constituição Federal, além de consubstanciar-se em um dos

fundamentos da República (art. 1º, III), está no cerne da proteção ao meio ambiente do trabalho.

Pelas considerações levantadas na presente análise, pretendeu-se destacar a relevância desse importante

aspecto da proteção ao equilíbrio ambiental, cuja concepção foi revigorada e reestruturada pela ampla proteção

constitucional dada ao tema, ao qual,  impõe-se assim, a aplicação do regime sistemático do Direito Ambiental através

de todos os seus princípios e instrumentos aptos a atuar de forma mais adequada, na prevenção e reparação, contra

os processos de degradação desse meio ambiente do trabalho.   

Nesse contexto, o Direito Ambiental representa hodiernamente, um  instrumento hábil na defesa dos princípios

erigidos pela Constituição Federal, como transformadores da ordem econômica ao novo modelo, capaz de propiciar ao

ser humano trabalhador primazia sobre os demais valores do mercado, na busca de uma vida digna.
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O DIREITO DO IDOSO À AUTODETERMINAÇÃO

IL DIRITTO DELL'ANZIANO ALL'AUTODETERMINAZIONE

Mariana Alves Lara

RESUMO
O presente estudo objetiva demonstrar que o idoso tem direito à autodeterminação, a se
posicionar de forma livre e autônoma perante todos os assuntos que lhe dizem respeito,
envelhecendo de forma ativa e integrada na comunidade. Para tanto, tentou-se definir o idoso
analisando vários critérios, até chegar à conclusão de que não existe um conceito único e
definitivo. Posteriormente buscou-se diferenciar velhice de decrepitude, demonstrando que o
envelhecimento não é acompanhado necessariamente de moléstias incapacitantes. Também foi
trabalhado o conceito de pessoa com seus elementos constitutivos, quais sejam, autonomia,
alteridade, dignidade, corpo e valores (STANCIOLI), enfatizando a importância da autonomia
como necessidade humana básica. Por fim, foram analisadas diversas disposições do
ordenamento jurídico pátrio, algumas que limitam e outras que resguardam a independência do
idoso. 
PALAVRAS-CHAVES: Idoso; autodeterminação; pessoa

RIASSUNTO
Questo studio vuole dimostrare che l’anziano ha il diritto di autodeterminazione, di posizionarsi in
un modo libero ed autonomo in tutte le questioni che gli riguardono, invecchiando di forma
attiva e integrata alla comunità. Perciò si è cercato di definire l’anziano attaverso l’analisi di
diversi criteri, fino a giungere alla conclusione che non c’è un concetto unico e definitivo. Dopo,
si è cercato di differenziare la vecchiaia della decrepitezza, dimostrando che l’invecciamento non
è seguito necessariamente di malattie invalidanti. Anche il concetto di persona è stato studiato
con i suoi elementi costitutivi: l’autonomia, l’alterità, la dignità, i valori e il corpo (STANCIOLI),
sottolineando l’importanza dell’autonomia come una necessità umana fondamentale. Infine, sono
state fatte analisi di diverse disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, alcune che limitano
e altre che protegono l’indipendenza dell’anziano.
PAROLE CHIAVE: Anziano; autodeterminazione; persona

1)                Introdução
 

Pretende-se analisar o idoso sob a perspectiva de sua autonomia, dignidade e de seu direito ao

envelhecimento ativo. Estes são direitos consagrados na Lei 10.741/03, conhecida como Estatuto do Idoso.

É necessário destacar a carência de bibliografia a respeito do presente tema. A maioria dos textos publicados

sobre idosos se refere exclusivamente a sua saúde ou a programas assistencialistas, assuntos que não são pertinentes

a esse trabalho. Se isso, por um lado, dificulta o estudo, por outro o torna extremamente interessante e de grande

importância.  

O trabalho se mostra ainda mais relevante ao se considerar o crescimento contínuo da população idosa.

Conforme o Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE[1], a população

brasileira com mais de 60 anos totalizava 14 milhões de pessoas. Em 2005 esse número já era superior a 16 milhões.

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS[2], por volta de 2025 o Brasil terá aproximadamente 32 milhões de

idosos, configurando a sexta população com maior número de anciões no mundo. Ainda, nessa mesma data, a OMS

afirma que pela primeira vez a Terra terá mais idosos que crianças.

Nessa nova realidade que vem se delineando com o envelhecimento da população, alguns pontos precisam
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ser tratados. Por exemplo, tentar definir quem é idoso no Brasil, o que deve ser feito escolhendo algum critério ou

ainda conjugando mais de um, como o cronológico, o psicobiológico (médico), o social ou o legal.

Também é preciso não confundir idade avançada com decrepitude. Esta última é uma doença que diminui a

aptidão do idoso para a vida regular, ao contrário do envelhecimento, que por si só não gera incapacidade, não impede

a pessoa de ter consciência de seus atos e de exercê-los livremente. Ou seja, o idoso não é incapaz só por ser idoso.

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda a autonomia em vários dispositivos, entretanto, nem sempre esta

é a posição adotada pelo legislador, que em algumas situações limita a capacidade de fato apenas em função da idade.

É exatamente sobre este ponto que o presente trabalho pretende se debruçar. Partindo-se do conceito

ocidental de pessoa, afirma-se que o idoso tem o direito de autodeterminar-se, de ser independente, tornando-se

digno até o último dia de vida.
 
 
 
1)           Quem é idoso

 

2.1)      Tentativa de delinear um conceito

O primeiro problema a ser enfrentado quando se propõe a falar de velhice, é definir quem se encaixa nessa

categoria, ou pelo menos tentar delinear os contornos do conceito de idoso.

A Lei 10.741/03, em seu Art. 1º, prevê ser idoso aquele com mais de 60 anos. Dessa forma, para gozar dos

direitos garantidos no Estatuto do Idoso deve-se completar a referida idade. O mesmo limite etário já estava presente

na Lei 8.842/94, a qual instituiu a Política Nacional do Idoso. Entretanto, não é aconselhável adotar somente o critério

legal, que não é nada flexível e nem sempre coincide com a realidade. Este é um critério em grande medida arbitrário,

pois o legislador escolhe uma idade e irá se pautar nela para definir os direitos e deveres da categoria.

O nosso ordenamento, inclusive, estabelece idades diversas para a aquisição de certos direitos. Por exemplo,

o direito à aposentadoria se inicia aos 65 anos para os homens (Art. 201, § 7º, II, da Constituição da República

Federativa do Brasil) e adquire-se o direito ao voto facultativo aos 70 anos de idade (Art. 14, § 1º, II, b, também da

Constituição Federal). Até mesmo dentro do Estatuto do Idoso há critérios legais diferentes, como por exemplo, o

direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos é adquirido aos 65 anos (Art. 39).

Já o critério cronológico se baseia na idade da pessoa, medida através dos anos vividos, ou seja, consiste em

dividir a vida em várias fases temporalmente delimitadas. Seria, por exemplo, estabelecer que a infância vai do

nascimento aos 12 anos, a adolescência dos 13 aos 17 anos, a idade adulta dos 18 aos 59 anos, e a velhice dos 60

anos até a morte.

Todavia, este também não é um critério aceitável se considerado de forma isolada, pois o início da velhice

com base apenas na idade é extremamente variável, modificando-se conforme a época analisada, o local, e até dentro

de um mesmo contexto histórico, mas segundo autores diferentes.

De forma ilustrativa, pode-se fazer referência a três pensadores do mundo grego: Pitágoras, Plutarco e

Aristóteles. Pitágoras elaborou uma teoria das idades da vida com base nas estações do ano. Para ele, a infância-

primavera seria de 0 a 20 anos, a adolescência-verão de 20 a 40, a juventude-outono entre 40 e 60 e a velhice-

inverno de 60 a 80 anos. Plutarco, por sua vez, chamava de idoso aquele com mais de 50 anos, e Aristóteles fixou a

maturidade física aos 35 e a da alma aos 49 anos.[3]         
Essas diferenças existem porque a idade não é meramente um dado da natureza, um fator natural que
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explica através de uma relação de causa e efeito os comportamentos humanos. Ao contrário, as relações envolvendo a

idade são socialmente produzidas. Cada cultura elabora grades específicas de idades. Ou seja, as fases da vida como

infância e velhice “não se constituem em propriedades substanciais que os indivíduos adquirem com o avanço da idade

cronológica”.[4] O processo biológico de envelhecimento é elaborado simbolicamente com rituais que definem

fronteiras entre as idades pelas quais cada pessoa passa, e esses símbolos não são os mesmos em todas as

sociedades.

Um exemplo de que as faixas etárias são socialmente construídas, é o fato de que, até pouco tempo, existia
apenas uma fase destinada aos idosos, a velhice. Agora já se fala em 3ª idade, 4ª idade, e até mesmo a ONU divide os
idosos em pré-idosos, idosos jovens e idosos de idade avançada. Cada sociedade adota os símbolos e rituais de
passagem que escolher e, a partir deles, irá elaborar cronologicamente as fases da vida, que por isso mesmo são
extremamente variáveis.

Dessa feita, apenas classificação etária, por ser extremamente fluida, não é suficiente para definir alguém

como idoso:

 

A idade é elemento permanentemente em movimento, dinâmico, que
próprio em sua contínua modificação descobre sua razão de ser: essa,
identificando-se com o desenvolvimento e com o transcorrer do tempo,
refuta as conotações de fixação, de datação. [5]  

 

Assim, podemos dizer que a idade é importante para o conceito que se pretende construir, pois a vida é um

ciclo temporalmente delimitado (nasce, cresce, envelhece e morre), mas não pode ser a única determinante do início

da velhice. Nesse sentido:

 
A idade tomada singularmente, considerando-a separada de qualquer
relação com o indivíduo, (...) deve ser imediatamente refutada. Na
realidade, também querendo designar a idade como um aspecto da pessoa
– mais corretamente, expressão numérica de um estado do seu
desenvolvimento psico-físico – essa contribuiria sempre como parte
integrante da realidade unitária em que consiste o homem. [6]

 

Destaca-se ainda que, com a melhoria das condições de vida e com os avanços da medicina, a expectativa

de vida, que hoje no Brasil é de 72,7 anos segundo dados de 2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE[7], tende a crescer, o que certamente irá provocar modificações nas classificações etárias.

É sabido que um critério de classificação deve ser uma regra que permita agrupar indivíduos a partir de

características comuns a todos eles. O fator psicobiológico ou médico poderia ser útil para identificar essas

características comuns, de forma a ser possível classificar determinadas pessoas como idosas. Entretanto isso também

não será possível.

  O conceito biológico de envelhecimento se difere do conceito psicológico. De acordo com o primeiro,

envelhecer consiste em um deterioramento irreversível do organismo maduro, dependente do tempo, e comum a todos

os membros de uma espécie, os quais se tornam cada vez mais incapazes de fazer frente ao estresse ambiental, na

medida em que aumenta a probabilidade de morrer. [8]
Essa definição biológica, ao invés de facilitar, torna ainda mais difícil definir os anciãos, pois não há um

momento exato para se determinar o início do deterioramento do organismo humano. Desde o nascimento a pessoa

começa a envelhecer.

Além disso, esse deterioramento pode ser mais intenso em algumas pessoas e menos em outras. Por
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exemplo, alguém que fuma e ingere bebidas alcoólicas desde os 14 anos terá um organismo mais debilitado aos 50

anos que uma pessoa da mesma idade, mas que sempre manteve uma vida saudável.

Já em termos psicológicos o envelhecimento se refere a transformações psíquicas verificadas após a

maturidade, e dependentes de fatores internos e externos ao organismo. O conceito de transformações implica em um

declínio e/ou um desenvolvimento. O indivíduo pode se tornar biologicamente vulnerável, mas ao mesmo tempo se

desenvolver em sabedoria e experiência.[9] 
O comum nas duas definições (biológica e psicológica) é o fato do tempo, em termos de calendário, não

explicar sozinho as mudanças ocorridas na velhice. O envelhecimento, que tem início com o nascimento, não é linear,

segundo fases delimitadas. É um processo complexo e individualizado. Mesmo o envelhecimento biológico, dependente

do tempo, é variável entre indivíduos, vez que a idade biológica de uma pessoa não corresponde necessariamente à

sua idade cronológica, e nem à idade biológica de outro indivíduo com características semelhantes.

 Segundo a teoria integrada de Birren,[10] o envelhecimento não depende apenas de fatores biológicos,

mas também sofre influência de elementos acidentais, sociais, psicológicos, e até da história de vida e do ambiente

físico em que o indivíduo vive, o que fará com que cada pessoa envelheça a sua maneira. Não há um declínio global,

este é um processo altamente individualizado.

Reforçam essa tese, as palavras de Lino Baracco:

 

O envelhecimento é devido a uma série de fatores convergentes, a muitas
causas que se somam. É possível, sobretudo, afirmar que é muito difícil
estabelecer, teoricamente e em geral, quando um ser humano é velho. (...)
De fato, existem pessoas que já aos 40 anos são fisicamente,
psiquicamente, socialmente, humanamente mais velhas que outras com 60
anos. (...) Podemos dizer, segundo as mais modernas teorias da geriatria,
que as causas do envelhecimento humano são numerosas e que se
combinam em conjunto, por vezes alternando-se (e não da mesma forma
em cada pessoa humana).[11]   

 

Dessa forma, resta claro que, do ponto de vista psicobiológico, não existe um padrão de envelhecimento, os

idosos não são uma classe hermeticamente fechada e com características pré-determinadas. O processo de

envelhecimento varia de pessoa para pessoa: uns ficam mais fragilizados, outros conservam a capacidade psíquica por

toda a vida, alguns aos 70 anos são mais jovens que outros aos 60. 

Ainda resta, na tentativa de definir o idoso, o critério social. Para entendê-lo, é preciso ter em mente que

uma determinada sociedade possui expectativas quanto aos seus membros, as quais se traduzem em regras sociais

determinantes de papéis a serem desempenhados pelas pessoas em cada idade da vida.[12] Por exemplo, a criança

deve estudar e brincar, o adulto trabalhar, casar e ter filhos, o idoso se aposentar e descansar.

 Porém, essa percepção social das várias etapas da vida é muito fluida, não sendo segura para, por si só,

embasar um conceito único de idoso. Hoje, uma mulher pode ter filhos na menopausa, aprender a ler aos 60 anos ou

se casar aos 70. O indivíduo vive em sociedade, mas pode e deve interpretar os papéis sociais da forma como bem

entender, ou seja, pode exercer sua pessoalidade e moldar sua vida sem se prender a regras e padrões pré-fixados. 

Soma-se a isso o fato de cada sociedade possuir papéis sociais diferentes para os idosos. A velhice é uma

categoria socialmente produzida, e suas representações, bem como a posição social dos anciãos e o tratamento que

lhes é dispensado, ganham significados particulares em contextos históricos, culturais e sociais distintos. Assim, não há

como, nem do ponto de vista social, produzir um conceito único de idoso. Sempre será necessário perquirir em qual

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9461



contexto se está trabalhando.  

Além disso, é preciso quebrar o estereótipo da vida como estudo-trabalho-repouso. Na verdade, em todas as

fazes da vida se deve aprender, refletir e crescer. Viver é um crescimento permanente, o qual não cessa nem na

velhice.

A partir de tudo o que foi dito até aqui, conclui-se que não há uma idade certa para se dizer que alguém já

é idoso, não há como fixar um início uniforme e universal da velhice. Afinal, o envelhecimento, por depender de

variados fatores, difere conforme a pessoa analisada e o contexto observado. Assim, não existe um conceito único e

definitivo de idoso.

 

2.2) Idoso não é incapaz

2.2.1) Velhice não é doença

É preciso desconstruir o estereótipo de que envelhecimento é sinônimo de doença. Essa idéia vem desde a

antiguidade. A velhice, de uma forma geral, sempre foi encarada com pessimismo, como uma patologia que fragiliza o

corpo e que deve ser evitada. Daí as inúmeras tentativas, em épocas diversas, de descoberta de uma fonte da

juventude, da pedra filosofal ou do elixir da longa vida. 

É certo que muitas vezes a velhice foi associada à sabedoria, principalmente nas civilizações sem escrita,

baseadas nos costumes, onde os anciãos representavam a memória do povo. Entretanto, o seu traço marcante na

história do homem sempre foi o desprezo e o preconceito.

            Por exemplo, no Manual de medicina interna do imperador amarelo, compilação chinesa baseada no taoísmo,

feita na dinastia Han (2000 a.C. a 200 d.C), o processo em questão era assim definido: “o envelhecimento é uma

forma de doença devida ao desequilíbrio no corpo entre os dois princípios universais e opostos, o yin e o yang.”[13]
  Na Grécia, onde se cultuava a beleza e a perfeição humana, a velhice era vista como desgraça divina, e

assim era descrito o ancião: “careca, desdentado, surdo, rugoso, corcunda, com a voz estridente.” [14]

Até mesmo nas civilizações que conferiram um papel importante ao idoso, como em Roma, onde ele possuía

posição de destaque na política e na família (pater familis), a velhice não era desejada, ao contrário, era mal vista. Por

exemplo, conforme a teoria de Galeno (131 a 201 d. C.) a senilidade era uma doença inevitável e incurável, cuja causa

era intrínseca ao ser humano e que consistia, em linhas gerais, em um processo de ressecamento.[15]  

Hoje, embora em menor escala, ainda existe uma visão preconceituosa dos idosos, reforçada principalmente

pela ótica da economia de mercado, em que só possui valor quem produz. A pessoa de idade avançada ainda é vista,

de maneira geral, como um ser frágil, incapaz até de realizar atos cotidianos, e por vezes é infantilizada.

Mas essas visões não devem prevalecer. O envelhecimento é um processo que não se confunde com doença.

Baltes, evidenciando essa diferença, distingue o envelhecimento normal, que seria o aumento da idade sem doença,

do envelhecimento patológico, aquele acompanhado de patologias mentais ou físicas.[16] 

O envelhecimento é um processo natural, inevitável e progressivo. Ele atinge todos os seres humanos, sem

exceção, e é determinado pelo fator tempo (sem olvidar, como já foi dito, que sofre interferências de vários outros

elementos, o que faz dele um processo individualizado). Por sua vez, doença é uma alteração da saúde, é um estado

anormal do organismo, que pode ou não ocorrer durante a vida de um indivíduo.

É certo que o envelhecimento fragiliza o corpo tornando-o mais vulnerável ao surgimento de moléstias, mas

nem por isso ambos os processos se confundem. Várias pessoas atingem uma idade avançada em perfeito estado de

saúde, enquanto outras são acometidas de doenças graves em idade muito tenra, ainda na infância.
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Enfatizando essa diferença:

 
As doenças associadas à velhice não são parte do processo normal de envelhecimento. Se
este, assim como a passagem à idade adulta é universal, não pode ser encarado como
doença, pois nenhuma doença é universal. [17]

 

Além disso, é importante ressaltar que, segundo a teoria da compensação de Baltes, no envelhecimento há

perdas e ganhos: a pessoa, com o tempo, perde em inteligência fluida, memória, (segundo ele seria o hardware do

cérebro), mas pode ganhar em sabedoria, em conhecimento prático, baseado na experiência (seria o software). A

habilidade cristalizada, que é a capacidade de usar informações já apreendidas, cresce com o tempo e pode até

compensar as perdas cognitivas.[18]
Foi dito que “pode até compensar as perdas”, porque Baltes também afirma que o envelhecimento é um

processo individualizado, que todo sujeito vai em direção à morte, mas por caminhos muito pessoais, até do ponto de

vista biológico.

Para o presente estudo, o importante nessa teoria da compensação é a idéia de que na velhice não ocorrem

apenas perdas, esse não é um processo só de declínio. Também existem ganhos, embora sejam diferentes em cada

pessoa. O conhecimento baseado na experiência pode até compensar a perda de inteligência fluida.

O que foi dito até então pode ser sintetizado da seguinte maneira:

 
O envelhecimento por si só não comporta compromisso relevante das faculdades intelectivas:
a menor capacidade de fixar recordações – variável dentro de certos limites de indivíduo a
indivíduo, mas no âmbito da normalidade – não incide diretamente nos processos criativos e
é, por outro lado, compensada pela experiência. Diverso, obviamente, é o envelhecimento
patológico, no qual se determina um particular processo degenerativo das estruturas do
sistema nervoso.[19]

 

 

2.2.2) Sobre a incapacidade

Ainda é preciso dizer que nem toda doença gera incapacidade para os atos da vida civil. Uma moléstia física,

por exemplo no sistema motor, deixa intactas as faculdades mentais. Dessa feita, um idoso, mesmo que debilitado

fisicamente, não pode ser considerado a priori um incapaz.

De acordo com o nosso ordenamento jurídico, todo ser humano, do nascimento com vida à morte cerebral, é

dotado de personalidade jurídica, que é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações (Art. 1º e 2º do

Código Civil de 2002). Conectada a essa aptidão, o indivíduo possui capacidade para, diretamente ou por meio de seu

representante, adquirir e exercer direitos. É a capacidade de direito, reconhecida a todas as pessoas, pois onde falta a

capacidade de direito não há personalidade.

Existe ainda a capacidade de fato, a qual corresponde à aptidão para exercer os direitos por si mesmo, sem

representante. Essa capacidade, ao contrário da anterior, pode ser suprimida quando a pessoa não possuir os

requisitos para atuar com autonomia no mundo civil, dando lugar à incapacidade. Ou seja, se o indivíduo não

apresenta condições de entendimento e, por conseguinte, de autodeterminação, embora possua capacidade de adquirir

direitos, não poderá exercê-los pessoal e diretamente, necessitando de outra pessoa que o represente ou assista.

As incapacidades podem apresentar extensões variadas. Aquele indivíduo que, por enfermidade ou deficiência

mental (as quais podem ocorrer em qualquer idade), for totalmente privado do necessário discernimento para a prática

dos atos da vida civil, será considerado absolutamente incapaz (Art. 3º, II do Código Civil), e necessitará de um
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representante. Se, ao invés, a deficiência só reduzir o discernimento, será um relativamente incapaz (Art. 4º, II do

Código Civil), devendo ser assistido nos atos que praticar.

Nos dois artigos supracitados não existe (e nem poderia) previsão de redução da capacidade em virtude de

idade avançada, pois não há na pessoa idosa, necessariamente, uma redução da capacidade intelectiva. Se essa

redução ocorrer, e quando ocorrer, em virtude de alguma patologia, o idoso será interditado, sendo-lhe nomeado um

curador (Art. 1.767 do Código Civil).

Assim, é possível concluir que:

 

a capacidade de agir do sujeito, e assim também a de dispor dos próprios
bens, é reconhecida na medida mais ampla possível, tratando-se de um
direito fundamental da pessoa. Ela pode ser posta em dúvida somente na
presença de graves comprometimentos das faculdades intelectivas. [20]

 

É preciso ter sempre em mente que a capacidade é a regra, e a incapacidade é a exceção, ou seja, apenas

nas hipóteses legalmente previstas é possível negar a capacidade de fato a alguém. O instituto das incapacidades foi

criado com intuito de proteção para aquelas pessoas que por alguma razão encontram-se desprovidas de

discernimento, e não para prejudicá-las.

Apesar de ainda hoje existir esse preconceito, a idéia de que velhice se difere de decrepitude não é recente.

Já no século XIX, Teixeira de Freitas, após elaborar a Consolidações das Leis Civis Brasileiras, propôs em seu esboço

de Código Civil um artigo específico sobre o tema com o seguinte teor:

 

Art. 80 – A velhice só por si não é prova de alienação mental e nem tão-
pouco qualquer enfermidade perpétua ou duradoura, desregramento de
costumes ou embriaguez habitual; devendo-se em todos os casos presumir
o estado normal das faculdades intelectuais de cada um, enquanto não
houver prova do contrário.

 

Explicando o supracitado artigo, Teixeira de Freitas afirma que “Há entre nós o prejuízo de que a extrema

velhice, sem provar-se a imbecilidade, é motivo suficiente para uma curatela.”[21] Essa situação não mudou muito,

vez que ainda hoje existe esse preconceito, um dos pontos que o presente estudo pretende desconstruir.

O artigo proposto por Teixeira de Freitas não possuiu correspondente no Código Civil de 1916, o qual se

utilizou da expressão “loucos de todo o gênero” como uma das causas de incapacidade absoluta. Todavia, isso não

significa que os juristas da época pretendessem incluir todos os idosos dentro da classe dos incapazes. Carvalho

Santos assim tratou do tema:

 

A edade por mais avançada que seja não é causa de incapacidade. A
incapacidade poderá resultar não da edade, mas da demência senil e
somente nesse caso haverá incapacidade.[22]

 

Por fim, Caio Mário assim trata a matéria:

 

Dar-se-á a interdição se a senectude vier a gerar um estado patológico,
como a arteriosclerose ou a doença de alzheime, de que resulte o prejuízo
das faculdades mentais. Em tal caso, a incapacidade será o resultado do
estado psíquico, e não da velhice.[23]     
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Dessa feita, como ninguém se torna incapaz apenas com o avançar da idade, é possível concluir que o idoso

possui sempre personalidade jurídica e, por conseqüência, capacidade de direito, além da capacidade de fato para

exercer pessoalmente todos os atos da vida civil. Esta última poderá ser suprimida total ou parcialmente apenas se for

comprovada a existência de patologia que elimine ou reduza o discernimento do idoso, o que só eventualmente

acontece.  

Assim, o ancião capaz é um sujeito de direitos do ponto de vista jurídico. Há quem diga, inclusive, que o

ordenamento não deveria dispensar uma especial atenção a ele, ao contrário, precisaria se ocupar apenas do idoso

incapaz, sem discernimento.[24]
  Na verdade, não se deve chegar a esse extremo, pois é inconteste que o envelhecimento acarreta

modificações no corpo humano e assim, mesmo a pessoa capaz pode necessitar de algumas garantias para se integrar

totalmente na comunidade e envelhecer de forma ativa. O que não deve ocorrer é a limitação de seus direitos. A idade

pode por fim a uma incapacidade, mas jamais a uma capacidade.

Dessa feita, o que o ordenamento jurídico pode fazer é adotar uma idade convencional, que englobará

indivíduos com características diversas e, partir dessa idade, eles adquirirão certos direitos e garantias. Isso foi

exatamente o que o Estatuto do Idoso fez em seu Art. 1º. Todavia, por ser esta uma idade legal e que nem sempre

reflete fielmente a realidade, englobando indivíduos diferentes e com necessidades diversas, ela não pode jamais

limitar direitos, mas apenas ampliá-los.

 

3)           Pessoa Humana e Autonomia
 

Para se entender o direito do idoso a um envelhecimento ativo, é necessário primeiramente entender o que

seja pessoa. A pessoalidade, em uma concepção ocidental, fundamenta-se em três eixos básicos: autonomia, o poder

de definir suas próprias normas; alteridade, a realização na interação com outras pessoas; e dignidade, resultado da

autoconstrução e realização em sociedade. [25]  

Sem algum desses pilares, a pessoa pode cair em um estado de indignidade tal que, se levado ao extremo,

pode conduzi-la à perda da pessoalidade. Daí a importância de envelhecer de forma ativa, pois o idoso não perde a

característica de pessoa com idade, suas potencialidades não cessam e ele deve ser sempre autônomo e digno.

Além de autonomia, alteridade e dignidade, a pessoa também é constituída pelo corpo, sua base sensível

mediadora dos outros eixos, e por valores constitutivos. Esses valores são escolhidos pelo próprio sujeito, é ele que,

através da autonomia, elege os bens importantes para sua vida.[26]
Nesse sentido, a necessidade humana primordial é a autonomia. Ser autônomo é poder fazer escolhas, é

intervir nas condições de sua forma de vida. Mas autonomia não é auto-suficiência, ela é interativa, dialógica, surge no

e do diálogo. Quanto maior a capacidade de interagir no mundo, maior é a liberdade e as possibilidades de

autodeterminação.[27]
Ao proclamar a pessoa como fim absoluto do imperativo categórico (e jamais como meio), Kant também

erige a autonomia como fundamento da pessoa, ou seja, a prerrogativa de auto-legislar no campo da moralidade é

necessária para que a pessoa se torne digna.

 Para Kant o homem antes do Iluminismo se encontrava no estado de menoridade, que é a “incapacidade de

se servir do entendimento sem a orientação de outrem”.[28] A preguiça e a covardia seriam as causas que levam o
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indivíduo a permanecer na sombra de seus tutores. A partir do momento em que o homem se liberta, o que depende

somente dele, e pode pensar livremente, ele deixa de ser uma máquina e passa a ser digno.

Para Charles Taylor a autonomia é entendida como “liberdade expressiva de exprimir e desenvolver suas

próprias opiniões, definir suas próprias concepções de vida, criar seus próprios planos de vida”[29]. A pessoa não é

um ser acabado, mas um processo, um vir a ser, e por isso deve ter o poder de fazer as escolhas que desejar[30].  

Cabe ressaltar que essas escolhas só podem ser construídas no convívio social. Por isso a importância de

garantir ao idoso sua integração na comunidade, para que ali, no convívio com os demais, ele possa envelhecer de

forma ativa e escolher os bens que deseja para sua vida. Esses bens são qualquer coisa considerada digna, valiosa.

Tais valores, que serão constitutivos da pessoa humana, são historicamente e culturalmente situados. Alguns

já estão positivados no Ocidente, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e no Art. 5º da

Constituição da República Federativa do Brasil. Mas não se pode perder de vista que eles são históricos, se ligam a um

dado contexto, e que por isso são mutáveis. Além do mais, um valor pode ser importante para alguém, mas não para

outro. Nesse sentido:

 
Para se chegar a uma noção mais consistente de pessoa, é fundamental perceber que
determinados valores são, em um dado contexto histórico, constitutivos da pessoalidade. A
idéia de valor (Bem, Mal) integra a pessoa, na medida que ela cria e se posiciona ante a
esses valores.[31]    

 

Assim, para que o idoso possa escolher os valores que reputar mais importantes, é necessário que seja

assegurado a ele o direito à autodeterminação. Esses valores constituem a sua pessoa, e sem uma postura ativa que o

permita escolher livremente, sua pessoalidade fica ameaçada.

Portanto, a dignidade é a personalidade independente, mas desenvolvida no convívio social. É a habilidade de

desenvolver os talentos e habilidades sociais, ambições e desejos, mas com o senso de respeito pelo outro, ou seja,

dignidade é a idéia de realização pessoal com o senso de obrigação e solidariedade com o outro.

A idéia de dignidade como auto-realização não é recente. Giovanni Pico Della Mirandola, já no século XV, em

seu livro Discurso sobre a Dignidade do Homem, afirma que o ser humano é o que há de mais admirável no mundo

porque ele, e somente ele, pode se tornar o que quiser.[32]
 
4)           O Idoso no Ordenamento Jurídico Brasileiro
 

4.1) Disposições que resguardam o direito à autodeterminação

A forma com que o ordenamento jurídico brasileiro trata o idoso é bastante paradoxal. Se, por um lado,

existem disposições normativas que consagram sua autodeterminação, também há normas ultrajantes que limitam de

forma inaceitável sua independência.

Acrescenta-se a isso o fato da lei, por si só, não ter o poder de alterar a realidade. Mesmo o fato de

existirem leis que resguardem a independência do idoso, isso não significa que essa liberdade seja vivenciada no

cotidiano. O que realmente tem o condão de alterar a o plano fático é uma mudança de mentalidade, da forma como

as pessoas pensam, e isso é mais complexo e demorado que a edição de uma lei pelo Congresso Nacional. 

Portanto, a lei “não cria o respeito aos mais velhos. Isso só será obtido culturalmente com a educação da

população, em particular no seio da família e dentro das escolas.” [33] Isso não retira a importância da lei, mas é uma

ressalva necessária.
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A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 1º, estabelece como fundamento do Estado

Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, e em seu Art. 5º prevê a igualdade e liberdade para todos os

brasileiros e estrangeiros residentes no país.

 Assim, já está garantido, no vértice da ordem legislativa brasileira, o direito do idoso à dignidade e à

liberdade, sendo vedadas quaisquer formas de discriminação, até mesmo em função da idade. Convém ressaltar que

esses são direitos fundamentais e, por isso, constituem cláusulas pétreas protegidas até mesmo contra emendas à

constituição (Art. 60, §4º, IV da Constituição Federal). Dessa forma, qualquer lei que, discriminando a pessoa em

função da idade avançada, restrinja a sua liberdade, deve ser declarada inconstitucional.

Ainda analisando a Constituição, seu Art. 230 dispõe:

 
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o
direito à vida.

 

            Essa é a única determinação expressa na Constituição a cerca das diretrizes que devam orientar o tratamento
dispensado à população idosa. Mas tal artigo traz elementos importantes, pois prevê o direito dos idosos a um
envelhecimento ativo e integrado na comunidade, bem como estabelece o dever de proteção à dignidade e ao bem-
estar, o que engloba o direito à independência e à autodeterminação. Como é possível perceber, o Art. 230 traz o
fundamento constitucional do presente estudo.
             Esse artigo também estabelece como obrigação da família, da sociedade e do Estado o amparo à população
idosa e defesa da sua dignidade. Uma vez que a dignidade pode ser entendida como autorrealização, é possível

concluir que o Estado, a sociedade e a família possuem o papel imprescindível de criar condições para o exercício da

autonomia da vontade daqueles que ultrapassaram os 60 anos, o que pode ser feito, por exemplo, garantindo a

dimensão objetiva dos direitos fundamentais.

Esta dimensão objetiva seria a vinculação dos poderes públicos à criação de políticas sociais ativas

(instituições, serviços e prestações) independentemente de haver direitos subjetivos ou pretensões subjetivas dos

indivíduos. Uma norma vincula o Estado e a sociedade em termos objetivos quando não se relaciona com qualquer

titular concreto. Portanto, diz respeito à proteção das condições de exercício da liberdade individual, é garantir uma

esfera em que o idoso possa ser independente e autorrealizar-se.

A Organização das Nações Unidas – ONU, em sua resolução número 46 de 1991, estipula cinco princípios

para os idosos, quais sejam independência, participação, assistência, autorrealização e dignidade. Esses princípios

devem nortear as políticas públicas e o tratamento dispensado aos idosos em todos os países membros das Nações

Unidas. Eles foram em larga escala incorporados em nossa legislação especial, tanto na Lei de Política Nacional do

Idoso (Lei nº 8.842/94), quanto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

A Lei nº 8.842/94 dispõe em seu Art. 1º que o objetivo da política nacional do idoso é assegurar os seus

direitos sociais, criando condições de promover sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade.

Percebe-se que este diploma normativo está em compasso com a Constituição, com os princípios da ONU e, sobretudo,

com o conceito de pessoa. Esses propósitos estão explicitados ao longo de todo o texto da referida lei.

Outro aspecto de destaque da Lei 8.842/94 é a importância dada à informação, tanto no aspecto do idoso

ter informações, quanto da população ter conhecimento sobre a velhice.

É sabido que a autonomia é diretamente proporcional ao nível de informação e conhecimento da pessoa,

afinal, para escolher e se posicionar ante uma situação, é necessário conhecer todos os seus meandros, conseqüências

e implicações. Até para tomar a atitude de continuar no mercado de trabalho é necessária uma requalificação
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profissional.

Tendo isso em vista, a Lei de Política Nacional do Idoso priorizou em vários artigos a informação e educação

daqueles com mais de 60 anos. Por exemplo, em seu Art. 4ª, VI, estabelece como diretriz a “implementação de

sistema de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e

projetos em cada nível de governo”, afinal, só é possível participar desses programas se há o conhecimento prévio de

sua existência.

No mesmo sentido, como uma ação governamental prevista na área de educação, está o apoio à criação de

universidades abertas à terceira idade e a adequação de currículos e metodologia para o ensino destinado aos idosos

(Art. 10, III).

Essas iniciativas também são válidas para quebrar o estereotipo de que a velhice é uma fase somente de

descanso. A pessoa não é um ser estacionário, ela está em constante transformação e a educação e o aprendizado

devem ser permanentes.

Além disso, a informação contribui para que o próprio idoso perceba que é capaz e independente. Às vezes,

parte da pessoa o preconceito e a crença de que é velho e por isso inválido. Assim, a informação de outras pessoas

ainda ativas e cheias de planos após os 60 anos pode estimular os próprios idosos a também saírem da inércia e tomar

uma postura ativa no sentido de concretizar seus projetos.

Num outro âmbito, o diploma ora analisado também prevê como indispensável o acesso da população a

informações sobre a velhice e sobre o processo de envelhecimento. Para tanto, estabelece como diretriz o incentivo de

pesquisas e estudos nessa área (Art. 4º, IX), bem como a inserção de conteúdos voltados para o processo de

envelhecimento nos currículos de ensino fundamental, e o desenvolvimento de programas educativos nos meios de

comunicação (Art. 10, III).

Essas informações para a sociedade visam, precipuamente, à eliminação do preconceito existente contra o

idoso. Por exemplo, divulgar que o envelhecimento não leva necessariamente à perda das faculdades intelectivas, e

que o ancião é capaz de realizar várias atividades, pode ser uma forma de eliminar o preconceito de que velhice seja

sinônimo de decrepitude. A mudança de mentalidade, necessária para uma transformação do real, tem como

pressuposto o conhecimento e a informação por parte de todos.

Em 2003 foi promulgada a Lei 10.741, conhecida como Estatuto do Idoso. Esse diploma normativo, à

semelhança do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), parte da idéia de proteção integral das pessoas

com mais de 60 anos, e contém disposições de direito constitucional, civil, penal, processual e previdenciário.

O Estatuto do Idoso possui, em grande parte, um conteúdo meramente declaratório, ou seja, apenas repete

direitos e garantias já previstos em outros diplomas normativos do ordenamento jurídico pátrio.

Por exemplo, o Art. 2º prevê que o “idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa

humana”, o que é totalmente dispensável dizer, vez que o idoso, sendo inquestionavelmente pessoa humana, faz jus a

todos os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e nas demais leis, sem necessidade de norma específica

nesse sentido.

Da mesma forma, o direito do idoso à liberdade e à dignidade (Art. 10) e a proibição de que ele seja objeto

de discriminação ou violência (Art. 4º), são direitos já garantidos no Art. 5º da Constituição Federal, e que deveriam

ser aplicados automaticamente a todas as pessoas.

A Lei 10.741/03 repete tais disposições no intuito de reforçá-las e na esperança de que sejam observadas na

prática, vez que, não obstante já estarem previstas em outros diplomas normativos, são constantemente violadas,
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principalmente quando se trata de idosos, os quais são vistos em geral como indivíduos mais frágeis.

A lei em questão se adéqua ao conceito de pessoa como ser autônomo, pois sua coluna dorsal é a proteção

da liberdade e da dignidade do idoso. Soma-se a isso o fato de reconhecer que a pessoa só se realiza na alteridade,

defendendo a importância da interação do idoso com sua família e com as demais pessoas de seu meio social.

O Estatuto do Idoso traz inúmeras previsões que, em última instância, contribuem para a efetivação do

direito à autorrealização das pessoas idosas. Por exemplo, em seu capítulo IV, garante atenção integral à saúde do

idoso, tanto em seu aspecto de prevenção e manutenção quanto de reabilitação. E, como é sabido, um bom estado de

saúde física e principalmente mental é essencial para que o idoso seja independente e não necessite de curadores.

Nesse mesmo capítulo existe uma inovação sem precedentes no direito brasileiro. O Art. 17 assegura ao

idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for mais

favorável. Dessa forma, por conseqüência lógica, se o tratamento for degradante ele pode escolher não se tratar,

preferindo uma morte breve, porém digna, a um final de vida prolongado e doloroso [34].

Assim, está aparentemente legalizada a ortotanásia[35], conhecida como “morte correta”, que ocorre

quando o doente já se encontra no processo natural de morte e recebe auxílio médico, por meio de cuidados

paliativos, no sentido de deixar que esse estado siga seu curso normal. Ou seja, a pessoa não irá se submeter a um

tratamento que na realidade está prolongando de forma artificial o processo de morte, com sofrimento extremo

(distanásia), mas sim, não se submeterá a nenhum tratamento e deixará a doença seguir seu curso natural, que

culminará na morte.

Esse Art. 17 é um avanço na legislação brasileira, pois preserva de forma plena a autonomia da vontade do

idoso, garantindo mais uma esfera em que ele pode manifestar sua independência da forma mais ampla possível. Essa

previsão legal não deveria se limitar apenas aqueles com mais de 60 anos, mas sim ser estendida a toda pessoa

humana.  

Os artigos 26, 27 e 28 garantem ao idoso o direito ao exercício da atividade profissional, proibindo qualquer

forma de discriminação em função da idade, e estimulam os programas de profissionalização e a contratação de idosos

por empresas particulares.

Dessa feita, o Estatuto do Idoso caminhou bem ao garantir o direito à atividade profissional das pessoas com

mais de 60 anos, nos limites de suas habilidades e capacidade física, intelectual e psíquica. Mesmo que o idoso se

aposente, deve ser garantido a ele o direito (e não o dever) de exercer outra atividade, ainda que não lucrativa,

permanecendo produtivo.

Outra previsão que busca construir uma esfera em que o idoso possa ser livre, é o Art. 34, que confere às

pessoas hipossuficientes com mais de 65 anos um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo.

Tal medida visa conferir um mínimo de autonomia financeira aos idosos mais carentes.

Conforme o Estatuto, o idoso também é livre para escolher se deseja morar com seus familiares ou não (Art.

37) e aqueles com mais de 65 anos têm garantida à gratuidade nos transportes coletivos públicos (Art. 39), o que

amplia sua liberdade de locomoção.

As entidades de atendimento ao idoso, conforme o Art. 49, também devem respeitar os direitos e garantias

fundamentais das pessoas idosas, preservando sua identidade e garantindo a participação em atividades do meio social

em que se inserem.

Outra importante inovação do Estatuto do Idoso foi a prioridade na tramitação de processos e procedimentos

e na execução de atos e diligências processuais em que figure como parte ou interveniente pessoa com 60 anos ou
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mais. Esta medida é importante tendo em vista os problemas de morosidade na justiça brasileira. Se um provimento

judicial tardio pode ser ineficaz, essa situação se agrava quando a parte possui uma idade já avançada.

Também destaca-se o importante papel do Ministério Público em fiscalizar se os direitos e garantias dos

idosos estão sendo respeitados - custus legis (Art. 74).

Por fim, o Estatuto do Idoso prevê como crime várias condutas que violam direitos das pessoas com idade

avançada, cominando pena correspondente.        

A partir da breve análise da Lei 10.741/03, é possível perceber que ela contém inúmeras disposições em

consonância com a Constituição Federal e com os princípios da ONU para os idosos. Essas disposições só fazem sentido

em um contexto em que o idoso é visto como um ser independente, que deve envelhecer de forma ativa e integrada.

Assim, “O legislador, ainda que um sonhador, fez a sua parte; cabe aos cidadãos reconhecer a validade da

norma jurídica e cumpri-la.”[36]
 

4.2)            Disposições que restringem o direito à autodeterminação

4.2.1) Regime obrigatório de separação de bens

 Como foi dito no início do presente capítulo, a situação do idoso no ordenamento jurídico brasileiro é

paradoxal. Se, por um lado, diversos diplomas normativos garantem a liberdade, a integração no contexto social e a

dignidade das pessoas com idade avançada, por outro lado não há como olvidar que ainda existam várias disposições

normativas retrógradas que violam o direito à autodeterminação.  

O ordenamento jurídico pátrio desconsidera, por diversas vezes, que os idosos constituem uma classe

heterogênea, que é perfeitamente possível chegar aos 60 anos com as faculdades mentais intactas e com plena

capacidade. Sem atentar para esse fato, há previsões legais que limitam direitos de forma genérica, com base apenas

na idade.

Desse tipo é o Art. 1.641, II do Código Civil de 2002, que estipula como obrigatório o regime de separação

de bens no casamento de pessoa com mais de 60 anos. Essa determinação já existia no Código Civil de 1916, que em

seu Art. 258, parágrafo único, II, obrigava a separação de bens para aqueles homens que se casassem com 60 anos

ou mais, sendo que, em relação às mulheres a obrigação era a partir dos 50 anos. O Código Civil de 2002

lamentavelmente manteve essa obrigação, equiparando a idade mínima de 60 anos para homens a mulheres.

A razão de ser da supracitada obrigação é coibir o que popularmente é conhecido como golpe do baú, ou

seja, evitar que uma das partes contraia matrimônio com o único objetivo de apropriar-se dos bens da pessoa idosa.

Percebe-se que se trata de uma disposição de caráter puramente patrimonialista, em detrimento da autonomia da

vontade do idoso.

Esse artigo é ultrajante porque parte de uma presunção de incapacidade da pessoa sexagenária para decidir

sobre suas questões patrimoniais. A incapacidade não pode ser presumida. Ao contrário, como já mencionado, a regra

é a capacidade, e essa só pode ser limitada quando há comprovada redução ou ausência de discernimento, o que

deve ser aferido caso a caso.

Nessa seara, são bastante elucidativos os ensinamentos do professor João Baptista Villela:

Custa crer que como argumento para essa odiosa discriminação se tenha
considerado que, a tais idades, as pessoas já não se casam ‘por impulso
afetivo’. A afetividade, enquanto tal, não é um atributo da idade jovem.
Seria até mais natural admitir-se que ela se apura com o passar dos anos.
De qualquer modo, a solução é contraditória, porque a implícita suspeita de
um casamento por interesse que ela, no fundo, revela, deveria levar antes
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à proibição deste que a permiti-lo sob controle meramente patrimonial. Que
critério é esse da lei, que abona a pessoa aos riscos de uma humilhante
manipulação, mas defende-lhe ciosamente os bens, como se estes
excedessem aquela em importância? Se a pessoa, qualquer que seja a
idade, não apresenta limitações que a impeçam de ter consciência de seus
atos e de os assumir pelo exercício da vontade livre, não se lhe pode
restringir o uso das liberdades que a todos se envolvem. O idoso, só por
ser idoso, não é civilmente incapaz. Portanto, não tem contra si a
presunção de que lhe faltem os atributos de consciência e volição
necessários ao consentimento matrimonial em todas as suas dimensões e
com todas as suas conseqüências.[37]

       

Aqui se vai mais adiante para afirmar que, se uma pessoa no completo domínio de suas faculdades mentais

deseja se casar mesmo sabendo que a outra parte quer apenas se apropriar de seu patrimônio, por que impedi-la? Se

este é um ato fruto da autonomia plena da vontade, por que proibi-lo?

Existem projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que propõe a alteração desse artigo de modo a

exigir o regime de separação obrigatória de bens nos casamentos com pessoas maiores de 70 ou 80 anos[38]. A

justificativa para ambos os projetos é que a expectativa de vida do brasileiro aumentou e que, por isso, o peso da

idade que fundamentaria essa obrigação ocorreria mais tardiamente na vida da pessoa.

No entanto, esses projetos de lei cometem o mesmo equívoco do Código Civil: limitam a liberdade do idoso

com base apenas no critério cronológico, sem atentar para as peculiaridades de cada caso, partindo do pressuposto

errôneo de que toda pessoa se torna incapaz de autodeterminação apenas em função do passar dos anos.

Em sentido oposto, outro projeto de lei, também em tramitação no Congresso Nacional, propõe a revogação

desse inciso II do Art. 1641, sob o acertado argumento de que ele é “atentatório a dignidade humana dos mais

velhos, que ficam impedidos de livremente escolher o regime de bens ao se casarem”[39]. Acrescenta que o citado

inciso violaria os Art. 1º, III, e 5º, I, X e LIV da Constituição Federal. Infelizmente trata-se tão somente de um

projeto, ainda não é realidade, e faz-se necessário aguardar o deslinde da tramitação.

        

4.2.2) Aposentadoria compulsória

Outro flagrante limite ao direito à independência do idoso é o Art. 40, II da Constituição da República

Federativa do Brasil, o qual impõe a aposentadoria compulsória aos servidores públicos que completarem 70 anos de

idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Tal norma fere a dignidade da pessoa idosa ao privá-la de um dos valores mais importantes da sociedade

atual, o trabalho. É bem verdade o dito popular: “o trabalho dignifica o homem”, pois através dele a pessoa se sente

útil, produtiva, e eleva sua a auto-estima.

O idoso já possui o estigma de ser frágil e imprestável. Proibi-lo de exercer suas atividades produtivas,

quando ainda possui condições para tanto, é fazê-lo se sentir inútil e incapaz de contribuir para o progresso da

sociedade, e pode levá-lo a pensar que nada mais resta a não ser aguardar a morte. Esse sentimento se agrava no

atual sistema capitalista, em que a capacidade produtiva é tão importante.

Nesse sentido, é possível dizer que:

 

Ao remover alguém da vida produtiva, elimina-o da vida social. (...) Um
pretexto para marginalizar as pessoas de cabelos grisalhos, prometendo-
lhes o nada fazer como a suprema felicidade. Puro engano. (...) O
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autêntico prazer de viver somente se desfruta sob a mais viva integração
social, em plena atividade, nessa situação em que sentimos o prazer de ser
uma nota que ajuda a tocar o hino da sociedade.[40]

 

Aposentar-se é um direito, mas não pode ser uma obrigação. A pessoa com plena capacidade mental deve

ter o direito de escolher o momento que deseja parar de trabalhar. Ressalva-se que o idoso que, em função de

alguma moléstia, não possua mais condições físicas ou mentais de desenvolver suas atividades profissionais, deve ser

afastado do serviço, mas isso deve ser analisado no caso concreto. O que não pode ocorrer é presumir essa

incapacidade aos 70 anos e obrigar a pessoa a se aposentar.

Há um projeto de emenda constitucional, a PEC 457/2005, que pretende ampliar de 70 para 75 anos a idade

da aposentadoria compulsória. Todavia, o erro permanece, pois continua existindo uma idade máxima que limita

direitos dos idosos, sem levar em conta que muitos se mantêm plenamente capazes e com vontade de trabalhar,

mesmo após os 75 anos. Ainda mais com os avanços da medicina, que elevam a expectativa de vida e possibilitam

envelhecer de forma saudável.

Ademais, aposentadoria compulsória também acarreta imensas perdas para a sociedade como um todo, pois

muitas vezes afasta do mercado, profissionais extremamente competentes, e que ainda teriam muito para contribuir.

Um exemplo são os professores universitários, obrigados a se aposentar quando estão no auge de suas carreiras, com

uma imensa bagagem acumulada por décadas de estudo, e que teriam tanto a ensinar aos alunos. É uma perda

inestimável para a universidade e para o ensino do país.       

Para concluir esse assunto, ressalta-se que “O princípio que rege as democracias é o da consulta ao desejo

de cada um. Mas esse princípio é esquecido quando se trata de aplicá-los aos velhos. E por quê?”[41]
 

4.2.3) Requisito de idade máxima para alguns cargos

As restrições a direitos dos idosos não param por ai. A Constituição da República Federativa do Brasil

também estabelece como requisito para ocupar diversos cargos nos Tribunais brasileiros, uma determinada idade

máxima.

Por exemplo, para ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal ou

do Superior Tribunal de Justiça, precisa ter menos de 65 anos de idade, conforme os artigos 73, § 1°, I; 101 e 104 da

Constituição Federal. Da mesma forma, é requisito para ser nomeado juiz dos Tribunais Regionais Federais, do

Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, ter menos de 65 anos, o que está previsto

respectivamente nos artigos 107, 111 – A e 115, também da Constituição da República.

Diversamente, para ser um dos quinze membros do Conselho Nacional de Justiça, é necessário ter entre 35 e

66 anos, de acordo com o art. 103 – B da Constituição Federal. Como explicar que na maioria dos Tribunais é proibida

a nomeação de indivíduos com mais de 65 anos e para o CNJ essa idade é de 66 anos? Essa contradição mostra o

quão arbitrário e frágil é o critério cronológico.

É sabido que tais requisitos são uma decorrência da aposentadoria compulsória e das normas previdenciárias,

mas essa não é uma justificativa aceitável, pois, na verdade, o que se tem aqui é um erro justificando outro. Se a

aposentadoria compulsória é condenável, como se expôs acima, ela não pode servir para embasar outra regra também

inaceitável. Esse é mais um caso em que o legislador limita os direitos com base unicamente na idade. Alguém que

preencha todos os requisitos previstos na Constituição Federal, e é plenamente capaz, não pode ser privado do direito

de ser nomeado para algum cargo apenas porque é mais velho.
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Ademais, para ser nomeado como ministro de qualquer um dos órgãos citados, precisa satisfazer também o

requisito de notório conhecimento jurídico, o que só se obtém com anos de estudo e prática profissional. Atenta contra

a dignidade proibir uma pessoa que estudou e trabalhou a vida toda, construindo um arcabouço teórico invejável, de

concluir a carreira como ministro em um Tribunal apenas porque possui 67 anos.

É possível ir mais adiante e afirmar que as limitações constantes nos artigos supramencionados são

contraditórias em relação à própria Constituição, vez que esta proíbe a diferença de critérios de admissão por motivo

de idade em seu Art. 7º, XXX.          

Soma-se a isso o fato de não se exigir idade máxima (apenas mínima, em alguns casos) para alguém ser

eleito e, assim, poder atuar nos poderes Executivo e Legislativo. Ou seja, é permitido que uma pessoa de 70 anos se

eleja Presidente da República e governe o país, mas é proibida de, com a mesma idade, se tornar um ministro do

Superior Tribunal de Justiça, por exemplo.

Por fim, é necessário mencionar que, não obstante ser expressamente proibido pela Constituição Federal,

ainda existem casos de empresas privadas que estipulam critérios de idade máxima para admissão de funcionários, o

que configura uma discriminação inaceitável em função da idade.

 
5) Conclusão
Apesar do constante envelhecimento da população, as pessoas, de uma forma geral, tendem a ignorar a

velhice sob a ilusão de uma eterna juventude. Os jovens preferem não tocar no assunto, olvidando que um dia

também irão envelhecer. Essa fase da vida é constantemente esquecida, negligenciada, o que se evidencia, por

exemplo, na pequena quantidade de textos a respeito do assunto.

Os indivíduos preferem ignorar que viver é envelhecer e que dentro de cada um já existe o gérmen da

velhice. Simone Beauvoir, “quebrando a conspiração do silêncio” assim trata o tema:  

 

De um modo geral, ela [a sociedade] fecha os olhos a todos os abusos,
escândalos e dramas que não abalam seu equilíbrio: não se preocupa com
o destino das crianças abandonadas, dos jovens delinqüentes, dos aleijados
e deficientes, assim como não se preocupa com os velhos. Neste último
caso, entretanto, sua indiferença parece, a priori, ainda mais espantosa.
Cada membro da coletividade deveria ter consciência de que seu próprio
futuro está em pauta...[42]    

 

Fechar os olhos a essa última etapa da vida não é a melhor política. Ao contrário, o homem maduro deveria

reconhecer no idoso de hoje o que será amanhã, e pensar bem nas suas ações para com ele, pois provavelmente será

tratado da mesma maneira. Nesse sentido, os jovens devem resguardar o direito à autodeterminação dos idosos de

hoje, para poderem vivenciá-la na velhice vindoura.

 Não existe uma receita de como viver, mas seguramente, para tentar alcançar a eudaimonia, a vida boa, a

felicidade, é preciso se autorrealizar sempre.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR NA CONSTITUIÇÃO
DE 1988: GARANTIA DE ACESSO E DEVER DE ATUAÇÃO DO ESTADO

FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN THE CONSTITUTION OF
1988: ACCESS AND SECURITY FOR PERFORMANCE OF DUTY OF THE STATE

Claudia Maria Felix De Vico Arantes

RESUMO
O artigo analisa o direito à educação no âmbito do ensino superior a partir de sua definição
constitucional como direito fundamental. Apresenta breves remissões a respeito do cenário atual
da educação superior, enfatizando a problemática do acesso à educação superior como umas
das prestações positivas a serem cumpridas pelo Estado. Pretende provocar a discussão sobre a
atuação estatal no campo do ensino superior, a partir de sua estrutura constitucional. Por fim,
analisa a educação como direito fundamental social que precisa ser desenvolvido e materializado
através da interpretação constitucional que deve ser efetiva e corretamente implementada pelos
poderes públicos. 
PALAVRAS-CHAVES: educação superior; acesso; estado; fundamental

ABSTRACT
The article examines the right to education in higher education from its constitutional definition
as a fundamental right. Presents brief references about the current scenario of higher education,
emphasizing the issue of access to higher education as one of the positive benefits to be met by
the state. Intended to lead the discussion on state action in the field of higher education, from
its constitutional structure. Finally, it analyzes the social education as a fundamental right that
must be developed anda materialized through constitutional interpretation that should be
effective and properly by the authorities.
KEYWORDS: higher education; access; state; fundamental.

1. INTRODUÇÃO

Direito e educação: um tema fascinante. direito à educação: um debate necessário.[1]

Os estudos acerca do liame existente entre direito e educação no Brasil são relativamente esparsos, principalmente no que se
refere à educação superior.

      O discurso político se restringe em algumas premissas genéricas, tais como: a necessidade de investimento nas universidades
públicas, programas dirigidos à valorização dos docentes e a necessidade das instituições de ensino assumir compromisso com a
qualidade do ensino.

A maioria dos estudos sobre o tema diz respeito somente à educação fundamental e média, ignorando-se a imperiosa necessidade de
se trabalhar de forma interligada: educação fundamental, média e superior.

Num país, que se autodenomina de modernidade tardia, a universalização do acesso à educação superior é questão quase nunca
abordada.

       A sociedade atual caminha para a era do conhecimento, em que o saber é mais valorizado que o fazer, e essa espécie de
conhecimento necessária ao desenvolvimento do país só pode ser disseminada no âmbito do ensino superior.

       Investir em educação não significa somente garantir o acesso ao ensino fundamental e médio, e sim, proporcionar aos cidadãos
as oportunidades para que possam desenvolver e exercer suas habilidades técnicas e intelectuais.

       A universalização do ensino superior se encontra em os princípios estabelecidos na Constituição de 1988 e se constitui numa das
metas a serem traçadas e cumpridas no Plano Nacional de Educação a vigorar entre 2011-2020.

      Pretende-se, com a presente pesquisa contribuir-se ao menos, com a reflexão sobre o tema. Este estudo propõe uma avaliação
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preliminar, qual seja, busca-se através de pesquisas sobre o assunto, perquirir sobre a existência de um direito social fundamental à
educação superior.

     Para a elaboração do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo, com consulta e análise de legislação e doutrina sobre o
assunto.

                           

  

2. O ATUAL CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

 

    Não se pode negar o importante papel do Estado a ser cumprido ainda, na implantação e desenvolvimento do ensino superior no
Brasil, mas também é fato, o expressivo e já atuante papel do setor privado na expansão do setor.

     O desafio das normas reguladoras do setor é exatamente a sua efetividade, e em se tratando de ensino superior essa questão tem
sido deixada não em segundo plano, mas, no último plano, ignorando-se que, mesmo em se tratando do ensino superior, é questão
de interesse público, e que tem por objetivo proporcionar aos cidadãos, condições de adquirirem conhecimento suficiente para que
possam ser libertos da opressão da ignorância e assim usufruírem de uma cidadania plena e ativa.

     É com a educação que o indivíduo compreende o alcance de seus direitos e liberdades, bem como a importância de seus deveres,
permitindo a sua atuação em uma democracia efetivamente participativa. Em essência, "educação é o passaporte para a
cidadania". Além disso, é pressuposto necessário à evolução de qualquer Estado de Direito, pois a qualificação para o trabalho e a
capacidade crítica dos indivíduos mostra se imprescindível ao alcance desse objetivo.

    No Brasil, pode-se afirmar que o acesso ao ensino superior ainda é bastante restrito e não atende à demanda, principalmente na
faixa etária de 18 a 24 anos, pois apenas 12,1% dessa população encontram-se matriculados em algum curso de graduação (INEP,
2007). Além disso, 74,1% das matrículas estão no setor privado, enquanto apenas 25,9% estão em IES públicas; cerca de 68% das
matrículas do setor privado são registradas no turno noturno, enquanto o setor público apresenta um percentual de 36%.

    No que se refere à legislação reguladora da matéria, além dos dispositivos constitucionais, é uníssono que a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação promulgada em 1996, é um marco importante, mas com relação ao ensino superior, ela não foi e ainda não se
mostra suficiente, tanto que no ano de 2006 foi promulgado o Decreto 5.773/2006, que tratou especificamente do assunto.

Quanto à competência em matéria educacional, a Constituição assim estabelece:

 

 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em   regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir  equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório.

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

 

Além do referido decreto, a educação superior no Brasil é regulada pela Portaria Normativa do MEC, n. 40 de 2007 e ainda pela Lei
N. 10.861/2004, que trata dos procedimentos de avaliação de qualidade das instituições de ensino superior no Brasil, o SINAES.

Quando se tratar de competência concorrente, visando assegurar o princípio federativo, a União deve definir as normas gerais,
cabendo aos demais entes federados a elaboração das normas específicas. Nesse sentido, o artigo 211 do texto constitucional
estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de
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colaboração. Já, segundo o artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n.º 9.394/96 (LDB), é da União a função normativa, quando se tratar da
organização da educação nacional (a competência para a elaboração das normas gerais da educação nacional). E o poder de legislar
em matérias de competência da União, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, é exercido pelo Congresso Nacional.

As normas gerais da educação nacional estão, portanto, inseridas naqueles conjuntos normativos oriundos do Poder Legislativo e
devem ser buscadas na Constituição Federal e nas leis federais e, especificamente em relação à educação superior estão inseridas na
Lei n.º 9.394/96 (LDB) e principalmente no Decreto n. 5.773/2006.

         As resoluções e portarias; esses são apenas instrumentos da administração pública para regulamentar as normas genéricas já
existentes, sendo que não podem modificá-las ou lhes negar aplicação e efetividade, tendo em vista o princípio constitucional da
separação dos poderes e a competência legislativa dele decorrente, bem como o respeito ao princípio da hierarquia das normas, mas
a realidade não tem mostrado tal respeito.

 

 

 

3. A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A CONSTITUIÇÃO

 

A Constituição, a partir da segunda metade do século XX, passou a ocupar o centro do ordenamento jurídico, iniciando um novo
método de compreensão do direito.[2]

E entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, impondo a busca constante do desenvolvimento nacional, e no plano internacional, o progresso da humanidade.

Ora, uma sociedade livre, justa e solidária só pode ser construída por pessoas suficientemente educadas e neste viés, a Constituição
garante no artigo 6º que a educação é direito de todos e dever do Estado, e dado ao seu caráter de direito fundamental se encontra
incluso no rol de direitos humanos de vários tratados internacionais.    

Ao lado da educação fundamental e do ensino médio, é inegável que a educação superior também se constitui em pilar do Estado
Democrático de Direito, pois objetiva à formação do cidadão.

A universalização do acesso à educação superior constitui-se tema emergente, complexo e de fundamental importância para a
sociedade brasileira, especialmente se considerarmos o cenário da revolução tecnológica, da globalização e das mudanças no mundo
do trabalho, bem como as perspectivas de universalização do ensino fundamental do ensino médio a curto e médio prazos. No Brasil,
a democratização do acesso e permanência no ensino fundamental e médio, ampliará excepcionalmente a demanda pelo ensino
superior, o que representa um enorme desafio para o país, especialmente no que tange ao sistema de educação superior, aos modos
de organização acadêmica e as modalidades de cursos a serem ofertados. [3]

No Brasil, a educação superior pode ser tanto promovida pelo poder público como pela iniciativa privada, sendo que neste nível de
ensino devem-se ofertar muito mais do que os alicerces do conhecimento, mas sim, condições para a formação e disseminação do
conhecimento, o desenvolvimento do saber científico, sem perder de foco a busca pela criação e efetivação de melhorias sociais.
Logo, depreende-se que a educação superior tem natureza pública, haja vista as principais finalidades apontadas e, portanto, deve
sempre ser incentivada, implementada e articulada através de políticas públicas com a mesma intensidade com que se trata o ensino
fundamental e médio.

                            Este é o sentido que se apreende do conteúdo do Artigo 208 da Constituição, repetido no Artigo 4º, inciso V da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação:

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

 

(...)
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V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

 

E a legislação infraconstitucional (LDB) repete o texto da Constituição, no Artigo 4º, inciso V:

                  (...)

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

 

Nesta direção, não se pode cogitar da exclusão de determinados setores da sociedade desse processo de desenvolvimento científico
e da difusão do conhecimento, notadamente por motivos de desigualdade, fato esse que seria absolutamente contrário aos princípios
basilares da República Federativa do Brasil.

A inclusão no âmbito do ensino superior pode ser extraída a partir da interpretação e análise do acervo normativo pátrio,
especialmente no âmbito da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diplomas esses que, em diversos
dispositivos, dispõem acerca da acessibilidade universal à educação.

Ainda, em sede constitucional, no Brasil verifica-se a eqüidade educacional almejada tem assento no art. 208, V, bem como decorre
do princípio fundamental da dignidade humana (art. 1º, III) e do objetivo fundamental de redução das desigualdades sociais (art. 3º,
III), não deixando a LDB de retratar tais princípios no plano infraconstitucional.

Destaque-se que, em análise sumária, o acesso à educação superior não se reveste do caráter de direito público subjetivo. Existem
certas qualidades exigidas daquele que procura ingressar na IES (seja pública ou privada), quais sejam, a capacidade subjetiva e o
mérito do candidato (art. 44, II, da LDB), de forma que, preenchidas, impõem-se ao Estado o dever de garantir a educação naquele
nível.

A participação é, assim, a essência de toda proposta de inclusão. Por isso, é possível definir inclusão no ensino superior como
sendo todo o aparato que tenha vistas à limitação do processo de exclusão bem como a maximização da participação do jovem
universitário dentro do processo educativo e científico, afastando-se, assim, toda espécie de barreira para o desenvolvimento do
conhecimento.

Nas palavras de VARGAS (2008, p.733):

 

A Constituinte acolheu, outrossim, a proposta de explicitar, na Constituição brasileira, dispositivo sobre o Plano Nacional de
Educação de forma bem mais ampla que nas Cartas anteriores. O art. 214 da nova Constituição expressa a elevação, ao nível
constitucional, do desejo da sociedade brasileira de um Plano Nacional de Educação, de duração plurianual. Este Plano entrou em
vigor em 2001, com duração de 10 anos. Podemos dizer que o PNE representa uma síntese entre os documentos da área educacional
do governo e a legislação constitucional. Quanto ao ensino superior, diagnostica que, para enfrentar "sérios problemas" deve-se
renovar e desenvolver o sistema. Em suas diretrizes, explicita uma preocupação com a emergência de uma sociedade do
conhecimento a demarcar o limite do desenvolvimento e da independência política, bem como uma preocupação com a
desigualdade: Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte sistema de educação superior. Num
mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação
superior e de suas instituições é cada vez maior (...). As instituições de ensino superior têm muito a fazer, no conjunto dos esforços
nacionais, para colocar o País à altura das exigências e desafios do Séc. XXI, encontrando a solução para os problemas atuais, em
todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira,
reduzindo as desigualdades (MEC, 2001).

 

 

4. EDUCAÇÃO SUPERIOR COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL
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O direito à educação encontra-se genericamente previsto na redação do art. 6º da CF/88, que tratou dos direitos sociais, e encontra
sua regulação específica no Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, a partir do artigo 205. Na redação do art.
6o "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição."

O direito à educação é um direito social de caráter prestacional e como tal exige uma conduta positiva do Estado; sua natureza é
positiva e, portanto implica que seja criada ou colocada à disposição a prestação que constitui seu objeto, já que objetiva a
efetivação da igualdade em seu plano material.

                            Sendo a educação um direito fundamental social de caráter prestacional, se encontra diretamente vinculada às
tarefas de melhoria, distribuição e redistribuição de recursos existentes, bem com a necessidade de criação de bens essenciais não
disponíveis a ser proporcionada pelo Estado para todos aqueles que deles necessitem.[4]

                            E, por terem por objeto prestações materiais a serem proporcionadas pelo Estado, exsurge daí sua importância no
contexto econômico.

Segundo SARLET (2004, p.281):

                                                        

Já no que diz com os direitos sociais a prestações, seu custo assume especial relevância no âmbito de sua eficação e efetivação,
significando, pelo menos para significativa parcela da doutrina, que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível
sem que se despenda algum recurso, dependendo em última análise, da conjuntura econômica, já que aqui está em causa a
possibilibidade de os órgãos jurisdicionais imporem ao poder público a satisfação das prestações reclamadas.

                           

                            E SARLET (2004, P. 287) continua:

 

No que se refere à eficácia dos direitos sociais prestacionais, a nova interpretação constitucional nos remete a afirmar que mesmo as
normas de cunho programático, são dotadas de eficácia e não podem ser consideradas meras proclamações de cunho ideológico ou
político. Já se destacou que mesmo aquelas que fixam programas ou tarefas a serem cumpridas pelo Estado, possuem o caráter de
autênticas normas jurídicas no sentido de que mesmo sem qualquer ato concretizador se encontram aptas a desencadear algum efeito
jurídico.

 

 

                            Neste sentido, importa ressaltar mais uma vez que todas as normas consagradoras de direitos fundamentais são
dotadas de eficácia plena, em certa medida, diretamente aplicáveis já ao nível da Constituição e independentemente de
intermediação legislativa. [5]

E é nesta direção, em busca da efetividade que os representantes da sociedade reuniram-se para tratar do tema da educação e o
documento final elaborado por ocasião da Conferência Nacional de Educação firmada em Brasília por diversos representantes de
diferentes segmentos da sociedade e também do poder público entre os dias de 2010 e que tem por objetivo traçar as diretivas à
elaboração do novo Plano Nacional da Educação, a vigorar entre os anos de 2011-2020 destaca:

 

Como função social, cabe reconhecer o papel estratégico das instituições da educação básica e superior na construção de uma nova
ética, centrada na vida, no mundo do trabalho, na solidariedade e numa cultura da paz, superando as práticas opressoras, de modo a
incluir, efetivamente, os grupos historicamente excluídos: negros, quilombolas, etc. A garantia do direito à educação e,
particularmente, à educação superior certamente implicará a ação permanente do Estado, diante das evidências concretas
dos limites ao crescimento do número de estudantes no setor privado impostos pela renda per capita brasileira e pela enorme
desigualdade social em nosso País.
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Reconhecer a educação superior como bem público social e um direito humano universal e, portanto, como dever do Estado. A
perspectiva de expansão e universalização com equidade, qualidade, pertinência e compromisso com a sociedade deve ser uma meta
para as políticas na área, considerando as bases para a garantia de autonomia das IES, em conformidade com a legislação em vigor.
Portanto, não se pode descurar da necessidade de democratizar o acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade aos cursos
no período noturno, diurno e de tempo integral, sendo estes últimos, normalmente, os mais elitizados nas instituições, o que implica,
também, na interiorização das universidades estaduais e federais e construção de novos campi e ampliação da oferta de cursos nos
pólos já existentes, garantindo também que jovens que residem no interior do estado tenham acesso ao ensino superior,
considerando as peculiaridades socioeconômicas da região. O acesso e a permanência desses segmentos à educação superior
implicam políticas públicas de inclusão social dos das estudantes trabalhadores/as, plano nacional de assistência estudantil
para estudantes de baixa renda, a exemplo das bolsas-permanência e do apoio financeiro para o transporte, residência, saúde e
acesso a livros e mídia em geral. Implicam, também, a implementação e efetivação de políticas de ações afirmativas voltadas para o
acesso e permanência de grupos sociais e étnico-raciais com histórico de exclusão e discriminação nas instituições de ensino
superior brasileiras. Portanto, a cobertura de diferentes segmentos da população requer modelos educativos, curriculares e
institucionais adequados às diversidades cultural e social brasileira.

 

                  

4.1 Financiamento da Educação Superior

 

Parece evidente que a perspectiva de democratização do acesso à educação superior no Brasil não poderá se efetivar sem uma
ampliação dos investimentos da União e dos Estados na oferta desse nível de ensino, bem como sem um aumento dos gastos
públicos na educação básica e nas diferentes modalidades de educação e ensino. Sem essas ações pontuais,

Por isso, prima facie pode-se afirmar que a efetiva democratização do acesso à educação superior passa mais pela pressão da
comunidade no sentido da ampliação de vagas nas IES públicas, do que pela definição de formas e modelos alternativos de
processos seletivos para ingresso na universidade.

As inovações referentes a critérios seletivos não têm conseguido alterar o panorama de seletividade social, uma vez que elas não
modificam o paradigma de escolha elitizante existente no país. A LDB não trouxe efetivamente nenhuma ruptura com o padrão de
seleção instituído desde a criação das universidades no Brasil, que privilegia os candidatos com maior capital econômico e cultural.
Continua desse modo, a seleção baseada nas aptidões e capacidades naturais que, historicamente, tem assegurado que o ensino
superior, sobretudo, os cursos de maior prestígio social e de melhor qualidade, seja destinado a uma elite  econômica e
culturalmente favorecida.

                            A política implementa pelo Ministério da Educação a partir da década de 90, ampliando o número de vagas na rede
privada numa tentativa de minimizar o problema não trouxe grandes mudanças. Se por um lado, o aumento das vagas proporcionou
uma redução no valor das mensalidades em virtude da concorrência entre as instituições de ensino, de outra banda, àquele que não
tem condições de custear seus estudos universitários continua excluído do sistema educacional superior.

                            A falta de investimentos na educação superior pelo poder público parece ter uma justificativa, nada plausível para
um país que pretende realmente desenvolver-se:

                            Segundo LUCCHESI (2002, p.64):

 

O pretexto é a necessidade de investir maciçamente no ensino básico, que se encontra em situação calamitosa, um investimento
democrático, já que é destinada a toda a população. O argumento é bastante discutível. Investir no ensino superior no Brasil de hoje,
é urgentemente necessário, já que a riqueza do mundo futuro tende a concentrar-se, sobretudo no conhecimento. 

 

 

Ora, no Brasil existe espaço para o desenvolvimento das instituições de ensino privada sem prejuízo às universidades públicas. É
necessário um trabalho conjunto, implementado pelo Estado em parceria com os particulares.
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                            É necessário, a exemplo do trabalho realizado em nível de educação fundamental e média, investir na capacitação
dos docentes e na infra-estrutura da rede privada de educação superior.

                            A intervenção estatal na educação superior é um mal necessário, a rede privada que enfrenta níveis altíssimos de
inadimplência, sem o aporte financeiro do Estado não terá como implementar suas propostas e atingir níveis de excelência e nem
poderá proporcionar ao educando carente de recursos materiais o acesso à educação superior.

                            O ensino superior não estatal no Brasil atingiu significativa participação, abrigando a maioria dos estudantes. Cabe
ao Ministério da Educação, além de exigir qualidade, proporcionar o incentivo financeiro necessário à consolidação do ensino do
superior no Brasil, tanto na rede pública como nas instituições privadas.

 

5. A EDUCAÇÃO SUPERIOR E OS TRÊS PODERES

 

A crise e a reestruturação do Estado e da educação superior não são fenômenos exclusivos do Brasil, nem apenas de países do
Terceiro Mundo ou da América Latina, mas uma realidade presente e comum à maioria dos países de todas as dimensões, graus de
desenvolvimento e latitudes. Trata-se de fenômenos que acompanham as transformações da base econômica dos diferentes países, a
começar pelos do chamado Primeiro Mundo, e especialmente da Europa Ocidental, onde o trânsito do Fordismo para um novo
regime de acumulação e a crise do Estado do Bem-Estar Social se fazem sentir antes e com maior intensidade do que nos demais
países desde os anos 60 e 70 e especialmente nos anos 80.[6]

Como já anteriormente destacado, trata-se de competência legislativa privativa da União, estabelecer as diretrizes e bases da
educação nacional tendo em vista o que determina o artigo 22, inciso XXIV da Constituição Federal.

No que se refere a legislar com a finalidade de proporcionar os meios de acesso à educação e sobre a educação e o ensino em geral
(com exceção daqueles casos em que a competência é privativa) essa competência é concorrente com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, segundo o que dispõe o artigo 23, incisos V e IX, respectivamente, também da Constituição.

Trazendo à questão o princípio da separação de poderes, significa que não havendo autorização constitucional expressa, a
competência legislativa - criação e extinção de direitos - pertence ao Congresso Nacional, cabendo ao Poder Executivo, em nível
normativo, apenas a criação dos mecanismos necessários à sua efetivação e ao Poder Judiciário a sua interpretação e aplicação,
quando ocorrerem conflitos.

Quanto à solução das antinomias jurídicas - conflitos entre normas - o princípio fundamental aplicável, no âmbito do direito
brasileiro, é o da hierarquia, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece quóruns diferenciados para as aprovações de
normas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias, enquanto decretos, resoluções e portarias nem passam pelo
congresso. Por esse critério, sempre que existirem duas normas em conflito, sendo elas hierarquicamente diferenciadas, a de
hierarquia superior deve prevalecer sobre a de hierarquia inferior.

Mas, afinal, no contexto da educação superior qual é a importância de se revisar essas premissas sobre competência legislativa?

Pretende-se demonstrar, com as referências, em especial aos textos da Constituição Federal, que o Poder Executivo, através do
Ministério da Educação, exerce sim as atribuições do poder público federal, mas em nível executivo, cabendo-lhe zelar pelo
cumprimento das normas gerais da educação nacional, exatamente de acordo com formas e critérios exauridos na legislação
reguladora da matéria.

Suas atribuições, em nível normativo, se restringem à atividade necessária para a realização dos direitos e deveres definidos pela
Assembléia Nacional Constituinte e pelo Congresso Nacional, o que deve ser efetivado através de Decretos (do Presidente da
República), de Portarias (do Ministro) e de Resoluções (do Conselho Nacional de Educação). Tudo que exceder essas competências
fere o sistema democrático presente no texto constitucional.

A Constituição Federal e as normas gerais da educação brasileira não autorizam o Poder Público a negar direitos garantidos pela
Assembléia Nacional Constituinte ou pelo Congresso Nacional.

Isso significa que quando o Poder Público, através de Decretos, de Resoluções ou de Portarias, cria mecanismos que na prática
impedem o exercício de qualquer direito, age inconstitucionalmente.
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No Brasil, o sistema educacional brasileiro, lamentavelmente rege-se por um emaranhado de resoluções e portarias, que, muitas
vezes extrapolam os limites exarados na norma, como é o exemplo da edição da Portaria Normativa n. 40 que proíbe a cobrança de
taxa para expedição de diploma, disciplinando, portanto, matéria não concernente à sua competência, qual seja, estabelecer regras a
serem inseridas nos contratos de prestações de serviços educacionais firmado entre o aluno e a IES.

Além da problemática legislativa, e do Poder Executivo que ultrapassa os limites de sua função, o Judiciário também se encontra,
em muitas ocasiões, refém do sistema.

É necessário concordar que não se trata de tarefa simples, desvendar, aliás, interpretar e aplicar as regras atinentes à educação
superior no Brasil.

Nem mesmo os poderes legislativos se entendem, acerca de suas competências materiais. Poderes legislativos? É isso mesmo. Ora,
em relação ao ensino, principalmente no âmbito da educação superior existe outro poder legislador: o Ministério da Educação.

E é exatamente nesse sentido que FAGUNDES (2008, p.08) discorre:

 

Desta forma, surge nictente a conclusão de que, desde 12.12.2007, as instituições de educação superior estão impedidas de cobrar a
chamada taxa de expedição de diploma, porquanto tal custo encontra-se inserido nos valores percebidos a título de contraprestação
pelos serviços educacionais contratados, consoante acima apontado.

Registre-se que este impedimento decorre da Portaria Normativa n° 40/2007, norma destinada a regulamentar o sistema E-MEC,
mas que, neste aspecto particular, extrapola seus limites e busca regulamentar a questão contratual entre instituições e alunos.

Evidentemente, esta conclusão pressupõe que se aceite possuir o MEC competência para legislar sobre a matéria das anuidades
escolares, quando a Lei n°. 9.870/1999, em momento algum, promoveu qualquer delegação desta para que o MEC regulamentasse
uma questão exclusivamente contratual, motivo por que impositivo apresentá-la com as ressalvas sob o ponto de vista do princípio
constitucional da legalidade...

                

Mas, é certo que a especificidade e a complexidade da matéria não podem servir de justificativa plausível às decisões do Poder
Judiciário, que em muitas vezes, ignora o regramento sobre o assunto e aplica à relação educacional os princípios de direito civil e
direito do consumidor, deixando de lado, a autonomia das instituições de ensino e demais garantias estabelecidas na legislação
específica sobre o assunto.

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 

Sem qualquer pretensão de se apresentar fórmulas feitas, bem como, de se esgotar a discussão sobre a problemática apresentada, o
presente trabalho tem como mérito, minimamente suscitar a reflexão e o debate sobre o tema proposto.

A concretização dos direitos fundamentais, e entre eles o direito à educação no âmbito do ensino superior reclama um sistema
organizacional e democrático, através da real aproximação dos conflitos sociais ao poderes públicos.

Uma nação que pretenda cumprir suas pretensões inclusivas não pode se contentar com a mera declaração de direitos; torna-se
imprescindível ao Estado, assim, formular e implementar políticas públicas o acesso a bens materiais públicos, e entre eles o acesso
à educação superior.

A educação se constitui numa das facetas da dignidade humana e sua universalização depende de ações pontuais visando a
ampliação de acesso e permanência no ensino superior, como tradução precípua da busca da igualdade material por meio das
políticas do Estado. É necessário se romper o paradigma da histórica predominância de frações de elite no ensino superior.

É esse espírito de acesso e inclusão que se coaduna a uma política que prioriza os direitos humanos e que instrumentalizam a
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Constituição cidadã.

O Plano Nacional de Educação é um dos instrumentos à efetivação de tais metas, vez que aborda de forma objetiva a questão do
acesso à educação superior.

Mas, há muito para ser feito nesses termos, em meio à sociedade tão desigual como a nossa, mas a direção para a superação dessas
limitações parecem estar criadas. Somente com a universalização do acesso à educação superior, ampliada estará a condição para a
fruição e exercício de direitos humanos e de uma cidadania plena e ativa, ampliando consideravelmente as chances da concretização
dos ideais de uma sociedade mais igualitária e democrática.

Assim, sob o enfoque abordado no presente trabalho, o direito fundamental de acesso à educação superior insere-se, portanto, no
conjunto de outras tantas demandas sociais, também relevantes, como, por exemplo, as exigências da sociedade por serviços
efetivos de saúde pública, segurança, previdência, etc. , pelas quais o Estado não pode olvidar esforços para cumprir!
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O DIREITO À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA E O DIREITO À IMAGEM-RETRATO E
IMAGEM-ATRIBUTO

THE RIGHT TO HONOR OBJECTIVE AND SUBJECTIVE AND THE RIGHT TO IMAGE-PICTURE AND
PICTURE-ATTRIBUTE

Luiz Henrique Vieira

RESUMO
Os direitos da personalidade, órbita onde se encontram inseridos os direitos à honra e imagem,
estão fundados no princípio da dignidade humana, fundamento da existência do Estado
Democrático de Direito. Na proteção destes direitos da personalidade, a tutela da honra
apresenta-se como primária para a proteção de todos os demais. Honra que em seu aspecto
objetivo volta-se ao conceito que a sociedade devota ao indivíduo, o nome ou a fama de que
desfruta, enfim, a maneira pela qual a pessoa se faz enxergar perante a sociedade e, que em
seu aspecto subjetivo, corresponde ao sentimento pessoal, interior, a respeito da sua própria
dignidade. O direito à própria imagem é revestido de proteção especial e autônoma no
ordenamento pátrio, que protege a chamada imagem-retrato e imagem-atributo. A primeira
(retrato) representa a reprodução dos caracteres físicos do indivíduo, capazes de identificá-lo no
meio social. A segunda (atributo) corresponde aos aspectos morais capazes de individualizar a
pessoa (física ou jurídica), a maneira como ela é vista ou lembrada, assemelhando-se à honra
no seu aspecto objetivo. Honra e imagem possuem tutelas distintas e autônomas, não se
justificando mais as teorias que apresentavam a tutela da imagem como dependente da violação
do direito à honra.
PALAVRAS-CHAVES: Personalidade; honra; imagem;

ABSTRACT
The personality rights, orbit where entered the rights to reputation and image, are founded on
the principle of human dignity, the foundation of the existence of democratic State of law. On
the protection of personality rights, the protection of honour presents itself as primary for the
protection of all others. Honour in its appearance goal back to the concept that the company
devotes to the individual, the name or the fame that enjoys, anyway, the manner in which the
person is seeing before the society and, in their subjective aspect corresponds to personal
feeling, interior, with respect to his/her own dignity. The right to own image is coated with
special protection and unattended for ranking the homeland, which protects the so-called
picture-picture and picture-attribute. The first (portrait) represents the reproduction of physical
characters of the individual, able to identify it in the social environment. The second (attribute)
matches the moral aspects that the person (or entity), the way she is seen or remembered,
resembling to honor on goal. Honor and image have distinct responsibilities and autonomous, no
more theories that had the tutelage of image as dependent on the infringement of the right to
honor.
KEYWORDS: Personality; honor; image; 

INTRODUÇÃO
 
                           O estudo e aprofundamento das questões ligadas aos direitos da personalidade sempre se
revelaram importantes para o desenvolvimento das sociedades de um modo geral. Contorno especial,
entretanto, adquire o estudo do direito à honra e imagem na sociedade contemporânea, mormente diante da
evolução dos meios de comunicação, dos aparelhos eletro-eletrônicos e mecânicos destinados à captura e
propagação de imagens, assim como diante da preciosa (se bem utilizada) e destrutiva (se mal utilizada)
rede mundial de computadores (internet).
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                           Cada vez mais frequentes se tornam as violações a esses bens da vida, exigindo-se
vigorosos esforços dos profissionais do direito e do Estado para a elucidação e proteção desses direitos tão
essenciais ao desenvolvimento da personalidade.
                           A Constituição Federal de 1988 constitui um importante marco para o desenvolvimento
destes institutos no Brasil, ao tratá-los de forma específica e diferenciada em seu art. 5º, erigindo-os à
categoria de direitos fundamentais.
 
2 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
 
                           Indubitavelmente os direitos de personalidade repousam no seio sereno do princípio da
dignidade humana, dele extraindo sua energia vital. Inobstante o cunho da presente investigação esteja
voltado à análise do direito à honra e à imagem, não há como se falar do reflexo sem mencionar o espelho.
                           Elimar Szaniawski apregoa que os direitos de personalidade são desdobramentos do
princípio da dignidade humana e ambos integrantes da teoria do direito geral de personalidade:
 

“A dignidade do homem e o direito ao livre desdobramento de sua personalidade são, portanto,
elementos integrantes do direito geral de personalidade que, através da ordem jurídica, são garantidos
como um direito subjetivo a respeito de todas as pessoas[1]”
 

                           Ingo Wolfgang Sarlet, concebendo a dignidade da pessoa humana  como valor intrínseco
ao ser humano, em brilhante ilação preceitua:

 
“[...] cumpre salientar que a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que
simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que
qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na
possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade.
Esta, portanto, como elemento integrante e irrenunciável da natureza da pessoa humana, é algo que se
reconhece, respeita e protege, mas não que possa ser criado ou lhe possa ser retirado, já que existe em
cada ser humano como algo que lhe é inerente[2]”

 
Alexandre de Moraes também apresenta a dignidade como valor ao asseverar que:
 

“a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito
por parte das demais pessoas[3]”

 
O princípio da dignidade humana assume, na visão de Robert Alexy, para quem

princípios e regras se diferenciam também pelo grau maior ou menor de relatividade (respectivamente),
caráter de regra e, desta forma, por apresentar baixo grau de relatividade, não admite transgressão:

 
“La dignidad humana tiene, como todos los derechos que están tanto en la bóveda como en el
fundamento del edificio, una estructura distinta a de los otros derechos fundamentales. En los derechos
fundamentales normales una intromisión no significa todavia una lesión. Una intromisión se convierte
en una lesión cuando no está justificada. La dignidad humana carece de esa estructura
intromisión/limites. En ese sentido tiene un carácter de regla. Toda intromisión en la dignidad humana
significa su lesión.[4]”
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                        O reconhecimento dos direitos de personalidade como sendo direitos pertencentes ao
homem pelo simples fato de “ser homem”, calcados no princípio da dignidade da pessoa humana erigido a
fundamento do Estado Democrático de Direito, conforme anúncio expresso no texto constitucional,
demonstra o reconhecimento de que “o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário,
já que o homem constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal[5]”.
                           Concebidos desta forma, não se pode emprestar validade, neste aspecto, ao entendimento
esposado pelo renomado autor italiano Adriano de Cupis, positivista assumido, que ensina que se
encontram situado no rol dos direitos de personalidade apenas aqueles que forem reconhecidos pelo
Estado. Parece possuir mais crédito o ensinamento presenteado pelos jusnaturalistas, para quem a
existência dos direitos de personalidade é anterior à própria existência do Estado, que deve se resumir a
reconhecê-los e protegê-los. Neste sentido a lição de Carlos Alberto Bittar:
 

“Entendemos que os direitos de personalidade constituem direitos inatos – como a maioria dos
escritores ora atesta -, cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano
do direito positivo – em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária –, e dotando-os de
proteção própria [...][6]”

 
              Também ecoa neste mesmo sentido a lição de Silvio Romero Beltrão:
 

“Com os direitos da personalidade, quer-se fazer referência a um conjunto de bens que são tão próprios
do indivíduo, que chegam a se confundir com ele mesmo e constituem as manifestações da
personalidade do próprio sujeito[7]”

 
                           Neste cenário, a dignidade da pessoa humana se apresenta como um alicerce sobre o qual
se assentam os chamados direitos de personalidade.
                          
3 DO DIREITO À HONRA
 
                           A honra é um atributo inerente à pessoa e independente de quaisquer considerações de
raça, religião, condição social, etc., sendo, por isto mesmo, considerada um “direito inato da
personalidade”, na preciosa lição de Adriano de Cupis, para quem a honra é adquirida pelo homem em
razão do seu nascimento: “pelo simples fato do nascimento, toda a criatura humana tem em si mesma o
bem da própria honra [...][8]”.
                           Carlos Alberto Bittar corrobora o entendimento do professor Italiano, ao asseverar que a
honra se constitui no elemento “imprescindível à composição da personalidade”[9].
                           Interessante, nesta esteira de pensamento, o entendimento esposado por Adriano de Cupis,
que, embora somente admita como direitos da personalidade aqueles positivados pelo estado, vê na honra
um direito inato do homem, que existe independentemente de qualquer situação ou condição objetiva. Para
ele o direito à honra existe pelo nascimento, sendo que a posição que o indivíduo vier posteriormente
galgar na sociedade, as qualidades que vier ou não a adquirir apenas e tão somente irão contribuir para o
“maior ou menor desenvolvimento” da honra que existe pelo simples fato da existência da
personalidade[10].
                           As considerações a respeito da honra convergem para a compreensão da honra como
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sendo um direito personalíssimo e inato, cumprindo ao Estado apenas e tão somente reconhecê-lo
enquanto tal.
                          
3.1 Conceito
 
                           Buscar o conceito de honra não é tarefa das mais fáceis. A seu respeito debruçam-se
poetas e compositores. No aspecto jurídico, objeto de interesse deste estudo, a tarefa não é menos inglória.
                           Sidney Cesar Silva Guerra, conceitua honra como sendo o “direito de não ser molestado,
injuriado, ultrajado ou lesado na sua dignidade ou consideração social.[11]”
                           Já Adriano de Cupis conceitua de forma magnífica a honra como sendo “a dignidade
pessoal refletida na consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa,[12]” acrescentando em
outra passagem que a honra significa também “tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos
outros, ou a consideração social [...][13]”

O conceito é sintético sem ser omisso, porquanto já trata, de per si, da dicotomia entre honra
objetiva e honra subjetiva, também objeto deste estudo e que será analisada no momento oportuno.

Importa, agora, salientar que a honra se reveste de importância vital para “satisfação pessoal
do interessado[14]”, conforme leciona Carlos Alberto Bittar. Não se duvida, portanto, da importância e
necessidade de se estabelecer um sistema de proteção à honra do indivíduo até mesmo como forma de
permitir-lhe a inserção e ascensão sociais.
                           A honra, neste contexto e ainda sem tratar da diferenciação que ora se anunciou,
apresenta-se como um dos bens mais preciosos que o homem pode possuir, sendo que para Adriano de
Cupis, ela se destaca entre os chamados direitos de personalidade justamente por ser considerada um
direito primário “[...] na ordem de importância[15]”, se é que se pode falar em ordem de importância
dentre os direitos da personalidade.
 
3.2 Da honra objetiva e da honra subjetiva
 
                           As normas decorrentes dos enunciados normativos presentes no art. 5º da Constituição
Federal,[16] autorizam o tratamento do direito à honra em duas vertentes: a vertente objetiva (chamada de
honra objetiva) e a vertente subjetiva (denominada de honra subjetiva).
                           Honra objetiva é espelhada pelo conceito que os outros, a sociedade, possui a respeito do
indivíduo, o aspecto exterior, a manutenção de um nome sem máculas, a estima que lhe é devotada ou, na
lição de Wanderlei de Paula Barreto:

“[...] na estima e no respeito tributados à pessoa pelos seus circunstantes; enfim, é a boa fama, o bom
conceito, a reputação, a respeitabilidade, o bom nome granjeados pela pessoa na comunidade em que
vive [...]”[17]

 
                           Tracejando pelo mesmo caminho, leciona Sidney Cesar Silva Guerra a respeito da honra
objetiva:

 
“estaria voltada para a sociedade, ou seja, a idéia que as pessoas fazem daquela pessoa; qual a opinião,
a idéia, os padrões que são criados pela própria sociedade, ou seja, o bom nome, a fama, a estima que
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goza em sociedade[18]”
 
                           Reconhecendo, também, a existência de dois componentes distintos na análise do direito à
honra, Carlos Alberto Bittar discorre a respeito da chamada honra objetiva, entendendo que em seu
conceito se compreende “o bom nome e a fama de que desfruta no seio da coletividade, enfim, a estima
que a cerca nos seus ambientes, familiar, profissional, comercial ou outro[19]”.
                           Edilsom Pereira de Farias informa que a honra em seu sentido objetivo pode ser definida
como a “reputação que a pessoa desfruta ante o meio social em que está situada[20].”
                           A honra objetiva, dentro das perspectivas apresentadas, surge como o sendo o conceito do
indivíduo na sociedade em que está situado; a visão que os outros indivíduos ou a coletividade possuem a
seu respeito, independente do seu próprio sentimento ou conceito interior. É o reflexo, a vitrine do
indivíduo na qual estão refletidas as opiniões, conceitos, etc., que as outras pessoas lhe devotam.

Justamente por estar dependente do conceito atribuído por terceiros, a honra objetiva
pode se perder como também se restaurar. Como não se recordar do lúdico personagem de Jorge Amado, o
sírio Nacib, procurando, a todo o custo, restaurar sua “honra” com a anulação do casamento com Gabriela,
após flagrá-la em adultério com Tonico Bastos, mostrando à sociedade que, diante da nulidade do
matrimônio, não tinham passado de amantes e, assim, não havia sido traído[21]?
                           Já no aspecto subjetivo, a honra está “[...] relacionada à questão do próprio ‘eu’, da auto-
estima, da consciência da própria dignidade, isto é, do que a pessoa pensa de si mesma”,[22] na lição
memorável de Sydney Cesar Silva Guerra, para quem, ainda, a honra concebida nesta perspectiva
constitui-se em um “bem inerente ao próprio homem, do qual não poderá divorciar-se.[23]”
                           Também partilha deste mesmo entendimento Carlos Alberto Bittar, para quem a honra
subjetiva corresponde ao “sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria dignidade[24]”
                           Importante relembrar o entendimento já esposado anteriormente por Adriano de Cupis
para quem o conceito de honra pode ser sintetizado como sendo “a dignidade pessoal refletida na
consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa[25]”, fazendo referência ao aspecto objetivo e
subjetivo deste precioso direito.
                           De fato, a honra subjetiva faz parte do sentimento pessoal, amargado e aprisionado no
íntimo de cada indivíduo. É a sensação obtida a respeito de sua própria dignidade e, por isto mesmo,
intangível ao arbítrio de outrem, irrenunciável. É a “auto-estima, o sentimento e a convicção de que a
pessoa tem da sua própria dignidade[26].”
                           Neste contexto e elaboradas estas distinções, torna-se perfeitamente plausível a afirmação
no sentido de que a honra objetiva (reflexo do conceito do indivíduo perante a sociedade) pode até deixar
de existir, como por exemplo, no caso de uma pessoa detida em flagrante pelo crime de pedofilia ou outro
qualquer que cause repulsa e cujo fato venha a ser amplamente divulgado nos meios de comunicação para
toda a sociedade de um modo geral ou no já citado exemplo do personagem de Jorge Amado.
                           Em sentido diverso, a honra subjetiva (sentimento interior a respeito da própria existência
da sua dignidade) não se perde ou se aniquila, pouco importando o conceito de que se desfruta no seio
social. Por isto que se pode afirmar que mesmo o pior dos bandidos ou latrocidas a conservam. Podem
deixar de usufruir da honra objetiva, mas jamais deixarão de possuir a subjetiva.
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3.2.1 Das características e limitações
 
                           O direito à honra se reveste de todas as características normais atribuídas aos chamados
direitos da personalidade. Carlos Alberto Bittar preceitua estarem presentes  “os aspectos da
intransmissibilidade, da incomunicabilidade e da inestimabilidade, na defesa da própria integridade da
pessoa[27].”

Como todos os demais direitos da personalidade de um modo geral, este não é um direito
absoluto. O autor retromencionado lista algumas limitações à tutela do direito à honra, tais como a
possibilidade da invocação da conhecida exceção da verdade, o constrangimento quando derivado de
ordem judicial e também a distorção para fins humorísticos (animus jocandi), desde que não ocorra ofensa
à pessoa que ultrapasse os limites da comicidade[28].

Entre as limitações pinceladas acima, reveste-se de importância no contexto deste estudo
a chamada exceção da verdade, observando-se que o ordenamento jurídico pátrio a permite em situações
especialíssimas,[29] o que possibilita afirmar, com apoio em Adriano de Cupis que, nas hipóteses em que
não se permite o manejo desta figura jurídica, o direito está protegendo a honra do indivíduo até mesmo
contra a própria verdade

 
“garantindo sua dignidade mesmo se a esta não correspondem efetivamente virtudes pessoais; compete,
então, à pessoa o direito de preservar a própria dignidade, mesmo fictícia e, portanto, também contra os
ataques da verdade. Poder-se-ia, assim, falar do direito ao segredo da desonra”,  pois aquilo que é
contrário à dignidade da pessoa deve permanecer  um segredo dela própria.[30]”

                                                          
                           Edilsom Pereira de Farias, adota a mesma linha de Adriano de Cupis e leciona que nas
situações em que não se admite a exceção da verdade, o direito visa a proteger um “Oasis de dignidade
que toda pessoa conserva ainda que determinados comportamentos do indivíduo não se coadunem com sua
dignidade[31]”
                           De fato, verifica-se a preocupação do ordenamento em se proteger a honra até mesmo
contra a própria verdade, porquanto considerada reduto primeiro da dignidade e suporte imprescindível
para a sua plena realização.
 
4 DO DIREITO À IMAGEM
             
                           Não se duvida que o direito à imagem (ou o direito à própria imagem como preferem
alguns doutrinadores) possui relevância especial em nosso século, dados os avanços tecnológicos e o
aperfeiçoamento dos modos de captura e divulgação de imagens. Técnicas impensáveis há poucos anos
atrás hoje integram a realidade cotidiana e encontram-se incorporadas ao modo de vida da sociedade
contemporânea, tais como aparelhos celulares com dispositivos de captura de imagens, assim como uma
infinidade de aparelhos cada vez “mais portáteis” e que possuem dispositivos semelhantes de captação de
imagens, sons, etc.
                           Todo este avanço também se refletiu no mundo do direito, fazendo com que o tratamento
dispensado a este instituto também passasse por um processo evolutivo ao largo dos últimos anos.
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Essa evolução é sentida e problematizada pela doutrina. Carlos Alberto Bittar ao lecionar
a seu respeito apregoa

 
"Mas, com a evolução, acabou por assumir contornos próprios, envolvendo a defesa da figura humana
em si, independentemente do local em que se encontra, consistindo, em essência, no direito de impedir
que outrem se utilize - sem prévia e expressa anuência do titular,  em escrito revestido das formalidades
legais - de sua expressão externa, ou de qualquer dos componentes individualizadores [...][32]"

 
                           Para este autor, o direito à imagem é concebido como “[...] o vínculo que une a pessoa a
sua expressão externa, tomada no conjunto, ou em partes significativas (como a boca, os olhos, as pernas,
enquanto individualizadoras da pessoa).[33]”
                           Para Edilsom Pereira de Farias, direito à imagem, em seu sentido jurídico “restringe-se à
reprodução dos traços físicos da figura humana sobre um suporte material qualquer” e, continua o autor, o
direito de imagem compreenderia, ainda, “a faculdade que toda pessoa tem para dispor de sua aparência,
autorizando ou não a captação e a difusão dela[34]”
                           Pontes de Miranda conceitua o direito à imagem como sendo o “direto de personalidade
quando tem como conteúdo a reprodução das formas, ou da voz, ou dos gestos, identificativamente.[35]”
                           Embora não apresente conceito tão limitado quanto o de Pontes de Miranda mas também
concebendo a voz como integrante do direito geral à imagem, leciona Pedro Frederico Caldas que a “voz é
também passível de exprimir a representação da pessoa.[36]”
                           Como outros elementos identificadores, a voz seria, em determinadas situações, suficiente
para a perfeita identificação do indivíduo, fazendo direta remissão ao seu portador e, desta maneira, estaria
a compor o direito geral de imagem.
                           Para Sidney Cesar Silva Guerra, entretanto, estes conceitos estariam “voltados ao direito à
imagem, concebidos antes da Constituição Federal de 1998 e, portanto, não seriam totalmente
justificáveis[37]”. A justificativa do autor é que a constituição criou uma nova idéia a respeito do direito
de imagem: a imagem-retrato e a imagem-atributo e, dentro desta perspectiva apresenta o seu conceito,
argumentando que o direito à imagem consiste:
 

“[...] no direito que a própria pessoa têm sobre a projeção de sua personalidade física ou moral em face
da sociedade, incidindo assim  em um conjunto de caracteres que vai identificá-la no meio social[38].”
 

                           Ao admitir que no conceito de imagem também se inclui a “projeção moral” da pessoa
perante a sociedade, o autor apresenta concordância velada ao entendimento esposado por Pedro Frederico
Caldas, para quem a imagem ou direito à própria imagem não se restringe aos seus atributos meramente
físicos[39]. Vai além e ultrapassa a concepção simplista que a define como mera captação ou reprodução
de sua expressão física. Importante, neste contexto, a lição apresentada por Luiz Alberto David Araújo:
 

“Dessa maneira, podemos afirmar que existem duas imagens no texto constitucional: a primeira, a
imagem-retrato, decorrente da expressão física do indivíduo; a segunda, a imagem-atributo, como o
conjunto de característicos apresentados socialmente por determinado indivíduo[40]”.
 

De fato, denota-se que o legislador constituinte cuidou de proteger não apenas a imagem
retrato, espelhada no inc. X do art. 5º da Constituição Federal, mas também de proteger a imagem-atributo,
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ao dispor no inc. V do art. 5º da mesma Carta Política que “é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.  Imprescindível se
mostra, desta forma, a distinção entre essas duas importantes figuras jurídicas da atualidade.
 
4.1 O direito à imagem-retrato
                          
                           O direito à imagem-retrato consiste na prerrogativa atribuída ao indivíduo de proteger a
captura e divulgação de sua imagem, da reprodução da sua figura externa ou partes dela sem o seu
consentimento.

Segundo Rodrigo Cesar Rebello Pinho imagem-retrato significa a:
 

“representação gráfica, fotográfica, televisionada ou cinematográfica de uma pessoa. É o direito de não
ter sua representação reproduzida por qualquer meio de comunicação sem a devida autorização[41]”
 

                           Trata-se de direito personalíssimo do indivíduo de proteger sua imagem, sua aparência,
sua feição contra ataques ou invasões não consentidas. A esse respeito, afirma Adriano de Cupis (p. 140)
que “a pessoa deve ser o árbitro de consentir ou não na reprodução das suas próprias feições[42]”

Zulmar Fachin, em obra dedicada ao estudo da chamada imagem-retrato, assevera que
ela consiste na “imagem física da pessoa, apta a ser reproduzida por fotografia, escultura, pintura,
filmagem ou por outros meios alcançados por técnicas cada vez mais sofisticadas.[43]”
                           Sidney Cesar Silva Guerra, ao conceituar imagem-retrato atesta que  “trata-se do reflexo
da identidade física e de suas características[44],” sendo que Carlos Alberto Bittar o conceitua como o
direito “que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos componentes distintos (rosto, olhos,
perfil, busto) que a individualizam no seio da coletividade[45]”

É neste sentido o magistério de Edilsom Pereira de Farias para quem o direito de imagem
não é restrito ao semblante da pessoa, mas “alcança também a qualquer parte distinta de seu corpo”[46],
tal como um pé, perna, busto, etc, desde que esta parte destacada da anatomia possa identificar e
individualizar o seu detentor.
                           Quando se perquire, portanto, a respeito da imagem-retrato, não se pode pensar ou
imaginar apenas o indivíduo como um todo. Ela pode espelhar apenas uma parte ou “componente” deste
mesmo indivíduo. Aliás, não são raros os artistas que se notabilizam em razão de determinados
componentes de sua anatomia (pernas, busto, quadril), que os individualizam e identificam no seio da
sociedade, sendo freqüentes as notícias veiculadas na mídia a respeito de atrizes que, inclusive, celebraram
contratos de seguro a proteger suas pernas, bustos, etc.
                           Assiste ao indivíduo, portanto, o direito à proteção jurídica da sua imagem (retrato),
consistente no direito de não ter explorada sua fisionomia ou aspectos da sua fisionomia que o
identifiquem no meio social sem a sua permissão. Tutela, pois, o ordenamento, este importante direito de
personalidade, responsável por ligar o indivíduo a sua expressão externa[47].
 
4.2 O direito à imagem-atributo
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A imagem, conforme já se teve a oportunidade de discorrer ainda que vagamente,
representa, também, aspectos da personalidade do indivíduo que não se confundem com a exteriorização
da sua expressão física. São os aspectos morais, subjetivos e que, da mesma maneira, o distinguem na
coletividade. Tem-se, neste compasso, a imagem-atributo, definida brilhantemente por Wanderlei de Paula
Barreto como sendo “conjunto de valores positivos e negativos, tais como simpatia, competência,
pontualidade, que projetam a pessoa no meio social[48]”.

Imagem-atributo, conceituada como a projeção do indivíduo ou pessoa no seio social,
assemelha-se à honra objetiva, visando o ordenamento à proteção da forma como a pessoa é vista no
ambiente em que se mantém.

No mesmo sentido Rodrigo Cesar Rebello Pinho:
 

“forma pelo qual uma pessoa é vista no meio social em que vive. Uma imagem de bom profissional,
pessoa de boa índole, leal e honesta, é construída ao longo dos anos, não podendo ser atingida por uma
notícia difamatória veiculada de forma precipitada[49]”
 

Enquanto a imagem-retrato é privativa da pessoa física, a imagem-atributo pode
abranger, também, a pessoa jurídica, estando diretamente ligada à “idéia que fazemos sobre uma

determinada pessoa, seja ela física ou jurídica [...]
[50]

”, conforme ensina Sidney Cesar Silva Guerra. Esta
idéia, aliás, foi incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao publicar a súmula 277[51], admitindo o
dano moral à pessoa jurídica.

Compartilhando deste mesmo raciocínio, assevera Luiz Alberto David Araújo que a
imagem-atributo “deixa de ser o retrato, a exteriorização da figura para, em outro campo, pretender ser o
“retrato moral” do indivíduo, da empresa, do produto, seu ‘caráter’ [...][52]”

Cláudio Luiz Bueno de Godoy também realça, em sua conceituação, o aspecto moral
abrangido pela imagem-atributo, ao ressaltar que “trata-se de definição abrangente, que compreende não
só os componentes físicos, mas também morais, que constituem a imagem da pessoa[53]”

Atraídas para este trabalho algumas das principais conceituações a respeito de imagem-
atributo, verossímil afirmar, neste contexto, que se aproximam os conceitos de imagem-atributo e honra
objetiva, porquanto ambas representam a forma como a pessoa é vista no ambiente social, o conceito de
que desfruta, a boa (ou má) fama, construída em razão da sua própria personalidade[54], do seu caráter,
etc.

Com o respeito que se deve, não parece acertada a diferenciação efetuada por Adauto de
Almeida Tomaszewski, quando afirma que o ataque à honra objetiva, normalmente implica em um ilícito
penal, o que não ocorreria necessariamente em relação à imagem-atributo[55]. Isto porque, tanto um
quanto outro podem encontrar tipicidade penal, não podendo ser este o critério distintivo. Parece,
outrossim, haver enorme confusão entre os dois institutos jurídicos.

Imagem-atributo que se confunde com honra objetiva que se mostra presente no Conde
herói de Bocage quando, na iminência de partir para os campos de batalha e diante da esposa relutante,
afirma que a honra lhe vale mais que a própria vida[56], preocupado, ao certo, em manter a imagem de
bravo herdada de seus avós.

Trata-se da forma como a pessoa é “vista” (daí a designação imagem) no seio social, a
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conceituação que dela se faz tão logo lhe ouça o nome, um ou alguns de seus predicados. Como não se
recordar da bela morena Iracema de José de Alencar[57], idealizada e imortalizada por seus predicados tão
romanticamente tecidos? Evidente que se está diante de uma imagem-atributo, permeada inclusive, no
imaginário popular. Basta que alguém recorde o nome de Iracema para trazer a lume a pormenorizada
descrição efetuada pelo autor.

  A qual imagem se recorre quando se ouve falar no “homem do baú”? Um eventual
informe publicitário que o caluniasse, ainda que sem nenhuma referência explícita ao seu nome, poderia
implicar em uma violação a sua imagem (atributo)? Parece certo que sim, porquanto a referência utilizada
é suficiente para a individualização da pessoa no âmbito da coletividade.

Pretende-se, com isto, demonstrar que a imagem atributo vai muito além da reprodução
da forma, atingindo o conceito com que a pessoa é lembrada, suas qualidades ou defeitos, a maneira como
ela é individualizada em relação às demais, sua boa ou má-fama.

 
4.3 Da tutela do direito à imagem como bem jurídico autônomo
 
                           Ao longo da evolução doutrinária e jurisprudencial, muitas foram as teorias que
procuraram negar a autonomia da existência de um direito à imagem, sendo a mais contundente delas a
que vinculava o direito à imagem com  o direito à honra. Tal, entretanto, encontra-se superada, inobstante
ainda ecoem vozes em sentido diverso.
                           A tutela do direito à imagem adquiriu em nosso ordenamento jurídico proteção totalmente
distinta do direito à honra e embora em muitas situações estes institutos possam apresentar sérios pontos
de contato, não se confundem e não guardam relação de interdependência. Nesta trilha, adverte o
magistério de Wanderlei de Paula Barreto
 

“Indubitavelmente, que em muitos casos nos quais se discute o direito à imagem traduzem hipóteses de
difusão da imagem de maneira e em circunstâncias tais que representam uma ofensa à honra; mas
mesmo que tal se não verifique, subsiste do mesmo modo a tutela jurídica, e por isso, o direito à
imagem tem caráter autônomo”[58]

 
                           A propagação da imagem do indivíduo sem o seu consentimento poderá, em determinadas
situações, conduzí-lo a um estado de abalo moral, abalroando também a sua honra. Todavia a transgressão
ao direito de imagem não necessariamente conduzirá a uma ofensa íntima.
                           Acompanha este entendimento Edilsom Pereira Farias, que alerta:
 

“conquanto seja reconhecida a grande importância histórica deste para a afirmação daquele, sendo
inclusive considerado o direito à honra como um berço para o direito à imagem”[59]

 
                           Alvaro Antônio do Cabo e Notaroberto Barbosa também advertem para o caráter
autônomo do direito à imagem, ao asseverar que “fica também definida a situação da imagem enquanto
bem passível de receber tutela jurídica, refutáveis que são as teses a tal opostas.[60]”
                           Também Adriano de Cupis advoga esta autonomia ao afirmar  que “o direito à imagem
não é absorvido pelo direito à honra, intervindo o ordenamento jurídico contra as abusivas exposições ou
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publicações, mesmo se não se ofende o decoro ou a reputação[61]” Em outra passagem assevera o mesmo
autor, ainda reafirmando a posição autônoma deste instituto, que na tutela do direito à imagem “A pessoa é
defendida contra o exame e a indiscrição alheias, mesmo se, por tais vias, a sua dignidade não for
comprometida[62].”
                           Ainda neste diapasão, mostra-se importante efetuar o registro do magistério de Zulmar
Fachin, ao discorrer de forma vigorosa em defesa da autonomia do direito à imagem:
 

“O direito à imagem tem sua autonomia consagrada na própria Constituição, que o assegura
independentemente de violação a outro direito de personalidade. Em razão disso, não é necessário que
a pessoa, cuja imagem foi captada ou publicada, sofra dano em sua honra, por exemplo. O dever de
indenizar impõe-se pelo simples fato de ter sido violado o direito à imagem[63]”

 
                           E a independência entre estes institutos pode ser facilmente vislumbrada. Sidney Cesar
Silva Guerra exemplifica esta propalada independência, ao afirmar que eventual veiculação de uma
imagem, sem autorização de seu titular, em um comercial no qual se enaltece as características de bom
pai, bom amigo, bom filho, etc., pode incidir em uma violação ao direito à imagem sem, contudo, implicar
em uma violação à honra[64].
                           De fato, a violação ao direito à imagem nem sempre constitui violação ou ataque à honra
ou decoro da vítima. Um pode ocorrer sem o outro, sendo que o ordenamento protege a ambos de forma
distinta e individualizada, sem estabelecer qualquer relação necessária de simbiose entre estes dois
institutos.
 
4.4 Do direito à própria imagem e o problema da sua (in) disponibilidade

 
As características do direito à própria imagem são as mesmas dos direitos da

personalidade em geral, com atenção voltada para o caráter da disponibilidade. A doutrina congrega
defensores da idéia de que o direito à própria imagem seria disponível[65] tendo em vista a possibilidade
de contratação da utilização da imagem, dentre outros, para fins publicitários.

Carlos Alberto Bittar resume de forma eficiente este pensamento:
 

“Destaca-se, no entanto, dos demais, pelo aspecto da disponibilidade, que, com respeito a esse direito,
assume dimensões de relevo, em função da prática consagrada de uso de imagem humana em
publicidade, para efeito de divulgação de entidades, de produtos ou de serviços postos à disposição do
público consumidor[66]” 

 
Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo pranteado professor, o direito à

própria imagem se reveste da característica da indisponibilidade que é ínsita aos direitos da personalidade
de um modo geral. “Ninguém pode dela se despojar porque é indispensável para o normal
desenvolvimento do ser humano[67]”, adverte Zulmar Fachin que, entretanto admite, acompanhando o
magistério de Adriano de Cupis, a possibilidade de uma disposição parcial do direito à imagem,
mencionando o exemplo de artistas a serviço da publicidade.

Disponibilidade é a qualidade daquilo que é disponível, algo livre, desembaraçado, de
acordo com o léxico[68]. Pedindo-se venia desde logo aos que professam entendimento contrário, parece
ser mais acertado entender que a imagem é integrante e extensão da personalidade do indivíduo, não
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estando “disponível”, livre ou desembaraçada, mesmo que parcialmente. Quando se celebra um contrato
para permitir a divulgação da imagem de determinada pessoa, o que se disponibiliza é o direito de
exploração ou de uso desta imagem e não o direito à imagem em si, que continuará sob o domínio do seu
titular, sendo portanto intangível.
 
4.5 Das limitações na tutela do direito à própria imagem
 
                           Evidente que da mesma maneira que os demais direitos da personalidade, o direito à
própria imagem também sofre as suas limitações. Edilsom Pereira de Farias[69] menciona as seguintes: a)
notoriedade; b) acontecimentos de interesse público; c) interesse científico, didático ou cultural; d)
interesse da ordem pública.
                           Em relação à notoriedade, admite-se que pessoas célebres ou públicas sofram uma
restrição ao seu direito à imagem, partindo-se da presunção da existência de um consentimento tácito para
a captura e divulgação de sua imagem, salvo para fins comerciais. Neste sentido o magistério Álvaro
Antônio do Cabo e Notaroberto Barbosa:
 

“[...] a personalidade pública pode ser fotografada sem seu consentimento expresso, uma vez que sua
atividade ou sua celebridade a atiram no ‘fogo da atualidade’ e implicam uma renúncia geral à
intimidade absoluta de sua existência”[70]
 
 

                           Também Zulmar Fachin leciona a este respeito ao asseverar que “[...] a pessoa que
adquire notoriedade fica exposta aos riscos da publicidade e que o público em geral tem o direito de saber
detalhes de sua vida”[71].
                           A limitação ao direito à imagem também ocorrerá em relação a acontecimentos de
interesse público ou ocorridos em público, vez que o indivíduo que porventura compareça a um
determinado evento público sujeito à captação de imagens, não pode pretender exigir que a sua, em
especial, deixe de ser capturada. Evidente, entretanto, que a imagem retratada não poderá ser objeto de
utilização comercial, hipótese em que a situação poderia ter outra solução. A respeito desta limitação ao
direito de imagem adverte Wanderlei de Paula Barreto:
 

“Não autorizam a exigência de indenização o uso, embora desautorizado, da imagem e do nome do
ofendido, se se tratar de imagens ou da citação de nomes relacionados a fatos públicos, já divulgados
em jornais, revistas e noticiários de televisão[72]”

                          
Corroborando esta assertiva, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao

direito de imagem de pessoas públicas ligadas à polícitca:
 

“os políticos estão sujeitos de forma especial às críticas públicas, e é fundamental não só ao povo em
geral larga margem de fiscalização e censura de suas atividades, mas sobretudo à imprensa, ante a
relevante utilidade pública da mesma[73]"
 

                           Nesta esteira de raciocínio, os políticos, dados como gestores da coisa pública, possuem
seus atos e passos fiscalizados pela coletividade que os elegeu. Neste sentido o ensinamento de Claudio
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Luiz Bueno de Godoy:
 

"O político gere a coisa púbica ou representa a vontade popular. Age, destarte, em nome e no interesse
da coletividade. Sua atividade se desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da sociedade, para o
que, é, evidente, necessário que mais se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos de
personalidade, sem anulá-los de todo, é certo[74]”
 

                           Também Zulmar Fachin leciona a impossibilidade de que as pessoas chamadas “públicas”
possam vir a impedir a reprodução e propagação de sua imagem[75].
                           Todavia, a situação posta exige cuidados especiais, posto que a vida privada ou intimidade
de pessoas públicas não podem ser desveladas a tal pretexto, visto apenas a elas pertencer, o que significa
afirmar que essa restrição também não é ilimitada.
                           De outra banda, o interesse científico, didático ou cultural também constitui limites à
tutela do direito à imagem, permitindo-se a captura ou propagação da imagem em prol da ciência. Neste
sentido o magistério de Zulmar Fachin, para quem a restrição seria justificada em razão do interesse
científico.[76]  Adriano de Cupis, sustentando idêntica tese, leciona que “as necessidades da justiça ou da
polícia, os fins científicos, didáticos ou culturais, constituem outras tantas hipóteses especificamente
determinadas, nas quais o sentido da individualidade deve ceder, em face de exigências opostas de caráter
geral[77]”
                           Justifica, ainda, a restrição ao direito de imagem o interesse público. Pedra no sapato dos
doutrinadores, definir o que seria interesse público e até onde este transitaria dentre os direitos da
personalidade torna-se tarefa extremamente árdua, conforme adverte Wanderlei de Paula Barreto.[78]

A restrição seria justificável em situações onde o interesse público no conhecimento e
propagação da imagem de uma determinada pessoa pudesse prevalecer sobre o interesse particular do
detentor do direito de imagem, como nas situações envolvendo bandidos procurados pela justiça, por
exemplo, onde prevalece o interesse de toda a sociedade no conhecimento da imagem do procurado.
Edilsom Pereira de Farias, fazendo menção ao Direito Italiano  leciona que esta restrição seria justificável
“para atender necessidades judiciais e policiais”.  Adverte, entretanto, na sequencia:
 

“Porém, fotografar ou filmar pessoas detidas ou suspeitas de perpetrarem infrações à lei sem o
consentimento das mesmas, além de constituir violação do direito à imagem daquelas pessoas, expõe
ainda à execração pública cidadãos que geralmente não foram julgados e condenados por sentença
transitada em julgada, sendo, pois, presumivelmente inocentes[79]” (sic)

 
                           O rol não é taxativo, admitindo-se a possibilidade de outras situações que possam
igualmente limitar o exercício de referida tutela, a exemplo da menção efetuada por Zulmar Fachin aos
eventos de interesse históricos[80].
                           Wanderlei de Paula Barreto por sua vez, menciona, com supedâneo no art. 20 do Código
Civil Brasileiro, as hipóteses de limitação à tutela do direito de imagem, acrescentando a autorização ou
consentimento do retratado e a impossibilidade de que, em quaisquer das hipóteses limitativas, a lesão aos
direitos tenha finalidade comercial .[81]
                           A tutela do direito à própria imagem sofre, portanto, limitações, como sofrem todos os
direitos da personalidade de um modo geral. Advogar o contrário implicaria no reconhecimento da
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existência de direitos absolutos, seara que escaparia a dimensão da discussão que se pretende no âmbito do
presente ensaio.
 
5 CONCLUSÃO
 
                           A honra objetiva se manifesta no conceito que as outras pessoas ou a sociedade como um
todo possuem a respeito de determinada pessoa, ao passo que a honra em seu aspecto subjetivo
corresponde sentimento pessoal do indivíduo a respeito de aspectos que compõe a sua própria dignidade.
Uma (objetiva) é passível de se perder. A outra (subjetiva) não, porquanto apenas ao indivíduo pertence.
                           A imagem-retrato corresponde à reprodução da conformação física do indivíduo (ou
partes dele – olhos, boca, etc), desde que suficientes para individualizá-lo, ao passo que a imagem-atributo
representa a conformação moral do indivíduo ou o conceito desfrutado no meio da coletividade.
                           Confundem-se, então, honra objetiva e imagem-atributo, porquanto ambas referem-se à
“imagem” da pessoa que se encontra refletida ou propagada no âmbito da sociedade, seu bom ou mau
conceito perante seus concidadãos.
                           Inobstante tal circunstância, fato é que estes dois bens da vida recebem tutelas distintas do
ordenamento, não havendo relação de dependência, como outrora se anunciava, do direito à imagem em
relação à honra. Pode haver violação ao direito à imagem, tutelada pelo ordenamento, sem que ocorra
violação à honra.
                           Da mesma maneira que os direitos de personalidade em geral, os direitos à honra e
imagem não são ilimitados, sendo que suas respectivas tutelas podem sofrer restrições de acordo com o
ordenamento de cada país.
                           São, todavia, honra e imagem considerados extensão da própria personalidade e
indispensáveis ao desenvolvimento da pessoa em sociedade.
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O ENDIVIDAMENTO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: UMA ANÁLISE DOS NOVOS
DIREITOS A PARTIR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

INDEBTEDNESS ON CONSUMER RELATIONS: AN ANALISES OF THE NEW RIGHTS IN LIGHT OF
THE CONSUMER DEFENSE CODE

Luciana Pedroso Xavier
Marcelo Miguel Conrado

RESUMO
O presente trabalho versa sobre o fenômeno contemporâneo do crescente endividamento do
consumidor, o qual ocorre no cenário da sociedade de massas e do crédito fácil. Nesse contexto,
são esclarecidas as principais causas do endividamento, bem como quais são os tipos existentes
de consumidores endividados. Em seguida, são abordados os instrumentos jurídicos disponíveis
para a proteção dessa classe de consumidores, os quais se mostram insuficientes.
Posteriormente, são analisados os posicionamentos jurisprudenciais mais relevantes nessa
matéria. Ao final, são traçadas considerações críticas acerca do tema, as quais apontam para a
necessidade de criação de novas medidas de proteção, dentre as quais a extensão do limite
previsto pela Lei 10.820/2003, maior fiscalização e controle no momento de concessão de
crédito, além de mecanismos que propiciem a recuperação financeira do consumidor endividado,
bem como sua reeducação. 

PALAVRAS-CHAVES: Endividamento; consumidor; crédito; novos direitos 

ABSTRACT
This paper discusses the contemporary phenomenon of the increase of consumer debt, which
occurs in the scenario of mass society and easy credit. In this context, the main causes of
indebtedness are explained, as well as the existing types of indebted consumers. Then the article
focuses on the legal instruments available to protect this class of consumers, which are
concluded to be insufficient. The next section discusses the most relevant case law placements
in this area. Finally, critical considerations on the subject are drawn, which point to the need of
creating new security measures, among which the extension of the limit prescribed by Law
10.820/2003, greater supervision and control at the time of granting credit, including
mechanisms that facilitate the financial recovery of consumer debt, as well as their rehabilitation.

KEYWORDS: Indebtedness; consumer; credit; new rights

 

1     CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após expressa previsão constitucional inserida no artigo 5.o, inciso XXXII, de que "o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor", e ainda no artigo 170, que inclui como
princípio da ordem econômica a defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor
surgiu em 11 de setembro de 1990 e sua entrada em vigor ocorreu seis meses após sua
aprovação.

Nestas exatas duas décadas, a Lei 8.078/90 firmou-se no contexto legislativo nacional como um
instrumento que promoveu significativas contribuições para a proteção do consumidor. Tal
informação, confirmada pela doutrina e jurisprudência, situa o Código de Defesa do Consumidor
como um consenso jurídico.

O êxito do referido Código também pode ser atestado pelas poucas alterações que seu texto
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legal sofreu nestes últimos vinte anos. E as alterações presenciadas trataram-se mais de
contribuições para o seu aperfeiçoamento, ou seja, de inclusões que não colidiram ou
substituíram o texto original da Lei 8.078/90.

 

Toma-se como exemplo as Leis 11.785/2008, 11.800/2008 e 12.039/2009 que trouxeram
alterações no Código de Defesa do Consumidor. A primeira delas tão somente estabeleceu o
tamanho mínimo da fonte para a redação de contratos. A segunda Lei acrescentou o parágrafo
único ao artigo 33 a fim de proibir a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a
chamada for onerosa ao consumidor que a origina Por fim, a alteração que ocorreu no ano de
2009 determinou, por meio do artigo 42-A, que os documentos de cobrança de débitos ao
consumidor devem apresentar a identificação do fornecedor por meio do seu nome, endereço e
cadastro de pessoa física ou jurídica. Portanto, as referidas alterações tão somente definiram
contornos mais precisos para questões que já eram tratadas no texto inicial da referida Lei.

Pouco antes do Código de Defesa do Consumidor completar 20 anos, foi aprovada a Lei 12.291,
de 21 de julho de 2010, que determina aos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços que mantenham um exemplar do Código de Defesa de Defesa do Consumidor para
eventual consulta. Embora de aplicação prática ainda questionada, em razão de que os maiores
demandados nas relações de consumo sejam empresas de grande porte e que na maior parte
dos casos dificultam o diálogo pessoal com o consumidor para a solução de problemas, a
mencionada Lei vem ao encontro da afirmativa de que o Código de Defesa do Consumidor é um
instrumento legal de excelência, quer seja pela coerência de seus princípios norteadores ou pelo
fato de que mesmo transcorridos 20 anos de sua aprovação ainda trata-se de um texto legal
atual, ou seja, que não sucumbiu ao tempo.

Feita esta análise inicial alusiva ao vintenário do Código de Defesa do Consumidor, agora com os
olhos voltados para o futuro, cumpre-nos a tarefa de pensar nos novos desafios das relações de
consumo. Para tanto, nos serviremos de dados estatísticos oficiais para revelar os maiores
problemas enfrentados por consumidores.

A Fundação PROCON de São Paulo divulgou o ranking de reclamações registradas por
consumidores no ano de 2009, informação esta que nos permite visualizar a paisagem dos
problemas ocorridos nas relações de consumo. Segundo tal órgão, "a área de Serviços (água,
telefonia, luz, escola, clubes, oficina mecânica, etc.) foi a que registrou o maior número de
reclamações, 57%, seguida pela de Assuntos Financeiros (bancos, cartões de crédito, financeiras
etc.), 22%. [...]".[1]

A inserção dos serviços financeiros com altos índices de insatisfação do consumidor identifica um
problema em busca de soluções jurídicas.

Por meio das instituições financeiras o consumidor torna-se protagonista do endividamento,
termo este recorrente na sociedade contemporânea. Trata-se de um desequilíbrio entre crédito e
consumo, pois segundo Jussara Meirelles, "A sociedade atual busca inovação constante e
desenvolvimento intenso de novidades".[2] Nesse imperativo de consumir, o que se verifica é o
acesso cada vez mais facilitado ao crédito, sem que muitas vezes sejam tomadas as cautelas
necessárias para a sua concessão, vez que os fornecedores de produtos e serviços crêem que
disponibilizar crédito é maximizar o consumo, especialmente em relação às classes menos
favorecidas.

Ocorre que a facilidade na obtenção do crédito, aliada a inobservância dos cuidados necessários,
acaba, muitas vezes, por impulsionar o cidadão para a situação de endividamento. A título de
ilustração, ressalta-se que o salário dos trabalhadores e o pensionamento de aposentados -
considerados bens impenhoráveis - passaram a ser instrumentos utilizados pelas instituições
financeiras para atrair essa parcela da população por meio da figura do crédito consignado.
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Com a maior acessibilidade à concessão de crédito, percebe-se ter emergido na doutrina e na
jurisprudência debates acerca da extensão da responsabilidade civil das instituições financeiras,
bem como os limites de desconto em salário razoáveis para a cobrança de dívidas.

Estamos entre aqueles que acreditam ser o consumidor a parte mais vulnerável nas relações de
consumo, razão pela qual é merecedor de tutela efetiva de seus direitos. Nessa toada,
inicialmente abordaremos a problemática do consumidor endividado, seguida das principais
causas que ensejam o próprio endividamento. Feitas tais considerações, trataremos dos
mecanismos jurídicos de proteção ao consumidor, bem como dos delineamentos jurisprudenciais
que a matéria vem recebendo para, após isso, tecer as considerações finais sobre o tema.

2     CONSUMO, ENDIVIDAMENTO E OS NOVOS DIREITOS

Em estudo sobre a vulnerabilidade do consumidor, Marcelo Junqueira Calixto refere-se à
"vontade de consumo". Trata-se de um termo bastante oportuno para a realidade
contemporânea das relações de consumo e que pode ser definida como a situação em que o
consumidor adquire "bens que não se inserem em suas necessidades mais imediatas e se
submetam aos critérios econômicos fixados por aqueles".[3]

O consumo em excesso e não programado conduz ao endividamento, que pode ser conceituado
como a impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas gerando o comprometimento de sua
renda. Para tal fenômeno encontramos a utlização do termo superendividamento, este último
melhor recepcionado pela doutrina e jurisprudência, embora ambos sejam adequados.

Em definição pontual, Claudia Lima Marques conceitua o superendividamento como a
"impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa fé, pagar as
dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas como fisco, oriundas de delitos e de
alimentos)".[4]

O direito do consumidor insere-se nos "novos direitos", e sobre isso várias vozes da doutrina já
se manifestaram a respeito. Fabíola Santos Alburquerque entende que o direito do consumidor
insere-se nos "novos direitos" em razão de que é "necessário compreender o direito privado
baseado numa nova tábua axiológica, ou seja, funcionalizado, perquirindo a igualdade material
entre as parte e comprometido com a realização da justiça social. Demonstra assim que em nada
se assemelha aos paradigmas do direito privado clássico, o qual era centrado no individualismo e
na autonomia da vontade".[5]

 

O endividamento do consumidor tornou-se um problema social e que comporta pesquisa em
várias áreas do conhecimento, requer atenção sob a lente do direito em busca de propostas de
solução, em especial pelo crescente número de consumidores que comprometem sua renda e
inserem-se na condição de inadimplentes, sem perspectivas de reestruturação de suas finanças
pessoais.

Ressalta-se que, apesar do termo dívida (de onde advém endividamento), adotado pelos
Códigos Civis brasileiros de 1916 e de 2002, traga em seu significado a ideia de culpa, não são
em todas as situações que o consumidor é responsável pela sua situação de endividamento. Isso
porque há que se analisar a responsabilidade do fornecedor do crédito que, não raro, provoca
situações que objetivam justamente levar o consumidor a impossibilidade de adimplir suas
obrigações.

É o que podemos observar na distinção entre duas categorias de endividados: o endividado
passivo e o endividado ativo.
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É que a

doutrina européia distingue o superendividamento passivo, ou seja, se o consumidor não
contribuiu ativamente para o aparecimento dessa crise de solvência e de liquidez, do
superendividamento ativo, quando o consumidor abusa do crédito e 'consome' demasiadamente
acima das possibilidades de seu orçamento, sendo que, mesmo em condições normais, não teria
como fazer face às dívidas assumidas.[6]

Em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, com a análise de 100 casos de consumidores
inadimplentes, dedicou-se a verificar os índices de endividados passivos (que não contribuíram
para estarem inseridos em tal condição) e de endividados ativos (aqueles que apresentam
descontrole no gerenciamento de suas finanças pessoais). Segundo Cláudia Lima Marques, ao
analisar os resultados da pesquisa, mais de 70% dos entrevistados são endividados passivos,
que assim se tornaram em virtude de "desemprego 36,2%, doença e acidentes 19,5%, divórcio
7,9%, morte 5,1% e outros, como nascimento de filhos, 9,4%".[7]

Diante de tal panorama, evidencia-se que o endividamento do consumidor está focado muitas
vezes em problemas externos, imprevisíveis ao consumidor e que lhe retiram a possibilidade de
evitar a inadimplência ao se deparar com situações imprevisíveis e alheias a sua vontade.

Ao se utilizar a categoria de endividado passivo e ativo, trazida do direito estrangeiro por Claudia
Lima Marques, nos é possível afirmar que não existe apenas uma espécie de endividado, o "mal
pagador", que tem como hábito contrair dívidas com a manifesta intenção de não honrá-las. Ao
lado deste existe outro endividado: o passivo.

Sendo assim, ao se falar em consumidor endividado, é imprescindível fazer a necessária
distinção entre o endividado passivo e ativo.

Ademais, endividamento, sobreendividamento e superendividamento podem ser considerados
sinônimos, embora prevaleça a utilização deste último na doutrina e na jurisprudência atual.
Pode ainda ser utilizado o termo inadimplência do consumidor para caracterizar a mesma
situação, o que nos parece mais adequado.

Ainda que o termo endividado (ou superendividado) não seja o mais adequado para conceituar o
consumidor na situação de impossibilidade de saldar seus débitos, este já foi incorporado ao
direito, razão pela qual será por nós também utilizado.

Diante destas considerações iniciais, trata-se o endividado de uma nova categoria de sujeito de
direitos, destinatário de direitos e obrigações e em busca de proteção jurídica, por estar exposto
ao excesso de oferta de crédito, a publicidade abusiva e/ou enganosa, e a ausência e/ou
insuficiência de informação.

3     O CENÁRIO DO ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR

Por se tratar de um problema social, partiremos agora para a análise de uma pesquisa realizada
no Estado de Minas Gerais e que enfrenta as causas do endividamento. Recorre-se a esta
pesquisa justamente porque ela, por meio de dados oficiais, enfrenta as causas do problema e
tal informação é de extrema relevância para se dimensionar as conseqüências do endividamento
e, assim, buscar soluções.

No ano de 2007 o Departamento de Economia da Fecomércio de Minas Gerais realizou pesquisa
com 300 entrevistados. O resultado da pesquisa não apresentou nenhuma surpresa para os
especialistas no assunto: a facilidade na concessão do crédito leva o consumidor ao
endividamento. Com esta constatação, passamos a outra, qual seja, o problema do
endividamento não é apenas jurídico; é também um problema da falta de educação financeira.

Se a ausência ou insuficiência de informações leva o consumidor ao endividamento, há que se
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destacar que o direito à informação é o primeiro dos direitos do consumidor, pois é a partir da
informação se decide pela contratação, ou não, de um serviço ou pela aquisição de um produto.
Se a informação está comprometida, a decisão do consumido também está e, portanto, a tutela
de seus direitos deve ser mais efetiva.

De acordo com a pesquisa,

há que se ressaltar os hábitos do consumidor na utilização do crédito. Isto se deve ao fato de
que a cada dia uma parte maior da população tem acesso ao crédito facilitado, porém sem ainda
uma cultura de utilização racional, o que leva ao aumento das taxas de endividamento e
inadimplência.[8]

O mercado encontra-se em ascensão e as linhas de crédito seduzem os consumidores. Neste
contexto, as instituição financeiras encontram espaço favorável para aumentar o número de
contratantes e os critérios para a análise das condições do devedor/consumidor passam a ser
desprezadas. Exemplo disso é a postura de algumas instituições que sequer consultam se o
nome do consumidor está inscrito nos serviços de proteção ao crédito. Por outro lado, quando
ocorre a inadimplência (que em muitos casos já era esperada) as estratégias para a cobrança da
dívida tornam-se agressivas e até mesmo abusivas.

A pesquisa revela também que

[o] comprometimento da renda familiar dos consumidores, em sua maioria (36,1%), está em
51% a 70%. A seguir (21,4%) vêm aqueles consumidores que tem entre 31% e 50% da renda
familiar comprometida. Os consumidores que tem entre 10% e 30% de seu orçamento
comprometido representam 20,9% e 19,7% dos entrevistados tem sua renda comprometida
acima de 70%. Os consumidores que tem até 10% da renda familiar comprometida representam
apenas 1,9% dos entrevistados. Os dados confirmam o alto grau de endividamento da
população, talvez, devido aos compromissos financeiros assumidos como imóveis e
automóveis.[9]

De acordo com as informações apontadas pela pesquisa, o endividamento compromete a renda
familiar de tal forma a prejudicar as próprias condições de sobrevivência das famílias
endividadas.

E, por se tratar de problema social, o endividamento pessoal não se restringe a classes sociais
específicas. Entretanto, é nas classes menos favorecidas que este fenômeno se manifesta com
maior freqüência. Nos servimos uma vez mais da pesquisa para afirmar que

[o]s consumidores inadimplentes em sua maioria (50,9%) pertencem as classes D e E segundo
Critério de Classificação Econômica do Brasil. Os consumidores da classe C representam 38,7%
do total de inadimplentes em Belo Horizonte e os das classes A e B representam 10,4% dos
consumidores inadimplentes.[10]

O fato do endividamento estar mais presente na classe D e E pode ser justificado em razão de
que tais classes nunca estiveram tão próximas de alguns bens, como a aquisição da moradia
própria, proporcionada por programas habitacionais do governo federal, bem como pelo acesso
a produtos e serviços. Sobre isso, registre-se que, independentemente de seu valor, a maior
parte dos produtos e serviços que são destinadas, em especial, para as classes menos
favorecidas é posto no mercado por meio do crédito, pois para os estabelecimentos comerciais é
mais lucrativo vender a prazo, otimizando o resultado das venda, quer seja porque os lucros são
maiores ou ainda porque se atinge um maior número de consumidores.

Dentro desta realidade, é preciso inicialmente identificar as estratégias do mercado - que move-
se objetivando o lucro -, para que seja possível apontar soluções jurídicas. Não basta o Poder
Judiciário intervir apenas quando o endividamento já ocorreu, é preciso investir em campanhas
de educação para o consumo, pois o consumidor deve estar consciente de que no mercado de
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consumo as facilidades são apenas aparentes, enquanto a dívida é uma realidade que se projeta
e compromete o futuro do consumidor.

4     DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR ENDIVIDADO

Um dos temas mais controversos que permeiam a seara consumerista na atualidade diz respeito
à definição de qual seria o meio idôneo para se obter a proteção do consumidor endividado,
considerando que não há lei específica em vigor que discipline o referido assunto.

Diante dessa (ao menos aparente) lacuna, duas tem sido as respostas da doutrina: (i) a
necessidade imperativa de criação de lei específica para regulamentar a matéria atinente ao
consumidor endividado; e (ii) a possibilidade de garantir a defesa do consumidor endividado a
partir de uma leitura conjunta do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

A primeira resposta parece a mais adequada, tendo em vista que pacificaria o entendimento da
proteção do consumidor endividado, e, sendo essa expressamente a opção legislativa, não
haveria o que se argumentar em contrário.

Em realidade, a solução proposta no sentido do endividado pessoa física receber tratamento
especial se assemelha à técnica adotada no ramo empresarial que, por meio da Lei 11.101/2005,
regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária.

Nesse sentido foi a conclusão dos trabalhos do 10.o Congresso Brasileiro de Direitos do
Consumidor, tendo sida votada uma resolução exigindo a criação de uma legislação específica
que conceda às pessoas físicas as facilidades previstas na Lei de Falências (pois esta permite
que as empresas renegociem dívidas enquanto continuam a exercer atividade econômica)[11].

Como destaca Cláudia Lima Marques,

É urgente a necessidade de uma lei específica para tratar do superendividamento da pessoa
física. Hoje, pelo processo civil, o consumidor nessa situação deve entrar [na Justiça] com ações
revisionais, com cada um dos credores, o que resulta em demora e custos elevados. Enquanto
isso, ele fica sem acesso ao crédito e, às vezes, ao próprio mercado de trabalho[12].

Porém, enquanto não houver semelhante diploma no ordenamento pátrio, resta proceder à
leitura conjunta do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil com vistas à proteção do
endividado. Afinal, dúvida não há sobre a plena aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras, como a seguir explicitar-se-á.

Em 2001, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) ajuizou a Ação Declaratória
de Inconstitucionalidade - ADIn 2.591 - em face do artigo 3.o, parágrafo 2.o, do CDC, segundo o
qual: "serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária".

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico, inclinou-se pela defesa do
consumidor, declarando constitucional o fato de o serviço bancário ser regido pelas regras de
consumo.[13]

Ora, soma-se a isso a possibilidade de interpretação conjunta e sistemática do Código de Defesa
do Consumidor e do Código Civil, nos termos do Enunciado 167 da III Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal: "Com o advento do CC de 2002, houve forte aproximação
principiológica entre esse Código e CDC, no que respeita à regulação contratual, uma vez que
ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos".
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Mas a despeito dos dois mecanismos de proteção do consumidor endividado anteriormente
aludidos, ressalta-se que outras alternativas são possíveis - inclusive em esferas que não a
legislativa.

É o caso do Projeto-Piloto de Tratamento de Situações de Superendividamento do Consumidor, o
qual foi implantado pioneiramente pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Paraná
em 2007 e 2010, respectivamente.

O objetivo do projeto vem a ser o de

mediar a renegociação de dívidas decorrentes de relação de consumo (não profissionais), do
devedor pessoa física, de boa-fé, que se vê impossibilitado de pagar todas as dívidas atuais e
futuras de consumo (superendividado), com todos os seus credores, de acordo com seu
orçamento familiar, de modo a garantir a subsistência básica de sua família.[14]

Destaca-se que o projeto em comento visa combater não apenas os efeitos do
superendividamento, mas também suas raízes. Assim, além das renegociações de dívidas[15], há
a reeducação do consumidor, o qual recebe uma cartilha sobre os 10 mandamentos da
prevenção ao superendividamento.

O resultado desta iniciativa não poderia ter sido outro: em Curitiba, cerca de 50 audiências
foram realizadas no primeiro dia do projeto-piloto. Esse expressivo dado da realidade concreta
reafirma a tese de que a proteção jurídica do consumidor endividado é premente.

5     POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS ACERCA DO TEMA

O tema do endividamento do consumidor já foi analisado em várias oportunidades pelos
Tribunais brasileiros. Em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça avaliou a
legalidade da cláusula de desconto em folha de pagamento presente em contratos de mútuo.

O veredicto foi dado no Recurso Especial n.o 728.563, no sentido de que o desconto na conta
bancária do trabalhador não representa a penhora de seus vencimentos.[16] Isso porque, nas
palavras do Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator do precedente, "a consignação em folha é
da própria essência do contrato celebrado. É a ele inerente, porque não representa, apenas,
uma mera forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá o automático
adimplemento obrigacional por parte do tomador do mútuo, permitindo a concessão de
empréstimo com menor margem de risco, o que, concretamente, também favorece o financiado,
seja por dispensar outras garantias, como aval, seja por proporcionar, exatamente pela mesma
segurança da avença, uma redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos, tornando
significativamente menos oneroso o financiamento".

Em um segundo momento, houve o enfrentamento de casos em que a Lei 10.820/2003, a qual
restringiu o desconto em folha de pagamento em trinta por cento dos rendimentos do devedor,
estava sendo descumprida. Tal limitação vem sendo aplicada pelos Tribunais, senão veja-se:

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N.
294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.

1.   É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ).

2.   Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez que
é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais
vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
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3.   Agravo regimental parcialmente provido.[17]

A limitação prevista na referida lei visa assegurar a reserva do mínimo existencial do consumidor,
que não pode ser privado das condições mínimas de sobrevivência.[18] Entende-se que alienar
a totalidade de rendimentos é ato atentatório a dignidade humana, na medida em que exclui o
cidadão da possibilidade de viver dignamente.

Outra importante conquista para os consumidores se deu no julgamento da legalidade do
desconto em conta corrente, o qual foi considerado abusivo. A razão é a de que neste tipo
contratual, diferente do desconto em folha de pagamento, não há vantagens ao consumidor que
justifiquem tal prática. Além disso, há violação ao artigo 649, IV do Código de Processo Civil,
segundo o qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros.

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. PROVENTOS APOSENTADORIA.
RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

-     Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por
margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a
hipótese desses autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria
depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum.

-     Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza
remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV, CPC, que
assegura proteção a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal".

-     Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria
privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em
ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição
privada autorizada a fazê-lo.

-     Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes.

Recurso Especial provido.[19]

Nesse sentido, as decisões não mais isoladas, buscam preservar o mínimo existencial e limitam
os descontos ao patamar da razoabilidade nos contratos de consignação em pagamento,
sinalizando a construção do entendimento jurisprudencial favorável ao consumidor
endividado[20].

No entanto, defendemos que toda concessão de crédito deveria estar limitada no percentual já
descrito, para assim permitir o equilíbrio entre a sobrevivência do consumidor e a possibilidade
deste pagar suas dívidas junto ao credor.

6     CONSIDERAÇÕES FINAIS

O endividamento do consumidor tornou-se um problema social, tendo como principal causa a
facilidade na concessão do crédito, que poucas vezes é precedida pela análise - por parte do
fornecedor - das condições econômicas do consumidor para suportar o adimplemento da dívida
a ser contraída. Diante deste contexto, caberá ao Direito elaborar propostas de soluções, sendo
uma delas a Lei 10.820/2003 que assegura a limitação do desconto do salário dos beneficiários
do crédito pessoal em trinta por cento de seus rendimentos.
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A presença de cláusula contratual impondo ao consumidor o pagamento de dívida ao patamar
que comprometa sua renda e prejudique a própria sobrevivência do devedor é abusiva, nos
termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o magistrado rever o
contrato após o reconhecimento da nulidade daquela cláusula. Desse modo, a Lei 10.820/2003
traduz o que já prevê o Código de Defesa do Consumidor, mas inova ao impor e definir limites
para a cobrança da dívida, equilibrando direitos entre os interesses do consumidor e do
fornecedor.

Os tribunais têm contribuído para solucionar o problema do consumidor endividado, ampliando a
aplicação da Lei 10.820/2003 e limitando o pagamento da dívida de acordo com as
possibilidades de renda do consumidor em vários outros casos de endividamento.

Se o fenômeno do endividamento já aponta para algumas soluções para promover a sua
recuperação financeira do consumidor e em seguida a reinserção no mercado de consumo, por
outro lado, pouco o direito tem contribuído para impedir a causa do endividamento, que é a
facilidade de concessão do crédito.

Assim, caberá ao direito, além de formular propostas de soluções para consumidores que já se
encontram na situação de endividados, também atuar para impedir a concessão indiscriminada
do crédito.

Tal solução será possível por meio de medidas de fiscalização e de controle no momento da
concessão do crédito como forma de prevenção ao endividamento. Ao se impor a
responsabilidade pré-contratual ao fornecedor, aplicando-se multas administrativas por meio dos
PROCONs, e desencorajando a publicidade enganosa e a insuficiência de informações ao
consumidor, estar-se-á mais próximo de minimizar a incidência do endividamento do
consumidor.

Novos problemas exigem novas soluções. Isso quer dizer que todas as medidas jurídicas aqui
expostas somente serão úteis se o consumidor conscientizar-se de que o crédito facilitado pode
levar ao comprometimento da sua renda. Deve o consumidor refletir e analisar as vantagens e
desvantagens do acesso ao crédito para somente após decidir-se pela aceitação do contrato.
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O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS MUNICIPAIS DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

LOS MUNICIPIOS Y LA INSTITUCION DE CÓDIGOS MUNICIPALES DE DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES 

 

Giovani Da Silva Corralo 
 
 

RESUMO 
O presente artigo busca perscrutar a autonomia dos municípios brasileiros na instituição de 
Códigos Municipais de Defesa dos Consumidores. Para tanto, estuda-se a Federação brasileira, 

que erigiu os municípios à condição de entes federados. Após, delineia-se a autonomia municipal 
política, auto-organizatória, administrativa, política e legislativa, com fulcro na repartição de 
competências operada pela Constituição Federal de 1988. Por fim, discorre-se sobre os direitos 

dos consumidores e a autonomia municipal na instituição de Códigos Municipais de Defesa do 
Consumidor, com base no pioneirismo do Município Passo Fundo. Defende-se tal possibilidade, 

uma vez que tais codificações abarcariam toda a legislação consumerista municipal, como também 
a organização dos PROCON'S, dos conselhos municipais e a imposição de sanções pelo exercício 
da polícia administrativa pelo PROCON. O Município brasileiro, nos termos da autonomia municipal 

conferida pela Constituição, possui competência para a instituição de Códigos Municipais de 
Defesa do Consumidor. 
PALAVRAS-CHAVES: Autonomia municipal; direitos dos consumidores; códigos muniucipais de 

defesa dos consumidores. 
 
 

RESUMEN 

Este artículo tiene la preocupación de estudar la autonomia de los municípios brasileiros para la 

institución de Códigos Municipales de Defensa de los Consumidores. Asi, se estudia la federación 

brasileira y los municípios, que tienem la condicíon de integrar el pacto federativo. En secuencia, 

el trabajo comprende la autonomia política, de auto-organización, administrativa, política y 

legislativa, con base en la Federación posta por la Constitución de 1988. Por fin, se mostra los 

derechos y la autonomia municipal para la institucion de los códigos municipales de defensa de los 

consumidores. El pioneirismo del município de Passo Fundo es estudiado. Este trabajo defiende 

esta possibilidad de los códigos municipales para la compreensión de toda la legislación de los 

consunidores, la organización de los PROCONS’S, de los consejos municipales y la imposición de 

sanciones en el ejercício de la policia administrativa de lo PROCON. El Município brasileiro, por su 

autonomia, tiene la competência para la institución de Códigos Municipales de Defensa de los 

Consumidores. 

PALAVRAS-CLAVE: autonomia municipal; derechos de los consumidores; códigos municipales de 

defensa de los consumidores. 
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I - Introdução 

  

O presente trabalho tem por escopo discorrer sobre a autonomia municipal para a instituição de 

códigos de defesa do consumidor, levando-se em conta a repartição de competências 

consignadas na Constituição Federal.  

Para alcançar o desiderato deste trabalho é preciso perpassar o modelo de Federação adotado no 

Brasil e o plexo de autonomias deferido às municipalidades, para então se alcançar a 

compreensão dos direitos do consumidor e a viabilidade da instituição de códigos municipais. 

A importância desta problemática exsurge pela aprovação, no município de Passo Fundo, do 

Código Municipal de Defesa do Consumidor, através da lei complementar 222/09, em vigor 

desde o dia 16 de janeiro de 2009, com importantes efeitos no mundo jurídico. 

  

II - A Federação brasileira 

  

A constituição de modelos federativos tem sido uma constante em toda a evolução histórica da 

humanidade, uma vez que a crescente complexidade da realidade que o homem tem a sua volta 

conduz à construção de modelos organizacionais que possam reluzi-la, permitindo o seu melhor 

manejo. 

Nessa perspectiva é que se compreende o federalismo como um conjunto de princípios e valores 

que buscam a diversidade na unidade, seja na espacialidade privada, seja na espacialidade 

estatal.[1] Na perspectiva pública-estatal é possível observar os primeiros experimentos 

federalistas na Antiguidade, séc. XIII a.c, com os judeus e as Tribos de Israel (similar às 

federações); no séc. V a.c. com os gregos e as Ligas entre as cidades-estados (próximas às 

confederações); nos primórdios da era cristã com o Império Romano; as ligas de cidades-estados 

feudais nos séc. XII e XVII, dentre outros exemplos históricos. 

Cada período histórico forjou modelos federativos possibilitadores de uma melhor atuação 

estatal, com a otimização dos recursos disponíveis em razão de um fim comum, resguardando-se 

a autonomia dos entes pactuantes. Entretanto, nenhuma experiência histórica concretizaria, 

primeiramente, de forma tão intensa, esse ideal federalista como o modelo norte-americano, 

forjado no séc. XVIII, constituindo-se no primeiro estado federal moderno. 

Após a Revolução Americana de 1776 organizou-se um modelo confederativo, formado pelas 

colônias recém independentes, cujo marco regulatório estava expresso nos Artigos de 

Confederação.  Esse arranjo, porém, não foi suficiente para dar conta dos problemas internos e 

externos dos Estados partícipes, razão pela qual, em 1787, foi realizada a Convenção da 

Filadélfia a fim de revisá-lo.[2] O resultado foi a proposta de uma Constituição para esta nova 
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forma de disposição do poder estatal, que foi validada pelos Estados em 1788, com efeitos a 

partir de 1789: 

                     

Durante noventa dias, os delegados dos Estados discutiram todos os problemas de interesse 

comum, sob a liderança de homens notáveis tais como Benjamin Franklin, James Madison, 

James Wilson, Governador Morris, Alexander Hamilton; todos sob a presidência de George 

Washington.  Enfrentadas as divergências internas, estes delegados resolveram executar, através 

de uma Constituição escrita, o ousado e inventivo projeto de governo federal que, á época, 

nenhuma outra Nação houvera implantado.[3] 

  

                  Pierre Joseph Proudhon, grande estudioso do federalismo no séc. XIX, com muita 

propriedade o concebia como um princípio informador e organizador da sociedade, abrangendo 

tanto o sistema político quanto a dimensão social e econômica.  Diante da inabdicável dialética 

entre a autoridade e a liberdade em todas as ordens sociais, o filósofo francês compreendia no 

federalismo o caminho para a pactuação de liberdades cada vez maiores para o cidadão e os 

entes locais, em contraposição a qualquer forma de centralismo.[4] 

                  Aliás, sob alguns dos arranjos federativos atualmente se encontram 2/3 da população 

mundial: federações, arranjos federais, confederações, arranjos federais assimétricos, ligas e 

federalismo foral.[5] Isso demonstra a importância do federalismo na contemporaneidade, 

constituindo-se numa idéia conformadora de grande parte das ordens estatais vigentes. 

                  Nesse diapasão é importante especificar que o federalismo, enquanto um corpo de 

idéias articuladas, pode ser concebido principiologicamente e valorativamente.  Tais princípios 

se entrelaçam na concretização da "unidade na diversidade", com maior ou menor intensidade, 

dependendo da forma federativa. 

                  O federalismo concatena importantes princípios que lhe dão substância, sem os quais 

há o desnaturamento das suas formas, especialmente a forma federal (federações).  Eis seus 

princípios informadores: Estado democrático de direito, república, não-centralização, 

subsidiariedade, liberdade e pluralismo.[6] 

                  As federações concretizam, em grau máximo, os princípios supra mencionados.  É a 

forma mais acabada e "perfeita" dentre os arranjos federativos de efetivação do federalismo.  

Enquanto este é a conjugação de valores e princípios que buscam a unidade na diversidade, a 

federação é o resultado da sua efetividade, da sua concretização em grau máximo.  Enquanto o 

federalismo é um substrato doutrinário-principiológico, a federação é a instituição política 

construída numa determinada espacialidade geográfica, consoante as suas particularidades e 

singularidades históricas, culturais, econômicas e sociais.  Enquanto o federalismo é um escopo 

de idéias, a federação é a sua vitalização, a sua concretude.[7] 

                  Assim, inexistem duas federações idênticas, por mais que analisemos os mais 

diversos modelos federais existentes no globo terrestre: Alemanha, Argentina, Austrália, 
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Áustria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, México, Rússia, dentre outros.  A conjuntura em 

que cada tipo federal fora gestado no decorrer da história vai conduzir a uma diferenciada 

adaptação dos princípios e valores pugnados pelo federalismo, dando-lhe uma formatação 

diferenciada, logo, mais adequada ao Estado em questão.  Isso porque os Estados federais 

traduzem, consoante os fundamentos federalistas, um modelo próprio de fracionamento do poder 

estatal em esferas autônomas, nos termos da Constituição. 

                  A Federação brasileira, por sua vez, é fruto de uma evolução histórica de quase 12 

décadas, com feições bastante distintas da sua formatação originária, resultado do processo de 

mudanças esculpidas nas constituições de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1988.  Aliás, a própria 

democracia, mola propulsora de qualquer federação, não possui mais de 45 anos de 

desenvolvimento, o que demonstra os percalços de um incipiente Estado democrático de direito 

e que influencia, sobremaneira, o amadurecimento institucional da própria Federação brasileira.  

                  Com base no desenvolvimento histórico e na Constituição de 1988 forjou-se uma 

Federação por desagregação (fracionamento do poder dentro de um Estado unitário), cooperativa 

(não obstante preveja competências específicas, possui um rol de competências comuns e 

concorrentes) e assimétrica (em conta das desigualdades dos entes federados). 

                  Com base nos modelos fáticos existentes, elencam-se as seguintes características das 

federações, também presentes na Federação brasileira: 

  

a) proeminência de uma Constituição escrita, que disponha sobre a repartição de competências 

entre os entes federados, resguarde as suas autonomias, considere-os numa situação de igualdade 

e discipline as possibilidades de intervenção, resguardando a soberania para a federação; b) 

pluralidade de ordens jurídicas e esferas governamentais autônomas, nas três funções estatais, 

sob a égide da não-centralização ou policentrismo; c) participação dos entes federados na 

formação da vontade nacional, isto é, na criação e alteração da Constituição e no processo 

legislativo federal; d) existência de um órgão judicial para o resguardo da Constituição e para 

dirimir conflitos entre os entes federados; e) proibição de secessão; f) pluralidade de 

cidadanias.[8] 

  

                  Mais do que isso, a Constituição brasileira erigiu os municípios à condição de entes 

federados, algo singular e não presente em nenhuma outra Federação.  Segundo Dalmo Dallari, a 

Constituição de 1988 corrigiu uma imperfeição normalmente presente nos Estados federais, que 

praticamente desconsidera as células locais: "Isto pode ser tomado como imperfeição da fórmula 

federativa, especialmente se considerarmos que a comunidade local sempre tem pecularidades 

culturais, que se refletem na fixação de suas prioridades."[9] 

                  Na esteira de importantes publicistas como Pinto Ferreira, Alexander de Moraes, 

Hely Lopes Meirelles, Nelson Nery Costa, Dircêo Torrecillas Ramos, Janice Morbidelli, 

Petrônio Braz, Augusto Zimmermann, Enrique Lewandowski, Alexandre Mariotti, Mayr Godoy, 

Celso Bastos, Janice Helena Ferreri e Manoel Gonçalves Filho, defende-se a concepção do 
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Município como ente integrante da Federação.  Trata-se de uma disposição oriunda da 

Constituição, que atende às peculiaridades e singularidades do Estado brasileiro, conforme de 

depreende dos seus art. 1º e 18.[10] 

                  Por conseqüência, as competências municipais que fundamentam a sua autonomia 

somente podem ser definidas na Constituição Federal, único locus adequado para tal tarefa.  No 

exercício da sua autonomia não pode advir qualquer relação de controle pela União/Estados, 

salientando-se que as possibilidades de intervenção, tal qual ocorre nos casos em que a União 

pode intervir nos Estados - art. 35 da Constituição, somente são possíveis pelos Estados nas 

situações expressamente previstas - art. 34 da Constituição. 

                  

III - A autonomia municipal na Federação Brasileira 

  

                  Discorrer sobre a autonomia municipal requer a análise das competências definidas 

na Constituição às municipalidades, o que expressamente se encontra nos artigos 1°, 

18,[11] 23,[12] 24[13], 29, 29A, 30,[14] 39,[15]165,[16] 144 par. 

8°,[17] 156,[18] 182,[19] 198[20] e 211[21] da Constituição Federal. 

                  Importa registrar que a coluna vertebral da repartição de competências na 

Constituição encontra-se nos art. 21 a 30, ressaltando-se: a) competências expressas para a 

União e para as municipalidades, estas últimas sob o influxo conceitual e fático do interesse 

local; b) competência residual para os Estados; c) competência comum para todos os entes 

federados nas matérias elencadas no art. 23 da Constituição; d) competência concorrente entre a 

União, o Distrito Federal e os Estados para as matérias do art. 24 da Constituição. 

                  Enquanto áscua iluminadora do processo hermenêutico de compreensão e 

interpretação das competências municipais se encontra o conceito legal indeterminado "interesse 

local", presente expressamente no art. 30 da Contituição.  Tal conceito, que traz ínsito uma 

importante parcela de interesses do Estado e da União, requer a preponderância do interesse da 

comuna, o que normalmente exsurgirá nas circunstâncias de cada caso em análise.  Uma 

conceituação abstrata, por mais precisa que seja, não conseguirá dar conta da complexidade das 

situações que exsurgirão no mundo da vida. 

                  Com base nas prerrogativas e limites impostos pelo texto constitucional é possível 

discorrer sobre uma autonomia política, auto-organizatória, legislativa, administrativa e 

financeira das municipalidades brasileiras. 

                  A autonomia auto-organizatória consiste na construção da Constituição local, 

denominada Lei Orgânica, pelos próprios municípios, obsevando-se os limites previstos no 

ordenamento constitucional. Tal autonomia se apresenta de singular importância, seja pelo seu 

caráter inovador na órbita constitucional ao seguir o modelo gaúcho de um século atrás, seja 

pelo seu caráter único em comparação com os ordenamentos constitucionais de outros Estados 

federais e democráticos. 
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                  A autonomia política se embasa na eletividade do prefeito e vereadores, em sufrágio 

universal, para mandato de quatro anos, consoante as normas do direito eleitoral brasileiro.  

Ademais, como corolário da autonomia auto-organizatória, encontra-se a autonomia política de 

poder definir os procedimentos e as situações ensejadoras da cassação de mandatos dos agentes 

políticos do executivo e do legislativo pela Câmara de Vereadores, como também a definição do 

número de vereadores, esta última conforme expressa definição constitucional. 

                  A autonomia financeira fixa-se tanto no poder de tributar, como na liberdade para a 

alocaão de recursos dentro do espectro de competências municipais.  Isso porque as receitas do 

Município extrapolam os tributos próprios, abrangendo também a distribuição de receitas de 

outros entes - Estado e União, que, por sua vez, podem ser voluntárias ou constitucionais.  A 

distribuição voluntária encontra-se à mercê da factualidades políticas, o que pode conduzir ao 

desnaturamento do pacto federativo.  A distribuição constitucional de receitas, por sua vez, 

assegura efetivamente recursos para que as municipalidades as utilizem autonomamente, não 

obstante não possibilitar a estas a alteração do volume dos recursos arrecadados, o que diminui a 

capacidade de controle dos próprios gastos governamentais.  Essa distribuição constitucional 

inclui tanto a participação direta na arrecadação e no resultao de tributos de outro ente, como a 

participação em fundos, onde estão os exemplos do imposto de renda, imposto sobre a 

circulação de mercadorias e serviços e o fundo de participação dos municípios. 

                  A autonomia financeira amplia-se à medida que a autonomia tributária se efetiva, 

concretizando, assim, um verdadeiro federalismo fiscal.  Entretanto, ainda há um longo caminho 

a ser perfilhado pelos municípios brasileiros que, no contexto atual, fazem a gestão de 

aproximadamente 16% da receita pública nacional, o que demonstra uma grande dependência 

das transferências voluntárias de recursos dos Estados e da União. 

                  A autononia administrativa e a autonomia legislativa encontram-se delineadas pela 

expressão interesse local, tanto no desenvolvimento das atividades administrativas, que engloba 

os serviços públicos, a polícia administrativa, a intervenção direta e indireta e o fomento às 

atividades sociais e econômicas, quanto nas ações legislativas voltadas à construção de normas 

jurídicas.  Para Fernanda Menezes de Almeida a Constituição: 

  

definiu uma área e competências privativas não enumeradas, uma vez que os Municípios 

legislarão sobre os assuntos de interesse local.  Todavia, o constituinte otou (...) por discriminar 

também certas competências municipais exclusivas em alguns dos incisos do art 30 e em outros 

dispositivos constitucionais.[22] 

  

                  A competência legislativa empodera as municipalidades na construção das normas 

jurídicas previstas no art. 59 da Constituição Federal, sujeitas ao controle difuso e concentrado 

de constitucionalidade, este último perante o Tribunal de Justiça de cada Estado da Federação.  

Para tanto, uma das atribuições precípuas do parlamento, juntamente com a função fiscalizadora, 

é a função legiferante, ou seja, o poder de construir leis/normas jurídicas num ordenamento 
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jurídico municipal que possui no vértice da sua pirâmide normativa a Lei Orgânica Municipal, 

que apresenta os critérios de validade de todas as normas municipais. 

                  Assim, subsistindo o interesse predominante do Município, há o interesse local, e 

assim, a garantia da autonomia municipal, até mesmo porque, como um ente integrante da 

Federação brasileira, os municípios não podem sofrer quaisquer controles ou interferência dos 

outros entes da Federação nas matérias da sua competência.  O ordenamento constitucional 

garante um amplo campo de atuação autônoma às municipalidades no exercício das suas 

competências constitucionais, como condição essencial para o pleno desenvolvimento do poder 

local e das respectivas comunidades. 

  

IV - Os direitos do consumidor e a instituição de Códigos Municipais de Defesa do 

Consumidor 

  

                  A Constituição Federal qualifica, juridicamente, os direitos do consumidor à 

categoria de direitos fundamentais, o que se depreende do art. 5º,III, art. 24, VIII, at. 170, V e 

art. 48 do ADCT.[23] Aliás, é a positivação de um direito no ordenamento constitucional 

enquanto direito fundamental que o qualifica enquanto tal: 

  

As expressões "direitos do homem" e "direitos fundamentais" são freqüentemente utilizados 

como sinônimas.  Segundo a sua origem e significação poderíamos distinguí-las da seguinte 

maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos 

(dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, 

jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente.  Os direitos do homem 

arrancaria da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os 

direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta.[24] 

  

                  Diante da taxonomia normalmente utilizada pelos doutrinadores a fim de 

compreender e estudar os direitos fundamentais, com base na sua evolução histórica e respectiva 

tipologia, os direitos do consumidor podem ser enquadrados nos direitos fundamentais de 

terceira dimensão, enquanto direitos difusos, tal qual o direito ao meio ambiente.[25] 

                  Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 considerou as suas normas pertinentes 

ao consumidor como normas fundamentais, vinculantes a todas as funções estatais e a todos os 

entes federados.  Obviamente que a concretização desses direitos depende, efetivamente, da 

construção de textos legislativos pelos entes que integram a Federação brasileira, na órbita das 

suas competências.[26] 
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                  Uma hermenêutica inadequada do art. 24, VII poderia levar à conclusão que às 

municipalidades não competiria legislar sobre os direitos do consumidor, pois na competência 

legislativa concorrente à União cabe definir normas gerais e aos Estados as normas específicas, 

sem menção aos municípios.  Entretanto: 

  

 a) a organização administrativa dos serviços de proteção ao consumidor em nível local 

compete aos municípios - PROCON municipal, o que somente pode ser feito através de 

lei, em razão do princípio da legalidade em sentido estrito e do fato de resultar na criação 

de um ou mais órgãos públicos, com geração de despesa. Não há qualquer viabilidade de 

criação de tais órgãos sem o anteparo da legislação municipal; 

  

 b) a definição de uma política municipal, integrada ao sistema nacional de defesa do 

consumidor, depende de uma instância colegiada, com a participação da sociedade civil e 

do governo. A instituição de tal órgão, em forma de conselho - ou de defesa do 

consumidor, ou de direitos difusos, depende de lei municipal. A própria gestão de 

recursos públicos, oriundos das mais diversas fontes, das quais se salienta a interposição 

de penalidades administrativas, depende da instituição, por lei, de um fundo municipal, 

com a gestão do respectivo conselho. A necessidade de um conselho municipal para este 

fim e de um fundo requer a alteração do sistema normativo municipal através de lei 

aprovada pelo legislativo; 

  

c) a imposição de sanções através da polícia administrativa municipal levada a cabo pelo 

PROCON municipal também requer a estipulação de penalidades, o que pode estar previsto em 

lei municipal, observando-se os preceitos da legislação estadual e nacional;[27] 

  

d) as práticas e cláusulas abusivas nas relações de consumo, não obstante a sua definição no 

Código de Defesa do Consumidor         e nas demais normas específicas da legislação nacional e 

estadual, pode ser incrementada pela legislação municipal, em razão das particularidades e 

singularidades locais das relações de consumo. 

  

                  A competência municipal para tratar das questões dispostas nos pontos "a" e "b" do 

parágrafo anterior é inequívoca.  Não admiti-la seria o mesmo que desconsiderar a autonomia 

municipal conferida aos entes municipais na Constituição Federal.  Significaria o 

desnaturamento do pacto federativo. No que tange aos pontos "c" e "d" a situação é mais 

complexa. 
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                  Quanto à imposição de sanções, não obstante a possibilidade do uso dos 

procedimentos e penalidades previstas na legislação estadual e nacional, é possível - e mais 

adequado, a sua estipulação na legislação municipal.  Isso porque se está diante do exercício da 

polícia administrativa municipal na defesa das relações de consumo.  Obviamente que tal 

regramento deve observar a principiologia vigente nas relações de consumo, o que levará a uma 

grande similitude ao disposto nos mandamentos estadual e federal.[28] 

                  No que tange às práticas e cláusulas abusivas, por mais que se trate, prima facie, de 

competência concorrente, inexistem óbices em consigná-las na legislação municipal, desde que: 

a) reproduzam as disposições constantes na legislação federal e estadual, constituindo-se, então, 

como normas de imitação, por mais que não sejam de repetição obrigatória;[29] b) retratem 

questões afetas ao interesse local, logo, adequadas às especificidades e particularidades das 

relações de consumo local, o que traria tal matéria ao campo da competência municipal, nos 

termos do Art. 30, I e II da Constituição Federal.[30] 

                  Diante desta compreensão, tanto da posição do município na Federação brasileira, 

quanto das competências legislativas municipal é que Passo Fundo, município situado ao norte 

do Rio Grande do Sul instituiu, no ano de 2009, o primeiro Código Municipal de Defesa do 

Consumidor, consignado na lei complementar 222/09.  Esta construção legislativa foi o fruto de 

um trabalho levado a cabo por uma comissão instituída por decreto do Prefeito Municipal e que 

trabalho por quase um ano com os seguintes propósitos: a) ordenar a legislação municipal, 

unificando, numa codificação, as matérias pertinentes às relações de consumo;[31] b) maior 

racionalidade a essas matérias dispersas na legislação; c) adequar a legislação municipal ao 

disposto na legislação estadual e nacional, tanto no que tange aos preceitos repetidos, quanto às 

inovações oriundas do contexto e interesse local. 

                  O resultado foi a instituição de um código com os seguintes capítulos: I - disposição 

preliminares, com a principiologia imanente às relações de consumo, práticas e cláusulas 

abusivas; II - sistema municipal de defesa do consumidor, abrangendo os órgãos integrantes, o 

programa municipal, o conselho e respectivo fundo municipal de defesa do consumidor; III - 

sanções administrativas e respectivos procedimentos sancionatórios; IV - disposições finais. 

  

V - Conclusão 

  

                  A crescente complexização do fenômeno jurídico também é o reflexo da 

complexização da própria sociedade.  As transformações que ocorrem cotidianamente no tecido 

social não permitem que as produções do direito legislativo as acompanhem, o que conduz a um 

permanente descompasso entre o direito posto e a realidade.  Este fenômeno, intensificado após 

a revolução industrial do séc. XVIII, vem tomando novas e inigualáveis proporções neste início 

de milênio, com uma velocidade que arrebata os mais perspicazes observadores e analistas da 

(des)ordem social. 
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                  A instantaneidade dos meios de comunicação, o espaço cibernético-virtual, os 

avanços científicos da neurociência e da inteligência artificial, a identidade sociedade-consumo 

são alguns dos sintomas deste novo tempo que se apresenta.  Diante deste quadro, o direito não 

pode ficar apático, por mais que paire indelével a sua impotência para dar conta desta crescente 

complexização, multifacetária e mutável. 

                  A constituição de um Estado federal, como é o caso do Brasil, remete a um 

fracionamento do poder do Estado em esferas autônomas, de acordo com as competências 

consignadas na ordem constitucional.  Por conseqüência, exsurgem centros emanadores do poder 

coercitivo estatal, dentro desta pluralidade, com melhores capacidades para dar conta dos novos 

e instigantes problemas oriundos desta nova conformação social.  É o que ocorre com o Distrito 

Federal, Estados e Municípios, que, juntamente com a União, possuem uma autonomia auto-

organizatória, política, legislativa, financeira e administrativa. 

                  As municipalidades, assim, norteiam-se pela persecução do interesse local, além da 

concretização das demais competências expressamente conferidas pelo texto constitucional.  No 

campo dos direitos do consumidor haverá a competência municipal para dispor da estrutura 

administrativa necessária para a integração ao sistema nacional de defesa do consumidor, como 

também para a estipulação dos atos e cláusulas abusivas aos direitos do consumidor oriundos da 

legislação federal e estadual ou que estejam conexos às particularidades e singularidades das 

relações de consumo locais 

                  Desta forma, a instituição de Códigos Municipais de Defesa do Consumidor é 

plenamente viável, desde que consoante às competências fixadas na Constituição Federal.  Mais 

do que isso, corresponde à necessidade dos entes locais atenderam às demandas das suas 

comunidades, cada vez mais complexas em razão de relações sociais e de consumo também mais 

complexas.  Por fim, atende a uma necessidade de otimização da ordem jurídica, sem pretensões 

de abarcar a totalidade da realidade, mas em vistas da factível racionalização da ordem jurídica 

para os seus construtores e para os cidadãos em geral. 
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[1] As palavras federalismo e federação possuem a sua etimologia na palavra latina foedus, que 

significa acordo, pacto, contrato. 

[2] Sobre a situação da incipiente Confederação de 1777, Sofia Ventura, Il Federalismo: Il 

potere diviso tra centro e periferia, 2002, p. 41: "O débil poder da nova Confederação passou a 

conviver com uma situação de elevada conflituosidade com os Estados, alimentado 

principalmente da rivalidade comercial e das divergências nas terras do oeste, e com uma difícil 

situação internacional: a Inglaterra estava presente no Canadá, a Espanha controlava o estuário 

do Mississipi e por conseqüência o comércio do Sul." (TN). 

[3] Augusto Zimmermann, 1999, p. 245. 

[4] Pierre Proudhon, Do Princípio Federativo, 2001. 

[5] Daniel Elazar, Constitucionalizing Globalization: the postmodern revival of confederal 

arrangements,1998, p. 51. 

[6] O Estado democrático de Direito inicialmente fora concebido enquanto um Estado liberal, 

sob o império da lei, da repartição das funções estatais e com um elenco de direitos e garantias 

individuais.  O viés democrático agrega-se como um imprescindível elemento deste princípio. A 

república, por sua vez, caracteriza-se pela derivação do poder do povo, rotatividade e controle 

dos mandatos, inexistência de quaisquer privilégios e por um plexo de liberdades políticas e 

civis.  O princípio da não-centralização ou policentrismo, por sua vez, antagonizam-se com o 

centralismo, centralização, hierarquia e uniformidade, uma vez que se assentam na autonomia 

conferida aos entes pactuantes, sobre a qual inexistem quaisquer relações de controle.  A 
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subsidiariedade conduz ao empoderamento das instituições locais e dos indivíduos em relação 

aos agrupamentos superiores.  A subsidiariedade e a não-centralização conduzem ao princípio da 

liberdade, identificada com a autonomia ou autodeterminação, elementos essenciais a qualquer 

ente federativo.  O pluralismo, por sua vez, se consubstancia no surgimento de manifestações 

sociais espontâneas, o que é resguardado pelo federalismo.  Aliás, as diversas instâncias 

governamentais, nos mais diversos poderes estatais, demonstram o pluralismo perseguido com 

as federações, exemplificativamente. 

[7] Segundo Preston King, Federalism and Federation, 1982, p. 74-75: "É essencial começar 

pela distinção entre federalismo e federação.  Federalismo é aqui considerado como uma forma 

de doutrina - uma variedade destas. (...) Federalismo como uma coerente e abrangente visão do 

mundo - filosófica, legal, antropológica, sociológica, econômica e política, uma doutrina 

supostamente provedora de uma base profunda não somente para a compreensão, mas também 

direcionada para as questões do mundo (...) tal federalismo é distinto de federação, entendida 

como um arranjo institucional limitado (...) federalismo é alguma ou muitas variedades de 

filosofias políticas ou ideologias, e a federação é algum tipo de instituição política." (TN). 

[8] Giovani Corralo, Município: autonomia na Federação brasileira, Curitiba: Juruá, 2006, p. 

142.   A concretude dessas características é saliente nos art. 1º, 4, 21 a 30, 34, 35, 44 e ss. e  101 

e ss. da Constituição. 

[9] Damo Dallari, O Estado Federal, 1986, p. 64. 

[10] Constituição Federal: "Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático 

de direito (...)" e "Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos dessa Constituição." 

[11] Os art. 1° e 18 consideram o Município com ente federado. 

[12] Dispõe sobre as competências comuns, de caráter predominantemente administrativo. 

[13] Para Urbano Melo Filho, Perspectiva dos Municípios na Federação Brasileira, 2000, p. 273: 

"o art. 23 institui competências comuns a todas as entidades federativas, sendo expressa a 

referência ao Município, por sua vez, o art. 24 estipula competências concorrentes da União, 

Estados e Distrito Federal.  Ora, o simples fato de seis, dos doze incisos do art. 23 

comparecerem no art. 24 acaba por limitar a competência dos Municípios.  Com efeito, qualquer 

dos doze incisos do art. 23 vai exigir a lei local e, é claro, esta lei se destina a ser executada no 

processo de realização do direito.  No entanto, o fato de seis incisos do art. 23 comparecerem no 

art. 24, significa que à União cabem as normas gerais e aos Estados e Distrito Federal as normas 

suplementares, daí então se acaba por limitar a autonomia municipal (..)". Para Fabiana Menezes 

de Almeida, Competências na Constituição de 1988, 2002, p. 75, mesmo inexistindo a indicação 

dos Municípios como detentores da competência legislativa concorrente do art. 24 da 

Constituição, estes não fixam alijados desta atribuição, pois em decorrência do art. 30, II da 

Constituição possuem competência para suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber, ou seja, na existência do interesse local, posição esta adotada no presente trabalho. 
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[14] Os art. 29 e 30 dispõem de competências exclusivas do Município, de caráter político, auto-

organizatório, legislativo, administrativo e financeiro.  Entretanto, são cruciais as disposições do 

art. 30: "art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar os tributos 

de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 

contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - cria, organizar e suprimir Distritos, 

observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter pessoal; VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII - 

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual." 

[15] Refere-se aos servidores públicos e disposições constitucionais incidentes. 

[16] Discorre acerca da legislação orçamentária. 

[17] Dispõe sobre a constituição de guardas municipais, onde se ressalva, desde já, a inexistência 

de lei complementar federal que discipline os limites de atuação destas corporações locais. 

[18] Deve ser analisado juntamente com o art. 145 e seguintes da Constituição Federal, pois diz 

respeito à atribuição de competência tributária e à distribuição de receitas. 

[19] Desenvolve a temática da política urbana, a ser executada pelo poder público municipal. 

[20] Ações na área da saúde, de competência comum. 

[21] Ações na área da educação, também de competência comum. 

[22] Fernanda Menezes de Almeida, Competências na Constituição de 1998, 2002, p. 113. 

[23]Constituição Federal: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Art. 24. Compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VIII - 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: V - defesa do 

consumidor; Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da 

Constituição, elaborará código de defesa do consumidor." 

[24] Joaquim José Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1999, p. 

369. 
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[25] Alexandre Moraes, Direito Constitucional, adota a tríplice classificação dos direitos 

fundamentais: primeira geração: direitos e garantias individuais e políticas; segunda geração: 

focada nos direitos sociais; terceira geração: direitos de solidariedade/fraternidade, abrangendo 

diversos direitos difusos, como o direito ao meio ambiente.  Paulo Bonavides, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho e Guilherme Praga Peña Moraes também se posicionam neste sentido. 

[26] A inexistência de legislação específica em nível nacional não conduziria à desproteção do 

consumidor, uma vez que a principiologia constitucional possibilitaria tal proteção.  

Obviamente, o trabalho dos construtores do direito seria muito maior em razão da complexidade 

de se aplicar os princípios constitucionais expressos e implícitos a um interminável número de 

situações concretas que demandariam este trabalho. 

[27] A lei nacional 8.078/90 e respectivo decreto 2.181/97 possibilitam que os municípios 

conveniem a fim de dar eficácia e efetividade às sanções àqueles que praticarem atos abusivos às 

relações de consumo ou diante de cláusulas desse jaez, utilizando-se das disposições da 

legislação federal e estadual sobre a matéria - procedimentos administrativos e sanções. 

[28] A competência do ente federado para o exercício da polícia administrativa normalmente 

está associada à competência legislativa.  É o caso em tela.  Nesse sentido também se manifesta 

Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 2008, p. 795: "Como 

critério fundamental, procede o dizer-se que é competente para dada medida de polícia 

administrativa quem for competente para legislar sobre a matéria." 

[29] Isso porque a não repetição na legislação municipal faz com que a municipalidade possa se 

reportar à legislação estadual e nacional.      

[30] Esse posicionamento é defendido por muitos publicistas, como Fernanda Menezes de 

Almeida, 2002, p. 75, para quem mesmo inexistindo a indicação dos Municípios como 

detentores da competência legislativa decorrente do art. 24 da Constituição, esses não ficam 

alijados dessa atribuição, pois, em decorrência do art. 30, II da Constituição possuem 

competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, na 

existência do interesse local.  Esta posição é a defendida neste trabalho.  Ademais, este é o 

posicionamento externado pelo Ministério da Justiça, extraído do site 

http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJF1FE712CITEMID1A043C3025C44DC6A708013D00747

459PTBRIE.htm: "Os Procons são órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor, 

criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competências, no âmbito de sua 

jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto nº 2.181/97, visando 

garantir os direitos dos consumidores. Verifica-se, dessa forma, que as competências são 

concorrentes entre União, Estados e Municípios no que se refere aos direitos dos consumidores, 

não havendo, portanto, relação hierárquica entre o DPDC e os Procons ou entre Procons. Os 

Procons são, portanto, os órgãos oficiais locais, que atuam junto a comunidade, prestando 

atendimento direto aos consumidores, tendo, desta forma, papel fundamental na atuação do  

SNDC. Outro importante aspecto da atuação dos Procons diz respeito ao papel de elaboração, 

coordenação e execução da política local de defesa do consumidor, concluindo as atribuições de 

orientar e educar os consumidores, dentre outras." 
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[31] Nesta quadra da história seria um absurdo qualquer tentativa de exaurimento das 

possibilidades normativas num código, por mais que esse tenha sido o intuito nos primórdios das 

codificações, o que se observa no início do séc. XIX com o Código de Napoleão (1804).  Não se 

almeja a suficiência de regras para dar conta das complexidades de uma sociedade cada vez mais 

heterogênea, plural e incognoscível.  Busca-se, assim, uma maior racionalidade via um processo 

de otimização legislativa, condensando, numa codificação, os textos imprescindíveis para a 

atuação do PROCON local e para a formação e orientação da própria cidadania. 
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O NOME LIMPO E A NEGATIVA DE CONTRATAR NO SFH: ABUSO DE DIREITO E
RESPONSABILIDADE CIVIL

NAME OF CLEAN AND NEGATIVE NO SFH: ABUSE OF RIGHTS AND LIABILITY

Joyceane Bezerra De Menezes
Kellery Dinarte

RESUMO
A pesquisa traz uma análise acerca da responsabilidade civil em face do abuso de direito
ocorrido diante da negativa do ente financeiro em contratar com o particular em razão da
existência de nome negativo em cadastros de inadimplentes. Busca-se contextualizar as razões e
funções que levaram a criação do Sistema Financeiro de Habitação e o possível excesso de suas
funções diante do acúmulo de exigências feitas ao contratante para firmar a avença. Sendo a
principal função do SFH ampliar o leque da população para acessar a uma moradia e efetivar o
fundamento da dignidade da pessoa humana, a adoção de várias exigências, principalmente
quando não encontra um disciplinamento expresso no texto legal, seria um excesso manifesto
das funções sociais do contrato. 
PALAVRAS-CHAVES: Sistema Financeiro de Habitação- Responsabilidade Civil- Abuso de
Direito.

ABSTRACT
The research offers an analysis about the liability in the face of abuse of process occurred before
the negative financial entity contracting with the individual because of the existence of negative
entries behalf of defaulters. Seeks to contextualize the reasons and functions that led to the
creation of the Financial System of Housing and excess from their duties before the
accumulation of demands made to the contractor to secure the retainer. Since the main function
of SFH extend the range of the population to access to housing and realize the foundation of
human dignity, the adoption of various requirements, especially when there is a discipline as
expressed in statutory text, it would be a clear excess of the social functions the contract
KEYWORDS: SFH. Liability. Abuse of Law 

Introdução

O Estado Brasileiro na busca de efetivar preceitos sociais encartados no texto
constitucional, incentiva e estimula através de seus agentes a concessão de financiamentos para
aquisição da casa própria. Após a adoção história de políticas no âmbito habitacional e com a
evolução legislativa encartada ao longo dos anos, chegamos a criação do Sistema Financeiro de
Habitação, que, operando como ente estimulador de crédito ao cidadão para aquisição de uma
moradia, estabelece no âmbito de seus agentes operadores, regramentos a serem impostos para
a efetivação e concretização da contratação por parte do particular.

Tais financiamentos são dotados de exigências bem específicas para sua concessão.
Todavia, não podemos perder o foco finalístico que deverá ser adotado naquelas contratações.

A pesquisa busca analisar a exigência feita pelos agentes operadores do Sistema
Financeiro de Habitação de que os contratantes possuam nome negativado nos cadastros de
restrição ao crédito para a aprovação e concessão de financiamento para aquisição de casa
própria, vista sob a luz do direito fundamental encampado na contratação, da responsabilidade
civil e do abuso do direito. Questiona-se: qual a efetiva finalidade daquele contrato? A exigência
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de “nome limpo” nos cadastros de inadimplentes não se configuraria em um extrapolamento das
finalidades contidas no contrato, vez que ao se contratar, ocorre a inserção de uma garantia
real, a hipoteca, bem como a existência de outros critérios para aferir a capacidade e idoneidade
econômica do contratante? Pode-se falar em responsabilidade civil na negativa e na adoção de
exigências de um nome limpo para a concretização de um contrato no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação?

Os objetivos do estudo tencionam-se em traçar um efetivo paralelo conceitual e fático
acerca do abuso de direito e da responsabilidade civil na negativa de contratação, tendo como
pano de fundo a exigência feita pelos operadores do Sistema Financeiro de Habitação em não
conceder créditos a cidadãos que possuam seus nomes negativados nos cadastros de
inadimplentes, sendo que já se é feita outras exigências adicionais ao contratante, tais como,
renda compatível com a prestação, seguros, além da hipoteca que incidirá sobre o bem com a
adoção de mecanismos mais simplificados para tomada da coisa em caso de inadimplemento.

O primeiro capítulo traz breves considerações sobre o Sistema Financeiro de Habitação
em uma leitura normativa de sua criação, traçando diretrizes acerca das finalidades que serão
encartadas pelo Sistema, sob uma análise da compatibilidade do texto e os direitos almejados
pela norma constitucional, especificamente na busca do Estado em empreender a efetivação dos
direitos sociais como mecanismo de garantia do fundamento da dignidade da pessoa humana.

O segundo tópico do texto aborda a responsabilidade civil pré-contratual e o abuso de
direito. Traçaremos um paralelo entre o malferimento das finalidades econômicas e sociais do
contrato por parte de um dos contratantes e uma perspectiva da possibilidade de
responsabilização civil diante de eventual abuso de direito.

No terceiro capítulo, o ponto central da discussão será a negativa de contratar do agente
do Sistema Financeiro de Habitação com o cidadão comum em face da existência de inscrição
em cadastros de inadimplentes no nome do contratante. Faremos uma abordagem do novo
norte constitucionalista do direito privado e do extrapolamento das finalidades que estão
encartadas no contrato, principalmente quando já se obriga legalmente que o bem fique
hipotecado ao ente financiador, atendendo, em regra, a garantia de eventual inadimplemento do
pactuante, que seria a mola justificadora de tais exigências.

1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E
SUAS FINALIDADES 

Desde a monarquia vemos a preocupação do Estado Brasileiro com a questão da
moradia da população. Com o fim da escravatura e o êxodo dos negros ao ambiente urbano,
iniciou-se a tomadas de políticas públicas para construção de habitações populares pelo ente
governamental. O abandono do negro da agricultura e do meio rural, gera uma horda de
pessoas nas cidades, acentuando sensivelmente o problema habitacional.[1] Para Sérgio
Buarque de Holanda, em “ Raízes do Brasil”, “a habitação em cidades é essencialmente
antinatural, associa-se a manifestações de espírito e da vontade em que se opõem a natureza”.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9535



( 1971, pág. 61). O momento vivido de decadência da estrutura agrícola e crescimento da
atividade mercantil trouxe uma mudança do foco da sociedade brasileira, transformando a visão
das cidades então existentes.     

O modo de morar precário da época gerou uma preocupação não apenas no contexto de
satisfazer deleites pessoais dos desabrigados, mas, sobretudo, se transformou em questão de
saúde pública.

Para José Maria Aragão:

Os riscos de propagação de doenças a nível epidêmico numa época de escassez de
recursos médicos, assim como o interesse do governo em atrair mão-de-obra
estrangeira para as novas atividades econômicas que se desenvolviam nas cidades
levam, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por um edital de
agosto de 1855, a proibir a construção de novos cortiços sem licença da mesma
Câmara, cuja concessão dependeria de prévia aprovação pela Junta de Higiene
Pública, dos requisitos de caráter sanitário adotados em tais construções. ( Aragão,
1999, pág. 56)

Permanecendo com a mesma visão de empreendimento de política de saúde pública na
questão habitacional, prosseguiu-se em outros Estados da Federação, além do Rio de Janeiro, a
adoção de mecanismo legais esparsos tratando da questão da moradia nas cidades.

Somente a partir do primeiro período Vargas é que ocorreu a efetiva preocupação da
garantia da moradia como mecanismo de ascensão social, tendo o campo habitacional ganhado
força, com a criação dos institutos de Previdência nacional e municipal.[2]

Em 1964, criou-se no Estado Brasileiro o Sistema Financeiro da Habitação. A edição da
Lei No. 4.380/64 tinha como principais metas ou motivações básicas: a tentativa de neutralizar
os efeitos sociais e econômicos da época com o incremento e aumento da oferta de habitações
populares, o estímulo a construção civil como mecanismo de crescimento econômico, a
diminuição dos efeitos negativos incidentes sobre a oferta de emprego e a manifesta opção por
uma economia de mercado fundado na propriedade privada, rompendo com o governo
precedente de João Goulart que teria tomado medidas de caráter “socializante”. [3]

Tal norma trouxe com grande destaque o regramento transcrito no artigo 8º.,
mencionando expressamente que o crédito habitacional teria por objetivo facilitar a aquisição de
casa própria. Nota-se facilmente a finalidade social presente em suas atividades. O apelo pela
criação de um programa efetivamente habitacional que venha garantir o acesso a uma parcela
significativa da população por uma moradia fincou sua tradição na necessidade estatal de
empreender mecanismos de garantir uma pacificação social da coletividade.

É bem verdade que aspectos econômicos estiveram e estão presentes nas relações e na
motivação básica de implantação do Sistema Financeiro da Habitação. Todavia, com o
desenrolar das relações sociais e o advento posterior dos normativos constitucionais de cunho
social, onde o Estado Brasileiro deita suas raízes na dignidade da pessoa humana e objetiva a
erradicação da pobreza e da marginalização, nota-se com clareza a presença constante do
cunho “socializante” no Sistema.
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Cumpre ressaltar que o Sistema Financeiro de Habitação passou ao longo dos tempos
por momentos de crises, gerando sua quase quebra. Razões diversas podem ser levadas a cabo
para justificar as épocas de turbulência que envolveram o sistema. As diversas alterações nos
regimes políticos, a estagnação econômica vivenciada no início dos anos 80 e o inadimplemento
gerado pelo desemprego e os problemas econômicos da época são alguns exemplos das razões
que levaram o Sistema a balançar a sua estrutura. [4] Os momentos de turbulência, ora
vivenciadas, são frutos de uma conjuntura econômica e de investimento empregada à época
pelos governos federais. Some-se ainda a adoção de regras de correção monetária e de juros
nos contratos de financiamento que criou nas avenças valores quase impagáveis, estimulando
uma inadimplência superveniente.  

Diversas foram as alterações que se sucederam ao longo da existência do Sistema
Financeiro de Habitação, porém em nenhuma dessas, existe uma determinação normativa
expressa acerca da exigência de análise creditória em cadastros de inadimplentes. A aplicação
dessa regra pelos agentes operadores decorre exclusivamente de regramentos interna corporis
institucional. Por outro lado, tramita no âmbito do Senado Federal projeto de lei de autoria do
Senador Sérgio Zambiasi que busca exatamente o inverso, retirar a exigência de uma suposta
“ficha limpa” do contratante nos cadastros de inadimplentes, tendo por fundamento a finalidade
empregada no âmbito desses contratos e a existência de outras garantias aos contratos
habitacionais.

O método de financiamento habitacional empregado pelo Estado Brasileiro segue uma
sistemática que privilegiará uma consecução social. Como comparativo na recente crise
americana que atingiu substancialmente as hipotecas de imóveis naquele país, a diferença para o
sistema brasileiro é enorme. Enquanto os objetivos imprimidos pelos EUA na concessão de
crédito para aquisição de imóvel visam exclusivamente o lucro, o Brasil adota um mecanismo
que busque a satisfação social como premissa. Fazendo uma releitura da crise americana, o
estopim da bolha não se originou exclusivamente de um abrandamento das condições de
financiamento, mas de diversos fatores que somados levaram ao estágio que recentemente
vivenciamos.

2 O ABUSO DE DIREITO E A RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL

A origem do abuso de direito, em que pese possuir características eminentemente anti-
individualistas,[5] remonta suas tradições em alguns princípios informativos do Direito Romano.
A época romana traduziu um condão de liberdade individual concebido ao pater família,
configurando-se como uma de suas principais vertentes.

Para Michel Villey em “Direito Romano”

Em primeiro lugar, reconhece e favorece a liberdade, aquela que consiste, para
cada pai de família, diz-nos Ihering, em possuir uma esfera de actividade
independente; o romano é o único responsável da maneira como exerce os seus
direitos sobre a sua propriedade, sobre a sua família. O estado reconhece-lhe sem
reservas e sem variações a sua zona própria de autonomia de que usa à sua
vontade, como homem indepedente e livre. ( pág. 51)
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Todavia, mesmo diante da liberdade concebida à época, o próprio jurista romano ao
elaborar a tão narrada Lei das XII Tábuas, trouxe limitações a esta liberdade do cidadão romano
na Tábua XII, de onde se infere a disposição primária da idéia de atos emulativos: “ Se um
curso d’água particular, conduzido através de um canal público, prejudicar uma pessoa
particular, esta poderá iniciar ação legal para compensação de danos”.[6]

Ver-se uma singela previsão reparatória no exercício das liberdades dadas ao homem
romano. De forma ainda inicial e superficial, os romanos previam a possibilidade de o exercício
de um direito ou liberdade do particular vir a prejudicar sobremaneira outro cidadão. É bem
verdade que as definições traduzidas nos textos romanos não conduzem a uma posição atual da
idéia de abuso de direito, tampouco pode se atribuir aos romanos sua construção atual[7] mas
nos conduzem a uma evolução histórica de sua origem.

Em momento histórico posterior, mas com uma visão nitidamente filosófica acerca da
liberdade e da sobreposição de deveres ou a possível existência de conflitos obrigacionais,
Immanuel Kant traça uma base importante para o estudo do Abuso de Direito:

Um conflito de deveres (collisio officiorum, s. obligationum) seria uma relação
recíproca na qual um deles cancelasse o outro (inteira ou parcialmente). Mas visto
que dever e obrigação são conceitos que expressam a necessidade prática objetiva
de certas ações, e duas regras mutuamente em oposição não podem ser
necessárias ao mesmo tempo, se é um dever agir de acordo com uma regra, agir
de acordo com a regra oposta não é um dever, mas mesmo contrário ao dever;
por conseguinte, uma colisão de deveres e obrigações é inconcebível (obligationes
non coliduntur). Entretanto, um sujeito pode ter numa regra que prescreve para si
mesmo dois fundamentos de obrigação (ratione obligandi), sendo que um ou outro
desses fundamentos não é suficiente para submeter o sujeito à obrigação (rationes
obligandi non obligantes), de sorte que um deles não é um dever. Quando dois
fundamentos tais conflitam entre si, a filosofia prática diz não que a obrigação mais
forte tem precedência (fortior obligatio vincit), mas que o fundamento da obrigação
mais forte prevalece (fortior obligandi ratio vincit) .   ( 2008, pág. 67)

 

Para Hegel em “Princípios da Filosofia do Direito”

A vontade é finita quando o EU, embora infinito, não se reflete sobre si mesmo e
só formalmente está junto de si. Mantém-se portanto, acima do conteúdo, dos
diferentes instintos e de todas as espécies de realização e satisfação, ao mesmo
tempo que, porque apenas formalmente é infinita, se encontra presa a este
conteúdo que constitui as determinações de sua vontade e da sua realidade
exterior. ( 1997, págs. 21/22).  

A atuação do homem passa por uma conciliação dos direitos e das liberdades que se
encontram em conflito. Segue essa explicação Pedro Baptista Martins apud Emmanuel Levy: “
cést conflit dês libertes et des droits qui constitue aujourd’hui Le probléme de La responsabilité
juridique” ( 1941, pág. 39)

A liberdade de agir conforme as expectativas de uma suposta lei universal[8] traduzem
um ponto importante para a definição moderna do abuso de direito. O exercício de um direito
deverá se conformar com os limites e finalidades específicas de sua atuação e a transposição
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desses limites ou das suas finalidades o transformam num ato contrário a todo o Direito. [9]  

A ato liberatório de agir dado ao homem em conjunto com a atual complexidade das
relações sociais conduzem a uma seara em que se aumentam as liberdades no mesmo passo
que ocorre o aumento das responsabilidades pelos atos praticados. Cresce exponencialmente os
deveres anexos de solidariedade humana nas relações intersubjetivas e na mesma toada o
controle no exercício de um direito, impondo limitações e definindo finalidades econômicas e
sociais para a atividade humana. O fundamento da atividade humana condiciona-se a
necessidade de viver em sociedade buscando uma constante pacificação social.[10]

Com a mesma leitura, Pedro Baptista Martins

A medida, porém, que os deveres de solidariedade humana e o fato da
interdependência econômica vão agravando a complexidade das relações sociais, a
personalidade jurídica do indivíduo, sobrecarregada por novos e crescentes
deveres, tende a transpor as raias do plano contratual em que a princípio se
confinava sua atividade, para mover-se numa região de mais extensas liberdades e
por isso mesmo, de mais extensas responsabilidades.  (1941, pág. 38/39)

 

Nas palavras do autor português do século XIX, Caeiro da Matta ( 1850, pág. 9):

 A lei da solidariedade é universal. A menor modificação mechanica na estructura
de um corpo infinitamente pequeno tem a sua repercussão no conjuncto das
combinações mechanicas do mundo. Em cada momento da nossa vida, qualquer
estado do eu é a resultante dos inúmeros movimentos do mundo que o cerca, de
cada um dos estados da rida universal.

Ainda na discusão sobre o aspecto social encartado nas relações jurídicas, Stefano
Rodotá traça uma presente diferenciação entre o modelo jurídico europeu, de tradições
solidaristas, e o modelo estaduniense, de tradição individualista:

L’indisponibilitá, quindi, deve essere soprattutto riferita allo scambio mercantile, non
alle attività e alle scelte che attengono al legale sociale. Qui si può cogliere um
elemento differenziale tra il modelo europeo e il modelo statuniense di tutela dei
diritti. Quest’ultimo tende a construire i diritti in chiave individualistica e
proprietária, in uma lógica opppositiva tra le persona Che há indotto i
communitarians a criticare fortemente l’ideologia dei diritti, vista appunto come
distrutiva di quei legami sociali Che solo l’appartenenza a uma comunità protebbe
garantire. ( 2009, pág. 38)    

 

Pietro Perlingieri ao tratar do abuso e do excesso do direito em sua obra “Perfis do
Direito Civil” menciona

O não-exercício e o exercício segundo modalidades diversas daquelas que derivam
da função da situação subjetiva devem ser considerados abusos. O abuso é uma
noção que não se exaure na configuração dos limites de cada poder, mas, sim, na
correlação (collegamento) à mais ampla função da situação global da qual o poder
é expressão. Dele, portanto, é possível apresentar uma variedade de
comportamentos em relação a cada situação e à sua concreta função. A sua
avaliação é complexa porque postula a verificação da existência de interesses
contrários juridicamente relevantes que devem ser considerados segundo uma
equânime harmonização, isto é, segundo critérios de proporcionalidade individual e
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social. ( 2007, pág. 122)

 

Existe verdadeira limitação ao exercício de um direito nas relações pessoais se houver
um confrontamento daqueles com deveres intrínsecos e internos das atividades humanas como
a solidariedade social e as finalidades sociais do direito.

Pedro Baptista Martins menciona que:

O direito tem, incontestavelmente, uma destinação social. O sentido restrito que se
atribuía à palavra direito modificou-se com a evolução do conceito de exercício
abusivo. Esse conceito é elástico e está destinado a estender-se com o
desenvolvimento da idéia de solidariedade e progresso social. ( 1941, pág. 251)

 

O modo de agir nas relações jurídicas entre sujeitos parte para dois prismas bem
definidos: evitar o malferimento a direitos de terceiros e atuar em conformidade com as
finalidades e expectativas econômicas e sociais da relação pessoal. Ambas se complementam e
guardam perfeita sintonia com o sentido solidarista que se faz presente em nosso Direito. Para
Maria Celina Bodin de Moraes, em “Danos à pessoa humana: Uma leitura civil-constitucional dos
danos morais”:

O conceito de direito subjetivo, em conseqüência, encerra em si mesmo
importantes limitações, devendo seu exercício estar em consonância com os
objetivos, os fundamentos e os princípios estabelecidos pela normativa
constitucional. ( 2009, pág. 106)

Dentro do ordenamento jurídico Brasileiro, o artigo 187 do Código Civil de 2002,
disciplina o abuso de direito, entendendo tal como o exercício de um direito que exceda
manifestamente os limites impostos pelo fim social e econômico, pela boa-fé e pelos bons
costumes, comete ato ilícito.

A legislação civil equipara, portanto, o ato abusivo de um direito a figura de ato ilícito
Quem ultrapassa manifestamente as finalidades econômicas e sociais de seu direito, agindo
contrariamente ao que se espera de uma das partes ou empreendendo dificuldades prejudiciais a
consecução das finalidades do negócio jurídico, comete abuso de direito e conseqüentemente
ato ilícito.

Para Sérgio Cavalieiri Filho

O fundamento principal do abuso do direito é impedir que o direito sirva como
forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com finalidade
distinta daquela a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o titular do
direito se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato substancialmente
ilícito. E a realidade demonstra ser isso perfeitamente possível: a conduta está em
harmonia com a letra da lei, mas em rota de colisão com os valores éticos, sociais
e econômicos- enfim, em confronto com o conteúdo axiológico da norma legal.
(2008, pág. 152)            

 

Independe para a configuração do abuso de direito que uma das partes tenha a intenção
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ou dolo subjetivo em sua conduta, basta somente que o exercício do direito exercido por uma
das partes tenha sido empregada de forma manifestamente contrária as finalidades econômico-
sociais que se esperaria do ato (teoria objetiva). [11]

O abuso de direito gera uma quebra da boa-fé objetiva, no exato instante que em que o
ato abusivo ultrapassou os padrões sociais esperados para o momento em tela. Rompe-se com o
dever de lealdade social na relação jurídica. Abusar do direito significará um ato contrário as
expectativas que a sociedade terá em relação ao negócio firmado que será conduzido em
detrimento dos objetivos de solidariedade social.

Nessa linha, o maior destaque dentro do contexto jurídico, sem dúvida, é a disciplina
contratual. Cumpre o contrato nas suas formulações uma atividade econômica e uma finalidade
social. Exerce o trânsito de riquezas, mas não esquece uma função social que lhe é bem
próxima.

E no campo obrigacional, a presença do abuso de direito poderá ocorrer em qualquer
fase da formação do contrato, seja no momento pré-contratual, durante a conclusão ou em
momento pós-contratual.[12]  Como corolário próprio do agir de acordo com a boa-fé, tendo
como base o dever anexo de solidariedade social que se aguarda das relações intersubjetivas,
podemos encontrar formas abusivas do direito em todos os momentos de constituição
contratual.

 Na fase pré-contratual, a negativa injustificada de contratação com a conseqüente
quebra das negociações preliminares induz a demonstração clássica de possibilidade de
responsabilização em fase anterior a formação do contrato.[13] O comportamento desleal,
injustificado ou arbitrário de uma das partes na fase de puntuação comprometendo
substancialmente a confiança depositada por uma das partes naquela fase, criando a
possibilidade de ressarcibilidade pelos prejuízos causados.[14]

Ana Prata, ao analisar de forma acurada a Responsabilidade Civil Pré-Contratual,
menciona que:

O conteúdo obrigacional da boa-fé só pode ser determinado através de uma
interpretação complexiva do ordenamento jurídico e em primeiro lugar do
ordenamento constitucional, no qual é fundamental a tutela da pessoa humana e
das suas liberdades, exprimindo a boa-fé, quando referidas as partes da relação
contratual, uma concreta exigência de solidariedade que pode indicar-se como
solidariedade contratual. (2005, pág. 39) 

 

A atividade do próprio Sistema Financeiro de Habitação deve atender uma necessidade
finalística na busca de atender a um manifesto anseio social. Utilizar de mecanismos ou
exigências que usurpem ou dificultem a consecução social objetivada no contrato de
financiamento no âmbito do SFH trazem à tona um extrapolamento das finalidades sociais do
contrato.

3 A NEGATIVA DE CONTRATAR COMO FORMA DE ABUSO DE DIREITO
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 Importante, antes de ingressarmos diretamente na temática do capítulo, fazermos

algumas considerações necessárias sobre o novo norte humanista que toma o direito privado.

 Luiz Edson Fachin traz a idéia do que ele chama de “repersonalização” do Direito
Privado, trazendo o núcleo essencial do patrimônio mínimo. [15] Cresce sem dúvida uma nova
linha valorativa do Direito Privado primando pelo condão existencial do próprio Direito na
satisfação dos interesses humanos, valorado pelo norte constitucional. [16]

Essa nova visão, trazida pelo incremento fundamental da dignidade da pessoa humana
leva a uma óptica distinta da pensada anteriormente em relação ao homem e suas relações
privadas. Para Daniel Sarmento:

Esta nova perspectiva provoca a necessidade de redefinição dos próprios direitos
patrimoniais e institutos que lhes são correlatos, como a propriedade, a posse e o
contrato, cuja tutela passará a sujeitar-se a novos condicionamentos, ligados a
valores extrapatrimoniais sediados na Constituição. ( 20008, pág. 91)

 

Nessa mesma linha de pensamento, escreve Luiz Edson Fachin:

Essa dicotomia vai gradativamente cedendo espaço. O conjunto das alterações
começa a ser operado a partir da Constituição; daí o que se entende por
“constitucionalização”, que significa o processo pelo qual a Constituição vai gerar
mudança que irá repercutir no Direito Civil.

Em outras palavras, menciona-se a funcionalização de certos institutos, como a
função social da propriedade, dos contratos e, mais tarde, da empresa.
Reconhecem-se essas atividades como legítimas na economia em que elas se
inserem, mas também sobre elas estipula-se um conjunto de deveres inerentes ao
seu próprio exercício. ( 2003, págs. 77/78)

 

No mesmo caminho do respeito e serventia contratual, cumpre ao homem satisfazer
suas necessidades na busca de uma vida com dignidade, recaindo no acesso à moradia como
trilho a ser perquirido. A comunhão desses objetivos, vida digna, moradia e ser humano leva a
conceber os institutos jurídicos como um meio necessário de atendimento a todos esses
preceitos. Viver de forma digna atende a garantia de uma moradia.

Como textua Sérgio Iglesias Nunes de Souza

Não se pode olvidar, ainda, que o direito à moradia, por se constituir em direito
essencial do ser humano, está protegido como decorrência do princípio da
dignidade da pessoa humana positivado no texto constitucional, como verdadeira
conseqüência da Declaração Universal dos Direitos do Humanos, proclamada pela
Resolução 217-A, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10.12.1948. De fato,
há que se conceber o direito à moradia como elemento primacial do
reconhecimento de sua dignidade enquanto pessoa, já que a questão da dignidade,
não obstante tratar-se de um valor espiritual e moral, também é instituto de
proteção jurídica, daí o direito à moradia estar intimamente relacionado a outros
direitos, já que pelo fato de morar sob um teto, em um local determinado, tem-se
também direito a outros direitos, como o direito à vida privada, à intimidade, à
honra, à imagem, ao sigilo de correspondência de sua residência, ao segredo
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doméstico, ao sossego, à educação, à saúde, pois não como admitir o exercício de
um direito sem o outro, porquanto são tão essenciais que se unem em um só
indivíduo, de forma que não se pode separa-los integralmente ou definitivamente. (
2009, pág. 131)

 

Os norteamentos acima narrados deverão ser “enxargados” de valores nobres e úteis
com finalidades justas. No campo da moradia, os valores a serem adotados deverão recair no
amplo  respeito ao acesso a um lar. Não um respeito indiscriminado, mas, um respeito que
visualize os valores de justiça do instituto em comunhão com as funções intrínsecas a ela
vinculadas e entre estes a uma servidão ao homem.

No campo da moradia, devemos trilhar um caminho que busque uma riqueza de valores
jurídicos, como norte do direito. Como menciona Newton de Oliveira Lima:

 O justo como norteamento discursivo do direito é uma noção fundamental para o
esclarecimento da relevância dos valores no direito, pois deixa claro que os valores
não são “apêndices” da atividade jurídica e jurisdicional, são ao contrário os
norteadores das ações do operadores do Direito e dos fins jurídico-políticos visados
pela comunidade (2009, pág. 180)

 
 

Daí vem por oportuno reforçar que quando da contratação no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação, exatamente em face de uma função socializada bem definida, a
autonomia da vontade para as partes deve se levada a cabo pensando sempre na consecução
específica dessa função. Negar a contratação em face de exigências inicialmente não inseridas
no bojo normativo com base em suposta autonomia contratual deve ser interpretado à luz dessa
nova visão constitucional do direito privado.

Acerca do tem, Pietro Perlingieri:

O ordenamento não pode formalisticamente igualar a manifestação da liberdade
através da qual se assinala, profundamente, a identidade do indivíduo com a
liberdade de tentar perseguir o máximo lucro possível: à intuitiva diferença entre a
venda de mercadorias- seja ou não especulação profissional- e o consentimento a
um transplante corresponde uma diversidade de avaliações no interno da hierarquia
dos valores colocados pela Constituição. A prevalência do valor da pessoa impõe a
interpretação de cada ato ou atividade dos particulares à luz desse princípio
fndamental. Os atos de autonomia têm portanto fundamentos diversificados e não
devem ser reconduzidos unicamente à liberdade econômica garantida pelo art. 41
Const. (Italiana)( desde que, como já recordado, seja harmonizado com a utilidade
social, a liberdade, a segurança e a dignidade da pessoa humana);... (2007, pág.
276)

 

Fugir completamente dessa base existencial, excedendo a base funcional que fora bem
definida pela norma constitucional e os ideais trazidos na criação do Sistema, é agir com
evidente abuso de direito e por conseguinte, praticar um ato ilícito passível assim de
responsabilização civil.
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CONCLUSÃO

A criação do Sistema Financeiro de Habitação teve como função primordial atender a
uma necessidade social que se impunha diante do grande número de cidadãos brasileiros sem
acesso a uma moradia, na busca de efetivar preceitos básicos de garantia a dignidade da pessoa
humana.

O acesso ao programa diante das circunstâncias que envolveram a sua criação deve
estimular o amplo acesso da população brasileiro ao crédito habitacional. Logicamente, algumas
exigências podem ser impostas ao contratante, todavia, tais exigências não podem ser tomar um
rumo que inviabilize completamente o acesso desejado.

No âmbito do programa, já são exigidos do  mutuário que ele perfaça um perfil mínimo
de renda e no próprio bem já vem inserido cláusula de alienação hipotecária, além de que o
procedimento de execução em caso de inadimplência, seguirá um padrão bem menos
burocrático do que o imposto as regras ordinárias.

Aumentar essas exigências para que seja  apresentados uma suposta “ficha limpa”
creditória dos contratantes é aumentar exigências não previstas no âmbito legislativo e que só
vem a impedir o amplo acesso da população a moradia.

Aumentar tais exigências e inviabilizar o acesso ao programa é malferir claramente as
finalidades sociais encartadas no âmbito da contratação, constatando-se flagrante abuso de
direito. Conseqüentemente, o abuso perpetrado gerará ao particular a possibilidade de
responsabilizar civilmente o ente financeiro.
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O RESPEITO AOS DIREITOS DOS ANIMAIS NÃO HUMANOS NA PERSPECTIVA DE UMA
NOVA CIDADANIA 

THE RESPECT FOR NON-HUMAN ANIMAL RIGHTS IN PROSPECT OF A NEW CITIZENSHIP

Marly Furtado Diuana

RESUMO
Os animais não humanos, ao longo da história, têm sido considerados objetos de direito, desde
que o homem passou a dominar a natureza apropriando-se dela como dono e senhor do
universo, respaldado, na cultura ocidental, por conceitos morais alimentados por filósofos e
religiões. Este artigo objetiva somar-se à luta pelos direitos dos animais não humanos, dando
ênfase ao estudo da visão antropocêntrica de mundo que os alijou da condição de sujeitos de
direito, a luta pela afirmação de seus direitos subjetivos na perspectiva de uma nova cidadania,
a cidadania ambiental, construtora de novos direitos, e a realidade jurídica brasileira em relação
a estes direitos. 
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS ANIMAIS; CIDADANIA AMBIENTAL; NOVOS DIREITOS

ABSTRACT
Throughout history, non-human animals have been considered objects of rights ever since
humans have started to control nature by taking it into possession as lords of the universe,
behavior supported by moral concepts fed by religion and philosophers in the occidental culture.
This paper’s goal is to add to the crusade for non-human animal rights, emphasysing the study
of the anthropocentric world-view that has deprived them of the condition of subjects of rights,
as well as the fight for their subjective rights acknowledgment in prospect of a new citizenship,
the environmental citizenship, builder of new rights, and these rights in face of Brazil’s legal
reality.
KEYWORDS: ANIMAL RIGHTS; ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP; NEW RIGHTS

1  INTRODUÇÃO

 

Há mais ou menos 10.000 anos, a partir da grande revolução tecnológica que foi a descoberta da agricultura, o homem

deixou de ser mero espectador, simples coletor e caçador, e começou a atuar diretamente na natureza, manipulando-a conforme seus

interesses, utilizando uma tecnologia que não para de crescer desde então. A filosofia e as religiões, na cultura ocidental,

forneceram o respaldo moral de que o homem precisava para justificar seu comportamento, de caráter tipicamente antropocêntrico, 

como se a natureza lhe pertencesse. Mas ela não lhe pertence. Ao contrário, o ser humano é parte da natureza e tem sofrido as

conseqüências das mudanças irresponsáveis que nela produziu.

As descobertas científicas do século XIX tiveram reflexo na nova forma de interação do homem com o meio ambiente,

 proposta pelo ecologismo,  a partir da década de sessenta do século XX. Como segmento na área ambiental,  o ecologismo é projeto

de transformação social, cultural e econômica, que propõe ao homem um melhor relacionamento com a natureza. A partir deste

projeto, nascido do movimento de contracultura, muito  se tem discutido a respeito do meio ambiente e o desenvolvimento

sustentável,  e com as discussões vários tratados internacionais surgiram, com reflexos na política interna dos diferentes países

envolvidos. No Brasil, algumas leis  voltadas à  proteção da  natureza existem, mas infelizmente raramente são cumpridas.  Falta

informação, falta educação da população, falta vontade política.

     O objetivo geral deste artigo é  traçar as linhas gerais de  como foi gerado e se consolidou o paradigma de que o homem é

o dono do universo, numa visão antropocentrista,  em contraposição a uma visão holística na qual o homem é parte do universo, não
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dono dele. Como parte, e não senhor,  deve  aprender a  compartilhá-lo com os demais seres da natureza.  Outrossim,   o artigo

pretende  divulgar o tratamento  cruel dado aos animais não humanos e  o que tem sido feito em prol  dos seus  direitos, seja na

visão de seu bem-estar numa perspectiva utilitarista e, consequentemente, os benefícios que este comportamento pode trazer ao ser

humano e ao planeta, uma reflexão voltada para a área do direito ambiental,  seja  em função de seus próprios interesses, como

sujeitos de direito que são.

Em relação aos  direitos dos animais não humanos pelos seus próprios  interesses, tema central deste artigo, inseridos no

contexto do direito ambiental, numa perspectiva dos novos direitos, os abolicionistas propõem que lhes seja garantido o status de

sujeitos de direito, o que tem criado bastante polêmica no meio acadêmico e legislativo em vários países. Esta  polêmica é presente

também no Brasil, cuja realidade jurídica ainda  está impregnada pela visão do animal como propriedade do homem, mero objeto de

direito.

No decorrer do artigo são apresentados,  o surgimento  e consolidação da visão antropocêntrica de mundo e o

consequente  alijamento  dos  animais não humanos da categoria de sujeitos de direito, a contrapartida   holística proposta pelos

utilitaristas e, sobretudo, pelos abolicionistas em favor dos direitos  animais  em busca de uma  ética universalista e a legislação

existente no Brasil em prol desses direitos.

 

2  OS DONOS DO UNIVERSO
 

O conceito tradicional de que os animais não humanos são propriedade do homem, é atribuído,
em grande parte, às religiões como o Judaísmo e o Cristianismo, para quem Deus autorizou os humanos a
dominá-los. [1] Este, porém, é um conceito muito anterior a estas religiões. Aristóteles,  na Grécia do séc.
IV a.C., acreditava que os seres vivos que se encontram nos degraus mais baixos na “Grande Cadeia dos
Seres”, existem para servir aos que se encontram nos degraus mais elevados  e, para tanto, os  animais não
humanos  como as mulheres, os escravos e os estrangeiros existiam para servir ao homem racional. [2]

     Após a perda da hegemonia das cidades gregas, o mundo assistiu ao imperialismo instaurado
pelos romanos.  Mesmo com  todas as transformações introduzidas pelo direito romano, uma coisa não
mudou: o status de coisa do animal não humano, considerado coisa semovente (coisa que se move por si),
objeto de um direito subjetivo patrimonial.[3]

     Ao  longo  do  período  de hegemonia   romana   surgiu o   Cristianismo,   perseguido
 pelo   governo   de   Roma   até   que,  por   questões   políticas, no séc.  IV  d. C. , se   tornou  
religião oficial do império.

     A queda do império romano no século V d. C. determinou, no ocidente, um período denominado
Idade Média, em que todo o conhecimento ficou restrito aos muros da Igreja, instituição mais poderosa do
período, responsável pela continuidade dos estudos e salvaguarda dos documentos da Antiguidade.
Durante a baixa Idade Média surgiu São Tomás de Aquino, que teve grande influência no Cristianismo e
baseou sua teoria na visão Aristotélica de mundo. Os animais não humanos continuaram com seu status de
coisa como desde sempre. Podiam ser mortos, por exemplo, porque o mandamento “não matarás”  não se
aplicaria aos animais, não incorrendo em pecado aquele que se utilizasse de uma “coisa” de acordo com o
fim para a qual foi criada. São Tomás de Aquino teria dito: “Por justíssima ordenação do Criador, a vida e
a morte das plantas e dos animais estão subordinadas ao homem.”[4]

     Mais tarde, já no século XVIII, o iluminismo que buscou contribuir para o progresso da
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humanidade, superando as superstições do período da Idade Média, substituindo-as pelo pensamento
racional, em nada contribuiu para a causa dos animais não humanos. Descartes, iluminista, eliminou a
possibilidade de que os animais não humanos sentissem dor ou pensassem, mesmo que de forma
rudimentar. Para ele, eram mental e espiritualmente vazios. Hobbes, Locke e Kant acreditavam que os
animais não humanos podiam sentir, mas por acreditarem não serem eles capazes de raciocinar, não teriam
um estado moral nem direitos.[5]

Os dogmas cristãos  só foram afrontados com os estudos e descobertas dos naturalistas do início do século XIX,  que

abriram caminho e desaguaram na obra revolucionária “A Origem das Espécies”, apresentada por  Charles Darwin, na segunda

metade do século. Para Darwin, animais e homens, ambos, são descendentes de um ancestral comum.  O homem é apenas espécie

do gênero animal ao qual todos, humanos ou  não,  pertencem. A partir das descobertas de Darwin, o mundo científico não podia

mais encarar o homem através da visão metafísica que o julgava  como ser especial para quem o mundo e tudo o que há nele

deveriam servir. Até mesmo sua interferência  na natureza haveria de ser vista com maior responsabilidade. Foi a partir do século

XIX que  a ciência abandonou os dogmas impostos  pela religião,  e a interação do homem com a natureza passou a ser estudada de

forma científica . É, no entanto, o século XX, o palco em  que ocorrem as primeiras manifestações do homem realmente preocupado

com o meio ambiente, responsável pelo seu papel de coautor da natureza, responsável por sua proteção.  O ideário  contracultural

com  seus questionamentos  e  protestos  foi  especialmente importante para o pensamento ecológico a partir da década de sessenta.

  A  partir de 1968, aconteceram as manifestações de maior relevância  sobre ecologia e meio
ambiente, em diversas partes do mundo, com a participação de vários países, e que culminaram com a
Agenda 21,  documento assinado por 179 países, inclusive o Brasil, resultado mais importante da  ECO-92,
texto chave com as estratégias que devem ser adotadas por cada país, de forma individualizada, para a
sustentabilidade proposta pelo movimento ecológico.[6]

Trazendo a Agenda 21 brasileira  para o tema central deste artigo, fica a pergunta: as ações a
serem implementadas  para as próximas gerações estão voltadas somente aos humanos? Onde está
contemplada a defesa dos animais não humanos? Fala-se em preservação da biodiversidade, incluindo
nisso também a defesa dos animais não humanos, mas nas palavras de Rosana Vicente Gripper, presidente
da ONG Movimento SOS Bicho de Proteção Animal, entidade que ocupa a presidência  no Conselho
Municipal de Proteção dos Animais em Curitiba desde 2005:

 
Quando se fala em biodiversidade, se está falando em  preservar a   vida dos animais também, mas quando pensamos dessa
maneira, estamos muito mais expressando nossa intenção na preservação da espécie humana, dependente da existência dos animais
para sua própria existência, do que pela defesa dos direitos dos animais pela sua própria existência e interesse em existir. [7]
 
 

A crueldade com os animais não humanos está presente em todas as áreas do seu relacionamento com o homem. No caso

dos experimentos com animais, por exemplo, prática que lhes  impõe enorme sofrimento, constata-se serem  as experiências, na

grande maioria das  vezes,  ineficazes, posto que existem diferenças entre as espécies com possíveis extrapolações de resultados de

uma espécie para outra.  A este respeito, infelizmente, estava correta  a   afirmativa   do médico nazista  Sigmund Rascher: “ Sou,

sem dúvida, o único que conhece por completo a fisiologia humana, porque faço experimentos em homens e não em ratos.”[8]
Por não terem o mesmo nível de consciência dos seres humanos, muitos cientistas tentam

justificar a manutenção dos experimentos em animais não humanos, mesmo quando o resultado pouco ou
nenhum benefício traz ao homem.  Por analogia , seria então correto utilizar-se de bebês, velhos senis,
loucos, ou toda sorte de pessoas cujo nível de consciência não atinja a média do homem médio? Para os
nazistas, os experimentos em seres humanos se justificavam pelo racismo, absolutamente condenado pela
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moral contemporânea. Talvez na época da escravidão,  a moral vigente  permitisse que as mesmas
experiências fossem feitas nos escravos, considerados seres inferiores, meras propriedades de seus
senhores. Percebe-se, portanto, que ao longo do tempo,  os valores mudam e se estabelecem novas regras
de conduta, que rompem paradigmas estabelecendo-se novos conceitos do que vem a ser certo ou errado.
O que era certo num dado momento, passa a não mais sê-lo e, práticas consideradas normais passam a ser
condenadas e muitas vezes até punidas, seja na esfera social ou, até mesmo, na esfera jurídica. Os senhores
de escravos tudo podiam em relação as suas propriedades. Os nazistas foram julgados nos tribunais de pós
guerra e condenados a  pagar  pela flagelação a que submeteram vários povos não arianos.  Em ambos os
casos, o que se está usando para absolver uma conduta e execrar outra é uma coisa só, o racismo, admitido
numa época e condenado noutra.  Da mesma forma, quando se utiliza um animal não humano para
experiências, o que justifica a prática é o especismo, fundado na crença da  superioridade da raça humana
sobre todas as demais.

Quanto à criação de animais para alimentação do homem, pouco se conhece dos sofrimentos impostos aos animais que

vivem confinados em lugares apertados e insalubres, nas fazendas-fábricas, vivendo uma vida miserável até chegar à mesa do

consumidor. O objetivo dessas fazendas é a produção da maior quantidade de carne, leite e ovos, de forma rápida e barata.

Aos animais, confinados em pequenas construções metálicas sem qualquer arejamento, se torna
impossível qualquer movimentação. É, inclusive, de forma a proporcionar, por exemplo, carne tenra e
clara, que muitos novilhos são criados  sem poder se levantar, para impedir que sua carne se enrijeça com
qualquer exercício, alimentados com substitutivo do leite materno de forma a engordarem pelo menos 800
gramas ao dia, sem adição de ferro a fim de que, anêmicos, produzam carne clara e macia, o tão
valorizado baby beef.[9]

    As aves também vivem confinadas em lugares minúsculos e escuros e, sem poder se mexer ou
abrir as asas, acabam por não poder  se manter de pé e perdem as penas. Para evitar que sua tendência a
brigar, promovida pelo estresse, resulte em prejuízo para o fazendeiro, elas são debicadas, de forma cruel e
sem qualquer anestesia. Em virtude das queimaduras muitas vezes inflamadas, causadas pela
guilhotinagem dos bicos com lâminas aquecidas, passam a se alimentar menos em função da dor enorme e
contínua. Aves que poderiam durar, naturalmente, 10 anos, após 2 anos de maus tratos, passam a não
produzir ovos e são abatidas. Para o abate, são carregadas tão comprimidas umas as outras, que muitas já
chegam mortas. As demais são penduradas pelos pés até que seus pescoços sejam cortados. Como o corte
nem sempre é preciso, muitas vezes são atiradas em água fervente para a retirada das penas, ainda
vivas.[10]

    Os porcos, apesar de inteligentes e sociáveis, são mantidos afastados uns dos outros desde muito
cedo, o que lhes causa profundo sofrimento. A única coisa que lhes é concedida pelo fazendeiro é um
lugar pequeno e insalubre, onde devem comer bastante para chegar o mais rápido possível ao abate. Em
virtude do estresse a que são submetidos, tentam morder o rabo uns dos outros, o que faz com que os
fazendeiros lhes cortem os rabos a sangue-frio. Na hora do abate, levado em caminhões abarrotados, assim
como a vaca, o porco leva choques como forma de pré-abate, a fim de deixá-lo inconsciente. É o
tratamento “humano” que lhe é dispensado  que, na verdade, só lhe causa paralisia e dor.[11] É mais
confortável ao  homem   vê-lo paralisado, do que se debatendo e grunhindo de pavor diante do cheiro de
sangue e temor da morte iminente.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9551



    Nada  melhor se pode esperar quanto à criação para o abate de tantos outros animais que chegam
às prateleiras dos supermercados, muitas vezes anunciados de forma tão absurda nos comerciais que visam
estimular o seu consumo. O que pode haver de mais cínico do que o próprio frango garoto propaganda da
sua própria flagelação?

Afirmam diversos cientistas, após várias pesquisas, que a alimentação vegetariana e, mais ainda, a vegana, não só são

eficientes como também previnem uma série de doenças ligadas ao consumo de carne  animal e os produtos dele derivados. Além

disso, a criação dos animais como é feita, além de lhes trazer sofrimentos incontáveis, estimula a aparição de doenças que se

espalham para o ser humano, transformando-se muitas vezes em pandemias.  Afirmam, ainda, que a produção de carne animal 

contamina o solo e a água e só consegue alimentar pequena parte da população, ficando a grande maioria alijada desse consumo,

que tanto dos recursos naturais consumiu.  Estes recursos não têm capacidade para se recuperar e estão ameaçados de extinção. 

     Ainda como exemplo do abuso de poder do homem sobre  os animais   não humanos, pode-se
citar seu uso como entretenimento nos espetáculos circenses, hoje proibidos em diferentes cidades
brasileiras em virtude da exploração e maus tratos dos animais que,  para o entretenimento do homem, 
vivem confinados e recebem um treinamento penoso e degradante para o simples divertimento do ser
humano.

     O que dizer daqueles animais utilizados em tantos tipos de entretenimento sangrento por todo o 
mundo?  As touradas, as vaquejadas, as brigas de galo, as rinhas.

Com o falso argumento de tentar preservar da extinção várias espécies, confina-se animais em
zoológicos, alijados de seu habitat natural, vivendo uma vida totalmente diferente daquela a qual estavam
acostumados pela própria natureza. Vida  miserável,  em espaços totalmente inadequados, expostos à
visitação de seres que jamais verão a verdadeira magnitude de suas naturezas, humilhados e ultrajados que
estão em seus pequenos cárceres. Não seria necessária essa interferência do homem na “preservação”
destes animais, se o próprio homem não invadisse e destruísse seus domínios,  ou mesmo se  respeitasse
mais a natureza e não provocasse a destruição de tantas matas, rios,  mares, florestas, e toda a fauna que
nela habita.

  Como se não bastasse toda a exploração pela qual o homem faz passar os animais não humanos,
eles ainda são utilizados para trabalho, muitas vezes sobrecarregados, com pouco descanso e sem
alimentação suficiente. Quando, em pouco tempo, se tornam inúteis para os fins a que os submetem seus
“donos”, são abandonados ou sacrificados.
 
3  ANIMAIS NÃO HUMANOS – SUJEITOS DE DIREITO
 

  Segundo Daniel Braga Lourenço, em relação à interação dos animais humanos  e não
humanos,  pode-se manter três posicionamentos distintos. O primeiro é aquele definido pelos chamados
abolicionistas, que querem garantir o direito dos animais não humanos pelos seus próprios interesses,
passando eles a ser considerados sujeitos de direito, concepção esta ligada aos deveres diretos. O segundo
diz respeito à manutenção do “status quo”, ou seja, os animais não humanos são considerados coisa,
objetos de direito. O terceiro posicionamento é o reformista/protecionista (welfarista), que aceita que os
animais sejam instrumentos para fins humanos, mas devem ser alvo de proteção quanto ao seu bem-estar.
Os dois últimos posicionamentos estão ligados aos chamados deveres indiretos.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9552



Para que se faça a distinção entre os deveres diretos e os indiretos, faz-se necessário entender o
que se toma por agente moral e paciente moral. O primeiro é aquele que tem capacidade de distinguir e
fazer  o que é certo ou errado e, que em função dessa capacidade, faz parte de uma comunidade moral, que
leva em consideração, não a capacidade moral dos seus formadores, mas, sim, a capacidade física, como a
memória, o nível de senciência e a consciência.  Por outro lado, o paciente moral é aquele desprovido
dessa capacidade, situando-se somente no pólo passivo em relação aos agentes morais.[12]

De acordo com o pertencimento ou não de um ser na comunidade moral, formada pelos agentes
morais, estabelece-se os seus deveres. Diretos entre si para com  os demais agentes morais e indiretos
quando da sua relação com os pacientes morais. Como ficariam situadas as crianças e portadores de
deficiência mental, segundo esta teoria? Sem capacidade plena de consciência deveriam eles ser
considerados agentes morais ou pacientes morais? Para este caso   específico, visando   garantir-lhes   
deveres  diretos, faz-se    uma    exceção à regra, incluindo-os na comunidade moral. Mas esta exceção só
garante como pertencente à comunidade moral, os seres humanos.  Quanto aos animais  não humanos,
paciente morais,  sem capacidade plena de consciência, não é dado o mesmo benefício. Continuam
excluídos da comunidade moral a eles só outorgados deveres indiretos, por puro especismo.

 
3.1  TEORIA DOS DEVERES INDIRETOS
 

Vária  são   as  correntes  que  justificam  a teoria  dos  deveres  indiretos. Entre  seus
defensores  já foram  citados, por  exemplo, Aristóteles, São Tomás  de Aquino, os iluministas do século
XVIII. Outro defensor da teoria dos deveres  indiretos foi Kant, para quem apenas os seres racionais são
fins em si mesmos, existindo apenas entre eles deveres diretos. Os animais seriam apenas meios para um
fim, que é o homem.

A teoria dos deveres indiretos gerou em vários países, inclusive o Brasil,  legislação de proteção
ao bem-estar dos animais não humanos, que por não considerá-los agentes morais, os mantiveram, ainda,
 alijados dos direitos garantidos aos seus parentes humanos. Nesses países, a legislação  continua a
considerá-los propriedade do homem, ou seja, coisa.

 

3.2  TEORIA DOS DEVERES DIRETOS
 

A idéia de que  os animais não humanos  possuem direitos como   todos  os  seres humanos,  a 
partir do séc. XVIII, ganhou força.

Humphry Primatt publicou, em 1776,  a obra  “Dissertação Sobre o Dever de Compaixão e o
Pecado da Crueldade contra Animais Brutos”, em que defende que embora  o homem esteja  à frente dos
animais não humanos intelectualmente, sua capacidade de sofrer lhes confere o direito de ser tratados com
bondade e benevolência da mesma forma que os seres humanos.  Defende o dever de compaixão que se
deve ter para com eles em virtude de uma coerência moral.  Não a moral antropocêntrica que exclui os
animais,  mas aquela  que propõe o emprego do princípio da igualdade moral, no tratamento da dor e na
minimização do sofrimento de todos os seres.[13] 

Jeremy Bentham (1748-1832), trouxe  a  concepção do utilitarismo clássico e o princípio da maior
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felicidade possível, segundo a qual a racionalidade , autonomia ou capacidade lingüística devem ser
desprezadas, conferindo-se  consideração moral  ao que chamou seres sencientes, aqueles animais, mesmo
não humanos,  que sentem dor, medo, ansiedade.  O utilitarismo  é uma ética adequadamente denominada
de consequencialista, na medida em que se deve avaliar em cada caso concreto os efeitos das ações para
que se reflita se tal conduta é eticamente reprovável a partir do critério da utilidade,  raciocínio  que ficou
conhecido como o “princípio da  maior felicidade possível”, a maximização do maior prazer para o maior
número de pessoas possível. Quanto aos animais não humanos, estariam protegidos quanto ao direito de
não sofrer, mas não quanto ao de não viver, negando-se-lhes, ainda, o status de sujeitos de direito.[14]
Peter Singer, filósofo e professor, nascido na Austrália em 1946, também é um utilitarista. Segundo ele,
 animais humanos  e  não humanos devem ter igual consideração de interesses,  em função da   senciência,
 que   é    característica    de ambos.  Porém,  se    houver conflito de interesses iguais, prevalece o interesse
daquele ser dotado de maior autoconsciência. “O princípio básico da igualdade se revela como igualdade
de consideração, e a igual consideração por seres diferentes entre si pode, eventualmente, conduzir a
tratamentos  diferenciados e a direitos
diferenciados.”[15]                                                                                        

A corrente utilitarista, seja  ela  clássica  ou  preferencial, pretende  garantir  o         bem-estar dos
animais não humanos mas não lhes garante o direito à vida, e, até mesmo o bem-estar está restrito ao
interesse maior do homem, posto que o sofrimento deve ser evitado desde que não seja possível evitá-lo
em virtude de uma qualidade de interesse maior do que o seu, ou seja, o dos seres humanos. Em vista
disso, embora se digam adeptos dos deveres diretos, os utilitaristas só aplicam esta teoria em relação ao
homem. Quanto aos animais não humanos, só lhes outorgam deveres indiretos, razão pela qual sofrem
severas críticas dos abolicionistas.  

 
 

 
3.3 ANIMAIS NÃO HUMANOS - DIREITOS POR SEUS PRÓPRIOS INTERESSES

 

Filósofo contemporâneo adepto da teoria dos deveres diretos dos seres humanos para com os
animais não humanos, Tom Regan impõe a teoria da justiça como igualdade individual. Para ele todos os
indivíduos possuem valor inerente, sendo este o critério mais indicado a ser verificado com a intenção de
se expandir a comunidade moral.  Este valor inerente é igual tanto nos agentes quanto nos pacientes
 morais, porque ambos são        “sujeitos-de-uma-vida”,  fins em si mesmos, sejam eles humanos ou não,
agentes ou pacientes morais.[16] 

O psicólogo britânico Richard Ryder, foi o primeiro a utilizar o termo especismo para designar o
preconceito que o ser humano nutre em relação aos animais não humanos. Introduziu o termo painism ou
painience para designar a capacidade de sentir dor característica dos seres sencientes, termo esse traduzido
por Sônia T. Felipe como dorência.[17] Esta capacidade de sentir dor englobaria não só os aspectos físicos
como todos os estados de sofrimento.  Richard Ryder impõe a ética da dorência , que se traduz na
preocupação com a dor do outro, dor essa que é individual, não podendo os prazeres e dores ser agregados
como ocorre na visão utilitarista. Em relação aos direitos dos animais não humanos, estabelece  que em
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função do painism, têm eles direitos passivos, ou seja, têm o direito de não ser involuntariamente
submetidos à dor ou sofrimento.[18]

 Gary  L.  Francione, mestre em filosofia,  publicou diversas obras relativas ao direito dos animais.
Segundo ele, o status de coisa ao qual os animais não humanos  estão submetidos não é algo novo e
continuam a ser considerados pela lei como propriedade do homem. Toda a legislação existente em prol
dos animais está baseada no welfarismo, sendo seus interesses vistos de forma apenas secundária, ficando
mantido seu status de propriedade. Não existe argumentação sobre o uso dos animais não humanos, o que
há são apenas soluções protecionistas paliativas quanto às práticas desse uso. Defende a visão
abolicionista,  que pressupõe que o ser humano não tem nenhuma justificativa moral para explorar os não
humanos, por mais humanitariamente que se faça.  Afirma não ser correta a  concepção de Singer de  que
os animais não se importam se os matam e os comem e que eles só se importam com o modo como são
tratados. Francione  acredita  que os animais não humanos têm interesse na existência continuada e, assim
como muitos humanos, suportariam um sofrimento terrível para continuar a viver. É um fervoroso
defensor do veganismo, que afirma ser a base moral do abolicionismo [19]

 
3.4  CIDADANIA AMBIENTAL – NOVOS SUJEITOS DE DIREITO
                                                                                                                             
                           A equiparação dos conceitos de pessoa e sujeito de direitos tem gerado, em doutrina,                                       algumas perplexidades,  que,
ainda que na maior parte das vezes não resultem em    imbróglio ou insegurança na solução de casos concretos, têm colaborado para                eternizar questões e
debates já totalmente superados. Desta espécie são, a título              de  exemplo,  certas  discussões   acerca da  personalidade  dos  nascituros,  da                

legitimidade processual de alguns entes despersonalizados ou mesmo o debate sobre os “direitos animais.”[20]
    

Em relação ao direito dos animais não humanos,  tema central deste trabalho, é importante
observar que  a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo primeiro, inciso III, impõe como princípio
fundamental: “ a dignidade da pessoa humana”. [21]Analisando a utilização do termo pessoa humana,
pode-se concluir, que a carta magna pátria admite que nem toda pessoa é humana, razão pela qual
adjetivou o substantivo abstrato pessoa. Exemplo de pessoa não humana é a pessoa jurídica, criação
humana, mas não ser humano como a pessoa física. Ambos, pessoa física e jurídica, têm atributos de
direitos e deveres na ordem civil, conforme o artigo primeiro do Código Civil.[22] Então tem-se que:
pessoa  não é sinônimo de ser humano.[23]

Por outro lado,  sujeito de direito  também não é sinônimo de ser  humano como grande parte da doutrina classifica. 

Fábio Ulhoa Coelho é quem melhor explica a diferença existente entre estes conceitos. Segundo ele,   sujeito de direito é: “ o centro

de imputação de direitos e obrigações pelas normas jurídicas.”[24] . São dois  os critérios que caracterizam um sujeito de direito,

ou seja,  aquele ser passível de direitos e obrigações  na ordem civil. Um subdivide os sujeitos de direito entre os seres

personificados e não personificados, posto que podem ser pessoas ou não. O outro distingue os sujeitos de direito humanos e não

humanos.  De um  lado  teríamos  os sujeitos de direito personalizados, que seriam as pessoas naturais (seres humanos) e as pessoas

jurídicas, (criação humana) e do outro os sujeitos de direito não personificados, que podem ser humanos ou não humanos.[25]
Exemplo dos despersonificados humanos são os  embriões ( haja vista que a personalidade começa no nascimento com vida) e dos

não humanos,  os entes  elencados no artigo 12  do Código de Processo Civil.[26]
    Do exposto,  como atribuir aos animais não humanos o status de sujeitos de direito?
    Haja vista o status de sujeito de direito conferido  aos  absolutamente  incapazes,    pode-se 

estender a capacidade de sujeitos de direito aos animais não humanos, usando-se para isso raciocínio
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análogo, em virtude de lacuna na legislação (personificação dos animais).  Como seres sencientes, sentem
dor, prazer e vontade de prolongar este estado de prazer, ou seja, prolongar a vida. Qualificados como
pessoas não humanas, seriam equiparados aos absolutamente incapazes, conforme art. 3º, inciso III do
Código Civil, tendo seus direitos tutelados sob o status de sujeitos de direito.

    O segundo caminho seria a utilização  da teoria dos entes  despersonalizados.  Os  animais não
humanos, seriam considerados sujeitos de direito como os entes despersonificados não humanos.
              Muitos poderão argumentar que se estaria tentando fazer uma analogia descabida comparando-se
animais não humanos  aos  absolutamente incapazes  ou entes despersonificados  não humanos,    em
virtude  de que  suas inserções como sujeitos de direito ocorrem  em função do bem jurídico tutelado, que
é a vida humana e o interesse humano, respectivamente. Trata-se,  mais uma vez, do antropocentrismo que
impõe os impedimentos a tudo que possa colocá-lo sob suspeita. No entanto, quando se trata de defender
os direitos humanos, não há impedimento em se usar leis que a eles não se referem. No Museu Histórico
da OAB encontra-se arquivado, com todas as honras, um  dos documentos que chama mais a atenção dos
visitantes. É o exemplar do Habeas Corpus impetrado por Sobral Pinto durante o Estado Novo, em favor
de Luís Carlos Prestes e Arthur Ewert (Harry Berger), acusados de subversão política. Em caso único na
História do Direito, o grande jurista evocou a Lei de Proteção aos Animais em prol de assegurar a
integridade física de seus clientes.[27]

De qualquer forma, os animais não humanos são os novos sujeitos de direito como são
denominados por Silva-Sanches, numa perspectiva de uma nova cidadania, a cidadania ambiental. É
urgente a  ampliação da titularidade ambiental, onde também os animais não humanos são sujeitos de
direito, dotados de uma personalidade “sui generis”, seres da Natureza, que devem ser respeitados.[28]

 
4  O MUNDO DO SER E DO DEVER SER
 
                                      Os dogmas, mitos e “certezas” jurídicas devem ser questionados na medida em           que passam a não oferecer resposta
satisfatória às demandas sociais. Um desses              paradigmas  a  ser  enfrentado  é  justamente,  como  verificado,  o  do  “ser”  e  o

                                                    do “não-ser” do Direito.[29]
 

                                                                                

O proeminente  jurista Miguel Reale , através da sua teoria do Tridimensionalismo do  Direito, 
provou que este   não é apenas   a aplicação  de  normas   estanques.  O Direito, na  verdade, é fato social
e histórico e como tal deve ser estudado, agregado à norma e ao valor que imprime significado a este fato,
dentro de um processo dinâmico, dialético.[30]

 
4.1 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS  NA REALIDADE BRASILEIRA

 
Texto solenemente lido em Bruxelas em 27.01.1978 e em Paris em 15.10.1978, subscrito pelo

Brasil e que, infelizmente,  não possui  forma de tratado, nem estabelece sanções aos infratores , sem
poder coercitivo, que embora seja baluarte da causa animal, não foi ratificado pela legislação brasileira.
Subsiste como carta de princípios de natureza moral, como fonte indireta para aplicação da lei.[31]  Além
de não se ter estabelecido forma de torná-lo efetivo, o documento é repleto  de concessões à antigas
práticas como o uso de animais para alimentação,  morte necessária, trabalho, vivissecção . A declaração
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universal dos direitos dos animais demonstra ser, nitidamente, um documento reflexo da perspectiva
utilitarista. Nele não se identifica a posição abolicionista que garante aos animais a posição de sujeitos de
direito.  No Brasil, a declaração, mesmo com seu caráter utilitarista, não foi assimilada pela legislação,
servindo apenas como norteadora no que se refere aos referidos direitos.  De qualquer forma, existe
alguma legislação, notadamente voltada mais para os animais numa visão de manutenção do ecossistema
do que propriamente preocupada com o direito dos animais pelo seu próprio interesse.    

É fato que o artigo 225 da Constituição Federal da República , em seu parágrafo primeiro, inciso
VII, determina: “ proteger a fauna e a flora , vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.”[32] Mas
este dispositivo constitucional se mostra ineficaz, haja vista  a inexistência de leis  que garantam o seu
cumprimento,  pelo contrário, o que existe são leis infra-constitucionais que, a título de regulamentá-lo,
nada mais são do que justificativas para a prática da crueldade nele proibida.

O direito dos animais não humanos encontra-se na esfera de interesse do direito ambiental que
procura defender seus interesses.  A instituição permanente que está incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis  é o Ministério Público 
e, sendo o meio ambiente um bem de todos, é dele,  segundo o art. 127, caput,  da Constituição Federal,  a
obrigação de protegê-lo e preservá-lo. No entanto, na prática, na seara judicial, em termos de proteção dos
animais, é praticamente nula sua atuação,  sendo as ONGs, que pouco ou nenhum apoio financeiro
recebem do poder público, que mais ajudam os animais.[33]

Quanto às leis infraconstitucionais posteriores à Constituição que visam regulamentar o disposto
no  artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII  da Carta Magna ou dispor  sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, temos as leis 11.794/2008 e a
lei 9605/1998, respectivamente.

A  lei federal 11.794,  de outubro de 2008, revoga a Lei 6.638/1979 e regulamenta o artigo 225,
parágrafo primeiro, inciso VII da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico
de animais.  A vivissecção é  respaldada por esta lei que, a título de regulamentar o dispositivo
constitucional, que proíbe  qualquer prática de ato que implique em crueldade contra animais, na verdade, 
é lei de caráter antropocêntrico para garantir a continuidade da prática de vivissecção,  sem dúvida  um ato
de crueldade contra os animais. A referida lei  contraria,  não regulamenta, o disposto na Constituição
Federal, que em seu artigo 225,  parágrafo primeiro, inciso VII, não deixa dúvidas que precisem de
nenhuma regulamentação posterior, posto que crueldade não é passível de regulamentação.

Por sua vez, a Lei Federal 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, considerada     por  muitos uma  evolução  na
área  de  proteção aos  animais, em virtude do disposto  em  seu
 artigo 32: “ Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, nativos ou exóticos ; pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”,[34] tem seu
parágrafo primeiro do referido artigo, ameaçado pelo projeto  de lei 4.548/1998, de autoria  do ex-
deputado José Thomaz Nonô, que tramita no Senado. Tal projeto  tem por finalidade  suprimir as
expressões “domésticos e domesticados” do caput do referido artigo, sob o pretexto de garantir a
realização de eventos regionais arraigados na cultura popular, como rodeios, cavalhadas e vaquejadas, que
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 representam importantes fontes de emprego e de renda para muitos municípios pequenos.[35] Trata-se,
portanto,  de uma ameaça aos direitos animais até então conquistados.  A respeito do projeto, assim se
pronuncia Edna Cardozo Dias, doutora em Direito pela UFMG, professora de Direito Ambiental,
presidente da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal: "O infeliz projeto é um retrocesso no
processo civilizatório planetário e só vem demonstrar o desrespeito e descaso com que nossos políticos
tratam os interesses da Nação, o meio ambiente e o futuro da humanidade." [36]

  Enquanto as mudanças temidas ou almejadas pelos abolicionistas  não  ocorrem, para todos os
efeitos, no momento, é a Lei 9.605/1998  o que se tem como garantia dos direitos até então conquistados
em prol dos animais não humanos no Brasil.

 
4.2 ALTERNATIVAS À VIVISSECÇÃO
 

Apesar da regulamentação para a garantia da prática da vivissecção,  sabe-se   que existem
recursos alternativos para substituir o uso de animais nos experimentos. Estudos publicados têm mostrado
que estudantes que optam por tais recursos aprendem tão bem quanto, e em alguns casos melhor, que
aqueles que utilizam o método tradicional de experimentação animal.  Além disso, são baratos quando
comparados ao gasto com a manutenção, compra ou criação de animais. Quando necessitam de um gasto
inicial considerável, os benefícios do investimento são imediatos e os custos podem ser cobertos a longo
prazo. [37]

Inúmeros países considerados desenvolvidos já aboliram o uso de animais em pesquisas didático-
científicas, principalmente nas escolas, como se pode constatar nas nações que integram a Comunidade
Européia, o Canadá e a Austrália.[38]

 
4.3  ALIMENTAÇÃO VEGANA

 
 Um dos melhores indicadores  de que a alimentação vegana é mais apropriada ao homem, são os

benefícios para a saúde encontrados em dietas com base em vegetais e as inúmeras enfermidades ligadas
ao consumo de carne e produtos animais. No entanto, a mudança de alimentação, por muito benéfica que
seja, não convém ser radical.  Os veganos destacam-se dos vegetarianos porque não consomem nenhum
produto de origem animal, como leite e ovos, por exemplo. A transição da dieta carnívora  para a vegana
deve passar pela vegetariana, para que o organismo tenha como se adaptar. Além disso, um
acompanhamento médico seria recomendável, até porque exames de rotina são importantes mesmo para
aqueles que não são veganos. Estes diriam principalmente para os carnívoros, em virtude das toxinas
ingeridas em função do consumo de carne. Os níveis de gorduras na circulação sanguínea dos veganos são
substancialmente mais baixos do que nas pessoas que comem carne. Os níveis de colesterol no sangue de
quem não consome produtos animais (veganos), comparando com os omnívoros, é 35% mais baixo. E o
mesmo nível nos vegetarianos é 14% inferior. O equilíbrio vegano de "boas" gorduras (o índice de hdl
/ldl) é mais favorável, assim como o decréscimo do risco de ataque cardíaco ou derrame cerebral.[39]

Quanto à carência de vitamina B12,  vitamina necessária na divisão celular e na formação do
sangue,  provocada pela alimentação vegana, segundo alegam os adeptos da alimentação carnívora,
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argumentam os veganos que há várias maneiras de evitá-la, sem que haja consumo de proteína animal.
 

5  CONCLUSÃO
 

Os seres humanos, como  intelectualmente superiores que são, têm  responsabilidade pela manutenção do ecossistema

para garantir a sobrevivência da espécie e do planeta. Outrossim, a área do saber não pode estar mais contaminada por antigos

preconceitos que fizeram do homem o centro e dono do universo. Não há mais lugar para a visão antropocêntrica de mundo. A ética

e a moral devem evoluir para acompanhar a evolução tecnológica, garantindo direitos subjetivos a todos os seres sencientes. Não se

trata de  colocar  os interesses dos animais acima dos interesses humanos porque, afinal, não deve haver preponderância nenhuma

de interesses de uma espécie sobre a outra. Ambas podem conviver sem prejuízo para nenhuma das partes. Negar a possibilidade de

conferir aos animais não humanos o status de sujeitos de direito é negar que o direito existe como reflexo da sociedade e de seu

tempo e transformações.  Novas leis  e mecanismos para torná-las efetivas devem surgir, no Brasil e no mundo, em  defesa  dos

animais,  em prestígio à ampliação da  cidadania ambiental, como reflexo de um novo pacto em busca de uma sociedade mais

fraterna.  
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PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- ORIGEM BIOLÓGICA E O CARÁTER
DA IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO

DERECHO DE FAMÍLIA.ORIGEN BIOLÓGICO. IRREVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN.

Bruno Smolarek Dias
Raquel Nunes Bravo

RESUMO
RESUMO: O presente trabalho tem como escopo apresentar a modificação trazida pela Lei
12.010/2009, que prevê a possibilidade do adotado conhecer sua origem biológica através de
consulta ao processo de adoção. Embora a Lei tenha inserido o dispositivo no Estatuto da
Criança e do Adolescente no ano de 2009, havia questionamentos quanto à possibilidade,
mediante autorização judicial, uma vez que o texto Constitucional traz como direito fundamental
a identidade biológica e pessoal da pessoa humana. Em contrapartida também é direito
fundamental à maternidade e a infância de uma pessoa em desenvolvimento. A par destes dois
direitos fundamentais, surge o instituto da adoção. Se, em um primeiro momento histórico,
surgiu para resguardar interesse do adotante, na concepção moderna visa o interesse da criança
e do adolescente a fim inseri-los novamente em um meio familiar. Como a adoção faz surgir
uma nova relação entre adotante e adotado, filiação civil, o cerne da controvérsia reside na
existência simultânea no ordenamento jurídico do direito do adotado em conhecer sua origem
biológica e a irrevogabilidade da adoção, uma vez que uma vez filho sempre filho. Disso resulta
aplicação do princípio da afetividade em que os laços familiares se formam através da
convivência e não de uma verdade biológica.
PALAVRAS-CHAVES: Direito de Família; Origem biológica; Irrevogabilidade da Adoção

RESUMEN
El presente trabajo tiene como ámbito de aplicación de presentar el cambio en la Ley
12.010/2009, que permite que el adoptado a conocer su origen biológico, consultando el
proceso de adopción. Aunque la Ley ha insertado el dispositivo en el Estatuto de la Niñez y
Adolescencia en el año 2009, hubo dudas sobre si, previa autorización judicial, una vez que el
texto constitucional tiene identidad biológica y personal como fundamentales de la persona. Por
otra parte es también el derecho fundamental a la maternidad y la infancia en una persona en
desarrollo. Junto a estos dos derechos fundamentales, es el Instituto de la adopción. Si al
principio parecía salvaguardar el interés histórico de la adoptante, el diseño de objetivos de
interés moderna de los niños y adolescentes a fin de ponerlos de nuevo en un ambiente familiar.
Desde la adopción trae una nueva relación entre adoptante y adoptado, el calendario de
adhesión, el quid de la controversia radica en la existencia simultánea en el derecho legal del
adoptado a conocer su origen biológico y finalidad de la adopción, ya que una vez un niño
siempre hijo. Esto da lugar a la aplicación del principio de afecto en forma de lazos familiares a
través de vida y no una verdad biológica
PALAVRAS-CLAVE: Derecho de família;Origen Biológico;Irrevocabilidad de la adopción.

1. INTRODUÇÃO
 
 

A família, instituição primordial dos valores sociais também está sujeita à evolução de valores. Contemporaneamente, com

a concepção do Estado laico, amadureceram-se as garantias e direitos fundamentais dos indivíduos, para tanto, afloraram-se

discussões em torno das novas relações familiares advindas, tais como: família monoparental, família plúrima, a união estável, união

homoafetiva, assim como na  adoção.

A adoção sempre existiu e sempre existirá, todavia, em sua gênese, sofria diversas restrições e sua finalidade não era

consagrar e respeitar a dignidade do adotando, pelo contrário, o enfoque, como será doravante exprimido era deveras objetivo e, as
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leis que referendaram incipientemente a adoção restringia os direitos dos adotantes.

O conceito de uma filiação fictícia durante muito tempo fez com que os adotantes preocupassem-se com os possíveis

transtornos futuros de uma adoção. Essa imaturidade social fez com que o Estado confeccionasse leis que garantissem aos adotantes

o segredo dos dados referente à adoção. Em suma, o adotante não teria direito a conhecer seu histórico biológico.

A Carta Magna de 1988, em seu art. 6º, ao cuidar dos direitos sociais, faz referência à maternidade e à infância como

direitos fundamentais de uma pessoa em desenvolvimento. A dignidade da pessoa humana também é princípio fundamental

constitucional que traz em seu bojo o direito à identidade biológica e pessoal. 

Caracteriza violação cercear o direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por conseguinte, a necessidade

psicológica de se conhecer a verdade biológica. Na filiação civil estabelecesse um vínculo fictício, mas que cria a condição de filho.

E mais, a partir da Constituição de 1988 é defeso qualquer discriminação entre os filhos, independentemente do parentesco natural

ou civil.

A segurança desta relação é a irrevogabilidade. Com as alterações trazidas pela Lei 12.010/2009 o filho adotado poderá

conhecer seus pais biológicos, após a maioridade, ou menor de 18 anos, mediante consulta no processo de adoção por meio de

autorização judicial.         

            Todavia, manteve-se o caráter perene da adoção, isto é, a sua característica de irrevogabilidade.

Nessa seara, o estudo deste trabalho se lança a compreender esta contraposição de valores, frente a possibilidade do

adotante conhecer sua origem biológica, conquanto o vínculo fictício da filiação seja irrevogável.
 
2. ADOÇÃO
 

2.1.VISÃO HISTÓRICA

 

A adoção, como forma constitutiva de filiação, teve evolução histórica bastante peculiar.

Os primeiros registros sobre o instituto da adoção surgiram no oriente com uma finalidade religiosa, seguindo pelos

povos Babilonenses, Hebreus, Gregos e Romanos. Na Bíblia é possível encontrar notícias de adoções pelos hebreus. No direito

romano encontra-se uma adoção sistematizada cuja influência verifica-se no instituto ocidental.

A idéia fundamental do instituto originariamente é a perpetuação familiar, ou seja, quando um casal não tivesse filhos

naturais, diante da impossibilidade era possível trazer para a família alguém estranho.

Ebert Chamoum ensina que, em roma, o termo adoção, em seu sentido amplo, “compreende a adoção propriamente

dita (adoptio) e a ad-rogação (adrogatio). A adoptio era a passagem de um alieni iuris de uma família para a outra; a adrogatio era

a adoção de um pater famílias, que entrava na família do adotante com todos os membros de sua própria família. (CHAMOUM,

1957, p.160)

Inexiste registro de utilização do instituto da adoção na Idade Média, em razão de que a estrutura familiar era fundada

apenas em laços sanguíneos que somente eram estabelecidos pelo matrimonio religioso, contrário ao direito canônico, não

condizente com família cristã baseada no sacramento do casamento.

 O ressurgimento da adoção na idade moderna é encontrado nas seguintes legislações: Código Promulgado por

Cristiano V na dinamarca (1683); o código Prussiano(1751), os quais influenciaram o Código Napoleônico.

Na concepção de Foustel de Coulanges encontramos que:
 
“O dever de perpetuar o culto doméstico foi o princípio do direito de adoção entre os antigos. A
mesma religião que obrigava o homem a casar, que determinava o divórcio em caso de esterilidade,
que, em caso de impotência ou de morte prematura, substituía ao marido um parente, oferecia ainda à
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família um último recurso para escapar da desgraça tão temida de extinção: esse recurso era o direito
de adotar. Adotar um filho era, pois, olhar pela perpetuidade da religião doméstica, pela salvação do
lar, pela continuação das oferendas fúnebres, pelo repouso dos nomes dos antepassados.” (1996, p.
44).
 

O instituto da adoção ressurge na França em 1792, quando a Assembléia Legislativa incluiu no plano geral das leis civis.

A regulamentação da Lei foi feita por Napoleão Bonaparte aonde constou critérios rigorosos, havendo limitações para quem seria

beneficiário. Também existia espécie de adoção remuneratória situação em que o adotado salvava a vida do adotante.

Na seqüência vigorou o Decreto-Lei de 29 de julho de 1939 (Código de Família), cuja inovação foi no campo da

legitimação adotiva, ou seja, a pessoa adotada deixava de ter parentesco com a família natural para integrar a família adotante com

os mesmo direitos e obrigações. No começo, esta modalidade de adoção só era concedida aos menores de cinco anos de idade, cujos

pais fossem desconhecidos ampliando para os órfãos e crianças abandonadas.

 

2.2. A Visão Histórica da Adoção no Brasil

 

Quando da independência do Brasil em 1822, ainda se utilizava as Ordenações Filipinas, já que neste período o país

estava subordinado ao ordenamento jurídico português. Na legislação de 1828 que surge a primeira norma tratando da adoção.

Em alguns projetos que se sucederam previam o reaparecimento da adoção, entretanto foi apenas no Código Civil de

1916, nos artigos 368 a 378.

O Autor do projeto do Código Civil Clóvis Beviláqua,conceitua a adoção: “ como ato civil pelo qual alguém aceita um

estranho na qualidade de filho.” Não era o modo normal de constituir a família, mas um meio supletivo de ter filho. (FILHO

SILVA, 2009, P.36).  ]

Nesse sentido Maria Berenice Dias:

 
“O Código Civil de 1916 chamava de simples a adoção tanto de maiores como de menores. Só podia
adotar quem não tivesse filhos. A adoção era levada a efeito por escritura pública e o vínculo de
parentesco limitava-se ao adotante e ao adotado.” (DIAS, 2007, p. 425)

 

A Lei 6.697/79, código de menores previa duas modalidades de adoção, a simples e a plena. Somente a plena

apresentada o caráter da irrevogabilidade.

Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/1991, a adoção passou a ser sempre plena  e irrevogável.

No Brasil, o Código Civil de 1916 regulava a adoção em seus arts. 368 a 378, a adoção se dava através de escritura

pública, sem interferência judicial. O filho adotivo não rompia o vínculo com sua família biológica, podendo, inclusive, permanecer

com o nome originário, bem como com os direitos e deveres alimentícios face aos pais consangüíneos.

Com efeito, a Carta Magna de 1988, em seu art. 6º, ao tratar dos direitos sociais, faz referência à maternidade e à

infância como direitos fundamentais de uma pessoa em desenvolvimento. São nos art. 227 e 229 da Constituição Federal que se

visualiza a proteção aos direitos relacionados à criança e ao adolescente.

Prescreve o art. 227 da Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional 65, de 2010, que acrescentou o termo

“jovem” aplicando-se a eles, também, os direitos fundamentais, o que já se aplicava anteriormente.

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
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violência, crueldade e opressão. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)
 

Com as alterações trazidas pela Lei 12.010/2009 ao Estatuto da Criança e do Adolescente na parte da adoção, entre elas,

destaca-se o direito do filho adotado conhecer seus pais consanguíneos, após este atingir a maioridade, ou deferido ao adotado

menor de 18 anos quando requerido, sendo necessária orientação, assistência jurídica e psicológica. Poder-se-ia dizer que se trata de

uma flexibilização do princípio da irrevogabilidade do instituto.

 

 3. Conceito de Adoção

 

O estado de filiação decorre de um fato (nascimento) ou de um ato jurídico a adoção. (DIAS, apud. BIRCHAL, 2009,

pag. 3)

Para Pontes de Miranda, “ adoção é o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação fictícia de

paternidade e filiação” ( PONTES, 1954, pag.177)

Arthur Marques da Silva Filho, amplia o conceito de adoção como:

 
(...) ato jurídico complexo que estabelece vínculo de filiação. É ato jurídico porque promana
inicialmente da vontade autônoma das pessoas envolvidas. No entanto, os seus efeitos jurídicos, com
base em uma situação de fato – interesse em adotar e colocação criança ou do adolescente em família
substituta (...). (Silva Filho, 2009, p.73)

 

A Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente em seu art. 41 a condição de filho ao  adotado, estendendo os

mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, extinguindo o vínculo natural com os pais e parentes, ressalvando apenas casos de

impedimento para o casamento.

Hordienamente a adoção é oferecer à criança, que por qualquer motivo se viu privada de sua família biológica, um

ambiente familiar favorável ao seu desenvolvimento psicossocial e afetivo.

O avanço do instituto leva a uma conceituação mais moderna em que o interesse da criança e do adolescente estão em

primeiro lugar. O fato de colocação em família substituta através da guarda, tutela e adoção como sendo definitiva é uma forma de

possibilitar as crianças abandonas, que sofrem maus- tratos, à oportunidade de crescer de forma digna, acolhida e sobretudo amada.

 

 

 

Nesse sentido Silvio Salvo Venosa esclarece:

 
[...] enquanto a adoção é modalidade mais ampla de colocação em família substituta, que procura imitar
a natureza, criando a filiação civil. Também implica perda do pátrio poder pelos pais biológicos. Por
isso mesmo, é importante frisar que a guarda e a tutela são institutos temporários, enquanto a adoção de
menores, nos moldes atuais, é permanente, definitiva e irrevogável. (VENOSA, 2003, p.329)

 

Apresenta Maria Berenice Dias:

 
“Desde o advento da Constituição, estão assegurados os mesmos direitos e qualificações aos filhos
havidos ou não da relação do casamento ou por adoção.” (DIAS, 2007, p. 427)

 

Havendo morte do adotante, mesmo após a vigência da carta constitucional, o filho adotado é considerado herdeiro,
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também. “A Constituição eliminou qualquer distinção em matéria de filiação. Assim, a partir de sua vigência, o filho adotivo tem os

mesmos direitos sucessórios do filho biológico”. (DIAS, 2007, p. 442)

No Brasil há muitas crianças abandonadas, sem lar, sem escola e sem perspectivas. É preciso respeitar a dignidade de

cada um desses seres humanos, dando-lhes melhores condições de vida e a adoção legal é o caminho correto.

 

4.Formas de Adoção

 

Atualmente permanecem no ordenamento jurídico duas formas de adoção. A adoção da criança e adolescente,

considerado criança até os 12 anos de idade e adolescente entre os 12 aos 18 aos de idade nos termos do art. 2º da Lei 8069/90. E a

adoção de maiores de 18 anos de idade que com a alteração trazida pela Lei 12.010/2009 que revogou os dispositivos do Código

Civil concernente a adoção não excluiu a possibilidade de adotar maior de 18 anos, enfatizou a necessidade de sentença judicial e

aplicação do estatuto infantil quanto o procedimento, nos termos do art. 1619 do Código Civil.

Por outro lado, qualquer pessoa pode ser adotada, exigindo-se previamente o consentimento dos pais ou dos

representantes legais, de quem se deseja adotar, e da concordância deste, podendo ser dispensado quando tratar-se de criança ou

adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham perdido o poder familiar em processo judicial transitado em julgado.

 

 

 

 

 

Saliente Maria Berenice Dias:

 
“A relação de parentesco se estabelece entre o adotado e toda a família do adotante. Os seus parentes
tornam-se parentes do adotado, tanto em linha reta, como em linha colateral. Também idênticos os
graus de parentesco que se estabelecem em relação aos filhos biológicos do adotante (CC 1.628 e ECA
41). Vivendo os adotantes em união estável, também os vínculos parentais estendem-se ao adotado.”
(DIAS, 2007, p. 427).
 
 

 

5. Do direito à identidade biológica e a Irrevogabilidade da Adoção.

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 48 antes da alteração trazida pela Lei 12.010/2009 já previa

expressamente que a adoção era irrevogável.

Embora não tenha constado na redação do Código Civil de 2002 a irrevogabilidade da adoção, deve ser havida como

vigente uma vez que o art. 1626 atribui como efeito da adoção a situação de filho e o desligamento de vínculo com os pais e

parentes naturais.

Com a alteração dada pela nova Lei já citada, manteve-se o caráter da irrevogabilidade da adoção, porém sua previsão

saiu do caput do art. 48 e passou para o §1o do art. 39, com nova redação. É de bom alvitre ressaltar que a adoção não é regra, mas

sim medida excepcional.

“Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

§ 1o  A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados
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os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do
parágrafo único do art. 25 desta Lei”. 

Também não se pode olvidar que para a adoção tenha o efeito pretendido é necessário o estágio de convivência,

momento pelo qual, será avaliada a compatibilidade do adotado com o adotante e sua família, tanto que somente será dispensado

nos casos em que o futuro adotante já tenha a guarda ou a tutela da criança ou adolescente.

O cerne da questão está justamente na existência de dois princípios fundamentais. Na medida em que é direito

fundamental da criança e do adolescente conviver em uma família estruturada, também a nova lei prevê a possibilidade de

descobrimento de sua origem, como direito fundamental.  

                    “A Lei 12.010/2009 alterou a redação do art.48:
                     Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao

processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos.
                     Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18

(dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica. “
 

Ser titular de um direito fundamental não significa sê-lo para toda a vida. Alem disso, há casos nos

quais a titularidade de um direito inicia-se antes do nascimento ou prossiga após a morte. (DIMOULIS; MARTINS, 2009.p. 106)

Nesta seara a criança e o adolescente têm seu direito fundamental resguardado pela norma

constitucional, e pessoa humana em sentido amplo terá seu direito a dignidade em toda a sua trajetória de vida.

Os direitos fundamentais que de forma imediata vinculam o Estado trazem também conseqüências a

outros titulares pela via indireta da apreciação de conflitos que envolvem uma questão relativa a direitos fundamentais por parte do

Poder Judiciário. Alem do dever de observar a esfera de liberdade individual garantida pelo direito fundamental, o Estado tem o

dever de proteger os direitos contra agressões oriundas de particulares. Esse é o espírito que norteia a teoria e dogmática do efeito

horizontal e do dever estatal de tutela. (DIMOULIS; MARTINS, 2009.p.102.)

Dentro da ordem constitucional brasileira, pode ser considerado como fundamento normativo do efeito

horizontal, o vínculo do Estado com um todo (incluindo o Judiciário!) aos direitos fundamentais (art.5º, §1º, da CF). (DIMOULIS;

MARTINS, 2009.p.103).

Para Dimoulis, “Os particulares devem respeitar os direitos fundamentais na exata medida em que estes

forem concretizados por leis infraconstitucionais (....). No mais, os direitos fundamentais desenvolvem como aludido em efeito de

irradiação na interpretação da legislação comum principalmente de cláusulas gerais”.

Anterior a previsão infraconstitucional já se discutia na doutrina e nos Tribunais o direito do adotado

conhecer suas origens genéticas quando alcançassem a maioridade, por tratar-se de direitos de personalidade, especialmente o da

integridade e dignidade.

Sobre o tema, Alexandre de Morais aborda a classificação adotada pelo legislador constituinte em

cinco espécies ao gênero, direitos e garantias fundamentais, sendo que para o campo do nosso estudo nos interessa os dois

primeiros, a saber:

 

“a) direitos individuais e coletivos – correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de

pessoa humana e de sua própria personalidade, como por exemplo: vida, dignidade, honra, liberdade.

Basicamente, a constituição de 1988 os prevê no art.5º.

b) direitos sociais – caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas de observância obrigatória

em que um Estado Social de Direito, tem por finalidade a melhoria das condições de vida aos

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, que configura um dos fundamentos do
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nosso Estado Democrático, conforme preleciona o art. 1º, IV. A Constituição Federal consagra os

direitos sociais a partir do art.6º”.  (MORAIS, 2007,P.24).

 

O assunto deve ser analisado pela ótica do ser humano enquanto sujeito de direitos. Os direitos da

personalidade, que são situações subjetivas de todo o homem enquanto tal.[1]  A adoção surge com a necessidade da pessoa física

ter uma vida digna, ou seja, somente será concedida a adoção como caráter expressional.

A finalidade da adoção é a proteção e a integração familiar do adotado. Tais objetivos poderiam ser

frustrados se não houvesse o legislador previsto a estabilidade da adoção. E um dos mecanismos jurídicos para resguardar essa

estabilidade é sem dúvida o de impedir a sua dissolução pela vontade das partes. De outro lado, se a adoção se constitui à

semelhança da paternidade, numa “verdadeira desbiologização”da paternidade, é imprescindível que a ordem jurídica lhe assegure

máximo de estabilidade, subtraindo a vontade superveniente das pessoas desfazê-las. (SILVA FILHO, 2009,P. 276).

Nota-se que é primordial que tais relações nascidas, ainda que juridicamente, sejam estáveis sob pena

de desmoronar a igualdade constitucional dos filhos naturais e adotivos.

Depreende-se da leitura da legislação que trata da adoção que não há hipóteses para a revogação da

adoção tanto por parte do adotante como para o adotado, tanto é que no processo participam os pais e o Ministério Público

participam do fato constitutivo. E ainda que os pais não tenham participado por desconhecidos a própria lei dispensa seu

consentimento.

O nascimento de uma criança, fato natural, tem como efeito o surgimento do vínculo de filiação com

os pais, que juridicamente é estabelecido pelo poder familiar. Na adoção se desfaz o vínculo natural e nasce por meio de um ato

jurídico uma nova relação regulada por normas que atribuem ao adotado situação de filho, como se natural fosse. Daí porque se

dizer que na essência, o instituto da adoção é irrevogável, pois aquele que adota, faz por vontade livre de estabelecer laços familiares

para o resto da vida e perpetuando-se infinitamente na trajetória genealógica.

José Farias Tavares afirma: “nenhum ato de vontade das partes, ainda que se tornem civilmente

capazes em toda a plenitude, nem mesmo decisão judicial, terão força para extinguir esse vínculo de filiação depois de se concretizar

como ato jurídico perfeito e acabado”. (1997, p.52).

Assim, em que pese à previsão de irrevogabilidade da adoção, e seus efeitos terem aplicação imediata

em relação ao adotante, este sim, não pode a qualquer momento, desistir de criar aquela criança a qual adotou, nem tão pouco o

adotado não querer mais ser filho, entretanto é um direito da pessoa natural conhecer sua origem genética, eis que a identidade física

é um direito da personalidade.

Portanto, ainda que haja a manutenção da irrevogabilidade da adoção, os pais adotivos devem se

sujeitar à vontade do filho em conhecer seus pais biológicos, mas ao mesmo tempo, que o Estado reconhece ao adotado o direito a

identidade, também consagra o princípio sócio-afetivo que ao nosso entender nada mais é do que a consagração da irrevogabilidade

da adoção.

Na hipótese, mesmo que ao adotado seja facultado buscar sua origem através de acesso ao processo e

como conseqüência a tutela jurisdicional em ação de investigação de parentalidade, o Judiciário deverá considerar o afetividade,

pois dentro deste contexto somente o filho civil poderia desconstituir o estado de filiação.

Diante desta circunstâncias podem ser observadas algumas conseqüências possíveis de acontecer em

meio a esta possibilidade, como por exemplo: que o direito do adotado venha afetar psicologicamente a família adotiva, ainda que

permaneça a desvinculação com a família natural. Pode causar certa insegurança aos pais adotivos, pois eles perdem aquela garantia

que eles tinham antes assegurado que o filho não tinha como saber pelo processo judicial quem era seus pais biológicos por se tratar
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de (Segredo de Justiça), podendo, contudo, o fato de conhecer a origem biológica, abalar a relação entre pais e filhos adotivos.

Em contrapartida, é totalmente compreensível a pessoa (adotado) aos poucos, tomando conhecimento

da sua situação no meio familiar, e até mesmo como a família enfrenta a adoção, queira conhecer seus pais biológicos, o que

havendo desprendimento dos pais adotivos, e segurança na relação em nada abalará.

Partindo-se da idéia atual de que a adoção tem por finalidade a proteção do adotado e a sua integração

familiar, não seria plausível admitir que após certa idade pudesse desistir da relação jurídica criada pela adoçao em busca da filiação

natural. Tem-se o acesso ao adotante aos autos a parir dos 18 anos, e quando menor somente mediante ordem judicial

fundamentada, mas em todos os casos deverá haver assistência jurídica e psicológica. 

Estrema-se, assim, a ascendência puramente genética, biológica, do exercício concreto da

parentalidade, que nem sempre coincidem.

O direito torna-se capaz de perceber, através da construção doutrinária então emergente, que

paternidade e maternidade não são geração, mas sim afetividade e serviço (VILLELA, 1979, p. 409).

O afeto torna-se, então, elemento componente do suporte fático da filiação civil. Isto significa dizer

que temos filiação socioafetiva quando o estado fático trazido à apreciação conjuga afeto.

Para Maria Berenice Dias:`` Com a consagração do afeto a direito fundamental, resta enfraquecida a

resistência dos juristas que não admitem a igualdade entre a filiação biológica e a socioafetiva. O principio jurídico da afetividade

faz despontar a igualdade entre irmãos biologicios e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais``.

Preleciona Paulo Lobô quatro pilares constitucionais do principio da afetividade, quais sejam: a) a

igualdade de todos os filhos independentemente da origem (CF 227§ 6);b) a adoção como escolha afetiva com igualdade de direitos

(CF 227§ 5  e 6); c)a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo os adotivos, com a mesma

dignidade da família (CF 226§4); e d) direito à convivência familiar como prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF 227).

(LÔBO, 1999, p.327)

Por fim vale dizer que o afeto como valor jurídico nada mais é do que a forma pelo qual o ser humano

relacionasse com a sua família, criando laços eternos que certamente farão diferença quando o adotado tem acesso a sua origem

biológica.
 
 
6. CONCLUSÃO
 
 

A legislação pátria bem compatibilizou a adoção aos valores e princípios consagrados e programados

na Constituição Federal Republicana de 1988. A adoção, em que pese constituir um vínculo jurídico e familiar livre de qualquer

discriminação em cotejo a filiação natural, não poderia quedar-se a reconhecer o direito indelével do adotante em conhecer sua vida,

sua história, sua gênese, até mesmo a possibilidade de voltar a relacionar-se com seus consangüíneos.

Com a Lei 12.010/2009, o adotante, após a maioridade, passa a ter direito de conhecer a sua origem

biológica, podendo obter acesso a todo o processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos

de idade, ou antes, a seu pedido, assegurada orientação jurídica e psicológica (art. 48, caput e Parágrafo .único, ECA).

Portanto, ainda que haja a manutenção da irrevogabilidade da adoção, os pais adotivos devem se

sujeitar à vontade do filho em conhecer seus pais biológicos. Mas ao mesmo tempo que o Estado reconhece ao adotado o direito a

identidade, também consagra o princípio da afetividade, que ao nosso entender nada mais é do que a consagração da

irrevogabilidade da adoção.

Surge, paralelamente, a possibilidade de que os casos de adoção diminuam frente o despreparo
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psicológico daqueles que adotam, já que é comum a incerteza da adoção quando poderá reviver o vínculo com o passado.

Noutro giro, surge ainda a possibilidade de que num futuro muito próximo, em razão da nova tutela

aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, seja possível falar-se em revogação da adoção, tendo em vista pertencer ao

adotado, quando absolutamente capaz, escolher sobre a filiação que pretender carregar.

Espera-se que, da mesma forma como se enfrentaram obstáculos aparentemente intransponíveis

quando do inicio da lei de adoção, possam ser combatidos os problemas operacionais na questão da adoção, no que diz respeito o

conhecimento da identidade.

E essa evolução da adoção inevitavelmente ocorrerá, no entanto, na contraposição de valores coletivos

e individuais, deve-se louvar a coragem do legislador em provocar essa reflexão.

Enfim, as conseqüências nas famílias e também de uma forma geral na sociedade quanto o acesso ao

processo de adoção por parte do adotado, dependerá da estrutura do Estado em viabilizar um serviço eficiente com profissionais

habilitados tanta na área jurídica, como social e psicológica no intuito de apaziguar os dois lados (adotante e adotado) e ainda os

pais biológicos. Veja-se que tal serviço é de grande importância haja vista que o fato do adotado ter acesso ao processo de adoção

não quer dizer que o mesmo irá procurar os pais biológicos e mesmo que irá encontrá-los, por isso é que a afetividade familiar e a

orientação são peças fundamentais para este avanço jurídico.    
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SUPERENDIVIDAMENTO PASSIVO DO CONSUMIDOR BRASILEIRO COMO HIPÓTESE
DE REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS DE CRÉDITO

PASSIVE CONSUMER OVER-INDEBTEDNESS OF BRAZILIAN AS A HIPPOTHESIS FOR JUDICIAL
REVIEW OF CREDIT AGREEMENTS

Ana Flávia Mori Lima
Ramon De Souza Oliveira

RESUMO
Estudaremos a expansão do crédito na economia moderna e o superendividamento do
consumidor. O endividamento é um fenômeno inerente à vida moderna, ainda mais comum na
atual sociedade de consumo, onde o cidadão adquire status em sua comunidade na proporção
dos bens que consome. Demonstraremos que no caso de superendividamento passivo, a causa
não é o abuso ou má administração do orçamento familiar, mas um acidente da vida, como o
desemprego, a redução de salários, o divórcio, doenças, mortes, nascimento de filhos. O
superendividamento passivo do consumidor, transforma-o em um acidentado do consumo.
Buscaremos soluções para a problemática do superendividamento e dentre as estratégias de
enfrentamentos, apontaremos a hipótese de revisão do contrato, com base no art. 6, V do CDC,
conjugado com a Lei de Recuperação Judicial. A possibilidade de revisão com base nestas
hipóteses trará uma mudança de paradigmas em nossos Tribunais Superiores.
PALAVRAS-CHAVES: consumidor; crédito; superendividamento; contratos; revisão.

ABSTRACT
Credit expansion study in the modern economy and the superdebt of the consumer. The
indebtedness is a phenomenon inherent in modern life, even more common in today's consumer
society, where the citizen acquires status in your community in the proportion of goods it
consumes. Demonstrate that liability in the case of superdebt, the question is not the abuse or
maladministration of the family budget, but an accident of life, such as unemployment, wage
reduction, divorce, birth, deaths, diseases of children. The superdebt consumer hability,
transforms it into a rough consumption. Solutions to the problem of superdebt and among the
strategies for fighting, consider revision of the contract, based on article 6, V of the CDC, in
conjunction with Judicial recovery law. The possibility of revision based on these changes will
bring a paradigm shift in our courts. 

KEYWORDS: consumer; credit; superdebt; contract; review.

introdução

 

 

O superendividamento trata-se de um fenômeno social que assola, por diversos fatores, países
como o Brasil, que se caracterizam como sociedades de consumo massificado. Todavia,
constatamos no desenvolvimento do artigo científico, que tratar do superendividamento é tratar
de um tema tão antigo quanto o próprio direito.

Na Europa e na América do Norte, já há décadas o problema recebe tratamento legislativo. No
Brasil, o presente estudo constatou que apesar dos apelos da doutrina, falta um tratamento
específico para os superendividados passivos.

Sendo assim, a problemática do trabalho é que o desafio proposto pela expansão do crédito ao
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consumo, sem uma legislação forte que acompanhasse essa massificação, a não ser o Código de
Defesa do Consumidor, no Brasil, criou uma profunda crise de solvência e confiança. A crise
instalou-se não só na classe média, como nas classes mais baixas.

De um lado aumentando fortemente os lucros dos bancos e promovendo a inclusão no sistema
bancário de milhões de consumidores de baixa renda e aposentados, e de outro multiplicando as
ações individuais de pessoas físicas endividadas. Em especial aumentaram as revisionais no
Judiciário, muitas sem sucesso, aumentando o risco e como um todo a conflitualidade e os
abusos nas relações de crédito, multiplicando também as reclamações nos órgãos de defesa dos
consumidores e associações, e o sentimento de impunidade e insatisfação com o sistema
financeiro.

Entremeiam-se em nosso estudo acerca do superendividamento, inevitavelmente, conhecimentos
de natureza sociológica, ética, política, psicológica, econômica e jurídica. A compreensão de suas
causas nos remete, aliás, à reflexão quanto ao modo de vida na atual sociedade, quanto às
conseqüências do consumo exacerbado e da concessão de crédito indiscriminada, e às perdas
que implica em termos humanos e sobre a qualidade de vida.

Sem deixarmos de abordar estes aspectos de singular importância, mas igualmente escapando à
sua análise mais aprofundada, interessou-nos no presente estudo os últimos aspectos referidos,
quais sejam as implicações de ordem socioeconômica e o tratamento em direito positivo do
superendividamento.

 

 

•1.                  RAZÕES E ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 

A Revolução Industrial, como de resto as revoluções do fim do século XVIII, modificaram
substancialmente as relações políticas, sociais e econômicas, culminando também no surgimento
de uma nova categoria de indivíduos, os consumidores, que passaram a sentir os efeitos da
produção em série e da ampliação das atividades empresariais e comerciais. Desde essa época,
há mais de duzentos anos, portanto, os participantes da chamada sociedade de consumo
passaram a ter alterações em sua vida cotidiana, sob o influxo das demandas econômicas. A
Revolução Industrial trouxe consigo a revolução do consumo. Com isso, as relações privadas
assumiram uma conotação massificada, substituindo-se a contratação individual pela coletiva.

O Direito, em sua perspectiva de acompanhar os fenômenos sociais, há muito protege o
consumidor, em suas vestes de comprador, passageiro de transporte, segurado, cliente bancário,
etc.. Embora sem um tratamento sistematizado, é de longa data a disciplina legal, doutrinária e
jurisprudencial dos direitos dessas categorias, como exemplificam os códigos civis dos países do
tronco romano-germânico, vinculados à vertente do civil law.

Após a Segunda Guerra Mundial, os mercados se ampliaram para atingir a circulação universal
da riqueza, o sistema de produção capitalista acelerado pelo advento tecnológico passou a correr
com maior velocidade. Surgiram os modernos sistemas de automação, a robótica, a telefonia por
satélite, as transações eletrônicas, etc. O sistema de produção que antes era manual, artesanal,
mecânico, transformou-se num sistema de produção em massa.

Nesse contexto, a sistematização do Direito do Consumidor surgiu como resposta da ciência
jurídica ao abismo entre as poderosas redes de fornecedores e os milhões de consumidores, que
se viam afastados da efetiva proteção de seus direitos. Percebeu-se a insuficiência da concepção
liberal individualista para satisfazer essa nova realidade da sociedade de consumo.
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Considera-se, como relata a professora Cláudia Lima Marques, que foi um discurso de John F.
Kennedy, no ano de 1962, em que este presidente norte-americano enumerou os direitos do
consumidor e os considerou como novo desafio necessário para o mercado, o início da reflexão
jurídica mais profunda sobre este tema. O novo aqui foi considerar que "todos somos
consumidores", em algum momento de nossas vidas temos este status, este papel social e
econômico, estes direitos ou interesses legítimos, que são individuais, mas também são os
mesmos no grupo identificável ou não, que ocupa aquela posição de consumidor. Do seu
aparecimento nos Estados Unidos levou certo tempo para "surgir" legislativamente no Brasil,
apesar de ter conquistado facilmente a Europa e todos os países capitalistas da época. Isso
porque o direito do consumidor é direito social típico das sociedades capitalistas industrializadas,
onde os riscos do progresso devem ser compensados por uma legislação protetiva e
subjetivamente especial

[1]
.

No final da década de setenta foi criada a International Organization of Consumer Union
(IOCU)

[2]
, adotada oficialmente pela Organização das Nações Unidas  (ONU), e que atua em

todos os continentes.

A ONU, em 1985, estabeleceu diretrizes para a legislação consumerista e consolidou a ideia de
que se trata de um direito humano de nova geração, um direito social e econômico, um direito
de igualdade material do mais fraco, do leigo, do cidadão civil nas suas relações privadas frente
aos profissionais, os empresários, as empresas, os fornecedores de produtos e serviços, que
nesta posição são experts, parceiros considerados "fortes" ou em posição de poder.

Na década de 80 as entidades públicas e privadas de todo o Brasil passaram a organizar-se em
Congressos e Seminários para as discussões das bases da Defesa do Consumidor.

Enquanto na Europa o Mercado Comum Europeu passava a elaborar recomendações com vistas
às necessidades de harmonização e unificação das normas voltadas para as relações de
consumo, no Brasil, por ocasião das discussões que conduziram à Constituição Federal de 1988,
as matérias do Direito do Consumidor passaram a ser consideradas num relevo especial.

Segundo a professora Cláudia Lima Marques
[3]

, existem três maneiras de introduzir o direito do
consumidor. A primeira é através de sua origem constitucional, que a autora denomina de
introdução sistemática, através do sistema de valores que a Constituição Federal de 1988 impôs
no Brasil. A segunda é através da filosofia de proteção dos mais fracos ou do princípio tutelar
(favor debitoris), que orienta o direito dogmaticamente, em especial as normas do direito que se
aplicam a esta relação de consumo. Esta segunda maneira de introduzir o direito do consumidor
é chamada de dogmático-filosófica. A terceira maneira é através da sociologia do direito, ao
estudar as sociedades de consumo de massa atuais, a visão econômica dos mercados de
produção, de distribuição e de consumo, que destaca a importância do consumo e de sua
regulação especial. Essa terceira maneira é classificada de introdução sócio-econômica ao direito
do consumidor.

Vejamos agora um pouco dessas três maneiras de aproximar e entender o direito do consumidor
hoje.

Sob a ótica sistemática, o direito do consumidor é um reflexo do direito constitucional de
proteção afirmativa dos consumidores, insculpido nos arts. 5°, XXXII, art. 170, V, da
Constituição Federal e art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A segunda forma de introdução seria através da evolução do princípio do favor debilis, pois se o
eixo do novo direito privado é a Constituição e sua axiologia, que inclui a proteção dos
consumidores, é possível explicar o direito do consumidor também apenas pela evolução e
relativização dos dogmas do próprio direito privado, tais como a autonomia da vontade, o
contrato, os poderes do crédito e o pacta sunt servanda. Este segundo caminho, filosoficamente
baseia-se na evolução das idéias básicas da Revolução Francesa para uma sociedade burguesa e
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capitalista, como a sociedade de consumo, idéias estas de liberdade, igualdade e fraternidade.

O favor debilis é, pois, a superação das ideias, comum no direito civil do século XIX, de que
basta a igualdade formal para que todos sejam iguais na sociedade, é o reconhecimento de que
alguns são mais fortes ou detém posição jurídica mais forte.

Por fim, devemos analisar à introdução sócio - econômica e ressaltar que foram as mudanças
sociais e econômicas nos mercados de produção, distribuição e de consumo que, por sua força
e importância, levaram à regulação especial do consumo, com a relativização dos antigos
dogmas do direito civil e comercial nas novas normas, dentre elas o CDC. Podemos concluir que
foram as mudanças profundas em nossa sociedade de informação que exigiram um direito
privado novo, a incluir regras especiais de proteção dos consumidores, os novos agentes
econômicos prioritários dos mercados globalizados.

 

 

•2.                  A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

 

A Relação jurídica, segundo Francisco Amaral
[4]

 representa uma situação em que duas ou mais
pessoas (elemento subjetivo) se encontram a respeito de uns bens ou interesses jurídicos
(elemento objetivo). O conjunto desses elementos, mais um vínculo intersubjetivo que traduz o
conjunto de poderes e deveres dos sujeitos, constitui a chamada estrutura da relação jurídica.

 A relação jurídica traduz a regulamentação jurídica (aspecto formal) do comportamento dos
indivíduos (aspecto material) no seu dia a dia, na disciplina de seus interesses, estabelecendo
situações ativas (poderes) e situações passivas (deveres).

Podemos conceituar relação jurídica de consumo como o vínculo que o direito do consumidor
estabelece entre um ou mais consumidores e fornecedores, que se encontram a respeito de
produtos e serviços, atribuindo-lhes poderes e deveres.

A relação jurídica de consumo representa uma situação jurídica de bilateralidade que se
estabelece entre os sujeitos (consumidor e fornecedor), seja em posição de poder, seja na
correspondente posição de dever.

O Código de Defesa do Consumidor não definiu o que é relação jurídica de consumo, mas
definiu os seus elementos: o consumidor; o fornecedor e o objeto, que são produtos e serviços.

 

•2.1              Conceitos de Consumidor

 

Talvez um dos conceitos mais controversos no Direito atual, sem dúvida, é o do consumidor,
uma vez que falta uma referência histórica, porquanto desde sempre "todos sejamos
consumidores", conforme diz a frase

[5]
 que se tornou uma espécie de lema do movimento

consumerista.

Dessarte tais divergências, há entre a maioria das definições de consumidor uma característica
comum, que constitui, com efeito, o principal critério para sua conceituação: a finalidade não
profissional com que se utilizado bem ou serviço.
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Cláudia Lima Marques
[6]

 observa que quando se fala em consumidor, pensa-se inicialmente na
proteção do não profissional que contrata ou se relaciona com um profissional, comerciante,
industrial ou profissional liberal. Deste modo, o consumidor só será assim considerado se o
destino que der ao bem ou serviço adquirido for pessoal ou familiar. Equivale afirmar que, se o
consumo for parte de uma atividade de produção, distribuição ou prestação de serviços, não se
trata de consumidor no sentido jurídico, mas de consumidor no sentido econômico

[7]
.

Consumidor do ponto de vista econômico, observa José Geraldo Brito Filomeno, é "todo o
indivíduo que se faz destinatário da produção de bens, seja ele ou não adquirente, e seja ou
não ao seu turno, também produtor de outros bens"

[8]
.

O legislador brasileiro parece ter, em princípio, preferido uma definição objetiva de consumidor
no art. 2º, caput, e afirma expressamente que consumidor é: "toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Trata-se do conceito padrão,
simples, standard

[9]
 ou em sentido estrito, que deve ser interpretado segundo o intérprete e/ou

aplicador do Direito no momento da definição da existência da relação de consumo
[10]

.

Observa-se que o Código restringe a pessoa do consumidor àquele que adquire ou utiliza o
produto como destinatário final. A definição do art. 2º do CDC não esclarece a expressão
destinatário final.

Destinatário final, nas palavras de Cláudia Lima Marques:

 

É o Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou
simplesmente utilizá-lo (destinatário fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção
(destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele
não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para oferecê-lo por
sua vez ao cliente, seu consumidor

[11]
.

 

Sobre essa conceituação, embora intensamente discutida, ainda não se alcançou unanimidade
doutrinária. Parte da doutrina dá um caráter ampliativo ao conceito de consumidor, abrangendo
não só os não profissionais, mas também todos e quaisquer usuários de bens e serviços

[12]
.

Esta tendência ampliativa do conceito de destinatário final é defendida pelos maximalistas, que
veem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo, e não normas
orientadas para proteger somente o consumidor não-profissional, mas também toda uma
sociedade de consumo

[13]
.

Esta corrente maximalista permanece na doutrina e continua presente na jurisprudência, nas
novas técnicas de aplicação das normas ou dos princípios do CDC

[14]
. Assim, o art. 2º do CDC

deve ser interpretado de maneira ampla: destinatário final é aquele que retira o produto do
mercado e o utiliza, consome-o para uso pessoal ou profissional.

Já os finalistas ou minimalistas acreditam que o art. 2º do CDC deve ser interpretado de maneira
mais restritiva, sendo o destinatário final aquele que adquire ou utiliza o bem ou serviço em
proveito próprio para satisfazer uma necessidade pessoal ou doméstica.

Sobre a visão dos finalistas, explica a Professora Cláudia Lima Marques:
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Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire um produto para uso
próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de
maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Considera que, restringindo o
campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurando um nível
mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída sobre casos em que o
consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo e não sobre casos em que
profissionais consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já concede. Note-
se que, de uma posição inicial mais forte, influenciada pela doutrina francesa e belga, os
finalistas evoluíram para uma posição mais branda, se bem que sempre teleológica, aceitando a
possibilidade de o Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou
profissional, que adquiriu, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade

[15]
.

 

A bipolarização das opiniões entre as correntes finalistas e maximalistas é verificada na
necessidade de que se reflita mais sobre o assunto, não bastando repetir o que diz o art. 2º do
CDC. É necessário definir uma linha para interpretá-lo

[16]
.'

Os Tribunais de Justiça brasileiros, seguindo julgados do Superior Tribunal de Justiça sempre
tiveram uma tendência maximalista. Entretanto, desde junho de 2005, o Superior Tribunal de
Justiça tem firmado posição jurisprudencial nem totalmente minimalista (finalista) e nem
maximalista, mas uma posição finalista eclética, a qual admite um certo abrandamento na
interpretação finalista, na medida em que se admite, excepcionalmente, a aplicação das normas
do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, in concreto, a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Assim, mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer
inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o
CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação
do conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ também reconheceu a necessidade de, em
situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para
admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores- empresários
em que fique evidenciada a relação de consumo.

[17]

O legislador consumerista deu-se conta de que só o conceito standard de consumidor não seria
suficiente para garantir uma real aplicação da norma do consumidor. Por isso, alargou este
conceito, introduzindo os conceitos no sentido bystander

[18]
, que se encontram nos arts. 29, 17

e parágrafo único do art. 2º do CDC.

A Lei n. 8.078/90 equipara (consumidores equiparados)
[19]

 determinados entes à figura do
consumidor, que poderão se beneficiar dos direitos nela previstos, a saber: a coletividade de
pessoas, todas as vítimas de um acidente de consumo e todas as pessoas expostas às práticas
consideradas abusivas.

 

•2.2              Conceitos de fornecedor, produtos e serviços

 

O Código de Defesa do Consumidor define o outro pólo da relação de consumo ou a contraparte
do consumidor em seu art. 3º, como: "toda a pessoa física ou jurídica, pública ou criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos

[20]
 ou prestação de serviços"

[21]
.
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Verifica-se que a definição jurídica de fornecedor pela dicção do referido artigo é ampla. Ao
definir fornecedor de Plácido e Silva entende que tal expressão é derivada do francês fournir, de
que se compôs fornisseur, significando comerciante ou estabelecimento que abastece
habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gêneros e mercadorias necessárias ao
seu consumo

[22]
.

A definição do citado artigo é extremamente ampla. Quanto ao fornecimento de produtos, o
critério caracterizador é desenvolver atividades profissionais, como a produção, a importação,
indicando a necessidade de uma habitualidade.

Assim, deve-se entender o termo fornecedor no sentido mais amplo, abrangendo não só a
atividade do vendedor, mas também a produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação e serviços.

Releva destacar que é indiferente que a empresa seja nacional ou estrangeira. Se esta última
estiver realizando operações em território nacional, tem de submeter-se ao que o CDC
prescreve.

Finalmente, a relação jurídica de consumo tem como objeto, ou elemento objetivo, produtos ou
serviços, conforme definição do art. 3°, parágrafos 1° e 2°, do CDC.

 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista.

 

Para ser considerado produto, ao contrário do serviço, não é necessário que haja o fator
remuneração.

Já em relação ao serviço, para que seja objeto de relação de consumo, além da remuneração, é
mister que se verifique a finalidade de sua aquisição pelo consumidor. Isto é, se o serviço,
mesmo que remunerado, não for prestado com a finalidade de uso doméstico e pessoal, numa
concepção finalista, não há que se falar em relação de consumo.

Tanto na aquisição de produtos, quanto na contração de serviços, observamos fatos geradores
para o superendividamento do consumidor.

 

•3.      A IMPORTÂNCIA SISTEMÁTICA DO ART. 4? DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: NORMA NARRATIVA DE UMA LEI DE FUNÇÃO SOCIAL

 

O Código de Defesa do Consumidor é formalmente uma lei ordinária, a Lei n. 8.078/90, pois não
foi aprovado sob a forma de Código ou de lei complementar, como poderia. Ocorre que esta lei,
materialmente, é verdadeiramente uma lei de função social, é lei de ordem pública econômica,
lei de origem claramente constitucional.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9578



A entrada em vigor de uma lei de função social traz como consequência modificações profundas
nas relações juridicamente relevantes na sociedade, em especial quando esta lei, como o CDC,
introduz um rol de direitos básicos, tema que enfrentaremos posteriormente.

No caso do CDC, esta lei de função social intervém de maneira imperativa em relações jurídicas
de direito privado, antes dominadas pela autonomia da vontade. Para tanto, inicia estabelecendo
uma política nacional para as relações de consumo.

A busca de um equilíbrio entre o participante das relações de consumo foi o núcleo do sistema
protetivo instituído pelo CDC que, em seu art. 4º, instituiu a Política Nacional das Relações de
Consumo: "tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo".

O art. 4º, supra transcrito, define uma série de princípios próprios e, como tais, orientam a
interpretação dos demais dispositivos do CDC.

Pretende o art. 4º estabelecer parâmetros que devem nortear todo e qualquer ato de governo,
seja no âmbito legislativo, executivo ou judiciário, quando ao tratamento das relações de
consumo

[23]
. Verifica-se que a Constituição brasileira consagrou a proteção do consumidor como

um dos princípios da ordem econômica, e o seu desenvolvimento depende da implementação de
políticas públicas por parte do Estado.

Deste artigo, podemos extrair os princípios que regem as relações de consumo: Princípio da
Vulnerabilidade, do Dever Governamental, da Segurança, da Boa-fé, da Informação e o do
Acesso à Justiça. O art. 4º do CDC, quando "dispõe sobre a harmonização dos interesses dos
participantes da relação de consumo, ressalta a importância da boa-fé e do equilíbrio contratual,
enquanto princípios basilares entre consumidores e fornecedores"

[24]
.

 

3.1 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

 

 

•3.1.1        Princípio da vulnerabilidade

 

"O consumidor é o elo mais fraco da economia; e nenhuma corrente pode ser mais forte do que
seu elo mais fraco." O autor dessa frase, ao contrário do que possa parecer, não é qualquer
consumidor exacerbado. Ao contrário, é o "pai da produção em série", ninguém menos que o
célebre magnata da indústria automobilística Henry Ford, conforme nos dá conta Paulo Rónai

[25]
.

No princípio da igualdade tem-se o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado. Isto porque devemos tratar os consumidores de forma desigual, perante os
fornecedores, a fim de que atinja, efetivamente, a igualdade real, em obediência ao dogma da
isonomia constitucional, pois devem os desiguais ser tratado desigualmente na medida de suas
desigualdades

[26]
.

Deste modo, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no art. 4º, inciso I do CDC é
uma primeira medida de realização da referida isonomia. Cuida-se de um reconhecimento

[27]
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expresso de que há um desequilíbrio  entre os protagonistas que atuam no mercado de
consumo e própria norma consumerista admite a existência de uma parte mais fraca,
merecedora de proteção

[28]
.

Cláudia Lima Marques comenta que existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica e
a fática ou econômica. Assim, observa:

 

Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto
que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem
ou quanto à sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços [...] A vulnerabilidade
fática é aquela desproporção fática de forças, intelectuais e econômicas, que caracteriza a
relação de consumo. Já a vulnerabilidade jurídica ou científica foi identificada e protegida pela
corte suprema alemã, nos contratos de empréstimos bancários e financiamento, afirmando que
o consumidor não teria suficiente experiência ou conhecimento econômico, nem a possibilidade
de recorrer a um especialista. É a falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de
contabilidade ou de economia. Esta vulnerabilidade, no sistema do CDC, é presumida para o
consumidor não profissional e para o consumidor pessoa física

[29]
.

 

A vulnerabilidade se configura pelo fato de o cidadão se encontrar na situação de consumidor
independente de grau cultural, econômico e jurídico. A busca do equilíbrio nas relações sociais
não é nada de novo, podendo ser comparada às lições do Direito do Trabalho, no qual também
foi reconhecida a vulnerabilidade do trabalhador em face do empregador

[30]
.

É preciso ressaltar que a vulnerabilidade ilumina a aplicação do Direito do Consumidor, à procura
do fundamento da igualdade e da justiça equitativa. Este princípio tem por função a promoção
do equilíbrio na relação, dispondo não só das atribuições, mas também das funções das partes
envolvidas no processo de consumo.

 

•3.1.2        Princípio do acesso à Justiça

 

 

O princípio do acesso à justiça tem o intuito de estabelecer aos consumidores meios processuais
incisivos na busca da defesa de seus interesses. O acesso à justiça

[31]
 está consagrado como

direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VII), visto que de nada vale assegurar direitos,
tratar da extensão de qualquer decisão judicial, se antes disso não se tiver como chegar até o
juiz. Assim, o processo civil deve ser pensado e aplicado em vista de uma nova situação criada
pelo CDC, tendo em vista que a vulnerabilidade, a inversão do ônus da prova, a vedação da
intervenção de terceiros na lide e a responsabilidade civil objetiva representam uma forma de
aplicação do princípio do acesso à justiça.

Compreende-se, também, no princípio do acesso à justiça a educação para a cidadania,
proporcionando aos consumidores meios para que eles possam saber como buscar a defesa de
seus direitos

[32]
.
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3.1.3 Princípio da informação

 

 

O princípio da informação
[33]

 pode ser extraído no Código de Defesa do Consumidor a partir das
disposições normativas que estão ligadas à informação, que consubstancia parte relevante do
microssistema

[34]
.

Do princípio da informação surge o dever de informar. Alcides Tomasetti elenca os arts. 6º, II e
III, 8º, 9º, 14, 30, 31, 36, 43, 44, 46, 54, parágrafos 3º e 4º e 60. Estes dispositivos justificam
a transparência da informação como mecanismo de proteção do vulnerável

[35]
.

Muitos autores discorrem sobre princípio da transparência. Sérgio Cavalieri Filho
[36]

 equipara o
princípio da transparência ao princípio da informação, enfocando-os apenas como o dever que
todos os fornecedores têm de dar as informações claras corretas e precisas aos consumidores.

Para a Professora Cláudia Lima Marques a transparência "significa informação clara e correta
sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas
relações entre o fornecedor e consumidor"

[37]
.

O direito de informação, decorrente de um dos princípios básicos do consumidor, esculpido no
art 6º, inciso III do CDC, compreende um dever do fornecedor em comunicar ao consumidor
todas as informações essenciais ao seu parceiro contratual, que se insere dentro das diversas
ferramentas do marketing

[38]
, como na publicidade, na embalagem dentre outras.

 

 

 

 

•3.1.4        Princípio da boa-fé objetiva e o sistema de defesa do consumidor

 

 

A proposta deste tópico é realizar uma análise da boa-fé no sentido objetivo, dentro da
sistemática consumerista, visto que o CDC é o primeiro diploma a acolher o princípio de forma
expressa nos seus arts. 4º, III e 51, IV.

O art. 4º, inciso I, do CDC instituiu, como princípio que deve balizar a orientação do intérprete,
o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A vulnerabilidade
revela uma preocupação protetiva para com o consumidor, que é a parte débil na relação. Esta
vulnerabilidade precisa ser compatibilizada com o desenvolvimento econômico e tecnológico, o
que faz imprescindível a manutenção do equilíbrio entre as partes no mercado de consumo.
Atua, então, a boa-fé objetiva como referencial de conciliação destes interesses conflitantes

[39]
.

O princípio da boa-fé objetiva descrito no art.4º, III, é visto não só como defesa do vulnerável,
mas também atua como critério auxiliar na viabilização dos ditames constitucionais sobre a
ordem econômica, compatibilizando interesses contraditórios. Dentro desta sistemática, verifica-
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se que a boa-fé objetiva não é apenas um conceito ético, mas também econômico, ligado à
funcionalidade econômica das interações sociais e contratuais do mercado.

No plano dos contratos de consumo, as partes são iluminadas pela boa-fé objetiva, visto que
externamente o contrato assume uma função social e é visto como um dos fenômenos
integrantes da ordem econômica; e, internamente, o contrato aparece como vínculo funcional
que estabelece uma planificação econômica entre as partes, às quais incumbe comportar-se de
modo a garantir a realização de seus fins e a satisfação das expectativas dos negociantes

[40]
.

Já o inciso IV do art. 51 do CDC dispõe sobre a utilização da cláusula geral de boa-fé como
instrumento de controle das cláusulas abusivas. A cláusula geral, como tratado anteriormente,
atua como critério definidor do exercício abusivo do direito. Deste modo, como cláusula geral,
exige uma atividade criadora do juiz do caso

[41]
 concreto.

Judith Martins-Costa assevera que:

 

as cláusulas gerais  constituem o meio legislativo hábil para permitir o ingresso, no ordenamento
jurídico, de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos legislativamente, de standards,
máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas constitucionais
e de diretivas econômicas, sociais e políticas, viabilizando a sua sistematização no ordenamento
positivo

[42]
.

 

A cláusula geral reside numa técnica legislativa e exige que o juiz seja reenviado a modelos de
comportamentos e valorações sendo direcionado pela cláusula geral e formar normas de
decisão, vinculado a um padrão social

[43]
. No caso da cláusula geral de boa-fé no CDC, o juiz

deverá se ater aos padrões de comportamento conforme a boa-fé objetiva, averiguando qual é a
concepção vigente, através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial

[44]
, pois não se trata de

determinar, "por óbvio, qual é a sua própria valoração - esta é apenas um elo na série de muitas
valorações igualmente legítimas com as quais ele a tem de confrontar e segundo as quais, sendo
caso disso, a deverá corrigir"

[45]
.

 

 

3.2. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

 

No Brasil, o legislador consumerista identificou um sujeito de direitos especiais, o consumidor, e
construiu, para esse sujeito, um sistema de normas e princípios orgânicos para protegê-lo e
efetivar seus direitos. A identificação desse novo sujeito de direitos, deste grupo de não-iguais,
de vulneráveis, nos arts. 1? a 4?, não estaria completa se não houvesse a lista de direitos
básicos no art. 6? do CDC. No caso brasileiro, trata-se da realização de um direito fundamental
de proteção do Estado para o consumidor. O consumidor foi identificado constitucionalmente
como agente a ser necessariamente protegido de forma especial, e esta tutela foi concretizada
através do CDC e sua lista de direitos básicos do consumidor.

Os consumidores possuem direitos básicos
[46]

 previstos na Legislação consumerista, visto que o
Sistema de Defesa do Consumidor foi construído no sentido de concretizar uma proteção integral
aos não iguais, identificando um novo sujeito de direitos.
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•4.                  CRÉDITO AO CONSUMIDOR: DADOS HISTÓRICOS SOBRE O
SURGIMENTO DO CRÉDITO

 

 

A existência do crédito remonta das próprias necessidades humanas, bem como de sua
constante evolução. Como se sabe, em passado remoto nossos ancestrais produziam apenas o
necessário à sua subsistência. Com o passar do tempo, perceberam que em certos períodos,
como no inverno, tinham alguma dificuldade de encontrar os alimentos necessários à
sobrevivência, quando passaram ao sistema do armazenamento. A partir desse momento,
quando a força física perdia sua importância fundamental, os produtos armazenados começaram
a ser trocados entre as aldeias próximas, de acordo com o interesse de cada uma, como uma
troca de favores.

A diferença de natureza dos produtos trocados fez surgir uma espécie de câmbio propriamente
dito, por exemplo, uma pele de leopardo equivaleria a certa quantidade de verduras, o que veio
a ensejar a comercialização destes produtos. Neste momento apareceu a necessidade de criação
de um produto padrão que permitisse a equivalência dos produtos comercializados, o que se
expressou pela cunhagem de moedas, quando da descoberta e desenvolvimento das ligas
metálicas.

Cada região cunhava sua moeda, diferentes portanto, motivo que enseja o nascimento da figura
do cambista, que eram as pessoas que trocavam moedas de diferentes países, a pedido dos
interessados, recebendo uma parcela em pagamento.

Segundo narra o professor Antônio Carlos Efing:

 

Os cambistas eram célebres em Veneza, por ter sido o grande centro comercial da época, onde
ficavam sentados em bancos em frente às suas casas esperando os navios para efetuar a troca.
Por este motivo passaram a ser denominados "banqueiros". O volume dos negócios aumentava
e a segurança os levou a operar dentro de suas casas, que passaram a ser conhecidas como
"bancos".

[47]

 

Os mercadores confiavam nos banqueiros, e, quando a quantidade de produtos transportados
era grande, com medo da pirataria, depositavam mercadorias e quantias em dinheiro nos
bancos, mediante recebimento de uma espécie de "comprovante de depósito". Os banqueiros
eram autorizados a negociar a mercadoria depositada, prestando contas posteriormente, o que
dava aos comprovantes de depósito a característica de documentos expressivos de crédito
concedido, inclusive negociáveis. Dessa prática nasceram as letras de câmbio, as notas
promissórias, os cheques e o sistema de venda a crédito, instrumentos que facilitaram o
comércio e consequentemente estimularam o superendividamento do consumidor.
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4.1. Origem e evolução do crédito ao consumo nos EUA

 

O crédito aos consumidores vulgarizou-se na generalidade das economias de mercado mais
desenvolvidas, passando a constituir, para muitas famílias, uma forma de gestão corrente do seu
orçamento.

A democratização do crédito remonta aos Estados Unidos da América, país que, antes dos países
europeus ocidentais, deixou de interpretar o crédito como sinônimo de pobreza ou de
prodigalidade, para o encarar simplesmente como um meio de adquirir uma máquina de costura
ou um automóvel, transformando-o num mecanismo fundamental para dinamizar a economia
nacional

[48]
.

De fato, a economia americana cedo compreendeu os efeitos positivos do crédito aos
consumidores no plano macroeconômico, pelo que baseou grande parte do seu crescimento na
expansão do crédito a particulares. Segundo Gary Cross

[49]
, os EUA não se transformaram na

grande potência mundial do século XX por causa da vitória das suas ideias políticas, mas da sua
sociedade de consumo, ou seja, de uma sociedade caracterizada pela aquisição e utilização
individuais de bens produzidos em massa.

A expansão do crédito foi mais tardia nos países europeus ocidentais, descendo do Norte para o
Sul, da reforma para a contrarreforma, dos países de tradição protestante para os de tradição
católica.

 

4.2. Dimensão brasileira do crédito ao consumidor

 

 

A inserção do crédito ao consumo no Brasil tem como ponto de partida o surgimento dos
bancos de dados de proteção ao crédito. Antônio Bertram Stümer esclarece que, antes dos anos
50, houve notável expansão do sistema de concessão direta de crédito pelo comerciante, o que
gerou a necessidade de o lojista obter, cada vez mais, um número maior de informações.

[50]

A concessão de crédito era demorada, trabalhosa e complexa. O candidato ao crédito preenchia
um longo cadastro de informações. A loja, por sua vez, possuía um quadro de funcionários com
a função chamada de informante. Percebeu-se naturalmente, que a coleta de informações seria
muito mais ágil, eficaz e barata se exercida por entidade voltada, com exclusividade, para tal
fim. Em julho de 1955, vinte e sete comerciantes reuniram-se em Porto Alegre, na sede da
associação de classe, para fundar o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC. Poucos meses depois,
em outubro de 1955, foi instituído em São Paulo sistema semelhante. Em 1962, foi a vez de Belo
Horizonte.

[51]

Todavia, a modernização do crédito brasileiro só vai ocorrer a partir da reforma do Sistema
Financeiro em 1965. Um dos desdobramentos desta reforma foi a instituição do crédito direto ao
consumidor (CDC), com a emissão de novos papéis regulamentadores através da resolução n.
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45 de 31 de dezembro de 1966 que obriga as financeiras a destinar 40% (quarenta por cento)
dos seus recursos para o crédito direto ao consumidor.

A adoção dessa nova política gerou uma expansão imediata sobre o movimento dos negócios em
geral. Belik afirma que no período compreendido entre 1965 e 1975 a demanda por bens de
consumo cresceu em média 20% (vinte por cento) ao ano.

[52]

Na mesma linha expansionista, o implemento do Real foi visto pelos consumidores como uma
nova oportunidade de renovar os seus ativos e retomar a sua qualidade de vida. A grande
diferença observada com relação aos períodos passados era de que, desta vez, não havia
escassez de produtos nas lojas. Pelo contrário, com a abertura comercial e com a taxa de
câmbio supervalorizada a situação era francamente favorável ao consumidor.

Nesta época, havia o receio por parte das autoridades do governo de que, em termos macro
econômicos, a continuidade da explosão de consumo poderia representar até mesmo algum tipo
de pressão inflacionária a se manter a mesma capacidade instalada e o mesmo nível de
investimento. Os anos de 1995 e 1996 mostraram que nada disso ocorreu.

Por outro lado, o aumento do consumo de crédito, hoje, esbarra em um teto, além do qual não
consegue superar, especialmente em razão da inadimplência do consumidor-tomador. Outrora
visto como um elemento macroeconômico de menor importância, o endividamento do
consumidor assumiu peso cada vez maior na política de crédito, bem como posição de destaque
no judiciário brasileiro, fruto do crescimento no número de litígios que versam sobre relações de
consumo.

 

 

4.3. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR

 

 

O endividamento do consumidor é, na atualidade, um dos temas mais instigantes e socialmente
relevantes, no que respeita à proteção do consumidor. O endividamento é um fato inerente à
vida em sociedade, ainda mais comum na atual sociedade de consumo. Para consumir produtos
e serviços, os consumidores estão, quase todos, constantemente se endividando. A nossa
economia de mercador seria, pois, por natureza, uma economia do endividamento.

De efeito, o endividamento é fenômeno intrínseco à sociedade moderna, na qual o cidadão
adquire status em sua comunidade na proporção dos bens que consome: quem tem mais é
mais!

Entremeiam-se no estudo do superendividamento inevitavelmente conhecimentos de natureza
sociológica, ética, política, psicológica, econômica e jurídica.

 

 

4.3.1. Conceitos e desenvolvimento da fenomenologia do superendividamento
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Podemos definir este fenômeno, citando a professora Cláudia Lima Marques
[53]

, "como a
impossibilidade global do devedor pessoa-física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas
as suas dívidas atuais e futuras de consumo".

De acordo com o texto da lei especial francesa de 31.12.1989, citada e traduzida pela professora
Cláudia Lima Marques

[54]
, "considera-se superendividado o devedor de boa-fé com

impossibilidade manifesta de fazer frente às dívidas não profissionais exigíveis e não pagas.

Na Europa, Leitão Marques
[55]

 ensina que o superendividamento é um fenômeno estrutural, daí
dever ser tratado de forma global:

O superendividamento ou sobreendividamento, também designado por falência ou insolvência de
consumidores, refere-se às situações em que o devedor se vê impossibilitado, de uma forma
durável e estrutural, de pagar o conjunto de suas dívidas, ou mesmo quando existe uma ameaça
séria de que o não possa fazer no momento em que elas se tornem exigíveis.

A doutrina européia distingue o superendividamento passivo, ou seja, se o consumidor não
contribuiu ativamente para o aparecimento dessa crise de solvência e de liquidez, do
superendividamento ativo, quando o consumidor abusa do crédito e consome demasiadamente
acima das possibilidades de seu orçamento, sendo que, mesmo em condições normais, não teria
como fazer face às dívidas assumidas

[56]
.

Essa doutrina européia é importante, ressalta Fábio Ulhoa, uma vez que, acompanhando a
objetivação das condutas, tenta fugir da ideia de culpa subjetiva contratual do consumidor
endividado, e tende a superar a diferença entre fatos subjetivos e objetivos supervenientes,
preferindo analisar o inadimplemento global do consumidor de boa-fé ou o superendividamento
como sendo ativo ou passivo

[57]
.

No caso do superendividamento passivo, a causa não é o abuso ou má administração do
orçamento familiar, mas um "acidente da vida". Efetivamente, tanto os acidentes da vida, tais
como, desemprego, redução de salários, divórcio, doenças, acidentes, mortes, nascimento de
filhos; e o abuso de crédito podem criar uma crise de solvência ou de liquidez, por exemplo,
baixa imprevisível dos recursos, alta das taxas de juros, alta ou baixa do dólar, para indivíduos e
para famílias, levando à impossibilidade de fazer frente ao conjunto de seus débitos atuais e
futuros

[58]
 impossibilidade de pagamento de boa-fé, que a doutrina corretamente denominou de

superendividamento.

Este fenômeno instala-se também em países emergentes como o Brasil. A massificação do
acesso ao crédito, a forte privatização dos serviços essenciais e públicos, agora acessíveis a
todos, com qualquer orçamento, mas dentro das duras regras de mercado, a nova publicidade
agressiva sobre crédito popular, a nova força dos meios de comunicação de massa e a tendência
de abuso impensado do crédito facilitado e ilimitado no tempo e nos valores, inclusive com
descontos em folha e de aposentados, pode levar o consumidor e sua família a um estado de
superendividamento. Trata-se de uma crise de solvência e liquidez, que facilmente resulta em
sua exclusão total do mercado de consumo, parecendo uma nova espécie de "morte civil", a
"morte do homo economicus"

[59]
.

 

 

4.3.2. Natureza Jurídica do superendividamento
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A natureza jurídica do superendividamento do consumidor, ou seja, a essência da proteção
jurídica desse status, decorre da necessidade de cooperação social dos agentes da ordem
econômica, para garantir a manutenção digna da capacidade de crédito do consumidor, crédito
este visto como um instrumento de acesso aos bens para sua sobrevivência social mínima.
Noutras palavras, o superendividamento é um standard jurídico que permite a correção da
assimetria de uma ou diversas relações jurídicas contraídas pelo consumidor, em razão da
existência de um conjunto de dívidas estruturais ajustadas de boa-fé, capazes de ameaçar ou
lesionar sua dignidade pessoal.

 

 

•5.                  ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA LIDAR COM O
SUPERENDIVIDAMENTO NO DIREITO BRASILEIRO

 

 

No Brasil, a necessidade de tratar o consumidor superendividado já é uma realidade na doutrina
e na jurisprudência, apesar de o instituto não possuir regramento específico pela lei brasileira. A
falta de legislação específica não impede, de todo, a proteção e defesa dos consumidores em
situação de superendividamento, uma vez que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90), arts. 6?,V, arts. 51, 52 e 53, tratam do dever de renegociação a favor do
consumidor e a própria Constituição Federal contêm normas gerais protetivas.

Enquanto se aguarda sanção legislativa sobre o tema, e partindo da premissa de que o
superendividamento é um status jurídico, que pode destarte, ser modificado ou até mesmo
extinto, propomos alguns standards para que este quadro seja revertido:

a) Auto-mobilização: Em primeiro lugar, recomenda-se um reajustamento dos hábitos de
consumo, com redução na aquisição de bens de segunda ordem, como os associados ao lazer e
ao convívio social.

b) Mobilização solidária: Buscar auxílio financeiro junto aos familiares mais próximos, após o
reconhecimento do fracasso financeiro, ao invés de contrair empréstimos junto às instituições
financeiras, que cobram juros abusivos.

c) Mobilização institucional: Inteirar-se da existência de associações de defesa do consumidor,
que prestam serviços de mediação de conflitos, judiciais e extrajudiciais, no que diz respeito a
consumidores em estado de insolvência.

Seguindo estes modelos, entendemos ser possível minorar o superendividamento do consumidor.
Mas é importante ressaltar, que estas medidas são apenas minimizadoras.

A professora Cláudia Lima Marques
[60]

 , com a sensível percepção que lhe é peculiar, aponta
outros recursos, com as sugestões para introdução no Brasil de regras francesas a permitir o
tratamento, bem como a prevenção de situações de superendividamento: prazo especial de
reflexão para o consumidor de crédito; ligação entre o contrato de consumo principal e o
contrato acessório de crédito; regime especial de garantias pessoais; regime especial de
tratamento das situações de superendividamento.

Outras possibilidades se abrem aos nossos olhos, no intuito de reverter o quadro de
superendividamento do consumidor brasileiro, porém esta hipótese que por nós será levantada,
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dependerá de uma atuação conjunta dos advogados, magistrados e legisladores. A hipótese, que
a nosso ver tornaria possível a reversão do quadro de superendividamento seria a possibilidade
de revisão judicial dos contratos de crédito, com base no superendividamento passivo do
consumidor, conforme passamos a dissertar.

 

 

5.1. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR COMO HIPÓTESE DE REVISÃO
JUDICIAL DOS CONTRATOS DE CRÉDITO - A REVISÃO COMO DIREITO BÁSICO DO
CONSUMIDOR: DICÇÃO REVISIONAL DO ART. 6º, V, DO CDC

 

 

Pode-se afirmar que, ao Direito Privado, ao qual antes cabia tão só a tutela do indivíduo e de
seus interesses patrimoniais, tais como a propriedade e a vontade manifestada contratualmente,
cabe agora a tutela do indivíduo imerso em uma sociedade onde seus direitos subjetivos estão
funcionalizados aos interesses que dizem respeito a terceiros. Como conseqüência, publiciza-se e
socializa-se o Direito Privado, surgindo neste contexto o direito do consumidor, e justamente
com ele a tônica atual do direito de revisão contratual que é um dos fenômenos mais
importantes para reequilibrar o mercado de consumo de crédito e evitar o superendividamento.

Diante deste contexto, a revisão judicial dos contratos surge no CDC no rol dos direitos básicos
do consumidor, os quais podem ser entendidos, resumidamente, como uma síntese das normas
protetivas desse microssistema

[61]
, in verbis:

 

Art. 6? - São direitos básicos do consumidor:

(...)

V- a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas

 

Assim agindo, o legislador adotou a Teoria da Quebra da Base Objetiva do Negócio Jurídico, com
isso mitigando o princípio da obrigatoriedade, justamente para permitir o reestabelecimento do
equilíbrio contratual, modificando-lhe as cláusulas ou determinando sua revisão, num verdadeiro
ato de intervenção estatal na área dos contratos

[62]
. Essa opção do legislador é uma decorrência

da insuficiência do modelo contratual que considerava vinculante as manifestações e condutas
das partes no momento em que este fora feito, sem considerar as ocorrências que podem afetá-
lo durante o lapso temporal decorrido entre a manifestação inicial e o momento de execução.
Claramente, no atual estágio dos contratos de consumo, especialmente dos de crédito, é mister
considerar "mudanças flexíveis na relação contratual, tanto devido a circunstâncias cambiantes
como às mudanças nas necessidades das partes".

[63]

Como o próprio dispositivo legal mencionado sugere, a revisão contratual pode ocorrer em
decorrência de causas contemporâneas ou concomitantes à formação do contrato, fruto da
incidência de cláusulas abusivas e prestações desproporcionais, ou em razão de fatos
supervenientes, como é o caso do superendividamento, que tornem a relação contratual
excessivamente onerosa.
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5.1.1. Requisitos para revisão contratual por excessiva onerosidade superveniente à
contratação no CDC

 

Como o superendividamento é um status jurídico, via de regra, ulterior à formação dos vínculos
dos contratos de crédito, o qual, entre outras consequências, gera uma excessiva onerosidade
das prestações obrigacionais, a aplicação do direito de revisão contratual estampado no art. 6?,
V, 2? parte do CDC impõe o cumprimento dos requisitos comuns a qualquer revisão por
onerosidade excessiva superveniente.

O primeiro requisito diz respeito à prestação que será revisada. Deve tratar-se de prestação
duradoura ou periódica, justamente um traço marcante dos contratos de crédito ao consumo.

Outro requisito necessário à revisão será a bilateralidade dos contratos ajustados, ou seja, a
bilateralidade no sentido da reciprocidade entre as prestações das partes contratantes. Ensina o
Prof. Ricardo Pereira Lima: "São contratos sinalagmáticos, bilaterais, ou com prestações
recíprocas, aqueles que fluem, ao mesmo tempo e para cada uma das partes, obrigações e
direitos a prestações recíprocas, ligadas entre si por uma relação de interdependência"

[64]
.

Outro requisito a ser mencionado diz respeito ao consumidor, beneficiário da revisão contratual,
o qual não pode agir como causador da excessiva onerosidade. Afinal, admitir tal possibilidade
seria o mesmo que anuir com a má-fé.

 

 

5.1.2. Hipótese de aplicação do superendividamento na revisão judicial do contrato
de crédito ao consumo

 

 

Ao lado das hipóteses regulares que autorizam a revisão dos contratos de crédito por
onerosidade excessiva superveniente ao vínculo de formação, propomos esta relativa ao
superendividamento do consumidor. Todavia, sua aplicação difere das demais, justamente
porque não é qualquer consumidor que pode valer-se deste instituto.

Assim, somente o superendividado passivo, ou seja, aquele indivíduo que necessita da tutela
jurisdicional do Estado para garantir a manutenção digna de sua capacidade de crédito para sua
sobrevivência social mínima é quem possui legitimidade ativa para esta hipótese revisional. O
objetivo aqui, como bem descreveu Geraldo de Faria Martins Costa, é "salvar o náufrago do
crédito, tratando sua situação financeira, resgatando sua cidadania econômica, e em última
análise, lutando contra a exclusão social"

[65]
.

Diante disso, o pleito revisional por aplicação do superendividamento não poderá versar apenas
sobre um determinado vínculo contratual isolado, e sim de todo o seu passivo debitório,
justamente para permitir a correção da assimetria das relações jurídicas contraídas pelo
consumidor, em razão da existência de um conjunto de dívidas estruturais ajustadas de boa-fé,
capazes de ameaçar ou lesionar sua dignidade pessoal.

Trata-se na verdade, de uma hipótese de revisão concursal, na qual os interesses dos credores
não são ignorados, mas são tratados de maneira subsidiária, justamente para proteger aquele
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que se encontra em situação de fraqueza à beira da indignidade.

O fenômeno concursal garante aos fornecedores um tratamento paritário de seus créditos e a
coibição da má-fé presumida do superendividado passivo. Todavia, é válido lembrar que a
paridade no tratamento não impede a classificação dos créditos, da mesma forma que é feita na
falência e recuperação de crédito do empresário. Porém, a falta de diploma que discipline a
matéria do superendividamento passivo no Brasil impede a aplicação desta classificação nas
ações revisionais em geral, cabendo ao juiz a aplicação referencial dos dispositivos da lei n.
11.101/05, que trata da recuperação judicial, na hipótese de superendividamento.

Uma vez deferido o pedido revisional ao consumidor superendividado, o Estado através de seu
poder jurisdicional efetuará, além da modificação da base dos negócios praticados pelo
consumidor superendividado, um plano de pagamento de suas dívidas mediante uma análise de
sua condição sócio-econômica-financeira para possibilitar a continuidade de sua capacidade de
consumo sem tolher os direitos creditícios dos fornecedores envolvidos. Nesse sentido, o plano
de pagamento do superendividado, descrito e detalhado em sentença, não será apenas um
conjunto de ações de curto prazo para aliviar a situação pessoal do consumidor, mas sim, um
planejamento de reestruturação sustentável de sua capacidade de consumo.

[66]

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Ao final do presente artigo, concluímos que a ampla e fácil concessão de crédito, aliada a outros
fatores sociais, principalmente, às altas taxas de juros aplicadas sobre o financiamento, contribui
para provocar o fenômeno do superendividamento do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, através de algumas de suas normas, já autoriza, porém,
um início de proteção ao consumidor superendividado, até que sejam trazidas ao nosso
ordenamento jurídico normas específicas sobre o tema. Destacamos, em especial, as normas dos
arts. 6?, IV e V, 43; 46; 49; 51,IV; 52 e 54, todos do CDC, enfatizando a possibilidade de
revisão dos contratos de crédito do consumidores que sofreram um superendividamento passivo,
através da adoção da Teoria da Quebra da Base Objetiva do Negócio Jurídico.

Na falta de uma legislação específica para tratar o superendividamento passivo, seja
provisoriamente aplicada a recuperação judicial nos moldes da Lei n. 11.101/05, onde, uma vez
deferido o pedido revisional ao consumidor superendividado, o Estado através de seu poder
jurisdicional efetuará, além da modificação da base dos negócios praticados pelo consumidor
superendividado, um plano de pagamento de suas dívidas mediante uma análise de sua
condição sócio-econômica-financeira para possibilitar a continuidade de sua capacidade de
consumo sem tolher os direitos creditícios dos fornecedores envolvidos. Nesse sentido, o plano
de pagamento do superendividado, descrito e detalhado em sentença, não será apenas um
conjunto de ações de curto prazo para aliviar a situação pessoal do consumidor, mas sim, um
planejamento de reestruturação sustentável de sua capacidade de consumo.

Resta saber, primeiramente, se o Poder Judiciário adotará, como já adotam diversos países
europeus, esta hipótese de revisão do contrato, e em sendo adotado, quantos consumidores
superendividados conseguirão aplicar estes recursos e principalmente, trilhá-lo e chegar ao fim,
ou seja, cumprir à risca os ajustamentos feitos aos seu orçamento e readquirir a saúde
financeira.

A questão do superendividamento, verdadeiro flagelo social, precisa ser enfrentada pela
sociedade brasileira. Deixo aqui minha contribuição, no intuito de incentivar as discussões e
fomentar a mudança de paradigmas em nossos Tribunais Superiores.
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artigos 1º, incisos II, III e IV, 5º, incisos XIV, XXXII, XXXIII, LXXII, 170, inciso IV,
220 e 221. Nesse sentido Alexandre David Malfatti classifica o princípio da
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informação. MALFATTI, op. cit., p. 231.
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Porém, os conceitos oferta e publicidade e informação, não existem, ontologicamente, de forma
exclusiva no mundo do Direito; neste, a exclusividade é da apresentação, entendida como o ato
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informação "suficientemente precisa", contida no art. 30 do CDC. SANTOS, Fernando Gherardini.
Direito do marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial. São Paulo: RT, 2000.
p. 134-135.

[39] Cf. SILVA, Agathe E. Schimidt da. Cláusula geral de boa-fé nos contratos de consumo.
Revista de Direito do Consumidor,  São Paulo,  v. 17, p. 146-161, jan./mar., 1996.

[40] Cf. AGUIAR JUNIOR, op. cit., p. 20-27.

[41] Expressivas são as palavras de Cabral de Moncada ao explicar o papel do juiz. Diz que: "o
juiz será, em muitos casos, não um deus ex machina de ordem jurídica, não um demiurgo
caprichoso e arbitrário, mas uma espécie de oráculo inteligente que ausculta e define o sentido
duma realidade espiritual que, em última análise, lhe é transcendente e possuidora de tanta
objetividade como o direito já expresso e formulado na lei. Nisto consiste o seu particular poder
criador do direito, condicionado e colaborante, como se vê, e não livre e arbitrário". MONCADA,
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214.

[42] MARTINS-COSTA, op. cit., 2000. p. 274.

[43] Maria Cecília Nunes Amarante concebe que: "ocorre no espírito hermenêutico do juiz uma
transmutação adaptadora de valores, por meio do qual ele atende à realidade nova,
representada pela, cada dia mais premente, entrada dos chamados CONTRAENTE DEBOLE na
ordem jurídica, como expressões de um interesse até então inominado e difuso. As cláusulas
gerais vêm habilitar o sistema jurídico à possibilidade de ajuste às novas idéias, às novas
realidades. Flexibilizam o sistema, abrindo ao aplicador da norma uma certa margem de
liberdade. Integram a descrição do fato. Exaure- se no momento em que há o estabelecimento
in concreto do ajuste perfeito entre o acontecimento de fato e o modelo normativo,
predeterminado a solução . Um vasto universo de situações é compreendido pelo Direito. A
atuação ordenadora do intérprete no caso concreto, quando tem por dever atender a vários
fatores, ganha enorme relevância, não obstante estar adstrita ao âmago da atividade
jurisdicional, reunida em feixe nos limites de competência que são outorgados ao juiz".
AMARANTE, Maria Cecília Nunes. Justiça ou equidade nas relações de consumo. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 1997. p.116.

[44] Sobre os modelos jurisprudenciais diz Miguel Reale: "incluem-se entre os modelos jurídicos
ou prescritivos. Estes, não são o mesmo que normas, constituindo suas especificações,
geralmente resultando de uma pluralidade de normas que, entre si articuladas numa certa
estrutura, compõem uma unidade lógica de sentido. Se determinada estrutura serve de base a
uma série ordenada e conjugada de atos tendentes a alcançar certos objetivos visados, tem-se
um modelo, que assim se apresenta como uma estrutura paradigmática, a qual, no campo das
ciências sociais, notadamente no Direito, é marcada por um essencial dinamismo, sendo-lhe
inerente o movimento a direção no sentido de um ou mais fins a serem solidariamente
alcançados. Um modelo pode, assim, articular normas de hierarquia diversa, compondo, numa
unidade de sentido, princípios constitucionais, regras infraconstitucionais e prescrições que
resultam da atividade jurisdicional. Por isso é que, enquanto expressivas de modelos, as normas
passam a ser captadas em sua plenitude só quando o intérprete atende à dinamicidade que lhes
é inerente e à totalidade dos fatores que atuam em sua aplicação ou eficácia, ao longo de todo
o tempo de sua vigência". MARTINS-COSTA, op. cit., 2002. p. 100.

[45] MARTINS-COSTA, op. cit., 2000. p. 331.

[46] Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança
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contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos; II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente onerosas; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou
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TRANSEXUALISMO E O DIREITO À IDENTIDADE SEXUAL: UMA REFLEXÃO À LUZ DE
RONALD DWORKIN 

TRANSSEXUALISM AND THE RIGHT TO SEXUAL IDENTITY: A REFLECTION IN VIEW OF RONALD
DWORKIN

Maria Eugenia Bunchaft

RESUMO
RESUMO- O transexualismo é um dos temas mais controversos da bioética. A temática é
encoberta por concepções de mundo preconceituosas vinculadas a ideias religiosas, que
terminam por minimizar os aspectos jurídicos fundamentais relativos ao direito à identidade
sexual. A união entre homem e mulher, considerada um aspecto fundamental de uma sociedade
que foi construído em torno do núcleo familiar, passa a ser questionada. Inicialmente, a união
entre homem e mulher era algo inquestionável, razão pela qual a moralidade majoritária
inspirava discriminações contra os homossexuais. Nesse aspecto, as religiões ocidentais
suscitaram compreensões morais que concebiam o sexo em uma dimensão reprodutora, voltada
para a preservação da família e da espécie humana. Nesse ponto, os tribunais, por meio de uma
perspectiva reconstrutiva, têm superado autocompreensões assimétricas de mundo.
Pretendemos articular a temática do transexualismo à perspectiva substancialista delineada por
Dworkin, cuja proposta de leitura moral da Constituição pode ser um referencial teórico
importante para compreender formas de ativismo judicial voltadas para a proteção dos direitos
de transexuais.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE- Transexualismo; Bioética; Minorias; identidade
sexual. 

ABSTRACT
ABSTRACT- Transsexualism is one of the most controversial topics of bioethics. The issue is
concealed by prejudiced worldviews linked to religious ideas, which minimize the legal aspects
concerning the fundamental right to sexual identity. The conjugal union, considered a key
element of a society that was built around the family, begins to be questioned. Initially, the
union between man and woman was unquestioned, why the moral majority inspired
discrimination against homosexuals. In this respect, the Western religions have raised moral
understandings that conceived the sex in one reproductive dimension aimed at preserving the
family and the human species. At this point, the courts, through a reconstructive perspective
have overcome prejudiced worldviews. We intend to articulate the issue of transsexualism to the
substantialist perspective outlined by Dworkin, whose proposal for a moral reading of the
Constitution can be an important theoretical framework for understanding forms of judicial
activism aimed to protect the rights of transsexuals.
KEYWORDS: KEYWORDS- Transsexualism; Bioethics; Minorities; sexual identity. 

Introdução
 

O transexualismo é um dos temas mais controversos da bioética. A temática é encoberta por
autocompreensões assimétricas de mundo vinculadas a concepções religiosas, que terminam por minimizar
os aspectos jurídicos fundamentais relativos ao direito à identidade sexual. A  união entre homem e
mulher, considerada um alicerce fundamental de uma sociedade que foi construído em torno do núcleo
familiar, aos poucos passa a ser questionada. Inicialmente,  a união entre homem e mulher  era algo
inquestionável, razão pela qual a moralidade majoritária inspirava discriminações  contra os homossexuais.
Nesse aspecto,  as religiões ocidentais delinearam compreensões morais que concebiam o  sexo em uma
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dimensão  reprodutora, voltada para a preservação da família e da espécie humana. 
No decorrer do século XX, há uma nova compreensão sobre a ideia de sexualidade, pois o  sexo deixa de estar vinculado

a uma dimensão  reprodutora, havendo  uma valorização do prazer e da realização individual. A  ideia de  liberdade sexual,

 decorrente da superação de autocompreensões morais religiosas, associa-se  às mudanças na estrutura familiar.  Surgem novas

compreensões no ordenamento jurídico em temas como família, casamento, adultério, admissão do reconhecimento de filhos

adulterinos, emancipação da mulher casada, dissolução do vínculo matrimonial.

Sob essa ótica, a questão do transexualismo é crucial para compreendemos como o Judiciário brasileiro tem adentrado em

uma temática tão complexa e carente de regulamentação legal. Como pretendemos demonstrar, a insuficiência da atuação do

processo político majoritário na satisfação  de demandas sociais específicas de transexuais tem sido suprida pelo papel pedagógico

da atuação de alguns tribunais e do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da questão do transexualismo. Nesse ponto, os

tribunais têm partido de uma leitura moral do ordenamento jurídico e de uma perspectiva reconstrutiva, superando

autocompreensões assimétricas de mundo. Pretendemos articular a temática do transexualismo  à perspectiva substancialista

delineada por Dworkin, cuja proposta de leitura moral pode ser um referencial teórico importante para compreender formas de

judicialização voltadas para a proteção dos direitos de transexuais. Adotando uma perspectiva eminentemente substancialista,

Dworkin sustenta que a interpretação racionalmente construída a partir de princípios substantivos deve considerar, não apenas a

Constituição como um todo, mas também a história, as tradições e as práticas constitucionais. No momento, é fundamental elucidar

o conceito de sexo psicossocial.

 

2. Do sexo e da identidade sexual.
De  início, é premente lecionar que a  identidade sexual vem sendo compreendida de forma mais

ampla que o simples sexo morfológico. O sexo deixa de ser considerado como um elemento fisiológico,
geneticamente determinado e  imutável, contemplando os componentes genético, endócrino, morfológico,
civil e psíquico[1]. Ana Paula Peres Arion Barion[2]  ainda acrescenta duas categorias: o sexo psicossocial
e o sexo de criação.  Elimar Szaniawsky destaca que o  sexo psíquico contempla  o sexo de criação,
associado ao ambiente responsável pelo processo de desenvolvimento infantil. Em suma, decorre do
relacionamento familiar e da educação transmitida à criança, tendo em vista o desenvolvimento do seu
papel social feminino ou masculino.

Nessa linha de raciocínio, em regra,  há uma compatibilidade entre  sexo biológico, legal e de
criação. Em determinadas situações, todavia,  pode haver uma incompatibilidade entre a identidade de
gênero e o sexo de criação, tendo em vista a concepção de sexo psicossocial. O sexo psicossocial decorre
de interações genéticas, fisiológicas e psicológicas que irão delimitar a estruturação do comportamento e
da identidade sexual do indivíduo.[3] O sexo psicossocial pressupõe uma articulação de diversos fatores,
inspirando a identidade de gênero, que é a autocompreensão do indivíduo sobre sua sexualidade.
Entretanto, o sexo psicossocial pode ser incompatível com o  sexo biológico: o indivíduo é biologicamente
perfeito, mas identifica-se com o sexo feminino. Nesse particular, é fundamental elucidar tal
incompatibilidade por meio do conceito de transexualismo.

 
3. Conceito de transexualismo

Antes de tudo, é mister destacar que o  transexualismo constitui uma desordem de identidade de
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gênero na qual a pessoa tem a convicção de pertencer ao sexo oposto e um desejo irreverssível  de adaptar
o corpo físico  à imagem que faz de si mesmo. O transexualismo pressupõe uma incompatibilidade entre o
sexo biológico e a identidade psíquica. Trata-se de uma anomalia da sexualidade decorrente de uma
neurose reacional obcessiva-compulsiva. É de se mencionar que doutrinadores distinguem entre transexual
 primário e secundário. O primário possui  aversão ao sexo biológico desde a infância.  No transexual
secundário, o  quadro clínico é suscetível a sofrer  modificação, não se compatibilizando com uma medida
tão drástica como a via cirúrgica.

Nessa perspectiva, a cirurgia de transgenitalização objetiva compatibilizar  o sexo morfológico e o
sexo psicossocial.  A primeira cirurgia de redesignação realizada no Brasil ocorreu  em 1971, com o
transexual Waldir Nogueira. Não obstante, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o médico pela
prática de crime de lesões corporais de natureza gravíssima, o que ensejou a sua condenação em  primeira

instância a 2 anos de reclusão. Em  2o grau foi absolvido, pois o tribunal compreendeu a inexistência de
 ação dolosa em sua atividade profissional, tendo caráter terapêutico.

Assim, durante alguns anos, o Conselho Federal de Medicina compreendia que essa cirurgia tinha caráter mutilante e não

corretivo, de forma  que o médico que a praticasse cometia crime de lesão corporal. A partir da  Resolução 1482/97,  a cirurgia de

mudança de sexo passou a ser considerada não criminosa.  O Conselho Federal de Medicina editou, em 2002, a resolução 1652, em

vigor até os dias atuais. No entanto, antes de realizar a cirurgia, o transexual deve se submeter a um acompanhamento por uma

equipe médica multidisciplinar constituída por psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social por período não

inferior a 2 anos.  Somente podem ser operados os transexuais maiores de 21 anos.

Primeiramente, incumbiu-se a resolução de definir a síndrome transexual. Para ser transexual, o indivíduo deve ter

profunda insatisfação com o sexo anatômico, desejo expresso de eliminar as genitais, permanência desse distúrbio de forma

contínua e consistente por, no mínimo dos anos e ausência de outros transtornos mentais.   Antes do Novo Código Civil, a doutrina

divergia sobre o caráter ilícito da cirurgia de transgenitalização.        Autores contrários à licitude da cirurgia argumentavam  que a 

esta desconsiderava uma dimensão ética, ensejando danos irreparáveis   ao corpo físico e saudável, sendo uma medida muito

drástica que não conduzia ao equilíbrio psíquico e à tão sonhada adaptação social. Alegava-se também que o direito à liberdade

sexual não suscitava o direito irrestrito  sobre a própria corporeidade. A liberdade sexual não se confundiria com a liberdade de

escolher o próprio sexo, que é inalterável. [4]

Todavia, antes do Novo Código Civil, doutrinadores  alegavam a existência de inúmeras práticas cirúrgicas realizadas a

título terapêutico, sem possuir natureza criminosa, como a vasectomia e a ligadura de trompas.  Ademais, afirmavam que a própria

Constituição Federal, em seu art. 3o, incisos I e III, proclama que o objetivo fundamental da República é construir uma sociedade

livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas

de discriminação. O princípio da dignidade da pessoa humana  impõe o direito a uma vida digna, não podendo os indivíduos ser

excluídos do convívio social por sua sexualidade. [5]O Novo Código Civil resolveu a questão controvertida relativa à licitude da

cirurgia de transgenitalização, pois o art. 13 dispõe que “Salvo exigência médica, é defeso ato de disposição do próprio corpo,

quando importar em diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes.”
Em suma, a cirurgia de redesignação é permitida por lei, pois é realizada por exigência médica e possui caráter

terapêutico. A problemática surge quando, depois de realizada a cirurgia, o pedido de modificação do prenome e do status sexual é
indeferido e há uma incompatibilidade entre a aparência da pessoa e o seu sexo jurídico.
 

4. Mudança do prenome e do status sexual
Durante a década de 80, a jurisprudência dos tribunais havia consagrado a tese  da imutabilidade
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do prenome e do estado sexual no registro. Somente  as retificações da Lei de Registros Públicos eram
admitidas, pois  o registro público deveria ser preciso e regular, constituindo expressão da verdade. Quanto
à mudança de sexo, o entendimento era no sentido de que  sexo não  era uma questão de escolha, mas
determinado biologicamente. Consequentemente, a cirurgia não suscitava uma verdadeira alteração do
sexo. Tal retificação do registro civil só era admitida, em regra, no caso do intersexual.

Nesse cenário, a modificação em relação ao entendimento da matéria surge na década de noventa
na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que passou a decidir favoravelmente em
relação  à admissibilidade da modificação do registro do transexual redesignado. Com a Resolução
1482/97 do Conselho Federal de Medicina,  alguns tribunais brasileiros passaram a decidir pela licitude  da
cirurgia e pela admissibilidade da mudança do prenome. O  entendimento passou  a ser no sentido de  que
nada adiantará ao transexual a cirurgia, se houver o constrangimento  de  apresentar-se à sociedade com
um prenome incompatível com  a sua situação física.

Em síntese,  a  regra da imutabilidade prevista no art. 58 da Lei de Registros Públicos passou a ser relativizada pela
jurisprudência no sentido de assegurar ao transexual operado o direito a um prenome que não o exponha a uma situação vexatória.
Quanto à mudança de sexo, a questão  é controvertida, mas há uma evolução que vem se configurando nos tribunais em favor da
alteração do status sexual. Esse entendimento vem se consolidando cada vez mais na jurisprudência, havendo vários acórdãos dos
Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco que buscam adequar o prenome e o estado
sexual do transexual, embora existam decisões em sentido contrário no que se refere à mudança de sexo, considerado
biologicamente imutável. Como pretendemos demonstrar, recentemente, o STJ considerou admissível a modificação de prenome e
de status sexual de transexual redesignado.

Outrossim,  há um primeiro entendimento doutrinário que defende a admissibilidade de alteração
do prenome, averbando-se  o termo transexual no registro para garantir que outrem não seja induzido a
erro. Mesmo entre os autores que consideram a admissibilidade alteração do status sexual, há controvérsia
em relação à possibilidade de constar ressalva no registro sobre a condição de transexualidade. Maria
Helena Diniz leciona que, após a cirurgia da transgenitalização,  o registro deve realizar a alteração sem  a
ressalva, sob pena de ofensa à dignidade humana. A autora destaca que a nova certidão de nascimento não
deve contemplar qualquer observação quanto à natureza das retificações procedidas, consignando-se
somente a ressalva  de que o assento foi modificado por sentença judicial em ação de retificação do
registro, cujo teor é segredo de justiça. A certidão com inteiro teor do mandado  poderia ser fornecida a
critério do juiz para salvaguarda de direitos. [6]

Nesse quadro teórico, defendemos, com base em Antonio Chaves,  a impossibilidade de qualquer
ressalva nos documentos, ainda que sigilosa, porque a lei veda qualquer discriminação.[7] Nesse sentido, a

 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu modificação  do estado sexual

de transexual com fundamento  no art. 5o, X (inviolabilidade da vida privada). No acórdão, o Des. Relator
Boris Kaufmann defende que, se o transexual casar-se com outro homem, a modificação poderá ensejar
um casamento inexistente, uma vez que o Código Civil só reconhece como válido o casamento entre
pessoas de sexo diversos. Todavia, ressalva que, uma vez adotado o fator psicológico como critério
distintivo entre os sexos, o casamento existe. Se  a transexualidade não for conhecida pelo outro consorte,
caberá  ação de anulação do casamento. O acórdão  fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa
humana previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nega a possibilidade de ressalva no
registro de nascimento sobre a condição de ser o autor transexual.[8]

Em sentido contrário, o Tribunal de Justiça do Rio do Janeiro, através da 11a Câmara Cível,
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deferiu apenas a mudança de nome de transexual para minorar constrangimentos, mas não do estado
sexual. O Desembargador Relator Otávio Rodrigues pondera que o aspecto humanitário não pode
ultrapassar os limites legais e constitucionais, diante da vedação constitucional ao casamento entre pessoas
do mesmo sexo. O acórdão  baseia-se no art. 1604 do Código Civil, segundo o qual ninguém pode vindicar
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do
registro.[9] Tal decisão foi um retrocesso dentro de um contexto no qual a tendência jurisprudencial era
deferir a alteração do prenome e do status sexual, tendo em vista a imprescindibilidade da análise da
concepção de sexo psicossocial e do respeito à pessoa humana.

Nessa configuração normativa, o  art.  196 da Constituição Federal prevê o direito à saúde, que
contempla o direito ao equilíbrio físico mental do transexual e constitui a base jurídica para a adequação
do sexo e prenome.  O  transexual deve ostentar um prenome pelo qual é conhecido, que espelha a
verdade, pois o registro deve estar em consonância com a realidade. Por outro lado, o direito à vida, à
integridade psicofísica e à saúde constituem o trinômio que informa o livre desenvolvimento da
personalidade e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é determinante em qualquer

questão de biodireito, estando previsto no art 1o, inciso III, da Carta Magna, como uma valor fundamental
sobre o qual se funda a república. O direito à busca do equilíbrio corpo-mente está ancorado no direito à
saúde e no direito à identidade sexual que integra um aspecto da identidade pessoal.[10] Nesse ponto, o
direito à identidade físico-psíquica do transexual pode ser elucidado  por meio da ideia de leitura moral da
Constituição delineada por Dworkin.
          

5-O direito à  identidade sexual à luz do substancialismo de Ronald
Dworkin     

De início, é mister esclarecer que a obra de Dworkin configura-se como um dos empreendimentos
teóricos mais controversos da filosofia político-jurídica. Adotando uma perspectiva eminentemente
substancialista, Dworkin sustenta que a interpretação racionalmente construída a partir de princípios
substantivos deve considerar, não apenas a Constituição como um todo, mas também a história, as
tradições e as práticas constitucionais. É de se mencionar, ainda, a existência  de uma divergência entre
constitucionalistas americanos em relação aos denominados  direitos expressos e implícitos (numerated
and unumerated rights), ensejando o embate teórico entre perspectivas originalistas e não-originalistas. Os
primeiros pretendiam resgatar a intenção original dos Framers, considerando inadmissível uma postura
construtiva que incorpore direitos não positivados no texto constitucional.

Sob esse prisma, os não originalistas, por sua vez, pressupunham a realização pelo Judiciário dos direitos implícitos

decorrentes de uma interpretação sistemática do texto constitucional.  Contra os originalistas[11], Dworkin formula a concepção de

um direito em cadeia, segundo a qual os juízes, ao longo da história, constroem conjuntamente um complexo empreendimento em

cadeia no qual cada ato de interpretação representa um capítulo que integra um grande romance redigido por diferentes escritores

em distintos momentos. A partir da distinção entre regras e princípios, Dworkin pressupõe uma certa margem de liberdade

interpretativa na realização de uma moralidade ínsita ao texto constitucional, tendo em vista o reconhecimento de direitos

implícitos.

Diante dessa estrutura conceitual, a contraposição entre originalistas e não-originalistas é superada em favor de uma

perspectiva que concebe o direito em uma dimensão de integridade. Em síntese, o direito como integridade nega uma concepção do
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fenômeno jurídico como reflexo de práticas convencionais que são voltadas para o passado, ou filosofias pragmatistas voltadas

para o futuro. Seria necessário articular ambos os elementos, interpretando a moralidade institucional de uma comunidade como

um grande romance em cadeia. O direito como integridade rejeita a problemática da existência ou não de discricionariedade

judicial, superando a contraposição entre interpretativistas e não interpretativistas com base na própria leitura moral da

Constituição. Há uma ampliação das possibilidades de atuação do poder judicial sem que tal perspectiva implique usurpação das

funções legislativas. Em suma, a própria abertura do texto constitucional traz novos horizontes interpretativos com base em

princípios eleitos pelo povo.

Nesse ponto, pondera o jurista pela inexistência de incompatibilidade entre democracia e direitos
fundamentais, razão por que busca conciliar  ambos os aspectos através de uma concepção substancialista
de democracia constitucional. Na sua percepção, a comunidade política é formada por indivíduos
moralmente autônomos que terminam por constituir um corpo político distinto da maioria de seus
membros. Todavia, o filósofo americano exige alguns pressupostos para a atribuição da condição de
membro de uma comunidade política ao indivíduo: os integrantes dos corpos políticos deliberativos devem
ser eleitos pelo povo; as decisões políticas devem ser influenciadas pelos cidadãos; deve-se resguardar
uma autonomia moral do indivíduo diante dessas decisões. Propõe o jurista que, a despeito de uma
multiplicidade de concepções de vida digna, os cidadãos compartilham uma concepção de justiça
decorrente do fato de que todos os cidadãos devem ser tratados com igual respeito. Sua perspectiva está
atenta à preservação da inviolabilidade da esfera de autonomia moral de cada indivíduo, de forma que
nenhuma decisão política dos órgãos deliberativos poderá afetar esta esfera individual moralmente
independente. O controle de constitucionalidade assume especial relevância, pois se torna um instrumento
poderoso de preservação de direitos fundamentais em face de maiorias parlamentares.

Nessa linha de raciocínio, tal compreensão expressa uma perspectiva eminentemente liberal, visando a proteger uma
esfera de liberdades individuais, cujo âmbito de atuação não pode ser restringido pelo processo político majoritário. Nessa
perspectiva, compreendo, com base no autor, que o  Judiciário pode assumir um papel fundamental na proteção de uma esfera de
autonomia, sempre que a deliberação não for sensível a pretensões normativas de minorias e quando maiorias parlamentares
imponham concepções abrangentes de bem que frustram o debate público.

Nessa perspectiva, Dworkin parte do pressuposto segundo o qual as decisões políticas majoritárias nem sempre alcançam
plenamente todas as concepções éticas individuais, razão por que há de se resguardar um complexo de direitos fundamentais frente
ao poder de decisão das maiorias, com fundamento no princípio da autonomia moral. É nessa perspectiva que Dworkin formula a
concepção de comunidade de princípios, segundo a qual os indivíduos que formam um corpo social aceitam que suas vidas estejam
ligadas por princípios comuns - criados através de um pacto político - que não podem ser restringidos pelas maiorias parlamentares.
[12]

Assim, é fundamental considerar que o autor americano introduz uma concepção de democracia
constitucional cujo pressuposto  é a tutela judicial dos direitos fundamentais dos cidadãos, uma vez que
estes devem ser tratados com igual consideração e respeito. Enquanto a democracia majoritária visa a
tornar efetiva a vontade política da maioria, a sua concepção de democracia constitucional não se
fundamenta na primazia das decisões políticas majoritárias, porquanto exige do governo o respeito a
determinados princípios e direitos fundamentais cuja tutela será melhor conduzida através do controle
judicial.[13] Nesse contexto, Dworkin critica severamente a concepção procedimentalista de John Hart Ely,
contrapondo-se às duas correntes de pensamento que consideram o judicial review como antidemocrático:
a teoria da intenção original e a teoria procedimental. Na sua concepção, tais teorias, ao evitarem uma
interpretação valorativa, terminariam por se basear em julgamentos judiciais substantivos.[14]

Nesse cenário, a abordagem substancialista de Dworkin foi alvo incessante de críticas, porquanto
é acusada de fundamentar-se em uma perspectiva antidemocrática que concede aos juízes uma licença
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para impor suas convicções morais aos cidadãos. O constitucionalista contra-argumenta no sentido de que
a legitimidade interpretativa dos juízes não é elitista e antidemocrática, na medida em que a leitura moral
da Constituição é indispensável à democracia. Defende um modelo de democracia constitucional
relacionada a uma concepção que limita a esfera de atuação do governo em face das condições de
associação moral, legitimando a leitura moral da Constituição a partir do ideal democrático. Nessa
concepção filosófica, os direitos individuais são tutelados por normas de textura aberta, dependendo de
uma perspectiva reconstrutiva fundamentada na moralidade política de uma comunidade.  Para o jurista
norte-americano, portanto, a leitura moral da Constituição, como método de interpretação,  não implica
discricionariedade judicial, pois o texto constitucional é permeado por uma moralidade política que deve
ser alcançada através de uma perspectiva reconstrutiva, com fundamento no princípio da integridade.

Outrossim, Dworkin concilia o princípio da democracia com o judicial review, demonstrando que
os valores políticos e morais consagrados pelo povo no ideário constitucional apenas podem ser
alcançados através de uma leitura moral da Constituição. Do mesmo modo, não há porque defender uma
soberania absoluta do poder legislativo, pois o princípio da igual consideração e respeito torna-se mais
efetivo em uma democracia constitucional fundamentada no controle judicial dos direitos fundamentais.
Postula, nesta perspectiva, um modelo de democracia constitucional desvinculada do princípio majoritário,
porquanto somente a tutela judicial de tais direitos é capaz de consagrar a plenitude do potencial
democrático. Nesse sentido, não há uma conexão necessária entre democracia e princípio majoritário,
porque a garantia dos direitos através do judiciário reforça o conteúdo democrático do sistema
constitucional.

Não obstante, quando concebemos a arena constitucional como um cenário de lutas pelo
reconhecimento,  percebemos que o Judiciário - enquanto instância de representação de minorias - pode
inspirar uma nova narrativa simbólica, um novo processo de articulação da diferença em uma cultura
jurídico-constitucional aberta e inclusiva, sempre que as instâncias deliberativas mostrarem-se insensíveis
às aspirações normativas de grupos estigmatizados.   De fato,  as infrutíferas tentativas de regulamentar a
questão do transexualismo revelam que, muitas vezes, não há vontade política de maiorias parlamentares

em atender às expectativas de certos grupos minoritários.  O projeto de lei n o 1.909-A, proposto por José
Coimbra, foi aprovado nas duas casas legislativas, mas vetado pelo ex-presidente Figueiredo. Os projetos

de n o 5.789/85 e n o 3.349/92 também  foram arquivados. O Projeto de Lei n o 70-B foi aprovado com
emendas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e na Comissão de Seguridade Social e Família,
mas   também foi arquivado. Existe o Projeto de Lei da Câmara n. 72/2007, alterando o artigo 58 da Lei
6015/73, que dispõe sobre registros públicos, possibilitando a alteração do prenome de pessoas transexuais.
Enquanto a Lei 6015/73 estatui que toda alteração de prenome seja realizada pela via judicial, o projeto
estabelece um procedimento simplificado e célere, prevendo a exigência de um laudo médico que
comprove a condição da pessoa transexual. 

Em síntese, durante a discussão do projeto, surgiram inúmeras críticas dirigidas contra a
necessidade de se averbar o nome no registro e a ausência de previsão específica para alteração de sexo. O
projeto encontra-se na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, sendo que,
até a sua aprovação, a justiça vem suprindo a lacuna legal. Assim, quando os mecanismos das instâncias
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deliberativas funcionam adequadamente, de forma a contemplar minorias estigmatizadas,  a intervenção
judicial minimiza-se; mas, quando a atuação dos órgãos políticos não atende às expectativas normativas de
minorias insulares, a tendência é a atuação judicial expandir-se, de forma a suprir o déficit de abertura e
participação das mesmas.

Diante do exposto, como pretendemos demonstrar, tal insuficiência da atuação das instâncias deliberativas no provimento

de demandas sociais específicas de transexuais tem sido suprida pelo papel pedagógico da atuação de alguns tribunais e do Superior

Tribunal de Justiça na interpretação constitucional da questão do transexualismo, postura esta que se insere em um contexto mais

amplo, revelando uma sensibilidade jurídica dos Tribunais Superiores em relação ao tema dos grupos estigmatizados, seja no que se

refere a direitos de transexuais, de homossexuais ou, como pretendemos demonstrar, de índios. 

Nesse quadro teórico, é necessário explicitar a existência de uma tendência que vem se expressando nos tribunais, em

favor da alteração do status sexual do transexual. De cinco anos até os dias atuais, esse entendimento vem se consolidando cada vez

mais na jurisprudência, havendo vários acórdãos dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e

Pernambuco que buscam adequar o prenome e o estado sexual do transexual, embora existam decisões em sentido contrário no que

se refere à mudança de sexo, considerado biologicamente imutável. Há um primeiro entendimento na doutrina no sentido de que se

deve permitir a alteração do prenome, colocando-se o termo transexual no lugar reservado ao sexo para garantir que outrem não seja

induzido a erro. Mesmo entre os doutrinadores que defendem a alteração do status sexual, há divergência quanto à possibilidade de

constar ressalva no registro sobre a condição de transexualidade.

Ademais, podemos mencionar, como exemplo dessa sensibilidade jurídica, a atuação do Superior
Tribunal de Justiça no deferimento do pedido de homologação da Sentença Estrangeira n o 001058, que
determinou a retificação do registro para atribuir sexo e prenome feminino a determinado transexual. O
autor da ação ajuizou pedido de homologação de sentença estrangeira formulada pelo Tribunal de Gênova,
na Itália, que estabeleceu a retificação do prenome e do sexo no registro civil após a realização de cirurgia
para mudança de sexo. O Min. Dr. Barros Monteiro citou um acórdão paradigmático proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação civil n o 165.157-4/5, no qual o relator Desembargador Dr.
Boris Kaufmann leciona que “manter-se um ser amorfo, por um lado mulher, psíquica e anatomicamente
reajustada, e por outro lado homem, juridicamente, em nada contribuiria para a preservação da ordem
social e da moral...”[15] Nesse sentido, vale a pena transcrever uma passagem do voto do  Min. Dr. Barros
Monteiro:

         
    (...)Já na Declaração Universal dos Direitos de Homem, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações
Unidas em 10 de dezembro de 1948, afirmava-se que a dignidade é inerente a todos os membros da família humana. E a Constituição em vigor
inclui, entre os direitos individuais, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o X).  Reside aqui o
fundamento autorizador da mudança do sexo jurídico, pois sem ela, ofendida estará a intimidade do autor,  bem como sua honra. O constrangimento,
a cada vez que se identifica, afastou o autor de atos absolutamente normais em qualquer indivíduo, pelo medo da chacota.  A busca da felicidade,
que é direito de qualquer ser humano, acabou comprometida. (...)[16]

       
Com efeito, o Min. Dr. Barros Monteiro ponderou que a pretensão não ofende a soberania, a

ordem pública ou os bons costumes, sendo fundamental conferir ao interessado “uma identidade de gênero
que lhe permita resolver a grave dicotomia em sua personalidade, com a possibilidade de garantir-lhe uma
vida mais serena e de favorecer e sua integração social em sintonia com sua tendência natural.”[17]

Verificamos, por meio da leitura do voto do Ministro Dr. Barros Monteiro, como os princípios
constitucionais foram utilizados pelo STJ, de forma a atribuir integridade moral ao ordenamento jurídico.

Indubitavelmente, as concepções de “ordem pública” e “bons costumes” representam conceitos
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jurídicos indeterminados que inspiram múltiplas possibilidades interpretativas. No caso específico, o STJ
interpretou tais conceitos à luz dos princípios constitucionais da intimidade, da honra e da dignidade da
pessoa humana. Percebemos que, com base em tais princípios constitucionais de abertura argumentativa, o
Tribunal foi capaz de resgatar uma interpretação aprimorada a respeito do conceito de “ordem pública”
que se articulou a uma moralidade crítica capaz de reconstruir as práticas sociais vigentes, atendendo de
forma juridicamente sensível a pretensões normativas de minorias sexuais. A própria leitura moral da
Constituição, a nosso ver,  legitimou uma perspectiva substancialista capaz de conectar direito e
moralidade crítica. De fato, a existência de conceitos jurídicos indeterminados não inspirou uma postura
discricionária do STJ, mas uma postura reconstrutiva do ordenamento jurídico, com base em princípios que
conferem integridade moral ao sistema normativo.

É de se mencionar, que no julgamento do RESP 1008398/SP, o STJ, por meio da Ministra
relatora, Nancy Andrighi,  também deferiu a  alteração de prenome e de sexo de transexual  redesignado,
com base no princípio da dignidade da pessoa humana. O Ministro leciona que:

 
(...)  conservar o sexo masculino no assento de nascimento do recorrente,  em favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e
social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual  redesignado, em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria  a manter o recorrente
em estado de anomalia, deixando de reconhecer  seu direito de viver dignamente.  (...)  [18]

 
Disso se infere que a arena jurídica  pode se configurar como um cenário simbólico de lutas pelo

reconhecimento, sobretudo em momentos nos quais o processo político majoritário não seja capaz de
atender às pretensões normativas de grupos minoritários.
         

6-Conclusão
O sexo não é mais considerado apenas como um elemento fisiológico, geneticamente determinado e de natureza imutável.

Atualmente,  o sexo é compreendido de forma mais ampla, envolvendo fatores genético, gonádico, social, jurídico e psíquico, os

quais, normalmente estão em harmonia. Como analisamos, o transexualismo é uma anomalia da identidade sexual, na medida em

que o indivíduo reprova de forma veemente seus órgãos sexuais externos, dos quais deseja se livrar, podendo chegar à atitude

extrema de autocastração ou até mesmo ao suicídio. Assim, o recurso à cirurgia de transgenitalização e a adequação no registro são

os únicos meios que permitem ao transexual alcançar a tão sonhada harmonização psíquica. O direito à saúde tutelado

constitucionalmente é o elemento incentivador primordial dos interesses do transexual em ver reconhecido o seu direito à adequação

do sexo e do prenome. A busca do equilíbrio corpo-mente do transexual está ancorado no direito à saúde e no direito à identidade

sexual, que integra um aspecto essencial do direito à identidade pessoal. Por outro lado, o direito à vida, à integridade psicofísica e à

saúde constituem o trinômio que informa o livre desenvolvimento da personalidade e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a solução que mais se coaduna com o respeito à pessoa humana é a que considera o sexo não como um

atributo biologicamente determinado e de natureza imutável, mas a partir da percepção do seu aspecto psicossocial. De outro lado, a

cláusula geral de tutela da pessoa humana poderá autorizar a primazia do interesse individual sobre o interesse público contido no

princípio da veracidade do registro.

Finalmente, ressalvamos que numa sociedade que se pretende democrática, imprescindível é o respeito e a garantia dos

direitos das minorias, que ao lado de outros setores sociais, compõem um segmento marginalizado com o qual a sociedade

lastimavelmente é cruel Nesse aspecto, assume especial relevância a perspectiva substancialista de Dworkin, pois o princípio

constitucional da dignidade da pessoa humana  pressupõe uma leitura moral do ordenamento jurídico, no sentido de incrementar

uma sensibilidade constitucional inclusiva em relação à diversidade. Tal princípio fundante do Estado Democrático de Direito
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poderá ser um substrato simbólico para a construção de uma cultura jurídica  aberta e inclusiva que conduz a formas não

fundamentalistas de reconhecimento mútuo.
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TRAÇOS DE UMA TEORIA SÓCIO-SUSTENTÁVEL DE JUSTIÇA

SUSTAINABLE SOCIAL-THEORY OF JUSTICE

Vicente Higino Neto

RESUMO
Uma teoria sócio-sustentável de justiça abdica da perspectiva antropocêntrica de sujeito e obriga
a humanidade à construção de um novo modelo de desenvolvimento em que a partilha dos
recursos (naturais, financeiros, culturais, sociais, políticos, etc.) se estenda a todos. Funda-se na
alteridade, na amabilidade, na hospitalidade, na ética do cuidado, exigindo e erigindo dimensões
de compromissos entre direitos e deveres, concebendo que todo sujeito planetário tem o direito
de escolher onde quer viver, mas tem também o dever de cuidado de si, dos demais seres
humanos e seres vivos com que partilha o ambiente; enfim, que incorpore o amor-mundi de
Hannah Arendt e ajude a construir novos mundos, mundos melhores, mundos habitáveis capazes
de nos fazer sentir em casa, sem medo (Bauman), em qualquer lugar onde estivermos.
PALAVRAS-CHAVES: Socioambiental; Sustentabilidade; Teoria Sócio-Sustentável de Justiça;
Desenvolvimento; Ética; Democracia Radical; Político; Agonismo; Cidadania Planetária;
Cooperação; Responsabilidade.

ABSTRACT
A social-sustainability theory of justice abdicates of the anthropocentric perspective of subject
and forces the humanity to the construction of a new development model in that the share of
the resources (natural, financial, cultural, social, political, etc.) will be extended to all. It is
founded in the alterity, in the kindness, in the hospitality, in the ethics of the care, demanding
and erecting dimensions of commitments between rights and duties, understanding that all
planetary subject has the right of choosing where he wants to live, but he also has the duty of
care of himself, of the other human beings and of contiguous living systems with whom he
shares the atmosphere; in other words, that he incorporates the amor mundi of Hannah Arendt
and helps to build new worlds, better worlds, inhabitable worlds capable to do us feeling at
home, without fear (Bauman), anywhere we are.
KEYWORDS: Socio-environmental; Sustainability; Social-sustainability Theory of Justice;
Development; Ethical; Radical democracy; Political; Agonism; Planetary citizenship; Cooperation;
Responsibility.

1 INTRODUÇÃO: CONTORNOS, DILEMAS, PROBLEMAS E LIMITES DE UMA TEORIA SÓCIO-SUSTENTÁVEL

DE JUSTIÇA

 

 

Uma teoria sócio-sustentável de justiça passa a ser exigida a partir do processo de planetarização e dos efeitos benéficos

e maléficos já presentes, fazendo-se necessária a ampliação das teorias da justiça conhecidas e a construção de outras variáveis ou

talvez até uma nova teoria que vá além dos Estados-Nações, integrando uma ética da alteridade, do cuidado, da hospitalidade, da

empatia; enfim uma teoria da justiça que pense num novo sujeito, num novo cidadão, planetário, que tem direitos, mas também

deveres, para consigo próprio e para com os outros com quem partilha a mesma morada: a terra.

A sustentabilidade aqui defendida leva em conta a revisão de Rawls[1] em sua teoria da justiça por meio de sua última

obra (liberalismo político), em que Rawls reduziu a pretensão universalista de sua teoria e incorporou as inúmeras críticas que

recebeu ao longo da vida, como a crítica feminista, a crítica dos comunitaristas, os aportes teóricos do republicanismo cívico, uma

concepção mais sólida de democracia, as mudanças das sociedades multiculturais e mesmo as implicações internacionais de sua
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teoria.

Parafraseando Kymlicka[2], indaga-se: se num mundo planetarizado, um mecanismo de apropriação lesa os cidadãos

planetários e se é possível construir um mundo melhor ajustado aos interesses de toda a humanidade, deve-se continuar esse

sistema, mantendo-se indiferente ou negando-se justiça à maior parte da população do planeta, mesmo podendo corrigir essas

assimetrias?

Uma justiça sócio-sustentável vai muito além da busca de rendimentos à manutenção da vida: acolhe o pensamento

arendtiano, por meio do qual precisamos construir mundos melhores, ir além do ciclo vital da vida, pois os bens, direitos e deveres à

concretização desse desiderato é extremamente variado.

O que se observa em praticamente todas as teorias da justiça é que elas apelam a princípios gerais e tentam encontrar

soluções abrangentes que possam ser usadas para medir a justiça social em qualquer sociedade.

Em todas elas, há a discussão sobre a neutralidade ou não do Estado. Entretanto, o Estado, instituição fundamental em

qualquer teoria da justiça, não pode ser neutro. Deve, acima de tudo, ser ético: tomar posição quanto aos vários modos de vida

possíveis, promovendo uns e proibindo outros.

O Estado não deve forçar as pessoas à moralidade, já que elas devem viver vidas autônomas, porém tudo deve fazer para

oferecer as condições para que essa autonomia se manifeste, além de proteger e garantir os direitos fundamentais.

Numa teoria sócio-sustentável de justiça tanto a democracia participativa quanto a democracia direta são fundamentais,

tanto do Estado quanto da sociedade, estendendo-se à esfera das relações políticas até abranger todas as relações sociais, como as de

gênero, família, local de trabalho, vizinhança, escola, etc[3].

Outro aspecto fundamental que deve ser incorporado numa teoria sócio-sustentável de justiça é o conceito de ‘político’,

tal como o concebe Carl Schmitt, Hannah Arendt e Chantal Mouffe, especialmente Mouffe e Arendt, que reinterpretam Carl Schmitt

e reconhecem a dimensão constitutiva do político, não no sentido radical de Schmitt (relação amigo-inimigo), e sim na dimensão

agonística, qual seja, o livre embate de idéias para que o oculto não nos assombre e totalitarismos nunca voltem a aparecer.

Chantal Mouffe, ao examinar criticamente o pensamento de Carl Schmitt, ressalta a importância do exame de Schmitt ao

concluir que o individualismo liberal é incapaz de compreender a formação de identidades coletivas e não consegue apreender o

aspecto coletivo da vida social como constitutivo[4].

Observa Mouffe que para Schmitt, o pensamento liberal evita o Estado e a política. Tenta aniquilar o político como um

domínio de poder conquistador e de repressão[5].

Destaca conclusão de Schmitt de que o liberalismo acredita que a restrição das questões controversas à esfera privada

seria suficiente para regular a pluralidade de interesses da sociedade, destacando que tal tentativa é um fracasso, pois é impossível

aniquilar, domesticar ou erradicar o político. O grande mal de tal tentativa é a retirada de energia dos mais variados esforços

humanos[6].

Mouffe destaca que Schmitt tem razão ao sublinhar as deficiências do individualismo liberal em relação ao político e que

muitos dos problemas atuais das democracias liberais têm origem no fato de a política ter sido reduzida a uma atividade

instrumental, à realização egoísta de interesses privados ou a limitação da democracia a um mero conjunto de procedimentos

neutros, transformando os cidadãos em consumidores políticos, bem como a insistência liberal numa suposta ‘neutralidade’ do

Estado, provocando o esvaziamento da política de toda a sua substância[7].

Uma teoria sócio-sustentável de justiça parte do pressuposto de que é preciso desenvolver nossas potencialidades

humanas para que a comunidade planetária viva uma vida que valha a pena e cuide melhor de sua morada e dos seres vivos com

quem partilha essa morada.

O desenvolvimento sustentável da humanidade, fundamentado por uma ética do cuidado, da hospitalidade, amabilidade e

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9612



da responsabilidade, valoriza a vida em sua mais ampla dimensão, o meio ambiente, as instituições, a democracia em sua dimensão

agonística, a cultura, a educação, a arte, etc.

Incorpora-se à teoria sócio-sustentável de justiça a concepção da ONU para quem o desenvolvimento sustentável deve

primar pelo cuidado com as perdas dos recursos naturais, como o habitat, as fontes protéicas, a biodiversidade e os solos; seus

limites naturais, como a energia, as fontes de água doce, a capacidade fotossintética; os artifícios nocivos, como químicos, tóxicos,

espécies exóticas e gases de efeito estufa.

A depleção dos recursos humanos e naturais, a superexploração do trabalho ou da natureza é concebida por uma teoria

sócio-sustentável de justiça como redutora das verdadeiras riquezas.

Bens intangíveis, como a cultura, as instituições, a confiança entre as pessoas e os direitos humanos e fundamentais

participam ativamente da gramática de uma teoria sócio-sustentável de justiça.

Uma teoria sócio-sustentável da justiça, com essas características, somente tem a chance de aplicação se for uma teoria

amorosa, dialogal, enfim, que internalize a ética da alteridade (Levinas), o Outro, sem integrá-lo, assimilá-lo ou transformá-lo em

nossa totalidade.

Uma teoria dessa natureza deve vivenciar uma democracia radical em sua dimensão agonística, como condição de

possibilidade de uma humanidade construtora de novos mundos, onde totalitarismos jamais voltem a se instalar.

Entretanto, uma pergunta é inevitável, de partida: como pensar em uma teoria de justiça em que há inúmeras concepções

de bem e na qual os direitos fundamentais já se encontram em sua 4ª ou 5ª dimensão, mas que em inúmeras partes do mundo a 1ª

dimensão (direitos cívicos e políticos) sequer foi concretizada?

Uma teoria assim pensada não pretende afastar as construções tradicionais e já enraizadas pelas demais teorias. Pretende

apresentar-se como mais uma possibilidade, em que sua eficácia ou plausibilidade, legitimidade ou justificação (Popper) advirá da

complexidade que pretende incorporar em seu discurso e da ética do cuidado, em que uma 6ª dimensão de direitos seriam direitos-

deveres, o direito-dever se cuidar de si, dos outros (semelhantes e demais seres vivos), do planeta terra.

Não se pensa numa teoria da justiça meramente material, que resgate a humanidade da pobreza e da marginalização, mas

uma teoria que vai muito além disso, uma teoria onde a concepção de bem é muito mais ampla: o direito de toda a humanidade a

partilhar a cultura, a arte, a responsabilidade, a empatia, a hospitalidade, a redução das desigualdades e marginalizações planetárias.

Pensa que para que isso seja possível, é preciso construir um novo sujeito, um sujeito emancipado, um sujeito planetário

que pode ser assim considerado se contar com condições suficientes para desenvolver os projetos de vida que fundadamente

valoriza, como nos diz Amartya Sen.

Um novo sujeito que, como dizia Arendt, não se interessa apenas pelo aspecto material, pelo processo vital da

sobrevivência do corpo, mas um sujeito mais completo, carente de desejos, de cultura, de hospitalidade, de amizade, um sujeito que

volte a sentir o prazer de estar em casa e sentir-se acolhido.

Enfim, uma teoria sócio-sustentável de justiça, que tenha por fundamento a alteridade, a amabilidade, a hospitalidade, da

ética do cuidado (Ferenczi/Arendt/Derrida), exige e erige uma dimensão compromissória entre direitos, deveres e responsabilidades,

concebendo que todo sujeito cosmopolita ou planetário tem o direito de escolher onde quer viver, mas tem também o dever de

cuidado de si, dos demais seres humanos e seres vivos com que partilha o ambiente; enfim, que incorpore o amor-mundi de Hannah

Arendt e ajude a construir novos mundos, mundos melhores, mundos habitáveis capazes de nos fazer sentir em casa, sem medo

(Bauman), em qualquer lugar onde estivermos.

Várias oposições podem ser colocadas a essa concepção de justiça, especialmente por aqueles Estados-Nações que

alcançaram um nível de bem-estar: material, cultural, institucional, democrático, etc. Porque partilhar o que conseguimos com tanto

sacrifício?
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Porém, a indagação a ser feita é a seguinte: os Estados-Nações estão seguros, sua população está feliz; estão satisfeitos

com os efeitos que a globalização está causando?; não é possível construir mundos melhores para todos?

Essa teoria sócio-sustentável de justiça pensa ir além das tradicionais teorias da justiça (comunitarismo, liberalismo,

libertarismo, comunismo, marxismo, republicanismo cívico, feminismo), pois pretende se afirmar, se sustentar pelo que pretende,

sem almejar ser nominada.

 A riqueza de uma teoria assim pensada abre-se a outros saberes, sem perder seu objeto de estudo: a partilha de bens do

planeta e os direitos e deveres que os sujeitos planetários (globais) devem e podem ter.

O direito tem sido corretamente criticado por se fechar a outros ramos do saber, empobrecendo-se. Mesmo reconhecendo

que os modelos operativos de cada ciência têm seus códigos binários e que não se devem poluir conceitos de uma área em outra,

nenhuma área do saber pode se dar ao luxo a um fechamento operativo excessivo.

A irritabilidade entre os sistemas (Luhmann) deve ser uma característica dos sistemas complexos no século XXI,

condição de possibilidade de sua evolução.

O fechamento operativo de cada área do conhecimento, apesar de necessário, deve, porém, abrir-se a outras áreas do

conhecimento, ser dúctil, hospitaleira, amorosa, condição de possibilidade de evolução e de um fechamento operativo mais rico.

A moldura do que é justo tem se fechado a saberes como a psicanálise, a psicologia, a antropologia, a ecologia, a

filosofia, etc.

A planetarização, a sociedade em rede e os sistemas de comunicação sinápticos são uma realidade, mas essa

planetarização é atualmente colonizada pelo sistema econômico, pelo consumo, palperizando a vida, tornando-a fluida (Bauman)

em que o medo e a insegurança imperam, impedindo ou obstruindo a vontade de construção de mundos melhores ou do desejo de

construção de um novo sujeito, de um novo homem.

Os traços ou condições para a construção de uma nova humanidade estão presentes e como dizia Arendt, sempre que o

homem foi confrontado com situações-limite, teve ele a capacidade de se superar. É essa visão ou crença na capacidade de construir

mundos que nos guiará no desenvolvimento desses traços.

Dessa maneira, conforme se observa em Kymlicka[8], uma teoria da justiça adequada ao século XXI, não pode ser uma

teoria monista, ter uma concepção universal de justiça, mas incorporar dimensões positivas de cada uma delas.

Deve ser uma teoria capaz de pensar numa dignidade do cidadão global, do cidadão que habita uma mora comum – a

terra – e que possui direitos e deveres: o direito a ter direitos e deles fruir, mas também o dever de cuidar dos cômodos dessa casa e

dos seres com quem dela partilha.

Uma teoria construída a partir da valorização da dimensão constitutiva da alteridade, de um princípio republicano, do

amor-mundi, da responsabilidade para nossos semelhantes, da responsabilidade para com todos os seres vivos e para com a

natureza.

As fronteiras continuam a existir, mas são outros tipos de fronteiras, não são as fronteiras da exclusão, da intolerância, da

xenofobia. As fronteiras passam a ser animadas pelo desejo, o desejo da descoberta, o desejo de trocar experiências com o diferente

e não mais sentir medo dele, o convite hospitaleiro a uma nova caminhada rumo a um mundo melhor.

 

 

2 A SUSTENTABILIDADE
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Inviável traçar alguns marcos de uma teoria sócio-sustentável de justiça sem examinar a sustentabilidade e pensar numa

justiça socioambiental.

Já é bastante conhecido o conceito de sustentabilidade, como aquele desenvolvimento que atende às necessidades do

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades.

Nessa perspectiva, os seres humanos precisam reexaminar sua própria evolução cultural e biológica como um continuum.

As sociedades precisam estender esses conceitos à democracia política, à equidade social, à eficiência econômica, à preservação

ambiental e à diversidade cultural.

Ao pensarmos numa teoria sócio-sustentável de justiça, está implícita uma justiça socioambiental, formando um vínculo

indissociável entre a questão social, a natureza e todos os seres vivos, exigindo que abdiquemos da visão antropocêntrica.

Propõe Henderson[9] uma mudança paradigmática nos padrões de sustentabilidade para incluir as interações humanas

com soma diferente de zero, incorporando a teoria dos jogos (ganha-ganha) e a evolução da cooperação humana. Segundo ela, a

teoria dos jogos constitui uma diretriz mais útil do que a atualmente existente e predominante na economia, que enfatiza a

competição.

Destaca que à medida que os nichos ecológicos e sociais vão sendo preenchidos, começam a falhar as estratégias

competitivas ganha-perde, que eram e ainda continuam sendo praticados para densidades populacionais mais baixas e ambientes

inexplorados.

Defende um mercado ético, que se preocupa com um futuro mais saudável e uma compreensão mais aprofundada das

responsabilidades sociais e ecológicas, especialmente com uma economia produtiva que coexista em harmonia com a Terra e com o

bem-estar social.[10]
Temas fundamentais como uma cidadania corporativa mundial, uma economia do amor (não-remunerada), investimentos

na comunidade, um comércio justo, a energia renovável, a transformação do trabalho, saúde, bem-estar, alimentos orgânicos, o

futuro dos investimentos socialmente responsáveis integram seu rol de preocupações e atuação perante inúmeros países, com vistas

à busca da construção de um mundo melhor e, para nós, representam uma correta guinada copernicana que afeta o núcleo de

qualquer teoria da justiça, ou seja, não pode haver qualquer teoria da justiça que não traga para o debate público como essa nova

Aldeia Global está operando e de como podemos fazê-la funcionar de uma forma melhor.

 A sustentabilidade está atrelada a aspectos pragmáticos, com a criação de desenvolvimento de indicadores de qualidade

de vida, como educação, energia, emprego, ambiente, saúde, direitos humanos, renda e respectiva distribuição, infra-estrutura,

segurança nacional, segurança pública, lazer, moradia, etc.

A sustentabilidade irradia seus efeitos para todas as dimensões, especialmente para a economia, passando a exigir dos

consumidores e das empresas uma ‘economia da atenção’, em que ambos se comprometam com o ‘cuidado’ de tudo que é relevante

para a boa vida (redução de emissões, cultura, educação, consumo consciente, códigos éticos e de conduta, respeito e consideração

para com os trabalhadores, etc.).

A evolução da ética e de maiores regulamentações para padrões globais – quiça um constitucionalismo planetário ou

cosmopolita - passa a ser fundamental à nossa Era de Interdependência Global.

Uma sustentabilidade que vá além da globalização subordina as metas de política macroeconômica (paradigma atual)

para metas de políticas de desenvolvimento humano e social.

Subordina, igualmente, os mecanismos de desenvolvimento de governança em nível global aos níveis local, nacional e

regional, observando o princípio da subsidiariedade. Também subordina a economia de especulação financeira à economia produtiva

real.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9615



Uma economia global (sustentável) deve se alinhar com princípios de justiça, democracia, desenvolvimento humano e

sustentabilidade ecológica.

Conforme se destacou, a perspectiva antropocêntrica deve ser abandonada ou mitigada para se adotar uma perspectiva

planetária, passando a valorizar o planeta terra e tudo o que ele nos oferece, as formas de vida com as quais os seres humanos

compartilham a biosfera e permitem o suporte à vida humana. O ser humano assim passa a se perceber como responsável por todas

as formas de vida e não seu explorador.

A sustentabilidade se centra numa divisão equitativa dos recursos da Terra e esse aspecto é fundamental à elaboração de

uma teoria sócio-sustentável de justiça, em que a cooperação, e não o conflito, passa a ser sua tônica nesse novo e interdependente

mundo.

Esse processo de interdependência tem trazido coisas positivas, mas também muito risco (Luhmann). Nele convivem

corporações, bancos, especuladores, organizações científicas profissionais e acadêmicas, comércio eletrônico, mídia de massas

(Internet, inclusive), mercenários, vendedores de armas, a máfia, as agências de assistência humanitária, as organizações da

sociedade civil, todas se movimentando num domínio global sem regulamentação adequada.

Vários domínios, como os oceanos, o fundo do mar, a atmosfera, o espaço, a Antártida, a biodiversidade do planeta

(florestas e ecossistemas naturais), espectro eletromagnético da terra, por onde circulam as ondas de rádio que transportam a

comunicação eletrônica, etc estão a merecer atuação e regulamentação conjunta, seja por meio da ampliação da lei internacional ou

da inauguração/criação de um constitucionalismo planetário.

Dessa forma, conceitos como segurança econômica, social e ambiental passam a exigir novas estruturas com vistas à

busca de um novo bem-estar humano e um reestudo, reexame, reclassificação ou mesmo criação de novos bens públicos (e.g.

conhecimento, comunicações globais, Internet, espaço cibernético, prevenção de conflitos fatais, paz, etc), sendo que esses novos

bens públicos passam a exigir o reexame do tradicional conceito de soberania nacional, que deve passar a ser partilhada ou

condicionada em conjunto com todas as nações.

Inúmeras outras mudanças são necessárias para uma real sustentabilidade planetária, como reformas institucionais, o

reexame do conceito de Estado-Nação e de soberania, a promoção de responsabilidade das corporações, a atuação da sociedade

civil e de suas organizações, um reexame da justiça dentro das próprias famílias, conforme se examinará quando abordarmos o

feminismo, tudo isso está em aberto: depende exclusivamente de nós e não de qualquer mão invisível.

Partilhamos do otimismo de Arendt ou mesmo de Lipovetski, que analisam tudo de bom e de ruim que construímos e

concluem que todas as possibilidades estão em aberto: a verdadeira emancipação do ser humano ou seu aniquilamento.

Ao se examinar as teorias da justiça, verifica-se que nenhuma delas foi forjada pensando numa sociedade global em que

as interações: cultura, economia, riscos, responsabilidades são tão interdependentes.

Nenhuma delas foi concebida pensando que a humanidade pode, por meio da criação de um mundo sustentável para a

presente e para as futuras gerações, elevar o verdadeiro humano ao patamar que a técnica, a economia e os outros sistemas

altamente especializados chegaram.

A perspectiva econômica é uma lente ou gramática privilegiada primeiramente porque com Amartya Sen se observa que

a economia, em sua origem, tinha uma dimensão muito mais rica que o âmbito ou fluxo do processo de produção e geração de

riqueza.

Em segundo lugar, porque a economia, vivida e praticada de forma ‘vesga’ colonizou várias dimensões do humano,

empobrecendo-o.

A sustentabilidade, a partir do pensamento de Henderson, conclui que o DNA cultural constitui a verdadeira riqueza das

nações, compreendendo aí os valores da coesão social, da solidariedade humana, o respeito pela vida, cerne da criatividade, da
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tolerância, da iniciativa e da inovação em todas as culturas.

Henderson questiona se modelos ou sistemas atualmente vividos como o inaugurado pelo sistema competitivo de

Westphalia, de soberania do Estado e de políticas baseadas no interesse nacional, com preocupação com uma guerra global contra o

terrorismo liderada pelos EUA, com data final em aberto e apoiados pelas multinacionais e outros interesses privados devem

continuar.

Oferece como solução a esse modelo, o aprimoramento Organização das Nações Unidas, em vigor há 57 anos, por meio

da construção de regimes legais, cooperativos e multilaterais para tratar de questões globais que não podem ser resolvidas pela ação

exclusiva de qualquer nação, como as epidemias mundiais, o terrorismo, o crime, a lavagem de dinheiro, as instabilidades e crises

financeiras, a pobreza crescente e as lacunas de informação dentro e entre os países, a ruptura climática e ecológica, a extinção de

espécies, a perda de florestas e de biodiversidade, a manutenção da paz em um mundo onde é cada vez maior o número de atuantes

não governamentais.

Esses dois paradigmas, diz ela, são radicalmente diferentes no tocante a governos e relações internacionais e irão guiar

nossas estratégias para dar forma à globalização e a valores, metas, normas éticas, padrões e regulamentos que conduzam a

humanidade a um desenvolvimento econômico e social em que todos ganhem.

 

 

3 É POSSÍVEL OU VIÁVEL UMA TEORIA DA JUSTIÇA NO SÉCULO XXI?

 

 

Pensamos que a sustentabilidade, segundo os traços acima, provocará uma guinada paradigmática nas teorias da justiça e

novas formas de partilhas de bens devem ser construídas.

Não se buscam válvulas corretivas insuficientes como o ‘princípio da diferença’ de Rawls, a fórmula dos ‘seguros’ de

Dworkin ou o ‘ajuste único’ de Nozick, mas melhores arranjos, ainda que contingentes, a começar pelas famílias, comunidades

locais, regionais, nacionais e globais. A escuta da palavra deve ser de cada ser em sua manifestação real, originária.

Observa-se com Kimlicka que ao lado do recurso mais antigo à ‘igualdade’ (socialismo, na sua vertente radical) e

‘liberdade’ (libertarismo, em sua vertente radical), as novas teorias políticas recorrem a valores fundamentais, como a ‘concordância

contratual’ (Rawls), do ‘bem comum’ (comunitarismo), da ‘utilidade’ (utilitarismo), dos ‘direitos’ (Dworkin) ou da ‘androginia’

(feminismo)[11].

Há, dessa forma, uma explosão de valores fundamentais que impedem qualquer projeto de desenvolvimento de uma

teoria da justiça abrangente (universal).

Dessa maneira, os traços que aqui se desenvolvem aceitam esses limites e buscam destacar os aspectos positivos e

negativos das teorias existentes e de como um novo paradigma: o da sustentabilidade e do desenvolvimento, que vai muito além do

paradigma econômico, pode elevar a humanidade a uma nova dimensão.

Verifica-se enorme dissenso entre as teorias existentes em seus dois conceitos estruturantes: a igualdade e a liberdade.

Todas elas buscam defender esses dois valores, mas o grande problema é sua concretização.

Cada teoria tenta definir as condições sociais, econômicas e políticas sobre as quais os membros da comunidade são

tratados como iguais.

No entanto, verifica-se que não é viável uma teoria sócio-sustentável se estruturas de base ou paradigmas não forem

radicalmente mudadas.

O paradigma ainda vigente, segundo Henderson[12], nos mostra que o sistema bélico das sociedades humanas tem pelo
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menos seis mil anos e que a experimentação desse período com a competição, a territorialidade, o expansionismo e os conflitos

militares pode e deve ser revertido. Tanto com Henderson quanto com Arendt (A Condição Humana), os cenários de aniquilação

(holocaustos nucleares e biológicos), as ameaças dos lixos tóxicos, a decadência urbana, a desertificação, a mudança do clima, estão

todos presentes e continuar nesse caminho não parece uma decisão verdadeiramente humana, mas bestial  e inviabilizadores aqui

preconizados.

Esse paradigma da competição/conflito e seus jogos de dominação/submissão e de perda-ganho é um paradigma violento,

que abre caminho para a guerra econômica e bélica global.

Henderson observa que a economia do século XXI é uma ‘política disfarçada’ e que é preciso destroná-la enquanto

ferramenta predominante de análise política do sistema de guerra econômica global[13].

O futuro global por ela almejado é multidisciplinar, cooperativo, ‘desevolutivo’ no sentido de se remodelar a produção, a

agricultura, a arquitetura, as disciplinas acadêmicas, os governos e as empresas.

Relevante observar que a dimensão sustentável e o apontamento da fragilidade de um sistema econômico embasado em

recursos não renováveis vêm sendo discutidos há mais de 50 anos por estudiosos da termodinâmica, químicos, engenheiros, físicos,

sociólogos, antropólogos, psicólogos e milhões de cidadãos com educação diversificada. No entanto, somente nos últimos 20 anos,

ganhou força e voz suficiente para inserir-se no debate público mais amplo.

Por trás da sustentabilidade do paradigma da ‘Era Solar’ está a guinada copernicana capaz de reduzir os confrontos

militares decorrentes das guerras por recursos não renováveis; uma ordem mundial mais sensata, mais equitativa e ecologicamente

viável e um caminho de desenvolvimento totalmente novo, centrado nos direitos humanos e nas necessidades básicas insatisfeitas da

população, necessidades estas que vão muito além do processo vital (biológico).

Observa-se com Henderson[14] que os movimentos sociais transformadores que se apresentam para a inauguração da

‘Era Solar’ são multidimensionais, não- lineares, imodeláveis devido às interconexões nacionais e globais e começam a forjar

vínculos que ultrapassam as fronteiras nacionais, pois os problemas passam a ser globais.

Essa ‘Era Solar’ sustentável exige não somente descentralização econômica, mas principalmente política, um caminho de

desenvolvimento centrado na vida do planeta e no uso intensivo de aptidões, em que se investe no desenvolvimento humano, na

conservação de recursos e em pesquisas sobre energia renovável.

Pode-se, assim, imaginar uma teoria sócio-sustentável de justiça que capta esse paradigma emergente[15] e incorpora ao

debate público essa nova percepção de realidades planetárias, baseada numa cosmovisão científica ‘pós-cartesiana’ baseada nas

ciências biológicas e sistêmicas em vez de modelos inorgânicos e mecanicistas ofereça melhores condições para um novo

desenvolvimento de todos os seres vivos.

Impõe-se repensar a cidadania e a construção de sujeitos múltiplos, por meio de uma cidadania democrática radical que

identifica o cidadão à res publica, sendo esta “uma identidade política comum de pessoas que podem estar empenhadas em muitos

empreendimentos com finalidades diferentes e com diversas concepções de bem, mas que, na procura de sua satisfação e na

execução das suas acções, aceitam submeter-se às regras prescritas pela res publica”[16].

Os aportes teóricos do feminismo, por meio das éticas do cuidado e da justiça são extremamente relevantes, pois

enquanto pela ‘ética da justiça’ se buscam apreender princípios morais, a ‘ética do cuidado’ busca desenvolver disposições morais;

enquanto o raciocínio moral da ética da justiça prima pela solução de problemas buscando princípios de aplicação universal, a ética

do cuidado busca respostas adequadas ao caso concreto (contingência). Enquanto a ética da justiça busca conceitos morais

atentando para direitos e equidade, a ética do cuidado atenta para as responsabilidades e relações.
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4 CONCLUSÃO

 

 

  As teorias da justiça centradas no Estado-Nação já não são suficientes para dar conta das complexidades do século XXI,

especialmente dos riscos que todas as formas de vida correm, perigo este que já assinalava Arendt (A Condição Humana) ao

destacar o potencial nuclear acumulado pela humanidade.

Verificou-se a necessidade de uma guinada paradigmática que substitua o sistema bélico das sociedades humanas,

centrado na competição, na territorialidade, no expansionismo e nos conflitos militares e que nos coloca frente a cenários possíveis

de aniquilação (holocaustos nucleares e biológicos), ameaças de lixos tóxicos, decadência urbana, desertificação, mudança

climática, etc. por outros mais sustentáveis, que incorporem as idéias de partilha, cuidado, responsabilidade, hospitalidade, respeito,

etc.

Esse modelo competitivo deve ceder ao modelo cooperativo, um modelo de mundo em que todos ganhem e que todos os

seres humanos devem contar com recursos adequados para que possam concretizar os projetos de vida que fundadamente valorizem.

Essa guinada copernicana deve refletir numa teoria sócio-sustentável de justiça, complexa, que incorpora o político em

sua dimensão agonística, a democracia radical, o republicanismo cívico, a Terra como morada comum, a responsabilidade, o

cuidado, a ética, etc.

No entanto, a explosão de valores fundamentais impede qualquer projeto de desenvolvimento de uma teoria da justiça

abrangente (universal) e nem isso parece desejável, devendo, a partir de modelos mais contingentes e focados no problema,

enfrentar cada realidade (local, regional, nacional, global).

Uma teoria assim concretizada concebe o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, como um processo

integrado de expansão das liberdades imbricadas umas nas outras. Traduz-se na remoção de carências de liberdade e na expansão

de vários tipos de liberdade concretas que as pessoas ou sujeitos globais valorizam com razão.

Nessa perspectiva, toda a humanidade tem o direito e o dever de trazer para o debate público se a distribuição de bens

atualmente praticada é adequada ao padrão de nível tecnológico, econômico e de sofisticação vividos.

Procede a crítica de Amartya Sen tanto à teoria de Rawls quanto à de Dworkin, por meio da qual idênticos bens podem

significar coisas distintas para pessoas diferentes e que a conversão dos bens primários e recursos em liberdade de escolha pode

variar de pessoa para pessoa e pode implicar em sérias desigualdades nas liberdades reais desfrutadas por diferentes pessoas.

A crítica de Sen é relevante, porque não ignora as diferenças das pessoas no aproveitamento dos meios e o valor,

inclusive subjetivo, que elas lhes atribuem.

Esses traços permitem concluir que é possível a construção de uma outra teoria da justiça cuja mudança paradigmática

está na reflexão do humano de que  novos e melhores mundos são possíveis.

Nessa teoria da justiça mais sofisticada e complexa, o cuidado, a ética, a cooperação, a sustentabilidade da vida e dos

recursos naturais, o respeito e consideração para com a geração presente e futuras, a ética, a responsabilidade, a hospitalidade,

devem integrar a gramática do desenvolvimento.
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A ARBITRAGEM COMO ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: PERSPECTIVAS
SOBRE JURISDIÇÃO E PROCESSO NO MUNDO GLOBALIZADO

THE ARBITRATION AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO CONFLICT: PERSPECTIVES ON
JURISDICTION AND PROCEDURE IN THE GLOBALIZED WORLD

Anderson De Azevedo
Rozane Da Rosa Cachapuz

RESUMO
A jurisdição é compreendida, pela grande maioria da doutrina processualista, como poder,
função e atividade que estão relacionadas indissociavelmente ao Estado. O processo judicial, por
sua vez, é o principal instrumento de busca da tutela jurisdicional para a resolução da lide,
assim entendida como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Sob essa
perspectiva defende-se que o Estado deve deter o monopólio da jurisdição, para salvaguarda de
direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. Ocorre que o mundo assistiu durante o
século XX uma verdadeira revolução de comportamentos e costumes, que promoveu sensível
modificação de interesses sociais, individuais e coletivos, e, conseqüentemente, dos conflitos
sociais. A globalização é fenômeno que, dentre outras conseqüências, provocou uma
uniformização de comportamentos no mundo, em diversas áreas, a exemplo, dos direitos
humanos, dos direitos ambientais e dos direitos dos consumidores. Inclusive, já se defende, por
segmentos das ciências do direito, a proposta de normatização global para esses interesses que
se apresentam coincidentes em diversos Estados Nacionais. Sob essa perspectiva, resgata-se a
arbitragem, como relevante mecanismo de solução de conflitos. A arbitragem, abandonada pela
concepção moderna de estruturação política do Estado, revela-se adequada ao modelo de
organização político-jurídica atual, globalizada, universalizante, não apenas como uma via
alternativa, mas como o mecanismo de solução de conflitos propício aos paradigmas hodiernos
de relações jurídicas.
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Processo; Jurisdição; Estado nacional; Globalização;
Arbitragem.

ABSTRACT
Jurisdiction is understood by most of the procedural doctrine, such as power, function and
activity that are inextricably linked to the state. The lawsuit, in turn, is the main instrument for
the pursuit of legal protection for the resolution of the dispute, thus interpreted as a conflict of
interest by a qualified claim resisted. From this perspective argues that the state should hold a
monopoly of jurisdiction, to safeguard the fundamental rights and guarantees individual and
collective. It happens that the world witnessed during the twentieth century a revolution in
attitudes and customs that fostered significant change in the social, individual and collective, and
hence social conflicts. Globalization is a phenomenon that, among other consequences, led to a
uniformity of behavior in the world in several areas, eg, human rights, environmental rights and
consumer rights. There has even been calls for segments of the science of law, the proposed
global standardization for those who have overlapping interests in various National States. From
this perspective, it's indicated to arbitration, as relevant mechanism for resolving conflicts.
Arbitration, abandoned by the modern conception of political structuring of the state, it is
appropriate to the type of current political-legal, global, universalizing, not only as an alternative
route, but as the dispute settlement mechanism conducive to the paradigms of Today's legal
relations.
KEYWORDS: Keywords: Process; Jurisdiction; National state; Globalization; Arbitration;

SUMÁRIO. 1 JURISDIÇÃO E PROCESSO: A (IN)DISPENSABILIDADE DO ESTADO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
SOCIAIS. 2 O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E UMA NOVA PERSPETIVA DE DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
3 A CONCEPÇÃO UNIVERSALISTA DA ARBITRAGEM E A SUA INTERNALIZAÇÃO COMO PROPOSTA
CONTEMPORÂNEA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE NACIONAL. REFERÊNCIAS
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1        JURISDIÇÃO E PROCESSO: A (IN)DISPENSABILIDADE DO ESTADO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

SOCIAIS
 
            A jurisdição é categorizada, pela grande maioria dos juristas, como uma das funções do Estado, mediante a qual este se

substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça,

pelo seu principal instrumento, o processo. Considera-se, de modo generalizado, que as definições de jurisdição contêm os

seguintes elementos básicos: a) a existência de um conflito de interesses; b) a intervenção do Estado para solucioná-lo, aplicando a

lei; e, c) o restabelecimento da ordem jurídica.

 

             Como asseveram CINTRA, GRINVOER e DINAMARCO (1996, p. 129):

 

 
É uma das funções do Estado mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflitos para,
imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a
atuação da vontade do direito objetivo que refere o caso apresentado em concreto para ser solucionado; e o Estado
desempenha essa função sempre mediante processo, seja expressando imperativamente o preceito (através de uma
sentença de mérito), seja realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da execução
forçada). Que ela é uma função do Estado e mesmo monopólio estatal, já foi dito; resta agora, a propósito, dizer
que a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é manifestação do poder estatal,
conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que
têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito
justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e
cumprindo a função que a lei lhe comete. O poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente
através do processo devidamente instaurado (devido processo legal).[1]

 

            A busca da tutela jurisdicional, sob a perspectiva construída a partir de referenciais ofertados pelo pensamento moderno, é o

poder de provocar a atuação da jurisdição, que é monopólio do Estado. De outra parte, o poder jurisdicional é atividade do Poder

Judiciário, a quem o Estado moderno atribuiu o mister de fazer atuar o direito objetivo[2]. Os estados nacionais, principalmente a

partir da modernidade, não só assumiram a tutela dos direitos subjetivos, nos limites de suas territorialidades, como se tornaram

obrigados a prestá-la sempre que provocados, exercendo-a sob premissas previamente estabelecidas pelos ordenamentos seus

jurídicos próprios, observando as disposições constitucionais.

            A atividade jurisdicional tem um fim último, que é a composição do litígio existente entre as partes conflitantes, como

instrumento garantidor da pacificação social. Uma função exclusiva do Estado, no exercício de sua soberania. Ou seja, para o mais

preponderante segmento da doutrina processualista não há jurisdição sem processo, como instrumento gerido pelo Estado. É posição

de BELLINETTI (1994)

 
Em nosso entender, a tutela jurisdicional pode ser definida como a atividade estatal que, apreciando uma
pretensão e visando resolver um conflito jurídico de interesses com o caráter de substitutividade, oferece proteção
aos direitos subjetivos e qualquer forma de atuar lícito.[3]
           

            Assim, tutela jurisdicional tem sido entendida como a proteção de um direito ou de uma situação jurídica, pela via

jurisdicional, com a necessária e indispensável intervenção do Estado. Implica prestação jurisdicional em favor do titular de uma

situação substancial amparada pela norma, caracterizando a atuação do Direito em casos concretos trazidos à apreciação do Poder
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Judiciário. É o conjunto de medidas estabelecidas pelo legislador processual a fim de conferir efetividade a uma situação da vida

amparada pelo direito substancial.[4] Sintetiza SIDNEY SANCHES, nessa mesma linha de raciocínio:

 
Ao poder global se denominou Jurisdição. Ao meio de pedir a prestação Jurisdicional – ação. Processo ao
movimento através do qual a ação é exercida e examinada. (...) Provimento ao conteúdo da prestação
jurisdicional. Objeto da jurisdição, o provimento da cognição, execução ou acautelamento.[5]

 

            São consideradas por características da jurisdição: poder, função e atividade. Como poder, a jurisdição é manifestação do

poder estatal, a capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos

estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como

atividade, ela é o complexo de atos do juiz, do magistrado, no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe

comete.  Poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente através do processo devidamente estruturado (devido

processo legal).

                Para BELLINETTI (1994),
 

(...)  modernamente, com o estabelecimento da chamada divisão funcional do poder, criou-se uma função específica para a solução dos litígios,
denominada função jurisdicional, e com ela surgiu a denominação típica para a atuação estatal solucionadora dos conflitos - tutela jurisdicional.
E, em nota de rodapé, o ensigne jurista fundamenta esse posicionamento considerando que o critério da divisão funcional do poder parte da
premissa de que o poder estatal é ontologicamente uno, sendo pragmaticamente dividido em funções, com o escopo de permitir o autocontrole
do poder e evitar o arbítrio. Presentemente essa idéia se consubstancia na visão de que o poder estatal é dividido nas funções legislativa,
administrativa e jurisdicional.
 

 
            Essa perspectiva moderna do exercício do poder atrela a tutela jurisdicional indissociavelmente ao
Estado. Amparando esse posicionamento, e já sob um aspecto normativista, há quem desenvolva uma
interpretação restritiva do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo a qual a lei não excluirá da
apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de direito, entendendo referido dispositivo constitucional, em
certa medida, como a regra matriz da exclusividade do Estado como exercente de função jurisdicional, no
exercício de sua função de pacificação social.

Ocorre que a partir da eclosão dos movimentos sociais, no século XX, passou-se a exigir cada vez
mais a presença do Estado como forma de garantir um equilíbrio da relação jurídica e promoção de acesso
à justiça. Essa nova situação, derivada das radicais transformações pelas quais a sociedade passou no
século passado, do ponto de vista econômico, político, sociológico, científico e, principalmente,
tecnológico, tornou o monopólio da Justiça pelo Estado uma faca de dois gumes. Conforme leciona Paulo
Cezar Pinheiro Carneiro (2003)
 

A nova ordem resgata a dimensão social do Estado, com mais intensidade no que concerne à ordem jurídica.  O Estado administrador assume
feição cada vez mais intensa, notadamente protetiva.  O modelo legal racionalista, a que basta a igualdade meramente formal e que se utiliza de
conceitos quase casuísticos, como se observa com facilidade nas grandes codificações, não mais satisfaz e é substituído por um novo modelo
que vai buscar a igualdade material, e utilizar-se-á cada vez mais de conceitos jurídicos imprecisos (também chamados conceitos jurídicos
indeterminados), o que exige uma atuação mais efetiva do controle do poder, que será efetuado também pelos juízes, os quais deixam de simular

a mera declaração do conteúdo da lei para se utilizar de instrumentos técnicos e dogmáticos para interpretar e aplicar a lei.[6]
 
 

            Assim é que o Poder Judiciário passou a ser o porto seguro do cidadão, para a solução de todo e
qualquer tipo de controvérsia, desde as causas mais simples, e suas microlesões econômicas e sociais, até a
mais complexa das relações jurídicas. Concebendo-se o Judiciário como o único órgão capaz de solver as
lides, com a criação de mais e mais mecanismos de acesso ao Poder Jurisdicional. Contudo, o efeito não
foi outro senão e o esgotamento de medidas efetivas e eficazes de atendimento das demandas, o
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estrangulamento do acesso à justiça, o sobrecarregamento dos órgãos jurisdicionais para atendimento de
pleitos judiciais, a massificação da atividade jurisdicional, provocando o colapso do próprio instrumento de
solução de conflitos. O órgão que deveria ser o último bastião do jurisdicionado passou a sofrer o
descrédito de não conseguir atingir a finalidade para o qual foi criado.

Miguel Reale (2005), em brevíssima manifestação publicada nas páginas 11 a 13 da Revista de Mediação e Arbitragem,

em 2005 (ano 2, número 5), registra esse movimento, o que chama de um momento de Crise da Justiça, asseverando com

inigualável objetividade:

 
Desde a alarmante morosidade para obtenção de sentenças definitivas e sua imediata execução – ponderando-se
que justiça tardia é justiça nenhuma – até o leal reconhecimento de que nem mesmo o Poder Judiciário ficou
isento dos malefícios da corrupção, pode-se dizer que não houve causa relevante que não fosse aduzida para
explicação da mencionada crise.
 
Com razão foi dado realce aos empecilhos de uma legislação processual obsoleta, que propicia recursos e
expedientes que solertes advogados convertem em instrumento tático de incabíveis e condenáveis delongas; à
carência nos órgãos judiciários dos meios eletrônicos que a técnica de comunicação atualmente predomina nos
domínios empresariais, prevalecendo ainda antigas praxes cartoriais; à crise do ensino jurídico que impede a
rápida seleção de juízes à altura de sua alta missão, com acabrunhantes lacunas a rápida seleção de juízes à altura
de sua alta missão, com acabrunhantes lacunas nos quadros da magistratura; à revisão e atualização da
organização judiciária, graças à autonomia que a Constituição confere ao judiciário; à condigna remuneração
compatível com alta missão confiada aos magistrados, obedecidas, porém, as possibilidades financeiras do Poder
Executivo, e sem se criarem diferenças gritantes em conflito com o que é pago a seus auxiliares.
 
(...) À vista de todos esses obstáculos, parece-me que chegou a vez e a hora da arbitragem, tornando-se evidente
a necessidade que deveriam ter as empresas e os advogados de fazer mais constante e habitual emprego da Lei
9.307/96, de 23.09.1996, que a implantou no País. É preciso, em suma superar quanto antes o caráter de
excepcionalidade que prevalece, no Brasil, quanto ao emprego da arbitragem.

 
            Há certo tempo, poucas décadas, novas propostas têm sido ventiladas, a partir de uma outra (e
nova) perspectiva, além daquela que prevê apenas o Estado como detentor da jurisdição, do poder de dizer
o direito. A arbitragem, originária dos tempos romanos, passou a ser resgatada como poderosíssimo
instrumento de solução de lides intersubjetivas, de pacificação social e de realização da justiça.

Em um momento de amplas reformas legislativas no Brasil, tanto na seara material como
processual[7], em que se privilegia a resolução dos conflitos (em detrimento do atuar repressivo e
cominatório do Judiciário), a proposição de novos mecanismos que busquem aumentar a efetividade dos
direitos dos jurisdicionados é sempre bem vinda. Alia-se, perfila-se, amolda-se à nova dinâmica
econômica, social, globalizada e urgente.
 
 
2        O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E UMA NOVA PERSPETIVA DE DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO

SOCIAL
 
            Já existem vários pensadores propondo a construção de uma ordem jurídica, para não dizer, um constitucionalismo global. E

aqui, a noção de constitucionalismo ultrapassa a simples idéia de uma perspectiva político-jurídica de limitação do poder. Para estes

pensadores de vanguarda, principalmente a partir da segunda guerra mundial, houve um avanço uniforme de ordenamentos jurídicos

em cada Estado, o que nos permite dizer da existência de sistemas jurídicos muito próximos. Assim o é com os direitos humanos,

cujo debate entorno da fundamentação ultrapassa as fronteiras de cada Estado Nacional. Essa categoria de direitos é entendida a

partir de uma perspectiva universalista. Essa dimensão de debate ocorre justamente porque o sujeito titular de direitos daqui, é o
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mesmo de lá (de outro lugar); os interesses dessas searas, são idênticos aos daquela; as dificuldades para o exercício de

prerrogativas também, e os remédios constitucionais acabam se conformando a um mesmo molde.

Como registra Rolf Kuntz, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (2010)[8]:

(...) As transformações da ordem mundial, no último quarto do século XX, erodiram o poder do Estado e puseram
em xeque, ao mesmo tempo, direitos – principalmente sociais – consagrados no século e meio anterior.

(...) Não é preciso, para reconhecer a importância dessas transformações, proclamar a morte do Estado e jogar no
lixo da história o conceito de soberania. Basta reconhecer que essas noções ganham novo sentido, com a
reordenação do tabuleiro global. Essa reordenação envolve as dimensões econômica, política e militar. A terceira
dimensão, que envolve o direito da guerra, o componente mais tradicional do Direito das Gentes, permite um
acesso privilegiado ao exame dessas mudanças.

(...) O professor David Held ofereceu, nos anos noventa, uma contribuição especialmente relevante ao exame desse
paradoxo e de suas conseqüências para a teoria democrática. Chamo a atenção, aqui, para dois trabalhos: 1) o
ensaio "Democracy, the Nation-State and the Global System", publicado em 1991 no volume Political Theory
Today; 2) o livro Democracy and the Global Order, de 1995, que apresenta bem mais amplamente as idéias
propostas no outro texto.

(...) Em termos simplificados, o paradoxo consiste no seguinte: no momento em que os valores democráticos
alcançam um prestígio sem precedente na história, as condições de sua realização entram em pane.

(...) Na concepção tradicional, o governo democrático responde a cidadãos, que são detentores legais do poder, e
produz decisões que afetam os habitantes de um território limitado. Toda relação extra-territorial entre esses três
elementos é uma derivação desse esquema. As formas de organização democrática, admitidas certas variações num
intervalo não muito amplo, obedecem a uns poucos padrões básicos: pessoas com direitos e obrigações
essencialmente iguais determinam suas condições de vida por meio de mecanismos políticos. Seus direitos incluem
a escolha dos governantes, que devem prestar contas de seus atos ao conjunto dos cidadãos. De modo geral, as
decisões de interesse público devem refletir, direta ou indiretamente, a vontade da maioria – ou pelo menos da
maioria das pessoas habilitadas a votar. Essa é a fórmula consagrada, ainda que a prática, muitas vezes, seja
determinada por outros fatores.

 
(...) O cenário atual apresenta importantes diferenças quantitativas e qualitativas, quando comparado com o mundo
conhecido até os anos sessenta ou stenta. Mudanças foram listadas por vários autores. O crime organizado, por
exemplo, é muito mais complexo do que qualquer fenômeno aparentado que se tenha conhecido noutros tempos. O
tráfico de drogas, o contrabando de armas e os mecanismos de lavagem de dinheiro compõem uma economia
paralela que ultrapassa de longe, em complexidade e em sofisticação, os velhos esquemas da Máfia e de
organizações semelhantes. Vínculos entre o crime organizado e associações políticas ilegais, como grupos
guerrilheiros e redes terroristas mantêm permanentemente em xeque os sistemas nacionais de defesa do Estado e
da ordem pública.

(...) O cenário descrito por David Held é ainda um mundo formado por Estados soberanos, mas com menor
autonomia de fato e com poderes legais erodidos. Ele não lamenta essa mudança nem propõe o retorno à velha
situação. Registra a mudança, discute-a e propõe a construção de uma teoria democrática adequada a essas novas
condições. (...) A erosão da soberania não resulta, no entanto, apenas de mudanças tecnológicas, econômicas,
estratégicas e organizacionais que afetam objetivamente a chamada sociedade internacional. Essas mudanças têm
sido acompanhadas de uma reavaliação da soberania como valor. Esse valor nunca foi aceito de forma
incondicional, mas foi raramente contestado com eficácia a partir da segunda metade do século XVII.

 

            O mesmo ocorre, por exemplo, com a idéia e o conceito de cidadania e, porque não dizer, com a noção de processo. Os

preceitos fundamentais que alicerçam as estruturas processuais são os mesmos, aqui e lá. As noções de conflitos de interesses, de

pretensão, de ação, de processo não se afastam em seus elementos essenciais, conceitos e princípios estruturantes.

            A perspectiva do processo, e da jurisdição, como um instrumento de solução de conflitos de interesses não se diferencia

substancialmente quando se analisam os modelos dos Estados Nacionais ocidentais. Apesar de sistemas diferenciados

(principalmente a partir da dualidade civil law - common law) os referenciais para organização desses sistemas são os mesmos. São

pequenas variações sobre um mesmo tema. Os órgãos jurisdicionais dinamizam o exercício de suas funções e estruturam a sua

atuação para solução dos conflitos sociais sob semelhantes plataformas constitucionais. Esses mecanismos, ou instrumentos de

solução de conflitos, nos diversos Estados Nacionais democráticos (Estados Democráticos de Direito) estão muito sintonizados,
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quando se avaliam aspectos gerais de processo, como, por exemplo, os princípios da legalidade, do devido processo legal, do

contraditório, do afastamento de tribunais de exceção, o controle de constitucionalidade, dentre outros.

            E não é de se estranhar essa uniformização. As relações jurídicas intersubjetivas são cada vez mais semelhantes além-

fronteiras nacionais. As culturas, as tradições, estão mais uniformizadas, conectadas, vinculadas. Há uma marcante tendência de

padronização comportamental dos diversos sistemas que compõem os Estados Nacionais. As pessoas são consideradas cada vez

mais como um grupo, como um todo, como uma massa uniforme que responde de modo semelhante a impulsos, onde quer que

esteja, a ponto de serem chamados mercados. Os indivíduos estão conectados em uma rede global intercomunicativa, que os fazem

pertencentes de grupos homogêneos.

            Enfim, as relações jurídicas intersubjetivas, nestes diversos países, estão alicerçadas em semelhantes princípios de ordem

econômica, social e política. Ora, não há porque, sob essa ótica, nessa dinâmica de organização social, existir instrumentos de

solução de conflitos divergentes, ou acentuadamente diferenciados.

            LIEBMAN, já em 1943, afirmava profeticamente que há uma ‘tendência socializadora e antiinvidividualística do direito’,

que vem abrindo caminho em toda parte. O homem já não vive isolado na sociedade. A atividade do indivíduo é de maneira

crescente condicionada pelas atividades dos seus semelhantes; aumenta a solidariedade e a responsabilidade de cada um e seus

atos se projetam em esfera sempre maior” (GIDI, 1995).[9]

            Um dos problemas que já começam a ser ventilados pela doutrina processualista é, justamente, a feição individualista

hodierna estrutural do processo, responsável pela organização dos sistemas processuais atuais, ainda em sua maioria voltados para a

solução de interesses individuais.

            Discorrendo sobre a variabilidade histórica dos direitos do homem, Norberto Bobbio (1992)[10] ensina que:

 
o elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições históricas,
ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos
mesmos, das transformações técnicas, etc. É o mundo dos fatos que, revestido de roupagem axiológica pelo
Estado, transformasse em normas jurídicas, tutelando interesses que não são concernentes a um indivíduo apenas,
mas a uma comunidade de indivíduos, e que reclamam tratamento próprio. Assim, ao lado dos direitos
individuais, interesses outros nasceram com o desenvolvimento da humanidade, deixando de lado o caráter
simplesmente individualista que marcou os regimes jurídicos constituídos no Século XIX, para lhes conferir um
sentido mais abrangente, denominado de coletivo.
 
 

            Mas o reconhecimento da pouca evidência das violações de determinados direitos considerados individualmente e do

desequilíbrio de forças entre os violadores desses direitos e suas vítimas, são fatores que justificaram a reformulação dos conceitos

básicos de processo civil que, elaborados originariamente para a tutela de situações unicamente individuais, não propiciaram

suficiente e adequado tratamento e proteção de interesses que estão em constante transformação. E, a ver, um marcante exemplo

dessa orfandade são os interesses metaindividuais (difusos e coletivos).

O surgimento de conflitos dessa natureza balançou as estruturas do processualismo moderno, ultraindividualista (como de

resto deflui-se das concepções modernas de mundo), e continua a exigir um tremendo esforço da comunidade jurídica e dos

intérpretes, cientistas e aplicadores, para adaptar os mecanismos de solução de conflitos, especialmente, o processo, como forma

eficiência e suficiente de pacificação social.

Nesse esteio, justificou-se a preocupação com o desenvolvimento de instituições, mecanismos e procedimentos para

superar as barreiras em torno da efetividade dos direitos, destinadas à realização dessas finalidades.

Se as tutelas dos interesses humanos, dos direitos ambientais, dos direitos do consumidor, enfim, possuem essa

uniformidade, de caráter universalizante, imprescindível é a superação de alguns óbices instituídos pela perspectiva liberal-
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individualista para que, também de maneira uniforme, tenham respostas semelhantes do corpo social. E o principal óbice é a

concepção moderna (e ultrapassa pela dinâmica econômica e social) de jurisdição como poder exclusivo, função exclusiva e

atividade exclusiva do ente estatal. Com efeito, a exigência da participação do Estado na solução desses conflitos pode levar

justamente à impossibilidade de acesso à justiça. As estruturas burocrático-administrativas dos entes públicos (e essa realidade não

é apenas a do Brasil) inviabiliza a célere solução dos litígios.

            Aliás, como acentua o jurista Luiz Recaséns Siches, em sua obra Introdución al estudio del derecho (SICHES, 1985):

 
(…) las normas jurídicas no son enunciados de ideas con intrínseca validez – como lo son, por
ejemplo, las proposiciones matemáticas; ni son tampouco prescripciones de hechos; ni son
expresión de ningún ser real. Las regras del Derecho son ‘instrumentos practicos’, elaborados y
constituidos por los hombres, para que, mediante su manejo, produzan en la realidad social unos
ciertos efectos, precisamente el cumplimiento de los propositos conceibdos como justos y
adecuados.

 

 Abre-se, portanto, caminho para a retomada perspectiva da natureza jurisdicional da arbitragem, que permeou a

humanidade desde o seu nascedouro, e somente foi afastada pela já não mais aceitável concepção de organização política e social

moderna, elaborada pela burguesia inglesa e francesa dos séculos XVII e XVIII.

O que se tem percebido, a partir dessas pontuais modificações legislativas, nos últimos vinte anos, é uma gradual tentativa

de adaptação dos mecanismos processuais para a solução de lides envolvendo essa nova gama de interesses. E os reflexos desse

processo de modificação dos parâmetros jurídicos, especificamente no âmbito do processo civil brasileiro, são assim analisados por

Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, 2009):

 
As Reformas do Código de Processo Civil tiveram como objetivo central a acelaração da tutela
jurisdicional e, como postura metodológica predominante, a disposição a liberar-se de poderosos
dogmas plantados na cultura processualística ocidental ao longo dos séculos. O exagerado
conceitualismo que dominou a ciência do processo a partir do século XIX e a intensa preocupação
garantística que se avolumou na segunda metade do século XX haviam levado o processualista a
uma profunda imersão em um mar de princípios, de garantias tutelares e de dogmas que,
concebidos para serem fatores de consistência metodológica de uma ciência, chegaram ao ponto
de se transmudar em grilhões de uma servidão perversa. Em nome dos elevados valores residentes
nos princípios do contraditório e do due process of law, acirraram-se formalismo que entravam à
maquina e abriram-se flancos para a malícia e a chicana. Para preservar as garantias do juiz
natural e do duplo grau de jurisdição, levaram-se a extremos as regras técnicas sobre a
competência. Nós, doutrinadores e operadores do processo, temos a mente povoada de um sem-
número de preconceitos e dogmas supostamente irremovíveis que, em vez de iluminar o sistema,
concorrem para uma justiça morosa e, às vezes, insensível às realidades da vida às angústias dos
sujeitos em conflito.

 

            Essa manifestação de Dinamarco está na esteira de uma construção mais abrangente sobre uma nova perspectiva do direito.

Rodolfo Luiz Vigo, em seu livro intitulado Interpretação jurídica: do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas

perspectivas, sobre essa nova postura hermenêutica, registra (VIGO, 2005):

 
Essa visão sistêmica (dogmática) do direito sofre um duro ataque na década de 1950 por iniciativa
de Vieweg, que, em seu pequeno mas sugestivo livro Tópica e jurisprudência, irá contrapor – na
esteira de Hartmann – dois modos de pensar o direito: o modo sistemático e o modo aporético ou
problemático. No primeiro, privilegia-se o sistema, a partir do qual se analisa o problema ou uma
injustiça, e tanto é assim que sua leitura mostra-se condicionada e até determinada pelas
categorias do sistema; pelo contrário, na perspectiva tópica privilegia-se o caso e sua solução e,
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por isso, sua leitura é mais realista e a solução mais adequada e eficaz. Não somente a
hermenêutica colocou esta preocupação central pelo caso em detrimento das exigências
sistemáticas, mas também a dialética de Villey, a prudência de Kalinowski, o método hercúleo de
Dworkin, e outros tantos autores também se inscrevem numa similar orientação favorável ao
problema e sua resolução.

 

Nesse cenário preocupante, a tutela arbitral apresenta-se como um importante (para não dizer a solução) referencial de

solução de conflitos homogêneos de características transnacionais, e ter um relevante papel nesse novo contexto social, político,

econômico e jurídico globalizado.

            Em tempos de globalização o futuro de cada país depende cada vez menos de suas concepções políticas internas e cada vez

mais das decisões externas, tomadas em sedes de políticas supranacionais ou por poderes econômicos globais. Mas, qual é o futuro

do estado de direito projetado pela crise atual de seu pressuposto, quer dizer, do estado nacional como ordenamento, unitário, auto-

suficiente, soberano, independente e distinto dos demais?

            Realmente a proposta de continua adaptação dos mecanismos estatais internos de solução de conflitos à acelerada dinâmica

econômica e social é tarefa inglória e despropositada, e tem provocado uma grande deformação dos estatutos processuais atuais. A

legislação estatal, por mais suscetível que seja a uma proposta reformista, sofre com a crise de efetividade social, pois o processo de

gestação de uma lei é, em regra, lento demais para acompanhar o violento processo de transformação social. A questão que se

coloca, portanto, é estrutural, é sistêmica, é conceitual. A jurisdição não pode ser mais um poder, uma função, uma atividade

exclusiva do Estado.

 

 

3        CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CONCEPÇÃO UNIVERSALISTA DA ARBITRAGEM E A SUA
INTERNALIZAÇÃO COMO PROPOSTA CONTEMPORÂNEA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE
NACIONAL

 
 

Segundo Rozane da Rosa Cachapuz (2010)[11],
O instituto da arbitragem é um meio legal para solucionar conflitos que se refiram à direitos disponíveis e que, em
hipótese nenhuma enseja “substituir a jurisdição estatal”, pelo contrário, trata-se de meio alternativo que
dependerá da vontade das partes, pois permanece o direito destas, em acionar o Poder Judiciário.
A Lei 9.307/96 surge com base no anseio de grande número de operadores econômicos e jurídicos, que durante
muito tempo se dedicaram a apontar os entraves e obstáculos legais à Arbitragem no Brasil, comparativamente a
outros sistemas mais modernos, trazendo em seu bojo, as alterações necessárias, para uma melhor adequação no
contexto nacional e mundial.
A Arbitragem estabelece-se em nossa sociedade transmitindo a certeza de que trilhamos caminhos que nos levarão
a encontrar mecanismos mais flexíveis e menos ortodoxos, seguros e informais, destinados à melhor satisfação das
pretensões dos jurisdicionados, na busca e no encontro da justa composição de seus conflitos, em sede nacional ou
internacional, e, portanto, voltados a tão decantada pacificação social.
 

 
            Tem-se defendido que a arbitragem, na esteira desse processo de universalização ou uniformização procedimental, vem

contando cada vez mais com o apoio de organismos internacionais e supranacionais, como a própria Organização das Nações

Unidas, no sentido de se estabelecer modelos de soluções de conflitos adequados em cada Estado, mas extremamente harmonizados,

principalmente as práticas de execução de sentenças arbitrais.

Desta feita, definida essa padronização os Estados contariam com a efetividade de procedimentos internos para promover a

concretização de sentenças arbitrais proferidas em qualquer dos países integrantes desse sistema.

            Como adverte Rafael Francisco Alves (2009), atualmente, a relação entre a arbitragem e as ordens jurídicas nacionais

constitui um dos temas mais debatidos no campo da resolução privada de conflitos no contexto internacional. No centro desse

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9630



debate está justamente a busca pela autonomia da arbitragem em relação às ordens locais, uma face importante do movimento de

universalização da arbitragem.[12]

 

O mesmo autor (ALVES, 2009) cita que:
 
 A Assembléia Geral das Nações Unidas, em 11 de setembro de 1985, (...) recomendou que todos os Estados
dêem a devida atenção à lei-modelo de Arbitragem Comercial Internacional, tendo em vista ser desejável
haver uniformidade nas leis de procedimentos arbitrais em função das necessidades específicas das práticas
da arbitragem comercial internacional.[13]

 
 

A perspectiva estatal de processo, vinculada à manifestação da soberania no limitado espaço territorial, com efeito, não

assumir a postura de promover o afastamento do acesso à justiça, com a injustificada segregação da arbitragem, em nome da

preservação de unidades legislativas de caráter meramente formal.

As palavras de Cândido Rangel Dinamarco, festejado processualista brasileiro, em recente obra intitulada A nova era do

processo civil, oferece a dimensão da nova tônica de que deve permear a concepção de processo a partir desse tempo, de um mundo

globalizado. A questão é de mudança de atitude e de postura:

 
As Reformas do Código de Processo Civil tiveram como objetivo central a acelaração da tutela jurisdicional e,
como postura metodológica predominante, a disposição a liberar-se de poderosos dogmas plantados na cultura
processualística ocidental ao longo dos séculos. O exagerado conceitualismo que dominou a ciência do processo a
partir do século XIX e a intensa preocupação garantística que se avolumou na segunda metade do século XX
haviam levado o processualista a uma profunda imersão em um mar de princípios, de garantias tutelares e de
dogmas que, concebidos para serem fatores de consistência metodológica de uma ciência, chegaram ao ponto de
se transmudar em grilhões de uma servidão perversa. Em nome dos elevados valores residentes nos princípios do
contraditório e do due process of law, acirraram-se formalismo que entravam à maquina e abriram-se flancos para
a malícia e a chicana. Para preservar as garantias do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, levaram-se a
extremos as regras técnicas sobre a competência. Nós, doutrinadores e operadores do processo, temos a mente
povoada de um sem-número de preconceitos e dogmas supostamente irremovíveis que, em vez de iluminar o
sistema, concorrem para uma justiça morosa e, às vezes, insensível às realidades da vida às angústias dos sujeitos
em conflito.[14]

 

            Evidentemente, não há efetividade ou dinamismo processual globalizado que justifique a ofensa a direitos e garantias

fundamentais. Dizer da possibilidade de universalizar ou padronizar medidas processuais objetivando a concretização de direitos

homogeneamente declarados não significa superar as premissas humanitárias conquistadas e esculpidas em textos constitucionais,

após séculos de sangrentas revoluções. Jamais. A adequação ou internalização de uma nova ordem jurídica de caráter globalizado

deve respeitar, em qualquer tempo, aos direitos e garantias fundamentais tutelados pela Constituição.

Não há razão para se invocar, precipitadamente, e sem análises mais acuradas, a inviabilidade da instauração de

arbitragem, adotando-se medidas antiarbitragem, a partir de supostas contradições legais. Como defende ALVES (2009):

 
O que parece estar por trás de todo esse debate a respeito da autonomia da arbitragem em relação às ordens jurídicas
nacionais, conforme também se pode aferir pela análise dos casos apresentados, é menos a nacionalidade ou a
supranacionalidade da arbitragem e mais a tentativa de evitar que determinados particularismos de ordens jurídicas
nacionais obstacularizem a marcha da arbitragem ruma a sua crescente universalização. Aliás, essa tentativa de evitar a
influência das peculiaridades locais constitui, reconhecidamente, a própria razão do surgimento da tese universalista
defendendo o caráter transnacional da arbitragem e o ponto de partida foi justamente a defesa do reconhecimento de
sentenças arbitrais anuladas na sede por particularismos da legislação de determinado país.

 

Em conclusão, a convergência de padrões e modelos de organizações sociais, principalmente após a segunda guerra,
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especialmente em face de relações jurídicas uniformizadas, como as relações de consumo, o direito ambiental, as relações de

trabalho, têm exigido alternativas além-fronteiras de soluções de conflitos, mais adequadas, funcionais e cada vez mais

especializadas. Instrumentos normativos internacionais já se referem a interesses comuns da humanidade. A universalização da

arbitragem é uma proposta viável e, principalmente, em processo de concretização, adequada aos fins para os quais caminha o

globo. A internalização dessa concepção de modelo de solução de conflitos é medida que, certamente, contribuiria para mitigar o

grave sufocamento imposto pela própria sociedade ao aparelhamento judiciário estatal.
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A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO ANTEPROJETO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL BRASILEIRO: UMA COMPARAÇÃO DESDE A PERSPECTIVA DA CONVENÇÃO DA

HAIA DE 2005

CHOICE OF COURT AGREEMENTS IN THE BILL FOR THE NEW BRAZILIAN CODE OF CIVIL
PROCEDURE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HAGUE CONVENTION OF 2005

Agatha Brandão De Oliveira
Júlia Fiorin De Vasconcellos

RESUMO
As análises desenvolvidas no presente trabalho referem-se aos pilares da Convenção da Haia de
30 de junho de 2005 sobre Cláusula de Eleição de Foro em comparativo ao escopo do
anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro. Objetiva-se, neste artigo, destacar os
três pilares da Convenção da Haia, comparando-os ao Código Processual Civil vigente e expondo
o entendimento atual da jurisprudência brasileira. A seguir, pretende-se identificar as
transformações normativas do novo Código de Processo Civil no que tange a Cláusula de Eleição
de Foro para a formulação de comentários sobre adequação dessa realidade perante as
diretrizes da Convenção da Haia. Assim, aponta-se como principal questionamento: Existem
inovações à Cláusula de Eleição de Foro no Novo Código de Processo Civil Brasileiro e estão elas
de acordo com a Convenção da Haia? O assunto, portanto, reside no aspecto da sistematização
e harmonização da legislação brasileira para aplicação e execução da cláusula de eleição de foro
nos contratos internacionais em conformidade com a ordem internacional, demonstrando a
extrema relevância das relações jurídicas contemporâneas do Direito Internacional Privado e sua
essência de autonomia da vontade.
PALAVRAS-CHAVES: PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DA HAIA DE 2005.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.

ABSTRACT
This article analyzes the main obligations of The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of
Court Agreements in comparison with the Bill for the new Brazilian Code of Civil Procedure. This
article seeks to contrast the three pillars of The Hague Convention with the currently in force
Brazilian Code of Civil Procedure and the most recent Brazilian jurisprudence on Choice of Court
Agreements. In order to shed light on the normative changes of the Bill for the new Brazilian
Code of Civil Procedure regarding this issue, arguments are made concerning its compliance with
The Hague’s Convention line of directives. Hence, the main question is: Are there important
developments concerning Choice of Court Agreements in the Bill for the new Brazilian Code of
Civil Procedure; and are they in compliance with The Hague Convention on Choice of Court
Agreements? Therefore, suffice it to say that the central aim of this analyzes is to indicate the
harmonization and systematization of the Brazilian laws with the recognition and enforcement of
the Choice of Court Agreements. Accordingly, this shown an approximation of Brazilian legislation
with the international society aspirations, as to recognize the relevance of the Choice of Court
Agreements to the contemporaneous judicial relations in the international commercial contracts,
and in the party’s autonomy essence of Private International Law.
KEYWORDS: INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE. HAGUE CONVENTION OF 2005. CHOICE OF
COURT AGREEMENTS. NEW BRAZILIAN CODE OF CIVIL PROCEDURE.

1         INTRODUÇÃO

 

O presente artigo se propõe analisar os princípios e as determinações da Convenção da Haia de
30 de junho de 2005 sobre Cláusula de Eleição de Foro adotada no âmbito da Conferência da
Haia sobre Direito Internacional Privado ("Convenção da Haia"), aplicados ao escopo do
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anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro ("NCPC") em tramitação no Congresso
Nacional.

 

A escolha do tema se justifica pela ordem mundial que se coloca a cada dia mais internacional e
interdependente, com um caminho sem volta de crescimento das relações internacionais,
reguladas por contratos que ultrapassam as fronteiras territoriais dos países e, com isso, de suas
jurisdições. Nesse escopo, as cláusulas de eleição de foro apresentam-se como fenômeno
crescente que visa conceder segurança jurídica às relações contratuais internacionais e garantir
o bom andamento dos negócios no comércio internacional.

 

Dentro dessa perspectiva, tem-se a atualidade do debate dos limites e possibilidades das
cláusulas de eleição de foro no Estado Brasileiro, em especial no que tange à contraposição
entre o regulamento da Convenção da Haia e o NCPC. Nesse diapasão, indaga-se sobre a
existência de inovações sobre o assunto, e ainda se estas estariam em conformidade com as
diretrizes da Convenção da Haia.

 

É importante considerar a Cláusula de Eleição de Foro como uma expressão da autonomia da
vontade, a qual reflete uma ponderação essencial dentro do Direito Internacional Privado, pois
essa faculdade é indispensável às partes, sob pena de não estar respeitado o pacta sunt
servanda. A tendência hodierna é a regulamentação, não apenas na esfera internacional, mas
também no caráter interno, quanto a lei aplicável às obrigações contratuais, e a uniformização
das normas de resolução dos conflitos de lei.

 

A atuação da cláusula de eleição de foro manifesta-se, portanto, como elemento da doutrina da
derrogatio fori, expressão latina que significa a possiblidade das partes definirem, através do
exercício da autonomia da vontade, a jurisdição (e não competência) indicada a uma
determinada e eventual lide.

 

Dentro dessa perspectiva, faz-se relevante diferenciar que a jurisdição atua congentemente
como manifestação da potestade do Estado.[1] É, em grosso modo, um ato de soberania e, ao
mesmo tempo, função e atividade.[2] A competência, por sua vez, possui uma dimensão de
natureza interna, ou seja, representa "a medida da jurisdição".[3] Desta forma, as regras que
determinam limites à atividade jurisdicional em relação a outros sistemas jurisdicionais
estrangeiros, como é o caso das cláusulas de eleição de foro, são, na verdade, limitadores da
jurisdição e não de competência; relacionam-se mais com o poder de julgar do que com a
distribuição de atribuições.[4] Não obstante essa diferenciação, o jargão internacionalista ao
tratar da limitação da jurisdição pela cláusula da eleição de foro, consolidou-se como
competência internacional, e não jurisdição internacional, como seria o tecnicamente correto, de
maneira que seguiremos nesse artigo a linguagem comunmente usada pela doutrina.

 

Trazendo esses conceitos para a problemática brasileira, percebe-se que o desafio se apresenta
na dificuldade jurisprudencial em aceitar a determinaçao de cláusulas de eleição de foro como
desdobramento do exercício da autonomia da vontade nos contratos internacionais. Analisa-se
nesse artigo, portanto, se há uma transformação dessa problemática na proposta para o NCPC, e
se este demonstra avanços quanto à questão, indicando uma harmonização do assunto no

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9635



âmbito brasileiro em comparação com as disposições da Convenção da Haia.

 

 

2         CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO: OS PILARES DA CONVENÇÃO DA HAIA

 

A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado efetivou convenções relativas ao direito
dos contratos, nas quais se promove a adoção do princípio da autonomia da vontade.[5] A
Convenção da Haia, em específico, expressa esse princípio com o intuito de estabelecer
possibilidades e limites para a derrogatio fori no âmbito dos contratos internacionais.

 

Base nisso, restam estabelecidos três grandes pilares da Convenção da Haia, a saber: a) o foro
contratualmente eleito deve comprometer-se a exercer jursidição sobre o caso que lhe for
apresentado;[6] b) qualquer foro diverso daquele contratualmente eleito deve declinar de
conhecer e julgar a causa, em favor do foro eleito;[7] e c) as senteças proferidas pelo foro eleito
devem ser prontamente reconhecidas e cumpridas.[8]

 

Dessa forma, estipulou-se aos Estados[9] o respeito pela escolha feita pelas partes como forma
de garantir uma maior cooperação judicial internacional, e também em prol da segurança
jurídica nos contratos internacionais. Apenas algumas poucas exceções estão previstas na
Convenção que afasta a aplibilidade desses pilares.[10]

 

2.1   O FORO CONTRATUALMENTE ELEITO DEVE COMPROMETER-SE A EXERCER
JURISDIÇÃO SOBRE O CASO QUE LHE FOR APRESENTADO

 

Ponto crucial da Convenção é, sem dúvida, a impossibilidade de um país signatário eximir-se de
julgar a causa que lhe for designada mediante a derogatio fori externada em contrato
internacional.[11] O Relatório Hartley/Dogauchi[12] determina que essa cláusula da Convenção
da Haia exclui a possibilidade de uma Corte utilizar-se da teoria do forum non conveniens, e até
mesmo da litispendência para se eximir de apreciar a causa.

 

A litispendência e o forum non conveniens são dois institutos jurídicos que justificariam a
transferência do julgamento para outro foro. A primeira, amplamente conhecida no Brasil, é
tradicional de países do sistema civil law e, como se sabe, consiste na determinação de que, em
havendo outro foro que tenha sido provocado primeiro para conhecer e julgar a demanda, a
segunda corte deve suspender ou extinguir os procedimentos instaurados no âmbito de sua
jurisdição. Já a segunda, tipicamente aplicada por países regidos pelo sistema common law,
atribui ao magistrado a discricionariedade de decidir se há elementos de conexão suficientes,
bem como se a permanência de sua jurisdição é mais favorável ou não para o caso como um
todo, de modo que a jurisdição seja definida segundo parâmetros de eficiência e conveniência,
independentemente de haver processo instaurado em outra jurisdição.
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2.2   QUALQUER FORO DIVERSO DAQUELE CONTRATUALMENTE ELEITO DEVE
DECLINAR DE CONHECER E JULGAR A CAUSA, EM FAVOR DO FORO ELEITO

 

Segundo pilar da Convenção da Haia versa sobre as obrigações dos Estados contratantes não
eleitos para conhecerem da lide, dentre as quais está o dever de eximir-se da jurisdição e
declinar da competência em favor do Estado eleito.[13] Nesse âmbito, em respeito à convenção
da Haia, o tribunal não eleito deve eximir-se da apreciação ainda que a, a priori, lei interna
nacional lhe confira competência para a matéria questionada.

 

"Talpis vê essa disposição como a mais importante da Convenção, pois cuida de uma situação
prática que ocorre reiteradamente, uma vez que são comuns tribunais não escolhidos se darem
por competentes e não abrirem mão de julgar um litígio, apesar da cláusula de eleição de foro
indicar outro tribunal."[14]

 

Infelizmente, percebe-se que o Brasil é um dos muitos Estados onde é comum o desrespeito à
cláusula de eleição de foro, por entender que a competência nacional, via de regra, é
concorrente e, portanto, sendo o Poder Judiciário provocado, não poderia abster-se de prover
manifestação.[15]

 

2.3   AS SENTENÇAS PROFERIDAS PELO FORO ELEITO DEVEM SER PRONTAMENTE
RECONHECIDAS E CUMPRIDAS

 

Posterior a manifestação do foro escolhido pelas partes contratantes, tem-se o terceiro pilar
fundamental da Convenção da Haia que determina a obrigatoriedade do reconhecimento e
cumprimento da sentença pelo tribunal de outro país. Tal determinação é essencial para que se
garanta a efetividade das decisões, e também a segurança jurídica das senteças proferidas no
tribunal eleito.

 

Nesse diapasão, insta salientar que o preceito da Convenção da Haia coaduna com as regras
costumeiras do processo civil internacional, ao definir que não poderá ser realizada nenhuma
revisão de mérito do julgamento estrangeiro, nem mesmo revisões de matérias fáticas.[16] Por
conseqüência, afirma-se que objetivo maior dessa previsão é evitar que o juízo estrangeiro
funcione como esfera recursal e revisional do juizo eleito.

 

Isso não significa, contudo, que a discricionariedade do tribunal chamado a reconhecer o julgado
estrangeiro tenha sido eliminada. A ela apenas foi imposta uma série de limitações sem as quais
a Convenção da Haia perderia o sentido, já que não haveria normativa que garantisse a eficácia
das descisões estrangeiras.

 

Assim como para os demais pilares, existe uma série de exceções ao reconhecimento e
cumprimento das sentenças estrangeiras, que se colocaram como forma de compatibilizar as
diferenças entre os sistemas da common law e civil law. Destaca-se, nesse ponto, apenas uma
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delas, por possuir relação direta com a jurisprudência brasileira mais ressonante: os limites da
ordem pública processual.

 

A ordem pública está definida no art. 9º(e) da Convenção da Haia, mas também pode ser
identificada de forma subsidiária como estando protegida nas alíneas (c) e (d) do mesmo artigo.
Objetivo maior, nesses casos, é que a ordem pública tenha interpretação restritiva, e aplique-se
como exceção apenas às decisões em que houver fundamental ofença às garantias e aos
princípios processuais constitucionais.

 

 

3         REGRAS DE COMPETÊNCIA INTERNACIONAL: BREVES COMENTÁRIOS DO
PRESENTE, E EXPECTATIVAS FUTURAS

 

3.1   A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
BRASILEIRA ATUAL

 

Passando à analise da problemática brasileira, tem-se que o foco da questão baseia-se no fato
de, apesar do Direito brasileiro admitir a eleição de foro nos contratos internos, nos termos do
art. 111, do CPC, que dá as partes a prerrogativa de modificar a competência em razão do
território e do valor, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos de
obrigações[17]; o reconhecimento e a aplicação do mesmo instituto para os contratos
internacionais ainda são muito insipientes na jurisprudência e doutrinas nacionais.

 

Teoricamente, essa disposição do CPC admitria a cláusula de eleição de foro que determinasse a
competência internacional, mesmo que se tratasse de estabelecer ou de afastar a competência
da autoridade judiciária brasileira; entretanto, a prática vem mostrando inúmero desafios e
impondo limitações além das previstas em lei. Assim, os magistrados brasileiros vem utilizando
as regras de atribuição de competência do Código de Processo Civil vigente para fundamentar as
interpretações e soluções.[18]

 

Notório é, entretanto, que nem a doutrina e, muito menos a jurisprudência entendem
pacificamente que deve ser reconhecida e permitida a derrogatio fori[19]; de forma que ainda
não se encontra determinação centrada e homogênea quanto a esse aspecto no Estado
brasileiro.

 

Em que pese opiniões em contrário, Barbosa Moreira defende a aceitabilidade cláusula de eleição
de foro no ordenamento jurídico brasileiro, como forma de manifestação da autonomia da
vontade:

"com certa freqüência, as partes de contrato com elementos internacionais fazem inserir no
respectivo instrumento uma 'cláusula' (na verdade, negócio jurídico distinto) em que se elege a
justiça de determinado país como o foro próprio para o julgamento de quaisquer litígios
porventura oriundos do contrato. O direito brasileiro admite, em princípio, pactos desse gênero,
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seja quando designam a Justiça brasileira em hipóteses não prevista legalmente como de sua
competência, seja quando indicam alguma Justiça estrangeira, em hipótese incluída na
competência (não exclusiva!) da Justiça brasileira"[20]

 

Esse posicionamento é seguido pela maioria da doutrina braisleira[21], entrentato ainda não
encontrou eco como posição majoritária na jurisprudência.

 

Na verdade, as decisões do judiciário brasileiro tanto em instâncias inferiores quanto superiores
ainda é tão discrepante, que não se consegue dizer se é majoritária ou não a aceitação da
cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais, especialmente quando se tratar da
declinação da competência brasileira em face de outro Estado.

 

Em comprovação ao ora afirmado, nos últimos dez anos houve 4 julgamentos em sede de
Superior Tribunal de Justiça ("STJ") em que foram sucitadas questões concernentes à validade e
aplicação da cláusula de eleição de foro em contratos internacionais. Destes, dois obtiveram
manifestações favoráveis a sua aplicação[22], e outros dois tiveram sua validade negada.[23]

 

Nesse momento, cabe destacar o pricipal motivo de negativa da cláusula de eleição de foro no
Resp 251.438/RJ de 2000[24], e no REsp 804.306 de agosto de 2008[25], o STJ inadimitiu a
referida cláusula, afirmando que as obrigações contratuais em tese deveriam ser cumpridas no
Brasil e, portanto a competência internacional concorrente da autoridade brasileira não seria
suscetível de ser arredada pelas partes, em conformidade com o art. 88, II, CPC. Em outras
palavras, o STJ adotou posição anteriormente superada de que

"as regras de competência estão naturalmente imbuídas de um caráter de ordem pública e, por
tal motivo, não são suscetíveis de serem afastadas pela vontade das partes. Dessa forma, não
seria possível se admitir cláusula que eleja outro foro que não o brasileiro para as hipóteses em
que a autoridade judiciária nacional também possua jurisdição."[26]

 

Data maxima venia, salientamos que a jurisdição reservada aos Estado brasileito nos casos em
discução era concorrente, da tal sorte que, havendo previsão expressa das partes em eleger foro
estrangeiro, a autonomia da vontade deveria ter sido respeitada.

 

Relevantíssimo destacar, em seguida os dois julgamentos em que o STJ reconheceu a cláusula
de eleição de foro como válida. No Resp 505.208/AM[27], o recurso não foi reconhecido por
haver cláusula de eleição de foro que elegia o foro da cidade de Miami, nos Estados Unidos
como competente; nesse caso, coadunaram para a decisão também o fato de o objeto do
contrato em discução (bem imóvel) estar situado na cidade norte-americana, e também o
contrato ter sido celebrado no exterior. No que tange ao Resp 242.383[28] o STJ rejeitou o
recurso e afastou a competência brasileira da lide em questão, reconhecendo a existência e
prevalência da cláusula de eleiçao de foro; argumentou ainda que caso o Brasil negasse
reconhecimento da possibilidade de foro internacional, estaria limitada a capacidade negocial do
País em um mundo que, hoje, rapidamente processa os contratos em termos supranacionais.
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Uma análise cuidadosa dos casos apresentados, indica que a existência de cláusula contratual de
eleição de foro ainda não foi aceita pela jurisprudência brasileira como argumento puro e forte o
suficiente para fundamentar decisões, tendo sempre sido corroboradas por circunstâncias
fáticas. Ousamos dizer que parece faltar certeza aos Ilustríssimos Ministros do STJ para
realmente reconhecer a validade e eficácia das cláusulas contratuais de eleição de foro, ainda
que estas derrogem a competência (desde de que concorrente, como já defendeu Barbosa
Moreira) nacional.

 

3.2   AS NOVAS PROPOSTAS RELATIVAS À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO NCPC

 

No Anteprojeto do Código de Processo Civil, apresentam-se no Título II (Limites da Jurisdição
Brasileira e Cooperação Internacional) as diretrizes de como a legislação brasileira tratará o
assunto da cláusula de eleição de foro, pela primeira vez consagrada expressamente. Destaca-se
que são três os dispositivos que trazem as grandes modificações dessa matéria, a saber: art. 21,
III; art. 23, parágrafo único; e art. 24. No Código de Processo Civil atual, a correspondência,
não tão abrangente e específica como esta, se expõe no Título IV (Dos órgãos judiciários e dos
auxiliares da justiça), nos capítulos I (Da competência) e II (Da competência internacional). A
nova denominação, limites da jurisdição nacional, atende de maneira satisfatória as críticas
quanto a expressão da competência internacional. Expõe-se com melhor excelência, assim, que
competência é o limite da jurisdição referente a soberania do Estado.[29]

 

O primeiro artigo do Título II é o art. 20, que tem redação idêntica ao atual art. 88, do CPC.
Nesse dispositivo, como já se discutiu anteriormente, estão dispostas as normas de competência
concorrente brasileira para processar e julgar ações que lhe sejam apresentadas.

 

A novidade, contudo está na redação do artigo 21, em especial no inciso III, sem
correspondentes no atual CPC, que se mostra como um dos dispositivos de grande relevância
para a questão fonte da abordagem neste artigo: a Cláusula de Eleição de Foro e sua aceitação
no ordenamento jurídico nacional.

Art. 21. Também caberá à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:

I- de alimentos, quando:

a) o credor tiver seu domicílio ou sua residência no Brasil;

b) o réu mantiver vínculos pessoais no Brasil, tais como posse de bens, recebimento de renda
ou obtenção de benefícios econômicos.

II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no
Brasil;

III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição
nacional. (grifo nosso)

 

Em breves palavras, entendem os doutrinadores que já comentaram o NCPC, que já havia
previsão na legislação anterior para o estabelecido nos incisos I e II, respectivamente no art. 88,
II, CPC e nas Convenções Interamericana sobre obrigação alimentar, de Nova York sobre
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prestação de alimentos e a da Haia sobre cobrança internacional de alimentos para crianças e
outros membros da família no estrangeiro, todas já ratificadas pelo Brasil; e no art. 101, do
Código de Defesa do Consumidor.

 

A relevância desse dispositivo para as questões destacadas nesse artigo apresentam-se no inciso
III que, pela primeira vez na legislação brasileira, faz previsão expressa quanto a derrogatio fori.
O inciso referido faz referência ao aspecto positivo desse instituto, ou seja, a possibilidade das
partes, no exercício de sua autonomia da vontade, estabelecerem a jurisdição nacional (e, por
isso, positiva) como competente para processar e julgar conflitos derivados da relação contratual
internacional. Por óbvio, estão exluídas da autonomia convencional das partes matérias em que
a legislação prevê como de competência absoluta do Estado brasileiro.

 

Essas matérias de competência absoluta, sobre as quais as partes estão impedidas de deliberar
estão previstas no art. 22, do NCPC, ao reproduzir o art. 89, do CPC. Aqui não há novidade, nem
espaço para discussão, modificação ou inovação.

 

No art. 23 percebem-se duas modificações desde a perspectiva do reconhecimento e execução
da sentença estrangeira, um dos três grandes pilares da Convenção da Haia, como já se
discutiu. Verdade é que o ora referido dispositivo acrescenta uma ressalva necessária ao art. 90,
do CPC atual, e acrescenta um espécie de "exceção" em seu parágrafo único, ao dispor:

Art. 23. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que
a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas,
ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos
bilaterais em vigor no Brasil.

Parágrafo único. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a
homologação de sentença judicial ou arbitral estrangeira. (grifos nossos)

 

Essa ressalva, contudo representa uma abertura do judiciário nacional para a relevância dos
Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil. O legislador brasileiro mostra assim, para o resto
do mundo, o seu compromisso com as obrigações internacionalmente assumidas, bem como sua
intenção de corroborar para a cooperação internacional. Louvável essa iniciativa que, sem
dúvida, aproxima a legislação brasileira do que se propôs na Convenção da Haia, em especial
sobre a eficácia das sentenças estrangeiras, ainda que aqui não haja disposição expressa a
respeito da cláusula de eleição de foro.

 

É no art. 24, do NCPC que está, contudo, a grande inovação do Estado brasileiro no que tange
às cláusulas de eleição de foro e que, no nosso entender, sinalizam para um avanço legislativo e
efetivamente colocam o ordenamento jurídico nacional em conformidade com a situação de
interdependência do mundo moderno. O art. 24 possui a seguinte redação:

Art. 24. Não cabem à autoridade judiciária brasileira o processamento  e o julgamento das ações
quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida pelo réu na
contestação.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional
exclusiva previstas neste Capítulo.
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Por ser em sua totalidade importante e inovador, nesse artigo não cabe grifo. O que se vê é a
externalização e confirmação do princípio da autonomia da vontade nos contratos, que resta ora
privilegiando inclusive para suspender a competência da justiça brasileira para processar e julgar
ações a ela apresentadas. Como o próprio artigo dispõe, o afastar da competência está
condicionada a dois requisitos indispensáveis: a) presença da cláusula de eleição de foro
exclusivo estrangeiro; b) e a matéria não ser de competência exclusiva do Estado brasileiro.

 

Insta afirmar que tal dispositivo efetivamente coloca a legislação brasileira em conformidade com
os pilares e, mais que isso, com os princípios destacados pela Convenção da Haia, de maneira
que expressamente reconhece o respeito à derrogatio fori em seu aspecto negativo. Assim,
confere-se segurança jurídica aos contratos internacionais que tratarem de matéria de
competência concorrente da justiça brasileira, assegurando-se que haverá sim respeito ao
princípio da autonomia da vontade.

 

 

4         CONCLUSÃO

 

Tendo em vista o exposto, é possível compreender que as cláusulas de eleição de foro são
fenomeno crescente e irreversível no cenário mundial. Por óbvio, as relações de
interdependência entre os Estados no mundo atual não coaduna com posicionamentos de
isolacionistas.

 

Vê-se que a Convenção da Haia é instrumento internacional que propõe regulamentos e
princípios para o estabelecimento das cláusulas de eleição de foro, os quais garantam o seu
cumprimento e efetividade, tanto no momento do processamento da causa, quando da sua
execução. Seu objetivo final é que a cláusula de eleição de foro obtenha reconhecimento dos
Estados compatível com sua relevância no comércio internacional, e que esse instrumento
garanta o respeito da escolha das parte de forma que haja segurança jurídica nas relações
internacionais.

 

De tal sorte, é desejável que os países admitam a autonomia da vontade da partes, como
critério de determinação da jurisdição competente, em especial quando se tratar de contratos
com motivação claramente internacional. Manifesta Irineu Strenger que "os contratos
internacionais do comércio, em poucas hipóteses, têm dispensado a chamada cláusula atributiva
de jurisdição."[30] Ainda sim, há de se considerar os desafios jurisprudenciais sobre a
problemática, indicando a necessidade de se fundamentar uma concepção concreta quanto a
Cláusula de Eleição de Foro, não apenas no contexto internacional - como foi realizado com o
advento da Convenção da Haia -, mas também no contexto nacional - como se objetivou fazer
no Anteprojeto do Código de Processo Civil brasileiro.

 

Para a jurisprudência, o que se propõe como ideal, e ainda, ousamos dizer que o coerente e
racional é, portanto, a análise das cláusulas de eleição de foro mediante a sistematização já
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existente e estipulada tanto pelos artigos 21, 23 e 24, do NCPC, quanto pela Convenção da Haia,
onde estão definidos pontos essenciais para o reconhecimento, aplicação e execução da cláusula
de eleição de foro nos contratos internacionais, bem como as exceções cabíveis e aplicáveis em
conformidade com a ordem internacional.

 

Assim, fazemos eco com a opinião de Nadia de Araújo ao afirmar que o projeto do NCPC está
em conformidade com os princípios e dispositivos pilares da Convenção da Haia, representando
grande avanço para o país por torná-lo mais afeito às cláusulas já classicamente utilizadas no
comércio internacional.[31] E permanecemos na esperança que os novos dispositivos do NCPC, e
uma breve ratificação da Convenção da Haia, sejam capazes de harmonizar a jurisprudência
brasileira, e efetivmente aproximar o ordenamento jurídico brasileiro às realidades e
necessidades trazidas em razão das relações jurídicas contemporâneas.

 

 

5         REFERÊNCIAS

 

ARAUJO, Nadia. Conferência da Haia de Direito Internacional em Debate. Disponível em:
< http://haiaemdebate.blogspot.com/>. Acesso em: 15/07/2010.

 

_______________. Convenção da Haia sobre Escolha de Foro e Brasil: Necessidade de
sua Adoção. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18, 2008.

 

_______________. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. 3.ed., Rio de
Janeiro: Renovar 2006.

 

ALMEIDA. Ricardo R., "Breves Reflexões sobre a eleição de foro estrangeiro e a competência
concorrente do judiciário brasileiro", Contratos Internacionais. Coordenador João Grandino
Rodas, 3.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

 

ARROYO, Diego F. Competência judicial internacional: questões e elementos para uma
regulamentação interamericana. Palestra e texto apresentado no Congresso de Processo Civil
Internacional, realizado nos dias 05-07.10.2009 na Universidade Federal do Espírito Santo. UFES,
2009.

 

BARBOSA Moreira, José Carlos. Temas de Direito Processual. 5ª série. São Paulo: Saraiva,
1988.

 

BRAND, Ronald A. The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements:
commentary and documents. Nova York: Cambridge University Press, 2008.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9643

http://haiaemdebate.blogspot.com/


 

_________________. Forum Selection and Forum Rejection in US Courts: One Rationale for a
Global Choice of Court Convention. In: Reform and Development of Private International
Law. Festschrift for Sir Peter North, Jamer Fawcett, Oxford University Press, 2002.

 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e Competência. 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2005.

 

CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

 

COUND, John J. et al. Civil procedure, cases and material. 6 ed. St. Paul, Minn., West
Pblishing Co., 1993.

 

Decisão Legal: blog jurídico. Disponível em:
<http://decisaolegal.wordpress.com/2010/07/01/novo-cpc-art-20-ao-art-26/>. Acesso em:
01/08/2010.

 

GARRO. Alejandro M. Forum non conveniens: disponibilidad y adecuaci'on em los foros
latinoamericanos desde una perspectiva comparada. De Cita - direito do comércio
internacional temas de atualidades, 04, pp. 174-206, 2005.

 

GRECCO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 11ªed. São Paulo: Saraiva,
1991.

 

 

HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Explanatory Report of the Convention of 30 June
2005 on Choice of Court Agreements. Permanent Bureau of the Hague Conference on
Private International Law: 2007.

 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Trad. port. Forense, 1984, v. 1, n. 24,
p. 55. In: CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2005.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008.

 

MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Da competência internacional e dos princípios que a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9644

http://decisaolegal.wordpress.com/2010/07/01/novo-cpc-art-20-ao-art-26/


informam. Revista de Processo, n. 50, São Paulo: Saraiva, 1988, pp. 51 a 71.

 

NANDA, Ved. P. The Landmark 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements. Texas
International Law Journal, v. 42, 2007.

 

RECHSTEINER, Beat W. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.

 

SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 10. ed. , v. 1, n. 501
Forense, 1976.

 

SOARES, Guido Fernando Silva. A competência internacional do Judiciário brasileiro e a questão
da autonomia da vontade das partes. In: Baptista, Luiz Olavo, HUCK, Hermes Marcelo e
CASELLA, Paulo Borba (coords.). Direito e comércio internacional: estudos em homenagem
a Irineu Strenger. São Paulo: LTr, 1994.

 

STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. 2.ed., São Paulo:  Editora dos
Revista dos Tribunais, 1992.

 

TALPIS, Jeffrey. The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 30,
2005: The Elephant that Gave Birth to a Mouse. Southwestern Journal of Law and Trade in the
Americas, 2006. p. 20. In: ARAÚJO, Nadia. Convenção da Haia sobre Escolha de Foro e Brasil:
Necessidade de sua Adoção. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18, 2008.

 

TIBURCIO, Carmen. Temas de Direito Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

 

_________________. A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro. Revista de
Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009.

 

[1] GRECCO FILHO, Vicente, Direito Processual Civil Brasileiro, 11ªed., São Paulo:Saraiva, 1991,
p.167.

[2] ... " a jurisdição a é ao mesmo tempo, poder, função e atividade.  Como poder, é a
manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e
impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a
pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do
processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e
cumprindo a função que a lei lhe comete." CINTRA, Antonio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada
Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9645



2003. p. 131.

[3] Para Liebman, " a competência é a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada
órgão, ou seja, a 'medida da jurisdição'. Em outras palavras, ela determina em que casos e com
relação a que controvérsias tem cada órgão em particular o poder de emitir provimentos, ao
mesmo tempo em que delimita, em abstrato, o grupo de controvérsias que lhe são atribuída"'
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Trad. port. Forense, 1984, v. 1, n. 24,
p. 55. In: CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2005. p. 67-68.

[4] Nesse sentido, RECHSTEINER, Beat Walter, Direito Internacional Privado: teoria e prática,
11.ed. São Paulo:Saraiva, 2007, p.222 e SS.

[5] ARAUJO, Nadia. Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções
Internacionais. Renovar, 2004.

[6] Convenção, art. 5º(2) "A court that has jurisdiction (...) shall not decline to exercise
jurisdiction on the ground that the dispute should be decided in a court of another State."

[7] Convenção, art. 6º "A court of a Contracting State other than that of the chosen court shall
suspend or dismiss proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies".

[8] Convenção, art. 8º "A judgment given by a court of a Contracting State designated in an
exclusive choice of court agreement shall be recognized and enforced in other Contracting
States".

[9] Esclarece-se que de hora em diante nesse artigo, admitem-se que os Estados a que nos
referimos sejam todos signatários da Convenção da Haia, sem o que, por óbvio, não haveira
obrigação em cumprí-las. Insta dizer que até Agosto de 2010, apenas o México havia ratificado
a Convenção da Haia.

[10] As exceções previstas pela Convenção envolvem casos de nulidade contratual, cláusulas
não-exclusivas de eleição de foro (embora aqui haja exceção da exceção, visto que a Convenção
presume exclusivas as cláusulas silentes), nulidade na notificação de parte contrária, fraude,
ofensa à ordem pública. Cada uma das exceções está prevista e relacionada dentro da
Convenção aos pilares, e a outros artigos. Entretanto, não cabe no corte metodológico deste
artigo discussão mais aprofundada sobre a aplicação de cada exceção.

[11] Convenção, art. 5º.

[12] Explanatory Report by HARTLEY, Trevor; DOGAUCHI, Masato. Permanent Bureau of the
Conference. HCCH, 2007. p. 21.

[13] Convenção, art. 6º.

[14] TALPIS, Jeffrey. The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 30, 2005:
The Elephant that Gave Birth to a Mouse. Southwestern Journal of Law and Trade in the
Americas, 2006. p. 20. In: ARAÚJO, Nadia. Convenção da Haia sobre Escolha de Foro e Brasil:
Necessidade de sua Adoção. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18, 2008. p. 32.

[15] As chamadas regras da "competência internacional" do Estado brasileiro estão previstas nos
artigos 88 a 90 do Código de Processo Civil ("CPC"), referentes à competência concorrente e à
competência exclusiva, respectivamente.

[16] Nesse mesmo sentido, Convenção de Nova York já estabelecia regras semelhantes sobre o
reconhecimento e execução de laudos arbitrais. Vid. ARAÚJO, Nadia. Convenção da Haia sobre
Escolha de Foro e Brasil: Necessidade de sua Adoção. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 18,
2008. p. 33.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9646



[17] Para que a cláusula de eleição de foro seja aceita, exige-se que o acordo conste de
contrato escrito e aluda expressamente a determinado negócio jurídico. O foro escolhido obriga
os herdeiros e sucessores das partes.

[18] As normas de competência internacional estão previstas nos artigos 88, 89, e 90 do CPC,
que determinam, respectivamente as normas de competência concorrente, competência
exclusiva da justiça brasileira, e a ausência de litispendência internacional.

[19] A derrogatio fori apresenta dois aspectos, um positivo, e outro negativo. O postivo trata da
escolha do foro brasileiro como competente para a análise e julgamento da lide, excluindo todos
os outros. A contratio senso, o negativo trata da escolha de foro estrangeiro para deliberar sob
a causa, excluínda a jurisdição do Estado nacional.

[20] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Problemas Relativos aos Litígios Internacionais. Temas de
Direito Processual. 5ª serie, 1994. p. 146.

[21] Carmen Tiburcio cita como favoráveis a cláusula de eleição de foro Philadelpho Azevedo,
Serpa Lopes, Haroldo Valladão, Helio Tornaghi, Wilson de Souza Campos Batalha, Irineu
Strenger, Osisris Rocha, Arruda Alvim, Donaldo Armelin, José Inácio Gonazaga Franceschini,
Lauro Gama Jr. E Nádia de Araujo. Vid. TIBURCIO, Carmen. A eleição de foro estrangeiro e o
judiciário brasileiro. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 92.

[22] STJ Resp 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.10.2003; e STJ.
Resp 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 21.03.2005.

[23] STJ. Resp 251.48/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 08.08.2000; e STJ. Resp 804.306/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 03.09.2008.

[24] STJ. Resp 251.48/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 08.08.2000. Ementa: Competência
internacional. Contrato de conversão de navio petroleiro em unidade flutuante. Garantia
representada por "perfomance bond" emitido por empresas estrangeiras. Caráter acessório deste
último. Jurisdição do tribunal brasileiro em face da denominada competência concorrente (Art.
88, inc. II, do CPC).

[25] Resp 804.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 03.09.2008. Ementa: Processo civil.
Competência internacional. Contrato de distribuição no Brasil de produtos fabricados por
empresa sediada no Reino Unido. Impropriedade do termo "leis do Reino Unido". Execução de
sentença brasileira no exterior. Temas não prequestionados. Súmulas 282 e 356 do STF.
Execução contratual essencialmente em território brasileiro. Competência concorrente da Justiça
brasileira. Art. 88, inc. II, do CPC. Precedentes.

[26] TIBURCIO, Carmen . A eleição de foro estrangeiro e o judiciário brasileiro. Revista de
Arbitragem e Mediação, v. 21, 2009, p. 98.

[27] STJ Resp 505.208/AM, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.10.2003. Compra
e venda de imóvel sediado em Miami. Competência da autoridade judiciária brasileira.
Prequestionamento. Fundamentos não atacados. 1. Os dispositivos da Lei de Introdução ao
Código Civil e os do Código de Defesa do Consumidor não foram prequestionados. 2. O art. 88
do Código de Processo Civil não tem força para vencer os fundamentos relativos à existência de
foro de eleição e ao fato de o autor não ter domicílio certo; indiscutível que o contrato foi
celebrado no exterior e lá está o imóvel objeto da ação. 3. Recurso especial não conhecido.

[28] STJ. Resp 242.383/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 21.03.2005. Recurso
Especial - Prequestionamento - Súmulas 282/STF e 211/STJ - Reexame de provas e
interpretação contratual - Súmulas 5 e 7 - Jurisdição internacional concorrente - Eleição de foro
estrangeiro - Ausência de questão de ordem pública - Validade - Divergência não-configurada.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9647



[29] Decisão legal: blog jurídico. Disponível em:
<http://decisaolegal.wordpress.com/2010/07/01/novo-cpc-art-20-ao-art-26/>. Acesso em:
01/08/2010.

[30] STRENGER, Irineu,  Contratos Internacionais do Comércio, 2.ed., São Paulo:  Editora dos
Revista dos Tribunais, 1992, p. 254.

[31] ARAUJO, Nadia. Conferência da Haia de Direito Internacional em Debate. Disponível em: <
http://haiaemdebate.blogspot.com/>. Acesso em: 15/07/2010.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9648

http://decisaolegal.wordpress.com/2010/07/01/novo-cpc-art-20-ao-art-26/
http://haiaemdebate.blogspot.com/


A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NO ESTADO BRASILEIRO

THE JUDICIALIZATION POLICY AS A DIRECT RESULT OF THE JUDICIAL REVIEW OF LAWS IN
THE BRAZILIAN STATE

Marcus Vinicius Donascimento Lima
Raul Lopes De AraÚjo Neto

RESUMO
No presente trabalho discute-se a atuação do Poder Judiciário na figura do Supremo Tribunal
Federal aludindo a possibilidade de interferência das decisões decorrentes do controle de
constitucionalidade na esfera de competência dos demais Poderes. Conclama a gradual
hipertrofia do Judiciário no trato dos meios de produção do Estado provocando um fenômeno
chamado na doutrina de Judicialização da Política. Descreve-se a atuação de colendo tribunal
fazendo um paralelo com a experiência de Estados estrangeiros em que esse acontecimento já
se consolidou. Anuncia questões políticas inerentes as decisões, bem como os aspectos positivos
e negativos dessa suposta invasão. 

PALAVRAS-CHAVES: Judicialização da Política; Controle de Constitucionalidade; Aspectos
políticos das decisões; Separação de Poderes; Aspectos positivos e negativos.

ABSTRACT
In the present work it is argued performance of the Judiciary Power in the figure of the Supreme
Federal Court alluding the possibility of interference of the decurrent decisions of the control of
constitutionality in the sphere of ability of the too much Powers. Conclama the gradual
hipertrofia of Judiciary in the treatment of the means of production it Been provoking a
phenomenon called in the doctrine of Judicialização of the Politics. It describes performance of
respectable court making a parallel with the experience of foreign States where this experience
already was consolidated. It announces questions inherent politics the decisions, as well as the
positive and negative aspects of this supposed invasion.
KEYWORDS: Judicialização of the Politics; Control of Constitutionality; Aspects politicians of the
decisions; Separation of powers; Positive and negative aspects.

1. Introdução

 

A história tem mostrado que a relação entre o Estado e a sociedade sempre foi alvo de
profundas transformações. Na primeira metade do século XX, abriu-se um espaço para uma
reavaliação tanto das teorias e aspectos formais do direito como dos elementos práticos do dia-
a-dia.

Nesse espectro surgiu no pós-grandes guerras, em atenção ao avanço das relações sociais, um
constitucionalismo moderno que intuía uma proteção mais consistente do que se intitulou
"Direitos Individuais". Atingiu-se um estádio cultural que acenava para a afirmação do indivíduo
enquanto cidadão membro de uma sociedade organizada e devidamente protegido por uma lei
fundamental.

Com efeito, a busca pela afirmação do "welfare state" trouxe consigo uma série de benefícios.
Fez com que as instituições de um modo geral fossem aplicadas com um menor rigor técnico e
mais adstritas a composição social do cenário da época.
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Ocorre que essa forma vanguardista de se aplicar o direito, gerou a despeito do que preceitua
Luiz Werneck Viana[1], uma certa insegurança do ponto de vista da composição e da
organização dos Poderes estatais.

A relevância alcançada pelos direitos dispostos nas Cartas Políticas dos Estados atingiu um ponto
de subversão. A sedimentação de todos os supostos interesses dos Constituintes fez com que se
instalasse na grande maioria desses modelos um desequilíbrio nas relações de poder.

No caso brasileiro não foi diferente. Instalou-se, em especial após a promulgação da Carta de
1988, uma profunda discussão acerca dos direitos que deveriam ser prestigiados, pois nela se
vislumbrou uma convergência de ideologias diversas, por vezes, antagônicas, mas todas
alcançando o patamar de norma constitucional.

Como conseqüência, o equilíbrio do ordenamento jurídico dependia diretamente da produção
normativa infraconstitucional. O fato é que essa suposta dependência de produção normativa ao
invés de solucionar a questão fez com que houvesse um agravamento do problema.

Na inteligência do Celso Fernandes Campilongo[2] o resultado dessa investida legislativa resultou
num fenômeno que ele nominou de "legalidade truncada". Percebeu-se uma proliferação
inadvertida de normas que, de um lado, intumesciam o ordenamento com uma cachoeira de
novas leis específicas e, de outro, com conseqüências até mais graves, promovia uma
variabilidade de normas resultando numa instabilidade da legislação.

Na lição de citado mestre, "a idéia de unicidade do sistema jurídico é substituída por uma visão
policêntrica, que admite a convivência de infinitos microssistemas normativos dotados de lógicas
próprias, mas dificilmente ajustáveis à pretensão de coerência do macrossistema" [3].

Dadas as circunstâncias paradoxais em debate, o que se tem percebido é uma expansão das
demandas jurisdicionais em especial as atinentes a questões constitucionais, em sua grande
maioria, circunscritas nas questões inerentes aos direitos fundamentais, sociais, econômicos e
políticos.

O Pretório Excelso Brasileiro tornou-se uma arena de demandas políticas afetadas a matérias
que institucionalmente pertencem à seara dos demais Poderes. Atua, portanto, indigitado Poder,
em substituição aos demais precipuamente legitimados para tal.

Em redor do Supremo Tribunal Federal vem se infirmando uma nova vertente de atuação
completamente diversa do conteúdo clássico. Nesse contexto, os procedimentos políticos de
mediação cedem lugar a demandas judiciais, carreando uma legitimidade factual em face da
provocação de indivíduos e grupos sociais.

No exercício do controle de constitucionalidade das leis, o Supremo, ainda que sob legitimidade
discutível numa abordagem formal, tem dado uma nova leitura a secular inferência anunciada
por Montesquieu. Diverso do racionalismo iluminista que justificava o domínio do Estado pautado
numa limitação do poder do Juiz, os Ministros da Corte Constitucional propõem uma combinação,
fusão, de poderes, à luz de uma análise mais atual e crítica adstrita a realidade social.

Na percepção de Gisele Guimarães Cittadino, o próprio Estado moderno não permite que se
estanquem as relações entre os Poderes[4]. O Estado contemporâneo exige decisões tomadas
com base na lei, mesmo que ao arrepio da vontade do legislador.

A ênfase a mens legis, estendeu o campo de verificação e avaliação por parte do Supremo
Tribunal. Esse redimensionamento provocou uma hipertrofia do poder criativo dos Ministros. O
que resultou numa superação da mera competência de verificação da constitucionalidade e
implicou na certificação da consolidação de uma nova postura de busca pela efetivação dos
direitos consagrados na Carta Política.
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Com efeito, trata-se de um novo movimento de realização do conceito de justiça em decorrência
da falência flagrante dos demais poderes. O controle de Constitucionalidade, nas mais diversas
formas congrega, portanto, mecanismos de aproximação do Judiciário à realidade social em que
se apóia. 

   O foco desse trabalho é exatamente verificar na atual conjuntura algumas alterações no
exercício da função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Sob o ponto de vista político e
instrumental, verificar a sua contribuição dentro da sua esfera de competência devidamente
delineada e legitimada na Constituição como fator de aprofundamento da democracia.

O enfoque privilegiado anota sinteticamente as formas de controle no sistema brasileiro,
questões políticas inerentes, a sua discricionariedade no controle e os aspectos do envolvimento
do Supremo Tribunal Federal nas ações de competência de outros poderes.

A abordagem conferida passa por uma avaliação sociológica e não exclusivamente ligada à
teoria do direito. Do ponto de vista da ciência, nenhum campo deve encerrar-se numa esfera
inexpugnável, mas deve fugir a sua especificidade e interagir com os demais ramos.

 

2. O Controle de Constitucionalidade no Brasil

 

A rigidez das Constituições, bem como a idéia de supremacia desenvolvida na legislação e na
doutrina constitucional brasileira, consolidaram a idéia de "soberania" como uma expressão
jurídica.

Nesse sentido diz-se que o Estado se encontra lastreado por uma estrutura superior e de difícil
alteração. Em face dessa realidade, não podendo se portar de outra forma, o legislador
constituinte tratou de estabelecer mecanismos destinados a proteção e garantia dessa norma
constitucional. Esse mecanismo é conhecido com Controle de Constitucionalidade das leis e dos
atos normativos.

O sistema brasileiro tem características bem peculiares. Nesse tocante foi conferido a partir de
uma sistematização de outros modelos pré-concebidos. Traz em seu bojo um misto de
possibilidades. À vista da Constituição vigente, tem-se a inconstitucionalidade por ação ou
omissão, com o controle de natureza jurisdicional, combinando os critérios difuso e concentrado.
Em linhas gerais restaria o exercício do controle por via de exceção, por ação direta de
inconstitucionalidade e ainda a ação declaratória de constitucionalidade.

Importa ressaltar por oportuno, a criação de um mecanismo alternativo, também de
competência do STF, que seria a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Concessa vênia, nos dias atuais, completamente desvirtuada dos objetivos idealizados pelo
constituinte.

O fato é que oferecidas as diretrizes centrais a serem seguidas num Estado, não há que se falar
em contraposição aos dispositivos constitucionais. Outrossim, o interesse está em investigar o
depósito de poder que se fará sobre o STF, pois o mesmo será o órgão que decidirá o que é ou
não verdadeiramente constitucional, o que deve ou não permanecer vigente no ordenamento
jurídico e, acima de tudo, manter o equilíbrio social e do próprio ordenamento.

 

2.1. Controle Formal e Material
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A presente classificação bastante multiplicada na doutrina e legislação brasileira se ocupa de
duas formas de controle completamente diversos. O próprio foco de observação se reduz a
elementos diametralmente opostos e, como tal, de natureza jurídica também diferente.

 O controle formal, na perspectiva de Paulo Bonavides, é um controle eminentemente
jurídico[5]. O órgão competente supera a discussão acerca do trâmite da produção normativa.
Analisa as etapas do processo de elaboração da norma, contidas na própria Constituição e
promove a verificação da correção do preenchimento dos passos produzidos pela autoridade
legislativa. 

Nas palavras de ilustre mestre, "é um controle mais técnico do que de caráter meritório, está
envolvido tão-somente com os elementos formais de constituição das normas. O órgão
examinador verifica as formalidades e a harmonia da contribuição do Congresso ou das
Assembléias locais com o órgão executivo, não enfrentando qualquer espécie de avaliação
material". [6]

Por sua vez, o controle material contempla outra vertente. Pressupõe-se a existência de norma
infraconstitucional, ou que poderá vir a tornar-se constitucional, flagrantemente em
contraposição à Constituição. Aqui o objeto da demanda é exatamente o conteúdo de lei ou ato
normativo. Confere um controle eminentemente político. [7]

 Essa espécie de controle demanda um cuidado maior, pois não se trata exclusivamente de uma
observação técnica da elaboração da norma, mas se verifica a essência do ordenamento.
Discute-se a provável interferência dessa nova lei na ordem geral.[8]

Conduz o órgão a uma postura extremamente delicada excepcionalmente pelo fato de que o Juiz
constitucional realiza uma espécie de substituição do parlamentar. Ocupa uma posição
refreadora do consagrado princípio da separação dos poderes. As conseqüências do seu
desiderato vão atingir patamares bem superiores aos indicados na Constituição.

 

2.2. Espécies de órgãos responsáveis pelo controle

 

A tradição doutrinaria aponta basicamente duas espécies de órgãos responsáveis pelo controle
de constitucionalidade: os órgãos políticos e os jurídicos. De fato a persecução é a mesma, ou
seja, busca-se a manutenção da plenitude da Carta Política em sua totalidade, porém os
procedimentos é que seguem caminhos opostos.

 

2.2.1. Controle por meio de Órgãos Políticos

 

Há notícias de controle político no direito francês e na Constituição soviética de 1936, arraigada
de inspiração stalinista[9].

O controle político consolidado nos moldes do direito francês estabelecia a necessidade de
criação de um órgão diverso dos poderes pré-existentes para se manifestar acerca das questões
constitucionais. A sugestão seria da criação de uma assembléia, conselho ou comitê
constitucional.

Não resta dúvida que essa espécie de controle, numa avaliação crítica da conjuntura francesa da
época, mostrou-se como uma forma de conter o Parlamento hipertrofiado nos meados do final
de século XIX até o advento da Constituição de 1958. Essa mudança de paradigma conferiu um
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caráter mais abrasivo ao Conselho Constitucional. Aqui ele deixou de ser apenas o órgão de
limitação de arroubos do legislativo e passou a ser marcado pela função de protetor dos direitos
fundamentais do indivíduo.

Ocorre que, na esteira da evolução do Conselho, algumas significativas alterações fizeram com
que indigitado órgão retornasse a contingência meramente política.

A forma delineada na Constituição de 1958 restringia a legitimação para a propositura de ação
constitucional apenas a altas autoridades políticas. Somente o Presidente da República, o
Primeiro-Ministro, ou os Presidentes da Assembléia Nacional e do Senado poderiam promover
discussão inerente a exame de constitucionalidade de lei. Observe-se que essa realidade tornou
insipiente, por décadas, o controle de constitucionalidade francês.

Entretanto, um projeto de Emenda constitucional, devidamente acolhido, proposto em 1974 pelo
então Presidente Valéry Giscard d'Estain, ampliou a legitimação para mais 60 deputados ou 60
senadores. Essa reforma ocasionou uma enxurrada de demandas constitucionais, porém a
grande maioria com caráter estritamente político e desviada da finalidade precípua das ações
constitucionais clássicas.

Acompanhando essa modificação que, segundo Dominique Rousseau, representou o big bang do
controle de constitucionalidade, O Conselho Constitucional foi adiante decidindo que a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e o preâmbulo da Carta francesa, de
1946, seriam constitucionais e com capacidade para se impor ao legislador na mesma
intensidade que a Carta de 1958[10]. Por essa, acresceu ainda mais o rol de situações
devidamente reguladas como institutos constitucionais e consequentemente carentes de
aplicação. 

Nas linhas da publicação "Evolução do controle de constitucionalidade do tipo francês" da lavra
do ilustre Ministro Joaquim Barbosa Gomes, colhemos a seguinte inferência:

 

"Essa alteração teve o efeito de multiplicar o número de ações de inconstitucionalidade, fazendo
surgir a partir de então dois fenômenos por nós também conhecidos desde os primeiros anos de
vigência da Constituição de 1988: a judicialização da política e a politização do Direito. Com
efeito, a oposição de esquerda, que até então se mantivera à margem do processo político,
passou a  enxergar no controle de constitucionalidade um formidável instrumento de pressão
política e de veiculação do seu descontentamento com a situação geral do país. Apoderou-se do
controle de constitucionalidade, passando a questionar perante o Conselho inúmeros atos
normativos da Situação. Com isso, a participação no processo de controle de constitucionalidade
passou a constituir o que muitos autores franceses consideram um verdadeiro "estatuto da
oposição" ao poder político legitimamente investido. Noutras palavras, um instrumento de defesa
e de expressão da minoria parlamentar". [11]

 

Ao tempo em que expandiu a legitimação e realmente provocou a sociedade, na figura de seus
representantes, a se manifestar, ativou uma inevitável tendência do constitucionalismo moderno
que é a hipertrofia de um dos Poderes em relação aos demais e a discussão ou a nova leitura do
princípio da separação de poderes. No caso em questão, invocou uma suposta "Politização do
Direito".

 

2.2.2. Controle por meio de Órgãos Jurisdicionais
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Outra espécie de órgão seria o Jurisdicional. Esse controle é aquele em que o órgão judicante
detém a competência para manifestar-se acerca das questões constitucionais. Tal sistema
também da margem a interferência entre poderes, pois por mais criteriosa a decisão, ainda
estará arraigada de cunho político.

No caso brasileiro a opção por esse modelo bem confirma a politicidade das decisões. Diante da
falência evidente dos Poderes Legislativo e Executivo, sobra ao Supremo Tribunal Federal o
papel de manutenção do equilíbrio das relações sociais. Esse equilíbrio dentro da sua esfera de
competência pode ser exercitado de duas formas básicas: por via de exceção ou controle difuso
e por via de ação ou controle em abstrato[12] ou controle concentrado.

 

a) Controle por via de exceção

 

Também conhecido como controle incidental, este é praticado em face do argumento de defesa
de uma das partes num processo já em andamento. Nessas condições, remanesce de uma
questão pontual e deriva do trâmite processual normal, ou seja, não está acobertado por
procedimentos especiais.

Do ponto vista técnico apresenta-se, no direito brasileiro, como a forma mais democrática de
verificação de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Depreende-se que qualquer
indivíduo, mesmo não constando em qualquer rol privilegiado, possa suscitar discussões
constitucionais.

Notadamente deriva da orientação do direito americano donde se vislumbra um exemplo
característico e precursor que foi o case Marbury versus Madison dirimido pelo Juiz Marshal[13]. 

O Brasil acolheu esse parâmetro do sistema de controle norte americano consagrando a via de
exceção onde todo tribunal, não importando a hierarquia, poderia realizar o seu contencioso,
sentenciando pela inconstitucionalidade da lei.

Com efeito, ainda no que toca ao caso americano, as vias recursais se exauriam na Suprema
Corte com seu aresto final. Essa exercia a função de unificadora da jurisprudência, evitando
qualquer tipo de conflito interpretativo.

Não resta dúvida que hoje a Suprema Corte americana alcançou uma posição de destaque no
cenário jurídico do país. Especialmente após a era Roosevelt em que houve uma renovação dos
seus membros e uma mudança radical na produção jurisprudencial. Entretanto, em razão de se
tornar repositório da afirmação constitucional do Estado, por vezes, foi acusada de promover
uma imobilização das conquistas sociais ou mesmo de evolução do ordenamento jurídico, pois
terminava por embargar por meio de veto interpretativo a implementação de políticas
reformistas . Alcançava notável casa a postura de legislador, um patamar de acúmulo de
funções com poderes que nenhuma das duas outras poderia superar.

Esse momento do constitucionalismo americano ficou conhecido como o "governo dos juízes".
Exatamente por estar na posse de um mecanismo legítimo de interferência na seara de outros
poderes. Apoiado na lei conseguia um mandato tácito para atuar na esfera política.

No caso brasileiro essa espécie de controle resulta em uma manifestação do judiciário que se
limita exclusivamente as partes litigantes. Não conduz, portanto, a anulação da lei ou ato
normativo, verifica-se tão-somente a não aplicação naquele caso particular.

A lei em questão não aplicada àquele caso permanece em vigor e perpetuando-se aos casos
concretos semelhantes. Nada impede que em casos análogos, diante do mesmo juízo ou de
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outro juízo, possa a lei ser eventualmente aplicada e que lhe seja dada interpretação
completamente oposta.

Na inteligência do professor José Afonso da Silva, "a lei continua eficaz e aplicável, até que o
Senado suspenda a sua executoriedade; essa manifestação do Senado não revoga nem anula a
lei, mas simplesmente lhe retira a eficácia, só tem efeitos, daí por diante, ex nunc. Pois, até
então, a lei existiu. Se existiu, foi aplicada, revelou eficácia, produziu validamente e efeitos". [14]

 

b) Controle por via de ação

 

É um sistema que permite o controle das normas em abstrato, ou seja, independentemente de
uma discussão pontual ou particular. Pode-se discutir exclusivamente no campo ideológico a
validade ou não de uma norma posta na ordem jurídica.

No caso brasileiro, submete-se ao Supremo Tribunal Federal uma lei que poderá perder em face
de toda a sociedade a sua vigência. De já se percebe o efeito erga omens decorrente desse
procedimento.

Uma vez sendo efetuada a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão, ou
negado o seu pleito, esta é removida do ordenamento ao qual se mostra incompatível ou
consegue a sua afirmação.

Com efeito, uma terceira alternativa ainda se vislumbra como solução de uma demanda
jurisdicional constitucional concentrada e por via de ação. Essa alternativa foi chamada de
"interpretação conforme a Constituição"[15]. Uma maneira alternativa de valorização do trabalho
do Poder Legislativo bem como de economia aos cofres públicos.

Aqui se vislumbra um ponto negativo. O que se observa da complexidade dos procedimentos e
da projeção dos efeitos que se mostram extremamente pungentes por extraírem normas do
ordenamento, é que o cidadão fica alijado de se envolver diretamente em qualquer postulação
do tipo. Tem este, se mantido incontinente e dependente da ação de algumas autoridades
públicas para realizar tal ato. De maneira evidente a razão de ser dessa limitação se funda no
fato de que além do caráter de insegurança que geraria a abertura irrestrita, seria praticamente
impossível uma prestação a contento oferecida pelo tribunal responsável para solução dos
questionamentos em virtude da demanda exagerada.

Paulo Bonavides verifica tal pecado. Segundo ele, de extrema relevância, é o fato do cidadão
estar alijado de tal procedimento. Este fica ilhado apenas na possibilidade de discussão por
exceção ou alegando em matéria de defesa a suposta inconstitucionalidade.[16]   

Atualmente se tem como exemplos de países que apresentam um tribunal especial ou
especialmente dotado de poderes para efetuar o controle por via de ação: a Áustria, a
Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal.

 

3. Questões políticas inerentes ao controle jurisdicional

 

O controle de constitucionalidade com caráter jurídico é uma criação do Estado Liberal [17].
Surgiu patrocinando a idéia de que estaria fora da alçada do Judiciário o envolvimento em
questões políticas. O seu limite de competência seria restrito à investigação das demandas
denotando interferência nas cláusulas constitucionais inerentes aos direitos e garantias
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individuais do cidadão ou, numa abordagem mais ampla, na existência dos direitos dos
indivíduos.

Por questões completamente audíveis do ponto de vista técnico, essa tendência não se
confirmou. A idéia da disjunção total e absoluta se sustentou apenas no campo teórico ou
normativo, eis que a própria legislação mostrou-se como o ponto de partida do fenômeno da
Judicialização da Política.

No caso brasileiro, essa afirmação foi claramente consagrada. Basta que se verifique o rol de
autoridades capazes de propor as ações ditas constitucionais [18]. A gama de matérias
envolvidas não se resumia às questões estritamente de confronto entre lei ou ato normativo com
a Constituição, alcançava patamares bem mais abrangentes chegando, inclusive, a discutir a
racionalização dos meios públicos.

Confirma essa missiva a lição do ilustre professor Luiz Werneck Viana quando afirma que:

 

"No Brasil, o legislador constituinte confiou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o controle
abstrato da constitucionalidade das leis, mediante a provocação da chamada comunidade de
intérpretes da Constituição. E tal importante inovação não pode ser creditada, quer a uma
expressão de vontade da sociedade civil organizada, antes, bem mais que agora, alheias às
possibilidades democráticas da intervenção do Judiciário na arena pública, quer a uma proposta
amadurecida no interior do Poder Judiciário. Contudo, apesar de as ações diretas de
inconstitucionalidade (Adins) terem caído como um raio em dia de céu azul no cenário
institucional brasileiro, desde logo elas foram reconhecidas como um instrumento de significativa
importância, não só para a defesa de direitos da cidadania, como também para a racionalização
da administração pública". [19]    

 

Uma das primeiras matérias a gerar essa alteração do paradigma foi a própria consolidação, com
o advento da Carta Magna de 1988, do governo que se auto-intitulou de liberal. Num afã
reformador da estrutura arcaica permeada de reminiscências de um regime totalitário decano, o
Executivo não encontrou no parlamento apoio para o aperfeiçoamento de suas intenções-chave
o que permitiria uma suposta governabilidade.

Sem essa aprovação e consequentemente sem a aprovação popular teve que recorrer ao
mecanismo das Medidas Provisórias. Sem mencionar as constantes alterações dos planos
econômicos que também provocaram um envolvimento direto do Judiciário na segregação do
que era constitucional ou não e do que era razoável ou não para o Estado brasileiro, anotando,
por vezes, uma certa discricionariedade[20] dos Ministros.

Diferente do que se imaginava, esse ativismo legislativo do Poder Executivo se proliferou. A
noção atual é a de que "as medidas representam uma imposição unilateral da vontade do
Executivo, resultando de uma cooperação deste com a maioria parlamentar, (...) que as usaria
como moeda de troca com o governo Federal" [21]. Coincidentemente, hoje a maioria das leis
aprovadas no Estado brasileiro deriva de proposição temática do Executivo.

Cravadas essas circunstâncias, claramente se percebe um descompasso na estrutura estatal
condicionada pela invasão do Executivo na seara de atuação do Legislativo. Como conseqüência,
à vista da complexidade das matérias em discussão, bem como dos interesses em debate,
perfez-se ai um esteio apropriado para a projeção e valorização do Judiciário, em especial do
Supremo Tribunal Federal.

Nas palavras do professor Sérgio Abranches, convocou-se o "Poder Judiciário ao desempenho do
papel de um tertius capaz de exercer funções de checks and balances no interior do sistema
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político, a fim de compensar a tirania da maioria, sempre latente na forma brasileira de
presidencialismo de coalizão" [22].

De todo modo, importa mencionar que esse fenômeno ainda apresenta-se com uma relativa
timidez haja visto que o Tribunal em questão tem deixado claro em suas decisões o interesse em
prezar pela manutenção da suposta separação de poderes. O que se tem como fundamental é a
notória questão estatística[23] da promoção de ações de controle concentrado promovidas pelas
autoridades competentes que muitas vezes carecem do crivo do STF para seguir com as suas
funções ditas precípuas.  

Basta que se observe, por exemplo, a participação dos governadores na acentuação do volume
das Adin's. Buscam não a defesa da autonomia dos Estados em relação à União, mas reclamam
o controle em relação a legislação oriunda das suas Assembléias. Em nome da governabilidade
recorrem ao Pretório Excelso.

Outro exemplo característico encontramos com os partidos políticos. Sendo relegados a uma
eterna disputa político-partidária e constante negociação entre maiorias e minorias, estes na
busca pela afirmação de suas siglas, têm provocado avidamente o STF, seja por meio de Adin's,
Mandados de Segurança, ou outros mecanismos semelhantes. Lembrando que às vezes chega a
elevar tanto as demandas neste Tribunal que alguns críticos já têm informado que a pauta de
julgamento seria bem mais enxuta se não houvesse o infortúnio da cachoeira de pedidos de
urgência em procedimentos por parte dos partidos políticos.

Percebe-se aqui uma inversão na ordem natural dos procedimentos. Na teoria, o trabalho dos
Tribunais seria derivado do Legislativo, a idéia básica seria o Judiciário interpretar os credos
produzidos nos Parlamentos, mas o que se percebe na atualidade é o oposto. O destrancamento
de muitas das ações do Legislativo depende de decisão jurisdicional.

 

4. Aspectos positivos e negativos do envolvimento do STF nas ações do Legislativo e
do Executivo

 

A transição do pós-autoritarismo e a edição de Constituições democráticas fomentaram
condições para que houvesse a possibilidade da interferência do Poder Judiciário na seara de
atuação dos demais Poderes.

Restou claro que o advento desse novo conceito de constitucionalismo com base na idéia de
Constituições Abertas agregado à insuficiência dos meios materiais das democracias em geral,
gerou a necessidade de uma participação mais efetiva do Poder Judiciário.

Com efeito, a mudança de postura não se deu em conseqüência de movimentos sociais, ou lutas
de classes, mas sim decorrência da própria incerteza que norteia o princípio democrático. Com
efeito, atualmente tem prevalecido a figura do Poder Judiciário, mais especificamente o STF, em
razão dos clamores sociais.

 

a) Aspectos negativos

 

Uma crítica previsível de parte da doutrina apoiada numa "hermenêutica restritiva" seria a de
que os Tribunais estariam assumindo um papel de legislador. Seria instalada uma subversão ao
Estado Democrático de Direito relegando a um plano secundário a soberania popular em
detrimento da vontade dos Tribunais.
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Essa crítica foi semeada na realidade constitucional alemã que, por sinal, é sabidamente
inspiradora das práticas constitucionalistas brasileiras. "É no âmbito da teoria constitucional
alemã que se observam as mais conducentes críticas ao papel assumido pelo Tribunal
Constitucional Alemão, que estaria ou atuando como um típico parlamento ou se comportando
de forma paternalista quando se apresenta como regente republicano da cidadania"[24]. 

Ingeborg Maus numa crítica a interpretação moral sustentada por Dworkin afirma que:

 

"[...] a inclusão da moral no direito, segundo este modelo, imuniza a atividade jurisprudencial
perante a crítica à qual originariamente deveria estar sujeita [...] Quando a justiça ascende ela
própria à condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer
mecanismo de controle social [...]"[25].

 

Esse ponto de vista claramente depreende o ponto elementar da discussão, pois no aspecto
formal o papel do Judiciário seria restrito aos ditames constitucionais devidamente estabelecidos.
Na visão de Habermans:

 

"A função da Corte é velar para que se respeitem os procedimentos democráticos para uma
formação da opinião e da vontade políticas de tipo inclusivo, ou seja, em que todos possam
intervir, sem assumir ela mesma o papel de legislador político" [26].

 

A nova leitura que está sendo dada ao princípio da Separação de Poderes sugere a quebra da
organização estrutural do Estado. Ainda observando o elevadíssimo envolvimento do Supremo
Tribunal Federal com as causas sociais e políticas, inexiste legitimidade expressa para realizar o
Controle das ações do Executivo ou mesmo do Legislativo.

O argumento que se percebe em favor dessa interferência se situa exclusivamente no campo da
teoria. Subsume-se de uma suposta crise do positivismo ou do tecnicismo formalista
acompanhado da instalação de uma "jurisprudência de interesses".

Vai adiante o professor Celso Fernandes Campilongo quando aduz as conseqüências dessa
suposta invasão:

 

"Quando os papéis se invertem e os juízes se avocam na condição de representantes do povo,
ou os políticos pretendem amordaçar o Judiciário e submetê-lo à lógica do consenso popular,
criam-se bloqueios que impedem o funcionamento tanto do sistema jurídico quanto do sistema
político. O mecanismo pensado para impedir a politização do direito e para proteger a
representação das intromissões do Judiciário que pretende substituir os políticos é a
Constituição. Cabe à Constituição sensibilizar um sistema em relação ao outro e, principalmente,
delimitar o território funcional de cada um" [27].

 

Respeitando as devidas proporções, exemplo notório do insucesso da invasão de um Poder pelo
outro, se deu no período da ditadura militar.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9658



"Durante a ditadura militar, não foram poucos os juristas que denunciaram o caráter burlesco
dos processos judiciais por crimes políticos. Alguns chegaram a dizer que aqueles processos não
representavam um capítulo do direito penal, mas uma página triste da história. Por quê? Ao
invés da racionalização da diferença entre o lícito e o ilícito e da observância do
devido processo legal, o que se viu foi a substituição das referências do sistema
jurídico pelos critérios do sistema político. A corrupção do "modus operandi" de um
sistema pelo outro" [28].(grifo nosso)

 

Outra conseqüência iminente dessa judicialização da política é o risco de um colapso nas
finanças públicas. Dado o desconhecimento estrutural das políticas públicas a serem
desenvolvidas não seria prudente esperar que o Judiciário pudesse estabelecer uma gerência
razoável dos meios.

No caso brasileiro, essa deficiência parece flagrante. O Supremo Tribunal Federal já sofre com a
enxurrada de demandas encerradas em matéria que sua natureza não coincide necessariamente
com a natureza declinada na Constituição Federal ou que deveriam ser resolvidas sem passar
por Pretório Excelso. Desta feita seria uma sobreposição de competências e uma sobrecarga
com eventual acréscimo de atribuições.

Não seria razoável, por exemplo, que o STF viesse a demarcar quais políticas públicas deveriam
ser implementadas e quais não deveriam em Estado A ou em Estado B. Da mesma forma, não
seria crível a administração de orçamentos por citado órgão superior excepcionalmente pelo fato
de não ter em sua agenda o valor do numerário disponível, nem o contato direto com as
necessidades sociais. Na grande maioria das vezes o Tribunal trabalha com matérias em abstrato
mantendo-se, de certa forma, afastado das mazelas sociais.

Outra crítica perceptível seria a definitiva consolidação das frustrações sociais. Parafraseando o
texto constitucional, seria a constitucionalização das frustrações dos interesses individuais e
coletivos.

Nos dias atuais, o STF, ou mesmo o Judiciário em geral, à vista do insucesso dos demais
Poderes constitucionais tem sido o ponto de esperança das projeções dos interesses públicos.
Nessa esteira, que dizer se a resposta advinda do Judiciário, mais especificamente do STF, não
ocorrer a contento? Se em razão de circunstancias materiais o insucesso contagiar também o
Judiciário?

Essa discussão apesar de sutil é bastante tenra, pois as decisões propaladas pelos Tribunais
Superiores são capazes de promover uma alteração significativa em qualquer quadro social. O
STF, por vezes, é posto a prova em situações que avultam a mera avaliação de
constitucionalidade. Ainda que os aspectos em debate no processo tenham coloração de
discussão constitucional propriamente dita, as conseqüências do aresto decisório serão
infinitamente superiores.

Cotejando o raciocínio do professor Gustavo Amaral, quando sagazmente desenvolve uma
discussão em torno do que ele nominou de "decisões dramáticas" [29], o Supremo em inúmeras
discussões é forçado a avaliar questões em que ambas as partes teriam o seu direito
devidamente protegido pela Constituição. Entretanto, em razão de impossibilidade material do
Estado não teria como ser efetuada uma providência dupla.

Dessa forma, no momento em que se profere a decisão uma das partes vai ser forçada a,
mesmo sendo titular de um direito, abrir mão deste e frustrar-se da expectativa constitucional.
Ou seja, a única e maior garantia que o indivíduo terá é que a Constituição garante, por meio de
uma decisão jurisdicional, que ele a qualquer momento seja destituído de um direito que ela
própria lastreia.
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b) Aspectos positivos        

 

Noutra banda, essa nova postura do Supremo Tribunal Federal, tem se mostrado efetiva em
alguns aspectos. Apesar de operar uma invasão até certo ponto não legitimada formalmente,
tem sido foco de um profícuo controle de razoabilidade das opções políticas.

Num primeiro plano serve o STF como plataforma de fiscalização da conduta dos demais
Poderes. Determina quais seriam os limites legais com os quais os agentes públicos devem se
portar. Na atualidade, por exemplo, apesar da indefinição sob o ponto de vista da
processualística se a liberação dos processos investigatórios em CPI's é ato vinculado ou
discricionário, cabe ao tribunal se manifestar autorizando ou não o procedimento.

A autopoiese do Judiciário tem sido extravasada para fazê-lo alcançar limites de verificação de
procedimentos externos ao seu nincho. Descendo um pouco na escala de poder, problema
recentemente enfrentado foi a questão da imobilização de constas públicas decorrente de
inadimplência de verbas trabalhistas.

Não se pode olvidar da utilidade manifesta dessas decisões. O simples fato do Judiciário se
posicionar no sentido de transcender sua esfera de competência na busca pela realização dos
direitos com uma conotação positiva e não como mero expectador dos desmandos sociais,
torna-o principal vetor do aprofundamento da democracia.

Foi mais a frente o Ilustre Ministro Celso de Melo em célebre Acórdão versando sobre políticas
públicas. Aponta com base em mais abalizada doutrina a possibilidade razoável de participação
do Supremo na verificação dos termos das políticas públicas a serem desenvolvidas em
determinado local, ou minimamente na ausência de sua providência.

 

"Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular
e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar,
ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas
pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja
omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de
direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à
"reserva do possível". Doutrina." (Ag. Reg. no RE 410.715-5, São Paulo, Segunda Turma,
Relator: Min. Celso de Mello, D.J.: 03.02.2006).

 

Não obstante a factualidade do decisum essa nova forma de pensar a ação do Supremo Tribunal
Federal acena para o fato de poder também delinear os contornos sociais em cooperação com os
demais poderes. Trata-se acima de tudo de uma opção razoável de desenvolvimento ou de
flexibilização da relação estanque entre política e direito.  

Outro benefício da judicialização da política, observando as lições dos professores Mauro
Cappelletti e Ronald Dworkin, seria a reafirmação ou consolidação de um padrão mínimo de
cidadania decorrente da atuação dos tribunais superiores.

No caso brasileiro é evidente essa afirmação. Por mais que se depare com uma superlativa
insuficiência de bens para se desenvolver políticas de integração social, cabe ao Supremo,
quando suscitado, promover uma decisão consubstanciada na busca de uma maior relativização
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do tecnicismo e mais envolvida com as reais necessidades sociais.

É importante que seja abandonada a mordaça subsuntiva e se abram as vertentes privilegiadoras
dos interresses do cidadão. Ainda que exista, como alhures mencionado, o risco de uma parte
que tenha o direito sucumbir a outra que também o tenha, é imprescindível que o Judiciário
esteja comprometido em providenciar um mínimo cativo a existência de cada um deles.   

 

6. Conclusão

 

O movimento de Judicialização da Política no Brasil ainda não atingiu o estádio desenvolvido em
movimentos como o italiano. A modesta postura brasileira tem se limitado a decisões pontuais
onde restou bem delineada a invasão do Poder Judiciário no campo da política.

Sabe-se que a distancia ainda é enorme se considerarmos os "hard cases" americanos
pacificados pela Suprema Corte ou mesmo as manifestações jurisdicionais no "common law"
inglês, entretanto, obedecendo as devidas proporções, a idéia já foi semeada no direito
brasileiro.

Mesmo por razões reconhecidamente diversas dos casos acima anunciados, o Brasil também se
vê às voltas com esse fenômeno de judicialização da política. No momento suportando as
agruras da insegurança decorrentes da complexidade do sistema democrático.

 De fato algumas situações carecem de manifestação do Judiciário ainda que suplantando a sua
esfera de competência. Dada a realidade social necessariamente o Judiciário teria que sair da
sua inércia natural e assumir uma postura diferenciada e pró-ativa. Um alento significativo é que
no Estado brasileiro essa realidade tornou-se palpável com apoio, um pouco velado, mas
eficiente, da Suprema Corte brasileira, que garantiu, apesar das supostas invasões, a
manutenção da segurança jurídica e a plenitude do ordenamento.

Cumpre observar, contudo, que essa realidade tem que ser sedimentada sobre bases sólidas.
Sabe-se que as complexas e abstratas bases Estado democrático permitem que se verifique uma
contingência elevada, ou seja, a decisão tomada hoje por um Tribunal Superior pode amanhã
ser alterada para ponto de vista diametralmente oposto e, ainda poderia ser modificada, numa
outra oportunidade, para uma terceira opção, de maneira que todas estariam devidamente
referendadas pela norma ou pela dimensão exegética da norma.

Noutra palavras, o Supremo Tribunal Federal, tem a possibilidade de desenvolver opções
políticas as mais variadas possíveis. Tem em mãos a projeção de boa parte da realidade social
do Estado brasileiro. [30] Daí a preocupação com os rumos que serão tomados sob o manto do
fenômeno da judicialização da Política.

Procedendo a uma minuciosa investigação das tendências favoráveis ou não, Celso Fernandes
Campilongo afirma que:

 

"o processo de ampliação dos poderes do juiz, de um lado, e as tentativas de implantação da
súmula vinculante, de outro, ao transferirem para o sistema jurídico critérios operativos da
política (em termos de liberdade, rapidez e amplitude dos vínculos decisórios), expõem os dois
sistemas a uma "desdiferenciação" incompatível com a democracia e a complexidade moderna.
São típicos de uma modernidade periférica, pois violam o caráter autopoiético dos dois sistemas
e reforçam impedimentos recíprocos". [31]
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Destaque-se, nesse contexto, que a judicialização da política no caso brasileiro é um caminho
inevitável em face da realidade posta. Entretanto, a preocupação principal, ultimando a análise,
é a preocupação em relação ao possível descaso ao sistema de representação político, pois este,
mesmo defasado e desacreditado, desempenha um importante papel no equilíbrio dinâmico das
relações sociais.

A usurpação das instituições estranhas ao sistema jurídico e conseqüente avocação da condição
de substitutos nas funções políticas somente aumentará o desequilíbrio, pois não há democracia
sem um governo representativo e, nesse sentido, os tribunais ainda não absorveram essa
legitimidade popular. O risco decorrente de uma "ditadura do judiciário" é tão elevado quanto o
da ineficiência dos demais poderes como hoje se convive.
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A JURISDIÇÃO E O DEVIDO PROCESSO DE PROCEDIMENTALIZAÇÃO E DE
VALORIZAÇÃO DA PROVA NO PROCESSO PENAL

THE JURISDICTION AND THE DUE PROCESS OF EVIDENCE PROCEEDINGS AND VALUATION IN
THE CRIMINAL PROCEDURE

Christiano Rodrigo Gomes De Freitas

RESUMO
A regulamentação da prova no processo penal é de grande importância por relacionar-se à
necessidade de reconstrução do fato e do respeito às liberdades individuais do acusado,
delimitando a persecução criminal. Por isso, não pode se dar discricionariamente, por senso de
oportunidade do juiz, devendo observar critérios objetivos e impessoais que condicionam a
atuação das partes e do juiz. Somente pela estrita observância desses critérios é possível a
inserção da prova no procedimento e a sua apreciação pelo juiz, consagrando a cláusula
constitucional do devido processo legal, permitindo o cumprimento da função de garantia do
processo. Estabelece-se, com isso, uma estrutura democrática que condiciona a atividade
instrutória judicial e que permite a ampla atuação dos destinatários na formação do provimento
final.
PALAVRAS-CHAVES: PROVA; DEVIDO PROCESSO LEGAL; PROCESSO PENAL.

ABSTRACT
The rules of evidence in the criminal procedure is very important due to be related to the need
of reconstructing the fact and to the respect of individual rights of the accused, establishing the
criminal persecution boundary. That is why the evidence cannot be produced in a discretionary
way, by the judge´s sense of opportunity, but must observe objective and impersonal criteria
that affect the performance of the parties and the judge. Only by strict observance of these
criteria is possible to insert the evidence in the procedure and its appreciation by the judge,
insuring the due process of law and allowing the fulfillment of the process as a guarantee. It is
established with this a democratic structure that guides the judicial activity of investigation and
ruling and that allows a wide performance of the recipients in the formation of the final
disposition.
KEYWORDS: EVIDENCE; DUE PROCESS OF LAW; CRIMINAL PROCEDURE

1. INTRODUÇÃO
 
 
            A prova é o “centro della scienza penale”. Essa afirmação de Giovanni Leone (1956, p. 323) revela a importância da exata

compreensão do instituto em toda a sua extensão, inclusive, e especialmente, no que concernem as suas limitações.

            A importância decorre de sua estreita ligação com a própria finalidade do processo penal de reconstrução processual do fato

criminoso e da vinculação que exerce sobre o julgador no seu juízo de culpabilidade.

            A regulamentação da prova está, ainda, posta com a finalidade de assegurar o interesse na punição de todo culpado,

condicionado ao devido respeito às liberdades individuais, conjugando uma dupla função coletiva e individual, impondo-se como o

principal limite à persecução criminal.

            Nesse sentido Mittermaier afirma que:

 
“Os motivos, que guiam o legislador a traçar as regra da prova, são os mesmos motivos gerais que
presidem toda a organização do processo criminal. São: 1º) o interesse da sociedade, a necessidade de
punição de todo o culpado; 2º) a de proteção devida às liberdades individuais e civis, que por efeito do
processo criminal podem ser gravemente comprometidas; 3º) por último e como consequência, a
necessidade de nunca castigar um inocente”. (1996, p. 14)
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            Revela-se, por isso, verdadeira garantia a todo acusado e à sociedade da devida apuração do fato (aspecto positivo) sem

arbítrios e violações de liberdades individuais (aspecto negativo).  

            A prova se coloca, portanto, como parâmetro legal de delimitação da persecução criminal, enquanto interesse legítimo da

sociedade e do acusado, dotando a atividade estatal de legitimação suficiente e compondo, ao mesmo tempo, a tensão Estado-

indivíduo.[1]
            Essa delimitação da persecução criminal pelo Estado está em consonância com o modelo de Estado Democrático de Direito

proposto pela Constituição brasileira, no qual se exige daquele constitucionalmente incumbido da elaboração e da aplicação das leis

sua estrita observância (princípio da legalidade), sob pena de violar sua posição de guardião, colocando-se em contrariedade com o

ordenamento jurídico.   

            Conforme Amelung:

 
“Enquanto Estado de Direito, ele tem de aparecer perante o delinquente como um poder dotado de
superioridade ética e não apenas como uma mera máquina de coerção (Gewaltmaschinerie) apostada
em dominá-lo, numa luta à margem de todas as regras.” (apud Andrade, 1992, p. 74, nota 137).

 

            A prova se coloca por tudo isso no centro do processo penal, assumindo a importante função de delimitador da atividade

persecutória estatal, condicionando a legalidade do procedimento de reconstrução do fato e a legitimidade da decisão, nos moldes a

demonstrar, exigindo, por tudo isso, devida regulamentação jurídica.

            Entretanto, para que a prova cumpra essas funções é importante que sua procedimentalização e valorização ocorram por

critérios impessoais e não arbitrários, e que não secundarizem a participação dos interessados.

            A cláusula constitucional do devido processo legal exige a atuação da jurisdição em conformidade a parâmetros legais,

desvinculada de um decisionismo judicial que permita ao juiz a produção, a formalização e a valoração da argumentação com base

em juízos de equidade, de oportunidade e de senso de justiça, tudo em nome de uma verdade real a ser encontrada sem limites aos

meios de prova, divorciado, portanto, de conteúdos principiológicos exigidos pelo devido processo legal, subvertendo a importância

do processo e da prova.

            O presente estudo aponta critérios objetivos de procedimentalização e de valorização da prova vinculativos da jurisdição,

condicionando a atuação do juiz no campo instrutório e decisório.

            Somente pela observância dos critérios propostos estará o fato apto o suficiente para ser deduzido pelas partes e apreciado

pelo juiz, revestindo a qualificação de prova, inserindo-se na cadeia procedimental validamente.

            A inserção da prova no âmbito do procedimento, tornando-se parte deste, sob a orientação dos princípios invocados, é

garantia de impessoalização da produção e da valorização da prova, não mais amparados em juízos de oportunidade do juiz.

 

2.         A PROVA COMO FORMAL DELIMITAÇÃO ARGUMENTATIVA

 

Mas no que consiste a prova?

            A esta pergunta poderíamos citar inúmeras tentativas de definição, o que revela uma enorme dissonância doutrinária em

torno do tema, preenchida aleatoriamente segundo o gosto de cada um por uma ou outra expressão, o que compromete o seu caráter

delimitador acima colocado, submetendo-se a influxos de oportunidade e discricionariedade.

            Hélio Tornaghi (1959, p. 196-198), expondo essa diversidade, nos aponta quatro sentidos para prova: primeiro como

conjunto de atos processuais; segundo como o resultado do procedimento; terceiro como qualquer elemento de convicção; e quarto
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como meios de prova[2].

            A mesma percepção colhemos na doutrina estrangeira, como vemos em Vincenzo Manzini, que tendo a prova como atividade

processual de obtenção de certeza judicial, coloca que: “La ley procesal penal usa por lo demás del término de prueba, no solo en el

sentido expressado, sino a veces tambíen para indicar los medios de comprobación o los resultados conseguidos con el  empleo de

esos mismos médios”[3] (1970, p. 198).

            Para Hélio Tornaghi a prova é “o conjunto de atos processuais praticados para averiguar a verdade e formar a convicção do

juiz”(1959, p. 196); já para Frederico Marques é “a demonstração dos fatos em que assenta a acusação e daquilo que o réu alega em

sua defesa” (1997, p. 253); para Grinover, Fernandes e Gomes Filho é “o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz

a respeito da ocorrência ou inocorrência de certos fatos” (2004, p. 141); para Aury Lopes Júnior “as provas são os meios através dos

quais se fará essa reconstrução do fato passado (crime)” (2008, p. 489).

            Essa confusão de significados também é percebida em diversos dispositivos do Código de Processo Penal Brasileiro[4]. No

sentido de ato processual temos o artigo 156 quando dispõe que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”; como resultado da

atividade das partes temos o artigo 155 ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova”; como elemento

de convicção temos o artigo 6º, inciso III, ao dispor que a autoridade policial deverá “colher todas as provas que servirem para o

esclarecimento; como o ato de demonstração temos o artigo 11 ao prescrever que “os instrumentos do crime, bem como os objetos,

que interessarem à prova acompanharão os autos do inquérito”; no sentido de elemento de prova temos o artigo 18 segundo o qual

“a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia; como meio temos o inciso I, do artigo

156, ao autorizar a “produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes”.

            Talvez toda essa dificuldade se deve ao que Carnellutti definiu como “pobreza de linguagem”, denunciando que “soffriamo

pela povertà del linguaggio (e basta pensare all’assurdo del contenere il mondo in un vocabolario!), una stessa parola si adopera per

significare diverse cose”[5](1950, p. 12). Mas em outra oportunidade o mesmo adverte: “Questione di nomi. Una volta avrei ditto

anch’io, come mi avevano insegnato: importa poco. Adesso, inclino a riconoscere sempre più il valore delle parole.”[6](1950, p.

31)

            Compreendendo a importância da exata compreensão da prova e seus correlatos para o devido entendimento do papel

desempenhado no processo e para sua correta regulamentação, discordamos de Manzini para quem: “La distinción entre fuentes,

médios y elementos de prueba no tiene importancia científica esencial, y prácticamente no tiene ninguna.”[7] (1970, p. 208).

            Essa distinção possui relevo na correta regulamentação legal da matéria, especialmente por relacionar-se à delimitação da

persecução penal por parte dos órgãos estatais, e, principalmente, para a exata compreensão do conteúdo das proibições de prova

em todos os seus aspectos, com o que acolhemos a admoestação feita por Rosemiro Pereira Leal de que: “O direito probatório está

a exigir urgente ressemantização teórica na atualidade, porquanto, por estudos antanhos, ainda se cinge a taxionomia de gosto

pessoal.” (2008, p. 202)

            Essa ressemantização da teoria da prova deve estar conectada à cláusula constitucional do devido processo legal, entendido

como estrutura procedimental esquematizada legalmente por conteúdos principiológicos de produção, formalização e valorização da

argumentação, compatível com uma proposta democrática.

            Entre os principais fatores que comprometem a ressemantização pretendida e fomentam um cada vez maior decisionismo

judicial, exigindo, por isso, seu abandono, estão os princípios da livre investigação das provas e da verdade real, que servem de

justificantes para uma postura unilateral na reconstrução do fato a todo custo, inclusive ao custo de liberdades individuais

constitucionais.

            Pela livre investigação das provas defende-se um amplo e irrestrito conjunto de meios, independentemente de previsão legal

ou de observância a regras procedimentais, que podem ser utilizados para a apreensão do elemento de prova, de modo que os meios
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de prova não encontrariam limites.

            Somando isso ao princípio da verdade real que coloca a obrigação de apurar o fato exatamente como ocorrido na realidade,

teremos uma atuação judicial que se vale de todo e qualquer meio de prova para reconstrução do fato, de modo que provar é

entendido como a apuração da verdade que formará o convencimento judicial.

            Não há mais espaço para concepções de prova vinculadas a ideias retrógradas que fomentam o decisionismo judicial,

secundarizam a atuação das partes e permitem ao juiz a produção, a formalização e a valoração da argumentação com base em

juízos de equidade, de oportunidade e de senso de justiça, tudo em nome de uma verdade real a ser encontrada sem limites aos

meios de prova, divorciado, portanto, de conteúdos principiológicos exigidos pelo devido processo legal, subvertendo a importância

do processo e da prova.

            Provar, não pode mais ser entendido apenas como um mero exercício de influência na livre convicção judicial e de apuração

da verdade, mas como direta delimitação argumentativa fática pelas partes do campo decisório do juiz, no tempo-espaço do

procedimento, segundo os conteúdos principiológicos decorrentes do devido processo.

            É o que compreendemos quando Rosemiro Pereira Leal afirma que “provar não quer dizer a demonstração da verdade dos

fatos articulados, mas ‘determinar e fixar formalmente os fatos’” (2008, p. 198).

            Se provar, como queremos, é a formal delimitação argumentativa fática pelas partes do campo decisório do juiz, a prova vem

a ser justamente o conteúdo dessa delimitação, consubstanciando-se na base de argumentação fática das partes e de decisão judicial.

            Por aportes principiológicas, a prova e a atividade de provar se inserem na cadeia procedimental, em conformidade com o

devido processo, e exercem direta influência no ato de decidir, no que tange a motivação das decisões judiciais.

            Assim, para isso, a determinação e fixação “formal” dos fatos no sentido de delimitação fática do campo decisório judicial no

tempo-espaço do procedimento, devem atender a determinados princípios para que possa integrar a cadeia normativa procedimental,

quais sejam: o contraditório, a indiciariedade, a ideação e a formalização.

            Com essas compreensões da atividade de provar e do ato de prova queremos nos afastar daquela confusão terminológica do

princípio da livre investigação das formas e colocá-los em conexão ao devido processo legal, atendendo a importância do processo

inicialmente declinada, tudo de modo a restringir os espaços de discricionariedade na produção e valorização da prova.

            Revela-se, portanto, a prova como instituto jurídico no sentido preconizado por Rosemiro Pereira Leal enquanto “conjunto

de princípios que se unificam pela conexão normativa determinante de seu significado e aplicação” (2008, p. 200), o que nos

permitirá o “equacionamento técnico-jurídico pela garantia do devido processo legal” (2008, p. 201) de que trata o mesmo

processualista, afastando de modelos arbitrários e discricionários de atuação judicial neste campo probatório.

 

3. PROCEDIMENTALIZAÇÃO DA PROVA

 

            Primeiramente, essa argumentação fática empreendida na estrutura do procedimento penal, reconstruindo formalmente os

fatos, deve orientar-se obrigatoriamente pela atuação paritária dos interessados, isto é, em contraditório, sendo este o primeiro

conteúdo principiológico a informar a prova.

            Assim temos que: “A argumentação jurídica através da qual se dá a reconstrução do caso concreto e a determinação da

norma jurídica adequada está submetida à garantia processual de participação em contraditório dos destinatários do provimento

jurisdicional.” (Cattoni de Oliveira, 2000, p. 165)

            O artigo 155, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11690/2008, ao prescrever que “o juiz formará sua

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial (...)” permite-nos depreender a exigência da

contraditoriedade como informadora da prova.
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            Esta, aliás, é uma das principais diferenças apontadas pela doutrina comparativamente aos atos de investigação, produzidos

na fase pré-processual sem a imposição do contraditório, pelo que possuem âmbito restrito na formação da culpa, apenas servindo

para o juízo de acusação, opinio delicti, do titular da ação penal.[8]
            Afasta-se aqui a ideia de contraditório como o limitado direito de informação e reação, consubstanciado no princípio da

audiência bilateral[9], tendo-o como direito de participação efetiva, em simétrica paridade, na construção da decisão final[10],

permitindo-nos a compreensão do processo enquanto “struttura privilegiata per la gestione democràtica di attività fondamentali; e

dunque, di strumento per la salvaguardia delle libertà”[11] (Fazzalari, 1989, p. 580).

            Nesse viés, o processo no Estado Democrático de Direito, pela cláusula do contraditório, implica na participação das partes

na reconstrução do caso concreto e na dedução de pretensões, nos limites do espaço-tempo do procedimento, integrando-o, e, a

partir disso, servindo como condição de legitimidade do ato decisório final, não mais individual do juiz, mas coletivamente por todos

os interessados.

            O processo na democracia configura-se, por isso, como espaço de ampla discussão, de igualitária participação dos

interessados, enquanto aqueles que sofrerão os efeitos da decisão[12], produtores de uma decisão participada.

             O contraditório coloca-se assim como importante princípio informador da prova, exigindo que a base de argumentação seja

elaborada em paridade pelas partes para que seja admitida determinada base de argumentação fática na estrutura do procedimento e,

consequentemente, exerça uma vinculação sobre a decisão judicial no que concerne a sua fundamentação.

            Ademais, a formação dessa base argumentativa fática produzida pelas partes em paridade não pode ocorrer acriteriosamente,

embasada em modelos judiciaristas que colocam a cargo do senso de justiça e de oportunidade do magistrado sua produção, por

incompatibilidade com uma teoria da prova em uma proposta democrática, nos moldes expostos acima.         

            Além do princípio do contraditório que tratamos, Rosemiro Pereira Leal (2008, p. 200) aponta os princípios da indiciariedade,

da ideação e da formalização como aqueles determinantes do significado e aplicação do instituto, integrando a argumentação na

cadeia procedimental e cujos conteúdos lógicos nos permitem a exata compreensão e diferenciação dos elementos, meios e

instrumentos de prova que entendemos necessária.

            A indiciariedade significa a identificação, a percepção, de elementos da realidade a serem transpostos, objetivados, para o

procedimento, de maneira a permitir sua futura valorização na decisão, atendendo ao brocardo “ex autis, ex mundi”.

            Por esse princípio podemos definir o elemento de prova[13] enquanto um dado da realidade espacial extraprocessual,

identificável pelos sentidos, relevante para a argumentação fática das partes.

            Exemplificando, para melhor compreensão, podemos citar os vestígios do crime, como o cadáver, a ser submetido à perícia,

conforme determina o artigo 158, do Código de Processo Penal.

            A ideação, por sua vez, compreende o modo de coleta do elemento, objetivando-o, isto é, apreendo-o da realidade sensorial.

Enquanto o elemento está para ser transposto da realidade sensorial para o procedimento, o meio é o modo de transposição.

            Meios de prova[14], portanto, são as técnicas legalmente previstas de transposição, de apreensão, do elemento de prova

para o bojo do procedimento. São, assim, os modos legais de coleta do elemento de prova. No caso exemplificado, é o exame de

corpo de delito, direto ou indireto, a teor do mesmo artigo 158.

            Por fim, a formalização é o registro gráfico do elemento colhido da realidade pelo meio, dando-lhe uma roupagem, isto é,

uma realidade formalizada. Teremos aqui o instrumento de prova[15], ou seja, o documento presente nos autos do procedimento

representativo de uma realidade (elemento de prova) transposto para o procedimento conforme as técnicas admitidas em lei (meio de

prova). No exemplo utilizado, seria o laudo pericial, elaborado conforme as regras do artigo 159 e 160, do Código de Processo

Penal.

            Somente se atendidos esses princípios, verdadeiros “conceptivos de validade e eficácia dos atos probantes em juízo” (Leal,
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2008, p. 200), estará o fato apto o suficiente para ser deduzido pelas partes e apreciado pelo juiz, revestindo a qualificação de

prova[16], inserindo-se na cadeia procedimental validamente.

            A inserção da prova no âmbito do procedimento, tornando-se parte deste, sob a orientação desses princípios, somados ao

contraditório, é garantia de impessoalização da produção e valorização da prova, não mais amparados em juízos de oportunidade do

juiz.

           
“A prova é fator de visibilidade da argumentação jurídica. O procedimento torna-se dimensionável
pelos limites físico-hemenêuticos de ordenação cronológica (autos) dos elementos e instrumentos de
prova. Pelo exame das características do procedimento é que sabemos se houve processo, isto é, se foi
assegurado o direito-garantia da ampla defesa, do contraditório e da isonomia.” (Leal, 2008, p. 206).

 

            A procedimentalização das bases argumentativas fáticas orienta-se, assim, por essas categorias principiológicas, afastando-se

do princípio da livre investigação das provas que tem sido utilizado para dotar o juiz de um poder amplo e irrestrito para

reconstrução da verdade, podendo se valer qualquer meio, independente de qualquer regramento.

            A inserção de um elemento de prova no âmbito do procedimento, não se dá por juízos de oportunidade orientados por uma

prova livre, mas através desses critérios principiológicos, fazendo-se prova e, assim, aptas a serem utilizadas pelo juiz na decisão.

 

4. VALORIZAÇÃO DA PROVA

 

            A produção da prova ocorre, como dissemos, pela procedimentalização da base de argumentação fática, informada pelos

princípios do contraditório, da indiciariedade, da ideação e da formalização.

            Porém, o procedimento probatório não se limita à produção da prova, havendo ainda sua valorização[17], cuja compreensão

também deve ser buscada a partir da cláusula do devido processo.

            No item anterior, adiantamos a vinculação existente entre esses dois momentos, representando a conexão existente entre os

princípios do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, a significar as partes enquanto co-produtores (participação

efetiva) do provimento final.

            A compreensão dessa vinculação demanda uma pesquisa sobre os aspectos teóricos que envolvem a valorização da prova

pelo juiz, em especial no que se refere à motivação das decisões judiciais.

            A prova legal, a íntima convicção e o livre convencimento são os três sistemas de avaliação conhecidos, cuja adoção pelos

ordenamentos jurídicos varia, conforme Hélio Tornaghi (1959, p. 209) nos adverte, por influxos de conveniências, costumes,

regimes políticos, concepções jurídicas[18].

            Os juízos de deus não são colocados dentre os sistemas de avaliação por amparar-se em critérios místicos, em que a decisão

sobre a culpa ou inocência de um acusado era manifestação do divino ou da natureza.

            Adotado consuetudinariamente, principalmente entre os povos germânicos, os juízos de deus se caracterizavam por submeter

a decisão acerca da culpabilidade à interferência divina, na crença de que Deus interferiria em benefício do inocente. A culpa ou a

inocência eram uma questão de revelação[19].

            Helio Tornaghi (1959, p. 210) explica que os juízos de deus poderiam assumir as formas de ordálias, duelos e o juramento,

sendo que nos dois primeiros acreditava-se que Deus interferiria em favor do inocente, superando ileso a prova corporal a que era

submetido, ou vencendo o duelo, e no último sob a crença de que o perjúrio seria punido por Deus[20].

            Com relação aos métodos de avaliação referidos, costuma-se colocá-los em uma linha evolutiva no campo das garantias,

iniciando pela prova legal, mais primitiva e perniciosa, passando pela íntima convicção até se chegar ao livre convencimento,

enquanto o mais avançado.
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            Historicamente, a íntima convicção foi o primeiro método utilizado para avaliação das provas, decorrente, principalmente, da

forma popular de julgamento adotada na Grécia e em Roma, principalmente durante a República.

            Nesse sistema o julgador não depende mais de revelações divinas para verificar a culpabilidade, mas da livre apreciação das

provas, sem quaisquer condicionamentos que tolham sua liberdade de valorização e de decisão.

            Inexistem, assim, diretrizes de sopesamento das provas que vinculam o julgador na decisão, podendo atuar conforme seu

juízo individual na consideração de cada elemento trazido para o processo, que não encontram entre si qualquer tipo de hierarquia

            Reside totalmente na consciência do julgador a decisão, sendo-lhe facultado, inclusive, decidir a partir de impressões

pessoais, o que significa poder julgar mesmo sem prova e até contrariamente à prova presente nos autos, de modo que sequer lhe é

exigido declinar as razões do seu convencimento[21].

            Interessantes são fragmentos colhidos por Tornaghi (1959, p. 213) entre escritos romanos, nos quais resta claro a liberdade

do juiz diante do caso em julgamento. Exemplo é a resposta de Adriano a Valério Vero de que “não é possível, de maneira alguma,

definir com regra predeterminada que é suficiente para a prova dos fatos...; “cumpre-te estimar por teu juízo íntimo o que deves crer

ou o que, na tua opinião, está pouco provado.”

            Isto não significa, entretanto, a completa inexistência de regras a respeito da avaliação das provas, carecendo de qualquer

espécie de regramento.   Havia no direito romano, como esclarece Mittermaier (1996, p. 18), algumas regras, principalmente acerca

dos testemunhos, como a qualificação dos indivíduos segundo sua credibilidade social, e da confissão, já vista como a rainha das

provas, a que eram vinculados os juízes.

            Mas diante da possibilidade de se decidir sem qualquer exigência de declinar as razões de convencimento, apenas secundum

conscientiam, tais regras eram tidas apenas como orientações, cuja inobservância não gerava consequências.

            A formação de um regramento vinculativo completo e sistematizado de avaliação da prova somente se encontrará mais tarde,

feito no intuito de se limitar o poder discricionário do juiz, a exemplo da Constitutio Criminalis Carolina, de 1532, sob o reinado de

Carlos V, na Alemanha[22].

            Na lição de Mario Pisani et al (1997, p. 235), no sistema da prova legal “il legislatore fissa rigorosi parametri valutativi nella

legge, ai quali il giudice deve necessariamente attenersi e dai quali no può assolutamente prescindere nel momento di valutazione

della prova.”[23]
            Substitui-se o sistema da certeza moral do juiz, que atuava secundum conscientiam, pela certeza moral do legislador,

impingindo ao julgador uma atuação secundum legis[24].

            No sistema da prova legal a avaliação da prova pelo juiz está adstrita por um conjunto de regras legais impostas pelo

legislador, decorrentes da experiência, da observação e da equidade, cuja obediência se deve atender, inclusive no que concerne ao

peso de cada prova para fins de decisão.

            Impede-se, com isso, a discricionariedade do julgamento, não mais podendo o juiz decidir contrariamente à prova presente

nos autos, mas segundo o peso de cada uma, tudo prefixado legalmente. Vemos aqui a incidência do conhecido brocardo “quod non

est in actis non  est in mundo”.

            A tarifação teve como vantagem frente ao sistema da íntima convicção o afastamento da discricionariedade do julgador, mas

não foi capaz de afastar julgamentos errôneos decorrentes da hierarquia das provas.

 
“O sistema que estabelece em lei regras jurídicas para a avaliação da prova, se por uma lado corrigiu os
defeitos do método de íntima convicção, por outro revelou inconvenientes não menos graves: coartado
pelos preceitos legais, pode o juiz ter de decidir contra aquilo que claramente vê ser verdade.”
(Tornaghi, 1959, p. 215)
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            Portanto, se o sistema da prova legal teve a vantagem de mitigar a discricionariedade do julgador, a adoção de regras

inflexíveis de tarifação das provas tolheu completamente sua capacidade de avaliação dos casos concretos e suas particularidades,

atuando mecanicamente.

            Isso levava a situações indesejadas, pois mesmo diante da comprovação da participação de alguém na prática de um crime, a

depender do peso legal que a prova possuísse, impor-se-ia, eventualmente, a absolvição[25].

 
“O juiz não passava de um mero computador, preso ao formalismo e ao valor tarifado das provas,
impedido de observar positivamente os fatos e constrangido a dizer a verdade conforme ordenava a lei
que o fosse. No depoimento de uma só testemunha, por mais idônea e verdadeira, haveria apenas prova
semiplena, enquanto que nos de duas testemunhas, concordes e legalmente idôneas, ainda que absurdos
os fatos narrados, resultaria prova plena e, pois, certeza legal.” (Santos, 2009, p. 392)

 

            Era necessária, então, a elaboração de um método de avaliação de prova que se afastasse da ampla discricionariedade e da

completa impossibilidade de fiscalização franqueada pelo sistema da íntima convicção, que levava ao arbítrio, mas sem tolher o juiz

na análise do caso concreto em suas particularidades, acarretando julgamentos distantes dos fatos apurados.

            Cunha-se, assim, o sistema da livre convicção, também chamado de persuasão racional, que “aparece como remédio para os

males das regras legais, sem os inconvenientes da íntima convicção” (Tornaghi, 1959, p. 216).

            Esse sistema se coloca ao lado da íntima convicção como método de avaliação pelo juiz, com liberdade, mas sem

discricionariedade, uma vez que adstrito ao julgamento pela análise das provas presentes nos autos.

 
“A liberdade que se concede ao juiz na apreciação da prova não é um mero arbítrio,
senão um critério de atuação ajustado aos deveres profissionais. Há liberdade no sentido
de que o juiz aprecia as provas livremente, uma vez que na apreciação não se afaste dos
fatos estabelecidos, das provas colhidas, das regras científicas – regras jurídicas, regras
da lógica, regras da experiência.”(Santos, 2009, p. 394)

 

            O âmbito de liberdade se circunscreve à prova presente nos autos, colhida segundo procedimentos legais e avaliada conforme

critérios lógicos e de experiência, não havendo espaço para decisões secundum conscientiam, em que se decidia mesmo sem provas

ou contrariamente a elas, apenas pelo sentimento pessoal e por impressão pessoal do juiz.

            Em contraposição ao sistema da prova legal, no livre convencimento inexistem regras legais que ditem ao juiz o peso de cada

prova, estabelecendo verdadeira tarifação a gerar uma hierarquia das provas, vinculando a decisão.

            O juiz está autorizado a atribuir, considerando todas as provas presentes nos autos, e desde que segundo uma análise lógica e

impessoal, o valor de cada uma delas para formação do convencimento.

            O conjunto probatório presente nos autos passa a ser o limite espácio-temporal de análise para fins de julgamento, dando

outro sentido à expressão “quod non est in actis non est in mundo”.

            Verifica-se aqui uma primeira correlação entre a base de argumentação fática produzida pelas partes em contraditório,

atendidos a indiciariedade, a ideação e a formalização, a configurar a prova, e a fundamentação das decisões.

            De acordo com o sistema do livre convencimento, o juiz está adstrito a julgar a partir da análise das provas que, entendida

como expusemos, vincula-se à atividade desempenhada pelas partes e ao atendimento das regras procedimentais.

            Na medida em que o juiz somente pode julgar com a prova presente nos autos, e essa prova para se revestir de tal

denominação deve atender àqueles princípios, significa dizer que a decisão está diretamente condicionada, vinculada pelo que foi

produzido pelas partes em contraditório e procedimentalizada segundo o regramento legal.

            Isso nos leva ao estudo de outro fator que coloca o sistema do livre convencimento em posição avançada em relação aos

demais, em uma perspectiva garantista, qual seja, a necessidade de motivação da decisão.
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            De tal modo, como leciona Rosemiro Pereira Leal (2008, p. 207), não basta somente a valoração da prova, entendida apenas

como a sua percepção nos autos, mas a sua valorização, enquanto enunciação de seu conteúdo para a formação do convencimento.

            Não bastava impor a avaliação do juiz a limitação das provas presentes nos autos, se não se exigisse dele apresentar as razões

de convencimento, pois não seria possível a fiscalização de tal observância.

            O livre convencimento, enquanto inexistência de tarifa legal entre as provas, permitindo um livre sopesamento pelo juiz das

provas presentes nos autos, se soma à necessidade de motivação, isto é, de exposição das razões de convencimento presentes nos

autos, ao que teremos o sistema do livre convencimento motivado, que afastando a discricionariedade, permitirá uma fiscalização da

atuação jurisdicional.

            Mario Pisani et al (1997, p. 235), apontando a relevância da motivação, a colocam como um princípio constitucional

coessencial à jurisdição, e destacam que:

           
“L’importanza de tale principio costituzionale sta nel fatto che uma giurisdizione caratterizzata
dall’obbligo della motivazione assume diverso rilevo, rispeto alle giurisdizione che tale obbligo non
prevedono, in quanto offre alle parti una fondamentale garanzia: quella di conoscere le ragioni per le
quali il giudice è pernuto ad uma determinada decisione.”[26].

           

            Segundo os mesmo autores (1997, p. 236), o princípio da motivação das decisões judiciais, obrigatoriamente completa e

exauriente, se conecta a outros previstos na Constituição, garantido sua observância. É o caso da ampla defesa, em que somente é

possível ser exercitada quando se conhece as razões de decidir. E do mesmo modo a independência e imparcialidade do juiz por

permitir a fiscalização e a prestação de contas da decisão.

            Sobre a importância da motivação, vista enquanto garantia, a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal Brasileiro,

item VII, pontua que: “O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu

conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das

partes e do interesse social.”

            A imposição da motivação enquanto garantia de todos acolhe a advertência de Florian (1921, p. 325) de que “o método do

livre convencimento não pode importar em anarquia na apreciação das provas”, permitindo a fiscalização dos motivos da decisão e

da imparcialidade do juiz.

            A partir da soma da livre convicção com a obrigatoriedade da motivação, teremos um sistema de avaliação de provas no qual

ao fundamentar suas decisões o juiz deve se ater àquilo presente nos autos, necessariamente produzido e introduzido pelas partes em

contraditório, cuja procedimentalização se dá pelos princípios da indiciariedade, ideação e formalização, permitindo sua

configuração enquanto ato de prova a ser inexoravelmente apreciada pelo juiz no momento da decisão.

            Dessa maneira a base argumentativa apresentada pela acusação e pela defesa vinculará, por força da regra constitucional de

motivação dos atos decisórios[27] e de sua inescapável vinculação ao contraditório[28], a fundamentação da sentença, exigindo

do órgão decisor a análise criteriosa e pormenorizada de todos os argumentos expendidos pelas partes, como condição de

legitimidade[29].

 
“Assim, ao direito que têm as partes à introdução de provas corresponde não somente um direito à
valoração das mesmas, mas sobretudo um direito à motivação que exprima e justifique, de maneira
expressa e completa, a avaliação realizada; nessa matéria, não será possível admitir-se uma motivação
implícita, decorrente, v.g., da aceitação de outra prova em sentido contrário, pois nesse caso não será
possível deduzir-se, facilmente e com certeza, as verdadeiras razões da não consideração da prova
rejeitada.” (Gomes Filho, 1997, p. 166)
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            Segundo Lênio Luiz Streck (2009) é exigência do princípio do devido processo legal substantivo a proteção jurídica

individual, implicando em uma análise individualizada do caso concreto, do que decorre, no Estado Democrático de Direito, a

necessidade de fundamentação da decisão judicial em outro patamar, isto é, conectada à participação das partes.

            Afastando as chances de discricionariedades e arbitrariedades por parte do julgador e, em contrário, permitindo o que Streck

chama de “accountability permanente” (2009, p. 22) no sentido da constante fiscalização das decisões judiciais, “o contraditório

passa a ser a garantia da possibilidade da influência (e efetiva participação) das partes na formação da resposta judicial, questão que

se refletirá na fundamentação da decisão” (2009, p. 19).

            Resumindo tudo o que dissemos acerca da conexão existente, estamos com Rosemiro Pereira Leal no sentido de que:

 
“A sentença ou decisão há de ter seus fundamentos egressos da lógica procedimental formalizada e
desenvolvida compartilhadamente pelos sujeitos do processo. Em direito processual democrático, a
ausência dessa vinculação descaracteriza o conceito de fundamento decisório nas democracias a que
alude o art. 93, incisos IX e X, da CR/88”. (Leal, 2008, p. 206)

 

            Esta é uma decorrência imposta pela democracia enquanto espaço comunicativo para ação dos atores sociais[30], de modo

que toda tomada de decisão dever ser coletiva:

 
“(...) a democracia é por excelência o regime do discurso, isto é, da palavra pública: toda decisão
(política, jurídica ou judiciária) supõe discussão aberta, a confrontação explícita das posições das partes
presentes, a exposição a todos de razões válidas para todos, o estabelecimento dos valores comuns. De
modo que, na democracia, a política se confunde com o intercambiável, tanto por seus objetos (o
político é o discutível) como por sua forma (publicidade dos debates, transmissibilidade das opiniões”
(Wolff, 1996, p. 73)

 

            Não há espaço, portanto, para qualquer outro sistema de avaliação diferente do livre convencimento motivado, que se

demonstra o mais condizente com o regime democrático que orienta o processo, adotado pelo Código de Processo Penal[31] e pelo

Código de Processo Civil[32].

            A exigência no caso brasileiro decorre de imposição constitucional, exigindo no ser artigo 93, inciso IX[33], a

fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, sendo a única exceção admitida constitucionalmente o julgamento perante

o Tribunal do Júri, estando previsto o artigo 5º, inciso XXXVIII, o sigilo das votações, o que dispensa o Conselho de Sentença de

declinar as razões de convencimento.

            Discordamos daqueles que entendem haver no sistema processual brasileiro reminiscências de prova legal[34], citando

como exemplo os artigos 62 e 158 do Código de Processo Penal, que exigem, respectivamente, o atestado de óbito para declaração

da extinção da punibilidade e o exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios.

            A nosso ver essas regras se inserem no campo das proibições de prova, que abordaremos melhor mais adiante, não

vinculando o juiz na valorização do conjunto probatório para fins de juízo de culpabilidade, inclusive dispensando motivação a

respeito, como faz o sistema da prova legal.

            Com tudo isso, estabelecida a conexão da produção e da valorização da prova com princípios processuais é possível o

atendimento ao devido processo legal e o afastamento de juízos de discricionariedade e de oportunidade jurisdicionais naqueles

atos, fomentados pela livre investigação das formas e pela verdade real.

            Atende-se, assim, à finalidade do processo de reconstrução do fato e de delimitação da persecução criminal e do campo

decisório judicial, assegurando a devida apuração, respeitadas as liberdades individuais, melhor compondo a tensão Estado-

indivíduo.
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5. CONCLUSÃO
 
            A procedimentalização e a valorização da prova ocorrem com base em senso discricionário de oportunidade e de equidade do

juiz, contribuindo para a consagração de um decisionismo judicial, no qual a contribuição processual das partes é secundária.

            Determinante para isso são os princípios da verdade real e da livre investigação das formas, que dão ao juiz amplos poderes

instrutórios, autorizando sua direta ingerência na prova, em todas as suas fases.

            Entretanto, como vimos, o instituto da prova e a sua regulamentação legal estão diretamente ligados à delimitação da

persecução criminal, representando verdadeira garantia de todo acusado contra arbítrios estatais, além de dizer respeito à principal

função do processo penal de reconstrução processual do fato.

            Reconhecendo-se isso, não há espaço para aquela discricionariedade na procedimentalização e na valorização da prova, sob

pena de violar o caráter garantista do processo, de modo que devem ocorrer a partir de critérios objetivos e impessoais que atendam

ao devido processo legal.

            É pelos aportes principiológicos do contraditório, da indiciariedade, da ideação e da formalização desenvolvidos ao longo do

presente estudo que a prova e a atividade de provar se inserem na cadeia procedimental e exercem direta influência no ato de

decidir.

            A prova e a sua devida procedimentalização condicionam a atuação judicial na instrução do processo e delimitam o campo

argumentativo fático que o juiz se valerá no ato decisório, isto é, na valorização da prova.

            Estabelece-se, assim, pelos princípios destacados, uma estrutura democrática que condiciona a atividade instrutória judicial e

que permite a ampla atuação dos destinatários na formação do provimento final, configurando o processo no estabelecimento de um

espaço discursivo comparticipativo para as tomadas de decisões.

            Com isso será possível o estabelecimento de uma procedimentalidade racional, afastada de juízos de oportunidade e de

discricionariedade de cunho solipsista que excluem os interessados do discurso, abrindo para a ampla fiscalidade dos atos e

testificação dos argumentos de justificação e aplicação do direito.
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[1] A tensão presente no processo penal entre sociedade e indivíduo, vistos, respectivamente, enquanto eficácia da coerção penal e proteção dos direitos individuais do
réu, é tratada por diversos autores, sendo, inclusive, utilizada por alguns para distinção dos sistemas inquisitório (coercitivo) e acusatório (liberal). Assim Aury Lopes
Júnior (2003, p. 1), Alberto Binder (2003, p. 32) e Américo Bedê Júnior e Gustavo Senna (2009, p. 24), advertindo estes últimos, acompanhando lição de Binder, que:
“Procura-se, assim, desesperadamente, um ponto de equilíbrio, pois em um Estado Democrático e de Direito, como o nosso, os fins nunca justificam os meios,
devendo, portanto, a eficácia da coerção penal ser buscada com ética e respeito ao conteúdo mínimo dos direitos e garantias fundamentais.” (2009, p. 24). A prova não
fugiu a essa dicotomia, bem como à recomendação dos autores.
[2] Sobre os diversos sentidos temos também Gomes Filho (1997, p. 41), Souza (2009, p. 28), Nucci (2008, p. 388), Bonfim (2009, p. 303), Pacheco (2005, p. 807),
Tourinho Filho ( 2008, 213) e Grinover, Fernandes e Gomes Filho ( 2004, p. 141). Em Portugal Germano Marques Silva (1993, p. 82).
[3] A lei processual penal usa o termo prova, não apenas no sentido expressado, mas as vezes também para indicar os meios de comprovação ou os resultados
conseguidos com o emprego desses mesmos meios. (Tradução livre)
[4] Sobre os diversos significados presentes no Código de Processo Penal conferir Tornaghi, 1959, p. 196-198.
[5] Sofremos pela pobreza da linguagem (e basta pensar no absurdo de conter o mundo em um vocabulário!), uma mesma palavra se emprega para significar coisas
diversas. (Tradução livre)
[6] Questão de nome. Uma vez disse também, como me haviam ensinado: importa pouco. Agora, inclino-me a reconhecer cada vez mais o valor das palavras.
(Tradução livre)
[7] A distinção entre fontes, meios e elementos de prova não tem importância científica essencial, e praticamente não tem nenhuma. (Tradução livre)
[8] José Frederico Marques já advertia que: “As provas pessoais colhidas no inquérito, quando não renovadas em juízo, de quase nada valem, a não ser para reforço e
esclarecimento de indícios e elementos circunstanciais do fato delituoso e respectiva autoria. É que, nessa fase preparatória de investigação, as provas são produzidas
sem publicidade, e de maneira não contraditória e unilateral.”(1997, p. 283). Sobre o tema temos importante contribuição de Aury Lopes Júnior para quem “o
inquérito policial somente gera atos de investigação e, como tais, de limitado valor probatório” (2008, p. 500) e em obra específica sobre a investigação preliminar
pontua que: “podemos afirmar que os atos de investigação preliminar têm uma função endoprocedimental,  no sentido de que sua eficácia probatória é limitada, interna
à fase. Servem para fundamentar as decisões interlocutórias tomadas no curso da investigação, formalizar a impetração, amparar um eventual pedido de adoção de
medidas cautelares ou outras medidas restritivas e para fundamentar a probabilidade de fumus comissi delicti que justificará o processo ou não processo.” (2006, 122)
[9] Grinover et al.,  2006, p. 61.
[10] Gonçalves, 1992, p. 115.
[11] Estrutura privilegiada para gestão democrática de atividade fundamental; e ainda, de instrumento para salvaguarda da liberdade. (Tradução livre)
[12] Gonçalves, 1992, p. 120. Explicando a concepção fazzalariana temos que: “Quando este processualista define o processo como o procedimento realizado em
contraditório entre as partes, ou seja,  aquele procedimento em que as partes participam, em igualdade de condições, da elaboração do provimento final, não
concebendo portanto o juiz como único responsável pelo provimento final, vez que autor e réu intervêm em simétrica paridade na formação do convencimento, ele
revela que as partes são também, em certo sentido tão autores da sentença quanto o juiz. Isto indica, por sua vez, que o sentido da norma jurídica e a definição de
qual norma regula um determinado caso só se revelam plenamente quando os envolvidos participam desse discurso de aplicação. Portanto, não se pode legitimamente,
em um processo constitucional, prescindir-se das partes envolvidas (ou seja,  de todos aqueles sobre quem se aplicarão as conseqüências da decisão) na revelação do
sentido da Constituição” (Galuppo, 2001, p. 63).
[13] Esclarecendo ser o objeto da prova, Rosemiro Pereira Leal define o elemento de prova como a “realidade extraprocessual ou intraprocedimental” (2008, p. 314),
exemplificando com a pessoa, o ato, o fato,  a coisa,  a situação.
[14] Por meio de prova Rosemiro Pereira Leal o tem como “modalidades lógico-jurídicas de enunciação dos elementos de prova” (2008,p. 314)
[15] Rosemiro Pereira Leal o define como a “peça gráfico-formal definida e indicada na lei” (2008, p. 314).
[16] Conjugando as categorias examinadas, Rosemiro Pereira Leal define provar em direito como “representar e demonstrar,
instrumentado, os elementos de prova pelos meios de prova”(2008, p. 201). E sobre a necessidade de observância estrita dessas
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categorias o mesmo nos adverte que “a supressão de qualquer categoria lógica do instituto da prova é descaracterizadora de sua
existência legal no discurso jurídico-democrático” (2008, p. 203).
[17] Empregamos valorização segundo lições de Rosemiro Pereira Leal que a distingue de valoração, no sentido que: “A valoração da prove é, num primeiro ato,
perceber a existência do elemento de prova nos autos do procedimento. Num segundo ato, pela valorização, é mostrar o conteúdo de importância do elemento de
prova para a formação do convencimento e o teor significativo de seus aspectos técnicos e lógico-jurídicos de inequivocidade material e formal.” (Leal, 2008, p. 207)
[18] “Não há como se aventurar a indicar o momento histórico em que cada um desses sistemas vigorou e tampouco se houve em algum momento histórico a
aplicação pura de um deles,  mais parecendo que ao longo do tempo o homem tem experimentado mutações nesses sistemas, em consonância como os movimentos
filosóficos e religiosos que o influenciaram ao longo da história das civilizações.”(Souza, 2009, p. 107)
[19] Temos como exemplo o artigo 99 do Código de Manu: “Aquele a quem a chama não queima, a quem a água não faz sobrenadar, ao qual não sobrevém
desgraça prontamente, deve ser considerado como verídico em seu juramento.
[20] Hélio Tornaghi (1959, p. 211, nota 18) esclarece que a Igreja Católica, e alguns príncipes cristãos,  foram os principais responsáveis pelo fim dos juízos de deus,
a exemplo do Papa Júlio II que, em 1505, o declarou ilícito, com movimentos desde o século IX no sentido de sua proibição.
[21] Marques, 1998, p. 275.
[22] Mittermaier (1996, p. 21) destaca a contribuição do Direito Canônico na elaboração de um sistema legal de avaliação, no qual os juízes deveriam julgar
conforme a lei e segundo uma análise jurídica da prova. No mesmo sentido Moacyr Amaral Santos (2009, p. 392).
[23] O legislador fixa rigorosos parâmetros valorativos na lei, aos quais o juiz deve necessariamente ater-se e dos quais não pode absolutamente prescindir no
momento de valoração da prova. (Tradução livre)
[24] Em Mittermaier (1996, p. 17) colhemos a informação de que tal substituição decorre principalmente da adoção de julgamento monocrático pelos juízes, inclusive
quanto aos aspectos fáticos, no lugar dos julgamentos populares, coletivos. Faz assim uma correlação entre o método de julgamento, coletivo/popular ou
individual/jurídico, com o sistema de avaliação de prova, de maneira que o livre convencimento seria compatível com sistema de júri e a prova legal com o sistema
monocrático.
[25] “Uma testemunha veraz, fidedigna, inteligente, convence-o da culpabilidade do mais perverso criminoso, mas é testemunha insulada e, como vigora a regra legal
de que testis unus, testis nullus, ele tem de absolver”. (Tornaghi, 1959, p. 215)
[26] A importância de tal princípio constitucional está no fato que uma jurisdição caracterizada pela obrigação de motivação assume relevância diversa em relação à
jurisdição que não prevêem tal obrigação, na medida em que oferece às partes uma garantia fundamental: aquela de conhecer as razões pelas quais o juiz fundamentou
a uma determinada decisão. Tradução Livre.
[27] Art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
[28] Sobre a vinculação da fundamentação das decisões e contraditório: “Mais do que garantia de participação das partes em simétrica paridade, portanto, o
contraditório deve efetivamente ser entrelaçado com o princípio (requisito) da fundamentação das decisões de forma a gerar bases argumentativas acerca dos fatos e do
direito debatido para motivação e das decisões. Uma decisão que desconsidere, ao seu embasamento, os argumentos produzidos pelas partes no iter procedimental será
inconstitucional e, a rigor, não será sequer pronunciamento jurisdicional, tendo em vista que lhe faltaria a necessária legitimidade, conforme se colhe das lições de
Oliveira Baracho.” (Leal, 2002, p. 105)
[29] No mesmo sentido: “Por isso,  todas as provas e alegações das partes, garantidas como são, pelo princípio do contraditório, devem ser objeto de acurada análise
e avaliação, sob pena de infringência ao referido princípio.” (Grinover, Fernandes e Gomes Filho, 2004, p. 149)
[30] Del Negri, 2008, p. 69.
[31] Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
[32] Art. 131: O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar,
na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
[33] Art. 93, Inciso IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes,
em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
[34] Souza, 2009, p. 109; Tourinho Filho, 2008, p. 250. Comentado a adoção da persuasão racional pelo Código de Processo Penal de 1941, José Frederico Marques
com duras críticas assinala que: “Tudo não passou, porém, de equívoco que não pôde encobrir a mediocridade do trabalho elaborado. Nem o Código trouxe a novidade
em relação ao assunto, nem tampouco se afastou, de todo, do sistema das provas legais. (...)  Que grande revolução realizou portanto o novo código em matéria
probatória? Que novidade tão marcante veio agasalhar-se em nossa legislação e doutrina, após a entrada em vigor desse trôpego documento legal, com uma inovação
que, além de manter princípios já existentes, ainda se apresenta mutilada e incompleta? O Código hoje em vigor para regular o processo penal nada inovou de
substancial. Ele não passa de um conjunto de preceitos arcaicos, coordenados sem sistema e que precisa ser substituído por um novo código que atenda às reais
necessidade de nossa justiça penal.  (2001, p. 218-219)
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A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE TUTELA DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS: O FLUID RECOVERY DO DIREITO BRASILEIRO

LA LIQUIDATION ET L EXÉCUTION DU JUGEMENT QUI PROTÈGE DES DROITS INDIVIDUELS
HOMOGÈNES : LE FLUID RECOVERY DU DROIT BRÉSILIEN

Fernanda Vicentini
Maria Gabriela Staut

RESUMO
RESUMO: As relações sociais se tornaram mais complexas com a globalização, o que acarretou o
aumento gradativo de transações comerciais e de demandas judiciais discutindo questões a elas
relacionadas. Nesse contexto, intensificou-se a sociedade de massa e com ela a necessidade da
tutela desses direitos, ditos transindividuais. O presente trabalho analisa o Código de Defesa do
Consumidor, especificamente as normas de procedimento relacionadas à liquidação e execução
de sentenças coletivas para defesa dos interesses individuais homogêneos. Enfoca o
procedimento de liquidação e de execução individual e genérica. Examina o instituto do fluid
recovery, focando as questões relativas à indenização destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Direito Processual Civil; direitos individuais
homogêneos; ação coletiva; sentença; liquidação; execução; fluid recovery.

RESUME
RÉSUMÉ: La globalisation a rendu les rapports sociaux plus complexes, ce qui a entraîné
l’augmentation progressive des transactions commerciales et des procès judiciaires pour
résoudre des questions concernantes à ces négoces. Dans ce cadre, la société de masse s'est
intensifiée, aussi bien que le besoin de protéger les droits dits trans-individuels. Ce travail fait
l’analyse du Code de Protection des Consommateurs, plus particulièrement des normes de
procédure relatives à la liquidation et l’exécution de jugements collectifs pour la défense des
intérêts individuels homogènes. On y fait ressortir le procès de liquidation et d’exécution
individuel et générique. On y examine l’institut du fluid recovery et les questions relatives à
l’indemnisation affectée au Fond de Defense des Droits Difus.
MOT-CLES: MOTS-CLÉS: Droit de Procédure Civile; droits individuels homogènes; action
collective; jugement; liquidation; exécution; fluid recovery.

 

INTRODUÇÃO

A sociedade modifica-se constantemente e a evolução científica e tecnológica que globalizou o
mundo, fez com que o número de contratações e negociações aumentassem vertiginosamente.
Consequentemente, aumentou o número de demandas judiciais e de pessoas nelas envolvidas, e as relações
interindividuais, que predominavam em princípio, passaram a ter caráter transindividuais.

Surgiu então, uma nova categoria de direitos ou interesses que passaram a ser chamados de direitos
ou interesses coletivos, caracterizados pela transindividualidade e que necessitam ser assegurados.

No início, para solução dos conflitos transindividuais, houve uma tentativa de adaptação das regras
processuais individuais ao processo coletivo. Posteriormente, a coletivização no tratamento das questões
jurisdicionais tornou-se um dos objetivos do processo civil de resultados.
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O acesso efetivo à justiça, como garantia dos direitos dos cidadãos é reconhecido como
importantíssimo dentre os direitos individuais e principalmente entre os direitos coletivos, vez que a
titularidade de direitos é destituída de sentido diante da inexistência de mecanismos para sua efetiva
reivindicação.

Diante da “lacuna processual” existente até então no ordenamento jurídico brasileiro, o Código
de Defesa do Consumidor (CDC) inovou ao trazer normas de procedimento relacionadas às
ações coletivas para defesa dos interesses individuais homogêneos, e, mais especificamente, da
ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, conforme dispõem
os artigos 91 ao 100.

Assim sendo, o CDC estabeleceu regras sobre a legitimação ativa, a atuação do Ministério
Público como fiscal da lei, a competência territorial, as principais características das ações
coletivas, suas peculiaridades e as notas que as distinguem das demais ações.

A característica mais importante da ação coletiva, mais especificamente dos direitos individuais
homogêneos é, sem dúvida, a existência de uma sentença condenatória genérica, ou seja,
ilíquida, limitando-se a condenar o réu a indenizar os danos que causou.

Assim sendo, o presente trabalho analisará detalhadamente o procedimento de liquidação dessa
sentença genérica, bem como do processo de execução que se sucederá, atentando-se aos
legitimados ativos, aos prazos, à competência, ao procedimento que deve ser adotado, aos
recursos cabíveis e, principalmente, ao artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor que
regulamentou o instituto do fluid recovery, criado pela Lei 7347/85 (art. 13), bem como o Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos, gerido pelo Conselho Federal Gestor do FDD no âmbito da
estrutura organizacional do Ministério da Justiça.

 

1 DAS AÇÕES COLETIVAS PARA DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CONSUMIDOR

O art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988 dispõe superficialmente sobre os
interesses difusos e coletivos[1]. Foi em 1990, com a edição da Lei 8.078 (Código de Defesa do
Consumidor – CDC), que a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
ganhou força.

A priori, salienta-se que a maior parte dos doutrinadores não realiza a distinção entre as
expressões “direito” e “interesse”, tampouco, o legislador brasileiro a fez, como se verifica no art. 81 do
Código de Defesa do Consumidor que, ao conceituar direitos coletivos, difusos ou individuais
homogêneos, utiliza os dois termos indistintamente:

 

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único - A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
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classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-
base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.

 

Segundo o doutrinador Pedro Lenza[2] não existe relevância prática na distinção entre os termos
direito e interesse, em que pese a doutrina clássica usar a terminologia “direito” para se referir a um
interesse juridicamente protegido pertencente a um sujeito determinável (indivíduo), o que em princípio
levaria à conclusão da impossibilidade de se denominar de direito os interesses metaindividuais, tendo em
vista que ultrapassam a esfera do indivíduo:

 

Não se chega a ponto de dizer que, teoricamente, interesses e direitos são utilizados como
sinônimos. Buscando um sentido à redação dada ao art. 81, parágrafo único, do CDC, que
fala em proteção de interesses ou direitos, não se crê tratar-se de uma mesma situação.
No entanto, apesar de se distinguir, no plano teórico, direitos de interesses, no plano
prático, a partir do momento em que os aludidos interesses passam a ser tutelados
juridicamente pelo sistema, surge o direito. Nesse sentido, inexistiria razão para
diferenciá-los, porquanto indiscutível a aproximação entre os dois institutos. Abstraindo-
se, na tentativa (às vezes inútil) de distingui-los, sugere-se que se trata da mesma “alma”,
em “corpos” distintos.

 

O que vai interessar nesse trabalho é a verdadeira “alma” do instituto em questão, motivo
pelo qual, quando se tratar dos interesses (difusos, coletivos e individuais homogêneos),
estar-se-á diante de interesses juridicamente protegidos e, portanto, diante de direitos
(difusos, coletivos e individuais homogêneos), podendo, assim, serem atrelados a um
direito subjetivo transindividual.

 

No mesmo sentido, Kazuo Watanabe[3], afirma:

 

Os termos “interesses” e “direitos” foram utilizados como sinônimos, certo é que, a
partir do momento em que passam a ser amparados pelo direito, os “interesses”
assumem o mesmo status de “direitos”, desaparecendo qualquer razão prática, e mesmo
teórica, para a busca de uma diferenciação ontológica entre eles.

 

 

Partindo-se da premissa de que os termos “direito” e “interesse” são sinônimos, o
presente trabalho analisará, brevemente, os interesses (direitos) coletivos lato sensu,
classificados em difusos, coletivos e individuais homogêneos, antes de aprofundar os estudos na
liquidação e execução das sentenças que tutelam os direitos individuais homogêneos.

1.1 Direitos difusos
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A teor do que dispõe o art. 81, inciso I do CDC, extrai-se as seguintes características dos
interesses ou direitos difusos: a) titulares indetermináveis; b) titulares ligados por uma circunstância de
fato, c) direitos ou interesses indivisíveis.

Luis Fernando Bellinetti conceitua os direitos difusos como “os transindividuais, de natureza
indivisível, que sejam pertinentes a um grupo indeterminado de pessoas, ligadas por
circunstâncias de fato”[4].

Os direitos difusos podem ser vistos sob duas perspectivas: o subjetivo, no qual verificam-se as
características da indeterminação dos membros do grupo ao qual o interesse pertence, ou seja, os titulares
dos direitos difusos formam uma comunidade de pessoas indeterminadas e indetermináveis. Em outras
palavras, o ato lesivo atinge simultaneamente toda a comunidade.

Outro aspecto subjetivo dos direitos difusos diz respeito à inexistência de relação jurídica base
entre tais pessoas, ou seja, não há uma prévia circunstância jurídica entre os titulares dos direitos
que estabeleça uma ligação entre as pessoas difusamente consideradas e o obrigado.

No aspecto objetivo, é característica dos direitos difusos a indivisibilidade do objeto ou do bem
jurídico tutelado, que resulta da própria natureza desses direitos que  pertence a todos
indistintamente, e, consequentemente, uma única ofensa prejudica a todos e uma solução
beneficia a todos.

Um exemplo clássico dessa situação é quando um fornecedor veicula uma publicidade enganosa
na televisão, como, por exemplo, um medicamento milagroso que permita que o usuário
emagreça 5 (cinco) quilos por dia apenas tomando um comprido por dia, sem comprometer sua
saúde. É um caso de propaganda enganosa difusa, pois o anúncio atinge toda a população.

Nesse caso, um consumidor poderia comprar esse medicamento na farmácia e perceber, após
alguns dias, que o medicamento não fez efeito ou, pior, que foi intoxicado. Nesse caso, esse
consumidor tem o direito individual próprio, que é protegido pelo CDC, podendo ingressar com
ação de reparação por danos materiais e morais. Entretanto, os demais aspectos formadores do
direito difuso estão presentes, exigindo uma rápida atuação dos legitimados (previstos em lei)
para tomar as medidas capazes de impedir a violação ao direito difuso. Em outras palavras,
ainda que não haja nenhum consumidor efetivamente lesado, a propaganda não deixa de ser
enganosa, merecendo ter sua veiculação proibida.

Dentre os obrigados a respeitarem os interesses difusos temos os que direta ou indiretamente
vendam, produzam, distribuem ou comercializam produtos ou serviços, ou seja, todos os
fornecedores elencados no art. 3º[5] do Código de Defesa do Consumidor.

 

1.2 Direitos coletivos

Conforme preceitua o inciso II do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor
os caracteres do direito coletivo em sentido estrito são: a) sujeitos determináveis; b) direitos ou interesses
indivisíveis; c) titulares ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

Assim, no aspecto subjetivo, os titulares dos direitos coletivos são indeterminados, mas
determináveis, como no caso de uma escola, cuja qualidade de ensino oferecido configura direito
coletivo, ou seja, de todos os alunos indistintamente, mas que afeta cada aluno em particular.

Isso significa dizer que há uma relação jurídica base preexistente à lesão ou ameaça de lesão ao
bem jurídico, entre os componentes do grupo, ou entre eles e a parte contrária. Em outras
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palavras, essa relação jurídica base pode ser representada por um elo existente entre os
próprios consumidores, como no caso de uma Associação de Pais e Mestres, ou de uma
Associação de Proteção ao Consumidor; ou pode ser representada por um elo existente entre os
consumidores e o fornecedor, como os alunos de uma mesma escola, os clientes de um mesmo
banco, etc.

No aspecto objetivo, o direito coletivo protege um objeto ou bem jurídico indivisível, não
pertencendo a um consumidor individual em particular, mas a todos em conjunto e
simultaneamente. Se o objeto for divisível, é individual ou individual homogêneo, e não coletivo.
No exemplo anteriormente citado, a qualidade do ensino oferecido por uma escola é indivisível:
isso significa que uma única ofensa prejudica a todos e uma solução a todos beneficia. Assim
sendo, Luis Fernando Bellinetti define os interesses coletivos como:

Os interesses de natureza indivisível, que sejam concernentes a um grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base preenxistente[6].

Os obrigados a respeitarem os direitos coletivos são os fornecedores envolvidos na relação
jurídica base que relaciona o grupo de consumidores com o fornecedor.

Rizzato Nunes[7] entende que a violação de um direito coletivo pode vir a gerar o direito
individual ou homogêneo, como, por exemplo, o mau tratamento da água fornecida aos
usuários, que é típico caso de direito coletivo com objeto indivisível, mas simultaneamente seu
fornecimento e consumo pode gerar dano à saúde de um consumidor individualmente
considerado. Todavia, o inverso não ocorre, pois nem todo direito individual homogêneo é
coletivo típico, conforme restará demonstrado a seguir.

1.3 Direitos individuais homogêneos

Luis Fernando Bellinetti conceitua os direitos individuais homogêneos como “os interesses
divisíveis de pessoas determináveis, que o ordenamento permite serem tratados englobadamente e de
forma indivisa por derivarem de uma origem comum”[8].

As características dos direitos individuais homogêneos, que ajudam a identificá-los e a diferenciá-
los dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito são: a) titulares determinados ou determináveis; b)
interesses ou direitos divisíveis; c) titulares ligados entre si por uma situação de fato ou de direito comum.

Quanto ao aspecto subjetivo, tem-se que nos direitos individuais homogêneos há um grupo
determinado de pessoas a que diz respeito o interesse, ou seja, são direitos subjetivos individuais tratados
de forma coletiva, por serem homogêneos em razão da origem comum.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira[9] são:

 

 [...] interesses referíveis individualmente aos vários membros da coletividade atingida, e
não fica excluída a priori a eventualidade de funcionarem os meios de tutela em
proveito de uma parte deles, ou até de um único interessado, nem a de desembocar o
processo na vitória de um ou de alguns e, simultaneamente, na derrota de outro ou de
outros. O fenômeno adquire, entretanto, dimensão social em razão do grande número de
interessados e das graves repercussões na comunidade; numa palavra: do ‘impacto de
massa’.
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Em que pese a existência de mais de um titular, não se trata de litisconsórcio ativo, em que
duas ou mais pessoas com direitos próprios e individuais ingressam com ação pleiteando seus
direitos, mas de direito individual homogêneo, coletivo, como previsto no art. 100 do Código de
Defesa do Consumidor, que será analisado com a devida atenção no tópico posterior.

A relação jurídica base é posterior à lesão ao bem jurídico protegido pelo interesse difuso ou
coletivo, e se configura entre os membros do grupo e a parte contrária.

No aspecto objetivo, o objeto ou o bem jurídico tutelado é divisível, ou seja, os indivíduos são
titulares de um mesmo direito individual homogêneo, mas o resultado real da violação é diverso
para cada um.

Em outras palavras, a relação jurídica base deve ser a mesma para todos os titulares do direito
violado. Entretanto, isso não significa que todos os indivíduos tenham sido atingidos pelo mesmo
problema, ao contrário, o dano individualmente considerado será oportunamente apurado em
liquidação de sentença.

Conforme ensina Pedro Lenza[10]:

 

 Por seu turno, os interesses individuais homogêneos caracterizam-se por sua
divisibilidade plena, na medida em que, além de serem os seus sujeitos determinados,
não existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica-base ligando-os,
sendo que, em realidade, a conexão entre eles decorre de uma origem comum, como, por
exemplo, o dano causado à saúde individual de determinados indivíduos, em decorrência
da emissão de poluentes no ar por uma indústria. Diante disso, é perfeitamente
identificável o prejuízo individual de cada qual, podendo-se dividir (cindir) o interesse,
efetivando-se a prestação jurisdicional de maneira correlacionada ao dano particular.

 

 São exemplos a queda do avião da TAM no Jabaquara, em São Paulo, além do naufrágio do
barco Bateau Mouche, no Rio de Janeiro, etc.

Os responsáveis pelos danos causados são todos aqueles que, direta ou indiretamente, tenham
causado o dano ou participado do evento danoso.

Tecidas estas breves observações, a respeito das características essenciais de cada uma das
espécies de interesses coletivos lato sensu, passa-se a discorrer sobre o tema central do presente artigo.

 

2 LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA QUE TRATA DOS
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

A liquidação e a execução de sentença proferida em ação que tutela direitos individuais
apresenta muitas diferenças em relação à liquidação e execução de sentença proferida em ação
coletiva.

No primeiro caso, conforme disposto nos artigos 566 e seguintes do Código de Processo Civil
(CPC), os legitimados ativo e passivo, ambos determinados no título executivo, devem atuar na
busca da satisfação do direito do credor, mediante a realização prática do direito reconhecido,
conforme disposto no art. 612, do CPC[11].
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Por sua vez, o processo de execução de sentença coletiva, que defende interesse difuso, coletivo
ou individual homogêneo, não tem o objetivo de satisfação do direito do credor, com o
cumprimento da obrigação constante no título. Ao contrário, tem o objetivo de satisfazer o
interesse em sua dimensão coletiva. Essa é a razão pela qual os elaboradores do Código de
Defesa do Consumidor perceberam que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil seria
insuficiente para resolver as particularidades da execução de uma sentença coletiva, para defesa
de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo.

Optaram, então, pela elaboração do art. 90 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe
sobre a aplicação supletiva do Código de Processo Civil e, também, da Lei 7.347/85 – Lei da
Ação Civil Pública:

Art. 90 - Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de
Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985, inclusive no que respeita
ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.

 

Assim sendo, sem prejuízo da aplicação supletiva do CPC, os elaboradores do CDC criaram um
sistema próprio para a execução do julgado nas ações coletivas, para que fosse possível o
cumprimento da finalidade estabelecida no art. 6º, inciso VI, do CDC, ou seja, a efetiva
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos[12].

2.1 Sentença em ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos: genérica, certa e ilíquida.
Publicidade.

Julgados procedentes os pedidos constantes na petição inicial da ação coletiva que trata de
direitos individuais homogêneos, será proferida sentença condenatória genérica que fixará a
responsabilidade do réu pelos danos causados, nos termos do art. 95 do CDC[13].

Referida sentença, em que pese genérica, deve ser certa, na medida em que deve reconhecer o
dano e estabelecer o dever de indenizar. Entretanto, a sentença será ilíquida porque não define
quem sofreu o dano (cui debeatur), o montante a ser indenizado (quantum debeatur), tampouco
identifica os sujeitos ativos da relação jurídica de direito material.

Depois de proferida, à sentença deve ser dada a mais ampla publicidade, para que as vítimas e
seus sucessores tomem conhecimento e se habilitem no processo por meio do processo de
liquidação. Apesar do art. 96 do CDC ter sido vetado, referida publicidade deve ocorrer por meio
de editais[14], por aplicação analógica do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

 

Art. 94 - Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os
interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de
ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de
defesa do consumidor.

 

Assim sendo, o trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser publicada em edital no
órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no processo de liquidação e
conseqüente execução.

2.2 Legitimados ativos para habilitação e prazo para liquidação individual da sentença coletiva
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Para dar início ao procedimento de liquidação, as vítimas e seus sucessores devem proceder à
habilitação[15], cujo objetivo é transformar os prejuízos globalmente previstos no art. 95 em
indenizações pelos danos individualmente sofridos, a teor do que dispõe o art. 97 do CDC:

 

Art. 97 - A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela
vítima e seus sucessores [...].

 

Trata-se, portanto, de liquidação e execução individual de sentença coletiva, com verdadeira
legitimação ordinária, em que cada um dos legitimados levará ao juízo, em nome próprio, as
pretensões ainda indeterminadas, nos limites do que ficou determinado na sentença.

No que se refere ao prazo para habilitação para liquidação individual da sentença coletiva, a lei
nada estabelece. Ada Pelegrini Grinover diz tratar-se de prazo preclusivo, que não pode ser
confundido com o prazo de um ano do art. 100 do CDC:

Por isso, o prazo de um ano, previsto no art. 100 do Código para que se possa proceder à eventual
apuração da fluid recovery (v. comentário nº 1 ao art. 100), não pode ser confundido com o prazo
preclusivo para a habilitação[16].

Por sua vez, Teori Albino Zavascki assevera que o prazo para habilitação é de um ano e que é
decadencial, pois “ultrapassado esse prazo, o direito de executar se transfere aos legitimados
como represententes do Fundo, [...] sob pena de incorrer na dupla execução do mesmo
crédito[17].” No mesmo sentido preleciona Luiz Rodrigues Wambier[18].

Já Hugo Nigro Mazzilli[19] e Ada Pellegrini Grinover[20] asseveram que as partes prejudicadas
podem promover a liquidação individual da condenação depois de decorrido o prazo de um ano
para habilitação, pois caberia ao direito material fixar o prazo prescricional para exercício da
pretensão individualizada à reparação. Sob a óptica deles, portanto, no caso de danos
decorrentes do fato do produto ou do serviço, o prazo para habilitação seria de 05 (cinco) anos
a partir do conhecimento do dano e de sua autora (art. 27, CDC) - lembrando que a citação
válida na ação coletiva interrompe o prazo prescricional, que voltará a correr com a intimação da
sentença.

2.3 Foro e juízo competente para a liquidação individual da sentença

Sobre o foro e o juízo competente para liquidação da sentença coletiva, extrai-se o ensinamento
dos autores do anteprojeto que elaboraram o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
Comentado.

Ada Pellegrini Grinover[21] preleciona que a técnica de determinação da competência deve ser
feita do geral para o específico, ou seja, fixando-se, primeiramente, a competência de foro, para
então fixar a competência de juízo, que é a atribuição da competência a um entre os diversos
juízes em exercício no mesmo órgão jurisdicional.

A liquidação da sentença coletiva é processo de conhecimento, preparatório da futura execução
e destinado a complementar o comando da sentença condenatória. Ademais, será sempre feita a
título individual, promovida pelo prejudicado ou pelos entes e pessoas que podem representá-lo
em juízo, conforme será exposto no capítulo seguinte.
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A partir dessa premissa, os ilustres autores do anteprojeto do CDC prelecionam sobre o art. 101,
inciso I do CDC, que dispõe sobre a competência do domicílio do autor para julgamento da ação
de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços (ação individual):

Art. 101 - Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços,
sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste Título, serão observadas as
seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

 

Com efeito, os doutrinadores defendem que referido artigo deve ser aplicado analogicamente à
fase de liquidação de sentença coletiva e, interpretado conjuntamente com o §2º, inciso I do
art. 98 do mesmo diploma legal, que dispõe sobre o juízo competente para execução coletiva:

Art. 98. Omissis
§ 2º - É competente para a execução o Juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução
individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

 

No mesmo sentido preleciona Rodolfo de Camargo Macuso e exemplifica:

Exemplificando, uma sentença condenatória proferida em ação coletiva em São Paulo poderá ser liquidada
e executada no Distrito Federal ou no longínquo Amapá, a título individual, se nessas localidades for
domiciliado o autor-liquidante. O veto presidencial ao art. 97, parágrafo único, do CDC não afastará tal
entendimento, por força da aplicação analógica do inciso I do art. 101, já que individualmente esse seria o
tratamento[22].

Assim sendo, a regra da propositura da ação individual no foro do domicílio do autor é aplicável
na fase da liquidação de sentença coletiva, porquanto dita liquidação será feita individualmente,
aplicando-se, consequentemente, a regra de competência delimitada no art. 101, inciso I do
CDC. Quanto ao juízo competente, este será de escolha do consumidor, quer seja da liquidação
ou da ação condenatória, a teor do disposto no inciso I do art. 98 do CDC.

2.4 Procedimento da liquidação individual.

 

A regra do procedimento para liquidação de sentença coletiva que cuida de direitos individuais
homogêneos é a da liquidação por artigos, nos termos dos artigos 475-E e 475-F do Código de
Processo Civil, para posterior execução do julgado. Rodolfo de Camargo Mancuso[23] afirma
que, para tanto, as vítimas ou seus sucessores devem apresentar petição com os “fatos novos”,
narrando o dano pessoal efetivamente sofrido, o nexo de causalidade e o montante a ser
indenizado.

Nessa fase, não se aplica a responsabilidade civil objetiva adotada pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois os consumidores individualmente lesados, ao buscarem o ressarcimento
devido, deverão efetivamente comprovar o “fato novo”, qual seja: o an debeatur (o dano pessoal
e o nexo de causalidade) e o quantum debeatur (o montante a ser indenizado). A título de
exemplo, Mancuso cita um laboratório que foi condenado a indenizar os prejuízos de quem
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ingeriu medicamento nocivo à saúde humana:

(...) se a sentença condenou o laboratório a indenizar os prejuízos de quem ingeriu o medicamento nocivo
à saúde humana, nesse procedimento de liquidação o interessado deve provar seu enquadramento no
universo de consumidores a que se endereça o julgado, isto é: 1) que consumia tal produto, sendo, pois,
um dos prejudicados; 2) o dano e a sua extensão, isto é, em quanto importou seu prejuízo[24].

Nesse caso, os consumidores individualmente lesados deverão comprovar que consumiram o
produto, o dano e a sua extensão, ou seja, o tratamento, o custo, as seqüelas mesmo após o
tratamento, etc. Em atenção ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser
oportunizado às partes o contraditório pleno e a cognição exauriente para comprovação do “fato
novo” (an e quantum debeatur), procedendo-se à citação do réu para oferecer resposta,
conforme disposto no parágrafo único do art. 475-N do CPC[25], que poderá questionar o valor,
se entender excessivo para o caso concreto.

Ao final da liquidação, o juiz proferirá decisão, fixando as indenizações individuais, que se
sujeitarão ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC[26]. A decisão
judicial da liquidação integrará e complementará o título executivo judicial derivado das ações
coletivas em defesa do consumidor, sendo, então, expedida certidão que valerá como título de
legitimação, identificando os exeqüentes.  Isso ocorre de modo análogo em outros
procedimentos jurisdicionais, como a certidão de partilha que é título executório do inventário, a
sentença de habilitação do art. 1062 do CPC, ou mesmo as ações individuais “de cumprimento”
na Justiça do Trabalho (art. 872, CLT).

Essa é a principal diferença entre a liquidação de sentença individual e a liquidação de sentença
coletiva, pois nesta última os exeqüentes somente são identificados no final do procedimento,
com a exibição das certidões relativas às sentenças de liquidação, nos termos do art. 98, §1º:

Art. 98 - A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de
que trata o Art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido
fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras
execuções.
§ 1º - A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de
liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

 

Com efeito, nas sentenças em que se reconhecem direitos individuais, somente se discute o
quantum debeatur porque o exeqüente coincide com o vencedor na ação de conhecimento ou
com o beneficiário indicado no título extrajudicial; já nas sentenças em que se reconhecem
direitos coletivos caberá ao liquidante comprovar que sofreu o dano, demonstrando o nexo de
causalidade entre a condenação genérica da sentença e a sua posição jurídica individual, além
do quantum a ser indenizado. Ao final, ser-lhe-á entregue certidão que o legitimará a executar o
julgado. Cumpre ressaltar que são cabíveis honorários de sucumbência na decisão da liquidação
da sentença, inclusive nas execuções contra a Fazenda Pública (STJ, EResp. 475566, 2005)[27].

Existe uma exceção à regra da liquidação por artigos, exposta por Luiz Rodrigues Wambier[28]:
é o caso de sentença proferida com exata precisão do valor devido a cada um dos lesados
individualmente considerados, cuja apuração do quantum se daria por mero cálculo aritmético.
Como exemplo, o autor cita a condenação do Instituto de Previdência ao pagamento de quantia
específica aos aposentados, cujo valor devido ao final dependerá exclusivamente de atualização,
por mero cálculo aritmético. Nesse caso, para o autor não haveria a possibilidade de liquidação
da sentença, procedendo-se imediatamente a sua execução, nos termos do art. 475-B, do
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CPC[29].

2.5 Execução Individual

 

A execução individual ocorre quando o próprio prejudicado a promove (legitimado ordinário). Em
outras palavras, proferida decisão com a definição do dano efetivamente sofrido pelo
consumidor, cabe a este promover a execução individual da sentença liquidada, cujo
procedimento adotado será o que for adequado e compatível com a natureza da prestação
devida.

O art. 98 do CDC dispõe sobre que a execução individual da sentença coletiva será realizada
com base nas certidões de trânsito em julgado do processo de liquidação:

 
Art. 98 - A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de
que trata o Art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido
fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras
execuções.
§1º A execução far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual
deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

 

O foro competente para processar e julgar a execução será o foro do juízo da liquidação da
sentença ou da ação condenatória, conforme ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli[30].

 

3 LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA DA SENTENÇA COLETIVA QUE TRATA DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

 

Conforme exposto, a liquidação e a execução da sentença coletiva que trata de direitos
individuais homogêneos pode dar-se de forma individual e coletiva: será coletiva quando
promovida de forma residual pelos entes do artigo 82, do CDC, conforme dispõem os artigos 97
e 98 do mesmo diploma legal. A competência para liquidação e execução coletiva da sentença
coletiva será sempre o mesmo juízo da ação condenatória, de acordo com o que dispõe o §2º,
do artigo 98 do CDC. Decorrido um ano sem que os interessados promovam a liquidação e
execução da indenização devida, poderão os legitimados do artigo 82 do CDC promovê-la, nos
termos que serão adiante analisados.

3.1 Fluid Recovery do Direito Brasileiro

 

O Fluid Recovery (reparação fluida) tem origem nas class actions norte-americanas para fins
diversos dos ressarcitórios, mas conexos com os interesses da coletividade como, por exemplo,
para fins gerais de tutela dos consumidores ou do meio ambiente.

No Brasil, ao contrário do que ocorre nos EUA, o juiz não quantifica a indenização pelos danos
causados na sentença condenatória. Em outras palavras, a tutela ainda é indivisível e a
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condenação genérica, limitando-se o juiz a fixar apenas a responsabilidade do réu e a condená-
lo a reparar os danos causados, os quais serão devidamente apurados, posteriormente, na fase
de liquidação da sentença. Pode ocorrer, contudo, que a sentença condenatória não seja objeto
de liquidação pelas vítimas ou seus sucessores, ou que o número de habilitações para liquidação
seja em número incompatível com a gravidade do dano.

É o caso de venda de produto cujo peso ou quantidade não corresponda ao preço cobrado, no
qual o dano globalmente causado é considerável, mas de pouca ou nenhuma importância o
prejuízo sofrido pelo consumidor. Essa é a razão pela qual o legislador brasileiro previu o Fluid
Recovery no art. 100 do CDC:

 
Art. 100 - Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do Art. 82
promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único - O produto da indenização devida reverterá para o Fundo criado
pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

 

Com efeito, se a sentença versar sobre direito individual homogêneo, as vítimas ou seus
sucessores podem não liquidá-la e executá-la individualmente, por se tratar de direito
disponível. Ocorre que o direito à tutela coletiva permanece, pois o bem ainda não foi
individualizado razão pela qual, nesses casos, o legislador optou por punir e educar o causador
do dano, fazendo-o desembolsar quantia equivalente a um número razoável de liquidantes.
Nessa hipótese, o valor será destinado ao Fundo criado pela Lei da Ação Civil Pública.

Rodolfo de Camargo Mancuso[31] conceitua o “fluid recovery” ou a “indenização fluida” como “o
resíduo pecuniário pelo qual não se interessam os consumidores individuais.” Seu objetivo é
tutelar o interesse público, adequando-se aos preceitos constitucionais, o que confirma seu
caráter punitivo e educativo, além de servir de exemplo capaz de influenciar e orientar políticas
públicas.

3.2 Legitimidade para liquidação coletiva da sentença condenatória

 

Na execução fundada no Código de Processo Civil o exeqüente é, em regra, o vencedor na ação
de conhecimento ou é o credor indicado no título executivo extrajudicial. O objetivo do processo
é a busca da satisfação do direito credor que foi declarado na sentença ou reconhecido no título
extrajudicial.

Na execução de julgados coletivos fundada no Código de Defesa do Consumidor é diferente.  Se
o interesse tutelado é difuso, a execução se instaura nessas dimensões coletivas, beneficiando a
sociedade como um todo, como ocorre, por exemplo, com a proibição da continuidade da
propaganda enganosa e retirada dos anúncios e outdoors.

Se o interesse tutelado era coletivo “stricto sensu”, a execução se instaura igualmente em
dimensões coletivas, beneficiando o grupo, categoria ou classe concernente, como ocorre, por
exemplo, no caso de um grupo de proprietários de veículos automotores.

Por outro lado, se o interesse tutelado pela sentença for individual homogêneo, a sentença de
condenação será genérica, fazendo com que os consumidores que se julguem beneficiados por
esse julgado se habilitem na fase de liquidação prevista nos arts. 97 e seguintes do CDC.
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Ultrapassado o prazo de 1 (um) ano sem nenhuma habilitação das vítimas ou seus sucessores,
ou ainda, sem que tenha havido habilitação em número expressivo em relação à extensão do
dano, o art. 97 traz a legitimidade dos entes e pessoas do art. 82 do CDC[32], que poderão
promover sua habilitação para proceder à liquidação e execução coletiva de sentença, nos
seguintes termos:

 

Art. 97 - A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas [...] pelos
legitimados de que trata o Art. 82.

 

Teori Albino Zavascki[33] e Ada Pellegrini Grinover dispõem que se trata de representação
processual, na medida em que o Ministério Público, os entes federativos, as entidades e órgãos
da Administração Pública direta ou indireta e as associações legalmente constituídas há mais de
um ano necessitam de expressa autorização das vítimas e de seus sucessores. Por tal razão,
afirmam que tais entes e pessoas não agem em nome próprio, mas em nome das vítimas ou dos
sucessores das vítimas:

É o caso de representação processual, agindo os legitimados do art. 82 em nome das vítimas ou sucessores
para liquidação e execução de sentença individualizada[34].

Por sua vez, Rodolfo de Camargo Mancuso assevera tratar-se de legitimação anômala, pois os
legitimados do art. 82 agem em nome dos titulares do direito em debate[35] e Hugo Nigro
Mazzilli afirma tratar-se de substituição processual[36]. Em qualquer caso, entretanto, a doutrina
é assente ao afirmar que a liquidação não pode ser requerida pelo sujeito cuja responsabilidade
foi reconhecida na sentença[37].

Muito se discute, porém, sobre a legitimidade do Ministério Público para liquidar e executar a
sentença coletiva, como substituto processual, em nome das vítimas ou de seus sucessores. Ada
Pelegrini Grinover[38] (que traz ensinamentos de Kazuo Watanabe e Cândido Rangel Dinamarco)
e Hugo Nigro Mazzilli[39] afirmam que o Ministério Público não tem legitimidade ad causam, por
não apresentar capacidade postulatória. Com efeito, prelecionam que as sentenças de ações
coletivas versam sobre direitos individuais disponíveis, o que refoge das funções constitucionais
do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 127 da Constituição Federal[40].

Sobre a ilegitimidade do Ministério Público para promover a liquidação de ações que versem
sobre direitos individuais homogêneos dispõe Luiz Rodrigues Wambier:

Em nosso sentir, como já exaustivamente se abordou, há óbice de natureza constitucional, pelo qual o
Ministério Público não tem legitimação para a propositura de ações que versem direitos individuais
homogêneos. Por essa razão entendemos que o Ministério Público também não está legitimado a promover
a liquidação ou a execução da sentença condenatória, se se tratar de direitos individuais homogêneos,
naquilo que diz respeito às indenizações a que tem direito cada uma das vítimas ou seus sucessores[41].

Entretanto, afirma o autor que nas ações que versarem sobre direitos difusos ou coletivos em
sentido estrito, é admissível a legitimidade do Ministério Público para propositura de tais ações,
além do caso excepcional da liquidação coletiva da sentença, quando não há quantidade
suficiente de habilitações individuais (art. 100, CDC), ocasião em que o Ministério Público atuará
subsidiariamente[42].

3.3 Execução coletiva. Requisitos.
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A execução coletiva ocorre quando os entes e pessoas indicadas no art. 82 agem na qualidade
de representantes das vítimas ou sucessores. Todavia, em que pese tratar-se de execução
coletiva, ela deve ser necessariamente individualizada, abrangendo o grupo de vítimas cujas
indenizações já tiverem sido fixadas na sentença de liquidação. Consequentemente, à medida
que novas sentenças de liquidação forem surgindo, os entes e pessoas a que a lei atribui a
representação das vítimas poderão proceder a outras execuções coletivas.

Para que os legitimados do art. 82 possam proceder à execução coletiva da sentença
condenatória genérica, necessário se faz a presença de dois requisitos, a teor do que dispõe o
art. 100 do CDC:

 
Art. 100 - Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do Art. 82
promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único - O produto da indenização devida reverterá para o Fundo criado
pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

 

Para que se proceda à execução coletiva, necessário se faz que da publicação da sentença tenha
transcorrido um ano e que não tenha havido nenhuma habilitação dos interessados (vítimas ou
sucessores) ou que tenha ocorrido habilitações em número incompatível com a gravidade do
dano. Essa última hipótese apresenta conceito jurídico indeterminado e autoriza o juiz a decidir
pela análise do caso concreto. Normalmente isso ocorre quando a lesão é de pequeno valor em
relação a cada um dos lesados, mas de valor total significativo, quando considerado o número
de pessoas atingidas pela lesão.

Atualmente, ante a dificuldade de se localizar os credores ou de demonstrar a sua relação com o
fato ou ato causador do dano, a liquidação e a execução coletiva tem grande importância[43].

3.4 Legitimidade para Execução Coletiva

 

São parte legítima para habilitarem-se e procederem à execução da sentença coletiva os entes e
órgãos do art. 82 do CDC. Para esse caso, Teori Albino Zavascki preleciona tratar-se de
substituição processual[44], enquanto que Ada Pellegrini Grinover assevera ser caso de
legitimação ordinária[45] e Rodolfo de Camargo Mancuso dispõe tratar-se de legitimação
ordinária superveniente[46].

Quanto à legitimidade do Ministério Público em promover a execução coletiva, Ada Pellegrini
Grinover[47] entende que sua participação é adequada: “aqui, não parece inadequada a
legitimação do Ministério Público, porquanto o interesse social se estabelece em função do
tratamento coletivo das demandas executórias.”

3.5 Competência de juízo para o processo de liquidação e execução genérica e procedimento

 

No que se refere ao procedimento de liquidação coletiva da sentença, esta far-se-á por
arbitramento, nos termos dos artigos 475-C e 475-E do CPC[48], ante a desnecessidade de se
provar fato novo.
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Para a execução coletiva, o inciso II do §2º do art. 98 do CDC estabelece a competência de
juízo da ação condenatória, como ocorre no Código de Processo Civil no art. 575, II[49]:

Art. 98 – (Omissis)
§1º. (Omissis)
§ 2º - É competente para a execução o Juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução
individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

 

Portanto, é competente o juízo em que tramitou a ação condenatória.

3.6 Condenação, concurso de créditos e garantia da preferência

 

A condenação do causador do dano deverá se pautar na extensão do dano, na gravidade do
dano coletivamente considerado, bem como o número de ações individuais propostas, ou seja,
deve-se levar em consideração o número de habilitações. Isso ocorre porque, quanto maior o
número de habilitações após o decurso do prazo de 1 (hum) ano, menor será  a indenização
geral revertida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos.

A razão disso é o caput do art. 99 do CDC, que dispõe sobre o concurso de créditos que pode
decorrer da condenação à reparação dos danos provocados aos bens individualmente
considerados:

 

Art. 99 - Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais
resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.

 

O dispositivo em tela revela que no caso de concurso de créditos entre as reparações individuais
e as coletivas, aquela prevalece sobre esta, privilegiando-se, assim, os direitos subjetivos
pessoais em confronto com o interesse coletivo à indenização indivisivelmente considerado.

Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que:

 
Art. 99 – (Omissis)
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância
recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada
enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos
danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser
manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas.
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Portanto, não sendo suficiente o patrimônio do devedor para responder pela integralidade das
dívidas, enquanto pendente decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos
pessoalmente sofridos, será suspensa a indisponibilidade da importância recolhida ao Fundo de
que trata o art. 13 da Lei 7.347/85[50], destinado à preparação ao bem indivisivelmente
considerado.

 

4 CONCLUSÃO

 

O presente trabalho analisou as regras processuais específicas das ações coletivas para a defesa
de interesses individuais homogêneos. Conforme exposto, essas ações não se restringem à
prolação de sentenças condenatórias, mas buscam, também, o efetivo ressarcimento de danos.

O art. 95 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que a sentença
condenatória será genérica.  Isso significa que, apesar de ser certa, é ilíquida quanto ao valor da
pretensão devida e à identificação dos sujeitos ativos da relação jurídica de direito material.
Essa, aliás, é a principal diferença entre a sentença condenatória cível (fundada no CPC) e a
sentença condenatória de natureza coletiva, na medida em que nesta ainda não se sabe quem
serão os exeqüentes na futura ação de execução.

Assim sendo, é imprescindível dar publicidade à sentença condenatória genérica para que todos
os lesados se habilitem no futuro processo de liquidação e execução. Transitada em julgado, a
sentença será publicada em edital de grande circulação, a teor do que dispõe o art. 92 do CDC.

O art. 97 do CDC dispõe que, a partir de então, as vítimas e seus sucessores poderão se
habilitar para o exercício da pretensão individualizada à reparação. Há discordância entre os
doutrinadores quanto ao prazo de um ano para habilitação fixado no art. 100, se é de natureza
decadencial, se é preclusivo ou se é prescricional. De qualquer forma, concorrentemente, os
legitimados do art. 82 do CDC podem se habilitar como representantes processuais para alguns
autores, ou como substitutos processuais para outros. Nessa hipótese, é unânime a doutrina
quanto à ilegitimidade do Ministério Público.

É competente para liquidação e execução da sentença coletiva o foro do domicílio do liquidante,
mesmo que diverso do foro da “condenação”, por força do art. 101, I do CDC, cabendo ao
consumidor, contudo, a escolha quanto ao juízo, que pode ser tanto o da liquidação quanto o da
ação condenatória (art. 98, I, CDC).

A liquidação far-se-á por artigos (art. 475-E, CPC), devendo a vítima ou sucessores provar fato
novo, ou seja, o an debeatur (prova do dano pessoal), o quantum debeatur (valor da
indenização) e o nexo de causalidade. Nesse procedimento há citação do demandado, que
poderá oferecer resposta (art. 475-N, parágrafo único), garantindo-se às partes o contraditório.
A cognição é exauriente, devendo a sentença fixar as indenizações individuais. Serão expedidas
certidões como título de legitimação, identificando os exeqüentes e a ocorrência ou não do
trânsito em julgado. São cabíveis honorários de sucumbência. Para proceder à execução
individual, deve a vítima ou sucessor adotar o procedimento adequado e compatível com a
natureza da prestação devida, cuja competência ficaria restrita ao do juízo da liquidação da
sentença ou da ação condenatória.

Por outro lado, a liquidação e a execução pode ser coletiva (genérica), e será realizada de forma
residual pelos legitimados do art. 82 do CDC. Isso somente é possível depois de decorrido o
prazo de 1 (hum) ano da publicação da sentença sem habilitação das vítimas e sucessores em
número compatível com a gravidade do dano.
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Nesse caso específico, os legitimados do art. 82 agem como substitutos processuais para alguns
doutrinadores, como legitimados ordinários para outros e como legitimados ordinários
supervenientes para alguns. Quanto ao Ministério Público, é pacífico na doutrina sua legitimidade
ad causam para liquidação e execução genérica, haja vista o interesse coletivo tutelado. A
liquidação far-se-á por arbitramento (art. 475-C e 475-D) e a competência é o do juízo em que
tramitou a ação condenatória (art. 98, §2º, II).

A condenação do causador do dano a pagar o valor arbitrado pelo juiz deverá atender à
extensão do dano, à gravidade do dano considerado coletivamente e o número de ações
individuais propostas após o decurso do prazo de um ano (art. 99, CDC), haja vista o caráter
residual do Fundo de Defesa dos Interesses Difusos para o qual será revertido o valor da
condenação (art. 100, CDC). Trata-se do chamado fluid recovery importado do direito norte-
americano, cuja finalidade é a reconstituição dos bens lesados em benefício de interesses
coletivos dos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor regulamentou o Fundo, que é
gerido pelo Conselho Federal Gestor do FDD, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério
da Justiça.

Portanto, as ações que tutelam os direitos individuais homogêneos são primordiais
hodiernamente, pois buscam não somente a condenação do causador do dano, mas também a
efetivação desses direitos, protegendo, dessa forma, os direitos das minorias, entendidos não só
no seu aspecto quantitativo, bem como no que se refere aos grupos não hegemônicos, de modo
a facilitar seu acesso à justiça.
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A PREVALÊNCIA DA TUTELA COLETIVA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOBRE A 
TUTELA INDIVIDUAL: CONSIDERAÇÕES PROCESSUAIS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA 

SAÚDE 

THE PREVALENCE OF COLLECTIVE PROTECTION OF THE BASIC RIGHT TO HEALTH ON THE 
INDIVIDUAL: PROCEDURAL CONSIDERATIONS ON THE LEGALIZATION OF HEALTH 

 

Liana Cirne Lins 
 

 
RESUMO 
O artigo trata da judicialização da saúde sob a perspectiva do direito processual. Partindo do 

conceito de direito à saúde, analisa a estratégia de tutela individual desse direito e o seu impacto 
sobre a desigualdade no tratamento da saúde. Defendendo que o direito à saúde, como direito 
fundamental social que é, possui uma exigibilidade específica, desloca a idéia de titularidade do 

direito à saúde para a noção de co-titularidade desse direito. Ao reconhecer que as críticas sobre 
excesso e falta de judicialização da saúde tem por base a mesma premissa, propugna pela 

prevalência da tutela coletiva sobre a individual. 
PALAVRAS-CHAVES: direito à saúde, tutela coletiva, judicialização da saúde 
 

 
ABSTRACT 

The article deals with the legalization of health from the perspective of procedural law. Based on 

the concept of right to health, examines the approach of protection of individual rights and their 

impact on inequality in health treatment. Defending the right to health as a basic social right, has 

a specific liability, displaces the idea of ownership of the right to health for the notion of co-

ownership of that right. While acknowledging that criticism of excess and lack of legalization of 

health is based on the same premise, advocates for the prevalence of collective protection on the 

individual. 

KEYWORDS: Right to health, collective tutelage, health legal validity 

 

 

1. Introdução 

A judicialização do direito fundamental à saúde no Brasil dá-se marcadamente através de tutelas 

processuais individuais, e não coletivas. 

Essas características, ligadas à legitimação e à forma de tutela eleita, que marcam a 

processualização da saúde tem sido constantemente notadas pela doutrina especializada e relacionadas ao 

problema de se opor a “microjustiça do caso concreto”[1] a uma área que deve necessariamente ser 

determinada por uma política pública ditada por critérios técnicos – e políticos – voltados à racionalização da 

prestação coletiva dos serviços estatais, pautada nas principais necessidades de saúde da população[2]. 
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Pesquisa elaborada por Sueli Gandolfi Dallari e Silvia Badim Marques, realizada no Estado de São 

Paulo no período de 1997 a 2004, cujo objeto era ações propostas com pedidos de fornecimento de 

medicamentos, constatou que 100% dos pedidos foram propostos por autores individual, 67,7% 

representados por advogados particulares [3]. 

Entretanto, a despeito de frequentemente apontados na literatura especializada os problemas 

relativos à forma como o direito à saúde foi e está sendo judicializado, e o quanto o acesso à justiça da saúde 

pode dar-se contra um sistema de saúde democrático e distributivo, configurando-se incluso como fator de 

aumento da iniquidade no acesso aos serviços de saúde[4], não há uma preocupação consistente em avaliar 

os impactos do direito processual sobre o tema. 

O presente artigo pretende trazer essa contribuição: um estudo com o enfoque processual acerca do 

fenômeno da judicialização do direito fundamental à saúde, propondo ao final, com base na legislação 

processual em vigor e na compreensão da titularidade do direito fundamental à saúde, a necessária 

prevalência da sua tutela coletiva sobre a individual. 

  

2. O direito fundamental à saúde 

O direito fundamental à saúde não se situa apenas na esfera coletiva. Ao contrário, os autores 

destacam uma dupla interpenetração desse direito: individual e coletiva. 

Na perspectiva individual, “o direito à saúde privilegia a liberdade em sua mais ampla acepção”. 

Essa liberdade, para Sueli Dallari, implica toda a sorte de escolha sobre qualidade de vida e meio ambiente, 

condições de trabalho, bem como escolha dos recursos médicos-sanitários e alternativas de tratamento. Na 

perspectiva coletiva, o direito à saúde privilegia a igualdade, autorizando oposição de limites 

(obrigatoriedade de vacinação, de notificação, de tratamento, de isolamento, de destruição de alimentos 

deteriorados, de controle do meio ambiente e das condições de trabalho, etc) “para que todos possam 

usufruir igualmente as vantagens da vida em sociedade”[5]. 

A autora afirma que as perspectivas individual e coletiva do direito à saúde têm em comum a 

necessidade de um Estado desenvolvido socioeconômico e culturalmente, pois somente atingido esse estágio 

de desenvolvimento do Estado o indivíduo será “livre para procurar um completo bem-estar físico, mental e 

social e para, adoecendo, participar do estabelecimento do tratamento”, ao mesmo tempo em que se poderão 

“garantir as mesmas medidas de proteção e iguais cuidados para a recuperação da saúde para todo o povo”. 

O direito à saúde, conclui a autora, caracteriza-se pelo equilíbrio instável dos valores de liberdade e de 

igualdade[6]. 

Mariana Filchtiner Figueiredo[7] afirma que “qualquer investigação em torno do direito à saúde é 

bastante para afirmar a complexidade e a diversidade de ações e prestações que compõem o conteúdo desse 
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direito fundamental”, convergindo os aspectos curativo, preventivo e promocional da saúde. De acordo com 

a autora, o conceito de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde – OMS foi alargado, superando a 

noção meramente negativa de ausência de enfermidades e propugnando por uma acepção positiva desse 

conceito, que se aproximou da idéia de qualidade de vida e de “completo bem-estar físico, mental e social”. 

Se saúde equipara-se à qualidade de vida, como defini-la e como medi-la, indaga a autora. 

Germano Schwartz responde a indagação. Afirma que o conceito da OMS não é operacional, pois 

depende escalas decisórias que não têm assegurada a implementação das próprias diretrizes, em vista da 

corrente insuficiência das verbas públicas para a consecução do pretendido completo bem-estar físico, social 

e mental[8]. 

A dupla dimensionalidade defensiva e prestacional da saúde compreende as obrigações de 

respeitar, proteger e implementar. Respeitar implica um dever de não intervenção e não redução da saúde da 

pessoa; proteger, um dever de resguardar a saúde contra violações; implementar, um dever de facilitar ou 

fornecer diretamente bens e serviços necessários à saúde, constituindo-se o primeiro como defensivo e os 

dois últimos como prestacionais[9]. Dito de outro modo, poder público e sociedade devem abster-se de 

praticar atos que exponham a saúde a riscos, daí decorrendo a obrigação do estatal de fiscalizar e controlar 

atividades nocivas à saúde e de não realizar atividades nocivas (ainda que algumas atividades nocivas sejam 

toleradas, como resultado da ponderação entre lesão e benefícios), depositando-se a ênfase do art. 196 CF, 

entretanto, sobre as prestações estatais positivas de promoção e recuperação da saúde. O certo é que o direito 

à saúde implica tanto ações estatais negativas quanto positivas tendentes indistintamente a garantir o 

combate e a prevenção de doenças[10]. 

Porém, a despeito de sobejar a dimensão prestacional da saúde, a dimensão defensiva não pode ser 

desprezada. Foucault esclarece o quanto o poder relaciona-se com vida, morte e saúde e o amplo espectro de 

controle estatal e social sobre todas essas esferas, a que chama de “bio-poder”, “recoberta pela administração 

dos corpos e pela gestão calculista da vida”[11]em que assoma o controle da sexualidade, da aphrodisia, 

da phantasiai[12]-[13]. 

Para Ingo Sarlet (2002, p. 3), o direito fundamental à saúde reveste-se de dupla fundamentalidade 

formal e material. Mas o direito fundamental à saúde goza ainda de uma outra dualidade. No plano interno, o 

autor destaca que para além da sua condição de direito expressamente fundamental, previsto no artigo 6º e 

nos artigos 196 a 200 da Constituição da República, é também dever, e não apenas do poder público – 

embora precipuamente – “também haverá que se reconhecer que a saúde gera um correspondente dever de 

respeito e, eventualmente até mesmo de proteção e promoção para os particulares em geral, igualmente 

vinculados na condição de destinatários das normas de direitos fundamentais”[14]. 

Há quem aponte para outro dever imponível à sociedade: o de financiar o sistema público de saúde, 

dever previsto no art. 194 e 195 CF, ao qual corresponde o princípio da solidariedade, que informa a 

seguridade no país. Assim, não poderia o direito à saúde ser interpretado apenas como o enunciado segundo 
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o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, uma vez que esse direito é garantido mediante política 

sociais e econômicas custeadas pela sociedade[15]. 

Pode-se dizer, portanto, que o direito fundamental à saúde revela ao menos quatro dualidades: 

dimensão individual e coletiva, dimensão defensiva e prestacional, dimensão formal e material de sua 

fundamentalidade e, finalmente, o duplo aspecto de direito e dever. 

  

3. Direitos fundamentais sociais e exclusão social: a co-titularidade do direito à saúde 

Qualificar o direito fundamental à saúde como o direito fundamental social que ele é, arrolado 

junto aos demais direitos sociais no art. 6º da Constituição Federal, tem especial relevo levando-se em conta 

sua dupla dimensão individual e coletiva e, em especial, a questão acerca de quem pode arrogar-se titular do 

direito à saúde. 

Sendo o direito à saúde um direito fundamental social, indagar sobre sua titularidade resgata a 

questão sobre se os direitos sociais são, afinal de contas, direitos individuais ou direitos sociais. 

Parece-nos que o problema maior na compreensão dos direitos sociais reside no fato de que eles 

são propriamente sociais e não individuais; eles transcendem o liberal-individualismo e, conseqüentemente, 

a idéia de sujeito de direito, rompendo com a matriz teórica na qual foram erguidos os conceitos que, 

malgrado o reconhecimento (nominal) de sua superação, continuam servindo de referencial hermenêutico à 

compreensão dos institutos jurídicos. 

É comum entender-se que se tratam os direitos sociais de direitos individuais[16]. 

Porém, há que se discordar de que a titularidade dos direitos sociais seja individual ou mesmo de 

que seja individual exercida coletivamente. E isto porque, mesmo que se aceite pensar em um titular 

individual do direito social, há que consignar desde logo que o indivíduo que se arroga titular do direito 

social não é o mesmo indivíduo forjado pela matriz liberal, atomizado e isolado, e o direito cuja titularidade 

arroga é também, com ele e ao mesmo tempo, dos demais indivíduos, co-titulares e coimplicados na relação 

jurídica social. 

Ora, os serviços públicos caracterizadores dos direitos sociais não foram formulados para ser 

desfrutados isoladamente. Foram formulados para ser desfrutados por toda coletividade, não pela lógica 

da exclusão, mas pela lógica dainclusão. 

A esse ponto, é capital afirmar que a exclusão social é um problema inerente à questão da saúde 

pública! 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9704

file:///C:/Artigos,%20Palestras%20e%20Cursos/prevalencia%20tutela%20coletiva%20saude_conpedi_final.doc%23_ftn15
file:///C:/Artigos,%20Palestras%20e%20Cursos/prevalencia%20tutela%20coletiva%20saude_conpedi_final.doc%23_ftn16


Como anota Barchifontaine[17], a OMS enfatizou que a promoção da saúde na América Latina 

deve garantir o bem-estar geral como propósito fundamental do desenvolvimento. Mais: o desafio da 

promoção da saúde consiste natransformação das relações excludentes e na conciliação dos interesses 

econômicos e sociais objetivando bem-estar para todos. 

No mesmo sentido, o estudo da correlação entre estratificação social e saúde é determinante para 

compreensão da última, uma vez que nutrição, assistência, vestimenta, habitação, etnia, ocupação, 

escolaridade, renda e saneamento determinam mortalidade e morbidade diferenciadas entre as distintas 

classes sociais[18]. 

Germano Schwartz[19] ilustra esse quadro. A partir do relatório “A Saúde no Brasil”, preparado 

em 1998 pela Representação da Organização Pan Americana de Saúde da OMS, coloca o Brasil entre os 

países menor participação no PIB das verbas destinadas à saúde. Contraditoriamente, como afirma o autor, 

ao passo que a maioria da população depende do Sistema Único de Saúde (aproximadamente 75% da 

população), o atendimento particular se dá através de 120 mil médicos, contra 70 mil credenciados pelo 

SUS. 

Não se pretende, por óbvio, traçar uma estrutura escalonada entre as perspectivas individual e 

coletiva do direito à saúde[20], nem amputar quaisquer de seus aspectos. A sua dupla dimensionalidade 

individual e coletiva lhe é inerente. Não se pretende ressuscitar um “contraste entre liberdade e „felicidade 

pública‟”, supondo-se que pelo sacrifício da “primeira, mesmo que só temporariamente, pode-se promover a 

segunda”[21]. 

Sabe-se não ser possível colocar esse problema em termos de “liberdade versus igualdade”, uma 

vez que “a liberdade está entre os possíveis campos de aplicação da igualdade, e a igualdade entre os 

possíveis padrões de distribuição da liberdade”[22]. 

É prudente ressalvar que os direitos individuais não possam ser sacrificados em nome dos direitos 

coletivos[23]. De outro lado, é urgente reconhecer que o tratamento dos direitos sociais e do direito à saúde 

como direitos individuais, sobremodo em juízo, reforçam a exclusão que é, a um só tempo, causa e sintoma 

de um modelo estatal e social que aqueles mesmos direitos quiseram superar. 

Deve-se reconhecer, portanto, que a ausência de solidariedade e o tratamento individual/atomizado 

do direito à saúde manifestam-se antitéticos inclusive quanto à sua dimensão negativa: na ausência da 

possibilidade de escolha acerca de onde viver, trabalhar, o que comer, que tratamento escolher. 

Assim, favorece-se “a deterioração da saúde, principalmente em relação aos pobres, que são duas 

vezes desgraçados, porque além de morrer das „doenças de pobre‟ (fome, desnutrição, verminose, 

diarréia...), morrem também das „doenças de rico‟”[24]. 
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Naturalmente, embora numa sociedade em que os direitos sociais sejam respeitados cada indivíduo 

goze das condições necessárias ao desenvolvimento da sua personalidade, isto não legitima cada indivíduo a 

exigir do Estado condições sociais para desenvolvimento de sua personalidade isoladamente, quer dizer, à 

exclusão de todos os demais. Tais direitos foram, de fato, desenvolvidos para atender toda coletividade, 

respeitando-se os princípios que norteiam o atendimento aos serviços públicos, vale dizer, universalidade e 

impessoalidade. 

Uma compreensão do direito à saúde no molde individualista somente agravaria a distância entre os 

extremos, e isso num contexto em que mais da metade da população não tem seguridade social[25]. 

Não se quer com isto dizer, é claro, que um indivíduo que pela falta do serviço de saúde pública 

corra o risco de perder sua dignidade não possa, individualmente, pleitear seu direito em juízo. Alguém que 

tem sua dignidade em risco pode e deve alegar a titularidade do direito social necessário à manutenção ou 

recuperação de sua dignidade. Há que se entender, entretanto, que tal titularidade individual é meramente 

residual, inclusive pelos problemas inerentes ao privilegiamento de um indivíduo isoladamente em 

detrimento dos demais, quando este obteve uma sentença judicial que os demais, por inúmeras razões, não 

puderam obter[26]. 

Entender que os direitos sociais – e portanto o direito à saúde – são direitos individuais implica a 

virada da natureza dos mesmos ao avesso, tornando-os mais um direito exclusivista que se dá, 

literalmente, em detrimento dos demais, agravando o quadro de exclusão que afeta a saúde. 

Assim, propõe-se a transição da categoria de titularidade para a de co-titularidade do direito à 

saúde, requerendo a segunda relativa autonomia face à primeira (assim como a categoria de coação, por 

exemplo, é vista diferenciadamente da categoria de ação). 

A titularidade social do direito social à saúde é, portanto, uma co-titularidade. 

Por outro lado, e em vista do que foi exposto acima, a esfera coletiva e difusa coexiste e coimplica 

a esfera individual. 

Ora, se estas duas dimensões se coimplicam e não se excluem reciprocamente, pode-se, apenas, 

falar em prevalência de uma sobre a outra, conforme as condições contextualmente determinadas. 

  

4. Judicialização e desigualdade na saúde: um problema agravado pela estratégia individual de tutela 

do direito à saúde 

Inicia-se esse tópico com a seguinte indagação: se o acesso à justiça é ele também um serviço 

público comumente denegado aos estratos sociais mais baixos, a judicialização da saúde pela via 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9706

file:///C:/Artigos,%20Palestras%20e%20Cursos/prevalencia%20tutela%20coletiva%20saude_conpedi_final.doc%23_ftn25
file:///C:/Artigos,%20Palestras%20e%20Cursos/prevalencia%20tutela%20coletiva%20saude_conpedi_final.doc%23_ftn26


preponderantemente individual, como se tem constatado, não pode findar funcionando como um elemento de 

recrudescimento na prestação estatal de saúde? 

Para responder essa pergunta, necessariamente deve-se adotar uma perspectiva dialética da atuação 

judicial, sob pena de se chegar ao indesejável resultado de negar ao Judiciário o papel de concretizador dos 

direitos fundamentais sociais e do direito à saúde. 

Explicitado o propósito de fortalecer sua exigibilidade em juízo[27], resta analisar as estratégias de 

judicialização do direito à saúde comumente eleitas e contrastá-las com o próprio cerne dos direitos sociais: 

a solidariedade. 

O que se pretende é enfrentar as críticas que corretamente tem sido opostas à judicialização da 

saúde e, pautando-se pelo objetivo de imprimir-lhe maior eficácia, indagar se a escolha de técnicas 

processuais aptas a respeitar a estrutura de direito fundamental social calcado na solidariedade – e não na 

exclusão – pode transpor as barreiras que vem sendo apontadas. 

Como se disse antes, a judicialização da saúde tem por objeto a pretensão ao fornecimento de 

medicamentos e tratamentos de saúde usualmente não incluídos nas políticas prestacionais do Sistema Único 

de Saúde – SUS. Além do mais, tais pretensões são, de regra, veiculadas através de tutelas individuais, e não 

coletivas. 

Tomando novamente a pesquisa de Sueli Gandolfi Dallari e Silvia Badim Marques como 

referência[28], as autoras constataram que a integralidade dos pedidos foram propostos por autores 

individual, em sua maioria representados por advogados particulares. 

Concluíram que o Poder Judiciário não tem levado em consideração a política pública de 

medicamentos, ignorando que o direito à saúde foi instituído atrelado à elaboração de políticas sociais e 

econômicas. E como a totalidade das ações referiam-se a indivíduos, concluiu-se que em matéria de 

assistência farmacêutica, as decisões judiciais são tomadas com base nas necessidades individuais dos 

autores[29], ao total arrepio de uma visão sistêmica, integral e coletiva do tema. 

Isso permite inferir que a prestação jurisdicional na área da saúde tem se dado de forma antitética à 

desejável, pois em matéria de direitos sociais, deve sobressair não apenas a necessidade de ter uma visão 

sistemática e geral dos custos, mas igualmente dos potenciais benefíciados[30]. 

Assim, a despeito de poderem essas decisões judiciais ser meritórias do ponto de vista do 

beneficiado individual – e já se destacou que o direito à saúde possui dupla dimensão individual e coletiva – 

não é possível afastar a conclusão de que a supremacia da via individual de tutela do direito à saúde tem 

reforçado a disparidade e a iniquidade no acesso aos serviços públicos de saúde. 

Essas características de desigualdade e iniquidade podem ser medidas e compreendidas a partir de 

diferentes categorias de análise, destacando-se: “a) a percepção do estado de saúde; b) a demanda por 
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serviços; c) os gastos com saúde; d) os perfis de saúde; e) a prestação de serviços; f) o financiamento da 

saúde. Essas categorias devem ser analisadas comparativamente segundo condições sociais, econômicas e 

geográficas”[31]. 

Ora, ao passo que as políticas públicas de saúde devem racionalizar a prestação coletiva pelo 

Estado, com base nas principais necessidades de saúde da população, o Judiciário atua sob a perspectiva 

isolada do caso concreto. Por essa razão, Silvia Marques afirma que as políticas públicas de saúde devem ser 

incorporadas em suas decisões, que devem compatibilizar a justiça comutativa de cada processo com a 

justiça distributiva, “representada pela decisão coletiva formulada e formalizada por meio dos diversos atos 

normativos que compõem a política de assistência à saúde, emanados dos poderes legislativo e executivo do 

Estado”[32]. 

Ora, se o Estado precisa considerar todas as necessidades de saúde da população, deve o Judiciário 

considerar essas mesmas necessidades. Não se trata de ferir os limites de atribuições inerentes a cada um dos 

poderes estatais. Trata-se de dar correta contextualização aos mesmos. Afinal, o Estado Constitucional 

Democrático de cunho social impôs novos paradigmas à interpretação do princípio da separação dos poderes 

e uma sobreposição de competências que manifesta a relativização daquele princípio em sua formulação 

clássica. 

Em outra ocasião[33], citamos Mauro Cappelletti para defender uma concretização constitucional 

plena, e não seletiva ou que se desse à marginalidade dos direitos fundamentais sociais. O autor define o 

papel que se espera do juiz no Estado social de direito: os juízes, afinal de contas, são também um “ramo” do 

Estado, razão pela qual o que se espera deles é que contribuam com a “tentativa do estado de tornar efetivos 

tais programas” [34]. 

Parece coerente imaginar que se os juízes devem ver a si mesmos como ramo do Estado para 

imprimir eficácia aos programas sociais desejados pelo Estado, devem também ver a si mesmos como ramo 

do Estado para eleger formas de imprimir eficácia aos direitos sociais que sejam compatíveis e adequadas à 

natureza desses direitos e ao resultado inclusivo e democrático que se espera com a sua observância. 

Logo, o Judiciário, ao se constituir – corretamente – como o braço do Estado que contribui para a 

realização dos fins estatais desejados na esfera da intervenção social, no tocante às prescrições 

normativamente estipuladas, deve evitar que a judicialização dos serviços de saúde transforme-se em fator 

de recrudescimento das desigualdades existentes. 

Entretanto, critica Fabiola Vieira, “este não parece ser o entendimento do Poder Judiciário”, que 

estaria vinculado a uma noção individualista de consumo, resumindo o direito à saúde “à oferta de 

medicamentos, reduzindo-se às ações curativas e paliativas, sem considerar o caráter fundamental de 

promoção e prevenção de doenças e agravos[35]. 
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Também se constatou que, no âmbito do Poder Judiciário gaúcho, ao passo terem sido raríssimas 

as liminares concedidas em ações coletivas, o oposto se verificou em relação às demandas individuais[36]. 

A propósito, Luís Roberto Barroso afirma que as decisões judiciais em matéria de medicamentos 

provocam a desorganização da Administração Pública. É comum, diz o autor, que quando haja alguma 

decisão judicial determinando a entrega imediata de medicamentos o Governo retire o fármaco de programas 

de atendimento integral, desatendendo a um paciente que o recebia regularmente, para entregá-lo ao litigante 

individual que obteve a decisão favorável, retirando da Administração a capacidade de planejar e impedindo, 

em nível global, a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública[37]. 

Afinal de contas, o que fazer diante da incapacidade de atenderem-se as demandas relativas ao 

direito da saúde de toda a sociedade? “Prestá-lo a quem tiver a sorte de obter uma decisão judicial e 

abandonar a imensa maioria à fila de espera?(...) Começam, pois, a surgir dificuldades enormes quando se 

trata de defender com instrumentos individuais um direito social”[38]. 

Ora, a saúde deve ser prestada respeitando-se os princípios normativos nos quais se funda. E os 

mais relevantes deles são justamente o da integralidade do atendimento e da seletividade e distributividade 

dos serviços. O primeiro consistente na harmonização de todos os aspectos e dimensões do direito à 

saúde[39] e o segundo, previsto no inciso III do parágrafo único do art. 194 CF, na previsão de que o 

legislador infraconstitucional e o administrador escolham etapas, selecionando os riscos sociais que serão 

protegidos, até que se possa assegurar a integralidade do atendimento[40]. 

Ainda que o Judiciário deva ser chamado a corrigir distorções na aplicação dos princípios da 

integralidade e seletividade, é certo que não pode ignorá-los ou subvertê-los, como tem ocorrido, 

especialmente por força da forma individual com que se tem pleiteado a tutela da saúde. 

Parece ser legítimo inferir que o Judiciário tem atendido essas demandas individuais de saúde às 

avessas do que preceitua a lógica do sistema público de saúde: selecionando alguns poucos felizardos que 

terão seus pedidos atendidos integralmente[41], ainda quando esses pedidos contraponham-se às políticas 

públicas de saúde[42]. 

Como assevera Mariana Filchtiner Figueiredo, o dever de proteção da saúde deve ser 

coletivamente prestado, não se podendo, em termos abstratos, preferir um cidadão a outro, sob pena de ferir-

se a igualdade. Além disso, continua, deve-se ter em conta “a priorização de políticas públicas de prevenção 

e cuidados primários em saúde, cujos custos econômico-financeiros são bastante mais reduzidos se 

comparados aos das ações em saúde curativa”[43]. 

Retoma-se agora a pergunta feita ao início: é possível afirmar que o Judiciário tem atuado como 

um elemento de acentuação da desigualdade na saúde? 
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Ainda que se reconhecendo ser nesse campo preferível errar pela ação, e não pela omissão, e 

reconhecendo de antemão que qualquer postura quanto ao acesso à justiça do direito à saúde irá 

necessariamente criar e solucionar problemas específicos – parece-nos que a resposta é sim, o Judiciário tem 

atuado como elemento de agravamento da distância entre as extremidades. 

Por outro lado, não há nessa afirmação nenhuma conclusão por um excesso de judicialização da 

saúde, mas, ao contrário, há um reconhecimento de que a judicialização da saúde é ainda incipiente! 

E é a incipiência, insuficiência, atomização, descontextualização e segregação do todo que tornam 

justas as críticas sobre o excesso de sua judicialização, pois se é preferível errar por ação do que por 

omissão, muito mais desejável é ajustar a tutela judicial do direito à saúde aos princípios norteadores de um 

sistema público de saúde, o que pode ser mais facilmente alcançado através da sua tutela coletiva. 

  

5. A prevalência da tutela processual coletiva do direito à saúde sobre a individual: uma proposta lege 

lata de hierarquização 

O impacto de uma decisão de cunho individual – e, volte-se a dizer, não se está negando esta 

possibilidade, mas chamando atenção para sua insuficiência – diante da prestação de serviços públicos de 

saúde, num contexto em que os que mais necessitam destes serviços estão à margem do acesso à justiça, 

pode agravar um quadro que já é ruim. 

Cabe aqui trazer exemplo de Fabiola Vieira, que cria uma situação hipotética, fundada na estimativa 

do IBGE de que 1% da população brasileira possui quadro de hepatite viral crônica C. Se toda essa 

população doente tivesse acesso à decisão de concessão do medicamento interferon peguilado nos mesmos 

termos em que vem sendo concedido no plano individual, este valor corresponderia a 64% do gasto total 

executado pelo Ministério da Saúde (38,8 bilhões de reais), o que corresponderia a dois terços do orçamento 

federal da saúde para a oferta de um único produto farmacêutico com cobertura de 0,25% da população[44]. 

A despeito da possibilidade de defesa coletiva dos direitos sociais, a errônea compreensão da 

titularidade destes direitos como individual conduz – e de fato tem conduzido – à priorização da defesa 

individual dos mesmos, sobrepujando a defesa coletiva que, embora possível, acaba sendo preterida, 

conduzindo a distorções. 

Se o direito à saúde, como direito social que é, não se constitui na lógica da exclusão, mas da 

inclusão; se sua titularidade traduz-se em co-titularidade do igual direito dos demais indivíduos coimplicados 

na relação jurídica social, então a especificidade que a marca exigibilidade própria dos direitos sociais deve 

ter adequada tradução no plano processual. 

Esta adequada tradução não se esgota na mera possibilidade de que sejam tutelados coletivamente 

tais direitos, sobremodo quando não se ignora que esta potencialidade é, quase sempre, frustrada, cedendo 
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lugar à tradicional defesa individual. Como visto, dentro da realidade de marginalização brasileira em que o 

acesso à justiça insere-se no panorama de exclusão dos serviços públicos básicos, tem-se um ciclo de 

denegação dos direitos sociais que se retroalimenta. 

Diante disto, propõe-se a hierarquização das tutelas voltadas à implementação do direito à saúde, 

privilegiando-se a tutela coletiva face à individual, tida como meramente residual. 

No plano da prática jurisdicional, há que considerar também vantajosa a unidade decisória 

propiciada pelo tratamento coletivo de situações jurídicas que são entre si análogas ou similares. Como 

afirma Arruda Alvim, “as ações coletivas conduzem (ou devem conduzir, pois existem para isso) a uma 

unitariedade de manifestação judicial sobre uma dada situação de ampla dimensão social, que a muitos 

afete”[45]. 

Tal proposta de priorização da tutela coletiva dos direitos sociais em relação à individual é, 

necessariamente, propostalege lata, construída com base na estrutura normativa dos direitos fundamentais 

sociais existente. 

Para tanto, há um papel fundamental a ser exercido pelos magistrados, além daquele desenvolvido 

pelo Ministério Público, Defensoria Pública e pelas organizações da sociedade civil, legitimadas para a ação 

coletiva, dentre outros. 

A proposta de prevalência da tutela coletiva do direito à saúde conta especialmente com a 

participação processual do juiz. Isso nem sempre é fácil, em razão de ter o juiz que se manter como “terceiro 

desinteressado” no exercício de suas funções jurisdicionais[46]. Claro que a mudança no papel do direito na 

transição para o modelo social de Estado determinou mudança sensível também no papel dos juízes, 

“naturalmente conservadores”, forçados que foram a sair da “concha protetora do formalismo”[47]. 

A Lei da Ação Civil Pública determinou aos magistrados o dever de remessa de peças ao Ministério 

Público em caso de verificação da hipótese de cabimento desta ação, sendo a norma que impõe referido 

dever imperativa e cogente. Dispõe o art. 7º da Lei n. 7.347/85: “Se, no exercício das suas funções, os juízes 

e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças 

ao Ministério Público para as providências cabíveis”. 

Esse dispositivo, pouco valorizado na prática forense, tem vultosa importância para a proposta de 

priorização da tutela coletiva do direito à saúde que aqui se faz. Através dele é possível estabelecer a 

preferência da tutela coletiva sem denegação de justiça nos casos em que tais direitos são demandados 

individualmente e sem qualquer necessidade de intervenção legislativa, restando no campo doutrinário a 

hierarquização proposta. 

Essa harmonização permite que a ação individual dê azo à coletiva. Ora, é de se inferir que sempre 

que houver uma demanda individual fundada na denegação de um dever de prestação de saúde essa negativa 
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não se mostre no caso concreto como uma inércia isolada frente ao demandante, mas sim como uma inércia 

cujos efeitos dão-se em massa. 

Naturalmente, em sendo a ação individual, os limites subjetivos da demanda têm de ser inter partes, 

somente. Entretanto, tanto o fundamento do pedido quanto o pedido apresentados, ainda que restritos às 

partes, fornecem ao juiz o conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação coletiva. 

Incidirá aí, portanto, o dever do juiz, previsto no citado art. 7º da LACP, de remeter as peças ao 

Ministério Público. Nesse caso, a própria cópia da petição inicial instruída poderá ser enviada, constituindo-

se como peça suficiente para que seja analisado o cabimento da instauração do inquérito civil, uma vez que a 

remessa deve ser imediata à verificação da possibilidade de cabimento da ação civil pública. 

Sequer haverá necessidade de aguardar a resposta do demandado, tendo em vista que esse 

procedimento pelo juiz não se constitui em nenhum juízo meritório, mas tão-somente em ato correcional. 

Leve-se em consideração igualmente que a resposta do réu, neste caso, apenas dirá respeito à lide 

individual, não se prestando à formação de convicção acerca do possível litígio transindividual a ser formada 

pelo órgão do Ministério Público. 

Não há, portanto, que se falar em frustração do contraditório, vez que não se trata de procedimento 

destinado a conhecer ou decidir acerca da inércia do Poder Público em nível coletivo. Nesse sentido, aliás, 

firmou-se entendimento de que o dever do juiz de remessa das peças, por ser imediato à verificação da 

presença de circunstâncias que poderiam ensejar a propositura da ação civil pública, independe do trânsito 

em julgado da sentença[48]. 

A iniciativa do juiz, nessa situação, limita-se tão somente a ato de cunho administrativo, de caráter 

correcional e informativo, razões pelas quais não fica o juiz informante impedido ou suspeito para conhecer 

da ação civil pública, caso venha a mesma a ser proposta. 

A partir daí, compete ao Ministério Público exercer seu múnus investigatório, requerendo 

informações ao órgão omisso a fim de decidir acerca da instauração ou não do inquérito civil ou acerca da 

propositura ou não da ação civil pública, não ficando o promotor de justiça, evidentemente, obrigado a 

ajuizar a ação e nem sequer a instaurar o inquérito, vez que a opinio actio é sua e não do juiz informante. 

Mas, reitere-se, se o promotor de justiça não está obrigado a propor a ação, o juiz, de seu lado, 

está obrigado a informá-lo das circunstâncias que poderão vir a ensejar a tutela coletiva daquela pretensão 

que foi apresentada individualmente, mas que denuncia, pela força dos fatos que fundamentam o pedido, sua 

potencialidade coletiva. 

Outro aspecto deve ser examinado, agora na perpectiva lege ferenda: tanto o novo Código de 

Processo Civil em tramitação (PLS 166/2010) quanto os anteprojetos de Código de Processo Coletivo 

prevem a participação dos Amici Curie seja nos incidentes de julgamento de causas repetitivas, seja nas 
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ações coletivas. Esse é um aspecto de extremo relevo para o tratamento judicial da saúde, já que a falta de 

visão sistêmica e integral do impacto da decisão judicial no sistema de saúde pública é frequentemente 

apontado pela doutrina, o que seria seguramente minimizado com a participação dos amigos da corte nessas 

demandas. 

  

6. Conclusões 

Mesmo defendendo um Judiciário concretizador do direito à saúde, é necessário reconhecer que o 

Judiciário, provocado por ações individuais, tem recrudescido a desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde e agravado a distância entre as extremidades. 

Por outro lado, as ações isoladas fundadas em normas de direito social da saúde, quando observado 

o dever previsto no art. 7º da LACP, podem ensejar o ajuizamento da ação coletiva e, ao invés de 

provocarem uma inversão na lógica social destes direitos, subvertendo o princípio da inclusão que lhes é 

inerente e beneficiar um demandante isolado ao arrepio dos outros co-titulares do mesmo direito que não 

tiveram oportunidade de fazer valê-lo em juízo, assumirão um papel de impulsão das ações coletivas que 

permaneceriam tão-só no plano virtual. 

Sem denegação de acesso à justiça nem individual nem coletivo, tem-se um mecanismo processual 

de correção dos excessos de judicialização de um direito que, dialeticamente, padece de falta de 

judicialização adequada quando examinado pela ótica coletiva. 

Restabelece-se a solidariedade que deve estar na base de todo direito social e evita-se o 

agravamento das extremidades e desigualdades em razão da atuação judicial individual e atomizada. 
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esclarecer os espectadores acerca das formas de contágio da doença, sob pena de multa, tendo 

sido o pedido adimplido no penúltimo episódio do programa, o que não impediu (ou quiçá tenha 

mesmo sido fator determinante para) que dito participante vencesse o “certame" em questão. 

[14] SARLET, Ingo Wolfgang.. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e 

efetividade do direito à saúde na constituição de 1988, p. 5. 

[15] PIERDONÁ, Zélia Luiza. O direito à saúde e a impossibilidade de concessão de 

medicamentos por decisões judiciais individuais, p. 6049. 

[16] Ingo Sarlet afirma que os direitos sociais reportam-se à pessoa individual, não podendo ser 

confundidos com direitos coletivos e difusos (SARLET, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 

p. 52). Jorge Miranda assegura que “poucos direitos serão mais individuais que o direito ao 
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trabalho ou o direito ao ensino” (MIRANDA, Manual de Direito Constitucional. Direitos 

Fundamentais, p. 107). Já Celso Lafer (A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo 

com o Pensamento de Hanna Arendt, p. 127) vê os direitos sociais como uma evolução do 

liberalismo, que passa a abranger direitos não reconhecidos inicialmente, e os descreve como 

“direitos individuais exercidos coletivamente”. Porém, ao mesmo tempo em que vê os direitos 

sociais como evolução do liberalismo, reconhece também sua origem socialista, afirmando 

mesmo ser este “um dos pontos de clivagem que dificultam a convergência política entre a 

herança liberal e a socialista, no processo histórico de afirmação dos direitos humanos” 

(LAFER, op. cit., p. 129). Igualmente, deve-se consignar que em sua análise dos direitos sociais 

como direitos individuais exercidos coletivamente, o autor trata apenas das chamadas liberdades 

públicas – direito de associação, de greve, etc. –, ou seja, da dimensão negativa dos direitos 

sociais, omitindo os direitos primacialmente positivos – direito à saúde, à educação, ao trabalho, 

etc. – que melhor lhes caracterizam e cuja dimensão social sobressai à individual. 

[17] BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Saúde Pública é Bioética?, p. 8. 

[18] GIANINI, Reinaldo José. Desigualdade Social e Saúde na América Latina, p. 21. O autor 

realiza interessante estudo dos indicadores de desigualdade na saúde de acordo com os critérios 

de moradia, etnia, habitação, ocupação, escolaridade, renda e condições gerais da vida em 

sociedade. 

[19] Op. cit., p. 28-29. 

[20] C. B. Macpherson demonstra que o individualismo possessivo é o suposto das teorias 

liberais, de Hobbes a Locke, explicitando a crise teórica decorrente da articulação política da 

classe operária, que fez ruir as duas premissas do Estado liberal: a inevitabilidade das relações 

de mercado e a coesão interna das decisões políticas (que antes do sufrágio universal era restrita 

a uma classe dominante). O dilema da moderna teoria liberal-democrática, explica o autor, é que 

ela “precisa continuar a usar as suposições do individualismo possessivo, numa época em que a 

estrutura da sociedade de mercado já não fornece mais as condições necessárias para dedução de 

uma teoria válida do dever político a partir destas suposições” (MACPHERSON, C. B.A Teoria 

Política do Individualismo Possessivo. De Hobbes a Locke, p. 286). O problema residiria no fato 

de que a moderna teoria liberal não reconhece que o individualismo possessivo mantém-se ainda 

como suposto das teorias do Estado (idem, p. 282). Assim, ou se reconheceria que o 

individualismo possessivo continuaria sendo o suposto teórico da liberal democracia, dado o 

necessário entrelaçamento entre o primeiro e a sociedade de mercado possessivo ou se romperia 

com a última. Um rompimento com o individualismo possessivo somente seria possível com o 

rompimento com a sociedade de mercado (Idem, p. 287 e ss). 

[21] HELLER, Agnes; FÉHER, Ferenc. A Condição Política da Pós-Modernidade, p. 158. 

[22] SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada, p. 54. 

[23] Razão pela qual se concorda com Willis Santiago GUERRA FILHO: “a fórmula do Estado 

Democrático se firma a partir de uma revalorização dos clássicos direitos individuais de 

liberdade, que se entende não poderem jamais ser demasiadamente sacrificados, em nome da 

realização de direitos sociais” (Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 24). 
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[24] BARCHIFONTAINE, op. cit., p. 25. 

[25] BARCHIFONTAINE, op. cit., p. 14. 

[26] Lembre-se que a prestação jurisdicional é também um serviço público, escassamente 

distribuído. Não é de esperar que quem não tenha acesso à saúde tenha acesso à justiça. A 

“ausência de Estado” manifesta-se para as classes baixas em todas as áreas, sendo a carência de 

uma diretamente proporcional à da outra. 

[27] Ainda que concordando com suas premissas, não é possível endossar as conclusões a que 

chega Zélia Pierdoná, que não vê fundamento de validade para as demandas individuais voltadas 

ao fornecimento de medicamentos (op. cit, p. 6053). Tal conclusão é totalmente indesejável do 

ponto de vista da concretização dos direitos fundamentais sociais. 

[28] Pesquisa realizada no Estado de São Paulo no período de 1997 a 2004, cujo objeto era ações 

propostas com pedidos de fornecimento de medicamentos (DALLARI; MARQUES, op. cit., p. 

105). A despeito dos limites territoriais da pesquisa, ela é tomada como parâmetro relativo. Isso 

se justifica não apenas pelos méritos intrínsecos à pesquisa, rigorosa quanto método, mas 

também pela falta de pesquisas quantitativas e qualitativas na área, pois como apontam Caio 

Mário da Silva Pereira Neto e Paulo Todescan Lessa Mattos, “Atualmente, a pesquisa em direito 

realizada no Brasil tem natureza predominantementedescritiva do ordenamento jurídico e dos 

conceitos dogmáticos nele estabelecidos. A reconstrução dogmática, baseada em categorizações 

e taxonomias voltadas para a “organização” lógica do ordenamento jurídico, é considerada etapa 

necessária da pesquisa jurídica. E tal reconstrução em geral é realizada assumido o sistema 

jurídico como sendo fechado e estático, sem incorporar elementos explicativos das condições 

(dinâmicas) de operação do direito ou normativos no sentido de propor alternativas de desenho 

das instituições relacionadas à operação do direito”. A crise da pesquisa em direito no Brasil: 

armadilhas e alternativas ao formalismo jurídico, p. 3. 

[29] DALLARI; MARQUES, op. cit., p. 105. 

[30] PECES-BARBA, Gregório. La Constitución y Los Derechos, p. 164. 

[31] FINKELMAN, Jacobo. Análise de eqüidade: Saúde, p. 136. 

[32] MARQUES. Judicialização do direito à saúde, p. 66. 

[33] LINS, Liana Cirne. Exigibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais e Tutela Processual 

Coletiva das Omissões Administrativas, p. 79. 

[34] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?, p. 42. 

[35] VIEIRA, Fabiola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos 

princípios do SUS, p. 366. 

[36] MACHADO, Felipe Rangel. Contribuições ao debate da judicialização da saúde no Brasil, p. 

80. 
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[37] BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à 

Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial, p. 327. 

[38] LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito Subjetivo e Direitos Sociais: O Dilema do Judiciário 

no Estado Social de Direito, p. 131. 

[39] Essa foi uma mudança muito grande com a implantação do SUS, pois com o direito 

constitucionalmente assegurado, todos têm direito ao Sistema de Saúde, no sentido não só da 

universalidade, mas da integralidade que é tudo para todos. Ou seja, não se trata de alguma coisa 

para todos; não é só garantir a vacina ou outros aspectos da vigilância epidemiológica ou a 

consulta do pré-natal, mas é garantir tudo, inclusive aquelas ações mais complexas, de mais alto 

custo para todos, e assim garantir a universalidade e a integralidade. SOUZA, Renilson Rehem. 

Políticas e práticas de saúde e equidade, p. 766. 

[40] PIEDORNÁ, op. cit., p. 6044-6045. 

[41] “96,4% das sentenças que julgavam o pedido procedente condenaram o requerido a fornecer 

o medicamento exatamente nos moldes requeridos pelo autor na petição inicial. Em 10,7% das 

sentenças o Estado foi condenado a fornecer também outros medicamentos que venham a ser 

prescritos ao autor, de acordo com prescrição médica futura” DALLARI; MARQUES, op. cit., 

p. 105. 

[42] “Não é raro estabelecer-se uma situação paradoxal no contexto probatório, na hipótese, por 

exemplo, de um determinado medicamento, indicado por um único médico, ser capaz de 

derrubar todo o sistema oficial de Protocolos Clínicos, estipulado por uma equipe médica 

especializada e submetida à consulta pública” SILVA, Ricardo Augusto Dias. Direito 

Fundamental à Saúde. O dilema entre o mínimo existencial e a reserva do possível, p. 97-98. 

[43] FIGUEIREDO, op. cit., p. 214. 

[44] VIEIRA, Fabiola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos 

princípios do SUS, p. 367. 

[45] ARRUDA ALVIM. Ação Civil Pública, p. 82. 

[46] A separação dos conceitos de neutralidade e de imparcialidade é de todo recomendável, e 

não apenas para fins didáticos, mas também para nortear a prática judicial voltada ao respeito 

dos princípios processuais. Ao passo que “a neutralidade pressupõe algo impossível: que o 

intérprete seja indiferente ao produto do seu trabalho” (BARROSO, Interpretação e Aplicação 

da Constituição, p. 289), remetendo à idéia de uma qualidade inerente ao julgador acima e 

eqüidistante das partes por dádiva do ofício, a imparcialidade requer: a) reconhecer os próprios 

preconceitos como tais para que seja possível liberar-se deles (LÖWY, As Aventuras de Karl 

Marx Contra o Barão de Münchhausen: Marxismo e Positivismo na Sociologia do 

Conhecimento, p. 32); b) distanciamento crítico e uma atitude de prudente vigilância pessoal no 

exercício das suas funções (SANTOS, Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-

Modernidade, p. 152). Logo, ao passo que a neutralidade é vista como um status do julgador, a 

imparcialidade é vista como um exercício crítico contínuo a ser realizado pelo juiz. 
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[47] CAPPELLETTI, op. cit., p. 35. 

[48] NERY JR; NERY. Código de Processo Civil Comentado, p. 1331. 
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A TEORIA GERAL DO PROCESSO E OS FILÓSOFOS PRÉ-SOCRÁTICOS: DO
RACIONALISMO (PARMÊNIDES) À HERMENÊUTICA FILOSÓFICA (HERÁCLITO)

THE GENERAL THEORY OF PROCESS AND THE PRE-SOCRATICS PHILOSOPHERS: FROM
RATIONALISM (PARMENIDES) TO PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS (HERACLITUS)

Carolina Elisa Suptitz

RESUMO
A Teoria Geral do Processo é a parte introdutória e fundamental do estudo do direito processual.
Atualmente faz-se necessário atualizá-la, deixando refletir as concepções filosóficas
contemporaneamente aceitas. A principal novidade que deve se recepcionada pela Teoria Geral
do Processo diz respeito à percepção da falibilidade do paradigma racionalista para explicar
teoria, práticas e experiências jurisdicionais, e, para, além disso, a própria vida. Em contraponto
ao racionalismo, cujas origens podem ser buscadas no filósofo pré-socrático Parmênides, surge
a hermenêutica filosófica, fundada no contemporâneo e opositor de Parmênides: Heráclito. De
modo a demonstrar as causas e, de certo modo, as origens, do paradigma racionalista, bem
como dos princípios da generalidade e abstração, rico é o estudo de referido embate,
contribuindo para a ruína de mitos e fantasias tidas como dogmas – eternos e inquestionáveis –
em prol de uma Teoria Geral do Processo mais consentânea com a realidade humana.
PALAVRAS-CHAVES: Paradigma racionalista; Pré-socráticos; Hermenêutica

ABSTRACT
The General Theory of Process is the introductory and fundamental part of the study of
procedural law. Currently there is a need to update it, letting reflect contemporary philosophical
conceptions accepted. The main novelty that must be receptioned by the General Theory of
Process is concerned about perception of the fallibility of the rationalist paradigm to explain the
theory, practice and judicial experiences, and, to, beyond that, life itself. In contrast to
rationalism, whose origins can be found in the pre-socratic philosopher Parmenides, arises the
philosophical hermeneutics, based on the contemporary and opponent of Parmanides: Heraclitus.
To show the causes and, in a way, the origins, of the rationalistic paradigm, as well as the
principles of generality and abstraction, rich is the study of that clash, contributing to the
destruction of myths and fantasies taken as dogmas - eternal and unquestionable - in favor of a
General Theory of Process more in line with human reality.
KEYWORDS: Rationalistic paradigm; Pre-socratics; Hermeneutics

Somos el tiempo. Somos la famosa parábola de Heráclito El Oscuro. Somos El água, no el
diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el rio y somos aquel griego que se

mira en el rio. Su reflejo cambia en el água del cambiante espejo, en el cristal que cambia como
el fuego. (Jorge Luis Borges. Los conjurados)

 
Qualquer curva de qualquer destino que desfaça o curso de qualquer certeza [...]

Qualquer coisa
Qualquer coisa que não fique ilesa

Qualquer coisa
Qualquer coisa que não fixe

(Arnaldo Antunes. Qualquer)

 

 

INTRODUÇÃO
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Em qualquer área do conhecimento muitos são os enfoques de análise necessários para uma compreensão
cada vez maior e mais adequada de um determinado tema. Em termos de direito processual, há que se
estudar os institutos e instrumentos vigentes, os revogados ou alterados e, ainda, os que estejam sendo
criados ou em vias de inserção no ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma, é imprescindível
conhecer quais são, quais as funções e como são compostas e estruturadas as instituições jurisdicionais
existentes.

Também se faz necessário estudar os princípios protetivos da atuação jurisdicional, seja na figura
dos julgadores, seja na das partes e intervenientes, seja ainda na figura dos demais envolvidos numa
determinada situação e experiência jurisdicional. Sem falar em inúmeros outros enfoques não tão
tradicionais nos cursos de direito, mas com espaço cada vez maior junto aos juristas e pesquisadores do
direito, com destaque para as formas alternativas de resolução de conflito ou lide, o direito processual
comparado, o direito processual internacional, a uniformização supra-estatal do direito processual, etc.

Contudo, há também uma perspectiva que antecipa tudo isso. Referida perspectiva está atrelada ao
próprio modo de pensar os institutos, instrumentos, instituições e princípios e é reflexo da própria inserção

da ciência do direito
[1]

, assim como todas as demais ciências – sociais e também naturais –, num contexto
muito mais amplo do que o englobado pelos objetos diretos e imediatos de estudo.

Toda produção humana, técnico-operacional ou teórico-científica, está necessariamente inserida
num espaço e tempo e sob determinadas ideologias; e com o direito processual não acontece diferente.

Infelizmente, porém, tal perspectiva não se faz sempre presente nas disciplinas jurídicas
[2]

, a não ser na
própria filosofia, que por inúmeras vezes tem o direito como seu objeto, ou na filosofia do direito (ou
jurídica).

A proposta do presente artigo é tentar romper com a tradição que ignora ou pouco se preocupa
com esta última perspectiva, adentrando, a partir da Teoria Geral do Processo, na investigação de dois
marcos teóricos da filosofia pré-socrática que representam formas bastante distintas de pensar a natureza e
a própria produção de conhecimento.

Referida investigação é o ponto de partida de uma pesquisa bastante recente e que tem por objeto:
a) uma análise espaço-tempo-ideológica de alguns aspectos do direito processual, o que se fará tendo por
base trabalhos de excelência realizados na doutrina brasileira neste sentido; b) e a apresentação e crítica do
pensamento de alguns filósofos, sobremodo Parmênides e Heráclito, para pensar o instituído e projetar o
instituinte.

Para atender a tal propósito, o presente artigo está subdivido em duas partes. Na primeira, a idéia é
justificar a importância de reconhecer a superação do paradigma racionalista e necessária adoção de um
novo paradigma para fim de inserir a realidade natural e humana no estudo do direito e especialmente da
Teoria Geral do Processo. Num segundo momento, o objetivo é pensar nas influências do pensamento de
Parmênides e Heráclito para o paradigma processual vigente e, quem sabe, para um novo modelo em
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construção ou a ser construído, mais adequado às vicissitudes humanas, ainda mais diante do que se
apresenta na contemporaneidade.

O presente artigo se insere na Linha de Pesquisa Constitucionalismo, Concretização de Direitos e
Cidadania da Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA na medida em que o direito processual
tem por objeto estudar a forma mais tradicional de concretização de direitos, qual seja a atuação
jurisdicional, com todos seus institutos, instituições e princípios, conforme antes mencionado. Ademais,
preocupar-se com a (re)inserção e/ou (re)adaptação de uma ciência ou parte dela num contexto histórico-
social e ideológico também faz parte da preocupação pela concretização de direitos dos sujeitos
pertencentes a uma comunidade.

 
A Teoria Geral do Processo e os paradigmas racionalista e hermenêutico

 
O direito processual se dedica a estudar, nos seus pormenores, as diferentes formas e práticas de

resolução de conflitos, com ênfase na jurisdição, que é a forma heterônoma de resolução de lides em que
o terceiro que intervém com a capacidade de impositivamente apreciar e julgar a contenda apresentada é o

Estado. A Teoria Geral do Processo (TGP)
[3]

, por sua vez, é a parte introdutória e fundamental do direito
processual, responsável por oferecer uma base teórico-crítica para o estudo de institutos, instrumentos e
instituições processuais que ocupam papel relevante no que se refere às questões de cunho mais prático da
atuação do profissional do direito.

A jurisdição é objeto de estudo do direito processual como um todo, mas a sua definição e crítica
são realizadas quase que integralmente no estudo da Teoria Geral do Processo. Em TGP, a jurisdição é
investigada enquanto função do Estado, exercida por um dos poderes do Estado – o Poder Judiciário –, que

atua segundo processo, finalidade e procedimentos devidamente regulamentados e protegidos.
[4]

De um modo ou de outro, tratar de direito processual ou, mais precisamente, da atuação
jurisdicional, deveria implicar, necessariamente, a percepção de que se está tratando, antes de mais nada,
de institutos, regras, princípios, práticas e experiências sociais e humanas e, em sendo assim, de

linguagem
[5]

.

Contudo, apenas mais recentemente se têm recepcionado o caráter social e humano – e tudo o que
daí deriva – do direito processual, posto que é o caráter científico-matemático que preponderou desde os
séculos XVI e XVII, em termos de filosofia, ou XIX e XX, em termos de direito processual, tornando
objeto do direito dogmas tão rígidos e imutáveis como as fórmulas das ciências naturais.

A dogmatização do direito atingiu não apenas o direito material, mas também e principalmente o
processual, até mesmo porque é nesta área que se encontram as maiores resistências ao reconhecimento da
intrínseca mutabilidade jurídico-político-social, sendo tão comum definir o direito processual como um
simples conjunto de regras procedimentais e burocráticas, passíveis de serem estabilizadas e
universalizadas.

Contudo, ainda mais prejudicial do que definir o direito processual como uma ciência cujo objeto
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é imutável, é acreditar que são fruto do processo verdades absolutas, não construídas, mas tão-somente
declaradas, o que se daria segundo procedimento típico das ciências da descoberta e não da compreensão.
Na medida em que são princípios norteadores do racionalismo, segundo os quais ainda hoje atuamos, tanto
no direito, como no direito processual, a generalidade e abstração, a função jurisdicional se resumiria à

‘descoberta’ da verdade a ser apenas ‘declarada’.
[6]

O direito processual, pensado como disciplina dogmatizada, cujo principal objeto, o processo,
seria criador de respostas, de certa forma, igualmente dogmatizadas, tem como causa, então, dentre

inúmeros outros aspectos, muitos deles de cunho histórico
[7]

, a adoção do paradigma científico
racionalista, que explica a produção de conhecimento, para toda e qualquer área, a partir do método
matemático de pesquisa e descrição dos fenômenos.

No século XVII foi Renè Descartes, na obra Discurso sobre o Método
[8]

, quem propagou o
racionalismo. Contudo, segundo Ovídio Araújo Baptista da Silva, não é possível atribuir a referido
matemático e filósofo a responsabilidade pela adoção do racionalismo no direito. Foram filósofos
posteriores que “transferiram o Direito para o campo das ciências experimentais, basicamente para o

domínio das ciências lógicas, sobretudo Spinoza e Leibniz, que “matematizaram” o direito.” [9]

Desse modo, o direito processual foi criado
[10]

 e teorizado como se tratasse de dados exatos,
prontos a serem observados (quiçá num laboratório!), mecanicamente calculados e posteriormente descritos
ou declarados. O direito processual está teórico e operacionalmente insculpido segundo as crenças
racionalistas, coisa que, se nos séculos passados não era de grande problema e contradição – seja porque
esta era a regra, já que todas as ciências assim estavam caracterizadas, seja porque era o que a sociedade
supostamente necessitava, na forma de segurança (ver nota de rodapé n. 7) –, em pleno século XXI não
pode perdurar.

O paradigma racionalista ou, como prefere Boaventura de Sousa Santos, o paradigma da ciência
moderna, atravessa uma crise irreversível que é resultado do seu próprio avanço. A desmitificação e recusa
das características que lhe são típicas teve início exatamente naquelas áreas que melhor serviram aos seus

propósitos: física, química, matemática, biologia, etc.
[11]

 O que explica, então, que o direito, ciência
social e humana, ainda não tenha refutado o racionalismo e nem os princípios racionalistas da generalidade
e da abstração?

Uma primeira e preliminar resposta estaria no refinamento com que a generalidade e a abstração
se mantêm vivas na teoria e operacionalidade, assim como na função e estrutura jurídicas. Ora, não fosse
estarmos atentos aos discursos e práticas, sequer perceberíamos que, no fundo, o direito ainda é guiado
pelo apego aos dois princípios supra.

Um segundo motivo para que o direito não tenha, até o momento, recusado a generalidade e a
abstração diz respeito à preocupação com o exercício da função jurisdicional, que deveria promover
segurança e estar imune à arbitrariedade humana, ao abuso de poder e às injustiças. Não seria o específico,
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o singular, nem o casuísmo que supostamente forneceriam a tão propagada segurança, mas, sim, os seus
opostos.

Entre jusnaturalismos e positivismos, o direito evolui sempre preocupado em evitar injustiças, as quais
seriam decorrência da inexistência de normas uniformes. O jusnaturalismo possibilita uma maior adaptabilidade
às transformações sociais, deixando, porém, segundo a crítica, desguarnecidos os direitos previamente
conquistados; o positivismo assegura garantias, engessando-os. Ambos, no entanto, são tradicionalmente
construídos sob a idéia de generalidade e abstração: o primeiro em prol da universalidade, ora de cunho divino,
ora racional, o segundo em prol das normas estatais.

Por fim, há uma terceira resposta à pergunta sobre a não-recusa da generalidade e da abstração
pelo direito processual. Aqui, a questão é ainda mais embrionária: o direito não recusa a generalidade e a
abstração porque acredita na possibilidade de as respostas jurídicas serem dadas ou o conhecimento ser
produzido a partir da mera reprodução (declaração) e não da criação/constituição.

O que, num primeiro momento, deve restar esclarecido é que inevitavelmente o sentido será

criado.
[12]

 Não há, nem nunca houve, mecanismos, por mais opressores e autoritários que fossem os

instrumentos utilizados, capazes de impedir a criação de sentido.
[13]

 O homem, inclusive o moderno,

reiteradamente criticado por sua passividade
[14]

, nunca foi um mero reprodutor de sentido.

Nas palavras de Naffah Neto, para Nietzsche sequer há o real, o ser ou o fato em si, mas apenas
perspectivas ou interpretações. A linguagem, para o filósofo do século XIX, “interpreta, produz sentidos e,
nesse sentido, constrói realidades. Há tantos discursos e tantas linguagens quanto as perspectivas

possíveis”
[15]

.

Ainda que, para Heidegger, o ser existe e, portanto, como bem explicam Stein, Streck e Moreira
da Silva Filho nas obras já citadas, a função da interpretação é a revelação ou desvelamento do ser do ente,
não se pode afastar da interpretação a sua função criadora ou constitutiva, uma vez que imprescindível a
figura do intérprete, que é quem atribuirá sentido. Comentando acerca da contribuição heideggeriana para
a filosofia, Moreira da Silva Filho afirma que “O sentido dos entes, antes de ser uma qualidade a eles

inerente é uma determinação que parte do ser-aí.”
[16]

O homem, devido à sua própria humanidade e à inevitabilidade da linguagem, sempre atribui
sentido ao ente; é sempre criador e, portanto, compõe ou integra o resultado da interpretação. Trazendo
esta discussão para o campo do direito, tem-se que o “significado da lei não é autônomo, mas heterônomo.

Ele vem de fora e é atribuído pelo intérprete.”
[17]

Valendo-se de Eros Grau
[18]

, é possível afirmar que o texto jurídico não tem sentido e muito
menos é aplicado quando da prolação de decisões judiciais. É a norma jurídica a portadora de um
significado e o instrumento que incide perante as situações submetidas ao Judiciário. A diferença entre
texto e norma está no fato de que esta última é o resultado da interpretação, realizada, evidentemente, por
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um intérprete.

Se, então, o sentido é sempre criado, e, contrário sensu, nunca meramente reproduzido, começa a
perder importância a idéia de generalidade e abstração, a qual somente manteria sua utilidade na medida
em que fosse possível à regra se limitar a incidir imutável ao caso concreto. Se a interpretação ou
produção do conhecimento, jurídica ou não, é sempre criadora, não há que se falar em generalidade e
abstração; afinal de contas, o produto da interpretação será obrigatoriamente uma resposta específica,
pensada e construída a partir do caso concreto.

Ademais, é fundamental perceber que, além de ser irrecusável a atividade criadora de sentido,

inevitavelmente contribuem para que tal criação ocorra elementos que integram a subjetividade
[19]

,
historicidade e temporalidade do sujeito. Claro que não apenas isso, pois há um mínimo de sentido que
deve ser acolhido e reconhecido quando do olhar (ou abrir-se) para o ente.

Sendo assim, todo o esforço da normatização e toda a prática e estrutura jurisdicional criadas na
pretensão de evitar a intervenção do intérprete são, ao menos em parte, falaciosos, posto que incapazes de
fornecer a segurança almejada. Não é possível ao intérprete limitar-se a ‘carimbar’ a resposta previamente
existente no ordenamento.

Destarte, o sentido é criado e, para tanto, contribuem, inevitavelmente, a subjetividade do
intérprete, a tradição que o acompanha, o contexto em que inserido e a alteridade intrínseca ao ente, que,
em se tratando de direito, abarca o caso concreto e as fontes jurídicas. Complementa o que vem sendo
dito, Baptista da Silva:

O juiz terá – na verdade teve e continuará tendo, queiramos ou não –, uma margem de
discrição dentro de cujos limites, porém, permanecerá sujeito aos princípios da razoabilidade, sem que

o campo da juridicidade seja ultrapassado.
[20]

 

Bruno Latour
[21]

 é quem afirma que jamais fomos modernos. No caso, o autor se refere à
modernidade como instituidora de um sentido de mundo que pretendeu afastar, sem concretamente ter
conseguido, o homem da sua faticidade e finitude, projetando um sujeito matematicamente rentável,
maquinicamente eficiente e tecnicamente racional.

A pretensão moderna de isolar os elementos ciência e razão dos elementos natureza e
sensibilidade não é passível de ser alcançada, haja vista a interdependência entre eles. Nem mesmo o saber
mais técnico consegue deixar de ser também sensibilidade, afeto e natureza. Neste sentido, Ernildo Stein
quando fala que “a atitude do cientista, de modo algum está livre da sua condição de ser-no-mundo.
Mesmo o cientista natural, faz parte de uma certa maneira, do ser-no-mundo, de uma certa totalidade

existencial.”
[22]

Reconhecer a humanidade e, por conseqüência, a especificidade, singularidade, casuísmo e
criação quando da construção e estudo da teoria geral do processo e das demais ciências é algo que pode
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ser feito (e, na verdade, foi e tem sido feito) mediante um resgate da filosofia de Heráclito. Do mesmo
modo, a insistência no racionalismo e, destacadamente, na generalidade e abstração, pode ser justificada
na teoria de Parmênides. Os dois filósofos viveram numa mesma época, no século VI a.C.

 

A filosofia pré-socrática de Parmênides e Heráclito refletida na Teoria Geral do Processo e no
Direito Processual Civil brasileiro

 

Como referido no item anterior, o direito processual, tal como atualmente vigente, está fundado
numa crença racionalista – matemática, maquinista e técnica – de pensar o homem e as suas relações. De
acordo com referida crença, as respostas jurisdicionais devem ser obtidas mediante a combinação de
informações técnicas com procedimentos supostamente neutros de ver declaradas (e impostas) tais
informações aos casos concretos. O procedimento é a subsunção e as informações técnicas estão nos
ordenamentos jurídicos.

Sendo assim, a grande preocupação do direito é dotar o intérprete de informações técnicas,
preferencialmente sistematizadas e suficientemente claras (o texto jurídico positivado), e afastá-lo de todos
os elementos sensíveis, de modo a supostamente impedir, assim, que ele subjetivamente crie ou constitua,
e não meramente declare, um sentido/significado.

O racionalismo tem suas origens na doutrina filosófica do grego Parmênides, que, nascido em

Eléia
[23]

, viveu no período aproximado de 515 a 450 a.C. Para Parmênides, a pluralidade de objetos e as
mudanças e movimentos que presenciamos e vivenciamos no dia-a-dia da nossa realidade são uma ilusão

ou, dito de outro modo, mera aparência.
[24]

 O existente é apenas aquilo que pode ser pensado, o que, para
o filósofo, é a unidade e a imutabilidade/imobilidade do ser.

Com esta teoria, Parmênides opõe racionalidade (inteligibilidade) e sensibilidade
(percepção/experiência), privilegiando a primeira. Defensor da racionalidade e, portanto, da lógica fria,
abstrata e generalizante, tem como seu opositor o seu contemporâneo Heráclito, que, ao contrário,
privilegia a intuição, a observação, o mundo sensível, apregoando a existência da pluralidade e do
movimento (devir).

A doutrina de Parmênides, aparentemente esdrúxula, ainda afeta a produção do conhecimento em
algumas áreas do saber, como é o caso do direito, e, no que interessa ao presente artigo, o direito
processual e teoria geral do processo, berços do conservadorismo, conforme desde muito denunciou Ovídio

A. Baptista da Silva
[25]

.

São prova de referida influência as críticas feitas por Friedrich Nietzsche
[26]

 ao grego,
principalmente quando afirma que quem pensa como Parmênides deixa de ser um pensador da natureza e o
interesse pelos fenômenos se esvai, que é exatamente como atua o direito processual, que cria e se
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concretiza mediante institutos, como é o caso dos recursos extraordinários (lato sensu) – Recurso Especial
e Recurso Extraordinário –, fundados no pressuposto do total isolamento entre norma (direito) e caso

concreto ou fenômenos (fato).
[27]

Noutra crítica do alemão a Parmênides que se aplica perfeitamente ao direito processual,
Nietzsche afirma que, sob a influência do grego, é necessário que a verdade resida exclusivamente nas
generalidades mais pálidas e mais abstratas, questão presente, em termos jurídicos, tanto na importância
atribuída às normas jurídicas, considerada, em países de tradição jurídica romano-canônica, como a
principal fonte de direito, senão a única, como na tendência cada vez maior de uniformizar entendimentos,

atribuindo-lhes efeito vinculante
[28]

, diante o que a particularidade do caso resta submetida ao
entendimento geral e abstrato dado à questão.

Em outro momento também é possível identificar o quanto a crítica nietzscheana a Parmênides
igualmente se aplica ao formato ainda vigente do direito e jurisdição. Para Nietzsche, o que surpreende na
obra de Parmênides é a abstração e o esquematismo, mas, antes de tudo isso, “a terrível energia da

aspiração à certeza, numa época de pensamento místico, dotado de uma imaginação muito viva.”
[29]

Por fim, cumpre transcrever Nietzsche na relação que faz entre Parmênides e Platão, atribuindo-
lhes a maldição que, para ele, pesa sobre a filosofia e que, no nosso entender, pesa até hoje também sobre
o direito processual:

Com efeito, ao separar de repente e brutalmente os sentidos e a faculdade de pensar
abstratamente, isto é, a razão, como se se tratasse de duas faculdades inteiramente distintas, desintegrou
o próprio intelecto e impeliu para essa divisão totalmente errônea entre a “alma” e o “corpo” que,

especialmente desde Platão, pesa como maldição sobre a filosofia.
[30]

 

A abstração, a generalidade, o predomínio do pensamento frio e matemático da lógica, a busca da
certeza e a separação entre razão e percepção, com recusa e forte preconceito sobre a segunda, são todas
características do racionalismo, que, oriundo de Parmênides e passando por vários autores, dentre eles
Platão e sua dualidade de mundos – o mundo perfeito e inacessível das Idéias e o mundo que vivemos,
mera reprodução do transcendental –, chegou até a Idade Moderna e se propagou de tal modo que ainda
hoje vemos as suas reminiscências pelas ciências e instituições.

De modo sucinto, lembrar da força que os dispositivos legais têm, se comparados com as
particularidades e exceções dos casos concretos, confirma a afirmação acerca da influência de Parmênides
e todos os que seguiram entendimento próximo ao seu. Pouco importa, na maioria das vezes, se, numa
determinada situação, teríamos motivos para recusar a aplicabilidade de uma regra jurídica a um
determinado caso. A resposta é sempre: não se devem abrir exceções!

A questão é que parece estarmos pensando nas relações sociais como pensamos nas fórmulas e
cálculos matemáticos. Ou, lembrando Parmênides: a) que não há pluralidade de comportamentos e que
tudo é sempre igual; b) que não há mudança ou modificação de condutas, desejos, motivações, enfim, e
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que os objetos e as relações são imutáveis.

Lembrar de uma das justificativas que nos leva a ambicionar conhecer o posicionamento das
Cortes Superiores sobre determinado assunto também faz prova de que nós, juristas, velamos pela teoria
de Parmênides, da qual se desenvolveram os princípios da generalidade e abstração. O fato de a última
palavra num processo ser dada por órgãos jurisdicionais que, de regra, são os que estão mais afastados das
partes seguramente não se justifica pelo conhecimento que eles têm acerca das peculiaridades do caso. Tais
peculiaridades, aliás, se relativas a fatos, sequer são admitidas (ver nota de rodapé n. 27).

O Poder Judiciário oferece aos jurisdicionados, como última resposta aos conflitos por eles
apresentados, a apreciação por uma Corte que lhes é distante. Um dos argumentos para tanto é o fato de
que ela é o órgão que supostamente melhor conhece do que o direito tem de mais abstrato e genérico: o

ordenamento jurídico. Afinal, não é ela composta por cidadãos de “notável saber jurídico”
[31]

? Logo, o
que realmente importa em termos jurisdicionais não é a sensibilidade e experiência concreta de quem está
perto, mas sim a abstração e generalidade uniformizante. E, ao que é uno (não plural) e imutável (não se
modifica), é recomendável uniformizar!

No que diz respeito a esta questão, cumpre salientar que não são os opostos da generalidade e
abstração – a casuística e a concretude – que promovem injustiças. Com efeito, aplicar a regra abstrata e
genérica é tão capaz de promover injustiças como não aplicá-la sob o escopo de uma excepcionalidade do
caso concreto. Contudo, como costuma acontecer, é mais fácil e confortável fazer prevalecer o
entendimento normalizado/generalizado, realizando o previsível e, portanto, conservando o status quo, do
que mudar a regra para acolher a diferença e a novidade.

O que será que é mais comum: que algo se repita ou que ocorra uma inovação? A partir de
Parmênides, não há inovação, nem diferença. O que há é sempre o mesmo, o igual. Por via de
conseqüência, mesmo que já aceitemos a existência do novo, ainda assim resistimos a pensar que a
diferença possa aparecer com a mesma ou maior freqüência que o igual. Ou, pelo menos, que ela merece a
mesma atenção toda vez que haja suspeita sobre se a situação é de diferença ou repetição.

Ao contrário de Parmênides, para Heráclito, segundo Nietzsche
[32]

, o universo é eterna
transformação, mudança e luta entre opostos. O que é imutável é apenas a constância do combate e as
regras a ele imanentes. O que existe e é real, o que caracteriza e/ou é a vida é o devir. Tivesse Heráclito
exercido maior influência que Parmênides e Platão sobre a filosofia e o pensamento em geral, hesitaríamos
tanto a reconhecer o mutável e ‘anormal’?

Seguramente atribuiríamos à interpretação o viés perspectivista – o que não significa dizer
arbitrário, pois há referências a serem seguidas –, já mencionado no item anterior. É neste momento que
percebemos o quanto a teoria heraclitiana tem a contribuir para a compreensão contemporânea – leia-se:
hermenêutica – do direito processual. Não é à toa que referido autor foi defendido por Friedrich Nietzsche,
que, por sua vez, influenciou sobremodo a Martin Heidegger.

A interpretação e, portanto, a resposta que o Poder Judiciário deve dar às questões que lhe são
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submetidas é sempre fruto de uma criação perspectivada, a partir a) do intérprete, na sua subjetividade,
historicidade e contexto, b) do caso concreto específico e c) da fonte jurídica. Como o direito detém
natureza política – coletiva e comunitária –, o juiz, intérprete imediato ou oficial, como representante que é

do restante da população
[33]

, deve julgar o caso no que ele tem de casuístico e concreto.

Cabe aos juízes assumir a responsabilidade pela atividade que exercem
[34]

: mais do que simples
conhecedores de normas, precisam laborar também com a sensibilidade, dispondo-se a perceber os
interesses comunitários. O ativismo e a criatividade estão no fato de os juízes passarem a agir/atuar
observando, atentamente, quais são os valores daquela comunidade quanto àquela determinada demanda e
perante aquele caso concreto, dando origem, com isso, a uma nova e específica norma.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O pensamento de Heráclito ainda está longe de ser discutido com toda a atenção merecida pela
ciência do direito, quanto mais pelo direito processual e teoria geral do processo. Contudo, é fundamental
conhecer melhor suas motivações para defender e teorizar o devir como sendo o princípio definidor da
vida, do real e do existente. Assim como é talvez ainda mais importante desmascarar tudo o que está por
traz do paradigma que ainda hoje influencia o direito processual – o Paradigma Racionalista.

A melhor forma de derrubar dogmas, tais como os da generalidade, abstração, mas também da
verdade absoluta e certeza, é conhecer os motivos que levaram à sua aceitabilidade e adoção. No caso, a
generalidade e abstração são fruto de uma das formas de interpretar o mundo que saiu vencedora do debate
com outra vertente, na medida em que foi adotada pelos filósofos que se seguiram. Não é o caso, portanto,
de a generalidade e abstração serem conceitos pacíficos e naturalmente válidos.

Antes pelo contrário, são eles conceitos construídos teoricamente e que podem tranquilamente não
refletir, nem de perto, a realidade mundana que vivemos. São o produto de uma construção teórica que
nós, muitas vezes acriticamente, acolhemos e deixamos nortear toda a nossa produção de conhecimento,
como é o caso do direito processual e do direito como um todo. Está na base da crença na generalidade a
na abstração uma outra crença: a crença, mesmo que indireta e mediatamente, na idéia de que nada muda,
de que o que existe é o uno e uniforme.

Ora, contemporaneamente inúmeros são os filósofos – e no texto foi enfocado basicamente apenas o
pensamento de Friedrich Nietzsche – favoráveis ao entendimento de que no lugar do imutável, da
estabilidade, do uno e do uniforme, o que há é a mutabilidade, o movimento (devir), o plúrimo e o
diferente. Sendo assim, a teoria geral do processo precisa refletir acerca de tais questões a fim de adaptar
suas teorias, conceitos, princípios, assim como todos os instrumentos, institutos e instituições do direito
processual, ao devir heraclitiano e, portanto, à hermenêutica filosófica heideggeriana, com toda falibilidade
e finitude humanas que estão aí intrínsecos.

[1]
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 O presente artigo pretende negar, como paradigma do direito processual (e do direito), o paradigma da cientificidade, também
conhecido como paradigma racionalista, cartesiano, das ciências naturais ou matemáticas, etc. Isto não significa, porém, que a
ciência, como um todo, esteja sendo recusada, mas apenas a ciência definida e pensada segundo o paradigma em questão. A ciência,
na verdade, assim como o direito, precisa ser rediscutida, de modo a adequar-se à perspectiva contemporânea acerca da produção
de conhecimento. Tal questão foi tratada por Luis Alberto Warat no texto Metáforas para a ciência, dentre outros, inserido no
volume III da coletânea editada pela Fundação Boiteaux (WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004), quando o argentino defende o reconhecimento de uma nova epistemologia, a qual deverá
englobar não só a racionalidade, mas também a sensibilidade.
[2]

 Em matéria de direito processual brasileiro, dentre os autores que trabalham bastante a partir da constatação da inserção do
direito num tempo e contexto, social e intelectual, estão, além de Ovídio Baptista da Silva, que será bastante utilizado no presente
trabalho, também Luiz Guilherme Marinoni, como se pode ver na obra Teoria Geral do Processo (MARINONI, Luiz Guilherme.
Teoria Geral do Processo. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).
[3]

 Muitas são as divergências acerca da existência de uma Teoria Geral do Processo. Muitos são os que entendem não ser possível
falar numa Teoria Geral do Processo, senão que numa Teoria Geral do Processo Civil, Teoria Geral do Processo Penal, etc. Dentre
estes estão Ovídio A. Baptista da Silva e Fábio Luiz Gomes (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A.; GOMES, Fábio Luiz. Teoria
Geral do Processo Civil. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006). No que diz respeito a este artigo, se adota entendimento
favorável à possibilidade de falar numa Teoria Geral do Processo, desde que, porém, esta disciplina se dedique a poucos institutos
comuns às várias subdivisões do direito processual (processo civil, processo penal, processo trabalhista, etc), como é o caso da
jurisdição.
[4]

 A definição de jurisdição não é pacífica. Inclusive não é pacífico que ela é função obrigatoriamente exercida pelo Estado. Nesse
sentido, ver DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.1. 9.ed. Salvador: JusPodivm, 2008.
[5]

 A referência à linguagem se faz no sentido de antecipar o que será dito mais adiante quanto à teoria hermenêutica de Martin
Heidegger trazida ao direito brasileiro por muitos autores.
[6]

 Ovídio Baptista critica a atuação jurisdicional segundo as ciências da descoberta: “No momento de construir a sentença, ao juiz
interessa o individual, as diferenças, não as regras. Aqui, torna-se imperiosa a distinção entre ciências da descoberta e lógica da
argumentação, ou da compreensão. As ciências da “descoberta” – que são as únicas que o pensamento moderno considera
verdadeiras ciências – ignora o individual, aquilo que o fenômeno tem de singular, despe-o de tudo o que nele possa representar a
diferença, para, com o esqueleto que restou, com as identidades, construir a regra.” BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e
Ideologia: O Paradigma Racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 266.
[7]

 Aspectos históricos relacionados, em grande parte, a peculiaridades da Revolução Francesa e ao modo como a classe burguesa
pretendeu controlar instituições do Antigo Regime, do que é exemplo o próprio Poder Judiciário. O próprio capitalismo, que se
desenvolvia, contribuiu para a dogmatização do direito. É possível simplificar, não isento da violência que toda simplificação
representa, tais motivações sob o argumento da segurança, questão fartamente tratada por Ovídio Baptista da Silva, em inúmeras
obras, inclusive na obra citada recentemente (Processo e Ideologia).
[8]

 Descartes cria um método pautado em quatro regras, aproveitando-se de conhecimentos oriundos da área da matemática, onde,
contrariamente à filosofia, era possível demonstrar a veracidade de afirmações. DESCARTES, Renè. Discurso sobre o método.
Trad. Alan Neil Ditchfield. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
[9]

 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Epistemologia das ciências culturais. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 7. Não foi
Descartes quem transferiu o Direito para as ciências teóricas, que não dependem de experiência, mas apenas de definições (p. 50-
51).
[10]

 O direito processual enquanto ramo do direito autônomo do direito material surgiu no século XIX, mais precisamente com
Oscar Von Bülow.
[11]

 SOUSA SANTOS, Boaventura de. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 5 ed. São Paulo: Cortez,
2005. Também, do mesmo autor: Um discurso sobre as ciências. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2008.
[12]

 Tal afirmação somente é possível a partir de outra que diz que a interpretação é sempre criadora. Neste sentido, utilizando
apenas de algumas obras de autores brasileiros, é possível citar filósofos como Ernildo Stein (Aproximações sobre Hermenêutica.
2.ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004) e juristas como Ovídio Araújo Baptista da Silva (Verdade e significado. In: COPETTI,
André; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (org). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: programa de pós-
graduação em Direito da Unisinos: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2005,
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DAS TUTELAS DE URGÊNCIA NO DIREITO DE FAMÍLIA: ASPECTOS DOUTRINÁRIOS E
JURISPRUDENCIAIS

IMMEDIATE INJUNCTIONS IN FAMILY LAW: DOCTRINAL AND JURISPRUDENCE ASPECTS

José Sebastião De Oliveira
Jussara Schmitt Sandri

RESUMO
RESUMO: O presente trabalho pretende analisar as tutelas de urgência no âmbito do Direito de
Família, demonstrando suas principais características e respectivas discussões doutrinárias.
Inúmeros aspectos devem ser abordados, dada a relevância do assunto, como as tutelas
cautelares, a tutela antecipada e as tutelas provisionais. O estudo pretende ainda, demonstrar as
diferenças entre antecipação de tutela e tutelas cautelares, com enfoque às medidas provisionais
do artigo 888 do Código de Processo Civil, discutindo algumas hipóteses de tutela de urgência,
valendo-se da doutrina e da jurisprudência. A análise de referidas questões se mostra relevante,
na medida em que frequentemente a urgência se faz presente no Direito de Família, exigindo
uma rápida e eficiente prestação jurisdicional do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: TUTELAS DE URGÊNCIA; MEDIDAS CAUTELARES;
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA; MEDIDAS PROVISIONAIS; DIREITO DE FAMÍLIA.

ABSTRACT
ABSTRACT: Immediate injunctions under Family Law with their main features and their
respective doctrinal discussions are analyzed. Due to the relevance of the subject, many aspects,
such as precautionary protections, immediate and provisional guardianship, must be
investigated. Current analysis aims also to demonstrate the difference between anticipated
guardianship and precautionary measures, with special reference on the provisional measures of
Article 888 of the Brazilian Code of Civil Procedure. Consequently hypotheses of immediate
guardianship based on doctrine and jurisprudence are discussed. The analysis of these issues is
relevant since frequently urgency is present within family law, requiring fast and efficient Court
provisions.
KEYWORDS: KEYWORDS: emergency guardianship; preventive measures; early relief;
provisional measures; family law.

INTRODUÇÃO
 

O presente artigo tem o propósito de analisar as tutelas de urgência no âmbito do Direito de Família, demonstrando suas
principais características, notadamente as diferenças entre antecipação de tutela e tutelas cautelares.

As chamadas tutelas de urgência são aquelas consubstanciadas em tutela cautelar e tutela
antecipada, cujo requisito precípuo para sua concessão é a existência do periculum in mora e do fumus
boni iuris, ou seja, para que seja concedida, a medida deve apresentar a aparência do direito e o perigo que
o ameaça. O estado de necessidade de quem propõe a ação é que dá respaldo às tutelas de urgência, as
quais classificam-se em medidas cautelares e medidas antecipatórias, e possuem como principal
característica a urgência do provimento. São providências de ritos diferenciados, mais céleres e inclinados
a tornar íntegro o objeto da ação até a decisão final.

Neste caso, as tutelas de urgência possuem estreita ligação com o Direito de Família, uma vez que
esta especialidade do Direito disciplina as relações formadas no âmbito familiar, abrangendo direitos
fundamentais e indisponíveis. Muitas vezes a urgência se faz presente no Direito de Família, exigindo uma
rápida e eficiente prestação jurisdicional do Estado, e a solução desses conflitos será possível por
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intermédio das tutelas de urgência, que asseguram a existência dos direitos advindos dessas relações e seus
efeitos, com segurança, efetividade e celeridade.

 
1 DAS TUTELAS DE URGÊNCIA
 

As tutelas de urgência visam proteger um direito certo do interessado, de modo a evitar sua perda
ou deterioração pelo decurso do tempo ou por qualquer outro meio lesivo, destinadas a abranger todas as
medidas que possam impedir o risco de dano ao direito.

Caracterizam-se pela ocorrência do periculum in mora, e não apenas pela cognição sumária, uma
vez que esta circunstância também é vislumbrada em tutelas não cautelares, sendo necessária, então, uma
análise da situação fática e assim verificar se há a necessidade de proteção imediata ao direito, dada a
impossibilidade de se aguardar o tempo de tramitação até a entrega da tutela final.

Havendo perturbação na paz social, o interessado pode acionar o Poder Judiciário, que deverá
pacificar o conflito instaurado, ou seja, o processo será iniciado por invocação daquele que tem seu direito
lesado, por intermédio do uso do direito de ação.

 O direito de ação, por sua vez, decorre da instituição da função jurisdicional do Estado, exercida
pelo Poder Judiciário, cujo objetivo precípuo é a solução de conflitos, pela aplicação da lei ao caso
concreto, promovendo a pacificação social.

O direito de ação envolve a relação triangular das partes e do juízo, estando atrelado a diversos
fatores que interferem na marcha processual e acabam influenciando na eficácia do provimento final,
deteriorando o direito pleiteado.

Com o intuito de evitar danos permanentes ao demandante que, ao fim de um longo processo via
seu direito reconhecido de forma tardia, é possível valer-se das tutelas de urgência, aptas a tornar o objeto
da ação íntegro até a decisão final, divididas em tutela cautelar e tutela antecipatória. [1]

 Na hipótese de ocorrer um risco de que a tutela jurisdicional não seja efetivada, pode-se evocar
as tutelas de urgência, que possibilitam a adoção de medidas imediatas para garantir a execução ou a
antecipação dos efeitos da sentença, com o objetivo de evitar que haja a impossibilidade de execução
futura e até mesmo do direito em lide.

Há várias razões que justificam medidas garantidoras de que a tutela poderá ser útil
oportunamente, citando-se como exemplos a urgência na provisão de alimentos  a busca e apreensão de
menor, dentre outras.

O risco ou perigo de dano que possa comprometer a prestação jurisdicional demanda uma tutela
imediata, que deverá combater tal situação, ou seja, a chamada tutela de urgência. [2]

Deste modo, as tutelas de urgência pretendem evitar a perda ou a deterioração do direito do
interessado pelo decurso do tempo ou mesmo por outro meio lesivo, uma vez que a morosidade na
tramitação do procedimento comum pode resultar danos permanentes e irreparáveis ao direito do
demandante.

As tutelas de urgência apresentam duas espécies, quais sejam: a tutela antecipada e a tutela
cautelar. Na demanda de qualquer natureza que apresenta pedido de tutela antecipada, defere-se ao autor,
no início do processo e por meio da liminar que o beneficia, a possibilidade de conviver com os efeitos da
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própria sentença final, que não foi sequer prolatada, ao passo que a tutela cautelar é acessória em relação à
demanda principal.

A tutela cautelar está prevista no Livro III do Código de Processo Civil, onde são tratadas várias
hipóteses específicas para aplicação no âmbito do Direito de Família. São os casos, por exemplo, do
seqüestro dos bens do casal, havendo dilapidação (artigo 822, inciso III); busca e apreensão de menores,
dos artigos 839 a 841; os alimentos provisionais previstos no art. 852; o arrolamento cautelar, inserto no
artigo 855; a posse em nome do nascituro, prevista nos artigos 877 e 878; a entrega de bens de uso pessoal
do cônjuge e dos filhos, prevista no inciso II do artigo 888; a posse provisória dos filhos, nos casos de
separação judicial ou anulação de casamento (artigo 888, inciso III); o afastamento temporário de um dos
cônjuges ou companheiro da morada do casal, previsto no artigo 888, inciso VI; e a guarda e a educação
dos filhos, regulado o direito de visita, previsto no inciso VII do artigo 888.

Dentre estas medidas, apontadas como sendo cautelares, mas que, na verdade, muitas delas não o
são, porquanto são verdadeiros casos de antecipação de tutela, ressaltam-se os alimentos provisionais e a
busca e apreensão de menores.

No que diz respeito ao Direito de Família, a Lei do Divórcio tratou a separação de corpos como
medida cautelar,[3] ao dispor, no parágrafo 1° do artigo 7°, que "A separação de corpos poderá ser
determinada como medida cautelar (art. 796 do CPC)". Entretanto, pela previsão do artigo 273 do Código
de Processo Civil, observa-se que esta medida representa verdadeira antecipação de tutela, pois o que se
pretende é a antecipação de um dos efeitos da tutela invocada, realizando o direito desde logo,
constituindo, também, a data do deferimento da medida e de sua concessão, como marco a ser utilizado na
contagem do prazo da conversão da separação judicial em divórcio. Desta forma, talvez o ideal seria
classificar como tutela antecipada interinal que, no entendimento de Luiz Guilherme Marinoni "antecipa
parte dos efeitos da sentença do processo principal, destinando-se a regular provisoriamente uma situação
ligada ao mérito deste processo". [4]

A tutela antecipada, prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil, é, portanto, uma espécie
de tutela de urgência que pode ser invocada no processo de conhecimento, desde que, obviamente,
presentes os seus pressupostos.

A tutela cautelar e a tutela antecipada não se confundem, uma vez que são tipos de tutelas com
finalidades diversas, embora do mesmo gênero, que é a tutela de urgência. A tutela cautelar tem o escopo
de assegurar o resultado útil de um outro processo, presentes os requisitos do fumus boni iuris e o do
periculum in mora, ao passo que a tutela antecipada, antecede os próprios efeitos da tutela pretendida.
Portanto, a tutela cautelar denota a pretensão à segurança, e na tutela antecipada a pretensão é dirigida aos
próprios efeitos da tutela solicitada.[5]

 
1.1  Da Tutela Cautelar
 

A tutela cautelar distingue-se como uma forma autônoma de proteção jurisdicional que atua de
maneira preventiva, protegendo determinado direito subjetivo ou estado de direito legítimo, ameaçado de
perecimento em virtude de um dano conhecido, iminente e de difícil reparação. [6]

Mas não basta que haja apenas uma ameaça, sendo necessário que seja séria e impossível de ser
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evitada por outra forma de tutela jurisdicional, exigindo do julgador a aplicação da técnica de cognição
sumária existente no processo cautelar, com o intuito de garantir a incolumidade do direito.

Aliás, os objetivos da técnica de cognição sumária que, levando ao parecer do julgador a
possibilidade acerca dos juízos de probabilidade e verossimilhança, têm por escopo

(a) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente (tutela
cautelar); (b) realizar, em vista de uma situação de perigo, antecipadamente um direito (tutela sumária
satisfativa); (c) realizar, em razão das peculiaridades de um determinado direito e em vista do custo do
processo ordinário, antecipadamente um direito (liminares em determinados procedimentos especiais);
(d) realizar, quando o direito do autor surge como evidente e a defesa é exercida de modo abusivo,
antecipadamente um direito (tutela antecipatória fundada no art. 273, inciso II do Código de Processo
Civil). [7]

 
 

Desta forma, denota-se que, para a concessão da tutela cautelar é necessária a presença
inequívoca do elemento objetivo, consubstanciado na urgência, elemento este legitimador da necessidade
da tutela cautelar, e de um elemento de ordem subjetiva, que é a forma pela qual o Poder Judiciário
julgará a demanda, ou seja, por intermédio de técnicas de cognição sumária. [8]

A propósito disto, não se pode olvidar o ensinamento de Nelson Nery Junior, o qual assevera que
"A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do processo
de execução". [9]

A atividade cautelar, segundo Cintra, Grinover e Dinamarco
Foi preordenada a evitar que o dano oriundo da inobservância do direito fosse agravado pelo inevitável
retardamento do remédio jurisdicional (periculum in mora). O provimento cautelar funda-se
antecipadamente na hipótese de um futuro provimento jurisdicional favorável ao autor (fumus boni
iuris): verificando-se os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o provimento
cautelar opera imediatamente, como instrumento provisório e antecipado do futuro provimento
definitivo, para que este não seja frustrado em seus efeitos. [10]

 
Assim, o estado de urgência enseja a tutela cautelar e exige um procedimento especial, de

cognição sumária, visando assegurar de forma não-satisfativa o direito alegado pela parte. Uma vez
assegurado tal direito, estará habilitado à pretensão cognitiva ordinária de natureza satisfativa.

Neste caso, o termo satisfação pode resultar em diversas interpretações, uma vez que permite
designar satisfação do interesse genérico processual. Este se apresenta em todas as hipóteses de demandas
passíveis de concessão de medidas cautelares. Desta forma e considerado o objetivo de garantir o resultado
útil ao processo, tais medidas serão satisfativas, de modo que a satisfação não estaria vinculada ao direito
material ou à pretensão autônoma. [11]

Portanto, a tutela cautelar, como instrumento para a segurança do processo principal[12], é uma
forma de proteção jurisdicional que, em virtude da urgência apresentada pelo caso concreto, determinada
por circunstâncias especiais, deve tutelar a simples aparência do direito que se encontra em estado de risco
de dano iminente.
 

1.2  Da Tutela Antecipada
 

A tutela antecipada, em que pese certa semelhança e que pertença ao mesmo gênero do qual faz
parte a tutela cautelar, dela se difere na medida em que possui diferentes pressupostos, exigindo do
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magistrado um diversificado e mais rigoroso levantamento das causas objetivas e subjetivas que motivam
a parte a pretendê-la.

A antecipação dos efeitos da tutela, incluída no processo de conhecimento do Código de Processo Civil a partir da Lei
n.8.952/94, permite que o autor tenha seu pedido atendido de forma parcial ou integral antes do julgamento definitivo da lide,
proporcionando ao autor a fruição total ou parcial do direito, ou seja, é o deferimento provisório do pedido do demandante, no todo
ou em parte.

No período anterior a 1994, porém, era possível a concessão de liminar com natureza de tutela
antecipada, uma vez que proporcionava ao autor efeitos substanciais do provimento final, em situações
específicas para algumas ações de rito especial, a exemplo dos alimentos provisórios.

Desta forma, o artigo 273 do Código de Processo Civil, com suas ulteriores modificações
operadas pela Lei n.10.444/02, possibilitou a extensão da tutela antecipada a qualquer modalidade de ação
de conhecimento, ou seja, dentro do próprio procedimento ordinário.

A tutela antecipatória se apresenta como um instrumento que viabiliza o alcance da pretensão que
o demandante viria a obter somente no final do procedimento cognitivo normal por intermédio de técnica
de cognição sumária. Assim, a tutela antecipatória trará à parte os efeitos da sentença de mérito
perseguida, o que representa, para o magistrado, um exame mais aprofundado sobre a verossimilhança do
pedido, a sua reversibilidade e a existência de perigo de dano ou abuso do direito de defesa, no termos do
artigo 273 do Código de Processo Civil.[13]

Deste modo, a tutela antecipatória, diferentemente da cautelar, está direcionada ao pedido
principal, já que o antecipa, além de ter natureza satisfativa, pois proporciona de imediato à parte aquilo
que seria objeto da sentença de mérito final. Ou seja, trata-se de um provimento de natureza mandamental,
concretizado pela denominada execução lato sensu. [14]

Neste passo, a tutela antecipatória apresenta-se como uma forma de preservar o direito pretendido
das vicissitudes e da morosidade que acompanham o processo cognitivo, trazendo à parte o resultado
prático daquilo que a sentença iria prescrever futuramente. [15]

Por outro lado, é necessário ressaltar que a tutela antecipada surgiu com o intuito de desestimular
o uso indevido das cautelares, uma vez que, durante certo tempo e com o amparo em parte da doutrina e
jurisprudência, era admitida como meio antecipatório dos finais efeitos da sentença, quando, de forma
errônea, recebia a denominação cautelar satisfativa. [16]

Assim, denota-se que a tutela antecipada proporciona um diferenciado e célere tratamento ao
direito que esteja sob o risco de lesão, ou aquele direito que seja incontroverso.[17]

Na tutela antecipada, assim como na tutela cautelar, justifica-se um rito de cognição sumária, ou
seja, é uma passagem à proteção do direito declarado pela parte, de um risco iminente, antecipando o
provimento final, coibindo um abuso do direito de defesa, ou, trazendo à parte um direito incontroverso.

Humberto Theodoro Júnior esclarece:
Diz-se na espécie que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento
reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente
deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença
definitiva.[18]
 
 

 No entendimento de Lobo, "antecipar a tutela nada mais é do que dar a gozar dos efeitos do
bem da vida perseguido, de modo precoce e provisório, antes mesmo de ter sido levada a efeito a tutela
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em sua plenitude, e antes da prestação imediata – sentença".[19]
Segundo o entendimento de Nery, a tutela antecipatória “é providência que tem natureza jurídica

mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos”. [20]

É importante ressaltar que o magistrado, ao conceder a medida antecipatória, não proporciona
uma solução definitiva à lide, podendo, na sentença de mérito, mantê-la ou revogá-la. Esta medida,
portanto, é um adiantamento de eventuais efeitos do provimento final, de forma satisfativa, mas em caráter
revogável e provisório.

No mesmo sentido leciona Lopes, ao afirmar que “a tutela antecipada não significa solução
definitiva da causa, nem pode criar fatos consumados. Ainda que dotada de eficácia imediata, não pode
prescindir da sentença final, que poderá mantê-la ou revogá-la”.[21]

Deste modo, independente de a antecipação de tutela ser concedida ou não, o processo prosseguirá
em seus ulteriores termos, até o julgamento final.

Com o uso da antecipação dos efeitos da tutela, pretende-se assegurar a efetividade da jurisdição
na demanda, protegendo o direito do demandante, de modo que o objeto da antecipação deve ser a própria
tutela buscada pelo autor, total ou parcial.

Desta forma, a antecipação da tutela é embasada no princípio da necessidade, na medida em que
o julgador, ao observar que, sem ela, o lapso temporal de espera até a prolação de decisão final da lide
importaria em negar justiça e comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que, em
certos casos, a tutela só servirá ao autor caso concedida ab initio.

Deste modo, na antecipação de tutela “estão em jogo dois grandes e fundamentais princípios, ou
seja, o da efetividade da tutela jurisdicional e o da segurança jurídica”. [22]

Ambos os princípios devem ser harmonizados, uma vez que o primeiro diz respeito à proteção do direito do demandante
em razão da morosidade jurisdicional que, por sua vez, carece de mecanismos de aceleração do procedimento em juízo. Por outro
lado, respeita-se o princípio da segurança jurídica, garantido constitucionalmente, e que assegura ao demandado não ser privado de
seus direitos sem o contraditório e a ampla defesa.

 
1.3  Considerações sobre as Tutelas Provisionais

 
O Código de Processo Civil prevê uma série de medidas que qualifica como provisionais, em seu

artigo 888. A expressão provisional enseja interpretação ambígua, na medida em que é relativa à provisão
ou atendimento de uma necessidade, e também é inerente à provisoriedade ou temporariedade da decisão.

A divergência do termo é recepcionada pela doutrina no que se refere à definição da natureza
jurídica das providências enumeradas no referido artigo 888 do Código de Processo Civil, sobretudo em
relação àquelas previstas nos incisos II a VII, de aplicação no Direito de Família, e que apresentam
pretensões e valores de ordem pessoal e relevante.

Segundo o entendimento de Luiz Orione Neto,
embora regulada no Livro III, que cuida do processo cautelar, a medida provisional possui nítido
contorno de satisfação de alguma pretensão de direito material, pois o deferimento da providência, na
verdade, não se faz para servir a outro processo, dito principal. ... Na tutela provisional, frise-se, o
pedido veiculado é de índole satisfativa, visando provimento que possibilite o prevalecimento do
interesse do demandante, sob a perspectiva do direito material. E isso repele o efeito cautelar, em que a
tutela consiste, primacialmente, em assegurar a eficácia da pretensão veiculada na ‘actio principalis.
[23]
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Reforçando esse entendimento, o mesmo autor sustenta que o texto do artigo 889 do Código de
Processo Civil, demonstra inequivocamente que o legislador optou por excluir as chamadas medidas
provisionais do âmbito das medidas cautelares, concluindo então que, se realmente fossem consideradas
como cautelares, seria absolutamente desnecessário dispor expressamente sobre a aplicação do
procedimento estabelecido pelos artigos 801 a 803 do mesmo ordenamento jurídico, às mesmas.

Humberto Theodoro Junior defende entendimento mais ponderado ao lecionar que
Na verdade, as medidas em questão, na quase totalidade, embora elencadas no bojo do processo
cautelar, correspondem tecnicamente a providências de antecipação de tutela, visto que atendem, em
maior ou menor grau, à satisfação de pretensões ligadas ao mérito do processo principal. [24]
 
 

Por outro viés, Pontes de Miranda entende que as medidas provisionais a que se referem os artigos 888 e 889 do Código

de Processo Civil, não se identificam com as espécies dos Procedimentos Cautelares Específicos, nem mesmo com aquelas

decorrentes do poder geral de cautela, previstas nos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil.[25] Ou seja, somente quando

os casos enumerados no artigo 888 do Código de Processo Civil, apresentarem os elementos próprios das medidas cautelares, como

o fumus boni iuris e o periculum in mora, poderão obter tratamento tipicamente cautelar.

Marins demonstra que Candido Dinamarco e Ovídio Araújo Baptista da Silva entendem ser necessário observar a

casuística.[26] Dinamarco não considera cautelares as seguintes medidas dentre o rol do artigo 888: obras de conservação em coisa

litigiosa, por tratar-se de jurisdição voluntária; entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos, porque a ação seria principal

satisfativa; afastamento do menor autorizado a contrair matrimônio contra a vontade dos pais; guarda e educação dos filhos,

regulado o direito de visita na ação principal; e interdição ou demolição de prédio para resguardar a saúde, a segurança ou outro

interesse público. Ovídio, por sua vez, não considera como tutelas cautelares, dentre outras, a entrega de bens de uso pessoal do

cônjuge e dos filhos, a posse provisória dos filhos e o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal.

Victor A. A. B. Marins adota uma posição intermédia, ressaltando a heterogeneidade das providências referidas no

dispositivo em comento:
Sabe-se que as providências insculpidas no Livro III do Código são heterogêneas e que o ‘nomen iuris’
dado à pretensão não revela sua natureza processual. Note-se, por exemplo, que a produção antecipada
de prova pode ou não ser cautelar, bem como a busca e apreensão e assim por diante. Tudo depende
das circunstâncias do caso concreto e da necessidade do interessado.
O legislador inseriu no Livro III não só medidas cautelares como também provimentos de índole
satisfativa e de jurisdição voluntária, de modo que cabe ao intérprete, ao examinar o caso concreto,
verificar a que categoria pertence.
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto e a necessidade do interessado delimitarão o perfil do
provimento processual adequado. As providências mencionadas no art.888, por conseguinte, podem
revelar-se cautelares ou satisfativas dependendo da conjuntura. Eis alguns exemplos: durante ou após
separação judicial, em que já se deu a separação de corpos, um dos cônjuges, ou ex-cônjuges, verifica
que bens do seu uso pessoal ficaram com o outro. O dono tem direito subjetivo de reaver tais bens. O
art.888, II, assegura para a hipótese o procedimento dos arts.801 a 803, conforme disposição do art.889,
mas, induvidosamente, não se trata de medida acautelatória porquanto nada acautela e sim satisfaz o
direito e a pretensão do interessado. Pretensão processualmente satisfativa, porém procedimentalmente
cautelar, por seguir o procedimento a esta categoria processual reservado.
Em perspectiva diversa, o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal pode
ocorrer mediante medida cautelar, desde que evidenciados os requisitos típicos, quais sejam o ‘fumus
boni iuris’ (aparência de um direito) e o ‘periculum in mora’ (situação de perigo iminente para o
cônjuge que pretende se afastar). Esta demanda pode ser antecedente ou incidental , por exemplo,
pedido feito no processo de separação judicial litioso.
Já a interdição de prédio para ‘resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse público (art.888, VIII)
tanto pode ser cautelar (se presentes os requisitos típicos, inclusive a acessoriedade), como satisfativa
(se a tanto chegar a pretensão do autor), obedecendo, em qualquer caso, ao procedimento dos arts.801 a
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803. [27]
 

Ainda que as medidas previstas no artigo 888 do Código de Processo Civil se enquadrem no conceito de tutela de

urgência, não seria possível definir, a priori, a natureza de cada uma delas, pois, como visto, esta varia de acordo com as

peculiaridades do caso concreto.

Deste modo, se uma genitora pretende a guarda exclusiva de seus filhos por força do comportamento do pai comprometer

o desenvolvimento dos menores, o pedido e, consequentemente, o provimento, terão natureza cautelar, pois terão o condão de

afastar o risco gerado pelo exercício nocivo do encargo pelo pai, preservando a integridade dos infantes até que, no processo

principal, todas as questões sejam solucionadas definitivamente.

Por outro lado, a medida prevista no inciso VII do artigo 888 do Código de Processo Civil assumirá, porém,

característica satisfativa, se, por exemplo, o pedido é de atribuição da guarda ao genitor que reúne melhores condições econômicas

para a criação de seus filhos e conta com a anuência da parte contrária, inexistindo qualquer perigo ou prejuízo às crianças e

servindo a tutela apenas para regularizar a situação das mesmas, prescindindo de uma ação futura.

Vale lembrar que “a sentença incidirá apenas sobre a porção do litígio trazida ao conhecimento do órgão judicial, sendo

no entanto equiparável a qualquer outra sentença definitiva”.[28]
Diante destas considerações, denota-se que as medidas provisionais podem ser consideradas tutelas de urgência e poderão

assumir, no caso concreto, o caráter de tutelas principais de direito material quando prescindirem de ação posterior, satisfazendo

integralmente a pretensão deduzida; ou poderão revestir-se das características de tutelas satisfativas provisórias, quando resolverem

parcialmente o litígio que será amplamente versado no processo principal; e, ainda, serão consideradas tutelas cautelares, desde que

presentes os requisitos específicos deste provimento processual.

 
2 AS TUTELAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA

 
O Direito de Família permite a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza

cautelar, visando a preservação da utilidade do processo principal, e abrange também a tutela satisfativa de
urgência, na qual é antecipada a satisfação do direito pretendido em razão de fortes elementos de
convicção.

O Código de Processo Civil de 1973 sistematizou o processo cautelar, depois inseriu um artigo
deferindo um poder cautelar genérico ao julgador. Posteriormente, o legislador criou medidas cautelares
específicas e por fim, no artigo 888, arrolou uma série de medidas cautelares, que, como visto
anteriormente, não possuem necessariamente natureza cautelar.

Até porque,
a relação de família se potencializa e começa a encontrar seu verdadeiro significado enquanto relações
verdadeiramente importantes e indispensáveis ao ser humano. Nesta tendência humanizante e não mais
prescritiva, proibitiva e discriminatória da relação familiar, caem as obrigações legais, a forte pressão
externa que a família suportava e obedecia, os rígidos papéis, funções sociais, divisões de tarefas,
hierarquia, subjugação.[29]
 

Na lição do jurista Luiz Fux, todas as medidas previstas no artigo 888 do Código de Processo
Civil são satisfativas, de urgência e a maior parte relativas ao Direito de Família, embora admita que
algumas já encontram-se em franco esquecimento devido ao surgimento da tutela antecipada, de modo que
é desnecessário promover autonomamente alimentos provisionais, por exemplo, uma vez que se propõe
ação de alimentos e pleiteia-se uma liminar para se fixarem os alimentos provisionais. Outro exemplo
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apresentado pelo autor, é a possibilidade de propor-se uma ação de posse e guarda de filho e requerer uma
liminar para regular essa posse provisória dos filhos, para que permaneça com um dos cônjuges,
regulamentando direito de visita provisoriamente. Em tais situações ocorre antecipação de tutela
satisfativa, sem caráter cautelar, demandando prova robusta para obter a antecipação daquilo que se
pretende. [30]

O Direito de Família, dadas as suas particularidades, admite tanto a tutela cautelar satisfativa
quanto a tutela antecipada, mas a tutela cautelar, neste caso, só é diferente de outra tutela cautelar em
alguns aspectos, uma vez que as medidas cautelares visam à preservação da utilidade de um processo
futuro. Deste modo, devem ser adotadas com base no fumus boni iuris e resultam numa situação provisória
e superficial.

De outro lado, ainda que sob uma análise meramente perfunctória, o julgador pode conceder
medidas liminares extremamente enérgicas, hipóteses em que a parte deverá promover a ação principal no
prazo de trinta dias, como determina o art.806 do CPC. [31]

As medidas cautelares de restrição ensejam a prevenção do juízo e, se essas medidas cautelares
referem-se a alguns bens, estes ficam atrelados aos fins do processo. Neste caso, havendo qualquer
alienação, poderá resultar em fraude à execução, caso fique configurada a insolvabilidade da parte, no
momento da realização da partilha desses bens e alienação dos bens atingidos pela cautelar.[32]

O Direito de Família distingue-se das demais áreas do Direito pelas suas peculiaridades e
singularidades. Partindo deste prisma, observa-se que a tutela cautelar reclama os pressupostos da
aparência do direito e do perigo da demora. Porém, quando a tutela é satisfativa, como no caso da
separação de corpos, alimentos, entrega de bens de uso pessoal, posse provisória de filhos, guarda de
filhos, regulamentação de direito de visita, dentre outras, é necessário demonstrar não apenas uma
aparência, mas uma evidência do direito, porquanto o julgador estará deferindo ao demandante exatamente
aquilo que somente obteria no caso de sentença com a procedência do pedido.

Desta forma o fumus boni iuris é insuficiente para se obter uma providência satisfativa, uma vez
que a tutela antecipada exige prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações, ou seja, é
necessária a prova do direito líquido e certo.

Neste caso, a prova inequívoca deve proporcionar ao magistrado a tranqüilidade necessária para
que ele antecipe a satisfação pretendida. É por isso que o legislador exigiu esta nova categoria de
elementos de convicção, denominando-a de prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação.

Não se pode olvidar que a principal característica da tutela de urgência é a sua
mandamentalidade, a sua autoexecutoriedade. Na própria relação em que o juiz decide, ele torna realidade
aquela sua decisão, uma vez que ele não condena, ele ordena, sob pena de cometimento do crime de
desobediência. [33]

 
2.1 O Direito de Família e algumas hipóteses de aplicabilidade de Tutela de Urgência

 
O Código de Processo Civil prevê algumas hipóteses de tutela de urgência para aplicação

específica no âmbito do Direito de Família, como o seqüestro dos bens do casal, havendo dilapidação;
arrolamento de bens; alimentos provisionais; posse em nome do nascituro; alimentos; exoneração de
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alimentos; revisional de alimentos; busca e apreensão de menores; entrega de bens de uso pessoal; posse
provisória dos filhos; afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais;
depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente ou induzidos à prática de atos contrários à
lei ou à moral; afastamento temporário de um dos cônjuges ou companheiro da morada do casal ou
separação de corpos; guarda e educação dos filhos, com regulamentação do direito de visitas, dentre
outras.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, serão tratadas, ainda que de forma superficial, algumas
dessas hipóteses de tutela de urgência, apresentando-se, na medida do possível, julgados dos Tribunais
pátrios relativos a cada espécie indicada.

 
2.1.1 Arrolamento cautelar

 
O arrolamento cautelar de bens é a documentação da existência e do estado de bens, sempre que

houver fundado receio de extravio ou de dissipação, com o conseqüente depósito em mãos de alguém
nomeado pelo magistrado, com o intuito de preservar os bens a serem partilhados. O arrolamento cautelar
reveste-se das características próprias de medida puramente cautelar, nos termos dos artigos 855 e
seguintes do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o arrolamento não poderá ser requerido em antecipação de tutela, uma vez que
seria inviável antecipar os efeitos do mérito da ação principal, que conterá ampla discussão sobre a
titularidade e consequente divisão dos bens, de modo que, o que se pretende, é assegurar o resultado útil
da ação principal.

 
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS - CPC/ART. 856 -
EVIDÊNCIAS DE RISCO DE PREJUÍZO À AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO - INOPORTUNIDADE - Destina-se a medida cautelar de arrolamento
de bens a preservar os bens de interesse da parte autora, a teor do art. 856 do Estatuto Instrumentário
Civil. Sua preservação perdura até que, na ação principal, se decida acerca de seu efetivo direito sobre
eles e se afira o grau de sua participação, já que ela - a cautelar - não tem o condão de transferir bens,
mas tão-só preservá-los temporariamente. Assim, se invocado o direito à meação dos bens adquiridos
na constância do casamento e há evidências do risco de ficar a invocante sem nenhum deles, por ter seu
ex- marido os colocado em nome de outrem, inoportuna é, por óbvio, a extinção do processo sem
julgamento do mérito (CPC, art. 267, incisos I, IV e VI). [34]

 
Portanto, a medida cautelar de arrolamento de bens visa preservar os bens de interesse do

demandante até que, na ação principal, se decida acerca de seu efetivo direito sobre eles e se afira o grau
de sua participação, e até mesmo a partilha desses bens entre as partes interessadas.

 
2.1.2 Sequestro dos bens do casal
 

No processo de separação judicial ou de divórcio, se os bens estiverem na posse de qualquer um
dos cônjuges, poderá haver o sequestro de tais bens se o possuidor os estiver dilapidando, seja por
alienação ou por danos, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Na lição de Ferreira, o sequestro “é a apreensão judicial de bens imóveis, semoventes e móveis,
tal como no arresto, diferenciando-se deste último porque os bens a serem apreendidos devem ser
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litigiosos”.[35]
Ovídio Baptista da Silva analisa o sequestro, conceituando-o como

medida cautelar consistente na apreensão judicial de coisa determinada, e sua entrega a depositário, de
modo a impedir que a mesma seja subtraída, ou alienada fraudulentamente, destruída ou danificada por
quem a detenha, em prejuízo do direito de propriedade ou posse do requerente.[36]

 

Para Antônio Macedo de Campos, o sequestro é a “temporária apreensão e guarda da coisa para garantir sua entrega a

alguém, depois que o juiz tenha conhecido suficientemente a situação ocorrida”.[37]
Diante disto, é possível concluir que o sequestro tanto pode ser considerado como medida preparatória de ação futura, na

hipótese do inciso I do artigo 822 do Código de Processo Civil, ou como medida incidente, nas situações aventadas nos incisos II e

III do mesmo dispositivo legal.

O referido inciso III trata especificamente do sequestro dos bens do casal, na hipótese em que o cônjuge esteja

dilapidando o patrimônio. Ocorre, por exemplo, como preparatória de uma ação de separação judicial ou de dissolução de sociedade

de fato, preservando a existência dos bens do casal, para que a decisão de mérito no processo principal de separação ou divórcio, em

termos de partilha, conserve sua utilidade.
CAUTELAR – SEQUESTRO BENS ADQUIRIDOS APÓS SEPARAÇÃO DE CORPOS – Os bens
adquiridos com os rendimentos auferidos do patrimônio comum do casal, após a separação de fato,
devem ser incluídos no acervo a ser partilhado, notadamente se a posse e a administração dos bens do
casal permaneceram com o cônjuge que os adquiriu, vez que devem ser tidos como frutos do
patrimônio existente na constância da sociedade conjugal. [38]
 
 

Neste caso, ainda que haja a separação de fato, haverá a partilha dos bens adquiridos após a
separação de corpos, na hipótese de terem sido amealhados com os rendimentos advindos do patrimônio
do casal, e desde que, tenham sido adquiridos na constância do casamento.

 
2.1.3 Busca e apreensão de menores

 

Em que pese a ausência de legislação específica sobre o tema, Theodoro Júnior ensina que a busca e apreensão ocorre

“sempre que o mandamento do juiz é no sentido de que se faça mais do que quando só se manda exibir a coisa para se produzir

prova ou exercer algum direito e se não preceita o devedor, ou possuidor da coisa, a que a apresente".[39]
Portanto, no ordenamento jurídico vigente não há norma expressa sobre busca e apreensão de menor, podendo ser

vislumbrada a sua tipicidade na Seção IV do Capítulo II do Código de Processo Civil, quando trata "Da busca e apreensão" e nesta,

"Dos Procedimentos Cautelares Específicos", respectivamente.

No mesmo sentido, analisando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pode-se observar que não há qualquer

previsão expressa sobre busca e apreensão de  menores.[40]
Assim, resta invocar o disposto nos arts. 839 e seguintes do Código de Processo Civil, quando se pretender uma tutela

tendente a buscar e apreender o menor, mormente nas causas de família, quando os pais ou seus substitutos irão discutir a guarda ou

mesmo a destituição do poder familiar na ação principal.

A cautelar pode ocorrer precedente ou incidentalmente, revelando a aparência do direito e o perigo da demora, na medida

em que os genitores ou seus substitutos estão em nível de igualdade sobre o menor.
Guarda de menor. Busca e apreensão. Direito dos pais verdadeiros. Interesse do menor. 1. O Estatuto
da Criança e do Adolescente, no art. 6°, comanda que o intérprete deve levar em consideração ‘os fins
sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos,
e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento’. É bem o caso
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destes autos. Aos pais, com ampla liberdade de visitação, está dada a oportunidade de promoverem a
transferência da guarda sem maiores transtornos ou prejuízos para o filho, de maneira espontânea,
criando laços afetivos, estimulando a convivência com o irmão natural e mostrando compreensão,
tolerância, conquistando sem ruptura brusca o coração do filho gerado, e, com isso, ampliando os
afetos e tornando natural o retorno ao seio da família natural. A qualquer tempo isso pode ser feito,
posto que mantida a guarda, nesse momento, com a tia, sem perda do poder familiar, que não está aqui
envolvido. 2. Recurso especial não conhecido. [41]

 
No acórdão apresentado, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a busca e apreensão de menor, uma vez que não havia

discussão acerca do poder familiar dos pais, mantendo a guarda do menor com a sua tia, dentro do principio que se deve atender ao

melhor interesse do menor.

2.1.4 Dos Alimentos
 

As tutelas de urgência relativas aos alimentos podem ser consideradas as mais importantes dentre
todas as tutelas de urgência no âmbito do Direito de Família, uma vez que da sua concessão depende a
vida e a subsistência dos alimentados.

Os alimentos provisionais são tratados no artigo 852 do Código de Processo Civil, e os alimentos
provisórios constam do art. 4º, na Lei n.5.478/68.

Os alimentos provisórios possuem característica executiva, na medida em que são concedidos
apenas a quem disponha de prova da relação de parentesco ou da obrigação alimentar do devedor. Neste
caso, como tutela antecipada, o juiz fixa os alimentos já no despacho inicial e sua revisão depende da
modificação na situação financeira das partes, processada em autos apartados e autônomos.

Já os alimentos provisionais, na medida em que possuem natureza de medida cautelar, podem ser
revogados e modificados a qualquer tempo nos próprios autos, uma vez que sua concessão depende de um
juízo de probabilidade sobre o direito alegado e o receio de lesão, podendo ser requerida sempre que a
parte necessitar de um sustento imediato durante o trâmite da ação principal. O demandante poderá
requerê-los através de uma ação cautelar com pedido de liminar.

Valéria Silva Galdino, sugere, inclusive, que a “desconsideração da personalidade jurídica é
perfeitamente viável em relação à determinação dos valores de pensão alimentar anteriormente
estabelecidos em processo de conhecimento.”[42]

Câmara, ao analisar os alimentos provisionais, afirma que “a finalidade do instituto é prover o
demandante dos meios necessários à sua subsistência enquanto durar o processo”.[43]

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIMENTOS. CONCESSÃO
DE OFÍCIO EM AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE JULGADA PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83).
I. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o aresto hostilizado apresenta
fundamentação sobre os temas trazidos a debate e a pretensão do embargante é a mera rediscussão da
lide e o pronunciamento expresso acerca de normas invocadas.
II. Questão relativa à legitimidade que não foi abordada pelo recorrente na instância ordinária,
revelando-se inovação recursal impossível de ser conhecida nesta sede, sob pena de supressão de
instância.
III. "A sentença de procedência da ação de investigação de paternidade pode condenar o réu em
alimentos provisionais ou definitivos, independentemente de pedido expresso na inicial. Art. 7º da Lei
8.560, de 29.12.92." (REsp 257.885/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em
21.09.2000, DJ 06.11.2000 p. 208).
IV. O STJ já firmou seu posicionamento no sentido de que a apelação contra a sentença que fixa
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alimentos será recebida apenas no efeito devolutivo. Precedentes.
V. Recurso especial não conhecido. [44]

Assim, os alimentos provisionais podem ser deferidos na sentença que julgar procedente uma
ação investigatória de paternidade, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. Ora, os
alimentos provisionais podem ser requeridos sempre que a parte necessitar de um sustento imediato
durante o trâmite da ação principal, ao passo que os alimentos provisórios dependem de prova da relação
de parentesco ou da obrigação alimentar do devedor.

 
2.1.5 Posse em nome do nascituro
 

A posse em nome do nascituro é prevista nos artigos 877 e 878 do Código de Processo Civil e
trata-se de proteção instrumental capaz de assegurar os direitos de sucessão do ser humano já concebido,
mas ainda no ventre materno, portanto, pessoa que se encontra na expectativa de nascer.

Uma vez provada a paternidade do embrião, a mãe ou o curador nomeado pelo magistrado,
exercerá a posse sobre os direitos que pertençam ao nascituro, sendo certo, de que o juízo do inventário,
determinará a separação da cota parte, que pertencerá ao nascituro, caso venha nascer com vida.

Ainda que possa conter finalidade cautelar, não há dependência a nenhum processo principal, uma
vez que o postulante pretende apenas ser imitido na posse dos direitos do nascituro para protegê-los, ou,
noutro caso, ser nomeado curador para zelar pelos direitos do feto.

Neste particular, pronuncia-se , Rita de Cássia de Vasconcelos, no sentido de que: “ a posse em
nome de nascituro,na verdade, não tem qualquer traço de cautelaridade e objetiva tão somente a
habilitação do nascituro no inventário daquele  de quem é herdeiro” .[45]

Ademais, a incerteza paira no nascimento com vida, não na existência dos direitos pleiteados, de
modo que o titular passa a ter o usufruto sobre os bens do menor, e se morre o nascituro, restituem-se os
bens ao monte-mor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSE EM NOME DE
NASCITURO. DECISÃO JUDICIAL QUE NOMEOU PERITO PARA COMPROVAR A
GRAVIDEZ DA AUTORA E ACOMPANHAR O PARTO, BEM COMO PROIBIR O REGISTRO
DE ESCRITURAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS ADVINDOS POR HERANÇA DO "DE
CUJUS", EX-MARIDO DA AGRAVANTE, TAMBÉM PARA OBSTAR EVENTUAL
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E BLOQUEIO DE CRÉDITOS. MEAÇÃO DA AGRAVANTE
GRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO 'DECISUM' NOS DEMAIS ASPECTOS
ANTE A PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO REAL, DE MODO A GARANTIR EVENTUAIS
PREJUÍZOS. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. [46]

 
Deste modo, observa-se que a posse em nome do nascituro corresponde a uma tutela satisfativa

urgente, uma vez que encerra sua finalidade em si mesma, com uma sentença de natureza mandamental.
 

2.1.6 Posse provisória dos filhos
 

Nas hipóteses de separação judicial, divórcio ou de nulidade ou anulação de casamento, a posse
provisória dos filhos como medida provisional, prevista no inciso III do artigo 888 do Código de Processo
Civil, possui função cautelar e satisfativa, uma vez que a posse provisória dos filhos será o objeto a ser
discutido da ação principal, nos casos em que se configura a  urgência na alteração da posse sobre os
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filhos.
O doutrinador Ovídio Baptista da Silva sustenta que, embora contida em seção de cautelares

típicas, a cautelar provisional de posse provisória dos filhos possui natureza de antecipação de tutela, ao
afirmar que “em sendo tal, cautelar nunca será, uma vez que seu resultado corresponde à satisfação
antecipada do direito de guarda, sob forma de execução provisória da sentença, a dispensar muitas vezes,

os pressupostos da tutela assegurativa.” [47]

Ainda que o legislador tenha destinado os casos de posse provisória dos filhos à ação de
separação judicial e à de nulidade ou anulação de casamento, observa-se que tal medida poderá ser
pleiteada sempre que se discutir o poder familiar, o que vale dizer, que se estende também para as ações de
divórcio, em que o casal tenha filhos menores e posse dos filhos menores é disputado entre os cônjuges..

PEDIDO DE SEPARACAO DE CORPOS PODE SER CUMULADO COM O DE POSSE
PROVISORIA DE FILHO MENOR, E A MANEIRA DE ESSA MEDIDA SER EXECUTADA E
ATRAVES DO MANDADO DE BUSCA E APREENSAO DO MENOR. ALIMENTOS
PROVISIONAIS NAO-CABIVEIS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEPARACAO DE CORPOS.
[48]

 
No julgado em acima, observa-se a possibilidade de cumular o pedido de separação de corpos

com pedido de guarda provisória de filhos, ensejando, inclusive, a execução da guarda por intermédio de
busca e apreensão do menor.

 
2.1.7 Afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal
 

O afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal, previsto no inciso VI do artigo
888 do Código de Processo Civil, é uma das tutelas de urgência que poderá se apresentar, no caso
concreto, como medida cautelar, satisfativa principal ou provisória, dependendo da situação em que for
invocada.

Quando a medida for interposta de maneira antecedente, será observado o procedimento
estabelecido nos artigos 801 a 803 do Código de Processo Civil, consoante prevê o artigo 889, do mesmo
ordenamento.

Esta medida, acredita-se, além de ser mais grave, é mais abrangente que a anterior, pois o afastamento
temporário dos cônjuges ou companheiro da morada do casal implica, necessariamente, na separação
de corpos, com a retirada de um dos cônjuges ou companheiros da morada do casal. Mas esta não
implica, necessariamente, naquela. A medida de afastamento temporário de um dos cônjuges ou
companheiro da morada do casal é mais ampla e integra aquela. Todavia, esta, a medida de separação
de corpos não abrange aquela.[49]
 
 

O afastamento temporário de um dos cônjuges pode ser pleiteado quando for necessária a
proteção de direitos ou da preservação da integridade física ou psicológica do cônjuge prejudicado e dos
filhos do casal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DO LAR. VIOLÊNCIA FAMILIAR.
Comprovado o temperamento violento do agravado e atestada as condições clínicas da agravante para
criar seu filho com paz e tranqüilidade, é de rigor o afastamento do marido, enquanto perdurar tal
situação de animosidade entre as partes. Deferimento da guarda do menino à mãe tomando-se em
consideração as alegações de que provavelmente o menino está em local bem menos propício ao seu
desenvolvimento saudável do que estaria ao lado da mãe. [50]
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No caso apresentado, foi deferido o afastamento do marido da morada do casal, em face do seu

comportamento violento, tendo sido deferida a guarda do filho à mãe para proteção de sua integridade
física e psicológica, ao ficar com ela atenderia o melhor interesse do menor.
2.1.8 Depósito de menores ou incapazes
 

O depósito de menores ou de incapazes ocorre quando castigados imoderadamente por seus pais,
tutores ou curadores, ou quando por eles induzidos à prática de atos contrários à lei e à moral, consoante
dispõe o inciso V do artigo 888 do Código de Processo Civil.

Ocorre, porém, que, tendo o depósito o caráter de afastar o menor ou incapaz dos pais, tutores ou
curadores, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, esta providência foi absorvida pelas
medidas de proteção endereçadas às crianças e adolescentes, previstas nos artigos 101, incisos VII e VIII a
artigo 130, da Lei 8.069/1990.

Sendo uma medida protetiva autônoma, visa afastar o menor ou o incapaz do convívio de seus pais
ou responsáveis, que o estejam maltratando ou influenciando negativamente, podendo ser requerida
preventivamente ou mesmo no curso de qualquer ação, como por exemplo, numa ação de destituição do
poder familiar.

Considerando seu caráter social, o depósito de menor ou incapaz não está adstrito ao prazo do
artigo 806 do Código de Processo Civil, que prevê o lapso de 30 dias para propositura da ação principal,
uma vez que, enquanto perdurarem os motivos que levaram à sua concessão, a medida será eficaz.

Na lição de Ulderico Pires dos Santos
O menor retirado da companhia dos pais, tutores ou curadores, deverá ser depositado em mãos de
quem requereu a providência, salvo se ele assim não se dispuser ou não puder assumir o encargo. Não
lhe sendo entregue a custódia do mesmo, o juiz deverá escolher um dentre os demais parentes para
recebê-lo até que se resolva, em definitivo, a quem ele será entregue. [51]

 
Neste caso, o juiz sempre atenderá o melhor interesse do menor ou do incapaz, podendo inclusive

determinar o depósito para pessoa idônea, independente de relação de parentesco, em relação aos pais do
menor.
 
2.1.9 Afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais
 

A medida cautelar de afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos
pais, prevista no artigo 888, inciso IV do Código de Processo Civil, pode ser pleiteada liminarmente,
quando o menor pretende se casar sem o consentimento daqueles que exercem o poder familiar ou este se
recusam injustamente a lhe conceder a autorização, nos termos do art.1517 do Código Civil.

Neste caso o juiz poderá determinar o afastamento do menor de seu lar, fixando sua nova
residência, durante o andamento do processo.[52] Ocorre que o afastamento do menor não configura um
requisito ao deferimento do suprimento do consentimento dos pais ou responsáveis, de modo que o
afastamento não pode ser concedido em antecipação de tutela, uma vez que o mérito da cautelar não se
confundo com a tutela declaratória do suprimento.
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2.1.10 Entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e de seus filhos
 

A providência cautelar de entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e de seus filhos, prevista no
inciso II do artigo 888 do Código de Processo Civil, normalmente é pleiteada pela mulher desde o
momento em que se separar do marido ou do homem com quem convive, não importando se os filhos são
apenas seus ou se são do casal. [53]

Será cabível sempre que houver justo receio de extravio ou de dissipação dos bens de uso
pessoal, de modo que o seu deferimento não obriga a requerente a propor ação principal para convalidar o
pedido de entrega de tais bens.

1) MEDIDA CAUTELAR INOMINADA — EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR
CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO
2) CAUTELAR VISANDO A ENTREGA DE BENS DE USO PESSOAL — MEDIDA-FIM, SEM
NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRINCIPAL — APUCAÇÃO ANALÓGICA DO
DISPOSTO NO ART. 888, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AÇÃO EXTINTA
PELA PERDA DO OBJETO.
3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE CADA PARTE, NO TOCANTE AO
ADVOGADO CORRESPONDENTE, FICANDO AS DESPESAS A CARGO DO AUTOR, QUE
DELAS ESTÁ ISENTO, POR SER
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
4) RECURSO PROVIDO. [54]

 
De acordo com este julgado, havendo a concessão da medida para entrega de bens de uso pessoal,

ocorre a perda do objeto, motivo pelo qual, a satisfação da pretensão desobriga a demandante de propor
ação principal.
2.1.11 Guarda e educação dos filhos, regulado o direito de visita
 

Esta providência, de caráter provisório, pode ser requerida tanto pelo pai quanto pela mãe do
menor, e em casos excepcionais, até mesmo pelos avós maternos ou paternos, não estando,
necessariamente,vinculada a  ação matrimonial.

Previsto no inciso VII do artigo 888 do Código de Processo Civil, o pedido de guarda, educação e
direito de visitas aos filhos, no entendimento de Ulderico Pires dos Santos, decorre “apenas da condição
de genitor. Há casos em que não constitui medida preparatória ou preventiva de nenhuma outra ação.
Quando os pais dos menores não são casados, ela pode constituir procedimento autônomo”. [55]

Nas ações em que os pais discutem o poder familiar, a guarda e a educação dos filhos, o pedido
desta providência será objeto de medidas provisionais. Porém, na hipótese de ser deferida ao pai destituído
do poder familiar, terá a característica de ação autônoma. Por outro lado, nas ações em que são discutidas
outras questões além da guarda ou do direito de visita, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores
para a concessão da medida, esta será considerada antecipação de tutela.

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA DE FILHAS MENORES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA QUE DEFINIU
QUE A VISITAÇÃO DA MÃE ÀS FILHAS OCORRERIA NAS DEPENDÊNCIAS DO LAR
PATERNO. COMPROVAÇÃO DE FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MATERNA A
DEPENDER DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA DAS
CRIANÇAS, EM FINAIS DE SEMANA, NA EXCLUSIVA COMPANHIA DA MÃE. ANÁLISE
POSTERGADA PARA DEPOIS DO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA RECOMENDADA.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO
SOCIAL NA RESIDÊNCIA MATERNA E EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. [56]
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Na situação apresentada, foi deferida a guarda das filhas menores ao pai e regulado o direito de
visitas da mãe, como ação autônoma. Havendo pedido de alteração das visitas, com o objetivo de as
crianças permanecerem exclusivamente com a mãe em finais de semana, o julgamento foi convertido em
diligência, para realização de estudo social, face a conduta desregrada da genitora.
 

 

 

CONCLUSÃO
 

Ante todas as considerações invocadas, mediante uma análise superficial da temática
desenvolvida, pode-se concluir que o processo civil moderno encontra-se em evidente processo de
desburocratização, uma vez que o processo é um instrumento para a aquisição ou proteção de um direito, e
não um fim em si mesmo.

Por conta disso, foram realizadas várias mudanças na legislação processual, buscando satisfação
eficaz dos direitos debatidos na demanda, de modo que, para cada situação diferenciada própria do Direito
de Família, deve haver uma tutela de urgência adequada a solucionar efetivamente o conflito de interesses
intersubjetivo.

Para tanto, é imperioso conhecer detalhadamente as tutelas de urgência no ordenamento jurídico
pátrio, que se propõem a proteger toda e qualquer situação de urgência, a fim de assegurar a todos a
garantia constitucional da tutela efetiva da ameaça a direito, prevista no inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal[57] e regulamentada pela nova redação e sistemática do artigo 273 do Código de
Processo Civil, que estabeleceu a antecipação de tutela satisfativa no procedimento comum.

As tutelas de urgência, de natureza executória e mandamental, ocasionalmente dispensam uma
futura e eventual tutela definitiva fundada em cognição exauriente. Desse modo, as tutelas de urgências
possuem caráter predominantemente satisfativo, ressalvadas as tutelas puramente cautelares.

Com o advento dessas mudanças significativas, denota-se que o ordenamento jurídico pátrio tende
a abdicar do formalismo observado no processo de família, no qual são indispensáveis a celeridade e uma
efetiva proteção dos direitos demandados.

As tutelas de urgência visam proteger um direito certo, evitando sua perda ou deterioração pelo
decurso do tempo ou por qualquer outro meio lesivo, destinadas a abranger todas as medidas necessárias e
evitar o risco de dano.

A principal característica da tutela de urgência é sua natureza mandamental, a sua
autoexecutoriedade. No momento em que o magistrado julga, torna realidade sua decisão, uma vez que ele
não condena, ele ordena, sob pena de cometimento do crime de desobediência.

São espécies de tutela de urgência a tutela antecipada e a tutela cautelar, as quais não se
confundem, porque são tipos de tutelas com finalidades diversas. A tutela cautelar visa assegurar o
resultado útil de outro processo, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o do periculum in
mora. A tutela antecipada antecede os próprios efeitos da tutela pretendida, ou seja, na tutela cautelar se
deduz pretensão à segurança, enquanto na tutela antecipada a pretensão é dirigida aos próprios efeitos da
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tutela almejada.
A tutela cautelar é uma forma de proteção jurisdicional que, em virtude da situação de urgência,

determinada por circunstâncias especiais, deve tutelar a simples aparência do direito posto em estado de
risco de dano iminente.

A tutela antecipatória, por sua vez, é um instrumento que visa a obtenção daquilo que o
demandante viria a conseguir somente no final do procedimento cognitivo normal, pois trará à parte os
efeitos da sentença de mérito.

As medidas provisionais do artigo 888 do Código de Processo Civil, sobretudo as previstas nos
incisos II a VII, de aplicação no Direito de Família, também são consideradas tutelas de urgência. Porém,
a doutrina diverge quanto à definição da sua natureza jurídica.

Dentre as correntes apresentadas, pode-se concluir que as medidas provisionais poderão assumir,
no caso concreto, o caráter de tutelas principais de direito material quando prescindirem de ação posterior,
satisfazendo integralmente a pretensão deduzida; ou tutelas satisfativas provisórias, quando resolverem
parcialmente o litígio que será amplamente versado no processo principal; ou ainda, tutelas cautelares,
desde que presentes os requisitos específicos deste provimento processual.

O Direito de Família possibilita a tutela de urgência de natureza cautelar visando à preservação da
utilidade do processo principal. Possibilita também a tutela satisfativa de urgência ou tutela antecipatória,
na qual é antecipada a satisfação em razão de fortes elementos de convicção.

No âmbito do Direito de Família há várias hipóteses de tutela de urgência, que independente de
sua natureza jurídica, seja medida cautelar ou tutela antecipatória, exigem uma rápida e eficiente prestação
jurisdicional do Estado, pois a solução de conflitos oriundos das relações familiares deve garantir com
segurança, efetividade e celeridade, os direitos advindos dessas relações e seus efeitos.

Por conta disso, no presente estudo foram analisadas, ainda que superficialmente, as seguintes
tutelas de urgência: arrolamento cautelar; seqüestro dos bens do casal; busca e apreensão de menores;
alimentos; posse em nome do nascituro; posse provisória dos filhos; afastamento temporário de um dos
cônjuges da morada do casal; depósito de menores ou incapazes; afastamento do menor autorizado a
contrair casamento contra a vontade dos pais; entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e de seus filhos;
e guarda e educação dos filhos, regulado o direito de visita.

Todas estas espécies de tutelas de urgência estão relacionadas ao Direito de Família, uma vez que
esta especialidade do Direito disciplina as relações formadas no âmbito familiar, abrangendo direitos
fundamentais e indisponíveis, que demandam uma resposta rápida e eficiente do Estado, sempre que
houver ameaça de perda ou de deterioração pelo decurso do tempo ou por qualquer outro meio lesivo, de
determinado direito.

Indiscutível a acertada atitude do legislador infraconstitucional ao disponibilizar, no ordenamento
processual pátrio, o vasto rol de medidas aptas a entregar o bem jurídico em tempo célere, visando a
atender os anseios daqueles que se dirigem ao Poder Judiciário, com o objetivo de buscar satisfação de sua
pretensão.

A realidade é que no âmbito do Direito de Família, o bem jurídico, em não raras vezes, coincide
com a própria vida de quem o reclama, fato inerente às ações de alimentos, principalmente proporcionadas
para crianças, adolescentes e agora, mais recentemente, para que está na expectativa de nascer, na hipótese
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dos alimentos gravídicos.
Portanto, o sistema legal pátrio se depara, hodiernamente, com as tutelas de urgência que podem

proporcionar um Poder Judiciário mais efetivo, mais célere em sua prestação jurisdicional, notadamente no
âmbito do Direito de Família, que é um dos mais dinâmicos ramos do direito, onde se busca garantir a
dignidade da pessoa humana, acima de tudo, como um dos princípios norteadores de nossa Constituição
Federal de 1988.
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DO JUIZ DE INSTRUÇÃO AO JUIZ DE GARANTIAS: PERSPECTIVAS DE REFORMA DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DEL GIUDICE ISTRUTTORE ALLE GIUDICE DI GARANZIE: PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL
CÓDICE DI PROCEDURA PENALE.

André Machado Maya
Nereu José Giacomolli

RESUMO
O presente ensaio, atento ao panorama atual das reformas dos Códigos de Processo Penal na
América Latina e na Europa, tem como objetivo examinar os diferentes modelos de atuação
jurisdicional na fase pré-processual e pontuar as diferenças entre o juiz de instrução e o juiz de
garantias. Para tanto, parte-se da compreensão da jurisdição como garantia fundamental,
examina-se a figura do juiz instrutor prevista no ordenamento jurídico espanhol e do juiz de
garantias existente em alguns países da Europa, como Espanha e França, e do continente latino-
americano, como Chile e Paraguai, e, ao final, analisa-se o juiz das garantias proposto no
Projeto de Lei 156/2009 do Senado brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Jurisdição; Processo Penal; Juiz de Garantias.

RIASSUNTO
Questo testo, data la vista corrente della riforma del diritto processuale penale in America Latina
e Europa, si propone di esaminare i diversi modelli di performance giudiziaria nella fase pre-
processuale e le differenze tra il giudici istruttore e il giudice di garanzie. Per questo, inizia dalla
comprensione della giurisdizione come garanzia fondamentale, esamina la figura del giudice
istruttore ai sensi del diritto spagnolo e il giudice di garanzie già esistenti in alcuni paese di
Europa, come Spagna e Francia, e di America Latina, come Cile e Paraguai, e, infine, esamina il
giudice di garanzie proposte nel disegno di legge 156/2009 del Senato brasiliano.
PAROLE CHIAVE: Giruisdizione; Procedura Penale; Giudice di garanzie.

INTRODUÇÃO

 

O presente artigo tem, como ponto de partida, pesquisa desenvolvida pelo primeiro autor no
curso do mestrado em ciências criminais da PUCRS, sob orientação do segundo autor, inserindo-
se no contexto dos debates sobre o Projeto de Reforma do Código de Processo Penal brasileiro
em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente no tocante à criação do instituto
denominado juiz das garantias.

Mais do que investigar o conceito, as funções e os limites de atuação dessa nova figura
processual, a presente investigação tem o objetivo de aclarar as diferenças entre o juiz de
garantias e o juiz de instrução, figura ainda existente em alguns ordenamentos jurídicos
europeus, e também entre as funções daquele e as atribuições atualmente conferidas ao
magistrado no atual ordenamento jurídico-processual brasileiro. Para tanto, inicialmente, o texto
centra-se na delimitação da jurisdição criminal como garantia fundamental, dela decorrendo as
noções de independência e imparcialidade jurisdicional. Em um segundo momento, então, é
analisada a figura do juiz de instrução, ainda vigente na lei processual penal da Espanha,
questionando se é efetivamente possível atribuir a missão de tutelar os direitos fundamentais do
suspeito à mesma pessoa encarregada de buscar provas da existência do fato e da sua
responsabilidade penal? A seguir, é também analisado o atual modelo brasileiro de atuação
jurisdicional na fase pré-processual, regulado pelo Código de Processo Penal de 1941, sempre
tendo como base a ideia de atividade jurisdicional como garantia. Por fim, o artigo aborda,
especificamente, o juiz de garantias, figura proposta pelo PLS 156/2009 e já adotada por
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diferentes ordenamentos jurídicos de países sulamericanos e europeus, focando o estudo na
adequação ou não dessa figura aos padrões do processo penal que se entende compatível com
um Estado Democrático de Direito.

 

I.         A jurisdição criminal como garantia

 

A definição de jurisdição como um Poder do Estado é, atualmente, aceita sem grandes
questionamentos no âmbito da doutrina especializada, com algumas poucas exceções que a
consideram apenas uma atividade do Estado. Na origem de tal compreensão - Jurisdição como
Poder - estão os movimentos racionalistas que tomaram lugar durante o século XVII e que
culminaram, já no início do século XVIII, com o surgimento do denominado Estado Moderno.
Nesse período histórico, no qual a noção de indivíduo passava a se sobrepor à própria
concepção de comunidade, direitos como vida, liberdade e propriedade passavam a assumir uma
relevância diferenciada, e atitudes precisavam ser tomadas para garantir uma harmônica fruição
desses direitos por todos e simultaneamente. Daí as teorias do contrato social, atribuindo, por
diferentes fundamentos, o surgimento do Estado à necessidade de organizar a vida dos homens
em sociedade.[1] Não por outro motivo Ferrajoli, ao abordar o que denomina princípio de
jurisdicionalidade, afirma que a noção de jurisdição remonta ao pensamento jusnaturalista dos
séculos XVII e XVIII e seus princípio políticos, morais e naturais de limitação do poder penal
absoluto.[2]

Inserido nesse contexto político, Montesquieu formulou a denominada teoria da organização
tripartida dos poderes do Estado, atribuindo ao que hodiernamente se conhece por Poder
Judiciário a tarefa de aplicar as leis elaboradas pelo Soberano e zelar pelo respeito pleno aos
direitos individuais. O juiz surgia, então, como um terceiro neutro, afastado dos embates e das
controvérsias e que, exatamente por isso, teria condições de aplicar fria e objetivamente a lei,
sem espaços para quaisquer ponderações. Daí a referência aos julgadores da época como juízes
boca da lei. Um espaço de interpretação e ponderação apenas viria a ser permitido aos juízes
com o advento do chamado Estado Social, em que o Poder Judiciário passou a assumir um papel
ativo na tutela da garantia de direitos fundamentais - sociais - não supridos pelo Poder
Executivo.

Antes disso, porém, nos movimentos de formação do Estado Moderno, a razão jurídica se
apegava ao princípio da legalidade estrita para estruturar o Direito como um sistema de garantia
da vida, da liberdade e da propriedade, um desafio que, segundo Ferrajoli, era bastante mais
complexo do que o que atualmente nos é apresentado pela crise do direito, ou crise da razão
jurídica.[3] De qualquer sorte, é possível identificar, já nesse longínquo período histórico, o
Direito e, mais, o poder jurisdicional, como uma garantia dos direitos individuais, os quais, desde
então, deram origem ao rol hodiernamente nominado de direitos fundamentais, segundo
Ferrajoli a base da moderna igualdade, a igualdade em direitos.[4]

É, pois, exatamente essa igualdade em direitos, ou, porque não, em direitos fundamentais, o
que justifica a razão de ser do Poder Judiciário, na tutela do que Ferrajoli denomina vínculos
substanciais impostos à democracia política. Segundo o autor, os direitos de liberdade impõem
vínculos negativos que nenhuma maioria pode violar e os direitos sociais impõem vínculos
positivos que tampouco as maiorias podem deixar de satisfazer. Nas palavras do autor:

 

Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente
garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la
política, forman la esfera de lo indecidible que y de lo indecidible que no; y
actúan como factores no sólo de legitimación sino también y, sobre todo,
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como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no-
decisiones.[5]

 

Nesse contexto democrático de igualdade de direitos, então, o Poder Judiciário tem reforçada
sua legitimação constitucional de guardião dos direitos fundamentais, de modo que ao poder
jurisdicional compete a "função de garantia do cidadão frente às violações de qualquer nível de
legalidade por parte dos poderes públicos."[6] A sujeição do juiz, agora, já não é mais apenas à
lei, mas à lei constitucional, à lei válida, à lei conforme a Constituição e os direitos fundamentais,
e para tanto impõe-se a formatação de um Poder independente e imparcial, isento de
influências dos demais Poderes e de todos os interessados na solução do caso concreto. A
propósito, observa Mouraz Lopes que "[...] a concretização da defesa dos direitos fundamentais
só pode fundamentar a existência de um poder totalmente independente de todos os outros
que, também eles, em concreto, acabam por sustentar, em determinadas circunstâncias, essas
violações de direitos."[7] e Ferrajoli destaca serem a sujeição do juiz à Constituição e a sua
função de garante dos direitos fundamentais os principais fundamentos da atual legitimação da
jurisdição e da independência do Poder Judiciário.[8]

Especificamente no âmbito do direito penal, a jurisdição tem ainda mais reforçado seu papel de
garante desses direitos fundamentais, dada a indisponibilidade dos interesses em jogo, via de
regra, a liberdade. O caráter público desses interesses, segundo Cordón Moreno, não permite a
solução dos casos criminais fora do âmbito jurisdicional.[9] Daí o motivo pelo qual o Estado
mantém consigo o monopólio da jurisdição criminal através de um processo público, conduzido
por órgãos oficiais, com a obrigatória observância de todas as garantias. É o que se denomina
de exclusividade da jurisdição criminal, que dá ensejo ao aforismo nulla culpa sine iudicio, com o
qual Ferrajoli estrutura o que denomina de princípio de jurisdicionalidad, a principal das
garantias processuais, que, em sentido amplo, representa a inexistência não apenas de culpa,
mas de pena, de crime, de sentença, e mesmo de processo penal na ausência de jurisdição, o
que, em sentido estrito, significa inexistir jurisdição sem acusação, sem prova e sem defesa.[10]

Com efeito, não mais de admite, hodiernamente, a hipótese de que uma sanção de natureza
penal possa ser imposta por alguém que não o Estado, representado esse pela instituição Poder
Judiciário. Da mesma forma, também não mais se concebe a possibilidade de aplicação da lei
penal sem a observância do devido processo legal, entendido como devido processo
constitucional, compreendido como sendo o conjunto de garantias fundamentais a um processo
justo, igualitário e democrático, dentre as quais se destacam o contraditório, a separação rígida
entre acusação e defesa, a publicidade, a oralidade, a presunção de inocência, a ampla defesa,
o juiz natural e, em especial, a independência e a imparcialidade jurisdicionais, sem as quais
todas as demais garantias tornam-se-iam mera ficção. Daí o destaque de Lopes Jr., para quem
"[...] a garantia da jurisdicionalidade deve ser vista no contexto das garantias orgânicas da
magistratura, de modo a orientar a inserção do juiz no marco institucional da independência,
pressuposto da imparcialidade [...]", princípio esse que deve pautar a relação entre o magistrado
e as partes no processo.[11]

A imparcialidade, hoje reconhecida como um princípio supremo do processo,[12] assume uma
identidade de alheamento, de distanciamento do magistrado para com as partes e com o objeto
do processo. Por isso Coutinho afirma que ser imparcial é estar para além dos interesses das
partes.[13] Se, por um lado, é reconhecida a impossibilidade de uma atuação jurisdicional
neutra, por outro, é exigido dos magistrados, em especial no âmbito processual penal, a adoção
de uma postura equidistante, de distanciamento em relação às partes, de modo que o
julgamento possa resultar de uma equilibrada interpretação dos fatos e da lei.

Nesta linha, tem a doutrina conceituado a imparcialidade como sendo um princípio supremo do
processo, um elemento estrutural deste,

[14]
 uma nota indispensável da jurisdição,

[15]
 ou, em

síntese, um mandamento de otimização do qual decorre uma vinculação da conduta dos
magistrados, os quais devem se comportar, na condução e na solução do processo, como
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terceiros alheios aos interesses das partes e ao objeto do processo.[16] Também nesse sentido,
a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos é firme ao reconhecer a
imparcialidade como uma garantia fundamental daqueles que se encontram na posição de réus
em um processo penal, afirmando, por exemplo, que a atuação do magistrado na investigação
criminal o torna, de regra, impedido de participar do julgamento do mérito da acusação, caso se
possa inferir indícios de contaminação subjetiva do julgador.[17]

Nesse sentido, inúmeras são as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos envolvendo
reclamações contra o ordenamento jurídico da Espanha, onde, de acordo com a Ley de
Enjuiciamiento Criminal, vigora a figura do juiz de instrução, magistrado ao qual compete a
direção e a condução da fase preliminar do processo penal. Segundo pacífico entendimento do
TEDH, depois adotado pelo Tribunal Constitucional da Espanha, o juiz instrutor - ou investigador
- não pode julgar, sob pena de ser violada a garantia da imparcialidade jurisdicional, assegurada
expressamente pelo artigo 6.II da Convenção Europeia de Direitos do Homem e pelo artigo 24.2
da Constituição espanhola. É essa a figura processual que passamos a examinar no tópico
seguinte.

 

II.        O modelo de investigação preliminar judicial: o juiz de instrução.

 

A referência à figura do juiz de instrução, ou simplesmente juez instructor, remete-nos, de
pronto, ao ordenamento jurídico espanhol, embora não apenas na Espanha a direção da fase
preliminar do processo penal seja atribuída à autoridade judicial.[18] É, porém, a lei processual
espanhola - Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 -, um dos mais representativos exemplos do
modelo judicializado de investigação criminal, motivo pelo qual seu estudo assume especial
relevância.

Originada no século XIX, a lei processual penal espanhola regula, atualmente, diferentes tipos de
procedimentos, como o ordinário, o abreviado, o de juicios rápidos e, também, o de jurados. Em
todos eles, ainda que com pequenas diferenças, a fase pré-processual é atribuída ao juiz de
instrução, órgão jurisdicional a quem compete a colheita de todo o material probatório e
indiciário acerca do fato delituoso, podendo, para tanto, realizar, de ofício ou a requerimento da
polícia ou do Ministério Público, quaisquer atos de investigação, autorizados por lei, bem como
determinar e coordenar a atuação direta da polícia judiciária.[19] É o que se infere da redação
do artigo 303 da LECrim, que se refere à fase pré-processual:

La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte,
corresponderá a los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan
dentro de su partido o demarcación respectiva, y en su defecto a los demás
de la misma ciudad o población cuando en ella hubiere más de uno, y a
prevención con ellos o por su delegación, a los Jueces municipales.

A redação do dispositivo legal transcrito deixa claro ter, o juiz de instrução, uma função de
direção da investigação criminal, pois conferidos a ele poderes absolutos de controle da
instrucción (investigação), o que, se por um lado não impede a atuação, nessa fase, da polícia
ou do Ministério Público, por outro torna imperativo que "[...] desde el instante que se tenga
conocimiento de una investigación judicial abierta, habrán de cesar las diligencias que estuvieran
realizando el resto de sujetos en esta fase de investigación, en particular el Ministerio
Fiscal."[20]

Em síntese, a LECrim espanhola atribui ao juiz de instrução a competência para determinar o
início de uma investigação criminal, ouvir testemunhas, interrogar o suspeito, decretar sua prisão
e decidir sobre eventual pedido de liberdade, bem como para decidir sobre eventuais medidas
cautelares que representem potencial restrição aos direitos fundamentais do investigado. Enfim,
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compete a esse magistrado a direção da investigação, a prática de todos e quaisquer atos
necessários à busca de elementos indiciários da existência do delito e da culpabilidade ou não
do suspeito, necessários ao início ou não da persecutio criminis propriamente dita. Daí o
destaque de Lopes Jr.:

 

O juiz instrutor é o principal protagonista nesse modelo de investigação
preliminar e detém todos os poderes necessários para levar a cabo
toda a investigação que buscará aportar os elementos necessários para
o processo ou o não-processo. Ao contrário do que pensam alguns
defensores do modelo, nesse sistema a prova não é apenas produzida
na presença do juiz instrutor, senão que é colhida e reproduzida por
ele mesmo. O juiz de instrução obra como um verdadeiro investigador,
atuando de ofício e sem estar submetido ou vinculado a petições do
Ministério Público ou da defesa, que são meros colaboradores.

 

Ainda sobre a LECrim espanhola, importa observar ser competência do próprio juiz instrutor
analisar e decidir pela adoção ou não de medidas cautelares potencialmente restritivas de
direitos fundamentais do suspeito, o que importa em uma significativa contradição
intrasistêmica, na medida em que ao próprio investigador é conferida a responsabilidade de
tutelar os direitos fundamentais do investigado. A questão a ser refletida é: como pode o
investigador ser, ao mesmo tempo, o guardião dos direitos do investigado?

Questionada acerca da legalidade do modelo de investigação preliminar adotado pela LECrim
espanhola, a Corte Constitucional da Espanha enfatizou inexistir um único sistema de
investigação criminal no texto da Constituição Federal, competindo, pois, a escolha do modelo
adequado, ao legislador ordinário:

[...] El art. 24 de la Constitución no impone un único sistema para la
persecución de los delitos, y para evitar la apertura de juicios orales por
acusaciones sin fundamento. El modelo del Juez de instrucción pasivo, que se
limita a acordar las diligencias que proponen los acusadores o, en su caso, las
defensas, que propugna la demanda del actor, podría perfectamente ser uno de
ellos. Como también podría serlo el del Juez de garantías, que no lleva a cabo
ninguna investigación, limitándose a decidir sobre medidas cautelares y a
controlar las diligencias que interfieren derechos y libertades fundamentales.
Mas también se ajusta a la Constitución el modelo vigente, en el cual es el Juez
quien dirige la investigación criminal, que no ha sido modificado ni por la
Constitución ni por la Ley Orgánica 7/1988 (STC 32/1994). La opción entre
estos, u otros, modelos de justicia penal corresponde al Legislador, que puede
configurar el sistema que resulte más conveniente para la satisfacción de los
intereses públicos, siempre que respete los derechos fundamentales de las
personas afectadas. Por ende, el hecho de que las diligencias previas hayan
sido conducidas de oficio en gran medida por el Juzgado de Instrucción no
conlleva vulneración alguna de los derechos de defensa del actor [...]. (STC
41/1998, de 24.02.1998)

 De fato não há, na Constituição Federal, a previsão expressa de um modelo constitucional de
investigação criminal. Isso, contudo, não significa estar o legislador liberado para optar pelo
sistema que lhe pareça mais conveniente à satisfação dos interesses públicos. A opção legislativa
há de, sempre, adequar-se ao padrão constitucional, o que, no âmbito dos Estados democráticos
de direito, significa estar, acima de tudo, conforme ao ideal de tutela dos direitos fundamentais.

Daí que, compreendida a jurisdição como uma garantia constitucional, não parece
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constitucionalmente adequada a atribuição da direção da investigação à autoridade judicial. Não
que se esteja admitindo que investigar significa desrespeitar direitos fundamentais; trata-se,
apenas, de identificar a impossibilidade lógica de atribuir a uma mesma pessoa, ou a um mesmo
órgão, a função de buscar provas e tutelar os direitos fundamentais do investigado.[21] Com
efeito, se um processo democrático exige a rígida separação entre juiz e acusação no decorrer
da instrução criminal, o mesmo deve ser observado, com muito mais razão, na fase pré-
processual, onde, de regra, não são observados, com plenitude, o contraditório e a ampla
defesa. A propósito, destacam Lasvignes e Lemonde, sobre a acumulação da investigação e
jurisdição em um mesmo órgão jurisdicional, referindo-se ao juiz de instrução no sistema
processual penal francês:

Na realidade, observa-se que a dupla função extremamente pesada desse
magistrado leva-o a sacrificar ora suas funções de investigação por um abuso
de delegações à polícia, ora as suas funções jurídicas, especialmente por meio
de um simulacro de debate contraditório antes da detenção ou por uma
irritante tendência a se contentar com uma motivação das mais sumárias.[22]

 Efetivamente, a atribuição da investigação a um magistrado, verificada nos ordenamentos
jurídico-processuais de Espanha e França, deixa sem sentido a existência da polícia judiciária e
gera uma confusão entre as atribuições dessa polícia, do Ministério Público e do próprio Poder
Judiciário, contribuindo, ao fim e ao cabo, para a ineficiência da fase pré-processual, de regra
mais demorada e com problemas frequentes de nulidades. Atenta a essa realidade, a Comissão
francesa de Justiça Penal e Direitos do Homem, nomeada para elaborar uma proposta de
reforma do Código de Processo Penal da França, propôs separar as funções de investigação das
funções jurisdicionais, o que, segundo Lasvignes e Lemonde, "[...] permite a garantia tanto do
caráter equitativo do processo quanto de sua eficácia."[23] Ainda segundo os autores, "[...] a
separação das funções jurisdicionais e de investigação permite uma unificação do procedimento
penal, que se traduz por um reforço das garantias jurisdicionais."[24]

Em detido estudo sobre a investigação preliminar judicial, Lopes Jr. enumera pontos positivos e
negativos da atribuição da instrução preliminar a um juiz, destacando, entre as vantagens, a
maior qualidade dos elementos indiciários colhidos pelo magistrado instrutor, pois, ao ser
conduzida por um órgão suprapartes e, portanto, imparcial, a investigação tende a encontrar
provas tanto de cargo quanto de descargo. Infinitamente maiores, porém, são os
inconvenientes, dentre as quais o retrocesso à figura história e superada do juiz inquisidor,
considerada grave empecilho à consolidação do sistema acusatório, e a grave contradição de
atribuir ao juiz a investigação e ao Ministério Público a acusação.  Além disso, a investigação
levada a cabo por um juiz tende a superar os limites da fase pré-processual, em termo de
objetivos, e torná-la uma fase de cognição plenária, "comprometendo seriamente a celeridade
que deve nortear a fase pré-processual" e convertendo a fase preliminar em um momento de
produção de provas, com o risco de que no decorrer da instrução processual sejam elas apenas
ratificadas pela autoridade judicial, em grave afronta ao contraditório e à ampla defesa.[25]

Insofismavelmente, são significativos os inconvenientes produzidos por esse modelo de
investigação jurisdicional, que, ademais, mostra-se, ainda, absolutamente incompatível com a
garantia da imparcialidade, norteadora do trâmite da persecutio criminis propriamente dita. A
propósito, reiteradas são as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos declarando
violada a garantia da imparcialidade pela atuação consecutiva de um mesmo magistrado na
investigação preliminar e na instrução processual, do que é exemplo o caso De Cubber vs.
Bélgica.[26] A tudo isso, acrescemos o que nos parece ainda mais preocupante: a completa
inadequação desse sistema ao modelo constitucional democrático, pois pautado esse na
concepção de jurisdição como garantia fundamental.

Feitas essas considerações, passamos a abordar  a investigação policial, modelo brasileiro de
investigação preliminar.
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III.          A investigação policial: o modelo brasileiro de investigação preliminar.[27]

 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu, pela redação do seu artigo 144, a investigação criminal
às autoridades policiais, fazendo expressa referência às polícias civil e federal. Ainda que, com
isso, não tenha o legislador constituinte afastado a possibilidade de investigação por outros
órgãos, como é o caso das comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, a sistemática
adotada pelo texto constitucional dotou de poderes quase absolutos a autoridade policial, que,
nas palavras de Lopes Jr, "[...] não é um mero auxiliar, senão o titular, com autonomia para
decidir sobre as formas e os meios empregados na investigação [...]".[28] Em contrapartida,
também na Constituição Federal constam limitações a essa autonomia da denominada polícia
judiciária, seja pela sua sujeição ao controle do Ministério Público, seja pela restrição quanto à
adoção de determinadas medidas investigativas, que só podem ser levadas a cabo após
autorização judicial expressa e fundamentada, "[...] em prol da maior garantia às pessoas presas
ou submetidas a inquérito."[29]

Em investigação específica sobre a temática, Fauzi Choukr destaca que "dentro da matriz
constitucional, a parcela de atuação reservada ao juiz ficará destinada à ideia de garantismo que
permeia a atual concepção do processo penal".[30] o que, no âmbito da fase pré-processual,
impõe ao magistrado uma função específica de garante dos direitos fundamentais do
investigado, em especial pela "[...] jurisdicionalização dos incidentes investigativos que
necessitem a legítima violação de direitos constitucionalmente estabelecidos para a apuração dos
fatos."[31] O fundamento dessa jurisdicionalização está no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXI,
que, respectivamente, garantem o acesso ao Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito, o
devido processo legal para a privação da liberdade e da propriedade e a exigência de ordem
judicial escrita e fundamentada para a prisão, excetuados os casos de flagrante delito.

Nesse andar, seguindo uma concepção constitucional e democrática de persecução penal, as
funções das autoridades policiais e judiciárias estão, em tese, perfeitamente demarcadas.
Enquanto à primeira compete investigar a prática de um delito, colhendo elementos indiciários
da sua existência e autoria para que o Ministério Público possa dar início ou não à ação penal,
aos juízes compete a fiscalização da legalidade dessa investigação e a tutela dos direitos
fundamentais do suspeito, sendo sua função analisar a adequação, necessidade e
proporcionalidade de todas as medidas investigatórias potencialmente restritivas desses direitos.
Há, pois, ao menos na teoria, um nítido distanciamento entre as atividades da polícia e dos
magistrados; distanciamento esse que, lamentavelmente, não encontra espaço na prática
forense, onde não raro o magistrado toma a frente da investigação como um legítimo juez
instructor, coordenando e direcionando a autoridade policial na busca de elementos que possam
dar suporte a uma convicção previamente formada pela notícia crime. Ademais disso, observa
Fauzi Choukr que

 

Do ponto de vista estrutural, ocorre que, não raramente, um único magistrado
tomará conhecimento da investigação desde seu início, acompanhará seu
desenvolvimento, receberá a inicial acusatória e prosseguirá no feito até final
decisão. Todo o material antecedente à ação é de seu conhecimento,
inegavelmente influencia seu espírito e predispõe sua utilização, num
indesejável contato com algo que tem uma finalidade restrita e não poderia ser
amplamente usado.[32]

 

O modelo de investigação adotado pela Constituição Federal brasileira, enfim, se por um lado
reforçou a papel garantidor do Poder judiciário, por outro acolheu o sistema já vigente no
Código de Processo Penal de 1941, temperando-o com algumas restrições à autonomia da
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autoridade policial. Ainda assim, na prática o que se verifica é uma continuidade dos antigos
métodos investigativos, associada a uma nítida aproximação da autoridade judicial aos autos da
investigação, exatamente em sentido oposto ao espírito democrático da Carta Constitucional.

Em síntese, e aqui sequer é necessária uma incursão sobre os inconvenientes da atribuição do
controle da investigação à autoridade policial, que levam Lopes Jr. a afirmar a existência de uma
crise da investigação criminal,[33] a formatação da fase preliminar do processo penal hoje
vigente no Brasil afigura-se absolutamente incompatível com a estrutura constitucional da
persecução penal, notadamente por exigir do juiz - que será o competente para o processo
penal - uma aproximação com os elementos indiciários colhidos pela autoridade policial que, sem
qualquer espaço a dúvidas, gerará nele uma contaminação subjetiva incompatível com a
necessária imparcialidade que deve nortear sua atuação no decorrer da instrução criminal.

Adequado em tese, o modelo brasileiro de investigação criminal não encontra, na prática, a
conformidade democrática pretendida pela Constituição Federal, motivo pelo qual Fauzi Choukr
destaca a necessidade de uma "[...] reforma estrutural para cindir o juiz responsável pelo
acompanhamento das investigações, com a feição garantidora já apresentada, daquele que
efetuará o juízo de admissibilidade para o recebimento [da denúncia] e, por fim, do que
verdadeiramente instruirá a ação penal."[34] Uma das formas de concretização dessa separação
proposta é a adoção do juiz de garantias, ou juiz das liberdades, figura processual já adotada
em alguns ordenamentos jurídicos da Europa e da América Latina, ao qual destinamos o tópico
que segue.

 

IV.          O juiz de garantias em outros ordenamentos jurídicos e no PLS 156/2009

 

Orientados por um ideal de adequação do processo penal aos padrões democráticos do final do
século XX e início do século XXI, e pautados pela necessidade de superar as antigas estruturas
inquisitoriais características dos movimentos totalitários da primeira metade do século passado,
alguns países europeus, em especial da parcela ocidental do velho continente, deram início a um
movimento de reformas legislativas voltadas, em linhas gerais, ao desenho de um processo
penal de matriz acusatória.[35] Nesse sentido, muitos países que antes haviam importado do
sistema penal francês a figura do juiz de instrução passaram, recentemente, a reforçar a função
jurisdicional desse mesmo personagem, afastando-o da investigação criminal e dando ensejo a
estruturas mistas, nas quais a fase pré-processual é deixada a cargo do Ministério Público ou da
polícia, sempre sob o controle de um juiz a quem compete resguardar o respeito às liberdades
individuais. Esse movimento, se por um lado mostrou-se tranquilo em Portugal e na Alemanha,
por outro foi tumultuado na Itália e, na França, tomou ares de sacrilégio.[36] Resistências a
parte, fato é que, como regra, os países europeus rumam em direção à superação da figura
arcaica e superada do juiz de instrução, atribuindo a esse magistrado uma função de garantidor
das liberdades individuais.

Com o retorno da democracia em Portugal, em 1974 (Revolução dos Cravos), a atual
Constituição da República, promulgada em 1976, atribuiu, em seu artigo 32, n. 5, um estrutura
acusatória ao processo penal. Como consequência, em 1987 foi conhecido o novo Código de
Processo Penal, de matriz eminentemente acusatória, no qual a antiga figura do juiz de
instrução, embora mantida, assumiu um papel absolutamente distinto do que lhe era atribuído
no sistema anterior. Agora, com a fase investigatória atribuída ao comando do Ministério Público,
o juiz de instrução passa a atuar como um juiz de liberdades,[37] competindo-lhe "[...] proceder
à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas ao
inquérito."[38]

A denominada fase de instrução, no processo penal lusitano, é uma fase intermediária entre a
investigação e o processo propriamente dito, facultativa, em que o juiz de instrução é chamado
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por uma das partes (investigado ou assistente da acusação) a emitir uma decisão sobre a opção
escolhida pelo Ministério Público ao final do inquérito. Assim, nos casos em que o acusado ou o
assistente da acusação não concordem com a opção do Ministério Público (de iniciar a ação
penal, não iniciá-la ou suspendê-la), poderão recorrer ao juiz de instrução, postulando uma
reapreciação dos elementos colhidos na investigação, o que se concretiza através de um debate
em contraditório perante o juiz instrutor, quem, ao final, decidirá por pronunciar ou não o
investigado a julgamento.[39] Trata-se de uma fase de controle das opções tomadas pelo
Ministério Público, um controle jurisdicional realizado por meio de um debate preliminar onde, ao
fim e ao cabo, se apura a viabilidade da acusação.[40]

A propósito da instrução, afirma Souto de Moura que o juiz instrutor também tem a atribuição
de autorizar, durante a investigação, atos que possam atingir diretamente as liberdades
individuais.[41] Com efeito, da comparação entre o juiz instrutor do Código de Processo Penal
de 1929 e o juiz de instrução da atual legislação processual, não há dúvidas de que não houve
"[...] qualquer intenção prévia de retorno à figura do juiz de instrução do Código de Processo
Penal de 1929 ou do 'judge d'instrution' francês [...]".[42] Ao contrário, é nítido ter essa figura
processual assumido uma função de juiz garante dos direitos fundamentais, em especial porque
situado em uma posição de alheamento que lhe permite fiscalizar de modo imparcial a atuação
do Ministério Público na condução das investigações.

Assim como em Portugal, também na Alemanha a reforma estrutural da legislação processual
penal de 1975 culminou com a abolição da figura do juiz de instrução, que, segundo Jung, "[...]
nunca tinha exercido o papel-chave que lhe fora atribuído na França."[43] Como consequência,
o Ministério Público assumiu "[...] uma posição de supremacia na condução das
investigações.",[44] restando ao juiz uma atuação limitada à garantia das liberdades individuais
dos suspeitos.

Na Itália, a reforma processual de 1988, segundo Chiavario longamente esperada e
ardentemente desejada,[45] alterou profundamente a fase pré-processual, deslocando as
indagini preliminari para o âmbito de atribuições do Ministério Público e atribuindo aos juízes a
competência para a jurisdicionalização de medidas potencialmente restritivas dos direitos
fundamentais do investigado que possam surgir nessa fase preliminar. Conforme Zappalá, "[...]
o juiz instrutor cede espaço ao juiz garantidor [...] um juiz que é chamado a desenvolver as
funções de garantia em procedimentos incidentais na fase que normalmente deles é desprovida:
a fase investigativa."[46] Na mesma linha, Conso e Grevi observam que a investigação criminal,
no modelo italiano, agora tem um único titular: o Ministério Público; de modo que o juiz
permanece como um estranho à investigação, atuando apenas a requerimento do ofendido ou
do investigado e nos casos previstos em lei.[47] Ainda segundo os autores, o giudice per le
indagini preliminari (GIP) intervirá na investigação sempre que estiver em questão alguma
medida limitativa da liberdade pessoal, alguma matéria afeita à reserva jurisdicional, ou diante
da necessidade de produção antecipada de provas, em todos os casos exercendo uma função de
controle da atividade do Ministério Público e de garantias dos direitos da pessoa submetida à
investigação.[48]

Não se trata, contudo, de uma simples substituição, como bem pontua Chiavario, mas, sim, de
uma efetiva opção por um modelo democrático e acusatório onde o magistrado assume um
papel de garante, competindo-lhe decidir, com exclusividade, sobre a liberdade do suspeito
durante os indagini preliminari, sobre a produção de provas antecipadas, sobre os eventuais
incidentes probatórios e, ao fim, sobre o encerramento dessa fase pré-processual. A propósito,
merece destaque a seguinte passagem de Chiavario:

 

[...] não se poderia conceber a supressão do juiz de instrução como
simples desaparecimento de um personagem da cena do processo: na
realidade, o juiz de instrução foi substituído por um juiz em jurisdição plena
(giudice per le indagini prliminari, normalmente abreviada, ainda que de
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forma desagradável, g.i.p.).[49]

 

Nota-se, pois, do movimento de reformas legislativas dos diferentes ordenamentos jurídico-
processuais europeus, o paradigma de não apenas abolir a figura do juiz de instrução,
atribuindo a esse magistrado uma função jurisdicional de garantia das liberdades individuais,
mas, também, e paralelamente, de separar a fase pré-processual da processual propriamente
dita, atribuindo-as a dois distintos magistrados, de modo a resguardar um julgamento
efetivamente imparcial. Nesse sentido, tanto em Portugal (juiz de instrução), quanto na Itália
(giudice per le indagini preliminari) esses magistrados estão impedidos de conhecer e julgar a
ação penal instaurada contra o suspeito, sempre que tenham proferido, na fase preliminar, uma
decisão de cunho minimamente meritório, como é o caso das decisões acerca do status libertatis
do investigado.[50]

No âmbito sul-americano, em igual sentido, é também possível observar um movimento de
reformas processuais que acolhem, com algumas variações, a figura do juiz de garantias como
um instrumento de aproximação das legislações processuais penais às exigências democráticas
das mais variadas Constituições Federais. Foi assim no Chile, na Colômbia, no Paraguai[51] e,
também, em algumas províncias da Argentina, como Buenos Aires, onde "[...] a necessidade de
superar todos os vícios do sistema inquisitivo levou o legislador a desenhar uma etapa
investigatória, criativa e desprovida de forma, dirigida pelo Ministério Público, com ampla
intervenção da defesa e controle do juiz de garantias.",[52] tudo como forma de adequar o
procedimento investigatório ao sistema acusatório.[53]

Afirmam Roberto Falcone e Marcelo Madina, que a separação das funções investigatórias entre o
Ministério Público e o juiz de garantias "[...] corresponde ao modelo garantista de direito
[...]",[54] no qual o magistrado deve ter como parâmetro de suas atribuições a tutela dos
direitos e garantias fundamentais, motivo pelo qual a modificação legislativa deve ir além da
simples mudança de nomes ou de sujeitos que coordenam a fase pré-processual - do juiz
instrutor para o Ministério Público -, deve significar a efetiva inserção de um controle
jurisdicional na fase investigatória, de modo que [...] el juez de garantías debe controlar los
posibles desbordes de dicha actividad perquisitiva, terciar en los conflictos que las partes puedan
introducir, vigilar la estricta observancia de las garantías constitucionales, y, eventualmente,
decidir sobre el mérito de las actuaciones para llevarla a juicio.[55]

A propósito, destacam os referidos autores serem funções do juiz de garantias no Código de
Processo Penal da Província de Buenos Aires: a) decidir sobre questões potencialmente
restritivas de direitos fundamentais; b) decidir controvérsias entre o Ministério Público e as
partes, ofendido ou investigado; c) intervir em tudo o que diga respeito à constituição das
partes; d) decidir sobre a produção antecipada de provas; e) controlar a fase intermediária e
decidir sobre a pronúncia ou não do investigado a juízo; f) vigiar e controlar a atividade da
polícia e do Ministério Público, assegurando a objetividade da investigação e o respeito aos
direitos fundamentais do suspeito; g) intervir nos casos de flagrância.[56]

A reforma da legislação processual penal da província de Buenos Aires, tanto quanto os novos
Códigos de Processo Penal de outros países latino-americanos, especificamente no que se refere
à investigação criminal, segue a orientação do Código de Processo Penal tipo para a ibero-
américa, modelo no qual é sugerida a atribuição da investigação criminal ao Ministério Público,
com a consequente atribuição, aos juízes, do poder de controlar os limites do exercício da
atividade investigatória.[57]

Atenta a essa movimentação de reformas do processo penal e à substancial diferença entre a
configuração política brasileira de 1940 e o atual contexto político e constitucional de
preeminência das liberdades,[58] a Comissão nomeada pelo Senado Federal para elaborar um
anteprojeto de reforma global do Código de Processo Penal brasileiro apresentou, em 2009, o
projeto de lei n. 156, cuja matriz eminentemente acusatória pode ser identificada já na
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exposição de motivos, através de mecanismos processuais de distanciamento do juiz em relação
à atividade probatória, em especial na fase pré-processual. Nesse sentido, o princípio acusatório
é explicitado pela vedação da atividade instrutória (investigatória) do juiz na fase de
investigação e pela correlata criação do juiz das garantias, órgão competente para a tutela da
legalidade da investigação e a salvaguarda dos direitos fundamentais do investigado.[59]

Com esse intuito, o projeto de reforma global do Código de Processo Penal brasileiro
regulamenta no Capítulo II do Título II do Livro I, o juiz das garantias, figura em muito similar
com a homônima existente nas legislações processuais penais latino-americanas, com o giudice
per le indagine preliminari italiano e, também, com o juiz de instrução português.

Na sistemática proposta pelo PLS 156/2009, o juiz de garantias brasileiro será competente para
decidir sobre a adoção ou não de qualquer medida restritiva de direitos do investigado, bem
como pela homologação ou não do flagrante delito. Será do juiz das garantias, também, a
competência de resolver quaisquer questões que versem sobre o status libertatis do investigado
e sobre requerimentos de produção antecipada de provas. Em uma interpretação combinada
com o disposto no artigo 4º do mesmo PLS 156/2009, ao juiz de garantias é vedada a iniciativa
e a substituição probatória do órgão da acusação, sendo-lhe, porém, permitida a iniciativa
apenas para fazer cessar eventual medida restritiva de direitos e garantias do investigado, pois
esse é justamente o mote da sua existência.

O novo Código proposto peca, contudo, ao atribuir o recebimento da denúncia ou queixa ao juiz
competente para a instrução do processo, afirmando que a competência do juiz de garantias
cessa com a propositura da ação penal. Tal sistemática impõe ao magistrado da instrução
criminal uma aproximação com os elementos informativos colhidos no curso da investigação
criminal, única forma de verificar a justa causa para a propositura da ação penal. Com isso,
retira-se desse magistrado o distanciamento para com os elementos indiciários colhidos sem o
contraditório e a ampla defesa que o instituto do juiz de garantias pretende justamente
propiciar, e mantém-se a estrutura do atual Código de Processo Penal, inadequada à efetivação
da imparcialidade jurisdicional. Mais apropriado seria que o próprio juiz de garantias fosse o
competente para o recebimento ou a rejeição da denúncia, pois, embora possa estar
contaminado pelo seu contato com a investigação, a contaminação dele, no momento de receber
a denúncia, gera consequências menos danosas do que a contaminação do juiz natural da causa
no momento da prolação da sentença.[60]

De qualquer forma, com algumas poucas alterações, a previsão de existência de um juiz de
garantias no processo penal brasileiro rompe, definitivamente, com a prática eminentemente
inquisitorial vigente na sistemática processual penal desde 1941, que nas últimas duas décadas
sobreviveu, inclusive, aos preceitos democráticos da atual Constituição Federal. Impedir o juiz de
atuar por iniciativa própria na fase pré-processual, substituindo-se ao Ministério Público, e
afastar o juiz natural da fase investigatória, são dois significativos passos rumo a um processo
penal que se quer efetivamente democrático e ético e igualitário.

Por fim, importa observar que eventuais dificuldades estruturais típicas de um país continental e
ainda em desenvolvimento, em que o Poder Judiciário nos pequenos Estados carece de uma
efetiva estrutura em termos de material e de pessoal, não podem se sobrepor a um avanço do
sistema penal. A teoria, ao pretender aprimorar o sistema de tutela dos direitos individuais, deve
sim caminhar na frente, instigando a prática a um constante movimento de adaptação, até
porque, como bem observa Delmas-Marty:

 

"Recusar a mudança é não ver que, em um mundo que se move, a
estabilidade implica movimento; ficar imóvel equivale quase sempre a
recusar ou, de qualquer forma, a entrar em equilíbrio. [...] Recusar a
mudança é também ignorar os ensinamentos da história, pois a história
empilha suas lembranças e seus esquecimentos em um saber construído
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como muitos degraus. Mas esses degraus conduzem para onde?"[61]

 

O juiz de garantias, por outro lado, não pode ser concebido com um juiz gerenciador das
atividades de investigação, mas como controlador da legalidade desta, dos direitos e das
liberdades fundamentais, evitando a contaminação dos atos decisórios proferidos na fase judicial
do contraditório pleno pelas decisões anteriores, as quais tiveram por fundamento os elementos
de prova colhidos sem a plenitude das garantias do processo. 

 

Considerações finais

 

Mesmo que nos estritos limites da proposição deste artigo, foi possível acentuar as diferenças
entre as atividades do juiz de instrução, ainda vigente em países como Espanha e França, e as
atribuições do juiz de garantias, recentemente adotado no âmbito latino-americano e, ainda que
com outra nomenclatura, em Portugal e na Itália. Enquanto o juiz de instrução preconiza um
modelo jurisdicional de investigação criminal, conferindo ao magistrado o poder de direcionar e
conduzir a fase pré-processual, o juizado de garantias afasta do cenário da instrução preliminar
o magistrado, e insere nele o Ministério Público, atribuindo aos promotores de justiça,
verdadeiros dominus litis, o controle da investigação criminal levada a cabo pela polícia
judiciária.

Do artigo se pode inferir essa sensível diferença, sendo possível compreender que a função
jurisdicional é uma garantia dos acusados em um processo penal democrático e livre dos perigos
e das contaminações de totalitarismos. Igualmente é possível afirmar que a figura do juiz de
garantias, ao limitar a atividade jurisdicional na fase pré-processual à tutela dos direitos
fundamentais do investigado, confirma a opção por um modelo constitucional e democrático de
processo penal. Ainda, é possível concluir ser incompatível o modelo de investigação jurisdicional
preconizado pelo juiz de instrução ao ideal democrático pautado na concepção de jurisdição
como garantia. Efetivamente, se ao juiz compete tutelar os direitos fundamentais, não pode ele
investigar em busca de elementos aptos a comprovar a responsabilidade penal do suspeito.

Por isso, definitivamente, se pode concluir pela necessidade de situar o afastamento que há
entre as atividades investigatórias do juiz de instrução na Espanha e na França, e as funções do
juiz de garantias, cuja possibilidade encontra pleno respaldo da Constituição Federal.
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mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS,
disponível na biblioteca da universidade.

[27] Também na Inglaterra a investigação criminal é atribuída à polícia judiciária. A estrutura
processual inglesa, porém, é marcada por características próprias e absolutamente distintas dos
demais sistemas europeus-continentais, não sendo possível, sequer, a identificação de um órgão
acusador como o Ministério Público brasileiro. De qualquer forma, no modelo inglês, a
instauração e o desenvolvimento da investigação preliminar dependem da polícia, que dirige o
seu curso com poderes absolutos, sendo praticamente inexistente o contraditório e o direito de
defesa (CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3.ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 63/64).

[28] LOPES JR., Aury. Direito Processual e sua conformidade constitucional... p. 236.

[29] FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 5.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 274.

[30] CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal... p. 94.

[31] CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal... p. 94.

[32] CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal... p. 94.

[33] LOPES JR., Aury. Direito Processual e sua conformidade constitucional... p. 241.

[34] CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal... p. 93.
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também de um controle supranacional exercido atualmente pela Corte de Estrasburgo, e, a seu
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para a República do Paraguai. Segundo Christian Bernal Duarte (Reforma del Proceso Penal en
Paraguay y el Juez de Garantías y sus funciones. In: O novo Processo Penal à luz da
Constituição. Análise crítica do projeto de Lei n. 156/2009, do Senado Federal. COUTINHO,
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Penal de la Província de Buenos Aires. Buenos Aires: Depalma, 2000, p. 07): "[...] procura de
conferir el más alto grado de garantismo, se ha delineado la creación y actuación de un juez de
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pdf/58503.pdf

[59] A propósito, consta da exposição de motivos do PLS 156/2009: "Para a consolidação de um
modelo orientado pelo princípio acusatório, a instituição de um juiz de garantias, ou, na
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produzidos e dirigidos ao órgão da acusação."
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GARANTISMO PENAL INTEGRAL E A EFICIÊNCIA NO PROCESSO PENAL

UNABRIDGED GUARANTEEISM IN CRIMINAL MATTERS AND EFFICIENCY IN CRIMINAL
PROCEDURE 

Ana Paula Pinto Da Silva
Nestor Eduardo Araruna Santiago

RESUMO
Trata-se de estudo acerca da busca de equilíbrio entre o direito fundamental à liberdade e o
direito fundamental à segurança pública no âmbito da jurisdição processual penal. Para tanto,
lança-se mão da análise do conceito de eficiência no processo penal, do estudo da fragmentação
da teoria garantista de Luigi Ferrajoli, bem como da averiguação da necessidade de aplicação de
um garantismo penal que tutele em sua integralidade todos os direitos fundamentais. Foi
utilizada, como procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica com análise de livros,
periódicos e em meio eletrônico.Nesse contexto, constatou-se que a eficiência no processo penal
está intimamente ligada à finalidade que seja atribuída a este. Tendo em vista que o princípio da
proporcionalidade é um dos vetores axiológicos do processo penal, imperioso concluir que a
finalidade deste processo não pode ser outra senão assegurar ao acusado todos os direitos e
garantias fundamentais, bem como ao Estado o exercício eficiente de seu direito de punir.
Ocorre que, atualmente, observa-se a ocorrência do fenômeno da fragmentação da teoria
garantista de Luigi Ferrajoli – teoria que orienta a aplicação do direito penal ao caso concreto na
maioria dos países que se intitulam como um Estado Democrático de Direito e baseada no
respeito à dignidade da pessoa humana. Essa fragmentação consiste na tutela exacerbada dos
direitos individuais do acusado em detrimento dos direitos coletivos, dentre os quais: a
segurança pública. Por tutelar de forma desproporcional e singular os direitos individuais, tem-se
denominado essa aplicação fragmentada da teoria do garantismo penal de garantismo
hiperbólico monocular. Diante disso, percebe-se a necessidade da interpretação integral dos
postulados garantistas para que haja o pleno equilíbrio na tutela dos direitos e garantias
fundamentais com o conseqüente atingimento de um processo justo e eficiente. Conclui-se,
portanto, que o equilíbrio na tutela penal dos direitos fundamentais não só é possível, como
deve ser buscado por meio da aplicação de um garantismo penal integral que tutele de igual
modo todos os direitos fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVES: GARANTISMO PENAL; PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA; DEVIDO PROCESSO
PENAL.

ABSTRACT
This paper investigates the issue of the search for a balance between the fundamental rights to
liberty and to public security in the context of criminal procedure. In order to do so, both
authors examine the notion of efficiency in criminal proceedings and the fragmentation of the
guaranteeism theory, created by Italian jurist Luigi Ferrajoli, as well as the need for a criminal
guaranteeism that fully protect all fundamental rights. Therefore, it was used, as methodological
procedure, bibliographic research with books’ analyzes magazines and websites.The authors
found out that efficiency in criminal procedure is strictly linked to the purpose it has. Due to the
fact that the proportionality principle is one of the axiological guidelines of criminal procedure, it
is unavoidable to come to the conclusion that the aim of these proceedings is no other than to
assure to the accused all their fundamental rights, as well as to allow the State to well use the
right to punish. Notwithstanding, the guaranteeist theory of Luigi Ferrajoli is undergoing a clear
fragmentation process. In fact, such doctrine comprises the idea that Criminal Law has to
observe the principles and rules inherent to the protection of human dignity and to the premises
of Rule of Law. The fragmentation of guaranteeism consists in an exacerbated protection of the
rights of the accused in opposition to collective rights, such as public safety. As this fact implies
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a non-proportional manner of protecting fundamental rights, such partial use of the guaranteeist
theory in Criminal Law is known as monocular hyperbolical guaranteeism. As a consequence, it
becomes evident that the unabridged interpretation of the principle of guaranteeism is
necessary, in order to promote the balance between the different kinds of fundamental rights
involved, thus allowing an efficent and fair procedure to exist. The conclusion, therefore, is that
the balance in the protection of fundamental rights in criminal field is not only possible, but must
also be promoted through a model of complete guaranteeism, that equally protects all
fundamental rights.
KEYWORDS: GUARANTEEISM IN CRIMINAL LAW; PRINCIPLE OF EFFICIENCY; DUE PROCESS
OF LAW.

 

INTRODUÇÃO

Têm sido cada vez mais frequentes as discussões acerca da necessidade de se conferir nova
interpretação às garantias constitucionais processuais do indivíduo que esteja sendo submetido à
jurisdição penal. Tais discussões buscam solucionar a tensão existente entre o direito individual à
liberdade e o direito coletivo à segurança pública na tentativa de se alcançar um processo penal
que proporcione eficiência com garantismo.

As garantias constitucionais processuais, destinadas ao acusado em sede de processo penal,
guardam íntima relação com a teoria do garantismo penal  caracterizada pela preocupação
central com o respeito à dignidade da pessoa humana e a ampla tutela de todos os direitos
fundamentais.

Ocorre que, atualmente, observa-se a ocorrência do fenômeno da fragmentação da teoria
garantista de Luigi Ferrajoli - teoria que orienta a aplicação do direito penal ao caso concreto na
maioria dos países que se intitulam como um Estado Democrático de Direito. Essa fragmentação
consiste na tutela exacerbada dos direitos individuais do acusado em detrimento dos direitos
coletivos, dentre os quais: a segurança pública. Por tutelar de forma desproporcional e singular
os direitos individuais, tem-se denominado essa aplicação fragmentada da teoria do garantismo
penal de garantismo hiperbólico monocular.

Observa-se que a não interpretação integral dos postulados garantistas, sobretudo no que diz
respeito aos postulados que guardam íntima relação com o processo, tem impossibilitado o
desenvolvimento de um devido processo penal eficiente, sendo este entendido como aquele
capaz de assegurar os direitos e garantias constitucionais do acusado e o exercício do poder-
dever de punir do Estado destinado à defesa social.

Neste sentido, o presente trabalho discorre sobre as noções de eficácia, efetividade e eficiência
no processo penal, partindo da análise do princípio da eficiência na Constituição Federal e
empreendendo esforços para definir o que seria um processo penal eficiente.

Em seguida, trata-se da teoria do garantismo penal e da aplicação ampla dessa teoria como
expressão de um verdadeiro garantismo jurídico, passando, posteriormente, para o estudo dos
postulados da teoria garantista de Ferrajoli como subsídio para o emprego de um garantismo
penal integral em contraposição ao garantismo hiperbólico monocular na busca de plena
efetivação de todos os direitos fundamentais.

Sendo assim, mais do que discutir sobre a possibilidade do equilíbrio entre os direitos e garantias
fundamentais do acusado e a atividade de apuração da verdade e aplicação do direito penal por
parte do Estado, o presente estudo destina-se a buscar esse equilíbrio, por entendê-lo
plenamente possível pelas razões que no decorrer serão apresentadas.

1 EFICÁCIA, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO PENAL
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1.1 O princípio da eficiência na Constituição Federal: aportes iniciais

O princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Constituição Federal (CF), abrange a
atividade da administração pública direta e indireta de forma indistinta, tendo por escopo
realizar suas atividades com perfeição, rendimento e rapidez. Além disso, deve estar em
consonância com o princípio da legalidade, em prol do atendimento aos interesses dos
administrados e da coletividade, já que a Administração Pública existe em função dos e para os
administrados. Como ensina Vladimir França, "toda a ação administrativa deve estar orientada
para a concretização material e efetiva da finalidade posta pela lei, segundo os cânones do
regime jurídico-administrativo".[1]

Egon Moreira lembra que a inserção do princípio da eficiência administrativa "pretendeu outorgar
à Administração Pública uma máxima não jurídica, típica da Administração e Economia, que se
referem basicamente ao desempenho de entes privados[2], o que não impede, por outra via,
que a ele se dêem a positividade, a operatividade e a validade jurídica, já que "todos princípios
são normas, prescrições, dirigem-se a incidir sobre a realidade, referindo sempre algum
conteúdo impositivo".[3]

 Muitas mudanças foram trazidas pela legislação constitucional, supraconstitucional e
infraconstitucional para que se amparasse da melhor forma os anseios da população, através da
busca pela eficiência na prestação dos serviços públicos, indistintamente. No que pertine ao
Poder Judiciário, por exemplo, o princípio da duração razoável do processo (art. 5o. LXXVIII, CF)
foi elevado à categoria de direito fundamental, de forma a ressaltar a importância da resolução
da questão judicializada em tempo oportuno, já que o prazo de duração de um processo é fator
determinante para as partes, vez que o bem da vida corre o risco de perecer ou se tornar
irrelevante. O modo de atuação dos agentes públicos nem sempre é o esperado, ou seja, uma
atuação eficiente no menor tempo possível, obtendo, sempre assim, os melhores resultados.
Desta forma, o princípio da eficiência é indispensável para o desenrolar adequado do processo,
vez que é dirigido a um "Estado Democrático e Social, executor e fomentador da prestação de
serviços coletivos essenciais".[4]

Assim, o princípio da eficiência deve ser realizado por meio dos agentes públicos, que deverão
agir com transparência, de forma eficaz, não burocrática e sempre em busca da boa qualidade
do serviço prestado, evitando, desse modo, o desperdício de recursos e tempo, visando a um
maior rendimento, e, por conseguinte, a uma melhor eficiência da gestão da coisa pública.
Assim, a eficiência é, ao mesmo tempo, princípio e finalidade, e é, também, pressuposto da
eficácia do ato administrativo lato sensu.

Celso Antônio Bandeira de Mello, recusando-lhe a pecha de princípio, afirma que o princípio da
eficiência já se encontra inserido na chamada "boa administração", de acordo com o direito
italiano.[5] De acordo com Marcelo Elias Sanches, o princípio da eficiência provocou uma
mudança na ideologia estatal quanto à prestação de serviço público, de burocrático para
gerencial.[6]

1.2 Contexto jurídico

Egon Moreira lembra que o princípio da eficiência teve origem na Reforma Administrativa do
Estado Brasileiro, iniciada em 1995 no primeiro Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, com orientação nitidamente neoliberal. Neste período, buscou-se a descentralização
estatal, com a criação de agências reguladoras; firmaram-se parcerias com a iniciativa privada,
por meio das parcerias público-privadas (PPP); e valorizou-se a competência e a eficiência da
Administração Pública, com foco nos servidores públicos e nos resultados por eles apresentados,
medidos por meio do critério de produtividade e premiados sob a forma de gratificações
inseridas na remuneração, instalando-se o que se convencionou chamar de "Administração
Pública Gerencial"[7].

De qualquer sorte, não poderá o jurista se furtar à análise jurídica do princípio em exame com o
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pretexto de o conceito de eficiência ser aplicável a outra ciência, sob pena de deixar de situá-lo
frente aos demais princípios da Administração Pública, que também, em última análise, guardam
critérios gerenciais para a atuação estatal: legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade[8]. Ademais, como lembra Paulo Modesto, não se pode alegar uma "privatização"
(sem trocadilho) do termo "eficiência" por parte de um ramo científico do saber humano, já que
se trata de "termo da língua natural, apropriado pelo legislador em sua acepção comum ou com
sentido técnico próprio"[9].

Neste sentido, o pensamento da doutrina espanhola acerca do princípio da eficiência é
praticamente uníssono ao entender que a eficiência da Administração Pública somente existe
quando atende ao interesse público, e que as tarefas por ela realizadas devem guardar os
critérios de economicidade e utilidade pública, sempre em estrito cumprimento ao princípio da
legalidade.

Segundo José Afonso da Silva,

 

eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas; qualifica atividades.
Numa ideia muito geral, eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica
medir os custos que a satisfação das necessidades públicas importam em relação ao grau de
utilidade alcançado. Assim, o princípio da eficiência introduzido no art. 37 da Constituição orienta
a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios
escassos de que se dispõe e a menor custo. Portanto, o princípio da eficiência administrativa
tem como conteúdo a relação meios e resultados.[10]

 

O autor enfatiza a situação adversa que é encontrada diante dos meios escassos quando se
busca um direito a ser resguardado. Ou seja, para José Afonso da Silva a eficiência do serviço
prestado à sociedade em geral, através de um desempenho de atividades regulares e
qualificadas, é a grande garantidora de que o princípio está sendo protegido, e de que todos os
atos estatais encontram-se em adequado enquadramento legal, de forma a garantir a melhor e
mais eficaz solução para o administrado.

Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella di Pietro,

 

o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação
ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de
suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar,
estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os
melhores resultados na prestação do serviço público.[11]

 

Para a autora, os dois aspectos ressaltados, desde que estejam em perfeito funcionamento e de
forma simultânea, garantem o bom desempenho do órgão público e o respeito ao princípio da
eficiência.

A partir desta análise, pode-se depreender que a eficiência do agente público requer o empenho
pessoal e o esforço máximo dos agentes públicos para melhor garantir suas atribuições. Por
outro lado, é necessário que a Administração Pública, em todas as funções por ela exercidas,
esteja bem consolidada em estrutura, organização e disciplina, pois, segundo José dos Santos
Carvalho Filho, produzir os atos processuais com economia, sempre exigindo um menor
desperdício do dinheiro público e executando os serviços públicos com rendimento funcional,
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perfeição e presteza revela exatamente esta eficiência que se pretende do Poder Público.[12]

Walber de Moura Agra diz que o princípio da eficiência deve ser interpretado pari passu com a
qualidade dos serviços prestados pelos entes estatais, agilizando o atendimento dos interesses
coletivos sem descurar da excelência das atividades realizadas. Afirma, ainda, que a eficiência
tomada no sentido exclusivo de rapidez é inadmissível, devendo, para verificação do
atendimento do mandamento constitucional, ser conjugada com o princípio da razoabilidade,
verificando-se se os fins se adequam aos meios.[13]

Em outras palavras: em função de sua pluridimensionalidade conceitual e principiológica, não
poderá o princípio da eficiência diminuir o alcance hermenêutico e jurídico de outras normas de
igual ou inferior quilate. O respeito ao princípio da eficiência pressupõe, antes de tudo, o
respeito aos demais princípios que lhe são caros, notadamente o da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, CF), que é finalidade básica da Administração Pública no Estado
Democrático de Direito.[14]

1.3 Eficácia, efetividade e eficiência no processo penal

É variado e polissêmico o vocábulo "eficiência", notadamente quando deixa de ser apropriado
somente pelas ciências administrativas e econômicas e passa a fazer parte da realidade da
Ciência do Direito, em especial do Direito Processual.

A partir desta apropriação, deve-se entender, também, o significado de 'efetividade' e 'eficácia',
como derivações ou como termos correlatos a 'eficiência', cuja definição, como princípio, é
complexa, e que, sabiamente, deixa-se de buscar - ao menos nas lindes deste trabalho.

É interessante iniciar-se a busca pelos significados através de uma questão: o que é  processo
penal eficiente? Várias formulações poderão ser feitas, já que várias são as respostas.

Antônio Scarance Fernandes entende que o conceito de eficiência no processo penal está
intimamente ligado à finalidade que seja atribuída a ele. Se a finalidade for assegurar a defesa
do acusado, o processo penal será eficiente se forem assegurados meios ao acusado para o
exercício de sua defesa; se, por outro lado, a finalidade for permitir aos órgãos de persecução
penal a apuração da verdade e a punição dos agentes, será eficiente o processo que alcançou
estes fins; por fim, se a finalidade do proceso for a obtenção de um resultado justo que se
legitime pelo processo adequado, será eficiente o processo justo "que assegure a ambas as
partes os exercícios de seus direitos e as proteja com as garantias constitucionais",[15] ou, em
outras palavras, a eficiência estará no devido processo penal.

Façamos o corte metodológico para desenvolvimento deste trabalho a partir da terceira
concepção de eficiência no devido processo penal, pois, assim, adota-se um posicionamento
equilibrado entre acusação e defesa, deixando de lado uma visão míope da finalidade e da
eficiência do processo penal em função de somente uma das partes.

Sob este prisma, o processo penal é eficaz porque possibilitou idênticas oportunidades à
acusação e à defesa de "defenderem suas posições jurídicas, fazendo que os julgamentos
estivessem legitimados pelo uso de procedimentos adequados".[16]Desta forma, pode-se inferir,
com relativa segurança, que o fiel da balança na consecução do devido processo penal será
sempre o juiz, com a fiscalização bilateral dos demais sujeitos processuais primários ou principais
(acusação e defesa).

E o devido processo penal, gestado e desenvolvido dentro de um Estado Democrático e Social
de Direito, será efetivo a partir do momento que, buscando a paz social, preservará, antes de
mais nada, a dignidade da pessoa humana, princípio máximo e vetor axiológico-hermenêutico
não só do Direito Processual Penal, mas, também, de toda a ciência jurídica.

Assim, não é arriscado assertar que, no processo penal, eficácia, efetividade e eficiência
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guardam íntima relação, ao ponto de se confundirem, já que o devido processo penal deve
buscar a proteção da dignidade da pessoa humana para ser efetivo, e que a eficácia do
processo penal depende da obediência ao devido processo penal.

Desta feita, processo penal efetivo, eficaz e eficiente não é somente aquele que é célere,
buscando a rapidez na solução da questão penal acima de qualquer objetivo, em desrespeito aos
demais cânones constitucionais e as garantias do acusado (e da acusação). Embora a relação
entre duração razoável do processo e eficiência seja clara, ela não pode ser utilizada para
usurpar conquistas constitucionais inerentes aos direitos individuais aplicáveis ao processo penal,
sob pena de solapar, inexoravelmente, o devido processo penal.

Portanto, processo penal eficiente e devido processo penal seriam ideias sinônimas, já que seus
conceitos interpolam elementos comuns a eles.

2        A TEORIA DO GARANTISMO PENAL

2.1                Teoria Geral do Garantismo Jurídico: diversas acepções do termo

As bases para a formulação do pensamento garantista foram firmadas a partir da filosofia
iluminista, que elevou a razão ao patamar de mecanismo contra a barbárie dos regimes
autoritários.[17] Contemporânea de um modelo de Estado que desrespeitava os direitos
fundamentais, principalmente os individuais, a teoria garantista ganha relevo com as reflexões
de Luigi Ferrajoli, um dos expoentes do movimento da jurisprudência alternativa nascido na
Itália nos anos 1970 e formado por juízes do grupo Magistratura Democrática,[18] cujas idéias
propugnavam a aplicação do Direito pautada pelas normas constitucionais como forma de atacar
a tese de que o juiz deveria se submeter cegamente à lei.

Nessa esteira, a teoria garantista de Ferrajoli propõe basicamente uma revisão da teoria da
validade estabelecendo a diferença entre validade material e validade formal (vigência) - no que
se contrapõe às teorias clássicas da validade -, a superação do caráter meramente formal da
democracia, a sujeição do juiz condicionada aos aspectos formais e substanciais da lei e o
desenvolvimento de uma visão crítica do Direito.[19] Baseado nesses ideais e na tentativa de
formulação de uma teoria geral do garantismo, ainda que realizada a partir da análise do
garantismo penal, Ferrajoli estabelece três acepções para o termo "garantismo"[20].

A primeira define-o como um modelo normativo de direito estruturado no princípio da estrita
legalidade e criador de um sistema de proteção do Direito eminentemente negativo no sentido
de obstar o excesso de poder estatal.

A segunda compreende o garantismo como uma teoria explicativa dos conceitos de validade,
vigência e efetividade da norma jurídica, a partir de seus aspectos formais e materiais, frisando
a separação entre as categorias do "ser" e do "dever ser".

E, finalmente, a terceira identifica-o como filosofia política caracterizada pela distinção entre o
ponto de vista externo e ético-político e o ponto de vista interno ou jurídico na valoração do
ordenamento, assim como pela distinção entre direito e moral, validade e justiça.

Com base nisso, Alexandre Morais Rosa[21] afirma que o garantismo jurídico pode ser entendido
como um movimento tendente a tutelar todos os direitos fundamentais (direitos de liberdade e
sociais) estabelecidos pelo ordenamento constitucional de determinado Estado.

Assim, a teoria geral do garantismo consistiria numa teoria fundamentada no respeito à
dignidade da pessoa humana e de seus direitos e garantias fundamentais com o objetivo de
oferecer instrumentos capazes de limitar o poder estatal. Ela apresenta-se como corolário da
teoria garantista penal, tendo como pressuposto epistemológico a centralidade da pessoa e o
caráter instrumental do Estado.[22]
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Destarte, esta teoria pode ser utilizada para medir o grau de legitimidade de determinado
Estado, uma vez que "propõe um modelo ideal de Estado de Direito, ao qual os diversos Estados
Reais de Direito devem aproximar-se, sob pena de deslegitimação."[23]

Diretamente ligado aos conceitos de democracia e de direitos fundamentais, o garantismo busca
estabelecer parâmetros substanciais de proteção desses institutos[24], na medida em que
determina a sujeição formal e material de quaisquer práticas jurídicas - consideradas essas
desde a elaboração de uma norma jurídica até a aplicação de sanções decorrentes de sua
violação - aos preceitos estabelecidos na Constituição.

Em que pese a idéia do garantismo estar frequentemente vinculada ao Direito Penal, a este
ramo do direito não se restringe, podendo ser aplicada em qualquer esfera da Ciência Jurídica,
alcançando status de instituto da Teoria Geral do Direito[25]. É o que ocorre, por exemplo, com
o Direito do Trabalho. O estabelecimento de garantias constitucionais de proteção ao trabalho é
nítida manifestação do garantismo jurídico.[26] O modelo constitucional brasileiro é
eminentemente garantista no que se refere à tutela dos direitos trabalhistas (art. 7º, CF).

É possível identificar, também, o garantismo jurídico como traço característico do Direito
Tributário,  pelas garantias asseguradas aos contribuintes e previstas no art. 150 da CF, tais
como as que asseguram que não haverá a instituição ou o aumento de tributo senão através de
lei (princípio da legalidade), as que garantem que não haverá cobrança de tributo no mesmo
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou (princípio da
anterioridade tributária) ou, ainda, as que garantem tratamento uniforme, pela entidade
tributária, de todos que se encontrem nas mesmas condições (princípio da isonomia tributária).

Como se observa, o garantismo é conceito que se coaduna com o pleno respeito aos direitos e
garantias fundamentais e estará presente sempre que se tratar de um Estado de Direito
Constitucional caracterizado pela absoluta compatibilidade entre as normas de hierarquia inferior
e os preceitos constitucionais fundados no respeito à dignidade da pessoa humana, como é o
caso do Brasil.

Nada obstante a amplitude do alcance da teoria geral do garantismo, assim como do fato de
Ferrajoli dedicar-se à formulação dessa teoria, é inegável admitir que a abordagem do tema pelo
jurista italiano abrange, predominantemente, a aplicação do garantismo na seara penal, razão
pela qual passa-se a analisá-la sob esse aspecto a fim de alcançar o objetivo ao qual se destina
o presente trabalho.

2.2 Garantismo Penal e os pilares da Teoria Garantista

A identificação de traços como o substancialismo  penal e o decisionismo processual nos modelos
antigarantistas[27] serviram de combustível para a sistematização de uma série de postulados
tendentes a limitar os arbítrios dos Estados totalitários quando se utilizam do direito de punir.

Os chamados pilares da teoria garantista vêm com o objetivo de responder às indagações de
"quando e como punir?" relativas à aplicação da lei penal; de "quando e como proibir?",
concernentes ao tema da tipicidade das condutas penalmente relevantes; e de "quando e como
julgar?", intrinsecamente ligada à atividade processual.

Assim, apresentam-se como pilares fundamentais do garantismo penal: 1) princípio da
retributividade ou da sequenciabilidade em relação ao delito consubstanciado na regra "nulla
poena sine crimine", que determina que não deve haver pena sem crime anterior que a
justifique; 2) princípio da legalidade, nos sentidos lato e estrito, expresso na regra "nullum crime
sine lege", isto é, não há crime sem lei anterior que o defina; 3) princípio da necessidade ou
economia do Direito Penal, manifestado pelo comando "nulla lex (poenalis) sine necessitate" e
indicativo de que o Direito Penal constitui a "ultima ratio" do ordenamento jurídico; 4) princípio
da lesividade ou da ofensividade do evento ("nulla necessitas sine injuria"), condicionando a
atuação do Direito Penal à existência de lesão ou perigo de lesão a um bem juridicamente

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9784



tutelado; 5) princípio da materialidade ou exterioridade da ação ("nulla injuria sine actione"),
que exige a existência de ação ou omissão penalmente relevantes para a repressão da conduta;
6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal ("nulla actio sine culpa"), ou seja,
não há responsabilização sem comprovação de culpa ou dolo; 7) princípio da judiscionariedade
no sentido lato e no sentido estrito ("nulla actio sine judicio"), designando que não há aplicação
de pena senão pela autoridade competente; 8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e
acusação ("nullum judicio sine acusatione") apresentando-se como expressão do princípio da
obrigatoriedade da ação penal; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação ("nulla
accusatione sine probatione"), isto é, a acusação tem o ônus de provar a responsabilidade do
acusado que goza do estado de inocência até que o contrário seja provado; e 10) princípio do
contraditório ou da defesa ou da falseabilidade ("nulla probatio sine defensione') indicativo do
direito que o réu tem de ter ciência da acusação e de sobre ela se manifestar por todos os
meios de prova admitidos em direito.[28]

Com efeito, de todos esses princípios, quatro estão diretamente ligados ao processo na tentativa
de responder a pergunta de "como e quando julgar". São eles: princípio da jurisdicionariedade
no sentido lato e no sentido estrito, princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação,
princípio do ônus da prova ou da verificação e princípio do contraditório ou da defesa ou da
falseabilidade.

Tratando de maneira pormenorizada sobre cada um deles, tem-se que o princípio da
jurisdicionariedade expressa a obrigatoriedade de sujeição à jurisdição. No sentido lato
determina que o juízo é uma exigência do direito material penal, tendo em vista a
impossibilidade de se conceber a existência de pena, crime, lei penal, ofensa, ação ou mesmo
culpa sem a existência de um processo. No que se refere ao sentido estrito, expressa a
exigência do direito processual penal, na medida em que não concebe a existência de processo
sem acusação, prova e defesa.[29] 

De acordo com Ferrajoli, o princípio da jurisdicionariedade foi contemplado pela primeira vez no
art. 39 da Magna Carta inglesa de 1215[30] e abrange três fundamentos garantistas: habeas
corpus, reserva de jurisdição em matéria penal e presunção de inocência.[31]

Disso conclui-se que o princípio da jurisdicionariedade no sentido lato e no sentido estrito pode
ser identificado com um velho conhecido princípio constitucional processual, qual seja, o devido
processo legal ("due process of law").

O segundo postulado garantista de conotação processual é o princípio acusatório ou da
separação entre juiz e acusação. Aqui, cuida-se da obrigatoriedade de separação entre juiz e
acusação em uma latente manifestação da diferença entre sujeitos que exercem funções
judicantes e sujeitos que exercem funções postulatórias[32] com a constante preocupação com a
imparcialidade dos primeiros, imparcialidade esta que se remete mais uma vez a um braço do
devido processo legal: a garantia do juiz natural.

O terceiro e quarto princípios axiológicos da teoria garantista destinados a responder à
indagação de quando e como julgar apresentam-se intrinsecamente ligados, haja vista que é
por meio do processo que o acusado exerce seu direito de defesa contra a formulação
acusatória contra si elaborada. Ferrajoli começa sua digressão sobre o princípio do ônus da
prova traçando um paralelo entre sistema inquisitivo e sistema acusatório.[33] No primeiro,
destaca que a verdade a ser buscada é absoluta, baseada em investigação isolada do juiz,
marcada pela obscuridade e ausência do contraditório. Nesse modelo não há espaço para falar-
se em contrariedade entre as alegações, tampouco em ônus da prova da acusação.

No sistema acusatório, todavia, com a busca senão de uma verdade relativa ou formal porque
fundamentado em limites ao "jus puniendi" estatal, tem-se um palco propício para o embate
entre acusação e defesa e, consequentemente, para a atribuição do ônus da prova a esta como
expressão de princípio derivado também do devido processo penal: a verdade material.
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Por fim, tem-se o princípio do contraditório ou da defesa, definido por Ferrajoli como condição
epistemológica da prova. Para o autor, "a defesa, que por tendência não tem espaço no
processo inquisitório, forma, portanto, o mais importante instrumento de solicitação e controle
do método de prova acusatório..." Nisso, fundamenta-se a atividade de refutação e falsificação,
por parte da defesa, das provas apresentadas pela acusação. A paridade de armas, a
publicidade, a motivação das decisões judiciais e outros princípios do devido processo legal são
indispensáveis para que o referido princípio tenha efetividade.[34]

Assim, a respeito dos pilares da teoria garantista formulada por Luigi Ferrajoli e que têm relação
imediata com o processo, não se pode inferir outra conclusão senão o fato de que o modelo
garantista de direito e de responsabilidade penal desenvolvido pelo autor italiano, mais
especificamente no que diz respeito às garantias processuais, identifica-se perfeitamente com o
princípio do devido processo penal, entendido como a especificidade penal da garantia
constitucional do devido processo.[35] 

O devido processo penal estabelece uma série de garantias a serem observadas durante a
atividade processual destinada a solucionar as tensões entre o interesse de liberdade do acusado
e o interesse punitivo do Estado. Dentre essas garantias estão as que estabelecem o acesso à
justiça criminal, o juiz natural, a plenitude da defesa, a publicidade dos atos processuais, dentre
outras.

Observa-se, no entanto, atualmente, uma fragmentação da teoria garantista, notadamente no
que diz respeito à aplicação das garantias processuais. Essa fragmentação consiste em um
excesso na interpretação e aplicação das garantias do devido processo penal, que tem impedido
a resolução desses conflitos de interesses com equilíbrio e eficiência. 

Partindo-se do pressuposto de que a teoria garantista formulada por Ferrajoli propõe um modelo
de direito limitador do poder estatal baseado na proteção de todos os direitos fundamentais
(individuais e coletivos), assim como de todos os deveres fundamentais, mister concluir que a
proteção integral de todos esses direitos e deveres é condição para que se atribua a
denominação de garantista a determinado ordenamento jurídico.

2.3 Garantismo hiperbólico monocular

Apesar de ter sua criação impulsionada pelas violações aos direitos individuais, a teoria
garantista não existe unicamente para a proteção desses direitos. Admitir o contrário seria o
mesmo que implodi-la, desvirtuando-a em sua essência protetiva.

Nomeadamente no que se refere ao processo penal, tem-se observado o fenômeno da
fragmentação do garantismo penal que, por essa razão, passou a ser denominado pela doutrina
de garantismo hiperbólico monocular[36]. Diz-se hiperbólico, pois tem causado a tutela
desproporcional dos direitos individuais dos cidadãos objeto de persecução penal; e monocular,
por considerar apenas esses direitos em detrimento dos direitos fundamentais coletivos, com
destaque para o direito à segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos os cidadãos (art. 144, caput, CF).

A consequência disso é a crescente sensação de impunidade e descrença na realização da
justiça. Enquanto alguns lançam mão desses postulados com o único objetivo de manipular o
processo em razão da escassez de elementos fáticos que corroborem suas alegações, a
aplicação do direito material penal é cada vez mais morosa, impossibilitando a eficiência na
prestação da função jurisdicional do Estado.

Silva-Sánches, em estudo sobre a expansão do Direito Penal, chama atenção para o fato de que

a aspiração naïve (ingênua) de eficácia na obtenção das ansiadas segurança e satisfação por
parte de uma coletividade que se autocompreende antes de mais nada como vítima conduz a
uma verdadeira ojeriza em relação a alguns dos elementos característicos do Direito Penal

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9786



clássico: o trato com valores (a começar com a "verdade" e a "justiça")  e a articulação de tal
trato por meio de procedimetnos formais. Uns e outros se interpretam como obstáculos, como
problemas em si mesmos, que se opõem a uma gestão eficiente das questões de segurança.
Assim desde a presunção de inocência e o princípio da culpabilidade, assim como as regras do
devido processo e a jurisdicionalidade, passando pela totalidade dos conceitos da teoria do
delito, os princípios do Direito Penal em conjunto são contemplados como sutilezas que se
opõem a uma solução real dos problemas.[37]

 

Diante disso, uma compreensão integral dos postulados garantistas se faz necessária para que
não sejam confundidos os conceitos de imunidade e impunidade[38], bem como para que se
alcance um sistema persecutório penal baseado na resolução de conflitos com eficiência e
garantismo.

3 À GUISA DE CONCLUSÃO: O GARANTISMO PENAL E O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
(OU EM BUSCA DO DEVIDO PROCESSO PENAL)

Por todo o exposto, apresenta-se o Garantismo Penal Integral como a tutela total de todos os
direitos fundamentais (individuais e coletivos), assim como dos deveres fundamentais previstos
na Constituição Federal, como expressão do dever que tem o Estado de garantir aos cidadãos
não só o seu direito de liberdade, mas também o direito à eficiência e segurança.[39]

A compreensão integral dos postulados garantistas, no que diz respeito ao processo penal, não
é outra coisa senão à aplicação da proporcionalidade na resolução dos conflitos entre a liberdade
individual e a segurança pública, isto é, entre um direito fundamental individual e outro coletivo,
ambos tutelados pela Constituição.

No entender de Antonio Scarance Fernandes,

 

São dois os direitos fundamentais do indivíduo que interessam especialmente ao processo
criminal: o direito à liberdade e o direito à segurança, ambos previstos no caput do art. 5º da
CF/88. Como decorrência desses dois direitos fundamentais, os indivíduos têm direito a que o
Estado atue positivamente no sentido de estruturar órgãos e criar procedimentos que, ao
mesmo tempo, lhes dêem segurança e lhes garantam a liberdade. Em outras palavras, têm
direito a um sistema que faça atuar as normas do direito repressivo, necessárias para a
concretização do direito fundamental à segurança, e atribua ao acusado todos os mecanismos
essenciais para a defesa de sua liberdade. De forma resumida, um sistema que assegure
eficiência com garantismo.[40]

 

Este equilíbrio, no entanto, só poderá ser alcançado com a aplicação do garantismo penal
integral, que exige a proteção integral e equânime de todos os direitos fundamentais, o que
somente será atingido com a aplicação do princípio da proporcionalidade, que, juntamente com
o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do devido processo penal constituem os
vetores axiológicos do processo penal[41].

O princípio da eficiência mostra-se, assim, como mais uma garantia do devido processo penal na
medida em que somente será possível falar-se em um processo penal justo quando este
conseguir equilibrar os interesses de liberdade e segurança a partir de uma interpretação
integral dos postulados garantistas.

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9787



REFERÊNCIAS

AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2008.

 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo:
Malheiros, 2008.

 

CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e Legitimidade: uma abordagem garantista. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1999.

 

CALDAS, Andressa. Constituição e Garantismo Jurídico: uma Proposta de Refundação do
Contrato Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.
Porto Alegre, ano 33, v. 35, p. 135-142. 2001.

 

CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009.

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

 

FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime
organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São  Paulo, ano 16, n. 70, p. 229-268.
Jan./fev. 2008.

 

______. Reflexões sobre as noções de eficiência e garantismo no processo penal. In:
FERNANDES, Antônio Scarance et al (coords.). Sigilo no processo penal: eficiência e
garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.9-28.

 

______. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005.

 

FERRAJOOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9788



 

FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e
princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus
ideais. Disponível em: <
http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html>. Acesso em: 22
jun. 2010.

 

______. O Que é Garantismo Penal (Integral)? In: CALABRICH, Bruno (Org.); FISCHER, Douglas
(Org.); PELELLA, Eduardo (Org.). Garantismo Penal Integral: questões penais e processuais,
criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Jus Podivm, 2010.

 

FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na Constituição Federal. Revista de
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, a. 9, n. 35, p. 182-194. Abr./jun. 2001.

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: RT, 1993.

 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense,
1998.

 

MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista Trimestral de
Direito Público, São Paulo, n. 31, p. 47-55. Jan./mar. 2000.

 

MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a Lei n.
9.784/1999. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

 

PEREZ, Miriam Azevedo Hernandez. A eficácia do princípio da eficiência no Brasil como
instrumento garantidor da igualdade material. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 96, v. 865,
p. 85-107. Nov. 2007.

 

RAMOS, Alexandre. Garantismo Jurídico e Princípio de Proteção no Direito do Trabalho. Revista
LTr, São Paulo, a. 64, n. 05, p. 602-608. Maio 2000.

 

RANGEL, Paulo. O clone da inquisição terrorista. Revista Jus Vigilantibus, Rio de JJaneiro,
jan. 2001. Disponível em: < http://jusvi.com/artigos/1319>. Acesso em: 31 jul. 2010.

 

ROSA, Alexandre Morais. O Que é Garantismo Jurídico? (Teoria Geral do Direito).
Florianópolis: Habitus, 2003.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9789

http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html
http://jusvi.com/artigos/1319


 

SANCHES, Marcelo Elias. O conceito do princípio da eficiência. Revista Tributária e de
Finanças Públicas, São Paulo, v. 12, n. 55., p.13-21. Mar./abr. 2006.

 

SANTANA, Selma Pereira de. A tensão dialética entre os ideais de 'garantia', 'eficiência' e
'funcionalidade'. Revista do Ministério Público Militar, a. 30, n. 20, p. 23-47. 2007.
Disponível em: <http://www.mpm.gov.br/mpm/servicos/assessoria-de-comunicacao/revista-do-
mpm/revista%2020.pdf>. Acesso em 27 jul. 2010.

 

SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Princípio da Duração Razoável do Processo e Direito
Processual Penal: Uma Leitura Estrutural da Mini-Reforma. In: SALES, Gabrielle Bezerra; JUCÁ,
Roberta Laena Costa. (Org.). Constituição em Foco: 20 anos de um novo Brasil. Fortaleza:
LCR, 2008. p.237-246.

 

SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo: Malheiros,
2007.

 

SILVA-SÁNCHES, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas
sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. (Série As Ciências Criminais
no Século XXI, v. 11).

 

TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. 3.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

 

[1]     FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na Constituição Federal. Revista de
Direito Constitucional e Internacional, a. 9, n. 35, abr./jun. 2001, p. 185.

[2]              MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e
a Lei n. 9.784/1999. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 170.

[3]     MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista
Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 31, jan./mar. 2000, p. 49.

[4]     MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista
Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 31, jan./mar. 2000, p. 48.

[5]              BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 12. ed.
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 96.

[6]              SANCHES, Marcelo Elias. O conceito do princípio da eficiência. Revista Tributária
e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 12, n. 55, mar./abr. 2006. p. 13-21, passim.

[7]           MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9790

http://www.mpm.gov.br/mpm/servicos/assessoria-de-comunicacao/revista-do-mpm/revista%2020.pdf
http://www.mpm.gov.br/mpm/servicos/assessoria-de-comunicacao/revista-do-mpm/revista%2020.pdf


Lei n. 9.784/1999. p. 169-170.

[8]           Ver, por todos, as críticas elaboradas por MOREIRA, Egon Bockmann. Processo
administrativo: princípios constitucionais e a Lei n. 9.784/1999. p. 166-196, passim.

[9]              MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista
Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 31, jan./mar. 2000, p. 48.

[10]         SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 651.

[11]            DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2001. p. 96.

[12]         CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2009.p. 27.

[13]            AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 340.

[14]            MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e
a Lei n. 9.784/1999. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 194.

[15]               FERNANDES, Antônio Scarance. Reflexões sobre as noções de eficiência e
garantismo no processo penal. In: FERNANDES, Antônio Scarance et al (coords.). Sigilo no
processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 24-25.

[16]    FERNANDES, Antônio Scarance. Reflexões sobre as noções de eficiência e garantismo no
processo penal. In: FERNANDES, Antônio Scarance et al (coords.). Sigilo no processo penal:
eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 25.

[17]    CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli
no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 69.

[18]    RANGEL, Paulo. O clone da inquisição terrorista. Revista Jus Vigilantibus, Rio de
JJaneiro, jan. 2001. Disponível em: < http://jusvi.com/artigos/1319>. Acesso em: 31 jul. 2010.

[19]    ROSA, Alexandre Morais. O Que é Garantismo Jurídico? (teoria geral do direito).
Florianópolis: Habitus, 2003, p. 19.

[20]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 683-686.

[21]    ROSA, Alexandre Morais. O Que é Garantismo Jurídico? (teoria geral do direito).
Florianópolis: Habitus, 2003, p. 30.

[22]    CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e Legitimidade: uma abordagem
garantista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 72.

[23]    CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e Legitimidade: uma abordagem
garantista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 72.

[24]    CALDAS, Andressa. Constituição e Garantismo Jurídico: uma Proposta de Refundação do
Contrato Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.
Porto Alegre, ano 33, v. 35, 2001, p. 136.

[25]    ROSA, Alexandre Morais. O Que é Garantismo Jurídico? (teoria geral do direito).
Florianópolis: Habitus, 2003, p. 19.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9791

http://jusvi.com/artigos/1319


[26]    RAMOS, Alexandre. Garantismo Jurídico e Princípio de Proteção no Direito do Trabalho.
Revista LTr. São Paulo, ano 64, n. 05, p. 602-608, maio 2000.

[27]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 35-37.

[28]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 74-75.

[29]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 432.

[30]             Que tem a seguinte redação: "Nullus líber homo capiatur vel impresonetur aut
dissaisiatur aut utlegatur aut exuletur aut aliquo modo destruatur Nec super eum ibimus Nec
super eum mittemus nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae".

[31]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 433.

[32]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 455.

[33]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 487.

[34]    FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002, p. 490.

[35]    TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro. 3. ed.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 75.

[36]            FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico
monocular) e princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação
dos seus iideais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009.
Disponível em: < http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html
>. Acesso em: 22 jun. 2010.

 

[37]             SILVA-SÁNCHES, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política
criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 68.

[38]    FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular)
e princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus
iideais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em: <
http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html >. Acesso em: 22
jun. 2010.

[39]            FISCHER, Douglas. O Que é Garantismo Penal (Integral)? In: CALABRICH, Bruno
(Org.); FISCHER, Douglas (Org.); PELELLA, Eduardo (Org.). Garantismo Penal Integral:
questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no
Brasil. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 36.

[40]            FERNANDES, Antonio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o
crime organizado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São  Paulo, ano 16, n. 70,
jan./fev. 2008, p. 233.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9792

http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html
http://www.revistadoutrina.trt4.jus.br/artigos/edicao0288/douglas_fischer.html


[41]    SANTIAGO,  Nestor Eduardo Araruna. Princípio da Duração Razoável do Processo e
Direito Processual Penal: Uma Leitura Estrutural da Mini-Reforma. In: SALES, Gabrielle Bezerra;
JUCÁ, Roberta Laena Costa. (Org.). Constituição em Foco: 20 anos de um novo Brasil.
Fortaleza: LCR, 2008, p. 237-238.

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9793



HABERMAS E O FORMALISMO-VALORATIVO: UMA TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO
DAS TEORIAS

HABERMAS AND THE FORMALISM-EVALUATIVE: AN ATTEMPT TO APPROXIMATE THEORIES

Carolina Romano Brocco

RESUMO
Segundo aponta Jürgen Habermas o grande problema da Teoria do Direito é harmonizar os
valores de segurança jurídica e justiça das decisões. A solução para este problema sempre foi
perquirida na doutrina, sendo que historicamente foram apresentadas respostas pela
Hermenêutica, pelo Realismo e pelo Positivismo, mas que tiveram falhas, apontadas pelo filósofo
alemão. Na busca pela resposta, Habermas conclui que a racionalidade das decisões é alcançada
com a participação dos envolvidos. Esta tese de Habermas foi acompanhada pela doutrina do
formalismo-valorativo, que estuda o processo civil brasileiro como fenômeno cultural, e levanta
mais uma vez a bandeira da colaboração no processo. A idéia do presente artigo é de verificar a
similitude existente nesse ponto da teoria de Habermas com a colaboração do processo
defendida pelo formalismo valorativo. 
PALAVRAS-CHAVES: Habermas; racionalidade das decisões; formalismo-valorativo;
colaboração no processo judicial. 

ABSTRACT
According to Jürgen Habermas the great problem of the theory of law is to harmonize the values
of certainty and fairness of decisions. The solution to this problem has always been inquired by
the doctrine, and historically have been presented responses by Hermeneutics, through realism
and positivism, but they had flaws, identified by the German philosopher. In the search for the
answer, Habermas concludes that the rationality of decisions is achieved with the participation of
those involved. This thesis of Habermas was accompanied by the doctrine of formalism-
evaluative, which studies Brazilian civil procedure as a cultural phenomenon, and raises once
again the banner of collaboration in the process. The idea of this paper is to verify the similarity
existing at that point of Habermas's theory with the collaboration in the judicial process
advocated by the formalism-evaluative theory.
KEYWORDS: Habermas; rationality of decisions; formalism-evaluative; collaboration in the
judicial process. 

INTRODUÇÃO

 

Para Habermas a Teoria do Direito padece de um problema complexo, que é o de compatibilizar dois valores igualmente
importantes de segurança jurídica e justiça das decisões. Visando a buscar uma resposta à problemática, Habermas analisou as
teorias já formuladas sobre o tema, perquirindo acerca da racionalidade das decisões judiciais.

 

Partindo da análise das propostas anteriores, o pensador alemão apresenta uma nova teoria, em que concluiu uma maneira de se
congregar ambos os valores mencionados.

 

Entre nós, temos que o direito processual civil brasileiro experimentou três fases metodológicas, a saber o praxismo, o
processualismo e o instrumentalismo. A partir da análise dessas três teorias, somada a uma percepção de que o processo é um
fenômeno cultural, vem ganhando adeptos uma quarta proposta, qual seja a do formalismo-valorativo.
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O que pretendemos analisar, no presente artigo, é se há semelhança entre a tese de Habermas a respeito da racionalidade das
decisões judiciais, elaborada para uma teoria geral do direito, e a doutrina do formalismo-valorativo, teoria sobre o processo civil,
pois que ambas se voltam à atuação jurisdicional justa e juridicamente segura.

 

Para isso, partiremos de uma breve análise da teoria elaborada por Habermas, seguindo para a análise da doutrina do formalismo-
valorativo, buscando tangenciar os pontos de contato.

 

 

•1        A RACIONALIDADE DAS DECISÕES EM HABERMAS

 

Segundo Jürgen Habermas, o grande problema da Teoria do Direito é como compatibilizar a segurança jurídica e a justiça nas
decisões judiciais. Para resolver a questão, o pensador alemão dedica o capítulo cinco de sua obra "Facticidade e Validade", em que
analisa a racionalidade das decisões exaradas pelos tribunais. Para isso, o autor inicia verificando que as três alternativas para o
tratamento da questão existentes (Hermenêutica, Realismo e Positivismo), são insuficientes. Após, considera que uma resposta
diferenciada ao problema pode ser encontrada em R. Dworkin, que propõe uma reconstrução racional-crítica do sistema de direitos,
e complementa sua fundamentação a partir da idéias de seu discípulo, K. Günther.

 

A Hermenêutica é a arte da interpretação, em que se busca analisar as cargas ideológicas contidas no processo de subsunção da
norma a determinado fato[1]. Essa interpretação se inicia pela pré-compreensão valorativa que possibilita uma relação prévia entre
norma e o estado de coisas.

 

Segundo Habermas[2], a hermenêutica "resolve o problema da racionalidade da jurisprudência através da inserção contextualista da
razão no complexo histórico da tradição". Assim, a decisão deve se pautar em princípios comprovados historicamente, buscando-se
a interpretação da norma e do estado-de-coisas do mundo a partir de conceitos previamente conhecidos[3].

A hermenêutica analisada por Habermas é aquela proposta por Hans-Georg Gadamer que na obra Verdade e Método afirma que a
compreensão das coisas e a correta interpretação não se restringem à ciência, mas sim à experiência humana, principalmente no que
se refere ao fenômeno da linguagem como experiência humana de mundo. Assim, quanto à hermenêutica jurídica, Gadamer[4]
afirma que "O jurista toma o sentido da lei a partir de e em virtude de um determinado caso dado. O historiador jurídico, pelo
contrário, não tem nenhum caso de que partir, mas procura determinar o sentido da lei na medida em que coloca construtivamente a
totalidade do âmbito de aplicação da lei diante dos olhos. Somente no conjunto dessas aplicações torna-se concreto o sentido de
uma lei". Com isso, no processo decisório, o juiz deve interpretar a lei para que possa torná-la concreta.

 

Contudo, Habermas[5] acredita que a hermenêutica não proporciona "uma base convincente para a validade das decisões jurídicas",
especialmente pelo fato de que, numa sociedade pluralista como a nossa, as pré-compreensões não são as mesmas, as pessoas
convivem com éticas diferentes e não compartilham do mesmo ponto de vista. Dessa forma, José Pedro Lucchi[6] afirma que "o
apelo a um Ethos historicamente comprovado, que deveria valer para todos os consociados jurídicos, não é suficiente para a
sociedade complexa em que vivemos, onde concorrem diversos modelos do que seja uma "vida feliz e virtuosa" bem como variadas
situações de interesse" e continua, afirmando que "aquilo que para um é um Topos historicamente comprovado, para outro é
ideologia ou mero preconceito".

 

Já o realismo jurídico defende que os magistrados decidam de acordo com fatores externos, com determinantes extrajurídicos
(políticos, econômicos e pessoais), e não em função de regras gerais que levariam a resultados particulares. Assim, juízes
responderiam muito mais aos fatos e às pressões externas e políticas do que às próprias leis, já que são vários os fatores (externos)
que marcam a sua atuação; e são fatores de fundo consciente e inconsciente. Em virtude disso, a decisão final não mais resulta da
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aplicação da norma, mas sim da influência de fatores psicossociais e políticos.

 

Habermas aponta que o problema do realismo jurídico é que acaba por afastar significativamente o princípio da segurança jurídica,
além de que não permite distinguir o Direito da política. Temos que a racionalidade da decisão seria, em verdade, a racionalidade
objetiva do juiz, que agiria, então, como um político. Isso corresponde, para Habermas[7], a um ceticismo jurídico: "os realistas não
conseguem explicar como é possível combinar a capacidade funcional do sistema jurídico com a consciência dos especialistas
participantes, a qual é radicalmente cética em termos de direito".

 

Não se pode apregoar esse ceticismo exacerbado, pois que o Direito necessita do ideal de justiça, ou seja, do ideal de que, através do
Direito, será alcançado o objetivo de justiça, de pacificação de conflitos de forma justa. Ao contrário disso, o realismo jurídico
acaba por privilegiar o ponto de vista do observador sociológico, ao mesmo tempo em que abandona o dos participantes.

 

Por fim, o positivismo jurídico realiza a função estabilizante do Direito, o que faz exclusivamente sob o fundamento da segurança
jurídica. De acordo com esta teoria, a racionalidade das decisões está no respeito ao ordenamento jurídico, no fato de que foi
proferida por autoridade competente e de acordo com os procedimentos legalmente previstos.

 

Os mais famosos positivistas, Hans Kelsen e Hebert Hart, propuseram, cada um a seu modo, que o sistema jurídico é fechado em
regras e autônomo em relação à política, bem como distinto de princípios não-jurídicos.  

 

Para Habermas, o problema desta ideologia é sua insuficiência em garantir a racionalidade das decisões judiciais, haja vista que
pautada exclusivamente na segurança jurídica. A falha fica evidenciada quando da análise dos "hard cases", ocasião em que, na falta
de norma específica, o julgador decidirá por critérios não-jurídicos, provocando um decisionismo por parte do juiz, que não terá
regras suficientes a sustentar sua decisão, devendo decidir de acordo com sua própria e pessoal opinião.

 

Em suma, para Habermas, as teorias brevemente explicitadas acima não são suficientes a resolver o problema da Teoria do Direito.
Seguindo em sua análise, o filósofo vê em Ronald Dworkin respostas mais adequadas, na medida em que este busca evitar as falhas
das propostas de solução acima apontadas.

 

Contra a hermenêutica, Dworkin afirma que o juiz não deve se pautar na ética humana, mas sim buscar vinculação aos precedentes
firmados pelos juízes que o antecederam (história institucional do direito). Contra o realismo, Dworkin argumenta que as decisões
judiciais devem ser consistentes e não unicamente pautada em fatores externos, o que geraria instabilidade. Contra o positivismo,
Dworkin demonstra que o sistema jurídico não é autônomo e fechado de regras, devendo ser lido à luz de princípios. Na verdade,
para o pensador, as normas jurídicas podem ser de dois tipos: regras ou princípios. Enquanto as primeiras são bem delimitadas,
normas concretas já determinadas para uma aplicação específica; as segundas são mais abertas e reclamam interpretação (v.g.,
dignidade da pessoa humana, isonomia, direito à vida)[8].

 

Diferençar os dois tipos de norma jurídica é de suma importância. Tanto as regras quanto os princípios são mandamentos e
exprimem uma obrigação. Para Dworkin[9], a diferença principal se dá quando do conflito de normas. Assim, quando há conflito
de regras uma delas é invalidada (all or nothing), ou a regra é valida e, assim, a resposta que ela oferece deve ser aceita, ou não é
válida e em nada contribui para a decisão. Por seu turno, quando o conflito é principiológico verifica-se a supremacia, naquele caso
concreto, de um princípio sobre o outro, sem que ocorra a invalidação da norma não aplicada. Os princípios possuem uma dimensão
de peso, as regras não.
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Essa classificação das normas apresentada por Dworkin[10] permite que as decisões sejam justificáveis mesmo nos "hard cases",
justamente pelo fato de que o direito não é um sistema fechado em regras, pois que também comporta princípios de conteúdo aberto.
Desse modo, mesmo nos casos difíceis o magistrado sustentará sua decisão nas normas abertas, evitando o decisionismo.

 

Nesse processo de julgamento, para Dworkin, o juiz realizará uma atividade de reconstrução do direito, uma vez que não irá
somente seguir a tradição dos precedentes, mas sim reconstruí-la a partir dos princípios jurídicos, sendo possível, até mesmo,
verificar se parte daquela tradição é errática. O juiz, destarte, chegará a uma "decisão única".

 

José Pedro Luchi[11] afirma que, na visão de Dworkin, o magistrado deverá fazer um apanhado das leis e decisões anteriores, "de
tal modo a reconstruir racionalmente um conjunto coerente de normas jurídicas que permite desembocar numa "única decisão
correta" e, então, definir para alguém os direitos que objetivamente lhe competem". Explicita Hebermas[12] que a tarefa não é de
construção filosófica da ordem social fundada em princípios de justiça, mas sim de uma busca de princípios e determinações de
objetivos válidos, "a partir dos quais seja possível justificar uma ordem jurídica concreta em seus elementos essenciais, de tal modo
que nela se encaixem todas as decisões tomadas em casos singulares, como se fossem componentes coerentes".

 

É nesse contexto que Dworkin prevê a necessidade de um "juiz Hércules", ou seja, que possua "capacidade, sabedoria, paciência e
sagacidade sobre-humanas"[13], capacidades que podem medir-se com as forças físicas de um Hércules. Segundo pensa, o
magistrado deve seguir alguns passos no processo decisório. Primeiramente, na chamada fase pré-interpretativa, deverá selecionar as
variadas hipóteses que melhor se relacionem com os casos anteriores. Depois, deverá questionar se em cada uma das hipóteses as
decisões eram coerentes e se havia ocorrido a devida aplicação dos princípios sobre justiça. Ressalte-se que o magistrado deve ter a
consciência de que os casos não são todos idênticos, devendo ser individualizados. O que se espera é a utilização dos mesmos
critérios e do conjunto de princípios e objetivos políticos, para que se alcance uma decisão justa e equitativa. Por fim, Hércules deve
confrontar o resultado de sua interpretação com o conteúdo das decisões anteriores, já que a coerência dá validade[14].

 

Porém, a teoria de Dworkin foi alvo de críticas, acompanhadas por Habermas. Para o filósofo alemão, a tese possui um conteúdo de
idealização muito forte e um princípio solipsista, que possibilitaria obter uma única decisão correta, proferida por um juiz Hércules
super competente e solitário, o que Habermas defende não existir[15].

 

A partir dessas constatações, apoiado na distinção entre discursos de justificação e de aplicação proposta por seu discípulo Klaus
Gunther, Habermas identifica que o cerne da problemática não é a colisão de princípios, mas sim a adequação da norma a um caso
concreto. Melhor dizendo, nos casos difíceis há uma multiplicidade de normas com a mesma pretensão de validade, mas de
conteúdo contraditório: as normas são igualmente válidas, porém deve-se analisar se são ou não aplicáveis ao caso concreto.

 

Explica Habermas[16]: "que uma norma valha prima facie significa apenas que ela foi fundamentada de modo imparcial; para que
se chegue à decisão válida de um caso, é necessária a aplicação imparcial. A validade da norma não garante por si só a justiça no
caso singular". Verifica-se, então, que é no discurso de fundamentação que será analisada a validade da norma, enquanto que nos
discursos de aplicação verifica-se a adequação da norma àquela situação concreta. Somente nos discursos de aplicação é que nasce
o problema da colisão, já que, prima facie, as normas são válidas.

 

Destarte, Günther propõe que o procedimento do discurso de aplicação deve iniciar-se pela definição da situação concreta, passando
pela análise do relacionamento desta situação com todas as normas possivelmente aplicáveis e culminando na escolha da norma
adequada àquele caso[17].

 

Vejamos que a descrição da situação concreta é o passo preliminar do discurso de aplicação, e de suma importância, pois a própria
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maneira de descrever os fatos já indica qual a norma jurídica a ser aplicada. Por isso, José Pedro Luchi[18] afirma que "a decisão
resultará do cruzamento dos dois níveis; descrição do estado-de-coisas e sua equivalência a razões normativas pertinentes".

 

Justamente pela relevância desta descrição é que deve acontecer o debate, para possibilitar que cada um dos envolvidos apresente o
seu ponto de vista sobre os fatos (estado-de-coisas). O Direito é um todo coerente e, portanto, pode ser reconstruído com coerência.
 

 

Nesse processo, que não é limitado a "regras", como defendem os positivistas, é necessário que se repense a segurança jurídica, que
aqui decorre da segurança de que, no processo, somente serão acolhidos argumentos relevantes, e não arbitrários. É o que afirma
Habermas[19]: "se considerarmos o direito vigente como um sistema de normas idealmente coerentes, então essa segurança,
dependente do procedimento, pode preencher a expectativa de uma comunidade jurídica interessada em sua integridade e orientada
por princípios, de tal modo que a cada um se garantem os direitos que lhe são próprios".

 

Como se vê, é exigida do julgado uma atividade de análise das situações trazidas, bem como das normas existentes. Para se evitar a
exigência de um juiz Hércules, nos moldes de Dworkin, Günther propõe paradigmas jurídicos, que permitem reduzir a
complexidade do processo decisório. Exemplos históricos são os paradigmas do direito formal burguês e do direito material do
Estado Social, "que se cristalizam, no primeiro caso, em torno dos direitos subjetivos do participante privado do mercado e, no
segundo caso, em torno das pretensões a realizações sociais de clientes de funcionários de um Estado de beneficência social".[20]

 

Habermas[21], contudo, acredita que os paradigmas podem levar à formação de ideologias, que se fecham a novas interpretações da
situação, frutos de novas experiências históricas. Ao contrário, deve-se verificar o que é mais importante para garantir a sociedade
naquela situação específica, e não só defender o paradigma. Não há duvidas de que os paradigmas ajudam no processo decisório,
mas não se pode limitar o Direito a eles, sob pena de se privilegiar a segurança jurídica em detrimento da justiça.

 

Habermas não se contenta com a solução de Günther e, a partir disso, propõe que a tarefa de julgar, impossível de ser realizada por
um juiz Hércules, seja facilitada com a participação de múltimplois atores, a partir do debate dentro do processo.

 

Nesse sistema, o juiz continua a ter a palavra final, mas sua decisão não é monológica, e sim resultante do debate. Exige-se,
portanto, a cooperação e o diálogo (institucionalizado, pois que não é espontâneo e ocasional). As partes devem apresentar os seus
argumentos que, se forem bons, servirão à tomada de decisão.

 

Segundo Habermas[22], os argumentos são "razões que resgatam, sob condições do discurso, uma pretensão de validade levantada
através de atos de fala constatativos ou regulativos, movendo racionalmente os participantes da argumentação a aceitar como válidas
proposições normativas ou descritivas".

 

Ressalta-se que não é satisfatória uma argumentação limitada à derivação lógica dos argumentos, nem apenas à análise semântica do
discurso. O que é imperioso é que se alcance o nível da pragmática, ou seja, da realização dos processos argumentativos. Por isso,
segundo Luchi[23] "somente podemos saber se razões são 'boas razões' conforme elas mostrem capacidade de levantar motivações
para aceitação ou rejeição de pretensões de validade no decorrer do processo". Esse processo de reconstrução deve, ademais, ser
pautado no sistema das leis.

 

Ocorre que este trabalho não pode ser realizado por uma só pessoa, o que motiva Habermas a postular por um processo cooperativo
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de formação da teoria. Os cidadãos devem ter sua autonomia política também respeitada pela jurisdição, que não pode sozinha dizer
o que é adequado àquela situação concreta. Por isso, o que propõe é que todos os envolvidos participem do processo, tentando
reciprocamente se convencerem por meio da apresentação do melhor argumento.

 

Para Habermas[24] a decisão correta significa "aceitabilidade racional, apoiada em bons argumentos", assim, a fundamentação
depende dos argumentos, que "jamais são cogentes no sentido de um raciocínio lógico (que não é suficiente, porque apenas explicita
o conteúdo das premissas), ou de uma evidência imediata". A conseqüência disso é que não há um resultado unívoco, uma única
decisão correta, como propõe Dworkin. A resposta judicial ao conflito é apenas provisória, construída a partir dos argumentos
provisoriamente coerentes e disponíveis naquele momento histórico[25].

 

Afinal, para que se alcançasse essa "única decisão correta" seria necessário um processo argumentativo sem fim. Os argumentos são
provisórios, mas são os melhores argumentos disponíveis naquele momento. Por isso, a única decisão correta só o é
provisoriamente: é a resposta capaz de produzir, no momento, um consenso a respeito da sua correção pela força dos melhores
argumentos[26].

 

Concluímos esta primeira parte do trabalho com a lição de Habermas[27], defendendo a colaboração no processo:

 

Em primeiro lugar, o discurso jurídico não pode mover-se auto-suficientemente num universo hermeticamente fechado do direito
vigente: precisa manter-se aberto a argumentos de outras procedências, especialmente a argumentos pragmáticos, éticos e morais,
que transparecem no processo de legislação e são enfeixados na pretensão de legitimidade de normas de direito. Em segundo lugar,
a correção de decisões judiciais mede-se pelo preenchimento de condições comunicativas da argumentação, que tornam possível
uma formação imparcial do juízo.

 

Assim, Habermas conclui que a racionalidade das decisões judiciais é alcançada com a colaboração das partes, sendo bem vindos,
inclusive, argumentos de outras procedências.

 

 

•2        FORMALISMO VALORATIVO

 

O processo civil brasileiro, como é cediço, experimentou três fases metodológicas tradicionalmente reconhecidas, a saber, sincrética
(praxismo), autonomista (processualismo) e instrumentalista. Contudo, vem ganhando força uma quarta teoria, intitulada
formalismo-valorativo.

 

O praxismo, também conhecido como sincretismo, marca momento histórico em que o direito processual civil não era enxergado
como um ramo autônomo do direito, mas sim como mero apêndice do direito material. Nesta fase não havia um estudo sistêmico do
processo, que era destituído de conceitos e método próprios. Na verdade, o processo era confundido como mero procedimento, visto
como simples sucessão de atos, sem nada se dizer sobre relação jurídica entre os sujeitos e participação dos litigantes. Aqui, a
jurisdição era somente o sistema posto para tutela dos direitos subjetivos particulares e a ação desdobramento do direito subjetivo e
processo mero procedimento[28].

 

Em virtude da alteração do momento histórico, fortemente influenciado pela ciência moderna, sobreveio o processualismo, que
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começa a elaborar conceitos próprios para o direito processual, encarado como verdadeira ciência, o isolando do direito material.

 

O entrave que se seguiu é justamente pelo total desligamento do direito processual em relação ao direito material e, assim, dos
valores sociais. Não mais se buscava a concretização de um direito por intermédio do processo, que estava imbuído em formalismo
excessivo.

 

Em virtude do problema apontado, Candido Rangel Dinamarco[29] apresentou tese em que propunha uma nova fase metodológica,
intitulada instrumentalidade do processo, que, sem descuidar da dogmática, reforça a idéia de que o processo está a serviço do
direito material, atento às necessidades sociais e políticas de seu tempo. Para esta teoria, "o escopo do processo reside na 'realização
dos direitos subjetivos e (ou) confirmação da ordem jurídica cuja tarefa importante é a da manutenção da paz social e da garantia da
segurança jurídica"[30].

Em sua obra, Dinamarco trata de escopos sociais, políticos, jurídico. O meio pelo qual se realizam os escopos é a técnica processual
que é "a predisposição ordenada de meios destinados aos escopos processuais"[31]. Isso decorre da própria definição que o autor
apresenta da técnica, que seria "a predisposição ordenada de meios destinados a obter certos resultados".

A proposta inicia uma aproximação mais forte entre o processo e a Constituição Federal. Ademais, há a colocação da jurisdição
como instituto-centro do sistema processual.

 

Ocorre que a teoria instrumentalista tem sido alvo de críticas, tendo sido proposta uma nova fase metodológica, que cada dia ganha
mais adeptos: é o formalismo-valorativo[32].

 

Dentre os ataques, Daniel Mitidiero[33] afirma que o instrumentalismo acabava por assimilar que a jurisdição cumpre uma função
meramente declaratória da ordem jurídica pré-estabelecida pelo legislador, o que não pode mais prevalecer, pois que "o juiz oferece
ao mundo sempre algo de novo, sempre a reconstrução da ordem jurídica mercê do diálogo judiciário, gravada pelo selo da
imperatividade da jurisdição".

 

Segundo pensam, a jurisdição não pode mais ser colocada como centro da teoria do processo civil, já que tal visão privilegia e põe
em destaque tão somente o papel do juiz, ignorando a faceta participativa que deve se mostrar presente no processo. Evidente que a
jurisdição tem papel fundamental no processo, mas deve ser reforçada a condição das partes, que podem apresentar os seus
argumentos e, assim, influenciar na decisão.

 

A proposta, então, é de colocar o processo como pólo metodológico central da teoria, e não jurisdição. Isso porque a democracia
participativa, considerada como um direito fundamental, espraia-se também sobre o processo, que se torna palco para exercício
direto do poder pelo povo. Assim, processo justo "constitui antes de tudo processo substancializado em sua estrutura mínima pela
existência de direitos fundamentais"[34].

 

A nova teoria, portanto, se coaduna com a idéia esboçada em Habermas, pois que também defende a colaboração no processo, mas
com respeito a um procedimento pré-determinado.

 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira[35], precursor do formalismo-valorativo, escolheu justamente esta terminologia por entender que
o processo deve abranger segurança jurídica, participação, liberdade e efetividade.
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Para o autor, formalismo diz respeito a todos os aspectos formais que cercam o processo, "não só a forma, ou as formalidades, mas
especialmente a delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, ordenação do
procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas suas finalidades primordiais"[36]. É muito importante,
pois serve para delimitar temporalmente o processo, marcando seu começo e fim, além de estabelecer limites para a cooperação das
pessoas envolvidas. O que se depreende, então, é que o formalismo processual abrange a noção de processo como organização da
desordem, tornando previsível o procedimento.  

 

A noção proposta por Alvaro, no que tange ao formalismo, promove tanto a efetividade, no sentido de que organiza e ordena o
processo, tornando-o eficaz e ágil; quanto a segurança, que decorre de seu poder disciplinador.

 

Ademais, propugnam os formalistas-valorativos que o processo é um fenômeno cultural e, por isso, deve refletir os valores adotados
por determinada sociedade em determinado tempo. Tais valores encontram-se, substancialmente, na Constituição Federal, que deve
ser o norte em todos os julgamentos.

 

Como se viu, o abandono da lógica puramente positivista e a adoção de uma lógica argumentativa implica na alteração da visão
tradicional que se tem do processo (que é fenômeno cultural, resultado de escolhas políticas e valores sociais).

 

Essa mudança implica, como se vê em Habermas, na participação das partes no processo, idéia que se repete na doutrina do
formalismo valorativo. Para esta doutrina, é imperiosa a recuperação do diálogo judicial, apto a formar o juízo decisório, obtido
justamente pela cooperação das partes com o órgão judicial (e deste com as partes), sempre pautados nas regras formais do
processo[37].

 

 

3 A COLABORAÇÃO NO PROCESSO: APROXIMAÇÃO DAS TEORIAS

 

Como visto, a proposta de Dworkin de um juiz hercúleo foi refutada por Habermas, que afirma que não é possível a um juiz sozinho
proceder à reconstrução do direito, proferindo uma decisão correta.

 

Por isso, Habermas[38] propõe que a racionalidade das decisões é alcançada com a colaboração dos consociados jurídicos no
processo, ou seja, a participação democrática das partes, para que apresentem seus argumentos e, a partir disso, seja proferida uma
decisão correta para aquele momento. Assim, refuta a idéia de um juiz Hércules.

 

François Ost[39], analisando as posturas possíveis aos magistrados, identifica três tipos de juiz: Júpiter, Hércules e Hermes e
conclui que, no modelo processual contemporâneo, o julgador deve ser verdadeiro intermediador, facilitando a comunicação e o
diálogo entre as partes. É o juiz Hermes.

 

Assim, enquanto no Estado Social a reconstrução jurídica era responsabilidade do juiz Hércules, no Estado Democrático de Direito
essa tarefa é repassada à comunidade deliberante. Segundo François Ost[40], o direito presidido pelo juiz Hermes "é uma estrutura
em rede que se traduz em infinitas informações disponíveis instantaneamente e, ao mesmo tempo, dificilmente matizáveis, tal como
pode ser um banco de dados".
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Direito é linguagem, já dizia Austin. Por isso, sempre reclama interpretação. Sobre o tema, Humberto Dalla Bernardina de Pinho e
Karol Araújo Durço[41] afirmam que "a idéia é a de que o direito, como signo lingüístico que ontologicamente é, sempre necessita
de interpretação e, portanto, é inacabado; permanece continuamente se realizando (caráter hermenêutico ou reflexivo do juízo
jurídico)". Disso resulta que o direito, em sua atual fase, "é líquido e denso ao mesmo tempo".

 

Em virtude deste estado fluido, que permite que o Direito se coloque nas mais diversas situações, torna-se tão necessária a proposta
de Habermas de participação no processo.

 

Ora, se a regra é líquida, se as situações se diversificam a todo instante, as decisões não serão sempre unívocas, mas sim corretas e
adequadas para aquele momento. Por isso, para que se torne aceitável e justa, deve haver a participação efetiva dos envolvidos,
possibilitando-se o diálogo entre as partes, para que exponham os fatos a sua maneira, influenciando na decisão.

 

Evidente que esse diálogo não pode ser desordenado, sob pena de se sacrificar a segurança jurídica.

 

Há, por isso, uma valorização do contraditório, pois possibilita que as partes influenciem na tomada de decisão, contando, cada
uma, sua versão dos fatos e indicando, por vezes, as normas jurídicas que entendem adequadas (discurso de aplicação de Gunther).

 

Para Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, a cooperação das partes acaba por exigir, também, uma postura ativa do magistrado, que
figura no centro da controvérsia. Porém, seu trabalho será facilitado pelo fortalecimento dos poderes das partes, que mais
ativamente participarão do processo - e de forma leal. Isso proporcionaria uma melhor racionalização do trabalho entre órgão
judicial e partes.

 

Este juiz deveria se enquadrar dentro de um modelo cooperativo, em que o magistrado é isonômico na condução do processo e
assimétrico quando da decisão das questões processuais e materiais da causa, ou seja, deve ser paritário no diálogo e assimétrico na
tomada de decisão[42].

 

No referido modelo, o tribunal possui alguns deveres em relação às partes. São eles, deveres de esclarecimento (dever de o tribunal
esclarecer junto das partes quanto às dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posições em juízo), de prevenção
(prevenir as partes do perigo de o êxito de seus pedidos ser frustrado pelo uso inadequado do processo), de consulta (consultar as
partes antes de decidir sobre qualquer questão, possibilitando que elas o influenciem) e de auxílio para com os litigantes (auxiliar as
partes na superação de eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdade ou o cumprimento de ônus ou
deveres processuais)[43].

 

Constata-se, então, que o juiz nesta nova proposta tem o dever de equilibrar a relação processual. Deve reconhecer que tem
limitações e não se comportar como um juiz Hércules, o que seria impossível na conjuntura jurídica atual, devido ao grande número
de processos em andamento.

 

Essa tendência parece mesmo despontar, tanto que a Projeto de Lei do Novo Código Civil traz, em seu artigo 5º a previsão da
cooperação das partes, in verbis: "as partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz e
fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência".
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Vejamos que o artigo diz que a colaboração é um direito das partes, reconhecendo, portanto, a necessidade de cooperação entre
aqueles que participam do processo.

 

Para o formalismo-valorativo, portanto, o procedimento confere segurança jurídica e a participação colaborativa, privilegiando o
contraditório, torna a decisão justa.

 

O que se nota, então, é que a proposta teórica do formalismo-valorativo se coaduna com a solução oferecida por Habermas, sendo
que ambas convergem em dois pontos principais: a racionalidade das decisões é alcançada com a colaboração dos consociados
jurídicos e o juiz não pode agir de forma solipsista, abandonando-se a figura do juiz Hércules para assimilar a figura do juiz
Hermes.

 

CONCLUSÃO

 

Como visto em linhas anteriores, Habermas acredita que o grande problema da Teoria do Direito é compatibilizar os valores de
segurança jurídica e de justiça nas decisões. Na tentativa de solucionar a questão, o pensador alemão analisou as teorias existentes
(hermenêutica, realismo jurídico e positivismo), para constatar que nenhuma delas é adequada. Encontra, então, em Dworkin uma
resposta mais satisfatória, mas que deve ser complementada com as lições de Klaus Günther.

 

A tese de Dworkin é aprimorada por Habermas, que conclui que a decisão justa é alcançada com a participação dos consociados
jurídicos no processo, pautados na lei. Ademais, constata o filósofo alemão que não há uma única decisão (unívoca), pois que a
decisão judicial é apenas a melhor decisão para aquele momento histórico, na medida em que proferida a partir dos melhores
argumentos possíveis, corretos para o momento.

 

É justamente essa a idéia encampada pelo formalismo-valorativo. Não mais é possível defender que um juiz decida
monologicamente, sendo imperiosa a colaboração das partes no processo, apresentando seus argumentos e podendo, assim,
influenciar na decisão.

 

Há, portanto, uma enorme semelhança, neste ponto, da teoria de Habermas com a do formalismo-valorativo, pois que ambas
defendem a colaboração no processo e que ambas refutam a figura do juiz Hércules.

Portanto, convergem as teorias no sentido de que a participação dos consociados jurídicos, pautada em procedimento específico,
comandadas por um juiz Hermes soluciona a antiga problemática do Direito, pois que congrega, em uma só decisão, os valores de
justiça e de segurança jurídica.
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IMPORTÂNCIA E POSSIBILIDADE DOS CONCEITOS DE PROVA E VERDADE NA
ANÁLISE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE AÇÃO: ELEMENTOS DE COMPREENSÃO DAS

CONDIÇÕES DA AÇÃO A PARTIR DE UMA TEORIA GERAL DO PROCESSO

IMPORTANCIA E POSIBILIDAD DE CONCEPTOS E DE LA PRUEBA Y LA VERDAD EN EL ANÁLISIS
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN: ELEMENTOS DE ENTENDIMIENTO DE LAS

CONDICIONES DE ACCIÓN DESDE LA TEORÍA GENERAL DE LO PROCESO

Adelvan Olivério Silva
Arthur Laércio Homci

RESUMO
O presente trabalho busca correlacionar alguns elementos centrais da Teoria Geral do Processo,
quais sejam, disposições sobre teoria geral da prova e o exercício do direito de ação,
apresentando uma proposta de compreensão do direito de ação como direito fundamental,
expressão máxima da idéia político-valorativa do acesso à justiça e dando atenção especial à
dimensão moral e humanitária que a exigência de uma verdade possível nas condições da ação
traz ao processo, ao estabelecimento de uma ética-argumentativa, disposta entre o juiz e o
autor, fazendo uso do conceito de prova enquanto elemento retórico de convencimento dos
sujeitos da relação jurídico processual.
PALAVRAS-CHAVES: Condições da Ação; Direito de Ação; Prova; Verdade.

RESUMEN
El presente estudio pretende correlacionar varios elementos básicos de la Teoría General del
Proceso, a saber, las disposiciones sobre la teoría general de la prueba y el derecho de acción,
presentar una propuesta para la comprensión de lo derecho de acción como un derecho
fundamental, máxima expresión de la idea de los valores político-evaluativos del acceso a la
justicia y prestando especial atención a la dimensión humanitaria y moral que la exigencia de
una verdad posible aporta al proceso, el establecimiento de una ética argumentativa, dispuesto
entre el juez y el autor, usando el concepto de la prueba elemento retórico para convencer a los
sujetos de la relación judicial.
PALAVRAS-CLAVE: Condiciones de Acción; Derecho de Acción; Prueba; Verdad.

1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA
                   O presente trabalho busca correlacionar alguns elementos centrais da Teoria Geral do Processo,
quais sejam, disposições sobre teoria geral da prova e o exercício do direito de ação.
                   Apresenta uma proposta de compreensão do direito de ação como direito fundamental,
expressão máxima da idéia político-valorativa do acesso à justiça, e, a partir da premissa de que o mesmo
é condição de possibilidade de uma sociedade bem ordenada, questiona – com base em assertivas
doutrinárias mais ou menos pacíficas – se a construção brasileira de tal instituto, especificamente a
processual – do direito processual positivo – é adequada ao desempenho de tal mister.
                   Como poderá o leitor observar, a explanação aqui exposta sugere que o modo como as
chamadas condições da ação são efetivamente trabalhadas em grande parte da doutrina e na jurisprudência
maciça – inobstante a existência de subsídios jurisprudenciais em sentido ratificador da proposta aqui
aventada, o que não deixa de dar à interpretação do instituto certo caráter algo paradoxal – acaba por criar
corrupções teóricas e mesmo práticas quase que incontornáveis, se observado aquele desígnio específico
das condições da ação, do direito de ação, enquanto instrumento de uma teoria política fundada em uma
sociedade específica.
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                   Nesse ensejo, será explicitado que, se desejarmos dar à construção de Liebman algum fôlego
teórico, devemos necessariamente reconhecer a natureza efetivamente jurisdicional do provimento que
controla a existência, ou não, das condições da ação.
                   Destarte, seria imputando, de um lado, um ônus – ainda que precário – ao autor da ação, no
sentido de exigir dele a demonstração de que possivelmente as alegações constantes da petição inicial
merecem credibilidade, buscando assim o convencimento do magistrado e, de outro um dever, do próprio
magistrado, de exercer, através de atividade tipicamente jurisdicional, tal exercício.
                   De fato, não se pode de bom grado aceitar a formulação de que tais condições seriam
verificadas apenas em tese, hipoteticamente, e através de uma atividade administrativa – absolutamente
desvinculada do eminente papel político-constitucional que se confere ao representante da jurisdição na
relação processual – eis que, assim, se compromete a própria eficácia do direito fundamental de ação.
                   Neste trabalho, portanto, se dá atenção especial à dimensão moral e humanitária que a
exigência de uma verdade possível nas condições da ação traz ao processo, isto é, ao estabelecimento de
uma ética-argumentativa, estabelecida, em um primeiro momento, entre o juiz e o autor, fazendo uso do
conceito de prova enquanto elemento retórico de convencimento dos sujeitos da relação jurídico
processual, especialmente do iudex.
 
 
 
2. PERSPECTIVAS SOBRE O DIREITO DE AÇÃO NA DIMENSÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
                   A idéia de processo, mormente a partir do segundo pós-guerra[1], passou pela reformulação
humanitária que, de resto, atingiu a largos passos todos os âmbitos do conhecimento humano, mormente
de uma desfigurada e desacreditada ciência jurídica que, pretendendo-se pautada em bases sólidas e
critérios epistemológicos firmemente estabelecidos[2], fora assaltada pela sua comezinha ineficiência em
tutelar violações que – sendo todos os gêneros e graus (ARENDT, 2005; LAFER, 2006) – não passaram
despercebidas nem por aqueles que até então faziam parte de seu núcleo formulador (MORRISON, 2006).
                   O direito processual, fonte que era de formalismo dogmatista, não tardou a fazer parte do
quadro de objetos sujeitos ao trabalho de reconstrução e resignificação.          Relendo e sistematizando as
dificuldades enfrentadas especificamente no plano daquela construção processual, Dinamarco, com suas
notórias teorias que deram seguimento na Escola de Processo do Largo de São Francisco (CINTRA et al,
2009, p. 135), estabeleceu algo como um resumo dos esforços de então, naquilo que chamou de escopos
do processo ou da jurisdição que se queria, isto é, dos objetivos a se alcançar, a se prescrever[3].
                   Tais escopos, que em sua obra serão classificados em sociais, políticos e jurídicos
(DINAMARCO, 2009ª, p. 178), não podem ser entendidos, para além de suas finalidades metodológicas,
como categorias incomunicáveis, e, mais, aquela construção deveria ser apreendida na forma de preceito
geral do próprio acesso à ordem jurídica justa[4].
                   O tema, conforme relatado, chega até a doutrina pátria como fruto do debate e das
reivindicações anteriormente estabelecidas por estudiosos alienígenas de nomeada.
                   Nesse sentido, sobre o acesso à justiça e os objetivos de uma ordem jurídica justa e de um
processo équo – isto é, de uma ciência processual corolária de uma matriz político/constitucional
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específica de uma comunidade igualmente concreta – sem dúvida alguma contribuições são valiosas e
principais, tanto do ponto de vista teórico como histórico. CAPPELLETTI afirma:

Numa época em que se falou demasiadamente e com freqüência sobre revoluções culturais, vale a pena sublinhar o caráter
genuinamente revolucionário do movimento de acesso à justiça, não somente no âmbito de ação prática,  senão, também,
quanto ao método de pensamento e mais particularmente do método de análise jurídica.
Se, na verdade, no terreno da ação, a mudança aportada e projetada foi radical, tendo-se dado um sentido novo,  e com
conteúdo, à idéia já por si mesma revolucionária, no plano do pensamento, em troca, foi tal, que se transformaram
completamente os temas e modos de análise científica do jurista moderno. (2008, p.  391)

 
                   O paradigma do acesso à justiça é mais diretamente definido por este autor italiano – em sua
clássica obra escrita a quatro mãos com Bryant Garth – como sendo de:

(...)  reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro,
o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, deve produzir resultados que sejam individual ou socialmente
justos. (...)  Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal  como desejada por nossas sociedades
modernas, pressupõe o acesso efetivo. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.  8)

 
                    Resta assim evidenciado que o tema do acesso à justiça goza de inequívoca dignidade
constitucional, isto é, perfaz um verdadeiro eixo de ligação entre os tópicos do direito processual e as
temáticas da seara constitucional que influenciam e guiam a interpretação normativa e valorativa daquela
(DIDIER JR (org), 2007; FERRER, 2009; SIQUEIRA JR, 2009).
                   A dignidade constitucional do direito de ação é, nesse sentido, conferida pela amplitude,
densidade e relevância política do exercício de tal direito, do qual a eficácia afigura-se como verdadeira
condição de possibilidade do gozo, concretização e tutela de qualquer outro.
                   É precisamente nesse sentido que ARRUDA ALVIM destaca que, para além dos requisitos de
exercício do direito de ação, isto é, suas condições, importante é observar que é este direito de ação que
torna possível a concretização dos direitos materiais previstos em lei (2006, p. 238). 
                   Ora, que o tema do direito de ação seja perfeitamente representativo das propostas do
movimento chamado de neoconstitucionalismo[5], e que, por isso, esteja realmente no centro de uma
teorização que leve em conta as problemáticas centrais da teoria do processo e da Constituição, parece ser
questão de relevância inquestionável.
                   Contudo, para que se possa melhor compreender a fundamentalidade do exercício do direito de
ação perante uma ordem valorativa e constitucional, é importante que se compreenda, com efeito, o modo
como esta construção – que, repita-se, é face do próprio acesso à justiça – está estabelecida dentro da sua
dimensão propriamente processual, tanto do ponto de vista teórico quanto do direito positivo, razão pela
qual adiante passamos a oferecer breve síntese da maturação desta construção, síntese que, de resto, é
indispensável para compreender a categoria explicitada pelo nosso ordenamento processual positivo, e, por
isso, à dimensão concreta do acesso à justiça.
 
3.  BREVE COTEJO SOBRE O PENSAMENTO DE UMA TEORIA DA AÇÃO
                   Os primeiros esboços reflexivos sobre uma teoria da ação parecem remontar ao direito romano,
e, tendo por alavanca arquimediana a máxima de Celso de que Actio autem nihil aliud est quam jus
persequendi in judicio quod sibi debeatur[6], dela sequer podemos subtrair a diferenciação entre o direito
material violado e o nascente direito de ação, que, como salientou SAGVINY, seria mesmo uma nova
dimensão das faculdades usar, gozar e dispor, a de acionar (1879, p. 9-10).
                   Para um resumo autorizado, poderíamos dizer que a ação, dentro deste pensamento dito da fase
“imanentista”, compreendia “un potere, inerente al diritto, di reagire contro la violazione; o il diritto
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stesso nella sua tendenza allá attuazione; o il diritto nouvo nascente dalla violazione del diritto
(CHIOVENDA, 1923, p. 53)”[7].
                   Como se pode perceber, trata-se de proposta que não demonstra a inegável dimensão
especificamente processual do direito de ação, acabando por oferecer apenas o pressuposto de que a
atuação do direito material violado, isto é, sua restauração, seria o próprio direito de ação.
                   A análise posterior sobre uma teoria da ação começa a tomar contornos com os trabalhos de
Bernhard Windscheid, especialmente com sua obra A actio do direito civil romano do ponto de vista do
direito atual, datada de 1856.
                   Desta monografia e das contundentes críticas a ele tecidas por Theodor Müther – diálogo este
que posteriormente viria a tornar-se marco distintivo a autonomia do próprio direito processual enquanto
ramo específico do saber – chega-se então às conclusões de que, inobstante os esforços de Windscheid no
sentido de identificar os conceitos da actio romana e da anspruch (pretensão) – que no direito alemão tinha
um cunho essencialmente material, de obrigar outrem –, a sistemática romana contava com duas
dimensões distintas: o direito público de acionar, que teria como sujeito passivo o próprio iudex, e o direito
primitivo e de natureza privada de restauração do direito violado, este exercido contra o próprio particular.
                   O que remanesce, assim, parecer ser tanto a contribuição de Windscheid ao trazer a lume o
conceito de pretensão, que, tendo o sentido material inerente ao exercício do direito de ação (graças às
contribuições de Müther), com ela não se confunde, e mais: que a ação, enquanto direito processual,
público, será sempre direcionada ao próprio estado (PONTES DE MIRANDA, 1997, p. 97).
                   Direção diversa tomou o estudo da ação pelos esforços de Adolf Wach, seguido por James
Goldschmidt  e Giuseppe Chiovenda, entre outros.
                   O primeiro daqueles estudiosos, na sua obra nomeada Manual de Direito Processual Civil,
concebeu desde logo a ação como direito relativamente autônomo, isto é, distinto do direito material, do
qual seria advindo.
                   Contudo, para Wach a característica fundamental do direito de ação, sua existência e exercício,
estava no fato de que só teria efetivo direito de ação aquele que obtivesse uma sentença judicial
favorável.           A sua teoria é dita concreta, pois somente existirá direito de ação quando a sentença for
favorável, isto é, quando o autor da ação tiver razão em seus pleitos, o que seria previamente confirmado
pela presença de verdadeiras condições da ação, quais sejam:

a) a existência de um direito violado ou ameaçado de violação, sob pena de não haver legítimo interesse, que deverá ser
real, e não imaginário; b) a legitimação, ou seja, a necessidade de que o direito violado ou ameaçado fosse do próprio
autor;  c) a possibilidade jurídica do pedido, ou a adequação do direito ao ordenamento jurídico concreto, materializado em
fatos-tipo previamente determinados. (GOMES; SILVA, 2010, p.  95).

 
                   CHIOVENDA, por sua vez, na preleção bolonhesa, datada de 1903, demonstra seu conceito
de ação, que, de resto, já estava categorizado em suas obras anteriores[8]. Para o professor italiano, os
próprios direitos seriam classificados em “direitos de prestação” e “direitos potestativos”, sendo desta
última espécie o direito de ação (CHIOVENDA, 1948, p. 10).
                   No primeiro caso, os direitos teriam a finalidade de possibilitar a alguém o usufruto de um
bem da vida, o que seria feito através da atividade comissiva ou omissiva de outrem, isto é, de outro
particular, enquanto que os direitos potestativos seriam aqueles que tendem à modificação do estado
jurídico existente, representando um poder ideal, um poder de querer determinados efeitos jurídicos.
                   Assim, a ação seria compreendida como
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Um direito concreto atual, existente antes do processo e precisamente como uma potestad, jurídica para obter, contra o
adversário,  um resultado favorável no processo. A ação, como todos os direitos potestativos,  é um poder meramente ideal,
ou seja, um poder de querer determinados efeitos jurídicos. Dentre os elementos da ação vislumbra-se a causa eficiente,
que constitui um interesse a que a ação corresponde, quais sejam um direito e um estado de fato contra ele. (GOMES;
SILVA, 2010, p.  98).

 
                   Demarcação de importância mais cabal para a atual compreensão do direito de ação, porém,
veio em momento histórico anterior à construção das teorias concretistas de Wach e seus seguidores, e foi
aquela estabelecida por H. Degenkolb e A. Plósz, que em trabalho escrito quase que simultaneamente,
pugnavam pelo direito de ação como sendo um direito abstrato de agir, desvinculado de qualquer
pretensão material.
                   Como explicam Fábio Luiz Gomes e Ovídio Batista da Silva,

O direito de ação, segundo a concepção de Degenkolb e Plósz, é o direito subjetivo público que se exerce contra o Estado e
em razão do qual sempre se pode obrigar o réu a comparecer em juízo. É o direito de agir, decorrente da própria
personalidade, nada tendo em comum com o direito privado argüido pelo autor; pode ser argüido com abstração de
qualquer outro direito (por isso denominou-o Plósz de direito abstrato); pré-existente à própria demanda, constituindo-se
esta tão somente no meio através do qual pode ser exercido. Compete a qualquer cidadão que puder invocar a proteção de
uma norma legal em benefício do interesse alegado. (GOMES; SILVA, 2010, p.  99).

 
                   A teoria da ação como direito abstrato, nesse sentido, chegava a uma dificuldade e mesmo a
um paradoxo de difícil resolução: conferir o direito de ação a toda e qualquer pessoa, independente de
qualquer outro requisito ou condição. E, justamente ante esta perplexidade, Pontes de Miranda perguntara: 

(...)  Que direito subjetivo seria esse que pertenceria a quem não pertence e cujos resultados, no caso de má-fé do titular
abusivo, seriam os mesmos que os do titular de boa-fé? Que diferença existe entre o que não tem direito e crê tê-lo, o que
não tem direito e não sabe não o ter e o que tem direito e exerce a ação não crendo tê-lo? (PONTES DE MIRANDA, 1997,
p.  98).

 
                   É precisamente sobre esta questão que buscaremos discorrer adiante, colocando a problemática
sob uma perspectiva do direito de ação como direito fundamental de acesso à justiça de uma sociedade
bem ordenada, verificando quais as possibilidades do uso dos conceitos de prova e verdade na ratificação
do caráter fundamental deste direito. 
 
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO DE AÇÃO
                   A capitulação do direito de ação como direito fundamental ao próprio acesso à justiça somente
com muito custo poderia ser dissociada de uma análise enquadrada especificamente no âmbito de uma
teoria dos direitos fundamentais[9].
                   Teorias do constitucionalismo contemporâneo, como a da lavra de PEREZ LUÑO, prelecionam
a relevância dogmática e também valorativa dos direitos fundamentais, quando sugerem serem os mesmos
justamente o fundamento de todo o sistema jurídico da sociedade funcionalmente diferenciada[10], isto é,
de que “(...) los Derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los
ordenamientos jurídicos positivos democráticos” (2006, p. 36).
                   Confirmando esta idéia, podemos dizer ainda que os direitos fundamentais constituem

[...]  un moralidad pública que pretende facilitar en la vida social, a través del Derecho,  a las personas titulares de los 
mismos, el ejercicio de su moralidad privada, la libre elección de los planes de vida. Normalmente, esa función se ejerse a
través de três grandes dimensiones, que integran el consenso de la cultura jurídica sobre la extensión de los derechos como
expresión de esa moralidad pública, y que son la función garantidora o protectora, la participativa y la promocional.
(MARTINEZ, 2004, p.  277-278)

 
                   É preciso refazer a cadeia de raciocínio: um direito fundamental torna possível, ou deve tornar
possível, a livre eleição e concretização das escolhas fundamentais de uma pessoa, o que seria
concretizado através de três grandes dimensões de aplicação destes direitos fundamentais: proteção,
participação e promoção.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9810



                   Tais dimensões têm em si subjazendo à moralidade que lhes é específica, um norteamento
contundente por valores indissociáveis de liberdade, segurança, igualdade e solidariedade.
                   Segundo os esclarecimentos de PECES-BARBA MARTINEZ,

La función garantidora lo hará creando espacios exentos, donde los titulares de los derechos puedan actuar libremente y
sin interferencias para poder ejercer la liberdad de elección. La función participativa lo pretende haciendo posible  la
intervención individual en la formación de la voluntad de los poderes públicos.(...) La función promocional parte del
supuesto de aquellas  situaciones en que se encuentra la persona, que impiden o dificutan el desarrollo de su moralidad
privada, y que ésta es incapaz de resolver por si misma. (...)  esta incapacidad para resolver por si mismos la satisfacción de
necesidades básicas,  imprescindibles  pra afrontar el esfuerzo de crear libremente planes de vida, exige esta dimensión
última que llamamos función promocional (...). (2004, p.  278)

                       
                   Sem querer aproximar demasiadamente estes escritos de tema que lhe é estranho, é preciso
evidenciar que uma teoria dos direitos fundamentais que tenha a densidade daqueles que exige o
constitucionalismo contemporâneo, cada vez mais principiológico  e valorativo, acaba por perfazer-se em
um elemento indispensável de uma verdadeira teorização sobre a idéia de justiça[11].
                   John Rawls, em clássico que marcou o início das rediscussões sobre o tema no século XX,
inicia com a assertiva tão cabal quanto categórica de que “ a justiça é a primeira virtude das instituições
sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento” (RAWLS, 2002, p. 3), e posteriormente explicita
que

(...)  o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as instituições
sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da
cooperação social. (2002, p.  7-8)[12]

 
                   Assim, uma sociedade bem ordenada, com uma estrutura institucional apta a possibilitar aos
indivíduos que sob seu manto vivem tomar suas próprias escolhas existenciais, o faz em grande parte
através do direito de acesso ao órgão público imbuído de concretizar, ponto a ponto, caso a caso, tais
escolhas. Em outras palavras, em tal sociedade se torna imprescindível o direito fundamental de ação
perante um Poder Judiciário[13].
                   Luiz Guilherme MARINONI, que há muito aborda a problemática da necessidade de um
pensamento sobre os institutos processuais na perspectiva dos direitos fundamentais, leciona que:

O direito de ação cobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, ou seja, pode ser utilizado conforme as
necessidades funcionais dos direitos fundamentais. Portanto, é um direito que se coloca sobre todas essas funções e, na
verdade, sobre todas estas funções e, na verdade, sobre todos os direitos fundamentais materiais. É que os direitos
fundamentais materiais dependem, em termos de efetividade, do direito de ação. (2006, p.205)

 
                   O direito de ação, a partir da percepção constitucional aqui oferecida seria exercido contra o
Estado, isto é, com o intento de promover a realização daquele mote normativo/valorativo estruturante, em
tese delineado a partir de um consenso primário e original, de modo que o direito de ação “é um direito
fundamental não apenas à tutela dos direitos fundamentais, mas sim à proteção de todos os direitos (...)”
(MARINONI, 2006, p. 206).
                   Nestes escritos, buscamos a aproximação ao debate da fundamentalidade
político/constitucional direito de ação e as suas relações com a idéia de prova e verdade no processo civil,
daí porque este é tema que em absoluto não é distante à problemática da caracterização do direito de ação
como ação material ou ação processual, tema este, de resto, muito bem tratado pela doutrina pátria.[14]

                   Para MARINONI o direito fundamental de ação em uma dimensão processual,
(...)  diante do Estado constitucional, está muito longe de ter apenas o significado de uma garantia contra o Estado. Quando
se toma em consideração a proibição de o Estado vedar o acesso à jurisdição diante de determinada situação ou de excluir
do Poder judiciário uma afirmação de lesão ou ameaça de direito, o direito fundamental de ação se porta como uma
garantia contra o Estado, ou ainda como uma garantia de que o Estado não faça algo para impedir o exercício do direito de
ação e o acesso à justiça. (2006, p.  207)
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                   Assim, o que é preciso evidenciar é o fato de que para a maximização das possibilidades
advindas do exercício do direito de ação, para que concretizados sejam todas aquelas dimensões e escopos
que as sociedades constitucionais contemporâneas, pretendendo-se bem ordenadas, confiam às suas
instituições e ao Poder Judiciário, faz-se necessária a verificação da factibilidade teórica da chamada
teoria eclética da ação e dos requisitos da ação a ela incorporados por Liebman, mister que, dentro do
quadro deste trabalho, buscamos realizar a partir de elementos de uma teoria geral da prova, e, mais com o
conceito de verdade e seus consectários utilizados pela ciência jurídica do direito processual.
 
 
 
 
5. VERDADE E ARGUMENTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
BRASILEIRO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DA TEORIA
ECLÉTICA DE LIEBMAN SOB UMA PERSPECTIVA DA TEORIA GERAL DAS PROVAS
 
5.1. Compreensão da teoria eclética de Liebman sob o aspecto as alegações autorais: necessidade de
reformulação
                   Parece-nos que muitas das problemáticas advindas do bojo da maturação histórica, como as
que se estabeleceram torno do debate travado por Windscheid e Müther, bem assim das concepções da
ação como direito concreto ou direito abstrato, não estão de todo consolidadas, ou, pelo menos, não
deveriam estar face à sistemática adotada pelo sistema processual brasileiro[15].
                   Por exemplo, sabemos que Müther tencionou demonstrar a falibilidade da releitura dos
institutos processuais que fez Windscheid, pois a actio seria exercida precisamente contra as instituições
romanas, o que não se confundia com a existência do direito material ou da pretensão, na terminologia de
seu oponente[16].
                   Outra tensão que em absoluto não está totalmente solvida diz respeito à dualidade
interpretativa que estabelece as suas compreensões dentro de uma perspectiva “concreta” e “abstrata”,
direcionadas, respectivamente, à correlação necessária, ou não, entre a procedência dos pleitos formulados
e a existência do direito de acionar o aparato estatal, questão devidamente postulada por cientistas de
nomeada, como Wach, pioneiro na defesa da compreensão concreta do direito de ação, e Degenkolb e
Plósz, em favor de sua teorização enquanto direito abstrato.   
                   E isso porque a teoria eclética formulada por Liebman e explicitamente adotada pelo vigente
Código de Processo Civil brasileiro – como de sua própria conceituação pode-se compreender – buscando
ser um verdadeiro eixo de comunicação, um entremeio, entre algumas das proposições teóricas de
contundente divergência acima explicitada, acabaria por representar algumas gravíssimas distorções na
compreensão do direito de ação e seus institutos, máculas esta que, sendo totalmente tuteladas pelo sistema
processual civil brasileiro, têm seus danos majorados de maneira exponencial.
                   A formulação liebmaniana pugnava que cabia a quem fosse de interesse proceder na
provocação da estrutura estatal para que tutelado fosse aquele seu direito que compreendia violado, eis que
este mesmo aparato estatal em absoluto não estava autorizado em imiscuir-se em tais questões sem o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9812



requerimento prévio do autor da demanda, mas, douto lado, era verdadeiramente um direito do requerente
provocar a atividade jurisdicional.
                   Liebman, de resto confirmando as delimitações do direito de ação enquanto direito
constitucional fundamental, afirma que o mesmo poderia ser satisfatoriamente definido da seguinte forma:

É um direito subjetivo diferente daqueles regidos pelo direito substancial , porque é dirigido ao Estado, sem se destinar à
obtenção de uma prestação deste. É, antes disso, um direito de iniciativa e impulso, direito do particular de pôr em
movimento o exercício de uma função pública, da qual espera obter tutela suas pretensões, dispondo, para tanto, dos meios
previstos em lei para defendê-las (embora sabendo que o resultado poderá ser-lhe desfavorável); é, pois, um direito
fundamental do particular, que qualifica sua posição no ordenamento jurídico e perante o Estado, conferido e regulado pela
lei processual mas reforçado por uma garantia constitucional em que encontramos esculpidos os seus traços essenciais.
(LIEBMAN, 2005, p.  201-202)

 
                   Contudo, para Liebman, antes mesmo do exame do mérito da causa, da procedência ou não do
pleito autoral, seria indispensável a análise prévia de determinados requisitos ou condições autorizadoras,
que seriam, inicialmente, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimação das partes,
constantes no artigo 267, VI, do CPC.[17]

                   Obviamente, ante a importância da construção, a ela não faltaram adversários e seguidores, e,
no primeiro grupo, são terminantemente claras e didáticas, neste sentido, as lições do sempre citado Fábio
Luis Gomes, para quem:

A construção formulada por Liebman padece de pelo menos três vícios insuperáveis.
O primeiro deles constituiu na tentativa de conciliação do inconciliável, ou seja, postar-se em uma posição intemediária
entre a doutrina concreta e a abstrata,  buscando criar uma zona comum entre ambas. A uma eventual tentativa de
construção unitária já havia se insurgido Pekelis, e, mais recentemente, Walter Baethgen.
O segundo foi a redução da atividade jurisdicional. Para aceitar a posição de Liebman, ter-se-ia de criar uma atividade
estatal de natureza diversa das três existentes (executiva, legislativa e judiciária), para enquadrar aquela exercida pelo juiz
ao decidir sobre as condições da ação. (GOMES; SILVA, 2010, p.  106-107)

 
                   A problemática não parece ser de pouca monta, pois questões aparentemente ordinárias podem
mesmo revelar pontos de estrangulamento inquestionáveis da teoria.[18]      
                   O primeiro deles é sem dúvida a da natureza das alegações realizadas pela parte autora quando
da apresentação das chamadas condições da ação: são elas critérios de direito processual ou material?
Devem estar necessariamente presentes, ou não? É que a teoria eclética formulada por Liebman busca ser
um verdadeiro eixo de comunicação, um entremeio, entre algumas das proposições teóricas de contundente
divergência acima explicitadas.
                   Nesse sentido, diz Luiz Fábio Gomes a doutrina de Liebman acaba por sucumbir a um dos
perigos que explicitamente buscava evitar: apresentar uma compreensão cabalmente concretista do direito
de ação.

Nas aulas sempre desafiamos os nossos alunos que elaborem uma petição inicial da qual constem todas as condições da
ação e depois tentarem criar uma sentença de improcedência, e eles nunca conseguem, pois, se o verdadeiro locador
propuser contra o verdadeiro locatário (partes legítimas) uma ação de despejo (prevista na lei) por haver o segundo deixado
de pagar o aluguel (violação que faz nascer o interesse),  disso somente poderá resultar uma sentença de procedência! Jamais
de improcedência! (GOMES; SILVA, 2010, p.  106)

                       
                   É que, segundo os opositores da teoria eclética, “o maior e mais comum dos equívocos
ensejados por esta doutrina, que afinal restou insculpida no Código de Processo Civil, é o de contrariar o
bom senso, levando todos a aferir a presença ou a ausência das condições da ação de forma real e efetiva,
e não mediante raciocínios hipotéticos, como recomenda Liebman” (GOMES; SILVA, 2010, p. 107).[19]

                   A resposta às contundentes críticas acima explicitadas está cingida na necessidade de uma
compreensão mais ampla, tanto no plano material como neste processual, de institutos fundamentais do
direito como o direito subjetivo, a pretensão e a ação.
                   Em relação a tais problemas apresentados pela teoria eclética de Liebman, a explicitação
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destes institutos da Teoria Geral do Processo, de resto absolutamente essenciais para a compreensão de
qualquer elemento do sistema processual civil pátrio – justamente por estar já tratada pro absoluta
propriedade pela doutrina pátria – deixará de ser mais amplamente abordada, eis que a nossa questão é
saber se seria possível a subsistência daquelas categorias de condições da ação pugnadas por Liebman,
desde que em conexão com um debate sobre as provas e a idéia de verdade no processo civil[20].
                   O socorro ao tema das provas e do conceito de verdade, com efeito, parece ser sumamente
necessário, eis que para além da simples diferenciação entre direito subjetivo, pretensão, e ação, a questão
das provas e da verdade das condições da ação, se mostra essencial e mesmo inerente a tais institutos[21].
                   Como delineado por CALMON DE PASSOS, por exemplo, no que toca ao elemento da
possibilidade jurídica do pedido, não haveria em absoluto diferença entre a tutela em abstrato requerida em
tal condição da ação e aquela concreta, pois uma pessoa que numa ação de usucapião demonstrasse na
inicial referisse estar na posse mansa e pacífica, com vontade de domínio, por quatro anos, certamente
seria julgada carecedora do direito de ação, em razão da inexistência, ainda que em tese, da possibilidade
de tutela judicial de seu pleito, enquanto que uma outra pessoa que nas mesmas condições declarasse estar
em posse do bem a 10 (dez) anos, teria sua ação julgada improcedente, mas não carente (CALMON DE
PASSOS, 1964).
                   Não haveria, em absoluto, nenhuma diferença entre as duas hipóteses, salvo hipoteticamente:

Na verdade, há uma diferença real a ser feita nesse caso: é que na primeira hipótese o autor declinou a verdade na inicial,
alegando uma posse de quatro anos, enquanto na segunda mentiu ser possuidor há mais de dez. Como para a doutrina
eclética a condição da ação deve ser aferida hipoteticamente, aquele que mentiu teve direito a uma sentença de mérito e à
atividade jurisdicional!
(...)
os adeptos da teoria eclética procuram ‘contornar’ o problema, afirmando que a investigação de tais elementos não implica
exame de mérito porque deve ser levada a efeito hipoteticamente, com o que caem na desastrosa conseqüência de bastar ao
autor da demanda mentir para adquirir o direito à jurisdição! (GOMES; SILVA, 2010, p.  114-115)

 
                   Com efeito, não cremos que o exercício do direito de ação, principalmente em razão da
fundamentalidade político-constitucional ao mesmo atribuído, que perfaz escolhas primeiras de uma
comunidade e dos seres humanos que nela compartilham sua existência, possa estar refém de uma análise
em tese e hipotética, quanto aos seus requisitos e pressupostos, daí porque o acerto, definitivo, das
colocações de Pontes de Miranda ao se questionar que diferença existiria entre o que não tem direito e crê
tê-lo, o que não tem direito e não sabe não o ter e o que tem direito e exerce a ação não crendo tê-lo?
 
 
 
5.2. Relações entre prova, verdade e argumentação na demonstração e aferimento das condições da
ação: Indispensabilidade da atividade cognitiva e da convicção judicial as mesmas.
                   A difícil questão inerente às relações entre direito e verdade, entre prova, verdade e processo,
há muito é discutida com notável profundidade por juristas e filósofos de diversas matrizes teóricas.
                   Nesse momento, interessa-nos trabalhar com a hipótese sobre se as condições da ação devem
ser provadas por quem provoca o exercício do poder jurisdicional, e, caso afirmativa a resposta, em que
amplitude e de que forma, isto é, com o uso de que conceito de verdade  – admitindo-se, por hipótese, que
os instrumentos probantes em processo estejam em algum grau correlacionados com a idéia de verdade –,
daí porque se torna em absoluto impossível que por este trabalho o leitor engendre naquelas questões  de
índole maiormente filosóficas sobre o assunto.
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                   Com efeito, o problema da determinação da verdade no processo é uma tema complexo por
inúmeras razões, e talvez a mais ampla delas esteja representada por aquele desígnio da ciência processual
em manusear um conceito duro como o de “verdade dos fatos” (TARUFFO, 2005).
                   Nada obstante tal dificuldade, parece mesmo que as tão severas quanto razoáveis críticas à
construção liebmanina exigem uma intercessão com alguns temas periféricos à questão da verdade no
processo, e aqui buscaremos oferecer uma proposta de compreensão sobre um conceito de verdade e seus
correspondes dentro de uma perspectiva da Teoria Geral do Processo, que acredita na factibilidade de um
conceito de verdade provável que possibilita a compreensão do tema sob um aspecto argumentativo e de
responsabilidade moral.
                   De início, é inquestionável que “a todo aquele que acudir a preocupação com o tema da prova
no processo virá à mente a questão da função da prova, e, intuitivamente, a idéia de que pela prova se
busca investigar a verdade dos fatos ocorridos, sobre os quais será fixada a regra jurídica abstrata, que
regerá determinada situação” (ARENHART; MARINONI, 2010, p. 25).
                   Tal preocupação intuitiva é expressada quando volvemos aos questionamentos de autores de
nomeada como Pontes de Miranda, Ovídio Baptista e Fábio Luiz Gomes, que se perguntam que tipo de
direito de ação é este, que dentro da nossa atual sistemática processual positiva permite, e em algumas
situações pode mesmo levar o autor de uma demanda a deliberadamente mentir na sua peça exordial, com
o fito de, preenchendo aparentemente das condições da ação, ter o mérito de sua demanda examinada pelo
julgador? [22]

                   Ora, em razão da própria delimitação aqui oferecida do direito de ação, isto é, da sua
compreensão como elemento central do acesso à justiça, torna-se mesmo de relevância exponencial a
questão das relações entre verdade, prova e as chamadas condições da ação. 
                   Nesse sentido, e tendo em vista justamente a importância dos fatos enquanto condição de
possibilidade de cumprimento de tais desígnios magnos do processo, como generosamente explicam
MARINONI e ARENHART,

Não há dúvida de que a função dos fatos (e, portanto, da prova) no processo é absolutamente essencial, razão mesmo para
que a sua investigação ocupe boa parte das regras que disciplinam o processo de conhecimento no Código de Processo
Civil.  Se o conhecimento dos fatos é pressuposto para a aplicação do direito e se, para o perfeito cumprimento dos escopos
da jurisdição, é necessária a correta incidência do direito aos fatos ocorridos,  tem-se como lógica a atenção redobrada que
merece a análise fática no processo. (2010, p.  25)

 
                   Aqui, contudo, dispensados mais longos comentários sobre qualquer idéia de que tais
condições da ação deveriam ser demonstradas de maneira mais ou menos cabal, isto é, em vistas a um
conceito de “verdade em si”, verdade absoluta, seja ela compreendida em qualquer dos extremos da
quimérica diferenciação entre verdade formal e verdade material.
                   Isso porque imputar à problemática uma tal dimensão seria decretar-lhe definitivamente sua
ascendência a um conceito inquestionavelmente concretista do direito de ação, bem assim a compreensão
utópica da idéia de verdade, no que, com rigor, não queremos crer.
                   Por isso vale ficar com os ensinamentos de TARUFFO, que espancando em absoluto a
necessidade de um conceito ontológico de verdade no processo, se preocupa em demonstrar que

En realidad, podría decirse que el proceso, al no ser una empresa científica o filosófica, no necessita de verdades absolutas,
pudiéndose contentar com mucho menos, es decir, con verdades relativas de distintos tipos,  pero suficientes para ofrecer
una base razonablemente fundada a la decisión. En resumen: incluso si las verdades absolutas fueran posiblesen abstracto,
no serían necesarias em el proceso, y si aquéllas  fueran imposibles, no comportaria a los efectos de lo que es necesario
conocer em el proceso. (TARUFFO, 2005, p.  177)

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9815



                   A terminante desnecessidade e mesmo inutilidade das idéias de verdade absoluta no processo
ficam ainda mais claras perante a questão das condições da ação: se, por um lado, não se pode admitir a
concessão da tutela jurídica material através acesso desregrado e desconexo de qualquer fiabilidade, exigir,
simplesmente, a demonstração de uma verdade de absoluta seria sepultar sem mais qualquer possibilidade
de contingência dentro do sistema jurídico-processual, e, assim, da própria justiça da decisão[23].
                   Parece-nos, assim, que as idéias conceituais de prova e verdade só podem e mesmo só devem
ser correlacionadas com a racionalidade processual do direito caso sejam um verdadeiro instrumento de
maximização da eficácia das instituições sociais da comunidade que se queria bem ordenada, isto é, se
possível compreender as idéias de prova e verdade dentro da questão sobre quem tem direito a uma análise
judiciária de fundo, como elementos de afirmação da racionalidade mesma das estruturas sociais.
                   Em outras palavras, devemos abandonar aquelas preocupações com formulações ontológicas
ou estritamente processuais e focarmos a análise em um panorama que exija dos participantes autonomia e
sinceridade moral em um plano argumentativo que passa a figurar como condição de possibilidade do
pluralismo e da justiça das instituições.
                   E isso não significa, em absoluto, sucumbir a qualquer relativismo ou ceticismo, pois, como
pugna TARUFFO,

La exclusión de la verdad absoluta del conjunto de los objetivos cognoscitivos concretamente posibles pareceria significar la
victoria total del escéptico sobre el racionalista, pero es fácil observar que no es así.  Por um lado, si uma cosa no es
posible, no tiene sentido decir que debería ser realizada. Por otro lado, el reconocimiento generalizado de la impossibilidad
de obtener verdades absolutadas no implica en absoluto el fin de la ciencia, ni el de la epistemologia ni el de la costumbre
de pensar que,  de alguma forma, las cosas y los hechos do mundo material pueden ser racionalmente conocidos. (2005, p.
178)

                       
                   As formas de conhecer racionalmente os fatos do mundo humano devem ser precipuamente
humanas, privilegiando uma epistemologia ética, uma epistemologia calcada numa responsabilidade moral,
acima de tudo, eis que,

Muy simplesmente, se admite la existencia y la racionalidad de conocimientos,  relativos, de verdades no absolutas; se acaba
reconociendo que estos conocimientos o verdades son precisamente aquellos  po lso que se preocupa la ciencia, mas allá de
la experiencia de qualquier otro sector en el que se deva “estabelecer” o “conocer” algo. O verdadero problema es, pues,
definir las condiciones de validez y aceptabilidad de estos conocimientos,  es decir, definir criterios racionales para verdades
necesariamente relativas. (TARUFFO, 2005, p.  178-179)

 
                   Para a delimitação destes “critérios racionais para verdades necessariamente relativas”, como
tão bem definiu Taruffo, mister é categorizar que estes critérios apenas podem ser estabelecidos através de
uma correlação entre verdade, prova e procedimento, que haverá de ser incontornavelmente um
procedimento argumentativo, dialético.
                   A investigação da verdade, sob a bitola das possibilidades inerentes ao procedimento é desde
Aristóteles privilegiada em sua dimensão dialética, imbuída que fora da percepção de que qualquer idéia
de verdade deveria ser construída. Assim, como certificam MARINONI e ARENHART, em Aristóteles,

A busca do conhecimento verdadeiro apenas se daria pela via da dialética. O objeto do conhecimento deveria ser debatido
pelos sujeitos – cada qual, presumidamente, com parcela do conhecimento, logrando-se, assim, aperfeiçoar a verdade de
cada qual sobre o objeto. A dialética aristotélica é, então, uma busca, uma tentativa de aproximação da verdade. (2010, p.
46)

                    
                   Para os autores, os termos de qualquer gradação possível do conceito de verdade somente
seriam compreendidos através de seu cruzamento com a participação das partes e do juiz num contexto
favorecedor de uma racionalidade intercomunicativa, razão pela qual

(...)  partindo-se desta lógica, tem-se uma construção da verdade, legitimada pelo procedimento adotado, que deve ser o de
uma argumentação em colaboração, (não em conflitualidade). As versões parciais apresentadas pelas partes somam-se ao
papel ativo do juiz, em perfeito diálogo, na tentativa de construir (e não descobrir) uma verdade possível que guiará a
aplicação da lei ao caso submetido ao judiciário. Portanto, assume relevante papel dentro dessa ordem a noção e a extensão
do contraditório. É esse elemento a válvula regulamentadora que permitirá estabelecer o nível da argumentação dialética e,
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conseqüentemente, a legitimação da construção da verdade. (ARENHART; MARINONI, 2010, p.  47)

                       
                   Nesse sentido, e tendo em vista a participação mais ou menos intensa das partes e do juiz para
a formação de uma verdade procedimental/conceitual através do princípio constitucional do contraditório,
podemos deixar de lado a idéia de verdade em si e pugnar pelo uso adequado dos conceitos de
possibilidade, verossimilhança e probabilidade, que dela derivam, isso “partindo do pressuposto de que as
três espécies são, sempre, semblantes, (supostos) do que poderia ter sido a verdade dos fatos do caso,
resultantes da argumentação dialética dos sujeitos do processo” (ARENHART; MARINONI, 2010, p. 50).
                   Teríamos, assim, a construção de que

Será possibilidade a aparência de verdade, captada apenas com base na argumentação unilateral (de uma das partes com o
juiz), sem a efetivação  do contraditório mínimo; baseia-se, exclusivamente, nas alegações de uma das partes, sem qualquer
apoio em elementos concretos (provas),  passando apenas pelo crivo do juízo intuitivo do magistrado. Já a verossimilhança
(poder-se-ia chamar de stricto sensu, para diferenciá-la do gênero, que abrange todas as espécies), importa na aparência de
verdade que se tem com base no contraditório limitado,  ainda incipiente; pode-se equipará-la à noção de fumus boni iuris,
típico da tutela cautelar. Por fim, a probabilidade, máxima aproximação da verdade ideal possível para o conhecimento
humano, é aquela particularizada pelo procedimento com a garantia do contraditório pleno; o debate que constrói a
cognição (a argumentação dialética) é completo, permitindo a total interação entre os sujeitos do conhecimento.
(ARENHART; MARINONI, 2010, p.  50)

 
                   Agora se torna claro que a verdade exigida na demonstração das condições do autor, é uma
verdade possível, construída de maneira unilateral, entre o autor e o juiz, somente, sem a formação do
contraditório mínimo.
                   O conceito é muito bem trabalhado por Hermes ZANETI JR., que, apesar de focar sua atenção
à “verdade provável”, para explicitar a necessidade da superação da dicotomia entre verdade material e
verdade formal, não se afasta do espírito teórico que aqui estamos formulando.     

Admitindo-se a prova como argumento de discussão, as novidades na valoração dos fatos,  pelo juiz, devem ser
obrigatoriamente debatidas com as partes. Resgata-se a humanidade no debate judicial. A “verdade” abandona a
perspectiva matemática para ser mais acessível e contingente, adequada à sociedade e ao tema discutido. (ZANETI JR, in:
NEVES, 2009, p.  193)

 
                   De fato, nos parece adequada a assertiva acima delineada: conforme salientamos, se o conceito
de verdade que se quer utilizar dentro das chamadas condições da ação é um conceito de verdade possível,
deve o autor, argumentativamente, estabelecer no magistrado a convicção de que aquela demanda que ele
apresenta não é tão somente uma narração bem desencadeada de uma história, mas sim o relato de
questões que podem transparecer como factíveis à cognição de qualquer sujeito racional, e por isso, do
próprio juiz.
                   Assim, poder-se-ia conceituar que a prova, no contexto do preenchimento das condições da
ação, “é todo meio retórico, regulado pela lei, e dirigido, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de
critérios racionais, a convencer o estado juiz da validade das proposições (...) feitas no processo”, que teria
por finalidade, destarte, “convencer o magistrado de que a afirmação feita pela parte, no sentido de que
alguma coisa efetivamente ocorreu, merece crédito” (ARENHART; MARINONI, 2010, p. 51/57).
                   Destaca-se, assim, a dimensão da importância e da própria natureza da atividade jurisdicional
da verificação das chamadas condições da ação, questão que também não passou despercebida à crítica de
Fábio Luiz GOMES, que explica que para Liebman e seus discípulos, “o exame e o provimento do juiz
sobre as condições da ação não tem natureza jurisdicional, e, por isso, não ficam acobertados pela coisa
julgada. Tratar-se-ia de atividade de filtragem ou joeiramento prévio, para usar suas palavras” (2010, p.
110).
                   Ora, pensamos que a compreensão das condições da ação dentro dos termos de uma verdade
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possível, construída através da formação precária do princípio contraditório, unilateral, entre juiz e autor,
nos possibilita enquadrar em novos termos à discussão, salvando a construção liebmaniana da posposição
de que estaria cientificamente comprometida.
                   Como visto, caso se sustente a natureza administrativa do provimento do juiz sobre as
condições da ação, toda a construção sobre a idéia argumentativa de verdade possível restaria
absolutamente comprometida, eis que sua dinâmica toma em conta a dimensão do convencimento judicial.
                   Isso porque se estamos apresentando aqui uma proposta segundo a qual as condições da ação
não dispensam a instrumentalização dos conceitos de prova enquanto prova de uma verdade possível, fica
fácil chegar à conclusão de que, nesse contexto, “a função da prova é permitir o embasamento concreto
das proposições formuladas, de forma a convencer o juiz de sua validade (...)” o que de modo inarredável
conduz à conclusão de que “dirige-se a prova ( ao menos no processo) à argumentação exclusivamente
relacionada às afirmações de fato, formuladas no interior da relação processual – regra, na petição inicial e
na resposta do réu, já que estes são os momentos próprios para a exposição das afirmações/proposições (e
pretensões ou exceções) pelas partes” (ARENHART; MARINONI, 2010, p. 56).
                   O provimento sobre as condições da ação, assim como qualquer outro que se utiliza dos
instrumentos de comprovação das alegações realizadas, está dirigido à atividade jurisdicional, e, nesse
sentido, pode e deve fazer uso, repita-se, da noção aqui delineada de “verdade possível” ou de
“possibilidade”.
 
6. CONCLUSÃO
                   O direito de ação é instituto fundamental para a existência de uma sociedade justa, bem
ordenada, que esteja fundada em elementos em tese consensualmente estabelecidos.
                   Isto porque é também, e principalmente, através de instâncias públicas como o Poder
Judiciário, que se concretiza aquele arcabouço político estabelecido através de um pacto fundante, que, nas
sociedades modernas, é evidenciado nas constituições. O acesso a tais instituições, e especialmente ao
Poder Judiciário, deve ser o mais amplo possível.
                   Contudo, em razão do caráter dialético de tal direito – em um litígio, um provimento positivo
conferido a alguém normalmente tem sua contraparte face outrem – não pode ele ser desconectado de
pautas ou critérios de aferição que possibilitem aos agentes públicos – no caso, o juiz – concluir sobre que
casos, que pleitos estão em condições de desencadear a custosa prestação jurisdicional.
                   Na estrutura de direito positivo estabelecida pelo nosso CPC, as condições da ação
liebmanianas, possibilitam, segundo a proposta aqui esboçada, tal controle.
                   Esta atividade é tipicamente jurisdicional, e, por isso, deve criar um ônus ao autor da demanda,
no sentido de convencer o magistrado da possibilidade da correlação – que deverá ser ao longo do tramite
processual comprovada – entre a cognição possível dos fatos alegados e uma verdade possível, construída
através de parâmetros argumentativos, e que por isso devem estar pautados em máximas da teoria
argumentativa, como a democracia, a veracidade, a pretensão de correção e a moralidade de fundo.
                   Tais desígnios, segundo concluímos, apenas poderão ser ao menos comentados caso seja
introduzido no olvidado debate sobre a teoria da ação, as atuais construções da teoria geral da prova e suas
relações com o conceito de verdade no direito processual.
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[1] Sobre o século vinte e a dimensão das duas guerras mundiais, vale conferir: Tempos  Modernos:  O mundo dos anos 20 aos 80 (JOHNSON, 1994) e A era
dos Extremos: O breve século XX: 1914-1991 (HOBSBAWM, 2008). 
[2] Para uma proveitosa leitura sobre os motivos e conclusões do positivismo jurídico, vide: O positivismo jurídico: Lições de Filosofia do Direito (BOBBIO, 2006),
Teoria Geral do Direito (BOBBIO, 2007), Teoria geral das normas . (KELSEN, 1986), Teoria Geral do Direito e do Estado (KELSEN, 2005), O Conceito de direito
(HART, 2007) e Direito, Liberdade e Moralidade (HART 1987).
[3] Para maiores detalhes, conferir: Nova era do processo civil (DINAMARCO, 2009c) e, especialmente, A instrumentalidade do Processo (DINAMARCO,
2009a).
[4] DINAMARCO afirma, em outra obra: “Só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe a justiça, e receber justiça significa ser admitido em juízo,
poder participar, contar com a participação adequada do juiz e, ao fim, receber um provimento jurisdicional consentâneo. Tais são os contornos de um
processo justo e équo, que é composto pela efetividade de um mínimo de garantias e de resultados” (2009b, p.  109).
[5] Conferir, sobre isso,  com amplo respaldo na história do pensamento constitucional: Constitucion - de la Antiguedad a nuestros dias. (FIORAVANTI,
2007), Los Derechos Fundamentales: Apuntes De Historia de las Constituciones  (FIORAVANTI, 2003), Direito Constitucional e Teoria da Constituição
(CANOTILHO, 1993), Derecho y derechos fundamentales  (MARTINEZ, 1993); Constitutions: Ancient and Modern (MCILWAIN, 2007). Na literatura nacional:
A nova interpretação da Constituição  (BARROSO, 2008) e Direito Constitucional Geral: Uma perspectiva luso-brasileira (CUNHA, 2006).
[6] “A ação nada mais é do que o direito de perseguir em juízo o que lhe é devido” (tradução livre).
[7] “Um poder inerente ao direito, de reagir contra a violação; ou na sua tendência para a atuação; ou o direito novo nascido da violação do direito” (tradução livre)
[8] Notoriamente em Principii  di Diritto Processuale Civile (1923).
[9] Sobre problemáticas gerais da teoria dos direitos fundamentais, como denominação, estruturação, força normativa perante terceiros etc: Curso de
derechos fundamentales: teoría general (MARTINEZ, 1999).
[10] Sobre isso,  La Sociedade de la Sociedad  (LUHMANN, 2006), especialmente  p.  471 e seguintes.
[11] A evolução do pensamento sobre a justiça foi competentemente compilada no trabalho A idéia de justiça de Platão a Rawls (MAFFETTONE; VECA, et
al, 2005).
[12]  Sobre a obra de Rawls são indispensáveis as leituras de:  Justiça liberal: argumentos liberais contra o neoliberalismo (DE VITA, 1993), As teorias da justiça
depois de Rawls: um breve manual de filosofia política (GARGARELLA, 2008) e Justiça, Direito e Democracia na Teoria de John Rawls (OLIVEIRA, 2009).
 
[14] Conferir, por todos, Introdução do estudo do processo civil. Primeiras linhas de um paradigma emergente. (MITIDIERO; ZANETI JR, 2004).
[15] Por exemplo,  sem qualquer esforço,  podemos encontrar na jurisprudência pátria situações que evidenciam que a inexistência de uma das condições da
ação leva à incidência de coisa julgada material sobre o requisito ausente: “INTENTAR DE NOVO A AÇÃO. Não é lícito que o autor intente de novo a ação,
quando lhe tenha faltado interesse processual para a anterior. Identidade de ações. Hipótese em que não houve ofensa ao art. 268 do cod. de pr. civil. Recurso
especial não conhecido. (REsp 45935/SP, Rel. Ministro Nilson Naves,  Terceira Turma, julgado em 04/10/1994,  DJ 31/10/1994 p.  29495).”
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
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PROCESSUAL. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA MESMA AÇÃO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268 DO CPC. - É
inadmissível, no caso, a repropositura automática da ação, ainda que o processo anterior tenha sido declarado extinto sem conhecimento do mérito. Recurso
especial não conhecido. (REsp 191.934/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2000,  DJ 04/12/2000 p.  72, REPDJ
12/02/2001 p.  120)”
[16] “(...)  nota-se claramente a absoluta discrepância entre o pensamento de Müther e o de Savigny. Apresenta uma concepção da actio, pelos romanos,
desvinculada do direito subjetivo material, pois, caso o pretor enunciasse a fórmula ( e não estava obrigado a enunciá-la), poderia o juiz, depois, não
confirmá-la)” (GOMES; SILVA, 2010, p.  90).
[17] Posteriormente,  na 3º edição de seu Manual de Direito Processual Civil, Liebman fixa as condições da ação apenas no binômio interesse e legitimidade.
Contudo, trabalhamos aqui com a categoria da possibilidade jurídica do pedido, por ser elemento constante tanto do direito processual positivo, como também
da prática reiterada do direito nos tribunais.
[18]  Para uma crítica da aplicação prática da teoria eclética da ação, ver: Condições da ação, mérito da causa e coisa julgada: análise crítica e conectada
(DANTAS; HOMCI, 2010).
[19] Segue o autor: “um duplo equívoco, portanto: primeiro não se procede à aferição das condições da ação com raciocínio hipotético; segundo, inflete-se
na relação de direito material e se produz um julgamento de carência!” (2010, p.  107).
[20] Veja-se, nesse sentido,  a pedagógica decisão: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. COISA JULGADA. - O artigo 268 do CPC proíbe a repetição da demanda no caso de existência de coisa julgada material.
Tendo em conta que a condição da ação de ilegitimidade de parte se confunde com o mérito da causa, tenho que a sentença que a reconhece está acobertada
pela coisa julgada material. Afirmar a ilegitimidade ativa significa dizer que o autor não tem a pretensão ao direito material que deduz em juízo. Em outras
palavras, a carência de ação, na verdade, equivale à improcedência da ação. "Quando o juiz declara inexistente uma das 'condições da ação', ele está em
verdade declarando a inexistência de uma pretensão acionável do autor contra o réu, estando, pois, a decidir a respeito da pretensão posta em causa pelo
autor, para declarar que o agir deste contra o réu - não contra o Estado - é improcedente. E tal sentença é sentença de mérito." (Ovídio A. Baptista da Silva.
Curso de Processo Civil. Vol. I. Revista dos Tribunais. 5ª ed. São Paulo. 2000. p.  108/109). "Relativamente a esta "condição" (legitimidade de parte), parece
ainda mais difícil sustentar-se que seja matéria estranha ao mérito. Efetivamente, ao sentenciar que o autor não tem legitimatio ad causam, denega-lhe o juiz,
clarissimamente, o bem jurídico a que aspirava, posto que à sua demanda responde: "Se é que existe o direito subjetivo invocado, dele não és titular".
Proclamando o juiz, por outro lado, ilegitimidade passiva ad causam, declara que,  em face do réu, não tem o autor razão ou direito. Em qualquer dos casos,
há clara prestação jurisdicional de mérito, desfavorável ao autor - vale dizer, sentença de improcedência." (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do
Processo e Mérito da Causa. In: Revista de Processo nº 58) A utilidade da coisa julgada consiste em assegurar a estabilidade dos efeitos da sentença,
impedindo que as questões que levaram o Juiz a decidir voltem a ser questionados no mesmo processo (coisa julgada formal) ou em qualquer outra ação
(coisa julgada material). Mister se faz uma visão sistêmica do instituto da coisa julgada para manter-se o equilíbrio entre a aplicação pura e fria do processo
civil e a exigência de segurança e de justiça das relações, atendendo ao clamor da sociedade. Assim, tenho que o substancial deve prevalecer sobre o
processual, quando a situação exige e na intenção de fazer justiça - o justo (substancial) se sobrepujando às regras adjetivas. (TRF4 - Apelação em Mandado
De Segurança: AMS 6435 SC 2005.72.08.006435-1, Relator(a): VILSON DARÓS, Julgamento: 09/08/2006,  Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação: DJ
23/08/2006)”
[21] Veja-se que a jurisprudência, partindo de análise sistemática de determinadas ações, exige comprovação do preenchimento de determinadas condições
da ação, como na hipótese da prova pré-constituída em ações constitucionais como o mandado de segurança e o habeas data:
“MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÕES DA AÇAO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO. Para a admissibilidade do mandado de segurança o impetrante deverá demonstrar claramente nos autos o direito
líquido e certo que entende ter sido violado. Trata-se, pois, de condição especial das ações dessa natureza. (TRT-14 - RECURSO ORDINARIO: RO
3120064031400 RO 00031.2006.403.14.00; Relator(a): JUIZA CONVOCADA ARLENE REGINA DO COUTO RAMOS; Julgamento: 25/04/2008.  Órgão
Julgador: SEGUNDA TURMA Publicação: DETRT14 n.078, de 02/05/2008).”
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO
REQUERIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO, EM FACE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESISTÊNCIA DA AUTORIDADE.
REMESSA OFICIAL.
I - A ação constitucional do habeas data submete-se, como qualquer outra, ao controle das condições da ação, dentre as quais o interesse de agir. Este se
desdobra no binômio "necessidade" e "utilidade". II - Só tem acesso ao habeas data quem previamente requereu as informações de seu interesse, junto à
Administração, e não as obteve ou por omissão ou por indeferimento. III - Da omissão ou indeferimento é que resulta a necessidade, sob pena de transformar
o Judiciário em repartição administrativa. IV - O direito líquido e certo do impetrante de habeas data à obtenção de certidão para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal,  mostra-se presente diante da resistência quanto à sua liberação por parte da autoridade impetrada, devendo
a ordem ser concedida. V - Presente nos autos prova pré-constituída da omissão/inércia da autoridade impetrada, bem como o direito líquido e certo de
serem fornecidas ao impetrante informações referentes à sua pessoa, deve a ordem ser concedida. VI - Aplicáveis, na hipótese de habeas data concedido
contra autoridade pública, o art. 475, II do CPC e Lei nº 9.469/97, art. 10. VII - Impossibilidade de atribuir ao art. 15 da Lei nº 9.507/97 vedação ao duplo
grau de jurisdição, por não possuir tal conteúdo. VIII - Apelação e remessa oficial, tida como interposta, improvidas. (Tribunal Regional Federal da 1a
Região: Processo nº 2000.38.00.004619-1; Data de Julgamento: 27 Março 2001; Magistrado Responsável: Juiz Jirair Aram Meguerian)”
[22]

 Imperioso notar que,  inobstante as assertivas doutrinárias e jurisprudenciais  aqui expostas, em alguns eixos de análise a jurisprudência, sob a aparente
suposição da necessidade da delimitação de uma diferença cabal entre “a análise prévia das condições da ação” – que não necessitam, assim, de nenhuma
comprovação - e “a análise de fundo”, de mérito, acaba por reafirmar, de modo inequívoco o posicionamento danoso que aqui queremos guerrear. Nesse
sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DA ATIVIDADE
CAMPESINA. QUESTÃO DE MÉRITO. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 3º, do art. 55, da Lei nº 8.213/91, o tempo de serviço rural pode ser provado por
início de prova material, corroborado com prova testemunhal. 2. "A comprovação de prestação de serviços rurais, para fins de reconhecimento de direito a
benefícios de natureza previdenciária, é questão que não se situa no âmbito dos pressupostos processuais ou das condições da ação, dizendo respeito ao
próprio mérito da pretensão judicialmente deduzida, razão por que é defeso ao juiz, sob entendimento de inexistência de início razoável de prova material
capaz de demonstrar a alegada condição de rurícola, julgar extinto o processo, sem exame de mérito, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento
para colheita da prova testemunhal a tempo e modo requerida." (AC 2000.01.99.120002-4/MG, 2ª Turma, DJ de 11/12/2000,  pág.  56). 3. A avaliação do
julgador quanto à insuficiência do início de prova material que acompanha a petição inicial não pode dar ensejo à extinção do processo sem resolução do
mérito, por ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação, na medida em que a produção dessa prova pode ocorrer até o fim da instrução
do processo e diz respeito à existência do direito material postulado (art. 397 do CPC). 4. "A falta de autenticação dos documentos que instruem a inicial não
é causa de extinção da demanda, em homenagem à presunção juris tantum de veracidade, principalmente porque,  se não impugnados pela parte contrária,
têm o mesmo valor probante dos originais." (precedentes: AC 2007.01.99.004148-1/GO, DJ de 13.12.2007; no mesmo sentido: AC 2006.01.99.006539-8/GO, DJ
de 13.12.2007 e AC 2006.01.99.004139-9/GO DJ de 17.01.2008) 5. Apelação do autor provida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo
de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao processo. (TRF1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 7738 GO 2006.01.99.007738-9; Relator (a):
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES; Julgamento: 30/04/2008; Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA; Publicação: 12/06/2008 e-
DJF1 p.74)”
[23] É que,  como demonstra Niklas LUHMANN, o conceito de justiça é uma verdadeira fórmula de controle da contingencia do sistema jurídico, mas sem
ela, contingência, não seria possível pensar em direito ou em justiça (2005, p.  275).
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INFLUÊNCIAS DO COMMON LAW NA REDAÇÃO DO ART. 461 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO

DEMOCRÁTICO

INFLUENCES OF THE COMMON LAW IN REDACTION OF ART. 461 OF THE BRAZILIAN CIVIL
PROCEDURE CODE: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE DEMOCRATIC RIGHT.

Fernando Horta Tavares
GenÉsia Marta Alves Camelo

RESUMO
Atualmente, não subsiste a rígida distinção, antes existente entre as famílias Civil Law e
Common law. Vários institutos do Common Law influenciaram de alguma forma o ordenamento
jurídico brasileiro, em especial, os artigos 84 CDC e 461 CPC, objeto de estudo. Este texto tem
como finalidade analisar a influência dos institutos do common law: princípio de adeguatezza
norte-americano, quia timet injuction e injuctions, balance of handships, o undertaking do réu e
o contempt of court na tutela instituída pelos artigos mencionados. Analisam-se os referidos
institutos sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, com especial destaque ao devido
processo constitucional.
PALAVRAS-CHAVES: Common Law. Art. 461 CPC; Obrigações de Fazer e Não-Fazer; Tutela
Específica; Meios de Coerção; Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT
Currently, there isn’t a rigid distinction between the families civil law and common law. Several
institutes of the common law in some way influenced the Brazilian legal system, in particular,
articles 84 CDC and 461 CPC, the object of study. This text aims to analyze the influence of
institutes of common law: the principle adeguatezza american, quia timet injuction and
injuctions, handships balance, of the undertaking of the defendant and the contempt of court in
protection established by articles mentioned. It examines these institutes in the paradigm of the
democratic state of law, with particular emphasis on constitutional due process.
KEYWORDS: Common Law. Article 461 CPC. Obligations to do and not to do; Specific
protection; Means of coercion; Democratic states of law.

1  INTRODUÇÃO

 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no
tocante à tutela instituída pelos artigos 84, do Código de Defesa do Consumidor brasileiro e 461,
do Código de Processo Civil brasileiro, possui influências de institutos do common law. Aliás, os
sistemas da civil law e da common law não mais podem ser considerados estanques, tendo em
vista o crescente intercâmbio de institutos e procedimentos.

Importante frisar que este estudo não tem por finalidade investigar as origens dos mencionados
dispositivos legais. É certo que outros ordenamentos influenciaram fortemente o novo
tratamento conferido à tutela específica. Ademais, é assente em boa parte da doutrina  que o
art. 461, do Código de Processo Civil brasileiro adveio das astreints do sistema francês.

A justificativa desse artigo deve-se à enorme importância de se estudar o direito comparado,
afim de melhor entender os institutos jurídicos do nosso ordenamento. Não se pode olvidar que
é freqüente a "importação" de figuras jurídicas de países historicamente diversos do Brasil, como
por exemplo, os Estados Unidos da América. No entanto, é imprescindível que esses institutos
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sejam adaptados à realidade brasileira e especialmente ao sistema constitucional vigente.

Assim, proceder-se-á à análise de alguns institutos do common law verificando a existência de
similitude com a sistemática prevista nos artigos retro mencionados e, sobretudo, se fará uma
reflexão se os referidos institutos se encontram em consonância com o Estado Democrático de
Direito.

 

 

2  A SUPERAÇÃO DA RÍGIDA DISTINÇÃO ENTRE CIVIL LAW E COMMON LAW  E O DUE
PROCESS OF LAW NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E NA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

 

 

Primeiramente é importante ressaltar a dificuldade de se comparar sistemas jurídicos aplicados
em sociedades distintas, as quais passaram por processos históricos diversos. Assim, deve-se ter
especial cautela ao comparar países como Estados Unidos da América e o Brasil que são
histórica e estruturalmente díspares. A maior parte da sociedade americana tem direitos mínimos
implementados, possui acesso à informação e, portanto, ao esclarecimento e modelos bem
utilizados de fiscalização das atividades estatais. Para além da sua organização política federal,
totalmente diversa da brasileira, destaca-se a autonomia acentuada dos estados membros que
formam a federação norte-americana. A base democrática daquele país é mais consolidada ao
passo que, no Brasil, não há canais eficientes de fiscalização pelos cidadãos, embora existentes.
Por fim, a sociedade brasileira ainda passa por um processo de construção democrática, tendo a
lei como sua garantidora[1].

Tradicionalmente, a distinção entre civil law e common law se dava pelo fato deste se equivaler
a procedimento oral enquanto aquele era essencialmente escrito. No entanto, o processo da
common law atualmente possui vários atos escritos. De outra banda, verifica-se na civil Law um
amplo espaço de oralidade.

Nos últimos anos, o ordenamento jurídico brasileiro tem se mostrado bastante marcado pelo
princípio da oralidade, com a finalidade de se obter celeridade. Sublinhe-se que a oralidade
típica da common law está presente em diversos procedimentos judiciais brasileiros, como os
dos Juizados Especiais, de forma determinante. O princípio da oralidade deve ser entendido em
estreita relação com o procedimento e, sobretudo, com a democrática possibilidade de
argumentar, à vista do princípio constitucional da ampla defesa. 

Outro importante fator de distinção entre os sistemas objeto de análise, classicamente
considerado, consiste na amplitude de poderes do órgão jurisdicional, presente no processo
anglo-americano. Conquanto fiscalizados pelos demais sujeitos processuais, os juízes da common
law sempre foram dotados de uma parcela maior de poder para fazer valer suas decisões. É
interessante observar que ao contrário dos juízes da civil law, os da common law são eleitos
diretamente pelo povo, o que lhes confere um alto grau de legitimidade. Nesse sistema, o juiz
além de deter o poder de declarar a lei está autorizado, dentro de certos limites, especialmente
a legalidade, a criar o direito para o caso concreto.

No common law a jurisprudência é a fonte principal do direito, sendo possível que um único
julgado possa ser considerado como precedente obrigatório, em razão da importância do caso
debatido. Por fim, o sistema do common law não possui a generalidade e a abstratividade
próprios do sistema romano-germânico, salientando-se que o papel da doutrina é bastante
limitado, se comparado com o sistema do civil law.
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Na Inglaterra, com o Civil Procedural Rules de 1998, o juiz passou a ter inúmeros poderes de
direção do procedimento, exercendo uma função de gestão ativa e não apenas de controle.
Transformação análoga ocorreu nos Estados Unidos, a partir dos anos 70, com o surgimento da
figura do managerial judge.

Nos Estados Unidos da América, correntes progressistas da sociedade se mostraram mais
favoráveis à atuação pro-ativa do juiz bem como ao judicial review, ao passo que os setores
mais conservadores se posicionam por uma maior contenção  dos órgãos judiciais. No entanto,
em razão do predomínio republicano e conservador (pelo menos até a eleição do último
presidente), alguns progressistas vêm questionando a supremacia judicial para defender um
constitucionalismo popular, com a retirada da Constituição dos Tribunais. (BARROSO, 2007)

No Brasil da última década, a Suprema Corte passou a desempenhar um papel mais inovador,
imiscuindo-se em questões eminentemente político-partidárias, de política pública, científicas,
dentre outras. É importante observar que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal
com relação aos efeitos do Mandado de Injunção, com relação à omissão do legislativo em
editar lei pertinente ao direito de greve dos servidores públicos, bem como as decisões
relacionadas com o número máximo de vereadores por município retrata bem a transposição do
papel do Supremo Tribunal federal, de observador rigoroso do princípio da separação de
poderes para uma espécie de "legislador positivo".

Contudo, como dito alhures, os juízes da civil law não são eleitos pelo povo. Destarte, na
contemporaneidade, a legitimidade das decisões judiciais advém do adequado manuseio dos
procedimentos de exercício da democracia participativa e, portanto, de maior fiscalidade dos
negócios de Estado, a ser exercida pelo Povo, titular do poder.

No entanto, não podemos esquecer que estamos em um Estado Democrático de Direito, o qual
tem entre suas bases fundantes o princípio da legalidade. Dessa forma, qualquer decisão que
não esteja em consonância com a Constituição Brasileira e os demais atos normativos pode vir a
ser maculada pela arbitrariedade. A partir da leitura do artigo 1º, e parágrafo único,  da Carta
Magna, não resta dúvida de que todo o poder, qualquer poder, emana do Povo e deve ser
exercido em seu nome.

Outro aspecto distintivo a ser considerado consiste na natureza e na função do pré-julgamento
(pré-trial). A princípio, o processo anglo-americano é constituído de duas fases. A primeira fase
é o pré-trial, essencialmente escrita, sendo que a segunda fase consiste no Trial, ocasião em
que são produzidas as provas e proferido o julgamento. É importante dizer que nos Estados
Unidos da América um número elevadíssimo de causas cíveis não superam a fase do pré-trial,
em decorrência das partes terem acordado uma solução, ou do tribunal ter determinado uma
tentativa de conciliação ou, porque recorreram à arbitragem, ou ainda, em decorrência de outro
mecanismo de solução precoce da controvérsia. (TARUFFO, 2001)

Na verdade, o pré-trial (pré-julgamento) se configura essencialmente como uma fase de solução
da controvérsia sem uma decisão e, apenas excepcionalmente desempenha uma função
realmente preparatória. Portanto, pode-se dizer que na grande maioria dos casos o processo do
common law é constituído de uma fase sob a direção ativa do juiz, o qual possui amplos
poderes, visando a esclarecer os termos do litígio, as informações necessárias para a realização
da defesa, as provas que serão produzidas, a realização de um acordo ou renúncia em
prosseguir com o processo, ou utilização de outro meio de solução rápida da controvérsia.
(TARUFFO, 2001)

Outro fator que, tradicionalmente, caracterizava o common law consiste na presença do júri na
controvérsia civil. Contudo, na Inglaterra o Júri Civil desapareceu há décadas. Assim, nos poucos
processos que chegam à fase do Trial, realizar-se-á a audiência perante o juiz monocrático. Nos
Estados Unidos da América, o julgamento pelo Júri Civil ainda se encontra previsto no
ordenamento jurídico, por se constituir em uma garantia constitucional, prevista pela 7ª emenda
da Constituição Americana e pelo fato do júri popular ser famoso pela concessão de
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indenizações de valor elevadíssimo.(TARUFFO, 2001)

Acrescente-se que não obstante o julgamento pelo júri se constitua em uma garantia
constitucional, trata-se de direito disponível. Dessa forma, os casos de julgamento pelo júri nas
causas cíveis é notadamente minoritário. Destarte, é impróprio considerar o julgamento pelo júri
como um elemento fundamental do processo civil do common law. (TARUFFO, 2001)

Como se vê, continuam a existir diferenças entre os sistemas da civil law e da common law,
muito embora se verifique forte influência de um sistema no outro.

Há de se asseverar que pode-se considerar que o sistema common law sofreu influência da civil
law com a edição do Rules na Inglaterra em 1999, tendo em vista que a ideia de um código
processual era estranha à tradição inglesa. Importante destacar que a Constituição dos EUA foi
elaborada em 1788, sendo escrita e rígida, prevalecendo sobre qualquer outra norma federal ou
estadual. Vale mencionar, ainda, o Federal Rules of Civil Procedures, editado em 1938 pela Corte
Suprema.(TARUFFO,2001)

Surge, nessa ambientação, além dos sistemas de civil law e do common law, um sistema misto,
impregnado de características próprias da civil law e do common law, em decorrência do
fenômeno da interferência horizontal dos sistemas, da globalização, da controvérsia
transnacional, da tendência de uniformização cultural que começa a se manifestar no âmbito da
cultura jurídica, como se verifica com relação à efetividade da tutela jurisdicional, das garantias
constitucionais, dos direitos humanos, e assim por diante. (TARUFFO, 2001)

Na verdade, o sistema dos EUA se apresenta mais como um sistema misto. O sistema do
common law se apresenta de uma forma mais pura na Inglaterra.

Na linha da orientação fixada, depreende-se, que o modelo da civil law tem sofrido forte
influência do modelo da common law, em particular do modelo norte-americano, em decorrência
de razões históricas, políticas e culturais. Exemplos contundentes são as class action que
influenciaram a tutela jurisdicional dos direitos difusos e coletivos; o modelo de processo oral e
concentrado; o modelo de procedimento bifásico, composto por uma fase preparatória e de uma
fase de instrução e julgamento; júri penal; a técnica do interrogatório cruzado; a idéia de se
limitar os recursos para o Supremo Tribunal; dentre outros casos.

Com efeito, resta superada a distinção clássica entre civil law e common law pela forte
interferência de um sistema no outro, fazendo surgir uma simbiosa rica em numerosos
ordenamentos[2].

O presente trabalho analisará com mais vagar a influência do common law no mecanismo de
tutela específica instituído pelo artigo 461, do Código de Processo Civil Brasileiro. No entanto, se
faz necessário, primeiramente, tecermos algumas considerações a respeito da cláusula due
processo of law tão prestigiada no sistema americano e também no Brasil, especialmente a partir
da constitucionalização do processo levada a cabo pela Constituição de 1988.

De fato, dentro da procedimentalidade democrática dos Estados Unidos da América destaca-se a
importância para o imprescindível respeito ao Due Processo of Law[3].

O Due Processo of Law surge no direito americano em 1791, por ocasião da proclamação de um
Bill of Rights uniforme para a América, o qual tinha por objetivo a tutela das liberdades públicas.
Contudo, apenas em 1897 exsurge a acepção substantiva do Due Process Of Law - substantive
due process. A Suprema Corte Americana passou a aferir a razoabilidade dos atos estatais
através do substantive due process, com fins de mitigar a intervenção do Estado no domínio
econômico, consagrando o Estado Liberal.

Com a queda da Bolsa de Nova York em 1929 restou necessário instituir o dirigismo estatal,
praticamente abandonando o substantive due process.
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No entanto, na década de 50 a Suprema Corte Americana ressurgiu o substantive due process, o
qual deu ensejo ao ativismo judicial, sendo largamente utilizado nas ações afirmativas.

Até o final do século passado, a Suprema Corte Americana novamente passa a desempenhar um
papel conservador, verificando uma redução do uso da cláusula do due process of law na sua
dimensão substantiva. (BARROSO apud FERRAZ, LEONARDO, 2007, p. 120)

Leonardo de Araújo Ferraz em sua tese de mestrado cita as palavras de Castro salientando a
importância da cláusula due process of law:

 

Toda essa disputa jurídico-filosófica serve para ilustrar o quanto a cláusula do devido processo
legal, em sua acepção substantiva, constitui inesgotável manancial de inspiração para a
criatividade hermenêutica, (à medida que), essa garantia acabou por transformar-se num
amálgama entre o princípio da legalidade (rule of law") e o da razoabilidade (rule of
reasonableness)  para controle dos atos normativos e [...] das decisões estatais [...]. Tem-se
nessa jurisprudência construtiva (...) a constatação da relatividade histórica da Constituição. [...]
Chega-se, por esse processo fecundo e permanente de adaptação da Constituição às realidades
emergentes, à noção de Constituição viva, isto é, da Constituição que se alimenta do plasma da
realidade e encontra seu renovado sentido através da reconfiguração dos fatos da vida. [...]
Essa visão revitalizadora da legalidade e que possibilitou a cláusula due process of law [....]
transformar-se no mais importante instrumento jurídico para a produção das liberdades públicas
nos Estados Unidos. (CASTRO apud FERRAZ, Leonardo, 2007. p. 124)

 

Destarte, o processo nos EUA também se encontra regido por princípios constitucionais. Adota-
se o princípio da neutralidade do juiz, vedando-se maiores iniciativas do magistrado, bem como
condutas inquisitoriais. O processo se desenvolve por iniciativa das partes e não por impulsos
processuais gerados pelo juiz.

Ao juiz da common law foi atribuído poder para criação do direito dentro de determinados
limites. O juiz cria o direito a partir de situações já debatidas. A legitimidade das decisões é
sempre obtida pelo debate nos Estados Unidos da América.

Veja-se que os procedimentos probatórios constituem palco para discussão de normas geradoras
do direito. Às partes cabe a responsabilidade pela produção das provas. Importante observar
que as provas documentais deverão ser reduzidas em procedimentos orais por ocasião do júri.
Dessa forma, se dá ensejo ao efetivo exercício do contraditório.

Os procedimentos probatórios nos EUA, como dito alhures, devem estrita observância às
garantias constitucionais do Due Process. Do contrário, estará configurada a nulidade de todo o
procedimento. Portanto, qualquer verdade factual aferida por violação às normas constitucionais
deverá ser desprezada, por contaminar a validade de todo o procedimento. As regras
constitucionais do Due Process acabaram por determinar a existência de normas processuais
detalhadas culminando numa fase probatória bastante formalista.

Na realidade, uma das finalidades das referidas normas é de limitar o poder do órgão judicial de
julgar sobre as provas, no especial, com relação ao indeferimento da produção de determinada
prova requerida pela parte, por considerá-la irrelevante. Ao juiz é permitido formular perguntas
às testemunhas e aos peritos. No entanto, os referidos questionamentos possuem o mesmo
valor dos formulados pelas partes.

Especial relevância é atribuída ao princípio do contraditório. Exemplificadamente, salienta-se que
a seleção das pessoas que irão integrar o júri observará um procedimento contraditório entre as
partes. Cabe esclarecer que o julgamento pelo júri constitui-se direito disponível, podendo as
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partes optar pelo julgamento apenas pelo juiz togado. (TARUFFO, 2001)

Também possuem destaque os princípios concernentes à oralidade e informalidade.

No mesmo sentido, no Brasil o due process of law encontra-se previsto no art. 5º LIV e LV da
atual Constituição da República, que instituiu o Estado Democrático de Direito e seus
correspondentes pilares, a saber a legalidade, o contraditório, a ampla defesa, a isonomia, o
acesso ao direito, a fundamentação racional dos provimentos estatais e a duração razoável dos
procedimentos.

 

3  A INFLUÊNCIA DO COMMON LAW NA NOVA FORMA DE TUTELA PREVISTA NO ART.
84 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO E  NO ART. 461 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

 

 

Não obstante os artigos 84, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o 461, do Código de
Processo Civil (CPC) tenham também sofrido influência de outros ordenamentos jurídicos,
constitui objeto do presente estudo a análise de alguns institutos do common law e sua
repercussão no sistema brasileiro. Assinale-se que não se pretende neste estudo investigar as
origens dos referidos artigos. Além dessas considerações, os institutos referidos serão analisados
sob a ótica do Estado Democrático de Direito, marco teórico adotado ao longo do presente
artigo.

 

 

3.1  Princípio da adequatezza norte-americano

 

 

Primeiramente é importante consignar que o ordenamento jurídico deve ser capaz de fornecer
instrumentos executivos para a tutela da situação jurídica nos casos em que as atividades
constitutiva e de acertamento de direitos não se mostrarem, por si só, suficientes para a
atuação do chamado "direito material". Assim, em virtude das peculiaridades de cada
ordenamento jurídico verifica-se o surgimento de várias técnicas procedimentais.

O sistema do common law se baseia na construção da solução executiva mais adequada à
necessidade do caso concreto, seja através de meios diretos ou indiretos. São as peculiaridades
do "direito substancial" que determinam a escolha do instrumento executivo.

O princípio di adeguatezza norte-americano permite aos Tribunais utilizarem o remédio executivo
mais eficaz ao caso concreto.

Permanece a discussão doutrinária se no ordenamento do common law existe um princípio de
tutela específica do "direito material" - specific performance. Interessante se observar que de
um lado tem-se a utilização generalizada da injunction a qual visa sempre o adimplemento
específico; de outro lado há o procedimento executivo. A criação de novas formas de execução
específica, por sub-rogação da obrigação pela parte e o recurso generalizado ao Contempt of
Court, como formas de coerção indireta para o adimplemento específico da obrigação,
constituem dois fenômenos de bastante relevância para a atuação da medida executiva
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especialmente no campo do non-money judgments. (TARUFFO, 1988)

No direito anglo-americano verifica-se a presença de um sistema complementar e paralelo de
tutela. A equit tem por finalidade possibilitar a proteção de situações não tuteláveis exatamente
pela lei, exigindo-se uma interpretação jurisprudencial. Caracteriza-se como um meio pelo qual
os magistrados podem criar uma tutela adequada para o caso concreto. Este sistema surge em
decorrência dos limites da técnica e da rigidez do common law, a qual se mostrava adequada
apenas à tutela ressarcitória - damages. (TARUFFO, 1988)

Veja-se que uma das medidas utilizadas pela equity são as experimental orders, as quais
possuem grande relevância no balance of hardships, conforme será demonstrado adiante.

Diante disso, verifica-se que o princípio da adeguatezza norte-americano teve implicações
relevantes no mecanismo de tutela específica instituído no Direito Brasileiro, como adiante se
discorrerá.

O Código de Processo civil de 1973, em sua origem, não previa meios eficazes para a tutela
específica das obrigações de fazer e de não fazer infungíveis. Apenas algumas hipóteses eram
dignas de tutela, como no caso de obrigação de concluir contrato ou prestar declaração de
vontade, em que o legislador dispôs que a própria sentença de procedência produziria o mesmo
efeito do contrato a ser firmado ou da declaração a ser emitida.

Veja-se, a propósito, o art. 287 do Código de Processo Civil de 1973 o qual previa coerção de
natureza patrimonial quando tal pedido fosse formulado na petição inicial, para o caso de
descumprimento da sentença, devendo a aplicação da referida pena pecuniária estar prevista
expressamente na sentença.

Forçoso afirmar que não havia no ordenamento jurídico pátrio mecanismo apto à tutela de
grande número de obrigações de fazer e não fazer. As sentenças condenatórias se mostravam
insuficientes para a prevenção do ilícito, de sua continuidade e de sua repetição.

De logo, utilizava-se a ação declaratória acompanhada ou antecedida da ação cautelar
inominada a qual visava antecipar efeitos da tutela de conhecimento.

Importante inovação se verificou com a edição do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90), em especial no tocante ao art. 84, o qual passou a prever a possibilidade de se
substituir a prestação específica por outra prestação que assegure resultado prático equivalente
ao do inadimplemento.

Em 1994, a Lei 8.952, conferiu ao art. 461 CPC, redação bastante semelhante ao artigo 84 da
Lei 8.078/90. Assim, o sistema passou a ser instituído de importante mecanismo para a tutela
específica das obrigações de fazer e não-fazer. As ações cujo objeto é o cumprimento de
obrigações de fazer e de não fazer passaram a ter um pedido implícito, qual seja, o da
determinação de outras providências que assegurem o referido resultado prático.

Frise-se, ademais, que o surgimento dos artigos 84 CDC e 461 CPC representou uma nova
opção de sistema de execução. Abandonou-se o sistema fundado no princípio da tipicidade dos
meios de execução para se adotar o princípio da concentração dos poderes da execução.

O princípio da tipicidade das formas de execução estabelece que os meios de execução devam
estar previstos na lei. O órgão judiciário não poderá se valer de meio executivo diverso do
previsto na lei processual. Portanto, este princípio visa proteger a parte de possível arbítrio do
juiz e de eventuais surpresas, lhe conferindo segurança jurídica.

No entanto, o princípio da adeguatezza norte-americano penetra no direito brasileiro na medida
em que se passou a considerar a necessidade de um sistema de execução, que tutelasse de
forma adequada e efetiva as várias situações do direito material. O órgão judiciário passa a
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deter amplos poderes para determinar a modalidade executiva adequada ao caso concreto, mas
sempre nos limites da lei, em face do princípio da reserva legal previsto no inciso II, do artigo
5º, da Constituição Brasileira.

O sistema de execução passa a ser regido pelo princípio da concentração dos poderes de
execução sob provocação das partes - é o princípio do dispositivo como previsto no Código de
Processo Civil - mas  sob o controle do órgão judiciário, que tem o dever de fazer observar os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa argumentativa, do acesso ao direito,
da isonomia, da fundamentação dos provimentos e da duração razoável dos procedimentos.

3.2  Quia Timet Injunction e Injunctions

 

 

O direito anglo-americano através da quia timet injunction possibilita uma tutela puramente
preventiva. Trata-se de provimento no qual visa impedir o cometimento de um ilícito, antes
mesmo da ocorrência de qualquer violação. Hodiernamente, é o instrumento adequado para a
prevenção do ilícito na forma pura.(MARINONI, 2006)

Dentro dessa perspectiva, para a concessão da quia timet injunction, na forma pura, não se faz
necessária a ocorrência do dano, nem tampouco a violação atual do direito. Portanto, é
suficiente a ameaça de violação, desde que se demonstre a probabilidade de sua concretização.

Nesses casos a tutela visa a impedir a prática do ilícito, independentemente de sua ocorrência
anterior. Para a sua concessão deve-se demonstrar a existência de forte prova do perigo de
ilícito.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni reporta-se às preciosas lições de I.C.F. Spry:

 

The words quia timet means simply since he fears. If an applicant seeks an injunction before the
act of the defendant has occurred that is alleged to involve an interference with his rights, he is
commonly said to seek a quia time injunction. Since, however, one of the main uses of
injunctions is the prevention of prospective injuries, it is apparent that the mere futurity of
unlawful acts can by no means be objection to the jurisdiction of the court. So it was observed
by Cotton L. J., The Court of Chancery said, Where a man threatens and intend to do an
unlawful act, we will, before it is done, grant an injunction to prevent his doing it, and we wilL
grant it where the act has been done and his likely to be repeated - hIis jurisdiction is simply
preventive. Indeed Jessel M. R. stated. No part of the jurisdiction of the old court of chancery
was considered more valuable than that exercise of jurisdiction which prevented material injury
being inflicted, and no subject was more frequently the cause of bills for injunction than the
class of cases wich were brought to restrain threatened injury as distinguished from injury which
was already accomplished. (Spry, I.C.F. apud MARINONI, 2006.  p. 53)[4]

 

No direito anglo-americano não só verificamos a previsão da quia timet injunction, como
também das injunctions, as quais se encontram consagradas historicamente. Luiz Guilherme
Marinoni aduz que segundo alguns doutrinadores, as injunctions possuíram forte influência do
protestantismo, tendo em vista que este se baseava na responsabilidade pessoal. (MARINONI,
2006)

A prohibitory or restrictive injunction consiste em uma ordem que impõe um não fazer, proibindo
a prática ou manutenção de algum ato. Já a mandatory injunction consiste, diante de omissões
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ilícitas, em uma ordem que impõe um fazer.

Caracterizam-se principalmente pela possibilidade de adequação aos casos concretos, de forma a
permitir a tutela efetiva de situações jurídicas diversas. As injunctions têm grande aplicação na
proteção dos direitos coletivos. Não obstante exerçam função preventiva se faz indispensável a
existência de violação ao direito para o manejo da prohibitory ou mandatory injuction.
(MARINONI, 2006)

São medidas que podem ser concedidas tanto antecipadamente - interlocutory or preliminary
injunction, sem a plena avaliação das provas produzidas pelas partes; ou no final do processo -
final or perpetual injunction, a qual é concedida após a realização de toda a fase instrutória e
julgamento de mérito.(MARINONI,2006)

Perceba-se, que uma vez concedida a injuction ocorrerá, no caso de inadimplemento, a
execução específica por sub-rogação ou se procederá à punição do obrigado inadimplente
através do Contempt of Court.

Portanto, este instituto visa a garantir a tutela específica dos direitos, especialmente no que se
refere aos direitos não patrimoniais, não se admitindo mera substituição pelo equivalente
monetário da prestação inadimplida.

Não obstante as injuctions estarem consagradas no direito anglo-americano e o Código de
Processo Civil brasileiro de 1939 já prever a ação cominatória, o Código de Procedimentos
brasileiro de 1973 se absteve de produzir uma figura genérica da tutela do credor. (MARINONI,
2006)

É inegável que as injuctions influenciaram o direito brasileiro no pertinente à instituição do
modelo estabelecido no art. 461 CPC, visando à tutela específica das obrigações de fazer e não
fazer. No entanto, o nosso ordenamento optou, até mesmo por também receber influências de
outros países, por não prever separadamente a quia timet injuction. Assim, o art. 461 do CPC
destina-se tanto à tutela preventiva pura quanto à tutela destinada à cessação ou repetição do
ilícito. Ademais, a concessão da tutela estatuída no art. 461 CPC independe da ocorrência do
dano, sendo suficiente a ameaça ou configuração do ilícito.

Oportuno registrar que o ilícito se caracteriza pela violação do ordenamento jurídico, ao passo
que o dano se constitui apenas em mera conseqüência eventual do ilícito.

Como explicitado, no direito anglo-americano há a previsão de dois instrumentos distintos: um
para determinar um não fazer - prohibitory injunction e um outro para determinar um fazer -
mandatory injuction.

No Brasil existia grande polêmica em torno da possibilidade da ação inibitória determinar um
fazer - inibitória positiva (mandatory injuction). No entanto, não há qualquer razão para se
restringir a ação inibitória ao não fazer, podendo ser utilizada tanto para impedir a prática de um
ato como para impor a observância de um dever. Não há dúvida que a imposição de um fazer é
capaz de inibir o ilícito.(MARINONI, 2006)

É certo que no direito norte-americano sequer existe qualquer discussão sobre a possibilidade de
utilização da inibitória positiva - mandatory injuction, sendo perfeitamente reconhecida.

No Brasil, também há a possibilidade de concessão da tutela antecipadamente ou ao final do
processo.

Primeiramente vale destacar que a tutela nas obrigações de fazer e não fazer pode ser
específica ou assegurar o resultado prático equivalente, ou ainda, a compensação por perdas e
danos. Não há dúvidas que a tutela específica pode ser antecipada. No entanto, a tutela que
assegure resultado prático equivalente não é antecipável, uma vez que apenas é determinada
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pelo juízo se o pedido for julgado procedente, o que ocorrerá apenas por ocasião da sentença.
(ZAVASCKI, 2008)

Entretanto, nos casos em que a execução específica seja impossível e desde que exista risco de
ineficácia, a medida que assegura o resultado prático equivalente poderá ser antecipada. Por
outro lado, no que diz respeito à compensação por perdas e danos esta somente poderá ser
antecipada se além dos requisitos da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia do
provimento final se mostrar indispensável.(ZAVASCKI, 2008)

Cabe salientar que a finalidade da instituição do § 3º no art. 461 do Código de Processo Civil
Brasileiro, possibilitando a antecipação dos efeitos da tutela da lei, objetivou a entrega da
prestação no tempo adequado a fim de se evitar eventual comprometimento da tutela específica
durante o transcorrer do processo.

Teori Albino Zavascki, assim se pronuncia a respeito do assunto:

 

Pelo dispositivo do § 3º, a antecipação pode ocorrer "liminarmente ou após justificação prévia,
citado o réu". Surgiram dúvidas sobre se a exigência de citação do réu é apenas para os casos
de necessidade de justificação ou se é condição para deferimento da medida, em qualquer caso.
Conforme salientamos ao tratar do processo para antecipação da tutela no procedimento comum
(Capítulo VII, 3), a manifestação do requerido deve ser colhida sempre que possível,
independentemente de previsão explícita na lei ordinária, já que isso constitui exigência do
princípio constitucional do contraditório. Porém, se o risco de ineficácia é tão grave e iminente
que não pode aguardar o tempo da citação ou da manifestação da parte requerida,
evidentemente que a medida antecipatória poderá ser concedida desde logo. A isso estará
autorizado o juiz por outro princípio constitucional: o da efetividade da jurisdição. (ZAVASCKI,
2008. p. 183)

 

A antecipação liminar da tutela deve ser vista com excepcional cautela uma vez que impede a
aferição de um dos requisitos para a sua concessão tendo em vista que, por força dos princípios
constitucionais definidos pelos incisos LIV e LV, do artigo 5º, só é possível a aferição da
probabilidade do direito após o devido processo legal. É certo que alguma parte da doutrina
brasileira afirma que o devido processo legal pode conviver com um contraditório reduzido ou
diferido, mas não com a sua supressão.

Na quase totalidade dos casos, considerando o marco teórico do Estado Democrático de Direito,
a antecipação da tutela deverá ser concedida apenas se houver sido assegurado pelo menos um
contraditório mínimo ao réu, ainda que utilizando-se do procedimento de justificação e em prazo
diminuto (horas ou um ou dois dias), pois assim restará respeitado o contraditório e a ampla
defesa.

 

3.3  O balance of hardships - "Balanceamento de riscos"

 

O balance of hardships  do direito americano possibilita a análise comparativa entre os riscos
que poderão ser suportados por cada parte visando à concessão ou não da tutela requerida.
Verifica-se sua maior utilização nas hipóteses de quia timet injuction, que não requer a violação
do direito, bem como a fim de justificar a concessão das preliminary injunctions.(MARINONI,
2006)
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Nesse diapasão, o magistrado poderá negar a concessão da injuction se esta gerar um prejuízo
excessivo para o réu. É digno de registro salientar que um dos meios de se obter a valoração da
hardship que pode ser imposta ao réu se concedida a tutela inibitória na forma requerida pelo
autor são as experimental orders.

Marinoni ao tratar das "ordens experimentais" cita importante leading case a respeito da
matéria:

 

Nos casos de poluição industrial, tais ordens consistem em experiências que são conduzidas
dentro da indústria ré sob o controle científico de peritos: nas hipóteses em que através dessas
experiências, conclui-se que a fumaça, o gás, os rumores ou outras emissões podem ser
reduzidas ou até mesmo eliminadas em virtude do uso de novas tecnologias, o juiz concede a
mandatory injunction determinando o fazer necessário para que tais tecnologias possam ser
empregadas de modo a prevenir o ilícito. O que se deseja evitar - ao menos pelo que se infere
do leading case na matéria - é que seja destruída uma obra ou determinado o fechamento de
uma indústria ou o encerramento de uma atividade quando se pode recorrer a meios que podem
ser menos gravosos ao réu e, ainda assim, impedir a continuação do ilícito. (MARINONI, 2006.
p. 149)

 

Perceba-se que o balance of hardships nada mais é do que uma análise dos prejuízos que
poderão ser suportados pelo autor ou réu com relação à concessão ou não da tutela. Tal
instituto guarda semelhanças com a análise dos pressupostos de concessão da tutela antecipada
no direito brasileiro, previstos no artigo 461, § 3º do CPC. Note-se que o balance of hardships
corresponde no ordenamento jurídico brasileiro ao princípio da ponderação de interesses.

O artigo 461 do CPC brasileiro, ao tentar proceder à distribuição isonômica do tempo do
processo, quebrou a regra da nulla executio sine titulo, possibilitando a concessão de tutela
antecipada antes de se obter uma "certeza jurídica", pretendida em se tratando de tutelas
exaurientes.

Os pressupostos legais para concessão da antecipação da tutela consistem: a) relevância do
fundamento da demanda; b) justificado receio de ineficácia do provimento final.

Portanto, a tutela será antecipada se após a análise dos riscos de sua não concessão se concluir
pela necessidade da adoção da referida medida. De toda forma, a antecipação de tutela da lei
só é legítima se observados os direitos fundamentais do processo, como vem se defendendo
neste artigo.

A antecipação de tutela brasileira encontra correspondência e incursões do balance of hardships
do direito americano, o qual se baseia nos princípios do meio idôneo e da menor restrição
possível.

Assim, o balanceamento de riscos possibilita que se utilize de meios menos gravosos ao réu a
fim de se evitar o ilícito, sua continuação ou repetição. Essa ponderação de bens tem por
finalidade à proteção do direito do autor com o menor sacrifício do patrimônio do devedor. O
direito do autor deve ser protegido sem gerar prejuízo excessivo ao réu.

Dessa forma, em se tratando de um e outro caso, na aplicação de multas ou na fixação de outro
meio executivo deverá sempre ser observado o devido processo, e em especial o contraditório,
ampla defesa, acesso ao direito, isonomia, fundamentação dos provimentos estatais e duração
razoável dos procedimentos  a fim de se verificar, sob as bases do Estado Democrático de
Direito, qual o direito mais adequado à proteção do bem com o menor sacrifício possível, sempre
discursivamente legitimado.
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3.4  O undertaking do réu

 

 

O undertaking do réu é um instituto do direito anglo-americano que consiste no compromisso
que o réu assume perante a Corte de não-fazer os atos que o autor teme que ele pratique ou
de comunicar-lhe com antecedência dos atos que deve praticar. (MARINONI, 2006)

O que se deseja realçar é que este compromisso firmado pelo réu equivale à concessão da
injunction, tendo em vista que o seu descumprimento ensejará o contempt of Court, tal qual se
dá diante do descumprimento de uma injuction.(MARINONI, 2006)

Assim, uma vez celebrado o compromisso do réu não há que se falar em concessão da injuction
por falta de interesse.

Percebe-se, pois, com clareza solar a grande preocupação com a participação das partes no
processo nos países da common law. Cabe salientar que o direito processual norte-americano
não prevê a possibilidade do desenvolvimento do processo de forma ordinária com apenas uma
das partes, exceto se o demandado for a Administração Pública ou se tratar de direito
indisponível. Assim, constatada a revelia abre-se oportunidade para a parte requerer o default
judgment, que se constitui em uma decisão frágil e revogável com muito mais facilidade que
uma sentença ordinária (BENUCCI, 2002).

Como está claro, o direito norte-americano atribui grande importância à colaboração das partes
como elemento essencial do desenvolvimento do processo.

Ademais, tal colaboração se mostra presente e assume grande significado na fase do pré-trial,
uma vez que em numerosos casos conduz como dito alhures, à solução da controvérsia.

Muito embora não haja previsão expressa no Código de Processo Civil Brasileiro da figura do
undertaking é possível sua utilização no nosso ordenamento jurídico.

A Lei 8.952 de 13 de dezembro de 1994 instituiu a audiência preliminar para as causas que
versem direitos disponíveis.

A audiência preliminar prevista no art. 331 do Código de Processo Civil brasileiro tem como um
de seus precedentes no direito comparado o pré-trial. Importante perceber que tanto no pré-
trial quanto na audiência preliminar do direito brasileiro se busca, primeiramente, a conciliação
das partes.

O órgão judiciário nas demandas que versem sobre direitos disponíveis tem o dever de tentar a
conciliação das partes. Nessa ordem de ideias é que emerge a possibilidade do undertaking do
réu. Ou seja, por ocasião da conciliação, é permitido ao réu oferecer proposta conciliatória para
a solução da controvérsia da forma mais benéfica a ele. Não constitui demasia assinalar que o
undertaking do réu só será possível se as partes efetivamente participarem da construção da
solução da controvérsia. Enfatize-se que uma vez celebrada a transação esta se constituirá em
título executivo judicial.

É importante vislumbrar que quanto maior a participação do réu na solução da demanda maior
será a possibilidade de cumprimento da obrigação e tutela do direito.

Percebe-se, pois, que a figura do undertaking do réu é desejável em um Estado Democrático de
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Direito, pois permite a construção participativa do processo de conhecimento em simétrica
paridade dos sujeitos.

É importante destacar que o undertaking do réu pressupõe ampla participação deste na
obtenção da solução da controvérsia. Assim, diante de várias soluções saneadoras o réu se
manifestará com relação a que deseja cumprir. Ora, se ao réu é permitido participar da
construção da solução da controvérsia é evidente que maior será a possibilidade de seu
cumprimento.

De modo que não só é legítimo como desejável fazer-se a adequação no direito brasileiro,
permitindo-se que a audiência preliminar se desenvolva com ampla participação das partes, a
fim de se obter o compromisso - undertaking do réu ou outra forma conciliada de solução da
controvérsia -, em plena sintonia com o Estado Democrático de Direito.

 

 

3.5  O Contempt of Court

 

 

O Contempt of Court do direito anglo-americano tem por objetivo coagir o contemnor a praticar
ato ou abster-se de executá-lo visando o cumprimento das decisões da Corte e
consequentemente a preservação de seu poder e de sua autoridade.

Gisela Potério Santos em sua tese de mestrado sustenta que:

 

A coercitividade opera em face da pessoa que desrespeita uma decisão judicial, e quando se lhe
aplica penalidade, pecuniária ou não, tem esta natureza primariamente compensatória, devendo
o montante ou a pena, ser razoavelmente fixado, para compensar o beneficiário da decisão, do
prejuízo em razão da contrariedade, não em relação ao quantum da demanda sub judice.
Secundariamente tem natureza coercitiva e punitiva. (SANTOS, 1999. p. 99)

 

O direito anglo-americano prevê o civil contempt o qual consiste em uma medida coercitiva que
visa a assegurar ao credor o adimplemento específico das obrigações, especialmente, de fazer e
de não-fazer, impostas por decisões judiciais antecipatórias ou finais.(MARINONI, 2006)

Noutro giro, o criminal contempt destina-se a comportamentos que obstacularizam a
administração da justiça ou que representem ofensa à autoridade do juiz. Infere-se, portanto,
que o cirminal contempt tem o seu plano de atuação apenas no denominado "interesse público",
objetivando o correto funcionamento da administração dos órgãos judiciários.(MARINONI, 2006)

O que mais releva enfatizar é que o civil contempt possibilita, além da imposição de penas
pecuniárias, o estabelecimento da pena de prisão diante do mero inadimplemento do réu. Disso
deflui o caráter discricionário do juiz, na aplicação da pena pecuniária ou da pena de prisão,
graduando-a de acordo com a gravidade da violação e a resistência oferecida pelo réu.

Marinoni ao transcorrer sobre o contempt of court obtempera que:
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Ainda que se sustente, no direito inglês, a necessidade da criação de procedimentos especiais
para a tutela das novas situações de direito substancial de conteúdo não patrimonial, certo é
que o contempt of court continua a ser considerado o meio mais adequado para garantir a
efetividade dos chamados non-money judgements. É oportuno advertir, entretanto, que nos
Estados Unidos - ao contrário do que acontece na Inglaterra, onde não se põe em discussão a
eficácia do civil contempt na forma pecuniária - afirma-se que essa modalidade de civil contempt
poderia produzir melhores resultados se o juiz fixasse a multa em um certo valor por dia de
atraso no cumprimento da ordem judicial, à semelhança do que ocorre com o modelo da
astreinte francesa. (MARINONI, 2006. p. 215)

 

É preciso perceber, porém, que o juiz da civil law em razão da tradição jurídica romana bem
como do princípio da separação de poderes não possui poderes próprios de criação do direito,
em face da existência, nas Constituições, do Devido Processo Legislativo.

Veja-se que com a inclusão no nosso ordenamento jurídico da possibilidade do juiz impor multas
diante do descumprimento das suas ordens, bem como de determinar as medidas necessárias
para obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, o órgão judiciário passa
a ser investido de "maior poder", dando ensejo a um ativismo judicial que, todavia, fica limitado
pela necessária observância do princípio da reserva legal e, sobretudo, pela obediência aos
demais princípios que dão sustentação ao Estado que se exige ser de direito e democrático (art.
1º, da Constituição Brasileira).

Acontece que no sistema da common law, especialmente no que diz respeito ao contempt of
court o juiz é investido do contempt power, exercendo atividade criativa - no sentido de decisão
para o caso concreto e para sancionar suas próprias ordens.(MARINONI, 2006)

Nessa seara nota-se que o direito da civil law adotou o princípio da tipicidade dos meios de
execução, o qual não encontra previsão no common law. O juiz da common law possui amplos
poderes para fazer cumprir as suas decisões, exercendo um relevante papel criativo, sempre se
adequando, contudo, às necessidades legais concretas.

Dentro dessa perspectiva, preciosas as lições de Luiz Guilherme Marinoni:

 

O juiz da common law sempre teve o poder de sancionar as suas decisões mediante multa e até
mesmo prisão nos casos em que o litigante comete contempt of court ou pratica um ato que
significa "desprezo à Corte". Esse poder, outorgado ao juiz, revela muito mais imperium -
compreendido como expressão do poder estatal - do que iurisdictio. O ius dicere, que o direito
medieval reduziu à notio, obviamente se compatibiliza com os valores do Estado liberal, pois
dizer o direito, na própria lição de Montesquieu, seria o exercício de um "poder nulo" - já que
significaria a simples reafirmação do poder outorgado ao legislativo. (MARINONI, 2006. p. 420)

 

O que se deseja destacar, entretanto, é que as bases institucionais do civil law são distintas do
common law, não se podendo pretender introduzir no nosso sistema algo semelhante ao
contempt of court, o qual confere amplos poderes ao juiz posto que, no caso brasileiro, há
estrita observância do princípio da reserva legal e do devido processo, legitimando
democraticamente os provimentos de urgência.

Isso não significa que o ordenamento brasileiro não permita que o juiz tenha poderes para
expedir determinações. Ao revés, os órgãos judiciários brasileiros podem expedir mandamentos
ou ordens. O art. 461 do CPC confere-lhes autorizações para sancionar o descumprimento de
suas decisões através do uso da multa bem como poder para escolher o meio de execução
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adequado ao caso concreto, mas sempre formatado pelo devido processo.

A questão nuclear que ora se apresenta ao debate, à vista da correspondência com o
ordenamento do common law, se refere à análise da amplitude dos poderes conferidos ao órgão
judiciário, à luz do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal  Brasileira
de 1988, especialmente o princípio insculpido pelo inciso LIV, do art. 5º em que se consagrou o
direito fundamental de que ninguém perderá sua liberdade ou seu patrimônio sem o devido
processo legal conectado, entretanto, a outro direito de natureza igualmente constitucional e
fundamental que estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei", regra insculpida no inciso II, do mesmo art. 5ª, da Constituição.

Como já se disse, o § 5º do art. 461 do Código de Processo Civil brasileiro quebra o tradicional
princípio da tipicidade dos meios de execução, instituindo o princípio da concentração dos
poderes executivos sob a superintendência do órgão judiciário, mas sempre jungido ao princípio
do dispositivo.

Acontece que o legislador nos §§ 4º e 5º previu mecanismos de coerção para o cumprimento da
tutela provisória antecipada ou da tutela final, autorizando o órgão judiciário a utilizar-se
inclusive de mecanismos inominados. Note-se que o mecanismo da multa diária se destina a
induzir o cumprimento de obrigação positiva que esteja sendo violada, ou seja, visa a coagir a
realização de um ato.

 Saliente-se que nas obrigações negativas o meio de coerção deve induzir a uma omissão.
Portanto, a multa diária se mostrará adequada apenas nos casos de obrigação negativa de
caráter permanente, em que se pretende inibir a reiteração ou induzir a cessação da lesão. Nos
demais casos de obrigação negativa, especialmente nas instantâneas, pode-se dizer que a
imposição de multa de valor fixo se mostra mais adequada. Além da previsão de fixação de
multa, quer seja diária ou de valor fixo, o legislador conferiu ao órgão judiciário outros meios
executórios, sempre previstos no referido diploma legal.

Questão bastante delicada diz respeito à possibilidade do juiz conceder o resultado prático
equivalente nos casos em que não for possível conferir a tutela específica. Nesses casos, parte
da doutrina brasileira considera a existência de um pedido implícito, o que levaria à
interpretação de que o art. 461 CPC estaria excepcionando o princípio da congruência (estrita
relação entre o pedido e o provimento que se requer).

No que concerne ao tema Marinoni advoga que:

 

Mesmo quando é requerida uma ordem sob pena de multa, o juiz, em vista da situação de
urgência que envolve o bem a ser protegido, pode proferir outra modalidade de sentença (ou
seja, uma sentença executiva) e até mesmo conceder algo diverso daquilo que foi pedido (mas
necessário em face da causa de pedir exposta pelo autor). Exemplificando: sendo a única saída
para se evitar a poluição a cessação das atividades da indústria ré, o juiz, em vista da situação
de urgência que envolve o bem a ser protegido, pode determinar a interdição da indústria ré, ao
invés de ordenar a cessação de suas atividades, sob pena de multa. (MARINONI, 2008. p. 417-
418)

 

Ora, com todo e o devido respeito às teses do grande processualista, ousa-se discordar do
posicionamento, no particular. É que  está-se em pleno Estado Democrático de Direito o qual,
por isso mesmo, deve observância aos ditames constitucionais. O ultra mencionado princípio
constitucional e de direito fundamental da reserva legal (art. 5º, inciso II) não pode conferir
interpretação tão elástica de conceder ao órgão judiciário poderes para decidir ao seu alvedrio e,
sobretudo, de forma contrária ao que foi pedido. A possível quebra do princípio da congruência,
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em que pese o respeito à doutrina que o defende, viola frontalmente o princípio da não-surpresa
do demandado, negando-se, assim, o próprio contraditório e colidindo-se com o processo
democrático, discursivamente estruturado pelos sujeitos processuais, em conjunto com o Estado-
Juiz.

Assim, não há que se falar em exceção ao princípio da adstrição ou da congruência pois,
enfatiza-se mais uma vez, a sociedade brasileira instituiu em 1988 um Estado Democrático de
Direito em que os princípios constitucionais do processo exigem observância. Sendo assim, o réu
não pode ser surpreendido com um provimento determinando o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer não debatida discursiva e isonomicamente ao longo de todo o procedimento.

Muito embora o Contempt of Court do direito americano permita a imposição de pena de prisão,
tal sanção não pode ser aplicada no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o artigo 5º, LXVII
da Constituição da República do Brasil o qual, com exceção do devedor de alimentos, veda a
prisão por dívida e é disso que está-se falando, em execução ou cumprimento de sentença.

Destarte, não se pode olvidar que longa foi a trajetória histórica dos cidadãos brasileiros na
construção de um sistema de direitos que fizesse uso da força dos argumentos, na discussão e
solução dos litígios de natureza intersubjetiva, ao invés do argumento da força, ainda que em
nome de hipotético, indemarcado e não problematizado "direito à efetividade da tutela
jurisdicional".

Ora, não se pode buscar uma "tutela dos direitos" a todo o custo, mediante métodos
hermenêuticos que conduzam a uma verdadeira mutação constitucional. É certo que a
Constituição Federal de 1988, essencialmente democrática, apenas permite a prisão civil por
dívida de alimentos, não cabendo ao intérprete criar nova hipótese de cabimento.

Da análise do texto do art. 461 do Código de Processo Civil brasileiro pode-se concluir que ele
se encontra impregnado de forte subjetivismo e que contrasta com os fundamentos do Estado
Democrático de Direito - em especial o princípio da legalidade - do que resulta que não se pode
permitir interpretação que conduza à oferta de ampla discricionariedade ao órgão judiciário.
Nesse passo, é importante que, de lege ferenda, se estabeleça padrões objetivos para a fixação
do valor da multa (como parece ser a pretensão do parágrafo 5º, do art. 503, do projeto do
novo código de processo civil, em tramitação legislativa) e manejo dos meios executórios em
geral, até porque a lei não conferiu aos magistrados no Brasil o Contempt Power como ocorreu
no direito anglo-saxão.

Não constitui demasia assinalar que o Contempt of Court, embora possa ser considerado, por
alguns doutrinadores, como um dos antecedentes históricos do artigo 461 do Código Processo
Civil, por permitir que o juiz ordene sob pena de multa, não pode adentrar no nosso
ordenamento jurídico sem maiores cautelas. Ora, o Contempt of Court anglo-americano concede
amplos poderes ao juiz, além de permitir a imposição de pena de prisão, mecanismos
incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, fundado na legalidade.

4  CONCLUSÃO

 

 

O presente trabalho pretendeu enfocar a tendência ao universalismo jurídico de se almejar uma
"pacificação social" com celeridade, segurança e eficácia, que parece estar presente numa
sociedade globalizada, descentrada e plural.

No sistema norte-americano, possui grande relevância o princípio da adeguatezza, o qual
confere poderes ao órgão judiciário de utilizar o meio executivo mais adequado ao caso
concreto, é claro, sob argumentação das partes envolvidas no litígio. Não é demasiado afirmar
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que esse princípio projetou-se no ordenamento jurídico brasileiro, através dos artigos 84, do
Código de Defesa do Consumidor e 461, do Código de Processo Civil, que elegem o princípio da
concentração dos poderes de execução sob a superintendência do órgão judiciário, mas sempre
em obediência ao princípio do dispositivo (pelo credor) e da ampla defesa e do contraditório,
posto estarmos diante de litigantes, aos quais o devido processo é de observância obrigatória.

 Se, no caso norte-americano, o juiz detém amplos poderes para determinar a medida executiva
adequada ao caso concreto, no caso brasileiro, no entanto, o princípio da tipicidade das formas
de execução melhor atende ao Estado Democrático de Direito, por respeitar a legalidade.

As injuctions encontram-se consagradas no common law, constituindo-se em importante instituto
para a efetiva proteção dos direitos de caráter não pecuniário. No Brasil, apenas com a
instituição dos artigos 84 CDC e 461 CPC, além do art. 11 da Lei de Ação Civil Pública, é que
surgiu uma tutela adequada para as obrigações de fazer e não-fazer. Não obstante, não se
possa afirmar que as injuctions originaram a instituição dos referidos dispositivos legais, é
inegável que influenciaram este mecanismo de tutela.

Destaque-se que tanto as injuctions quanto o mecanismo de tutela instituído pelos mencionados
dispositivos legais consistem, basicamente, em uma ordem judicial que impõe um fazer ou um
não-fazer. No entanto, o ordenamento brasileiro não optou pela criação da quia timet injuction,
em separado, uma vez que o art. 461 CPC, destina-se tanto à tutela preventiva pura quanto à
tutela destinada à cessação ou repetição do ilícito, independentemente da ocorrência do dano.

Ambos os ordenamentos admitem a antecipação de tutela. Todavia, o Estado Democrático de
Direito, instituído pela Constituição Brasileira de 1988, exige que eventual tutela a ser concedida
obedeça ao devido processo legal, em especial os princípios fundantes do contraditório, da
ampla defesa, do acesso ao direito, da fundamentação dos provimentos, da isonomia e da
duração razoável dos procedimentos.

O inadimplemento das injuctions poderá resultar no Contempt of Court, o qual consiste na
medida executiva - imposição de multa ou determinação de prisão - a fim de assegurar o
cumprimento da obrigação específica no direito anglo-americano. A Constituição da República
Federativa do Brasil, contudo, veda a prisão por dívida, salvo a do devedor de alimentos. Ao
contrário do sistema brasileiro, o contempt of court destina o valor da multa para o Estado ou
para um Fundo Público, no inadimplemento.

No contempt of court o juiz norte-americano é investido do contempt power, exercendo
atividade criativa (nos limites da legalidade e do debate processual) para sancionar suas próprias
ordens. Defende-se neste ensaio que no Brasil os órgãos judiciários não são investidos de
contempt power. Assim, não condiz com o Estado Democrático de Direito a concessão de
amplos poderes aos juízes, pois não há espaço para provimentos impregnados de
discricionariedade e subjetivismo. No Estado Democrático de Direito é imprescindível a
observância da legalidade.

Não há que se falar em exceção ao princípio da congruência, tendo em vista que no Estado
Democrático de Direito, o réu não pode ser surpreendido com um provimento determinando o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não debatida discursiva e isonomicamente
pelas partes ao longo de todo o procedimento. Depreende-se, pois, que os poderes concedidos
aos órgãos judiciários nos arts. 461 CPC e 84 CDC não possuem a amplitude existente no
common law pois, no  ordenamento jurídico brasileiro, deve-se estrita observância aos princípios
constitucionais do processo, retro mencionados.

A figura do undertaking do réu, presente no common law, é desejável no nosso ordenamento
jurídico, por possibilitar a construção compartilhada do provimento. Embora não expressamente
previsto, pode ser utilizado plenamente na audiência preliminar, possibilitando que o réu
apresente compromisso para a solução da controvérsia. Outrossim, quanto maior a participação
do réu na solução da demanda maior será a possibilidade de cumprimento da obrigação e tutela
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do direito.

Assim, para que a tutela instituída pelos multicitados arts. 84 CDC e 461 CPC esteja em perfeita
consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil deve-se estabelecer critérios
objetivos para que o órgão judiciário possa, em conjunto com as partes, eleger o meio executivo
e sua operacionalização, como por exemplo, a fixação do valor da multa. Tal medida
possibilitará a eliminação da discricionariedade e do subjetivismo, os quais não encontram
amparo no Estado Democrático de Direito, fundado na legalidade, repita-se.

Por fim, conclui-se que a democracia constitucional dos EUA está fundamentada no Due
Processo of Law. Assim, não obstante o sistema americano permitir uma espécie de "criação do
direito pelo juiz", há rigorosa observância da cláusula due process of law, donde não se permitir
que, no Brasil se verifique um movimento de mitigação do devido processo legal em prol de uma
suposta efetividade do denominado "direito material".

De se observar que a concepção de efetividade do direito no Estado Democrático fundado na
Racionalidade pelo Direito só pode ser obtida quando o próprio processo se mostra efetivo e tal
só se observa quando se aplicam os direitos fundamentais do processo constitucionalizado seja
na construção do direito pela via do devido processo legislativo, seja na solvência dos conflitos
intersubjetivos.
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[3] O Due Process of Law estava consagrado na 5ª emenda, que, juntamente com as 10
primeiras, se denomina o Bill of Rights, em vigor a partir de 15 de dezembro de 1791, destinado
à proteção daqueles direitos tão-só em relação à autoridades federais; daí ter-se cunhado a
expressão Due Process Clause of the Fifth Amendment (oponíveis, portanto, unicamente na
esfera federal). Com o fim da Civil War e com o intuito de assegurar aos antigos escravos,
recém-libertados, os direitos de homens livres, houve necessidade de estender medidas de
proteção aos direitos fundamentais, igualmente aos Estados-membros, o que foi feito com a
aprovação em 16 de junho de 1866 e ratificação por todos eles, em 23 de julho de 1868, do
Fourteenth Amendment que considerou aquela 5ª Emenda (tendo repetido seus termos)
igualmente oponível às autoridades estaduais; tal fato gerou a expressão Due Process Clause of
the Fourteenth Amendment. Na atualidade, tendo os federal case laws feito a total mescla dos
princípios, bem como pelo fato de as Constituições Estaduais, expressamente, reconhecerem
idênticos princípios que as mencionadas Emendas, pode-se dizer que o Due Process of Law
passou a  significar um princípio de hermenêutica e de direito auto-aplicável, tanto em nível
federal como estadual, de resguardo dos direitos fundamentais da pessoa humana. No que se
refere ao processo civil, o Due Process of Law é a própria garantia de democracia constitucional
dos EUA, a base de todo sistema common law. (SOARES, 2000, p. 105-106)

 

[4]As palavras quia timet significam simplesmente desde que haja um receio, uma ameaça.  Se
o requerente pretende obter uma liminar antes que o ato do réu implique em uma interferência
nos seus direitos, ele poderá requer uma quia time injunction, que no direito brasileiro
corresponde a uma tutela inibitória pura. Como, no entanto, um dos principais usos de liminares
é a prevenção de lesões em perspectiva, é evidente que o futuro ato ilegal não pode significar
objeção à jurisdição do tribunal. Isso  foi observado por Cotton LJ - O Tribunal de Chancery
disse: onde um homem ameaça e pretende fazer um ato ilegal, vamos, antes que seja feito,
conceder uma liminar para prevenir a sua realização e nós a concederemos no local que o ato
tenha sido feito e aonde provavelmente ele será repetido.  Essa jurisdição é simplesmente
preventiva. Na verdade Jessel M. R. afirmou que nenhuma parte da antiga jurisdição do Tribunal
de Chancery  foi considerada mais valiosa do que o exercício da jurisdição que preveniu a 
ocorrência de um dano material, e nenhum assunto foi mais frequentemente causa de  liminar
do que os casos de ameaça de dano, distintos das hipóteses em que o dano já tenha se
consumado. (tradução nossa)
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JUSTIÇA RESTAURATIVA  APLICAÇÃO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAS DE SOLUÇÕES
DE CONFLITOS

RESTORATIVE JUSTICE  APPLICATION OF OUT-OF-COURT MEANS OF CONFLICT RESOLUTION

Flávia Moreira Barros
Sidney Soares Filho

RESUMO
O Direito possui duas funções: a de direção de condutas, a qual consiste em uma função
reguladora, que descreve condutas cuja observância exige como condição principal para evitar
sanções e a função de tratamento de conflitos sociais, que nasce da inefetividade das normas
de direção de condutas que o Direito irá criar e oferecer regras para acabar com os conflitos,
como também, as regras processuais. O presente trabalho tem como escopo principal analisar
os meios extrajudiciais de soluções de conflitos, expondo os ramos onde sua aplicação é aceita,
a qual promove o efetivo acesso à justiça, entre eles se pode citar o âmbito penal. A Justiça
Restaurativa trata-se de um processo voluntário, intervindo um ou mais mediadores ou
facilitadores, na forma de procedimentos tais como mediação vítima-infrator.
PALAVRAS-CHAVES: JUSTIÇA RESTAURATIVA; CONFLITOS; MEIOS ALTERNATIVOS DE
SOLUÇÕES DE CONFLITOS.

ABSTRACT
The law has two functions: steering pipeline, which consists of a regulatory function, which
describes conduct which requires compliance as a condition to avoid sanctions and the main
processing function of social conflict, which stems from the ineffectiveness of standards of
behavior toward that the law will establish and provide rules to end conflicts, but also the
procedural rules. The present work has as scope to analyze the main non-judicial means of
conflict resolution, giving the branches where your application is accepted, which promotes
effective access to justice, among them one can cite the criminal law. Restorative Justice this is
a voluntary process by intervening one or more mediators or facilitators in the form of
procedures such as victim-offender mediation.
KEYWORDS: RESTORETIVE JUSTICE; CONFLICT; MEANS OF ALTERNATIVE SOLUTIONS FOR
CONFLICT.

INTRODUÇÃO

O ser humano, de forma espontânea, agrupa-se em sociedade, sendo natural, portanto, a
ocorrência de conflitos sociais. Diz-se, inclusive, que o surgimento destes é inevitável, uma vez que cada
pessoa é dotada de características individuais, objetos de sua formação, pertinentes a valores absorvidos
em seus meios e os adquiridos durante sua existência os quais as fazem possuir opiniões e valores próprios
e que, muitas vezes, chocam, por não serem compatíveis, com a de seu próximo.

O Direito Processual, como meio instrumental, procedimental de resolução destas lides, traz, no
âmbito civil, diversos Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos (MESC), os quais se prestam a dirimir
demandas onde prevalece, substancialmente, o interesse privado, em que os particulares podem dispor e
utilizar seus direitos da maneira que melhor lhes for conveniente.

Porém, vem sendo desenvolvido um instituto jurídico conhecido como Justiça Restaurativa, o qual
prega a aplicação dos MESC, também, no âmbito penal, muito embora este ramo da ciência jurídica trate -
diferentemente do Direito Privado que alberga demandas disponíveis - intrinsecamente, de direitos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9843



indisponíveis, ou seja, que os particulares não podem renunciar, alienar ou, de qualquer modo, diminuir a
garantia que as leis – em sentido amplo – asseguram aos cidadãos brasileiros.

O fenômeno da Justiça Restaurativa não é, por demais, difundido pela doutrina brasileira, porém
os poucos doutrinadores que tratam do assunto já preceituam que a legislação pátria, ainda que
indiretamente, permite a aplicação dos MESC na resolução de lides penais, o que consiste em um
importante avanço para o ordenamento jurídico brasileiro.

A utilização dos MESC no âmbito penal compatibiliza-se, perfeitamente, como o direito
fundamental dos cidadãos de garantia de acesso à justiça, inserido no art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal de 1988. Além disso, pode-se dizer que a Justiça Restaurativa faz melhorar o direito da rápida,
célere e efetiva prestação jurisdicional, incluída no art. 5º, LXXVIII, pela Emenda Constitucional nº 45 – a
que tratou da Reforma do Poder Judiciário brasileiro – do ano 2004, deste diploma legislativo.

A Justiça Restaurativa, portanto, promove o efetivo acesso à Justiça, pois este, como uma
finalidade essencial do ordenamento jurídico brasileiro, consiste na produção de resultados que sejam
individual e socialmente justos (efetividade), não se limitando somente ao acesso aos tribunais e que deve
ser visto como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico moderno
e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.

O acesso à justiça, pelo que foi exposto, exige que haja um alargamento e aprofundamento dos
objetivos e métodos da moderna ciência jurídica, fazendo-se incluir no sistema jurídico pátrio, institutos,
entre os quais há os MESC, nos mais diversos âmbitos do direito, que garantam a rápida e efetiva
prestação jurisdicional, direito fundamental dos cidadãos, como já antes foi explicitado.

Nessa seara, lembra-se que o Direito possui duas funções, a de direção de condutas, a qual
consiste na capacidade dessa ciência de fazer com que o grupo social aceite os modelos de conduta
prescritos por suas normas como pauta de comportamento e a função de tratamento de conflitos sociais, a
qual se caracteriza por consistir em uma intervenção do direito posterior ao conflito, oferecendo não só as
regras que servem de critério para dirimir o conflito, como também estabelece as chamadas regras
processuais.

Se, portanto, tem a ciência jurídica o dever de dirimir os conflitos, os quais são inseparáveis da
vida social, e a Constituição Federal manda que haja uma célere prestação jurisdicional – em regra, único
meio legítimo a composição de litígios – por que não a aplicação dos institutos inerentes ao Direito Civil
na composição de lides penais?

Favorável a essa aplicação este trabalho foi desenvolvido sendo dividido em três capítulos, cada
um abordando o exposto a seguir.

No primeiro capítulo, intitulado DOS CONFLITOS, explanou-se acerca da característica humana
de se agrupar em sociedade, no intuito de facilitar a sua sobrevivência – uma vez que as necessidades
humanas são infinitas, mas os bens que as suprem são finitos, mas que, em contrapartida, gera inúmeros
conflitos, os quais devem ser dirimidos pelo acesso à justiça.
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Já no segundo capítulo, nomeado OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DOS
CONFLITOS, foram explicitados os princípios aplicáveis às espécies desses métodos alternativos de
resolução de dissídios, bem como os tipos existentes e suas diferenças.

Por fim, no terceiro capítulo, com o título A JUSTIÇA RESTAURATIVA, abordou-se a efetiva
aplicação dos Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos, instituto este substancialmente destinado a
resolver lides civis, na resolução de litígios penais.

2.      DOS CONFLITOS

O Direito tem por finalidade precípua a pacificação social. Isso porque todos os dias inúmeros
choques de interesses nas relações intersubjetivas acontecem, gerando conflitos e, assim, faz-se necessária
a incidência dessa Ciência para a busca da paz social.

Tendo em vista que se faz relevante a compreensão do que seja conflito e todos os seus aspectos,
discorrer-se-á, nos tópicos subseqüentes, acerca desse assunto, enfocando a sua origem, responsabilidade,
aspectos positivos e outras questões.

2.1    A Origem

O homem é um ser eternamente insatisfeito. Não existe ser humano plenamente satisfeito. Caso
existisse, esse alguém naturalmente se auto-aniquilaria. A insatisfação, portanto, é da essência de todo e
qualquer ser humano.

Todos os dias acontecem inúmeros fatos. Eles podem ser classificados em naturais, isto é, da
natureza, onde não há interferência humana, ou sociais, aqui sim, há intervenção humana. Estes podem ser
desejáveis ou indesejáveis.

Um dos principais objetivos do Direito é a regulamentação da sociedade, em busca da paz social.
Como aquela significa o agrupamento de seres humanos, pode-se dizer que tal Ciência incide apenas
quando há relações intersubjetivas, isto é, nos fatos sociais, sejam eles desejáveis ou indesejáveis.

Os conflitos surgem, porque a insatisfação atormenta os seres humanos todos os dias, ou seja, são
infinitas, sendo apenas supridas – ainda que temporariamente – pelas utilidades, que são finitas.

Em busca de suprir essas necessidades, o homem se agrega a outros. Eis a razão de Aristóteles
dizer que “o homem é um animal político”. Com essa frase, o filósofo quis dizer que, para obter as
utilidades – valores que suprem as necessidades humanas – os seres humanos formam grupos. Isso
acontece, porque os seus déficits são melhores supridos quando estão em grupo. Basta pensar em dois
indivíduos perdidos na selva. Caso se encontrem, mesmo sem se conhecerem, permanecerão juntos,
ajudando mutuamente, na manutenção da sobrevivência.

Portanto, a origem do conflito se dá quando há choque de interesses nas relações humanas, sendo
muito comum a ocorrência deles, porque os seres humanos constantemente estão em busca das finitas
utilidades destinadas a suprir suas infinitas necessidades.
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2.2          A Responsabilização

A Ciência do Direito, muito embora Una, possui vários ramos, como o Constitucional, Civil,
Penal, Administrativo, Comercial, entre outros. A repercussão prática dessa divisão, entre outros aspectos,
são as esferas de responsabilidade existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Preceitua o Código Civil, em seu art. 927, – e esse preceito serve para todos os ramos do Direito,
bem como é pressuposto deste estudo – que “Aquele que [...] causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo”. Então, caso haja violação do Direito, surge o poder do Estado ou mesmo do particular de exigir
reparação do dano causado, com a conseqüente responsabilização do indivíduo causador da transgressão.

Essa responsabilização é um misto de poder e faculdade de quem possui o direito subjetivo de
exigir a restituição do status quo ante, uma vez que não é obrigado a pedir a efetiva reparação do dano,
mas, se assim desejar, poderá fazer com que o violador de seu direito submeta-se a sua vontade, o que se
chama de direito potestativo. Por exemplo, caso o melhor amigo de alguém, acidentalmente, venha a
quebrar o computador deste, o outro não é obrigado a exigir que seu amigo o conserte ou compre um novo.
Porém, caso queira, pode sim, por meio da efetiva prestação jurisdicional, fazer com que seu colega se
submeta à sua vontade através da responsabilização cível.

Para os órgãos e instituições estatais, esse poder de responsabilização é um dever – e não uma
faculdade -, tendo em vista que há diversos princípios constitucionais esculpidos, principalmente, no caput
do art. 37 da Constituição Federal, entre eles os da legalidade e moralidade, que ordenam a reparação da
coisa pública que foi afetada por um ato ilícito de outrem.

Assim, como o Código Penal, em seu art. 100, diz que os crimes, em regra, são de Ação Penal
Pública Incondicionada, em nome do primeiro princípio, o Ministério Público é obrigado a denunciar – isto
é, instaurar uma Ação Penal – contra o sujeito ativo de uma infração penal. Já nos casos de
responsabilização administrativa, no caso de improbidade, há também obrigação da atuação estatal, no
intuito da reparação do dano, tendo em vista o princípio constitucional da moralidade administrativa.

2.2.1   Das espécies de responsabilidade

Existem três espécies de responsabilidade, quais sejam, penal, administrativa e cível. Não existe
diferença substancial entre elas. Pode um fato ensejador de uma responsabilidade penal hoje tornar-se
mera infração cível amanhã e vice-versa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério,
antigamente tipificado no art. 240 do CP, o qual foi no ano de 2005 revogado pela Lei 11.106/2005, fato
que a doutrina denomina abolitio criminis.

Da mesma forma uma responsabilidade administrativa pode virar uma mera infração cível ou
mesmo penal e vice-versa, como o crime de prevaricação imprópria (art. 319 – A). Antes da introdução
deste crime no CP no ano de 2007, cometia apenas um ilícito administrativo o diretor de penitenciário que
deixava de observar seu dever de vedar ao preso o acesso à aparelho que permitisse a comunicação
externa dele ou com outros presos. Depois da constatação de que o PCC (Primeiro Comando da Capital)
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comandou toda a guerra civil de São Paulo, em 2006, dentro da penitenciária através de celular, viu-se a
necessidade de tipificar como crime tal conduta.

Muito embora não haja, essencialmente, diferença entre as três espécies de responsabilização
existentes no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se distingui-las pela severidade da sanção imposta. A
sanção cível é mais branda que a administrativa, as quais são menos severas que a penal.

Isso é decorrência, pelo menos na esfera penal, da constatação de que o Direito Penal é a ultima
ratio, ou seja, é o ramo do Direito que só deve ser incidir nos fatos sociais indesejáveis em que as demais
disciplinas dessa ciência não consigam tutelar eficazmente.

2.2.2   Responsabilidade penal

O Direito Penal só deve incidir nos fatos sociais indesejáveis, onde os outros ramos dessa Ciência
não consigam tutelar eficazmente. É por isso que a doutrina diz que esse ramo do Direito é a ultima ratio.

Cometida uma infração penal – gênero que abrange crime e contravenção penal como espécies -,
é necessária a responsabilização de seu sujeito ativo com a conseqüente imposição da sanção penal.

Atualmente, por mais que haja esforços para fazer vingar outras finalidades da imposição da
sanção penal além da retribuição – prevenção geral e especial e a ressocialização, pode-se dizer que nosso
ordenamento jurídico, em regra, materializa uma justiça penal essencialmente retributiva.

Essa característica é decorrência das Escolas de Estudo sobre vitimologia que vingaram no Brasil.
As escolas penais Clássica de Becaria e Fuerbach, como a Escola Positiva de Lombroso, Ferri e Garofalo,
por exemplo, estavam focadas nos elementos do delito, delinqüente e pena. No tocante a vítima não houve
nenhuma preocupação.

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes e Antônio García Pablos de Molina (2000, p.73) comentam:

O abandono da vítima do delito é um fato incontestável que se manifesta em todos os âmbitos: no Direito
Penal (material e processual), na Política Criminal, na Política Social, nas próprias ciências criminológicas.
Desde o campo da Sociologia e da Psicologia social, diversos autores, têm denunciado esse abandono: o
Direito Penal contemporâneo – advertem – acha-se unilateral e equivocadamente voltado para a pessoa do
infrator, relegando a vítima a uma posição marginal, no âmbito da previsão social e do Direto civil material e
processual.

Sem dúvida, a vítima, maior interessada na reparação do dano e aplicação da sanção penal, foi
esquecida no nosso direito processual penal. Apenas com as recentes alterações da Lei 11.690/08, é que
passou-se dar mais importância a sua atuação no âmbito da responsabilização penal. Pode-se citar como
exemplo, a nova redação do art. 387, IV. O dispositivo diz que a sentença condenatória “fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido”

Com a referida alteração, observa-se que o juiz deve fixar, na sentença penal condenatória, um
valor mínimo a título de indenização. Sendo assim, a decisão torna-se, desde logo, um título executivo
judicial líquido, podendo a vítima executá-lo para ver o início, ainda que minimamente, da reparação do

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9847



dano que sofreu.

Corroborando com essa afirmação o parágrafo único do art. 63, também, incluído na recente
reforma do Código de Processo Penal, preceitua da seguinte forma:

 

Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos
do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido.(grifo nosso)

 

Inclusive, pela parte final do transcrito dispositivo, fica claro que a execução de efeito patrimonial
da sentença penal que fixou um valor mínimo para a reparação do dano não impede que a vítima busque
liquidar o valor restante, que entenda cabível.  

Portanto, sem dúvida, trata-se de uma inovação benéfica, pois, antes, a sentença penal transitada
em julgado era um título executivo judicial ilíquido, o que dificultava a reparação do dano sofrido pela
vítima de uma infração penal.

Além dessa inovação, pode-se citar, para exemplificar o novo “redescobrimento” da vítima no
âmbito processual penal o art. 201 que, em seu §2º preceitua:

O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à
designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

 

Trata-se da necessidade da comunicação do ofendido em todos os atos processuais. Antigamente,
verificava-se o descaso de informação para com a vítima, a maior interessada na resolução do deslinde.

Sem prejuízo de outras inovações benéficas que tenderam a relembrar o ofendido e sem olvidar
da boa intenção do legislador ao proceder essas mudanças, pergunta-se se tais alterações realmente
corresponderam ao perfeito deslinde do que uma vítima deseja em relação à infração penal que sofreu.

Ademais, é de se questionar também o real papel ressocializador das penitenciárias atualmente.
Como é de conhecimento geral, os estabelecimentos penais, além de possuírem uma precária estrutura com
unânime superlotação, são escolas de marginalidades, onde, a maioria dos detentos, são liberados com
mais raiva, revolta e perfil de delinqüentes do que no momento em que lá ingressaram.

Sendo assim, a recente reforma do Código de Processo Penal poderia ter sido mais benéfica, pois,
como alternativa e boa resolução do litígio, surge a Justiça Restaurativa a qual os doutrinadores têm se
mostrado plenamente adeptos a ela, como se explicitar-se-á a seguir.

3.             OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS

3.1         Generalidades
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São muitos os meios extrajudiciais de resolução de conflitos, dentre os quais a doutrina colaciona
como mais importantes a mediação, a conciliação, a facilitação do diálogo, a negociação, e a arbitragem,
muito embora existam outros, que surgiram e aprimoraram-se juntamente com as transformações sociais.

Todos os MESC explicitados, com exceção da negociação, possui um terceiro, também chamado
parte neutra, que auxilia as pessoas em litígio na resolução da lide.

Um dos pontos essenciais na boa utilização dos MESC é que as partes estejam dispostas a fazer
com que a espécie deste que participa seja bem sucedida. É importante que todos os litigantes saibam fazer
concessões recíprocas para que, ao final, nenhuma das partes saia efetivamente prejudicada.

Isso porque, nos MESD, vige a política que a doutrina conhece como “do ganha-ganha”, em que,
diferentemente do que ocorre na maioria das lides judiciais, nenhuma das partes perdedoras, mas sim
ambas, por meio das concessões recíprocas, são vencedoras. É esta uma das principais vantagens dos
MESC (com exceção da negociação), pois a parte neutra – o terceiro imparcial – faz as partes envolvidas
enxerguem-se, não como adversários, mas sim como colaboradores, onde a opinião de todos é necessária
para a perfeita e boa resolução da lide.

Aliás, é importante ressaltar que nesses meios alternativos de solução de disputa quem decide a
controvérsia são as próprias partes, os próprios litigantes. O terceiro apenas facilita o diálogo, tenta fazer
com que às partes se coloquem uma no lugar da outra e façam concessões recíprocas. Se as pessoas
envolvidas nos MESC, pois, não quiserem fazer acordo, nenhuma delas será forçada/obrigada a dirimir a
controvérsia, restando sempre o socorro ao Poder Judiciário para resolver a demanda já que, como diz o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.

3.2         Princípios Aplicáveis nos MESC

3.2.1   Não competitividade

De acordo com esse princípio, as partes devem entender – e o terceiro imparcial deve colaborar
para que isso aconteça – que necessitam uma da outra para a boa resolução da demanda. Elas não devem
se projetar como inimigas ou adversárias, mas sim como colaboradoras.

Uma vez que em todos os MESC são as próprias partes que decidem – ou não – o resultado final
do acordo, tal principio se mostra de extrema importância no âmbito da justiça alternativa, tendo em vista
que, a partir do momento em que os litigantes se vêem como colaboradores, o conflito naturalmente se
resolve mais facilmente.

  Aliás, salutar se faz o comentário de que, na prática, após várias sessões de meios alternativos a
solução do conflito, como na mediação, por exemplo, é comum que as partes não cheguem a nenhum
acordo, mas, após algum tempo, tem-se a notícia de que elas mesmas, por conta da boa atuação do terceiro
imparcial, conseguiram, por si mesmas, resolver a demanda que os levou à utilização dos MESC.

Isso ocorre porque uma das principais tarefas da parte neutra é a facilitação do diálogo entre as
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partes. Quando este objetivo é bem sucedido, os litigantes, por si só, dirimem o conflito.

3.2.2    Cooperação das partes

Esse princípio tem intima relação com o anterior. Justamente quando as partes compreendem que
elas podem resolver o conflito por meio de concessões mútuas, de ajuda uma da outra, que seus interesses
devem convergir, ao invés de divergir, materializa-se esse princípios, o qual é um dos objetivos principais
dos MESC, qual seja, a cooperação entre as partes.

Observa-se que, quando há a efetiva concretização desse princípio, as partes obtém maior êxito
em sua satisfação na resolução daquela demanda, fazendo com que, caso exista uma outra controvérsia em
face de qualquer outra pessoa, o indivíduo que se submeteu a sessões dos MESC busquem novamente este
socorro, tendo em vista a celeridade em dirimir a lide.

Esse princípio, inclusive, faz com que as partes se sintam mais valorizadas, tendo em vista que,
como são colaboradoras, a opinião de cada uma delas deve ser ouvida com bastante atenção e,
consequentemente, ser levada em consideração para, ao final, elas chegarem a um acordo. Este, inclusive,
depois de homologado pela autoridade judicial, tornar-se-á título executivo judicial, podendo ser
submetido ao procedimento de execução, em caso de inadimplemento, sem necessidade da prévia fase de
conhecimento.

3.2.3   Poder de decisão das partes

Por meio desse princípio, as partes têm plena garanti de que apenas elas irão decidir a lide que
trazem para ser resolvida nas espécies de MESC. As partes devem estar plenamente livres e isentas de
qualquer tipo de coerção durante à sessão dos meios alternativos de resolução dos litígios, contribuindo tal
fato, inclusive, para, ao final das sessões de MESC, haja uma composição amigável e a consequente
resolução da demanda.

O terceiro imparcial, o qual possui o dever de intermediar as partes, não deve decidir nada. Ele
apenas tem a função de facilitar o diálogo entre os litigantes, aproximando as partes no sentido de fazer
com que uma se coloque no lugar da outra e, assim, haja uma composição amigável.

3.2.4   Participação de terceiro imparcial

Todos os MESC, com exceção da negociação, possui uma parte neutra que tem a função de
facilitar a aproximação entre as partes por meio de técnicas doutrinariamente elaboradas para a atuação do
mesmo, dependendo da espécie do meio alternativo de solução da demanda o qual as partes concordaram
em submeterem-se.

Esse princípio exige que a parte neutra seja imparcial, procedendo um tratamento igualitário entre
as partes. Ele deve saber separar suas questões pessoais, pensamentos, princípios e conceitos
eminentemente individuais das questões que as partes trazem à baila.

Além do mais, o principio em tela tem intima ralação com o da competência do terceiro imparcial,
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o qual exige que este tenha capacidade, idoneidade e esteja apto para abordar o conflito, devendo ele ser
capacitado para a sessão.

É comum, hodiernamente, que as partes, ou melhor, os colaboradores, na primeira sessão dos
MESC, as parte nem se falem, as partes neutras, inclusive, em muitos casos procedem um teste para
avaliar o grau de (in)tolerância que as partes possuem uma com a outra, agindo das formas adiante
explicitadas,

Primeiro, eles mandam uma das partes, geralmente a que tomou iniciativa em se submeter ao
MESC, falar sobre os motivos os quais a levaram a estar naquela sessão. Após toda a oitiva do que esta
tinha para dizer, a parte neutra pede para que o outro litigante repita o que aquela falou.

Observa-se, na maioria das vezes, que o grau de intolerância é tão grande que as partes não
conseguem escutar o que tinha a outra para comentar acerca do seu ponto de vista sobre aquela questão.

Essa é uma das razões pelas quais ambos os princípios – o da participação de um terceiro
imparcial e o da competência deste indivíduo – são de extrema importância. Se a parte neutra, pois,
proceder corretamente nas sessões é observado que a tensão inicial que existe entre os litigantes
desaparece e o consenso é chegado com êxito.

Entretanto, se o terceiro imparcial não é competente naquela função em que foi designado, ele
agrava a demanda, muitas vezes, inclusive, fazendo surgir uma nova controvérsia.

3.3         Diferenças Entre as Espécies de MESC

Existem diversas espécies de MESC. Entretanto, para os fins que se presta o presente trabalho,
comentar-se-á, apenas, acerca da negociação, conciliação, mediação e arbitragem.

A negociação é a única espécie de MESC que não existem uma parte neutra. Nela, são as próprias
partes, auxiliadas ou não por pessoas não diretamente interessadas no conflito, mas estas não são
imparciais/neutras, servindo para auxiliar um dos litigantes        à dirimir de forma favorável o conflito,
que decidem a demanda.

Trata-se do MESC mais utilizado pelos advogados – os quais, na maioria das vezes em questões
familiares – chamam a pessoa adversa a seu cliente para conversar em seu escritório ou lugar adequado. A
negociação é bastante utilizada até mesmo, na vida cotidiana quando se busca, por exemplo, comprar e
vender algo, em que, na maioria das vezes, barganha-se o preço no sentido de chegar a um meio termo
que satisfaça comprador e vendedor, chegando-se a uma boa negociação para todos.

De acordo com Rozane da Rosa Cachapuz (2003, p.20):

Na negociação não é necessária a presença de conflito, apenas pode ocorrer uma situação imprevista ou algum
esclarecimento sobre determinada coisa, sem que os envolvidos entrem em litígio. É um processo voluntário
que não exige a participação de um terceiro, simplesmente as partes ou seus representantes firmam um acordo
aceito por ambos.

Na conciliação, há a presença de uma parte neutra. Porém, diferentemente da mediação, ela, sem
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perder o caráter de sua imparcialidade, pode – e até deve – sugerir diretamente uma proposta para a
resolução do conflito. Não deve ela, entretanto, aprofundar demasiadamente o mérito da demanda, mas
apenas saber se as partes querem ou não proceder a boa resolução consensual do litígio.

Nesse sentido, assim se manifesta Haim Grunspun (2000, p.34):

Na conciliação, esses terceiros conduzem o processo na direção do acordo, opinando e propondo soluções. Na
conciliação o terceiro imparcial pode usar de seus conhecimentos profissionais, nas opiniões que emite. O juiz
sabe que foi o acordo possível e homologa o acordo. O poder, a autoridade e o domínio aparecem e por isso se
mantêm entre as partes separadas mais ressentimento e idéias de vingança, e novos conflitos judiciais voltam
às cortes.

Já na mediação, deve a parte neutra – o mediador - facilitar o diálogo entre as partes, para que elas
tirem por si só suas próprias conclusões e, consequentemente, compondo o conflito, fazendo com que
nenhuma das partes sinta-se perdedora.

Além disso, deve o mediador – sem sugerir diretamente – aprofundar bastante o conflito, no
sentido de fazer com que as partes se coloquem uma no lugar da outra. A técnica mais utilizada pelos
mediadores para conseguir este objetivo é a Maiêutica Socrática, procedimento em que, por meio de
perguntas simples e diretas feita pelo mediador – ele faz com que os litigantes se sintam na posição do
outro na situação do conflito.

Desta forma entende Juan Carlos Vezzulla (1998. p. 48):

O mediador é um terceiro neutral. Conduz, sem decidir. É neutral em tudo o que seja esperado dele como
intervenção na decisão. E ele, nesta condição, deve fazer com que as partes envolvidas participem ativamente
na busca das melhores soluções que se ajustem a seus interesses, pois ninguém sabe mais do que as próprias
partes para decidir sobre si mesmas.

Por fim, o procedimento da arbitragem é o mais formal entre os meios extrajudiciais de solução
de conflito. Nele o árbitro tem o poder de decisão. É o único meio que está regulamentado no ordenamento
jurídico brasileiro atualmente por meio da Lei nº. 9.307/96.

Como assevera Lília Maia de Morais Sales (2004. p. 30):

A arbitragem é um procedimento no qual as partes escolhem um árbitro para solucionar os conflitos. Na
arbitragem, ao contrario da negociação, conciliação e da mediação, as partes não possuem o poder de decisão.
O árbitro é quem decide a questão.

Portanto, observa-se que a arbitragem, em demasia, é o MESC que mais se assemelha ao
procedimento burocrático do judiciário.

4.              A JUSTIÇA RESTAURATIVA

4.1         Generalidades

A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 incluiu no art. 5º da Constituição Federal o inciso
LXXVII que traz como direito fundamental do cidadão a celeridade processual. Porém, o que é uma justiça
célere? Qual é o ponto de referência para averiguar se há – ou não – a efetiva rapidez na tramitação do
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processo?

Por conta da morosidade jurisdicional – que é um fato! – onde nem nos plantões judiciais,
destinados a tomar providências urgentes, consegue-se a efetiva prestação jurisdicional, sendo até mais
célere protocolar o instrumento viabilizador dessa urgência no primeiro dia útil da semana, atualmente
tem-se feito um esforço para as medidas alternativas de solução de litígios, também chamados de Meios
Extrajudiciais de Solução de Disputa (MESD).

Instituições de Ensino Superior, por exemplo, em sua maioria, contam com serviços onde há a
presença de um profissional capacitado e as partes em litígio se submetem voluntariamente ao
procedimento destinado a boa resolução do conflito em que as próprias partes decidem, ou seja, por meio
de concessões recíprocas chegam a um denominador comum, onde na maioria das vezes, resulta num
acordo.

Os MESD tem se tornado importante, pois, mesmo que as partes não cheguem a pactuar um
consenso nas audiências realizadas, observa-se que o trabalho do profissional – um terceiro neutro –
consegue promover a aproximação delas, isto é, a facilitação do diálogo delas que, depois de um tempo,
elas mesmas, sozinhas, conseguem resolver as disputas.

Como espécies de MESD, pode-se citar, exemplificativamente, a Negociação, a Conciliação, a
Mediação, a Facilitação e a Arbitragem. Os referidos meios de solução de litígios são por demais usados
nas esferas cíveis, principalmente na questão familiar. Porém, hoje, há a perfeita aceitação deles para
compor litígios na esfera Ambiental, Comunitária, Empresarial, Saúde e, até mesmo, Trabalhista.

Apenas para exemplificar, em outubro de 2008, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por
meio do AIRR 1640/2003-051-01-40.0, validou a decisão de um juiz arbitral sobre questões trabalhistas.
Trata-se do processo de um trabalhador da Bahia, que havia sido demitido em razão do fechamento da
empresa da qual era contratado. Os ministros daquele órgão votaram por manter a decisão do juízo arbitral
homologou a rescisão do contrato de trabalho.

A decisão pode gerar perplexidade, porque o tema trata diretamente de verbas trabalhistas, as
quais têm caráter alimentício. Tendo esta natureza, portanto, consubstancia-se em direito indisponível.
Então, pergunta-se: Pode a Justiça Arbitral que, segundo o art.1º da lei que a instituiu – Lei 9.307/96 -
tem  competência para versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, decidir em questões onde predomina
o interesse indisponível?

Respondendo a essa pergunta, o ministro Pedro Paulo Manus, relator da matéria, disse que o art.
5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário, não é incompatível com o compromisso arbitral e os efeitos de
coisa julgada de que trata a Lei nº 9307/96. Ele argumentou que a arbitragem se caracteriza como uma
forma alternativa de prevenção ou solução de conflito à qual as partes aderem - e a norma constitucional
"não impõe o direito à ação como um dever, no sentido de que todo e qualquer litígio deve ser submetido
ao Poder Judiciário".
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Portanto, nota-se a crescente aceitação dos MESD nos mais variados campos do Direito. Porém,
será que o Direito Penal, ultima ratio dos ramos desta Ciência, pode sofre a incidência dos meios
alternativos de solução de disputa?

Essa resposta só pode ser positiva. A Justiça Restaurativa, recriada por volta de 1970 nos Estados
Unidos e na Europa, é um movimento mundial de aumento do acesso à justiça criminal

 Ela é inspirada em antigas tradições africanas e canadenses que se pautam em diálogos
pacificadores e construtores de consenso, promovendo a mais efetiva reparação do dano causado nos
crimes ditos menos graves, com a conseqüente pacificação social, objetivo maior da Ciência do Direito.

Pode-se dizer, então, que o atual modo de compor litígios no âmbito penal, a chamada Justiça
Retributiva, a qual consiste, basicamente, apenas numa relação entre sujeito ativo da infração penal e o
Estado – sendo a vítima praticamente esquecida -, por meio de um processo onde estes se vêem como
competidores, essencialmente adversarial, que tem por finalidade provar a culpa ou inocência da violação
do direito e aplicar castigo pelo que fez no passado, atualmente, não se mostra como um meio tão efetivo
de pacificação social.

  Diferentemente dessa Justiça Retributiva, a composição da lide penal na Justiça Restaurativa é
feita pelo infrator, vítima e a comunidade, que se vêem não como adversários, mas como colaboradores,
fundados no diálogo, para a reparação do dano e efetiva promoção da paz social, onde a preocupação não
é a de impor culpa e castigo ao que se fez no passado, mas sim pensar no futuro e fazer com que os
transgressores da norma penal assumam suas respectivas responsabilidades.

Sendo assim, pode-se definir os objetivos e características da Justiça Restaurativa da seguinte
forma (United Kingdom – Restorative Justice Consortium, 1998):

A justiça restaurativa procura equilibrar o atendimento às necessidades das vítimas e da comunidade com a
necessidade de reintegração do agressor à sociedade. Procura dar assistência à recuperação da vítima e
permitir que todas as partes participem do processo de justiça de maneira produtiva.(grifo nosso)

 

A Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), em seu art. 1º, diz que o objetivo da Execução Penal é
“[...] proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”, ou seja, a
ressocialização. Se é assim, nada melhor do que o procedimento da Justiça Restaurativa para a
reintegração do condenado à sociedade.

Nesse MESD, ao invés de o transgressor da norma penal estar na posição de um adversário do
Estado, consubstanciado na figura dos acusadores (órgão do Ministério Público e advogados), como se
aquele fosse seu inimigo, ele passa por um processo de restauração do dano, onde, na maioria das vezes,
entende a responsabilidade do dano que causou e, num processo de colaboração entre tal indivíduo, a
vítima e a sociedade, passa a se sentir reintegrado à sociedade, através de prestações alternativas que se
submete.

Sendo assim, pelo procedimento da Justiça Restaurativa, ao final, o violador da norma penal pode,
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como colaboração à reparação do dano que causou por meio da violação de uma norma penal que comina
infrações penais leves, atuar em trabalhos de ajuda à comunidade, como limpar a cidade, ajudar em creches
e hospitais da rede pública, ensinar crianças a ler e escrever, entre outras.

Tais atividades, indubitavelmente, enche de paz o espírito de quem as exerce, resultando no
reconhecimento de sua responsabilidade pela infração penal leve cometida e no sentimento de real
reintegração à sociedade, mesmo tendo violado uma norma penal.

É lógico que aqui não se defende a plena e integral aplicação da Justiça Restaurativa e toda e
qualquer transgressão à norma penal. O trabalho que o Ministério Público, órgão titular das Ações Penais
Públicas (art. 129, I, CF), é de suma importância na real atribuição de responsabilidade e conseqüente
aplicação da sanção penal para os transgressores de normas penais mais severas.

Aliás, a Justiça Restaurativa não é – e nem pretende ser – um sucedâneo ao trabalho do parquet.
Pelo contrário! O que se intenta é a perfeita compatibilização entre aquele MESD e a Justiça Restaurativa,
como se explicará a seguir.

O Direito é uma ciência que intenta regulamentar a sociedade, promovendo – ou intentando
promover – a paz social. Ele surge, portanto, quando há relações intersubjetivas, ou seja, no momento em
que, pelo menos, duas pessoas interagem mutuamente.

Como foi dito, todos os dias ocorrem inúmeros fatos sociais. O Direito, que possui diversos ramos
(Constitucional, Administrativo, Penal, Civil, entre outros), incide em todo e qualquer fato social,
independentemente, se desejável ou indesejável. A doutrina diz que o Direito Penal é a ultima ratio, isto é,
é a ramificação dessa ciência que deve incidir o mínimo possível nos fatos sociais – apenas naqueles onde
os demais ramos não conseguem prevenir ou reprimir eficazmente. 

Então, se o Direito Penal é, das disciplinas do Direito, que tem melhor atuação repressiva e
preventiva dos fatos sociais indesejáveis, devendo incidir minimamente nos fatos sociais e somente
quando os demais ramos não conseguem tutelá-los, a cominação de suas sanções devem ser norteados
pelo mesmo princípio – da última ratio -, sendo aplicadas apenas nas infrações penais mais graves.

Se existe uma alternativa, portanto, de eficaz reparação do dano e ressocialização do transgressor
da norma penal, quando esta incidiu num fato social indesejável, é melhor que seja ela aplicável, ao invés
da efetiva retribuição com aplicação da severa sanção penal. Até porque, a uma pessoa que é imposta uma
sanção penal recai o rótulos de delinqüente, que o faz sofrer uma reprovação social, de forma que fica
praticamente impossível cumprir com um dos objetivos, inclusive já citado, da execução penal, a
ressocialização.

A Justiça Restaurativa, portanto, trata-se de um processo estritamente voluntário, relativamente
informal, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, na forma de procedimentos tais como
mediação vítima-infrator

4.2         A Justiça Restaurativa No Brasil
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No ordenamento jurídico brasileiro existe alguns dispositivos legais que tratam, ainda que
parcialmente da Justiça Restaurativa. Infelizmente, o debate sobre a esse MESD ainda encontra-se em fase
de germinação, devendo ser mais debatidos para se descobrir os seus reais pontos positivos e negativos de
sua aplicação ao transgressor de uma norma penal.

De qualquer forma, é de fundamental importância ter sempre em mente que para a efetiva e plena
aplicação da Justiça Restaurativa deve haver colaboração da vítima, sociedade e do sujeito ativo de uma
infração penal, consubstanciada no consenso entre estes para a efetiva reparação do dano 

4.2.1  Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95)

A Lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para a mais célere
resolução de lides destas naturezas em situações de menor complexidade. No âmbito penal, de acordo com
os art. 60 e 61, eles têm competência para conciliar, julgar e executar crimes de menor potencial ofensivo,
entendido estes como as contravenções penais e aqueles onde a lei penal comina pena máxima de até 2
(dois) anos.

A referida lei traz diversas diferenciações entre seu rito – sumaríssimo – e o sumário e o ordinário.
Entre ela, pode-se citar, corroborando para a efetivação, no Brasil, ainda que de forma parcial, o art. 72 e
seguintes, que estabelece uma audiência preliminar na qual se buscará um acordo civil, com vistas à
composição financeira de eventuais prejuízos experimentados com a prática do ilícito penal. Caso este seja
frustrado, a lei prevê ainda um acordo penal ou, independentemente do resultado da composição civil,
quando se tratar de crime de ação pública incondicionada, conhecido pela doutrina como transação penal
(art. 89 da referida Lei), destinado a infrações penais cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 (hum) ano.

No acordo penal, o representante do Ministério Público poderá, se presentes a prova da
materialidade e os indícios de autoria, propor a aplicação no indivíduo acusado do cometimento da
infração penal de uma pena alternativa - restritiva de direito ou multa – ao invés de dar prosseguimento na
acusação.

A transação penal, portanto, depende da aceitação do autor do fato e de seu advogado e também
de homologação judicial. Sem dúvida, é muito positivo tal composição, tendo em vista que, cumprida a
pena alternativa, extingue-se o processo e a pessoa em que recaia indícios do cometimento da infração
penal não é considerado culpado, com a conseqüência imposição da reincidência. Além disso, a sociedade
se beneficiar pela pena alternativa deste, que, na maioria das vezes, consiste em pagamento de cestas
básicas a fundações de amparo às pessoas com necessidades ou prestação de serviço público gratuito à
comunidade.   

Nos crimes contra idosos, o processo restaurativo é possível. O art. 94, da Lei n. 10.741/03 – o
Estatuto do Idoso – prevê o procedimento da Lei 9.099/95 para crimes contra idosos cuja pena privativa de
liberdade não ultrapasse 4 anos.

Portanto, o acordo civil e penal, trazidos pela Lei 9.099/95, é uma manifestação, ainda que não
integral, da Justiça Restaurativa no ordenamento jurídico brasileiro.
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4.2.2   Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)

Por mais que Criança e Adolescente não cometam crimes, e sim atos infracionais – como mesmo
dispõe a Constituição Federal, em seu art. 227, §3º, IV – o Estatuto da Criança e Adolescente traz outros
exemplos de Justiça Restaurativa no Brasil.

O art. 126 do ECA preceitua sobre o instituto da remissão, mecanismo de exclusão, suspensão ou
extinção do processo referente à aplicação de medidas sócio-educativas a adolescentes (menores entre 12 e
18 anos, segundo definição legal, art. 2.º, caput). O referido dispositivo dispõe da seguinte forma:

 

Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério
Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e
conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional.

 

Saliente-se que ato infracional, de acordo com o art. 103 do ECA, é o crime ou contravenção
penal cometido por criança ou adolescente. É importante dizer que a remissão não implica no
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e nem prevalece para efeito de antecedentes. Além
disso, o ECA permite que seja ela cumulada com a aplicação de medidas sócio-educativas ou protetivas
trazidas em seu art. 127.

Portanto, ainda que de forma parcial, observa-se que a Justiça Restaurativa, que baseia-se num
procedimento de consenso entre as partes, é também trazida na Lei 8.072/90. Nela, o infrator, e membros
da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção
de soluções para a restauração dos traumas e perdas causados pelo crime.

4.2.3   Projetos de Lei de Mediação

Em 1998, a deputada Zuleaiê Cobra, propôs um projeto de lei sobra a Mediação, o qual recebeu o
número 4827-B. Em seu preâmbulo, conta que a futura lei “institucionaliza e disciplina a mediação, como
método de prevenção e solução consensual de conflitos”.

Trata-se de uma inovação relevante, tendo em vista que a Mediação é um MESD totalmente
informal, pois não há lei sequer que a regulamente, sendo, atualmente, a sua aplicação regulamentada por
lições doutrinárias.

O artigo 1º do projeto de lei dispõe da seguinte forma:

 

Art. 1º Para os fins desta Lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceira
pessoa, que, escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o
propósito de lhes permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem
conflitos.
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Parágrafo único. É lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação,
reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem, para os fins que consinta a lei
civil ou penal.(grifo nosso)

 

Observa-se, portanto, que, desde a década passado, os legisladores se esforçam para ampliar as
opções de aplicação dos meios extrajudiciais de solução de conflito, inclusive, na esfera penal, devendo a
as atividades legislativas subseqüentes dispor ainda mais sobre a aplicação deles em mais aspectos do
Direito.

Ocorre que o Senado Federal, em sua atividade revisora, aprovou um substitutivo a esse projeto
de lei que, infelizmente, não fala diretamente da aplicação desse MESD no âmbito penal.

Porém, pode-se ainda defender a incidência desses instituto nos casos abrangidos pelo referido
ramo do Direito, pois o seu art. 4º dispõe que “é lícita a mediação em toda matéria que admita conciliação,
reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem”.

Como, por exemplo, o Lei 9.099/95 permite a chamada Transação Penal nos crimes onde a pena
mínima é igual ou inferior a 1 (hum) ano, caberia sim a aplicação da Justiça Restaurativa em fatos sociais
dessa ordem.

Portanto, pelos aspectos apresentados, observa-se a real tendência da aceitação da aplicação dos
MESD no âmbito penal, ganhando, a cada dia, mais relevância a Justiça Restaurativa como meio de
realizar o objetivo precípuo do Direito, a pacificação social.

5.             CONCLUSÃO

Percebeu-se que o homem, ser eminentemente político, ou seja, que naturalmente agrupa-se
formando sociedades, no intuito de viabilizar ou, pelo menos, facilitar a sua sobrevivência, por
constantemente estar inseridos nos fatos sociais, faz surgir inúmeros conflitos. Estes podem repercutir em
três esferas de responsabilidade admitidas no ordenamento jurídico pátrio, civil, administrativa e penal.

Tais responsabilidades, substancialmente, não diferem umas das outras. Apenas por critérios
político-lesgislativos, o legislador designa que os fatos sociais os quais mais malefícios trazem à sociedade
devem ser penalizados de forma mais gravosa, fazendo atuar, então, o âmbito penal. Já outros o legislador,
pela sua menor agressividade à vida em sociedade, delimita que as responsabilidades administrativas e
civis já servem para o prevenir e reprimir eficazmente, não necessitando da incidência da esfera penal.

É salutar o comentário que pode, num mesmo fato social, ser o seu sujeito passivo
responsabilizado nos três âmbitos ora expostos, civil administrativo e penal. 

Concluiu-se, também, neste trabalho, que a Justiça Restaurativa, a qual prega meios alternativos
para a resolução de lides essencialmente penais, é um fenômeno que, muito embora indiretamente, possui
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total potencialidade de ser devidamente aplicado no ordenamento jurídico brasileiro.

Porém, esses métodos alternativos de solução de disputas não possuem um conhecimento e
desenvolvimento doutrinário pátrio adequado, de forma que se faz desconhecido por muitos juristas

Isso porque, como foi demonstrado, os MESC possuem princípios e aplicações próprios - muito
embora eminentemente informais, haja vista não haver lei, com exceção da lei de arbitragem, que
regulamente esses meios de se concretizar a Justiça Restaurativa – os quais facilitam e sistematizam a sua
aplicação, tornando célere e – até mesmo – um método preventivo de conflitos surgidos posteriormente a
sua incidência.

  Portanto, o ideal é que haja mais pesquisas sobre o assunto, para que haja a devida e benéfica
aplicabilidade dos meios extrajudiciais de solução de litígios no âmbito do Direito Penal, respeitado, é
claro, a realidade brasileira.
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LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA COLETIVA: ESTUDO DO CASO NO STJ

TERRITORIAL LIMITATION OF RES JUDICATA IN CLASS ACTIONS: CASE STUDY ON STJ

Paulo André Silva Nassar

RESUMO
O artigo apresenta uma análise crítica de uma aparente contradição anunciada pela doutrina
processual civil brasileira acerca da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva à
jurisdição do órgão prolator da sentença. Para tanto, faço uma breve descrição das alterações
legislativas trazidas ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n.º 7.347/85 e das interpretações
correntes na literatura especializada no tema. Feito isso, apresento os resultados de uma
pesquisa empírica quantitativa acerca do problema, realizada no banco de julgados do Superior
Tribunal de Justiça, com o intuito de demonstrar que as dificuldades apontadas como relevantes
na produção acadêmica sobre o assunto não parecem problemáticas àqueles responsáveis pela
aplicação do direito.
PALAVRAS-CHAVES: processo civil; coisa julgada coletiva; limitação territorial.

ABSTRACT
This paper presents a critical analysis of an apparent contradiction announced by the brazilian
civil procedure scholars concerning the restriction limitation of the res judicata effects of the
court's ruling in class actions. To do so, I make a brief description of the legislative amendments
brought to the brazilian legal system by Federal Act No. 7.347/85 and interpretations in the
current literature on the subject. That done, I present the results of a quantitative empirical
research on the problem, held in the Superior Court of Justice data base in order to demonstrate
that the difficulties pointed out as relevant by scholarship on the subject does not seem
problematic to those responsible for implementing law.
KEYWORDS: civil procedure; res judicata in class actions; territorial limitation.

Sumário: 1. Introdução. 2. A alteração legislativa. 3. A crítica doutrinária. 4. Estudo de caso:
como a questão é vista pelo STJ atualmente?. 4.1. Notas metodológicas. 4.2. Análise dos
resultados. 5. Conclusões. Referências bibliográficas

 

1 Introdução

Neste artigo, pretendo fazer uma análise crítica de uma aparente celeuma existente no processo
civil brasileiro: a restrição dos efeitos da coisa julgada proferida em ações coletivas aos limites
da competência territorial do órgão prolator da sentença.

Para tanto, na próxima seção, farei uma descrição do ambiente normativo regulador da matéria,
relembrando as mudanças legislativas ocorridas no microssistema de processo civil coletivo
brasileiro, em especial na Lei n.º 7.347/85, a Lei da Ação Civil Pública (LACP).

Na terceira seção, apresentarei algumas leituras feitas pela doutrina nacional acerca das
modificações legislativas processuais empreendidas pelo Executivo e pelo Legislativo, ressaltando
os principais argumentos levantados pelos doutrinadores e verificando suas possíveis implicações
práticas.

A quarta seção é dedicada a um estudo de caso sobre o assunto, tendo como objeto de
investigação as decisões judiciais sobre a questão, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), posteriores a alteração legislativa referida na segunda seção. Por meio de pesquisa
quantitativa dos julgados, verificarei a repercussão das críticas doutrinárias na prática judiciária
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sobre a matéria.

Finalizo o artigo com algumas considerações conclusivas da análise empírica e de sua relação
com as construções teóricas analisadas na terceira seção, para responder se, de fato, as
controvérsias apontadas pelo law in books correspondem a um problema processual no law in
action.

 

2 A alteração legislativa

Promulgada em 24 de Julho de 1985 para disciplinar a Ação Civil Pública, a Lei nº 7.347, trazia
em sua redação original diversas inovações em matéria processual. A esse trabalho, interessa a
relativização trazida aos limites subjetivos da coisa julgada, presente no art. 472 do Código de
Processo Civil (CPC).

A redação original da LACP possibilitou que, nas ações civis públicas, os efeitos da sentença se
estendessem para além das partes entre as quais a decisão é proferida, conferindo eficácia erga
omnes à sentença civil, excetuados os casos de improcedência por insuficiência de provas. Tal
disposição encontrava-se no artigo 16 da norma referida. In verbis,

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada
improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

 

Corolário da natureza indivisível dos interesses a serem tutelados pela Ação Civil Pública, a
eficácia erga omnes da sentença foi celebrada pelos estudiosos da matéria com um importante
avanço deste diploma legal, necessária à tutela adequada dos interesses difusos e coletivos.

O Poder Executivo Federal, entretanto, aos pouco se apercebeu do potencial impacto que esse
alcance ampliando da sentença civil podia ter sobre seus interesses. A possibilidade de uma ação
julgada por um único juiz ter eficácia em todo território nacional não era vista com bons olhos
pelo Governo Federal, que figura em grande medida no pólo passivo de ações desse tipo.

Em resposta a essa possibilidade, o governo Fernando Henrique Cardoso edita, em 21 de Agosto
de 1997, a Medida Provisória nº 1.570-5, que altera, dentre outras normas, o art. 16 da LACP,
que a partir de então passa a figurar com a seguinte redação:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do
órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova. (grifei)

 

A medida provisória foi convertida na Lei nº 9.494, de 10 de Setembro de 1997 e o artigo 16 da
LACP continua em vigor com essa redação até hoje.

Desde então, segundo o texto legal, toda decisão proferida em ação civil pública tem seus
efeitos restritos aos limites da competência territorial do órgão julgador da demanda. Caso um
juiz em Minas Gerais julgasse procedente uma ACP que pedisse a retirada de circulação de um
produto nocivo ao consumidor, seu fornecedor só precisaria retirá-lo do mercado mineiro.

Esse dispositivo possibilitou diversos tipos de incoerência no ordenamento jurídico brasileiro. Um
exemplo comumente dado à época, quando era permitido fumar em aviões brasileiros, era de
um vôo fazendo a ponte aérea Rio de Janeiro - São Paulo. Imagine que um juiz paulista tivesse
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determinado a proibição do fumo a bordo, e que a questão não tivesse sido posta a um juiz
fluminense. Os passageiros viveriam a esdrúxula situação de poder fumar enquanto a aeronave
estivesse em espaço aéreo fluminense, e ter que apagar seus cigarros quando ultrapassassem a
fronteira do Estado de São Paulo.

Ou como demonstra Mancuso (1994, p. 105), teríamos que conviver com a possibilidade de um
ação civil pública proposta em São Paulo declarar que um medicamento "X" era nocivo à saúde,
e uma outra ACP proposta no Rio de Janeiro chegar a conclusão oposta. Como se a saúde
humana do carioca fosse distinta da do paulista.

 

3 A crítica doutrinária

Atenta à incoerência trazida pela alteração legislativa ao sistema jurídico nacional, diversos
nomes da doutrina trataram de tecer severas críticas à mudança do regramento processual
levada a cabo pelo Executivo.

José Marcelo Menezes Vigliar (1997, p. 82), em artigo publicado já em novembro de 1997,
defendia que as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 1.570/97, convertida na Lei nº
9.494/97, "representam um retrocesso", que "veiculam hipóteses discriminadoras, que não se
coadunam com o princípio da isonomia".

Para corroborar esse argumento, o autor advoga que a mudança legislativa, ainda que
substancialmente imprópria, deveria ter sido feita no Código de Defesa do Consumidor (CDC), e
não na LACP; que a referência a eficácia erga omnes da sentença não abarca todas as
modalidades de interesses metaindividuais caracterizadas pelo CDC; que a indivisibilidade do
interesse não permite limitação da coisa julgada a determinado território.

As críticas feitas por Ada Pellegrini Grinover são ainda mais contundentes. Em seus comentários
ao CDC, Grinover afirma textualmente que a "nova redação do dispositivo [art.16 da LACP] é
totalmente ineficaz." Chega a essa conclusão por entender que

o art. 16 da LACP não se aplica à coisa julgada nas ações coletivas em defesa de interesses
individuais homogêneos; aplica-se à coisa julgada nas ações em defesa de interesses difusos e
coletivos, mas o acréscimo é inoperante porquanto é a própria lei especial que aplica os limites
da competência territorial nos processos coletivos, ao âmbito nacional ou regional; de qualquer
modo, o que determina o âmbito de abrangência da coisa julgada é o pedido e não a
competência. (GRINOVER, 2004, P. 923)

 

Para corroborar seu argumento, Grinover aduz ainda que os tribunais têm "negado eficácia à
nova redação do art.16 da LACP, introduzido pela Lei nº 9.494/97", referindo-se a 1(uma)
decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E diz ainda que o "STJ tem desprezado a
aplicação do referido artigo, continuando a julgar normalmente ações civis públicas em que o
dano é de âmbito nacional", em alusão a 3 (três) julgados do Tribunal Superior. Na seção
seguinte deste artigo, apresentarei uma pesquisa empírica sobre o atual posicionamento do STJ
sobre esse assunto.

Ao tratar de correlato assunto, a possibilidade de ajuizamento de diferentes ações coletivas
sobre mesmo objeto, Rodolfo de Camargo Mancuso, recorrendo às lições de Kazuo Watanabe,
argumenta que permitir o ajuizamento de mais de uma ação para tutela de interesses difusos

comprometeria, sem qualquer razão plausível, o objetivo colimado pelo legislador, que foi o de
tratar molecularmente os conflitos de interesses coletivos, em contraposição à técnica tradicional
de solução atomizada, para com isso conferir peso político maior às demandas coletivas,
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solucionar mais adequadamente os conflitos coletivos, evitar decisões conflitantes e aliviar a
sobrecarga do Poder Judiciário, atulhado de demandas fragmentárias. (MANCUSO, 1997, p.81)

 

Mapeados os posicionamentos dos doutrinadores selecionados, pode-se perceber que a alteração
processual da Lei da Ação Civil Pública, introduzida pela Lei nº 9.494/97, não foi muito bem
recebida por diversos processualistas brasileiros. Por entenderem que a limitação territorial dos
efeitos da sentença coletiva contraria toda filosofia dos processos coletivos, um desses nomes
afirma peremptoriamente que a mudança pretendida pelo Executivo não surtiu efeito algum.

A fim de verificar essas afirmações, empreendi um estudo de caso que apresento na próxima
seção.

 

4 Estudo de caso: como a questão é vista pelo STJ atualmente?

As posições doutrinárias expostas na seção anterior esposam uma abordagem normativa do
problema aqui estudado, mas carecem, em alguma medida, de uma descrição de como se dá,
na prática forense, a aplicação do dispositivo alterado do LACP.

No caso de Vigliar, tal abordagem não era possível uma vez que seu texto foi escrito 2 (dois)
meses após o conversão da Medida Provisória em Lei, e nesse exíguo lapso não houve produção
jurisprudencial que viabilizasse uma análise com alguma robustez.

Por outro lado, Grinover demonstra a preocupação com como se dá o law in action desse
problema nos últimos parágrafos da seção dedicada a esse tema (2004, p. 923), referindo-se a
4 (quatro) julgados sobre a matéria, sendo 1 (um) do TRF da 4ª Região e 3 (três) do STJ. A
referência, entretanto, é feita de forma tangencial em duas notas de rodapé, talvez porque esse
não fosse o principal objetivo do seu argumento.

Em face da insuficiência das análises produzidas, e diante da necessidade de obter dados mais
concretos sobre o atual entendimento dessa questão pelos tribunais brasileiros, dediquei-me a
um breve estudo de caso que tem por objetivo desenhar um mapa sobre o entendimento do
Judiciário acerca no nosso problema.

 

4.1 Notas metodológicas

A pesquisa concentrou-se no Superior Tribunal de Justiça, tribunal competente: para julgar os
conflitos de competência entre os tribunais, excetuados os de competência do STF, conforme o
art. 105, I, "d" da Constituição Federal de 1988 (CF); e para uniformizar a interpretação de lei
federal, consoante art. 105, III, "c" da CF/88.

C omo a LACP, assim como o CDC e o CPC, são leis federais, a uniformização de sua
interpretação é feita, em tese, pelo STJ. Além disso, a interpretação corrente sobre a limitação
territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva pode dar ensejo a conflitos de competência, ação
cuja competência originária cabe ao STJ.

Utilizei-me do banco de dados do próprio tribunal, por meio da ferramenta de busca de
jurisprudência existente do sítio eletrônico do STJ na internet (http://www.stj.jus.br/SCON/).

Ao invés de buscar diferentes parâmetros de pesquisa no campo "Pesquisa Livre", escolha que
implicaria na perda de objetividade da pesquisa em razão das diversas variações/combinações
possíveis, optei por buscar dentre "acórdãos", "súmulas" e "decisões monocráticas", aqueles que
fazem referência explícita ao art. 16 da LACP.
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A partir da solicitação do critério de pesquisa "(LACP-85 MESMO (ART ADJ "00016")).REF.", o
banco de dados informou 20 ocorrências, sendo todos "acórdãos". Os dados foram colhidos em
14/06/2010.

Intrigado pelo baixo número de documentos encontrados para uma questão que doutrina
processual reputa bastante relevante, fiz um telefonema, em 17/06/2010, para Secretaria de
Jurisprudência do STJ para entender como o banco de dados do sítio está estruturado. Fui
informado que nem todos os processos julgados pelo STJ integram o banco de dados. Os
julgados constantes no banco são aqueles que atendem os critérios de dispostos pela "Comissão
de Jurisprudência", composto por 6 ministros, conforme o art. 44 do Regimento Interno do STJ.
Não fui informado sobre quais os critérios adotados pela comissão.

Por esse motivo, as conclusões provenientes da análise aqui pretendida perde em acuidade. A
deficiência do banco de dados dificulta a realização de uma pesquisa empírica conclusiva mas
não chega a inviabilizá-la. Em razão dos recursos disponíveis,  precisei limitar-me a leitura das
ementas dos acórdãos, excluindo portanto a leitura do inteiro teor dos votos, o que poderia
trazer outros elementos para análise. Feitas essas ressalvas vamos aos dados encontrados.

 

4.2 Análise dos resultados

Todos os dados foram extraídos das ementas dos acórdãos oferecidos pelo banco de dados, com
exceção da coluna "ID", que criei para identificar os julgados e fazer referência a eles com maior
clareza durante a análise.
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Tabela 1

Com vistas a possibilitar a comparação entre os 20 julgados selecionados, classifiquei os
acórdãos em 3 tipos ideais de entendimento, a que me refiro na coluna "Entendimento". São
eles:

Tipos de entendimento

A

A sentença proferida em
ação coletiva faz coisa
julgada erga omnes nos
limites da competência
territorial do órgão
prolator.

B

Os efeitos da coisa
julgada proferida em ação
coletiva não se limitam à
competência territorial do
órgão prolator.

CNão enfrenta a questão.

Tabela 2
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A ocorrência de cada um dos tipos acima referidos, no universo dos 20 processos observados é
descrita no gráfico a seguir.

Gráfico 1

 

Se excluirmos desse universo os processos cujo entendimento defendido foi o "C", em que o
julgado não enfrenta a questão da limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva, o que
acontece em 8 ocasiões, observa-se que o percentual do entendimento "A" vai a 83% e de "B"
vai a 17%, como nota-se no gráfico 2.

 

Gráfico 2

Como observa-se na tabela 1, pode ocorrer de um ministro relatar mais processos que outros,
como acontece, por exemplo, com a Ministra Nancy Andrighi nos processos "4" e "8". Também é
possível que, embora o ministro seja partidário do entendimento A ou B, a questão não seja
enfrentada no processo, incorrendo no tipo C, como ocorre com o Ministro Francisco Falcão, nos
casos "12", "14", "15", "16" e "18".

Para se ter noção de qual o percentual de ministros filiados à corrente de entendimento A ou B,
é preciso excluir da análise os processo de entendimento C, e considerar apenas os ministros
com unidade de análise. Essa razão é demonstrada no gráfico 3. Essa generalização só é
possível porque nenhum ministro posicionou-se por A em um processo e por B em outro.
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Gráfico 3

Feito isso, é possível concluir que, entre os ministros do STJ que relataram processos em que a
questão da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva foi enfrentada, 87%
entendem que a sentença proferida em ação coletiva faz coisa julgada erga omnes nos limites
da competência territorial do órgão prolator; ao passo que 13% entendem que os efeitos da
coisa julgada proferida em ação coletiva não se limitam à competência territorial do órgão
prolator.

Apesar dessa conclusão, é preciso reconhecer alguns pontos que escapam a essa análise. Em
tese, as decisões apresentadas em um acórdão são tomadas de forma colegiada. Em razão
disso, as decisões "4" e "8" não são decisões da Ministra Nancy Andrighi, mas da 3ª Turma do
STJ. O mesmo se pode dizer das decisões "2" e "5" do Ministro Sidnei Beneti. Nos casos citados,
os ministros referidos funcionaram apenas como relatores. Não obstante, mesmo fazendo parte
da mesma turma, o resultado dos julgamento foram diametralmente opostos. Nos casos em que
Andrighi relatou, o entendimento prevalecente foi o B, enquanto que nos casos em que Beneti
funcionou como relator, prevaleceu o entendimento A. Observe-se, ainda, que essas quatro
decisões foram tomadas em um intervalo pouco maior que um ano, de 24/06/2008 a
22/09/2009.

Isso aponta para uma necessária discussão acerca do processo deliberativo adotado nos nossos
tribunais, principalmente para tomada de decisões que deveriam ser colegiadas, mas acabam
resultando de um score de entendimentos díspares, ou de votos dados pelo relator
acompanhados pelos colegas de Turma ou Seção. Infelizmente, essa discussão escapa o escopo
deste artigo.

 

5 Conclusões

Este artigo foi pensado com intuito de contribuir com a discussão de um problema apontado
com alguma intensidade pela doutrina processual brasileira, qual seja, a limitação da eficácia da
coisa julgada coletiva à competência territorial do órgão prolator da sentença.

Para tanto, descrevi as alterações legislativas ensejadoras da celeuma e apresentei algumas das
principais críticas feitas pela doutrina. Feito isso, empreendi um estudo de caso com julgados do
STJ para refletir sobre a questão com alguns subsídios empíricos.

A análise empírica demonstrou que a acirrada controvérsia apontada pela doutrina processual é
apenas aparente. Ou se restringe ao campo teórico. De fato, não existe unanimidade no STJ
sobre o problema. Há, entretanto, uma forte ocorrência de julgados (83%) apontando para a
deferência à escolha política feita na Medida Provisória nº 1.570/97, convertida na Lei nº
9.494/97; acompanhada por uma altíssima tendência dentre os ministros (87%) por esse
entendimento.

Não obstante as considerações feitas pelo law in books em relação a limitação territorial dos
efeitos da sentença coletiva, o law in action parece ter superado essa problemática, adotando
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em larga escala a disposição normativa alterada em 1997.
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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: UMA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM BUSCA DE
UM LUGAR AO SOL

COLLECTIVE WRIT OF MANDAMUS: A CONSTITUTIONAL ACTION IN SEARCH OF A PLACE IN
THE SUN

Andre Vasconcelos Roque
Francisco Carlos Duarte

RESUMO
O presente artigo tem por finalidade examinar, sob a perspectiva da efetividade da tutela
coletiva, a disciplina conferida ao mandado de segurança coletivo pela Lei nº 12.016/09. Uma
leitura inicial dos dispositivos sobre a matéria se revela frustrante, na medida em que a lei
possui deficiências mais graves que avanços efetivos. O legislador, em larga medida,
amesquinhou o instituto como se fosse uma simples ação sindical. A proposta deste trabalho
consiste em apresentar novas possibilidades interpretativas dos dispositivos destacados,
sustentando-se que, sempre que estiver em jogo a efetividade do instituto em discussão como
instrumento de tutela coletiva, sejam consideradas as normas referentes às demais ações
coletivas no ordenamento brasileiro, incidindo o regime jurídico do mandado de segurança
individual somente quanto aos aspectos tipicamente procedimentais. Acredita-se, dessa maneira,
que o mandado de segurança coletivo possa se consolidar no direito pátrio como uma
alternativa efetiva para a tutela coletiva, com a vantagem de ser dotado de um procedimento
mais célere e simplificado que a tradicional ação civil pública.
PALAVRAS-CHAVES: Mandado de segurança coletivo; ações coletivas; efetividade da tutela
jurisdicional

ABSTRACT
This article aims to analyze, under the perspective of the effectiveness of collective protection,
the legal discipline given to the collective writ of mandamus by Law No. 12.016/09. An initial
reading of the rules on this matter proves frustrating to the extent that the law has more severe
disabilities than effective advances. The legislature largely diminishes the institute, as if it were a
simple union action. The purpose of this paper is to present new interpretative possibilities,
arguing that where it is at stake the effectiveness of the institute under discussion as an
instrument of collective protection, the rules relating to other collective actions in the Brazilian
legal system should be applied, enforcing the legal regime of the individual writ of mandamus
only on typically procedural aspects. It is believed, this way, that the collective writ of
mandamus can be consolidated in national law as an effective way of collective protection, with
the advantage of being endowed with a more rapid and simplified procedure than that of the
traditional civil public action.
KEYWORDS: Collective writ of mandamus; collective actions; effectiveness of judicial protection

1. Introdução

 

            O mandado de segurança, ação constitucional tradicional do direito brasileiro, recebeu
nova disciplina normativa com a Lei n° 12.016, sancionada em agosto de 2009. Uma das
grandes novidades da referida lei foi a disciplina do mandado de segurança coletivo que, muito
embora consagrado pela Carta Magna de 1988, ainda não havia sido objeto de regulação
infraconstitucional. Durante aproximadamente vinte anos, não sem certa hesitação, a
jurisprudência vinha aplicando ao mandado de segurança coletivo algumas normas do
mandamus individual, sobretudo no aspecto procedimental, e outras referentes às ações
coletivas, especialmente aquelas inseridas no âmbito da Lei da Ação Civil Pública e do Código de
Defesa do Consumidor.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9870



            Nada obstante, além das discussões interpretativas acerca da norma contida no art. 5º,
LXX da Constituição, que contempla o instituto e a relação de legitimados para propor tal
medida, havia muitas dúvidas com importantes repercussões sobre o papel do mandado de
segurança no ordenamento jurídico brasileiro. O constituinte estabeleceu somente algumas
diretrizes, deixando amplo espaço para controvérsias na doutrina e na jurisprudência. Quais as
espécies de direitos passíveis de proteção através do mandado de segurança coletivo? Qual o
regime da coisa julgada a ser seguido? Qual a sua relação com as demais ações destinadas à
tutela coletiva?

            O exame dos dispositivos da Lei nº 12.016/09 que tratam do instituto (arts. 21 e 22),
todavia, revela múltiplos aspectos decepcionantes. Em primeiro lugar, o legislador parece ter
resolvido adotar todas as concepções mais conservadoras que existiam sobre o tema. Não
contemplou a proteção de direitos difusos pela via mandamental, limitou os efeitos da coisa
julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante e nem mesmo
fez referência à possibilidade de dispensa judicial do requisito de pré-constituição das
associações. Amesquinhou o instituto, concebendo o mandado de segurança coletivo, em larga
medida, como uma simples ação sindical[1].

            O momento talvez não fosse propício para a disciplina do instituto mediante lei
infraconstitucional. Em uma época em que se discute uma nova lei da ação civil pública (Projeto
de Lei nº 5.139/09), ocasião em que serão repensados diversos aspectos sobre as ações
coletivas no Brasil, tais como o sistema de vinculação dos indivíduos à esfera coletiva, o regime
da coisa julgada e a necessária transmissão de informações para todos os beneficiados pela
ação coletiva, corre-se o risco de engessar o mandado de segurança coletivo com regras
jurídicas inspiradas em leis já ultrapassadas, contribuindo para um amesquinhamento ainda
maior do instituto no direito brasileiro.

            Teria sido melhor que a Lei nº 12.016/09 nada dispusesse sobre o tema, que seria
regulado mais adequadamente em lei específica sobre as ações coletivas, hipótese em que se
poderia inclusive estabelecer parâmetros para a aplicação subsidiária das normas sobre
processos coletivos à tutela pela via mandamental. De todo modo, assim não foi feito, restando
apenas trabalhar com as normas ora destacadas da melhor forma possível para preservar o
relevante papel destinado ao instituto pela Constituição[2].

            A relação que se deveria ter estabelecido entre o mandado de segurança coletivo e as
demais ações destinadas à tutela coletiva no ordenamento jurídico pátrio, guardadas as devidas
proporções, seria a mesma que existe entre o mandamus individual e a ação pelo procedimento
comum.

            Um mandado de segurança na esfera individual, como se sabe, pode se voltar à defesa
de quaisquer direitos, com a mesma amplitude conferida às vias ordinárias, desde que
observado o requisito de sua demonstração mediante prova pré-constituída. Assim também
deveria ser a relação estabelecida entre o mandado de segurança coletivo e, por exemplo, a
ação civil pública. A distinção entre os institutos seria verificada apenas sob o ponto de vista
procedimental[3]. O writ coletivo teria a mesma amplitude e regime jurídico idêntico ao da ação
civil pública, mas seguiria um procedimento mais célere e dependeria, para que fosse admitido,
de que o alegado direito estivesse evidenciado de plano, independentemente de dilação
probatória.

            Infelizmente, todavia, esta não foi a orientação seguida na Lei nº 12.016/09, que impôs
restrições injustificáveis ao mandado de segurança coletivo.

            O ponto de partida fundamental para a compreensão do mandado de segurança
coletivo é que se trata de mais um instituto voltado à tutela coletiva no ordenamento jurídico
brasileiro, mas de forma mais célere, porque segue o mesmo procedimento do mandamus
individual. Esta agilidade tem um preço importante: aqui também incumbe ao impetrante
demonstrar seu direito "líquido e certo" de plano, independentemente de dilação probatória. Se
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a questão veiculada depender de oitiva de testemunhas ou de uma perícia, por exemplo, não
será viável utilizar o mandado de segurança coletivo, restando ressalvadas as vias ordinárias,
que correspondem à ação civil pública (incluindo a ação regulada no Código de Defesa do
Consumidor) e à ação popular.

             Uma das maiores dificuldades no mandado de segurança coletivo consiste em investigar
se determinada questão deve ser disciplinada pelas normas do writ individual ou das demais
ações coletivas. Trata-se, na verdade, de duas fontes distintas de regras jurídicas a serem
subsidiariamente aplicadas. Para que se possa preservar seu caráter de "ação de eficácia
potencializada"[4], parece melhor que, sempre que estiver em jogo a própria efetividade do
instituto como instrumento de tutela coletiva, sejam consideradas as normas comuns referentes
às demais ações coletivas, incidindo o regime jurídico do mandamus individual quanto aos
aspectos tipicamente procedimentais.

            Algumas conclusões importantes podem ser tiradas dessa premissa. Em primeiro lugar,
abstraindo-se eventual inconstitucionalidade[5], aplica-se ao mandado de segurança coletivo o
prazo decadencial específico do procedimento mandamental (art. 23 da Lei nº 12.016/09), que
atingirá todos os titulares de direito que tomarem conhecimento oficial do ato impugnado há
mais de cento e vinte dias e, portanto, já não mais poderão se valer do writ individual, salvo na
hipótese de ser incindível o direito tutelado coletivamente[6]. Por outro lado, como será
discutido oportunamente, não se poderia invocar o regime do mandado de segurança individual
para afastar a possibilidade de tutela de direitos difusos por esta via procedimental, na medida
em que tal raciocínio comprometeria a própria efetividade do instituto como instrumento de
tutela coletiva.

            Assim, partindo dessas premissas, cumpre analisar detidamente os aspectos mais
importantes da disciplina legal conferida ao mandado de segurança coletivo.

 

 

2. Legitimidade para o mandado de segurança coletivo

 

            O art. 21, caput da Lei nº 12.016/09 disciplina a legitimação para a impetração do
mandado de segurança coletivo. Mesmo neste ponto, que já se encontrava regulado na Lei
Maior, não foi feliz o legislador, ao incorporar restrições para além da previsão constitucional.
Segundo o art. 5º, LXX da Constituição da República, existem duas categorias de legitimados
para o mandado de segurança coletivo: a) partidos políticos, e; b) organização sindical, entidade
de classe ou associação.

            Quanto aos partidos políticos, exige tanto a Constituição como a lei vigente que eles
possuam representação no Congresso Nacional. Basta na verdade, que exista um único
representante em qualquer das Casas (Câmara dos Deputados ou Senado Federal) para que se
cumpra tal requisito, que não deve, porém, ser interpretado de forma literal. Com efeito, a
melhor leitura do dispositivo é que se deve verificar a extensão da questão postulada na
impetração para aferir se tal condição está preenchida.

            Assim, se a questão tiver extensão nacional ou se ela abranger vários estados, o partido
político terá que ter pelo menos um parlamentar no Congresso Nacional. Se a matéria estiver
circunscrita a um único estado, deverá ter representação na Assembleia Legislativa. Por fim, se o
tema for local, não ultrapassando um determinado município, deverá o partido ter pelo menos
um representante na Câmara de Vereadores[7]. Assim, o requisito deixa de ser uma questão
meramente formal para se transformar em parâmetro de aferição da maior ou menor vinculação
do legitimado com a questão ou, em outras palavras, para que se possa constatar a sua
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representatividade adequada[8].

            Questão interessante diz respeito à perda superveniente da representação após ter sido
impetrado o mandado de segurança coletivo, assunto este igualmente discutido em relação às
ações de controle abstrato de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente, esta Corte entendia que a perda superveniente de representação parlamentar
comprometia a legitimidade do partido e ensejava a extinção do processo, sem resolução de
mérito[9]. Contudo, o Supremo Tribunal Federal mudou de orientação a partir do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.618, decidindo que tal hipótese não comprometia o
julgamento do mérito, em virtude da objetividade e da indisponibilidade da medida
postulada[10].  Assim, a representação deveria ser aferida somente por ocasião do ajuizamento
da ação e não em um momento posterior.

            Embora os fundamentos apresentados digam respeito a características inerentes às
ações de controle abstrato de constitucionalidade, um mandado de segurança coletivo também
poderia comportar tal conclusão, dada a notória indisponibilidade dos direitos tutelados na esfera
coletiva. No entanto, esta não parece ser a melhor interpretação, na medida em que, tratando-
se de parâmetro para a aferição da adequação do representante em uma ação coletiva, tal
controle deve ser realizado em todas as fases do processo, sob pena de colocar em risco os
interesses da coletividade. Isso não significa, todavia, que o mandamus deverá ser extinto em
tal hipótese. Como a questão diz respeito à efetividade do instituto como instrumento de tutela
coletiva, neste caso, deve se aplicar em caráter subsidiário a norma contida no art. 5º, § 3º da
Lei da Ação Civil Pública e permitir que o Ministério Público assuma a titularidade do writ no
lugar do partido político que perdeu representatividade parlamentar.

            Outra questão controvertida, ainda quanto à legitimidade dos partidos políticos, consiste
na necessidade de haver pertinência temática. Pela redação da norma constitucional que
contempla o mandado de segurança coletivo, a restrição à defesa dos interesses dos "seus
membros ou associados" está prevista apenas para as organizações sindicais, entidades de
classe ou associações, mas não aos partidos políticos. Ademais, conforme informa a doutrina, na
época em que se elaborou a Constituição, houve reação no Congresso Nacional contra o
enquadramento dos partidos políticos nesses limites, que estavam previstos no texto original
para todos os legitimados, o que reforça a inaplicabilidade da exigência de pertinência temática
aos partidos políticos[11].

            Na realidade, tal exigência seria impertinente, visto que a finalidade dos partidos
políticos é bastante ampla, abrangendo praticamente todo direito passível de tutela na esfera
coletiva. De acordo com a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (art. 1º da Lei nº 9.096/95), tais
instituições destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do
sistema representativo e a defesa dos direitos fundamentais. Como se não bastasse, a maioria
dos partidos redigiu seus estatutos de forma muito ampla, prevendo como finalidade partidária a
defesa de interesses sociais, políticos, econômicos e jurídicos em geral[12].

            Ainda assim, a jurisprudência apresenta oscilações sobre a matéria. Para as ações de
controle abstrato de constitucionalidade, já se pacificou o entendimento de que não se aplica o
requisito da pertinência temática aos partidos políticos[13]. Para o mandado de segurança
coletivo, todavia, a questão é ainda controvertida. No julgamento do Recurso Extraordinário nº
196.184, vários ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram hesitação em aderir à tese
da relatora Min. Ellen Gracie, segundo a qual os partidos teriam legitimação universal para a
defesa de quaisquer direitos pela via mandamental coletiva. No caso, porém, a questão perdeu
relevância, por se entender que a majoração de tributos impugnada na impetração apenas
poderia ser questionada individualmente por cada contribuinte, extinguindo-se o mandamus por
ilegitimidade ativa[14].

            Não existe até o momento, dessa forma, nenhum pronunciamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema.
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            No Superior Tribunal de Justiça, existem também antigos precedentes a respeito da
questão, mas em sentido contrário, asseverando que os partidos apenas poderiam defender
interesses de seus próprios filiados através do mandado de segurança coletivo, não tendo a
Constituição assegurado legitimidade irrestrita a tais instituições[15]. Não se encontrou, nesta
Corte, nenhum posicionamento mais recente sobre a matéria, que ainda continua em aberto nos
tribunais superiores.

            O texto legal do art. 21, caput representa inegável retrocesso neste aspecto, pois
incorpora restrição não prevista na norma constitucional, ao dispor que o partido terá
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo "na defesa de seus interesses
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária". Não se podia ter criado
requisitos de admissibilidade que a Constituição não consagrou[16]. A única maneira de salvar o
dispositivo e resguardar o relevante papel destinado ao mandado de segurança coletivo seria
interpretar a norma em questão conforme a Carta Magna, interpretando a finalidade partidária
mencionada no texto da lei de forma amplíssima, abarcando todos os interesses sociais,
políticos, econômicos e jurídicos que se encontrem contemplados na Lei Orgânica dos Partidos
Políticos e no estatuto de cada instituição.

            Com relação à legitimidade das organizações sindicais e das entidades de classe, a
principal questão consiste em saber se sua legitimidade ativa estaria restrita à defesa dos
interesses da categoria que representam ou se elas poderiam ingressar em juízo na defesa de
qualquer direito na esfera coletiva. A nova lei enfatizou, neste aspecto, que o mandamus
coletivo deve ser impetrado em defesa dos seus membros, acrescentando, em relação ao art. 5º,
LXX, alínea b da Constituição, que tal providência deve se verificar na forma de seus estatutos e
desde que seja pertinente às suas finalidades, reforçando o entendimento jurisprudencial mais
restritivo, segundo o qual o sindicato e as entidades de classe só teriam legitimidade se o direito
defendido através do mandado de segurança coletivo fosse inerente à categoria
representada[17].

            Na realidade, este já era o entendimento predominante tanto em sede doutrinária como
jurisprudencial por diversos fundamentos. Primeiro, porque o art. 5º, LXX, alínea b da Carta
Magna se refere de forma expressa ao requisito da pertinência temática, ao contrário do que se
verificou em relação aos partidos políticos. Além disso, o art. 8º, III da Constituição, que se
aplica aos sindicatos, estabelece que a eles incumbe a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria. Há também quem invoque a Súmula 101 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "mandado de segurança não substitui a ação popular" para reforçar tal
orientação[18]. De todo modo, qualquer que seja o fundamento suscitado, parece que a redação
da norma reforça a orientação restritiva quanto à legitimidade das organizações sindicais e das
entidades de classe.

            Seria possível até sustentar interpretação mais liberal, mesmo após a aprovação da Lei
nº 12.016/09, sob o fundamento de que as restrições mencionadas no texto legal à extensão da
legitimação, limitada às finalidades próprias da instituição, e ao prazo de pré-constituição de um
ano seriam aplicáveis exclusivamente às associações, não já para as organizações sindicais e
entidades de classe[19]. No entanto, tendo em vista que todos os requisitos em termos de
legitimação para as ações coletivas devem ser considerados, em última análise, como
parâmetros de aferição da representatividade adequada, parece mais prudente exigir, antes de
mais nada, um efetivo controle judicial da adequação do representante na esfera coletiva para
que se possa admitir a defesa de interesses alheios à finalidade básica dos sindicatos e
entidades de classe.

            Como visto anteriormente, é cada vez mais corrente o entendimento doutrinário pela
possibilidade de controle judicial da representatividade adequada no ordenamento jurídico
brasileiro, em que pese não haver previsão legal expressa, a não ser na hipótese excepcional de
dispensa do requisito de pré-constituição das associações (art. 5º, § 4º da Lei da Ação Civil
Pública e art. 82, § 1º do Código de Defesa do Consumidor). Nada obstante, são relativamente
raros os casos em que se tenha exercido o controle judicial de adequação dos representantes
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nas ações coletivas, de modo que, por enquanto, talvez seja melhor seguir orientação mais
conservadora neste ponto.

            O requisito da pertinência temática também se aplica às associações, mas aqui se
permite maior flexibilidade, dada a imensa gama de finalidades que podem constituir o escopo
dos entes associativos. Ao contrário de sindicatos e entidades de classe, que são constituídos
para a defesa de uma categoria bem delimitada, as associações podem ter maior campo de
abrangência, englobando praticamente todo e qualquer direito passível de tutela coletiva. Após
caloroso debate na jurisprudência, pacificou-se o entendimento consolidado na Súmula 629 do
Supremo Tribunal Federal, que se aplica em toda a sua extensão também às organizações
sindicais e entidades de classe.

            Segundo o disposto no verbete sumular destacado, "a impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização
destes". Não há, portanto, necessidade de que exista autorização específica dos associados, nem
que aquela determinada medida judicial seja objeto de deliberação nos órgãos assembleares da
entidade. Basta apenas que conste em seus estatutos, como finalidade da instituição, a defesa
dos direitos postulados no mandamus. A autorização a que se refere o art. 5º, XXI da
Constituição, no contexto da legitimidade extraordinária, deve ser compreendida de forma
ampla, abrangendo tanto a previsão estatutária como, na sua ausência, a possibilidade de
deliberação em assembleia[20]. Este foi um dos poucos pontos em que andou bem o legislador,
consolidando tal orientação ao dispor ao final do art. 21, caput, que fica dispensada autorização
especial para a impetração.

            Uma outra questão controvertida dizia respeito à legitimidade das organizações
sindicais, entidades de classe e associações quando a ação não fosse proposta na defesa dos
interesses de todos os filiados ou associados, mas apenas em benefício de uma parte dos
membros da instituição. Após acirrada discussão sobre a matéria, consolidou-se o entendimento
consagrado na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a entidade de
classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada
interesse apenas a uma parte da respectiva categoria". Ainda assim, alguns julgados mais
restritivos sobre o tema, embora seguindo a orientação do verbete sumular, asseveram que a
impetração na defesa de alguns membros ou filiados não será possível se os seus interesses
forem conflitantes com o restante da categoria[21].

            Neste aspecto, a nova lei não apresentou qualquer contribuição, deixando espaço para
que a jurisprudência consolide seu entendimento sobre tal questão. De todo modo, parece
justificável, em princípio, o entendimento restritivo, na medida em que o conflito de interesses
constitui um dos principais fundamentos para o afastamento da adequação do representante no
âmbito das ações coletivas[22]. É necessário, todavia, que tal conflito seja relevante e atual, não
já meramente hipotético e eventual.

            O dispositivo, porém, foi conservador em excesso ao não contemplar a hipótese de
dispensa do requisito da pré-constituição das associações, na forma do art. 5º, § 4º da Lei da
Ação Civil Pública e art. 82, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, como se
trata de questão atinente à efetividade do instituto como instrumento de tutela coletiva no
ordenamento brasileiro, nada impede a aplicação subsidiária de tais normas ao mandado de
segurança coletivo[23]. Ainda assim, seria melhor que a nova lei tivesse disciplinado
expressamente a questão, para que não se corra o risco de alguém sustentar que a omissão
teria sido proposital e que não se poderia, portanto, invocar a incidência de normas previstas em
outros diplomas legislativos.

            Questiona-se, outrossim, se os únicos legitimados para o mandado de segurança
coletivo seriam aqueles relacionados expressamente no art. 5º, LXX da Carta Magna. A lei
vigente limitou-se a contemplar o mesmo rol de legitimados, mas a jurisprudência já vinha
admitindo a impetração coletiva também pelo Ministério Público, inclusive para a defesa dos
direitos individuais homogêneos, desde que presente algum interesse social relevante[24]. Tal
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entendimento deve ser aplaudido e mantido, na medida em que nem a norma constitucional,
nem a norma em questão excluíram a possibilidade de que outros legitimados possam
eventualmente lançar mão do mandamus coletivo.

            A legitimação do Parquet, ainda que não esteja expressamente contemplada na
Constituição, encontra-se perfeitamente afinada com os fins institucionais estabelecidos no art.
129 da Lei Maior. É preciso, portanto, interpretar de forma sistemática as normas
constitucionais. Afinal, não faria sentido que justamente o legitimado mais atuante no campo
das ações civis públicas não pudesse de valer de um procedimento mais ágil para a tutela
coletiva, quando suas alegações pudessem ser demonstradas de plano.

   

           

3. Categorias de direitos passíveis de impetração coletiva

 

            O art. 21, parágrafo único da Lei nº 12.016/09 disciplina o objeto do mandado de
segurança coletivo. A lei, mais uma vez de forma restritiva, excluiu de seu âmbito os direitos
difusos, entendidos como aqueles de natureza transindividual, indivisíveis, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (art. 81, parágrafo único, I do
Código de Defesa do Consumidor). A norma ora destacada se referiu apenas aos direitos
coletivos e aos individuais homogêneos.

            A exclusão dos direitos difusos teve por fundamento o entendimento de que o mandado
de segurança apenas tutela direitos, nunca interesses. Um grupo indeterminado de pessoas não
poderia ser titular de direito líquido e certo. Além disso, nos termos da Súmula 101 do Supremo
Tribunal Federal, invocada para reforçar este raciocínio, "o mandado de segurança não substitui
a ação popular", de maneira que a via mandamental não se prestaria a tutela de todo e
qualquer interesse na esfera coletiva[25].

            Com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, tal orientação parte de
concepção bastante conservadora a respeito da tutela coletiva no direito brasileiro. Com efeito,
conforme aponta ilustre doutrina, a partir do momento em que passam a ser também
amparados pelo ordenamento jurídico, os interesses assumem o mesmo status de "direito",
desaparecendo qualquer razão para que se busque uma diferenciação entre eles[26]. A
estreiteza do conceito tradicional de direito subjetivo, ligada a uma concepção individualista da
tutela jurisdicional, não mais pode ser admitida no estágio atual do processo civil brasileiro.
Hoje, privilegia-se uma noção mais ampla de direito subjetivo, abrangente também do que
outrora se entendia como simples "interesse", ampliando-se assim o espectro da tutela jurídica.

            Além de conservadora, tal orientação também não pode ser admitida porque está
fundada em interpretação distorcida da expressão "direito líquido e certo", que constitui condição
indispensável para o mandado de segurança. Na realidade, tal requisito diz respeito unicamente
à necessidade de demonstração das alegações expostas pelo impetrante mediante prova pré-
constituída e nada mais do que isso. A restrição que se estabelece impossibilita somente que
ocorre dilação probatória, incompatível com o procedimento mandamental. Uma vez constatado
que as alegações da impetração são aferíveis de plano, cabível será o mandamus coletivo, pouco
importando se a pretensão formulada veicula, segundo concepção individualista, um direito
subjetivo propriamente dito ou um mero interesse, também passível de tutela jurisdicional.

            Assim, nem mesmo eventual aplicação subsidiária das normas atinentes ao writ
individual representaria obstáculo para a tutela de direitos difusos através do mandado de
segurança coletivo. A condição específica da existência de um direito líquido e certo, longe de
exigir que a impetração veicule necessariamente um direito individualizável ou pelo menos
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titularizado por categorias ou grupos bem determinados, possui significado eminentemente
procedimental, a impedir a realização de instrução probatória. Qualquer entendimento em
sentido contrário não estará afinado com a máxima potencialidade do mandado de segurança
conferida pela Constituição[27].

            É bastante provável que a ausência de previsão legal atinente à tutela de direitos
difusos pela via mandamental fortaleça ainda mais o restritivo entendimento que vem se
formando na jurisprudência sobre a matéria. Ainda assim, a melhor interpretação afasta tal
conclusão, sob pena de amesquinhar o mandado de segurança coletivo, que não pode ser
compreendido como uma mera ação sindical, a serviço de determinadas classes ou categorias,
tal como pretensamente concebido pelo legislador. Trata-se, na verdade, de instrumento
específico de tutela coletiva, que se notabiliza por ser dotado de um procedimento mais célere,
ágil e simplificado, fortalecendo o princípio constitucional da duração razoável do processo, que
também vigora para as ações coletivas.

            Um exemplo ajudará na compreensão da questão. Imagine-se, por exemplo, que uma
determinada pessoa consiga, de forma ilegal, licença para demolir uma área que se encontra
tombada[28]. Indo mais além, suponha-se ainda que exista uma associação nesta cidade
constituída para a defesa de seu patrimônio histórico. Nestas circunstâncias, se a ilegalidade da
licença concedida puder ser verificada de plano, não existe justificativa para que não se admita
a tutela do direito difuso à proteção do patrimônio histórico da cidade através de um mandado
de segurança coletivo. Na prática, entretanto, devido às incertezas que rondam o instituto, à
hesitação jurisprudencial e à ausência de legislação satisfatória sobre a matéria, o mais provável
é que a associação acabasse lançando mão de uma ação civil pública[29], talvez com pedido de
antecipação de tutela, que possui um procedimento mais moroso, dispendioso e complexo. Não
precisava ser assim: tudo isso se verificaria em evidente prejuízo à celeridade e à economia
processual.

            Na realidade, existem pelo menos dois caminhos que levam à conclusão de que é ainda
possível a tutela de direitos difusos pela via mandamental. O primeiro consiste em interpretar o
dispositivo em análise conforme a Constituição. Como a norma que prevê o mandado de
segurança coletivo na Carta Magna não previu qualquer restrição para os direitos e interesses
passíveis de proteção por tal via processual, afigura-se incompatível com a Lei Maior qualquer
interpretação que restrinja direitos fundamentais assegurados aos particulares. A segunda
alternativa, por sua vez, parte de interpretação sistemática das normas que disciplinam as ações
coletivas no direito brasileiro.

            Segundo sustentado por Eurico Ferraresi, já após a edição da Lei nº 12.016/09, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabeleceria, em seu art. 212, § 2º,
norma que teria ampliado o objeto do mandado de segurança. O aludido dispositivo prevê o
cabimento do writ contra qualquer ato ilegal que acarrete lesão a direito líquido e certo
contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como tal norma se inclui no capítulo "Da
proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos", seria forçoso concluir que o
mandamus seria um dos meios adequados para a proteção desses direitos difusos, além dos
coletivos stricto sensu.

            Prossegue o ilustre autor, sustentando que o mandado de segurança previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente abrangeria outros temas, que não necessariamente os
atinentes à proteção da infância e da juventude, pois o direito de ação independeria do direito
material postulado em juízo[30].

            O raciocínio é interessante, mas questionável. Isso porque a própria redação do art.
212, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente remete, na sua parte final, à lei do mandado
de segurança, que não contempla a tutela de direitos difusos. O título da Lei nº 8.069/90 no
qual se inclui a referida norma possui uma denominação mais abrangente porque envolve outros
dispositivos que efetivamente tratam de direitos difusos, sem que isso autorize o intérprete a
concluir que necessariamente todas as regras ali inseridas, tal como a que dispõe acerca do
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cabimento de mandado de segurança, envolvam todas as espécies de direitos e interesses
passíveis de tutela coletiva.

            Na realidade, a possibilidade da tutela de direitos difusos pela via mandamental decorre
da necessária abertura do processo coletivo no ordenamento jurídico brasileiro, que se encontra
positivada no art. 83 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo tal norma, para a defesa
dos direitos e interesses protegidos pela Lei nº 8.078/90, incluindo os considerados difusos,
coletivos e individuais homogêneos, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela. Sua aplicabilidade ao writ coletivo para a defesa de
direitos difusos, portanto, será inafastável sempre que se verificar a adequação e efetividade de
tal via processual, como resultado da aplicação sistemática das fontes legislativas sobre ações
coletivas[31].

            Sempre pareceu muito mais difícil, no ponto de vista procedimental, a tutela dos direitos
individuais homogêneos pela via mandamental. Isso porque, ao contrário dos chamados direitos
difusos e coletivos stricto sensu, tal categoria se caracteriza pela sua divisibilidade. As demandas
coletivas em defesa dos direitos difusos e coletivos stricto sensu não podem sofrer, em regra,
inclusões e muito menos exclusões de interessados, dada a incindibilidade de seu objeto. O
mesmo não se verifica em relação aos direitos individuais homogêneos, que somente são
tutelados na esfera coletiva por questões de promoção do acesso à justiça, economia
processual, celeridade e isonomia. Neste caso, não se recomenda impor a vinculação
compulsória dos beneficiados, que podem preferir ingressar em juízo com processos individuais
na defesa de seus direitos.

            O problema é que, independentemente do sistema de vinculação adotado para os
direitos individuais homogêneos, é necessário pelo menos que os interessados sejam de alguma
forma comunicados do ajuizamento da demanda coletiva para que decidam se pretendem se
vincular ou não ao seu resultado. A necessidade de informação adicional, ao lado do
procedimento contemplado em lei para que ocorram eventuais intromissões e extromissões na
ação coletiva, cria uma complexidade procedimental que pode vir a ser incompatível com o
mandado de segurança, sobretudo na hipótese de modificações na legislação sobre processos
coletivos que hoje se encontra em vigor.

            A legislação vigente sobre ações coletivas, como se sabe, é claramente deficiente em
relação à comunicação dos beneficiados. Segundo dispõe o art. 94 do CDC, uma vez proposta a
ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos, será publicado um edital no Diário
Oficial. Outros meios de divulgação podem ser utilizados, mas a lei se contenta com a mera
publicação formal de um edital, o que se mostra insuficiente na prática para dar conhecimento
efetivo da ação coletiva aos interessados[32]. No entanto, a eventual aprovação do Projeto de
Lei nº 5.139/09, que promoveria ampla alteração na disciplina das ações civis públicas,
incorporaria formas de comunicação mais efetivas e, talvez, ainda mais complexas, inviáveis de
serem realizadas na via mandamental.

            Nos termos previstos no art. 13, parágrafo único do Projeto de Lei nº 5.139/09, a
comunicação dos membros do grupo poderá ser feita pelo correio, inclusive eletrônico, por oficial
de justiça ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, tais como
contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros. Uma análise preliminar da questão revela
que somente estas últimas formas, realizadas às expensas do demandado, seriam compatíveis
com a simplicidade e agilidade do procedimento mandamental. Para tanto, bastaria apenas que
o juiz despachasse a petição inicial nesse sentido. No entanto, alternativas podem ser
encontradas, inclusive nas futuras discussões do Projeto de Lei nº 5.139/09, para conciliar a
eventual necessidade de comunicação mediante meios mais complexos com o regime jurídico
específico do mandado de segurança.

            Não se poderia, por fim, deixar de criticar o legislador por tentar estabelecer um
conceito mais restritivo de direitos individuais homogêneos, ao dispor que eles devem não
apenas decorrer de uma origem comum, tal como já dispunha o Código de Defesa do
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Consumidor, mas também se referir à "atividade ou situação específica da totalidade ou de parte
dos associados ou membros do impetrante". O significado dessa expressão não é muito claro e,
na prática, pode servir de fundamento para rejeitar a impetração de mandado de segurança
coletivo. Ao que tudo indica, o legislador mais uma vez partiu de uma visão mesquinha do
instituto, procurando limitar o seu campo de abrangência aos interesses específicos das
categorias representadas pelos legitimados para a impetração coletiva, comprometendo as suas
reais potencialidades.

            Não faz o menor sentido que existam dois conceitos distintos para a categoria dos
direitos individuais homogêneos: um mais amplo, voltado às vias ordinárias; e outro mais
restrito, para a ação mandamental. O que distingue as hipóteses de cabimento do mandado de
segurança e das demandas pelo procedimento comum, conforme já exposto tantas vezes ao
longo do texto, não é o direito que se postula em juízo, mas a viabilidade de sua demonstração
de plano, independentemente de dilação probatória. Isto somente pode ser verificado caso a
caso, não sendo possível ao legislador tentar limitar, de forma apriorística, quais direitos podem
ou não ser objeto do mandamus.

            Aqui também, considerando a necessária preservação da máxima potencialidade
constitucionalmente conferida ao mandado de segurança coletivo e a unidade que deve revestir
o conceito de direitos individuais homogêneos, que não pode variar ao sabor da via processual
considerada, deve ser invocada a aplicação sistemática das normas sobre ações coletivas, de
modo a se interpretar a norma em questão com o mesmo significado jurídico do art. 81,
parágrafo único, III do CDC, que estabelece a definição de direitos individuais homogêneos
consagrada no ordenamento jurídico brasileiro.

 

 

4. Coisa julgada no mandado de segurança coletivo

 

            O art. 22, caput da nova lei disciplina a coisa julgada no mandado de segurança
coletivo. Nada obstante, a norma em questão apenas determina a limitação da extensão da
coisa julgada aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, não tendo
repetido a previsão contida no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.

            Mais uma vez, o legislador amesquinhou o instituto, concebendo o mandado de
segurança coletivo como uma medida destinada à defesa apenas dos direitos de classes ou
categorias bem delimitadas. Nada mais natural, assim, que se tentasse circunscrever a coisa
julgada à esfera jurídica dos filiados ou associados à entidade impetrante. No entanto, como
exposto no item anterior deste estudo, considerando que o mandamus pode tutelar direitos
coletivos stricto sensu e até mesmo difusos, que são caracterizados pela sua indivisibilidade, tal
norma afigura-se inócua em relação a tais categorias, dada a impossibilidade de cindir o objeto
de tutela coletiva nesta hipótese.

            Imagine-se, por exemplo, um mandado de segurança coletivo impetrado com o objetivo
de assegurar melhores condições de trabalho a uma determinada categoria ou, admitindo-se a
impetração em defesa de direitos difusos, para impedir a demolição de um imóvel tombado,
preservando-se o patrimônio histórico de uma cidade. Na primeira hipótese, todos os
empregados serão beneficiados com melhores condições de trabalho em caso de concessão da
ordem e, na segunda hipótese, toda a cidade será beneficiada se a impetração tiver êxito. Não
há como cindir a extensão da coisa julgada apenas aos filiados do sindicato ou aos membros de
uma associação de moradores.  

            A única hipótese possível de limitação da extensão da coisa julgada, portanto, se
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verifica em relação aos direitos individuais homogêneos. Mesmo aqui, no entanto, o legislador
não está imune a críticas, pois tal regime comprometeria seriamente a eficácia do mandado de
segurança como instrumento de tutela coletiva. Buscou-se instaurar, por via transversa, um
distorcido regime de vinculação por inclusão (opt-in), que ocorre não por uma conduta
consciente das pessoas que decidirem espontaneamente se vincular à ação coletiva, mas pelo
seu ingresso formal na entidade impetrante, que pode se dar sem que elas tenham sequer
tomado conhecimento do mandamus coletivo.

            Na verdade, a nova lei nem mesmo esclareceu até que momento poderia ocorrer o
ingresso de membros na entidade impetrante para que eles pudessem se beneficiar do mandado
de segurança coletivo. A doutrina tem considerado possível que tal ocorra até a prolação de
sentença no writ. No Superior Tribunal de Justiça, entretanto, há julgados considerando que a
coisa julgada poderia beneficiar somente os que se filiassem até a data da impetração, sob pena
de violação ao princípio do juiz natural, aplicando, por analogia, o regime disciplinado no art. 2º-
A, caput da Lei nº 9.494/97[33].

            De todo modo, até mesmo a vinculação por inclusão propriamente dita, que se
caracteriza por uma conduta positiva a ser tomada pelos integrantes do grupo que desejarem se
vincular a uma ação coletiva após serem comunicados da sua propositura, não seria o melhor
regime para assegurar a máxima efetividade dos processos coletivos. Segundo dados obtidos em
pesquisas realizadas nos Estados Unidos, país que acumula décadas de experiência com as class
actions, ações coletivas de vinculação mediante inclusão tendem a formar grupos bastante
reduzidos, ao contrário de demandas em que ocorre a desvinculação por exclusão (opt-out)[34].
Por isso, a proposta de uma nova Lei de Ação Civil Pública (Projeto de Lei nº 5.139/09)
contempla o sistema de desvinculação por exclusão, claramente inspirado no modelo norte-
americano[35].

            A nova lei do mandado de segurança, na contramão da evolução que vem sendo
observada no processo civil coletivo brasileiro, buscou consagrar um incompreensível regime de
vinculação por inclusão que não encontra paralelo no direito comparado. Para que pudessem se
beneficiar da impetração coletiva, eventuais interessados teriam não somente que ingressar
formalmente na entidade impetrante, mas também desistir de seu mandado de segurança
individual (art. 22, § 1º). O legislador conseguiu inovar para pior a disciplina do art. 104 do
Código de Defesa do Consumidor, que já era criticável por adotar perspectiva inversa à que se
observa em outros países, pois concentra sua atenção na conduta dos interessados em suas
demandas individuais, não já em relação à própria ação coletiva, o que contribuiria
positivamente para seu fortalecimento[36].

            Embora o intuito do legislador tenha sido realmente amesquinhar o mandamus coletivo,
esta não é a interpretação mais adequada, à luz dos valores protegidos em sede constitucional.
Mesmo a partir de uma leitura literal, o dispositivo em análise comporta uma compreensão muito
mais afinada com a efetividade da tutela coletiva.

            A redação da norma refere-se à limitação da coisa julgada não aos membros da
entidade impetrante, mas aos integrantes do grupo ou categoria por ela substituídos. A noção
de grupo ou categoria diz respeito não só aos indivíduos formalmente filiados ou associados ao
ente impetrante, tal como se poderia supor em uma concepção mais restritiva, mas também
todos aqueles que se encontrem compreendidos na definição da coletividade passível da tutela
jurisdicional postulada em juízo, ou seja, todos aqueles titulares de pelo menos uma pequena
parcela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos defendidos em juízo[37].

            De acordo com tal raciocínio, a coisa julgada no mandado de segurança coletivo poderia
beneficiar não apenas os formalmente filiados à entidade impetrante, mas todos os integrantes
da coletividade tutelada em juízo. Desaparecem, assim, as dificuldades de interpretação da
norma em virtude da incindibilidade dos direitos difusos e coletivos, potencializando-se ainda a
efetividade do mandamus coletivo, na medida em que a coisa julgada terá exatamente a mesma
abrangência que, por exemplo, uma ação civil pública. A principal distinção entre as duas
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espécies de ações coletivas será procedimental, pois, como visto, a impetração coletiva não
admite dilação probatória.

            Sem prejuízo de todas essas críticas, o dispositivo é ainda incompleto, deixando margem
para dúvidas a respeito do regime da coisa julgada no mandamus coletivo. Ao contrário do art.
103 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplinou o assunto de forma detalhada para
cada uma das categorias passíveis de tutela coletiva, a norma em tela apenas restringiu a
extensão da coisa julgada aos membros do grupo ou categoria substituídos pela entidade
impetrante, sem dispor acerca de seu regime jurídico.

            Para uma análise mais aprofundada do assunto, a eficácia da coisa julgada nas ações
coletivas deve ser examinada em dois planos distintos. No plano coletivo, deve se verificar se a
decisão transitada em julgado impede a repropositura de uma nova ação coletiva. Na esfera
individual, por sua vez, verifica-se a possibilidade de rediscussão da matéria decidida no
processo coletivo através de demandas individuais que venham a ser eventualmente propostas
pelos integrantes do grupo afetado.

            No direito brasileiro, não é tecnicamente correto afirmar que a coisa julgada nas
demandas coletivas seria secundum eventum litis, apenas em caso de decisão favorável à
coletividade. A coisa julgada no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor opera de forma
distinta nos planos coletivo e individual.

            No primeiro plano, para as ações em defesa dos direitos difusos e coletivos,
estabelecem os incisos I e II que ocorrerá a formação de coisa julgada erga omnes ou ultra
partes, independentemente do resultado da demanda. A única exceção, em que não haverá
formação da coisa julgada no plano coletivo, se configura com a improcedência por falta de
provas. Assim, a coisa julgada sob este primeiro plano não será secundum eventum litis, porque
geralmente não será possível a propositura de uma nova demanda coletiva, mas somente
secundum eventum probationem. Um segundo processo coletivo apenas será admitido, nesta
hipótese, se estiver instruído com nova prova. Este regime jurídico guarda evidente inspiração no
art. 18 da Lei de Ação Popular, 

            Com relação aos direitos individuais homogêneos, o art. 103, inciso III do CDC não
reproduz a exceção referente à improcedência do pedido por deficiência probatória. A
interpretação largamente dominante na doutrina tem sido no sentido de considerar que a
sentença de mérito nesta hipótese acarretará sempre, sem exceções, a formação de coisa
julgada material na esfera coletiva, impedindo definitivamente a propositura de novas ações
coletivas sobre a mesma questão decidida anteriormente[38]. Embora não se compreenda muito
bem os motivos que levaram o legislador a estabelecer dois regimes diferenciados para a coisa
julgada no plano coletivo, conforme a categoria dos direitos defendida em juízo, esta é a
disciplina vigente no direito brasileiro[39].

            No plano individual, ao contrário do que se verifica na esfera coletiva, pouco importa a
categoria de direito que venha a ser defendida em juízo. Para os direitos difusos e coletivos,
dispõe o art. 103, § 1º do CDC que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não
prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, grupo, categoria ou
classe envolvidos na ação coletiva. Quanto aos direitos individuais homogêneos, prevê o art.
103, inciso III que a coisa julgada somente se ampliará para as esferas individuais em benefício
das vítimas e seus sucessores. O regime é basicamente o mesmo dos direitos difusos e
coletivos, com uma peculiaridade: conforme se verifica a partir de uma leitura a contrario sensu
do artigo 103, § 2º do CDC, todos aqueles que tiverem atendido ao "convite" previsto no art. 94
do mesmo diploma legal e ingressado no processo coletivo acabarão vinculados em suas esferas
individuais à decisão na ação coletiva, independentemente do resultado.

            Resumindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor disciplina um regime jurídico
complexo para a coisa julgada nas ações coletivas. No plano coletivo, ela opera secundum
eventum probationem para os direitos difusos e coletivos, ao passo que, em relação aos
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individuais homogêneos, ela se forma pro et contra. Sua extensão às esferas individuais dos
integrantes do grupo afetado pela demanda coletiva é que se verifica in utilibus ou secundum
eventus litis, apenas em benefício da coletividade.

            A nova lei do mandado de segurança simplesmente não disciplinou essa questão. Nada
obstante, apesar de se admitir, de lege ferenda, as vantagens da extensão pro et contra da
coisa julgada ao plano individual nas ações em defesa de direitos individuais homogêneos,
sobretudo em termos de economia processual e isonomia nas demandas em massa, parece que
aqui se deve aplicar de forma subsidiária o mesmo regime jurídico do Código de Defesa do
Consumidor, visto que se trata de matéria atinente à efetividade do instituto como instrumento
de tutela coletiva[40]. Não faria sentido, na ausência de norma expressa, considerar que a coisa
julgada no mandamus coletivo seria formada pro et contra, diversamente do que se previu para
as demais ações coletivas no direito brasileiro[41].

            Evidentemente, eventual aprovação do Projeto de Lei nº 5.139/09, que modifica
também o regime jurídico da coisa julgada nas ações coletivas, repercutirá no âmbito do
mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, entre outras modificações, por exemplo, prevê o
art. 34, § 1º do projeto de lei que não se admitirão novas demandas individuais referentes a
direitos individuais homogêneos, quando o pedido no processo coletivo for julgado improcedente
em matéria exclusivamente de direito. Esta regra, caso aprovada, terá total aplicabilidade aos
writs coletivos, que não admitem dilação probatória, sendo instrumentos adequados para a
apreciação de questões de direito.

            No presente momento, assim, devem ser consideradas as regras do Código de Defesa
do Consumidor para disciplinar a coisa julgada no mandamus coletivo. Todavia, ao contrário do
que ocorre nas vias ordinárias, no plano coletivo apenas será formada a coisa julgada secundum
eventum probationem, mesmo no caso dos direitos individuais homogêneos. Isso porque a
denegação do mandado de segurança por ausência de provas não impede a renovação da
pretensão pelas vias ordinárias (art. 19 da Lei nº 12.016/09) ou mesmo mediante uma segunda
impetração instruída com novas provas documentais, observado o prazo previsto em lei (art. 6º,
§ 6º). Tal disciplina, que decorre da inexistência de dilação probatória no mandado de
segurança, deve ser aplicada tanto ao writ individual como ao coletivo.

 

 

5. Litispendência e relação com as ações individuais

 

            O art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/09 disciplina a relação entre o mandado de segurança
coletivo e os writs individualmente propostos que tratem da mesma matéria. Não é difícil
perceber que o legislador se inspirou no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que
disciplina o assunto em relação às ações coletivas em geral.

             Era melhor, todavia, que o legislador não tivesse enfrentado o tema, aguardando
futura modificação nas normas específicas sobre ações coletivas. Isso porque este ponto
constitui uma das grandes deficiências nos processos coletivos no direito brasileiro. Na realidade,
as demandas coletivas no ordenamento jurídico pátrio não têm sido capazes de conter a
verdadeira enxurrada de demandas individuais envolvendo as mais diversas questões, como
expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança e nos depósitos do FGTS, revisão de
aposentadorias, cobrança de tributos, diversas discussões pertinentes aos funcionários públicos,
entre muitos outros exemplos[42].

            Um dos principais fatores para o fracasso das ações coletivas neste aspecto, sobretudo
as que se destinam à proteção de direitos individuais homogêneos, certamente é a ausência de
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uma regulação satisfatória dos institutos da litispendência, conexão e continência no âmbito da
tutela coletiva[43]. Na falta de disciplina específica sobre essas matérias na Lei de Ação Civil
Pública e no Código de Defesa do Consumidor, acaba sendo necessário recorrer subsidiariamente
às normas do Código de Processo Civil, nem sempre adequadas às especificidades da tutela
coletiva. Esta deficiência, em particular, tem levado à proliferação de ações coletivas e de
decisões antagônicas[44].

            Sinal evidente da insatisfação com a disciplina promovida pelo art. 104 do CDC é que o
Projeto de Lei nº 5.139/09 promove ampla reestruturação da litispendência, da conexão e da
continência nas ações coletivas (art. 5º) e, principalmente, de sua relação com as demandas
individuais (art. 37). Segundo a proposta, a instauração de um processo coletivo, em regra,
acarretará a suspensão de todos os processos individuais até o julgamento da ação coletiva em
primeiro grau de jurisdição, salvo nas hipóteses de medidas de urgência ou de risco de graves
prejuízos decorrentes da suspensão. Neste segundo caso, o prosseguimento da ação individual
impede que o indivíduo se beneficie do resultado na esfera coletiva. É possível, ainda, em caso
de sentença de procedência na ação coletiva, requerer a conversão do processo individual
anteriormente suspenso em liquidação ou em cumprimento da sentença, para apuração ou
recebimento do valor ou pretensão a que o demandante individual fizer jus.

            Espera-se pelo menos que, em caso de aprovação do Projeto de Lei nº 5.139/09 ou de
qualquer modificação na disciplina da matéria, não se esqueça de alterar também as normas do
mandado de segurança coletivo para adequar o seu regime jurídico à nova legislação, sob pena
de amesquinhar ainda mais tal instituto.

Analisando o dispositivo em questão, sua primeira parte determina, assim como faz o art. 104 da
Lei n° 8.078/90, que o mandamus coletivo não induz litispendência para as ações individuais.
Nem precisaria haver previsão legal expressa nestes termos. A litispendência não pode ocorrer
entre ações individuais e coletivas por um simples motivo: além de normalmente as partes nos
processos serem diversas, os pedidos deduzidos na esfera coletiva e individual são distintos[45].
Mesmo com relação às ações coletivas em defesa dos direitos individuais homogêneos, o pedido
não será idêntico: na esfera coletiva, o pedido terá tratamento genérico, ao passo que, na
demanda individual, ele deverá ser formulado de acordo com os requisitos do Código de
Processo Civil, que exigem, em regra, certeza e determinação.  

            A segunda parte da norma, que trata da relação da impetração coletiva com as
demandas individuais, se mostra mais problemática. Assim como se verifica em relação ao art.
104 do CDC, mais uma vez a legislação brasileira concentra a sua atenção na conduta de cada
um dos integrantes do grupo afetado em suas demandas individuais e não na própria ação
coletiva, ao contrário do que se observa em outros países. Este ponto, profundamente ligado ao
sistema de vinculação adotado nas ações coletivas, já foi discutido com mais detalhes no item
anterior do presente estudo.

            A nova lei, todavia, não repetiu integralmente o art. 104 do CDC, disciplinando a
questão de forma ligeiramente distinta. A regra em análise, ao contrário do dispositivo inserido
na legislação consumerista, não se contenta com a simples suspensão, exigindo que o
demandante efetivamente desista do mandado de segurança individual para que possa se
beneficiar do resultado da demanda coletiva. Tal regime representa um enorme retrocesso, pois
revela pelo menos dois inconvenientes, caso não se obtenha êxito na esfera coletiva. Em
primeiro lugar, embora a desistência do processo não obste a propositura de nova demanda
(art. 267, VIII do CPC), até que ocorra o julgamento do mandado de segurança coletivo,
provavelmente já terá se encerrado o prazo decadencial para uma nova impetração. Além disso,
a ação individual em que ocorreu a desistência podia estar em fase avançada e eventual
necessidade de sua repropositura implicaria ofensa ao princípio da economia processual[46].

            Além de contrário ao princípio da economia processual e da duração razoável do
processo, tal regra também pode vir a comprometer seriamente a efetividade da tutela coletiva,
porque dificilmente um impetrante individual se sentirá estimulado a aguardar o resultado do
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mandado de segurança coletivo se tiver que chegar ao ponto de desistir de sua demanda
individual, possivelmente perdendo tempo e dinheiro, caso a decisão na esfera coletiva não lhe
seja favorável.

            Além disso, a norma disciplina somente a relação entre mandados de segurança coletivo
e individuais, mas nada impede, por exemplo, que um writ coletivo verse sobre a mesma
matéria objeto de processos individuais que tramitem pelas vias ordinárias. Os demandantes
individuais podem ter optado em ajuizar ações pelo procedimento comum na defesa de seus
interesses. Nesta hipótese, qual será a norma aplicável: o art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/09 (que
exige a desistência) ou o art. 104 do CDC (que impõe apenas a suspensão do processo
individual) para que um determinado integrante do grupo afetado possa se beneficiar do
resultado na ação coletiva?

            Do ponto de vista estritamente lógico, deveria ser aplicada a norma específica do art.
22, § 1º da nova lei, pois não haveria sentido em tratar diferentemente os mandados de
segurança individuais das ações ajuizadas pelo procedimento comum[47]. Em virtude do
princípio da efetividade da tutela coletiva, entretanto, parece mais adequado aplicar a regra
contida no art. 104 do CDC, que disciplina o assunto de forma mais razoável. Conforme já se
afirmou em doutrina, diante de uma situação de dúvida objetiva, cumpre ao intérprete restringir
o odioso e ampliar o favorável[48]. Tal entendimento se justifica em virtude da necessária
preservação aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e do
amplo acesso à justiça.

            Incumbe ao réu providenciar a comunicação ao impetrante individual para que tenha
início o prazo de trinta dias a que se refere o dispositivo em tela. Tal providência pode ser
realizada inclusive nas informações a serem prestadas nos mandamus ajuizados na esfera
individual. Nada obstante, ao contrário do art. 104 do CDC, que exige que a ciência seja
realizada "nos autos", tal comunicação também pode ser feita fora dos autos do writ individual
(até mesmo extrajudicialmente), desde que se comprove de forma inequívoca que o impetrante
tomou conhecimento da impetração coletiva.

            Na ausência dessa comunicação, segundo entendimento dominante, o impetrado arcará
com pesadas consequências, pois o impetrante poderá se beneficiar do resultado da demanda
coletiva mesmo que seu mandamus tenha sido denegado[49]. Tal conclusão se justifica, visto
que, ao não ter o réu se desincumbido do ônus de informar os demandantes individuais da
propositura do writ coletivo, acabou privando a todos da oportunidade de decidirem se queriam
ou não se vincular ao resultado na esfera coletiva. A decisão de se incluir ou se excluir de
qualquer processo coletivo, conforme o regime jurídico adotado, deve partir de uma decisão
consciente dos integrantes do grupo afetado.           

 

 

6. Contraditório prévio para a liminar do mandado de segurança coletivo

 

            O art. 22 § 2º da nova lei nada mais fez que derrogar o dispositivo contido no art. 2º da
Lei nº 8.437/92, que já disciplinava a questão de forma idêntica não apenas para o mandado de
segurança coletivo, objeto dos dispositivos legais aqui examinados, mas também para a ação
civil pública.

            O legislador mais uma vez deixa transparecer sua desconfiança, restringindo a
concessão de liminares contra o Poder Público, assim como já se fez em outras normas na nova
lei do mandado de segurança (art. 7º, inciso III e § 2º). Não se trata aqui, como se poderia
imaginar, de uma justificação prévia, porque ela não se destina a demonstrar a verossimilhança
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das alegações do impetrante, mas sim a permitir que a pessoa jurídica de direito público
apresente as suas razões antes de ser apreciado o pedido liminar. Na verdade, a previsão legal
que pode ser comparada ao dispositivo em análise se encontra no art. 928, parágrafo único do
CPC, que também condiciona a concessão de liminares nas ações possessórias propostas contra
pessoas jurídicas de direito público à sua prévia audiência, em prazo a ser judicialmente
determinado.

            Há quem critique a aludida norma, por instituir mais um privilégio em benefício do
Poder Público e mais uma restrição à efetividade da tutela jurisdicional[50]. Tendo em vista,
porém, que a própria concessão de medidas liminares inaudita altera parte, contra qualquer
pessoa que seja, somente pode ocorrer em casos excepcionais, a fim de que se preserve o
direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, não se pode chegar ao ponto de
sustentar a inconstitucionalidade do dispositivo. Por isso mesmo, os tribunais superiores, em
regra, têm considerado válida a regra destacada, instituída na proteção do interesse público,
sobretudo pelos efeitos reflexos que podem advir com a concessão da medida liminar[51]. A
inobservância da regra, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, enseja nulidade
da decisão concessiva da liminar[52].

            Evidentemente, o interesse público protegido pela norma em questão não pode ser
considerado absoluto, devendo ceder a outros valores protegidos pelo ordenamento jurídico. A
vedação em tela não pode subsistir em casos excepcionais, em que se revele a extrema urgência
na concessão da medida liminar, sob pena de perecimento do direito defendido na impetração
ou de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em tais hipóteses, assim como ocorre em
relação à extraordinária concessão de liminar inaudita altera parte nas demais ações judiciais, a
proibição deverá ser afastada casuisticamente para assegurar a efetividade da jurisdição e o
amplo acesso à justiça[53].
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[37] Trata-se, portanto, de uma definição bastante semelhante ao conceito de classe nas ações
coletivas nos Estados Unidos, que, de um ponto de vista pragmático, nada mais significa que os
limites de vinculação na esfera coletiva. Em outras palavras, quando o autor de uma class action
indica na petição inicial que o processo está sendo proposto em benefício, por exemplo, de
todos os habitantes de Nova Iorque ou dos proprietários de veículos equipados com pneus
fabricados pelo réu entre os anos de 1998 e 1999, ele está definindo os contornos subjetivos da
ação e as pessoas interessadas na causa. V., nesse sentido, CONTE, Alba; NEWBERG, Herbert H.
Newberg on class actions. St. Paul: Thomson West, 2002, v. 1, p. 54. Para uma discussão mais
aprofundada, ROQUE, Andre Vasconcelos. A experiência norte-americana das class actions: um
ponto de reflexão para as ações coletivas no Brasil, Dissertação de mestrado, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008, p. 155/160.

[38] V., entre outros, LENZA, Pedro, cit., p. 264/266; VENTURI, Elton . Processo civil coletivo.
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São Paulo: Malheiros, 2007, p. 392; ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Mandado de
segurança, direito público e tutela coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 472/473 e
FERREIRA, Rony. Coisa julgada nas ações coletivas, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2004, p.
115.

[39] Alguns autores tentam justificar tal distinção, sustentando que o legislador teria pretendido
privilegiar os novos direitos (difusos e coletivos stricto sensu) e que a comunicação prevista no
art. 94 do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de que os direitos individuais
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Vasconcelos, A experiência norte-americana..., cit., p. 704/705.

[40] Nesse sentido, MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de, cit., p. 218/219 e,
de forma não tão explícita como no texto, GOMES JR., Luiz Manoel et al., cit., p. 197/206.

[41] Contra, sustentando que a ausência de previsão expressa na lei faria incidir o regime da
coisa julgada pro et contra disciplinada no Código de Processo Civil para o mandado de
segurança coletivo, GRECO FILHO, Vicente, cit., p. 59 e MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro,
cit., p. 282. Segundo FERRARESI, Eurico, cit., p. 125/127, até seria possível interpretar que a
Lei nº 12.016/09 teria adotado o regime da coisa julgada pro et contra. O autor, porém,
entende que isto significaria enorme retrocesso e entende aplicável o regime disciplinado no art.
103 do CDC "às situações omissas".

[42] V. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, cit., p. 277.

[43] Um outro fator que contribui para a propositura de várias ações coletivas relacionadas à
mesma controvérsia, sem dúvida nenhuma, se encontra no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública,
alterado pela Lei nº 9.494/97, que restringe a eficácia da coisa julgada erga omnes nas
demandas coletivas à competência territorial do órgão prolator da decisão. Embora a doutrina
dominante sustente a ineficácia e até mesmo a inconstitucionalidade da norma, a jurisprudência
tem se mostrado oscilante na matéria, o que estimula a propositura de várias demandas
coletivas, uma em cada comarca ou seção judiciária, na hipótese de danos regionais ou
nacionais. V., nesse sentido, os dados constantes de pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de
Estudos e Pesquisas Judiciais. Tutela judicial dos interesses metaindividuais. Brasília: Ideal,
2007, p. 65/67.

[44] V. GRINOVER, Ada Pellegrini, Rumo a um Código Brasileiro de Processos Coletivos -
Exposição de Motivos. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos (Coord.), Tutela coletiva - 20 anos
da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos; 15 anos do Código de
Defesa do Consumidor, São Paulo: Atlas, 2006, p. 2.

[45] Nesse sentido, VENTURI, Elton, cit., p. 345/346. Para Aluisio Mendes, o art. 104 do Código
de Defesa do Consumidor deve ser criticado por ventilar a possibilidade de cabimento e
coexistência de ações coletivas e individuais mesmo em relação aos direitos difusos e coletivos
stricto sensu, como se o objeto estivesse sujeito a desmembramento, o que obviamente não é
possível em razão de sua indivisibilidade. V. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, cit., p. 276. 

[46] A doutrina tem criticado a nova regra, segundo se depreende de FERRARESI, Eurico, cit., p.
127/128 e MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de, cit., p. 219/223.

[47] Nesse sentido, MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, cit., p. 281.

[48] V. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 264. Além
disso, já pode ter se encerrado o prazo para a resposta do réu na ação proposta pelo
procedimento comum, ocasião em que seria questionável até mesmo a possibilidade de
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desistência sem a concordância do demandado, nos termos do art. 267, § 4º do Código de
Processo Civil.

[49] V. FERRARESI, Eurico, cit., p. 127; GOMES JR., Luiz Manoel et al., cit., p. 208.

[50] V. FERRARESI, Eurico, cit., p. 128;

[51] Nesse sentido, GOMES JR., Luiz Manoel et al., cit., p. 211.

[52] V. STJ, REsp 736.313/MG, 2ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 4/4/2006, DJ 18/4/2006;
REsp 220.082/GO, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/5/2005, DJ 20/6/2005;
REsp 285.613/SP, 1ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 17/4/2001, DJ 3/9/2001; REsp
88.583/SP, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 21/10/1996, DJ 18/11/1996.

[53] Entre outros, GOMES JR., Luiz Manoel et al., cit., p. 211; MEDINA, José Miguel Garcia;
ARAÚJO, Fábio Caldas de, cit., p. 224; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, cit.,
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liminares inaudita altera parte: STJ, REsp 736.313/MG, 2ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j.
4/4/2006, DJ 18/4/2006 e em REsp 220.082/GO, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17/5/2005, DJ 20/6/2005.
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O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E O MODERNO PROCESSO CIVIL COOPERATIVO -
A DIFÍCIL SUPERAÇÃO DO "EU" PELO "NÓS"

THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY AND MODERN COOPERATIVE CIVIL PROCEDURE - A
DIFFICULT OVERCOMING THE "U.S." FOR "WE"

Fernando Batistuzo Gurgel Martins
Thiago Azevedo Guilherme

RESUMO
Em que pese consistir em um dos mais relevantes objetivos da República, a solidariedade, sob o
ponto de vista jurídico, pouca atenção tem merecido da classe jurídica, permanecendo como
norma programática ou mera exortação à construção de uma sociedade solidária. No entanto,
diante do modelo de convivência social ainda predominante, individualista, as relações sociais se
distanciam gradativamente, causando efetiva ruptura no tecido social, clamando por medidas
que ocasionem uma maior coesão entre os indivíduos, o que pode ser alcançado ao se
considerar o princípio da solidariedade sob o ângulo de sua possível justiciabilidade. Sob este
prisma, ganham relevo as mudanças de compreensão tanto sobre o princípio da solidariedade
propriamente dito, como sobre alguns dos princípios processuais, especialmente o dispositivo,
manifestação clara do individualismo processual por se caracterizar pela preocupação dos
sujeitos processuais apenas com os próprios interesses. Dentre as citadas mudanças, portanto,
destaca-se a incidência crescente do princípio da cooperação no direito processual civil, o qual
modifica substancialmente, principalmente, a atuação judicial em relação às partes, ao ponto de
se analisá-lo em contraposição ao princípio da imparcialidade. Visam tais mudanças o alcance do
bem comum, substrato e objetivo de todo ato solidário.
PALAVRAS-CHAVES: princípios; solidariedade; processo civil; dever de cooperação;
imparcialidade

ABSTRACT
Despite consist of on the most important goals of the Republic, solidarity, under the legal point
of view, has received little attention in class legal standing as standard programatic or mere
exhortation to build a cohesive society. However, given the model of social coexistence still
dominant, individualistic, social relations gradually move away, causing actual disruption in social
fabric, calling for measures giving rise to a greater cohesion between individuals, which can be
achieved by considering the principle solidarity from the perspective of their possible
justiciability. From that perspective, gain relief from understanding the changes both on the
principle of solidarity itself, how about some procedural principles, especially the device, clear
expression of individualism is characterized by the procedural concerns of procedural subjects
only with their own interests. Among the aforementioned changes, so we highlight the
increasing incidence of the principle of cooperation in civil procedural law, which substantially
changes, especially, judicial action in relation to parties, so far as to consider it as opposed to
the principle of impartiality . Seek such changes the scope of the common good, substrate and
purpose of every act of solidarity. 
KEYWORDS: principles; solidarity; civil procedure; the duty of cooperation; fairness

1. Introdução
 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a juridicidade do “princípio da
solidariedade” entre os indivíduos no sistema jurídico brasileiro, bem como o de compreender a
extensão de sua aplicabilidade enquanto elemento norteador das contemporâneas instituições de
direito processual no sistema jurídico brasileiro.
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Para que se possa proceder a uma análise da existência, validade e amplitude de tal

preceito jurídico será preciso, em primeiro lugar, buscar na antiguidade clássica alguns exemplos
teóricos que mostrem a “solidariedade” enquanto elemento necessário à coesão social e ao
exercício do poder legítimo.

 
Então, necessário será que se coloque a questão da Solidariedade ao lado de seu

paralelo natural, qual seja, a Justiça. Em outras palavras, ainda que de relance, tentar-se-á
demonstrar que ambos os conceitos são, de forma mais ou menos explicita, intimamente ligados
e até, por que não, indissociáveis.

 
Posteriormente, buscar-se-á analisar o caminho de um possível “princípio da

solidariedade” na atual conformação do Direito brasileiro, assim como algumas das razões de
seu surgimento na história dos povos, e, principalmente, sua imprescindibilidade no ocidente
contemporâneo.

 
Ao final, estudar-se-á a possibilidade de se encontrar no princípio da solidariedade um

indicativo interpretativo para os rumos do moderno processo civil cooperativo, aliado à visão
constitucional do processo.
 
2. A indispensável solidariedade na sociedade moderna
 

É recorrente nos dias atuais, mormente no mundo jurídico-acadêmico, um retorno à
discussão sobre a atualidade ética e político-econômica, bem como da validade jurídica do
“princípio da solidariedade”. Muito provavelmente tocados pela constatação da gradual
desagregação das sociedades humanas idealizadas pelo ocidente na modernidade, decorrente da
própria complexificação destas[1] – com o retumbante fracasso do modelo de jurídico moderno
de um Direito positivado em bases unicamente formais -, setores da sociedade direcionam seus
olhares para a tentativa de elaboração de um fundamento, uma definição e de um limite para o
que alguns entendem como a única saída ao atual estágio social: um necessário elemento
conectivo entre os indivíduos, capaz de fazer incidir a solidariedade nas relações humanas.

 
Se para a direita política a exaltação da solidariedade - enquanto elemento vinculante da

ação do homem em sociedade - já foi taxada de “coisa de comunista”, as questões sobre a
amplitude deste conceito enquanto possível princípio jurídico voltaram à tona pela simples
constatação empírica da efetiva insustentabilidade de uma sociedade pautada em diretrizes
jurídico-políticas única e tão somente guiadas pelo individualismo dos sistemas jurídicos liberais.
Aliado a isso, o fracasso do modelo jurídico positivista, e sua irretorquível cisão entre moral e
direito, culminou por criar o ambiente necessário para o retorno à pauta da solidariedade
humana.
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Nesse ambiente, uma vez constatado o cenário e a conseqüente necessidade de uma

‘humanização’ das sociedades, cumpre a todos que enfrentam o tema verificar afinal: qual o
motivo de a própria sociedade atual ter buscado na filosofia e na moral um conceito guia para a
interpretação de regras jurídicas e para o melhor modo de aplicá-las? Como as sociedades atuais
chegaram ao ponto de não poderem prescindir da teorização de um conceito de solidariedade? E
qual o limite para a cogência do princípio da solidariedade no direito contemporâneo?

 
Não são poucos os estudiosos do Direito que chegam a se ocupar do tema e que

enxergam o embrião da idéia de solidariedade enquanto elemento da constituição dos Estados
na própria Grécia Antiga. Dentre estes, Fabio Konder Comparato vê, já em Platão e Aristóteles, o
início de uma análise sobre a imprescindibilidade da solidariedade para a legitimação dos
governos e para o alcance do ideal de Justiça. Quanto aos clássicos gregos, pode-se dizer que
procederam a uma análise mais objetiva da solidariedade, verificando efetivamente seu exercício,
seja na construção da legitimação do exercício do poder, seja na conceituação da distribuição
das riquezas.
 
3. A Justiça e a Solidariedade sob uma análise objetiva dos clássicos
 

Visando fundamentar o exercício da vida em sociedade em regras postas, o estudioso da
relação entre Direito, Justiça e Solidariedade precisa colocar a ética no campo de experiência
que se deseja analisar. Afinal, a condição própria do ser humano – de ente situado ao mesmo
tempo na condição de sujeito de suas ações e de partícipe das relações sociais - nos obriga a
entender o processo social que faz com que alguns princípios éticos sejam vistos como a base
fundamental para a realização da vida humana digna, entendida esta como a simbiose de seu
estado individual e social.

 
De outro lado, é necessário que se tenha em mente que, uma vez realizada a análise de

tais princípios éticos, não se pode deixar de lado o objetivo primordial, qual seja, a realização do

princípio da Justiça
[2]

. Este, como também já afirmado e repetido adiante, se materializa
necessariamente na prática e somente nesta pode ser analisado.

 
Esta visão também é manifestada por certos juristas, dentre os quais Fabio Konder

Comparato, que ensina:
 

“As qualidades próprias dos princípios éticos nada mais são, na verdade, do
que uma decorrência lógica do fato de se fundarem, em ultima análise, na
dignidade da pessoa humana, reconhecida como paradigma supremo de
toda a vida social. (...) O respeito à dignidade da pessoa humana deve
abrangê-la em todas as duas dimensões: em cada individuo, com sua
característica irredutível de unicidade; em cada grupo social; no interior dos
povos politicamente organizados; em cada povo ou nação independente,
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nas relações internacionais; na reunião de todos os povos do mundo numa
unidade política suprema em construção. É igualmente em todas as
dimensões da pessoa humana que atuam os princípios cardeais da verdade,
da justiça e do amor. Estes, por sua ver, desdobram-se e especificam-se
nos princípios de liberdade, igualdade, segurança e solidariedade.”

[3]

 
Observa-se que, ao objetivo maior da realização da Justiça, ligam-se, dentre outros, os

princípios da Igualdade e da Solidariedade. De fato, não há como se imaginar a realização da
Justiça sem uma prévia definição de Igualdade[4], a qual servirá de guia para a efetiva
realização do indivíduo perante sua sociedade. Esta definição, elaborada ao longo dos séculos,
sempre deve ser trazida à baila quando o objeto maior seja a realização da Justiça entre os
homens.

 
Neste sentido, muitos buscaram traçar uma linha definitiva entre a Igualdade e seus

reflexos na Justiça. Dentre estes podemos citar o próprio Aristóteles, para quem a relação
Igualdade e Justiça era impossível de ser ignorada. Tal percepção aristotélica nos é assim
transmitida por Comparato:
 

“Em A República, Platão principia o diálogo buscando encontrar a idéia de
justiça. Ele parte da definição clássica atribuída a Simônides, e recolhida
pelo juristas romanos, segundo a qual ela consiste em dar a cada um o que
lhe é devido.(...) Por esse raciocínio, Platão chega a uma primeira definição
da essência da justiça: não devemos fazer aos outros o que não queremos
que eles nos façam. A justiça, a exemplo de outras artes ou ofícios (Platão
exemplifica com a medicina ou a técnica da pilotagem náutica) é uma
virtude voltada inteiramente para os outros e não para o próprio sujeito. A
procura da vantagem pessoal é mesmo o oposto de toda manifestação de
justiça. Aristóteles volta ao tema para afirmar que, de todas as virtudes, a
justiça é a única que se ocupa do bem alheio (allotrion agathon). Tal
assertiva, exagerada, sublinha, no entanto, a essência altruística da justiça,
que o liberal-individualismo moderno procurou negar.”

[5]
.

 
De plano verifica-se de um lado a natureza prática da ética e de seu modo de

realização, qual seja, a concretização da ação prática do indivíduo na sociedade. Não por outro
motivo, percebe-se que a definição conteudística do substantivo “Justiça” ou “Igualdade” é
etérea e dotada de baixa densidade normativa. É somente na constatação da aplicação do
adjetivo “justo” ou “equânime” que fica clara a situação que define o alcance de seu significado.

 
De outra banda, observa-se que Aristóteles foi ainda mais fundo em suas análises,

elaborando, já em sua época, uma distinção que o moderno direito viria, mais de dois mil anos
depois, retomar. Ainda segundo Comparato, num interessante cotejo entre as visões platônica e
aristotélica, afirma:
 

“Mas a justiça compreende ainda uma outra dimensão, como a análise
platônica não deixa de acentuar. Na mesma A República, ela é também
apresentada como a virtude que cada qual possui de cumprir na polis a
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função (érgon) devida, ou seja, a atuação que dele se espera: a sabedoria,
que incumbe aos governantes; a bravura, própria dos soldados; e a virtude
completa de sobriedade, moderação ou temperança (sophrossyne), que
consiste na aceitação, por todos os cidadãos, dessa divisão de funções
políticas. Com isso, Platão ressalta a existência de uma outra modalidade
de justiça, a solidariedade: cada qual deve cumprir, na sociedade, a função
que lhe incumbe. Os fortes devem proteger os fracos; os ricos, socorrer os
pobres; os instruídos, educar os ignorantes; e assim por diante. A lei e os
governantes devem zelar, na pólis pela justa distribuição desses bens entre
todos, de sorte que ninguém saia lesado. Aristóteles denominou-a justiça
proporcional (análogon dikaion), distinguindo-a da justiça que deve existir
nos contratos bilaterais de intercâmbio entre particulares (synallagmata),
porque esta pressupõe a igualdade entre os contratantes – o que implica,
portanto, a igualdade de valor das coisas ou serviços intercambiados - ao
passo que a justiça proporcional parte da desigualdade de fato entre os
cidadãos, para estabelecer a igualdade de direito: os que possuem menos
devem receber mais, quer dos outros, quer da coletividade. Não é demais
lembrar que a mentalidade privatista, própria da civilização burguesa, só
enxerga a justiça no sentido contratual ou sinalagmático das relações de
intercâmbio entre particulares, recusando estabelecer na sociedade o
princípio da distribuição proporcional de bens, materiais ou imateriais.”

[6]
.

 
Ainda que a leitura das visões platônica e aristotélica enquanto manifestações da

solidariedade seja controvertida, não se pode negar que a visão que este último filósofo possui
do conceito de justiça (social) é interessante, já que antecipa-se em relação à nossa moderna e
pretensiosa tentativa de definição da justiça. Vê-se ainda que a solidariedade pode ser, em
certos casos um elemento inseparável da concepção do “justo”. Tais lições aristotélicas são bem
trabalhadas por Tercio Sampaio Ferraz Junior que afirma:
 

“Em Aristóteles, como já mencionado, vão se encontrar duas tendências
fundamentais, uma de inspiração platônica, outra de inspiração pitagórica
sofistica. Sem o declarar expressamente, o filósofo reconhece que o termo
justiça (bem como seu contrário, injustiça) não é unívoco, manifestando,
ao inverso, uma pluralidade de sentidos que é preciso esclarecer (...).Trata-
se, como ele próprio observa, de uma homonímia, cujos diferentes
significados são extremamente próximos e, pois, de difícil apreensão.(...)
Para discriminar esses significados, toma como ensejo as ações dos
homens considerados justos, fundado no princípio de que muitas vezes as
disposições do caráter são conhecidas por meio dos sujeitos que a possuem
(...). Aristóteles reconhece que é impossível, dada a natureza mesma do
objeto ético, o seu conhecimento, independente do sujeito que lhe é uma
espécie de suporte lógico. A justiça (como a injustiça: “souvent la
disposition contraire est connu par son contraire” – idem ibidem) só é uma
realidade palpável como modo da ação humana concreta. O homem,
tranformado aqui num “sujeito de inerência” (“les sujets logiques dont la
disposition em question est afirmmé” – Tricot, op. Cit., p.215, nota 3) é por
sua vez, não um ser abstratamente considerado, mas, por assim dizer, um
sujeito histórico.”

[7]
.

 
Observa-se: é da própria desigualdade que surge a necessidade de uma forma de justiça

distinta, que não seja igual em todas as situações e que, necessariamente, leva em
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consideração o sujeito da relação e a situação objetivamente considerada. É o homem, real, que
é a medida da justiça. E esse homem real, por suas próprias disparidades, demanda a aplicação
de um conceito de Justiça que considere a aplicação dos princípios de Solidariedade.

 
Não obstante realizar tais análises, Ferraz Júnior deixa nítida a ampla definição que

Aristóteles faz da Justiça, em primeiro lugar analisando sua possíveis interpretações e,
posteriormente, aplicando-a ao caso concreto e ao sujeito.
 

“Afinal, talvez se possa dizer que, se a igualdade é uma abstração, pois os
homens são, na realidade, profundamente desiguais, é fato também que da
exposição de Aristóteles só se pode deduzir a relação entre as pessoas,
mas não o modo de tratá-las concretamente. A justiça, não é, neste
sentido, um princípio exaustivo, capaz de resolver um problema tipicamente
humano, qual seja, o da convivência. E Aristóteles tem um sentimento
desse inacabamento e da conseqüente necessidade de outros preceitos
quando, num famoso capitulo da Ética à Nicômaco, estabelece as relações
entre a justiça e a equidade.”

[8]
.

 
É neste ponto que se percebe como o conceito de solidariedade já estava, em maior ou

menor grau, presente na concepção de justiça aristotélica. O elemento solidário teria a função
de suavizar os limites frios e objetivos de uma justiça pautada em elementos quase geométricos,
de modo bastante semelhante ao que enfrenta a sociedade contemporânea.

 
Todavia, por mais que se tenha a plena convicção de que os conceitos relativos à

Igualdade, Justiça e Solidariedade se interconectam, a pergunta colocada na introdução deste
trabalho continua sem resposta. Afinal, como a sociedade se esqueceu de que a noção de
coletivo e solidariedade são indissociáveis? E mais: quais esforços fez-se para lembrar-se disto?

 
4. A “invenção” do elemento comum. A subjetividade necessária à solidariedade.
 

Visando responder às questões suscitadas na primeira parte deste trabalho, bem como a
demonstrar uma possível contraposição à visão objetiva da solidariedade[9] (e por que não de
Justiça) acima exposta, necessário que se pondere que para que tal conceito de solidariedade
seja aplicado à realidade social, imprescindível que haja algum elemento ou conceito base sobre
o qual se apóie. E na história das ideias esse elemento base, sustentáculo do pertencimento,
teve inúmeros nomes, os quais, por sua vez, foram preenchidos com os mais variados
conteúdos, mas sempre com uma função bem semelhante. Conceitos como “nação”,
“cristandade”, “república”, “classe”, “partido”, “raça”. Todos estes, dentre outros ainda,
cumpriram a função de criar um elemento sólido de unidade, monobloca, que enunciava
abstratamente os limites efetivos do grupo social ao qual se aplicaria a idéia de solidariedade.

 
Esse processo se dava pelo fato de que, para que se pudesse exigir dos homens esta

tão sonhada solidariedade na relação com seus semelhantes, imprescindível seria que esses
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indivíduos, subjetivamente, se vissem como pertencentes a um grupo, identificando-se com os
demais e, então, possibilitando o surgimento de uma sociedade com seu elemento social
identitário primordial, a solidariedade.

 
Pode-se, sem dúvida, dizer que a construção de um ideal de homogeneidade foi deveras

frutífera durante os séculos em que o ocidente esteve sob o manto da cristandade e da Igreja
Romana. Durante este período, pela construção e presença constante de um elemento externo,
qual seja, o Deus monoteísta judaico-cristão, os indivíduos do ocidente perceberam-se em pé de
igualdade, uma vez que todos estavam sob o domínio de uma mesma teologia (ao menos até a
Reforma). Todavia, esta igualdade, determinada por um elemento externo, ao mesmo tempo
que gerava um sentimento de pertencimento acabava por impedir a descoberta do “elemento
comum” da identidade humana.

 
Contudo, se por um lado, durante aqueles séculos em que o ocidente se identificava com

a cristandade havia uma base teológica efetiva para a construção da identidade e a conseqüente
identificação dos elementos do grupo perante seus semelhantes, por outro, o alvorecer do
pensamento moderno faz ruir muitos dos pilares sobre os quais esta identificação se apoiava.
Afinal, a unidade da teologia mantida a duras penas pela Igreja de Roma, grande responsável
pela relativa unidade do ocidente em comparação às demais instituições humanas, perdurava
não fundada em um elemento comum interno, mas em um ser externo, qual seja o Deus cristão.

 
É somente com a renascença e com a volta dos ideais gregos de homem (ideais até

certo ponto extremamente individualistas perante a visão sagrada do homem diante de Deus
disseminada na idade média) que a individualidade passaria a dar, efetivamente, sua
contribuição àquilo que viria a ser a moderna concepção de homem e sua subjacente idéia de
solidariedade. No que diz respeito especificamente a esta retomada dos ideais gregos, Pedro
Buck Avelino, citando Jacob Burckhardt afirma:
 

“[O] homem [ na idade média] reconhecia-se a si próprio apenas enquanto
raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer outra das demais
formas do coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao
vento; desperta ali uma contemplação e um tratamento ‘objetivo’ do Estado
e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto,
ergue-se também, na plenitude de seus poderes, o ‘subjetivo’; o homem
torna-se ‘indivíduo’ espiritual e se reconhece enquanto tal. Assim erguera-
se outrora o grego ante os bárbaros...”

[10]
.

 
E ainda, agora citando Antônio José Romera Valverde, afirma Avelino:

 
“Se a cultura medieval esteve funcionalmente voltada para o problema de
Deus e da vida futura – inspirada na melhor tradição judaico-cristã, como
proposituras e arremates extensivos do ‘ideal de cultura cristã’ agostiniano
de inspiração platônica -, a nova cultura inaugurada pelo Renascimento
resgatará o homem em sua natureza e condição, núcleo central de todo
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interesse humano futuro”.
[11]

 
O pensamento moderno e burguês, ao minar os fundamentos da Cidade de Deus e do

ocidente cristã, deixa um grande vácuo, uma verdadeira ausência de identificação entre os
indivíduos, o que impulsiona o surgimento da necessidade da construção de um discurso
fundamentador dos substitutivos daquela unidade perdida da Igreja e do Cristianismo. Neste
vácuo, como já afirmado, surgem elementos que, por detrás de uma ilusão de unidade, somente

traziam em seu cerne o embrião da destruição, como a Nação
[12]

 
[13]

, a Classe
[14]

 (ou o Partido)

e a Raça
[15]

.
 
Por outro lado, como visto, e ao mesmo tempo, a queda das visões sacras da unicidade

dos homens é que permite o desenvolvimento da individualidade, que será, ao fim e ao cabo, o
grande elemento aglutinador da humanidade na visão kantiana.

 
Deste modo, e diante desta aparente ambigüidade, deve-se considerar que a história,

principalmente a recente, demonstrou que a elaboração de critérios tendenciosos mais separou
do que uniu a humanidade. Se o objetivo é efetivamente a construção de uma sociedade
solidária, esta solidariedade deve estar baseada em um conceito generalizante, como é o de
humanidade, fundado única e exclusivamente na condição humana e em sua dignidade
intrínseca e não em outros critérios cerceadores e menores. Nas palavras de Roberto Francisco
Daniel:
 

“A pertença à natureza do ser pessoa constitui-se no solidum, do qual
emerge uma exigência para todo o ser humano de pensar e relacionar-se
nesta correspondente igualdade. Por isso, solidariedade como princípio
ético deve ser entendida em seu significado ontológico, que apresenta uma
obrigatória inter-relação do ser pessoa”.

[16]
.

 
Fica nítida a diferença entre os modos de se verificar o fundamento da solidariedade. Se

de um modo segregacionista ou inclusivo. Esta dificuldade deve ser considerada. Isto porque,
quanto mais amplo o conceito inclusivo, menor será sua força e aplicabilidade, ao passo que
quanto mais segregador o elemento comum, mais forte (no aspecto impositivo) será.

 
Reside nesta ambigüidade o núcleo de nossa dificuldade atual de criação de uma

sociedade que mantenha valores comuns pelo maior tempo possível e que seja inclusiva. Se por
um lado, a construção social deste elemento comum deve ser a mais ampla possível, incluindo
ao máximo os indivíduos (como é o exemplo do critério da pessoa humana para a definição da
solidariedade), por outro é preciso que os incluídos mantenham, a todo o tempo, um grau de
identificação com seus semelhantes, por mais distintos que sejam em todos os demais critérios
previamente estabelecidos na história (ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, islâmicos,
budistas, ateus, etc...). É a manutenção de uma coesão intelectual e subjetiva diante da
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diversidade objetiva que desafia todos que se propõe a pensar sobre o tema.
 
5. A contribuição kantiana e o desenvolvimento do individualismo e a “construção”
da pessoa humana
 

Como pudemos ver nos capítulos anteriores, ao falarmos do elemento “solidariedade”, é
imprescindível que também falemos de seus ambíguos significados. Como demonstrado, esta
solidariedade pode ser vista (i) desde seu aspecto objetivo (muito próximo de conceitos como
justiça social, distribuição de renda, unidade objetiva da sociedade) e também (ii) desde um
prisma subjetivo. O primeiro tem ligações com a política e as artes da geométrica, por buscar
analisar objetivamente a solidariedade fora do indivíduo. Já o segundo conceito de solidariedade
brota na sociedade num momento próximo ao surgimento da concepção moderna de sujeito,
tendo, portanto, proximidades maiores com a psicologia.

 
Essa tensão dialética, embutida no próprio conceito de solidariedade, sempre

desencadeou os mais acalorados debates. Desde a Grécia antiga, com Protágoras e os demais
sofistas e seus embates com Sócrates. Foi somente com os conceitos Kantianos no século XVIII
que surge uma efetiva tentativa de, unindo elementos de objetividade e subjetividade, construir-
se uma acaba interpretação dos limites da solidariedade. E, como já foi dito, Kant busca seus
elementos fundantes na própria individualidade, muito embora consiga elaborar uma estrutura
objetiva para a humanidade: a dignidade da pessoa humana enquanto elemento comum.

 
De plano percebe-se que Kant unifica conceitos distantes, já que, valendo-se do

individualismo criticado por todos que desejam uma solidariedade objetiva e prática, finca na
transcendência deste ser individual o elo de ligação que faz a ponte entre todos os homens
sobre a terra. Nas palavras, uma vez mais, de Roberto Francisco Daniel:
 

“Apesar de seu desenvolvimento em um processo de socialização, ser
pessoa não significa adaptação do indivíduo à uma determinada cultura,
mas também autonomia e liberdade frente a alternativas. O ser humano
vive em sua dignidade de pessoa quando pode escolher como indivíduo
seus próprios valores, ou seja, o que é para ele bom ou ruim, o que é certo
ou errado. Este exercício de escolha constitui-se em um desafio constante
para o ser humano construir sua liberdade individual auto-afirmando-se
como pessoa. Immanuel Kant caracteriza esta autonomia da pessoa
humana com um auto-legislar-se que a capacita a manter-se auto
consciente e independente e, ao mesmo tempo, estar ligada a outras
pessoas. A personalidade moral não é outra senão a liberdade de um ser
racional sob suas próprias leis. Neste sentido, pessoa é o sujeito do qual
suas ações são passíveis de responsabilidade”.

[17]
.

 
E ainda:

 
“Esta autonomia da pessoa humana torna possível também o
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aperfeiçoamento da própria sociedade, pois somente quando o ser humano
interage como pessoa autônoma em suas relações sociais é realista a
esperança de uma mudança das estruturas. Aqui se expressa a inseparável
unidade entre as dimensões individual e social da pessoa.”

[18]
.

 
Kant, assim, encontra também na alma humana a angústia de ser, ao mesmo tempo, um

ser subjetivo e objetivo. A mesma dualidade presente em conceitos como o de solidariedade e
de justiça (mutantes haja vista seus prismas subjetivo e objetivo concomitantes) é a que se
mostra presente no homem, sempre amaldiçoado, como um Hamlet supra histórico, entre a
consciência e os outros.
 

“Na relação entre estes dois pólos da pessoa humana,autonomia e
socialização, personalidade e interpersonalidade, é formada a consciência
humana, a capacidade de reflexão ética e de reconhecimento de valores
morais. A formação da consciência humana se realiza através da soma de
todos os significados morais assimilados no universo humano, das relações
sociais, do ensino e aprendizagem sistemática, das experiências da vida e,
por fim da própria ação da pessoa humana”.

[19]
.

 
            É essa simbiose entre os aspectos subjetivos e objetivos do homem que forma a pessoa,
bem como tudo aquilo que ela realiza.

 
            Mas essa relação dual entre sua consciência e a interação social, mais do que cerne da
solidariedade, é fundamento da própria dignidade da pessoa humana e, consequentemente, de
toda construção histórica dos Direitos Humanos.

 
            Fica assim perceptível a indissociável conexão contemporânea entre a dignidade da
pessoa humana e a solidariedade entre os homens, sendo esses dois elementos a base universal
dos Direitos Humanos.
 
6. A solidariedade no contexto da Constituição Federal e no modelo processual civil
contemporâneo
 

Curiosamente, a palavra solidariedade não aparece expressamente em nenhum momento
no texto de nossa Constituição Federal. A Carta Magna tão somente faz menção ao objetivo de
se construir “uma sociedade livre, justa e solidária”. Contudo, a ausência de uma expressa
definição do termo solidariedade acaba por parecer irrelevante. Como apontado anteriormente, a
solidariedade dentro do grupo social acaba por ser uma decorrência lógica da aceitação da base
dos direitos fundamentais – entendidos enquanto direitos humanos – e a própria dignidade da
pessoa humana.

 
Por tal razão, a melhor leitura sistêmica do “princípio da solidariedade” em nossa

Constituição Federal é aquela que lhe coloca ao lado dos outros direitos fundamentais, dando-
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lhe, também, aplicabilidade imediata, de acordo com o § 1º do artigo 5º.
 
Outro aspecto digno de nota é que, considerando a dualidade natural da solidariedade

anteriormente referida – objetiva e subjetiva -, é preciso que se compreenda que a Constituição
indica como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária. Percebe-se que a solidariedade é, também, um objetivo, do qual a República não pode
abrir mão. Não por outro motivo, a construção de toda a estrutura jurídica deve estar pautada
nesse objetivo. Não pautada numa exigência de solidariedade imediata e coercitiva, mas como
elemento educativo da sociedade, com o desiderato de incutir nos indivíduos o elemento
subjetivo da solidariedade, tendo em vista uma mais perfeita promoção dos direitos
fundamentais.

 
Note-se: ninguém pode incutir no outro o desejo de solidariedade. O elemento subjetivo

da solidariedade é algo que apenas se constrói com o tempo, exemplos e a educação da
população. Quando muito poderia o Estado proceder a uma exigência objetiva da solidariedade,
com medidas coercitivas e de redistribuição de renda (como inclusive o faz). Contudo, esta não
teria o elemento primordial da solidariedade duradoura, qual seja, o valor e o intuito da
solidariedade no âmago dos indivíduos. Não por outro motivo é que se considera perfeita a
opção do legislador constitucional em colocar a solidariedade como um objetivo, ou seja, algo
que deve ser construído dia após dia pela sociedade.

 
Não obstante, não se pode deixar de considerar que a solidariedade enquanto objetivo

gera também gera deveres para a sociedade. E o mais considerável deles é o de implementar
esforços em todas as áreas da estrutura jurídica do Estado, tendo em vista a construção de
modelos jurídicos que, cada vez mais, neguem validade à visão individualista liberal que outrora
predominou no sistema.

 
Uma das revoluções mais interessantes de nosso tempo e que pode ser atrelada ao

objetivo de solidariedade de nossa Constituição é aquele que rejeita o modelo individualista
adversarial no sistema processual civil brasileiro, realizando uma paulatina mutação nas
estruturas e institutos, promovendo cada vez mais modelos cooperativistas de construção do
procedimento.

 
Nesse sentido, já se percebe um incremento na valoração da aplicabilidade dos direitos

humanos no processo civil, bem como de seu elemento subjacente, qual seja, o princípio da
solidariedade como norte na elaboração dos procedimentos.

 
Nítida, portanto, é a atual relação entre a Constituição, seus valores e princípios, com o

processo civil, sobretudo os influxos daquela sobre este, no sentido de a Lei Maior tutelar os
princípios processuais[20], norteados pelo da solidariedade.
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Desenvolvendo a ideia, Dinamarco afirma que a “tutela constitucional do processo”

objetiva “[...] assegurar a conformação dos institutos do direito processual e o seu
funcionamento aos princípios que descendem da própria ordem constitucional [...]”[21], no
sentido de que a Constituição influencia o processo para que sejam realizados os direitos
fundamentais.

 
Nesta esteira, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira leciona que

 
“Realmente, se o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de
natureza pública indispensável para a realização da justiça e da paz social,
não pode ser compreendido como mera técnica mas, sim, como
instrumento de realização de valores e especialmente de valores
constitucionais, impõe-se considerá-lo como direito constitucional
aplicado[22]”.

 
O processo civil atual, outrossim, sob a vigência do modelo de Estado Constitucional,

deve ser pensado, normatizado e aplicado com o propósito de realizar valores, especialmente,
no caso, o da solidariedade, de modo a concretizar a normatividade e máxima efetividade da
Constituição Federal.

 
Ao se compreender como objetivo primordial do processo a concretização da

Constituição e dos direitos fundamentais, passa-se a reconhecer àquele em si a relevância que
possui – e que deve possuir – no cenário atual perante à Constituição, por conta
 

“[...] de um duplo movimento em sentido opostos, nomeadamente, uma
materialização do direito processual, ao condicioná-lo às determinações
constitucionais, e, ao mesmo tempo, uma procedimentalização ou
‘desmaterialização’ do direito constitucional, na medida em que o processo
se mostre indispensável para a realização da ‘Lei Maior’ [...][23]”.

 
A fim de garantir a efetivação da Constituição Federal e de seus princípios, dentre eles o

da solidariedade, bem como dos direitos fundamentais processuais[24], a doutrina processual
civil brasileira vem cada vez mais negando validade aos valores subjacentes à vetusta visão
individualista do processo, o que reflete tanto na compreensão de um dos princípios processuais
gerais, o dispositivo, como na conduta processual das partes.

 
Pertinentemente aos reflexos do princípio da solidariedade sobre o princípio dispositivo,

aquele causa uma verdadeira mudança de concepção sobre a atuação judicial no processo,
deixando uma posição neutra para uma mais ativa, tendenciosa à efetivação da solidariedade, do
bem comum.

 
Pela concepção tradicional do princípio dispositivo, o processo civil é visto como um

duelo entre antagonistas que não teriam qualquer obrigação moral ou de cunho solidário no bojo
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da contenda, mediados por um neutro, e não imparcial, aplicador do direito, estático diante do
citado individualismo sem qualquer consideração com outros interesses que não os pessoais.

 
Tradicionalmente, outrossim, o princípio dispositivo é compreendido sob dois aspectos

fundamentais, relacionando-se um com o ajuizamento das ações e outro com a iniciativa da
investigação dos fatos e produção de provas, ao que, respectivamente, caberia às partes a
propositura da ação, e, a exclusividade na produção das provas, impedindo o magistrado de
determinar a produção de outras provas não obstante lhe pareçam imprescindíveis[25].

 
Classicamente concebe-se também o ora analisado princípio dispositivo como

duplamente vinculante ao magistrado, “[...] impedindo-o de decidir a causa com base em fatos
que as partes não hajam afirmado e obrigando-o a considerar a situação de fato afirmada por
todas as partes como verdadeira [...]”[26].

 
No entanto, e como afirmado há pouco, a concepção doutrinária pátria sobre o princípio

dispositivo vem sofrendo profundas alterações, motivadas também pela busca – nem sempre
com explícita manifestação nesse sentido - da efetivação do princípio constitucional da
solidariedade. Pela atual tendência, apenas a iniciativa da propositura da ação continuaria sendo
daquele que se entende ofendido em um seu direito, atribuindo-se outro sentido ao princípio
dispositivo, especialmente quanto a dois outros aspectos envolventes de todos os sujeitos
processuais, a produção probatória, e, a cooperação em sentido estrito entre os sujeitos do
processo, os quais, par que reste claro, podem ser encarados como desdobramentos da
incidência (efeitos) do princípio da solidariedade sobre o princípio dispositivo.

 
Em que pese a referência a todos os sujeitos processuais, notar-se-á pelas colocações

adiante a sensível modificação da atuação de um deles em especial, o juiz, e na condução do
processo, mudança a qual frequentemente é acusada de violação de outro princípio processual,
o da imparcialidade, em virtude da necessidade de uma participação mais ativa, em busca da
efetiva solução do conflito.

 
Todavia, referido equívoco de percepção da atuação judicial não pode subsistir, por

prevalecer a concepção atual de que uma vez instaurado o processo, “[...] seu desenvolvimento
escapa à disponibilidade das partes, exigindo o interesse público a formação de uma convicção
adequada do juiz sobre as alegações de fato da causa [...]”[27].

 
Surge neste diapasão, com essa nova percepção da atuação judicial pelas partes, o

elemento conectivo social alhures mencionado que pode funcionar como aglutinador dos
sentimentos individuais em prol da solidariedade, qual seja, o interesse público, o “bem comum”,
representado pelos valores “efetividade processual” e Justiça, aos quais todos os jurisdicionados
devem (ou deveriam) almejar, realizáveis por meio da atuação processual cooperativa de todos
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os sujeitos processuais.
 
Efetivamente, esta perspectiva, esta visão sobre a atuação judicial, não deveria ser

observada com novidade e nem mesmo com desconfiança, pois é questão elementar a de que
se o Direito subsiste para regulamentar as relações humanas e, eventualmente, solucionar
conflitos com a finalidade de manter a harmonia social, esta paz social a todos deveria
interessar, razão pela qual todos os sujeitos do processo deveriam atuar de forma solidária,
cooperativa, visando justamente uma adequada decisão que, em último estágio, asseguraria a
obtenção da aludida harmonia; enfim, deveriam encarar o “[...] processo como o produto da
atividade cooperativa: cada qual com as suas funções, mas todos com o objetivo comum, que é
a prolação do ato final (decisão do magistrado sobre o objeto litigioso) [...]”[28].

 
Portanto, dissecando os citados desdobramentos (efeitos) da incidência do princípio da

solidariedade sobre o princípio dispositivo e o novo sentido que a este se vem conferindo,
quanto ao primeiro – produção probatória – vem se compreendendo que a produção das provas
não mais se limita à iniciativa apenas das partes, razão pela qual em relação a este aspecto
emerge o princípio inquisitório, em virtude da noção de que não se pode confundir o pedido de
tutela jurisdicional e a delimitação do objeto do processo com as “atuações de cunho probatório”
e a condução do processo, isto é, seu “impulso” (oficial), decorrente da “[...] atuação
participativa do juiz no processo, matéria intimamente ligada ao princípio da colaboração.”[29].

O traço diferenciador entre o princípio dispositivo e inquisitório encontra-se relacionado à
atribuição de poderes do juiz, sendo que quando o legislador atribui às partes os principais atos
referentes à condução e instrução do processo fala-se do primeiro, e, quando mais poderes são
atribuídos ao magistrado, do segundo[30], ou ainda, está-se a referir a este último quando o
magistrado deva agir de ofício, independentemente da provocação das partes ou “até mesmo,
contra a vontade delas”[31].

 
Ganha força, portanto, dispositivo processual específico sobre o assunto, o artigo 130 do

Código de Processo Civil, pelo qual o magistrado determinará por requerimento ou, sobretudo,
de ofício, as “provas necessárias à instrução do processo”. É de se destacar a imperatividade da
atuação do juiz desejada pelo legislador, transmudada pela expressão do verbo “determinará”, e
não como em outros enunciados quando se coloca determinada atuação judicial como uma
faculdade.

 
Entretanto, referida imperatividade não decorre simplesmente de mera interpretação

gramatical, reconhecidamente a mais singela das modalidades hermenêuticas, mas deriva de
análise sistemática, orientada pelos aludidos princípios da efetividade processual – encartado no
artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, e da Justiça, os quais relacionam-se também com o
atual destaque conferido à simbiótica relação entre o direito material e o direito processual.
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Como se está a tratar sobre a modificação de compreensão de determinado princípio –
dispositivo – importa fazer-se menção à  evolução do direito processual ao longo do último
século e meio, período no qual derivou da concepção sincrética para a instrumentalista, no
sentido de constituir-se o processo em instrumento de realização do direito material.

 
Por esta nova visão processualística, o processo civil não pode prescindir do direito

material, uma vez que a relevância do processo encontra-se em seus resultados, “na maior
aproximação entre direito material e processo”, passando a eficácia do sistema processual ser
“[...] medida em função de sua utilidade para o ordenamento jurídico material e para a
pacificação social [...]”[32], não importando mais um processo técnica e formalmente perfeito,
mas que não alcance os resultados esperados.

 
Por servir como instrumento de realização do direito material, o processo não pode se

contentar com a mera verdade formal, dos autos, devendo-se buscar, na medida do possível, a
“verdade real” relativa ao plano do direito material, o que somente pode ser alcançado com a
produção de provas, não limitada à atuação das partes, mas também, segundo a nova visão do
princípio dispositivo, estendida ao juiz da causa que deverá requerer a produção das provas que
entender necessárias para uma adequada solução do caso concreto.

 
Neste sentido as lições de Oliveira e Mitidiero:

 
“[...] Instaurado, porém, o processo e fixado o seu objeto material, o seu
desenvolvimento escapa à disponibilidade das partes, exigindo o interesse
público a formação de uma convicção adequada do juiz sobre as alegações
de fato da causa, assentada o mais possível na coincidência com a
realidade. Daí a ideia de que a questão da prova está fora do princípio
dispositivo [...]”[33].

 
Ainda neste ponto exalta-se outro princípio mencionado no início do presente trabalho, o da igualdade, em relação ao

qual se afirmou sua proximidade, senão indissociabilidade, com o princípio da solidariedade, igualdade também prevista

expressamente no artigo 125, I, do Código de Processo Civil, pelo qual novamente em sentido de dever, o juiz dirigirá o processo

de modo a “assegurar às partes igualdade de tratamento”.

 

Assim, se diante do caso concreto o magistrado se depara com uma disparidade de forças entre as partes a qual chega ao

ponto de impedir que uma delas, a mais fraca, possa produzir prova que lhe favoreça, causando-lhe prejuízo, deve o juiz requerer a

produção da prova que entende necessária, pois vislumbra que com a mesma poderá alcançar uma solução mais próxima à realidade,

ao que efetivamente ocorreu no plano material.

 

E novamente não há que cogitar violação à imparcialidade, pois diante de uma razão suficiente, qualificada pela

desigualdade material das partes, está o juiz a adotar tratamento diferenciado em favor da hipossuficiente, recompondo a relação

desequilibrada visando alcançar efetiva “paridade de armas”.
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Deste modo, quanto a este aspecto, o princípio constitucional da solidariedade atua
sobre o sentimento das partes sobre a atuação judicial, agindo para uma mudança de
concepção, qual seja, a de que uma solução próxima à realidade é o que possibilita a
harmonização social, afastando o sentimento de que qualquer atuação judicial além da superada
neutralidade - somente aparentemente em favor de uma das partes - configuraria violação ao
princípio da imparcialidade.

 
No que tange ao segundo desdobramento (efeito) do efeito do princípio da solidariedade

sobre o princípio dispositivo – cooperação em sentido estrito entre os sujeitos do processo – uma
nova compreensão também se vem formando sobre a atuação dos envolvidos em um
determinado processo, especialmente com relação à conduta do magistrado em relação às
partes.

 
Pela visão individualista do processo, ainda largamente predominante entre os

operadores do direito, qualquer equívoco processual no qual incorra uma das partes deve ser
sancionado pelo próprio processo por meio do juiz da causa, como, por exemplo, lapsos
praticados com relação à forma dos atos processuais e preclusões, dentre outros, numa situação
na qual se poderia afirmar que uma das partes até mesmo ansearia, “torceria” pelo erro da
outra para se beneficiar, ainda que o mesmo fosse completamente sanável. 

 
Entretanto, a compreensão que vem ganhando corpo no seio doutrinário e, quiçá, entre

os operadores do direito, é a de que as partes devem cooperar entre si para o alcance de uma
adequada e satisfatória decisão, o que implica, necessariamente, em uma mudança na postura
do juiz na condução do processo, especialmente em relação às partes, inclusive quando uma
delas eventualmente incorrer em algum lapso quanto à prática dos atos processuais, passando,
como dito alhures da posição neutra à ativa, consubstanciando deste modo o princípio da
cooperação ou colaboração intersubjetiva.

 
Referido princípio tem sido intensamente invocado no direito comparado, sobretudo no

direito português e alemão, sendo que neste último o diploma processual (ZPO) regula
expressamente que o juiz deve

“[...] solicitar o esclarecimento ou o completamento de alegações de fato
ambíguas ou incompletas, promover a alegação de todos os fatos
relevantes com interesse para a causa, fixar com as partes o sentido dos
conceitos de direito por elas utilizados [...] dar a conhecer às partes e com
elas discutir as possibilidades de solução do pleito [...] aconselhar as partes
à alteração da causa de pedir ou do pedido [...]”[34].

 
Destaca-se neste desdobramento também, que pelo ora comentado princípio não se

faculta ao magistrado a condução do processo de modo cooperativo, mas ao mesmo este modo
se impõe, tratando-se de um seu dever jurisdicional, nos moldes da concepção principiológica de
Robert Alexy, para quem princípios são mandamentos de otimização que ordenam a realização
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de algo na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes[35].
 
No particular, o “algo” consubstancia-se pelo “bem comum”, representado pela

efetividade processual e adequada satisfação de direitos, que em última instância alcança a paz
social, no sentido de que, novamente, a todos interessa (ou deveria interessar) uma adequada
solução de um determinado conflito.

 
Dentre as “possibilidades jurídicas e fáticas existentes”, a cooperação intersubjetiva

como princípio trata-se de gênero, o qual se divide em modalidades de dever de colaboração,
consistentes no dever de esclarecimento, de prevenção, de consultar as partes, e de auxiliar as
partes.

 
Pela primeira – dever de esclarecimento -, conforme disposto no artigo 266, 2, do

Código de Processo Civil português, o magistrado tem o dever “[...] de se esclarecer junto às
partes quanto às dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posições em juízo [...]
de molde a evitar que a sua decisão tenha por base a falta de informação e não a verdade
apurada [...]”[36].

 
No entanto, destaca-se ainda, referido dever não opera somente no sentido juiz-partes,

mas também de modo inverso, partes-juiz, significando que além de o magistrado ter que se
esclarecer, aquelas devem esclarecer as dúvidas que o mesmo eventualmente tiver para
decidir[37].

 
Neste passo também muito embora não esteja explicitado, nosso Código de Processo

Civil contém dispositivos que implicam no dever de esclarecimento, consoante se pode denotar
especialmente do artigo 339, segundo o qual “ninguém se exime do dever de colaborar com o
Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”, sendo que, ao se tentar “descobrir” a
verdade, fatos são e dúvidas são, justamente, esclarecidos.

 
Pela segunda modalidade do dever de cooperação – dever de prevenção – o magistrado

deve “[...] prevenir as partes sobre eventuais deficiências ou insuficiências das suas alegações
ou pedidos [...]”[38], ou ainda, “[...] deve prevenir as partes do perigo de o êxito de seus
pedidos ser frustrado pelo uso inadequado do processo.”[39], dever o qual se desdobra, por
exemplo, com “[...] a explicitação de pedidos pouco claros, o caráter lacunar da exposição dos
fatos relevantes, a necessidade de adequar o pedido formulado à situação concreta e a sugestão
de uma certa atuação [...]”[40].

 
Em nosso ordenamento processual, referido dever vem implícito especialmente no

comando do artigo 284 do Código de Processo Civil, pelo qual se oportuniza ao autor emendar a
petição inicial em caso de ausência de algum de seus requisitos, o que poderia, em outra época,
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levar ao direto e automático indeferimento da peça vestibular.
 
Como terceira modalidade – dever de consultar as partes – “[...] vislumbra-se o dever

do juiz de informar às partes da orientação jurídica a ser adotada antes mesmo da prolação da
decisão, para que possam influir diretamente sobre a mesma, evitando-se, assim, que sejam
surpreendidas por fundamentos até então inesperados.”[41].

 
Percebe-se nesta modalidade o claro propósito de ensejar a maior possível participação

das partes na formação da decisão, da coisa julgada, de modo a que o processo alcance uma
completa legitimidade, ocasionando entre os sujeitos processuais, sobretudo em relação ao
vencido, um maior grau de conformismo, por restar ciente de que lhe foi oportunizada adequada
participação e defesa de todos seus interesses.

 
Quanto à última modalidade – dever de auxiliar as partes – consiste no dever de

colaborar com as partes para a “[...] remoção das dificuldades ao exercício dos seus direitos ou
faculdades ou no cumprimento de ônus ou deveres processuais [...]”, o qual em nosso
ordenamento também implicitamente está presente, por exemplo, nos enunciados dos artigos
360 e 440 do Código de Processo Civil, ambos no sentido de o magistrado realizar ou
determinar a realização de ato que possibilite o exercício de uma faculdade de uma das partes
impossibilitada.

 
Portanto, todas estas condutas descritas, desenvolvidas sob a forma de deveres

principalmente pelo magistrado, pela concepção individualista ainda predominante como se
ressaltou embasam a alegação de violação do princípio da imparcialidade, por configurar
claramente a intenção de se alcançar uma adequada solução do conflito em beneficie a todos da
sociedade e não somente às partes, em uma manifestação clara de colaboração recíproca, ideia
subjacente ao ideal e princípio de solidariedade.

 
Conforme colocado em outro momento, além dos reflexos do princípio da solidariedade

sobre o princípio dispositivo, o princípio incide também na conduta processual das partes, a qual
do mesmo modo se configura em manifestação do princípio da cooperação.

 
Embora não disposto expressamente no ordenamento jurídico processual como um dos

objetivos para justificar a presença de texto no seguinte sentido, pode-se afirmar que
determinados enunciados do Código de Processo Civil visam ao alcance da efetivação da
solidariedade, conforme demonstram principalmente os artigos 14 a 18, insertos no Capítulo
sobre os “deveres das partes e de seus procuradores”.

 
Traduzem referidos dispositivos o denominado princípio da lealdade, segundo o qual

“[...] as partes devem deduzir suas pretensões em estrita consonância com a verdade e cada
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uma admitir e reconhecer o direito da outra, em qualquer fase da relação processual.” [42].
Como elemento subjetivo presente nos citados dispositivos tem-se a “boa-fé” da parte, e

também de demais indivíduos que participem do processo, consistente no sentimento, no
espírito no qual a parte deve estar imbuída ao atuar processualmente, sempre visando uma
escorreita e justa atividade jurisdicional, de modo a alcançar uma adequada solução para o
conflito.

 
Não obstante referidos dispositivos evidenciem a incidência do princípio da solidariedade

no ordenamento processual civil pátrio, outros também de forma indireta buscam sua efetivação,
como, por exemplo, o artigo 355, pelo qual o juiz pode ordenar a exibição de documento ou
coisa, bem como o parágrafo terceiro do artigo 652, pelo qual o juiz poderá, sobretudo de ofício,
“determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado para indicar bens passíveis de
penhora”, ambos do Código de Processo Civil.

 
Ocorre que a citada evidência de atuação do princípio da solidariedade no atual

ordenamento processual civil brasileiro em verdade omite uma realidade diferente, consonante
com a alegada predominância, ainda, do modelo individualista no processo civil pátrio, em razão
de que atualmente, a solidariedade, conforme explanado durante o presente texto, não se
desenvolve espontaneamente, mas forçadamente, condicionada.

 
Da apreciação de todos os elementos do presente estudo e, principalmente, dos

dispositivos legais citados, notar-se-á que todas as práticas tendentes à efetivação da
solidariedade somente são desenvolvidas sob pena de eventual sanção em caso de
descumprimento, como por exemplo explicitamente apontam o parágrafo único do artigo 14,
pelo qual a violação do dever de lealdade e boa-fé processual podem acarretar para a parte e
seus procuradores a imposição de sanções criminais e civis, além de multa, e o caput do artigo
359.

 
Ressalta-se que mesmo nos casos em que o ordenamento processual prevê sanções

premiais, como indica o artigo 745-A, do Código de Processo Civil, pelo qual o executado tem o
benefício de parcelar parte da dívida, ainda assim a solidariedade não é espontânea, mas, como
dito, condicionada.

 
Tais aspectos demonstram o afirmado anteriormente no presente estudo de que as

relações sociais, especificamente as jurídicas, encontram-se ainda distantes do ideal de
solidariedade espontânea, razão pela qual, muito embora, como também sustentado em outro
momento, não se possa falar em solidariedade forçada, pois não é possível forçar alguém a ser
solidário, o fato é que até que se alcance o dia em que a solidariedade será espontânea – o que
pode parecer utópico -, o modo pelo qual o Direito encontrou para se alcançar o “bem comum”
é condicionando-a.
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Portanto, em eventual colisão entre as práticas processuais aludidas e o princípio da

imparcialidade, imprescindível será analisar e solucionar o conflito mediante a técnica da
ponderação, tendo sempre em vista se o objetivo é ou não o “bem comum”, o alcance do
interesse público por meio da harmonização social.
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O PROCESSO CIVIL COMO UMA "PARCEIRA DE SINGULARIDADES" E A RELEITURA
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO NO MARCO DO ESTADO

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: ENTRE A PASSIVIDADE E O PROTAGONISMO JUDICIAL

THE CIVIL PROCEDURE AS A "PARTNER OF SINGULARITIES" AND WARRANTIES OF
CONSTITUTIONAL PROCESS IN THE STATE DEMOCRATIC: BETWEEN PASSIVITY AND THE

PROTAGONIST
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Igor Raatz Dos Santos

RESUMO
O presente ensaio visa a analisar os reflexos dos diferentes perfis assumidos pelo Estado na
estruturação do processo civil, a fim de alcançar bases sólidas para a compreensão do processo
no Estado Democrático de Direito. Enquanto no Estado Liberal Clássico o processo era
compreendido numa perspectiva privatista, como “coisa das partes” frente a um juiz passivo, as
mutações ocorridas no seio do Estado Social vão implicar uma concepção pública do processo, o
qual vem a ser visualizado como instrumento a serviço da ordem jurídica estatal, reforçando-se
com isso o papel do juiz, de modo a romper com as deficiências do processo de índole liberal.
No Estado Democrático de Direito, cobra-se uma nova leitura do processo civil, que passa a ser
encarado como uma comunidade de trabalho, de modo a equalizar a passividade e o
protagonismo judicial. 
PALAVRAS-CHAVES: Processo Civil – Papel do Juiz – Estado de Direito – Democracia

ABSTRACT
This paper aims to analyze the reflections of the various profiles taken by the State in the Civil
Process structuring, in order to achieve a solid foundation for the understanding of the process
in a Democratic State. While in the Classic Liberal State the civil process was understood in a
privatized perspective, just like a “thing of the parties” before a passive judge, the changes
occurred within the Welfare State would imply a publicized conception of the civil process, which
comes to be viewed as an instrument in service of the State’s legal order, reinforcing, thereat
the role of the judge, and breaking with the shortcomings of the liberal civil process model. In a
democratic rule-of-law State, is necessary a new reading of the civil process, which is now seen
as a working community, in order to equalize the passivity of the judge and its activism.
KEYWORDS: Civil Process – Role of the Judge – State-of-law – Democracy

1 Considerações Iniciais

 

O processo civil enquanto produto da cultura reflete diversos elementos como os
costumes religiosos, os princípios éticos, os hábitos sociais e políticos, que marcam a
sociedade[1]. Nessa linha, uma maneira bastante profícua de visualizar o processo
civil é enxergá-lo a partir da função desempenhada pelo Estado em um dado
contexto histórico e social, uma vez que as ideias dominantes sobre o papel do
Estado afiguram-se aptas a influenciar as próprias concepções dos escopos da
justiça, as quais, por conseguinte, são relevantes para a escolha das mais variadas
soluções processuais.[2] Essa forma de compreender o fenômeno processual permite
tanto verificar as razões históricas e culturais que fizeram com que o juiz, no Estado
Liberal Clássico, assumisse um papel passivo na condução do processo e
subordinado ao legislador na tomada das decisões, quanto questionar o papel do juiz
e das partes, bem como a conformação do processo civil, no Estado Democrático de
Direito.
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Tendo por base essa matriz de pensamento, buscar-se-á, em um primeiro momento,
perquirir de que modo os valores do Estado Liberal Clássico informaram a
estruturação do processo civil dentro daquele contexto histórico. A partir daí
pretende-se (re)pensar o discurso processual tomando como norte o caminho
percorrido até o Estado Democrático de Direito.

 

2 Os elementos informadores do Estado Liberal Clássico

 

O Estado moderno tem seu nascedouro na ruptura com a multiplicidade de instâncias
de poder que caracterizava a Idade Média.[3] Nesta, desconhecia-se a ideia de um
poder público fincado na figura do Estado. O Príncipe, cujo poder era limitado por
elementos de natureza ético-religiosa e sociais, verificados nos estamentos
eclesiástico e nobiliárquico[4], estava vinculado, num plano de igualdade com os
senhores feudais, ao complexo entrelaçado de direitos e deveres que caracterizava a
sociedade medieval.[5] Daí falar-se que o Estado moderno é o resultado, por um
lado, das lutas políticas entre os diversos poderes medievais, como a igreja e o
império, a igreja e o rei da França, este e o Imperador, os reis e os senhores feudais,
e de outro, da formação das comunidades nacionais, especialmente Espanha, França
e Inglaterra, comunidades assentadas firmemente sobre porções específicas do
território europeu.[6] Esse processo de superação da atomização medieval foi
conduzido primordialmente pelos reis, o que explica a monarquia como forma
fundamental do Estado moderno.[7]

O Estado moderno, portanto, ao romper com as estruturas medievais de poder,
engendra os traços característicos que vão informar a ideia de Estado até os dias
atuais. Há, nesse sentido, uma unidade de poder concentrada no Estado que vai se
sobrepor a todas as demais instâncias.[8] Enquanto no medievo o senhor feudal era
proprietário dos meios administrativos, cobrando tributos, aplicando sua própria
justiça e tendo o seu próprio exército, por exemplo, no Estado moderno esses meios
administrativos não são mais patrimônio de ninguém[9]. E a figura do Estado é
espelhada no soberano, titular de um poder direto, imediato e ilimitado, capaz de
concentrar todas as funções que hoje são chamadas de legislações, administração e
jurisdição.[10]

Ainda que, em um primeiro momento, o Estado Absolutista tenha sido fundamental
para os propósitos da burguesia nascente, mormente na área econômica, tal ocorreu
afastando-a do poder político[11], que permanecia ilimitado nas mãos do
soberano.[12] A ausência de limites ao Estado, no entanto, deu margem a uma
reação da burguesia, a qual buscava erguer uma barreira às arbitrariedades do
Poder, ou, pelo menos domesticar uma administração cujas providências concretas,
individuais e potencialmente discriminatórias, não se coadunavam com a
calculabilidade, liberdade e igualdade de oportunidades dos agentes econômicos,
essenciais para o desenvolvimento das bases econômicas burguesas.[13] O Estado,
então, era visto como um inimigo, que chancelava desigualdades de direitos em
favor do clero e da nobreza, os quais não pagavam qualquer tipo de impostos[14],
ao mesmo tempo em que tinha total ingerência sobre a economia e a autonomia dos
cidadãos. Fazia-se necessário, portanto, contrapor à onipotência do rei um sistema
infalível de garantias.[15]

Pode-se dizer que o Estado Liberal Clássico começa a ser idealizado nesse contexto
histórico, no qual à justificação patrimonial ou religiosa do poder, traduzida no
governo da vontade discricionária do Príncipe, opõe-se o governo da razão, da
soberania da vontade geral expressa no Parlamento através de normas gerais e
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abstratas e de direitos fundamentais.[16] Dentre as ideias políticas que vão nortear
a ideia do Estado sobreleva a afirmação de que o governo deve ser limitado no
sentido de que a única forma em que as instituições políticas de uma sociedade
podem ser justificadas é se são suficientemente permissivas para que todos possam
viver suas vidas por si mesmos.[17] A outra face dessa concepção política é a ideia
dos direitos fundamentais como barreira à interferência estatal, limitando, assim, o
Estado.[18]

É importante notar que as concepções liberais do Estado acabam por se confundir,
em certa medida, com o contexto histórico do Estado de Direito, o qual era visto pela
burguesia precipuamente como um conceito de luta política dirigida
simultaneamente contra a imprevisibilidade do Estado Absolutista e as barreiras
sociais legadas pela sociedade estamental.[19] O Estado Liberal, portanto, acaba
moldando os contornos do Estado de Direito - entendido a partir da proteção da
liberdade e de direitos fundamentais[20] - aos valores burgueses, notadamente a
iniciativa privada, a segurança da propriedade e as exigências de calculabilidade
próprias do sistema capitalista.[21]

A adjetivação liberal do Estado de Direito traz consigo, portanto, o pressuposto
teórico das três separações: a separação entre a política e a economia, a separação
entre o Estado e a Moral e a separação entre o Estado e a sociedade civil.[22] A
partir daí estrutura-se o Estado Liberal pelos direitos fundamentais, concebidos como
esferas de autonomia a preservar a intervenção do Estado[23], pela divisão de
poderes, que assegurar o predomínio do corpo legislativo (pelo império da lei e pelo
princípio da legalidade) e da força social que o hegemoniza, ou seja, a
burguesia.[24] Nesse sentido, o direito era identificado pela lei[25] e sua
titularidade era exclusiva do legislador, o qual "aparecia como único protagonista da
juridicidade com preterição e quase total sacrifício do juiz" [26], que nada mais era
do que a boca da lei.[27]

Se Estado Liberal Clássico era calcado na limitação do Estado, como forma de
assegurar o desenvolvimento da burguesia e do então incipiente modelo econômico
capitalista, a partir da configuração de direitos fundamentais vistos como garantias
da autonomia individual contra as invasões do soberano[28] e da divisão de poderes
com a ênfase no Poder Legislativo e uma total subordinação do Poder Judiciário à
lei, que espelhava os valores burgueses, o processo civil acabou refletindo essa
forma de Estado. A análise dessa relação entre o processo civil e o Estado será
objeto do próximo item.

 

3 A liberdade das partes frente ao juiz (passivo) e o controle político do juiz (boca da
lei) como marcas do processo civil no Estado Liberal Clássico

 

Tendo em vista as implicações recíprocas entre o processo civil e a cultura[29],
importa agora verificar em que medida as concepções políticas, econômicas e
morais[30] próprias do ambiente cultural do Estado Liberal Clássico influenciaram as
ideias acerca do processo civil. A ideologia predominante na época era no sentido de
que o processo fosse o lugar no qual se manifestava a autonomia e a liberdade das
partes privadas. Estas deveriam ter a disposição de todos os instrumentos
processuais necessários para desenvolver, por iniciativa própria, uma competição
individual que se dava frente ao juiz, o qual fazia o papel de um verdadeiro árbitro,
cuja função era somente assegurar o respeito das regras do embate.[31]

Essa caracterização do processo como verdadeiro duelo privado[32] é comum a
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todas as legislações processuais liberais, as quais enfeixam, por assim dizer, uma
série de princípios que dão lugar a um modelo processual típico.[33] Tais princípios
foram encampados pelas duas principais legislações processuais puramente liberais
do oitocentos: o Código napoleônico  de 1806 e o Código italiano de 1865. Nestes,
não havia muitos procedimentos especiais, apenas pouquíssimos casos de jurisdição
voluntária, disciplinados como procedimentos de caráter nitidamente administrativo.
A admissão da demanda não estava subordinada a nenhuma aprovação do juiz, uma
vez que se tratava de serviço necessário do Estado e estava no domínio absoluto dos
particulares. A regra da demanda, ademais, era entendida no seu sentido mais
rigoroso, de modo que as partes não obtinham nenhuma colaboração do juiz na
fixação da prova. Ainda nesse sentido, era confiada às partes a disposição do
processo e o controle do tempo. Salvo a audiência de discussão oral, o processo se
desenvolvia na forma escrita[34], com uma ampla instrução escrita remetida
integralmente à disponibilidade das partes, as quais podiam prolongá-la
indefinidamente.[35]

Nessa senda, pode-se constatar que a configuração de um processo remetido
integralmente à autônoma iniciativa individual dos particulares, no qual a
intervenção do juiz era reduzida ao mínimo, respondia às ideologias burgo-
liberais[36]. O processo civil forjava-se, nesse sentido, de um lado pelo dogma da
liberdade das partes privadas no processo e, de outro, pelo dogma da mais completa
tutela dos direitos processuais das partes.[37] É fácil verificar que o domínio das
partes sobre a gestão do processo transfere o ideal da autonomia da pessoal da
esfera da ideologia política à administração da justiça.[38] O processo civil foi, desta
feita, reconduzido a um ideal individualista enquanto controvérsia de duas partes
autônomas frente a uma corte passiva, pensado, ainda, como uma mera continuação
de outros meios de relações privadas[39] instituídas sob os auspícios da cultura da
época.

Resta claro, portanto, que o Estado Liberal Clássico construiu um modelo de juiz
passivo acorde com a concepção liberal pela qual o Estado deve evitar qualquer
intervenção na gestão dos afazeres privados.[40] Ao mesmo tempo, moldou os
contornos do processo civil a partir de um forte controle estatal sobre o juiz no
momento de decidir, uniformizando rigorosamente o comportamento dos juízes às
orientações políticas do governo, usando todos os instrumentos lícitos ou ainda
ilícitos, como pressões de arrecadações e sanções burocráticas ou disciplinares sobre
aqueles que ousassem se comportar de modo independente.[41] Obtinha-se, dessa
forma, um amplo controle sobre as decisões tomadas pelos juízes, de modo a
garantir a supremacia da legislação.[42] Nesse viés não era dado nem ao juiz, nem
às partes contribuir para a compreensão do sentido do direito.[43] O perfil do
processo no Estado Liberal Clássico, portanto, pode ser resumido no seguinte
binômio: "total liberdade das partes privadas frente ao juiz; forte controle político
sobre o juiz por parte do governo"[44].

 

4 A passagem do Estado Liberal Clássico para o Estado Social como marco da
publicização do processo civil

 

Se a concepção do processo civil como "coisa das partes"[45] respondia bem aos
anseios do Estado Liberal Clássico, as mutações no papel do Estado que começam a
ser teorizadas no final do século XIX vão cobrar uma nova forma de pensar o
processo civil. Essas imbricações entre as mudanças do papel do Estado e o processo
civil acabam por conferir as linhas mestras daquilo que Enrico Allorio chamou de
história ideal do direito processual civil: a história da sua publicização.[46]
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Não tendo o individualismo e a neutralidade do Estado liberal conseguido satisfazer
as reais exigências de liberdade e igualdade dos setores mais oprimidos social e
economicamente, eclodiu,  na segunda metade do século XIX, uma série de conflitos
de classe que veio a desvelar a insuficiência do marco de liberdades burguesas
quando se inibe o reconhecimento da justiça social.[47] Sobreleva, nesse marco, o
progressivo estabelecimento por parte do Estado de medidas para frear os excessos
mais chocantes do capitalismo, especialmente nos domínios dos horários de trabalho
e do trabalho infantil e feminino.[48] Isso tudo implica uma alteração radical na
forma de conceber as relações do Estado com a sociedade, a partir de um novo ethos
político calcado na concepção da sociedade não mais como um dado, mas como um
objeto suscetível e carente de uma estruturação a ser perseguida pelo Estado para
realização da justiça social.[49] O ideal que predomina e alicerça a concepção de
Estado social é o de um sistema político que dê a todos os cidadãos um digno padrão
de vida, como possibilidade efetiva para se realizarem como homens.[50]

Tudo isso vai cobrar um papel mais ativo do Estado, rompendo-se com aqueles
padrões próprios da atuação estatal mínima que cobrava o modelo puramente
liberal. Paralelamente o direito e o processo civil começam a sofrer os influxos dessa
mudança, com reformas legislativas justificadas como rejeição ao individualismo
associado aos princípios do liberalismo clássico.[51] O processo deixa de ser um
afazer privado, na medida em que passa a representar o exercício de uma função
pública e soberana.[52] Daí que o processo deixa de ser visto como "coisa das
partes", para espelhar um lugar no qual se exprime a autoridade do Estado, com o
escopo não somente de tutelar interesses privados, mas, também, de realizar o
interesse público da administração da justiça.[53] Em síntese, o processo deixa de
ser visto como uma forma na qual se explica a autonomia privada no exercício dos
direitos, assumindo a forma de instrumento que o Estado coloca à disposição dos
privados para a atuação da lei.[54]

Importa salientar que o papel passivo desempenhado pelo juiz no Estado Liberal
Clássico dava margem à lentidão e ao abuso, uma vez que as partes e seus
defensores tornavam-se árbitros praticamente absolutos.[55] Além disso, o processo
civil restava infenso a valores, refletindo a neutralidade do Estado, sendo concebido
como um "dispositivo técnico capaz de servir a todas as possíveis ideologias e, em
virtude da tolerância que uma tal concepção pressupunha, abrigar em seu seio as
mais variadas e contraditórias correntes de opinião".[56] Dessa forma, a doutrina
processual presente naquele momento histórico de transição cuidou de repensar o
processo apostando em maiores poderes ao juiz, o que refletia o novo papel que o
Estado vinha a assumir. Não se tratava, portanto, de pensar o processo a partir de
um modelo autoritário de Estado, mas, sim, em pensá-lo como um instrumento de
justiça social, com vistas a um processo mais rápido e eficaz. Nesse sentido, as
modificações ocorridas no processo civil naquele dado momento foram importantes
para que o papel do juiz e das partes começasse a ser rediscutido, abandonando-se a
ideia de um processo dominado pelas partes em contraposição a um juiz passivo e
inoperante.[57]  

Este cenário gradativamente implicará em um aumento da importância do Poder
Judiciário aproximando cada vez o Processo da Constituição, especialmente a partir
do segundo pós-guerra com a criação dos Tribunais Constitucionais[58]. O Processo
Civil sofre, portanto, uma profunda transição paradigmática a partir do Século XIX,
impondo, por óbvio, uma releitura de seus institutos[59].

 

5 O processo civil no Estado Democrático de Direito como uma parceria de
singularidades entre o juiz e as partes

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 9920



 

Tanto no Estado Liberal Clássico quanto no Estado Social o fim ultimado é o de
adaptação à ordem estabelecida[60], mantendo-se, por conseguinte, a já
mencionada separação entre o Estado e a sociedade. Quanto mais profunda essa
separação, mais a relação de cidadania se converte numa relação paternalista de
clientela, ou seja, reservando ao cidadão um papel apático e periférico.[61] Desse
modo, a exigência de socialização do Estado passa a exigir não somente o
reconhecimento da intervenção dos grupos de interesse e organizações sociais na
tomada das decisões políticas centrais, mas, efetivamente, a recondução
institucional dessas decisões à vontade democraticamente expressa pelo conjunto da
sociedade.[62] Vale dizer, o cidadão deve ser visto como participante, e não mero
recipiente da intervenção social do Estado.[63] Essa autodeterminação democrática
da sociedade inscreve-se, por sua vez, nos limites demarcados por uma vinculação
material demarcada pela autonomia individual e pelos direitos fundamentais.[64]
Esse caráter democrático implica uma constante mutação e ampliação dos conteúdos
do Estado e do direito[65], não bastando a limitação ou promoção da atuação
estatal: objetiva-se, nessa senda, a transformação do status quo.[66] Tem-se, dessa
forma, a incorporação efetiva da questão da igualdade como um conteúdo próprio a
ser buscado, garantindo juridicamente as condições mínimas de vida ao cidadão e à
comunidade.[67]

Na medida em que o Estado Democrático carrega consigo esse caráter
transformador, não é possível concebê-lo como sendo um Estado passivo. Ao mesmo
tempo, a tônica fundada em uma autodeterminação democrática enfatiza que os
cidadãos deixam de ser apenas alvo da atuação do Estado. Essa relação entre a
sociedade e o Estado vai refletir a concepção do processo civil, de modo a equalizar
o "problema da divisão do trabalho entre o juiz e as partes".[68]

Com efeito, o processo civil no Estado Democrático de Direito deve ser entendido
como uma parceria de singularidades, ou seja, uma comunidade de trabalho entre o
juiz e as partes.[69] Implica, nesse sentido, compreender que nem as partes, nem o
juiz solitariamente, em monólogos articulados[70], são capazes de atingir o melhor
resultado do processo, restando daí a necessidade de trabalharem em conjunto.[71]
De fato, o papel apático e periférico do cidadão de um lado, ou a atuação
degenerada da atividade jurisdicional provocam o surgimento de entendimentos
judiciais, subjetivistas e particulares sobre a aplicação normativa, ou seja, decisões
solipsistas, solitárias, voluntarísticas, arbitrárias, metaforicamente comparadas ao
mito do juiz vespa de Aristófanes. [72]

Embora o juiz dirija o processo de forma ativa[73], passa a fazê-lo sob uma
perspectiva comparticipativa, policêntrica e interdependente entre os atores sociais
que participam da formação das decisões[74]. De um outro modo, trata-se de uma
atuação jurisdicional "dialogal, colhendo a impressão das partes a respeito dos
eventuais rumos a serem tomados no processo, possibilitando que essas dele
participem, influenciando-o a respeito de suas possíveis decisões"[75], dando
relevância ao contraditório e à estrutura comparticipativa processual[76]. Deixa de
ser meio de luta egoística, passando a significar, nesse ambiente de cooperação, um
pressuposto do próprio julgamento no cenário democrático, fornecendo um aspecto
discursivo ao processo e criando um mandamento constitucional do diálogo entre as
partes e o órgão julgador para a formação do juízo[77], "substituindo com vantagem
a oposição e o confronto, dando azo ao concurso das atividades dos sujeitos
processuais, com ampla colaboração tanto na pesquisa dos fatos quanto na
valorização da causa".[78] O processo é encarado, pois, como produto de uma
atividade cooperativa[79], ou seja, de um trabalho conjunto realizado pelas partes e
pelo juiz, seja no âmbito da prova, seja na construção da decisão da causa,
compatível com um regime político democrático e com o perfil do Estado
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Democrático de Direito.

Nesse sentido, portanto, mostra-se insustentável um juiz inerte, de braços cruzados,
que encara o processo como coisa exclusiva das partes.[80] Cabe, portanto, ao órgão
judicial, zelar pelo rápido, regular e leal desenvolvimento do processo, assumindo
inclusive os meios probatórios dentro dos limites fáticos estabelecidos pelas
partes.[81] Não se trata, todavia, de cercear a iniciativa das partes ou deixar tudo
por conta do juiz, numa posição de contraposição deste e as partes ou mesmo de
opressão, mas, sim, de ressaltar a colaboração entre um e outras[82], encarnando-
se o processo como uma verdadeira comunidade de trabalho, ou melhor, como uma
parceria de singularidades e não como um monólogo articulado[83].

Essa (re) compreensão do processo civil no marco do Estado Democrático do Direito
impele uma (re) leitura do devido processo legal e das chamadas garantias
constitucionais do processo. Nessa senda, o devido processo, que está longe de ser
um conceito estático e fixo[84], deixa de ser compreendido em uma dimensão
puramente liberal e garantística do fenômeno jurídico, passando a ser informado
pelos direitos fundamentais, em uma perspectiva dinâmica[85] e substancial, de
modo a ser visualizado em sua dupla dimensão (processual e material) como direito
de defesa e, simultaneamente, como direito a ações positivas, de modo particular
como direito a organização e procedimento.[86] Fala-se, assim, em um processo
justo, para designar aquele modelo de processo conformado pelos direitos
fundamentais[87], os quais deixam de ser visualizados sob um prisma defensivo,
próprio do Estado Liberal[88], além de sofrerem todos os influxos do regime jurídico
dos direitos fundamentais.[89] Nessa linha, mostra-se necessária uma coordenação
dos direitos fundamentais que compõem processo justo, já que este não se cristaliza,
nem se exaure, em nenhum deles sozinhos.[90]

O processo ganha então o tom democrático. Deixar de ser "aquele instrumento
formal que aplica o direito com rapidez máxima, mas, sim, aquela estrutura
normativa constitucionalizada que é dimensionada por todos os princípios
constitucionais dinâmicos".[91] Nesse viés democrático do processo, "todas as
esferas de exercício do poder encontrariam um controle compartilhado, uma
blindagem de mão dupla, em um espaço de problematização incessante, que
impediria o subjetivismo e o autoritarismo, de um lado, e a má fé e a procrastinação
por parte do advogado, do outro".[92]

Nesse sentido, o contraditório, visto como um verdadeiro direito fundamental do
processo civil no Estado Democrático de Direito, ganha colorido, indo além da
simples bilateralidade da audiência (audiatur et altera pars)[93]. Apresenta-se,
nesse sentido, inerente ao entendimento do que seja processo democrático, do que
resta implícita a participação do indivíduo na preparação do ato de poder[94],
tornando o processo um verdadeiro ambiente de inspiração democrática[95]. É ele
que possibilita a participação[96], de modo que a democracia no processo recebe o
nome de contraditório.[97] Dessa forma, a participação no processo, como expressão
da democracia, se opera pela efetivação do contraditório, visualizado como
manifestação do exercício democrático de um poder.[98]

Essa nova roupagem do contraditório, como elemento essencial e fator de
legitimação democrática do processo, afasta, de imediato, a ideia segundo a qual a
parte possa ser considerada simples objeto do pronunciamento judicial no iter
procedimental.[99] O valor essencial do diálogo judicial na formação do juízo e
cooperação são resgatados[100]; a necessidade de uma legitimação democrática,
participativa e deliberativa, dá azo à maior abertura do processo às partes, de forma
dialética na construção da decisão jurisdicional. As partes têm, nessa linha, o direito
de fazer valer livremente suas razões e de serem atentamente escutadas. [101]
Eleva-se a colaboração entre os sujeitos do processo, afirmando-se que as partes em
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relação ao juiz não têm papel de antagonistas, mas, sim, de colaboradoras. [102]

O direito fundamental ao contraditório, portanto, é considerado em uma perspectiva
ativa, como verdadeiro direito de influir sobre a elaboração e formação do
convencimento do juiz.[103] [104] Nessa linha, também Giuseppe Tarzia afirma que
o contraditório compreende poderes que correspondem a uma possibilidade de
participar ativamente do desenvolvimento do processo e, portanto, de influir sobre
os provimentos do juiz.[105] O processo, dessa maneira, serve às partes e estas
servem ao processo.[106] O contraditório, com efeito, não é só informação, mas,
também, participação em toda a atividade processual, de modo que esta participação
seja efetivamente capaz de influir no resultado do processo.[107]

Dessa forma, o concurso das atividades dos sujeitos processuais, com ampla
colaboração, tanto na pesquisa dos fatos, quanto na valorização jurídica da causa,
informa, de maneira decisiva, a própria extensão do contraditório[108], fazendo a
formação dos provimentos judiciais depender da efetiva participação das
partes[109], face ao poder destas em colaborar com o juiz e, portanto, exercer uma
posição ativa de penetrar no seu domínio.[110] Obriga-se o julgador ao debate, ao
diálogo judiciário, cooperando com as partes, estando gravado por deveres de
esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio para com os litigantes.[111] Com
efeito, quanto maior a participação das partes, mais justa será a solução encontrada
ao caso concreto, de modo que a participação não somente vem a ser indicativa da
justa possibilidade de manifestação, mas configura também uma contribuição para a
solução justa.[112]

            Consequência disso tudo é uma "tutela contra o perigo de eventuais
surpresas"[113], que "impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as
questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo que em 'solitária
onipotência' aplique normas ou embase a decisão sobre fatos completamente
estranhos à dialética defensiva de uma ou de ambas as partes".[114] Há, por
conseguinte, uma exigência de uma prevenção de qualquer decisão surpresa[115],
seja no âmbito dos fatos da causa, seja no âmbito de questões jurídicas.[116] Dessa
forma, "a submissão de todos os aspectos potencialmente relevantes da decisão ao
contraditório apresenta-se como uma manifestação da percepção de que o poder do
juiz no processo não é absoluto (incontrolável protagonismo judicial), em face de
sua falibilidade e do fato de que a discussão será muito mais adequada (e legítima)
se todos souberem os aspectos mais importantes da demanda"[117]. É resgatado o
diálogo judicial. O antagonismo de posições das partes não é obstáculo à dialética,
antes a viabiliza, uma vez que a dialética não é a morada do consenso, mas do
diálogo regrado. O entrechoque de opiniões é, também ele, diálogo.[118] Dessa
forma, o processo civil, no marco do Estado Democrático de Direito passa a ser visto
como uma comunidade de trabalho entre o juiz e as partes: nem um ambiente
dominado pelos particulares, numa concepção liberal e privatista do processo, nem
um espaço no qual o Estado se sobrepõe aos indivíduos.

 

6 Considerações finais

 

O presente ensaio cuidou de verificar os meandros da compreensão do processo civil
frente às mutações ocorridas no papel do Estado desde a sua roupagem liberal até o
advento do Estado Democrático de Direito. Trata-se de uma perspectiva
sobremaneira profícua para a análise do processo civil, uma vez que este, permeado
pelos influxos da cultura, acaba por refletir as concepções do Estado nas suas
relações com a sociedade e os indivíduos. A partir desse manancial histórico, o
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processo civil no Estado Democrático de Direito merece ser pensado numa
perspectiva que concilie um juiz participativo, distinto daquele reinante no Estado
Liberal Clássico, sem que isso importe no amesquinhamento do papel das partes, as
quais devem colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto, numa espécie de parceria
que reserva a singularidade de cada posição e interesse, com o órgão julgador no
desenvolvimento do processo e na formação da decisão. Sob essa perspectiva, o
processo civil vai encarado como uma comunidade de trabalho, como uma parceria
de singularidades, estruturada pelos direitos fundamentais que enfeixam a ideia de
um processo justo, superando, assim, tanto o protagonismo quanto a passividade do
juiz.
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O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA APÓS A LEI 11.719/08: A
IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO À ACUSAÇÃO

THE RECEIPT OF COMPLAINT AFTER LAW 11.719/08: THE INDISPENSABILITY OF
CONTRADICTORY PRIOR TO THE INDICTMENT

Rodolfo Soares Dos Reis

RESUMO
Pugnando por uma pesquisa eminentemente bibliográfica, dentre as obras dos principais
processualistas brasileiros, a presente pesquisa tem por objeto a celeuma que se inaugurou com
a Lei 11.719/08, especificamente no que tange a contradição evidente entre os arts. 396, caput,
e 399 do CPP, posto que ambos se referem ao recebimento da denúncia, porém, em momentos
procedimentais diversos: aqueles que, de um lado, defendem o recebimento da denúncia ou
queixa na oportunidade prevista no art. 396, caput, do CPP; e aqueles que, de outro, pugnam
pela admissibilidade da acusação na fase do art. 399 do CPP, isto é, após a manifestação
defensiva. Entretanto, a pesquisa concentrará esforços em fazer a valer a tese de que o
momento para o recebimento da denúncia é aquele previsto no art. 399 do CPP, de modo a
evidenciar a imprescindibilidade do contraditório prévio à acusação, com a interpretação das
disposições reformadoras do Código de Processo Penal em consonância aos princípios
constitucionais.
PALAVRAS-CHAVES: RECEBIMENTO DA DENÚNCIA; RESPOSTA À ACUSAÇÃO;
CONTRADITÓRIO PRÉVIO; INTEPRETAÇÃO CORRETIVA; INTERPRETAÇÃO CONFORME.

ABSTRACT
Advocating a bibliographic search eminently among the works of major Brazilian procedural, this
research focuses on the excitement that was inaugurated with the Law 11.719/08, specifically
with respect to clear contradiction between the arts. 396, caput, and 399 of the CPP, since both
refer to the receipt of the complaint, however, at times several procedural: those who, on the
one hand, defend the receipt of the complaint or grievance in the opportunity provided for in art.
396, caput, CPP, and those of others, striving for the admissibility of the complaint at the stage
of art. 399 of the CPP after the outbreak defensive. However, research will focus on making the
claim the argument that the time for receipt of the complaint is that the art. 399 of the CPP in
order to demonstrate the indispensability of an adversarial prior to indictment, as an
interpretation of the provisions reforming the Code of Criminal Procedure consistent with the
constitutional principles.
KEYWORDS: RECEIPT OF THE COMPLAINT; RESPONSE TO THE COMPLAINT; PRIOR
CONTRADICTORY;INTERPRETATION CORRECTIVE; INTERPRETATION ACCORDING TO THE
CONSTITUTION.

INTRODUÇÃO

Com o intuito de modernizar a legislação processual penal, compatibilizando-a com os princípios
e garantias da Carta de 1988, fora constituída uma Comissão para o trabalho de reforma do
Código de Processo Penal, que contou com a colaboração de notáveis jurisconsultos brasileiros.
Referida comissão apresentou, em dezembro de 2000, sete anteprojetos, dentre eles, o Projeto
de Lei 4.207/2001 (procedimentos) que culminou com a Lei 11.719/08.

A Lei 11.719/08, dentre outras alterações, concentrou esforços no instituto da suspensão do
processo, emendatio libelli, mutatio libelli e nos procedimentos, especialmente promovendo uma
substancial mudança no procedimento ordinário, acabando por trazer questões que estão sendo
objeto de grande debate doutrinário e jurisprudencial.

O debate que se inaugurou com a reforma centra-se no novo momento de recebimento da
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denúncia ou queixa. Com a nova redação dada ao art. 396, caput, e art. 399, ambos do CPP,
surgiu uma aparente antinomia, posto que ambos os preceitos literalmente estabelecem marcos
distintos para a admissibilidade da acusação.

O art. 396 estabelece que a peça acusatória deva ser recebida logo depois de oferecida. Já o
art. 399, por sua vez, determina que o recebimento ocorra depois de ofertada a defesa escrita
preliminar. Obviamente que não poderá coexistir dois marcos para a admissibilidade da
acusação. Por tanto, impõe-se indagar: qual o exato momento para o recebimento da denúncia
ou queixa?

A análise da contradição evidente entre os arts. 396, caput, e 399 do CPP será o objeto da
presente pesquisa, inclusive com a indicação das doutrinas que patrocinam uma ou outra tese.
Antes, porém, mas não menos importante, se faz necessário tecer algumas considerações sobre
o momento de início da relação processual penal, tendo em conta uma interpretação sistemática
do Código de Processo Penal, bem como analisar o juízo de admissibilidade da acusação e as
hipóteses de rejeição da inicial.

O presente trabalho tem por meta engrossar o coro à aqueles que propugnam pelo contraditório
prévio à admissibilidade da acusação. Aliás, muito mais que a idéia de defesa escrita antes de
recebida a denúncia ou queixa, será defendido, aqui, um contraditório prévio à própria
instauração do processo.

A discussão sobre quando e em que situações uma denúncia deve ser recebida, bem como
quando o cidadão/imputado assumirá a condição de "acusado" num processo penal, deve ter em
vista a garantia constitucional de proteção e respeito à dignidade da pessoa humana.

Num processo penal à luz da Constituição, em que toda pessoa acusada de um delito tem o
direito à ampla defesa, seria óbvia a conclusão de que deveria ter, em conseqüência, a
possibilidade de apresentação de uma resposta antes de instaurado definitivamente a relação
processual em seu desfavor. Aliás, esse era, ou é, um dos objetivos da reforma, procurando
adequar o Código de Processo Penal à Constituição.

Valores constitucionais, reformas legislativas e discussões doutrinárias serão a tónica do
presente estudo.

 

1 Do Ato de Recebimento da Acusação

1.1 Do oferecimento da denúncia ou queixa ao juízo de admissibilidade da acusação

A depender da natureza da ação penal a ser instaurada, se pública ou privada, superada a fase
preparatória policial, o processo penal terá início com o oferecimento da denúncia ou queixa.
Estas são as peças acusatórias iniciadoras da ação penal, consistente em uma exposição por
escrito de fatos que constituem, em tese, ilícito penal, com a manifestação expressa da vontade
que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente seu autor e a indicação das provas em
que se alicerça a pretensão punitiva. A denúncia é a peça acusatória inaugural da ação penal
pública, enquanto a queixa é a inicial da ação penal privada.[1]

Nos crimes de ação penal pública, concluído o inquérito pela autoridade policial, no prazo
previsto em lei, os autos vão com vistas ao Ministério Público para a formação da sua opinião
delitiva. Entendendo haver fato típico, ilícito e culpável, o Ministério Público oferece denúncia,
nos termos do art. 41 do CPP, provocando a jurisdição e instaurando o processo.[2] Do mesmo
modo, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, os autos de inquérito vão com vista
ao ofendido, ou aquele que lhe fizer as vezes, que iniciará a persecução penal com o
oferecimento da queixa-crime.
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Com efeito, o ato de oferecimento da denúncia ou queixa constitui um dos pontos nevrálgicos
para o que se pretende sustentar no presente trabalho, o que oportunamente se esclarecerá.
Inicialmente, convém assentar a seguinte premissa: o oferecimento da peça acusatória constitui
o momento de início do processo penal.

A despeito do entendimento de que o processo penal somente se inicia com o recebimento da
denúncia ou queixa[3], uma interpretação sistemática do Código de Processo Penal nos permite
concluir que o marco inicial do processo penal se dá com o oferecimento da peça inaugural,
independentemente do recebimento feito pelo juiz. Até mesmo a citação do acusado, marco
relevantíssimo por constituir o momento que a relação jurídica processual se completa, não
representa o início do processo penal. Em conclusão: não é a importância do ato que lhe
qualifica a natureza; mas, sim, a logicidade que ele apresenta com o sistema.

É bem verdade que a legislação adjetiva penal não estabelece regra expressa, e específica,
sobre o momento em que se considera iniciado o processo penal. Mas isso não impede abstrair
o marco de início da ação penal através de diversos aspectos da sistemática processual penal
pátria.

O art. 24 do Código de Processo Penal dispõe que a ação penal será promovida por denúncia do
Ministério Público. O vocábulo "promover" - que significa: originar, dar impulso a, dar causa a,
gerar -, mencionado no dispositivo, deixa bem claro que é com o oferecimento da denúncia que
a ação penal é instaurada.

E mais. Na hipótese de rejeição da denúncia ou queixa, a correspondente decisão jurisdicional
constitui uma resposta à ação da parte. Decisão esta sujeita a recurso em sentido estrito (art.
581, I, CPP), quando há a provocação do tribunal ad quem à aplicação do direito ao caso
concreto. Considerando que o recurso "nada mais é do que o prolongamento do direito de ação,
pois pleiteia a parte vencida a revisão do julgado por órgão jurisdicional superior", como admitir
- como deveria se supor caso não houvesse ainda ação penal - uma relação meramente
administrativa entre juiz e promotor?[4] "O ato de rejeição faz surgir uma relação entre o juiz e
o Ministério Público, mas não vincula o acusado. Não dá, pois, nascimento à relação processual
angular"[5]. Porém, tão-somente com o oferecimento da peça acusatória, tem-se relação
processual, ainda que linear entre o juiz e o promotor, embora a relação se triangulariza e se
aperfeiçoa com a citação válida do réu, nos termos do art. 363 do CPP, já com a redação
determinada pela Lei 11.719/2008.

A ação tem início quando é oferecida, apresentada em juízo, a denúncia ou queixa. A partir daí
pode haver, inclusive, sentença de mérito ou com força equiparada, como acontece na decisão
que rejeita a peça em virtude de estar extinta a punibilidade, ou que a rejeita porque
manifestamente não existiu a infração, no procedimento dos crimes de responsabilidade ou nos
crimes contra a honra, entre outros. Ora, se nesse momento ainda não houvesse o exercício do
direito de ação e o processo, seria impossível explicar a existência de sentença, com força de
coisa julgada inequivocamente reconhecida.[6]

Sem embargo do exposto, é de se notar que, uma vez oferecida a denúncia, e, por conseguinte,
tendo sido iniciada a ação penal, já não cabe retratação da representação da vítima, conforme
preceitua o art. 25 do Código de Processo Penal.[7] "Não se admite qualquer pretensão do
ofendido de, retratando a representação, interromper a ação penal, iniciada com o oferecimento
da denúncia, ou pôr-lhe fim".[8] Do mesmo modo que "não poderia o representante do
Ministério Público oferecer a denúncia e, antes de ser a peça recebida pelo juiz, desistir, pois
estaria ferindo o disposto no art. 42 do CPP, como conseqüência lógica do início da ação
penal".[9]

Nesse sentido a doutrina de Gustavo Henrique Badaró, in verbis:

Antes do recebimento da denúncia e da citação, o processo ainda não está completo, mas já
existe, embora somente entre o Ministério Público - ou o querelante - e o Estado-Juiz. O
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processo penal tem início com o oferecimento da denúncia ou da queixa, e não com o seu
recebimento. Embora sem regra expressa, uma interpretação sistemática do CPP leva a esta
conclusão. O art. 25 do CPP, ao dispor que, na ação penal pública condicionada, 'a
representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia', deixa claro que, com o
oferecimento da denúncia, já existe o processo, posto que já foi exercido o direito de ação, que,
por isso mesmo, torna irrelevante a retratação do ofendido. Em suma, o processo penal se inicia
com o oferecimento da denúncia ou queixa.[10] 

Assim é que não há que se admitir outro marco para início do processo penal, senão o momento
do oferecimento da denúncia.

Pois bem. Iniciado o processo com o oferecimento da denúncia ou queixa, a peça acusatória,
acompanhada dos autos de inquérito, será encaminhada ao Juiz para despacho liminar negativo
ou positivo. Eis a fase do juízo de admissibilidade da acusação.

O juízo de admissibilidade da acusação nada mais é do que a decisão do juiz atestando a
perfeição técnica da inicial acusatória. Independente da natureza da ação penal instaurada, se
pública ou privada, haverá o juízo de admissibilidade da acusação, onde o juiz analisará a
presença dos requisitos mínimos de procedibilidade da acusação, tais como as condições da
ação, o aspecto formal da petição inicial, previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, bem
como a presença de pressuposto processual ou justa causa para o exercício da ação penal.[11]

Se positivo o juízo de admissibilidade, materializado no recebimento da peça acusatória, o
processo penal prosseguirá nos seus ulteriores atos; caso negativo, o juiz rejeitará a peça
acusatória, caso presente as hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.

Anteriormente à reforma processual penal, a rejeição da denúncia ou queixa podia ocorrer por
inépcia, quando não observados os requisitos legais do art. 41 do CPP, bem como quando
observado umas das hipóteses previstas no revogado art. 43 do CPP.[12]

O novo art. 395 do CPP, já com a redação determinada pela Lei 11.719/2008, prevê que "a
denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o
exercício da ação penal".

Para o âmbito delimitado deste trabalho, que tem em vista discutir o exato momento para o
recebimento da denúncia ou queixa, diante da reforma do Código de Processo Penal, não é
interessante, aqui, perquirir a fundo as hipóteses de rejeição da peça acusatória, razão pela qual
a presente exposição limita-se tão-somente a citar as hipóteses que permitem a rejeição liminar
da denúncia.

Assim é que, definida em quais situações o juiz deve rejeitar a denúncia ou queixa, cabe analisar
qual o momento em que o juiz deverá fazê-lo ou, ao contrário, em que situação a peça
acusatória deverá ser recebida. Antes, porém, cabe assentar, aqui, a celeuma causada pela
reforma processual penal em torno desse momento processual, qual seja, o recebimento da
denúncia, ante a contradição evidente entre o art. 396, caput, e art. 399, ambos do Código de
Processo Penal.

Eis o objeto da seção seguinte.

 

1.3 Da antinomia entre os arts. 396, caput, e 399 do Código de Processo Penal

Na sistemática processual anterior à reforma da lei adjetiva penal, oferecida a denúncia e a
queixa, ela, logicamente, deveria ser recebida ou rejeitada pelo juiz. Após este ato de
admissibilidade da acusação, o juiz, incontinenti, designava data, local e hora para o
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interrogatório do acusado, bem como deferia, ou não, as diligências eventualmente requeridas
pelo Ministério Público ou querelante. Depois do interrogatório devidamente realizado é que seria
aberto o prazo de três dias para o oferecimento da defesa prévia, com a correspondente
intimação do acusado para tanto. Após, a instrução processual seguia o seu curso regular,
culminando com as alegações finais e posterior sentença de mérito.[13]

A Lei 11.719/2008 trouxe nova disciplina para o procedimento comum ordinário, não há mais
defesa prévia posterior ao interrogatório, mas, sim, resposta à acusação antes de iniciada a
instrução processual. Tal resposta é peça obrigatória, que não tem similitude com a antiga
defesa prévia, esta que não tinha outra utilidade senão a de apresentar rol de testemunhas.[14]

Entretanto, com a reforma, algo remanesceu contraditório: o momento de recebimento da
denúncia ou queixa no procedimento comum ordinário e sumário. É que a reforma processual
penal, ao determinar nova redação aos arts. 396, caput, e 399 do CPP, criou uma antinomia,
posto que ambos os dispositivos se referem ao recebimento da denúncia em momentos
distintos.

O novo art. 396 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei
11.719/2008, assim prevê: "Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias".

Por outro lado, o art. 399 do CPP, por sua vez, também já com a redação determinada pela Lei
11.719/2008, dispõe: "Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a
audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o
caso, do querelante e do assistente".

Efetivamente, por uma leitura desavisada dos dispositivos mencionados, há que se entender a
possibilidade de recebimento da peça acusatória em dois momentos distintos: um recebimento
antes de oferecida a resposta à acusação, e outro depois.

De acordo com a nova redação do art. 396, caput, do CPP, a denúncia ou queixa já terá sido
"recebida", logo após o seu oferecimento, posto que não era caso de rejeição liminar. Como,
então, recebê-la, novamente, depois da resposta, nos termos do art. 399 do CPP?

Eis a contradição evidente entre os dois dispositivos.

A possibilidade da dualidade de recebimentos fez surgir diversas interpretações.

Uma corrente, que parece ser a prevalecente, entende que o recebimento da peça acusatória se
dará na oportunidade prevista no art. 396, caput, do CPP, qual seja, antes do oferecimento da
resposta à acusação. Assim é que, com o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz deve
apreciar se não se trata de hipótese de rejeição liminar da inicial acusatória. Não se afigurando
hipótese de rejeição, o juiz deverá receber a denúncia ou queixa. Recebendo-a, ordenará a
citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Com a
resposta, o juiz deverá apreciar se há hipótese de absolvição sumária, que, em caso negativo,
deverá designar dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, prosseguindo o processo
nos seus ulteriores atos.[15]

Por outro lado, uma outra corrente defende o recebimento da denúncia depois de oferecida a
resposta prévia à acusação, nos termos do art. 399 do CPP. Uma vez oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz deverá avaliar se não se trata de hipótese de rejeição liminar, previstas no art.
395 do CPP. Afora estas hipóteses, o juiz receberá a inicial para tão-somente determinar a
citação do acusado, a fim de que ofereça resposta escrita à acusação em 10 (dez) dias. Esta
prática, entretanto, não representa o recebimento formal da denúncia ou queixa. Com a
resposta, o magistrado deverá analisar se não há hipótese de absolvição sumária. Caso não,
somente então deverá receber formalmente a inicial acusatória e designar audiência de instrução
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e julgamento, nos termos do art. 399 do CPP.[16] Este é o verdadeiro recebimento da acusação,
com sentido de acolhimento da inicial, posição a qual se defenderá aqui.  

Uma coisa parece ser unívoca: não há como coexistirem dois momentos para o recebimento da
denúncia ou queixa. Como essa antinomia deverá ser resolvida, será objeto da última seção.
Antes, porém, a análise do tema exige que se conheçam os argumentos daqueles que defendem
o recebimento da denúncia ou queixa antes de oferecida a resposta à acusação, para, assim,
contraditá-los, um a um.

 

2 Do Recebimento da Denúncia ou Queixa Previsto no Art. 396, caput, do CPP

2.1 Da tramitação do Projeto de Lei 4.207/01[17]: a [suposta] intenção do legislador

O Projeto de Lei 4.207/2001, de autoria do Poder Executivo, cuja Comissão de elaboração
contou com a participação de diversos jurisconsultos de escol, foi apresentada à Câmara dos
Deputados no dia 12/03/2001.

Pelo projeto original, o art. 395 contava com a seguinte redação: "Nos procedimentos ordinário
e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ordenará a
citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez dias, contados da
data da juntada do mandado aos autos, ou, no caso de citação por edital, do comparecimento
pessoal do acusado ou do defensor constituído". À época, a redação que atualmente consta no
art. 396, constava no art. 395, sem a expressão "recebê-la-á", obviamente.

Não havia previsão de recebimento nesta oportunidade. Tal ato estava previsto no art. 399, cuja
redação permaneceu idêntica até final promulgação da Lei 11.719/2008.

O projeto, entretanto, foi emendado por proposta do deputado João Campos, a fim de inserir,
no caput do art. 395, após a expressão "se não a rejeitar liminarmente", o termo "recebê-la-á".
O art. 399 nada foi alterado.

Remetido o projeto ao Senado Federal, a matéria obteve aprovação na forma do substitutivo nº
36/2007, apresentado no dia 27/12/2007, oportunidade em que, lá, com base no parecer da
senadora Ideli Salvati, suprimiu-se a palavra "recebê-la-á", passando a redação do dispositivo a
figurar, desta feita e em definitivo, no art. 396.  Em seu parecer, a senadora assim justificou o
acolhimento da correspondente emenda: "O ato do recebimento da denúncia está previsto no
momento descrito no art. 399, ou seja, após a oportunidade da resposta preliminar. A atual
redação do projeto antecipa desnecessariamente o exame da admissibilidade da denúncia". O
art. 399, mais uma vez, em nada foi alterado.

Face às alterações operadas no Senado Federal, o Projeto de Lei 4.270/2001 voltou para a
Câmara Federal. O deputado Regis de Oliveira, relator da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, manteve o texto aprovado, anteriormente, na Câmara. A emenda proposta pelo Senado
foi rejeitada, conforme parecer do relator da matéria, do qual se depreende a intenção de evitar
o seguimento de processos com acusações manifestamente ineptas. Assim, constou, em
definitivo, no art. 396, a expressão "recebê-la-á". O art. 399 permaneceu inalterado.

Aqueles que propugnam pelo recebimento da denúncia ou queixa logo após o seu oferecimento,
e antes de apresentada a resposta à acusação, afirmam que o legislador optou,
deliberadamente, pelo ato de recebimento na oportunidade prevista no art. 396, caput, do CPP.
Se assim não fosse, não constaria, ali, a expressão "recebê-la-á", expressão esta que Aury
Lopes Jr. cognominou de a "mesóclise da discórdia".

Nesse sentido:
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As sucessivas emendas sofridas pelo projeto de Lei 4.207/2001, tanto na Câmara dos
Deputados, quanto no Senado Federal, bem como os pareceres exarados pelo deputado Regis
de Oliveira Fernandes na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara e a redação
final dos dispositivos em questão demonstram que se pretendeu que o juízo de admissibilidade
acerca da pretensão punitiva fosse efetuado de ofício pelo juiz, anteriormente ao recebimento
da inicial acusatória, e que este ato processual, por sua vez, precedesse à citação do acusado
para a resposta escrita, que, desta maneira, não mais pode ser encarada como defesa
preliminar.[18]

A busca por uma suposta intenção do legislador, seduz os entusiastas desta corrente a valer-se
da interpretação literal como argumento para o que defendem.

Entretanto, considerando a redação do art. 396 do Código de Processo Penal [...], a expressão
"recebê-la-á", contida no art. 396, possui o sentido clássico de recebimento formal, único
existente até a atualidade. Quando se referiu ao recebimento para a designação de audiência no
art. 399 do aludido Código, o legislador evidentemente está a afirmar que o magistrado deverá
já ter recebido a inicial acusatória para a marcação da solenidade de instrução e julgamento.
Não está a dizer que o recebimento ocorrerá naquele momento, isto é, após a resposta escrita a
que alude o art. 396.[19]

O argumento concentra-se, tão-somente, na expressão "recebê-la-á" contida no dispositivo em
questão:

Receber não é sinônimo de ter em mãos. O vocábulo receber somente admite sua interpretação
sob o aspecto técnico e, nesse aspecto, recebimento da denúncia ou queixa é o ato pelo qual o
juiz acata a acusação, nela vislumbrado elementos mínimos que autorizam a deflagração do
processo penal. É verdade que o art. 399 torna a mencionar o recebimento da denúncia ou
queixa, dando a impressão desavisada que tais acusações, até então, não haviam sido
recepcionadas. Não é assim. Na verdade, o vocábulo recebida foi indevidamente empregado pelo
legislador, que teria andado melhor caso utilizasse, no art. 399, a expressão "não tendo sido o
acusado absolvido sumariamente". A propósito, não se imagina que alguém possa ser absolvido
sem que esteja sendo processado.[20]

Conforme evidenciado na citação acima, a interpretação literal é utilizada para abstrair o
momento de recebimento da denúncia do vocábulo "recebê-la-á", contido no art. 396 do CPP. A
mesma interpretação não se aplica ao art. 399 do CPP, que também contém a expressão
"recebida". Fica a indagação: por quê?

Ora, se tanto no art. 396 quanto no art. 399 constam a expressão, respectivamente, "recebê-la-
á" e "recebida", como fazer valer a interpretação literal para reconhecer vigência a um
dispositivo em detrimento do outro? Certamente que um irá negar vigência ao outro, porém sob
outros argumentos que não a mera interpretação gramatical.

De mais a mais, referido processo de interpretação se revela demasiadamente frágil, consoante
os ensinamentos de Carlos Maximiliano:

A interpretação verbal fica ao alcance de todos, seduz e convence os indultos, impressiona
favoravelmente os homens de letra, maravilhados coma riqueza de conhecimentos filológicos e
primores de linguagem ostentados por quem é, apenas, um profissional do Direito. Como toda
meia ciência, deslumbra, encanta e atrai; porém fica longe da verdade a mais das vezes, por
envolver um só elemento de certeza, e precisamente o menos seguro.[21]

A ousadia vai além, na medida em que os entusiastas dessa corrente atribuem, deliberadamente,
sentido às expressões contidas no Código, tudo no afã de fazer valer a tese por eles defendida.
Ou seja: a expressão "recebê-la-á", segundo eles, deve ser entendida no sentido técnico-
jurídico, como recebimento da acusação; a expressão "recebida", contida no art. 399, por sua
vez, deve ser substituída pela frase "não tendo sido o acusado absolvido sumariamente".
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Não há de causar perplexidade a expressão "recebida a denúncia..." constante no art. 399, do
CPP. Ali, cuida-se apenas de retomar o discurso procedimental para afirmar que, não sendo caso
de absolvição sumária (art. 397, CPP), o juiz designaria a audiência de instrução. Nada
mais.[22]

Quando não, segundo eles, a locução a ser empregada pelo legislador deveria ser: "onde se lê:
'recebida a denúncia ou queixa', leia-se: 'tendo sido recebida a denúncia ou queixa'".[23]

Com o devido respeito aos que pensam assim, não se vislumbra que seja essa a intenção do
legislador.

É bem de ver, pela exposição do trâmite do projeto de lei que culminou com a Lei 11.719/2008,
que desde o início a reforma processual foi orientada no sentido de estabelecer o contraditório
prévio ao recebimento da denúncia. Não constava no projeto de lei elaborado pelos
jurisconsultos convocados, a previsão de recebimento da denúncia na oportunidade prevista no
art. 396, caput, do CPP. A idéia, inicial, era a de que o momento para o recebimento da
denúncia ou queixa era o constante no art. 399 do CPP. Tanto é verdade que a redação deste
dispositivo permaneceu inalterada durante todo o trâmite legislativo. O art. 396 do CPP, sim, foi
alterado, através de emenda, para acrescentar a mesóclise tão repudiada. Pode parecer, então,
que o legislador teria pretendido retroceder ao antigo sistema, mantendo o juízo de
admissibilidade ab initio.

Em parecer apresentado em 13/05/2008, o deputado Regis de Oliveira assim se manifestou
sobre a proposta de fazer constar a expressão "recebê-la-á" no texto da norma:

Emenda n. 8: pretende alterar no caput do art. 395, do Código de Processo Penal o termo
"recebê-la-á", sob a justificativa de que o ato de recebimento da denúncia está devidamente
previsto no art. 399.

O instrumento que é o processo, não pode ser mais importante que o direito material que se
discute nos autos. Sendo inepta de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se mandar
citar o réu e, somente após a manifestação deste, extinguir o feito. Melhor se mostra que o juiz
ao analisar a denúncia ou queixa ofertada fulmine a relação processual infrutífera.[24]

Não há que se confundir "rejeição liminar da denúncia ou queixa" com o "ato de seu
recebimento". Pela proposta original - e atualmente há essa previsão -, sendo inepta a denúncia
ou queixa, o juiz deverá, ex officio, rejeitar liminarmente a acusação, extinguindo o feito, sem a
necessidade de mandar citar o réu para oferecer resposta. Não sendo caso de rejeição "liminar"
da denúncia ou queixa, havendo a possibilidade de seu recebimento, aí sim, haveria a
necessidade de o réu apresentar resposta à acusação, para, depois, ser recebida a inicial
acusatória.

Pela exposição de motivos transcrita acima, em parecer do relator da matéria, é pouco mais do
quê evidente que o deputado pretendeu antecipar, para antes de ofertada a manifestação
defensiva, a possibilidade de rejeição liminar da denúncia ou queixa. Quando ele menciona que
"sendo inepta de plano a denúncia ou queixa, razão não há para se mandar citar o réu e,
somente após a manifestação deste, extinguir o feito", fica clara a intenção de prevê, no novel
dispositivo, a possibilidade de rejeição liminar da acusação. Com isso, o deputado houve por
bem incluir a famosa "mesóclise da discórdia". Equivocou-se.

O equivoco do deputado foi não se aperceber de que essa previsão de "rejeição liminar da
acusação" já existia no projeto original. Não havia a necessidade de incluir a expressão "recebê-
la-á" para tanto.

O legislador, portanto, não pretendeu antecipar o recebimento da denúncia para oportunidade
anterior à defesa preliminar; mas, sim, assentar a possibilidade de rejeição liminar da peça
acusatória, para que, caso manifestamente inepta a inicial, não fosse necessário citar o réu para,
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após a defesa deste, extinguir o feito. Tem-se que o art. 396, caput, do CPP cuidou de
possibilitar a rejeição liminar da acusação.

O acréscimo da expressão "recebê-la-á" no art. 396 do CPP não passou de um equívoco. Cabe
aos interpretes e operadores do direito corrigi-lo.

 

2.2 Da [suposta] interpretação sistemática do CPP.

Um outro argumento recorrente entre aqueles que propugnam pelo recebimento da denúncia
antes de ofertada a resposta à acusação, cingi-se numa suposta interpretação sistemática dos
dispositivos da reforma processual.

Segundo eles, haveria uma suposta relação de completude entre os artigos 363 e 396 do Código
de Processo Penal, na medida em que a nova redação daquele dispositivo (art. 363, do CPP)
também reforçaria o entendimento no sentido de que a resposta escrita do acusado, nos termos
do art. 396, ocorrerá após o recebimento da denúncia. Isso porque o novo art. 363 do CPP
dispõe que "o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do
acusado". Assim, a citação do acusado somente poderá ocorrer, no atual rito comum ordinário e
sumário, após o recebimento da inicial acusatória. Não haveria sentido cogitar-se de estar
completa a formação do processo, com a citação válida, tendo ela ocorrido antes do
recebimento da inicial.[25]?[26]

Nas palavras de Andrey Borges de Mendonça:

Nesse sentido, o caput do art. 363, com a redação dada pela reforma, é explicito ao afirmar que
o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Veja que o
próprio art. 396 determina que, não rejeitada a denúncia, seja feita a citação do acusado.
Ocorrendo a citação, o processo estará com a sua formação completada, nos termos do próprio
art. 363. Se assim é, impossível que esteja completa a relação jurídica sem que tenha ocorrido
anterior recebimento da denúncia. Em outras palavras, não seria possível falar em processo
completo - o que se dá com a citação do acusado - sem que houvesse ao menos recebimento
da denúncia. Caso se entendesse que a citação ocorreria antes do recebimento da denúncia,
existiria uma situação esdrúxula, pois o processo estaria com a sua formação completa - relação
triangular - sem que o juiz tivesse recebido a denúncia ou queixa! A interpretação em sentido
contrário - de que o recebimento ou queixa somente ocorreria após a defesa escrita - afrontaria
não apenas a interpretação sistemática, mas especialmente a redação do art. 363, introduzida
pela reforma.[27]

Em suma, para essa corrente, o recebimento da denúncia deve-se operar antes do ato citatório
de chamamento ao processo. Caso não, operando-se o recebimento da denúncia após a oferta
da defesa escrita e, por conseguinte, após o ato citatório, haveria manifesta afronta às
disposições do art. 363 do CPP.

Interessante observar que em todos os ensaios em que estivera presente tal argumentação, não
havia a explicação de o porquê do ato de recebimento da denúncia dever-se operar antes da
citação do acusado. Ou melhor: por que a interpretação de que o recebimento da denúncia ou
queixa somente ocorreria após a defesa escrita afrontaria o dispositivo do art. 363 do CPP?

Só para efeitos de argumentação, é certo que a citação do acusado triangularizará a relação
processual entre juiz, autor e réu, nos termos do art. 363 do CPP, mas o que isso tem a ver com
o momento para recebimento da denúncia ou queixa? Qual o problema em se efetivar o
recebimento da denúncia após a citação do acusado? De que maneira o recebimento da
denúncia ou queixa após a defesa escrita do réu afrontaria a redação do art. 363 do CPP?

A perplexidade que esse argumento implica não passou despercebida por César Bitencourt, in
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verbis:

Também se escuta observações de que seria despropositado citar o acusado antes do
recebimento da denúncia ou queixa. Em verdade, como já dissemos anteriormente, é necessário
atentar para a redação do caput do artigo 363, introduzida pela reforma, não nos parecendo,
diante dessa regra, existir qualquer obstáculo a que a citação aconteça antes da admissibilidade.
Aliás, vale repetir que a Lei 5.250 (Lei de Imprensa), desde o distante ano de 1967 prevê a
citação antes do recebimento da denúncia (artigo 43, § 1º), e não temos conhecimento de que
a doutrina tenha alguma vez questionado esse dispositivo.[28]?[29]

Não obstante, não é novidade, no ordenamento jurídico pátrio, que o ato citatório preceda o
recebimento da denúncia ou queixa. Não é outra coisa o que o que se tem nos casos
submetidos aos Juizados Especiais Criminais, pois a Lei 9.099/95, em seu art. 78 em combinação
com o art. 81, prevê o recebimento da denúncia depois de citado o acusado: "oferecida a
denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará
citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e
julgamento (...). Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à
acusação, após o que o juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa (...)".[30]

É muito provável que esse entendimento - equivocado, por sinal - advenha da idéia de que o
recebimento da peça acusatória constitui marco inicial da ação penal. No entanto, já restou
esclarecido, aqui, quando da exposição do item 1.1, que o início do processo penal se dá com o
oferecimento da denúncia ou queixa. Depois é que a relação processual se regularizará com
citação válida do acusado. Por isso é que o recebimento da denúncia ou queixa não tem nada
que ver com o ato citatório do réu, quiçá implicar em contradição aos termos do art. 363 do
CPP, se a admissibilidade da acusação ocorrer depois de efetuada a citação.

Concluindo, e tão-somente por amor ao debate, a previsão de recebimento da denúncia na
oportunidade prevista no art. 399 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, depois de
efetuada a citação do acusado, não implica em negativa de vigência ao art. 363 do mesmo
diploma legal.

Entretanto, não obstante todo o exposto, o que se pretende demonstrar com o presente
trabalho, para uma interpretação das disposições da reforma processual penal consentânea com
a Constituição Federal, faz-se mister que o recebimento da denúncia se efetive depois de
ofertada a defesa preliminar à acusação, porém, antes de efetuada a citação do acusado.

Para o momento, e tão-somente como contradita às argumentações daqueles que propugnam
pelo recebimento da denúncia antes de ofertada a resposta à acusação, basta restar assente a
idéia de que o recebimento da denúncia não tem nada que ver com o ato citatório do réu,
podendo, sim, ocorrer - a despeito de não ser essa a opinião que se preconizará aqui - depois
da citação do acusado.

 

2.3 Da [suposta] impossibilidade de absolvição sumária sem anterior recebimento da acusação.

Um outro argumento recorrente é aquele atinente à [suposta] impossibilidade de absolvição
sumária do acusado sem que houvesse anterior recebimento da denúncia ou queixa.

Na sistemática anterior, caso já houvesse recebido a denúncia e, posteriormente, vislumbrasse a
existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, por exemplo, o juiz não poderia
reconsiderar sua decisão, devendo o processo prosseguir nos seus ulteriores atos, até final
sentença de mérito, salvo decisão de superior instância determinando o trancamento da ação
penal correspondente.

Agora, com a reforma processual, afigura-se a inovadora possibilidade de o juiz, após a
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apresentação da defesa escrita (art. 396-A, do CPP), julgar antecipadamente a acusação para
absolver o acusado. É a possibilidade de absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de
Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 11.719/08.

Salutar inovação, não prevista anteriormente, permite coarctar, ao nascedouro, o processo penal
que acabara de se formar, sem a necessidade de transcorrer toda a fase instrutória, submetendo
o acusado ao constrangimento de se ver processado criminalmente por um fato que, desde o
início, percebe-se não ser criminoso ou cuja punibilidade já está extinta.[31]

É permitido ao juiz, então, absolver sumariamente o acusado se comprovada qualquer situação
prevista no art. 397 do CPP, a saber: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude
do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - se extinta
a punibilidade do agente. Obviamente que se qualquer das situações indicadas no referido artigo
já tivesse sido comprovada de plano, quando do oferecimento da denúncia, deveria o
magistrado rejeitar liminarmente a denúncia, nos termos do art. 395 do CPP.

A dúvida que ressoa refere-se à possibilidade de absolver sumariamente o réu, nos termos do
art. 397, sem que houvesse recebimento da denúncia ou queixa, a impossibilitar, mais uma vez,
o juízo de admissibilidade após o contraditório prévio.

Ademais, entendemos que seria logicamente impossível a absolvição sumária do acusado sem
anterior recebimento da denúncia. O juiz julgaria qual pretensão improcedente, se sequer
recebeu a acusação? Absolveria o acusado de quê, se sequer houve recebimento da denúncia?
Seria incoerente, em nosso sentir, uma absolvição sem que houvesse processo, sem recebimento
da denúncia.[32]

É alegação que, igualmente, não merece prosperar.

Qual o óbice em receber a acusação após a manifestação defensiva do réu, como prevê o art.
399, se a relação processual fora regularmente instaurada? As linhas iniciais do presente
trabalho concentraram esforços em demonstrar que o início da ação penal se dá com o
oferecimento da denúncia ou queixa. Assim é que, quando da fase do juízo de admissibilidade
da acusação, após a defesa escrita, nos termos do art. 399, o processo penal terá sido iniciado,
não devendo prosperar a alegação de que haveria absolvição sem que houvesse o processo. O
processo já existe, com o oferecimento da inicial, embora com sua formação incompleta, eis que
inexistente, ainda, a citação do acusado. A absolvição sumária, se ocorrente, se dará com o
processo já iniciado.

Pois bem. Ainda assim, ad argumentando tantum, se persistirem as vozes discordantes, bastaria
uma solução de ordem prática para resolver o impasse: após a defesa preliminar, o juiz,
vislumbrando uma das hipóteses do art. 397 do CPP, receberia a inicial tão-somente para, em
seguida, absolver sumariamente o réu. Simples assim!

Contudo, essa não é a idéia que aqui se defende. Se já existe processo, com o oferecimento da
denúncia, ainda que não regularmente formado com a citação do acusado, prescindível o
recebimento da inicial acusatória para efeitos de posterior decisão de absolvição sumária.

Valemo-nos, mais uma vez, dos ensinamentos de César Roberto Bitencourt, para corroborar
nossa idéia:

De outra parte, igualmente não prospera a alegação de que a admissibilidade deveria acontecer
desde logo, pois que seria ilógico o juiz absolver sumariamente antes de receber a inicial. Mais
uma vez o equívoco está em interpretar as novas regras tomando em conta o modelo anterior
(revogado). À absolvição sumária contrapõe-se não à condenação, mas sim - e justamente - à
admissibilidade da ação; tem-se, com isso, que a absolvição sumária (art. 397), tanto quanto a
rejeição (art. 395), não só podem como devem acontecer justo no momento em que o juiz
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decide sobre o recebimento ou não da inicial.[33]

Trazidos à colação os argumentos apregoados pela doutrina majoritária, tendentes pelo
recebimento da denúncia antes de ofertada a defesa escrita, passa-se à análise da temática
fulcral do presente trabalho.

 

3 O Novo Modelo de Contraditório Prévio à Acusação Após a Lei 11.719/08

3.1 Do Recebimento da Denúncia ou Queixa previsto no art. 399 do CPP: por uma interpretação
corretiva do art. 396, caput, do CPP.

Asseverou-se em linhas anteriores que o legislador reformador nunca pretendeu antecipar o ato
de recebimento da denúncia ou queixa para antes de ofertada a defesa escrita preliminar. Por
uma interpretação histórica da Lei 11.719/08, levando em consideração todo o trâmite do
Projeto de Lei 4.207/01, bem como a exposição de motivos do deputado Regis de Oliveira,
relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma processual penal fora
orientada desde o início a prevê, em seu texto, a possibilidade de contraditório prévio ao
recebimento da denúncia.

O acréscimo da mesóclise "recebê-la-á" ao art. 396 do CPP não passou de um equívoco, na
medida em que o que se pretendia - consoante a exposição de motivos constante no parecer do
deputado Regis de Oliveira, era possibilitar ao juiz analisar a denúncia ou queixa e, se inepta,
fulminá-la de plano, sem a necessidade de citação do réu para oferecer defesa.

Pois bem. Se ainda assim persistir a idéia de que o legislador pretendeu, com a expressão
"recebê-la-á", antecipar o ato de recebimento da denúncia para a oportunidade prevista no art.
396, caput, do CPP, ou seja, logo depois de oferecida a peça acusatória e antes de ofertada a
defesa preliminar, tem-se instalada a antinomia entre o art. 396, caput, e o art. 399, ambos do
CPP, posto que ambos os preceitos estabelecem marcos para o recebimento da denúncia ou
queixa.

Por antinomia jurídica entende-se a situação em que se verifica a incompatibilidade entre duas
normas, pertencentes ao mesmo ordenamento, e tendo o mesmo âmbito de validade. Se as
duas normas incompatíveis têm igual âmbito de validade, a antinomia pode se chamar de total-
total, quando em nenhum caso uma das duas normas pode ser aplicada sem entrar em conflito
com a outra.[34]

No caso objeto da presente pesquisa, a antinomia é perfeitamente visível quando se tem duas
normas (arts. 396 e 399 do CPP) com o mesmo âmbito de aplicação: uma estabelecendo que o
recebimento da denúncia ocorra após o oferecimento, e outra estabelecendo o juízo de
admissibilidade após a defesa preliminar. Mas, uma coisa é descobrir a antinomia, outra coisa é
resolvê-la. Devendo-se observar que há casos de antinomias solúveis, também chamadas de
aparentes, e insolúveis, denominadas reais.

Quando se tratar de antinomia aparente, a solução está nos três critérios clássicos para a
solução das antinomias, a saber: critério cronológico, critério hierárquico e critério da
especialidade. O critério cronológico serve quando duas normas incompatíveis são sucessivas; o
critério hierárquico serve quando duas normas incompatíveis estão em nível diverso; o critério da
especialidade serve no choque de uma norma geral com uma norma especial.[35]

O problema está quando se tratar de antinomia real (ou insolúvel), insuscetível, por tanto, de
superação pelos critérios ordinários. É o que se verifica, por exemplo, quando duas normas
gerais incompatíveis se encontram no mesmo código. Se num código há antinomias do tipo
total-total, tais antinomias não são solucionáveis com nenhum dos três critérios mencionados:
não com o cronológico, porque as normas de um código são estabelecidas ao mesmo tempo;
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não com o hierárquico, porque são todas leis ordinárias; não com o critério da especialidade,
porque este resolve somente o caso de antinomia total-parcial.[36]

Em casos que tais, havendo conflito entre duas normas, para a qual não valha nem o critério
cronológico, nem o hierárquico, nem o da especialidade, o interprete tem à sua frente três
possibilidades: a) eliminar uma; b) eliminar as duas; ou c) conservar as duas. No primeiro caso,
tem-se a chamada "interpretação ab-rogante" ou "ab-rogação simples"; no segundo caso, com a
eliminação de ambas a normas em conflito, tem-se a "dupla ab-rogação"; no terceiro caso,
conservam-se as duas normas incompatíveis, através de uma interpretação corretiva de uma
delas.[37]

Nesse último caso, pretende-se eliminar tão-somente a incompatibilidade das normas,
preservando-se, ao máximo, os seus textos. Haverá, assim, a modificação parcial do texto de
uma das normas, visando conciliá-las, a fim de evitar o remédio extremo da "ab-rogação
simples". Trata-se da interpretação corretiva ou ab-rogação atenuada.

Consoante os ensinamentos de Norberto Bobbio:

Mas como é possível conservar duas normas incompatíveis? Se por definição duas normas
incompatíveis não podem coexistir? É possível sob uma condição: demonstrar que não são
incompatíveis, que a incompatibilidade é puramente aparente, que a pressuposta
incompatibilidade deriva de uma interpretação ruim, unilateral, incompleta ou errada de uma das
duas normas ou de ambas. Aquilo a que tende o interprete comumente não é mais à eliminação
das normas incompatíveis, mas, preferentemente, a eliminação da incompatibilidade. Às vezes,
para chegar ao objetivo, introduz alguma leve ou parcial modificação no texto; e nesse caso
tem-se aquela forma de interpretação corretiva. Geralmente, a interpretação corretiva é aquela
forma de interpretação que pretende conciliar duas normas aparentemente incompatíveis para
conservá-las ambas no sistema, ou seja, para evitar o remédio extremo da ab-rogação.
Entende-se que na medida em que a correção introduzida modifica o texto original da norma,
também a interpretação corretiva é ab-rogante, se bem que limitada a parte da norma corrigida.
Mais do que contrapor a interpretação corretiva à ab-rogante, dever-se-ia considerar a primeira
como uma forma atenuada da segunda, no sentido de que, enquanto a interpretação ab-
rogante tem por efeito a eliminação total de uma norma (ou até de duas normas), a
interpretação corretiva tem por efeito a eliminação puramente parcial de uma norma (ou de
duas).[38]

Pois bem. Havendo incompatibilidade entre as expressões "recebê-la-á" e "recebida", contidas,
respectivamente, no art. 396, caput, e art. 399, ambos do CPP; caberá ao interprete conciliar as
duas normas aparentemente incompatíveis para conservá-las no sistema. Tal conciliação se dará
com a eliminação de uma das expressões incompatíveis: "recebê-la-á" ou "recebida".

Porém, quando utilizado tal método de correção, há que se ponderar qual norma deverá
permanecer intacta. A escolha de uma ou outra não poderá ser guiada por arbitrariedade do
interprete ou como num "lance de sorte". Haverá que se ponderar, fundamentadamente,
especialmente à luz dos valores constitucionais, qual das normas incompatíveis, ou melhor, qual
das expressões incompatíveis deverá prevalecer.

Geraldo Prado entende que a interpretação corretiva, parcialmente ab-rogante, deverá incidir
sobre a expressão "recebê-la-á", contida no art. 396, caput, do CPP, a fim de excluí-la do
dispositivo, com a conseqüência de que haverá um único recebimento, o previsto no art. 399 do
CPP.[39]

Sob o ângulo prático, esta interpretação/aplicação restitui as coisas aos seus devidos lugares e
conforma a atividade da legislação ordinária a critérios constitucionais. E, não menos importante,
permite que a Reserva de Código opere em uma dupla dimensão garantista: reforçando a idéia
do Código como 'instrumento de acesso e interação com uma determinada realidade' ; e
fundando a necessária racionalidade a possibilitar que a norma processual prevista no art. 394,
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§ 4.º, do Código de Processo Penal cumpra a exigência constitucional de validade do
sistema.[40]

No mesmo sentido é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

A escolha de qual norma corrigir - eliminando uma sua parte - deve ser informada por critérios
de prevalência da norma que, em maior ou melhor grau, implemente o programa constitucional.
Neste caso, considerar que há apenas um único recebimento da denúncia, no caso, aquele
previsto no art. 399 do CPP, é a interpretação mais adequada e consetânea com o ordenamento
jurídico que, por expresso mandamento constitucional, tem como fundamento a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988), e, portanto, deverá ter mecanismos para repelir uma
acusação injusta e infundada, evitando todos os malefícios que o recebimento de uma denúncia
abusiva acarreta.[41]

Ora, inegável que o recebimento da denúncia de forma errônea acarretará sérios prejuízos ao
acusado. É que tal ato processual ensejará a interrupção do prazo prescricional em desfavor do
réu. Sendo assim, uma vez recebida a denúncia ou queixa, o juiz não poderá rever tal decisão.
Ou melhor: não poderá o juiz rejeitar a denúncia, caso a tenha recebido anteriormente. Isso
porque o processo é uma marcha para a frente, operando-se a preclusão lógica da matéria, com
o recebimento da inicial. E mais: assim agindo, o juiz estaria concedendo hábeas corpus sobre si
mesmo, o que não se admite.[42]

Uma vez recebida a inicial e iniciado o processo, não é possível, ao órgão julgador, juízo de
retratação. A ponderação e a análise dos requisitos legais é a pedra de toque no momento da
admissibilidade, pois, a reconsideração do recebimento da inicial não encontra guarida legal.[43]

Inegável que o instituto da prescrição no Direito Penal, como causa extintiva da punibilidade,
constitui uma garantia ao réu/imputado de que não terá, eternamente, a ameaça de desabar
sobre si o poder repressivo estatal. Obviamente que o réu/imputado não tem qualquer interesse
na interrupção do prazo prescricional. Por isso é que, para a ocorrência da interrupção da
prescrição, em decorrência do recebimento da denúncia, que implica em razoável risco à
liberdade do cidadão, faz-se mister o contraditório prévio à admissibilidade da acusação, em
homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, esculpido no art. 5º, LV, da
Constituição Federal.

Não há dúvida de que o legislador cometeu uma falta grave dentro da área da redação do
recebimento da denúncia e merece um cartão vermelho. A denúncia apenas é recebida no art.
399 e a razão é simples: a uma, quando a denúncia é oferecida, o juiz determina a citação do
réu para responder à acusação; a duas, oferecida a resposta prévia, o juiz é chamado a se
manifestar sobre a presença ou não das causas mencionadas no art. 397, isto é, se absolve
sumariamente ou não o acusado; a três, não absolvendo sumariamente o acusado o réu, aí sim
o juiz recebe a denúncia e determina a audiência de instrução e julgamento. Perceba que são
passos coerentes, que devem ser dados pelo juiz. Não faz o sentido o juiz receber a denúncia
no art. 396 e citar o réu para oferecer a resposta prévia. Por que a resposta prévia então? É o
exercício do contraditório e da ampla defesa, pois receber a denúncia antes da resposta prévia
não faria sentido.[44]

Sendo assim, à luz dos valores constitucionais da ampla defesa, deve se fazer uma interpretação
corretiva ou ab-rogante atenuada do art. 396, caput, do CPP, corrigindo-o pela eliminação da
parte em que prevê "recebê-la-á".

Entretanto, tão-somente a supressão da expressão "recebê-la-á" do art. 396, caput, do CPP,
através de uma interpretação corretiva do dispositivo, não resolve o problema. Isso porque o
art. 396 do CPP prevê, de forma equivocada, a "citação do acusado para responder a acusação".
E, tendo em conta que o ato citatório regularizará a relação processual, nos termos do art. 363
do CPP, tornando o imputado, a partir de então, verdadeiro acusado, haverá processo penal
regularmente formado antes de recebida a denúncia e, por conseguinte, antes do contraditório
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prévio. Algo que não poderá ocorrer ante os desígnios da reforma processual penal e a ordem
principiológica constitucional.

Assim é que a sistemática processual penal, notadamente agora inaugurada com a reforma,
reclama por uma interpretação dos dispositivos dos arts. 396, caput, e 399 do CPP em
consonância com os valores constitucionais.

Desse modo, para uma interpretação consentânea com a Constituição Federal, não basta que a
admissibilidade da acusação ocorra depois da defesa preliminar, é necessário que ela ocorra
antes da citação do acusado, pelo que só com uma interpretação conforme a Constituição, com
a nulidade parcial sem redução de texto do art. 396, caput, do CPP, poderá corrigir esse
equívoco.

 

3.2 Da interpretação conforme à Constituição do art. 396, caput, do CPP

Asseverou-se em linhas anteriores, precisamente no item 2.2 do presente trabalho, que a
citação do acusado não tem nada que ver com o ato de recebimento da denúncia ou queixa, de
maneira que nada obsta que aquele ato de chamamento processual ocorra antes da
admissibilidade da acusação. Este argumento, entretanto, visou tão-somente contraditar a idéia
de que o recebimento denúncia após a oferta da defesa preliminar e, por conseguinte, após o
ato citatório, implicaria em manifesta afronta às disposições do art. 363 do CPP. Ou melhor: o
recebimento da denúncia na oportunidade prevista no art. 399 do CPP implicaria em negativa de
vigência ao art. 363 do mesmo diploma legal.

Entretanto, a despeito da possibilidade de se efetivar a citação antes de recebida a denúncia ou
queixa, está não é a idéia que deve prevalecer ante os desígnios da reforma processual penal.

No item antecedente, restou esclarecida a necessidade de corrigir o equívoco do legislador
reformador, quando este houve por bem acrescer à redação do dispositivo do art. 396, caput, do
CPP a expressão "recebê-la-á". Para tanto, pugnou-se por uma interpretação corretiva, ou ab-
rogante atenuada, do art. 396, caput, do CPP, para dele suprimir, com base nos valores
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a expressão tão questionada.

Assim, uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, ao avaliar que não se trata de hipótese
de rejeição liminar da acusação, receberá a inicial tão-somente para determinar a citação do
acusado a fim de que ofereça resposta escrita à acusação em 10 (dez) dias. Com a resposta, o
magistrado analisará a presença das hipóteses previstas no art. 397 do CPP. Não absolvendo
sumariamente o acusado, somente aí deverá receber formalmente a inicial acusatória, intimando
o réu para audiência de instrução e julgamento. 

Por essa dinâmica, tendo em conta o sucesso da interpretação corretiva do art. 396, caput, do
CPP, a admissibilidade da acusação ocorreria após o contraditório prévio. Isto que, sem dúvida,
foi o preconizado pela reforma processual penal.

No entanto, tendo em conta a ordem constitucional vigente, tão-somente receber a denúncia ou
queixa após a manifestação defensiva não basta. É preciso mais... É preciso que a própria
relação processual se estabeleça, de forma completa, depois do contraditório prévio.

É certo que o recebimento da denúncia ou queixa constitui marco relevante para o Direito Penal,
posto que ensejará a interrupção da prescrição, nos termos do art. 117, inc.I, do Código Penal.
Do mesmo modo, a interrupção da prescrição, com o recebimento da denúncia, se operada de
forma errônea, implicará em sérios prejuízos ao réu, posto que ao juiz não é dada a
oportunidade de rever tal decisão, e, assim, corrigir seu erro. Sobre esse aspecto, toda a
controvérsia sobre o tema do recebimento da acusação guardaria relação tão-somente com o
marco interruptivo da prescrição, de maneira que, exceto por este efeito da admissibilidade,
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inexistiria relevância alguma em estabelecer qual o momento em que se dá o recebimento da
denúncia ou queixa. Não obstante, a interrupção da prescrição, por si só, já releva a
necessidade do contraditório prévio à admissibilidade da acusação.

Porém, como já dito, faz-se mister que a relação processual se estabeleça, de forma completa,
depois do contraditório prévio à acusação, e isso só será possível se a citação do acusado
ocorrer depois de recebida a denúncia ou queixa.

Já se mencionou que a Lei 11.719/08 alterou o art. 363 do Código de Processo Penal para nele
prevê que o "processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado".
Por esta disposição operou-se uma alteração profunda na estrutura do processo penal: a relação
processual, que outrora se completava com o recebimento da inicial, agora estará regularmente
triangularizada com a citação válida do acusado, nos termos do art. 363 do CPP.

É como entende César Roberto Bitencourt:

Para o anterior modelo, a relação processual se completava com o recebimento (admissibilidade)
da inicial, daí o fundamento para que fosse esse o marco interruptivo do prazo prescricional (e
não a citação); a partir desse marco o acusado transmudava-se à condição de réu; por isso
benefícios, como a suspensão condicional do processo, estavam vinculados ao recebimento da
denúncia (art. 89, § 1o, da Lei 9.099/95). A Lei 11.719/08 introduziu no processo penal,
portanto, alteração profunda, de natureza estrutural, emprestando instituições típicas do
processo civil; a redação atual do artigo 363 atribui à citação válida no processo penal dignidade
semelhante àquela estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil.[45]

Por esta significante alteração, somente com a citação válida o processo penal estará
regularmente formado, marco no qual o imputado assume a verdadeira condição de "acusado".
"Se há ordenação de citação e ela sendo efetivada, em seguida, há formação do processo; mais
ainda, a lei já chama o suposto criminoso de 'acusado'".[46]

Assim é que, a vingar a dinâmica processual estabelecida pela reforma, por uma interpretação
literal dos arts. 396, caput, e 399 do CPP, ainda que o recebimento da acusação se efetive após
a defesa preliminar, uma vez oferecida a denúncia e ordenada a citação do réu, o processo
penal já estará regularmente formado.

Pode ocorrer que se passem meses e meses entre uma "fase" e "outra". E, quando o "acusado",
ainda no "limbo", for retirar uma certidão, ele é o quê? Tecnicamente, é réu. Afinal, conforme o
artigo 363 - levado às últimas conseqüências da ciência processual - ele está respondendo a
processo, pela simples razão de que foi citado, já se tendo esgotado a ação penal.[47]

Ou seja, determinada pessoa, suspeita de ter praticado uma infração penal, assumirá a condição
de réu em processo penal, pela simples razão de ter sido citado após o oferecimento da
denúncia ou queixa. Inegável, portanto, que a citação do acusado, nos termos do art. 396,
caput, do CPP, ou seja, logo depois de oferecida a denúncia ou queixa, triangularizando a
relação processual sem que haja contraditório prévio, vai de encontro aos ditames do Estado
Democrático de Direito, bem como a valares constitucionais consagrados como a dignidade da
pessoa humana.

A existência, por si só, de processo criminal é geradora de constrangimentos na sociedade,
provocando um abalo emocional à pessoa imputada. Não é preciso enveredar aos mananciais
dos estudos sociológicos para entender que o processo penal, na sociedade brasileira, sempre
funcionou como verdadeiro fator de estigmatização.[48]

Assim, em relação ao sistema judiciário, que também tem seu tempo próprio, é preciso ter em
conta a situação específica do acusado e da ação penal pela qual responde, pois a demora
demasiada para a conclusão da ação penal - verdadeira pena processual -, traz conseqüências
irreversíveis, tais como a angústia injustificada, o estigma de imputado e as mais diversas
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discriminações, o que é ainda mais evidente se o acusado estiver preso cautelarmente.[49]

Com a acuidade que lhe é peculiar, Gustavo Henrique Badaró assim se manifestou sobre o
caráter infamante do processo penal:

Inegável o caráter infamante do processo penal. É exato que, sob o ponto de vista jurídico, a
garantia constitucional da presunção de inocência, enquanto regra de tratamento do acusado,
assegura que nenhuma diferenciação possa existir entre, de um lado, aquele que é acusado de
um delito, sem que haja uma condenação transitada em julgado contra si e, de outro, qualquer
cidadão que nunca foi processado. Mas também é certo que, do ponto de vista moral, social e
mesmo psicológico, o simples fato de estar sendo processado criminalmente é um pesadíssimo
fardo a ser carregado pelo acusado. Ser réu em processo criminal é, portanto, de alguma forma,
já estar sendo punido.[50]

Diante do caráter infamante e apenador do simples "estar sendo processado", seria uma
intolerável agressão à dignidade do cidadão admitir que se pudesse processar alguém,
imputando-lhe a prática de um crime, tudo por conta de uma acusação infundada ou inepta,
indevidamente recebida, sem que houvesse a prévia manifestação defensiva do imputado. Daí
porque há afronta ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc.
III, da CF), caso haja processo penal (in)devidamente instaurado sem o contraditório prévio. "A
resposta prévia é uma inovação das leis modernas que entraram em vigor no ordenamento
jurídico possibilitando ao juiz ouvir primeiro o acusado, antes de colocá-lo no banco dos
réus".[51] Nesse sentido, Nereu José Giacomolli, citado por Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
Alencar:

Somente deverá ser considerado válido o juízo de recebimento da denúncia após ter o acusado
se defendido. Dentre os dois momentos processuais ao recebimento da acusação, a escolha
deve recair sobre a situação processual que evidentemente milita em benefício de um maior
conteúdo de garantia do cidadão, visto que impõe mais uma barreira processual a ser transposta
para somente após ser permitida a transformação da pessoa de ser comum em acusada em um
processo penal.[52]

O problema está, portanto, no vocábulo "citação", contido no art. 396, caput, do CPP, a
evidenciar a inconstitucionalidade do dispositivo, por ofensa ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), bem como aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Andaria melhor o legislador se cunhasse no mencionado
dispositivo, ao invés de o vocábulo "citação", a expressão "notificação". A "citação", no sentido
técnico da palavra, ocorre - ou deveria ocorrer - na fase prevista do art. 399 do CPP, onde se lê:
"intimação". Ali, sim, haveria autêntica "citação", porque operada após o recebimento da
denúncia e, por conseguinte, após o contraditório prévio.

Se o legislador, no art. 396, usou o termo "citação", fê-lo por não ter encontrado o instituto da
"notificação" devidamente disciplinado no CPP. Mas como o texto usa o termo "citação", vamos
usá-lo entre aspas, pois, em rigor, trata-se de notificação, ato processual por meio do qual se dá
notícia a alguém no sentido de praticar determinado ato.

    [...]

Quando da oferta da denúncia ou queixa, ao contrário do que diz o texto legal, deve o juiz,
simplesmente, notificar o réu para dar a sua resposta. Se o juiz não absolver o réu
sumariamente, receberá a denúncia ou a queixa, designando data para a audiência de instrução
e julgamento. A nosso sentir, esse o momento certo para o recebimento da denúncia e para o
Juiz determinar a citação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento,
quando será interrogado.[53]

A hermenêutica constitucional fornece instrumentos para superar o impasse. Levando em conta
a perspectiva garantidora que deve ter o Processo Penal, só existe uma resposta adequada à
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Constituição: por uma interpretação conforme a Constituição, onde está escrito "citação", leia-se
"notificação".[54]

A solução vem através da interpretação conforme à Constituição, entendendo-se que onde se
disse citação (e diante dos postulados constitucionais) só se pode tomar por sentido a
notificação, sob pena de inconstitucionalidade. Assim, no texto, ler-se-ia "ordenará a notificação
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias".[55]

Diante de normas constitucionais polissêmica, deve-se dar prevalência à interpretação que lhes
confira um sentido compatível com a Constituição. Na interpretação conforme à Constituição o
ato questionado é legítimo, desde que interpretado em conformidade com a Constituição.[56]
Por esta técnica interpretativa, será necessário uma adição de sentido ao artigo de lei para que
haja plena conformidade da norma à Constituição. Neste caso, o texto de lei permanece intacto.
Trata-se, aqui, da aplicação hermenêutica de diferença (ontológica) entre texto e norma.[57]

Sendo a constituição o fundamento de validade de todos os atos normativos, a legislação
infraconstitucional deverá condicionar-se aos ditames da Lei Suprema, a qual deverá servir de
diretriz para uma interpretação adequada. Dessa forma, o dispositivo do art. 396, caput, do CPP
é constitucional, desde que interpretado assim: não rejeitada liminarmente a denúncia ou
queixa, o juiz recebê-la-á e ordenará a notificação do acusado para responder a acusação no
prazo de dez dias, por escrito. É claro que, como asseverado em linhas anteriores, a expressão
"recebê-la-á" deverá ser suprimida por uma interpretação corretiva do mencionado dispositivo.

Desta forma, o processo somente será instaurado após a defesa escrita preliminar, quando,
então, se recebida a denúncia ou queixa, ordená-se-á a citação do acusado. Eis a chave do
problema. Citação implica processo penal instaurado. E isso não pode ocorrer se quisermos
preservar a tese de que a reforma veio para instaurar o império da igualdade, da ampla defesa
e do contraditório. É este o ponto fulcral, resolvido, agora, em sede de interpretação conforme à
Constituição.

 

CONCLUSÃO

A presente pesquisa tivera por objetivo primordial assentar a idéia da imprescindibilidade do
contraditório prévio à acusação como interpretação consentânea à Constituição Federal dos
dispositivos do art. 396, caput, e art. 399, ambos do Código de Processo Penal.

A dualidade de recebimento da acusação, inaugurada com a reforma, promoveu um racha entre
os processualistas brasileiro: a maior parte da doutrina entende que o recebimento da peça
acusatória se dará na oportunidade prevista no art. 396, caput, do CPP, qual seja, antes do
oferecimento da resposta à acusação. Por outro lado, a corrente minoritária, defende o
recebimento da denúncia depois de oferecida a resposta prévia à acusação, nos termos do art.
399 do CPP.

Aqueles que defendem o recebimento da acusação na oportunidade prevista no art. 396, caput,
do CPP, em nítido apego ao texto da lei, afirmam que o legislador reformador obrou
deliberadamente nesse sentido, ao fazer incluir no texto do referido dispositivo a expressão
"recebê-la-á". Assim, segundo eles, uma vez oferecida a peça acusatória, caberia ao juiz, caso
não a rejeitasse liminarmente, receber a acusação (juízo de admissibilidade), determinando, em
seguida, a citação do acusado para oferecer resposta escrita.

Verificou-se a improcedência das argumentações daqueles que defendem o recebimento da
acusação na oportunidade prevista no art. 396, caput, do CPP, restando evidente que a melhor
interpretação é aquela que prevê a possibilidade do contraditório prévio, e, por conseguinte,
possibilita o recebimento da denúncia na fase do art. 399 do CPP.
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Para a correção do equivoco, basta o interprete valer-se da interpretação corretiva, ou ab-
rogante atenuada, do art. 396, caput, do CPP, para dele suprimir a expressão "recebê-la-á". Isso
porque, havendo incompatibilidade entre as expressões "recebê-la-á" e "recebida", contidas,
respectivamente, no art. 396, caput, e art. 399, ambos do CPP; caberá ao interprete conciliar as
duas normas aparentemente incompatíveis para conservá-las no sistema. Tal conciliação se dará
com a eliminação de uma das expressões incompatíveis: "recebê-la-á" ou "recebida". A escolha
de uma ou outra se dará à luz dos valores constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Observou-se que o recebimento da denúncia de forma errônea acarretará sérios prejuízos ao
acusado, tendo em conta que tal ato processual ensejará a interrupção do prazo prescricional
em desfavor do réu. Assim é que, para a ocorrência da interrupção da prescrição, em
decorrência do recebimento da denúncia, faz-se mister o contraditório prévio à admissibilidade
da acusação, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, esculpido no art. 5º,
LV, da Constituição Federal.

Sendo assim, à luz dos valores constitucionais da ampla defesa, deve se fazer uma interpretação
corretiva ou ab-rogante atenuada do art. 396, caput, do CPP, corrigindo-o pela eliminação da
parte em que prevê "recebê-la-á".

Entretanto, é bem de ver que, para o atendimento dos ditames constitucionais, tão-somente a
exclusão da mesóclise não basta. Isso porque o art. 396 do CPP prevê a "citação do acusado
para responder a acusação". E, tendo em conta que o ato citatório regularizará a relação
processual, nos termos do art. 363 do CPP, tornando o imputado, a partir de então, verdadeiro
acusado, haverá processo penal regularmente formado antes de recebida a denúncia e, por
conseguinte, antes do contraditório prévio.

De modo que a sistemática processual penal, notadamente agora inaugurada com a reforma,
reclama por uma interpretação dos dispositivos dos arts. 396, caput, e 399 do CPP em
consonância com os valores constitucionais.

A bem da verdade, situar-se como réu em processo penal já configura inegável constrangimento
ao cidadão. Bem por isso que o contraditório prévio à instauração do processo penal se faz
imperioso por força do fundamento constitucional da dignidade da pessoa.

Tem-se, portanto, que a problemática reside no vocábulo "citação", contido no art. 396, caput,
do CPP, a evidenciar a inconstitucionalidade do dispositivo. Inconstitucionalidade esta que
reclama solução nos postulados da hermenêutica constitucional.

Deve-se, assim, operar uma interpretação conforme à Constituição do art. 396, caput, do CPP,
para, ao invés de o vocábulo "citação", substituir-se a expressão "notificação". A "citação", no
sentido técnico da palavra, ocorreria na fase prevista do art. 399 do CPP, onde se lê:
"intimação". Ali, sim, haveria autêntica "citação", porque operada após o recebimento da
denúncia e, por conseguinte, após o contraditório prévio.

Por todo o exposto, o dispositivo do art. 396, caput, do CPP remanesceria constitucional, desde
que interpretado assim: "nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou
queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, ordenará a notificação do acusado para responder
a acusação no prazo de dez dias, por escrito".

É a idéia que deve prevalecer, posto que consentânea aos valares constitucionais do
contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.
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PARAMETRIZAÇÃO DA EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA NAS AÇÕES
COLETIVAS

UNDERSTANDING THE EXTENT OF SUBJECTIVE RES JUDICATA IN CLASS ACTIONS

Clausner Donizeti Duz

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo desvendar o nebuloso campo estabelecido para o regime
jurídico da coisa julgada coletiva, diferenciando-a do tratamento individualizado sobre a matéria,
principalmente no tocante à extensão subjetiva da sua eficácia para atingir pretensões
individuais e modalidades de sua formação para direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos. O direito processual vem se mostrando apto a acompanhar a constante evolução
do direito material, valorizando as ações que têm como objetivo a defesa de interesses não
apenas do ser humano individualmente considerado, mas de toda uma coletividade, pois, com a
massificação dos conflitos, passou a existir a real necessidade da preservação ou satisfação de
direitos de inúmeras pessoas simultaneamente, prestigiando, assim, os princípios do acesso à
justiça, da razoável duração do processo, além da economia e busca da efetividade. Neste
contexto, a amplitude da coisa julgada coletiva se mostra importantíssima, conferindo contornos
preciosos para a consolidação de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. O intuito
maior do trabalho consiste no dimensionamento e esclarecimento de pontos muitas vezes
controvertidos, priorizando a coisa julgada no regime jurídico coletivo para a solução de
macrolesões.
PALAVRAS-CHAVES: Coisa Julgada; Limites; Eficácia

ABSTRACT
This article aims to unravel the murky field established for the legal collective of res judicata,
differentiating it from the individualized treatment on the subject, especially concerning
subjective extension of their effectiveness in achieving individual claims, beyond the limit and
objective procedures rights training for its collective, diffuse and homogeneous. Procedural law
has proved to be able to follow the constant evolution of substantive law, highlighting the
actions that aim to defend interests not only of the individual human being considered, but a
whole community because, with the massification of conflict, there the real need of preservation
or satisfaction of rights of countless people while honoring thus the principles of access to
justice, reasonable length of proceedings, beyond the quest for economy and effectiveness. In
this context the scale of res judicata conference proves important, giving precise contours for the
consolidation of fundamental rights and guarantees. The large aim of this work consists in the
design and clarification of points often controversial, prioritizing res judicata in the legal regime
for the collective solution for major litigation.
KEYWORDS: Res Judicata; Limits; Effectiveness

INTRODUÇÃO

 

 

O processo passou a fazer parte do cotidiano modo de vida do ser humano, sendo tratado como um meio de resolução

definitiva, pelo Estado, de possíveis conflitos de interesse, no intuito primordial de gerar a tão esperada pacificação social.

Ocorre que o forte ideário liberal individualista da legislação brasileira, como se percebeu com o Código Civil de 1916,

foi perdendo força com o passar dos tempos, evoluindo historicamente até alcançar a implementação do Estado Democrático de

Direito, em 05 de outubro de 1988, quando promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Essa mudança veio para

consagrar os direitos fundamentais dos seres humanos, fornecendo subsídios para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa
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humana e a valoração de uma Justiça mais acessível, cujo objetivo primordial é ser um meio forte e eficiente de pacificação dos

conflitos sociais.

Tal conjuntura histórica motivou a busca por um sistema jurídico novo, coletivo e mais amplo, que disciplinasse a

solução de lesões massivas, ou seja, lesões que envolvessem toda uma comunidade, ou grupo de pessoas perfiladas entre si, ao

contrário do sistema individualista, que originou um grande volume de ações e acabou por inchar a máquina do Poder Judiciário na

solução de lides tradicionais. 

Neste sentido, o direito processual veio se mostrando apto a acompanhar a crescente onda de evolução do direito material,

valorizando as ações que têm como objetivo a defesa de interesses de toda uma coletividade, pois, existe a real necessidade da

preservação ou satisfação de direitos de inúmeras pessoas simultaneamente, em consonância com os princípios do acesso à justiça,

da razoável duração do processo, além da economia e da busca da efetividade.

A tutela jurisdicional coletiva em sentido amplo, portanto, é um importante instrumento processual para a solução de

macrolesões, ou seja, na defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme disposição expressa

do artigo 81, da Lei n.º 8.078/1990. A coletivização da solução judicial surgiu como meio de se buscar a esperada celeridade

processual, além de se evitar a tomada de decisões conflitantes, o que poderia facilmente causar o desprestígio do Poder Judiciário,

tudo ante a relevância social do bem tutelado e a preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Na realidade, o processo coletivo é algo recente entre os brasileiros, por isso alguns problemas surgem principalmente no

tocante à sistematização normativa, já que não existe um Código de Processo Coletivo, mas sim uma interação de sistemas legais

que regem os direitos ou interesses coletivos lato sensu tanto na esfera material quanto na processual.

Em sendo assim, não são raras as vezes em que o sistema processual coletivo precisa adaptar regras do processo

tradicional comum para a sua eficiente tramitação, como é o caso do instituto jurídico denominado coisa julgada coletiva, o que vem

causando pontos de divergência entre os  autores, juristas, juízes e militantes que atuam nessa área. 

 

 

1. Coisa Julgada: Generalidades e características principais

 

Com a razoável visão posta pelos direitos humanos à sociedade, a clássica abordagem individualista do processo não

proporcionava mais resultados satisfatórios para a solução das necessidades daqueles que se preocupavam em proteger interesses da

coletividade de forma globalizada, fato esse que impulsionou a massificação dos conflitos e a criação da tutela coletiva.

Neste contexto, imperioso se faz uma rápida análise dos interesses metaindividuais, também denominados de

transindividuais, já que transcendem a esfera individual do ser humano, atendendo aos anseios e interesses de toda uma

coletividade[1] possivelmente considerada.

A garantia de condições dignas de vida ao ser humano é tratada como um valor fundamental do Estado Democrático de

Direito, conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988, por isso, o direito coletivo em sentido amplo, conjugado ao

processo como um verdadeiro instrumento de efetivação do direito material, passou a ser o pilar de sustentação da ordem jurídica

justa, promovendo, assim, o acesso universal à Justiça, com celeridade, economia e sempre buscando a efetividade das decisões

tomadas.

Tomando por base tais perspectivas, pode-se dizer segundo Carlos Weis, que:
 
O surgimento da teoria dos interesses transindividuais advém da preocupação com a
“questão social”, decorrente do surgimento da “sociedade de massa”, em que a maioria
das relações econômicas e políticas é marcada pelo desaparecimento da individualidade
do ser humano, diante da padronização dos comportamentos e das regras
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correspondentes. Na realidade, a relação não mais se estabelece com o indivíduo, mas
com grupos mais ou menos imprecisos de pessoas, todas unidas por se encontrarem na
mesma situação, jurídica ou fática.[2]

 

Outrossim, os ensinamentos do doutrinador Raimundo Simão de Melo enfatizam que:
 
são chamados de transindividuais ou metaindividuais certos interesses ou direitos pelo
fato de que os mesmos transcendem a esfera privada e pessoal do indivíduo porque não
pertencem a uma só pessoa. São direitos de todos os cidadãos dispersamente
considerados na coletividade; a lesão de um constitui a ofensa a toda a coletividade,
assim como a satisfação de um também implica a satisfação de todos, daí a sua
indivisibilidade como marca principal norteadora do procedimento de tutela dos
mesmos.[3]

 

A definição dos direitos e interesses coletivos está contida no artigo 81 da Lei n. 8.078 de 1990, conhecida como Código

de Defesa do Consumidor, assim disciplinado:
 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum[4].

 

A lição tratada no texto expresso da lei, conforme acima transcrito, nos transfere inúmeras características que auxiliam

fundamentadamente a visualização de referidos direitos coletivos, sendo certo que os interesses ou direitos difusos e coletivos em

sentido estrito têm, em comum, serem transindividuais e de natureza indivisíveis, diferenciando na esfera da titularidade e na esfera

da situação em que são identificados, uma vez que resta clarividente que ao se tratar de interesses ou direitos difusos os titulares são

pessoas indeterminadas, ligadas por uma circunstância de fato, já para o caso dos coletivos em sentido estrito o titular é identificado

como sendo um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base.

Na visão do professor Raimundo Simão de Melo, “as características fundamentais dos interesses ou direitos difusos e

coletivos são a transindividualidade, a indivisibilidade do objeto, a indeterminabilidade dos sujeitos e a existência ou não de elo entre

os sujeitos com eles mesmos ou com a parte contrária”[5].

Ademais, percebe-se que o citado artigo 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando dispõe sobre os

individuais homogêneos, trata de um interesse ou direito que não possui em sua essência características de um direito coletivo, já

que se trata de um direito individual. No entanto, tal direito individual é tutelado com conotações de direito coletivo, recebendo o

mesmo tratamento dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito. Na realidade, os direitos individuais homogêneos:
 

não são transindividuais em sua essência, tendo em vista que constituem interesses
individuais que, somente em razão da sua origem comum, da homogeneidade de
natureza e da conotação social que adquirem, podem ser tutelados por uma via
processual coletiva[6].
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Percebe-se, assim, que os interesses ou direitos individuais homogêneos são aqueles que decorrem de uma origem

comum, isto porque seus titulares são identificáveis e o objeto proposto é divisível. Na visão de Carlos Weis esses direitos:
 
Não são propriamente interesses transindividuais, mas foram abarcados pelo Código de
Defesa do Consumidor, o que abre espaço para que deles se cuide. Neste campo situam-
se especialmente direitos civis e políticos, que, embora em essência individuais, possuem
necessidade de exercício coletivo, sem o quê não se realizam.[7]

 

Ainda assim, na visão do professor Rodolfo de Camargo Mancuso, os interesses ou direitos individuais homogêneos são

identificados porque:
 
não são coletivos em sua essência, nem no modo como são exercidos, mas, apenas,
apresentam certa uniformidade, pela circunstância de que seus titulares encontram-se
em certas situações ou enquadrados em certos segmentos sociais, que lhes confere
coesão ou aglutinação suficiente para destacá-los da massa de interesses isoladamente
considerados[8].

 

Apenas a título de demonstração, seguem alguns exemplos que podem ser tomados por base para a concretude dos

interesses e direitos acima abordados, senão vejamos: o “caso de greve em serviços ou atividades essenciais, em que as atividades

inadiáveis da comunidade não são atendidas pelos sujeitos da relação de trabalho”[9], pode ser tido como um exemplo de direitos

difusos.

Ainda podemos citar o caso da “eliminação ou diminuição dos riscos no meio ambiente do trabalho, no interesse

exclusivo dos trabalhadores da empresa”[10], como um caso típico de direitos coletivos em sentido estrito.

Já no caso de direitos ou interesses individuais homogêneos podemos citar o caso de “pagamento de adicional e/ou horas

noturnas em razão de ato único supressivo do empregador com relação, por exemplo, a uma turma de trabalhadores que há vários

anos trabalhavam à noite e, em razão daquela supressão, sofreram redução salarial linear”[11].

Uma vez abordada a parte geral e as características primordiais dos direitos metaindividuais, passamos à análise da coisa

julgada nas questões judiciais.

 

2. A interação da coisa julgada no processo individual e no coletivo

 

Com a massificação dos conflitos de interesse e a busca pela solução de litígios metaindividuais ou transindividuais, a

segunda onda renovatória do processo passa a dinamizar as ações coletivas em sentido amplo, que busca, de forma primordial, a

defesa não apenas do ser individualmente considerado, mas de toda uma coletividade titular de direitos e garantias fundamentais.

Essa renovação da função jurisdicional do Estado, no tocante à solução dos conflitos de massa, trouxe mudanças

significativas no tradicional processo civil, principalmente no tocante à coisa julgada. A res judicata tradicional é apresentada como

um instituto político e jurídico imposto pelo Estado para assegurar e delimitar no tempo o período de discussões a respeito de um

conflito de interesses.

Na realidade, o legislador pátrio dispõe que é denominada coisa julgada material a eficácia que torna imutável e

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, conforme previsão do artigo 467, do Código de

Processo Civil. A doutrina entende que se trata de uma “qualidade essencial da sentença que, por força de lei, torna imutável e

indiscutível as questões discutidas”[12].

Esse entendimento vem de Liebman e majoritariamente a doutrina o apóia, já que após o trânsito em julgado da sentença

ou do acórdão que envolva o mérito da causa, “os efeitos projetados no plano prático por essa decisão não mais poderão ser
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discutidos em outra demanda, ou mesmo pelo legislador, o que seria suficiente para concluir que tais efeitos não poderão ser

modificados, estando protegidos pelo manto da coisa julgada material.[13]
Há para José Frederico Marques, citado por Humberto Theodoro Júnior, dois graus de coisa julgada, sendo a coisa

julgada e a coisa soberanamente julgada, diante da possibilidade de ação rescisória, conforme previsão do artigo 485, do CPC,

“ocorrendo esta última quando se escoe o prazo decadencial de propositura da rescisória (art. 495), ou quando seja ela julgada

improcedente.”[14]
Já a coisa julgada formal é definida por Daniel Amorim Assupção Neves como um impedimento da modificação da

decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida, conhecida como preclusão máxima, considerando

que se trata de fenômeno endoprocessual. Ela ocorre em qualquer espécie de sentença (terminativa ou definitiva) e pode ser

proferida em qualquer espécie de processo (conhecimento, execução, cautelar, entre outros), quando haverá o trânsito em julgado e a

coisa julgada formal, resultando no impedimento de alterações na decisão.

Necessário salientar que existe parcela da doutrina que entende que, na realidade, o conteúdo da decisão contida em sua

parte dispositiva é que acaba por se tornar imutável e indiscutível em razão da coisa julgada material, por isso mesmo se diz que a

coisa julgada não seria uma qualidade da sentença, pois a sentença era mutável e com o instituto em apreço se tornou imutável, o

que demonstra ser uma situação jurídica que torna a sentença imutável e indiscutível.[15]
Já uma terceira corrente doutrinária, apoiada no direito alemão, esclarece que toda sentença tem um elemento declaratório

que se apóia na aplicação da norma abstrata da lei ao caso concreto. Nesse caso existe a certeza de que o magistrado contempla que

o direito material, conforme declarado pela sentença, existe, portanto, resta reconhecido que “outros efeitos da sentença poderão ser

modificados por ato e fatos supervenientes, mormente pela vontade das partes, essa corrente limita os efeitos da declaração da

norma abstrata ao caso concreto a imutabilidade própria da coisa julgada”.[16]
O artigo 472, do CPC, dispõe que a sentença faz coisa julgada entre as partes. A discussão que se trava na coisa julgada

individual, quanto aos limites subjetivos e sua eficácia é dela ser inter partes (justificando-se pela existência dos princípios que

alicerçam a ampla defesa e o contraditório), mas a doutrina questiona sobre o sentido da interpretação dada ao conceito de partes,

para a limitação subjetiva da coisa julgada individual.

A doutrina ensina que todos os sujeitos (partes, terceiros interessados e terceiros desinteressados) suportam os efeitos da

decisão, mas a coisa julgada os atinge de forma diferente, pois as partes estão vinculadas à coisa julgada, os terceiros interessados

sofrem os efeitos jurídicos da decisão e os terceiros desinteressados sofrem os efeitos naturais da sentença[17], por isso Liebman

propõe que a eficácia da coisa julgada vale para todos, enquanto a autoridade da coisa julgada vale para as partes.

Ademais, o art. 472 do CPC, segunda parte, estabelece que nas ações relativas ao estado da pessoa, a sentença produziria

coisa julgada em relação a terceiros, mas a redação é inadequada, pois todos os interessados devem ser citados no processo em

litisconsórcio necessário (aí somente terceiros desinteressados não participam do processo como partes – os divorciados não estão

divorciados somente entre eles, mas também perante terceiros – esses terceiros são desinteressados e não suportam a coisa julgada

material)[18].

Importante ressaltar que são feitas exceções ao sistema individual da coisa julgada inter partes para os casos de

sucessores e os substituídos processuais, pois ainda que não participem do processo como partes, suportam os efeitos da coisa

julgada, pois são titulares do direito.[19]
 Na tutela jurisdicional coletiva, o microssistema existente, com ênfase para o Código de Defesa do Consumidor,

redefiniu o instituto processual estudado e adaptou-o às peculiaridades dos conflitos de massa; também ganhou proteção com a ação

popular (lei n° 4.717/65), a ação de proteção ambiental da lei nº 6.938/81, a Lei Orgânica do Ministério Público – lei complementar

nº. 40/81, a ação de cumprimento e o dissídio coletivo trabalhista, mas foi com o advento da Lei da Ação Civil Pública (lei n°
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7.347/85) e do Código de Defesa do Consumidor (lei n° 8.078/90), que a coisa julgada teve seus parâmetros traçados e delineados.

Neste aspecto, o microssistema das ações coletivas se tornou mais relevante, pois deu-se início ao sistema de integração e

complementariedade, conforme definido por Mancuso. [20] 

Segundo Humberto Theodoro Junior, a principal alteração proporcionada pela coisa julgada coletiva consiste no fato de

que ela:

 
não respeita os limites subjetivos traçados pelo artigo 472 do CPC, tanto entre os
legitimados para demandar a tutela dos interesses transindividuais como em face das
pessoas individualmente lesadas. Há nesse tipo de processo, possibilidade de eficácia
erga omnes (isto é, perante quem não foi parte no processo), embora nem sempre de
forma plena[21].

 

Neste sentido Ovídio Araújo Batista, citado por Rony Ferreira dispõe que:

 
[...] ao reportar-se a Liebman – que considera o problema dos limites subjetivos da coisa
julgada “sempre insoluto e forse refrattario a uma soluzione teorica generale, che ci
liberi da una casistica minuziosa” – diz que ele há de ser resolvido com um método de
pesquisa que abandone a busca permanente “por soluções teoricas gerais, capazes de
traduzirem-se num único princípio abstrato, abrangente da infinita gama de
peculiaridades que os casos concretos nos apresentam”. Para Ovídio, o horror ao
casuísmo e à tentativa de encontrar para os problemas jurídicos o rigor e a perenidade
das fórmulas matemáticas e físicas, como demonstra a frase de Liebman, devem ceder a
um novo pensar, agora em uma nova ótica e com o concurso de um novo método de
pesquisa que percorra os casos concretos em busca de soluções particulares que a eles se
ajustem e os expliquem convenientemente.[22]

 

A coisa julgada no processo individual independe do resultado da demanda ser de acordo com os interesses de uma das

partes ou de terceiros, isso porque o titular do direito material coincide com o legitimado processual, fazendo com que a coisa

julgada produza efeitos pro et contra[23] (independentemente do resultado ser favorável ou contrário aos interesses da parte ou de

terceiros). No entanto, a extensão da coisa julgada na ação coletiva em sentido amplo, diversamente daquela buscada na tutela

individual, verifica-se de acordo com a natureza do direito material tutelado e o efetivo resultado da demanda, porque não é possível

correlacionar o titular do direito material e o legitimado processual (na ação coletiva há titularidade ideológica), conforme se

percebe dos artigos 103 e 104, do Código de Defesa do Consumidor (na tutela coletiva, a coisa julgada varia conforme a espécie de

direito coletivo analisado e o objeto do processo pendente), assim dispostos:

 
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor
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ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
 
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

 

 

Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso[24]:

 
[...] várias soluções cogitadas para se resolver o problema da coisa julgada nas ações
coletivas (secundum eventum litis; ou in utilibus; o sistema norte americano do opt in
opt out etc.), derivam da seguinte dificuldade: nessas ações se faz a tutela de um
interesse que é metaindividual, e que, portanto, concerne a um número mais ou menos
indeterminado de indivíduos; todavia, a ação é ajuizada por um ‘representante
institucional’ (Ministério Público; associação; órgão público), que, obviamente, não
pode ‘consultar previamente’ a coletividade, nem agir ad referendum desta. Essa
circunstância, porém, há que ser compreendida dentro da óptica da tutela jurisdicional a
interesses que não são intersubjetivos: nos conflitos deste último tipo, se estabelece o
binômio: ‘titularidade do interesse = legitimação para agir’; já nos conflitos de massa,
diverso é o enfoque: a ‘representação adequada’ supre a impossibilidade da presença de
todos os interessados; e isso, para que a aça o se torne viável.

 

A proposta para a nova disciplinaridade da coisa julgada na tutela coletiva passou a beneficiar pessoas que se

encontravam num mesmo momento jurídico, ou situação, ainda que não estivessem efetivamente constituídas como partes no

litígio, já que existe um processo proposto por um ou mais legitimados dispostos na legislação pertinente, que assume(m) a

iniciativa em favor de toda uma coletividade, sendo que tais pessoas não integram o processo como partes, via de regra, existindo

para isso os legitimados legais conhecidos como autores ideológicos, mas podem se sujeitar aos efeitos das sentenças que será

proferida nos autos.

O estudo dos artigos 103 e 104, do Código de Defesa do Consumidor devem ser feitos de forma crítica e minuciosa, pois

evidentemente tratam de disposições complexas que influenciarão toda a tutela coletiva no âmbito do importante instituto da coisa

julgada. Para alguns autores não existe somente uma coisa julgada no âmbito coletivo, mas diversas espécies e nomenclaturas,

como, por exemplo, erga omnes e ultra partes, ou secundum eventum litis, ou secundum eventum probationis. Para Humberto

Theodoro Jr.[25] a coisa julgada nas ações coletivas são secundum eventum litis, ou seja, nesta espécie da:
[...] coisa julgada cuja eficácia erga omnes é, quase sempre, para beneficiar e não para
prejudicar. Então, de acordo com o art. 103, §1º, da Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código
de Defesa do Consumidor), que se aplica a todas as ações coletivas (arts. 110 e 117), ou
seja, a qualquer ação que cuide de interesses coletivos, difusos, ou individuais
homogêneos, coletivamente tratados deve-se analisar a eficácia da coisa julgada
coletiva, separando-se, primeiro, as ações julgadas procedentes das que foram rejeitadas.
Depois, entre as últimas, separando-se as em que a pretensão do autor for rejeitada em
julgamento exauriente sobre ilegitimidade material da pretensão e aqueles outros em que
o julgamento não encontrou elementos probatórios suficientes nem para acolher nem
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para rejeitar, em definitivo, a pretensão”.
 

 O importante instituto da coisa julgada depende, para o seu enquadramento perfeito, na verificação da natureza do

direito material discutido e do resultado jurídico da questão analisada.

 

 

2. Limites subjetivos da eficácia da coisa julgada nos direitos ou interesses difusos

 

Analisando o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública, percebe-se que a disciplinaridade do

limite subjetivo da coisa julgada nas ações coletivas, a qual é fundamentada em direitos difusos, ou seja, aqueles direitos que

protegem bens de uma coletividade disseminada (meio ambiente, patrimônio histórico, dentre outros), caracteriza-se pelo seu o

efeito “erga omnes”[26] e por ser “secundum eventum probationis”, atingindo não só as partes ativa e passiva, mas aqueles que

teriam igual legitimidade para a demanda judicial, isto porque a eficácia da decisão judicial, neste caso, será perante todas as

pessoas lesadas, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas (art. 103, I, do CDC).

Para os interesses difusos, no tocante aos autores legitimados que ocupam o rol disposto no artigo 5º, da lei nº 7.347/85 e

o art. 82, da lei nº 8.078/90, a coisa julgada é erga omnes, por isso uma vez proposta a demanda por uma das pessoas constantes

naquele rol de legitimados, a todos os demais se estenderá a imutabilidade da coisa julgada material, ou seja, não poderão propor

nova demanda com o mesmo objeto e causa de pedir[27], ainda que a demanda seja julgada improcedente por qualquer motivo que

não a insuficiência de provas.

A eficácia perante todos aqueles que se encontrarem na esfera jurídica de proteção, que é conhecida como coisa julgada

erga omnes, se verifica porque os interesses envolvidos no litígio se referem à sociedade civil como um todo, por exemplo, no caso

da tutela de patrimônio histórico, cultural e artístico. Resta oportuno salientar que tão somente no caso da demanda ser julgada

improcedente por má produção probatória haverá a possibilidade de repropositura da mesma demanda (com idêntico fundamento),

até mesmo pelo autor que já havia proposto ação anteriormente, tudo como forma de exceção, também conhecida como coisa

julgada  secundum eventum probationis (segundo a sorte das provas).[28]
Portanto, no caso de improcedência do pedido contido na ação coletiva, por qualquer motivo, que não a deficiência

probatória, impediria nova demanda proposta por qualquer dos legitimados ideológicos constantes do rol legal, até mesmo por

aquele autor que já havia proposto a ação anterior. Já em havendo a improcedência por deficiência probatória, evidente que qualquer

legitimado legal poderá intentar nova ação coletiva com idêntico fundamento, valendo-se da nova prova, pois a coisa julgada é

formal e, como dito anteriormente, ocorre segundo a sorte das provas.

Nas lições de Arruda Alvim[29], a nova prova admitida em ação coletiva com idêntico fundamento pode:
[...] ser contemporânea ao fato probando e não provado, como, também, posterior. Mas
parece que é necessário que essa ‘nova prova’ possa vir a assegurar quase que
necessariamente o êxito da ação coletiva, ou, é preciso que o juiz disso se convença, in
limine litis, ainda que, por certo, possa vir a julgar diferentemente.

 

Observa-se, entretanto, que a questão que se coloca pontual na análise do sistema estudado, indaga sobre a exigência da

prolação da sentença coletiva de improcedência por falta de prova de forma específica, ou, se tal insuficiência pode ser interpretada

da análise do próprio julgado. Não existe uma resposta acabada para tal questionamento, já que a legislação não dispôs sobre tal

sistemática, no entanto, é possível perceber que não há necessidade de tal prolatação específica, sob pena de inviabilizar a norma

constante no Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido é o entendimento de Márcio Flávio Mafra Leal e Luiz Guilherme Marinoni, citados por Rony
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Ferreira[30], assim dispondo:

 
Márcio Flávio Mafra Leal entende não haver necessidade de menção expressa. Segundo
ele, “não se verifica a necessidade de a sentença que julgar improcedente a primeira
ação ter de mencionar o fundamento na insuficiência de prova, bastando a nova ação
demonstrar que está baseando-se em outras provas”. Esse é também o entendimento de
Marinoni, para quem “na hipótese de prova insuficiente, qualquer autor ideológico
(inclusive aquele que já propôs a ação) pode voltar a juízo com ‘prova nova’, ainda que
o juiz não tenha declarado, expressamente, a improcedência por ‘insuficiência de
provas’.”   

 

Leciona Marinoni[31] que é possível uma sentença de improcedência caracterizar-se como de cognição não exauriente,

justamente no momento em que ela possuir carga declaratória que seja insuficiente para a produção da coisa julgada material, sendo

certo que nas ações coletivas que venham a tutelar direitos transindividuais, a sentença de improcedência de cognição exauriente e a

formação da coisa julgada material ocorrem secundum eventum probationis, conforme segue o apontamento do próprio autor:

 
[...] quando o legislador afirma que não há coisa julgada material quando a prova é
insuficiente, há ruptura com o princípio (que é uma ficção necessária) de que a plenitude
do contraditório é bastante para fazer surgir cognição exauriente. Há, em outras palavras,
expressa aceitação das hipóteses de que a participação do legitimado (do art. 82) no
processo pode não ser capaz de fazer surgir cognição exauriente, e de que essa
deficiente participação não pode prejudicar a comunidade ou a coletividade. É correto
afirmar, portanto, que – nas ações que tutelam direitos metaindividuais – pode haver
sentença de improcedência com carga declaratória insuficiente para a produção de coisa
julgada material. Nas ações coletivas que tutelam direitos transindividuais, assim, a
sentença de improcedência de cognição exauriente e a sua conseqüência, que é a
formação de coisa julgada material, ocorrem secundum eventum probationis.

 

O quadro abaixo ajuda a desmistificar a coisa julgada nas ações coletivas fundamentadas em direitos difusos, senão

vejamos:
 

NATUREZA DA DECISÃO[32] FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA

CONSEQUÊNCIAS

Extinção do processo sem julgamento do
mérito (art. 267, do CPC)

Coisa Julgada Formal Possibilidade de propositura de nova
demanda com o mesmo objeto e causa
de pedir, inclusive pelo autor que havia

proposto a ação anterior.
Procedência do Pedido Coisa Julgada Material Eficácia erga omnes. Impossibilidade

de propositura de nova demanda com o
mesmo objeto e causa de pedir, por

qualquer ente legitimado.
Improcedência do Pedido por qualquer

motivo que não a insuficiência de provas
Coisa Julgada Material Eficácia erga omnes. Impossibilidade

de propositura de nova demanda com o
mesmo objeto e causa de pedir, por

qualquer ente legitimado.
Improcedência do pedido por

insuficiência de provas
Coisa Julgada

secundum eventum
probationis

Possibilidade de propositura de nova
demanda com o mesmo objeto e causa

de pedir, baseado em novas provas,
inclusive pelo autor que havia proposto

a ação anterior.
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Para Arruda Alvim[33], após o ajuizamento da ação coletiva e a sua procedência, sendo formada a coisa julgada

material com o efeito “erga omnes”, conforme analisado acima, haveria o impedimento do ajuizamento da ação individual pelo

lesado, já que nitidamente ausente o interesse processual, como condição da ação, além do que o título executivo, na ação coletiva,

já se encontra plenamente formado neste caso. Concordo, em termos, com o posicionamento do ilustre jurista, no entanto,

clarividente que nem sempre o indivíduo que reside em uma localidade do país tomará conhecimento de que já existe uma decisão

coletiva favorável, até mesmo pelas dimensões territoriais do Brasil, por isso haverá casos em que fatidicamente será ajuizada ação

individual de conhecimento pleiteando exatamente aquilo que já foi conquistado por meio de uma ação coletiva transitada em

julgado.

 

3. Limites subjetivos da eficácia da coisa julgada nos direitos ou interesses coletivos

 

A coisa julgada nas ações coletivas fundamentadas em direitos coletivos no sentido estrito, caracteriza-se por ser “ultra

partes” e “ secundum eventum probationis”. Neste caso a eficácia da decisão judicial é ultra partes, porque estará limitada ao grupo,

categoria ou classe, salvo a improcedência por insuficiência de provas (art. 103, II, do CDC).

Resta evidente que a diferença entre “erga omnes” tratada acima nos interesses difusos e “ultra partes” agora tratada nos

interesses coletivos strictu sensu se justifica porque neste último caso os interesses são titularizados por um grupo, categoria ou

classe ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base, o que permite tornar determinável a extensão da

coletividade, conforme disciplina a lei quando define tais direitos ou interesses. Ademais, no primeiro os titulares são pessoas

indeterminadas e ligadas por circunstância de fato, já no segundo são ligados por uma relação jurídica base e seus titulares são

determináveis ou identificáveis perante a sociedade (grupo, categoria ou classe).

Neste ponto, percebe-se que a eficácia subjetiva da demanda limita-se àqueles membros que possuem o predestinado

vínculo jurídico básico, restringindo a abrangência da coisa julgada que passa a ser ultra partes.

Oportuno salientar que a eficácia da coisa julgada já estudada para os interesses difusos, conforme tópico anterior, se

aplica aos interesses ou direitos coletivos em sentido estrito, ou seja, no caso de improcedência do pedido contido na ação coletiva,

por qualquer motivo, que não a deficiência probatória, prejudicaria nova demanda proposta por qualquer dos legitimados

ideológicos constantes do rol legal, até mesmo por aquele autor que já havia proposto ação anteriormente. No mais, remetemos o

leitor ao tópico anterior, para o estudo detalhado da extensão subjetiva da coisa julgada nos direitos ou interesses coletivos em

sentido estrito, conforme salientado.

O quadro abaixo ajuda a desmistificar a coisa julgada nas ações coletivas fundamentadas em direitos coletivos strictu

sensu, senão vejamos:
 

NATUREZA DA DECISÃO[34] FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA

CONSEQUÊNCIAS

Extinção do processo sem julgamento do
mérito (art. 267, do CPC)

Coisa Julgada Formal Possibilidade de propositura de nova
demanda com o mesmo objeto e causa
de pedir, inclusive pelo autor que havia

proposto a ação anterior.
Procedência do Pedido Coisa Julgada Material Eficácia ultra partes. Impossibilidade

de propositura de nova demanda com o
mesmo objeto e causa de pedir, por

qualquer ente legitimado.
Improcedência do Pedido por qualquer

motivo que não a insuficiência de provas
Coisa Julgada Material Eficácia ultra partes. Impossibilidade

de propositura de nova demanda com o
mesmo objeto e causa de pedir, por
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qualquer ente legitimado.
Improcedência do pedido por

insuficiência de provas
Coisa Julgada

secundum eventum
probationis

Possibilidade de propositura de nova
demanda com o mesmo objeto e causa

de pedir, baseado em novas provas,
inclusive pelo autor que havia proposto

a ação anterior.
 

 

4. Limites subjetivos da eficácia da coisa julgada nos direitos individuais homogêneos

 

Em se tratando da coisa julgada fundamentada em direitos individuais homogêneos, o Código de Defesa do Consumidor,

no art. 103, III, dispõe que será “erga omnes” e “secundum eventum litis”. O tratamento diferenciado da coisa julgada neste caso

ocorre porque os direitos individuais homogêneos “não são transindividuais em sua essência”, isto porque “constituem interesses

individuais que, somente em razão da sua origem comum, da homogeneidade de natureza e da conotação social que adquirem,

podem ser tutelados por uma via processual coletiva”[35].

Verifica-se, assim, que os direitos ou interesses individuais homogêneos podem ser tutelados pela via individual ou pela

via coletiva, isto porque são essencialmente direitos individuais (pessoas determinadas cuja natureza do objeto é divisível e de

origem comum), mas podem ser tutelados de forma coletiva até mesmo pela expressão social que adquirem tais interesses.

Nos dizeres de Ronaldo Lima dos Santos[36], a peculiaridade acima exposta demonstra que:
[...] tanto o pedido quanto o conteúdo da decisão serão distintos consoante se tratem de
interesses difusos e coletivos ou de interesses individuais homogêneos. Na hipóteses de
interesses difusos e coletivos, o pedido deverá ser certo e determinado, devendo a ação
ter por objeto uma tutela específica (artigo 3º da Lei n. 7.347/85) de sorte que o
conteúdo da decisão também será específico (reparação do bem histórico, pagamento de
indenização para o fundo, etc); já nas ações referentes a interesses individuais
homogêneos, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, com a
fixação da responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 da Lei n. 8.078/90),
devendo o quantur debeatur ser apurado em liquidação e/ou execução coletiva, em que
serão identificados os beneficiários individuais (artigo 97 e 98 da Lei nº 8.078/90). Na
liquidação, além do quantum debeatur, cada liquidante deverá provar, por artigos, a
existência do seu dano pessoal e o nexo etiológico com o dano reconhecido na demanda
coletiva.

 

No caso da tutela da ação coletiva fundada em direitos individuais homogêneos, a coisa julgada será “erga omnes” apenas

no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e sucessores, conforme art. 103, III, do CDC, sendo conhecida,

portanto, como coisa julgada “secundum eventum litis”, ou seja, segundo a sorte da lide. Na realidade, “o conteúdo da sentença

somente atingirá os titulares dos interesses individuais na hipótese de procedência da demanda (sorte da lide), circunstância que os

habilita a beneficiar-se da decisão favorável, procedendo-se diretamente à execução dos seus direitos, sem a necessidade de prévio

processo de conhecimento”[37].

Em contrapartida, quando houver a improcedência da ação coletiva tratada, inclusive por deficiência probatória, haverá

coisa julgada material e os legitimados ficarão impossibilitados de ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto e causa de

pedir, mas os titulares singulares não serão prejudicados pelo efeito erga omnes da coisa julgada, podendo litigar em ações

individuais, por isso mesma é conhecida como coisa julgada secundum eventum litis (segundo a sorte da lide).

Apenas a título de exemplo, a doutrina trata do caso de um autor individual ter participado de uma ação coletiva como

litisconsorte de um dos legitimados abrangidos pelo art. 5º, da lei nº 7.347/85 ou pelo art. 82, da lei n° 8.078/90, nesse suposto

exemplo, se participou do contraditório, será abrangido pela coisa julgada, restando prejudicada a ação individual para pleitear o
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mesmo objeto, conforme disposição expressa do artigo 103, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 

Para a doutrina há exceção à regra da coisa julgada “secundum eventum litis” quando o indivíduo que já possua ação

individual em tramitação, acaba por tomar ciência de que existe uma ação coletiva em andamento com o mesmo objeto da ação

individual proposta, deixando, contudo, de pleitear a suspensão da ação individual em trinta dias (art. 104, do CDC). Neste caso, a

sentença coletiva prolatada nos autos não beneficiará o autor que individualmente continuou litigando, mesmo tendo conhecimento

da ação coletiva em andamento, devendo, o demandante individual, aguardar a decisão do seu processo tradicional.

Em sendo assim, o autor que requereu a suspensão do processo individual no prazo legal (30 dias da ciência do

ajuizamento da ação coletiva), poderá ser beneficiado da coisa julgada favorável. Já no caso da ação coletiva ser julgada

improcedente, o autor individual poderá dar continuidade no andamento do seu processo tradicional e, possivelmente, ver acolhida a

sua demanda, por isso diz-se em extensão subjetiva da coisa julgada coletiva julgado secundum eventum litis.

O quadro abaixo ajuda a desmistificar a coisa julgada nas ações coletivas fundamentadas em direitos individuais

homogêneos, senão vejamos:
 

NATUREZA DA DECISÃO[38] FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA

CONSEQUÊNCIAS

Extinção do processo sem julgamento do
mérito (art. 267, do CPC)

Coisa Julgada Formal Possibilidade de propositura de nova
demanda com o mesmo objeto e causa
de pedir, inclusive pelo autor que havia

proposto a ação anterior.
Procedência do Pedido Coisa Julgada Material Eficácia erga omnes. Impossibilidade

de propositura de nova demanda com o
mesmo objeto e causa de pedir, por

qualquer ente legitimado. A execução
poderá ser efetuada a título coletivo ou
individual. Não será beneficiado pela
coisa julgada coletiva o indivíduo que
não requereu a suspensão do processo

individual (artigo 104, do CDC)
Improcedência do Pedido, inclusive por

insuficiência de provas
Coisa Julgada Material Impossibilidade de propositura de nova

demanda com o mesmo objeto e causa
de pedir, por qualquer ente legitimado.

Os interessados individuais que não
tiverem intervindo no processo poderão

pleitear seus direitos em ações
individuais.

 

Para o caso de haver uma decisão de não acolhimento da ação individual já transitada em julgado, mas contrária à ação

coletiva acolhida, o titular individual não será beneficiado pela decisão coletiva, conforme ponderado acima, no entanto, há quem

sustente que caberá, no caso, o ajuizamento de Ação Rescisória pelo autor do processo tradicional, para que o princípio

constitucional da igualdade seja ponderado nesta situação, já que o Poder Judiciário tratou idênticas situações de forma

diametralmente opostas.[39] 

 

4. Transporte in utilibus da coisa julgada coletiva

 

Outro ponto importante a ser considerado neste trabalho é a interdisciplinaridade das matérias aqui tratadas, a ponto de

possibilitar que eventual decisão favorável na tutela jurisdicional de um bem difuso ou coletivo strictu sensu  beneficiar as

pretensões de sujeitos singularmente considerados. É o chamado transporte in utilibus da coisa julgada coletiva, com previsão legal
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no artigo 103, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como visto anteriormente, os direitos ou interesses difusos são marcados pela indivisibilidade e indeterminabilidade, ou

pela determinabilidade dos sujeitos coletivos que pertençam à sociedade, sendo que os pedidos nestas ações não objetivam a

reversão direta do benefício aos sujeitos singulares. Já os interesses individuais homogêneos não são transindividuais na sua

essência, pois não perdem sua primordial característica de individualidade (titulares determinados), mas pela notória expressão que

adquiriram ao longo dos anos, acabaram por receber tratamento de direitos coletivos, inclusive no tocante à tutela jurisdicional

coletiva, para a satisfação de tais direitos ou interesses.

Diante disso, o transporte in utilibus da coisa julgada favoravelmente evidenciada nas ações coletivas de interesses

difusos e coletivos strictu sensu, acaba por beneficiar o ser individualmente considerado, já que não será necessária, novamente, a

discussão da questão em um processo individual de conhecimento, mas ultrapassada essa fase, se passará diretamente à liquidação

ou para a execução daquilo que já foi decidido na ação coletiva, com fundamento nos artigos 96 a 99 do Código de Defesa do

Consumidor, sendo que tal fato, para Ada Pellegrini Grinover é uma verdadeira ampliação do objeto do processo coletivo.[40]
Para Ronaldo Lima dos Santos[41]:

 
   O transporte in utilibus da coisa julgada favorável nas ações para a tutela de interesses
difusos e coletivos dependerá do requerimento da suspensão do processo individual, no
prazo de trinta dias, a contar da ciência dos autos do ajuizamento da ação coletiva. Há
um erro de remissão no artigo 104 do CDC, que, na sua segunda parte, refere-se aos
“efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do
artigo anterior”, quando a coerência sistemática entre a primeira e a segunda remissão
exige que se leia na segunda a referência ao inciso I. Tome-se como exemplo, uma ação
civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho cujo objetivo é a eliminação
da insalubridade no estabelecimento de determinada empresa. Embora o pedido seja a
proteção de um bem essencialmente coletivo (meio ambiente do trabalho), em sendo
julgada procedente a demanda, o reconhecimento da insalubridade do meio ambiente
daquele estabelecimento, e dos danos reais ou potenciais à saúde dos trabalhadores,
aproveita in utilibus os trabalhadores individuais, que não necessitarão discutir
novamente a salubridade daquele ambiente, podendo promover diretamente a execução
do julgado, demonstrando na liquidação, que se processará por artigos, os elementos
necessários à fixação do adicional de insalubridade [...].

 

Evidente que se a ação coletiva for julgada procedente, a regra jurídica autoriza a extensão in utilibus da coisa julgada

formada naquela decisão para a esfera individual da pessoa lesada ou de seus sucessores, conforme pondera Antonio Gidi ao dizer

que “... o certo é que, em qualquer ação coletiva em defesa de direito superindividual julgada procedente, a coisa julgada beneficiará

os titulares dos correspondentes direitos individuais homogêneos”.[42]
Tal sistemática auxiliará na célere solução dos litígios e na razoável duração do processo, além de conspirar para a

efetiva proteção dos direitos da pessoa humana.

 

CONCLUSÃO

 

 

A vertente social, política, institucional e econômica de nosso país, com a máxima efetividade do texto constitucional,

após a garantia de mecanismos judiciais para a concretização dos direitos fundamentais consagrados em amplíssimo rol, demonstrou

a mudança que passaria a existir na vida dos cidadãos em sentido amplo e nos Poderes da República.

O sistema processual tradicional tomou por base, em sua época, a defesa de direitos subjetivos pertencentes a uma pessoa,
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ou a uma pluralidade determinada, que ficou conhecida juridicamente como litisconsórcio. Modernamente, a sistemática do

ordenamento pátrio demonstrou que a ação coletiva, que tem por objetivo a tutela de um direito coletivo lato sensu, ou seja, que

pode envolver interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, motivaria o atingimento da democratização do

acesso à Justiça, da celeridade processual, da busca da efetividade, além de criar uma maior segurança jurídica.

Para tanto, foi criado um microssistema das ações coletivas, consagrando situações de proteção aos direitos

transindividuais, principalmente com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública (lei n° 7.347/85) e do Código de Defesa do

Consumidor (lei n° 8.078/90), inovando com instrumentos adequados à tutela dos direitos coletivos, implementando, assim, um

novo regime de eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva, já que a sistemática tradicional, determinada pelo artigo 472, do Código

de Processo Civil, seria inaplicável, ante as contradições e lacunas existentes.

Estabeleceu-se, para as ações coletivas, uma sistemática de coisa julgada secundum eventum litis ou secundum eventum

probationis, podendo atingir as partes ativa e passiva, além de outros, de forma erga omnes ou ultra partes, a depender da natureza

dos interesses questionados em juízo, sendo certo que nem sempre prevalecerá o resultado adverso à pretensão do autor, pois quase

sempre a coisa julgada existirá para beneficiar e não para prejudicar.

Não é possível adaptar a coisa julgada individual para o caso da coisa julgada coletiva, sob pena de ser barrada a

modernização do direito e de se impedir o desenvolvimento de um forte instituto jurídico denominado direito coletivo.

Neste ponto, a limitação da coisa julgada coletiva, no aspecto subjetivo, tem se mostrado como um grande obstáculo para

a busca da efetividade dos direitos transindividuais e o desenvolvimento da tutela coletiva, por isso mesmo existe a extensão da

referida coisa julgada e o transporte in utilibus, beneficiando aquele que não foi parte no processo coletivo.

Portanto, no caso de direitos ou interesses difusos e coletivos estrito sensu, a procedência da ação coletiva ou a sua

improcedência por qualquer meio, exceto deficiência probatória, impedem o novo ajuizamento com o mesmo objeto e causa de

pedir, ainda que por outro co-legitimado, fazendo, assim, coisa julgada material, pois o seu efeito é verificado secundum eventum

probationis ou segundo a prova produzida no processo.

Já no caso de direitos ou interesses individuais homogêneos, a autoridade da coisa julgada material será segundo o

resultado do processo ou secundum eventum litis, tanto na procedência do pedido, quanto na improcedência, inclusive por

deficiência de provas, o que impede o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto ou causa de pedir por qualquer ente

legitimado. No entanto, se procedente o pedido coletivo e o indivíduo não requereu a suspensão da sua ação individual, conforme

disposição expressa do artigo 104, do CDC, o titular do processo tradicional não será beneficiado pela coisa julgada coletiva,

conforme explanado em tópico próprio.

Em sendo assim, clarividente o fato de que o novo regime sistemático de eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva é

diverso daquele que se passa com as ações individualmente consideradas, não podendo se limitar às partes do processo em que a

sentença for proferida, sob pena de se estrangular o direito coletivo e a máxima efetividade do texto constitucional.
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PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RELATIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

BARRING THE CLAIM WOULD RUN FOR THE COMPLETION OF SENTENCE

Adriane Haas
Eduardo Hoffmann

RESUMO
Trata-se de uma análise acerca da aplicação da prescrição frente aos títulos executivos judiciais
após as implementações efetuadas pelas reformas de quarta geração erigidas pelas Leis nº
11.232/2005 e 11.382/2006. Ainda, se verifica quando se inicia o prazo para cumprimento da
obrigação contida na sentença líquida, isto é, cumprimento do título executivo judicial,
demonstrando quais são as teorias em voga quanto à mesma, bem como o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para então tratar do momento inicial de incidência da
prescrição quanto aos títulos executivos judiciais, bem como, se ainda é aplicável o enunciado
da Súmula 150 do STF. Por fim, analisa-se a aplicabilidade da prescrição intercorrente no curso
do cumprimento de sentença.
PALAVRAS-CHAVES: Processo civil – execução – cumprimento de sentença – prescrição 

ABSTRACT
This is an analysis about the application of limitation securities executives to front court after the
implementations made by fourth generation reforms erected by Laws n° 11.232/2005 and
11.382/2006. Still, the case when starting the deadline for compliance with the obligation
contained in the sentence net, y completion of the enforcement court, showing what are the
theories in vogue about the same, and the understanding adopted by the Superior Court of
Justice for then treat the initial moment of impact of the limitation period for judicial enforceable
and, if it applies the wording of the Summary of the 150 STF. Finally, we analyze the
applicability of intercurrent prescription in the course of execution of a sentence.
KEYWORDS: Civil Procedure - execution - completion of sentence - Prescription

SUMÁRIO: Resumo - 1. INTRODUÇÃO - 2. CONCEITO E FUNDAMENTO DA PRESCRIÇÃO - 2.1 Possibilidade

de Decretação de Ofício da Prescrição - 3. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 3.1 Da Sincretização do

Processo de Conhecimento ao Executório - 4. PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 4.1 Início do

Prazo Prescricional: Procedimento do Cumprimento da Sentença - 4.2 Prescrição Intercorrente: Cumprimento de Título Executivo

Judicial - 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

1. INTRODUÇÃO

O instituto da prescrição, cujo fundamento é a pacificação social diante da inércia do titular de um direito, pelo decurso

do prazo fixado em lei, é de observância e aplicação cogente pelo juiz, resguardando-se, é claro, o direito a renúncia, por parte do

devedor (CC, art. 191).

Antes das reformas processuais implementadas pelas Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, tinha-se a unicidade do

processo executivo, sendo que até aquele momento, a solução quanto à aplicação da prescrição da execução, seja de título judicial

ou extrajudicial era mais simples, pois que aos títulos executivos judiciais aplicar-se-ia o disposto na Súmula 150 do STF, cujo

interregno do lapso era contado entre a data do trânsito em julgado da decisão final e a data da propositura da competente execução,

a qual, inclusive, era de obrigação do credor sua propositura.

Quanto aos títulos executivos extrajudiciais, aplicar-se-ia o prazo descrito nos artigos 205 e 206 do Código Civil ou
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outro previsto em lei especial, tal como nas cambias, conforme o caso, sendo contado entre a data do vencimento e a data da

propositura da execução de título extrajudicial.

O fato é que o cumprimento de sentença, além é claro de acabar com a unicidade da execução dos títulos executivos,

inverteu a obrigação, determinando que o devedor cumpra espontaneamente o julgado, sob pena de multa de 10% sobre o valor total

da condenação, isto é, a iniciativa de cumprir o julgado agora é do devedor, retirando-o da inércia até então existente (CPC, art.

475-J).

Diante destas ponderações, necessário se faz a identificação do início do prazo prescricional da pretensão executória e,

em vista da inexistência de execução de título executivo judicial, propriamente dito, se ainda vige a aplicação da Súmula 150 do

STF e, em não se aplicando mais esta súmula qual a solução mais adequada para o caso da inércia do credor em apresentar em juízo

o pedido para cumprimento de sentença.

 

2. CONCEITO E FUNDAMENTO DA PRESCRIÇÃO

A prescrição entendida como a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo

lapso de tempo[1], ou, então, conforme assinalava Pontes de Miranda, que a tratava como exceção, que alguém tem, contra o que

não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação[2]. 

A este respeito, Miguel Reale já apontava um problema terminológico. Afirmava ele que, necessário se fazia saber se

prescreve a ação ou a pretensão, conforme constante do conceito de Pontes de Miranda, afirmando, por fim, que após

amadurecidos estudos, preferiu-se a segunda solução, por ser considerada a mais condizente com o Direito Processual

contemporâneo, que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos[3].

O Código Civil de 1916 não trazia qualquer dispositivo quanto ao conceito da prescrição, este apenas enunciava nos

artigos 177 e 178 que as ações pessoais prescrevem ou então de que prescreve em determinado prazo a ação dos advogados para

cobrança de seus honorários, como exemplo.

Foi somente com o advento da Lei nº 8.078/90, CDC, que parece ter sido adotado pela legislação nacional o conceito de

que a prescrição extingue a pretensão, conforme expressamente consta do art. 27 daquele diploma legal, ao dispor que, prescreve

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria[4].  

Posteriormente, com o Novo Código Civil, é que ficou consagrado de que a prescrição fulmina a pretensão e não a ação

propriamente dita, conforme redação do artigo 189[5], desde que, é claro, fosse ultrapassado o lapso temporal descrito nos artigos

205 e 206, e que não estivessem presentes quaisquer das causas de suspensão ou interrupção da prescrição, a teor dos artigos 197 a

204 do Código Civil. 

Há de se ressaltar neste estudo, o fundamento da prescrição, a qual em suma, serve à segurança e à paz públicas, para

limite temporal à eficácia das pretensões e das ações[6].  Sendo seu maior fundamento de existência, a garantia de pacificação

social, não sendo razoável que, para a preservação do sentido de estabilidade social e segurança jurídica, haja o estabelecimento

de relações jurídicas perpétuas, que podem obrigar, sem limitação temporal, outros sujeitos, à mercê do titular[7].          

Explicava Câmara Leal que, não é, pois contra a inércia do direito, mas contra a inércia da ação, que a prescrição age,

a fim de restabelecer a estabilidade do direito, fazendo desaparecer o estado de incerteza resultante da perturbação, não removida

pelo seu titular[8].  

Assim, com o fim de proteger a segurança e a certeza, valores fundamentais do direito moderno, limitam-se no tempo a

exigibilidade e o exercício dos direitos subjetivos, fixando-se prazos maiores ou menores, conforme a sua respectiva função[9]. A

função precípua da prescrição foi exatamente extinguir as ações, sendo ela criada como medida de ordem pública, para que a
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instabilidade do direito não viesse a perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do equilíbrio sobre

que se assenta a ordem pública[10].

Neste sentido, modernamente, há consenso doutrinário e jurisprudencial de explicar a prescrição por interesse de ordem

social[11], isto é, no sentido de conferir segurança jurídica, em vista da consolidação das situações pelo decurso do tempo, bem

como, ainda, pela necessidade de procurar uma prova de liberação de um devedor que pagou, mas não recebeu a quitação ou a

perdeu[12].  

 

2.1 Possibilidade de Decretação de Ofício da Prescrição

O Código Civil de 2002 tratava no art. 194, em sua redação original, que o juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de

prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz.

Corroborava com tal impossibilidade de decretação de ofício da prescrição o § 5º do art. 215 do Código de Processo

Civil, que dispunha que não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz, poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de

imediato.

Isto é, não podia o magistrado, conhecer de ofício da prescrição e decretá-la, com exceção para favorecer absolutamente

incapaz e quando não se tratasse de direitos patrimoniais – afora estes casos, somente com o requerimento expresso da parte

interessada.

Contudo, com a Lei nº 11.280/06, acabou por revogar o art. 194 do Código Civil, bem como, procedeu modificação na

redação do § 5º do artigo 219 do Código de Processo Civil, passando este a possibilitar ao juiz, a decretação da prescrição de ofício,

em quaisquer casos[13]. 

Tal modificação, mesmo estando em contradição com os demais ordenamentos estrangeiros, que pregam pela

impossibilidade da decretação de ofício da prescrição[14], foi pelo Senador Aloizio Mercadante, Relator do Projeto, justificada

como sendo o projeto de lei

integrante da denominada ‘Reforma Infraconstitucional do Poder Judiciário’ e integrante do ‘Pacto de Estado

em Favor de um Judiciário mais Rápido e Republicano’, endossado pelos representantes dos três Poderes da

República, e encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo[15].

Informa ainda, que a modificação concernente à possibilidade da decretação de ofício da prescrição contribuirá para a

redução da morosidade processual, uma vez que impedirá a prática de atos desnecessários naquelas demandas em que o direito

material controvertido já foi fulminado pela prescrição[16].

Assim, tem-se hoje no ordenamento nacional, a possibilidade da decretação da prescrição de ofício pelo magistrado e

inclusive, em qualquer grau de jurisdição[17]. Contudo, conforme lembrança de José Miguel Garcia Medina, o juiz antes de

pronunciar a prescrição, deve intimar o autor da ação, para que este se manifeste a respeito da prescrição, pois que, poderá ter

ocorrido alguma das causas de suspensão ou interrupção da prescrição[18].

Caso não seja pelo devedor argüida a prescrição superveniente à sentença, na impugnação, conforme permite o artigo

475-L do CPC, e constatando o magistrado a ocorrência desta, antes é claro da decretação desta, melhor se faz que se proceda à

intimação do devedor, para que este se manifeste acerca da possibilidade de renúncia à prescrição, conforme assevera o artigo 191

do Código Civil[19]. Agindo assim, por certo, estará o magistrado a assegurar a ampla defesa e contraditório, bem como, a

almejada igualdade processual material.  

 

3. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Notório na doutrina e jurisprudência pátrias que o prazo prescricional da execução do título executivo judicial sempre foi
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equivalente ao prazo da prescrição da ação que a originou, conforme há muito preconiza a Súmula 150 do Supremo Tribunal

Federal[20]. 

Aliás, o entendimento era pacífico, no sentido de que o início do prazo da prescrição da pretensão executória do título

executivo judicial se dava com o trânsito em julgado da decisão. Neste sentido já decidiu o STJ, afirmando que a ação de execução

prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento nos termos da Súmula 150/STF. E mais: a contagem do prazo prescricional

inicia-se com o trânsito em julgado da sentença[21].

Pequena ressalva há de ser feita, quando se tratar de título judicial ilíquido, visto que há entendimento firme no sentido

que o prazo prescricional somente tem início quando finda a liquidação e, não do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Aliás, neste sentido a Ministra Eliana Calmon, em julgado de 28.02.2005, assim o ementou:

(...) 3. Doutrina e jurisprudência têm entendido que a liquidação é ainda fase do processo de cognição, só sendo

possível iniciar-se a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento,

apresenta-se também líquido. 4. O lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a

liquidação. 5. Hipótese em que se afasta a prescrição qüinqüenal. 6. Recurso Especial provido[22].  

Contudo, este entendimento de que o prazo prescricional se dá com o trânsito em julgado da sentença não pode mais

prevalecer, tendo em vista as mudanças implementadas pelas Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, principalmente quanto às

modificações do título executivo judicial.

 

3.1 Da Sincretização do Processo de Conhecimento ao Executório    

Antes das reformas implementadas pelas Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, vigia no sistema jurídico brasileiro a

unicidade quanto à execução dos títulos executivos, tanto judiciais quanto extrajudiciais, sendo que a distinção entre o processo de

conhecimento e o de execução residia no princípio da autonomia.

Luiz Rodrigues Wambier a este respeito explica que antes da Lei nº 11.232/2005 havia a separação em dois processos

das atividades cognitivas e executivas:

Em regra, no primeiro processo, de conhecimento, apenas se proferia a sentença, em que haveria de ser transformada

em realidade prática em um segundo processo, de execução. Para executar a sentença, exigia-se da parte legitimada a propositura

de uma nova ação, autônoma, geradora de um novo processo. Vale dizer, era necessária nova petição inicial, nova citação

etc[23].

Isto é, o devedor, nos termos do revogado artigo 652 do Código de Processo Civil era citado para, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, pagar ou nomear bens à penhora. Tal citação tinha o condão de interromper a prescrição, a teor dos artigos 202 do

Código Civil[24] e 219 do Código de Processo Civil[25]. Aplicando-se então aos títulos executivos extrajudiciais o prazo

prescricional estabelecidos nos artigos 205 e 206 do Código Civil ou então dos prazos previstos em lei especial. Quanto ao título

executivo judicial, aplicava-se a Súmula 150 do STF, ou seja, ocorreria a prescrição da execução no mesmo prazo da ação.

Atualmente, em vista do procedimento instaurado nos artigos 475-I a 475-R do Código de Processo Civil, no

cumprimento da sentença, inexiste a figura da citação, sendo certo que a execução da sentença civil não mais necessita de ação,

constituindo-se em fase do processo instaurado pela ação em que o autor pede a tutela do direito mediante o pagamento de quantia

certa[26], ou seja, não há mais processo autônomo de execução de sentença e também não há ato processual hábil a proceder à

interrupção da prescrição, necessário é a análise em qual momento ocorrerá o início do prazo prescricional.

No que pertine aos títulos executivos extrajudiciais, permanece a existência da citação, conforme preconiza o artigo 652

do CPC, não merecendo maior destaque este ponto[27].

A inexistência de citação quanto à satisfação do credor que possui um título executivo judicial, frente ao disposto nos
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artigos 202 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil cria o questionamento acerca da inexistência da prescrição da

execução de título judicial. Ao se pensar que não há citação e de que se trata de simples procedimento integrante da ação de

conhecimento, estaria o devedor adstrito à vontade ad eternum do credor em promover a cobrança da obrigação contida no título?

Ainda, diante da inexistência de execução de título judicial, continua válida a Súmula 150 do STF?

 

4. PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Ao que tudo indica não mais se aplica o contido na Súmula 150 do STF no cumprimento das obrigações oriundas de

título executivo judicial.

Ora, ao se tratar de simples procedimento constituindo-se em fase do processo instaurado pela ação em que o autor pede

a tutela do direito mediante o pagamento de quantia certa[28], não há mais a figura da execução, onde os atos executivos serão

praticados dentro do próprio processo em que se proferiu a sentença[29]. Nesta senda, perde o sentido a aplicação da Súmula 150

do STF ao asseverar que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da ação. Ora, não há mais execução. Há simples

procedimento, com desenvolvimento de atos executivos dentro do mesmo processo de cognição. 

Assim, tem-se que permanece hígida a natureza do prazo prescricional, pois que, a título de exemplo, sentença

condenatória por enriquecimento sem causa que condena a ressarcir determinada quantia, continuará tendo prazo prescricional de

três anos, a teor do artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

O que se quer dizer, exatamente é que agora se completou o movimento reformista com que se aboliu a execução de

sentença como ação separada e autônoma diante da ação de cognição, isto é, não há mais a velha ‘actio iudicati’ para

proporcionar ao credor a passagem do acertamento da causa à realização forçada da prestação assegurada na sentença e que tudo

se realiza num único processo, promovido por única ação[30].

Não há mais prazo específico para execução, pois que, não há mais execução separada do processo cognitivo, tratando-se

de atos executivos dentro da mesma ação. Disto, não mais se aplica o contido na Súmula 150 do STF. O que verdadeiramente se

aplica é o prazo prescricional contido nos artigos 205 e 206 do Código Civil, no decorrer do processo, a qualquer momento, desde

que fique evidenciado o decurso de prazo suficiente para a prescrição da ação, e que será extinto em vista da prescrição

intercorrente.

 

4.1 Início do Prazo Prescricional: Procedimento do Cumprimento da Sentença

Conforme a sistemática criada pela Lei nº 11.232/2005, os títulos executivos judiciais[31], independentemente de

qualquer manifestação do credor, terão o prazo de 15 dias para serem cumpridos voluntariamente pelo devedor, sob pena de

incidência de multa de 10% e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, do CPC, expedir-se-á

mandado de penhora e avaliação[32].  

Necessário se faz aqui a fixação do dies ad quo para cumprimento desta obrigação, pois, numa leitura mais atenta do

artigo 475-J do CPC, percebe-se que este não o fixou.

Importante é a fixação do início deste prazo, pois a teor do artigo 189 do Código Civil, a prescrição somente ocorrerá

quando violado for o direito, nascendo assim a pretensão à reparação a partir do momento em que houver sua violação.  

Neste sentido já apontava Câmara Leal, ao infirmar que se a obrigação do sujeito passivo, para se tornar exigível,

depende da vontade do titular, fazendo-se certa pela reclamação por parte deste, é intuitivo que, sem essa reclamação, não há

obrigação atual, nem ação para exigi-la, não podendo, portanto, correr a prescrição: É da reclamação não atendida que nasce a

ação do titular, e dela, portanto, é que a prescrição começa a correr[33].

É diante da inércia do credor que surgirá a prescrição de sua pretensão, pois ela é o não-exercício da ação, em seguida à
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violação do direito, e dura enquanto a ação não é exercitada. Uma vez ajuizada, porém, desaparece a inércia[34].

Na visão de Yussef Said Cahali:

[...] o início do prazo prescricional se verifica com o nascimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do

direito subjetivo, momento a partir do qual a ação poderia ter sido proposta – enquanto não nascer a ação

conferida para a tutela de um direito, não é dado falar em prescrição: actioni nondum natae non

praescribitur[35].

Antes de ter seu direito violado nada pode fazer o credor, pois que, depende da vontade do devedor cumprir a obrigação,

decorrência lógica que o inadimplemento é o pressuposto de fato da execução[36]. Sendo assim, questiona-se: quando é que se

pode considerar violado o direito do credor?

No entanto, necessário se faz analisar as correntes jurisprudenciais formuladas acerca do início do prazo para

cumprimento da sentença, que é de obrigação do devedor.

O artigo 475-J do CPC, apenas informa que o condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação

deve efetuar o pagamento espontâneo no prazo de 15 dias. Assim, há obrigação primária do condenado em cumprir o determinado,

nada podendo fazer o credor neste prazo, a não ser aguardar o cumprimento. Contudo, quando se inicia este prazo para o devedor

cumprir o sentenciado? A este respeito, quatro correntes doutrinárias se formaram.

A primeira delas sustenta que o prazo para cumprimento da obrigação insculpida no título executivo judicial passa a fluir

da intimação do advogado do devedor, como ocorre em qualquer fase do processo, à exceção das hipóteses em que a própria lei

exige que a intimação seja dirigida pessoalmente à parte, o que não é o caso, ante a ausência de previsão legislativa expressa[37].

A segunda corrente, explica haver necessidade de intimação do próprio devedor para o início da fluência do prazo para

pagamento. Tal assenta-se no fato de que o pagamento é ato de direito material e não de direito processual, não podendo haver

apenas a intimação do seu advogado para este fim[38].

A terceira corrente entende ser necessária a prévia intimação do advogado do devedor. Contudo, a intimação depende,

em qualquer caso, da prévia quantificação do valor devido[39].

Por fim, há a corrente que entende que o prazo para cumprimento espontâneo da decisão flui a partir do trânsito em

julgado. Os defensores desta corrente, defendem que as modificações legais implementadas pela Lei nº 11.232/2005 tiveram por

escopo imediato tirar o devedor da passividade em relação ao cumprimento da sentença condenatória, em vista da imposição ao

devedor do ônus de tomar a iniciativa de cumprir a sentença de forma voluntária e rapidamente.

Com tal alteração, buscou-se alcançar o objetivo estratégico da inovação legislativa, que seria justamente emprestar

eficácia às decisões judiciais, tornando a prestação judicial menos onerosa para o vitorioso[40]. Ora, quem está em juízo sabe

que, depois de condenado a pagar, tem quinze dias para cumprir a obrigação e que, se não o fizer tempestivamente, pagará com

acréscimo de 10%[41].

De se ressaltar que esta última corrente tem se sagrado vitoriosa no Superior Tribunal de Justiça. O primeiro julgado a

este respeito foi de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, em 27.08.2007, sendo assim ementado:

LEI 11.232/2005. ARTIGO 475-J, CPC. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA. TERMO INICIAL.

INTIMAÇÃO DA PARTE VENCIDA. DESNECESSIDADE. 1. A intimação da sentença que condena ao

pagamento de quantia certa consuma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o

prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença

condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para

cumpri-la. 3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida

automaticamente acrescida de 10%.[42]
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Após tal precedente, tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar o mesmo

entendimento, confira-se:

(...) Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por

seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Deve a parte vencida cumprir espontaneamente a obrigação, em

quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%.[43] E ainda, A intimação da

sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante publicação pelos meios ordinários, a

fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor[44].

Assim, o início do cumprimento da obrigação se dá com o trânsito em julgado da decisão, a qual, inclusive, possui o

condão de demonstrar quando se iniciará o decurso do prazo prescricional para a cobrança da obrigação.

Tem-se agora que o início do prazo prescricional do título executivo judicial ocorre a partir do decurso do prazo de 15

dias que possui o devedor para cumprir a sua obrigação líquida, vindo em contrário ao entendimento até então esposado pelo

Superior Tribunal de Justiça, de que sua fluência se iniciava com o trânsito em julgado da decisão.

Não mais vigora tal entendimento, em vista de que, a teor do artigo 189 do Código Civil, a pretensão somente tem início

com a violação do direito. No presente caso, a violação do direito do credor somente nasce com o não cumprimento espontâneo da

sentença pelo devedor, que se dá com o decurso do prazo de 15 contados do trânsito em julgado da sentença.

Nesta linha de pensamento, discorda-se de Araken de Assis, segundo o qual, considerar-se-á interrompida a prescrição

na data da ‘propositura da execução deferida pelo juiz’[45] a teor do artigo 617 do CPC[46], pois que, este artigo é expresso ao

infirmar da necessidade da citação o que não mais ocorre nos títulos executivos judiciais[47]. Ademais não possui tal manifestação

o condão de interromper a prescrição que porventura tenha se iniciado quando do decurso do prazo estipulado ao devedor para

efetuar o cumprimento de sentença.

Neste caso aplica-se a regra parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, onde a citação da ação de conhecimento

procedeu a interrupção da prescrição, sendo que os demais atos do processo como é caso do requerimento para cumprimento da

sentença, possuem o condão de manter a interrupção da prescrição que foi realizada pela citação[48]. Ao que tudo indica o

entendimento mais acertado para os títulos executivos judiciais, é a aplicação da prescrição intercorrente.

 

4.2 Prescrição Intercorrente: Cumprimento de Título Executivo Judicial

O parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição, somente poderá ocorrer uma vez e,

ocorrida, o prazo recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Isto é,

com a citação, ocorre a interrupção da prescrição, que por aplicação do parágrafo primeiro do artigo 219 do Código de Processo

Civil retroagirá à data da propositura da ação. Assim, uma vez proposta a ação e citado o réu, estará interrompida a prescrição, a

qual se perpetuará até o último ato do processo.

Contudo verifica-se a prescrição intercorrente quando a causa fica sem andamento pelo prazo respectivo[49], ou seja,

após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, assim ocorre com o fito de se estabilizar o conflito, pela

via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes[50].

Conforme expõe Yussef Said Cahali, a prescrição intercorrente é contada a partir do último ato praticado pela parte ou

desde a paralisação do feito, se suceder por inércia da parte, que dê causa à impossibilidade do prosseguimento. É certo que, quem

deve impulsionar o processo é o juiz, mas em determinadas circunstâncias o andamento fica condicionado à prática de ato pela

parte[51].

É, em vista do decurso do prazo sem a manifestação da parte, que ocorrerá a prescrição intercorrente. Esta deve observar

o prazo prescricional assinalado para a ação e, sendo constatada a paralisação do processo por prazo equivalente e por culpa da parte
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a que competia movimentar o processo, imperioso se torna a decretação, inclusive de ofício, da prescrição intercorrente.

A aceitabilidade da prescrição intercorrente em nosso ordenamento é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desde

os idos da década de 50, quando foi por este prolatada a seguinte decisão: Rejeição. Prescrição intercorrente, alegada

oportunamente. Inexistência da renúncia tácita alegada[52]. De se citar que tal forma de prescrição é plenamente aceita no direito

do trabalho, sendo inclusive objeto da Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal: o direito trabalhista admite a prescrição

intercorrente.

Quanto à sua previsão legal, foi esta inclusa em matéria tributária, através da Lei nº 11.051/2004, que introduziu o § 4º no

artigo 40 da Lei nº 6.830/80, aduzindo que, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato[53].

Tratando especificamente acerca dos títulos executivos judiciais, argumenta Luiz Guilherme Marinoni, que já

[...] era corrente entender que a paralisação do processo de execução por período superior ao prazo de

prescrição da pretensão acarretava a prescrição intercorrente. O mesmo entendimento deverá subsidiar a

questão do início da fase de execução: feito o requerimento depois de transcorrido o lapso necessário à

caracterização da prescrição da pretensão (à tutela do direito material mediante o pagamento de quantia certa),

ocorrerá a prescrição intercorrente, devendo o juiz extinguir o feito, inviabilizando a execução da sentença

condenatória.

Aduz, ainda, que esta é a solução que melhor se coaduna com o sistema vigente, que não se conforta com a sujeição

indeterminada do devedor ao credor[54].

Assim, verificado no curso do cumprimento da sentença, prazo superior ao assinalado para a ação, estar-se-á

caracterizada a prescrição intercorrente.

Não se pode descurar que a teor do artigo 612 do Código de Processo Civil a execução tramita no interesse do credor,

competindo a este os atos necessários para dar o impulso inicial. Assim, havendo sua inércia, inafastável será a decretação da

prescrição.

É claro que esta inércia deve estar ligada a uma conduta da parte credora. Ora, inocorre a prescrição intercorrente se não

lhe deu causa o autor, mas o réu, que dela se beneficia. Não se verifica, assim, pelo simples decurso do prazo, sendo preciso que

tenha havido negligência da parte do interessado no andamento do feito. O mesmo pode-se dizer, no caso de desídia ou omissão do

cartório, pois que, não ensejará o decurso do prazo prescricional, cujo pressuposto é a inércia da parte, que se omite na prática de

atos de sua iniciativa[55].

Nesse sentido, confira-se julgado tratando propriamente do cumprimento de sentença:

AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TARDIO. INÉRCIA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRAZO

ESTIPULADO PELO ART. 2.028 DO NCCB. APLICAÇÃO DO ART. 206, §3º, INCISO V, DO NCCB. 1- Não se

justifica a demora da parte em promover o cumprimento de sentença, já que o credor tinha em mãos um título

executivo pronto para ser executado, não cabendo ao Judiciário provocá-lo para realizar tal procedimento, e, em

conseqüência, iniciar a contagem do prazo prescricional. 2- Em se tratando de prescrição, 'in casu', aplicam-se

as disposições do novo Código Civil Brasileiro porque entre a data do ato ilícito e a data da vigência do NCCB

transcorreu lapso temporal inferior à metade do antigo prazo de 20 anos. 3- A prescrição restou consumada,

visto que o lapso de três anos, disposto no art. 206, §3º, inciso V, do NCCB foi suplantado[56].  

Para melhor compreensão do acima dito, pode-se citar caso de ocorrência da prescrição intercorrente quando ofertada

impugnação e esta não recebe o solicitado efeito suspensivo, mesmo tendo esta decisão sido agravada e mantida pelo Tribunal.
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Neste caso, compete ao credor promover os atos expropriatórios. Mesmo sendo concedido o efeito suspensivo, pode o credor

requerer o prosseguimento da execução, desde que, é claro, preste caução idônea[57]. Tal possibilidade demonstra a intenção do

legislador no sentido de promover a mais rápida e célere satisfação do crédito.

Assim, deixando o credor transcorrer o prazo superior ao da propositura da ação, mesmo pendente de decisão a

impugnação, por certo, restará decretada a prescrição intercorrente da pretensão executória, pois que, manteve-se o credor na

inércia.

A prescrição intercorrente, diante do acima demonstrado é o melhor mecanismo para fins de suplantação da inércia do

credor em fazer o devedor cumprir sua obrigação, sendo sua aplicação em qualquer fase do cumprimento de sentença, desde que, é

claro, tenha transcorrido o lapso temporal superior ao prazo assinalado para a prescrição da ação e que tal paralisação seja de culpa

exclusiva do credor.   

 

5. CONCLUSÃO

Pelo exposto, tem-se que em vista das modificações procedidas na execução de título judicial, especificamente quanto ao

cumprimento de quantia certa fixada em sentença transitada em julgado, melhor se coaduna a aplicação da prescrição intercorrente,

pois que, inexiste execução propriamente.

A aplicação da prescrição intercorrente observará o prazo assinalado para ação e será constatada quando houver

transcurso de lapso temporal superior a este prazo sem que tenha ocorrido qualquer movimentação processual. E que tal ausência de

movimentação seja por culpa do credor.

Tal conduta inerte do credor lhe acarretará o reconhecimento da prescrição, que possui por objetivo precípuo exatamente

consolidar situações em face do decurso de certo prazo, punindo o inerte e conferindo maior segurança às relações jurídicas.

Cabe, por fim, ponderar que o prazo prescricional na atual sistemática de cumprimento de sentença, iniciar-se-á com o

decurso do prazo de 15 após o trânsito em julgado, ou seja, uma vez intimadas as partes e, decorrido o prazo para apresentação do

competente recurso, certificado o trânsito em julgado no dia seguinte, iniciar-se-á o prazo de 15 dias para cumprimento espontâneo

pelo devedor. Neste prazo de 15 dias não correrá o prazo prescricional, o qual se iniciaria no 16º dia do trânsito em julgado,

contando-se a partir de então o prazo da prescrição intercorrente. 
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[1] CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 12. Noutra passagem estabelece o mesmo autor,  a
diferenciação entre a prescrição extintiva da aquisitiva: É assim que a prescrição extintiva ou liberatória tem por objeto as ações, estendendo-se, por isso,  a sua
aplicação a todos os departamentos do direito civil e comercial; tem, como condições elementares, a inércia e o tempo; e é seu efeito extinguir as ações. Ao passo
que a prescrição aquisitiva, ou usucapião, tem por objeto a propriedade, circunscrevendo-se ao direito das coisas, na esfera estritamente civil, sem projeção no
comercial; tem, como condições elementares, a posse e o tempo, acompanhadas de justo título e boa fé, quando ordinária e é seu efeito a aquisição do domínio.
(CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 06/07)
[2] PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Parte geral. Tomo VI.  Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955. p. 100.
[3] REALE, Miguel. O projeto do Novo Código Civil. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 68.
[4] LEI Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.9.1990 - Retificado no DOU de
10.1.2007.
[5] Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular  a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts.  205 e 206.
[6] PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Parte geral. Tomo VI.  Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955. p. 100.
[7] GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil (abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 475.
[8] CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 10. A este respeito ainda comenta o autor que: quatro são
os elementos integrantes, ou condições elementares da prescrição: 1° – existência de uma ação exercitável (actio nata); 2° – inércia do titular  da ação pelo seu não-
exercício; 3° – continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo; 4° – ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou
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interruptiva do curso prescricional. (p. 11).   
[9] AMARAL, Francisco. Direito civil – introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 561.
[10] CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 15.
[11] Neste sentido, confira-se: Este entendimento de afastar a prescrição por tempo indefinido se assenta no princípio de que deve haver um momento de
estabilidade jurídica, geradora da paz social, que é o objetivo primordial do Poder Judiciário, e esta estabilidade, em termos de prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, se assenta no art.  174, fixada em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, só interrompida nas hipóteses que enumera no seu
parágrafo único, não incluídas nestas a do art.  40 da Lei n. 6.830/80. (RSTF 17/359). 
[12] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 18.
[13] § 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.
[14]  Neste sentido, informa o Código Civil francês, em seu art. 2.223: “Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen
résultant de la prescription” No mesmo sentido o Código Civil argentino dispõe no art. 3.964 : “El juez no puede suplir de oficio la
prescripción”. O art. 142 do Código de Obrigações da Suíça tem redação análoga: “Le juge ne peut suppléer d’office le moyen
résultant de la prescription”. O Código Civil português, no art. 303º estabelece que o tribunal não pode suprir, de ofício, a
prescrição; esta necessita, para ser eficaz, de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita, pelo seu
representante ou, tratando-se de incapaz, pelo ministério público e por fim o Código Civil italiano, cujo art. 2.938 estabelece,
expressamente, que “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta”.
[15] Acessado em http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/getPDF.asp?t=25027 no dia 30.09.2009, às 21:11h.
[16] Acerca desta modificação, de bom alvitre a citação de Alexandre Freitas Câmara, tratando especificadamente da possibilidade
da decretação de ofício da prescrição, confira-se: Registro, aqui, o fato de que há já algum tempo o Poder Judiciário brasileiro
tem-se preocupado mais com a quantidade de sentenças que profere do que com sua qualidade. E isto se vê pelas estatísticas que
são apresentadas, em que há uma enorme preocupação com a demonstração de que as sentenças são proferidas em grande
quantidade (mas sem qualquer estudo sério e objetivo sobre a qualidade das mesmas). Não se pode, porém, deixar de recordar
neste ponto a célebre frase de Benjamin Disraeli: ‘Há três tipos de mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas’. Ao que
parece, então, teremos agora mais um mecanismo para produção de sentenças em série, pouco importando se elas serão capazes
de produzir resultados justos. A preocupação com o processo civil de resultados soa como algo que ficou restrito às considerações
doutrinárias, sem que o legislador atente para essa ‘ideologia do moderno direito processual’. Melhorar as estatísticas judiciárias,
porém, não é a única intenção dessa reforma legislativa. Outra finalidade é beneficiar (de novo) a Fazenda Pública. Veja-se, por
exemplo, o que já se escreveu sobre o tema: ‘Decerto, quem mais beneficiar-se-á com a alteração legislativa será a Fazenda
Pública, principal prejudicada com a anterior mudança que obstara o reconhecimento em casos relativos a direitos indisponíveis,
porque o magistrado poderá suprir a não-alegação por parte dos procuradores judiciais daquela, visto que a quantidade de
processos instaurados nos quais a mesma figura como parte é enorme e não há como se ter um controle absoluto sobre todos os
prazos prescricionais’. Aqui a justificativa apresentada é ainda mais absurda. Admitir-se o reconhecimento de ofício da prescrição
porque os advogados públicos freqüentemente se omitiriam e não apresentariam essa alegação é algo absolutamente desarrazoado.
Em primeiro lugar porque a lei não faz distinção entre os casos em que o prescribente é um particular ou a Fazenda Pública. Em
segundo lugar, porque a Fazenda Pública não deve receber essa proteção, absolutamente desnecessária. Nos casos em que um
agente público (como são os advogados públicos) deixar de alegar a prescrição que aproveite à Fazenda Pública, ter-se-á um
prejuízo para o erário público (que pagará dívida prescrita) em razão da omissão daquele agente. Ora, não tenho dúvidas em
afirmar que tal se configuraria como improbidade administrativa por omissão (art. 10, X, da Lei nº 8.429/92), já que o advogado
público, nesse caso, terá agido negligentemente na defesa do patrimônio público. Ora, bastaria que a um só advogado público
fossem impostas as sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 (entre as quais o ressarcimento integral do dano causado, o
pagamento de multa até no dobro do valor do dano causado e a perda da função pública) para que nunca mais fatos como este
ocorressem no Brasil! (CÂMARA, Alexandre Freitas. Reconhecimento de ofício da prescrição: uma reforma descabeçada e
inócua. Disponível em: <www.flaviotartuce.adv.br>. Acesso em 30/11/2009, às 21:45h).  
[17] Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
[18] MEDINA, José Miguel Garcia. Processo civil moderno. Parte geral e processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 157.
[19] Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá,  sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é
a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
[20] Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
[21] STJ.  REsp 905.037/SP, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009,  DJe 15/06/2009.  Neste mesmo sentido, confira-se
ainda: Execução de sentença. Improcedência da alegação de prescrição. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, a ação de execução prescreve no mesmo prazo da ação de
conhecimento.  Precedentes. 2. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação civil pública ajuizada contra a Fazenda Pública, e a contagem do prazo prescricional da execução
inicia-se com o trânsito em julgado da sentença. 3. Na espécie, havendo a decisão no processo de conhecimento transitado em julgado em 12.4.99 e tendo sido
iniciada a execução em 12.12.02, não há falar em prescrição da ação executiva. 4. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal  de Justiça. AgRg no REsp
1070595 / RS, Relator(a) Ministro NILSON NAVES, DJe 24/11/2008.  E ainda: EXECUÇÃO DE SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
- 1- Nos termos da Súmula 150/STF, a ação de execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento.  Precedentes. 2- Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
civil pública ajuizada contra a Fazenda Pública, e a contagem do prazo prescricional da execução inicia-se com o trânsito em julgado da sentença. 3- Na espécie,
havendo a decisão no processo de conhecimento transitado em julgado em 12.4.99 e tendo sido iniciada a execução em 12.12.02, não há falar em prescrição da ação
executiva. 4- Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg-REsp 1.070.595 - (2008/0137704-1) - 6ª T.  - Rel. Nilson Naves - DJe 24.11.2008 - p. 2392).Na mesma trilha
é a jurisprudência do Tribunal  de Justiça do Paraná: EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), CONSTANTES NA DECISÃO DEFINITIVA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA, COM O
VALOR A SER INDENIZADO PELA PRECEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS CONSEQÜENTES EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS -
PRESCRIÇÃO ALEGADA - ACOLHIMENTO - COMPENSAÇÃO INDEFERIDA - RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO - PROVIMENTO - 1.) Segundo a Súmula
150 do Supremo Tribunal  Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, iniciando-se com o trânsito em julgado da sentença terminativa ou
definitiva, conforme o caso, que põe termo ao processo de conhecimento.  2.) Se a parte vencedora adiantou as custas processuais e pretende reavê-las da vencida, a
ação correspondente prescreve em vinte anos, a teor da primeira parte do artigo 177 do Código Civil. 3.) A ação para cobrança dos honorários advocatícios
prescreve em cinco anos, consoante artigo 100, inciso II,  da Lei nº 4.215/63, a época vigente. 4.) Os simples acessórios móveis, como juros e correção monetária, não
constituem parte ilíquida da sentença, pois são apenas deduzíveis do principal e apuráveis a final, no momento do pagamento. Recurso provido para deferir a
compensação almejada. Sentença reformada. Inteligência do artigo 741, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJPR - AC 0043276-8 - (13293) - Corbélia - 1ª
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C.Cív. - Rel. Des.  Oto Sponholz - DJPR 03.02.1997).
[22] STJ - RESP 200300618635 - (543559 DF) - 2ª T. - Relª Min. Eliana Calmon - DJU 28.02.2005 - p. 00283.
[23] WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 2: processo de execução. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. p. 44.
[24] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo
incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
[25] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora
o devedor e interrompe a prescrição.
[26] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. v. 3: Execução.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 249.
[27] Art. 652.  O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.
[28] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. v. 3: Execução.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 249.
[29] WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 2: processo de execução. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. p. 43.
[30] THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Processo de execução e cumprimento da sentença. 24ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Leud,  2007. p. 533.
[31] Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; II – a sentença penal condenatória transitada em julgado; III – a
sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo; IV – a sentença arbitral; V –
o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça; VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos
sucessores a título singular ou universal. Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J)
incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso.
[32] Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da
condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art.  614, inciso II,  desta Lei, expedir-se-á
mandado de penhora e avaliação.
[33] CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 25.
[34] CÂMARA LEAL, Antônio Luiz. Da prescrição e decadência. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 26. Acentua ainda o mesmo autor que: a prescrição se
interrompe pela citação pessoal feita ao devedor, isto é, ao prescribente ou sujeito passivo, não especificou qual o processo ou ação determinante da citação, o que
indica que não foi pensamento do legislador restringi-la à ação, contra a qual corre a prescrição. A indeterminação da citação, na redação do dispositivo, denota que
ela se refere a qualquer processo judicial que tenha por fim a realização ou proteção do direito, porque qualquer ato judicial promovido pelo titular, em defesa ou
proteção do direito, faz cessar a sua inércia, tornando a prescrição inadmissível, pela carência de uma de suas condições elementares. (pág. 178).
[35] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 35.
[36] LIEBAMN, Enrico Tullio. Processo de execução. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 6. Neste mesmo sentido, prescrevem os artigos 580 e 581 do CPC: Art.
580. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa,  liquida e exigível, consubstanciada em título executivo.  Art. 581. O credor não
poderá iniciar a execução, ou nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação; mas poderá recusar o recebimento da prestação, estabelecida no título executivo, se
ela não corresponder ao direito ou à obrigação; caso em que requererá ao juiz a execução, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.
[37] Perfilham deste entendimento: Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado, p. 641, n. 4; Carlos Alberto Carmona,
Novidades sobre a execução civil: observações sobre a Lei 11.232/2005, p. 64-65, e Cumprimento da sentença conforme a Lei 11.232/2005, p. 157, e Marcelo Abelha,
Manual de execução civil, p. 311.
[38] A este respeito: Alexandre Freitas Câmara, A nova execução de sentença, p. 115/116; José Miguel Garcia Medina,  Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda
Alvim Wambier, Apontamento sobre as alterações oriundas da Lei 11.232/2005, p. 358/364; Evaristo Aragão Santos, Breves notas sobre o “novo” regime de
cumprimento da sentença, p. 34-35.
[39] No mesmo sentido:: Daniel Amorim Assumpção Neves, Reforma do CPC, p. 211-218.
[40] SOUZA, André Pagani de. O termo inicial do prazo para pagamento a que se refere o caput do art. 475-J do CPC, in Aspectos polêmicos da nova
execução. Coord. BUENO, Cássio Scarpinella. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 27. 
[41] STJ.  REsp 954.859/RS,  Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2007,  DJ 27/08/2007 p. 252. p. 04.
Perfilham ainda deste entendimento: Athos Gusmão Carneiro, Nova execução. Aonde vamos? Vamos melhorar, p. 118, Do “cumprimento da sentença”,  conforme a
Lei 11.232/2005. Parcial retorno ao medievalismo? Por que não?, p. 28, e Cumprimento da sentença civil, p. 53-56; Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito
processual civil, v. 2, p. 5, e As vias de execução no do Código de Processo Civil reformado, Aspectos polêmicos,  p. 327; Araken de Assis,  Cumprimento de sentença,
p. 212, e Manual da Execução, p. 193; Ernane Fidélis dos Santos, As reformas de 2005 do Código de Processo Civil, p. 54. Guilherme Rizzo Amaral, A nova
execução: comentários à Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, p. 114; Petrônio Calmon Filho, Sentença e títulos  executivos judiciais, p. 102. Interessante é a
sugestão de Cássio Scarpinella Bueno como solução do problema: Do ponto de vista do magistrado,  o que me parece necessário destacar, a partir da mesma visão
‘prática’,  é que cabe a ele, diante da pluralidade de interpretações que o caput do art.  475-J tem dado ensejo,  optar justificadamente por uma delas – ou por alguma
alternativa que lhe pareça possível extrair do mesmo dispositivo legal ou de sua leitura no sistema processual civil – agindo em conformidade com o seu
entendimento, ou, ainda, para evitar os inequívocos problemas e recursos que, certamente, a opção que tomar ensejará no espírito de qualquer uma das partes – que
poderão recorrer, como de fato têm recorrido, das decisões que, a respeito, têm sido tomadas –, determinar o comparecimento das partes para uma ‘audiência de
conciliação’, similarmente ao que, antes da alteração do art.  331 do CPC pela Lei 8.952/94, era muito comum realizar em diversos juízos da comarca de São Paulo,
iniciativa enaltecida, em sede doutrinária, por Cândido Rangel Dinamarco.  Certamente que o magistrado,  tomando tal iniciativa, deixará claro que a designação da
audiência não interfere na fluência do prazo para pagamento, mas deverá evidenciar sua disposição de convencer o exequente e o executado de transigirem sobre os
valores devidos,  oportunidade em que poderá levar aquele percentual em consideração para buscar uma adequada composição entre as partes. (BUENO, Cassio
Scarpinella. Variações sobre a multa do art. 475-J do CPC, in Aspectos polêmicos da nova execução. Coord. BUENO, Cássio Scarpinella. WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 71.)
[42] STJ.  REsp 954.859/RS,  Rel. Ministro  Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 16/08/2007,  DJ 27/08/2007 p. 252. Em decisão mais recente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 11.232/2005. ARTIGO 475-J. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE VENCIDA. DESNECESSIDADE. 1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante
publicação pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença
condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Deve a parte vencida cumprir
espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag
1046147/RS, Rel. Ministro  João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2008,  DJe 06/10/2008)
[43] STJ.  AgRg no Ag 1046147/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2008,  DJe 06/10/2008.
[44] STJ.  AgRg no Ag 1097839/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 10/03/2009,  DJ
23/03/2009.  AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
MATÉRIA JÁ PACIFICADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. I - A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se
mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. Transitada em julgado a
sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la.  Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo
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Regimental improvido . (STJ. AgRg no Ag 1136400/PR, Rel. Ministro  Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 06/08/2009,  DJe 17/08/2009).
[45] ASSIS, Araken. Manual da execução. 11ª ed. rev. ampl. e atual. com a reforma processual – 2006/2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 440. 
[46] Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art.
219.
[47] Cabe aqui a ressalva da existência de citação quanto aos seguintes títulos executivos judiciais: II – a sentença penal
condenatória transitada em julgado; (...) IV – a sentença arbitral; (...) VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça. Decorre da disposição do parágrafo único do artigo 475-N do CPC: Nos casos dos incisos II, IV e VI, o
mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso.
[48] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo
incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas
condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou
em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda
que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a
correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
[49] STF. RE 72444, Relator(a):  Min. Luis Gallotti,  Primeira Turma, julgado em 24/08/1971,  DJ 08-10-1971. RTJ VOL-58773.
[50] REsp 208345/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 08/06/1999,  DJ 01/07/1999 p. 154.
[51] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 134.
[52] RE 10055, Relator(a):  Min. Anibal Freire, Primeira Turma, julgado em 01/09/1950,  DJ 14-07-1952.
[53] Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – § 4º
DO ARTIGO 40 DA LEF – LEI 11.051/04 – POSSIBILIDADE. 1. A previsão do § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (inserido pela Lei 11.051 de 30/12/04),
do reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública, deve ser aplicada de imediato, uma vez que se trata de norma
processual. A disciplina quanto à prescrição em si é de direito material (prazo, contra quem corre), mas não a forma de conhecê-la. 2. Para efeito de caracterização
de prescrição intercorrente é assente na jurisprudência do E. Superior Tribunal  de Justiça que basta a paralisação por mais de cinco anos, independentemente da
natureza da dívida tributária, por força do art.  174 do CTN.
3. Agravo interno conhecido e não provido. (Decisão da 3ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região – Dr.  José Antônio Lisboa Neiva – Juiz Federal convocado, Ap.
Cível, Proc. Nº 1995.51.01.038196-0).
[54] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. v. 3: Execução.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 250. 
[55] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 133.
[56] TJMG. Apelação Cível 1.0637.01.009974-4/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des.  Francisco Kupidlowski, j. 23/10/08.
[57] Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus
fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação. § 1o Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o prosseguimento da
execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos.
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REFLEXÕES SOBRE OS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DOS DISSIDIOS 
TRABALHISTAS 

REFLECTIONS ABOUT THE EXTRAJUDICIAL MEANS ON THE SOLUTION OF THE LABOR SALARY 
AGREEMENTS 

 

Dárlen Prietsch Medeiros 
Luiz Otávio Linhares Renault 

 

 
RESUMO 
Ano após ano verifica-se um aumento no número de processos judiciais e isto se reflete na 

resposta do judiciário, que tende a ser mais morosa. O Poder Judiciário não cresce na mesma 
proporção que as demandas. A solução de conflitos pelos meios extrajudiciais pode representar 
maior agilidade na finalização do litígio, auxiliando no saneamento da lide sociológica e 

representando o aumento do cumprimento espontâneo das obrigações. No entanto, quando se 
refere à aplicação destes mecanismos na esfera trabalhista, estes devem ser analisados 

individualmente e observando as peculiaridades desta justiça especializada para concluir se 
existem reais vantagens ou não na sua utilização. 
PALAVRAS-CHAVES: Meios extrajudiciais de solução; mediação; arbitragem; comissões de 

conciliação prévia; processo do Trabalho. 
 
 

ABSTRACT 

Year after year an increase on the number of labor processes is verified and this is reflected in the 

answer of the judiciary that tends to be slower. The structure of the Justice of the Work does not 

increase at the same proportion as the demands. The solution of conflicts from the extrajudicial 

means can represent larger agility in the ending of the litigation, supporting the sanitation from 

the sociological works and representing the increase of the spontaneous execution obligations. 

However, when that refers to the application of these mechanisms in the labor sphere, the same 

ones need to be individually analyzed and observing the peculiarities from that specialized justice 

to conclude if there are real advantages or not in its using. 

KEYWORDS: extrajudicial solution means; mediation; arbitration; commissions of previous 

conciliation; Work process. 

 

 

 

1. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DOS DISSIDIOS TRABALHISTAS 

  

  

1.2         Porque utilizar (ou não) meios extrajudiciais de solução dos dissídios trabalhistas? 
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Nos últimos anos tem crescido a busca por soluções extrajudiciais dos litígios, o que representa 

de certa forma uma retomada de métodos anteriores ao controle estatal da justiça, eis que a 

sociedade já se valia de meios de solução de conflitos como a arbitragem e a mediação. Mas o 

que justifica esta certa retomada as origens? 

Segundo os dados estatísticos[1] divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) colacionados abaixo, verifica-se um aumento no número de processos judiciais ano a ano: 

  

JUSTIÇA DO TRABALHO: MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 

  

Anos Recebidos Julgados 

1941-1945 163.128 146.790 

1946-1950 346.609 341.981 

1951-1955 538.238 467.245 

1956-1960 713.107 699.799 

1961-1965 1.316.566 1.256.030 

1966-1970 2.356.958 2.121.203 

1971-1975 2.042.441 1.945.653 

1976-1980 3.037.948  2.762.994 

1981-1985 4.232.785 3.913.091 

1986-1990 5.582.119 4.967.282 

1991-1995 9.744.846 8.981.483 

2001-2005 11.338.330 11.129.388 

2006-2009 10.852.800 10.593.586 

Total 64.268.504 61.343.190 

  

  

Pelos dados estatísticos, verifica-se que, proporcionalmente ao aumento do número de processos 

recebidos, cresce também o número de processos julgados. Mas mesmo com todo este esforço 

da Justiça do trabalho em acompanhar o crescimento da demanda, ainda restam 2.952.314 para 

serem julgados juntamente com toda a demanda que virá em 2010 e assim sucessivamente. 

Assim, o número crescente de demandas, aliado ao saldo residual de julgamentos acaba 

refletindo na resposta do judiciário, que tende a ser mais morosa, pois, ainda que o aparato 

judiciário venha a crescer na mesma proporção que a demanda, ainda restariam 

aproximadamente 3 milhões de processos para serem julgados. Neste quadro  a tentativa de 
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soluções extrajudiciais se apresenta como uma possibilidade de minorar o número de novas 

ações e assim equilibrar esta relação, o que certamente refletiria na duração dos processos. Além 

de representar a solução rápida do litígio para as partes envolvidas. 

Estes fatos isoladamente já representariam uma justificativa bem razoável para buscar a solução 

extrajudicial de litígios, ou seja, a busca pela solução do conflito em menor tempo possível. No 

entanto, outros fatores ainda podem ser destacados a seguir. 

A solução de conflitos pelos meios extrajudiciais também auxilia no saneamento da lide 

sociológica, já que a solução obtida pelos meios extrajudiciais normalmente será negociada pelas 

partes envolvidas[2], enquanto a sentença judicial soluciona a lide levada a Juízo, mas não tem 

caráter de pacificação social, eis que apresentará sempre um vencedor e um vencido. 

Somado ao saneamento da lide sociológica, e provavelmente decorrente dela, estaria o aumento 

do cumprimento espontâneo das obrigações, pois elas foram objeto de negociação entre as partes 

e não de imposição como ocorre quando o litígio é submetido ao judiciário. 

Por fim, a solução extrajudicial pode possibilitar a entrega mais célere do bem da vida a quem de 

direito, garantindo-lhe o estado que teria alcançado, caso não houvesse ocorrido a violação de 

seu direito material, uma vez que não existirá a demora processual e recursos procrastinatórios. 

Assim, sem exaurir o rol de motivos, o crescimento na procura de solução de conflitos 

extrajudiciais se justifica. 

  

2. OS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

  

  

Os Métodos de solução de conflitos podem ser divididos em 3 grandes grupos: autotutela, 

autocomposição e heterocomposição. Segundo ensina Delgado (2002), a diferenciação entre os 

grupos ocorre em decorrência dos sujeitos envolvidos e na sistemática operacional do processo 

de solução do conflito. 

  

  

2.1 Autotutela 
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Caracteriza-se pela imposição da solução para o conflito, de forma que a parte mais fraca, do 

ponto de vista físico, social, psicológico, econômico, suporta a decisão tomada, de forma 

unilateral, pela parte mais forte, que lhe impõe um sacrifício não consentido de forma 

espontânea. Esta forma de solução vem sendo abolida, embora ainda possa ser encontrada no 

caso de uma legítima defesa ou da Greve (que acaba não concluindo seu objetivo autotutelar, 

tornando-se apenas mecanismo de pressão). 

  

  

2.2 Autocomposição 

  

  

É a forma de solução do conflito, sem o emprego de qualquer tipo de força ou imposição, na 

qual as partes fazem concessões, mediante celebração de acordos de vontade, 

independentemente da participação de terceiros. Pode se dar de forma unilateral (renúncia e 

reconhecimento) ou bilateral (transação) e se dar à margem dos processos judiciais 

(extraprocessuais) ou no bojo dos processos (intraprocessual). Um importante exemplo de 

heterocomposição é a negociação coletiva. 

  

  

2.3 Heterocomposição 

  

  

Solução do conflito, por um terceiro (sujeito exterior à relação conflituosa), que impõe sua 

decisão às partes, de forma obrigatória, no entanto, não há coerção de nenhuma das partes em 

litígio, poderá a haver sim, exercício coercitivo pelo agente  exterior ao conflito original 

(Delgado, 2003:24). 

Entre os exemplos deste tipo de composição podemos citar a arbitragem, a jurisdição, a 

conciliação e "de certo modo a mediação" (Delgado, 2003:24), no entanto o enquadramento 

destes não é consensual na doutrina, mas como já mencionado, se o critério são as partes 

envolvidas, esta divisão prevalece. 
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3. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS TRABALHISTAS 

  

  

Os métodos extrajudiciais mais comuns são mediação, arbitragem e comissões de conciliação 

prévia, na divisão proposta por Fiúza (2001) . 

  

  

3.1 Mediação 

  

Trata-se do método de composição em que se usa a intermediação de um agente para 

conduzir negocialmente os litigantes a reduzirem suas divergências e a encontrarem, por eles 

mesmos, um ponto de entendimento (uma autocomposição), portanto, não existe imposição de 

uma solução pelo mediador (ou heterocomposição, pois há intervenção de um terceiro). 

Em suma, um terceiro aproxima as partes, aconselhando, informando e estabelecendo regras de 

comunicação, a fim de seja alcançada a solução consensual para o litígio.  Em regra o mediador 

questiona as partes até compreender em que "setores" está o litígio, a partir desta informação, 

esclarece às partes qual o objeto do litígio para tentar obter uma solução. 

  

  

3.2 Arbitragem 

  

  

A arbitragem, instituída pela Lei 9307/96, é um meio de solução de conflitos que consiste na 

escolha de um árbitro, que examinará o dissídio e proferirá decisão resolvendo o litígio. A 

sentença arbitral, que é o resultado da arbitragem equivale a uma sentença judicial, que deverá 

ser acatada pelas partes tendo em vista que as mesmas elegeram o árbitro que a proferiu. 

 Arbitragem é facultativa, no entanto, uma vez que haja opção por este meio de solução, esta se 

torna obrigatória. Esta opção poderá ocorrer mediante cláusula compromissória, que precede o 

conflito ou pela assinatura do compromisso arbitral, que ocorrerá quando já existe litígio (artigos 

267, VII[3] e 301, IX[4] do CPC). 
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É importante destacar que a arbitragem somente poderá ser utilizada em se tratando de direitos 

patrimoniais disponíveis (artigo 1º da Lei nº. 9.307/1996), por esta razão entende-se que não 

seria possível a sua utilização em dissídios individuais trabalhistas e é neste sentido o 

posicionamento de Mauricio Godinho Delgado: 

  

A lei de arbitragem dispõe que o instituto aplica-se à regulação de direitos patrimoniais 

disponíveis (art. 1º, Lei n.9307/96) o que cria certa dificuldade de inserção, neste restrito grupo, 

dos direitos juslaborativos, principalmente quando considerados no plano das relações bilaterais 

do contrato empregatício. 

É que vigora, no direito do trabalho, especialmente em seu segmento jusindividual, o principio 

da indisponibilidade dos direitos, que imanta de invalidade qualquer renúncia ou mesmo 

transação lesiva operada pelo empregado ao longo do contrato. A fórmula arbitral, que pode 

levar a uma considerável redução ou supressão de direitos, teria força para esterilizar, ou mesmo 

atenuar, semelhante principio básico do ramo justrabalhista especializado? 

Em principio, parece-nos que a resposta é negativa. As formulas de solução de conflitos, no 

âmbito do Direito Individual do Trabalho, submetem-se, é claro, aos princípios nucleares deste 

segmento especial do direito, sob pena de a mesma ordem jurídica ter criado mecanismo de 

invalidação de todo um estatutário jurídico cultural tido como fundamental por ela mesma. 

Nessa linha é desnecessário relembrar a absoluta prevalência que a Carta Magna confere à 

pessoa humana, à sua dignidade no plano social, em que se insere o trabalho, e a absoluta 

preponderância deste no quadro de valores, princípios e regras imantados pela mesma 

constituição. 

Acresça-se ainda, a dificuldade de compatibilização da regra disposta nos artigos 18 e 31 da Lei 

de Arbitragem com o preceito de amplo acesso ao judiciário, assegurado pelo artigo 5º, XXXV 

da carta Magna. De fato, a Lei nº 9307 parece querer conferir qualidade de coisa julgada 

material à decisão arbitral, mesmo em conflitos meramente interindividuais, excluindo, em 

conseqüência, da apreciação judicial lesão ou ameaça a direitos trabalhistas que poderiam estar 

nele embutidas. Ainda que se considere superável tal dificuldade de compatibilização no âmbito 

do direito civil e direito comercial - onde vigora como critério geral, o princípio da autonomia da 

vontade - , ela não parece passível de arrendamento no campo jus-trabalhista, em que os 

princípios nucleares são de natureza e direção sumamente distintas. (Delgado, 2002:667-668) 

  

  Em sentido oposto, ou seja, entendendo que não existe óbice à utilização da arbitragem nos 

dissídios individuais, por não se tratarem de direitos indisponíveis é a manifestação de Mauro 

Schiavi: 
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Os direitos trabalhistas são, como regra geral, patrimoniais disponíveis. O fato de existirem 

normas de ordem pública no Direito do Trabalho (artigo 9º, 444 e 468 da CLT), não significa 

dizer que os Direitos Trabalhistas são indisponíveis. (...) 

Pertencendo ao Direito Privado e contando com uma elevada gama de normas de ordem pública 

e ainda considerando-se o estado de subordinação a que  está sujeito o empregado, os Direitos 

Trabalhistas, durante a vigência do contrato são irrenunciáveis como regra geral. Entretanto, 

uma vez cessado o vinculo de emprego  e o consequente estado de subordinação, o empregado 

pode renunciar  e transacionar direitos, máxime estando na presença de um órgão imparcial 

como o Sindicato ou Justiça do Trabalho (...)  

A arbitragem, embora deva ser vista com cuidado e reserva na esfera do conflito individual do 

trabalho, não é proibi.da pela lei, tampouco  é contrária aos princípios que regem o Direito 

Material e Processual do Trabalho, entretanto, penamos que o trabalhador somente possa aceitar 

uma convenção arbitral quando já cessada a relação de emprego, pois o estado de subordinação 

impede a manifestação livre de sua vontade em admitir uma cláusula compromissória de 

arbitragem. (SCHIAVI, 2007: 28-29) 

  

  

Assim, analisando ambos argumentos é possível posicionar-se pela impossibilidade de utilização 

da arbitragem em se tratando de litígio individual trabalhista, eis que, defende-se o caráter 

alimentar da verba trabalhista e a permanecia do empregado em condição desfavorável, 

configurando uma certa submissão mesmo após a cessação do vínculo empregatício, pois ainda 

que deixe de existir a submissão ao empregador, nasce a submissão à necessidade de 

sobrevivência. 

Outra questão que merece ser lembrada é que o serviço de arbitragem é privado, portanto deve 

ser remunerado, assim surge a questão: Quem efetivamente arcaria com as despesas do juízo 

arbitral seria o empregador? E porque ele pagaria por um serviço que não lhe trouxesse 

vantagens? E sendo assim, isso não pode ser desconsiderado. 

Se o juízo arbitral se traduz num mecanismo de solução mais ágil, qual o interesse do 

empregador em utilizá-lo considerando a conhecida vantagem do descumprimento? Qual a real 

vantagem obtida por ele? 

Já na esfera do Direito Coletivo, existe previsão constitucional para a utilização da Arbitragem 

como lembra Mauro Schiavi: 

  

Na esfera do direito coletivo do trabalho, embora pouquíssimo utilizada, há autorização 

constitucional para que o conflito coletivo do trabalho, se assim convencionarem as partes, possa 

ser dirimido pela arbitragem. Neste sentido é o artigo 114 da Constituição Federal que assim 
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dispões: "frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros." (SCHIAVI, 2007: 

526) 

              

  

 3.4 Comissões de Conciliação prévia 

  

  

As comissões de conciliação prévia, instituídas pela Lei nº. 9.958/2000 e regulamentadas pela 

Portaria MTE 329/2002, que posteriormente foi alterada pela Portaria MTE 230/2004, surgiram 

como um meio de solução de litígios extrajudicial com previsão legal no artigo 625 (A a H) da 

CLT. 

Dentre os dispositivos pertinentes dois serão analisados: A exigência de prévio exaurimento da 

tentativa conciliatória extrajudicial antes da ação trabalhista previsto no art.625-d e ainda o 

parágrafo único do artigo 625-e da CLT que trata do termo de conciliação. 

Barros (2008) lembra que há muitos anos a Organização Internacional do Trabalho OIT tem 

aconselhado a Conciliação através das recomendações nº. 92 de 1951, que propõe a criação de 

organismos de conciliação voluntária, a recomendação nº 94 de 1952 que sugere a instituição de 

organismos de consulta e colaboração entre empregados e empregadores no âmbito da empresa 

visando estimular acordos e conciliar controvérsias e por fim, a recomendação nº 130 de 1967 

que trata sobre o exame de reclamações dentro das empresas, deixando claro que não poderá 

existir nenhuma forma de limitação do empregado ao judiciário. Portanto, destas resoluções já é 

possível extrair a essência da norma que a OIT prega. 

  

  

3.4.1 A exigência de prévio exaurimento da tentativa conciliatória extrajudicial antes da 

ação trabalhista (625-d): sua constitucionalidade e natureza processual 

  

  

O texto celetista assim dispõe: Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à 

comissão de conciliação prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido 

instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Esse dispositivo, 

independente da vontade do legislador[5], acabou gerando um "pré-requisito para a propositura 

da ação trabalhista nas localidades onde existir comissão de conciliação prévia. E esta condição 
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foi responsável por muitas discussões doutrinárias (acerca da constitucionalidade ou não da 

norma) que culminaram na propositura de ações direta de inconstitucionalidade já no mesmo ano 

de início de vigência da lei[6]. 

Os defensores da inconstitucionalidade da exigência de prévia submissão à Comissão 

argumentaram que tal exigência ofende a garantia constitucional de inafastabilidade do controle 

jurisdicional ou o princípio constitucional da isonomia. Já aqueles que defendem a 

constitucionalidade do preceito legal, o fizeram defendendo que a exigência se trataria de uma 

nova condição da ação, sem representar com isso um entrave ao acesso à justiça. 

  

  

3.4.1.1 Da (in)constitucionalidade do artigo 625 - d da CLT 

  

  

Como já dito, ainda que não conste expressamente na lei a obrigatoriedade da submissão anterior 

à comissão de conciliação prévia, esta foi a interpretação dada ao dispositivo legal e isto gerou a 

crítica de doutrinadores que defendiam (e defendem) a inconstitucionalidade da norma. 

  

  

3.4.1.1.1         Argumentos em defesa da inconstitucionalidade 

  

  

Entre os argumentos apresentados para apontar a inconstitucionalidade da norma estão ofensa ao 

princípio da legalidade (art. 5º, II da CF88), afronta à garantia da inafastabilidade da tutela do 

poder judiciário (art. 5º, XXXV da CF88) e ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput e 

inciso I), conforme brevemente apresentado  a seguir. 

  

I)  Ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II da CF88). 

  

 Considerando que não existiu disposição expressa da exigência de prévia submissão à 

Conciliação sob pena de extinção sem julgamento do mérito, qualquer interpretação neste 

sentido violaria o princípio da legalidade consagrado no art. 5º, II da CF88 que assim 
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dispõe: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei". 

  

II) Afronta à garantia da inafastabilidade da tutela do poder judiciário (art. 5º, XXXV da CF88): 

  

A constituição confere a todos o livre acesso à justiça, como se compreende do artigo 5º  XXXV 

da CF, que assim dispõe: lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 

A afronta à garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional ocorreria, pois a exigência de 

submissão da "demanda" a CCP seria uma forma de impedimento ao acesso direto e imediato ao 

poder judiciário[7]. 

Neste sentido defende Lutiana Lorentz: 

  

Os arts. 5°, inc. XXXV e caput, 114, da Constituição do Brasil de 1988, não condicionam o 

direito de ação à passagem nem por nenhum juizado nem por nenhum mecanismo de arbitragem 

nem por nenhum mecanismo conciliatório ou mediador. (LORENTZ, 2002:30) 

  

  

              Assim, se a Constituição não prevê nenhum tipo de condição ao Direito de ação, não 

poderia a legislação infraconstitucional fazê-lo. 

  

         III)   Ofensa ao Princípio da Isonomia (art. 5º, caput e inciso I). 

  

              A igualdade estabelecida no artigo 5º caput e inciso I estaria sendo violada pela 

imposição de submissão à comissão de conciliação prévia aos trabalhadores oriundos de 

localidade e modalidades profissionais onde fora criada a CCP, enquanto na mesma localidade 

existiriam empregados que poderiam ter acesso a Justiça sem este requisito, considerando que a 

criação de CCP é facultada por lei. 

              Ainda outra situação é levantada, a lei cria uma situação que onera o credor trabalhista, 

sem criar qualquer ônus ao devedor, que se não comparecer a CCP não terá nenhuma sanção. 
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         3.4.1.1.2    Argumentos em defesa da constitucionalidade 

  

  

              Dentre os argumentos em prol da constitucionalidade da norma, esta o argumento de 

que a submissão à comissão de conciliação prévia consistiria em instância prévia conciliatória, 

ou condição da ação, e não eliminação da possibilidade de ingresso com ação trabalhista. 

           Segundo os defensores da constitucionalidade do preceito legal, a exigência de prévia 

tentativa de conciliação extrajudicial constitui mera condição da ação, ou seja, para que o 

empregado tenha interesse de agir, deverá ter submetido sua demanda à CCP. Ainda é defendida 

que esta condição se assemelharia à situação da negociação direta antes do ajuizamento do 

dissídio coletivo. 

  

              Neste sentido destacam-se alguns posicionamentos: 

  

A pretensa inconstitucionalidade, vislumbrada por alguns, na obrigatoriedade da passagem 

prévia da demanda perante a comissão de conciliação, não tem qualquer procedência. As 

comissões de conciliação prévia não constituem óbice ao acesso ao Judiciário, assegurado pelo 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que são apenas instância prévia 

conciliatória, em que a comissão deve dar resposta à demanda em 10 dias (CLT, art. 625-F), o 

que, de forma alguma, representa óbice ao acesso ao Judiciário. (Martins, 2000:01) 

  

  

Em consequência, e considerando que a conciliação prévia não retira da Justiça do Trabalho a 

apreciação de qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, mas apenas difere no tempo a 

acionabilidade, fica afastada a inconstitucionalidade por afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da republica de 1988. é que as técnicas de conciliação prévia, à semelhança do que 

já ocorre nos processos de dissídio coletivo, constituem pré-requisito da ação e se inspiram 

exigência de economia processual. (BARROS, 2008:213) 

  

Sobre a presunção de constitucionalidade Pimenta (2003) destaca algumas observações feitas 

por Luis Roberto Barroso[8]à respeito deste princípio que poderão ser muito relevantes no 

desfecho dessa polêmica: 
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Observa Luis Roberto Barroso que este princípio desempenha uma função pragmática 

indispensável na manutenção da imperatividade das normas jurídicas e, por via de consequência, 

na harmonia do sistema (antes da decisão judicial que proclame a inconstitucionalidade da lei, 

quem a descumprir o fará por sua conta e risco). Na prática, o princípio se traduz em duas regras 

de interpretação, as quais deverão ser necessariamente observadas pelo aplicador: 

a)     Não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de 

razoavelmente se considerar a norma como válida, não deve ser declarada sua 

inconstitucionalidade; 

b)     Havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma 

com a Constituição, em meio a outras que determinariam sua invalidade, deve o intérprete optar 

pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor (o que se denomina interpretação 

conforme a constituição) (PIMENTA, 2003:165-166) 

  

  

Desta forma, a presunção de constitucionalidade pregada por Barroso, em conformidade com as 

regras que apresenta seria uma solução menos danosa que a declaração de inconstitucionalidade 

de uma norma e atenderia os anseios daqueles que alegam sua inconstitucionalidade. 

  

  

3.4.1.2 Natureza Processual da tentativa Conciliação extrajudicial antes da propositura de 

ação trabalhista 

  

  

Para determinar a natureza processual da tentativa de conciliação prévia é aconselhável ter se 

posicionado entre uma dos correntes supra mencionadas, eis que, segundo uma delas pode-se 

afirmar que a tentativa de conciliação extrajudicial seria um pressuposto da ação, com o que se 

discorda. A tentativa de conciliação judicial ainda pode ser entendida como uma atividade pré-

processual, no entanto não vinculada ao mesmo, sem o caráter de pressuposto ou pré-requisito, 

que poderia ser entendida como atividade extra-judicial. 

 As comissões têm natureza de órgão privado, de solução de conflitos extrajudiciais, e não 

público. Como sustenta Lutiana Lorentz: As CCP's têm atuação como mecanismo privado de 

mediação trabalhista, visando exclusivamente à conciliação, jamais à instrução ou ao 

julgamento do conflito. (LORENTZ, 2002:14) 
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 Eduardo Saad[9], citado por Lorentz (2002) sustenta que a natureza do negócio jurídico 

resultante das Comissões de conciliação prévia é de transação (arts. 1.025 - 1.036 do CCB), 

através de concessões recíprocas. Assim, a tentativa de conciliação realizada perante uma 

comissão de conciliação prévia pode ser classificada como atividade extrajudicial de mediação 

privada, cujo conteúdo material só pode terá natureza de transação. 

  

 É neste sentido o julgado proferido pelo TRT23: 

  

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - ACORDO HOMOLOGADO - NATUREZA 

JURÍDICA -TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EFICÁCIA LIBERATÓRIA. Não obstante 

a literalidade do parágrafo único do artigo 625-E da CLT, a sua interpretação não pode ocorrer 

de forma isolada. Para extrair o seu correto sentido necessário se faz lançar mão da interpretação 

sistemática, vale dizer, o cotejamento com outros dispositivos legais, de maneira a 

compatibilizá-lo com o texto constitucional e o princípio da irrenunciabilidade de direitos 

trabalhistas. Assim, a conciliação entabulada atinge os títulos discriminados no termo respectivo, 

com os valores correspondentes, não havendo possibilidade de postular por direito cuja verba 

encontra-se quitada com as formalidades que lhe empresta a lei 9.958/00, sendo certo que a 

invalidação do acordo não prescinde do manejo do remédio processual adequado, qual seja, ação 

anulatória. Portanto, declara-se a impossibilidade de invalidar termo firmado perante a CCP por 

meio de reclamação trabalhista. Recurso parcialmente provido. (TRT23. RO - 

00776.2007.008.23.00-0. Publicado em: 24/04/08. 1ª Turma. Relator: JUIZ CONVOCADO 

PAULO BRESCOVICI). 

  

É relevante frisar que a própria lei já determina que o documento resultante da conciliação será 

título executivo extrajudicial no parágrafo único do artigo 625-e da CLT: O termo de 

conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às 

parcelas expressamente ressalvadas. Sendo assim é atacável por ação anulatória. 

  

  

3.4.1.3 A  posição do STF 

  

  

Como referido, a criação das comissões de conciliação prévia foi alvo de muitas críticas que 

acabaram sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal por intermédio das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de nº. 2237-7, 2160-5, 2148-6 e 2139-7. Destas, duas obtiveram liminares 
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(cautelares) no ano de 2009 (nove anos após a entrada em vigor da lei), que acabaram por 

nortear o entendimento, foram elas as ADI´s 2139-7 e 2160-5, cujas respectivas decisões serão 

abaixo transcritas: 

  

Prosseguindo  no  julgamento,  o Tribunal,  por  maioria  e   nos termos do voto do  Senhor  

Ministro  Marco  Aurélio,  que  redigirá  o acórdão,  deferiu  parcialmente  a  cautelar  para  

dar  interpretação conforme  a  Constituição  Federal  relativamente   ao   art.   625-D, 
introduzido pelo art. 1º da Lei nº 9.958, de 12 de  janeiro  de  2000, vencidos  os  Senhores  

Ministros  Relator   e   Cezar   Peluso.   Não participaram da votação o Senhor Ministro Menezes 

Direito e a  Senhora Ministra Ellen Gracie por sucederem aos Senhores  Ministros  Sepúlveda 

Pertence e Octavio Gallotti. Ausentes o Senhor Ministro Gilmar  Mendes (Presidente), em 

representação do Tribunal no  exterior,  e  o  Senhor Ministro Celso de Mello,  licenciado  (art.  

72,  inciso  II,  da  Lei Complementar  nº 35/1979 - LOMAN).  Presidiu  o  julgamento  o  

Senhor Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente).      - Plenário, 13.05.2009. (decisão liminar da 

ADIN  2139-7). 

  

Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria e nos  termos do voto do Senhor Ministro 

Marco  Aurélio,  que  redigirá  o  acórdão, deferiu parcialmente a cautelar  para  dar  

interpretação  conforme  a Constituição Federal relativamente ao  art.  625-D,  introduzido  pelo 

art. 001º da Lei nº 9.958, de 12  de  janeiro  de  2000,  vencidos  os Senhores Ministros Relator e 

Cezar Peluso. Não participaram da votação o Senhor Ministro Menezes Direito e a Senhora  

Ministra  Ellen  Gracie por sucederem aos Senhores  Ministros  Sepúlveda  Pertence  e  Octavio 

Gallotti. Ausentes o Senhor Ministro Gilmar  Mendes  (Presidente),  em representação do 

Tribunal no exterior, e o Senhor  Ministro  Celso  de Mello, licenciado (art. 72, inciso II, da Lei 

Complementar nº  35/1979 - LOMAN).  Presidiu o  julgamento  o  Senhor  Ministro  Cezar  

Peluso (Vice-Presidente). Plenário, 13.05.2009. (decisão liminar da ADIN 2160-5) 

  

Assim, como se pode extrair das decisões supra, o STF deferiu parcialmente medidas cautelares 

em duas ações diretas de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição 

Federal relativamente ao art. 625-D da CLT, introduzido pelo art. 1º da Lei 9.958/2000 que 

determina a submissão das demandas trabalhistas à Comissão de Conciliação Prévia. Em suma, 

ao decidir desta forma, pretendem os Ministros manter o instituto da Comissão de Conciliação 

Prévia que poderá ser utilizado de forma voluntária, afastando o sentido da obrigatoriedade 

dessa submissão, ficando tal entendimento consoante com a Constituição, que veda tratamento 

desigual e garante o livre acesso á justiça. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. 

Após esta decisão é imprescindível relembrar as colocações de Barroso destacadas por 

PIMENTA (2003) acerca da presunção de constitucionalidade que foram apresentados 

anteriormente neste estudo, onde defendia que se fosse possível compatibilizar a norma  com a 

constituição esta deveria ser adotada, como de fato ocorreu. Desta forma, a presunção de 
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constitucionalidade pregada por Barroso, em conformidade com as regras que apresenta, seria 

uma solução menos danosa que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma e atenderia 

os anseios daqueles que alegam sua inconstitucionalidade. 

E foi exatamente com esse animus que decidiram os Ministros do STF, assim,   deve-se destacar 

o fato de que este posicionamento, uma vez confirmado na decisão final, terá como 

conseqüência o caráter voluntário de submissão à CCP, o que estaria em plena conformidade 

com as orientações da OIT lembradas no início deste estudo ( apresentas por BARROS). 

Agora cumpre questionar qual repercussão desta decisão no dia a dia dos tribunais? Esta decisão 

pode acabar esvaziando as CCP's ou seu objetivo de dar maior celeridade continuará sendo 

atingido? Estas questões só poderão ser respondidas com tempo, agora cabe observar. 

  

  

3.4.2 O artigo 625-e da CLT: o alcance da quitação e das transações nelas praticadas e o 

título executivo extrajudicial em seu âmbito produzido. Da eficácia liberatória geral. 

              

  

Conforme já mencionado quando tratou-se da natureza jurídica, a lei dispõe  que o documento 

resultante da conciliação será título executivo extrajudicial no parágrafo único do artigo 625-e da 

CLT: "O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, 

exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas". Desta forma, tratando se de titulo 

extrajudicial, é atacável por ação anulatória. 

 O mesmo dispositivo da CLT prescreve que os termos de conciliação lavrados perante as 

Comissões de Conciliação Prévia têm eficácia liberatória geral, exceto naquilo que ficar 

expressamente ressalvado, este ponto foi questionado na ADI/2160, sem êxito. 

Discorrendo sobre o dispositivo legal em questão, Pimenta (2003) explica que a interpretação 

deste suscitou a formação de duas correntes sobre o alcance da expressão "eficácia liberatória 

geral", onde uma destas correntes sustenta que a quitação geral abrangeria toda relação havida 

entre empregado e empregador, incluindo até mesmo parcelas que não tenham sido objeto da 

demanda levada a CCP; enquanto a outra corrente defende que haverá quitação geral somente 

em relação às parcelas que foram objeto da demanda submetida à comissão. 

A interpretação mais apropriada ao dispositivo legal não deverá se afastar dos princípios 

trabalhistas, conforme conclui Freire Pimenta: 
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A nosso ver, não se pode chegar a uma conclusão acertada se não se levar em conta os princípios 

constitucionais  e trabalhistas aplicáveis e a própria lógica do sistema jurídico trabalhista, 

considerado em seu conjunto. O ponto de partida deve necessariamente ser o principio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, absolutamente nuclear ao Direito do Trabalho. 

(PIMENTA, 2003:179) 

  

Tal quitação só pode ser interpretada de forma restrita, sob pena de confirgurar-se renúncia e não 

transação de direitos, muito embora não tenha sido este o teor de algumas decisões do TST, com 

raras exceções*, como passa a apresentar. 

  

Ementa: TST 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE QUITAÇÃO. EFEITOS. Violação do art. 625-E, 

parágrafo único, da CLT, aparentemente demonstrada. Agravo de instrumento a que se dá 

provimento, nos termos da Resolução Administrativa nº 928/2003. II - RECURSO DE 

REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE QUITAÇÃO. 
EFEITOS. O termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia terá 

eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Na presente 

hipótese, não consta no acórdão recorrido a existência de qualquer ressalva feita pela 

Reclamante, de modo que o termo de conciliação tem eficácia liberatória geral, 

abrangendo todas as parcelas oriundas do contrato de trabalho. Recurso de revista a que se 

dá provimento. Processo: RR - 720/2004-046-01-40.3 Data de 

Julgamento: 31/10/2007, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 5ª Turma, Data de 

Publicação: DJ 23/11/2007. 

  

*Ementa:  

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE CONCILIAÇÃO - 

EXISTÊNCIA DE RESSALVAS. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ALCANCE. O 

entendimento regional de que a quitação, passada no aludido termo, limita-se às importâncias 

ali discriminadas está plenamente em conformidade com o artigo 625-E, parágrafo único, da 

CLT que estabelece que -o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia 

liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas-. Os arestos trazidos a 

cotejo não divergem do acórdão regional, mas com ele convergem, pois apresentam, em sua 

totalidade, a tese de que o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia 

liberatória geral, excetuadas as parcelas expressamente ressalvadas no termo. Recurso não 

conhecido.   Processo: RR - 2619/2003-244-01-00.5 Data de 

Julgamento: 12/12/2007, Relator Ministro: Vantuil Abdala, 2ª Turma, Data de Publicação: 

DJ 22/02/2008. 
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Ementa:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACORDO FIRMADO 

EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. 

EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. Não há como limitar os efeitos liberatórios do termo 

de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, quando não há 

nenhuma parcela expressamente ressalvada, sob pena de se negar vigência ao art. 625-E, 

parágrafo único, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.  Processo: AIRR 

- 1227/2004-012-04-40.7 Data de Julgamento: 12/08/2009, Relator Ministro: Pedro Paulo 

Manus, 7ª Turma, Data de Divulgação: DEJT14/08/2009. 

  

  

Ementa:  
 PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL 

REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Consoante se 

observa do acórdão Regional, tem-se que houve efetiva apreciação da matéria, tendo-se 

consignado os objetivos fundamentos que lhe formaram a convicção. O fato de a decisão não 

atender às pretensões da recorrente não é suficiente para caracterizar negativa de prestação 

jurisdicional ou ausência de fundamentação. Recurso de revista não 

conhecido.TRABALHADOR RURAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. CONTRATO DE 

TRABALHO EXTINTO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 28/2000. Deflui do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 6º da Lei 

de Introdução ao Código Civil, que o ordenamento jurídico brasileiro alberga a teoria da 

retroatividade relativa da norma. Ou seja, conquanto a norma possa imprimir caráter retroativo, 

em todo caso salvaguardará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, 

não há que confundir aplicabilidade imediata com retroatividade da norma. Nessas condições, a 

Emenda Constitucional nº 28/2000 - ao reduzir prazo prescricional - não pode alcançar 

pretensões nascidas antes de sua vigência, de sorte que a prescrição qüinqüenal somente poderia 

atingir direitos surgidos após a vigência da referida emenda constitucional. Recurso de revista 

não conhecido. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE QUITAÇÃO. 

EFEITOS. Esta Corte tem reiteradamente decidido pela eficácia liberatória geral do termo 

de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, quando não há aposição 

de qualquer ressalva, como dispõe claramente o artigo 625-E da CLT. No caso, não consta 

no acórdão recorrido a existência de qualquer ressalva feita pelo reclamante, de modo que o 

termo de conciliação tem eficácia liberatória geral, abrangendo todas as parcelas oriundas do 

contrato de trabalho. Recurso de revista conhecido e provido. Processo: RR - 3315/2003-020-

09-00.5 Data de Julgamento: 10/06/2009, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª 

Turma, Data de Divulgação: DEJT 19/06/2009. 

  

*Ementa:  
 COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PARCELAS DISCRIMINADAS 

EXPRESSAMENTE NO ACORDO. EFICÁCIA. A decisão do Regional está em consonância 
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com o disposto no art. 625-E da CLT, uma vez que não se pode reconhecer a eficácia 

liberatória geral do termo de conciliação prévia em relação às parcelas não discriminadas, 

já que as partes convencionaram somente quanto a parcelas descritas expressamente no 

acordo. Recurso de revista não conhecido Processo: RR - 171/2004-054-15-00.0 Data de 

Julgamento: 13/05/2009, Relator Ministro: Vantuil Abdala, 2ª Turma, Data de Divulgação: 

DEJT 05/06/2009. 

  

Ementa:  

EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO JUNTO À 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. - I - A tendência jurisprudencial desta Corte 

é a de conferir eficácia plena ao Termo de Conciliação, firmado perante as Comissões de 

Conciliação Prévia, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. II - As partes 

celebraram acordo extrajudicial perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e sem 

vício de vontade que invalidasse o termo de conciliação, razão pela qual este deve ser 

considerado válido e eficaz, tendo efeito liberatório geral em relação a todas as verbas do 

extinto contrato de trabalho, exceto quanto àquela expressamente ressalvada, nos termos 

do parágrafo único do artigo 625-E e na forma dos precedentes jurisprudenciais desta 

Corte que consagram a exegese do dispositivo consolidado em comento. III - Recurso não 

conhecido. Processo: RR - 1518/2007-001-22-00.1 Data de Julgamento: 15/04/2009, Relator 

Ministro: Antônio José de Barros Levenhagen, 4ª Turma, Data de Divulgação: 

DEJT 30/04/2009. 

  

Assim, apesar da tendência de aplicar a eficácia liberatória geral irrestrita do TST, ainda existem 

algumas decisões no sentido de dar interpretação restritiva, considerando que tal decisão só 

produziria efeito quanto às parcelas que foram objeto da demanda.  Ainda no sentido de apoiar a 

corrente restritiva, o respeito aos princípios trabalhistas da indisponibilidade e da imperatividade 

das normas pode ser aliado à aplicação analógica do Enunciado n. 330 do TST. 

   Também na linha de interpretação dos termos de conciliação dprovenientes das Comissões de 

Concliação Prévia, deve-se atentar à distinção entre regras de indisponibilidade absoluta e regras 

de indisponibilidade relativa. Aquelas representam o patamar civilizatório mínimo, sobre as 

quais não se admite sequer transação, enquanto estas, em regra são negociáveis coletivamente e 

admitem a transação, dentro dos parâmetros do art. 468 da CLT. Portanto, a transação que ocorre 

por meio de CCP só é válida se tratar de direitos disponíveis e se não implicar prejuízos aos 

empregados. Tudo isto, sob pena de nulidade dos termos de conciliação. 

  

  

4. REFLEXÕES FINAIS 
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O crescimento na busca por soluções de conflitos extra-judiciais se relaciona com o desejo de 

uma conclusão mais célere, no entanto quando se refere a aplicação destes mecanismos na esfera 

trabalhista deve-se observar as peculiaridades desta justiça especializada. A celeridade e a 

diminuição no número de processos não podem ser alcançadas a qualquer preço, sob pena de 

resolver um problema causando outro maior, que é a violação de direitos trabalhistas. 

Conforme defendido, entende-se não ser aplicável o instituto da arbitragem em causas 

trabalhistas, mesmo que findo o contrato; 

No que diz respeito àss comissões de conciliação prévia, entende-se cabível a sua utilização em 

causas trabalhistas, pois possuem previsão legal e são facultativas, segundo a recente 

interpretação do STF. No entanto, deve se observar as regras de disponibilidade dos bens em 

litígio e a regra de eficácia liberatória deve ser interpretada restritivamente, ou seja, aplicando-se 

a eficácia apenas às parcelas que foram objeto da demanda. 

   Ainda assim, a discussão doutrinária não resolve a situação fática, eis que, mesmo que as leis 

permitam solução conflitos extrajudiciais, a hipossuficiência do trabalhador persiste e o medo de 

ser lesado faz com que  este evite este tipo de solução. 

   Para que estes institutos atinjam os objetivos almejados na Justiça do Trabalho há necessidade 

de uma mudança cultural e de um controle rígido das práticas extrajudiciais para evitar que as 

mesmas sejam utilizadas com intuito de lesar aos empregados. 
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[1] Disponíveis em http://www.tst.jus.br/Sseest/RGJT/Rel2009/JT2009/JT111.pdf. Acesso em 

05 de Agosto de 2010. 

  

[2] Deve-se destacar que a conciliação em juízo também apresenta a  mesma característica 

negocial e pacificadora, já que as partes se dispõem a transacionar dentro de suas possibilidades 

de solucionar o litígio. 

[3] Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VII - pela convenção de arbitragem. 

  

[4] Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: IX - convenção de arbitragem. 

  

[5] PIMENTA (2003: 135) lembra que "originariamente, a instituição das Comissões seria 

obrigatória em todo território nacional, mas apenas para empresas que contassem com mais de 

cinqüenta empregados. Por outro lado, o não atendimento a exigência de prévio exaurimento da 

conciliação prévia tinha como consequência expressa a  extinção do processo sem julgamento de 

mérito." 

  

[6] Matéria discutida no Supremo Tribunal Federal por intermédio das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de nº. 2237-7, 2160-5, 2148-6 e 2139-7 (9). 
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TÉCNICAS DE EFETIVAÇÃO DE TUTELA: O DEVER CRIATIVO DO JUIZ EM FACE DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL

TECHNIQUES FOR EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION: THE JUDGE CREATIVE DUTY ON THE
DUE PROCESS OF LAW

Leonardo Gonçalves Juzinskasr

RESUMO
O presente trabalho tem, como ponto de partida, a apresentação das linhas mestras que
redundaram na metodologia de disciplina da execução civil pelo Código de Processo Civil de
1973, mostrando a falta de sincronia entre o espírito positivista legalista e as aspirações
inauguradas pela Constituição de 1988, que dota o juiz do dever de necessariamente criar
soluções não arbitrárias para as exigências do processo civil de resultados na efetivação de
tutelas. Sugere-se, a partir de uma leitura não positivista- da legislação processual, algumas
posturas a serem adotadas pelo juiz diante dos óbices comuns à satisfação a contento do
credor, demonstrando-se sua plena compatibilidade com processo civil de resultados justos.
PALAVRAS-CHAVES: Execução Civil; Estado Social; Proporcionalidade; Multa; Contempt of
Court; Prisão; Ônus Argumentativo

ABSTRACT
The paper aims to share the guiding methodology that resulted in the discipline of civil
enforcement by the Code of Civil Procedure of 1973, showing a lack of synchrony between the
legalistic and positivist spirit aspirations inaugurated by the 1988 Constitution, which endows the
judge's duty to necessarily create non arbitrary solutions for demands. It is suggested, from a
positivist non-legalistic reading of the procedural law, some acts to be adopted by the judge
before the common obstacles to meeting the satisfaction of the creditor, by showing its entirely
compatibility with the Civil Procedure of fair aims.
KEYWORDS: Civil Enforcement; Paradigm; Reasonableness; Fine; Contempt of Court; Prison;
Burden of Argumentation 

1 Introdução: O Código de 1973 e seus Vetores Ideológicos

 
            Buzaid inicia a exposição de motivos do Código de Processo Civil de 73 com a paradigmática frase de Chiovenda: “Convien

decidersi a una riforma fondamentale o rinunciare alla speranza di un serio progresso”.

 
            Era nítida a dúvida que angustiava o espírito do então Ministro Buzaid: revisar ou elaborar um novo Código; como  alcançar

o progresso científico sem abrir mão das conquistas implementadas ? Prosseguindo suas reflexões, o professor das arcadas se lança

a externalizar as preocupações da comissão incumbida de elaborar a peça legislativa, equilibrando-se entre as metas da conservação

das instituições bem sucedidas, de modo a tornar menos traumática a transição, e da inovação, para remediar os males percebidos

durante a vigência do diploma a ser substituído.

 
Embora o edifício legislativo cuja construção se avizinhava substituiria por completo o vetusto

código, Buzaid não se inibe em reconhecer que o resultado se daria na manutenção das estruturas-mestras
e na adoção de institutos retificadores experimentados noutras tradições jurídicas cultas:

 
Na elaboração do projeto tomamos por modelo os monumentos legislativos mais
notáveis do nosso tempo. Não se veja nessa confissão mero espírito de mimetismo,
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que se compraz antes em repetir do que em criar, nem desapreço aos méritos de
nosso desenvolvimento cultural. Um Código de Processo é uma instituição
eminentemente técnica. E a técnica não é apanágio de um povo, senão conquista
de valor universal.[1]

 
Manteve o novo código o espírito e inovou ao adotar confessadamente estruturas de direito positivo

que, embora tecnicamente diversas, empilhavam-se sobre um ideário liberal verificado em diplomas
processuais europeus nascidos no séc. XIX e da primeira metade do séc. XX (alemão, austríaco, português
e italiano). Marcelo Abelha Rodrigues contextualiza o momento histórico de  surgimento de tais
monumentos legislativos e sua influência sobre o CPC de 1973:

 
Impulsionados pela necessidade de valorizar a propriedade e a liberdade dos
cidadãos, e a partir daí a igualdade e o acúmulo de riquezas, a característica mais
marcante de um Estado Liberal é justamente o papel não intervencionista do
Estado. (...) Do ponto de vista das ciências jurídicas, é mais do que evidente essa
postura adotada pelo legislador, especialmente quando se tomam para análise os
grandes códigos que marcaram essa época.[2]

 
            A despeito do espírito liberal que ornava o processo civil científico àquela altura – e a execução, por via de conseqüência – o

código de 1973 não se descurou de mesclar institutos que prestigiavam a segurança (centro axiológico do Estado liberal) com

institutos que se propunham a garantir justamente a efetividade da jurisdição, em harmonia com o valor justiça.

 
Aliás, não é preocupação recente a temática da efetividade do processo; Chiovenda, já no início do

século passado, ditava que “o processo deve dar, quanto é possível na prática, a quem tem um direito, tudo
aquilo e exatamente aquilo que ele tem o direito de obter.”
 
            Interessante recorte nos traz Flavio Cheim Jorge(grifos nossos):

 
O Código de Processo Civil de 1973 procurou criar técnicas jurídicas de
efetividade e segurança (...)
No nosso código podemos encontrar, como exemplos de técnicas de segurança, a
remessa necessária; o duplo grau de jurisdição; a coisa julgada; a citação pelo
oficial de justiça no processo de execução; a inexistência de efeitos da revelia
quando se tratar de direitos indisponíveis; a nomeação de curador especial ao revel
citado por edital, etc. Mas podemos ver também exemplos de técnicas de
efetividade, tais como o julgamento antecipado da lide; o procedimento sumário,
os efeitos da revelia; e até mesmo procedimentos diferenciados, tais como o
mandado de segurança, etc.[3]

 
De fato, vislumbra-se, para tomar emprestada a expressão desse autor, um “clima de tensão” entre

os postulados da efetividade jurisdicional, sobretudo no cumprimento a contento das decisões judiciais, e
os demais postulados do devido processo legal que se tocam à defesa do réu e ao respeito às suas garantias
fundamentais.

 
O presente trabalho tem como mote a seguinte pergunta: diante da inarredável crise do processo de
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execução e dos reclamos de efetividade, dinamizados sobretudo a partir da edição da Emenda
Constitucional nº 54/2004, pode o juiz, premido pela legislação processual de nítida inspiração liberal,
criar soluções não arbitrárias para dar respostas eficazes às pretensões de direito material? Em que
medida?

 
             

2.  Devido Processo Constitucional no Estado Social Democrático e a Efetivação de Tutelas Judiciais
 

Com o advento da CF/88, instaurou-se em definitivo um Estado Democrático de Direito, pautado
por um ideário social, o qual teve o condão de alterar substancialmente os landmarks teóricos e os
paradigmas hermenêuticos. No dizer de Zagrebelsky, há substituição de um “direito de regras” por um
“direito de princípios”, orbitando todo e qualquer subsistema de direitos, incluindo o direito judiciário.
 

Na lição de Ingo Sarlet Wolfgang, a “eficácia irradiante”(Ausstrahlungswirkung)  dos direitos e
garantias fundamentais e, por evidente, do princípio da dignidade da pessoa humana, na sua condição de
direito objetivo, fornece impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito
infraconstitucional, e, além disso, aponta para a necessidade de uma interpretação conforme aos direitos
fundamentais e segundo a melhor acomodação dos direitos fundamentais postos em jogo, assemelhando-
se à difundida técnica hermenêutica da interpretação conforme a Constituição

 
Nesse cenário, avulta a importância da delimitação do conteúdo dos princípios que guiam a

atividade judicante no processo civil e, no que nos interessa, nas dimensões dos poderes do juiz na
execução civil em face desse novo paradigma de fontes.

 
Em processo civil, o princípio-mãe, emanação direta do princípio democrático e da dignidade da

pessoa humana, é o princípio do devido processo legal.
 
Nas palavras de Marcelo Abelha Rodrigues, significa o processo justo, prestado mediante devido

processo legal, com adequação de meios e resultados, sob a ótica do autor ou réu, independentemente de
quem tenha razão. Consigna ainda ser ele constituído de diversos princípios laterais, os quais
conformariam o processo justo, a saber: isonomia, contraditório, ampla defesa, imparcialidade, juiz natural,
etc.

 
Acresça-se ao rol descrito, sem hesitações, os princípios que impõem a efetividade (qualitativa,

quantitativa e temporalmente) e o acesso ao judiciário, com os meios a ele ínsitos.
 
O jurisdicionado que corre às portas do judiciário, imaginando-se em um ordenamento à luz do

paradigma de um Estado de Direito que lhe confira, não só formalmente, mas material e faticamente, o
direito à fruição tempestiva, integral e sem maiores custos do bem da vida almejado, certamente não se
contentará com vãs promessas.
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Marcelo Lima Guerra precisa, no âmbito do processo executivo, que o direito fundamental à tutela

executiva importará a necessária coincidência entre o direito reconhecido e o bem da vida (in)satisfeito,
demandando que existam, assim, meios técnicos capazes de propiciar a satisfação integral de qualquer
direito declarado em título executivo.[4]

 
Crisanto Mandrioli, em obra específica sobre execução forçada, advoga que essa modalidade de

execução deve ser prioritariamente perseguida pelo ordenamento jurídico, ficando a execução genérica
como alternativa de exceção apenas se baldadas as tentativas possíveis de cumprimento específico. Na
dicção de Teori Zavascki, “a efetividade do processo está, portanto, relacionada diretamente com sua
aptidão para entregar ao credor a prestação in natura”[5]. Processo que não o faz não é processo
compatível com a Constituição da República.

 
O processo civil que emerge da ordem constitucional democrática, para ser justo, deve ser

conduzido voltado aos fins e vassalo de técnicas eficientes, atentando para o equilíbrio dessa atividade
com os direitos e garantias da parte contrária, que deve ser molestada na sua órbita de direitos apenas e
tão-somente na medida do estritamente indispensável.[6]

 
Marcelo Lima Guerra, com inteira razão, referenciando Robert Alexy, escreve sobre a incidência

dos princípios nas situações jurídicas reguladas por normas de direito positivo, preconizando que o
processo justo – seja na declaração do direito, seja na entrega do bem da bem garantido pelo direito –
gozará desse predicado quando os interesses e valores conflitantes forem harmonizados consoante o
decantado postulado da proporcionalidade.

 
Convém a transcrição do singelo passo-a-passo, equacionado pelo autor cearense, na aplicação da

proporcionalidade quando da realização pelo juiz de silogismo na escolha da técnica e dos meios para
efetivação de direito reconhecido em título executivo, a saber:

 
a. o juiz tem o poder-dever de interpretar as normas relativas aos meios executivos
de forma a extrair delas um significado que assegure a maior proteção e
efetividade ao direito fundamental à tutela executiva;
b.  o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar normas que imponham uma
restrição a um meio executivo, sem que tal restrição – a qual melhor caracteriza-
se, insista-se, uma restrição ao direito fundamental à tutela executiva, não for
justificável pela proteção devida a outro direito fundamental, que venham a
prevalecer, no caso concreto, sobre o direito fundamental à tutela executiva;
c. o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem
necessários à prestação integral de tutela executiva, mesmo que não previstos em
lei, e ainda que expressamente vedados em lei, desde que observados os limites
impostos por eventuais direitos fundamentais colidentes àquele relativo aos meios
executivos.[7]

 
Com razão o autor, eis que a interpretação constitucional – e a postura ativa do juiz nesse intento,

balizada pelo postulado normativo-aplicativo que harmoniza normas, princípios e valores subjacentes[8]
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em conflito, é a única que se mostra aceitável nos dias de hoje, embora evidentemente traga em si um ônus
ao juiz, que é o irrenunciável ônus argumentativo de maior intensidade, sob pena de aparentar atuação
arbitrária.

 
Nesse panorama, por assim dizer, “pós-positivista” do direito processual de resultados, oportunas

reflexões, então, hão de advir da análise do recente movimento reformador da legislação processual – seja
pela via legislativa, seja pela via da hermenêutica constitucional das normas processuais – em face do
alcance e dos limites dos poderes do juiz na condução da atividade executiva.

 
O princípio dispositivo puro, corolário do sistema liberal, caracterizado pelo juiz passivo e

eqüidistante diante das partes, visando resguardar sua imparcialidade a todo custo (“Juiz-Júpiter”),
claramente indicava uma concepção metodológica que não se compraz com o mínimo do
comprometimento do Estado-Juiz com os postulados que guiam o processo justo.
 

A eqüidistância do juiz entre as partes (referencial subjetivo) não traz como conseqüência a
indiferença de postura diante da concreta pretensão de uma parte e a resistência da outra. A atitude passiva
do juiz, sob esse último panorama, revelará sim sinal de fraqueza e parcialidade, porquanto as diversas
posições jurídicas, embora titularizadas por partes formalmente iguais, caracterizam situações
idiossincráticas e valorativamente distintas à luz de uma leitura em sintonia com o devido processo legal.

 
Vejamos em que medida e em qual extensão algumas situações de crise de cooperação demandam

a atuação comprometida e ativa do juiz à luz do direito posto e dos paradigmas constitucionais
contemporâneos, acarretando uma, ao menos possível, superação do silogismo formal.

 
3. Técnicas Executivas e Crise na Execução – o papel do juiz diante do direito positivo inflexível e o dever de efetividade na

entrega do bem da vida

 
Valemo-nos, como ponto de partida nessa brevíssima análise, do quadro elaborado por Marcelo

Lima Guerra, o qual, em linha de princípio, veicula as opções de lege lata previstas no código e legislação
correlata para cumprimento das obrigações de dar, fazer, não fazer e pagar atinentes às crises de
cooperação (lembrando que as crises de situação jurídica e de certeza, por serem ultimadas integralmente
sem que haja qualquer alteração no plano dos fatos, dispensam qualquer medida de efetivação posterior à
tutela).

 
 

Obrigação Procedimento Meio Executivo

Pagar quantia
 

Execução por quantia certa;
Variante: Pensão alimentícia

Expropriação;
Desconto em folha, coerção
pessoal (prisão)
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Entrega de coisa Execução para entrega de coisa Desapossamento
Fazer e Não Fazer Execução para obrigação de fazer

e não fazer
Transformação (execução por
terceiros) e coerção
patrimonial (multa)

 
            A doutrina brasileira costuma observar o arquétipo criado no direito peninsular quando distingue categorias de técnicas

executivas: execução indireta / execução por coerção (quanto o juiz impõe restrições na órbita jurídica do réu visando compeli-lo a

satisfazer voluntariamente a obrigação) e execução direta / execução por sub-rogação (quanto o próprio ordenamento já autoriza o

juiz a determinar medidas que, sem a colaboração do réu, garantem a satisfação do direito do credor).

 
            São técnicas de coerção a imposição de multa e de medidas psicológicas dissuasórias; são técnicas de sub-rogação a

expropriação, o desapossamento, a transformação, o desconto em folha, entre outros.

 
O processo de execução clássico, construído sobre as bases liberais, regulou de maneira exaustiva

os meios executivos postos à disposição do exeqüente, primando pela segurança jurídica e pela não-
causação de surpresa à parte executada. Pretendia-se, a todo custo, evitar o arbítrio judicial, contentando-
se com um juiz “boca da lei”.

 
Boa parte da doutrina vem entendendo que, no que toca à tipicidade dos atos executivos, vige o

sistema misto, afirmando que os atos processuais para cumprimento de obrigação de pagar perduram
típicos(art. 475; art. 730; 646 e ss., todos do CPC) e os procedimentos para cumprimento de obrigação de
fazer, não fazer e entregar estão disciplinados sob a égide de normas de encerramento(parágrafo 5º do art.
461 do CPC), as quais autorizam o juiz a utilizar meios que entender cabíveis para atingir o resultado
esperado.

 
Vozes autorizadas na doutrina, nessa senda, não transigem com o princípio da tipicidade estrita na

escolha dos meios executivos tomando por referencial a natureza do direito. Teori Zavascki, por exemplo,
parece sustentar que a escolha da técnica para efetivação de tutela segue o raciocínio dos procedimentos,
vigendo o princípio da indisponibilidade, de modo que não é autorizado ao demandante manifestar
preferência por um ou outro procedimento. Eduardo Talamini, de forma análoga, parece comungar da
mesma opinião.

 
Muito embora possamos concordar que uma das leituras do código de processo civil nos leve a esse

ponto de chegada, uma interpretação constitucional do diploma e da legislação processual esparsa nos
faz sentir que tal conclusão é absolutamente improcedente diante da inarredável inefetividade processual
de nossas plagas.

 
Concordamos com o dignóstico de Calmon de Passos, citado por Teori Zavascki, quando reverbera

que “a esmagadora maioria dos problemas com que nos defrontamos, em termos de efetividade do
processo, têm raízes culturais.”[9] É intuitivo que, se a parte adversa se sujeitasse aos preceitos judiciais
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sem oposição, todas as normas de procedimento voltadas para efetivação de tutelas judiciais adquiririam
ares de adequadas.

 
Entretanto, para o enfrentamento desses problemas culturais e da oposição inata a todo e qualquer

custo do réu/demandado, o manuseio das técnicas processuais à luz da filtragem constitucional parece ser o
único remédio cabível.

 
Marcelo Lima Guerra, na sua releitura de Roberto Alexy diante do processo executivo(supra),

nitidamente se afeiçoa a essa postura. Marcelo Abelha Rodrigues melhor esclarece:
 

(...) o magistrado de hoje tem, com fulcro na CF/88, o dever de driblar algumas
engessadas regras liberais do Código de Processo Civil, para atuar com sua
plenitude o devido processo(...) Esse juízo de valor e ponderação do magistrado –
de questionar em cada caso concreto os limites da ativação executiva – não
precisa ser feito em todos os casos do processo executivo, mas(...) quando o
legislador outorgou-lhe dose de subjetivismo jurídicos(...) ;quando a regra
processual executiva encontra-se superada e contrária ao devido processo legal
(tutela justa), o que acontece muito quando a norma abstrata já não espelha o fato
social como ele realmente é, ou então quando a carga ideológica e axiológica que
motivou a emolduração daquela regra encontra-se vencida pela evolução dos
tempos.”[10]

 
O professor capixaba parece sugerir, como concretização do raciocínio que esposa, a utilização da

técnica da simbiose entre os mecanismos de efetivação de tutela, ao dissertar sobre o rompimento da
autonomia processual no âmbito da execução.[11]

 
Cássio Scarpinella Bueno externaliza posição intermediária; para o autor, à luz do devido processo

legal e somente à falta de previsão legislativa taxativa ou comprovada concretamente a inefetividade da
medida prevista em lei, em claro apego à subsidiariedade, pode o juiz utilizar a técnica adequada para o
caso, mesclando instrumentos destinados abstratamente para crise de cooperação diversa.

 
O professor  Teori Zavascki, contrário à criação e ao modelamento das técnicas executivas pelo

juiz diante do caso concreto, concorda com Humberto Theodoro Júnior quando nega caráter ontológico e
científico à relação entre técnicas executivas e direito declarado(bem da vida insatisfeito), apontando
derivar o liame entre os dois fenômenos de simples opção legislativa. À guisa de exemplo, nada obstaria a
que o legislador crie procedimentos híbridos, à semelhança da ação de depósito, em substituição a
eventual e pretérita autonomia.

 
Tal posição, salvo melhor juízo, parte de premissas que não se comprazem com o que ora se

procura enaltecer, porquanto submete a interpretação da ordem constitucional de efetividade do processo à
lei, em vez de submeter a interpretação da lei à Constituição.

 
Em síntese, a realização plena do escopo do processo se apóia sobre o princípio, cada vez mais presente, da atipicidade
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dos meios executivos para efetivação de tutelas de qualquer natureza, eis que o se busca é satisfazer a pretensão do exeqüente seja

pelo meio que for, devendo o juiz avaliar quais os meios são os mais adequados e ele, por iniciativa sua, dar o devido cumprimento,

independentemente e até contra a vontade de credor e devedor, se suficientemente motivada e justificada, após a prévia oitiva da

parte interessada,  a adoção dessa postura.

 
Questões práticas se nos apresentam diuturnamente.
 
Interessante discussão diz respeito às medidas legais de expropriação na obrigação de pagar. A lei

prevê, numa gradação legal, as medidas sub-rogatórias de : adjudicação do bem penhorado, arrematação
em hasta pública, alienação privada pelo devedor e usufruto de imóvel ou móvel.

 
Para Cássio Scarpinella Bueno, o juiz está preso à ordem legal prevista, havendo sucessividade

entre os meios. Infértil o primeiro meio, segue-se o seguinte. A lei já presumiu a seqüência cronológica de
atos.

 
Tal posição não é absolutamente desconectada da realidade e da eficiência. Não será em todas oportunidades – senão em

poucas – que a obediência da ordem servirá tanto para causar menos gravames ao executado quanto para propiciar a satisfação

integral e tempestiva do credor. Optou o legislador, em abstrato, pela seqüência lógica porquanto imaginou-a melhor, o que pode

acontecer na maioria dos casos, mas não em todos.

 
Para Lima Guerra e Marcelo Abelha Rodrigues, a superação da rigidez cronológica no uso das

medidas se afina com a oficialidade e iniciativa judicial já prevista no art. 461 e 461-A do
CPC(interpretação sistemática). Pareceu-nos que é a solução que melhor se harmoniza com a CF/88, sob
pena de prestigiar a atuação jurisdicional inútil e despropositada.

 
Vejamos ainda outro problema. O mecanismo clássico para compelir o solvens a adimplir

voluntariamente a obrigação, bem como para puni-lo pela escusa em fazê-lo é o instrumento da multa.
 
O Código concede tal ferramenta principalmente: quando se descumpre ou se resiste à efetivação

de tutelas mandamentais (art. 14, p.ú., do CPC); quando sanciona como litigante de má-fé aquele que se
opuser injustificadamente ao andamento e atuar de maneira temerária (art. 17 do CPC); quando se opõe à
execução artificiosamente e se resiste à ordens judiciais (art. 600 do CPC); quando não paga, em 15 dias, o
direito de crédito oriundo de título judicial (art. 475-J do CPC); quando autoriza o juiz a fixar multa para o
caso de descumprimento de ordem mandamental para cumprimento de tutela(art. 84 do CDC; art. 287; art.
461; art. 461, p. 3º; art. 621, p.ú.; arts. 644/645, do CPC).

 
Nos três primeiros casos, a multa tem nítida natureza penalizadora, incidindo para o caso de

descumprimento injustificado. Sua fixação ocorre a posteriori, embora existam autores que, no caso do art.
600, antevejam, a partir da leitura do art. 599, II, do CPC, a obrigação do juiz de prévia advertência para os
riscos de incursão na pena atribuída, sob pena de surpreendê-lo (Dinamarco, Carmona, entre outros).
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Nos dois últimos casos revelados, não pairam grandes celeumas sobre a coercibilidade da multa,

voltada para compelir o devedor a cumprir voluntariamente (embora não espontaneamente).
 
Quanto à destinação, apenas o parágrafo único do art. 14 prevê expressamente que o beneficiário

será o Erário. Nos demais casos, firmou-se, seja de lege lata(multa por ato atentatório à dignidade da
jurisdição na execução), seja por interpretação do direito comparado (Lei Francesa de 72.226 de 05 de
julho de 1972, que positivou as astreintes nesse país), que o beneficiário seria a parte adversa.

 
À toda prova, tem-se que os mecanismos ora esposados guardam diferenças ponderáveis, as quais

podem alterar, qualitativa e quantitativamente, o seu grau de eficácia em face de situações concretas
(preceitos primários) que se apresentem e que não se subsumam taxativamente à hipótese de incidência de
cada uma desses preceitos secundários. Quid juris?

 
Como já buscamos demonstrar, a interpretação constitucional das técnicas para implantação de

efetivação de tutelas judiciais deve conduzir à simbiose.
 
A própria acepção aberta do parágrafo 5º do art. 461 do CPC (“medidas necessárias”), fruto de

reforma legislativa, municia, de lege lata, o juiz de amplos poderes discricionários para promover, sub-
rogatória ou expropriativamente, aquelas medidas que julgar pertinentes, não excessivas e proporcionais ao
resultado útil do processo.

 
A objeção mais comum situa-se na ausência de previsão legal, seja porque a efetivação da tutela de

direito de determinada natureza não seja alcançada explicitamente por determinado meio direto ou indireto
previsto em lei, seja ainda porque a efetivação de tutela de certo direito tenha previsão exaustiva e,
portanto, excludente.

 
Adeptos dessa linha, em maior ou menor extensão, são Teori Zavascki, Barbosa Moreira e

Talamini, seja porque vinculam determinados direitos insatisfeitos em face da agressividade da medida ora
excogitada, seja porque julgam a priori impertinentes a extensão de medidas diretas ou indiretas,
rendendo-se ao juízo de adequação realizado prévia, abstrata e genericamente pelo legislador processual
quando formatou as normas de execução.

 
Não convence – partindo das premissas adotadas no presente trabalho – a adoção extremada do

princípio da taxatividade plena no âmbito da execução forçada, o que, inegavelmente, favoreceria à defesa
dessa objeção.

 
Ora, ou bem um documento é dotado de exeqüibilidade e, assim, não se negará a aptidão para

provocar a jurisdição executiva com todos os meios a ela inerentes ou não é. Não convém fabricar
mentalmente – e não podem existir – títulos executivos de segunda categoria, cujo direito nela insculpido
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seja merecedor de uma resposta menos satisfativa por parte do Estado.
 
Eventual precariedade das informações nele constantes pode autorizar uma maior amplitude na

defesa do devedor, mas nunca desprover o credor de todos os meios para compelir o devedor a curvar-se à
coerctio ou a ter menos possibilidades de invasão patrimonial.

 
Tampouco um título reconhecedor de uma obrigação de não fazer traduziria direito mais robusto do

que título contendo obrigação de pagar, autorizando o juiz, no primeiro caso, a envidar medidas de apoio
inominadas, e no segundo caso se contentando o credor a se valer apenas de medidas expropriatórias
nominadas.

 
Classificações não são boas ou ruins – já se disse com extremada razão – mas úteis ou inúteis e todo juízo de utilidade

toma por análise um meio diante de um fim.

 
 Se o direito constitucional a uma tutela efetiva abrange o adimplemento obrigações de toda e qualquer natureza, não se

mostra compreensível a tolerância com uma hermenêutica processual enrijecida pelo dogma da rigidez procedimental – como visto,

não justificada diante da interpretação constitucional – na medida em que eventual manejo dos procedimentos obedece ao postulado

da proporcionalidade, da fundamentação racional das decisões e do plexo de princípios que gravitam ao redor do devido processo

constitucional.

 
Assim sendo, por que não se autorizar a imposição de multa diretamente ao agente recalcitrante, na

forma do art. 461, em situações nas quais não se mostre exatamente adequada a subsunção ao art. 14. p.ú.
do CPC ? Ou ainda, a incidência cumulativa de sanções, como defendem, entre outros, Marcelo Lima
Guerra e Luis Rodrigues Wambier, esse último assentindo com a imposição de multa a todos que
participem de alguma forma do processo, a exemplo de auxiliares do juízo, escrivão e até magistrados
delegatários de competência.

 
A eficácia de um provimento no mundo dos fatos não pode limitar a conseqüência jurídica da

inobservância de uma norma que impõe o seu cumprimento por simples exegese literal, desconectada da
interpretação teleológica e sistemática.

 
A despeito de vozes contrárias, a intimação para cumprimento voluntário de tutela de pagar quantia

não é, a priori, incompatível com a fixação de multa para seu cumprimento se ela se mostrar adequada à
espécie à luz do caso concreto, seja na forma do art. 14, p.ú., do CPC, seja na forma do art. 600 e/ou da
cláusula geral prevista no p. 5º do art. 461.

 
Cogitemos, por exemplo, uma execução de quantia de pagar em face de empresa de reconhecida e

inequívoca solvabilidade que protrairá a execução, oferecendo garantia ao juízo e opondo embargos
claramente protelatórios. Imaginemos que essa empresa dispõe da capital depositado em instituição
bancária gerando frutos civis em patamares superiores à correção de juros de mora e correção monetária
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do débito exeqüendo.
 
Ora, a empresa claramente está se esquivando de pagar prontamente o débito segundo um

raciocínio de custo-benefício e se valendo de ferramentas que o próprio sistema, interpretado cegamente,
lhes confere. Qual a teratologia de se impor multa à empresa, nesse caso, para que ela pague ou comprove
que efetivamente não detém capital imediato para saldar a dívida ?

 
Diversos outros exemplos podem ser elocubrados, tais como devedor formalmente insolvente –

reconhecido pelo insucesso na utilização de medidas ortodoxas de execução direta – mas que goza de
largo prestígio social e ostenta publicamente uma condição financeira saudável; ou, ainda, a execução de
“testas-de-ferro” de determinada família enquanto que os bens existentes encontram-se formalmente
vinculados à pessoa que não contraiu qualquer dívida.

 
Nesse sentido o douto Desembargador Alvaro de Oliveira, em voto na ação rescisória nº

599263183 (TJRS), esposou que “Nos dias atuais, as medidas coercitivas vêm se caracterizando como
instrumento de concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, de tal sorte que o seu
emprego não pode ser excluído de maneira apriorística. (...) no campo da execução por quantia certa não
se passa de modo diverso (...) Por tal razão, o uso de tais medidas não pode ser obstado nem por expressa
disposição constitucional, muito menos pelo silêncio dessa legislação.” O magistrado e professor gaúcho,
em seu voto, remete ainda ao autorizado magistério de Michele Taruffo (in Note sul diritto alla condanna
e all´esecuzione, p. 666-668).

 
Noutra senda, ecoam em uníssono na doutrina que a reforma do art. 14, acrescendo um parágrafo

único, pretendeu positivar as injunctions e a contempt of court no direito brasileiro, o que trouxe alguns
evidentes problemas hermenêuticos, sobretudo porque a gênese desses institutos no direito da common law
se deu, ao revés, segundo a praxe judicial, e não por lei escrita. Tais incompreensões, logo, só podem ser
resolvidas, novamente, à luz do devido processo legal e do norte da efetividade.

 
Com inteiro acerto, Wambier disserta que o legislador disse menos do que queria quando se referiu

a provimento mandamental no art. 14 do CPC, sendo certo que qualquer provimento que incuta uma
ordem, independentemente de haver outros meios de efetivação, se insere no espectro de subsunção da
norma.

 
O fato de se prever outros meios não significará necessariamente, repitamos, que tais meios sejam

adequados, diante do caso concreto, para a satisfação plena do direito.
 
O apego desmedido à letra da lei e a segmentação de categorias de tutela (mandamental, executiva

lato sensu, condenatória) não pode levar ao divórcio do processo com a realidade, ao cientificismo
artificial, enquanto situações jurídicas carentes de tutela permanecem apenas formalmente protegidas.
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Outro ponto nevrálgico se mostra ante a inépcia das multas quando admoestadas ou impostas em
face de organismos complexos, tais como pessoas jurídicas de direito público e privado.

 
A solução se encontra também no âmbito do direito positivo, estendendo-se a possibilidade de

imposição de astreintes ou da contempt of court civil (sinonímia dada pela festejada Ada Pelegrini
Grinover) prevista no art. 14 do CPC àquele detentor da real capacidade de agir em nome do ente abstrato.
Nesse sentido, Talamini entende possível quando for o único meio capaz, parecendo realizar uma
subsunção da situação aos subprincípios da adequação e necessidade.

 
Na expressão autorizada de Dinamarco, uma das conquistas modernas do direito processual foi a

humanização da execução. Representou, numa metáfora, uma revolução anti-copernicana no estudo e na
práxis de obtenção da tutela.

 
Quanto ao objeto, deixou a execução de ser pessoal – como sói acontecer no clássico direito

romano, no qual o devedor ficaria sob o jugo do credor e eventualmente se transformaria em escravo caso
na satisfizesse a vítima – e passou a ser real – o objeto voltou-se para o patrimônio do demandado.

 
Tal fenômeno essencialmente humanista auxiliou na criação de um estereótipo absolutamente

nocivo para o direito das execuções, que é o preconceito contra as medidas que infligem algum fardo sobre
o devedor visando compeli-lo a satisfazer à obrigação, incutindo no imaginário do operador um vezo de
reputarem-nas excepcionais e subsidiárias.

 
Ocorre que as medidas de execução direta, no mais das vezes e na práxis judiciária, se mostram

inaptas para garantia da fruição do bem da vida de forma integral, tempestiva e qualitativamente.
 
A doutrina contemporânea, vencidas as resistências suso-expostas acerca do hibridismo das

técnicas, se coloca diante, na análise do problema, diante de um dilema. Não se ignora a necessidade de
incitar sua utilização, porém buscam-se balizas sérias para inibir o arbítrio judicial.

 
Interessante hipótese cogita Eduardo Talamini, que antevê a possibilidade de que o princípio da

intangibilidade da vontade ceda espaço à coerção judicial, mediante aplicação do princípio da
proporcionalidade, de forma a anular totalmente a resistência da parte contrária se isso fosse
materialmente possível (exemplo dado: hipnose de certo médico para realização de procedimento cuja
técnica só ele conhece, acarretando o salvamento de uma vida).

 
O raciocínio do autor – embora traga exemplo de laboratório – mostra-se absolutamente assertivo

de que as técnicas de coerção são as mais eficientes quando materialmente possíveis e podem se mostrar
coerentes com o devido processo constitucional.

 
Destarte, se se autoriza, por suposição, manietar-se completamente a autonomia da vontade do
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devedor, a mesma exposição aqui vincada poderia se prestar a justificar medidas de apoio muito
gravosas, o que o esse autor parece rechaçar quando aduz que não se admitirá a imposição de sacrifícios
desmedidos como medidas de coerção.

 
Ora, o ordenamento prevê medidas esparsas, tais como a interdição judicial de organismo por

interventor nomeado no caso de infração à ordem econômica (art. 69 e ss. da Lei n. 8.884/94). Por que não
se estender a utilização de tal ordem para todos e quaisquer casos em que o véu protetor da personalidade
jurídica seja empecilho à efetivação da tutela por parte de algum agente que represente ou presente ? Tal
medida de concatenaria com a cláusula aberta do art. 461 do CPC e se mostrariam absolutamente assente
com a interpretação constitucional.

 
Como antídoto para a fixação de multas em desfavor de réus insolventes e que não detenham

patrimônio para fazer frente à execução de quantia, admite que o réu demonstre sua insolvência após a
apenação, com o que se eximiria da multa e se respeitaria o seu mínimo existencial, em espécie de
contraditório diferido (Marcelo Lima Guerra, in Direitos Fundamentais e a proteção do credor na execução
civil).

 
Questão absolutamente tormentosa é a extensão de poderes ao juízo cível para determinar, como

medida de apoio inominada, a prisão da parte que se nega a cumprir a decisão judicial.
 
Tal pretensão tem nítida inspiração na contempt of court norte-americana, que autoriza o juiz a

proferir decisões de tal estirpe sem que se cogite vulneração da razoabilidade. Em linha de princípio e a
par de exemplos dados, a liberdade ambulatorial de determinada pessoa não é bem absolutamente
insacrificável, tanto é que se admite como medida sub-rogatória em execução de alimentos.

 
Como se harmonizar tal medida com a cláusula que veda a prisão por dívidas, salvo no caso de

devedor de alimentos e depositário infiel?
 
Arenhart, Marinoni e Marcelo Lima Guerra, em suma, sustentam que a prisão por dívida civil é

diversa da prisão por descumprimento de dever jurídico decorrente de decisão judicial. A vedação taxativa
decorre da escusa de pagar dívida, e não se descumprimento doloso de ordem judicial.

 
Lima Guerra afirma que deve ser fixada segundo um juízo de proporcionalidade no caso concreto;

Cássio Scarpinella, sem fugir à discussão, entende cabível a prisão civil apenas e tão somente quando
malogradas todas demais medidas de apoio, pendendo para o aspecto da subsidiariedade.

 
Assim observados os pressupostos atinentes à proporcionalidade, sobretudo no sopesamento dos

interesses em jogo, se permitiria a sobrealudida prisão coercitiva (registre-se que nos Estados Unidos a
prisão civil pode tanto ser coercitiva quanto punitiva e, nada obstante, essencialmente adequada aos fins
do processo civil, segundo as Cortes a vêm interpretando)
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Talamini, ao revés, sustenta a inadmissibilidade de tal entendimento, tanto em função da falta de

proporcionalidade como forte no entendimento que toda prisão decorrente de dívida em que se permite
(alimentos e deposito) deriva, imediatamente, de uma decisão do juiz declarando a condição de devedor e
impondo a sanção.

 
Portanto, prisão por dívida significa “prisão por obrigação civil”, pouco importando se a prisão, a

rigor, dependa de um efeito intermediário, que é a ordem do juiz.
 
A questão, a nosso ver, ainda se encontra aberta, a despeito de os tribunais repudiarem-na sem

maiores delongas.
 
Não se pode recusar o fato de que o constituinte, ao tratar da prisão como meio coercitivo, já

realizou um prévio exame da sua proporcionalidade excepcionando sua utilização apenas para resguardo
de bens que, em abstrato, julgou ele relevantes de prestígios. Em princípio e segundo uma compreensão
axiológica das normas constitucionais e da sua unidade, tal medida estaria vedada.

 
No entanto, sempre há espaço para uma análise in concreto, diante de casos extremos, para os

quais não fora pensada a regra geral da vedação e a autorização excepcional.
 
Pensemos no exemplo de laboratório de uma organização detentora de um artefato militar nuclear,

localizado em espaço não conhecido, e que pode ser disparado por apenas um indivíduo milionário,
bastando a ele se comunicar com seus subordinados. Algum juiz se furtaria em determinar o cumprimento
da obrigação de não fazer – não acionar o artefato maligno – e cominar, como medida de apoio, o seu
enclausuramento e completo isolamento?

 
Em suma, quanto mais distintos são os meios de resistência ilegítima à sujeição aos provimentos

judiciais por parte dos faltantes, tantas mais serão as medidas e fórmulas imaginadas para coarctar os
devedores a curvarem-se ao imperium estatal. Nessa linha, com inteiro acerto Marcelo Lima Guerra:

 
O uso de outras medidas, como impedimento de atividades, seqüestro coercitivo,
etc, também não pode ser descartado. Só o caso concreto pode trazer informações
que conduzam à escolha de medida coercitiva inominada, e só experiência poderá
permitir a consolidação de algumas delas na prática judicial.[12]

 
4. Reflexões Finais

 
O tema enviesado é palpitante e comportaria análise delongada de uma série infinita de situações

hoje insuficientemente resolvidas, das proposições e dos paradigmas que sombreiam a atividade judicante-
executiva. O extremo legalismo que ainda permeia a mente do aplicador do direito na execução não se
compraz sequer com o valor segurança jurídica na concepção que dele atualmente se espera.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10026



 
A segurança jurídica é faceta que se concretiza não só na observância da lei escrita como também

na exigência de motivação racional das decisões, secundada pela participação prévia ou diferida das partes
– com o quê a premissa levantada nesse singelo apanhado se afina –, sob pena de desequilíbrio do
princípio maior democrático  voltado a que decisões alocativas de poder devem, tanto quanto possível,
advir de instâncias democráticas.

 
Irreprochável a construção de Samuel Meira Junior:
 

Portanto, o princípio da segurança jurídica deve conciliar a previsibilidade das
decisões judiciais e a aceitabilidade do ponto de vista de considerações morais
(justas). A previsibilidade imposta pelo princípio da segurança jurídica decorre da
racionalidade da decisão e de sua aceitação moral. Assim, haverá uma segurança
jurídica em sentido material, e não apenas formal.[13]

 
Não se intenciona, dessa maneira, incitar o desprezo de todo arcabouço jurídico de direito positivo

construído sobre as bases do código vigente, fazendo tábula rasa dos procedimentos presentes no código.
 
Porém, tem-se que ter em mente que a ausência de um pragmatismo do aplicador da lei – no que

diz respeito aos resultados alcançados – conduz à própria quebra da estabilidade sistêmica e social
alvitrada pela obediência cega ao direito positivo, lembrando Samuel Meira Júnior que “quanto maior for o
grau de previsão e [também e principalmente] aceitação da decisão, maiores são as chances de um
ordenamento jurídico estável e eficaz, pois haverá uma coincidência entre a conduta efetiva e a que se
espera de cada membro da sociedade.”[14]

 
Tanto assim que o legislador infraconstitucional, também em boa hora, se apercebeu da

incapacidade do direito positivo – principalmente até meados da década de 90 – em dar respostas
minimamente satisfatórias aos anseios capilarizados na sociedade, e promoveu diversas mudanças
legislativas, nitidamente na dinâmica da execução de fazer, não fazer e dar.

 
Ampliou o legislador os meios expropriatórios; simplificou a execução de título judicial para pagar

dinheiro; desproveu, como regra, os embargos do devedor de efeito suspensivo; entre outras medidas.
 
Nada obstante, tais medidas, isoladas e aplicadas cegamente, pouco ou nada contribuíram para o

crédito das instituições judiciárias, mantendo-se uma percepção difusa de ineficiência completa e
generalizada e, pior, desviando-se o foco para problemas laterais, os quais nada ou pouco influenciam no
tema visitado neste trabalho, a exemplo da idéia generalizada de uma superabundância de recursos e da
propalada imunidade dos agentes públicos a quaisquer sanções, tornando-se supostamente ineficaz o
mandamento constitucional  da eficiência.

 
A atuação pró-ativa do juiz constitucional, sempre em colaboração com as partes e não se

eximindo do seu pacto visceral constitucional com o resultado útil do processo, é a única saída que se

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10027



louva digna de atender aos reclamos trazidos pela ordem constitucional democrática. A efetivação de
tutelas não é atividade de importância inferior, nesse panorama, mas uma das principais vitrines para,
guindada a bom termo, recuperar parte do descrédito perdido pelo poder judiciário e atividades correlatas.

 
Não se pode deixar de lembrar Carnelutti, que qualificou a execução não como mera atividade

judicial-administrativa de espoliação de bens, mas como a mais grave das lides, a lide de pretensão
insatisfeita.

 
E essa gravidade há de repercutir na atuação comprometida dos consorciados jurídicos em geral,

não só esperando uma atuação comprometida do Estado-Juiz mas também rechaçando posturas
desinteressadas e supostamente imparciais. Qualquer inércia e eqüidistância que conduza a resultados
iníquos e à não-realização dos fins da norma acarreta, indubitavelmente, parcialidade por omissão – e não
por isso menos grave.
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A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

NO BRASIL E NA CHINA E A PRÁTICA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL 

THE TECHNOLOGICAL INNOVATION AS STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN BRAZIL 

AND CHINA AND THE PRACTICAL OF UNFAIR COMPETITION 

Talissa Estefania Tomaz Tomiyoshi 

RESUMO 
Diante a realidade das relações mercantis e dos novos paradigmas que determinam o comércio 

entre as grandes potências econômicas mundiais, é essencial o tema da Propriedade Industrial, 
visto ser um elemento com capacidade para agregar valor a um bem, para impulsionar a 
concorrência de mercados e garantir desempenho econômico através de avanços tecnológicos. 

A Propriedade Industrial foi estudada, especialmente, no Brasil e na China, pois ambos são 
integrantes do mesmo bloco econômico, o BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) e da Organização 
Mundial do Comércio – OMC. A China é a detentora do maior mercado consumidor do planeta e 

deter um grande número de empresas que estão presentes em quase todos os Estados do globo. 
O Brasil possui políticas de incentivo tecnológico na área econômica e por detém uma moderna lei 
que trata da propriedade industrial, como também procurar desenvolver-se atrelado aos incentivos 

de governo na área de produtos com valor agregado, deixando de ser um mero exportador de 
commodites para se tornar um produtor de bens com alto valor tecnológico. 
Observa-se, que diante a importância que a inovação tecnológica possui na atualidade, podendo 

ser esta vinculada ao crescimento de uma economia, foi registrado a prática da concorrência 
desleal pela China, através da contrafação, dumping de mercado e desvios de rotas comerciais, 

sendo inclusive instaurada no âmbito da OMC queixa referente a infração de normas sobre 
propriedade Industrial. 
Por fim, denota-se a importância da pesquisa tanto pela importância da parceira econômica de 

ambos os países, da inserção da inovação tecnológica como liame fundamental para atingir o 
desenvolvimento econômico dos Estados, mas também como forma de analisar quais as 
conseqüências e quais as práticas mercantis desenvolvidas pela China, principalmente quando esta 

vem alcançado projeções comerciais que abonam em grande influencia na atual aldeia global. 
PALAVRAS-CHAVES: Inovação Tecnológica; Desenvolvimento Econômico; China; Brasil 
 

ABSTRACT 

Ahead the reality of the mercantile relations and the new paradigms that determine the commerce 

between the great world-wide economic powers, is essential the subject of the Industrial Property, 

visa to be an element with capacity to add value to a good, to stimulate the competition of 

markets and to guarantee economic performance through technological advances. 

The Industrial Property was studied, especially, in Brazil and China, therefore both are integrant of 

the same economic block, o BRICs (Brazil, Russia, Indian e China) and of the World Trade 

Organization - WTO. China is the detainer of the biggest consuming market of the planet and 

withholds a great number of companies who are gifts in almost all the States of the globe. 

The Brazil possess politics of technological incentive in the economic area and for it withholds a 

modern law that deals with the industrial property, as well as to look for to develop itself to the 

incentives of government in the area of products with added value, leaving of being a mere 

exporter of commodities to become a producer of good with high technological value. 
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It is observed, that ahead the importance that the technological innovation possess in the present 

time, being able to be this tying with the growth of a economy, was registered the practical one of 

the unfair competition for China, through the counterfeit, dumping of market and shunting lines of 

commercial routes, being also restored in the scope of the WTO complains referring the infraction 

of norms on Industrial property. 

Finally, importance of the research for the importance of the economic partner of both is denoted 

in such a way it the countries, of the insertion of the technological innovation as basic to reach the 

economic development of the States, but also as form to analyze which the consequences and 

practical which the mercantile ones developed by China, mainly when this comes reached 

commercial projections that warrant in great influence in the current global village. 

KEYWORDS: Technological Innovation; Economic Development; China; Brazil 

 

INTRODUÇÃO 
  

Frente às novas formas de agregar valor aos produtos e serviços, nos diferentes padrões de inovação 

entre os países, surgiram mudanças e adaptações de instituições em função de adequar as grandes 

transformações do poder econômico. O que é resultado da relação com a Propriedade Industrial, pois sua 

aplicação possibilita técnicas avançadas aos produtos e serviços, elevando sua competitividade e a expansão 

do mercado no âmbito internacional. Tais mudanças são o reflexo de um novo ciclo de evolução, embasada 

no dinamismo tecnológico que tem como matéria-prima para os meios de produção, o conhecimento, 

elemento dependente da criatividade. 

Dessa forma far-se-á uma analise referente às políticas de incentivo a inovação tecnológica no 

Brasil e na China e suas estratégias de desenvolvimento econômico como forma de fomentarem ganhos na 

produtividade e aumentarem seus investimentos internacionais. 

Tal estudo atinge o Brasil e a China porque estes Estados fazerem parte do mesmo bloco 

econômico, o BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) e são caracterizados por possuírem dentre os países 

emergentes o melhor desempenho econômico no cenário mundial. Possuindo a China como meta, a inserção 

de sua economia no âmbito internacional com capacidade de competir com os grandes mercados e assim 

melhor a qualidade de vida da sua população. E o Brasil objetiva participar  de forma representativa no 

mercado global, através da exportação não de commodities mas, de produtos e serviços com alto valor 

agregado. 

Por ser a China atualmente a detentora do maior mercado consumidor do planeta, como também um 

dos maiores produtores principalmente de produtos manufaturados, detendo ainda, um grande número de 

empresas que estão presentes em quase todos os Estados do globo. Torna-se pertinente analisar questão da 

Propriedade Industrial e da Concorrência em ambos os Estados, incluvise devido à China na atualidade ser 

um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. 
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Assim, para esclarecer os aspectos relativos à Propriedade Industrial, procurar-se-á elucidar 

conceitos e regimes jurídicos e as políticas de inventivo a inovação tecnológica de cada Estado, pois a 

propriedade dos bens incorpóreos com valor agregado transformou-se em uma moeda de troca que se reverte 

em parâmetros de desenvolvimento para tornar um país competitivo e referencial de desenvolvimento.  

               Por fim, observar-se-á acerca da prática da concorrência desleal praticado pela China, através da 

pirataria, dumping de mercado e desvio de rotas comerciais. Inclusive, a denúncia impetrada pelos Estados 

Unidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio contra a China referente aos delitos praticados a 

cerca das condutas estabelecidas no Acordo TRIPs/OMC. 

  

  

A TECNOLOGIA NO MERCADO GLOBALIZADO 

  

No período antes da Revolução Industrial corroboravam no comércio, políticas voltadas para 

obtenção de matéria-prima, prática advinda do sistema colonial, através da exploração de terras primitivas e 

das manufaturas convertidas em benefício do próprio Estado como forma de aglomerar riquezas, 

principalmente impulsionadas pela relação de Poder existente com o acúmulo de bens corpóreos. Pois, 

constatava que nesta época a tecnologia era considerada mera utilitário, ou seja, “um conjunto de 

conhecimentos disponíveis para confecção de utensílios e artefatos para a prática de ofícios e de habilidades 

manuais e para a extração e a coleta de materiais.” (PIMENTEL 1994, pg. 27) 

O conceito sobre a apropriação tecnológica passou a modificarem-se quando foi averiguada a 

possibilidade de desenvolvimento econômico atrelado a bens imateriais e este passou então a ser considerado 

como uma moeda de troca capaz inclusive de medir a capacidade de desenvolvimento de um Estado. 

Essa mudança é o reflexo de um novo ciclo de evolução, embasada no dinamismo tecnológico que tem 

como matéria-prima para os meios de produção, o conhecimento, elemento dependente da criatividade. Portanto, 

após a Revolução Industrial passa a designar de acordo com o entendimento de Pimentel (1994, p. 27): 

  

O todo ou um setor organizado do conjunto de conhecimentos sobre os princípios e descobertas 

cientificas; e processos industriais existentes ou antigos, fontes de poder e matérias-primas e métodos 

de transmissão e comunicação, considerados importantes para a produção ou o aperfeiçoamento da 

mercadoria e serviço. 

  

Com o desenvolvimento da pesquisa científica e da inovação junto ao processo capitalista, observa-

se um avanço intenso nas relações econômicas. Segundo Schumpeter, o capitalismo é por natureza um 
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método de mudança econômica e nunca poderá ser estacionário. Considerando que as alterações constatadas 

no atual mundo moderno decorrem dos novos produtos, métodos de produção, transporte e modelos de 

mercados que foram adequados e originados da nova conjuntura industrial que se desenvolve não apenas 

sobre pilares de concorrência de critério dos preços, mas a capacidade de inserir inovação tecnológica nos 

procedimentos industriais de forma a desenvolver produtos e serviços com valor agregado. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, vários países adotaram políticas de investimento em P&D – 

Pesquisa e Desenvolvimento, inclusive órgãos estatais através de incentivos a pesquisa universitária, não 

deixando que o setor privado monopoliza-se o desenvolvimento de pólos industriais.                             

A tecnologia tornou-se vital ao crescimento do mercado globalizado como bem descreve Luiz 

Otávio Pimentel (2005, p. 11-12): 

  

 [...] otimiza o uso dos insumos e matérias-primas de forma racional dentro do quadro de esgotamento 

de muitas fontes naturais, é estratégica porque agrega valor em serviços, é estratégica porque permite 

um diferencial na concorrência empresarial, é importante para a sociedade porque permite encontrar 

soluções necessárias, como, por exemplo, medicamentos para enfermidades antes incuráveis, 

alimentos mais saudáveis, comunicações, transportes, etc.  

  

Desta forma, começou a ser implantado um novo modelo de comércio, transformando pesquisas 

científicas em lucro no momento em que foi introduzido o bem incorpóreo ao bem material. Para melhores 

resultados a comunidade científica e a estrutura empresarial estão aptas a prover uma concorrência 

tecnológica, através da geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo item, a 

tecnologia, se congrega constituindo um fator de produção. Para tais condições são atribuídas características 

especiais, como bem enfatiza Barbosa (1974, p. 20): 

  

Sendo uma mercadoria, a tecnologia comportar-se-á como tal. Apesar da maior parte da tecnologia 

não ser produzida para a troca, pode ser negociada quando uma oportunidade econômica se apresenta. 

É importante adicionar a este respeito, a tendência mais recente de produção de tecnologias por si 

mesma; i.e, o emprego de tecnologia para a produção de novas tecnologias. Começam a aparecer 
institutos de investigação com objetivo de produzir tecnologia para seus clientes e compradores - 

verdadeiras empresas de tecnologia. 

  

Na ordem econômica não é mais possível vislumbrar o desenvolvimento nacional sem que com este 

esteja acompanhado de inovações tenológicas. Pois, o sistema de Propriedade da inovação aumentou a 

competitividade, através das novas estrátegias de expnsão internacional e o aumento global de investimentos 

em pesquisa e adequação das legislações. Observa-se também que estes propiciam e facilitam a associação 

ou colaboração entre empresas, assim como a vinculação mutuamente benéfica entre estas e as universidades 

e centros de pesquisa que permitem uma circulação eficiente de novos produtos e tecnologias em virtude de 

uma proteção jurídica. Ao passo que os detentores da pesquisa cooperem para uma circulação hábil de novos 

produtos, aptosa prover uma concorrência maior de mercados com a gereção de conhecimentos voltados 
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para a produção. No qual, o novo item, a tecnologia, se congrega constituindo um fator indispensável à 

produção. 

Sobre o mesmo entendimento disserta Luiz Pimentel (2005, p. 12): 

  

  
A expansão da indústria, o crescimento dos serviços como gerador de trabalho e o avanço na difusão 

do conhecimento (arte, literatura e ciência), juntamente com o desenvolvimento das tecnologias, 

projetaram a propriedade intelectual como uma riqueza importante do patrocínio das pessoas naturais 

e jurídicas. Ao lado dos bens materiais, cada vez tem mais valor os ativos intangíveis como as marcas, 

patentes e copyrights. A propriedade intelectual protegida pelo Direito permite a exclusividade da 

utilização do seu objeto, o que assegura um beneficio econômico aos seus titulares. 

  

Tem-se, contudo, que as indústrias necessitam cada vez mais de inovações para acompanhar a 

globalização e o mercado consumidor, considerando que os bens imateriais protegidos por Propriedade, 

assumirão um grau de importância mais estratégico e vital para a sobrevivência das indústrias no plano 

nacional e internacional.          

                                                                                              

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO ÂMBITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

   

Cabe ao Estado o papel de incentivar o mercado interno gerador do progresso nacional, ao 

estabelecer incentivos econômicos e culturais com vista à participação de agentes que controlem a circulação 

de bens e a concorrência desleal, corroborando com o arrolado no art. 219: “O mercado interno integra o 

patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, 

o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”  

Em sendo a propriedade um direito subjetivo e de uso exclusivo de quem o detém, ganhou novos 

conceitos quando passou a ser considerado não apenas bem material, corpóreo, mas também bem imaterial.  

Adaptou o antigo instituto ás suas novas finalidades, justificado pela necessidade de não apenas atribuir 

conceitos absolutos que em nada contribuem para o desenvolvimento social, mas atendem as necessidades 

dos homens por meio da utilização dos vários bens disponíveis, visando o desenvolvimento da sociedade em 

conjunto com sua preservação e conseqüentes aplicações jurídicas. 

Tem-se, portanto, que a Propriedade Industrial abarca as criações humanas de caráter mercantil e 

insere-se na classificação dos Direitos Reais, compreendidos no da Propriedade sobre os bens imateriais, que 

são objetos de negócio jurídico. Abarcando as conseqüentes obrigações decorrentes dos atos oriundos da 

titularidade do bem incorpóreo. Incluindo os atos ilícitos de exploração, portanto provenientes da 

concorrência desleal. 

Contudo, conceitua-se o Direito Industrial como propriedade de natureza jurídica de bem imaterial e 

cunho incorpóreo, caracterizada como a divisão do direito de empresa que protege o interesse dos 
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inventores, empresários, designers em relação às modalidades da Propriedade Industrial, tais como as 

invenções, o modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. Por sua capacidade de inserir tecnologia, é 

considerada, na atualidade, referencial para medir a aptidão do desenvolvimento entre os Estados e 

conseqüentemente sua habilidade concorrencial nas relações de mercado exigido nos novos parâmetros de 

modelo capitalista. 

Segundo o doutrinador Fazzio Junior (2006, p. 124): “Os direitos de propriedade industrial são, na 

verdade, um conjunto de princípios e normas voltados à manutenção da inviolabilidade da produção autoral 

e, sob a perspectiva econômica, dedicados à preservação utilidade e exploração exclusiva.” 

De acordo com Coelho (2005, p. 87): “Quatro são os bens imateriais protegidos pelo Direito  

Industrial: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e a marca.” 

A necessidade de internacionalizar o sistema de Proteção aos bens intelectuais dar-se-á também 

pela concentração de produção, seja ela industrial ou tecnológica, para evitar países geradores de tecnologia 

e países compradores desses produtos. Onde os consumidores sofreriam o preço do cartel monopolista, não 

existindo o benefício da concorrência e os demais não alocariam recursos para pesquisa e desenvolvimento 

por possuírem o patamar de dominadores do mercado. 

A competição e a necessidade de internacionalização do Sistema para proteção de novas 

tecnologias, não inferioriza o comércio interno, pelo contrário ganha amplitude estratégica à medida que se 

torna referência por possuir um mercado sólido, capaz de gerar valores imateriais tecnológicos, utilizando 

até mesmo das companhias transnacionais do país como medidores de capacidade para adentrar a econômica 

internacional. 

O sistema da Propriedade tem a vantagem de racionalizar a distribuição física dos centros produtores. 

Objetivando a possibilidade de melhorar os custos de produção, o preço e a qualidade da mão-de-obra, se o 

bem explorado tiver acesso mais fácil ao capital financeiro e à matéria-prima. 

Com aumento da competitividade devido às novas técnicas para expansão do processo inovador na 

seara internacional ocasionado pelo aumento do investimento em pesquisa, o que decorreu também uma 

maior facilidade da cópia de certas tecnologias devido a sistemas frágeis de normatização para proteção 

sobre propriedade de bens intangíveis. “ O aperfeiçoamento das tecnologias de comunicação e de 

teleinformática, a capacidade gerencial das empresas multinacionais e a progressiva uniformização cultural 

dos países permitem [...] a organização produtiva realmente internacionalizada.” (PIMENTEL 2005, p. 7) 

Demonstra a necessidade devido a globalização e o modelo por ela instituído de uma economia voltada a um 

modelo de aldeia global com uma uniformização da proteção jurídica. 

A preocupação em proteger juridicamente os direitos de Propriedade Industrial, depois de suscitado 

o desenvolvimento tecnológico nos países, adquiriu grande valor no comércio pelo incremento no fluxo 

comercial sem barreiras fronteiriças o que demanda uma política homogênea devendo, portanto, as 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10037



transações comerciais serem tratadas de forma igualitária no âmbito internacional proporcionando maior 

segurança jurídica.              

Um dos fatos que se pode considerar como marco para consolidação de uma legislação sobre 

propriedade de bens incorpóreos de forma eficaz e una, destaca-se após a Segunda Guerra, quando objetivou 

regulamentar as relações econômicas e harmonizar as políticas aduaneiras, para melhor tratar dos aspectos 

financeiros e monetários dos Estados. Assim, foi estabelecido em 1947 o Acordo sobre Pautas Aduaneiras e 

Comercio, GATT - Acordo Geral de Tarifas e Troca. 

Em 1986, a Declaração Ministerial de Punta Del Este foi assinada, dando início à Oitava Rodada ou 

Rodada do Uruguai, teve início no Uruguai, em 22 de setembro de 1986, participaram setenta e quatro 

Estados signatários e encerrou-se apenas em 1994 na cidade de Marrakesh (na Índia). Caracterizou-se por 

estabelecer regras a setores antes excluídos e por instituir medidas de proteção para assegurar os direitos de 

Propriedade, constituído por legislações que foram divididas de acordo com a matéria a ser disciplinada, no 

que foi denominado de Anexos. 

O Anexo 1 subdivide-se no Anexo 1A: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens, o Anexo 1B: 

Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos (GATS) e no  Anexo 1C: Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual  Relacionados ao Comércio (TRIPS);        o Anexo 2 trata do 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias; o Anexo 3 sobre os 

Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais e o Anexo 4 sobre os Acordos de Comércio Plurilaterais.  

O Acordo do GATT estabelece padrões mínimos ao exercício da prática de direitos da Propriedade 

Industrial e do ponto de vista institucional houve a criação da OMC - Organização Mundial do Comércio. 

Com o objetivo de intermediar as relações mercantis entre os Estados-Membros. Determinando inclusive, 

que todos os Estados signatários estão obrigados a aderir aos Acordos firmados nos Anexos, exceto no 

Anexo 4 que trata dos Acordos de Comércio Plurilaterais.   

A Rodada do Uruguai encerrou-se de forma plausível pelos avanços que a partir desta conseguiu-se 

realizar, como a inclusão do acordo TRIPs/ ADPIC - Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da 

Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, instituído no anexo 1C. Este encontra-se vinculado 

com a preocupação de aumentar a proteção em todos os Estado membros, garantindo os direitos e deveres da 

Propriedade Industrial. Gerando segurança jurídica nas relações econômicas e comerciais, principalmente, 

em relação a uma política de combate a violações que deprecie a eficaz e regular legislação de proteção aos 

bens imateriais.                     

O Acordo TRIPs objetiva garantir direitos ao autor inventor e o desenvolvimento da comunidade 

internacional sem que ocorram monopólios tecnológicos, consubstanciando no Art. 7: 
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A proteção e a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de tecnologia, em benefício 

mútuo dos geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnológicos e de um modo conducente ao 

bem-estar social e econômico, bem como para um equilíbrio entre direitos e obrigações.  

  

O documento não impõe regras exclusivas para todos os países, mas sim padrões mínimos que 

sejam enquadrados em conformidade com os diferentes níveis de desenvolvimento dos países. Essas normas 

substantivas dos Tratados multilaterais impostos aos países signatários da OMC, para contribuir na inovação 

tecnológica em beneficio de produtores e usuários de forma a garantir o bem estar social e econômico e a um 

equilíbrio entre direitos e obrigações, evitando a exclusiva proteção aos interesses dos titulares. Como 

sustenta Luiz Olavo Baptista: O Acordo Constitutivo da OMC " é um tratado-contrato,  porque os Estados 

membros podem determinar como implementar suas regras, desde que observado o disposto no "Acordo 

Geral e seus Anexos".                                                       

Com o objetivo de elevar os níveis de vida através da expansão da produção e do comércio, de bens 

e serviços, a proteção do meio ambiente com a utilização dos recursos naturais em níveis sustentáveis e a 

necessidade de realizar esforços positivos para assegurar uma participação mais efetiva dos países em 

desenvolvimento no comércio internacional a OMC possui o encargo de administrar as condutas dos Estados 

signatários. 

A desobediência às regras desses acordos autoriza um país membro a apresentar uma reclamação 

perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, seguindo o que estabelece o Entendimento Relativo 

às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias. Em uma controvérsia entre países membros da 

OMC, a parte reclamante que obtiver uma decisão a seu favor poderá suspender concessões e obrigações 

relativas a acordos que não têm ligação alguma com o objeto da disputa. Prioriza-se uma solução amigável, 

ou uma retaliação dentro do mesmo setor ou acordo afetado pela disputa. No âmbito do TRIPs, caso a parte 

demandada não cumpra a decisão do Órgão, deve ser aplicado o que se denomina de “retaliação cruzada”, 

recurso que deve ser utilizado apenas quando não houver outros meios de solução do litígio. 

  

 

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL 

  

  

O Direito Industrial no Brasil inicia-se com a vinda da Coroa Portuguesa para sua colônia, quando 

em 1809, "o Príncipe Regente baixou alvará que, entre outras medidas, reconheceu do direito do inventor ao 

privilégio da exclusividade, por 14 anos, sobre as invenções levadas a registro na Real Junta do Comercio". 
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(COELHO 2005, p.135) Este alvará foi expedido em 28 de abril de 1809 por D. João VI, colocando o Brasil 

como a quarta nação mundial a possuir legislaçãoa cerca do tema.   

Após a queda do período do Regime Militar e a necessidade de incluir o Brasil nas economias 

internacionais, é que foi aprovada a Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971 - Código da Propriedade 

Industrial - que visava atender aos anseios da indústria e os interesses do comércio internacional. Tal lei 

caracterizou-se por criar a obrigação de produzir o objeto a ser patenteado em território nacional sobre pena 

de licença compulsória ou caducidade do direito. Visto como forma de forçar empresas estrangeiras a 

investir na produção nacional do país e evitar importações, proibiu a concessão de Patente para produtos 

farmacêuticos e alimentícios.   

No Brasil, como as leis possuíam características políticas de não abertura para mercados externos 

transformou a economia brasileira em um pólo de comercio bloqueado para a liberalização internacional, 

restringindo-se a comercialização de produtos com pouco valor agregado, por não privilegiar a qualidade e 

sim o critério do menor preço sobre a concorrência. 

Devido às pressões exercidas no mercado interno brasileiro pelos mercados externos, sentiu-se a 

necessidade de alteração da Lei 5.772/71, motivada pela contenção dos investimentos públicos aplicados no 

desenvolvimento tecnológico e a considerável diminuição de mecanismos de proteção ao mercado interno, 

em especial no setor de informática. Isto porque a Propriedade Industrial tornou-se o liame para o 

desenvolvimento econômico dos Estados globalizados. 

De acordo Luis Otávio Pimentel (2005, p. 17): 

  

“O Direito de Propriedade Intelectual brasileiro compreende hoje o conjunto da legislação federal, 

oriunda do legislativo e executivo, de caráter material, processual e administrativo. Este Direito 

abrange as espécies de criações intelectuais que podem resultar na exploração comercial ou vantagem 

econômica para o criador ou titular e na satisfação de interesses morais dos autores.” 

  

Assim, a Lei nº 9.276/96, denominada Lei da Propriedade Industrial substitui o Código da 

Propriedade Industrial com a finalidade de executar, no âmbito nacional, os direitos e obrigações relativos à 

Propriedade Industrial.  Juntamente com o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial que possui a 

competência para adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, estabelecendo 

melhores condições de proteção e concessão de invenções e marcas.   Pela Nova Lei, o Instituto caracteriza-

se como uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

responsável por Registros de Marcas, Concessão de Patentes, averbação de contratos de transferência de 

tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, Desenho Industrial e 

indicações geográficas e outras. 
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Deste modo com a criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, é que o Estado 

brasileiro corrobora com os princípios e alicerces elencados nas legislações internacionais para obter sua 

finalidade de seguridade das políticas implantadas a Propriedade Industrial. Como conceitua Di Blase (2010, 

p. 45): 

  
Tem por finalidade principal, executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade 

Industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição 

pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, 

convênios e acordos sobre propriedade industrial. 

  

Em 2004, com o lançamento da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, o 

governo brasileiro colocou em marcha um conjunto de iniciativas voltadas ao enfrentamento dos desafios do 

desenvolvimento produtivo. A edificação do moderno marco legal, formado pela Lei de Inovação (Lei 

10.973/2004), pela Lei do Bem (Lei 11.196/2005), pela Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) e pela 

Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (Decreto 6.041/2007), com base no qual se criaram condições 

favoráveis à promoção da inovação no País. 

No contexto da PITCE foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI e a 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI como elos entre o setor público e o privado na 

procura vencer desafios a cerca do desenvolvimento produtivo pautado sobre programas de compromissos 

para serem trilhados entre ambos os setores com o incentivo a inovação e desenvolvimento tecnológico para 

gerar qualidade na estrutura produtiva e competir nos mercados internacionais aumentando as escalas 

produtivas com a expansão das exportações. 

Com o objetivo de dar sustentabilidade ao ciclo de expansão produtiva gerado pelas ações 

desenvolvidas pela PITCE, no dia 12 de maio de 2008 o Governo Federal lançou o Programa de 

Desenvolvimento Produtivo – PDP. Dentre os desafios a serem executados por esse Programa destaca-se, 

novamente, de elevar a capacidade de inovação das empresas brasileiras como forma de aumentar a balança 

comercial.  

As iniciativas governamentais são de fundamental importância, pois a riqueza de uma nação 

depende da competência com que são explorados seus recursos e do aproveitamento de novas tecnologias 

para transferir ciência e gerar novas vantagens competitivas em relação aos mercados.  A crescente 

importância em P&D é pré-condição para o desenvolvimento científico ou dominação das multinacionais e 

essas trajetórias tecnológicas são condicionadas pelo processo de transferência internacional de tecnologia, 

sendo hoje baseada na proteção de propriedade intelectual. 
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A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA CHINA 

  

Foi através de milhares de produtos, em geral manufaturas de custo imbatível, que a China adentrou 

ao novo século como candidata a maior potência do mundo. Desde que resolveu adentrar ao mercado 

internacional adota uma postura de autoritarismo flexível, com políticas voltadas ao incentivo para abertura 

comercial aos demais continentes, mas também melhorar a qualidade de vida de uma população que até 

poucos anos caracterizava-se pelos campos de arroz e a cultura repressora da Era Mao Tse-tung. Hoje se 

depara com um Estado de inúmeras antíteses e inclusive de difícil estudo por possuir políticas de controle a 

liberdade expressão e sua imprensa ser controlada pela maior aglomeração partidária do mundo, o PCC - 

Partido Comunista Chinês. 

No ano de 1979, gradualmente, a China iniciou sua abertura a economia internacional por meio da 

aquisição de tecnologias mais avançadas e de novas capacidades gerenciais para atribuir melhoria na sua 

estrutura industrial. É um período de política experimental, realizada através das “zonas Francas” (ZFs) 

voltadas para os setores da agricultura, C&T – Ciência e Tecnologia, indústria de defesa que permitiam o 

investimento estrangeiro desde que voltado ás exportações. Tudo, servindo de base para a fundamentação de 

suas legislações e impulsionando as empresas internacionais e seus investimentos direcionarem-se 

principalmente para indústrias leves e de baixa tecnologia. 

A partir de então, as políticas voltaram-se para o desenvolvimento da infra- estrutura em 

colaboração a um ambiente integrado para o desenvolvimento, estimulando a entrada das indústrias de 

tecnologias de grande porte, incentivando o estabelecimento de centros de pesquisa. 

Com o “Decision on Reformo o f the Science and Technology Management System” que tornou  a 

política de C&T voltada e fomentada para o mercado e baseada na tecnologia industrial. Seria o resultado de 

várias iniciativas que se deram através de reforma dos institutos de pesquisa, incentivo as universidades 

voltadas à inovação e empresas interessadas em voltar sua produção com aplicabilidades inovadoras. Todos 

no sentido de acelerar a comercialização e dar aplicabilidade as pesquisas e políticas tecnológicas. 

A partir dessas iniciativas, juntamente com a adesão em 1980 á OMPI- Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual, em 14 de novembro de 1984, a China integrou na Convenção de Paris e logo após, 

em junho de 1989, ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas. 

Durante a década de 90, com a participação em Tratados Internacionais e a conseqüente abertura de 

mercado chinês tem início o impacto da globalização sobre as iniciativas de desenvolvimento que 

inicialmente deram-se de forma marcante sobre os investimentos internacionais. 

Em pouco tempo tornou-se o terceiro maior exportador do mundo, porém, ao mesmo tempo de 

acordo com a OIT - Organização Internacional do Trabalho, a China possui mão de obra com modelo 

escravo, porém, já conseguiu inserir uma de suas universidades dentre do ranking das melhores do mundo. 
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São mudanças oriundas da implantação de uma política denominada “Socialismo de Mercado”, as chamadas 

quatro modernizações, que engloba a Agricultura, a Indústria, a Cultura e a Defesa. 

A China ingressou na Organização Mundial do Comercio no dia 11 de dezembro de 2001, 

atualmente já é responsável por contribuir para a prosperidade da economia global, pois de acordo com 

dados publicados pelo Banco Mundial “desde o ingresso na OMC, o crescimento econômico da China 

impulsionou a taxa media mundial de desenvolvimento para o índice de 13%”. 

Dentre suas adaptações, pode-se considerar que a China evoluiu bastante quanto á atualização de 

suas legislações, inclusive as da Propriedade Industrial que estão em conformidade com os padrões mínimos 

imposto pelo TRIPS/OMC. Diferenciando da legislação brasileira ao que tange a forma como são 

normatizadas, pois a Lei da Patente, Lei da Marca, Lei da Concorrência Desleal são regulamentadas 

separadamente, no Brasil encontra-se todas essas modalidades estatuídas na  Lei 9.276/96. 

Uma das iniciativas para tornar o mercado chinês mais competitivo foi a criação da  Lei da 

República Popular da China sobre o Progresso da Ciência e Tecnologia, aprovada na Segunda Reunião do 

Comitê Permanente da Assembléia da Oitava Popular Nacional da República Popular da China em  02 julho 

de 1993, que entrou em vigor a partir de 01 outubro de 1993. A mesma objetiva, de acordo com seu art. 1: 

  

 Esta lei está formulada de acordo com a Constituição, com vista a promoção da ciência e do 
progresso tecnológico, atribuindo prioridade ao desenvolvimento da ciência e tecnologia e trazendo o 

papel da ciência e tecnologia como a principal força produtiva em plena modernização socialista na 

unidade, assim como para melhorar o serviço da ciência e tecnologia para a construção econômica. 

  

A China planeja voltar seus investimentos em áreas prioritárias, mas principalmente, nas reformas 

da legislação chinesa que forneceram proteção legal á inovação no país. Uma das diretrizes assegurada pela 

lei do Progresso da Ciência e Tecnologia esta expressa no seu art. 3º: 

  

O Estado deve proteger a liberdade de investigação científica, incentivar a exploração científica e 

inovação tecnológica, de modo a aumentar a sua ciência e tecnologia para um nível avançado no 
mundo. O Estado e toda a sociedade deve respeitar o conhecimento, talento estima, o valor do 

trabalho criativo de pessoal científico e tecnológico, e proteger os direitos de propriedade intelectual. 

  

Por serem compromissos firmados com a OMC, aos poucos a China vem se ajustando as políticas 

comerciais. O quadro jurídico para proteção da propriedade industrial na China é constituído por leis 

nacionais aprovadas pelo Congresso Nacional do Povo, com incremento de regulamentos e políticas de 

governo como Comitê Permanente da APN, o Conselho de Estado e Tribunais especiais para uma melhor 

aplicabilidade dessas legislações. 
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É sobre essa expectativa que na China foi criada a ACTC - Associação de Ciência e Tecnologia. Já 

são mais de treze mil associações, divididas entre as diversas localidades, junto as Academias, as 

comunidades, as associações de técnicas especiais e até mesmo em comunidades rurais para auxiliar nos 

trabalhos dos agricultores com o objetivo de o país esta ladeado da aplicação de inovação tecnológica. 

O governo oferece incentivos fiscais como à adoção de baixas taxas de impostos sobre empresas 

estrangeira.  Com menos restrições para o estabelecimento de empresas, visto que são regulamentados no 

âmbito da OMC, os países ganharam com a abertura do comercio chinês e com as importações mais baratas 

que refletem nas taxas de exportação no processo de upgrading industrial. 

É incontestável a importância da China nas relações mercantis internacionais, principalmente por 

este país ser, na atualidade, considerado o player das transações comerciais, frente sua capacidade tanto de 

exportar produtos e serviços com preço abaixo de mercado, como também, de importar e instalar empresas 

para suprir as necessidades de seu mercado consumidor, o maior do mundo. 

  

  

CONCORRÊNCIA DESLEAL 

  

A partir do desenvolvimento industrial, principalmente após o incentivo para abertura de mercados 

vinculados para transações internacionais e o aumento da concorrência, em função de uma maior 

abrangência por mercados e diante o grande mercado consumidor da China, as grandes potências 

econômicas e países emergentes como o Brasil, incentivam as empresas locais a manterem parcerias 

comerciais e apoiar a instalação de empresas no território chinês. Porém, o quem vem sendo constatado nos 

últimos anos é que, mesmo diante da tentativa de se enquadrar as normas internacionais, aderindo a vários 

Tratados e Acordos, a China continua não respeitando as condutas mercantis impostas pelo mercado 

mundial, praticando, a concorrência desleal. 

Uma das práticas constantes que ocorrem nos procedimentos industriais que envolvem Propriedade 

Industrial é o que se denomina de “engenharia reversa”. É o efeito Benchmarking, caracterizado pela 

evolução da empresa em tecnologia, que aproveita o que já foi inventado por outra, apenas realizando um 

aperfeiçoamento sobre a criação primária. Um dos setores que utiliza dessa ferramenta, por exemplo, são as 

montadoras de automóveis, que trocam informações sobre automóveis da mesma categoria, possuindo 

acesso as novas tecnologias, formando conseqüentemente um banco de dados.                    

O entrave ocasionado da prática de “engenharia reversa” consiste que algumas empresas não se 

condicionam apenas a coleta de informações técnicas, mas também dos designs, gerando a prática da 

Concorrência Desleal, pois consegue vender o produto com preço á baixo do valor de mercado, quando na 
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verdade a empresa detentora de suas aplicabilidades tecnológicas possui o encargo relativo ao investimento 

para os resultados de P&D e o  valor tecnológico agregado ao produto. 

O problema da concorrência desleal ao que tange o Estado chinês não envolve apenas a apropriação 

indevida de marcas com renome internacional ou grandes indústrias, adentra também, aos produtos de 

pequenos fabricantes e até mesmo de países em desenvolvimento, como o Brasil através da prática 

do dumping  de mercado. Umas das vítimas são os calçados brasileiros fabricados em Franca-SP, que não 

são pirateados mais sofrem a concorrência desleal de preços bem abaixo do custo de mercado. Quando 

ressaltado sobre essa prática, o Estado brasileiro possui a competência de aplicar a taxa anti-dumping sobre 

determinando produto para adentrar ao país. No entanto,  constata-se o “desvio da rota comercial”  pela 

China, onde esta exporta seus produtos por outro país como forma de burlar o controle comercial interno do 

Brasil. 

O primeiro caso de denuncia na OMC que envolve as normas estabelecidas no Acordo TRIPs, 

ocorreu no ano de 2007 por iniciativa dos Estados Unidos contra a China pela falsificação de produtos em 

caráter inaceitável. A queixa dos Estados Unidos pauta-se sobre a permissão das autoridades chinesas sobre 

a fabricação de produtos pirateados, assim como não possuírem um controle da entrada desse tipo de produto 

no mercado chinês.  Dentre os fatores, foi alegado que a legislação da China não esta em consonância com 

as regras impostas no âmbito internacional. Os juízes consideraram que a China possui culpa por não 

combater desde a alfândega a pirataria dos produtos, porém, os árbitros interpretaram que como os padrões 

impostos pela OMC são alicerces para as legislações não regras obrigatórias, por isso é permitido a 

possibilidade da China considerar apenas pirataria quando o valor dos produtos são superiores a determinado 

valor. 

No entanto, o ente estatal possui o dever de controlar as atividades do Estado para garantir que as 

normas instituídas no ordenamento jurídico sejam aplicadas de forma a alcançar a ordem social e econômica. 

Mas, também possui o poder de aplicar sanções quando as regras forem infringidas. 

Assim, no que tange a lei brasileira da Propriedade Industrial, a Lei n.º 9.279/96 em todas as 

modalidades de crime contra a Propriedade Intelectual determina-se que aplique-se pena de detenção de um 

a três meses ou multa, assim como também nos crimes contra a concorrência desleal. Nas legislações 

chinesas, observa-se que as penalidades são diversas, pois  são divididas de acordo com a modalidade do 

bem incorpóreo. Porém todas elas, tanto a de Patente, Marca ou Concorrência Desleal, determinam que a 

indenização sobre a apropriação indevida deva ser compensatória ao dano sofrido. Possuindo o infrator a 

possibilidade de impetrar ação não apenas nos Tribunais Especiais caso sinta-se lesado com a punição, mas 

também no Tribunal Popular, no prazo de quinze dias após julgamento da lide.     Na prática, entretanto, 

tem-se observando constantemente que a aplicação dessas sanções mesmo que objetive recompensar a parte 

lesada, em nenhuma das searas de competência elas realmente conseguem atingir essa finalidade. Pois, 

frente ao caráter de violação de direitos de propriedade industrial que variam a proporção do dano, de acordo 

com o reconhecimento internacional do produto ou serviço, como também da tecnológia aplicada. Restando 
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ao aplicador do Direito em detrimento da proporção estabelecida  pela lei da Propriedade Industrial, alegar 

sanções baseadas no  direito por perdas e danos no âmbito civil com ações reparadoras por danos morais e 

materiais. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

Diante das análises realizadas para formação desta pesquisa, conclui-se  que as transformações 

ocorridas na sociedade e na área tecnológica,  interferiram nas relações do comércio globalizado. 

Principalmente, na questão da Propriedade Industrial, por ser bem incorpóreo tecnológico, utilizado como 

instrumento capaz de agregar valor a um produto ou serviço, e conseqüentemente, ser fonte de 

desenvolvimento econômico de uma nação. 

Identificou a necessidade crescente de políticas de investimento em tecnologia e de incentivo ao 

fomento das parcerias com as empresas e os centros de pesquisa para que ocorra aumento e melhoramento 

da inserção tecnológica, de modo a possuírem maior importância dentre os Estados competidores 

internacionalmente. Por ser uma das opções capazes de desenvolver a economia e evitar o que algumas 

correntes doutrinárias já denominam de “monocultura de informação”. Onde a maioria das cessionárias são 

Estados desenvolvidos repassam suas tecnologias absoletas para Estados em desenvolvimento ou não 

desenvolvido, mas nunca as tecnologias de ponta. Assim, tornam-se monopólio das grandes potencias 

econômicas mercantis. Porém, diante da disparidade de desenvolvimento entre as nações, é visto como uma 

alternativa para servir de base e a partir dela desenvolver algum incremento, repassar as tecnologias 

superadas para os Estados emergentes. 

No que refere-se, ao Brasil e China, constatou-se que mesmo diante sua antítese cultural, ambos 

iniciaram seu desenvolvimento com políticas públicas, voltadas para o incremento de P&D em seu mercado 

produtor em períodos semelhantes. Inclusive, pertencem ao mesmo bloco econômico - BRICs, formado os 

países considerados emergentes pelos que possuem maior poder de competitividade dentro do cenário 

econômico mundial. 

Assim, o Brasil, atrelado às iniciativas do Governo Federal dos últimos anos, deve modificar seu 

mercado, substituindo grande parte de suas exportações de commodities para produtos e serviços com alto 

valor agregado. Transformando, pois o Estado brasileiro, em um pólo competidor e não um comprador dos 

produtos desenvolvidos com sua própria matéria-prima. Pois, o Estado brasileiro, possui qualitativos capazes 

de desenvolver na seara mercantil ciência e tecnologia, alicerçada por legislações que gerem segurança 

jurídica, como a Lei n.º 9.279/96 da Propriedade Industrial, reconhecida mundialmente for ser moderna e 

adaptada aos Tratados Internacionais 
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A China foi motivada a desenvolver seu mercado, após abertura para relações comerciais com 

outras nações, para que adentrasse a seara mundial, com aparatos capazes de competir internacionalmente. 

Como também, desenvolver-se internamente, proporcionando uma melhor qualidade de vida a sua 

população, que atualmente é a maior do mundo e a responsável por tornar o território chinês o mais 

disputado por empresas e indústrias globais. Inclusive, necessitando enquadrar suas regras aos padrões 

estabelecidos mundialmente, tornou-se membro de alguns Acordos Internacionais, entre eles a OMC. 

Passando desde então, a adaptar suas normas, regulamentos, criar Tribunais Especiais para garantir uma 

melhor aplicabilidade das legislações e também investir na capacitação de profissionais especializados. 

Porém, mesmo diante da primeira queixa instituída na OMC por infração as normas instituídas no 

Acordo TRIPs, feita pelos Estados Unidos contra a China, o Estado chinês continua a demonstrar que as 

normas de Propriedade Industrial e Concorrência Desleal com o mercado mundial continuam, mesmo após a 

adesão de vários Tratados. 

Verificou-se que já existe casos de indenizações que foram instituídas por violação de Segredo de 

Empresa em montadoras de automóveis e a utilização de Marca com grande renome, até mesmo pirataria de 

produtos brasileiros, conseqüentemente o dumping como prática de comercio. Constata-se ainda que as 

sanções previstas tanto na seara brasileira como na chinesa não conseguem proporcionar a parte lesada a 

restituição sobre o dano sofrido. Insto porque a Lei de Propriedade Industrial do Brasil estatui apenas uma 

pena leve de detenção ou multa. 

Como solução para o entrave, alguns agentes do direito, vem solicitando em seus processos (nos 

casos de violação da Propriedade Industrial), sanção de natureza Civil, alegando danos morais e materiais 

contra o infrator, visto que as penalidades impostas pelas leis da Propriedade Industrial são irrisórias. 

Talvez seja interessante uma reflexão no meio jurídico sobre: a venda de produtos piratas a sua 

ilegalidade, praticada na vista de toda sociedade, que prospera a cada dia e não há uma interferência do 

aparato jurídico e estatal apropriado. Pois, é considerado um comercio paralelo, que  não pagam impostos ao 

Estado e, ainda, faz uma concorrência desleal com o comercio formal. Além, de infringir outras garantias 

estatuídas pelo ente público, por despeitar o Direito do Consumidor. 

Um das situações observadas como relevantes e identificada pela pesquisa faz referência a forma 

como as demais nações e grande potencias mundiais como Japão, Inglaterra, França e grandes blocos 

econômicos como o da União Européia comporta-se diante da violação de Propriedade Industrial pela China. 

Pois, os produtos de nomenclatura “made in china” e artigos pirateados que vão desde as Marcas com 

renome internacional são fabricados e vendidos legalmente. Mesmo assim, diante a queixa instituída na 

OMC nenhum país pronunciou apoio aos Estados Unidos, demonstrando que na atualidade o poder 

econômico e a concorrência por mercados sobressaem aos interesses jurídicos. Confirmando-se, que a 

celeuma a cerca da Propriedade Industrial não encontra-se atrelado a atualizações legislativas e sim 

ao Enforcent, ou seja, o fazer valer das leis. 
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De acordo com o doutrinador Orlando Gomes (2004, p. 110) conceitua-se : na perspectiva dos poderes do titular, a propriedade é o 

mais amplo direito de utilização econômica das coisas, direta ou indiretamente. O proprietário tem a faculdade de servir-se da 

coisa, de lhe aprouver. Exerce poderes jurídicos tão extensos que sua enumeração seria impossível. 

  

Criada em 11 de dezembro de 1970, pela Lei n.º 5.648 de 20 de dezembro de 1970 

Decisão sobre a Reforma da Ciência e do Sistema de Gestão Tecnológica 

Prática comercial que pauta-se sobre a venda de produtos de um país com o preço bem inferior ao vendido em outro país, 

objetivando monopólios de mercado. 
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A POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO CADE E OS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CADE S COMPETITION DEFENSE POLICY AND THE INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Daniel Lemo De Oliveira Mattosinho

RESUMO
A política de defesa da concorrência é um instrumento fundamentado sobre os princípios
constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos
consumidores e repressão ao abuso de poder econômico, pelo qual o Estado intervém no
domínio econômico, visando à geração e promoção do bem-estar social, tendo por objetivo o
saneamento dos mercados, vedando práticas que alterem negativamente suas estruturas de
concorrência. Tal intervenção, feita pelos órgãos componentes do SBDC – Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência, assume a forma de uma política pública, na medida em que se prestará
ao atendimento de interesses coletivos e na geração de bem-estar social. Diversos são os meios
pelos quais se pode alterar artificialmente o nível de concorrência, sendo os direitos de
propriedade industrial um dos mais relevantes, uma vez que, devido à sua característica de
imaterialidade e o atributo da exclusividade, torna-se complexo verificar se uma prática que
emprega este meio é ou não lícita perante o direito da concorrência. Assim verifica-se, na
prática, que o SBDC tem apreciado a concorrencialidade de diversas práticas que empregam
direitos de propriedade industrial, percebendo-se que a incidência da política de defesa da
concorrência sobre os direitos de propriedade industrial possui seus efeitos verificados tanto
pelas estruturas empresariais quanto pelos consumidores.
PALAVRAS-CHAVES: política pública; defesa da concorrência; direitos de propriedade
industrial

ABSTRACT
The competition defense policy is an public instrument founded over the constitutional principles
of freedom of initiative, free competition, social function of the property, consumers? defense
and repression over the economic power?s abuse, on which the State interfere in the economic
domain, seeking the generation and promotion of social welfare, intending the melioration of the
markets, forbidding practices that negatively shift markets? competition structures. Such
intervention, effected by the Brazilian?s Competition Defense System, take over a public policy
conformation, insofar it will attend collective interests and welfare generation. However, there
are many ways in which the competition level may be artificially changed, in whose the
intellectual property rights become one of the most relevant, because its immaterial and
exclusivity attribute makes complex a practice?s verification involving such rights under the
competition law. There so, in practice, the Brazilian?s Competition Defense System has
appreciated several practices based on the use of intellectual property rights, on which it can be
realized that the incidence of the competition public policy has many effects over both business
structures and consumers.
KEYWORDS: public policy; competition defense; intellectual property rights

1. A POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL

A promulgação da Constituição Federal de 1988 apresentou à ordem jurídica brasileira uma série de diretrizes e conceitos

inovadores quanto ao tratamento de matérias de interesse da coletividade, ressaltando-se, neste sentido, o aspecto concernente à

proteção do consumidor, consignada por meio do art. 5º, XXXII, art. 24, VIII e do art. 170, V, da Carta Magna, os quais consideram

a proteção e defesa do consumidor, respectivamente, um direito fundamental, uma obrigação do Estado, bem como um dos vetores

da ordem econômica.
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Assim, a consolidação do princípio da proteção e defesa do consumidor dá-se através dos supracitados dispositivos

constitucionais e por meio de duas leis deles decorrentes: a Lei nº 8078/1990 (n. 8078/1990 ou nº 8078/1990), o Código de Defesa

do Consumidor e a Lei nº 8884/1994, que trata sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Embora o

Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 8884/1994 tenham finalidades coincidentes, qual seja, a proteção e defesa do

consumidor 
[1]

, os meios pelos quais as mesmas se utilizam para chegar a esse fim são distintos. Entretanto, embora os

instrumentos utilizados por esses diplomas legais sejam diferentes, no dizer de Ana Paula Martinez:

 

É inegável, portanto, a relação de instrumentalidade entre a defesa da concorrência e o bem-estar do
consumidor, sendo as normas concorrenciais importantes meios de tutelar juridicamente os
interesses dos consumidores, tanto de forma mediata quanto, até mesmo, de forma imediata [...] [2]
(grifo nosso).  

 

Pode-se mesmo afirmar que a defesa da concorrência possui duplo fundamento: o primeiro, de certa forma já disposto, é

dado pelo fato de que a defesa da concorrência é espécie, por assim dizer, do gênero proteção e defesa do consumidor [3]; já o

segundo, através da submissão do caput do art. 170 ao art. 3º da Constituição, configurando a defesa da concorrência como um

aspecto decorrente dos objetivos fundamentais da República [4].

Com efeito, torna-se mais nítida a derivação da defesa da concorrência decorrente da Constituição Federal quando se

passa à análise do art. 1º e parágrafo único da Lei nº 8884/1994:

 

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica,
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social
da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo
único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei. (grifo nosso).

 

Desta forma, a inserção de princípios constitucionais no conteúdo da lei, além de evidenciar a citada derivação

constitucional da lei concorrencial, demonstra a intenção do legislador em determinar sob quais parâmetros se dará a prevenção e a

repressão às infrações à ordem econômica. Em outros termos: explicita qual será o fundamento das medidas tomadas pelo Estado

quando da prevenção às infrações à ordem econômica. Assim, de maneira prática, enquanto os princípios constitucionais contidos

no caput do art. 1º da Lei nº 8884/1994 correspondem ao caminho pelo qual as ações estatais devem seguir quando da prevenção e

repressão às infrações à ordem econômica, o parágrafo único do mesmo dispositivo corresponde ao fim, ao ponto de chegada deste

caminho: a coletividade. Entretanto, da escolha da coletividade como bem juridicamente tutelado pelo legislador advém a

dificuldade em se definir o que vem a ser coletividade, uma vez que  não se localiza na Lei nº 8884/1994, e mesmo na Constituição

Federal, qualquer dispositivo através do qual se possa delimitar ou definir o que venha a ser coletividade, correspondendo, desta

forma, tal expressão a um conceito jurídico indeterminado. [5]
A conceituação do quem a ser coletividade, assim, somente poderá ocorrer a partir da aplicação do diploma antitruste ao

fato concreto. De outra forma: a determinação da coletividade dependerá do alcance e dos efeitos gerados pelos fatos passíveis de

tutela pela lei de defesa da concorrência. Assim, ora a tutela da lei será dirigida a uma “pequena coletividade”, ora será dirigida a

uma “coletividade grande”. De maneira prática, tome-se o ilícito antitruste cartel: num caso que envolva empresas cujo mercado

esteja localizado numa cidade, a coletividade tutelada será representada pelas pessoas que se utilizam dos produtos ou serviços

oferecidos por aquelas empresas, naquele mercado, naquela cidade; já num caso de cartel que envolva empresas cujo mercado seja
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o nacional, a coletividade tutelada será toda a população brasileira, na medida em que esta seja consumidora do produto ou serviço

ofertado por estas empresas.

Nota-se, assim, que a Lei nº 8884/1994 estabeleceu uma série de fundamentos para a sua incidência a um fato concreto.

Com efeito, a efetividade da lei antitruste caberá a três órgãos, os quais, por sua vez, compõem o SBDC – Sistema Brasileiro de

Defesa da Concorrência, composto pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, SDE/MJ – Secretaria de Direito

Econômico do Ministério da Justiça e SEAE/MF – Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

A despeito das funções atribuídas a cada um destes órgãos, nota-se que a atuação dos mesmos, mais do que dar a já

mencionada efetividade ao diploma antitruste, representa uma verdadeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico

[6], bem como a efetivação de um direito coletivo, a qual, a seu turno, terá repercussão na promoção e desenvolvimento da pessoa

humana. Assim, em última análise, a promoção e o desenvolvimento da pessoa humana corresponderão à finalidade a ser obtida por

meio da atividade do SBDC – atividade aqui entendida como o conjunto de normas e atos emanados no âmbito do SBDC.

Entretanto, a conjugação dos elementos finalidade e atividade não é suficiente por si só para que se direcione a atuação

dos órgãos do SBDC. Em outras palavras: é necessário um terceiro elemento, o qual servirá de vetor, de forma que a atividade

encontre a finalidade. Trata-se, pois, do objetivo, entendido como o alvo que a atividade deve atingir, de forma que se chegue à

finalidade desejada.

Com efeito, a importância do elemento objetivo, dentro da perspectiva da defesa da concorrência, é dada por dois

aspectos: o primeiro deles, pelo fato de que este possibilita aos órgãos do SBDC e, em última instância, ao Estado, o

estabelecimento de diretrizes, prioridades e planejamento, durante o desenvolvimento de suas atribuições, de forma que o alcance de

tais atribuições se dê em sua plenitude; já o segundo, de certa forma decorrente do anterior, advém do fato de que será através dele

que o SBDC se valerá para tomar as ações que julgar necessárias em determinado caso concreto. Assim, o diploma antitruste, norma

que determina a atividade, a finalidade e o objetivo do SBDC, também passa a ser suporte para uma política pública [7], por meio

da qual o Estado intervém no domínio econômico, tutelando a livre concorrência e reprimindo o abuso do poder econômico. [8]
Desta forma, ao passo que a defesa da concorrência constitui uma espécie de política pública, torna-se necessário

verificar quais são seus objetivos, as prioridades, os meios necessários para sua consecução e o intervalo de tempo estimado para

que tal política alcance os resultados. [9] Neste sentido, a Lei nº 8884/1994 é suficiente para atender boa parte desses

questionamentos: o caput de seu art. 1º dispõe como objetivos principais “a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem

econômica”, tendo como destinatário desses objetivos a coletividade (pode-se mesmo dizer, nesse caso, que a tutela da coletividade,

mencionada no parágrafo único do art. 1º, constitua também um dos objetivos a serem alcançados pela norma); já os meios

necessários para a consecução da política de defesa da concorrência encontram-se dispostos através das respectivas atribuições de

cada um dos órgãos componentes do SBDC.

Entretanto, o suporte oferecido pela Lei nº 8884/1994 não é suficiente para que se determine o intervalo de tempo para

que se alcance os resultados desejados nem para que se defina o que deva ser tratado como prioridade. Com efeito, deve-se ressaltar

esta falta de previsibilidade na lei concorrencial não significa que não haja previsão normativa acerca das prioridades e do tempo

esperado para alcance dos resultados constantes na política de defesa da concorrência.

Para que se possa compreender, assim, como se determina o que vem a ser prioridade e tempo para alcance de resultados

dentro da política de defesa da concorrência, torna-se necessário analisar o dispositivo contido no art. 165, I, §1º da Constituição

Federal, o qual diz:

 

Art. 165 - Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá: I - o plano plurianual; §1º que a lei que
instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
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relativas aos programas de duração continuada. (grifo nosso)

 

Segundo o Professor Gilberto Bercovici, “o plano plurianual, introduzido pelos arts. 165, I, e 165, §1º, da Constituição de

1988, tem por fundamento o encadeamento entre as ações anuais de governo (previstas no orçamento anual) com um horizonte de

tempo maior (necessário para um planejamento efetivo) [...]” [10] (grifo nosso). Desta forma, tem-se que o vigente plano

plurianual é materializado pela Lei nº 11653/2008, a qual o subdividiu em: I – Programas finalísticos, II – Programas de apoio às

políticas públicas e áreas especiais e III – Órgãos responsáveis por programas de governo, cada uma destas com seus conteúdos

devidamente descritos em três anexos. Segundo o art. 4º, I, “a” e “b”, da Lei nº 11653/2008, entende-se por programa finalístico

aquele que “pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de

aferição por indicadores”; já por programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais são “aqueles voltados para a oferta de

serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo”.

Analisando a Lei nº 11653/2008 e seus anexos, nota-se a contemplação da política de defesa da concorrência como

sendo um programa finalístico, podendo-se dizer que a principal causa para tal enquadramento decorre do fato de que a política de

defesa da concorrência é tida “como um dos instrumentos de que dispõe o Estado para conduzir o sistema [político e econômico].”

[11] Assim, caberá ao plano plurianual oferecer o suporte normativo para que se defina o que vem a ser, dentro da política de

defesa da concorrência, prioridade e qual o tempo necessário para que se alcance os resultados, uma vez que a Lei nº 8884/1994

determina os objetivos e os meios necessários para a consecução da política de defesa da concorrência. Noutras palavras: na política

de defesa da concorrência, a prioridade e o tempo necessário para o alcance dos resultados são extraídos do conteúdo próprio do

plano plurianual. Assim, de acordo com a Lei nº 11653/2008, pode-se considerar que o tempo para que se alcance os resultados, não

só para a política de defesa da concorrência, mas também de boa parte de todas as outras políticas públicas contidas no plano, é de

quatro anos, conforme se depreende do art. 1º da lei: “esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011, em

cumprimento ao disposto no §1º do art. 165 da Constituição Federal.” (grifo nosso).

Com efeito, a determinação do que vem a ser prioridade somente se dará a partir da análise da descrição do programa

“Defesa Econômica e da Concorrência”, no qual está estabelecido que a medição de resultados da política de defesa da

concorrência se dará por meio da quantidade de julgamentos de processos realizados durante o ano em proporção ao número de

processos administrativos iniciados no mesmo ano. Pode-se dizer, desta forma, que a prioridade estabelecida pelo plano plurianual

de 2008-2011 para a política de defesa da concorrência é a maior eficiência no processamento e julgamento dos procedimentos

referentes ao controle de estruturas e a condutas anticompetitivas, uma vez que não só o mercado, mas também a sociedade,

demandam que as decisões dos procedimentos concorrenciais sejam tomadas com a maior celeridade possível, de forma que seja

resguardada a segurança jurídica e que se garanta a efetividade do diploma antitruste. [12]
 

2. A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA SOBRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Tradicionalmente, diz-se que os direitos de propriedade industrial estão alocados, juntamente com os direitos do autor, na

classe dos direitos de propriedade intelectual; de outra forma, costuma-se dizer que tais direitos localizam-se numa “zona cinzenta”

[13] compreendida entre os direitos reais e os direitos pessoais/obrigacionais, uma vez que os direitos de propriedade intelectual

destinam-se à proteção de uma idéia ou de um processo de criação [14] e não de um objeto em si. Pode-se dizer que tanto aos

direitos de propriedade industrial quanto aos direitos do autor cabe a proteção de bens imateriais. Desta forma, o traço distintivo

inicial entre os direitos de propriedade intelectual e o direito de propriedade “tradicional” é definido pela materialidade: em sendo o
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bem intangível, trata-se de propriedade intelectual; em sendo bem tangível, trata-se de propriedade “tradicional”.

 Com efeito, a despeito da imaterialidade, existem dois aspectos distintivos fundamentais inerentes aos direitos de

propriedade industrial: trata-se da temporalidade e da exclusividade. Tais aspectos assumem a função primordial de balizar o

exercício daqueles direitos, como uma espécie de sistema de pesos e contrapesos. Pelo atributo da exclusividade, tem-se,

basicamente, que somente a pessoa que teve a idéia será autorizada a utilizar os benefícios daquela idéia, ou seja, será a única a ter a

faculdade de explorar os benefícios provenientes daquela idéia, sendo possível perceber, desta forma, por meio do atributo da

exclusividade, uma relação de propriedade existente a idéia e o idealizador. Já pelo atributo da temporalidade tem-se a limitação,

por um espaço de tempo, da faculdade de explorar os benefícios provenientes de uma idéia, sendo tal espaço de tempo definido

legalmente e levando-se em conta a espécie da propriedade industrial.

Assim, nota-se que os atributos da exclusividade e da temporalidade prestam-se à tutela de interesses que, embora à

primeira vista antagônicos, encontram-se sempre inter-relacionados: num plano individualista encontra-se a exclusividade, ligada à

possibilidade de obtenção de ganhos por meio da exploração de idéias; já no plano coletivo tem-se a temporalidade, na medida em

que esta restringe a exploração (e a conseqüente obtenção de ganhos) da propriedade industrial a um determinado espaço de tempo,

o qual, depois de finalizado, converterá em não oneroso o aproveitamento das utilidades, benefícios e bem-estar decorrentes daquela

idéia; finalmente, na intersecção entre estes dois planos, localiza-se o encorajamento e incentivo ao surgimento de idéias

inovadoras, geradoras de benefícios, utilidades e bem-estar em ambos os planos individuais e coletivos.

A Constituição Federal, em tratamento similar à política de defesa da concorrência, incluiu os direitos de propriedade

industrial no rol dos direitos e garantias fundamentais por meio do disposto no art. 5º, XXIX: “a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e

econômico do País” (grifo nosso). Por meio deste dispositivo, a Carta Magna contempla não só a tutela dos direitos de propriedade

industrial, mas também seus principais traços distintivos, a exclusividade e a temporalidade, através da expressão “privilégio

temporário para sua utilização”. Com efeito, tal dispositivo também denota a tendência da Carta Magna em se condicionar o

exercício de um direito ao interesse da coletividade [15]. Pode-se concluir, assim, que os direitos de propriedade industrial

destinam-se à proteção de idéias, em cujo conteúdo existe uma carga de originalidade, inventividade ou criatividade e que se

prestam ao bem-estar físico ou material, psicológico ou moral dos membros de uma determinada coletividade.

Com efeito, na medida em que protege as inovações, bem como incentiva o seu surgimento e aperfeiçoamento através do

atributo da exclusividade, a propriedade industrial passa a ser considerada um fator de desenvolvimento econômico, uma vez que

 

[...] encoraja a pesquisa e as invenções; estimula os inventores a tornar conhecidas suas descobertas ao
invés de dissimulá-las, fazendo-as segredos comerciais; encoraja os interessados a incorrerem nas
despesas necessárias para levarem as invenções até o ponto de poderem ser comercializadas; favorece
os investimentos de capital em novos ramos de produção que poderiam não ser rentáveis se numerosos
concorrentes a ele se dedicassem simultaneamente. [16]

 

Entretanto, situações podem ocorrer que determinados institutos ou garantias presentes no plano dos direitos de

propriedade industrial poderão entrar em conflito com institutos ou garantias previstas em outros planos jurídicos. Como se verá

adiante, esta assertiva não pode prosperar, uma vez que traria incoerência ao ordenamento jurídico, bem como seria causa de

insegurança jurídica nas relações em que haja a intersecção entre tais planos jurídicos [17]; pode-se afirmar, desta forma, que, em

razão da necessidade de compatibilidade dos diversos planos jurídicos contidos no ordenamento jurídico, tal conflito entre planos

jurídicos será aparente, sendo necessário analisar a relação em questão a fim de determinar a incidência desta ou aquela norma
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sobre o fato concreto.

Assim, neste contexto de aparente conflito entre normas, emerge o existente entre os direitos de propriedade industrial e a

política de defesa da concorrência. Dentro do plano da propriedade industrial, e mesmo da propriedade intelectual, há um relativo

equilíbrio de interesses individuais e coletivos, representado pelos propósitos de encorajar a inovação, recompensar o inventor ou

criador, ainda que por um determinado espaço de tempo, e garantir a difusão dessa inovação pela sociedade. Entretanto, as garantias

asseguradas pelos direitos de propriedade industrial aos interesses individuais poderão vir a conferir poder econômico ao titular

desses, sendo que, por muitas vezes, tal poder econômico conferirá a seu titular uma posição relevante, ou mesmo dominante,

dentro do mercado em que atua. É a partir deste momento que se dará o relacionamento ou integração entre os direitos de

propriedade industrial e o direito antitruste, uma vez que, se valendo de seu poder econômico e posição dominante, determinados

atos do agente econômico poderão ter efeitos que caracterizem infrações à ordem econômica.

Exemplificando tal situação, tome-se a exclusividade, conferida pelos direitos de propriedade industrial, e a livre

concorrência, princípio da política de defesa da concorrência: ambas possuem o mesmo “status jurídico”, uma vez que são dispostas

por meio de leis ordinárias federais, bem como possuem assentos na Constituição Federal; pela primeira, tem-se a outorga do

“monopólio” da exploração do bem imaterial pelo seu titular; pela segunda, tem-se que é assegurado o ingresso de novos

competidores no mercado, salvo casos previstos em lei. Assim, num primeiro momento, verifica-se a existência de um conflito sem

solução, uma vez que se tratam de normas de mesma hierarquia e embasadas constitucionalmente, as quais perseguem objetivos

antagônicos. Com efeito, a “solução” para este conflito (que, ressalta-se, é aparente) inicia-se por meio da análise da própria

Constituição, a qual, por meio de seu art. 5º, XXIX, diz que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a

outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (grifo nosso),

além de dispor em seu art. 173, §4º que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (grifo nosso). Assim, na medida em que o privilégio temporário

concedido aos titulares de inventos industriais também poderá conferir-lhes poder econômico, a interpretação do art. 5º, XXIX e do

art. 173, §4º da Carta Magna permite concluir que esta veda somente o exercício de tal poder que tenha sua finalidade desviada,

prejudicando e inviabilizando a liberdade e a justiça econômica, devendo, desta forma, sofrer incidência da norma antitruste. [18]
E, afastando definitivamente a hipótese de conflito normativo entre os direitos de propriedade industrial e o direito antitruste, tem-se

o art. 20, §1º, da Lei nº 8884/1994, o qual dispõe que “a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior

eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II”, e o caput do art. 68,

da Lei nº 9279/1996, o qual diz que “o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela

decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão

administrativa ou judicial”.

A análise dos dispositivos acima explicita a existência de elementos de direitos de propriedade intelectual no diploma

antitruste, bem como de elementos da política de defesa da concorrência na lei de propriedade industrial: o primeiro, na medida em

que uma invenção ou criação poderá conferir ao seu titular posição dominante em determinado mercado (quando, não raro, cria um

novo mercado [19], no qual terá o monopólio daquela mercadoria), e que, em última análise, tal invenção ou criação será causa da

“maior eficiência” mencionada, bem como incentivada, pela Lei nº 8884/1994; já o segundo fato se dá em razão de que o abuso do

poder econômico que a patente confere a seu titular constitui fundamento para o licenciamento compulsório dessa, aqui entendido

como uma espécie de sanção.

Pode-se dizer, assim, que a inserção dos elementos acima dispostos em seus respectivos diplomas legais corresponde a

uma necessidade demandada pela coletividade e pelo mercado, na medida em que para que o agente econômico aumente sua
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participação em determinado segmento do mercado, respeitados os pressupostos do diploma antitruste, deverá alocar recursos de

forma a obter diferenciais para sua mercadoria, que deverão corresponder a inovações as quais, em sua maioria, poderão ser objeto

de tutela pelos direitos de propriedade intelectual, bem como na medida em que com o poder econômico atribuído pelos direitos de

propriedade industrial, seus titulares poderão agir de forma a obstruir a concorrência, sendo tal fato, portanto, passível de ser

sancionado.[20]
Percebe-se por meio da análise supra que não só não existe qualquer forma de conflito entre as normas que determinam a

política de defesa da concorrência e os direitos de propriedade industrial, mas sim uma espécie de compatibilidade entre esses, a

qual visualiza-se tanto na esfera constitucional quanto no plano dos respectivos diplomas legais, bem como pelo fato de a política

antitruste se valer de fundamentos industriais para atingir seus objetivos, bem como o direito industrial se valer de elementos

concorrenciais para limitar atos de seus titulares. [21]Pode-se mesmo dizer que o fim último da política de defesa da concorrência

e dos direitos de propriedade industrial seja a geração de bem-estar na sociedade, cada qual por seus meios.

Entretanto, a estabilidade existente no plano teórico entre a propriedade industrial e o direito antitruste encontra

dificuldades para se fazer valer no plano material, em razão da multiplicidade de situações em que os elementos da propriedade

industrial podem ser utilizados de forma a distorcer a concorrência. Noutros termos: o equilíbrio entre a política de defesa da

concorrência e os direitos de propriedade industrial no plano material é difícil de ocorrer em razão de que, nos diversos suportes

fáticos que podem se formar, é muito tênue o limite entre a incidência deste instituto de propriedade industrial ou daquele instituto

concorrencial, sendo difícil se alcançar, assim, o consenso existente no plano teórico.

Com efeito, esta dificuldade em se alcançar o equilíbrio material entre a política de defesa da concorrência e os direitos

de propriedade industrial encontra uma de suas principais causas na necessidade de se assegurar ao titular de propriedade industrial

a possibilidade de obter ganhos com a inovação, os quais se prestarão ao reembolso dos recursos financeiros alocados para a

obtenção da inovação, bem como à remuneração pela utilização da inovação. A remuneração pela utilização da propriedade

industrial tem a função de estimular o surgimento de inovações, podendo-se mesmo dizer que esta corresponde ao pagamento ao

criador pela utilização de sua criação; entretanto, a dificuldade surge na medida em que, diferentemente do caráter de ressarcimento

dos investimentos despendidos para a obtenção da criação, é muito difícil determinar qual o exato preço a ser pago pela utilização

da criação. Noutros termos: em razão da imaterialidade da propriedade industrial, os métodos contábeis ou econômicos atualmente

existentes se mostram incapazes de quantificar precisamente qual o preço a ser pago pela utilização de uma determinada criação.

Desta forma, a partir da possibilidade de o titular do bem industrial livremente atribuir preços pela remuneração da

utilização de sua inovação, verifica-se a tendência em se cobrar um alto valor remuneratório, o qual, a seu turno, poderá ultrapassar

o real valor pela utilização da invenção. Assim, em tal situação, o agente econômico passará a ser detentor de poder de mercado,

na “medida em que pode livremente estabelecer seus preços acima do nível competitivo de forma a ter inabalada a sua posição em

determinado mercado”. [22] Com efeito, o poder de mercado conferido pela propriedade industrial a seu titular poderá gerar efeitos

antitruste na medida em que este for utilizado no sentido de excluir terceiros da utilização de determinada forma de propriedade

industrial, visando à maximização dos lucros com esta obtidos. [23] Assim, o grande problema está em se definir, no caso

concreto, quando o exercício do poder de mercado conferido pela propriedade industrial será regular ou abusivo e, por

conseqüência, se enseja ou não a incidência da política de defesa da concorrência. Percebe-se, assim, que, do ponto de vista legal e

teórico, embora o ordenamento jurídico tenha estabelecido os fundamentos para a incidência da propriedade industrial e do direito

antitruste, do ponto vista material, em razão do constante aperfeiçoamento das táticas e estratégias dos titulares de propriedade

industrial, torna-se extremamente difícil determinar se a situação concreta corresponde a um exercício regular ou um exercício

abusivo dos direitos de propriedade industrial. Desta forma, em última instância, a existência de um ilícito concorrencial será

condicionada ao desvio ou não da finalidade do ato resguardado pelos direitos de propriedade industrial. Desta forma, o
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desequilíbrio material entre a política de defesa da concorrência e os direitos de propriedade industrial ocorrerá quando:

 

[...] alguém exercer um atributo conferido pela propriedade intelectual que atribua uma real ameaça à
concorrência, bem como um argumento realista que indica que a prática vá além do interesse protegido
pelos direitos de propriedade intelectual; se a concorrência não é significativamente ameaçada pela
prática, não há desequilíbrio entre a propriedade intelectual e a defesa da concorrência. [24]

 

3 A INTERVENÇÃO NOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PELA POLÍTICA DE DEFESA DA

CONCORRÊNCIA: AS DECISÕES DO CADE E SEUS EFEITOS

Ainda que de maneira breve, procurou-se delinear anteriormente os escopos e fundamentos da política de defesa da

concorrência e dos direitos de propriedade industrial, visando a determinar como o exercício daqueles direitos poderia ser

configurado como abusivo, passível, desta forma, de sofrer a incidência da política de defesa da concorrência, atentando-se sempre

ao fato da compatibilidade entre aqueles direitos; de maneira sintética, procurou-se estabelecer um suporte para as interfaces entre

os direitos de propriedade industrial e a política de defesa da concorrência, cuja importância é sucintamente descrita por Bárbara

Rosenberg:

 

Nota-se, inclusive que produtos patenteados apresentam, em alguns casos, barreiras praticamente
intransponíveis pela regulação, razão pela qual entende-se que o estudo da interface entre a questão
patentária e o direito da concorrência pode ser, ainda que não a solução única, um importante elemento
para mitigar alguns efeitos anticoncorrenciais decorrentes da exploração da patente. [25]

 

De fato, na medida em que os titulares de direitos de propriedade industrial abusam, ou estão possibilitados de abusar, do

poder econômico conferido por seus bens imateriais, deve a autoridade da defesa da concorrência agir de forma a reprimir tal abuso,

na medida em que este abala o caráter de interesse coletivo consignado tanto no direito antitruste quanto na propriedade industrial.

Com efeito, a partir do momento que a política de defesa da concorrência é uma espécie de política pública, deve seu órgão, ou

órgãos, competente certificar-se de que as ações a serem tomadas, bem como as escolhas feitas, estejam em conformidade com os

objetivos traçados por essas políticas públicas, conforme a lição de Karin Grau-Kuntz:

 

[...] a escolha entre a aplicação desta ou aquela teoria pressupõe, porém, uma questão anterior, qual
seja, “quais serão os interesses protegidos pelo direito antitruste?”, ou, em outras palavras, “o que se
pretende proteger em primeira linha? A concorrência em si, como instituição, os pequenos empresários,
os consumidores?” [26]

 

Desta feita, basicamente, as interfaces entre os direitos de propriedade industrial e o direito antitruste poderão gerar dois

efeitos: o primeiro deles, diretamente relacionado à exploração econômica dos bens imateriais por suas empresas detentoras; o

segundo, derivado do primeiro, sobre os interesses dos consumidores diante das restrições impostas pela autoridade de defesa da

concorrência. Para que se possa identificar, assim, os efeitos acima dispostos, bem como as variáveis que compõem este ou aquele

suporte fático, torna-se imperativo analisar os atos emanados no âmbito da política de defesa da concorrência que tenham por

objeto, ou mesmo se relacionem, aos direitos de propriedade industrial. De maneira prática: deve-se analisar os acórdãos emanados

pelo CADE, atos que correspondem à exteriorização da política de defesa da concorrência por excelência, que tratem de direitos de
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propriedade industrial, buscando identificar os efeitos dessas decisões sobre os titulares de bens imateriais e sobre a exploração

econômica de tais bens imateriais, bem como sobre os consumidores localizados naquele determinado mercado. [27]

3.1 O caso Kolynos-Colgate

Tal caso diz respeito a um ato de concentração internacional ocorrida em 1995, cuja repercussão no Brasil foi dada por

meio da aquisição da então Kolynos do Brasil S/A, atual Kolynos do Brasil Ltda., pela Colgate Palmolive Indústria e Comércio

Ltda., tendo o valor da operação ocorrida no Brasil representado aproximadamente 73% do valor global do ato de concentração, no

valor de US$ 760 milhões. [28] Trata-se, assim, de um dos primeiros casos relevantes analisados pelo CADE após a vigência da

Lei nº 8884/1994, seja devido aos valores envolvidos na operação, seja devido à notoriedade das empresas, bem como de seus

produtos, no ato de concentração.

Assim, tem-se que a análise da operação no acórdão proferido pelo CADE levou em conta os seguintes aspectos: os

mercados relevantes para a operação, as estruturas dos mercados, a elasticidade da demanda e as eventuais imposições de barreiras à

entrada decorrentes da operação. No que tange à definição dos mercados relevantes envolvidos na operação foram tidos pela

autoridade da concorrência como sendo os de creme dental, de escova dental, de fio dental e de enxaguante dental; com efeito, a

análise foi mais detalhada sobre os dois primeiros mercados, em razão do maior impacto que a concentração advinda da operação

traria àqueles mercados. Já a dimensão territorial ou geográfica destes mercados foi dada como a nacional, na medida em que as

empresas envolvidas tinham seus produtos distribuídos por todo território nacional.

A decisão observou que, de maneira geral, os quatros mercados relevantes eram altamente concentrados, nos planos

nacional (Kolynos, Colgate, Unilever e Johnson&Johnson) e internacional (Colgate, Unilever e Procter&Gamble), havendo

alternância da posição dominante entre as empresas de acordo com os mercados relevantes e localização geográfica, sendo

ressaltado que a união entre Kolynos e Colgate iria conferir grande poder de mercado à empresa resultante (que seria dominante nos

mercados de cremes dentais e de escovas dentais), bem como aumentaria o grau de concentração daqueles mercados relevantes. No

que tange à imposição de barreiras à entrada de novos competidores, a decisão considerou que esta poderia ser verificada somente

no mercado de cremes dentários, uma vez que a empresa resultante da operação, além de ocupar a posição dominante, deteria

aproximadamente 80% daquele mercado; a este fato, deve-se somar a situação de que, por meio de cálculos e diversas projeções

efetuadas, concluiu-se que a concentração resultante não abriria espaço suficiente no mercado de cremes dentais para que uma

eventual entrante obtivesse resultados positivos em um horizonte temporal razoável (em torno de dez anos).

Cumpre destacar que, somente para o mercado de cremes dentais a decisão vislumbrou a ocorrência de danos substanciais

à concorrência, tanto iminentes quanto futuros, diretamente relacionados a direitos de propriedade industrial. Assim, o primeiro

aspecto considerado foi o da possibilidade de utilização da marca Kolynos pela empresa resultante, esta então líder no mercado

de cremes dentais, cuja capacidade de expansão e maximização de ganhos, graças à sua solidez e reputação construídas no mercado

através de anos de publicidade, era potencializada em razão das inovações que a Colgate pretendia agregar àquele produto (no caso,

a Colgate apresentou um planejamento de lançamento de uma linha completa de produtos terapêuticos que adotariam a marca

Kolynos). O CADE considerou que a empresa resultante da operação, valendo-se das marcas Colgate e Kolynos, iria deter 80% do

mercado de cremes dentais, sendo que pouco menos que 20% do mercado estariam nas mãos da Unilever e menos de 1% a cargo

das demais competidoras; a partir deste fato, e dado que a acentuada desigualdade de participações naquele mercado não implicava

numa rivalidade competitiva, concluiu-se que era grande a possibilidade de aumento de preços por parte dessa empresa, este

posteriormente seguido pelas outras empresas competidoras. A decisão ressaltou, ainda, que embora a concentração de mercado não

criasse barreiras à entrada per se, esta constituiria causa de aumento dos riscos e dos custos de entrada no mercado. Assim, a

decisão concluiu que o controle simultâneo das marcas Kolynos e Colgate e os planos de expansão da marca Kolynos no mercado

de cremes dentais iriam ferir o disposto no art. 54, §1º, IV, ou seja, “extrapolavam os limites necessários para atingir os objetivos
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visados” pela concentração.

Desta forma, levando-se em conta que a decisão final do CADE deveria abranger os quatro mercados relevantes

delimitados, o acórdão definiu que, quanto aos mercados de fio dental, exaguante bucal e escova dental, a operação seria aprovada

sem quaisquer restrições. Já com relação ao mercado de cremes dentais, como condição para aprovação do ato de concentração, o

CADE apresentou às empresas uma série de opções de forma extinguir ou diluir os efeitos anticoncorrenciais que aquela

concentração traria àquele mercado, as quais basicamente eram baseadas na não utilização da marca Kolynos pela empresa

resultante das mais diversas formas (seja por meio do licenciamento ou venda da marca, dentre outras formas). Dentre as dez

opções apresentadas pelo CADE, a Colgate-Kolynos optou por aquela que previa a suspensão voluntária do uso da marca

Kolynos para o fabrico e comercialização de creme dental no território nacional pelo período de quatro anos. Assim, tem-se

que o principal aspecto da decisão do CADE, no que tange aos direitos de propriedade industrial envolvidos na operação, foi o de

sujeitar a aprovação da operação, com relação ao mercado de cremes dentais (o mais rentável dentre os outros delimitados na

análise), à abstenção pela empresa resultante da marca Kolynos no território nacional.

Desta forma, entende-se que os principais efeitos da decisão sobre os direitos de propriedade industrial envolvidos neste

ato de concentração dizem respeito à necessidade de reformulação do planejamento de atuação da empresa resultante perante

o mercado nacional de cremes dentais, visto que o elemento fundamental de tal estratégia constituía-se na utilização e expansão

da marca Kolynos naquele mercado, podendo-se mesmo dizer que a intenção do CADE, neste momento, não era de impedir que a

empresa resultante utilizasse os ganhos de eficiência (industriais ou tecnológicos, por exemplo) advindos da concentração, mas sim

de impedir a exploração do poder econômico inerente à marca Kolynos pela empresa resultante.

Com relação aos efeitos sobre os consumidores, tem-se que no período da suspensão do uso da marca Kolynos, de

acordo com estudos feitos no mercado de cremes dentais, pôde-se verificar: uma considerável queda do preço real do creme dental

(ou seja, o valor foi alterado por razões alheias ao poder de mercado dos agentes econômicos); o ingresso de um novo concorrente

de peso no mercado, a Glaxo-Smithkine, que foi acompanhado por uma a paliativa diminuição do poder de mercado da Colgate-

Kolynos, o qual fora repassado às outras concorrentes; a criação da marca Sorriso pela Colgate-Kolynos, em substituição à marca

Kolynos, cuja recepção no mercado acentuou a rivalidade entre as marcas já existentes. De maneira prática,

 

[...] a decisão do CADE de suspender o uso da marca Kolynos por quatro anos foi extremamente
benéfica aos consumidores, vez que este período se mostrou necessário e suficiente para garantir a
entrada de novos fabricantes, elevar a elasticidade de demanda do consumidor e garantir aos
consumidores os benefícios da concorrência, com maior quantidade e diversidade de produtos a preços
significativamente mais baixos. [29]

 

3.2 O caso Nestlé-Garoto

Trata-se o segundo caso da análise da decisão do ato de concentração realizado entre as empresas Chocolates Garoto S/A

e Nestlé do Brasil Ltda [30]. Para este caso, foram considerados os seguintes mercados relevantes envolvidos [31]: o de balas e

confeitos sem chocolate, no qual estão inclusos balas, caramelos, pastilhas, drops e confeitos sem chocolates; o de coberturas de

chocolates, ofertados tanto na forma líquida quanto na forma sólida; o de achocolatados, no qual se encontram o cacau em pó e

chocolate em pó; o de chocolates sob todas as formas; foi considerada como nacional a dimensão geográfica de todos estes

mercados relevantes.

 Assim, a decisão passou a analisar as estruturas de cada um destes mercados relevantes, de forma a verificar as

participações e posições das empresas apresentantes nestes mercados, bem como o grau de concentração dos mesmos. Ressalta-se
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que a decisão teve como principais atenções os exames das barreiras relativas a economias de escala e escopo, a elevados

requerimentos mínimos de capital (produção e distribuição), aos segredos industriais relativos ao sabor e textura dos produtos,

ao acesso às matérias primas, à lealdade do consumidor à marca e a elevados custos irrecuperáveis (grifo nosso); com efeito,

visando à maior brevidade, bem como nos atendo aos objetivos do presente trabalho, trataremos somente das análises referentes aos

segredos industriais e à lealdade do consumidor à marca, não obstante a importância que os outros aspectos possuem no presente

caso. Assim, no que tange ao mercado de coberturas de chocolate, a análise verificou que, devido à já de longa data consolidada

posição dominante detida pelas empresas apresentantes, o consumidor, tanto imediato quanto final, destes produtos teria grande

dificuldade, ou mesmo repulsa, em se adaptar a novos produtos cujas características sejam diferentes das características dos

produtos já oferecidos no mercado.

Porém, é no mercado de chocolates sob todas as formas que a decisão verifica maior possibilidade de imposição de

barreiras à entrada de novos competidores, inclusive pelos segredos industriais de sabor e textura e de lealdade às marcas. Assim,

verifica-se que a decisão aumentou a abrangência dos segredos industriais inerentes aos produtos ofertados nesse mercado,

incluindo, além de sabores e texturas, características como formatos, modos de composição do produto e ingredientes utilizados;

desta forma, foi constatado que o desenvolvimento de novos produtos (uma vez que, hipoteticamente, trata-se de uma empresa que

não está presente naquele mercado) deve, necessariamente, levar em conta os aspectos acima mencionados, fato este que determina

a realização de altos gastos irrecuperáveis (sunk costs) os quais se prestarão à obtenção destas informações, que por sua vez serão

utilizadas no fabrico destes produtos, ressaltando-se, por fim, a possibilidade, e mesmo risco, da na aceitação de seu produto em

função destas características.

Posteriormente, a análise deteve-se à questão da lealdade à marca como fator de barreira à entrada, constatando que, para

este mercado, é demandado considerável espaço de tempo para a consolidação e solidificação de uma marca [32]; a decisão

ressalta, ainda, o dispêndio de elevados recursos utilizados em campanhas promocionais e marketing, os quais são irrecuperáveis

caso uma campanha não alcance a meta de venda estipulada. Assim, associando os elementos tempo e gastos publicitários, a decisão

constatou que, na prática, as marcas com maiores participações no mercado eram aquelas que foram lançadas há mais tempo e cuja

presença na mídia era verificada de forma mais contundente, constituindo tal fato o indicativo de que o tempo para que uma nova

empresa ou marca ingresse no mercado e conquiste fatias significativas do mesmo é bem superior ao tempo estimado inicialmente

pela decisão para uma entrada suficiente e tempestiva naquele mercado; interessante, neste sentido, o modo como a decisão sintetiza

o relacionamento destes dois aspectos: “o fraco desempenho das empresas que ingressaram no mercado nos últimos dez anos

evidencia as dificuldades para se conquistar os consumidores brasileiros para adquirir chocolates de entrantes, que introduzem

inovações no mercado (sabor e texturas diferentes e novas marcas). Certamente o peso da reputação das marcas já consolidadas, a

fidelidade dos consumidores e a necessidade de investimentos vultosos em propaganda e marketing, visando a fixação da marca,

explicam, em grande parte, a manutenção das elevadas participações de mercado das três tradicionais ofertantes”.

A decisão destaca, ainda, outra barreira à entrada associada, ainda que indiretamente, às marcas: trata-se da detenção de

uma carteira de produtos e marcas diversificada e conhecida, fato este que repercute na garantia de presença nos pontos de venda,

na medida em que, quanto maior a perspectiva de vendas de produtos constantes de uma carteira, maior será o estímulo do

vendedor em manter, e mesmo ampliar, o espaço para os produtos desta mesma carteira. Desta forma, tal fato passa a constituir um

fator de restrição à entrada de novos competidores, na medida em que a fidelidade da clientela a estes produtos e marcas constitui

fundamento para a escolha do vendedor por produtos mais conhecidos, em detrimento dos produtos e marcas apresentados pelas

empresas ingressantes. Neste sentido, a decisão constata que a operação traria à empresa resultante uma ampla e diversificada

carteira de produtos e marcas, fato este que incorreria na ampliação das dificuldades para ingresso de novos competidores e

intensificação das barreiras à conquista de participações de mercado das empresas então recentemente instaladas (Hershey, Mars,
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Arcor, Parmalat e Ferrero).

Após a delimitação dos mercados relevantes, das estruturas de mercado e das barreiras à entrada, aqui sucintamente

relatados e expostos (quando de sua relação com aspectos de direitos de propriedade industrial), a decisão passou a analisar quais as

possíveis formas de relacionamento destes elementos, visando a determinar possíveis níveis de rivalidade entre os agentes

econômicos nos mercados de chocolates sob todas as formas e de cobertura de chocolates, levando em consideração, também, os

pareceres e estudos juntados pelas empresas apresentantes e demais interessadas no processo. Embora todos os aspectos

apresentados e raciocínios efetuados tenham se baseado eminentemente em elementos, simulações e projeções relacionados a teorias

econômicas [33] (“jogo do dilema dos prisioneiros”, “equilíbrio de Nash”, “elasticidades de demandas”, “modelo de simulação de

Bertrand”), é possível verificar a existência, ou mesmo influência, ainda que indireta, de formas de propriedade industrial sobre

estes estudos, pareceres e raciocínios, fato este evidenciado pela consideração, por parte da decisão, das participações que as marcas

possuíam no mercado (bem como de suas projeções de participações), pelas características dos produtos ofertados (como tamanho,

peso e qualidade), de como poderiam ser exercidos de maneira abusiva os poderes econômicos detidos pelas empresas por meio de

seus produtos e marcas (no caso, foram levantadas hipóteses de aumento de preços ou de condutas cartelizantes) e das barreiras à

entrada geradas em razão da presença e da influência que os direitos de propriedade industrial podem exercer sobre estes mercados;

noutras palavras, pode-se dizer que, muito embora não se verifique, tanto nos estudos e pareceres juntados no processo, quanto no

raciocínio exposto na decisão, menções expressas de aspectos relativos a direitos de propriedade industrial, é possível perceber a

influência destes aspectos sobre a formulação daqueles estudos e pareceres juntados no processo, bem como nos raciocínios

adotados ao longo da decisão.

Ainda na seara da relação entre os direitos de propriedade industrial envolvidos na operação e apreciados pela decisão,

vale ressaltar que, de acordo com as empresas apresentantes, a operação traria, dentre outros, ganhos de eficiência gerados por meio

do compartilhamento de formas de direitos de propriedade industrial de ambas as empresas, representados pelo aproveitamento da

fórmula da Garoto em coberturas de chocolate da Nestlé e pela redução de custos decorrentes de alterações e compartilhamento de

fórmulas e de ingredientes. Com efeito, a possibilidade de geração de tais eficiências fora rechaçada pela autoridade da

concorrência, em razão de esta entender que, para o primeiro caso, não se trata da geração de eficiências, mas sim de alterações com

elevado potencial de prejudicar a escolha dos consumidores, bem como em razão do evidente caráter especulativo dos dados

apresentados e que, para o segundo caso, esta entender que a eficiência gerada não é inerente à operação, podendo ser obtida por

outros modos que não através da operação.

Assim, percebe-se que a operação Nestlé-Garoto, em decorrência de suas múltiplas variáveis relacionadas, demandou da

autoridade da concorrência a apreciação de complexos cálculos e estudos econométricos confeccionados pelas empresas

apresentantes, partes interessadas e órgãos integrantes do SBDC. Com efeito, embora tal fato constitua um indicativo da evolução do

direito antitruste nacional, na medida em que confere aos fundamentos da decisão um embasamento técnico, realista e rigoroso,

seria incorreto inferir que a decisão deixou de apreciar aspectos de propriedade industrial, uma vez que, conforme já anteriormente

mencionado, os mesmos foram observados como dados constantes dos cálculos e estudos acima mencionados. Mais: conforme se

verá adiante, a autoridade da concorrência interferiu diretamente, quando de sua decisão final e baseada nos mesmos estudos e

cálculos supracitados, no exercício dos atributos dos direitos de propriedade industrial envolvidos na operação.

Desta forma, por meio das análises efetuadas, expostas em parte no presente trabalho, acerca dos mercados relevantes

envolvidos, das estruturas de mercados existentes, das barreiras à entrada e das eficiências geradas pela operação, bem como

considerando o aumento das barreiras à entrada e a iminente possibilidade de aumento de preços decorrentes da concentração, o

CADE entendeu que a operação não atendeu às condições mínimas estabelecidas pela lei de defesa da concorrência, decidindo, desta

forma, pela não aprovação da operação, determinando, assim, a desconstituição da operação, de forma a eliminar os efeitos nocivos
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à ordem econômica por essa trazidos. Na prática, tal decisão determinou, essencialmente, à Nestlé a alienação dos ativos da Garoto

ou equivalentes àqueles adquiridos quando da realização do ato e a alienação de todos os elementos de propriedade intelectual

anteriormente pertencentes à Garoto, devendo ambas as alienações ser efetuadas sob as condições estipuladas pela autoridade da

concorrência, sob pena de multa e intervenção judicial.

Conforme anteriormente mencionado, os efeitos desta decisão encontram-se suspensos, uma vez que a mesma encontra-

se pendente de apreciação pelo Poder Judiciário. Embora tal fato prejudique o objetivo de nosso de trabalho de identificar e

verificar os efeitos da política de defesa da concorrência sobre os as empresas, os direitos de propriedade industrial de suas

titularidades e os consumidores, entendemos ser válida nossa apreciação da presente decisão, sob a ótica do presente trabalho, por

se tratar de um caso em que se verifica uma ação mais vigorosa e de viés altamente interventivo por parte do Estado, representado

pelo CADE, sobre a autonomia privada e sobre os consumidores. Assim, na impossibilidade de verificar os efeitos atuais de tal

decisão, propomos a realização um exercício de abstração, visando à determinação dos efeitos imediatos que tal decisão traria aos

entes e objetos já mencionados.

Desta forma, restam evidentes os efeitos imediatos da decisão sobre os direitos de propriedade industrial de titularidade

das empresas envolvidas, bem como da exploração econômica dos mesmos, uma vez que o CADE determinou a alienação pela

Nestlé de toda forma de propriedade industrial de titularidade da Garoto quando do momento da operação.[34] Muito embora o

CADE tenha estipulado condições para tal alienação, entende-se que as mesmas não seriam suficientes para deixar a Nestlé em

condições inferiores às presentes anteriormente na operação, não sendo, desta forma, interesse para o presente trabalho; com efeito,

vale ressaltar a intenção da autoridade da concorrência no sentido de que tal alienação gerasse implementos na concorrência, fato

que pode ser verificado por meio da vedação da alienação a empresas que possuam participação inferior a 20% nos mercados

relevantes delimitados.

Com relação aos efeitos imediatos sobre os consumidores, entendemos que estes seriam minimamente percebidos, na

medida em que a decisão do CADE prestou-se a vedar a exploração econômica dos ativos (tangíveis e intangíveis) da Garoto pela

Nestlé e não simplesmente a exploração econômica destes ativos por si. Com efeito, pode-se vislumbrar, durante o processo de

alienação dos ativos supracitados, a possibilidade de um momentâneo e pontual desabastecimento dos produtos Garoto no mercado,

o qual estaria cessado após a conclusão da alienação. Ressaltamos também que, devido à supracitada condição de alienação dos

ativos da Garoto a empresas com fatias inferiores a 20% do mercado, poderia se esperar a diminuição dos preços dos produtos

oferecidos em razão do aumento do implemento da rivalidade do mercado.

 

3.3 O caso Gradiente X Philips

Refere-se o terceiro caso de nossa análise a um controle de condutas, sendo a empresas representantes a Gradiente

Eletrônica S/A e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S/A e as representadas a Koninklijke Philips Eletronics, N.V. e Philips

do Brasil Ltda. Trata-se de um recurso de ofício da SDE ao CADE referente ao arquivamento de uma averiguação preliminar que

tinha por objetivo a verificação de condutas anticoncorrenciais praticadas pela Philips no mercado de aparelhos de DVD por meio

de patentes. Sucintamente, as condutas imputadas pelas representantes dizem respeito ao abuso de posição dominante por parte das

representadas no mercado de tecnologia de fabricação de aparelhos de DVD, com a intenção de alavancar, através da exclusão de

seus rivais, a sua participação no mercado, a partir da etapa de produção até a etapa de comercialização dos referidos aparelhos.

Preliminarmente, a decisão prestou-se a contextualizar como se deu o desenvolvimento da tecnologia do DVD, bem como

verificar detalhadamente as condutas imputadas às representadas. Basicamente a tecnologia do DVD é resultado do

desenvolvimento de tecnologias anteriores desenvolvidas por dois grupos de empresas. Visando à unificação dos sistemas e
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tecnologias e de forma a assegurar a compatibilidade entre os aparelhos e demais componentes de DVD, estes dois grupos se

reuniram no chamado “consórcio DVD”, ao qual cabia o desenvolvimento de especificações técnicas para a fabricação de

equipamentos destinados à leitura de discos ópticos e converter suas informações em imagens acompanhadas de áudio.

Posteriormente, o “consórcio DVD” evoluiu para o “fórum DVD”, o qual se destina ao licenciamento das tecnologias referentes ao

DVD a todas demais companhias, correspondendo tal fórum, desta forma, a um pool de patentes, o qual era formado por dois

acordos horizontais firmados por dois grupos de empresas: trata-se dos grupos 3C e 6C. Neste sentido, a Philips, empresa parte do

grupo 3C, assume a função de representante do pool no Brasil, sendo responsável pelo licenciamento das patentes no território

brasileiro. [35]
Isto posto, a decisão verifica que, no entendimento das representantes, estariam sendo praticadas condutas

anticoncorrenciais pelas representadas através das formas que estas exerciam seus direitos de propriedade industrial. As práticas

alegadas [36] consistiam em: inclusão, no pool de patentes, de tecnologias que não seriam detidas pelas representadas ou que

seriam dispensáveis para a fabricação de aparelhos de DVD; cobrança de preços abusivos para o licenciamento de patentes,

incorrendo na vedação ao acesso de informações essenciais (essential facilities) [37]; cobrança de royalties em duplicidade;

discriminação entre fabricantes de produtores de DVD.

Assim, passando à análise do caso, a decisão cuidou por delimitar os mercados relevantes envolvidos no controle de

condutas. Para tal delimitação, considerou as etapas de montagens de aparelhos de DVD e quais os insumos necessários à

montagem [38]; cumpre ressaltar que, dentre esses insumos, destacam-se o hardware leitor e reprodutor de DVD, principal

componente do aparelho, e um conjunto de placas de circuito integrado, o chamado chipset. Desta forma, delimitou o mercado

relevante como sendo o de fabricação e comercialização do hardware leitor e reprodutor de DVDs, correspondendo a delimitação

geográfica de tal mercado à mundial, uma vez que 50% do abastecimento do mercado brasileiro é feito através de importações.

Ressaltamos, entretanto, a atitude tomada pelo relator da decisão de, extrapolando pontualmente a costumeira análise

antitruste quando da apreciação de condutas, incluir um tópico destinado à apreciação das interfaces entre o direito antitruste e o

direito da propriedade intelectual, seja por meio de comparações de diplomas legais, seja por meio de doutrinas, salientando, porém,

a possibilidade de lesão dos interesses concorrenciais por meio do exercício irregular dos direitos de propriedade intelectual. Por

fim, a decisão considera que, ainda que o debate teórico acerca das interfaces entre a propriedade intelectual e o direito da

concorrência forneça valiosos subsídios para a apreciação e análise do caso, esta, por si só, é insuficiente para solucioná-lo, sendo

necessário o exame individual de cada um dos comportamentos do agente econômico representado, verificando se a

titularidade de direitos de propriedade intelectual lhe confere posição dominante no mercado, se a estrutura deste mercado oferece

condições para o exercício abusivo destes direitos, bem como se houve abuso com efeitos anticoncorrenciais. Desta forma, a decisão

passou a apreciar as alegadas condutas das representadas, de forma a verificar sua licitude frente ao direito antitruste; ressalva-se

que tal apreciação teve como plano de fundo o fato de que as representadas são detentoras de posição dominante no mercado

relevante delimitado.

Primeiramente, a decisão considera que a existência de um pool de patentes, por si só, não constitui uma infração à

concorrência, ainda que, como ocorreu no presente caso, a constituição de tal pool não tenha sido informada ao SBDC; conforme

verifica a decisão, esta constituição sinaliza que o pool corresponde a um arranjo mais eficiente que a negociação individual das

patentes, fato este que, a seu turno, corresponde à geração de bem estar social, na medida que diminui os custos do produto.

Assim, a primeira conduta alegada diz respeito ao fato de que as representadas depositaram seus pedidos de patentes

somente no Brasil, Argentina e Venezuela, sendo que, desta forma, a produção em qualquer outro país vizinho ao Brasil poderia ser

feita com reduzidos custos, na medida em que não haveria necessidade de pagamento de royalties. Entretanto, a decisão tem por

falsa a tipicidade de tal conduta, na medida em que, ainda que os aparelhos de DVD fossem produzidos em outros países, sua
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importação para o Brasil estaria condicionada ao pagamento dos royalties correspondentes pelo importador. [39] Mais: as

representadas têm, enquanto detentoras das patentes, a faculdade de escolher como e onde exercer a proteção de seus bens

imateriais, ou, nas palavras da decisão, “a titularidade de direitos de propriedade intelectual não gera, para o respectivo titular,

nenhum dever de obrigação de, efetivamente, buscar o respectivo enforcement [conferido ao titular por aqueles direitos]”.

Outra conduta alegada pelas representantes diz respeito ao fato de que as representadas incluíram no pool de patentes

conhecimentos ou direitos que não são utilizados na produção de aparelhos de DVD,          incorrendo, assim, na onerosidade

artificialmente excessiva às demais rivais das representantes, uma vez que estas pagariam por um conhecimento que não seria

utilizado como condição de acesso ao conhecimento necessário. Entretanto, a decisão observa que as representadas, na condição de

licenciantes, teriam condições de explicitar e discriminar as tecnologias necessárias das não necessárias, fato este que não ocorreu;

com efeito, ainda que se tivesse discriminado quais patentes do pool são essenciais e quais não são, a política de defesa da

concorrência teria sua possibilidade incidência limitada, na medida em que as representadas poderiam elevar os preços de

licenciamento das patentes remanescentes e indispensáveis ao produto. Desta hipótese informada, infere-se uma outra, a qual diz

respeito se as tecnologias em questão constituem essential facilities e se haveria recusa de licenciamento por parte da representada;

a decisão verifica que, quanto à segunda parte, não há qualquer elemento indicativo de recusa, ou mesmo impedimento, ao acesso

das tecnologias, uma vez que as representantes, e mesmo as demais concorrentes, possuem condições de arcar com os custos

decorrentes do licenciamento.

Finalmente, a decisão analisa a questão da cobrança eventualmente abusiva de royalties e da cobrança em duplicidade dos

royalties pelas representadas. A partir de dados fornecidos pelas representadas acerca dos valores de royalties cobrados, a decisão

entendeu que os mesmos não tinham condições, por si só, de alterar artificialmente o valor dos produtos no mercado, já que,

conforme anteriormente mencionado, as rivais possuem condições financeiras de arcar com os gastos referentes aos royalties e que

não foi apresentado no processo nenhum dado que indique como tais gastos poderiam, hipoteticamente, levar ao aumento abusivo

dos preços finais das mercadorias. Com relação à ocorrência da dupla cobrança de royalties, fora alegado pelas representadas que,

na medida em que os royalties já haviam sido cobrados das empresas fabricantes dos hardwares leitores e reprodutores do DVD,

não poderia haver nova cobrança destes sobre as empresas fabricantes de aparelhos de DVD. Neste sentido, a decisão asseverou

que, do mesmo modo que as empresas fabricantes dos hardwares se utilizaram da tecnologia provida pelo pool, as empresas

fabricantes de aparelhos de DVD, ao utilizaram os hardwares em seus produtos, também incorreriam na mesma situação, fato este

que ensejava, por parte do pool, a cobrança dos royalties correspondentes, sendo tal conduta perfeitamente compatível com a

política de defesa da concorrência.

Assim, considerando todos os dados aqui resumidamente assinalados, a decisão final do CADE foi de determinar o

arquivamento da averiguação, na medida em que as condutas apresentadas, bem como seus suportes probatórios, não configuravam

suportes aptos à incidência da política de defesa da concorrência, além do fato de que inexistiam, nos autos, demais indícios

substancialmente relevantes a ponto de determinar posteriores investigações por parte do SBDC, ressalvando-se que, caso

surgissem novos indícios ou condutas passíveis de serem caracterizadas como infração à ordem econômica naquele mercado, novas

investigações poderiam ser iniciadas, inclusive com o aproveitamento dos dados já existentes.

Muito embora o caso analisado não apresente grandes repercussões perante o mercado, entendemos que se trata de um

caso pertinente aos objetivos do presente trabalho, uma vez que o mesmo versa sobre possíveis infrações à ordem econômica

mediante a utilização explícita e exclusiva de direitos de propriedade industrial. Interessante ressaltar, desde já, a capacidade e a

evolução da técnica por parte do SBDC em quantificar e qualificar efeitos que, embora não tenham se mostrado potencialmente

concorrenciais neste caso, têm sua percepção dificultada em razão do caráter intangível próprio da propriedade industrial.

Desta forma, tem-se que a decisão não repercutiu quaisquer efeitos sobre os direitos de propriedade industrial da
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representada Philips, fato este que, por conseqüência, não implicará em reflexos na exploração econômica dos bens imateriais. Com

efeito, salientamos dois pontos, mencionados pela decisão, que deixam as alegações de ilícitos antitruste “pairadas no ar”, por assim

dizer. O primeiro deles diz respeito ao fato de a licitude de algumas patentes contidas no pool representado pela Philips ter sido

questionada perante o Poder Judiciário; neste sentido, reafirmamos o fato da importância que assume a licitude da obtenção de

direitos de propriedade industrial, na medida em que tal licitude poderá ter repercussões perante o campo concorrencial. Assim, de

maneira prática, partindo da possibilidade de que as patentes detidas pela Philips sejam julgadas ilícitas pelo Poder Judiciário, tal

decisão ensejará do SBDC investigações, com o intuito de verificar se tais ilicitudes influenciaram o jogo concorrencial no mercado.

O segundo ponto, mais genérico (e que, de certa maneira, abrange o primeiro), é dado pela possibilidade de reabertura das

investigações caso surgissem novos indícios de infrações à ordem econômica, uma vez que, conforme disposto na decisão, as

alegações constantes no processo não eram suficientes para determinar o prosseguimento das investigações. [40]
Com relação ao aspecto dos consumidores, verifica-se que, na medida em que a decisão não implicou em qualquer

mudança nas estruturas das empresas representadas, por conseqüência, não houve qualquer reflexo perante os consumidores. A

única ressalva que se faz, entretanto, decorre dos dois fatos acima mencionados, na medida em que, caso materializados, deverá o

CADE determinar à SDE o reinício das investigações pertinentes.

 

CONCLUSÃO

De maneira geral, verificou-se que a aplicação da política de defesa da concorrência pelo CADE procurou, por meio do

conteúdo das decisões escolhidas, conciliar os interesses dos consumidores com os interesses empresariais, sempre pautado pela

prevalência do primeiro sobre o segundo, pela geração e maximização de bem-estar social e pela menor geração de custos sociais

possível. Tal fato pode ser percebido por meio do conteúdo, bem como dos efeitos gerados pelas decisões abordadas: no caso

Kolynos-Colgate, percebeu-se que o aspecto estrutural da concentração geraria grandes benefícios sociais, os quais, entretanto,

seriam anulados e convertidos em causa de mal-estar social, caso associados à exploração econômica da marca Kolynos, sendo,

assim, tal fato justificativa da decisão do CADE em determinar a não utilização daquela marca pela empresa resultante, durante um

espaço de tempo; no caso Nestlé-Garoto, verificou-se que a operação não traria benefícios sociais, na medida em que a empresa

resultante passaria a ser detentora de incontestável posição dominante e elevado poder de mercado, os quais seriam baseados,

essencialmente, na concentração de direitos de propriedade de industrial das duas empresas envolvidas nas mãos de uma só, fato

este que ensejou do CADE, ao determinar o desfazimento da operação, a alienação da propriedade industrial anteriormente

pertencente à Garoto; no caso Gradiente vs. Philips, ainda que algumas das condutas imputadas à Philips pela Gradiente pudessem

ser configuradas como ilícitos antitruste, o CADE, diante da insuficiência do suporte probatório, optou por determinar o

arquivamento do processo, ressalvando a possibilidade de abertura de novo processo quando surgissem novos indícios para tal.

Em última e derradeira análise entendemos que a aplicação da política de defesa da concorrência tem obtido razoáveis

sucessos, na medida em que tem alcançado os objetivos dispostos pela lei antitruste, bem como as prioridades traçadas pelo plano

plurianual, se fazendo percebida não só pelas empresas, principais destinatárias de suas ações, mas também pelos consumidores, a

principal causa das ações tomadas pela autoridade da concorrência.
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indeterminados. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista,
Franca, 2001, p. 72.
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International, 1997. p. 3.
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ABPI. São Paulo, v. 8, p. 10-12, 1993, p. 10.
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que ensejará a exclusão dessa norma do ordenamento.
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competitivo, também protegerão os interesses do consumidor e dos agentes produtores, uma vez que permite,  e de certo modo incentiva, o surgimento de inovações,
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[23] Neste sentido, de extrema valia o posicionamento de Bárbara Rosenberg de que “o titular de um direito de propriedade intelectual está autorizado a usufruir
qualquer poder de mercado que o direito em si mesmo lhe confira.” ROSENBERG, Bárbara. Op. cit. p. 61.
[24] HOVENKAMP, Herbert J. The Intellectual Property-Antitrust Interface. U Iowa Legal Studies Research Paper, nº 08-46.
Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1287628. Acesso em: 14 abr. 2009.
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[26] GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de
reposição de automóveis – uma análise crítica à recente decisão da Secretária de Direito Econômico (SDE). Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 145, p.148-184, 2007, p. 166.
[27] Para tanto, entende-se não ser necessária a apreciação dos raciocínios desenvolvidos para a definição do mercado relevante, barreiras à entrada, concorrência
potencial,  elasticidade da demanda, dentre outros elementos necessários ao exame antitruste, uma vez que tais elementos se prestam a determinar os agentes
econômicos envolvidos em ilícitos antitruste e os efeitos de seus atos ou condutas sobre os mercados
[28] CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Processo Administrativo nº 27/95. Disponível em http://www.cade.gov.br/. Acesso
em: 24 ago. 2009.
[29] SALGADO, Lúcia Helena. A defesa da concorrência no Brasil: retrospectos e perspectivas. Disponível em:
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oferecidos pelas empresas apresentantes; as destinações dos produtos ofertados pelas empresas apresentantes; a elasticidade das demandas.
[32] A decisão nos oferece um dado que demonstra com precisão a relação existente entre tempo e marca. Trata-se da mudança de nome do chocolate “Lollo” para
“Milkybar”, a qual se arrastou pelo prazo de três anos, justificada em razão de receio de que uma mudança abrupta poderia causar um impacto negativo na imagem do
chocolate.
[33] Neste sentido, cabe ressaltar que as provas, ou, maneira mais abrangente, os elementos nos quais a autoridade da concorrência fundamentará suas decisões
tomadas serão determinados através de mecanismos econômicos, fato este que incrementa a complexidade da análise antitruste.
[34] Vale ressaltar, neste sentido, a firmação do APRO entre o CADE e a Nestlé-Garoto, a qual previa, dentre outros, que a Nestlé não poderia implementar
melhorias na tecnologia da Garoto, como forma de garantir  a manutenção dos aspectos anteriores á operação.
[35] Vale ressaltar que cada grupo detinha um conjunto de patentes necessárias à fabricação de aparelhos de DVD. Assim, a atividade de fabricação de aparelhos de
DVD necessitava do licenciamento de ambos os grupos. A criação do pool, desta forma, se deu com vistas a facilitar  o licenciamento das patentes de ambos os
grupos. Ressalta-se, por fim, que, a despeito da existência do pool, nada obstava o licenciamento individual das patentes, a critério dos interessados e das empresas
detentoras das tecnologias.
[36] CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Averiguação Preliminar nº 08012.001315/2007-21. Disponível em
http://www.cade.gov.br/. Acesso em: 28 ago. 2009.
[37] Pela doutrina das essential facilities tem-se a exceção à liberdade contratual; sua aplicabilidade ocorre quando se verifica,  cumulativamente, que uma infra-
estrutura essencial  esteja nas mãos de um monopolista, que os competidores não tenham condições suficientes para duplicar tal infra-estrutura e que o monopolista,
podendo disponibilizar a estrutura não o faz. BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a aplicação da doutrina das essential facilities à Propriedade Intelectual.
Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/essential.doc.  Acesso em: 30 ago. 2009. Aplicável, também, à presente situação, a fala de Hovenkamp: “concerted refusals
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intervenção direta sobre o mercado, seja por meio da observação da atuação dos agentes econômicos no mercado.
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AS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO NO MEIO RURAL

LA INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES EN TANT QU'INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES ZONES RURALES

Junior Cesar Bueno E Freitas
Nivaldo Dos Santos

RESUMO
Tendo como ponto de partida a questão do desenvolvimento sócio-econômico no campo, o
artigo aborda a importância das indicações geográficas sob os seus diversos aspectos: indicação
de procedência, denominação de origem e denominação de origem controlada. O dilema
econômico no meio rural é tema fundamental de política para o setor agrícola. Através de
argumentos especulativos tem se enfatizado a necessidade do aumento da produção através da
expansão da fronteira agrícola sobre os biomas ainda existentes. Essas questões são
determinantes para que se busque alternativas diferentes, inclusive através da agregação de
valor e proteção aos produtos naturais, agrícolas, agropecuários e da agroindústria, com
instrumentos que já são amplamente usados por outros países e que tem substancial
participação na economia e consumo.
PALAVRAS-CHAVES: Indicações Geográficas; Desenvolvimento; Agrário

RESUME
Prenant comme point de départ la question du développement socioéconomique dans le champ,
l'article examine l'importance des indications géographiques sous ses différents aspects: la
indication de provenance, l´appellation d´origine et de l´appellation d´origine contrôlée.
L'impasse économique dans les zones rurales est une question fondamentale de politique pour le
secteur agricole. Grâce arguments spéculatifs a souligné la nécessité d'accroître la production en
élargissant la frontière agricole sur les biomes existent encore. Ces questions sont cruciales pour
qui cherchent des alternatives différentes, notamment en ajoutant de la valeur et la protection
des produits naturels, agricoles, l'agriculture et l'agroindustrie, avec des outils qui sont déjà
largement utilisées par d'autres pays et à une participation importante dans l'économie et la
consommation.
MOT-CLES: Indications géographiques; Développement; Agriculture.

1. INTRODUÇÃO

 

 

            As indicações geográficas ocupam uma posição de relevância no micro-sistema que
compreende os direitos da propriedade intelectual, cuja subdivisão se perfaz em dois ramos
formados pelos direitos autorais e pela propriedade industrial. Sob o aspecto dos direitos
autorais, a propriedade intelectual é protegida em sua acepção criativa através da tutela das
artes musicais, literárias e cinematográficas, bem como nas demais manifestações, sejam elas
performáticas ou puramente criativas.

Consoante ao aspecto da propriedade industrial se tem como marco legislativo
fundamental a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,
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celebrada em 1883 onde se definiu que a proteção da propriedade industrial tem por objeto às
patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de
fabricação e comércio, as marcas de serviços, o nome comercial, as indicações de procedência e
denominações de origem, assim como a repressão à concorrência desleal. A convenção confere
uma interpretação extensiva à acepção vernacular - propriedade industrial - ampliando-a para
compreender a indústria agrícola e extrativista, fomentada pela produção natural de vinhos,
grãos, frutos, animais e minerais, dentre outros.

As indicações geográficas são figuras peculiares para o estudo jurídico. Compreendida
no âmbito de proteção da propriedade industrial, também transita no direito agrário e tem
peculiar aplicação no aspecto econômico e social, possibilitando uma ferramenta de
desenvolvimento econômico na política agrícola que busque aprimorar meios para o
desenvolvimento sustentável da agricultura e do extrativismo vegetal, com vistas à geração de
emprego e renda e a fixação do homem ao campo. Tal vertente social como problemática
contemporânea não pode ser desprezada pela academia, muito menos pelos juristas que
buscam dar respostas aos problemas que envolvam a expansão da fronteira agrícola para a
produção de alimentos e a necessidade de preservação dos biomas de vegetação e mananciais
hídricos existentes.

Há, portanto, que se buscar uma sistematização de soluções jurídicas, econômicas e
sociais para as demandas contemporâneas da produção de alimentos e da segurança
fitossanitária destes, alinhadas à preservação ambiental. Esse seria um desafio para ser
enfrentado tanto por governos quanto por cientistas na busca da justiça social e da pacificação
dos conflitos no campo, que guardadas as devidas proporções, não se modificaram em sua
estrutura nuclear, mas apenas se transfiguraram para a utilização de precários meios de
organização política ainda envolta na luta camponesa.

 

 

2. O DILEMA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO MEIO RURAL

 

 

            Em relação ao campo a questão do desenvolvimento econômico foi foco de diversos
ensaios, estudos e tratados que nortearam a política de desenvolvimento em vários países
durante todo o séc. XX. O camponês sempre foi visto como um ser atrasado. Sob o ângulo
marxista, segundo Ricardo Abramovay:

 

[...] o camponês só pode ser definido pela tragédia de seu destino social:
ele será fatalmente extinto pela própria dinâmica da diferenciação entre os
produtores (Lênin), bem como será incapaz de resistir à concorrência das

grandes empresas agrícolas (Kautsky).
[1]
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O fato é que o camponês, assim como erva daninha, resistiu e resiste de forma
heróica e desperta a necessidade de compreensão do seu modo de produção. Alexander
Chayanov alertava seus contemporâneos marxistas sobre a abordagem equivocada pela qual
Karl Marx e Lênin tratavam o camponês e as questões agrárias. Chayanov, como um dos mais
notáveis empiristas estudiosos do campesinato, considerava que a unidade de produção
camponesa se distinguia completamente dos modelos aplicados pelo capitalismo e pelos
marxistas. Em razão da evidente distinção e a partir do estudo do campesinato, propôs

Chayanov, uma Teoria dos Sistemas Econômicos não Capitalistas.
[2]

Atualmente, sob a perspectiva dos movimentos sociais uma distinção importante se
faz necessária entre o modo de produção camponês e a política de agricultura familiar. Para o
Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, cuja base é formada por grupos de famílias
camponesas que produzem alimentos para o autoconsumo e para o abastecimento do mercado
interno do país, baseados na agroecologia, existe incompatibilidade entre os anseios por eles
defendidos e as propostas de agricultura família, que é vista por eles como um negócio que para
funcionar nos moldes propostos pelo governo necessita de uma especialização da produção, sob
a qual, busca-se sempre produzir mais a custos menores. A questão não é nova, Abramovay ao

citar Kautsky (A Questão Agrária)
[3]

, já considerava preponderante o paradigma entre
agricultura e indústria, sob o ideal de “industrialização da agricultura”, considerando-se a ótica
da integração de pequenos estabelecimentos agrícolas com a industria, para incorporação das
conquistas técnicas, organizacionais e econômicas à disposição dos capitalistas.

O que permeiaria o cerne da discussão seriam os diversos paradigmas envoltos no
desenvolvimento sócio-econômico. Guardadas as devidas proporções, tanto sob a ótica das
teorias econômicas quanto dos movimentos sociais, o problema ainda persiste envolto às
discussões sistêmicas que fundamentam a renovação legislativa, no momento em debate sobre a
reforma do Código Florestal Brasileiro, que busca ampliar as áreas agricultáveis para promover o
aumento da produção de grãos a partir do modelo de expansão da fronteira agrícola.

O modelo expansionista tornar-se-ia mais econômico do ponto de vista da inversão de
capital sobre a terra, a qual tem sido considerada bem secundário dentro do modelo agrícola em
foco, tanto sob o aspecto da expansão do capital - que coloca o Brasil na condição de
exportador mundial de commodities agrícolas - quanto sob o aspecto das obrigações inerentes à
função social da propriedade, sobretudo em relação às obrigações de preservação ambiental.
Neste sentido destaca-se:

 

Já em meados dos anos setenta, dez anos após o início da política de
incentivos fiscais, as grandes empresas davam-se conta de que o mercado
internacional de carne, que justificava a política de transformação da
floresta em pastagens, não merecia os autos investimentos de seus
empreendimentos. A manutenção das fazendas pelos empresários só
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prosseguiu porque estava apoiada em generosa política de subsídios e

incentivos financeiros concedidos pelo governo.
[4]

 

            Sob o argumento da necessidade de maior extensão de terras para a produção de
alimentos tem se justificado a necessidade do avanço da frente pioneira sobre os biomas
nacionais já degradados, reproduzindo-se o modelo de expansão de monoculturas para a
produção de commodities fomentadas pela modelo comercial agrícola, que tem na produção de
soja, carne, cana-de-açucar para bicombustível, madeira, celulose, laranja, milho e algodão, as
principais fontes de recursos das exportações da agropecuária brasileira. Essa fonte exportadora
foi responsável em 2006 por 5,2% do PIB nacional e 92% do superávit da balança comercial
brasileira, conforme demonstram os dados comparativos do IBGE relativos ao censo

agropecuário de 1996-2006
[5]

. Por outro lado, dados da Secretaria de Agricultura Familiar do
Ministério do Desenvolvimento Agrário apontam que 70% dos alimentos que chegam à mesa do
brasileiro são provenientes da agricultura familiar e que a cadeia produtiva à ela relacionada é
responsável por 9% do PIB. Sob o aspecto do financiamento governamental para a atividade
agropecuária, cabe destacar que o Plano Safra 2010/2011 destinou um total de R$ 116 bilhões
para o financiamento da safra, dos quais R$ 100 bilhões seriam destinados à agricultura
comercial e apenas R$ 16 bilhões às atividades da agricultura familiar.

            Os dados estatísticos demonstram que a justificativa da expansão da fronteira agrícola
sobre novas áreas não tem sustentação fundamentada no argumento da necessidade de
aumento da produção de alimentos, pois verifica-se que a agricultura comercial não está
essencialmente voltada para essa atividade, mas sim para a produção de commodities para
exportação.

Embora o acesso aos alimentos deva ser uma preocupação dos governos não se
poderia imputar a exclusão do direito aos alimentos unicamente sobre o argumento da escassez
do produto, mas principalmente pela pobreza, pela falta de recursos necessários para comprá-los
e pelo falta de investimento em tecnologia de produção e recuperação de áreas degradadas.
Tecnologia que os países pobres não têm acesso, seja por questões econômicas ou de cunho
político que impossibilitam o acesso aos bens de produção e inversão de capitais na agricultura.
Sobre esse aspecto é possível exemplificar o problema, com a dificuldade de se irrigar terras na
Etiópia onde se situa uma das nascentes do Rio Nilo. O Egito considera qualquer interferência na
bacia do rio Nilo uma questão de política nacional que não seria tolerada pelo país. Assim,
agrava-se a falta da produção de alimentos no país etíope pela impossibilidade de acesso aos
recursos e investimentos necessários para se irrigar terras para a produção de alimentos. Essa

questão não é enfrentada, pois se evita uma indisposição política com os interesses do Egito
[6]

.

 Os problemas de macro-política relativos ao abastecimento de alimentos no mundo
são evidenciados pelo Representante Regional da FAO, José Graziano da Silva no lançamento do
Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe, in verbis:
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Não importa se falamos de crise de preços de alimentos ou de crise
econômica; a dimensão fundamental da segurança alimentar que está
impactada na América Latina e Caribe é o acesso aos alimentos. Esse é o
calcanhar de Aquiles da nossa região, que é uma exportadora líquida de

alimentos para todo o mundo.
[7]

 

            Através dessa exposição emerge a necessidade de se ampliar a discussão sobre a
questão estratégica do setor agropecuário e da sua exploração, seja sob o ponto de vista da
produção de alimentos, seja do ponto de vista do agronegócio exportador. Entende-se que o
papel do Brasil no cenário mundial da produção de bens primários e da agroindústria deveria ser
incrementado através de outras ferramentas que possibilitassem agregação de valor aos
produtos primários, através do acesso à tecnologia para recuperação de áreas degradadas e
pastagens sem que fosse necessário ampliar a frente pioneira. Ressalta-se que é essencial no
atual cenário globalizado que o Brasil também incremente os estudos e pesquisas sobre a
proteção da propriedade intelectual dos bens relacionados ao campo e neste aspecto, a figura
das indicações geográficas torna-se essencial para aproveitamento do potencial que emerge da
zona rural, inclusive, sob o aspecto que confere ao Brasil uma categoria suigeneris de país
exótico, face aos concorrentes europeus.

 

 

3. AS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NO CAMPO

 

 

            Afirma Schrewood
[8]

 que a proteção à propriedade intelectual deveria ser pensada
como parte da infra-estrutura do país, sendo um instrumento barato e poderoso à disposição de
qualquer país em desenvolvimento. Observa-se que muitas economias têm se beneficiado das
indicações geográficas de forma substancial para agregação de valor aos seus produtos.

            Segundo Locatelli, até 2003 a França possuía 593 indicações geográficas conhecidas que
representavam a principal atividade de 138.000 empresas, enquanto a Itália com 420 indicações

geográficas reconhecidas empregava aproximadamente 300.000 trabalhadores
[9]

. Contra estes
números o Brasil surge com minguadas 5 indicações geográficas nacionais registradas no

INPI
[10]

 sob a categoria de indicações de procedência, de um levantamento inicial de 70
indicações geográficas potenciais, segundo diagnóstico do Ministério da Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento.

            A par dos países do continente europeu com maior tradição no uso das indicações
geográficas para agregação de valor aos seus produtos, se tem como principal exemplo os
produtos vitivinícolas (Champagne, Bordeaux e Vinho do Porto), bem como o presunto ibérico
Pata Negra e os queijos Rochefort (França) e Vacherin Mont d'Or (Suíça). A Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI) destacou algumas experiências de sucesso de países da
América do Sul e Caribe no uso estratégico das indicações geográficas.

Destacam-se os casos do cacau crioulo, que devido aos fatores naturais reunidos na
zona do Valle do Aragua (Venezuela) - que há 300 anos concentra a produção dessa variedade
de cacau - possibilita a produção de grãos que concebe um dos melhores chocolates do mundo.

A variedade de cacau crioulo é considerada uma das mais nobres, porém de cultivo
muito difícil. A fim de proteger esse valioso “ativo nacional” foi reconhecida a denominação de
origem “Chuao” para o cacau crioulo. O reconhecimento restringe a utilização dos grãos do
cacau e produtos derivados, procedentes desta região geográfica e reconhece a influência de

fatores naturais e humanos na qualidade destes produtos.
[11]

Dentre outras experiências em relação aos produtos agrícolas, merecem também
destaque a utilização das indicações geográficas para agregar valor ao café. A OMPI identificou
que o mercado está saturado de café em grão de tipo comum e que existe uma demanda por

um “café exótico”
[12]

. Neste sentido a Jamaica é produtora de um dos mais renomados cafés, o

Blue Mountain
[13]

, cuja zona de cultivo é singular devido à altura de 2.250m com um solo
especial e microclima favorável para o café introduzido na ilha em 1728. Para a preservação da
qualidade do produto e consequentemente o valor do mesmo no mercado internacional, o país
caribenho possui leis que protegem as áreas de cultivo e o modo de produção desse café
especial.

O Brasil também tem desenvolvido ações neste sentido para produtos naturais, grãos
e agroindustriais. Cita-se como exemplo as Indicações de Procedência com registro no INPI:
Região do Cerrado Mineiro (café), Vale do Vinhedos (vinhos tintos, brancos e espumantes),
Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (Carne Bovina e seus derivados), Paraty (Aguardentes,
tipo cachaça e aguardente composta azulada), Vale do Submédio São Francisco ( Uvas de Mesa

e Manga) e Vale do Sinos (Couro Acabado). 
[14]

 

 

4. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE AS
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
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            Infelizmente o Brasil tem caminhado a passos lentos com relação à proteção da
propriedade intelectual de produtos da agroindústria e de extrativismo vegetal.

            Sobre as indicações geográficas destaca-se como discussão travada pela doutrina mais
abalizada a necessidade de padronização das normas dos diversos Estados, no âmbito do direito
comunitário, bem como de uma maior uniformização dos conceitos das legislações existentes nos
diversos países e dentro dos organismos internacionais, face ao acordo ADPIC da Organização
Mundial do Comércio.

            O Brasil trata das indicações geográficas na Lei da Propriedade Industrial, onde
apresenta duas figuras: a indicação de procedência e a denominação de origem. A lei nacional
não considera a existência da denominação de origem controlada, uma das figuras mais
importantes no âmbito desse instituto.

Além da legislação brasileira ser insuficiente no tratamento da matéria, ressalta-se
que a complementação da norma se faz através de regulamento administrativo no âmbito do
INPI, o que seria um tratamento inadequado, dada a importância da matéria e a necessidade de
maior segurança jurídica. O problema foi levantado por Marcos Fabrício Welge Gonçalves que
considera uma série de questões sobre o assunto, e que dada a importância merece ser
transcrita:

 

Primeiramente, sustenta-se uma modificação da terminologia adotada pela
legislação brasileira. Por um lado, os produtos identificados pela indicação
de procedência perdem valor no mercado internacional, não porque seu
status jurídico é reduzido, mas sim, porque sua terminologia é fraca,
confundindo-se com a mera indicação de proveniência. Logo, os termos:
indicação de procedência deverão ser alterados para indicação geográfica.
Por outro lado, os termos: indicação geográfica que abrangem as duas
figuras (indicação de procedência e denominação de origem) devem ser
suprimidos. [...]

Em terceiro, é necessário amadurecer o conceito de denominação de
origem e implementar na legislação pátria o conceito de denominação de
origem controlada, no mesmo nível de exigência da denominação de
origem protegida. A adoção deste, facilitaria o registro das denominações
de origens (controladas) nacionais em face do ordenamento europeu.

Essas medidas garantiriam aos produtos nacionais identificados pelas
indicações de origem, o mesmo nível dos produtos europeus identificados
pelas indicações de origem. Entretanto, ressalva-se a necessidade de
alteração da LPI ou criação de uma norma específica que não seja tão

escassa como a legislação atual.
[15]

 (Grifo nosso).

 

            Além da necessidade de uma melhora no instrumento legislativo de modo a dotá-lo de
eficácia e segurança com maiores especificidades estruturais, nos deteremos oportunamente
sobre os tipos e conceitos das diversas espécies de indicações geográficas.
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4.1.  TIPOLOGIA CONCEITUAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

 

 

            Inicialmente é necessária uma distinção a ser feita entre as indicações geográficas -
indicação de procedência e denominação de origem - da figura da indicação de proveniência
geográfica.

Do ponto de vista da proteção à propriedade industrial a indicação de proveniência
não teria muita relevância se comparada às figuras da indicação de procedência e denominação
de origem. A indicação de proveniência é usada para determinar a origem geográfica de um
produto e pode ser utilizada, inclusive, sob o aspecto empresarial. Distingue, por exemplo, se o
produto é de origem argentina, brasileira ou venezuelana. Ao passo que as indicações
geográficas, em sentido estrito, estão além da mera indicação de proveniência.

O art. 176 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) nos diz que “constitui indicação
geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem”. Pela legislação brasileira
verifica-se que indicação geográfica é gênero, cujas espécies seriam a indicação de procedência
e a denominação de origem. A definição de ambas é descrita nos artigos 177 e 178,
respectivamente, in verbis:

 

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de
país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de
determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de
país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou
serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

 

            A diferença substancial entre a indicação de procedência e a denominação de origem
encontra-se no aspecto de que a indicação de procedência refere-se a um centro de extração,
produção ou fabricação de produto ou prestação de serviços, ao passo que a denominação de
origem inclui fatores naturais e humanos.

A indicação de procedência situa o produto em determinada localidade ou região,
e não designa atributos de qualidade e confiabilidade. Esses atributos são inerentes à
notoriedade da região no oferecimento de seus produtos ou serviços. Se o polo de produção ou
extração do produto, bem como os serviços fornecidos for de qualidade reconhecida a indicação
de procedência valorizará o produto. Caso a qualidade seja duvidosa, ocorrerá efeito inverso
sobre o valor agregado.
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A região do Vale dos Vinhedos, localizada na Serra Gaucha entre os municípios de
Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, possui uma indicação de procedência dos seus
vinhos. Indiscutivelmente a região é um centro de notória produção de vinhos cuja qualidade
tem melhorado substancialmente. Segundo Luis Fernando De Matheus e Silva, o objetivo de
alguns produtores vitivinícolas na busca do reconhecimento do Vale dos Vinhedos a uma
indicação de procedência é justamente diferenciar os vinhos ali produzidos do “restante da Serra
Gaúcha, cujos vinhos em sua maioria, não gozam de boa reputação no mercado

internacional”
[16]

.

A atividade de vitivinicultura no Rio Grande do Sul iniciou-se a partir da imigração
italiana ocorrida entre 1875 à 1914, especialmente nos municípios de Antônio Prado, Bento
Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e Monte Belo do Sul, região
que se especializou no plantio de uva e na produção de sucos e vinhos, notoriamente
reconhecidos. A delimitação da área do Vale dos Vinhedos compreendendo apenas os municípios
de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, se deve a um pedido de reconhecimento
encaminhado ao INPI pela Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
(Aprovale) que se baseou em estudos técnicos da delimitação geográfica, traçando o perfil do
Vale dos Vinhedos através de levantamentos topográficos, topoclimáticos e mapa de solos
realizados pela Universidade de Caxias do Sul e a Embrapa Uva e Vinho.

Quanto a denominação de origem cabe ressaltar que o nome geográfico deve
designar produtos ou serviços cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Ao contrário da
indicação de procedência, a denominação de origem “tem que apontar necessariamente

qualidades ou características peculiares”
[17]

. Por fatores naturais ao meio geográfico,
consideram-se aspectos do microclima, solo e da biota que possam influenciar essencialmente o
desenvolvimento natural da matéria prima, o que os franceses chamam de terroir. Por fatores

humanos consideram-se as práticas, os usos locais, leais
[18]

 e constantes que possam influenciar
no resultado final do produto, destacando-o dos demais.

Como no Brasil não há registro de nenhuma denominação de origem ter-se-á que
recorrer a um exemplo estrangeiro. Mantendo-se ainda a vitivinicultura, como exemplo, destaca-
se o vinho licoroso de características singulares proveniente da Região do Alto Douro – Portugal,

mundialmente conhecido como Vinho do Porto
[19]

. Produzido sob condições peculiares derivadas
de fatores naturais e humanos.

O processo de fabrico é baseado na tradição e inclui a paragem da fermentação do
mosto pela adição de aguardente vínica. O solo da região é composto por encostas xistosas de
quase dois mil anos que desde o séc. III tem produzido vinhos. Entretanto a designação de
Vinho do Porto surge apenas na segunda metade do séc. XVII. Crise comercial, pressão de
interesses de grandes produtores durienses junto ao governo do futuro Marquês de Pombal e a
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instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro foram fatores que
levaram o governo a efetuar a primeira demarcação da região produtora de vinhos do Douro
com a designação de feitorias. Referendavam-se os vinhos de melhor qualidade (dentre eles o
Vinho do Porto). Os vinhos durienses eram os únicos que podiam ser exportados para a
Inglaterra. A demarcação da região produtora coibiu adulterações, equilibrou o comércio e a

produção, estabilizando-se os preços. 
[20]

Através da historia e importância das tradições no processo de elaboração de vinhos
da Região do Douro, bem como de suas características naturais e climáticas, verifica-se que o
apelo econômico resultante da qualidade dos produtos mencionados resultou no reconhecimento
da denominação de origem para o Vinho do Porto, dentre outros vinhos durienses.

Possibilitando uma visão geral das principais indicações geográficas, há que se fazer
referência à denominação de origem controlada - figura não prevista na legislação brasileira -
mas de amplo uso e tradição no ordenamento jurídico francês sobre a denominação Appellation d

´Oorigine Contrôlée (AOC), na Itália sob a forma Denominazione di Origine Controllata (DOC), em
Portugal com o nome Denominação de Origem Controlada (DOC) e na Espanha sob a forma
Denominación de Origen Protegida (DOP), essa para os produtos agroalimentares. Nas
compilações legislativas, adotaremos como base o modelo francês, por ser o mais tradicional.

Como traço comum, na denominação de origem controlada são acrescentados
elementos relevantes de proteção e segurança alimentar aos produtos elegíveis para obtê-la.

Segundo a legislação francesa uma Appellation d´Origine Contrôlée
[21]

 poderá ser
concedida aos produtos agrícolas, florestais, alimentares, aos frutos do mar, bruto ou
transformados, que preencham as condições fixadas no artigo L.115-1 do Código de

Consumo
[22]

, ou seja, possuir denominação de origem já reconhecida, consequentemente gozar
de reputação devidamente estabelecida. Além dos requisitos prévios da denominação de origem
acrescenta-se que a produção deverá contar com habilitação dos operadores, bem como
submissão a um controle dos produtos e das condições de produção. Em alguns casos podem
incluir, inclusive, limites ou cotas para a produção divididas entre os produtores. Essa limitação
visa manter a qualidade da produção e a estabilidade dos preços.

Inegavelmente a denominação de origem controlada é uma figura fundamental para o
mercado exportador de vinhos, tendo neste o principal interessado, pois envolve características
da reputação da região produtora, reunindo fatores naturais e humanos, como também reúne
elementos de controle dos produtos e da produção. Tudo para se agregar valor financeiro e
qualitativo ao produto final. Mas não somente os vinhos, outros produtos também são
contemplados pela denominação de origem controlada.

O Institut Nacional d´Origine et de la Qualité (INAO), órgão francês de controle das
indicações geográficas registra 41 Appellation d´Origine Contrôlée, das quais: 14 para frutas e
legumes, 13 para azeitonas e óleo de oliva, 6 para carnes, 2 para aves, 2 para mel, etc. Dentre
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estas podem ser mencionadas para exemplificar: carne bovina para abate - Taureau de

Camargue
[23]

; carne de aves - Volaille de Bresse ou Poulet de Bresse (galinha ou frango de

Bresse)
[24]

; frutas exóticas - Figue de Solliès
[25]

 (Figo de Solliès).

Para se ter uma idéia da amplitude de aplicação das denominações de origem
controlada, além da larga utilização na vitivinicultura, na agroindústria, nos produtos agrícolas e
extrativistas, o instituto pode também ser aplicado no setor pesqueiro.

A Espanha protege com a Denominación de Origen Protegida (DOP) - “Mejillón de
Galícia” - a produção de mexilhões frescos da espécie Mytilus galloprovincialis obtidos mediante
o sistema tradicional de cultivo em viveiros flutuantes situados na foz ou lagoas da Galícia, nas
províncias de A Coruña e Pontevedra, habilitadas para o cultivo de mexilhões em viveiros e que
são constituídas pelas seguintes zonas: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría
de Pontevedra e Ría de Vigo. A área de purificação e expedição está limitada às províncias
costeiras de A Coruña e Pontevedra.

As informações referentes à DOP “Mejillón de Galícia” e sobre o controle da produção
que incluem aspectos morfológicos e fisiológicos da espécie Mytilus galloprovincialis, direitos e
obrigações dos produtores, conselho regulador, normas sobre pasteurização, embalagem e
comercialização do produto, dentre outras, estão presentes na Ordem de 02 de agosto/2001

publicada no BOE n° 194 de 14 de agosto de 2001.
[26]

            Através da tipologia exemplificativa demonstrada espera-se que o leitor tenha
conseguido compreender, em caráter introdutório, as diferenças básicas entre a indicação de
proveniência, a indicação de procedência, a denominação de origem e a denominação de origem
controlada.

 

 

5. CONCLUSÃO

 

 

            A questão do desenvolvimento sócio-econômico no campo precisa ser pautada por uma
análise mais consistente sob aspectos de pesquisa e de propostas governamentais que possam
viabilizar a atividade agrícola, pecuarista, pesqueira, extrativista e agroindustrial.

            A base legislativa existente bem como os dados econômicos e estatísticos do setor
agrícola e agropecuário demonstram que nos últimos 20 anos não se tem priorizado
investimentos que possibilitem o desenvolvimento da proteção à propriedade industrial que
possa fomentar divisas financeiras e agregação de valor aos produtos.

A confiabilidade e respeitabilidade através da adoção de um sistema de produção
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agro-alimentar com boas práticas, com regulamentação e controle, apoiados na sustentabilidade,
pode contribuir fortemente para a geração de emprego e renda, a fixação do homem ao campo
e a diminuição dos conflitos agrários condizentes com uma reforma agrária com base na
redistribuição das terras improdutivas, recuperadas por meio de tecnologia, sem que haja
avanço da fronteira agrícola nos biomas ainda preservados.

Com base nesses princípios seria possível o registro das indicações geográficas e o
levantamento dos potenciais existentes no nosso território que possam viabilizar a valorização
dos produtos naturais, agrícolas, agropecuários, pesqueiros e da agroindústria, abrindo-se um
potencial de consumo e exportação para os mercados externos, inclusive fortalecendo uma
política externa que possibilitasse a quebra de barreiras comerciais, sobretudo com os países
europeus.
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ASPECTOS LEGAIS DA CULTIVAR "ARROZ LL62" DA EMPRESA BAYER

LEGAL ASPECTS OF CULTIVAR "RICE LL62" COMPANY BAYER

Narliane Alves De Souza
Rabah Belaidi

RESUMO
O arroz é o alimento mais importante do mundo. É cultivado em mais de 100 países, consumido
regularmente por mais de 2 bilhões de pessoas e a principal fonte de proteína para milhões de
pessoas em todo o planeta. Mas a produção de arroz passa por um momento crítico, no qual o
mundo se pergunta se o futuro da biodiversidade do arroz e se o futuro dos produtores,
agricultores e consumidores será protegido. Tendo-se como base a audiência pública realizada
em Brasília em 18 de março deste ano, pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio, que colocou em pauta o objeto do presente trabalho, que a liberação da cultivar arroz
LL62, desenvolvido para resistir ao agrotóxico glufosinato de amônio e a Lei de Biossegurança,
portanto, o estudo analisará os aspectos legais da polêmica em questão. Para isto, analisar-se-á,
também, os conflitos internacionais, já existentes, com o arroz LL62 da Empresa Bayer
CropScience. Tem-se, com isso, o ponto de partida a própria audiência pública realizada pela
CTNBio, a Constituição Federal, a Lei de Biossegurança e a Lei de Cultivares. O objetivo deste
concentra-se nos fundamentos desfavoráveis da possível liberação do arroz da Bayer e sua
fundamentação legal, pois mesmo com a retirada do pedido de liberação, feito dia 23.07.2010, a
polêmica persiste. Ao final detectar-se-á, que com a liberação comercial da cultivar do arroz
LL62 no Brasil, terá mais prejuízos do que benefícios.
PALAVRAS-CHAVES: Cultivar; Arroz LL62; Aspectos Legais

ABSTRACT
Rice is the most important food in the world. It is cultivated in over 100 countries, regularly
consumed by over two billion people and the main source of protein for millions of people
around the planet. But the production of rice goes through a critical moment when the world
wonders if the future of rice biodiversity and the future of producers, farmers and consumers will
be protected. Taking as basis the public hearing held in Brasilia on March 18 this year, the
National Technical Commission on Biosafety - CTNBio, who took them on the subject of this
work, the release of LL62 rice cultivar, developed to be resistant to pesticides glufosinate
ammonium and Biosafety Act, so the study will examine the legal aspects of the controversy in
question. For this, it will examine, too, international conflicts, existing in the rice LL62 from Bayer
CropScience. There has, thus, the starting point for their own public hearing held by CTNBio, the
Federal Constitution, Law on Biosafety and Law on Cultivars. The objective of this focuses on the
fundamentals of the possible release of unfavorable rice of Bayer and its legal basis, because
even with the withdrawal of the release, made days 07/23/2010, the controversy persists. In the
end it will detect that with the commercial release of LL62 rice farming in Brazil, will have more
losses than benefits.
KEYWORDS: Cultivars; LLRICE62; Legal Aspects.

 

1. INTRODUÇÃO

 

A discussão causada pelos alimentos geneticamente modificados ou transgênicos é de longa
data, seja no Brasil, seja em âmbito internacional. Nos últimos meses, no entanto, o debate
recrudesceu, ganhando destaque nos principais meios de comunicação do País, sobretudo em
razão do arroz LL62 da Empresa Bayer.
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A intensa polêmica abrange a saúde pública, a proteção ao meio ambiente e a segurança
alimentar, além de relevantes aspectos jurídicos. Por conseguinte, devido a essas múltiplas
abordagens e aos desafios impostos, é fundamental que a discussão se dê de forma objetiva,
com base em informações claras e precisas.

Por essas razões, e com base na audiência pública realizada em Brasília em 18 de março,
dificilmente o arroz LL62, desenvolvido para resistir ao agrotóxico glufosinato de amônio[1],
nome comercial Basta ou Finale (ambos da Bayer), será liberado no Brasil,  o que motivou o
presente estudo, no qual procuramos focalizar as principais questões, com ênfase em alguns dos
seus pontos mais polêmicos.

O glufosinto é considerado tóxico para mamíferos e por este motivo será proibido na União
Europeia a partir de 2017 por determinação do Parlamento Europeu [2]. Já os pesquisadores
japoneses mostraram que a substância pode dificultar o desenvolvimento e a atividade do
cérebro humano, provocando convulsões em roedores e humanos[3].

A identificação do ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA, na sigla em inglês) como material
genético - substância responsável pela transmissão da informação hereditária - e,
posteriormente, a determinação da estrutura da molécula de DNA, em 1953, por Watson e Crick
- ganhadores do Prêmio Nobel em 1962 - abriram caminho para o surgimento, nos anos 70, da
engenharia genética, um dos aspectos mais notáveis da biotecnologia moderna. A partir de
então, as técnicas de engenharia genética desenvolveram-se de forma espetacular e, hoje, os
impactos advindos dos produtos geneticamente modificados podem ser sentidos nos mais
diversos campos: saúde, agricultura, pecuária, microbiologia industrial e ambiental.

A engenharia genética pode ser conceituada, simplificadamente, como a "manipulação científica,
em nível celular, para produzir organismos alterados, ou novos, que realizem funções desejadas
ou programadas, invariavelmente, para facilitar processos de produção industrial. Assim, é
possível transferir genes entre espécies sexualmente incompatíveis, ou mesmo entre espécies
vegetais e animais, ou, ainda, entre estas e microorganismos.

Do ponto de vista legal, os Organismos Geneticamente Modificados, no Brasil, é conceituado
como organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de
engenharia genética, definida, por sua vez, como atividade de manipulação de moléculas
ADN/ARN (Ácido Ribonucleico) recombinantes (Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995).

O relatório produzido pela Greenpeace Internacional[4] destaca os problemas do atual modelo
de produção do arroz, visto que, a produção sustentável de arroz já é uma realidade e traz
soluções cientificamente comprovadas que já são usadas por produtores ao redor do mundo. Os
autores do relatório, Dr. Emerlito Borromeo[5] e Dr. Debal[6], também analisam a engenharia
genética, que é frequentemente apresentada como solução rápida e prática para os problemas
agrícolas.

Para maior clareza, optamos por organizar o estudo em oito tópicos. O primeiro analisa os
impactos dos alimentos modificados sobre o meio ambiente e a saúde humana e conceitua
organismo geneticamente modificado (OGM ou transgênico); o segundo discute a tecnologia da
transgenia aplicada à agricultura e suas implicações; o terceiro trata das questões legais afeitas
ao tema e dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional; o quarto oferece uma
explanação geral sobre a Empresa Bayer CropScience; o quinto relataremos os problemas
Internacionais com o Arroz LL62, da Bayer; no sétimo falaremos sobre o processo do pedido de
comercialização da cultivar LLRice62 e a atuação da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio), no oitavo trazemos o exemplo da revisão judicial da comercialização do
milho trangênico Liberty Link.

 

2. Alimentos Transgênicos: Impactos sobre o Meio Ambiente e a Saúde Humana
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Os organismos geneticamente modificados (OGMs), sobretudo as plantas transgênicas - cujas
pesquisas se encontram em estágios mais avançados, quando comparadas com as conduzidas
com animais - e seus derivados, vêm suscitando muita polêmica, tanto em âmbito nacional como
internacional.

Pesquisadores argumentam que as pesquisas com alimentos modificados estão ainda em fase
incipiente e defendem a necessidade de estudos mais aprofundados para uma melhor avaliação
das consequências, no longo prazo, das manipulações genéticas, sobretudo no campo da
agricultura.

Alegam que essas manipulações podem causar mutações (alterações no material genético) que
modificariam o funcionamento normal dos genes naturais do organismo, com efeitos colaterais
imprevisíveis. Especialistas sustentam que, ao se alterar um gene do organismo, sem o prévio
conhecimento da função de todos os outros genes, pode estar sendo modificada mais de uma
característica desse organismo. O processo não é totalmente controlado e surpresas indesejáveis
poderiam acompanhar aquelas mudanças ambicionadas[7]. Os riscos que os OGMs podem
causar sobre o equilíbrio ecológico e para a saúde humana são de diferentes tipos, como por
exemplo[8]:

transferência não desejada de genes: genes modificados poderiam passar, de forma
incontrolada, para outros organismos;
redução da biodiversidade, como consequência da maior agressividade das culturas
transgênicas, que poderia levar ao desaparecimento de variedades nativas e espécies
silvestres;
riscos ambientais maiores para os agrossistemas dos países que detêm grande quantidade
de parentes silvestres dos cultivos agrícolas, ou seja, países onde estão localizados os
centros de origem das espécies vegetais - os centros de diversidade genética;
eliminação de insetos e fungos, por OGMs alterados para produção de inseticidas e
fungicidas, interferindo-se, assim, nas populações de insetos benéficos ou predadores e na
comunidade de organismos do solo;
plantas resistentes a vírus poderiam levar ao aparecimento de novas variantes do mesmo
vírus, inclusive com maior poder de virulência, ou levar o vírus a procurar outro
hospedeiro;
efeitos sobre as cadeias alimentares;
alterações do metabolismo humano e efeitos alergênicos.

Do ponto de vista da saúde humana, muitos especialistas, tanto da comunidade científica
nacional quanto da internacional, advertem, igualmente, que os alimentos transgênicos não
foram ainda de todo testados e sua segurança, suficientemente comprovada. Defendem a
necessidade de ensaios toxicológicos e avaliações epidemiológicas mais aprofundadas e
conduzidas por períodos mais longos.

A esse respeito, os defensores da imediata adoção da tecnologia argumentam que os alimentos
geneticamente modificados disponíveis no mercado internacional já teriam passado por rigorosas
avaliações em seus países de origem, as quais não identificaram, até o momento, riscos para a
saúde humana. Não haveria, igualmente, registros de efeitos negativos sobre a saúde da
população dos países que já aprovaram o consumo desses alimentos. Contra esse argumento,
citamos, nos Estados Unidos, por exemplo, o "milho Starlink", variedade transgênica aprovada
somente para uso em ração animal, por apresentar potencial alergênico, contaminou a cadeia
produtiva convencional, o que minou a confiança do consumidor e a credibilidade dos órgãos
reguladores.
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3. Transgenia aplicada à Agricultura

 

As culturas geneticamente modificadas foram desenvolvidas, inicialmente, com a finalidade de
aumentar o nível de proteção dos cultivos. Atualmente, os produtos disponíveis no mercado
apresentam uma dentre três características básicas: tolerância a certos herbicidas, resistência a
ataques de insetos e resistência a infecções virais. No entanto, novas possibilidades, ainda em
fase experimental, estão surgindo: espécies adaptadas a solos pobres e a condições climáticas e
ambientais adversas, variedades agrícolas enriquecidas com proteínas e vitaminas, plantas com
propriedades medicinais.

Uma vantagem - sempre lembrada como um dos maiores benefícios que as culturas
transgênicas poderiam trazer - diz respeito à redução do custo de produção em virtude de
menor exigência de agrotóxicos e, consequentemente, maior rentabilidade ao agricultor.
Entretanto, não há dados científicos que indiquem, com segurança, que o uso de variedades
transgênicas possa efetivamente reduzir custos na agricultura brasileira.

 

4. Aspectos Legais

 

Principais normas que regulamentam a questão no âmbito federal:

 

4.1 Dispositivos Constitucionais

 

O marco inicial da regulamentação dos organismos geneticamente modificados foi estabelecido
pela Constituição Federal de 1988.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

..................................................................................................

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

..................................................................................................

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

................................................................................................ [9]

 

A maioria dos Estados brasileiros inseriu a matéria em suas Constituições. Apesar de não haver
necessidade de repetir o já estabelecido na Constituição Federal, o fato de terem abordado o
tema - "manipulação de material genético" - demonstra a importância conferida à matéria.
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4.2 Lei de Biossegurança

 

A Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995 (Lei de Biossegurança) -alterada pela Medida Provisória
(MPV) nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001 (nº 2.137, de 28 de dezembro de 2000, na edição
original) -, estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e a liberação no
meio ambiente de organismos geneticamente modificados. Destacamos os seguintes aspectos:

- o estabelecimento de mecanismos de fiscalização das atividades que utilizam técnicas de
engenharia genética;

- a abrangência de atividades: construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização,
consumo, liberação e descarte de OGMs;

- a atribuição de competências específicas aos órgãos de fiscalização dos Ministérios da Saúde,
do Meio Ambiente e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

- o estabelecimento das vedações referentes às atividades relacionadas a OGMs, das infrações e
dos crimes decorrentes da inobservância dos preceitos fixados, bem como a previsão de
penalidades aplicáveis a cada caso;

- a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e o estabelecimento de
suas competências e composição.

A MPV nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, em essência, cria a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança e estabelece sua composição e competências.

A CTNBio foi preliminarmente criada por meio do Decreto nº 1.752, de 20 de dezembro de
1995, que regulamenta a Lei de Biossegurança, o que gerou uma série de conflitos e trouxe
sérios questionamentos quanto à sua existência e competência, inclusive de natureza judicial,
conforme reconheceu o próprio Poder Executivo ao editar a referida MPV. Hoje a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)[10] é uma instância colegiada multidisciplinar,
integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia com a finalidade de prestar apoio técnico
consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e
implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa aos OGMs, bem como no
estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos conclusivos referentes à
proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que
envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização,
consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados.

O funcionamento da CTNBio é definido pela Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105 de 2005,
segundo a qual:

A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida
competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e
com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde
humana e animal ou meio ambiente, sendo:

 

        I - 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício
profissional, sendo:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10088

file:///C:/Documents%20and%20Settings/narliane/Meus%20documentos/Narliane/Mestrado/Artigo/Artigo%20Conpedi%202010.2.doc#_ftn10


 

        a) 3 (três) da área de saúde humana;

 

        b) 3 (três) da área animal;

 

        c) 3 (três) da área vegetal;

 

        d) 3 (três) da área de meio ambiente;

 

        II - um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos
titulares:

 

        a) Ministério da Ciência e Tecnologia;

 

        b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

 

        c) Ministério da Saúde;

 

        d) Ministério do Meio Ambiente;

 

        e) Ministério do Desenvolvimento Agrário;

 

        f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

 

        g) Ministério da Defesa;

 

        h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República;

 

        i) Ministério das Relações Exteriores;
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        III - um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça;

 

        IV - um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde;

 

        V - um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente;

 

        VI - um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;

 

        VII - um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento
Agrário;

 

        VIII - um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego. [11]

 

 Além disso, a lei dá, entre outras providências, a determinação de que "a decisão técnica da
CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as medidas de
segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das
diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições".

 

4.3 Lei de Cultivares (Lei nº 9456 de 25 de abril de 1997)

 

A Lei de Cultivares define a proteção de plantas, conforme descrito nos artigos 2º e 3º:

 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua
mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos
os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre
utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País.

 

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

 

I - melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem
das demais;
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II - descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada
geneticamente, utilizada na identificação de cultivar;

 

III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente,
suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das
demais cultivares conhecidas;

 

IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente
distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua
denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações
sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação
especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

 

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze
meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no
Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há
mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais
espécies;

 

VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na
data do pedido de proteção seja reconhecida;

 

VII - cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente
variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos
pelo órgão competente;

 

VIII - cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua
homogeneidade através de gerações sucessivas;

 

IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se,
cumulativamente, for:

 

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada,
sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da
combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças
resultantes da derivação;

 

t-align: justify;">b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de
descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente;
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c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do
pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido
oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos
para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

 

X - linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico
continuado;

 

XI - híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes;

 

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o procedimento técnico de
comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de
outra cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada
ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações
sucessivas;

 

XIII - amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na
propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados;

 

XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar;

 

XV - propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas
ações;

 

XVI - material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua
reprodução e multiplicação;

 

XVII - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na
propagação de uma cultivar;

 

XVIII - complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e
espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de
combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e
ornamental.[12]

 

4.4 Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003
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Esse decreto dispõe sobre rotulagem de alimentos geneticamente modificados. Pela norma, os
alimentos destinados ao consumo humano ou

animal que sejam produzidos a partir de OGMs ou contenham tais organismos em teor acima do
limite de 1% estão obrigados a apresentar essa informação no rótulo. A exigência aplica-se a
todos os alimentos (embalados, a granel e in natura), inclusive os produzidos a partir de animais
alimentados com transgênicos.

 

4.5 Estudo de Impacto Ambiental, Licenciamento Ambiental e OGMs

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente), estabelece
a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as obras e atividades consideradas capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

O estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA), por sua vez, é instrumento previsto no texto
constitucional para as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio
ambiente (art. 225, § 1º, IV) e requisito prévio para os procedimentos de licenciamento
ambiental nos casos de atividades de impacto ambiental significativo.

A Resolução nº 305, de 12 de junho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), respaldada pelo art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.938, de 1981, disciplina os critérios e os
procedimentos a serem observados pelo órgão competente para o licenciamento ambiental de
atividades e empreendimentos que façam uso de OGMs e derivados e, quando for o caso, para a
elaboração do EIA/RIMA (art. 1º). Pela norma, é atribuição do órgão ambiental competente
exigir o EIA/RIMA, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal e nos termos da Lei nº
6.938, de 1981.

 

5. Empresa Bayer CropScience[13]

 

Empresa Bayer CropScience é uma das líderes mundiais em inovação no segmento de ciências
agrícolas, que engloba as áreas de proteção de cultivos, sementes e biotecnologia vegetal, além
de soluções para o segmento de saúde ambiental. Com sede em Monheim, Alemanha, a
empresa está presente em mais de 120 países e conta com 17.800 mil colaboradores. No Brasil,
são mais de 900 colaboradores, uma instalação industrial em Belford Roxo (RJ) e uma Estação
Experimental no Estado de São Paulo.

A Bayer CropScience possui três grupos de negócio, que serve para atender às necessidades de
diferentes mercados. Cada divisão é especializada em seu campo de atuação, que são:

a) Proteção de Cultivos: Soluções inovadoras nos segmentos de herbicida, inseticida, fungicida e
produtos para o tratamento de sementes para a área da agricultura;

b) Biotecnologia: Abrange os negócios de sementes convencionais e biotecnologia vegetal;

c) Saúde Ambiental: Atua na área de saúde ambiental, oferecendo soluções para o controle
profissional e doméstico de pragas urbanas, além de produtos para as áreas de grãos
armazenados e floresta.
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A biotecnologia vegetal e as modernas técnicas de melhoramento têm o objetivo de realçar a
capacidade das plantas de produzir com qualidade e em quantidade. Na vanguarda da criação
de novos produtos para atender a demanda por soluções que utilizam recursos renováveis, a
área de Biotecnologia atua com o princípio do desenvolvimento seguro e responsável da ciência
agrícola. Sementes voltadas à alta qualidade do produto final, plantas que resistem melhor à
seca e alimentos potencializados com vitaminas, proteínas e com alto valor nutricional, além de
plantas tolerantes a herbicidas e resistência a insetos, como por exemplo, o arroz LL62.

No Brasil, a Bayer CropScience foca o seu negócio de sementes convencionais nas culturas de
algodão, arroz e hortaliças. A variedade de algodão FiberMax gera uma fibra de alta qualidade e
muito valorizada no mercado têxtil e que pode proporcionar mais rentabilidade ao cotonicultor.
No segmento de arroz, a empresa possui o híbrido Arize 1003, e investe cada vez mais no
desenvolvimento de novos híbridos, buscando sempre o aumento da produtividade e da
qualidade de grão.

 

5.1. Biotecnologia: LibertyLink -Tecnologia e inovação no controle de plantas
daninhas

 

A tecnologia LibertyLink é uma inovação agregada às sementes para auxiliar os agricultores a
controlar as plantas daninhas nas lavouras. Esta compreende variedades geneticamente
modificadas, que são:

a) Milho LibertyLink: foi aprovado no Brasil pelos órgãos competentes no início de 2008. Ao
optar por esta nova tecnologia, o produtor de milho poderá controlar a infestação de plantas
daninhas na lavoura, mesmo após a germinação do mato e do milho. Isso porque as sementes
LibertyLink possibilitam a utilização do herbicida à base do glufosinato de amônio, que apresenta
excelente seletividade à planta de milho. A adoção e isto sem restringir a utilização de qualquer
outro herbicida registrado no País.

O milho LibertyLink auxilia no manejo eficiente e controle pontual de plantas daninhas por que:

Permite a pulverização do herbicida sobre a lavoura em pós-emergência no melhor
momento;
Não demanda investimentos adicionais em máquinas;
A utilização desta variedade é viável em qualquer nível tecnológico de agricultura;
Possibilita ainda a rotação de culturas, uma vez que o herbicida que pode ser utilizado não
apresenta efeito residual no solo.

b) Algodão LibertyLink: a tecnologia possibilita que o cotonicultor realize a pulverização do
herbicida à base de glufosinato de amônio, sobre toda a lavoura e em qualquer época, sem
prejudicar as plantas. O algodão LibertyLink foi lançado no mercado internacional em 2004 e já
está em uso comercial na Austrália e nos Estados Unidos, tendo ainda recebido autorização no
Japão, México, Canadá e Coréia. No Brasil, a Bayer CropScience obteve a liberação comercial do
produto em agosto de 2008.

c) Arroz LibertyLink: contribuirá para que o orizicultor possa manejar um dos fatores limitantes
que mais afetam a produtividade das lavouras de arroz: as plantas daninhas. No caso do arroz,
pelo contínuo uso de várzeas, a infestação de mato prejudica principalmente os pequenos
agricultores, que têm área limitada para realizar a rotação com outras lavouras.

Conforme site oficial, com o arroz LibertyLink, o orizicultor terá um grande aliado no controle do
arroz vermelho, planta indesejável que pode comprometer a produtividade das lavouras em até
50%, porque compete diretamente com a planta do arroz por luz, água e nutrientes.
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O arroz LibertyLink já se encontra aprovado para consumo e/ou cultivo na Austrália, Estados
Unidos, México, Canadá, Rússia e Colômbia. Em vários outros países o pedido de aprovação está
em processo de análise. No Brasil, a empresa encaminhou o Relatório Técnico com todos os
estudos referentes ao arroz LibertyLink (variedade LLRice62) à CTNBio, em 2003, e aguarda a
aprovação e a liberação comercial do produto, que é nosso objeto de estudo.

O método de transformação utilizado para o arroz Liberty Link foi o da aceleração de partículas
(biolística). A biolística é um método de transferência direta que consiste em projetar transgenes
dentro das células alvo através de partículas de ouro ou tungstênio cobertos com moléculas de
DNA recombinante (transgenes) aceleradas por um sistema de propulsão por hélio.

Neste método, há total descontrole do local da inserção dos transgenes nas células e genoma
vegetal. O transgene pode tanto ser inserido no genoma nuclear quanto no DNA de organelas.
Além disso, o número de transgenes também não é controlado. Várias partículas podem
integrar-se no genoma e em diferentes lugares. Finalmente, a integridade do transgene (sua
sequência genética) também pode não ser mantida, ou seja, o transgene pode integrar-se no
genoma de forma truncada, com deleções ou ainda com inserções de fragmentos de DNA da
própria célula entre os transgenes.

No caso do arroz LL62, nenhum estudo cientificamente robusto foi apresentado pela proponente
a fim de confirmar o que foi inserido. Isto significa que sequer temos a certeza do que foi
inserido, muito menos das consequências.

O arroz transgênico LL62 da Bayer foi modificado geneticamente para resistir a um agrotóxico,
com a introdução de uma sequência genética de bactéria - a mesma implantada no milho Liberty
Link, também da Bayer. A propriedade adquirida pelo arroz é a resistência ao agrotóxico
glufosinato de amônio. Estudos independentes sobre os impactos do glufosinato na saúde
humana e animal indicam que, quando testado em ratos, sua ingestão foi responsável por
alterações no sistema nervoso, tremores, convulsões, reações alérgicas, além da permanência
residual da substância no fígado, rins e no leite.

 

6. Problemas Internacionais com o Arroz LL62, da Bayer.

 

Em 2006, dois escândalos vieram à tona quando variedades não autorizadas de arroz
transgênico contaminaram o estoque global de arroz e a contaminação descoberta se deu
apenas por causa de campos experimentais. Agricultores, beneficiadores, traders e varejistas de
todo o mundo estão enfrentando custos altíssimos, incluindo testes e recalls, cancelamento de
pedidos, boicotes às importações, danos à marca e falta de confiança por parte dos
consumidores, o que ainda pode durar muitos anos. Há indícios de que a variedade ilegal de
arroz transgênico cultivado na China pode ter impactos sobre a saúde humana. Também não há
informações suficientes para garantir que o arroz transgênico plantado ilegalmente nos EUA seja
seguro. Nenhuma das variedades plantadas experimentalmente na China e nos EUA foi aprovada
para consumo humano em qualquer país, mas em algum momento do processo de produção do
arroz essas variedades não-autorizadas contaminaram os estoques de arroz não apenas dos dois
países, mas de todo o planeta.

Pelo menos três ações judiciais multimilionárias foram iniciadas por agricultores e traders contra
a Bayer CropScience, responsável pela contaminação nos EUA. Mais de 7 mil produtores de arroz
processam a Bayer nos Estados Unidos por prejuízos sofridos pela contaminação de suas
colheitas pelo arroz Liberty Link. A Justiça estadunidense já determinou o pagamento de mais de
50 milhões de dólares como indenização por danos materiais. A Justiça do estado de Arkansas
determinou também indenização por danos morais por entender que houve má fé por parte da
empresa[14].
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Entre 1999 e 2001, a empresa realizou nos Estados Unidos testes de campo com o arroz
modificado, mas não chegou a propor sua liberação comercial. A contaminação só foi descoberta
cinco anos após a conclusão dos experimentos, quando o mercado europeu suspendeu as
importações do produto. Embora os EUA não sejam um grande produtor de arroz, o país vinha
sendo um dos maiores exportadores mundiais, enviando metade de sua produção para
compradores estrangeiros. A maior empresa processadora de arroz do mundo já deixou de
comprar arroz norte-americano em decorrência dos prejuízos à sua marca.

Na China, as tentativas do governo de controlar a venda e o plantio das sementes transgênicas
ilegais falharam. A contaminação se espalhou como uma peste e alcançou todo o mercado de
arroz. O Japão seguiu o mesmo caminho.

Existem estimativas de que existam mais de 140 mil variedades de arroz desenvolvidas ao longo
de toda a nossa historia agrícola. Muitas dessas variedades foram desenvolvidas por razões
específicas - arroz para ser cultivado em certos climas ou tipos de solos; arroz que pode ser
cultivado em áreas mais alagadas; arroz que pode resistir à seca.

Quando a Monsanto, a Bayer, a Syngenta ou a Dow promovem o arroz transgênico, o que elas
estão realmente promovendo são suas próprias patentes, que fazem com que os agricultores
tenham que comprar suas sementes ano após ano. Elas também estão promovendo seus
próprios agroquímicos, que devem ser usados no arroz patenteado. Mais do que isso, estão
promovendo um grau de controle corporativo sobre a produção de alimentos que irá
comprometer de maneira inaceitável o custo e o acesso aos alimentos, a diversidade dos tipos
de alimentos, e a segurança dos alimentos que consumimos.

Os escândalos acima descritos, dificuldades comerciais e problemas técnicos fizeram com que a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio adiasse a decisão sobre o arroz LL62 para
o segundo semestre de 2010. O alto risco de contaminação das variedades tradicionais pesou
contra o produto, que teve sua liberação criticada até mesmo por setores pró-transgênicos. O
alto risco de contaminação inerente à produção de variedades transgênicas de arroz causou uma
inesperada e inédita derrota para a indústria internacional de biotecnologia no Brasil.

 

7. Fases de tramitação do pedido de liberação comercial da cultivar LL62 da Bayer e
a CTNBio

 

7.1. Audiência Pública realizada em Brasília em 18 de março de 2010, pela CTNBio

 

A audiência pública convocada para discutir o tema sobre a cultivar "Arroz LL62", a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, órgão responsável pela liberação de transgênicos
no Brasil, decidiu que só voltaria a analisar o pedido no segundo semestre deste ano.

O regimento interno da CTNBio permite, durante a audiência pública, a exposição de
argumentos de cientistas e da sociedade civil, mas a escolha desses expositores é feita
exclusivamente pela própria Comissão. Não há critérios formalmente definidos para a seleção de
quem pode falar durante a audiência e os cientistas da CTNBio podem se isentar de responder
às perguntas da sociedade civil. O coordenador da campanha de transgênicos do
Greenpeace[15], Rafael Cruz, apresentou um pedido de participação como expositor e aguarda
retorno da Comissão. "Existem vários estudos e fatos que mostram as desvantagens do arroz da
Bayer em termos ambientais, econômicas e de saúde, e é isso que queremos apresentar no dia
18. A maior parte da soja e milho produzidos no país são destinados a alimentação animal. Com
o arroz, a situação é mais grave e o risco aumenta, pois é consumido diretamente pelas

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10096

file:///C:/Documents%20and%20Settings/narliane/Meus%20documentos/Narliane/Mestrado/Artigo/Artigo%20Conpedi%202010.2.doc#_ftn15


pessoas", explica o coordenador.

A derrota é provisória, mas, conforme audiência pública realizada em Brasília em 18 de março,
dificilmente o arroz LL62, desenvolvido para resistir ao agrotóxico glufosinato de amônio, será
liberado no Brasil. Contra essa liberação falaram até mesmo algumas entidades de classe que,
até então, vinham adotando uma eufórica postura pró-transgênicos, caso da Federação de
Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e dos também gaúchos Federação das Associações de
Arrozeiros (Federarroz) e Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Lembramos que, segundo
dados do Ministério da Agricultura[16], a produção nacional de arroz alcançada na safra
2009/10, será de 11.236,6 mil toneladas, reduzindo 1.365,9 mil toneladas (10,8%) em relação à
safra 2008/09 que foi de 12.602,5 mil.

Contra o arroz da Bayer pesaram alguns pontos, como a falta de atrativos, a precariedade da
tecnologia desenvolvida, pois só tem garantia para três anos, e, sobretudo, os casos de
contaminação das lavouras convencionais já registrados na Índia e nos Estados Unidos, países
que permitiram apenas o plantio experimental de variedades transgênicas de arroz, conforme já
descrito anteriormente.

Conforme disse, na audiência, o coordenador da campanha de transgênicos do Greenpeace,
Rafael Cruz:

"A contaminação do arroz nos EUA, causada por um vazamento dos campos experimentais de
transgênicos da própria Bayer, gerou um trauma no mercado internacional. O risco de
contaminação do arroz brasileiro por variedades transgênicas é um grande problema para a
agricultura, especialmente nesse momento em que o país busca espaço no mercado externo".

Segundo exposição do pesquisador da Embrapa, Dr. Flávio Breseghello: "Não devemos aprovar o
arroz LL62. Trata-se de uma questão de segurança alimentar". Apesar de declarar não ser
contrário aos transgênicos ou a modificação genética do arroz, Breseghello afirmou que o arroz
desenvolvido pela Bayer "que dura poucas safras". agravará os problemas já existentes para a
produção de arroz no Brasil", e que o país "não deve adotar uma tecnologia.

Continuando exposição, afirma que o principal problema técnico do arroz transgênico da Bayer, é
a possibilidade de cruzamento com o arroz vermelho, espécie ancestral do arroz branco ainda
existente no Brasil, além de consumida e apreciada em algumas regiões por seu sabor e
propriedades nutricionais. Apesar de suas inúmeras qualidades, o arroz vermelho é considerado
uma espécie invasora, que "compete" com as lavouras do arroz branco utilizado pela indústria de
alimentos. Explicou ainda, o temor de que o cruzamento, considerado inevitável, do arroz LL62
com o arroz vermelho dê origem a um arroz vermelho transgênico e resistente a agrotóxicos. Foi
citado o exemplo do arroz transgênico Clear Field, desenvolvido por outra gigante do setor de
biotecnologia, a Basf, para resistir ao herbicida Only, que, plantado experimentalmente no Rio
Grande do Sul, já contaminou o arroz vermelho: "Cerca de 70% do arroz vermelho analisado em
2007 já apresentava resistência ao Only. A contaminação é irreversível e daria origem a um
arroz vermelho resistente a dois diferentes tipos de herbicida".

Outra intervenção coube ao engenheiro agrônomo e produtor João Batista Volkman, que produz
com métodos da agricultura biodinâmica, sem utilizar nenhum produto agroquímico, e colhe
cerca de oito toneladas de arroz por hectare a cada safra (a média brasileira é de pouco mais de
seis toneladas). Volkman apresentou uma importante questão: "Quem se responsabilizará caso o
meu arroz seja contaminado e eu perca meus selos de qualidade orgânica e biodinâmica?".

 

7.2 Pauta de Votação do dia 24 de junho de 2010 da CNBio
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A pedido da empresa Bayer S/A, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) retirou
no dia 23 de junho deste ano, da pauta de votação da 134ª Reunião Ordinária, marcada para o
dia subsequente, em Brasília, o arroz Liberty Link (evento LLRice62), tolerante a glufosinato de
amônio. A empresa justificou a retirada do item por entender a "necessidade, que ora se
apresenta, de ter um pouco mais de tempo para se obter um pleno entendimento, junto a
algumas lideranças de agricultores, sobre as etapas para uma possível utilização da biotecnologia
na produção comercial de arroz".

Segundo a assessoria de imprensa da empresa, "a Bayer CropSciente está empenhada não
apenas em obter o apoio de parceiros no processo de aprovação, incluindo os produtores, mas
em obter a aceitação ampla do mercado antes de comercializar o LibertyLink". A tecnologia dá
resistência ao herbicida glufosinato de amônio, que controla pragas daninhas nas plantações.

Em sua 134ª Reunião Ordinária, realizada na quinta-feira dia 24 de junho de 2010, em Brasília,
tinha como pauta, o pedido de liberação comercial da soja GM resistente a insetos e tolerante
ao glifosato (MON 87701 x MON 89788); do milho geneticamente modificado resistente a insetos
e tolerante ao glifosato (MON 89034 x NK 603); também do milho geneticamente modificado
resistente a insetos e tolerante a herbicidas (Bt11xMIR162xGA21); do algodão geneticamente
modificado (denominado GHB614); do milho geneticamente modificado resistente a insetos e
tolerante ao glifosato (MON88017); e do milho MON 89034 × TC1507 × NK603 e suas
progênies.

A CTNBio não aprovou nenhum pedido de liberação comercial. Durante o encontro, na sede do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a CTNBio aprovou oito pedidos de Liberação Planejada
no Meio Ambiente (RN08), entre eles, uma solicitação de milho, uma de arroz, cinco de soja e
outra de algodão geneticamente modificados; um pedido de Liberação Planejada no Meio
Ambiente (RN06), o de milho geneticamente modificado para tolerância a herbicidas, da Dow
AgroSciences Industrial; e o pedido de exportação da Embrapa Soja para exportar 0,500 kg de
grãos de soja geneticamente modificada.

O atual presidente da CTNBio, Edilson Paiva, disse que a comissão já atendeu à solicitação e a
votação da cultivar está suspensa. Sobre uma possível retomada no processo de liberação, ele
explicou que os trâmites, quando for solicitado, voltarão praticamente à estaca zero. "Da mesma
forma que solicitou a retirada de pauta, a empresa pode pedir que o processo tenha
continuidade. Acontece que no momento em que isso ocorrer teremos que analisar toda a
documentação novamente. Praticamente teremos que refazer todo o processo para
identificarmos se algo foi modificado. E, com isso, designar novos relatores", enfatizou.

 

7.3 Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS[17]

 

A Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) criou uma instância acima da CTNBio, o Conselho
Nacional de Biossegurança - CNBS, formado por 11 ministros e tem o poder de dar a última
palavra em relação a uma liberação comercial de transgênico no país. Têm como objetivos: a)
Fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com
competências sobre a matéria; b) Analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da
conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação
para uso comercial de OGM e seus derivados; c) Avocar e decidir, em última e definitiva
instância, com base em manifestação da CTNBio e, d) quando julgar necessário, dos órgãos e
entidades referidos no art. 16 desta Lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos
relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados.

Até o momento, a CNBS foi deu razão à CTNBio e autorizou a liberação dos três milhos
transgênicos que a ANVISA e o IBAMA recomendaram que não fossem autorizados.
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Quanto à liberação do arroz LL tem também implicações econômicas bem graves, estando as
principais entidades representativas dos produtores contra (Farsul, Federarroz e Instituto Rio
Grandense do Arroz - IRGA).

 

8. Revisão judicial da comercialização do milho transgênico Liberty Link [18]

 

Conforme decisão da Justiça Federal do Paraná, proferida dia 26 de julho de 2010, a Bayer deve
deixar de comercializar o milho transgênico Liberty Link em todo o país, pela ausência de um
plano de monitoramento pós-liberação comercial. A sentença também anula a autorização da
liberação especificamente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil por não haver estudos sobre os
impactos do ceral geneticamente modificado nos biomas dessas regiões.

A decisão atende parcialmente à ação civil pública movida em 2007 pelo Idec e as organizações
Terra de Direitos, Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternatia (AS-PTA) e
Associação Nacional de Pequenos Produtores (Anpa).

Além de contestar a autorização do milho, a ação exige da Comissão Técnica de Biossegurança
(CTNBio), órgão responsável pela liberação de transgênicos no país, a análise adequada de
riscos à saúde e ao meio ambiente, a informação e a não contaminação genética - direitos
fundamentais dos cidadãos.

Assim que a decisão for publicada, a Bayer deverá suspender imediatamente a comercialização,
a semeadura, o transporte, a importação e até mesmo o descarte do Liberty Link, sob pena de
multa diária de R$ 50 (cinquenta mil reais).

A Justiça determina também que a CTNBio garanta amplo acesso aos processos de liberação de
transgênicos e estabeleça norma com prazo para que os pedidos de sigilo comercial sejam
decididos, permitindo publicidade a tudo o que não for sigiloso. O bloqueio ao acesso de
procedimentos de liberação praticada pelo órgão viola o direito à informação e é incompatível
com a publicidade garantida aos documentos de interesse público.

 

9. Considerações Finais

 

A constante polêmica gerado pelo pedido de comercialização feita pela empresa Bayer
CropScience em 2006, da cultivar de arroz "LL62", visto que experimentos em outros países
tiveram resultados desastrosos, o pedido de audiência pública, solicitada pela Comissão de
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio e as controvérsias quanto as interpretações da leis
existente sobre o assunto, foram a motivação para o presente estudo e demonstrar a não
viabilidade da liberação da cultivar estuda.

A pesquisa buscou verificar os fundamentos legais, inseridos tanto na Constituição Federal de
1988 e nas Leis de Biossegurança e de Proteção de Cultivares, para fundamentar os efeitos
desfavoráveis que a possível liberação poderá trazer ao Brasil, também considerou para
fundamentação o órgão responsável pelos julgamentos das liberações a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança - CTINBio.

Foi demonstrado a relevância do assunto, visto que o arroz é o principal alimento da mesa dos
brasileiros. O estudo faz uma comparação com as polêmicas internacionais, demonstrado no
texto com os exemplos dos Estados Unidos, China, Índia e Japão e fundamentos dos próprios
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detentores de conhecimentos na área, como especificado na audiência pública de 18 de março
de 2010, demonstrando assim, a não viabilidade da liberação da cultivar LLRice62.

Finalmente, espera-se que este trabalho ajude aos interessados que procuram entender a
respeito dos transgênicos e em específico sobre a cultivar de arroz LL62 da empresa Bayer
CropScience.
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CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENTS

Jussara Seixas Conselvan

RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia.
Define Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação Científica e Tecnológica. Verifica como são
tratados na Constituição Federal e na Lei de Inovação. Conceitua tecnologia, sua transferência e
nomeia contratos que implicam transferência de tecnologia, que pode ser o caso do contrato de
pesquisa e desenvolvimento. Distingue Contratos de Direito Privado, de Direito Administrativo,
“da Administração” e Negócio Jurídico da Administração (Convênio). Indica algumas normas dos
contratos de pesquisa e desenvolvimento e dos que implicam transferência de tecnologia. Utiliza,
além da pesquisa bibliográfica, a documental, isto é, alguns contratos como referência.
Desenvolve a pesquisa também em Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) de uma Universidade
Federal e em modelos de contratos sugeridos por quatro universidades americanas.
PALAVRAS-CHAVES: Contratos; Pesquisa e Desenvolvimento; Tecnologia; Transferência.

ABSTRACT
The objective of the work is investigating Research and Development Agreements. It defines
research and development and scientific and technological innovation and shows what Federal
Constitution and Innovation Law rule about them. It gives concepts of technology, technology
transfer and points contracts involving technology transfer, which can happen in Research and
Development Agreements. It distinguishes private, administrative and “of the Administration”
contracts and agreements. It indicates some laws applied to research and development contracts
and technology transfer. The research also happens in Technological Innovation Office of a
Universidade Federal in Brazil. It examines some models suggested by four American
Universities.
KEYWORDS: Research and Development Agreements; Technology Transfer. 
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REFERÊNCIAS

 

1 INTRODUÇÃO

Os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia são de extrema importância
estratégica e econômica para empresas e Estados e, por isso, tornaram-se instrumentos
jurídicos cada vez mais utilizados, tanto na esfera nacional quanto internacional.

No Brasil, há o interesse do Estado em alavancar a pesquisa e capacitação tecnológicas
e o esforço de criar um sistema de apoio à inovação tecnológica, instituindo mecanismos como a
Lei de Inovação.

Isso é fundamental, já que o país investe pouco mais de 1% de seu Produto Interno
Bruto (PIB) em Pesquisa e Desenvolvimento, enquanto o percentual aportado pela China já é de
1,2% nessas atividades.  A média dos países membros da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 2,3% (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS,
2008).

Assim, o objeto dos contratos de Pesquisa e Desenvolvimento envolve tecnologia,
visando à inovação tecnológica e sua transferência, especialmente para o setor produtivo do
país. Portanto, é indispensável conceituar esses termos, bem como uma abordagem sobre como
a Constituição Federal e a Lei de Inovação tratam desses temas.

Tendo em vista que a Lei de Inovação menciona acordos com Instituições Científicas e
Tecnológicas – ICTs, a pesquisa também ocorreu em Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) de
uma Universidade Federal. O NIT é responsável pela elaboração e aprovação dos Contratos de
Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia, especialmente com empresas do
setor privado e empresas exploradoras de atividades econômicas.  

Para enriquecer a pesquisa, foram analisados modelos de contratos americanos
utilizados por: Instituto de Tecnologia da Califórnia; Instituto de Tecnologia de Massachusetts –
MIT; Escritório de Desenvolvimento de Tecnologia da Universidade de Harvard; Escritório de
Contratos Industriais da Universidade de Stanford; Escritório de Propriedade Intelectual e
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Pesquisa Financiada pela Indústria da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
 
 

2 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E INOVAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA.

É imprescindível definir primeiramente o que significa a expressão “Pesquisa e
Desenvolvimento” (P&D), denominada em Portugal de Investigação e Desenvolvimento
Experimental (ID) e, em inglês, de Research and Experimental Development (R&D).

Incluem o trabalho criativo realizado sistematicamente para aumentar conhecimentos,
mediante o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e a utilização dos mesmos para
criar novas aplicações (OECD, 2002, p. 44).

Três atividades são englobadas: pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento
experimental.

A pesquisa básica consiste em trabalhos experimentais ou teóricos para obter novos
conhecimentos, sem ter em vista qualquer aplicação ou utilização particular. A pesquisa
aplicada, por sua vez, também implica trabalhos para adquirir novos conhecimentos, no entanto,
está dirigida para um objetivo prático específico (OECD, 2002, p. 44).

Desenvolvimento experimental envolve o trabalho sistemático baseado em
conhecimentos resultantes da pesquisa e da experiência prática, para produzir novos materiais,
produtos ou dispositivos, instalar novos processos, sistemas e serviços, ou para melhoria
substancial dos já existentes (OECD, 2002, p. 44).

Há uma relação entre pesquisa e desenvolvimento e atividades científicas e tecnológicas
e o processo de inovação científica e tecnológica.

No entanto, as atividades científicas e tecnológicas são mais abrangentes e
compreendem o ensino, a formação e os serviços científicos e técnicos, além da Pesquisa e
Desenvolvimento (OECD, 2002, p. 26).

Inovação tecnológica significa o conjunto de etapas científicas, tecnológicas,
organizativas, financeiras e comerciais, incluindo investimentos em novos conhecimentos, que
levam ou tentam levar à implementação de produtos e processos novos ou melhorados (OECD,
2002, p. 28).

É esse conceito que a Lei nº 10.973, de 02.12.2004, nomeada “Lei de Inovação”, traz em
seu art. 2º, ao dispor que inovação é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.

Pesquisa e Desenvolvimento podem ser desenvolvidos em diferentes fases do processo
de inovação, que não é utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também para
resolver problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação.

O critério básico que permite distinguir a Pesquisa e Desenvolvimento de atividades
afins é a existência de um elemento de novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou
tecnológica; ou seja, aparecem quando a resolução de um problema não é evidente para alguém
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que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça as técnicas usualmente
utilizadas nesse setor.

Um projeto pode ser ou não de Pesquisa e Desenvolvimento, dependendo da razão pela
qual é realizado, como nos seguintes exemplos: a) Exames de rotina, como análises de sangue
ou bacteriológicas, não são; mas se um programa especial de análise de sangue for realizado
por ocasião da introdução de um novo fármaco, então será. b) Na medicina, uma autópsia de
rotina para conhecer as causas de uma morte é prática médica comum e, portanto, não é. Mas,
se for efetuada para estudar um caso de mortalidade particular com o fim de estabelecer os
efeitos secundários de um dado tratamento contra o câncer, então será (OECD, 2002, p. 49 -
50).

Uma vez vistos os conceitos de pesquisa e desenvolvimento, passa-se a verificar como
são tratados na Constituição Federal.

2.1 PESQUISA E TECNOLOGIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Constituição Federal (CF) de 1988, no Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia – e,
especificamente, no Art. 218, estabelece como função do Estado a promoção e o incentivo do
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. E separa, de um lado, os
propósitos do desenvolvimento científico e, do outro, da pesquisa e capacitação tecnológicas.

Isto porque a ciência se distingue da tecnologia já que esta é passível de ser apropriada,
enquanto aquela é um bem universal. A regra, na ciência, é a publicação dos resultados, já que
o conhecimento científico é patrimônio da humanidade. Na tecnologia, a regra é o sigilo, porque
dele depende o seu sucesso como mercadoria (SANTOS, 1991, p. 14).

O Art. 219 reforça a idéia de viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico e a
autonomia tecnológica do País. Com isso, relaciona-se com um dos objetivos fundamentais do
Brasil, previsto no artigo 3º, da própria Constituição, que
é garantir o desenvolvimento nacional.

Há autores que entendem que a tecnologia se soma aos fatores de produção clássicos:
natureza, capital, trabalho e organização da atividade econômica (CORRÊA, 2005, p. 57).

É justamente aí que reside a importância da inovação tecnológica no desenvolvimento
de um país, pois, dentre os fatores de produção, a tecnologia é um dos elementos mais
fundamentais, uma vez que otimiza a utilização de matérias-primas, agrega valor aos produtos e
serviços, é um diferencial na concorrência e porque permite encontrar soluções a problemas
práticos da sociedade (PIMENTEL, 2005b, p. 11-12).

Assim, a tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicáveis na atividade produtiva
que gera desenvolvimento do país.

2.2 LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Para implementar os artigos 218 e 219 da Constituição Federal foram aprovadas a Lei nº
10.973, de 02.12.2004, denominada “Lei de Inovação”, e a Lei 11.196, de 21.11.2005, que se
convencionou chamar de “Lei do Bem”, que se refere a incentivos e renúncias fiscais.

Passa-se a analisar, a seguir, a Lei nº 10.973/04.

2.2.1 Lei de Inovação

A Lei de Inovação estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia
tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Encaixa-se também na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do
Governo Federal que tem, dentre seus objetivos, o de melhorar a eficiência do setor produtivo,
capacitando-o tecnologicamente para a competição externa, ampliando as exportações de bens
e serviços com padrões internacionais de qualidade, com conteúdo tecnológico e valor agregado
maiores (BRASIL, MCT, 2009b).

Está organizada em torno de três vertentes:
             I.      Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades,

institutos tecnológicos e empresas;
              II.      Estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de

inovação; e
              III.      Incentivo à inovação na empresa.

Nela há cinco grandes grupos de normas: a) criação de parcerias estratégicas entre
universidades, institutos tecnológicos e empresas; b) incentivo para instituições de ciência e
tecnologia participarem de inovação; c) incentivo para o pesquisador-criador; d) incentivo à
inovação nas empresas; e) apropriação de tecnologias (BARBOSA, 2006, p. 1 e 2).

Traz, assim, um conjunto de medidas visando a ampliar e agilizar a transferência do
conhecimento do ambiente acadêmico para o setor produtivo, estimulando a cultura de inovação
e contribuindo para o desenvolvimento industrial do país, tais como:

a) Faculta à Instituição Científica e Tecnológica (ICT) celebrar Contratos de Pesquisa e
Desenvolvimento, Transferência de Tecnologia e de Licenciamento de patentes de sua
propriedade, prestar serviços de consultoria especializada para o setor produtivo, e estimular a
participação de seus funcionários em projetos inovadores;

b) Seus pesquisadores poderão, em casos específicos, beneficiar-se do resultado
financeiro dos serviços prestados, além da remuneração percebida em face do vínculo com a
instituição. Igualmente, como criadores ou inventores, poderão fazer jus a uma parcela dos
ganhos auferidos pela ICT, quando da exploração comercial de sua criação. Também poderão
receber bolsa diretamente de instituição de apoio ou de agência de fomento.

Este trabalho abrangerá, além dos Contratos Privados, os previstos no primeiro grupo de
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normas, que propicia a cooperação entre setor privado e ICTs e, especificamente, no art. 9º da
Lei de Inovação, que trata de parcerias não personalizadas, através de Contratos de Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia.

2.2.2 Parceria Público-Privada para a Inovação

A parceria é uma união de esforços com o objetivo de realizar a pesquisa científica e
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. Há uma junção de
conhecimentos e recursos humanos, financeiros ou materiais. 

A Lei de Inovação estimula especialmente a parceria público-privada de empresas com
instituições públicas. O estímulo à associação entre academia e indústria tornou-se importante
porque muitas das fontes de inovação estão atualmente fora da empresa. Por isso, muitas
companhias estão fazendo a chamada inovação aberta, ou open innovation, isto é, a empresa
precisa de uma rede de relacionamentos para mobilizar um grande volume de conhecimento
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2008).

Para os centros de pesquisa a parceria também é interessante, uma vez que carecem de
políticas públicas e investimentos para melhorar a sua capacidade tecnológica (PIMENTEL,
2005a, p. 52).

O art. 9º da Lei de Inovação trata da parceria, ou seja, união de esforços, sem criação de
uma pessoa jurídica própria, entre Instituição Científica e Tecnológica (ICT) e instituições
públicas e privadas.

ICT é órgão ou entidade da administração pública com missão institucional de executar
atividades de pesquisa básica e aplicada de caráter científico ou tecnológico, segundo o que
dispõe o artigo 2º, inciso V, da referida Lei.

Ela é o agente central e pode ser federal, estadual ou municipal e goza de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, como as universidades
federais e estaduais, de acordo com o art. 207 da Constituição Federal.

A ICT passa a ter poderes para celebrar acordos de parceria para realização de
atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo.

Detém também poderes de disposição parcial e limitada de certos resultados da
pesquisa e desenvolvimento. De acordo com os pressupostos estabelecidos no art. 218 da
Constituição Federal, a produção de tecnologia, reservada ao patrimônio nacional, é
necessariamente apropriada, no que tiver repercussão econômica. De acordo com o art. 9º,
parágrafo 3º, o resultado será apropriado pelos participantes proporcionalmente aos recursos
trazidos à parceria (BARBOSA, 2006, p. 88).

Nisto reside a diferença entre ciência e tecnologia, como visto anteriormente.
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2.3 TECNOLOGIA E SUA TRANSFERÊNCIA NOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Para averiguar a possibilidade de transferência de tecnologia nos Contratos de Pesquisa
e Desenvolvimento, importa determinar o que vem a ser tecnologia e sua transferência.

 2.3.1 Tecnologia

Tecnologia pode ter distintas definições. Uma delas refere-se à aplicação do
conhecimento científico no meio técnico, para obter novo produto, processo industrial ou serviço
(PIMENTEL, 2006, p. 187).

Esse conjunto de conhecimentos pode ser empregado em vários setores, na fabricação
de um produto ou na prestação de um serviço e, no sentido amplo, compreende tanto
conhecimentos técnicos e comerciais, quanto experiências em administração de empresas e de
marketing. No sentido restrito, significa o conjunto de conhecimentos relativos à técnica industrial
(ASSAFIM, 2005, p. 14).

Ou seja, tecnologia abrange a maior parte das formas de conhecimento industrial, tanto
os resultados da investigação científica, quanto a sua aplicação industrial, produção e
comercialização (ANTUNES; MANSO, 1993, p. 43).

Então, sucintamente, tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicáveis na atividade
produtiva (CORRÊA, 2005, p. 31).

Aplicando-se a tecnologia, surge o produto tecnológico, que é qualquer bem, objeto ou
serviço capaz de suprir uma necessidade ou aspiração, que contém conhecimentos técnicos;
por exemplo, uma invenção, uma invenção patenteada, usualmente chamada patente, um
segredo industrial, modelos de utilidade, desenhos industriais, programas de computador
(software), topografias de produtos semicondutores ou circuitos integrados (ASSAFIM, 2005, p.
16-24).

A tecnologia pode ser: patenteada (invenção e modelos de utilidade); registrada
(topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa de computador, obra científica);
certificada (cultivares); objeto de pedido de patente, registro e certificado; não patenteada,
registrada ou certificada (segredo industrial, informação tecnológica não divulgada); objeto de
consultoria e de serviço de assistência em Ciência e Tecnologia (PIMENTEL, 2008a).

Então, embora a Lei de Inovação mencione pesquisa científica e tecnológica e
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entende-se que estes resultam daquela.

 2.3.2 Transferência de Tecnologia

Em sentido restrito, a transferência de tecnologia é um negócio jurídico pelo qual uma
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das partes obriga-se a transmitir conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo
remunerado pela outra (CORRÊA, 2005, p. 96).

Mas, em sentido amplo, também ocorre transferência de tecnologia quando há
transmissão, troca de conhecimentos ou comunhão de patentes. Cite-se como exemplo a
comunicação de conhecimentos preexistentes entre as partes no próprio Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento que, geralmente, ocorre gratuitamente.

A transferência pode ocorrer mediante Cessão (aquisição) ou Licença (exploração). A
Cessão implica a transferência dos direitos e pode ser onerosa ou gratuita, total ou parcial,
assumindo geralmente o caráter de venda. É comum que seja total, mas pode se referir a
apenas um conjunto (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

A Licença é uma autorização para uso e/ou gozo dos direitos. Pode ser onerosa ou
gratuita, exclusiva ou limitada, com caráter de locação, sendo a retribuição designada por
“royalty”, que normalmente é calculado em percentual sobre a comercialização do produto
(PIMENTEL, 2005a, p. 49).

Após a conceituação de tecnologia e algumas de suas características, importa estudar
os contratos de pesquisa e desenvolvimento.

 
 

3 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Contrato é uma espécie de negócio jurídico que exige a presença de, pelo menos, duas
partes. É, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral (GOMES, 2009, p. 4). Diferencia-se
do negócio jurídico unilateral, que se aperfeiçoa pela manifestação de vontade de apenas uma
das partes

O contrato não se restringe às obrigações, estendendo-se a outros ramos do direito
privado e também ao direito público, sendo que os contratos celebrados pela Administração
Pública têm características próprias.

No âmbito da Administração Pública, a Lei 8.666, de 21/06/1993, que institui normas
para licitações e contratos, em seu art. 2º, parágrafo único, define contrato como “todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja
um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas,
seja qual for a denominação utilizada”.

As normas mencionam as palavras contrato, acordo, convênio. Por isso, no Brasil, são
comuns os seguintes títulos na identificação dos Contratos: Contrato de Cooperação Científica e
Tecnológica, Convênio de Cooperação, Convênio de Cooperação Técnico-Financeira, Acordo
de Cooperação, cuja distinção será realizada na análise da natureza jurídica dos mesmos.

Quanto ao contrato internacional, este se caracteriza pela presença de um elemento de
estraneidade que o liga a dois ou mais ordenamentos jurídicos. (ARAÚJO, 2000, p. 19).

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento poderá ser internacional, por exemplo,
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quando uma das partes for empresa, instituição, universidade estrangeira ou quando a
transferência de tecnologia, bens ou serviços ocorrer de um país para outro, abrangendo ordens
jurídicas distintas (FLORES, 2003, p. 37).

Nos Estados Unidos, pode ser designado como Acordo para Pesquisa Financiada
(Sponsored Research Agreement) ou Acordo para Pesquisa (Research Agreement) e o Instituto
de Tecnologia da Califórnia o conceitua como “um acordo entre o financiador (agência) e o
pesquisador principal, em que este tem um projeto de trabalho claro e um conjunto de
responsabilidades em contrapartida ao apoio que recebe pelo período de tempo especificado”
(CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHONOLOGY, 2008, tradução nossa).

3.1 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento podem figurar como partes apenas
pessoas privadas ou pelo menos uma pessoa pública, o que determinará a natureza jurídica dos
mesmos.

Há, ainda, a possibilidade de um convênio internacional de cooperação celebrado entre
Estados ou entre empresas públicas internacionais para realização de um projeto de interesse
mútuo (SANTOS, 1991, p. 69).

Assim, verifica-se que os mesmos podem assumir quatro perspectivas, segundo a
classificação proposta por Araújo (ARAÚJO, 2007, p. 614–709):
              I.      CONTRATO DE DIREITO PRIVADO;
              II.      CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO;
              III.      CONTRATO “DA ADMINISTRAÇÃO”;
              IV.      NEGÓCIO JURÍDICO “DA ADMINISTRAÇÃO”.

Imprescindível salientar que a corrente doutrinária majoritária concebe que o Estado
pode celebrar contratos administrativos e de direito privado e como exemplos podem ser citados
José Cretella Júnior e Edmir Netto de Araújo.

Araújo defende que a “simples presença do Estado em uma relação contratual não é
suficiente para caracterizar o ajuste como contrato de direito público, ou mais especificamente,
contrato administrativo”. Muitas vezes, a Administração contratará pelas regras de direito
privado, sem utilizar a sua prerrogativa de autoridade, por escolha, conveniência, oportunidade
ou pela natureza da relação jurídica. Assim, nem todo contrato “da Administração” é contrato
“administrativo” (ARAÚJO, 2007, p. 628).

Cretella Júnior explica que se trata da chamada opção administrativa, quando, por várias
razões, é mais vantajoso e rápido para o Estado desinvestir-se das prerrogativas públicas e das
sujeições que o limitam, colocando-se no mesmo nível do particular, para celebrar contratos e
convênios, regidos pelo direito comum, ou seja, pelo direito privado. Nesses casos, a
Administração age como o particular, ao gerir seus próprios negócios, com ele tratando em
igualdade de condições (CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 47-48).
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Mukai, entretanto, entende que a Administração Pública, quando celebra contratos ditos
de direito privado, utiliza-se de formas do direito privado, mas tem de atender a fins públicos. Por
isso, defende que todos os contratos celebrados pela Administração Pública são “contratos
públicos, porque têm sua referência a um objeto de direito público (interesse público-
administrativo ou serviço público)” (MUKAI, 2004, p. 119-121).

 3.1.1 Contrato de Direito Privado

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Direito Privado é inominado e atípico,
sem previsão no Código Civil e legislação civil esparsa. Verificando-se as suas cláusulas,
constata-se que várias figuras contratuais são agrupadas, normalmente atípicas, sendo que
algumas passaram a ser reguladas em normas administrativas, tais como a cooperação técnico-
industrial e a transferência de tecnologia, motivo pelo qual há a análise de algumas dessas
normas neste trabalho.

Por isso, para o estudo do contrato de Direito Privado e estipulação de suas cláusulas, é
imprescindível ter como referência o Acordo de Parceria previsto no Art. 9º da Lei de Inovação,
ou seja, um contrato ou negócio jurídico “da Administração”.

Como o objetivo do contrato é pesquisar e desenvolver tecnologia, as cláusulas sobre a
propriedade intelectual e transferência de tecnologia são de extrema importância. Normalmente
as partes já detêm conhecimentos prévios e, por isso, se estipula desde o início uma licença.

Quanto ao resultado da pesquisa, as partes estabelecem a titularidade da propriedade
intelectual, que pode ser de apenas uma, duas ou todas. Neste caso pode ser equivalente ou
proporcional à contribuição ou interesse de cada uma, conforme for acordado.  Em seguida, é
prevista uma licença ou cessão entre as partes.

A licença entre as partes pode ser gratuita ou onerosa. Há casos em que a empresa
financia a pesquisa e depois comercializa o produto, remunerando quem a realizou.

Geralmente a licença ou cessão para terceiros são onerosas e estabelecem-se as
condições para futuros contratos.

Além disso, pode haver uma ligação externa ligando contratos independentes entre si ou
uma união de contratos com interdependência, em que os vários pactos influenciam uns sobre
os outros. Um mosaico contratual é formado, em que uma avença depende da outra ou uma
exclui a outra. É o caso do Contrato de Licenciamento ou Cessão a terceiros, que deverá seguir
o que foi estabelecido no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.

De maneira semelhante ao que acontece nos Convênios, que serão examinados
adiante, há características do contrato de sociedade previsto no Código Civil.

Isto porque as partes têm objetivos comuns, de forma semelhante, conjugando esforços,
recursos e aptidões, com fins comuns, tanto que isso constitui o objeto em muitos contratos,
como neste exemplo: “O presente Contrato de Cooperação tem por objeto a união de esforços
das Partes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "X"” (EMPRESA A).
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Verifica-se que, no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, pode haver Comodato ou
Doação.

Normalmente nos acordos de cooperação uma das partes é uma entidade de apoio ou
fundação e a cláusula especificando sua função assemelha-se à Prestação de Serviços ou, mais
especificamente, gestão, sendo que os serviços prestados são remunerados por meio de taxa
de administração.

São possíveis, ainda, cláusulas prevendo Locação e Mútuo.
Por outro lado, o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento pode assumir um plexo

indissociável de todas as modalidades obrigacionais (dar, fazer e não fazer).
Dentre as obrigações de dar está a obrigação pecuniária, que é comum nos Contratos

de Pesquisa e Desenvolvimento, pois uma parte pode entrar com recursos financeiros e a outra,
com recursos humanos e conhecimentos.

Pode haver obrigação de dar e restituir. Como nesse contrato, conjugam-se esforços
para a pesquisa e desenvolvimento, as partes podem compartilhar equipamentos, laboratórios,
espaços físicos, instrumentos, etc., e podem estipular a sua cessão ou restituição. Também
pode ser prevista a devolução de recursos aportados.

Também há a obrigação de fazer. Cite-se como exemplo a cláusula: “São encargos do
INSTITUTO: a) implementar dentro do cronograma acordado, o desenvolvimento do Projeto de
P&D intitulado "X"” (EMPRESA A).

Estão presentes várias obrigações de não fazer, desde mera abstenção (não
desenvolver projeto de pesquisa para concorrente), uma abstenção relacionada a uma
obrigação positiva (somente trabalhar naquele projeto de pesquisa) ou um comportamento
tolerante do agente (o contratante deve tolerar vistoria ou auditoria, mediante combinação
prévia).

Um exemplo de obrigação de não fazer é a Cláusula de Confidencialidade, essencial
nesses contratos.

No Brasil, observa-se que nos contratos em que uma das partes é uma Universidade ou
ICT, normalmente não se estipula um pesquisador específico, isto é, não se trata de uma
obrigação personalíssima, intuitu personae, ou obrigação de fazer infungível. Já nos Estados
Unidos, os contratos são taxativos quanto à determinação do pesquisador.

Assim, em alguns casos, as obrigações são transferíveis e, em outros, intransferíveis,
tornando-se obrigações personalíssimas, em que somente o devedor determinado pode cumprir
a prestação avençada ou exigida.

No Brasil, os contratos podem prever obrigação de meio ou de resultado. Nos Estados
Unidos, os contratos de forma majoritária só prevêem obrigação de meio.

Na classificação do contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, observa-se que pode ser
plurilateral (partes A, B e C ou mais), em que todas têm obrigações recíprocas e com o todo.
Pode ser bilateral, em que são partes A e B, ou então na cláusula referente à cessão ou licença
dos direitos de propriedade intelectual, em que a fundação pode não aparecer, pois a sua função
é a gestão administrativa.
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Pode haver, ainda, declarações unilaterais de vontade que produzem efeitos com a
assinatura, como no caso das obrigações de sigilo e confidencialidade de uma só parte.

3.1.2 Contrato “da Administração”

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento com ICT não requer licitação. Na maioria
das vezes, a iniciativa de parceria é da empresa, que a procura para uma associação de
esforços. Não há compra governamental de bens ou serviços.

Mesmo sendo a universidade ou ICT órgão ou entidade da administração pública,
verifica-se que é um contrato sui generis.

A universidade e ICT podem aplicar os critérios para apuração da notória especialização,
para aceitar convites e escolher os parceiros mais qualificados, conforme previsto no Art. 25, da
Lei 8.666/93.

Todavia, devem atender, enquanto Administração Pública, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, e explorar
as possibilidades de parceria, utilizando critérios objetivos para sua escolha.

Quanto ao dever de publicidade, se não contrariar interesses estratégicos, é
recomendável, mas não obrigatória alguma divulgação da intenção de firmar parceria.

Por outro lado, para licenciar ou ceder o direito de uso e de exploração de criação
protegida, a universidade ou ICT estará dispensada de licitação porque a Lei de Inovação assim
dispôs, modificando a Lei de Licitação.

Um exemplo comum de Termo ou Contrato de Cooperação é aquele em que as partes
são: uma empresa, uma autarquia (universidade ou ICT), e uma fundação de direito privado, que
é a Interveniente Administrativa e cuida da gestão dos recursos.

3.1.2.1 Contratos das exploradoras de atividades econômicas

A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXVII, faz uma distinção entre as diversas
figuras da Administração Pública e seus respectivos regimes: de um lado, estão administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
que devem obedecer ao disposto no art. 37, XXI; e, do outro lado, as empresas públicas e
sociedades de economia mista, a quem se aplicam os termos do art. 173, § 1°, III, também da
Constituição.

Cabe, primeiramente, diferenciar as duas últimas que, segundo a Constituição, têm um
regime especial.

A criação da sociedade de economia mista federal é autorizada por lei, como um
instrumento de ação do Estado, com personalidade de Direito Privado, mas que se submete a
algumas regras especiais devido à sua natureza auxiliar da atuação governamental. É
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constituída sob a forma de sociedade anônima, em que as ações com direito a voto pertencem
em sua maioria à União ou entidade de sua Administração indireta, sobre remanescente
acionário de propriedade particular (MELLO, 2007, p. 183-184).

A empresa pública federal também é criada por autorização legal como instrumento de
ação do Estado, com personalidade de Direito Privado e submetida a regras especiais por ser
coadjuvante da ação governamental. No entanto, é constituída sob quaisquer das formas
admitidas em Direito, com capital formado unicamente por recursos de pessoas de Direito
Público interno ou de pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância acionária
residente na esfera federal (MELLO, 2007, p. 179).

Mello, interpretando o dispositivo constitucional, esclarece que são dois tipos
fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade
econômica e prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas e demais
atividades públicas. Seus regimes jurídicos não são idênticos. Para as primeiras, o regime
jurídico é o mais próximo possível do aplicável às pessoas de Direito Privado. No segundo caso,
sofrem a influência mais acentuada de princípios e regras de Direito Público (MELLO, 2007, p.
191-192).

O art. 173, § 1º, inciso II, por sua vez, estabelece que os Contratos firmados por
empresas estatais exploradoras de atividade econômica são regidos pelo Direito Privado.

Mello é enfático ao dizer que as relações negociais das empresas exploradoras de
atividade econômica com terceiros, quando relacionadas ao cumprimento da finalidade industrial
ou comercial para que tenham sido criadas, serão sempre regidas pelo Direito Privado. Sua
responsabilidade, contratual ou extracontratual, estará sob a mesma disciplina aplicável às
empresas privadas. “Assim, seus contratos não serão contratos administrativos” (MELLO, 2007,
p. 201).

Nesse ponto, Mukai concorda com Mello, fundamentando-se em Hely Lopes Meirelles,
dizendo que os contratos firmados por empresas exploradoras de atividade econômica não
podem ser considerados contratos administrativos e que serão sempre regidos pelo Direito
Privado, nos termos do art. 173, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal (MUKAI, 2004, p.
122).

Mukai advoga que os contratos não precisarão ser legislados, devendo seguir as regras
do Código Civil e demais normas de direito comum.

Embora o autor não concorde com regulamentos próprios para essas empresas, elas
não estão sujeitas ao mesmo procedimento licitatório do Poder Público.

Um exemplo disso é que os contratos celebrados pela empresa Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras), que é uma sociedade de economia mista, sob controle da União, para aquisição de
bens e serviços, são precedidos de procedimento licitatório simplificado, na forma de seu
regulamento próprio aprovado pelo Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998, havendo
também hipóteses de dispensa e inexigibilidade (BRASIL, 1998).

É relevante a inexigibilidade de licitação prevista no decreto quando há inviabilidade
fática ou jurídica de competição, em especial, no caso de transferência de tecnologia, desde que
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caracterizada a necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição, e para a formação de
parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o
desempenho de atividades compreendidas no objeto social da PETROBRÁS.

Ademais, as atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas
em caráter de livre competição com outras empresas, segundo as condições de mercado
(PETROBRAS, 2009).

Assim, os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento têm um caráter predominantemente
privado para as empresas que exploram atividade econômica.

3.1.3 Negócio Jurídico da Administração: Convênio

A Lei nº 10.973/04 menciona acordos e contratos, enquanto os convênios estão
previstos especificamente no Art. 11 do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que a
regulamenta.

O contrato é instituto da Teoria Geral do Direito e abrange duas modalidades básicas: a)
contratos em que as partes se compõem para atender a interesses contrapostos; b) contratos
que as partes se compõem pela comunidade de interesses, pois há uma finalidade comum.
Exemplos destes são as associações, as sociedades, os convênios e consórcios. Os demais
contratos são exemplos do primeiro tipo (MELLO, 2007, p. 642).

No entanto, parte da doutrina distingue convênio de contrato, pois naquele os interesses
são recíprocos e neste, opostos e contraditórios. Ressaltam que no contrato há partes, enquanto
no convênio, partícipes. Os partícipes buscam um resultado comum que será usufruído por
todos. Há mútua colaboração, que pode assumir diversas formas, como repasse de verbas, uso
de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de tecnologia, de Know How (DI PIETRO,
2002, p. 189; ARAÚJO, 2007, p. 690; MEIRELLES, 1990, p. 354).

Para esses autores, convênio é um acordo de vontades paralelas, não opostas, que se
somam para alcançar interesses e objetivos comuns dos partícipes, somente pessoas públicas
ou pessoas públicas e privadas, em posição de horizontalidade, sem supremacia da
Administração Pública.

Podem ser acordos de cooperação, em que todos têm atividades preordenadas para o
fim desejado, ou de colaboração, em que as pessoas desempenham atividades-meio,
preparatórias, auxiliares ou complementares da atividade estatal, para o objetivo comum. Por
causa disso, não há vinculação contratual, a cláusula de permanência obrigatória é inadmissível
(os convenentes podem denunciá-lo antes do término do prazo de vigência, promovendo o
respectivo encontro de contas), bem como sanções pela inadimplência, com exceção de
eventuais responsabilidades funcionais, que ocorrem fora da avença (ARAÚJO, 2007, p. 690).

Assim sendo, “a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo
haver, apenas, diversificação na cooperação de cada um, segundo as suas possibilidades, para
a consecução do objetivo comum, desejado por todos” (MEIRELLES, 1990, p. 354).
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Di Pietro alerta que quando o Estado for parte, ainda que o acordo seja denominado de
“convênio”, se houver obrigações recíprocas, com formação de vínculo contratual, estará sujeito
à Lei 8666/93, especialmente quanto à licitação (DI PIETRO, 2002, p. 195).

No caso específico de convênios, formação de parcerias, consórcios e outras formas
associativas de natureza contratual da PETROBRAS, que é uma sociedade de economia mista
exploradora de atividade econômica, a licitação não será necessária, como examinado no item
anterior.

O convênio entre entidades públicas e particulares normalmente é uma modalidade de
fomento, que é uma forma de incentivar a iniciativa privada de interesse público. O incentivo é
dado através de auxílios financeiros ou subvenções por conta do orçamento público,
financiamentos, favores fiscais, desapropriações, etc. (DI PIETRO, 2002, p. 192).

A Lei de Inovação objetiva também o fomento e o art. 2º, inciso I, define agência de
fomento como “órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus
objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da
ciência, da tecnologia e da inovação”.

Um exemplo de convênio bastante comum é aquele em que são partes: Concedente
(que pode ser uma empresa pública federal e financiadora do projeto); Convenente (instituto ou
fundação, que é pessoa jurídica de direito privado); Interveniente/Co-Financiador (empresa, que
é pessoa jurídica de direito privado) e Executor (ICT, instituto ou universidade, pessoa de direito
público ou privado).

Uma financiadora de projetos é a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa
pública vinculada ao MCT, cuja missão é promover e financiar a inovação e a pesquisa científica
e tecnológica.

Alguns casos de pesquisa e desenvolvimento de empresas em parceria com ICTs e
associadas a financiamentos da FINEP que tiveram grande sucesso econômico: o avião Tucano
da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), importantíssimo para as exportações do País;
programa de formação de recursos humanos e projetos da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e de universidades, tornando o sistema agropecuário brasileiro um dos
mais competitivos do mundo; projetos de pesquisa e de formação de recursos humanos da
Petrobras, em parceria com universidades, que contribuíram para o domínio da tecnologia de
exploração de petróleo em águas profundas, essencial para o País alcançar a auto-suficiência
no setor.

Quanto ao regime jurídico de um convênio em que a FINEP seja parte, há que se
considerar que se trata de uma empresa pública federal. Assim, observa-se que se submete à
Lei 8.666/93, no que couber (aliás, nos instrumentos de convênio por ela elaborados consta
essa observação). São utilizados procedimentos licitatórios para a escolha dos contratantes,
como o convite, que é a modalidade para relações que envolvem valores mais baixos. Logo
abaixo do título “convênio”, já vem especificada a modalidade licitatória e que se trata de
cooperação entre ICTs e empresas.

Por outro lado, como a FINEP concede recursos ao Convenente (parte no Convênio),
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este deve contratar obras, compras, serviços e alienações através de licitação, mas que é
dispensável para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e
tecnológica com recursos concedidos por ela, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) ou outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para
esse fim específico, por força do Art. 24, inciso XXI, da Lei 8.666/93.

O executor normalmente é uma universidade ou ICT, que é uma autarquia e que
executará o projeto de pesquisa e desenvolvimento, com os recursos aportados pelos
financiadores.

Autarquias são “pessoas jurídicas de Direito Público de capacidade exclusivamente
administrativa”. Como são pessoas de Direito Público, são titulares de interesses públicos, ao
contrário de empresas públicas e sociedades de economia mista que, sendo pessoas de Direito
Privado, podem apenas receber qualificação para o exercício de atividades públicas. Gozam de
liberdade administrativa nos limites da lei que as criou; não são subordinadas a algum órgão do
Estado, mas apenas controladas. Seus negócios são negócios próprios; seus recursos são
recursos próprios, bem como seus patrimônios. Por isso, têm autonomia financeira e
administrativa e sua gestão é descentralizada. Perante terceiros, são responsáveis. A
responsabilidade do Estado é apenas subsidiária (MELLO, 2007, p. 153-4).

Antes da reforma administrativa, apenas as universidades eram consideradas autarquias
especiais ou sob regime especial, pois tinham um teor de independência administrativa mais
acentuado que as demais autarquias. Isto por causa da legislação de ensino, que defende a
liberdade de pensamento e orientação pedagógica, e porque seus dirigentes são escolhidos pela
comunidade universitária, com mandatos, excluindo ou minimizando interferências externas
(MELLO, 2007, p. 162).

Nesse sentido, o art. 207 da Constituição Federal prevê que as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Cite-se como
exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina que é uma autarquia de regime especial e
detém essa autonomia (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2009).

Como visto anteriormente, a ICT é órgão ou entidade da administração pública que tem a
missão de executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou
tecnológico e goza da mesma autonomia das universidades.

As fundações públicas também são autarquias de Direito Público com capacidade
administrativa e sujeitas ao mesmo regime jurídico. Apenas são denominadas “fundações”
porque as pessoas jurídicas são classificadas em dois tipos, de acordo com seu “substrato
básico”: pessoas de base corporativa (corporações, associações, sociedades) e pessoas de
base fundacional (fundações). Nas primeiras, há uma associação de pessoas e nas segundas,
um patrimônio personalizado ou a “personificação de uma finalidade” (MELLO, 2007, p. 178-
179).

As mesmas observações quanto à desnecessidade de licitação para as universidades e
ICTs, feitas no item anterior, são válidas no caso do Convênio.
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Uma terceira parte no Convênio é o Convenente, que pode ser um instituto ou fundação
de direito privado.

Essas pessoas jurídicas privadas são criadas com o intuito de dar apoio a entidades
públicas, em geral a fundações ou autarquias instituídas pelo Poder Público. Prefere-se a forma
fundacional, mas há também associações e cooperativas com essa finalidade. Se o Poder
Público tiver participação em sua instituição ou manutenção, a fundação integrará a
Administração indireta. Mas existem também fundações instituídas por particulares cujo objetivo
é colaborar com a Administração Pública (DI PIETRO, 2002, p. 227).

Normalmente a função do instituto ou fundação de direito privado é receber os recursos
tanto da financiadora quanto da empresa e utilizá-los na execução do projeto, repassando ao
executor e fazendo a prestação de contas técnica e financeira, e restituindo-os nos casos
previstos. 

Di Pietro entende que os acordos de cooperação celebrados com as entidades de apoio
têm mais a natureza de contratos do que convênios: “seriam contratos de prestação de serviços
ou, mais especificamente, contratos de gestão, sendo que os serviços prestados são
remunerados por meio de taxa de administração”. Como contratos, deveria haver licitação,
exceto nos casos de dispensa e inexigibilidade, bem como prestação de contas (DI PIETRO,
2002, p. 231). Todavia, na prática não há licitação.

3.1.3.1 Natureza associativa da parceria

Barbosa, ao discorrer sobre o art. 9º, da Lei de Inovação, propõe que “o propósito legal
aponta, sem dizê-lo, para uma sociedade” prevista no Código Civil (BARBOSA, 2006, p. 89-91,
grifo do autor).

O autor explica que o convênio é uma figura associativa em que os interessados, sendo
um deles um ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para
eles de forma concertada, como ocorre no contrato de sociedade. Este, por sua vez, é o acordo
de vontades pelo qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e
conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns.

Relembrando a classificação dos contratos, cabem as noções indicadas por Roppo
sobre contratos plurilaterais com comunidade de fim, como no contrato de sociedade, que é
oneroso, mas as prestações dos sócios não são recíprocas entre si. O sócio realiza o aporte
para formar a estrutura comum capaz de realizar a atividade econômica. Os aportes não são o
fim do intercâmbio, mas pressuposto para a estrutura comum (ROPPO, 2009, p. 411).

O Contrato e o Convênio de Pesquisa e Desenvolvimento usualmente são plurilaterais,
em que uma parte se obriga a investir, a outra a fazer a pesquisa, a terceira a gerir os recursos.
Pode haver mais de três partes, que buscam um fim comum.

A presença de três ou mais partes impede a configuração do intercâmbio ou, pelo
menos, com a clareza que este assume entre duas partes. No contrato plurilateral, a razão pela
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qual a parte realiza sua prestação não é receber uma contraprestação, mas o fim comum a
todas as partes (ROPPO, 2009, p. 412).

O fim comum é evidente na materialidade de uma estrutura comum, como na sociedade.
Mas pode ir além, há contratos plurilaterais com comunidade de fim, que não são associativos.
Por outro lado, há contratos associativos que não são plurilaterais, por exemplo, sociedade de
dois sócios.

Uma vez que todos os contratos plurilaterais não se limitam a realizar um intercâmbio
imediato ou direto, Roppo entende que todos eles têm alguma comunidade de fim (ROPPO,
2009, p. 413).

Essa concepção coincide, assim, com o conceito de convênio indicado pelos
doutrinadores, e também com os objetivos do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, que, de
maneira geral, visam a um fim comum.

3.1.4 Contrato de Direito Administrativo

O contrato administrativo é acordo de vontades de que participa a Administração e que,
tendo por objetivo direto a satisfação de interesses públicos, está submetido a “regime jurídico
de direito público, exorbitante e derrogatório do direito comum e informado por princípios
publicísticos” (CRETELLA JÚNIOR, 1972, p.179).

Assim, um contrato de pesquisa e desenvolvimento em que uma das partes fosse a
Administração Pública, com cláusulas exorbitantes ou derrogatórias do Direito Comum, poderia
ser um contrato de Direito Administrativo típico.

3.2 CONTRATOS AFINS

Embora haja a possibilidade de muitos contratos na Lei de Inovação, é importante
destacar dois deles, diferenciando-os do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento: a Prestação
de Serviços ou Encomenda de Pesquisa e a Transferência de Tecnologia (PIMENTEL, 2008a).

O Contrato de Parceria ou Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento está previsto
no artigo 9º da Lei de Inovação. São convencionadas atividades conjuntas de pesquisa científica
e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia. Embora não seja necessário ganho econômico
para a ICT, é assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento (5%) e máxima de
um terço (1/3) nos ganhos econômicos, caso sejam auferidos pela ICT, segundo o que dispõe o
art. 13 da Lei de Inovação. Caso não haja proveito econômico, o pesquisador poderá receber
bolsa de estímulo diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento, como será visto no
item sobre essa cláusula específica.

Nesse contrato, há a obrigatoriedade de previsão sobre transferência de tecnologia em
suas cláusulas, conforme constará no estudo sobre essa cláusula.
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O Contrato de Transferência de Tecnologia (Fornecimento de Tecnologia e Licença) está
previsto no artigo 6º da Lei de Inovação. Neste não há parceria, apenas cessão ou licença,
podendo ser concedido o direito de uso ou exploração de criação desenvolvida na ICT. Também
é assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento (5%) e máxima de um terço
(1/3) nos ganhos econômicos, caso sejam auferidos pela ICT.

O Contrato de Prestação de Serviços ou Encomenda de Pesquisa está previsto no artigo
8º. Nele ajusta-se uma prestação de serviços voltada à inovação e pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo. Pode haver retribuição pecuniária por meio de um adicional
variável para o pesquisador.

4  CONCLUSÃO

O objetivo do trabalho era investigar os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia, tendo em vista que esta é fator de desenvolvimento e de competitividade do país e
de empresas. Tanto que a Constituição Federal tratou da Pesquisa e Desenvolvimento e
Inovação Científica e Tecnológica, e gerou leis de incentivo, como a Lei de Inovação.        

Há demanda por inovação tecnológica no País, principalmente por empresas líderes,
que são aquelas que exportam, competem no mercado global e ocupam uma posição de
destaque no mercado internacional. Tais empresas, como Embraer e Petrobras, utilizam-se do
Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento e das Parcerias com Instituições Científicas e
Tecnológicas – ICTs, previstos na Lei de Inovação.

Dessa forma, ressaltou-se a importância da Parceria Público-Privada para a Inovação. O
estímulo à associação entre academia e indústria tornou-se importante porque muitas das fontes
de inovação estão atualmente fora da empresa. Para os centros de pesquisa a parceria também
é interessante, uma vez que carecem de políticas públicas e investimentos para melhorar a sua
capacidade tecnológica.

Pessoas jurídicas privadas terão que observar as prescrições normativas, quando uma
pessoa jurídica pública for parte do contrato ou convênio, mesmo que não se considere esse
contrato tipicamente administrativo. Isso é ainda mais perceptível no convênio, onde há
igualdade, pois a execução e operacionalidade fundamentam-se na confiança recíproca e na
cooperação, colaboração e permanência voluntárias.

Dessa forma, os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia podem ser
classificados como de Direito Privado, Administrativo, “da Administração” e Negócio Jurídico da
Administração (Convênio), tendo sido estudadas suas principais características e regime
jurídico.

Constatou-se que o contrato pode assumir diferentes formas e, em suas cláusulas,
várias figuras contratuais são agrupadas, inclusive atípicas.
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Embora sejam contratos afins, o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento se distingue
da Prestação de Serviços ou Encomenda de Pesquisa e da Transferência de Tecnologia,
também previstos na Lei de Inovação.
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EQUACIONANDO AS INCÓGNITAS: JURISDIÇÃO, CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E
PROPRIEDADE INTELECTUAL. A PROPOSTA DA CONVENÇÃO DE HAIA DE 2005

INCOGNITS EQUATIONALIZED: JURISDICTION, CHOICE OF COURT AND INTELLECTUAL
PROPERTY. THE PROPOSAL OF THE HAGUE CONVENTION OF 2005

Júlia Fiorin De Vasconcellos
Taiana Lube Guizardi

RESUMO
Explicita aspectos pertinentes à jurisdição em matéria de contratos internacionais e de
propriedade intelectual, opondo questões de ordem nacional a questões de ordem internacional.
A Convenção de Haia de 2005 trouxe a proposta de consagrar a cláusula de eleição de foro
como uma forma de se conferir maior segurança e celeridade aos conflitos judiciais
transnacionais, em diversas áreas cíveis e comerciais, dentre as quais se destaca a propriedade
imaterial do conhecimento e da expressão do espírito em geral. Entretanto, neste âmbito
jurídico, a competência internacional pode contrastar com o tratamento nacional que parte deste
tipo de direito tradicionalmente recebe desde o século XIX. A discussão acerca da concessão e
do registro da propriedade intelectual, quando for necessário conforme a lei nacional, não
admite intervenção de jurisdição estrangeira, normalmente, uma vez tratar de ato administrativo
relativo à competência interna do Estado envolvido, em respeito à sua soberania e ao princípio
da igualdade entre os Estados, na comunidade internacional. Outra questão a se considerar é a
violação aos direitos de propriedade intelectual, que também atrai o interesse do país que o
concedeu em exercer sua jurisdição. Estas observações foram enfrentadas pela Convenção, que
hoje se tornou um paradigma para o estudo de normas referentes à competência internacional
em propriedade intelectual.
PALAVRAS-CHAVES: JURISDIÇÃO; CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO; PROPRIEDADE
INTELECTUAL; CONTRATOS INTERNACIONAIS; CONVENÇÃO DA HAIA DE 2005.

ABSTRACT
Highlights related aspects to jurisdiction in the international agreements and intellectual
property, opposing matters of public and international relevance. The Hague Convention of 2005
brought shed light into the importance of the choice of court agreements, as an instrument of
judicial guarantees and reasonable duration of the proceedings, specially the transnational ones
in civil and commercial matters, among which the immaterial property is detached, including
both the industrial intellectual property and the author’s rights. Nevertheless, the international
jurisdiction may be inconsistent with the national treatment given to those special rights since
the XIX Century. The discussion encompassing the registration of intellectual property, when
necessary according to the each national proceeding, usually does not recognize foreign
jurisdiction. This is justified by the administrative characteristic of the registry, defined by each
State as a reflection of its sovereignty. Additionally, the infringement of intellectual property
rights is also analyzes, as it also attracts the attention of the States to exercise jurisdiction as a
matter of public relevance. Those points were all faced by The Hague Convention, which is today
a paradigm to the study of the international jurisdiction in the matter of intellectual property. 
KEYWORDS: JURISDICTION; CHOICE OF COURT; INTELLECTUAL PROPERTY; INTERNATIONAL
AGREEMENTS; THE HAGUE CONVENTION OF 2005.

1         INTRODUÇÃO

 

Conflito de jurisdição é uma problemática que há muito é enfrentada pelo Direito Internacional,
e apesar disso permanece dotado de maior relevância e atualidade. Face à dinâmica do comércio
internacional, em especial no que tange ao comércio de bens intangíveis, com destaque para a
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propriedade industrial, tornou-se hoje, mais do que nunca, imprescindível a busca por meios de
resolução de conflitos internacionais que sejam eficazes, segundo critérios de previsibilidade e de
celeridade.

 

Justamente com o propósito de atender a esta necessidade, diversas reuniões foram feitas pelo
Bureau permanente da Conferência de Direito Internacional Privado, em Haia, de 1994 a 2005,
para a discussão de questões referentes à jurisdição e ao reconhecimento de julgados no
contexto internacional.[1]

 

E não poderia ser de outra forma. O intuito era enfrentar as questões mais polêmicas em
matéria de, ousa-se dizer, processo civil internacional. A proposta inicial era tratar de várias
possibilidades a respeito do reconhecimento e homologação de sentenças estrangeiras em
matérias cíveis e comerciais; todas em uma mesma Convenção. Entretanto, com o
desenvolvimento das discussões, percebeu-se que muitas ainda eram as discordâncias e
discrepâncias entre as visões, opiniões e objetivos dos países que possuíam representantes na
comissão especial que discutia a proposta de Convenção. Assim, foi proposto que a problemática
discutida possuísse como tema central a cláusula de eleição de foro[2], de modo a tornar as
discussões e, posteriormente a própria Convenção delas resultante, o mais eficiente possível.

 

O escopo da Convenção se traçava então para definir a elegibilidade de um foro exclusivo nos
contratos internacionais de material civil e comercial, compreendendo, inclusive, matérias das
mais delicadas como a propriedade intelectual, que normalmente atraem questões de ordem
pública e que, portanto, afastariam a autonomia de vontade das partes, especialmente em
eleger jurisdição.[3]

 

Entretanto, a reconhecida "vocação internacional" [4] da propriedade intelectual - que
justamente por sua imaterialidade tende a se difundir no espaço e a romper fronteiras nacionais
e regionais - confronta com o tratamento nacional que a disciplina recebe das legislações de
cada Estado e dos tratados internacionais em vigor.

Ademais, apesar de ser comum a utilização da cláusula de eleição de foro em contratos
internacionais, o seu reconhecimento judicial nem sempre é aceito. O não reconhecimento
possui dois âmbitos: a) existência de divergência entre as cortes de países distintos, no sentido
de não reconhecimento da validade da sentença estrangeira, ainda que o contrato dispusesse
sobre a eleição de foro; b) não aceitação de que a parte escolha o foro de determinado país -
diverso ou não de onde o caso se apresente - para exercer jurisdição, como é o caso do
Brasil.[5]

 

O intuito, desta forma, da Convenção, é resgatar do Poder Judiciário homogeneidade,
credibilidade e eficiência no julgamento e reconhecimento de julgados em sede de comércio
internacional, pela via da consagração da autonomia da vontade concretizada na cláusula de
eleição de foro.[6] A morosidade e a diversidade de linhas adotadas pelos tribunais no cenário
mundial, até mesmo dentro de um único contexto nacional, tornaram imprescindível a
contextualização da atuação jurisdicional, frente à intensificação da internacionalização do
comércio, exponenciado pelo movimento de expansão das relações socioeconômico mundial
averiguado nas últimas duas décadas.[7]
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Desta forma nasceu a Convenção, com a homérica missão de enfrentar questões das mais
complicadas, reconhecidamente necessárias na pauta de litígios comerciais no âmbito mundial.
Parte-se, então, para o estudo das normas do texto da Convenção, no que toca às normas
gerais e especialmente à problemática levantada acerca da propriedade intelectual em sede de
processo civil internacional.

 

 

2         A CONVENÇÃO DA HAIA DE 2005: ASPECTOS GERAIS

 

Importa, inicialmente, demonstrar o quadro de aplicabilidade das normas da Convenção, que,
em síntese, consiste em contratos internacionais, na área cível e na comercial, com algumas
exceções, conforme adiante se verá.

Insta explicitar que para a validade do acordo exclusivo de eleição de foro, nos termos do
Tratado, a escolha deve ser fruto da expressão da autonomia da vontade de ambas as partes,
não podendo ser estabelecida unilateralmente. Desta forma, ausentes quaisquer elementos que
indiquem consenso no acordo firmado, a Corte eleita deve declarar a inaplicabilidade da
Convenção.[8]

 

Ademais, entende-se que a cláusula somente pode ser oponível a Estados que façam parte da
Convenção, de modo que se as partes elegerem foro em local alheio ao Tratado, a eleição não
valerá para definição de competência[9]; sendo que nem a Corte eleita está vinculada ao
acordo, nem as Cortes do país de residência das partes estarão vinculadas ao reconhecimento
do julgado.

 

Outra importantíssima observação é que a cláusula de eleição de foro constitui acordo
autônomo, independente do restante do contrato. Desta feita, ainda que o contrato seja inválido,
a cláusula pode permanecer aplicável, uma vez não é acessória. Sua validade é independente e
deve ser discutida segundo os parâmetros estabelecidos pela Convenção. Nesse sentido, Barbosa
Moreira já defende na doutrina nacional que a cláusula de eleição de foro é negócio jurídico
distinto, independente de fazer parte, ou não de um instrumento contratual com outras
previsões e negócios jurídicos.[10]

 

No mais, para serem compreendidas as questões pertinentes à propriedade intelectual, é
necessário trabalhar as definições de internacionalidade e da exclusividade do foro, contidas na
cláusula, como se fará a seguir.

 

2.1 DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DA HAIA DE 2005

 

O escopo de aplicabilidade da Convenção da Haia de 2005 consiste no critério da
internacionalidade do contrato em que se situa a cláusula de eleição de foro, de modo que o
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Tratado não incide sobre causas eminentemente domésticas. Ademais, avenças estranhas à área
cível e à comercial também estão excluídas de seu âmbito de aplicabilidade.

 

A Convenção, porém, contém normas conceituais próprias acerca destas delimitações, que serão
tratadas a seguir.

 

2.1.1 A Internacionalidade

 

O artigo 1º estabelece o escopo da Convenção, iniciando pelo elemento da internacionalidade.
Assim, a aplicabilidade do Tratado está restrita a lides em que o domicílio[11] das partes e
qualquer outro elemento de conexão as vinculem a Estados distintos, de modo que,
independente da existência do acordo de eleição de foro, se o caso em si estiver inserido
totalmente na jurisdição interna de determinado país, a Convenção não é aplicável (art. 1º, §2º).
Cumpre ressaltar ainda, que a vinculação de terceiros à eleição de foro, caso participem do
litígio, não foi definida pela Convenção ficando a critério da lei aplicável ao caso.

 

Entretanto, no caso de reconhecimento de julgado estrangeiro, ainda que a lide não seja
estritamente internacional, a cláusula permanece aplicável (art. 1º, §3º). Basta, para tanto, que
a decisão seja emanada de um Tribunal estrangeiro, ainda que o caso em si não tenha
elementos de internacionalidade.

 

Desta forma, tanto o reconhecimento de decisões oriundas de conflitos internacionais será
assegurado perante outros países, como o reconhecimento de julgamentos domésticos também
será efetivado em outras jurisdições, de modo que, se determinada empresa mudar o local de
sua sede administrativa para outro país, por exemplo, terá a segurança de que as decisões
pretéritas serão resguardadas perante o novo Estado.

 

Por outro lado, caso ambas as partes estejam domiciliadas no mesmo país, mas haja outro
elemento de conexão que indique a internacionalidade do contrato, como o local de
cumprimento da obrigação, por exemplo; se houver eleição de foro estrangeiro, as cortes do
país do domicílio devem reconhecer o julgamento processado e julgado no local da eleição.[12]

 

2.1.2 Matéria Cível ou Comercial

 

Fora este primeiro fator de aplicabilidade da Convenção - a internacionalidade - o art.1.1
acrescenta que a matéria pertinente ao acordo de eleição de foro deve ser cível ou comercial.

 

Não é feita qualquer conceituação expressa no Tratado acerca do âmbito de abrangência destas
duas áreas do direito, as quais recebem uma delimitação autônoma pela Convenção, sendo
independente de quaisquer outras normas nacionais ou internacionais. Pode-se considerar que o
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significado seja compreendido tão somente pela exclusão de litígios concernentes ao direito
público e ao criminal[13].

 

A menção da área cível e da comercial foi feita em atenção a alguns sistemas jurídicos em que o
direito comercial não é considerado parte do direito civil, razão pela qual tem tratamento
distinto. Assim, a Convenção deveria mencioná-los expressamente para evitar que nestes países
as matérias comerciais fossem excluídas do âmbito da Convenção.

 

Ressalte-se que caso um Estado, qualquer pessoa agindo na condição de representante deste ou
uma agência governamental, seja parte processual, atuando em par de igualdade com relação
à(s) parte(s) contrária(s) e não como ente soberano por meio da prática de atos de império, a
Convenção permanece aplicável, desde que não seja levantada matéria alheia às áreas cível e
comercial.

 

Relações contratuais em que uma das partes seja pessoa física consumidora e relações jurídicas
atreladas a vínculos empregatícios estão ambas excluídas do âmbito de aplicação da Convenção
(art. 2.1), tendo em vista que a hipossuficiência do consumidor e do empregado compromete a
livre manifestação de vontade, necessária à validade do acordo de eleição.

 

Dentro da área cível e comercial algumas matérias também foram excluídas, a teor do disposto
no art. 2, dentre as quais disciplinas que tipicamente recebem tratamento nacional pelos
ordenamentos jurídicos estatais[14], como capacidade de pessoa física (art.2.2.a); pensão e
outras matérias de direito de família (2.2.b e c); direito da sucessão (2.2.d); insolvência (2.2.e);
validade e violação de propriedade industrial (2.2.n e o), por exemplo. Outras matérias excluídas
estão relacionadas ao comércio entre fronteiras, como transporte de bens e de passageiros
(2.2.f) e contaminação marinha (2.2.g); dentre outros.

 

2.2 DA EXCLUSIVIDADE DO FORO ELEITO

 

Um dos pontos cruciais de definição do escopo da Convenção é a exclusividade do foro eleito
pelas partes, devendo todos os demais, que poderiam ou que venham a ser suscitado, declinar
sua jurisdição, caso sejam provocados por alguma das partes contratantes.

 

Segundo Ronald Brand[15], o termo "foro" pode ser entendido tanto no aspecto horizontal,
compreendido pelo espectro de varas, juizados e até mesmo certas instâncias administrativas,
como o caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); como no aspecto vertical, na
qual se encontram as cortes superiores e demais tribunais. Independentemente da nomenclatura
que receber na legislação nacional, o foro eleito será a autoridade competente para determinar
a solução das controvérsias em quaisquer demandas levantadas pelos contratantes.

O termo "Estado" abrange Estados, como unidades nacionais; como também pode abranger
unidades territoriais dentro de um só Estado, como por exemplo, o Estado do Espírito Santo, ou
ainda, grupos supranacionais de Estados, como a União Européia. Assim, o foro eleito será
exclusivamente o foro da unidade territorial escolhida, respeitada a ordem de competência
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interna do ordenamento jurídico correspondente, de forma que o limite é imposto pela própria
cláusula. Se for determinado que o foro eleito esteja situado na Alemanha, as cortes alemãs não
podem declinar sua jurisdição para cortes francesas, por exemplo, mas se a eleição for relativa
às cortes presentes na União Européia, o declínio não infringiria a cláusula.[16] 

 

A exclusividade é presumida nos contratos regidos pela Convenção, de modo que a não
exclusividade é que deve ser expressa (art. 3.b), o que é de relevância salutar, ao se considerar
que os ordenamentos jurídicos nacionais definem a matéria de forma diferente, de modo a gerar
inúmeras dúvidas acerca da interpretação da cláusula.[17] 

O interesse da norma é também evitar conflitos decorrentes de litispendência, bem como que a
corte eleita rejeite apreciar o caso com base na alegação de que a jurisdição de outro Estado
seria mais apropriada (forum non conveniens), conforme art. 5.2, de modo a que seja
propiciada maior efetividade possível à cláusula de eleição de foro.

 

Tanto a litispendência quanto o forum non conveniens são duas doutrinas que justificam a
transferência do julgamento para outro foro. A primeira é tradicional de países do sistema civil
law e consiste na determinação de que, em havendo outro foro que tenha sido provocado
primeiro para conhecer e julgar a demanda, a segunda corte deve suspender ou extinguir os
procedimentos instaurados no âmbito de sua jurisdição. Tal ação não é discricionária, não
envolvendo, portanto, qualquer análise acerca de qual foro atenderia melhor às particularidades
do caso. Já a segunda, tipicamente aplicada por países regidos pelo sistema common law, atribui
ao magistrado a discricionariedade de decidir se há elementos de conexão suficientes, bem
como se a permanência de sua jurisdição é mais favorável ou não para o caso como um todo,
de modo que a jurisdição seja definida segundo parâmetros de eficiência e conveniência,
independentemente de haver processo instaurado em outra jurisdição, apesar de que este pode
ser um fator considerado na análise da competência[18].

 

Insta mencionar que, no Brasil, não há litispendência no processo civil internacional, nos termos
do art. 90 do CPC[19], pois ou a jurisdição brasileira é competente para julgar a demanda,
independente de haver processo instaurado sob outra jurisdição; ou não é competente, quando
então será feito o declínio. A competência internacional brasileira, uma vez definida; ora é
concorrente, no caso do art. 88, ou seja, a justiça brasileira pode conhecer e julgar a demanda
ainda que já tenha sido instaurada em órgão jurisdicional de outro país; ora é exclusiva, quando
outras jurisdições não poderão conhecer da matéria, delineada no art. 89, do CPC.

 

De fato, somente se o contrato for nulo segundo a lei do país onde se encontram a(s) corte(s)
eleita(s) é que a recusa por este foro escolhido em apreciar o caso é admitida (art. 5.1); sendo
importante lembrar que a eleição não afeta as normas de competência interna do Estado onde
se encontrar o foro escolhido; sejam elas de ordem material ou territorial. Ainda que as partes
tenham escolhido um foro específico, se de acordo com as normas internas a competência seria
de outro foro, este prevalecerá.[20]

 

Este art. 5º é considerado uma das principais normas da Convenção, na medida em que define
que o foro eleito deve conhecer e julgar o caso, não se utilizando de artifícios normalmente
comuns aos litígios internacionais, como o mencionado forum non conveniens, para afastar sua
jurisdição. De outra forma, a cláusula não teria um mínimo de eficiência prática.
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A exclusividade pressupõe, basicamente, a expressão da vontade das partes em determinar um
foro para a resolução de seus conflitos judiciais, com a exclusão dos demais. Dessa forma, a
Convenção mesmo determina que a presunção seja a de exclusividade do foro eleito, devendo
as partes declarar expressamente que a não exclusividade da cláusula para retirar este atributo
do acordo.

 

2.3 DO RECONHECIMENTO E DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA

 

Tópico indispensável para a eficácia da cláusula de eleição de foro. De acordo com as
considerações trazidas na introdução deste trabalho, o intuito original das reuniões que
culminaram na Convenção era tratar do reconhecimento e da execução de sentenças
estrangeiras, ante a dificuldade de se encontrar um tratamento homogêneo dos ordenamentos
nacionais na matéria.

 

Conforme o art. 8, os julgados oriundos de corte escolhida pela cláusula devem ser reconhecidos
e executados em outros Estados contratantes, inclusive quanto aos acordos feitos
excepcionalmente como não exclusivos, nos termos do art. 22, de extrema importância no
contexto comercial, conforme ressalta Ronald Brand, tendo em vista que um número
considerável de indústrias utiliza acordos não exclusivos[21]. Assim, as benesses das normas
relativas ao reconhecimento e à execução de sentenças serão estendidas aos contratos com
cláusula de eleição de foro não exclusivo.

 

Neste pormenor, é necessário ressaltar que a decisão tanto do foro escolhido quanto da corte
do reconhecimento e da execução somente surtirá efeito entre as partes contratantes, ou
aquelas que, conforme a lei nacional destes foros, forem agregadas como partes do litígio[22].  

 

Insta relembrar que, para efeitos de reconhecimento e de execução, as normas que definem a
internacionalidade da cláusula são diferentes: ainda que as partes sejam residentes na mesma
jurisdição, se da sentença forem requeridos o reconhecimento e execução no exterior, a
Convenção é aplicável.  

Outra questão de extrema importância é que não se admite qualquer revisão em matéria de
fundo no julgado; de modo a se preservar a decisão da corte eleita e a evitar que o Estado ao
qual se requer o reconhecimento e a execução funcione como uma instância recursal extra, a
ponto de transformar a decisão da corte de origem (art. 8.2).[23]

 

As observações referentes à exclusividade do foro eleito tanto em relação ao processo de
conhecimento quanto no de execução no âmbito internacional são fundamentais na medida em
que expressam a força do acordo de eleição de foro. E é exatamente essa vinculação que trouxe
certa resistência em relação aos litígios concernentes à propriedade intelectual.

 

De forma geral, a Convenção buscou determinar que não fosse possível afastar a jurisdição
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escolhida pelas partes, o que esbarra no interesse dos Estados em manter sua jurisdição, em
especial quanto à propriedade intelectual concedida mediante ato administrativo interno, já que,
via de regra, tange ao exercício de sua competência interna consolidada na prática do ato.
Adiante as questões decorrentes da propriedade intelectual serão tratadas especificamente.

 

 

3         DAS NORMAS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

É cediço que o progresso na aplicação do conhecimento tecnológico e científico nas
comunicações tem culminado no rompimento das fronteiras nacionais, a ponto de se cogitar na
construção de um novo paradigma econômico, essencialmente mundializado[24].   

 

Diante deste contexto, os Estados nacionais tendem a não abdicar da jurisdição sobre a
propriedade intelectual, especialmente em causas que envolvam o registro destes direitos em
seu território nacional. O critério espacial na delimitação da competência internacional e nacional
na propriedade intelectual, ante a existência do registro, constitui, é possível dizer, o principal
indicativo de determinação de jurisdição, o qual normalmente não é disponibilizado pelos
Estados aos interesses particulares dos jurisdicionados.

 

Neste pormenor, a Convenção visa enfrentar o delicado confronto existente entre a autonomia
da vontade e as normas de determinação de competência em propriedade intelectual. O
reconhecimento da eleição de foro como instrumento de definição de competência internacional,
visa satisfazer a necessidade de se proporcionar maior celeridade e segurança jurídica às partes,
em litígios internacionais, o que assume relevância peculiar nas lides concernentes à propriedade
intelectual, ante o conflito existente entre elementos de conexão presentes na relação jurídica e
o local do registro do direito. Isto porque, normalmente, a validade do registro é argüida nas
lides relativas às obrigações vinculadas à propriedade imaterial.  

 

Cumpre então, adentrar na esfera normativa da Convenção, a respeito desta matéria.

 

3.1 DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO EM RELAÇÃO A DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

O art. 2.2, da Convenção define a exclusão de sua aplicação a determinadas hipóteses de litígios
que envolvam propriedade imaterial: 

 

Art. 2.2. A presente Convenção não se aplicará às seguintes matérias:

(...)

n) A validade dos direitos de propriedade intelectual distintos dos direitos de autor e conexos;
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o) a infração dos direitos de propriedade intelectual, distintos dos direitos de autor e conexos,
com exceção dos litígios iniciados pela violação de um contrato existente entre as partes com
relação a tais direitos, ou que possam ser instaurados em função da violação deste contrato.[25]

 

Assim, faz-se uma diferenciação clara entre a disciplina dos direitos autorais e conexos, que são
irrestritamente albergados pelas normas da Convenção, sem qualquer limitação; e a disciplina
dos demais direitos de propriedade intelectual, os quais são alvo das limitações determinadas por
estes incisos.

Importa frisar, nesse ponto, que por propriedade intelectual, compreende-se o ramo do direito
que engloba a tutela do conhecimento, principalmente a partir do proveito material que este
pode gerar, sendo como exemplos mais comuns as marcas e as patentes. O Direito autoral por
sua vez é, na lição de Carlos Alberto Bittar:

 

(...) o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da
utilização econômica das obras intelectuais estéticas e compreendidas da literatura, nas artes e
nas ciências[26]. 

 

A Convenção de Berna, no art. 2.1, define que direitos de autor englobam a expressão do
espírito concretizada pelas obras artísticas e literárias, as quais compreendem também o domínio
científico, em qualquer forma ou modo de expressão. Quanto às ciências, há que se observar
que também há a tutela por meio da propriedade industrial, como as patentes e os modelos de
utilidade, por exemplo, que tem um objeto próprio e delimitado. Nestes casos, ainda que o
cientista não queira proteger a invenção ou melhoria funcional, uma vez havendo a publicação
do conhecimento, esta será protegida pelos direitos autorais, de modo a restar punível a cópia.
Entretanto, eventuais descobertas contidas na publicação não serão protegidas, caindo em
domínio público, de modo a que poderão ser utilizadas e aproveitadas economicamente por
terceiros indiscriminadamente.

 

Vê-se que os direitos autorais apesar de serem amplos, protegem a forma de expressão do
conhecimento científico e não seu conteúdo, que permanece passível de ser aplicado
industrialmente, se for o caso, desde que não seja reproduzido em sua literalidade. Carlos
Alberto Bittar[27] faz uma diferenciação entre direitos autorais e de propriedade industrial, ao
especificar que os primeiros têm natureza estética autônoma, desvinculada de sua origem ou de
possível utilização, são um fim em si; diferentemente da propriedade industrial, que tem uma
natureza essencialmente utilitária, voltada para aplicação industrial.

 

Os direitos conexos, por sua vez, são também protegidos, constituindo expressão artística que
remete a outra obra, reconhecida pelo direito autoral. Neste caso, há sempre um vínculo com
uma criação prévia, porém, por meio de "diferentes processos de elaboração intelectual" [28].
Assim, os direitos autorais que protegem uma música são diversos dos direitos autorais conexos
do vocalista, quanto à sua performance. Ambos estão amplamente cobertos pela Convenção.
Cumpre ressaltar que, no Brasil, o software é considerado direito autoral[29] e é regido por lei
própria (Lei nº 9.609/98); sendo que a lei de direitos autorais (Lei nº 9.610/98) tem aplicação
subsidiária no que a Lei de Software for omissa. 
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O Brasil adota a facultatividade no campo dos direitos autorais e conexos há muito tempo, tendo
em vista que somente entre os anos de 1898 e 1917 é que foi determinada a obrigatoriedade do
registro[30]. Atualmente está em vigor a Lei nº 9.610/98, segundo a qual, nos termos do art.
18, a proteção à obra é conferida ao autor desde sua criação, dispensada qualquer formalidade.
No campo internacional, a própria Convenção de Berna, em seu art. 5(2) prevê que "o gozo e o
exercício desses direitos [autorais] não estão subordinados a qualquer formalidade", de modo a
não haver vinculação com a existência de proteção no País de origem da obra, ou seja:
formalidades como o registro, depósito obrigatório em instituições ou órgãos públicos, bem como
qualquer condição administrativamente requisitada para a proteção do direito, estão todos
desconsiderados para o seu reconhecimento, nos termos da citada Convenção[31].

 

Assim, membros deste tratado devem respeitar obras estrangeiras independentemente das
formalidades previstas nas leis nacionais do lugar em que se originarem, reconhecendo sua
proteção a partir da criação. A proteção dos direitos autorais, portanto, não remete
necessariamente a um ato administrativo estatal, o que permite maior flexibilidade quanto às
normas de fixação da competência internacional. 

 

De outro modo, recebendo um tratamento diverso, a maioria dos direitos de propriedade
industrial, como as marcas e as patentes, por exemplo, exigem uma análise prévia por parte do
órgão ou da entidade competente, para então haver o registro, que normalmente é
necessário[32]. Apesar das peculiaridades de cada país, até mesmo no que tange à definição do
conceito dos direitos de propriedade industrial, é essencial o preenchimento de uma série de
requisitos que são analisados segundo o ordenamento jurídico estatal do país concedente;
delimitados por interesses sociais e econômicos pertinentes a este Estado[33].

 

A proteção de uma patente, essencialmente, constitui a proteção de uma inovação técnica ou
científica que proporcione benefícios à determinada atividade econômica. Nenhuma outra
pessoa, via de regra, que não seja o seu titular, poderá usufruir deste conhecimento, a não ser
que com o devido consentimento deste, em toda a extensão espacial do país concedente. Há
ainda a possibilidade de ser feito depósito de pedidos internacionais endereçados a outros
países, que uma vez concedidos, ampliam a proteção para estes territórios de acordo com suas
respectivas leis (art. 16, da Lei nº 9.279/96). Nota-se, a partir daí, as implicações da disciplina
patentária nas indústrias nacionais ou até mesmo internacionais, ainda mais ao se considerar
que o conhecimento aplicado à produção pode constituir verdadeiro diferencial de concorrência
no mercado.

 

Nesta perspectiva, fica mais claro o interesse dos Estados em manter o controle sobre a tutela e
o exercício da propriedade imaterial no âmbito de sua jurisdição. A definição sobre requisitos de
concessão, prazos de vigência, dentre outros, interfere sobremaneira na rigidez ou na fluidez do
conhecimento aplicado à economia e, conseqüentemente, à maior dinâmica das inovações
produtivas. Ademais, a propriedade imaterial tornou-se um dos maiores fatores determinantes
dos ativos empresariais[34].  

 

Considerando-se estas questões, o texto da Convenção foi mais cauteloso especificamente em
relação aos direitos de propriedade industrial, excluindo de sua aplicação determinadas hipóteses
de conflito de competência quanto ao registro e à violação destes direitos.
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Deste modo, a validade dos direitos de propriedade imaterial que não sejam direitos autorais ou
conexos, bem como sua violação (que não seja ou que não possa ser considerada meramente
contratual) estão excluídas do âmbito de aplicação da Convenção, posto caracterizar em matérias
sensíveis a interesses econômicos nacionais e, assim, estarem excluídos do âmbito da
consagração da autonomia da vontade em eleger jurisdição.

A classificação dos direitos passíveis de exclusão da indigitada norma internacional varia de país
para país. No Brasil, as patentes, o modelo de utilidade, as marcas, o desenho industrial e as
indicações geográficas estão abarcados pela Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96. Os
softwares são regidos por lei própria e são considerados direitos autorais (Lei 9.609/98); ao
passo que há ainda a Lei dos Cultivares (Lei 11.484/07) e de Circuitos Integrados (Lei
9.456/97). Todos estes casos, com exceção do software, portanto, seriam abarcados pela
exceção citada, em se tratando de legislação brasileira.

 

Na verdade, é notória a preferência em excluir direitos imateriais, independente da nomenclatura
e do regime jurídico que recebam em cada ordenamento jurídico nacional, que possam estar
relacionados a registro público, em função do interesse dos Estados em manter sua competência
justamente por conta de registro efetuado em seu âmbito jurisdicional. Como não é possível
saber quais países prescindem ou não do registro para outros direitos imateriais, ao contrário
dos autorais, nos quais a facultatividade é certa; prefere-se afastar de plano estas demais
possibilidades. Dougauchi[35] menciona que normalmente as patentes e marcas,
particularmente, requerem registro estatal, como ato condicionante da tutela pleiteada.

 

Neste viés, a Convenção não se aplica quando houver questionamento da validade do direito de
propriedade intelectual distinto de direito de autor e conexo, validade essa que uma vez não
reconhecida tornará inócuo o registro feito, caso tenha sido feito, o que atrai na maioria dos
casos a competência estatal do local onde foi efetuado.

Por outro lado, a violação de direito de propriedade intelectual também é matéria sensível a
interesses locais do lugar de sua concessão, tendo em vista a aplicação das normas punitivas
nacionais correspondentes. Percebe-se que se a violação tiver natureza contratual, ainda que
assim não seja alegada pelas partes, a cláusula de eleição de foro terá os efeitos previstos na
Convenção.

 

Desta forma, optou-se por retirar do escopo da Convenção estas duas possibilidades certeiras de
controvérsia acerca da propriedade intelectual, frente ao possível conflito entre a jurisdição do
país do registro do direito e a jurisdição do foro eleito, quando for diferente.

 

3.2 DA QUESTÃO PRELIMINAR EXCLUÍDA DO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

Apesar da exclusão das matérias previstas no art. 2.2., alíneas "n" e "o", da Convenção, o art.
2.3 prevê que:

 

Art. 2.3. Não obstante o estabelecido no parágrafo 2 [exclusões], um litígio não será excluído do
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âmbito de aplicação da presente Convenção se uma das matérias excluídas em virtude do
parágrafo citado surgir unicamente como questão preliminar e não como questão principal. Em
particular, o só fato de que uma matéria excluída conforme o parágrafo 2 seja levantada como
matéria de defesa, não excluirá a aplicação deste Convênio a determinado litígio, se esta
matéria não lhe constituir uma questão principal[36]. (GRIFO NOSSO).

 

Com esta norma, evita-se que as partes venham a se esquivar da observância da cláusula de
eleição de foro, por via de alegações que excluem a aplicação da Convenção em matéria
preliminar, diversas da questão principal do processo (causa de pedir e pedido). Assim, as
alegações de invalidade ou de violação serão julgadas pelo foro escolhido, ainda que não seja o
foro do registro ou da concessão do direito de propriedade intelectual em discussão. Nada o
impede, porém, que suspenda o processo para aguardar manifestação da autoridade
competente acerca do registro ou do reconhecimento da propriedade imaterial. Dougauchi[37]
informa que no Japão e na Alemanha, uma vez em curso procedimento administrativo acerca da
validade do direito de propriedade imaterial, há previsão legal de que os processos judiciais que
tenham esta matéria como questão preliminar possam ser suspensos até a decisão da
autoridade administrativa competente.

 

Em se tratando de relações jurídicas internacionais a respeito da propriedade intelectual, a
suspensão do processo judicial para a definição da validade em todas as jurisdições que
concederam o direito, ainda que contemple uma mesma relação jurídica, pode requisitar um
tempo longo demais para a solução do litígio. Esse tempo longo demais pode prejudicar causar a
perda da eficácia da prestação jurisdicional.

 

Por exemplo, caso haja licenças registradas em diferentes Estados e o processo principal seja
referente à cobrança de royalties quanto ao uso permitido em todos eles, em função de se tratar
de uma única relação jurídica contratual e com foro exclusivo; a decisão sobre validade de
apenas uma destas jurisdições não poderia ser compreendida como critério de julgamento para
as demais.

 

Esta é uma problemática que de qualquer forma seria difícil de resolver, porque em questões de
validade, ainda que o foro não fosse exclusivo, deveria ser feito um processo de conhecimento e
de execução em cada uma das jurisdições, havendo o risco de ao fim se obter resultados
discrepantes na parte executiva da demanda. Por esta razão, a Convenção não determina que
haja a suspensão necessariamente, cabendo ao foro eleito o juízo discricionário acerca desta
possibilidade, ante as peculiaridades do caso concreto, podendo optar pelo prosseguimento do
feito para afastar uma multiplicação exponencial de litígios.    

 

Há também outra problemática a ser enfrentada neste tópico. Caso o direito seja concedido em
país que não adote a Convenção, a observação da exclusividade do foro não será assegurada.
Destarte, questiona-se: Ainda que as partes sejam domiciliadas em Estados contratantes, se a
propriedade intelectual for concedida em jurisdição alheia ao tratado, poderá qualquer Estado
contratante decidir a respeito da validade e da violação ou reconhecer e executar a decisão do
foro eleito, nos termos da Convenção? E ainda, o que ocorre se este foro estiver localizado no
Estado concedente da propriedade, serão observadas as normas relativas à cláusula de eleição
de foro?
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Como a Convenção não se aplica ao Estado em questão, a melhor resposta seria negativa, de
modo que não está vinculado a reconhecer a exclusividade da eleição do foro, nem para exercer
sua própria jurisdição, caso escolhida, e tampouco para reconhecer e executar o julgado oriundo
de corte estrangeira, se outra for eleita. Estes problemas não foram tratados pela Convenção da
Haia de 2005, nem pela Convenção de Bruxelas e de Lugano, quanto às normas de direito de
propriedade intelectual no aspecto comunitário, no âmbito da União Européia[38].

 

Enfim, cumpre destacar que o julgamento efetuado pelo foro eleito terá efeito apenas entre as
partes e não perante terceiros (não terá efeito in rem ou erga omnes). O efeito da decisão
solicitada da autoridade do registro, que tem eficácia ampla em seu âmbito de jurisdição, não se
confunde com o efeito do julgamento principal. Em uma das rodadas de discussões a respeito
das questões relativas à propriedade intelectual, foi colocado que poderia haver problemas
referentes ao direito concorrencial, por exemplo: o foro eleito entende como inválida a
propriedade intelectual, decisão esta que terá efeito apenas entre as partes; e, no mesmo
mercado econômico, o direito for considerado como válido nas relações jurídicas estabelecidas
com terceiros[39].

Em que pese o reconhecimento e a execução do julgamento principal por outros Estados,
conforme determina o art. 10.3, somente poderão ser recusados ou sobrestados se:

 

Art. 10.3. Não obstante, no caso de uma decisão sobre a validade de um direito de propriedade
intelectual, distinto do direito de autor ou conexo, o reconhecimento e a execução somente
poderão ser recusados ou postergados, em virtude do parágrafo anterior, se:

a) a decisão for inconsistente com julgamento ou outro tipo de decisão da autoridade
competente na matéria, no Estado de cuja lei originou a propriedade intelectual; ou

b) procedimentos relativos à validade da propriedade intelectual estão pendentes neste
Estado[40].

 

Assim, a decisão sobre matéria excluída do âmbito de aplicação da Convenção e que for
levantada como matéria preliminar somente não será reconhecida nas hipóteses citadas,
ressaltando-se que esta é uma possibilidade e não uma determinação da Convenção[41]. A
rigor, ainda que o tribunal ao qual for pleiteada a execução coincida com o Estado que concedeu
originariamente a propriedade intelectual e entenda, em uma análise prévia, ser inválido o
direito contestado na preliminar, deverá ser reconhecida e executada a sentença estrangeira.
Dessa situação ressalva-se, por óbvio, que não houve uma decisão anterior efetiva, ou
procedimentos instaurados para aferir esta invalidade, nem houver qualquer elemento de
conexão que aponte a competência de outro país (art. 20, da Convenção). Entretanto, o referido
Estado demando a executar sentença estrangeira poderá deixar de fazê-lo desde que alegue as
exceções previstas no art. 9, dentre as quais, manifesta ofensa à ordem pública (alínea "e"). A
decisão prévia apta a intervir no reconhecimento e na execução do julgado pode ser referente
ao registro da propriedade intelectual, por parte da autoridade competente, o que abarca até
mesmo os escritórios de propriedade industrial, como o INPI, no caso do Brasil[42].

 

Entretanto, como no Brasil a jurisdição é una, de modo que não há uma jurisdição administrativa
e outra judicial, a decisão do INPI é passível de ser discutida no Judiciário, de maneira que cabe
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a este, no caso, dar a palavra final a respeito da validade da propriedade industrial. Por isso,
pode-se alegar que a decisão do INPI talvez não seja suficiente para impedir pedido de
reconhecimento e de execução de sentença a respeito da invalidade de propriedade industrial,
com efeito, apenas entre as partes, nos termos do art. 2.3.a, da Convenção. Por outro lado, uma
vez instaurado procedimento no INPI, o reconhecimento e a execução podem ser sobrestados, a
teor da alínea "b", do mesmo artigo.

 

A ausência de efeito in rem ou erga omnes deriva, na verdade, do fato de que a execução da
decisão judicial somente será aplicada às partes da lide, envolvidas pela cláusula de eleição de
foro. Isto vale para outros litígios relativos à propriedade, inclusive material. No que tange aos
direitos autorais e conexos, portanto, apesar de serem albergados pela Convenção sem as
restrições dos demais direitos de propriedade intelectual, a decisão judicial referente à sua
validade somente terá efeitos entre as partes contratantes. A escolha do foro competente e as
decisões dele emanadas, uma vez decorrentes da autonomia da vontade dos contratantes, não
poderia obrigar terceiros alheios à avença, indiscriminadamente.

 

Para exemplificar a questão relativa aos efeitos do julgado, em um contrato de licença de
patente, o julgamento a respeito da cobrança de royalties será executável nos termos da
Convenção. Normalmente, a invalidade do direito é alegada como matéria de defesa, de ordem
preliminar, que deverá ser apreciada pelo foro eleito, para a determinação do pagamento dos
royalties devidos. Neste caso, a lide permanece regida pelo Tratado, mas a validade somente
surtirá efeito entre as partes contratantes. O reconhecimento e a execução do julgado somente
serão recusados se já houver decisão da autoridade competente no sentido contrário ao do
julgado estrangeiro, unicamente no que disser respeito à invalidade da patente; ou poderão ser
suspensos se houver procedimento em curso acerca da invalidade. Esta possibilidade de
suspensão é típica de alguns ordenamentos jurídicos nacionais, como citado em relação à
Alemanha e ao Japão.

 

Quanto à exceção prevista sobre a violação dos direitos de propriedade intelectual, importa
ressaltar que se a ação pautar-se no fato de que tal violação, em verdade decorre de uma
ruptura contratual, a Convenção permanece aplicável, sendo que a futura decisão terá efeito
apenas entre as partes. Ocorre que, seguindo o exemplo da licença de patente, se o licenciado
usufrui o direito fora dos limites delineados em contrato, há nítido descumprimento contratual,
ao passo que também comete violação à patente, que foi utilizada por pessoa que não detém a
titularidade da propriedade industrial, sem o devido consentimento do titular. Neste caso, a
violação contratual se confunde com a violação do direito de propriedade intelectual em causa, o
que diz respeito ao vínculo obrigacional firmado entre as partes, razão pela qual a cláusula
permanece regida pela Convenção. Ademais, ainda que a violação seja levantada como matéria
não contratual, como, por exemplo, elemento de responsabilidade civil do infrator, a Convenção
permanece aplicável, desde que, ressalte-se, a violação possa ser enquadrada como matéria
contratual, ou seja, de qualquer forma caracterize ruptura da avença firmada entre as partes.

 

Apesar desta perspectiva, a delegação dos Estados Unidos mencionou durante as negociações
acerca da Convenção que não seria possível reconhecer sua jurisdição em processo concernente
à violação de propriedade intelectual, em função do princípio da jurisdição razoável, cujo réu não
tenha qualquer vínculo por elemento de conexão com sua jurisdição e que dificilmente entende
como aceitável a exclusividade do foro eleito quanto a esta matéria. Alguns membros da
discussão ressaltaram que a Convenção de Lugano, conforme art. 16, referente à União
Européia, não prevê no âmbito da exclusividade de foro causas concernentes à violação de
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propriedade intelectual.[43]

 

Ronald Brand[44] frisa que a Convenção não é clara em especificar qual norma define a
possibilidade da violação caracterizar um descumprimento da avença firmada entre as partes e
indica que as legislações nacionais podem diferir quanto a este tópico, especialmente ao se
considerar a existência de prazos prescricionais específicos para as alternativas processuais
disponíveis. Assim, se a parte que estiver interessada na aplicação da Convenção ingressar com
uma ação indenizatória, por exemplo, com pedido de ressarcimento em função da ruptura
contratual, a outra parte pode alegar que tal ação não seria cabível, nos termos da lei nacional
aplicável, indicando outro tipo de ação, que já estaria prescrita. Os advogados podem utilizar as
discrepâncias existentes nas leis nacionais como brecha para não responder ao descumprimento
contratual e é justamente isso que a Convenção visa afastar.

Neste pormenor, vale destacar que o eixo do texto convencional é o vínculo contratual firmado
entre as partes. Seu propósito não é conferir efeito erga omnes aos julgados, razão pela qual, a
princípio, parece incoerente abarcar direitos de propriedade intelectual que abrangem a proteção
do bem perante toda a comunidade envolvida na jurisdição do registro ou da concessão, tendo
em vista que tais direitos são protegidos como propriedade[45], em que pese suas
características peculiares[46]. Direitos de propriedade industrial, especialmente, são dotados de
uma eficácia erga omnes, pois são protegidos perante qualquer utilização não permitida no
âmbito do Estado que o concedeu. Não é este aspecto da propriedade intelectual que a
Convenção visa disciplinar. Seu intuito é abarcar a relação jurídica existente entre as partes
contratuais, devendo qualquer indenização por violação de propriedade imaterial consistir numa
violação de caráter contratual, surtindo efeito somente entre os contratantes, ainda que o
julgado seja reconhecido e executado em vários Estados estrangeiros.

 

Cumpre ainda definir que, uma vez inexistente qualquer previsão de norma específica quanto à
recusa e ao reconhecimento do julgado que decidir a respeito da violação da propriedade
intelectual, diferentemente dos julgamentos acerca da invalidade, aplicar-se-ão as normas
previstas no art. 10, §§ 1 e 2, que determinam que os julgamentos sobre matéria excluída no
art. 2, levantadas em questão preliminar, não serão reconhecíveis e executáveis por outros
Estados, no que tange à matéria objeto da exclusão, permanecendo, para todos os efeitos, o
resto da decisão. Dougauchi e Hartley[47] esclarecem que a recusa obviamente será feita caso o
julgado estrangeiro contrarie o entendimento da corte a qual se requer o reconhecimento e a
execução. Nota-se que a norma específica quanto ao reconhecimento e à execução da
invalidade é mais restrita a respeito da validade de propriedade intelectual distinta de direitos
autorais e conexos, do que em relação às demais recusas previstas no art. 10.

 

Destaca-se que, conforme especificaram as delegações do Reino Unido e da Austrália, na rodada
de discussões acerca dos aspectos referentes à propriedade intelectual da Convenção, a validade
e a violação das patentes são questões intimamente interconectadas, tendo em vista que
normalmente, uma parte alega a violação e a outra a invalidade do direito, como matéria de
defesa. Nestes casos, ainda que tais questões sejam apresentadas em processos distintos; o
julgamento em foros diferentes pode culminar na definição de extensões divergentes do direito
imaterial em tela. Ou seja, cada corte pode decidir seus respectivos litígios não só de modo
conflitante quanto ao julgamento final, mas também de forma a atribuir uma abrangência
distinta à proteção do direito, o que indiscutivelmente afetaria as partes, em especial pelo fato
de que tal proteção confere a utilização exclusiva da patente, ora com uma extensão em um
julgamento, ora com uma diversa em outro. Isto geraria grande incerteza aos litigantes quanto
ao âmbito de tutela judicialmente reconhecida à patente concernente ao contrato firmado, e tal
situação ainda não foi esclarecida.   
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4         CONCLUSÃO

 

Em resumo, insta afirmar que o contexto atual de relevância da tecnologia e do conhecimento
em geral como diferencial econômico, imprime uma série de interesses públicos na tutela da
propriedade intelectual, que, portanto, recebe tratamento nacional. Este tratamento abrange
todas as esferas políticas, como o Legislativo, por meio do processo de normatização, o
Executivo, por meio do aspecto administrativo de concessão e de reconhecimento, como
também o Judiciário, acerca das ações que envolverem este controle administrativo, no âmbito
territorial do Estado.

 

Ademais, seu caráter público, no que tange ao efeito erga omnes de sua proteção, contrasta
com o exercício da autonomia da vontade em delimitar jurisdição, especialmente nos julgados
em que sejam reconhecidos efeitos apenas entre as partes. Logo, desde o início das discussões
sobre a Convenção da Haia, percebeu-se que um dos grandes desafios seria a propriedade
industrial.

 

Nesse diapasão, claro está que inúmeras são as questões apresentadas quanto às
incompatibilidades e incertezas da aplicação da Convenção da Haia e suas regras específicas
para os direitos da propriedade industrial. Entretanto, ainda não há respostas suficientemente
fundamentadas que sejam capazes de solucionar todos esses questionamentos, visto que como
somente o México ratificou a Convenção, sua aplicação ainda não teve início.

Tal desafio, contudo, não deve obstar as discussões a respeito da matéria; caminho sem volta é
que, cada vez mais, as relações jurídicas internacionais ficam complexas e envolvem mais de
uma jurisdição, em que a propriedade intelectual é reconhecida ou concedida.

 

Nesse contexto está a Convenção da Haia sobre as Cláusulas de Eleição de Foro que,
considerando a necessidade geral de atualização do processo civil internacional, surge como
uma proposta promissora por assegurar regras claras e delimitadas acerca de competência
internacional, e por enfrentar questões das mais controversas sobre jurisdição, dentre as quais
questões de validade e violação da propriedade intelectual ganham destaque.

 

Deste modo, permanece a busca por normas de conflito de jurisdição em sede de propriedade
intelectual que conciliem o tratamento nacional atualmente dedicado à matéria com a dinâmica
cada vez mais internacionalizada que esta desempenha no contexto do comércio internacional. E
aguarda-se a real aplicação da convenção da Haia para que se verifique a posição da
jurisprudência internacional frente às novas regras postas.
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GLOBALIZAÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO
DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO

GLOBALIZATION, INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER AS DETERMINANTS OF
DEVELOPMENT

Thami Covatti Piaia

RESUMO
O presente estudo pretende demonstrar como no contexto atual, a geração, a exploração e a
difusão do conhecimento tecnológico são tão fundamentais para o crescimento econômico, como
o são para o desenvolvimento e a melhoria de vida da população dos países, indistintamente,
fazendo com que a obtenção e disposição dos melhores instrumentos sejam imprescindíveis para
o crescimento de uma nação. Essa interface que pretendemos demonstrar no presente artigo,
entre globalização, inovação e transferência de tecnologia, transformaram o antigo paradigma,
que era até então, cartesiano-linear, em algo novo, sem precedentes na história, disposto a
converter conhecimento em desenvolvimento social/tecnológico em beneficio de toda sociedade.
PALAVRAS-CHAVES: globalização – inovação – transferência de tecnologia

ABSTRACT
This study aims to demonstrate how in the current context, generation, exploitation and
dissemination of technological knowledge is so fundamental to economic growth, as are the
development and improvement of life of the population of the countries, without distinction,
causing the collection and provision of the best instruments are invaluable to the growth of a
nation. This interface that we demonstrate in this article, between globalization, innovation and
technology transfer, have transformed the old paradigm, which was until then a cartesian-linear,
into something new, unprecedented in history, willing to convert knowledge into
technological/social development for the benefit of the whole society.
KEYWORDS: globalization – innovation – technology transfer

1 GLOBALIZAÇÃO

 
Podemos conceituar globalização como um processo econômico e social que estabelece uma

integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através deste processo, as pessoas, os governos e
as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham seus aspectos culturais
por todo planeta. É a interligação do mundo.

Esse processo atual de globalização é a mais recente fase da expansão capitalista. Tal expansão
visa aumentar os mercados e, portanto, os lucros, que são o que de fato movem os capitais, produtivos ou
especulativos do mercado. As guerras, que sempre foram de caráter bélico, são cada vez mais econômicas
e o campo de batalha é o mercado mundial, altamente globalizado. Devido a isso, maioria dos países
empenha-se cada vez mais em atrair investimentos produtivos, porque geram riquezas e estimulam o
crescimento econômico.

José Cretella Netto comenta:
 

Fenômeno antigo, embora proclamado como novidade, a globalização apresenta, é certo, características
peculiares desde o final da década de 80 do século XX, que a distinguem da que ocorria na
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Antiguidade e na Idade Moderna, tais como a rapidez nas comunicações, o elevado volume de trocas
comerciais e a transferência em alta velocidade de recursos financeiros, em elevadíssimos e inéditos

montantes (estimados em cerca de U$ 2 trilhões a cada 24 horas).
[1]

 
 

Para Anthony Giddens: “a globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações
sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são

modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa.”
[2]

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os meios tradicionais
de ordem social, de uma maneira inédita, sem precedentes.

De acordo com Edgar Montiel:
 

Nenhuma cultura pode escapar da influência da globalização e, como já se disse, a cultura está em
mutação constante. Além disso, é necessário reconhecer que este processo de transculturação não se
manifesta unidirecionalmente. Somente através de um intercâmbio fluido teremos a possibilidade de

encontrar novas soluções para nossas diferenças culturais.
[3]

 
Mesmo com a diversidade cultural, compartilhamos uma humanidade comum e, portanto, não

somente uma responsabilidade e um respeito para com os outros, mas também a crença na capacidade de
compreender os outros.

Para Bertaso, “essa hipótese dá surgimento a um sujeito do conhecimento reconhecedor do outro e
da diversidade do mundo social, ambiental e cultural, envolvendo a aceitação às diferenças na e com a

pluralidade das culturas humanas.”
[4]

A rapidez das mudanças em condições de modernidade são extremas. Se isto parece mais notável
no que toca à tecnologia, permeia também nas esferas culturais e econômicas.

No entender de Hall:
 

Essa universalização e seu caráter aberto certamente condenam toda identidade a uma inevitável
hibridização, mas hibridização não significa necessariamente um declínio pela perda de identidade.
Pode significar também o fortalecimento das identidades existentes pela abertura de novas
possibilidades. Somente uma identidade conservadora, fechada em si mesma, poderia experimentar a

hibridização como uma perda.
[5]

 
 

Transformações culturais dessa grandiosidade e profundidade não podem ser evitadas. Não devem
ser detidas, pelo contrário, bem recebidas, pois são a única saída para que se evitar a letargia e a
mumificação.

A rapidez das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas constitui um desafio e uma
oportunidade excepcional para as instituições do âmbito cultural, pois trata-se de decantar, num marco de
políticas culturais, o tratamento dos efeitos benéficos ou não que produzem as novas tecnologias de
informação.

Rifkin proclama:
 

A economia física está encolhendo. Se a era industrial foi caracterizada pelo acúmulo de capital e de
propriedade, a nova era valoriza as formas intangíveis de poder vinculadas a conjuntos de informações
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e ativos intelectuais. O fato é que os produtos tangíveis, que durante muito tempo foram uma medida

de riqueza no mundo industrial, estão se desmaterializando.
[6]

 

O escritor e jornalista Fred Moody expressou essa ideia de uma maneira excelente em um artigo
publicado na New York Times Magazine, ao escrever: “o único ativo da fábrica da Microsoft é a

imaginação humana. ”
[7]

. Então, vemos mais uma vez que o novo comércio do século XXI favorece as
empresas mais leves, onde o valor é medido em ideias em vez dos pesados ativos tangíveis.

O que hoje existe é uma ampla medida de concordância, em que a corrente do conhecimento
avança na direção de uma realidade não-mecânica e o universo começa a se parecer mais com um
pensamento do que com uma máquina.

No que Rifkin concorda:
 

Um novo arquétipo humano está nascendo. Vivendo confortavelmente uma parte de suas vidas nos
mundos virtuais do ciberespaço, familiarizados com os trabalhos de uma economia de rede, menos
interessados em acumular coisas e mais interessados em ter experiências emocionantes e divertidas,
capazes de interagir em mundos paralelos simultaneamente, mudando rapidamente sua própria
personalidade para se adaptar a qualquer realidade – simulada ou real – diante de si, os novos homens e

mulheres do século XXI são bem diferentes de seus pais e avós burgueses da Era Industrial.
[8]

 
 

As indústrias estão se tornando menos locais e mais globais em suas operações. Muitas estão
migrando para o ciberespaço e afrouxando seus vínculos tradicionais com o espaço geográfico.

Mattos alega que “a importância da tecnologia, na globalização, está, como vimos, na geração de
uma nova ordem econômica. Efetiva-se a tecnologia mediante um encadeamento sistemático de atividades

de pesquisa e desenvolvimento experimental, com vista à criação de novos produtos e serviços.”
[9]

Para Sidekum:
 

A cultura contemporânea tem dimensões de grandiosidade universal pelas redes da globalização da
comunicação e possui possibilidades que extrapolariam o imaginário dos visionários de alguns séculos
atrás. É um fato de grandiosidade insuportável para os medíocres que ainda insistem em justificar pela
violência do poder de dominação a sua capacidade insubstituível para governar nosso mundo
acadêmico, para articular nosso mundo social, para gerenciar nosso mundo econômico e para

disponibilizar sobre nossa política, tanto na esfera regional como na esfera universal. 
[10]

 
As grandes mudanças na história, aquelas que fundamentalmente alteram nosso modo de pensar e

agir, pegam a sociedade de surpresa até que um dia tudo o que sabíamos de repente torna-se ultrapassado
e percebemos que estamos em um mundo totalmente novo. Essas mudanças é que estão levando a
sociedade a repensar os tipos de vínculos e limites que irão definir as relações humanas no século XXI,
pois as bases da vida moderna estão começando a se desintegrar.

 

2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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A Lei da Inovação (10.973) de 02 de dezembro de 2004 veio para facilitar a interação entre as
universidades, instituições de pesquisa e o setor produtivo, estimulando o desenvolvimento de produtos e
processos inovadores desenvolvidos no Brasil, com grande impacto sobre a competitividade do país.

Conforme referida lei, (art. 2º, IV) Inovação Tecnológica significa: “introdução de novidade ou
aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou

serviços.”
[11]

Conforme o Manual de Oslo, que apresenta dados relativos a levantamentos estatísticos e pesquisas
da OECD (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) sobre questões econômicas,
sociais e ambientais, assim como convenções, diretrizes e padrões acordados por seus membros,
dedicando-se à mensuração de dados relacionados à ciência, tecnologia e inovação:

 
As atividades inovadoras de uma empresa dependem em parte da variedade e da estrutura de suas
interações com as fontes de informação, conhecimentos, tecnologias, práticas e recursos humanos e
financeiros. As interações atuam como fontes de conhecimento e tecnologia para a atividade de
inovação de uma empresa, abarcando desde fontes passivas de informação até fornecedores de

conhecimento e tecnologia de forma incorporada ou não, e parcerias cooperativas. 
[12]

 
Para Assafim: “a inovação constitui um elemento essencial e dinâmico em uma economia de

mercado aberta e competitiva. Nesse contexto, os direitos de propriedade industrial fomentam a
concorrência dinâmica à medida que induzem as empresas a investirem no desenvolvimento de produtos e

processos, novos e/ou aperfeiçoados.”
[13]

Os mesmos resultados fomentam as disposições que tutelam a concorrência, haja vista o fato de que
esta obriga as empresas a inovar. Assim, ambos os flancos, direito de propriedade industrial e concorrência
são necessários para fomentar a inovação de maneira competitiva.

 
Assafim continua:
 

A partir dos anos 1990, no Brasil foi acentuado o processo de privatizações e a abertura da economia
nacional para o mercado externo, devido ao aumento do comércio internacional, da busca de
investimentos e da diminuição do Estado-empresa. Estas mudanças demandavam, também, maiores
sensibilidade e vontade de adaptação às normas diretoras da defesa da concorrência, dentro do novo

entorno econômico.
[14]

 
 

A vantagem competitiva pode advir do tamanho da empresa ou de seus ativos, mas, sem dúvida, a
habilidade para mobilizar conhecimento, tecnologia e experiência para criar produtos, processos ou
serviços está contando cada vez mais.

Inovação é tomada como sendo um sinônimo para a produção, assimilação e exploração com
sucesso de novidades nas esferas econômicas e sociais. A Inovação oferece novas soluções para problemas
e assim torna possível satisfazer as necessidades de toda sociedade.

Para Moreira e Queiroz:
 
Existe uma interação contínua e dinâmica entre novas idéias, práticas e produtos, de um lado,

e a estrutura e a função social, de outro. Portanto, existe normalmente uma forte assimetria na
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dificuldade para o julgamento do valor social e o das promessas da pesquisa no nível do projeto – e,
por extensão, uma também forte assimetria na informação que os cientistas que dominam um campo e

aqueles que não o dominam podem propiciar à escolha entre vários projetos alternativos.
[15]

 
Um sistema para avaliar a promessa científica e o valor social no nível do projeto deveria incluir a

visão do cientista em atividade sobre a natureza dos objetivos sociais com os quais sua pesquisa se
relaciona.

Conforme Stokes:
 
A busca desse conhecimento fundamental pode beneficiar-se da pequena ciência tanto quanto de
investigações realizadas em grandes máquinas. Da mesma forma como é importante que o empenho em
relação à energia de fusão, que exige instalações muito grandes, não se apodere de todo o
financiamento para a pesquisa fundamental realizada em laboratórios bem menores, também é
importante que as grandes instalações não sejam vistas exclusivamente como instrumentos de um

objetivo tecnológico.
[16]

 
 

É difícil, contudo, como analisa Stokes, “não sentir a necessidade de um esforço sustentado e
devidamente institucionalizado, no interior do próprio governo do país, para analisar a força dos campos da

ciência que podem ser levados a tratar das necessidades nacionais.”
[17]

Macedo e Barbosa contribuem:
 
Thomas Alva Edison, o físico norte-americano famoso pelo invento da lâmpada incandescente, do
fonógrafo e outros aparelhos elétricos, em sua empresa General Eletric, cria o primeiro departamento
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), buscando dar à produção do conhecimento produtivo industrial
o suporte e a precisão do conhecimento científico, eliminando a aleatoriedade das criações intelectuais

do trabalhador durante o próprio processo de produção de mercadorias.
[18]

 
Tal como se afirmava, a divisão do trabalho no próprio processo de produção de mercadorias

também fazia parte dessa lógica que pregava que na fábrica o trabalho intelectual deveria deste ser
separado. A simbiose científico-tecnológica deve ser entendida no contexto do processo de
desenvolvimento da modernidade, cuja característica fundamental tem sido a crescente apropriação pela
esfera econômica das demais esferas – a artística, a cultural e, sem dúvida, a científica. Nada há de bom
ou de ruim nessa apropriação que somente reflete o modelo histórico-social da modernidade, em que a
produção individual cede espaço à produção social.

No entendimento de Macedo e Barbosa:
 
Na produção do conhecimento, a informação sempre foi e será o instrumento básico, daí também a
noção de vínculo entre informação e poder. Na pré-modernidade, aquele detentor da informação era
também o governante que a mantinha em completo segredo, impedindo a sua difusão e, por
conseqüência, limitando o ritmo de desenvolvimento econômico e social. A modernidade se caracteriza
por promover socialmente a difusão da informação, sendo de suas origens o nascimento da imprensa,
possibilitando a difusão do conhecimento - também os livros, as bibliotecas e outras formas de fontes
correlatas – e, conseqüentemente, um desenvolvimento sustentado e acelerado como jamais conhecera a

humanidade. Esta foi, por vários séculos, a fonte provedora da informação para a ciência.
[19]
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O Acordo TRIPS/ADPIC (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

relacionados ao Comércio) da OMC (Organização Mundial do Comércio), na Seção 8 trata do Controle de
Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças. E em seu artigo 40 prescreve: “os membros
concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade
intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência

e disseminação de tecnologia.”
[20]

As inovações podem criar mudança social, e a subsequente mudança social pode trazer inovações
adicionais que podem reagir sobre as estruturas e/ou funções alteradas que as fizeram existir ou
influenciam outros aspectos da organização. A inovação é a introdução, com êxito, no mercado, de
produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente ou que contenham
alguma característica nova e diferente do padrão em vigor.

 

3 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

 
Os estudos sobre desenvolvimento têm mostrado que o crescimento social e o poder das nações são

responsáveis diretos pela capacidade de inovação tecnológica e de transferência e aplicação de tecnologia
das empresas. O que tem ficado cada vez mais forte, proporcionado pelo rápido desenvolvimento de
modernas tecnologias e por um aumento sem precedentes de transferência tecnológica.

A transferência de tecnologia, dado o usual sentido jurídico do termo transferência, pressupõe um
processo de compra e venda de informações de caráter técnico-produtivo, ou de um signo comercial.

Discorre Eva Stal:
 

Aprender por busca (learning by searching): esse é o processo conhecido como transferência de
tecnologia, o qual não chega à empresa incorporado em especialistas ou mediante treinamento. São
informações que precisam ser decodificadas, compreendidas, incorporadas e registradas. Consiste em
uma transação (compra ou venda) dos conhecimentos necessários à produção de bens e serviços
(tecnologia) de uma maneira desagregada e de forma a permitir a absorção, adaptação e aprimoramento
desses conhecimentos, com elevado grau de autonomia. Essa forma de aprendizado exige da empresa
um esforço ativo, além de uma capacidade prévia de conhecimentos, para buscar a tecnologia mais
adequada às necessidades da empresa, resultando em uma transferência efetiva de conhecimentos e

capacidades.
[21]

 
Nos últimos tempos, universidades e governos têm reconhecido o papel estratégico que os

laboratórios e centros de pesquisa podem desempenhar através de suas capacidades em criar e disseminar
conhecimento, em promover a capacidade inovadora de uma região. Considerando que uma proporção
significativa de produtos e processos atualmente comercializados e usados não teriam sido desenvolvidos
sem a pesquisa acadêmica, a maioria das universidades e centros de pesquisas estão conscientes de que
podem explorar comercialmente os resultados de suas próprias pesquisas ao promoverem e apoiarem a
criação de novas empresas.

Tradicionalmente o sistema científico caracterizou-se pela produção de conhecimento de livre
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divulgação na sociedade, sendo o prestígio, a reputação e a promoção do pesquisador seus principais
incentivos. Entretanto, no mundo empresarial também se produz conhecimento com um objetivo
primordialmente comercial. O primeiro tipo de conhecimento se conhece geralmente como ciência,
enquanto que o segundo se conhece como tecnologia.

Venosa afirma “que sob a denominação genérica transferência de tecnologia, agrupam-se diferentes
figuras contratuais, com características próprias, cujo objeto é o conhecimento tecnológico facultado de um

sujeito a outro, para que este último o explore empresarialmente.”
[22]

A transferência de conhecimento e tecnologia das universidades, institutos e laboratórios públicos
de pesquisas para aplicação pode se dar através de muitos canais, tais como a livre disseminação do
conhecimento via ensino e publicação, interação, consultoria, cooperação e licenciamento para empresas
existentes e, finalmente, através da criação de uma nova empresa. Uma crescente tendência entre as
universidades tem sido a busca de trajetórias de riscos maiores para a transferência de tecnologia através
da criação de novas empresas ou do licenciamento para empresas iniciantes.

 
Stokes concorda:

 
Para substituir o modelo linear do paradigma do pós-guerra, necessitamos de um entendimento mais
claro das ligações entre as trajetórias duais, mas semi-autônomas, do entendimento científico básico e
do saber tecnológico. Recentemente, surgiu a metáfora da Hélice Tripla, a qual descreve a criação de
empreendimentos, dentro e fora da universidade, que envolvem cooperação entre universidade,

indústria e governo.
[23]

 
 

A interação entre governo-universidade-empresa na concretização destes três objetivos: ensino,
pesquisa e desenvolvimento, fazem parte do modelo denominado de Hélice Tripla. A idéia básica deste
modelo consiste em que estes três mundos trabalhem de forma conjunta e coordenada para o
desenvolvimento econômico e social/tecnológico. É um modelo espiral de inovação que leva em
consideração as múltiplas relações recíprocas em diferentes estágios do processo de geração e
disseminação do conhecimento.

Conforme Eva Stal:
 

Cada hélice é uma esfera institucional independente, mas trabalha em cooperação e interdependência
com as demais esferas, por meio de fluxos de conhecimento entre elas. Além das conexões entre as
esferas institucionais, cada uma assume, cada vez mais, o papel das outras – as universidades assumem
postura empresária, licenciando patentes e criando empresas de base tecnológica, enquanto firmas
desenvolvem uma dimensão acadêmica, compartilhando conhecimentos entre elas e treinando seus

funcionários em níveis cada vez mais elevados de qualificação.
[24]

 
No contexto empresarial internacional, o termo ganha contornos próprios, porque se refere

praticamente à aplicação de conhecimentos científicos aos meios técnicos para obter novos produtos e
processos.

Para Mattos:
 

Ocorre transferência de tecnologia quando o vendedor entrega conhecimento e instruções ao receptor
(ao contrário da compra e venda, em que o vendedor retém os conhecimentos e entrega apenas
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instruções ao receptor) e regra geral, conforme já referido, países centrais só efetivam transferência de

produção (e não de projetos) aos países periféricos, no sentido de manter sua hegemonia.
[25]

 
 
 

No entendimento de João Marcelo:
 

De qualquer maneira, a transferência de tecnologia implica na transmissão ou no intercâmbio entre dois
ou mais sujeitos. A transferência pressupõe, de um lado, a existência de um controlador da tecnologia
e, de outro, de um dependente que carece dessa tecnologia e a necessita. Portanto, a transferência de

tecnologia compreende, na realidade, as operações de aquisição e de disponibilidade.
[26]

 
Contemplada pelas perspectivas do concedente e do adquirente, costuma-se atribuir à transferência

de tecnologia uma série de benefícios para ambos.
Conforme Assafim:

 
Para o receptor ou adquirente, se destacam como principais benefícios: a) adquirir tecnologia que lhe
permita uma melhor posição de competitividade no mercado; b) atrair, para si, uma clientela gerada
pela própria tecnologia adquirida; c) complementar seus próprios programas de desenvolvimento. Para
o concedente, os benefícios da transferência podem ser, entre outros: a) receber direitos (royalties) pela
tecnologia transferida; b) utilizar-se de melhoramentos feitos pelo adquirente; c) entrar em mercados

sem correr riscos; d) obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada, etc.
[27]

 
As universidades que estão sendo orientadas para a aplicação dos resultados de suas pesquisas,

denominadas de universidades empreendedoras, estão se tornando importantes instrumentos para a
inovação e competitividade local e regional, ao incluírem na sua missão, além do ensino e da pesquisa,
também o desenvolvimento social/tecnológico. Ao transformarem conhecimentos em tecnologias estas
instituições estão contribuindo para a criação de empresas, geração de empregos, competitividade da
economia local e, consequentemente, para a prosperidade econômica brasileira.

 

4 DESENVOLVIMENTO: DO ECONÔMICO AO SOCIAL/TECNOLÓGICO

 
Antigamente, o desenvolvimento de um país estava diretamente associado ao seu crescimento

econômico. Quanto maior fosse seu acúmulo de riqueza, maiores seriam suas chances de prosperar. A
acumulação de capital era o principal fator de crescimento de uma nação, em detrimento do fator humano.

Contudo, a partir das décadas de setenta e oitenta do século XX, novos paradigmas foram
apresentados, em virtude da necessidade, tendo em vista que planos apenas econômicos não estavam
conseguindo fazer com que países menos desenvolvidos atingissem um desenvolvimento mais
significativo, seja social ou tecnológico.

Aconteceu então, a diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. Agora não mais apenas
econômico, mas também social/tecnológico e humano.

O antigo modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se, por um lado, nunca

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10157



houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a poluição
aumentavam desordenadamente. Diante desta constatação, surgiu a idéia do desenvolvimento sustentável,
buscando conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social/tecnológico e, ainda, ao
fim da pobreza no mundo.

E esta distribuição social deveria estar diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico de um
país. A expansão do crescimento econômico, aliada à constatação de que os efeitos desse crescimento não
implicavam necessariamente a melhoria de vida da maioria da população mundial, reavivou os debates
sobre o desenvolvimento econômico.

Se o indicativo do nível de renda aumentou em muitos países em desenvolvimento, o mesmo não
pode ser dito sobre a maioria dos outros indicativos do nível de vida. Essa constatação levou à alteração da
visão restrita de desenvolvimento que a maioria dos autores e dirigentes nacionais tinha até então, que se
resumia ao crescimento econômico.

O desenvolvimento é tido hoje como um direito e vai da possibilidade de participação política nas
decisões do estado ao direito ao trabalho e à saúde. O desenvolvimento econômico necessita de um fluxo
permanente de novas ideias para melhorar a produtividade dos processos produtivos ou abrir mercados
mediante o lançamento de novas mercadorias. E como bem enfatizam Cherem e Di Sena Junior:

 
O direito ao desenvolvimento é um direito inalienável e, assim como os outros direitos
humanos, universal e indivisível. É inalienável porque os povos não podem dispor desse
direito, ou seja, não se pode abrir mão do processo de desenvolvimento. Universalidade
e indivisibilidade também são elementos caracterizadores do direito ao desenvolvimento.
Os direitos humanos, e dessa forma o direito ao desenvolvimento, são comuns a todos;

são benefícios que todos devem ter.
[28]

 
O direito ao desenvolvimento é um direito reconhecido internacionalmente e tanto na Declaração

Universal dos Direitos Humanos de 1948 como na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de

1986, o direito ao desenvolvimento está determinado como um direito humano.
[29]

O interesse em vincular direitos humanos e desenvolvimento social/tecnológico não é nem absurdo
nem impensável. Ao contrário, é quase um imperativo, pois não se pode pensar na concretização do
desenvolvimento sem a concretização dos direitos humanos. Não há desenvolvimento sem que sejam
levadas em consideração todas as implicações direcionadas para os direitos humanos, e a primeira delas é
concretizar o direito ao desenvolvimento como direito humano.

Contudo, ainda há muitos obstáculos dificultando a completa efetivação do desenvolvimento
tecnológico como direito. E são várias as implicações existentes. São questões políticas, jurídicas, culturais
e econômicas.

O desenvolvimento de um país passa pela construção de estágios avançados de industrialização, de
preferência assentados sob uma base nacional. Isso ocorreu com os países centrais. O desafio colocado
agora é de como os países periféricos poderão alcançar esses estágios, considerando as carências que
detêm e as pressões dos países ricos que tentam impedir-lhes o avanço.

No entendimento de Liliana Locatelli: tendo em vista que o desenvolvimento foi elevado ao status
de objetivo constitucional, e este deve delimitar os contornos das atividades públicas, o desenvolvimento
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econômico também deve ser uma das prioridades.
[30]

O primeiro passo para iniciar essa trajetória é a estratégia política do país, que deverá tratar das
políticas de desenvolvimento e inovação. Um dos aspectos fundamentais para alcançar o desenvolvimento
é a tecnologia. Sem tecnologia não há perspectiva de desenvolvimento no sistema capitalista, porque o
fluxo circular da economia sai da inércia com a entrada da inovação.

Entretanto, para que esses obstáculos possam ser ultrapassados, é preciso que haja um esforço
conjunto das organizações internacionais responsáveis, assim como políticas internas de cada nação, além
de um grande empenho da sociedade civil.

Um ponto que favorece em muito a efetivação ao desenvolvimento é a cooperação entre essas
organizações. Contemplando projetos sociais para o desenvolvimento, parece ser possível acreditar em
novos modelos de cooperação internacional, que realmente se preocupam com o presente e o futuro da
sociedade.
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OS LIMITES DE CUMULAÇÃO DE DIREITOS ENTRE PATENTES E CULTIVARES DE
PLANTAS TRANSGÊNICAS

LES LIMITES DE CHEVAUCHEMENTS DES DROITS ENTRE BREVETS ET VARIÉTÉS VEGETALES DE
PLUS EM PLUS DES PLANTES TRANSGÉNIQUES

Adriana Carvalho Pinto Vieira
Charlene Maria Coradini De Avila Plaza

RESUMO

Escassos são os estudos até o momento na comunidade científica sobre o papel da proteção sui
generis em um sistema de proteção em simultâneo: patentes e certificados de proteção em um
mesmo objeto imaterial, ou o desenvolvimento de visão política e jurídica coerente e razoável
dos órgãos competentes para análise na qual a patente de invenção pela LPI e a LPC por
certificados de proteção pode ou não funcionar em harmonia. Esse artigo oferece uma avaliação
critica sobre as abordagens referentes aos limites de sobreposição de direitos entre patentes e
cultivares em plantas transgênicas, tendo em vista a realidade jurídica nacional do setor agrícola.
Considerando que a LPC foi concebida no País como a principal, ou mesmo exclusiva forma de
proteção “sui generis” em propriedade intelectual para as variedades vegetais, através dos
certificados de proteção de cultivar, a vinda da biotecnologia vegetal, bem como a possibilidade
em aberto na LPI por força do artigo 42, I e II, permitiu para essa mesma variedade vegetal, a
proteção por mecanismos de patentes, por força do processo de trangenese, se patenteado e os
produtos advindos desse processo. A LPC em sua abordagem legal, se verificado a dupla
proteção entre patentes e cultivares em um único bem imaterial, fica relegada a um papel
marginal e secundário. Primeiro: porque pela lei de cultivares nacional não se admite os
mecanismos de sobreposição de exclusivas em um só bem imaterial. Segundo: a interpretação
extensiva do artigo 42, I e II, que confere a proteção por patentes de processo e produto a esse
mesmo bem imaterial, faz com que haja um desbalanceamento civil-constitucional quanto às
funções tópicas de cada sistema e suas especificidades e Terceiro: a proteção legal, resultantes
das patentes de invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções
tópicas de cada instituto. Havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um
mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios gerais da propriedade
constitucionalmente resguardados. Conseqüentemente, conflitos são gerados entre as funções
tópicas de cada sistema infraconstitucional de proteção. 

PALAVRAS-CHAVES: sobreposição de direitos; limites de proteção; patentes de processo e
produto; variedade vegetal. 

RESUME
Peu de choses ont été étudiés à ce jour dans la communauté scientifique le rôle de la protection
sui generis dans un système de protection en même temps - la protection des brevets et de
licences dans un objet immatériel, ou mis au point une vision politique cohérente et une analyse
juridique et raisonnable des organismes compétents dans lequel le brevet d'invention par LPI et
le LPC pour les certificats de protection peut ne pas fonctionner en harmonie. Cet article
propose une évaluation critique des approches concernant les limites de cumul de droits de
brevet entre les cultivars et les plantes transgéniques, en vue de la réalité juridique du secteur
agricole national. Considérant que LPC a été établi dans le pays que le principal, sinon sous
forme exclusive de protection "sui generis" de la propriété intellectuelle pour les variétés
végétales par des certificats de protection des obtentions végétales, l'entrée de la biotechnologie
végétale, ainsi que la possibilité ouverte le LPI vertu de l'article 42, I et II, a permis de disposer
de mécanismes de protection des obtentions végétales par des brevets, en cours trangenese, si
les produits brevetés en provenance de ce processus. La LPC dans son approche juridique,
vérifié la double protection des brevets et des cultivars dans une seule propriété intangible, est
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relégué à un rôle secondaire et marginale. Tout d'abord, parce que la loi n'admet pas cultivars
mécanismes nationaux se chevauchent dans un bien incorporel unique. Deuxièmement,
l'interprétation extensive de l'article 42, I et II, qui prévoit une protection pour les brevets de
procédés et de produits à la même propriété intangible, les causes d'un déséquilibre il ya des
droits civils et constitutionnels en ce qui concerne l'actualité de chaque système et de ses
spécificités et de la Troisième : protection juridique, de brevets d'invention, se distingue de la
protection juridique des droits des cultivars fonctions d'actualité de chaque institut. Si il ya un
chevauchement ou une combinaison de ces articles uniques à la même propriété intangible, il
existe un déséquilibre des intérêts et des principes de la propriété constitutionnellement
protégés. Par conséquent, les conflits sont générés entre les fonctions de chaque système de
protection infra actualité. 

MOT-CLES: cumul de fonctions; limites de la protection;des obtentions végétales brevets de
produit et processus; variéte vegetale.

INTRODUÇÃO

 

            Alguns estudos são postulados em favor da possibilidade dos mecanismos de sobreposição de
direitos na propriedade intelectual em uma só criação imaterial, sem atentar, no entanto, para os efeitos e
os limites dessa cumulação em concordância com os interesses sociais e a eficiência sistêmica do direito,
bem como a sua colidência e o desbalanceamento na sistemática civil-constitucional.
            A pesquisa direciona a questão no sentido de analisar quais os problemas e implicações para o
sistema normativo vigente de propriedade intelectual quando em face de um só corpus mechanicum,
funcionalizar vários direitos de proteção no corpus mysticum[1].

A Lei 9.279/96 confere através dos mecanismos de patentes a proteção para os genes modificados
e para microorganismos transgênicos desde que haja um processo inventivo, excluindo expressamente a
proteção patentária para plantas e animais por conveniência de política pública por força do enunciado do
artigo 18, III e parágrafo único[2].

No entanto, a cumulação dos direitos de exclusiva sobre uma única criação tem sido utilizada por
vários setores da economia de mercado, principalmente no setor de sementes. Assim, de um lado, a
variedade vegetal é protegida pela lei de cultivares, e de outro lado, os genes manipulados geneticamente
na mesma variedade e seus processos, se patenteados, são protegidos cumulativamente através da lei de
patentes.

Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes geneticamente
modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de
processo abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos
pela lei 9.456/97 através dos certificados de proteção, e diga-se, como a única e exclusiva forma de
proteção legal.

A proteção conferida ao processo de transgenia, uma vez patenteado, abarca a variedade vegetal e
suas partes, além de todos os materiais provenientes desse produto derivados da multiplicação ou
propagação.

Ao aderir às regras do acordo TRIPs, (artigo[3] 27, 3. b), o Brasil protege as variedades de
cultivares por um sistema sui generis, através do certificado de cultivares, mas, indiretamente, resultou por
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(não considerando a vedação do art. 2º. da Lei de Cultivares[4]) também via patentes, através da
modalidade de patentear processos para produção de plantas e microorganismos transgênicos,
condicionados aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

Não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações: (i)- artigos 10, que considera
como não sendo invenção e, (ii)- artigo 18, o que não é considerado patenteável, como a Lei 9.456/97 não
prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as
variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgenia, seja de gene ou células transferidas
em seu interior.

Cada modelo de exclusiva estará vinculado de forma restrita a sua função de forma a evidenciar a
especialidade de proteção para a qual foi criada, segundo os ditames constitucionais.

Dessa forma, para cada direito, um modelo constitucional que lhe confirma os pressupostos de
aquisição em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo princípio da especificidade de proteção – Lex
specialis derogat generali.

Diante dessas assertivas, propomos as seguintes problemáticas:
1-      Em que limite o sistema jurídico brasileiro permite a cumulação ou sobreposição de mais de

uma exclusiva sobre o mesmo bem imaterial, sem que haja a perda da eficiência sistêmica ou
violação dos princípios constitucionais pertinentes?

2-      A atividade inventiva seria mensurada pela interferência humana que modifica os estados da
natureza, portanto, necessária para que a criação passe a ser considerada uma invenção?

Baseamos no estágio atual do conhecimento nessas áreas, notadamente sua aplicabilidade e as suas
dimensões no que se refere aos limites da cumulação de direitos entre patentes e cultivares em um só bem
imaterial, tendo em vista à realidade da propriedade intelectual no âmbito da biotecnologia e afins.

 
1.                  ANÁLISES DOS EFEITOS DO ARTIGO 42, I E II DA LEI DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
 
 

A lei 9.279/96, ao regular o conteúdo jurídico das patentes de invenção traz no enunciado[5] do
artigo 42, I e II que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos processo ou produto
diretamente obtido por meio do processo de trangênese, se patenteado.

De acordo com o artigo supra mencionado, a proteção patentária confere a seu titular os direitos
exclusivos quando:

1-O objeto de uma patente for um produto, para evitar que terceiros sem o consentimento do titular:
fabrique, use, coloque a venda ou importe para esses efeitos o produto.

2-O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o consentimento do
titular: use, oferte para a venda, venda ou importe o produto obtido diretamente do processo patenteado.

Do enunciado, a concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de uma
variedade vegetal, em tese, confere ao titular os mesmos direitos de propriedade sobre essa variedade
criada a partir do processo patenteado.

A proteção conferida a um processo de transgenese, se patenteado, abarca a variedade vegetal e
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suas partes, além de todos os materiais provenientes desse produto derivados da multiplicação ou
propagação. Assim, a proteção por patentes pela lei clássica abarca produtos e processos, enquanto pela lei
de cultivares a proteção recai no produto, isto é, no resultado como tal, independentemente da variedade
vegetal ser representativa de novidade.

Ao obtentor confere-se a proteção do direito extensivo as novas variedades produzidas através de
melhoramento vegetal, como também as variedades melhoradas a partir da descoberta e seleção de
mutações e variações das famílias das plantas cultivadas.

Dessas afirmações, têm-se duas situações em que as variedades vegetais melhoradas comportam, a
princípio, proteção pelos mecanismos de patentes clássicas, além da proteção sui generis específica: (i)
nos processos para obtenção de variedades vegetais (art. 42, inciso II, da Lei 9.279/96); (ii) na
transferência de genes de microorganismos para o genoma das plantas.

Teoricamente os poderes legais conferidos ao titular da patente não comportam extensão ou
interpretação além do estabelecido, entretanto, na prática, o enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96,
oferece margem a interpretação extensiva no que se refere à proteção por patentes para produtos e
processos para uma variedade vegetal. Torna-se um tipo de “cláusula aberta” na legislação e em alguns
casos sofre interpretação extensiva (minus scripsit quam voluit) do Estado-Juiz quando da sua aplicação
ao caso concreto.

Há extensão na legislação 9.279/96 no artigo 42, I e II que confere poderes aos titulares de uma
patente de produto, ( material propagativo) derivado do processo patenteado, abarcando a proteção além da
estabelecida pela legislação especifica na materia a seu detentor, como por exemplo, a proibição do uso
próprio de sementes, o que deriva a permissão da cobrança de royalties sobre a produção em caso de “uso
não autorizado” de sementes.

O artigo 42 da lei 9.279/96 poderá abarcar a proteção por patente a um novo atributo de uma
variedade vegetal, o que confere ao titular o direito de exploração com exclusividade desse objeto ou vedar
que terceiros o utilize comercialmente, sem sua autorização.

No entanto, a interpretação extensiva do enunciado do artigo 42, encontra óbice pelo princípio do
esgotamento de direito preceituado no artigo[6] 43, IV, V e VI da lei 9.279/96.

Há a exaustão de direitos do titular da patente ou com o seu consentimento a partir do momento
que o produto objeto de patente ou produto obtido diretamente do objeto patenteado seja inserido no
mercado, não cabendo exercer qualquer direito de exclusiva, sob pena de cometer abuso de direito ou
abuso de poder econômico.

O esgotamento dos direitos ocorre com a colocação do produto no mercado a qualquer título:
venda, locação, leasing, etc. Qualquer uso subsequente está fora do direito da propriedade intelectual; ao
contrário do que ocorre em certas hipóteses no direito autoral (software, vídeo e fonograma) o titular da
patente que loca seu produto tem com o locatário uma relação exclusiva de locação e não de licença.
Relação de direito civil ou comercial ordinária, e não de propriedade intelectual[7].

A proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo
42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham
efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: “produto obtido diretamente por processo
patenteado”.
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Na mesma linha, Pontes de Miranda preleciona que:
O que é objeto do direito sobre a invenção é o bem incorpóreo. Por isso mesmo, a diferença entre o
produto e processo somente se torna de relevo quando se trata do objeto da pretensão ou da ação: o
direito sobre a invenção de produto e o direito sobre a invenção e processo são o mesmo direito sobre
invenção, se, porém, se cogita da ofensa do direito, vê-se que ofende o direito sobre a invenção de
produto quem fabrica esse produto e não ofende o direito sobre invenção de processo quem, por outro
processo, fabrica produto igual.
 

Salvo para multiplicação ou propagação comercial, exaure-se o direito do titular ou terceiro
autorizado de colocar o produto no mercado interno. Diversamente da lei 9.279/96 em seus enunciados 43,
IV, VI, a lei de cultivares não prescreve limites quanto à circulação e comercialização do produto objeto
de patente, porém, a própria concessão do direito estará limitada a não utilização do material de
reprodução e multiplicação para fins comerciais.

Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aduz que:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES
GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE ROYALTIES OU
INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
O recurso de apelação atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do Código de
Processo Civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem à
postulação de reforma da decisão.
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE ROYALTIES
O laudo pericial produzido no autos confirma a titularidade das apeladas sobre a
tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica
da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida
pelas patentes.
O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas
empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto,
justifica o pagamento de indenização ou royalties por aqueles, em retribuição pela
utilização da tecnologia desenvolvida por estas.
Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente
modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da
tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética
e intelectual - Lei nº 9.279/96.
Afora isto, também justifica o direito a indenização o princípio que veda o
enriquecimento sem causa.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LEI DE CULTIVARES
Não há incidência no caso em exame do previsto no 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das
Cultivares), que regulou especificamente a propriedade intelectual em relação às
cultivares e o uso de sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que
sua aplicação somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente e
pago royalties à empresa titular da patente.
ALEGAÇÕES DE ABUSO NA COBRANÇA DE ROYALTIES
Não foi produzida nos autos qualquer prova acerca de eventual abuso nos percentuais
cobrados a título de royalty pelas apeladas.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE VALORES
Não merece guarida a pretensão de que sejam reduzidos os valores cobrados a título de
royalties, por se tratar de inovação recursal, posto que não deduzida esta pretensão na
exordial, não sendo submetida ao contraditório e a apreciação do julgador singular,
representando afronta aos princípios da eventualidade, do contraditório e do duplo grau
de jurisdição.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70030660799, Vigésima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em
23/09/2009)
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Verificamos que, o ponto de colisão entre as LPI e a LPC se faz quando a manipulação genética da

variedade certificada através da Lei de proteção de cultivares é protegida através de patentes de processo,
se patenteado, abarcando ao mesmo tempo, os direitos de exclusiva por patentes de produto modificado
geneticamente e o processo dessa transgenia na mesma variedade vegetal. Há pelo mecanismo de patentes
uma extensão, um prolongamento da proteção ao produto final da variedade protegida.

O Brasil ao ser signatário da versão de 1978 da UPOV proíbe a dupla proteção de direitos em um
mesmo bem imaterial estabelecendo regime sui generis para as variedades vegetais distinto do sistema de
patentes.

No quadro atual da lei 9.279/96 a proteção é conferida como prestação administrativa plenamente
vinculada desde que respeitados os critérios condicionantes para tanto. Isto é, pode argüir-se a existência
da dupla proteção nos casos em que: (a) o processo de transgenese no genoma da variedade se adequar aos
critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por força do artigo 8° da Lei 9.279/96 e
(b) a mesma variedade vegetal, obedecer aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade e
novidade de mercado pela Lei de proteção de cultivares.

Um dos problemas verificados quanto aos limites de proteção de direitos para a variedade vegetal,
diversamente da lei 9.279/96, a lei de proteção de cultivares não protege os processos de obtenção de
variedades e, sim o seu resultado.

O objeto de proteção se limita a proteger a variedade como todo e o conjunto de suas
características[8]. Entretanto, pela LPC não são protegidos os processos de inserção de genes ou conjunto
de genes introduzidos nas variedades pela manipulação genética.

O sistema sui generis para as variedades vegetais recebe um tratamento específico devido às
características dos objetos protegidos que lhes são próprios, não havendo nenhuma intercessão entre os
direitos protetivos conferidos por patentes as cultivares.

A lei 9.279/96 ao não delimitar objetivamente os limites de proteção para produtos e processos
biotecnológicos, possibilita a proteção, em tese, sobre um processo do material derivado de uma variedade
vegetal com extensão ao seu produto proveniente desse processo. Significa que, devido à proteção das
técnicas provenientes do processo biotecnológico, o material propagativo da variedade vegetal fica a mercê
do processo de transgenia, se patenteado.

Diante dessas questões, a primeira análise concerne em discutir sobre a existência ou não de
atividade inventiva do processo de transgenia na variedade vegetal. A segunda análise, em consonância
com a primeira, analisa se a atividade inventiva é mensurada pela interferência humana que modifica os
estados da natureza, portanto, necessária para que a criação passe a ser considerada uma invenção.
 
2. DOS REQUISITOS DAS PATENTES DE INVENÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

 
“Qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável,

desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial” e que “as
patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto a seu setor
tecnológico”. (artigo 27.1 do Trip’s[9]).
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Assim, para os requisitos próprios conferidos pelo sistema de propriedade intelectual, um direito a
ser protegido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial para patentes de invenção,
distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade comercial, para os cultivares. Sendo que o invento
considerado com tal, somente receberá a proteção conferida através de patentes, se contiver a tecnicidade
em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado. Protege-se, uma solução técnica para problemas
técnicos visando á satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática.

O artigo 10 da lei 9.279/96 ao preceituar o que não é considerado invenção e nem modelo de
utilidade, o faz, diferenciando o que não é invento e em sendo considerado invento, não terá a proteção
abarcada pelos mecanismos de patentes e modelos de utilidade. Particularmente os elementos elencados no
item IX do artigo 10, não constituem invenção, porque não são representativos de solução útil[10].

No entanto, as criações do item IX do artigo 10, podem ser consideradas como invento, mas só
serão abarcadas pelo mecanismo de patentes se forem geradas soluções úteis na modalidade técnica, e não
somente na prática, sem ser técnica.

Assim, conforme mencionamos, o artigo 10 da Lei 9.279/96 - a princípio - não proíbe a
possibilidade das criações elencadas em seus incisos sejam considerados inventos. Mas, somente poderá
ser considerado como tal se representarem uma solução técnica para um problema utilitário técnico.

O efeito dessa declaração é controverso em dois sentidos: (i) no que diz respeito à patenteabilidade
de materiais biológicos produzidos por síntese química ou biotecnológica, quando o produto resultante
final é igual à substância de origem natural e, (ii) quanto ao possível desbalaceamento dos preceitos
finalísticos do artigo 5°, XXIX da Constituição Federal de 1988, se concedido patentes para essas criações.

Estarão os inventos vinculados a criação do útil e do efeito concreto, segundo artigo 5°, XXIX da
Constituição Federal, que protege os inventos industriais em oposição a outras criações industriais que não
abarcarão, necessariamente, qualquer efeito concreto.

Na noção de “criações” estão inseridas as variedades vegetais que são protegidas por força de
preceito constitucional, por outros mecanismos de propriedade intelectual, que não os das patentes.

A Constituição Federal, através do artigo 5°, no final do enunciado do inciso XXIX, é clara, ao
impor o cumprimento da função social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do país como limite
e condição para todas as leis que venham a regular a matéria, como também para as interpretações
extensivas no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em situações concretas.

Tanto a lei de cultivares, quanto a lei de propriedade intelectual e a Constituição Federal de 1988,
contempla direitos próprios em suas normas, bem como exceções específicas que devem ser interpretados
de forma restritiva sob pena de lesão ao direito tutelado.

Admitir interpretação extensiva para abarcar a proteção do material de propagação de cultivar
através de mecanismos de patentes de produto e processo, mesmo que, em tese, sejam considerados
inventos é colidir com os preceitos instituídos nas duas normas de propriedade intelectual desequilibrando
as funções tópicas entre as legislações que regulamentam a matéria e, diga-se de modo distinto.

Para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma
solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma
cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque
não é uma novidade cognoscível.
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A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação
existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre, conforme mencionamos
exaustivamente, a necessidade da resolução de um problema técnico específico. O que define uma criação
como suscetível de proteção através dos mecanismos de patentes é a sua classificação como invento[11].

O processo de seqüenciamento genético não será acobertado por patentes, a não ser que represente
funções que os torne técnicos, úteis e comercialmente aplicáveis e que seu resultado final dependa da
intervenção direta do homem a qual sem sua intervenção o resultado não seria alcançado pela espécie em
condições naturais.

Parte-se do pressuposto que esses elementos originam da manipulação ou recombinação de
materiais genéticos preexistentes ou, ainda, do isolamento de produtos e substâncias que ocorrem na
natureza, tratando-se de descobertas, e, portanto, não passíveis de proteção via mecanismos de patentes.

As técnicas, os processos de melhoramento associados à trangênese, simplesmente modificam os
genes, os transformam em algo diferente, porém, existentes em si na variedade vegetal, pois utilizam
recombinações materiais genéticos que preexistem ou isolam substâncias que ocorrem na natureza, isto é,
transformam o existente através de um princípio científico. Além de não constituirem uma atividade
inventiva por não possuirem natureza técnica compatível de invento, esbarram-se na proibição do artigo
6°, VII, parágrafo único da lei 11.105/2005[12] e na vedação por motivos de política pública do artigo 18
da lei 9.279/96.

O que distingue o limite de proteção por propriedade intelectual entre patentes e cultivares é
exatamente um dos requisitos mais importantes e exigíveis constitucionalmente ao se conceder proteção
baseada em patente de invenção: a atividade inventiva.

A atividade inventiva, como um dos requisitos de mérito para a verificação da concessão de
patentes se insere no artigo 13 da Lei 9.279/96 – “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que,
para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

O contributo mínimo da atividade inventiva vem a reforçar a concessão ou não de proteção via
patentes como pós requisito da novidade e este, atesta que a invenção não foi antecipada de forma integral
por um unico documento no estado da técnica. Dessa maneira, o requisito da atividade inventiva emerge
quando já constatado a novidade do invento.

Denis Barbosa diz que a atividade inventiva como segundo critério para a concessão de patentes, é
requisito de equilibrio de interesses, e, alerta que “é preciso que não só haja novidade, mas também que a
eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não
apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a
criação de um monopólio instrumental[13] (...) “

O contributo mínimo da distintividade em cultivares, comparado com a atividade inventiva das
patentes, mas diverso destas, nos vem demonstrar através da lei infraconstitucional, que somente serão
merecedoras de proteção através de certificados, aquelas criações, e diga-se: não se trata de invenções, que
contiverem em seu bojo além de outros requisitos concessivos de proteção de cultivares, a 
distinguibilidade de qualquer outra, cuja existencia na data do pedido de proteção seja reconhecida. Neste
sentido, deverá a cultivar ser  nova, isto é, ainda não disponível no mercado relevante e ser distinta,
morfologicamente, fisiologicamente, bioquimicamente ou molecularmente, para merecer a proteção
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jurídica.
No entanto, contrariando as especificidades da proteção sui generis, existe a possibilidade na lei

propriedade intelectual, sob o formato de “cláusulas abertas” de se obter patentes de seqüências gênicas,
mesmo quando há perda das características da variedade original na nova planta, como os casos de
cruzamento com outras variedades, pois a seqüência gênica patenteada exerce a proteção sobre a “nova”
planta.

Por outra vertente, a possibilidade de se vislumbrar a sobreposição de direitos em uma variedade
vegetal poderá ser concretizada desde que suas características mediante um processo de melhoramento não
influam de modo decisivo sobre suas qualidades e naturezas, desenvolvendo, assim, uma função distinta.
Dessa forma, a sobreposição é constatada quando a função da criação imaterial é distinta.

Logo, pela regra do artigo 42, inciso II, da Lei 9.279/96, tem-se que um titular de patente de
invenção, cuja proteção abarca novo atributo de uma planta, tal como um gene com nova função, tem o
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem
comercialmente, sem sua autorização. Nesse caso, a presença do contributo mínimo da atividade inventiva
será de suma importância para verificar sob os critérios indiretos a possibilidade da concessão patentária.

Em especifico a Convenção da União de Paris, que tem aplicação direta no Direito Interno, apregoa
no artigo 5° quater: “quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente
protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto
introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente
desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país”.

Entretanto, na oportunidade em que se escreve o artigo, vislumbramos importante decisão do
Tribunal de Justiça da União Européia[14], a qual decidiu em desfavor de uma empresa norte americana
detentora de patente de gene registrado na Europa. De acordo com a Diretiva 44/98 da Comunidade
Européia a informação genética que contenha o produto deverá exercer efetivamente sua função nessa
mesma matéria. Isso significa que o Tribunal considera que, embora as sementes importadas tivessem
resquícios do produto patenteado, trata-se de um produto final inerte que sofreu várias operações de
transformação, por isso a informação genética já não exerce a função inicial.

Assim, a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente
iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor à relação de causa e efeito entre os
meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção.[15]

Pontes de Miranda[16] demonstra que:
O produto é resultado novo, porém nem todo resultado novo, oriundo de invenção, é produto. Assim, o
que, tendo resultado novo, esse não é produto, constituiria outra classe das invenções, se todo resultado
novo derivasse de invenções, o que não se dá. Há patenteação do invento, se há produto novo, não do
que, não sendo invento, apenas dá resultado novo. Se o processo é novo, sim, porque, então, há invento
que pode dar o mesmo resultado, mas oferecer vantagens no sentido do progresso industrial. (...) Se o
processo é novo, embora não seja novo o resultado, a vantagem pode achar-se no processo novo. (...) O
resultado há de ser indicado porque, sem ele, não se poderia afirmar a industrialidade da invenção.
 

Complementa Pontes de Miranda[17] que “o bem incorpóreo, o todo funcional, quer nas invenções
de produto, quer nas de processo, quer nas combinações, quer nas aplicações, é que determina o que é
equivalente ou co-igual”.

Gama Cerqueira[18] diz que “para haver invenção é essencial que haja inovação, a recíproca nem
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sempre é verdadeira, porque nem toda inovação constitui invenção, havendo inovações de caráter
meramente construtivo, que não dependem do exercício das faculdades inventivas, sendo produtos de
simples habilidades técnicas”.

Para haver proteção via mecanismos de patentes necessário (i) a existência de um invento, (ii)
dotado de novidade, (iii) qualificada a novidade pela atividade inventiva, (iv)suscetível de aplicação
industrial, (v) sendo que se verifica a suficiência descritiva de seu requerimento, de forma a permitir
eficazmente a reprodução do invento na industria e como insumo de pesquisa.

Além do cumprimento dos requisitos essenciais para a concessão de patentes, há a necessidade de
verificação de que não há proibição legal por motivos de política pública abarcados no enunciado do
artigo 18 da lei 9.279/96. Por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os
microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção,
uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente.

Quanto aos requisitos essenciais para se conferir a proteção por patentes de invenção, algumas
considerações são importantes no intuito de sustentar que a proteção legal, resultantes das patentes de
invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções tópicas de cada instituto.

 A sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um mesmo bem imaterial, quando
constatada, desequilibra os interesses e princípios gerais da propriedade constitucionalmente resguardados,
conseqüentemente, gera conflitos entre as funções tópicas de cada sistema infraconstitucional de proteção.

O Brasil ao instituir um sistema sui generis para proteção de plantas excluiu as patentes de
invenções pertinentes à Lei 9.279/96 como forma de proteção para as variedades vegetais, conferindo por
outro lado, como mencionado anteriormente, a proteção através de certificado de proteção de cultivar
através da Lei 9.456/97, e diga-se: como única forma de proteção[19].

 Esse direito é excludente, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por
exemplo, as patentes clássicas ou segredos industriais. Dessa forma, a legislação brasileira ao vetar a
concessão de patentes sobre o mesmo objeto segue a disposição da UPOV de 1978, já que a versão
posterior não previne à dupla ou múltipla proteção[20].

O objeto de proteção conferido pela lei 9.456/97 recai sobre o material propagativo que por força
do artigo 3°, incisos, XIV e XVI, são conceituados como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na
propagação de uma cultivar ou toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua
reprodução e multiplicação.

O limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na
estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação por força da legislação nacional de cultivares
conferida através dos certificados de cultivar.

Pelo artigo 8° da Lei 9.279/96 “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial, assim como, pelo artigo 24 da mesma lei, refere-se à descrição
clara e suficiente do objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando
for o caso, a melhor forma de execução.

O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a
exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer
o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de
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licença compulsória. O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos
do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes[21].

No caso das variedades vegetais, não há descrição possível (sendo a descrição da solução técnica
de forma que possa induzir à livre cópia da solução patenteada um requisito essencial do sistema de
patentes) e a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público[22].

O requisito novidade na legislação de cultivares diz respeito à novidade de mercado, novidade
comercial concernente as variedades vegetais, e que por sua vez, atende ao principio da inderrogabilidade
do domínio publico para esse tipo de criação tecnológica.

Diversamente do sistema de cultivares, o requisito novidade aos moldes dos mecanismos de
patentes é “cognoscitiva” e exige que a tecnologia ainda não tenha sido acessível ao publico, de forma que
o técnico, dela tendo conhecimento possa reproduzi-la[23].

Denis Barbosa pondera que na proteção das variedades vegetais na proporção em que são excluídas
da proteção as idéias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva é irrelevante ao equilíbrio de interesses.
Com a originalidade, a novidade é um dos requisitos substantivos da proteção, e se propõe realizar o
mandato constitucional de proteção finalística. Note-se que, como, aliás, indica o art. 38 de Trip’s para
efeitos de termo inicial de proteção, essa novidade é geograficamente absoluta[24].

O requisito “novidade” para a lei de cultivar não representa como novidade absoluta como na lei de
patentes, pois se refere à novidade de mercado, sendo, portanto, mais branda em comparação com a lei
9.279/96 que exige o “conhecimento intelectual” e não somente o comercial.

Pelos parâmetros da legislação de cultivares a noção de novidade se caracteriza pela cultivar que
tenha disponibilidade no mercado, isto é, é novo o que ainda não foi posto no mercado.

Nesse contexto, Denis Barbosa[25] afirma que:
Nova cultivar[26], no que define a lei, será a comercialmente indisponível até a data do termo anterior
ao pedido de proteção, mas entendo que, sob a Constituição, a novidade deva ser de uma criação e não
de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato, não adquire dela a exclusividade. (...)
Embora a publicação dos elementos característicos da cultivar seja obrigação geral, nos termos da
alínea anterior, não é tal publicidade que determina ou não a existência de um novo cultivar, mas a
disponibilidade no mercado. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um
lado, da noção de conhecimento “geral” e de outro, do princípio da distintividade; mas sem ofensa ao
parâmetro da UPOV, pode haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”, como
aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibilidade – e, precise-se, no mercado!
 

Cabe ressaltar que no Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se
a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer
tempo, não existe privilégio.

 

2. OS CRITÉRIOS FUNCIONAIS E OS LIMITES DE PROTEÇÃO ENTRE PATENTES E
CULTIVARES

 

O artigo 5°. XXIX da Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
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tecnológico e econômico do País.
 A sobreposição de proteção por patentes e cultivares para um único bem imaterial vai de encontro

ao preceito constitucional do artigo 5°, XXIX, colide com o desenvolvimento tecnológico e
socioeconômico nacional, pois impede a difusão do conhecimento e restringe o desenvolvimento e a
pesquisa de novas variedades. Em outras palavras, afronta à função sistêmica geral da propriedade por
impedir o progresso técnico significativo em pesquisas e o interesse econômico do eventual produto.

Entre as funções tópicas de cada sistema de exclusiva, verifica-se: (i) a isenção do plantador,
elencada pelo sistema Upov de 1978, (a qual a lei de cultivares brasileira segue os moldes), (ii) permite o
acesso às variedades protegidas para o replantio da mesma variedade no espaço de plantio do adquirente
de um espécime do cultivar, em oposição ao sistema geral de patentes geral que o preveniria.

 A proteção sobre as variedades vegetais através dos certificados de proteção, não impede a sua
utilização, além disso, para o desenvolvimento de novas variedades (importante: a isenção engloba
quaisquer variedades como fonte de variação genética, ainda que sem autorização do primeiro melhorista
que as desenvolveu). Esta segunda limitação, diversamente da primeira, encontra paralelo na Lei 9.279/96
[27]. O uso das variedades protegidas pelo melhorista é livre desde a fase de pesquisas e desenvolvimento
de novas variedades, mas também para a comercialização da nova cultivar desenvolvida[28].

Haverá, portanto, incompatibilidade entre as funções tópicas de proteção por patentes com o
sistema sui generis, porque pela lei clássica de PI a nova invenção que incorpore uma invenção patenteada
por terceiros dependerá da autorização do primeiro titular.

No plano internacional, o artigo 27.3.b de TRIPs deixa à cargo dos Estados membros da OMC
definirem suas leis de proteção a propriedade intelectual voltado à adequação das situações e suas
necessidades particulares. Helfer, Laurence R, ao analisar o preceito comenta:

Une fois qu’un Etat membre de l’OMC adopte les quatre conditions obligatoires de l’article 27.3(b), il
est libre de concevoir ses lois relatives à la protection des variétés végétales et aux innovations dans le
domaine végétal sur le modèle de l’Acte de 1991 de l’UPOV, de l’Acte de 1978 de l’UPOV, des
dispositions sur les brevets de l’Accord sur les ADPIC ou une combinaison de ces approches. Chacune
de ces approches «consacrées» atteint, de manière différente, le but politique principal du système de
DPI: la création de mesures incitatives appropriées pour que les obtenteurs développent et
commercialisent de nouvelles variétés végétales. L’adéquation de l’une ou l’autre de ces approches à
la situation particulière d’un pays déterminé dépend des besoins de ses secteurs agro-industriel et
agricole, de son souhait d’encourager les investissements étrangers dans l’amélioration des variétés
végétales et dans les biotechnologies, et de ses objectifs em matière de commerce international[29].

 
Por extensão, o enunciado do artigo 7° do Acordo TRIPS apregoa como objetivos dos direitos de propriedade intelectual a

promoção da inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de

conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

No entanto, o enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto
objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma patente é
concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de direitos exclusivos
conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar
à venda, vender ou importar[30].

Dessa maneira, atendidos os requisitos objetivos de concessão de patentes, poderá um processo
biotecnológico a partir da planta ou de suas partes prolongar os efeitos da proteção a seus produtos.

E mais, poderá ocorrer à violação de direito da patente de processo quando o possuidor ou
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proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por
processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente de acordo com o artigo 42, § 2° da Lei
9.279/96, aos moldes do artigo 34 do TRIPS:

Art.34  
1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b
do art.28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão
o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do
processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando
produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como
tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:  
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;  
b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da
patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo
efetivamente utilizado.  
2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a
pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou
apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".  
3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de
negócio e de fábrica serão levados em consideração.
 

Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes geneticamente
modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de
processo, se patenteados, abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses
produtos protegidos pela lei 9.456/97 através dos certificados de proteção.

O enunciado do artigo 43, item VI da Lei 9.279/96, é claro ao possibilitar a terceiros, utilizar, por
em circulação ou comércio produto patenteado introduzido licitamente no comercio pelo detentor da
patente ou por detentor de licença, com a ressalva de que o produto patenteado não seja utilizado para
multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Dessa maneira, uma vez inserido o
produto relacionado à matéria viva no mercado interno, exaure-se o direito do titular, salvo para
multiplicação ou propagação comercial[31].

Como mencionamos anteriormente, o titular de uma patente que tenha autorizado a colocação no
mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não pode opor-se às
vicissitudes jurídicas subseqüentes (cessão, etc.) respeitantes a esse mesmo produto. Com efeito, a
substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo de primeira
colocação em circulação do produto[32].

Na sua versão atual, a Lei de Cultivares, ao mesmo tempo em que prescreve direitos de
propriedade intelectual sobre sementes e mudas, reconhece os direitos dos agricultores à utilização destas
sementes, ao estabelecer, em seu Artigo 10 que “não fere o direito de propriedade aquele que: reproduzir e
utilizar sementes para uso próprio; usar ou vender, como alimento ou matéria-prima, o produto obtido de
seu plantio e, utilizar o cultivo como fonte de variação no melhoramento ou para fins de pesquisa
científica”.

No caso específico dos pequenos agricultores, a lei autoriza, inclusive, a multiplicação de sementes
protegidas para doação ou troca para outros pequenos agricultores no âmbito de programas de
financiamento.

Sob esse prisma, o enunciado acima, aproximou-se do Farmer´s Right da Upov de 1978 com a
finalidade de garantir a segurança alimentar do pequeno agricultor ao conferir-lhe o direito de preservar
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dentro de seu estabelecimento, parte de sua colheita para futura semeadura, sem necessidade de prévia
autorização ou pagamento de royalties ao titular do material protegido.

Entretanto, há tendência no momento em que se escreve a pesquisa, de um enrijecimento das
normas de propriedade intelectual sobre plantas, haja vista, três propostas em debate, sendo duas no
Congresso Nacional[33] e uma no âmbito do próprio Poder Executivo Federal.

As limitações ao livre uso das sementes, praticadas pelas empresas do setor de biotecnologia, como
por exemplo, a representada pelas tecnologias genéticas de restrição de uso[34] através da introdução de
características impeditivas de germinação de sementes das plantas ou germinação por indutores externos e
pela aplicação de mecanismos de propriedade intelectual (patentes clássicas) sobre o material genético das
plantas colidem sobremaneira com o interesse público.

Dessa maneira, haverá a colidência com o interesse publico desde a sustentabilidade da agricultura
ao preço dos alimentos no mercado, vez que obrigam por força de contratos, os agricultores a cada safra
recorrer ao mercado de sementes em detrimento da perda de sua autonomia de manejo dos recursos
genéticos de sua propriedade.

Além de que, existe a vedação contida no enunciado do artigo 6°[35], VII, e parágrafo único da lei
n. 11.105/05 que proíbe o patenteamento de tecnologias genéticas de restrição de uso. Proíbe qualquer
processo de intervenção humana para a geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas, no
intuito de produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética
que vise á ativação ou desativação de genes relacionados á fertilidade das plantas por indutores químicos
externos.

É inconteste a garantia pela atual lei de cultivares o direito dos agricultores de reservar e plantar
sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha,
de usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio (exceto para fins
reprodutivos). Esse direito configura, historicamente, a base econômica de sustentação, não apenas da
agricultura camponesa e familiar, mas dos diferentes segmentos produtivos que integram a agricultura
brasileira.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Das análises, cabem-nos algumas considerações per se, senão vejamos:

Os limites e efeitos da proteção entre patentes e cultivares possuem uma conformação específica
quanto as suas funções no desenho constitucional. Essas especificidades de proteções determinarão os
limites de incidência da aplicação de cada forma de exclusiva.

 A legislação de cultivares não protege os processos de obtenção de variedades e, sim o seu
resultado. O objeto de proteção se limita a proteger a planta como todo e o conjunto de suas
características[36].

Outrossim, a proteção sui generis não abarca o gene ou conjunto de genes introduzidos, ou mesmo
a inserção de uma característica nova. Ou seja, a proteção de obtenção vegetal não diz respeito apenas ao
elemento novo inserido, ou a inovação que é acrescentada ou introduzida à variedade, mas a toda ela, no
intuito de resguardar para fins de pesquisa, o acesso livre e total a variedade vegetal visando o
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melhoramento genético.
Através da lei de cultivares, não são os processos de obtenção abarcados pela proteção, mas as

variedades (novas ou não) resultantes deles. No sistema clássico da lei 9.279/96, são patenteáveis tanto os
processos, enquanto tais, como os produtos que as conduzem, (art. 42, I e II).

Por esse preceito, ter-se-á sobreposição de direitos de propriedade sobre um mesmo bem, no caso o
material propagativo e seus derivados. Conseqüentemente haverá o desequilíbrio funcional de cada sistema
no seu desenho constitucional porque o mesmo bem imaterial foi funcionalizado por diferentes exclusivas.

Note-se para haver proteção através da Lei 9.456/97, a variedade vegetal deve se distinguir, por
margem mínima de descritores por uma ou várias características de qualquer outra variedade cuja
existência seja notoriamente conhecida no momento da proteção. Deve ser homogênea e estável nas suas
características essenciais e, somente abarcará a devida proteção condicionada à estabilidade com tal, após
sucessivas reproduções ou multiplicações[37].

De qualquer modo, a proteção conferida pela lei de cultivares as variedades vegetais estará
vinculada ao atendimento inerente aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade - critérios
técnicos e o requisito novidade – critério jurídico, introduzido obrigatoriamente pela UPOV de 1991, bem
como a utilidade – critério econômico, além de que seja provida de uma denominação própria.

Com a introdução da noção de “variedade essencialmente derivada[38]” pela Upov de 1991,
dificultou a prática de livre utilização de variedades protegidas para a criação de novas cultivares, vez que
passou a ser precedida de autorização do detentor de direitos de melhoristas implicando pagamento de
royalties[39].

A proteção de direitos pela lei 9.279/96 em seu artigo 40 confere às patentes direitos exclusivos de
monopólio jurídico limitado a temporalidade de 20 anos contados a partir da data de depósito e de 10 anos
a contar da concessão do pedido, prevalecendo o prazo mais longo.

A temporariedade de proteção na lei de cultivares é de 15 anos a contar da concessão do direito,
excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em
cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 anos, (art. 11 da Lei 9.456/97).

Conferir proteção a cultivar através da exclusiva das patentes de processos e produtos derivados da
transgenese desequilibra a função tópica da lei de proteção sui generis por assegurar um período mais
duradouro que ultrapassa o seu prazo legal e contraria uma das finalidades da Lei Maior por restringir a
liberdade econômica.

A lei de cultivar é clara, ao preceituar em seu artigo 12, que decorrido o prazo de vigência do
direito de proteção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre
utilização. Significa que é um contra direito prorrogar a proteção pelo sistema de patentes à variedade
vegetal sendo essa proteção, por força de lei especifica - temporária e improrrogável sob pena de fraude a
própria lei que regula a espécie ou sua inocuidade.

Além de que, para ser possível a proteção por exclusiva de patentes, a invenção deve ser útil,
portanto, excluída a criação, a princípio, as meras descobertas. A invenção deve ser nova, não óbvia para o
especialista no campo tecnológico pertinente e ter aplicabilidade industrial. Além disso, no tocante
exclusivamente aos inventos relativos à manipulação genética em microorganismos, exige-se a
intervenção humana direta, o que, aliás, é um pressuposto da manipulação genética e não um requisito
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objetivo de patenteabilidade.
O requisito novidade sendo um dos elementos justificadores do direito de proteção por patentes e

por cultivares possui conceito distinto entre os sistemas referidos.
De acordo com Denis Barbosa, o requisito “novidade” no sistema da Lei de proteção de cultivares

não pode ser uma “novidade cognitiva” porque a informação é genética e não semiológica. A essência de
um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a
reprodução da solução técnica. A novidade é apenas comprometida ao momento em que essa informação
genética se torna acessível ao público – pela colocação no mercado.

Diversamente do sistema de cultivares, o requisito novidade aos moldes dos mecanismos de
patentes é “cognoscitiva” e exige que a tecnologia ainda não tenha sido acessível ao publico, de forma que
o técnico, dela tendo conhecimento possa reproduzi-la[40].

Reiteramos que não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10 e
18), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente
convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgenese, seja de gene ou
células transferidas em seu interior.

Nenhum outro direito de proteção senão os conferidos pelos certificados de cultivares poderão
obstar a sua livre utilização, exceto os provenientes de contratos entre as partes sem a ofensa das leis de
defesa de concorrência.

O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a
exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer
o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de
licença compulsória. O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos
do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes[41].

A Constituição Federal, através do artigo 5°, no final do enunciado do inciso XXIX, é clara, ao
impor o cumprimento da função social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do país como limite
e condição para todas as leis que venham a regular a matéria, como também para as interpretações
extensivas no que se refere aos direitos de propriedade intelectual em situações concretas.

Conceder monopólio aos termos da Lei 9.279/96 para os processos de transgenia de uma variedade
vegetal, bem como dos produtos derivados do mesmo processo sem que haja efetividade dos pressupostos
legais e constitucionais de sua existência é; (i) colidir com as especificidades de cada sistema normativo de
proteção e, (ii) desequilibrar a cláusula finalística do artigo 5°, XXIX da Constituição Federal que
particulariza cada direito sob o manto de sua função social, econômica e tecnológica do País.
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[1] Denis Borges Barbosa em sua obra Tratado em propriedade intelectual. Rio e Janeiro: Lumen Juris, 2010,( no prelo) nos
informa que: A noção de corpus mysticum aparentemente deriva da patrística, quanto à natureza do corpo de Cristo, se o corpo
imaterial, que é a Igreja, se o corpo transmutado na hóstia, se o corpo histórico crucificado em Jerusalém: "Augustinus autem
scribens corpus Christi tripliciter dici, id est Ecclesiam, qui Christi corpus sumus, et illud mysticum, quod ex substantia panis et
vini per Spiritum sanctum consecratur, subintulit, dicens: «Caeterum illud corpus, quod natum est ex Maria virgine, in quo illud
corpus transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulcro, resurrexit a mortuis, penetravit coelos, et pontifex factus in
aeternum, quotidie interpellat pro nobis. Ad quem, si recte communicamus, mentem dirigimus; ut ex ipso, et ab ipso, nos corpus
ejus, carnem ejus, illo manente integro, sumanus: quae nimirum ipsa caro est, et fructus ipsius carnis, ut idem semper maneat, et
universos qui sunt in corpore pascat". encontrado em http://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina_Vol_139_Silvester_II. The
corpus mechanicum consists of the exemplars of the book or of the work of art. It becomes the property of whoever has bought the
material object in which the work has been reproduced or expressed. Seneca points out in De beneficiis (VII, 6) the difference
between owning a thing and owning its use. He tells us that the bookseller Dorus had the habit of calling Cicero's books his own,
while there are people who claim books their own because they have written them and
other people that do the same because they have bought them. Seneca concludes that the books can be correctly said to belong to
both, for it is true they belong to both, but in a different way. POZZO, Riccardo. Immanuel Kant on intellectual property.
Trans/Form/Ação, Marília, v. 29, n. 2, 2006 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31732006000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 09 Jan. 2009. doi: 10.1590/S0101-31732006000200002.
[2] Artigo 18 – Não são patenteáveis: (...)  III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam os requisitos de patenteabilidade
– novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no ar. 8° e que não sejam meras descobertas. Parágrafo único: Para fins desta Lei, microorganismos
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma
característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.
[3] Importante observar que pelo artigo 27 do TRIP’S, qualquer invenção, de produto ou de processo poderá ser patenteada em
todos os setores tecnológicos, desde que respeitados certos requisitos condicionantes, além de estabelecer rol de invenções que
podem ser consideradas pelos países membros, como não abarcáveis pela proteção via patentes em suas respectivas legislações.
Art. 27. 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os
setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem
prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis
e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.   “Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível
de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos “não óbvio” e utilizável”. 2 - Os
Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger
a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios
prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação. 3
- Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:   a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o
tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos
para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros
concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por
uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo
da OMC.
[4] Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de
Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e
de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. A
Lei 9.456/97[4] no enunciado do artigo 2° é clara ao instituir como a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de
certificado de proteção de cultivar. A Ata UPOV de 1978 preceitua no artigo 2 (1): “Each member State of the Union may
recognise the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent.
Nevertheless, a member State of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of
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them for one and the same botanical genus or species[4]”. Pelo enunciado da Upov de 1978 há a proibição a dupla proteção
(patente e cultivar) sobre o mesmo objeto (plantas) ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no país.
 
[5] Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,  sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes
propósitos:
 I - produto objeto de patente;  
 II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
[6]     Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
(...)
 IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento;
 V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos; e
  VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido
introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou
propagação comercial da matéria viva em causa.
[7] BARBOSA, Denis Borges. Conteúdo da exclusividade das patentes de invenção, 2002, p.08.
[8] Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira
[9] Trip’s - Artigo 27 – Matéria patenteável.  1 – Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2° e 3° abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os
setores tecnológicos,  será patenteável,  desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.
[10] Barbosa, Denis Borges. Noção constitucional e legal do que são inventos industriais. Patentes a que se reconhece tal atributo, em especial as patentes ditas de
“software, 2006, p. 15.
[11] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No prelo.
[12] Essa prerrogativa da lei 9.279/96 esbarra-se, muito embora, de forma genérica a vedação contida no enunciado do artigo 6°,
VII, e parágrafo único da lei n. 11.105/05 que proíbe o patenteamento de tecnologias genéticas de restrição de uso. Dessa forma, se
proíbe qualquer processo de intervenção humana para a geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas, no
intuito de produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise á ativação ou
desativação de genes relacionados á fertilidade das plantas por indutores químicos externos.
[13] Barbosa, Denis Borges et all. O contributo mínimo na propriedade intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, no prelo,  2010, p. 10.
[14] Entre os anos 2005 e 2006, a disputa comercial ganhou impulso porque a Monsanto deteve na Holanda sementes de soja
argentina para cobrar direitos e royalties. A Monsanto, no entanto, não havia registrado o gene na Argentina, onde essa variedade é
usada em grandes quantidades, (Informativo ABPI, julho de 2010).
[15] Mendonça, Jose Xavier de Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Campinas: Russell, 2003, p.153.
[16] Miranda, Pontes. Tratado de Direito Privado. Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos).  Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Parte
Especial. Tomo XVI. 2° edição. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 274.
[17] Miranda, Pontes. Tratado de Direito Privado. Bem incorporeo e invenção. Parte Especial. Tomo XVI, 4° edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.
[18] Cerqueira, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol.II, Tomo I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, p. 140 e ss.
[19] No Brasil, a Lei 9.456/97 em seu artigo 2° estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a
cultivar se efetua:  
Mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de
proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de
multiplicação vegetativa, no País. Conforme mencionei no trabalho “A interpenetração dos direitos de proteção em propriedade
intelectual - o caso das patentes de invenção e cultivares – (Anais do Conpedi, 2010): “A proibição da dupla proteção por patentes
de invenção e cultivares em um só bem imaterial, não consta da revisão da Upov de 1991. Por outro lado o Brasil mesmo pinçando
aspectos das duas Atas, optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção ou sobreposição dos direitos de
exclusiva. Mas, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96 no
enunciado do artigo 18, III”.
[20] Barbosa, Denis Borges – Direito exclusivo e excludente. http://denisbarbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.
[21] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. 5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 312, No Prelo.
[22] Barbosa, Denis Borges. Op. cit. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, No Prelo.
[23] De acordo com Denis Borges Barbosa em seu Tratado de propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 – no prelo.
[24] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.325, No Prelo.
[25] Barbosa, Denis Borges. – Direito exclusivo e excludente. http://denisbarbosa.addr.com/introducao.htm. Acesso em 29/12/2010.
[26] Considera-se a nova cultivar (dotada do critério de novidade) aquela que não tenha sido oferecida á venda no Brasil há mais de
doze meses em relação à data do pedido de proteção. E, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à
venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores videiras e há mais de
quatro anos para as demais espécies. Igual tratamento terá a cultivar que, não sendo nova essencialmente derivada de qualquer
gênero ou espécie vegetal. Uma variedade é considerada essencialmente derivada de outra variedade inicial quando: (i) é
predominantemente derivada da inicial ou de uma variedade que é em si mesma predominantemente derivada de uma inicial quando
retém a expressão de algumas características essenciais como resultado do genótipo ou combinação de genótipos da variedade
inicial; (ii) é claramente distinguível da variedade inicial; (iii) exceto pelas diferenças que surgem pela derivação expressa das
características da variedade inicial. Também são aquelas obtidas por seleção de mutações naturais ou induzidas, variações
somacionais, indivíduos variantes provenientes de plantas de variedade inicial, retrocruzamento ou transformação por meio de
engenharia genética (UPOV, 1991 – art.14(5).
[27] Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde
que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental,
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relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;(...) V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade
econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou
por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.(...)
[28] A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade vegetal como fonte de variação no melhoramento genético vegetal, com a finalidade de
criar outras variedades, ou mesmo para comercializar novas variedades. É estabelecida uma distinção jurídica entre dois objetos que, na realidade, são um só: a
variedade, enquanto invenção, protegida por um direito exclusivo do obtentor vegetal, e a variedade enquanto recurso/base para outra invenção, livre de quaisquer
direitos, Hermitte,  Marie-Angéle & Kahn, P.  Le ressources genétiques vegetales et Le droit dans Le rapports Nor-Sud.  Bruxelas: Bruylant, 2004, p.25.
[29] Halfer,  Laurence R. Droits de propriété intellectual et variété vegetales. Regimes juridiques internationaux et options politiques nationals, 2005, p.84.
[30] A França e a Alemanha adotaram leis mais incisivas para resguardar a isenção do melhoristas e o avanço das pesquisas científicas, ao permitir expressamente
que os melhoristas utilizem materiais genéticos que contenham componentes patenteados. Entretanto, se for desenvolvida uma nova variedade e ela contiver o
componente genético patenteado, a autorização do obtentor será necessária para a comercialização da nova variedade. Se o componente genético patenteado for,
entretanto, “retirado” do material, o titular da patente não terá nenhum direito sobre a nova variedade, Santilli, Juliana Ferraz da Rocha.  Agrobiodiversidade e direito
dos agricultores. Tese de doutorado,  Curitiba, 2009, p.151.
[31] Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
  I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do
titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim
preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como
fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em
circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados,
relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de
comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art.  40.
(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001).
[32] O princípio do esgotamento é conseqüência natural da proibição de restrições quantitativas e da proibição de medidas de efeito
equivalente previstas nos Tratados (atualmente nos artigos 34.° TFUE e 35.° TFUE). Segundo este princípio, o titular de uma
patente que tenha autorizado a colocação no mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere direitos não
pode opor-se às vicissitudes jurídicas subseqüentes (cessão, etc.) respeitantes a esse mesmo produto. Com efeito, nas próprias
palavras do Tribunal de Justiça, «a substância do direito de patente consiste essencialmente na atribuição de um direito exclusivo de
primeira colocação em circulação do produto» [acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck (C-187/80, Recueil, p. 2063, n.° 9). A
validade da jurisprudência sobre o princípio do esgotamento foi confirmada sucessivas vezes pelo Tribunal de Justiça: v., por
exemplo, acórdão de 5 de Dezembro de 1996, Merck e Beecham (processos apensos C-267/95 e C-268/95, Colect., p. I-6285).
Quanto à distinção, para efeitos de aplicação do princípio do esgotamento, entre colocação em circulação no estrangeiro e no
território da União, v., por analogia, acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI Records (51/75, Colect., p. 357, n.os 6 a 11).
[33] Projeto de Lei nº 3.100/2008, de autoria do Deputado Moacir Micheletto e Projeto de Lei nº 2.335/2007, de autoria da
Deputada Rose de Freitas. Um dos argumentos que tem sido utilizado no sentido de justificar as mudanças na legislação é a suposta
necessidade de adesão do Brasil à Ata da UPOV de 1991. É importante destacar, no entanto, que o Brasil já é membro da UPOV,
pois aderiu formalmente à Convenção da UPOV de 1978, tendo depositado o instrumento de adesão em 23/04/1999. Não há
nenhuma obrigatoriedade de o Brasil adotar a Convenção da UPOV de 1991, pois apenas os países não membros são obrigados a
adotar a versão de 1991 para se integrarem à Convenção.
[34] A lei de Biossegurança brasileira proíbe a utilização, registro e patenteamento das tecnologias genéticas de restrição de uso,
conceituadas como: qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas
para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou
desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. (art. 6°, parágrafo único, da Lei
11.105).
[35] Art. 6o - Fica proibido:
(...)
 VII – a utilização, a comercialização, o registro,  o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.
  Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou
multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à
ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.
[36] Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.
[37] Com efeito, o enunciado do artigo 3°, incisos III e IV da referida lei nos informa que:
III - margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente, suficiente para diferenciar uma nova
cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;
IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares
conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores
através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada
disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos.
[38] Cultivar essencialmente derivada é a essencialmente derivada de outra cultivar se cumulativamente for: a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de
outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da
qual derivou,  exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou,  por margem mínima de descritores,
de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de
proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies, artigo 3° da Lei 9.456/97.
[39] O pagamento de royalties poderá ser constituído sobre o valor da semente básica fornecida pelo licenciador ao licenciado; um percentual sobre a produção
presumível; um percentual sobre o valor resultante da comercialização efetivamente realizada. Martinelli, Orlando. Relatório Setorial  Final – FINEP-2006, p.10.
[40] De acordo com Denis Borges Barbosa em seu Tratado de propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 – no prelo.
[41] Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. 5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de
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Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 312, No Prelo.
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PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO
SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE NA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PROSPECTS AND POSSIBILITIES OF APPLYING THE PRINCIPLE OF SOCIO-ENVIRONMENTAL
FUNCTION OF PROPERTY IN INTELLECTUAL PROPERTY 

Alaim Giovani Fortes Stefanello

RESUMO
Resumo 

O instituto civil da propriedade consolidou-se dentro de uma concepção histórica individualista.
Com a inserção da função social da propriedade na Constituição de 1988, isto começou a mudar.

A concepção contemporânea de propriedade busca cumprir sua função, não se aplicando apenas
para os tradicionais bens imóveis, incidindo, por exemplo, em bens do patrimônio cultural, do
meio ambiente e do patrimônio genético. Trata-se de um reordenamento do sistema jurídico
que inseriu obrigações aos proprietários em relação à coletividade. 
Essa é a análise efetuada no presente artigo, de onde infere-se que toda propriedade, seja
pública ou privada, móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, deve atender e cumprir sua função
social e ambiental. 

PALAVRAS-CHAVES: Propriedade; Direito Ambiental; Função Social; propriedade intelectual.

ABSTRACT

Abstract 
The civil institute of property has been consolidated whitin an individualistic historic conception.
With the insertion of the social property in the Federal Constitution of 1988, it begins to change. 
The contemporary conception property searches to fulfill its function, if not applying only for the
traditional real properties, happening, for example, in thing of the cultural patrimony, the
environment and the genetic patrimony. This is a effect of the legal system that inserted
obligations to the proprietors in relation to the collective. 
This is the analysis made in the present article, of where it is inferred that all public or private,
mobile or immovable, must take care its social and environmental function. 

KEYWORDS: Property; Environmental Law, Social Function, INTELLECTUAL PROPERTY.

1. INTRODUÇÃO

 

O presente trabalho se propõe a analisar a possibilidade da incidência do princípio da função socioambiental da

propriedade, previsto na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002, também na propriedade intelectual, quando

envolver a apropriação dos elementos da vasta e complexa biodiversidade brasileira.

A propriedade intelectual como conhecida atualmente foi concebida numa visão jurídica privatista e excludente,

dentro de um paradigma liberal e individualista da globalização econômica, lastreado na racionalidade jurídica ocidental.

A biodiversidade, neste contexto, constituiu-se em objeto de apropriação onde o meio ambiente e os conhecimentos

dos povos sobre a utilização dos recursos da natureza, tanto com potencial farmacológico quanto cosméticos, transformam-se em

mercadorias.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10183



Noutro prisma, porém diretamente interligada, a propriedade intelectual está relacionada diretamente com o maior

ou menor desenvolvimento econômico e social dos países, pois a forma como foi construída privilegia o acúmulo de riquezas para

poucos e desconsidera as relações solidárias e coletivas que fazem parte da sociobiodiversidade brasileira, composta pelos povos

indígenas e comunidades tradicionais que convivem em harmonia com o meio ambiente.

Tal modelo foi idealizado numa visão de Estado monocultural, lastreado num direito monístico, o qual, para

Fernando Antonio de Carvalho Dantas, provocou a exclusão das diferenças étnicas e culturais de modo velado pela suposta

universalidade do princípio da igualdade (DANTAS, 2004, p.215).

No entanto, a forma de apropriação da vasta biodiversidade brasileira por meio da expropriação de conhecimentos

dos vários povos que secularmente a utilizam vem sendo contraposta e contestada por uma visão inclusiva e pluralista do direito, a

qual procura respeitar as culturas, o meio ambiente, as formas de criar e viver especialmente protegidas pelo texto Constitucional em

seus artigos 216 e 231.

Tal concepção plural do direito entende que os bens culturais e ambientais, na visão de Carlos Frederico Marés de

Souza Filho, independente de serem públicos ou privados, revestem-se de um interesse público e coletivo que os diferenciam

enquanto categoria jurídica dos demais bens (SOUZA FILHO, 2006, p. 22).

A contraposição feita à ideologia excludente e absolutista que caracteriza a propriedade intelectual necessariamente

transita pela compreensão da evolução jurídica do conceito de propriedade ao longo do tempo.

A propriedade imóvel absoluta, sagrada e inviolável, originária do direito romano e reafirmada como marco da

modernidade na Revolução Francesa, pressupõe que o dono possui o direito de usá-la da forma como entender, sem se preocupar

com aspectos sociais ou coletivos.

A concepção absolutista que permite usar, gozar e fruir da propriedade como um direito erga omnes, traduz o

individualismo que ainda permanece no ideário capitalista e econômico dominante, em que pesem os movimentos sociais em

sentido contrário.

Aos poucos, no entanto, foi sendo revista e repensada a função da propriedade em razão da necessidade de um

melhor aproveitamento dos recursos naturais, bem como da riqueza gerada pela terra e as conseqüentes desigualdades dela

originadas.

Assim, de forma cada vez mais presente, o aspecto social foi sendo incorporado como fator decisivo e qualificador

da propriedade, tendo como referência de mudança paradigmática a Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição Mexicana de

1917, de cujos textos emerge que a propriedade, além de um direito, é um também um dever, ou seja, a propriedade obriga.

Contemporaneamente, a nova exegese jurídica da propriedade imobiliária à luz da norma constitucional de 1988

irradiou seus efeitos para além da problemática da apropriação da terra, sendo aplicável em sua plenitude também noutras formas

de propriedade, inclusive na propriedade intelectual.

Para Luiz Edson Fachin, no movimento de constitucionalização do direito civil ocorreu a repersonalização das

relações jurídicas, onde o conteúdo da função social substantiva o direito. Da função, esculpiu-se uma obrigação social (FACHIN,

2003, p.28).

A propriedade, então, revista pelo texto constitucional, passou do campo privatista do direito civil para a seara

constitucional do direito público, tendo um novo núcleo que lhe dá um significado diferente daquela originária do Direito Romano,

da Revolução Francesa e dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

E a repersonalização da propriedade constitucionalizada desloca do âmbito do direito privado para o direito público

um de seus principais referenciais, confirmado posteriormente pelo Novo Código Civil de 2002 que explicita a função ambiental ao

lado da função social, reconhecendo que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, mas que o direito de
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propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, preservando a flora, a fauna, as

belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, evitando a poluição do ar e das águas.

Se a propriedade prevista na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002 teve seu conteúdo

resignificado, então há que se interpretar as suas diferentes formas a partir do direito público, entendendo-se a constitucionalização

do direito numa perspectiva ampla.

Neste sentido, Flávia Piovesan destaca que os contornos conceituais do direito à propriedade intelectual devem

considerar sua função social, transitando, assim, de um paradigma liberal individualista exclusivamente protetivo dos direitos do

proprietário para um paradigma coletivista que contemple as dimensões sociais do direito à propriedade intelectual (PIOVESAN,

2008, p. 409).

Ou seja, o princípio da função social da propriedade, originário da Constituição de Weimar de 1919 e da

Constituição Mexicana de 1917, igualmente insculpido na Constituição Federal Brasileira de 1988, deve irradiar seus efeitos sob

todas as formas de propriedade, inclusive e especialmente sob a propriedade intelectual, que se constitui o objeto de estudo do

presente trabalho.

Quando se trata de propriedade intelectual e meio ambiente, contudo, o conflito paradigmático entre direito público

e direito privado se evidencia como um desafio de proporções maiores.

O problema apresentado diz respeito à apropriação do meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo, por

meio do acesso aos recursos genéticos contidos nos diferentes elementos da vasta biodiversidade brasileira, utilizando-se de

propriedade intelectual para individualizar a propriedade sobre o recurso genético.

Exemplificando o problema, pode-se dizer que quando ocorre o registro de patente de um elemento da

biodiversidades, como um princípio ativo (fármaco) de uma planta, por meio da propriedade intelectual é transferido o domínio de

um bem de interesse e fruição da coletividade, portanto, de uso comum do povo nos termos da Constituição Federal, para a esfera

do patrimônio privado e individual do detentor do respectivo direito de propriedade intelectual.

Em decorrência da situação acima surge um questionamento: um bem ambiental que está revestido pelo interesse da

coletividade, assim definido pela norma constitucional como bem de uso comum do povo, deixa de sê-lo quando alguém dele se

apropria por meio da propriedade intelectual?

Se o bem maior protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal é a vida com qualidade para as presentes e futuras

gerações, qual o interesse que deve preponderar no conflito entre o individual/econômico em oposição ao coletivo/social?

O problema ganha novas dimensões quando se considera que o acesso aos recursos genéticos contidos na

biodiversidade ocorre sem a necessidade de transferir o domínio ou propriedade do bem ambiental onde está contida a informação

genética.

Ou seja, os recursos biológicos contêm os recursos genéticos; porém, estes últimos, depois de acessados e isolados,

independem dos primeiros.

Como explica Cristiane Derani, quem detém o bem não detém necessariamente o conhecimento – informação

genética. Da mesma forma as informações genéticas deste bem ambiental independem da relação do seu domínio. Logo, neste caso,

acessar significa apropriar-se (DERANI, 2003, p. 70).

O acesso e a conseqüente apropriação das informações genéticas contidas na biodiversidade não ocorrem

aleatoriamente, baseados em tentativas de acerto e erro.  A indústria biotecnológica, em especial, vale-se dos conhecimentos

tradicionais dos povos indígenas e comunidades tradicionais para abreviar o caminho da bioprospecção (atividade exploratória que

visa identificar componente do patrimônio genético com potencial de uso comercial).

A Medida Provisória 2186-16/2001 apresenta algumas definições em seu artigo 7º que ajudam a clarificar o tema.
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Assim, conhecimento tradicional é a informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local,

com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético. Já o acesso ao conhecimento tradicional é definido como a obtenção

de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou

de comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação

industrial ou de outra natureza;

A propriedade intelectual, neste caso, além de se apropriar de princípios ativos contidos em bens ambientais de

interesse e fruição da coletividade, também se apropria de saberes construídos secularmente, passados de geração em geração por

meio da oralidade, cuja característica marcante é a forma solidária como este conhecimento é utilizado por seus detentores.

A problemática evidencia-se no conflito entre a indústria da biotecnologia que tem por escopo encontrar novas

substâncias que alimentem o mercado mundial de medicamentos e cosméticos, e as comunidades tradicionais e sociedades indígenas

que detêm os conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos da biodiversidade.

Nas palavras de Antonio Carlos Diegues, de um lado está o saber acumulado das populações tradicionais sobre os

ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua nas atividades do corte da madeira, da pesca, sobre os

sistemas de manejo dos recursos naturais. De outro, está o conhecimento científico, oriundo das ciências exatas, que não apenas

desconhece, mas despreza o conhecimento tradicional oralmente acumulado (DIEGUES, 1996, p. 147).

O problema em tela, portanto, verte desta complexa relação entre o meio ambiente como bem de uso comum do

povo, de onde emerge a característica jurídica do interesse da coletividade, contraposta à apropriação dos conhecimentos

tradicionais associados aos recursos genéticos por via da propriedade intelectual, transformando um bem de interesse da

coletividade em propriedade privada.

 

2-      Contexto histórico da legislação e perspectivas.

 

Na área da Propriedade Intelectual iniciamos por destacar a Convenção da União de Paris para a Proteção da

Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, originalmente assinada por onze países, dentre os quais o Brasil. A Convenção

passou por varias revisões periódicas, como em Bruxelas, em 1900; Washington, em 1911; Haia, em 1925; Londres, em 1934;

Lisboa, em 1958; e, por fim, Estocolmo em 1967[1].

Os EUA não participaram da Convenção na época, alegando que a mesma seria prejudicial aos interesses de

desenvolvimento do seu Estado. Interessante observar o argumento usado pelo Estado Norte-Americano naquela época de que a

Convenção prejudicaria seu desenvolvimento econômico e científico nacional. Tal argumento foi rechaçado pelo mesmo país,

quando da imposição do acordo TRIPS em 1994 aos países em desenvolvimento.

A Convenção da União de Paris (CUP), ou simplesmente Convenção de Paris, como ficou conhecida, estabeleceu três

princípios basilares, que são o princípio do tratamento nacional, princípio da prioridade unionista e princípio da territorialidade[2].

A Convenção de Paris foi a primeira tentativa bem sucedida de harmonização internacional sobre propriedade

industrial, apesar de favorecer as grandes empresas, sem que isso significasse, necessariamente, a homogeneização das legislações

internas dos países signatários.

Para Denis Borges Barbosa, “no plano jurídico, a Convenção era criticada por se basear na velha noção romana do

direito de propriedade – noção que estendia ao proprietário o direito ao abuso da propriedade”, o que conferia muitos privilégios

aos titulares das patentes (BARBOSA, 2006, p.21).

Em 1886 foi celebrada a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas[3], considerada um

marco para os Direitos de Autor. No Brasil, o Decreto Legislativo nº 94, de 04 de dezembro 1974 aprovou o texto da Convenção de
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Berna, sendo que o Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975, promulgou a referida Convenção.

Já a Convenção Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais[4], de 02 de dezembro de 1961, revista em

Genebra em 1972, 1978 e 1991, foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 28, em 1999.

Posteriormente a Convenção foi promulgada pelo Decreto 3.109, de 30 de junho de 1999, após ter sido depositado o

instrumento de adesão à Convenção, em 23 de abril de 1999, a qual passou a vigorar no Brasil a partir de 23 de maio do mesmo

ano[5].

Desta Convenção resultou a criação da União Internacional para Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV). Merece

destacar a revisão da Convenção em 1978, que, na opinião de Selemara Berckembrok Ferreira Garcia, ocorreu por pressão dos

países desenvolvidos:

 
Nesse sentido, em 1978 a convenção da UPOV foi revisada, com o objetivo de obrigar,
particularmente os países em desenvolvimento, a reforçarem seus códigos, incluindo o
reconhecimento da propriedade intelectual para produtos isentos de proteção, como, por exemplo, os
microorganismos e plantas (GARCIA, 2005, p.50).

 

Conforme explica Patrícia Aurélia Del Nero, ao falar sobre a Convenção UPOV, “trata-se de um instrumento

internacional que disciplina, especificamente, a propriedade intelectual referente à biotecnologia vegetal” (NERO, 2004, p. 56).

O objetivo da Convenção é garantir direito de proteção ao obtentor de novas variedades vegetais, conforme disposto

em seu artigo 1º. O tratado permite que os Estados signatários da Convenção possam reconhecer o direito do obtentor por meio de

patentes ou outorga de um título específico.

Em 1970 foi concluído outro tratado denominado PCT (Patent Cooperation Treaty), cujo principal escopo é

estabelecer a apresentação de pedidos internacionais de patentes, regulamento todas as formalidades para seu depósito internacional.

Dentre os acordos citados, nenhum deles obteve a relevância internacional como a Rodada do Uruguai[6], em 1994,

que resultou na substituição do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) pela OMC (Organização Mundial do Comércio).

Em decorrência disso, em 1995 cento e vinte e três países firmaram um acordo sobre questões de propriedade

intelectual, denominado acordo TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights), que no Brasil resultou posteriormente na

edição da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial[7], editada em consonância com os

princípios do tratado.

A ata final da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio

(GATT) foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 30 em 15 de Dezembro de 1994. Posteriormente, após o depósito do

instrumento de ratificação da referida ata ter sido feita em Genebra, em 21 de dezembro de 1994, foi promulgada a ata final da

Rodada pelo Decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

O referido acordo é visto por Vandana Shiva como extremamente benéfico às grandes corporações internacionais e

muito prejudicial aos países em desenvolvimento (SHIVA, 2001, p. 27 e 28).

Para a autora, a liberdade conferida às empresas transnacionais no TRIPS é a mesma que os colonizadores europeus

tiveram a partir de 1492, quando Colombo obteve licença para colonizar povos não-europeus, como se fosse um direito natural,

onde é possível comparar os títulos de terra então emitidos pelo Papa como as primeiras patentes da época. Neste sentido, afirma:

 
No coração do tratado do GATT e sua leis de patentes está o tratamento da biopirataria como um
direito natural das grandes empresas ocidentais, necessário para o ‘desenvolvimento’ das comunidades
do Terceiro Mundo. A biopirataria é a ‘descoberta’ de Colombo 500 anos depois de Colombo. As
patentes ainda são o meio de proteger essa pirataria da riqueza dos povos não-ocidentais como um
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direito das potências ocidentais (SHIVA, 2001, p. 27 e 28).

 

A legislação brasileira, ao menos até o momento, ainda não contemplou de forma satisfatória o tema “biopirataria”,

não existindo sequer um tipo penal para estabelecer a prática como crime.

Os prejudicados com a expropriação dos recursos naturais e seus princípios ativos são, de forma direta, todos povos

indígenas e comunidades tradicionais que cultivam e preservam seus conhecimentos sobre a utilização dos elementos da

biodiversidade.

Mas, de forma indireta, todo o país provedor destes recursos e sua população são prejudicados pela biopirataria, pois

acabam tendo que pagar caro por direitos de propriedade intelectual de princípios ativos existentes e originários do seu próprio

território, mas cujo registro de patente se deu noutro país, sem nenhuma menção à fonte do recurso patenteado[8].

Neste contexto, a Amazônia revela-se como um dos principais (senão o principal) alvo da cobiça internacional, vista

pelos países com grande desenvolvimento tecnológico como fonte inesgotável de matéria prima – entenda-se, princípios ativos, no

contexto aqui proposto.

A maioria das nações com grande desenvolvimento científico não possui riquezas biológicas significativas em seus

territórios. Por outro lado, os países ricos em biodiversidade, como os países amazônicos, enfrentam dificuldades em impulsionar

seu desenvolvimento tecnológico e científico, tanto por falta de recursos financeiros, quanto por dificuldades criadas por acordos e

legislações sobre Propriedade Intelectual.

Cabe destacar a opinião de Ela Wiecko Volkmer de Castilho, para a qual os países detentores de biodiversidade vêm

fornecendo a matéria-prima (recursos biológicos e genéticos) aos países detentores da biotecnologia (indústrias farmacêuticas,

químicas e agrícolas), sem uma contrapartida justa. Diante disso, as desigualdades econômicas e sociais vêm crescendo

(CASTILHO, 2003, p. 455).

Pode-se afirmar, portanto, que existe uma “dependência mútua assimétrica”, ou seja, os detentores de tecnologia

precisam dos provedores de biodiversidade, os quais, por sua vez, precisam de recursos para produzir maior desenvolvimento

tecnológico.

Apesar da dependência ser mútua, ela ocorre com desvantagem econômica para os países provedores de recursos

naturais, uma vez que os Países do Norte investem contra os Países do Sul com todo o aporte financeiro das empresas

multinacionais, em especial de biotecnologia, gerando um desequilíbrio nesta relação, uma vez que estes países ainda não possuem

articulação política e econômica suficiente para impor condições mais equânimes neste relacionamento[9].

Como conseqüência disso a globalização econômica aumentou a concentração de recursos e de tecnologia nos

Países do Norte. Essa força da economia capitalista tem se refletido em nível global nos tratados sobre comércios e nas legislações

sobre propriedade intelectual.

Os Direitos de Propriedade Intelectual, de uma forma geral, e o registro de patentes, em particular, são instrumentos

jurídicos que influenciam diretamente no grau de desenvolvimento econômico, científico e social dos países.

Prova disto é o aumento do fosso tecnológico entre os Países do Sul e os Países do Norte e a concentração de renda e

tecnologia em poder de poucos, como os Estados Unidos que, de acordo com Marcelo Dias Varella, são os destinatários de 83%

dos royalties devidos em todo o mundo (VARELLA, p. 173).

No âmbito da legislação interna, a Constituição Imperial de 1824, como observa Patrícia Aurélia Del Nero, já garantia

aos inventores a propriedade intelectual de suas descobertas ou produções, determinando que a lei infraconstitucional deveria

assegurar um privilégio exclusivo temporários aos proprietários (Op. cit., p. 61).

Em 1882 a Lei 3.129 regulava a concessão de patentes a autores de invenções ou descobertas industriais[10]. A
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referida norma já excluía da possibilidade de obter registros de patentes, no § 2º do artigo 1º,  os pedidos que fossem contrários à lei

e à moral, ofensivos à segurança pública, nocivos à saúde pública ou que não tivessem aplicação industrial. A duração do privilégio

era de até 15 anos.

Em 19 de Dezembro de 1923 é criada a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, por meio do Decreto 16.254, a qual

tinha em suas atribuições todos os serviços de patentes de invenção, marcas de indústria e comércio[11]. Posteriormente, em 4 de

Janeiro de 1933, criou-se o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficaram os serviços relativos aos privilégios de

invenção e marcas de fábrica e comércio.

Já o Decreto nº 24.507 de 29 de Junho de 1934 aprovou o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou

modelo industrial, para registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal[12].

O Código da Propriedade Industrial[13] foi criado em 27 de agosto de 1945 por meio do Decreto-Lei nº 7.903,

estabelecendo em seu artigo 2º que a proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, tinha por objetivo

reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a

lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de

invenção do indivíduo.

O artigo 8º do Código da Propriedade Industrial de então previa que não seriam privilegiáveis com proteção as

invenções que tivessem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero.

Em 11 de dezembro de 1970 foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio da Lei 5.648,

na forma de autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, tendo por finalidade principal executar, no âmbito

nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Cabe destacar aqui a expressão função social vinculando a propriedade industrial a uma obrigação que não é apenas

jurídica e econômica. Essa função social, como se observa, integra as finalidades do próprio INPI, razão pela qual merece relevo.

O Código da Propriedade Industrial foi modificado em 1967, pelo Decreto-lei 254, e em 1969 pelo Decreto-lei 1.005,

sem contudo, trazer alterações significativas. Porém, foi com a Lei 5.772, em 1971, que a propriedade intelectual ganhou nova

roupagem no Brasil:

 
Nos anos 70, a Lei 5.772/71 dá novo perfil à propriedade intelectual, com a promulgação de um novo
Código de Propriedade Insdustrial. Esse novo perfil coincide com a adesão brasileira ao PCT (Patent
Cooperation Treaty) e delineia, por outro lado, as tendências da época quanto à regulamentação da
propriedade industrial, no contexto mundial, a partir do fluxo intenso do comércio internacional e com
a rápida e progressiva transformação dos bens imateriais (NERO, Op. cit., p. 63).

 

O Código de 1971, de acordo com a alínea “c” do artigo 9º, mantinha como não privilegiáveis as substâncias,

matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos

processos de obtenção ou modificação. Em tese, essa medida contribuiria para o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional,

além de facilitar o acesso ao medicamento que poderia ter seu preço ao consumidor diminuído.

Porém, essa vedação não foi mantida na Lei 9.279 de 1996[14], em detrimento do caráter social da propriedade

industrial, nos termos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, que estabelece que a lei

assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, bem como o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Na prática, o que menos se observa é a busca pelo interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
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econômico do país, previsto no texto constitucional e no artigo 2º da Lei 9.279/96[15]. Essa afirmação pode ser constatada pelos

dados levantados junto ao INPI, conforme demonstra Luiz Otávio Pimentel:

 
Na transferência de tecnologia, observa-se que os países de origem são também aqueles da sede das
principais empresas que atuam no Brasil e países com os quais são realizados o maior intercâmbio
comercial: Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Suíça e Espanha.
Chamando atenção para o valor do montante das remessas oficiais ao exterior por transferência de
tecnologia: em 1993 eram US$ 226 milhões, cresce sucessivamente, chegando a US$ 1.981 bilhões
em 2002 (PIMENTEL, 2005, p. 571).

 

Com esses dados constata-se que o sistema de propriedade intelectual vigente no Brasil, decorrente do acordo TRIPS

e baseado na Lei 9279/96[16], não propicia o desenvolvimento tecnológico nacional, uma vez que as dificuldades criadas pelo

arcabouço jurídico são grandes, não fomentando o fortalecimento da maioria das empresas brasileira e, tão pouco, protegendo os

conhecimentos tradicionais gerados de forma coletiva pelos povos que secularmente se relacionam com a biodiversidade.

Tal modelo contraria, inclusive, a Política Nacional de Biodiversidade,[17] que prevê o fomento do acesso à

tecnologia, promovendo mecanismos para geração de conhecimentos biotecnológicos, resguardando os direitos de propriedade

intelectual e a gestão da biodiversidade brasileira.

Um mecanismo que pode ser utilizado para minimizar estes efeitos negativos é a Licença Compulsória prevista no

artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial, o qual estabelece que o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente

se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos

termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Na prática, porém, trata-se de um mecanismo muito pouco utilizado no Brasil. O Brasil só utilizou a licença

compulsória no caso das vacinas contra a febre aftosa e, pela segunda vez em 04 de maio de 2007, quando o Governo brasileiro fez

uso novamente desta prerrogativa para autorizar o licenciamento compulsório do remédio Efavirenz, atendendo solicitação do

Ministério da Saúde. O medicamento fabricado pelo laboratório Merck Sharp Dohne é usado na rede pública de saúde para

tratamento de mais de 75 mil pacientes de Aids.

Acreditamos que a função social da propriedade ao aplicar-se também à Propriedade Intelectual e ao conseqüente

registro de patente, justifica que o instrumento jurídico da Licença Compulsória seja utilizado mais freqüentemente.

Neste sentido, para Paulo Luiz Neto Lobo a concepção de propriedade que desprende da Constituição é mais ampla

que o tradicional domínio sobre coisas corpóreas, principalmente imóveis, que os códigos civis ainda alimentam. Envolve a própria

atividade econômica, abrangendo o controle empresarial, o domínio sobre ativos mobiliários, a propriedade de marcas, patentes,

franquias, biotecnologias e outras propriedades intelectuais. Para o autor, os direitos autorais de software transformaram seus

titulares em megamilionários. As riquezas são transferidas em rápidas transações de bolsas de valores, transitando de país a país, em

investimentos voláteis. Todas essas dimensões de propriedade estão sujeitas ao mandamento constitucional da função social

(LOBO, 1999, p. 107).

Observa-se que em decorrência do comando constitucional da função social da propriedade todas as formas de

propriedade juridicamente existentes devem cumprir sua função social.

Cabe destacar que no mundo contemporâneo as propriedades mais valiosas são justamente as incorpóreas, a

exemplo de marcas de empresas e grifes que por si só valem muito mais que os bens materiais individualmente considerados dessas

mesmas empresas.

Some-se a este raciocínio o fato que recais sobre as propriedades e bens ambientais o interesse da coletividade, uma

vez que são considerados  bens de uso comum do povo nos termos estabelecidos no artigo 225 da Constituição Federal. Para o
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Brasil esta construção jurídica é importante, uma vez que possuímos a maior biodiversidade do planeta.

De acordo com Cristina Maria do Amaral Azevedo, cerca de 45% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro origina-

se da exploração de componentes da biodiversidade, o que, demonstra a enorme interdependência do país com relação à

biodiversidade e economia. Destaca também que embora o setor biotecnológico brasileiro ainda seja considerado pequeno, o setor

farmacêutico, por exemplo, movimenta em nível mundial US$ 300 bilhões ao ano, sendo que 40% dos medicamentos produzidos

derivam da biodiversidade (AZEVEDO, 2006, p. 38).

Se possuímos a maior biodiversidade do planeta e 40% dos medicamentos na atualidade são originários da

biodiversidade, pode-se concluir que falta ao país pesquisa e investimento em ciência e tecnologia para usufruir dos recursos que

dispõe, fazendo-o de forma justa e equitativa com os povos indígenas e comunidades tradicionais que detém os conhecimentos

associados aos recursos genéticos.

Atualmente o acesso aos recursos genéticos no Brasil é regulado pela Medida Provisória (MP) 2186-16, de 23 de

agosto de 2001. Sua versão inicial foi editada em 03 de junho de 2000, sob o número 2052.

Essa Medida Provisória é fruto da polêmica surgida em um contrato de bioprospecção que havia sido realizado entre

a empresa farmacêutica Novartis e a Organização Social Bioamazônia, encarregada pelo Governo Federal de gerir o Programa

Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia, o PROBEN.

Segundo Laymert Garcia dos Santos, o contrato compreendia a coleta, retirada e fornecimento de linhagens e

extratos por um período de três anos e previa um projeto suplementar referente ao isolamento de compostos naturais purificados de

plantas, fungos ou microorganismos (SANTOS, 2005, p.58).

As atividades referidas seriam desenvolvidas no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), situado em Manaus,

que possui um relevante desafio de conhecer e desenvolver tecnologicamente os produtos oriundos da biodiversidade amazônica. As

pesquisas, portanto, seriam realizadas em conjunto entre o CBA e a NOVARTIS, sob a gestão da Bioamazônia.

Para Ana Valéria Araújo, a edição da MP 2186-16/2001 deixou um cenário de terra arrasada, pois interrompeu as

discussões no Congresso Nacional sobre os projetos de lei, paralisou boa parte das pesquisas envolvendo recursos genéticos, na

medida em que estabeleceu uma série de exigências cujo controle e fiscalização não foram atribuídos a quem quer que seja. Por fim,

não serviu como instrumento de proteção aos direitos dos povos indígenas e de comunidades locais, que continuam a ser ameaçadas

pelos interessados em saquear seus conhecimentos e recursos naturais (ARAÚJO, 2003, p.91).

O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, lançou em 2007 a

Consulta Pública número 02 para discutir a MP 2186-16/2001, tendo realizado várias oficinas com as populações indígenas e

comunidades tradicionais. O material serviu de base para a proposição pelo Governo Federal de uma nova Lei de acesso aos

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais.

O desafio da nova legislação será responder ao questionamento de como estabelecer uma repartição justa e

eqüitativa dos benefícios auferidos pela utilização destes conhecimentos se o sistema de propriedade intelectual vigente funda-se na

racionalidade ocidental capitalista, baseada no individualismo da propriedade privada (registro de patente) e na exclusão de quem

não pode pagar pelo uso do objeto patenteado (direito de exclusividade).

 

3. Desafios e reflexões conclusivas

 

Os desafios do estudo aqui apresentado remetem a questionamentos e reflexões para os quais a pesquisa jurídica e

científica deverá construir caminhos e respostas que defendam os interesses da sociobiodiversidade brasileira. Para tanto, faz-se as

seguintes indagações:
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A primeira pergunta, como dito antes, parte de um paradoxo: se os elementos da biodiversidade são tidos como bens

ambientais de interesse da coletividade e de uso comum do povo, como podem deixar de sê-lo quando alguém deles se apropria por

meio da propriedade intelectual?

O segundo questionamento é se a propriedade intelectual originária da apropriação e acesso aos bens e elementos da

biodiversidade está cumprindo à função socioambiental?

Por fim, qual o papel do direito neste contexto?

As possíveis respostas aos questionamentos e inquietações acima expostos certamente renderiam algumas centenas

de páginas, sem esgotar o assunto e as suas várias possibilidades. De igual forma, seria demasiado pretensioso querer uma resposta

absoluta às perguntas efetuadas.

O intuito, porém, é fazer uma reflexão crítica e explorar algumas possibilidades de conclusões que possam ser feitas

com base no texto até aqui apresentado.

Em relação à primeira indagação (se um bem ambiental de uso comum do povo deixa de sê-lo quando alguém dele

se apropria), convém relembrar o disposto no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro de 2002[18].

Pode-se entender tal artigo já como fruto e reflexo da constitucionalização do direito civil, onde a Constituição

Federal de 1988 influenciou a releitura do instituto da propriedade, dando-lhe uma importante feição pública e social que antes não

possuía (ou era muito restrita), ao impor ao proprietário o dever de preservação ecológica, histórica e artística.

O uso, o gozo e a disposição do bem é uma faculdade do proprietário. No entanto, o dever de preservar o patrimônio

ambiental (sentido lato) é uma obrigação da qual ele não pode dispor.

Em apertada síntese, portanto, a conclusão que se pode chegar em relação à apropriação de um bem ambiental de

uso comum do povo é que, fazendo-se uma interpretação sistêmica e tomando por base a Constituição Federal e o Código Civil

brasileiros, aplica-se aos bens ambientais o princípio da função socioambiental da propriedade, o que equivale dizer que aqueles que

se apropriam de elementos da biodiversidade possuem obrigações em relação à coletividade, que são de ordem social e ambiental.

Logo, a apropriação por meio da propriedade intelectual de um bem ou elemento da biodiversidade não retira o

interesse coletivo que recais sobre tal bem.

Cabe destacar a evidência de falta de investimento em ciência e tecnologia que transforma o Brasil em exportador

de matéria-prima (no contexto de elementos da biodiversidade utilizados pela biotecnologia), cujos produtos finais muitas vezes

retornam ao mercado nacional industrializado e algumas centenas de vezes mais caro do que o valor da sua exportação.

Vale lembrar que as empresas transnacionais que atuam na área de fármacos possuem uma atuação e abrangência

mundial, deslocando a sua produção de um país para outro conforme melhor lhe aprouver, ou, conforme mais benevolente for a

legislação em termos fiscais, tributários e ambientais, não tendo nenhum ou pouco compromisso com o desenvolvimento dos países

onde atua.

Ao comentar esta relação entre o crescimento econômico e as questões ambientais, José Eli da Veiga afirma que aos

poucos esta cultura começa a ser questionada e a sofrer mudanças:

 
Por dez milênios, predominou o tutano sobre o neurônio, mas isso vem se invertendo com rapidez nos
últimos 150 anos. A ponto de nada poder ser mais estranho ao padrão moderno do que a ânsia de
turbinar o PIB pela depredação do patrimônio natural. Por isso, em vez de exigir recuo da legislação
ambiental, o crescimento moderno se apóia na capacidade de inovação da sociedade, que resulta de
forte interação entre a ciência e a tecnologia (C&T). O Brasil não voltará a crescer bastante, com
constância e qualidade, enquanto não atribuir a seu sistema de C&T um valor ao menos equivalente ao
que dá às telenovelas (VEIGA, 2007, p.55).
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O princípio da função social da propriedade intelectual pode ser um amplo e possível caminho para impor aos

proprietários de patentes biotecnológicas oriundas da biodiversidade brasileira, por exemplo, uma contrapartida social (função

social – artigo 5º, XXIII da Constituição Federal).

Tal contrapartida social pode ser com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, bem como pode ocorrer

como contrapartida ambiental na preservação dos recursos naturais existentes (artigo 1.228 do Código Civil).

As considerações feitas nos parágrafos anteriores nos auxiliam na resposta aos outros questionamentos: a

propriedade intelectual obtida de bens da biodiversidade está cumprindo à função socioambiental da propriedade? Qual o papel do

direito neste contexto?

Na verdade, tais indagações traduzem mais uma inquietação da complexidade do assunto do que perguntas que

possam ser respondidas de forma peremptória.

Atribuir função social à propriedade intelectual é uma construção recente do direito, que aos poucos vem tomando

formas e contornos cada vez mais delineados no ordenamento jurídico.

Um destes novos contornos é justamente a ampliação deste princípio da função social da propriedade intelectual

para função socioambiental da propriedade intelectual, não apenas numa perspectiva de semântica ou retórica jurídica, uma vez que

as interpretações contemporâneas já entendem que o aspecto ambiental já se encontra entendido ou contemplado no aspecto social;

mas, sim, num propósito de reafirmação ou recolocação epistemológica do referido princípio para o campo do direito.

Neste sentido, ao explicar como o termo socioambiental se consolidou aos poucos no Brasil, José Eli da Veiga

mostra que a importância desta terminologia vai muito além da retórica, pois o problema é que as mudanças semânticas do debate

público sempre revelam um sentimento coletivo de que noções utilizadas até determinado momento não dão conta da percepção que

se tem dos problemas enfrentados (VEIGA, 2007, p. 128).

Logo, ao se falar de propriedade intelectual oriunda de elementos da biodiversidade, deve-se lembrar de bens

ambientais de uso e interesse comum do povo, nos termos constitucionais, cujas obrigações e deveres do proprietário ampliaram-se

de forma clara pelas novas perspectivas do direito civil.

Portanto, impõe-se a expressão socioambiental para reforçar e reafirmar o interesse coletivo sobre tais bens que são

apropriados por meio da propriedade intelectual, deslocando o instituto jurídico da propriedade do tradicional campo do direito

privado, para o campo do direito público, sob a ótica da constitucionalização do direito.
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REGIME JURÍDICO DAS MARCAS: A SUPERAÇÃO DE CONFLITOS COM OUTROS
DESIGNATIVOS A PARTIR DA ANÁLISE DE SEUS PRINCÍPIOS

TRADEMARK LAW: THE OVERCOMING OF CONFLICTS WITH OTHER SIGNALS BASED ON THE
ANALYSIS OF ITS PRINCIPLES

Roberto Henrique Pôrto Nogueira

RESUMO
Este trabalho apresenta a importância da compreensão do regime jurídico das marcas na
atualidade, devido a seu papel sócio-econômico relevante, para possibilitar a diferenciação de
outros produtos ou serviços semelhantes no mercado. Elas tornam-se objeto de desejo pela
sociedade capitalista de consumo, estratégia de fidelização do mercado, instituto garantidor da
preservação da livre concorrência e fator de proteção do consumidor. O estudo também almeja
identificar os princípios jurídicos vigentes na órbita do Direito Marcário, para explicitar seus
conteúdos normativos. Por fim, visa à compreensão das soluções que podem ser encontradas na
jurisprudência nacional para os casos de conflitos entre marcas e outros designativos, a partir da
teoria interpretativa de Ronald Dworkin. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito das Marcas; Princípios; Interpretação; Conflitos com outros
designativos.

ABSTRACT
This work shows the importance of understanding the legal status of the brands nowadays, due
to their socio-economic relevance, to make the distinction possible from other products or
services available. They become object of desire of the capitalist consumer society, strategy of
marketing for keeping costumers, institute which guarantees the preservation of free
competition, besides a relevant element to protect consumers. This study also aims its legal
approach, especially its principles, by dealing with the attempt to outline its normative
framework. Finally, it works to present the solutions which can be found in court decisions of
judiciary cases of conflicts between brands in the country and other signals, based on the
interpretative theory of Ronald Dworkin.
KEYWORDS: Trademark Law; Principles; Interpretation; Conflicts with other signals.
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direito marcário; 10 Concorrência de princípios; 11 A proposta hermenêutica de Ronald Dworkin; 12 Análise de alguns julgados do
STJ no julgamento de casos difíceis; 13 Considerações finais; Referências.

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

A marca, enquanto fator de controle da concorrência, elemento de proteção e incentivo a
investimentos, meio de fidelização de clientela e critério de possibilidade do exercício de escolha do
consumidor, é objeto de grande interesse sócio-econômico, deflagrado pela atual complexidade e
relevância de seu emprego, no resguardo de interesses diversos.

No contexto histórico da expansão do comércio, a partir da Baixa Idade Média, e, posteriormente,
com a Revolução Industrial, tornaram-se merecedores de proteção, além das marcas, as invenções e
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modelos de utilidade, que eram criados com fincas a satisfazer as necessidades humanas, de caráter
eminentemente utilitarista. Na busca pela expansão do mercado consumidor, os desenhos industriais,
igualmente, importavam ao desenvolvimento da individualização dos produtos.

Paralelamente, criava-se a consciência da relevância em conferir proteção às demais criações do
espírito, oriundas da exteriorização da personalidade humana, que, aos poucos, tiveram seu valor
reconhecido para além do exemplar que exibia a obra.

As criações de modo geral demandavam o reconhecimento e regulamentação por parte do
Direito, para que os responsáveis por sua elaboração pudessem gozar dos direitos de exclusividade na
utilização ou autorização de reprodução. Lado outro, caso a proteção não adviesse, certo seria que os
investimentos tecnológicos no aprimoramento da técnica ou na expressão do intelecto humano tendiam à
insegurança, o que implicaria, diretamente, na redução de seu volume e desenvolvimento.

Após esse período, que se estende até o final da Idade Moderna, a Revolução Industrial tornou
evidente a relevância de proteção das criações do intelecto humano, como instrumento de viabilidade da
realização de novos e constantes investimentos no aprimoramento de produtos, bem como de proteção da
concorrência.

Assim, surgiram duas perspectivas de proteção jurídica, ambas voltadas ao delineamento de
objetos de tutela do que viria a ser tratado por propriedade intelectual. Cada uma era pertinente a criações
que evidenciavam algumas características em comum.

Inicialmente, devido às contingências da economia mundial, o Direito ocupou-se do grupo de
criações que surgiam para satisfazer aos interesses econômicos, focadas no utilitarismo na seara das
atividades mercantis e na satisfação dos desejos materiais do mercado consumidor. Integravam este grupo
as invenções e modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas.

As manifestações estéticas, reveladas pela sensibilidade humana, muitas vezes direcionadas à
transmissão de idéias ou de conhecimento, foram regidas sob égide do que seria tratado por direitos
autorais, estes, estranhos à proposta de trabalho.

Daí, a tradicional bipartição da propriedade intelectual em Direitos Autorais e Direitos de
Propriedade Industrial. Dotados de regimes jurídicos específicos, comportados, em especial, nas Leis
Federais nº 9610/19998 (BRASIL, 1998) e 9279/1998 (BRASIL, 1998), tais direitos diferenciam-se no
que respeita ao fundamento valorativo de sua tutela, à sua natureza, a seu aspecto teleológico, ao objeto e
pressupostos de proteção, à transmissibilidade. Em razão dessas distinções, são imputadas gamas
diferentes de direitos e deveres a seus titulares e aos que se interessam por obra ou bem cuja utilização
subordina-se a alguma espécie de autorização.

Os direitos de propriedade industrial apresentam, como fundamento valorativo, a necessidade de
o Direito incentivar e resguardar os investimentos e desenvolvimento tecnológico, de modo a coibir a
concorrência desleal. Trata-se, verdadeiramente, da viabilização da continuidade do desenvolvimento
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tecnológico, por meio da proteção dos resultados obtidos por criadores e investidores. Sua natureza
preponderante é de direito subjetivo patrimonial, destacando-se a finalidade de assegurar o direito de
exclusivo do titular e, portanto, seus interesses econômicos.

Para que os bens tutelados pelo sistema da propriedade industrial sejam amparados pelo Direito,
vige a máxima first to file, que determina que, para gozar de proteção plena, deve haver a concessão, por
órgãos oficiais, de patente da invenção e modelo de utilidade, ou registro do desenho industrial e da marca
(NOGUEIRA, SILVA, 2009).

Como direitos patrimoniais sui generis, os direitos de propriedade industrial, expressão do
desenvolvimento tecnológico, são objeto de interesse extraordinário da sociedade e, assim, são
temporários. Lado outro, haja vista a sua natureza, podem ser amplamente transmitidos.

Desse panorama, recortam-se as marcas, como objeto do trabalho. A relevância sócio-econômica
do estudo é justificável em razão de as marcas serem determinantes para o consumismo da atualidade. O
apelo que as marcas possuem no desejo humano faz com que as pessoas, cada vez mais, tenham maior
interesse em exercer seu direito de escolha entre as inúmeras marcas de produtos ou serviços disponíveis.

Esse destaque não é somente resultado das qualidades do produto e de sua reputação, ancorada
em uma marca. Usualmente, a propaganda agressiva nos meios de comunicação em massa respondem pela
valorização de marcas e produtos identificados pelas mesmas.

É possível, pois, definir a marca como designativo utilizado, por excelência, à promoção da
distinção de produtos ou serviços de outros semelhantes no mercado, constituindo-se objeto de desejo pela
sociedade capitalista de consumo, estratégia de fidelização do mercado, instituto garantidor da preservação
da livre concorrência, fator de proteção da clientela.

Em verdade, os vieses são inúmeros. Com efeito, estes sinais, dos quais o presente trabalho se
ocupa, podem ser abordados em perspectiva econômica, social, psicológica, jurídica. Diante de tantas
funções que lhes foram atribuídas pelos diversos sistemas sociais, o presente trabalho pretende ocupar-se
das questões insertas na seara do Direito.

 

2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

 

O estudo parte de um problema, qual seja, a contingência da compreensão do regime jurídico em
tela, com ênfase em suas peculiaridades, em seus princípios e no delineamento de critérios para a
superação de eventual conflito entre marcas e outros designativos no ordenamento jurídico nacional.

Não se pretende redigir um manual de Direito Marcário, mas sim trazer a lume pontos
fundamentais à compreensão de sua teoria geral, o que se reveste de significativa relevância aos
operadores do Direito na atualidade, especialmente, àqueles que têm sua atuação inserta no campo do
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Direito Empresarial, para alcançar a proposta de buscar a solução, a partir de uma hermenêutica
principiológica, para o conflito de interesses que envolvem choques entre marcas e designativos afins.

 

3 MÉTODOS

 
Para alcançar a compreensão proposta, inicialmente, será evidenciado o escorço histórico do

Direito Marcário, de maneira que seja possível conceituar marcas, definir suas espécies e sua natureza
jurídica, bem como abordar a proteção conferida pelo registro.

Para tanto, a operacionalização do trabalho acontecerá, essencialmente, por meio de
procedimentos de coleta de dados em fonte bibliográfica, para levantar das noções teóricas do regime
jurídico marcário.

De maneira a possibilitar a exploração de princípios específicos, sob enfoque de uma teoria
interpretativa determinada, é preciso estudar os princípios genericamente considerados, sua origem,
contornos e superação das aparentes contradições.

É proposto, portanto, de forma despetensiosa, demonstrar que a idéia de Ronald Dworkin em “O
império do direito”, de uma concepção interpretativa do Direito como integridade, é capaz de oferecer uma
solução plausível às aparentes contradições entre princípios. Serão, assim, expostos e explorados os
construtos trazidos pela teoria interpretativa esboçada pelo teórico, privilegiando o raciocínio dedutivo,
para que, a partir das premissas fundadas no decorrer do estudo científico, possam ser alcançadas
conclusões consistentes.

Ao final, acredita-se que será possível expor e analisar os princípios que determinam os critérios
para as soluções trazidas pela jurisprudência aos conflitos que respeitam aos casos de identidade ou
similaridade entre marcas e outros designativos.

 

4 HISTÓRICO DAS MARCAS

 

Há controvérsias acerca da origem do uso de sinais distintivos. Existem relatos de utilização de
marcas na mais remota antiguidade, bem como na Grécia e Roma antigas, onde era comum que ânforas e
vasos recebessem sinais que pudessem indicar a procedência do azeite e vinho que continham (DI BLASI
et al., 2002, p. 161).

É provável que a marca seja tão antiga quanto a existência da civilização (SOARES, 1968, p. 11).
Com efeito, a racionalidade humana sugere que caminhos, bens e até mesmo pessoas submetiam-se a
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marcações úteis à identificação do grupo e de seus pertences.

Contudo, é na nas cidades do sul da Europa da Baixa Idade Média que a utilização das marcas
ganhou destaque, com a intensificação do comércio (CERQUEIRA, 1982, p. 753). Com o esfacelamento
do sistema feudal, centros comerciais desenvolveram-se não somente como pontos de troca e escoamento
de excedentes de produção, mas também como espaços nos quais era possível implementar a fabricação de
mercadorias. Essa atividade imprescindia de organização para promover a segurança das relações
comerciais e a otimização de seus processos e ganhos. As corporações de ofício foram responsáveis por
esta função, de maneira que empregavam símbolos para atestar a origem, conformidade das mercadorias
com as suas regulamentações, além do ramo da indústria a qual o produto pertencia (SOARES, 1968, p.
13). Até então, o intuito era fiscalizatório, dada a irrelevância da vinculação de produtos a determinados
fabricantes, diante do monopólio detido pelas corporações mencionadas (CERQUEIRA, 1982, p. 754).

As corporações de ofício não sobreviveram aos pensamentos iluministas e aos ideais da
Revolução Francesa. As normatizações francesas de 1803 e 1857 foram paradigmáticas. A primeira
organizou o registro e fez previsão dos crimes contra falsificação de documentos, reservando ao
proprietário as perdas e danos. A segunda aprimorou o regime jurídico das marcas e o exercício dos
direitos respectivos, tendo servido, inclusive, de modelo às leis brasileiras (CERQUEIRA, 1982, p. 754;
SOARES, 1968, p. 14).

A expansão comercial e a evolução das normas que garantiam a segurança das relações mercantis
possibilitaram o acirramento da demanda mercadológica por bens de consumo, incitando, desse modo, a
implementação de grandes indústrias, bem como de criações capazes de aprimorar seus processos e
métodos de trabalho.

A produção em escala industrial fez com que a similaridade entre os produtos aumentasse, dado à
dificuldade de garantir exclusividade de uso de novas tecnologias por seus inventores. Com efeito, fez-se
imperiosa a adoção de sinais capazes de realizar a distinção das mercadorias, para individualizá-las em
relação aos demais e identificar sua origem e seus fabricantes. Por óbvio, tais sinais foram percebidos
como importantes ferramentas de divulgação.

A Convenção da União de Paris, em 1883, da qual o Brasil foi signatário, foi determinante na
harmonização das normas de proteção da propriedade industrial em diversos países, para o favorecimento
do comercio internacional. (SOARES, 1968, p. 15).

À Convenção de Paris, seguiu-se, no Brasil, o Decreto n.º3.346, de 1887 e correspondente
regulamento via Decreto n.º9.828, do mesmo ano, que definiram como marco inicial da propriedade sobre
marca o seu pedido de depósito. A Constituição da República, de 1891 assegurou aos brasileiros e
estrangeiros a propriedade sobre as marcas. (SOARES, 1968, p. 16).

A elaboração das estratégias de marketing é característica do século XX. A concorrência
ultrapassa a simples questão do preço dos produtos, para depender da qualidade, esboçada a partir da
reputação de uma marca. Aos poucos, a marca torna-se mais importante que o produtor ou a origem dos
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produtos, pois faz presumir a qualidade, independentemente da maneira de gestão ou terceirização de seus
processos produtivos.

No Brasil, o Código da Propriedade Industrial, Decreto n.º 7.903, de 1945, que visava à proteção
da propriedade industrial, reconheceu e garantiu o direito marcário de seus titulares, por meio da
proscrição da concorrência desleal, exercendo, dessa maneira, sua função econômica e jurídica (SOARES,
1968, p. 18).

Em 1967, o Decreto 254 possibilitou o registro das marcas de serviços, substituiu a terminologia
tradicional do “nome comercial” por “nome de empresa”, equiparou ao nome de empresa o nome das
sociedades civis e fundações que fossem devidamente registradas no departamento Nacional da
Propriedade Industrial (SOARES, 2000, p. 22). Neste mesmo ano, a Convenção de Paris para a Proteção
da Propriedade Industrial teve seu texto atualizado pela Revisão de Estocolmo. (DI BLASI et al., 2002, p.
164).

A Lei n.º5.772 (BRASIL, 1971) garantiu, no território Nacional, a propriedade da marca e o seu
uso exclusivo àquele que obtivesse o registro, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de
outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade. A proteção abrangeu o uso da
marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do titular.

 Diante da evidência de falhas de efetividade identificadas no texto da Convenção de Paris, teve
lugar o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o
TRIPs (DI BLASI et al., 2002, p. 165), que não derrogou o primeiro tratado, mas fez incluir obrigações de
implementação das medidas previstas para o estabelecimento de padrões, princípios e mecanismos eficazes
à proteção da propriedade intelectual (MOREIRA, 2006, p. 22-25).

O Brasil, em tentativa de recepcionar as disposições do aludido acordo, promulgou a Lei n.º
9.279 (BRASIL, 1996), vigente na atualidade. Adotou-se maior rigor contra a contrafação e possibilitou a
inserção do Brasil no mercado tecnológico.

A atual legislação aplicável às marcas é corolário de seu reconhecimento como valioso elemento
do estabelecimento empresarial.

 

5 CONTORNOS CONCEITUAIS E NATUREZA JURÍDICA

 

Era comum que fosse dada proteção jurídica às marcas sem que fossem traçados seus contornos
conceituais. Por exemplo, a Lei n.º 1.236, de 1908 previa que as marcas de indústria e de comércio podem
consistir em tudo que não incidisse nas proibições legais. Um pouco mais específico foi o Decreto
n.º16.264, de 1923, que, além de conter o conteúdo genérico do texto normativo anterior, explicou sua
função de diferenciar objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10201



(SOARES, 2000, p. 18).

O Decreto-Lei n.º254, de 1967, importante por conceber a hipótese das marcas de serviço, dispôs

que as marcas de indústria e de comércio
[1]

 eram aquelas de uso do fabricante, industrial, agricultor ou
artífice, para designar seus produtos ou do comerciante, para assinalar as mercadorias de seu negócio. A

marca de serviços, por sua vez, visa a distinguir serviços ou atividades (SOARES, 2000, p. 22)
[2]

.

Em verdade, o conteúdo conceitual varia conforme o contexto sócio-econômico em que se insere,
que é determinante do sistema jurídico. Assim, a Lei n.º5.773 (BRASIL, 1971), inserta no ordenamento
jurídico pátrio após as grandes guerras mundiais e já absorta das lacunas dos textos normativos anteriores,
definiu marcas como aquelas que podiam ser usadas diretamente em produtos, mercadorias, recipientes,
invólucros, rótulos ou etiquetas. A aludida lei procedeu à diferenciação entre marca de indústria, marca de
comércio e marca de serviço, pouco inovando quanto às previsões legais anteriores. Acrescentou, contudo,
a figura da marca genérica, como sendo aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou

artigos, que, por sua vez, são individualmente caracterizados por marcas específicas
[3]

.
A Lei n.º5.773 (BRASIL, 1971) manteve a noção de que a proteção restringia-se ao uso da

marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do titular. Configurava, portanto,
empecilho à compreensão jurídica das novas tecnologias que viriam a tornar-se cada vem mais presentes
na sociedade do século XXI.

Assim, a Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996), que comportou os anseios internacionais em relação à
proteção das marcas, especialmente aqueles decorrentes do TRIPs, trouxe a definição abaixo, que deixou
de fazer a exclusão das marcas que poderiam ser empregadas em meio eletrônico ou virtual: “Art. 122. São
suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais.”. Ao exigir que os sigais sejam visualmente perceptíveis, a referida lei afastou a
possibilidade de proteção e registro de marcas olfativas, sonoras e gustativas, na contramão da tendência
que se identifica no Direito estrangeiro (SOARES, 2000, p. 26).

Desse modo, é possível esboçar, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, o conceito de marca,
como sendo todo sinal suscetível de registro e que, sendo visualmente perceptível, possa promover a
identificação de produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; sirva para
atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; ou viabilize
reconhecer produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Ademais, é á marca
é dotada de economicidade, de maneira que, no contexto do Direito de Empresa, é importante elemento
incorpóreo do estabelecimento.

No que concerne à natureza jurídica da marca, pelo menos cinco correntes teóricas podem ser
identificadas. A primeira defende que o direito à marca é ius naturale, direito natural aos frutos de seu
trabalho e, portanto, direito natural de propriedade. A segunda corrente entende a marca como propriedade
decorrente da occupatio, ou seja, o direito à marca é direito de propriedade que decorre da invenção, posse
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e uso do designativo. A terceira teoria dispõe sobre jura in re intellectuali, para aproximar o direito à
marca como espécie de direito de autor. A quarta prefere compreender a marca no rol dos direitos sobre
bens imateriais, haja vista que não poderia ser classificada como espécie de direito real (por inexistência
de objeto de direito que constitua coisa do mundo real), tampouco como direito pessoal (por não
corresponder a ações, positivas ou negativas, de outras pessoas). Por fim, a corrente dominante, que
posiciona a marca como direito de propriedade. Esta última percebe a evolução legal do regime jurídico
das marcas no Brasil, que sempre considerou o designativo em apreço como direito de propriedade
(SOARES, 2000, p. 73-83).

De fato, parece coerente reconhecer ao titular dos direitos sobre marca os atributos da
propriedade. Ademais, atualmente, a própria Constituição (BRASIL, 1988) garante a propriedade das
marcas como direito fundamental.

 

6 CATEGORIAS DE MARCAS

 

Em decorrência do que prevê a Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996), as espécies legais de marcas são as
marcas de produtos ou serviços, as marcas de certificação e as marcas coletivas, no que tangem à
finalidade.

As marcas de produtos ou serviços são as mais antigas, que se identificam com aquelas que
tiveram seu uso iniciado na Idade Média, quando da intensificação da atividade comercial, especialmente
nas Europa meridional. Sua função primordial é a de proporcionar a distinção de produto ou serviço de
outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

As marcas de certificação são aquelas usadas para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada. Atualmente, há padrões de qualidade extremamente
importantes para a reputação de produtos ou de empresários. Além de a marca de certificação ser de
grande interesse do consumidor, tem se tornado importante ferramenta de estratégia empresarial. O pedido
de registro da marca de certificação informa, sempre, as características do produto ou serviço objeto de
certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

As marcas coletivas são definidas a partir de sua função de identificar produtos ou serviços
provindos de membros de uma determinada entidade. Trata-se da tutela de determinadas entidades que,
merecedoras de guarida jurídica, podem identificar seus produtos ou serviços, antes de disponibilizá-los ao
consumo. Estas, em razão de serem de uso coletivo, sujeitam-se a determinado regulamento de utilização
que acompanha o pedido de registro e que define condições e proibições.

Estas duas últimas espécies, dada a sua relevância e amplo espectro de interesse subjetivo, devem
ter comunicadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) quaisquer alterações em seus
regulamentos. Ademais, o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de
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utilização. A utilização da marca em condições outras que não aquelas previstas em seu regulamento
implica extinção de seu registro. 

Além das espécies mencionadas, a doutrina pátria (SCUDELER, 2008, p. 79; DI BLASI et al.,
2002, p. 172) costuma teorizar outras quatro espécies de marcas, com fundamento em seu formato ou meio
de apresentação. São as marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

As marcas nominativas são constituídas por uma ou mais palavras, podendo ser formadas por
neologismos, combinações de letras e algarismos romanos ou arábicos. Trata-se da simples grafia do
elemento nominal, sem qualquer logotipia ou estilização. As marcas figurativas são formadas por desenho,
figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, ou seja, sem expressão nominal.
Apresenta-se com altura e largura. A marca mista combina elementos nominativos e figurativos, ou
emprega estilização ao vocábulo. Por fim, a marca tridimensional é constituída pela forma plástica de
produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de
qualquer efeito técnico. Define-se por altura, extensão e profundidade (SCUDELER, 2008, p. 79).

A última classificação, da qual decorrem duas espécies, considera o espectro de alcance e
reconhecimento da marca, quanto ao território político-geográfico. São as marcas de alto renome e as
marcas notoriamente conhecidas (BRASIL, 1996).

A marca de alto renome é aquela que, registrada no Brasil, tem a si assegurada proteção especial,
em todos os ramos de atividade. A caracterização da marca como sendo de alto renome depende do fato de
a mesma ser amplamente conhecida no Brasil, bem como da verossimilhança do entendimento de que a
massa consumidora e a livre concorrência possam ser prejudicadas se outrem atuar em outro ramo de
atividade com a mesma marca, pela confusão que pode advir da situação.

Gabriel Di Blasi e outros (2002, p. 173) entendem que o renome de uma marca depende de seu
conhecimento pelo público em geral, de todas as camadas ou níveis sociais e em todo o território nacional.

Marco Túlio de Barros e Castro (2004) explica que, por se tratar de exceção à restrição da
proteção ao ramo de atividade, é inquestionável que a verificação do alto renome deve ser cercada de
cuidado. Porém, não é a anotação junto ao INPI que garante o renome de uma marca, e sim a própria
força que dela emana, o elevado reconhecimento que ela goza perante os consumidores. Assim,
compreende relevante a Resolução n. 110/04, do INPI, que orienta a avaliação do alto renome, por meio de

lista de critérios que devem ser averiguados
[4]

.
A marca notoriamente conhecida não transcende a máxima de que a proteção da marca ocorre

somente em seu ramo de atividade. Essa espécie de marca notoriamente conhecida apenas  em seu ramo
de atividade, nos termos da já citada Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil. É instituto que visa a possibilitar que a marca estrangeira seja reivindicada no Brasil, haja vista que
o INPI pode indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduzir ou imitar, no todo ou em parte,
marca notoriamente conhecida.

É certo que a Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996) definiu hipóteses proibitivas para que sinais sejam
registrados como marca. Trata-se de rol exemplificativo, pois todo e qualquer sinal que não atende aos
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requisitos essenciais para a concessão da proteção da marca não pode receber guarida do Direito
[5]

.

 

7 DIREITOS ADVINDOS DA PROTEÇÃO

 

O exame dos direitos advindos da proteção faz imperioso o questionamento acerca do início da
proteção. Reconhecida a natureza jurídica da marca como de direito de propriedade, cumpre verificar, no
panorama de seu regime jurídico, se os critérios para a ocorrência de sua gênese e do marco inicial de sua
proteção delineiam a adoção do sistema atributivo, declarativo ou misto de propriedade.

Quando a proteção depende do registro válido, e nenhum direito pode ser reivindicado antes de
sua realização, vislumbra-se o sistema atributivo. O sistema declarativo, por sua vez, diz respeito ao
reconhecimento da propriedade da marca em decorrência da continuidade e anterioridade do seu uso
efetivo. O sistema misto conjuga características de ambos os sistemas anteriores, de maneira a privilegiar o
registro, mas também a possibilitar a apresentação de oposição à sua conclusão com base na anterioridade
do uso de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo. (SOARES, 2000, p. 87-102). É neste sentido o
magistério de João da Gama Cerqueira:

 
Assim colocada a questão, podemos dizer que a diferença essencial entre as leis que adotam o sistema
declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, está em que as que seguem o primeiro
sistema reconhecem ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca
feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse direito,
protegendo exclusivamente as marcas registradas. 13. De acordo com o primeiro sistema, o uso
prevalece contra o registro; no segundo sistema, o registro prevalece contra o uso. (CERQUEIRA,
1982, p. 938, 939).

 
Em conformidade com a Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996), a propriedade da marca adquire-se pelo

registro validamente expedido pelo órgão competente, no caso o INPI.
Contudo, o reconhecimento da prioridade, em decorrência de depósito ainda não apreciado, bem

como o registro implementado junto a outras pessoas jurídicas de Direito Público externo signatárias dos
tratados internacionais dos quais o Brasil integra, implica a possibilidade de impugnação de procedimentos
de registro em território nacional.

Ademais, é possível que ao tempo da prioridade ou do depósito, outra pessoa, de boa-fé, já faça
uso contínuo no País de marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, há pelo menos 6 (seis) meses. Nesse caso, a mesma lei assegura o direito de
precedência ao registro, para prevalecer em relação à prioridade ou depósito já realizado.

É conveniente destacar que as exceções não dispensam o registro. O possuidor de boa-fé que
utiliza, há 06 (seis) meses a contar da prioridade ou do depósito realizado por outrem, marca idêntica ou
semelhante, deve, necessariamente, buscar as medidas administrativas de oposição ou nulidade de registro,
assim como medidas judiciais para promover o reconhecimento de seu direito. E para resguardar-se de
futuras controvérsias análogas, deverá, do mesmo modo, proceder ao requerimento de registro, em
território nacional. O registro, portanto, permanece sendo considerado como critério de presunção relativa
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do direito de propriedade da marca, que pode se tornar absoluta após o decurso dos prazos prescricionais
das ações que visam ao afastamento da tutela ao registro já realizado.

Tais considerações permitem concluir que o Brasil adota o sistema misto de propriedade
marcária.

O titular da marca pode exercer os direitos decorrentes da atribuição da propriedade ou da
expectativa deste direito (no caso do depositante). Pode, assim, ceder seu registro ou pedido de registro,
licenciar seu uso, além de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Há, entretanto, ressalvas aos direitos advindos dos atos de registro da marca, listados pela lei
(BRASIL, 1996) para viabilizar a livre concorrência, em patente preocupação com a função social que, na
contemporaneidade, é inerente aos direitos subjetivos. Nesse diapasão, o titular da marca não pode impedir
que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a
marca do produto, na sua promoção e comercialização, assim como não pode impedir que fabricantes de
acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de
concorrência. Ademais, não é dado ao titular da marca o direito de impedir a livre circulação de produto
colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento. É proscrito, por fim, impedir a
citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem
conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

O prazo previsto para a vigência do registro da marca é de 10 (dez) anos, contados da data de sua
concessão. O registro pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, o que se assemelha à
concessão de um prazo indeterminado para a sua utilização (DI BLASI et al., 2002, p. 163). Obviamente,
tanto o registro quanto sua prorrogação podem ser obstacularizados se houver prejuízo à concorrência.

Nos termos da Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996), o pedido de prorrogação do registro deve ser
apresentado ao órgão competente durante o último ano de sua vigência ou nos 6 (seis) meses subseqüentes
a seu termo final, estando o deferimento condicionado ao pagamento da respectiva retribuição. A
prorrogação do registro submete-se aos mesmos requisitos de sua concessão.

Caso não seja apresentado o pedido de prorrogação do registro, o mesmo será extinto. Ademais, o
registro também perde a vigência nos casos de renúncia total ou parcial, de não designação e manutenção
de procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representar o titular
domiciliado no exterior, e de caducidade

A hipótese da caducidade do registro acontece a requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse. Para tanto, deve ser comprovado que o uso da marca deixou de ocorrer, que foi interrompido ou
que a mesma foi empregada com modificações relevantes por mais de 5 (cinco) anos da sua concessão, na
data do requerimento. Caso o titular justifique desuso da marca, mediante apresentação de razões que
venham a ser consideradas legítimas, não se dará a caducidade.

A propriedade da marca conferida ao seu titular em razão do registro válido pode ser afastada
pela declaração de nulidade, em processo administrativo ou judicial, caso tenha sido concedido em
desacordo com as disposições legais pertinentes. O prazo prescricional da ação de nulidade é de 5 (cinco)
anos contados a partir da data da concessão do registro. Do mesmo modo, se o registro referir-se a marca
já registrada em outro país signatário da Convenção da União de Paris, o interessado pode pleitear a
adjudicação judicial do registro. Em todos s casos, o INPI é chamado a intervir no feito.
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8 UMA TENTATIVA DE COMPREENSÃO DOS PRINCÍPIOS

 

Para que seja apresentado o panorama jurídico que servirá de critério para a tentativa de
superação do problema em análise, é imprescindível o entendimento da comunidade personificada
pressuposta pela integridade política.

E se a integridade política supõe a personificação da comunidade, é verdade que sempre que for
verificável tal integridade política, será manifesta a existência de determinada comunidade personificada.

Tal personificação é entendida por Dwokin (2003, p. 204) como sendo uma maneira especial de
formação de uma entidade, que não se confunde com as pessoas ou cidadãos que a compõem.

Tecidas as explicações, Dworkin (2003, p. 208) consegue identificar a comunidade como um
agente moral. Nesse sentido, é capaz de engendrar princípios próprios, passíveis de serem observados ou
desconsiderados por essa comunidade, dotada de consciência transcendente aos seus membros, que,
reconhecendo-a ou não como convergente com a consciência individual, admitem sua validade e extensão.
A comunidade personificada, portanto, também possui seus próprios princípios ou convicções, que não
necessariamente coincidem com as de seus membros.

A personificação, assim, visa à atribuição de condutas, intenções e convicções ao ente, sem a
tradução redutiva da simples representatividade das individualidades.

Acredita-se que a personificação é dotada de evidente caráter intersubjetivo, pois a consciência
comunitária, apesar de depender do reconhecimento individual, em nada corresponde à moral privada. O
delineamento da comunidade personificada depende, antes, do compartilhamento do mínimo de consenso
sobre conceitos centrais, em torno dos quais se fundam seus princípios, em especial das construções
comunitárias da justiça política e eqüidade.

Assim, há de se questionar qual é o fator de coesão, viabilizador da personificação. O fator de
coesão é a reciprocidade, que é coincidente com fundamento da obrigação comunitária ou associativa. A
legitimidade dessa obrigação implica tracejo das lindes da comunidade.

A reciprocidade, todavia, é conceito interpretativo (DWORKIN, 2003, p. 240), e é exatamente o
compartilhamento, entre determinados membros, da concepção da reciprocidade, que define a extensão da
obrigação comunitária e, por conseguinte, da própria comunidade.

As pessoas não reconhecem obrigações como sendo legítimas em uma comunidade pelo simples
fato por pertencerem a ela, pois, ainda assim, por não poderem escolher integrá-la ou não, podem não
reconhecer as obrigações comunitárias. Não dependem de laços emocionais, tampouco correspondem a
grandes paixões, tais como nacionalismo ou racismo (DWORKIN, 2003, p. 238).

Dessarte, Dworkin (2003, p. 239) entende que as obrigações associativas ou comunitárias são
legítimas por outras razões: as obrigações são atraídas por uma história de eventos difusos e escolhas que,
individualmente, são imperceptíveis. Significa que tais obrigações existem no contexto da
intersubjetividade, pressupondo, assim, a reciprocidade, essa compreendida como compartilhamento de
uma idéia geral e difusa dos direitos e das responsabilidades (DWORKIN, 2003, p. 241). Os limites da
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personificação relacionam-se, intimamente, com o compartilhamento no reconhecimento das obrigações
associativas.

Ao apresentar a idéia de comunidade básica, Dworkin (2003) explica que, quando essa se
verifica, as obrigações entre seus membros são recíprocas. Para que a mesma ocorra, quatro atitudes
específicas devem ser adotadas por seus membros: as responsabilidades devem ser entendidas como
especiais, ou seja, como sendo distintas daquelas assumidas por membros alheios ao grupo; as
responsabilidades devem ser pessoais, no sentido de admitir a titularidade e as conseqüências inerentes às
mesmas; deve haver interesse de cada um pelo bem-estar dos outros membros do grupo; além de que os
membros devem pressupor que as práticas do grupo denotam igual interesse por todos os seus membros.
Assim, a verdadeira comunidade é, portanto, a comunidade básica (DWORKIN, 2003, p. 243).

A existência da comunidade básica é que legitima a autoridade moral do Estado e a obrigação
política. Portanto, se, para o teórico, o Direito é associado à possibilidade da justificativa da coerção
oficial, e, em especial, de seu monopólio por parte da comunidade, deve-se demonstrar qual concepção
interpretativa é capaz de justificar o monopólio da coerção oficial. Isso porque, a comunidade básica deve
engendrar responsabilidades genuínas, e essa última característica está ligada à atitude interpretativa.
Assegurada a genuinidade, terá sido demonstrado que a obrigação política é associativa.

Conclui-se, pois, que diante da personificação da verdadeira comunidade, a de princípios, as
obrigações políticas são genuínas. Essa comunidade aceita a integridade como concepção interpretativa.
Logo, as obrigações, sendo genuínas, impõem o conteúdo deôntico dos princípios, e autorizam a
reivindicação da autoridade moral.

Assim, a idéia de Dworkin, que muito serve ao presente estudo, é seu entendimento acerca dos
contornos da feição da comunidade:

 
A personificação é profunda: consiste em considerar seriamente a companhia como um agente moral.
Mas será ainda uma personificação, e não uma descoberta, pois reconhecemos que a comunidade não
tem uma existência metafísica independente, que ela própria é uma criação das práticas de
pensamento e linguagem nas quais se inscreve. (DWORKIN, 2003, p. 208, grifo aditado).

 

E se a comunidade profundamente personificada depende da atitude interpretativa das práticas
sociais e políticas de pensamento e linguagem nas quais se inscreve, é válida a tentativa de esboçar, a
partir da atual arquitetura jurídica, o conteúdo dos princípios informadores específicos do Direito das
Marcas.

 

9 PRINCÍPIOS DO DIREITO MARCÁRIO

 

Para que uma marca possa ser protegida, é patente que deve ser compatível com o conteúdo
normativo de princípios jurídicos que podem ser identificados a partir da observação do regime jurídico
das marcas, bem como do ordenamento jurídico do qual é parte.
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Como acreditamos ter dito, princípios são normas, não necessariamente generalistas, abstraídas
das obrigações políticas associativas e, assim, genuínas, impassíveis de pré-determinação de
aplicabilidade, havidas num determinado contexto sócio-jurídico, delineado pelas práticas de pensamento e
linguagem nas quais se inscrevem.

Tais princípios consideram a trajetória pretérita do Direito, para a atitude interpretativa criativa
construtiva, de modo a possibilitar a continuidade do processo em desenvolvimento, sem jamais aprisionar
ao passado ou esboçar projeções desarrazoadas para o futuro (DWORKIN, 2003).

O fenômeno de aplicação dos princípios, segundo Ronald Dworkin (2003), compõe-se de duas
dimensões de prova: a adequação, que sugere que a interpretação que for adotada deve fluir ao longo de
todo o texto, de maneira padronizada, na crença de que a continuidade o precedeu; e a justificação, por
meio da qual a aplicação de determinado princípio deve ser passível de justificar-se como capaz de
continuar o projeto de desenvolvimento do conteúdo coerente do Direito.

Diante disso, os princípios jurídicos não admitem ser hierarquizados ou ponderados, pois isso
acabaria, em última análise, por definir regras de aplicação, de modo a mitigar a consideração das
peculiaridades do caso concreto (NOGUEIRA, 2009).

Logo, os princípios que podem ser identificados e abstraídos no panorama do regime jurídico
marcário devem ser considerados não somente no que respeitam ao reconhecimento de proteção jurídica,
mas também para os casos de eventuais conflitos de interesse entre possíveis interessados em marcas
semelhantes ou idênticas.

João da Gama Cerqueira (1982, p. 777-787) reconhece quatro requisitos, para que as marcas
possam atender aos fins aos quais se destinam. Pensamos que tais requisitos podem ser compreendidos, em
verdade, como princípios. De acordo com o autor em alusão, as marcas devem a) possuir cunho distintivo;
b) devem atender à exigência da novidade; c) devem expressar veracidade; e d) dever ser dotadas de
caráter lícito. Significa dizer que a) as marcas devem, necessariamente, ser únicas em si mesmas e
diferenciar-se das demais pré-existentes; b) a marca ainda não deve ter sido usada para definir produtos
idênticos ou semelhantes, ou seja, deve haver novidade relativa, somente na especialidade ou ramo de
atividade cuja utilização é pretendida; c) as marcas não devem conter indicação contrária à verdade,
tampouco induzir o público a erro; e d) o sinal escolhido não pode ser escandaloso, contrário à moral, aos
bons costumes, à ordem pública ou à lei.

A visão de João da Gama Cerqueira é amplamente adotada pela doutrina que, via de regra, pouco
lhe acrescenta (SCUDELER, 2008, p. 77). Alguns, contudo, imputam o conteúdo deôntico dos quatro
princípios a apenas dois, que, usualmente, são o princípio da especialidade e da novidade relativa
(SILVEIRA, 1984, p. 25-27).

Cínthia Lopes Moreira (2006, p. 39), por exemplo, prefere reconduzir à percepção de somente
dois princípios, da territorialidade e da especialidade.

Para a autora, o princípio da territorialidade determina que a proteção conferida ao titular da
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marca aconteça, por excelência, em todo o território nacional. O fato de o registro ser realizado por
autarquia federal, o INPI, reforça essa condição (MORO, 2009, p. 51). Resguardam-se a este titular o
direito de atuar contra a imitação e a concorrência desleal. Ao princípio em tela, opõe-se a exceção da
marca notoriamente conhecida (MOREIRA, 2006, p. 39-42).

O princípio da especialidade, a seu turno, impede que marcas idênticas ou similares sejam
empregadas para identificar produtos ou serviços do mesmo gênero ou ramo de atividade, tendo como
exceção a marca de alto renome (MOREIRA, 2006, p. 39-42). A proteção limita-se ao ramo de atividade
para o qual a marca foi registrada. Afinal, para que seja requerido o registro, é essencial a definição dos
produtos ou serviços que serão identificados, e estes devem ser classificados em uma das especialidades da
Classificação Internacional de Nice de 1957 (DI BRASI et al., 2002, p. 167), que é adotada pelo Brasil
(MORO, 2009, p. 52). A partir de 1º de janeiro de 2007, o INPI, para efeito de processamento dos pedidos
de registro de marca, passa a utilizar a 9ª Edição da referida Classificação (INPI, 2009).

A Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996) acaba por evidenciar tais princípios. Não que somente existam
princípios positivados. Entretanto, é válido o esforço de demonstração das vias de ascensão dos princípios
à ordem jurídica, conforme exposto a seguir.

O art. 122, ao definir os sinais registráveis como marca, exige o atributo da distintividade e,
portanto, do cunho distintivo.

Esses sinais não podem estar compreendidos nas proibições legais, o que denota a exigência de
seu caráter lícito.

A novidade é privilegiada pela previsão da concessão de prioridade, como dispõe o art.127:

 

(...)ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por
fatos ocorridos nesses prazos. (BRASIL, 1996).

 

Ao definir marca de produto ou serviço como aquela usada para distinguir produto ou serviço de
outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, fica patente que a marca tem a finalidade de
distinguir produtos parecidos, que podem ser confundidos, e não produtos de classes ou categorias
completamente diversas. Trata-se da especialidade.

O princípio da territorialidade é exteriorizado pelo art. 129, que, por regra, garante ao titular da
marca seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Do mesmo modo, as várias vedações do artigo 124 da mesma lei em tratamento impõem a
veracidade como diretriz a ser seguida e requisito da proteção marcária.
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Por fim, cabe destacar o princípio proibitivo da concorrência desleal, que pode ser abstraído da
interpretação sistemática dos demais, bem como da própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), inciso
XXIX do art. 5º, que preconizou a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

 

10 CONCORRÊNCIA DE PRINCÍPIOS

 

Marcelo Campos Galuppo (2002, p. 198) ensina que “a concorrência entre princípios
constitucionais revela uma característica fundamental da sociedade em que existe um Estado Democrático
de Direito”. Logo adiante, pela pluralidade, sustenta que “a concorrência dos princípios deriva do fato de
que nossa identidade é uma identidade plural”. E ainda:

 
Portanto, se tivermos em mente a exigência de Integridade do direito (que se cumpre, antes de mais
nada, de forma interpretativa), os princípios devem ser concebidos como direitos decorrentes do
pluralismo constitutivo das sociedades contemporâneas, que não podem ser nem enumerados
previamente a uma situação específica, nem hierarquizados em qualquer circunstância, e que podem
excepcionar a aplicação de outros direitos, vez que, não podendo permanecer em concorrência uns
com os outros no caso concreto, se desejamos respeitar a Integridade do direito, às vezes não poderão
ser contemporaneamente aplicados. (GALUPPO, 2002, p. 189).

 

Os princípios, na ordem de coisas atual, interpenetram-se, subdividem-se, apresentam-se em
aspectos sortidos, num único catálogo aberto, ou, por melhor dizer, numa única comunidade aberta. Com o
afastamento da idéia de princípios fundantes, que é redutiva, tem-se que a comunidade de princípios
estende-se no compasso da complexidade social, relacionada à experiência jurídica e, lado outro,
compõem, todos os princípios, o sistema jurídico.

Um questionamento, contudo, faz-se obrigatório, para a aproximação do objetivo maior desse
estudo. Qual a proposta da teoria em alusão para a superação do problema do conflito entre designativos,
considerando a possibilidade de eventual concorrência entre os princípios de seu regime jurídico?

 

11 A PROPOSTA HERMENÊUTICA DE RONALD DWORKIN

 

Dworkin (2003, p. 60) introduz o Direito como conceito interpretativo e, portanto, construído por
atitude interpretativa. A atitude interpretativa criativa (não causal) construtiva (não conversacional,
tampouco artística) é a interação entre propósito e objeto (DWORKIN, 2003, p. 64).

Dworkin, então, construiu três concepções interpretativas do Direito para, em seguida, rejeitar as
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duas primeiras e, então, demonstrar a adequabilidade da terceira, ao ideal de garantir ao Direito a
possibilidade de desempenhar sua principal função: justificar a coerção estatal, assegurando uma razoável
previsibilidade de expectativas. Rejeita, portanto, o convencionalismo e o pragmatismo, para apresentar
sua concepção interpretativa, tratada por integridade ou Direito como integridade.

A diferença na performance interpretativa da integridade e das demais concepções é que: o
convencionalismo exige a coerência pela coerência ou, em caso de inexistência de Direito prévio, a
criação de novo Direito, que passaria a ser, então, necessariamente observado; o pragmatismo atribui aos
juízes a faculdade de interpretar o Direito de modo instrumental, para estabelecerem, estrategicamente, as
melhores regras para o futuro, segundo seu próprio juízo; o Direito como integridade tem na interpretação
um modelo tautológico, pois o Direito é tanto produto de interpretação abrangente da prática jurídica
quanto fonte de inspiração, numa característica dúplice de origem e continuidade, conforme explica o
teórico.

A estrutura interpretativa sugerida por Dworkin (2003) apresenta duas dimensões de prova da
atitude escolhida pelo intérprete. Chama-se, aqui, de dimensões de prova, aquelas sugeridas por Dworkin
(2003), às quais o intérprete deve submeter sua atitude interpretativa, o que asseguraria a prevalência do
propósito do texto sobre o propósito do intérprete.

A primeira é chamada de dimensão de adequação: significa que a interpretação que for adotada
deve fluir ao longo de todo o texto, de maneira padronizada, na crença de que a continuidade o precedeu. 
Caso o intérprete não acredite ou não se proponha à continuidade e integridade do conteúdo, deve
abandonar a operação interpretativa, pois qualquer produção não fundada nessa consciência de coerência
resultaria em petição de princípio.

A segunda fase (ou dimensão) é a de justificação, pois o objeto interpretativo deve não somente
originar a melhor atitude interpretativa, como, também, justificá-la como capaz de continuar o projeto de

desenvolvimento do conteúdo coerente do Direito
[6]

. Essa etapa é útil quando mais de uma interpretação
ajusta-se à obra em desenvolvimento, sendo que o intérprete deve buscar aquela que pode mostrar o texto
sob sua melhor luz. Assim, não haveria escolha do intérprete, mas propósito do próprio texto. Em verdade,
os juízos estéticos individuais seriam, aqui, superados pelo objetivo de apresentar o texto sob sua melhor
luz (ainda que isso seja contrário aos juízos estéticos). E se, ainda assim, persistir dualidade interpretativa,
o paradigma do menor dano à integridade é apontado, sendo possível o alcance da resposta correta ao caso
difícil.

É importante, ainda, a compreensão da teoria da prioridade local. Por essa teoria, no exercício da
interpretação, o intérprete pode irradiar sua visão a partir do caso concreto e em uma série de círculos

concêntricos, em crescente ampliação, tendo como epicentro das concepções, um conceito
[7]

.

E se o problema persistir, e princípios aparentarem contraditórios, a distinção entre contradição e
competição ou concorrência pode superar a celeuma. Para ele, considerando que o Direito como
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integridade não nega nenhum dos princípios, as aparentes contradições entre princípios são, em verdade,
competições (ou concorrências), nas quais somente um é adequado às peculiaridades do caso específico. A
conclusão pela aplicação de um dentre ambos os princípios válidos deve ser obtida pela teoria da
prioridade local e, em última análise, por meio das dimensões de adequação e justificação já explicitadas.

 

12 ANÁLISE DE ALGUNS JULGADOS DO STJ NO JULGAMENTO DE CASOS DIFÍCEIS

 

Qualquer abordagem interpretativa de normas jurídicas imprescinde de atitude hermenêutica,
assim entendida como meio de percepção de verdade mais profunda, através de métodos de interpretação
capazes de deflagrar o significado das normas (RIBEIRO; BRAGA, 2008).

Com efeito, a prática jurisdicional realça a aplicação dos princípios aludidos. A título ilustrativo,
é possível apontar o modo como a hermenêutica princípiológica do regime jurídico das marcas vem
ocorrendo na jurisprudência. É válida, portanto, a tentativa de explicitar, por meio de breve apreciação de
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em casos envolventes de conflitos entre marcas, a
relevância da compreensão do Direito Marcário e do conteúdo deôntico de seus princípios fundantes.

O estudo revelou alguns princípios, dos quais algumas normas puderam ser abstraídas. Vale
destacar que são atributos das marcas o cunho distintivo, a novidade, a especialidade, a territorialidade, a
licitude, a veracidade e a atuação enquanto critério de proteção da concorrência.

Na ementa do acórdão abaixo, a apreciação da demanda deu-se a partir dos princípios da
novidade e especialidade (novidade relativa). Como é sabido, o registro impõe a classificação de produtos
ou serviços em uma das especialidades da Classificação Internacional de Nice, adotada pelo Brasil. Assim,
a tutela voltou-se ao ramo de atividade específico, em conformidade com a anterioridade do registro
marcário. E se a questão não se circunscreveu à concorrência desleal, pois a análise com base na vedação
desta possui função residual, não foi necessária a prova da confusão. Bastou a simples possibilidade de
indução da clientela a erro, conforme o voto do Ministro relator.

 

CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS “RICAVEL” E “RICAVE”. POSSIBILIDADE
DE CONFUSÃO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGUIMENTO, SOB A MESMA
BANDEIRA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 129 E 189, I, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. 1. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de
efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos. 2. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido. (BRASIL. RECURSO ESPECIAL Nº 401.105, 2009).

 

Com respeito ao princípio da novidade relativa, vale transcrever a ementa a seguir, que
esclareceu que o direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é limitado
à classe para a qual foi deferido.
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COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES 
DIVERSAS. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em 
princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não 
similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias. 2. Recurso especial 
conhecido e provido. (BRASIL, RECURSO ESPECIAL Nº 995.112, 2009).

 

Em outras decisões, é verossímil a abstração dos princípios do cunho distintivo e territorialidade.
Termos sem cunho distintivo não são protegidos pelo regime jurídico em apreço. Por outro lado, termos
sem distintividade em idioma estrangeiro, mas que não são compreendidos como genéricos pelo homem
médio no Brasil, é merecedor de tutela.

 

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA DE IDIOMA ESTRANGEIRO. NOME
SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A vedação legal ao
registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente
para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do
direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando
outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a
coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor
jurídico, já se encontra no domínio público. 2. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser
aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra
língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto
traduzido o nome, revele este expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da
marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. 3.
Recurso especial conhecido e provido. (BRASIL. RECURSO ESPECIAL Nº 605.738, 2009).

 

Por fim, é conveniente ressaltar que até mesmo quando o conflito não se atém, com
exclusividade, às marcas, mas abrange outros distintivos tutelados pelo Direito, há recurso aos princípios
do Direito Marcário, que são comuns aos demais. Ênfase é dada aos princípios da distintividade, da
novidade e o proibitivo da concorrência desleal. É evidente que a garantia da proteção ocorre com base na
anterioridade do registro e da utilização do designativo. No julgado ementado abaixo, as partes
interessadas litigaram em razão do termo “Brasil”, sem cunho distintivo, que, portanto, pôde ser
empregada por todas.

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME
FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE.
VOCÁBULO DE USO COMUM. 1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação de
violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada,
apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em relação aos
arts. 58 e 175 da Lei 9.279/96; 33 e 34 da Lei 8.934/94; 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 3. É vedada a esta Corte apreciar
violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na
Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou
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terceiros autorizados. 5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo,
vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca
até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos
termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão,
provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais. (BRASIL.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.082.734, 2009).

 

Portanto, o nome empresarial, a marca e o chamado nome fantasia (provável título de
estabelecimento) submetem-se à verificação da novidade. Ademais, somente o sinal apto a exercer,
satisfatoriamente, a função distintiva, em seu seguimento específico, recebe guarida do Direito. Há
aplicação do princípio da veracidade e anterioridade, na medida em que o julgador reconhece que a
denominação social de quem procedeu ao arquivamento regular dos atos constitutivos na Junta Comercial
é protegida face à tentativa de reprodução junto ao INPI. Protege-se a apresentação do empresário, de seu

produto e de seu estabelecimento no mercado, evitando confusões que podem ser impostas à clientela.
[8]

Em derradeiro, por toda a busca, foram constatadas menções últimas à preservação da
concorrência. Cabe exemplificar:

 

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO
CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS.
CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ. 1 - O registro concedido, pelo INPI,
à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não
proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR.COM". 2 -
Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo
de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas
duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora ". A revisão dessa
conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da
especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou
serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros
" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de
confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas. 4 - Recurso especial não conhecido.
(BRASIL, RECURSO ESPECIAL Nº 773.126, 2009).

 

Nota-se, neste último viés, que o princípio proibitivo da concorrência desleal possui função
residual, ou seja, mesmo em caso de conflito entre marca e outros designativos identificáveis no campo do
Direito Empresarial, terá provável aplicabilidade. Afinal, a própria Constituição Federal (BRASIL, 1988),
inciso XXIX do art. 5º, preconizou a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Significa dizer que, caso as normas específicas de proteção do designativo não sejam suficientes ao
deslinde do conflito ou não existam, tem lugar, em última hipótese, a verificação e rechaço de eventual
concorrência desleal.

Trata-se de verdadeira aplicação da teoria da prioridade local, tracejada por Dworkin (2003).
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Afinal, no exercício da atividade interpretativa, o julgador projetou sua visão a partir do caso concreto e
em uma série de círculos concêntricos, em crescente ampliação, até alcançar como epicentro das
concepções, um preceito constitucional, proibitivo da concorrência desleal.

Desse modo, a compreensão do regime jurídico das marcas transcende a Lei n.º9.279 (BRASIL,
1996), em face da inafastável conclusão de que as decisões do Poder Judiciário consideram, sobremaneira,
a sua hermenêutica principiológica.

 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A partir da realização de uma exposição dos pontos centrais pertinentes ao regime jurídico das
marcas no Brasil, foi possível identificar princípios do regime jurídico marcário e sua aplicação pela
jurisprudência, no deslinde de demandas que envolvem conflitos entre marcas e outros designativos.

De fato, as contingências sociais e a economia de mercado surpreendem, com freqüência, com a
apresentação, ao Direito, de litígios cada vez mais peculiares. Contudo, a despeito de tantas mudanças
terem sido frequentemente sugeridas no cenário jurídico da atualidade, o estudo quis afirmar que, para a
identidade, coerência e segurança do Direito, o que se reconstrói é tão importante quanto o que se mantém.
Os princípios do Direito Marcário são cânones relevantes que permanecem vigentes e que, por certo,
orientam o delineamento dos limites deste regime jurídico.

Com efeito, os princípios do Direito Marcário são suficientes à superação de um eventual choque
de interesses entre usuários de marcas e outros designativos.

Destacaram-se os princípios da novidade, da especialidade, da territorialidade, do cunho
distintivo e da proibição da concorrência desleal.

Em face do caso concreto, todos se apresentam de aplicação possível, mas somente após o
processo de adequação e justificação da norma que alguns deles poderão incidir.

Da apreciação de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, restou patente que, guardadas
as especialidades do caso submetido ao crivo da Justiça, o fundamento das decisões permanecem sendo
buscados e construídos em consideração aos conteúdos deônticos dos princípios tratados.

Ao final, pôde-se confirmar que a teoria da prioridade local, enquanto técnica hermenêutica
integrante da proposta teórica em tratamento, no exercício da atividade interpretativa, foi suficiente para
que o julgador reconhecesse a função residual do princípio constitucional proibitivo da concorrência
desleal.
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[1]
 No que respeita ao esforço de apartar marcas de fábrica e marcas de comércio, José Carlos Tinoco Soares (2000, p. 21), em

referência a Pedro C. Breuer Moreno, elucida que a marca de fábrica é a que se presta a identificar produtos de uma determinada
fábrica, ao passo que a marca de comércio individualiza o vendedor, qualquer que seja o seu fabricante.
[2]

 Em estudo anterior, contemporâneo à época do texto normativo em referencia, José Carlos Tinoco Soares (1968, p. 41) reservou
capítulo específico para o seu conceito de marca, qual seja, “o sinal pelo qual o produto é conhecido e distinguido no mercado”.
[3]

 Sob vigência dessa lei, João da Gama Cerqueira (1982, p. 774) definiu a marca de fábrica e de comércio como sendo “todo sinal
distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros
idênticos ou semelhantes de origem diversa”.
[4]

 1) data do início do uso da marca no Brasil; 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se
aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua
tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 4) fração do
público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a
que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 5) fração do público usuário de
outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação
no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 6) meios de comercialização da marca
no Brasil; 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensão
temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgação da
marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; 12)
volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial
da empresa. (CASTRO, 2004).
[5]

 Lei n.º9.279 (BRASIL, 1996). Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema,
distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou
imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura,
desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente
contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou
sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou
imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de
causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
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simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou
de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como
meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX -
indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X -
sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a
marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou
natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro,
observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico
ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou
patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido
notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII -
obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar
confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte,
que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum
ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que
estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca
que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca
alheia.
 
[6]

 Na obra em análise, Dworkin adota a premissa de que a interpretação literária é a que melhor se assemelha à interpretação da
prática jurídica. Descarta a interpretação científica e a interpretação artística de um modo geral. Em seguida, propõe um
empreendimento, o romance em cadeia, pois o Direito jamais seria interpretado construtivamente de maneira estática ou por apenas
um intérprete. Assim, adiante, assemelha o romance em cadeia ao próprio Direito.

[7]
 Para Dworkin (2003), o ponto de partida da atitude interpretativa da prática social é constituído pelos paradigmas comunitários.

Os paradigmas de consenso quase absoluto são os conceitos; os de divergência, concepções. Aparece como conceito, na obra em
alusão, o fato de que o Direito é esperado a ser interpretado de modo a justificar o monopólio da coerção oficial pelo Estado.

 
[8]

 Marlon Tomazette (2006) explica que, para a solução de eventual conflito entre nome empresarial e marca, em primeiro lugar,
cabe indagar se a marca é de alto renome. Em seguida, analisa-se a especificidade dos designativos. Por fim, caso ambos dediquem-
se ao mesmo ramo, a superação da demanda fica a cargo do princípio da novidade, de maneira a favorecer a anterioridade do
registro. Logo, fica demonstrado que os conteúdos normativos dos princípios convergem, nas espécies de designativos apontadas.
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UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR : SOFTWARE ABERTO E FECHADO

USO DI SOFTWARE: SOFTWARE LIBERO E PRIVATO

Leonardo Macedo Poli
Sávio De Aguiar Soares

RESUMO
RESUMO 

A modificação da tecnologia analógica para a digital repercutiu estruturalmente na sociedade e
no Direito. Com o advento dos programas de computador combinados à Internet, por exemplo,
o acesso ao conhecimento passa a ser digitalizado (informações codificadas em bits) pelas obras
multimídias, permitindo a compilação ou mesmo sua reprodução e a divulgação de dados seja
feita de uma forma bem mais rápida do que possível ou alcançada pela tecnologia analógica, de
sorte que a ferramenta computacional é um genuíno “operador de virtualização da informação”. 
Nesse sentido, insta analisar o contexto de aplicação dos programas de computador que
constituem o marco nesse processo de evolução tecnológica com o fito de equacionar os
interesses em jogo. Em outras palavras, dos titulares das tecnologias e dos destinatários que
almejam o uso descentralizado que permite o acesso mais facilitado no tocante às licenças
respectivas. 
Por seu turno, cuida-se de examinar os caracteres do sistema de licenciamento dos programas
de computador a partir do cotejo entre os programas de computador fechado (proprietário) e
aberto (copyleft), sendo possível deslindar os meandros da temática em questão na conjuntura
pela qual os usuários têm obtido alternativas de utilização de programas com base em métodos
que transcedem o regime jurídico dos programas de computador o que merece uma reflexão
mais apurada. 

PALAVRAS-CHAVES: software;aberto;fechado

RIASSUNTO
RIASSUNTO 

La modifica della analogico a digitale riflette strutturalmente nella società e nel diritto. Con
l'avvento di programmi informatici in combinazione con Internet, per esempio, l'accesso alla
conoscenza diventa digitale (bit di informazione codificata) per le opere multimediali,
permettendo la raccolta o addirittura la loro riproduzione e diffusione dei dati sono effettuati in
un altro ancora velocemente possibile o raggiunti dalla tecnologia analogica, in modo che lo
strumento di calcolo è una vera e propria informazione di virtualizzazione "operatore". 
Pertanto, sollecita la revisione contesto di applicazione di programmi informatici che costituiscono
il telaio del processo di cambiamento tecnologico con l'obiettivo di equiparare gli interessi in
gioco. In altre parole, i titolari delle tecnologie e dei destinatari che desiderano utilizzare
decentrata, che consente un accesso più facile rispetto alle rispettive licenze. 
A sua volta, cerca di esaminare il carattere del sistema delle licenze dei programmi per
elaboratore dal confronto tra i programmi per elaboratore chiusa (proprietaria) e aperto
(copyleft), che può svelare la complessità del tema in questione al momento che gli utenti hanno
dovuto usare programmi alternativi basati su metodi che trascendono il sistema giuridico dei
programmi per elaboratore che meritano una riflessione più accurata. 

PAROLE CHIAVE: software;libero;privato

Utilização de programas de computador: software aberto e fechado
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Sumário: 1 Considerações preliminares 2 Programas de computador e seus conceitos básicos 2.1 Natureza
jurídica do software stricto sensu 3 Software e sua tutela jurídica 4 Do contrato de licença de uso 5 Requisitos do
contrato de licença de uso 5.1 Registro 5.2 Titularidade 5.3 Expressa manifestação de vontade e forma escrita 5.4
Interpretação restritiva 5.5 Presunção de onerosidade 6 Software livre ou aberto (open/free software) 6.1 Síntese
histórica 6.2 Desenvolvimento do software (livre) 7 Licenças de software livre 8 Conclusão; Referências.
 
1 Considerações preliminares
 

A relevância socioeconômica da informática reveste-se de caráter essencial na elaboração dos meios e procedimentos da
tecnologia digital quanto ao acesso de ferramentas e mecanismos operacionais pelos quais se perfazem as mudanças derivadas das
demandas e pressões da sociedade de massas e da economia de mercado em que o desenvolvimento das inovações tecnológicos
especialmente da informática influi em diversos setores da organização social, política e econômica como um todo.

Vale dizer, a modificação da tecnologia analógica para a digital repercutiu estruturalmente na sociedade e no Direito. Com

o advento dos programas de computador combinados à Internet, por exemplo, o acesso ao conhecimento passa a ser digitalizado

(informações codificadas em bits) pelas obras multimídias, permitindo a compilação ou mesmo sua reprodução e a divulgação de

dados seja feita de uma forma bem mais rápida do que possível ou alcançada pela tecnologia analógica, de sorte que a ferramenta

computacional é um genuíno “operador de virtualização da informação”.

Nesse sentido, insta analisar o contexto de aplicação dos programas de computador que constituem o marco nesse processo

de evolução tecnológica com o fito de equacionar os interesses em jogo. Em outras palavras, dos titulares das tecnologias e dos

destinatários que almejam o uso descentralizado que permite o acesso mais facilitado no tocante às licenças respectivas.

Por seu turno, cuida-se de examinar os caracteres do sistema de licenciamento dos programas de computador a partir do

cotejo entre os programas de computador fechado (proprietário) e aberto (copyleft), sendo possível deslindar os meandros da

temática em questão na conjuntura pela qual os usuários têm obtido alternativas de utilização de programas com base em métodos

que transcedem o regime jurídico dos programas de computador o que merece uma reflexão mais apurada como será delineado a

seguir.
 
2 Programas de computador e seus conceitos básicos
 

Cumpre conceituar o programa de computador (software) como conjunto específico de instruções eletrônicas que
determina as tarefas que o computador deve executar, sendo inserido dentro do denominado sistema informático.

O sistema informático consiste no conjunto de interruptores que se conectam de diversas formas, de modo que a cada
conexão corresponde um padrão numérico. Donde, toda informação a ser transmitida ao referido sistema é convertida em números
para ser apreendida pelos chips de silício. Poli assevera que a finalidade prática do sistema informático é a resolução de problemas
práticos no campo empresarial.[1]

Vale dizer, o sistema informático é, portanto, o conjunto formado por uma parte física e uma parte intelectual (imaterial).
A parte física (hardware) é o conjunto de elementos materiais que formam o sistema informático (computador stricto

sensu), sendo responsável pelo processamento e armazenamento de dados.
O software corresponde à parte intelectual que funciona como o conjunto de instruções dadas ao computador (parte física)

para que este efetue o processamento e armazenamento dos dados. Isto é, o software fornece ao computador os comandos
necessários à realização das tarefas específicas dele exigidas.

Os programas de computador afiguram-se por duas etapas: programação (instruções básicas chamadas de código fonte que
pode ser aberto ou fechado) e a compilação que é o processo de transformação das funções básicas em processos ou comandos
executáveis. [2]

Noutro dizer, para fins de classificação, levando em conta o critério da forma de comercialização ou distribuição são dois
os tipos básicos de softwares (ou programas de computador): o proprietário e o não-proprietário. O software proprietário é aquele
em que o código-fonte (source code) não é distribuído e permanece como algo de exclusivo conhecimento de seu criador. Já no
software não-proprietário, por definição, o código-fonte permanece acessível para todo aquele que se interesse por ele.[3]

Segundo Norton citado por Poli os programas de computador assumem vital importância no mercado da informática, tendo
em vista que se trata “de autêntico alimento ou motor da máquina que desprovida do software seria apenas uma caixa de metal e
plástico.” [4]

Em suma, o programa de computador é o conjunto de instruções escritas em linguagem humana que dirige o
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funcionamento da máquina.
 

2.1 Natureza jurídica do software stricto sensu
 

A finalidade do programa de computador é descrever, em linguagem legível pela máquina, todos os
passos que devem ser executados para solucionar o problema.[5]

Assim sendo, o programa de computador é um bem jurídico, cuja proteção deve ser concedida por
um dos ramos do Direito Intelectual. Entendendo-se, por direitos intelectuais, os direitos sobre coisas
incorpóreas. [6]

É grande o número de juristas que defendem a concessão da proteção autoral ao programa de
computador classificando-o como obra literária, conforme o art. 2º da Convenção de Berna, a seguir
transcrito:

 
Art. 2º - 1) Os termos ‘obras literárias e artísticas’ abrangem todas as produções do domínio literário,
científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras
e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras
dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais,
com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da
cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia;
as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as
ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à
topografia, à arquitetura ou às ciências. [7]
 

É farto o posicionamento doutrinário no sentido que delega ao programa de computador a mesma
natureza das obras literárias. Esta corrente sustenta a tese de que o texto do art. 2º -1 da Convenção de
Berna não restringe o conceito de obras literárias e artísticas às obras ali enumeradas. O texto do art. 2º
seria apenas exemplificativo, e que o termo obra literária e artística deve ser entendido de forma ampla,
abrangendo não só as obras ali enumeradas, como também as demais produções que, apesar de não
estarem expressamente elencadas, compartilhem da mesma natureza.

Acrescentam, portanto, que, apesar de o programa de computador não ter sido expressamente
elencado no texto do referido artigo, compartilha da mesma natureza da obra literária e artística,
enquadrando-se na proteção autoral.

Ocorre que, apesar da concessão de proteção jurídica pelo regime protetivo autoral ter sido acatada
pela grande maioria das legislações, e seguida também pelo entendimento doutrinário dominante, ela é
alvo de controvérsias tanto no âmbito doutrinário como jurisprudencial.

A proteção autoral incide, exclusivamente, sobre a forma de exteriorização, e a proteção à
propriedade industrial incide sobre os processos ou esquemas, dentre outros bens.

A defesa da adoção do regime autoral se baseia no fato de que o processo de elaboração do
programa é criativo e que o programa final seria passível da tutela autoral.

Entretanto, a conclusão da assertiva não é tão lógica como parece ser.
A forma de exteriorização do programa de computador é destinada à máquina, para tanto, deve ser

legível por esta. E, no campo científico, é inegável que a única linguagem que o computador entende é a
linguagem de máquina, que se utiliza exclusivamente do alfabeto binário, constituído por dois únicos
símbolos, 0 (zero) e 1 (um). [8]
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Além disso, mesmo que a forma de exteriorização do programa fosse criativa, o que se admite
apenas para aprofundamento do debate, o seu produto final não seria uma obra subjetiva, mas sim um
esquema objetivo destinado a regular o funcionamento de uma máquina processadora de informação. “O
programa é um processo ou um esquema para a ação”,[9] portanto, passível de ser incluído no regime de
proteção à propriedade industrial.

O art. 8º, I, da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), positiva o referido princípio, excluindo os
esquemas da tutela ali conferida.[10]

Para Ascensão, o programa de computador definitivamente não se inclui na categoria de obras
literárias ou artísticas prevista no art. 2º-1 da Convenção de Berna. A concessão da tutela autoral, para ele,
é decorrente da pressão internacional exercida com o intuito de que o programa de computador receba a
proteção autoral. E acrescenta dizendo que a fórmula do programa é uma linguagem, mas não pode ser
confundida com a obra de expressão lingüística tutelada pelo direito autoral. [11]

Conclui, dizendo que o programa é a expressão de uma idéia fundamental, um algoritmo, e, como
tal, não admite a tutela pelo direito de autor. E mais, que “no que respeita à fórmula por que se exprime,
temos de perguntar se todo o programa de computador não representará a expressão obrigatória de um
programa ou processo [...] a obra literária ou artística caracteriza-se pela criatividade no modo de
expressão. Mas aqui, o modo de expressão não é criativo, mas servil. Criativo poderá ser o processo; mas
este, não é objeto idôneo do direito de autor”. [12]

Borruso compartilha do mesmo ponto de vista, afirmando que o trabalho do programador é
meramente “tecnico e di routine”. [13]

Ao seguir determinado esquema (programa de computador), para a realização de alguma tarefa, o
computador compartilha unicamente da ordem objetiva que lhe é transmitida. Atém-se à aplicação de
operações lógicas pré-determinadas. Do contrário, seria conferir-lhe atributos do espírito humano, o que
beira o absurdo.

O estudo da natureza jurídica é um trabalho científico de inclusão do bem a ser tutelado, em uma
determinada categoria jurídica. Há que se observar, corretamente, a adequação das características
individuais do bem jurídico às características genéricas da categoria em tela.

Em face das considerações aqui realizadas, somos obrigados a concluir que as características do
programa de computador, e, conseqüentemente, do direito intelectual que sobre ele recai, não se ajustam
ao regime protetivo dos direitos autorais.

O Direito Intelectual abrange o domínio das artes e das ciências (direitos autorais) e o domínio
industrial e comercial (propriedade industrial). O regime jurídico de proteção à propriedade industrial tem
por objeto as marcas, patentes, segredos de fábrica, concorrência desleal etc., enumeração do art. 2º da Lei
9.279/96.[14] No caso específico do programa de computador, adequado seria o amparo pela proteção
jurídica aos privilégios de invenção.

A invenção é um bem imaterial, resultado do trabalho intelectual do homem. É uma criação
intelectual de caráter técnico. Lobo a conceitua como um meio de satisfação das exigências e necessidades
práticas do homem. Ilustra dizendo que as necessidades do homem são a origem de todas as invenções.
[15]

As invenções podem ser classificadas em invenção de produto ou invenção de processo. A primeira
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tem como resultado final um bem material e a segunda um bem imaterial, ou seja, o processo técnico de
obtenção de determinado resultado.

Comparando-se a classificação de invenção, com o procedimento de elaboração do software é fácil
concluir que seu enquadramento jurídico deveria estar no regime protetivo da propriedade industrial, e não
no regime protetivo do direito autoral. O programa de computador nada mais é que uma invenção de
processo; é o método operacional do computador.
 
3 Software e sua tutela jurídica
 

Os programas de computador foram retirados do regime jurídico de proteção à propriedade industrial e postos no regime
jurídico de proteção aos direitos autorais. Desta feita, as Filipinas em 1972 foram os pioneiros nessa transição legislativa, sendo que
os Estados Unidos da América em 1980 elaboraram o Computer Software Copyright Act no mesmo sentido que configurou o marco
internacional. No Brasil a Lei nº 7646/87 trouxe essa mudança de enfoque. No entanto, em 1994 o Brasil assinou acordo sobre
propriedade industrial (TRIPS/ADPIC) com vistas à internacionalização das medidas relativas à propriedade intelectual no sentido
de reduzir as distorções no âmbito comercial.

O Acordo prevê no art. 10,§1º que os programas de computador serão protegidos como obras literárias, contudo sem
conferir a natureza de obra literária, posto que tão-só assegura a proteção da Convenção de Berna.

Disso resulta o preceito legal insculpido no art. 1º da Lei nº 9.609/98 (Lei do Software) que define o software como
expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer
natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação (computadores), dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Nessa linha de intelecção os requisitos de um programa de computador são a existência de um conjunto de instruções, os
comandos operacionais (a linguagem de programação), a personificação em algum suporte físico (uma vez que o direito de autor
protege apenas a expressão de idéias) e a utilização necessária em máquinas eletrônicas no intuito de alcançar fim específico.

Nos termos da Lei nº 9.609/98, compreende-se tanto a literalidade do código-fonte (representado pelas linhas de
programação) quanto o resultado final de sua exteriorização, repetindo definição praticamente idêntica.

A crítica que se faz é de que o legislador definiu a descrição do programa e não o programa em si, objeto da tutela
legal.[16]

Segundo os teóricos do Direito Intelectual a nova lei veio adequar a regulamentação do software à evolução da informática.
Por exemplo, a Lei do Software (art.10, V) segundo a qual os programas de computador em si não são considerados

invenção. Isto é, quando o software encontra-se separado da máquina não é classificado como invenção.
Assim quando o software está instalado é parte integrante da máquina. Logo, o conjunto entre o programa e máquina tem

natureza de invenção, desde que preencha os requisitos legais. Por sua vez, a Lei de Propriedade Industrial confere ao software
natureza dúplice, podendo ser criação do espírito ou invenção. [17]

Todavia, o art. 7º, XII da referida lei classifica o software como criação do espírito seja isoladamente seja em conjunto,
impondo-se a aplicação do critério cronológico para interpretação dos conceitos legais sob exame.

A lei em vigor permite a reprodução em um só exemplar do software a partir de cópia legitimamente adquirida e de forma
indispensável à utilização do programa. Ao passo que quanto aos direitos morais de autor foram limitados ao direito do autor
reivindicar a paternidade do software e de opor-se a alterações não autorizadas, quando deformarem, mutilarem ou modificarem o
software que prejudique a honra ou reputação, bem como permite cláusula de exclusividade nos contratos de licença com a ressalva
do art. 10, §1º.

Além disso, no que diz respeito às críticas à adoção ao regime da Lei de Direitos Autorais aos programas de computador
entende-se que se verificou essa aplicação devido a razões de ordem econômica em face do poderio da indústria do software.

Nesse passo, Poli com propriedade enumera as razões que levaram a expansão da tutela autoral aos programas de
computador haja vista que:
 

 - o direito de autor dá proteção mais extensa que a proteção à propriedade industrial;
- a proteção autoral é automática, pois independe da obrigação de se revelar a fórmula do programa
contrariamente à proteção industrial;
- a qualificação como direito de autor enquadraria o programa no âmbito de proteção de leis e
convenções internacionais já sedimentadas em vários países o que facilitaria sua proteção em nível
internacional;
- é conveniente a lucratividade da indústria do software que o mesmo seja protegido como obra autoral.
- Para uma invenção ser patenteável exige-se inventividade, novidade e aplicabilidade industrial. A
maioria dos programas de computador não tem inventividade suficiente (os conceitos técnicos são de
fácil compreensão pelos especialistas) o que motivou a indústria da informática a pretender a proteção
de seus bens como obras literárias. [18]
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Para Ascensão citado por Poli a concessão da tutela autoral, na tentativa de incluir o software na mesma categoria de obra

literária, parte da confusão entre ato inventivo (elaboração de um sistema, processo, método ou esquema intelectual destinados à
execução pertencente a uma ordem objetiva) e ato criativo (exteriorização da criação intelectual captável pelo espírito humano
pertencente a uma ordem subjetiva). [19]

Quanto ao programa de computador depreende-se que se trata de criação intelectual de caráter técnico que deveria ser
objeto de patente de invenção, pois corresponde a uma invenção de processo ante o método operacional do computador.

No entender de Poli o programa de computador é um processo prático destinado a fazer funcionar uma máquina
processadora de informações, a fim de solucionar os problemas de seus usuários, sendo que sua natureza assemelha-se mais a um
produto industrial que a uma obra de arte. [20]

Logo, o computador ao seguir determinado esquema (programa de computador) para realização de alguma tarefa
compartilha unicamente da ordem objetiva que lhe é transmitida, tendo em vista que se atém à aplicação de operações lógicas pré-
determinadas.

Não obstante, prevalece a posição de que a proteção jurídica do software possui importância ao nível científico e também
econômico, cabendo o Direito autoral para a organização de sua tutela legal.

Esse o entendimento esposado por grande parte dos teóricos sob a alegação de que:
 
Neste sentido, vale referir que o programa de computador caracteriza-se por um duplo aspecto: um
aspecto material, na medida em que ele é incorporado em determinados suportes, tais como cartões
magnéticos, discos, circuitos integrados, etc., e o aspecto imaterial, posto que resulta de uma trabalho
de criação. Como um bem imaterial para cuja produção concorrem subsídios tecnológicos sofisticados
e complexos, os programas de computador dependem de investimentos que fomentem o
desenvolvimento de pesquisas capazes de estimular a criatividade dos especialistas em computação. O
desenvolvimento de um software, normalmente, requer a utilização de material humano altamente
qualificado, por um longo período de tempo. Esses dois fatores tornam tal empreendimento altamente
dispendioso. É uma atividade semelhante à de escrever um livro ou uma música, onde cada passo pode
representar escolhas e iniciativas humanas e dados os custos envolvidos na elaboração do software
assim como a facilidade de ser copiado determinado programa, é justificável a proteção legal do
software. [21]

 
            Para Liliana Paesani, a concessão da proteção jurídica a este novo tipo de criação intelectual, vista pelo lado do Direito

autoral, é o que assegura a percepção de uma remuneração ao seu criador, além de permitir em algumas legislações o desfrute dos

direitos morais. [22]
Por sua vez, pugna-se que os caracteres do programa de computador e do Direito Intelectual que sobre ele recai não se

ajustam ao regime jurídico dos Direitos autorais. Vale dizer, sua tutela como obra literária é descabida, porquanto se trata de criação

intelectual de ordem técnica inserida na órbita da propriedade industrial.

 

 
 
4 Do contrato de licença de uso
 

Direito patrimonial do autor do programa de computador é o direito de utilizar, fruir e dispor do
programa. [23] Tal exclusividade visa assegurar ao autor, ou ao titular, a sua exploração econômica.

Diferentemente dos direitos morais, os direitos patrimoniais são transmissíveis por atos inter vivos
ou causa mortis. Isto se dá porque, como já dito anteriormente, o objetivo do direito patrimonial é garantir-
lhe o exclusivo de exploração econômica da obra, o que não significa que ele deva ou mesmo que possa
fazê-lo pessoalmente.

Assim, os direitos patrimoniais atribuem a seu titular uma faculdade de disposição.
Na transmissão causa mortis será obedecida a ordem sucessória da Lei Civil.[24] Caso o autor
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faleça sem deixar sucessores, a obra cairá automaticamente em domínio público. [25]
A transmissibilidade por ato inter vivos depende de autorização do autor e via de regra se faz

mediante licença de uso ou cessão de direitos.
Desta forma, a utilização do programa de computador, em qualquer modalidade, depende de

autorização prévia e expressa do titular dos direitos.
No território nacional, esta autorização de uso se dará mediante contrato de licença. [26] O contrato

de licença é, portanto, um negócio jurídico que visa regulamentar a utilização do programa de
computador, e, como os demais negócios jurídicos relativos a direitos autorais, deve ser interpretado
restritivamente. [27]

Desta forma, concedida a licença de uso, ela se limita à modalidade de utilização expressa no
documento. A licença é uma autorização específica para determinada modalidade de utilização. Permite
apenas aquela determinada forma de uso, não se estendendo às demais. As modalidades de utilização são,
portanto, independentes entre si, a teor do art. 31 da Lei Autoral.

No entanto, a celebração solene do contrato de licença de uso esbarraria em um óbice na prática
das relações comerciais relativas a programas de computador. As grandes distribuidoras de software
comercializam milhares de programas anualmente em todo o país. Seria absurdo exigir-se que a cada
programa vendido, se celebrasse um contrato solene.

Como solução para este problema, junto com o software, o titular fornece, ao usuário, um
documento denominado contrato de licença. Este documento, em verdade, não é um contrato, mas uma
oferta, um negócio jurídico unilateral. A ele, falta o requisito contratual da bilateralidade.

Independente disso, a licença de uso é instrumento hábil a autorizar a utilização do programa, pois
é uma manifestação de vontade que contém os requisitos legais exigidos, ou seja, é uma autorização prévia
e expressa, concretizando-se o suporte fático necessário à regular utilização do software. [28]

Além disso, uma vez aceita pelo usuário, forma-se o negócio jurídico bilateral. Com a aceitação,
supre-se o requisito da bilateralidade volitiva, formando-se o contrato de licença de uso.

A aceitação pode ser tácita, o que se dá com a simples aquisição do produto.
O contrato de licença de uso rege-se, como os demais negócios jurídicos, pela legislação civil.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.

A Lei 9.609/98, em seus arts. 7º e 8º dispõe sobre as garantias aos usuários de programas de
computador.

Prevê que o prazo de validade técnica do programa comercializado deve ser consignado de forma
facilmente legível pelo usuário. O prazo deve estar consignado no contrato de licença de uso do programa,
no documento fiscal, em seu suporte físico, ou na embalagem do produto.

Durante o prazo de validade técnica, aquele que comercializar o programa respectivo deve prestar
aos usuários serviços técnicos complementares, de forma a assegurar o adequado funcionamento do
programa.

Esta obrigação persiste mesmo no caso de retirada de circulação comercial do programa durante o
prazo de validade, salvo indenização dos prejuízos.

A Lei prevê, expressamente, que o sujeito ativo da responsabilidade, neste caso, é quem
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comercializa o produto, seja ele o titular do direito sobre o programa ou simplesmente o titular do direito
de comercialização.

Por outro lado, tem-se que o usuário de computador ajusta-se à definição de consumidor prevista
no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. O usuário de computador é uma pessoa, física ou jurídica,
que adquire e utiliza o programa de computador como destinatário final.

O fato de o programa de computador ser um bem imaterial em nada impede a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, pois o § 1º do referido artigo engloba o bem imaterial na definição de produto.

Desta forma, a aquisição e/ou utilização do programa de computador é uma relação de consumo.
Além das garantias previstas na Lei do Software, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.

É importante salientar que a Lei do Software prevê, em seu art. 10, II, a responsabilidade solidária
entre fornecedores e produtores por vícios e defeitos do produto, bem como por violação de direitos de
autor.

O inciso II do referido artigo prevê que são nulas as cláusulas do contrato de licença de direitos de
comercialização de programas de computador de origem externa que eximam qualquer dos contratantes
das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de
direitos de autor.
 
5 Requisitos do contrato de licença de uso de software
 

O negócio jurídico autoral, além de se submeter aos requisitos de validade dos negócios jurídicos
em geral,[29] deve observar alguns requisitos específicos, quais sejam:

 
5.1 Registro
 

A proteção aos direitos intelectuais dos programas de computador independe de registro. Isto quer
dizer que a partir do momento em que se exterioriza a criação do programa de computador, surge o direito
intelectual.

É importante ressaltar o texto do art. 5º, 2, da Convenção de Berna, que assegura ao autor não só o
gozo, como também o exercício do direito, independente de qualquer formalidade.

Apesar disso, o titular dos direitos intelectuais sobre o programa de computador pode registrá-lo.
O registro, neste caso, deve ser efetuado junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade

Industrial). O INPI possui um departamento especializado em registros de programas de computador,
denominado DIMAPRO (Divisão de contratos de licença de uso de marcas e registros de programas de
computador).

O pedido de registro deve conter os dados referentes ao autor do programa de computador e ao
titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a identificação e descrição funcional do
programa de computador e os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para
identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade
do Estado.
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Todas as informações são prestadas em caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por
ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Conforme já ressaltado anteriormente, o registro não é constitutivo, pois o direito intelectual surge
com a exteriorização da criação. Além disso, não faz prova absoluta da autoria, mas sim relativa[30],
podendo ser impugnado.
 
5.2 Titularidade
 

A titularidade dos direitos intelectuais sobre o programa de computador é, em regra, do próprio
criador do programa.

A Lei 9.609/98, porém, em seu art. 4º e §§, prevê que, quando o programa for elaborado sob
vínculo trabalhista ou estatutário, os direitos a ele relativos pertencerão exclusivamente ao empregador.

Como empregador, o legislador compreendeu tanto o contratante de serviços, quanto o órgão
público.

Inserem-se na exceção não só os casos em que o vínculo se destinar expressamente à pesquisa e
desenvolvimento específicos do programa, como também aqueles em que a elaboração do programa
decorra da própria natureza dos encargos concernentes ao vínculo.

Aplicam-se, ainda, aos bolsistas, estagiários e assemelhados.
A interpretação legal deve, no entanto, se restringir aos direitos patrimoniais sobre o programa de

computador, visto que, os direitos morais, por consistirem em atributo da personalidade do autor, são
inalienáveis e irrenunciáveis, conforme dispõe a Lei Autoral.[31]

O § 2º prevê a possibilidade da titularidade exclusiva dos direitos intelectuais ser conferida ao
empregado, ao invés de ao empregador. Neste caso, o programa de computador deve ser gerado sem
qualquer relação com o vínculo, seja ele trabalhista ou estatutário, e ainda, sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos, não
só do empregador, como também de empresa ou entidade com a qual este mantivesse relações
profissionais.

É, portanto, uma hipótese que, na prática, dificilmente se verificará. A norma legal, portanto,
valoriza, não o criador do programa, mas aquele que financiou sua produção, conferindo-lhe a titularidade
do aspecto patrimonial do direito, e, conseqüentemente, os lucros obtidos com a sua comercialização. [32]

 
5.3 Expressa manifestação de vontade e forma escrita
 

A manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos, em regra, pode ser expressa, tácita ou
presumida.

Será expressa se for feita por meio de palavras, da escrita ou de mímica. Tácita quando puder ser
deduzida do comportamento inequívoco do agente e presumida quando a Lei assim estabelecer.

O art. 29 da LDA exige a manifestação expressa de vontade para a validade do negócio jurídico
autoral. Isto significa que a vontade do autor, como regra, pode ser declarada verbalmente, mimicamente
ou por escrito, seja em um instrumento formal, seja por meios informais como cartas impressas ou
eletrônicas (e-mails), mas jamais poderá ser deduzida ou presumida. Neste caso, o contrato seria
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consensual.
A regra do art. 29 da LDA aplica-se, todavia, exclusivamente aos negócios jurídicos que tenham

por objeto apenas a licença de uso do programa de computador. É importante ressaltar que a propriedade
imaterial, assim como a propriedade material, possui em seu conteúdo várias faculdades que podem ser
transferidas em conjunto ou separadamente. [33]

Utilizando a divisão clássica dos direitos do dono:[34] em usar, fruir, dispor e reivindicar, nas
licenças de uso o negócio jurídico incide apenas sobre o primeiro elemento.

Assim, nestes casos, o autor permite a terceiros a utilização do programa de computador sem
transferir-lhes a titularidade sobre ela.[35] Neste sentido o julgamento da Apelação Cível n. 352.565-5
realizado, em 28 de fevereiro de 2002, pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais
que reconheceu que a propriedade intelectual de programa de computador não se exaure pela transferência
da cópia.

Direito de uso é o direito de servir-se do bem. É lógico que, apesar de distintas as noções de usar e
fruir, tem-se que o uso, mesmo limitado por seus fins econômicos e sociais, não exclui em absoluto a
fruição do bem.

Por outro lado, nos casos de cessão de direitos referidos na LDA, o negócio jurídico pode incidir
sobre todos, alguns ou um dos elementos do domínio, (usar,[36] fruir, dispor e reivindicar) transferindo-os
a terceiros.[37] Nestes casos, se a transferência se der em caráter definitivo a exigência legal é de que o
ato se revista da forma escrita, particular ou pública.[38] Neste caso, o contrato é formal.

Esta exigência aplica-se tanto aos casos em que forem cedidos todos os direitos patrimoniais,
quanto aos casos em que apenas um ou alguns destes direitos forem cedidos, a teor do art. 50 da LDA.

Caso a obra tenha sido levada a registro pelo autor ou titular originário, a cessão poderá ser
averbada à margem do registro respectivo ou, caso contrário, poderá ser registrada no Cartório de Títulos e
Documentos.

O art. 50 § 2º da LDA exige que conste do instrumento de cessão os seguintes elementos essenciais:
•        Objeto;
•        Prazo;
•        Local de exercício;
•        Preço.

A inobservância desta exigência não gera, contudo, a invalidação do ato. No caso de não haver
estipulação quanto ao prazo contratual, a Lei o fixa em cinco anos. No caso de não haver previsão de
preço, o contrato será presumidamente oneroso aplicando-se a remuneração de mercado. [39] Por fim, não
havendo previsão quanto ao objeto do contrato ou quanto ao local de exercício, o contrato será
interpretado restritivamente.

 
5.4 Interpretação restritiva
 

Segundo Amaral[40], interpretar o negócio jurídico é a busca pelo conteúdo das normas jurídicas
que nascem da declaração de vontade.

O negócio jurídico é ato de regulamentação de condutas. Os participantes estabelecem normas que
deverão seguir. O instrumento de que se utilizam para estabelecer o conteúdo dessas normas é a sua
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declaração de vontade.
Apesar de a atividade de interpretação ser uma espécie de intervenção externa sobre o negócio

jurídico, é importante frisar que o intérprete deve buscar a vontade das partes e não tentar impor a sua
própria, nem tampouco sobrepor algum interesse externo ao interesse negocial. [41] A finalidade da
interpretação não é modificar o negócio jurídico, mas defini-lo.

Daí a importância de regras que conduzam a atuação do intérprete. Segundo Lisboa[42], as regras
de interpretação contratual dividem-se em objetivas e subjetivas. As regras subjetivas ocupam-se da
investigação da vontade das partes e as regras objetivas buscam esclarecer o seu sentido, as primeiras
baseiam-se na teoria da responsabilidade (boa-fé subjetiva) e as demais na teoria da confiança (boa-fé
objetiva).

Dentre as regras legais que buscam nortear tal interpretação tem-se a regra da prevalência da
vontade real sobre a declarada, a interpretação restritiva dos contratos gratuitos, a interpretação contratual
em favor do aderente, a regra de lealdade, a conservação do negócio jurídico etc.

Há também importantes regras doutrinárias consolidadas[43]:
•        Os costumes locais estão subentendidos nos contratos;
•        a interpretação deve ser segundo a natureza e o objeto do contrato;
•        a interpretação deve ser menos onerosa para o devedor (in dubio, pro debitore);

Além dessas regras, aplicam-se aos negócios jurídicos autorais, gratuitos ou onerosos, a regra da
interpretação restritiva. [44]

A atividade de interpretação, de acordo com a extensão de seus efeitos, pode ser classificada em
declarativa, extensiva ou restritiva.

Na primeira, o intérprete afirma a coincidência entre a linguagem e seu sentido. Na segunda, o
intérprete amplia o sentido da linguagem e na última, o diminui, constatando que a linguagem estaria mais
ampla do que a vontade real das partes. [45]

Assim, os negócios jurídicos autorais não se estendem de pessoa a pessoa, de coisa a coisa, nem de
tempo a tempo. Não havendo especificações, o negócio estará limitado ao país e à língua em que foi
firmado, às modalidades de utilização existentes à data de sua celebração e às que forem indispensáveis ao
cumprimento de sua finalidade.

É lógico, contudo, que a regra da interpretação restritiva não tem aplicabilidade absoluta, devendo
amoldar-se à regra de boa-fé [46], bem como à funcionalidade do direito autoral.

 
5.5 Presunção de onerosidade
 

Quanto à reciprocidade de prestações os negócios jurídicos dividem-se em gratuitos e onerosos. O
critério distintivo, neste caso, é a correspondência entre prestação e contraprestação, ou seja, se ambas as
partes suportam o ônus correspondente à vantagem que obtêm. A cessão de direitos patrimoniais de autor
pode ser gratuita ou onerosa. Será onerosa, se o autor receber remuneração pela cessão dos direitos e será
gratuita, se o fizer por ato de liberalidade. A gratuidade da cessão depende de convenção neste sentido.
Caso contrário, será presumidamente onerosa.

A cobrança da remuneração do autor, habitualmente denominada de royalties [47], pode ser a preço
fixo (contrato pré-estimado) ou variável, proporcional ao número de exemplares vendidos (contrato
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aleatório), podendo ser feita pessoalmente pelo próprio autor, por seus herdeiros, nos casos previstos em
lei, ou por seus representantes, legais ou convencionais.

 
 
6 Software livre ou aberto (open/free software)
 

É o software disponível com a permissão para qualquer um usá-lo, copiá-lo, e distribuí-lo, seja na sua forma original ou
com modificações, seja gratuitamente ou com custo.

No dizer de Carlos Alberto Rohrmann o software livre é um tipo de programa de computador comercializado de forma
alternativa ao chamado software proprietário (não-livre), isto é, aos programas de computador que são licenciados, a título oneroso,
e que mantêm a proteção dos direitos autorais. Sistemas operacionais proprietários são construídos para não ter compatibilidade e
interoperabilidade com outros sistemas concorrentes. Assim, a tendência da economia de redes é o do monopólio.[48]

O software livre é distribuído por meio das chamadas General Public Licenses – GPLs que autorizam a utilização e o
aprimoramento do código-fonte do programa de computador. Os terceiros que promovam tais avanços são estimulados a
disponibilizar na forma de código-fonte tais inovações, a fim de que fiquem acessíveis a qualquer interessado. [49]

Destarte, o código aberto permite que qualquer programador habilidoso crie soluções que melhor atendam às necessidades
do seu cliente.

Na Internet existem cadeias internacionais de desenvolvimento de programas de computador por meio da tecnologia do
software livre. O uso do software livre seria uma espécie de renúncia ao direito de propriedade ou de sua transferência para o titular
do programa disponibilizado nesses moldes, tendo a vantagem do baixo custo em relação aos demais. O software livre
(caracterizado pela ausência de contraprestação pecuniária direta) é uma forma de combater os monopólios de sistemas operacionais
nos EUA. [50]

Softwares livres ou “open source” são desenvolvidos com o código-fonte divulgado para que qualquer programador possa
estudá-lo e aperfeiçoá-lo. Além disso, a licença deve permitir a livre redistribuição e utilização do programa, seja para fins
comerciais, educacionais ou quaisquer outros. Podem ter custo ou não, mas na maioria das vezes é gratuito. A vantagem é que se for
comprada a licença, esta é válida para todas as máquinas que for instalar porque permite a livre distribuição. Por exemplo, a
utilização do Linux e o seu editor de texto como o supremo Office suíte que é compatível com o sistema da Microsoft. [51]

Não se deve confundir o software livre com os softwares gratuitos, ou melhor, os denominado “freewares”. Existem

programas que podem ser obtidos gratuitamente, mas que não podem ser modificados, nem redistribuídos. Os dois poderão se

confundir em razão de que alguns softwares livres serem gratuitos ou sua redistribuição não necessitar de licença e aparentemente

terem o mesmo efeito para os leigos. O programa Windows Explorer, por exemplo, é um software gratuito, mas não pode ser

confundido com um software livre porque o seu código fonte não é divulgado para aprimoramento.

Em outras palavras, o requisito básico para ser um software livre é a possibilidade de seu código fonte estar ao alcance de

todos para aprimoramento.

A vantagem do software livre é que podem ser utilizados por muitas empresas que têm seus custos elevadíssimos em razão

da compra de licenças de software. Vale dizer que tem sido também adotado a política de implantação em setores públicos do

governo no sentido de diminuir os custos com softwares. [52] O interesse não está necessariamente no fato de ser um código

aberto, mas sua possibilidade de redistribuição, com apenas uma licença de uso.

Nessa linha de raciocínio, Ivo Júnior destaca que o software livre garante aos seus usuários a liberdade de executar,

distribuir, estudar, modificar e aperfeiçoar seu conteúdo. A opção pelo software livre assegura liberdade de execução para qualquer

propósito, a liberdade de conhecimento pelo estudo do funcionamento do programa e adaptação livre, conforme as suas

necessidades, bem como a liberdade de compartilhamento em que uma única cópia do programa pode ser utilizada por todos os

funcionários de um mesmo órgão público ou por qualquer outro ente, seja ele pessoa física ou jurídica, sem custos adicionais. [53]
            Nesse passo, Ivo Junior salienta que:

 
Da própria análise da definição de software livre podemos inferir suas vantagens sobre os demais tipos
de software, os programas proprietários. Primeiro, a administração que o adota não se submete a
qualquer condição ou restrição de uso que não aquele ditado pelo interesse público. Segundo, como o
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acesso ao código-fonte é permitido, ou seja, sabe-se o que está por trás do programa, qualquer um pode
estudá-lo, adaptá-lo a suas necessidades particulares e melhorá-lo em caso de falhas. Sua adoção
representa, em última análise, uma transferência de tecnologia. Por último, mas não menos importante,
como não se paga pela licença do software livre, não só o custo de aquisição é nulo, como o de
aquisição de equipamentos (hardware) é muito menor, uma vez que tais programas exigem menor
capacidade de processamento. É aqui que o princípio da eficiência se faz sentir de maneira mais forte.
            O mercado brasileiro de software movimentou mais de US$ 3,2 bilhões em 2000. Dessa
quantia, US$ 1 bilhão refere-se à aquisição de licenças de software proprietário, sendo o governo
federal responsável por mais de R$ 200 milhões por ano. Uma vez que a adoção do software livre
representa real possibilidade de redução de custos, da exegese do princípio da eficiência resta cogente
sua adoção pela administração, independentemente de outros fundamentos como a democratização do
conhecimento, desenvolvimento da indústria local, independência tecnológica, soberania, segurança
nacional (já que é o único efetivamente auditável) e, com maior razão, se levarmos em consideração o
tão propalado princípio da razoabilidade. (grifo do autor).[54]

 
Os softwares fechados (proprietários), por sua vez, são aqueles que adotam a legislação internacional do copyright que

tenta justamente impedir que haja alterações e cópias sem a autorização dos autores. Na verdade, seu código fonte não é divulgado,
não permitem alteração no código fonte e na maioria das vezes sua licença não é gratuita. Todavia, como já dito, podem existir
alguns gratuitos, mas seu código fonte não é divulgado.

Hoje, em contrário a política de software fechado, os adeptos dos softwares livres utilizam a expressão de copyleft para se
referirem ao tipo de política de direitos autorais que adotam.

Isto é, diante da percepção do desafio da pirataria e dos esquemas da indústria do entretenimento (que detém a maior parte
do lucro da venda de obras culturais) os sujeitos ora envolvidos (músicos, escritores, fotógrafos, jornalistas etc) apóiam o
movimento do software livre denominado de copyleft. Logo, em vez de tentar impedir a pirataria, os autores buscam compartilhar
livremente sua produção. Assim, as obras sob copyleft podem ser copiadas, distribuídas e alteradas, sendo que as únicas restrições
são quanto o crédito para a fonte original e a licença copyleft. [55]

No Brasil é altamente viável o emprego mais amplo do software livre, pois além de não enviar royalties poder-se-ia firmar
o país como um grande produtor e distribuidor de soluções em código aberto. Segundo a Secretaria de Política de Informática do
Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2002 o Brasil ocupava a 7º posição na produção mundial de soluções no cenário
informático.

 É importante que as políticas de modernização administrativa e de inclusão social pautadas em Tecnologia da Informação
tenham consonância com a política de desenvolvimento industrial e tecnológico do país, no sentido de reduzir o pagamento de
royalties ao exterior, desenvolver e incentivar soluções de empresas nacionais.  Em 1999, os EUA foram beneficiados com a
transferência de 36,5 bilhões de dólares provenientes de royalties e licenças derivados de propriedade intelectual. [56]

Compete ao Poder Público, por meio da denominada Governança Eletrônica, utilizar-se de telecentros, escolas, bibliotecas
e demais órgãos públicos com base em sistema operacional livre que se sobreponha ao domínio existente no mercado de sistemas
operacionais, viabilizando uma rede rival, livre, aberta e não-proprietária. [57]

As funções e processos da era da informação estão organizados em rede como sucede na Internet. Logo, o domínio dos
padrões, das linguagens e dos protocolos de conexão deve ser público e o menos oneroso possível para as sociedades pobres ou em
desenvolvimento. O Poder Público não pode se submeter ao uso de uma tecnologia e de uma empresa de software que dispõe desse
conhecimento com exclusividade.
 
6.1 Síntese histórica
 

Sérgio da Silveira[58] assevera que a partir da indignação de um programador chamado Richard Stallman (este trabalhava
como programador no Massachusetts Institute of Tecnology –MIT- e se demitiu para trabalhar no desenvolvimento de um sistema
operacional completo a ser distribuído como software livre) contra a proibição de se acessar o código-fonte de um software. Em
1984, Stallman publicou o Manifesto GNU pelo qual definiu o que se entendeu por software livre e solicitou a participação de
outros programadores na tarefa a que se propunha. Em 1985 foi criada a Free Software Foundation (FSF). [59]

Nesse diapasão, o movimento do software livre começou diminuto, reunindo e distribuindo programas e ferramentas livres
com o código-fonte aberto. O ambiente de desenvolvimento no Projeto GNU era o sistema operacional Unix (foi desenvolvido na
década de 60 porque este era o sistema tecnicamente mais avançado) que estava disponível para várias plataformas e era distribuído
mais livremente que os outros sistemas.

Nessa concepção todos os programas são livres. A palavra-chave é liberdade e não pelo simples fato da gratuidade. De
sorte que todas as pessoas poderiam ter acesso não só aos programas, mas também aos códigos em que foram escritos, permitindo
que seus usuários contribuíssem com o desenvolvimento e com a alteração de qualquer parte de sua constituição original. [60]

O objetivo seria produzir um sistema operacional livre que tivesse a lógica do Unix, que era proprietário (pertencente a
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uma empresa). Surgindo a denominação GNU – GNU´s  Not Unix. O projeto GNU pretendia desenvolver um sistema operacional
portátil compatível com o UNIX que seria livre para alteração e distribuição.

Além disso, buscava-se evitar que alguém patenteasse indevidamente o software livre e para isso a Free Software
Foundation criou a Licença Pública Geral (em inglês GPL) conhecido como copyleft em contraposição ao copyright. Foi o modo de
garantir de que os esforços coletivos no aprimoramento dos programas e ferramentas não fossem considerados propriedade de
alguém. [61]

A FSF instituiu dois tipos de licenciamento: um para software e outro para documentação. Ao lado da GPL existe a GNU
Free Documentation Licence (GFDL ou FDL) que complementa a GNU GPL.

No início da década de 90 a maior parte das ferramentas de apoio já haviam sido criadas, mas faltava o núcleo do sistema
operacional. Em 1992, o finlandês Linus Torvalds compilou todos os programas e ferramentas do movimento GNU e viabilizou um
sistema operacional que foi denominado Linux (desenvolvendo o núcleo de sistema operacional).

Torvalds disponibilizou o código fonte do Linux na Internet e solicitou a colaboração de outros programadores para que
estes desenvolvessem as partes ainda faltantes. A resposta foi edificante e em menos de dois anos o Linux já havia se tornado um
sistema razoavelmente estável. [62]

Destarte, com o desenvolver da Internet o movimento do software livre se disseminou pelo mundo e ensejou a produção do
sistema operacional livre, completo e multifuncional chamado GNU/ Linux.

 
Cumpre transcrever comentário da lavra de Rubens Queiroz de Almeida:
 

A maior façanha de Stallman, no entanto, não foi a criação de vários programas poderosos e bem
escritos. Escrever programas e disponibilizar o código fonte para quem quer que fosse poderia resultar
justamente no contrário do que se pretendia, a liberdade no uso do software. Afinal de contas, se o
código é aberto, o que impede que alguém utilize este mesmo código, faça algumas modificações,
declare que o programa é proprietário e restrinja o acesso ao código modificado?
Para impedir que isso acontecesse, Stallman escreveu um documento que estabelece a forma sob a qual
programas de código fonte aberto podem ser distribuídos. O documento especifica que o programa
pode ser usado e modificado por quem quer que seja, desde que as modificações efetuadas sejam
também disponibilizadas em código fonte. Ou seja, estes softwares têm um carácter viral, no sentido de
que o acréscimo ou a modificação feitos também devem ser abertos e distribuídos livremente. Este
documento chama-se "Gnu Public License" ou GPL.
O Linux somente possui toda essa força e penetração, atualmente, pelo enorme trabalho desenvolvido
por Stallman e por centenas de outras pessoas que dedicaram muito de seu tempo criando programas.
O kernel do Linux, associado a estes programas, tornou possível a milhões de pessoas, no mundo
inteiro, o acesso a um excelente ambiente computacional de trabalho e que melhora a cada dia. O
Linux, na pessoa de seu criador e coordenador, soube melhor aglutinar o imenso potencial de
colaboração da Internet em torno de seu projeto. Contribuições são aceitas, testadas e incorporadas ao
sistema operacional a uma velocidade nunca vista. [63]

 
Aponta-se que o GNU/ Linux conta com os esforços de mais de 400 mil desenvolvedores espalhados pelos cinco

continentes e por mais de noventa países. A título de comparação a Microsoft, maior empresa de software do planeta conta em seu
quadro funcional com 30 mil empregados na sua sede em Seattle nos EUA. [64]

O software livre permite ao usuário total controle sobre o conteúdo com o qual atua além da redução de custos com a
desnecessidade do pagamento de licenças de software.

No Brasil foi criado o Comitê de Incentivo à Produção do Software GNU e Alternativo – CIPSGA, tornando-se uma ponte
entre os técnicos e a filosofia GNU para com as empresas estatais de informática. Vale salientar as ações e atividades desencadeadas
pelo Estado do Rio Grande do Sul na empresa de processamento de dados (Procergs), do banco estadual (Banrisul) e na empresa
informática de Porto Alegre (Procempa) que alavancou as primeiras experiências no tocante ao uso do software livre. A partir daí
suscitou o envolvimento de empresas do setor público que firmaram acordos de cooperação nesse âmbito. [65]

 
 
6.2 Desenvolvimento do software (livre)
 

Existem dois modelos de organização do software. O modelo tradicional adotado na indústria é semelhante a uma catedral
medieval. Nele um grupo restrito de projetistas exerce controle sobre o trabalho. O modelo da catedral é empregado na maioria dos
projetos de software proprietário. Em contrapartida, o modo de organização empregado pelo movimento do software livre se
assemelha a um bazar onde não há hierarquia entre os participantes e todos cooperam para que o bazar seja atrativo aos
compradores. [66]

No desenvolvimento do modelo catedral ocorre dificuldade para que se atinja massa crítica de usuários e desenvolvedores
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nas fases iniciais do desenvolvimento de um sistema. Na catedral, os projetistas definem as características técnicas e funcionais do
produto e repassam o desenvolvimento aos programadores. O produto é submetido a uma fase de testes, por um grupo restrito de
testadores, para depois ser liberado para uso e/ou comercialização. Em uma catedral ou na indústria a orientação de um programa é
definida pelos projetistas, pressões de mercado e por departamento de marketing.

Roberto Hexsel pontifica que muitos produtos foram disponibilizados e vendidos antes de atingirem estabilidade ou
maturidade em virtude do exíguo prazo de desenvolvimento. Esse modelo não é exclusivo da indústria do software, posto que é
bastante empregado no desenvolvimento de software pela FSF em que um pequeno grupo de projetistas e desenvolvedores
trabalham em um projeto antes deste ser disponibilizado. [67]

Um projeto de software livre segue as seguintes fases: o autor escreve uma versão inicial do programa e publica o código
fonte da versão incompleta. Donde, outros programadores o instalam e experimentam, promovendo as melhorias necessárias. As
correções e melhorias são submetidas ao autor que as incorpora e publica nova versão de seu programa. Com a participação dos
usuários (comunidade de suporte) o programa ganha estabilidade o que garante a continuidade de seu desenvolvimento e suporte.

A alta qualidade dos programas desenvolvidos no bazar se deve ao número de desenvolvedores e usuários envolvidos no
processo, sobretudo após o estabelecimento de massa crítica, sendo a publicação do código fonte dos programas um fator primordial
já que o código pode ser examinado e dinamizado o processo de identificação e correção de erros.

Entende-se que de acordo com a popularidade ou importância do programa a comunidade de usuários e desenvolvedores
rapidamente atinge massa crítica e centenas de programadores e milhares de usuários se dedicam à tarefa de testá-lo e conforme o
caso corrigi-lo, consistindo no modelo de teste baseado em grandes populações de testadores.

Para Silveira[68] o movimento de software livre é a maior expressão da imaginação dissidente de uma sociedade que
busca mais do que a mercantilização com fulcro no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada
pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores. O software livre constitui alternativa economicamente
viável, tecnologicamente inovadora e estável, sendo dotada de elevado potencial transformador diante de um custo baixo e alta
qualidade tecnológica. [69]

Destacam-se as quatro liberdades preconizadas pela filosofia GNU: liberdade de executar um programa para qualquer
propósito, liberdade de estudar um programa e adaptá-lo às suas necessidades, liberdade de redistribuir cópias, liberdade de
melhorar o programa e entregar tais aprimoramentos para a comunidade.

Por conseguinte, a filosofia do software livre reforça o conhecimento produzido e apropriado coletivamente, tal como um
resgate libertário mediante o emprego da tecnologia da informática de cunho inteiramente revolucionário no paradigma da sociedade
da informação.

 
7 Licenças de software livre
 

A licença é um documento que permite a distribuição e a cópia de um software, dentro de determinadas circunstâncias,
estabelecendo condições de uso ante o exercício dos direitos de autor aplicáveis ao titular do programa. A licença autoriza a
utilização da propriedade intelectual. No caso de softwares comerciais e proprietários um usuário não compra o software, mas uma
licença de uso do programa.

Em outras palavras, a licença é o termo de outorga de direitos em que o titular define qual o grau de liberdade que terceiros
possuem para modificar e/ou redistribuir um programa e/ou seus trabalhos derivados, de sorte que a licença restringe a liberdade de
uso.

Também um programa de computador livre é protegido pelo Direito autoral e submetido a uma licença que regulamenta e
delimita os respectivos direitos e obrigações. Esta licença opõe-se ao programa proprietário, que não comporta nada além que o
direito de uso, haja vista que permite ao beneficiário da licença, além da utilização do programa, estudar o funcionamento do
programa, modificar o programa por sua própria conta e redistribuir as modificações por ele efetuadas o que é geralmente vedado
com os programas proprietários.

As licenças que acompanham software livre fazem uso da legislação da propriedade intelectual para impedir utilização
não-autorizada, mas estas licenças definem as condições sob as quais cópias, modificações e redistribuições podem ser efetuadas,
para garantir as liberdades de modificar e redistribuir o software assim licenciado. A essa versão de copyright dá-se o nome de
copyleft. Isto é, enquanto a licença do software proprietário autoriza apenas sua utilização pelo contratante, a do programa aberto
permite, por meio do acesso ao correspondente código fonte, sua utilização, sua cópia, sua alteração e sua redistribuição.

O copyleft caracteriza-se pela possibilidade de qualquer pessoa intervir no sentido de alterar, reproduzir, redistribuir e
revender o programa de computador o que consiste na aplicação do Direito autoral para assegurar publicamente as liberdades
sobreditas de uma obra autoral e todas as obras dela derivadas.

As duas licenças de copyleft mais usadas são a GPL – GNU General Public License e a FDL–GNU  Free Documentation
License. A primeira aplica-se aos programas de computador, sendo assegurado o copyright do software e a oferta da licença que dá
permissão ao programador para copiar, distribuir ou modificar o software. A segunda aplica-se aos textos, dirigindo-se para ser
usada em manuais de software livre já que este precisa de documentação livre para trabalhos cujo propósito seja de instrução ou
referência.

Insta mencionar a Licença Pública Geral que acompanha os pacotes distribuídos pelo Projeto GNU e mais uma grande
variedade de software, incluindo o núcleo do sistema operacional Linux. A formulação da GPL é no sentido de impedir que este
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software distribuído seja integrado em software proprietário. A GPL é baseada na legislação internacional de copyright o que
garante a cobertura legal para o software licenciado com a GPL.

A finalidade da referida licença é garantir que o software livre seja disponibilizado para qualquer programador e não seja
ameaçado por tentativas de patentes individuais. Assim, quem recebe um programa e realiza alterações, vindo a distribuir as cópias
deve fazê-lo com o anúncio do código-fonte e informar aos demais que não há garantias nos respectivos softwares livres.

Por seu turno, busca-se evitar que os distribuidores tentem fazer as patentes individuais e venham a torná-lo programa
proprietário. Desse modo, a licença inclui a cláusula de que o programa fonte original ou os programas fonte de quaisquer alterações
que nele se originaram não podem ser restringidos.

Ou seja, esta licença estabelece uma filosofia de programação de computadores baseada na livre disponibilidade do
programa fonte. Logo, a patente deve ser licenciada para uso livre e gratuito por qualquer pessoa ou então que nem necessite ser
licenciada.

Nessa esteira, a licença contém critérios para a distribuição que incluem, além da exigência de publicação do código-fonte:
que a redistribuição deve ser livre; o código fonte deve se incluído e deve poder ser redistribuído; trabalhos derivados devem poder
ser redistribuídos sob a mesma licença do original; pode haver restrições quanto à redistribuição do código-fonte se o original foi
modificado; a licença não pode discriminar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, nem quanto à forma de utilização do
software; os direitos outorgados não podem depender da distribuição onde o software se encontra e a licença não pode “contaminar”
outro software.
 
8 Conclusão
 

Ante o exposto, impende depreender o contexto de aplicação da normativa do direito de propriedade intelectual, no âmbito
dos programas de computador, levando em conta a perspectiva do paradigma tecnológico pelo qual se torna factível a proteção ora
cunhada.

 Isto é, da integração do regime protetivo do software com o regime próprio dos Direitos autorais, identificam-se as razões
para a tutela do software como ferramenta indispensável no sentido da adoção da informática nos diversos meios de produção e na
complexa engrenagem social.

Donde, revelam-se os grupos antagônicos entre aqueles que sustentam o software proprietário (copyright) em face dos
demais que propugnam pela expansão do regime do copyleft mediante o emprego dos programas com código-fonte aberto.

Por conseguinte, entende-se a pertinência do estudo ora delineado com vistas à compreensão da sistemática do
licenciamento do software de acordo com as modalidades acima descritas.

Conclui-se que a tendência do copyleft é ampliar seus postulados para outros setores da propriedade intelectual, como
sucede com os direitos de autor no âmbito da internet, por intermédio dos modelos cooperativos de utilização das criações do
espírito, tais como, músicas, filmes, textos literários e científicos etc divulgados livremente com autorização prévia dos titulares.
Disso resulta que o formato desse padrão da liberdade de utilização e criação é essencial no processo de evolução das relações
humanas, na promoção do balanceamento de interesses das partes envolvidas, em que se oportuniza a renovação criativa e a
colaboração mútua no ambiente multifário da sociedade da informação.

Noutro dizer, as condições de possibilidade do acesso livre à informação e ao conhecimento têm a gênese no modelo do
software livre, ao passo que a legislação que emergiu no sentido de restringir esse movimento tornou-se manifestamente
problemática ao desconsiderar a potencialidade dos idealizadores e seguidores do copyleft.

Com efeito, esse contexto demonstra de forma inequívoca a validade da discussão supramencionada da aplicação da
normativa interna e internacional com o escopo de elucidar o panorama do regime dos programas de computador e sua interface
com o restante do sistema de propriedade intelectual.
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VOCÊ SE CONSIDERA CRIATIVO? PENSE DUAS VEZES. INVESTIGANDO OS TESTES DE
SIMILARIDADE SUBSTANCIAL NO DIREITO NORTE-AMERICANO PARA DETERMINAR

QUANDO E COMO HÁ VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS

DO YOU CONSIDER YOURSELF TO BE CREATIVE? THINK TWICE. INVESTIGATING THE
SUBSTANTIAL SIMILARITY TESTS IN THE NORTH-AMERICA LAW TO ASCERTAIN WHEN AND

HOW THERE IS COPYRIGHT INFRINGEMENT

Leonardo Machado Pontes

RESUMO
As cortes norte-americanas desenvolveram vários testes para determinar quando existe violação
ao trabalho intelectual do autor de uma ação. Nosso objetivo aqui é estudar esses testes e
apresentá-los de uma maneira coerente, assim servindo de possível standard jurídico para os
juízes brasileiros. Primeiro, contudo, nós precisamos estudar a doutrina da criatividade e a
doutrina do suor da testa (sweat of the brow doctrine). Segundo, nos precisamos estabelecer os
standards da criatividade. Terceiro, nós precisamos construir, a partir da doutrina da criatividade
o standard da variação não-trivial/distinguível. Quarto e último, nos precisamos reconstruir os
casos julgados norte-americanos. 
PALAVRAS-CHAVES: Dicotomia idéia/expressão; Similaridade substancial; Testes. 

ABSTRACT
The North American courts developed several copyright tests to ascertain when there is an
infringement upon the plaintiff’s work. Your quest here is to study these tests and present them
in a coherent way, thus serving as a possible legal standard for Brazilian judges. First, however,
we need to study the creative doctrine and the sweat of the brow doctrine. Second, we need to
set the creativity standards. Third, we need to build from the creativity doctrine the non-
trivial/distinguishable variation standard. Fourth and last, we have to reconstruct the case law in
the US. 
KEYWORDS: Idea/expression dichotomy; Substantial similarity; Tests 

 

1.    INTRODUÇÃO

 

 

Determinar quando e como há a apropriação de trabalhos intelectuais sempre foi uma tarefa árdua, senão impossível.

Primeiro, porque é difícil estabelecer quais elementos em um trabalho intelectual seriam protegidos. Nos termos da dicotomia

idéia/expressão, doutrina judicial e legal, as idéias de um trabalho intelectual fariam parte do domínio público e, portanto, não

acordariam proteção autoral. Somente a expressão dessas idéias que seria protegida. É justamente essa doutrina judicial que a

Suprema Corte Norte-Americana aplica para afastar as alegações do réu de que sua liberdade de expressão estaria sendo violada

pelo direito autoral.

Portanto, algo de substancialmente importante deve haver nessa doutrina e nas derivações desta doutrina, que permitem

contrabalancear a infra-estrutura de incentivos econômicos, protegidos pelo direito autoral, e permitir o acesso do público sem

prejudicar os custos sociais.

Na tentativa de responder a essa questão, as cortes norte-americanas desenvolveram vários testes para determinar quando

existe violação. Nosso objetivo aqui é estudar esses testes e apresentá-los de uma maneira coerente, assim servindo de possível

raciocínio jurídico para os juízes brasileiros. Primeiro, contudo, nós precisamos estudar a doutrina da criatividade e a doutrina do
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suor da testa (sweat of the brow doctrine), que determinam dois diferentes enfoques de análise normativa. Segundo, nos precisamos

estabelecer os standards da criatividade que, como veremos, é a doutrina protegida pela lei. Terceiro, nós precisamos construir, a

partir da doutrina da criatividade, o standard da variação não-trivial/distinguível, utilizado para determinar se há proteção em

trabalhos derivados do domínio público. Quarto e último, nos precisamos reconstruir os casos julgados norte-americanos.     

 

 

1.1  Doutrina do suor da testa v. doutrina da criatividade (sweat of the brow doctrine v. creativity doctrine)
 
 

A sweat of the brow doctrine (doutrina do suor da testa) ou industrious collection doctrine (doutrina da coleção

industrial), nas palavras de Drassinower (2004), defende que o trabalho e a indústria, mesmo na ausência de qualquer criatividade,

podem ser suficientes para determinar o requisito de originalidade na proteção pelo copyright. A section 5, do Canadian Copyright

Act, de 1985, segundo essa doutrina, não requer que a expressão seja original ou uma nova forma, apenas que o trabalho não seja

cópia de outro, em outras palavras, que origine do autor, por seu próprio esforço.

Assim, segundo Drassinower (2004), o trabalho investido na reunião de informações para a criação de um diretório de

telefone ordinário seria suficiente para dar cabo da proteção, porque o diretório seria original simplesmente por não ser cópia de

outro, de maneira que a proteção poderia se originar de processos mecânicos ou tarefas automáticas, sem qualquer criatividade.

A creativity doctrine (doutrina da criatividade), por outro lado, estabelece que o standard de proteção pelo copyright

exige pelo menos um quantum de criatividade, ainda que este quantum de criatividade seja módico ou mínimo, além de exigir que o

trabalho não seja cópia de outro. Nesses termos, meros arranjos mecânicos (sem um mínimo de criatividade) de material pré-

existente, segundo Drassinower (2004), mesmo se não copiados, não poderiam ser protegidos pelo copyright e, nesses termos,

seriam domínio público, como a vasta maioria de diretórios de telefone, que não atingiriam o requisito de minimis de proteção. “A

lei de copyright protegeria, assim, apenas criações e não produções” (DRASSINOWER, 2004, p. 108 – tradução nossa). A mera

compilação de informação sem um degrau mínimo de criatividade jamais poderia permitir a alguém reivindicar proteção pelo

copyright.

Segundo Drassinower (2004), as duas doutrinas representam dois grandes conflitos presentes no estatuto do copyright,

igualmente de natureza ideológica. A visão da doutrina do suor na testa está calcada no modelo da doutrina da misappropriation

(“apropriação indevida”), que tem por objeto visar à justiça ao autor, que teria direito aos frutos de seu trabalho, uma vez que

investiu julgamento, capital e habilidade na compilação de informação, independentemente de haver ou não criatividade, o que

sempre foi a tônica do common law. Exige-se apenas que os arranjos de dados obtidos não sejam cópias de outros.

Por sua vez, a creativity doctrine, tem por escopo refletir a preocupação com a proteção do domínio público, o que

visaria igualmente ao interesse público, porque cria um requisito de criatividade, ainda que módico – o que impede a proteção pelo

copyright de investimento em apenas trabalho, capital e habilidade, eis que exige algo mais do que isso. Além disso, as informações,

como dados, não são passíveis de proteção  per se porque fariam parte do domínio público, protegendo-se apenas o arranjo ou

coordenação de dados que se apresentem com um mínimo de criatividade. 

Em 1997, a Corte Federal de Apelação canadense julgou o caso Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business

Information Inc.,[1] que expressamente descartou a doutrina sweat of the brow em prol da doutrina da criatividade. O autor teria

reivindicado a proteção pelo copyright na organização e subscrição de informação e em relação à coleção de dados adicionais, como

números fac-símiles, marcas e números de anos em operações.

A corte concluiu que o apelante tinha exercido apenas um grau mínimo de trabalho, julgamento e habilidade nos arranjos

de informação, o que seria insuficiente para suportar uma reivindicação de originalidade na proteção pelo copyright do diretório de
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telefone. Além disso, a corte canadense fez expressa menção ao precedente traçado pela Suprema Corte norte-americana no caso

Feist Publications v. Rural Telephone Co.,[2] que, igualmente, rejeitou a doutrina sweat of the brow, criando dois requisitos

constitutivos da proteção estatutária, conforme Boyde (2000): a) que a obra tenha sido criada independentemente pelo autor (no

sentido de não ser cópia de outro trabalho) e; b) que o trabalho tenha um grau mínimo de criatividade, ainda que módico ou

mínimo.

Curiosamente, a mesma corte canadense, cinco anos depois, modificou sua opinião no caso CCH Canadian Ltda. v. Law

Society of Upper Canada,[3] asseverando que a pré-condição do copyright anglo-canadense era que o “trabalho tivesse sido

independentemente produzido e não copiado de outra pessoa” (CRAIG, 2005, p. 429 – tradução nossa) voltando, portanto, com a

doutrina sweat of the brow. Nesse sentido, habilidade, julgamento, labor e conhecimento se tornaram mais uma vez a pedra de toque

do direito canadense, o que permitia a proteção da reunião de informação desde que demonstrado que não se tratava de cópia de

nenhum outro trabalho.

Todavia, conforme Craig (2005), mais uma reviravolta no direito canadense estaria a ocorrer, o que demonstra o grande

conflito entre as duas doutrinas em questão. Na apelação do caso CCH, a Suprema Corte do Canadá reformou o julgado,

asseverando que a originalidade se situa entre os dois extremos da creativity doctrine e sweat of the brow doctrine. Segundo a

Suprema Corte, um trabalho “precisa ser mais do que mera cópia de outro,” mas “não precisa ser criativo no sentido de ser original

ou único;” ao contrário, em ordem de ser protegida, a expressão do autor precisa envolver um grau mais do que trivial de habilidade

e julgamento (CRAIG, 2005, p. 429 – tradução nossa).

 

 

1.2  O Brasil, a Convenção de Berna e o TRIPS: a doutrina da criatividade

 

 

Nossa legislação define “compilação” no artigo 7º, inc. XIII, letra d, da lei 9.610/98 (BRASIL, 1998). Mas que tipo de

reunião de elementos seria protegida? Suor ou criatividade? Para entendermos nossa lei, precisamos entender dois tratados

internacionais. O texto de nossa lei provém das determinações do art. 2(5), da Convenção de Berna (1971 – Ato da Revisão de

Paris[4]) e o art 10(2), do TRIP’s – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspectos

Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual – 1994[5]). Confira-se, respectivamente:

 
Art. 2(5): As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias, que,
pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são como tais protegidas, sem
prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas compilações.
 
Art. 10(2): As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que
em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser
protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem
prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados materiais.
 

A princípio, segundo Gervais (2007) parece que os redatores da Convenção de Berna teriam adotado a regra expresio

unius exclusio alterius, isto é, não teriam imposto aos Estados Unionistas a obrigação de proteger as compilações cujas matérias

fossem diversas de trabalhos de direito autoral. Contudo, embora a redação de vários artigos da Convenção possa parecer

propositalmente vaga, isso não significa, necessariamente, que os redatores não trabalhassem com conceitos que fossem comuns às

legislações nacionais ou em relação aos próprios registros das conferências diplomáticas. Assim, segundo Gervais, por meio

Relatório Geral da Convenção de Berna, realizada em Bruxelas, no ano de 1948, por meio do Memorando da Reunião de
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Especialistas do Escritório Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e por meio do trabalho do Secretariado

do Tratado de Direito de Autor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pode-se deduzir do art. 2(5), da Convenção de

Berna, que:

a)      não diz respeito apenas à compilação de materiais protegidos pelo direito autoral, envolvendo também a proteção

da compilação e arranjo de materiais não protegidos em si mesmos, como os fatos pré-existentes, e as obras caídas

em domínio público;

b)       proteção subsiste tão-somente em relação ao arranjo, coordenação e seleção dos elementos;

c)       o termo seleção diz respeito à escolha dos trabalhos e o termo arranjo à tarefa de decidir como apresentar a

coleção de dados;

d)     para constituir-se enquanto criações intelectuais, as escolhas devem representar algo mais do que trivial ou

mecânico em sua natureza. 

Em relação ao TRIPs, entende-se que o mesmo deva ser interpretado como se tivesse incorporado o standard da

originalidade, da Convenção de Berna, bem como se compreende que o mesmo confirmou as disposições da Convenção em relação

aos contornos de proteção dispensados às compilações. Nesses termos, partindo de ambos os textos internacionais, incorporados em

nossa legislação, o termo criação intelectual será mais corretamente interpretado no sentido da creativity doctrine, na medida em

que, por meio dessa doutrina, a lei não protegeria compilações de produções, uma vez que estas não representam algo mais do que

trivial ou mecânico em sua natureza.

A lei brasileira sofreu influência do direito francês (droit d’auctor). Os franceses (DEBOIS, 1966; GOBAIN, 1986;

PLAISANT, 1985; COLUMBET, 1992) trabalham originalidade no sentido da expressão da personalidade de um autor (une œuvre

est originale si elle exprime la personnalité de son auteur).

Para os franceses, existem duas noções de originalidade: a) total; ou b) relativa (originalité absolue ou relative).

Originalidade relativa ocorre nos casos de adaptação e arranjo de trabalhos pré-existentes, as chamadas obras de segunda geração –

obras derivadas.

Mesmo nas hipóteses de originalité relative, os franceses pensam que o autor derivado exprime sua personalidade. Em

outras palavras, é necessário um elemento humano, e não simplesmente processos ou tarefas automáticas para se acordar proteção.

Assim, os franceses, segundo Desjeux (1991), adotam o standard não-prático/arbitrário imaginativo, isto é, somente será protegido

em um trabalho intelectual aquilo que não seja praticamente inevitável, meramente mecânico/funcional/utilitário. É necessário,

desse modo, uma arbitrariedade do autor que modifique o status de um trabalho, retirando-o daquelas zonas em que não haja

qualquer criatividade humana.

É esse o sentido do requisito de minimis de criatividade, isto é, o autor precisa fazer algo mais do que o simples esforço,

ele precisa exprimir sua personalidade, caso contrário, haveria apenas processos mecânicos e tarefas automáticas.

Também os alemães, segundo James (1997), trabalham com a noção de kleine Munze (pequena mudança), enquanto o

baixo standard necessário para a concessão da proteção autoral, na lei de 1965 (Gesetz über Urheberrecht und verwandte

Schutzgesetze), emendada em 1990.

Essa também parece ser a orientação do direito italiano (JARACH, 1991; UBERTAZZI; AMMENDOLA, 1993;

CHIMIENTI, 1996), onde palavras como piccola (pequena) ou minima attività creativa (atividade mínima criativa), são utilizadas,

seguindo o enquadramento tanto francês quanto alemão  

 

 

1.3  Standards da criatividade: as conseqüências do caso Feist Publications v. Rural Telephone Co – a inevitabilidade
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prática
 

 

No caso Feist, julgado pela Suprema Corte norte-americana, que rejeitou a doutrina sweat of the brow, um quantum de

criatividade é necessário para reivindicar a proteção pelo copyright, ainda que “extremamente baixo”, de maneira que “a maioria

dos trabalhos obtém qualificação facilmente”. Segundo a Suprema Corte, não se qualificam para proteção obras que incorporem

“práticas há muito conhecidas”, “lugares-comuns” que “todo mundo esperaria como uma matéria de certeza”. As obras, todavia,

podem ser “cruas, pobres ou óbvias” e ainda assim, lograrem proteção (KATHERINE; JUO, 2009, p. 171 – tradução nossa).

A corte do caso Feist criou o standard conhecido como o teste da inevitabilidade prática (practical inevitability test).

Segundo este teste, nas palavras de Hart (1992), toda vez que não houver alternativa para o arranjo de elementos não protegidos do

domínio público, tal arranjo não poderá ser protegido pelo copyright. É por isso que a Suprema Corte entendeu que um catálogo de

telefone organizado em ordem alfabética não poderia ser protegido, uma vez que o arranjo de fatos não protegidos era ditado por

considerações de ordem prática e funcional, isto é, essa organização era praticamente inevitável. Isso significa apenas que somente

quando a forma segue completamente o aspecto funcional, a proteção não poderá ser permitida, como ressalta Hart. Nesse caso, a

autora conseguiu provar que a ré havia copiado o seu diretório de telefone porque intencionalmente misturou informações fictícias

no catálogo, das quais quatro passaram despercebidas, tornando a prática da cópia incontestável.

Segundo Katherine e Juo (2009) após o caso Feist, a proteção a um trabalho pode resultar não apenas dos elementos

individualmente, mas de sua combinação como um todo, de modo que o arranjo dos elementos pode indicar uma autoria original,

inclusive a combinação de elementos do domínio público, desde que a coleção de materiais não originais seja selecionada,

coordenada ou arranjada de uma maneira original, ao contrário de uma mera aplicação mecânica de um lugar comum.

Assim, segundo os autores, é perfeitamente possível conceder proteção autoral à combinação de a) formas geométricas

simples; b) a combinação de formas com textos; c) e na modificação de formatos e cores de letras, o que realmente indica um

quantum mínimo de criatividade.  

Conforme ocorreu no caso Atari Games Corp. v. Oman (Atari 1)[6], houve a ocorrência da hipótese (a) retro, no qual

um video game, com simples formas geométricas, como retângulos e quadrados, foram usados para representar uma parede, uma

bola e uma espécie de raquete em forma de retângulo. Nesse game, o jogador move a raquete no fim da tela para que vá de

encontro à bola, que, por sua vez, repelida para cima, irá quebrar os blocos, de maneira que a bola suba e desça em lugares

diferentes e destrua todos os blocos.

Antes da demanda, ao jogo Breakout, da Atari, foi negado o registro pelo Copyright Office (Escritório de Direito

Autoral), que segundo a examinadora, para que fosse considerado um trabalho audiovisual com propósitos de registro, o trabalho

deveria conter imagens gráficas ou de pinturas correlativas, e ao menos uma destas imagens deveria ser registrável. O jogo, assim,

não se qualificaria para a proteção porque as formas geométricas nem a coloração dessas formas geométricas teriam originalidade,

uma vez que os formatos da parede, da raquete retangular e da bola eram comuns, há muito caídos em domínio público.

Todavia, conforme decidiu o D.C Circuit, “simples formas, quando selecionadas ou combinadas de uma maneira

distintiva, indicando alguma criatividade, têm recebido proteção tanto no registro quanto pelas cortes” (KATHERINE; JUO, 2009,

p. 172 – tradução nossa).

O que a corte apontou como uma possível falha do Copyright Office na análise de Breakout foi que os examinadores

estavam considerando a análise individualizada de cada formato, mas não perquirindo se a forma de arranjo, seleção e coordenação

desses elementos seria criativa, no sentido de divergir de lugares comuns ou práticas há muito conhecidas no domínio público.

Nesse sentido, Breakout satisfazia o requisito mínimo de criatividade.

Logo após o caso Feist, segundo Katherine e Juo (2009), foi julgado no caso Runstadler Studios, Inc. v. MCM Ltda.
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Partnership[7], pela Northern District Court de Illinois, que combinações de formas padrões podem possuir o requisito de

criatividade para a proteção pelo copyright. Nesse caso, a autora Runstadler Studios, titular dos direitos autorais da escultura em

vidro Spiral Motion, processou a MCM Partnership, alegando que esta teria copiado a obra.

Um dos argumentos da ré se voltou para o fato de que a escultura em vidro da autora, por ser uma simples combinação

de formatos geométricos, como triângulos de vidro, não satisfaria o requisito mínimo de criatividade. Todavia, conforme notou a

corte, a escolha da localidade, orientação, e dimensões dos formatos em vidro, os degraus da arcada em espiral, mostravam mais do

uma quantidade trivial de labor intelectual e expressão artística por parte do peticionário.  

Embora a corte tenha entendido que a obra da autora era prima facie válida e acordada para proteção, ela teria falhado

em mostrar que a ré copiou sua obra.

Finalmente, no caso Prince Group, Inc. v. MTS Products, a Southern District Court de Nova York julgou, segundo

Katherine e Juo (2009, p. 173) que “um trabalho pode ser protegido mesmo que seja uma compilação inteira de elementos não

protegidos.”

A hipótese (b), isto é, se a combinação de formas e letras parafraseadas do domínio público seria suficiente para lograr a

proteção autoral foi decidida no caso Willard v. Estern[8], cujo objeto recaiu sobre a discussão se um já conhecido petroglifo,

desenhado no centro do ano 2000, seria capaz de lograr a expressão enquanto protegida.

Segundo Katherine e Juo, a corte entendeu que tanto os números 2 e 0, suas fontes, bem como o petroglifo alocado no

meio do ano 2000, faziam parte do domínio público. Todavia, segundo os autores, para a corte, a combinação desses elementos de

domínio público (formas, números e petroglifo) tornava válida a expressão enquanto protegida, uma vez que, seguindo o precedente

deixado pelo caso Feist, a combinação não representava uma prática velha, um lugar comum, nem mesmo seria esperado como uma

matéria de certeza, indicando um módico de criatividade.

Além disso, a idéia de representar um petroglifo (desenho gravado em pedra na Idade das Pedras), bem no centro do ano

2000, que indicava a idade mais avançada, e que, teoricamente, daria a idéia de evolução, não seria algo comumente associável.

A hipótese (c), que versa sobre a possibilidade ou não de ser conferida proteção autoral à modificação dos formatos e

cores de uma palavra de domínio público foi decidido no caso Sadhu Singh Hamdad Trust v. Ajit Newspaper Advertising,

Marketing and Communication, Inc.,[9] julgado pela Eastern District Court de Nova York.  

Nesse caso, segundo Katherine e Juo (2009), a autora era responsável por publicar um jornal chamado de Ajit Daily, na

região Punjab, da Índia, ao passo que a ré publicava um jornal chamado Ajit Weekly, distribuído para o Reno Unido, os Estados

Unidos, União Européia e o Canadá. A autora alegou que a ré copiou a logomarca de seu jornal para se enriquecer sem justa causa a

custa do jornal Ajit Daily, sendo que já tinha o registro da logomarca na Índia, de maneira que moveu uma ação nos Estados Unidos

com base na Convenção de Berna, que dá ao titular unionista do direito de autor proteção automática e transnacional juntamente aos

Estados membros da Convenção.

A logomarca consistia na palavra indiana Ajit – inconquistável –, além de ser o nome de um famoso guerreiro Sikh. A

palavra Ajit, em indiano, foi estilizada com a alteração da fonte Punjab.

A questão a ser respondida pela corte era se essas alterações em uma palavra caída em domínio público (forma e cor

vermelha) seriam suficientes para acordar proteção pelo copyright. Segundo a corte, nas palavras de Katherine e Juo (2009, p. 178):

“um jurado razoável poderia determinar que a combinação da cor vermelha clara com a modificação de algumas das letras, é

suficiente para estabelecer a criatividade.”

Portanto, fica claro que o direito de autoral não exige novidade, genuinidade, destinação ou mérito estético para a

proteção do trabalho, conforme Boyde (2000), mas apenas um módico ou um mínimo de criatividade, que o autor tenha exercido o

controle subjetivo do trabalho, isto é, sob sua autonomia, vale dizer, possua originalidade, de modo que não seja cópia de outro
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trabalho.

Assim, para os tribunais americanos, originalidade e criatividade, embora sejam conceitos distintos, perfazem as duas

pedras de toque de todo o sistema. O sentido de originalidade, assim, é associado pelas cortes como o trabalho que é

independentemente criado pelo autor, no sentido de que não seja cópia de outro trabalho. Criatividade, por sua vez, é identificada

como o labor intelectual, próprio ao autor, que representa a distinção do mesmo.

Todo trabalho original é criativo ou, antes, dependente da criatividade. Em outras palavras, todo trabalho precisa de uma

distinção que seja mais do que trivial para acordar proteção. Na realidade, muitas cortes interpretam a criatividade enquanto uma

variação mais do que trivial ou distintiva dos elementos pré-existentes.

 

 

1.4  Ausência de mérito estético

 

 

Estética é um ramo da Filosofia que estuda a arte e busca responder basicamente duas perguntas: o que é arte e como a

arte deveria ser interpretada?

Em relação ao mérito estético, há uma razão muito forte para que o mesmo seja totalmente ignorado para qualquer

análise feita pelo copyright. Segundo Yen (1998), a ambigüidade da estética é considerada, a priori, incompatível com a lógica

racional aplicada pelos juízes nas demandas judiciais. Os juízes, segundo o autor, correriam um alto risco de se tornarem injustos,

errados ou arbitrários se suas decisões se baseassem no próprio escrutínio estético.

Ainda, mesmo se os julgadores fossem treinados e capazes de fazer escolhas estéticas objetivas, os mesmos não

poderiam impor suas decisões sobre a sociedade, sob pena de se inferir um censor governamental que ditaria o que é ou não é um

trabalho intelectual. Mais do que isso, se os julgadores passassem a aplicar testes com base na estética, eles poderiam acabar por

influenciar as tendências da arte, isto é, o que seria ou não seria criado no futuro.

Por essas e outras razões, a jurisprudência trata a estética como completamente irrelevante e o copyright é um método a-

estético, neutro e objetivo de promover todas as formas de arte. Todo o direito autoral foi criado para evitar valorações estéticas,

uma vez que sua razão de ser é a estrutura de incentivos ex post para compensar os custos ex ante da criação dos trabalhos, bem

como garantir novas explorações comerciais no período ex post.

Na medida em que a lei cria uma estrutura de incentivos para os trabalhadores intelectuais, ela maximiza a produção

intelectual, concedendo proteção contra a cópia, o que cria um atrativo para a criação de mais trabalhos.

O juiz atua ao verificar a presença de standards mínimos, presentes em testes, para a proteção intelectual. Pelo menos foi

esse o objetivo da lei, que visa à política de proteção de todas as formas de trabalho intelectual.

Isso pode ser facilmente verificável nos Estados Unidos, porque valores como indecência em um trabalho artístico jamais

foram e serão determinados pelo copyright. O copyright jamais terá a pretensão de dizer o que é arte ou traçar a linha divisória entre

a indecência e a arte.

Como destaca Petruzzelli (1995), após os polêmicos casos das fotografias homossexuais do fotógrafo Robert

Mapplethorpe, que retratava posições sexuais de homens nus e da fotografia Piss Christ, de Andreas Serrano, que retratava um

crucifixo mergulhado em um copo de urina, o senador Jesse Helms emendou o NEA (National Endowment for the Arts) – Doação

Nacional para as Artes – para determinar valores sociais para o financiamento de trabalhos artísticos, considerando que

sadomasoquismo, homo-erotismo, indivíduos fazendo sexo e a exploração de menores em cenas eróticas não teriam potenciais

artísticos.
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O NEA, portanto, se baseia em valores subjetivos/sociais para determinar a potencialidade da arte. Ao contrário, se a

fotografia Piss Christ fosse analisada para saber se satisfaria ou não os requisitos de proteção de um trabalho artístico, os julgadores,

com base no estatuto do copyright, iriam aplicar apenas os testes para determinar o módico de criatividade. O copyright, portanto,

jamais entraria em qualquer mérito subjetivo para qualificar ou determinar algo enquanto arte, pois não é essa a sua função

constitucional, nem mesmo econômica.

 

 

1.5  Variações de trabalhos caídos em domínio público

 

 

A lei claramente veda proteção aos trabalhos caídos em domínio público. Todavia, as variações de trabalhos caídos em

domínio público, segundo Olson (1983) quando estas variações sejam suficientemente originais, permitem inferir a possibilidade de

sua proteção. Mas esses casos são particularmente mais difíceis de decidir, porque o tribunal deve medir a quantidade e criatividade

do esforço original daquele que criou uma variação do trabalho caído em domínio público.

Uma dessas dificuldades ocorreu no caso L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder,[10] julgado pela Court of Appeal for the

Second Circuit, antes do precedente Feist. A controvérsia recaiu sobre uma variação plástica de um cofrinho do Tio San, de 1886,

vestido a rigor, apoiado em seu guarda-chuva, em cima de um uma plataforma retangular, onde se inseria a moeda logo acima de

sua mala, que se encontrava apoiada à plataforma.

O réu (Snyder) realizou alguns ajustes e pequenas modificações no cofrinho em questão, remetendo esses desenhos para

que fossem manufaturados em Hong Kong, com base em seu próprio modelo. A autora da ação (L. Batlin & Son, Inc), por sua vez,

mandou que fossem fabricados Tios San idênticos aqueles que tinham sido modificados por Snyder. Sob a premente ameaça de ser

processada por Snyder e pela recusa de alguns manufaturadores em produzir o Tio Sam, a autora ingressou com uma ação

declaratória com o objetivo de ver declarada pelo judiciário a invalidade do copyright do Tio Sam do réu, que o havia registrado.

Segundo a corte, para que fosse protegido o trabalho plástico do réu, este teria de ter “contribuído com algo mais do que

uma mera variação trivial, algo reconhecidamente próprio de si” (OLSON, 1983, p. 52 – tradução nossa). As variações introduzidas

pelo réu, como substituir o material do primeiro Tio San, que era de metal, pelo o segundo Tio San, que era de plástico, bem como a

falta de habilidade ou perícia nas modificações, que tomaram apenas dois dias para serem realizadas, permitiram a corte julgar

como inválido qualquer copyright referente ao trabalho plástico, por faltar originalidade.

Percebe-se que aparentemente o foco da corte foi a sweat of the brow doctrine, eis que transcorrido antes do caso Feist,

misturando os conceitos entre variação mais do que trivial com habilidade e perícia. Todavia, o precedente Feist também abriu

espaço para tratar a criatividade enquanto uma variação mais do que trivial, que embora exclua da proteção o simples esforço, não

exclui da proteção o trabalho que envolva habilidade e perícia, enquanto suficientemente capaz de identificar uma variação mais do

que trivial.

Assim, na realidade, existem dois tipos de criatividade:

a)     criatividade tipo I, vista enquanto um módico ou mínimo, ainda que extremamente baixo, de maneira que a

maioria dos trabalhos obtém qualificação facilmente, excluindo-se as práticas há muito conhecidas, lugares-comuns

que todo mundo esperaria como uma matéria de certeza. As obras, todavia, podem ser cruas, pobres ou óbvias e,

ainda assim, lograrem proteção;

b)     criatividade tipo II, vista enquanto uma variação mais do que trivial – distinguível em relação a elementos pré-

existentes, que embora não possa ser medida pelo simples esforço, pode ser identificada com base na habilidade e
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perícia exercida por um autor no trabalho. A criatividade tipo II também é chamada de o standard da variação não-

trivial/distinguível por Versteeg (1993).  

Por sua vez, conforme Versteeg, as cortes vêm interpretado trivialidade de duas formas.

a)     trivialidade concreta: quando a modificação em termos de sua manifestação concreta ou física é muito pequena,

de maneira que a aparência final em relação a anterior é quase imperceptível;

b)     trivialidade abstrata: quando o tipo de variação feita é extremamente lugar-comum, enquanto uma variação

abstrata no trabalho.

Em regra, quando o autor opta por fazer inúmeras variações ao arranjar elementos pré-existentes do domínio público,

torna-se menos provável que seu trabalho seja uma variação trivial e ser torne uma variação distinguível. Da mesma forma, quando

um autor altere o arquétipo de uma maneira extrema, mais provável que se trate de uma variação distinguível e não trivial.

Variações concretas em número ou no extremo dos elementos, conclui Versteeg (1993), tendem a indicar variações não-triviais.

Isso, todavia, não quer dizer que só porque o autor fez apenas uma variação que seu trabalho não se qualifique para a proteção pelo

copyright.

Conforme indica Versteeg, existe uma relação de grandezas diretamente proporcional entre a trivialidade concreta e entre

a trivialidade abstrata, isto é, quanto menos concretamente trivial um trabalho, menos abstratamente trivial será o mesmo; quanto

mais concretamente trivial um trabalho, mais abstratamente trivial será o mesmo.

Além disso, o teste de trivialidade concreta é sempre realizado em primeiro plano. Se der negativo, o trabalho é

protegido, na medida em que não-trivial, porque as variações concretas serão distinguíveis. Se der positivo, o julgador deve então

realizar o teste de trivialidade abstrata, verificando, por último, se existe a mais mínima possibilidade de proteger o trabalho.

Talvez por ter sido julgado antes do caso Feist, a corte do caso do Tio San tenha se equivocado na decisão tomada. Ao

invés de identificar se os elementos alterados no novo Tio San satisfaziam o quantum de minimis de criatividade ou uma variação

não trivial/distinguível com relação ao Tio San centenário, a corte buscou entender os motivos pelos quais teria o réu feito a

alteração.

Além de ter variado o meio do material, de metal para o plástico, o réu reduziu o tamanho do Tio San de 11cm para 9cm;

alterou o rosto do Tio San; o formato e a textura de seu chapéu; o formato e a textura de sua roupa; o formato e a textura de sua

gravata, cabelo, braço esquerdo, bandeira, e águia. A corte, inquirindo os motivos pelos quais teria Snyder feito essas alterações,

concluiu que estas modificações seriam apenas funcionais, na medida em que visavam à reprodutibilidade e venda do cofrinho. Em

outras palavras, como bem aponta Versteeg (1993), a corte se debruçou sobre os motivos subjetivos pelos quais teria Snyder feito às

alterações, mas não examinou as alterações objetivamente.

Nesse caso, não se aplicava o testa de inevitabilidade prática (practical inevitability test), uma vez que as alterações na

textura do cabelo, gravata, chapéu, bandeira e águia não eram modificações que diziam respeito exclusivamente a considerações de

ordem funcional e prática, o que não pode ser dito com relação à mudança para a forma plástica ou a redução do cofrinho, que, no

caso, eram alterações exclusivamente de ordem funcional. Como nem todos os elementos criativos de minimes seguiam a função ou

critérios de ordem prática, o trabalho deveria ser protegido.    

Todavia, pelo fato de o trabalho, nesse caso, atingir apenas o nível mínimo de proteção, o copyright que seria atribuído

ao trabalho teria apenas o poder de impedir a cópia literal do trabalho de Snyder, como as reproduções que eram feitas pelo autor da

ação, aplicando-se a doutrina da proteção fina (thin protection doctrine), que estudaremos mais a frente.

Essa foi à mesma conclusão a que chegou o voto dissidente do caso Snyder, do juiz Meskill, na medida em que “a

escultura independente do modo e das agregações em tamanho e conformação do figurino devem satisfazer o standard [...] embora

os fatores sozinhos não sejam suficientes [...] eles podem ser considerados ao lado das outras mudanças.” (VERSTEEG, 1993, p.
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865 – tradução nossa).   

Assim, Snyder teria proteção apenas e tão somente na totalidade das modificações por ele realizadas, mas não em relação

aos materiais e elementos pré-existentes individualmente e caídos em domínio público. Em outras palavras, ele não poderia impedir

com que outros autores realizassem modificações no Tio San do século XIX, com que outros fizessem um Tio San de plástico, com

que outros modificassem as texturas do corpo, roupas e tamanho do Tio San e nem com que outros autores reproduzissem o Tio San

centenário. Ele poderia apenas impedir a cópia literal do conjunto de variações por ele introduzidas como um todo.

A lógica dessa política é sempre tratar os requisitos de proteção como os menores possíveis, impedindo com que o Estado

cause ingerência subjetiva no processo cultural e criativo, alargando o domínio das obras derivadas baseadas em elementos de

domínio público.

Além disso, essa lógica possui uma finalidade econômica expressiva. Conforme nota Karjala (2008), os standards da

criatividade para acordar proteção devem ser os mais mínimos possíveis, estreitando-se a negação de proteção aos casos em que o

trabalho derivado pudesse ser considerado uma reprodução do trabalho de domínio público enquanto o equivalente de uma

fotografia ou enquanto o equivalente próximo ao de uma fotografia. Caso contrário, como nota Karjala, ir-se-ia induzir,

judicialmente, um market failure (fracasso de mercado), uma vez que a falta de proteção para esses tipos de trabalho, como o do

Tio Sam derivado, iria criar uma  diminuição de produção de artigos baseados em elementos de domínio público, porque o custo

para criar uma variação pode ser muito maior que o custo de copiar aquela variação, assim negando os incentivos necessários para a

produção.

 

 

2.    OS TESTES PARA IDENTIFICAR A SUMILARIDADE SUBSTANCIAL ENTRE TRABALHOS INTELECTUAIS
 

 

Nos Estados Unidos, para se determinar se um trabalho autoral é uma violação de outro, isto é, se há similaridade

substancial entre um e outro, as cortes passaram a adotar inúmeros testes para orientar essa análise.

Há aproximadamente cinco testes, segundo Gupta (2005) e um número considerável de variações destes testes, algumas

vezes inclusive combinados, para a verificação.

Há basicamente três tipos de violação:

a)     Cópia literal do trabalho;

b)     Similaridade literal fragmentada;

c)     Similaridade não-literal compreensível;

É preciso demonstrar em juízo que, mesmo que o trabalho do réu não seja idêntico ao do autor, salvo na hipótese (a), que

ambos os trabalhos possuem uma similaridade substancial, isto é, para a hipótese (b) que, não obstante os trabalhos não

compartilhem de elementos formais idênticos, o trabalho do réu duplica a essência fundamental ou estrutura do trabalho do autor ou

que, para a hipótese (c), o trabalho do réu replica porções literais do trabalho do autor.

Com relação às decisões pretorianas, todavia, o Second Circuit e o Ninth Circuit vêm aplicando o precedente traçado pela

Suprema Corte no caso Feist de forma diferente. De acordo com o Second Circuit, sumarizado por GUPTA (2005, p. 49 – tradução

nossa), uma cópia não autorizada é ilegal quando “a quantidade de cópia remonta a uma desapropriação imprópria ou desleal.” Essa

apropriação irá ocorrer quando, continua Gupta (2005, p. 49 – tradução nossa) uma “similaridade substancial exista entre o trabalho

do réu e os elementos protegidos do autor.” Isso significa que o trabalho do réu deve derivar da cópia do trabalho do autor e precisa

ser uma apropriação não autorizada.

O Ninth Circuit, por sua vez, exige, além da prova de similaridade substancial entre o trabalho do autor e do réu nas
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idéias gerais e na expressão, que o autor igualmente prove a evidência circunstancial de acesso do réu ao seu trabalho. Prova

circunstancial é a prova indireta de acesso do réu ao trabalho do autor. Para provar indiretamente o acesso do réu ao trabalho do

autor, este deve negar a possibilidade daquele ter chegado ao seu trabalho final de forma independente, isto é, deve provar que o réu

se baseou no trabalho do autor.

Essa hipótese é flexibilizada, segundo Castanaro (2008), se o autor demonstrar que houve cópia inconsciente, o que é

muito comum no ramo musical, em que as letras das músicas são tocadas em rádios e possuem grande abrangência. Nesses casos, a

cópia inconsciente satisfaz o requisito de acesso, se demonstrado que o réu teve possibilidade de contato com trabalho do autor.

Ainda, segundo Sitzer (1981), quando a similaridade substancial entre dois trabalhos seja óbvia (striking similarity), pode

se afastar a necessidade da prova de acesso, uma vez que a striking similarity elide a possibilidade de o réu ter chegado

independentemente ao mesmo resultado do autor.

Com relação ao que seja similaridade substancial, segundo o Second Circuit, isso significa que o “réu deve ter se

apropriado da forma particular de o autor expressar sua idéia e não simplesmente que ele tenha expressado a mesma idéia”

(GUPTA, 2005, p. 49 – tradução nossa).

O Ninth Circuit, com relação ao que seja similaridade substancial, entende que a mesma subsiste no teste chamado de

subjetivo e objetivo, que iremos estudar mais adiante.

 

 
2.1 O teste das abstrações (abstraction test), o teste dos padrões (pattern test), e suas variações sob a forma da doutrina da
fusão (merge doctrine) e da doutrina das cenas justas (scènes à faire doctrine)     
 

 

O teste de abstrações, que é um dos mais antigos, direciona-se ao problema de isolar a idéia da expressão, antes de se

passar propriamente à identificação da similaridade substancial. O teste em questão foi criado pelo juiz Leanerd Hand, desenvolvido

no caso Nichols v. Universal Pictures Corp.[11]
Segundo Gupta (2005, p. 51 – tradução nossa), o teste “compara as similaridades entre dois trabalhos como uma série de

abstrações em crescente generalidade.” Conforme proposto pelo juiz Hand, a dicotomia idéia/expressão pode ser isolada em

diferentes níveis de abstração. Sua primeira observação é a de que: “[...] é essencial para qualquer proteção da propriedade literária

que [...] o direito não pode se limitar à literalidade do texto, caso contrário o plagiário iria escapar com variações imateriais.”

(HAND apud MURREY, 2006, p. 787 – tradução nossa).

O segundo teste, o teste dos padrões, como o próprio nome já assinala, examine o padrão de um trabalho, isto é, a

seqüência dos eventos, e o desenvolvimento interno entre os personagens. Ambos os testes, segundo Gupta (2005), abstractions test

e pattern test, são úteis para identificar possíveis violações, mas nenhum destes testes é capaz, por si só, de determinar a ofensa.     

O caso Nichols v. Universal Pictures Corp, segundo Murray (2006), envolvia a alegação de similaridade substancial entre

uma peça de teatro e um audiovisual. A primeira obra (a peça de teatro), dizia respeito a um judeu que não se casava desde a morte

de sua esposa, cujo filho secretamente se casara com uma mulher católica irlandesa. Tanto o pai judeu quanto o pai da moça

católica, que, por sinal, também era viúvo, opunham-se fortemente ao casamento. No final, os dois pais se reconciliam para viver na

companhia dos filhos e netos.

O segundo trabalho (o audiovisual), por sua vez, dizia respeito a uma família judia que vivia em estado de animosidade

com seus vizinhos, uma família católica irlandesa. Todos os integrantes das duas famílias, com a exceção do filho irlandês e da filha

judia, brigavam e odiavam-se, inclusive as crianças. O filho irlandês e a filha judia, então, casam-se secretamente. Ainda, o pai da

família judia recebe um legado vultoso, que mais tarde percebe que lhe foi conferido por engano; na verdade, o legado pertencia ao
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pai irlandês. Assim, quando o judeu resolve devolver o dinheiro para o pai irlandês, floresce uma inesperada amizade entre os

dois.       

Ao se aplicar ambos os testes acima, examinando a abstração e o padrão entre os trabalhos, a corte do caso Nichols

propôs identificar o nível mais alto de abstração e o nível mais baixo de abstração. Se a análise viesse a demonstrar que ambos os

trabalhos guardavam semelhança mais próxima do nível mais alto, isto é, mais abstrato, improvável que houvesse qualquer ofensa;

se, ao contrário, os testes demonstrassem que os trabalhos se relacionavam em um nível de abstração mais baixo, isto é, menos

abstrato, provável a violação. Conforme propõe Murray (2006), os níveis de abstração podem ser decompostos da seguinte forma:

a)     Dois trabalhos sobre dois homens com crianças;

b)     Dois trabalhos sobre dois homens cujas crianças se casam;

c)     Dois trabalhos sobre dois homens cujas crianças se casam, causando aos homens pesar e dor;

d)    Dois trabalhos sobre dois homens cujas crianças se casam secretamente, causando aos dois homens pesar e dor;

e)     Dois trabalhos sobre dois homens de uma diferente religião cujas crianças se casam em segredo, causando aos

homens dor e pesar;

f)      Dois trabalhos sobre dois homens de uma diferente religião cujas crianças se casam em segredo, causando aos

homens pesar e dor por causa de suas diferenças religiosas, mas que se reconciliam no final;

g)     Dois trabalhos sobre um homem judeu e um homem católico irlandês cujas crianças se casam em segredo, causando

aos homens dor e pesar por causa de suas diferenças religiosas, mas que se reconciliam no fim

[...]

O que o juiz Hand compreendeu após aplicar ambos os testes foi que, conforme nos informa Murray, se a comparação

entre a trama e a linha da estória resulta em um padrão de similaridade que elimina vários detalhes díspares, de maneira que as

semelhanças que remanescem sejam simples idéias da trama (homens que deixam de lado suas diferenças religiosas em nome de

valores mais profundos; animosidades religiosas que tentam separar o amor de duas pessoas); temas há muito explorados (famílias

feudais que se aproximam em razão do casamento de seus filhos, pais que renunciam a suas diferenças em nome do amor aos filhos

e netos) ou personagens comuns interagindo de uma maneira previsível (casamento secreto entre os filhos em virtude da proibição

das duas famílias), muito provavelmente não haverá violação.

O que fez o juiz Hand foi, na realidade, aplicar a doutrina da fusão (merge doutrine) e a doutrina das “cenas justas”

(scènes à fair doctrine), ambas uma pequena variação da aplicação da dicotomia idéia/expressão, que passaram a se tornar as filhas

do teste de abstrações. Segundo a merge doctrine, se a idéia e a expressão são inseparáveis, então a expressão não pode ser

protegida, caso contrário daria ao autor monopólio sobre a idéia que se encontra inteiramente ligada à expressão. O que propõe essa

doutrina é que, nos casos onde haja apenas poucas formas ou apenas uma forma de se expressar determinada idéia, nenhum autor

poderá alegar copyright com base nessas expressões ou nessa expressão.

Obviamente que a merge doctrine ocorre nos níveis mais altos de abstração, impedindo com que alguém detenha a

expressão protegida que se encontra totalmente indissociável à idéia, como ocorreu no caso Nichols, em que basicamente o autor

alegava proteção de simples idéias mais abstratas da trama, temas há muito explorados e desfecho lógico e previsível dos

personagens, igualmente reiterado na literatura.

A scènes à faire doctrine complementa a merge doctrine quando aplicada para trabalhos literários. Conforme assinala

Murray (2006), segundo essa doutrina, quando discutido determinado tópico, gênero, tema, incidentes e tipos de personagem,

ninguém poderá alegar o uso exclusivo, mesmo que isso signifique que os trabalhos se situem em um nível bem baixo de abstração,

porque, inevitavelmente, ao se tratar aquela matéria, determinadas frases ou terminologias serão empregadas, uma vez que foram

consagradas e revigoradas pelo domínio público. A doutrina assinala que determinados elementos comuns essenciais e necessários à
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apresentação da matéria de um trabalho não podem ser objeto de apropriação exclusiva.

 

 

2.2         O teste extrínseco/intrínseco (extrinsec/intrinsec teste) e sua variação na doutrina da proteção fina (thin protection
doctrine), no teste do observador médio (avarege lay observer test), no teste da audiência (audience test) e no teste do
Conceito e Percepção Total (TCF test).

 

 

O extrinsec/intrinsec test, como visto, passou a ser desenvolvido pelo Ninth Circuit. Consiste basicamente em duas

etapas, conforme foi julgado no caso Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v McDonald’s Corp,[12]que será analisado

mais a frente

A primeira parte do teste, chamado de teste extrínseco ou objetivo é dividido em três partes, conforme Katherine e Juo:

 
Primeiro, o proprietário do copyright precisa identificar os elementos concretos que são similares; b)
segundo, a corte precisa determinar se os elementos similares alegados são protegidos pelo copyright;
c) terceiro, a corte precisa definir o escopo do trabalho do autor – i.e, se o trabalho tem direito a uma
proteção maior ou menor (KATHERINE; JUO, 2009, p. 185 – tradução nossa). 
.

Com relação à terceira parte desse teste, as cortes têm aplicado a thin protection doctrine (doutrina da proteção fina),

que inquiri justamente se o trabalho protegido deveria receber uma proteção maior ou menor pela corte, em virtude de suas

possíveis derivações.

A thin protection doctrine, como observou o Central District da Califórnia, no caso Express LLC v. Fetish Group

Inc[13], foi criada com o objetivo de evitar a propriedade exclusiva de “expressões que não passassem de lugares comuns ou

expressões que são limitadas mais em função do próprio meio do que em razão da criatividade” (KATHERINE; JUO, 2009, p. 183

– tradução nossa).

O que diz a thin protection doctrine é que se um trabalho somente atinge o mais mínimo e módico requisito de

originalidade, este somente terá direito a uma proteção fina ou magra que muitas vezes irá se limitar ao impedimento da cópia

literal do trabalho.

A segunda parte do teste extrínseco/intrínseco, chamada de teste intrínseco,  subjetivo ou teste da audiência, examina se

uma pessoa ordinária iria achar se o conceito total, bem como a sensação entre os trabalhos são substancialmente similares. Esse

teste, segundo Gupta (2005), examina a expressão e se baseia totalmente no que o homem médio pensaria sobre a situação.

Na realidade, o teste intrínseco tem duas possíveis abordagens. Algumas vezes as cortes aplicam o avarege lay observer

test (teste do observador médio), enquanto que em outras vezes aplicam propriamente o audience test (teste da audiência).

Tanto o teste do observador médio quanto o teste da audiência focam na reação do espectador, isto é, visam a colocar o

juiz na posição em que espectador estaria, ao examinar os trabalhos do autor e do réu, ao invés de simplesmente contar com uma

opinião técnica sobre a matéria, proveniente de um perito.

“O propósito básico do teste do observador médio é verificar o efeito do trabalho infrator sobre o público, isto é, sobre a

pessoa média sensata.” (SITZER, 1981, p. 389 – tradução nossa). O primeiro registro do teste ocorreu no caso Daly v. Palmer[14]
(1869), em que a corte asseverou que haveria o infringement se os dois trabalhos pudessem ser “reconhecidos pelo espectador, por

meio de todos os sentidos que a representação é endereçada, atingindo substancialmente as mesmas impressões, exercitando as

mesmas emoções na mente, na mesma seqüência ou ordem” (SITZER 1981, p. 390 – tradução nossa).

Segundo Sitzer, o que se encontra atrás do teste do observador médio é determinar a responsabilidade por negligência,
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que seria aquela que poderia ser prevista por uma pessoa sensata em determinar os perigos resultantes dos atos criados por si. Na

realidade, continua o autor, o propósito dessa política, em sentido econômico, seria criar incentivos para as pessoas físicas e

jurídicas minimizar os custos de acidentes e os custos de sua prevenção.

Nesse sentido, as cortes usam a doutrina da causa aproximada (proximate cause) para não condenar os réus quando as

conseqüências de sua negligência não pudessem ser previstas de uma maneira razoável. Isso irá ocorrer quando os custos da

precaução contra o tipo de acidente, descontado pelo número da freqüência de sua ocorrência, exceda os custos da precaução.

O teste do observador médio, pelo fato de não delimitar a audiência específica ao tipo de trabalho intelectual, somente

deve ser utilizado nos casos em que o público alvo de determinada obra seja tão amplo que se torne incapaz de ser setorizado. Caso

contrário, como denuncia Sitzer (1981), noções obscuras do que seja o próprio papel do homem médio poderiam ser arbitrariamente

utilizadas pelos juízes, em todos os casos.

Foi no caso Arnstein v. Porter[15] (1964) que a corte veio a aplicar o teste da audiência, isto é, a corte veio a perceber

que é a verdadeira audiência de um autor que o provê com os incentivos econômicos para criar. Segundo Sitzer, o teste da

audiência se baseia em duas hipóteses:

a)     hipótese I: ambos os trabalhos do autor e réu seriam similares substancialmente se a audiência também os

percebesse dessa forma;

b)     hipótese II: a audiência ficaria menos tentada a comprar o trabalho do autor porque o trabalho do réu,

substancialmente similar, viria a interferir negativamente no mercado do autor.

No caso Hill v. Whalen & Martell, Inc.[16] (1914), o autor processou o réu pela violação de seus dois desenhos

animados Mutt e Jeff, que o réu teria usado em uma representação teatral com os nomes Nutt e Giff. A corte assim decidiu: “a

representação pelo réu foi calculada para injuriosamente [...] afetar o trabalho do autor [...] Aqueles que assistiram Nutt e Giff

teriam menos desejo de assistir a Mutt e Jeff” (SITZER,1981, p. 394 – tradução nossa).

Trata-se basicamente do mesmo pensamento utilizado nos casos de concorrência desleal, em que a outra parte se utiliza

de elementos do trabalho protegido para tentar desviar a clientela do autor, impactando negativamente o seu mercado. A diferença,

todavia, é que a concorrência desleal, além de analisar ambos os trabalhos, busca igualmente analisar a forma como os dois

trabalhos foram lançados no mercado.

A concorrência desleal parte igualmente da premissa de que pessoas com razoável inteligência e juízo de discriminação

poderiam tomar os trabalhos enquanto substancialmente similares:

 
A questão não é determinar se os produtos seriam confundidos por um observador casual (treinado ou
não treinado, profissional ou leigo), mas se os produtos seriam confundidos por um comprador
prospectivo no mesmo momento em que ele está considerando fazer a compra (SITZER, 1981, p. 398 –
tradução nossa).

 

Percebe-se que a correta noção, tanto no audience test quanto na concorrência desleal é determinar o que o espectador

específico daquele tipo de trabalho ou daquele tipo de produto, e não simplesmente um observador médio, poderia ser induzido a

mudar sua opinião de compra em função da similaridade substancial entre um e outro trabalho.

O teste da audiência pode ser algumas vezes mais importante do que a própria perícia. Isso veio a ocorrer no caso Sid &

Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald’s Corp. Nesse caso, os Kroffts tinham criado um seriado de televisão para

crianças de enorme sucesso, chamado H.R. Pufnstuf. Eles alegaram que um comercial da McDonald’s estaria violando o seu

programa de televisão para crianças. Nesse caso, a corte teve de delimitar ainda mais a audiência para determinar a similaridade

substancial, uma vez que o comercial e o programa eram direcionados a crianças.

A McDonald’s, segundo Sitzer (1981), apresentou sua defesa focando as diferenças entre o seu comercial e o programa
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dos Kroffts, em outras palavras, nas diferenças entre o personagem Pufnstuf e o personagem Mccheese. A corte, todavia, veio a

rejeitar essas alegações sob o argumento de que uma audiência composta por crianças não iria notar esses diferentes detalhes, onde,

possivelmente, um perito pudesse.

Assim, porque a corte soube delimitar a correta audiência – crianças – enquanto um grupo consumidor potencialmente

diferente (79% de todos os brinquedos comprados pelos pais são baseados totalmente nos desejos de suas crianças), isso lhe

permitiu atingir um juízo mais qualificado para a prolação da decisão, ao condenar o MacDonald’s. É por isso que apenas a análise

pericial per se, sem ser conjugada com o teste da audiência, muitas vezes será falha.   

Finalmente, temos o FCT test – Total Concept and Feel Test – Teste da Percepção e Conceito Total. Esse teste visa a

inquirir se um observador médio daquele tipo de criação intelectual viria a tomar ambos os trabalhos em disputa enquanto

substancialmente similares, na medida em que a percepção e o conceito total de ambos lhe parecessem o mesmo, isto é, que o

segundo trabalho capturasse a percepção e o conceito total do primeiro trabalho. Esse teste foi aplicado pelo Seventh Circuit, que

julgou o caso Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp.[17]
Nesse caso, segundo Sharb (1993) a Atari processou o réu sob a alegação de que seu game PAC-MAN foi violado pelo

game K. C. Munchkin, da ré. A corte entendeu que os aspectos protegidos de PAC-MAN, como os personagens de um gobbler e de

“fantasmas-monstros” eram substancialmente similares aos personagens de K. C. Munchkin, que embora não fossem virtualmente

idênticos, capturavam a percepção e conceito total de PAC-MAN.

Segundo Cady (2004), a corte entendeu que o jogo do réu não necessitava usar o gobbler e fantasmas monstros, que eram

similares a personagens de desenhos animados, ao contrário de representações da vida real. Pequenas diferenças, assim, seriam

incapazes de afastar a proteção.

Ao contrário, no caso Atari, Inc. v. Williams, a corte entendeu que o jogo do réu, denominado de Jawbreaker, ainda que

se tratasse de um jogo de labirinto, assim como PAC-MAN, possuía diferenças gráficas discrepantes, onde o direito autoral não

poderia ser estendido para proteger regras de jogos, conformando-se aos seus aspectos gráficos. Como os símbolos e os desenhos

eram totalmente diferentes, não haveria a captura do conceito ou percepção total do trabalho do autor.

 

 

3.  CONCLUSÃO

 

 

Partindo da doutrina da criatividade, podemos reduzir todos os testes em um standard único de quatro passos, para a

análise de trabalhos objeto de litígios judiciais. Sharb (1993) é responsável por tentar condensar todos os testes de uma maneira

compreensível em cinco passos, que nós alteramos com base nos outros testes, formando um standard uniforme mais detalhado.

Nesse standard uniforme, não exigimos que o autor prove que o réu tenha copiado seu trabalho indiretamente, por

consideramos um ônus injustificável, que é afastado em função do juízo de verossimilhança com relação à própria similaridade

substancial entre os trabalhos, bastando que o autor demonstre que seu trabalho é anterior ao do réu. Ainda, quem deve buscar

convencer o juiz de que tenha chegado ao seu trabalho de forma independente é o réu, de maneira que tal ônus não possa ser

imposto ao autor. Podemos, assim, resumir o estudo na seguinte seqüência lógica, que auxiliaria o julgador na prolação de sua

sentença:

a)      PASSO I: o titular do direito de autor precisa identificar os elementos que são similares no trabalho do réu e

precisa demonstrar que seu trabalho é anterior ao do réu;

Conseqüências:
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  a não identificação dos elementos similares equivale a não narração do fato jurídico principal,

extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito;

  a não identificação de precedência em relação ao trabalho do réu equivale a não caracterização de

plagiou ou cópia, extinguindo-se o processo, com a resolução de mérito;

b)      PASSO II: o juiz precisa determinar se os elementos indicados enquanto similares são protegidos pelo direito

autoral, isto é, se satisfazem os standards mínimos de criatividade. Tratando-se de trabalho derivado do domínio

público ou de trabalho que somente atinge o mais mínimo e módico requisito de proteção, o juiz considerará a

aplicação da doutrina da proteção fina, acompanhada do teste da inevitabilidade prática;

Conseqüências:

  se o trabalho não atinge os standards mínimos de proteção, o pedido será julgado improcedente, com a

resolução de mérito do processo;

  se o juiz aplicar a doutrina da proteção fina, o autor somente terá proteção contra a cópia literal do

conjunto total de seu trabalho. Caso não se verifique a apropriação conjunta de todos os elementos pelo réu,

o pedido será julgado improcedente, com a resolução de mérito do processo;

  deve ser sempre verificado se as alterações realizadas são ditadas por considerações de natureza

meramente prática ou funcional, com a aplicação do teste da inevitabilidade prática. Se assim o for, o

trabalho não receberá proteção, uma vez que as alterações realizadas seriam inevitáveis;

c)      PASSO III: o juiz precisa determinar se os elementos apontados enquanto similares são expressões protegidas ou

idéias. Nessa etapa, o juiz deve aplicar o teste das abstrações e o teste dos padrões para determinar a escala das

idéias mais abstratas e das idéias menos abstratas, bem como para estabelecer a seqüência ordenada de eventos,

enquanto indicativos de possível violação. Em relação aos níveis de abstração, o juiz deve considerar aplicar a

doutrina da fusão e, em relação à seqüência de eventos, a doutrina das “cenas justas”;

Conseqüências:

  uma vez aplicadas às doutrinas do teste das abstrações, dos padrões, da fusão e das cenas justas, os

elementos remanescentes serão considerados enquanto expressões e, portanto, a matéria sob a qual incide a

proteção autoral;

  se o juiz constatar que a única similaridade entre os trabalhos resulta de idéias, temas, cenas estanques,

necessárias, que defluem naturalmente da situação ou enquanto solução lógica, correspondendo a

mecanismos convencionais, reiterados na literatura, deverá julgar improcedente o pedido, com a resolução

de mérito do processo;

  excepcionalmente, porém, se o juiz constatar que inúmeros desses elementos foram apropriados, a ponto

de se configurar uma apropriação desleal, deverá julgar procedente o pedido;

d)     PASSO IV: Em relação ao remanescente da expressão, o juiz deve aplicar o teste CPT (Conceito e Percepção

Total), verificando se impressão de conjunto causada pelo conceito e percepção total dos trabalhos é a mesma.

Depois, o juiz precisa refinar os passos anteriores, aplicando o teste da audiência, colocando-se na posição do

espectador prospectivo (criança, adolescente ou adulto), procurando por possíveis falhas nos testes objetivos, que

não tenham levado em conta a percepção da audiência. O julgador somente deverá utilizar o teste do observador

médio se o público for muito genérico.

Conseqüências:

  Constatando-se que a impressão de conjunto causada pelo conceito e percepção total das expressões é a
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mesma, isto é, que as variações promovidas pelo réu são insuficientes para distinguir seu trabalho, o juiz

deverá julgar procedente o pedido, condenando o réu;

  O juiz deve estar sempre atento, em relação ao conjunto de impressão dos trabalhos para ter a

sensibilidade de se colocar na posição do público prospectivo daquele trabalho. Não deve se basear, assim,

em seu rigor intelectual, na condição de homem culto acima da média, mas deve se transpor para o contexto

da criança, adolescente ou adulto, em face dos conhecimentos particulares que este público teria sobre o

trabalho.
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A CONSTRUÇAO DA FAMÍLIA COMO PROMOÇAO DA DIGNIDADE HUMANA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FAMILIA COMO PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA

Leonardo Macedo Poli
Luciana Costa Poli

RESUMO
RESUMO 

O trabalho traz uma releitura do direito de família, sob a principiologia constitucional,
desenhando a família como locus primeiro da promoção da dignidade da pessoa humana, da
igualdade e da cidadania. O estudo do tema demonstrará que a família não cabe na imposição
de modelos estanques. O modelo de família atual é aquele onde impera a preocupação com a
felicidade individual de seus membros e a plena realização da pessoa com vistas à promoção da
dignidade humana, vértice de todo o ordenamento constitucional. Nesse sentido, diversas
constituições familiares ficaram à margem da preocupação do legislador. O Direito de família na
contemporaneidade enfrenta a seguinte questão: como determinar o limite entre o público e o
privado. O trabalho abordará o tema da intervenção do Estado nas questões de foro íntimo das
pessoas, e, até que ponto a intervenção do Estado deve se sobrepor na regulamentação das
relações afetivas. Embora a legislação não trate de todas as entidades familiares possíveis, isto
não implica, como veremos neste trabalho, em ilegitimidade destas entidades, ao contrário sua
legitimidade se assentará nos princípios e valores constitucionais, considerando que no Estado
Democrático de Direito, os cidadãos devem construir o seu próprio modelo de democracia social
e econômica, esta democracia não se resume em um conceito liberal do direito de voto,
pressupõe que o cidadão exerça sua voz através da comunicação discursiva. 

PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE FAMÍLIA; PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS;FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA

RESUMEN
RESUMEN 
El trabaljo ofrece uma reinterpretacion del derecho de familia en conformidad con los principios
constitucionales, señalando la familia como el primer lugar de la promoción de la dignidad
humana, la igualdad y la cidaudanía. El estudio del tema muestra que la família no se ajusta a la
imposición de modelos estancos. El modelo de família actual, está dominado por la preocupaíon
por la felicidad individual de sus miembros y la plena realización del individuo com el fin de
promover la dignidad humana, culminación de todo el ordem constitucional. En consecuencia,
varias formaciones familiares restaran fuera la preocupación del legislador. La familia
contemporánea se enfrenta a la pregunta : cómo determinar el límite entre los sectores publico
e privado. El trabajo abordará el tema de la intervención del Estado en la intimidad de las
personas, y en qué medida la intervención del Estado debe superponerse en la regulación de las
relaciones. Aunque la legislación no aborde todas las entidades familiares, eso no significa la
ilegitimidad de esteas entidades, la diferencia de sua legitimidad se basa em los principios y
valores constitucionales, ya que en el Estado Democratico de Derecho, los ciudadanos deben
construir su proprio modelo de democracia social y economica, esta democracia no es sólo um
concepto liberal de la votación supone que los derechos de los ciudadanos ejercen su voz
através de la comunicación discursiva. 

PALAVRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVES : DERECHO DE FAMILIA; PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES; FAMILIA CONTEMPORANEA. 

1. A família no contexto democrático
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               O modelo democrático traz consigo a família plural, isonômica e eudemonistica em contraposição àquela singular,

hierárquica, transpessoal[1], estratificada, mas é o nosso ordenamento jurídico harmônico a este modelo?  

             

                Nessa nova família onde impera a preocupação com a felicidade individual de seus membros, a plena realização da

pessoa[2] e a promoção da dignidade humana é o vértice de todo o ordenamento constitucional, diversas constituições familiares

ficaram à margem da preocupação do legislador.

              O reconhecimento expresso de novos arranjos familiares pela Constituição da República e pelo legislador

infraconstitucional é salutar, mas de certo não ampara outros arranjos igualmente relevantes do ponto de vista social e psicológico.

             

             Ainda que ultprassarmos a discussão acerca da exaustividade ou não dos núcleos familiares apontados no art. 226, par 3 e 4

da CR/88 não conseguimos vislumbrar um horizonte verdadeiramente inclusivo e promocional de algumas formas de família.

             

              Deve restar claro que a família deixou de ser um núcleo essencialmente econômico e de reprodução para ser o espaço de

livre expressão do afeto. Nesse sentido não é o sexo elemento e premissa para formação deste núcleo.

              

              Nesse sentido, não nos preocupamos apenas com as uniões homoafetivas, mas também com as quaisquer uniões, nas quais o

elemento, ou atividade sexual, sequer existe, como ocorre na união entre dois irmãos ou duas irmãs que compartilham uma vida

juntos.

             

               Isto implica dizer que a família se formará pelo afeto e não pela afinidade sexual entre os parceiros. A família no modelo

democrático deve ser reconhecida e protegida pela comunhão de vida que encerra. Comunhão econômica, afetiva, de cuidado e

respeito mútuo, de distribuição de tarefas, de solidariedade entre seus membros.

              

              Ao reconhecer a família monoparental o legislador, em breve momento de lucidez, afastou o sexo como elemento essencial

da formação da família, mas o cochilo do legislador quanto as demais forma de família não fundadas no afeto sexual é evidente.

              

                O culto eudemonista num primeiro momento pode nos indicar que a felicidade individual só seria alcançada pela busca de

um parceiro sexual, mas o núcleo familiar afetivo funda-se também nas relações onde predomina a cumplicidade, a amizade, a

segurança, o apoio mútuo e o afeto em sua mais pura acepção.

             

               Está a família atual em crise? Pode-se falar em decadência da família? Esclarecemos que crise existe, mas crise no sentido

de ruptura de modelos, de quebra de paradigmas de superação de esquemas estanques. A busca da felicidade individual pode

rejeitar modelos excessivamente rígidos e normativos, mas o centro da existência ainda é o lar, lugar de abrigo, proteção e sonhos.

O lar será a morada família, ainda que este lar seja também plural.

               De igual sorte, inserimos aqui os núcleos unipessoais, as denominadas opções single que merecem o tratamento de família

ainda que haja imprevisão ontológica quanto a linguagem.

             

               Se a família está em crise, há um caminho para seu restabelecimento, caminho que certamente deve o colocar o indivíduo

como seu centro, lembrando-nos que nas sociedades que evoluíram a transformação das regras de conduta segue uma constante:
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passa do caráter estatutário para o contratual: isto é de um regime outorgado por um consentido.[3]

2. Reflexões sobre a autonomia privada e a liberdade nas relações afetivas

A esfera privada das relações conjugais, ou, melhor dizendo, das relações afetivas, começa a repudiar a insistente e abusiva
interferência do Estado. Embora o Estado teimosamente insista em regulamentar de forma estanque as uniões não fundadas no
casamento, a realidade é paradoxal. O casamento, que na Antiguidade era essencialmente um fenômeno privado, talvez volte a sê-lo
dentro em breve. A autonomia privada, entendida como o poder da vontade no Direito de modo objetivo, concreto e real[4],
concatenado para a realização de determinadas necessidades dos indivíduos[5], parece iniciar uma reconquista de territórios
perdidos.[6]

Para Villela:

é urgentemente necessário reconhecer que uma ordem jurídica baseada na coerção é indigna da transcendental grandeza do
homem. Se se quer para o futuro expressões convivenciais inspiradas no amor e na justiça, na dignidade e na confiança, tem-se
que restituir  ao homem a superior liberdade de responder, ele próprio, aos deveres que decorrem da vida em sociedade.[7]

Verifica-se que nas sociedades atuais os indivíduos têm buscado desprender-se dos vínculos normativos institucionais, das crenças
e costumes arraigados, da intromissão do Estado em sua esfera íntima, em prestígio da autonomia privada que tem ganhado assim
novas feições, como a luta pelo reconhecimento de diferentes modelos de família, da paternidade sócio-afetiva, pela redesignação
sexual, etc.

De certa forma, isto ocorre porque nas sociedades modernas, há uma busca maior pelo bem estar pessoal e os indivíduos têm
demonstrado maior preocupação com a felicidade e a realização pessoal, procurando investir na qualidade de seus relacionamentos.
Neste contexto, percebe-se um crescente inconformismo com as normas prescritas socialmente e uma demanda por maior liberdade
de escolha e auto gerência da vida pessoal, que irão refletir em uma multitude de situações familiares.

Esta ruptura mostra-se intrinsicamente ligada ao desgaste do controle externo das relações familiares realizado pelo Estado, bem
como a insuficiência ou falta de efetividade de normas para proteção das novas situações familiares que se revelam. Mas, sobretudo,
parece-nos que o amor e o afeto tornaram-se, enfim, mais importantes que as normas e convenções sociais. Assim, os modelos e
formas de família que hoje se apresentam tendem a ser eletivos, no sentido em que são constituídos pela vontade do indivíduo e não
correspondem apenas a modelos institucionalizados e estanques.

A história nos revela que nas mais antigas sociedades o poder do Estado na família era mínimo, era o pai o centro do poder, o rei, o
juiz e o sacerdote. Nas pequenas comunidades aldeãs ou clãs havia assembléias internas com funções sacras, judiciais e
administrativas. No entanto, com o enfraquecer dessas associações surge o Estado, que, como organismo central, passa a avocar os
mais altos poderes, coordenando os interesses privados e familiares como se fossem interesses de toda sociedade. O Estado começa
a impor uma séria de obrigações e diretrizes à família, como impor ao pai a educação e cuidado dos filhos, estabelecer divisão
patrimonial entre os membros da família, fixar obrigação de alimentos, impor deveres múltiplos aos cônjuges, enfim passa a
delinear os limites extremos dos poderes familiares Não obstante, a interferência estatal também deve ter limites, o Estado não pode
constituir-se diretamente como detentor e tutor dos interesses privados[8].

         Segundo Pereira a intervenção do Estado deve se limitar a promover a tutela da família, oferecendo-lhe garantias, inclusive de
ampla manifestação da vontade, buscando propiciar a seus membros condições para manutenção do núcleo afetivo[9].
         A autonomia privada, nos termos ora estudados, está intimamente associada aos conceitos de liberdade, autonomia e vontade.
Como assinala Amaral[10] um dos pilares do Direito Civil é a liberdade, e a autonomia privada, nos moldes delineados pelo autor, é
aquela que reconhece que os atos e relações do indivíduo são aptos a produzirem efeitos no campo do direito. Tratando-se de Direito
Civil, essa liberdade, prossegue Amaral, em seu aspecto objetivo, significa o poder do indivíduo criar juridicamente essas relações,
estabelecendo-lhes o conteúdo e disciplina, podendo optar entre o exercício ou não exercício de seus direitos subjetivos. Sob o ponto
de vista sociológico, a liberdade implica em ausência de condicionamentos sociais e materiais e sob o aspecto estritamente
filosófico, a possibilidade de opção.

A atual concepção da liberdade deve ser entendida, segundo Morais[11], sob a perspectiva de privacidade, da intimidade, da
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possibilidade de exercício da vida privada, da escolha individual.

Certo é que a autonomia privada deverá estar voltada às necessidades sociais, à justiça material e à valorização da dignidade do ser
humano, porquanto não deve ficar adstrita exclusivamente às relações jurídicas contratuais. O discurso sobre a autonomia privada há
de ser unitário e tocará situações ora patrimoniais, ora existenciais.[12]

         Dessa forma, há que se clamar pela autonomia privada também no âmbito do Direito de Família, cujas normas cogentes e
imperativas não mais atendem aos anseios da sociedade. Confiar ao Estado a regulamentação estanque das relações familiares e
afetivas é negar o primado da liberdade.

         Como bem assinala Villela o casamento, ou qualquer outra forma de associação íntima entre as pessoas, só interessa ao Estado
sob dois estritos aspectos: a proteção dos filhos menores e a adequada liquidação de um eventual “patrimônio promíscuo” que se
tenha formado durante a convivência. Assim prossegue o autor, exceto as questões envolvendo menores e divisão de patrimônio, as
demais dependem tão somente das pessoas diretamente envolvidas em cada caso “mais precisamente de seus sonhos, de seus
gostos, de suas inclinações e até mesmo de seus caprichos e idiossincrasias”[13].

A lição reflexiva e precisa de Villela assim continua:

o par que opta por não se casar (podendo fazê-lo gratuitamente quantas vezes queira) e escolhe outra forma de união o faz porque
definitivamente não se quer pôr sob o regime que a lei estabelece. Portanto, haveria que deixá-lo em paz, vivendo seu próprio e
personalíssimo projeto de vida amoroso, mas, nas estruturas autoritárias de poder, isso é impensável.  Há que regulamentar,
regulamentar, regulamentar.
Na hipótese concreta, o delírio normativista do Estado traduz-se, por assim dizer, em casar ex officio quem não quis casar motu
proprio, ou seja,  submeter compulsoriamente ao regime legal do casamento, tanto quanto possível, aqueles que deliberadamente
fizeram a opção pelo não-casamento.
Tanto a Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, quanto a mais recente, a Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, aplicaram o
quanto puderam de casamento a todas as formas de convivência. A intervenção na esfera da privacidade amorosa chegou a tal
ponto que um diário abriu espaço para que se questionasse ‘se ainda faz sentido celebrar o Dia dos Namorados’, já que, em rigor,
até mesmo esta instituição, a um só tempo natural, alegre, espontânea, saudável e indescritível, que é o namoro,  parece ter-se
convertido em modalidade de casamento.
Há nisso tudo um grande paradoxo: a coexistência de expressões convivenciais distintas, uma característica das sociedades
pluralistas e dessacralizadas, resulta negada na prática, quando todas elas se submetem às mesmas regras. Quem, podendo casar,
prefere a união livre deveria ter o direito de viver segundo suas próprias regras, e não segundo aquelas que deliberadamente
rejeitou.[14]

A par desta questão, há que se assinalar que o Estado é representativo, é uma abstração, um mito, uma forma de controle social,
uma criação histórica daqueles que detém a hegemonia na sociedade que o apresentam como meio de satisfação de seus
interesses[15]. Nesse contexto, o direito se apresenta como instrumento para alcançar os objetivos dos governantes. Por isso, nas
palavras de Coelho “o direito não forma um sistema fechado e coerente, ele está cheio de normas contraditórias, sob a forma de
regras ilegais, inconstitucionais, mas eficazes porque são impostas pela autoridade”[16].

Ora, teria o Estado, por exemplo, direito de impedir que uma pessoa se separe de outra caso, não se afigurem um dos motivos
elencados pela lei, como o adultério, dever de coabitação, etc? Sob outro giro, o Estado deverá promover investigação de
paternidade de todas as crianças registradas sem o nome do pai, como prescreve a Lei nº 8.560/92? Não seriam casos de excesso de
interferência na vida privada?

A atividade do Estado, ainda que revestida sob a forma de lei - normas gerais e coativas - quando pautada em “ações sob a forma de
providências para uma dada conjuntura de instituições facultativas”, são atos de intromissão e administração nas relações sociais, não
direito.[17]

Mas será necessário um exagerado pluralismo legal para que seja protegida cada situação de fato? Será possível a criação de leis tão
elásticas que possam ser capazes de abarcar todos os tipos de relações afetivas da vida cotidiana?

Talvez o esteio da família e das relações afetivas deva repousar nos princípios constitucionais, na medida em que toda e qualquer
legislação que se pretenda criar, por mais ampla que se possa conceber, estará sempre um passo atrás da realidade social, face aos
intermináveis perfis que a família assume a cada dia.

Certo é que o Direito de família na contemporaneidade enfrenta a seguinte questão: como determinar o limite entre o público e o
privado? A família contemporânea coloca-nos mais perto do que nunca desta indagação. Afinal, o que separa ou determina a
intervenção do Estado nas questões de foro mais íntimo das pessoas, e, até que ponto a intervenção do Estado deve se sobrepor na
regulamentação das relações afetivas?
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Cumpre lembrar que a autonomia privada hoje é compreendida na doutrina como fenômeno de recepção[18] o que não implica, no
âmbito do Direito de Família, no nosso entender, que a autonomia privada se restrinja à mera adesão pelos indivíduos às entidades
familiares típicas. Os limites da autonomia privada não podem conduzir à esterilidade. Hoje os limites serão dados pela Constituição
e pelos valores e princípios do Estado Democrático de Direito. As entidades familiares não devem ser enclausuradas e
compreendidas como numerus clausus. A instituição do casamento e da união estável não pode implicar em engessamento da
evolução das relações afetivas.

No nosso entender, a leitura acurada da Constituição da República revela-nos que, ao mencionar o casamento, a união estável e a
família monoparental como entidades familiares, o constituinte o fez de forma exemplificativa, sem o escopo de excluir outras
formações familiares. Qualquer outra interpretação parece-nos equivocada.

Realinhando o foco, como assevera Habermas[19] a autonomia privada só pode ser entendida como elemento de um processo
progressivo de efetivação das garantias constitucionais. Deve haver lugar para a produção privada e autônoma de atos jurídicos e
essa esfera específica de produção constituirá um Direito reflexivo contra ações orientadas por normas jurídicas materiais.

A composição do direito positivo pelo Estado - cuja racionalização implica a alienação e retificação social, deve ser substituída pela
institucionalização de procedimentos que auxiliam os indivíduos a regular, em primeira pessoa, seus interesses.[20]

Habermas propõe uma liberdade comunicativa, apresentando um novo tipo de legitimidade para o sistema jurídico, apoiada em um
arranjo comunicativo, no qual os participantes de um direito racional devem ter condições de examinar se determinada norma possui
ou não a participação de todos os possíveis atingidos, buscando a institucionalização mediante a atividade discursiva na qual os
destinatários serão os próprios autores do direito.[21]

Para Gallupo:

A legitimidade do direito, como decorre do Princípio da Ética do Discurso,  só é alcançada se todos os envolvidos por suas normas
puderem reconhecer-se simultaneamente como seus autores. E isso só é possível se o sistema de direitos for garantido em alguma
medida, uma vez que os cidadãos só podem se reconhecer como autores do discurso se sua participação nos discursos jurídicos não
for impedida ou restringida. Apesar de não esgotar o rol dos Direitos Fundamentais, o sistema de direitos permite reinterpretar este
rol (inerente a cada constituição histórica) como fundamento de validade de todo o Direito Positivo de um Estado.
Ao afirmarmos tratarem-se dos direitos que os cidadãos precisam reconhecer uns aos outros, e não que o Estado precisa lhes
atribuir, tocamos no próprio núcleo do Estado Democrático de Direito, que ao contrário do Estado Liberal e do Estado Social, não
possui uma regra pronta e acabada para a legitimidade de suas normas, mas que reconhece que a democracia é não um estado,
mas um processo que só ocorre pela interpenetração entre a autonomia privada e a autonomia pública que se manifesta na
sociedade civil, guardiã de sua legitimidade.[22]

 

No Estado Democrático de Direto, no qual se propõe uma sociedade inclusiva, a legitimidade da família não está em sua tipicidade,
vale dizer, na previsão de seu modelo pela lei. A legitimidade de núcleos familiares atípicos decorre dos princípios constitucionais e
da própria argumentação jurídica.

Reside aí a distinção entre o modelo democrático e o autocrático. O Estado Democrático que se ergue sobre  o pluralismo e a
dignidade da pessoa humana garante que cada um viva de acordo com o estilo que mais lhe convém, definindo com liberdade
questões fundamentais da própria vida como os valores pessoais,  sua concepção moral, definindo o próprio modelo de família.

O engessamento das normas de direito de família e do direito sucessório conforme previsto no atual sistema deflagram o abismo
existente entre a realidade o  ideal democrático.

A concepção universal de aspectos da maior intimidade do indivíduo é ultrapassada, o direito à liberdade deve ser exercido da
forma mais genuína e peculiar possível. A intervenção do Estado ou qualquer outra entidade intermediária, como já anotamos, na
esfera íntima da pessoa deve ser repudiada.

O modelo de Estado Democrático pressupõe um espaço reservado e exclusivo para que as pessoas tomem suas decisões pessoais,
tuteladas pela tábua princiopiologica constitucional e imunes a interferências externas normatizadoras.

Como anota Rodotà[23] a antiga virtude do direito privado ressurge exatamente no jogo entre regulação e espontaneidade que
ofereça grande espaço para as escolhas e autonomia individual.

Nota-se que, embora o direito de família seja eminentemente regido por normas estanques, a jurisprudência e a doutrina há pouco
despertaram para o enfrentamento de questões que não comportam solução apenas no bojo estreito da legislação infraconstitucional
codificada. É crescente o número de decisões que buscam nos princípios constitucionais e na argumentação jurídica o esteio para
sua fundamentação.[24]
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Devemos, antes e acima de tudo, respeitar a opção pessoal das pessoas, a liberdade individual de cada um constituir a forma de
relacionamento que melhor lhe aprouver, a legítima tentativa de ser feliz, lembrando-nos sempre, com muita cautela, que existem
razões individuais, pelas quais as pessoas optam ou não casar, se assim o podem fazê-lo, se escolhem modelos familiares não
tradicionais, se buscam a redesignação sexual, enfim, cada qual, conscientemente deve trilhar o caminho escolhido e à sociedade e
ao direito devem evoluir no sentido de oferecer a garantia fundamental de dignidade, de liberdade e de igualdade a estes indivíduos.

De qualquer modo, há que se buscar o equilíbrio. A proteção exacerbada ao indivíduo acaba por separar e dividi-lo de sua família,
de sua comunidade, o que é contraproducente. Assinala Balandier que o individualismo tem levado o indivíduo a ser nômade,
vagando sem objetivos definidos à deriva da moda e do prazer imediato.[25]

O individualismo radical conduz ao descompasso entre o público e o privado, colocando o direito por vezes inerte e incapaz de
desempenhar seu papel delimitador diante do “invólucro impenetrável, inviolável e impermeável da esfera individual”, como
adverte Lorenzetti:

É certo que não há certezas, e por isso,  não se propõe uma regulamentação substantiva das esferas da vida privada; cada um tem
direito a seu castelo inexpurgável. Não obstante progride a idéia de regulamentar as condições para cooperação;passa a um plano
relevante o problema das interdependências, e a compatibilidade das decisões individuais com as coletivas.[26]

3. A realização da família pelos direitos fundamentais

Tradicionalmente, como anota Lorenzetti[27], os direitos fundamentais referem-se a bens individuais como a liberdade, vida, etc.,
característicos de uma pessoa. Não obstante, paulatinamente, os bens coletivos, tais como o meio ambiente, patrimônio e sobretudo
a família, vêm obtendo proteção através dos direitos fundamentais.[28]

As transformações contundentes na estrutura sócio-jurídica do Direito de família foram de tal monta que estes passaram a ser
entendidos como direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.[29]

         A realidade social revela, além da já consagrada união estável heterossexual, a existência de pessoas do mesmo sexo
convivendo na condição de companheiros, unidos pelo afeto, pelo sentimento comum de pertencerem a um núcleo familiar, que
prestam ajuda mútua emocional e financeira, constroem patrimônio e revelam notoriamente ao público a natureza, permita-nos
dizer, familiar, desta relação.

Além disso, como já anotamos neste trabalho, o afeto sexual entre os indivíduos não é elemento essencial para  caracterização de
família, permitindo que outros pequenos núcleos possam gozar deste título.

Ainda que exista um vácuo normativo que regulamente tais relações afetivas, tal vácuo não deve ser considerado obstáculo
intransponível para o reconhecimento de uma relação jurídica emergente. E mais, como dissemos no tópico anterior, a ausência de
tipicidade não implica em ilegitimidade destas relações.

Os propalados princípios das socialidade e eticidade do Código Civil impõem a harmonização de fontes normativas, indispensável à
efetividade destes e dos próprios princípios e valores constitucionais.

Certo é que o ordenamento deverá ser orientado a partir da principiologia constitucional, especialmente no Direito de Família em
que a evolução extraordinária dos fatos choca-se com a apatia do legislador.

Neste contexto, a incidência direta dos princípios constitucionais no direito de família, em especial a dignidade da pessoa humna
(art. 1, III da CR), a solidariedade social, (art. 3, III) e a igualdade substancial deve levar o intérprete a reavaliar e redimensionar as
situações jurídicas existenciais.

A família como já tivemos a oportunidade de dizer torna-se lócus para a comunhão plena de vida, ou seja, comunhão de afeto,
afirmação da dignidade da pessoa humana, funcionalizada para a atuação dos princípios constitucionais da igualdade, solidariedade,
integridade psíquica, liberdade, e não discriminação e ainda para promoção do melhor interesse da criança e do adolescente.

É o momento de reconstrução das categorias do direito de família e mais reconstrução da própria família, cujas estruturas outrora
entendidas como definitivas começam a ruir. 
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 A Constituição da República consagrou definitivamente o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, garantindo
ainda os direitos fundamentais, estes princípios, jungidos ao exercício pleno da cidadania, garantido pelo Estado Democrático de
Direito formam o epicentro da nova axiologia constitucional: a promoção e realização espiritual, social e econômica da pessoa
humana[30], abolindo definitivamente qualquer forma de discriminação entre os indivíduos, e, por conseqüência, legitimando as
entidades familiares atípicas.

O arcabouço constitucional contemporâneo tem se mostrado cada vez mais amplo, na medida em que o ideal normativo codificado
parece enfraquecer-se. Apesar do alcance normativo dos códigos, estes instrumentos não se mostram suficientes para alcançar todas
as relações jurídicas, razão pela qual a busca contínua em enlaçar um diálogo entre o Código Civil e a Constituição da República no
intuito de alcançar princípios comuns que possam equilibrar os direitos fundamentais, as regras institucionais e os valores
codificados.[31]

Dessa forma, a Constituição da República ganhou novo status, na medida em que passou a ser valorizada também por sua
influência nas relações jurídico-civis. Todavia, há quem defenda que ela sustenta apenas normas programáticas incapazes de
modificar, per se, o conteúdo substancial e impor normas precisas de direito.[32] Em sentido, diametralmente oposto há autores[33]
que entendem que suas disposições de conteúdo civilista são aplicação de imediata no âmbito privado.

Não obstante essa discussão, o que importa é que a relevância da Constituição da República, como matriz dos direitos e garantias
fundamentais, é indiscutível, assim como a importância quase sublime dada à dignidade da pessoa humana.

Para Silva[34] enquanto “signo fundamental da democracia” a igualdade tem sido reconhecida nas Constituições apenas em seu
sentido jurídico formal, ou seja, enquanto “igualdade perante a lei” como estampado no art. 5º, caput da nossa Carta Magna “todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, mas admite o autor que busca-se uma igualdade jurídica que possa
embasar a “realização de todas as desigualdades humanas e as faça suprimento ético de valores poéticos que o homem possa
desenvolver”.

Assim, parece-nos assumir o autor, que, busca-se não apenas a supressão das diferenças naturais, mas das sociais e econômicas. Na
esteira deste entendimento, Ferreira Filho[35], ao tratar das “desigualdades constitucionais”, entende que estão vedadas as
diferenciações arbitrárias, não havendo violação ao princípio da igualdade se constatadas exigências determinadas por “critérios
objetivos e racionais adequados ao fim visado pela diferenciação”.

A consolidar este raciocínio, Perlingieri, para o qual as discrepâncias nas condições sociais e econômicas ensejam formas diversas
de tratamento, já que a igualdade de tratamento justifica-se pela “lógica da justiça retributiva”, enquanto a pretendida isonomia
prevista na constituição persegue a realização da equivalente dignidade social, em prestígio à liberdade e à cidadania para colimar
na justiça social.

Cumpre esclarecer que os constitucionalistas, a exemplo de Silva, diferenciam igualdade formal de igualdade material, sendo a
primeira o equivalente à justiça formal que corresponde a um princípio de ação, segundo o qual “seres de uma mesma categoria
essencial devem ser tratados da mesma forma”[36]. Por seu turno, a igualdade material indicaria o que se deve buscar
universalmente.

         Observa Perlingieri que a igualdade material prevista no parágrafo 1º do art. 3º da Constituição Italiana enuncia uma
“revolução praticamente realizada”, enquanto a igualdade material, prevista no parágrafo segundo, expressa uma “revolução
prometida”[37].

Salienta o autor que é tarefa da República afastar obstáculos de ordem social ou econômica, inibidores da liberdade e igualdade dos
cidadãos, que possam impedir o desenvolvimento pleno da pessoa humana e a efetiva participação de todos na organização política
do país. Assim, prossegue Perlingieri a igualdade formal seria ineficaz sem o contorno substancial, o que remete à conclusão de que
deve haver uma relação conjunta entre as “duas formas de igualdade” previstas constitucionalmente.

Se a Carta Magna formalizou imperativamente a igualdade como base de sustentação normativa, caberá à codificação harmonizar as
normas e princípios instituídos constitucionalmente. Dessa forma, a existência de posições antinômicas na legislação, deve ser
suprimida. Reconhecemos que o Código Civil preocupou-se em equilibrar certos parâmetros igualitários, ao reconhecer, por
exemplo, direitos aos companheiros ou afastando o nefasto tratamento dado aos filhos advindos do casamento, mas revela ainda
antinomias.

É até salutar o esforço do legislador em suprir lacunas e alterar artigos, mas a codificação estará sempre a um passo dos reclames
dos indivíduos, em especial, no que concerne às relações familiares-afetivas. Em tais casos, devem os princípios constitucionais
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suprirem as antinomias? É o que se propõe no presente trabalho, embora cientes de que no âmbito do Direito de Família, o intérprete
ainda se vê perseguido por valores morais e religiosos arraigados.

Com bem assinala Tepedino[38] a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, configura uma
verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana e implica em não exclusão de quaisquer direitos e garantias,
mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo Texto Maior.

Neste diapasão, podemos entender que a negativa do Estado de reconhecimento das entidades familiares atípicas atenta contra os
princípios e valores constitucionais proclamados pelo Estado Democrático de Direito ao violarem os direitos fundamentais dos
indivíduos de autodeterminarem a própria vida, e, por conseqüência, ousamos dizer que acarretam danos aos integrantes destas
entidades que deveriam ser ressarcidos pelo Estado.

A injusta violação a uma situação subjetiva extrapatrimonial protegida pelo ordenamento jurídico através de uma cláusula geral de
tutela prevista na Constituição Federal implica em caracterização de dano extrapatrimonial[39].

Realinhando o foco, a lição de Azevedo para o qual a dignidade da pessoa humana serve como propulsão da intangibilidade da vida
humana, dela defluindo como consectários naturais o respeito à integridade física e psíquica das pessoas, a admissão de
pressupostos materiais mínimos para que se possa viver dignamente e o respeito às condições fundamentais de liberdade e
igualdade.[40]

Assim, ao indivíduo deve se garantir a vida humana em toda sua amplitude, de forma integral e prioritária, com respeito às escolhas
individuais e às formas de concretização da entidade familiar que melhor lhe convier.Não há mais espaço para o encerramento do
núcleo familiar no casamento, na união estável e na família monoparental.

Dessa forma, a promoção da dignidade humana há de ser efetivada não somente no âmbito individual, íntimo, mas deve ser
garantida socialmente, no exercício da autonomia privada, prestigiando-se, a autodeterminação, a liberdade de escolha na
constituição, manutenção, extinção e comunhão de vida instituída pelo indivíduo no seio do núcleo que este define como família.

Ao tratar do casamento, o próprio Código Civil estabelece no art. 1.513 que é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou
privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.

A dignidade da pessoa humana compreende a autodeterminação consciente e responsável da própria vida, que se realizará
plenamente pelo respeito destas escolhas por parte do Estado e pela comunidade.[41]

Para Lobo a garantia de realização do afeto e da dignidade nas relações de família é imprescindível para a adequação do direito à
realidade.[42]

Todavia, a realização concreta do valor da pessoa humana não depende apenas do Direito, este deverá trazer instrumentos para a
efetividade da dignidade, que, todavia se afirmará, quando se consolidar nos corações e mentes de cada um uma ética altruísta[43] e
sensível às diferenças entre os indivíduos e à determinação de suas vidas.

            A norma jurídica não se limita a obrigar: também faculta, atribui um âmbito de atividades autônomas a um ou mais sujeitos,
legitimando pretensões ou exigibilidades[44]

2.3 Os contornos da família na Constituição Federal

O que pode ser identificado e definido como família é uma das questões mais debatidas na antropologia e na sociologia. Não é
possível considerarmos apenas uma forma natural ou universal da família. Ao contrário, o estudo histórico mostra que a família
poderá assumir contornos múltiplos. Como já sentenciou o sociólogo Harris não há termo menos claro do que este: família.[45]

Belluscio afirma que tradicionalmente se pode extrair três conceitos distintos de família:

a)                                família em sentido amplo (como parentesco): conjunto de pessoas entre as quais há uma relação de
parentesco;
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b)                               família em sentido estrito: agrupamento formado pelo pai e/ou mãe e seus fillhos;

c)                                família em sentido intermediário: grupo social de pessoas, unidas pelo afeto, que dividem suas economias,
as tarefas domésticas.

Sobre o tema, eis os ensinamentos de Gama para o qual o conceito de família compreende a comunhão de vida e de interesses, a
satisfação do amor recíproco, “aquela affectio maritalis que as núpcias romanas destacavam como fator psíquico da vida em comum
e sustentáculo da substância do casamento”[46].

A existência da família é essencial ao processo de desenvolvimento psíquico do indivíduo[47], é um complexo espaço relacional e
afetivo, é a família locus primeiro de transmissão da cultura, mas a própria evolução da cultura, de geração a geração, transforma e
reconstrói a própria família.

 Na constituição de família está implícita o desejo dos companheiros de compartilharem a mesma vida, dividindo as tristezas e
alegrias, os fracassos e os sucessos, a pobreza e a riqueza, enfim, formarem um novo organismo distinto de suas
individualidades[48].

Neste diapasão, parece-nos que a Constituição de 1988 tem sido mal interpretada. A leitura acurada do art. 226 revela que a proteção da
família se dará como meio para realização da personalidade de seus membros.[49] Por sua vez, no seio da família que se afirmará, em
primeira instância, a dignidade humana, funcionalizada para a atuação dos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia, da
solidariedade, da integridade psicofísica e da liberdade.[50]
 
Nesse sentido, Tepedino afirma que do exame dos arts. 226 a 230 da Constituição verifica-se que o centro da tutela constitucional
não é mais a família como instituição, e sim o indivíduo, na medida em que deve ser promovida a tutela funcionalizada da dignidade
dos membros da família.[51]

Na contemporaneidade, a pessoa se apresenta como núcleo de irradiação de direitos, em torno da qual gravita toda a articulação do
sistema, tanto na ordem privada, como na ordem constitucional, produzindo, assim, um enlace entre o Direito Privado e o Direito
Constitucional.

Ao analisar o tema, pondera Lorenzetti: “o homem não pode ser o único e excludente ponto de referência da lei, já que isso poderia
conduzir a um individualismo exagerado ou uma desconsideração prejudicial de outros bens”[52].

Com efeito, a proteção excessiva do indivíduo, considerando-se apenas preponderantemente o interesse individual, contrapõe-se
firmemente ao interesse da instituição familiar, o núcleo da proteção há ser a dignidade da pessoa humana e não o interesse
individual por si só.

Trata-se, na realidade, de um momento de reconstrução da família e do próprio direito de família, que pressupõe uma releitura de
seus institutos pelos princípios constitucionais da dignidade, da isonomia, da liberdade, enfim da proteção da pessoa humana, que
deverá exigir dos intérpretes um renovado processo hermenêutico, na medida o tratamento dogmático tradicionalmente adotado
mostra-se incompatível e insuficiente, diante das inúmeras situações jurídicas existenciais, que hoje se revelam no âmbito do direito
de família. Não obstante, como anotamos, há que se considerar, quando da proteção ao indivíduo e à família uma perspectiva
pública, sob pena de se preterir os bens públicos.[53]

Os modelos de família previstos no art. 226 da Constituição da República são meramente exemplificativos. Haverá família onde
houver pessoas unidas pelo afeto, pelo amor, em toda amplitude do termo, concatenadas para a concretização de sonhos, aspirações
e objetivos, apoiando-se mútua e incondicionalmente, seja material ou psicologicamente na realização de uma vida comum.

Como bem diz Veloso, ao comentar o art. 226 da CR “num único dispositivo o constituinte espancou séculos de hipocrisia e

preconceito”.[54] Prossegue o autor, afirmando que restou o afeto inserido no âmbito de proteção do sistema jurídico, embora tenha o

constituinte citado expressamente as hipóteses mais freqüentes - as uniões estáveis entre um homem e uma mulher e a comunidade de

qualquer dos pais com seus filhos - não excluiu do conceito de entidade familiar outras estruturas que têm como ponto de identificação

o enlaçamento afetivo.

O caput do art. 226 da CR é, para Dias cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir qualquer entidade ou núcleo que
preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Assim, da mesma forma como não há como deixar de
reconhecer que a comunidade dos filhos que sobreviveram aos pais ou os avós que vivem com os netos constituem um grupo
familiar, não é possível negar a condição família às uniões de pessoas do mesmo sexo.[55]
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Para Tepedino para que se possa denominar um grupo de pessoas de família, faz-se necessária a presença de, ao menos, dois
requisitos: (i) afetividade e (ii) estabilidade.[56]

No mesmo sentido, Lobo, para o qual qualquer entidade que preencha os requisitos da afetividade, estabilidade e ostensividade, é
uma entidade familiar merecedora da proteção conferida pelo art. 226 da CR.[57]

Certo é que o vocábulo família remete-nos à idéia de refúgio, de aconchego, de alento, de proteção e, sobretudo, de amor. É a
família a principal referência do indivíduo na sociedade, é a noção primeira do sentimento de “pertença”, vital para o
desenvolvimento da realização da pessoa humana.

A família oferece ao indivíduo um bem estar que noutra parte ele dificilmente encontra, é um asilo de paz e de conforto que o
alenta nos conflitos sociais, intelectuais e psicológicos da vida e, ainda que, em alguns períodos da história, sob a forte influência de
fenômenos sociais, a família tenha sido seriamente ameaçada, por gerar absurdas obrigações morais e econômicas, ela triunfou[58].
O que se espera é que a família evolua cada vez mais, já que é locus do equilíbrio, representado pelos sentimentos de amor e pelo
afeto, que substituem o rigor do Direito, capazes de temperar o individualismo e o patrimonialismo dominantes no nosso sistema. A
família reflete a parte menos corrompida do homem, onde pulsam seus desejos e sentimentos mais suaves e puros.

Nos dias atuais, não há como manter o Direito de Família estratificado como protetor apenas das entidades familiares tipificadas,
detentoras de patrimônio e estabilidade doméstica, sem que se privilegie qualquer conteúdo ético e humanista, já que a família
exprime uma função instrumental para a realização dos interesses existenciais de seus membros.[59]

Por esta razão, o status de estar inserido no âmago de uma família é essencial, embora pareça contraditório, à própria realização do
Estado, eis que esta inserção familiar realiza a cidadania em sua forma mais pura, conferindo ao indivíduo orgulho e serenidade. A
família é o locus primordial do aprendizado também do exercício desta cidadania.

Como assevera Hironaka mudam os costumes, os homens, a sociedade; apenas uma verdade não se altera: a necessidade do
indivíduo de estar inserido no seio de uma família, uma aspiração insubstituível por qualquer outra forma de convivência social.[60]

O conceito de família hoje decorre das seguintes colocações: família para a promoção do indivíduo, família sem necessário
casamento. Em todos os lares onde houver pessoas ligadas seja por laços de sangue ou não, mas unidas pelo afeto, pelo plano de
concretização das aspirações de cada uma delas e daquele núcleo como um todo, concatenadas e organizadas econômico e
psicologicamente haverá uma família.

Assim, se a legislação mostra-se insensível e alheia às novas formas de constituição da família, haverá um desprestígio da
codificação e não se realizarão neste Estado os princípios fundamentais, já que “os fatos e relações familiares não suportam o
encarceramento, pois se formam a partir de fenômenos infinitamente humanos, como o amor, o afeto e a solidariedade”[61].

Por outro giro, ainda que a legislação não trate de todas as entidades familiares possíveis, isto não implica, como já salientamos
neste trabalho, em ilegitimidade destas entidades, ao contrário sua legitimidade se assentará nos princípios e valores constitucionais,
considerando que no Estado Democrático de Direito, os cidadãos devem construir o seu próprio modelo de democracia social e
econômica, esta democracia não se resume em um conceito liberal do direito de voto, pressupõe que o cidadão exerça sua voz
através da comunicação discursiva, o Estado Democrático de Direito não oferece um modelo de Constituição pronto.[62]

Ao abordar a formação da família contemporânea, assim se pronuncia Perlingieri: “O sangue e o afeto são razões autônomas de
justificação para o momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e espontânea exercem cada vez
mais o papel de denominador comum de qualquer núcleo familiar”[63].    
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A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA VERDADE JURÍDICA: A RECONFIGURAÇÃO DA
FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA SOB O PARADIGMA DO AFETO E OS NOVOS MODELOS

DE PATERNIDADE. 

THE CONSTRUCTION OF A NEW LEGAL TRUTH: THE REMAKING OF THE CONTEMPORARY
FAMILY UNDER THE PARADIGM OF AFFECTION AND NEW MODELS OF FATHERHOOD

Fernanda Pontes Pimentel Fernandes

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo pesquisar o modo de produção da verdade jurídica
aplicada atualmente à paternidade e visa apurar se a atuação jurisdicional se presta de maneira
justa a solucionar os conflitos nascidos destas relações e levados a apreciação do Judiciário.
Busca analisar os modelos familiares oriundos do vínculo biológico e verificar a transformação
social ocorrida no âmbito destas relações a partir do surgimento dos vínculos socioafetivos. Visa
analisar os modelos de família na sociedade contemporânea e o seu reconhecimento nas
decisões judiciais dos Tribunais pátrios. Espera-se, ao final, promover uma análise mais profunda
da construção dos processos decisórios, demonstrando se há a efetividade da prestação da
tutela jurisdicional: A proteção à pessoa humana em uma de suas mais profundas dimensões
existenciais, a inserção em uma família. 
PALAVRAS-CHAVES: RELAÇÃO PATERNO-FILIAL; PARENTESCO SOCIOAFETIVO; PARENTESCO
BIOLÓGICO; RECONHECIMENTO JUDICIAL.

ABSTRACT
This article aims to search for the mode of production of legal truth currently applied to
paternity and seeks to establish whether the jurisdictional action lends itself to fairly resolve the
conflicts born of these relations and led to appreciation of the judiciary. Seeks to analyze the
family models from the biological connection and verify the social transformation that occurred in
this relationship from the emergence of social-affective ties. It will analyze the patterns of family
in contemporary society and their recognition in judicial decisions of the Courts patriotic. It is
hoped, ultimately, promoting a deeper analysis of the construction of decision processes,
demonstrating that there is the effectiveness of the provision of legal protection: The protection
of the human person in one of his most profound existential dimensions, insertion in a family.
KEYWORDS: BRANCH-PATERNAL RELATIONSHIP; KINSHIP SOCIOAFFECTIVE; BIOLOGICAL
KINSHIP; JUDICIAL RECOGNITION.

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre o modo de produção da verdade
jurídica aplicada atualmente à paternidade, verificando se a atuação jurisdicional se presta de
maneira justa a solucionar os conflitos nascidos destas relações e levados a apreciação do
Judiciário.

            Tem-se por finalidade precípua a análise da construção dos processos decisórios,
buscando demonstrar se há a efetividade da prestação da tutela jurisdicional nas questões
afetas à paternidade , de maneira a se proteger a pessoa humana em uma de suas mais
profundas dimensões existenciais: sua inserção em uma família.

Para tanto, será apresentada uma análise teórica do reconhecimento dos vínculos de parentesco
para além da dogmática jurídica, verificando se a realidade contemporânea referente às relações
familiares tem prevalecido nas cortes julgadoras do nosso País e sido uma resposta efetiva às
demandas sociais existentes.
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            Foram analisadas decisões do Superior Tribunal de Justiça, tido como órgão
uniformizador de jurisprudência nacional nesta matéria e em âmbito regional, pesquisou-se a
jurisprudência alguns tribunais estaduais, por meio de consulta aos seus portais eletrônicos, com
ênfase no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que em alguns casos,
houve dificuldade para o acesso à integra dos acórdãos, uma vez que em razão da matéria, os
conteúdos estão submetidos ao segredo de justiça, nos termos do disposto no artigo 155, inciso
II do Código de Processo Civil.  

 

1.  A transformação da família contemporânea e a necessidade de reconfiguração das decisões
judiciais no âmbito do Direito de Família

 

Nas relações contemporâneas, a líquida razão moderna enxerga a opressão; no engajamento
permanente traz o sentimento de uma dependência incapacitante, no que Bauman define como
a necessidade destas relações serem cobertas por "mantos leves" e não por "caixas de aço"
(2003, p.65).

Esta necessidade de não-aprisionamento que predomina nas relações contemporâneas
proporciona transformações nos sentimentos: migra-se dos modelos do amor "até que a morte
nos separe" que tinha como meta construir "pontes para a eternidade" para modelos transitórios
e periódicos.

Essa volatilidade do novo amor promove um redimensionamento dos encontros sexuais, tratando
as relações entre o homem e a mulher como um encontro casual, em uma negação aos vínculos
de compromisso e liames espaciais ou temporais.

A partir deste novo cenário, surge a necessidade de um novo olhar para as relações familiares. 
A busca de satisfação e completude traz outra base para a união do homem e da mulher, bem
como redimensiona a relação destes para com os filhos resultantes desta relação sob um mítico
motivo: o afeto. Com base nele, consubstanciam-se as relações familiares, pautada no
compartilhamento de experiências, de vida, alegrias e tristezas, no apoio e na solidariedade que
transcendem o vínculo sanguíneo (Almeida, 2003, p. 281).

Com base nestas transformações, o Direito de Família contemporâneo propõe um novo olhar
para as relações familiares e por conseqüência, sobre a paternidade: que as relações entre as
gerações na família devem estar orientadas à cooperação, à reciprocidade afetiva, à
responsabilidade recíproca e ao acolhimento (Silva, 2006, p. 87).

A influência deste "novo olhar" refletiu-se na ocasião da promulgação da Constituição da
República que trouxe, no seu artigo 226, uma cláusula geral de inclusão: A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado. Sob a influência do preceito constitucional, o
Código Civil Brasileiro[1] dispõe em seu artigo 1.593 que o parentesco pode ser natural ou civil,
conforme resulte de consangüinidade ou de "outra origem", permitindo que se alberguem novas
configurações familiares.

A que família o legislador constituinte pretendeu proteger? Sem dúvida houve uma grande
alteração normativa, reconhecendo-se novos modelos familiares para além da família
matrimonializada, a exemplo da decorrente da união estável e a monoparental, constituída por
qualquer dos ascendentes e sua prole. Mas e quanto às outras configurações?

Parte-se da premissa teórica de que o dispositivo constitucional não albergou um rol taxativo
dos modelos de família, uma vez que sendo aplicado à luz do princípio[2] da dignidade da
pessoa humana, deve ser interpretado de maneira a assegurar a toda pessoa o poder de
escolher o quando e como constituirá suas relações de afeto. Desta lógica se extrai a existência
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do Princípio da Afetividade como norteador das relações familiares. 

Portanto, é inegável a necessidade de se reconhecer novas formas de família a partir da nova
regulamentação constitucional e de se buscar um novo fundamento jurídico para a paternidade.

 Uma vez que ao se aplicar a norma jurídica é necessária uma interpretação "conforme a
Constituição" do conceito de família, dentro da multiplicidade de interpretações admitidas é
forçoso que se traga subsistência aos princípios constitucionais, promovendo sua concretização
(Larenz, 1997, p. 487).

E, sendo o afeto a base fundamental da família contemporâneo, em princípio há que se crer que
ele deverá ser o fundamento jurídico para o estabelecimento ou não dos vínculos paternos-filiais.
E partindo dessa premissa, três situações foram eleitas para nortear o problema da presente
pesquisa.

No primeiro caso, "desde o princípio, ainda no ventre da mãe, a criança foi cercada pelo amor
dos pais. O marido acompanhou a mulher nas consultas de gravidez. Discutiu com prazer sobre
cada peça do enxoval do bebê. Um idílio perfeito. Quando a criança veio ao mundo, a cena foi
registrada pela filmadora do papai coruja. (...) De repente, o paraíso se partiu em mil pedaços:
um dia, o estilista carioca Eduardo Zaide, 34 anos, olhou a certidão de nascimento de sua filha.
E se surpreendeu com o registro 'pai desconhecido'[3]." O trecho transcrito foi veiculado através
da matéria "Com os filhos dos outros", publicada na Revista "Isto É" n° 1936, que trata da
desconstrução de vínculos que se reputavam solidamente construídos sobre relações de afeto e
exemplifica perfeitamente um dos mais nevrálgicos pontos do Direito de Família contemporâneo
- o reconhecimento jurídico da paternidade.

No caso em questão, a "filha" de Eduardo Zaide foi gerada pelo músico João Gilberto, com quem
a mãe da criança teve um breve relacionamento. O pai biológico procedeu ao reconhecimento
sem, contudo, estreitar maiores laços afetivos com a criança.

E assim se instaura um conflito. Neste caso, houve a vitória da denominada verdade biológica.
Contudo, a quem serviu o reconhecimento desta verdade? Houve uma maior proteção à criança
com o seu afastamento do pai afetivo e o estabelecimento jurídico do vínculo biológico?

Em situação aparentemente oposta, há a história de Tainã, adolescente cujo pai pretendeu
renunciar à paternidade para desobrigar-se dos cuidados para com a menor[4]. Neste caso, o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a predominância da paternidade socioafetiva
sobre o aspecto biológico, ao reconhecer que a adolescente, "ré" da Ação Negatória de
Paternidade, tinha o autor da ação como "referência paterna" e não conseguia compreender o
motivo da modificação de seu registro e nome. O acórdão reconhece que "o estado de filiação
não está necessariamente ligado à origem biológica e pode, portanto, assumir feições originadas
de qualquer outra relação que não exclusivamente genética. Em outras palavras, o estado de
filiação é gênero, do qual são espécies a filiação biológica e não biológica[5]". O voto reconhece
que aquele que se reconheceu pai não pode posteriormente, por atos de mera vontade,
desconstituir o vínculo de parentesco por ele mesmo criado, prevalecendo a denominada
verdade socioafetiva.

Em um terceiro caso, Teresinha L.M.F. ingressou com Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva
em face do Espólio dos seus pais, já falecidos. Sustentou que o fato de ter sido registrada por
sua mãe biológica não impediria o reconhecimento judicial do vínculo de filiação em relação a
seus "pais adotivos[6]", pois devem prevalecer os laços afetivos em face do rigor formal.
Sustenta que foi criada pelos pais socioafetivos desde seu primeiro ano de vida sendo que na
época do pedido contava com mais de 50 anos[7].  

Para o relator, não há dúvida de que o direito de família deve ser dinâmico e seguir a evolução
dos tempos e que a interpretação das leis não deve ser meramente formal.  Mas há o
indeferimento da pretensão sob o argumento de que o Estado não pode exercer ingerência na
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vida do cidadão a ponto de contrariar sua vontade ou mesmo impor uma vontade que não foi
manifestada pelos "pais de criação" falecidos. Para o citado Tribunal, a relação socioafetiva só
gera efeitos jurídicos se espontânea e voluntariamente assumida. Tomar a posse do estado de
filho[8] como apta a constituir o vínculo jurídico é dar um passo não autorizado pelo nosso
ordenamento jurídico.

Nos casos apresentados são evidenciados dois dos modelos paterno-filiais do Direito de Família
Contemporâneo: o biológico e o socioafetivo. Este último, o reconhecimento constitucional de
uma realidade já reconhecida por outros ramos da ciência: a força das relações humanas para
transformar os modelos sociais. 

Demonstra-se, nos casos apresentados, a necessidade do Judiciário de definir a relação paterno-
filial, de buscar o seu simbolismo para a família atual. Simbolismo este que pode estar fora da
esfera da compreensão daqueles que pretendem defini-lo (Jung, 1996, p. 16-17).

E a questão se apresenta: qual o peso do afeto para a constituição ou falência destes vínculos?
Quais os parâmetros utilizados para o deferimento ou não da pretensão?

E ainda, os procedimentos judiciais conseguem satisfazer à busca humana pela figura do pai?
Existe efetivamente uma reconfiguração destas relações ou tão somente há a aplicação de uma
nova roupagem sobre antigos institutos?

Estão os julgadores das Varas de Família preparados para esta nova realidade jurídico-social de
modo que possam suprir as frustrações e as expectativas levadas ao Judiciário? Ou tendo
estabelecido um conjunto de regras gerais próprias[9] se limitam a repeti-las, sem o
acolhimento das novas premissas estabelecidas pela legislação?

Há que se perquirir o papel do Judiciário nesta nova relação.  

O Projeto de Lei n° 2.285, de 25 de outubro de 2007[10], o denominado "Estatuto das
Famílias", prevê em seu artigo 5.º que "Constituem princípios fundamentais para a interpretação
e aplicação deste Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade
de gêneros, de filhos e das entidades familiares, a convivência familiar, o melhor interesse da
criança e do adolescente e a afetividade". Contudo, é perceptível um conflito instalado nas
decisões proferidas pelas cortes julgadoras do País, pois embora o denominado princípio da
afetividade seja um paradigma fundante da ordem jurídica da família contemporânea, em muitos
casos o "afeto" não tem sido utilizado como principal parâmetro para as decisões, sendo apenas
um dos dados para a construção da paternidade e das relações familiares.

 É, portanto, imperativo que se instale uma nova cultura legal em relação à matéria, pois é
fundamental para a pessoa humana encontrar na tutela jurídica que lhe é prestada um "alívio
para suas expectativas" (Luhmann, 1983, p. 115).

 

2 -  A nova conformação da família contemporânea

Sistemas de parentesco são, inicialmente, conjuntos de relações sociais designados por termos,
portanto por terminologias de parentesco (Godelier, p. 18). No âmbito do Direito, pode-se
compreender o parentesco sob a perspectiva biológica e ainda, na aplicação de uma nova
hermenêutica, a relação afetiva tecida no tempo entre quem assume o papel de pai e quem
assume o papel de filho (LOBO, 2006, p. 795).

            O reconhecimento dos vínculos de parentesco fundados no afeto tem sido objeto de
pesquisa e reflexão por grande parte dos pesquisadores na área das relações familiares e seus
reflexos na sociedade contemporânea. O interesse pela questão não se restringe à incidência da
Ciência do Direito, mas à Sociologia, Antropologia e Psicologia, entre outras áreas. Nesta seara,
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o que tem predominado é a noção de que uma interpretação restritiva dos modelos familiares
vai de encontro à realidade social e, no âmbito do Direito, aos próprios princípios emanados da
Carta Constitucional.

Engels, tratando da gênese da família moderna, aponta como um dos fundamentos a noção de
exclusividade sexual e proteção à família individual, que "principiou a transformar-se na unidade
econômica da sociedade" e demonstra que surge então suposição, consolidada no século XVIII,
de que a família seria o núcleo ao redor do qual se cristalizaram a sociedade e o Estado (Engels,
2000).

Durante a primeira metade do século XX, pode-se considerar a família como o núcleo social
fundamental, que para Barassi (1947, p.5) se fundava em um componente ético e  de
solidariedade familiar. Este núcleo, fundado no casamento, conferia proteção aos filhos nascidos
desta união[11]. Nesta fase, na maior parte dos Sistemas Jurídicos Europeus e na Lei Civil
vigente, trazia-se uma presunção de paternidade fundada em dois elementos: maternidade e
matrimônio.

Interessante a ponderação feita por Coelho (2005, p. 5,6) quanto à manutenção da família
monogâmica na nova ordem social implantada pelo República Soviética: em 1927 aquele Estado
editou o Código do Matrimônio, da Família e da Tutela e trouxe como principal avanço a
extinção do registro como ato essencial ao casamento. Por consequência, passou-se a conferir
uma tutela idêntica à sociedade concubinária, com todas as suas conseqüências. Esta
transformação foi justificada pela busca de novas relações sociais, afastando-se do modelo típico
da família burguesa, vitalícia e monogâmica, que era vista como uma forma de concentração e
manutenção das riquezas para a classe capitalista.

   Contudo, em 08 de julho de 1944, um decreto estabeleceu que apenas o casamento
regularmente registrado produzia entre os cônjuges os direitos e obrigações previstas no Código
do Matrimônio, da Família e da Tutela. Houve um retrocesso daquela sociedade no tocante à
reconfiguração das relações familiares? Para o autor supracitado, houve uma motivação
econômica. Como substituir a "rede de proteção" trazida pela família nuclear sem que o Estado
tivesse recursos para implantar uma rede de seguridade social que pudesse atuar no lugar da
família quando a pessoa estivesse doente, sem condições de trabalho? Os laços afetivos ou
ideológicos presentes na monogamia vitalícia são as garantias que este adulto tem de recuperar-
se ou sobreviver[12].

Para Dias (2007, p. 25), na segunda metade do século XX, especialmente na década de 70,
apesar do verdadeiro repúdio da legislação em reconhecer quaisquer outros vínculos fora do
casamento (que eram chamados de espúrios), uniões começaram a surgir à margem do
casamento. Novas famílias acabaram se formando entre os egressos de relacionamentos
anteriores, sem a possibilidade de serem formalizados.

A partir de 1977, o advento da Lei do Divórcio altera esse panorama, consagrando a
possibilidade de rompimento do vínculo matrimonial e a constituição de novos vínculos para
além da entidade matrimonial.

As transformações sociais ocorridas neste período se encaminharam para um modelo de família
plural que, segundo Fachin (2008, p.121), está aberta à arquitetura do afeto e sem molduras
prévias, dissecando limites e possibilidades da superação da vida insular. Tais transformações
influenciaram diretamente o projeto parental, caminhando-se o conceito de família como ninho,
em uma nítida rejeição ao modelo de constituição de família herdado do século XIX[13] (Perrot,
1983).

 Sandra Ridenti (1998), ao analisar a família contemporânea, demonstra que hoje há um
movimento de ressignificações da paternidade, uma vez que os pais, até então contidos em um
simbolismo mítico "de chefe provedor", "cabeça do casal", "guardião moral da família" vem
reivindicando e exercendo novas funções dentro do núcleo familiar, em um comportamento mais
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participativo em relação à mulher e aos filhos.

A partir destas novas configurações, Bauman aponta que hoje as fronteiras do parentesco se
encontram "embaçadas e contestadas, e as redes se dissolvem num terreno sem títulos de posse
nem propriedade hereditária - uma terra de fronteira". Às vezes, nesse espaço de tensões, há
um campo de batalha deflagrado, outras vezes, são travadas "batalhas judiciais não menos
amargas" (2003, p.47).

A perspectiva apresentada aponta para necessidade de se realizar uma análise precisa das
relações paterno-filiais estabelecidas na contemporaneidade. O que se persegue, como se verá,
é a busca da efetiva prestação jurisdicional a esses novos modelos. 

 Nessa direção, devem ser investigadas as verdades produzidas a partir das novas configurações
familiares, pois não há, no caso, a possibilidade de se estabelecer um critério único e pré-
concebido para a solução dos conflitos surgidos.  

            A relação de parentesco perdeu o seu lugar estático. A partir do próprio texto da Lei
Civil, que em seu artigo 1593 reconhece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte
da consangüinidade ou de outra origem" e partindo para o reconhecimento judicial destas novas
formas[14]

           

3.   A paternidade e a nova configuração na família atual

 

Durante séculos, a paternidade foi fundada em uma presunção[15] inexorável: pater est quem
iustae nuptia demonstrant[16]. Ou seja, a relação jurídica entre o homem e sua prole passava
pela figura da sua mulher, esta sim, dotada de uma certeza jurídica: mater semper certa
est[17].

 O conceito de família objeto da proteção da lei era fundado na denominada família legítima,
nascida do casamento e que tinha como finalidade a "estabilidade do sistema das relações
sociais, (...) a instituição do consórcio de direitos e deveres numa experiência coletivamente
limitada, a legitimidade ou legitimação, a procriação dos filhos e a educação da prole" (Fachin,
1999, p. 108).

Este modelo europeu de construção das relações parentais vigorou durante séculos e refletia o
ideal canônico de filiação: são legítimos os filhos concebidos ou nascidos de matrimônio válido
ou putativo[18]. Estruturava-se a família como um modelo patriarcal, do qual deriva a família
nuclear baseada na idéia de indivíduo, da cristandade ocidental e da moral burguesa (Neder;
Cerqueira Filho, 2007, p. 11).

Contudo, especialmente a partir das alterações das estruturas familiares ocorridas ao longo do
século XX, a certeza jurídica estabelecida deixou de conceder respostas à formação dos vínculos
familiares. A noção de família legítima, nascida do casamento, passa a conviver com a
concepção de que a família decorre de um fato, de uma realidade que antecede o direito e que
necessita de ser recebida pelo sistema jurídico como uma construção tópica e sistemática de
soluções não previstas taxativamente no direito legislado (Fachin,  2008, p. 269).

 Atrelada às tais transformações sociais, surge em 1988 uma nova dimensão normativa que, ao
se abrir para a dimensão sociológica da família, conferiu um tratamento isonômico às mais
variadas formas de família e delineou uma nova realidade jurídica para as entidades familiares.

Modelos familiares até então ignorados pelo ordenamento jurídico passam a obter proteção
prevista na Norma Constitucional[19]. Este quadro foi reforçado a partir da vigência da Lei n°
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10.406, de 10 de janeiro de 2002, o denominado Novo Código Civil. Pari passu, os avanços da
ciência trouxeram ao Direito a prova científica do DNA, atualmente aceita na maioria dos
Tribunais como forma de certeza jurídica.

Dessa forma, de um lado se estabeleceu uma verdade jurídica construída ao longo da história
humana, onde se prestigiou uma forma externa de construção da verdade[20] que valorizou os
vínculos jurídicos matrimoniais com reflexos na relação parental. De outro, os modelos
contemporâneos das relações paterno-filial trouxeram a necessidade de se tutelar e prestigiar a
história interna da verdade, a busca das circunstâncias reais, no que Foucault estabelece como
uma verdade "que se corrige a partir de seus próprios princípios de regulação: é a história da
verdade tal como se faz na ou a partir da história das ciências, da efetiva proteção jurisdicional
aos modelos familiares que tem se delineado na contemporaneidade."

A necessidade da construção da história dessa verdade interna tem saltado aos olhos, pois a
constituição dos vínculos parentais hoje é permeada de elementos imateriais que extrapolam as
verdades construídas a partir de um discurso jurídico acerca da paternidade.

Portanto, é necessário discutir o reconhecimento destes novos vínculos a partir da premissa de
que  existem relações paternais para além dos vínculos tradicionais e fazê-lo a partir de uma
análise dos julgados que reconheçam a sua existência[21].

O Direito de Família contemporâneo[22] tem feito, ao longo de sua evolução, tentativas  de
definição dos modelos familiares e das relações parentais. Contudo, é forçoso pretender
estabelecer um parâmetro único para os modelos familiares. A pluralidade das relações humanas
na contemporaneidade mostra que há a necessidade de se questionar os modelos legalmente
estabelecidos e demonstrar uma inadequação entre a legislação e a efetivação dos modelos na
sociedade atual.

Fica evidente que os modelos parentais reconhecidos em nosso sistema judicial partem de
premissas já desgastadas e que devem ser rediscutidas , extrapolando os limites do Direito e
buscando sua reconfiguração em outras áreas do Conhecimento, pois "pensar as famílias de
forma plural pode significar uma construção democrática baseada na tolerância com as
diferenças, com o Outro" (Neder; Cerqueira F., 2007, p.11)

Os modelos de parentesco (que estão na base da relação parental) são discutidos em diversas
áreas do conhecimento humano e a definição de suas estruturas extrapola os limites
consangüíneos e da ação. Em tentativa de sintetizar o pensamento da Antropologia acerca do
parentesco, Godelier[23]aponta diferentes visões:

 Isso nos conduz ao segundo grande debate que divide os antropólogos a respeito do
parentesco. Esse debate diz respeito àquilo que poderíamos denominar tentativas de definir "a
essência" ou "o aspecto principal do parentesco". Alguns vêem esse aspecto principal nos
princípios de descendência e nas estruturas decorrentes, outros nos princípios da aliança e nas
estruturas decorrentes. De um lado Evans-Pritchard e Meyer Fortes, de outro Lévi-Strauss e
Dumont.

Na perspectiva teórica do Direito de Família contemporâneo, os modelos parentais estão
eminentemente fundados no afeto, princípio norteador destas relações e que decorre
diretamente do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana[24], fundamento da nova ordem
constitucional.

            Esta nova fundamentação demonstra que a pessoa humana é o elemento finalístico da
proteção estatal, destinatário principal da tutela emanada do direito positivo e que o direito de
família deve ter um conteúdo instrumental, tendo como fattispecie os diversos modelos de
comunidades familiares previstas pela Constituição. Nesta órbita, a comunidade familiar não
deve ser protegida como instituição valorada em si mesma, mas como um instrumento de
realização da pessoa humana (Tepedino, 2004, p.356)
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            Fruto desta construção, o parentesco socioafetivo surge como uma verdade
parabiológica emparelhada com a dimensão sociológica da família reconhecida na nova
Constituição. Abrange, na sua configuração, tanto o aspecto social da vida familiar através da
exteriorização dos afetos perante a comunidade na qual a família está inserida bem como o seu
aspecto afetivo, fundado essencialmente em uma convivência centrada na solidariedade e apoio
recíproco (Fachin, 2008, p.275).

Esta nova configuração é delineada pelo exercício das funções inerentes à família (pai, mãe,
filho, irmão) e que podem ser supridas através de pessoas que não estão ligadas por qualquer
vínculo biológico. Para Beatrice Paulo, é o exercício efetivo dessas funções que caracteriza as
famílias, pois as funções paternas e maternas e fraternas, quando exercidas com plenitude, gera
para os envolvidos um vínculo que em nada se diferencia daquele existente entre os parentes
biológicos (2009, p.34).

            A partir dos fundamentos expostos, há também que investigar o papel do juiz nestes
processos decisórios: a "imparcialidade" do juiz se manifesta por sua condução "neutra" do
processo e sua decisão judicial. Contudo, o juiz está inserido nas mesmas relações do cotidiano
que lhe são trazidas pelas partes. Portanto, cabe indagar em que medida sua experiência e sua
capacidade de contextualizar a história nas relações do cotidiano[25] influenciam a prolatação da
sentença (Schapp, 2004, p. 139) e se na construção do processo decisório há uma preocupação
em transpor os limites da decisão fundada em um saber dogmático e valorar os aspectos da
realidade social que permeiam a questão (Ferraz Jr;. 2001, p. 305).

E, embora se tenha a clara percepção de que o afeto, alçado à categoria de princípio norteador
e configurador das relações familiares, deve ser o principal parâmetro para o reconhecimento
jurídico da família e por conseqüência, dos vínculos paterno-filiais, emerge das decisões
analisadas o fato que o julgador, embora reconheça o afeto como base para a configuração de
tais vínculos não o tem utilizado como principal fundamento para a construção das decisões
proferidas.

 

4. As decisões judiciais referentes às ações de paternidade.

 

A nova ordem constitucional e o Direito Civil contemporâneo adotaram novos paradigmas para o
reconhecimento da paternidade pelo judiciário brasileiro. O reconhecimento do afeto e por
consequência, o instituto da paternidade socioafetiva é uma realidade reconhecida pelos
tribunais brasileiros.

 

Contudo, embora os modelos familiares fundados no afeto sejam uma realidade e que é inegável
o reconhecimento pela  legislação atual da possibilidade jurídica dos diversos modelos de
paternidade, não foram estabelecidos parâmetros para a prevalência de um ou de outro modelo.
Em uma primeira análise, se pode perceber que nos casos em que houve um reconhecimento
voluntário da paternidade, prevalece nos julgados os vínculos socioafetivos. Nos casos em que a
paternidade foi constituída sob erro[26] por ocasião do registro, tende-se a prestigiar a verdade
biológica.

 

Contudo, esta lógica, que se demonstra simplista, afasta os julgados da principiologia
constitucional, pois não traz o fundamento das decisões sob o Princípio do Melhor Interesse do
Menor[27], não traçando caminhos congruentes para o suprimento das expectativas sociais[28].
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Nesta construção de uma verdade jurídica, se percebe em alguns julgados o apego ao vínculo
biológico de paternidade em detrimento do afeto, a exemplo da decisão da Sexta Câmara Cível
do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível n° 2009.001.05636, que teve como
relator o Des. Benedicto Abicair (julgado em 20/03/2009), que não reconheceu o vínculo
socioafetivo, embora tenha havido alegação da existência da "Adoção à Brasileira[29]":

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. COMPROVADA INEXISTENCIA DE
VINCULO GENÉTICO.1. O reconhecimento de filiação é ato jurídico irrevogável e desfaz-se
apenas por vício na manifestação de vontade do declarante. 2. Diante da incontestável
verdade real, comprovada através do exame genético, não se pode impor ao apelante
o dever de assistir as crianças reconhecidamente destituídas da condição de suas
filhas, retirando-lhe o direito de negar a paternidade. 3. Tese de "Adoção à Brasileira"
que não se sustenta. 4. Recurso que se dá provimento. (grifou-se)

Em outra decisão analisada, há indícios por parte do julgador de reconhecimento do vínculo
socioafetivo, uma vez que a Ação Negatória de Paternidade foi julgada procedente sob o 
fundamento da ausência de qualquer afinidade ou afetividade entre as partes, "eis que não se
vislumbra a existência de vínculo forte apto a romper as barreiras da inexistência do vínculo
biológico"[30].

 

 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. EXAME DE
DNA. 1) No caso sub examine, não há como se aplicar o princípio da paternidade sócio-afetiva
em experiência que não induz qualquer afinidade ou afetividade entre as partes, eis que não se
vislumbra a existência de vínculo forte apto a romper as barreiras da inexistência do vínculo
biológico. 2) Falta de indícios de que o autor, ora apelante, tenha exercido papel de pai na vida
do menor até a realização do primeiro exame. 3) Hipótese que não se enquadra na
moldura da chamada "adoção à brasileira", na qual um determinado indivíduo,
mesmo sabendo não ser o pai biológico, assume a paternidade da criança. 4) Ao
contrário, da análise dos autos verifica-se que o apelante somente registrou o
apelado como seu filho porque acreditou ser seu pai biológico ao tempo de seu
nascimento. 5) Uma vez constatado através do exame de DNA que o menor, de fato, não é
filho do autor, não se pode fechar os olhos para as consequências advindas da permanência de
seu nome no registro de nascimento daquela, sobretudo se levarmos em consideração a questão
afeta dos direitos sucessórios, não se tratando, pois de "mera segurança jurídica". 6) Recurso ao
qual se dá provimento. (grifou-se)

 

O levantamento jurisprudencial realizado demonstrou que cresce nos tribunais o reconhecimento
da prevalência dos vínculos socioafetivos, como na decisão proferida pela Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1067438 / RS, que teve como relatora a
Ministra Nancy Andrighi[31], julgado em 03/03/2009:

 

Direito civil. Família. Criança e Adolescente. Recurso especial. Ação negatória de 
paternidade. Interesse maior da criança. Vício de consentimento. Ausência de alegação. 
Mera dúvida acerca do vínculo biológico. Exame de DNA não realizado. Cerceamento de 
defesa não caracterizado.

 O ajuizar de uma ação negatória de paternidade com o intuito de dissipar dúvida sobre 
a existência de vínculo biológico, restando inequívoco nos autos, conforme demonstrado 
no acórdão impugnado, que o pai sempre suspeitou a respeito da ausência de tal 
identidade e, mesmo assim, registrou, de forma voluntária e consciente, a criança como 
sua filha, coloca por terra qualquer possibilidade de se alegar a existência de vício 
de consentimento, o que indiscutivelmente acarreta a carência da ação, sendo 
irreprochável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
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 Se a causa de pedir da negatória de paternidade repousa em mera dúvida acerca do 
vínculo biológico, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 
267, inc. VI, do CPC, por carência da ação.

Uma mera dúvida, curiosidade vil, desconfiança que certamente vem em detrimento da 
criança, pode bater às portas do Judiciário? Em processos que lidam com o direito de 
filiação, as diretrizes devem ser fixadas com extremo zelo e cuidado, para que não haja 
possibilidade de uma criança ser prejudicada por um capricho de pessoa adulta que, 
consciente no momento do reconhecimento voluntário da paternidade, leva para o universo 
do infante os conflitos que devem permanecer hermeticamente adstritos ao mundo adulto. 
Devem, pois, os laços afetivos entre pais e filhos permanecer incólumes, ainda que os 
outrora existentes entre os adultos envolvidos hajam soçobrado. 

 É soberano o juiz em seu livre convencimento motivado ao examinar a necessidade da 
realização de provas requeridas pelas partes, desde que atento às circunstâncias do 
caso concreto e à imprescindível salvaguarda do  contraditório. 

 Considerada a versão dos fatos  tal como descrita no acórdão impugnado, imutável em 
sede de recurso especial, mantém-se o quanto decidido pelo Tribunal de origem, 
insuscetível de reforma o julgado.

 Recurso especial não provido. (grifou-se)

 

            Contudo, a mesma julgadora[32] decidiu em Ação Negatória de Paternidade que não
pode prevalecer a verdade fictícia quando maculada pela verdade real e incontestável, calcada
em prova de robusta certeza, como o é o exame genético pelo método DNA. E que, em razão do
Princípio do Melhor Interesse do Menor, se deve garantir à criança que tem seu vínculo
originário de paternidade desconstituído, o direito de perseguir a verdade real em ação
investigatória de paternidade, para valer-se, aí sim, do direito indisponível de reconhecimento do
estado de filiação e das conseqüências, inclusive materiais, daí advindas.

            A partir da análise jurisprudencial preliminar acima se pode perceber que efetivamente
os parâmetros decisórios são variáveis quando se trata do reconhecimento das relações paterno-
filiais. Portanto, cabe a reflexão no sentido de se identificar nos processos judiciais que tratam
da constituição ou extinção de tais vínculos, quais os elementos são utilizados na construção da
decisão.

Evidenciam-se, a partir de alguns votos analisados, alguns elementos comuns. O primeiro deles
é o modo de constituição dos vínculos de parentesco na sociedade brasileira contemporânea e
os aspectos históricos da filiação. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido em algumas
decisões o vínculo socioafetivo nas hipóteses: 1. quando há o reconhecimento voluntário da
paternidade, na denominada "adoção à brasileira"; 2. quando o pai, ainda que agindo em erro,
constrói uma relação de afeto com o filho em um grau de profundidade que, em nome da
"dignidade da pessoa humana" o Judiciário não "ousa" desconstituir.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 709.608-MS[33], Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/11/2009, decidiu que, embora fosse
induvidosa a paternidade biológica, esta não pode prevalecer sobre o vínculo afetivo,
especialmente se a motivação para o reconhecimento da paternidade seja
notadamente financeiro.

Segundo, deve-se considerar que a família brasileira sofreu um redimensionamento no início
deste século, a partir das transformações sociais ocorridas ao longo do século XX. Atualmente
não há como se pugnar pela existência de uma "família regular[34]". É necessário que se
repense as famílias atuais sob uma perspectiva plural, que "pode significar uma construção
democrática baseada na tolerância com as diferenças, com o Outro" (NEDER & CERQUEIRA,
2007, p.11).

Um terceiro aspecto a ser considerado é a instauração da nova ordem constitucional trouxe a
construção e aplicação de uma "nova" teoria do Direito de Família[35] como reflexo das
transformações sociais.
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Esta nova ordem jurídica vem fundada em uma principiologia fundada no afeto. Dentro da nova
ordem constitucional, a família como formação social passa a ser plural e orientada a partir do
princípio da dignidade da pessoa humana[36], destinada a promover aqueles que a integram.

Há uma migração do conceito de família como instituição, fim em si mesma, para a família que
se estabelece "em função da realização das exigências humanas, como lugar onde se desenvolve
a pessoa[37]", sendo consagrado o conceito de família eudemonista, qual seja, aquela que
consiste em um instrumento de felicidade e promoção da dignidade de cada um dos seus
membros. O somatório do princípio da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento ao
direito à felicidade individual e a afirmação dos direitos fundamentais colimam no princípio da
afetividade, norte dos "múltiplos aspectos da regulamentação jurídica da vida familiar" [38].

Diante deste novo quadro, verifica-se a formação de inúmeras decisões judiciais e o acolhimento
pelo julgador da nova legislação de índole progressista[39]. Por outro lado, ainda se percebe a
tendência em se preservarem os vínculos biológicos como soberanos, o que por si só não é
capaz de promover a efetivação dos princípios constitucionais atuais.

Delineia-se atualmente um cenário de enorme dualidade: em uma ponta, a vitória da verdade
socioafetiva predominado nos julgamentos das ações referentes aos vínculos paterno-filiais. Na
outra, a verificação de que ainda subsiste nos julgados a cultura jurídica do passado, com o
prevalecimento da verdade biológica.

 

Conclusão

 

            Há um movimento inexorável no Direito de Família contemporâneo. A busca de uma
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e do fundamento do afeto já está
consolidada no cenário doutrinário atual e extrapola os limites da dogmática da lei.

            As novas configurações sociais devem ser reconhecidas. Devem ser pensados novos
paradigmas. A verdade estruturalmente concebida como biológica não mais satisfaz. E essa
realidade oriunda do mundo dos fatos transborda para Direito de Família.

            A legislação, embora de forma tímida, já começa a reconhecer novas formas de
formação de entidades familiares para além de uma dogmática do Direito atual.

            Contudo,  a transformação da cultura jurídica atrelada a tais fundamentos teóricos está
em conformação. Os avanços são inegáveis, contudo, há uma enorme estrada a ser percorrida.
O caminho da igualdade jurídica constitucional assegurada às diversas formas de família se
encontra em fase de consolidação.

            A pesquisa jurisprudencial realizada para a elaboração deste artigo demonstrou que há
a implantação de uma nova cultura legal e que certamente, ao se firmar como uma presença
forte e indelével nos tribunais brasileiros, terá o condão de trazer uma efetividade da dignidade e
da igualdade, trazendo o reconhecimento de uma família plural e democrática como um novo
modelo social a ser reconhecido e tutelado, sem olvidar a cautela necessária para que não se
permita a banalização de uma instituição essencial para o desenvolvimento pleno da pessoa
humana: a família.
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[1]              Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

[2]              Hoje os princípios são considerados fonte primária da normatividade, pois
incorporam os valores supremos ao redor dos quais gravitam os direitos, as garantias e as
competências de uma sociedade constitucional.. (Bonavides,  2002, p. 254).

[3]              [3] Desde o princípio, ainda no ventre da mãe, a criança foi cercada pelo amor dos
pais. O marido  acompanhou a mulher nas consultas de gravidez. Discutiu com prazer sobre
cada peça do enxoval do bebê. Um idílio perfeito. Quando a criança veio ao mundo, a cena foi
registrada pela filmadora do papai coruja. (...) De repente, o paraíso se partiu em mil pedaços.
Um dia, o estilista carioca Eduardo Zaide, 34 anos, olhou a certidão de nascimento de Luísa. E se
surpreendeu com o registro "pai desconhecido". Eduardo resolveu fazer um teste de DNA e
descobriu o que não queria: a filha do coração, já com dois anos, não é biológica. Ato contínuo,
ele separou-se da mulher, Cláudia Faissol, 34 anos, com quem foi casado por oito anos.
Descobriu que Luísa tem o mesmo sangue do celebrado músico João Gilberto, ícone da bossa
nova, sobre quem sua ex-mulher fez um documentário. A ISTOÉ, Zaide disse que tem
encontrado apoio para superar o violento baque "na família, nos amigos, na terapia e no
trabalho". Já sua mãe, Mary Zaide, dona das grifes cariocas Essencial, Miss Zaide e Mary Zaide,
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está inconsolável e chora muito, segundo amigos, por perder o convívio com a neta. Eduardo
Zaide responde pela Essencial e, mesmo vivendo situação tão devastadora, ainda tem energia
para inaugurar duas novas lojas no Rio.(...)Mesmo depois do escândalo, o estilista manteve a
foto de Luísa no protetor de tela de seu computador - talvez para compensar a ausência da
menina que nunca mais pôde encontrar. "É uma sensação indescritível", tenta resumir Zaide.
Antes de sair para o trabalho, por exemplo, ele costumava ficar paparicando a filhota e, na volta
à casa, se ainda a encontrasse acordada, os momentos eram dedicados a construir uma relação
afetiva saudável. "Brincava muito com ela", lembra.". Matéria disponível em
http://www.terra.com.br/istoe/1936/comportamento/1936_filhos_outros.htm, acesso em
08/08/2009.

[4]              No caso em questão, o pai de Tainâ a reconheceu como filha assim que nasceu.
Tinha plena consciência de que não era pai biológico, mas apenas companheiro de sua mãe.

[5]              Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n° 2007.001.57059,
julgada em 30/01/2008, 6ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Nagib Slaibi Filho.

[6]              Ressalte-se que neste caso não houve o processo regular de adoção, mas apenas a
configuração de uma situação de fato, gerando para a demandante a denominação de "filha de
criação".

[7]              Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Apelação Cível n°
70028442630, julgada em 22/07/2009,  relator Desembargador Ricardo Raupp Ruschel.

[8]              "Possuir um estado é comportar-se como se realmente o tivesse. A posse de estado
é, assim, o exercício constante e público dos atos próprios de tal estado, é a situação aparente
de uma pessoa" (Amaral, 2006, p. 241)

[9]  Para Luhmann, a existência de um  "direito dos juízes", 1985, p. 35.

[10] Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373935, acesso em 15
de março de 2010. Nesta data o Projeto em questão se encontrava em fase de encaminhamento
para a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

[11]             "Il più importante fra gli effetti del matrimonio riguardo ai figli è senza alcun
dubbio, per i figli natti da persone unite da regolare matrimonio,la creazione dello stato di
legittimitá" (Barassi, 1947,p . 137)

[12] Para o autor, há uma íntima relação entre as vedações às diversas configurações familiares
e a precariedade da previdência. Naqueles países onde haja uma rede social forte, há uma maior
liberdade e respeito, inclusive no plano jurídico, às opções sexuais e às diversas espécies de
família.

[13]             O que eles desejam é conciliar as vantagens da solidariedade familiar e as da
liberdade individual. Tateando, esboçam novos modelos de famílias, mais igualitárias nas
relações de sexos e de idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes,
menos sujeitas àr regra e mais ai desejo. O que se gostaria de conservar da família, no terceiro
milênio, são seus aspectos positivos: a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de
afeto e o amor. Belo sonho. (Perrot, 1983)

[14] Nasce paradigmático a decisão no Conflito de Competência n° 108.442/SC, publicado 
em 15/03/2010, cuja relatora foi a Ministra Nancy Andrighi:  Processo civil. Direito da 
Criança e do Adolescente. Conflito positivo de competência. Ação de guarda de menor 
ajuizada perante o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Joinville-SC, 
suscitante. Pedido de providências deduzido pelo Conselho Tutelar perante o Juízo de 
Direito da Vara da Infância e Juventude de Cachoeira Paulista-SP, suscitado. Pedido de 
guarda provisória deferido. Doutrina jurídica da proteção integral. Melhor interesse da 
criança. Princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da busca da 
felicidade. Competência do Juízo suscitante.

- Para o desenlace de conflito positivo de competência, em que jaz, na berlinda, 
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interesse de criança, a ser juridicamente tutelado e preservado, acima de todos os 
percalços, dramas e tragédias de vida porventura existentes entre os adultos envolvidos 
na lide, deve ser conferida primazia ao feixe de direitos assegurados à pessoa em 
condição peculiar de desenvolvimento, com atenção redobrada às particularidades da 
situação descrita no processo.

- Se a guarda provisória foi deferida em favor de seus pleiteantes, os quais 
permaneceram com o pequeno praticamente nos seus três primeiros meses de vida, 
dispensando-lhe todo amor, cuidados e proteção compatíveis com o efetivo exercício da 
guarda de fato, tendo sido privados da manutenção do convívio, por decisão judicial que 
determinou a colocação da criança em abrigo de menores, define-se a competência pelo 
foro do domicílio daqueles que detêm a guarda, considerando-se, sobretudo, que nem o 
pai, nem a mãe, parecem oferecer, ao menos a princípio, e por motivos diversos, 
condições para cuidar da criança.

- A mãe, sobre a qual pesam suspeitas de tentativa de negociação do bebê com o tráfico 
local, não apresenta as mínimas condições para cuidar do filho, conforme atestam as 
evidências contidas nos autos, de que já teria havido a entrega de outro filho para 
adoção, o qual teria sido "utilizado por terceiros", mediante "aluguel", para caçar 
esmolas nas ruas, sendo que os outros dois filhos que com a genitora vivem, encontram-
se em precárias condições de saúde, alimentação, higiene e de educação, por alegada 
negligência da mãe, em clara afronta ao art. 5º do ECA. O pai, por sua vez, não está 
autorizado pela atual companheira a levar mais uma criança para ser por ela criada, 
pois esta já cuida de um outro filho dele, advindo de relação diversa. Por isso buscou 
solução no sentido de entregar o filho para ser cuidado pelos "tios de consideração", 
autores da ação de guarda. Foram todas essas, as razões que deram azo ao pedido de 
providências deduzido pelo Conselho Tutelar, em clara demonstração de que pairava 
insegurança quanto ao ambiente no qual a criança seria inserida, notadamente se mantida 
sob os cuidados da genitora.

- Ainda que diverso fosse o delineamento fático do processo, o exercício da guarda, 
quando obstado por circunstância levada ao Judiciário para ser estabelecido, não deve 
ser considerado para efeito de cumprimento do art. 147, inc. I, do ECA, que, além do 
mais, deve sempre ser avaliado sob o pináculo inafastável do maior interesse da 
criança.

- Sobreleva notar, que, mesmo ao se tratar de ação de guarda de menor, não são os 
direitos dos pais ou de terceiros, no sentido de terem para si a criança, que devem ser 
observados. É a criança que deve ter assegurado o direito de ser cuidada pelos pais ou, 
ainda, quando esses não oferecem condições para tanto, pela família substituta, tudo 
conforme balizas definidas no art. 227 da CF/88 que seguem reproduzidas e ampliadas nos 
arts. 3º, 4º e 5º, do ECA. - Assim, a validação dos direitos da criança, que enfeixam 
todos aqueles inerentes à pessoa humana, deve ocorrer com a presteza necessária, no 
tempo certo, para que sirva como alicerce de seu desenvolvimento pessoal e salvaguardas 
de sua integridade, dignidade, respeito e liberdade. - A falta absoluta de estabilidade 
afetiva, social, material e espiritual, que paira sobre os genitores dessa criança, 
constitui forte indicativo para que seja ela, ainda que provisoriamente, colocada em 
família substituta na qual inicialmente inserida e lamentavelmente retirada, sem a 
necessidade de que, por decisão judicial, pesassem, sobre o resto de sua vida, as 
marcas indeléveis de ter sido impedida de usufruir, no primeiro ano de vida, do amor, 
afeto e proteção daqueles que a acolheram e manifestaram o firme propósito de 
dispensar-lhe todos os cuidados necessários para um pleno desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Sob a egrégora da proteção integral da criança, na defesa da integridade de um bebê, no 
sentido de impedir que seja criado em ambiente hostil, com um só futuro possível - o 
caminho das drogas, do tráfico, da violência e da marginalidade - um casal se interpõe 
e busca, por meio de um gesto de amor, permitir ao infante uma segunda chance, com um 
venturoso e promissor delineamento. Em sequência, o Poder Judiciário, em um ato 
surpreendente, determina a busca e apreensão de um ser humano com menos de cem dias de 
vida, arrancando-o do convívio de amor, carinho e afeição, para jogá-lo em um abrigo de 
menores, onde, sabemos todos, a esperança nos olhos de tantas crianças, de ter uma 
família, já nasce morta.

- Incumbe, ao Poder Judiciário, com um olhar humano e sensível, defender o lado da 
esperança na sua expressão mais pura, acenando com a real perspectiva de um futuro mais 
digno àqueles que estão nascendo sem reais expectativas de consolidação de seus 
direitos mais básicos.

- Por isso, com base no melhor interesse da criança, considerando que os autores são os 
detentores da guarda provisória do menor, bem como, atenta às peculiaridades da lide, 
em que os genitores não demonstram ostentar condições para cuidar do infante, e, 
sobretudo, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e 
da busca da felicidade, deve ser fixada a competência do Juízo suscitante, para o 
julgamento das ações que envolvem os interesses do menor, o qual deve ser imediatamente 
entregue ao casal detentor da guarda.

Conflito positivo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo de 
Direito da Vara da Infância e Juventude de Joinville - SC, para apreciar as ações 
circunscritas ao presente conflito, concernentes aos interesses do menor M. A. A., e, 
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por conseguinte, determinar a imediata expedição de mandado de entrega do menor M. A. 
A. ao casal V. D. e M. B. D., detentor da guarda provisória da criança.

 

[15]             "Presunção é a ilação que se tira de um fato certo, para a prova de um fato
desconhecido" (Pereira, 2009, p. 517)

[16]             Pai é aquele que as justas núpcias demonstram. (Paulo, Digesto, 1,5, De in ius
vocando, 2,4.).

[17]             A maternidade é sempre certa.

[18]             Código de Direito Canônico, Cân. 1137°. 8ª Ed.: São Paulo: Edições Loyola, 2008

[19]            Constituição da República Federativa do Brasil, art. 226: A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado: § 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º - Para efeito da proteção
do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º - Entende-se, também, como entidade
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º - Os direitos e
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

[20]            "parece-me que existem, na sociedade, ou pelo menos, em nossas sociedades,
vários outros lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são
definidas - regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas formas de subjetividade, certos
domínios de objeto, certos tipos de saber - e por conseguinte podemos, a partir daí, fazer uma
história externa, exterior, da verdade.

                As práticas judiciárias - a maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os danos e
as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se definiu a
maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a
maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a
punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro,
mas também modificadas sem cessar através da história - me parecem uma das formas pelas
quais nossa sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte,
relações entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas. FOUCAULT, Michel. A
Verdade e as Formas Jurídicas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica -  
Departamento de Letras, 2002, p. 11.

[21]            Neste sentido, decidiu a Nona Câmara Cível do TJ/RJ pelo reconhecimento da
relação socioafetiva: APELAÇÃO CÍVEL N° 2009.001.07647. RELATOR: DES. CARLOS SANTOS DE
OLIVEIRA - Julgamento: 19/05/2009 - NONA CAMARA CIVEL.  ACAO DE RECONHECIMENTO DE
MATERNIDADE . FILIACAO SOCIO-AFETIVA .ANULACAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DA CRIANCA. PREVALENCIA APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DE
FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO
CIVIL. ADOÇÃO À BRASILEIRA. FILIAÇÃO SÓCIO-AFETIVA QUE SE SOBREPÕE AO VÍNCULO
BIOLÓGICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não obstante as alegações da autora acerca de
seu desejo de ver a filha a seu lado desde o nascimento, tal não restou comprovado nos autos,
sendo certo que a autora entregou a menor aos cuidados de outrem de livre e espontânea
vontade. Causa ainda estranheza que tal desejo, alegadamente contrariado, só viesse a se
refletir, no ajuizamento da presente ação, quase três anos depois.2. O que se pode afirmar,
sem sombra de dúvida, é o vínculo sócio-afetivo estabelecido entre a menor e os
apelados, construído ao longo de mais de dez anos de convivência familiar, desde a
"adoção" efetivada. Tal vínculo se verifica claramente diante do teor do estudo social
realizado, tendo sido reconhecido no parecer ministerial, bem como na sentença, e
inclusive pela própria autora no recurso de apelação interposto.3. O Código Civil
Brasileiro inovou no campo do direito de família trazendo a noção de paternidade sócio-afetiva,
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alterando a disciplina do reconhecimento de paternidade pela atribuição de maior valor ao
vínculo sócio-afetivo em detrimento do vínculo biológico. Assim, conquanto seja indiscutível a
maternidade biológica da apelante em relação à menor, tal vínculo, na prática, nada significa
para a filha, que com ela não conviveu, diante do vínculo duradouro já existente, de natureza
sócio-afetiva, com os pais adotivos.4. Ante o exposto e tendo em vista que nestes casos é o
interesse da criança que deve prevalecer, nega-se provimento ao recurso. (Grifou-se)

[22]               Como Direito de Família contemporâneo se entende aquele construído após a
vigência da Constituição da República de 1988.

[23]               http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_21/rbcs21_01.htm

[24]             Este Princípio pode ser considerado como a qualidade intrínseca e distinta de cada
ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano. (SARLET,
2006, p. 78)

[25]             "O contexto da história, das relações do cotidiano das partes é sempre o horizonte
mais distante, para o qual, finalmente, todas as linhas convergem" (Schapp, 2004, p. 139)

[26]             Instituto que enseja a anulabilidade dos atos e negócios jurídicos em razão da
ignorância do agente sobre a verdade. Deve ser substancial,ou seja, se não fosse a ignorância
acerca das circunstâncias, o agente não teria praticado o ato. (Amaral, 2006, p. 493)

[27]             Neste sentido, Maria Berenice Dias afirma: Não cabe tentar encontrar alguma
justificativa para afastar a criança de seu lar e da companhia de quem considera seus pais. Tais
posturas afrontam cânones consagrados constitucionalmente, como o direito à liberdade e o
respeito à dignidade da pessoa humana e infirmam o princípio do melhor interesse da criança,
que tem direito à convivência familiar. De outro lado, permitir que exclusivamente o pai
biológico tenha um vínculo jurídico com o filho assim gestado é olvidar tudo o que vem a Justiça
construindo com relação aos vínculos familiares através de uma visão mais ampliativa da
estrutura da família. (2006, p. 215)

[28]             "O direito não é primariamente um ordenamento coativo, mas sim, um alívio para
as expectativas. O alívio consiste na disponibilidade de caminhos congruentes generalizados para
as expectativas, significando uma eficiente indiferença inofensiva contra outras possibilidades,
que reduz consideravelmente o risco da expectativa contrariada". (Luhmann, 1983, p. 115)

[29] "Dá-se com declaração falsa e consciente de paternidade ou maternidade de criança
nascida de outra mulher, casada ou não, sem observância das existências legais para adoção. O
declarante ou declarantes são movidos por intuito generoso e elevado de integrar a criança à
sua família, como se a tivessem gerado". (Lobo, in Revista Brasileira de Direito de Família,
vol. 19, p. 138)

 

[30]            TJ/RJ, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n° 2009.001.24930, relator: DES.
HELENO RIBEIRO P NUNES - Julgamento: 05/08/2009: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. EXAME DE DNA. 1) No caso sub examine, não há
como se aplicar o princípio da paternidade sócio-afetiva em experiência que não induz qualquer
afinidade ou afetividade entre as partes, eis que não se vislumbra a existência de vínculo forte
apto a romper as barreiras da inexistência do vínculo biológico. 2) Falta de indícios de que o
autor, ora apelante, tenha exercido papel de pai na vida do menor até a realização do primeiro
exame. 3) Hipótese que não se enquadra na moldura da chamada "adoção à
brasileira", na qual um determinado indivíduo, mesmo sabendo não ser o pai
biológico, assume a paternidade da criança. 4) Ao contrário, da análise dos autos
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verifica-se que o apelante somente registrou o apelado como seu filho porque
acreditou ser seu pai biológico ao tempo de seu nascimento. 5) Uma vez constatado
através do exame de DNA que o menor, de fato, não é filho do autor, não se pode fechar os
olhos para as consequências advindas da permanência de seu nome no registro de nascimento
daquela, sobretudo se levarmos em consideração a questão afeta dos direitos sucessórios, não
se tratando, pois de "mera segurança jurídica". 6) Recurso ao qual se dá provimento.

[31]              No mesmo sentido, o mesmo órgão julgador decidiu,  no Recurso Especial n°
932.692/DF, que teve como relatora a Ministra Nancy Andrighi[31], julgado em 18/12/2008: 
Ação de anulação de registro de nascimento. Exame de DNA. Paternidade biológica excluída.
Interesse maior da criança. Ausência de vício de consentimento. Improcedência do pedido.  As
diretrizes devem ser muito bem fixadas em processos que lidam com direito de filiação, para
que não haja possibilidade de uma criança ser desamparada por um ser adulto que a ela não se
ligou, verdadeiramente, pelos laços afetivos supostamente estabelecidos quando do
reconhecimento da paternidade. A prevalência dos interesses da criança é o sentimento
que deve nortear a condução do processo em que se discute de um lado o direito do
pai de negar a paternidade em razão do estabelecimento da verdade biológica e, de
outro, o direito da criança de ter preservado seu estado de filiação.  O reconhecimento
espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito quando demonstrado vício de
consentimento; não há como desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da
vontade, em que o próprio pai manifestou que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico
entre ele e o menor e, mesmo assim, reconheceu-o como seu filho. (grifou-se).

 

[32] Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº  878954/RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado da Terceira Turma em 07/05/2007, DJ de 28/05/2007 p. 339.

[33] Informativo n° 414, disponível em www.stj.jus.br, acesso em 15. 03.2010:
Falecido o pai registral e diante da habilitação do recorrente como herdeiro, em processo de
inventário, a filha biológica inventariante ingressou com ação de negativa de paternidade, ao
buscar anular o registro de nascimento do recorrente sob alegação de falsidade ideológica.
Anote-se, primeiramente, não haver dúvida sobre o fato de que o de cujus não é o pai biológico
do recorrente. Quanto a isso, dispõe o art. 1.604 do CC/2002 que ninguém pode vindicar estado
contrário ao que consta do registro de nascimento, salvo provando o erro ou a falsidade do
registro. Assim, essas exceções só se dão quando perfeitamente demonstrado que houve vício
de consentimento (erro, coação, dolo, fraude ou simulação) quando da declaração do assento de
nascimento, particularmente a indução ao engano. Contudo, não há falar em erro ou falsidade
se o registro de nascimento de filho não biológico decorre do reconhecimento espontâneo de
paternidade mediante escritura pública (adoção "à brasileira"), pois, inteirado o pretenso pai de
que o filho não é seu, mas movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento de nobreza, sua
vontade, aferida em condições normais de discernimento, está materializada. Há precedente
deste Superior Tribunal no sentido de que o reconhecimento de paternidade é válido se refletir a
existência duradoura do vínculo socioafetivo entre pai e filho, pois a ausência de vínculo
biológico não é fato que, por si só, revela a falsidade da declaração da vontade consubstanciada
no ato de reconhecimento. Dessarte, não dá ensejo à revogação do ato de registro de filiação,
por força dos arts. 1.609 e 1.610 do CC/2002, o termo de nascimento fundado numa
paternidade socioafetiva, sob posse de estado de filho, com proteção em recentes reformas do
Direito contemporâneo, por denotar uma verdadeira filiação registral, portanto, jurídica,
porquanto respaldada na livre e consciente intenção de reconhecimento voluntário. Precedente
citado: REsp 878.941-DF, DJ 17/9/2007. REsp 709.608-MS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 5/11/2009.

[34] Inclusive pela impossibilidade de se considerar que a família burguesa patriarcal (da qual
deriva o modelo familiar que vigorou no Brasil especialmente até a primeira metade do Século
XX) seja a melhor conformação de entidade familiar. Neste sentido, Neder & Cerqueira (2007, p.
11). 
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[35] Importante a visão de que a família, ao longo do século XX, passou por ao menos três
períodos, que encontram correspondência no casamento-imposição (dever pelo dever de instituir
a família legítima), após, o casamento-opção (abaixo o dever) e, afinal, amor-sem-casamento,
ou seja, no surgimento de outros vínculos familiares que dispensam a existência do casamento-
instituição para a realização dos afetos individuais. (Idem, p. 14-17).

[36] "A dignidade da pessoa humana, um valor do homem como um fim em si mesmo, é um
axioma da civilidação ocidental. (...) Terá respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos direitos
fundamentais forem observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles".
BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade
da pessoa humana, p. 103.

[37] PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, p. 243.

[38] SILVA, Maria de Fátima Alflen da. Direitos fundamentais e o novo direito de família, p. 94. 

[39] A corroborar a afirmativa, transcreve-se trecho do acórdão proferido pela  3ª turma do STJ
no REsp n° 1.000.356/SP, constante do informativo 436 da mesma Corte, que ao julgar uma
ação negatória de maternidade entendeu que "No caso, inexiste meio de desfazer um ato levado
a efeito com perfeita demonstração de vontade da mãe, que um dia declarou, perante a
sociedade, em ato solene e de reconhecimento público, ser mãe de criança, valendo-se, para
tanto, da verdade socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a
efetiva existência de vínculo familiar". Disponível em www.stj.jus.br.
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A DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO: AS
RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PROBLEMA DOS LIMITES AOS

CHAMADOS "DIREITOS DA PERSONALIDADE".

LA DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL BAJO EL DERECHO PRIVADO: LAS RESTRICCIONES SOBRE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL PROBLEMA DE LOS LÍMITES DE LLAMADOS "DERECHOS

DE LA PERSONALIDAD ".

Angela Almeida
Sergio Augustin

RESUMO
Este estudo trata das relações entre o direito constitucional e o direito civil. Sendo os direitos
essenciais da pessoa humana, protegidos tanto pelo direito civil, quanto pelo direito
constitucional, indaga-se se a dogmática das restrições aos direitos fundamentais pode ser
transferida para o problema dos limites aos chamados “direitos da personalidade”. Some-se a
isso uma abordagem de dois casos, muito controversos, que assumiram o estatuto de leading
case, polarizando em grande parte a discussão constitucional e civil, em torno desta questão.
Trazendo do direito comparado as doutrinas das teorias das restrições, do suporte fático e dos
direitos como princípios, situa o debate internacional na dogmática nacional. Demorando-se mais
nas críticas do direito civil à teoria externa das restrições, conclui que a dogmática jurídico-
constitucional e a dogmática jurídico-civil não poderiam chegar a soluções materiais muito
diferentes, uma vez que se encontram dentro do mesmo marco axiológico-jurídico.
PALAVRAS-CHAVES: direito constitucional; direito privado; direitos fundamentais; direitos da
personalidade.

RESUMEN
Este estudio aborda la relación entre el derecho constitucional y derecho civil. Dado que los
derechos esenciales del individuo, protegidos por el derecho civil como derecho constitucional, se
pregunta si las restricciones dogmáticas de los derechos fundamentales pueden ser transferidas
al problema de límites a los denominados "derechos de la personalidad." Añadir a que un
enfoque de dos casos, muy controvertido, que ha asumido la condición de una sentencia más
importante, concentrándose en gran parte en el debate constitucional y civil sobre este tema.
Levar las doctrinas de las teorías de derecho comparado de las restricciones, con el apoyo de
hechos y derechos como principios, se encuentra el debate internacional sobre el nacional
dogmática. Gastar más en las críticas del derecho civil a la teoría de restricciones externas,
concluye que la dogmática jurídica, constitucional y civil-jurídica dogmática no podía llegar a
soluciones de materiales muy diferentes, ya que están dentro del mismo marco axiológico-ley.
PALAVRAS-CLAVE: derecho constitucional; derecho privado; los derechos fundamentales; los
derechos de la personalidad.

INTRODUÇÃO

É crescente o número de trabalhos dedicados às relações entre o direito constitucional e o direito civil. Os
trabalhos produzidos em vários centros de estudo no país, notadamente nos programas de pós-
graduação,[1] abordam questões onde convergem importantes problemas dogmáticos do direito
constitucional e do direito civil. Questões como a da eficácia dos direitos fundamentais na ordem jurídica
privada (Drittwirkung), da privatização de funções e procedimentos públicos, da renúncia a direitos
fundamentais e da responsabilidade patrimonial dos entes públicos, permitem afirmar, com relativa
segurança, que, hoje, um dos temas mais atuais da dogmática jurídica diz respeito às sobreposições da
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irradiação dos direitos fundamentais (Drittwirkung) e do dever de sua proteção por parte do poder público
em relação a terceiros (Schutzpflicht) na ordem jurídico-privada dos contratos.[2]

Neste estudo, pretende-se abordar apenas algumas das dimensões da dogmática dos direitos fundamentais
no âmbito do direito privado. Mais concretamente, pretende-se esclarecer a seguinte questão: a dogmática
das restrições aos direitos fundamentais pode ser transferida para o problema dos limites aos chamados
“direitos da personalidade”?[3] De uma forma mais incisiva e com um objeto mais delimitado: a
dogmática das restrições aos direitos fundamentais e a dogmática dos limites aos direitos da personalidade
apresentam pressupostos comuns? Em caso afirmativo, quais? 

Basta analisar alguns casos mais acintosos de atentado à honra por via da caricatura ou da sátira, como
manifestação da liberdade de expressão da atividade artística e cultural, para se verificar que o problema
das ingerências e das restrições a direitos atinge o âmbito de proteção normativo-constitucional da
liberdade de expressão e dos direitos fundamentais pessoais e o âmbito de proteção jurídico-civil dos
direitos da personalidade.[4] Dentre vários casos que poderiam ser apontados, há dois, muito controversos,
que assumiram o estatuto de leading case, polarizando em grande parte a discussão constitucional e civil,
em torno desta questão.[5] Um é o caso que ficou conhecido como o “Kopulierendes Schwein”, decidido
pelo Tribunal Constitucional Federal alemão[6], e outro é o caso “Hustler Magazine v. Falwell”, da
Suprema Corte norte-americana[7]. No primeiro caso, o chanceler federal Franz J. Strauss é representado
pelo caricaturista Rainer Hachfeld, da revista Konkret, como um porco mantendo práticas sexuais com
porcos trajando a toga e o barrete de juiz.[8] No segundo caso, o Pastor Batista Jerry Falwell, líder da
organização Maioria Moral, de grande proeminência na vida pública americana nos anos oitenta do século
XX, é representado em uma caricatura, na revista erótica Hustler Magazine, de Larry Flynt, contando as
suas primeiras experiências sexuais, em um bordel, incestuosamente com a sua mãe.[9]

Não interessa, aqui, discutir todas as complexas questões envolvidas nos dois casos, desde a distinção entre
a esfera pública e a esfera privada, até as dimensões do direito à sátira e à caricatura no plano da liberdade
de expressão da atividade artística (CF, art. 5.º, IX). Este estudo tem, tão-somente, o objetivo de responder
a seguinte questão: o recorte jurídico-constitucional do âmbito de proteção dos direitos fundamentais
pessoais (nos quais se inclui o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas) e os
limites aos direitos da personalidade (onde se incluem, também, o direito à imagem, à honra e à
inviolabilidade da intimidade e da vida privada) obedecem aos mesmos esquemas jurídico-dogmáticos?
Por outras palavras: a delimitação do âmbito de proteção e do âmbito de garantia efetiva da norma do art.
5.º, inciso X, da Constituição Federal e o problema dos limites da proteção dos arts. 11 a 21 do Código
Civil (direitos da personalidade) obedecem aos mesmos critérios metódicos e metodológicos? Ainda por
outras palavras: o suporte fático (Tatbestand)[10] dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à
imagem, consagrados no texto constitucional, é igual ao suporte fático dos direitos da personalidade
protegidos pelo Código Civil?

 1. O ENQUADRAMENTO TEÓRICO DAS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS

O conceito de restrição reconduz-se, tanto nos direitos fundamentais do art. 5.º, inciso X, da Constituição,
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como nos direitos da personalidade positivados no Código Civil, a uma afetação desvantajosa do conteúdo
de direitos juridicamente protegidos.[11] Mas qual é a verdadeira natureza dessas restrições?

Uma significativa parte da doutrina – quer civilística quer constitucionalística – adere à chamada “teoria
interna” ou “teoria dos limites imanentes”, segundo a qual nenhum direito é garantido de forma ilimitada.
Dúvidas acerca dos limites dos direitos não são dúvidas sobre quão extensa pode ser sua restrição, mas
dúvidas sobre o seu conteúdo.  O conceito de restrição é substituído pelo conceito de limite.[12] E, quando
eventualmente se fala em “restrições” no lugar de “limites”, então se fala em “restrições imanentes”.[13]

Curiosamente, um dos autores mais citados na doutrina civilística é o nacional-socialista Wolfgang
Siebert.[14] Em sua clássica exposição, que serviu de paradigma aos estudos sobre os limites dos direitos
privados, o abuso do direito e a boa fé, esse autor escreveu:

Ao mesmo tempo, deve dizer-se que esta doutrina permite incluir a idéia de dever e de comunidade e o
sacrifício da utilidade privada no conteúdo do direito, podendo assim ser utilizada como uma peça
importante para conferir imediata aplicação à operação de direito nacional-socialista.[15]  
 

Noutro artigo, Siebert esclarece: “Todas as exigências da comunidade não são, pois, limites externos, mas
limites naturalmente ínsitos no direito”.[16]

Como se vê, a teoria dos limites imanentes surgiu, quer no âmbito do direito civil, quer no âmbito do
direito constitucional, sobrecarregada de uma “cláusula da comunidade” tipicamente tributária do ideário
nacional-socialista. Haveria, pois, um “limite originário” que se imporia a todos os direitos, a pretexto de
se garantirem as “exigências de ordem social”, correndo-se o risco de se colocar de novo os direitos
fundamentais na disposição limitativa do legislador.[17]

Há muito, porém, que a defesa da teoria interna na doutrina civilística libertou-se desse “colete de forças”
para se ancorar no chamado “moderno pensamento jurídico”,[18] segundo o qual cada direito subjetivo
implicaria uma “intenção axiológico-normativa” suportada e traduzida pela sua estrutura formal.[19] Nesse
contexto, ocorre um abuso do direito quando numa certa e determinada situação concreta se coloca a sua
estrutura formal a serviço de um valor diverso ou oposto do fundamento axiológico que lhe está imanente
ou que lhe é interno.[20]

Outra teoria – a teoria externa – procura dissociar direitos e restrições. Segundo ela, há, em primeiro lugar,
o direito em si, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo que resta do direito após a ocorrência de uma
restrição, o direito restringido. O principal argumento da teoria externa é o de que não existe nenhuma
relação necessária entre o conceito de direito e o conceito de restrição. Essa relação é criada somente a
partir da exigência – externa ao direito em si – de conciliar os direitos de diversos indivíduos, bem como
direitos individuais e interesses coletivos. Embora a teoria externa possa admitir que, em um ordenamento
jurídico, os direitos apresentam-se, sobretudo ou exclusivamente, como direitos restringidos, ela tem que
insistir que eles são também concebíveis sem restrições.[21]

Não deixa de ser significativo que o autor mais convocado em defesa da teoria externa seja um
proeminente constitucionalista também nacional-socialista.[22] Segundo Carl Schmitt, o Estado Burguês
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de Direito se construiu a partir de dois princípios básicos: um princípio de distribuição e um princípio de
organização. O princípio da distribuição – liberdade do indivíduo em princípio ilimitada, poder do Estado
em princípio limitado – encontra a sua expressão em uma série de direitos de liberdade ou direitos
fundamentais, enquanto o princípio da organização está contido na teoria da separação de poderes, que
atua no interesse do controle recíproco e da limitação do poder.[23] O constitucionalista alemão até admite
a possibilidade de o Estado colocar limites jurídicos e intervir na liberdade individual, mas nos moldes
próprios de um modelo de regra e exceção, ou seja, com caráter de excepcionalidade e desde que o faça
em quantidade mensurável e de acordo com procedimentos pré-estabelecidos. Assim, Schmitt escreveu:

Todos los derechos fundamentales auténticos son derechos fundamentales absolutos, esto es, no se
garantizan ‘con arreglo a las leyes’; su contenido no resulta de la Ley, sino que la injerencia legal
aparece como excepción, y, por cierto, como excepción limitada en principio y mensurable, regulada
en términos generales.[24]
 

Diante de semelhantes formulações – uma de claro recorte idealista-objetivo (Siebert) e outra de
inspiração jusnaturalista-iluminista (Schmitt) – talvez seja de se procurar algumas raízes para as teorias
das restrições aos direitos.

1.1. O CONFRONTO COM OS LIMITES DOS DIREITOS DOS OUTROS OU COM OS LIMITES DA LEI  

O ponto de união das preocupações constitucionalistas e civilísticas com as restrições aos direitos – em
decorrência dos direitos dos outros ou impostas por leis – já se pode descortinar nas declarações dos

direitos do homem e nas constituições oitocentistas.
[25]

 Se se compara, por exemplo, o art. 4.º da

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789
[26]

 e o art. 179 da Constituição do Império,
[27]

verifica-se que os direitos originários e naturais se confrontavam com os limites dos direitos dos outros
(Declaração) ou com os limites das leis (Constituição).[28]

Em discurso proferido na Assembléia Francesa em 20 e 21 de julho de 1789, para justificar a necessidade
do Projeto da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, Emmanuel-Joseph Sieyés defendeu:

Os limites da liberdade individual são dispostos somente na medida em que ela começaria a prejudicar
a de outrem. Cabe à lei reconhecer esses limites e demarcá-los. Fora da lei, tudo é livre para todos,
pois a união social não tem apenas como objeto a liberdade de um de muitos indivíduos, mas a de
todos. Uma sociedade em que um homem seria mais ou menos livre do que outro estaria, certamente,
muito mal ordenada; ela deixaria de ser livre,tornando necessária a sua reconstituição.[29] 
 

Esta perspectiva manifestou-se na Constituição brasileira de 1824, é certo, de modo parcial, em razão da
concentração de poderes nas mãos do Imperador e da subsistência de institutos odiosos e anacrônicos
como a escravidão dos negros e os privilégios da nobreza.[30]

Além disso, o problema das restrições a direitos – decorrentes dos direitos dos outros ou impostas por leis
– tinha sólidas raízes filosóficas na teoria kantiana e na teoria lockeana.[31] Por um lado, na construção
kantiana, a limitação de direitos assentava na idéia de que a liberdade dos homens transportava limites
internos, que resultavam do imperativo categórico, e, em último termo, da lei fundamental da razão
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prática: “Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre e ao mesmo tempo como
princípio de legislação universal”.[32] Numa perspectiva contratualista, John Locke justificava a limitação
externa da liberdade natural do indivíduo pela necessidade da paz comunitária. Segundo este autor: 

El único modo em que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de
la sociedad civil, es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando
una comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura e pacífica,
disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes no forman
parte de dicha comunidad.[33]
 

A par disso, tentar-se-á confrontar a dogmática das restrições a direitos consagrados na Constituição e a
dogmática dos limites aos direitos da personalidade garantidos no Código Civil, fazendo-se uma
aproximação conceitual tendente a permitir um lastro dogmático comum.  

3. INTERVENÇÕES RESTRITIVAS PÚBLICAS OU PRIVADAS

Embora a dogmática constitucional dê mais relevo às restrições legislativas no âmbito de proteção dos
direitos fundamentais,[34] a noção de restrição mais operacional para o tratamento combinado de
ingerências jurídico-constitucionais e jurídico-civis é, segundo Canotilho, a que a doutrina constitucional
qualifica como intervenções restritivas, ou seja, as cargas coativas impostas concreta e individualmente ao
titular de um direito fundamental através de um ato dos poderes públicos (ex.: sentença judicial restritiva
de liberdade, decreto expropriatório da propriedade, proibição de manifestação pela autoridade
administrativa).[35]

Canaris sustenta que assim como ocorrem intervenções restritivas jurídico-públicas, também acontecem
intervenções restritivas privadas a direitos.[36] O conceito de intervenção restritiva teria, assim,
operacionalidade prática para abranger os atos, atividades ou comportamentos, públicos ou privados, que
produzem uma redução ou encurtamento do âmbito de proteção de um direito. É o que ocorre nos dois
exemplos citados da caricatura, onde as ingerências no direito ao nome, à imagem e à intimidade da vida
privada podem ser qualificadas como intervenções restritivas privadas. Veja-se: tal constatação não
significa que se esteja a tomar partido a favor de um dos sujeitos do litígio, pois o simples reconhecimento
de uma intervenção restritiva nada diz quanto ao resultado da ponderação ou balanceamento dos direitos
conflitantes em causa. Além disso, prima facie, nada pode revelar quanto à licitude ou ilicitude da
ingerência restritiva.

Sem embargo, impõe-se, aqui, uma nova suspensão, em torno de dois conceitos básicos: 1) o conceito de
âmbito de proteção de um direito e 2) o conceito de âmbito de garantia efetivo.          

3.1. O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DE UM DIREITO E O ÂMBITO DE GARANTIA EFETIVO

Não há uma identidade entre o chamado “âmbito de proteção de um direito” e o chamado “âmbito de
garantia efetivo”. O âmbito de proteção de um direito significa que um bem é protegido, mas, nesse
âmbito, podem intervir medidas desvantajosas de entes públicos ou privados, que, mesmo sendo lícitas,
carecem de justificação e de limites. Já o âmbito de garantia efetivo é o domínio dentro do qual qualquer
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ingerência sobre o bem protegido, seja pública ou privada, é ilícita.[37]

Por exemplo: uma coisa é o âmbito de proteção do direito à caricatura, como forma de exercício da
liberdade de expressão da atividade artística (CF, art. 5.º, IX), e, outra coisa, é a garantia efetiva deste
direito àquela liberdade de expressão. Do mesmo modo, uma coisa é o âmbito de proteção dos bens
protegidos pelos direitos previstos no inciso X do art. 5.º da Constituição Federal ou pelos direitos da
personalidade protegidos no Código Civil, e, outra coisa, é o âmbito efetivamente garantido por estes
direitos, depois de eventuais intervenções restritivas legítimas ou de uma ponderação em situações
concretas.

Segundo Canotilho, essa distinção permite estruturar, quer na hermenêutica jurídico-constitucional, quer
na hermenêutica jurídico-civil, o seguinte procedimento metódico inicial:

(1)   em primeiro lugar, analisa-se se existe uma intervenção restritiva dos poderes públicos ou de
sujeitos privados no âmbito de protecção de um direito pessoal e constitucional ou de um direito de
personalidade civil;

(2)   em segundo lugar, investiga-se se a intervenção restritiva obedece às exigências formais e materiais
legitimadoras da intervenção restritiva (ex.: fundamento legal, direito concorrente,
proporcionalidade da intervenção).[38]

 
Os dois momentos, embora conectados, transportam dimensões funcionais diferentes: no primeiro
momento, investiga-se a existência de intervenção restritiva; no segundo, os pressupostos legitimadores
desta intervenção. Disso decorre que entre o âmbito de proteção de um direito e a intervenção restritiva
existe uma estreita ligação, que se torna ainda mais patente quando se discute a relação entre o suporte
fático dos direitos e as respectivas restrições. Mais: o modo de articulação da intervenção restritiva com o
suporte fático dos direitos revela também o modo como se determina o âmbito de garantia efetivo de um
direito. Se se parte das premissas da chamada teoria externa, o âmbito de garantia efetivo é o âmbito de
proteção definitivo depois de estabelecidas as restrições. Se se elege a teoria interna, o âmbito de garantia
efetivo é o que sobra de um cuidadoso recorte dos limites imanentes, que, a priori, subtraem ao âmbito de
proteção determinadas ações, posições ou comportamentos. Veja-se por que.

 3.2. OS ESQUEMAS DAS ARTICULAÇÕES DE DIREITOS E LIMITES DE DIREITOS

A teoria externa parte das seguintes premissas:

(1)   os direitos e as restrições são dimensões separadas;
(2)   as restrições são sempre “desvantagens” impostas externamente aos direitos;
(3)   o âmbito de protecção de um direito é mais extenso do que a garantia efectiva, porque, aos

direitos sem restrições, são apostos limites que diminuem o âmbito inicial de protecção.[39]
 
Por sua vez, a teoria interna propõe o seguinte esquema:

(1)   os direitos e os respectivos limites são imanentes a qualquer posição jurídica;
(2)   o conteúdo definitivo de um direito é, precisamente, o conteúdo que resulta desta compreensão

do direito, “nascido” com limites;
logo,

(3)   o âmbito de protecção de um direito é o âmbito de garantia efectivo desse direito.[40]
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O problema está em que, nos casos de colisão de direitos, não é fácil delimitar o âmbito de proteção e o
âmbito de garantia efetivo, pela simples razão de que a intervenção restritiva só surge associada ao próprio
exercício de um direito. Para tornar mais concreta essa consideração, melhor ilustrá-la com os casos
“Kopulierendes Schwein” e “Hustler Magazine v. Falwell”. Qual é o âmbito de proteção dos direitos da
personalidade protegidos pelo Código Civil, designadamente do o direito à imagem, à honra e à
inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Qual é o âmbito de proteção dos direitos fundamentais
consagrados no art. 5.º, inciso X, da Constituição Federal, designadamente do direito à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas? E qual o âmbito de garantia efetivo dos mesmos direitos,
quando eles estão em colisão com a liberdade de expressão da atividade artística (CF, art. 5.º, IX)?[41] E
qual é o âmbito de garantia efetivo, quer dos direitos da personalidade, quer da liberdade de expressão,
aqui em confronto?

Não interessa as soluções a que a jurisprudência alemã e a jurisprudência norte-americana chegaram, nos
casos concretamente discutidos, mas, sim, a abordagem dogmática das relações entre o suporte fático de
um direito e a restrição (intervenção restritiva) do mesmo direito. Vêm convergir, neste momento, as
questões de uso e abuso do direito e a discussão em torno dos chamados limites imanentes. Em termos
teóricos, o que se quer saber é: (1) deve-se lidar com uma teoria do suporte fático amplo ou com uma
teoria do suporte fático restrito; (2) deve-se escolher uma teoria externa ou uma teoria interna das
restrições aos direitos. Os dois problemas estão relacionados, mas não se confundem.[42]

Antes, porém, de enfrentar essas questões, é necessária uma análise mais detalhada dos componentes do
suporte fático dos direitos fundamentais; o que será feito no próximo item.

4. A COMPOSIÇÃO DO SUPORTE FÁTICO

No caso das disposições de direito penal – como, por exemplo, daquela que veda o homicídio – a definição
do suporte fático é relativamente simples. O art. 121 do Código Penal dispõe: “Matar alguém: Pena –
reclusão de seis a vinte anos”. Para que a conseqüência jurídica possa ocorrer é necessário apenas
acontecer aquilo que o dispositivo descreve, ou seja, que alguém seja morto por outra pessoa.

Muito diferentes são as disposições que consagram direitos fundamentais. Como definir o suporte fático
de normas como as que garantem a liberdade de expressão artística ou a privacidade? A definição do
suporte fático nesses casos é menos intuitiva do que nos casos dos tipos penais. Segundo Virgílio da Silva,
quatro perguntas são aqui necessárias: “(1) O que é protegido? (2) Contra o quê? (3) Qual é a
conseqüência jurídica que poderá ocorrer? (4) O que é necessário ocorrer para que a conseqüência possa
também ocorrer?”.[43]

Ao contrário do que se poderia imaginar, a resposta que define o suporte fático não é apenas a resposta à
primeira pergunta. Aquilo que é protegido é apenas uma parte – com certeza, a mais importante – do
suporte fático, chamada de âmbito de proteção. Mas para a configuração do suporte fático é necessário um
segundo elemento: a intervenção pública ou privada. Além desses dois elementos – e a eles contraposta –
deve haver ainda a ausência de fundamentação constitucional, da qual resulta uma violação e, logo, a
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ativação da conseqüência jurídica (declaração de inconstitucionalidade e retorno do status quo ante).

Além disso, para a primeira pergunta (o que é protegido?) há duas respostas: (1) ou se inclui nesse âmbito
toda ação, fato, estado ou posição jurídica que tenham qualquer característica que, isoladamente, faça parte
do “âmbito temático” de um determinado direito fundamental (ex.: liberdade de expressão artística ou
privacidade); ou (2) é necessária alguma forma de “triagem” prévia, que exclua algumas condutas
sabidamente proibidas dessa proteção.

Como se verá adiante, essas duas variantes, que podem ser, aqui, chamadas de âmbito de proteção amplo e
restrito, estão na base de duas formas diversas de suporte fático, também denominado amplo e restrito.

4.1 SUPORTE FÁTICO RESTRITO VERSUS SUPORTE FÁTICO AMPLO

São várias as estratégias e os conceitos a que os autores recorrem para definir o conteúdo do suporte fático
restrito, ou seja, para excluir, de antemão, determinadas ações, posições ou comportamentos do âmbito de
proteção de alguns direitos. Em geral, todos eles costumam ter pelo menos dois pontos em comum: (1) a
busca pelo conteúdo dos direitos e de seus limites e (2) a rejeição da idéia de colisão entre direitos.[44]

Na delimitação do conteúdo do direito e de seus limites um conceito decisivo na teoria de Friedrich
Müller, é a especificidade. Específico é todo ato que faça parte do âmbito da norma de determinado
direito. Dadas as dificuldades de compreensão do conteúdo da norma, parece mais fácil definir a
especificidade, ainda nos termos de Müller, pelo seu lado negativo. Por esse lado, a não-especificidade
está vinculada ao conceito de intercambiabilidade. Não-específica – ou não-típica – é a ação que pode ser,
sem perdas para o exercício típico de um direito, substituída por outra, que, nesse caso, seria típica (ou
específica).[45] Por exemplo: a caricatura é uma atividade artística (específica) e, portanto, deveria estar
protegida pelo direito de se expressar artisticamente de forma livre; todavia, como junto ao suposto de fato
específico (a caricatura) existe um suposto de fato não-específico (a pornografia), a caricatura pornográfica
e acintosamente dirigida a pessoas identificáveis não estará protegida pelo direito à liberdade de expressão
da atividade artística.   

Da mesma forma, não teria sentido invocar a liberdade de expressão artística para legitimar a ofensa à
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. E a fundamentação é simples: definiu-se que
o art. 5.º, inciso IX, da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão artística, não garante
ações como a caricatura pornográfica e acintosamente dirigida a pessoas identificáveis. Portanto, neste,
como em muitos outros casos, não há colisão alguma entre direitos, mas apenas a não-proteção de uma
ação pela norma que, aparentemente, deveria protegê-la.

Já ficou claro, até aqui, que exclusões a priori de condutas ou situações do âmbito de proteção dos direitos
são a tese central das teorias que defendem um suporte fático restrito. As teorias que pressupõem um
suporte amplo rejeitam essa premissa. Por certo, que a partir dessa constatação, a indagação necessária
seria: o que, então, é protegido pelos direitos? A resposta a essa pergunta, ao contrário do que ocorre com
as teorias que se baseiam num suporte restrito, é menos problemática no caso das teorias que pressupõem
um suporte fático amplo. Segundo Virgílio da Silva, a razão é simples:
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No primeiro caso, a definição do suporte restrito é, em geral, a própria definição daquilo que é
definitivamente protegido; no segundo caso – suporte amplo –, definir o que é protegido é apenas um
primeiro passo, já que condutas ou situações abarcadas pelo âmbito de proteção de um direito ainda
dependerão eventualmente de um sopesamento em situações concretas antes de se decidir pela sua
proteção definitiva, ou não.[46]
 

É por isso que a pergunta sobre “o que é protegido” poderia ser substituída pela pergunta: “o que é
protegido prima facie por esse direito?”. E a resposta deve ser a seguinte: toda ação, comportamento ou
posição jurídica que tenha alguma característica que, isoladamente considerada, faça parte do conteúdo
prima facie[47] de um determinado direito deve ser considerada como abrangida por seu âmbito de
proteção, independentemente da consideração de outras variáveis.[48] Essa resposta é propositadamente
aberta, já que é justamente a sua abertura que caracteriza a amplitude do âmbito de proteção. Exemplo: o
que é prima facie protegido pelo direito à livre expressão artística (CF, art. 5.º, IX)? Toda e qualquer
manifestação artística, não importa o conteúdo (ofensivo ou não), não importa a forma,[49] não importam
o dia e o horário. O mesmo vale para o direito à privacidade. Nesse sentido, o art. 5.º, X, da CF, por
exemplo, seria suficiente para a proteção do sigilo bancário, que protege – sempre ou excepcionalmente –
esferas da vida privada do indivíduo.[50]        

5. A DISCUSSÃO ENTRE AS TEORIAS E AS CRÍTICAS À TEORIA EXTERNA

A despeito de ser aceita, no âmbito dos direitos fundamentais, por diversos autores,[51] a teoria externa é
alvo de diversas críticas, sobretudo no direito civil. Algumas delas pretendem abalar os próprios
pressupostos da sua forma de reconstruir a relação entre o conteúdo dos direitos e suas restrições, outras
visam atacar algumas de suas conseqüências, seja no plano teórico, seja no plano prático.[52]

5.1 O ARGUMENTO DA CONTRADIÇÃO LÓGICA

Sobretudo no direito civil, a teoria externa é criticada por estar baseada em uma impossibilidade lógica.
“O direito cessa onde o abuso começa”, não pode haver “uso abusivo” de um direito. Assim, se um direito
é exercido, não pode esse exercício ser considerado ilícito. Das duas, uma: ou o exercício do direito em
questão consistiu em um “agir sem direito”, ou seu exercício não pode ser vedado.[53]  

Só que, como demonstram os “casos bases”, o problema não se reconduz, apenas, a uma questão de
contradição lógica. O que se protege, e até onde se protege a liberdade de expressão artística? O que deve
ser “retirado” à liberdade de expressão artística, para não ofender os direitos da personalidade das pessoas
visadas e os seus direitos fundamentais pessoais? O que, em termos definitivos, cabe neste direito?

A resposta à crítica da contradição lógica é o próprio pressuposto teórico da teoria dos princípios. Há uma
diferença entre o direito prima facie, garantido por um princípio, e o direito definitivo garantido por uma
regra, que seja o resultado do sopesamento entre dois ou mais princípios. Como ambos se encontram em
níveis diferentes, esse argumento não se aplica. A crítica só seria procedente se se tratasse de um direito
garantido de forma definitiva cujo exercício fosse vedado. Ou seja: se uma regra garantir um direito, o
exercício desse direito não poderá ser impedido.[54]
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5.2 O ARGUMENTO DA ILUSÃO DESONESTA

Em termos retóricos, o argumento formula-se com toda a linearidade: “promete-se muito e acaba-se dando
pouco”.[55] De fato, a teoria externa criaria ilusões desonestas, pois, à partida, afirma que determinados
comportamentos, atos ou posições ainda são expressão ou manifestações de direitos, e, à chegada, acaba
por confessar que estes mesmos comportamentos, atos ou posições não são, afinal, direitos. Um
sentimento de desilusão pode ser verificado, por exemplo, quando se diz que “a lei constitucional tal como
interpretada pela doutrina e pela jurisprudência [...] coloca-nos diante de miragens: garante-nos direitos
constitucionais supremos que, ao querer tocá-los... desaparecem”.[56]

Acontece que, como demonstram os exemplos, a questão não se resolve com o manejo das técnicas
teóricas e metódicas mais cautelosas – a teoria interna e a teoria do suporte fático restrito. Mais uma vez:
até onde vai o direito à livre expressão artística e onde começa a defesa dos direitos da personalidade? A
teoria externa e a teoria do suporte fático amplo respondem: depende dos direitos em colisão e do
respectivo peso nas condições concretas.

 5.3 O ARGUMENTO DOS IDEAIS IRREALISTAS

 O argumento é este: a teoria externa está fora da realidade. A aceitação de um direito sem limites não
existe num sistema jurídico real. A existência humana se caracteriza pela co-existência. O homem é um
ser-com, um ser inserido no processo histórico-social.[57] Assim, se os homens coexistem então os
direitos também coexistem se co-determinam e se co-limitam.

Por sua vez, o contra-argumento é: a teoria externa, nos seus resultados finais, não aponta para soluções
irrealistas. Apesar de partir da idéia de direitos ilimitados prima facie, ela não afirma que, na realidade,
haja direitos ilimitados. O esquema básico da teoria externa – direitos sem restrições, prima facie, e
direitos com restrições em definitivo – corresponde, apenas, a um esquema explicativo/regulativo das
próprias restrições. A teoria kantiana e a teoria lockeana, atrás referidas, apontam precisamente neste
sentido.

5.4 O ARGUMENTO DA FORÇA LEGITIMADORA

 Que força legitimadora tem um direito sobre o qual paira a ameaça de redução a zero? A teoria interna das
restrições e a teoria do suporte fático restrito apresentam, aqui, uma clara vantagem legitimante – a
afirmação da existência de um direito é para valer, já que não se concebem dúvidas sobre a consistência de
um direito, depois de determinados os seus limites imanentes e de recortadas com rigor suas fattispecie.

Segundo Canotilho, esse argumento prova de mais e prova de menos. Prova de menos, ao afirmar que um
direito eventualmente sujeito a restrições perde por completo a sua força legitimadora. E prova de mais,
pois sugere que a exclusão de determinados atos, comportamentos ou posições, do âmbito de proteção do
direito, impede casos de conflito e torna supérfluas tarefas de ponderação.  Veja-se: a exclusão do âmbito
de proteção da liberdade de expressão artística de um tipo de caricatura, com dimensões pornográficas
individualmente identificáveis, evitará a árdua tarefa de concordância, ponderação e teste de
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proporcionalidade? Quer se localize o problema em sede de metódica constitucional, quer se utilize a
metodologia civilística, crê-se que as respostas serão razoavelmente idênticas.[58]

5.4 O ARGUMENTO DA INFLAÇÃO JUDICIÁRIA

Aliado às críticas anteriores, está o argumento segundo o qual uma teoria externa, em conjunto com um
suporte fático amplo dos direitos, tem conseqüências não apenas materiais, mas também processuais e na
organização judiciária. Segundo essa linha, na medida em que quase toda ação pode ser subsumida a uma
norma que garanta, ainda que prima facie, um direito, a quantidade de colisões e, sobretudo, de pretensões
tende a explodir. Com isso, a conseqüência seria também uma explosão no número de ações judiciais.

Contudo, como Virgílio Afonso da Silva salienta, ao fazer uma vinculação direta entre uma questão
substancial e uma questão processual, tal crítica ignora algumas condicionantes que se inserem entre uma e
outra. Embora possa parecer intuitivo que um aumento no âmbito de proteção dos direitos e o conseqüente
aumento de colisões entre eles tendam a ser acompanhados por um aumento de pretensões judiciais, há
elementos – substanciais, processuais e empíricos – que podem fornecer argumentos opostos.[59]

Do ponto de vista substancial, pode-se afirmar que o número de situações que poderiam dar ensejo a uma
pretensão judicial não tende a ser tão maior no âmbito da teoria externa. Nesse sentido – e para usar os
exemplos citados – veja-se que a teoria externa não prescreve que o artista que queira expressar seus
valores políticos por meio de caricatura pornográfica individualmente identificável deva necessariamente
ter sua pretensão satisfeita. Embora a teoria externa, em conjunto com um suporte fático amplo, reconheça
que tal ato é um exercício da liberdade artística, desse reconhecimento não decorre qualquer juízo
normativo.

Da perspectiva processual, uma tendência a uma explosão no número de ações baseadas em direitos prima
facie a partir do enfoque de uma teoria externa seria de se rejeitar, devido à existência de precedentes
judiciais. Ora, se, hipoteticamente, o número de ações poderia inicialmente aumentar, a existência de
precedentes, em momento posterior, estabilizaria a quantidade de pretensões em um patamar condizente
com as reais chances de êxito de cada pretensão.

Por último, do ponto de vista empírico, parece ser difícil no Brasil fazer uma crítica à teoria externa com
base em uma possibilidade de inflação judiciária. Aqui, a quantidade de ações em qualquer âmbito não
parece depender, necessária e diretamente, de questões substanciais, mas, sobretudo, de questões
procedimentais.   

5.5 O ARGUMENTO DA FORÇA VINCULATIVA

   Trata-se de um argumento em que as dogmáticas do direito constitucional e do direito civil parecem
afastar-se. O argumento é o seguinte: a teoria externa é obrigada, hoje, a recorrer à concepção de
princípios, sob pena de muitas das críticas que lhe são dirigidas continuarem a ter pertinência e a minar a
sua operacionalidade prática.
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Como já visto, a teoria dos princípios permite distinguir entre direitos prima facie e direitos definitivos e
relativizar a aparente rigidez dos “direitos originários” sem limites. O preço a pagar pode ser elevado. Se,
por um lado, os direitos como princípios alicerçam uma metódica de concretização aberta à ponderação e
ao balanceamento segundo o peso específico dos direitos nas circunstâncias concretas, por outro lado, isso
é feito á custa da relativização da força vinculativa dos próprios direitos. A doutrina civilista desenvolvida
em torno dos direitos da personalidade parece não desconhecer o problema das colisões e a necessidade de
ponderação, porém, não cede à tentação de abandonar a qualificação como regras das normas do Código
Civil, em favor dos princípios, eventualmente mais flexíveis, mas também com menos força vinculativa.
Não bastasse, a acentuação do uso dos princípios desloca para os tribunais a garantia do direito que
deveria ser obtida logo, por meio da mediação concretizadora do legislador democrático.[60]

Crê-se que não é procedente uma radicalização de princípios e regras, visto que não é pelo fato de se
considerar o direito à imagem e ao nome como direitos-princípios constitucionais ou como direitos-regras
civilísticos que as soluções serão substancialmente diferentes. Num caso e noutro, avulta a
intencionalidade material desses direitos carentes de uma incontornável tarefa de ponderação. Com a
seguinte diferença: enquanto a teoria dos direitos como princípios ergue a ponderação a esquema metódico
básico, pois os princípios pesam-se sem recorrer à lógica do “tudo ou nada”, de “um ou outro”, as regras
reclamam em toda sua radicalidade aplicação ou não aplicação. Mas qual a validade de a dogmática
civilística insistir na idéia fixa de regras, quando os direitos da personalidade já são “sopesados” e
“ponderados” no conflito com outros direitos? A metódica aplicativa das regras, que, por vezes, também é
invocada, não conduz, como se vê, a soluções muito diferentes, podendo, talvez, invocar que um suporte
fático e um âmbito de proteção mais restrito tornarão a fundamentação das restrições e os resultados
obtidos mais previsíveis, embora não necessariamente mais justos.              

6. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, mesmo que aqui não tenha sido possível explorar de modo suficientemente
completo e aprofundado ao diversos meandros da problemática, já que nem foi possível rastrear e
enfrentar todos os argumentos que têm sido esgrimidos pela literatura ao longo do tempo, chegou-se a uma
conclusão que se adivinhava desde o início. A dogmática jurídico-constitucional das restrições aos direitos
fundamentais e a dogmática jurídico-civil dos limites aos direitos da personalidade não poderiam chegar a
soluções materiais muito diferentes, situadas dentro do mesmo marco axiológico-jurídico. Se alguma
diferença hoje existe, talvez seja a de que a teoria externa e a teoria do suporte fático amplo permitem,
com mais facilidade, uma adaptação aos desafios da inclusão social e da heterogeneidade de
comportamentos, de opiniões, com que hoje se defronta a justiça constitucional do que a teoria interna e a
teoria do suporte fático restrito.        
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ser aplicadas nas relações entre os particulares. Cf. CANARIS, Claus-Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o
direito privado na Alemanha. Revista Jurídica Notadez, Porto Alegre, v. 51, n. 312, p. 07-22, out./ 2003. Cf., também: MONTEIRO
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A MEDIAÇÃO NOS CONFLITOS FAMILIARES:CONVITE AO EXERCÍCIO DIALÓGICO DA
AUTONOMIA PRIVADA

MEDIATION INTHE FAMILIARY CONFLICTS:INVITATION TO THE DIALOGIC EXERCISE OF
AUTONOMY

Renata Guimarães Pompeu

RESUMO
O estudo da mediação como forma concorrente de solução de conflitos pode ocorrer em campos
variados do Direito, todavia as famílias parecem ser um daqueles com os quais mais se identifica
a maneira pacífica e discursiva de se resolver oposição de intresses. Na investigação do tema um
aspecto se torna fundamentalmente relevante: o exercício da autonomia privada por aqueles que
participam do “processo” de mediação. Em sentido basante simples pode-se dizer que a
mediação desenvolve um processo discursivo de negociação que se concluirá por meio de um
compromisso de naturza essencialmente contratual. Podem ser identifcados como fundamentos
da mediação: a autonomia privada e a dilogia como forma dinâmica de discurso. A mediação
aplicada ao direito, modernamente denominado, das famílias, sugere assim um convite ao
exercício do poder jurídico de auto-regulamentação em um contexto de substancial prática do
dialógo. 
PALAVRAS-CHAVES: MEDIAÇÃO, DIREITO DAS FAMÍLIAS, AUTONOMIA PRIVADA,
AUTONOMIA DA VONTADE, DIALOGIA

ABSTRACT
The study of mediation as a competitor of conflict resolution can occur in various fields of law,
but families seem to be one of those with whom it identifies the most peaceful and discrusive
way to resolve opposition of an interest. When talking about one aspect becomes fundamentally
important: the exercise of autonomy by those who participate in the "process" of mediation. In
simple way it can be said that mediation develops a discursive process of negotiation that will
end through a commitment essentially contractual. Can be identified which as the foundations of
mediation: individual autonomy and dialogs as a dynamic form of discourse. Mediation applied to
the right, modernly styled, the families, thus suggesting an invitation to the exercise of legal
self-regulation in a context of substantial practice of dialogue.
KEYWORDS: MEDIATION, FAMILY LAW, AUTONOMY, DIALOGY

 

1. INTRODUÇÃO

 

A mediação como forma alternativa, não violenta, de administrar conflitos parece ter na família um campo frutífero para

o seu desenvolvimento. Os núcleos familiares, qualquer que seja a sua composição, implicam em vínculos de natureza existencial e

patrimonial que precisam desenvolver-se e preservar-se no tempo. Além disso, revelam um contexto de direitos disponíveis que

podem ser articulados e protegidos com o auxílio da mediação.

 

A decisão dos conflitos familiares feita pelo poder judiciário revela-se, em geral, custosa e difícil, visto que o litígio,

diferentemente do conflito, é muito mais complexo de ser administrado e o seu desate consiste muito mais numa ação - de médio ou

curto alcance - do que propriamente numa transformação - que permite a oposição própria do conflito, a complementaridade -

pressuposto da concidadania [1] -, a modificação das condutas e a continuação do novo paradigma de convivência familiar
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formulado. “(...) o Direito não é apenas processo, nem o jurista apenas advogado. A vida jurídica do fôro é um minus em relação ao

fenômeno jurídico global. O Direito se desenvolve, sobretudo fora do processo e uma das mais graves responsabilidades do jurista

consiste exatamente em prevenir litígios. Não parece incorreto dizer até que o índice de observância do Direito por parte de um povo

seja inversamente proporcional ao número de demandas.” (VILLELA, 1982, p. 103.)

 

As limitações de uma decisão feita por meio do processo são evidentes ao se considerar que, neste panorama, por melhor

e mais cuidadoso que tenha sido o empenho dos agentes judiciais, existe sempre um terceiro que decide pelas partes[2], e, muitas

vezes, com um número reduzido de elementos (probatórios) sobre o contexto familiar.

 

Lado outro, a opção por meios coercivos do Direito sugere uma postura autônoma frágil e a preferência por condutas

sociais “tuteladas”, quando outro escolhe pelo sujeito. Diferentemente do que ocorre com a mediação, em que o mediador auxilia de

forma isenta, o processo sugere a promoção de uma ordem coerciva cujos efeitos são desgastantes para a sociedade conduzida por

tais valores. “À força de existir e ser usado, o sistema extrínseco de coerção tende a liberar o homem do seu sistema interior de

referência ético-social, que fica, assim, exposto a se atrofiar progressivamente. Nessa atrofia o homem se infantiliza e se emascula

moralmente. Castrado em seus próprios imperativos interiores tende a se sentir liberado para só fazer ou deixar de fazer, na ordem

social, aquilo que lhe é exigido sob ameaça de repressão. Estabelece-se, a partir daí, um jogo sem grandeza e do qual o cidadão e a

sociedade só podem sair derrotados. Aquele furtando-se à adesão livre e gratificante ao bem, simulando aqui e dissimulando ali

para se esquivar às imposições legais. A sociedade correndo ao encalço do cidadão – convertido em infrator potencial – e

multiplicando os castigos e penas, sob o calculado raciocínio de que é preciso estipular muito para se alcançar ao menos pouco.”

(VILLELA, 1982, p. 26).

 

A mediação, afinal, se afirma como meio concorrente de administração da Justiça, principalmente por convidar aqueles

que compõem o núcleo familiar a tornarem-se concidadãos e elegerem, por mãos próprias, algumas de suas condutas neste

contexto. A motivação científica do presente trabalho reside, desta forma, em identificar quais são os critérios ou fundamentos para

que se possa praticar, efetivamente, a mediação diante dos conflitos familiares.

 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A MEDIAÇÃO

 

 

Todavia, algum nivelamento terminológico deve ser feito para que se evitem recorrentes enganos sobre determinados

aspectos da mediação. Como já havia declarado SIX (2001, p. 143), a mediação deve ser bem situada e os seus contornos

esclarecidos, pois ela consiste num meio não violento de elaborar conflitos, e não se apresenta como resposta milagrosa para os

problemas de excesso de litígios que a sociedade produz.

 

O que primeiro se destaca é que a mediação cuida dos conflitos e estes devem ser entendidos como situações de

desacordo, oposição de interesses ajustáveis ou conciliáveis. O conflito, no contexto da mediação, representa apenas o desvelar de

uma competição, mas que permite ser reconsiderada para o ajuste de condutas em outras bases. O conflito que se torna litígio

apresenta uma mudança nuclear, pois sugere que seus autores não têm mais disponibilidade para negociar outras convivências e

necessitam não de um mediador, mas talvez de um juiz ou de um árbitro para por eles decidir.
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Outro aspecto relevante diz respeito à tradicionalmente invocada paz produzida pela mediação. Quando se afirma que a

mediação é um método promotor da paz social deve-se ter em mente que a pacificação não quer dizer ausência de conflitos, mas sim

que eles podem ser administrados e as pessoas podem coexistir nas diferenças. É impossível imaginar ou ser realizada a convivência

humana, por exemplo, nas famílias, sem conflitos. Todavia, é possível praticá-la com um número reduzido de litígios e um maior

grau de autonomia entre os concidadãos que compartilham direitos políticos.

 

Conviver como concidadão pressupõe a permanente interação dialógica - aqui sugerida como um dos critérios para a

mediação - entendida como prática comunicativa negocial e decisória exercida entre homens livres e portadores de autonomia

reflexiva. “A relação dialógica é aquela que consente na presença do outro como diverso e rompe a noção de unidade, enquanto

coesão entre pessoas, para concebê-la como pluralidade que converge em interesses e objetivos comuns.” (GARCIA, 1988, 7).

 

Igualmente, deve-se advertir que a mediação não pretende promover o consenso entre as partes, mas sim possibilitar entre

elas um efetivo ajuste de condutas cuja urdira é de autoria de todos aqueles envolvidos no conflito, exercendo de forma dialógica a

autonomia privada entre as heteronomias. Isto porque, a noção de consenso, em geral, representa uma concordância mal

administrada, fruto de uma pseudo-atuação conjunta na tomada de decisões, e que no caso das famílias pode-se até afirmar,

representaria o nascedouro dos problemas de convivência. No paradoxo de Abilene os membros de uma família deixam-se levar

por uma determinada preferência, apesar de não estarem de acordo, porque pensam que todos os outros membros concordam. “A

diversidade do humano, a índole conflituosa, exclui a homogeneidade, a unanimidade, que sempre é imposta, precisamente à custa

da verdade, de seu desconhecimento ou falsificação. O desacordo é muitas vezes inevitável. Mas não pode ser confundido com a

discórdia. Esta é a negação da convivência, a decisão de não viver juntos aqueles que discrepam em certos pontos, em algumas

questões em que o acordo não parece possível.” (MARIAS, 2003, p. 20).

 

Em outra oportunidade já se comentou o paradoxo de Abilene. Porém, o contexto dos conflitos familiares parece muito

adequado para a sua aplicação, apesar de sua origem ser essencialmente empresarial. O paradoxo de Abilene foi enunciado por

Jerry B. Harvey, professor da The George Washington University, especialista em dinâmica de grupos e gestão organizacional. O

nome do paradoxo deriva de um caso em que todos os membros de uma família decidem ir passear em Abilene, uma cidade no

Texas. A viagem termina por ser terrível para todos, apesar de nenhum deles mencionar o fato, pensando que os outros tinham

apreciado. Somente quando retornam é que o problema é levantado.

 

A mediação se propõe ao compromisso, pois este seria o acordo realizado entre concidadãos. Ocorre que nas famílias

(por razões diversas, sejam de ordem emocional, afetiva, econômica) pode-se não encontrar ambiente favorável para a negociação

dialógica, ou para o melhor exercício da autonomia, conduzindo ao consenso e assim a um acordo entre pais, filhos, maridos,

esposas, etc., mal articulado, pois sem o efetivo compartilhamento de liberdades. A mediação deve ser assim recebida como um dos

recursos para o tratamento e prevenção desses conflitos, cujo valor especial reside na preservação e promoção da autonomia privada

e no reconhecimento mútuo que a concidadania reflete. Ela não pretende anular ou negar as diferenças entre os conflitantes, e sim

possibilitar a concórdia.

 

2.1. Experiências pretéritas
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Para se compreender a mediação na extensão de suas conseqüências valida-se como auxílio didático a recuperação de

experiências pretéritas do Direito em que um terceiro igualmente praticava a conduta mediadora para auxiliar os conflitantes no

exercício dialógico de sua autonomia privada.

 

Sem preocupações com o rigor da cronologia histórica, remete-se à atuação do Juiz de Paz, figura jurídica tão bem

articulada ao contexto da mediação por Kazuo Watanabe. “Tivemos no passado (...) a Constituição do Império (1824), que em seu

art. 161 dispunha expressamente que: “Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não começará processo

algum.” E o art. 162 estabelecia que, “para esse fim haverá juiz de paz...” (WATANABE, 2005, P.686).

 

“A Justiça de Paz é uma das mais antigas instituições da vida judiciária brasileira, buscando suas raízes na Colônia, com

base nas velhas Ordenações do reino de Portugal. Foi instituída formalmente entre nós 324 anos após o descobrimento do

Brasil.”(VIEIRA, 2002, p.30) Destaca-se que entre outras atribuições (policiais, administrativas e judiciárias), o Juiz de Paz exercia

a conciliatória que aqui muito mais se assemelha ao papel do mediador do que propriamente ao do conciliador[3] que se conhece.

 

Sugere-se que o Juiz de Paz foi uma criação do direito inglês, no século XII. Afirma-se que “(...) a origem do Juiz de Paz

(Justice of Peace) é encontrada numa proclamação real de 1195, que criava os cavaleiros da paz com o intuito de ajudar o xerife no

cumprimento da lei. Com o declínio do ofício de xerife, no século XIV, os mantenedores da paz (...) receberam uma função

judicial.” (VIEIRA, 2002, p.31)

 

A Constituição da República de 1988 igualmente estabeleceu como atribuições do Juiz de Paz, em seu art. 98, inciso II,

aquelas de ordem conciliatória. A atuação do Juiz de Paz sugere assim a presença de um terceiro que exerce atividades de

aproximação e recuperação do discurso entre as pessoas como expressão da Justiça.

 

Em sentido semelhante, delineou-se historicamente a figura do cônsul das corporações de ofício, próprias do Direito

Comercial, modernamente denominado por alguns de Direito Empresarial. As corporações de ofício representavam associações de

mercadores na Idade Média, também criadas no século. XII. As corporações desempenhavam atribuições relevantes para o contexto

político e econômico da época. “Ditas corporações, ao serem constituídas, imitavam as cidades, tendo à sua frente um ou mais

cônsules, eleitos pelos comerciantes nelas matriculados. Esses cônsules, dentre suas funções, eram incumbidos de dirimir os

conflitos de interesses envolvendo os associados.” (GONÇALVES NETO, 2007, p. 41)

 

Ocorre que as corporações, em razão da efetividade da atuação dos cônsules começaram a ser procuradas também para a

resolução de conflitos de natureza não mercantil, revelando a importância da atuação de um terceiro como interlocutor das partes na

solução e prevenção de problemas. “(....) A essa justiça consular (...) foram atraídas questões envolvendo comerciantes e não

comerciantes. Mais tarde, também a ela afluíram questões relativas ao comércio entre pessoas mesmo não matriculadas na

respectiva corporação e negócios conexos aos comerciais.” (GONÇALVES NETO, 2007, p. 41)

 

Em ambos os exemplos aqui referidos, nota-se a efetiva a atuação de um mediador, o qual, diferentemente da

conciliação, atua de forma isenta e interativa na articulação das partes, de forma consciente e atenta aos termos do compromisso a

ser reformulado entre elas. Tanto o Juiz de Paz como o Cônsul desenvolveram funções de intermediários seja para evitar, seja para

dar nova compreensão aos interesses que se opunham.
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2.2. A Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça

 

Se as experiências pretéritas são resgatadas, não se pode afirmar com certeza. Porém, sugere-se um retorno às

competências não judiciosas do juiz de paz e do cônsul como recurso legítimo para a solução de conflitos. Neste sentido é que se

traz ao exame a Resolução de n° 75, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada em 12 de maio de 2009, cujo texto fixa o

novo conteúdo a ser exigido nos exames de magistratura no Brasil.

 

No capítulo V, seção I, a resolução dispõe sobre o conteúdo da avaliação em segunda etapa, fixando como tópicos

obrigatórios de conhecimento aqueles que se pretenderem futuros magistrados. O artigo 47, inciso I, remete o candidato ao anexo

VI da resolução o qual dispõe como disciplinas de conhecimento obrigatório: a sociologia do direito, a filosofia do direito, a teoria

do direito e da política, ética e estatuto jurídico da magistratura e a psicológica jurídica que, dentre os seus pontos de relevância,

encontram-se a teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos, as técnicas de negociação e mediação. Procedimentos,

posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos.

 

O que o texto da resolução denota parece ser a efetiva preocupação com o conhecimento dos magistrados para além do

aspecto meramente contencioso do Direito. Espera-se que os juízes brasileiros possam apresentar competências polivalentes o

suficiente que lhes permitam saber atuar também através de formas alternativas de solução de conflitos, as quais, muitas vezes,

podem ser mais céleres, menos formalistas e mais efetivas no resgate da Justiça.

 

 

3. FUNDAMENTOS DA MEDIAÇÃO

 

 

E para que possa falar em prática efetiva do procedimento da mediação sugere-se como critérios nucleares ou como seus

fundamentos, a dialogia e o exercício da autonomia privada, este último como um dos princípios mais relevantes do Direito Privado.

 

3.1. Autonomia Privada

 

Dedes já se prefere, no presente trabalho, fixar a autonomia privada como fundamento da mediação, diferenciado-a da

concepção por alguns denominada de autonomia da vontade. A preferência pela expressão autonomia privada se dá, pois o princípio

pretende ilustrar um novo significado frente ao contexto individualista e patrimonialista que tanto influenciou a autonomia da

vontade.

 

A ligação do conceito de autonomia da vontade, próprio da filosofia liberal, com o de propriedade já foi, muitas vezes,

ressaltada. Um dos propósitos da sociedade liberal era a efetiva promoção do comércio entre os indivíduos, o que trouxe também

como ascendência sobre o conceito de autonomia a noção de capacidade negocial.

 

O liberalismo econômico e as idéias individualistas influenciaram sobremaneira a concepção de autonomia a qual era

compreendida como a possibilidade absoluta de auto-regramento dos interesses particulares, possibilitando o exercício pleno, em

especial, do comércio. A noção liberal de autonomia é marcada por uma natureza voluntarista, cujo foco é a vontade compreendida
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em si mesma, numa manifestação auto-suficiente. Classificada como princípio de direito privado, a autonomia da vontade pretendia

legitimar uma esfera de liberdade ao indivíduo para a auto-regulação, ou como na expressão da moral kantiana, autogoverno.

 

A ênfase dada à livre manifestação da vontade, compreendida como uma forma de se garantir a liberdade, fixou um

parâmetro jurídico de que o indivíduo deveria apenas submeter-se ao fruto do seu próprio querer, pois somente este seria soberano.

 

A concepção de autonomia de vontade é fruto da filosofia do Estado Liberal e, por vezes, comparada à filosofia moral de

Immanuel Kant que afirmava ser a vontade um meio de nos proporcionar a permanente opção de agir somente segundo a razão. “O

poder de escolha, que nos permite optar pela moralidade ou contra ela, é um poder livre.” (SCHNEEWIND, 2001, p. 563). A

comparação com a reflexão kantiana talvez resida na ênfase dada a um tipo de vontade que se distingue por não estar submetida a

desejos ou inclinações, causados pelo mundo exterior.

 

O descompasso filosófico da autonomia liberal ou, em cotejo, da construção kantiana, reside em considerar como ato

autônomo apenas aquele realizado por vontade sem a interferência de qualquer aspecto heterônomo. Porém, a autonomia é

impensável e impraticável sem a coexistência dos aspectos heterônomos de toda e qualquer cultura.

 

Assim, no exercício da autonomia privada, no contexto da mediação familiar, existem atos que se realizam mais por

vontade do que por dever e outros que são praticados mais por obrigação do que por exercício plenamente livre de um poder ou

faculdade. Nas decisões sobre guarda dos filhos, fixação de alimentos, divisão de patrimônio, muitas das escolhas tem forte

conteúdo heterônomo, pela própria realidade dos conflitos existentes. Porém, não deixa de ter sua carga de autonomia que

possibilita o exercício da vontade na escolha de outras realidades jurídicas por serem constituídas.

 

O exercício da autonomia jamais estará livre de constrangimentos ou influências externas, e o compromisso da mediação

representará assim um ajuste de condutas decorrente do exercício articulado da vontade e de suas heteronomias. Neste sentido, e em

especial no campo do direito das famílias, reafirma-se a necessidade desta escolha autônoma/heterônoma ser praticada de forma

dialógica, pressupondo o compartilhamento das liberdades.

 

A autonomia, assim como a própria liberdade são conceitos que residem no núcleo da alteridade para se realizarem. Em

que pese o exercício autônomo de escolha das próprias condutas, essa opção somente pode ser feita diante do outro e em

consideração ao outro, pois caso contrário, seria inadmissível.

 

A autonomia privada como poder negocial das partes mediadas deve ser exercida com o conhecimento de si mesmo,

frente ao outro a quem também se pretende conhecer, para que, então, possa haver uma via de ação soberana e responsável não só

perante o próprio autor, mas também na condição de concidadão. “Uma pessoa só é autônoma em relação ao outro justamente

quando, através de formas discursivas, for capaz de justificar suas escolhas e decisões de ação perante o outro.”(GUSTIN, 199, p.

31)

 

A autonomia privada que nasceu sob a excelência da vontade, estreitamente vinculada à idéia de propriedade, hoje já não

comporta (nem poderia) os valores liberais. O exercício da vontade não pode prescindir da auto-reflexão, e deve ser realizado frente

àquele com quem se propõe a comprometer.
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3.2. Dialogia

 

A idéia que rege o procedimento mediatório reside, essencialmente, no diálogo autônomo entre as partes, as quais,

auxiliadas pelos mediadores, decidem e regulam toda a questão conflituosa. O mediador promove ou resgata a comunicativa

embargada ou interrompida entre os componentes das relações jurídicas familiares. A dialogia vai revelar-se, assim, como

fundamento da mediação, pois somente através do verdadeiro debate e da argumentação, a mediação pode se afirmar como prática

não coerciva.

 

Como distinção conceitual necessária explicita-se o que se quer dizer com a noção de dialogia, frisando as diferenças

essenciais entre ela e os conceitos de dialética e retórica, especialmente para que se dê conta da relevância daquela para a mediação,

sob pena de frustrar toda a possibilidade de compromisso entre os envolvidos.

 

A dialogia, diferentemente da retórica e da dialética, não se sustenta sobre discursos para o convencimento ou a

persuasão. A relação dialógica se revela, em princípio, pela suspensão dos dogmas e certezas (na família pela suspensão dos

preconceitos sobre os outros), possibilitando perguntas que se caracterizem pela disponibilidade de se conhecer as pessoas e a

realidade. Atuar de forma dialógica na mediação pressupõe fazer ser o possível, conhecendo as limitações de cada parte, da

realidade cultural de cada uma delas, dos impedimentos ou dificuldades sociais, econômicas e afetivas.

 

Essa ação comunicativa da dialogia sempre deve ser orientada pelas experiências e realidades pessoais, permitindo a

inserção dos outros como concidadãos, ou como co-autores dos projetos de vida na família e além dela. É, por exemplo,

extremamente difícil negociar o valor dos alimentos custeado por um dos pais sem considerar a sua participação na família e a sua

realidade fora dela (como se pretende, de alguma forma, explicitar pelo binômio necessidade/possibilidade). “Lo que estoy
diciendo es que las personas llevan consigo sus creencias a los grupos, que esas creencias terminarán por salir a
la superficie y que no hay que tratar de evitarlas ni suprimilas – sin creer ni dejar de creer em ellas, sin juzgarlas
como buenas o malas – sino solo ponerlas em suspenso.” (BOHM, 2001, p. 47).
 

Na mediação, toda a atividade desenvolvida pelas partes e mediadores estrutura-se a partir de uma argumentação

dinâmica que aspira gerar convicção sobre determinadas teses e valores. José Américo Pessanha apresenta importante reflexão

sobre as origens e a relevância da dialogia, fazendo referência às constatações de Jean Pierre Vernant Detienne, que aqui são

trazidas como forma de se explicitar a relação entre o processo dialógico e a autonomia privada, compreendidos sob a égide da

concidadania e como meio de autoconstrução da personalidade. “(...) mostra Detienne, nas assembléias de guerreiros, nas discussões

onde se tinha que decidir, por exemplo, o que fazer do butim, daquilo que foi apresado numa guerra, aí se precisava chegar a algum

tipo de acordo. E o símbolo que vai criar urbanisticamente a metáfora da Ágora democrática, é exatamente a construção de um

centro, mézon, onde todos vão depor e cada um vai expor o seu ponto de vista. (...) A dialogia, na verdade, se constrói a partir dessa

recuadíssima e remota tradição em que guerreiros discutiam o que fazer, como se comportar, como dividir as suas presas, como

separar o seu butim. Porque aí é um plano de discussão e um plano igualitário.”(PESSANHA, 1994, p. 86)

 

A origem da razão grega aqui aparece como elemento de grande influência sobre o que se compreende como processo

dialógico na mediação. A atividade dialógica refletida, ponderada, discutida, argumentada, essencialmente orientada pela alteridade,

dá os contornos da mediação, indicando inclusive a sua nuança política. A ascendência da razão grega visualizada sob a luz da
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dialogia reflete as bases teóricas da mediação, como sistematização de uma prática.

 

A dialogia não só inclui a efetiva argumentação, mas essa exercida num contexto permeado pela autonomia privada,

presumindo, então, relações fundamentadas na boa-fé em seu caráter objetivo, na função social dos institutos e relações jurídicas e

no desejo de se constituir vínculos jurídicos renovados. “A dialogia trabalha a linha da comunicação pela palavra, em condições de

liberdade e alteridade, visando duplamente a transformação pessoal e a mudança organizacional e institucional. Tem a ver com a

conversa espontânea, no que ela tem de envolvimento pessoal, confiança, receptividade e reconhecimento do outro, enquanto

presença, diferença, liberdade, capacidade de se colocar e de se conduzir em relação aos interesses coletivos. Essa colocação em

presença para o outro é básica para fazer acordos, firmar compromissos e desenvolver ações cooperativas de complementaridade e

suplementação.”(GARCIA, 2002, p.4)

 

Neste sentido, a mediação, através de seu fundamento dialógico, se propõe, substancialmente, a um processo de

conscientização das partes sobre o conflito e de efetiva transformação das antigas condutas que conduziram ao ambiente adversarial

no qual se encontram. Todo o processo de mediação se dá para a superação de paradigmas relacionais caducos. O conflito familiar

revela apenas que determinadas formas de convivência foram superadas. Igualmente o conflito pode explicitar dificuldades de

comunicação na família, dificuldades de se possibilitar a existência conjunta e simultânea de diferenças.

 

O contexto da prática dialógica almeja permitir uma atuação autônoma exercida através do permanente debate, da

possibilidade que as teses contrárias se revelem inteiramente, preparando e estruturando uma transformação para a tomada de

decisões, justificadas e refletidas, celebradas sob a forma de um compromisso na mediação.

 

O mediador articula o diálogo enfraquecido nas relações familiares através de fina percepção dos obstáculos e embargos,

mas destacando igualmente as semelhanças[4] entre os envolvidos, para possibilitar uma alteração de consciência sobre o real

núcleo da disputa. Os familiares são mergulhados num processo argumentativo que lhes propicia a condição de transformar

determinados aspectos de sua conduta e eleger a realização de outras ações, tudo isso como reflexo do exercício da autonomia

privada.

 

 

4. A MEDIAÇÃO E OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS FAMÍLIAS

 

 

Considerando o que já se enfatizou sobre a mediação e as relações familiares, convém agora legitimar o tratamento

desses conflitos por meio dos princípios hoje aplicados ao direito de família brasileiro. Neste sentido, reafirma-se que a família é o

locus social contemporâneo em que melhor se verifica e se exige concidadania. É pressupostos entre os componentes das famílias a

afirmação da dialogia entre concidadãos.

 

Concidadão, especialmente na sua fonte grega – philos -, implica amizade – philia - e igualmente hospitalidade (philein).

Mas para além dos sentidos recorrentes das citadas expressões, a concidadania herda dessas as implicações de compromisso e

reconhecimento mútuo, pressuposto tão relevante na mediação.
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A concidadania também contém em suas raízes uma noção familiar de aliança existente entre os cônjuges, traduzindo um

“comportamento amistoso entre os parceiros por aliança.” (BENVENISTE, 1995, p.333) E, por fim, a concidadania também guarda

em si o pressuposto de compartilhamento de direitos políticos, projetando aqueles companheiros num espaço público. Esse aspecto

ilustra o valor da reciprocidade que é inerente ao transitar dialógico da concidadania no contexto da mediação no direito das

famílias.

 

Pressupor a concidadania nas relações familiares significa reafirmá-la durante todo o procedimento da mediação e

igualmente uma das formas de se praticar o princípio constitucional da solidariedade, previsto no art. 3°, inciso I. Atuar em caráter

solidário na mediação significa mais do que cooperar e ser transparente com os outros autores do processo de administração do

conflito, e sim estar presente de forma complementar. A complementaridade exige uma adesão de todos à construção dos novos

vínculos jurídicos familiares (separação, guarda, alimentos, etc.), pressupondo que estes compromissos devem considerar todos

aqueles atingidos direta ou indiretamente pelo conflito. Neste sentido, o casal que se separa não deve pensar apenas na realização

dos seus interesses (já que a vida conjugal se tornou impossível), pois estes são tão legítimos quanto os dos filhos também atingidos

pelo conflito.

 

O princípio do melhor interesse da criança (art. 227, caput da Constituição da República de 1988 e arts. 1.583 e 1.584 do

Código Civil) ancora a noção de solidariedade na família. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente garante aos menores, em seu

art. 3°, proteção integral a todos os direitos fundamentais de forma a lhes possibilitar o melhor e mais completo desenvolvimento, o

princípio da solidariedade deve estar a ele articulado. Deve ser prioridade do mediador a verificação destes valores, não numa

relação de hierarquia, mas em ações simultâneas. Confirmar a proteção do processo de desenvolvimento das crianças, exigindo dos

pais o exercício dialógico da autonomia é dever do mediador.

 

E entre os menores e como se delineou por meio do conceito de concidadania tornaram-se superadas as diferenças entre

filhos havidos no casamento, fora dele, e adotados. O art. 227, §6°, da Constituição da República de 1988, afirma a igualdade entre

filhos e todos os conflitos tratados por meio da mediação devem respeitar este valor.

 

A concidadania igualmente se expressa na mediação familiar diante do princípio constitucional de igualdade entre

cônjuges e companheiros (art. 226, § 5°, e art. 1.511 do Código Civil) seja por fixar o a paridade cidadã entre homens e mulheres,

seja como reconhecer a ausência de diferenças entre os laços jurídicos do casamento e aqueles da união estável. Neste sentido,

torna-se legítimo pagamento de alimentos tanto pelo marido como pela mulher, utilizando como critério de justiça a possibilidade e

a necessidade. O exercício do poder familiar também se torna compartilhado como exigência da relação jurídica entre concidadãos

na família.

 

E, por fim, a mediação se justifica (se considerados os pressupostos da autonomia privada e da dialogia) para proteger e

promover o princípio da dignidade humana (art. 1°, inciso III, da Constituição da República), bem como para realizar a não-

intervenção prevista no art. 1.513 do Código Civil na comunhão da vida constituída pela família.

 

O desenvolvimento da personalidade no âmbito da família é o que se pretende atingir com a dignidade humana. A

mediação serve como recurso para possibilitar esse processo ao administrar os interesses opostos entre os componentes familiares.

O exercício dialógico da autonomia privada, pressupondo complementaridade entre pares, ou entre concidadãos sugere assim o
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critério de verificação da dignidade.

 

A vedação e (diante de um direito funcional) a promoção de uma ordem coerciva do Estado sobre a família enfatizam

esse espaço jurídico de convivências e relações como aquele já mencionado lócus para o exercício e desenvolvimento da autonomia

privada. A auto-regulamentação aqui se ilustra pela legitimação das escolhas jurídicas feitas pelos membros da família sem

ingerência estatal nesse processo.

 

Esses são apenas exemplos de princípios que compõem a relação jurídica familiar e todos eles compõem também o feixe

de exigências durante todo e qualquer procedimento mediatório dessa natureza. A mediação nas famílias compromete os mediadores

e as partes com estes valores quando do tratamento dos conflitos e da elaboração de vínculos jurídicos renovados para a

preservação e permanência destes sítios de afeto.

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

A mediação evidencia assim uma forma não litigiosa, legítima e adequada de administração dos conflitos familiares, cuja

estrutura discursiva de expressão da autonomia privada deve ser fixada como fundamento. A dialogia, promovida como instrumento

transformador das pessoas envolvidas na relação conflituosa, bem como do próprio vínculo que as unia, surge como questão

primordial para o sucesso da mediação.

 

A nova relação jurídica promovida pela conduta discursiva é juridicamente validada por este poder de auto-

regulamentação desenvolvida de forma reflexiva e ponderada, para que as partes sejam responsáveis pela eleição dos termos do

compromisso, aos quais declaram adesão voluntária.

A autonomia privada é exercida no contexto da mediação de forma refletida, atuação através da qual se apresenta a justificativa das

condutas escolhidas e pelas quais responderão os envolvidos de forma consciente.

 

Outro aspecto ao qual deve ser dado o relevo necessário reside na advertência de se considerar a mediação como antídoto

para todos os males relativos ao acesso à justiça. Assim como outros métodos alternativos sobre os quais tanto se comenta, a

mediação representa uma esperança legítima da estruturação de outros caminhos pacificadores de conflitos, mas com suas

limitações e especificidades, as quais devem sempre ser observadas e respeitadas.

 

A consideração se justifica, posto que se a mediação for praticada de forma indiscriminada, sem o devido preparo e

capacitação dos envolvidos, poderá perder toda a sua força e se acomodará como mais uma tentativa burocrática de drenar o

turbilhão que assola o judiciário. A mediação, se estruturada e compreendida através de seus fundamentos mais essenciais, pode e

deve ser considerada como prática autônoma e efetiva para dirimir e prevenir conflitos e deve ser promovida e fomentada, mesmo

que ainda lhe falte a legitimação legislativa.

 

A mediação utilizada nas relações das famílias permite a convivência das diversidades de cada um dos sujeitos de direito

que as compõem e de seus patrimônios. Mediar significa assim articular crenças, direitos e deveres de cada um desses sujeitos. E a
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escolha de outro paradigma de convivência se dá pela autonomia privada, realizada de forma dialógica entre os autores dessa

urdidura concidadã. A mediação pressupõe que viver em família significa compartilhar liberdades, significa viver “com suas

diferenças, com suas discrepâncias, com seus conflitos, com suas lutas no âmbito da convivência, dessa operação que consiste em

viver juntos.” (MARIAS, 2003, p.2).
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A RESPONSABILIDADE CIVIL POR INFIDELIDADE CONJUGAL

LIABILIY FOR MARITAL INFIDELITY

Fernanda Paes Leme Peyneau Rito
Thamis Dalsenter

RESUMO
O instituto da responsabilidade civil sofreu profundas transformações nas últimas décadas, em
decorrência direta da incidência dos princípios constitucionais. Já a família constitucionalizada,
deixa de ser uma instituição, tutelada enquanto tal, sendo forjada como verdadeiro instrumento
de realização dos seus componentes. Estas alterações ocorridas na responsabilidade civil,
especialmente em virtude da cláusula geral de dignidade da pessoa humana, somadas as
transformações na própria família, no sentido principal de sua democratização e
instrumentalização, abriram espaço para a discussão acerca da possibilidade de aplicação do
instituto da responsabilidade civil nas relações familiares. O presente artigo apresenta,
sinteticamente, essas principais mudanças, assim como as principais correntes doutrinárias sobre
o tema e, por fim, conclui que a responsabilidade civil no seio familiar dependerá, no caso
concreto, da ponderação entre os princípios da liberdade e da solidariedade.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade Civil; Infidelidade; Cônjuge; Família

ABSTRACT
The Institute of Civil Liability has undergone profound transformations in recent decades, as a
direct result of the impact of the constitutional principles. The family constitutionalised, by the
way, ceases to be an institution, throughout a true instrument for self-achieving its components.
These changes occurred in Civil Liability, especially in view of general clause of human dignity,
coupled with changes in own family, in the main direction of democratization and
instrumentalization, opened up space for discussion about the possibility of applying Institute of
Civil Liability in family relationships. This article presents, in summary, these major changes, as
mainstream doctrines on the subject and finally concludes that civil liability in the family will
depend, in the case, the balance between the principles of freedom and solidarity.
KEYWORDS: Civil liability; Infidelity; Marital; Family

I. INTRODUÇÃO

 

A constitucionalização do direito civil, dentre tantas outras conseqüências observadas[1],
implicou em uma transformação na responsabilidade civil no sentido de focar mais a vítima e o
dano injustamente sofrido, do que o ofensor e sua culpa.

Esta transformação é explicada por dois fatores principais e conseqüenciais. A nova
ordem constitucional inaugurou uma tábua axiológica na qual os valores existenciais são
preponderantes face aos patrimoniais. A dignidade da pessoa humana foi alçada a fundamento
do ordenamento jurídico. Conseqüentemente, ao direito dos danos foram incorporados princípios
até então estranhos ao instituto[2], em decorrência obrigatória do novo modelo constitucional
solidarista e promocional.

Assim, hoje, a análise acerca de qualquer questão atinente à responsabilidade civil
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perpassa pela apreciação em concreto dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade social. Nas situações em que interesses patrimoniais e existenciais estão em
conflito, a opção pela preponderância dos interesses existenciais já foi feita pelo constituinte,
restando ao intérprete a tarefa de concretizá-la. Entretanto, quando os interesses conflitantes
são ambos existenciais, a equação torna-se mais complexa, como no caso da responsabilidade
civil no seio familiar.

Recentemente, passou-se a discutir sobre a possibilidade de aplicação do instituto da
responsabilidade civil nas relações familiares. Este questionamento decorre tanto das alterações
ocorridas na responsabilidade civil, especialmente em virtude da cláusula geral de dignidade da
pessoa humana, somadas as transformações na própria família, no sentido principal de sua
democratização e instrumentalização.

Em relação à democratização da família, GUIDDENS[3] afirma que na atualidade as
palavras de ordem são diversidade e escolha e que estas palavras devem ser aplicadas às
famílias, à medida que “a democratização no contexto da família implica igualdade, respeito
mútuo, autonomia, tomada de decisão através da comunicação e resguardo da violência[4]”.

Já em relação a sua instrumentalização, consigna-se o abandono da idéia de família
instituição em favor da família instrumento, ou seja, enquanto lócus privilegiado para o
desenvolvimento dos seus membros. Neste sentido, GAMA[5] assevera:

A família, como formação social, deve ser garantida constitucionalmente não em
razão de titularizar um interesse superior ou superindividual, mas em função da
realização das exigências das pessoas humanas, como lugar onde se
desenvolvem as pessoas.

Em uma família fundada no afeto e orientada pelos princípios da igualdade, da
solidariedade e da democracia, falar em dano moral parece em um primeiro momento,
contraditório[6]. Entretanto, doutrina e jurisprudência – ainda que não unânimes – vêm
abraçando a tese da responsabilidade civil nas relações familiares.

Neste contexto, tendo como ponto de partida as mudanças essenciais ocorridas na
responsabilidade civil e na própria família, especialmente em relação aos dados reais sobre a
dissolução das sociedades conjugais, o presente estudo tem por fim analisar a possibilidade de
responsabilização civil por infidelidade conjugal. A fim de alcançar esse objetivo, o presente
artigo encontra-se dividido em quatro seções, contando ainda com esta breve introdução e com
as referências bibliográficas apresentadas ao final.

A seção dois versa sobre algumas questões relativas às famílias, especialmente ao que
tange aos deveres conjugais e às alterações percebidas no ambiente familiar, utilizando, inclusive
os dados da Pesquisa de Registro Civil realizada pelo IBGE. Na seção três, a fim de delimitar o
marco teórico segundo o qual o presente estudo foi desenvolvido, apresenta-se o conceito de
dano e de dignidade da pessoa humana. A quarta seção enfrenta o tema central proposto,
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apresentando as principais teses favoráveis e contrárias à responsabilização civil por infidelidade
conjugal. Por fim, na quinta seção, são tecidos os comentários finais.

 

II. DOS DEVERES CONJUGAIS:

 

O Código Civil de 2002 repetiu a mesma dinâmica do Código anterior, ao enumerar
expressamente uma série de deveres decorrentes do casamento. Entretanto, considerando-se o
papel serviente da família[7] a implicar que “a grande função da família atual é a de servir aos
seus integrantes, de maneira harmônica e coordenada”[8], a fim de assegurar o livre e pleno
desenvolvimento dos seus membros, só se justificando e identificando pela comunhão plena de
vida e pelo afeto em um ambiente democrático, indaga-se se ainda existem razões para a
interferência direta do Estado no seio das famílias através da tipificação de deveres conjugais.
Além disso, uma vez que os mesmos foram tipificados, deve-se perquirir qual é a sua função,
assim como qual a melhor interpretação a lhes ser dada.

GAMA[9] defende a enumeração, em rol exemplificativo, dos deveres dos cônjuges,
argumentando ser conveniente tal previsão, visto ter sido mantida a responsabilidade subjetiva
como fundamentação possível para a dissolução da sociedade conjugal e também porque tais
deveres podem ser utilizados como parâmetros para o reconhecimento dos abusos e ilícitos
perpetrados no âmbito das relações conjugais.

Com a devida venia, discordamos do posicionamento supra, seja porque o papel
serviente da família não comporta a tipificação de tais deveres; seja pela criticável manutenção
do requisito subjetivo da culpa nas relações matrimoniais, assim como, pela disfunção de tal
tipificação.

Nessa mesma ordem de idéias, PERLINGIERI leciona que a função serviente da família
deve ser desempenhada de forma integrada com as demais comunidades intermédias,
respeitando a igual dignidade e a igualdade moral e jurídica dos seus membros, a fim de
promover o livre desenvolvimento das pessoas que a compõem. Neste sentido, a intervenção do
Estado só se justifica dentro de uma função instrumental, para assegurar o respeito ao valor da
pessoa em um ambiente democrático, como se depreende do trecho abaixo transcrito.

Valores que representam, juntamente com a solidariedade, o pressuposto, a
consagração e a qualificação da unidade dos direitos e dos deveres no âmbito
da família. A delineada função serviente da família, assim como a de qualquer
outra formação social, explica o papel da intervenção do Estado na comunidade
familiar. Ela se traduz, em geral, na necessidade de que seja respeitado o valor
da pessoa na vida interna da comunidade familiar. Isso não por um motivo de
Estado, nem de família, isto é, por uma razão superior ao interesse das partes,
mas porque a comunidade familiar deve inspirar-se, como qualquer outra
formação social, no princípio da democracia[10]. 
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O casamento hoje só se justifica pela comunhão plena de um projeto de vida, fundado
no amor e na afeição, já que a família deve ser um local para o desenvolvimento dos seus
membros. Contrario sensu, acabando tais sentimentos, o próprio ordenamento estimula o
desfazimento das relações, através da separação e do divórcio, ainda mais simplificados e
céleres a partir do advento da Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007.

Neste contexto, no qual são privilegiados o personalismo e os valores existenciais em um
ambiente democrático e funcionalizado, não há espaço para discutir culpa, especialmente na
esfera mais íntima e privada das relações. Merece destaque a reflexão de MADALENO[11] sobre
o tema:

Na contramão da lúcida jurisprudência, resgata o novo Código Civil a plenitude
do exame da culpa pela quebra do casamento, mantendo viva a relação de
débito e crédito, de certo e errado, do bem e do mal e a irresgatável busca do
perdão. (...). Condutas desonrosas e violações aos deveres matrimoniais
seguirão ocupando espaço que não mais encontra amparo na contemporânea
cultura da conjugalidade brasileira.

Insta, por fim, perquirir qual seria a função da tipificação dos deveres conjugais.

DIAS[12] afirma que a vida em pares é um fato natural, que foi apropriado pela Igreja e,
posteriormente, pelo Estado, a fim de atenderem aos seus próprios interesses de povoar o
mundo de cristãos e de organização social, respectivamente. Neste diapasão, a liberdade ampla
dos indivíduos seria exercida em um momento anterior ao casamento, consubstanciado na
escolha entre casar e não casar. Entretanto, optando pelo matrimonio, a liberdade sofreria
limitações, já que a lei é que imperaria na regulamentação das relações resultantes do ato,
dispondo, por exemplo, sobre as formas de sua dissolução, assim como acerca dos deveres
conjugais.

Na esteira desse raciocínio, DIAS critica a enumeração de tais deveres conjugais,
preconizando maior liberdade entre aqueles que se unem, colacionando:

Somente a liberdade enseja a forma mais pura para a mantença de um
relacionamento afetivo: não há fidelidade, obediência, assistência obrigatória.
Tudo isso, dado por amor, não deve durar senão enquanto puder durar esse
amor. Os amantes nenhum compromisso assumem para o futuro; a
independência de ambos é sagrada[13].

Tratando especificamente do dever de fidelidade, ressalta que a mesma não pode ser
exigida em juízo e que, além disso, a sua inobservância não tem o condão de macular o vínculo
matrimonial, restando-lhe apenas a função de ser causa para a separação. No mesmo sentido, é
a posição defendida por LOBO[14], que entende que tais deveres:

Prestam-se, exclusivamente, como causas de separação judicial litigiosa (art.
1572), quando a sociedade conjugal já chegou ao fim, trazendo ao
conhecimento dos agentes públicos judiciários (a fortiori do Estado) o que
deveria estar velado pela tutela da preservação da intimidade e da vida privada
(art. 5º, X, da Constituição Federal)”.
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Entende-se, portanto, que os deveres conjugais elencados no artigo 1.566 do Código
Civil devem ser interpretados como norteadores de um padrão familiar solidário e democrático,
por refletirem a moral social. Todavia, não devem ser interpretados como normas absolutas,
comportando, ao contrário, certa flexibilização na exata medida em que permitam o livre
desenvolvimento dos membros daquela comunidade intermediária.

PERLINGIERI[15] afirma que “a liberdade na família encontra na unidade e nos relativos
deveres não tanto o limite, mas sim, a função e o fundamento da sua própria titularidade”.
Neste sentido, não há como defender a obrigatoriedade do dever de vida em comum, no
domicílio conjugal, consubstanciado no dever de coabitação e no malfadado débito conjugal, por
exemplo.

Em apertada síntese, em uma família democrática e instrumentalizada “os deveres
conjugais passam a se referir à esfera de consciência da pessoa, dependendo,
fundamentalmente, de cumprimento espontâneo”.[16]

Em que pese as divergências em torno da enumeração dos deveres conjugais,
especialmente em relação ao dever de fidelidade, há certo consenso no sentido de que o
adultério é espécie da qual a fidelidade é gênero. Ademais, afirma-se que, ao contrário dos
demais deveres conjugais – que determinam comportamentos positivos – o dever de fidelidade
recíproca tem um conteúdo negativo, pressupondo uma abstenção. O seu fundamento repousa
no princípio monogâmico das relações matrimoniais e a sua importância jurídica está na
presunção de paternidade do marido em relação ao filho havido por sua esposa na constância
do casamento.

GAMA[17] afirma que a fidelidade tem um conteúdo duplo: um físico, que diz respeito à
exclusividade sexual entre os cônjuges; e, um moral, referente à lealdade entre o casal. O
conteúdo moral afastaria a responsabilidade do terceiro adúltero[18], enquanto que o conteúdo
físico representaria óbice à responsabilidade por infidelidade virtual.

No mesmo sentido posiciona-se CAHALI[19], ao afirmar que “o dever de fidelidade não
se esgota na abstenção do concúbito com estranho”. Assim, no seu entender, a deslealdade
consubstanciada na prática de determinados atos que denunciam o propósito da conjunção
carnal com outrem já configura grave violação do dever de fidelidade.

Questão divergente diz respeito ao caráter absoluto ou relativo do dever de fidelidade.
MADALENO[20], a partir da construção de que a infidelidade é a desonestidade dentro do
casamento, ressalta que a configuração desta vai muito além do adultério, devendo ser
observadas as particularidades dos casais, à medida que “os acordos conjugais variam de casal
para casal, de cultura para cultura e da própria condição social dos conviventes”. Neste sentido,
ou seja, considerando-se que o dever de fidelidade é variável e adaptável às características dos
casais, pode-se defender a relativização do mesmo.
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DIAS[21] defende a relativização do dever de fidelidade, consignando que “ninguém é
fiel porque assim determina a lei, ou deixará de sê-lo por falta de uma ordem legal. Não é a
imposição legal de normas de conduta que consolida ou estrutura o vínculo conjugal”.

Em posição diametralmente oposta, CAHALI[22] defende ser a violação do dever de
fidelidade a mais grave das infrações dos deveres conjugais “dentro dos padrões convencionais
da sociedade moderna, estruturada à base do casamento monogâmico”, chegando a afirmar que
o adultério seria a violação dolosa da fé conjugal.[23]

Consigna-se, por fim, a tese de que sendo a dignidade humana o valor absoluto do
ordenamento jurídico, todas as relações que se formam e que, direta ou indiretamente, influem
neste valor máximo, devem por ele ser condicionado e guiado. Assim, o dever de fidelidade e
todos os demais deveres conjugais, já que foram enumerados, devem ser modulados pelas
próprias pessoas que se relacionam. A título de ilustração, se a infidelidade é consentida ou até
mesmo, o adultério é praticado conjuntamente com o consorte, por exemplo, e se isso leva a
satisfação e a realização daquelas pessoas, não cabe ao ordenamento impor o caráter absoluto
de um dever que não atua em favor daqueles que deveriam ser pela norma protegidos.

 
II.1. O novo perfil da família:

As principais transformações ocorridas na família brasileira, como já mencionado na
introdução, foram a sua democratização e instrumentalização ou, melhor dizendo, a
funcionalização da família. Essas transformações, em alguma medida, podem ser visualizadas
através da pesquisa de registro civil realizada pelo IBGE[24], consistente na coleta e tratamento
das informações prestadas pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, Varas de
Família, Foros ou Varas Cíveis.

Inicialmente, a pesquisa aponta uma elevação do número de divórcios em relação ao de
separações judiciais entre 1996 e 2006, o que já revela uma gradual mudança de
comportamento da sociedade brasileira. Revela também que ainda há predominância das
separações judiciais de natureza consensual face às de natureza não-consensual. Porém, aponta
uma tendência de crescimento contínuo das separações de natureza não-consensual, da ordem
de 6,6 pontos percentuais entre 1996 e 2006.

O IBGE classifica, para fins da compilação dos dados da pesquisa de registro civil, as
separações judiciais em consensuais e não-consensuais. O fundamento da ação da separação
judicial não-consensual é, por sua vez, classificado em três categorias: a) conduta desonrosa ou
grave violação dos deveres do casamento; b) separação de fato; ou c) grave doença mental.

A Tabela 1 abaixo sintetiza a distribuição do total de separações judiciais concedidas em
primeira instância, segundo natureza – consensual e não-consensual – e fundamento da ação,
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quando de natureza não-consensual. Observa-se que o motivo alegado para o pedido de
separação foi a conduta desonrosa ou a grave violação dos deveres do casamento pelo outro
consorte em cerca de 60% das separações judiciais não-consensuais nos anos de 2006 e 2007.

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Separação judicial, segundo natureza e fundamento da ação (2006, 2007).

 2006 2007
Consensual 77346 76% 66764 73%
Não consensual 24222 24% 24960 27%
 -separação de fato 9705 40% 10706 43%
 -conduta desonrosa ou grave
violação dos deveres do
casamento. 14265 59% 14184 57%
 -grave doença mental 63 0% 70 0%
Total 101820 100% 91743 100%

 

Diversas podem ser as causas que expliquem a mudança de comportamento daqueles
que buscam a formalização da dissolução de suas sociedades conjugais. Se, por um lado, há um
maior crescimento do número de divórcios em relação ao de separações judiciais, o que
evidencia maior aceitação social do divórcio, por outro, há também um crescimento do número
de separações judiciais não-consensuais. Assim, o argumento baseado no anseio por maior
liberdade daqueles que não mais comungam do mesmo projeto de vida, ao que parece,
aplicável aos divórcios, não encontra guarita em relação às separações não-consensuais.

A procura, especialmente por mulheres (Tabela 2) por separações judiciais
fundamentadas na conduta desonrosa ou grave descumprimento dos deveres conjugais pode
representar uma reação social ao modelo familiar tradicional. Neste sentido, cumpre destacar as
lições de GUIDDENS[25]:

A família tradicional geralmente envolvia um padrão sexual duplo. Esperava-se
que as mulheres casadas fossem virtuosas, em parte por causa da importância
de se assegurar a paternidade. Aos homens era concedida em geral uma maior
liberdade sexual.

A tabela 2 evidencia que as mulheres, em média, requerem a separação judicial ao
fundamento da conduta desonrosa ou grave descumprimento dos deveres conjugais três vezes
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mais do que os homens. Isto pode significar uma reação ao modelo anterior, patriarcal, no qual
os homens tinham mais valor[26] e, em decorrência, maior liberdade, do que as mulheres. Por
outro lado, pode também revelar um dado cultural: os homens preferem não expor o motivo da
sua separação judicial nestes casos. Ademais, sem dúvida que o fator cultural é relevante, haja
vista a distribuição diferenciada de ocorrências nas regiões do país.

 

 

 

Tabela 2 – Separação judicial não-consensual por conduta desonrosa ou grave descumprimento
dos deveres conjugais, segundo requerente (2006 e 2007)

 
Requerido pelo

marido
Requerido pela

mulher
 2006 2007 2006 2007
Brasil 3.434 3.325 11.376 10.859
Norte 88 81 225 172
Nordeste 504 490 1.225 1.223
Sudeste 1.969 1.938 6.654 6.807
Sul 563 558 2.301 1.975
Centro-Oeste 310 258 971 682

 

Pode-se também vislumbrar – ainda que não se possa afirmar peremptoriamente – que
a aceitação pelos tribunais da tese da responsabilidade civil por infidelidade influencie nesta
nova tendência que se apresenta. Especialmente, se observarmos o apelo feito pelos veículos de
comunicação nesse sentido e a oferta de serviços específicos para a constituição de prova da
infidelidade.

 

III. DANO E DIGNIDADE HUMANA:

 

O instituto da responsabilidade civil sofreu profundas alterações, especialmente em
decorrência dos valores impostos, no caso brasileiro, por uma nova ordem jurídica
marcadamente solidarista e repersonalizante, tendo como fundamento o valor da pessoa
humana. Assim, se na sua gênese a responsabilidade civil era individualista e patrimonialista,
visando precipuamente a reparação pecuniária e individual de um dano, contemporaneamente,
sob uma ótica solidarista e personalista, assume uma função distributiva, consubstanciando-se
em um instrumento de reparação integral do dano sofrido pela vítima[27].
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Esta mudança de perspectiva pode ser resumida, como já mencionado na introdução do
presente estudo, pela mudança de foco do ofensor e sua culpa, para a vítima e o dano
injustamente sofrido. Com isso não se está a afirmar a superação de uma visão moralista e
sancionatória da responsabilidade civil, mesmo porque, a responsabilidade subjetiva fundada na
culpa persiste, assim como o ato ilícito continua a ser fundamento do dever de indenizar[28]. O
que se pretende consignar é que a partir da percepção de que o homem é um ser social,
coexistente com os demais, reconhece-se que há uma interdependência entre os atores da vida
moderna, de tal sorte que os direitos transmudam-se de absolutos em relativos, o que, por seu
turno, pressupõe solidariedade. E, em um ambiente solidário no qual a pessoa humana é sempre
um fim, importa muito mais o dano injusto do que o ato ilícito; a preocupação primeira é com a
reparação da vítima e não mais com a punição do lesante.

Este novo cenário foi positivado constitucionalmente, através da cláusula geral de tutela
da pessoa humana, alçada a fundamento do ordenamento jurídico, assim como pela cláusula de
tutela dos direitos da personalidade e pelo princípio da solidariedade, forjado como objetivo do
Estado. A legislação ordinária, regulamentando tais preceitos, positivou a cláusula geral de
ressarcibilidade dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais nos artigos 186, 187 e 927 do Código
Civil.

Neste contexto de ampla e irrestrita tutela da pessoa em um ambiente solidário e
democrático, em decorrência direta das opções tanto do constituinte, quanto do legislador
ordinário em tutelar a dignidade humana e a ressarcibilidade de danos morais e patrimoniais
através de cláusulas gerais, houve um incremento tanto quantitativo, como qualitativo dos novos
danos. SCHREIBER[29] afirma que o dano, neste novo cenário, ganhou sobrelevada importância
face aos demais pressupostos da responsabilidade civil.

Neste contexto, os pressupostos da responsabilidade civil relacionados à
imputação do dever de indenizar (culpa e nexo causal) perdem relevância em
face de uma certa ascensão daquele elemento que consiste, a um só tempo, no
objeto e na ratio da reparação: o dano.

O dano, como bem elucida MULHOLAND[30] possui duas acepções, podendo denotar a
lesão a um interesse juridicamente tutelado, assim como, a conseqüência jurídica da lesão. Para
os fins aqui propostos, interessa a apreciação do dano enquanto lesão a um interesse material
ou moral da pessoa. Entretanto, o dano enquanto pressuposto umbilicalmente ligado a
responsabilidade civil deve ser qualificado; deve ser injusto e o será, segundo MORAES[31]
“quando, ainda que decorrente de conduta lícita, afetando aspecto fundamental da dignidade
humana, não for razoável, ponderados os interesses contrapostos, que a vítima dele permaneça
irressarcida”.

A qualificação do dano é imperiosa haja vista a opção legislativa pela não tipificação dos
interesses cuja violação gera um dano ressarcível, e sim, pela adoção de uma cláusula geral de
ressarcimento pelos danos morais e patrimoniais, a permitir sempre o surgimento de novos
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danos.

Neste sentido, com a devida venia, torna-se necessário esmiuçar o primeiro, dentre os
dois planos de investigação sucessiva na responsabilidade civil, propostos por MONTEIRO
FILHO[32]. Segundo o autor, o primeiro plano de investigação “envolve a demonstração dos
pressupostos da responsabilidade (dano, nexo causal e culpa, quando não dispensada nas
hipóteses objetivas)”. Entendemos que não se trata de demonstração de um dano –
especialmente porque se coaduna com a tese de que o dano moral é in re ipsa –, mas sim, uma
vez verificado (ou alegado) um dano, deve-se investigar a injustiça do mesmo para então passar
a análise dos demais pressupostos.

A apreciação da injustiça do dano torna-se inexorável face à acertada opção
constitucional de tutelar integralmente a pessoa humana, porque:

as cláusulas gerais de tutela da pessoa e de responsabilidade civil, somadas
permitem o surgimento de novos danos, cuja ressarcibilidade ou não vai
depender, espera-se, de uma ponderação de interesses e não só de uma
escolha[33].

Este cenário agrava-se em um primeiro momento pela dificuldade no delineamento do
conteúdo e alcance da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana[34] e, em um
segundo momento pela vacilação da doutrina e da jurisprudência na conceituação do dano
moral.

Em relação ao conteúdo da cláusula geral, PERLINGIERI[35] ressalta que, à medida que
a personalidade é o valor fundamental do ordenamento, a cláusula de tutela da pessoa abrange
uma série aberta de situações existenciais, afirmando:

O art. 2 Const. é uma norma diretamente aplicável e exprime uma cláusula
geral de tutela da pessoa humana: o seu conteúdo não se limita a resumir os
direitos tipicamente previstos por outros artigos da Constituição, mas permite
estender a tutela a situações atípicas.

SARLET[36] identifica quatro dimensões da dignidade da pessoa humana: i) ontológica,
que implica em ser a dignidade qualidade intrínseca da pessoa humana, constituindo “elemento
que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado”[37]; ii) instrumental,
relacionado a um caráter promocional e participativo; iii) intersubjetivo (relacional), que impõe a
observância da dignidade de cada um à medida que todos as pessoas humanas são dotadas de
dignidade; e, iv) normativo (negativo ou defensivo e positivo ou prestacional), a partir do
reconhecimento de que o conteúdo da noção de dignidade da pessoa humana perfaz um
conceito jurídico normativo.

MORAES[38] sistematiza o conteúdo da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa
humana a partir da noção do seu substrato material, informando que o fundamento da
dignidade da pessoa humana é conformado por quatro corolários: i) princípio da igualdade; ii)
princípio da integridade psicofísica; iii) princípio da liberdade; e, iv) princípio da solidariedade
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social.

O princípio da igualdade é a primeira manifestação da dignidade e, sendo assim, não é
suficiente a forma básica da igualdade formal, ao contrário, a dignidade só pode ser promovida
em um ambiente de igualdade substancial, no qual é assegurado o direito a diferença e a
diversidade cultural, por exemplo. Complementarmente, a tutela da integridade psicofísica atua
na garantia dos direitos da personalidade.

Os outros dois corolários do substrato material da dignidade da pessoa humana –
liberdade e solidariedade – devem ser analisados conjuntamente, à medida que se
retroalimentam e condicionam.

“A liberdade significa, hoje, poder realizar, sem interferências de qualquer gênero, as
próprias escolhas individuais, exercendo-as como melhor convier”[39]. Contudo, o direito à
liberdade não é absoluto, à medida que não há liberdade sem responsabilidade e, principalmente
porque a obrigatoriedade de responder com seriedade pelos próprios atos ganha nova amplitude
em seu contexto intersubjetivo e relacional. Assim, a liberdade deve ser exercida em consonância
com o dever de solidariedade social que, enquanto direito-dever, tem que ser analisada
(percebida) em seu aspecto fático, relativo à coexistência humana e também como um valor
jurídico, no sentido de reciprocidade e no reconhecimento do outro.

Em síntese, a tutela integral da dignidade da pessoa humana perpassa esses quatro
aspectos que compõem o conteúdo da cláusula geral. Isto acena para a infinitude de situações
que podem ser referenciadas à dignidade, o que impõe reforçar a análise, no caso concreto, da
injustiça do dano. Tal análise depende, porém, de uma segunda questão tangente à tutela da
pessoa, traduzida no seu alcance.

Neste ponto é suficiente por hora colacionar o entendimento de PERLINGIERI[40] acerca
do alcance da cláusula geral de tutela da pessoa, no sentido de que os únicos limites
reconhecidos são aqueles impostos nos interesses da própria pessoa e nos interesses de outras
pessoas.

Não se afilia a tese de limites impostos no interesse da própria pessoa. Como já exposto,
a liberdade só deve ser sopesada com o direito-dever de solidariedade social. Assim, não se
reconhece razão para que o Estado limite a liberdade de uma pessoa capaz, ao argumento de
protegê-la dela mesma.

Já a questão dos limites da tutela da pessoa colocados nos interesses de outras pessoas
merece especial atenção, visto condensar a problemática da responsabilidade civil por
infidelidade, como será tratado na seção seguinte.
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IV. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INFIDELIDADE.

 

Impõe-se determinar o marco teórico segundo o qual se conceitua o dano moral, a fim
de que se possa, efetivamente, enfrentar a questão central desse estudo que é a
responsabilidade civil por infidelidade. Isto porque, considerando-se já superada a fase de
conceituação negativa do dano moral, atualmente, em uma segunda fase dita positiva, há, pelo
menos três posicionamentos principais e distintos acerca da conceituação do dano moral:

“uma que compreende o dano moral como lesão aos direitos da personalidade;
outra que entende o dano moral como os efeitos não-patrimoniais da lesão,
independente da natureza do direito atingido; e, uma terceira corrente, mais
moderna, que vê no dano moral a violação da cláusula geral de tutela da
pessoa humana”[41].

Para uma primeira corrente o dano moral seria afronta aos direitos da personalidade. 
Neste sentido, CAVALIERI[42] leciona que o dano moral em sentido estrito seria a “violação do
direito à dignidade” e, em sentido amplo abrangeria “todas as ofensas à pessoa, considerada
esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada”.
Coadunando com este entendimento, PEREIRA[43] assevera que o fundamento da reparabilidade
do dano moral “está no fato de que o indivíduo é titular de direitos de personalidade que não
podem ser impunemente atingidos”.

Já para uma segunda corrente, calcada nas conseqüências em detrimento da origem, o
dano moral é conceituado como os efeitos não patrimoniais da lesão. Esta corrente distancia-se
da anterior ao deslocar o núcleo conceitual do bem lesado para a conseqüência da lesão, a
partir da percepção de que pode nascer um dano moral de uma lesão a um bem patrimonial.
Com esta concepção, MONTEIRO FILHO[44], conceitua o dano moral como o efeito
extrapatrimonial de uma lesão, aduzindo: “não é a natureza do interesse juridicamente tutelado
que caracteriza o dano moral como tal, e sim o efeito da lesão na pessoa do ofendido, vítima”.

Por fim, MORAES[45] defende a tese de que o dano moral consiste na lesão à dignidade
humana, sendo esta a concepção adotada como marco teórico deste estudo, à medida que
assegura a ampla reparação da vítima. Na lição de MORAES[46], o dano moral:

Tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana,
seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito (extrapatrimonial)
seu, seja, enfim, praticando, em relação à sua dignidade, qualquer mal evidente
ou perturbação, mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma
categoria jurídica.

Destaca-se, mais uma vez, que o dano será qualificado como injusto quando afetar
diretamente aspecto fundamental da dignidade humana da vítima e será ressarcível quando a
ponderação entre os interesses envolvidos apontar para o interesse da vítima como merecedor
de tutela no caso concreto.
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Neste diapasão, o descumprimento dos deveres conjugais, especificamente o dever de
fidelidade recíproca, teria o condão de configurar um dano injusto e ressarcível?

 

IV.1. Principais teses sobre a responsabilidade civil por infidelidade

Pode-se classificar os argumentos doutrinários acerca do tema em razão da relação
familiar, assim como em razão do descumprimento dos deveres conjugais, embora, em regra,
seja apresentada apenas uma classificação que engloba os três posicionamentos – positivo,
negativo e intermediário[47].

Ultrapassada uma primeira concepção negativista acerca da possibilidade de aplicação do
instituto da responsabilidade civil nas relações familiares em qualquer hipótese, como se
existisse uma espécie de imunidade absoluta entre cônjuges, algo semelhante ao instituto da
escusa absolutória previsto no ordenamento penalista acerca de alguns crimes patrimoniais no
seio familiar, pode-se afirmar que hoje se reconhece a possibilidade de responsabilização civil
em decorrência das relações familiares[48], especialmente após a promulgação da Lei 11.340, de
07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) que, expressamente dispõe que qualquer ação
omissão que importe em dano moral constitui violência doméstica contra mulher[49].

Entretanto, em que pese tal consenso aparente, há divergência doutrinária em relação à
configuração do dano ensejador do dever de indenizar, emergindo duas principais correntes que,
neste ponto, são também classificadas em positiva e negativa. A diferença está no ponto de
divergência. Na contemporaneidade não se discute se é cabível ou não a responsabilidade civil
na esfera familiar em decorrência de ilícito absoluto, mas sim, se o dano decorrente do
descumprimento dos deveres conjugais deve ou não ser ressarcido.

Assim, em função do descumprimento dos deveres conjugais emergem duas correntes:
uma positiva que defende a responsabilização civil por danos decorrentes da violação dos
deveres conjugais; e uma negativa que entende que o simples descumprimento dos deveres
conjugais não enseja dano ressarcível.

A corrente dita positivista é majoritária em doutrina e, ao que parece, a
jurisprudência[50] vem acolhendo essa tese, admitindo a indenização do cônjuge inocente. Um
primeiro argumento apresentado é de que a infidelidade constitui ofensa a honra e a dignidade
do consorte, caracterizando injúria grave a autorizar a separação judicial que, por seu turno,
importa em dano moral e patrimonial, ressarcíveis à luz do artigo 186 do Código Civil. Neste
sentido, CAHALI[51] aduz:

Colocada a questão nesses termos, parece não haver a mínima dúvida de que o
mesmo ato ilícito que configurou infração grave dos deveres conjugais, posto
como fundamento para a separação judicial contenciosa com causa culposa,
presta-se igualmente para legitimar uma ação de indenização de direito comum
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por eventuais prejuízos que tenham resultado diretamente do ato ilícito para o
cônjuge afrontado.

Argumenta-se também que as sanções próprias do direito de família são insuficientes, à
medida que “muitas vezes o dano causado pelo descumprimento de um dever conjugal não se
resolve simplesmente com a separação e com a possível prestação alimentar e, ainda, a
aplicação de outras sanções oriundas do direito de família”.[52]  Por fim, um último argumento
que merece destaque é o de que, se o ordenamento não previu expressamente a
responsabilidade civil por ruptura da sociedade conjugal, também não a proibiu. Sobre este
aspecto, SILVA[53] destaca:

A lei estabelece deveres aos cônjuges e obriga-os à prática de certos atos e à
abstenção de outros. Uma vez violados esses deveres, com a ocorrência de
danos, surge o direito do ofendido à reparação, em razão do preenchimento
dos pressupostos da responsabilidade civil – ação, dano e nexo causal –, assim
como ocorre diante da prática de ato ilícito em outras relações jurídicas. 

AGUIAR JUNIOR[54] defende a responsabilidade civil na esfera familiar, informando que
no caso o fato gerador da responsabilidade pode ser decorrente de alguma infração cometida na
constância da vida em comum, ou pode resultar da separação ou do divórcio, concluindo:

Há de se admitir no nosso direito a possibilidade de ser intentada ação de
responsabilidade civil pelo dano a cônjuge ou companheiro, por ilícito absoluto
ou infração à regra do direito de família.

Em posição oposta, a corrente negativista, não reconhece no simples descumprimento
dos deveres conjugais, causa hábil a ensejar a responsabilidade civil. Dentre os principais
argumentos colacionados, destaca-se a ausência não casual de previsão legislativa, mas sim,
atenta ao fato de já serem expressamente previstas sanções para o culpado pela ruptura da
sociedade conjugal, como elucida PEREIRA[55]:

É possível demonstrar que a indenização por dano moral, decorrente de
violação do dever do casamento (por extensão, da união estável), é inviável em
nosso sistema jurídico. Cumpre lembrar que, na hermenêutica moderna,
prevalece a exegese sistemática. Ora, o sistema jurídico-positivo pátrio sanciona
o infrator com a penosíssima condenação como cônjuge culpado, que, além de
bastante afetar moralmente, implica nas conseqüências gravíssimas de perda do
direito à guarda dos filhos e perda do direito a alimentos! Pois bem, não há que
acrescentar a isto, sem lei explícita, mais uma sanção, qual seja a indenização
por dano moral! Portanto, sistematicamente, de comprova que não sobra
espaço para cogitar da reparabilidade por alegado dano moral oriundo de
infração de dever do casamento.

Argumenta-se também acerca do risco de monetarização das relações familiares[56], no
sentido de que a mera possibilidade de indenização nesses casos contradiz a própria lógica do
ordenamento, no que tange ao personalismo e à despatrimonialização, especialmente no direito
de família onde toda a construção gira em torno do amor e do afeto, valores essenciais. Cumpre
ainda destacar a tese da necessidade de se resguardar a especificidade do direito de família em
relação ao direito das obrigações[57].
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Assim, o simples descumprimento dos deveres conjugais não enseja a reparação civil,
não tanto pelos argumentos expostos acima, mas porque a ponderação dos interesses
contrapostos não permite o acolhimento da tese de ressarcibilidade de tais danos.

 
IV.2. A solução proposta: ponderação dos princípios da liberdade e da solidariedade.

A questão dos limites da tutela da pessoa colocados nos interesses de outras pessoas
condensa a problemática da responsabilidade civil por infidelidade. Neste contexto, a questão
que se impõe é tutelar de forma harmônica a dignidade de todos os membros da família em
suas relações internas, a fim de estabelecer as fronteiras entre a liberdade e a solidariedade
daqueles que conformam a família.

Em outras palavras, indiscutível que ambos os cônjuges têm a sua própria dignidade,
tutelada irrestritamente. Depreende-se, pois, que a cláusula geral de tutela da pessoa não tem o
condão de selecionar no caso concreto qual o interesse merece maior proteção. Assim, acerca da
infidelidade conjugal, a dignidade da pessoa humana pode tanto ser avocada com o fim de se
pleitear o ressarcimento, como para afastá-lo porque, se de um lado a infidelidade abala a
integridade psíquica de um consorte, por outro a busca pela realização sentimental ou sexual do
outro também está respaldada pela mesma proteção a integridade daquele que assim age. Com
razão leciona SCHREIBER[58]:  

“Se, por um lado, a seleção dos interesses merecedores de tutela não pode,
especialmente no que diz respeito às lesões da personalidade, ser guiada por
categorias rígida pré-estipuladas pelo legislador, claro está que tampouco pode
tal solução operar-se à luz da simples referência nominal ao valor constitucional
da dignidade humana”.

Ante o que foi exposto, defende-se que a solução para as demandas que versem sobre a
responsabilidade civil por descumprimento dos deveres conjugais, especificamente por
infidelidade – objeto do presente estudo – deve resultar de um processo de ponderação dos
interesses envolvidos.

A técnica da ponderação evidencia que, numa fase pós-positivista, a técnica da
subsunção é superada, por restar insuficiente e incompatível com a complexidade do
ordenamento jurídico, como leciona PERLINGIERI[59]:

A ampliação da noção de direito positivo e a sua abertura para noções e valores
não literalmente e não explicitamente subsuntos nos textos jurídicos permite a
superação da técnica da subsunção e a propsectação mais realística da relação
dialética e de integração fato-norma, em uma acepção unitária da realidade.

Neste contexto ganha relevo a metodologia do direito civil-constitucional que, ao adotar
uma perspectiva funcional, impõe a revisão de alguns cânones do direito privado. Neste
diapasão, traz como um de seus pressupostos, a utilização da técnica da ponderação em
detrimento da técnica da subsunção para a aplicação das normas jurídicas em resposta ao

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10336

file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn58
file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn59


processo unitário de interpretação e qualificação do fato. Por fim, consigna-se que a
ponderação, enquanto metodologia de aplicação do direito decorre de uma inversão operada
pelo pós-positivismo, segundo a qual os princípios, do último lugar das fontes do direito, passam
a ser os primeiros utilizados.

BARROSO[60] esclarece em que consiste a técnica da ponderação, nos seguintes termos:

“A ponderação consiste, em uma técnica de decisão jurídica aplicável aos casos
difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente,
especialmente quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas
de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas”.

SCHREIBER[61], discorrendo sobre a técnica da ponderação na responsabilidade civil,
destaca que a culpabilidade não ingressa no juízo de aferição do dano, para o qual, somente
importa a antijuridicidade da conduta, à medida que essa revela uma relação de prevalência já
estabelecida pelo legislador.

Esta constatação é de fundamental importância para afastar a tese de que o cônjuge
culpado pela separação ou pelo divórcio deve indenizar o outro consorte. Já em relação à
antijuridicidade poder-se-ia argumentar que o descumprimento dos deveres conjugais se
enquadraria no seu bojo, e que já há uma opção de prevalência feita pelo próprio legislador a
esse respeito. Entretanto, critica-se essa tipificação que não se coaduna com a família
constitucionalizada e funcionalizada em favor dos seus membros, além de, a priori, não
resguardar o multiculturalismo.

O referido autor propõe um método de aferição do dano ressarcível a partir da utilização
da técnica da ponderação com o objetivo fim de estabelecer a área legítima de atuação de
interesses, visando, pois, a verificação do dano no caso concreto. A metodologia proposta acerca
da investigação comparatista do merecimento de tutela dos interesses é resumida pelo próprio
autor nos seguintes termos:

Tal metodologia deve ser dividida em duas fases: a primeira, em que se verifica
o merecimento de tutela em abstrato dos interesses conflitantes; e a segunda,
em que, não havendo prevalência estipulada entre dois interesses tutelados
(por receberem ambos, em abstrato, proteção de igual patamar), confere-se ao
juiz um espaço de ponderação para que decida qual interesse deve prevalecer à
luz das circunstâncias concretas[62].  

A ponderação mostra-se como a única solução adequada para o caso de
responsabilidade civil por infidelidade já que do exame em abstrato do merecimento de tutela
dos interesses envolvidos verifica-se que ambos encontram guarita no ordenamento jurídico.
Neste sentido, FARIAS[63], comentando acerca da responsabilização por ruptura de
relacionamento amoroso (noivado, casamento ou união estável) faz a seguinte reflexão: “nesse
cenário, poderá subsistir um conflito principiológico, encontrando-se de um lado o princípio da
solidariedade em prol da suposta vítima e o princípio da liberdade (ou autonomia) em prol do
suposto ofensor”.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10337

file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn60
file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn61
file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn62
file:///D:/FERNANDA/MESTRADO/Responsabilidade_Civil_por_infidelidade_final2%5b1%5d.doc#_ftn63


Assim, se o consorte vítima da infidelidade tem ao seu favor o princípio da solidariedade,
decorrente da cláusula geral da dignidade da pessoa humana, o cônjuge infiel tem ao seu favor
o princípio da liberdade, corolário da mesma cláusula geral. Ainda que possa surgir o argumento
de que a fidelidade é um dever conjugal expresso, o princípio da liberdade é hierarquicamente
superior, o que acabaria por neutralizá-lo.

Não bastasse ambos os interesses serem abstratamente merecedores de tutela, inexiste
regra legal de prevalência entre eles, como não poderia ser diferente, à medida que ambos
decorrem do mesmo comando constitucional, consubstanciado na cláusula geral de tutela da
pessoa.

Conseqüentemente, resta a ponderação judicial dos interesses envolvidos à luz das
circunstâncias e peculiaridade do caso concreto, sendo certo que:

na ponderação dos interesses contrapostos entre a solidariedade familiar e a
autonomia individual, ou seja entre a sociedade conjugal e as escolhas
individuais de cada cônjuge, prevalecem, segundo a doutrina mais atenta, os
direitos do indivíduo e suas próprias opções de vida, não se admitindo que o
seu descumprimento dê causa, com êxito, a ação de responsabilidade civil[64]

No caso em contento, defende-se que a ponderação deva ser em favor do princípio da
liberdade, negando-se a existência de dano ressarcível, pelos seguintes argumentos:

i) a busca livre pela felicidade deve sopesar na balança face ao princípio da
solidariedade, sob pena de violação do direito de liberdade[65].

ii) o descumprimento dos deveres conjugais, dentre eles o de fidelidade, tem por efeito
jurídico a possibilidade de propositura de separação judicial nos termos do artigo 1572 do
Código Civil, sendo inadequada a extensão das disposições sobre a responsabilidade civil;

iii) a comunhão de vida juntamente com o amor e o afeto, alicerces da vida conjugal e
familiar, são incompatíveis com a imposição coercitiva de deveres conjugais. Ao possível
argumento de que a comunhão de vida, o amor e o afeto são também incompatíveis com a
infidelidade, responde-se, desde já, que se concorda e que, por isso mesmo, a falência da
relação conjugal se deu antes da infidelidade, tendo sido essa, muito provavelmente, uma sua
decorrência. Neste contexto, possibilitar a demanda indenizatória, ao invés de compensar algum
dano eventual, só irá prolongar uma situação penosa para ambos os consortes;

iv) se o princípio da liberdade não prevalecesse face ao da solidariedade social e à luz
dos ditos deveres conjugais, acabaríamos por ter que aceitar – por imposição de coerência
sistemática – o cumprimento coercitivo dos demais deveres conjugais, dentre eles o débito
conjugal; e,

v) por fim, constatado que “a disciplina da responsabilidade civil, portanto, deve muito a
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escolhas político-filosóficas do que a evidências lógico-racionais, decorrentes da natureza das
coisas”[66], espera-se que a opção do julgador seja pela aplicação do artigo 1572 apenas e não
a do artigo 186, ambos do Código Civil às dissoluções de sociedades conjugais.

 

V. CONCLUSÃO:

 

As transformações ocorridas tanto no âmbito da família, quanto na disciplina da
responsabilidade civil, permitiram a ventilação da hipótese de dano moral no contexto familiar.
Isto porque a cláusula de tutela da pessoa humana impõe a proteção e a promoção da
dignidade de todos em qualquer ambiente, não havendo justificativa plausível para se obstar a
aplicação do instituto da responsabilidade civil por dano eventualmente provocado na esfera
mais íntima das relações.

A discussão acerca da possibilidade de indenização por infidelidade decorre de um
problema anterior, consubstanciado na conceituação do próprio dano moral. Ainda hoje são
comuns as decisões que relacionam o dano moral à dor, sofrimento, angústia. E, neste sentido,
qualquer separação ensejaria dano moral. Entretanto, ao se conceituar o dano moral como
decorrente de afronta a dignidade e definindo o conteúdo da dignidade, a tese indenizatória cai
por terra, exatamente porque na ponderação entre a solidariedade e a liberdade, neste caso,
deve prevalecer a liberdade.

Nas relações internas familiares o dano injusto e ressarcível é aquele decorrente do ilícito
absoluto e não fruto do simples descumprimento dos deveres conjugais, porque acredita-se que
os mesmos, já que foram tipificados, devem ter sua interpretação flexibilizada à luz da
diversidade cultural, a fim de que efetivamente cumpram a única função que possam ter que é a
de atuar no resguardo e promoção do livre desenvolvimento daqueles que se uniram.

Assim, a infidelidade por si só não geraria o dever de indenizar, por falta de previsão
legal e por incompatibilidade com o perfil instrumental da família. Além disso, a possibilidade de
indenização no caso vertente fere o princípio da liberdade, sem que o seu contraposto – direito-
dever de solidariedade, seja hábil a justificar tal lesão.

No entanto, a infidelidade acompanhada de sevicias, violência física ou moral,
humilhação, ensejaria o dever de indenizar, visto que a conduta praticada atingiria diretamente a
dignidade do consorte, não havendo ponderação positiva possível entre a liberdade do ofensor e
a dignidade da vítima.

Em suma, concorda-se que seja indenizável o dano injusto passível de ser perpetrado
contra qualquer pessoa. No entanto, refuta-se a tese de ressarcimento a título de dano
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extrapatrimonial de danos que só podem ser causados em razão da relação de conjugalidade, ou
seja, nega-se a responsabilidade civil pelo simples descumprimento dos deveres conjugais.

VI. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado. Responsabilidade civil no direito de família. In: ADV. Advocacia
Dinâmica. Seleções Jurídicas: XIII Jornada de Direito de Família. Fev. 2005. COAD ? Seleções
Jurídicas, Fevereiro 2005., pp. 39-43.

ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. A reparação de danos morais por dissolução do vínculo
conjugal e por violação de deveres pessoais entre os cônjuges. Revista dos Tribunais, n. 802,
ago. 2002, p. 11-26.

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.

BERNARDO, Wesley de Oliveira Louzada. Dano moral: critérios de fixação de valor. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, pg.

CAHALI, Yussef Said. Divórcio e separação. 11 ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o Código
Civil de 2002. São Paulo: RT, 2005.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6 ed., rev., aum., atual. 3ª
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006.

DIAS, Maria Berenice. O dever de fidelidade. Revista da AJURIS, n. 85, mar. 2002, p. 477-479.

__________. O dever de fidelidade. Disponível em: www.uj.com.br, acesso em 02/02/2004.

FARIAS, Cristiano Chaves de. A proclamação da liberdade de permanecer casado (ou um
réquiem para a culpa na dissolução das relações afetivas). Revista Brasileira de Direito de
Família, n. 18, jun/jul. 2003, p. 49-82.

FARIAS, Luciano Chaves de. Teoria do risco desautorizando a indenização por danos morais nos
casos de ruptura de noivado e das relações matrimoniais. Revista Brasileira de Direito das
Famílias e Sucessões, n. 1, dez/jan. 2008, p. 5-24.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil: família. São Paulo: Atlas, 2008.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda
compartilhada à luz da Lei n. 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas,
2008.

GUIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-
democracia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10340

http://www.uj.com.br/


IBGE. Estatísticas do Registro Civil. 2006 e 2007.

LAGE, Juliana de Souza Gomes. Responsabilidade civil nas relações conjugais. In. TEIXEIRA, Ana
Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (coords.). Manual de direito das famílias e
das sucessões. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008, p. 485-508.

LOBO, Paulo. Direito Civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2007.

MADALENO, Rolf. O preço do afeto. in T. da Silva Pereira e R. da Cunha Pereira (coords.). A
ética da convivência familiar. Sua efetividade no cotidiano dos tribunais. Rio de Janeiro: Forense,
2006, pp.151-169.

___________. A infidelidade e o mito causal da separação. Disponível em:
www.rolfmadaleno.com.br , acesso em: 30/03/2009.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edson do Rêgo. Elementos de responsabilidade civil por dano moral.
Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

__________. Danos morais em família? Conjugalidade, parentalidade e responsabilidade civil. in
T. da Silva Pereira e R. da Cunha Pereira (coords.). A ética da convivência familiar. Sua
efetividade no cotidiano dos tribunais. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp.171-201.

__________. Perspectivas a partir do direito civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo (org.).
Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional: anais do
Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo:
Atlas, 2008. pg. 29-41.

MULHOLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de
Janeiro: GZ Ed., 2009.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

PEREIRA, Sérgio Gischkow. Dano moral e direito de família: o perigo de monetizar as relações
familiares. Revista da AJURIS, n. 85, mar. 2002, p. 351-362.

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio de
Janeiro: Ed. Renovar, 1997.

RESENDE, Nara Rubia Alves de. Da possibilidade de ressarcimento dos danos decorrentes da
dissolução da sociedade conjugal. Revista Brasileira de Direito de Família, n. 21, dez/jan. 2004,
p. 5-32.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10341

http://www.rolfmadaleno.com.br/


SARLET, Ingo. Verbete Dignidade da pessoa humana. In: Dicionário de Filosofia do Direito. Rio
de Janeiro e São Leopoldo: Renovar e Unisinos, 2006.

SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. A culpa nas relações de casamento e de união estável.
Revista do Advogado, n. 98, jul. 2008, p. 186-201.

_______. Afetividade e responsabilidade nas relações de família. Revista do Advogado, n. 91,
maio/2007, p. 112-121.

_______. Novo Código Civil: tutela da dignidade da pessoa humana no casamento. Revista do
Advogado, n. 68, dez/2002, p. 120-126.

_______. Responsabilidade civil dos conviventes. Revista Brasileira de Direito de Família, n. 3,
out./dez.. 1999, p. 24-39.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] MELLO, Celso de. Voto proferido no RE 407688. STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Rel.
Min. Cesar Peluso. RE 407688/SP. Julg. 08/02/2006.  “Daí a advertência que se impõe
considerar, de que se formou, no âmbito de nosso sistema jurídico, um novo paradigma a ser
observado pelos elaboradores e pelos aplicadores da lei, pois, como bem assinalado pela
Professora Maria Celina B. Moraes (...) no Estado Democrático de Direito, delineado pela
Constituição de 1988, que tem entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o antagonismo público-privado perdeu
definitivamente o sentido. Os objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e de erradicação da pobreza, colocaram – isto é, os valores existenciais – no
vértice do ordenamento jurídico brasileiro, que de modo tal é o valor que conforma todos os
ramos do Direito. Daí decorre a urgente obra de controle de validade dos conceitos jurídicos
tradicionais, especialmente os do direito civil, à luz da consideração metodológica que entende
que toda norma do ordenamento deve ser interpretada conforme os princípios da Constituição
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RESUMO 
Hoje, muito se fala acerca das inter-relações entre Estado e sociedade, prova disso tem sido a 

proliferação de ONGs, OSCIPs e outras entidades que demonstram a soma de esforços de ambos, 
contudo nem sempre foi assim. Na mesma esteira, o acesso ao ensino superior no interior dos 
estados nem sempre foi uma realidade, razão pela qual as Universidades Comunitárias surgiram, 

em especial, no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Este modelo de instituição de 
ensino superior demonstra a soma de esforços das comunidades interioranas que, por vezes, 

desempenharam o papel que competia ao Estado. Na atualidade, o cenário tem apontado a uma 
soma de esforços entre a sociedade civil e o Estado na busca de soluções aos problemas que 
assolam. De outra banda, por haver a tramitação de um projeto de lei à regulamentação das 

universidades comunitárias, oportuna a análise histórica, a fim de compreender o processo de 
surgimento destas. Para tanto, será feita, em um primeiro momento, uma análise das mutações 
do Estado e a fim de verificar a (in) existência da dicotomia existente entre Direito Público e 

Direito Privado. Posteriormente, haverá uma apreciação das novas inter-relações entre Estado e 
sociedade civil, a fim de compreender tanto a crise por eles enfrentada como a incorporação de 
um novo papel. Ao fim, será analisado em que terreno se deu a formação do espaço público não-

estatal para que se possa compreender de que modo surgiram as Universidades Comunitárias. 
PALAVRAS-CHAVES: Estado; Sociedade civil; Universidade comunitária 
 

 
RESUMEN 

Hoy, se habla mucho de las inter-relaciones entre el Estado y la sociedad, la prueba ha sido la 

proliferación de ONGs, OSCIP y otras entidades que demostran la suma de esfuerzos de ambos, 

todavia, no fue siempre así. En la misma estera, el acceso a la educación superior en el interior de 

los estados no fue siempre una realidad, razón por la cual las Universidades Comunitárias se han 

surgido, especialmente en el interior de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Este tipo de 

institución de enseño superior demuestra la suma de esfuerzos de las comunidades interioranas 

que, por veces, desempeñaron el papel que correspondía al Estado. En la actualidad, el escenario 

ha señalado a una suma de esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que asolan. De otra banda, porque hay la tramitación de un proyecto 

de ley para la regulación de las universidades comunitárias, es oportuna la análisis histórica, para 

comprender el proceso de aparición de estas. Por lo tanto, se realizará, en un primer momento, un 

análisis de las mutaciones del Estado con el objetivo de verificar la (in) existencia de la dicotomía 

entre Derecho Público y Derecho Privado. Posteriormente, habrá una apreciación de las nuevas 

inter-relaciones entre el Estado y la sociedad civil a fin de comprender tanto la crisis que enfrentan 

como la incorporación de un nuevo papel. Al final, se analizarán en que suelo que se le dio la 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10347



formación del espacio público no estatal de manera que podamos comprender cómo aparecieron 

las Universidades Comunitárias. 

PALAVRAS-CLAVE: Estado; Sociedad Civil; Universidad Comunitária 

 

 

Considerações Iniciais 

  

À medida que a figura estatal deixa de ser garantidora de uma infinita gama de direitos, altera-se, não 

apenas o papel do Estado, mas também da própria sociedade, que busca alternativas capazes de suprir as 

deficiências que lhe são impostas, apresentando-se como propulsora de atividades comunitárias e 

democráticas visto a sua possibilidade de discussão dos problemas enfrentados pela comunidade. A 

comunidade, por sua vez, é envolvida num processo de autogestão dos problemas por ela vivenciados. 

Nesse contexto de crise e de assunção de novos papeis, surgem as universidades comunitárias, as quais 

desempenham, mais do que o papel de educar, vez que também asseguram à população acadêmica e das 

próprias comunidades que as cercam, atividades voltadas à concretização dos direitos humanos, função que 

nem sempre é suprida pelo Estado. Ademais, as universidades comunitárias são a demonstração do 

entrelaçamento entre Estado e sociedade civil e a comprovação de que um novo modelo é possível. 

Busca-se, então, através do presente trabalho delinear uma reflexão acerca (in) existência de uma 

dicotomia entre o público e o privado, a fim de verificar as novas confrontações possíveis, para em um 

segundo momento, trazer à baila as alterações sofridas pelo Estado, e, ao final, abordar o surgimento das 

universidades comunitárias, instituições formadas pela força e vontade da comunidade, que desempenham 

uma atuação direta da sociedade civil e dos cidadãos que a formam.  

  

2 As mutações do Estado e (in) existência da Dicotomia existente entre Direito Público e Direito 

Privado 

  

A Revolução Francesa traça um novo panorama, a partir do qual, o Direito Privado passa a ser o centro 

do sistema jurídico, sendo que com a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 

1789, a proteção aos direitos individuais passa a ser o marco do Estado Liberal. O liberalismo resta 

consagrado e consequentemente o homem passa a ser visto como sujeito livre e igual para agir, sem 

intervenção estatal nas relações privadas.[1] Ao Estado compete tão-somente assegurar o principal dos 

direitos do cidadão, qual seja, a liberdade individual, bem como não criar óbices para que se concretize a dita 

ascensão econômica. 

 A grande dicotomia[2] entre direito público e privado surge por volta de 1800, em virtude dos 

movimentos de codificação e constitucionalismo e, especialmente, em razão da importância que o direito 

privado passou a desempenhar. A partir daí, ficam ressaltadas as distinções entre a esfera das relações 
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econômicas e da esfera das relações políticas, entre a sociedade civil e o Estado. Contudo, as alternâncias 

entre público e privado ocorreram ao longo da história, não de forma linear, mas de modo cíclico.[3] 

Por décadas, o Direito Público e o Privado diferenciaram-se em virtude da destinação de suas regras. O 

Direito Privado, sempre direcionado a tutelar as relações entre particulares; ao passo que o direito público se 

destinava à organização estatal e às relações entre Estado e cidadãos privados. 
  
Numa época em que o individualismo era concebido isoladamente no espaço social e político e a 

sociedade e o Estado eram considerados dois mundos separados e estanques, cada um governado por 

uma lógica de interesses própria e obedecendo, por isso, respectivamente, ao direito privado ou ao 

direito público, não admira que os direitos fundamentais pudessem ser e fossem exclusivamente 
concebidos como direitos do indivíduo contra o Estado.[4] 

  

Eugênio Facchini Neto[5] refere que a publicização do direito privado e a privatização do direito 

público são, em verdade, fenômenos decorrentes da tendência de convergência entre as duas esferas, o 

público e o privado. Como principal indicativo deste movimento de deslocamento do direito privado em 

direção ao público tem-se, então, a funcionalização de diversos institutos típicos do direito privado 

(propriedade, empresa, contrato, família). Decorre daí que a intervenção que reduz o campo da autonomia 

privada, o que, pela doutrina é chamado de publicização do direito privado. Em outras palavras, há uma 

releitura do Direito Civil à luz da Constituição, a fim de que haja a proteção da dignidade humana em face 

dos valores patrimoniais, ou seja, o ser humano passa a ocupar o centro do ordenamento jurídico. Em 

verdade, o fenômeno de descodificação tem inicio quando se percebe a insuficiência do Código Civil para 

regular determinadas relações privadas. 

A constitucionalização do Direito Privado pode ser abordada sob duas diferentes óticas. A primeira 

refere-se a muitos institutos que eram tratados somente pelo Direito Privado passaram a fazer parte das 

constituições, ou seja, passa a haver uma relevância constitucional nas relações privadas. A segunda, diz 

respeito às consequências, no âmbito privado, de uma gama de princípios constitucionais pelo que se chama 

constitucionalização do Direito Civil, assim, a interpretação normativa deve sempre ocorrer em 

conformidade com a Constituição, a fim de seja dada maior eficácia aos direitos fundamentais. Cabe frisar 

que o legislador infraconstitucional também deve obedecer aos princípios constitucionais, sempre que for 

editar uma norma.[6] 

No Brasil, o conflito ocorre a partir da ótica de um Código Civil (CC 1916) que abrangia a completa 

ordenação dos atos e fatos atinente à pessoa humana e, portanto, reputava-se ao mesmo a condição de eixo 

do sistema.[7] Inegável que mesmo com o advento da Constituição de 1988, esta ideia de auto-suficiência 

permanece arraigada por um bom período, encontrando resistência por parte de alguns operadores do 

Direito. 

As dificuldades de implantação de uma visão constitucional, embora tenham sido amenizadas (no 

Brasil passou a ocorrer a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988), ainda amargam com 

alguns resquícios da separação e isolamento dos dois institutos (público e privado), uma, porque a legislação 

baseada em lastros constitucionais é recente; duas, pelo poder que legislação civilista ainda desempenha no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

É a Constituição Federal de 1988 que insere no ordenamento jurídico brasileiro a ideia de que todos os 

demais regramentos devem estar a ela submetidos e recepcionados, sob pena de serem declarados 
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inconstitucionais e é a partir desta Carta Política que a constitucionalização do direito privado ganha 

respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Indubitavelmente, esta mudança de paradigma advinda com o 

surgimento da Constituição Federal de 1988, indubitavelmente trouxe influências ao direito privado, 

mudando qualitativamente o sistema clássico de Direito Civil.[8] 
  
A superioridade hierárquico-normativa do Direito Constitucional impede que o Direito Civil seja tido 

como um ramo jurídico autônomo. Assim, a toda interpretação constitucional, bem como a 

interpretação da legislação ordinária conforme a Constituição, leva à concretização dos direitos 

fundamentais, admitindo-se sua eficácia nas relações interprivadas.[9] 

  

O enfraquecimento da ideia de distinção entre os sistemas, público e privado, decorre até mesmo do 

fato de a vida social ter sido assolada por uma complexidade sem fim, fazendo com que as situações 

previstas no Código não fossem mais, sozinhas, capazes de atender às demandas da população. E, nesta 

complexidade, as barreiras que diferenciam um sistema de outro passam a ter limites muito tênues. Nesse 

sentido, Pietro Perlingieri ensina que: 
  
[...] numa sociedade onde é precisa a distinção entre liberdade do particular e autoridade do Estado, é 

possível distinguir a esfera do interesse dos particulares daquela do interesse público, em uma 

sociedade como a atual, torna-se difícil individuar um interesse particular que seja completamente 

autônomo, independente, isolado do interesse dito público. [10] 

  

No período do capitalismo liberal, a autonomia e a universalidade do direito mostravam-se em 

consonância com a unidade estatal, esta, por sua vez, estava embasada na distinção entre Estado e sociedade 

civil, notadamente na especificidade funcional do Estado. A sociedade civil e as relações de mercado eram 

concebidas como auto-reguladas, ao Estado competia apenas assegurar esta garantia. O instrumento mais 

crucial da autonomização da sociedade de mercado foi o direito privado, complementado por medidas 

fiscais, monetárias e financeiras, destinadas quase sempre a corrigir os desequilíbrios resultantes de 

deficiências e imperfeições do mercado. Esta intervenção do Estado liberal aparentemente excepcional e 

discreta trazia consigo o potencial para o “absolutismo jurídico”, potencial que, no entanto, se manifestava 

de modo muito incompleto, resultando num desenvolvimento desigual o campo jurídico. 

De modo gradual, passou a haver uma distinção entre Estado e sociedade civil. Inicialmente houve 

sucessivas deslocações da linha de demarcação o que posteriormente gerou a total a distinção, com 

implicações no campo jurídico que repercutem até hoje. Pode-se, dividir esta evolução em dois momentos 

distintos, que embora convergentes, incentivaram tal processo. O primeiro momento é destacado pela 

necessidade uma gestão econômica pública imposta pela crescente complexidade da economia capitalista, 

em razão das adversidades decorrentes do crescimento econômico que acarretou em uma crescente 

desigualdade entre os agentes econômicos (leia-se: capital e o trabalho, bem como do próprio capital) 

postularam por uma intervenção estatal, a fim de regular os mercados. 

Já o segundo momento, decorreu do reconhecimento político das externalidades sociais do 

desenvolvimento capitalista, o que se deu em razão da expansão do processo político, que por sua vez foi 

desencadeado pela extensão do direito de voto aos trabalhadores, bem como pelo surgimento e crescimento 

de poderosos partidos operários. Assim, estas alterações surgidas em razão do intervencionismo estatal e da 
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instrumentalidade jurídica não apenas tiveram um profundo impacto ao Estado como também trouxeram 

reflexos ao direito. 

O declínio do Estado Liberal e a ascensão do Welfare State[11] traz o primado do público sobre o 

privado, prova disso é que o Estado passa a intervir na regulação das relações individuais, chegando-se à 

publicização do direito privado na busca pela igualdade substancial. Neste período, a autonomia privada 

também sofre mudanças, vez que passa a ser limitada em razão da concretização da solidariedade social e da 

tutela da dignidade da pessoa humana. Resta abandonada a centralidade dos códigos no ordenamento 

jurídico e as leis extravagantes disciplinam questões específicas das relações entre particulares.[12] 

Portanto, a discussão acerca da superação da dicotomia entre Direito Público e Direito Privado dá-se 

em decorrência da modificação do papel desempenhado pelo Estado, que deixa de ser uma mera estrutura 

burocrática organizacional e passa a controlar as relações privadas, limitando a autonomia da vontade, com o 

intuito de equilibrar as relações. Em verdade, os interesses individuais devem sofrer a intervenção estatal, 

vez que a sua realização se constitui tanto em um fundamento quanto uma justificação da dita intervenção. 

No âmbito jurídico, é revelada uma crise tanto no direito posto quanto na maneira como ele 

tradicionalmente costuma ser interpretado e convida à realização de uma nova visão, a fim de que haja uma 

revisão dos postulados clássicos que foram incorporados quando do surgimento do Estado Liberal e também 

do Estado Social. Portanto, é com base neste contexto de alteração Estatal e nesta nova concepção de papeis, 

onde não mais há uma evidente distinção do público e do privado, o campo fértil ao surgimento de uma nova 

figura, chamada público não-estatal, “presumidamente poderá no século XXI constituir-se numa dimensão-

chave da vida social”[13] . 
  
O processo de ampliação do setor público não-estatal ocorre a partir de duas origens: de um lado, a 

partir da sociedade, que cria continuamente entidades dessa natureza; de outro, a partir d Estado, que 

nos processos de reforma deste último quartel do século vinte, se engaja em processos de publicização 

de seus serviços sociais e científicos.[14] 
  

Luiz Carlos Bresser Pereira[15] trata da dualidade do Direito e do hábito de realizar classificações, de 

um modo reducionista, em público – quando voltado ao interesse geral, ou privada – quando atende aos 

interesses dos indivíduos e de suas famílias. Todavia, o público não pode ficar limitado à concepção de 

estatal, vez que o público é bem mais abrangente que o estatal, tampouco as fundações e associações sem 

fins lucrativos não podem ser denominadas privadas. Daí a afirmação de que uma fundação[16] muito 

embora regida pelas normas do Código Civil e não pelas de Direito Administrativo, deve ser tida como 

instituição pública, vez que atende aos interesses gerais. 
  
A introdução do público como uma terceira dimensão, que supera a visão dicotômica que enfrenta de 

maneira absoluta o estatal com o privado, está indiscutivelmente vinculada à necessidade de redefinir 

as relações entre Estado e sociedade. O público, no Estado não é um dado definitivo, mas um processo 

de construção, que por sua vez supõe a ativação da esfera pública social em sua tarefa de influir sobre 

as decisões estatais.[17] 

  

O reconhecimento do chamado público não-estatal ganha importância à medida que a crise estatal 

aprofunda a dicotomia existente entre Estado versus setor privado, dessa maneira, o público não-estatal tanto 

pode ocorrer através da privatização – onde o mercado assume a coordenação das atividades ou através de 

uma nova relação entre Estado-sociedade, onde são estabelecidas parcerias e intermediações, tanto num 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10351

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn12
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn15
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/98%20-%20RELACOES%20PRIVADAS%20E%20DEMOCRACIA/5310.html%23_ftn17


quanto em outro caso se vê a formação do espaço público não-estatal[18], que pode ser conceituado como 

um conjunto de: 
  
Organizações ou formas de controle „públicas‟ porque voltadas ao interesse geral; são „não-estatais‟ 

porque não fazem parte do aparato do Estado, seja por não utilizarem servidores públicos, seja por não 

coincidirem com os agentes políticos tradicionais.[19] 

  

Maria Tereza Fonseca Dias[20] afirma que os conceitos tanto de sociedade civil quanto de setor 

público não-estatal são amplos e alcançam um grande número de organizações, que, todavia, não se 

confundem com o Estado, com a economia ou com outros sistemas de funções sociais, vez que continuam 

atrelados às estruturas privadas.  Como características são citadas: 

  
Pluralidade: famílias, grupos informais e associações voluntárias, cuja pluralidade e autonomia tornam 
possíveis uma variedade de formas de vida; publicidade, instituições de cultura e comunicação; 

privacidade: um domínio de autodesenvolvimento individual e escolha moral; e legalidade: estruturas 

de leis gerais e direitos básicos necessários para demarcar pluralidade, privacidade e publicidade, em 

face ao menos do Estado, tendencialmente, da economia. Juntas essas estruturas asseguram a 

existencial institucional de uma sociedade civil moderna e diferenciada.[21] 

  

A partir da afirmação de que as organizações públicas não-estatais propiciam serviços sociais (saúde, 

educação e assistência social) e científicos de qualidade e com eficiência[22], bem como em decorrência das 

características que se revestem, vislumbra-se, então, em razão tanto de seu histórico, quanto dos serviços 

prestados, que, aqui estão insertas as universidades comunitárias. 

A partir do Estado Social e do Estado Democrático de Direito não mais há uma nítida distinção entre o 

público e o privado. Assim, próximo ao final do século XX, inclusive no Brasil, o Estado passa a assumir um 

novo papel, de gestor dos problemas públicos, delegando determinados serviços à iniciativa privada ou, 

ainda, intervindo através de empresas públicas desburocratizadas.Vislumbra-se, então o enfraquecimento da 

ideia de que apenas o Estado tem o dever de assegurar os direitos sociais, assim, o chamado terceiro 

setor[23] passa a ocupar alguns espaços deixados pelo Estado. A rígida distinção entre público e privado 

parece, então, está diante de um novo paradigma, em razão do debate acerca de uma nova espécie de pessoa 

jurídica, intitulada pública não-estatal. 

No tocante à dita superação da dicotomia público versus privado, verifica-se, nesta esfera um 

atrelamento ao modelo liberal, que remete à concepção de relações privadas com a mesma concepção que se 

tinha há 200 (duzentos) anos, todavia, este modelo parece superado  em face tanto das emergências sociais, 

quanto da nova simbiose decorrente da relação Estado-sociedade civil-mercado.[24] “Técnicas e institutos 

nascidos no campo do direito privado tradicional são utilizados naquele do direito público e vice-versa, de 

maneira que a distinção, neste contexto não é mais qualitativa, mas quantitativa”[25], ou seja, ocorre a 

análise individual de cada instituto a fim de verificar se nele há predominância do público ou do privado. É, 

então, com base na ideia de intersecção entre o direito público e o direito privado que será analisada a figura 

do público não-estatal, notadamente as universidades comunitárias. 

  

3 As novas inter-relações entre Estado e sociedade civil: da crise à incorporação de um novo 

papel 
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O modelo de Estado Moderno tem origem com a Revolução Francesa, a partir do Estado Liberal, o 

qual restou construído a partir dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade; buscando evitar a 

concentração de poderes, bem como as arbitrariedades ocorridas no Estado Absolutista. Este modelo estatal 

possuía como valores a supremacia da lei, a separação dos poderes e as garantias individuais. No Estado 

Liberal, em decorrência da separação dos poderes, o Legislativo ganha força, e, prolifera-se, então, a ideia de 

que a vontade geral só é legítima se emanada do legislativo. Os demais poderes (Executivo e Judiciário), por 

sua vez, são tidos como meros aplicadores e executores da lei, sem praticamente nenhuma autonomia 

criativa ou decisória fora dela. 

O Estado Social de Direito surge como promessa de efetivação dos direitos formalmente assegurados 

na era liberal e incorpora à primeira dimensão de direitos (os direitos civis e políticos) uma segunda 

dimensão de direitos (os direitos sociais, culturais, e econômicos, bem como os direitos coletivos), trazendo 

em seu bojo a necessidade de se realizar uma releitura dos primeiros direitos chamados fundamentais, 

adaptados à demanda social, ou seja, neste modelo de Estado o „social‟ é preconizado, há a submissão 

apenas às leis que visam ao bem-estar social. Logo, o Estado, deixa de ter uma conduta abstencionista, que 

adotava até então, e passa a assumir o papel de interventor, pautando-se no princípio da igualdade material e 

não mais na mera igualdade formal. 

Após a Segunda Grande Guerra, o Estado apresenta-se aos olhos da sociedade civil como um 

garantidor do bem-estar social. Todavia, mesmo antes deste marco, já havia codificações que apresentavam 

esta formatação. Legislações populistas que, mesmo guardando fortes traços de um Estado 

Liberal, buscavam proverem determinadas e pontuais necessidades sociais que foram deixadas pelo modelo 

liberal de Estado. A adoção do modelo de Estado Social implica em utilizar-se da máquina estatal para 

prover determinados bens e serviços à sociedade. Assim, conseguia o Estado garantir a sua intervenção 

direta na economia, controlando-a, por meio de empresas estatais ou da ação direta do Estado. 

O chamado Welfare State, Estado de Bem-Estar ou, como preferem alguns, Estado Protetor ou 

Assistencial, tem como característica primordial a interferência do Estado na oferta de serviços sociais, os 

quais são realizados de modo gratuito, para que seja prestado um mínimo de benefícios a todos. No modelo 

adotado pelo Welfare State, porém, acabaram por se agregar inúmeras funções ao Estado. O funcionamento 

da máquina pública perdeu-se em um limbo de procedimentos burocráticos e repetitivos que apenas, 

produzindo serviços de baixa qualidade, com morosidade e gastos excessivos, em decorrência do ambiente 

tecno-burocrático da administração pública. 

Em seguida, emerge o Estado Democrático de Direito. Nas palavras de Mônia Clarissa Hennig 

Leal[26], “tem-se na passagem para o Estado Democrático de Direito, um acréscimo do ideal participativo e 

democrático amplo do aspecto formal, que, como o próprio nome indica, o faz, notadamente, por meio do 

direito”. Numa visão contemporânea, Elias Dias refere que são características do Estado Democrático de 

Direito: 

  
a) império da lei: lei como expressão da vontade geral; b) Divisão dos Poderes: legislativo, executivo 

e judiciário; c) Legalidade da Administração, atuação segundo a lei e suficiente controle judicial; d) 

Direitos e liberdades fundamentais: garantia jurídico-formal e efetiva realização material.[27] 
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Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho[28], o Estado Constitucional Democrático de Direito é 

sempre um ponto de partida, um início e nunca um fim, ou seja, um ponto de chegada. “Como ponto de 

partida, constitui uma tecnologia jurídico-política razoável para estruturar uma ordem de segurança e paz 

jurídicas. Mas os esquemas político-organizatórios, ou seja, as formas de organização política, não chegaram 

ao “fim da história””. 

Evidente é o fato de que o Estado tem sido alvo de problemáticas tanto internas quanto externas. 

Relativamente ao primeiro caso, tem-se a crise do Estado Social e a consequente transferência de 

responsabilidade para outros sistemas, como é o caso das privatizações, da desregulamentação do mercado, 

bem como a perda da eficácia regulatória do direito estatal. Já no segundo caso, há a problemática da 

globalização das relações sociais, em especial no plano econômico[29].  

Ante à evidente falência, o Estado, então, passa a buscar mecanismos capazes de assegurar aos 

cidadãos os direitos legalmente previstos, nos mais variados setores;  daí surge a possibilidade de entrega da 

exploração de obras e/ou serviços públicos ao particular, pois se de um lado o Estado mostra-se incapaz de 

dar conta das demandas a ele levadas; de outro, a iniciativa privada possui o tino e a vontade de 

empreendedor. 

A nova formatação do Estado, desenvolvida no final do século XX, tenta ser uma resposta às 

enfermidades do Estado Moderno. Trata-se de diminuir a burocracia, os gastos e as responsabilidades pelos 

serviços mal prestados. O Estado transfere diversas formas de prestação de serviços e passa a gerenciá-las, 

tendo como principais exemplos o setor elétrico e o setor de telecomunicações. 
  
A definição de alternativas positivas ao Estado-Providência supõe, ao mesmo tempo, que segmentos 

da sociedade civil (grupos de vizinhança, redes de ajuda mútua, estruturas de assunção de serviço 

coletivo, etc.) possam ser reconhecidos como sujeitos de direito e instâncias produtoras de um direito 

autônomo em relação à lei de essência estatal. [...] O Estado-Providência estaria, aliás, falido há muito 
tempo se a sociedade fosse apenas o simples reflexo da representação que ele faz dela, se ela fosse 

pura coleção de indivíduos, definitiva e radicalmente atomizada. Nossa sociedade só funciona porque 

contradiz, nos fatos, mesmo de modo parcial e limitado, a plenitude do esquema individualismo 

através do qual ela se representa.[30] 

  

Com a transferência de determinados serviços e bens públicos à iniciativa privada, o Estado visa uma 

melhor prestação desses serviços. Isso, porque pode cobrar pela prestação de qualidade. O Estado propõe a 

participação da sociedade civil, transferindo boa parte das responsabilidades assumidas diretamente no 

período do Welfare State. 
  
A crise do Estado implicou na necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; a globalização tornou 

imperativa a tarefa de redefinir suas funções. Antes da integração mundial dos mercados e dos 

sistemas produtivos, os Estados podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as 

respectivas economias da competição internacional. Depois da globalização, as possibilidades do 

Estado de continuar a exercer esse papel diminuíram muito. Seu novo papel é o de facilitar para que a 

economia nacional se torne internacionalmente competitiva. A regulação e a intervenção continuam 
necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em 

infra-estrutura - uma intervenção que não apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados 

pelo mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos a competir a nível 

mundial.[31] 
  

Diferentemente do que ocorreu no século passado, onde havia a clara distinção entre público e privado, 

hoje, tem se visualizado a necessidade de integração entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor[32], para 
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a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A mentalidade de que o Estado deve ter uma conduta 

paternalista e assistencialista tem perdido força; em contrapartida, o ideal de desenvolvimento sustentável a 

partir da união de esforços entre Estado e iniciativa privada vem cada vez mais ganhando adeptos. 

Em verdade, o Estado nada mais é que uma criação do homem, em especial daquele que vive em 

sociedade. Todavia, há casos onde o Estado sustenta a condição de centro neural do sistema, ou seja, ele 

tenta atender a todas as metas de governo, confundido-as, assim, com as verdadeiras finalidades do Estado, 

deste modo, por vezes, há a instalação do arbítrio que acaba atingindo a democracia.[33] 

Ante esta conjuntura, a simples ideia de estatização e/ou privatização, não tem se mostrado suficiente 

para resolver os problemas enfrentados pelo Estado, daí a necessidade de buscar alternativas. Isso requer a 

redefinição de fronteiras entre o Estado e a sociedade, subjacente ao debate sobre o público não-estatal[34]. 

“Indivíduo e Estado são indissociáveis; os fenômenos de massificação social acompanham o movimento de 

atomização social. Não são contraditórios, mas logicamente complementares. O laço social liga essas duas 

extremidades”.[35] 

Esta transferência de responsabilidades tende a criar um ambiente propício à participação da sociedade 

civil em áreas pontuais da prestação estatal, geralmente em áreas ligadas à questão social, como por 

exemplo, saúde e educação. É em meio à crise dos modelos estatais tradicionais, estatistas e privatistas, que 

surgem novas propostas democráticas de enfrentamento dos problemas sociais e é neste contexto que as 

universidades comunitárias desenvolvem suas atividades, consoante restará aprofundado. 

Necessário ter em mente o fato de que falar em parceria se fala de “uma verdadeira relação, um 

vínculo profundo entre o Estado e a iniciativa privada, muito diferente das privatizações, pois nestas o 

Estado se limitou, basicamente, à regulação e à supervisão das atividades desenvolvidas pelo setor 

privado”.[36] 

Para Flávia Piovesan e Carla Bertucci Barbieri, 
  
a sociedade civil é, assim, um fenômeno histórico que resulta do processo de diferenciação social. A 

emergência e a invenção da sociedade civil permitiriam que, gradativamente, regimes autoritários 

passassem a ser substituídos por regimes democráticos. [...]  A sociedade civil, entendida como a 

sociedade que, fora do Estado, é politicamente organizada, passa a ser ator fundamental que, nas 
democracias contemporâneas, está, de uma forma ou de outra, promovendo as reformas institucionais 

do Estado e do mercado.[37] 
  

A sociedade civil caracteriza-se justamente por este espaço de deliberação entre os agentes sociais que 

procuram um espaço maior para o desenvolvimento da própria sociedade. A sociedade civil se posta ao lado 

do Estado, convergindo para o desenvolvimento de pontos e setores estratégicos da própria sociedade, tais 

como saúde e educação. 

Nesse sentido, Luiz Carlos Bresser Pereira defende que a sociedade civil não se fortalece nos 

momentos de fraqueza do Estado, mas pelo contrário, será mais forte quanto mais forte for o Estado. 

Entende-se por Estado forte aquele que é dotado de mais governança e governabilidade político-

democrática.[38] O que na verdade se expõe, é a existência de um grande espaço de discussão tanto para o 

Estado como para a sociedade civil. Não é necessário que um se fortaleça a custa do outro, mas compreende-

se que deva haver, ao contrário, uma reconstrução do Estado a partir da sociedade civil, fortalecendo a 

democracia. 
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É então, a sociedade civil uma propulsora de manifestações democráticas, um espaço de discussões 

políticas e deliberação de ideias sobre as necessidades e as reivindicações da sociedade perante o Estado. Tal 

espaço característico da sociedade civil permite a atuação de determinados organismos sociais, que formados 

pela vontade de uma comunidade prestam um serviço de caráter público, nas áreas da saúde, da educação e 

entre outros diversos meios sociais. 

O fortalecimento deste terceiro setor[39] é reflexo direto da insuficiência do modelo adotado pelo 

Estado no final do século XX. O modelo de Estado mínimo voltado tão somente para o gerenciamento de 

determinados serviços essenciais. A aplicação deste modelo de Estado neoliberal tem como característica 

marcante, e principal resultado, um abismo social entre as classes mais abastadas e as classes pobres. O 

déficit, ou a má prestação, de serviços essenciais, como educação e saúde atestam a ineficiência do modelo 

neoliberal de governo do Estado. A resposta a esta ineficiência da privatização do Estado e falta de prestação 

estatal é justamente o surgimento e o fortalecimento de um terceiro setor, paralelo a prestação estatal e 

preenchendo os espaços deixados pelo Estado. 

As discussões acerca do terceiro setor iniciam nos campos da antropologia, ciência política e das 

ciências sociais, e, datam da metade da década de 90[40]. Contudo, ganham destaque apenas a partir do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado[41] e dos estudos daí decorrentes. Franco[42] denomina o 

terceiro setor, como sendo tudo aquilo que não pertence ao primeiro ou segundo setor, ou seja, aquilo que 

não engloba o Estado ou o Mercado, e, arrebata referindo que tal conceituação pode parecer simplória, 

contudo, uma classificação diversa seria incompatível com o termo. Muito embora, a classificação aqui 

realizada seja bastante abrangente, há consenso acerca das características das aludidas organizações, quais 

sejam: 
  
(1) estão fora da estrutura formal do Estado (o que não impede que o Estado, em alguns casos, regule 

o seu funcionamento, como ocorre em relação aos partidos políticos); (2) não têm fins lucrativos (quer 

dizer, não distribuem eventuais lucros auferidos com suas atividades entre os seus diretores ou 

associados); (3) são construídos por grupos de cidadãos na Sociedade Civil como pessoas de direito 
privado; (4) são de adesão não-compulsória; e, (5) produzem bens e/ou serviços de uso (ou interesse) 

coletivo.[43] 

  

Nesse contexto de crise e de novas perspectivas, o chamado público não-estatal ganha força à medida 

que já não mais há uma nítida distinção entre o que é público ou privado. É neste solo fértil que, por 

exemplo, as universidades comunitárias ganham espaço para desenvolver suas atividades e promoverem 

alterações junto às comunidades em que atuam.\ 

4 A Formação de um Espaço Público Não-Estatal: uma análise das Universidades Comunitárias  

Em meio à crise do modelo estatal emergem inovadoras formas democráticas de resolução dos 

problemas sociais. Uma determinada comunidade, com certa demanda social, passa a discutir alternativas de 

saná-la e é este é o ambiente propício ao surgimento das instituições comunitárias. Observa-se, portanto, que 

a comunicação e o direcionamento do discurso para um determinado objetivo tende a fortalecer a 

democracia. 

Assim, é realizada a transferência de responsabilidades da Administração Pública para o setor privado, 

o que, por sua vez, tende a criar um ambiente propício à participação da sociedade civil em áreas pontuais da 
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prestação estatal. Isto por que, o simples fluxo de privatização de alguns setores e estatização de outros não 

tiveram o condão que solucionar os problemas enfrentados pelo Estado em realizar as suas funções 

primordiais. Assim, é necessária uma redefinição dos limites de atuação do Estado que enseje uma maior 

manifestação democrática por parte da sociedade civil. Nesse contexto, a formação das instituições 

comunitárias e toda a atividade democrática envolta neste processo, propiciam o surgimento das 

universidades comunitárias que por sua vez, possibilitam a formação de um espaço propício ao 

fortalecimento da democracia. 

Ao deliberar a criação de um organismo, a sociedade poderia entregar a sua administração a terceiros, 

permanecendo apenas como um terceiro fiscalizador. No entanto, esta não seria uma opção tão fortemente 

democrática. Assim sendo, as instituições comunitárias, que surgem pela força deliberativa de uma 

determinada comunidade e permanecem com este anseio durante a sua existência, caracterizam-se também 

pela sua administração democrática, eis que a administração delas é realizada através da participação social 

dos interessados e da comunidade. 

A formação de instituições preocupadas em suprir a insuficiência do Estado em determinados serviços 

remonta à formação sócio-cultural do Brasil, principalmente na Região Sul. A formação cultural dos Estados 

do sul do Brasil contribuiu significativamente para o fortalecimento da noção de comunidade. 

Principalmente nas colônias de origem alemã e italiana observou-se a formação de instituições formadas, ou 

apoiadas, pela comunidade com o fim de suprir a falta do Estado. 

Nessa esteira, Olgário Paulo Vogt destaca que, 
  
Entre os evangélicos e os católicos surgiram, posteriormente, escolas mantidas diretamente pelas 

comunidades. A vinda para a região de missionários das igrejas cristãs ajudou a impulsionar as escolas 

comunitárias. A maior parte da literatura referente ao tema atribui-lhes o nome de escolas paroquiais. 

Como, via de regra, eram mantidas sem o concurso do Estado e das igrejas – ainda que vinculadas às 
respectivas igrejas -, o termo “comunitárias” lhe é muito mais apropriado[44]. 
  

Observa-se, portanto, que a formação cultural da região sul do Brasil propiciou um ambiente fértil a 

manifestação de instituições de caráter comunitário. Ainda que houvesse uma administração da educação por 

parte da religião, a força para a formação dos núcleos comunitários advém da comunidade/sociedade 

civil/povo. As Instituições Comunitárias podem ser melhor definidas como o resultado das deliberações da 

sociedade civil, que dão forma e organizam tais instituições, dirigindo a sua atuação para as áreas que 

possuem maior interesse público, como saúde e educação. 

Corroborando tal ideia, Luiz Egon Richter e Letícia Virgínia Leiders definem que, 
  
As instituições comunitárias são, via de regra, associações civis, sem fins lucrativos, que atual nas 

áreas de educação, ensino, pesquisa, extensão e saúde, entre outras, com a finalidade de contribuir 

para dignificar a vida em sociedade. Estão fora do mercado, não têm objetivos mercantis, ou seja, não 

buscam lucro. Elas resultam do esforço da sociedade civil que as organiza e as utiliza em prol dela 

mesma[45]. 
  

No entanto, há que se destacar que algumas áreas, mesmo com o enxugamento da máquina e com a 

estruturação de uma órbita gerencial, continuam deficitárias de uma atuação do Estado. São prestações 

públicas que, mesmo sendo prestada por entidades jurídicas privadas, devem ser fiscalizadas e obedecer a 

diretrizes estatais. Este é um dos fatores que ajudam a compreender o surgimento e conceito das instituições 

comunitárias. Observa-se que a formação das instituições comunitárias se processa justamente onde o Estado 
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encontra uma maior dificuldade de estar presente, a exemplo da educação e da saúde, pontos centrais na 

atuação do espaço público não-estatal. 

Portanto, as instituições comunitárias são organismos concebidos por uma determinada comunidade, 

que necessitando de um serviço específico em determinada área, em regra, social, organiza-se no sentido de 

suprir a necessidade. Observa-se que o modelo de instituição comunitária surge, justamente, de uma 

atividade democrática exercida pela comunidade, a deliberação. Nesta ação direta da comunidade, observa-

se a formação de um espaço público, juridicamente organizado pela sociedade civil, face à insuficiência da 

ação do Estado, procurando suprir as necessidades locais da comunidade. Entende-se que, atuando desta 

forma, a sociedade civil fortalece o modelo democrático disposto pelo Estado. 

As Instituições de Ensino Superior Comunitárias, por sua vez, surgiram na década de 1940[46], 

contudo, restaram consolidadas na década de 1980. Hoje há 163 (cento e sessenta e três) universidades no 

Brasil, destas 18 (dezoito) são estritamente comunitárias, ou seja, públicas de direito privado não 

confessionais, o que representa mais de 10% (dez por cento), todavia, elas estão concentradas no Rio Grande 

do Sul e em Santa Catarina.[47] 

As universidades comunitárias trazem um modelo diferenciado dos existentes até então, trata-se de um 

modelo comunitário onde há uma inovação inteligente, que possui uma carga valorativa histórica, e que 

inicia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conforme Schmitd e Campis, trata-se de um segmento 

expressivo e organizado no qual é possível a visualização de muitas características próprias das figuras de 

Direito Público.[48] 
  
A caracterização das universidades comunitárias é ainda bastante ambígua. Uma das definições é de 

que são „públicas de direito privado‟ (gozam de filantropia, sua gestão é colegiada, os alunos pagam 

mensalidades, porém, o patrimônio adquirido é público-municipal). Até pouco tempo atrás, nas 

discussões de reforma universitária, nos eventos e trabalhos apresentados em fóruns de pesquisadores 
da área de educação, elas eram consideradas instituições privadas tout court.[49] 
  

Todavia, as universidades comunitárias são fundações de direito privado ou associações, que possuem 

em seus órgãos deliberativos representantes acadêmicos e membros da comunidade, ao passo que a reitoria é 

composta por docentes da universidade, através de eleição, cujos votantes são: acadêmicos, docentes, alunos 

e comunidade.[50] Em verdade, a grande diferença das universidades comunitárias em relação às demais 

instituições de ensino superior é que aquelas contam com dois elementos diferenciadores: o comunitário e o 

democrático. 
O comunitário tem como premissa básica o fato de ser mantida por organizações da sociedade civil e 

por órgãos públicos da região e manifesta-se no conjunto de sua vida institucional, vinculada 

estreitamente à dinâmica regional. O democrático expressa-se na forma de escolha dos seus gestores e 

nas amplas oportunidades de participação dos diversos segmentos da comunidade acadêmica no 
processo decisório, associado à transparência dos atos administrativos.[51] 
  

Dentro da formação do Estado e seu estudo pela sociologia e ciência política, elenca-se a delimitação 

do âmbito público e privado como um dos fatores que evidenciam o problema de relação entre o Estado e a 

sociedade civil. Momentos anteriores ao sistema capitalista de mercado evidenciam uma confusão entre o 

público e o privado, não havendo grandes esforços a fim de distingui-los. 

Um dos grandes resultados proporcionados pela formação de ambientes distintos entre público e 

privado é justamente a delimitação e conceituação da sociedade civil. Ou seja, um corpo social independente 
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da formação estatal, tanto nas suas ações como nas suas relações, convergindo dos diversos conflitos sociais 

existentes na sociedade para a sua organização e estruturação de movimentos e atuações frente ao Estado, ao 

mercado econômico e aos demais atores sociais existentes. 

Extrai-se de uma análise, que as universidades comunitárias são fruto do público não-estatal, muito 

embora, conste legislação em vigor, uma distinção acerca do público e do privado, vez as figuras jurídicas 

previstas dispõem que, artigo 40 do Código Civil, “as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou 

externo, e de direito privado”. Nessa esteira, o artigo 41 Código Civil refere que “são pessoas jurídicas de 

direito público interno: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os Municípios, as autarquias, 

inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei”. 

Já, o artigo 42 do Código Civil alude que “são pessoas jurídicas de direito público externo os Estados 

estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público”. Ao passo que são 

classificadas como pessoas jurídicas de direito privado, em consonância com o artigo 44 e seus incisos “as 

associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos”. 

Há diferenciações acerca da educação comunitária em relação a outras formas, a exemplo, da pública - 

prestada por instituições estatais; da privada – prestada por particulares; da confessional – realizada por 

instituições religiosas e, ainda, a filantrópica – desempenhada por instituições sem fins lucrativos.  Percebe-

se que a diferenciação entre estes modelos, tem basicamente, dois critérios: o titular da instituição e a 

finalidade imediata da existência da universidade. Contudo, em face da ausência de um a figura jurídica 

própria, há tão-somente a penumbra de proteção que envolve as universidades comunitárias tem respaldo 

Constituição Federal de 1988, artigo 213.[52] 

O artigo 213 da Constituição Federal, ao fazer menção às escolas comunitárias, referindo que 

independentemente de elas serem confessionais ou filantrópicas, não podem ser lucrativas, devendo, 

portanto, aplicar os seus excedentes financeiros em educação e em seu patrimônio; contudo, caso venham a 

encerrar suas atividades, elas poderão destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou até mesmo ao 

poder público. 

A verdade é que as instituições comunitárias possuem determinadas características próprias, tal como o 

desenvolvimento de um patrimônio público não-estatal. Tais Instituições, ainda que sejam enquadradas na 

iniciativa privada, seu modelo não se iguala às instituições particulares e as instituições de cunho 

confessional. O patrimônio constituído de forma comunitária não está contido em nenhum patrimônio 

particular, mas pelo contrário, é um patrimônio público que é gerido pela instituição formada pela própria 

comunidade. A própria comunidade cria e administra a exploração deste patrimônio formado pela 

excelência/eficiência na administração do público. 

O simples fato de uma instituição cobrar por seus serviços não pode ter o condão de classificá-la como 

pública ou privada. Observa-se que determinadas instituições comunitárias de ensino, ainda que cobrem uma 

mensalidade pelo ensino que é disponibilizado, possuem compromisso com a realidade social da 

comunidade, justamente por serem uma formação da comunidade. 

Consequentemente, as universidades comunitárias são entidades públicas não-estatais têm sido 

apontadas como uma das alternativas para oferta de serviços públicos. Assim, a delegação de determinadas 

funções estatais à iniciativa privada ou à sociedade civil contempla a formação de um ambiente propício ao 

estabelecimento de agentes sociais independentes. Neste contexto, observa-se a formação de determinadas 
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instituições, desvinculadas administrativamente do poder público, que atendem parcela de demandas 

públicas relevantes para o desenvolvimento social. Todo este movimento social, oportunizado pela 

reestruturação e reorganização do papel do Estado na prestação dos serviços públicos, foi de fundamental 

importância para a afirmação de um discurso jurídico em torno da formatação do terceiro setor. Porém, 

embora seja uma aposta para o século XXI e, mesmo realizando um serviço de qualidade e um papel social 

relevante, a verdade é que estas instituições iniciam o século sem uma figura jurídica própria. 

Verifica-se, então, que a legislação brasileira não incorporou até hoje a figura do público não-estatal, 

indicando, assim uma possível existência da dicotomia público versus privado, tida como empobrecedora e 

inadequada à realidade social do país. Ao passo que a legislação brasileira aplicável à educação evindencia 

em seu texto a dicotomia público versus privado, as universidades (e instituições) comunitárias arcam com 

ônus de serem tratadas como privadas com traços peculiares.[53] 

Conforme previsão da Lei nº. 9.394/96 (LDB), as instituições privadas de ensino podem ser 

classificadas, em: particulares (as privadas trazem a ideia de individual e não de público), comunitárias 

(estas, por sua vez, são aquelas que têm por base „o comum à comunidade‟, ao coletivo), confessionais (que 

possuem cunho religioso ou filosófico) e, por fim, filantrópicas (estas têm ligação com ações humanitárias), 

muito embora haja divergências quanto a esta categorização.[54] 
  
A Universidade Comunitária brasileira tem como uma de suas marcas e fonte de tensões a 

sustentabilidade. A tensão decorre da sua dupla natureza: o caráter público de serviço à comunidade, 

que tende a ser visto como oposto à sustentabilidade, e o caráter heterônomo e cambiante de sua 

inegável inserção num mundo globalizado, competitivo e em luta pela sobrevivência, que exige o 
empreendedorismo.[55] 
  

Fica, portanto, evidenciado que as universidades comunitárias não apresentam um formato 

institucional único, pois “(...) embora as universidades comunitárias proclamem possuir uma identidade 

própria que as diferencia dos demais setores do ensino superior, esta identidade é um processo em 

construção, mais avançado em algumas, incipiente em outras”.[56] 

Acerca do papel que deve ser desempenhado pelas instituições de ensino superior, refere Moacir 

Gadotti[57] que: 
  
Uma universidade não pode ser definida como tal se reduzir ao puro ensino. Sem pesquisa, extensão e 

desenvolvimento da cultura não há universidade. E essas são atividades muito mais caras do que o 

ensino. A universidade precisa voltar-se para fora e contribuir, hoje, decididamente, na reorganização 

do sistema econômico desse país, como ontem, na década de 70, a universidade brasileira ganhou 

prestígio social lutando pelo reordenamento político. E para isso é preciso que elas trabalhem 

conjuntamente, intercambiando experiências. Um projeto institucional isolado não tem condições de 

se implantar. Não pode haver desenvolvimento da qualidade do ensino e da pesquisa isoladamente: o 

pesquisador isolado hoje é um anacronismo. 
  

  

Assim, em tempos de fluidez, de globalização, de desenraizamento, cabe repensar não apenas o papel 

educativo que as universidades comunitárias desempenham, mas também o papel integrador que elas 

interpretam, ao fazer com que a comunidade resgate e/ou mantenha as suas tradições, a sua identidade, pois 

indubitável é o fato de que elas desempenham tão bem e por vezes até mesmo melhor o papel que competiria 

ao Estado, daí o porquê da necessidade de um marco legal capaz de impulsionar esta positiva atuação, até 

porque há estudos comparativos demonstrando que o custo das universidades comunitárias (e também das 
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privadas) é menor do que o custo das públicas federais e estaduais. Pois todos estes elementos dão dimensão 

da verdadeira dimensão de dificuldades em razão da ausência de um marco regulatório próprio. 
  
Algumas instituições de educação superior possuem marcas que lhes são próprias, pois, desde suas 

origens, vêm construindo um modo de ser institucional enraizado em suas regiões, que se expressa no 

profundo compromisso social com a preservação do nosso habitat e com o desenvolvimento humano, 

social, econômico, científico, técnico, cultural das comunidades em que se inserem. Para entender 
melhor essa realidade, é interessante examinar experiências de diferentes instituições que aglutinam 

muitas características comuns. [58] 
  

Evidente que as universidades comunitárias possuem um surgimento diferenciado das demais 

instituições de ensino superior, pois valorizam as peculiaridades das regiões onde operam, ademais, elas 

deixam suas marcas nas comunidades em que atuam, eis que atuam como protagonistas tanto do 

desenvolvimento social, quanto econômico, cultural e até mesmo ambiental, elas não apenas integram a 

comunidade, como já referido, mas também agregam experiências e vivências, transformando a realidade, 

buscando proporcionar um espaço mais igualitário. A busca por um marco regulatório para as universidades 

comunitárias leva em conta tanto as prestações positivas que são desenvolvidas junto às suas comunidades 

quanto as atuais dificuldades por elas enfrentadas. 
O segmento comunitário/confessional responde por 28,32% do total dos alunos, mas seu crescimento 

vem sendo negativo nos anos recentes, principalmente a partir de 2006, com perda de alunos para as 

instituições privadas. Esse fato reflete a ausência de políticas efetivas do MEC para apoiá-las e 
incentivá-las. [...] No Rio Grande do Sul, em 2007, nada menos que 72,42% dos universitários 

estudavam em instituições comunitárias/confessionais. Em Santa Catarina, o percentual de estudantes 

das universidades comunitárias alcançava 41,66% (INEP/MEC, 2007). Porém, em ambos os estados 

há uma tendência declinante nas matrículas, enquanto o segmento particular apresenta uma tendência 

de crescimento. [59] 

  

Cabe destacar, ainda que mesmo com este declínio no número de alunos, as universidades comunitárias vêm 

obtendo resultados positivos nas avaliações do ENADE, demonstrando uma boa formação de seus alunos, 

bem como um ensino de qualidade. Ademais, os reflexos sob as universidades comunitárias refletiria nas 

comunidades atingidas pelas benesses oferecidas por este modelo de universidade ficariam a mercê do 

abandono. 

É em decorrência da concepção de um espaço público que viabiliza a prestação do serviço público com 

eficiência, sendo o serviço prestado mais efetivo em um ambiente que é ideal à participação da sociedade 

civil em áreas pontuais da prestação estatal, principalmente em áreas ligadas à questão social, contudo, elas 

não se desvirtuam em que pese proporcionarem ensino com comprometimento e de qualidade. 

Às universidades comunitárias o conceito público não-estatal é estratégico por duas razões: 
a) para evidenciar à sociedade que ensino pago não é sinônimo de “universidade privada”. As 
instituições comunitárias, embora necessitem cobrar pelos serviços que prestam, têm características 

fundamentais do que é público, ou seja, coletivo, de todos: a democracia, a participação, a 

transparência, administrativa, a inserção na comunidade regional. Trata-se de ajudar os cidadãos a 

entender a natureza do que é público, evidenciando que tanto organizações estatais como não-estatais 

podem cumprir finalidades públicas; b) no âmbito dos debates da política educacional, se o 

comunitário não mantém seu vínculo com o público, acaba por ser empurrado para as bandas do 

privado, como vem acontecendo historicamente.[60] 
  

Portanto, a fim de não restar inviabilizada as atividades desempenhadas pelas universidades 

comunitárias e, para que não fique este modelo condenado a permanecer na esfera privada, necessário um 
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marco regulatório próprio, até mesmo para que as comunitárias não acabem por perder a sua identidade ou 

até mesmo para que as mesmas não fiquem fadadas ao desaparecimento. 

  

Considerações Finais 

  

Evidentemente que o processo de mutação do Estado é feito de avanços e retrocessos e, sendo assim, a 

cada mutação novas figuras ganham espaço, a exemplo do que ocorre com as universidades comunitárias, 

que surgiram com o intuito de levar educação superior ao interior, local que não era (ou era de modo ínfimo) 

abrangido pelas instituições de ensino superior públicas, em especial as federais. As universidades 

comunitárias são não apenas fruto de ausência estatal, mas também da força e da união das comunidades. 

 Ademais, as universidades comunitárias auxiliam na quebra do paradigma de que há apenas duas 

modalidades de instituições de ensino superior, qual seja, a opção do público e a do privado. Muito embora 

seja evidente que a maioria da população ainda tem dificuldade de entender a figura do comunitário, 

notadamente, no que diz respeito à cobrança de mensalidades, que é o meio com o qual, atualmente, estas 

instituições contam para manter não apenas o quadro de funcionários, mas também os serviços prestados à 

população. 

A verdade é que a temática aqui abordada ainda tem muitos embates a enfrentar, seja por se tratar de 

um tema novo, seja por ainda estar em ebulição, por não ter um marco regulatório próprio, pelo 

desconhecimento das pessoas acerca da temática e de tudo que ela representa, todavia, apesar de todas as 

dificuldades é impossível negar a existência desta nova figura jurídica. 
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[25]  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil – introdução ao Direito Civil Constitucional. 3. ed. São Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p.54. 
[26] LEAL, Mônia Clarissa Hennig . ESTADO DE DIREITO. In: BARRETO, Vicente de Paulo. (Coord). Dicionário de Filosofia 

do Direito. São Leopoldo: UNISINOS, 2006. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 291. 
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formado por instituições de interesse privado, geralmente com fins mercantis, enquanto que o terceiro setor é constituído por 

organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. 
[33] PASOLD, César Luiz. Função social do Estado Contemporâneo.Florianópolis: Diploma Legal, p. 45. 
[34] ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado Providência. Tradução de Joel Pimentel de Ulhôa. Goiânia: UnB, 1997, p. 85. 
[35] Ibidem, p. 87. 
[36] BARROS NETO, João Pinheiro de. Parcerias Público-Privadas: um enfoque gerencial. In. PAVANI, Sérgio Augusto Zampol 

e ANDRADE, Rogério Emílio de. (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: MP Editora, 2006, p. 111-112. 
[37] PIOVESAN, Flávia; BARBIERI, Carla Bertucci. Terceiro setor e direitos humanos. In: CARVALHO, Marcelo; PEIXOTO, 

Marcelo Magalhães (Org.). Aspectos jurídicos do terceiro setor. São Paulo: IOB Thomson, 2005, p. 76. 
[38] BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Sociedade civil: sua democratização para a reforma do estado. In: BRESSER-PEREIRA, 

Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e estado em transformação. São Paulo: UNESP/ENAP, 1999. 

p. 91-92. 
[39] Boaventura Santos critica o uso generalizado da expressão. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma reinvenção solidária e 

participativa do Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carkis; WILHEIM, Jorge; OLA, Lourdes (Org.)Sociedade e Estado em 

Transformação. São Paulo: UNESP; Brasília: ENAP, 1999, p. 250-258. 
Ao passo que Fernandes “apresenta quatro justificatias oara o agrupamento dos componentes do terceiro setor sob uma mesma 
terminologia: o contraponto às ações do governo, pois destaca a idéia de que os bens e serviços públicos resultam não apenas da 

atuação do Estado, mas também de outras alternativas; o contraponto às ações do mercado; a unificação terminológica, que 

empresta um sentido maior aos elementos que o compõem (caridade, filantropia,  mecenato e cidadania); uma visão integradora da 

vida pública, enfatizando a complementaridade entre as ações públicas e privadas. DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro setor e 

Estado:legitimidade e regulação. Belo Horizonte:Fórum, 2008, p. 99-100. 
[40] “A década de 1990 assistiu a uma espécie de entronização da ideia de sociedade civil nos projetos de reforma do Estado. 

Hoje, é quase unânime o argumento de que só pode haver reforma que produza um Estado ativo, competente e democrático se ela 

trouxer consigo uma sociedade igualmente forte, ativa e democrática”. In: NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a 

sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. 2. ed. São Paulo: Nogueira, 2005, p. 58. 
[41] Vide: http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf 
[42] FRANCO, Augusto de. A Reforma do Estado e o Terceiro Setor. In: BRESSER PEREIRA, L. C.; WILHEIM, Jorge e SOLA, 

Lourdes. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: Unesp; Brasília: Enap, 1999, p. 283. 
[43] FRANCO, Augusto de. A Reforma do Estado e o Terceiro Setor. In: BRESSER PEREIRA, L. C.; WILHEIM, Jorge e SOLA, 

Lourdes. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: Unesp; Brasília: Enap, 1999, p. 284. 
[44] VOGT, Olgário Paulo. Capital social e instituições comunitárias no sul do Brasil. In: SCHMIDT, João Pedro 

(org.). Instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. p. 59. 
[45] RICHTER, Luiz Egon; LEIDERS, Letícia Virgínia. O marco legal do terceiro setor e sua (in)compatibilidade normativa com 

as instituições comunitárias. In: SCHMIDT, João Pedro (org.). instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa 

Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 51. 
[46] Em 1931 inicia-se a criação da PUCRS. Surgem na década de 40, por exemplo, a Unicruz – Universidade de Cruz Alta e a 

UCS – Universidade de Caxias do Sul (que se iniciou com movimentos isolados, em 1949, por exemplo, tem início a Escola 

Superior de Belas Artes). 
[47] MACHADO, Ana Maria Netto.Universidades Comunitárias: um modelo brasileiro para interiorizar  educação superior. In: 
SCHMITD, João Pedro. Instituições Comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 79-

80 
[48] SCHMITD, João Pedro e CAMPIS, Luiz Augusto Costa a. As instituições comunitárias e o novo marco jurídico do público 

não-estatal. In: SCHMITD, João Pedro.Instituições Comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: 

EDUNISC, 2009, p. 22. 
[49] MACHADO, Ana Maria Netto. Op. Cit., p. 76-77. 
[50] RICHTER, Luiz Egon; LEIDERS, Letícia Virgínia. O marco legal do terceiro setor e sua (in)compatibilidade normativa com 

as instituições comunitárias. In: SCHMIDT, João Pedro (org.). instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa 

Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 52. 
[51] THOMÉ, Vilmar e NUNES, Ana Karin. Universidade de Santa Cruz do Sul: uma instituição comunitária de caráter público 

não-estatal. In: SCHMITD, João Pedro. Instituições Comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa Cruz do Sul: 

EDUNISC, 2009, p. 267. 
[52] Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, definidas em lei, que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no 

caso de encerramento de suas atividades. 
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma 
da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 

localidade. 
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público. 
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[53] SCHMIDT, João Pedro. O caráter público não-estatal da universidade comunitária: aspectos conceituais e jurídicos. Revista 

do Direito, Santa Cruz do Sul, v. 29, p. 54. 
[54] Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: (Regulamento) 
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 

de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; 
II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 
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AUTONOMIA PúBLICA E AUTONOMIA PRIVADA NO ESTUDO DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

PUBLIC PRIVATE AUTONOMY AND SELF-GOVERNMENT IN THE STUDY OF SOCIAL FUNCTION
WITHIN THE PARADIGM OF THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

Claudia Fialho

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo estudar a propriedade privada em cotejo com o princípio
da função social da propriedade na pós-modernidade. Para que tal desiderato se alcance serão
utilizadas ferramentas metodológicas indispensáveis tais como: num primeiro momento abordar-
se-á a propriedade privada em termos históricos, as limitações e a funcionalização da mesma.
Posteriormente, serão abordados princípios jurídicos adstritos à proposta do presente trabalho,
sendo eles: princípio da dignidade da pessoa humana, do solidarismo social e da autonomia
privada. A seguir, um estudo da autonomia pública e privada segundo a teoria discursiva do
direito, de Habermas. Finaliza-se o trabalho com o estudo detalhado do princípio da função
social da propriedade. Conclui-se pela necessidade de uma interpretação adequada da
propriedade privada e do princípio da função social da propriedade condizente com o paradigma
do Estado Democrático de Direito. 
PALAVRAS-CHAVES: Propriedade privada; Princípios jurídicos norteadores; Autonomia pública
e autonomia privada na teoria discursiva do direito de Habermas; Função social da propriedade. 

ABSTRACT
This work aims to study the private property in comparing with the principle of the social
function of property in post-modernity. To prevent this desideratum to achieve essential
methodological tools will be used such as: initially addressed to private property in historic
terms, limitations and funcionalização. Later, will be covered legal principles attached to the
proposal of this work, being them: principle of human dignity, social solidarismo and private
autonomy. The following is a study of public and private autonomy according to discourse
theory, law of Habermas. Terminates the work with the detailed study of the principle of the
social function of property. Concluded by the need for a proper interpretation of the principle of
private ownership and the social function of property befitting the paradigm of the democratic
State of law. 
KEYWORDS: private property; Guiding legal principles; Public private Autonomy and self-
government in theory discourse of Habermas; Social function of property. 

1 INTRODUÇÃO

 

“Não tinham pressa em chegar porque não sabiam aonde iam.
Expulsos de seu paraíso iam, em descaminhos, no arrastão dos maus
fados. Não tinham sexo, cor, idade. Eram os retirantes, nada mais”.
(ALMEIDA, 1988, p. 25).

 

            O verso é de José Américo Almeida, em A Bagaceira, (1988, p. 25) e reflete,
modernamente, o drama da questão agrária e do direito à moradia vigente no Brasil.

            As pungentes questões sociais, marcadas por desigualdades de riquezas e oportunidades,
terminam por solapar os direitos garantidos na Constituição Federal de 1988.
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No Brasil, os extensos latifúndios, improdutivos, contrastam com o fenômeno dos
moradores de rua, sem teto, nem chão.

 Políticas Públicas para erradicar a pobreza, a miséria, a má distribuição de rendas não
são efetivas. A realidade de milhões de brasileiros, uma multidão de excluídos, é a falta de
condições mínimas de vida!

O meu, o seu, o nosso. Como, nesse contexto, abordar a propriedade privada e a função
social da propriedade?

Pretende-se chegar a uma resposta a partir das reflexões desse trabalho, que tem por
objetivo demonstrar como o instituto da propriedade privada foi sendo modelado e remodelado
ao longo da história. Como surgiu, nessa dimensão, o princípio da função social da propriedade.
E qual a interpretação adequada da propriedade privada e do princípio da função social da
propriedade no Estado Democrático de Direito.

2 PROPRIEDADE PRIVADA: CONTORNOS HISTÓRICOS

 

A propriedade privada era um direito sacralizado, absoluto. No Direito Romano, ela foi
individual, desde o seu nascedouro. “Dotada de caráter místico nos primeiros tempos. Mesclada
de determinações políticas. Somente o cidadão romano podia adquirir a propriedade; somente o
solo romano podia ser seu objeto.” (SILVA, 2005, p. 82).

            Posteriormente, o direito de propriedade é estendido aos estrangeiros. Está presente no
Código de Justiniano, no século VI, no Corpus Iuris Civilis.

Ocorre a invasão dos bárbaros e a terra é transferida aos poderosos com juramento de
submissão e vassalagem em troca de segurança e proteção devido à forte insegurança e
instabilidade desencadeadas. (SILVA, 2005, p. 82).

A Revolução Francesa vem dar outro contorno a propriedade: pretende democratizá-la,
abolir privilégios, cancelar direitos perpétuos. Concentrou sua atenção nas coisas imóveis.
Conferiu enorme prestígio à propriedade imobiliária, gerou o Código de Napoleão, que ficou
conhecido como Código de Propriedade e foi modelo inspirador para outros países no
movimento de codificação no século XIX. A partir de então, surgiu uma nova forma de
aristocracia: a econômica (SILVA, 2005, p. 83). Esse período da história consagra o modelo
liberal de Estado.

        Posteriormente, com o Estado Social, a propriedade privada sofre intervenções por parte
do Estado. É preciso dissuadir o desequilíbrio e evitar formas de dominação. Surge a função
social como limite objetivo ao direito de propriedade.
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            Sendo importante salientar que a Constituição de Weimar, em 1919, foi a primeira a elevar
a idéia de função social à categoria de princípio jurídico. (FACHIN, 1988, p. 17). Trata-se de um
período notadamente antidemocrático, fascista.

            No Brasil, a concepção oitocentista do direito de propriedade, que estava insculpida no
Código Civil de 1916, cede lugar aos princípios constitucionais balizadores do direito de
propriedade. (ZANARDI, 2003, p.108).

            A nova concepção de propriedade que a ordem constitucional impõe traduz um poder-
dever. O proprietário não pode mais exercer seu direito de forma absoluta, deve compatibilizá-lo
com a função social.

            Percebe-se, então, que o tempo atual, marcado por constantes transformações, tem
imposto restrições legais ao direito de propriedade, freqüentemente severas.

            Conforme Lôbo, (2003), a propriedade é o grande foco de tensão entre as correntes
ideológicas do liberalismo e do igualitarismo.

 

o direito de propriedade, no Estado democrático e social de direito, como o
da Constituição brasileira de 1988, termina por refletir esse conflito. No
artigo 5º, dois incisos estabelecem regras que constituem uma antinomia,
se lidos isoladamente: o XXII (XXII – é garantido o direito de propriedade) é a
clássica garantia da propriedade privada, do Estado liberal; o XXIII (XXIII –
a propriedade atenderá a sua função social) é a dimensão coletiva e
intervencionista, própria do Estado social. A antinomia é reproduzida no
artigo 170, que trata da atividade econômica. Em um, dominante é o
interesse individual; em outro, é o interesse social. Mais que uma solução
de compromisso, houve uma acomodação do conflito. (LÔBO, 2003, p. 211).

 

            Esclarece o autor que a antinomia é aparente e termina por concluir que a função social
importa limitação interna, positiva. O exercício do direito individual da propriedade deve ser feito
no sentido da utilidade[1], não somente para si, mas para todos. (LÔBO, 2002, p. 212 grifo
nosso).

            Percebe-se que os argumentos trazidos por Lôbo retomam a feição utilitarista de posse
desenvolvida por Jhering. Argumenta Jhering (1999) que “a posse é indispensável ao proprietário
para utilização econômica da propriedade”. (grifo nosso).

            Jhering, segundo Larenz (2003), é adepto da Jurisprudência dos Interesses que tem por
objetivo “facilitar a função do juiz, de sorte que a investigação tanto da lei como das relações da
vida prepare a decisão objetivamente adequada”. (LARENZ, 2003, p. 64). E acrescenta: “o
objetivo final da atividade judicial e da resolução pelo juiz dos casos concretos é, por seu turno, a
satisfação das necessidades da vida, a satisfação das apetências, interesses, presentes na
comunidade jurídica”. (LARENZ, 2003, p. 64, grifo nosso).

            Esclarece Lôbo (2003):
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o Estado social, no plano do direito, é todo aquele que tem incluída na
Constituição a regulação da ordem econômica e social. Além da limitação
ao poder político, limita-se o poder econômico e projeta-se para além dos
indivíduos a tutela dos direitos, incluindo o trabalho, a educação, a cultura,
a saúde, a seguridade social, o meio ambiente, todos com inegáveis
reflexos nas dimensões materiais do direito civil. (LÔBO, 2003, p. 202).

 

Dessa forma, imperiosa a reconstrução da propriedade privada coerente com a função
social, pois no paradigma do Estado Democrático de Direito a propriedade privada é “Instrumento
fundamental para a realização da dimensão existencial da pessoa”. (Varela, 2002, p. 731).

 

2.1 Limitações ao direito de propriedade

 

            A propriedade privada no Estado Liberal foi considerada um direito absoluto, perpétuo,
unitário, exclusivo e ilimitado nos termos do Código Napoleônico-pandectista. (AMARAL, 2003, p.
145). A burguesia lutou contra o sistema feudal e o abuso de poder que imperava naquela época.
Porém, com o Liberalismo adveio também o abuso de direito, além de um individualismo
exacerbado. Na Inglaterra, com a Revolução Industrial, a classe operária passa a reivindicar
direitos. Então, tornou-se necessária a proteção de outros direitos, os sociais e coletivos.

            O panorama agora é o Brasil. Ao longo da história vários diplomas legislativos abordaram
a propriedade privada. Mas, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e com uma
nova leitura dos institutos do direito civil, sob a perspectiva civil-constitucional, a propriedade
privada assume uma feição compatível com os valores existenciais, passa a ser lida sob uma
perspectiva funcionalizada.

 Os direitos reais, a partir da Constituição Federal, são humanizados. Ensina Souza (200,
p. 222) que “o direito real deixa o lugar de Direito que pode tudo e passa para o lugar de Direito
que pode ser privado de tudo, sempre para atender aos novos princípios constitucionais”.

Nesse sentido, a propriedade privada é vista como um poder-dever do proprietário que
deverá atender aos princípios constitucionais, sob pena de ilegitimidade. No artigo 5° do texto
constitucional é garantido o direito de propriedade, mas não por si só, na medida em que no
mesmo artigo consagra-se o princípio da função social da propriedade. No código civil de 2002
outras limitações são impostas à propriedade privada[2].

A propriedade privada sofre limitações de ordem econômica, social, ambiental e cultural. 
E, o descumprimento pode ensejar até mesmo a desapropriação pelo poder público. (SOUZA,
2009, p. 70-71).
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Adriano Stanley Rocha Souza (2009, p. 71-73) classifica as limitações em: 1) limitações
ou funções de cunho econômico, social, ambiental e cultural; 2) limites à prática de atos
meramente emulativos; 3) limites (ou funções) da propriedade por sua necessidade ou utilidades
públicas ou por seu interesse social.

Por outro lado, Fiuza (2008, p. 762-763) classifica as restrições à propriedade privada em
legais e voluntárias. As legais são impostas por lei, dentre elas os direitos de vizinhança, as
servidões legais, as restrições ao uso do solo, etc. Já as voluntárias são impostas pelo próprio
titular da propriedade, sendo elas: a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade.

 As limitações aqui trazidas foram trabalhadas para que se perceba a nova roupagem da
propriedade privada na modernidade. Não mais um instituto unitário, mas plural. Não mais a
propriedade, mas as propriedades, devido à diversidade de objetos. Não mais um instituto
estático, mas dinâmico. Não mais direito individual absoluto, mas social. (AMARAL, 2003, p. 146-
147).

 

2.2 Funcionalização do direito de propriedade

 

            Inicialmente cumpre informar que o conceito de função em direito significa o papel que um
princípio, norma ou instituo desempenha no interior de um sistema ou estrutura. (BOBBIO apud
AMARAL, 2003, p. 366).

            Particularmente, no que tange à funcionalização dos institutos jurídicos, isso significa que
o direito e a sociedade passam a se preocupar com a eficácia das normas e dos institutos
vigentes, não só referente ao controle ou disciplina social, mas, também, no que diz respeito à
organização e à direção da sociedade. Abandona-se a tradicional função repressiva do direito,
em favor de novas funções, de natureza distributiva, promocional e inovadora, principalmente na
relação do direito e economia. (AMARAL, 2003, p. 367).

            A função econômico-social representa a eficácia social do instituto, no caso em tela, a
propriedade privada.

            Então, a funcionalização de um princípio, norma, instituto ou direito implica, na sua
positivação normativa. O ordenamento jurídico para alcançar a eficácia pretendida com a
funcionalização estabelece para o exercício das faculdades subjetivas (no caso concreto) que
possa caracterizar abuso de direito, limites à atuação. (AMARAL, 2003, p. 367).

Francisco Amaral, ainda, esclarece:

 

Emprestar ao direito uma função social significa considerar que os
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interesses da sociedade se sobrepõem aos do indivíduo, sem que isso
implique, necessariamente, a anulação da pessoa humana, justificando-se
a ação do Estado pela necessidade de acabar com as injustiças sociais.
Função social significa não-individual, sendo critério de valoração de
situações jurídicas conexas ao desenvolvimento das atividades da ordem
econômica. Seu objetivo é o bem comum, o bem-estar econômico coletivo.
(AMARAL, 2003, 367).

 

            Importante destacar que a discussão em torno de se realizarem os interesses coletivos
não implica em solapar o indivíduo.

            “A função social se configura como princípio superior ordenador da disciplina da
propriedade, legitimando a intervenção do estado, por meio de normas excepcionais, e, como
critério de interpretação jurídica”. (AMARAL, 2003, p. 368).

            Acrescenta Francisco Amaral:

 

 a função social é, por tudo isso, um princípio geral, um verdadeiro standard
jurídico, uma diretiva mais ou menos flexível,uma indicação programática
que não colide, nem torna ineficazes os direitos subjetivos, orientando-lhes
o respectivo exercício na direção mais consentânea com o bem comum e a
justiça social. (AMARAL, 2003, p. 368).

 

            Diante do exposto, fundamental que a realização da justiça social e do bem comum não se
torne uma antinomia com os direitos subjetivos individuais. A funcionalização dos institutos
jurídicos, particularmente, da propriedade privada, não pode significar supressão dos direitos
subjetivos individuais, mas a garantia de iguais liberdades fundamentais, a ser verificada no caso
concreto.

 

3 PRINCÍPIOS JURÍDICOS NORTEADORES

 

3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

 

            A Constituição Federal de 1988, em seu art.1°, inc. III[3], prevê que o Estado Democrático
de Direito possui como fundamento a dignidade da pessoa humana. Trata-se de um princípio da
mais indigitada relevância e que tem sido utilizado para fundamentar os mais diversos temas em
nosso ordenamento jurídico.

Com a repersonalização do direito civil, os valores existenciais ocupando lugar de
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destaque nas relações humanas, a dignidade humana surge, como o princípio vetor para dirimir
situações inquietantes e conflitantes que permeiam a vida.

Importante salientar, que, o princípio da dignidade humana leva ao requestionamento de
vários dogmas civilísticos, dentre eles o patrimônio. Com a Constituição de 1988 o patrimônio
deixou de ocupar o centro de interesses do ordenamento jurídico. O “ser” ocupa, desde então, o
lugar de destaque nas situações jurídicas, e não mais o “ter”.  Mas, como identificar, no caso
concreto, o princípio da dignidade humana? O que é uma vida digna quando o tema em análise é
a propriedade privada?

A resposta a esses questionamentos serão dadas no caso concreto, mas é certo que não
se vive mais sob a égide do individualismo Liberal, como tampouco do paternalismo do Estado
Social. No Estado Democrático de Direito a propriedade privada há de atender a sua função
social, o que implica dinamismo, realização de atividades econômicas, pagamento de tributos,
produtividade.

Como norma jurídica, a aplicação do princípio da função social da propriedade é imediata,
no entanto, há que ser observado com cautela, a fim de que não seja banalizado.

 

3.2 Princípio do solidarismo social

 

            Dentre os objetivos da República está a solidariedade social, conforme consignado no art.
3° da Constituição Federal de 1988[4].

Dessa feita, com a introdução do princípio do solidarismo social pela Constituição Federal,
necessário se torna a busca do bem estar social, a compatibilização dos direitos individuais com
os valores coletivos, como forma de construção de uma sociedade com justiça social. (ZANARDI,
2003, p. 102).

 

3.3 Princípio da autonomia privada

 

            No Estado Liberal, o princípio da autonomia da vontade, conforme Fiuza (2008), era
fundado na vontade livre das partes de contratar. Era condicionado por fatores internos, fruto da
vontade das partes. “A cada indivíduo era possível a realização de seus interesses e inclinações
individuais sem a intervenção do estado”. (PONTES, SÁ, 2009, p. 43).

Perlingieri, ao abordar o tema autonomia privada, concebeu-a como um conceito de difícil
elucidação. Analisando-a no liberalismo, apresenta o entendimento daquela época, como se vê:
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a liberdade de regular por si as próprias ações ou, mais precisamente, de
permitir a todos os indivíduos envolvidos em um comportamento comum
determinar as regras daquele comportamento através de um entendimento
comum. (2002, p. 17).

 

Essa compreensão de autonomia privada configurou-se como a marca do valor da
liberdade individual.

Posteriormente, uma nova reformulação do conceito de autonomia foi sendo redesenhado
para atender aos interesses sociais e coletivos. A forma de Estado é o social, paternalista.
“Limites foram estabelecidos à livre atuação dos indivíduos e da sociedade, como um todo, por
meio da idéia de função social”. (PONTES, SÁ, 2009, p. 44).

Nota-se, que, mais uma vez, a concepção adotada de autonomia foi extremista. Agora
com uma feição intervencionista.

Segundo Perlingieri (2002, p.19), os atos de autonomia têm fundamentos diversificados,
todavia, há um ponto fundamental em comum, qual seja: serem dirigidos à realização de
interesses e de funções que merecem tutela e que são socialmente úteis. Sendo que somente
ocorre a utilidade social se ela estiver em conformidade com a segurança, a liberdade e a
dignidade humana.

Amaral (2003, p. 80) informa que o princípio da autonomia privada tem sido objeto de
revisão crítica, na medida em que seu campo de atuação sofreu grande redução a partir da
intervenção do Estado.

Por sua vez, Naves (2003) compreende a autonomia privada como:

 

 a superação do caráter individualista e liberal da autonomia da vontade,
sendo elevada a categoria de norma jurídica de Teoria Geral do Direito
Privado, e, aplicável a situações subjetivas existenciais e patrimoniais. E
ainda: poder de auto-regulação, outorgado pelo Estado a particulares, e
como meio de autoconstrução da personalidade, pois não existem limites
externos à autonomia que se conforma na intersubjetividade do ser, que
compreende a si e ao outro. (NAVES, 2003, p. 48).

 

          Exceto a concepção adotada por Naves, as demais refletem uma forma tradicional de
conceituação de autonomia privada. A compreensão de autonomia privada que se adéqua ao
Estado Democrático de Direito será adiante estudada.
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4 AUTONOMIA PRIVADA E AUTONOMIA PÚBLICA NA TEORIA DISCURSIVA DO
DIREITO

 

A partir da teoria discursiva de Habermas trabalha-se a idéia de co-originariedade, co-
dependência entre autonomia pública e privada. Não mais uma superposição de uma sobre a
outra.

 

 A adoção de uma concepção de autonomia integradora dos espaços
público e privado é a única que, diante de uma pluralidade, propicia a
preservação da variável individual dentro de uma realidade
intersubjetivamente compartilhada, na qual cada um possa se preservar,
mas ao mesmo tempo reconhecer o outro e participar da construção desse
universo sem que, para tal, excluam-se as diferenças. (PONTES; SÁ, 2009,
p. 45).

 

Segundo Habermas (2002):

 

não há direito algum sem autonomia privada de pessoas de direito.
Portanto, sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia
privada dos cidadãos, não haveria tampouco um médium para a
institucionalização jurídica das condições de vida sob as quais eles
mesmos podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu
papel de cidadãos do Estado. Dessa forma, a autonomia privada e a pública
pressupõem-se mutuamente, sem o que os direitos humanos possam
reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele.
[...] os cidadãos só podem fazer uso adequado de sua autonomia pública
quando são independentes o bastante, em razão de uma autonomia privada
que esteja equanimente assegurada; mas também no fato de que só
poderão chegar a uma regulamentação capaz de gerar o consenso, se
fizerem uso adequado de sua autonomia política enquanto cidadãos do
Estado. (HABERMAS, 2002, p. 293-294).

 

            Habermas, ao expor sua teoria, não deixou de impor críticas ao liberalismo e ao
republicanismo. No seu entender, os dois paradigmas estão equivocados na medida em que se
encontram comprometidos com a imagem produtivista de uma sociedade capitalista e industrial,
cujo funcionamento deve ser tal que a expectativa de justiça social possa ser satisfeita pelo
esforço particular. O Liberalismo entende garantir a autonomia privada mediante direitos de
liberdade, que o mercado regule tudo, sem a ingerência do Estado, e que os cidadãos tenham do
Estado à garantia de que suas liberdades de ação serão tuteladas. O Republicanismo, por seu
turno, adota posição diferenciada, pressupondo uma consciência ética e cívica já existente entre
os membros da comunidade, sendo que somente se confere autonomia privada mediante a
outorga de reivindicações de benefícios sociais. Por esse raciocínio, perde-se de vista a coesão
interna entre autonomia privada e autonomia pública. (HABERMAS, 2002, p. 295).
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            Assim, a autonomia privada não pode ser condicionada por um padrão coletivista em face
do pluralismo existente na sociedade pós-moderna. Dessa forma, argumentos que limitem a
autonomia privada em prol de interesses coletivos ou funcionais somente poderão ser
considerados legítimos se, ex ante, houver um processo argumentativo que problematize a
questão, no processo de justificação da norma. Por outro lado, deve-se observar que a
construção dessa autonomia é intersubjetiva, o que pressupõe o si e o outro, e a consideração de
uma autonomia pública e privada co-originárias.

            Ainda sobre o tema informa CHAMON JUNIOR (2007):

 

somente quando reconhecemos iguais direitos subjetivos, é que podemos
pretender que todos que se encontram sob o império do Direito possam
tomá-lo como aceitável: aqui reside, pois, o paradoxo de que a legitimidade
do Direito seja capaz de ser produzida a partir de uma legalidade que
reconheça iguais direitos ao exercício da autonomia pública. (CHAMON
JUNIOR, 2007, p. 78).

 

            Na perspectiva dialógica da autonomia privada e pública, Habermas considera que a
liberdade de cada um deve poder conviver com a igual liberdade de todos, segundo uma lei
geral. E mais: somente a normatização politicamente autônoma permite aos destinatários do
direito uma compreensão correta da ordem jurídica em geral. (HABERMAS, 2003a, p. 157).

            Diante da teoria habermasiana, não é mais possível reduzir a complexidade da
interpretação jurídica à reconstrução de um paradigma jurídico concreto, fixando-se,
aprioristicamente, valores comuns superiores, pois isso só retiraria do Juiz a tarefa de relacionar
traços relevantes de uma situação concreta, apreendidos de forma mais completa possível com
um conjunto de normas em princípio aplicáveis, numa disputa não apenas teórico-jurídica, mas
política, acerca de qual dentre eles é o adequado à compreensão do Direito, de acordo com o
contexto histórico. (OLIVEIRA, 2009, p. 632-633).

            Segundo Habermas (2003), a interpretação que pode ser desenvolvida pela Teoria do
Discurso frente o direito e a política é dar contornos a um terceiro paradigma que incorpore os
outros dois, em uma compreensão procedimental do Direito.

            Assim, em um paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, a
argumentação liberal e de bem-estar devem ser consideradas de maneira reflexiva e crítica,
numa perspectiva jurídico-processual, que considere as argumentações concorrentes, diante da
situação concreta. (HABEMAS, 2003b, p. 180-183).

            Esclarece Habermas:

 

O paradigma procedimentalista do direito procura proteger, antes de tudo
as condições do procedimento democrático. [...] os lugares abandonados
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pelo participante autônomo e privado do mercado e pelo cliente de
burocracias do Estado Social passam a ser ocupados por cidadãos que
participam de discursos políticos, articulando e fazendo valer interesses
feridos, e colaboram na formação dos critérios para tratamento igualitário
de casos iguais e para o tratamento diferenciado de casos diferente.
(HABEMAS, 2003b, p. 183).

 

            A compreensão procedimentalista do Direito pretende reinterpretar a autonomia pública e
a atuonomia privada, como equiprimordiais ou co-originárias[5], na justificação do Estado
Democrático de Direito. Para Habermas:

a conexão interna entre democracia e Estado de Direito consiste em que,
por um lado, os cidadãos só podem fazer um adequado uso de sua
autonomia pública se graças a autonomia privada simetricamente
assegurada são suficientemente independentes e, por outro, em que só
podem alcançar um equilibrado desfrute de sua autonomia privada se,
como cidadãos, fazem um adequado uso de sua autonomia política. Por
isso, os direitos fundamentais de liberdade e os direitos políticos são
indivisíveis. A imagem de um núcleo conduz a erro, como se existisse um
núcleo de liberdades fundamentais que pretendessem ter prioridade frente
aos direitos de comunicação e participação [...] os direitos privados e os
direitos de cidadania são de origem igualmente essenciais. (HABERMAS,
2003b, p. 152-153).

           

5 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

 

A Constituição de Weimar, em 1919, foi a primeira a elevar a idéia de função social à
categoria de princípio jurídico. E é também com a Constituição de Weimar que há progressivo
reconhecimento de uma ordem “econômica e social com implicações para a questão da
propriedade, de forma a construir uma nova etapa frente ao já superado laisser faire, laisser
passer”. (FACHIN, 1988, p. 17).  

Na legislação brasileira, o princípio da função social da propriedade está disciplinado nos
seguintes termos:

            Art. 5°, inciso XXIII, da Constituição Federal, está disposto: “a propriedade atenderá a sua função social”.

(BRASIL, 2009, p. 25).

            Por sua vez, o art. 1228 do Código Civil assim dispõe: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor

da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que a injustamente a possua ou detenha”. (BRASIL, 2009, p. 190).

  Em seguida o parágrafo primeiro dispõe:

 

 o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas  e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
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belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico,
bem como evitada a poluição do ar e das águas. (BRASIL, 2009, p. 190).

 

Assevera Fachin (1988) que “a função social relaciona-se com o uso da propriedade,
alterando, por conseguinte, alguns aspectos pertinentes a essa relação externa que é o seu
exercício”. (FACHIN, 1988, p. 17).

E mais:

 

a função social da propriedade corresponde a limitações fixadas no
interesse público e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico de
propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma
projeção anti-individualista. (FACHIN, 1988, p. 20).

       Aduz Fiuza (2003) que a “função social da propriedade seria elemento externo ao
conceito, fundamento dos deveres do titular e dos direitos da coletividade, ou seja, restrições à
propriedade”. (FIUZA, 2003, p. 28).

Lima (2003) aborda o princípio da função social da propriedade segundo duas correntes
doutrinárias. A primeira como limites impostos ao direito de propriedade, tendente a comprimir os
direitos do proprietário.

A segunda como um papel promocional no sentido de que a “disciplina das formas de
propriedade deveria ser atuada para garantir e promover os valores sobre os quais se funda o
ordenamento”. (PERLINGIERI, 1999, p. 226).

       Ainda, acerca do princípio da função social da propriedade, Rodrigues (2003) esclarece
que o legislador constitucional determinou que o uso da propriedade fosse condicionado ao bem-
estar social.

            Gomes (2005) também trabalha as limitações ao direito de propriedade. Informa ser
crescente a predominância do interesse público. “O Estado adota medidas restritivas ao direito de
propriedade, a exemplo a função social da propriedade”. (GOMES, 2005, 142).

Souza (2009) indaga: o que seria função social? E a resposta não tarda a vir. O autor, com
clareza, expõe o conteúdo da função social em concordância com o art. 1228 e parágrafos, do
código civil de 2002.

 E mais uma vez limitações e restrições são impostas ao direito de propriedade por parte
do Estado, sem, a observância a iguais liberdades fundamentais.

       Quanto às restrições legais, Fiuza (2008) elucida serem elas uma forma de proteger os
direitos dos ‘outros ‘, uma vez que o exercício dos direitos de propriedade não pode solapar
direitos de terceiros. E continua: “não é só esse o intuito do legislador, que busca promover a
função social da propriedade, em prol do interesse público”. (FIUZA, 2008, p. 762, grifo nosso).
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            Faria (2005), ao trabalhar a função social da propriedade, informa que a propriedade
vincula-se a um direito de uso, gozo e disposição que deve ser exercido de modo a atender sua
destinação socioeconômica, ou seja, sua função.

            A função social possui um conteúdo existencial, pois entrelaça-se com o princípio da
dignidade humana, uma vez que o legislador constitucional a inseriu no Título I, da Constituição
Federal. (FARIA, 2005, p. 218).

No mesmo sentido é o posicionamento de Martins:

 

“a função social nascida do texto da constitucional de 1988 traz para o
instituto do direito de propriedade inovações sem precedentes,
funcionalizando-o com valores sociais e existenciais. (MARTINS, 2007, p.
74).

 

Duguit apud Tepedino (2000) foi o responsável pela difusão do termo função social. Em
seus estudos sobre o tema, concebeu a função social como antítese do direito subjetivo à
propriedade. Mas o entendimento evoluiu. A doutrina italiana com Pugliatti levantou contra essa
compreensão e estabeleceu a função social não como categoria oposta ao direito subjetivo, mas
como elemento capaz de alterar-lhe a estrutura. (TEPEDINO, 2000, p. 47).

            Esclarece Tepedino (2000) que a função social surge na busca de uma legitimidade da
propriedade privada, não sendo excessivo afirmar que diante da sua ausência, no caso concreto,
deve ser retirada a tutela dominical para privilegiar a utilização do bem, que mesmo desprovido
do título de propriedade condiciona-se e atende ao interesse social. (TEPEDINO, 2000, p. 49,
grifo nosso).

            Por outro lado, o referido autor define a função social da propriedade, após analisar
acórdão em que empresa perde a tutela dominical para 600 famílias do MST (movimento dos
sem terra), como “situação jurídica complexa e dinâmica, funcionalizada ao atendimento de
necessidades não patrimoniais”. (TEPEDINO, 2000, p. 51).

            Outra importante distinção a ser mencionada se refere à diferenciação entre atendimento
à função social e produtividade econômica. A produtividade é apenas um dos requisitos para que
a propriedade alcance a função social, desde que associada, entretanto, à promoção dos valores
existenciais, consagrados pela Constituição nos princípios e objetivos fundamentais.
(TEPEDINO, 2000, p. 53).

            E mais: [...] “somente no conflito concreto de interesses poderá o Judiciário valorar a
utilização da propriedade quanto aos deveres impostos por sua função social”. (TEPEDINO,
2000, p. 53, grifo nosso).

            Por fim, aduz Tepedino:
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a determinação do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de
centros de interesses extraproprietários, os quais vão ser regulados no
âmbito da relação jurídica de propriedade. (TEPEDINO, 2004, p. 317).

 

            Dessa feita, a propriedade privada tem na função social o seu conteúdo, o que significa
dizer que a legitimidade da mesma está condicionada ao atendimento da função social

            Ainda sobre o tema esclarece Perlingieri (2002) que a função social predeterminada para
a propriedade privada não diz respeito unicamente às limitações de cunho negativo, onde o
proprietário apenas teria comprimido alguns dos seus poderes, os quais, sem ditos limites,
ficariam livres e íntegros, o que aproximaria esse modelo de propriedade privada ao modelo
tradicional.

A função social vai além, pois se insere num contexto inspirado na “solidariedade política,
econômica, social e ao pleno desenvolvimento da pessoa”. (PERLINGIERI, 2002, p. 226).

A partir dessas considerações, traduz o conteúdo da função social da propriedade nos
seguintes termos:

 

O conteúdo da função social assume um papel do tipo promocional, no
sentido de que a disciplina das formas de propriedade e as suas
interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para promover os
valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isso não se realiza
somente finalizando a disciplina dos limites à função social. Esta deve ser
entendida não como intervenção ‘em ódio’ à propriedade privada, mas
torna-se ‘a própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a
um determinado sujeito’, um critério de ação para o legislador, e um critério
de individuação da normativa a ser aplicada para o intérprete chamado a
avaliar as situações conexas à realização de atos e de atividades do
titular. (PERLINGIERI, 2002, p. 226).

 

            A função social da propriedade, segundo o entendimento de Perlingieri e Tepedino traduz
uma idéia de que ela é o conteúdo da propriedade privada. Não concebem a função social como
um limite objetivo ao direito de propriedade, conforme entende Fiuza.

Zanardi (2002) ao estudar as duas correntes acima, entendeu ser a segunda a mais
coerente com a sistemática civilística brasileira e com a própria Constituição Federal, na medida
em que, se o proprietário não cumprir a função social poderá ser desapropriado, mediante justa
indenização, e não expropriado, como seria o caso se se tratasse de propriedade privada cujo
conteúdo é a função social da propriedade.

Da análise da função social da propriedade em cotejo com a teoria discursiva do direito de
Habermas, tem-se, que, não coaduna com o atual paradigma do Estado Democrático de Direito a
interpretação da função social da propriedade de forma axiológica, voltada para valores de
eticidade, utilidade e interesses públicos ou sociais.
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            Isso porque o direito deverá partir de tensões normativas de forma procedimental,
considerando argumentações concorrentes para dar a resposta adequada ao caso concreto e
não partir de visões axiológicas que fixem uma valorização a priori do interesse público sobre o
interesse privado.

             Com tal fixação apriorística, correr-se-ia o risco de “desterrar o indivíduo em prol de uma
pretensa coletividade, que nada mais é do que a posição de um pequeno grupo” (NAVES, 2009,
p.305).

            Assim, a função social da propriedade, na perspectiva do Estado Democrático de Direito,
foi explicada por NAVES (2009) quando aborda o tema sob a perspectiva dos contratos:

 

a função social do contrato e a socialização do mesmo não podem
significar a subordinação de pretensas utilidades sociais ou interesses
públicos. O contrato realiza-se, mesmo, para a satisfação pessoal, o que
não significa dar guarida ao abuso de direito. É claro que os contratantes
se relacionam por motivações subjetivas e querem a satisfação de seus
valores pessoais, mas essas satisfações não podem aviltar a liberdade
fundamental da outra parte, nem a de outras pessoas. Funcionalizar não
seria colocar o contrato “a serviço da coletividade”, mas instrumentalizá-lo
na garantia de convivência de garantia de iguais liberdades fundamentais.
Não há como, na tensão entre diferentes liberdades, se escolher, de
antemão, qual se sobreporá, pois a decisão correta será construída no
processo discursivo, diante da singularidade da relação contratual.
(NAVES, 2009, 314-315).

 

Essa a visão de função social da propriedade adequada aos imperativos do Estado
Democrático de Direito, que é plural, e que pressupõe a garantia de convivência de iguais
liberdades fundamentais.

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

É certo que a propriedade privada não é mais o direito absoluto e sacralizado do Estado
Liberal e do código oitocentista de 1916, nem tampouco do paternalismo, e da burocracia do
Estado Social.

            Assim, a interpretação da propriedade privada e do princípio da função social da
propriedade deve ser condizente com os postulados do Estado Democrático de Direito. Na
introdução desse trabalho foram trazidas à reflexão questões sociais graves que assolam o
Brasil. No entanto, não cabe ao Direito fazer interpretações axiológicas dos princípios
constitucionais a fim de minimizar os problemas sociais. Nesse sentido, a função social da
propriedade não pode ser mais concebida de forma mistificadora e axiológica, como o princípio

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10382



que irá sanar os problemas sociais, a desigualdade de riquezas e promover a sustentabilidade da
propriedade privada. O legislador constituinte, no Brasil, erigiu o princípio da função social da
propriedade à categoria de direito fundamental, juntamente com a propriedade privada.

            Então, não é possível atribuir, no Estado Democrático de Direito, à função social da
propriedade, um conteúdo homogeneizante e distante da sociedade plural, onde cada um
concebe seu projeto de vida e o ideal de vida boa. Não se quer com isso ignorar o princípio da
função social da propriedade, mas, que, no caso concreto, ele seja lido a partir do parâmetro
constitucional que também erigiu a propriedade privada como direito fundamental. E que nessa
leitura seja observada a autonomia pública e a autonomia privada do cidadão conforme a teoria
discursiva do direito de Habermas, que as consideram como co-originárias.
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[1]  Segundo NAVES (2009, p. 311-312) a noção de interesse foge, muitas vezes, da normatividade. A democracia atual é garantida pelo acesso de
valores e interesses plúrimos, mas esses interesses não são elementos jurídicos, mas fáticos, metajurídicos, referentes a um processo anímico ou
político. Interesses são valores, isto é, elementos sociais, econômicos, religiosos e políticos ligados à utilidade que desempenham na vida. Os valores
devem ser observados no discurso de justificação da norma.  Pressupor que um valor seja meio de solução de conflitos é permitir que a subjetividade
seja determinante na solução de conflitos. Interesse não é norma.

[2] Art. 5°, inciso XXIII, da Constituição Federal, está disposto: “a propriedade atenderá a sua função social”.
(BRASIL, 2009, p. 25).      Por sua vez, o art. 1228 do Código Civil assim dispõe: “o proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la de quem quer que a injustamente a possua ou detenha”.
(BRASIL, 2009, p. 190).

O § 1°, do mesmo artigo dispõe: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas. (BRASIL, 2009, p. 190).

 

[3] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

 

[4] Art.  3°. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I-  construir uma sociedade livre,  justa e solidária;

[5] Para Álvaro Ricardo de Souza Cruz, a idéia de equiprimordialidade entre autonomia privada e autonomia pública
pode ser confirmada “por uma razão muito simples: a defesa de um direito individual vai muito além da tutela de
interesses das partes envolvidas, pois, quando o direito de qualquer um de nós é violado, toda a sociedade é
aviltada com isso.” (SOUZA CRUZ, 2007, p. 339).
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FENÔMENO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO
DIREITO PRIVADO: A INCIDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES

PRIVADAS

BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DEL FENÓMENO DE LA CONSTITUCIONALIZACION DEL
DERECHO PRIVADO: LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES

PRIVADAS

Andressa Fracaro Cavalheiro

RESUMO
Trata o presente trabalho do fenômeno da constitucionalização do direito privado, notadamente
no que concerne à possibilidade legal da incidência dos direitos fundamentais nas relações
privadas. Contextualizando tal fenômeno há, no presente trabalho, uma breve explanação da
constitucionalização dos direitos humanos (tidos, a partir daí, como fundamentais), bem como
uma abordagem acerca da própria evolução do Estado e da sua vinculação não só aos direitos
fundamentais, mas, também, ao reconhecimento da força normativa da Constituição. Em que
pese a análise perfunctória sobre tais institutos, é possível entender-se a problemática
envolvendo a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, decorrente da
constitucionalização do direito privado.
PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalização do direito; Eficácia de Direitos Fundamentais;
Relações entre Particulares.

RESUMEN
Trata lo presente trabajo del fenómeno de la constitucionalizacion del derecho privado,
especialmente en lo que concierne a la posibilidad legal de la incidencia de los derechos
fundamentales en las relaciones privadas. Contextualizando tal fenómeno hay, en el trabajo, una
breve explicación de la constitucionalizacion de los derechos humanos (tenidos, a partir de ahí,
como fundamentales), bien como un abordaje acerca de la propia evolución del Estado y de su
vinculación no sólo a los derechos fundamentales, pero, también, al reconocimiento de la fuerza
normativa de la Constitución. En que pese el análisis [perfunctória] destes institutos, es posible
entenderse la problemática envolviendo la eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares, decurrente de la constitucionalizacion del derecho privado.
PALAVRAS-CLAVE: Constitucionalizacion del derecho; Eficacia de Derechos Fundamentales;
Relaciones entre Particulares.

1 Introdução
 
              O objetivo deste trabalho não é outro senão trazer à baila breves considerações sobre a
constitucionalização do direito privado, fenômeno irreversível no atual cenário jurídico ocidental. Para
tanto se pretende (1) dar conta de sua origem e, assim, de sua estreita relação com os direitos humanos,
reconhecidos enquanto princípios fundamentais pela ordem constitucional; (2) tratar da própria evolução
do Estado e aí relatar a questão do reconhecimento da força normativa da Constituição e, (3) tratar da
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais.
 
            Este trabalho conta, no que pertine à abordagem ao tema, com o método dedutivo, sendo o método
monográfico escolhido como procedimental, e elegida, como técnica de pesquisa, a indireta, por meio de
consulta bibliografia existente acerca da temática. O texto encontra-se dividido em 3 seções, a partir da
introdução, cada uma correspondendo aos objetivos traçados inicialmente, procedendo-se, ao final, a
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correlata conclusão.
 
 
2 A constitucionalização do direito privado e os direitos fundamentais
 
              Inicialmente é preciso estabelecer o que se pode entender por constitucionalização do direito
privado e, para tal mister, vale a dicção de Sarmento, para quem,
 

a constitucionalização do Direito Privado não se resume ao acolhimento, em sede constitucional, de
matérias que no passado eram versadas no Código Civil. O fenômeno é muito mais amplo, e importa

na “[...] releitura do Código Civil e das leis especiais à luz da Constituição Republicana”
[1]

. [destaque
no original].

 
 
              É neste sentido o entendimento também de Sarlet, para quem constitucionalização do direito
privado constitui “fenômeno que, em virtude de sua amplitude, não se restringe às relações entre os

direitos fundamentais e o Direito Privado”
[2]

. Assim, falar em constitucionalização do direito privado é
falar na releitura de todo o ordenamento infraconstitucional relativo às relações particulares tendo como
parâmetro a própria Constituição.
 
            Disto decorre que, também na dicção de Sarmento, se trata de um “processo que importa em
modificações substantivas relevantes na forma de se conceber e encarar os principais conceitos e

instituições sobre os quais se funda este ramo (direito privado) do saber jurídico
[3]

”.
 
              Deste modo, é possível dizer que, a partir da constitucionalização do Direito Privado, as relações
individuais passam por uma profunda reestruturação onde passam a ser interpretadas à luz dos princípios
norteadores da Constituição.
 
              Para se entender melhor o fenômeno da constitucionalização se disse, alhures, da necessidade de
se entender sua origem, mas, para isto, indispensável uma incursão (breve) na seara dos direitos
fundamentais, principalmente em seu caráter histórico, posto que seu reconhecimento é resultado de lutas
e batalhas.
 
              Neste sentido convém explicitar que aqui nos posicionamos com autores que, como Sarlet,
distinguem direitos fundamentais e direitos humanos, entendendo por fundamentais aqueles reconhecidos

ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional de cada Estado
[4]

. Sendo os direitos fundamentais
aqueles reconhecidos ou outorgados pelo Estado, é preciso dizer, quanto ao simples reconhecimento estatal
de direitos, que advém do período da Ilustração a idéia de que o homem é dotado de direitos inatos, que
precedem o próprio Estado e a comunidade política, e que, como tais, devem ser respeitados e garantidos

[5]

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10389



pelo Poder Público .
 
              Para fins de contextualização convém lembrar que a corrente iluminista surge após a centralização
do poder político fragmentado durante a Idade Média, o que resultou no absolutismo monárquico, onde a
pessoa do governante praticamente se confundia com o próprio Estado.
 
              Neste período, então, se fazia necessária a proteção do indivíduo contra o Estado, a fim de
garantir-lhe um espaço de liberdade inexpugnável, abolindo-se, além disso, os privilégios do clero e da
nobreza. É correto dizer, então, que foram as idéias dos pensadores iluministas que permearam dois
grandes eventos do final do século XVIII, absolutamente decisivos para a consolidação e juricidização dos

direitos do homem: as Revoluções Francesa e Norte-Americana
[6]

.
 
              Na leitura de Sarmento, tem-se que
 

Estes episódios seminais da história da humanidade marcaram o início de uma nova era. Basta lembrar
que os ideais da Revolução Francesa – igualdade, liberdade e fraternidade – são ainda hoje a fonte
axiológica de onde promanam, como de um manancial inesgotável, os direitos fundamentais,
modelados por novas exigências impostas pela consciência ética dos povos, que a história vai tratando

de incorporar ao patrimônio jurídico da humanidade
[7]

.
 
 
              A concepção jurídica formada pela Revolução Francesa provocou uma mudança estrutural na
ordem política e nas relações sociais, porque se suprimiram prerrogativas corporativas, clericais e
nobiliárias, possibilitando a alteração radical da forma como os indivíduos relacionavam-se entre si. Essas
mudanças, embasadas na própria idéia jusnaturalista do contratualismo, fundavam-se na noção de que as
pessoas nascem livres e iguais e são titulares de direitos naturais que devem ser levados em conta na
própria organização da sociedade. Deste modo, os ideais de igualdade e liberdade dão origem a um acervo

de princípios que repercutem tanto na esfera pública como na privada
[8]

.
 
              Interessante destacar que os mesmos ideais de igualdade e liberdade que inspiraram a Revolução
Francesa de 1789 também nortearam a Revolução Norte-Americana de 1776, quando se declarou a
Independência das 13 Colônias, os quais vamos encontrar no texto da Declaração da Independência,
redigido por Thomas Jefferson:
 

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados
iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a
liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre
os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer
forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e
instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe

pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade
[9]

.
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              Assim, a partir destes episódios é que vai florescer a doutrina dos direitos humanos que, quando
reconhecidos na ordem constitucional de um Estado denominam-se fundamentais, como o são, por
exemplo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à liberdade de manifestação de pensamento, à
manifestação religiosa, entre outros.
 
              Para se entender melhor a correlação entre direitos fundamentais e a constitucionalização do
direito privado, no que se refere à possibilidade da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares, indispensável sempre ter-se em mente a própria história dos direitos fundamentais, tão
intrinsecamente ligada aos movimentos de luta e revolução nos episódios citados acima.
 
              Assim é que refere Sarmento que é da origem contratualista das teorias sobre os direitos humanos
que se infere a idéia de que, na concepção dos inspiradores do constitucionalismo, se os direitos eram
naturais e precediam a criação do Estado, evidentemente que podiam ser invocados nas relações privadas,
até porque, no Estado de Natureza não existia qualquer poder público. Assim, a criação do Estado através
do Contrato Social continha sua justificativa justamente na necessidade de proteção dos direitos do

homem, em face dos seus semelhantes
[10]

. Não se olvide a máxima hobbesiana, “o homem é o lobo do
homem”, que parece muito contribuir para o entendimento desta teoria.
 
              Desta forma, se a existência do Estado se deve ao reconhecimento da necessária proteção do
próprio homem, seja em face dos governantes, seja em face de outros homens, é possível dizer que os
direitos naturais são direitos de defesa também do homem em face de outros indivíduos.
 
              Compreendida a relação entre a constitucionalização do direito privado e os direitos fundamentais,
notadamente no que se refere à possibilidade da incidência destes nas relações privadas, tratemos da
evolução do Estado e o reconhecimento da força normativa da Constituição.
 
 
3 A evolução do Estado, dos direitos fundamentais e o reconhecimento da força normativa da
Constituição
 
              A partir da Revolução Francesa e da conseqüente Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, utilizou-se a Constituição como forma de racionalizar e legitimar o poder político. Neste
cenário “pós” absolutismo, havia, portanto, a premente necessidade de conter o poder do Estado e, assim,
elegeu-se a Constituição como o instrumento limitador entre os poderes então instituídos e como meio de
garantir os direitos do cidadão, relativos, ainda, à esfera de liberdade individual de cada um.
 
              Estava formado, portanto, o Estado Liberal. Neste modelo, a constituição, eminentemente jurídica,
surge com a pretensão de ser considerada, antes de mais nada, Lei. Deste modo, há uma tentativa de se
construir o direito constitucional sob a mesma ótica do direito civil. Os direitos próprios desta Constituição
são, claro, os direitos individuais: o direito à vida, à liberdade e à propriedade.
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              Tais direitos são considerados negativos porque se caracterizam pela não violação e não
intervenção do Estado, visto como grande vilão, dada sua conformação absolutista. É, por assim dizer, a
ruptura do governo dos homens pelo governo das leis.          
 
              Na lógica do Estado Liberal, via-se, portanto, a grande dicotomia entre público e privado, ou seja,
a separação entre Estado e sociedade que se traduzia em garantia da liberdade individual devendo, pois, o
Estado, a reduzir ao mínimo sua ação, para que a sociedade pudesse se desenvolver de forma

harmoniosa
[11]

.
 
              Entretanto, com o evoluir do Estado Liberal, e apesar dos progressos havidos com o
reconhecimento dos direitos individuais, a industrialização realizada de acordo com a lógica do mercado,
acentua o quadro de exploração do homem pelo homem, mostrando, então, sua insuficiência para assegurar
a dignidade humana.
 
              Ora, não se olvide que é nesta época que uma massa de pessoas passa a viver em condições
subumanas, com jornadas de trabalho de vinte horas e com condições precárias de saúde. Claro que isso se
transforma em objeto de reivindicação, quando, então, se começa a reconhecer a existência de um mínimo
de direitos sociais para que se possa garantir um mínimo de igualdade material.
 
              A conclusão lógica advinda deste processo não é outra senão a de que se as coisas funcionando
pela sua própria lógica (a do mercado) não estão funcionando bem, necessário se torna que alguém
intervenha no processo, a fim de reduzindo este impacto, criar condições para uma vida digna, do que
resulta, por exemplo, a criação de leis para regular o trabalho e garantir saúde àqueles que não podem
pagar por ela.           
 
              É o advento dos chamados direitos prestacionais, ou de segunda geração, que, ao contrário dos
direitos individuais, são direitos sociais e, portanto, positivos, passando a ser incorporados pelos textos
constitucionais como programas de ação. Deste modo, a Constituição passa a ser vista como um plano, um
programa do que se precisa fazer perdendo, claro, seu status de exclusivamente legal (ou jurídica)
transformando-se em carta política.
 
              O grande problema do Estado do Bem-Estar Social é que as Constituições acabam por perder sua
característica jurídica passando suas determinações a serem consideradas como parte de um programa (daí
o termo ‘programática’) que não tem data marcada para ser executado. Todavia, embora perdendo sua
força normativa, as Constituições, no Estado Social, passam a ter uma maior significação social,
característica que não se perde com o novo paradigma estatal.
 
              Contemporaneamente se pode dizer do fim do Estado Social e do surgimento do chamado Estado
Pós-Social, identificado a partir dos dois choques do petróleo na década de 70, somado à expansão do
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Estado Social, sem recursos para o atendimento das demandas reprimidas da população, tornado, assim,

burocrático e obeso, e à globalização econômica
[12]

.
 
              Entretanto, para o objetivo traçado para o presente trabalho, convém falar, agora, de um modelo
de estado surgido no segundo pós-guerra, qual seja, o Estado Democrático de Direito. Tal modelo, fruto
das políticas do Welfare State e do advento da democracia no segundo pó-guerra e da redemocratização
em sentido amplo daí decorrente, tem como reflexo a incorporação e a positivação, pelos textos
constitucionais, dos direitos fundamentais, acompanhado da desconfiança com relação ao critério da
maioria, utilizado como elemento de legitimação do nazi-facismo, fazendo com que a tarefa de

preservação dessa vontade fosse confiada à justiça constitucional
[13]

.
 
              No Estado Democrático de Direito tem-se a idéia de constituição não só política, mas política e
jurídica, ou seja, se mantém a noção da constituição como sendo para organizar a vida do Estado e da
sociedade, mas, ao mesmo tempo, se busca resgatar a força normativa da constituição.
 
              Neste contexto merecem destaques dois relevantes trabalhos em termos Constitucionais: o

primeiro, de Ferdinand Lassale, denominado A Essência da Constituição
[14]

 e o outro, de Konrad Hesse,

denominado A Força Normativa da Constituição
[15]

, cada qual contribuindo à sua maneira para a idéia
hoje inafastável da normatividade das normas constitucionais.
 
              Lassale não tem uma idéia muito “lisonjeira” a respeito das Constituições de sua época, expondo
seu pensamento a partir de uma visão sociológica, onde se propõe a tratar dos fundamentos essenciais de
uma constituição, ou seja, fundamentos sociais e políticos, mas não formais.
 
              O seu pressuposto jurídico, a respeito das Constituições, é, nas palavras de BASTOS um,
 

[...] evidente confronto com o pensamento jusnaturalista e positivista, é de que as constituições
(burguesas) não promanam de idéias ou princípios que se sobrepõem ao próprio homem, mas dos
sistemas que os homens criam para, entre si, se dominarem, ou para se apropriarem da riqueza
socialmente produzida. [...] Ele afirma taxativamente que as instituições jurídicas são “os fatores reais
de poder” transcritos em “folhas de papel”. As suas opiniões permitem concluir que ele acredita que o
direito dominante (a Ordem Jurídica) não tem qualquer autonomia; seria um mero instrumento escrito

com o objetivo de coagir condutas através da ameaça de punições.
[16]

 
 
              Daí que se pode afirmar que Lassale acreditava na existência de duas constituições: a real e a
escrita. A real como sendo o conjunto dos fatores reais de poder, e a escrita como sendo “mera folha de
papel”, senão vejamos:
 

Esta é, em síntese, em essência, a Constituição de um país: a soma dos fatores reais do poder que
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regem uma nação. Mas que relação existe com o que vulgarmente chamamos Constituição? Com a
Constituição Jurídica? Não é difícil compreender a relação que ambos os conceitos guardam entre si.
Juntam-se esses fatores reais do poder, os escrevemos em uma folha de papel e eles adquirem
expressão escrita. A partir desse momento, incorporados a um papel, não são simples fatores reais do
poder, mas sim verdadeiro direito – instituições jurídicas. Quem atentar contra eles atenta contra a lei e

por conseguinte é punido
[17]

. [destaques no original].
 
              Assim, e para o contexto do presente trabalho, tem-se a própria dificuldade de se creditar às
Constituições o caráter jurídico, o que vai ser combatido, expressamente, por Konrad Hesse, no já citado A
Força Normativa da Constituição, base de sua aula inaugural em uma universidade alemã, em 1959, tido
como um dos mais significativos textos do constitucionalismo moderno.
 
              Contrapondo-se à Lassale, Hesse vai afirmar que a Constituição
 

não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais
do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e
políticas. Graças a pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à
realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em
relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia
das condições sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a normatividade da
Constituição podem ser diferenciadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou
confundidas. [...] Constituição real e Constituição jurídica estão numa relação de coordenação. Elas
condicionam-se mutuamente, mas não dependem, pura e simplesmente, uma da outra. Ainda que não

de forma absoluta, a Constituição jurídica tem significado próprio
[18]

.
             
              Reconhece Hesse a existência de uma “vontade” da Constituição, razão pela qual vai dizer que
sua força normativa, convertendo-se, a Constituição jurídica, ela mesma, em força ativa, porque,
 

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição
transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de
orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os
questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de
concretizar essa ordem. [...] A Constituição converter-se-á em força ativa se fizerm-se presentes na
consciência geral – particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem
constitucional – não só a vontade do poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição
(Wille zur Verfassung). [destaques no original].

 
 
              A importância dessas idéias para o constitucionalismo contemporâneo e para a jurisdição
constitucional é fato notório, bem como sua influência na corrente que tenta, através de uma série de
mecanismos, dotar a Constituição da força normativa que perdeu no Estado do Welfare State, razão pela
qual vai-se reconhecer que não basta ter direitos previstos no texto constitucional porque, tão ou mais
importante, são os instrumentos de implementação, de coerção, para a realização destes direitos.

               A preocupação do Estado Democrático, além de garantir e ampliar uma série de direitos, vai ser
fazer valer os conteúdos constitucionais, do que decorre um aumento dos mecanismos jurídicos de
proteção dos direitos fundamentais e a própria ampliação destes direitos a partir da noção de dignidade

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10394



humana, cujo conceito passa ser a chave mandamental da qual vai decorrer uma série de direitos.
 
              Assim, segundo Perlingieri,
 

[...] é preciso reconhecer não só o valor normativo dos princípios e das normas constitucionais, mas
também a supremacia deles. Desse modo, libera-se seja da idéia preconcebida da natureza
exclusivamente programática da normativa constitucional, seja da idéia preconcebida de que tal norma
tenha como exclusivo destinatário o legislador ordinário. A normativa constitucional é respeitada por

todos os sujeitos. O princípio geral da legalidade assim exige
[19]

.
 
 
              Sendo, portanto, segundo sua dicção, indispensável “reconhecer que a Constituição, como

qualquer outra lei, é sempre e antes de tudo um ato normativo
[20]

”. Reconhecida a força normativa da
Constituição, encaminhamo-nos para a última seção do texto, onde se pretende discutir as conseqüências
deste reconhecimento para as relações privadas.
 
 
4 A constitucionalização do direito privado: a possibilidade da aplicação, às relação privadas, dos
direitos fundamentais
 
              Elevar os direitos humanos ao status de direitos fundamentais, ou seja, inseri-los dentro da ordem
constitucional e, reconhecer a força normativa da Constituição, estabelece como conseqüência a
possibilidade de aplicar tais direitos nas relações privadas.
 
              Segundo Alexy a “idéia de que normas de direitos fundamentais produzem efeitos na relação
cidadão/cidadão e, neste sentido, têm um efeito perante terceiros, ou efeito horizontal, é amplamente

aceita”
[21]

.
 
              O que ser perquire, então, é saber como se os direitos fundamentais produzem efeitos nas relações
privadas e, em que medida ou extensão isto se dá. Também na dicção de Alexy, “a questão sobre como as
normas de direitos fundamentais produzem efeitos na relação cidadão/cidadão é algo que diz respeito a um
problema de construção. A questão sobre em que extensão elas o fazem é uma questão que expressa um

problema substancial, a saber, um problema de colisão.”
[22]

 – destaques no original.
 
              Foi na Alemanha, na década de cinqüenta, que surgiram as primeiras formulações teóricas sobre a
eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, em virtude de tornar-se clara a
necessidade de ampliar o espectro de efetividade dos direitos fundamentais para alcançar situações onde
poderes de fato, não relacionados ao Estado, provocavam vulnerações aos bens jurídicos tutelados

constitucionalmente
[23]

.
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              Também é preciso destacar que na Alemanha desta época havia a teoria da constituição como
ordem de valores, que espelhava um ambiente dogmático propício à aceitação de que os direitos
fundamentais se destinavam não só a regular as relações entre os indivíduos e o Estado, mas também as

relações estabelecidas entre particulares
[24]

.
 
              A questão relacionada ao problema da construção, ou seja, saber-se como os direitos
fundamentais incidiam sobre o direito privado, traz, como solução, três teorias: uma de efeitos indiretos

perante terceiros, uma de efeitos diretos e uma de efeitos mediados por direitos em face do Estado
[25]

.
 
              A teoria da vinculação direta decorre da obra de Nipperdey, juiz do Tribunal Federal do Trabalho
Alemão, que advogava a tese de que alguns direitos fundamentais não vinculam apenas os poderes
públicos, mas têm incidência imediata nas relações de direito privado em que se configurem relações de
poder. Esta tese postula, então, a incidência erga omnes dos direitos fundamentais, que assumem a

condição de direitos subjetivos em face de pessoas privadas que assumam posições de poder
[26]

.
             
              Já a teoria da eficácia mediata ou indireta, defendida por Günther Düring obteve acolhida, em
parte, na Corte Constitucional Alemã. Tal teoria parte do mesmo ponto que a anterior, já que ambas
preconizam que os direitos fundamentais, além de estabelecerem direitos subjetivos públicos oponíveis ao
Estado, são também “decisões valorativas”, configurando uma ordem de valores objetiva que irradia
efeitos em todas as esferas do direito. Entretanto, por esta teoria, não há a possibilidade da incidência dos
direitos fundamentais nas relações privadas de forma direta, apenas implicando a necessidade de que os
direitos fundamentais sejam levados em conta pelo Estado na criação legislativa ou na interpretação do

direito privado
[27]

.
 
              Por esta teoria, então, tem-se o que se convencionou chamar de portas de conexão, ou janelas, ou
seja, lacunas pelas quais os direitos fundamentais incidem nas relações privadas; janelas estas que só
existem quando verificadas cláusulas gerais e conceitos indeterminados legais, que podem (e devem) ser
preenchidos valorativamente.
 
              Segundo Alexy,  a diferença entre tais teorias reside

No fato de que não se sustenta que os princípios objetivos produzam efeitos na relação cidadão/cidadão
por meio de uma influência  na interpretação das normas de direito privado, mas porque deles “fluem
também diretamente direitos subjetivos privados para os indivíduos”. Segundo Nipperdey, “o efeito
jurídico é muito mais um efeito normativo direto, que modifica as normas de direito privado existentes,
não importa se se trata de direitos cogentes ou dispositivos, de cláusulas gerais o normas jurídicas
específicas, ou cria novas normas, sejam proibições, deveres, direitos subjetivos,leis de proteção ou

motivos justificadores”. Nesse sentido, os direitos fundamentais devem ter um efeito absoluto
[28]

.
 
              A par destas teorias, há ainda uma terceira, que também dá conta da aplicação dos direitos
fundamentais às relações privadas: a teoria dos deveres de proteção. Na dicção de Alexy, “de acordo com
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a terceira teoria, os efeitos na relação cidadão/cidadão são conseqüência da vinculação do Estado aos

direitos fundamentais como direitos públicos subjetivos”
[29]

.
 
              Segundo esta teoria, surgida também na Alemanha, o Estado não deve apenas abster-se de lesar
os bens jurídicos fundamentais, tendo o dever de atuar positivamente promovendo-os e protegendo-os de
quaisquer ameaças, inclusive as que provenham de outros indivíduos. Assim, liga-se à idéia de imposição
ao legislador do desenvolvimento e tutela dos direitos fundamentais – criminalizando condutas,
estabelecendo limites à liberdade negocial, etc. –, bem como ao dever dos juízes de promover a sua

efetivação por meio da atividade hermenêutica
[30]

.
 
              É de se destacar, também, que foi na Alemanha, como uma forte reação à teoria da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, o reconhecimento de sua aplicação nas relações particulares,
que se esboçou a teoria contrária, afirmando que os direitos fundamentais representavam exclusivamente
direitos de defesa em face do Estado, ou seja, a vinculação dos particulares às normas de direitos
fundamentais aos particulares.
 
              Embora tenha praticamente desaparecido na Alemanha é no direito norte-americano que a tese da
não vinculação dos particulares pelos direitos fundamentais teve maior repercussão, ficando conhecida
como teoria da state action.
 
              Assim, nas palavras de Sarmento,
 

 É praticamente um axioma do Direito Constitucional norte-americano, quase universalmente aceito
tanto pela doutrina como pela jurisprudência, a idéia de que os direitos fundamentais, previstos no Bill
of Rights da Carta estadunidense, impõem limitações apenas para os Poderes Públicos e não atribuem
aos particulares direitos frente a outros particulares, com exceção apenas da 13ª Emenda, que proibiu a

escravidão
[31]

.
 
 
              No Brasil a jurisprudência no Supremo Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
reconhecer (e admitir) a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, sendo possível, portanto,
falar-se que também a Corte brasileira orienta-se pela constitucionalização do direito privado.
 
              Entretanto, não há, na jurisprudência, uma maior preocupação em debater-se “o problema relativo
ao fundamento e aos limites dessa vinculação”, embora a doutrina tenha se encaminhado para, ao analisar
a questão, entender pela aplicação da teoria imediata na relação direitos fundamentais-relações

privadas
[32]

.
 
              Todavia, mais uma vez com Alexy, é preciso dizer que as três teorias (construções) têm extensão
diversas:
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Enquanto a construção baseada em efeitos indiretos tem como destinatário o juiz, a construção dos
efeitos perante terceiros mediada por direitos em face do Estado abarca tanto o legislador quanto o

Juiz. Também a construção baseada em efeitos diretos vale primariamente para o Judiciário
[33]

.
 

              O fato é que se pode afirmar com parcela considerável da doutrina
[34]

, que independentemente
da teoria que se adote (mediata, imediata ou dos deveres de proteção), o problema da eficácia dos direitos
fundamentais nas relações privadas será resolvido mediante um processo de ponderação, a fim de haja o
sopesamento dos diversos valores envolvidos.
 
              A definição do que seja ponderação é trazida por Barcellos para quem, “de forma muito geral, a
ponderação pode ser descrita como uma técnica de decisão própria para casos difíceis (hard cases) em

relação aos quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado”
[35]

. – grifos constantes do
original.
 
               As decisões então, que envolvam direitos fundamentais em situações de horizontalidade, ou seja,
nas relações entre particulares que, teoricamente, são iguais perante a lei e possuem, ambos, direitos
fundamentais a serem tutelados, devem, necessariamente, ser resolvidas por meio de ponderação a qual,
entretanto, embora bastante interessante, não comporta maior discussão, dado o objetivo do presente
trabalho.
 
 
 
 
5 Conclusão
 
              Assim, e em conclusão, o que importa é dizer da possibilidade, efetiva, dos direitos fundamentais
incidirem sobre as relações privadas, e que isto é resultado da constitucionalização do direito privado,
fenômeno intrinsecamente vinculado à própria evolução do Estado e ao surgimento do Estado Democrático
de Direito.
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CONSTRUÇÃO DE SENTIDO E QUESTÕES EMERGENTES DO NOVO DIVÓRCIO

CONSTRUCTION OF SENSE AND EMERGING ISSUES OF THE NEW BRAZILIAN DIVORCE LAW

Edgard Audomar Marx Neto
Tereza Cristina Monteiro Mafra

RESUMO
O propósito desse trabalho é analisar o impacto e as conseqüências da modificação do texto
constitucional sobre o regime da separação e divórcio no Brasil, especialmente quanto à
possibilidade de se ainda promover separação e ao processamento das medidas pertinentes,
como partilha, alimentos e guarda. A Emenda Constitucional n. 66, promulgada em julho de
2010, promoveu diversas alterações no modelo jurídico de dissolução do casamento. De um
lado, determinou a extinção de qualquer requisito para o divórcio, transformado em verdadeiro
direito formativo do cônjuge. Determinou também a impossibilidade de se promover a separação
litigiosa, o que, por conseqüência, impede a discussão de culpa na dissolução do casamento. Por
outro lado, as situações de fato antes aptas a caracterizarem a culpa devem ser discutidas em
outras esferas, especialmente da responsabilidade civil. Sob outro aspecto, permanece a
possibilidade de os cônjuges promoverem a separação consensual, o que se insere no fenômeno
de contratualização do casamento. Reconhece-se que o divórcio é um processo complexo,
envolvendo duas realidades distintas, pessoal e patrimonial, que devem ser tratadas de modos
distintos.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the impact and consequences of the changing of the
constitutional text on the regime of separation and divorce in Brazil, especially the possibility to
promote separation and processing of the autonomous measures, such as alimony (maintenance
or spousal support) or warden. The Constitutional Amendment 66, enacted in July 2010, has
promoted several changes in the legal model of marriage dissolution. On the one hand, it
determined the extinction of any requirement for divorce. It also determined the impossibility of
promoting the litigious separation, which consequently prevents the discussion of guilt in the
dissolution of marriage. Moreover, the fact situations before able to characterize the guilt should
be discussed in other spheres, especially from civil liability. On another, there remains the
possibility for spouses to promote consensual separation. It is recognized that divorce is a
complex process, involving two different realities, personal and patrimonial ones, which must be
treated in different ways.
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1. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA. E QUANDO ACABA O AMOR?
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O amor é um compromisso e é um investimento. Sua força reside justamente em sua maior

fragilidade: a realidade compartilhada com o Outro. Por isso é um compromisso
[1]

.
Uma relação também é um investimento. Envolve tempo, dinheiro e esforços que poderiam ser

empregados para outros fins, mas foram direcionados à manutenção do vínculo, esperando que desse certo.
O “lucro” de um relacionamento está na segurança e na gratificação que pode oferecer. Mas esse
investimento não é seguro, apesar das promessas e expectativas: “quando se entra num relacionamento, as

promessas de compromisso são ‘irrelevantes a longo prazo’”
[2]

.
O Direito se apropria dos relacionamentos humanos em diversas esferas. Uma delas, de que aqui

se cogita, é justamente o Direito de Família.
A família é uma realidade que antecede o direito e que se modifica mais rapidamente no plano

fático que jurídico. As profundas transformações sociais não esperam a chancela da lei para se realizarem.
Conforme expõe Anthony Giddens, “há uma única história para se contar sobre a família hoje, e essa é da
democracia. A família está se tornando democratizada, de maneira que segue os processos da democracia
pública; e essa democratização sugere como a vida familiar deve combinar a escolha individual e a

solidariedade social”
[3]

. Em seguida, complementa que critérios de democracia na esfera pública podem
ser encontrados na democratização da família: igualdade, respeito mútuo, autonomia e tomada de decisão

sem violência e por meio de diálogo
[4]

.
O art. 226 da Constituição de 1988, inserido em seu Título VIII: Da ordem social, previa em sua

redação original:
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela
mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de
um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições
oficiais ou privadas.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, o § 6º passou a ter a
seguinte redação:

 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
 

O propósito desse trabalho é analisar o impacto e as conseqüências da modificação do texto
constitucional sobre o regime da separação e divórcio no Brasil, especialmente quanto à possibilidade de
se ainda promover separação e ao processamento das medidas pertinentes, como partilha, alimentos e
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guarda.
 
 

2. POR QUE PROTEGER? CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL
 
A inserção do tratamento à família no texto constitucional de 1988 atribuiu a essas normas a força

normativa da Constituição. Em decorrência das preocupações da época, o Constituinte de 1988 adotou um
modelo analítico de constituição, descendo a minúcias que poderiam, com facilidade, ser reguladas pelo
legislador ordinário.

Assim, no tratamento do art. 226, o caput já seria suficiente para operar efetiva proteção.
Estabelecer requisitos para o divórcio é matéria estranha ao que se espera de um texto constitucional, mas,
nem por isso, tem tratamento piorado. Essa situação reenvia, necessariamente, à distinção entre normas
material e formalmente constitucionais.

Segundo Paulo Bonavides, a Constituição, sob o ponto de vista material, “é o conjunto de normas
pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de

governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais”
[5]

. Ou seja, somente merece ser

chamada constitucional a matéria mais importante da organização do Estado
[6]

.
Em oposição, as Constituições não trazem somente elementos básicos ou institucionais da

organização política, podendo veicular matéria de aparência constitucional
[7]

.
Pouco importando a natureza da matéria, se inserida em constituições rígidas, submete-se a

processo especial de modificação: são as constituições rígidas
[8]

. Por isso que, no Brasil, as alterações no
regime do divórcio sempre passaram por emendas constitucionais. Em 1977 para admiti-lo, agora para
facilitá-lo.

Assim, se o caput do art. 226 da Constituição é materialmente constitucional
[9]

, seus parágrafos
parecem trazer conteúdo estranho ao que se espera de uma Constituição, de modo que o próprio controle
de constitucionalidade fundado em seus conceitos mostra-se uma tarefa delicada.

Como ponto de partida, o tratamento conjunto de vários temas na Ordem Social impede a
caracterização de princípios constitucionais subjacentes à matéria. Como destaca José Afonso da Silva, “o

título da ordem social misturou assuntos que não se afinam com essa natureza”
[10]

. E o tratamento da
família no art. 226 e seguintes tem caráter preponderantemente enunciativo, em detrimento da tentativa de

maior abstração
[11]

.
Nesse panorama, as desconformidades que pode haver entre a Constituição e a legislação

ordinária se resolvem, em sua maioria, pelo simples confronto de texto. De maior relevância, e atualmente
superadas, foram as discussões sobre o alcance da igualdade entre os membros da família, sobre a
ausência de hierarquia entre os tipos familiares e sobre o caráter exemplificativo dos tipos familiares no

texto constitucional
[12]

.
Em relação ao divórcio, admitiu-se sua possibilidade e estabeleceu-se como único requisito o

temporal. Se não houvesse previsão na Constituição, ainda assim o divórcio continuaria possível, vez que
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ausente a previsão de indissolubilidade do vínculo conjugal. Ou seja, além do limite temporal, tudo o mais
poderia ser regulado pela legislação infraconstitucional, à qual se remetia expressamente a definição dos
contornos da separação.

Considerando esses elementos, não seria estranho dizer que a Emenda Constitucional n. 66 nada
mudou, pelo simples fato de não conter o texto vigente qualquer proibição ou restrição ao processamento
da separação e do divórcio nos termos atuais. Não sendo a matéria materialmente constitucional e
tampouco existente qualquer princípio implícito no § 6º do art. 226, não há qualquer proibição peremptória
à continuidade das coisas como estão. Na verdade, a questão estaria devolvida ao legislador ordinário, para
que alterasse a norma pertinente. De modo mais radical, pode-se mesmo considerar que o legislador
poderia extinguir a exigência de prazos para o divórcio ainda que não fosse promulgada a Emenda.

Todavia tem prevalecido o entendimento de que a Emenda Constitucional n. 66 alterou alguma
coisa, até mesmo inspirado na lógica de que não há, na lei, palavras inúteis. Ou seja, se a Emenda não
tivesse promovido alguma alteração, de nada teria servido.

E essa alteração somente pode dizer respeito à extinção de qualquer requisito para a concessão do
divórcio, conduzido agora à vontade soberana dos cônjuges. Por outro lado, a omissão constitucional sobre
a separação não significa que tenha ela sido automaticamente extinta, como será visto adiante.

 
 

3. CONSTRUÇÃO DE SENTIDO: DADOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

 
Cabendo ao Supremo Tribunal Federal a função de “guarda da Constituição” (art. 102, caput,

Constituição de 1988), a verificação de sua construção jurisprudencial sobre o tema é de fundamental
importância.

A pesquisa eletrônica à base de dados do STF (www.stf.jus.br) indica que, tendo por base o art.
226 da Constituição, foram proferidas 99 decisões colegiadas, 191 decisões monocráticas e 203 decisões
da Presidência.

Das decisões monocráticas, a maioria considerável é pela negativa de seguimento a recurso.
Dentre as decisões colegiadas, podem ser enumeradas algumas questões submetidas à apreciação

da Corte (entre parênteses estão indicados casos exemplificativos da matéria):
 

1. Igualdade entre os cônjuges (1ª T., RE 161320/RJ);

2. Extensão de direitos ao companheiro (2ª T., RE 229349/RS; 1ª T., RE
161320/RJ);
3. Alcance da proteção constitucional à família (1ª T., AI 213656 AgR/DF);

4. Obrigatoriedade do regime de separação obrigatória de bens para os maiores

de 60 anos (1ª T., AI 182235 AgR/SP);

5. Homologação de sentença estrangeira de divórcio (Pleno, SEC 7782/EU; Pleno,
SEC 7154/FR; Pleno, SEC 5041/EU; Pleno, SEC 5157/RFA);
6. Legitimação do Ministério Público para propor ação investigatória de
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paternidade (2ª T., Ext 839/IT);
7. Penhora do bem de família do fiador no contrato de locação imobiliária urbana
(Pleno, RE 407688/AC);
8. Pensão por morte de cônjuge (2ª T., RE 194854 AgR-ED/RS; 1ª T., RE
354368/RS);
9. Beneficiário da pensão por morte: mulher x conclubina (1ª T., RE 590779/ES; 1ª
T., RE 397762/BA);
10. Remoção de servidor para acompanhar cônjuge (2ª T., RE 549095 AgR/RJ; 2ª
T., RE 587260 AgR/RN; Pleno, MS 23058/DF);
11. Auxílio reclusão (Pleno, RE 587365/SC; Pleno, RE 486413/SP);
12. Extinção de punibilidade em crime contra os costumes (1ª T., HC 100882/SP;
Pleno, RE 418376/MS);
13. Extradição de cônjuge ou companheiro de cidadão brasileiro (Pleno, Ext
1074/RFA; Pleno, Ext 839/IT);
14. Não conhecimento do recurso por ofensa indireta ao texto constitucional (2ª T.,
AI 753365 AgR/PE; 1ª T., RE 458432 AgR/PR; 2ª T., RE 552476 AgR/DF, 2ª T.,
RE 158700/RJ; 1ª T., AI 342235 AgR/SC).
 

Tratando diretamente da força normativa do § 6º art. 226 – em única decisão que aprecia
diretamente a matéria –, estabeleceu-se que o preceito aí insculpido, de possibilitar a conversão de
separação em divórcio por simples decurso de prazo, não admitia restrições pela legislação
infraconstitucional. Em decorrência disso, reconheceu-se a não recepção do art. 36 da Lei do Divórcio (Lei
6.515/77), que condicionava a conversão ao cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente na
separação (no caso adimplemento das prestações alimentícias), em acórdão assim ementado:

 
SEPARAÇÃO JUDICIAL - DIVÓRCIO - CONVERSÃO - PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS -
INADIMPLEMENTO - NEUTRALIDADADE. O inadimplemento de obrigação alimentícia assumida
quando da separação judicial não impede a transformação em divórcio. NORMA - CONFLITO COM
TEXTO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE - RESOLUÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria,
vencido o relator, o conflito de norma com preceito constitucional superveniente resolve-se no campo
da não-recepção, não cabendo a comunicação ao Senado prevista no inciso X do artigo 52 da
Constituição Federal. (Pleno, RE 387271/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.08.2007)
 

Segundo o entendimento majoritário da Corte, admitir a primazia dos requisitos da lei
infraconstitucional retiraria os efeitos do preceito constitucional. A decisão baseou-se, também, na
apresentação histórica da progressiva liberação do divórcio no Brasil, inserindo a redução do prazo para
tanto pela Constituição de 1988 como continuidade da redução de requisitos. Nesse sentido, toda
modificação normativa, em sede constitucional ou ordinária, importou diminuição de requisitos, com a
revogação dos anteriores, de modo que condicionar o texto constitucional aos requisitos da legislação
infraconstitucional que o antecedeu seria negar a própria força normativa da Constituição.

Unânime a Corte sobre a desconformidade do dispositivo com a Constituição de 1988, ocupou
posição central na discussão a definição da técnica de julgamento. Por maioria, prevaleceu o entendimento
da não recepção do referido dispositivo pela Constituição de 1988 (Min. Ellen Gracie, Min. Gilmar
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Mendes, Min. Sepúlveda Pertence, Min. Carlos Britto, Min. Joaquim Barbosa, Min. Ricardo
Lewandowski, Min. Cármen Lúcia), vencido os Min. Marco Aurélio e estando impedido o Min. Cezar
Peluso. Ou seja, considerou-se o dispositivo não compatível com o texto constitucional, em detrimento de
considerá-lo inconstitucional, o que importa a não comunicação da decisão do Senado. Assim, o STF, em
decisão autônoma e com eficácia erga omnes, considerou revogada a referida norma. Em referência à ADI
2, confirmou-se a distinção entre Direito pré-constitucional e Direito.

Dentre as discussões do julgamento, destaca-se a assertiva do Min. Carlos Britto:
 
A referência que a Constituição faz à lei é para separação judicial, que se dará nos termos previstos em
lei. No mais, o § 6º do art. 226 não precisa dessa normação intercalar ou comando legislativo de
segundo escalão para incidir plenamente.
 

Diante do paradigma da Corte, passa-se à análise dos efeitos da promulgação da Emenda
Constitucional n. 66.

 
 

4. QUESTÕES EMERGENTES: COMO, QUANDO E POR QUÊ?
 
 
Duas grandes discussões emergem da promulgação da Emenda n. 66. A primeira, sobre a

recepção dos requisitos impostos pela legislação infraconstitucional (Código Civil) para a concessão do
divórcio. E a segunda, sobre a continuidade da separação no sistema jurídico brasileiro.

A primeira questão que ganha relevo nas discussões sobre o divórcio é justamente sobre a sua
realização. A indissolubilidade da união é sintetizada na máxima de São Paulo: “Que o homem não separe
o que Deus uniu”.

Uma das principais forças contrárias à dissolubilidade do casamento foi justamente a religião,
porque trata o casamento como um contrato revestido de sacramento. A influência dessa posição pode ser
vista no caráter recente das normas autorizativas do divórcio.

Havia previsão de divórcio no Código Civil francês aprovado em 1804, mas a norma foi revogada
em pouco tempo. De fato, introduziram o divórcio como realidade permanente em seus ordenamentos
jurídicos os países cuja população professava, em sua maioria, a religião protestante.

No Brasil, após autorizado por Emenda Constitucional, o divórcio foi regulado pela Lei 6.515, de
26 de dezembro de 1977. Nela se previam prazos longos de separação para que fosse deferido o divórcio e
a possibilidade de fazê-lo uma única vez. Essa restrição perdurou até a Constituição de 1988, sendo
revogada expressamente pela Lei n° 7.841/1989, que adaptava a Lei do Divórcio à nova ordem
constitucional, inclusive reduzindo os prazos para divórcio direto e por conversão.

A existência de um prazo mínimo de duração do casamento, como requisito para a separação por
mútuo consentimento, é prevista no ordenamento brasileiro desde o Decreto 181, de 1890, e explicita
interferência estatal, denotando uma feição institucional, pois, como esclareceu Clóvis,

 
“não permitiu o Código, aos cônjuges, o desquite por mútuo consentimento, senão depois de dois anos
de vida conjugal. Se se fosse atender, somente, à liberdade individual, teriam razão aqueles que
entendem que esse motivo de divórcio poderia ser invocado, desde o dia seguinte ao casamento.
Pessoas irrefletidas casariam sem atender à gravidade e à santidade do ato, e, no outro dia, estariam em
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combinação para desatar, sorrindo, o laço que deram por simples desfastio”
[13]

.
 

Em seu aspecto primário o divórcio lida com o estado das pessoas, de modo que a possibilidade
de divorciar-se e os requisitos para a sua concessão lidam intimamente com questões que se submetem ao
controle estatal. O estado familiar é, conforme assinala Walter Moraes, superior ao próprio interesse e

independente do próprio querer
[14]

. Isso porque se verifica aí uma questão de ordem pública familiar.
Um dos requisitos mais graves na autorização legal para pôr fim ao vínculo conjugal relaciona-se

com a culpa. Esse critério, no direito brasileiro, somente se apresentava nas discussões de separação,
preservando-se distante das hipóteses de divórcio. Agora, com a Emenda Constitucional 66, aprofundam-
se as discussões sobre o fim da culpa no direito brasileiro.

 
 

4.1. REQUISITOS PARA O DIVÓRCIO
 
A questão que se põe é se a não referência, no texto constitucional vigente, a requisitos para o

divórcio (art. 226, § 6º, com redação determinada pela Emenda Constitucional n. 66), suprimindo aqueles
que havia no texto original, faz com que, por vias reflexas, não mais se reconheça a validade dos
requisitos infraconstitucionais.

Retoma-se aqui a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 387271. Como citado,
reconheceu-se ali, com eficácia erga omnes, que a legislação infraconstitucional não pode criar requisitos
nas situações em que a Constituição não o faz, sob pena de limitar a eficácia da norma constitucional.

Analisando com cuidado a hipótese submetida ao Supremo verifica-se que, de fato, não
configurava propriamente um requisito para o divórcio. Era matéria de defesa, somente invocável pelo
requerido na conversão da separação em divórcio. Nos termos da Lei de Divórcio, do pedido de conversão
não caberá reconvenção e a contestação do requerido somente poderia versar sobre o não decurso do prazo
ou descumprimento das obrigações assumidas pelo requerente na separação (art. 36). Era, pois, uma
faculdade do requerido suscitar essa matéria. Mesmo a atuação do Ministério Público, ao atuar no processo,
estava limitada ao requisito objetivo (decurso do prazo), não tendo legitimidade para questionar o
descumprimento das obrigações. Se admitida essa hipótese, ter-se-ia situação ridícula de não se deferir o
divórcio do separado judicialmente que pretendesse pôr fim ao vínculo com o inadimplente. Mais que isso:
o inadimplente seria premiado com a negativa do divórcio e a vítima do inadimplemento punida com a

continuidade do vínculo. É uma posição ingênua, que traduz um estranho tipo de direito
[15]

.
O argumento mais grave em favor da ausência de impedimentos, que não os temporais, à

conversão está no § 3º do art. 226 da Constituição. Se é indubitável que o separado judicialmente pode
constituir união estável, protegida como entidade familiar, limitar a conversão da separação em divórcio
seria ofender frontalmente a Constituição, por preferir a família já desmembrada em detrimento da família
real e dos laços concretos, cuja conversão em casamento ficaria obstaculizada.

Na verdade a reforma operada pela Emenda Constitucional n. 66 tem um alvo certo e
inquestionável: o divórcio tornou-se, no Brasil, uma faculdade dos cônjuges. Ou seja, manter-se casado é
uma decisão continuada e diariamente renovada.
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Mais do que nunca, nas situações em que a Constituição não limita o exercício de um direito ou
reenvia essa limitação à legislação infraconstitucional, não pode o legislador fazê-lo. Até pelo critério
consagrado da revogação da norma anterior pela posterior que regule a matéria de modo diverso se
chegaria a essa mesma solução. O que se altera é que, dada a força normativa da Constituição, não poderá
o legislador criar, no futuro, requisitos para o divórcio.

 
 

4.2. SUBSISTÊNCIA DA SEPARAÇÃO?
 
A questão mais controversa da eficácia da Emenda diz respeito à continuidade da separação no

sistema jurídico brasileiro. De um lado, sustenta-se que, eliminada a expressão “nos casos expressos em
lei” do § 6º do art. 226 da Constituição, suprimida também estaria a possibilidade de o legislador
infraconstitucional estabelecer essa realidade. Nesse sentido, a Emenda operaria verdadeira operação

performativa negativa
[16]

. Isso porque, enquanto o juízo performativo importa a criação de realidades
como decorrência de sua enunciação – como na fixação de prazos pelo legislador –, a omissão da

referência pela Emenda importaria a extinção da separação
[17]

.
Apesar da seriedade das manifestações nesse sentido, essa não parece ser a melhor resposta em

termos constitucionais.
Retomando a precisão dos conceitos, consagrados antes da promulgação da Emenda, a separação,

em qualquer de suas modalidade (judicial, extrajudicial ou de fato), punha fim à sociedade conjugal, ou
seja, reconhecia o fim da vida em comunhão entre os cônjuges e determinava o cessação dos deveres
conjugais. Já o divórcio punha fim ao vínculo conjugal, possibilitando aos ex-cônjuges estabelecerem
novo casamento.

Assim, quando a Emenda prevê que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, nada
mais faz que reconhecer o já assentado em doutrina e jurisprudência: “o casamento válido só se dissolve
pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio” (art. 1.571, § 1º, Código Civil). É, pois, completamente
omissa em relação à separação, retirando essa matéria do tratamento constitucional, mas não impedindo
que venha a ser regulada pelo legislador ordinário.

Na pouco provável hipótese de prevalecer a tese de que a Emenda n. 66 não teria, na prática, nada
alterado, a separação manteria seus contornos atuais, a despeito das diversas críticas que suscita.

Encaminhando-se, porém, a doutrina pelo caráter inovador da Emenda, que teria extinguido
qualquer requisito para o divórcio, a utilidade da separação deve ser questionada. Nesse sentido, aliás,
deverá ser o encaminhamento jurisprudencial, em conformidade com a decisão tomada pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do já referido Recurso Extraordinário 387271. Nesse caso,
entendeu-se que a ausência de requisitos de outra natureza que não temporal para o divórcio no § 6º do art.
226 da Constituição importava a não recepção das normas que estabeleciam outros entraves.

Esse tipo de conflito decorre, diretamente, da hipertrofia do texto constitucional de 1988, que
regulou com minúcias temas que eram de competência do legislador infraconstitucional, mesmo para se
propiciar a adequação do tratamento normativo às necessidades de cada tempo.

A pergunta que se põe é justamente essa: ainda existe separação no Brasil?
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Seria um exagero normatividade conferir ao constituinte derivado o poder de extinguir um
instituto pela simples ausência de referência a ele, até porque reflete a falsa impressão de que o que não
está na Constituição não está no direito. Com base nesse raciocínio, tudo o que não contasse com previsão
constitucional – e ainda que não a afrontasse –, não seria considerado direito.

Em termos práticos, é certo, a separação litigiosa teve seu exercício esvaziado. Isso porque, se
admitida a possibilidade jurídica do pedido de separação litigiosa, bastaria ao demandado pleitear, em
reconvenção, o divórcio. E como o divórcio engloba a separação e parece não contar agora com outro
requisito senão a vontade de divorciar-se, não restaria ao juiz outra solução que não decretar o divórcio.

Além de custosa e inútil, a separação litigiosa desaguaria em solução fadada ao fracasso: ver-se
submetida à decisão de divórcio.

Nesse caminho, poder-se-ia questionar se os cônjuges poderiam então levar adiante um processo
com pedidos recíprocos e contrapostos de separação litigiosa. Nessa hipótese nenhum dos dois proferiria o
golpe de misericórdia, mas, pelo contrário, ambos lutariam pelo reconhecimento da culpa alheia.

Aí, como o não exercício do direito de divorciar-se não significa sua perda ou que fique precluso,
mas a sua preservação como possibilidade aos cônjuges, não resta outra opção senão reconhecer que, por
sua inutilidade e absoluta subordinação à faculdade potestativa do demandado, o pedido de separação
litigiosa tornou-se impossível.

Isso porque o cônjuge virtualmente derrotado poderia, antes ou concomitante ao recurso contra a
decisão de primeiro grau, propor o divórcio, tornando inútil todo o processo antes do seu trânsito em
julgado. Como reconhece o Código Civil, é ilícita a condição que sujeitar o ato “ao puro arbítrio de uma
das partes” (art. 122).

No caso, mais que a outra parte, subordinada ao arbítrio exclusivo de um estaria a própria
jurisdição, em prejuízo de sua inafastabilidade. Seria lícito aos réus, a qualquer momento, pôr fim ao
processo, tornando inúteis os atos já praticados, o que contraria todo o funcionamento do Poder Judiciário.
Daí a conclusão de que, por ser previamente ilícito, o pedido de separação litigiosa será juridicamente
impossível.

Por outro lado, esse não será o destino da separação consensual. Porque fundada em bases
contratuais, que remontam à autonomia privada dos cônjuges, a separação consensual afigura-se uma
possibilidade reservada aos interessados.

Não há, nessa hipótese, subordinação de um a outro, tampouco o menosprezo pelas funções
judiciárias. Há, simplesmente, a vontade comum dos cônjuges em suspender os efeitos do casamento, ou,
em linguagem comum, “darem um tempo”.

Tal procedimento poderá ser feito extrajudicialmente, se não houver filhos do casal menores ou
incapazes (Lei 11.441/2007), e judicialmente nos demais casos, observando-se a exigência de um prazo
mínimo de um ano de casamento (art. 1.574, Código Civil).

A necessidade e cabimento da medida serão dados pelo interesse dos cônjuges. Às vezes
consideram que é uma crise passageira, ou um conflito superável, e dadas as conseqüências da medida,
podem preferir um recomeço de comum acordo. Por outro lado, havendo a ruptura da conciliação de
interesses, qualquer um poderá, a qualquer tempo, requerer o divórcio sem maiores dificuldades.

A preferência pela separação consensual anterior ao divórcio é notícia já estabelecida no direito
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estrangeiro. No Brasil, resguardará um espaço de autonomia para os cônjuges, possibilitando a suspensão
do casamento com a clara definição de efeitos e fundada na vontade dos envolvidos. Por isso, mais
conveniente que uma cautelar de separação de corpos, cujos efeitos são duvidosos, e mais do que isso, de
cuja modalidade consensual não se tem notícia.

O direito estrangeiro assiste “à revalorização da separação judicial, como recurso alternativo a
favorecer a recuperação da relação matrimonial em crise, bem como para atender o pluralismo da vida em

sociedade, onde há cidadãos que pleiteavam regime mais seguro de relacionamento”
[18]

.
Mesmo após a extinção da separação, alguns estados norte-americanos voltaram a inseri-la em

atenção a demandas sociais e em respeito ao pluralismo. São hipóteses do chamado Covenant Marriage
(casamento aliança). Nessas situações, os nubentes renunciam ao divórcio fácil e submetem-se,
consensualmente, a procedimento mais complexo de dissolução do vínculo, com a clara finalidade de

tornar o casamento mais resistente a situações passageiras
[19]

.
Nos Estados Unidos, desde 1997, o estado da Louisiana oferece dois modelos de casamento: o

padrão, com divórcio sem comprovação de culpa, e o convenant marriage, que estabelece um longo
período de espera em divórcios não culposos (admitindo, porém, algumas hipóteses de divórcio imediato
em caso de falta grave). Apesar de estar associado a setores mais conservadores e não contar com ampla

aceitação social, admite-se a constitucionalidade de tal modelo
[20]

.
O convenant marriage é convencionado em pacto ante-nupcial, ou realizado em conversão do

casamento celebrado em regime comum, e se diferencia nos procedimentos necessários à habilitação para
o casamento e nas razões pelas quais a separação ou divórcio podem ser requeridos.

O estado do Arizona fixou o conteúdo da promessa de convenant marriage:
 

Nós solenemente declaramos que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que
concordam em viver juntos como marido e mulher enquanto viverem. Nós escolhemos cuidadosamente
um ao outro e recebemos aconselhamento pré-nupcial sobre a natureza, finalidades e responsabilidades
do casamento. Nós entendemos que um casamento aliança é para a vida. Se tivermos dificuldades
conjugais, nós nos comprometemos a realizar todos os esforços razoáveis para preservar a nossa união,
incluindo aconselhamento conjugal.
Com pleno conhecimento do que este compromisso significa, nós declaramos que o nosso casamento
será regido pela lei sobre casamento aliança do Arizona e prometemos amar, honrar e cuidar um do

outro como marido e mulher para o resto de nossas vidas
[21]

.
 

Complementarmente, indica as hipóteses que autorizam a separação e o divórcio. São causas de
separação: a) adultério; b) prática de crime grave; c) abandono do lar por um ano; d) abuso físico ou
sexual ou cometimento de violência doméstica; e) separação de fato por dois anos; f) insuportabilidade da
vida em comum; g) abuso regular de drogas ou álcool. Além dessas mesmas hipóteses, o divórcio pode ser

requerido em caso de comum acordo
[22]

.
Verifica-se, assim, que as hipóteses de convenant marriage não são tão restritivas como

anunciado, sequer divergindo das hipóteses que o direito brasileiro previa para separação culposa. De
diferente, a possibilidade de haver divórcio com discussão de culpa. No mais, a opção pelo divórcio não
tão fácil não cria empecilhos insuperáveis ao casal.
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5. O FIM DA CULPA E A VALORIZAÇÃO DO CONSENSUALISMO

 
Como assentado, se inviável a propositura de separação litigiosa, inviável também a discussão da

culpa na dissolução do casamento. Repete-se mais uma vez: não é o não tratamento legislativo que
extingue a realidade. As causas que poderiam configurar a culpa por violação de deveres conjugais
continuam a existir faticamente e, por isso, podem dar causa a outras conseqüências, especialmente no

âmbito da responsabilidade civil
[23]

. A não utilidade da culpa no processo de divórcio não impede que
haja discussões graves, infidelidade, violência doméstica ou falta de respeito e consideração.

A inobservância dos deveres conjugais pessoais, nos países do sistema romanístico, estava
associada à dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal por imputação de culpa (faute), como no
Brasil (art. 1.572, caput, Código Civil), em Portugal (art. 1.779º, Código Civil), na Itália (art. 151, Código
Civil) e na França (art. 242, Código Civil), cuja codificação influenciou as demais referidas.

O BGB, fugindo a essa regra, não contém enumeração de deveres conjugais, limitando-se a
cláusula geral do § 1353 a prever que “Os cônjuges estão mutuamente obrigados à comunhão legal de
vida”. Justifica-se a preferência da cláusula geral em detrimento do enunciado, pela proteção da autonomia
dos cônjuges, salvaguardando-se a esfera privada do casamento e da família de interferências do Estado,
evitando-se, com isso, uma regulamentação pormenorizada da comunhão de vida conjugal.

À cláusula geral que prevê a obrigação de comunhão conjugal de vida corresponde, no Direito de
Família, um sentido análogo ao da cláusula da boa fé objetiva (Treu und Glauben) prevista no § 242 do

BGB, na área do Direito das Obrigações
[24]

.
É esse, por sinal, o indicativo que faz o art. 1.511 do Código Civil ao inaugurar o tratamento do

direito de família: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e
deveres dos cônjuges”.

Nos países da common law não se verifica uma tendência para a determinação legal de direitos ou
deveres familiares, prevalecendo o princípio da não interferência na vida privada, “fruto de uma prática

judicial que recusava tomar posição acerca de questões delicadas inerentes à relação conjugal”
[25]

.
A inspiração próxima para a reforma do divórcio realizada pela Emenda n. 66 vem do direito

francês. Na França, após a reforma legislativa de 2004, o fenômeno de privatização e contratualização das
relações conjugais encontrou eco no enfraquecimento das sanções nas hipóteses de descumprimento das
obrigações conjugais. O divórcio pour faute foi mantido in extremis, mas o legislador se distancia da
atribuição de responsabilidade pelas consequências da separação. O declínio da dimensão coletiva da
ordem pública matrimonial carrega consigo a responsabilidade individual. O direito se desinteressa
progressivamente das culpas (fautes) conjugais e, segundo Niboyet, “as sanções dessa ordem pública

comportamental se vêem reduzidas a um pouco de dor”
[26]

.
Seguindo a simplificação do modelo francês, no Brasil já se pode falar em objetivação do

divórcio, tendente mesmo à configuração de um verdadeiro direito ao divórcio, caracterizado pela

submissão de um dos cônjuges à vontade do outro de pôr fim ao vínculo
[27]

. Nesses moldes, trata-se de
verdadeiro direito formativo ao divórcio.
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O núcleo intangível do casamento contemporâneo é a comunhão plena de vida, que é, ao mesmo
tempo, uma finalidade e um elemento essencial ao casamento. Mais que a vontade de casar-se, o
casamento exigirá a permanente deliberação dos cônjuges em permanecerem casados, de modo a se
procurar pela vontade contínua e reiterada de manter o vínculo. Supera-se o momento da celebração

(matrimonium in fieri) em favor do estado de casado (matrimonium in facto esse)
[28]

.
Por isso, o rompimento da comunhão plena de vida, ainda que informalmente, apenas pela

separação de fato, produz importantes efeitos, pessoais e patrimoniais. Deteriorando-se a comunhão de
vida podem vir à tona questões relativas ao descumprimento dos deveres do casamento e, pelo enfoque
patrimonial, discute-se a eventual incomunicabilidade de bens adquiridos mediante o esforço isolado de
um dos cônjuges, sob o fundamento do repúdio ao enriquecimento sem causa.

Em caso de divergência, os cônjuges devem regular, eles mesmos, seu conflito pessoal, sob pena
de se instaurar a insuportabilidade da comunhão de vida, que pode levar à dissolução da sociedade
conjugal, até mesmo pelo desaparecimento da affectio conjugalis.

O divórcio deixou de ser um drama judiciário (apesar de permanecer o drama familiar) e vem
perdendo sua qualificação de matéria de ordem pública, na medida em que ganha projeção o acordo dos

cônjuges, o qual pode se materializar por meio de convenções
[29]

, com redução dos prazos legais e
simplificação das formas de extinção da sociedade e do vínculo conjugal, permitindo-se a diminuição do
contencioso.

Enfim, na mesma proporção da facilitação do acesso ao divórcio e à separação (que agora
somente subsistirá na modalidade consensual), é oportuno falar em uma reforma voltada para tornar mais
fácil o rompimento do vínculo conjugal. Por essa ótica, é trazida à baila uma inclinação para a

contratualização do casamento
[30]

.
Retomando a distinção percebida por Emílio Betti, com suporte em Cicu, entre negócios

familiares e negócios patrimoniais, pode-se verificar, em ambos, manifestação de autonomia privada. Nos
primeiros, a autonomia individual se vincula a uma instância superior, que transcende o indivíduo como

tal: o interesse do núcleo familiar
[31]

.
Tal se dá porque o Direito de Família é marcado pela predominância de normas imperativas,

imutáveis pela vontade das partes. Os direitos regulados, em sua maioria, são indisponíveis, restando,
assim, pouco espaço para exercício da liberdade de autodeterminação das pessoas envolvidas nesses
vínculos jurídicos, afora o regime de bens que, em regra, é norteado pelo princípio da liberdade de pactuar

– expressão máxima da autonomia privada no casamento
[32]

.
O complexo de comportamentos regulados em tal conjunto normativo, mormente no âmbito dos

direitos pessoais, “é fortemente impregnado de princípios éticos, de tal modo que os próprios direitos
lesados não se submetem aos mesmos cânones dos outros ramos do direito, como, por exemplo, o das

obrigações”
[33]

.
De outro lado, segundo Diogo Leite de Campos, os direitos familiares patrimoniais, conquanto

sujeitos à incidência do Direito de Família, não perdem suas características essenciais de relações

obrigacionais ou reais
[34]

.
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Ou seja, verifica-se, na simplificação das formas e do acesso à separação e ao divórcio, uma
ênfase dada à auto-regulamentação pelas próprias partes para porem fim ao casamento, sob influência do
princípio da mínima interferência estatal (art. 1.513,Código Civil), e é sob essa ótica que se confere ao
casamento a natureza de contrato de Direito de Família.

Quando se afirma que o casamento é contrato especial de Direito de Família, não se ignora a
existência de múltiplas normas de força cogente, bem como a dicotomia entre de direitos disponíveis e
indisponíveis, tendo em vista cada matéria ser ou não de ordem pública.

A ordem pública conjugal tem por finalidade a defesa dos valores essenciais do casamento: ontem
o poder marital, hoje a igualdade conjugal. A diferença reside no conteúdo da ordem pública e não na sua
intensidade. Em outras palavras, as vontades individuais são impotentes para modificar a estrutura
conjugal, mas, hoje, ao invés de se curvar diante da qualidade de chefe de família, é o princípio da

igualdade entre os cônjuges que é intangível
[35]

.
Desse modo, a ordem pública age de uma só vez sobre a estrutura do casamento e sobre o

comportamento das pessoas. A igualdade se impõe no âmbito dos direitos pessoais e patrimoniais,
devendo-se também mencionar seu prolongamento na esfera parental, com o desaparecimento do pátrio
poder dando lugar à imposição legal de tratamento igualitário entre os pais.

 
 

6. CINDIBILIDADE DO DIVÓRCIO: PESSOAL E PATRIMONIAL EM DIFERENTES
VELOCIDADES

 
O movimento de contratualização do casamento faz com que os cônjuges retomem o controle do

vínculo conjugal, dele afastando progressivamente os mecanismos de intervenção do Estado.
Em um quadro mais amplo, contratualizar o casamento importa ampliar o reconhecimento da

autonomia privada dos membros da família, democratizando relações que muitas vezes foram restringidas
sob critério institucional. Segundo Miracy Gustin, “a necessidade humana fundamental do homem
contemporâneo é a autonomia, condição básica cujo conceito evoluiu e transformou-se ao longo da

história do homem”
[36]

.
A principal distinção entre os direitos de crédito e os direitos de família decorre essencialmente do

fato de estas se integrarem em uma entidade familiar, cujos fins exercem uma grande influência no seu
regime jurídico. Além disso, os direitos e deveres pessoais do casamento envolvem uma parte importante
da personalidade dos respectivos sujeitos e têm caráter duradouro, enquanto as obrigações deixam
incólume a personalidade do devedor e têm por objeto uma ação ou omissão de natureza particular e

geralmente transitória
[37]

.
Nos contratos em geral, como na realização do casamento e do divórcio, entre a vontade de se

obrigar e a exigibilidade da obrigação existe uma correspondência tal de interesses, sem a qual o particular
não teria assumido o vínculo nem o Estado imposto sua observância compulsória. Assim, em qualquer
acordo de vontades as partes envolvidas assumem as obrigações pactuadas na perspectiva de que, naquele
momento e condições, essas atenderiam a seus interesses.
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Pela regra estabelecida legalmente no art. 1.124-A do CPC, com redação determinada pela Lei
11.441, de 2007, o divórcio extrajudicial será cabível se consensual e não houver filhos menores ou
incapazes do casal. O consenso deve abranger, na hipótese, tanto a desconstituição do vínculo quanto a
partilha dos bens comuns, sendo inadmissível pretender realizar o primeiro sem a segunda.

Se o casal já havia obtido o divórcio judicial sem partilha de bens (Súmula 197 do STJ: “O
divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”), cabia o processamento da ação
apartada de inventário e partilha dos bens comuns, se litigiosa, ou homologação posterior da partilha
consensual. Não seria extravagante ao sistema da Lei 11.441 admitir-se também que essa partilha
autônoma, posterior ao divórcio processado em Juízo, fosse realizada por escritura pública, nas mesmas
condições estabelecidas.

Esse entendimento reforça a idéia de que, embora tratados em conjunto no momento do divórcio,
dissolução do vínculo e partilha de bens seguiam requisitos distintos, começando pela indisponibilidade
das questões de ordem pública em relação à disponibilidade dos interesses patrimoniais envolvidos.

O divórcio consensual tem natureza complexa, enfeixando em sua constituição duas realidades
distintas e autônomas: a dissolução do vínculo e a partilha de bens.

Remontando ainda ao desquite consensual, mas plenamente aplicável à hipótese de divórcio,
Yussef Said Cahali reconheceu o princípio da cindibilidade do acordo,

 
“pela possibilidade expressa de instauração do juízo sucessivo tendente à partilha dos bens descritos ou
inventariados, como também atende ao próprio espírito e finalidade da lei, na medida em que interesse
algum recomenda seja recusada homologação à separação de corpos convencionada (com cessação da
vida em comum e do dever de fidelidade), remanescendo a pendência tão-só quanto à partilha dos bens

comuns”
[38]

.
 

Por expressa previsão legal, quando realizado extrajudicialmente, o divórcio deve ser consensual
em todos os seus elementos. Todavia, se o acordo for descumprido, a solução deve retomar a análise dos
interesses envolvidos. Isso porque nem todos os aspectos do divórcio estão sujeitos à livre disposição do
casal, limitando-se os plenamente transacionáveis aos patrimoniais (Código Civil, art. 841: “Só quanto a
direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”).

Desde antes de haver separação no Brasil, Carvalho de Mendonça já indicava que pode haver
transação sobre direitos de família, desde que relacionada às conseqüências pecuniárias do estado das
pessoas, “uma vez que versem exclusivamente sobre elas e não juntamente com os direitos de família de

onde decorram, pois que a transação é indivisível”
[39]

. Alterada a lei, tornou-se possível convencionar
sobre separação e divórcio em seus estritos limites, porque é essa uma questão de ordem pública.

A natureza complexa do divórcio extrajudicial, que envolve questões de estado e questões
patrimoniais, pode esbarrar na indivisibilidade da transação, isto é, a transação põe fim a uma situação
conflituosa por meio de concessões mútuos e, por isso mesmo, deve resguardar todos os aspectos relativos
ao caso, sob pena de tornar-se não resolutiva. Ou seja, “o que caracteriza a transação é a indivisibilidade

de suas cláusulas, relativamente ao direito ou direitos nela tratados”
[40]

.
Todavia, essa natureza complexa indica que a indivisibilidade deve também ser tratada como uma

realidade dúplice. Ou seja, há no divórcio duas questões que devem ser tratadas como indivisíveis, de um
lado a desconstituição do vínculo conjugal e, de outro, a partilha dos bens. Embora funcionem em
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conjunto, não se comunicam (Código Civil, art. 848, parágrafo único). A dissolução do vínculo é
indivisível como também o é a partilha dos bens, em atenção à cindibilidade do acordo. Como esclarece
Carvalho de Mendonça,

 
“Pode também dar-se o caso de direitos conexos e dependentes, ou mesmo estranhos e sem relação uns
com os outros, serem objeto de uma só transação. Nesse caso a indivisibilidade só afeta a cada um
deles, de maneira que a transação pode deixar de ter o seu lugar em relação a um, sendo, entretanto, de

todo o ponto subsistente a respeito de outro ou outros”
[41]

.
 

Nessa perspectiva, analisar as conseqüências do descumprimento do pactuado no divórcio
extrajudicial depende da verificação dos seus elementos constitutivos. Melhor dizendo, não existe
descumprimento da dissolução do vínculo, somente da partilha de bens.

 
 

7. PALAVRAS FINAIS
 
A Emenda Constitucional n. 66, promulgada em julho de 2010, promoveu diversas alterações no

modelo jurídico de dissolução do casamento. De um lado, determinou a extinção de qualquer requisito para
o divórcio, transformado em verdadeiro direito formativo do cônjuge.

Determinou também a impossibilidade de se promover a separação litigiosa, o que, por
conseqüência, impede a discussão de culpa na dissolução do casamento. Por outro lado, as situações de
fato antes aptas a caracterizarem a culpa devem ser discutidas em outras esferas, especialmente da
responsabilidade civil.

Não há qualquer óbice constitucional à continuidade da separação consensual. Ou seja, podem os
cônjuges livremente estabelecerem a separação consensual, de modo judicial ou notarial. Aqui releva a
proteção à autonomia privada dos sujeitos, possibilitando-lhes a opção pela suspensão da sociedade
conjugal de maneira pacífica e com delimitação de efeitos.

Por fim, reconhece-se que o divórcio envolve duas realidades distintas, pessoal e patrimonial, que
devem ser tratadas de modos distintos. Como a questão pessoal vincula-se à caracterização do estado das
pessoas, seu enquadramento como questão de ordem pública limita sensivelmente os limites de atuação
dos cônjuges. Já a ordem patrimonial, vinculada a direitos disponíveis, pode ser livremente transacionada
pelas partes capazes, respeitando-se direitos de terceiros, especialmente filhos menores ou incapazes.

Desse modo, a nova configuração do divórcio, facilitando sua pronta obtenção, sugere a
necessidade de serem tratadas as questões pessoais e patrimoniais com progressiva separação. Assim, a
rápida obtenção do divórcio, liberando os cônjuges do casamento, não impede que corram paralelamente e
de modo autônomo as questões referentes à partilha de bens, alimentos e guarda dos filhos.
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CONTRATUALIZAÇÃO DO CASAMENTO VERSUS INTERFERÊNCIA ESTATAL: O NOVO
DIVÓRCIO.

CONTRACTING MARRIAGE VERSUS STATE INTERFERENCE: THE NEW DIVORCE.

Daniela Favero
Renata Costa Fávero

RESUMO

O presente texto trata do conceito de Autonomia da Vontade e Autonomia Privada; da
interferência da Autonomia Privada nas relações familiares; da influência da dignidade da pessoa
humana e seu importante papel como eixo central de todo sistema jurídico, considerando ser
também função da família permitir e proporcionar a felicidade de seus membros; da evolução do
Direito de Família e das inovações trazidas pela lei nº 11.441/07, e, recentemente, pela Emenda
nº 66 de 13 de julho de 2010, proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família; bem como
dos motivos que levarão o legislador à supressão da separação judicial. A antiga dicotomia
acerca de ser o casamento contrato ou instituição se renova e o problema proposto envolve
analisar se a facilitação do acesso ao divórcio traduz mera simplificação das formas ou efetiva
contratualização do mesmo, tendo em vista a ainda marcante presença de normas cogentes.
PALAVRAS-CHAVES: Casamento; contratualização; divórcio; autonomia privada.

ABSTRACT

This article talk about the concept of Autonomy of the Will and Private Autonomy; the
interference of private autonomy in family relationships, the influence of human dignity and its
important role in the central axis of the whole legal system, considering also be family function
and allow provide the happiness of its members, the evolution of family law, and the innovations
brought about by Law No. 11.441/07, and recently by amendment No. 66, July 13, 2010,
proposed by the Brazilian Institute of Family Law, as well as grounds that the legislature will
lead to the abolition of judicial separation. The old dichotomy about being the marriage contract
is renewed or institution and the proposed issue involves examining whether the facilitation of
access to divorce reflects mere simplification of the forms of contractual or effective even in view
of still strong presence of cogent rules.
KEYWORDS: Marriage; contract forms; divorce; private autonomy.

Introdução

 
O Direito de Família é marcado pela predominância de normas imperativas, de força cogente e, por

isso, inderrogáveis pela vontade das partes. Os direitos regulados, em sua maioria, são indisponíveis,
restando, assim, pouco espaço para exercício da liberdade de autodeterminação das pessoas envolvidas
nessas espécies de relações jurídicas.

            No entanto, muito se tem falado, atualmente, em um fenômeno de contratualização do
casamento.

            Para se chegar a tanto, impõe-se uma análise da autonomia privada no Direito de Família, a
partir do exame de sua evolução histórica, além das recentes modificações na legislação pátria, a fim de
verificar se houve mera simplificação das formas de extinção do casamento, ou se uma verdadeira
mudança de paradigmas e se a referida contratualização pode efetivamente ser sustentada.
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Em suma, cumpre indagar se a facilitação do término do divórcio, sem prazo, em alguns casos por
simples acordo lavrado em cartório de notas, pode ser concebida fora da figura do contrato.

            Isso se fará com especial foco nas inovações da legislação brasileira, principalmente em
virtude do novo divórcio e suas repercussões, mas também com auxílio do Direito Comparado.
 
 
1 Direito de Família e interferência estatal
 
 
            Desde a época clássica do direito público, muitos e ilustres representantes da doutrina francesa,
notadamente Léon Duguit, Maurice Hauriou e Georges Renard não hesitaram em incluir a família no
âmbito do direito público. Na mesma época, na Alemanha, Georg Jellinek sustentou que as relações que
existem necessariamente entre a família e o Estado deviam ser objeto de um estudo especial no seio da
doutrina do Estado, e constatou que certas famílias, muito organizadas e estruturadas, poderiam
apresentar, em certas condições, como os grupamentos de poder público independentes, e, portanto, como
embriões do Estado.[1]

A família, certamente, é um quadro essencial à humanização do homem. Sem um conjunto de
valores sociais de coesão não há sociedade, só indivíduos.[2]

            Por isso, na primeira metade do século XX, a Carta das Nações Unidas, votada pela ONU, em
10.12.1948, fala no "direito de fundar uma família", sem quaisquer restrições étnicas ou religiosas,
acrescentando, em seu art. XVI, nº 3: "A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem
direito à proteção da sociedade e do Estado".

            Devido à inerente complexidade do objeto do Direito de Família, a sua inclusão em um Código
Civil tem sido sempre alvo de críticas, seja pela ausência de tratamento de determinadas questões ou por
inovações jurisprudenciais não positivadas, seja por aqueles que pretendem a criação de um Código ou
Estatuto próprio para tratar dessa matéria.

            A respeito, vale mencionar que, atualmente, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)
apóia o Projeto de Lei n. 2285/2007, que propõe a criação do Estatuto das Famílias, estatuto autônomo,
desmembrado do Código Civil, cujo Livro IV seria revogado. Ao que parece, o IBDFAM retoma a idéia
lançada na França, pelos Mazeaud, que desde os anos 1970 proclamam a autonomia do Direito de Família
e a necessidade de um Código familiar. [3]

                No Brasil, a estrutura oitocentista do Código Civil revogado deixava bem visível a ingerência
estatal na família, cujo modelo fechado, patriarcal e discriminatório se tornou inadequado perante as
evoluções da sociedade e, mais tarde, parcialmente demolido e reconstruído pelo fenômeno da
constitucionalização do direito civil.

            O modelo dos Códigos oitocentistas primava pelo individualismo e, como esclarece Francisco
Amaral, “o princípio da autonomia privada encontra sua razão de ser na expressão mais pura do
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liberalismo econômico, na época em que o Estado tinha uma função mais política do que econômica ou
social”.[4]

            Com o advento da revolução industrial, seguido de duas guerras mundiais, surgiu o Estado social,
intervencionista, ocorrendo, no campo do direito privado, o que Jean Carbonnier chamou de socialização
do direito civil, traduzida pela primazia dos interesses sociais sobre os individuais, dentre cujos corolários
menciona-se a limitação da autonomia privada.[5]

            Para Francisco Amaral, a autonomia privada apresenta-se como resultado de um processo, político
e econômico, fundado na liberdade e na igualdade formal e cujo fundamento ideológico é o liberalismo,
tendo a posterior interferência do Estado limitado a autonomia da vontade e buscado estabelecer outro tipo
de igualdade, a material: “esta referente à possibilidade de acesso a todos os bens e às oportunidades da
vida econômico-social”.[6]

            A estrutura familiar do Código de 1916, centrada em torno da família nuclear, patriarcal e
conjugal, era também excludente e discriminatória quanto aos relacionamentos e filhos havidos fora do
casamento (naturais ou socioafetivos), reduzindo a mulher casada à esdrúxula incapacidade relativa, que a
submetia ao comando do marido, chefe da sociedade conjugal.

            Adotando-se a premissa de Francisco Amaral, de que o pressuposto da autonomia privada é, em
termos imediatos, a liberdade como valor jurídico, e, mediatamente, a concepção de que a pessoa é causa
do sistema social e jurídico e de que a sua vontade, livremente manifestada, pode ser instrumento de
realização de justiça, pode-se afirmar que as transformações ocorridas no Direito de Família,
principalmente depois da Constituição de 1988, apresentam um modelo com muito mais e efetivas
liberdade e igualdade.[7]

            A superação do modelo hierarquizado e patriarcal de família, fundada somente no casamento se
deu, com especial ênfase, desde o advento da Constituição da República de 1988. À igualdade entre
homens e mulheres, a igualdade entre os filhos, havidos ou não do casamento, somam-se a pluralidade de
entidades familiares, como expressão da liberdade de planejamento familiar e tudo isso voltado para
conferir efetividade à dignidade da pessoa humana, como pilar do sistema dos direitos e garantias
fundamentais. A democratização e personalização da família se instauraram como resultado da
constitucionalização do direito privado.

            É bem verdade que já se notava um embrião da ampliação da liberdade, desde a retirada da
indissolubilidade do casamento da Constituição anterior, ao que se seguiu a introdução do divórcio no
Brasil.
            Mas a interferência estatal era ainda muito forte, o que se evidenciava pela limitação com que o
divórcio era autorizado, pois o art. 38 da Lei n. 6.515/1977 só permitia que as pessoas se divorciassem
uma única vez.
            A Constituição da República de 1988 trouxe uma verdadeira mudança de paradigmas para o Direito
de Família, uma vez que, afora as retro mencionadas transformações, reduziu os prazos do divórcio,
facilitando o acesso das pessoas à formalização do término de suas relações conjugais.
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            Apesar disso, o complexo de comportamentos regulados pelo Direito de Família,
principalmente no âmbito dos direitos pessoais, “é fortemente impregnado de princípios éticos, de tal
modo que os próprios direitos lesados não se submetem aos mesmos cânones dos outros ramos do direito,
como, por exemplo, o das obrigações”.[8]

Inegavelmente, o Direito de Família continua marcado pela preponderância de normas cogentes,
imperativas, inderrogáveis pelas vontades das partes. Desse modo, a ordem pública age de uma só vez
sobre a estrutura do casamento e sobre o comportamento das pessoas. A igualdade se impõe no âmbito dos
direitos pessoais e patrimoniais, devendo-se também mencionar seu prolongamento na esfera parental,
com o desaparecimento do pátrio poder dando lugar à imposição legal de tratamento igualitário entre os
pais.
            A ordem pública conjugal tem por finalidade a defesa dos valores essenciais do casamento: ontem o
poder marital, hoje a igualdade conjugal. A diferença reside no conteúdo da ordem pública e não na sua
intensidade. As vontades individuais são impotentes para modificar a estrutura conjugal, mas, hoje, ao
invés de se curvar diante da qualidade de chefe de família, é o princípio da igualdade entre os cônjuges
que é intangível. [9]
            Assim, a simplificação das formas de extinção do vínculo conjugal, acentuada pelo advento da
Emenda Constitucional n. 66, de 2010, não necessariamente conduz à conclusão de que o casamento teria
sofrido uma contratualização.
            Para se chegar a tanto, é preciso, antes, analisar a amplitude da autonomia no Direito de Família,
especialmente no casamento, objeto eleito para estudo nesse trabalho.
           
 
2 Autonomia
 

Autonomia, etimologicamente, resulta da conjunção de duas palavras gregas: autós e nomói. De
autós extrai-se a idéia de si mesmo, próprio, representando uma qualidade ou condição inerente e peculiar
a um ser. E nomói corresponde à noção de norma. O verbo nomía também tem outras acepções como, que
denota conhecer, administrar, outorgar, dividir etc. A junção das duas originou a palavra autonomia,
inserida no vernáculo, provavelmente por influência da palavra francesa autonomie.[10]

Lato sensu é a liberdade que as pessoas têm de se reger e se vincular, umas perante as outras,
estabelecendo as regras que ditam essa vinculação.

Para Érico de Pina Cabral[11]

É a faculdade de traçar suas próprias normas de conduta, sem que seja submetido a imposições de ordem
estranha. Direito de tomar decisões livremente, com liberdade, independência moral e intelectual. É o
contrário de heteronomia, que significa a sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem com
ausência de autonomia. O heterônomo recebe do exterior as leis reguladoras da sua conduta, enquanto
que o autônomo rege-se através de um regramento próprio e interno.

Trata-se de noção que ultrapassa o âmbito do Direito Civil e até do Direito Privado, traduzindo o
poder que as pessoas têm de se dar leis e de se reger por elas.
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Em sentido estrito, antes de sua definição, faz-se necessária a distinção entre autonomia da vontade
e autonomia privada.

2.1 Autonomia da vontade e autonomia privada

 

          Geralmente, Kant[12] é mencionado como um dos primeiros autores a fazer uso da expressão
autonomia da vontade, a partir da obra Fundamentação da metafísica dos costumes:

Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei
(independentemente da natureza dos objectos do querer). O princípio da autonomia é portanto: não
escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer
mesmo, como lei universal.

A vontade, na visão kantiana, teria eficácia universal, desde que fosse justa. A liberdade de
contratar se manifestava nas liberdades de celebrar ou não um contrato, de escolher com quem contratar e
de estipular cláusulas obrigatórias entre as partes. Em tais hipóteses, a ação humana no mundo dos
negócios se considerava voluntária e, pois, autônoma.[13]

Nesse contexto é que, segundo Antônio Junqueira de Azevedo, o sentido de autonomia da vontade,
até no século XIX e ainda persistente em boa parte da doutrina civilista, corresponde a uma concepção de
caráter subjetivo ou individualista, traduzindo uma esfera de auto-regulamentação individual.[14]

            De acordo com  Otavio Luiz Rodrigues Junior, esta autonomia, qualificada apenas como um
produto da vontade, revelou-se uma derivação reducionista do individualismo, deixando de lado o
substrato humanista que lhe deveria permear.[15]

            Após duas guerras mundiais, fascismo, nazismo, comunismo, interferência na economia, quebra
dos paradigmas e certezas oitocentistas, conforme Orlando Gomes e Antunes Varela[16], “nesse quadro, o
substrato econômico, político e ético do Direito Civil desintegra-se, arrastando na queda as estruturas
formais que o envolviam”.

            A noção do direito privado em torno do contrato, como instrumento por excelência da vida
econômica e da prevalência dos interesses individuais, tomando, ainda, a propriedade como um direito
inato do homem, base da econômica da sociedade, cede lugar à nova economia marcada pela interferência
do Estado.

A passagem do Estado Liberal para o Social demarca importantes mudanças de paradigmas,
especialmente no âmbito jurídico-negocial entre particulares, acentuando-se a proteção ao coletivo, em
detrimento da visão individualista, tornando impróprio o uso do vocábulo vontade, passando-se a adotar a
palavra privada para adjetivar a autonomia.

Ou seja, como reflexo dessas mudanças, a nomenclatura adequada se impõe, como instrumento
dessa nova ideologia.

Segundo Roxana Cardoso Brasileiro Borges, a distinção entre autonomia privada e autonomia da
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vontade gera conseqüências práticas importantes, de modo que a evolução do conceito de autonomia da
vontade para autonomia privada termina por modificar a própria noção de negócio jurídico, pois esta
última se vincula diretamente a valores constitucionais, devendo estar orientada, assim, à valorização da
pessoa humana.[17]

Como já se assentou, a mudança da noção de autonomia da vontade para a de autonomia privada é
resultado da evolução para a era dos Estados sociais, também chamados, por isso, de intervencionistas.

No Brasil, consolidou-se essa transformação com a Constituição de 1988, de modo que a larga
liberdade então praticada teve suas fronteiras estabelecidas pela defesa de outros interesses da sociedade e
pelo objetivo principal de promover a dignidade da pessoa humana, na busca de uma sociedade mais justa.
A liberdade, nos negócios jurídicos, deve, assim, pautar-se por princípios e valores, sempre visando atingir
objetivos que sejam entendidos como legítimos. Essa é a nova concepção de liberdade negocial.

Mas, cabe indagar, também se poderia falar em autonomia privada acerca dos direitos não
patrimoniais ou, pelo menos, não exclusivamente patrimoniais, como no caso do Direito de Família?

2.2 Autonomia privada e Direito de Família
 
            A autonomia privada não se esgota nas relações contratuais ou patrimoniais, embora
tradicionalmente esteja ligada à liberdade de negociar. Expressa-se também como liberdade não-
patrimonial, cuja matéria ocupa posição mais elevada na hierarquia constitucional.
            Como explica Pietro Perlingieri [18]

O problema da autonomia familiar propõe-se em uma dupla direção: no externo, em
relação ao Estado – segundo a perspectiva clássica e certamente ainda atual -, como
liberdade de uma peculiar comunidade intermédia; no interno, como liberdade na família,
como lugar-comunidade na qual confluem os problemas de seus componentes à procura
de uma adequada e autônoma solução. Ambos os perfis da autonomia contribuem para a
formação de um quadro dentro do qual individuar o fundamento e os limites dos direitos
dos componentes do núcleo familiar.

 
            Ademais, a pretensa circunscrição da autonomia privada ao direito patrimonial não leva em conta a
importante classificação dos negócios jurídicos feita por Cicu e desenvolvida por Emilio Betti, que
distinguiu negócios familiares de negócios patrimoniais: [19]

Uns e outros são atos de autonomia privada, distinguindo-se os primeiros dos segundos,
por estar neles a autonomia individual vinculada a uma instância superior, que transcende
o indivíduo como tal: o interesse do núcleo familiar. Ao passo que, nos negócios
patrimoniais, a apreciação da conveniência é, em regra, confiada ao critério de cada um,
aqui ela está submetida a um juízo social (cujo afrouxamento revela uma desintegração do
costume). Sob este aspecto, tem também sentido, na sociedade moderna, a qualificação
dos primeiros como ato de poder familiar, isto é, que têm por causa o interesse familiar.

 
            Ou, como esclarece António Menezes Cordeiro[20]

No Direito da família, a autonomia domina, embora com limitações. Os actos familiares
pessoais implicam apenas liberdade de celebração; quando praticados, os efeitos
desencadeados são, tão-só, os previstos por lei: por exemplo o casamento – artigo 1577º -
a perfilhação – artigo 1849º - o consentimento para adopção – artigo 1981º - etc.. Os actos
familiares patrimoniais apresentam já alguma liberdade de estipulação, pautada embora
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por numerosas limitações legais – por exemplo, o artigo 1698º.
            Ademais, são inegáveis as repercussões, no campo negocial, de ser casado o partícipe de uma
relação jurídica. A mudança de estado civil não opera efeitos somente nas esferas pessoal e social. No
âmbito patrimonial, produzem-se múltiplos efeitos pelo tão-só fato do casamento, como, v.g., há negócios
que exigem a outorga conjugal (art. 1647), algumas dívidas obrigam solidariamente os cônjuges (art.
1644), a falta de outorga conjugal pode ser suprida (art. 1648), mas, se não o for, tornará anulável o ato
praticado (art. 1649).

Daí decorre um dos temas mais candentes, na atualidade: o possível conflito da autonomia privada
versus interferência estatal no Direito de Família.

Essa questão deve, porém, ser examinada após se delinearem as principais mudanças na família,
com ênfase no casamento, tendo em vista a questão da interferência estatal, no Brasil.

 
3 Evolução do Direito de Família e interferência estatal
 

O Código Civil de 2002 prevê, no art. 1513, a vedação a qualquer pessoa, de direito público ou
privado,  de interferir na comunhão de vida instituída pela família.

O princípio da mínima interferência estatal na comunhão de vida deriva de todo um conjunto de
normas constitucionais, voltadas para a proteção da família.

A liberdade de planejamento familiar revela se, de pronto, na possibilidade de escolha entre
casamento e as outras entidades familiares consagradas constitucionalmente, o que difere
significativamente do sistema anterior a 1988 e regulado pelo Código de 1916, no qual só se reconhecia
como legítima a família conjugal, como já explicitado.

A estrutura oitocentista do Código revogado deixava bem visível a interferência estatal na família,
cujo modelo fechado, patriarcal e discriminatório se tornou inadequado perante as evoluções da sociedade
e deu lugar a outro, construído pelo fenômeno da constitucionalização do Direito Civil.

De acordo com Paulo Lôbo
A família patriarcal, que nossa legislação civil tomou como modelo, entrou em crise.
Como a crise é sempre a perda de fundamentos, a família atual está matrizada em um
fundamento que explica sua função atual: a afetividade e, pois, o espaço de sua realização.
Assim, enquanto existir affectio (princípio da liberdade), e desde que consolidada na
simetria, na colaboração, na comunhão não hierarquizada (princípio da igualdade).[21]

Como expõe Maria Berenice Dias, discorrendo sobre o art. 1513 do Código Civil de 2002
Quer o profundo interesse do Estado na manutenção do casamento, quer a dificuldade de
as questões que dizem com os sentimentos serem solucionadas de forma equilibrada,
despida de emoções, ressentimentos e mágoas, o fato é que o juiz é chamado a dirimir as
brigas do casal. A inserção do princípio da igualdade nas relações familiares, não dando
prevalência à vontade de qualquer do par, faz com que o juiz seja acionado para solver
conflitos. Mesmo que essa interferência conte com a chancela legal, a presença de um
estranho no seio da família não deixa de configurar afronta à intimidade, à própria
privacidade de seus membros. Dita participação, no entanto, tem uma razão de ser.
Notadamente, quando há interesse de crianças, adolescentes e idosos, o socorro ao
Judiciário faz com que sejam eles preservados.[22]

 
Em outras palavras: o tratamento jurídico das relações familiares deve tomar como referência a
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dignidade da pessoa humana como eixo central de todo o sistema jurídico, considerando ser também
função da família permitir e propiciar a felicidade de seus membros. A atuação estatal se dará, portanto,
para garantir os direitos dos integrantes da entidade familiar.

Lado outro, não se pode ignorar o processo de facilitação do acesso ao divórcio, que ganhou
incremento por conta da Lei nº 11.441 de 05 de janeiro de 2007 e com a Emenda Constitucional nº 66 de
13 de julho de 2010. 
            Inicialmente, a Lei do Divórcio (Lei n° 6.515/1977) só permitia o divórcio uma vez (art. 38).
            Essa limitação foi revogada, expressamente, pela Lei n° 7.841/1989, que adaptava a Lei do
Divórcio à nova ordem constitucional, inclusive reduzindo os prazos do divórcio, direto e por conversão.
            O Código Civil de 2002 também inovou em termos da autonomia privada, sob inspiração do
ordenamento francês, pelo disposto no art. 1639, ao estabelecer, em clara ampliação da liberdade de
pactuar, a possibilidade de modificação do regime de bens, ainda que pela via judicial.
            Outra novidade, introduzida pelo atual Código Civil, foi a redução, de dois para um ano, do prazo
mínimo de casamento, necessário para a separação consensual (art. 1574).
            A existência de um prazo mínimo de duração do casamento, como requisito para a separação por
mútuo consentimento, era prevista no ordenamento brasileiro desde o Decreto n. 181, de 1890, como
explícita interferência estatal, denotando uma feição institucional, pois, como esclareceu Clóvis
Beviláqua[23]

 não permitiu o Código, aos cônjuges, o desquite por mútuo consentimento, senão depois
de dois anos de vida conjugal. Se se fosse atender, somente, à liberdade individual, teriam
razão aqueles que entendem que esse motivo de divórcio poderia ser invocado, desde o
dia seguinte ao casamento. Pessoas irrefletidas casariam sem atender à gravidade e à
santidade do ato, e, no outro dia, estariam em combinação para desatar, sorrindo, o laço
que deram por simples desfastio.

 
A Lei n° 11.441/07 permitiu aos casados requererem separação e divórcio, não exclusivamente ante

um juiz, mas, se o quiserem, perante um cartório extrajudicial, é o mais contundente e recente exemplo do
arrefecimento do controle estatal na formalização do término do casamento.

            Segundo Tereza Mafra, “em pleno século XXI, o casamento não é mais a instituição imutável,
indissolúvel e de natureza sagrada, de antigamente, sem que, por isso se possa concluir pela sua
degradação”, e conclui[24]

O casamento posmoderno é marcado pelo afeto, pela necessidade de um consentimento
permanente, fundados na comunhão plena de vida. Sob essa nova visão de entidade
familiar, as situações fáticas, como a ruptura da vida em comum e a possibilidade de ser
constituída uma união estável (art. 1.723, §1°, CC), produzem conseqüências para os
cônjuges, tanto na esfera pessoal, quanto na patrimonial.
A relevância emprestada à vontade demonstra uma tendência a se priorizar o conteúdo da
relação, seu aspecto real, sobre os aspectos meramente formais, com amparo nos
princípios da eticidade e da dignidade da pessoa humana.
 

            Recentemente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66, sugerida pelo Instituto
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), através do deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), foi
dada nova redação ao artigo 226, §6º, da Constituição da República. O casamento civil pode ser dissolvido
pelo divórcio, sendo suprimido o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano, ou de

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10428



comprovada a separação de fato por mais de dois anos, extirpando o anacrônico instituto da separação
judicial, e consequentemente a discussão de culpa pelo fim do casamento.[25]
            É necessário considerar a intenção do legislador em refazer a adequação à mudança de paradigmas
e atendimento à nova feição claramente contratual do casamento. Isto pode ser constatado na exposição de
motivos da referida Emenda Constitucional
                                    Como corolário jurídico vigente, constata se que o instituto da separação judicial perdeu

muito da sua relevância, pois deixou de ser a antecâmara e o prelúdio necessário para a
sua conversão em divórcio; a opção pelo divórcio direto possível revela se natural para os
cônjuges desavisados inclusive sob o aspecto econômico, na medida que lhes resolve em
definitivo a sociedade e o vinculo conjugal.

                                    (...)
                                    Com efeito, se é verdade que não se sustenta a diferenciação, quanto aos prazos, entre

separação judicial e a separação de fato tendo em vista a obtenção do divórcio, é verdade
ainda mais cristalina que o próprio instituto da separação não se sustenta mais no
ordenamento jurídico pátrio.

                                    De fato, deve se ter em mente, que o antigo desquite, hoje separação judicial, foi mantido
no direito brasileiro possível à adoção do divórcio entre nós. Tratou se de uma fórmula
que agradasse àqueles frontalmente contrários à dissolução do vinculo matrimonial, e que,
portanto, contentavam se com a possibilidade de pôr termo, apenas e tão somente, à
sociedade conjugal.

                                    Hoje, contudo, resta claro que a necessidade da separação dos cônjuges , seja judicial ou
de fato, como pressuposto para o divórcio apenas protrai a solução definitiva de um
casamento malsucedido.

                                    Deve se sublinhar que a necessidade de dois processos judiciais distintos apenas redunda
em gastos maiores e também em maiores dissabores para os envolvidos, obrigados que se
vêem a conviver por mais tempo com o assunto penoso da separação – penoso, inclusive,
para toda a família, principalmente para os filhos.

                                    Não menos importante é a constatação prática de que apenas uma parcela realmente
ínfima das separações reverte a reconciliação do casal.

                                    (...)
                                    Para esta relatoria, salta aos olhos que os representantes da advocacia, do Poder Judiciário

e do Ministério Público foram unânimes em afirmar que o instituto da separação judicial
deve ser suprimido do direito brasileiro.[26]

 

Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia separação como requisito para o divórcio,
bem como eliminou qualquer prazo para se propor o divórcio seja judicial ou administrativo. 

De acordo com Paulo Lôbo[27]

(...) a constituição deixou de tutelar a separação judicial. A conseqüência da extinção da
separação judicial é que concomitantemente desapareceu a dissolução de sociedade conjugal que era a
única possível, sem dissolução do vinculo conjugal até 1977. Com o advento do divórcio, a partir desta
data e até 2009, a dissolução da sociedade conjugal passou a conviver com a dissolução do vínculo
conjugal, porque ambas recebiam tutela constitucional explícita. Portanto, não sobrevive qualquer norma
infraconstitucional que trate de dissolução da sociedade conjugal isoladamente, por absoluta
incompatibilidade com a Constituição, de acordo com a redação atribuída pela PEC do divórcio. A nova
redação do 6º, do artigo 226 da Constituição apenas admite a dissolução do vinculo conjugal.

            Contudo, sem reduzir a importância dessas novidades, é preciso pôr em evidência o conteúdo do
casamento, que institui a comunhão plena de vida entre marido e mulher, com base na igualdade de
direitos e deveres conjugais.[28]
            A partir da segunda metade do século XX, ocorreram grandes mudanças e com a posmodernidade
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produziu-se a denominada democratização da família com a progressiva redução da potestas do pater
familias até se retirar do marido a chefia da sociedade conjugal.[29]
            Em pleno século XXI, o casamento não é mais a instituição imutável, indissolúvel de antigamente,
verificando-se um contínuo processo de laicização e democratização dessa entidade familiar.
            O casamento posmoderno é marcado pelo afeto, pela necessidade de um consentimento
permanente, fundados na comunhão plena de vida. Sob essa nova visão de entidade familiar, as situações
fáticas, como a ruptura da vida em comum produzem conseqüências para os cônjuges, tanto na esfera
pessoal, quanto na patrimonial.[30]
            A relevância emprestada à vontade demonstra uma tendência a se priorizar o conteúdo da relação,
seu aspecto real, sobre os aspectos meramente formais, com amparo nos princípios da eticidade e da
dignidade da pessoa humana.
            A família, então, passa a ser vista e regulada como locus e instrumento para a realização da
dignidade da pessoa humana.

            Mas cumpre indagar se a facilitação do término do divórcio, sem prazo, em alguns casos por
simples acordo lavrado em cartório de notas, pode ser concebida fora da figura do contrato.

Por relação contratual, o acordo não parece ter senão uma utilidade: ele se limita a uma função
procedimental, cuja existência se destina a inserir o contrato na ordem jurídica. O acordo seria apenas um
procedimento puramente técnico. Esse procedimento leva, portanto, a um resultado bem diferente. A
norma contratual criada será formada por dois elementos: as obrigações convencionais (parte do acordo) e
as obrigações estatutárias (parte da lei). De natureza dual, no seu valor e no seu regime, a norma contratual
parece minimizar o papel do acordo. A alteração do laço conjugal pelo desaparecimento da affectio
conjugalis põe fim à convergência da vontade de manutenção da comunhão plena de vida. O novo
divórcio só exige a vontade de pôr fim ao casamento. Nada mais. O divórcio poderá, então, resultar apenas
de manifestação unilateral ou bilateral.[31]
            Para Xavier Labbée, na França, a partir de uma reforma legislativa de 1975, vem sendo observado
um fenômeno de contratualização do casamento. O divórcio deixou de ser um drama judiciário (apesar de
permanecer como drama familiar) e vem perdendo sua qualificação de matéria de ordem pública, na
medida em que ganha projeção o acordo dos cônjuges, o qual pode se materializar por meio de
convenções, reduzindo-se cada vez mais o contencioso.[32]
            Constata-se, na simplificação das formas de acesso ao divórcio uma ênfase emprestada à
autonomia privada, também manifestada por meio do princípio da mínima interferência estatal (art. 1.513,
CC), e é sob esse prisma que se confere ao casamento a natureza de contrato de Direito de Família.
 
 
Conclusões
 

 

                O planejamento familiar é um direito fundamental essencialmente importante para o livre
desenvolvimento da personalidade. Apesar de ser livre para manifestar sua vontade, a pessoa está
condicionada por determinados limites. O planejamento familiar é um direito, cujo exercício está inserido

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10430



no âmbito da autonomia privada.

            É visível a modificação constante dos modelos familiares, bem como a do direito, que deve se
adequar a realidade. É necessário ter sensibilidade para aferir os efeitos destas evoluções na sociedade,
visto que, todas elas possuem objetivo comum de tornar menos traumático os conflitos diários.

            A conhecida e antiga discussão sobre a natureza jurídica do casamento, dicotomizada entre os que
o acreditam ser um contrato e os que o qualificam como instituição, pode estar se aproximando de
encontrar solução nas mudanças verificadas, que põem em relevo a autonomia privada, enquanto,
concomitantemente se observa uma redução da interferência estatal.

            A incidência de normas cogentes, em Direito de Família, continua, mas sob um conteúdo diverso
da família oitocentista, regulada pelo Código de 1916. A família contemporânea é horizontal, igualitária e
norteada para o livre desenvolvimento da personalidade de seus membros.

            Sob essa ótica, a contratualização é um conceito que vem sendo frequentemente invocado no
âmbito das ciências sociais nas últimas décadas, geralmente ligado à releitura de modelos posmodernos,
como manifestação, especialmente jurídica das transformações nas relações sociais: a negociação e o
contrato substituem a autoridade estatal, as relações horizontais substituem as organizações verticais.          
[33]

            Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 66 parece evidenciar uma tendência para a
contratualização do casamento.
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DEVERES PARENTAIS NÃO-PATRIMONIAIS: ALTERNATIVAS À SUSPENSÃO OU
PERDA DO PODER FAMILIAR COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA PERSONALIDADE DA

CRIANÇA NO CONTEXTO DE UMA FAMÍLIA DEMOCRÁTICA 

NON ECONOMIC PARENTAL DUTIES:AN ALTERNATIVES TO THE SUSPENSION OR TO THE LOSS
OF PARENTAL POWER AS A WAY TO PROMOTE THE CHILD ON A DEMOCRATIC FAMILY MODEL 

Denis Franco Silva
Kelly Cristine Baião Sampaio

RESUMO
A convicção da necessidade de reavaliação dos deveres familiares, notadamente o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos, com base nos preceitos constitucionais, justifica o
interesse em se discorrer acerca do tema. Os valores dispostos na Constituição Federal, na qual
a família é protegida como meio de realização da pessoa humana, devem determinar a
interpretação a ser conferida à identificação e extensão de tais deveres. 
Questiona-se, no entanto, a existência do dever conjugal de sustento, guarda e educação dos
filhos, pois que os deveres parentais não estão vinculados a modelo de família, mas ao fato da
paternidade e da maternidade, inerente ao poder familiar. A proteção constitucional atribuída ao
filho, a quem se deve proteção integral, exige que se cumpram com os deveres parentais,
devendo-se utilizar de institutos eficazes contra o seu descumprimento, dentre os quais a
suspensão e perda do poder familiar. Para a ausência da convivência do genitor é importante a
aplicação de institutos como astreintes e dano moral, isto por se ter a convicção de que a
ausência do pai ou da mãe na vida do filho repercute diretamente na sua identidade, o que
compromete a integridade psíquica do filho, além de contrariar os ditames da solidariedade
familiar. 

PALAVRAS-CHAVES: deveres conjugais; dever de sustento, guarda e educação dos filhos;
violação; conseqüências jurídicas. 

ABSTRACT
The need for a reevaluation of family duties in the Brazilian legal system, especially those related
with the care, welfare, education, maintenance and support of children justifies the present
article. The values stated on the Federal Constitution, where the family unit is protected as a
means to accomplish the full development of its members as persons, must guide the
interpretation of what is the proper identification and scope of the afore mentioned family duties.

Therefore, questions related to the duties towards children shall not be tied to the actual
existence of any institutionalized family model, but to the plain fact of parenthood. This implies
the emergence, in Brazilian family law, of a series of non-patrimonial parental duties as well as
the emergence of a need for effective legal mechanisms to assure their fulfillment that goes
beyond the suspension or loss of child custody powers in case of parental negligence. 
Based on the recognition of said need, the goal of this article is to propose and justify, in
essence, two new alternatives of enforcement of non-patrimonial parental duties: the use of
astreintes to enforce duties of frequency of contact and the recognition of emotional
abandonment as a tort. 

KEYWORDS: family duties; maintenance, custody and education of children; breach of duties;
legal remedies. 

1. Introdução
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            A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, dispõe acerca do tratamento
prioritário a ser dado à criança e ao adolescente no ordenamento jurídico. À criança e ao
adolescente há que ser conferido valor absoluto enquanto pessoas, o que se manifesta através
da tutela e proteção integral sendo que, dentre os deveres impostos pela Constituição à família,
à sociedade e ao Estado, ressaltam-se a promoção da dignidade e a convivência familiar como
meio de desenvolvimento de sua personalidade. 

            Trata-se de um salto efetivamente qualitativo no tratamento jurídico conferido aos
filhos, pois que, historicamente, juntamente com a mulher, exigia-se destes apenas respeito
submisso, sem o reconhecimento de direitos outros que não de ordem patrimonial,  sendo ainda
que determinadas filiações padeciam de discriminação.

            Como a ordem familiar apresentava-se hierarquizada, consagrando-se a chamada
autoridade paterna, em que eram priorizados os deveres dos filhos em relação aos pais, a
posição jurídica reinante era a de se dar tratamento privilegiado à estrutura familiar, cabendo
aos filhos o dever de obediência, e ao pai, os direitos inerentes ao pátrio poder.

            Nosso Direito anterior à codificação civil de 1916 foi fiel ao modelo então socialmente
vigente de organização patriarcal e hierarquizada da família. Concebeu-se o pátrio poder como
um instituto que se apresenta para fins de representação do filho pelos pais em virtude da
incapacidade civil do filho menor, a necessitar da atuação dos pais, notadamente, do pai, para
os atos civis. Em virtude da preponderância da instituição familiar em relação a seus membros,
caberia ao pai basicamente a gestão do patrimônio e das relações interpessoais dos filhos.

            Lafayette Rodrigues Pereira, em obra que data de 1869 (1ª edição), traçou
enriquecedora crítica ao pátrio poder, cuja dimensão fática dissocia-se consideravelmente da
ideologia do instituto.

            Merecem ser transcritas as palavras do autor:

 

 No decurso da menoridade falece ao ente humano a capacidade indispensável para prover às
suas necessidades e reger sua pessoa e bens.

É mister que alguém tome o infante sob sua proteção, que o alimente, que cultive os germens
que lhe brotam no espírito, que, em uma palavra, o eduque, e zele e defenda seus interesses.

Esta nobre missão, a natureza confiou-a ao pai e à mãe. [...].

Mas não é assim, nesta pureza, que tem sido ele compreendido e regulado pelo direito positivo. 

 

[...] as leis civis têm desnaturado grosseiramente a instituição do pátrio poder, acrescentando-
lhe atribuições inconciliáveis com a sua índole e razão de ser e convertendo-o, por uma singular
inversão de seu fim, em pesado instrumento da prepotência, do orgulho e da cobiça dos pais.[1]

 

            Contudo, a estrutura familiar acima citada e criticada foi a base do modelo de relações
familiares consubstanciado na codificação civil de 1916, baseada em uma divisão clássica de
papéis entre os membros da entidade familiar, onde o marido e pai era o chefe e provedor da
família. Valorizou-se o aspecto patrimonial das relações familiares sendo que os deveres de
assistência em relação aos filhos centravam-se em aspectos materiais.

            Essa ideologia, então reinante, é coerente com o modelo de família que se desejava
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manter legítima. A família, célula mater da sociedade, transmissora de valores sociais, morais,
deveria conferir aos filhos, fruto de justas núpcias, a reprodução do nome, da honra e da
tradição do núcleo familiar.

            Tais premissas encontravam-se claras no Código Civil de 1916, onde nas seções II e III
do capítulo IV, regulava-se o pátrio poder quanto à pessoa dos filhos e a gestão de seus bens.

            A divisão de papéis na relação paterno-filial, em que se garantem ao pai, direitos, e aos
filhos, deveres, acredita-se ser elemento de justificação para a prevalência, tanto no âmbito
doutrinário como jurisprudencial, do desenvolvimento das obrigações de ordem material, em que
se tem por instituto mais relevante o direito-dever aos alimentos, em detrimento de deveres
paternos atinentes ao amparo afetivo.

            A Constituição Federal de 1988, ao proclamar como princípio de valor absoluto do nosso
ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, exigiu a releitura dos institutos civilísticos,
devendo os mesmos se adequar à nova ordem instituída.

            Estendeu-se a Constituição Federal sobre temáticas como a da família, o que torna
inquestionável a exigência da interpretação conforme aos seus valores, sendo que, ciente acerca
da necessária modificação na aplicação e interpretação de conteúdos familiares, especialmente
quanto à proteção da criança e do adolescente, a Constituição Federal utilizou-se de texto de
conteúdo principiológico com especial atenção às situações jurídicas existenciais, que passam a
ser essenciais na formação de futuros seres humanos adultos e que objetivam seu respeito e
amparo enquanto ainda menores, aplicando-se os princípios da dignidade e integridade,
essenciais à construção da personalidade.

            Consoante a Constituição Federal, cabe à família, à sociedade e ao Estado a tutela
protetiva da criança e do adolescente, o que deve se concretizar na construção valorativa do
atual Código Civil.

Mantém o Código atual o dever de sustento, guarda e educação do filho como dever jurídico,
imposto aos cônjuges na constância do casamento, ou na união estável, e se apresenta como
uma situação específica em que o legislador intentou precisar que os pais conjuntamente, são
responsáveis pelos encargos da família e para com os cuidados dos filhos. (Art.1566, IV e 1631
Cód. Civ.). Já o Estatuto da criança e do adolescente em coerência aos preceitos constitucionais
informou, no art. 22, que é dever dos pais, sem vinculação a sua união, o sustento, a guarda e
a educação dos filhos. Acrescenta ainda, no art. 24, que o descumprimento desses deveres pode
ocasionar não somente a suspensão do poder familiar (ou pátrio poder), mas também a sua
perda.

Observe-se, portanto, que deveres existenciais e patrimoniais atinentes à criação dos filhos são
intrínsecos ao estado de pai e de mãe, independentemente do estado civil dos pais. O
surgimento de tais deveres se dá tão somente pelos fatos da paternidade e da maternidade,
desvinculando-se do ato jurídico do casamento ou união estável.

 

2. Efetividade do Dever Jurídico de Sustento, Guarda e Educação dos Filhos

 

Esse dever, de conteúdo solidarista, importa em manifestação do legislador sobre as relações
que julga deverem ser aplicadas e respeitadas como modelo de família que se deseja ver
efetivada em nossa sociedade. Neste aspecto, constata-se a necessária adequação da
interpretação dos artigos 1566 IV, 1631, 1634, do CC de 2002 face aos princípios da liberdade e
da solidariedade, ponderáveis no caso em concreto, com base nos valores reinantes em nossa
sociedade atual, visto que, as condutas nele consignadas requerem ser interpretadas conforme
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valores e os modelos de família vigorantes. 

            Como os artigos importam em dever, exige-se, logicamente, a observância desse dever
jurídico. É o que pondera Von Jhering:

 

O dever encerra a disposição para algo que lhe é extrínseco; remete-se ao resultado a ser
obtido mediante seu cumprimento. Não há dever pelo dever. Não se obtivesse nada no mundo
com a observância do dever, e não haveria sentido em prescrevê-lo; a justificativa prática do
dever, do ponto de vista ético, só pode ser vislumbrada no bem que se propõe prestar. [...].[2]

 

            Esses artigos, ao tratarem dos deveres para com os filhos, de sustento, guarda e
educação, reafirmam o comando constitucional a exigir que se ofereça à criança e ao
adolescente proteção privilegiada. Depreende-se que se desdobram como centro de interesse de
tutela os deveres e responsabilidade dos pais e os direitos dos filhos a uma adequada educação.

             O respeito à autoridade dos pais é essencial nas relações familiares, que se norteia
pela afetividade e pela solidariedade. E exatamente por consubstanciar-se em relação
interpessoal, existencial, que a troca será sempre um atributo intrínseco ao núcleo familiar,
principalmente diante de modelos de família cujos membros são reduzidos, característica do
modelo de família nuclear.

            Nesta troca, entretanto, há que preponderar o amparo dos pais aos filhos menores, e o
exercício da autoridade dos pais deve ter por critério norteador a garantia do bem-estar dos
filhos. Relativiza-se o conteúdo da autoridade, que deixa de ser absoluta, no sentido de refletir
um poder autônomo do pai como elemento do pátrio poder no qual o legislador não interfere,
para transformar-se em um poder-dever, cujo poder está, agora, no direito de exercer o poder
familiar, ou seja, através da proteção e preservação dos interesses dos filhos face à sociedade.

            De fato, já anunciara Perlingieri,

 

O esquema do Pátrio Poder, visto como poder-sujeição, está em crise, porque não há dúvidas de
que, em uma concepção de igualdade, participativa e democrática da comunidade familiar, a
sujeição, entendida tradicionalmente, não pode continuar a realizar o mesmo papel. A relação
educativa não é mais entre um sujeito e um objeto, mas uma correlação de pessoas, onde não é
possível conceber um sujeito subjugado a outro.[3]

 

            Os arts. 1566, inciso IV, 1634, I e II requerem ser interpretados com base nos
postulados constitucionais, especificamente devem analisados tendo-se por ponderação os
princípios da liberdade, da responsabilidade, da solidariedade e da integridade física e psíquica.

            A justiça estará sendo praticada no cumprimento, pela família, de interesses solidário-
afetivos dos membros, e, neste caso, dos filhos menores, a quem se deve dar tratamento
privilegiado, por serem pessoas "em formação", e que, necessitam da participação dos pais em
suas dignas formações enquanto pessoas íntegras.

            Na validade da norma verifica-se a existência da regra, se é esta uma regra jurídica,
independentemente do seu juízo de valor, ou seja, de sua justiça ou não. Já "o problema da
eficácia de uma norma é o problema de ser ou não seguida pelas pessoas a quem é dirigida [...]
e, nos casos de violação, ser imposta através de meios coercitivos pela autoridade que a
evocou.[...]".[4]
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            A eficácia do dever dos pais para com os filhos se apresenta naturalmente através das
relações familiares, em um aspecto sociológico. Logicamente que há circunstâncias na qual um
ou ambos os genitores não cumprem com o comando constitucional e infraconstitucional,
expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil de proteção, respeito, afeto,
amparo material e moral, a exigir que se faça cumprir a sanção imposta à quebra de dever
jurídico.

            A sanção imposta pelo ordenamento jurídico está na suspensão ou perda do poder
familiar.

            Para Von Vright "sanção" é a ameaça de um castigo que se aplica em razão do não
cumprimento do que a norma prescreve ou estabelece. [5]

            A sanção é um mecanismo de efetividade do conteúdo normativo que, ameaçado de
violação ou já descumprido, gerou conseqüência jurídica, a atingir a esfera de liberdade, de
dignidade de alguém, podendo ter sido atingido bem jurídico patrimonial ou extrapatrimonial.

       

A sanção pode ser definida, por este ponto de vista, como o expediente através do qual se
busca, em um sistema normativo, salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias, é, portanto,
uma conseqüência do fato de que em um sistema normativo, diferentemente do que ocorre em
um sistema científico, os princípios dominam os fatos, ao invés dos fatos os princípios. [...].

        Podemos definir mais brevemente a sanção como a resposta à violação. Todo sistema
normativo conhece a possibilidade da violação e um conjunto de expedientes para fazer frente a
esta eventualidade.[6]

 

            A sanção, como resposta à violação, deve ser efetiva, posto intentar reparar um ato
contrário ao ordenamento jurídico, seus princípios e valores. O desamparo dos pais quanto aos
deveres de guarda, criação e educação deve gerar, como conseqüência jurídica específica, a
perda ou suspensão do poder familiar, conforme estatui o Código Civil. O que se deve analisar é
se, neste caso, a sanção prevista foi suficiente para reparar o dano e imputar a conseqüência
reparatória a todos os envolvidos no fato.

            Na infringência de dever jurídico imposto aos pais, há que se constatar que se rompeu
hierarquicamente com o postulado constitucional de ampla proteção à dignidade da criança e ao
adolescente. Ora, almeja-se, sempre, a concretude do ordenamento e a coerente efetividade das
normas; para tanto, há que se proceder a uma interpretação das normas e verificar, para o caso
de sua violação, se a reparação relaciona-se com a sua efetividade. Ou seja, em analogia tem-se
como exemplo o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990), que intenta
proteger o consumidor face a um contrato com cláusula abusiva. A reparação para a quebra de
princípios norteadores da teoria do contrato, e que melhor atente à efetividade da relação
contratual, é a atribuição de nulidade para a cláusula abusiva. Neste caso, o consumidor foi
amparado pelo ordenamento jurídico e quanto ao fornecedor, não há prejuízo a ser sanado. O
fim imediato foi o de dar equilíbrio à relação contratual, consagrando-se a efetividade do Direito
para a situação em concreto. Havendo, no entanto, dano injusto para o consumidor em
decorrência do contrato, é cabível a reparação civil devida através da obrigação de indenizar[7].
Não há conflito ou dupla punibilidade para a situação, posto que se atendem, com a nulidade e
com o dever de indenizar,  interesses diversos, ainda que relacionados a uma mesma situação
jurídica. O que se deve garantir, sempre, é a efetividade do Direito, através da proteção àquele
que sofreu um dano injusto.

            Os filhos advindos da união em casamento têm o direito de serem criados com
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dignidade e respeito, ou seja, são eles responsabilidade dos pais. Por isso, o desrespeito para
com os deveres paternos pode gerar a perda ou suspensão do poder familiar. O que se deve
averiguar é se esta medida sancionatória atenderá, sempre, suficientemente ao melhor interesse
do filho. Ao se pronunciar pela perda ou suspensão do poder familiar está o legislador a retirar
do genitor o direito de autoridade em relação aos filhos, retira-se-lhe a liberdade de conduzir a
criação do filho por entender-se que não agiu o pai ou a mãe com a devida responsabilidade.[8]

            Sob a ideologia do Código de 1916, patriarcal, hierarquizado, a perda ou suspensão do
poder familiar alcançava papel definitivamente sancionatório, pois que este instituto era
compreendido como direitos conferidos ao pai de decidir a criação e o destino dos filhos. Retirar-
lhe este direito era, de fato, vexatório. Como ao filho cabia o respeito, cujos direitos eram
restritos a receber educação, amparo material, a sanção ao pai automaticamente beneficiaria ao
filho, pois que lhe eram assegurados ou resguardados os direitos previstos nos artigos referentes
aos deveres dos pais quanto aos filhos, atualmente, descritos em artigos como o 1.566 e 1.634
do Código Civil.

            Como a Constituição Federal de 1988 passou a dar tratamento privilegiado à criança e
ao adolescente, questiona-se se é alcançado em plenitude o resguardo aos interesses da criança
através somente da destituição ou suspensão do poder familiar.

            A norma constitucional é enfática em conferir deveres jurídicos, cujos titulares são: a
família, núcleo de maior proximidade entre as pessoas, elo de identificação psicossocial da
criança, ambiente no qual as pessoas permanecem unidas em uma troca solidário-afetiva. E,
também, a sociedade e o Estado, que têm também o dever de proteção e garantia dos direitos
da criança e do adolescente, pois que lhes cabe prevenir e coibir abusos como desamparo à
criança, e, através de ações afirmativas, dentre elas acesso ao ensino, saúde, entretenimento,
promover a efetividade de direitos fundamentais à dignidade da criança e do adolescente.

            Estabeleceu-se um rol de direitos, que não se esgotam em numerus clausus, e que
enunciam a prioridade na tutela da criança e do adolescente, principalmente, quanto a direitos
existenciais, extensamente elencados no artigo, em que se destaca o direito à dignidade, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária.

            Da interpretação do artigo constitucional, em coerência ao sistema jurídico, retira-se o
tratamento prioritário e privilegiado conferido à criança e ao adolescente, como pessoas em
formação, e que, por isso mesmo, não podem, por si próprias, exigir que lhes sejam conferidos
os devidos direitos. Em prol da solidariedade, protegem-se aqueles que ainda estão em formação
física e psíquica, garantindo-lhes a integridade e, então, a dignidade. 

            Os arts. 1566 e 1634 do Código Civil não alcançaram a profundidade do conteúdo do
mandamento constitucional, isto porque ainda há um apego à ideologia patriarcal, de forma que
não se enfatizou a responsabilidade dos pais quanto a situações existenciais. [9]

 

3. Deveres parentais não patrimoniais e seu descumprimento

 

Situação que reclama uma análise apurada é a atinente aos deveres parentais quando da
dissolução do casamento ou da união estável, incluindo-se, nesse aspecto, os pais solteiros. Em
redação inadequada, expõe o art. 1589 do Código Civil, por exemplo, que o genitor que não
detenha a guarda dos filhos poderá visitá-los. Visivelmente atenua-se o dever de
responsabilidade do genitor, cuja convivência com o filho se apresenta como um poder, e não
como poder-dever. Há uma incoerência do artigo face ao art. 1638, que prevê o abandono como
forma de perda do poder familiar, e, principalmente face à Constituição Federal, que garante à
criança e ao adolescente o direito à convivência familiar.
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No intuito de se alterarem conteúdos normativos que não podem mais expressar condutas
depreciativas da condição de filho, contrárias ao valor da solidariedade e da responsabilidade
familiar, requer-se comentar acerca da chamada alienação parental dada a complexidade das
relações humanas, notadamente em questões afetivas.

            A convivência com ambos os genitores é essencial para o filho, que tem nos pais os
instrumentos de desenvolvimento e conformação psíquica, moral, social, afetiva. "Nas falhas de
tal desenvolvimento acham-se as causas básicas da neurose. [...]".[10]

            A psicologia contemporânea é contundente em afirmar acerca da relevância da relação
materno-paterno-filial. Profícuas investigações foram feitas quanto aos efeitos das relações
frustradas e das separações entre mãe e filho. "Com grande perícia, analisam-se as dissociações
afetivas, os retardamentos mentais, e a elevada vulnerabilidade às doenças".[11]

            Quanto à necessária presença da figura paterna na vida do filho, esclarece Martin
Juritsch:

 

        O filho [...] necessita do encontro com o pai e com a mãe. Somente uma consideração
psicológica unilateral dos fatos não percebe esta necessidade. Qualquer visão global, orientada
pela antropologia dos sexos, descobre logo estas conexões. Permanecerá incompleta toda
exposição do desenvolvimento do filho, visto unicamente na sua ligação com a mãe.

        Também os mais recentes estudos apercebem-se desta unilateralidade. Ostrovsky mostra,
num trabalho muito impressionante, como a ausência temporária ou permanente do pai causa
no filho atrofiamentos, que não podem ser compensados pela mãe. Disto deriva, ao mesmo
tempo, um estreitamento psíquico; ao choque do mundo, produzem-se nele conflitos.[...]. A
ausência do pai restringe o campo da vivência infantil; permanecem assim inexploradas muitas
possibilidades psíquicas, cuja insatisfação repercute, com maior ou menor intensidade, em toda
a conduta infantil. Quando o filho encontra novos setores da realidade, não pode elaborá-los, a
não ser à custa de grandes dificuldades; muitas vezes, nem o consegue. Frequentemente, não
quer perceber setores estranhos e recusa enfrentar com eles. Falta-lhe a coragem e a segurança
de si para encontrar-se com o mundo e com as outras pessoas. [12]

 

A intenção do projeto de lei, aprovado pela CCJ, é de se tutelar o direito do filho à convivência
com ambos os genitores, pondo-o a salvo de disputas pessoais entre os pais. Em prol da
preservação da integridade psíquica do filho, é prevista sanção para atos comprovados de
distanciamento entre um dos genitores e o filho, provocado pelo outro genitor. De fato, a
condição de filho é plena e deve ser posta a salvo de divergência entre os pais. Trata-se de
relevante salto no sentido da conscientização da sociedade de que a criança, para seu
desenvolvimento psíquico adequado necessita da presença de ambos os pais. Está-se a dar
tratamento privilegiado ao dever de convivência, historicamente mitigado face à compreensão
de que a convivência é o ato de poder do genitor, sendo-lhe exigível deliberadamente o amparo
material.

Ocorre que a dimensão jurídica da convivência requer ser aprofundada, posto que o
afastamento pode se dar tanto por situação de alienação parental, como também no caso de
deliberada omissão do genitor na convivência com o filho. [13]

No tocante à sanção, interessante a previsão do Projeto acerca de arbitramento de multa, e que
deveria ser aplicado no caso de abandono afetivo.

            Generalizadamente, ao descumprimento de deveres paternos, inclusive os deveres
previstos na Constituição Federal, é cabível, como sanção, a perda ou a suspensão do poder
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familiar. 

            Desta forma, a perda ou suspensão do poder familiar, ineficientes nestas situações, não
era questionada no sentido de ser o efetivo instrumento a ser aplicado em situações de
abandono moral, afetivo.

             Mas no caso de abandono, o que altera na condição do pai ao perder o poder familiar,
se ele deliberadamente não o exerce? Apenas estar-se-á reconhecendo e homologando um fato
pré-existente de não cumprimento de dever imposto constitucionalmente. Esse dever, que
advém de norma autoaplicável, imperativa, em verdade tornou-se destituído de sanção eficaz.

Mas o abandono afetivo advindo da separação do casal, que é comum em nossa sociedade, em
que o pai, normalmente, ao se separar da mãe, separa-se, também, do filho, não será punível,
pois que a perda ou suspensão do poder familiar não atende a situações desta natureza.

 

 3.1- O direito-dever de visitas e seu descumprimento

 

            É comum o fato de os pais não viverem juntos, seja porque são separados ou
divorciados, solteiros, enfim, essa circunstância possibilita o direito-dever daquele que não
detém a guarda, de visitar o filho. E a visita representa para o filho a participação de ambos os
genitores na condução de sua educação, além de estreitar os laços afetivos entre pais e filhos.
Terá o filho a participação em sua vida, tanto da figura materna quanto paterna.

 

Não há dúvida que é direito dos pais conviver adequadamente com seus filhos, mas,
considerando a especial condição destes e a prioridade de seus interesses na hierarquia de
valores constitucionalmente estabelecida, tal prerrogativa apresenta-se antes como um dever de
sua parte para com seu filho. Não se trata de um mero dever moral, desprovido de sanção,
como já se sustentou, pois está fundamentado em um valor consagrado em nível constitucional.
[14]

           

            A regulamentação da visita do pai ou da mãe, sendo mais comum nos processos de
dissolução do casamento a guarda dos filhos ser deferida à mãe, permite a participação,
normalmente do pai, na criação do filho e confere aplicabilidade ao ditame constitucional que
informa ser direito da criança e do adolescente gozar da convivência dos pais.

            E, como dever dos pais, não cabe o argumento de que não se deseja ter contato com o
filho, visto não se tratar de um poder, mas sim, de um poder dever oriundo de um conteúdo
normativo que integra a Constituição Federal, e que privilegia o melhor interesse da criança
devendo, portanto, ser dotado de sanção.

            Em relação ao genitor que detém a guarda do filho, estabeleceu-se uma relação
jurídica, de maneira que tem o outro o direito de visitar o filho, conforme acordo, ou em sua
ausência, como estabelecido pelos pais, sendo vedado àquele que detém a guarda, criar
obstáculo à convivência do filho com o outro genitor.

            O cumprimento pelos pais dos deveres parentais pode ser exigido, conforme preceitua o
art. 1637 do Código Civil, pelo Juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público. Diante
da situação apresentada, poderá o juiz adotar a medida que lhe pareça reclamada pela
segurança do menor e seus haveres.
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            Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo referente às infrações
administrativas, preceitua no art. 249:

 

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrentes da
tutela ou da guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena- multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

 

            A violação dos deveres parentais, dentre os quais o de abandono, não participação na
criação e educação do filho, dentre outras situações que violem o melhor interesse da criança,
pode ocasionar multa, que poderá ser devidamente eficaz, a prescindir, inclusive, que se ocorra
a suspensão ou perda do poder familiar.        

            O Projeto que trata da alienação parental, em que se insere em seu conteúdo dificultar
o acesso à visita do outro genitor, dispõe, no art.5º, como sanções, in verbis:

 

Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte o convívio de
criança com genitor, o juiz poderá, de pronto, sem prejuízo da posterior responsabilização civil e
crimininal:

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;

II - estipular multa ao alienador;

III - ampliar o regime de visitas em favor do genitor alienado;

IV - determinar intervenção psicológica monitorada;

V - alterar as disposições relativas à guarda;

VI - declarar a suspensão ou perda do poder familiar.

 

            Isto porque se descumpriu com um dever jurídico imposto por norma. Ou seja, "o dever
não é algo diferente da norma, o dever é a norma na relação com o sujeito, cuja conduta é
imposta".[15] E a sanção imposta pela violação de uma norma, com previsão no Estatuto da
Criança e do Adolescente, é a pena de multa.

            Neste caso, praticou-se uma infração, cuja conseqüência está determinada no artigo. E
não se trata de atribuir patrimonialidade aos deveres intrínsecos ao poder familiar, pois que não
se trata de uma obrigação de prestação apreciável patrimonialmente, e, civilmente, há a
possibilidade de se verificar a perda ou a suspensão do poder familiar.

            O artigo estatui que à infração administrativa, seja atribuída multa. Ou seja, verificando-
se o descumprimento dos deveres impostos no artigo, tem-se uma conduta considerada infração
administrativa, cuja conseqüência é a condenação ao pagamento de uma multa como pena
pecuniária.[16]

            No tocante ao direito-dever de visita, tem-se que é direito do filho ter acesso à
convivência do genitor que não detém a guarda, desta forma, não se podem criar empecilhos ao
exercício da visita. Estar-se-á a violar, por exemplo, determinação judicial consignada em
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sentença que estipulou a guarda e direito de visitas.

Segundo Flávio Lauria, há duas formas básicas de se descumprir com a visita, ao que denomina,
por ação e por omissão. No primeiro caso, há a violação do direito de guarda em virtude de o
guardião impedir que o filho tenha contato com o outro genitor, ou, ao contrário, quando não se
respeita o pactuado quanto ao período da visita, exorbitando-se o visitante no seu direito.

            Quanto à omissão, esta se dá com freqüência em virtude da inércia do pai ou da mãe
em conviver com o filho, cumprir com o direito-dever de visitas, a desrespeitar os deveres
inerentes ao poder familiar. [17]

            Ora, a visita é um dos instrumentos essenciais à integridade do filho, pois que
possibilita a convivência entre o genitor e o filho, e se constitui em um dever
constitucionalmente estabelecido. Portanto, exige-se a observância da conduta imposta pela
ordem jurídica, sob a possibilidade de se aplicar sanção pelo descumprimento de um dever. A
aplicação de multa é viável na medida em que visa a demonstrar que direitos do filho estão
sendo violados, exigindo-se, então, o seu cumprimento. Tecnicamente foi violada a sentença
judicial que arbitrou o direito-dever de visitas, sendo possível a utilização de multa como meio
de se fazer cumprir a decisão judicial. Desta forma, a multa não substitui o dever de visitar, ao
contrário, reafirma a exigência desse dever.

A sanção pecuniária como instrumento para a efetivação de um dever jurídico existencial se
justifica pela relevância desse dever, pois se está a garantir a aplicação do princípio do melhor
interesse da criança.

Cabe, neste caso, uma analogia à situação da prisão civil do devedor de alimentos:

 

A prisão em decorrência de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
não causa problemas, tendo em vista a natureza tão especial deste tipo de crédito. A sua
finalidade existencial - garantir a subsistência digna do alimentando - é amparada pelos
princípios constitucionais da dignidade humana e da solidariedade social, o que justifica o
tratamento rigoroso dado pela lei. De fato, a afronta do alimentante que, de forma voluntária e
inescusável, isto é, podendo pagar a pensão, deixa de fazê-lo, causa afronta ao ordenamento
que não pode ser comparada aos demais tipos de inadimplemento. [18]

 

            As multas pecuniárias diárias, ou astreintes, "são providências tomadas após a violação
de uma norma e que se destinam a evitar que a mesma se prolongue, cessando, portanto, logo
que ela termina".[19]

            Dentre as características deste instituto tem-se que o seu alcance não é o de reparar o
dano sofrido e, de outro lado, tais providências são se destinam especificamente a atingir o
patrimônio do devedor, mas sim se dirige à sua pessoa no intuito de que cumpra com a
determinação estabelecida.

            A aplicação de multa pode ser eficaz instrumento preventivo-repressivo para o pai ou
mãe que não cumpre com os seus deveres em relação ao filho, e pode, principalmente, auxiliar
na conscientização sobre a relevância da visita para a formação do filho e para a construção de
sua identidade.

            Mas há situações em que a multa não é suficiente para coibir a prática do abandono
afetivo, ou, por exemplo, as conseqüências dos maus-tratos, e, como não se trata de
mecanismo reparatório, mas meio de se compelir a que se cumpra com os deveres paternos, há
que se analisar a possibilidade de reparação civil por dano moral, tomando-se sempre por
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referência a garantia da dignidade do filho, alcançável ao se ponderar favoravelmente pelo
melhor interesse da criança e do adolescente.

 

3.2- Considerações sobre dano moral nas relações de filiação

 

            A convivência entre pais e filhos é essencial à identidade do filho. Em havendo
desrespeito ao postulado constitucional que atribui absoluta prioridade à dignidade da criança e
do adolescente, há que se aplicar o instituto do dano moral posto que se trate de direito
fundamental de qualquer ser humano em ser reparado em caso de violação de direitos
existenciais. E, no caso de relações paterno-filiais não há que se falar em dupla punição, isto
porque a reparação civil por dano moral não se reduz a uma punição, mas sim à sanção jurídica
aplicável nas situações jurídicas de dano à dignidade humana. Além do mais, a perda ou
suspensão do poder familiar constitui-se, quando efetiva, em sanção conferida aos pais,
objetivando, logicamente, tutelar os interesses do filho. Trata-se de interesses que se interligam,
mas que podem perfeitamente coexistir em virtude do dano, sua autoria, e a efetividade da
reparação em relação à vítima. 

            Haverá dano moral quando se constatar ofensa à dignidade da pessoa humana e, nas
relações paterno-filiais, acredita-se que é perfeitamente possível sofrer a criança um dano
injusto pelo fato do descumprimento dos deveres atribuídos aos pais, isto porque se
comprometeu a integridade física ou psíquica do filho, posto que a convivência sadia com os
pais seja essencial à formação do filho.

            Enseja dano moral o desrespeito aos deveres impostos na legislação civil, e
principalmente à Constituição Federal, que no art. 227 exigiu que se garantisse a integridade
física e psíquica da criança e do adolescente, o que se considera ser originariamente dever dos
pais. De fato, relevantes doutrinas[20] são unânimes em assegurar que a família é essencial na
vida da criança.[21]

      

Para Elisabeth Bauch-Zimmermann:

 

É conhecido o fato de que a ausência física ou simbólica do pai traz como conseqüência um ego
mais frágil, pouco estruturado e mais exposto a influências externas. O pai personifica
autoridade e segurança, ideais e valores. Enquanto a mãe representa o suporte eterno e o
perigo de se ficar preso ao seu mundo, o pai é o aspecto dinâmico da vida e possibilita a
mudança. [22]

 

            Acredita-se que a ausência do pai ou da mãe na vida do filho repercute diretamente na
sua identidade, o que compromete a integridade psíquica do filho, além de contrariar os ditames
da solidariedade familiar e da responsabilidade, princípios estes que justificam a devida
responsabilização dos genitores pelo abandono voluntário nos cuidados ao filho, sem que, para
tanto, outra figura, materna ou paterna, tenha ocupado o seu lugar na relação com o filho.

            A consagração do princípio constitucional que determina a integral proteção à criança
exige que a paternidade seja sempre responsável, participativa, pois que, diversamente da
relação conjugal, que se estabelece entre iguais, a relação entre pais e filhos é desigual na
medida em que o filho necessita dos pais para subsistir em integridade e dignidade. O abandono
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material ou afetivo, maus tratos, geram dano moral, cujo dano está presumidamente constituído,
pois que certa é a conseqüência da conduta do genitor na integridade do filho, conforme
demonstram estudiosos em relações humanas, acima citados.

            Na ponderação de interesses, deve preponderar o melhor interesse do filho, que é
aquele que sofre a conseqüência do dano em virtude do pai ou da mãe, dano este injusto, pois
que é dever dos pais criar, educar, amparar o filho, o que vem a acarretar desrespeito à
integridade do filho.

            A liberdade dos pais está em criar e educar os filhos dentro dos padrões estabelecidos
dos eles, desde que se garanta a integridade do filho. A limitação à liberdade, ou seja, aos
direitos paternos, está na aplicabilidade da solidariedade familiar, dos deveres oriundos da
responsabilidade imputada aos pais.

            A teoria do dano moral, na esteira das alterações promovidas no âmbito da
responsabilidade civil, exige a sua necessária interpretação com objetivo de garantir a
efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.

            Dentre as transformações por que passou a responsabilidade civil, ressalta-se que, via
de regra, haverá o dever de reparar em virtude da correlação entre o agente e o dano injusto,
que resta comprovado pelo fato da lesão. Trata-se de dano in re ipsa, que, no caso de
descumprimento de deveres parentais, como o abandono afetivo, está configurado pelo fato do
abandono, a prescindir da comprovação de abalo psíquico, pois que os danos à integridade
psíquica do filho já estão devidamente demonstrados por estudos dotados de devida
cientificidade, realizados por especialistas em relações humanas, como psicólogos, sociólogos,
conforme já mencionado. Deve-se primar, sempre, pela proteção à vítima, e, em se tratando de
relação de filiação, a condição de vítima é notória, por se tratar de uma relação entre desiguais,
na qual o filho necessita dos pais para a sua formação.

 

En la relación entre padres e hijos no concurren las mismas raziones em la relación conyugal
para postergar las acciones indemnizatorias frente a otros remedios desvinculadores de las
partes. A diferencia del matrimonio, la relación entre los padres y sus hijos sujetos a potestad es
uma relación entre partes desiguales, no formada consensualmente [...], caracterizada
típicamente por la dependencia de los segundos respecto de los primeros  [...] [23]

 

            A efetividade do Direito é o objetivo finalístico a ser alcançado. No tocante à
responsabilidade civil, a sua efetividade se alicerça quando há a devida reparação ao prejuízo.
Há que se verificar, diante do caso em concreto, a forma mais adequada de reparação, em
busca da restauração do equilíbrio.

 

4. Conclusão:

 

Sendo o filho a pessoa a quem o sistema jurídico deve conferir proteção integral, pois que,
enquanto criança, necessita da participação dos pais em sua formação, inclusive da convivência
dos pais, há que se reconhecer que para a tutela da proteção ao filho seja eficaz, são
necessários institutos jurídicos destinados a servir de sanção para o descumprimento dos
deveres parentais, permitindo-se, inclusive, a reparação de dano a direitos do filho, essenciais à
sua dignidade.  Dentre os principais institutos destaca-se o da suspensão ou perda do poder
familiar. Trata-se de intervenção do Estado na relação entre pais e filhos no intuito de proteger
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o filho da criação inadequada do genitor, a comprometer-lhe a integridade.

            Um aspecto de fundamental relevância na criação do filho é a convivência entre pais e
filhos, e infelizmente, para a falta de convivência do genitor, a perda ou suspensão do poder
familiar não é sanção eficaz, pois que se estará a legitimar uma prática, o abandono, de maneira
que a vítima, no caso, o filho, estará desprotegida diante do dano sofrido. Para tanto, outros
instrumentos se fazem essenciais para a garantia da proteção ao filho, conforme ditame
constitucional que consolidou o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, e em
conformidade com as alterações na família que se apresenta como instrumento de promoção
humana, notadamente do filho.

            Há que se aplicar instrumentos, como as astreintes e a reparação por dano moral em
face de omissão do genitor que detém o direito-dever de visitar o filho, e que não cumpre com
seu papel de pai ou de mãe. Através de uma paulatina aplicação de multas, acredita-se que é
possível haver uma conscientização do genitor para com o fato de que a convivência não é uma
faculdade, mas um dever juridicamente tutelado. Como é fato, conforme apregoam especialistas
em comportamento humano, a ausência da convivência entre pais e filhos compromete o
desenvolvimento da personalidade do filho, a sua integridade psíquica, a gerar dano moral por
abandono afetivo. E não se trata de punição ao genitor, mas sim de meio de se exigir que
cumpra com os deveres parentais, cujo dano ao filho já é pressuposto, a demonstrar que o
Direito não pode ignorar o fato que o filho, aquele em torno de quem deve a família dar maior
proteção, está a sofrer danos psíquicos, por negligência de dever do genitor.

            Em face de um dano por violação à integridade psíquica do filho, há que se conferir
dano moral, por estarem configurados os elementos essenciais ao instituto. E não há que se
falar em dupla punição porque a sanção referente à suspensão ou perda do poder familiar não
atende a todas as situações, e, naquilo em que são eficazes, ainda assim é possível dano moral,
como em se tratando de maus-tratos, em que há a violação da integridade física. A perda ou
suspensão do poder familiar são medidas que retiram o poder dos pais sobre os filhos, no intuito
de protegê-los. O dano moral objetiva reparar à vítima de um dano a sua dignidade e pode
produzir efeitos, a prescindir que se perca o poder familiar. Não tem o dano moral caráter
punitivo, tem a intenção de proteger a vítima, repará-la de um dano sofrido, e não de condenar
um pai que abandonou o filho.
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é a civil prevista no contrato em favor do prejudicado pelo descumprimento do contrato. (TJMG,
processo:2.0000.00.434687-0/000(1), Relator:JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES. Data do
acordão:14/04/2005, data da publicação:18/05/2005).

   [8]Como reorientação dos direitos dos filhos, agora não mais adstritos ao matrimônio,
assegura Vilella: "Já se propôs mesmo, a respeito, um novo conceito de legitimidade em matéria
de filiação: não mais a fortuita procedência de justas núpcias, mas o direito que assiste a cada
ser humano de ter asseguradas as condições próprias ao seu processo de atingimento da idade
adulta "corretamente entendida, isto é, não como simples maturidade biológica, senão como
verdadeira e integral autossuficiência"; uma prerrogativa "que se poderia incorporar ao capítulo
dos direitos individuais nas constituições."   (Liberdade e Família. Movimento Editorial da
Revista da Faculdade de Direito da UFMG. Série MONOGRAFIAS - nº. 2. Belo Horizonte, V.III,
1980, p. 30).

 

[9]Reflete a Profª. Maria Celina Bodin acerca de danos provocados pelo desrespeito aos deveres
parentais: "Com efeito, quando o dano se produz no âmbito doméstico ou na vida familiar,
também nos ordenamentos que compõem o sistema romano-germânico, sempre se entendeu
que pais e irmãos não respondiam pela causa negligente e prova disto é o fato de que autores
clássicos sequer mencionam a questão, dando por evidente a isenção de responsabilidade. O
conceito de intimidade familiar de então, absolutamente compacto, não admitia tal tipo de
intromissão por parte do Estado. Exceção apenas em caos de dolo ou culpa gravíssima. Aliás,
com relação aos filhos menores, havia o ulterior obstáculo, só vencido pelo ECA em 1990, de ter
acesso a um profissional para defender seus interesses. ( Deveres parentais e
responsabilidade civil, Revista Brasileira de Direito de Família, Belo Horizonte, v. 31, 2005 p.
7).

[10]FROMM, Erich. A Arte de Amar. Belo Horizonte: Itatiaia, 1958, p. 70.

[11]JURITSCH, Martin. Sociologia da Paternidade. O Pai na Família e no Mundo. Uma
Análise Antropológica. Petrópolis: Vozes, 1970, p.82.

[12]Id, pp. 84,85.

[13] O Conselho Nacional de Justiça determinou ontem (9) às corregedorias dos tribunais de
justiça que identifiquem os pais de 4,85 milhões de pessoas que têm essa lacuna no registro de
nascimento. Os dados são do Censo Escolar de 2009. 

Deste universo, 3,8 milhões de pessoas têm menos de 18 anos, segundo números do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) do Ministério da Educação, que se referem
apenas a pessoas matriculadas em uma instituição de ensino. As informações estão sendo
veiculadas na edição de hoje (10) do jornal O Globo.

Pelo projeto Pai Presente, divulgado ontem, o conselho vai enviar um CD com as informações do
Inep para os tribunais, para que os juízes procurem as mães dessas pessoas, que poderão
declarar a identidade do pai.

Quem negar ser o pai pode ter de fazer exame de DNA Os homens apontados como pais serão
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procurados pela Justiça para que digam se querem assumir a paternidade. Para os que não
quiserem, poderá ser solicitado exame de DNA para atestar a paternidade.

Os tribunais têm prazo de 60 dias para prestar contas ao conselho. Assinada pelo corregedor
nacional de Justiça, Gilson Dipp, a regulamentação do CNJ visa cumprir a Lei nº 8.560, de 1992,
segundo a qual os cartórios devem enviar à Justiça informações sobre registros de nascimento
sem o nome do pai. 

Nem todos obedecem à regra. Desde o início deste ano, por iniciativa do conselho, todas as
certidões de nascimento brasileiras seguem o mesmo padrão.
(http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=20068)

 

[14]LAURIA, Flávio Guimarães.  A Tutela dos direitos de visitar e de ser visitado (a
regulamentação de visitas sob a ótica da despatrimonialização do Direito Civil).
Dissertação de Mestrado em Direito Civil- UERJ, p. 70.

 

[15]KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.  Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor,
1986,p. 173.

[16]A jurisprudência tem se utilizado deste artigo em diversas situações, objetivando, sempre a
proteção da criança e do adolescente:

   EMENTA: INFRACAO ADMINISTRATIVA. MÃE QUE ENTREGA AS CHAVES DO AUTOMÓVEL DO
PAI, AO FILHO DE 16 ANOS, PARA LEVÁ-LA A PADARIA. 1. A MÃE QUE ORDENA AO FILHO DE
16 ANOS A PEGAR AS CHAVES DO AUTOMÓVEL DO PAI AOS FINS DE LEVÁ-LA A PADARIA,
SENDO AMBOS CONSCIENTES DA PROIBICÃO LEGAL, DANDO CAUSA A UMA COLISAO,
INCORRE NA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPICADA NO ART.249 DO ECA POIS DEIXOU DE
CUMPRIR COM DEVER INERENTE AO PATRIO PODER, QUE É DAR EDUCAÇÃO DENTRO DOS
DITAMES LEGAIS. 2. O VALOR DA MULTA MOSTRA-SE ADEQUADO, FICANDO DENTRO DO
VALOR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº. 599055878, SÉTIMA
CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: SÉRGIO FERNANDO DE
VASCONCELLOS CHAVES, JULGADO EM 26/05/1999) (NLPM) - [#1387] 
ECA. Ingresso de adolescentes em boate, desacompanhadas dos pais ou responsáveis. O
proprietário de boate que, culposamente, permite o ingresso de adolescentes em seu
estabelecimento comercial, descumprindo determinação da autoridade judiciária local constante
de portaria por esta expedida, comete a infração administrativa prevista no art.249, 2ª parte, da
Lei 8069/90. Recurso de apelação nº. 103.411-7, Pinhão, Rel. Des. Gil Trotta Telles, ac. nº
13.395 - 2ª Câm. Crim., j. 30/08/01. (NLPM) 
 Estatuto da Criança e do Adolescente. Infração administrativa. Art. 249. Descumprimento de
Portaria Judicial regulamentadora do ingresso de crianças e adolescentes em eventos públicos.
Incorre em infração administrativa o responsável por evento público que permite o acesso e
permanência de adolescentes no local em desconformidade com a norma regulamentadora
baixada pela Autoridade Judiciária competente. Apelação nº. 118011-0, Maringá, Rel. Des.
Telmo Cherem, ac. nº 14167 - 2ª Câm. Crim., j. 23/05/2002. (NLPM) 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUIDO DOS PAIS. DEPÓSITO EM CONTA DESTINADA A
MANTER A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 154 E 214
DO ECA. O VALOR DA PENA PECUNIÁRIA TEM DE SER REVERTIDO AO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. As multas e penalidades eventualmente impostas
no âmbito das Varas da Infância e da Juventude devem ser revertidas ao Fundo Municipal da
Infância e da Juventude, como prevê o artigo 214 do ECA. Recurso conhecido e provido. (STJ,
RESP 512145, 5ª T., j. 28/10/2003, DJ DATA: 24/11/2003 pg. 359, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA)
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[17]LAURIA, Flávio Guimarães.  A Tutela dos direitos de visitar e de ser visitado (a
regulamentação de visitas sob a ótica da despatrimonialização do Direito Civil). Cit,
p.108.

[18]KONDER,Carlos Nelson; RENTERÍA, Pablo. A funcionalização das relações
obrigacionais: interesse do credor e patrimonialidade da prestação. . Texto cedido pelo
autor em agosto de 2007, p. 14.

[19]COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações, 9ª ed, Coimbra: Almedina, 2004,
p. 991.

[20]Sugerem-se as leituras: Elisabeth Badinter, Sobre a Identidade Masculina; Margareth
Arilha, et ali, Homens e Masculinidades. Outras Palavras; Erich Fromm. A Arte de Amar;
Walter Boechat (org.), O Masculino em Questão; Carlos Alberto Plastino, O Primado da
Afetividade; P. José Dinkö Mravak, Reflexos da Família na Personalidade dos Filhos.

[21]Na obra "Sociologia da Paternidade", relatam-se importantes passagens a demonstrar a
relevância da presença da família, para os filhos, cita-se: "O primado do mundo das pessoas
sobre o das coisas faz com que as relações com a outra pessoa sejam sempre individuais e
únicas. [...].

                Não se pode dissolver desta maneira o mundo das pessoas. Não se pode rebaixar a
pessoa ao nível de meio, pois ela é fim em si mesma e, por esta razão, única e irrepetível. [...].

                A unicidade e a irrepetibilidade do relacionamento com o mundo das pessoas
manifesta-se, do modo mais evidente, na criança. A sua primeira relação é insubstituível; se
falhar, não poderá mais repetir-se. A família é, por este motivo, o lugar mais apropriado para a
criança poder encontrar-se com o tu. Ela não é só de fato, porque não foi ainda encontrado
outro meio, mas por causa da estrutura interior da criança e da própria família. [...].

                É convicção unânime de todos os pesquisadores de que os danos sofridos na
infância não podem mais ser reparados no futuro, ou o serão só ao preço de muitas
dificuldades. Muito mais facilmente desembocarão num fracasso na vida e numa incapacidade
de adaptar-se. (grifo nosso) (JURITSCH, Martin. Sociologia da Paternidade. O pai na
família e no mundo. Cit, p. 31, 32,33).

[22]A ausência do pai como fator determinante na etiologia de dificuldades específicas de
relacionamento afetivo, in: BOECHAT, Walter (Org.). O Masculino em Questão. Petrópolis:
Vozes, 1997, p.148.

[23]Riba, Josep Ferrer .Relaciones familiares y límites del derecho de daños. Barcelona,
Octubre de 2001, www.indret.com, retirado em 18/ 09/2007, p. 16.
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DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CAMPO DE TENSÃO ENTRE O DIREITO PÚBLICO
E O PRIVADO

PERSONALITY RIGTS IN THE FIELD OF TENSION BETWEN THE PUBLIC AND PRIVATE LAW 

Anibal Antonio Aguilar Becerra
Luciane Da Silva Onça 

RESUMO
A presente pesquisa versa sobre os direitos da personalidade, com ênfase na sua tipificação
tanto no Código Civil de 2002, o qual reservou um capítulo exclusivo para a proteção desses
direitos, quanto na Constituição Federal, que antes mesmo da lei civilista já trouxe juntamente
com os direitos fundamentais do cidadão a proteção geral aos direitos de personalidade. Na
prática, diante da constante evolução da sociedade, inviável se revela o fiel acompanhamento da
lei civil para ser eficaz diante dos casos concretos, por isso necessária a interpretação civil-
constitucional desses direitos para que cumpram sua finalidade da dignidade da pessoa humana.
A lei maior garante o preceito geral que abre margem para a resolução prática de conflitos
existentes tanto no campo público como no privado, com a mudança do paradigma do direito
privado.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos da personalidade;Direito público;Direito privado;Evolução da
sociedade; Dignidade da pessoa humana. 

ABSTRACT
This research is about the rights of personality, with emphasis on their classification in both the
Civil Code of 2002, which reserved a chapter for the protection of exclusive rights, as the Federal
Constitution, which even before the civil law has brought together with the fundamental rights of
citizens to protect the general rights of personality. In practice, given the constant evolution of
society, it is impossible the accurate monitoring of civil law to be effective before the cases
therefore necessary to interpret the civil and constitutional rights to meet their goal of human
dignity. The higher law, constitution, guarantees the general rule that opens the possibility for
practical resolution of conflicts both in the public and in private, with the change of the paradigm
of private law. 

KEYWORDS: Personality's rights; Public law, Private law, Evolution of society, Human dignity.

INTRODUÇÃO

 

            Os chamados direitos da personalidade fizeram parte da nossa legislação pátria apenas
após a Constituição de 1988, apesar da proteção a pessoa já ter sido iniciada em data bem
anterior.

 

            Com a previsão constitucional dos direitos fundamentais e principalmente do princípio
normativo, da república federativa, da dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade
ganharam maior força e proteção devido a essa norma geral.

 

            Com o advento do novo Código Civil de 2002, que entrou em vigência no ano seguinte,
os direitos da personalidade ganharam um capítulo específico dentro da lei civil, o qual protege o
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físico, o moral e o intelectual da pessoa.

 

            No rol dos direitos da personalidade podemos destacar a proteção à vida, ao corpo
humano, ao cadáver, a liberdade pessoal, proteção à honra, à liberdade, ao recato, à imagem,
ao nome, a liberdade de pensamento e o direito autoral, dentre outros.

 

            Existindo tanto a previsão constitucional quanto a civil em relação aos direitos da
personalidade, é no caso concreto que o aplicador do Direito irá analisar qual princípio ou direito
deverá prevalecer, analisando o direito privado e o público.

 

            O presente trabalho tem por finalidade esclarecer os aspectos básicos em relação aos
direitos da personalidade com ênfase no princípio da dignidade da pessoa humana e apontar o
campo de tensão existente entre o direito público e o privado em relação ao tema.

 

1 DIREITOS DA PERSONALIDADE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

 

         A proteção à pessoa foi iniciada desde as civilizações antigas. Obviamente, pelas questões
culturais, não possuía a ênfase e destaque que observamos nos dias de hoje, mas já
representavam um início de respeito aos atuais direitos da personalidade.

 

            O Homem, desde o momento em que adquire vida, é dotado de personalidade, cujo
entendimento procede ao direito romano; sendo que nossa legislação nacional também protege
o direito do nascituro, desde a sua concepção. Portanto, apenas com a morte é que  cessa sua
personalidade.

 

Apesar de muitas cogitações e estudos anteriores foi apenas com a Constituição Federal de 1988
que esses direitos foram consagrados, em seu artigo 5º, X, que dispõe:

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

            Devido à adoção do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como
princípio nacional é que se englobam todos os demais.

 

            Importante mencionar que antes da Constituição Federal de 1988, os doutrinadores e
legisladores já tentavam defender a idéia do direito à pessoa, pois a mesma era abordada
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somente pela jurisprudência. Assevera Silvio Rodrigues:

Essa proteção consistia em propiciar a vítima meios de fazer cessar a ameaça, ou a lesão, bem
como de dar-lhe o direito de exigir reparação do prejuízo experimentado, se o ato lesivo já
houvesse causado dano.[1]

            A previsão constitucional traz a visão do direito público aos direitos da personalidade,
que por também estabelecer a dignidade da pessoa humana como princípio federativo, amplifica
a valoração e proteção à personalidade do indivíduo.

 

         Já em relação ao direito privado, importante modificação contemplada no Novo Código
Civil Brasileiro foi o destaque aos direitos da personalidade, pois ganharam capítulo específico.
Estão elencados nos artigos 11 a 21 do Código. Anteriormente a data da publicação do Novo
Código em 2003 esses direitos já eram regulados, pois estão elencados no artigo 5º da Carta
Magna, mas ganharam destaque com mais essa inserção.          

 

            Nas palavras de Clóvis Beviláqua, a personalidade "é a aptidão, reconhecida pela ordem
jurídica a alguém, para exercer direitos e contrair obrigações"[2]. Já Silvio Venosa define como
"o conjunto de poderes conferidos ao homem para figurar nas relações jurídicas" [3].

 

            Em relação a essa personalidade seria um erro, segundo Caio Mário[4], dizer que se
trata de um direito da pessoa, pois a expressão correta a ser empregada seria a de que sobre a
personalidade estariam apoiados todos os direitos e obrigações.

Maria Helena Diniz, no mesmo raciocínio, define personalidade, citando a obra de Goffredo
Telles Júnior, in fine:

 A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. A personalidade não é
um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A
personalidade é que apóia os direitos e deveres que dela irradiam, é o objeto de direito, é o
primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que
é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de
critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens. [5]

            Esses direitos decorrentes da personalidade são definidos por Carlos Alberto Bittar como
sendo:

 "Os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na
sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no
homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros
tantos"[6].

Por sua vez Francisco Amaral define esses direitos da personalidade como "direitos subjetivos
que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e
intelectual"[7].

A classificação dos Direitos da Personalidade deve ser feita considerando-se os aspectos
fundamentais da personalidade, ou seja, o físico, o intelectual e o moral. De forma que podem
ser classificados em: Direito à integridade física (protege a vida, o corpo humano, o cadáver e a
liberdade pessoal), Direito à integridade moral (protege a honra, liberdade, recato, imagem e
nome) e Direito à integridade intelectual (protege liberdade de pensamento e o direito autoral).
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Esta série de bens e valores acabam por dar conteúdo à personalidade do homem, sendo
imprescindíveis para a constituição do ente como ser humano.[8]

Grande parte da doutrina fundamenta que os direitos da personalidade são inatos e que são
exercidos pelo homem por seus atributos. Que por terem essa natureza devem apenas ser
reconhecidos pelo Estado que terá por finalidade positivá-los para a proteção desses direitos
contra a lesão por particulares ou até mesmo pelo abuso do poder público.

A intenção é de que a norma seja ampla a ponto de resguardar qualquer lesão decorrente de
descumprimento dos preceitos contidos nas normas positivadas, que deverá ser imposta ao
Poder Público da mesma forma que aos particulares, tamanha força destas legislações.

Uma vez que as normas positivadas não conseguirão abranger todas as lesões do caso concreto
é que não se torna inviável exigir do Poder Legislativo essa previsão completa e taxativa, uma
vez que impossível tarefa diante da evolução da sociedade. Será no dia-a-dia do Judiciário que
caberá aos profissionais do Direito, bem como aos aplicadores dessas normas a melhor decisão
acerca de um caso específico.

Em relação a essa taxatividade que não pode acontecer, Fachin observa o seguinte problema:

Depara-se, em verdade, com um "enclausuramento" do sujeito no direito civil: Ou o sujeito está
inserido na tradicional e rija moldura conceitual do Direito ou ele não é sujeito de direito. Ou
aquela relação é composta pelos requisitos necessários exigidos pela engessada positivação
normativa ou então ela não será jurídica[9].

Importante apenas conceber a norma como geral, para abrir margem para decisões mais justas
e amplas, de forma a preservar a dignidade da pessoa humana, sem atrelação a exata
prescrição legal.

Os direitos da personalidade estão diretamente relacionados com a dignidade da pessoa
humana. É ela quem deve nortear sempre a análise de um caso concreto. Tendo em vista a
previsão dos direitos da personalidade tanto no direito privado (Código Civil) quanto no direito
público (Constituição Federal) revela-se necessária a análise que abranja o conceito da dignidade
da pessoa humana para não se fixar apenas no rol trazido pela lei civil, do contrário poderá o
Judiciário estar deixando de analisar violações à direitos dos indivíduos por não se enquadrarem
exatamente no texto legal.

Cortiano Júnior defende a seguinte idéia:

A proteção à pessoa humana através do reconhecimento de uma gama de direitos chamados
direitos da personalidade é recente e toma grande impulso após as grandes guerras desse
século. O ponto mais importante do enfrentamento desta questão não se vincula apenas à
"redescoberta" da pessoa do direito, mas principalmente à ligação da proteção da pessoa
humana aos valores que lhe são inerentes como garantia e fundamento do seu devir. A pessoa
humana não é, como dito antes, apenas um ente ontológico, mas traz encerrada em si uma
série de valores lhe são imanentes. A dignidade da pessoa humana é o centro da personalidade,
e, portanto merece a maior proteção possível. Aliás, a conjugação personalidade-dignidade é tão
forte que boa parte dos autores que tratam do tema referem-se diretamente à proteção da
dignidade do homem. Essa ligação é, assim, indissolúvel.[10]

 

 

Nesse sentido, observa Coutinho Júnior ao dispor "a tipificação dos direitos da personalidade
deve ser entendida e operacionalizada em conjunto com a proteção de um direito geral de
personalidade (um e outro se completam). Onde não houver previsão tipificada, o operador do
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direito leva em consideração a proteção genérica"[11]

            Para Gustavo Tepedino esses artigos trazidos pelo Código Civil tratam "de normas que
não prescrevem certa conduta, mas, simplesmente, definem valores e parâmetros
hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete
os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das demais disposições normativas"[12]

 

            Vale destacar que esses onze artigos não abordam toda a matéria esperada sobre os
direitos de personalidade, pois não são possíveis de constar em uma lista única e imutável.
Entretanto, tratando-se de direito privado, constituem-se um grande passo à frente. Para Sílvio
Venosa "a ofensa a qualquer modalidade de direito da personalidade, dentro da variedade que a
matéria propõe, pode ser coibida, segundo o caso concreto". [13]

 

            O direito privado destaca a proteção da pessoa física ou jurídica e a Constituição Federal
consagra três direitos fundamentais e inerentes à pessoa nos primeiros artigos de seu texto, a
saber: a proteção da dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a igualdade em
sentido amplo ou isonomia.

 

            Portanto, os direitos de personalidade, sob o enfoque do direito privado, são orientados
tanto pelos dispositivos do Código Civil como pela previsão da Constituição Federal. Isso para se
evitar que um direito seja violado por não se enquadrar exatamente na prescrição do texto civil.

 

            Diante de todas essas considerações, os direitos da personalidade possuem grande
proteção jurídica e constituem-se, segundo Carlos Alberto Bittar, em uma definição mais
completa, como "direitos inatos (originários), absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis,
imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga omnes" [14].

 

            Dispostos no Código Civil Brasileiro os 11 artigos que compõe o capítulo dos direitos de
personalidade revelam-se de grande relevância para o estudo e interpretação ampla dos
aplicadores do Direito.

 

            De início está elencado o artigo 11, que assim dispõe:

 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

 

            Importante destacar que esses direitos da personalidade, de acordo com o artigo 11 do
Código Civil são irrenunciáveis e intransferíveis, ou seja, a pessoa já nasce com eles e deles não
lhe cabe abrir mão ou transferir a terceiros. Atualmente a doutrina e a jurisprudência já aceitam
exceções, como por exemplo, seria possível citar os direitos do autor de uma obra que transfere
seus direitos patrimoniais a outra pessoa ou instituição.
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            Vale lembrar que essa impossibilidade de disponibilidade pelo detentor desse direito não
se traduz na sua única característica essencial, pois os direitos não se limitam ao rol taxativo
trazido pelo texto legal. As previsões dispostas no Código também são valiosamente abordadas
pela doutrina e construídas pela jurisprudência atrelada à matéria.

 

            A abordagem constitucional merece ser utilizada quando do conflito entre direitos
fundamentais e direitos da personalidade no caso em análise, sempre com enfoque na dignidade
da pessoa humana para se avaliar qual princípio na prática deverá prevalecer para assim
respeitar o dito princípio federativo, em prol do indivíduo (pessoa física ou jurídica).

 

            O artigo 12 revela-se de suma importância, pois prevê a possibilidade de reparação dos
danos causados pela violação aos direitos da personalidade, através da busca do Judiciário para
fazer cessar a lesão, nos seguintes termos:

 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista
neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o
quarto grau.

 

 

            Referido artigo 12 aborda o princípio da prevenção e reparação nos casos de lesão aos
direitos da personalidade. Aqui importante mencionar que essa reparação pode versar tanto
sobre direito moral como material, podendo, inclusive, haver a cumulação de ambos os pedidos.
Não apenas os casos previstos no direito privado serão objetos de apreciação do Judiciário,
devido à rápida evolução da sociedade, as normas contidas no texto constitucional (direito
público) também deverão ser invocadas.

 

            Nesse aspecto, poderá haver ação entre particulares, entre pessoa física e jurídica e
entre pessoa (física ou jurídica) e o Estado. Sendo que aqui nem sempre o direito público
prevalecerá sobre o particular, apenas quando houver justificativa que embase essa cessão em
prol da coletividade.

 

            A jurisprudência decide muitos casos em relação à matéria, a seguir um julgado do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

 

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INSATISFAÇÃO DE CONSUMIDORES NO TOCANTE
À COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO - REPORTAGEM VEICULADA EM REDE TELEVISIVA
NACIONAL - VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DA OPERADORA DE TURISMO CARACTERIZADA -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. - Ao
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associar a imagem da operadora de turismo à má-qualidade na prestação de serviços em rede
televisiva nacional, sem sequer se certificar da veracidade das informações divulgadas, e sem
conferir à contraparte direito de resposta proporcional ao agravo, a apelante extrapolou os
limites da divulgação jornalística adequada, e violou a honra e a imagem da empresa apelada.-
Evidenciada a violação injusta à honra e à imagem, os danos morais são presumidos, não se
exigindo a prova de ocorrência efetiva de prejuízo para a configuração da responsabilidade civil.
- À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível reduzir o quantum
indenizatório aplicado na espécie. (Autos 1.0024.05.708093-9/003 (1), Relator: Lucas Pereira,
Data do Julgamento: 30/04/2008, Data da Publicação: 15/05/2008).

 

 

            Outro julgado do Supremo Tribunal de Justiça reforça o direito a reparação da violação
aos direitos da personalidade:

"(...) O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de
difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu interior.
Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se
cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano." (STJ - REsp.
121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ de 08.03.2000)

 

            No parágrafo único, o artigo consagra os direitos do morto ao permitir que seus
descendentes ingressem em juízo para requerer a reparação ao direito de personalidade violado
do de cujus, respeitando a ordem de parentesco descrita na lei civil. Os parentes não foram
lesados diretamente, mas podem representar o morto como lesados indiretos, pois fazem
questão de exigir a reparação e principalmente esclarecer qualquer situação ou fato que acabou
por envolver o morto ou porque a situação acabou por afetá-los de alguma forma.

 

            Como exemplo dessa situação de defesa do morto pelos descendentes, a jurisprudência
assim decidiu:

 

CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA DE PAI FALECIDO. Os
direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal
característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de merecer proteção a
imagem e a honra de quem falece, como se fossem coisas de ninguém, porque elas
permanecem perenemente lembradas nas memórias, como bens imortais que se prolongam para
muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode
subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em
linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua memória,
como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa trazer
mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos econômicos para além de sua
morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por direito próprio, legitimidade para
postularem indenização em juízo, seja por dano moral, seja por dano material. Primeiro recurso
especial das autoras parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Segundo
recurso especial das autoras não conhecido. Recurso da ré conhecido pelo dissídio, mas
improvido. (REsp 521.697/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
16.02.2006, DJ 20.03.2006 p. 276)

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10464



 

            Já o artigo 13 do Código Civil versa sobre a disposição do seu próprio corpo pelo
homem nos seguintes termos:

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando
importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma
estabelecida em lei especial.

 

 

            O artigo 13 do Código Civil diz que é proibido a pessoa dispor de parte de seu próprio
corpo, salvo por exigência médica, caso em que será analisado tanto a questão física quanto
psíquica da pessoa.

 

            Relativizando o artigo, é preciso salientar que o Poder Judiciário, se provocado, poderá
intervir nessa disposição de vontade se entender que algum direito fundamental da pessoa
possa estar sendo colocado em risco. Assim, observados todos os argumentos e sempre se
baseando na dignidade da pessoa humana, o aplicador do Direito poderá chegar a melhor
decisão para o caso. 

 

            No artigo 14 há a observação da disposição voluntária do corpo do homem ou de parte
dele a título gratuito:

 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no
todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

O art. 14 da Lei Civil veda que a pessoa venha a dispor de parte do seu corpo a título oneroso,
sendo apenas possível a disposição gratuita, com objetivo científico ou altruístico. A doação de
órgãos é regulamentada por Lei específica (Lei 9.437/97), que traz em seu texto todas as
particularidades para a realização de doação de órgãos para transplante.

O doutrinador Francisco Amaral[15] aborda que a tutela dos direitos da personalidade é
estabelecida em âmbito constitucional, civil e penal, uma vez que além de serem disciplinados na
Constituição Federal, no Código Civil e no Código Penal, também o são através de legislação
especial, dentre as quais a Lei de Imprensa, Lei dos Transplantes, Lei dos Direitos Autorais,
dentre outras.

Nesse artigo também se verifica a influência da legislação constitucional e das Leis Específicas
em complemento ao Código Civil, ante a impossibilidade de conseguir abraçar todas as
disposições sobre o tema.

O artigo 15 do Código Civil dispõe sobre a proibição do constrangimento a pessoa para a
realização de tratamento ou cirurgia que possam vir a lhe causar risco de vida:

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10465



 

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico
ou a intervenção cirúrgica.

 

            No artigo 15 há a consagração do direito da pessoa não ser constrangida a um
tratamento que possa colocar sua vida em risco. Caberá ao profissional de saúde ter o
discernimento para decidir se o procedimento mostra-se ou não necessário, casos em que
poderá até mesmo intervir judicialmente pedindo autorização para sua realização, sob pena de
incorrer em punição pela sua omissão.

            Não se revela imperioso, portanto, o artigo 15. Será relativizado e sofrerá influência
externa, quando o profissional verificar que aquele procedimento ao qual o paciente está
recusando realizar seja fundamental para preservar sua saúde e sua vida. O profissional tem a
obrigação de comunicar o juiz e pedir autorização para realizar o tratamento, casos em que a
decisão do magistrado suprirá a manifestação de vontade expressa pela pessoa.

            A dignidade da pessoa humana tem um valor maior nesse caso, e deve ser alcançada
até nessas situações em que a pessoa não teve o discernimento necessário para tomar a
decisão correta.

            Os artigos 16 a 19 do Código Civil trazem a proteção ao nome da pessoa e as
decorrências da sua violação, uma vez que traz personalidade a pessoa:

 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou
representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção
difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

 

            Em seqüência são elencados quatro artigos (16 ao 19) que versam sobre o nome da
pessoa, sobre a sua proteção. O nome representa essa pessoa, seja por questões pessoais (na
sociedade), seja por questões profissionais (Direitos Autorais) e deve ser protegido contra
qualquer forma de desrespeito. Sendo um direito inerente à pessoa, merece toda essa atenção
do legislador, pois corre o risco de trazer prejuízos irreversíveis para a mesma.

            O artigo 20 do Código Civil aborda a proteção à imagem, nos seguintes termos:

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da
ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição
ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade,
ou se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer
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essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

 

            No artigo 20 há a proteção a imagem, tanto em relação à imagem retrato quanto à
imagem subjetiva de alguém.

 

Para se divulgar a imagem retrato de uma pessoa é necessária a autorização prévia desta, sob
pena de incorrer nas penas pela não observância deste artigo. Como exceção a essa regra tem-
se os casos que envolvam a Administração da Justiça e a Ordem Pública, caso em que qualquer
pleito judicial será analisado pelo magistrado para se averiguar se a exposição da pessoa foi
mesmo necessária para benefício da sociedade em geral.

 

O parágrafo único do artigo fala que se a pessoa que teve sua imagem desrespeitada, mas for
morta ou ausente, caberá aos ascendentes e descendentes promoverem qualquer representação
em ação judicial. Nesse item, diferentemente do que ocorre no parágrafo único do artigo 12,
essa legitimidade de familiares fica limitada a ascendentes e descendentes e não se estende aos
outros parentes mais distantes em linha colateral. Nesse caso, estes últimos não são
considerados lesados indiretos.

 

Por fim, temos o artigo 21 do Código Civil que protege a vida da pessoa natural, abrindo
margem para que o lesado possa buscar tutela do Judiciário para cessar ou pedir reparação por
qualquer dano que venha a ser verificado:

 

 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado,
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

 

 

            O último artigo do Capítulo destinado aos Direitos da Personalidade traz o direito à
intimidade da pessoa, que já vinha contemplado na Constituição Federal de 1988. O legislador
protege a vida privada das pessoas, tratando-a como inviolável. Qualquer exposição social ou
por meios eletrônicos são passíveis de punição de violarem essa intimidade.

 

            O Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
INTIMIDADE. (...) 2. No sistema jurídico atual, não se cogita da prova acerca da existência de
dano decorrente da violação aos direitos da personalidade, dentre eles a intimidade, imagem,
honra e reputação, já que, na espécie, o dano é presumido pela simples violação ao bem
jurídico tutelado. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido." (STJ - Quarta Turma,
respe. 506.437/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 16.09.2003).
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            Esse artigo abre espaço para a edição de leis específicas que abordem situações que
desrespeitem o direito à imagem na sociedade moderna. A Lei Civil não acompanhará
certamente cada fato em específico, mas com sua abordagem geral da norma constitucional
estará garantida força e legitimidade para o regramento específico.

 

 

2 DIREITO PUBLICO E PRIVADO - CAMPO DE TENSÃO

 

            Sabendo-se que os direitos da personalidade são os direitos fundamentais vistos sob a
ótica do direito privado[16] e, após toda essa abordagem acerca destes direitos destacados
tanto na lei civil, quanto na constitucional, importante correlacionar a sua aplicação prática sob o
enfoque do direito público e do direito privado, a fim de analisar as variáveis a serem
destacadas.

 

            O estudo dos direitos da personalidade deve ser tratado sob o ponto de vista civil-
constitucional, visto que a matéria que os regulam está elencada no texto constitucional. A
proteção à pessoa deve ser abordada de forma ampla e eficaz para cada caso, de forma a
proteger seus direitos de personalidade como valor máximo do ordenamento e a atuação da
cláusula constitucional geral que a protege.

 

            No caso dos direitos da personalidade, deve-se analisar, primeiramente, como nosso
sistema jurídico trata o sujeito de direito que exerce (ou que deveria exercer) a titularidade
sobre os mesmos. A conceituação de direito da personalidade se encontrará apenas em seu
âmbito preliminar se não fizermos uma análise sobre quem, segundo nosso sistema tradicional,
pode ser o seu titular, em contraste com que deveria poder exercer este direito.

 

            Luiz Edson Fachin, sobre o processo de constitucionalização do direito civil, assevera:

 

"Cabem, hoje, não apenas a recepção da constitucionalização do Direito Civil, mas uma análise
de quais são as conseqüências práticas por ela trazidas, bem como possíveis críticas a serem
dirigidas a esse fenômeno. Não é um convite à sua cega adesão, mas, sobretudo, à sua
reflexão." [17]

 

 

            Quando da violação de um direito específico, seja ele do Estado, da coletividade ou de
um particular o ordenamento, sendo UNO, é analisado como um todo em prol da reparação
devida. Não se vislumbra possível afirmar que a Constituição Federal possa ser utilizada em
desfavor do Estado ou que, em contrapartida, o Código Civil possa ser utilizado em desfavor de
um particular; o que deve acontecer é a aplicação conjunta do ordenamento de forma que
contemple o direito violado.
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            As leis se complementam, possuem sua hierarquia, mas a finalidade é a solução do caso
concreto, de forma a preservar a pessoa. A divisão contemplada no Código Civil e na
Constituição Federal em relação aos direitos da personalidade é didática e tem como principal
função a complementação e especificação dos direitos de particulares, podendo se estender às
jurídicas e Administração Pública em geral.

 

            Com o avanço da sociedade essa atitude se mostra devida para abranger cada vez mais
direitos que passam a ser conquistados e que mereçam a tutela jurisdicional. Para a solução
mais justa do conflito há a interdependência dos ordenamentos, de forma a ser aplicada a
norma mais condizente a realidade que se apresenta.

 

            Para identificar o ponto principal de tensão entre o direito público e o privado,
imprescindível tecer alguns detalhes que os especificam.

 

            O Direito Público é definido como o ramo do direito que dispõe sobre interesses da
sociedade em geral e como conjunto de normas de proteção contra o abuso do poder público.
De Plácido e Silva define o Direito Público como sendo:

 

"A norma de Direito Público, pois, tende sempre a regular um interesse, direto ou indireto, do
próprio Estado, em que tem vigência, seja para impor um princípio de caráter político e
soberano, seja para administrar os negócios públicos, seja para defender a sociedade, que se
indica o próprio alicerce do poder público".[18]

 

 

                Fazendo parte do Direito Público estão os seguintes ramos: o direito constitucional ou
político, direito administrativo, direito criminal ou penal e o direito judiciário ou processual. Por
isso especial destaque ao Direito Constitucional e Penal, uma vez que regulam os direitos da
personalidade e lhe trazem eficácia.

 

            Ponto importante a ser abordado em relação ao Direito Público é o princípio que o rege,
qual seja, o da supremacia do interesse público ou coletivo em face do interesse particular. Esse
princípio diz que o interesse público deve prevalecer sobre o particular em prol da coletividade e
bem comum.

 

            No entanto, seguindo os preceitos do Direito Administrativo, importante esclarecer que
um interesse particular só sofrerá essa supreção se houver um interesse público que a justifique,
do contrário esse princípio não será absoluto. É no caso concreto que o aplicador do Direito
analisará se realmente o Direito Público deve prevalecer, não sendo, portanto, regra absoluta.

            A equidade deve embasar esse julgamento na prática para evitar abusos. Os direitos da
personalidade sendo inerentes a pessoa não podem simplesmente ser desconsiderados sempre
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que diante de suposto direito público. A tutela a esses direitos exige maior cautela quando da
aplicação de um preceito, evitando-se assim que um particular venha a ser lesado injustamente,
quando não houver motivo relevante que o impeça de exercer um direito ou de exigir a justa
reparação por eventual violação aos mesmos.

 

            Já o Direito Privado é o conjunto de normas e preceitos que regulam a condição civil
das pessoas físicas e jurídicas. Caracteriza-se quando há relação envolvendo duas pessoas,
sejam elas físicas ou personificadas, quando essa relação é entre particulares. Aqui há o
destaque à liberdade individual de cada pessoa e a igualdade entre ambas para haver equilíbrio
nessa relação.

 

            A pessoa jurídica também pode sofrer violação de direitos da personalidade. O Código
Civil trouxe em seu texto além do capítulo específico aos direitos da personalidade às pessoas
naturais o artigo 52, o qual aborda a aplicação desses direitos às pessoas jurídicas, no que for
compatível. Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 227, a qual
solidificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

 

            O Direito Civil é um dos ramos do Direito Privado que regulamenta a capacidade e o
estado dos sujeitos de direito, bem como suas relações jurídicas, sobretudo nos aspectos
patrimoniais e familiares e, para esse estudo, tem fundamental importância pois, como já visto,
traz no bojo do Código Civil um capítulo exclusivo para os direitos da personalidade.

 

            O desenvolvimento da sociedade traz dificuldades para o Direito Privado, e acaba por
refletir nos direitos da personalidade. Ricardo Luiz Lorenzetti assevera que:

 

"Durante a vida da pessoa, o Direito Privado ocupou-se tradicionalmente de regular o que ela dá
à sociedade, como produtora de bens. Contrariamente, agora preocupa o que ela recebe da
sociedade, como receptor de bens e serviços, e protegendo suas decisões pessoais. Quando
estas decisões atingem o próprio corpo ou a vida surgem problemas de grande complexidade
para definir os limites".[19]

 

            Em sede de relação particular, o Código Civil prescreve, como já visto, um regramento
contendo esses direitos e a prescrição para seu respeito. A lei civil protege esses direitos e abre
margem para qualquer ofendido pleitear judicialmente a reparação por qualquer lesão que
venha a sofrer.  

 

            Em uma análise mais profunda, apesar de haver bastante doutrina em relação ao tema,
ainda há defensores de que não há uma definição precisa para os direitos da personalidade,
bem como não foram esgotados todos os assuntos e implicações. Carlos Alberto Bittar afirma
que:

 

"Ainda hoje, não existe, um conceito completo e preciso do que sejam os direitos da
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Personalidade, o que decorre das divergências entre os doutrinadores com respeito à sua própria
existência, à sua natureza, à sua extensão e à sua especificação; do caráter relativamente novo
de sua construção teórica; da ausência de uma conceituação global e definitiva; de seu enfoque,
sob ângulos diferentes, pelo direito positivo (público, de um lado, como liberdades públicas;
privado, de outro, como direitos da personalidade), o que lhe imprime feições e disciplinações
distintas"[20].

 

            Pelo conceito do autor há doutrinadores que dão enfoque aos direitos da personalidade
pelo direito positivo público como liberdades públicas e privadas, por outro lado, como direitos
da personalidade propriamente dito.

Um princípio de fundamental importância dentro do direito público diz respeito ao atuar do
particular e da Administração Pública. Assim é descrito: "Ao particular é permitida qualquer ação
que não esteja elencada na lei como proibida e ao Estado só é permitida ação que esteja na lei
estabelecida".

Isso quer dizer que a liberdade para ambos se dá de forma diferente, ao passo que o Estado só
a possui porque a lei assim prevê, o particular a detém até o momento em que desobedecer a
lei.

Antigamente poderíamos pensar que o maior perigo para o indivíduo exercer seus direitos da
personalidade era o próprio Estado, por utilizar de coação para impedir e restringir muitos
direitos, assim fazendo supostamente por representação da sociedade. Entretanto, hoje, com a
modernidade que a cada dia chega de forma mais célere às nossas vidas podemos concluir que
há uma mudança de paradigma.

A evolução das mais variadas tecnologias e a facilidade de acesso aos meios de comunicação
fazem com que vários dos direitos da personalidade sejam violados, ocasionando danos à
intimidade, á imagem, honra dos seus detentores. Da mesma forma em relação às tecnologias
na área da saúde, pois surgem as dúvidas e preocupações se causariam ou não violação ao
princípio da integridade física.

O crescimento científico e econômico adquire sucesso, em muitos casos, em detrimento das
garantias individuais e dos direitos personalíssimos assegurados por nosso ordenamento jurídico
a todo cidadão.

Agora não mais culpa exclusiva do Estado, mas de muitas empresas e particulares, essas
modernizações estão afetando cada vez mais a privacidade das pessoas e violando direitos da
personalidade. Como exemplo, é possível citar uma publicação de má-fé feita através da
internet; aqui é uma empresa ou particular violando o direito à honra de outra.

Nesse caso, a interpretação entre os ramos do direito privado e do público não tem como
finalidade anular o Direito Civil. Mesmo com a constitucionalização que se verifica no Direito
Civil, o direito privado continua tendo sua finalidade prática, até mesmo contra abusos do
Estado. A Constituição tem como fundamental importância garantir um interesse maior do que
os interesses dos particulares no caso concreto e, quando necessário, traz mais eficácia às
decisões.

O Direito Civil certamente não acompanhará todas as inovações e tecnologias que diariamente
são criadas, mas o Direito como ciência e com base na unidade de todo o ordenamento deverá
utilizar de todos os seus mecanismos e disciplinas para melhor desenvolver sua finalidade
perante a sociedade.

O direito privado deve ser visto também em relação ao interesse público e não apenas em
relação ao interesse entre particulares, assim como o Estado ainda necessita da regulamentação
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do direito privado. A idéia é de interdependência, apesar de qualquer crise, colisão ou conflito
que venha a existir na prática.

Orlando de Carvalho conclui:

Estas questões que se apresentam em aberto em nosso sistema jurídico nos levam ao repensar
sobre fenômenos e elementos que são tratados de modo limitado nas conceituações tradicionais
do Direito. Nota-se que somente se pôde reconhecer a existência de direitos de personalidade
quando relevada, em primeiro lugar, a pessoa humana[21].

 

Os princípios constitucionais poderão intervir nas relações entre particulares para buscar
preservar a mesma dignidade a qual se referiu durante toda a pesquisa, entretanto, em um nível
mais elevado, para a proteção da dignidade da pessoa humana.

 A proteção da dignidade da pessoa humana e o respeito a todos os aspectos físicos, psíquicos e
intelectuais de cada ser humano são as matérias fundamentais para a construção de uma
sociedade consciente do valor inestimável das garantias individuais e dos direitos da
personalidade para a manutenção do equilíbrio entre o aspecto individual e o social. A busca
desse equilíbrio identifica-se com o objetivo maior do Direito de promover a justiça nas relações
humanas em sociedade.

 

 

CONCLUSÃO

 

            Analisando a legislação pertinente aos direitos da personalidade, importante mencionar
que o direito privado não consegue alcançar todas as relações que possam vir a necessitar de
intervenção do Judiciário, uma vez que não acompanha a velocidade das mudanças e avanços
da sociedade.

 

            O Código Civil não contempla todos os direitos, visto que impossível elencar a todos de
forma taxativa. Daqui se extrai que a interpretação dos direitos da personalidade devem ser
norteados pela avaliação civil-constitucional, onde a Constituição será referenciada por trazer a
norma geral e o princípio maior da dignidade da pessoa humana, abrindo margem para que
outros direitos não contidos na lei civil possam ser protegidos.

 

            O Código Civil sendo um ramo do direito privado e a Constituição Federal sendo um
ramo do direito público regularão os direitos da personalidade, não para que a Constituição
possa anular o Código Civil, pelo contrário, para que lhe complete quando não conseguir
alcançar uma realidade.

 

            Pensando apenas no avanço da sociedade será possível concluir que o Código Civil
sempre estará defasado, entretanto o capítulo destacado a proteção da personalidade já se
consagrou grande avanço. Qualquer tensão que exista entre o direito público e o privado nesse
aspecto conta com o apoio do Judiciário para decidir o melhor para a pessoa ou o melhor para a
coletividade, sempre com base na equidade e na dignidade da pessoa humana.
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            Em relação aos direitos da personalidade a legislação deve caminhar unida em prol de
um objetivo comum, a proteção dos direitos das pessoas, no âmbito físico, moral e intelectual. O
valor da pessoa deve prevalecer à quantidade de bens que possui e essa mudança de
paradigma do direito privado já está trazendo, certamente, grandes benefícios para toda a
nação.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES INTERPRIVADAS: REFLEXOS NO DIREITO DE
FAMÍLIA CONTEMPORÂNEO

DIRITTI FONDAMENTALI E RAPPORTI TRA PRIVATI: RIFLESSI SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
CONTEMPORANEO 

Ricardo Lucas Calderon

RESUMO
O presente trabalho tem por escopo analisar os reflexos da incidência dos direitos fundamentais
nas relações privadas, particularmente nas relações familiares contemporâneas. Parte-se da
constitucionalização do direito privado, fenômeno que teve início a partir da metade do século
XX e disseminou o reconhecimento da força normativa da Constituição. Corolário disso é a
necessária releitura dos institutos clássicos do direito civil à luz dos princípios e garantias
constitucionais. Apresenta-se uma nova hermenêutica, de viés crítico-construtivo, que passa a
conferir papel destacado aos princípios jurídicos. Sustenta-se a incidência dos direitos
fundamentais nas relações interprivadas, até mesmo de forma direta e imediata em situações
específicas. Constatam-se as possibilidades de emancipação conferidas por uma maior
interlocução entre os direitos fundamentais e os institutos de direito de família, sendo diversos
os seus reflexos. A análise desta temática será realizada em três capítulos. O primeiro deles
aborda o processo de constitucionalização do direito, notadamente de modo a ressaltar a força
normativa conferida aos princípios constitucionais. O segundo discorre sobre a incidência dos
direitos fundamentais nas relações interprivadas. Finalmente, o terceiro capítulo retrata os
reflexos desta incidência no direito de família, descortinando os desafios que são postos a este
ramo do direito na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; Relações interprivadas; Incidência direta e
imediata; Reflexos; Direito de família.

RIASSUNTO
Il presente lavoro ha per scopo analizzare i riflessi dell’incidenza dei diritti fondamentali nei
rapporti privati, in particolare nei rapporti di famiglia contemporanei. Si parte dalla
costituzionalizzazione del diritto privato, fenomeno che ha avuto inizio dalla metà del secolo XX e
ha diffuso il riconoscimento della forza normativa della Costituzione. Corollario di ciò la
necessaria rilettura degli istituti classici del diritto civile alla luce dei principi e garanzie
costituzionali. Si presenta una nuova ermeneutica, di tendenza critico-costrutivo, e conferisce un
ruolo di primo piano ai principi giuridici. Si sostiene l’incidenza dei diritti fondamentali nei rapporti
tra privati, anche di forma diretta e immediata in situazioni specifiche. Si osservano le possibilità
di emancipazione conferite da un maggiore dialogo tra i diritti fondamentali e gli istituti di diritto
di famiglia, essendo diversi i suoi riflessi. L’analisi di questo tema si terrà in tre capitoli. Il primo
capitolo affronta il processo di costituzionalizzazione del diritto, nettamente di modo a
evidenziare la forza normativa assegnata ai principi costituzionali. Il secondo analizza l’incidenza
dei diritti fondamentali sui rapporti tra privati. Infine, il terzo capitolo descrive le conseguenze di
questa incidenza sul diritto di famiglia, rivelando le sfide che sono poste a questo ramo del
diritto in epoca contemporanea.
PAROLE CHIAVE: Diritti fondamentali; Rapporti tra privati; Incidenza diretta e immediata;
Riflessi; Diritto di famiglia.

 

INTRODUÇÃO

 

O direito privado se estruturou como ramo do Direito notadamente a partir do período das
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grandes codificações iniciadas no século XIX, sofrendo, com o passar dos anos, diversas
alterações na sua formatação clássica. Atualmente, é possível dizer que está com uma nova
fisionomia, reflexo das diversas mudanças ocorridas nas últimas décadas tanto na sociedade
quanto no próprio Direito[1].

 

Sua análise contemporânea deve levar em conta o fenômeno da constitucionalização,
particularmente no sentido de uma hermenêutica ancorada nos princípios e valores
constitucionais[2]. Esta perspectiva é, certamente, uma das maiores inovações ocorridas na
seara jurídica, em um processo que se iniciou em meados do século passado.

 

A realidade social passou a exigir uma nova postura dos juristas, principalmente em sociedades
com mazelas e desigualdades, pois as demandas sociais não se conformam mais com as
respostas tradicionais, apenas formais, supostamente neutras, reducionistas, preocupadas
apenas com aspectos patrimoniais e descomprometidas com os direitos fundamentais eleitos
pela Constituição.

 

Atualmente o Código Civil não é o único instrumento jurídico existente para solucionar as
questões entre particulares. O julgamento das relações interprivadas também deve atentar para
valores constitucionais atinentes àquela matéria e deve dialogar com as outras fontes correlatas
ao tema (muitas vezes encontradas em microssistemas).

 

A concepção tradicional e legalista dos institutos de direito privado não é condizente com a
realidade social do presente. A força geradora dos fatos apresentou novas demandas com
tamanha complexidade, velocidade e imprevisibilidade, que evidenciou a necessidade de
superação da teoria clássica. A dinâmica dos fatos passou a exigir dos juristas novas respostas
para as questões atuais que lhes são apresentadas[3].

 

É necessária uma nova abordagem do direito privado, de modo a procurar concretizar e
problematizar o tema para buscar em um sistema de regras e princípios os seus conceitos
contemporâneos[4], de modo a superar a visão dogmática clássica[5] engessada em conceitos
certos e predeterminados[6].

 

A realidade se impôs, exigindo revisitação e redefinição das categorias privadas com a árdua
tarefa de buscar sua emancipação, sempre de modo a consagrar os direitos fundamentais
também na seara do direito privado[7]. Nesse sentido, é patente a necessidade de uma
perspectiva crítica[8] e construtiva do direito civil, que busque dar maior efetividade à
Constituição e procure se aproximar do ideal de Justiça.

 

O presente estudo pretende trabalhar a construção de uma concepção jurídica que preconize a
constitucionalização do direito privado[9], a partir da irradiação dos direitos fundamentais para
as relações interprivadas[10]. O reconhecimento da eficácia dos jusfundamentais nas relações
familiares trará reflexos na análise do direito de família como um todo, demarcando um novo e
pungente momento.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10477



 

1  A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

 

O fim da dicotomia público e privado e o novo panorama apresentado passam a exigir uma nova
compreensão do direito, pois as bases anteriores, que fundavam a concepção clássica e
excessivamente legalista, não mais estavam presentes.

 

Nessa fase de mudança (por muitos denominada como um período de crise[11]), surge uma
nova forma de compreensão do papel da Constituição no ordenamento e, até mesmo, na própria
sociedade. As Constituições passam a tratar de um maior número de matérias, inclusive
dispondo expressamente sobre temas que antes eram vistos como exclusivos da seara do direito
privado[12].

 

Passa-se, também, a observar a Constituição com força normativa própria (a partir da aceitação
dos relevantes ensinamentos do professor Konrad Hesse em sua célebre aula inaugural[13]),
com juridicidade e capacidade de se efetivar. Tudo isso sem olvidar do seu já reconhecido papel
orientador e balizador de todo o ordenamento, inclusive para limitar o legislador ordinário.

 

O fim da barreira que separava o público do privado faz com que se perceba a necessária
interferência de interesses públicos, mesmo quando se tratem de questões aparentemente
privadas[14]. Técnicas de direito público passam a ser usualmente utilizadas por categorias
privadas.

 

Um dos marcos dessa mudança é o paradigmático caso Lüth, julgado na Alemanha em 1958,
que tratava de conflito entre particulares e acabou por ser decidido pelo Tribunal Constitucional
alemão com aplicação dos direitos fundamentais[15]. Aquela Corte alemã seguiu o novel
posicionamento em outros casos, passando a interpretar contratos pelas cláusulas gerais da boa-
fé e bons costumes, de modo a reduzir a autonomia privada e a ressaltar a dignidade da pessoa
humana.

 

A partir de então se passou, paulatinamente, a reconhecer a incidência dos direitos
fundamentais nas relações privadas. Essa inovação trouxe grandes consequências para a nova
feição que passou a ser assumida pelo direito privado.

 

Os juristas aprofundam seus estudos a respeito do conceito de princípio[16], diferenciando-o
das regras[17] e dando a ele uma nova roupagem, totalmente diversa da que lhe fora conferida
pela categoria clássica dos "princípios gerais do direito".

 

Percebe-se também que a Constituição é que deve ser o vértice do ordenamento jurídico, de
modo que seus valores irradiem-se por todo o ordenamento, de forma hierárquica e cogente.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10478



Conforme acentua o professor italiano Riccardo Guastini,

 

no Constitucionalismo hodierno, passa-se a pensar que a função da Constituição
consiste em modelar as relações socais. Por conseguinte, tende-se também a
conceber que as normas constitucionais - sobretudo os princípios gerais do direito e
as normas programáticas - possam produzir efeitos diretos e ser aplicados por
qualquer juiz em qualquer controvérsia[18].

 

Diante de um sistema com inúmeras leis esparsas, que devem coexistir com Códigos (muitas
vezes ultrapassados), caberá à Constituição conferir unidade e harmonia a esse conjunto
normativo[19].

 

Em casos de conflito, a supremacia deverá ser dada sempre aos valores constitucionais
envolvidos no embate, o que leva a uma releitura de todo o ordenamento a partir da
Constituição, procedimento por alguns denominado filtragem constitucional[20].

 

Com clareza, sintetiza Julio Cesar Rivera:

 

Por ello, la doctrina más autorizada en la materia invita permanentemente a una
relectura del Derecho Privado a luz de la Constitución, teniendo en consideración la
inserción del Derecho Privado en ese plan político que la Constitución define y del
cual resultan los derechos y garantías que la Constitución reconoce de manera
explícita o aun implícita (art. 33)[21].

 

A pessoa (e não mais o indivíduo proprietário) definitivamente volta a ser o principal objeto de
proteção das legislações de direito privado, da jurisprudência e dos juristas[22].

 

No direito civil, se passa a utilizar as chamadas cláusulas abertas, disposições cujo conteúdo
deve ser preenchido pelo aplicador da norma, mediante análise das peculiaridades daquele caso
concreto. Essa prática confere nova porosidade ao sistema, permitindo uma saudável influência
axiológica.

 

A nova estrutura adotada pelo sistema civil é assim definida pelo professor Francisco Amaral:

 

a forma de sistema aberto, adotada pelo legislador nos referidos diplomas legais,
com princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados, permite radical
mudança na teoria e no quadro das fontes de direito e, principalmente, no processo
de interpretação jurídica, substituindo-se a exegese do texto legal por um processo
criativo de interpretação[23].
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Este novo papel da Constituição levará a uma nova leitura de todo o ordenamento, com atenção
especial para os direitos fundamentais. Supera-se a figura meramente programática da Carta
Constitucional e se passa respeitá-la como norma possuidora de aplicabilidade e eficácia, que
deverá ser a validadora das demais disposições[24]. Para Pietro Perlingieri,

 

justifica-se totalmente a natureza, por definição evolutiva, da interpretação, que
revela de uma vez por todas a ilusão da objetividade dos textos e da sua
interpretação somente literal: a constitucionalização do direito, de fato, colocou no
centro dos sistemas jurídicos contemporâneos uns documentos jurídicos, como as
Constituições que, contendo princípios éticos, devem ser interpretadas
evolutivamente de acordo com o modificar-se dos valores ético-políticos no bojo da
comunidade à qual a Constituição se refere[25].

 

Esta evolução denota que se tem uma nova compreensão de Constituição, bem como se lhe
reconhece um novo e importante papel na estrutura de todo o ordenamento jurídico[26]. A
partir dessas premissas, passa a ser inegável admitir a incidência dos direitos fundamentais nas
relações interprivadas, restando a discussão doutrinária sobre a forma como ela se daria (se de
modo direto ou indireto, eficácia mediata ou imediata, vertical ou horizontal).

 

Em que pese se tenham posicionamentos balizados para cada uma das formas de incidência
acima descritas, o ponto nodal da questão é a assunção desta incidência e as possibilidades que
a ela confere ao tratamento das relações privadas.

 

 

 

2  DIREITOS FUNDAMENTAIS E RELAÇÕES INTERPRIVADAS

 

O fim da dicotomia direito público e privado, a superação da visão liberal-burguesa de que as
normas constitucionais seriam apenas protetivas em face do Estado e o novo constitucionalismo
contemporâneo (com seu vasto rol de direitos, princípios e garantias e com a admissão de
eficácia às disposições constitucionais) acabam por trazer a lume outra interessante e intrigante
questão: a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais.

 

Passa-se paulatinamente a reconhecer eficácia aos direitos fundamentais[27] até mesmo nas
relações interprivadas[28], o que leva a concessão de guarida jurisdicional a tais direitos (que
até então restavam praticamente desamparados, sendo, portanto, constantemente ofendidos e
não realizados nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento).

 

As enormes consequências advindas do reconhecimento de uma categoria de direitos
fundamentais foram bem percebidas por Alfonso Garcia Figueroa:
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Nos Estados constitucionais, os direitos fundamentais transformaram os aspectos
cultural, funcional e material do Direito. Trata-se de uma transformação estrutural,
porque os direitos fundamentais costumam ser contemplados como princípios, cuja
configuração é diversa, ao menos em alguma medida, daquela que apresenta o
resto das normas do ordenamento (regras). (...) Trata-se, em segundo lugar, de
uma transformação funcional, porque a indeterminação própria aos princípios
jusfundamentais requer um tipo especial de argumentação (ponderação),
considerada diferente do raciocínio que tradicionalmente guiou a argumentação
baseadas em regras (subsunção). (...) Finalmente, trata-se de uma transformação
material, porque os princípios jusfundamentais costumam exibir um caráter moral
expresso e intenso, que não se pode perceber nas regras ou, ao menos, não do
mesmo modo e grau[29].

 

A partir disso surge a questão de como tais princípios jusfundamentais, inicialmente formatados
para prevalecer perante o Estado, incidiriam atualmente em face dos particulares.

 

A problemática foi inicialmente tratada pela doutrina alemã, a partir do paradigmático caso Lüth,
no qual o Tribunal alemão admitiu a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. A
partir daí se passou a analisar como se daria tal vinculação, de modo que o cerne do debate
posterior restou principalmente vinculado à questão da eficácia desses direitos fundamentais
perante os particulares (qual sua extensão e de que forma se daria)[30].

 

Percebeu-se que a incidência dos direitos fundamentais perante os particulares se dá,
obviamente, de modo diverso de como se dá quanto ao Estado. Isto porque, esses particulares
serão, ao mesmo tempo, destinatários da regra que institui tais direitos e também titulares de
outros direitos fundamentais.

 

Desde logo a doutrina dividiu-se em duas principais correntes quanto à forma como incidiriam
esses direitos fundamentais entre particulares: uma que defendia a eficácia imediata, e outra
que defendia que essa eficácia seria mediata[31].

 

Os defensores da primeira teoria sustentam que a vontade da Constituição seria um amplo
respeito pelos direitos fundamentais, de modo que, diante da sua reconhecida eficácia, dever-
se-ia aceitar a incidência direta desses direitos fundamentais mesmo para os particulares. Neste
sentido, os referidos direitos não necessitariam de qualquer adaptação para serem observados
também na esfera privada, de modo que todas as restrições válidas para o ente estatal restavam
igualmente válidas para os particulares. Consequentemente, padeceriam de nulidade quaisquer
limitações a esses direitos (mesmo que contratualmente avençadas) e sua inobservância geraria
tutela e direito à reparação (indenização). Percebe-se, pelos argumentos da teoria da eficácia
direta, que os destinatários dos direitos fundamentais seriam também os particulares.

 

Já a segunda corrente defende uma eficácia indireta, e critica ferozmente a primeira teoria, pois
entende que ela simplesmente acabaria com a autonomia do direito privado, ocasionando sua
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estatização. Sustenta, ao revés, que a eficácia perante os particulares se daria de forma indireta,
ou seja, pela interpretação e aplicação das cláusulas gerais e conceitos abertos. Em vista disso,
se destinariam os direitos fundamentais diretamente apenas aos poderes públicos (legislador,
Estado-Juiz), de modo que, além de vincularem o ente estatal, se constituiriam em orientações a
serem observadas pelo legislador (eficácia programática). Para os defensores da eficácia indireta,
para gozar de eficácia perante os particulares tais direitos fundamentais necessitariam de uma
mediação.

 

A partir do caso Lüth, a Corte Constitucional alemã admitiu que os direitos fundamentais
integram a ordem normativa, que é centrada no livre desenvolvimento da pessoa humana, de
modo que, sendo direitos constitucionais básicos, incidem em todos os âmbitos do direito
(inclusive no direito civil). Em que pese não tenha se filiado diretamente a nenhuma das teorias,
essa decisão forneceu importantes elementos que auxiliaram na evolução do debate.

 

A doutrina também passou a perceber a forte influência do que se denominou "poderes
privados", que acabavam por ocasionar que muitas relações entre particulares eram tão
desiguais, devido ao excesso de poder de uma das partes, que se assemelhariam à relação de
particulares em face do Estado (embora a relação permanecesse privada, regida inicialmente
pelas regras do direito privado, sendo ambos titulares de direitos fundamentais). Essa
desigualdade aumentava com o desenvolvimento das grandes corporações multinacionais e com
o avanço desenfreado do capitalismo.

 

Diante desse quadro, se passou a perceber que o Direito Privado deveria intervir em muitas
situações para procurar restabelecer o equilíbrio entre as partes, de modo a proteger as mais
desfavorecidas na referida relação privada. Para tal mister a teoria da eficácia direta se mostrava
mais acertada e útil, sendo os direitos fundamentais arma de defesa contra tais opressões (que
agora vinham não só do Estado, mas de entes privados com amplos "poderes").

 

Tal situação levou muitos autores a notarem que nesse momento histórico o Estado perdeu o
papel de inimigo número um dos particulares (que exerceu em outros momentos), passando a
ser um possível instrumento de defesa dos particulares contra ofensas que eram veiculadas por
entes também particulares.

 

Como bem assevera Ingo Wolfgang Sarlet,

 

restando virtualmente inconteste a importância dos assim denominados poderes
privados para o problema da vinculação dos particulares e embora controverso -
também aqui - o modo e intensidade da vinculação, importa que se deixe
consignada a salutar tendência no sentido de se admitir, cada vez mais, que os
direitos fundamentais atuam, em verdade, como forma de defesa contra toda e
qualquer opressão, auxiliando, de tal sorte, na superação do fenômeno que
oportunamente foi designado de 'neofeudalismo social', característico da moderna
sociedade industrial e tecnológica[32].
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Cumpre desde logo ressaltar que ambas as teorias, tanto da eficácia direta como da indireta,
possuem várias convergências, sendo possível ressaltar: ambas superam a visão liberal-burguesa
de que os direitos constitucionais são oponíveis apenas contra o Estado; admitem a eficácia
irradiante dos direitos fundamentais por todo o ordenamento e percebem que há casos de
relações privadas que exigirão eficácia do direito fundamental envolvido.

 

Portanto, ambas admitem, de certo modo, a vinculação dos particulares aos direitos
fundamentais, tanto na sua dimensão objetiva (eficácia irradiante) como na sua dimensão
subjetiva (dever de respeito), divergindo apenas quanto à forma como essa incidência se dará
(se de modo direto ou indireto)[33]. Percebe-se que

 

na verdade, verifica-se que a discussão em torno da afirmação ou negação da
eficácia direta, para além ou mesmo por detrás dos argumentos de cunho jurídico,
inevitavelmente revela - ao menos - também - um viés político e ideológico,
sustentando-se, nesta linha argumentativa, que a opção por uma eficácia direta
traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo da igualdade,
objetivando a efetividade do sistema de direitos e garantias fundamentais no âmbito
do Estado social de direito, ao passo que a concepção defensora de uma eficácia
apenas indireta encontra-se atrelada ao constitucionalismo de inspiração liberal-
burguesa[34].

 

No caso brasileiro, há que se considerar a existência de uma Constituição dirigente[35], que
instituiu como seu fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que estas
opções trarão consequências para o debate.

 

Partindo destes pressupostos e considerando que grande parte dos direitos fundamentais se
vincula a esse macroprincípio, pode-se sustentar que todos - inclusive os particulares - devem se
sujeitar a tais direitos.

 

Para além disso, em um quadro constitucional como o brasileiro, é possível (e necessário)
admitir que tal incidência deve, em muitos casos, se dar de modo direto, mesmo que de forma
diversa do que ocorre com o Estado. Tal entendimento é adotado, entre outros, por Luís
Roberto Barroso, o qual afirma: "O ponto de vista da aplicabilidade direta e imediata afigura-se
mais adequado para a realidade brasileira e tem prevalecido na doutrina"[36].

 

O quadro social de desigualdades brasileiro e as orientações da nossa Constituição não permitem
outra conclusão a não ser admitir a intervenção sempre que se constate risco de sacrifício
injustificável da igualdade, da dignidade, da solidariedade ou da liberdade. Conforme se percebe,
a teoria que admite a eficácia direta e imediata é a que melhor permite tal intervenção, sendo
esta, portanto, uma solução adequada ao cenário jurídico-social brasileiro.

 

Como bem afirma Bilbao Ubillos,
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la teoría de la eficacia inmediata implica que, con normativa legal de desarrollo o
sin ella, es la norma constitucional la que se aplica como razón primaria y
justificadora (no necesariamente la única) de una determinada decisión. Es decir,
como 'regla hermenéutica, sino (como) norma de comportamiento apta para incidir
también en el contenido de las relaciones entre particulares' (Perlingieri)[37].

 

Cabe desde logo asseverar que não se entende como correta a visão de que ambas as teorias
(direta e indireta) seriam necessariamente excludentes, pois ambas são compatíveis e devem
conviver, pois a aplicabilidade mediata (comando ao legislador ordinário) não nega, mas reforça
sua aplicabilidade também imediata (direta)[38].

 

Ou seja, o simples fato de se admitir uma eficácia direta dos jusfundamentais ante os
particulares não significa a negação da sua eficácia indireta. Por outro lado, a assunção da
eficácia indireta (programática) apenas reforça a relevância daqueles direitos, não impedindo
que se admita também uma eficácia direta.

 

Ingo Wolfgang Sarlet sustenta que "importa reconhecer uma eficácia direta prima facie, em
outras palavras, a impossibilidade de uma eficácia direta (e, portanto, de uma vinculação aos
particulares) de feições absolutas[39]".

 

Ainda quanto à eficácia dos direitos fundamentais, a teoria classifica sua incidência como vertical
e horizontal. A primeira seria destinada ao legislador e aos órgãos judiciais (poderes públicos), já
a horizontal seria destinada a todos os particulares nas suas relações entre si.

 

Pode-se concluir, assim, que a eficácia dos direitos fundamentais deve se dar de modo direto
(sem negar a sua incidência indireta) e horizontal nas relações entre particulares, variando
conforme o caso concreto a intensidade dessa intervenção.

 

Anote-se, desde já, que tal aplicação não se dará de modo ilimitado e absoluto, o que poderia
gerar indesejável insegurança, mas sim se fará dentro dos critérios de ordenação do próprio
direito constitucional e de acordo com os valores postos pela própria Constituição, sempre com
razoabilidade e equilíbrio[40].

 

Certamente que tal vinculação dos particulares possuirá algumas peculiaridades se comparada à
vinculação do Estado. Uma delas é que o destinatário da norma que o impele a observar um
direito fundamental será, no mais das vezes, também titular de direito fundamental.

 

Esta peculiaridade faz com que muitas vezes se esteja diante de conflitos entre direitos
fundamentais (pois o particular que deve observar um direito fundamental da outra parte
também possui um direito fundamental correlato oponível na fattispecie), sendo que, instaurado
o conflito, apenas as características do caso concreto permitirão apontar qual a melhor solução.
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Como tais conflitos se darão geralmente entre dois direitos fundamentais, é possível se recorrer,
entre outras possíveis, à técnica da ponderação (conforme ensina Robert Alexy[41]), de acordo
com cada situação fática, para encontrar a melhor situação para a realidade posta em pauta.
Percebe-se, pela praxis, que esses conflitos se darão geralmente entre autonomia privada versus
outro direito fundamental.

 

Tratando-se de conflitos entre dois direitos fundamentais, a baliza final norteadora da melhor
solução desses hard case será a que, de acordo com as peculiaridades daquele caso concreto,
melhor materialize o direito fundamental envolvido. A percepção de que a solução será obtida
apenas na resolução do caso concreto poderá levar, muitas vezes, a decisões diversas[42].

 

É de se notar, em vista desses argumentos, que estas premissas influenciarão a forma de
abordagem do direito privado na contemporaneidade, eis que a forma de interpretação e
aplicação do direito resta totalmente diversa da adotada nos séculos XVIII, XIX e início do século
XX.

 

A incidência dos direitos fundamentais, de forma direta e indireta, admitida sua eficácia
horizontal, perante os particulares levará ao necessário e aconselhável diálogo de fontes,
fazendo com que o jurista trabalhe de maneira dialógica, de modo a encontrar somente na
apreciação do caso concreto a melhor solução. Portanto, resta patente que a reconstrução do
direito privado perpassa, necessariamente, pelo instigante tema da eficácia dos direitos
fundamentais nas relações interprivadas.

 

Essa percepção da eficácia direta (e também indireta) com alcance horizontal dos direitos
fundamentais entre particulares[43] permitirá um novo olhar sobre o sistema jurídico e
influenciará, sobremaneira, a aplicação dos institutos de direito privado a partir desses
pressupostos.

 

 

3  REFLEXOS NO DIREITO DE FAMÍLIA

 

3.1  Incidência dos Direitos Fundamentais nas Relações Familiares

 

A incidência dos direitos fundamentais nas relações familiares confere oportunidade alvissareira
para este ramo do direito, que muito padeceu com o longo período em que imperou a
dogmática positivista clássica.

 

Hodiernamente, não se concebe mais a família de maneira insular, sendo que até mesmo esse
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grupo social está afeito aos valores maiores eleitos pela sociedade em que está inserida, de
modo que se sujeitará aos direitos fundamentais constitucionais.

 

Como as relações familiares possuem peculiaridades próprias, inerentes ao modo como se
estabelecem e se desenvolvem, certamente que não se deve contrapor direitos individuais x
direitos coletivos, como se houvesse um embate entre liberdade e solidariedade.

 

Deve-se buscar tutelar a pessoa, de modo a realizar da melhor maneira possível os direitos
fundamentais envolvidos com respeito sempre que possível às escolhas pessoais.

 

Nesse sentido, Pietro Perlingieri é expresso ao sustentar:

 

No âmbito da relevância do núcleo familiar na sociedade civil assume específica
importância o tema dos direitos fundamentais da pessoa. Normalmente,
apresentam-se de forma separada, de um lado a família e os seus direitos
originários e invioláveis, de outro, os direitos da pessoa que compõem o seu núcleo,
de maneira a propor a primeira como elemento que condiciona os segundos ou
vice-versa (...). Na realidade, o problema é determinar, mediante o acordo, o papel
global da pessoa na família, respeitando as peculiaridades intelectivas, as
inclinações, os temperamentos individuais, reavivados pela comunhão de afetos e
da efetiva e duradoura vontade de uma plena união - (...). A realização dos direitos
fundamentais, vistos como status personae, configura-se, portanto, como a própria
razão da garantia e da tutela das formas familiares[44].

 

A doutrina brasileira passou paulatinamente a admitir o necessário diálogo entre o direito de
família e os jusfundamentais, sendo possível perceber reflexos desta salutar comunicação.

 

Conforme sustenta Luiz Edson Fachin,

 

A família, não obstante se submeta à legislação infraconstitucional, tem o centro
irradiador da sua regulação no Texto Constitucional. E é a partir daí que se fala na
incidência dos princípios constitucionais não apenas nas relações familiares, mas em
todas as relações interprivadas; não apenas no campo dos direitos fundamentais,
como queira ler o constitucionalismo, mas em todas as dimensões das relações
privadas: nos contratos, na família, na propriedade. Os princípios constitucionais
passam a incidir de maneira direta e imediata, sem que isso represente um salto
sobre o legislador ordinário (...)[45].

 

O reconhecimento desta necessária interlocução dos direitos fundamentais com os institutos de
família altera a forma de compreensão, assimilação e acertamento dos casos concretos.
Portanto, também as disposições legais atinentes ao direito de família devem ser lidas e
interpretadas à luz da principiologia constitucional, eis que a Constituição sempre estará no
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vértice do ordenamento jurídico, que é uno e assim deve ser considerado.

 

Essa nova hermenêutica permitirá conciliar as categorias privadas com o projeto constitucional
vigente[46], bem como irá adaptá-las às peculiaridades histórico-sociais do presente.

 

A aceitação da incidência dos direitos fundamentais nas relações interpessoais poderá ser de
grande relevância para a sociedade, permitindo que se procure cumprir cada vez mais sua
função constitucional emancipatória e solidária.

 

Esta abertura das relações familiares aos princípios constitucionais permitirá também a
possibilidade de concreção do conteúdo pelo aplicador da norma, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, admitindo-se a necessária contextualidade.

 

Viabilizar-se-á, então, uma comunicação intertextual entre os institutos de direito de família e os
direitos fundamentais daquela comunidade, que pode conceber interessantes possibilidades.

 

A Constituição brasileira foi fértil nas disposições que afetam as entidades familiares, de modo
que surge com ela uma nova família constitucional, que difere em muito da família codificada.

 

Conforme acentua Paulo Luiz Netto Lôbo,

 

O modelo igualitário da família constitucionalizada se contrapõe ao modelo
autoritário do Código Civil anterior. O consenso, a solidariedade, o respeito à
dignidade das pessoas que a integram são os fundamentos dessa imensa mudança
paradigmática que inspiraram o marco regulatório estampado nos arts. 226 a 230
da Constituição de 1988[47].

 

A partir da irradiação dos valores constitucionais para as relações interprivadas, pode-se
conceber um direito de família para além da moldura do Código Civil. Os reflexos constitucionais
de dignidade, pluralidade, igualdade, liberdade e solidariedade permitem uma nova configuração
de família[48].

 

Constata-se a repersonalização[49] do direito de família, com a colocação do sujeito no foco
central, de modo a se respeitar precipuamente sua subjetividade nas relações familiares. O
princípio constitucional da solidariedade se irradiará por todos os temas, com especial reflexo nos
atinentes às relações familiares.

 

O afeto passa a ser o elo identificador da família, o seu elemento vital, não sendo mais

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10487



suficientes apenas os aspectos matrimoniais ou biológicos na sua análise. Dentro desse espectro,
releva este novo axioma caracterizador de uma entidade familiar: o afeto[50].

 

No atual estágio social, é impossível se prever antecipadamente todas as categorias familiares e
situações que devam merecer guarida legal, de modo que se mostra inviável uma estrutura
modular, codificada, que tenha pretensão de completude.

 

Os conflitos da contemporaneidade evidenciam claramente que apenas os critérios e molduras
codificados são insuficientes para se solucionar as delicadas questões familiares da atualidade.

 

Como se percebe, a família brasileira a partir da incidência dos direitos fundamentais é outra,
que difere e se afasta do modelo conservador do Código. Essa leitura realizada de acordo com
os valores constitucionais permite responder de forma mais satisfatória às demandas do
presente.

 

 

3.2  Exemplos Jurisprudenciais

 

Os tribunais brasileiros já vêm adotando a análise das relações privadas em conjunto com os
direitos fundamentais envolvidos em diversos casos de direito de família, realizando a necessária
interpretação harmônica do ordenamento.

 

Exemplo disso pode ser percebido em julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que, em
decisão inédita naquela Corte, decidiu pela possibilidade de alteração de nome de menor para
que reste com o sobrenome da sua genitora (eis que com a separação do casal o menor ficou
sem tal vínculo, pois possuía apenas o patronímico do pai).

 

No julgamento do Recurso Especial 1069864[51], o STJ decidiu pela possibilidade da alteração
do nome do menor, mesmo na ausência de previsão legal expressa, com base no princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, que tem em uma de suas expressões o direito ao
nome.

 

Há clara superação da mera análise compartimentada das regras de direito privado atinentes à
matéria em discussão para uma interpretação a partir dos direitos fundamentais (dignidade da
pessoa humana) que, no caso, acabou por prevalecer.

 

Outra decisão do Superior Tribunal de Justiça também acabou por privilegiar o princípio do
melhor interesse do menor em uma controvérsia que envolvia adoção de criança e o respeito às
regras do Cadastro Nacional de Adoção.
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Na Medida Cautelar 15097[52], um casal recorreu ao STJ em ação na qual sustentava que, de
acordo com as regras do sistema nacional de adoção, teria direito à determinada criança, que,
por decisão da justiça local, foi encaminhada a outro casal com o qual o adotando já possuía
relação afetiva anterior (mas cujo casal não possuía primariedade no referido cadastro, conforme
exigiam as regras de regência). Ao decidir a questão, o Superior Tribunal de Justiça optou por
privilegiar o melhor interesse do menor, autorizando a entrega da criança ao casal não
cadastrado, de modo que reconheceu a ligação afetiva existente entre este casal e a criança em
questão, em detrimento da observância estrita às regras do cadastro de adoção.

 

Novamente é possível perceber que o acertamento do conflito envolveu ampla análise de
questões constitucionais atinentes ao caso, com incidência concreta do melhor interesse do
menor, ultrapassando em muito apenas a análise lógico-subsuntiva dos artigos de lei.

 

Tanto as questões fáticas que evidenciavam a relação afetiva existente entre a criança e o casal
recorrido como o princípio do melhor interesse do menor foram essenciais para a solução
encontrada.

 

Os direitos fundamentais preponderaram também em complexo caso que foi levado a
julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJ/MG, no qual aquela Corte
afirmou de modo expresso que decidia a controvérsia, entre outros argumentos, com base no
direito fundamental envolvido (dignidade da pessoa humana), superando óbices de natureza
legal-processual.

 

A delicada situação fática consistia em pedido formulado pela parte requerente que postulava
em juízo a anulação da sua adoção, realizada em momento anterior, na qual foi adotada por
seus então tios biológicos (especificamente pela prima da sua mãe biológica). Isto porque, após
isso, ela (a adotada) se envolveu amorosamente com um dos filhos do casal que a adotou (que
era seu primo e, após a adoção, passou a ser seu irmão).

 

Desse relacionamento resultou uma filha, que passou a ser considerada fruto de incesto (pois
juridicamente seus pais eram irmãos). O parentesco, resultado da adoção, impedia ainda que os
pais desta registrassem sua relação (seja pelo casamento, seja pela união estável), eis que ela
era considerada espúria. Diante disso, a adotada então requerente solicitava a anulação de sua
adoção, eis que esta acabava por trazer prejuízos graves à sua filha menor (considerada fruto
de incesto) e impedia o reconhecimento da entidade familiar que mantinha com o pai de sua
filha. Narrou, ainda, que nunca nutriu relação de irmandade com o seu parceiro e genitor da
prole comum, eis que sempre o viu como primo. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo
sem julgamento do mérito, face a impossibilidade jurídica do pedido. Inconformada, a adotada
recorreu ao Tribunal local reiterando o interesse em anular a sua adoção.

 

No julgamento da Apelação Cível 1.0056.06.132269-1/001[53], o TJ/MG assim decidiu:

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10489



Ementa: ADOÇÃO - ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS - DIREITO
FUNDAMENTAL - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CANCELAMENTO DO
ATO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - EM ABSTRATO, NO CASO
CONCRETO - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA / SOCIOLÓGICA -
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - TEORIA
DA CONCREÇÃO JURÍDICA - TÉCNICA DA PONDERAÇÃO - SITUAÇÃO
FÁTICO-SOCIAL - CRIANÇA - PROTEÇÃO INTEGRAL, COM ABSOLUTA PRIORIDADE -
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. Tem-se o conflito das realidades fático-
social e jurídica, ocasionado pela escolha indevida do instituto da adoção, ao invés
da tutela. Não se olvida que a adoção é irrevogável, mas o caso sob exame revela-
se singular e especialíssimo, cujas peculiaridades recomendam (ou melhor, exigem)
sua análise sob a ótica dos direitos fundamentais, mediante interpretação
teleológica (ou sociológica), com adstrição aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, dando-se azo, com ponderação, à concreção jurídica, máxime por
envolver atributo da personalidade de criança, advinda de relacionamento
"aparentemente" incestuoso, até porque o infante tem proteção integral e
prioritária, com absoluta prioridade, assegurada por lei ou por outros meios.
(Inteligência dos arts. 5º da LICC; 3º e 4º, caput, do ECA; e 226, caput, e 227,
caput, da CF). [Grifo nosso]

 

In casu, o direito fundamental envolvido incidiu com tal intensidade que levou o Tribunal a
determinar a reapreciação do pedido formulado, que em uma análise superficial não teria
chances de análise (ante a própria irrevogabilidade da adoção), com a reforma da sentença e
comando para que o juízo de primeiro grau avalie sim o mérito da postulação apresentada. Ou
seja, o direito fundamental incidiu no caso concreto, de modo direto, para melhor tutelar a
questão posta em juízo, até mesmo com a superação de regras técnico--processuais atinentes
ao caso.

 

A opção deliberada pela materialização direta e imediata do direito fundamental com especial
consideração das especificidades do caso concreto restou expressa no próprio voto do
relator[54], que pela clareza merece parcial transcrição:

 

Tem-se, de um lado, o texto letárgico e indiferente da lei, que estabelece
irrevogabilidade da adoção; de outro, prerrogativa fundamental, atinente à
dignidade da pessoa humana, cuja peculiaridade e especificidade, do caso concreto,
recomenda (ou melhor, exige) a análise sob inspiração hermenêutico-constitucional,
com engenhosidade intelectual, social e jurídica, a fim de se alcançar o escopo
magno da jurisdição: a pacificação social.

 

E mais adiante segue:

 

É sob esse estímulo, preocupado com os direitos fundamentais da criança nascida
desse relacionamento, os quais gozam de proteção integral, assegurada por lei ou
por outros meios, com absoluta prioridade, que busco, mediante a técnica da
ponderação, permitir a qualificação dessa convivência (criança e seus pais) como
família, base da sociedade, com especial proteção do Estado (arts. 3º, 4º, caput, do
ECA c/c arts. 226, caput, e 227, caput, da CF), medida que se impõe, também, sob
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a égide principiológica da proporcionalidade e da razoabilidade.

 

Percebe-se a preocupação com os direitos fundamentais envolvidos no caso, com a realização de
uma interpretação unitária do ordenamento, de modo a cotejar as regras do instituto da adoção
e de direito processual civil com os valores constitucionais suscitados. A ponderação e os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade foram expressamente aplicados.

 

É possível notar nessas decisões a materialização dos princípios constitucionais aplicáveis àqueles
casos concretos, de modo que foi respeitada a unidade do ordenamento, com a análise da
situação a partir tanto das regras privadas como das disposições constitucionais.

 

A supremacia da Constituição foi observada, não de modo a suprimir a liberdade e autonomia
dos particulares, pelo contrário, de modo a conformar a melhor solução possível para aqueles
casos concretos, sempre procurando melhor tutelar a pessoa e realizar seus direitos
fundamentais.

 

Em todos os casos aqui colacionados, é possível perceber como as peculiaridades das situações
fáticas foram relevantes para a decisão final encontrada, que pode não ser a mesma para outras
situações similares que se apresentem com outros elementos.

 

Esta porosidade e fluidez é característica dos valores constitucionais, sendo que o desafio que se
apresenta ante a possibilidade de decisões diversas em casos aparentemente similares deve ser
o combustível para a busca de novas respostas para estas questões. A procura por novos
mecanismos de controle racional das decisões judiciais não poderá ignorar a estrutura
principiológica aberta adotada pelos sistemas jurídicos dos dias atuais.

 

Na sociedade deste início de século se apresentam diversas entidades familiares, desenvolvem-
se relações das mais diversas ordens, desafios impensáveis se apresentam a cada avanço
tecnológico, de modo que apenas um sistema que permita esta necessária contextualização
poderá fazer frente a estas intrigantes questões[55].

 

Apenas uma hermenêutica que viabilize a necessária porosidade axiológica e permita assimilar
as diversas nuances desta sociedade multifacetada e em constante movimento poderá
corresponder à complexidade do direito na contemporaneidade.

 

 

4  CONCLUSÃO

 

A constitucionalização do direito privado certamente alterou sua fisionomia e lhe conferiu novos
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contornos. Os fundamentos que sustentavam a concepção tradicional há muito que não estão
mais presentes, de modo que era inevitável uma nova estruturação do direito. A superação da
dicotomia clássica permitiu o necessário diálogo e a retomada da saudável comunicação entre o
direito público e privado.

 

A crescente complexidade da sociedade contemporânea levou a novas demandas, que não eram
mais compatíveis com a formatação conservadora, abstracionista e reducionista que os institutos
privados de outrora possuíam.

 

Experiências históricas desembocaram em um contínuo processo de constitucionalização do
direito, pois se entendeu que as Constituições seriam boas salvaguardas para eventuais tempos
difíceis que pudessem ser enfrentados. Axiomas relevantes para a sociedade passaram a ser
positivados no próprio texto constitucional.

 

Concomitantemente, percebeu-se que é a Constituição que deve estar no vértice do
ordenamento jurídico, que é único, e a unidade é conferida pelos valores postos na Carta
Constitucional, de modo que é ela que deve conformar os demais ramos do direito (e não o
contrário, como se chegou a pensar).

 

A pessoa humana e sua dignidade passam a merecer papel de destaque nas Constituições e,
consequentemente, em todo o ordenamento; e mais do que isso, notou-se sua irradiação por
toda a sociedade.

 

Percebeu-se, também, que as disposições constitucionais gozavam de aplicabilidade e
efetividade, gerando consequências práticas que vão muito além do seu papel já tido como
apenas programático. A doutrina constitucional desenvolveu importante construção sobre o novo
papel dos princípios, que passaram a gozar de relevância e respeitabilidade inéditas.

 

Admite-se que a aplicação do direito se dá com a análise do caso concreto e está
inevitavelmente vinculada a aspectos histórico-culturais e sociais daquela comunidade. Orienta-
se o aplicador da norma a recorrer aos valores previstos na Carta Constitucional, de forma
fundamentada e justificada, com proporcionalidade e razoabilidade.

 

Diante de tal panorama é que se processa o fenômeno da constitucionalização do direito, que
vem gerar consequências de toda ordem, tanto para o direito público como para o direito
privado.

 

O processo de reconstrução dos institutos de direito privado à luz da legalidade constitucional
passa a ser realizado com galhardia pela doutrina civilista brasileira, ciente que labora em um
ordenamento unificado que exige um constante diálogo de fontes.
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Os direitos fundamentais entram na ordem do dia, admitindo-se que gozam de eficácia também
perante os particulares, até mesmo de forma direta se se fizer necessário, e que as diferenças
no seu modo de apreensão e aplicação podem ser superadas, não se constituindo em barreiras
intransponíveis que levem à sua negação.

 

A análise das relações de direito de família também deverá atentar para necessária eficácia dos
direitos fundamentais envolvidos, sem que isso signifique qualquer embate, pelo contrário, de
modo que reflita a interpretação unitária do ordenamento, sempre com vistas a materializar os
valores constitucionais.

 

Os reflexos desta nova forma de se ver o direito no tratamento das relações familiares são de
diversas ordens e já ressoam na doutrina e na jurisprudência, conferindo inúmeras e
interessantes possibilidades, que certamente melhor tutelam a crescente diversidade social e
permitem a construção de respostas para os litígios decorrentes da instabilidade que vem sendo
percebida nas relações pessoais.

 

Esta nova compreensão do direito de família tem suscitado outros pontos de contato, que
certamente trazem novos problemas e levam a possibilidades antes não previstas. As críticas e
os obstáculos surgidos devem servir de estímulo (eis que demonstram que se está seguindo na
travessia) e não apenas serem vistos como muros inalcançáveis.

 

Tal leitura permite que o jurista busque incessantemente a emancipação preconizada pela
Constituição, pois serão seus princípios (muitos deles expressos em direitos fundamentais) a
bússola que passará a nortear o direito dos novos tempos.

 

Diante dessa instigante e intrigante realidade contemporânea, há de se concordar com a lúcida
observação do Ministro Eros Roberto Grau: "Ontem os Códigos; hoje as Constituições. A
revanche da Grécia contra Roma"[56].
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[1]       "O estudo do direito - e, portanto, também do direito tradicionalmente definido como
privado - não pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade local e universal, de
maneira a permitir a individualização do papel e do significado da juridicidade na unidade e na
complexidade do fenômeno social. O Direito é a ciência social que precisa de cada vez maiores
aberturas; necessariamente sensível a qualquer modificação da sociedade entendida na sua mais
ampla acepção." PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 1.

[2]       TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008. 
p. 13.

[3]       Como exemplo, podem-se citar: lides que tratam de interesses coletivos e individuais
homogêneos; graves conflitos fundiários, muitas vezes relacionados a questões sociais; redes
contratuais interligadas; contratos virtuais; contratos em massa; relações e conflitos comerciais
envolvendo entes internacionais; parentescos socioafetivos; uniões homoafetivas; famílias
monoparentais; possibilidades e desafios apresentados pela biociência; entre outros instigantes
litígios da contemporaneidade.

[4]       "(...) Daí decorre a urgente obra de controle de validade dos conceitos jurídicos
tradicionais, especialmente os do direito civil, à luz da consideração metodológica que entende
que toda norma do ordenamento deve ser interpretada conforme os princípios da Constituição
Federal (...)". TEPEDINO, Maria Celina Bodin de Moraes. A Caminho de um Direito Civil
Constitucional. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, n. 65, p. 26, jul./set.
1993.

[5]       "É preciso, portanto, explorar as potencialidades positivas da dogmática jurídica, investir
na interpretação principiológica, fundada em valores, na ética e na razão possível. A liberdade de
que o pensamento intelectual desfruta hoje impõe compromissos tanto com a legalidade
democrática como com a conscientização e emancipação. Não há, no particular, nem
incompatibilidade nem exclusão." BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional
Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 235.

[6]       "Uma perspectiva que, na tentativa de campear emancipações de sentido, intenta
transcender o limite das conceituações reducionistas e dos procedimentos didáticos secionados
por saberes que não se comunicam." FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed.
rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 32.
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[7]       "(...) a perspectiva de interpretação civil-constitucional permite que sejam revigorados os
institutos de direito civil, muitos deles defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo
relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os, de molde a torná-los
compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual". TEPEDINO, Gustavo.
Temas de direito civil. 4. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 22.

[8]       WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008. p. 5.

[9]       "Para o civilista apresenta-se um amplo e sugestivo programa de investigação que se
proponha à atuação de objetivos qualificados: individuar um sistema do direito civil mais
harmonizado aos princípios fundamentais e, em especial, às necessidades existenciais da pessoa;
redefinir o fundamento e a extensão dos institutos jurídicos e, principalmente, daqueles
civilísticos, evidenciando os seus perfis funcionais, numa tentativa de revitalização de cada
normativa à luz de um renovado juízo de valor (giudizzio di meritevolezza)." PERLINGIERI,
Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar,
1999. p. 12.

[10]     PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional.
Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 6.

[11]     Manifestando-se sobre uma suposta crise do direito privado, o autor italiano Michele
Giogianni afirma: "Nenhuma crise, a não ser no significado de uma modificação de velhas
estruturas, é possível encontrar e, portanto, nenhum declínio do Direito Privado, o qual, ao
contrário, mostrou a força da sua velha linhagem desmentindo a profecia pela qual ele seria
destinado a se tornar nada mais que um capítulo do Direito Administrativo". GIORGIANNI,
Michele. O direito privado e as suas atuais fronteiras. Revista dos Tribunais, v. 747, p. 55, São
Paulo, jan. 1998.

[12]     "Uno de ellos es que ingresan a las constituciones materiales que - al menos en algunos
países - hasta ese momento se consideraban propias del Derecho Privado." RIVERA, Julio César.
El derecho privado constitucional. Revista dos Tribunais, v. 725, p. 13, São Paulo, 1996 mar.
1996.

[13]     HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1992.

[14]     "El derecho civil exhibe una progresiva referenciabilidad pública. Sus instituciones, otrora
subjetivas, se vinculan progresivamente con el derecho público en un mundo económico y
jurídico cada vez más interrelacionado. La funcionalidad, y sobre todo la eficacia de las
instituciones de derecho privado exigen que se correlacionen con el derecho público".
LORENZETTI, Ricardo Luis. Análisis crítico de la autonomía privada contractual. Revista de
Direito do Consumidor, v. 14, p. 12. São Paulo, abr./jun. 1995.

[15]    A lide envolvia um manifestante particular (Erich Lüth) que promovia boicote a um filme
do cineasta Veit Harlan, que havia aderido ao nacional-socialismo. Os produtores do filme
recorreram ao Poder Judiciário local pleiteando o fim da manifestação, alegando ofensa ao artigo
826 do Código Civil Alemão (BGB), segundo o qual "quem causar danos intencionais a outrem, e
de maneira ofensiva aos bons costumes, fica obrigado a compensar o dano". Obtiveram êxito
em primeiro grau, que determinou o fim do movimento de boicote. Mediante recursos, o caso
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livre manifestação do cidadão. Ou seja, mesmo tratando de lide privada, entre particulares, a
Corte Constitucional entendeu que incidiria direito fundamental, preponderando sobre as leis
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FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO: ELEMENTOS PARA A SISTEMATIZAÇÃO DO
PRINCÍPIO

FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTRACTO: ELEMENTOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PRINCIPIO

Lais Machado Lucas

RESUMO
RESUMO: O presente trabalho busca analisar o princípio da função social do contrato, presente
no artigo 421 do Código Civil de 2002, na tentativa de atribuir-lhe uma significação e uma
sistematização de uso. Para isso analisa-se a doutrina nacional sobre tema, identificando as
principais linhas de pensamento, os principais autores e formação de uma corrente majoritária
sobre o conceito do instituto. Para sistematizar o princípio se faz um roteiro para a análise dos
contratos que contempla a sua face interna e externa e os problemas que nestas podem surgir,
bem como a existência de legislações mais especificas para dirimir litígios nos pactos. O intento
principal e dar concretude a norma do artigo 421, almejando a segurança jurídica quando da
aplicação do princípio.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVE: Função social do contrato; conceituação;
sistematização

RESUMEN
RESUMEN: Este trabajo analiza el principio de la función social del contrato, presente en el
artículo 421 del Código Civil de 2002, tratando de darle un sentido y una sistematización de su
uso. Utilizase la doctrina nacional sobre el tema, identificando las principales líneas de
pensamiento, de los principales autores y la formación de una mayoría de pensamiento para el
concepto del instituto. Para sistematizar el principio se analiza los contratos em su lado interno y
externo, y los problemas que puedan surgir en estos, así como la existencia de leyes más
específicas para resolver las controversias de los contractos. El objetivo principal es dar
concreción a la regla del artículo 421, en la busca de la seguridad jurídica en la aplicación de
este principio. 
PALAVRAS-CLAVE: PALABRAS CLAVE: Función social del contracto; conceptualización;
sistematización. 

INTRODUÇÃO.

 

            A disciplina contratual clássica previa três princípios fundamentais: (1) a liberdade de
contratar; (2) a relatividade dos efeitos do contrato; e (3) a obrigatoriedade do pacto, ou o
pacta sunt servanda. Estes princípios estavam diretamente ligados a autonomia da vontade
(liberdade de contratar) e a presunção de que todos eram iguais.

No entanto, a complexidade das relações sociais que se estabelecem na nova ordem do Estado
Social, aliada a constatação que a igualdade formal não atende a realidade das relações
privadas, fez com que o contrato também se desvinculasse da ótica "oitocentista" para se
adequar aos ideais solidaristas do Welfare State. Assim, o princípio da liberdade terá de
promover o princípio da igualdade material, nem que para isso o Estado tenha que intervir para
forçar uma "desigualdade que faça o papel de equilibrar a desigualdade inversa que a situação
das partes intrinsecamente envolve"[1].

Assim, surgem novos princípios que aliados aos princípios clássicos moldarão a nova forma de
contratar. O contrato passa, então, a refletir os ideais do Estado Social, na medida em que
busca promover trocas justas, com equilíbrio entre prestação e contra prestação, permeadas
pelos dogmas da boa-fé entre os contratantes e que respeitem a esfera jurídica de terceiros,
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atendendo a função social. Com isso, se verifica a chamada "hipercomplexidade" dos princípios
contratuais, expressão cunhada por Junqueira de Azevedo[2], para designar que aos clássicos
princípios se somam outros que refletem o Estado Social; assim, a autonomia da vontade passa
a conviver com a boa-fé; a obrigatoriedade do pacto, com o equilíbrio contratual; e a
relatividade com a função social do contrato[3].

Partindo-se diretamente para a análise do cenário brasileiro, percebe-se que o legislador pátrio
não se descuidou de implementar na disciplina contratual os preceitos solidaristas. O Código Civil
de 2002, nos artigos 421 e 422, trouxe quatro preceitos essenciais e correlatos à solidariedade:
a liberdade de contratar (inerente à condição de contrato); a função social do contrato; a
probidade e a boa-fé objetiva. Além desses artigos, contemplou a justiça contratual, ou
equilíbrio econômico do contrato, nos institutos jurídicos da lesão, estado de perigo, imprevisão
e onerosidade excessiva, que possibilitam a revisão ou anulação do pacto.

Além destes novos princípios, a técnica legislativa também sofreu alterações, com a utilização
das cláusulas gerais. A conjugação da positivação de princípios, com esse estilo legislativo
trouxe uma série de normas abertas que buscam uma maior flexibilidade e adequação do
sistema aos fatos sociais.

Isso, no entanto, leva ao risco da insegurança jurídica, pois dá ao interprete grande liberdade
para atribuir significação à norma. Sendo assim, busca-se através desta pesquisa analisar a
função social do contrato, atribuindo-lhe conceituação e sistematização de uso, para uma maior
segurança dos destinatários da lei.

 

1. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA APROXIMAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA

 

              A função social do contrato pode ser entendida como uma norma diretamente derivada
do princípio da solidariedade, considerando-se este como um dos reflexos do modelo de Estado
Social adotado pelo Brasil, em consonância com os preceitos solidaristas positivados na
Constituição Federal de 1988[4].

              Obviamente que não se desconhece, tampouco se despreza, os entendimentos que
creditam a origem da função social do contrato a outros preceitos constitucionais, como o valor
social da livre iniciativa[5] e a função social da propriedade[6]. Opta-se pela ligação direta ao
princípio da solidariedade, pois se considera este como a "pedra fundamental" dos ideais do
Estado Social, que norteia e abarca todos os demais institutos jurídicos. Isto quer dizer que, por
mais que não haja referência expressa ao "social" em diversos institutos jurídicos, a
solidariedade permeia o que está positivado e, ainda, serve de parâmetro para interpretação,
pelos operadores do direito, das situações não contempladas pela lei[7].

              Neste sentido, considera-se que a função social da propriedade e o valor social da livre
iniciativa derivam também, assim como a função social do contrato, diretamente do princípio da
solidariedade, não havendo necessidade, nem motivo lógico que justifique a criação de uma
categoria de "sub-princípios" derivados dos "princípios", que por sua vez derivam do objetivo
fundamental positivado na Carta Magna[8]. Nelson Rosenvald[9] utiliza apropriada figura de
linguagem para esta situação, referindo que estes princípios (valor social da livre iniciativa,
função social da propriedade, função social do contrato, entre outros) são todos filhos da mesma
genitora, qual seja, a solidariedade.

              A partir dessas considerações evidencia-se a filiação à corrente doutrinária que
entende ser "a função social do contrato" um princípio e não uma regra. Princípio este que está
diretamente ligado ao objetivo constitucional "solidário" do Estado Brasileiro, e que dá limite ao
exercício da autonomia privada, traduzida simplesmente, na dicção do artigo 421, pelo ato de
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contratar. Assim, forte na doutrina de Alexy[10], temos que a função social é um mandado de
otimização para a prática da autonomia privada, isto é, o contrato sempre deve ter como limite
a sua função social (que será definida em momento oportuno).

              O princípio da função social vem previsto em forma de cláusula geral[11] [12], técnica
legislativa comum aos códigos de caráter social[13], por conferirem mobilidade ao sistema,
dando ao intérprete a função crucial de adequar o "mandado de otimização" ao caso concreto,
respeitados os usos e costumes da época em que se aplica.

A referência expressa à função social do contrato no direito estrangeiro não é comum. O que se
verifica em alguns ordenamentos é a presença de outros elementos legislativos ou sociais que
modelam o contrato aos preceitos do Estado Social. Assim, Rafael Chagas Mancebo[14] nos
explica que na França, por exemplo, o princípio da relatividade é latente no artigo 1.165 do
Code, que prevê que "as convenções só têm efeito entre as partes contratantes, não prejudicam
elas terceiro e não aproveitam a ele a não ser no caso previsto no artigo 1.121".

No entanto, a forte cultura social presente neste país, fez com que a doutrina e a jurisprudência
francesa passassem a flexibilizar os efeitos do princípio da relatividade, criando-se no
ordenamento jurídico francês a figura da oponibilidade (opposabilité). Helena Lanna
Figueiredo[15] esclarece que a oponibilidade proporcionou que terceiros fossem
responsabilizados por interferência prejudicial em pactos dos quais não faziam parte. Estas
situações eram muito comuns no início do século XX, especialmente em relações de trabalho,
onde empregadores interferiam na contratação de empregados de seus concorrentes, causando-
lhes prejuízos. Utilizando a oponibilidade como fundamento, o empregador lesado conseguia
indenização pelos prejuízos sofridos do empregador que atuava contra o contrato estabelecido.

Na Itália também não há norma específica que trate de uma função social dos contratos.
Existem, sim, vários artigos do Código Civil Italiano onde se percebe uma clara influência de
ideais solidaristas, tanto no direito obrigacional, quanto no direito contratual. Como exemplo,
pode-se citar os artigos 1.175[16], que trata do dever de comportamento "correto" do devedor e
do credor; 1.176[17], que trata do dever de diligência do bom pai de família; 1.337[18],
1.366[19], 1.479[20] e 1.776[21], que tratam expressamente do dever de conduta conforme a
boa-fé, entre outros tantos que dão, às obrigações e aos contratos regidos pelo ordenamento
italiano, viés solidarista.

Mancebo refere que na Alemanha, muito embora não haja previsão expressa de uma função
social dos contratos, o BGB (Código Civil Alemão), por meios de outros dispositivos, aplica o
sentido social nas relações privadas. Nesse sentido vislumbram-se os §138[22], que trata da
nulidade dos negócios jurídicos contrários aos bons costumes e o §242[23], que trata da boa-fé.
Refere ainda o doutrinador que as Constituições da Baviera[24] e Thüringen[25] contêm
disposição semelhante ao artigo 421 do Código Civil Brasileiro, na medida em que vinculam a
liberdade de contratar a questões éticas e do bem comum.

Entendendo-se ser a função social do contrato um princípio derivado diretamente da
solidariedade prevista na Constituição Federal de 1988, que se encontra prevista em norma do
tipo "cláusula geral" e acompanha a tendência de ordenamentos alienígenas, passa-se a analisar
o cenário brasileiro, especialmente a problemática de sua conceituação e sistematização de uso.

 

2 A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

 

No Código Civil de 1916, notadamente pelo seu caráter individualista e pelo modelo liberal de
contrato que adotava, fruto da conjuntura econômica, política e social em que foi concebido, não
se encontrava nenhum dispositivo semelhante ao atual artigo 421, da lei vigente. A referência
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expressa à "função social do contrato", na legislação, deu-se somente no Código de 2002, sendo
reflexo da nova ordem social, em partes ditada pela Constituição Federal de 1988 e, também,
pelos princípios norteadores do novo diploma civil, quais sejam, a eticidade, a operabilidade e,
principalmente, a socialidade[26].

Muito embora a previsão legislativa só tenha se efetivado no ano de 2002, a preocupação com a
repercussão social do contrato há muito já ocupava a melhor doutrina, que entendia pela
precariedade da concepção do instituto no diploma de 1916.

Darcy Bessone, já nos anos de 1949[27] e 1960[28], expunha a necessidade de um "dirigismo"
do Estado na disciplina contratual. Em que pese o autor não fizesse uso literal da expressão
"função social do contrato", chamava a atenção para a valoração irrestrita da vontade das partes
e da liberdade de contratar. Isso porque, esta liberdade pertencia a uma minoria, sendo
atropelada pela desigualdade reinante entre as partes. Ponderou, ainda, o referido autor, que as
transformações ocorridas no modo de contratar, em especial a disseminação dos contratos de
adesão, chamavam o Estado a uma observação mais aproximada das relações entre particulares,
"para impedir que os fracos sejam espoliados pelos fortes, assim, como para assegurar o
predomínio dos interesses sociais sobre os individuais"[29].

Miguel Reale, em 1975, também comungava da mesma preocupação de Darcy Bessone, tanto
que, ao ser incumbido de realizar o Projeto do atual Código Civil, este incluiu como portal do
Título dos Contratos, o então artigo 420, com a seguinte redação: "A liberdade de contratar será
exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Instado a justificar esta norma,
assim respondeu:

 

Firme consciência ética da realidade econômica norteia a revisão das regras gerais sobre a
formação dos contratos e a garantia de sua execução equitativa, bem como as regras sobre a
resolução dos negócios jurídicos em virtude de onerosidade excessiva, às quais vários
dispositivos se reportam, dando a medida do propósito de conferir aos contratos estrutura e
finalidade sociais. É um dos tantos exemplos de atendimento da "socialidade" do direito[30].

 

Há de se destacar, ainda, o texto de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, publicado em
1986, onde a autora, ao discorrer sobre Contratos Agrários, conclui que a doutrina da "função
social" não deveria se restringir somente a este tipo contratual, mas sim, haveria de dilatar-se
por todo o Direito Civil[31].

Independentemente da noção de "função social dos contratos" que era adotada pela doutrina
civilista que nas décadas de 50, 60, 70, 80 e 90 já se preocupava com o assunto, o que importa
referir é que os juristas já percebiam que o contrato considerado como mera expressão da
autonomia da vontade dos indivíduos contratantes, não mais se ajustava a realidade. Urgia a
readequação da ideia de contrato, tanto de cunho legislativo (que já estava por nascer, com o
Anteprojeto de Código Civil) como de cunho interpretativo.

É nesse contexto que ocorre o paradigmático caso que concretizou a função social do contrato,
na década de 90. O "leading case" foi objeto de parecer de lavra de Antonio Junqueira de
Azevedo, datado de 28 de outubro de 1997, usualmente conhecido como o "Caso das
Distribuidoras de Combustíveis".

O doutrinador foi consultado pela Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga acerca da
eventual responsabilidade por violação contratual de terceiro, que não era parte do contrato
firmado entre a Distribuidora e o Posto Revendedor. A situação fática motivadora desta consulta
teve origem com a desregulamentação do mercado de combustíveis, na década de 90, que
possibilitou a operação dos postos denominados de "bandeira branca". Estes postos
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revendedores, por não ostentarem a marca de nenhuma Distribuidora (por exemplo, a Ipiranga)
poderiam comprar livremente combustíveis de qualquer Distribuidora. Já os considerados "postos
com bandeira" eram os que ostentavam de forma visível a marca da Distribuidora ao qual
estavam vinculados. Estes estavam vinculados à Distribuidora por força de exclusividade
contratual e também pelas Portarias 61[32] e 63[33], ambas de 1995, do Ministério das Minas e
Energia, que previam a exclusividade em favor da Distribuidora, bem como o dever desta de não
vender combustível a posto revendedor que ostentasse bandeira diversa da sua.

              Ocorre que, em 1997, as Portarias 08 e 09, do mesmo Ministério, alteraram as regras,
e não deixaram tão clara a questão da exclusividade, como era nas Portarias 61 e 63/95. Com
isso, esta matéria passou somente a ser apreciada nos contratos firmados entre Distribuidoras e
Postos Revendedores, restando claro que haveria quebra contratual, mesmo que não houvesse
cláusula de exclusividade expressa nos contratos, quando os Postos Revendedores adquirissem
combustíveis de outras Distribuidoras. Isso porque, o simples fato de ostentar a bandeira de
uma Distribuidora e não vender o produto desta mesma poderia (como ainda pode) gerar
problemas quanto à proteção da marca e também engano aos consumidores.

              No entanto, a questão posta em debate pela Distribuidora Ipiranga dizia respeito à
possibilidade de responsabilização da Distribuidora que vendeu combustível a um Posto
Revendedor que ostentava bandeira de outra marca. Ou seja, a questão residia na violação de
um contrato por um terceiro que não fazia parte do mesmo.

Em resposta a consulta o Antonio Junqueira de Azevedo ponderou, inicialmente, que aos três
clássicos princípios contratuais, datados do século XIX, quais sejam, a liberdade contratual, a
obrigatoriedade do pacto e a relatividade dos efeitos contratuais, somaram-se mais três novos
princípios para conformar o direito dos contratos à realidade social: boa-fé objetiva, equilíbrio
econômico do contrato e função social do contrato. Este último, no entanto, é o que melhor
resolveria a questão das Distribuidoras, pois "trata-se de preceito destinado a integrar os
contratos numa ordem social harmônica, visando impedir tanto aqueles que prejudiquem a
coletividade, quanto os que prejudiquem ilicitamente pessoas determinadas"[34].

              Neste sentido, concluiu que a função social do contrato conduz a uma releitura do
princípio da relatividade, não para tornar os terceiros parte do pacto, mas sim para coibir
atitudes de terceiros que comportam-se como se o contrato não existisse. Assim, entendeu que
a Distribuidora Ipiranga, nestes casos, além de ter direito de ação contra seus Postos
Revendedores por inadimplemento contratual, possui direito que a ampare contra as
Distribuidoras que intervenham no pacto, seja para impedir o ato ilícito (venda para seus
revendedores), seja para pleitear a indenização pertinente, quando já cometido o delito.

              A grande importância deste parecer está no fato dele delimitar a função social do
contrato, atrelando-a ao princípio da relatividade. Este foi o primeiro passo para uma
sistematização de uso do princípio, intentando tornar este fundamento para responsabilidade de
terceiros que intervenham prejudicialmente no pacto. A partir deste caso e com a iminência da
publicação do Código Civil de 2002, a doutrina civilista nacional começou uma verdadeira
empreitada com intuito de conceituar, definir, caracterizar, sistematizar a tão debatida "função
social do contrato".

 

3 A PROBLEMÁTICA DA DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

 

Em que pese as cláusulas gerais sejam consideradas uma técnica legislativa que forneça
mobilidade aos sistemas jurídicos, sendo este um ponto positivo para a adequação das normas à
realidade vigente[35], a vagueza semântica e imprecisão de significado que as permeiam
atormenta os juristas no momento da aplicação dos preceitos. Isso porque, um instituto que
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permite mais de uma interpretação traz aos jurisdicionados uma insegurança jurídica quanto à
aplicação da norma, ficando estes "a mercê" do subjetivismo do intérprete.

A função social do contrato é exemplo clássico da aludida imprecisão. No ponto anterior, embora
não tenha sido este o seu objetivo, percebeu-se que, mesmo antes da entrada em vigor do
Novo Código, os doutrinadores já arriscavam atribuir significados ao princípio; significados estes
que perpassavam as ideias de intervenção do Estado nos pactos, postura ética antes, durante e
após a contratação, manutenção da equidade na relação contratual, flexibilização do princípio da
relatividade, responsabilização de terceiros intervenientes de forma prejudicial, entre outras não
explicitadas de forma tão cristalina como as aqui referidas. O dado relevante aqui é que,
imaginando que os doutrinadores referidos no ponto anterior fossem julgadores, em um caso
concreto, poderíamos ter no mínimo três posições diferentes (leia-se três decisões distintas) para
a interpretação do mesmo instituto.

Com a promulgação do Código atual a situação tornou-se ainda mais intrigante. Inúmeras foram
as publicações de livros, artigos, comentários, e outros tantos estudos que versaram sobre a
função social do contrato. Vê-se, ainda, a inquietação sobre tema, que mesmo após oito anos
de promulgação do artigo 421, este ainda continua sendo objeto de estudos acadêmicos, como
o presente, que buscam desvendar a sua exata significação e outros vieses que lhe atribuem.

É impossível catalogar todas as publicações feitas sobre a função social do contrato, seja pelo
seu número expressivo, seja pela variedade das fontes. Entende-se ser o método mais
proveitoso de aprofundar o tema segregar os autores pelas suas linhas de pensamentos, de
acordo com as correntes mais sólidas e reconhecidas sobre o instituto. Por vezes, no entanto,
será necessário explicitar um autor em específico, tendo em vista a peculiaridade de seu
pensamento, mesmo que isolado dos demais.

Uma primeira corrente de entendimento da função social do contrato, que tem Giselda Hironaka
como expoente, diz ser a funcionalização do instituto a prevalência dos interesses públicos sobre
os interesses privados. Por esta linha de raciocínio, este princípio atuaria como "freio da
liberdade contratual", sujeitando as partes contratantes e seus atos, aos interesses da
coletividade e às "exigências do bem comum". O contrato seria meio para promover a igualdade
entre as partes e para o atendimento dos interesses da coletividade, em detrimento dos
interesses individuais[36].

Outra vertente considera que o princípio da função social do contrato guarda relação com a
justiça contratual e o equilíbrio entre as partes e suas obrigações. De acordo com este
entendimento, a função social do contrato só será alcançada quando houvesse paridade entre as
partes e lealdade na conduta das mesmas. Paulo Nalin[37] coloca que a função social do
contrato, nesta senda, possui um aspecto intrínseco, que pode ser traduzido como a observância
de outros preceitos, tais como a igualdade material, a equidade e a boa-fé objetiva. Assim,
valendo-se das palavras deste autor, para o atendimento do "contrato funcionalizado, são
inadmissíveis efeitos contratuais que aniquilem uma das partes do contrato, que vulnere um
setor da cadeia de consumo, que distanciem as posições econômicas envolvidas"[38].

Rui Rosado de Aguiar[39] Junior considera que o contrato que atinge a função social deve
pautar-se por critérios de Justiça; Justiça esta que deve ser atendida pelas partes e perseguida
pelo juiz em caso de conflito que careça de decisão. Muito embora este doutrinador não
demonstre claramente quais seriam os elementos, requisitos ou condutas que levariam o
contrato à Justiça, pode-se inferir através dos ensinamentos de outro autor, Bruno Miragem[40],
que trilha o mesmo caminho de Rui Rosado, que a Justiça contratual se perfectibiliza através do
equilíbrio entre as prestações do contrato[41]. Miragem ressalta, contudo, que o critério de
Justiça contratual pode variar conforme o espírito social vigente em cada época. Daí, conclui-se,
por esta corrente de pensamento, que a função social do contrato poderá sofrer variações
conforme o aspecto social do momento em que será aplicada.

Eduardo Senz, em dois artigos publicados sobre o tema[42], analisa a função social do contrato
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como sendo a expectativa que a sociedade onde ele está inserido tem deste instituto jurídico.
Explica o autor que, na era do liberalismo, a sociedade, especialmente a burguesia, tinha a
esperança de ver, através do contrato, seus direitos de propriedade e sua autonomia privada
plenamente garantidos e protegidos. Isto é, no Estado Liberal, a função social do contrato
traduzia-se pela preservação que este instituto daria a autonomia dos indivíduos e dos direitos
de propriedade.

Já no Estado Social a função do contrato nada mais é do que o atendimento das normas do
Código Civil, em especial aquelas que refletem ideais solidaristas, tais como a boa-fé objetiva, a
possibilidade de revisão em caso de onerosidade excessiva, a proibição ao abuso de direito e as
cláusulas abusivas, etc. Neste caso, a função social do contrato se efetivaria através daquele
contrato que cumpre todos esses preceitos que se coadunam com o Estado Social. Pela visão
deste doutrinador, percebe-se a norma constante do art. 421, do Código Civil de 2002, como
um princípio "mãe" que albergaria os demais princípios da legislação civil, em contraponto com a
ideia de Nelson Rosenvald, e também das diretrizes adotadas por esta pesquisa.

Posicionamento semelhante ao de Eduardo Sens dos Santos é encontrado nas reflexões de
Luciano Benetti Timm, pelo menos no que tange à abrangência da função social do contrato.
Este autor entende ser esta expressão sinônima da "solidariedade social" e alberga em seu
âmbito os "sub-princípios" da boa-fé objetiva, da lesão, da onerosidade excessiva, da proteção
da ordem pública e da proibição ao abuso de direito. Entende ainda, que a generalização das
inovações do atual Código em um único princípio ajudou na sistematização da legislação[43].

Não se pode olvidar, todavia, que Luciano Timm é um crítico à função social do contrato e a
"socialização" das relações privadas. Com base na doutrina da Análise Econômica do Direito[44],
Luciano Timm entende que tornar o contrato um espaço socializado, em detrimento da vontade
das partes, pode trazer reflexos extremamente negativos para o mercado. A socialização das
relações contratuais permite a revisão dos pactos, o que acaba por gerar instabilidade e
insegurança jurídica, aumentando os custos de transações. Estes custos, segundo a leitura
econômica feita pelo autor, serão novamente distribuídos para a coletividade, ou seja, todos
suportam a revisão de um pacto feito somente por um indivíduo[45]. Neste sentido, conclui que
a manutenção dos pactos seria a melhor forma de atender a função social do contrato[46].

Outra leitura que se destaca é Nelson Rosenvald, entendendo ele ter a função social do contrato
uma tríplice atuação: a) a proteção contra contratos que ofendem interesses metaindividuais ou
o princípio da dignidade da pessoa humana; b) proteção contra contratos que ofendem
terceiros; e c) proteção contra terceiros que ofendem contratos[47]. Os dois últimos pontos
serão melhor analisados quando se tratar da flexibilização do princípio da relatividade como uma
das formas de definição da função social do contrato. Portanto, o que importa na visão de
Nelson Rosenvald[48] é o entendimento deste autor de haver uma função social interna ao
contrato, na medida em que o ordenamento jurídico deve proteger as pessoas de si mesmas,
contra contratações que ofendam a sua dignidade. Entende, neste sentido, que a boa-fé objetiva
não se presta a esse tipo de proteção, sendo este princípio adequado para as situações dos
contratantes entre si. Para ilustrar a questão, o doutrinador refere contratos havidos com
emissoras de televisão, onde os contratados são expostos a situações vexatórias, como "reality
shows" ou "pegadinhas". Entende que nestes casos, a função social do contrato seria proteger
os contratados de situações degradantes, mesmo que estes tivessem exercido livremente a sua
liberdade de contratar.

Sem o intuito de antecipar quaisquer conclusões, mas tendo em vista a peculiaridade da
concepção de Nelson Rosenvald, cumpre tecer algumas ponderações. Entende-se que no
ordenamento jurídico existem normas mais eficazes e apropriadas para proteger as pessoas de
situações que possam lhe ser lesivas. Como exemplo, pode-se referir o Código Civil, que nos
artigos 11 a 21 traz normas protetivas dos Direitos de Personalidade. Além disso, a Constituição
Federal soluciona os casos propostos pelo autor com a norma do art. 05°, III, pela qual
"ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante".
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Ocorre que este posicionamento do autor perpassa outra problemática que é a
autodeterminação do indivíduo. Muito embora não seja o tema deste trabalho, surge a pergunta:
qual é o limite da interferência do Estado na vida privada dos seus cidadãos? Será que o Código
Civil já não contemplou as situações que o legislador considerava periclitantes quando criou um
capítulo específico para os direitos de personalidade, como portal do diploma civil? É viável, do
ponto de vista da técnica jurídica, tentar resolver mais uma situação abstrata através de um
princípio contratual?

Parece que não. Aceitar efeitos internos e externos, públicos e privados, individuais e coletivos,
entre outros, em um único princípio que é correlato à disciplina contratual, leva ao esvaziamento
da norma, torna-a uma "tábua de salvação" para tudo aquilo que não se encontra respostas no
ordenamento e, assim, tangencia-se o perigo da insegurança. Aliás, para o ordenamento francês
as situações narradas pelo autor não são novidade. O célebre caso do "arremesso de anão"[49],
que foi proibido na França por decisão judicial sob o argumento da irrenunciabilidade da
dignidade da pessoa humana, dando ao caso tratamento constitucional. Ou seja, neste caso, a
situação foi tratada com o principio e/ou regra que melhor se adequava e resolvia o caso; não
houve intermediação por outras normas. Isto significa que, casos de ofensa à integridade físico-
psíquica do homem devem ser tratadas pelas normas que protegem a dignidade e não por uma
interpretação alargada de um princípio contratual.

A corrente que atualmente mais se fortalece e mais tem seguidores é aquela que entende a
função social do contrato como uma flexibilização do princípio da relatividade. Segundo esta
linha de pensamento, o princípio constante no artigo 421 é ferido quando o contrato interfere
prejudicialmente na esfera jurídica de terceiros ou quando terceiros, alheios a relação contratual,
causam dano ao pacto existente. Para a maioria dos doutrinadores que defendem esta tese, a
função social do contrato revela sua face principalmente nos efeitos externos do contrato, sendo
as internalidades resolvidas por outras normas, tais como a boa-fé objetiva, probidade,
onerosidade excessiva, lesão, abuso de direito, entre outras. Diz-se, assim, que a função social
do contrato visa à proteção da tutela externa do crédito, bem como serve de fundamento para a
responsabilização do terceiro interveniente de forma prejudicial no contrato[50].

Vale destacar sobre esta linha de pensamento o posicionamento de Luis Renato Ferreira da
Silva, que mesmo entendendo ser a função social do contrato a flexibilização do princípio da
relatividade, a enxerga por outro ângulo. Este autor entende que os contratos, em uma
sociedade massificada, extrapolam os limites das partes contratantes, quando um grupo inicia a
cadeia de inadimplemento. O inadimplemento de um contrato poderá levar ao descumprimento
de outros vários que dependiam daquele. Assim, os efeitos externos de um pacto repercutem em
tantos outros, até chegar ao desequilíbrio das relações econômicas. Por isso, defende este autor,
que o contrato atenderá também a sua função social na medida em que permitir as trocas
econômicas e a manutenção e cumprimento das convenções livremente acertadas[51].

Não se pode deixar de referir as contribuições do Conselho de Justiça Federal, que em suas
Jornadas de Direito Civil, construiu alguns enunciados objetivando a melhor compreensão do
artigo 421. Estes enunciados concentram praticamente todas as vertentes doutrinárias até aqui
esposadas, dando à função social do contrato significações várias, tais como tutela externa do
crédito, promoção de trocas úteis e justas, proteção a interesses metaindividuais e à dignidade
da pessoa humana e também dando eficácia intracontratual ao princípio[52].

Diante desse panorama, confirma-se a hipótese da intrigante variedade de conceituações que
são atribuídas à função social do contrato, sendo latente uma tentativa de sistematização do
princípio, o que se passa a refletir a seguir.

 

4 ELEMENTOS PARA A SISTEMATIZAÇÃO DO PRINCÍPIO
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Não restam dúvidas, por todo o até aqui exposto, que a disciplina contratual sofreu fortes
influências do princípio da solidariedade, como forma de atingimento dos objetivos da República,
bem como de melhor adequação das relações privadas no contexto da sociedade atual.

No entanto, quando se está tratando da seara contratual, a premissa básica para o estudo ou
análise de qualquer situação é que o contrato é o instrumento jurídico dado aos particulares
para que livremente criem vínculos, constituam obrigações e autorregulem seus interesses
econômicos e patrimoniais, não podendo nenhum princípio, por mais relevante que seja,
desnaturar este instituto. O contrato é, na correta concepção de Enzo Roppo[53], a veste das
operações econômicas e também o meio para a circulação de riquezas e trocas patrimoniais; é
um espaço conferido aos indivíduos para que exerçam condutas não estritamente tipificadas (por
exemplo, a celebração de contratos atípicos), mas que estão acobertadas pelo manto do
ordenamento jurídico através do "instituto contrato". Assim, como bem observa Gerson
Branco[54], "o fato de o contrato ter um caráter instrumental e de o princípio da socialidade
incidir sobre as relações contratuais não transforma o contrato em servo dos interesses sociais
exteriores à liberdade de contratar".

Além disso, a liberdade de contratar encerra outro princípio constitucional, qual seja, a livre
iniciativa, que é tanto princípio fundamental da República Federativa do Brasil[55], quanto
princípio geral da ordem econômica[56]. Como bem salienta Judith Martins-Costa[57], a
liberdade de contratar é instrumento da livre iniciativa econômica, devendo ser assegurado aos
contratantes os meios necessários para que possam, através do contrato, atingir seus interesses
que são objeto daquele pacto e também satisfazer o exercício da atividade econômica que lhe é
intrínseco.

Podem-se iniciar as críticas ao artigo 421 do Código Civil com o evidente equívoco do legislador
ao funcionalizar a liberdade de contratar, quando o que deveria ser objeto da norma é a
liberdade contratual. A liberdade de contratar guarda relação com o livre arbítrio que cada
sujeito tem de firmar contratos ou não; revela-se como ápice da autonomia da vontade em
vincular-se a outrem por contrato ou pacto que lhe seja assemelhado.

Em outro sentido tem-se a liberdade contratual, que diz respeito ao conteúdo do contrato, ou
seja, as suas cláusulas. Esta sim deve ser objeto da norma, a fim de tornar-se passível de
funcionalização, pois não pode o Estado, através do Poder Legislativo, coibir a contratação, mas
sim, resta-lhe a opção de vigiar o conteúdo dos pactos[58].

E mesmo a intervenção estatal na substância dos contratos deve ser vista com cautela. Pela
finalidade econômica e mercadológica inerente ao contrato, deve-se ter muito cuidado com toda
e qualquer teoria que tente tornar o contrato meio de promoção de justiça social, distribuição de
rendas ou instrumento para promover a igualdade entre os particulares. Como já lecionou
Humberto Theodoro Junior[59], os interesses dos contratantes jamais serão equiparados; um
quer vender, outro quer comprar. Dessa forma, o contrato deve ser analisado como o meio para
que o patrimônio se desloque de uma pessoa à outra, com o fim precípuo de promover a
circulação das riquezas e movimentar o mercado e a economia.

Sendo assim, não cabe ao legislador ou aos intérpretes da norma tentar resolver problemas de
cunho social (como, por exemplo, a igualdade formal e material) através da limitação de um
instituto jurídico cujo objetivo é diverso; devem sim, os juristas, como referido no capítulo
anterior, diferenciar as pessoas e os "personagens" que estas representam em determinados
momentos da sua atuação social. Por isso, não se pode tratar da mesma forma o cidadão
consumidor, frente a uma grande fornecedora de produtos e este mesmo cidadão, agora
"comprador", quando realiza um contrato de compra e venda de um veículo com outro cidadão
"vendedor", que não pratica esta contratação com habitualidade. A função social de cada um
destes contratos é diversa, se é que existe nos dois pactos.

Analisando o contrato do ponto de vista das partes e da situação em que ele ocorre, justifica-se
a discordância em considerar a função social do contrato como princípio que torna os "interesses
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coletivos prevalentes sobre os individuais" ou então que "promove a justiça e a equidade nas
contratações", pois nem sempre, ainda mais em âmbito civil (leia-se, em situação de paridade),
tem-se situações que se assemelhem a prejuízo coletivo ou a aniquilamento de uma parte. Para
situações de grande desigualdade ou de ameaça ao bem comum, o ordenamento jurídico possui
regramentos próprios, que dão as possíveis soluções para contratos "infratores" e que,
principalmente, levam o intérprete a analisar o objeto em questão com a racionalidade
apropriada. São exemplos desse argumento, os microssistemas de proteção ao consumidor, ao
meio ambiente e à concorrência.

Com isso, não se está dissociando, ou incompatibilizando, o contrato civil dos ideais sociais e
éticos presentes no espírito da legislação vigente, até porque se acredita ser plenamente
possível o desenvolvimento do mercado e da economia dentro de padrões de eticidade, sem que
haja espoliação de nenhum indivíduo[60]. A tentativa aqui é de delimitar a atuação da função
social do contrato, buscando a definição que mais se coadune com o ordenamento, para
também lhe retirar o véu da insegurança pela imprecisão. A própria lei civil é capaz de resolver
as mais variadas situações, pois dotada que é de inúmeros outros princípios que podem resolver
questões entre as partes contratantes, de equilíbrio nas prestações, de uso adequado do
instituto jurídico, etc. Pode-se, inclusive, fazer uma analogia com o direito penal, no que tange a
aplicação do Princípio da Especialidade, onde sempre se deve primar pela aplicação da lei mais
específica ao caso concreto, em detrimento da lei geral. Também oportuno lembrar o artigo
04°[61], da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que autoriza o juiz, somente em casos
de omissão legislativa, a utilizar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Neste sentindo, entende-se ser a função social, na sua mais "fecunda"[62] significação, a
flexibilização do princípio da relatividade. Isso quer dizer que o contrato firmado entre duas
partes[63] não pode causar prejuízos a terceiros, tampouco terceiros alheios a uma relação
contratual podem intervir nesta de forma danosa. Daí concordar-se com a posição de Humberto
Theodoro Junior[64], Luis Renato Ferreira da Silva[65], Eugênio Facchini Neto[66], Teresa
Negreiros[67], entre outros.

Assim, o princípio da função social dos contratos serve de fundamento para responsabilização de
terceiros que interferem indevidamente em um pacto que conheciam o conteúdo, bem como
para coibir que contratos já estabelecidos, causem danos ou interferências a sujeito estranho ao
contrato[68]. E, quando essas interferências forem inevitáveis, que seja considerada a posição
do terceiro, objetivando a finalidade máxima do contrato de promover trocas econômicas úteis,
que atendam o interesse das partes e a preservação do pacto[69].

Para as questões atinentes às condutas dos contratantes entre si, o ordenamento jurídico
disponibiliza o princípio da boa-fé objetiva e da probidade, positivados no artigo 422[70].
Quando a questão tangenciar a desproporção entre as obrigações de contratante e contratado,
em evidente caso de onerosidade excessiva, a legislação ampara com a disciplina do artigo
478[71] ou ainda, quando constatada a lesão, a regra do artigo 157[72]. Já quando se está
diante de conduta que extrapole os limites da legislação, se tem a norma do artigo 187,
configurando o abuso de direito.

Propõe-se, assim, que ao analisar uma situação contratual para saber qual a melhor regra ou
princípio a ser aplicado, o intérprete deve pautar-se por algumas diretrizes metodológicas que
levarão a correta opção por um instituto ou outro[73].

A primeira consideração que deve ser feita é se a problemática que envolve o contrato é interna
ou externa à relação travada. Será interna, quando o litígio envolver somente os contratantes
(signatários do pacto) ou dados inerentes ao contrato, tais como as obrigações das partes e o
respeito ao tipo contratual escolhido. A externalidade será verificada quando os efeitos do
contrato forem sentidos por sujeitos estranhos à relação original e vice-versa,
independentemente da possibilidade de individualização destes.

Sendo a controvérsia de natureza interna, deve-se imediatamente identificar se esta gira em
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torno da conduta dos contratantes, das obrigações do contrato ou da sua perfeita utilização,
conforme seu tipo ou, em caso de contratos atípicos, conforme as regras gerais do direito
obrigacional e contratual.

Independente do tipo contratual que venha a ser travado entre duas partes, é sempre esperado
dos signatários de um pacto que estes ajam conforme regras éticas e morais, socialmente
reconhecidas, imprimindo às suas atitudes postura leal, reta e proba, em notório intuito de
colaboração, para com a outra parte, a fim de que o contrato se desenvolva dentro das
expectativas esperadas, visando o alcance do efeito prático para o qual se destina[74]. Este
dever de conduta traduz-se na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, que
se não forem verificados durante a formação, conclusão e execução do contrato, considera-se
ferida a norma do artigo 422 do Código Civil.

Embora se tenha referido anteriormente que os contratantes dificilmente buscam os mesmo
objetivos quando se vinculam, isso não quer dizer que seja permitida a desproporção entre as
prestações e contraprestações contratadas. O contrato deve ser bom e proveitoso para ambas
as partes, para que o objetivo da "circulação da riqueza" possa ser alcançado. Neste sentido, as
regras dos artigos 157 e 478 do diploma civil, que tratam respectivamente da lesão e da
onerosidade excessiva.

Primeiramente, devem-se diferenciar os dois institutos. Ambos tratam de uma prestação
desproporcional diferindo, contudo, o momento de sua verificação. Na lesão, a desproporção é
contemporânea a formação do pacto, estando normalmente atrelada a casos de extrema
necessidade. Exemplo deste instituto é o pai que ao ver seu filho necessitando de tratamento
médico, compromete-se a pagar preço muito superior ao devido, para que possa receber o
atendimento.

Já a onerosidade excessiva, verifica-se no momento da execução do contrato, sendo
imprescindível que este seja de execução continuada ou diferida. Nesta hipótese, uma causa
superveniente a formação do pacto desequilibra o mesmo, para torná-lo demasiadamente
oneroso para uma das partes e injustificadamente vantajoso para a outra. Detalhe relevante, é
que para que se esteja diante da chamada "teoria da imprevisão" é fundamental que no
momento da contratação fosse impossível prever a situação de desproporcionalidade.

Assim, verificada a ocorrência de obrigações desproporcionais, aplicar-se-á o instituto da lesão,
que tem como conseqüência a anulabilidade do pacto, nos termos do artigo 171, II,[75] ou a
"teoria da imprevisão", que faculta ao lesado a resolução do contrato.

Ainda na seara interna do contrato, temos a problemática do abuso de direito, que será
verificada quando o pacto não for utilizado para o fim que se destina. Gerson Branco[76] traz
esta hipótese, muito embora não a resolva pela norma do artigo 187, quando expõe situações
de contratos de compra e venda gravados com pacto comissório, mas que na realidade eram
uma forma mascarada de garantia de financiamento. Evidencia-se aí a configuração da "teoria
do abuso de direito", na medida em que um instituto jurídico típico está sendo aproveitado de
forma indevida, para fim ao qual não se destina.

Constado que o problema do contrato situa-se nas suas externalidades, cumpre verificar se é
pertinente a aplicação do princípio da função social do contrato, ou se há outra regra mais
específica.

De antemão já se exclui da abrangência do artigo 421 os contratos de natureza consumerista,
tendo em vista a existência do Código de Defesa do Consumidor, que melhor resolve as
controvérsias desta relação[77]. Diz-se isso, não só pela adequação das normas, como também
pela racionalidade que é intrínseca a este diploma, que trata de forma diferenciada aqueles que
não se encontram em posição de igualdade. Basta referir que a questão da flexibilização do
princípio da relatividade já era objeto deste diploma, anos antes de entrar em vigor o atual
Código Civil, através da disciplina dos artigos 18[78] e 19[79].
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O mesmo acontece quando as externalidades atingem a esfera ambiental, que possui legislação
protetiva própria, e atende com mais amplitude os possíveis danos causados por terceiros ao
meio ambiente. Frise-se que a legislação ambiental[80] fornece, inclusive, proteção mais ampla,
uma vez que além da responsabilidade civil objetiva que é imputada ao causador do dano,
também sofre este os efeitos penais decorrentes da sua conduta típica.

Ainda nesta linha excludente, podem-se inserir os contratos que possuem externalidades que
afetem a livre concorrência ou que configurem abuso de poder econômico. Nestes casos,
também por haver legislação específica[81] que melhor lida com o tema, opta-se por valer-se
desta, em detrimento do princípio geral, presente no artigo 421 do Código Civil.

Aplicar-se-á, então, o princípio da função social do contrato como fundamento para a
responsabilização de terceiros que interfiram em relações contratuais dos quais são
conhecedores, bem como para responsabilização de contratantes, que em virtude de contratos
firmados, causem dano a sujeitos alheios ao pacto, excluídas as hipóteses anteriormente
aventadas e outras que venham surgir, com regulação mais específica, que deslinde melhor a
controvérsia. Importante salientar que esta flexibilização das partes vale também para a esfera
processual, em demandas envolvendo contratos e terceiros que inicialmente não foram
signatários dos mesmos, e que acabaram por algum motivo, sendo atingidos pelo pacto.
Atualmente, é nesta seara que residem os casos mais expressivos de utilização do princípio[82].

Ressalta-se que a responsabilidade imputada com fundamento na função social do contrato será
extracontratual, pois mesmo existindo forte ligação com o terceiro, este não se torna parte do
contrato. Além disso, o credor lesado poderá cobrar suas perdas tanto do devedor, quanto do
terceiro, mas somente uma vez, isto é, se um dos dois ressarcir dos prejuízos, não poderá fazer
igual cobrança do outro. Em se tratando da cláusula penal existente nos contratos, para caso de
inadimplemento, esta somente será exigível do contratante parte, por força do princípio da
relatividade, não tendo o terceiro nenhum compromisso com o cumprimento desta. A
responsabilidade do terceiro é aquiliana, ou seja, extracontratual[83].

Por outro lado, quando a ofensa for do contrato em relação a terceiros, a solução da
controvérsia encontra-se no próprio Código Civil, no artigo 2.035, que preconiza que não
poderão prevalecer situações contrárias a ordem pública, estando inserida neste conceito a
ofensa a função social do contrato. A doutrina tem entendido esta "não prevalência" como
requisito de validade, de forma que o contrato que fere a sua função social deva ser
considerado nulo[84]. No entanto, destaca-se posicionamento divergente da Ministra Nancy
Andrighi que, em voto exarado em caso que versava sobre hipoteca, concluiu ser o atendimento
a função social do contrato requisito de eficácia dos pactos[85].

Importa destacar que, independentemente das transformações pelas quais o contrato tenha
passado no curso da história e daquelas que ainda virão, este também é instrumento de
pacificação social, na medida em que dá aos cidadãos garantia chancelada pelo Estado das
trocas econômicas que realizam. Assim, a função social do contrato, em uma visão
operacionalizada, desempenha a relevante tarefa de preservação dos pactos, blindando estes de
atos de terceiros, bem como a de proteção da coletividade, ao coibir efeitos danosos de
contratos perante esta.

 

CONCLUSÃO

 

                        Restou comprovado que a disciplina contratual passou por várias
transformações nos últimos tempos, tendo inclusive, novos princípios sido incorporados. Estes
princípios, embora de utilidade ímpar para a disciplina contratual e para a efetivação dos ideais
solidarista no direito privado, trouxeram dúvidas para a interpretação do contrato, ante a
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vagueza semântica e multiplicidade de significados que podem traduzir.

                        Um dos princípios que mais causou inquietude a doutrina foi a função social do
contrato ante o seu caráter inovador no ordenamento pátrio, não havendo sequer referencia
semelhante em legislações estrangeiras, que pudessem servir de parâmetro para a construção
de um conceito. A doutrina nacional trabalhou arduamente na busca pela concretude do
princípio, vislumbrando-se hoje uma tendência a considerá-lo como a flexibilização do princípio
da relatividade dos pactos.

                        Com isso, considera-se a função social do contrato voltada para a faceta
externa do pacto, cuidando esta da relação do contrato com terceiros e destes terceiros com a
relação contratual, onde não devem intervir prejudicialmente. Compreende-se assim, que a
função social do contrato se revela como elemento fundamente da responsabilidade do terceiro
que intervém em um contrato do qual tinha conhecimento, bem como motivação para a
aplicação da regra do artigo 2.035, para aqueles contratos que causam dano a indivíduos alheios
ao pacto.
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[31] Nas palavras da autora: "O exame destes instrumentos legislativos resulta na compreensão
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normas não se fixam em nenhum dos dois clássicos campos do Direito, o Público e o Privado,
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Maria Fernandes Novaes. A Função Social do Contrato. In: Estudos Jurídicos, v. 19, n. 47,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS, 1986, p. 106-107.

[32] Art. 11: O revendedor varejista que exibir a marca de identificação comercial de uma
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[34] JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Princípios do Novo Direito Contratual e
Desregulamentação do Mercado... p. 141
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deles cabe, seja igual para todos". (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A Função
Social do Contrato. p. 95)

[37] NALIN, Paulo. A Função Social do Contrato no Futuro Código Civil Brasileiro. In: Revista de
Direito Privado, n. 12, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 56.

[38] NALIN, Paulo. A Função Social do Contrato no Futuro Código Civil Brasileiro. p. 60.
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[39] Nas palavras do autor: "A realização da função social do contrato, portanto, agora prevista
expressamente no Projeto, exige que para a sua compreensão e interpretação atenda-se ao
valor "Justiça". As partes devem atender; o Juiz deve procurar a realização da justiça. A
liberdade contratual somente é concedida para que seja alcançada a sua função social". AGUIAR
JUNIOR, Rui Rosado de. Projeto de Código Civil - As Obrigações e os Contratos. In: Revista
dos Tribunais, v. 775. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 19-20.

[40] MIRAGEM, Bruno. Função Social do Contrato, Boa-Fé e Bons Costumes: Nova Crise dos
Contratos e a Reconstrução da Autonomia Negocial pela Concretização das Cláusulas Gerais. In:
MARQUES, Claudia Lima (org.). A Novo Crise do Contrato: Estudos Sobre a Nova Teoria
Contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 201.

[41] Neste sentido vale destacar a lição de Cláudia Lima Marques, in verbis: "No novo conceito
de contrato, a equidade, a justiça veio ocupar o centro de gravidade, em substituição ao mero
jogo de forças volitivas e individualistas, que, na sociedade de consumo, comprovadamente só
levava ao predomínio da vontade do mais forte sobre a do vulnerável. É o que o novo Código
Civil denomina "função social do contrato", novo limite ao exercício da autonomia da vontade".
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de defesa do Consumidor. 1998, p. 167).

[42] SANTOS, Eduardo Sens dos. O Novo Código Civil e as Cláusulas Gerais... p. 09-37;
SANTOS, Eduardo Sens dos. A Função Social do Contrato - Elementos para uma conceituação.
In: Revista de Direito Privado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n 13, janeiro-março
de 2003, p. 99-111.

[43] TIMM, Luciano Benetti. O Novo Direito Contratual Brasileiro. p. 142-143.

[44] Sobre esta teoria, além dos estudos de Luciano Timm, destaca-se as obras nacionais de
Decio Zylbersztajn e Rachel Sztajn (ZYLBERSZTAJN, Decio e SZTAJN, Rachel . Direito &
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005) e Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi
(PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005).

[45] Nas palavras do autor: "Nesse sentido, a revisão judicial dos contratos empresariais pode
trazer instabilidade jurídica, insegurança ao ambiente econômico, acarretando mais custos de
transação para as partes negociarem e fazerem cumprir o pacto. Ademais, aqueles casos de
revisão dos pactos demonstram que, muitas vezes, o risco ou mesmo o prejuízo da interferência
é distribuído entre a coletividade, que acaba por pagar pelo inadimplente judicialmente
protegido". (TIMM, Luciano Benetti. Direito, Economia e a Função Social do Contrato: em busca
dos verdadeiros interesses coletivos protegíveis no mercado de crédito. In: Revista de Direito
Bancário e do Marcado de Capitais, v. 33, São Paulo, 2006, p. 17).

[46] TIMM, Luciano Benetti. O Novo Direito Contratual Brasileiro. p. 135.

[47] ROSENVALD, Nelson. A Função Social do Contrato. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes
Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito Contratual Temas Atuais. São Paulo: Método, 2007, p. 95-
96.

[48] ROSENVALD, Nelson. A Função Social do Contrato. p. 88-92.

[49] Um estabelecimento comercial de uma cidade francesa disponibilizava como forma de
diversão aos seus clientes uma brincadeira de "arremessar anões".  O prefeito da cidade,
acreditando tratar-se de atividade atentatória da dignidade dos anões proibiu a continuidade da
"brincadeira". Os anões, juntamente com o estabelecimento comercial, ingressaram com uma
ação judicial para retomar as atividades. Em primeira instância obtiveram êxito, mas o Conselho
de Estado, em 1995, reformou a decisão, sob o fundamento que a violação da dignidade
humana é atentatória a ordem pública, mesmo que os lesados tenham concordado com a
violação sofrida.
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[50] Dentre os principais doutrinadores que defendem esta linha argumentativa, encontram-se
Antonio Junqueira de Azevedo, Judith Martins-Costa, Humberto Theodoro Junior, Calixto
Salomão Filho, Eugenio Facchini Neto, Luis Renato Ferreira da Silva e Teresa Negreiros.

[51] FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. A Função Social do Contrato no Novo Código Civil e sua
Conexão com a Solidariedade Social. In: SARLET, Ingo. O Novo Código Civil e a
Constituição. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006 p. 152-158.

[52] Enunciado 21, Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui
cláusula geral, a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação
a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.

Enunciado 22: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui
cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e
justas.

Enunciado 23: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não
elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio
quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da
pessoa humana.

Enunciado 360, da IV Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal e Superior Tribunal
de Justiça: Art. 421. O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna
entre as partes contratantes.

[53] ROPPO, Enzo. O Contrato. Almedina: Coimbra, 2009, p. 11

[54] BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Função Social dos Contratos. p. 296.

[55] Art. 1°, Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

[56] Art. 170, Constituição Federal. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...].

[57] Vide nota de rodapé n° 02.

[58] Neste sentido HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Contrato... p. 85-86 e
MIRAGEM, Bruno. Função Social do Contrato, Boa-Fé e Bons Costumes... p. 205.

[59] Diante da precisão dos argumentos do autor, pede-se vênia para transcrever o trecho na
íntegra: "Função quer dizer papel que alguém ou algo deve desempenhar em determinadas
circunstâncias. Falar em função, portanto, corresponde a definir um objetivo a ser alcançado.
Por exemplo: à jurisdição cabe a função de compor conflitos, ao legislativo, a de editar normas
jurídicas. À administração, a de gerir a coisa pública etc. Dessa maneira, afirmar que o contrato
tem a função de promover a igualdade dos contratantes equivale a dizer que esse tipo de
negócio tem como objetivo fazer com que as partes "sejam iguais". Ora, o contrato jamais terá
semelhante objetivo porque não se trata de instrumento de assistência ou de amparo a
hipossuficientes ou desvalidos. O único e essencial objetivo do contrato é o de promover a
circulação de riqueza, de modo que pressupõe sempre partes diferentes com interesses diversos
e opostos. Para harmonizar interesses conflitantes, o contrato se dispõe a ser útil na definição
de como aproximá-los e dar-lhes uma saída negocial. Nunca, todavia, o interesse do vendedor
será igual ao do comprador, o do mutuante igual ao do mutuário, o do locador igual ao do
locatário, o do empreiteiro igual ao do dono da obra e assim por diante. Quem visa ao lucro,
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obviamente, não pode ser igual a quem busca o uso ou a propriedade da coisa alheia. O lucro
do comerciante (fornecedor) não tem como ser igual à vantagem que o comprador espera obter
com o uso do bem adquirido. As coisas são tão heterogêneas que não chegam a oferecer
parâmetro algum para cotejo. Daí a imprestabilidade da tese de que o contrato teria a função
social de igualar os contratantes. Somente sendo diferentes e exercendo interesses opostos, as
pessoas praticarão o contrato, como instrumento naturalmente destinado à função específica de
realizar a circulação dos bens patrimoniais entre pessoas diferentes e que atuam como objetivos
distintos no relacionamento jurídico estabelecido. [...] Nesse enfoque, o terreno próprio para
cogitar-se da função social do contrato é o da modernização do antigo e inflexível principio da
relatividade dos contratos. Os problemas do comportamento ético entre os próprios contratantes
são cuidados por outro princípio novo do direito contratual, que vem disposto no art. 422, do
novo Código Civil, e não naquele que implanta a função social do contrato (art. 421)."
THEODORO JUNIOR. Humberto. O Contrato e sua Função Social. 03 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 45-48.

[60] Sobre este tema destaca-se a obra "Sobre Ética e Economia" de Amartya Sen. (SEN,
Amartya. Sobre Ética e Economia. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das
Letras, 1999)

[61]
 Artigo 04: Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os

costumes e os princípios gerais de direito.

[62] Toma-se a liberdade de utilizar a expressão de Eugênio Facchini Neto, no texto: A Função
Social do Direito Privado. p. 171.

[63] Sobre a condição de "parte", importante a lição de Massimo Bianca: "In senso sostanziale è
il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggeto cui è direttamente imputato l'insieme deglie
effetti giuridici del contratto. Parte del contratto o contraente in senso formale è l'autore del
contratto , cioè chi emette le dichiarazoni contrattuali costitutive. [...] La nozione di parte fa
riferimento ai soggetti dell'atto o del rapporto. Ma la dottrina ritiene che tale nozione prescinda
daí soggetti e debba piuttosto essere identificata nella posizione di interesse che si contrappone
al de altra posizione di interesse. La parte sarebbe, precisamente, um centro di interessi".
(BIANCA, Massimo. Diritto Civile - Il Contratto. Milano: Dott Giuffré, 1987, p. 53-54). Tradução
Livre: "Em sentido substancial é o titular da relaçao contratual, isto é o sujeito a quem é
diretamente imputado os efeitos jurídicos do contrato. Parte do contrato ou contratante em
sentido formal é o autor do contrato, isto é quem emite a declaração contratual constitutiva. [...]
A noçao de parte faz referência ao sujeito do ato ou da relação. Mas a doutrina considera que
tal noção não leve em conta os sujeitos e deva ser identificada na posição de interesse que se
contrapõe a outra posição de interesse. A parte será, precisamente, um centro de interesses".

[64] "Quando o art. 421 do novo Código brasileiro fala em função social para o contrato está
justamente cogitando dos seus efeitos externos, isto é, daqueles que podem repercutir na esfera
de terceiros". (THEODORO JUNIOR. Humberto. O Contrato e sua Função Social. p. 41),

[65] "Nesta idéia de cooperação entre os contratantes, mas também em relação a terceiros, é
que se concretiza, no direito contratual, a idéia solidarista insculpida no inciso I do artigo 3° da
Constituição Federal. Eu diria que, dentro da relação contratual, entre os contratantes, atua a
idéia de cooperação por intermédio do principio da boa-fé (regra do artigo 422 do Novo Código).
Já os reflexos externos das relações contratuais, ou seja, as relações contratuais enquanto fatos
que se inserem no mundo de relações econômicas e sociais, com isto integrando-se à cadeia
produtiva e afetando a esfera de terceiros, impõem um comportamento solidário, cooperativo,
que é atuado pela idéia de função social no exercício da liberdade contratual (regra do artigo
421 do Novo Código)". (FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. A Função Social do Contrato no Novo
Código Civil e sua Conexão com a Solidariedade Social. p. 153).

[66] "[...] Eis aí, em nossa visão, os mais fecundos efeitos da função social do contrato
(amenização da regra do relativismo contratual, bem como na regra da vinculatividade dos
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contratos). Efetivamente, dentre os efeitos que a doutrina vem apontando como derivadas de
uma concepção social do contrato, um dos mais importantes é a flexibilização do princípio da
relatividade dos contratos, segundo o qual o negócio realizado entre duas partes, não beneficia
nem prejudica terceiros." (FACCHINI NETO, Eugênio. A Função Social do Direito Privado. p. 171).

[67] "Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida como um
princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito
simplesmente que o contrato não deve ser concebido como uma relação jurídica que só
interessa às partes contratantes, impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que são
por ele próprio afetadas" (NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato... p. 208).

[68] Cabe referir os ensinamentos de Teresa Negreiros: "Sai fortalecida, pois, a tese de que o
princípio da função social condiciona o exercício da liberdade contratual e torna o contrato, como
situação jurídica merecedora de tutela, oponível erga omnes. Isto é, todos tem o dever de se
abster da prática de atos (inclusive a celebração de contratos) que saibam prejudiciais ou
comprometedores da satisfação de créditos alheios. A oponibilidade do contrato traduz-se,
portanto, nesta obrigação de não fazer, imposta àquele que conhece o conteúdo de um
contrato, embora dele não seja parte. Isto não implica tornar as obrigações contratuais exigíveis
em face de terceiros (é o que a relatividade impede), mas impõe aos terceiros o respeito por
tais situações jurídicas, validamente constituídas e dignas da tutela do ordenamento (é o que a
oponibilidade exige)" (NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato... p. 273).

[69] A doutrina americana também se ocupa do terceiro interveniente na contratação: "The
interference tort comes in two varieties: interference with contract and interference with
prospective business relations. The former describes a situation in which a valid contract exists
between two parties. The latter has no such requirement-prospective contractual relations are
sufficient for such an action. A prima facie case for either action requires that the plaintiff prove
the following: (1) A valid contract or business relationship existed between the plaintiff and the
breaching party; (2) the defendant knew of such a contract or relationship between the parties;
(3) the defendant disrupted this relationship; and (4) the defendant's acts did in fact harm the
plaintiff. Proof of malice or ill will on the part of the defendant is not required. (VARADARAJAN,
Deepa. Tortious Interference and the Law of Contract: The Case for Specific Performance
Revisited. Yale Law Journal, Vol. 113, p. 735/760. Nov/Dez 2001. p. 741/742). Tradução livre: "A
interferência delituosa vem em duas variedades: a interferência em um contrato existente e a
interferência em negócios futuros. O primeiro descreve um situação em que existe um contrato
válido entre as duas partes. O último tem a prospecção de relações contratuais como suficientes
para tal ação. O fumus boni juris para qualquer ação requer que o autor prove o seguinte: (1) a
relação de um contrato válido ou negócio existente entre o requerente e o terceiro infrator; (2) a
ciência do réu sobre o contrato ou relação negocial entre as partes, (3) a alteração desta
relação, e (4) o prejuízo do autor. Não é exigida prova de dolo ou má-fé por parte do réu."

[70] Sobre a eficácia interna da boa-fé objetiva, importante destacar a lição de Humberto
Theodoro Junior: "Em suma, para delimitar o campo de atuação dos dois novos princípios
consagrados pelo Código Civil de 2002 - a boa-fé objetiva e a função social do contrato - impõe-
se acentuar o seguinte: a) ofende-se o princípio da boa-fé quando o contrato, ou a maneira de
interpretá-lo ou de executá-lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes; b) ofende-se
a função social quando os efeitos externos do contrato prejudicam injustamente os interesses da
comunidade ou de estranhos ao vínculo negocial". (THEODORO JUNIOR. Humberto. O Contrato
e sua Função Social. p. 51).

[71] Artigo 478: "Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação".

[72] Artigo 157: "Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação
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oposta".

[73] Uma tentativa de sistematização da aplicação do princípio da função social do contrato já
foi feita por Eduardo Tomasevicius Filho, nos seguintes termos: "Assim, propõe-se um esquema
de aplicação do princípio da função social do contrato: 1. O exercício da liberdade de contratar
provoca externalidade à sociedade? Se não há, o contrato não tem função social; se sim, impõe-
se o dever de compensar a sociedade com fundamento na função social do contrato. 2. Verificar
se o contrato está desequilibrado para uma das partes. 3. Verificar se o reequilíbrio da relação
contratual implicará sacrifícios não relacionados com o contrato para a outra parte
(responsabilidade social da empresa, enriquecimento sem causa). Se causar sacrifícios, o
contrato já cumpre sua função social. 4. Verificar se existe instituto jurídico destinado a corrigir o
desequilíbrio contratual. se não houver instituto, aplica-se a função social do contrato".
(TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A Função Social do Contrato: Conceito e Critérios de
Aplicação. In: CUNHA, Alexandre dos Santos. O Direito da Empresa e das Obrigações e o
Novo Código Civil Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 216).

[74] No mesmo sentido, TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina
Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. v. II. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006, p. 16.

[75] Artigo 171: Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
[...] II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores.

[76] BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Função Social dos Contratos... p. 208 e seguintes.

[77] As relações de consumo merecem especial atenção, pois não tratam, muitas vezes,
somente de uma transação patrimonial. Há situações em que a relação travada entre
consumidor e fornecedor configura uma necessidade humana, tornando-se assim o direito do
consumidor, nas palavras de Adalberto Pasqualotto, um direito humano. Por isso, assume-se o
posicionamento que para as relações de consumo, deve-se aplicar o Código de Defesa do
Consumidor, que é o diploma legislativo hábil para ponderar estas questões. (PASQUALOTTO,
Adalberto. Fundamentalidade e Efetividade da Defesa do Consumidor. In: Direitos Fundamentais
e Justiça, n. 9, Porto Alegre: HS Editora, 2009, p. 68)

[78] Lei 8078/90, artigo 18: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[79] Lei 8078/90, artigo 19: Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de
quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu
conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
[...].

[80] Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

[81] Lei 8.884, de 11 de junho de 1994.

[82] "A preliminar de ilegitimidade ativa renovada pela ré em razões de recurso deve ser
rechaçada. O contrato celebrado entre a ré e a empregadora da autora, visando à assistência à
saúde aos empregados desta, é um típico contrato em favor de terceiros. Esse tipo de contrato
permite que o próprio beneficiário da proteção contratual possa agir diretamente contra a
contratada para cobrar prestações previstas no contrato. Trata-se de um dos efeitos do princípio
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da função social do contrato. Referido princípio, ora consagrado expressamente no art. 421 do
CC, relativiza o princípio da força obrigatória dos contratos - servindo como um dos
fundamentos que justificam, se for o caso, a revisão dos contratos. Vive-se, modernamente, um
período de complexidade contratual, pois ao lado dos antigos princípios do direito contratual
(autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos e relatividade das convenções), que
persistem válidos, novos princípios surgem (função social do contrato, boa-fé objetiva e
equilíbrio contratual), devendo todos encontrar seus espaços de incidência, com cedências
recíprocas. Assim, não causa nenhuma espécie, à luz da moderna principiologia contratual, que
a autora, beneficiária que é do contrato firmado entre a UNIMED e a CRT, possa diretamente
ajuizar uma ação contra a seguradora, pleiteando o reconhecimento de direitos previstos no
referido contrato". (Recurso Inominado 71001625458, Terceira Turma Recursal Cível, Relator
Eugênio Facchini Neto, publicado em 01/09/2008, disponível em <http://www.tj.rs.gov.br>
Acesso em: 10 de junho de 2009)

[83] ROSENVALD, Nelson. A Função Social do Contrato. p. 106-108.

[84] Neste sentido NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil
Comentado. 06. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; FACCHINI NETO, Eugênio. A
Função Social do Direito Privado. p. 168; e SOARES, Renzo Gama. Breves Comentários sobre a
Função Social dos Contratos. In: NERY, Rosa Maria de Andrade. Função do Direito Privado
no Atual Momento Histórico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 456, cujo
entendimento se transcreve: "Sendo o art. 421 uma cláusula geral, cabe ao juiz decidir qual será
a decisão a ser tomada naquele caso concreto. O juiz, de acordo com o seu entendimento
diante do caso concreto, poderá proclamar a inexistência do contrato por falta de objeto;
declarar sua nulidade por fraude à lei imperativa (CC 166, VI), porque a norma do CC 421 é de
ordem pública (CC 2.035, parágrafo único); convalidar o contrato anulável (CC 171 e 172);
determinar a indenização da parte que desatendeu a função social do contrato etc. São múltiplas
as possibilidades que se oferecem como soluções ao problema do desatendimento à cláusula
geral da função social do contrato".

[85] "A questão ora em exame diz respeito à aplicação das disposições do Código Civil de 2002
(especificamente, o artigo 1.488 desse diploma legal) às relações jurídicas formadas antes de
sua vigência. Ou seja, trata-se de definir o alcance do artigo 2.035 do Código que,
estabelecendo uma regra de transição entre a lei antiga e a lei nova, dispõe: Art. 2.035. A
validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste
Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos,
produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido
prevista pelas partes determinada forma de execução.Parágrafo único. Nenhuma convenção
prevalecerá se contrariar os preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este
Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Há, na norma supra
transcrita, duas regras distintas, a saber: (a) a fixação da nova lei como diploma regulador dos
efeitos de quaisquer contratos , firmados anteriormente à vigência do novo código (caput); e,
(b) a não prevalência de uma convenção, na hipótese de ela entrar em confronto com os
princípios de ordem pública introduzidos pela nova lei (parágrafo único). Ou seja: a hipótese
"a" destina-se a regular todos os contratos anteriores, incidindo unicamente sobre
seus efeitos , que são mantidos; a hipótese "b", por sua vez, destina-se a fulminar
apenas alguns contratos (contrários à ordem pública), eliminando, portanto, de
maneira completa a sua eficácia". (grifou-se) (RESP 691738, Terceira Turma, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, publicado em 26/09/2005, disponível em <http://www.stj.gov.br>
Acesso em: 10 de junho de 2009)
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O DANO MORAL NA RUPTURA DO CASAMENTO OU DA UNIÃO ESTÁVEL - UMA
ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DESTE INSTITUTO

THE MORAL DAMAGE IN THE RUPTURE OF MARRIAGE OR COMMON LAW MARRIAGE - AN
ANALYSIS OF THIS CONTEMPORARY INSTITUTE

Ana Vládia Martins Feitosa
Felipe Maciel De Farias

RESUMO
Avançando a família de um conceito institucionalista para uma idéia de proteção prioritária da
pessoa humana, não se pode coibir a aplicação da responsabilidade civil. Torna-se indiscutível
que, configurado o ato ilícito, dentro ou fora da relação familiar, é de se reconhecer ao cônjuge
ofendido o direito a reparação do dano moral suportado, como mecanismo de proteção a sua
personalidade. Assim, busca-se desenvolver uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial com o
intuito de elucidar os seguintes questionamentos: a) Quais são os requisitos necessários para a
admissão de uma reparação por danos morais em decorrência da ruptura do casamento ou da
união estável? b) Qual o juízo competente para processar e julgar o feito? c) Quais as hipóteses
de incidência dessa indenização? Conclui-se que a proteção da personalidade humana exigida
pela CF/88 impõe um redirecionamento dos antigos conceitos e instituições de Direito Privado,
sob uma ótica mais humanista e contemporânea, utilizando os primados constitucionais, em
especial os direitos fundamentais, nas relações privadas. 
PALAVRAS-CHAVES: Casamento; União estável; Ruptura; Dano moral.

ABSTRACT
Developing the family from an institutional concept to an idea of priority protection of the human
being, it can't be forbidden the application of civil responsibility. It can’t be discussed the idea
of, once the illegal act has happened, inside or outside the family relationship, it is necessary to
recognize to the offended consort the right of the supported moral damage reparation, as a
mechanism of protection of their own personality. So, the objective of this work is to develop a
bibliographic and jurisprudential research with the intention of elucidating the following
questions: a) What are the necessaries requirements to admit moral damage reparation in
consequence of the marriage or common law marriage rupture?; b) What is the competent
ability to judge and pass sentence on the litigation?; c) What are the hypothesis of this
compensation’s incidence? Finally, it can be concluded that the protection of human personality
required by the Federal Constitution of 1988 imposes a redirection from the old concepts and
institutions of Private Law, under a more humanist and contemporary vision, using the
constitutional principles, specially the fundamental rights, on private relations.
KEYWORDS: Marriage; Common law marriage; Rupture; Moral damage.

INTRODUÇÃO

 

 

A antiga polêmica sobre o ressarcimento de perdas e danos em decorrência da ruptura do casamento ou da união estável
volta a ser discutida no cenário jurídico atual, desta vez com outros contornos, sob uma perspectiva menos apegada ao
formalismo e bem mais adequada a nossa realidade social.

 

O casamento faz nascer entre os cônjuges direitos e deveres recíprocos, destacando-se entre eles os deveres de
lealdade, respeito, fidelidade e de coabitação, presentes no atual código civil (CC). Por sua vez, o § 3º do art. 226 da
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Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar. Em contrapartida, subtende-se que a vida em comunhão é fruto do amor e da vontade de compartilharem todos os
momentos juntos e quando esta comunhão cessa, fracassa o casamento e os deveres conjugais deixam de ser exigidos.

 

É de se ressaltar que, por força do Poder Constituinte Derivado Reformador, no dia 14 de Julho de 2010 foi publicado e
entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 66, dando nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no sentido de suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais
de 01 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos.

 

O referido parágrafo possuía a seguinte redação: "O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”.
Com a nova redação: "O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". Destarte, não há falar na figura da “separação
judicial”, em face de sua abolição do ordenamento pátrio.

 

No tocante à indenização em caso de divórcio litigioso, não há no direito das famílias, qualquer sanção pecuniária prevista
contra o causador do rompimento, por danos materiais ou morais sofridos pelo cônjuge inocente. Em razão de tal ausência na
legislação é que, muitos entendem que não poderia haver utilização das normas presentes no direito das obrigações.

 

A vida a dois, assim como em qualquer outra relação está sujeita a determinados atos ilícitos e crimes praticados por um
cônjuge ou companheiro contra o outro, alheios a problemática da ruptura direta do relacionamento, equiparando-se a qualquer
ato danoso passível de reparação. Um exemplo ilustrativo seria o marido que, covardemente, efetua disparos na esposa,
deixando seqüelas físicas irreversíveis nela, como a paraplegia.  Em casos como esse, mormente quando se tratar de infrações
graves, verifica-se que há uma extrapolação da simples quebra da relação conjugal, para enquadrar-se em agressão a dignidade
da pessoa humana.

 

Essa responsabilidade civil enfatiza o dever de indenizar sempre que presentes os elementos caracterizadores do ato
ilícito estiverem presentes. É certo que, a teoria da responsabilidade civil está consolidada sobre o prisma da reparação do dano.
Tal perspectiva emerge da amplitude que consagrou o art. 186, do código civil brasileiro (CC): “aquele que por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imperícia violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

 

Ponto que se apresenta bastante atual e controverso refere-se à possibilidade de reparação por danos morais em caso de
dissolução da sociedade conjugal em razão de infração grave imputada ao cônjuge culpado.

 

A jurisprudência já vem ensaiando a reparação do dano moral suportado pelo cônjuge inocente em razão da conduta
danosa do parceiro. Avançando a família de um conceito institucionalista para uma idéia de proteção prioritária da pessoa
humana, não se pode coibir a aplicação da responsabilidade civil. Torna-se indiscutível que, configurado um ato ilícito, dentro ou
fora da relação familiar, é de se reconhecer ao cônjuge ofendido o direito a reparação do dano moral suportado, como
mecanismo de proteção a sua personalidade.

 

Nesse passo, se o rompimento da vida conjugal é motivado por culpa exclusiva de um dos cônjuges ou companheiro, o
culpado responderia pela obrigação de ressarcir os danos morais, notadamente, quando presente a prática de sevícias e
humilhações sofridas pelo cônjuge inocente, mercê de grave violação dos deveres de casamento ou da união estável, além da
norma consagrada no art. 186 do CC.
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Por outro lado, parte da doutrina tenta fazer sempre um paralelismo entre o pedido de indenização por dano moral em
virtude da ruptura da relação matrimonial ou da união estável com uma conduta, necessariamente, tipificada como crime.

 

Há ainda diferentes posicionamentos a respeito de qual seria o juízo competente para processar e julgar o pedido de
indenização, bem como em que momento a ação poderia ser ajuizada (antes do pedido de separação, após, ou
cumulativamente), dentre outros aspectos que merecem um estudo mais aprofundado do tema.

 

1 A TUTELA DA PERSONALIDADE NAS RELAÇÕES PRIVADAS

 

Em um passado não tão distante, a família era vista como um espaço inviolável,
intransponível, tanto para a sociedade em geral, como para o Estado. Este último, só intervia no
seio familiar em situações extremamente gravosas, amplamente repugnadas pela concepção
social da época.

 

Na família Patriarcal, observa Lobo (2009, p.38), “a cidadania plena concentrava-se na
pessoa do chefe, dotado de direitos que eram negados aos demais membros, a mulher e os
filhos, cuja dignidade humana não podia ser a mesma”, estando assim, vedado a intervenção do
Estado, tolerando-se a subjugação e os abusos contra os mais fracos.

 

O direito civil sofreu um processo de constitucionalização, afastando a concepção
individualista e tradicional que pairava nas sociedades conservadoras, voltando-se a uma
promoção da dignidade da pessoa humana, da justiça material e da igualdade substantiva. Os
princípios constitucionais ganharam destaque também nas relações privadas, como meio não
apenas de afirmação da hierarquia da Lei Maior, mas, sobretudo, como forma de humanização
do Direito Privado.

 

Agora, qualquer norma jurídica de direito das famílias exige a presença de fundamento de
validade constitucional (DIAS, 2009). Trata-se de característica do chamado Estado Social, que
intervém em setores da vida privada como forma de proteger o cidadão, postura que se
distancia do paradigma do Estado Liberal, consubstanciado na liberdade das relações privadas.

 

O Estado tem não só a incumbência de respeitar os direitos e liberdades fundamentais, mas
também garanti-los (MENDES; COELHO; BRANCO, p. 74).

 

Assim, no constitucionalismo contemporâneo, o entendimento doutrinário dominante é de
que os direitos fundamentais aplicam-se, também, às relações privadas. Segundo tais preceitos,
não podem os particulares, com amparo no princípio da autonomia da vontade, afastar
livremente os direitos fundamentais (PAULO; ALEXANDRINO, p. 99).
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Com efeito, a entidade familiar somente é preservada enquanto observada a tutela da dignidade da pessoa, cabendo ao
Estado, na forma do art. 226 §8º da CF/88, assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

 

 Assim, decaiu o patriarcalismo e a vulneração incondicionada às instituições, como o
casamento, incompatível com o atual estágio Democrático de Direito. Gama (2008, p. 8),
dissertando sobre as transformações em relação às famílias contemporâneas, destaca:

 

A despeito da mudança de enfoque no tratamento da dicotomia 'direito público/direito
privado', não há como negar que eventuais interesses superiores aos individuais (dos
cônjuges) não se revelem suficientes para inserir o casamento no direito público, daí a
própria noção de princípios ou de regras de ordem pública que podem limitar a autonomia
privada, como tem sido reconhecido nos últimos tempos.

 

Sarmento (2005, p. 104), na obra “Direitos Fundamentais e Relações Privadas”, adverte:

 

[...] é preciso usar a Constituição como instrumento de luta, para resistir às tendências que
já se esboçam no horizonte, de ‘despersonalização’ e ‘repatrimonialização’ do Direito
Privado, na linha do pensamento neoliberal globalizado, segundo o qual o papel do Direito
não é cuidar das pessoas, com suas necessidades e seus projetos, mas apenas garantir a
estabilidade das relações econômicas, em ambiente de livre mercado.

 

Sob essa perspectiva, especialmente diante do princípio da dignidade da pessoa humana,
Lenza (2009, p. 2), se refere a um “direito civil-constitucional”, já que passamos a estudar o
direito privado à luz das regras constitucionais, superando a dicotomia público-privado
tradicionalmente conhecida.

 

Nesse sentido, Moraes (2007, p. 42), ao tratar dos princípios e métodos da moderna
interpretação constitucional assegura que, tais mecanismos deverão, em síntese, buscar
harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas, adequando-as à realidade e
pleiteando a maior aplicabilidade dos direitos, garantias e liberdades públicas.

 

Há um caráter fortemente social na CF/88 que a difere das demais, enaltecendo como
valores supremos: os direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça.

 

Nesse contexto, mostra-se necessário sopesar valores constitucionais, os fundamentos e os
objetivos da República e aplicá-los na prática, vendo o todo (mas sem esquecer o particular), de
olho no progresso e no desenvolvimento (mas preservando a dignidade humana), na procura
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por uma sociedade justa e solidária (LIMA, 2009).

 

1.1 O princípio da Dignidade da Pessoa Humana

 

A grande reviravolta surgida no Direito das Famílias com o advento da Constituição Federal
de 1988, como bem observou Madaleno (2009, p. 20), foi “a defesa intransigente dos
componentes que formulam a inata estrutura humana, passando a prevalecer o respeito à
personalização do homem e de sua família”, pelo Estado Democrático de Direito.

 

É nesse diploma que se encontram princípios expressos acerca do respeito a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III). Ao se reportar sobre o Direito das Famílias, a Carta Magna
consigna no seu artigo 226, §7º, que o planejamento familiar está assentado no princípio da
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.

 

O Código Civil de 2002 complementou e estendeu tais princípios, mas, sem dúvida, a
verdadeira revolução legislativa em matéria de direito privado e especificamente no tocante ao
direito das famílias, já ocorrera antes, com a CF/88 (VENOSA, 2008).

 

O princípio da dignidade da pessoa humana exerce um importante sustentáculo no tocante
ao tema deste trabalho, pois não há como falar em indenização por dano moral em decorrência
da ruptura do casamento ou da união estável, sem uma análise do referido princípio.[1]

 

Oportunamente, Piovesan (2000, p.53), afirma que o princípio da dignidade da pessoa
humana é o princípio constitucional que mais atende às exigências de justiça social, conferindo
suporte axiológico a todo o ordenamento jurídico brasileiro, servindo, inclusive, de parâmetro de
valoração a conduzir a interpretação de todo o sistema constitucional.

 

Complementa, Novelino (2008, p. 206):

 

Uma das consequências da consagração da dignidade humana no texto constitucional é o
reconhecimento de que a pessoa não é simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas, ao
contrário, deve constituir o seu objeto supremo, sendo que na relação entre o indivíduo e o
Estado deve haver sempre uma presunção a favor do ser humano e de sua personalidade,
vez que o Estado existe para o homem e não o homem para o Estado.

 

E certo que, todo o comportamento, comissivo ou omissivo, que atente contra a dignidade
deve ser coibido pelo ordenamento jurídico, das diversas formas, como a invalidação dos
negócios jurídicos, a responsabilidade civil por reparação a danos morais e materiais, a
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imposição de obrigação de fazer ou não fazer, dentre outras.

 

A tutela da personalidade humana deve ser dotada de elasticidade, de forma a albergar
todas as situações em que apareça alguma ameaça à dignidade, tipificada ou não pelo
legislador.

 

Neste passo, ao dar o ordenamento pátrio uma maior ênfase à pessoa, ao indivíduo,
concentrando maior atenção aos direitos da personalidade, inexiste, em tese, óbice na pretensão
relativa à reparação cível por atos ilícitos praticados por um familiar contra outro.

 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL NA RUPTURA DAS RELAÇÕES CONJUGAIS

 

As antigas teses de que não existe a figura da indenização no direito das famílias, considerando que o amor não se paga
ou que a convivência a dois não se indeniza, já que o compromisso amoroso traria ínsita a idéia de risco, de modo que seu
rompimento não seria capaz ensejar qualquer reparação, mostram-se ultrapassadas no cenário jurídico atual.

 

 Silva (2007, p. 201) ao discorrer sobre o direito a integridade moral, aduz que: “a moral individual sintetiza a honra da
pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integra a vida humana como dimensão imaterial”.

 

Conforme ressaltado, a dignidade da pessoa humana está albergada em nosso texto constitucional, não só como direito
individual, mas, também, como fundamento do Estado e, em face desse caráter, é protegida em todos os campos do direito.

 

Cavalhieri Filho (2010, p. 83), ao analisar a dignidade humana e a responsabilidade civil no contexto da atual ordem
jurídica, leciona:

 

Mesmo nas relações familiares podem ocorre situações que ensejem indenização por dano
moral. Pais e filhos, marido e mulher na constância do casamento, não perdem à
intimidade, à privacidade, à autoestima, e outros valores que integram adignidade. Pelo
contrário, a vida em comum, reforçada por relações íntimas, cria o que tem sido chamado
de moral conjugal ou honra familiar, que se materializa nos deveres de sinceridade,
de tolerância, de velar pela própria honra do outro cônjuge e da família. (grifo do autor)

 

Amarante (2005, p. 198) esclarece: “a evolução dos costumes refletiu em nossas leis, que não dão mais ao casamento
aquele caráter efetivo e duradouro, sendo que as sanções endereçadas ao cônjuge culpado, não guardam relação de
proporcionalidade com a conduta desonrosa”. Desta feita, deverá ocorrer uma subsunção daqueles atos, do direito das
obrigações para o direito das famílias, em decorrência do ato ilícito, quando ofendem a dignidade do outro cônjuge ou
companheiro.

 

É de se ressaltar que a importância pecuniária recebida pelo cônjuge ou companheiro inocente, a título de alimentos, por
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exemplo, não tem a finalidade de reparar as ofensas físicas e psíquicas praticadas pelo outro. Isto porque os alimentos, além de
serem arbitrados em função do binômio possibilidade do alimentante/necessidade do alimentado, têm ainda, a finalidade única
de prover a subsistência do alimentante, e não a de ressarcir o dano moral.

 

O mesmo ato ilícito que configurou infração grave dos deveres conjugais, posto como fundamento para a separação
judicial contenciosa, presta-se igualmente para legitimar uma indenização por danos morais, como leciona Cahali (2005, p. 762):

 

O ato ilícito preserva os seus efeitos: como representativo de infração dos deveres
conjugais, posto como causa da dissolução do casamento e como causa de
responsabilidade civil da regra geral do art. 186 do Código (correspondente, em parte, ao
art. 159 do anterior CC).

 

Com efeito, são situações não excludentes entre si, sendo perfeitamente cumulável, na no divórcio ou na dissolução da
união estável, o pedido de indenização por danos morais, sem que haja bis in idem , conforme art. 292 do Código de Processo
Civil (CPC).

 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela admissão de tanto na separação como no divórcio, ser possível a
reparação moral em virtude de lesão praticada contra direito da personalidade humana:

 

Separação judicial. Proteção da pessoa dos filhos (guarda e interesse). Danos morais
(reparação). Cabimento. 1. O cônjuge responsável pela separação pode ficar com a guarda
do filho menor, em se tratando de solução que melhor atenda ao interesse da criança. Há
permissão legal para que se regule por maneira diferente a situação do menor com os pais.
Em casos tais, justifica-se e se recomenda que prevaleça o interesse do menor. 2. O
sistema jurídico brasileiro admite, na separação e no divórcio, a indenização por
dano moral. Juridicamente, portanto, tal pedido é possível: responde pela
indenização o cônjuge responsável exclusivo pela separação. 3. Caso em que, diante
do comportamento injurioso do cônjuge varão, a Turma conheceu do especial e deu
provimento ao recurso, por ofensa ao art. 159 do Cód. Civil, para admitir a obrigação de se
ressarcirem danos morais. (STJ, REsp 37051 / SP, 3º Turma, Ministro NILSON NAVES, DJ
25/06/2001 p. 167) (grifo nosso)

 

 

Diniz (2007, p.184), reconhece uma série de situações capazes de ensejar responsabilidade civil e, consequentemente,
indenização pecuniária no caso em estudo:

 

[…] dissabor por impotência coeundi; sadismo erótico, prática sexual anormal ou vexatória,
que viole princípios morais ou integridade física; vigilância mortificante; gestos ultrajantes;
comparações desprimorosas; exposição do cônjuge a companhias degradantes; recusa
infundada ao débito conjugal; difamação, calúnia ou injúria, atentórias à honra e ao bom
nome do cônjuge; revelação de fatos ou segredos pessoais; transmissão de moléstia
contagiosa ou venérea; sevícias e maus-tratos; tentativa de homicídio; violação de
correspondência e de comunicação telefônica; não-cumprimento dos deveres conjugais
lesivo ao direito da personalidade do cônjuge, causando-lhe desonra, humilhação ou,
ainda, lesão na sua saúde física ou mental; abandono moral e material; privação de
convivência com os filhos; gastos com mudança; perda de rendimentos sobre bens que
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passaram ao outro consorte; dificuldade de arrumar emprego ou readaptação profissional,
se o casamento frustrou o sucesso profissional do cônjuge etc.

 

Não é necessário que a conduta do cônjuge agressor seja tipificada como crime; o essencial é que ela inflinga ao outro
dores e sofrimentos intoleráveis, notadamente, por meio da prática de sevícias e humilhações, posto como fundamento para a
ruptura do casamento ou da união estável. Contrário a esse posicionamento, Theodoro Júnior (2009, p.111) entende que a
conduta do cônjuge que inflinge dores e sofrimentos intoleráveis deve ser tipificada como crime.

 

Oportunamente, Stoco (2004, p. 798) adverte:

 

Não é incomum um dos separados – geralmente pessoas notórias e de destaque na
sociedade – procurar a imprensa para não só anunciar a separação, mas, também, para
ofender, tornar pública particularidades, intimidades e idiossincrasias que só a eles
interessa; assacar invectivas, contumélias e protérvias contra o ex companheiro.

 

Não se está aqui defendendo um caráter indenizatório abrangente e ilimitado para o desfazimento dessas relações. Afinal,
as ofensas insignificantes típicas do dia-a-dia conjugal, bem como o simples desamor, por si só, não ensejam responsabilidade
civil. Assim, descabido impor ressarcimento pelo simples fim do afeto, até mesmo porque a ruptura da vida a dois é, muitas
vezes, um novo caminho para a felicidade.

 

 Farias e Rosenvald (2008, p. 352), compartilham desse entendimento:

 

Com efeito, somente quando a conduta atentar contra a dignidade do consorte poderá
resvalar efeitos no âmbito indenizatório. Ou seja, é preciso que a conduta praticada pelo
cônjuge ultrapasse o limite da razoabilidade e tolerância esperadas entre pessoas
casadas.

 

No mesmo sentido, Gonçalves (2003, p.81):

 

[...] o que nos parece, contudo, carecer de fundamento legal, no atual estágio de nossa
legislação, é o pedido fundado no só fato da ruptura conjungal, ainda que por iniciativa do
outro cônjuge. Provado, no entanto, que a separação, provocada por ato injusto do outro
cônjuge, acarretou danos, sejam materiais ou morais, além daqueles já cobertos pela
pensão alimentícia (sustento, cura, vestuário e casa), a indenização pode ser pleiteada,
porque legem habemus: o art. 186 do código civil.
 

Cardoso (2004, p.167), acentua: “havendo injúria, ou vexames impostos, inclusive em público, sevícias, humilhação por
parte de algum dos cônjuges, tem a vítima o direito, em tese, à indenização nos exatos termos da lei civil”

 

A possível indenização a ser postulada não deverá estar vinculada à culpa conjugal, não resultará de infração às
obrigações conjugais (art. 1566 do CC), mas, da responsabilidade civil e de seus pressupostos clássicos (evento danoso, ofensa
culposa e nexo causal).
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Como é cediço, toda e qualquer relação amorosa está sujeita a decepções e frustrações para ambos os consortes,
advindas de seu término. Amar não deixa de ser uma atividade de risco sujeita a volubilidade do sentimento humano. 

 

Desta feita, somente o ato ilícito, caracterizado em consonância com o art. 186 e 187 do Código Civil de 2002 é que irá
ensejar a responsabilidade civil.

 

É este o entendimento que prevalece no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, in verbis:

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RUPTURA DE UNIÃO
ESTÁVEL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - FATO NATURAL DA VIDA -
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Para se configurar o dever reparatório, devem coexistir a conduta ilícita, o DANO e o
nexo de causalidade entre a conduta e o DANO. Ausente algum desses elementos, inexiste a
obrigação de indenizar. A ruptura de união estável não configura, por si só, ato ilícito, na medida em
que ninguém é obrigado a permanecer unido a outrem. O simples fato de a autora afirmar ter sido
abandonada por seu companheiro não significa que deva ser indenizada, pois se impõe que o
alegado DANO MORAL seja decorrente de efetivo ato ilícito. (TJ/SC, Apel. Cível, nº 2005.037161-2,
de Tubarão, 2ª Câmara Cível, Rel. Mazoni Ferreira DJ: 05/10/2010)

 

 

2.1 Aspectos processuais do pedido de indenização por ato ilícito
no rompimento do casamento ou da união estável

 

O divórcio litigioso, bem como a dissolução da união estável, e a ação de indenização são independentes. Os pedidos,
contudo, são cumuláveis e podem ser formulados em uma mesma demanda (CPC, art. 292). Nada impede, porém, que a
indenização, com apoio no art. 186 do código civil, seja pleiteada antes ou depois da instauração do processo para obtenção da
dissolução contenciosa da sociedade conjugal, e até mesmo em reconvenção, sendo competente, em qualquer caso, o juízo de
família, e não o cível. 

 

Neste sentido:

 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO (CPC, ART. 292, § 2º). CULPA PELA SEPARAÇÃO DO VARÃO. ADULTÉRIO
COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA.

É permitida a cumulação de vários pedidos num único processo, contra o mesmo réu ou
reconvinte, quando preenchidos os requisitos do artigo 292, § 1º, do Código de Processo
Civil. A desobediência ao dever de fidelidade recíproca acarreta dor MORAL ao cônjuge
enganado, autorizando a condenação do consorte infiel ao pagamento de indenização por
danos morais. O valor da indenização do DANO MORAL deve ser arbitrado pelo juiz de
maneira a servir, por um lado, de lenitivo para a dor psíquica sofrida pelo lesado, sem
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importar a ele enriquecimento sem causa ou estímulo ao abalo suportado; e, por outro, deve
desempenhar função pedagógica e séria reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a recidiva.
(TJ/SC, Apelação nº 2004.012615-8, Rel. Luiz Carlos Freyesleben, DJ: 05/05/2005) (grifo
nosso)

 

Silva (2006, p. 304), embora entenda que não deve ser afastada a competência da Varas de Família para o pedido de
reparação por danos morais, defende que os pedido devam ser feitos em processos separados, devendo ser reconhecida entre
ambos a conexão, autorizando a distribuição por dependência na forma do artigo 253 do CPC.

 

 A vedação dos Juízos de Família de julgar pedido de reparação civil no rompimento de casamento ou de união estável,
certamente, abre espaço para a possibilidade de decisões conflitantes, já que, a ação reparatória tramitaria no cível e a ação de
separação judicial culposa perante as vara de família, embora a causa de pedir nos dois feitos seja a mesma, além de contrariar
os princípios da celeridade e economia processual, com a repetição dos mesmos atos processuais em dois feitos.

 

Por sua vez, Carvalho Neto (2009, p.284), em uma posição restritiva, critica a cumuluação ante a ausência, no direito
brasileiro, de regra semelhante à do art. 1792 do código civil português, que traz disposição expressa.

 

Um entrave, frequentemente, observado na prática é a organização judiciária de alguns estados que veda tal cumulação,
devendo a ação de reparação se distribuída para um dos juízes cíveis. Destarte, recomenda-se o desenrolar da ação de divórcio
ou de dissolução da união estável, para que de diante desta possam ser trasladas para o processo de responsabilidade civil,
servindo tais peças de provas.

 

É o caso específico do Código de Divisão e de Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei Estadual nº 12.342, de
28/07/1994 c/c alterações pela Lei Estadual nº 12.553/95), que no seu artigo 112, I a IV, não elencou entre as competências dos
juízes das varas de família, ação de indenização por ato ilícito.

 

Silva (2009, p.151), ressalta existir estados em que, mesmo a organização judiciária não estabelecendo expressamente a
competência das Varas de Famílias para julgar os pedidos de reparação cível, a jurisprudência estatal tem decidido pela
cumulação, como no Estado de São Paulo.[2]

 

De fato, o dano moral deriva diretamente do alegado descumprimento de dever conjugal do
acionado, não sendo assim decorrente de meras relações civis, mas de relações de família,
devendo ser pleiteado e analisado pelo juízo da vara de família, em face da especificidade e de
sua natureza peculiar.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Aos poucos, vai se firmando a tese de que as sanções do direito das famílias não são elisivas da responsabilidade civil ex
delicto, quando um cônjuge ou companheiro, a par de quebrar deveres inerentes ao matrimônio ou à união estável, infringe ao
outro dores e sofrimentos intoleráveis, notadamente, por meio da prática de sevícias e humilhações, posto como fundamento
para o divórcio ou dissolução de união estável, além de prestar-se igualmente para legitimar um pedido de reparação por danos
morais na mesma demanda.
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A proteção da personalidade humana exigida pela CF/88 impõe um redirecionamento dos antigos conceitos e instituições
de Direito Privado, sob uma ótica mais humanista e contemporânea, utilizando os primados constitucionais, em especial os
direitos fundamentais, nas relações privadas.

 

De fato, o simples descumprimento do dever conjugal não se mostra suficiente para produzir responsabilidade civil. Por
sua vez, a indenização na ruptura do casamento ou da união estável é possível quando observados alguns critérios norteadores:
a) o direito ao dano moral é exclusivo do cônjuge inocente ou companheiro inocente; b) o pedido somente é possível na ação de
divórcio ou dissolução de união estável litigiosa e com culpa no tocante aos danos suportados pela vítima; c) a conduta do
cônjuge culpado deve estar ligada a infrações graves, mas não necessariamente crimes; d) o comportamento delituoso deve ser
ofensivo à integridade moral do cônjuge ofendido, produzindo dor martirizante, profundo mal estar e angústia.

 

No âmbito processual, admissível o acúmulo dos pedidos de divórcio ou de desfazimento da união estável com o de
indenização por danos morais quando ajuizada perante um juízo de família, por possuir este competência para as duas causas.
Situação diversa, embora haja jurisprudência em sentido contrário, quanto à possibilidade de ajuizamento da indenização por
danos morais no juízo cível comum, não parece acertada, já que o dano moral deriva diretamente do alegado descumprimento
de dever conjugal do acionado, não sendo assim decorrente de meras relações civis, mas de relações de família, devendo ser
pleiteado e analisado pelo juízo da vara de família, em face da especificidade e de sua natureza peculiar.

 

Não há um rol taxativo de situações que ensejem o dano moral nos casos em estudo. Cabe ao julgador, numa análise a
posteriori, ou seja, debruçando-se sobre o caso concreto, sem se afastar da conduta culposa e capaz de ensejar grave dano à
integridade moral do cônjuge ofendido, distinguir aquela que produza dor martirizante, profundo mal estar e angústia que fuja ao
simples descumprimento do dever conjugal. 
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[1]  O marco inicial de inserção do princípio da Dignidade da Pessoa Humana no universo jurídico foi a Declaração Universal dos
Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, Adotada e proclamada pela resolução 217 A(III) da  Assembléia Geral
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, reconhecendo a dignidade como inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

[2] AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCESSAMENTO PERANTE
O JUÍZO DA FAMÍLIA. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE OS FATOS QUE PODEM AUTORIZAR OS PEDIDOS SÃO OS
MESMOS. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS QUE POSSIBILITARIA A OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONÔMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVID (TJ/SP, agravo de instrumento nº
569.575-4/8-00, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Vito Guglielmi, DJ: 28/05/2008). 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10543

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Espa%C3%A7o%20Virtual/Desktop/artigo-conpedi.doc#_ftnref3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Espa%C3%A7o%20Virtual/Desktop/artigo-conpedi.doc#_ftnref3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Espa%C3%A7o%20Virtual/Desktop/artigo-conpedi.doc#_ftnref4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Espa%C3%A7o%20Virtual/Desktop/artigo-conpedi.doc#_ftnref4


O DIREITO DE FAMÍLIA E SUA INTERAÇÃO COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL:
DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS, NA PRÁTICA DAS RELAÇÕES PRIVADAS NO ESTADO

DEMOCRÁTICO DE DIREITO, EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-EVOLUTIVA 

FAMILY LAW AND ITS INTERACTION WITH BUSINESS ACTIVITY: CONTEMPORARY DIALOGUES,
ON THE PRACTICE OF PRIVATE RELATIONSHIPS IN DEMOCRATIC STATE OF LAW IN AN

EVOLUTIONARY-HISTORY PERSPECTIVE

Ana Cecília Parodi
Ricardo Reis Messaggi

RESUMO
O Direito de Família e sua interação com a atividade empresarial: diálogos contemporâneos, na
prática das relações privadas, no Estado Democrático de Direito, em uma perspectiva histórico-
evolutiva. A tutela das relações privadas contemporâneas dialoga de maneira diferenciada com a
legitimidade democrática, tendo em vista que o corolário clássico, que postula que os
particulares podem praticar todos os atos que a lei expressamente não o impeça, se estende
pelos métodos interpretativos in voga, presenciando-se a mitigação da participação da doutrina
kelseniana do culto à norma, pela crescente importância das escolas defensoras da
hermenêutica funcionalizada, contando com Norberto Bobbio como um de seus defensores mais
ilustres; bem ainda, valendo-se das técnicas típicas da Constitucionalização do Direito Civil. Da
estrutura à função, as normas ganham novas cores, em prol de sua efetividade, e o Poder
Judiciário se vê desafiado a uma participação proativa, para a realização da plenitude
constitucional, visando à construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Na apreciação das
causas cíveis, os magistrados cada vez mais se deparam com um fenômeno já apontado pelas
academias: o afrouxamento dos liames que separam os ramos do Direito, ensejando a
instauração de processos sui generis, que combinam questões afetas às mais diversas ordens
jurídicas. Dessa perspectiva emerge o presente artigo, que resta estruturado em três capítulos e
para a consecução deste trabalho adotou-se o método dialético e a metodologia da revisão
bibliográfica, combinada com análise jurisprudencial de um caso diretamente correlacionado com
o Direito de Família, o qual também afeta diretamente às relações empresariais, por seus
reflexos que excedem à vida intima e acabam por atingir em cheio a toda a sociedade. Com
esse viés teórico, analisa-se decisão do Superior Tribunal de Justiça, de matéria privada, que
une elementos do Direito Empresarial e de Família, em torno de caso polêmico. 

PALAVRAS-CHAVES: Relações Privadas. Estado Democrático de Direito. Legitimidade
Democrática. Direito de Família. Direito Empresarial. Relações Empresariais. 

ABSTRACT
Family law and its interaction with business activity: contemporary dialogues, on the practice of
private relationships, in democratic state of law in an evolutionary-history perspective. The
protection of private contemporary relations dialogue differently with democratic legitimacy,
given that the corollary classic, which posits that individuals may perform all acts which the law
expressly does not preclude it, extends the interpretive methods in vogue, witnessing to mitigate
of the participation of the kelsen doctrine of the cult to the rule, by the growing importance of
hermeneutics functionalized schools, with Norberto Bobbio as one of its most distinguished
defenders; and also making use of techniques typical of Constitutionalisation of civil law. The
structure to the function, the rules gain new color standards, to support its effectiveness and the
Judiciary finds himself challenged to a proactive participation, to perform the full constitution,
aimed at building a free and fair society. In consideration of civil cases, judges increasingly are
faced with a phenomenon already observed at the academies: the loosening of bonds that
separate the branches of law, allowing for sui generis prosecution, combining issues affect many
different legal systems. From this perspective, emerges this article, which remains structured in
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three chapters and to achieve this work it was adopted the dialectical method and methodology
of the review, combined with judicial review, of a case which also directly affects the enterprises
relationships, by its impact that excess the intimate life and ultimately achieve in full the whole
society. With this theoretical bias, it is analyzed the decision of the Superior Court of Justice of a
private matter, which combines elements of Business and Family Law, around the controversial
case. 
KEYWORDS: Private Relationships. Democratic State of Law. Democratic Legitimacy. Family
Law. Business Law. Entreprises Relationships. 

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS. BALIZAS TEÓRICAS FUNDAMENTAIS: AS RELAÇÕES
PRIVADAS CONTEMPORÂNEAS, SOB A ÓTICA HERMENEUTICA DA
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL, NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO. LIVRE INICIATIVA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIÁLOGO COM O
DIREITO DE FAMÍLIA
 

1.1 A HERMENEUTICA CIVIL-CONSTITUCIONALISTA, NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO

 

Norberto Bobbio (1992, p. 6), na Era dos Direitos, afirma que as garantias fundamentais são históricas, nascidas das

circunstâncias sociais, associando-as, ab initio, a denominadas três gerações, correlacionadas ao referido tripé francês[1].

Assim, tem-se a primeira geração – liberté – associada aos direitos garantidores da liberdade individual dos sujeitos de

direito e um não agir do Estado; a segunda geração – égalité – direitos sociais, contemplados nas cartas políticas democráticas,

portanto, correspondendo a uma ação positiva estatal; e, por fim, quanto à terceira geração – fraternité – diz o autor ainda ser uma

categoria heterogênea, em pleno desenvolvimento conceitual, sendo composta por garantias diferenciadas, de natureza difusa ou

coletiva, denominadas também de “direitos solidários”[2], havendo a necessidade da gestão jurídica da comunidade, em prol do

estabelecimento de boas condições gerais de vida, mas igualmente repartindo, entre todos, a responsabilidade por tal

atingimento[3].      

As lutas sociais também se enquadram nestas mesmas três categorias, pois, evolutivamente, muitas dessas batalhas se

repetem, ainda que com tônica diversa: da conquistada liberdade para formação e dissolução de família, busca-se a igualdade do

exercício de símile direito a casais homoafetivos; da garantia de aquisição de propriedade privada, passa-se ao debate tanto de seu

exercício regular desprovido de ofensa às comunidades excluídas, quanto à legitimidade de apropriação e do uso dos recursos

naturais. Dantes se conquistou a plena liberdade de contratar; hoje, o Estado opera em intervenção legítima sobre a vontade dos

particulares, delimitando-a em função do interesse coletivo. Ou seja, na dicção de Bobbio (2007, p.53/113), caminha-se da estrutura

para a função.

Igual raciocínio pode ser utilizado acerca das disputas internacionais, que evoluíram das circunscritas altercações por

fronteiras, para a complexidade do direito à autodeterminação dos povos, e isto de maneira diversa daquela soberba forma de

aceitação dos tempos modernos, consistente com a mera concessão territorial e mero suportamento das diferenças, na tentativa –

ainda que eventualmente escamoteada – de assimilação e aculturamento das minorias.

Dos precedentes históricos que influenciaram a renovação do Direito Constitucional, destaca-se
que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em meados do Século XX, houve a necessidade de
readequar a atribuição da Constituição, e a sua influência, sobre as diversas instituições, atribuindo-se à
Constituição papel primordial, em um Estado em que seus pressupostos eram democráticos, no cotejo com
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o constitucionalismo – berço legal do contrato social –, nascendo, assim, o Estado Democrático de Direito.
Neste liame, essa nova construção estatal tem como principal objetivo romper com as

características do Estado Liberal de Direito e com o Estado Social de Direito. De forma concisa, o que se
busca é assegurar ao cidadão e à comunidade, condições mínimas de igualdade. Conforme Morais (1996,
p. 67):

 
No Estado Democrático de Direito a lei passa a ser, privilegiadamente, um instrumento de ação
concreta do Estado, tendo como método assecuratório de sua efetividade a promoção de determinadas
ações pretendidas pela ordem jurídica.

 
O Estado Democrático de Direito, representa “a vontade constitucional de realização do Estado

Social” (STRECK, 2009, p. 35), denotada, ilustrativamente, na promoção dos direito coletivos e
transindividuais, marca forte dessa nova concepção estatal, o que vem a demonstrar, igualmente, a crise
do Estado-Providência (ROSANVALON, 1995)[4].

Lenio Streck (2009, p. 37) apresenta as características desta nova formação:
 
A noção de Estado Democrático de Direito está, pois indissocialvemente, ligado à realização dos
direito individuais. É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo que se pode denominar de plus
normativo do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma classificação de Estado ou de uma
variante de sua evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma síntese das fases
anteriores, agregando a construção das condições de possibilidades para suprir as lacunas das etapas
anteriores, representadas pela necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como
igualdade, justiça social e a garantia dos direito humanos fundamentais. A essa noção de Estado se
acopla o conteúdo das Constituições, através do ideal de vida consubstaciado nos princípios que
apontam para uma mudança no status quo da sociedade. Por isso, como já referido anteriormente, no
Estado Democrático de Direito a lei (Constituição) passa a ser uma forma privilegiada de
instrumentalizar a ação do Estado na busca do desiderato apontado pelo texto constitucional, entendido
no seu todo dirigente-princípiológico.

 

Como ensina Parodi (2009), há 20 anos, o Brasil consagrava as principais lutas humanistas e a tríade assecuratória, em uma

Carta Magna democrática e solidária, declaratória das garantias fundamentais de toda pessoa humana, vedando as categorizações de

sujeitos de direito – todos devem ser substancialmente iguais perante a lei. Ou seja, trata-se do reconhecimento da importância do

ser humano não vinculada ao seu status ou à sua origem; antes, pelo simples fato de ser Homem.

Eis o grande mérito e norte ideológico da Constituição Federal vigente, qual seja o de possuir como corolário fundamental

a Dignidade da Pessoa Humana, valor fundante direcionador de todas as demais garantias individuais e coletivas e dos fundamentos

e objetivos republicanos, inclusive da própria ordem econômica. Assim, como lembra Ana Paula Barcellos (2008, p.15-34), trata-se

de verdadeira juridicização do valor humanista.

Destarte, a busca pela promoção da dignidade do ser humano como paradigma valorativo supremo,
cláusula geral delimitadora de toda norma, relação e ato jurídico, é o grande sustentáculo do sistema
constitucional. Todavia, como o indivíduo interage socialmente e os três Poderes se prestam a servir aos
interesses da Nação – ou seja, da coletividade, desejavelmente – a Carta Magna estabeleceu, para
consecução do bem comum (eis que divorciado deste não há dignidade pessoal), um parâmetro axiológico
das condutas, a saber, o solidarismo, desenvolvendo um sistema de atuação jurídica infirmado no bem,
individual e globalmente.

A Constituição Federal não restou incólume, ao longo de vinte anos, à evolução do pensamento e das próprias necessidades

sociais, e isto para o bem do País, buscando-se, a cada dia e ato jurídico, a realização da igualdade substancial e a promoção de uma
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sociedade livre, justa e solidária.

É louvável que a Constituição tenha materializado, ao menos no alcance parcial legislativo, o contrato de uma sociedade

preocupada mais com o ser do que com o ter, onde seja reconhecida efetivamente a dignidade. Em suma, nas palavras de Delpérée

(1999, p. 162) “[...] o respeito que merece o homem. A dignidade não se reclama, nem tampouco se negocia. Ela se impõe, [...]

absoluta, para que a vida seja digna de ser vivida”. Mas continua a enfrentar desafios, notadamente representados pela busca da

efetividade de suas garantias fundamentais e pela concretização de uma técnica hermenêutica constitucionalizada, que alcance a

operação do Direito como um todo, unificando-o em torno do ideal do solidarismo ético.  

 

1.1.1 A Constitucionalização do Direito Civil e sua influência hermenêutica

 

Ainda de acordo com Parodi (2009), a Academia Jurídica registra dois movimentos distintos – a Constitucionalização e a

Publicização do Direito Privado – e, em que pese haver alguma confusão entre eles, seu conteúdo é diverso.

Sumularmente, constitucionalizar um sistema – seja o Direito Civil ou qualquer outra espécie normativa – significa ler,

interpretar a aplicar seu tutelamento à luz da orientação principiológica constitucional. A Publicização do Direito Privado, por sua

vez, trata da – crescente, diga-se – inserção de normas de caráter público, em institutos próprios dos particulares, em ação estatal

intervencionista regulatória, em prol da limitação das condutas privadas, em favor do bem comum; a exemplo do Código de Defesa

do Consumidor, que tutela relações de fornecimento e transações comerciais, mas que entra na seara pública, prescrevendo

procedimentos administrativos e tipificando espécies criminais. Também o Código Civil sempre restou permeado da publicização;

ilustrativamente, o rol taxativo de modalidades de rompimento do vínculo conjugal e as nulidades dos negócios jurídicos[5].         

A travessia dos Códigos para as Constituições é marcada por uma ressignifição da racionalidade dicotômica, perecendo a

radical separação entre os espaços públicos e privados, transportando a interpretação para os fatores de densidade da figura ou da

norma avaliadas, visíveis e identificáveis no caso concreto. As Ciências Jurídicas são alçadas para um novo plano[6], ultrapassando

o pensamento maniqueísta e a delimitação estrita dos campos do Direito, visto que há revigorado privilégio para o diálogo entre as

diversas esferas, inclusive com a intenção de repartir a responsabilidade pró-eficácia e efetividade do ordenamento, entre os entes

públicos e privados. A forte tendência caminha pela edição de normas de cunho normativo misto, possuindo dispositivos de dupla

natureza, na mesma produção legiferante.

Mantida a autonomia das esferas, porém convivendo com a interdisciplinaridade científica, o universo jurídico passa a

trabalhar com inputs e outputs (FACHIN, 2006), analisando as relações à luz dos elementos externos ao seu saber e excedendo

também o Campo. Todo operador do Direito, independente de seu cargo, há de saber que a Justiça vive uma nova ordem, em pleno

século XXI, guiada pelos novos paradigmas do Direito.

Considerando que a Constitucionalização do Direito Privado é um movimento também de natureza hermenêutica e que

colabora para as transformações contemporâneas do governo das relações jurídicas privadas, é mister traçar uma visão panorâmica

acerca de seu aparecimento e evolução. 

A sua atual visão cresceu até o dia de hoje, mas nasceu com a Constituição Italiana de 1947, inauguradora da importância

do princípio da dignidade da pessoa humana. Tempos[7] em que é conferido maior vigor ao afrouxamento das dicotomias e ao

valor constitucional como topo hierárquico da pirâmide normativa, levando a uma correlata e proporcional sujeição à Carta Magna,

dos demais institutos, como ensina Streck (2004, p. 215):
 
[...] a Constituição [...] passará a conformar a interpretação jurídica do restante do sistema jurídico [...]
é assim a materialização da ordem jurídica do contrato social, [...] colocando à disposição os
mecanismos para a concretização do conjunto de objetivos traçados no seu texto normativo
deontológico.   
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Nos antecedentes fáticos, tem-se que a autonomia da vontade[8] se tornou a vedete das figuras jurídicas a partir de

Napoleão, consagrando-se sobre a ingerência do Estado. Mas a Revolução Francesa deu lugar à Revolução Industrial, e uma brusca

alteração nos regimes de trabalho afetou, perenemente, até a estrutura da célula familiar, desvirtuando a ideologia da igualdade

formal entre os indivíduos, por ter sido posta a serviço do lucro exorbitante, avassalando a necessária liberdade real entre os

partícipes da relação negocial e requerendo do Estado uma “flexibilização” da idéia de abstencionismo estatal, ou seja, a percepção

de Estado Liberal. Como diria Lacordaire (1802-1861), “entre o forte e o fraco, é a lei que liberta e a liberdade que escraviza”. 

Inicia-se, a partir destas circunstâncias históricas – inauguradas por ocasião da Revolução Industrial e consolidadas a partir da 1ª

Grande Guerra – o agonizar do papel do Estado assistente, no sentido de mero expectador.

O Século XX seria construído sobre a carcaça do modelo humanista, guardando as sombras do Iluminismo. Do lucro vil às

guerras, vê-se que o exercício irrefreado das liberdades individuais havia levado a sociedade mundial a graves desequilíbrios,

notadamente porque prevalecera a Liberdade sobre a Igualdade – o conferimento de privilégios e oportunidades mais beméficos aos

mais poderosos, regando a semente da injustiça social, que, no fim do dia, é ainda mais prejudicial para a própria classe dominante,

em um ciclo vicioso.

O retrocesso do desenvolvimento humano precisou ser bruscamente freado por corajosos movimentos sociais,

inconformistas do status quo, no enfrentamento dos poderosos gigantes estatais e privados, com destaque para as feministas, os

trabalhistas, os pacifistas e defensores dos direitos humanos, dentre outros; além do nascimento de importantes entidades, como a

Cruz Vermelha Internacional. A coroação das vitórias se dá em 1948, pela aprovação das já mencionadas Declarações que, na

porção em que cominam preceitos idênticos aos napoleônicos, na verdade reafirmam as garantias básicas, dantes conquistadas a

preço de sangue, mas abafadas pelo suor dos trabalhadores nas fábricas e pelo totalitarismo dos Estados.

A Publicização e a Constitucionalização foram, de certa forma, uma resposta aos efeitos jurídicos decorrentes da

Revolução Industrial, gerando focos de intervencionismo estatal – a fim de equilibrar as desigualdades –, fruto de reclames sociais,

de forma a limitar o poder coercitivo dos fortes, impedindo, como diria João Calvão da Silva (2006, p. 50) “que os mais fracos

sejam obrigados a querer o que os mais fortes são livres de lhes impor”. Por outro lado, a esta socialização do Direito Privado

(expressão esta criticada por Calvão da Silva) mais à frente, já no final do Século XX, contrapõe-se uma privatização do Direito

Público.

Os dois fenômenos se atrelam à mitigação das dicotomias. O governo jurídico das relações sociais à luz da

constitucionalização passa a permitir, ligada a outras circunstâncias históricas, que a norma constitucional comece a contemplar não

somente regras de regulamentação e controle do Estado, mas sim regras originariamente de Direito Privado, gerando aquilo que

inicialmente foi chamado de Constitucionalização dos Princípios Fundamentais do Direito Privado. Esta mudança propicia o

reconhecimento da existência de um Direito Civil constitucionalizado, mais preocupado com uma visão solidária e protetora da

dignidade humana, do que propriamente com os interesses individuais, stricto sensu, de cada parte integrante da específica relação

jurídica.

A constitucionalização sofre críticas doutrinárias, como as registradas por Teresa Negreiros (2006, p. 67-), por trazer

introjetada autorização para o intervencionismo estatal nas relações privadas, abalando a segurança jurídica dos negócios e

impondo-lhes perigo de revisão judicial por hipóteses mais amplas do que o compêndio normativo determina, antes estendendo o

rol a abstrações de pouca delimitação objetiva, a exemplo do ferimento dos interesses do bem comum, cuja definição, in casu,

depende, efetivamente, da construção jurisprudencial, sujeita ao caldo cultural do magistrado e, por isso, mitigando a previsibilidade

negocial desejada.

Críticas estas improcedentes, pois é dever do Estado-Lei Contemporâneo não abandonar à sorte dos arbítrios particulares a
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absoluta regência de suas próprias relações, sob pena de perecimento da estabilidade social, reputando-se, portanto, por salutar, a

sua intervenção genérica ponderada, desde que circunscrita aos legítimos trâmites legiferantes. O Estado-Juiz deve primar pela

coibição e evitamento dos abusos de direito e por manter a ordem pública, inclusive nos pactos particulares, vigiando sobre si, para

que não extrapole o equilíbrio vital e cumprindo sua função e responsabilidade social, cooperando para que também os particulares

andem delimitados por sua responsabilidade jurídica social.

O exercício abusivo da liberdade particular foi responsável por instituir diferenças sociais de grau
desmedido, mortificando a premissa jurídica da Igualdade – especialmente em sua perspectiva substancial.
Revelava-se insuficiente a profissão da igualdade formal entre os sujeitos; fazia-se preciso garantir a
efetividade dessa afirmação jurídica, esforçando-se pela implementação de uma sociedade livre, justa e
solidária[9].

Eis o encontro com a doutrina de Pietro Perlingieri (2007, p. 38-39): é impossível que os direitos
individuais da pessoa humana sejam exercidos com foco unicamente nos interesses igualmente
individuais, sendo antes necessário que os mesmos estejam em permanente diálogo com as necessidades
de toda a sociedade, justificando a importância – e o dever – da intervenção estatal, em sua boa e legítima
atuação de poderio tripartite, impondo aos cidadãos não um limite engessador de um sentido obrigatório
de agir, mas um “delimite”, uma delimitação à sua conduta lícita, pela não abusividade do exercício de
seus direitos.

 

1.2  OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA LIVRE INICIATIVA
 

            O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o supremo valor humano, social e legal. Seu escopo
é a proteção integral e holística do ser humano, estabelecendo-o como foco principal da sociedade,
individual e coletivamente, enaltecendo o Homem como fim do Patrimônio – assim considerado em suas
múltiplas acepções de natureza –, das Relações e do Desenvolvimento. Seu reconhecimento como valor
legal divorcia o país, formalmente e em definitivo, de um passado de condutas vexatórias escravagistas e
até pouco tempo compromissada com a violação dos direitos humanos, influenciando, assim, a ordem
pública como um todo. Nas palavras de Gisela Maria Bester (2005, p. 289-290):

 
Este é um valor supremo que norteia e atrai o conteúdo de todos os demais diretos fundamentais em
nosso ordenamento; é o princípio que se sobrepõe a tudo em primeiro lugar, por isso considerado
megaprincípio, superprincípio.
 

                O corolário da Dignidade da Pessoa Humana é a viga mestra dos demais princípios, determinando
os rumos, conferindo tom hermenêutico aos mesmos, garantindo que mesmo em sede obrigacional
estritamente econômica, sejam preservados os direitos humanos fundamentais, em prol da construção de
uma vida digna e de uma sociedade livre, justa e solidária. Neste diapasão, Ingo Wolfagang Sarlet (2002,
p. 68) preceitua:

 
Consagrando expressamente, no título dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana
como um dos fundamentos do nosso Estado democrático (e social) de Direito (art.1º, inc. III, da CF), o
nosso Constituinte de 1988 – a exemplo do que ocorreu, entre outros países, na Alemanha -, além de
ter tomado uma decisão fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício
do poder estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função
da pessoa, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da
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atividade estatal.
 
            Ora, o Princípio da Dignidade Humana cria um dever geral erga omnes – e nisto se inserem
pessoas individuais e coletivas, particulares ou públicas –, atinindo à obrigação de respeitar ao corolário e
também ao dever de promovê-lo, a fim de que se alcance, em todas as relações, a sua máxima efetividade
e o desenvolvimento humano pleno (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1986).

Dessa forma, também resta atrelado à Dignidade Humana, o princípio fundamental da Livre
Iniciativa, o qual pode ser entendido como a liberdade que assiste ao particular, de exercer seus interesses
econômicos e/ou profissionais, individuais ou coletivos, dentro de algumas condições impostas pelo
Estado.

Este princípio vem insculpido na Carta Magna, em seu notório artigo 170, como corolário da ordem
econômica, confessando a opção do Direito brasileiro, pelo regime capitalista liberal, tendo inserido a
economia de mercado nos fundamentos da República Federativa do Brasil.

A Livre Iniciativa está vinculada à autonomia privada, no que se refere à pessoa tomando suas
próprias decisões, realizando suas próprias escolhas, ou, nas palavras de Mota Pinto (1991, p. 87-88), “no
poder de livre exercício dos seus direitos, manifesta-se na ‘soberania do saber’ – no império da vontade”.
            Outro aspecto relevante a se destacar é a inserção deste princípio em um contexto maior, qual seja
o princípio da Liberdade (POPP, 2006, p. 69), garantia de primeira geração, de acordo com as lições de
Norberto Bobbio (1992, p. 6), protegendo as liberdades individuais dos sujeitos de direito e um não agir do
Estado, contendo: a Liberdade de circulação, Liberdade de fé, Liberdade de opinião, Liberdade de
expressão dentre outros.
            Vital Moreira (1978, p. 162) aborda o assunto, dizendo:

 
A liberdade de empresa está inserida, expressa ou implicitamente, em todos os catálogos de direitos
fundamentais. Mas o seu sentido é hoje bastante diferente daquele que possuía quando a liberdade de
‘comercio e de indústria’ foi introduzida nas primeiras cartas liberais.
As condições econômicas e sociais que o suportavam alteraram-se profundamente. No modelo liberal a
liberdade de empresa era expressão da liberdade individual no domínio econômico: liberdade de entrar
num mercado que estava aberto mediante um pequeno capital. Era expressão de um mundo econômico
de pequenos produtores e comerciantes em que o indivíduo era o único sujeito, e de um mundo social a
que só o indivíduo independente (isto é, proprietário) tinha acesso.
 

            Conclui-se que a Livre Iniciativa é um principio fundamental, protetor e concretivo do direito à
Liberdade, propiciando a realização econômica, profissional e pessoal, dos sujeitos e da Nação, contudo
vinculado à Igualdade e à Fraternidade, balizado pelos valores éticos e humanistas constitucionais, que
colorem a Dignidade da Pessoa Humana.
 
1.3 O DIÁLOGO DO EXERCÍCIO DA LIVRE INICIATIVA COM O DIREITO DE FAMÍLIA
 
            A Contemporaneidade impõe ao Direito que reconheça o afeto como valor jurídico, razão pela qual
estão protegidas as relações socioafetivas e, ainda que timidamente, as relações de espécie homoafetiva.
            Deste modo, mesmo a Família apresentando ordenações íntimas, não pode o Direito ignorar sua
existência na sociedade, passando-lhe ao largo e negando-lhe regulamentação e trato jurisdicional. E por
força do desenho social, desde a Primeira Fase da Revolução Industrial, criou-se uma relação entre a
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Família e a Empresa, gradativamente acentuada pela valorização e cada vez maior crescente participação
dos colaboradores, no seio empresarial, trabalhadores que dedicam a maior parte do seu tempo para o
labor, impondo ao Estado e aos gestores de recursos humanos, a necessidade da regulamentação,
burocratização e gerenciamento de relações jurídicas civis e previdenciárias, apaziguando a sua prática
social e liberando o trabalhador de encargos práticos, dos quais não daria conta sem prejuízo de sua hora
paga de serviço.
            É nesse contexto que se opera o diálogo entre a Livre Iniciativa e o Direito de Família, para
verificar o tratamento que lhe vem sendo conferido jurisprudencialmente.
 
2 ESTUDO DE CASO: REFLEXOS DO DIREITO DE FAMÍLIA MATERIAL, NO EXERCÍCIO
DA LIVRE INICIATIVA
 

Apresentadas as balizas teóricas deste artigo científico, escolheu-se para análise pontual, caso
deveras interessante e de grande pertinência para estudo em cotejo, dos dois pilares da sociedade
contemporânea desses dois ramos jurídicos basilares das relações privadas: a empresa e a família o Direito
Empresarial e o Direito de Família. Copiam-se, abaixo, os principais excertos do julgado[10].

 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.047.538 - RS (2008/0077834-2)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MARIA CRISTINA DA GAMA ANDREWS
RECORRENTE : VERA MARIA DA GAMA ANDREWS
ADVOGADO : JAQUELINE SANTOS
RECORRIDO : ADELINA LEA MENDES
ADVOGADO : LUIS OTÁVIO POHLMANN E OUTRO(S)
INTERES. : GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
ADVOGADO : ELIANE JUNG E OUTRO(S)
 
EMENTA
Direito civil. Recursos especiais. Contratos, família e sucessões. Contrato de seguro instituído em favor
de companheira. Possibilidade.
- É vedada a designação de concubino como beneficiário de seguro de vida, com a finalidade
assentada na necessária proteção do casamento, instituição a ser preservada e que deve ser alçada à
condição de prevalência, quando em contraposição com institutos que se desviem da finalidade
constitucional.
- A união estável também é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar; o concubinato,
paralelo ao casamento e à união estável, enfrenta obstáculos à geração de efeitos dele decorrentes,
especialmente porque concebido sobre o leito do impedimento dos concubinos para o casamento.
- Se o Tribunal de origem confere à parte a qualidade de companheira do falecido, essa questão é
fática e posta no acórdão é definitiva para o julgamento do recurso especial.
- Se o capital segurado for revertido para beneficiário licitamente designado no contrato de seguro de
vida, sem desrespeito à vedação imposta no art. 1.474 do CC/16, porque instituído em favor da
companheira do falecido, o instrumento contratual não merece ter sua validade contestada.
- Na tentativa de vestir na companheira a roupagem de concubina, fugiram as recorrentes da
interpretação que confere o STJ à questão, máxime quando adstrito aos elementos fáticos assim como
descritos pelo Tribunal de origem.
Recursos especiais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, por unanimidade, não
conhecer de ambos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros
Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Vale a leitura do Relatório, do decisio, para melhor contextualização fática, assinalando-se que,

para preservação da intimidade das pessoas humanas, apenas as iniciais de seus nomes foram mantidos por
estes autores, em que pese constarem por extenso, do inteiro teor do acórdão:

 
Recursos especiais interpostos por M.C.D.G.A. e V.M.D.G.A., ambos fundamentados nas

alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão exarado pelo TJ/RS.
Ação: de consignação em pagamento, proposta por GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE, em

face de A.L.M. e V.M.D.G.A., ante o surgimento de dúvida a quem pagar pecúlios do ex-segurado
R.C.A., filiado desde 1º/6/1958, falecido em 25/10/2004, cujos valores atualizados até a data da
propositura da ação somam R$ 80.003,93 (oitenta mil e três reais, e noventa e três centavos). Alega
que, de acordo com a proposta de ingresso, o ex-associado indicou como beneficiárias, em primeiro
lugar, V.M.D.G.A., sua mulher, em segundo lugar, M.C.D.G.A.., sua filha e, em terceiro lugar, R.A.C.
Ocorre que em 27/8/1999, o ex-segurado fez uma alteração de beneficiárias, indicando, em primeiro
lugar, A.L.M., sua companheira, com 100% do legado e, em segundo lugar, M.C.D.G.A., sua filha,
também com 100% do legado, na falta da primeira indicada. Após o sinistro, habilitaram-se ao
recebimento do legado, perante a entidade seguradora, as beneficiárias A. e V.M, a primeira na
condição de companheira e a segunda na de viúva do ex-associado, o que gerou a necessidade
manifestação do Juízo.

Sentença: diante da inexistência de impugnação dos valores depositados, o pedido de
consignação em pagamento foi julgado procedente e, por conseguinte, declarada extinta a obrigação de
GBOEX, passando a correr o processo entre as rés, nos termos do art. 898 do CPC (fls. 148/150).

Decisão: ao argumento de que não importa, "para o deslinde da presente demanda, se o
segurado extinto se encontrava ou não separado de fato de sua esposa Vera" e sim, "a sua declaração
de vontade, sem eiva, quando da alteração do cartão-proposta" (fl. 162), declarou, o i. Juiz, legitimada
ao recebimento do pecúlio a ora recorrida, A. e, em igual proporção, a filha do falecido e uma das ora
recorrentes, M.C., pelo que determinou a liberação do valor depositado em Juízo.

Embargos de declaração: opostos por A. e por GBOEX, foram rejeitados (fl. 182).
Acórdão: o TJ/RS conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por A. e negou

provimento aos recursos adesivos interpostos respectivamente por V.M. e M.C., ora recorrentes, ao
entendimento de que "é beneficiária, por inteiro, aquela pessoa designada, nominalmente, pelo
associado no respectivo cartão-proposta. Somente em caso
de falecimento da primeira beneficiada, é que se poderia cogitar em passar para o segundo indicado"
(fl. 274).

Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados (fl. 283).
Recursos especiais: interpostos sob alegação de ofensa aos arts. 1.177, 1.473, 1.474, 1.603 e

1.719, do CC/16.
Contra-razões: às fls. 341/351.
Admissibilidade recursal: às fls. 363/365.
Parecer do MPF: o i. Subprocurador-Geral da República, Maurício Vieira Bracks, opinou

pelo "conhecimento parcial dos recursos especiais e, nesta extensão, pelo provimento da súplica
interposta por M.C.D.G.A., e pelo não provimento da subscrita por e V.M.D.G.A." (fls. 376/377).

É o relatório. (g.n.)

 
E na sequencia, o interessantíssimo voto da Ministra:
 

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
 
Cinge-se a controvérsia a saber se é válida a designação de companheira – assim reconhecida

pelo Tribunal de origem – como beneficiária em seguro de vida, instituído por homem casado.
Os recursos especiais, um deles interposto pela alegada viúva do segurado, e o outro por sua

filha, serão analisados conjuntamente, porquanto
idênticos.

- Da violação aos arts. 1.177, 1.473, 1.474, 1.603 e 1.719, do CC/16.
Preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento, passo à análise

da nulidade da destinação de seguro à companheira, pelas recorrentes considerada concubina, porque
instituído por homem casado, sem prova de eventual separação de fato.
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Esta Corte já se posicionou a respeito do tema, porém no que concerne à concubina, seguindo
preceito normativo contido na interpretação conjugada dos arts. 1.177 e 1.474 do CC/16, e cristalizada
nos arts. 550 e 793 do CC/02, de que o seguro não pode ser instituído em favor de concubino,
conforme se extrai da ementa do seguinte julgado:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRÊMIO.
ARTIGOS 1.177 E 1.474 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. VEDAÇÃO.
Há distinção doutrinária entre 'companheira' e 'concubina'. Companheira é a mulher que vive, em
união estável, com homem desimpedido para o casamento ou, pelo menos, separado judicialmente, ou
de fato, há mais de dois anos, apresentando-se à
sociedade como se com ele casada fosse. Concubina é a mulher que se une, clandestinamente ou não, a
homem comprometido, legalmente impedido de se casar.
Na condição de concubina, não pode a mulher ser designada como segurada pelo cônjuge adúltero,
na inteligência dos artigos 1.177 e 1.474 do Cód. Civil de 1916. Precedentes. Recurso especial provido
por unanimidade.” (REsp 532.549/RS, DJ de 20/6/2005).

Todavia, a base fática do precedente citado é distinta da delineada no acórdão impugnado, o
qual reconhece expressamente à recorrida a condição de companheira do falecido.

Na orientação do STJ, a regra proibitiva é no sentido de vedar a designação de concubino
como beneficiário de seguro, com a finalidade assentada na necessária proteção do casamento,
instituição a ser preservada e que deve ser alçada à condição de prevalência, quando em contraposição
com institutos que se desviem da finalidade constitucional.

A união estável, também reconhecida como entidade familiar, pelo § 3º do art. 226 da CF/88,
tem tutela assegurada e o concubinato, paralelo a ambos os institutos jurídicos – casamento e união
estável –, enfrenta obstáculos à geração de efeitos dele decorrentes, notadamente porque concebido
sobre o leito do impedimento dos concubinos para o casamento.

No processo em julgamento, o Tribunal de origem confere, repita-se, à recorrida, a qualidade
de companheira do falecido. Essa questão é fática e posta
no acórdão é definitiva para o julgamento do recurso especial.

O capital segurado foi, portanto, revertido para beneficiário licitamente designado no contrato
de seguro de vida, sem desrespeito à vedação imposta no art. 1.474 do CC/16, porque instituído em
favor da companheira do falecido.

O instrumento contratual, dessa forma, não merece ter sua validade
contestada, remanescendo incólume o acórdão impugnado.

- Do dissídio jurisprudencial.
Os julgados apontados pelas recorrentes como divergentes do entendimento fixado no acórdão

impugnado não se contrapõem à posição adotada pelo STJ, de que à companheira não incide a regra
proibitiva do art. 1.474 do CC/16.

Na tentativa de vestir na recorrida a roupagem de concubina, fugiram as recorrentes da
interpretação que confere este Tribunal ao tema ora analisado,
máxime quando adstrito aos elementos fáticos assim como descritos pelo Tribunal de origem.

Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO dos recursos especiais.

 
3 ANÁLISE DO CASO CONCRETO, EXTRAÍDO DO TRATO JURISPRUDENCIAL, NO
COTEJO COM O DIREITO DE FAMÍLIA
 

Lida a decisão da i. Ministra Nancy Andrighi, praticamente em seu inteiro teor, tem-se, em
apertada síntese, que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial de mãe e filha
que pretendiam reaver o legado deixado pelo marido e pai, respectivamente, para uma dita “concubina”,
reconhecida por si e pelo segurado como companheira, conforme expressa dotação perante a Seguradora
em tela.

A pretensão foi questionada pela esposa viúva e pela filha desta, havida em matrimônio com o
segurado, ao argumento de que “o seguro não pode ser instituído em favor do concubino”, palavras do
próprio Tribunal, constantes dos precedentes da Corte nesse sentido, baseados estes em artigos do Codex
Civilista, tanto do atual (2002), quanto do revogado (1916) diploma.

Contudo, o reconhecimento do companheirismo foi operado pelo tribunal de origem (TJRS), mas,

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10553



não a ponto de colocar esse manto – que recebe destacada proteção constitucional – sobre relação
adulterina, sustentando-se a intercorrência de uma separação de fato, a autorizar a constituição legítima de
uma união estável.

Importa destacar que este não é um caso emanado das searas de Família, em que pese ser típico de
tal natureza. A demanda foi originada, em verdade, pela Seguradora que, a se ver confusa quanto ao
efetivo beneficiário do pagamento do pecúlio, optou pela consignação judicial, deixando que o Poder
Judiciário solucionasse o imbróglio.

 
3.1 A RELAÇÃO ENTRE A DECISÃO ANALISADA E O DIREITO DE FAMÍLIA, EM UMA
PERSPECTIVA HISTÓRICO-EVOLUTIVA
 
            Após a apresentação do decisium retro, destacam-se seus reflexos para o âmbito do Direito de
Família, em uma perspectiva histórico-evolutiva desse ramo jurídico.

Neste último século, seguindo a tendência social, a Família brasileira passou por diversos processos
de mudança, recebendo a contribuição desse amadurecimento coletivo, para o atingimento de sua estrutura
atual. E, deste modo o Direito viu-se compelido a acompanhar tais alterações[11].

Em uma breve visão panorâmica, a estrutura familiar no início do último século era guiada,
precipuamente, pela religião. O casamento, santificado pelo padre na igreja; o homem, qualificado como
“o cabeça da mulher”, exercendo os papéis inerentes ao status de chefe da família, com poder de vida e
morte sobre os demais membros da casa[12]; a esposa, responsável por cuidar da prole e dos afazeres
domésticos. Os filhos homens trabalhando na agricultura, juntamente com o patriarca, enquanto as filhas
mulheres auxiliavam nos afazeres domésticos. A família era vista como uma instituição, fundada no
sangue, dedicada à sobrevivência material e biológica do grupo, apta a promover a transmissão das coisas
e dos bens, bem como, de seu saber e de suas crenças. De forte hierarquia, laços infirmados menos pelo
amor e mais por um princípio de autoridade, ligado à procriação e às alianças de natureza múltipla
(FACHIN, 2006, p. 40). Imperava o modelo familiar designado como “oitocentista” ou “patriarcal”[13].

No âmbito jurídico, o Código Civil de 1916 mostrava-se fruto desta situação[14], apresentando o
casamento como a única forma legítima de constituição familiar, a legitimar os filhos comuns (justas
núpcias), antes dele nascidos ou concebidos (art. 229). Tudo com o intuito de proteger o “patrimônio
familiar”.

Já em meados do Século XX, emergem mudanças sociais e a legislação cível acompanha tais
alterações. É criada a Lei 883/1949, prevendo hipóteses de reconhecimento de filhos adulterinos. A
ritualística do matrimônio migra para a esfera cível, com o advento da Lei 1.110/1950, a qual conferiu
reconhecimento dos efeitos civis aos casamentos religiosos.

A desigualdade entre os cônjuges passa a ser mitigada com o advento da Lei 4.121/1962, que
alterou a situação jurídica da mulher casada, passando a ser reconhecida como absolutamente capaz, em
contraposição ao estado relativamente incapaz, anteriormente atribuído.

Essa configuração remanesce praticamente a mesma, até a promulgação da Constituição de 1988,
uma vez que, apenas o marido representava a família (art. 233, I, CC 1916), além de ter o poder decisório
sobre o local do domicílio da família (art. 233, III, CC 1916), e de opção sobre autorizar, ou não, a esposa,
a praticar diversos atos da vida civil (art. 242, CC de 1916). Nas palavras de Gustavo Tepedino (1999, p.
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424):
 

A atribuição ao marido de poder de sujeição sobre a mulher, e conseqüentemente interiorização
feminina, a ponto de tornar juridicamente incapaz a mulher que até o minuto anterior às núpcias era
plenamente capaz e perfeitamente inserida no mercado de trabalho, explica-se no contexto acima
delineado da unidade formal da família, em sendo um valor em si, justificava o sacrifício individual da
mulher, em favor da paz doméstica e da coesão formal da entidade familiar.

 
A criação da Lei do Divórcio em 1977 foi um marco para as relações familiares, no Brasil,

possibilitando a dissolução da sociedade conjugal e do casamento; verdadeira ruptura, que superou grande
combate das alas conservadoras, que visavam a impedir a concretização de tal acontecimento. Até então,
pelo Código Civil de 1916, a separação estava adstrita ao rígido sistema da culpa, não se admitindo o
desquite, senão pelas causas previstas em lei.

Os processos de modificação social familiar se deram de maneira gradual e impulsionados, em
parte, pelas duas Guerras Mundiais, vindo a culminar, no âmbito jurídico, nas transformações realizadas
pela Constituição de 1988, as quais impulsionaram, posteriormente, o espírito da reforma do Código Civil
de 2002, consagrando, de vez, o modelo familiar “eudemonista”, como estrutura jurídica paradigmática da
família brasileira (PARODI, 2006, p. 42-43)

A expressão “eudemonista” designa uma família estruturada conforme a descrição dos mestres
José Lamartine Correa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz (2000):

 
A família transforma-se no sentido de que se acentuam as relações de sentimentos entre membros do
grupo: valorizam-se as funções afetivas da família que se torna o refúgio privilegiado das pessoas
contra a agitação da vida ns grandes cidades e das pressões econômicas e sociais. É o fenômeno social
da família conjugal, ou nuclear ou de procriação, onde o que mais conta, portanto, é a intensidade das
relações pessoais de seus membros. Diz-se por isso que é a comunidade de afeto e entreajuda. A
concepção eudemonista da família progride à medida que ela regride ao seu aspecto instrumental. E,
precisamente por isso, a família e o casamento passam a existir para o desenvolvimento da pessoa –
para a realização dos seus interesses afetivos e existenciais.
 

Sem sombra de dúvida, a Constituição de 1988, foi uma inovação para as relações familiares e
com a sua promulgação quebraram-se inúmeros preconceitos e barreiras, existentes no seio jurídico, até
então. No espírito eudemonista, pode se verificar, primeiramente, que o foco da tutela constitucional
deixou de ser o casamento, passando às relações familiares, ainda que não advindas exclusivamente do
matrimônio. Ademais, procurou criar mecanismos para o desenvolvimento da personalidade dos membros,
considerados cada um, por seu próprio status e locus. O constituinte procurou englobar todas as principais
conformações sociais familiares, reconhecendo suas formas e as protegendo, notadamente, reconhecendo
que havia entidades familiares não provenientes do casamento, como as uniões estáveis (art. 226 § 3º) e as
famílias monoparentais (art. 226, § 4º), para então protegê-las.

Outra grande evolução, trazida pela Constituição de 1988 foi o reconhecimento da igualdade de
direitos entre homem e mulher, na sociedade conjugal (art. 226, § 5º), promovendo maior liberdade
feminina e mitigando o poder marital, compartilhando entre ambos os cônjuges, direitos e
responsabilidades (PARODI, 2006, p. 45). Do mesmo modo, foi incorporada ao texto constitucional, a
possibilidade de dissolução da sociedade conjugal independentemente de culpa (art. 226, § 6º) e, desta
forma, há uma maior autonomia das pessoas, quando da escolha de seus atos, praticamente extinguindo a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10555



coerção imposta pela lei, ao vincular a separação ao preenchimento de requisitos pontuais. Mui
recentemente, com a edição da Emenda Constitucional 66, eis a previsão do divórcio direto, independente
de prévio processo de separação.

Na mesma linha de importância, a Constituição mitigou o caráter patrimonialista econômico
(PARODI; POPP, 2008), marca do modelo oitocentista próprio do Código Civil de 1916, empregando a
um caráter mais humano ao Direito de Família, próprio da conformação eudemonista, protegendo os
direito e garantias individuais, principalmente no tocante à dignidade dos componentes familiares,
atacando, desta maneira, estigmas anteriormente existentes, como no caso dos filhos advindos de relações
adulterinas. Neste aspecto, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 3º, inciso III, CF) tem grande
importância, porque visou a dar promoção a relações afetivas de fato, em que seus componentes
estivessem realmente motivados a se manter unidos pela mútua ajuda e busca da felicidade. Leia-se:

As significativas transformações no seio da família ocidental, vislumbradas nas décadas seguintes,
devem-se, em grande parte, pela superveniência das duas Grandes Guerras, alterando drasticamente o
papel da atuação dos membros das células.
Desamparados do poder totalitário do pater, por necessidade as esposas assumem a gestão do
patrimônio familiar, delegadas na autoridade sobre o comando da casa e dos filhos. Muitas se vêem,
pela primeira vez, atiradas ao mercado de trabalho, como à cova dos leões, haja vista que os homens,
verdadeiros provedores de outrora, estavam nos fronts, com os filhos mais velhos. Sem formação
profissional, as mulheres se adaptam a funções compatíveis com sua estrutura física e se descobrem
competentes para as tais, ganhando, dali em diante, lugar definitivo no espaço econômico, dantes
restrito aos machos da espécie.
Impossível seria que essa inovação comportamental não afetasse, em cheio, às relações interpessoais.
Fundamentalmente, vale ressaltar, não diminuiu os laços afetivos entre cônjuges e destes para com os
filhos.
A estruturação psicológica dos indivíduos passou a sofrer paulatinas mudanças de paradigmas,
absorvendo as reformas sociais e políticas dos tempos. Para o bem de todos, não se verificou uma
repentina e drástica substituição de valores familiares, pois tal situação significaria o caos para a
sociedade. A humanidade, em geral, precisa de tempo para digerir e se adaptar às novidades. Muitos
choques entre gerações, por certo, viriam. Abalizando as alterações estruturais celulares, advieram os
novos sistemas econômicos, diga-se sem nenhum pudor, diretamente dependentes de modelos
específicos de Família.
Nessa esteira, a política estatal, direcionada ao crescimento econômico, se interligava e influenciava as
diretrizes propostas para os institutos de Família. Aumentava ou diminuía a velocidade do
reconhecimento, por parte do Estado, dos fenômenos que se consagravam no seio das sociedades.
Trata-se do Brasil, mas era a realidade paradigmada pelo mundo ocidental, sempre, in casu,
modificado e orientado pelos setores mais influentes no meio em tela. [...]
A Constituição Federal de 1988, como informado, encontraria um terreno de paradigmas tradicionais,
substituídos por ideais e práticas refrescadas. Os institutos casamento, sexo e reprodução já não
estavam mais obrigatoriamente atrelados, fruto dos movimentos revolucionários de 1960. A virgindade
e os métodos contraceptivos já eram discutidos e criticados abertamente, ainda que contra a vontade
dos setores conservadores da população. A mulher já alçava alguma emancipação legal, deixando de
ser relativamente incapaz, por força do Estatuto da Mulher Casada, Lei n.º 4.121/1962. Os sujeitos se
apresentavam como seres desejantes (PEREIRA, 324-325), não meros peões sociais, e passaram a
buscar a afirmação e a realização de um destino escrito por seu próprio punho.
Por certo, nos planos individuais acham-se outras pessoas, parentes sangüíneos ou romances. E, desde
então, os sujeitos provocam uma elasticidade nas formas das relações, abrindo mão, se necessário, do
reconhecimento estatal para legitimá-las. Nessas décadas, as pessoas estão muito mais assumidas e
praticam atos que melhor coadunem com o seu próprio interesse, apesar do Estado, das Igrejas etc.
Não se entenda uma emancipação total, rumo da libertinagem. Mas uma inegável mudança,
substancial, no comportamento humano, bem estudada pela nova ciência, que há algumas décadas
buscava se firmar – a psicanálise. É neste cenário de fenômenos sociais e de uma nova conjugalidade,
que se promulga a nova Carta Magna. [...]

O modelo de estrutura familiar consagrado pela Constituição Federal de 1988 é chamado
eudemonista, ou nuclear, baseado na idéia de núcleo da célula-mater, a saber, filhos e pais, destoando
do modelo oitocentista que englobava todos os ascendentes vivos, colaterais e, em alguns casos, até
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mesmo os criados domésticos.
(PARODI, 2006, p. 42-43)

 
Após 2002, com a reforma do Código Civil Brasileiro, esta nova estrutura do Direito de Família

se consolida ainda mais, englobando as inúmeras conformações familiares já aduzidas. Em caráter
inclusivo e dando atendimento a questões até então marginalizadas do universo codificado, a partir das
mudanças constitucionais, o Código Civil Brasileiro, também atento à evolução social, contemplou
inovações, em comparação ao revogado Código de 1916, reconhecendo, tal qual a Carta Magna, as uniões
estáveis e as famílias monoparentais.

Da mesma forma, apresentou diversas mudanças em relação à igualdade dos cônjuges e,
diversamente do Código Civil de 1916, efetivamente reconheceu a igualdade entre ambos. Assim, o
homem é destituído do posto de único chefe da sociedade conjugal (artigo 233) e a mulher deixa de ser
apenas a companheira, consorte e colaboradora (artigo 240).

Nesta nova perspectiva, figura como marca da definitiva extinção da família patriarcal, vigendo
agora o modelo eudemonista baseado no companheirismo e na igualdade, também a revogação da figura
jurídica do pátrio poder, a qual, anteriormente, era exercida, principalmente, pelo marido, e apenas em
caráter subsidiário pela mulher (artigo 380), surgindo, no cenário codificado, uma figura mais atenta à sua
própria função social, a saber, o “poder parental”, desenvolvido em "igualdade de condições, pelo pai e
pela mãe" (artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Essa travessia está intimamente ligada a modificações políticas, sociais e econômicas. Da
superação do antigo modelo da grande família, na qual avultava o caráter patriarcal e hierarquizado de
família, cuja unidade era centrada no casamento, emerge a moderna família eudemonista, com a
progressiva eliminação das estratificações hierarquizadas pelo autoritarismo, passando à era da liberdade
de escolha; o casamento resta dissociado da legitimidade da filiação. Impera o afeto, nas relações afetivas,
a solidariedade e a cooperação.

O ponto marcante de toda a celeuma reside justamente na questão do adultério e do questionamento
da possibilidade jurídica da constituição de uma união romântica paralela – ou não, conforme se analisem
os fatos – ao matrimônio.

Como dantes afirmado, o vigor matrimonial era questão de honra, tanto para o Direito, quanto
para a Igreja Cristã (aqui consideradas, de maneira genérica, a maior parte das denominações, com
ressalvadas exceções). Essa família-instituição precisaria se manter a qualquer preço, supostamente em
prol do bem comum, notadamente em razão dos reflexos patrimoniais econômicos decorrentes do
rompimento.

Mesmo porque, esse continuísmo garantia respostas para questões que sempre causaram
perplexidade, tanto para o mundo jurídico, quanto para toda a sociedade, afetando inclusive a ordem
empresarial. Ilustrativamente, citem-se dois exemplos: 

Prima facie, quando, fruto do adultério, nasciam filhos, para os padrões da época, os mesmos
eram reputados ilegítimos, situação jurídica que só viria a mudar em meados do século passado, com o
advento da Lei 883 de 1949, que permitiu, em certos aspectos, o reconhecimento desses filhos havidos
fora da união matrimonial.

Dopo, a questão da “fecundação heteróloga por meios naturais”, quando casais inférteis
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“improvisavam” a fertilização valendo-se do suporte de um terceiro, adentrando-se, no universo das leis,
aos debates acerca da figura da presunção de paternidade (pater is est quem nuptiae demonstrant), presente
nos artigos 338 e ss. do Código Civil de 1916, e nos artigo. 1597 e ss,. do Código Civil Brasileiro, de
2002. E conforme o artigo 1.600, do Código Civil Brasileiro, de 2002, o qual preceitua para os tempos
atuais, in verbis: “Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da
paternidade”. Lei humana e revisitada, pois leia-se o que a doutrina da década de 1970 afirmava acerca do
adultério feminino, este que, historicamente foi reputado como o grande vírus a ser combatido, dadas as
suas características de melhores condições de sigilo e carência de provas materiais do fato:

 
Entretanto, do ponto de vista puramente psicológico, torna-se sem dúvida mais grave o

adultério da mulher. Quase sempre a infidelidade no homem é fruto de capricho passageiro ou de um
desejo momentâneo. Seu deslize não afeta de modo algum o amor pela mulher. O adultério desta, ao
invés, vem demonstrar que se acham definitivamente rotos os laços afetivos que a prendiam ao marido
e irremediavelmente comprometida a estabilidade do lar. Para o homem, escreve SOMERSET
MAUGHAM, uma lição passageira não tem significação sentimental ao passo que para a mulher tem.

 Além disso, os filhos adulterinos que a mulher venha a ter firam necessariamente a cargo do
marido, o que agrava a imoralidade, enquanto os do marido com a amante jamais estarão sob os
cuidados da esposa. Por outras palavras, o adultério da mulher transfere para o marido o encargo de
alimentar prole alheia, ao passo que não terá essa conseqüência o adultério do marido. Por isso, a
própria sociedade encara de modo mais severo o adultério da primeira.

Observe-se, porém, que do ponto de vista moral e jurídico, entre as duas infrações inexiste
qualquer diferenciação; ambas atentam contra a lei, a moral e a religião, dissolvem o casamento e
provocam a desagregação da família. Merecem, pois, idêntica reprovação.

O dever de fidelidade perdura enquanto subsista a sociedade conjugal. Terminada esta,
porém, pela morte, anulação do matrimonio, ou desquite, readquire o cônjuge, juridicamente, plena
liberdade sexual. Do ponto de vista moral é claro que não. (MONTEIRO, 1976, p. 100-101)

 
As relações de concubinato a que hoje se pode empregar o caráter de união estável, por vezes se

constituíram por falta de conclusão jurídica, de um desfecho terminativo para a relação matrimonial e isso
tantas vezes por receio da mulher, de levar a termo uma separação conjugal, em razão do preconceito
existente à época, vez que o desquite, como era chamado, representava uma desvalorização da moral,
substantivo utilizado para lançar pecha sobre as pessoas. Aliás, é de se salientar que o preconceito recaía
sobre a mulher com peso de bigorna, inclusive imputando, a elas, o dever de arcar, silente e vitimizada,
com a violência doméstica. Foram inegáveis os avanços, com o advento da Lei 11.340/2006, também
conhecida como Lei Maria da Penha.

 
6. Violência Brasileira

As denúncias de violência doméstica e familiar tiveram início somente nos idos de 1978,
expondo um problema que há muito tempo afligia os lares brasileiros, marcadamente com ameaças,
espancamentos, tentativas de homicídios e mesmo a forma consumada de homicídio de esposas e
concubinas. A Lei do Divórcio de 1977 alavancou as acusações formais das mulheres que sofriam
violência dos maridos, fundada exclusivamente na condição jurídica que determinava seus
desligamento matrimonial.

A tese da legítima defesa da honra afastava muitos criminosos das condenações, já que o poder
judiciário refletia o comodismo de toda a sociedade diante das ocorrências covardes dos maridos e
companheiros.

Em auxílio à mulheres vítimas de agressões, sem a intervenção estatal, criou-se o SOS – Mulher
em 1982 no estado de São Paulo. Os índices de violência assustaram a todos, obrigando o estado
brasileiro a desenvolver o primeiro programa de política pública para diminuir as ocorrências
lastimáveis de agressões.

Somente em 1985 surgiu a primeira delegacia da mulher na cidade de São Paulo, criada para dar
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o devido tratamento a ocorrências bem diferentes das atendidas até então. Daí por diante, emergiram as
campanhas públicas de prevenção contra a violência, combinando-se a repressão com a prevenção,
visando-se sempre a diminuição dos casos de violência.

Em disposição expressa pela legislação, não havia qualquer previsão da violência contra a
mulher casada ou em concubinato. Com a Constituição Federal de 1988, a disposição foi expressa no §
8º do art. 226, admitindo a existência da violência doméstica em grandes proporções, propondo a
criação de mecanismos para erradicá-la. (PARODI; GAMA, 2009, p. 62-63)

 
Desde os idos tempos citados, com escala nos anos de 1988 e 1996[15], a figura do “concubinato”

atravessou profunda revisão, variando dos casos extraconjugais para designar a união estável e, somente
após esta se ver contemplada no presente e constitucionalizado Código Civil – saindo da marginalidade da
lei esparsa, para compor o ordenamento codificado –, é que se dissociou, legal e doutrinariamente, a união
estável, reconhecida que é constitucional e codificadamente como entidade familiar, das relações
adulterinas ou “de concubinato espúrio”, contempladas no artigo 1.727 do CCB/2002, preceito este que
não encerra em si todas as modalidades de traição, contudo, exclui da proteção tipicamente conferida às
“entidades familiares”, as relações não eventuais ou estáveis, havidas paralelamente ao casamento ou à
própria união estável em curso, conferindo, assim, o legislador, valor expresso à constituição da célula
familiar, colocando-a a salvo da banalização imposta pelas relações românticas infiéis.

Nas remotas palavras de Moura Bittencourt (1975, p. 45-46), a expressão “concubinato” tem um
duplo sentido. Primeiramente genérico, análogo à “união livre”, que vem a ser toda ligação de homem e
mulher, fora do casamento, conhecida também como mancebia, amigação, amásia, etc.; e um sentido mais
específico, que se refere ao “semimatrimônio”, à posse de estado de casado, ao entrosamento de vida e de
interesses numa comunhão de fato, ou seja, o casamento de fato. Para clarear esta idéia, leia-se o texto do
art. 1º do substitutivo do Projeto de Lei 1988 de 1991: “considera-se união estável o concubinato more
uxório, público, contínuo e duradouro, entre homem e mulher, cuja relação não seja incestuosa ou
adulterina”. Assim, tem-se claro que o concubinato, atualmente, apresenta conceitos divergentes, a saber,
primeiro o concubinato puro, hoje denominado de união estável, o qual poderá se transformar em
casamento; e, o concubinato impuro, ou seja, a relação advinda de adultério. Rolf Madaleno (1998, p. 73)
define da seguinte maneira, os dois tipos de concubinato:

o primeiro configura-se na união estável, ou seja, transformável em casamento, seja entre solteiros,
viúvos, separados de direito ou de fato, materializando o outro pela adulterinidade ou incestuosidade,
esta na união de parentes com impedimentos para núpcias, e aqueles, quando relação clandestina
convive com o matrimônio lícito do concubino adúltero.
 

O Código Civil de 2002 prescreveu as causas de impedimento e suspensão matrimonial
(respectivamente nos artigos 1.521 a 1.522 e 1.523 a 1.524), estendendo proteção às uniões estáveis nos
artigos 1.723 e 1.727, proferindo, com tais dispositivos, verdadeira declaração ideológica, descrita por
Karin Wolf[16]:

 
proteger as relações concubinatárias adulterinas como entidades familiares, implicaria também em
punir o próprio cônjuge, não participe do adultério, acaso reconhecido, por exemplo, efeitos
patrimoniais decorrentes do concubinato, tirando de seu patrimônio os recursos de um benefício
construído ao longo de uma contínua vida conjugal, castigando a verdadeira vítima que suportou
estoicamente as adversidades que lhe foram escondidas e pior, para premiar quem, co-culpado,
permaneceu por livre consciência e vontade, nesta relação adulterina.

 
Tendo sido o adultério descriminalizado, por força da reforma penal ocorrida em 2005[17] e por
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amor ao Princípio da Intervenção Mínima, ainda assim, na esfera cível se tem uma repreensão da
infidelidade, em expresso privilégio à monogamia. No tocante ao intervencionismo estatal, bem se percebe
que o Código Civil não pode se omitir à regulamentação das relações afetivas de natureza familiar,
notadamente por se constituir matéria de ordem pública, vez que seus reflexos atingem a toda a sociedade,
afetando tanto aos círculos íntimos, quanto às atividades e obrigações de terceiros.
            Figura aí, justamente, a relevância do tema presente, para a Livre Iniciativa, no diálogo com a
Gestão e com o Direito Empresarial.

Como dito anteriormente, o Direito é um produto social em constante mudança; conquanto sua
evolução seja permanentemente almejada pelos cidadãos, nem por isso suas modificações causam menos
perplexidade ao mundo dos fatos e não raro levando sua dirimência ao Poder Judiciário.

Se no âmbito estrito dos relacionamentos afetivos já é difícil conciliar os interesses individuais com
a ordem jurídica, muito mais quando a Contemporaneidade, ou, nesse caso, lícito dizer os
Relacionamentos Afetivos Pós-Modernos, se imiscuem na prática das relações empresariais.

No cotidiano, as aquisições efetuadas pela empresa, a imperiosa assinatura pelo sócio representante
e..., as milhares de certidões extras, tudo por causa de uma simples declaração de “estado civil”.

Que se dirá das relações homoafetivas? Ou, no presente caso, das pensões às companheiras? Quem
dirá que não são amantes predadoras, verdadeiras caça-níqueis que viraram a cabeça de pais de família,
destruindo lares impiedosamente para tirar o pão da mesa dos filhos e da viúva que agora mal pode se dar
ao luxo de ficar enlutada, em um misto de sentimentos que variam da saudade à raiva? Para isso existem
leis. E para isso existe o Poder Judiciário. Sábia a conduta da seguradora, que não se avocou o dever de
árbitro, desviando-se de suas funções.
            O caso em comento tratava da possibilidade jurídica, que assistiria ou não ao segurado, de instituir
como sua beneficiária, em caso de falecimento, a companheira e não a alegada viúva.
            De fato, a questão causou dúvidas à empresa seguradora em tela, que, inicialmente, aceitou a
instituição do seguro em favor de companheira e, ainda que não se tenha notícia no acórdão,
provavelmente a anuência empresarial há de ter emergido de prévio conselho do setor jurídico, anterior ou
não ao caso, orientando à contratação também de acordo com os artigos 550 e 793, do Código Civil de
2002, que, respectivamente, cuidaram da matéria tratada nos artigos 1.177 e 1.474 do Código Civil de
1916, ora revogado, os quais tratam, a saber, da anulabilidade das doações do cônjuge adultero ao seu
cúmplice, pelos herdeiros necessários e no prazo de 2 (dois) anos depois de dissolvida a sociedade
conjugal; e, na matéria própria do “Seguro de pessoa” (artigos 789 a 802), com a reforma civilista,
passando a contemplar a viabilidade jurídica da instituição do companheiro como beneficiário, “se ao
tempo do contrato, o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato”.
            Percebe-se despiciendo debater, in casu, os procedimentos adotados pela gestão empresarial da
seguradora, se por orientação do setor jurídico requereu ou não, do segurado – mesmo que altamente
aconselhável a exigência –, prova de estado civil, vez que as leis notariais e registrais do Brasil ainda não
dão conta de suficiente proteção documental, inclusive a terceiros, no que concerne ao novo estado civil,
que é a união estável, seja ela constituída com que base antecedente for, dos solteiros aos separados
judicialmente. E diz-se despiciendo in casu, porque o segurado era separado de fato, estando a questão
sujeita justamente às provas sociais.
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            Nessa esteira, a seguradora, diante da dúvida quanto à qual habilitada pessoa pagar o pecúlio,
judicialmente consignou o pagamento do valor, obrigando à constituição da lide e trazendo as interessadas
ao debate nos autos, cujo ponto controverso real se tratava da regularidade da constituição da união estável
alegada[18]. Uma vez não tendo sido contestado o montante, ali se esgotou a obrigação da empresa,
notadamente porque contratou amparada pelos limites legais, agindo de acordo com a estrita letra de lei e,
de certa forma, “terceirizando” a celeuma para o Estado-Juiz, ao depositar o valor judicialmente.
            Por fim, mister comentar o comportamento judicial de Primeira Instância que, conforme registrado
pelo analisado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela divisão meio a meio do montante
legado, demonstrando, infelizmente, o despreparo que ainda pesa sobre alguns julgadores: ao invés de
enfrentar a questão, a qual em verdade era simples, diga-se, vez que a letra da lei a solucionava na
integralidade, bastando a aferição da separação de fato e da existência ou não da união estável, omitiu-se
de uma efetiva prestação jurisdicional, ao proferir uma cômoda decisão salomônica, eivada de suposta
equidade.     

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            O estabelecimento do modelo do Estado Democrático de Direito trouxe consigo importantes
modificações para o Direito Constitucional, assim como para todos os ramos do Direito Civil, pela escola
hermenêutica conhecida como “Constitucionalização do Direito Civil”.
            Em um mundo globalizado, em que perecem as barreiras de toda sorte, também o Direito tem sido
fortemente atingido, seja pelo reconhecimento – e aprovação pela maior parte dos juristas, diga-se – da
necessidade do dialogo interesferas, seja pelo reconhecimento da necessidade do dialogo inter e
multidisciplinar, trazendo para o campo jurídico, importantes conceitos de outras áreas do Conhecimento,
com relevados ganhos para a prestação jurídica especializada, constituindo-se em verdadeiro acréscimo
qualitativo para a democracia.

Na prática das Relações Privadas contemporâneas, cada vez mais a seara de Família dialoga com a
Empresa, refletindo nos processos de Gestão Administrativa e Jurídica, obrigando os atores envolvidos à
sua atualização temática, para que bem possam operar as relações típicas, conferindo os devidos direitos às
partes envolvidas.
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como finalidade social: “Resumo essas proposições: 1. O Estado moderno define-se como um Estado-protetor. 2. O Estado-
Providência é uma extensão e um aprofundamento do Estado-protetor. 3. A passagem do Estado-protetor ao Estado-Providência
acompanha o movimento pelo qual a sociedade deixa de se pensar com base no modelo do corpo para se conceber sob o modo do
mercado. 4. O Estado-Providência visa a substituir a incerteza da providência religiosa pela certeza da providência estatal. 5. É a
noção de probabilidade estatística que torna praticamente possível e teoricamente pensável a integração de Providência no Estado.
Esta breve digressão não é sem importância. Mostra a extensão dos interesses em jogo no questionamento atual de que o Estado-
Providência é objeto [...] e compreender melhor porque foi por ocasião das grandes crises, quer sejam sociais, econômicas ou
internacionais (as guerras), que o Estado-Providência progrediu no século XIX e no século XX. A teoria marxista explica esse
fenômeno [...] como o desenvolvimento das funções do Estado, sejam elas econômicas ou sociais, só é compreendido como resposta
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a imensa maioria dos que pertencem ao corpo político vê na ordem a sua segurança; e o governo não existe senão para
proporcionar, a todos, esta vantagem comum que todos esperam’. A dúvida sobre o Estado-Providência não pode portanto ser
entendida somente do ponto de vista da regulação dos equilíbrios econômicos que o regem. Não é apenas a extensão do Estado ou o
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segurança e da solidariedade pelo Estado através de grandes interfaces mostra-se mais opaca. Há uma interrogação quantos aos
limites da solidariedade automática. [...]”
Continua Rosanvalon (1995): “Por que este programa de libertação da sociedade da necessidade é tão vago? Muito simplesmente porque ele apenas transpõe, para
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felicidade, é tão vaga e confusa quanto seu corolário, a noção de satisfação (responder a uma necessidade é satisfazê-la).  A noção de necessidade oscila entre o
conceito de sobrevivência (satisfação das necessidades fisiológicas elementares) e o conceito de abundância  (supressão das necessidades). Desse ponto-de-vista, o
Estado-Protetor corresponde à garantia de sobrevivência (a proteção física da vida) e o Estado-Providência à garantia de uma abundância ‘mínima’ para todos os
cidadãos. Mas, o que é esse mínimo? É, por definição histórica, evolutivo, por ser sempre apreciado em relação a uma situação social ‘média’. Desde que se abandone
a simples referência à sobrevivência (ela própria podendo, ainda, ser considerada relativa), não há mais norma ‘objetiva’ para fixar um mínimo de nível de vida que
corresponda à satisfação de necessidades primárias ou elementares. O sistema de necessidades se confunde com a dinâmica social. Ela nasce da constatação de uma
diferença e do desejo de reduzi-la: a dialética das necessidades é inteiramente estruturada pela dinâmica social da igualação e da diferenciação. A noção de
necessidade é, assim, apenas uma redundância do conceito de relações sociais.”      
[5] Vale destacar, ainda, a Lei “Maria da Penha” trata do equilíbrio em relações estritamente privatísticas, a saber, as familiares, valendo-se de forte caráter cogente e
regulamentando o artigo 226, da Constituição Federal.
[6] Sobre o tema v. Claudia Lima MARQUES, 5ª ed. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT. p. 155/175.
[7] Na época em foram criados os Tribunais Constitucionais Europeus e mecanismos jurídicos de controle concentrado da constitucionalidade.
[8] Atualmente a melhor expressão para explicar tal instituto é a de ‘autonomia privada’, visto que aquela expressão designava um valor excessivo à vontade, como
se fosse,  o que a história demonstrou que não era, verdadeira fonte do direito.  A expressão ‘’autonomia da vontade’’ contudo, é a que melhor expressa a visão de
mundo existente por ocasião do estado liberal.
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[9] Cuja responsabilidade, no Direito Brasileiro, passa a ser de todos – pessoas públicas e privadas – que possui coroação principiológica contida na “teoria do abuso
de direito”,  contemplado no Código Civil, em seu art.  187.
[10] O inteiro teor do julgado se encontra disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?
sSeq=830414&sReg=200800778342&sData=20081210&formato=PDF  Acesso em: 29 de agosto de 2010.
[11] De acordo com Silvia Pimentel (1978, p. 96) “A explicação dos aspectos sociológicos evidencia o fato de que o Direito não
segue o Social de maneira regular, mas que, freqüentemente, existe defasagem entre eles. Parece que essa defasagem poderia ser, se
não evitada, pelo menos diminuída, se a realidade social fosse efetivamente levada em consideração pelo jurista, e, especialmente,
pelo legislador”. Também de acordo com Ana Cecília Parodi (2006, p. 39): “Sob a ótica sócio-jurídica, é possível proceder a uma
cisão dualista sobre o surgimento da Instituição Família, no Brasil, abrangendo a evolução da mesma. Mister que se aluda que tal
sistemática, tão restrita em fases, deve-se primordialmente à idade, relativamente pouca, do País – meros 500 (quinhentos) anos,
aproximadamente. Por óbvio que as nações mais antigas vivenciaram os períodos clássicos sociais mais remotos, presenciando
maior número de fases de transição”.
[12] Nas lições de Gustavo Tepedino (1999), eram quatro os personagens básicos do Código Civil  vigente à época (CC 1916): o marido, o proprietário, o contratante
e testador.
[13] Conforme Ana Cecília Parodi (2006, p. 41): “Herdeira da família romana, na evolução temporal atinge-se ao modelo de família
denominado oitocentista, apelido em face do século em que se situava. Era fulcrada nos mesmos valores éticos formais,
reconhecendo maior virtude à instituição do que aos seus membros”.
[14] Segundo Clóvis Beviláqua,  o Direito de Família,  no Código Civil  é "complexo de normas e princípios que regulam a celebração do casamento e os efeitos que
dele resultam, as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal, a sua dissolução, as relações de parentesco e os institutos protetivos da tutela, curatela e
ausência".
[15] Menção, respectivamente, à Constituição Federal de 1988 e à Lei 9.278/1996, que regulava alguns aspectos das relações entre os companheiros.
[16] WOLF, Karin. Casamento e relação concomitante sob o prisma da unicidade relacional In Direitos Fundamentais do Direito de Família. Coord. Belmiro
Pedro Welter e Rolf Hassen Madaleno. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2004. p. 178.
[17] Conforme Lei 11.106/2005.
[18] E uma vez tendo sido pacificada pelo E. Tribunal estadual, tornando-se matéria fática, por força da Súmula 7, STJ,  não pode ser reapreciada na Esfera Superior,
convertendo-se em pressuposto, não podendo sofrer reforma.   
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O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E O RISCO DE DESENVOLVIMENTO NO
BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

THE INSTITUTE OF LIABILITY AND THE RISK OF DEVELOPMENT IN BRAZIL: LIMITS AND
POSSIBILITIES

Joyceane Bezerra De Menezes
Valeria De Sousa Carvalho

RESUMO
Diante do avanço da ciência e da tecnologia, o mundo está sujeito a constantes mudanças, que
proporcionem melhor qualidade de vida para todos. Determinadas descobertas provocam efeitos
positivos inimagináveis aptos a solucionar problemas severos. Porém, tempos depois, se vem a
conhecer suas repercussões negativas, vez que à época do seu que lançamento no mercado a
ciência não permitia sua detecção. O objetivo desse trabalho é analisar os contornos desses
efeitos negativos que convencionou-se chamar de riscos de desenvolvimento e sua repercussão
no plano da responsabilidade civil. Impede a defesa da responsabilidade civil pelo risco de
desenvolvimento em vista dos imperativos da dignidade da pessoa humana, dos direitos
fundamentais e da efetiva reparação, especialmente em face do dano injusto.
PALAVRAS-CHAVES: Risco de desenvolvimento. Responsabilidade Civil. Ordenamento Jurídico
Brasileiro.

ABSTRACT
Because of the advancement of science and technology, the world is subject to constant
changes that improve the quality of life for all. Certain findings provoke positive effects able to
solve severe problems. However, some time later, one comes to know its negative effects, since
the time of its market launch that science did not allow their identification. The aim of this study
is to analyze the adverse effects of so-called development risks and their impact in terms of
liability. Important to the defense of civil liability for the risk of developing a view of the
imperatives of human dignity, fundamental rights and effective remedies, especially in the face
of wrongful damage.
KEYWORDS: Development risk. Liability. Civil Law brazilian.

Introdução

A busca por novas conquistas, novas descobertas, é algo que inquieta, estimula e, ao mesmo tempo,
caracteriza a natureza humana. No campo da ciência e da tecnologia, pode-se afirmar que essa busca é
incessante, principalmente, para atender os reclamos do mercado de produtos. É comum, nos diversos
meios de comunicação de massa, notícias acerca de novos estudos, experimentos em medicamentos,
vacinas, substâncias em alimentos, transgênicos, cosméticos, softwares, dentre outros, para atendimento de
variadas demandas do homem.

Não raro, porém, alguns desses produtos são lançados no mercado de consumo com a indicação de
elevado grau de segurança, sem que se perceba, pelos indicativos científicos daquele tempo, os riscos que,
de fato, oferecem ao consumidor e/ou à sociedade. Quando os efeitos negativos de um dado produto
somente são diagnosticados tardiamente, em vista da ausência conhecimento científico ao tempo de sua
inserção no mercado, tem-se configurado o risco de desenvolvimento. Um exemplo de risco de
desenvolvimento conhecido em todo é o caso "Talidomida"[1], produto desenvolvido pela Alemanha e
comercializado em 146 países no ano de 1957, incluindo o Brasil. Somente em 1960 se descobriu, que,
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uma vez consumido por mulheres gestantes nos 3(três) primeiros meses de gestação, poderia ocasionar
terríveis efeitos colaterais de deformação nos fetos, tais como: bebês com aproximação/encurtamento dos
membros junto ao corpo: (braços, pernas – tornando-os semelhante aos de uma foca), cegueira, surdez,
dentre outros. Após ter vitimado uma série de pessoas foi que o medicamento foi retirado do mercado.

O risco de desenvolvimento é matéria atinente ao inusitado caminho do desenvolvimento científico,
cujos efeitos nem sempre são passíveis de identificação e controle. Em pauta nas discussões atuais, instiga
estudiosos do Direito e ainda a tomada de decisões pelos segmentos da política. Alguns países já
abordaram, em sua legislação, a responsabilidade civil pelos danos decorrentes do risco de
desenvolvimento, ora admitindo a responsabilidade do fornecedor, ora excluindo-a. A Comunidade
Econômica Européia - CEE, regulamentou a questão na Diretiva 85/374/ CEE, optando por excluir a
responsabilidade civil na hipótese de risco de desenvolvimento, sem cassar a soberania dos países
integrantes na adoção de postura diversa. Alguns dos Estados europeus integrantes acataram o teor da
Diretiva e admitiram a exclusão de responsabilidade; outros, cumpriram o protocolo previsto pela Diretiva
para admitir o risco de desenvolvimento como fonte de responsabilidade civil.

Cumpre a este estudo, analisar a posição do Brasil, verificando os dispositivos do Código Civil em
conjugação com as normas do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. A legislação brasileira adotou
o risco de desenvolvimento como excludente de responsabilidade ou não?

Para uma resposta mais apurada, se partirá de uma análise perfunctória do instituto da
responsabilidade civil para, em seguida, delinear o conceito e pressupostos do risco de desenvolvimento e,
após isso, avançar para identificar os limites e as excludentes da responsabilidade civil amparados pela
legislação brasileira. De imediato se antecipa que não há um dispositivo sequer, mencionando a locução
risco de desenvolvimento. Cabe perguntar se o dano decorrente do risco de desenvolvimento se
comportaria como um indicativo de defeito do produto, utilizando-se a definição de defeito empregada
pelo Código de Defesa do Consumidor.

 

1. Aspectos ontológicos ontologia da  responsabilidade civil: fundamentação teórica e pressupostos
legais

A responsabilidade civil tem o objetivo de refazer o equilíbrio desfeito pelo dano, na seara
patrimonial ou não patrimonial. O instituto da responsabilidade civil tem alargado suas fronteiras a todas
as áreas de relações humanas e sociais, abandonando seus contornos mais tradicionais.

De acordo com Caio Mário, a responsabilidade civil possui uma finalidade reparatória associada a
uma postura pedagógica, pautada na solidariedade que deve presidir as relações em sociedade, no sentido
de oferecer à vítima a devida reparação: “A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade
abstrata do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. [...] Não importa se o
fundamento é a culpa, ou se independe desta. Em qualquer circunstancia, onde houver subordinação de um
sujeito passivo à determinação de um dever de ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil”
(PEREIRA, 2000, p. 11).
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A questão social, referida pelo autor como o sentimento social ou humano, não é suficiente à ordem
jurídica e nem mesmo ao lesado, tem de orientar a efetiva reparação do dano.

Maria Helena Diniz (1986, p.4) trata a responsabilidade civil como um dos árduos e complexos
problemas jurídicos e de mais difícil sistematização.

A idéia de reparação sempre se sobrepôs nas relações entre pessoas, neste sentido, o sistema jurídico
criou um instrumento de garantia dos direitos subjetivos, com fulcro na culpa, na existência de dano e na
relação de causalidade. Trata-se da chamada teoria subjetiva da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil teve seu fundamento primário dilargado quando permitiu o dever de reparar
o dano independentemente da existência somente da culpa, especialmente na hipótese do risco inerente.
Instituiu-se a chamada responsabilidade civil objetiva, ampliando as possibilidades da indenização.

José de Aguiar Dias (1995), explica que a objetivação da responsabilidade civil começou na Idade
Moderna quando a revolução industrial e o progresso cientifico proporcionou uma maior circulação de
pessoas e veículos, trazendo riscos à vida e a à saúde humana, no mesmo instante restou necessário uma
despersonalização da responsabilidade civil. Neste aspecto, que não está fundamentado na culpa, mas na
existência de uma lesão a um direito tutelado por uma atividade que impões riscos, fixando-se tão somente
no elemento objetivo que é a relação de causalidade entre o agente e o dano. Desta feita, a
responsabilidade não se trata mais de quem é agente imputável e sim quem, independentemente de culpa,
deverá ressarcir o dano.

 A responsabilidade objetiva está totalmente amparada pela teoria do risco, adotada pelo código de
2002, segundo a qual todo aquele que ao exercer atividade, cria dano para outrem, deve ser obrigado a
repará-lo, independente de prova se houve ou não conduta culposa. Também admitiu-se a responsabilidade
civil objetiva nos variados casos previstos na própria legislação civilista e para os efeitos dos produtos
lançados no mercado de consumo. A principal característica da responsabilidade civil objetiva éa dispensa
da culpa – elemento subjetivo na causação do dano, informado pelo domínio da vontade do agente ou pela
negligência, imperícia ou imprudência..

Logo, a adoção da teoria do risco é admitida de forma genérica no campo da responsabilidade civil
somente quando a atividade exercida pelo agente implicar em risco por sua natureza, já para os demais
casos deverá haver lei específica que indique a responsabilidade objetiva. Conforme o artigo 927,
parágrafo único do Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A maior incidência da responsabilidade civil objetiva nos tempos atuais pode ser verificada no
Código Brasileiro de Defesa do consumidor – CDC (Lei nº 8.078/90), que traz uma aplicação extensiva
desta responsabilidade que não contém como um de seus pressupostos o elemento culpa, bastando para
configurar o dever de indenizar o nexo de causalidade entre a atividade, o prejuízo sofrido pela vítima e o
efetivo dano.

É oportuno destacar, que o fundamento da responsabilidade do CDC apóia-se tão somente no nexo
causal entre o defeito do produto ou serviço e o acidente de consumo. Entenda-se como produto defeituoso
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aquele que não oferece a segurança que dele, o consumidor, legitimamente espera, de acordo com o CDC:
“Art. 12. § 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:  I - sua apresentação;  II - o uso e
os riscos que razoavelmente dele se esperam;  III - a época em que foi colocado em circulação.

O próprio conceito de defeito delimita o âmbito da responsabilidade civil do fornecedor. Importa saber se, da delimitação

desse conceito, em especial, pelo inciso três, que manda considerar a época em que o produto foi posto em circulação, o CDC

estaria excluindo a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do risco de desenvolvimento.

Para essa resposta, adianta-se, citando o teor do  artigo 7º, “e” da Diretiva 85/374/CEE de 25/07/1985, que adotou a corrente

pela não responsabilização do fornecedor pelo risco do desenvolvimento: “Art. 7. O produtor não será responsável nos termos da

presente diretiva se provar:  (...) e) Que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da colocação em circulação

do produto não lhe permitiu detectar a existência do defeito.”

Comparativamente se tratam de prescrições de conteúdo análogo? O CDC brasileiro ao referir-se à
época em que o produto foi lançado no mercado, estaria permitindo o entendimento de que a
responsabilidade civil se determinaria em acordo com os conhecimentos científicos sobre o produto, ao
tempo de seu lançamento no mercado? As hipóteses de falhas tardias compreendidas no conceito de risco
do desenvolvimento não estariam no âmbito do defeito do produto?

 

2. O impacto do risco de desenvolvimento e seus efeitos no âmbito da responsabilidade civil

 

É necessário, lembrando as dicas de Ewald (2000) romper com o apego excessivo às categorias da
dogmática jurídica para alcançar as demandas da sociedade atual – qualificada por Beck como sociedade
de riscos.  A sociedade de riscos é o locus em que se ampliam os chamados riscos residuais, levando as
instituições a uma atitude reflexiva de autoconfrontação por força dos desafios que abalam as premissas
básicas do seu sistema social, político, negocial e jurídico, tornando-se um problema particular na área da
atuação política e da tomada de decisões (BECK, 1997, p.18). Trata-se de uma sociedade caracterizada
pelo medo, se contraposta à sociedade industrial que surge em meio à ameaça pela fome[2].

Na experiência de Giddens (1997, p.16), a sociedade de riscos constitui uma sociedade de
incertezas cuja problemática “surge na continuidade dos processos de modernização autônoma, que são
cegos e surdos a seus próprios defeitos e ameaças. De maneira cumulativa e latente, estes últimos
produzem ameaças que questionam e finalmente destroem as bases da sociedade industria”.

Para ele, essa problemática evoca a autolimitação do desenvolvimento industrial e as conseqüentes
alternativas padrões de responsabilidade, segurança, controle, limitação do dano e distribuição das
conseqüências do dano. É necessário, doravante, cotejar das ameaças potenciais. O problema central é que
essas ameaças escapam à percepção sensorial e ao próprio domínio do conhecimento científico (1997, p.
17). O conceito de sociedade de riscos provoca transformações notáveis e sistêmicas em três áreas de

referência
[3]

. É nessa sociedade que emergem os chamados riscos de desenvolvimento e são eles que
confrontam os estudiosos do Direito, especialmente, quanto à possibilidade de reparação de eventuais
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danos.

É em virtude dessas injunções que se delineiam os novos rumos da responsabilidade civil e que se
desperta para analisar o impacto do risco de desenvolvimento no plano da reparação de danos. Parte-se da
hipótese de que a responsabilidade civil ou a reparação do dano se comporta como um instituto plástico
que absorve as mudanças capitaneadas pelo desenvolvimento econômico, industrial, técnico e tecnológico.
Vale a citação de Monteiro, sintetizada no seguinte trecho “como regra de conduta destinada a disciplinar
a vida humana em sociedade, o direito não poderá alhear-se da realidade concreta que pretende conformar,
a fim de se manter apto a ajuizar correctamente dos problemas e a fornecer respostas actualizada às
renovadas necessidades práticas da vida.     Só desta forma se evitará um divórcio entre o direito e a vida e
se impedirá a revolta dos factos contra o código” (MONTEIRO, 2OO3, p.14).

Como dito, o risco do desenvolvimento é aspecto peculiar ao avanço da ciência e se manifesta por
efeitos tardios e desconhecidos cientificamente no momento do lançamento do produto no mercado, sendo
identificados posteriormente após um determinado período de uso do produto ou serviço. Trata-se de
efeitos negativos que ,em razão do estado da ciência e tecnologia da época do lançamento do produto,
eram não somente desconhecidos como também imprevisíveis. Segundo as lições de Sérgio Cavalieri Filho
(1999, p.61): “Entende-se por risco do desenvolvimento o defeito impossível de ser conhecido e evitado
no momento em que o produto foi colocado em circulação, em razão do estágio da ciência e da tecnologia.
É aquele defeito que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no
mercado, vindo a ser descoberto somente após um período de uso do produto, como ocorre com certos
medicamentos novos-vacinas contra o câncer, drogas contra AIDS, pílulas para melhorar o desempenho
sexual, etc.”

Na locução de Joao Calvão da Silva (1990, p. 671-672), é necessário definir quando o produto foi
colocado  em circulação, para que então se possa apurar a partir de que momento e quem deve responder
por eventual dano: “(...) em concretização da idéia de considerar-se em circulação um produto logo que
entregue pelo produtor a terceiro ou à cadeia distributiva. Consequentemente, o momento a partir do qual o
produtor é responsável, independentemente de culpa, por aplicação do novo regime estabelecido pelo Dec-
Lei nº 383/89 é o da entrada em circulação do produto. Até esse momento só pode ser invocado o regime
de direito comum, designadamente a responsabilidade pela guarda da coisa(...)”

Pela sugestão do autor acima, a responsabilidade do fornecedor (no direito europeu é produtor) por
produto defeituoso se inicia no momento da entrega a terceiro ou à cadeia distributiva.

Outro ponto bastante controvertido é quanto aos conhecimentos técnico-científicos relativos aos
padrões de segurança do momento que o produto foi posto em circulação. O fornecedor responde de
acordo com os conhecimentos tidos até a entrada do produto no mercado ou deve responder segundo os
conhecimentos aperfeiçoados em momento ulterior?

São duas posições doutrinárias relativas ao caso: uma pela exclusão de responsabilidade pelo risco
de desenvolvimento e outra pela responsabilização do fornecedor.

Um dos argumentos mais utilizados por aqueles que defendem a primeira posição é que não
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responsabilizando o fornecedor, a pesquisa e investimento na área científica terão mais incentivo,
estimulando a indústria a se desenvolver, provocando maior competitividade e desenvolvimento do
mercado globalizado; indenizar os consumidores, nas hipóteses do riscos imprevisíveis e desconhecidos ao
tempo do lançamento, encareceria muito o preço final dos produtos, o que dificultaria o acesso da
população.

Os defensores da responsabilidade do fornecedor pelos riscos de desenvolvimento, apontam como
principais argumentos que: o fornecedor, uma vez responsabilizado, terá mais interesse em identificar os
estudos relacionados aquele produto, de modo que, em havendo qualquer ameaça ou possibilidade de dano,
envidará esforços para evitar a sua perpetração, tomando medidas para a retirada do produto de circulação,
aviso aos consumidores e autoridades administrativas, etc. Não identificam qualquer óbice ao progresso
técnico-científico, vez que há mecanismos alternativos para garantir a reparação da vítima, como os
seguros e fundos de responsabilidade. Em termos macro, a admissão dessa responsabilidade é a que
melhor se empenha para o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, corolários dos direitos
fundamentais da ordem constitucional brasileira.

Embora o Conselho das Comunidades Européias haja adotado a excludente de responsabilidade em
face do risco do desenvolvimento, como já mencionado, permitiu, pela mesma  Diretiva nº 374/85, artigo
15, que qualquer Estado-Membro, no seu direito interno, se posicionasse de modo diverso.  Nos termos do
dispositivo, “Artigo 15. 1. Qualquer Estado-membro pode: (...)b) Em derrogação da alínea e) do artigo 7º,
manter ou, sem prejuízo do procedimento definido no nº 2, prever na sua legislação que o produtor é
responsável, mesmo se este provar que o estado dos conhecimentos científicos e técnicos no momento da
colocação do produto em circulação não lhe permitia detectar a existência do defeito;”

Para Maria Paz García Rubio (1999, p.68), o problema dos riscos de desenvolvimento foi um dos
mais discutidos por ocasião da elaboração da citada Diretiva, suscitando-se posições de defesa e de
oposição: “por un lado los países que pedían la eliminación de los riesgos de desarrollo como causa de
exoneración de la responsabilidad (Bélgica, Dinamarca, Grécia, França, Irlanda o Luxemburgo),
apoyándose en la idea de que si estos riesgos recaían sobre el productor este podría repercutilos em el
coste del respectivo seguro y en el precio final del producto con lo que en definitiva el coste se repartiria
entre la coletividad de consumidores, en outra órbita se situaban los países partidários de la introduccion
de los riesgos de desarrollo como causa de exoneración de la responsabilidad del productor (Itália, Países
Bajos y Reino Unido) a los que podría añardirse Alemania que reservó su posición definitiva) com el
argumento de que no producirse aquella se frenaría el desarrollo de la industria europea em los productos
de la tecnología más avanzada”.

   Alguns países como Bélgica, Dinamarca, Grécia, França, Irlanda e Luxemburgo defendiam a
inclusão do risco de desenvolvimento como fonte de responsabilidade. Já a Itália, Países Baixos e Reino
Unido defendiam a sua inclusão no rol das causas de exoneração, sob o argumento de frear o processo de
desenvolvimento da indústria. A Espanha por lei especifica adotou uma exclusão apenas parcial da
exclusão, admitindo a responsabilidade em setores determinados. A divergência sobre a inclusão do risco
de desenvolvimento como fonte de responsabilidade dentro da Comunidade Européia, pende a partir da
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observação de fatores como o desenvolvimento da indústria e a saúde das pessoas, etc.

 

3. A percepção do risco de desenvolvimento na literatura jurídica brasileira

 

Como a legislação brasileira não é suficientemente clara a respeito da temática, há entendimento
divergente na doutrina, apresentando-se as duas correntes que ora seguem pela exclusão da
responsabilidade, ora pela responsabilização do fornecedor.

Estabelecendo um comparativo entre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor Brasileiro (Lei
nº 8078/90)[4] e a Diretiva 374/85/CEE[5], é possível entender que o CDC buscou inspiração na Diretiva
374/85 da Comunidade Econômica Européia,  haja vista a semelhança das redações e a precedência desta
última[6]. Mesmo assim, o legislador brasileiro não foi tão direto.

No dispositivo do CDC que enumera as excludentes de responsabilidade, não se incluiu
expressamente a questão dos riscos de desenvolvimento[7]. A bem da verdade, o CDC traz a
responsabilidade do fornecedor pelo defeito. Não configurado o defeito, não haverá a responsabilidade
civil.

Resta saber, se o risco de desenvolvimento entra na categoria de defeito do produto, a despeito da
condicionante disposta no art. 12, §1º., III, qual seja, considerar-se a época em que o produto foi lançado
no mercado.

Marcelo Junqueira Calixto está entre os que defendem que os riscos de desenvolvimento, ainda
implicam no conceito de defeito. Portanto, a ausência de expressa excludente relativa ao risco de
desenvolvimento não dá azo a compreende-la implícita no dispositivo citado. Nas palavras desse autor,
tem-se, “De nossa parte, acreditamos ser possível a afirmação da responsabilidade do fornecedor na
hipótese de riscos do desenvolvimento. Neste sentido, observamos, em primeiro lugar, que o Código de
Defesa do Consumidor consagrou uma responsabilidade civil objetiva, da qual fica completamente
afastada a questão da culpa do fornecedor pelos danos causados por seus produtos que venham a ser
considerados defeituosos. Desta forma, desnecessária a referência a um produtor ideal – que acompanha o
mais avançado estado da ciência e da técnica – que parece, no fundo, absorver valores muito caros à
responsabilidade subjetiva, para a qual deve ser analisada a conduta diligente do responsável. Ademais, a
referência à impossibilidade objetiva da ciência descobrir os riscos do produto pode simplesmente tornar
impraticável a excludente”.

Afirma, pois, que o Código de Defesa do Consumidor adotou a responsabilidade objetiva, não
havendo razão para se buscar a culpa do fornecedor pelos danos causados por seus produtos postos no
mercado de consumo. Acrescenta ainda que o dano causado pelo produto, mesmo que só verificado
posteriormente, incorre na hipótese de produto defeituoso (art. 12, § 1º, III, do CDC): “(...) que o dano,
ainda que verificado posteriormente, representará a violação de uma expectativa de segurança que existia
desde o momento da introdução do produto no mercado de consumo, lembrando-se ser esta uma
circunstância relevante para a determinação do caráter defeituoso do produto (art. 12, § 1°, III do CDC)”.
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Outro defensor desta corrente Sérgio Cavalieri Filho (2010, p.187): “Em nosso entender, os riscos de
desenvolvimento devem ser enquadrados como fortuito interno – risco integrante da atividade do
fornecedor, pelo que não-exonerativo da sua responsabilidade”.

Para Cláudia Lima Marques (2006, p. 277), o risco de desenvolvimento poderia figurar um caso
fortuito interno que não implicará nos casos de excludente de responsabilidade do Art. 12, §3º, CDC.

Também neste mesmo sentido foi o enunciado nº 43 aprovado na Jornada de Direito Civil promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual “43 – Art. 931: a
responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do novo Código Civil, também inclui os
riscos do desenvolvimento”.

            Há, de outro lado, argumentos que defendem os riscos de desenvolvimento como excludente de
responsabilidade. A defender este ponto de vista pode-se citar, entre outros, James Marins, lembrado por
Zelmo Denari (1999, p. 163): “Entre nós, James Marins, considera que os riscos de desenvolvimento são
eximentes de responsabilidade, qualificando-os entre os defeitos jurídicos irrelevantes, o que significa
“insuscetível de levar à responsabilização do fornecedor pelo fato do produto”. E, continuando, o proprio
Denari (1999, p.163-164), “A nosso aviso, a dicção normativa do inc.III do art.12, parágrafo 1º, do Código
de Defesa do Consumidor, está muito distante de significar adoção da teoria dos riscos de
desenvolvimento, em nível legislativo, como propôs a Comunidade Econômica Européia. De resto, o
exemplo da nocividade de certas drogas, como a Talidomida, e da comoção social causada em todo o
mundo em decorrência do seu poder de mutilação do gênero humano, nos dá a exata medida da
inconsistência dos postulados dessa teoria para a aferição da responsabilidade dos fabricantes. Quando
estão em causas vidas humanas, as eximentes de responsabilidade devem ser recebidas pelo aplicador da
norma com muita reserva e parcimônia”.

Outro autor que se posiciona contra a adoção da teoria dos riscos de desenvolvimento é Rui Stoco (2007, p.53): “Admitem-

se, portanto, como causas excludentes, o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima, o risco de desenvolvimento e,

ainda, as causas especiais estabelecidas no próprio CDC, como acima apontadas. Pode-se afirmar que qualquer causa ou condição

que tenha o poder de excluir o nexo de causa e efeito assume a qualidade de excludente da responsabilidade. Do que se conclui que,

ademais do chamado risco de desenvolvimento não ser causa ou condição que empenha responsabilização, posto que a legislação de

regência não previa tal possibilidade por expressa vontade do legislador, por outro lado, constitui excludente implícita da

responsabilidade.” Para Stoco, o risco de desenvolvimento está implícito nas excludentes do parágrafo terceiro do art. 12.

Da mesma opinião compartilha o jurista português João Calvão Silva (1990, p. 646), ao afirmar que
o momento adequado para a avaliação do caráter defeituoso do produto é efetivamente quando da sua
inserção no mercado de consumo: “Pode mesmo concluir-se que a aceitação da entrada em circulação do
produto como o momento a que vão referidas as legítimas expectativas de segurança é coerente com a
exclusão dos riscos de desenvolvimento do âmbito de aplicação de novo regime, dentro do pressuposto
fundamental de que o produtor só responde pelos danos causados por defeitos existentes nos seus produtos
à data da colocação em circulação”. 

Este argumento, mesmo não sendo de autoria de jurista brasileiro como aqui se propôs o estudo, foi
trazido em razão de ser fundamento utilizado por grande parte da doutrina que apóia esta corrente no
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Brasil.

Com efeito, se vê que sobre o tema não há resposta unanime, muito embora, a importância da
matéria esteja demandando atenção dos operadores jurídicos e daqueles que pensam os institutos de direito
privado a partir da imperiosa garantia da autonomia, da liberdade e da dignidade da pessoa. Sem dúvida, o
futuro não distante informará, com mais concretude e menos incerteza, os efeitos jurídicos do risco de
desenvolvimento.

Mas, utilizando a síntese de Agostinho Oli Koppe Pereira (2005, p.20), “deve-se concluir que a
dogmática tradicional não possui força suficiente para dirimir os problemas advindos com a teoria do risco
de desenvolvimento. A opção legal pela exoneração, ou não, da responsabilidade não soluciona problemas,
mas cria problemas. Por outro lado, neste artigo se traz como proposta um aprofundamento dentro da
falada hermenêutica desobjetificante, dando a entender que a solução para os problemas advindos, através
da teoria do risco de desenvolvimento, será encontrada a partir da análise inter-relacional da lei inserida
no contexto histórico da sociedade, seus clamores, suas necessidades, visando ao sujeito enquanto
elemento que é e faz história. Assim, saiu-se da dogmática, vinculada à hermenêutica tradicional, que não
conseguiu solucionar as questões vinculadas à teoria do risco de desenvolvimento, para uma hermenêutica
mais avançada, que, vislumbrando o contexto social, produziu a possibilidade de se trabalhar o Direito não
de uma forma apenas reprodutiva, mas também criativa.”

Como demonstrado acima, as duas correntes são muito bem argumentadas, no entanto, nenhuma
delas conseguiu esgotar de forma totalmente convincente as razões da outra, tendo posteriormente
concluído de forma razoável este último citado autor, que preferiu sugerir uma interpretação de modo a
buscar a solução no que ele  denominou de “hermenêutica mais avançada” baseada na integração da lei
com o atual contexto social. Para esta autora, cabe, ainda, fazer mais umas considerações finais, para ao
final, apresentar seu ponto de vista.

A defesa do consumidor é tão importante para uma vida em sociedade, que despertou a atenção do
legislador, de forma que em 1988, passou a ter tratamento a nível constitucional como direito fundamental,
constando no rol do art. 5º; bem como princípios gerais da atividade econômica. Conscientes de que a
Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico, todas as demais normas legais devem ser interpretadas
e aplicadas de acordo com seus princípios, sob pena de inconstitucionalidade. Nas linhas de Pietro
Perlingieri (2007, p. 11): "Não existem, portanto, argumentos que contrastem a aplicação direta: a norma
constitucional pode, também sozinha (quando não existirem normas ordinárias que disciplinem a
fattispecie em consideração), ser a fonte da disciplina e uma relação jurídica de direito civil. Esta é a única
solução possível, se se reconhece a preeminência das normas constitucionais - e dos valores por elas
expressos - em um ordenamento unitário, caracterizado por tais conteúdos."

O autor reitera a força da norma constitucional, podendo esta inclusive, independente de haver outra
norma que discipline, ser aplicada também às situações concretas. Com isso é reforçado o disposto nos
artigos do CDC, conforme demonstrado anteriormente, que ao consumidor deve ser assegurado proteção,
não servindo como justificativa os argumentos que versam sobre comprometer os avanços tecnológicos,
porque antes de tudo, deve-se garantir a dignidade da pessoa humana, que não pode ser submetida a
experiências com produtos não seguros, atentando contra a sua integridade psicofísica, sem quaisquer
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garantias.

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A autora Maria

Celina Bodin de Moraes (2009, p. 85) considera como os corolários desta dignidade os seguintes princípios: da igualdade;

integridade física e moral - psicofísica; liberdade e da solidariedade. De onde se espera, o ressarcimento à pessoa vítima do dano

injusto, ou seja, do dano desproporcional e injustificado.

Desses princípios constitucionais, pode-se apreender que deve o consumidor ser protegido quanto ao direito à integridade

psicofísica, não podendo ficar à mercê de experiência das novas tecnologias que possam lhe afetar a saúde, fazendo jus à

indenização nos casos dos danos efetivos sofridos. Em virtude do princípio da solidariedade, tem-se a justificativa pela reparação

ante ao riscos do desenvolvimento, ainda que permitindo acréscimo no preço do produto ou utilizando para a indenização do critério

da equidade, segundo o qual, a fixação do quantum indenizatório haveria que considerar o bônus deferido pelo produto à vida

coletiva, antes mesmo da percepção do risco. De todo modo, haveria que cotejar a questão da igualdade substancial entre os dois

pólos desiguais, os fornecedores e os consumidores, tratando-se de modo desigual na medida da desigualdade.

Ademais, deve-se atentar para outros artigos da Constituição brasileira, a exemplo do art.3º., III que
define como objetivo  fundamental da República, a igualdade substancial, a erradicação da pobreza e a
marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3, III, CF). a solidariedade social,
mediante a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3, I, CF); e ainda o  direito à vida,
igualdade e segurança assegurados ao consumidor (art. 5º, caput, CF), bem como o direito à indenização
por dano material, moral e à imagem (art. 5º, inc. V, CF).

Acrescente-se ainda o dever de informar do fornecedor, conforme Cláudia Lima Marques e Bruno
Miragem (2009, p.24): “um dos principais direitos reconhecidos ao consumidor corresponde ao dever de
informar do fornecedor, destacando-se atualmente a necessidade de verificar-se sua efetividade,
especialmente num ambiente de hiperinformação e multiplicação de mídias, em face do desenvolvimento
tecnológico permanente”. 

A proteção do consumidor inclui o direito à informação proveniente do fornecedor, uma vez que o
atual contexto está imerso numa inesgotável fonte de informação.

Com efeito, os artigos infraconstitucionais aqui analisados, incluindo o art. 931 do Código Civil[8],
que prevê a responsabilidade objetiva dos empresários individuais e das empresas respondem por danos
causados pelos produtos postos em circulação, como também o que dispõe, no artigo 12 do CDC, a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa, aponta para o caminho de que há fortes
indícios para a responsabilização do fornecedor pelo risco de desenvolvimento.

 

CONCLUSÃO

A defesa do consumidor é garantida pela Constituição Federal e por diversos dispositivos esparsos do
ordenamento jurídico brasileiro. A omissão do CDC em tratar expressamente do risco de desenvolvimento
não induz a idéia de exclusão da responsabilidade do fornecedor.

Do conjunto de normas constitucionais e infra-constitucionais atinentes à proteção da pessoa do
consumidor e à responsabilidade civil não se pode cogitar de uma desassistência à vítima de dano oriundo
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do risco de desenvolvimento. Não há, entre as excludentes de responsabilidade apresentadas pelo CDC, a
hipótese do risco de desenvolvimento. Embora a definição de defeito também apresentada pelo CDC
determine que se deve considerar a “epoca” em que o produto foi lançado no mercado, não se pode
deduzir que estaria, por isso, o risco de desenvolvimento excluído da perspectiva do defeito.

O rol de direitos fundamentais, a importância do principio da dignidade da pessoa humana, o
principio da solidariedade e a própria função social do instituto da responsabilidade civil ajudam na
imputação do dever de indenizar mesmo na hipótese em tela, vez que demonstram os ares da justiça
distributiva em todo capítulo do direito dos danos.

Ademais, os argumentos que sustentam a exclusão da responsabilidade do fornecedor não merecem
prosperar, haja vista a existência de outros meios a garantir a continuidade das pesquisas de novos
produtos e tecnologias, sem afronta à dignidade do consumidor, seja através de realização de seguros, seja
através de repasses dos eventuais custos ao preço do produto, de forma equânime. Aliás, este é outro ponto
importante, já que caso contrário, toda a indústria e sociedade estariam se beneficiando igualmente do
desenvolvimento dos produtos e serviços, à custa de vítimas específicas que se tornassem consumidoras
destes, que ao final arcariam sozinhas com os danos; a possibilidade de seguros para possíveis
indenizações, dentre outros.

Na tipologia do defeito está a falha decorrente das fases sobre as quais há ingerência direta do
fornecedor, justificando-se, em vista da justiça distributiva, a reparação de eventual dano, mesmo sem a
demonstração da culpa. Mesmo em face da inevitabilidade dos defeitos presente está a responsabilidade. A
defesa do consumidor é um dos instrumentos essenciais ao respeito à dignidade do ser humano, ao bem-
estar social da sociedade e conseqüentemente bom funcionamento do mercado, estudos e pesquisas.
Portanto, uma vez tendo constatado a existência do dano, no caso de risco de desenvolvimento, o sistema
pátrio comporta a teoria da responsabilização do fornecedor.
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[1] Fonte: http://www.talidomida.org.br/oque.asp
[2] Nos termos de Beck, “em lugar de la comunidad de la miseria aparece la comunidad del miedo. En este sentido, el tipo de la
sociedad del riesgo marca una época social en la que la solidariedad surge por miedo y se convierte en una fuerza politica.” (2002,
p.56)
 
[3] Segundo Guiddens essas mudanças podem ser sinteticamente descritas nos seguintes termos: “Primeiro há o relacionamento da
sociedade industrial moderna com os recursos da natureza e da cultura, sobre cuja existência ela é construída, mas que estão sendo
dissipados no surgimento de uma modernização amplamente estabelecida. Isso se aplica a natureza não humana e a cultura em
geral, assim como aos modos de vida culturais específicos (por exemplo, a família nuclear e a ordem baseada na diferença entre os
sexos) e aos recursos de trabalho social. (...) Segundo, há o relacionamento da sociedade com as ameaças e os problemas
produzidos por ela, que por seu lado excedem as bases das idéias sociais de segurança. Por essa razão, assim que as pessoas tomam
consciência delas, são capazes de abalar as suposições fundamentais de ordem social convencional. Isso se aplica a componentes da
sociedade como os negócios, o direito ou a ciência, mas se torna um problema particular na área da atuação política e da tomada de
decisões. (...) Terceiro, as fontes de significado coletivas e especificas de grupo (por exemplo, consciência de classe ou crença no
progresso) na cultura da sociedade industrial estão sofrendo exaustão, desintegração e desencantamento. Estas deram apoio às
democracias e às sociedades econômicas ocidentais no decorrer do século XX e sua perda conduz à imposicao de todo esforço de
definição sobre os indivíduos; é isso que significa o conceito do processo de individualização. Mas agora a individualização tem um
significado bem diferente. Para Georg Simmel, Emile Durkheim e Max Weber, que teoricamente moldaram este processo e
esclareceram em vários estágios no inicio do século XX , a diferença está no fato de que atualmente as pessoas não estão sendo
libertadas das certezas feudais e religiosas-transcendentais para o mundo da sociedade industrial, mas sim da sociedade
industrial para a turbulência da sociedade de risco global. (1997, 17-18)

 
 
[4] Lei nº 8078/90. Art. 12, § 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-
se em consideração as circunstâncias re levantes, entre as quais:
I – sua apresentação;
II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III – a época em que foi colocado em circulação.
§ 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
 
[5] Diretiva 85/374/CEE, Art. 6º:
1. Um produto é defeituoso quando não oferece a segurança a que uma pessoa tem legítimo direito, tendo em vista todas as
circunstancias, inclusive:
a) a apresentação do produto;
b) o uso que razoavelmente se possa esperar do produto;
c) o momento em que o produto foi posto em circulação.
2. Um produto não será considerado defeituoso pela única razão de que, posteriormente, se colocou em circulação um produto mais
aperfeiçoado.
 
[6] GRINOVER, Ada Pelegrini... [et al.]. Código Brasileiro de Defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8
ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro. 2004.p. P. 03-04: O Código, como não poderia de ser, foi buscar sua inspiração em
modelos legislativos estrangeiros já vigentes. Os seus redatores, contudo, tomaram a precaução de evitar, a todo custo, a transcrição
pura e simples de textos alienígenas. (...). P.04: Visto agora pelo prisma mais específico de algumas de suas matérias, o Código
buscou inspiração, fundamentalmente, no Direito comunitário europeu: as diretivas nº 84/450 e 85/374. P. 185: No intróito do
presente capítulo, já vimos que o §1º do art. 12 reproduz, literalmente, o art. 6º da Directiva nº 374/85 da CEE.
[7] Art. 12, § 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
I – que não colocou o produto no mercado;
II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
 
[8] Código Civil. Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem
independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.
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REPENSANDO A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: O USO DAS REDES SOCIAIS DA
INTERNET NO PROCESSO ELEITORAL.

RETHINKING PARTICIPATORY DEMOCRACY: ONLINE SOCIAL NETWORKS  USE DURING THE
ELECTIONS

João Victor Rozatti Longhi
Rubens Beçak

RESUMO
O advento da Internet trouxe inegáveis alterações ao cotidiano de todos. Assim, com sua
paulatina implementação, todos os segmentos da vida necessitaram de adaptação à nova
realidade. E o exercício da participação política do cidadão tampouco se situa à margem deste
processo. Afinal, é crescente o uso massivo das ferramentas interativas da web para a discussão
político-democrática, principalmente em período de eleições. Por isso, no Brasil, tanto a
legislação quanto a jurisprudência eleitoral vêm se alterando com o intuito de melhor se adequar
à atual realidade. Este trabalho visa analisar quais rumos vêm sendo trilhados quanto à
específica regulamentação da utilização das Redes Sociais na Internet no processo eleitoral,
almejando-se, igualmente, perquirir acerca do fortalecimento da democracia participativa em
nosso país.
PALAVRAS-CHAVES: Propaganda Eleitoral - Redes Sociais da Internet – Democracia
participativa 

ABSTRACT
Internet brought many changes to ours daily life. Due to this, every such aspect of society must
be adapted. And citizen’s political participation cannot be outside this process once that the
massive use of interactive gadgets on the Internet for democratic discussion grows vertiginously,
largely during the elections. Because of this, Brazilian legislation and court precedents have been
changed to better reflect this change. This paper aim to investigate the probable legal directions
about Online Social Networks’ use at the elections beyond wondering about the empowerment of
participatory democracy in Brazil. 

KEYWORDS: Electoral Propaganda – Online Social Networks – Participatory democracy 

 1.      Introdução
 
            A popularização da Internet trouxe consigo alterações em vários segmentos da vida social. Por uma simples comparação
entre os momentos anterior e posterior ao seu surgimento, é possível perceber como a massificação do uso da Rede[1] modificou
significativamente o quotidiano daqueles que possuem acesso frequente a ela.
            Entretanto, sabe-se que é com acuidade que deve ser encarada qualquer mudança aparentemente substancial. Afinal, sabe-se
que muitas das transformações da atualidade não perpassam da superficialidade. Ou seja, a metáfora do impacto revela-se
inadequada. As técnicas novas não advêm de “outro planeta”, do “mundo das máquinas”, estranho a toda significação e qualquer
valor humano.
            Ao revés, são concebidas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens. Em outras palavras, a tecnologia não é
um fator autônomo, separado da sociedade e da cultura: as novas técnicas que constituem o funcionamento da Rede são apenas
parte dos fenômenos humanos. As atividades humanas abrangem, portanto, e invariavelmente seres vivos e pensantes; entidades
materiais naturais e artificiais; ideias e representações. Como fruto desse mosaico é que deve ser compreendida a Internet.[2]
            Assim sendo, e delimitando-se o tema, sabe-se que a popularização das novas tecnologias da informação e comunicação
possibilitou a criação de muitas ferramentas interativas de manifestação de opinião política dos cidadãos (blogs, vlogs, redes sociais
etc.).
            Dessa forma, se por um lado renovam-se os interesses em cena no palco democrático, por outro, se robustecem os
argumentos dos críticos das atuais regras jogo, ou seja, a democracia representativa e o sistema partidário. E entre os clames por
uma ampla reforma política no país, é fato que as novas ferramentas da web acabam por ser incorporadas ao dia a dia do debate
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sobre o tema, sobretudo em períodos eleitorais. Por esta razão, entende-se a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, editando
Resolução acerca da propaganda eleitoral na Rede nestas eleições de 2010. Destarte, o problema proposto: a web representa um
caminho para a dinamização da democracia neste século XXI? Sobretudo, representa este caminho um resgate da democracia
direta?
            Entre os inúmeros argumentos para estas hipóteses, este trabalho visa analisar, criticamente, a atual experiência brasileira,
que congloba a popularização das ferramentas interativas denominadas “Redes Sociais da Internet” e sua incorporação tanto por
candidatos como por outros usuários. Dessa maneira, procurar-se-á trazer à baila alguns fatos que, por si só, demonstraram a força
das redes sociais enquanto veículos de comunicação e quais as respostas dadas pela Ciência do Direito a esses fenômenos.
            Ademais, procurar-se-á ilustrar, com a recente jurisprudência eleitoral brasileira, como as Redes Sociais passaram a ocupar o
quotidiano de nossos tribunais e quais as respostas apresentadas a estas demandas.
            Por derradeiro, este trabalho visa perquirir até que ponto a ‘espetacularização’ do discurso político, acrescida pelo
aparelhamento dos partidos políticos pelos veículos de comunicação de massa típicos da “terceira onda”,[3] não ganha mais força,
ainda que sob os entusiasmados aplausos ao “admirável mundo novo” da Internet. Vinho novo em odres velhos, ou um iter à ágora
cibernética do novo milênio? Esta é a pergunta nuclear que este artigo visa enfrentar.
 

2. A riqueza das redes sociais como instrumentos de participação política
 
            A compreensão exata acerca do conceito e abrangência de rede social denota uma abordagem interdisciplinar profunda, o que
foge ao escopo maior deste trabalho. Entretanto, tem-se que, na década de 90, um conceito bastante difundido para ilustrar e,
principalmente, atrair investimentos em ferramentas de interativas de comunicação foi o de capital social.[4] Advinda
principalmente da economia, a noção de capital social sugere que as relações entre os indivíduos em determinado grupo social têm,
por si só, um grande valor a ser mensurado e, satisfeitas determinadas condições, paulatinamente aumentado.
            Nesse sentido, Raquel Recuero explica-nos que as ferramentas de comunicação mediada pelo computador geram
determinadas formas de expressão que auxiliam a individualizar os atores que tomarão parte na interação. Essas formas de
expressão vão construir os nós (ou nodos) dessas redes sociais e as interações que vão constituir esse sistema é que são o substrato
dos laços que se formam na Rede, podendo ser fortes ou fracos. A intensidade das trocas denota a qualidade dos laços. Essas
interações são o que constitui o capital social, que, negociado entre os atores, permite o aprofundamento dos laços e, portanto, a
sedimentação dos grupos.[5]
            A formulação não está imune a críticas[6], mas é certo que, para muitos, a possibilidade de conexão e comunicação entre as
pessoas a partir do desenvolvimento tecnológico abriu portas à consecução de um novo paradigma relacional, de uma sociedade
cujos confins geográficos já não se podem determinar, à medida que as conexões desconhecem fronteiras físicas.     Portanto, a
grande riqueza das redes é a possibilidade de fortalecimento dos laços entre os atores e o exercício dessas interações de forma
jamais pensada anteriormente.
            Nicholas Negroponte, em tom otimista, conclui que “ser digital” tem por si só um efeito agregador, uma vez que disciplinas
e projetos que antes se encontravam divididos, na atualidade, caminham lado a lado. Viver-se-ia um clima de colaboração, não
competição. Emerge socialmente uma linguagem comum que antes não existia e que permite às pessoas que se entendam sem que se
importem as fronteiras.[7]
            As asseverações parecem não se sustentar quando confrontadas com os fatos. Isto porque as relações no âmbito da Rede não
passam de mais uma forma de virtualização. Explica-nos Pierre Levy que a palavra virtual vem do latim medieval virtualis,
derivado de sua virtus, força, potência. Aquilo que existe em potência, não em ato. Logo, filosoficamente, o virtual não se opõe ao
real, mas ao atual, uma vez que virtualidade e atualidade são duas maneiras distintas de ser.[8] A escrita, por exemplo, é uma

forma de virtualização da memória.[9]
            Dado que a popularização das ferramentas da comunicação é um aspecto da cultura humana[10], o ponto a que se pretende
chegar é que a mencionada riqueza das redes não vem por si só, mas é algo a ser extraído e cultivado a partir da qualidade das
relações sociais ali travadas.
            Em outras palavras, Levy fala de um novo fôlego ao desenvolvimento da inteligência coletiva. Explica-nos, entretanto, que a
inteligência coletiva a ser construída no ciberespaço não é algo imposto de cima, pautado pelos valores burgueses dos “cultos”[11]
(que mais excluem do que incluem formas de expressão cultural) mas algo que fomente a eclosão de formas autônomas, genuínas,
de expressão, preservando as peculiaridades inerentes a cada grupo social. In verbis:
 

Traço aqui a hipótese, em concordância com um número crescente de atores políticos, econômicos
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e artísticos, que as técnicas de comunicação contemporâneas poderiam modificar a antiquíssima
distribuição de cargas antropológicas que condenavam as grandes coletividades e formas de
organização políticas muito afastadas dos coletivos inteligentes. [...] O ideal de inteligência
coletiva não é evidentemente difundir a ciência e as artes no conjunto da sociedade,
desqualificando ao mesmo tempo outras formas de conhecimento ou de sensibilidade. É
reconhecer que a diversidade tratada, vivida como “cultura”, [...] a chave da força econômica,
política ou mesmo militar reside hoje precisamente na capacidade de produzir coletivos
inteligentes.[12]

 
            Transportando a temática propriamente ao estudo da democracia, é certo, portanto, que deve ser, na atualidade,
necessariamente pluralista.
            E a Internet, pelas suas peculiaridades, é um potente meio de exercício da liberdade de informação e comunicação. Joaquim
Falcão, ao versar sobre o problema do esgotamento do sistema partidário na democracia representativa, alerta-nos que é preciso
inventar, inovar para que se encontrem soluções.[13]
             É necessário que busquemos saídas para uma remodelagem do regime democrático, que transcenda os limites dos
instrumentos constitucionalmente positivados. Fala-se em um modelo que faça conviverem as formas positivadas com iniciativas
pioneiras. Uma delas, recente e bem-sucedida, fora o chamado marco civil da Internet no Brasil, em que, por meio de um blog,
qualquer um poderia apresentar propostas de redação aos dispositivos de um futuro projeto de lei a ser proposto via executivo. Hoje,
já concluídas as duas fases do debate, a redação final do projeto já foi encaminhada ao Congresso Nacional.[14]
            Por concludente, o próprio Pierre Levy parece esboçar o ponto de partida para a guinada rumo a uma nova expressão da
democracia. Traz o autor a distinção entre as formas de comunicação “eu-todos” e “todos-todos”. As primeiras são aquelas
necessariamente midiatizadas pelos meios de comunicação de massa (TV, rádio etc.) e as segundas, próprias da Internet. Acaba, ao
final, por concluir que dispositivos como chats, groupwares, fóruns eletrônicos, dentre outros, são potentes vias para o
desenvolvimento de formas mais evoluídas de inteligência coletiva.[15]
            Entretanto, o próprio autor ressalva que a net não está imune à apropriação do discurso rumo ao sensacionalismo.[16] No
que tange especificamente ao objeto deste excerto, pretende-se analisar se, no caso das eleições brasileiras de 2010, em que os
instrumentos interativos de comunicação da Rede estão sendo largamente apropriadas por eleitores e candidatos, as Redes Sociais
vêm servindo de combustível aos coletivos inteligentes ou de mais uma forma de amplificar um discurso eleitoreiro sem conteúdo,
velho conhecido de nossos processos eleitorais.

 
3. Renovação do espetáculo ou interatividade na democracia participativa? Uma abordagem crítica
 
 

“A cisão generalizada do espetáculo é inseparável do Estado moderno”
Guy Debord[17]

 
            As palavras de Guy Debord, em sua famigerada e, para muitos, profética obra “A Sociedade do Espetáculo” ilustram de
maneira ímpar a problemática do uso das ferramentas interativas da web no debate político.
            “O Espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens.” [...] “Sua
única mensagem é ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’. A atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação passiva
[...].”[18] É o que afirma o autor, contextualizado historicamente no fim dos anos sessenta, sendo, segundo muitos, um prelúdio
dos protestos que, na França e depois em todo o mundo, vieram a ocorrer no ano de 1968.
            Malgrado, anos mais tarde, o próprio autor tenha constatado que os acontecimentos históricos deram ainda mais força à
manutenção do status quo,[19] é fato que suas considerações desnudam deveras os interesses escusos escondidos por detrás das
forças políticas e econômicas que exercem o poder ao redor do mundo, sejam os Estados sejam, principalmente, os mass media em
sua atuação sobre o jogo político.
            Hoje, no Brasil, mais de duas décadas após a promulgação da Carta Magna de 1988, urge analisar o quanto as instituições,
no exercício típico e atípico de suas funções no poder (executiva, legislativa e judiciária), diferenciaram-se funcionalmente na
sistemática da dinâmica estatal.[20] Entretanto, vive-se, não só em território nacional, certa ‘espetacularização’ da
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democracia.[21] Ou seja, paradoxalmente, nunca tantos Estados se declaram formalmente democráticos quando na verdade

maculam regimes autoritários.[22]

            Ao mesmo passo que o Estado se utiliza da propaganda para enaltecer suas realizações,[23] o processo eleitoral também se
vê abeberado em marketing pessoal dos candidatos, ficando, por vezes, a latere o debate argumentativo de propostas concretas.
            Marcelo Neves, ao analisar diversas acepções do vocábulo “símbolo” e suas diferenças com os termos “simbólico” e
“simbolismo”, acaba por conclui que uma legislação simbólica é aquela que aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia da
função legislativa e do seu produto, a lei.[24] Vale-se da tipologia proposta por Harald Kindermann, quem afirma que uma
legislação se torna simbólica quando seu conteúdo redunda em: a) confirmar regras sociais; b) demonstrar a capacidade de ação do
Estado; c) adiar a solução de conflitos sociais por compromissos dilatórios.[25]
            Por derradeiro, conclui Neves que o pior efeito desta legislação “compromisso” é o de “[...] adiar conflitos políticos sem
resolver realmente os problemas sociais subjacentes. A ‘conciliação’ implica manutenção do status quo e, perante o público
espectador, uma ‘representação’/‘encenação’ coerente dos grupos políticos divergentes.”[26]
            Para que tal não aconteça, visando preservar o escopo das regras do jogo democrático[27] no Brasil, tanto o Judiciário como
o Legislativo vêm procurando ‘aparar as arestas’ que se agudizam no processo eleitoral. No que concerne ao atual processo -
eleições de 2010 - , especificamente no que se refere à propaganda eleitoral nos sites de redes sociais, traz-se breve apanhado geral
acerca da legislação e da jurisprudência eleitoral sobre o tema.

4. A justiça eleitoral e as regras para propaganda nos sites de Redes Sociais: faces de um direito policêntrico
 
            Preliminarmente, deve-se esclarecer que rede social, antes de tudo, representa uma alegoria. Trata-se, lato senso, de uma
análise estrutural de um feixe de interconexões entre sujeitos. O estudo acerca das redes sociais remonta já à metade do século XX.
Entretanto, inserto na atual atmosfera da Internet, conforme já salientado, seus potenciais relacionais tornam-se ainda maiores.
            Caracteriza-se, em linhas gerais, pela conjunção de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e
suas conexões (interações ou laços sociais). Assim, uma rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão ou grupo social,
a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, portanto, seu foco na estrutura social, onde

não é possível isolar os atores sociais e suas conexões.
[28]

            Por outro lado, a massificada utilização de sites de redes sociais para propaganda política é só mais uma das frentes de
atuação dos publicitários eleitorais online. Com efeito, desde as eleições municipais de 2000, a Justiça Eleitoral viu-se obrigada a
editar regras acerca da propaganda eleitoral na Internet.[29]
             Faz-se por bem aclarar o significado de site. Segundo Guilherme Magalhães Martins:
 

Site é uma localidade, localização, ou seja, qualquer endereço na Internet. É constituído de um
conjunto de páginas web, reciprocamente ligadas entre si por meio de hyperlinks e somente
acessíveis por intermédio de uma página inicial (home page). Logo, trata-se, literalmente de um
“lugar” virtual, situado em algum endereço eletrônico da World Wide Web.[30]

           
            Para que se chegue ao site, ao local na rede, é necessário que o usuário saiba “aonde quer ir”. Os computadores se
comunicam por linguagem binária e seus protocolos numéricos podem ser criptografados de inúmeras formas. Entretanto, nos anos
60, uma equipe de engenheiros[31] tinha a missão de criar um standard para que os computadores pudessem se comunicar entre si.

Surge, assim, o protocolo TCP/IP[32] que determina onde os dados desfragmentados pudessem se encontrar.
            Para facilitar a compreensão do homem, foi desenvolvido o sistema de nominação de domínios, ou seja, uma correspondente
combinação entre nomes e números de mais fácil compreensão e com maior apelo comercial.[33] Sucede que apenas um único

nome é capaz de levar a determinada combinação, tornando a combinação de algoritmos um bem suscetível de apropriação.[34] No
Brasil, o órgão responsável pela gestão da atribuição de registro de nomes de domínio é o Núcleo de Informação e Coordenação do
ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil.[35]
            A digressão é necessária como um intróito à problemática amiúde vivenciada em período eleitoral, a dos domínios virtuais
pertencentes a candidatos. Já nas eleições de 2000, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso do domínio
“www.nome_do_candidato_numero_do_candidato.can.br”.[36] Além disso, disponibilizou em sua home page instruções para o
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registro desses domínios. Em 2002,  acresceu-se a unidade da federação no designativo, agora
“www.nomedocandidatonumerodocandidatouf.can.br”.[37] As paulatinas regulamentações do TSE, respectivas a cada processo
eleitoral, mantiveram a possibilidade de criação do domínio de segundo nível “can.br”.
            A primeira delas consiste em saber se é ou não obrigatória a manutenção de um domínio “can.br” e a segunda é se, além
desse domínio, o candidato poderia manter outros, o que, nos dias atuais, acaba por envolver contas próprias em sites de redes
sociais, comunidades, fóruns, blogs etc.
             A jurisprudência é farta, principalmente no que concerne à propaganda extemporânea[38], ou seja, aquela feita fora do
período regulamentado pela Justiça Eleitoral. As respostas a que se chegaram nos muitos julgados analisados vão no sentido de ser
sim possível a propaganda eleitoral para além dos domínios “can.br”, entretanto, durante o prazo concebido e nos limites da própria
legislação eleitoral.
            Patrícia Peck Pinheiro, ao se debruçar sobre o tema trouxe inúmeros problemas práticos dos quais se ocupou a práxis
jurisprudencial em sede eleitoral. In verbis:
 

O que é entendido como propaganda eleitoral na Internet? O que é um Banner? O que não é
propaganda, e sim mero ato de vontade? O que pode conter na página de do candidato? E do
partido? Que conteúdo deve ter a campanha online para estar dentro das normas de eleições?
Chat é propaganda? Pode ser feita pesquisa de intenção de voto online? É uma simples enquete
ou merece tratamento especial? Podem ser feitos programas de entrevista de candidatos
interativas antes de 6 de julho? SMS e Instant Messenger têm alguma regra? Vale a regra do
telemarketing? Como deve ser encarado o fenômeno do Orkut nesse contexto? [...] E o uso de
buscadores e a compra de palavras-chave como link patrocinado, seria propaganda eleitoral ou ato
de vontade?[39]
 

            Conclui a autora, acertadamente, que o TSE não resolveu todas as questões, ainda que tenha sido questionado em 2007[40],
e, por maioria, não conheceu do procedimento.[41] Por outro lado, o voto vencido do então ministro relator Ari
Perengler, respondeu às questões, principalmente no que concerne às redes sociais, de forma restritiva.
            A regulamentação da web via regras jurídicas tradicionais é algo extremamente questionável, principalmente quanto à sua
eficácia, a legislação, por sua vagueza tampouco ajuda. Entretanto, hoje, a Lei 12.034/09, que alterou as Leis 9.096/95 (Lei dos
Partidos Políticos), 9.504/97 (Lei das eleições) e 4.737/65 (Código Eleitoral) trouxe tratamento expresso acerca da propaganda
eleitoral na Internet, versando especificamente acerca das redes sociais (art. 53-B, IV).[42]
            Desta forma, em conjunto com a Resolução para as atuais eleições, popularizaram-se muitos blogs, microblogs e perfis em
sites de relacionamentos[43] de candidatos e Partidos. Com isso também vários instrumentos jurídicos típicos do certame eleitoral
transpuseram os confins da mass media e passaram a habitar o conteúdo da Internet.
            Raquel Recuero, ao se debruçar sobre a proximidade das relações travadas pela Rede, processo anabolizado pela eclosão
dos sites de redes sociais, faz um alerta: os laços entre as pessoas vêm se tornando paulatinamente mais fracos.[44] Logo, o que se
espera do uso das tecnologias da informação e comunicação no procedimento democrático é que as ferramentas sejam usadas de
forma a afastar as velhas formas de propaganda eleitoreira, as propostas vazias, os debates repletos de ofensas pessoais, dentre
tantos outros que infelizmente insistem habitar nossa prática eleitoral.
            Em outros termos, a proximidade do eleitor com seu candidato é o que poderá fazer com que este, após eleito, possa
realmente lutar pelos interesses da coletividade e aqueles deixem de ser uma massa amorfa que participa do processo democrático
apenas no exercício do direito fundamental de participação no sufrágio pelo voto e passe a acompanhar o trabalho do parlamentar ou
membro eleito do executivo, seja qual for seu âmbito de atuação. Somente assim as Redes Sociais na Internet serão exploradas em
sua riqueza, em prol daqueles que são a alma do Estado: o povo.

5. Considerações finais
 
            No presente artigo procurou-se demonstrar que, no contexto atual em que os questionamentos à forma como a democracia se
apresenta dão azo a um repensar de sua manifestação, máxime a exacerbação de um modelo participativista, a Rede desempenha
papel fundamental.
            Realmente, parece ser com a Rede que vamos ter instrumento substancial a superar um dos problemas que Shumpeter e, num
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momento posterior, Sartori, detectavam na democracia representativa: a distância dos representados, relegando-se a um papel
meramente de “eleitores”, como a participar de um jogo, longe da participatividade, condição essencial da realidade democrática.
            A propósito, uma gama enorme de nova literatura tem-se produzido, percebendo um ressurgir da participação no contexto
democrático.[45]
            Nesse contexto, a utilização (mesmo que, ainda, num contexto de mão única, i,e. do representante para o representado) deste
instrumental nas eleições legislativas vem encontrando espaço significativo, particularmente cuidado pelo Tribunal Superior
Eleitoral nas regulamentações expedidas por ocasião dos processos bienais. Sobretudo, gize-se, a regulamentação advinda no
processo eleitoral do ano em curso, onde exacerba-se a preocupação com a normatização da propaganda eleitoral pela Rede.
            Isto tudo parece indicar um caminho inexorável de aumento do denominado gap democrático,[46] indicador da presença da
democracia participativa no nosso país.
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[1] Para os fins deste trabalho, a expressão Rede está a designar todo o sistema de informação virtual via rede mundial de comunicação por computadores, a Internet.

[2] Cf. LEVY, Pierre. Cibercultura.  Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34,1999. pp. 21-22.

[3] Termo consagrado por Alvin Toefler ao se referir aos meios de comunicação de massa no século XX, sobretudo rádio e TV. Cf.
TOEFLER, Alvin. The third wave. New York: Benthan Books, 1980. passim.
[4] Segundo Francis Fukuyama: “Social capital is important to the efficient functioning of modern economies, and is the sine qua non of stable liberal
democracy. It  constitutes the cultural component of modern societies, which in other respects have been organized since the Enlightenment on the basis of formal
institutions, the rule of law and rationality. Building social capital has typically been seen as a task for ‘second generation’ economic reform; but unlike economic
policies or even economic institutions, social capital cannot be so easily created or shaped by public policy. This paper will  de? ne social capital, explore its economic
and political functions, as well as its origins, and make some suggestions for how it can be cultivated. FUKUYAMA, Francis. Social capital, civil society and
Development.” In:  Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 7– 20, 2001. Disponível em: http://home.ku.edu.tr/~dyukseker/fukuyama-socialcapital.pdf. Acesso em 08
ago. 2010.
[5] Cf. RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina,  2009. p. 55.

[6] Usar a expressão “capital  social” é – como se diz na roça – “bater na canga pro boi ouvir” (o boi, no caso, são os policymakers  que  tiveram  suas  cabeças 
feitas  pelos economistas ou, então, aqueles sociólogos cujo maior desejo é serem levados a  sério pelos economistas). Dizer que aquela externalidade que é conotada
pela expressão “capital  social” é um capital – em sentido metafórico – significa chamar a atenção das pessoas para o fato de que se está diante de um recurso para o
desenvolvimento tão importante como se fosse o capital (propriamente  dito,   físico  ou  financeiro). FRANCO, Augusto de. Escola de Redes: Novas visões sobre a
sociedade, o desenvolvimento, a Internet, a política e o mundo glocalizado. Domínio Público: Augusto de Franco para Escola-de-Redes, 2008. p. 160.
[7] Cf. NEGROPONTE, Nicholas.  A vida digital. São Paulo: Companhia das Letras,1995. p. 224.

[8] Cf. LEVY, Pierre. O que é o virtual? Tradução Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996.p. 5.

[9] “O aparecimento da escrita acelerou o processo de artificialização, de exteriorização e de virtualização da memória que certamente começou com a hominização.
Virtualização e não simples prolongamento; ou seja,  separação parcial de um corpo vivo, colocação em comum, heterogênese. Não se pode reduzir a escrita a um
registro da fala. [...]  Virtualizante, a escrita dessincroniza e deslocaliza. Ela fez surgir um dispositivo de comunicação no qual as mensagens muito frequentemente
estão separadas no tempo e no espaço de sua fonte de emissão e, portanto, necessário para refinar as práticas interpretativas.” Idem. p. 21.
[10] Sobre o conceito de cultura, Miguel Reale: Pois bem, "cultura" é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e
espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo. É, desse modo, o
conjunto dos utensílios e instrumentos, das obras e serviços, assim como das atitudes espirituais e formas de comportamento que o
homem veio formando e aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou patrimônio da espécie humana. REALE, Miguel.
Lições preliminares de direito. São 25. ed. Paulo: Saraiva, 2001. p. 23.
[11] “Porque o “mundo da cultura”, no sentido burguês do termo, ou seja,  grupos humanos que desfrutaram a ciência, a filosofia e as belas-artes, exerceu por tanto
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tempo tal atrativo? Provavelmente porque se aproximou, à sua maneira elitista e imperfeita, de um ideal da inteligência coletiva. Eis algumas normas sociais, valore e
regras de comportamento que regeriam (idealmente) o mundo da cultura: avaliação permanente das obras pelos pares e pelo público, reinterpretação constante da
herança, inaceitabilidade do argumento de autoridade, incitação a enriquecer o patrimônio comum, cooperação competitiva, educação contínua do gosto e do senso
crítico,  valorização do julgamento pessoal, preocupação com a variedade, encorajamento à inovação, à pesquisa livre.” LEVY, Pierre. Ibidem. p. 87.
[12] LEVY, Pierre. O que é o virtual ? (cit.). , p. 88.

[13] Cf. FALCÃO, Joaquim. Democracia, direito e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006., p. 67.
[14] Cf. LONGHI, João Victor Rozatti; BEÇAK, Rubens. A Democracia Participativa e sua realização – perspectiva histórica e prospecção futura: o marco civil
para a regulamentação da internet no Brasil. Fortaleza: CONPEDI, 2010. passim.
[15] Cf. LEVY, Pierre. O que é o virtual? (cit.). p. 77.

[16] “O ponto de vista propagado pelas mídias é ditado por seu interesse. Para interessar, devem anunciar notícias sensacionais, mostrar imagens espetaculares. [...]  o
ciberespaço é justamente uma alternativa às mídias clássicas. De fato,  permite que os indivíduos e os grupos encontrem as informações que lhes interessam e também
que difundam sua versão dos fatos (inclusive com imagens) sem passar pela intermediação dos jornalistas. O ciberespaço encoraja uma troca recíproca e comunitária,
enquanto as mídias clássicas praticam uma comunicação unidirecional na qual os receptores estão isolados uns dos outros.[...] O que obviamente não impede que
alguns jornalistas utilizem apaixonadamente todos os recursos da Internet, e não proíbe de forma alguma que a maior parte das grandes mídias ofereça uma versão
online de seus serviços.” LEVY, Pierre. Cibercultura.  Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34,1999. p. 203.

[17] DEBORD, Guy. Sociedade do espetáculo. Trad. Raílton Souza Guedes. São Paulo: Ed.
Ebooksbrasil.com, 2003. Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf. Acesso
em: 19 jul.  2010. p. 22.
[18] Id. pp. 14-17.

[19] É o que se extrai do excerto: “Em 1967, mostrei num livro, A Sociedade do Espetáculo, aquilo que o
espetáculo moderno era essencialmente: o reino autocrático da economia mercantil, tendo acedido a um
estatuto de soberania irresponsável, e o conjunto de novas técnicas de governo que acompanham este
reino. As alterações de 1968, que se prolongaram em diversos países no decurso dos anos seguintes, não
derrubaram e nenhum lugar a organização existente da sociedade, donde o espetáculo brota
espontaneamente; ele continuou, portanto, a reforçar-se por todos os lados, quer dizer, ao mesmo tempo
que se estendeu até os extremos em todas as direções, aumentou a sua densidade no centro.” DEBORD,
Guy. Comentários à sociedade do espetáculo. in A sociedade do espetáculo e outros textos de Guy
Debord. Disponível em: www.terravista.pt/ilhadomel/1540. Acesso em 03 jul.  2010. p. 5. 

[20] Diferenciação funcional é um conceito próprio da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, especialmente em sua fase autopoiética. Em síntese,
Luhmann sustenta que os sistemas autobservam-se e se autocompletam trazendo elementos externos, numa complexidade crescente. Ao fazê-lo, internamente, surgem
subsistemas que se diferenciam dos outros por sua função. Esse processo é chamado de diferenciação funcional, ao qual aludimos para citar exemplos de diferenciação
funcional das funções do poder estatal,  no exercício de suas funções. Sobre o assunto, LONGHI, João Victor Rozatti. A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e o
direito à informação no sistema jurídico brasileiro. O “furto” de camelos jurídicos reais na domesticação do direito da propriedade intelectual no âmbito da Internet.
São Paulo: CONPEDI, 2009. Primeira parte.
[21] Nesse sentido, prossegue Debord: “A sociedade que se anuncia democrática, quando alcançou o estágio do espetacular integrado, parece ser admitida por toda a
parte como sendo a realização de uma perfeição frágil,  de modo que ela não deve mais der exposta a ataques, já que é frágil; e, além disso,  não é mais acatável, pois
é perfeita como jamais sociedade alguma foi. É uma sociedade frágil porque tem uma grande dificuldade em dominar a sua perigosa expansão tecnológica. Mas é uma
sociedade perfeita para ser governada; e a prova disso é que todos aspiram a governar, querem governá-la, pelos mesmos procedimentos, e mantê-la quase
exatamente como é.” (grifamos). DEBORD, Guy, Comentários (cit.).  p. 25.

[22] Nesse sentido, Joquim Falcão: “Nunca no mundo tantos países adotaram a democracia representativa. [...]. Mas, sabemos todos, que nova Constituição,
separação dos poderes, eleições gerais e rotatividade no poder é apenas o começo e não o fim. O fato de países serem formalmente democráticos não os transforma em
países de cidadãos participantes livres e iguais”  FALCÃO, Joaquim. Democracia, direito e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 52.

[23] A título ilustrativo, ver: CONTAS ABERTAS. Gastos do governo com publicidade crescem 53%
neste ano eleitoral. Disponível http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?
Id=201.  Acesso em 24 jul.  2010.

[24] Cf. NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica.  São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 33.

[25] Cf.KINDERMANN, Harald. Alibigesetzgebung als symbolische Gesetzgebung. In:  VOIGT, Rüdigert (org.)  Symbole der Politik, Politik der Symbole. Opladen:
Leske u. Budrich, 1989. pp. 257-73 apud NEVES, Marcelo. Idem. p. 57.
[26] Id. 54.

[27] Acerca da importância das regras do jogo no processo democrático, Norberto Bobbio: “[...] o que distingue um sistema democrático dos sistemas não
democráticos é um conjunto de regras do jogo. Mais precisamente, o que distingue um sistema democrático não é apenas o fato de possuir as suas regras do jogo (todo
sistema as tem, mais ou menos claras, mais ou menos complexas), mas sobretudo o fato de que estas regras, amadurecidas ao longo de séculos de provas e
contraprovas, são muito mais elaboradas que as regras de outros sistemas e encontram-se hoje, quase por toda parte, constitucionalizadas [...]. Mas será possível, num
sistema como o sistema democrático, que é tão compacto e coerente do ponto de vista dos procedimentos por ele criados e que estão verificados pela experiência e
cristalizados há séculos, distinguir com tanta segurança as regras a serem mantidas e as que devem ser descartadas? Conservaremos o sufrágio universal mas não a
liberdade de opinião? a liberdade de opinião mas não a pluralidade dos partidos? a pluralidade dos partidos mas não a proteção jurídica dos direitos civis? Em suma,
afirmar que nem todas as regras do jogo serão suprimidas é um modo de subtrair-se à obrigação de precisar o próprio ponto de vista a respeito de um problema tão
central como é exatamente este das regras do jogo, e é sobretudo um indício da absoluta ausência de idéias acerca da sua possível resolução.” BOBBIO, Norberto. O
futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. pp. 66-67.
[28] Cf. RECUERO, Raquel. Redes (cit.). p. 24. V. também Item 2, supra.

[29] Cf. ALMEIDA, André Augusto Lins da Costa. E-leições: a propaganda eleitoral na Internet. In: KAMINSKI, Omar (org.). Internet legal: o direito na tecnologia
da informação.  Doutrina e jurisprudência. Curitiba: Juruá, 2003. p. 142.
[30] MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo na Internet. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 392.

[31] International Engineering Task Force – www.ietf.org

[32] Siglas que significam, respectivamente, Transfer Control Protocol e Internet Protocol,.
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[33] Nesse sentido, Carlos Affonso Pereira de Souza e Bruno Magrani:  Antes do uso dos nomes de domínio – tais como
www.fgv.br –, apenas números eram utilizados. Por meio deles,  um computador encontrava outro na rede. Esses números têm uma forma parecida com
200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117. Eles desempenham a mesma função que os nomes de domínio, qual seja,  permitir que um computador encontre outro na
rede.Por motivos óbvios, os nomes de domínio surgiram como um mecanismo para facilitar  a memorização e a utilização dos endereços na Internet, já que é muito
mais fácil lembrar e utilizar um endereço como www.msn.com do que digitar um número como 207.68.176.250.47.” SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; MAGRANI,
Bruno. Nomes de domínio. In:  LEMOS, Ronaldo. Propriedade intelectual. Roteiro de curso 2010.1 Rio de Janeiro: FGV, 2010. pp. 146-147.
[34] Bens susceptíveis de apropriação são uma noção da economia  diametralmente oposta àqueles bens livres, res comune ,  cujo uso de um não exclui o uso por
outro e qualquer um pode dele tirar proveito simultaneamente. Exemplo recorrente na doutrina são os bens intelectuais,  como a teoria da relaividade de Einstein. São

chamados pela doutrina norteamericana de commons. Acerca,  Lawrence Lessig: “Einstein’s theory of relativity is a commons. It  is a resource—a way of
understanding the nature of the universe—that is open and free for anyone to take. Access to this resource is not auctioned off to the highest bidder; the right to use
the theory is not allocated to a single organization.”   LESSIG, Lawrence. The future of ideas: the fate of the commons in a connected world. New York: Random
House,  2001. p. 20. Sendo assim, um bem que pode ser controlado, reduzido a valores proprietários, o é porque seu uso invariavelmente exclui o uso de outro, tal
como o suporte físico de uma obra intelectual,  ou mesmo uma combinação de números que, traduzida por uma linguagem de criptografia, se transforma em uma
combinação de letras, como os nomes de domínios.

[35] “O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que
desde dezembro de 2005 implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil,
conforme explicitado no comunicado ao público e no estatuto do NIC.br.”  Cf. NÚCLEO DE
INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. Sobre o NIC.br. Disponível em:
http://www.nic.br/sobre-nic/index.html. Acesso em: 20 ago. 2010. Para um apanhado histórico e crítico acerca tanto do modelo multistakeholder
e suas raízes, no Brasil, V. LEMOS, Ronaldo.  Direito, Tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. p. 105 e ss.
                                                                                                                                            
[36] Segundo a Resolução 20.684 de  2.000 [...]  considerando que o Comitê Gestor Internet/Brasil autorizou a criação do domínio "can.br" resolve expedir a
seguinte Resolução: Art. 1º  Para o uso da internet na campanha eleitoral, nas eleições municipais de 2000, os candidatos poderão utilizar o domínio assim especificado:
www.nome_do_candidato_número_do_candidato.can.br; [...]  Art. 3º  O registro do domínio de que trata esta Resolução será isento de taxa, ficando a cargo do
candidato as despesas com criação, hospedagem e manutenção do sítio. (grifamos)
[37] Foi o disposto na Resolução 20.988 do TSE: Art. 70. Os candidatos poderão manter sítio na Internet com a terminação can.br, como mecanismo de propaganda
eleitoral.
§ 1° O/A candidato/a interessado/a deverá providenciar o cadastro do respectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição e pelo
registro de domínios (www.registro.br), observando a seguinte especificação: http://www.nomedocandidatonumerodocandidatouf.can.br, [...]   § 2° O registro do
domínio de que trata este artigo somente poderá ser realizado após o efetivo requerimento do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e será isento de taxa,
ficando a cargo do/a candidato/a as despesas com criação, hospedagem e manutenção do sítio.
§ 3° Os domínios com a terminação can.br serão automaticamente cancelados após a votação em primeiro turno, salvo os pertinentes a candidatos que estejam
concorrendo em segundo turno, que serão cancelados após essa votação. (grifos nossos)
[38]A título de exemplo: RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ART. 36 DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO ADESIVO
NÃO CONHECIDO - COMUNIDADE DO ORKUT COM CONTEÚDO ELEITORAL - FATO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO AO
CONHECIMENTO GERAL - NÃO-CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO. (RECURSO nº 27292, Acórdão nº 161514 de 12/08/2008,  Relator(a) WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/08/2008 )
[39] PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 287.

[40]Trata-se da CTA 1477, feita pelo então Deputado Federal José Fernando Aparecido Oliveira (PV-MG). Seguem os temas abordados através dos questionamentos:
1. E-mail marketing:  Considera-se regular a propaganda eleitoral realizada por correio eletrônico, autorizando os candidatos a enviar mensagens eletrônicas de
divulgação de sua plataforma eleitoral? 2. Banner: a) Essa Corte revigora o entendimento adotado no Respe 18.815/02, quanto à proibição da forma publicitária de
propaganda eleitoral eletrônica através do recurso do banner? 3.Blogs a) Está autorizada a criação de blogs de campanha de candidatos? 4. Link patrocinado em site de
busca a) Autoriza-se a contratação de links patrocinados, exibidos em sites de busca, para publicidade do candidato? 5. Redes Sociais :a) É facultado ao candidato a
criação de comunidades de apoio on line? 6. Vídeos: a) Permite-se a veiculação de conteúdos audiovisuais do candidato em quaisquer páginas eletrônicas, própria ou
de terceiros, incluindo o site You Tube? 7. Páginas Eletrônicas: a) Permite-se o registro pelo candidato de domínios de primeiro nível registrados sob as terminações "
blog.br,  flog.br e vlog.br"? 8. Sala de bate-papo a) Permite-se a participação do candidato em chat  de entrevista ou como canal de aproximação com os eleitores? 9.
Debates: a) As regras para veiculação de debates pela via eletrônica se submetem àquelas previstas na Resolução 22.610/06, art.  26 e parágrafos? 10. Direito de
resposta: a) Garante-se ao candidato direito de resposta a matérias veiculadas por provedores de conteúdo, portais de notícias e paginas eletrônicas de terceiros? 
11. Doações: a) Permite-se campanha on line para arrecadação de fundos através da página eletrônica do partido e do candidato? 12. Web TV a) Aplica-se à Web TV
as normas vigentes relativas às emissoras abertas no que se refere à realização de debates e veiculações de propagandas eleitoral? 13. Web Rádio: a) Aplica-se à Web
radio as normas em vigor relativas às emissoras de rádio quanto à realização de debates e veiculação de propaganda eleitoral?
[41] Consulta.  Propaganda eleitoral, via internet ou por outros meios eletrônicos de comunicação. Multiplicidade de questões. Solução caso a caso. Consulta não
conhecida.  Questionamentos múltiplos elaborados de maneira esmiuçada e ampla ou que incidam em caso concreto não merecem conhecimento. (Consulta nº 1477,
Resolução nº 22832 de 10/06/2008,  Relator(a) Min. ARI PARGENDLER, Relator(a) designado(a) Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Publicação: DJ -
Diário da Justiça, Data 6/8/2008,  Página 32 )
[42] Assim dispõe, hoje, a lei 9.504/97. Art. 57-A.  É permitida a propaganda eleitoral na internet,  nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do ano da eleição. Art.
57-B.  A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;  II - em sítio do partido ou da coligação, com
endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; III - por
meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa
natural.  Art. 57-C.  Na internet,  é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.  § 1o  É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet,  em sítios: I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;  II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração
pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   § 2o  A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  Art.
57-D.  É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,  assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art.  58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. [...]  § 2o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (grifos nossos)
[43] É o que dispõe a Resolução 23.191 do TSE. Os artigos 19 e seguintes tratam expressamente acerca da propaganda eleitoral na Internet. O inciso III trata
especificamente dos blogs e redes sociais, o qual se transcreve: Art. 20. A propaganda eleitoral na  internet poderá ser realizada nas seguintes [...]  IV  –  por  meio 
de  blogs,  redes  sociais,  sítios  de  mensagens  instantâneas  e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural.

[44]Cf. VEJA, Nos laços fracos da Internet. http://veja.abril.com.br/080709/nos-lacos-fracos-internet-p-
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94.shtml Acesso em: 24 ago. 2010.

[45] Antoine BEVORT, com o seu Pour une démocratie participative é exemplo.

[46] LONGHI, João Victor Rozatti; BEÇAK, Rubens. A Democracia Participativa e sua realização – perspectiva histórica e prospecção futura: o marco civil
para a regulamentação da internet no Brasil. Fortaleza: CONPEDI, 2010.,p. 4
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A ARMADILHA DO CONCEITO: O PAPEL DA ANTROPOLOGIA PARA A
(DES)CONSTRUÇÃO DA DEFINIÇÃO LEGAL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

THE ROLE OF ANTHROPOLOGY FOR THE UNDERSTANDING OF TRADITIONAL POPULATION
LEGAL DEFINITION 

Ana Carolina Pantoja Alves
Luly Rodrigues Da Cunha Fischer

RESUMO
Objetiva analisar o conceito positivado de populações tradicionais à luz do dinamismo cultural e
das desconstruções do conceito realizadas pelas ciências sociais. Inicia com a apresentação da
construção do conceito jurídico população tradicional na legislação brasileira, traçando uma
comparação com as definições legais de agricultor familiar e população local. Em seguida faz
resumo sobre as discussões presentes na antropologia sobre a terminologia população tradicional
a partir das construções teóricas sobre tradicionalidade e identidade. Conclui que a definição
legal vigente de populações tradicionais foi baseada em conceitos antropológicos e que em sua
interpretação se deve levar se em consideração as visões de mundo do grupo, e os contextos no
quais estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVES: Populações. Tradição. Conceito.

ABSTRACT
This paper has the goal to analyze the definition of traditional populations taking into
consideration cultural dynamism and the discussions regarding the subject in the social sciences.
We start with the construction of the legal definition of traditional population in the Brazilian legal
system, comparing it with the legal definition of familial farmer and local population. In sequence
we briefly present the main discussion regarding this definition in anthropological studies,
specially taking into consideration the definitions of tradition and identity. We conclude that the
legal definition in force of traditional population was based in anthropological studies and in for
its correct interpretation the group’s beliefs and social context must be taken into consideration.
KEYWORDS: Population. Tradition. Definition. 

INTRODUÇÃO

 

 

            A Constituição de 1988 inovou ao reconhecer o pluralismo cultural e o direito à
diferença[1], através da garantia a todos ao pleno desenvolvimento dos direitos culturais, e não
apenas de direitos específicos aos povos indígenas e comunidades quilombolas. O novo texto
constitucional garante proteção aos modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira[2], o que permitiu a incorporação ao debate jurídico de uma
realidade há muito estudada pela Antropologia: a existência de uma miríade de grupos
culturalmente diferenciados no Brasil[3].

            Entretanto, no plano jurídico o debate sobre o reconhecimento da diferença apenas se
inicia[4]. Atualmente, o termo "populações tradicionais" é utilizado por movimentos sociais como
instrumento de reivindicação de direitos, mas é objeto de dissenso acadêmico.

            Com a edição do Decreto Presidencial n. 6040/2007, que criou a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT e positivou a
expressão "povos e comunidades tradicionais", foram estabelecidos critérios para definir quais
grupos serão beneficiários de garantias específicas.
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            Ocorre que, ao tentar traçar uma linha divisória entre comunidades tradicionais e não
tradicionais, ao mesmo tempo em que a definição garante visibilidade e acesso a serviços, as
características que compõem a definição legal passam a definir quem pode ou não integrar essa
categoria.

            Nesse sentido, esse trabalho objetiva analisar a evolução histórica do conceito de
populações tradicionais e situá-lo no debate antropológico, buscando elementos para conciliar o
dinamismo cultural com a interpretação da definição jurídica de populações tradicionais.

            Entendemos que a compreensão do debate antropológico para os agentes do direito
que lidam com a questão de populações tradiconais pode auxiliar na compreensão dos contextos
em que o reconhecimento de direitos culturais se dá, evitando uma concepção rígida de algo
que é fluido: a cultura.

            Com o intuito de cumprir o objetivo proposto, o presente artigo foi dividido em três
partes. Em um primeiro momento apresentamos a evolução do conceito de populações
tradicionais da legislação. Em seguida fazemos breve resumo sobre as discussões presentes na
antropologia sobre a referida conceituação. Por fim, apresentamos algumas considerações para
que a interpretação normativa possa ser positivamente influenciada pelo debate presente na
Antropologia, sobretudo no que se refere à proteção constitucional do direito à diferença.

 

 

DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DIFERENCIADOS A GRUPOS ESPECÍFICOS NO
BRASIL À DEFINIÇÃO JURÍDICA DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

 

 

            A legislação referente às populações tradicionais no Brasil pode ser dividida em duas
etapas. Em um primeiro momento, o tratamento diferenciado dado aos grupos minoriátios,
quando existente, possui viés repressor e assimilacionista. Já a partir da década de oitenta
começam a surgir alguns instrumentos que reconhecem direitos diferenciados a esses grupos.

            Historicamente, os primeiros grupos a receber tratamento jurídico diferenciado no
território que hoje integra o Estado brasileiro foram os indígenas[5]. Devido às diferenças
étnicas e ao interesse de promover a integração desses grupos ao processo civilizatório, a
diferenciação dos indígenas da sociedade de entorno não era conveniente[6].

            A legislação mais recente sobre o assunto, editada ainda no período militar, visando
determinar a destinação de terras asseguradas aos indígenas, bem como pertinência ou não da
manutenção da tutela sobre os indivíduos, estabeleceu graus de integração dos grupos
indígenas[7], não cabendo, nessa lógica, tratamento diferenciado aos já integrados à comunhão
nacional[8].

            Essa legislação, ao definir quem eram os índios e os grupos indígenas, o fazia não para
garantir-lhes o reconhecimento do direito à diferença, mas para fins de tutela, decorrente de um
processo transitório de integração à sociedade nacional. Ainda que em vários artigos haja a
previsão de respeito aos usos, costumes e tradições dos grupos indígenas, essa ressalva é
restrita ao que for compatível com a legislação brasileira. Nesse sentido, podemos vislumbrar
uma posição de tolerância do Estado brasileiro, sobretudo no interior de terras indígenas, mas
não o reconhecimento do direito à manutenção da diferença, pois a lei visa o pacífico processo
de integração dos índios à comunhão nacional.
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            Assim, todos os demais grupos não-indígenas ocupantes de áreas rurais - bem como os
indígenas já "integrados", seguindo a lógica da legislação à época, deveriam se enquadrar no
conceito de agricultor familiar[9], utilizado como referência para a constituição de propriedades
individuais privadas no Brasil[10].

            Podemos concluir que antes de 1988 somente os grupos indígenas possuíam algum
amparo legal no exercício de seus direitos culturais diferenciados, bem como à garantia do uso
coletivo da terra. Entretanto, alguns anos antes do processo de redemocratização do país, a
movimentação de grupos não-indígenas pelo reconhecimento do direito à diferença, sobretudo
no que tange ao uso da terra, ganha visibilidade com o movimento dos grupos seringueiros no
Acre[11].

            Como resultado dessa mobilização, foi editada a Portaria INCRA/P/N n. 627, de 30 de
julho de 1987[12], que institucionalizou o extrativismo como atividade agrária passível de ser
explorada por um grupo específico através do assentamento extrativista, mas não conceituou
quem seriam os beneficiários[13], somente a possibilidade de uso coletivo da terra, uma
inovação à época, pois essa modalidade de uso era considerada uma situação anômala e
transitória, que deveria ser convertida em propriedade individual.

            Seguindo os mesmos parâmetros, a Lei n. 7804/89[14], regulamentada pelo Decreto n.
98897/90, criou uma modalidade de unidade de conservação denominada reserva extrativista,
mas sem trazer qualquer definição do conceito de populações tradicionais ou seringueiros. No
entanto, esse instrumento legal "reconheceu as reservas extrativistas como espaços territoriais
destinados à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis".

            Esses dois textos legais são não apenas emblemáticos por alterarem tanto a política
agrária e ambiental brasileira no que se refere ao reconhecimento do uso dos recursos naturais
através da posse agroecológica[15]; mas são significativos por já apresentarem uma
característica que vai acompanhar toda a legislação que disciplinará o reconhecimento de
direitos, sobretudo os territoriais, aos grupos tradicionais: a associação entre conservação
ambiental e reconhecimento de direitos das comunidades tradicionais.

            Dessa forma, ainda que nem a Constituição da República de 1988[16], nem os
dispositivos infraconstitucionais acima citados conceituem quem são os beneficiários do direito à
diferença e de direitos territoriais específicos[17] - com exceção das comunidades indígenas e
quilombolas - alguns critérios já podem ser identificados na legislação, e que, como veremos em
seguida, servirão de subsídio para a construção do conceito de população tradicional no país.

            O termo populações tradicionais somente foi utilizado em um diploma legal em 1992,
com a edição da Portaria IBAMA n. 22, de 10 de fevereiro, que instituiu o Centro Nacional do
Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais - CNPT. Esse diploma legal, ainda que
não apresente formalmente uma definição para a expressão, definiu que os beneficiários do
CNPT são "comunidades que tradicional e culturalmente têm sua subsistência
baseada no extrativismo de bens naturais renováveis" (grifo nosso). Trata-se, portanto,
da primeira tentativa de institucionalizar uma definição (SANTILLI, 2005. 128).

            No ano de 2000, foi editada a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC (Lei n. 9985), que ao definir reservas extrativistas e de desenvolvimento
sustentável, traz parâmetros para a identificação de seus beneficiários, instituindo assim uma
definição indireta de população tradicional (SANTILLI, 2005. p. 128). Segundo o artigo 18 do
referido texto a reserva extrativista

é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios
de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos
naturais da unidade (grifo nosso).
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            Já a reserva de desenvolvimento sustentável é definida como

área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de
gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica (grifo
nosso).

 

            Vale ressaltar que enquanto no SNUC o termo populações tradicionais é várias vezes
mencionado, a definição legal do conceito (art. 2º, XV) foi vetada pelo Poder Executivo[18]. Sua
redação inicial era

grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, três gerações em
um determinado ecossistema, historicamente produzindo seu modo de vida em estreita
dependência do meio natural para sua subsistência e utilizando os recursos naturais
de forma sustentável (grifo nosso).

 

            Segundo a Mensagem n. 967, de 18 de julho de 2000, enviada pelo Presidente da
República ao Presidente do Congresso Nacional, essa disposição foi vetada por ser muito
abrangente, sob a alegação de que, com um pouco de esforço sua aplicação poderia ser
estendida a toda a população do Brasil. Conforme trecho da mensagem:

[...] [D]e fato, determinados grupos humanos, apenas por habitarem continuamente em um
mesmo ecossistema, não podem ser definidos como população tradicional, para os fins do
sistema nacional de unidades de conservação da natureza. O conceito de ecossistema não se
presta para delimitar espaços para a concessão de benefícios, assim como o número de
gerações não deve ser considerado para definir se a população é tradicional ou não, haja vista
não trazer consigo, necessariamente, a noção de tempo de permanência em determinado local,
caso contrário, o conceito de populações tradicionais se ampliaria de tal forma que
alcançaria, praticamente, toda a população rural de baixa renda, impossibilitando a
proteção especial que se pretende dar às populações verdadeiramente tradicionais
(grifo nosso).

 

            Percebemos uma clara preocupação em não aprovar um conceito de populações
tradicionais que fosse abrangente o suficiente para se confundir com a de agricultor familiar,
inviabilizando a implementação de uma política preservacionista no Brasil. O que o veto deixa
claro é que o que o SNUC contempla é uma proteção específica às populações tidas como
verdadeiramente tradicionais, sem, contudo fornecer maiores esclarecimentos sobre o que isso
significaria na prática[19].

            A partir dos diplomas acima identificados, bem como das diposições anteriores ao texto
constitucional, podemos concluir que, na ausência de um conceito de populações tradicionais, a
legislação indica as seguintes características para o termo: (a) uso coletivo da terra, em oposição
ao conceito de propriedade individual privada; (b) práticas tradicionais ou culturais de
subsistência desenvolvidas ao longo de gerações, associadas ao extravismo, e que se
adequaram às condições ecológicas locais; (c) exploração econômica compatível com a
conservação dos recursos naturais renováveis; e (d) manutenção do domínio público dos imóveis
ou instituição de cláusulas de indivisibilidade e inalienabilidade para evitar a transformação
dessas áreas em propriedades individuais privadas.
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            Como se tentar estabelecer critérios objetivos para conceituar grupos não-indígenas,
que se diferenciem da definição de agricultor familiar, já não fosse tarefa árdua, outro diploma
legal, a Medida Provisória n. 2186-16/2001, institui um conceito para uma terceira categoria
correlata, denominada "comunidade local", definida como

[...] grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas
condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e
costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas.

 

            O termo volta a ser empregado na lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei n.
11.284/2006), agora definido como "populações tradicionais e outros grupos humanos,
organizados por gerações sucessivas, com estilo de vida relevante à conservação e à
utilização sustentável da diversidade biológica" (art. 3, X, grifo nosso).

            Dessa forma, três são os termos difundidos na legislação brasileira que versam sobre
populações rurais: (a) propriedade familiar; (b) população tradicional; e (c) comunidade local. A
partir das características apresentadas para os três termos, apresentamos o quadro comparativo
abaixo:

 

QUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AOS TERMOS
POPULAÇÃO TRADICIONAL, AGRICULTOR FAMILIAR E COMUNIDADE LOCAL

(1964-2006)
POPULAÇÃO

TRADICIONAL
AGRICULTOR FAMILIAR COMUNIDADE LOCAL

(a) uso coletivo da terra;

(b) práticas tradicionais ou
culturais distintas da
sociedade de entorno;

(c) atividades de
subsistência associadas ao
extravismo;

(c) exploração econômica
compatível com a renovação
dos recursos naturais;

(e) adaptação do grupo às
condições ecológicas locais.

(a) exploração de pequenas
áreas com uso direto da
mão-de-obra da família;

(b) atividades de
subsistência;

(c) atividade econômica
principal é a agricultura;

(d) possibilidade da ajuda
eventual de terceiros nas
atividades produtivas;

(e) uso individual da terra.

(a) condições culturais
distintas da comunidade
envolvente;

(b) organização tradicional
mantida por gerações
sucessivas;

(c) presença de costumes,
instituições sociais e
econômicos próprios;

(d) estilo de vida relevante
à conservação ambiental

(e) o conceito inclui
expressamente populações
tradicionais e comunidades
quilombolas.

            Fonte: quadro comparativo elaborado pelas autoras.

 

            Percebe-se, portanto, que os diferentes termos compartilham várias características, o
que torna sua diferenciação prática bastante difícil, sendo inclusive utilizados como sinônimos de
acordo com ao texto legal elaborado. Assim, para a legislação toda comunidade tradicional pode
ser compreendida como uma comunidade local. Do mesmo modo, comunidades de agricultores
familiares também podem se enquadrar no mesmo conceito.
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            Entretanto, segundo a legislação, caracterizar uma comunidade como "tradicional",
"local" ou mesmo como um grupo de "agricultores familiares", importa em diferentes níveis de
reconhecimento de direitos territoriais e níveis de prioridade no planejamento estatal[20].

            Visando estabelecer uma definição para o conceito de populações tradicionais, com a
participação dos diferentes segmentos sociais que reinvindicam direitos sob essa denominação,
foi criada, através do Decreto Federal s/n de 27 de dezembro de 2004, a Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. O referido decreto foi revogado
pelo Decreto Federal s/n de 13 de julho de 2006, sendo instituída a Comissão de
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, com o fim de implementar uma
política nacional especialmente dirigida à tais comunidades.

            Menos de um ano depois da instituição da nova comissão, e depois de intensos debates
entre os movimentos sociais e os órgãos governamentais, foi instituída, através do Decreto n.º
6.040 de 7 de fevereiro de 2007, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais - PNPCT[21].

            O referido decreto é o primeiro instrumento legal no ordenamento jurídico brasileiro a
trazer uma definição de legal de populações tradicionais e territórios tradicionais[22]. Segundo o
art. 3º, I, povos e comunidades tradicionais[23] são definidos como

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição (grifo nosso).

 

            Fazendo uma comparação entre as características atribuídas às populações tradicionais
pela legislação e a contida na PNPCT, podemos observar a ênfase do auto-reconhecimento
como critério essencial para a identificação de um grupo como tradicional, baseado na existência
de uma cultura transmitida de geração em geração que é diferenciada da sociedade de entorno,
cumulado com a utilização de territórios para a reprodução material e imaterial do grupo. Essa
definição vem reforçar o disposto na Convenção 169 da OIT[24], ratificada pelo Brasil pelo
Decreto Legislativo n. 143/2002.

 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS CARACTETÍSTICAS ATRIBUÍDAS
AO TERMO POPULAÇÕES TRADICIONAIS PELA LEGISLAÇÃO E PELA

PNPCT
LEGISLAÇÃO FEDERAL (1964-

2006)
PNPCT (2007)

(a) características culturais distintas da
comunidade envolvente;

(b) organização tradicional mantida por
gerações sucessivas;

(c) estilo de vida relevante à
conservação ambiental e exploração
econômica compatível com a renovação
dos recursos naturais

(d) uso coletivo da terra;

(a) possuir cultura diferenciada;

(b) auto-reconhecimento da diferença;

(c) ocupação de territórios como
condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica
e de acordo com suas práticas
culturais;

(d) geração e transmissão de práticas
pela tradição.
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(e) práticas tradicionais ou culturais de
subsistência associadas ao extravismo;

(f) adaptação do grupo às condições
ecológicas locais.

            Fonte: quadro comparativo elaborado pelas autoras.

 

            Comentando o conceito ora analisado Marcelo Oliveira ([s.a], p. 2) aduz que

[o] que se aponta como meritório no conceito jurídico introduzido pelo Decreto n.º 6.040/2007 é
a observância de elementos de natureza antropológica, sem equívocos vistos na conceituação
vetada na lei do SNUC, que impunha condicionamentos exógenos à coletividade, no que
concerne à delimitação do território e ao tempo necessário para a caracterização como
comunidade tradicional. Diferentemente disso, adotaram-se a autodenominação e o pronunciado
objetivo de se respeitarem as diversidades presentes nesses grupos. Esse conceito,
naturalmente indeterminado, ao lançar mão do auto-reconhecimento, assegura, em larga
medida a alteridade [...], na medida em que contempla o "outro" como sujeito ativo do processo
hermenêutico.

             Outro elemento positivo destacado pelo autor na referida definição é que o
reconhecimento da existência de um regime jurídico específico para quilombolas e indígenas no
Brasil não descaracteriza sua inclusão como na categoria de comunidades tradicionais
(OLIVEIRA, [s.a], p. 2).

            Consideramos oportuno também ressaltar que essa definição supera uma histórica
vinculação das comunidades tradicionais com um modo de vida conservacionista. Ainda que o
desenvolvimento sustentável seja uma meta de todos, sejam grupos tradicionais ou não, a
definição legal de população tradicional vincula o uso dos recursos naturais e a ocupação do
território às práticas culturais do grupo, que poderão ou não ser sustentáveis[25].

            Portanto, não há que se caracterizarem comunidades tradicionais como "guardiães da
natureza", mas como grupos que, por razões culturais, mantiveram ou mantêm práticas
consideradas pela sociedade de entorno como sustentáveis, mas que poderão proceder de forma
diferente no futuro, sem que isso implique em sua descaracterização cultural ou desqualificação
como "tradicionais".

            A partir das premissas acima expostas, e considerando ainda os princípios elencados no
Decreto 6.040/2007, podemos identificar que esse documento prevê a salvaguarda dos
seguintes direitos fundamentais às comunidades tradicionais, com o fim último da promoção da
dignidade da pessoa humana: (a) o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade
socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, tendo por premissa o
desenvolvimento sustentável; (b) pleno e efetivo exercício da cidadania diferenciada; (c) a
segurança alimentar e nutricional; (d) a erradicação de todas as formas de discriminação; e (e)
a preservação dos direitos culturais, dos modos de criar, fazer e viver, do direito à memória e à
identidade racial e étnica.

            A edição do presente Decreto vincula o Poder Público a elaborar políticas públicas que
levem em consideração as visões de mundo das comunidades, não sendo possível, a partir de
critérios exógenos, estabelecê-las. Essa obrigação não é apenas do Executivo, mas extensiva ao
Legislativo e Judiciário, que deverão necessariamente considerar as particularidades de cada
comunidade envolvida em sua atuação (OLIVEIRA, [s.a], p. 4).

            Nesse contexto, considerando que a definição de população tradicional é um conceito
aberto, que demanda a valoração de elementos complexos da conduta humana a partir da

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10595



perspectiva da comunidade, e não de concepções hegemônicas. Para tanto conhecimentos
elementares de Antropologia se fazem necessários, sobretudo no que se refere à complexidade
subjacente ao conceito de populações tradicionais positivado.

 

 

A (DES)CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS PELA
ANTROPOLOGIA

 

 

            Feita as considerações sobre a evolução normativa do conceito de populações
tradicionais no ordenamento jurídico brasileiro, passamos, nesta parte do trabalho, a analisar o
conceito antropológico de população tradicional.

            Ao trabalhar essa definição a primeira coisa que devemos deixar claro é que o conceito
de população tradicional não é definido pelas comunidades que são assim classificadas, mas pela
sociedade de entorno. Essa é, portanto, uma denominação artificial, e consequentemente ideal,
que aos poucos vai sendo apropriada por segmentos da sociedade, sobretudo quando esse
termo passa a ser aplicado para o reconhecimento de direitos ou como categoria empregada
pelo Estado[26]. No caso específico do surgimento do termo, destacam Forline e Furtado ([s.a])
que a expressão "populações tradicionais" passou inicialmente a ser utilizada para expressar
idéias, na elaboração de projetos e programas de ação voltados para segmentos rurais da
Amazônia brasileira.

            Mas o que entendem os estudos no âmbito das Ciências Sociais como sendo uma
população tradicional? Bom, não há um consenso sobre a definição, mas tentaremos aqui traçar
uma aproximação.

            Marshall Sahlins, em sua obra Sociedades Tribais (1974), apresenta uma análise dos
elementos estruturais das sociedades primitivas, que servem como base para o estudo de
comunidades tradicionais

[27]
. Dentre os principais elementos ressaltados pelo autor para

caracterizar as referidas sociedades, destacamos (SAHLINS, 1974. p. 30-40): (a) a produção, a
política e a religiosidade não estão ainda separadamente organizadas; (b) a base da organização
social e econômica é o grupo doméstico (família, normalmente extensa

[28]
, de acordo com as

circunstâncias da produção); (c) a produção econômica é limitada, com pouca divisão de
traballho (divisão por sexo e idade); (d) a família produz os elementos para o uso diário,
baseados em suas necessidades e não com intuito de lucro, mas desenvolve laços de
solidiariedade com vizinhos para fins de assistência, através do sistema de reciprocidade; (e) a
produção é complementada pelo processo de trocas, de acordo com as necessidades familiares;
(f) os enlaces matrimoniais representam um ajuste de importância política; (g) cada comunidade
surge como um tipo ecológico especial, com problemas, modo de vida e respostas a eles
apropriadas, sendo que o sistema de trocas entre grupos de outros meios, mais ou menos
semelhantes, permite a reinterpretação de sua realidade, e consequentemente das tradições.

            Já Manuela Cunha (2001. P. 192) define populações tradicionais como grupos que
conquistaram ou que buscam conquistar (por meios práticos ou simbólicos) uma identidade
pública[29], e que possuem algumas das seguintes caracterísicas: (a) uso de técnicas ambientais
de baixo impacto; (b) formas equitativas de organização social; (c) a presença de instituições
com legitimidade para fazer cumprir suas leis; (d) liderança local; e (e) traços culturais que são
seletivamente reafirmados e reelaborados.

                Semelhante é a definição cunhada por Forline e Furtado ([s.a]. p. 214), a partir de
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suas experiências em áreas indígenas e caboclas na Amazônia, que encaram a expressão
populações tradicionais como grupos com: (a) simplicidade tecnológica; (b) em que as relações
comunitárias tendem a se sobrepor às societárias, (c) nas quais a modernidade vai assumindo
aos poucos o lugar de tendências mais tradicionais à medida que escolhem seus substutivos
para suas tradições e (d)  que expressam um sentido de organização social que supera a noção
de territorialidade, isto é, seu significado exrapola limites de territórios físicos para ganhar um
significado social, sociocultural.

            Para Antonio Diegues (2004. p. 87-90), autor da obra o Mito moderno da natureza
intocada, que parte do pressuposto que nem a cultura nem as comunidades tradicionais são
estáticas, os critérios definidores do conceito de populações tradicionais são: (a) dependência da
natureza, dos ciclos naturais e dos recursos renováveis a partir dos quais se constrói um modo
de vida; (b) atividade econômica baseada na pequena produção mercantil, atividades agrícolas e
extrativistas de subsistência e no trabalho assalariado ocasional, com pequena capacidade de
acumulação de capital; (c) a tecnologia utilizada, é relativamente simples, de impacto limitado
sobre o meio ambiente; (d) reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o
artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o final; (c) maior
homogeneidade e igualdade do que as relações capitalistas; (d) grande importância dada à
unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco e compadrio para o
exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; (e) racionalidade diferente da sociedade
capitalista, apresentando diferentes sistemas de regras sociais, que são consistentes para atingir
um objetivo comum; (g) portadores de uma concepção de território, cunhada a partir da
ocupação por várias gerações, (h) o uso do território é descontínuo, marcado por vazios,
decorrentes das atividades produtivas serem diferentes ao longo do ano em razão das estações;
(i) no que se refere ao uso de recursos naturais, seu manejo é marcado pela dependência e
respeito do grupo aos ciclos natuais da fauna e flora, decorrentes de um complexo de
conhecimentos adquiridos e transmitidos pela tradição e rituais, bem como por mitos

[30]
 e

interdições decorrentes da cosmologia do grupo; (j) trasmissão do conhecimento marcada pela
oralidade; (j) o fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros
urbanos; e (k) a auto-identificação ou identificação pelos outros de pertencerem à uma cultura
distinta das outras.

            Fleury e Almeida (2007. p. 9-11), em artigo sobre a temática, elencam os seguintes
elementos para classificar um grupo como tradicional: (a) uma economia de subsistência, mas
que mantém vínculos com o mercado; (b) a indissolução entre as esferas econômica, política e
social, tendo a unidade doméstica uma importância decisiva na estrutura organizacional da
sociedade; (c) a utilização de tecnologias simples e de baixo impacto ambiental, com reduzida
divisão técnica e social do trabalho e a família dominando todas as etapas do processo
produtivo; (d) um forte esquema de representações culturais e uma rotina anual de trabalho de
caráter cíclico, que combina ciclos naturais e litúrgicos; (e) a seleção e reinterpretação contínua
de traços tradicionais; e (f) a articulação parcial a uma sociedade envolvente.

            Ante o exposto, podemos atribuir as seguintes características à definição de população
tradicional:

CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS À POPULAÇÃO TRADICIONAL
a produção, a política e a religiosidade não estão desvinculadas
maior homogeneidade e igualdade do que as relações capitalistas
grande importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às
relações de parentesco e compadrio
existência de sistemas de regras sociais com força de lei, que são consistentes
para atingir um objetivo comum
existência de liderança local
auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura
distinta das outras
a base da organização social e econômica é o grupo doméstico
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reduzida divisão técnica e social do trabalho
atividade econômica baseada na pequena produção mercantil, atividades
agrícolas e extrativistas de subsistência e no trabalho assalariado ocasional
produção é complementada pelo processo de trocas, de acordo com as
necessidades familiares
desenvolvimento de laços de solidariedade para fins de assistência
utilização de tecnologias simples e de baixo impacto ambiental,
domínio de todas as etapas do processo produtivo
articulação parcial a uma sociedade envolvente
dependência da natureza, dos ciclos naturais e dos recursos renováveis a partir
dos quais se constrói um modo de vida
detenção de conhecimentos adquiridos e transmitidos pela tradição oral e
rituais, bem como por mitos e interdições decorrentes da cosmologia do grupo
traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados
expressam um sentido de organização social que supera a noção de
territorialidade
portadores de uma concepção de território, cunhada a partir da ocupação por
várias gerações
uso descontínuo do território, marcado por vazios decorrentes do caráter
sazonal das atividades produtivas
fraco poder político em comparação à sociedade de entorno

            Fonte: quadro organizado pelas autoras

            Conforme ressaltado acima, tanto a definição legal, quando a antropológica são
tipologias ideais de comunidades tradicionais. Assim, dificilmente se verificará na prática um
grupo que atenda a todos os requisitos acima elencados. Em verdade, os grupos que hoje estão
classificados e os que solicitam o reconhecimento como tradicionais compreendem uma grande
complexidade sociocultural, que não mais se limita às áreas rurais. Podemos inclusive afirmar
que esses diferentes grupos que integram a categoria sequer se entendem como semelhantes,
havendo alguns que nem mesmo se autodenominam como tradicionais.

            Cabe, portanto, ao intérprete da norma, superar idealizações sobre o que é ser
verdadeiramente tradicional, e tentar compreender que esses grupos - que são assim
denominados ou que buscam esse tipo de status - possuem um senso de pertencimento ao
meio em que vivem, e vem-se como um grupo, uma coletividade. Para tal, alguns conceitos
presentes nas Ciências Sociais podem auxiliar na compreensão dessas diferentes realidades,
desconstruindo nossas pré-concepções, para que possamos entender as práticas culturais dos
grupos tradicionais dentro de um processo, de uma constante reelaboração, que dá sentido à
existência e manutenção da identidade desses grupos.

            Passemos então a apresentar, ainda que de forma resumida, os principais elementos da
(des)construção do termo população tradicional pelas ciências sociais. Para isso, primeiramente
abordaremos os conceitos de tradicionalidade[31] e de identidade.

            Segundo Anthony Giddens (1997) comunidades classificadas como tradicionais possuem
a capacidade de incorporar mudanças, reinterpretando hábitos, de modo a adaptá-los a novos
contextos. Nesse sentido, entende o autor ser a tradição uma orientação usada no passado que
possui forte influência sobre o presente e futuro, funcionando como um elemento de segurança
à comunidade em relação ao futuro e que organiza a memória coletiva[32].

            Outras características da tradição para Giddens são: (a) sua freqüente associação a um
ritual, considerado um elemento essencial para a inserção da tradição na prática da
comunidade; (b) seu conteúdo normativo ou moral, que o torna vinculante para os indivíduos de
uma dada comunidade[33]; e (c) ser um meio de identidade pessoal ou coletiva[34].
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            Outro autor que apresenta interessantes considerações sobre o conceito de tradição é o
historiador Eric Hobsbawn (1997) Em sua obra demonstra que em certos momentos da história
da humanidade é possível observar o surgimento ou reincorporação de uma série de "tradições",
até então esquecidas ou inexistentes, colocando em xeque a noção de que as tradições, para
serem verdadeiras, necessitam ser imemorais ou genuínas. O autor sustenta que mais
importante do que supor que existem tradições dessa natureza, é entender como a tradição se
insere na a estrutura das sociedades, isto é, qual o papel que ela exerce na vida de
determinadas populações.

            Sobre a origem das tradições, afirma o autor não ser possível mensurar exatamente em
que época da história da humanidade mais tradições tenham sido "inventadas", ou incorporadas,
mas que, contudo, isso ocorre com mais freqüência quando uma transformação rápida da
sociedade debilita ou destrói os padrões sociais até então mantidos. Sobre a função que as
tradições inventadas (ou manipuladas) possuem conclui o autor que essas apresentam fins
sociais e políticos importantes, podendo surgir de forma consciente ou não[35].

            Todavia, quando há um propósito consciente de inventar uma tradição com um fim
específico, trata-se de uma estratégia oriunda de uma necessidade sentida, ainda que não
necessariamente compreendida do grupo. Segundo o autor, esse processo demonstra a
importância social das tradições em contextos de transformações. Convém ressaltar, no entanto,
que Hobsbawn não descarta a existência de tradições genuínas, isto é, aquelas que se adaptam
ao longo do tempo, mas que ainda sim é possível identificar sua continuidade com um dado
passado histórico.

            Outro autor, fundamental para compreender a tradição e o funcionamento das
sociedades tradicionais, é Marshall Sahlins. Em sua obra Ilhas de História (1990) o autor
considera a tradição como um elemento de reprodução social e manutenção de estruturas. No
entanto, é passível de flexibilização, sujeita a diferentes interpretações mediante diferentes
contextos. A partir da análise de uma comunidade havaiana, que inicialmente adorou e em
seguida assassinou o capitão inglês James Cook, o autor descreve o processo de utilização e
adaptação das tradições[36]. Aduz o autor que cultura e a tradição funcionam como uma síntese
de estabilidade e mudança, de passado e presente, diacronia e sincronia. Ressalta que a
experiência dos sujeitos humanos, especialmente do modo como é comunicada no discurso,
envolve uma apropriação de eventos em termos de conceitos a priori[37].

            Todavia, a realidade não corresponde exatamente aos mitos e preconcepções, em todas
as suas particularidades, o que acaba por transformar a tradição, sem que, no entanto, essas
modficações alterem os esquemas interpretativos utilizados pelos sujeitos. Ou seja, a forma
como a tradição transformada se dá não permite prever ao intérprete se os indivíduos utilizarão
os esquemas interpretativos da forma prescrita (SAHLINS, 1990. p.181).

            Em resumo, para Sahlins, o mais importante no estudo da tradição não é observar a
manutenção passiva de costumes (comportamentos sociais aparentemente anacrônicos), mas
sim observar a capacidade de culturas reagirem ao presente, mantendo um vínculo com o
passado, como forma de perpetuação da reprodução social (através da reinterpretação contínua
de seus valores tradicionais).

            Portanto, a partir das considerações acima, e tomando por base uma visão não estática
do conceito, podemos concluir que a tradicionalidade deve ser entendida como uma orientação
prática (valores, hábitos) de um determinado grupo que explica o passado e orienta o presente
e o futuro.

            Ainda que tidas pela memória coletiva do grupo como imemoriais ou genuínas, essas
orientações práticas podem ser mantidas, esquecidas, reincorporadas ou instituídas de acordo
com as necessidades do grupo, de forma consciente ou não. Esse processo é particularmente
acentuado quando o grupo vivencia transformações súbitas, que debilitam ou destrõem os
padrões sociais até então mantidos. Nesse sentido, a tradição possui fins políticos e sociais
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importantes.

            A tradição assim é um instrumento de reprodução social e manutenção de estruturas,
passível de flexibilização, sem que essas modificações alterem esquemas intrerpretativos em que
se baseiam. Assim, a transmissão da tradição é um processo dinâmico de reinterpretação de
valores, que provê ao grupo a sensação de controle sobre seu próprio destino e uma ligação,
um senso de pertencimento em relação aos indivíduos que o constituem.

            Como podemos observar, a tradição é um elemento importante na construção e
manutenção de identidades coletivas. Conforme destaca Roberto Oliveira (1976) a identidade
coletiva possui caráter processual, sendo formada a partir das relações sociais, sejam elas
internas ou externas ao contexto da coletividade, somente sendo compreensível numa dada
identidade em oposição complementar a outra.

            No contexto da compreensão de identidades coletivas tradicionais, importantes é o
conceito de grupo étnico. Segundo Barth (2000. p. 27-28)

[a] expressão grupo étnico é geralmente entendida na literatura antropológica como a
designação de uma população que: (a) em grande medida se autoperpetua do ponto de vista
biológico; (b) compartilha valores culturais fundamentais, realizados de modo patentemente
unitário em determinadas formas culturais; (c) constitui um campo de comunicação e interação;
(d) tem um conjunto de membros que se identificam e são identificados por outros, como
constituindo uma categoria que pode ser distinguida de outras categorias da mesma ordem.

 

            De acordo com Max Weber (apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998. p. 39-40) a
definição de um grupo étnico é baseada na crença subjetiva de uma origem comum, e não na
posse de traços físicos comuns. A reafirmação da etnicidade não existe de forma pura e fixa,
mas é forjada com base em uma multiplicidade de elementos interrelacionados, suscetíveis de
modificação no curso do tempo[38]. A etnicidade, portanto, deve se vista como um processo
cujos significados só podem ser compreendidos em contexto, evoluindo no curso da história em
circunstâncias sociais específicas de um dado povo (DEVALLE, 2002. p. 22).

            Portanto, devemos conceber a etnicidade em termos culturais, utilizada para fins
políticos, sendo as comunidades instrumentos organizacionais eficientes para a resistência ou
conquista de espaços em relação a outros grupos, estabelecendo assim fronteiras. Nessas
situações de contato a cultura de um grupo étnico não se perde ou se funde, mas é utilizada
como elemento de contraste, de visibilidade[39]. Não obstante, ainda que a cultura tenha um
papel relevante nas interações étnicas, ela não é suficiente para definir o conteúdo da
etnicidade. Por essa razão, somente o critério de pertencimento, através da partilha de sentido
do uso de símbolos e signos[40], é o que pode caracterizar a etnicidade, e conseqüentemente, a
existência de um grupo étnico.

            Assim, o conteúdo da comunidade étnica é baseado na honra de um estilo de vida e
valores particulares[41], sobre os quais se fundam pretensões à dignidade daqueles que dele
fazem parte e conseqüente, desprezo, por costumes que são considerados externos ou contra os
valores da comunidade. Segundo Oliveira (2006. p. 89) etnicidade é definida como

[...] relações entre coletividades no interior de sociedades envolventes, dominantes,
culturalmente hegemônicas e onde tais coletividades vivem a situação de minoria étnica ou
ainda de nacionalidades inseridas no espaço do Estado-nação. De uma maneira mais simplificada
o termo etnicidade poderia ainda ser aplicado a modalidades de interação bem menos
complexas, como uma mera forma de interação entre grupos culturais atuando em contextos
sociais comuns.

             Portanto, podemos perceber que no debate sobre a identidade dos grupos
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denominados pela legislação como tradicionais, os conceitos de etnicidade e grupo étinico[42]
são essenciais para compreender a diferença e os processos de inclusão e exclusão desses
grupos na sociedade de entorno. No entanto, isso não significa afirmar que todos os grupos hoje
reconhecidos pela legislação como tradicionais sejam grupos étnicos. Em muitos essas
características não se encontram, mas persiste uma concepção coletiva de identidade
diferenciada, que lhes confere particularidade em relação a outros grupos.

            A partir dos conceitos acima apresentados sobre população tradicional à luz das
definições de tradicionalidade e identidade coletiva, entendemos que os elementos contidos na
definição legal de povos e comunidades tradicionais, previstos no art. 3º, I do Decreto Federal n.
6040/2007, devam ser analisados sob as seguintes premissas:

(1) A definição da diferença sempre possui um caráter relacional, isto é; a diferença
somente pode ser entendida em oposição à outra realidade. Assim, é correto dizer que só
possível chamar de diferente aquilo que nos causa estranhamento a partir de nossas
próprias concepções, que tomamos por naturais;
(2) A cultura diferenciada deve, sempre que possível, ser entendida pelo intérprete da
norma a partir dos critérios, esquemas interpretativos do grupo e do contexto em que
ocorre, para que possam ser compreendidos em sua plenitude;
(3) A incorporação de novos hábitos e tradições não altera necessariamente os esquemas
interpretativos do grupo e seu sistema de valores, devendo a mudança, seja por fatores
internos ou externos ser entendida como um elemento intrínseco ao processo de
diferenciação cultural do grupo;
(4) Para a legislação é necessário que os grupos se se autodeclararem como diferentes,
demandem proteção legal diferenciada, devendo essa manifestação ser entendida seja por
meios habitualmente compreendidos pela sociedade de entorno, seja através de formas
próprias de manifestação e organização social;
(5) A autodeclaração deve implicar não na tolerância da diferença, mas na tentativa de sua
compreensão e respeito, uma vez que o texto constitucional prevê a proteção dos modos
de criar, fazer e viver de todos os grupos formadores da sociedade brasileira;
(6) Ainda no que se refere à diferença devemos compreender a construção da identidade
coletiva como um proceso dinâmico e complexo, formada por tradições genuínas ou não,
desde que consideradas legítimas pelo grupo, bem como pelo compartilhamento de signos,
símbolos e rituais. Vale lembrar que a sustentação de uma determinada identidade importa
não apenas na aquisição de direitos, mas também de rejeição da sociedade de entorno no
que toca essa visibilidade. Em situações de conflito há a possibilidade do grupo ou de
indivíduos do grupo optar, se possível, por não exibir tal condição se considerarem a
situação extremamente gravosa ou desfavorável, sem, contudo, importar no abandono de
suas crenças e no reconhecimento interno do grupo dessa condição;
(7) No que se refere ao conhecimento tradicional, deve-se ter em mente a importância da
prática e da oralidade em sua transmissão e geração, bem como do uso de categorias
próprias, não dualistas no que se refere ao homem e a natureza;
(8) Sobre o território, esse deve ser entendido não como uma sinonímia de terra. Ainda
que os elementos possam coincidir, sendo o uso da terra marcado pela descontinuidade,
de acordo com as estações do ano e o modo de produção de cada grupo, o território
possui caráter simbólico e imaterial, sendo pautado pela história e cosmologia do grupo,
não se adequando, portanto, exatamente à nossa concepção de propriedade.
(9) Por fim, cabe relembrar que toda categorização e conceituação, seja interna ou externa
ao grupo, é sempre ideal e aproximada, não sendo, desse modo, uma cópia fiel à
realidade, uma fórmula. Nesse sentido, é essencial sempre analisar a realidade de cada
grupo e o contexto no qual está inserido, evitando uma interpretação da definição de
população tradicional desarticulada da realidade.

 

ELEMENTOS DA DEFINIÇÃO
LEGAL DE POVOS E PREMISSAS
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COMUNIDADES TRADICIONAIS
grupos culturalmente
diferenciados
possuir formas próprias de
organização social

(a) características não são imutáveis;
(b) modificações não alteram os
esquemas interpretativos utilizados
pelos sujeitos; (c) características
deverão ser avaliadas no contexto em
que estão inseridas; (d) processo
dinâmico de reinterpretação de valores,
que provê ao grupo a sensação de
controle sobre seu próprio destino;

autoreconhecimento da
diferença em relação ao
grupo de entorno

(e) compartilhamento de signos,
símbolos e rituais que provêm senso de
pertencimento aos indivíduos que
compõem o grupo; (f) memória coletiva
pode ser baseada em tradições
imemoriais ou recentes, mas há sempre
a crença de que são genuínas; (g)
reconhecimento de identidade coletiva
possui finalidade social e política;

utilização de
conhecimentos, inovações e
práticas geradas e
transmitidas pela tradição

(h) orientações práticas; (i) caráter
ritual; (j) caráter normativo.

Ocupação e uso do
território e dos recursos
naturais como condição
para sua reprodução
cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica

(k) uso descontínuo, marcado por
diferentes atividades de acordo com as
estações

(l) utilização dos recursos naturais
marcados por mitos e interdições
decrrentes da cosmologia do grupo

(m) relação do meio com a constituição
de um modo de vida próprio

(n) pode ser tanto um bem que garante
a subsistência e/ou um elemento
simbólico e imaterial

            Fonte: quadro explicativo elaborado pelas autoras

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

            A partir dos argumentos acima apresentados, consideramos que a legislação brasileira,
com a nova ordem constitucional inicia um processo de reconhecimento da diversidade cultural
dos diferentes segmentos da sociedade brasileira que por razões sociais, culturais ou políticas se
autodeclaram diferenciados em relação à sociedade hegemônica e exigem o reconhecimento por
parte do Estado e da sociedade dessa diferença e do respeito ao seu modo de vida.
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            Nesse contexto, no que se refere ao reconhecimento do direito à diferença a grupos que
se autodenominam tradicionais, a edição do Decreto Federal n. 6040/2007, trouxe grande
contribuição ao debate jurídico no que toca à proposição de abordagens não hegemônicas para
a atuação estatal, ainda que importe em grandes desafios em sua operacionalização haja vista a
complexidade da temática em razão da diversidade de grupos a serem contemplados pelo
referido texto legal.

            Entendemos que os estudos no campo das Ciências Sociais possuem papel de grande
relevância para todos os que desejam se aprofundar no debate, sobretudo para os intérpretes
do Direito que se vêem em meio a situações de conflito envolvendo comunidades tradicionais.
Fazer uma leitura não idealizada do modo de vida desses grupos, propondo soluções que
reflitam uma aproximação de como esses grupos veem o mundo e encaram o processo de
mudança em nossa opinião é o primeiro passo de um longo caminho para não apenas tolerar a
diferença, mas para aprendermos a respeitá-la.
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[1] Os direitos culturais e étnicos, porque indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa
humana, tem o status de direito fundamental, de aplicação imediata.

[2] Segundo Shirashi (2007), a Constituição incorpora um conceito de cultura que tem em conta
não a sua expressão folclórica, monumental, arquitetônica e/ou arqueológica, e sim o conjunto
de valores, representações e regulações de vida que orientam os diversos grupos sociais. Há um
deslocamento, portanto, do passado para o presente, e interlocução e ação passam a ser os
elementos centrais do conceito.

[3] O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia - PNCSA, já identificou como povos e
comunidades tradicionais os seguintes grupos: (a) indígenas, (b) quilombolas, (c) ribeirinhos, (d)
quebradeiras de coco babaçu, (e) seringueiros, (f) faxinalenses, (g) comunidades de fundos de
pasto, (h) pomeranos, (i) ciganos, (j) geraizeiros, (l) vazanteiros, (m) piaçabeiros, (n)
pescadores artesanais, (o) pantaneiros, e (p) afro-religiosos. O critério de classificação utilizado
pelo projeto para incluir esses grupos na categoria de povos e populações tradicionais foi a
existência de "identidades coletivas que se fundamentam em direitos territoriais e numa
autoconsciência cultural tradicionais" (SHIRAISHI NETO, 2007. p. 7-8).

[4] Atualmente, o principal avanço que se tem sobre a temática é relativo aos direitos
territoriais; isto é, foram adaptados instrumentos jurídicos existentes para adequar o conceito de
propriedade às demandas territoriais de alguns grupos denominados tradicionais, tais como
seringueiros, quilombolas e indígenas.

[5] A legislação que dispõe sobre as populações indígenas confunde-se com a própria criação do
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Estado brasileiro, seja na defesa das fronteiras, servindo de mão-de-obra ou na usurpação de
seus territórios. Vale ressaltar, que a legislação sobre a repressão de comunidades quilombolas
também remonta ao período colonial, mas não será abordada aqui por não importar em
reconhecimento de direitos.

[6] A ausência de uma definição legal muitas das vezes funcionou em desfavor das
comunidades, que de acordo com os interesses dos Estados, eram considerados como não índios
para terem seus territórios usurpados. Para uma análise mais detida sobre a evolução da
legislação indigenista no Brasil ver: PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os
princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI-XVIII); CUNHA, Manuela
Carneiro da. Política indigenista no século XIX; e LIMA, Antonio Carlos Souza. O governo dos
índios sob a gestão do SPI. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org). História dos índios do
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 115-174.

[7] Segundo o art. 4º do Estatuto do índio (Lei n. 6001, de 19 de setembro de 1973) "[o]s
índios são considerados: (a) isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se
possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão
nacional; (b) em vias de integração, quando, em contato intermitente ou permanente com
grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas
aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão
nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; e (c) integrados,
quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis,
ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura".

[8] O Estatuto do Índio traz duas definições (art. 3º, I e II): (a) índio ou silvícola, definido como
todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade
nacional; e (b) comunidade indígena ou grupo tribal, entendida como um conjunto de famílias
ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros
setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes sem, contudo,
estarem neles integrados.

[9] Segundo o Estatuto da Terra (Lei n. 4504/1964, art. 4º, II) propriedade familiar é o "o
imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva
toda a força de trabalho, garantindo- lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com
área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a
ajuda de terceiros". Já a Lei n. 11326/2006, que estabelece diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar, acrescenta os seguintes elementos ao conceito acima
(art. 3º): (a) não possuir área maior que a pequena propriedade rural; (b) utilização de mão-de-
obra familiar; (c) ter renda familiar predominantemente originada de atvidades economicas
vinculadas à área ocupada. Essa definição é extensível, no que couber aos silvicultores,
aquicultores, extrativistas e pescadores artesanais, exluídos desse rol garimpeiros e faiscadores.

[10] Cumpre observar que afirmar que o conceito de propriedade privada invidual conviveu com
a concepção de propriedade coletiva no direito brasileiro antes da edição do Estatuto da Terra. A
Lei de Terras de 1850 (art. 5º, § 4º.) dispunha sobre a manutenção de campos de uso comum,
bem como o Decreto Estadual de 1891 (art. 20), primeira texto legal no Estado do Pará a dispor
sobre a destinação de terras. Entretanto, tais espaços de uso comum foram privativados pelo
Estado. Para a doutrina civilista o direito coletivo corresponde à soma de direitos individuais,
transitoriamente unidos até que fosse definido novo domínio individual, uma vez que a
propriedade coletiva representa um instituto obsoleto, anacrônico. Nesse sentido ver: Decreto
Federal n. 55891/1965, art. 6º, art. 102.

[11] Para uma contextualização sobre o surgimento do movimento dos povos da floresta no Acre
ver: ANTONAZ, Diana. Invenção e reprodução das reservas extrativistas na Amazônia:
relação entre movimentos sociais, igreja, ONGs e governos. Manuscrito. Belém, 2006. 24
p.
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[12] Esta modalidade especial de assentamento é atualmente regulamentada pelas
Portarias/INCRA/P/Nº 268 e 269, ambas de 23/10/1996.

[13] Vale mencionar que dentre as justificativas para a edição da portaria está o reconhecimento
da existência de particularidades regionais e a necessidade de proteção ambiental, como
elemento essencial ao cumprimento da função social da propriedade. Essa menção demonstra a
estreita ligação entre proteção ambiental e uso dos recursos naturais por seringueiros para o
reconhecimento de direitos territoriais diferenciados.

[14] A presente lei inclui o inciso VI do art. 9º da Lei n. 6938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA).

[15] O termo foi definido por Benatti (2003. p. 115) como sendo "a forma por que um grupo de
famílias camponesas (ou de uma comunidade rural) se apossa da terra, levando em
consideração neste apossamento as influencias sociais, culturais, econômicas, jurídicas e
ecológicas. Fisicamente, é um conjunto de espaços que inclui o apossamento familiar conjugado
com área de uso comum, necessários para que o grupo social possa desenvolver suas atividades
agroextrativistas de forma sustentável".

[16] A Constituição brasileira reflete o desenvolvimento do direito internacional no
reconhecimento e respeito às diferenças étnicas e culturais das sociedades nacionais. Dentre os
documentos internacionais que podemos citar está a Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural, que determina em seu preâmbulo determina que "a cultura deve ser considerada
como o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos
que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e
das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as
tradições e as crenças; a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a
identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma cultura fundada no saber; e em seu art.
4º, "a defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à
dignidade da pessoa humana" (grifo nosso). E, na Convenção sobre a Proteção e a
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (Ratificada por meio do Decreto Legislativo
485/2006), em seu artigo 5, as partes se comprometem a adotar medidas para a proteção e a
promoção da diversidade das expressões culturais.

[17] Essa mesma lógica foi utilizada em legislações estaduais, que disciplinam o uso de áreas
comuns ou de recursos naturais específicos por determinadas comunidades, como é o caso da
lei do Babaçu livre no Maranhão (art. 196 Constituição do Maranhão de 1990), dos fundos de
pasto na Bahia (art. 178 da Constituição da Bahia de 1989), dos ribeirinhos no Amazonas (arts.
250 e 251 da Constituição do Amazonas de 1989), e dos Faxinais do Paraná (Lei Estadual n.
15673, de 14 de agosto de 1997), mas sem maiores conceituações sobre quem seriam seus
beneficiários.

[18] O SNUC deixa a desejar quanto à precisão conceitual, pois além de não definir o conceito
de populações tradicionais, utiliza em seu texto a expressão "populações locais". Nesse sentido,
ver: art. 5°, V e IX, o art. 4°, XIII, o art. 5°, X, o art. 17, § 2°; o art. 20, § 2° e 3°, o art. 29, o
art. 32 e o art. 42 e seus §s.

[19] Conforme observa Juliana Santilli (2005. p. 133-134) face à inexistência de uma definição
geral para populações tradicionais, necessário se faz utilizar as bases oferecidas pelas Ciências
Sociais, sobretudo da Antropologia, para dar sentido e conteúdo à expressão população
tradicional.

[20] Comunidades indígenas e quilombolas não necessitam se enquadrar nos conceitos legais
acima apresentados para obterem o reconhecimento de direitos diferenciados, uma vez que a
Constituição estabeleceu regimes jurídicos diferenciados para esses dois grupos. No entanto,
caso haja conflito entre os direitos territoriais desses dois grupos, prevalece a legislação que
indigenista por estabelecer direitos territoriais originários, que prevalecem sobre a constituição
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de territórios quilombolas. Por sua vez, esses dois regimes jurídicos prevalecem sobre os demais,
tais como a criação de unidades de conservação e a aplicação dos instrumentos de regularização
fundiária previstos na legislação agrária.

[21] Essa política tem por objetivo específico promover o desenvolvimento sustentável com
ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais,
econômicos e culturais das comunidades tradicionais.

[22] O termo é fefinido pelo art. 3º, II, como "os espaços necessários a reprodução cultural,
social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas,
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e demais regulamentações".

[23] Segundo Shiraishi Neto (2007) "[p]ode-se asseverar que o termo "comunidade", em
sintonia com a idéia de "povos tradicionais", deslocou o termo "populações" - reproduzindo uma
discussão que ocorreu no âmbito da oit em 1988-89, e que encontrou eco na Amazônia através
da mobilização dos chamados "povos da floresta", no mesmo período. O "tradicional" como
operativo e como reivindicação do presente ganhou força no discurso oficial, enquanto o termo
"populações", denotando certo agastamento, tem sido substituído por "comunidades", as quais
aparecem revestidas de uma dinâmica de mobilização, aproximando-se por este viés da
categoria "povos".

[24] A recepção da Convenção 169 enquadra-se na hipótese do §2º do art. 5º da Constituição
de 1988. Isto é, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte, como é o caso da referida Convenção que passou a
integrar o ordenamento jurídico como uma lei ordinária, não alterando a constituição. Conforme
destaca Marcelo Oliveira ([s.a], p. 3) a possibilidade de aumentar o rol de direitos fundamentais
sem que esses integrem o texto Constitucional, importa no reconhecimento da premissa de "que
o caráter fundamental de qualquer direito não se encontra no veículo normativo, mas no
seu conteúdo, bastando para assim ser vista a sua compatibilidade com os princípios e demais
garantias expressamente previstos, o que reforça a legitimidade do Decreto 6.040 como veículo
garantidor dos direitos fundamentais nele contemplados" (grifo nosso).

[25] Sobre o assunto ver: LIMA, Deborah; POZZOBON, Jorge. Amazônia socioambiental:
sustentabilidade ecológica e diversidade social. Estud. av. [online]. 2005, vol.19, n.54, pp.
45-76. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
40142005000200004&script=sci_abstract. Acesso: 15 mai 2009.

[26] Sobre essa questão Manuela Cunha (2001. p. 184) [...] [t]ermos como índio, tribal, nativo,
aborígene e negro são todos criações da metrópole, são frutos do encontro colonial. E
embora tenham sido genéricos e artificiais ao serem criados, esses termos foram sendo
aos poucos habitados por gente de carne e osso. E o que acontece, mas não necessariamente,
quando ganham um status administrativo ou jurídico. Não deixa de ser notável o fato de que
com muita freqüência os povos que começaram habitando essas categoriais pela força tenham
sido capazes de apossar-se delas, convertendo termos carregados de preconceito em
bandeiras mobilizadoras. Nesse caso a deportação para um território conceitual estrangeiro
terminou resultando na ocupação e defesa desse território (grifo nosso).

[27] Segundo Lorena Fleury e Jalcione Almeida (2007. p. 7) a utilização de termos como
populações tradicionais, nativas, tribais, indígenas não devem ser entendidos necessariamente
como distintos, uma vez que seu emprego é resultante de tradução de documentos
internacionais, em que na língua de origem não possuem o mesmo significado em português.
Como exemplo as autoras explicam que os termos em inglês indigenous e tribal, não querem
dizer necessariamente "indígenas", no sentido étnico e tribal, mas também povos nativos,
incluídos na expressão "populações tradicionais.
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[28] "Uma família extensa diminui os riscos econômicos, assumindo o peso de produtores pobres
ou incapacitados. Mais importante, sua mão-de-obra comparativamente maior equipa-a para
atividades diversificadas e extensivas" (FELURY; ALMEIDA, 2007. p. 8).

[29] "[...] Deve estar claro agora que a categoria de 'populacoes tradicionais' é ocupada por
sujeitos políticos que estão dispostos a conferir-lhe substância, isto é, estão dispostos a constituir
um pacto: comprometer-se com uma série de práticas, em troca de algum tipo de benefício e,
sobretudo de direitos territoriais" (CUNHA, 2001. p. 192).

[30] A cultura ecológica "mitógena" (advinda do mito) é aquela em que os elementos do
ambiente natural são pensados segundo seu papel no mito e seu lugar no cosmo nativo. A
cultura ecológica cabocla compõe-se de fragmentos de diversas tradições (principalmente
indígenas e ibéricas), não sendo referida a um cosmo único nem a um ciclo coeso de mitos. No
entanto, a cosmologia amazônica não índia possui uma perspectiva não dualista, além de vastos
conhecimentos ecológicos. (LIMA; POZZOBON, 2005. f. 5)

[31] O primeiro autor a trabalhar o conceito de tradicionalidade foi Weber (1992) que a define
como "reação opaca a estímulos habituais", isto é, como ações determinadas por costumes
arraigados. Segundo o autor, a ação tradicional é uma atividade mental inconsciente, em que há
o apego a costumes e hábitos, em oposição à noção de ação racional, pautada em metas,
objetivos conscientes e valores. Já Karl Marx (1986) associa o tradicionalismo às formações
econômicas pré-capitalistas, resultantes da relação do indíviduo com sua comunidade, fixadas na
tradição, com características históricas e primitivas, que predeterminam o relacionamento com
as condições de trabalho. Segundo o autor essa relação é limitada pela invariabilidade da
tradição desde seu início, e caso esses limite se rompa, haverá um processo de decadência e
desintegração da comunidade. Ambos os autores possuem uma visão fixista da tradição,
associando-a ao pensamento não racional e primitivo, fadado à decadência com a alteração da
realidade, do modo de produção, e com fortalecimento do pensamento racional. Entretanto,
estudos contemporâneos passam a tratar a tradicionalidade de maneira distinta, sendo sob essa
perspectiva que analisaremos nesse trabalho o conceito de tradicionalidade.

[32] Segundo Giddens (1997. p. 80), a tradição é um meio organizador da memória coletiva. Do
mesmo modo que não há uma linguagem individual, a "integridade" da tradição não deriva do
simples fato da persistência sobre o tempo, mas do "trabalho" contínuo de interpretação que é
realizado para identificar os laços que ligam o presente ao passado.

[33] Segundo o autor a natureza moral da tradição está intimamente relacionada aos processos
interpretativos por meio dos quais o passado e o presente são conectados. Nesse contexto, a
tradição representa não apenas o que "é" feito em uma sociedade, mas o que "deve ser" feito,
ainda que geralmente esses preceitos normativos não sejam enunciados.

[34] "A identidade é a criação da constância através do tempo, a verdadeira união do passado
com um futuro antecipado. Em todas as sociedades, a manutenção da identidade pessoal, e sua
conexão com as identidades sociais mais amplas, é um requisito primordial de segurança
ontológica" (GIDDENS, 1997:100).

[35] Segundo o autor, ao tratar especificamente de sociedades tradicionais, pondera que a
tradição ou costume, tem por função "dar a qualquer mudança desejada, ou resistência à
inovação, a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme expresso
na história" (HOBSBAWN, 1990. p. 19).

[36] A transformação da cultura é um modo de reprodução. A chegada de um estrangeiro à ilha
foi vista de acordo com as autoconcepções e interesses dos chefes da ilha. Como a chegada do
capitão estava prevista na cultura da comunidade, mas como as condições específicas do
contato deram origem a conflitos entre chefes e pessoas comuns e esse efeito não estava
previsto nas relações tradicionais, conclui o autor que atos de referência da comunidade, com as
mudanças, adquirem novos valores funcionais, transformando-se, consequentemente, a
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estrutura social (SAHLINS, 1990. p. 174).

[37] Para o autor o mundo dos indivíduos é um ato de classificação, no curso do qual as
realidades são indexadas a conceitos em uma relação de emblemas empíricos com tipos
culturais.

[38] "Não sendo a etnicidade um fenômeno ahistórico é precisamente a dimensão de longa
duração em que estão formuladas, que mantém e mudam as identidades coletivas. Esses
conteúdos sociais dinâmicos que fornecem justamente os elementos tanto para a reprodução
das identidades vividas cotidianamente, como para a emergência de novas variantes de
identidades já existentes" (DEVALLE, 2002. p. 22-23).

[39] "[...] Assim, a escolha dos tipos de traços culturais que irão garantir a distinção do grupo
enquanto tal depende dos outros grupos em presença e da sociedade em que se acham
inseridos, já que os sinais diacríticos devem poder se opor, por definição, a outros do mesmo
tipo. [...] [Na diáspora] existe uma bagagem cultural, mas ela deve ser sucinta; não se levam
para a diáspora todos os seus pertences. Manda-se buscar o que é operativo para servir ao
contraste" (CUNHA, 1986. p. 98).

[40] "A construção da identidade étnica extrai assim, da chamada tradição, elementos culturais
que, sob a aparência de serem idênticos a si mesmos ocultam o fato essencial de que, fora do
todo em que foram criados, seu sentido se alterou. Em outras palavras, a etnicidade faz da
tradição ideologia, ao fazer passar o outro pelo mesmo; e faz da tradição um mito na medida
em que os elementos culturais que se tornaram outros, pelo rearranjo e simplificação a que
foram submetidos, precisamente por se tornarem diacríticos, se encontram por isso mesmo
sobrecarregados de sentido" (CUNHA, 1986. P. 101-102).

[41] Segundo Barth (2000. p. 36-37) a identidade étnica implica uma série de restrições quanto
aos tipos de papel que um indivíduo pode assumir, e, quanto aos parceiros que ele pode
escolher para cada tipo diferente de transação. [...] Nesse sentido a identidade étnica é
semelhante ao sexo e à posição social, pois ocasiona restrições em todas as áreas de atividade e
ao apenas em determinadas situações sociais. Assim, pode-se dizer que é uma identidade
imperativa, uma vez que não pode ser desconsiderada e temporariamente deixada de lado em
função de outras definições da situação. As restrições quanto ao comportamento de uma pessoa
que decorrem de sua identidade étnica tendem, portanto a ter caráter absoluto [...].

[42] Considerando as definições sobre etnicidade e grupo étnico apresentadas, necessário se faz
diferenciar esses termos do conceito de nação. Nação pode ser definida como um sentimento
baseado no sacrifício, no luto e no sofrimento compartilhado no passado, e cuja memória se
transmite pelo culto aos ancestrais, pela lembrança de heróis e seus feitos. No entanto, essa
crença é pautada justamente na manipulação da história (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998.
p. 36).
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A CONSTRUÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E O "LOCUS" DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: UMA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

THE LEGAL CONSTRUCTION OF FACTS AND THE "LOCUS" OF THE PROSECUTOR IN THE
PRODUCTION PROCESS OF JUDICIAL DECISION: A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

Luiz Eduardo Figueira

RESUMO

O presente artigo objetiva produzir uma descrição densa sobre o processo social de produção
dos fatos no âmbito das práticas judiciais criminais. Com este propósito, destacaremos a
construção do convencimento do promotor de justiça e as formas pelas quais ele classifica e
descreve o fato ilegal. O crime não está na natureza do fato, mas na interpretação do fato como
transgressão de uma regra. Neste sentido, o promotor de justiça possui um importante papel no
processo de incriminação do sujeito por meio de um processo interpretativo que articula
diversos fatores – narrativas, procedimentos legais, valores, concepções de mundo.
PALAVRAS-CHAVES: produção dos fatos; práticas judiciárias; promotor de justiça

ABSTRACT

This paper aims to produce a thick description of the social process of production of the facts
within the criminal justice practice. For this purpose, we will highlight the construction of
convincing the prosecutor and the ways in which he classifies and describes the illegal fact. The
crime is not in the nature of fact, but in a interpretation of the fact as transgression of a rule. In
this sense, the prosecutor has an important role in the process of the incrimination of a
individual through an interpretative process that combines several factors - narratives, legal
procedures, values, conceptions of the world.
KEYWORDS: production of facts; judicial practices; prosecutor

 

1. A construção jurídica do fato: dos fatos do mundo ao mundo dos fatos
(jurídicos)

 

Segundo Geertz, “a descrição de um fato de tal forma que possibilite aos advogados
defendê-lo, ao juiz ouvi-lo e aos jurados solucioná-lo, nada mais é que uma representação (...)
o argumento aqui (...) é que a parte “jurídica”do mundo (...) é parte de uma maneira específica
de imaginar a realidade. Trata-se, basicamente, não do que aconteceu, e sim do que aconteceu
aos olhos do direito” (Geertz, 1998, p.259).

  O que é denominado “crime”, de um ponto de vista jurídico, é um acontecimento a que o
ordenamento jurídico atribui conseqüências propriamente jurídicas. O crime não está na
natureza do fato, mas na interpretação do fato como transgressão de uma regra. Então, o
acontecimento conhecido como Seqüestro do Ônibus 174[1] foi interpretado pelas autoridades
judiciárias (inicialmente pelo delegado de polícia e, posteriormente, pelo promotor de justiça e
pelo juiz de direito) como um fato juridicamente relevante; um “fato jurídico” que tem
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implicações no direito penal brasileiro.

Essa interpretação da autoridade judiciária coloca em funcionamento um processo social,
extremamente complexo, de construção da verdade. Mas não de uma verdade qualquer, ou de
uma verdade enquanto um conceito da epistemologia da ciência. A categoria “verdade”, no
contexto deste trabalho, é uma categoria nativa. A categoria “verdade”, no campo jurídico
criminal, tem uma operacionalidade. Trata-se de “descobrir a verdade do crime”, para aplicar a
sanção estatal e realizar justiça, segundo o discurso judiciário.

O direito é um mecanismo que, por um lado, promove uma redução extraordinária da
complexidade da realidade social e, por outro, constrói essa realidade por meio de suas
categorias, de seus sistemas de classificação, das formas jurídicas de interpretação. Em outras
palavras, a parte jurídica do mundo não é um mero reflexo da sociedade e das relações que se
estabelecem em seu bojo, mas um fator de constituição dessa sociedade.

Diante dos múltiplos acontecimentos que ocorrem na sociedade, o direito se constitui enquanto
um elemento regulador, enquanto mecanismo normativo de administração de conflitos à medida
que estabelece o que está dentro e, consequentemente, fora de suas estruturas simbólicas.
Portanto, a construção do direito implica na produção do não-direito. O estabelecimento dessas
fronteiras simbólicas está na base da constituição do direito. Dessa forma, infere-se haver um
código que possibilita essa passagem. E é exatamente o domínio desse código que permite aos
atores sociais especificarem, por meio de uma operação interpretativa, quais  acontecimentos do
quotidiano que “ingressaram” no mundo do direito. Esse código primário de acesso está
vinculado à resposta da seguinte pergunta: o acontecimento – fenômeno da natureza ou
decorrente da ação humana – é suscetível de produzir efeitos jurídicos? Em outras palavras,
esse acontecimento tem alguma relevância para o direito? Ele pode tornar-se um fato jurídico?
Numa sociedade complexa como a nossa, o domínio privilegiado dessa operação interpretativa –
do código primário de acesso – pertence àqueles dotados de uma competência social específica:
a competência jurídica. Esta competência, própria dos operadores do direito, “é obtida através
da introjeção dos seguintes fatores: a) domínio da terminologia e dos procedimentos jurídicos;
b) domínio da hermenêutica jurídica; c) a socialização nos habitus[2] jurídicos” (Figueira, 2005,
p. 97).  

O direito é um mecanismo que operacionaliza categorias, formas de interpretação e sistemas de
classificação, todos muito específicos, com o objetivo de dar respostas às questões por ele –
direito – reguláveis.

Diante de um evento coloca-se a questão: o que aconteceu aos “olhos” do direito? O “olhar”
jurídico seleciona nos múltiplos eventos e, também, num único evento, aquela parte suscetível
de produzir efeitos jurídicos. O direito é um mecanismo de leitura do real; e nesse processo de
leitura – que é também um processo de decodificação lingüística –  o direito constrói a realidade
por meio de sua linguagem. Ingressar no mundo jurídico é submeter o acontecimento a diversos
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filtros que vão produzindo uma versão normativa do evento. E o primeiro filtro ou processo de
decodificação coloca em operação duas categorias centrais de estruturação simbólica do campo
jurídico: lícito e ilícito. O direito opera a divisão do mundo – do seu próprio mundo – em eventos
lícitos ou ilícitos. E, assim, sucessivamente, diversos processos de decodificação vão,
gradualmente, construindo juridicamente o acontecimento. O fato se jurisdiciza. Esta
jurisdicização é o que possibilita que o evento seja apropriado e reconstruído no âmbito do
campo jurídico com condições de ser operacionalizado pelos profissionais do direito – por meio
da linguagem jurídica. 

Nesta parte do texto, cabe a seguinte indagação: qual a importância da polícia judiciária na
produção jurídica do fato?

 

2. O promotor de justiça e a construção jurídica dos fatos.

O promotor de justiça atua por delegação institucional. Ele é o representante do
Ministério Público que, na área criminal, possui duas atribuições básicas: a) fiscalizar a execução
da lei; b) promover, privativamente, a ação penal pública.

Agindo como órgão de execução do Ministério Público, o promotor de justiça tem por
atribuição institucional tornar efetivo o direito de punir do Estado (Mirabete, 2003, p.650).

Durante o acompanhamento dos julgamentos no plenário do tribunal do júri, chamou-me
atenção um discurso recorrente por parte de praticamente todos os promotores e em quase
todos os julgamentos a que assisti. Os promotores disseram: “o promotor não é um acusador
sistemático”. “O promotor está aqui para defender o interesse da sociedade”. “O promotor é o
advogado da sociedade”. “O promotor está aqui para fazer justiça; nós somos promotores de
justiça”. “O promotor defende o interesse público e o advogado defende o interesse privado do
acusado”. 

Obviamente que esses discursos, no contexto de julgamento no plenário do tribunal do júri,
ganham uma dimensão retórica de valorização do papel do promotor e desvalorização do papel
do advogado – perante os jurados. Outro aspecto relevante, nesse sentido, é o que diz respeito
à mentira como um recurso utilizado por réus e advogados. Os promotores dizem que eles não
têm interesse em mentir: “por que mentir?!” (disse um promotor durante o julgamento).
Enquanto que o advogado do réu teria o interesse em mentir para defender o seu cliente.

  Gostaria de denominar esses enunciados de discursos institucionais. O promotor produz
esses discursos, mas não em nome próprio. Aliás, o promotor, assim como o juiz e o
advogado/defensor público, não produzem, via de regra, discursos a título pessoal. Eles falam
por meio de uma delegação institucional. Esses atores são porta-vozes autorizados das
respectivas instituições que os investiram – simbolicamente – nas posições sociais que ocupam
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no campo jurídico[3]. O ato de “investidura” – num sentido de direito administrativo –  numa
função pública, confere, a partir daí, poderes simbólicos ao instituído. Sua fala passa a
incorporar todo o capital social acumulado pelo grupo a que ele pertence. Quando um indivíduo
fala da posição enunciativa de promotor de justiça, ele está evocando em seu discurso toda a
carga simbólica da instituição que ele representa. E isso também é válido para os demais atores
(juízes, advogados, defensores públicos). 

Quando o discurso judiciário utiliza a categoria “autoridade”, seja para se referir à “autoridade
policial” – delegado de polícia – , seja para se referir à “autoridade judiciária” – juiz de direito – ,
está sempre se referindo a uma autoridade assim denominada porque autorizada pela instituição
que ela representa a agir nessa condição. E isso é tão claro, conforme explicita Bourdieu (1996),
que a autoridade, para ser reconhecida como tal, precisa respeitar as regras litúrgicas do papel
que é chamada a desempenhar.

De acordo com o sistema jurídico, o promotor de justiça possui a atribuição institucional, entre
outras, de promover a “ação penal”. A denominada “ação penal pública”[4] inicia-se com a
denúncia do promotor, ou seja, com uma acusação formal que possui a sua estrutura narrativa
previamente estabelecida pelas regras procedimentais do Código de Processo Penal, conforme já
vimos.

O promotor de justiça, no processo penal, desempenha duas funções básicas: a) de
titular da ação penal e, nesta condição, expõe ao juiz de direito a pretensão punitiva; b) de
fiscal[5] da correta aplicação da lei. Mirabete[6], em sua obra intitulada “Processo Penal”, expõe:
“No âmbito criminal, portanto, precipuamente cabe-lhe a persecutio criminis[7]; é o Ministério
Público o titular da pretensão punitiva do Estado quando esta é levada a juízo. O Estado-
Administração como sujeito ativo da pretensão punitiva tem no Ministério Público o órgão a que
delega as funções destinadas a tornar efetivo o direito de punir” (...) (Mirabete, 1993, p.319).

  

O que é relevante destacar, nesse momento, é a questão de os promotores de justiça se
auto-intitularem como representantes do “interesse público” e como “representantes da
sociedade”. Conforme já disse, durante praticamente todos os julgamentos no tribunal do júri
dos quais participei como observador, os promotores disseram para os jurados que eles –
promotores – não eram órgãos de acusação, mas de justiça. “Nós somos promotores de justiça”.
“Promovemos a justiça”. E mais, disseram também: “somos representantes da sociedade; do
interesse público”.

  Entretanto, o promotor de justiça, como responsável por dar efetividade ao direito de punir do
Estado, por meio da denominada “persecução penal”, produz o seu discurso de uma específica
posição enunciativa. Para o senso comum, para as representações sociais que circulam e
constituem as concepções que as pessoas possuem dos mais variados papéis sociais, o papel do
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promotor é o de acusador, daquele que busca obter a condenação do réu por meio de seus
argumentos.

Quando os representantes do Ministério Público, no exercício quotidiano de suas atividades
profissionais, afirmam que atuam no interesse da sociedade, eles estão afirmando, no espaço
público,  que são atores sociais que produzem seus discursos de um lugar específico: de
representante da sociedade. E isso é um esforço na direção de resignificar a posição enunciativa
a partir e através da qual esses profissionais atuam no campo jurídico. Foi recorrente, durante
todo o trabalho de campo, a afirmação, pelos promotores de justiça, de que eles não eram
acusadores sistemáticos, de que eles não eram acusadores contumazes, mas, sim, que
representavam os interesses da sociedade, que buscavam a realização da justiça e a devida
aplicação da lei. E, argumentavam que, em razão disso tudo, poderiam no exercício de suas
atividades profissionais pedir a condenação ou absolvição do acusado. E, de fato, observei por
diversas vezes o promotor de justiça, em plenário, pedir a absolvição do réu, o que reforça esse
discurso institucional do Ministério Público. O que está em jogo aqui, não é uma mera retórica
institucional - do tipo: “nós somos os representantes do povo” -,  mas um aspecto da
constituição da identidade profissional dos promotores[8]. Apesar desse importante aspecto, o
que realmente interessa aos objetivos dessa pesquisa são os efeitos sociais desse tipo de
discurso, pois, ao se definirem no espaço público e, particularmente, no contexto ritual do
tribunal do júri, como representantes do “interesse público”, estão tentando remeter o advogado
– que defende os interesses do acusado – ao espaço simbólico de representante do interesse
privado do réu e, consequentemente, contra os interesses da sociedade. Num julgamento, o
promotor disse em plenário:

 

“Nós somos defensores do interesse público, enquanto a defesa é defensora do interesse
privado, essa é a grande diferença. (...)  O MP defende os interesses da sociedade que devem
estar cristalizados na norma penal e a defesa defende o interesse pessoal do réu” (discurso do
promotor D, durante um julgamento, em dezembro de 2002).

 

  Trata-se de uma das múltiplas estratégias que são utilizadas num campo de disputas
argumentativas. Veremos, posteriormente, as implicações desse discurso institucional dos
promotores no contexto das disputas no plenário do tribunal do júri.

No que se refere à construção da personagem do promotor – a forma de agir, de gesticular, a
forma narrativa, a vestimenta –, alguns livros escritos por promotores experientes dão
orientações nesse sentido.

Conversando com um promotor experiente, ele me indicou uma obra dizendo: “esse é o meu
livro de cabeceira”. Após uma longa procura, encontrei essa obra na Livraria Forense, no Centro
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do Rio de Janeiro. Tratava-se de uma edição de 1998 e o livro intitulava-se: A arte de acusar,
de autoria de Cordeiro Guerra. No primeiro capítulo esse autor alega que são raros os livros
jurídicos preocupados em orientar os profissionais do direito em como atuar no dia a dia da
profissão. Cordeiro Guerra, então, no capítulo que tem o mesmo nome do livro, começa a dar
orientações aos promotores em relação a como agir para obter êxito no exercício do ofício. Diz
ele:

 

“O que é preciso fazer:

 

a) Ser quase simpático.

b) Inspirar confiança.

c) Expor com clareza, sobriedade e vigor a prova, evitar o dogmatismo.

d) Estabelecer certa empatia com os jurados.

e) Ressaltar os pontos de acusação.

f) Defender a sociedade sem injuriar o Réu – é muito importante.

g) Destruir os argumentos de defesa sem negar a evidência.

h) Interpretar os fatos contrários, se possível; se não, admiti-los francamente.

(...)

i) Criticar os elementos de defesa, neutralizando os defensores.

j) Criar um clima tal que, por fim, os jurados tenham como imprescindível a idéia de condenação
e a absolvição como um escândalo.

(...)

l) Guardar as suas alegrias profissionais e esconder o seu despeito.

m) Não se irritar – mesmo quando está irritadíssimo...

(...)

n) Ser combativo como Loyola e paciente como São Francisco, irônico como o Ega e insensível,
por vezes, como o próprio Damaso.

o) Resistir – é o sentido ético da função – às seduções difíceis de recusar e fáceis de encontrar”
(Cordeiro Guerra, 1998, p.16-17).

 

 

Mais adiante, continua esse promotor:
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“Como fazer.

É a comunicação do promotor e o uso da palavra, é a oratória do júri.

(...)

E, para que eu não possa ser censurado, depois, de ignorância, o que ele deve fazer é:

- “Exórdio”[9]: simples, que desperta a atenção.

- “Exposição”: clara – sincera.

- “Argumentação”: cerrada – psicológica.

- “Peroração”[10]: vibrante, enérgica ou incisiva.

Agora, é preciso ter bem presente que o promotor expõe, convence, persuade, mas não é
obrigado a tremer a voz” (Cordeiro Guerra, 1998, p.18).

 

Na revista jurídica do Ministério Público de Santa Catarina, encontrei um artigo de um promotor
intitulado “A atuação de um promotor de justiça no tribunal do júri”. O autor procura orientar os
colegas menos experientes sobre como atuar no tribunal do júri. Diz ele que o promotor deve
demonstrar segurança e certeza sobre os fatos e as provas do processo. E que “deve olhar
firmemente nos olhos dos jurados e pedir a condenação” (Tramontin, 2003, p.59).

Promotores, advogados e defensores públicos, durante o julgamento no tribunal do júri,
utilizam becas de cor preta. As becas têm como complemento faixas, cujas cores são
representativas das respectivas corporações desses profissionais, denominadas “cores
institucionais”. Neste sentido temos: a) faixa vermelha, utilizada pelos promotores; b) verde,
utilizada pelos defensores públicos; c) preta, utilizada pelos advogados[11].

Em relação às denominadas cores institucionais, o promotor J disse: “veja, a cor
institucional do representante do Ministério Público que atua na primeira instância[12] é
vermelha. Afinal, ele atua como parte interessada. Agora, quando o promotor de justiça é
promovido na carreira e sobe para a segunda instância, ele passa a utilizar a faixa de cor
branca, o que é uma indicação de que no segundo grau de jurisdição o representante do
Ministério Público é  realmente uma figura que tem uma atuação imparcial”.

Essa questão da parcialidade/imparcialidade do representante do Ministério Público
constitui-se numa problemática obrigatória[13] do campo jurídico, e pretendo refletir sobre ela
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posteriormente.

 

Segundo o artigo 24 do Código de Processo Penal: “Nos crimes de ação pública, está será
promovida por denúncia do Ministério Público”(...) Cabe, então, a essa instituição imputar a
prática de um crime a alguém e buscar, em juízo, a aplicação da lei penal.

Cabe ao Ministério Público “provocar a atividade jurisdicional, para que seja apreciada
uma pretensão punitiva deduzida na acusação que é objeto da denúncia” (Mirabete, 2003,
p.650). Vamos ver, então, como é feita a denúncia.

 

 

 2.1 Como é feita a denúncia

 Segundo o direito brasileiro, o oferecimento da denúncia demarca o início da fase
processual – inquérito judicial – deixando para trás a fase do inquérito policial. As regras de
produção da verdade, a partir da denúncia, seguem uma lógica diferenciada  do inquérito
policial. A fase judicial encontra-se estruturada pelos princípios constitucionais da “ampla defesa”
e do “contraditório”[14]. Essa fase é marcada pela cultura do contraditório; pelo embate
contraditório.

A denúncia “é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem em tese um ilícito
penal, ou seja, de fato subsumível em um tipo penal, com a manifestação expressa da vontade
de que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente o seu autor e a indicação das provas
em que se alicerça a pretensão punitiva” (Mirabete, 1993, p. 122).

O discurso do promotor – denúncia – é produzido com base no discurso da polícia –
materializado no inquérito policial. Trata-se de uma rede discursiva em que a produção de um
discurso depende de um discurso anterior. A denúncia inicia-se com a identificação dos
acusados, agora denunciados e, em seguida, o promotor narra à dinâmica do evento, narra os
“fatos”. Então, quando o promotor “narra os fatos” – interpretados, previamente, como um
crime – ele está realizando uma interpretação do discurso policial sobre o crime e seu autor. No
contexto dessa rede dialógica[15] não podemos, analiticamente, falar de uma dicotomia entre
fato e interpretação do fato, pois, os denominados “fatos”, que estão nos autos do inquérito, já
são eles próprios dados por interpretação. Em uma conversa informal com o promotor A[16], ele
disse: “veja, os fatos estão aí, nos autos, e eu os interpreto”. “E na dúvida eu peço a
condenação”. Este discurso do promotor nos leva a concluir que a sua compreensão de “fato”,
nas práticas judiciárias, é de um fato concreto, empírico. A partir desta reflexão, vejamos os
discursos presentes nas obras doutrinárias e na jurisprudência acerca dos denominados fatos.
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  Vicente Greco Filho, em seu Manual de Processo Penal[17], ao tratar da descrição do
fato criminoso em todas as suas circunstâncias, argumenta que essa “descrição deve ser feita
com dados fáticos da realidade”; (...) “com fatos concretos”. Em decisão do Supremo Tribunal
Federal[18] – cujo relator foi o Ministro Celso de Mello – sobre a necessidade de uma base
empírica para elaboração da denúncia, temos a seguinte passagem: “O Ministério Publico, para
validamente formular a denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a
fim de que o exercício desse grave poder-dever não se transforme em instrumento de injusta
persecução estatal”.

Segundo Ada Pelegrini Grinover e outros autores[19], “Toda pretensão prende-se a algum
fato, ou fatos, em que se fundamenta”. (...)  “As afirmações de fato feitas pelo autor podem
corresponder ou não à verdade. E a elas ordinariamente se contrapõem as afirmações de fato
feitas pelo réu em sentido oposto, as quais, por sua vez, também podem ou não ser
verdadeiras”.

O que pode ou não ser considerado verdadeiro ou falso são as alegações sobre fatos,
conforme ficou claro desse discurso da Ada Grinover. Neste mesmo sentido, Fernando Capez, em
sua obra, dispõe que prova “é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz (...) e por
terceiros (p. ex., peritos), destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou
inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação. Trata-se, portanto, de
todo e qualquer meio de percepção empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a
verdade de uma alegação” (Capez, 2001, p.246).

Pela análise das proposições desses juristas consagrados pelo campo jurídico e, nesse
sentido, considerados como porta-vozes autorizados desse campo, podemos concluir que há
uma polissemia acerca do sentido do conceito de fato. Ora o fato é percebido pelos atores –
operadores do direito – como um fato concreto, empírico, ora o fato – objeto da prova – é
compreendido como elemento lingüístico. 

 É importante inserir a fala do promotor no contexto da posição enunciativa[20] que
ele ocupa no campo jurídico. Em outras palavras, o promotor produz o seu discurso de um
espaço simbólico determinado. Ele – promotor de justiça – pertence a uma instituição, o
Ministério Público, e o seu discurso é um discurso institucional. O promotor, no exercício de sua
profissão, desempenha um papel social. E quando esse profissional do direito ingressa por
concurso público na instituição Ministério Público, ele já tem uma boa compreensão do papel a
desempenhar. E isso se deve ao processo de socialização nos saberes teóricos e práticos do
campo jurídico que se dá desde os primeiros anos de faculdade e de estágio profissional.

O promotor interpreta os discursos materializados nos autos do inquérito policial e, a
partir daí, segundo o discurso do campo jurídico, forma o seu convencimento sobre a existência
ou não de crime e sobre a existência ou não de indícios ou provas da autoria do crime. É com
base em sua convicção sobre esses elementos apresentados – materialidade e autoria – que o
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promotor apresenta ou não a denúncia[21].

Neste momento, devemos retomar algumas questões importantes – as provas – e
acrescentar outras. São elas: o que os atores do campo – promotores, advogados, juízes – estão
entendendo por prova e indício[22]? Como eles instrumentalizam essas categorias jurídicas em
suas práticas profissionais? Outra questão importante é a seguinte: como o promotor forma o
seu convencimento para, a partir daí, oferecer a denúncia? De que maneira ele interpreta o
discurso policial? Em outras palavras, de que maneira o promotor interpreta os “fatos” narrados
pela polícia judiciária nos autos do inquérito policial? Vamos, agora, enfrentar essas questões.

 

 

2.2 O promotor de justiça e a formação de seu convencimento.

Durante uma conversa informal sobre a diferença entre prova e indício e se uma
condenação criminal poderia se dar com base apenas em indícios, o promotor B disse: “o
acusado pode perfeitamente ser condenado apenas com indícios. Indício é diferente de prova.
Vou-lhe dar um exemplo. Você tem um sujeito que é alemão e é casado. Um conhecido do
alemão chega perto dele e diz: olha, fique atento porque sua mulher está lhe traindo. A partir
dessa informação, o alemão passa a seguir, diariamente, sua esposa. Num determinado dia, o
alemão vê sua esposa entrar em um carro com um homem. Este senta no banco do carona, ao
lado dela, e coloca seu braço em torno do banco onde ela está sentada. Aí, eles seguem de
carro até um motel e entram no mesmo. Aí, o alemão também entra no motel e ocupa o quarto
exatamente ao lado do quarto onde está sua esposa com o tal homem. Aí, o alemão fica
olhando pelo buraco da fechadura e vê sua esposa tirando a roupa e depois começa a tirar o
sutiã e joga-o em direção à porta e o sutiã fica preso na maçaneta, cobrindo o buraco da
fechadura. Aí, eu lhe pergunto, existe prova de adultério? Não! Há indícios. Há prova de que
eles entraram juntos no motel, mas o que ocorreu no quarto é uma inferência lógica dos fatos.
Você tem alguma dúvida de que ocorreu um adultério no motel? Num processo criminal onde há
dois depoimentos contraditórios de duas testemunhas, nós temos duas provas. Cabe ao
profissional fazer uma apreciação dessas provas para formar o seu convencimento”.

Duas semanas depois, esse promotor disse – acerca da questão das provas:

“Nós, promotores, valoramos a prova de forma subjetiva. Por exemplo, se o réu diz que
tem um álibi, nós achamos que esse álibi é falso. Logo, para mim, essa prova não tem valor”.

 O promotor C, durante uma entrevista[23], disse:

“O indício que convence um promotor pode não convencer o outro. Isso é uma questão
subjetiva. Muita coisa que é denunciada como tentativa de homicídio, não é tentativa. Pode ser
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uma desistência voluntária[24] ou uma lesão corporal. Na prática dos promotores, em geral, deu
tiro e não matou é tentativa de homicídio”.

Continuando a conversa ele acrescentou: “o processo penal é feito para condenar. A
finalidade do processo penal é a condenação justa”.

Em conversa informal com o promotor D, esse me disse: “é muito fácil acrescentar uma
qualificadora; qualquer promotor com um pouco de criatividade pode fazer isso”.

Durante uma entrevista[25], o promotor F disse: “Se há nos autos do processo dois
depoimentos divergentes, nós temos duas provas. O indício é tratado legalmente pelo Código de
Processo penal como uma prova. Mas o indício é uma prova fraca, precária”. Após esta
colocação perguntei: e os fatos no processo? Como são interpretados pelos promotores? O
promotor F disse: “Se no inquérito policial de um crime de homicídio vem relatado que houve
uma discussão entre o acusado e a vítima, eu, na elaboração da denúncia, alego que houve
motivo fútil. Eu distorço os fatos. Eu não sei, na verdade, se o motivo foi fútil. Alegando motivo
fútil, eu chamo para o caso a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos. É mais fácil encher a mão
na denúncia, incluindo qualificadoras que não estão claras do que ter que aditar durante o
processo. (...) Os promotores, de um modo geral, distorcem os fatos para prejudicar os réus;
principalmente, no tribunal do júri, onde os promotores são muito vaidosos. Isso é uma violação
da Constituição Federal. A Constituição diz que nós somos fiscais da lei. Quando o réu é
bandido[26], os promotores costumam colocar tudo o que podem na conta do réu. E isso não é
direito penal do fato. (...)  Para o direito penal do fato, a pessoa tem que ser punida pelo que
ela fez e não pelo que ela é, pela sua pessoa”.

A respeito dessa classificação que divide o direito penal em: a) direito penal do fato e, b)
direito penal do autor, o professor Geraldo Prado[27] disse: “o direito penal do autor é de índole
subjetiva. Ele é baseado num prognóstico de periculosidade do acusado. Este representa um
risco para a sociedade. O direito penal do autor é um direito de neutralização das pessoas e dos
grupos que são considerados perigosos para a sociedade. Esse direito foi utilizado,
historicamente, por regimes autoritários, como o da antiga União Soviética e o da Alemanha
nazista. Por sua vez, o direito penal do fato tem o seu foco na conduta do agente. A sanção está
vinculada à reprovabilidade da conduta”.

Foi dito que o trabalho do promotor compreende, inicialmente, a valoração das provas e
indícios produzidos pelo discurso policial materializado no inquérito policial. Neste sentido, a
instituição policial é responsável pela seleção do que será ou não apreciado na fase do inquérito
judicial. A questão que se coloca aqui, e que não será aprofundada, pois, não se trata do objeto
do presente trabalho, é a seguinte: se a função do inquérito policial é apurar os fatos – do crime
– , como esses fatos são apurados pela polícia judiciária?

Segundo estudos já realizados, as práticas policiais de produção de provas e indícios sobre
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autoria e materialidade estão mergulhadas numa tradição inquisitorial na qual o suspeito é
considerado o culpado até que se prove o contrário invertendo, assim, nas práticas judiciárias, o
princípio constitucional da presunção de inocência[28].

Partindo de uma lógica inquisitorial de apuração dos fatos, onde o suspeito é mero objeto
de investigação, não possuindo, nessa fase – inquérito policial – direito ao contraditório e  nem
à ampla defesa, a polícia judiciária produz as provas e indícios necessários para que o promotor
tenha elementos para promover a denúncia contra o acusado do delito. O promotor valora as
provas produzidas no contexto da cultura policial – inquisitorial –  com base no “princípio do livre
convencimento”. Segundo o sistema jurídico brasileiro, na apreciação das provas, os profissionais
do direito não estão presos a nenhum critério legal de valoração das provas, podendo valorá-las
livremente. Ou seja, não há hierarquia entre “provas” – ou melhor, entre “meios de prova”[29],
com diz a doutrina jurídica. Ora, se o promotor pode valorar livremente as informações
produzidas nos autos do inquérito policial, para formar seu convencimento – ou convicção –
acerca do crime e de seu autor e, se essa valoração é subjetiva – conforme as declarações
transcritas acima dos promotores – é necessário ater-se à reflexão do contexto interpretativo –
subjetivo, institucional – a partir do qual o promotor vai produzir o seu discurso.

Uma proposição recorrente na fala dos promotores foi a seguinte: “na dúvida eu peço a
condenação”.  Pede a condenação em razão de estar convencido da existência de elementos
probatórios para sustentar um pedido de condenação e, obviamente, por meio de uma acusação
formal – denúncia. As denominadas provas nos autos do inquérito policial – e isso também vale
para o inquérito judicial – são as materializações em forma escrita dos discursos dos diversos
atores envolvidos na prática policial de apuração do crime. Ou seja, os discursos dos
investigadores da polícia, o discurso do delegado de polícia, o discurso do médico perito que
realizou a necropsia, o discurso do perito do Instituto de Criminalística que realizou a perícia de
local do crime, ou a perícia de confronto balístico, os discursos das testemunhas etc. São esses
múltiplos discursos que são valorados livremente pelo promotor para formar a sua convicção.
Ora, se o promotor ocupa uma posição institucional – representante do Ministério Público –
encarregado legalmente de realizar a acusação formal e se, na dúvida, o promotor pede a
condenação, conforme as conversas que mantivemos com eles, podemos concluir o seguinte:  a
construção do “olhar” ministerial e da respectiva interpretação dos discursos constantes nos
autos do inquérito policial é determinada pelo espaço simbólico ocupado pelo representante do
Ministério Público. O discurso produzido pelo promotor – acusação formal – tem em sua posição
institucional e conseqüentemente no papel social a ser desempenhado, as condições sociais de
produção discursiva. Em outras palavras, a sua posição enunciativa é uma perspectiva estrutural
que governa a sua fala, e mais, que governa a sua interpretação dos discursos produzidos no
âmbito das práticas judiciárias de produção da verdade. 

A formação do convencimento do promotor encontra-se integralmente mergulhada no
habitus institucional – do Ministério Público – que forma e conforma o olhar desse profissional.
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Daí decorre a acusação contínua feita pelos advogados com os quais conversamos, de que os
promotores de justiça, com raras exceções, são acusadores sistemáticos.

 

 

 2.3 O promotor de justiça e a construção narrativa do fato criminoso

De acordo com o sistema jurídico, o promotor de justiça possui a atribuição institucional,
entre outras, de promover a ação penal. A denominada “ação penal pública” inicia-se, conforme
o direito brasileiro, com a denúncia do promotor, ou seja, com uma acusação formal que possui
a sua estrutura narrativa previamente estabelecida pelas regras procedimentais do Código de
Processo Penal. Segundo o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá: a) a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime; d)
o rol das testemunhas – quando necessário.

Neste ponto do texto, mais algumas questões se tornam relevantes. Como se dá à
narrativa do fato criminoso? Como é feito o enquadramento jurídico do fato?

Antes de enfrentar essas questões, é absolutamente fundamental deixar claro que o
processo penal é uma forma jurídica de produção de uma verdade inerente ao campo jurídico,
pois produzida por meio de categorias e procedimentos próprios desse campo. Segundo a
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, este processo busca  apurar a “verdade
material”. De acordo com o senso comum jurídico[30], o processo penal é uma maneira de
reconstruir um fato histórico. Neste sentido, quando o promotor expõe o acontecimento
criminoso, ele está narrando uma história. Agora, para uma descrição densa dessa narrativa, faz-
se necessário inseri-la em seu contexto institucional.

O promotor de justiça está produzindo um discurso – exposição do fato criminoso – no
âmbito de um contexto institucional de disputas argumentativas e, consequentemente, de
disputas por atribuições de sentidos. A denúncia é um discurso estratégico – pois possui
objetivos bem definidos, num campo de disputas  – no contexto de uma rede dialógica. A
dialogicidade (Bakhtin, 1999 e 1992) está no centro da “trama” judiciária. O promotor produz
seu discurso com o objetivo de convencer o juiz da existência de provas – e/ou indícios –
suficientes para fundamentar uma acusação formal.

A narrativa do fato criminoso na denúncia tem como pressuposto a interpretação dada
pelo promotor do discurso policial sobre o crime e a sua autoria. Então, quando os promotores
narram ou expõem os fatos criminosos, eles estão narrando aquilo que interpretaram do discurso
policial. Neste sentido, os denominados “fatos narrados” não existem enquanto dados empíricos,
mas apenas como discursos e interpretação de discursos no âmbito de uma rede dialógica que
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produz múltiplos sentidos – ou no mínimo tem essa potencialidade. Os denominados “fatos” no
campo das práticas judiciárias são enunciados sobre fatos. E aqui cabe, novamente, a questão
sobre o que os promotores compreendem por fato no contexto de suas práticas profissionais. A
esse respeito, apresentaremos a seguir  três discursos de promotores produzidos em situações
diferentes. Acompanhando o julgamento pelo tribunal do júri do processo criminal que ficou
conhecido como caso do “Ônibus 174”, observei a seguinte fala, em plenário, do promotor: “eu
preciso do “fato”. Sem o “fato” eu não posso sustentar minha tese”. O promotor alegou que só
poderia sustentar sua tese jurídica – homicídio privilegiado – se os réus alegassem que mataram
a vítima no estado psíquico de violenta emoção, na medida em que a violenta emoção é uma
causa de diminuição de pena. No meio dos debates orais entre acusação e defesa, o promotor
requereu ao juiz presidente do tribunal do júri que os réus fossem interrogados novamente, para
que pudessem reconhecer que agiram sob o estado de violenta emoção e, dessa forma, o
promotor pudesse sustentar sua tese. O juiz acatou o pedido do promotor. Os réus foram
interrogados novamente e, por orientação do advogado, negaram  o fato de terem agido
mediante violenta emoção. E o julgamento continuou até o final com a absolvição dos réus. O
promotor A, por sua vez, em conversa informal disse: “os fatos estão ali, nos autos, e eu os
interpreto. Na dúvida eu solicito a condenação”.  O promotor B, em seu gabinete, em conversa
com a mãe de uma vítima de homicídio, disse para ela: “minha senhora, a opinião das pessoas
não me interessa. Eu trabalho com fatos”. A partir dos discursos dos promotores acima
transcritos e de outros discursos semelhantes que presenciei ao longo da pesquisa, cheguei à
conclusão de que eles – os promotores – quando estavam falando sobre fatos, não estavam
falando de entidades concretas – embora pudessem até acreditar na concretude dessas
entidades.

Outro aspecto importante da narrativa do promotor sobre o fato criminoso, diz respeito à
relação entre fato e prova. A prova é um elemento fundamental para sustentar a história que o
promotor conta. Segundo o promotor E, “o enredo é construído em cima das provas produzidas
nos autos”. 

Contar uma história no contexto duelístico das práticas judiciárias significa produzir um
discurso para convencer. Convencer a autoridade enunciativa[31], que é o juiz e, no caso
específico do tribunal do júri, os jurados. Essa história, porém, precisa ser contada tendo por
base o discurso policial; pois, se, via de regra, as provas e indícios que sustentam a denúncia
são produzidas na fase do inquérito policial, o discurso produzido nesse inquérito é determinante
da produção discursiva do promotor de justiça. Então, o promotor interpreta o conjunto
discursivo da polícia para selecionar aquilo que considera ou não como prova e/ou indício.
Podemos concluir, com certa tranqüilidade, que as provas não estão ali, “dadas” nos autos do
inquérito policial, mas, sim, que as provas são o produto de um processo complexo de
interpretação – realizada pelo promotor, advogado e juiz - do conjunto de informações presentes
nos autos do inquérito policial – e posteriormente, nos autos do inquérito judicial. O enunciado,
por meio de um efeito de interpretação, constitui-se em prova. É o “olhar” da autoridade
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interpretativa[32] que institui um enunciado referente a fatos no espaço simbólico-discursivo
de prova. A prova é um discurso qualificado pela autoridade interpretativa como capaz de
produzir efeitos jurídicos no contexto das práticas judiciárias de produção da verdade jurídica.

 É “prova” aquilo que a autoridade interpretativa diz que é. Porém, a questão não é tão
simples assim. As condições sociais e institucionais do campo jurídico, as formas de socialização
dos denominados operadores do direito, o habitus de pensamento no âmbito do qual estão
inseridos são fatores determinantes de uma visão compartilhada sobre o que pode ou não ser
interpretado como “prova”. Há um senso comum jurídico sobre as fronteiras cognitivas acerca
daquilo que pode ou não ser afirmado como uma prova no discurso judiciário[33].

 Na rede discursiva de um processo penal, estão presentes, via de regra, provas
contraditórias. Como é o caso, por exemplo, da materialização nos autos, seja do inquérito
policial ou do inquérito judicial, de depoimentos incompatíveis: um afirmando a existência de um
fato e o outro negado a existência do mesmo fato. Segundo o promotor B, estamos diante de
duas provas: uma que afirma a existência do fato e a outra que o nega, conforme já foi dito.
Ora, se há duas provas incompatíveis nos autos do inquérito, cabe à autoridade enunciativa
decidir, com base no principio da livre apreciação das provas, qual delas escolher para
fundamentar sua decisão. Com esse argumento, fica claro o componente de subjetividade na
valoração do que seja ou não prova da veracidade do enunciado sobre um fato; e também da
subjetividade da valoração probatória do conjunto de enunciados que foram considerados como
prova por parte da autoridade interpretativa.

 

 

 2.4 O promotor de justiça: classificando juridicamente o fato e produzindo sua tese
jurídica

De acordo com o direito penal, o que diferencia um homicídio doloso de um homicídio
culposo é a intenção do agente. O artigo 18 do Código Penal dispõe no inciso I: “doloso, quando
o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”; e no inciso II: “culposo, quando o
agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”. A questão que
levanto é a seguinte: como retratar, numa acusação formal que, habitualmente, possui duas ou
três páginas, a intenção da pessoa acusada da prática de um crime? Como saber o que se passa
na cabeça de um indivíduo, os seus dramas pessoais. A questão é que a estrutura discursiva da
denúncia demanda que o promotor narre o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
objetivas e subjetivas. E para fazer isso, o promotor, via de regra, só tem papel – discurso
materializado nos autos. Como saber qual foi a intenção do agente para efeito de elaboração da
denúncia? A elaboração do conteúdo do documento acusatório depende dos juízos de valor que
o promotor faz dos discursos produzidos pelos diversos atores do drama judiciário, da percepção
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que possui, em termos de credibilidade, da instituição policial e, também, da compreensão que
possui de seu trabalho e dos mecanismos de enfrentamento da criminalidade. O promotor é,
assim, restituído à sua própria consciência; formando livremente a sua opinião sobre o crime.

No caso do “Ônibus 174” - três anos após o julgamento -, perguntei a opinião de três
promotores que trabalham num mesmo tribunal do júri. A pergunta foi a seguinte: de que
maneira vocês, como promotores de júri, atuariam no caso do ônibus 174? O primeiro dos
promotores disse que achava que a vítima – aquele jovem que seqüestrou o ônibus com uma
arma – deveria ter morrido, como de fato aconteceu. E que, como promotor, buscaria uma
forma jurídica de absolver os réus – os policiais militares. O segundo promotor disse que pediria
a condenação dos réus por homicídio doloso, mas que entendia que eles agiram, no caso, sob
violenta emoção, e por isso, sua “tese” seria, provavelmente, de “homicídio privilegiado”[34]. O
terceiro promotor disse que achava que os acusados deveriam ser condenados mesmo. E que se
dependesse dele, pediria a condenação dos acusados com todas as agravantes possíveis. Três
promotores diferentes; três juízos de valor diferentes; três produções discursivas diferentes.
Caso fossem promotores do caso ônibus 174, cada um teria, provavelmente, contado uma
história diferente; narrado os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, de forma
diferente, de maneira que a narrativa dos fatos fosse adequada à conseqüência jurídica
pretendida por cada um dos integrantes do Ministério Público. Em outras palavras, construir um
fato, ou melhor, um artefato lingüístico[35], para, a partir daí, produzir uma “tese jurídica”
adequada às intenções que estão em jogo.

Conforme o encaminhamento da pesquisa, conclui-se que um evento pode ser
juridicamente classificado em tipos penais diferentes. E isso vai depender do intérprete e,
obviamente, do processo interpretativo que o levou a enquadrar o evento numa categoria de
crime e não em outra. O que estou querendo chamar a atenção, entre outras coisas, é para a
questão de que não se trata de um simples processo de verificação da descrição fática do
evento e da sua adequação à descrição normativa de um tipo penal. Outros fatores estão
presentes nesse processo de classificação jurídica do “fato”. E isso ficou demonstrado com os
discursos dos promotores acima transcritos acerca do caso do “Ônibus 174”. Embora todos
concordassem com a existência de um crime de homicídio doloso, cada um, de acordo com sua
apreciação – objetiva e subjetiva – do evento, realizou uma construção jurídica do evento mais
adequada à sua compreensão acerca de qual seria a melhor decisão judicial para o caso. E
nesse processo de apreciação do delito, elementos de valoração moral da pessoa do criminoso e
das circunstâncias de sua conduta - como, por exemplo, sua motivação para praticar o crime -,
estão presentes na mente do promotor de justiça. E isso ficou muito claro durante as conversas
estabelecidas com esses três promotores de justiça. Um julgamento moral – dos réus e de suas
condutas – estava presente, em suas reflexões, sobre a melhor forma de atuar no caso.

O argumento que se impõe, nesse momento, é o seguinte: os “fatos” que se encontram
nos autos do inquérito policial são interpretados e narrados pelo promotor, para se adequarem à
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tese jurídica que ele considera a mais adequada para o caso. Poderíamos falar num processo de
edições sobre edições do evento – interpretado como crime. Entretanto, a palavra edição talvez
não seja a mais adequada, pois poderia ser compreendida como um mecanismo de recorte ou
simplificação da realidade. Trata-se, mais especificamente, do que aconteceu aos “olhos” do
direito. O próprio fato, em sua versão “empírica”, não é simplesmente incorporado aos autos do
inquérito policial por meio dos mecanismos de investigação policial. O fato – “empírico” – quando
apropriado, pesquisado pelo policial, ingressa nos seus esquemas de interpretação e
classificação. O fato torna-se um artefato jurídico, construído e manipulado pelos agentes da
polícia. A questão, então, é a seguinte: o que aconteceu aos “olhos” da polícia? Esta é uma
questão importante que ficará de fora dessas reflexões por não pertencer ao objeto de análise
desse trabalho. O que importa, nesse momento, é o que os atores fazem com o que foi dito pela
polícia – discurso policial – na fase do inquérito judicial. E o que é transcrito para os autos do
inquérito policial com o objetivo de municiar de informações o representante do Ministério
Público para a elaboração da denúncia não é necessariamente correspondente ao conhecimento
que os agentes da polícia judiciária possuem do crime e de seu autor. Como nos foi dito por um
policial civil: “o que vai para o papel não é exatamente o que aconteceu”. O fato “transforma-
se” num artefato lingüístico. Objeto construído por sucessivos processos interpretativos. O fato é
“capturado” pelas categorias e sistemas de classificação do campo jurídico. O fato “bruto”
necessita ser moldado, transformado num artefato para que possa ter tratamento judicial; para
que possa ser operacionalizado pelos operadores do direito num campo de disputas
argumentativas. Afinal, o que mais importa não é exatamente o que aconteceu – fato empírico
–, mas o que aconteceu aos olhos do delegado, do promotor, do advogado, do juiz, ou seja, o
relevante é a interpretação dada ao artefato pelas diversas autoridades interpretativas que
atuam na rede dialógica das práticas judiciárias de produção da verdade jurídica. E, com isso,
descortina-se todo um campo de disputas por atribuições de sentidos. Por exemplo, o advogado
diz que não ocorreu um determinado fato alegado pelo promotor. Ora, estamos inseridos num
contexto onde só há discursos. Neste sentido, não há empiria possível, logo, não há fatos, mas
apenas artefatos. O caso do “Ônibus 174” é emblemático em relação ao que argumento.
Segundo o laudo de autopsia do Instituto Médico Legal – IML –,  a vítima morreu em
decorrência de uma asfixia por estrangulamento. Isto não é um fato, isto é um artefato, à
medida que se trata da materialização nos autos do inquérito policial do discurso do médico
perito do IML. Trata-se da interpretação do médico em relação à causa da morte. No plenário
do tribunal do júri, o promotor que atuou nesse caso, alegou a prática de um homicídio doloso.
E isso com base no discurso do médico perito do IML, entre outras provas. O advogado, por sua
vez, não discordou do laudo médico. Reconheceu o advogado que a morte se deu por asfixia
por estrangulamento, mas alegou, em defesa dos acusados, que não houve constrição do
pescoço da vítima – Sandro. Neste ponto dos debates no plenário do tribunal do júri, a disputa
por sentidos girou em torno desse artefato: houve ou não constrição do pescoço da vítima. O
promotor disse que o argumento da defesa era uma estória da carochinha e que os jurados não
poderiam acreditar nessa versão por ser absurda. O promotor disse: “o laudo do IML é
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absolutamente claro: morte por asfixia decorrente de estrangulamento”. Neste momento, o
promotor reconstitui a sua versão do evento, com base nos múltiplos discursos até então
produzidos, alegando que um dos policiais militares constringiu o pescoço da vítima levando-a a
asfixia e, consequentemente, à morte. O advogado rebateu afirmando a inexistência  de
constrição do pescoço do Sandro, mas, sim, que a vítima, por estar muito agitada, foi contida
pelo policial que utilizou de uma chave de braço em torno do pescoço da vítima e que esta
morreu pelo fato de ter se debatido na tentativa de se livrar do policial, ou seja, o próprio
Sandro se enforcou. O que está em disputa na arena do processo penal não são apenas as
teses jurídicas divergentes, são os próprios “fatos”. O que se discute muita vezes no âmbito do
processo, é a própria existência ou não do fato alegado pelo promotor em sua imputação. Não
há consenso sobre os fatos porque na realidade não são fatos, mas sim artefatos lingüísticos:
objetos construídos por meio de processo interpretativos.

Os artefatos são construídos para se adequarem aos tipos penais, pois estes são
descrições ideais de condutas tidas como criminosas pelo direito penal. Esse processo de
adequação é denominado pelo campo jurídico de tipicidade[36].

A construção do artefato e a sua classificação jurídica pelo promotor estão intimamente
ligadas à construção da tese jurídica do representante do Ministério Público.

A “tese jurídica” é um discurso estratégico num campo de disputas argumentativas e de
atribuições de sentidos. Afinal, o que é uma tese jurídica? Tese jurídica é o produto do processo
interpretativo de conexão do artefato jurídico – denominado “fato” – com uma conseqüência
jurídica previamente estabelecida no sistema jurídico. Neste sentido, defender uma tese jurídica
significa lutar pela atribuição de sentidos num campo de disputas, ou seja, lutar para que uma
dada interpretação de hipótese legal corresponda à decisão judicial da autoridade enunciativa –
aquela que enuncia a verdade jurídica por meio de um ato oficial de poder, tornando definitiva
uma dada atribuição de sentido.

Segundo Gustavo Badaró, “no julgamento dos fatos o juiz deve escolher a hipótese
racionalmente mais atendível entre as diversas reconstruções possíveis dos fatos da causa e, em
conseqüência, a “verdade dos fatos” não pode ser uma verdade absoluta, mas apenas a
hipótese mais provável, segundo os elementos de confirmação” (Badaró, 2003, p.62).

A função primordial do juiz é aplicar aos fatos as regras de direito que os regem. Para realizar
essa operação o magistrado necessita estabelecer os “fatos”, ou seja, atribuir um sentido oficial,
estatal, no âmbito de diversas atribuições de sentidos possíveis, para os “fatos”. Com isso, o juiz
torna definitiva uma interpretação: aquela decidida pela autoridade enunciativa – juiz – com
base no seu livre convencimento. Então, estabelecer os “fatos” não corresponde a estabelecer a
realidade objetiva, ou a estabelecer a “verdade dos fatos”, mas, sim, fixar e tornar definitiva
uma específica interpretação do evento. O fato jurídico, assim construído, ficará sujeito à
aplicação da regra de direito que o juiz determinar como adequada. 
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[1] Este caso teve uma ampla divulgação pela mídia; há inclusive, um documentário intitulado
“Ônibus 174”. Trata-se de um episódio no qual o assaltante de nome Sandro, tomou como
refém um grupo de passageiros de um ônibus da linha 174, após esse ônibus ter parado em
frente de uma cabine da polícia militar no bairro do Humaitá, cidade do Rio de Janeiro. O ônibus
foi cercado por policiais militares; o Batalhão de Operações Especiais da PM foi chamado e, uma
multidão se aglomerou para ver o desfecho do drama. Após várias horas de muita tensão e
negociação frustradas no sentido de Sandro se entregar – este ameaçava os passageiros com
uma arma de fogo – , o sequestrador pega uma refém e desce do ônibus. Neste momento –
com o Sandro já fora do ônibus – um policial militar se aproxima e efetua um disparo com arma
de fogo com a intenção de alvejar mortalmente Sandro, mas o policial erra o disparo e,
acidentalmente, atinge a refém – Geisa – no rosto. Neste contexto, Sandro efetua três disparos
com sua arma nas costas de Geisa, matando-a. Alguns policiais imobilizam Sandro e o levam
para a viatura da PM. Sandro é colocado na parte traseira da viatura policial, imobilizado por três
policiais militares – dentre eles o capitão Soares – e levado para um hospital. Quando Sandro
chegou ao hospital, o médico plantonista constatou que Sandro estava morto. Foi aberto um
inquérito policial para apurar a morte de Sandro e, segundo o laudo do Instituto Médico Legal,
Sandro morreu de asfixia provocada por estrangulamento. Com base nas informações desse
inquérito, o representante do Ministério Público denunciou os policiais militares que conduziram
Sandro até o hospital, pela prática de homicídio doloso motivado pelo sentimento de vingança.
Os réus – os policiais militares – foram julgados pelo IV Tribunal do Júri da cormarca central do
Rio de Janeiro e absolvidos pelos jurados que adotaram a tese da defesa no sentido da
inocorrência de constrição do pescoço de Sandro por parte do capitão da PM, mas, sim, que
Sandro, por estar muito agitado, enforcou-se na chave de braço dada pelo policial com a única
intenção de contê-lo.

[2] Habitus é “o sistema de disposições inconscientes que constitui o produto da interiorização
das estruturas objetivas e que, enquanto lugar geométrico dos determinismos objetivos (...)
tende a produzir práticas e, por estas vias, carreiras objetivamente ajustadas às estruturas
objetivas” (Bourdieu, 1992, p.201/2).

[3] Bourdieu, 1996.

[4] É aquela promovida pelo Ministério Público. Em regra, toda ação penal é pública. Este tipo de
ação distingui-se da denominada ação penal privada, que é de iniciativa da vítima.

[5] Denominado, também, de custos legis.

[6] Trata-se de uma das obras mais utilizadas pelos profissionais do direito.

[7] O mesmo que persecução criminal.

[8] Foi recorrente na fala dos promotores entrevistados, que o Ministério Público tem um papel
de tutelar o interesse público; de defender o interesse da sociedade, uma vez que, essa
sociedade, no Brasil, é pouco organizada.

[9] As aspas são minhas.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10633



[10] Essa tipologia da estrutura do discurso judiciário, específica do tribunal do júri, vou
desenvolver em capítulo próprio, mas desde já quero esclarecer que: a) exórdio, indica começo,
introdução, preâmbulo de exposição oral ou escrita; b) peroração, designa o epílogo ou a parte
final de um pequeno discurso ou oração (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de
Janeiro: 2002). A peroração, no tribunal do júri, é a parte final do discurso dos debatedores,
embora não possa ser considerada a parte final de um pequeno discurso, pois, afinal, defesa
técnica e acusação podem falar por mais de duas horas cada.

 

[11] Segundo um livreto produzido pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de
Janeiro, intitulado “Programa Conhecendo o Judiciário”: “a beca  é de cor preta e compõe-se de
uma batina justa, abotoada à frente por pequenos botões, descendo até os pés, tendo à cintura
uma larga faixa, também preta, que passa por uma grande fivela, faixa essa toda em pregas
longitudinais. A batina tem mangas compridas, terminando em punhos de renda branca. Da gola
da beca pende uma gravata de renda branca. Tem como complemento a faixa vermelha,
utilizada pelos promotores; verde, utilizada pelos defensores públicos; e preta, utilizada pelos
advogados” (Programa Conhecendo o Judiciário. AMAERJ: 2004, p.6).

[12] Instância, neste sentido, é o “grau de jurisdição ou hierarquia judiciária, determinado pela
evidência do juízo, em que se instituiu ou se instaurou quando se assinala, numericamente, para
determinar a mesma graduação, e indicar a ordem ou hierarquia do estádio em que se
movimenta a causa. Neste sentido, então, evidenciam-se a primeira e a segunda instâncias. A
primeira instância é determinada pelo juízo em que se iniciou a demanda, ou onde foi proposta a
ação. A primeira instância pressupõe a existência de outra instância de hierarquia mais elevada,
e para a qual se poderá recorrer, quando se pretenda anular ou modificar decisão dada pelo juiz
da primeira instância. Mas nela, na primeira, é que se processará todo feito até sua decisão final
e execução da sentença que ali for proferida” (Silva, 2002, p.437).

[13]  Segundo Bourdieu (1992, p.207), as problemáticas obrigatórias consubstanciam-se nos
“conjuntos de questões obrigatórias que definem o campo cultural de uma época”.

[14] “O contraditório pode ser definido como o meio ou instrumento técnico para a efetivação da
ampla defesa, e consiste praticamente em: poder contrariar a acusação; poder requerer a
produção de provas que devem, se pertinentes, obrigatoriamente ser produzidas; acompanhar a
produção das provas, fazendo, no caso de testemunhas, as perguntas pertinentes que entender
cabíveis; falar sempre depois da acusação; manifestar-se sempre em todos os atos e termos
processuais aos quais devem estar presentes; e recorrer quando inconformado” (GRECO FILHO,
Vicente. Manual de Processo Penal, p. 74).

[15] Estou trabalhando com o conceito de dialogicidade (princípio dialógico) de Bakhtin (1992,
1999). Para este autor a dialogicidade implica: a) no diálogo entre interlocutores; b) no diálogo
entre discursos. E aqui, poderíamos pensar, por exemplo, que uma peça processual de
contestação, está dialogando com a peça processual que deu início ao processo. E a sentença é
construída tendo por base o conjunto dos elementos que fizeram parte de um dado processo
civil ou criminal, neste sentido, a construção da sentença se dá por meio da dialogicidade com
os demais discursos que foram produzidos (e materializados nos autos) durante o ritual
judiciário.

[16] Todos os promotores de justiça desta pesquisa são integrantes do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, com mais de 05 (cinco) anos de experiência profissional.

[17] Greco Filho, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 129.

[18] STF, 1ª Turma. Hábeas Corpus 73.271-2/SP, relator Min. Celso de Mello, DJU, 4 out., 1996,
p.37100.
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[19] Grinover, 2001, p.348

[20] Posição enunciativa é o locus a partir do qual o ator social produz o seu discurso. Esse locus
é previamente estruturado e delimitado pelos espaços simbólicos constitutivos de determinado
campo social. Nesse sentido, os papéis sociais de advogado, promotor e juiz, encontram-se, de
antemão, delimitados pelas estruturas simbólicas do campo jurídico. E as respectivas produções
discursivas desses atores são determinadas pelas posições enunciativas que cada qual ocupa
nesse campo.

[21] Segundo o direito processual criminal, caso o promotor entenda que não há provas e
indícios nos autos do inquérito policial que possam fundamentar a apresentação de uma
denúncia, ele pode requerer ao juiz o arquivamento desse inquérito. Nesse caso - ausência de
provas -, ele também poder devolver os autos do inquérito à polícia, determinando novas
diligência e investigações objetivando a obtenção de elementos probatórios.

[22] Em relação ao significado das categorias prova e indício, vamos nos restringir, neste texto, à compreensão que
os promotores entrevistados possuem dela – e com isso, não estamos querendo dizer, de antemão, que juízes e
advogados tenham ou não uma compreensão diferente sobre essas categorias; trata-se apenas de uma estratégia
textual.

 

[23] Entrevista concedida em 11/11/2004

[24] Desistência voluntária ou desistência do crime. “Ocorre quando o agente, voluntariamente,
desiste de prosseguir na execução do crime, impedindo, dessa forma, que o resultado danoso se
verifique. Na desistência voluntária, o agente só responde pelos atos já praticados (Código
Penal, artigo 15)” (Silva, 2002, p.260).

[25] Entrevista concedida em 21/10/2004

[26] Percebemos, em linhas gerais, que há uma classificação dos réus em bandidos ou
vagabundos e trabalhadores. Sendo os trabalhadores pessoas de bem que, por alguma
fatalidade, envolveram-se com a prática de um crime.

[27] Trata-se de um professor que teve um papel importante em minha formação.  Esses
esclarecimentos foram obtidos durante uma aula ministrada por esse professor no curso de
Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá, em outubro de 2004.

[28] Neste sentido: Kant de Lima, 1995;  Figueira, 2005.

[29] “Meios de prova são as coisas ou ações utilizadas para pesquisar ou demonstrar a verdade:
depoimentos, perícias, reconhecimentos etc” (Mirebete, 1993, p.251).

[30] “No campo processual, a busca da verdade (...) se dá por meio de um processo de
reconstrução histórica”(Badaró, 2003, p.28). 

[31] Autoridade enunciativa é o ator social detentor do poder simbólico de dizer o direito, de
enunciar a verdade jurídica de determinado caso submetido à apreciação judicial.

[32] Autoridade interpretativa é o ator social que está institucionalmente autorizado, pelas
regras do campo jurídico, a produzir o próprio discurso nos autos dos inquéritos policial e
judicial. São os atores que possuem voz própria; que possuem o poder de falar nos autos. Os
demais atores sociais não têm voz, ou seja, não produzem discursos materializáveis nos autos.
Seus discursos são interpretados por uma autoridade – autorizada – e se convertem naquilo que
o interprete autorizado interpretou e materializou nos autos.

[33] No julgamento dos acusados, no plenário do tribunal do júri, em razão da categoria prova
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assumir novos significados, essas fronteiras são, muitas vezes, extrapoladas – conforme
veremos.

[34] Trata-se do homicídio no qual o agente comete o crime impelido por motivo de relevante
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima. É hipótese de redução de pena (Código Penal, artigo 121, parágrafo
primeiro).

[35] Artefato: “produto de trabalho mecânico, artesanal ou industrial” (Nascentes, 1988). Estou
utilizando a expressão artefato lingüístico para enfatizar a dimensão de constructo dos
denominados “fatos jurídicos”, ou seja, os chamados “fatos” no âmbito do processo penal são,
geralmente, produto de uma narrativa; possuem uma materialidade propriamente lingüística.

[36] “Tipicidade quer dizer, assim, a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao
modelo abstrato previsto na lei penal, isto é, a um tipo penal incriminador” (Greco, 2005, p.175).
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A IDEOLOGA DO ATRASO A PARTIR DAS ANÁLISES WEBERIANAS NO BRASIL E A
(RE)CONSTRUÇÃO DA(S) IDENTIDADE(S) NACIONAL(IS)

LA IDEOLOGÍA DEL ATRASO A PARTIR DE LOS ANÁLISIS WEBERIANOS EN BRASIL Y LA
(RE)CONSTRUCCIÓN DE LA(S) IDENTIDADE(S) NACIONAL(ES)

Davi Niemann Ottoni
Rogério Monteiro Barbosa

RESUMO
No presente artigo, trabalho-se essencialmente, a tematização da identidade nacional, a partir
da historiagrafia, que nos possibilitou compreender como é possível contar a história com
múltiplos olhares. Em outras palavras, pode-se recontar a história, já que esta não se encontra
fixa no tempo, imutável e acabada. Mesmo um fato distante pode ser ressignificado, ainda que
com os limites que lhe são intrínsecos. Buscou-se, também, enfatizar o pensamento político
tradicional, considerado como aquele formado, especialmente, pelos autores dos anos 1930.
Nestes, foi possível apontar a influência do pensamento weberiano. Posteriormente, apresentam-
se as críticas com autores contemporâneos que proporcionaram uma revisão do modo como o
brasileiro sempre se compreendeu. Enfim, este artigo almejou contribuir para a questão
democrática, já que, dependendo do modo como o povo conta a sua história, influencia,
decisivamente, na assução de responsabilidade quanto ao seu destino público. 
PALAVRAS-CHAVES: Identidade; Patrimonialismo; Democracia; Brasil.

RESUMEN
En el artículo presente, se ha trabajado esencialmente la temática de la identidad nacional, a
partir de la historiografia, lo que nos permite comprender como es posible contar la historia con
múltiples miradas. Dicho de otro modo, se puede contar nuevamente la historia, ya que ésta no
se encuentra fijada en el tiempo, inmutable y acabada. Un hecho distante puede cobrar un
nuevo significado, aunque se deban llevar en cuenta los límites que son intrínsecos a esta tarea.
Se ha buscado, también, enfatizar el pensamiento político tradicional, considerado como aquel
formado, especialmente, por los autores de los años de 1930. En ellos, se ha podido encontrar
la influencia del pensamiento weberiano. Posteriormente, se presentan las críticas de autores
contemporáneos que proporcionaron una revisión del modo como el brasileño siempre se
comprendió (el modo como entendemos quienes somos en el psicoanálisis de la historia). Con
este artículo deseamos contribuir para la cuestión democrática, ya que, dependiendo de cómo
un pueblo cuenta su historia, este hecho influenciará, decisivamente, en la asunción de su
responsabilidad en relación a su destino público. 
PALAVRAS-CLAVE: Identidad; Patrimonialismo; Democracia; Brasil

 

INTRODUÇÃO

 

No Brasil, desde que começou o processo de exploração e colonização, há um abismo entre o
fático e o normativo. Quando o português se instalou nas terras dos índios, seja com a
pretensão apenas de explorar os recursos daquela terra ainda incólume, seja já no período que
começou com uma atitude de colonização, iniciou um processo de implementação de regras que
jamais recebeu uma eficaz acolhida por parte de seus destinatários. Muitos fatores contribuíram
para que isso ocorresse. Um deles foi a dureza de tais mandamentos, já que os mesmos
visavam, tão somente, otimizar a forma da metrópole obter benefícios em sua colônia. O outro,
também fundamental, é que à medida que ia se constituindo a "gente brasileira", por um lado,
por outro, o da metrópole normatizadora, uma indiferença e até mesmo uma cegueira quanto às
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especificidades daquelas nascentes formas de vida, que eram tão diferentes das européias,
tomava conta de nossos descobridores/exploradores /colonizadores. Um último fator foi a
ausência de colaboração brasileira na elaboração de tais leis. Dessa forma, fazer com que o
"povo brasileiro" tivesse consciência jurídica, tornando as leis eficazes, era exigir demais de uma
gente que das leis recebia apenas o rigor das cobranças de impostos e a truculência do
autoritarismo metropolitano. Ora, essa percepção do Estado como algo que apenas explora e
pune fez com que surgisse, gradualmente, naquela incipiente sociedade, uma forte descrença
quanto ao mesmo, fazendo com que a vida pública fosse sinal de um certo terror para a maioria
das pessoas. Digo maioria porque, para a minoria, a situação era outra. Para aqueles que
possuíam alguma relação com o poder, as leis não eram tão rigorosas. Aliás, é curioso e
lastimável estudar a história do Brasil e perceber que está na formação de nossa sociedade um
desejo incomensurável, por parte de uma camada social, de participar da vida pública.
Obviamente, que com o interesse de receber do Estado todos os benefícios e privilégios
possíveis e não para contribuir para o desenvolvimento do país.

Todos esses fatores, o abismo entre o fático e o normativo e a espúria apropriação privada dos
cargos públicos somados ao fato que houve uma delicada e de grandes repercussões
transferência de terras da Coroa portuguesa para as mãos de particulares, fez com que a
separação público/privado nunca ocorresse de forma cabal em nosso país. Daí advieram
conseqüências que são facilmente notadas por qualquer brasileiro e em qualquer época em que
tenha vivido: do poder público pode se esperar muito pouco (ou, ao contrário, muito para
alguns), já que de certa forma, ele tem servido principalmente aos interesses privados daqueles
que tem o privilégio de serem, nas palavras de FAORO, "os donos do poder" (2001). Situação
que faz nascer uma relação promíscua entre os interessados, ou seja, uma rede de favores, de
corrupção e de relações inescrupulosas começa a se instalar entre aqueles que detém ou que
pretendem deter o poder. Simultaneamente, os que estão fora do jogo, cada vez mais ficam
submetidos ao autoritarismo desse poder privado que se instalou no âmbito público.

Essa preliminar abordagem evidencia-nos a problemática relação público/privado nas origens do
Brasil. Mas há mais dificuldades para rechear esta complicada situação: o que os sociólogos e
antropólogos chamam de dramas sociais do cotidiano. Em nosso caso, o famigerado "você sabe
com quem está falando?" e o peculiaríssimo jeitinho brasileiro. Um, autoritário, presunçoso e
arrogante. O outro, cordial, suave e até simpático. Ambos, rompendo as barreiras que separam
a vida pública da vida privada.

Enfim, no Brasil, de ontem e de hoje, os modelos de democracia que temos importado esbarram
em características tão nossas que acabam dificultando a implementação dos modernos projetos
de democracia trazidos da Europa e dos Estados Unidos, regiões onde as sociedades se
formaram de maneira tão díspares da nossa, o que, inclusive, talvez nos permita compreender o
motivo de tais democracias terem sido mais bem sucedidas. E é exatamente nesse ponto que se
avulta a importância desse artigo, pois, podemos perguntar-nos: será possível "vingar" entre nós
modelos que pressuponham que não haja um entrelaçamento entre o público e o privado como
o que há por aqui? Um outro ponto que mostra o valor e a necessidade desse artigo: todos os
trabalhos que estudaram esta nossa peculiaridade (o entrelaçamento entre o público e o
privado), fizeram-no de forma muito bem elaborada e precisa. Entretanto, ainda não há um
estudo que enfatize o lado jurídico do problema. Também pretendemos possibilitar compreender
o alcance da palavra justiça e da expressão Estado democrático de direito, não apenas olhando
para os países europeus ou  para os Estados Unidos com suas sociedades tão diferentes da
nossa, mas, muito pelo contrário, olhando, principalmente, para mais perto, para nós mesmos.
Quem sabe assim, consigamos explicitar um entendimento tão comum e consensual entre os
alunos dos cursos de direito no Brasil: "quase nada do que se aprende aqui (na faculdade), usa-
se na prática". Fizemos questão de mencionar apenas os alunos porque parece que os
profissionais, pelo menos boa parte deles, rapidamente se adaptam aos novos matizes da
prática, nem tão jurídica como gostaríamos que fosse.
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DESENVOLVIMENTO

 

No Brasil, há um certo discurso de que, por aqui, "as coisas não dão certo". Seja no meio
acadêmico, nas ruas, na imprensa ou mesmo entre nossos próprios políticos, uma visão negativa
é direcionada ao país e a seu povo. Costuma-se falar que o Brasil é o país da corrupção, do
clientelismo, do levar vantagem em tudo, das leis que não pegam, dos famigerados "jeitinho" e
do "você sabe com quem está falando?", (como mencionado acima) do atraso, ou, quando,
melhor, do futuro. Enfim, há, em boa parte do povo brasileiro, da elite ao popular, uma
compreensão pessimista acerca do Brasil. Uma perspectiva que constitui uma imagem negativa
acerca de quem somos nós.

Presente este discurso, podemos tematizar algumas questões que lhes são subjacentes:
primeira, a questão do referencial, já que, de um modo geral, há, por traz desse discurso, um
certo cotejo (com a obra de Weber); segunda, a análise da constituição ou manutenção de
aspectos de nossa realidade social em razão da maneira como essa realidade (histórica) é
contada e descrita; por fim, a questão da constituição de nossa identidade, ou, o que parece
melhor, de nossas identidades.

 

A IMPORTÂNCIA DE MAX WEBER
 

 

            Weber é um autor fundamental para se compreender o ocidente. Suas análises sobre o
direito formal burguês, a formação do Estado moderno, o surgimento do capitalismo e a
racionalidade instrumental, todos típicos da modernidade, são importantíssimas para quem
pretende estudar e analisar o mundo ocidental. A influência de sua obra é enorme. Em artigo
que procura analisar o reconhecimento e a repercussão de algumas obras para as ciências
sociais brasileiras nos século xx, Schwartzman (SCHWARTZMAN, 2003, p. 253) menciona que
Economia e Sociedade, de Weber, foi considerada a mais importante obra sociológica do século,
de acordo com pesquisa realizada pela International Sociological Association. No Brasil, sua
influência não é menor.

 

 

Max Weber é, sem sombra de dúvida, uma das referências fundamentais das ciências sociais no
Brasil. Ele não é apenas um dos autores mais citados nas nossas dissertações de mestrado e
teses de doutorado, como é, neste particular, e também juntamente com Marx, a principal fonte
de inspiração para a própria autocompreensão do Brasil. (SOUZA, 1999, p. 17)

 

 

 

E como tem sido um constante marco teórico nas pesquisas sobre o país, tornou-se a pedra de
toque para se considerar o atraso e as características sócio-políticas brasileiras. Atraso que acaba
sendo refletido não apenas por especialistas como também, de um modo geral, pela população,
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pois, como nos ensina Viana, "o Weber da versão hoje hegemônica nas ciências sociais e na
opinião pública sobre a interpretação do Brasil, tem sido aquele dos que apontam o nosso atraso
como resultante de um vício de origem".(VIANA, 1999, p.175)

 

 

A partir dessas considerações, pretendo, antes de analisar alguns autores brasileiros e a conexão
de suas obras com a teoria weberiana, comentar alguns conceitos da sociologia de Weber que
serão fundamentais para se compreender a análise que é feita sobre o Brasil.

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE WEBER

 

 

Obviamente, analisar o pensamento de Weber é tarefa assaz complicada, dada a abrangência e
profundidade de sua obra. O que farei a seguir são pequenas considerações que serão
pertinentes para o propósito de construir, parcialmente, algo como um estudo da idéia das
idéias acerca do Brasil. Sendo assim, o que abordarei do pensamento de Weber são aqueles
conceitos principais que estão presentes no pensamento dos autores brasileiros que comentarei
posteriormente.

Weber preocupa-se em analisar a sociedade a partir da ação de sujeitos individuais. Ou seja,
para ele, não são as interpretações coletivistas que melhor explicam o mundo social, mas sim
aquelas que levam em conta a prioridade e primazia do indivíduo que liga sua ação à ação de
outros:"o termo ação social será reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos
envolvidos se refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela" (WEBER, 1989, p.
9). Definição que ensejou críticas de alguns autores[1]. Crítica que é refutada por Argüello
(ARGÜELLO, 1999, p 338 - 339) que nega a tese da "racionalidade instrumental" e pelo próprio
Weber:

 

 

De qualquer modo, é um tremendo mal-entendido supor que uma metodologia individualista
pressupõe também um sistema individualístico de valores. Uma opinião tão errada quanto
confundir a tendência relativamente inevitável dos conceitos sociais adquirir um caráter racional,
baseando-se na crença de que motivos racionais ou que o racionalismo pode ser positivamente
avaliado(WEBER, 1989, p.29).

 

 

Em outras palavras, precisamos entender que a análise de Weber não é uma defesa nem,
sequer, um reducionismo individualista da ação, mas, principalmente, uma metodologia.

Outro aspecto metodológico valiosíssimo em Weber e que será muito utilizado por Sérgio
Buarque de Holanda em Raízes do Brasil é o conceito de tipo ideal. Para Weber, podemos
atribuir sentido a uma ação história, situada no tempo e no espaço, assim como podemos
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trabalhar metodologicamente com o tipo ideal, "conceitual de sentido subjetivo, atribuído a um
ator hipotético num dado tipo de conduta." (WEBER, 1989, p. 9-10). O conceito do tipo ideal
permitirá que essa metodologia seja utilizada por autores em quaisquer sociedades, pois, a
mesma não leva em conta, como uma espécie de padrão normativo fixo que pode ser exportado
irrestritamente, características locais. E, conexionando os dois conceitos citados, temos que "a
construção de uma ação rigorosamente racional, de acordo a fins, por causa da sua clara
inteligibilidade e falta de ambigüidade racional, serve à sociologia como um tipo ideal". (WEBER,
1989, p. 12).

Na introdução de seu famoso livro A ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber nos
mostra que "somente na civilização ocidental, haverem aparecido fenômenos culturais dotados
(como queremos crer) de um desenvolvimento universal em seu valor e significado." (WEBER,
1996, p.1). Assim foi com o desenvolvimento da ciência, do capitalismo, do Estado moderno, do
direito formal burguês.

Para Weber, não há como separarmos o advento dos Estados modernos do surgimento do
capitalismo e do direito formal. Ao discorrer sobre as origens do capitalismo, diz o autor que

 

 

entre os fatores de importância incontestável, encontra-se as estruturas racionais do direito e da
administração. Isto porque o moderno capitalismo racional baseia-se, não só nos meios técnicos
de produção, como num determinado sistema legal e numa administração orientada por regras
formais. Sem esta, seriam viáveis o capitalismo mercantil aventuroso e especulativo, e ainda
toda espécie de capitalismo politicamente determinados, mas não o seria empresa racional
alguma sob iniciativa particular, com capital fixo e baseada num cálculo seguro (WEBER, 1996,
p. 10)

 

 

Características que, segundo o autor, são exclusivas do ocidente.

Para compreendermos a racionalização do direito, dois aspectos devem ser considerados.
Primeiro, "a racionalização foi possível somente a partir de um distanciamento do pensamento
mágico e, por conseguinte, de uma racionalização ética da imagem do mundo" (ARGÜELO,
1999, p. 160). Além disso,

 

 

para o direito, o aparecimento das religiões de redenção possibilitou a separação definitiva entre
preceitos jurídicos e normas religiosas...outrossim, a racionalização do direito torna-se possível
quando se processa um distanciamento total dos preceitos religiosos ou éticos. Moral e direito
assinalam complexos de racionalidade distintos (ARGÜELLO, 1999, p. 160).

 

 

 E em segundo lugar, também segundo Argüello, todo o processo de racionalização da economia
e do direito levam a sociedade para uma grande valorização da eficiência e uma possível
desumanização da sociedade. (ARGÜELLO, 1999, p. 161) Por fim,
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o elo condutor de sua sociologia jurídica, exposto em Economia e Sociedade, é exatamente a
relação entre capitalismo moderno e direito racional. O desenvolvimento do mercado exige, ao
lado da liberdade contratual, a garantia jurídica oferecida pelo Estado. (ARGÜELLO, 1999, p.
161).

 

 

Uma das interpretações do possível atraso brasileiro é a de que o país se caracteriza por um
forte patrimonialismo[2] que seria um dos entraves ao desenvolvimento do capitalismo e do
Estado brasileiro. Análise que é feita a partir de uma apropriação e interpretação da sociologia
weberiana:

 

 

                                       o Weber da versão hoje hegemônica nas ciências sociais e na opinião
pública sobre a interpretação do Brasil, tem sido aquele dos que apontam o nosso atraso como
resultante de um vício de origem, em razão do tipo de colonização a que fomos submetidos - a
herança do patrimonialismo ibérico... Desse legado, continuamente reiterado ao longo do tempo,
adviria a marca de uma certa forma de Estado duramente autônomo em relação à sociedade
civil, que ao abafar o mundo dos interesses privados e inibir a livre iniciativa, teria comprometido
a história das instituições com concepções organicistas da vida social, e levado à afirmação da
racionalidade burocrática em detrimento da racionalidade legal...Ainda segundo essa versão, a
ausência do feudalismo na experiência ibérica, inclusive no Brasil, aproximaria a forma
patrimonial do nosso Estado à tradição política do oriente, onde não se observariam fronteiras
nítidas a demarcar as atividades das esferas pública e privada (VIANA, 1999, p.175)

 

 

 Esse aspecto, o entrelaçamento entre o público e o privado, consistirá em um dos pontos mais
analisados por vários autores brasileiros das mais diferentes áreas, sendo, segundo os mesmos,
o ponto nevrálgico dos dilemas nacionais.

 

A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO DO CAPITALISMO

 

 

A última consideração que pretendo fazer antes de analisar algumas obras que procuraram
interpretar o Brasil a partir de uma matriz weberiana é acerca do surgimento do capitalismo.

Antes de explicar com profundidade os motivos que levaram o capitalismo a se desenvolver
entre os protestantes, Weber menciona dados que são estatísticos e intuitivos ao mesmo tempo:
boa parte da fortuna do mundo está nas mãos de protestantes assim como a maioria dos paises
mais avançados economicamente serem também de maioria religiosa protestante (WEBER, 1996,
p. 19-21). E para entender o por que disso ser assim, devemos entender que o racionalismo
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econômico é uma característica intrínseca aos protestantes, sendo, desnecessário e equivocado
buscar na história ou em outros fatores explicações de tal racionalidade (WEBER, 1996, p. 23).
Para Weber, foi o calvinismo, dentre as religiões reformadas, a que mais promoveu o
desenvolvimento do espírito do capitalismo (WEBER, 1996, p.26.)

Uma importante mudança operada pela Reforma foi a valorização do trabalho secular a partir do
sentido atribuído à palavra vocação, dado por Lutero. Diferentemente do que era para os
católicos,

 

 

nesse conceito de vocação que se manifestou o dogma central de todos os ramos do
Protestantismo, descartado pela divisão católica dos preceitos éticos em praecepta e consilia, e
segundo a qual a única maneira de viver aceitável para Deus na superação da moralidade
secular pela ascese monástica, mas sim no cumprimento das tarefas do século, imposta ao
indivíduo por sua posição no mundo. Nisso é que está sua vocação. (WEBER, 1996, 53).

 

 

Essa valorização religiosa do trabalho propiciou, obviamente, não só um alívio para a culpa de
se envolver com tarefas mundanas, como foi, também, um incentivo moral para a mesma.

Todavia, não foi Lutero quem elevou ao máximo a influência religiosa no desenvolvimento do
"espírito do capitalismo" e sim Calvino e sua doutrina. Para esta, a predestinação era um
elemento essencial. Ser escolhido por Deus era algo que só dependia Dele, não tendo o homem
como intervir nesse processo. Outrossim, saber quem era um escolhido era impossível.
Entretanto, diante do mistério e do medo que aflige a maioria dos homens, persistia a vontade
de se obter tal resposta. E a recomendação para os crentes era manter-se autoconfiante através
de uma intensa atividade profissional.(WEBER, 1996, p.76-77) Esse tipo de conduta que servia,
de acordo com Calvino, para aumentar a glória de Deus, propiciava a certeza da graça. "Na
prática isto significa que Deus ajuda quem se ajuda" (WEBER, 1996, p. 80). Percebe-se então,
quão ligadas ficaram as atividades seculares com a questão religiosa, já que à certeza da
segunda dependia a realização da primeira.

 

 

Mas o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da
vida. A expressão paulina "Quem não trabalha não deve comer" é incondicionalmente válida
para todos. A falta de vontade de trabalhar é um sintoma da ausência do estado de graça.
(WEBER, 1996, p. 113).

 

 

 O trabalho e uma recusa em desfrutar a vida passam a ser características de um ascetismo que
foi decisivo no surgimento do capitalismo. Havia um incentivo ao trabalho e a se buscar o lucro,
mas uma condenação ao usufruir das riquezas. Uma combinação de fatores que foi fundamental
para o desenvolvimento do capitalismo.
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A avaliação religiosa do infatigável, constante e sistemático labor vocacional secular, como o
mais alto instrumento de ascese, e, ao mesmo tempo, como o mais seguro meio de preservação
da redenção da fé e do homem, deve ter sido presumivelmente a mais poderosa alavanca da
expressão dessa concepção de vida, que aqui apontamos como "espírito" do
capitalismo.(WEBER, 1996, p. 123).

 

 

O PENSAMENTO DE RAYMUNDO FAORO

 

 

Como foi falado, por uma certa análise, o Brasil padeceria de um vício de origem. Nossos
problemas seriam o resultado da nossa herança ibérica. Um dos principais representantes dessa
interpretação é Raymundo Faoro com sua monumental obra OS DONOS DO PODER. Passo, a
seguir, a reconstruir alguns aspectos dessa obra, cuja influência Weberiana é facilmente
perceptível.

No Brasil, a colonização foi obra do Estado, com as capitanias representando uma delegação
pública de poderes através das capitanias hereditárias, o que já significava uma transferência de
bens públicos para as mãos de particulares. Predominava um entendimento de que a América
deveria ser moldada e não um mundo a ser criado, levando em consideração as características
locais. Sendo assim, desde as capitanias, havia um dualismo de força entre o Estado e a
sociedade civil. Como exemplo, a criação dos municípios antecedeu o povoamento, o que era,
obviamente, uma forma de dominação. A política sempre foi organizada antes da organização
social.

No Brasil, desde que começou o processo de exploração e colonização, houve um abismo entre
o fático e o normativo.  O Estado, sempre sobreposto à sociedade, não encontrava nesta,
nenhuma resistência. Nesta sociedade que só via o Estado como um monstro que arrecada
impostos e impõem a violência, o cargo público era acentuadamente desejado. O que acabava
gerando um quadro de funcionalismo: todos querendo entrar para o Estado, mesmo sem haver
função a ser exercida. Juntamente com uma vontade de se afidalgar, a burguesia, sequiosa por
participar dos negócios públicos, literalmente comprava cargos públicos. "A primeira
conseqüência, a mais visível, da ordem burocrática, aristocratizada no ápice, será a inquieta,
ardente, apaixonada caça ao emprego público" (FAORO, 2001, p. 448). Com esse voraz
interesse pelo poder público, surge uma característica importantíssima que é o patronato.

 

 

O patronato não é, na realidade, a aristocracia, o estamento superior, mas o aparelhamento, o
instrumento em que aquela se expande e se sustenta. Uma circulação de seiva interna, fechada,
percorre o organismo, ilhado da sociedade, superior e alheio a ela, indiferente à sua miséria. O
que está fora do estamento será a cera mole para o domínio, enquanto esta, calada e medrosa,
vê no Estado uma potência inabordável, longínqua e rígida (FAORO, 2001, p.448-449).
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Assim, com essa espúria apropriação privada dos cargos públicos, a separação público/privado
nunca ocorreu de forma cabal em nosso país. Em outras palavras, "por toda parte, em todas as
atividades, as ordenanças administrativas, dissimuladas em leis, decretos, avisos, ordenam a vida
do país e das províncias, confundindo o setor privado ao público". (FAORO, 2001, p. 452)

            Um outro problema brasileiro diz respeito à nossa recepção ao Liberalismo. Importado
sem exame e sem problematização, essa ideologia deparou-se com peculiaridades de nossa
política e sociedade levando seus representantes à uma duplicidade, já que, ao chegarem ao
poder, tornavam-se conservadores.

Acerca do capitalismo, Faoro nos diz que um capitalismo politicamente orientado, aventureiro
sobreviveu e influenciou o capitalismo moderno, de índole industrial. Como conseqüência, a
comunidade política conduzia os negócios, como negócios privados seus, na origem, como
negócios públicos depois. "Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de
poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no
tradicionalismo - assim é porque sempre foi" (FAORO, 2001, p. 819).

            A percepção de Faoro é que o capitalismo não foi capaz de promover, para além das
técnicas industriais uma transformação de mentalidades, já que devido à "persistência secular da
estrutura patrimonial" (2001, p. 822), certas características na economia e do Estado moderno
não nos alcançaram. Assim se como vimos acima, para Weber, capitalismo, Estado moderno e
direito formal burguês são fenômenos cooriginários e interdependentes, na formação do Brasil,
tais fenômenos ficariam comprometidos desde o início, em virtude do privatismo, da apropriação
privada do espaço público.

 

 

Num estágio inicial, o domínio patrimonial, desta forma constituído pelo estamento, apropria as
formas econômicas de desfrute dos bens, das concessões, dos cargos, numa confusão entre o
setor público e o privado, que com o aperfeiçoamento da estrutura, se extrema em
competências fixas, com divisão de poderes, separando-se o setor fiscal do setor pessoal. O
caminho burocrático do estamento, em passos entremeados de compromissos e transações, não
desfigura a realidade fundamental, impenetrável às mudanças. O patrimonialismo pessoal se
converte em patrimonialismo estatal, que adota o mercantilismo como técnica de operação da
economia. Daí se arma o capitalismo político, ou o capitalismo orientado. (FAORO, 2001, p. 823)

 

 

Concluindo, para o autor, aquilo que foi anteriormente analisado, não se trata de momentos
isolados de nossa história, pois se repetem e se perpetuam. "A pressão da ideologia liberal e
democrática não quebrou, nem diluiu, nem desfez o patronato político sobre a nação,
impenetrável ao poder majoritário, mesmo na transação aristocrático-plebéia do elitismo
moderno" (FAORO, 2001, p. 837)

Por fim, o "poder - a soberania nominalmente popular - tem donos, que não emanam da nação,
da sociedade, da plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, mas um gestor de
negócios, e não um mandatário. (FAORO, 2001, p. 837)

 

 

O HOMEM CORDIAL DE SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
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Vimos com Faoro como se deu a constituição da política, dessa com relação à sociedade e do
capitalismo. Agora, passaremos a analisar a formação intrínseca da "gente" brasileira, através da
obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Nesta obra, Holanda desenvolve o conceito
de homem cordial que terá, no Brasil, grandes repercussões na teorização e na constituição da
identidade nacional. Tratarei apenas desse aspecto da obra, para compará-lo, posteriormente,
com o protestante ascético que ensejou o surgimento do capitalismo.

No Brasil, país em que o Estado e a família são pontos contrapostos e que a estrutura patriarcal
desta é decisiva e prejudicial para o desenvolvimento da cidadania e da urbanização, torna-se
difícil para os detentores das posições públicas

 

 

compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. Assim, eles
se caracterizam justamente pelo que separa o funcionário "patrimonial" do puro burocrata
conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário "patrimonial", a própria gestão política
apresenta-se como assunto de seu interesse particular.(HOLANDA, 2005, p. 145-146)

 

 

Assim, o critério de avaliação para se escolher os homens que irão exercer função pública,
baseia-se em uma "confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo
com suas capacidades próprias. Falta tudo a ordenação impessoal que caracteriza a ordenação
impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático."(HOLANDA, 2005, p. 146)

A principal razão de isso ser assim é que a família, núcleo social onde predomina as relações
afetivas e os laços de sangue, sempre foi o modelo para todas as nossas composições sociais,
inclusive para aquelas em deveria prevalecer a impessoalidade e a abstração como é o Estado.

O "tipo ideal" característico dessa sociedade é o homem cordial, cujos atributos, "a lhaneza no
trato, a hospitalidade, a generosidade...são virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos
visitam". (HOLANDA, 2005, p.146).

Entretanto, e aqui é que bate o ponto, essa virtudes não representam boas maneiras e
civilidade. "São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e
transbordante". (HOLANDA, 2005, p. 147). Ou seja, nossa cordialidade não é uma expressão
madura de respeito e reconhecimento ao outro. Antes, uma imaturidade, uma dificuldade de ser
racionais no convivo social. Uma de suas características é o pavor ao formalismo e um apego
total à intimidade. "o horror às distâncias que parece constituir, ao menos até agora, o traço
mais específico do espírito brasileiro." (HOLANDA, 2005, p. 149)

 

 

WEBER E O BRASIL
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O trabalho feito até agora teve o intuito de desvelar, nas obras de importantes autores
nacionais, quais são pontos de convergência de suas teorias com o pensamento de Weber. E
isso se faz importante porque nos permite considerar até que ponto, ao se contar nossa história
com base em teorias estrangeiras, não corremos o risco de construir uma história, já desde o
início, pessimista e perdedora.

Passarei, agora, a fazer algumas correlações entre Faoro e Weber e Holanda e Weber.

Nas análises de Faoro, as categorias weberianas revelam-se presentes e fundamentais.
Conceitos e idéias estudados por Weber como capitalismo racional, tipo de dominação
patrimonial, Estado de direito burguês, relação entre capitalismo e formação do Estado são
suportes teoréticos em "Os Donos Do Poder"[3] .Como foi visto, segundo o autor brasileiro,
entre nós, "não há sociedade civil independente, pensamento liberal ou capitalismo racional -
signos pressupostos de modernidade - mas dominação patrimonial, estamental e
burocrática".(JASMIM, 2003, p. 361). Um tipo de análise que revela a influência de Max Weber.
Por conseguinte, por tomar um modelo que nos é estranho, esse tipo de análise acaba se nos
revelando como atrasados, como impossíveis:

 

 

assim transposta para a história brasileira, a teoria  dos tipos weberianos de dominação produz o
retrato de uma "ausência", de uma impossibilidade, retrato que diz de um outro, desejado
talvez, mas que não houve e que não há. Não é à toa, a tese melhor se formula pela negação: o
patrimonialismo estamental e burocrático inviabilizou, no Brasil, a modernidade da economia
racional e da legalidade do Estado de direito (JASMIM, 2003, p. 361).

 

 

Com esse tipo de interpretação, expõe-se um Brasil do atraso e das dificuldades de se
modernizar, tudo visto do ponto de vista de um Estado que contraposto à sociedade, não é
capaz de ser imparcial e agir na estrita legalidade. Além de evidenciar os empecilhos ao
desenvolvimento do moderno capitalismo brasileiro, pois o próprio Liberalismo nunca vingou
entre nós[4].

No livro de Holanda, uma interessantíssima contraposição é feita. Dois tipos ideais se nos
revelam: se por um lado, no desenvolvimento do capitalismo, a figura do protestante ascético foi
fundamental, por outro, o nosso, temos o homem cordial, quase uma antítese daquele.
Enquanto entre os protestantes nórdicos predomina uma racionalidade[5] adequada ao
universalismo e à abstração,

 

 

nossa tradição cultural seria "individualista-amoral", incapaz de superar o imediatismo emocional
que caracteriza as relações sociais dos grupos primários como a família. Uma vez que as
instituições modernas mais importantes como o Estado e o mercado, teriam como pressuposto a
superação do horizonte da solidariedade familiar, aí estaria a causa do nosso descompasso
político e econômico. (SOUZA, 1999, p. 33)
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Enquanto o protestante ascético encarna a personalidade típica da modernidade, racional e
igualitário, confiante nas relações formais asseguradas pelo direito, o homem cordial, por sua
vez, é, avesso às relações formais, age movido por emoções e não é afeito à civilidade, que tem
como pressuposto a igualdade. O que nos mostra quão distante um tipo (ideal) é do outro:

 

 

uma leitura atenta da caracteriologia do homem cordial permite deduzir que, ele sim, é, na
verdade, o inverso perfeito do protestante  ascético como definido por Max Weber.  O homem
cordial é a ausência de personalidade por excelência, no sentido de que o contraponto implícito
na cabeça de Sérgio Buarque, leitor da obra weberiana primeira hora, é a personalidade por
excelência para Weber: o protestante ascético" (SOUZA, 1999, p. 34-35)

 

 

Embora o próprio Buarque de Holanda tenha feito reconsiderações sobre o que é o brasileiro[6],
a partir das mudanças que ele via sendo operadas no pais que começava finalmente a se
modernizar, foi, no entanto sua visão essencialista do brasileiro, através do homem cordial a que
se perpetuou na vida acadêmica e, de um modo geral, em nosso inconsciente coletivo.

 

 

A QUESTÃO HISTÓRICA

 

 

Não há dúvida de que é preciso valorizar nossa história. Não começamos nossa história, nem
pessoal e nem social, a partir do nada. Entretanto, o que se nos coloca é o seguinte: Mas que
história? Contada por quem? Imutável? E será inocente qualquer forma de contar a história? Ou
aí também há questões que merecem reflexão? Entendo que existimos no tempo: "os homens e
as sociedades humanas, por serem temporais, não permitem um conhecimento imediato, total,
absoluto e definitivo. A reescrita da história torna-se, então, uma necessidade" (REIS, 2006a, p.
7). A vivência no presente, com suas mudanças, aprendizado e ressignificações de fatos
ocorridos, modifica a percepção que se tem do passado. E este é constantemente reelaborado
pelo presente:

 

 

O presente muda e, nesta sua mudança, o passado e o futuro são constantemente rearticulado,
obrigando à reescrita da história...As mudanças no processo histórico alteram as interpretações
da história. Toda interpretação, que é uma atribuição de sentido ao vivido, se assenta sobre um
"mirante temporal", um ponto de vista, em um presente - vê-se a partir de um lugar social e um
tempo específicos. (REIS, 2006a, p. 9).
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Sendo assim, ao querer estabelecer, a partir do passado, por exemplo, bases de uma concepção
política partilhada por todos, na verdade o que se estará fazendo é escolher, a partir do
presente, fatos que podem ser significados e direcionados para fundamentar tal concepção.
"Cada presente seleciona um passado que deseja e lhe interessa conhecer. A história é
necessariamente escrita e reescrita a partir das posições do presente, lugar da problemática da
pesquisa e do sujeito que a realiza" (REIS, 2006a, p. 9). E há uma outra consideração
importantíssima. Buscar descobrir uma única versão da história, algo como o apanágio
ontológico de uma nação é fechar os olhos e não querer ver que isso é, além de
epistemologicamente impossível, uma atitude altamente excludente:

 

 

Ora, como observou Homi Bhabha, uma nação é antes de mais nada um problema de
narração...Narrar a nação sempre produz discursos que, apesar de prometerem uma inclusão
total, são determinados sobretudo por exclusões....Ademais, como toda narrativa necessita
apoiar-se numa seleção inicial de elementos, não pode pretender ser uma representação
totalizante. Em conseqüência, revela-se tanto sua arbitrariedade quanto os interesses a ela
subjacentes. (ROCHA, 2003, p. 21)

 

 

Além disso, como foi falado acima acerca do "narrar nações" e da "escolha que se faz do
passado", pode-se perceber uma perspectiva que expõe, a todo instante, o discurso histórico à
crítica. Não se trata, portanto, de uma determinada visão da história, mas, antes de tudo, de
uma visão das visões que se fazem da história. Em outras palavras, uma questão de
historiografia:

 

 

A historiografia quer oferecer-se para dirigir os olhares ao já visto, encarecendo-lhes: "olhem
novamente"...Talvez, por tudo isso, a historiografia esteja fadada a ser sempre uma parte da
história das idéias (e vice-versa) uma vez que sua ocupação com o registro está impregnada das
impressões (fantasmagóricas ou não) do "não registrado" (FREITAS, 2005, p. 8-9).

 

 

A QUESTÃO DA IDENTIDADE

.

 

Aqui os problemas não são menores. Além de se poderem acumular as dificuldades já
mencionadas, falar em identidade nacional, no singular, após os problemas já enfrentados, é
praticamente impossível. Querer se delinear uma única identidade nacional é aceitar uma
imobilidade social, uma história fixa, uma narrativa totalizante. O certo é que não se pode falar
em caráter nacional, em características únicas de uma nação. Toda intenção unificadora, nesse
campo, engessa, reduz e aprisiona. O mais adequado é renunciar à pretensão de se encontrar
uma identidade comum a todos as pessoas de uma determinada sociedade. É preferível pensar
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em pluralidade de identidades. Toda sociedade é composta por pessoas diferentes, por
contradições, por conflitos e divergências. O importante é

 

 

provar que deve haver, em todo processo identitário, seja ele de natureza étnica, nacional,
cultural ou religiosa, uma salutar dose de ambigüidade, de ambivalência, de aceitação da
diversidade constitutiva de qualquer estado de sociedade. Assim, a(s) identidade(s) - é sempre
melhor usar a palavra no plural!"(BERND, 2003, p.27)

 

 

Ademais, ainda com relação à identidade, há um importante debate teórico, muito relevante
para a presente discussão: o debate entre essencialistas e não essencialistas.

 

 

a formulação essencialista do problema é do ponto de vista da continuidade: de onde viemos:
Quem somos? E seremos? E fomos? Quem é o nosso outro absoluto? Qual é o núcleo autêntico
e estável do nosso eu e grupo? O que constitui a nossa unidade acima de toda mudança e
vicissitude? E constroem uma ontologia, uma metafísica do ser como ser...A formulação não -
essencialista é do ponto de vista da descontinuidade: como temos nos representado? Como
essas representações nos afetam? Quem podemos nos tornar? O que desejamos ser? Os não
essencialistas vem a identidade construída historicamente pelo discurso e em relações práticas e
múltiplas, a vêem como um processo nunca completado e sempre transformado, como um
avanço em direção a um processo nunca completado e sempre transformado, como um avanço
em direção ao um eu desconhecido (REIS, 2006b, p. 11)

 

 

Os essencialistas podem até conseguir algum discurso contundente. Mas pode ser que a vida
seja muito complexa e dinâmica para se fazer coro a esse entendimento. Pode ser que o
movimento que as minorias (de direito) têm feito na luta por reconhecimento de seus direitos
(HABERMAS, 2002) nos leve a desacreditar em conceitos fixos de identidade, sendo, inclusive,
preferível a expressão "processo de identificação" (BERND, 2003, p. 21)

 

 

Na visão não-essencialista temos "identidades", que lutam por reconhecimentos locais, pontuais.
Não há "falhas", "traições", mas outras "posições". Ninguém deve ser fiel a uma identidade que
signifique exclusão, abandono , pobreza e sofrimento. Deve-se buscar com flexibilidade uma
posição favorável à vida.(REIS, 2006b, p. 13)

 

 

Falar em essências identitárias é menosprezar todo o movimento histórico em que as identidades
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são construídas e, o que talvez seja pior, é levar os atores sociais a uma imobilidade, a uma
inação e a não assumir uma responsabilidade que lhe é intransferível e inevitável, já que a
tarefa de construir sua própria história e a de lutar por ela seria quase que desnecessária,
cabendo-lhes, tão somente, descobrir quais são as identidades que lhes teriam sido reservadas e
transmitidas. Por outro lado, se pensarmos a existência humana no gerúndio, como um fluxo
contínuo, o sujeito passa da inação à ação, já que

 

 

as identidades são construídas em práticas discursivas, que levam um indivíduo ou grupo a
assumir uma "posição de sujeito". O sujeito é chamado a ocupar o seu lugar e a agir. O sujeito
nunca já está constituído. Ele se constitui e se reconstruí e uma prática discursiva.(REIS, 2006b,
p. 13)

 

 

Deste modo, entendo não ser possível endossar o pensamento dos essencialistas, segundo o
qual o conceito de identidade (no singular) poderia, inclusive, ser o suporte de um patriotismo.

 

 

 

CONCLUSÃO

 

 

O presente trabalho pretendeu fazer uma conexão entre alguns conceitos do pensamento de
Weber e a análise que é feita sobre o Brasil. Ainda que possa discordar dos rumos de tais
análises tiveram, é inegável, entretanto, sua importância para nos ajudar a nos
compreendermos. E o instrumental teórico weberiano foi fundamental nessa empreitada. Mas ele
precisa ser relativizado. Procuramos, também, demonstrar que devemos ficar atentos ao modo
que contamos nossa história e pensamos nossa identidade.

Obviamente, no Brasil há muitos problemas que são percebidos ao longo de sua história. O
entrelaçamento entre o público e o privado, o autoritarismo, a corrupção, a acentuada
desigualdade social, a criminalidade, a impunidade, uma cidadania deficitária. Enfim, mazelas
que qualquer olhar lançado sobre o país, erudito ou não, capta em uma realidade complexa e
complicada. Dificilmente discordaríamos das análises que são feitas pelos teóricos já citados ao
estudarem nossa brasilidade. De um modo geral, até mesmo de forma intuitiva, encontramos
respaldo fático para as análises que desvelam nossas dificuldades. O dia-a-dia de qualquer
brasileiro é rico em exemplos de como nossas instituições precisam melhorar. O direito e a
política estão férteis dessas situações. Entretanto, parece ser relevante o modo como contamos
esta história. Corremos sempre o risco de o tiro sair pela culatra. Da denúncia e da indignação
podemos cair no desânimo e no conformismo, já que "é assim que sempre funciona, não tem
jeito mesmo". Temos que ficar atentos com relação ao discurso que adotamos quanto a nós
mesmos. Não problematizar este assunto pode acabar sendo uma forma corrosiva por dentro,
pois o modo que falamos é também constitutivo do modo que nos tornamos.  "Para mim, como
para Hall, falar de si mesmo, construir discursos sobre a própria identidade, é freudianamente
fundamental para a construção de sentidos que nos ofereçam uma posição de sujeito" (REIS,
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2006b, p. 22)

E se é especialmente importante falar de nós mesmos, necessário se faz assumirmos a
responsabilidade de tal prática. Não é possível viver sem riscos. Não adianta buscarmos certezas
onde o que se vê são possibilidades de construção de caminhos. Além disso,

 

 

não podemos mais ser ingênuos em relação à nossa história. Temos que assumir essa história,
que é nossa, e que não pode ser privatizada por ninguém que pretenda adotar um ponto de
observação privilegiado em relação à ela. Qual história nós queremos assumir? Qual é o passado
que nós pretendemos escolher e resgatar, por um lado, e descartar por outro, na construção do
futuro?(CATTONI DE OLIVEIRA, 2005, p. 87)

 

 

A partir do que foi falado, discordo dos teóricos que tentam encontrar identidades comuns para
ser o suporte, o fundamento para o patriotismo. Entretanto, não pretendo, de forma nenhuma,
descartar todo tipo de patriotismo, mas apenas aquele que exige uma unidade de identidade e
que desconsidera o atual pluralismo societal. Sendo assim, concordamos com Habermas quando
ele diz que

 

 

a existência de sociedades multiculturais, tais como a Suíça e os Estados Unidos, revela que uma
cultura política, construídas sobre princípios constitucionais, não depende necessariamente de
uma origem étnica, lingüística e cultura comum a todos os cidadãos. Uma cultura política liberal
forma apenas o denominador comum de um patriotismo constitucional capaz de agudizar, não
somente o sentido para a variedade, como também a integridade das diferentes e coexistentes
formas de vida de uma sociedade multicultural.(HABERMAS, 1997, p. 289)

 

 

Ou seja, em razão de nossa complexidade, precisamos levar a sério a idéia de um o patriotismo
constitucional[7].
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[1] Esta é a posição de Habermas (HABERMAS, 1997, p. 369 e ss.) Segundo ele, Weber
identificou apenas um aspecto da ação social que se caracteriza, principalmente, pela ação
comunicativa.

[2] Tema que será desenvolvido adiante.

[3] "Temos uma tradição que, sem descuidar dos estímulos socioculturais ao comportamento
prático, enfatiza o aspecto mais propriamente institucional da análise. Raimundo Faoro e Simon
Scwartzman são bons exemplos dessa tradição "institucionalista"(SOUZA, 1999, p. 38).

[4] Para Schwarz, o Liberalismo no Brasil, tendo em vista as contradições entre teoria e prática,
além de ter se submetido às características locais, sempre foi uma "idéia fora do
lugar"(SCHWARZ, 2003)

[5] Aqui é importante lembrar que, "racionalismo para Weber é um conceito supranacional.
Trata-se de um conceito abrangente que engloba peculiaridades das formações nacionais em
favor da explicitação de traços mais básicos e heuristicamente mais significativos do que
fronteiras nacionais. Racionalismo é, portanto, um tipo ideal. (SOUZA, 1999, p. 32)

[6] Em sua carta a Cassiano Ricardo, Sérgio Buarque de Holanda diz que o homem cordial está
fadado a desaparecer, em face das transformações que ocorreram no Brasil. (HOLANDA, 1963)

[7] Não pretendemos abordar o assunto com alguma profundidade, o que deixaremos para
outras ocasiões. Acerca do patriotismo constitucional e sua relação com a história, a identidade e
o pluralismo, ver CATTONI DE OLIVEIRA (2005)
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A NÃO-LINEARIDADE NO DIREITO: A ENDOCITOSE RECÍPROCA ENTRE O DIREITO,
ECONOMIA E POLÍTICA À LUZ DA TEORIA SISTÊMICA LUHMANNIANA

A NON-LINEARITY IN LAW: ENDOCYTOSIS BETWEEN LAW, ECONOMICS AND POLITICS FROM
THE PERSPECTIVE OF LUHMANN´S SYSTEMIC THEORY

Ana Paula Canoza Caldeira

RESUMO
A intenção do presente trabalho foi trazer à tona a discussão da não linearidade do Direito a
partir da interconexão entre o Direito, a Economia e a Política, tendo como pano de fundo para
a presente análise a teoria sistêmica do sociólogo Niklas Luhmann. 

Neste sentido foi relevante discutir o grau de irritação (ou influência) de um subsistema em
outro a partir da característica autopoiética do Direito e observar que grande parte da crise do
Direito se explica pelo excessivo fechamento estrutural desta Ciência a outros campos cognitivos
e a não-compreensão da hipercomplexidade atual. Foi objeto também do presente trabalho a
discussão sobre o quanto as sentenças produzidas no interior do Direito podem comprometer a
Democracia e a Economia, tendo como referência o que se convencionou denominar de “efeito
borboleta”. 

PALAVRAS-CHAVES: Teoria dos sistemas ; auto-referência ; Niklas Luhmann ; Direito ;
Economia ; Política ; “Efeito borboleta”

ABSTRACT
The aim of this work was to bring up the discussion of non-linearity of Law from the
interconnection between Law, Economics and Policy, having as a backdrop to this analysis the
system theory of the sociologist Niklas Luhmann. This effect was important to discuss the level
of influence of a subsystem from the other feature of autopoietic of Law and noted that much of
the Law´s crisis is explained by excessive structural closure of cognitive science to other fields
and non-understanding the current hyper-complexity. It was also the object of this work to
discuss how the decisions produced within the Law could undermine Democracy and Economy,
with reference to what is conventionally called the “Butterfly Effect”. 
KEYWORDS: Systems theory ; Self-reference ; Niklas Luhmann ; Law ; Economics ; Politics ;
Butterfly Effect

 
 
 

1. PRIMEIROS APORTES SOBRE A TEORIA LUHMANIANNA

 
 

Niklas Luhmann[1], grande sociólogo do fim do século XX, criou a Teoria dos Sistemas
tendo como base os estudos da autopoiese de Maturana e Varela.[2]

Na teoria autopoiética, portanto, o sistema vivo liga-se ao ambiente por meio de
interações recorrentes, cada uma das quais desencadeando mudanças estruturais no sistema. Os
sistemas vivos são autônomos e o ambiente só faz desencadear as mudanças estruturais, não as
especificando nem as dirigindo[3]. Então dentro dessa visão, o conhecimento é o resultado de
uma interpretação progressiva que emerge de nossa capacidade de entendimento que por sua
vez encontra suas raízes na estrutura de nossa “incorporação biológica”, mas são vividas e
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experimentadas dentro de um domínio de ação consensual e história cultural.
Assim, a conclusão é de que aquele que conhece e aquilo que é conhecido – a mente e

o mundo – se relacionam por meio da mútua especificação ou co-origem dependente. A
cognição não é a representação de um mundo que existe independentemente e por si, mas
antes a contínua produção de um mundo através do processo de viver.

Em breves palavras: Luhmann defende que o Direito, em seu viés autopoiético, se
(re)cria com base nos seus próprios elementos. Esta autorreferência, autoprodução  permite que
o Direito mude a sociedade (e outros sistemas) e se altere ao mesmo tempo movendo-se com
base em seu código binário (direito/não-direito).

Isto permite a construção de um sistema jurídico mais dinâmico e mais adpatado,
adequado a compreender a hipercomplexidade da sociedade atual que precisa interagir com o
meio e outros sistemas para dar conta da enorme gama de fenômenos que compõem o espectro
social.

O ponto nodal dessa sua teoria é a comunicação, o que leva a pensar que os sistemas
sociais nada mais são do que teias de comunicação, de inter-relação, sendo a sociedade o
sistema (social) mais amplo. Este é delimitado pela fronteira entre ele mesmo e o ambiente que
o cerca, que é infinitamente complexo. Já o que está no interior do sistema é o que reduz a
complexidade do exterior, sendo certo que o critério que será usado para definir qual informação
que será absorvido ou não pelo sistema é denominado de “sentido” (Sinn, em alemão).

Luhmann é um dos autores que mais contribuíram para o desenvolvimento da teoria
sociológica, por isso a importância do seu estudo, apesar de ser um tema um pouco árido para
nós operadores do Direito. Seu grande esforço durante a vida inteira foi criar uma grande teoria
que pudesse dar conta de toda a sociedade e todos os fenômenos sociais que ocorrem no
interior da sociedade[4]. Foi aí que tal autor começou a pensar que a Teoria dos Sistemas antes
idealizada por Parsons era insuficente para entender e analisar a sociedade com toda a sua
complexidade. Por isso foi preciso desenvolver uma teoria própria em que se pretendeu dar uma
visão holística à sociedade já que esta, pela sua complexidade, vai além do somatório de
pessoas, religião, Economia, Política, Filosofia, Direito, Artes, Medicina (entre outros)[5]. A
sociedade é uma junção de tudo isso acrescido da gama de inter-relacionamentos de todos
esses sistemas. Por isso uma teoria deve ser ampla o bastante para dar essa visão que, para
ele, seria ideal.

A Teoria da Sociedade de Luhmann é fincada na idéia de que a comunicação é o
elemento basilar sobre o qual se constitui a sociedade. Na verdade Luhmann, na criação da
Teoria dos Sistemas Sociais, mescla duas referências teóricas anteriores, quais sejam: a Teoria
dos Sistemas de Talcott Parsons (que intentava se tornar uma teoria grandiosa e de caráter
universal) com a Teoria de Robert Merton, que entendia que antes de se criar uma teoria
universal era preciso também focar em estudos sobre âmbitos específicos dos subsistemas
sociais[6].

A partir desses dois referenciais, Luhmann cria tese própria mitigando a concepção
universal parsoniana com a visão mais concreta de Merton (conceito de equivalência universal),

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10657



valendo-se de conceitos de outros ramos de conhecimento, adpatando-os para a especificidade
dos fenômenos sociais.

Nesse sentido, fulcrado no conceito de complexidade cibernética, o autor esclarece que
“um sistema é sempre menos completo do que está a sua volta”, existindo assim uma barreira
de complexidade, uma fronteira que separa o sistema do seu entorno[7].

Assim sendo, o sistema emerge exatamente da redução dessa complexidade, não
sendo, pois, nocivo ao mesmo; ao contrário, é a condição de sua possibilidade. A forma pela
qual então se pode reduzir a complexidade do entorno do sistema consiste em aumentar o
número de “estados” possíveis deste, estabelecendo os lindes de entrada dentro do sistema.[8]

Neste contexto surgem dois temas abordados por Luhmann e que merecem nossa
análise pela repercussão que têm no campo do Direito. Trata-se da contingência e da dupla
contingência[9].

Contingente é aquilo que “é” mas que poderia ter sido de outra forma, razão pela qual
a noção de risco assume extrema importância. Isto porque o risco é a própria contingência, já
que uma decisão sempre traz ínsita a possibilidade de que as suas conseqüências ocorram de
maneira diferente.

A contingência remete às infinitas possibilidades que ficaram de fora quando escolhemos
algo, uma vez que escolher implica em renunciar (todo) o resto. E isso é a própria condição de
possibilidade. As escolhas de determinada pessoa vão se deparar com as escolhas do outro que
observa. Há, pois, uma contingência recíproca e nesta, ambos inter-atuantes devem considerar
a perspectiva do outro[10].

Neste cenário, para Leonel Severo Rocha é preciso realizar uma devida redução das
expectativas comportamentais recíprocas de modo a harmonizar todas as dimensões, para que
exista um devido intercâmbio entre os diversos sistemas existentes na sociedade.[11]

E é na redução dessa complexidade é que se definem os limites inerentes ao sistema e
que correspondem ao entorno deste. Há então uma ordem social contingente. Porém, quais são
os limites do sistema com o entorno, com os demais sistemas e o meio? Os limites são dados
pelo sentido. Por isso a tese luhmanniana assenta suas premissas no fato de que os sistemas
sociais são constituintes e constituídos de sentido. Sentido é, então, o critério de seleção com
que o sistema analisará o que será absorvido do entorno para dentro do sistema, baseado na
capacidade humana de negar e negar refletidamente[12].

Embora o referencial teórico seja distinto, essa abertura mencionada por Luhamann, em
certa medida remonta ao que Heidegger chama de poder-vir-a-ser, que é esse dínamo, uma
potencialidade de possibilidades. [13]

Contudo para que se possa afirmar com segurança que um sistema é autopoiético,
algumas premissas precisam ser verificadas: 1) a possibilidade de auto-referência; 2) um
necessário fechamento operacional, isto é, nenhuma informação que venha de fora do sistema,
pode nele ser inserido sem que seja “traduzido”, incorporado para o núcleo do sistema por meio
de operações internas. Isso não significa que haja uma rechaçamento do meio, ou que o
sistema possa subsistir com exclusão deste. Não! O meio, o entorno do sistema é importante
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para sua propria sobrevivência desde que haja uma convivência harmoniosa com esse. É o que
Maturana chama de acoplamento estrutural. Assim sendo, o sistema está acoplado, aderido ao
entorno, estimulando-se mutuamente, garantindo um intercâmbio de informações.

Para Luhmann tal acoplamento é feito pela comunicação, pois atende aos requisitos por
ser social, transitória e construtiva[14].

Conseqüentemente a Teoria dos Sistemas, na visão de Luhmann, gerou a mudança de
dois paradigmas. A primeira mudança de mirada foi a substituição do dualismo todo/partes para
sistema/entorno. Isto acaba com a visão dos sistemas totalmente fechados, “ensimesmados”.[15]
Uma segunda mudança paradigmática foi a transição dos Sistemas Abertos para a Teoria de
Autorreferência, autopoiesis, que é a incorporação da visão do Maturana e Varela para a
Sociologia.[16]

E essa delimitação do sistema com o entorno, com o meio é orientada a partir do ponto
de vista do observador e não do observado, que também é algo que distingue tal toeria do que
antes já havia sido pensado. Em outros termos: o produto é também produtor de efeitos.

Dentro dessa acepção os sistemas são auto-observadores porque introduzem a
diferença sistema/entorno no sistema que se constitui por seu intermédio, sua participação, o
que faz com que o sistema seja auto e ao mesmo tempo heterorreferente.

 
1. O DIREITO ENQUANTO SISTEMA AUTOPOIÉTICO

 
Após traçar a base sobre qual se assentam os estudos de Luhmann, é preciso analisar

dentro da Teoria de Sistemas onde se situa o Direito[17].
É mister ressaltar, não obstante já tenha se exposto no presente trabalho, que cada

subsistema tem seu próprio código, sua maneira peculiar de interpretar os fenômenos. Isso
acaba produzindo um sistema binário próprio que é utilizado também por Luhmann em sua
teoria, definindo assim o que é Direto/não direito; Econômico/Não-econômico; Político/não-
político.

E dentro de cada subsistema é possível vislumbrar três tipos de observação: a) a
observação do sistema global a que está atrelado aquele subsistema; b) a observação de outros
subsistemas funcionais no entorno do sistema social global, proporcionando o que se chama de
outputs, inputs, isto é, o intercâmbio de relações com os sistemas[18]. “Inputs”, o que é
absorvido pelo outro sistema e incorporado ao sistema, a “importação” de informação. “Output”
aquilo que é “exportado” para o outro sistema, influenciando-o, e c) a observação que o
subsistema faz de si mesmo (auto-observação). [19]

O Direito da Sociedade é para Luhmann um subsistema funcionalmente diferenciado
pelo fato de ter regras, linguagem, “atores” próprios (Juízes, Magistrados, Professores,
Defensores, Promotores, advogados etc.), uma vestimenta e até um código de conduta peculiar
diferente dos demais subsistemas existentes. Tudo isso confirma a noção de que o Direito é
autorreferente e que se coloca igualmente na lógica binária do Direito/não-direito.

É um Sistema que tem também uma história própria que se refere a como o Direito
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ocorreu no passado, seu surgimento e desenvolvimento nos diversos segmentos, bem como a
conseqüência dessa história para entender e adaptar ao Direito na atualidade e como essa régua
temporal se projetará no futuro. Indubitavelmente o que conheceremos do subsistema do Direito
daqui em diante dependerá dessa comunicação, inter-relação do que o Direito foi e o que é.

Na teoria do Direito a regra funciona como um elemento indispensável e fundamental
para entender o conceito do sistema jurídico e também para a sua própria manutenção. É uma
auto-referência, já que a norma simplesmente prescreve o que deve ser[20].

É necessário, contudo, certo fechamento estrutural dentro do sistema jurídico para
viabilizar a sua higidez. Permitir determinados questionamentos lastreados em outros
subsistemas poderia comprometer a integridade do Direito enquanto subsistema. Assim, em
alguns momentos o sistema deve se manter fechado ao acesso de invasões externas para sua
própria solidez estrutural, e em outros o intercâmbio entre sistemas pode ser permitido para que
haja o melhor arejamento destes.[21]

Tal assertiva pode ser verificada numa tendência atual advindo com a globalização que
é uma “cultura mundial do Direito”. Já se fala em transconstitucionalização, direito mundial
heterárquico[22] e outros institutos com características holísticas jamais antes pensadas,
demonstrando a necessidade de rever certas categorias jurídicas estanques e formuladas com
bases em premissas que hoje não mais se sustentam[23].

Uma questão importante levantada por Luhmann e que tem profunda relevância para
análise do subsistema do Direito é saber quais são os limites do Direito. Nesta quadra da
história, como bem reforça o autor, já não mais interessa saber qual é a natureza do Direito e
sim perquirir quais são os seus limites e as suas possibilidades, sendo certo que essa resposta só
pode se alcançar de maneira interdisciplinar. Na esteira dessa investigação Luhmann tentou a
criação de uma Teoria do Direito, enquanto sistema.

Todavia é importante se questionar como se pode compreender o Direito como unidade
para que se aplique a teoria dos sistemas. Esta pergunta não é nova (como reconhece o próprio
Luhmann) e outras teorias já tentaram resolver tal dilema trabalhando com a noção de
hierarquia das fontes ou categorias de Direito (Direito Natural, Direito Positivo etc.). Contudo
essas teorias simplesmente não atentaram para um elemento que é imprescindível para o
Luhmann que é a “multiplicidade da unidade”.

Se antes a evolução do Direito foi construída a partir da percepção da sua autonomia,
imprescindíveis até certo ponto para seu desenvolvimento enquanto Ciência e para a própria
noção do Estado Moderno, hoje as demandas contemporâneas, como p. ex., problemas
ecológicos[24], exigem a adaptação a novas condições de analisar esse acoplamento estrutural
do Direito com outros subsistemas.

Entretanto para que haja esse acoplamento estrutural faz-se necessário perceber que
toda observação e descrição deve se apoiar em uma distinção. Para que algo seja entendido e
tematizado, deve antes ser distinguido de outras coisas no meio. É isso que permite a
diferenciar os objetos dos conceitos. Assim sendo é inexorável admitir que o Direito pelos seus
próprios elementos constituintes se amolda com perfeição no conceito de sistema e que dentro
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desse universo o fechamento não pode ser subdimensionado.[25]
A criação de barreiras de proteção ao âmbito interno do sistema não pode levar à

conclusão de que este está (ou deve permanecer) “planetariamente solitário, que não entra em
interação com nenhuma realidade fora dele” [26]. Justamente é a conjugação da abertura
necessária com a sua diferença que forja no sistema a sua diferença com os demais. Este é o
paradoxo: considerar que a diferença é condição de possibilidade do próprio sistema[27]·. O que
deve se buscar nesse cenário é a auto-reprodução na e da diferença e não a repetição do
mesmo. É o que permite que o sistema seja simultaneamente aberto e fechado.[28]

 
 

1. A CRISE DO DIREITO COMO RESULTADO DO (DEMASIADO) FECHAMENTO ESTRUTURAL
DO SISTEMA E A NECESSÁRIA ABERTURA

 
 

Somos do entendimento que grande parte da crise que assola o Direito se encerra na
falta de diálogo entre os subsistemas. A não compreensão da contingência e dos efeitos nos
demais subsistemas, no mais das vezes conduz a decisões tomadas no interior do sistema, sem
conhecer a realidade que atravessa os demais ambientes.

Assim sendo é necessário o aperfeiçoamento dos instrumentos de observação,
percepção para que se consiga considerar, com maior rigor, os reflexos necessários de um
sistema em outro. Contudo se os sistemas dizem respeito às comunicações e a atuação se
verifica propriamente no que se convencionou denominar de organização, então é esta que
também precisa ser redefinida para que haja redução dos riscos nefastos das tomadas de
decisão entre as organizações envolvidas.

Daí a relevância da teoria luhmanniana já que esta se preocupa não só com o resultado
final das tomadas de decisões, porém mais do que isso, com os aspectos envolvidos antes deste
processo. Por isso, no que tange ao subsistema específico do Direito entendemos que é
necessário que haja a compreensão da autopoiese no ensino jurídico com a conseqüente
transdisciplinariedade das matérias cobradas nas faculdades de Direito, e posteriormente no
processo seletivo das carreiras jurídicas (tais como Sociologia, Filosofia, Economia etc.) para que
haja uma real mudança paradigmática nas respostas oferecidas pelo Judiciário, considerando
que estas repercutem também em outros campos sociais.

Vê-se, pois, que a educação transdisciplinar está intrinsecamente ligada à própria
transformação social. Seguindo na esteira desse raciocínio, é preciso dizer que um dos fatores
da crise é a não compreensão de que o Tempo tem uma lógica própria, não mensurável, mas
que inevitavelmente influencia os fatores de decisão. Quando falamos em Tempo não estamos
trabalhando com o conceito tradicional somente de “sucessão contínua de instantes nos quais se
desenvolvem eventos e variações das coisas[29]”, mas principalmente com visão sistemática do
Tempo, onde esse se apresenta como eixo de ligação entre passado e presente sendo fio
condutor necessário para a análise da própria contingência, já discutida no texto.[30]

Tal mudança de mirada para o Direito faz com que se enxergue a não-linearidade deste
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sistema. E de acordo com Teubner[31] tal ruptura paradigmática faz emergir quatro
características primordiais do Direito.

Em primeiro lugar a sua indeterminação. Segundo tal autor não é possível determinar o
conteúdo do Direito e mais que isso, o seu rumo, através de preceitos normativos, mandados de
autoridades. O Direito só poderia mesmo ser determinado pelas decisões anteriores que
inexoravelmente influenciariam as decisões seguintes, criando um espectro de circularidade do
sistema (segunda característica).

A terceira nota característica do Direito (dentro dessa visão sistêmica) seria a sua
imprevisibilidade, onde não haveria espaço para a segurança jurídica da forma como é vista
hodiernamente, por ser impeditiva da auto-referência. Penso que o paradoxo do Direito reside
justamente na sua imperiosa imprevisibilidade e simultaneamente na tentativa de conferirmos
segurança, e consequentemente a paz social.

A busca pela segurança é inerente ao ser humano. Mas como conferir segurança para
algo que é pela sua própria característica não-linear[32]? Esse é o ponto! Na ânsia de
resolvermos então toda essa trampa do Direito é que os seus “operadores” tentam aprisionar o
Tempo[33], como se tal fenômeno fosse possível, esquecendo-se que as contingências sempre o
atropelam.

Ou seja, ao invés de admitirmos a abertura sistêmica do Direito, cerramos os olhos para
o entorno quando na verdade a situação exige que se reconheça justamente a
hipercomplexidade, aqui entendida como “a possibilidade de recorrer-se a diferentes sistemas
para o enfrentamento de questões específicas”[34]. Todavia é preciso chamar a atenção para o
fato que alguns setores da academia que já começam a lançar novo olhar para o Direito
enquanto ciência percebendo a inter-conexão desta com outras áreas de conhecimento.[35]

 
1. A SAUDÁVEL RETROALIMENTAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS JURÍDICOS, ECONÔMICOS E

POLÍTICOS

 
 

Como já foi pontuado, é necessário que exista a abertura de um sistema ao seu entorno
bem como aos demais sistemas para a melhor realização do “meta-sistema social”. Jean
Clam[36] aborda em sua obra a atualidade da só-efetuação e igualmente os níveis operativos de
acoplamento. Em outras palavras: Qual o grau de “irritação” admissível de um sistema pelo
outro? Preferimos no trabalho, diante das múltiplas conexões entre os subsistemas, analisar a
interferência entre o sistema jurídico, econômico e político.

No que tange à endocitose[37] do sistema econômico e político no sistema jurídico (e
vice-versa) não há como negar a influência da malversação do dinheiro público na efetividade
de direitos, mormente dos direitos sociais que pela sua natureza eminentemente prestacional,
requer dispêndio de parcela de patrimônio público.

Tal fato sustenta-se na idéia de que a implementação das promessas da modernidade
só é possível com a assunção de um papel mais forte do Estado e que perpassa ao ponto onde
colocamos em xeque a correta aplicação do dinheiro público e se tal fato é obstrutor dos direitos
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de 2ª dimensão, ainda mais quando se considera a corrupção como fator endêmico e principal
empecilho para a realização dos objetivos previstos na Lei Maior. Dentro desse contexto é que se
faz necessário a releitura da discricionariedade bem como dos demais institutos que o
cercam[38].

Sem dúvida, a mais nefasta forma de violação dos direitos é aquela praticada pelos
entes estatais que deveriam buscar como paradigma exatamente a concretização efetiva dos
direitos inerentes à pessoa humana. No entanto, de acordo com o que preleciona Antonio
Augusto Cançado Trindade[39] estes órgãos “mediante decisões tomadas na frieza dos
escritórios, condenam milhares de seres humanos ao empobrecimento, se não à pobreza
extrema e à fome...”

Frise-se que não obstante exista um extenso rol de ilícitos penais previstos que têm por
escopo a tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa enquanto bens jurídicos,
na realidade a empiria mostra que poucos são os fatos que a princípio poderiam ser
enquadrados como merecedores de reprimenda penal chegam a ser investigados, e quase
sempre têm como resultado a impunidade justamente por ter como envolvidos autoridades
públicas. 

O que se verifica é que há um grande desperdício das verbas públicas que escoam
pelos “ralos’ da corrupção, “mordomias” e outros vícios, que no outro pólo impedem a completa
efetividade dos direitos fundamentais, sociais, que sabidamente exigem do Poder Público, maior
dispêndio de dinheiro público por serem prestacionais.

A maior transparência do dinheiro público, neste contexto, nada mais é do que a
assunção de postura mais responsável na gestão do orçamento público e a obediência aos
preceitos constitucionais, notadamente os dispostos no art., 37, caput, da Lei Maior onde
destacamos os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Assim sendo é exigência do texto constitucional que os gestores públicos,
administradores, sejam honestos e pautem seu mister de forma ética, observando nas suas
condutas o bem-estar do maior número de interessados.

É o que se convencionou denominar de Boa governança[40], que em tempos coevos
ultrapassa a mera recomendação, mas sim assume a natureza de verdadeiro direito fundamental
dos cidadãos.

Isto porque se de um lado o conceito de boa governança está atrelado à gestão
eficiente e que tenha por escopo a observância dos deveres de eficiência, ética e atendimento
aos fins sociais, na outra ponta temos que a noção de má governança se relaciona à gestão do
dinheiro público que justamente contrarie as metas colimadas pelos preceitos constitucionais.

Nesta linha de argumentação se os recursos públicos disponíveis não são suficientes
para atender a todas as demandas existentes (escassos, portanto), com muito maior razão é
que se torna indispensável a boa gestão destes, sendo absolutamente incompatível com os
ditames constitucionais, uma má governança e uma gestão irresponsável da res publica[41].

Do mesmo pensamento é Canotilho[42] que sustenta que “Devemos ter serenidade
bastante para reconhecer que a optimização dos direitos sociais não deriva só, ou
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primordialmente, da proclamação exaustiva do texto constitucional, mas da good governance
dos recursos públicos (...).”

A inegável relação do setor econômico e político é que torna bastante discutível o
emprego do dinheiro público em setores não prioritários bem como desperdiçados nos ralos da
corrupção[43]. Tudo isso leva à conclusão que o que falta é o estabelecimento de prioridades
públicas e compromisso do Administrador Público com o bem comum.

Diante da questão é necessário aduzir que diante da escassez orçamentária para
cumprimento de todas demandas possíveis, e tendo como fator agravante a ampla e irrestrita
discricionariedade do administrador público, que por vezes, pela ausência de comprometimento
com fins sociais acaba não dando o uso devido do dinheiro público existente, é que precisa ser
discutido de lege ferenda a revisitação do dogma da discricionariedade, com o fito de arejar as
políticas públicas bem como dar maior eficiência à gestão administrativa e conseqüentemente a
concretização dos direitos fundamentais.

Neste ponto coadunamos, pois, com Luciano Benetti Timm[44] quando sustenta que
tão-somente o controle do setor econômico e da má aplicação das verbas públicas não será
medida, por si só, o bastante para pôr fim aos endêmicos problemas em solo brasileiro
relacionados à desigualdade social.

Contudo somos do pensar que tal mudança paradigmática deve fazer parte de agenda a
ser adotada pelos setores públicos como forma de adimplir os direitos prelecionados na
Constituição Federal, já que em um país como o Brasil que notoriamente enfrenta graves
problemas sociais torna-se imprescindível que o Administrador Público paute as políticas públicas
tendo como norte as prioridades da população; sobretudo baseado naquelas que a própria
Constituição da República de 1988 estabeleceu. 

Neste cenário a dignidade da pessoa humana adquire importância ímpar já que passa a
ocupar o epicentro do ordenamento jurídico, sendo o filtro axiológico através do qual as demais
leis devem ser enxergadas bem como quando se analisa aos atos administrativos praticados
pelos administradores públicos. Logo não há mais espaço para a sustentação absoluta da
Supremacia do interesse público sobre o privado[45] e é necessário entender que a moderna
doutrina entende que o princípio da dignidade da pessoa é atualmente “a condição de
possibilidade para a construção hermenêutica do Direito Administrativo[46]”.

Na esteira desse raciocínio, as escolhas feitas pelo administrador que impliquem em
aplicação de recursos orçamentários públicos devem estar estritamente pautadas na Constituição
e nas prioridades elegidas pela própria comunidade, razão pela qual se o agir do gestor público
se desvirtuar deste norte interpretativo, é possível que o mérito administrativo seja controlado,
pelos órgãos do contencioso administrativo, pela Jurisdição ou mesmo pelos cidadãos, por meio
de instrumentos de participação direta na coisa pública[47].

Logo, o velho entendimento de que o administrador, por ter nas mãos a
discricionariedade administrativa, e sendo esta um espaço livre de atuação e decisão do
administrador, é frágil se (re) lido à luz da Constituição e dos princípios nela inseridos. Focando
ainda a intromissão do sistema econômico e político no Direito não se pode olvidar do grau de
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influência do poderio econômico nas decisões políticas.
Cabe então, na esteira desse raciocínio, perquirir até que ponto o jogo democrático é

influenciado pelas decisões macroeconômicas. Por vezes a conexão é tamanha que se cai num
“círculo vicioso” onde não se consegue vislumbrar realidade fora deste ambiente para se buscar
a diferença. A guisa de ilustração trazemos as regras do processo legislativo e partidário.

As campanhas partidárias são subvencionadas com dinheiro, boa parte, oriunda de
doações ocultas, razão pela qual houve (e há) enorme desconforto dos setores políticos quando
da tentativa de alteração das regras eleitorais, para vetar os doadores anônimos (ou ao menos a
quebra do anonimato e obrigação de indicá-los[48]).

Tal fato acaba permitindo o que se convencionou denominar de “lobbys”, outro exemplo
de fator de influência do setor econômico no processo político (e conseqüentemente jurídico).
Isto ocorre quando indústrias, empresas ou mesmo pessoas físicas influentes financeiramente
usam do seu prestígio social e, sobretudo, econômico para influenciar o processo legislativo e
conseqüentemente democrático[49].

Continuando na análise dessa “promiscuidade” entre os setores políticos e econômicos,
de um total de 279 deputados federais eleitos que integram organismos específicos, 36
compõem CPI’s (Comissões Parlamentares de Inquérito) ou foram relatores de projetos de lei,
bem como integram comissões temáticas no Congresso sobre matérias de interesse direto dos
seus doadores[50].

Tal fato compromete a higidez democrática, indubitavelmente, colocando em xeque o
processo legislativo e o modelo democrático como verdadeiro locus de deliberação de questões
públicas.

Continuando no enfrentamento da inter-relação entre os subsistemas, não podemos
olvidar de trazer, dentro desse espaço de discussão, as críticas[51] feitas à excessiva intromissão
da Economia no subsistema do Direito por conferir uma visão utilitarista às decisões, ao
etiquetá-las como “útil/inútil/prejudicial”.

Os estudos da Análise Econômica do Direito não deixam de estar aqui inseridos e Darío
Rodriguez também pondera que se a questão for estudada a partir do paradigma da Teoria dos
Sistemas, tal Análise considera a sociedade apenas como um sistema geral de compensação de
benefícios, independente das relações internas, das relações indiretas.

A Análise Econômica do Direito (AED) é o movimento originário na Universidade de
Chicago na década de 60 e que teve por escopo importar referenciais da Ciência Econômica
para trazer contribuições no enfrentamento de problemas atinentes ao Direito[52]. O assunto
também é abordado por Lenio Streck[53] ao afirmar a importância da autonomia do Direito,
enquanto “ordem de validade representada pela força normativa de um direito produzido
democraticamente”.

Segundo, o autor, não obstante as dimensões políticas e econômicas tenham forjado as
características da dimensão jurídico-normativa, é importante a assunção da autonomia do Direito
dentro do Estado Democrático Constitucional para que este não seja “solapado pela economia,
pela política e moral”. Esta autonomia funcionaria, portanto, como uma blindagem contra
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eventuais intromissões indevidas de um subsistema nos demais, sendo a sua própria condição
de possibilidade.

Em outras palavras: O Direito não pode ser guiado tão-só por interesses
mercadológicos. O intercâmbio entre esses campos de conhecimento é imprescindível, não
podendo haver na Constituição (representação que é da força política e da superioridade
axiológica) regras que não demonstrem também esse cariz dirigente e compromissório[54]·. A
razão da censura se justifica pelo temor que a irritação do Direito pela Economia seja de tal
monta que retire o “DNA’ do Direito[55].

As críticas são pertinentes, mas, no entanto, não se pode perder de vista a realidade da
escassez de recursos para o atendimento de todas as demandas sociais. Se a inter-relação entre
os subsistemas é uma realidade intransponível, é preciso que se estabeleça um sentido para que
ocorra o devido acoplamento. Assim também deve se considerar quando estão em jogo as
dimensões econômicas e jurídicas (mormente quando se fala dos limites do Judiciário no manejo
de verbas públicas ao prolatar decisões), os efeitos econômicos das decisões e os limites do
Estado, em especial no que tange aos direitos prestacionais.

Conforme expusemos, diante do modelo dirigente[56] assumido pela Carta de 1988 que
tinha por escopo reconstruir o Estado Democrático de Direito e, finalmente, concretizar os
preceitos do Etát Providénce[57], muitas demandas sociais antes submersas vieram à superfície,
estimuladas pela esperança de um Judiciário mais intervencionista que ocupou parcela do vazio
deixado pelo Executivo no que tange às políticas públicas.

Neste cenário, então, não se pode descurar de que o acoplamento estrutural entre
esses dois mundos (Economia e Direito) com regras e elementos próprios deve subsistir sem
permitir que o Estado se torne “refém dos grandes conglomerados econômicos”[58].

A análise de eventuais repercussões econômicas no centro das decisões jurídicas não
pode implicar no desprezo pela dignidade humana e solidariedade entre os povos. Fica a
resistência firme de Plauto Faraco de Azevedo[59] que se manifesta: “Quem reage contra o
caráter sub-reptício do discurso neoliberal é tachado de ‘dinossauro’, preso a posições
ultrapassadas, avessas às demandas incontestáveis da modernidade. A este respeito observou
Luís Fernando Veríssimo que os dinossauros foram grandes criaturas. Já os bichos que se
adaptam a tudo, que estão aí desde o começo do mundo e sobreviverão até o fim, todos sabem
quais são: as baratas, os ratos...”

O perigo do discurso da AED é que o Direito, conglobado com fatores econômicos, corre
o risco de ficar em permanente desvantagem. Os sentidos que podem ser atribuídos para o
mesmo caso apresentado podem ser decididos de forma diametralmente opostas dependendo
do referencial utilizado. No caso do Direito, terão maior preponderância, na maioria das vezes,
critérios de justiça, igualdade, legalidade. Já na Economia pela própria natureza que a constitui,
as tradições desse campo de conhecimento, sempre a aferição terá como parâmetro critérios de
eficiência, relação de “custo-benefício”.[60]

Sendo assim os critérios econômicos não podem ser a prima ratio a conduzir o agir
Administrativo, Estatal (Político, portanto) e Jurídico.
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Isto, porque conforme pontua José Reinaldo de Lima Lopes[61], “pode ser que seja
mais eficiente economicamente abandonar parte da população à própria sorte[62], eliminar
sujeitos não desejados, impedir acesso de etnias a certos lugares e assim por diante.”

Tal raciocínio é corroborado pelos ensinamentos de Kant[63] que ensina que “no reino
dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser
substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por
isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade”.

Por tudo isso é que assume importância ímpar a discussão acerca do grau de
interconexão possível entre esses universos e igualmente o grau de incerteza das decisões
judiciais no campo econômico e o modo de reduzir a complexidade desse efeito temporal.

 
4.1               O PORQUÊ AS SENTENÇAS PRODUZIDAS NO DIREITO PODEM COMPROMETER A

DEMOCRACIA E A ECONOMIA: O “EFEITO BORBOLETA [64]”
 
 

O eixo central do subsistema jurídico reside na busca da generalização e, mais que isso,
na tentativa de harmonizar as expectativas, função que se justifica em grande parte pelo anseio
social de instrumentos que possibilitem lidar com a incerteza do futuro.

No campo jurídico, como forma de controlar tais expectativas utiliza-se da “vinculação
com o tempo futuro” (ou Zeitbindung[65]).

Isto é feito através de normas jurídicas que antecipem os fatos e prevejam condutas e
objetivos a serem desempenhados pelos integrantes do corpo social.  É uma forma, de certo
modo, de manejar o tempo presente e futuro, e assegurar uma dose de “calculabilidade[66]”.

E essa necessidade torna-se ainda mais imperiosa no campo do direito quando é
possível no caso concreto que o magistrado alcance múltiplas respostas juridicamente plausíveis.

Considerando que não há uma regra previamente estipulada a orientar o agir do
magistrado, e tendo em conta que muitas vezes as próprias circunstâncias do caso (conflito
principiológicos, por exemplo) permitem que o resultado possa ser encontrado em várias
direções é que ganha relevo a discussão sobre a possibilidade dos efeitos da decisão e a
influência desta tanto na Democracia (Política, portanto) como igualmente na Economia.

E de acordo com tudo o que foi colocado até aqui é que é preciso o debate a cerca da
viabilidade de se incorporar no Brasil um método suficientemente seguro para estabelecer
critérios para guiar o juiz (e intérpretes da lei de um modo geral) na sua atividade.

A idéia é evitar que o livre discurso do juiz possa acarretar incoerência, falta de
integridade dentro do próprio sistema e possa gerar descontrole dos efeitos futuros.

É necessário, pois, que a decisão seja vinculada a um fio condutor único, conferido pela
tradição e pré-compreensão, que dará a chave de acesso autêntico ao sentido do texto, e que
pode(rá) ser entendido por qualquer outro julgador em situação semelhante e principalmente
pelos afetados direta ou indiretamente pelos efeitos da decisão.

Tal necessidade torna-se clara quando vemos que no atual estado da arte hermenêutico
o intérprete sente-se apto a “dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa[67]” sem que sequer se
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dê conta da nocividade social dessa prática.
 A sustentação de nova técnica de decisão justifica-se pela busca de integridade do

Direito e que por sua vez é resultado do próprio direito fundamental de acesso à justiça, cujo
alcance ultrapassa a simples possibilidade de acesso ao juízo, mas sim da tutela jurisdicional do
possuidor do melhor direito. [68]Em outros termos: Trata-se de direito fundamental receber do
Estado a mesma resposta jurisdicional proferida a outros jurisdicionados em situação
semelhante.

Precisa-se, assim, para o enfrentamento da questão de uma mudança paradigmática
que perpasse pela alteração no modo de observação do problema. Se o que se pretende (e
assim sempre foi!) é um sistema jurídico que tenha como premissa o valor da segurança jurídica
e integridade do Direito) é imperiosa a investigação do modo de produção das respostas
oferecidas pelos intérpretes da lei aos casos concretos[69].

A exigência de propiciar ao juiz um norte interpretativo seguro no seu ato de julgar
respalda-se pelo fato de que, conforme Dworkin e Castanheira Neves, o direito não é algo
“dado”, mas sim um verdadeiro projeto que vai sendo construído progressivamente, formado a
partir de direitos e princípios e que vai ganhando seus contornos a partir de sua própria
realização prática, já que “law is na interpretativ concept”[70].

Isto se revela necessário para a garantia do cariz democrático que deve nortear o agir
do juiz, ou por outro prisma, permitir que o aplicador da lei decida como bem lhe convier,
mesmo em casos semelhantes, é extremamente anti-democrático sobretudo porque reforça a
impossibilidade de garantir a segurança jurídica dos que recorrem ao Poder Judiciário[71].

Nesse ponto seguimos Warat[72] quando repudia o que se convencionou denominar de
“movimento Alternativo do Direito” bem como dos julgadores que pretendem impor socialmente
os “seus desejos de justiça e não querem se encontrar submetido a nenhuma lei (reivindicam o
perverso para si)” já que também não permite o controle das decisões ex ante por critérios
democráticos.

Resta claro então desta postura discricionarista assumida nas decisões no mais das
vezes emitidas e que, na outra ponta, acabam colocando em xeque a integridade e coerência do
sistema jurídico, não é aquele caso posto à decisão, mas sim todos aqueles que vierem em
seguida. Pergunta-se: Como ficam (ou ficarão) os casos seguintes?

A questão ganha extraordinária relevância quando se discute temas como direito à
saúde e os limites da defesa desse direito frente ao Estado.

Pautado no modelo dirigente[73] assumido pela Carta de 88 que buscou o resgate do
Estado Democrático de Direito no país e inaugurar o Estado do Bem Estar Social[74] de forma
mais efetiva, muitas demandas sociais emergiram na esperança de uma postura mais ativa do
Judiciário, que avançou em virtude da timidez do Executivo para apresentar respostas eficazes
no cumprimento de políticas públicas.

Como fruto disso, viu-se maior intervenção dos magistrados, por exemplo, no tocante à
concessão de medicamentos e no direito à saúde de uma forma geral.

Ainda no tocante à discussão dos reflexos do campo jurídico na Economia, pensamos
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que aqui (nas decisões acerca dos limites do Estado na prestação de medicamentos) é que se
encontram atualmente a maior dificuldade de modular o grau de acoplamento possível entre
esses campos[75].

Até quando o Estado está obrigado a despender financeiramente para atender aos que
estão sob o seu manto? O juiz deve considerar os reflexos econômicos da sua decisão? E mais:
o juiz, com sua formação eminentemente “bacharelesca” terá condições de fazê-lo?

Não se trata de uma crítica simplesmente, mas sim a constatação de um fato já
discutido anteriormente nesse trabalho, decorrência da falta de intercâmbio entre os vários
subsistemas existentes, que se reflete também no ensino do Direito e posteriormente na maneira
como são “construídos” os prolatores de decisões e o quanto isso pode afetar outros ambientes
e seu entorno (Política, Economia e o Direito, propriamente).

Cremos, pois, que talvez muitas respostas a essas perguntas possam ser dadas com a
importação de referenciais de outros campos de conhecimento para o interior do Direito. , e a
Filosofia é a maior representação disto.

 
 

1. CONCLUSÕES

 
 

Vimos com Luhmann que a teoria autopoiética visa a sustentação de um sistema que
seja simultaneamente auto e heterorreferente e neste contexto o Direito busca suas referência
tendo por pilar os seus próprios elementos.

No entanto, considerando que para que haja utilidade para a compreensão do Direito
como um sistema, e para que este seja médium de transformação social, é necessário que este
seja apto a interagir com outros subsistemas de modo a compreender a hipercomplexidade
atual.

Ocorre que essa redução de complexidade só é possível (dentro da perspectiva
autopoiética, frise-se) a partir do estabelecimento de uma rede de comunicações onde se atribui
sentido aos elementos que merecem ser importados para dentro do subsistema (jurídico, no
caso) de forma a propiciar uma visão holística e dinâmica à sociedade.

Um dos desafios nesse cenário onde se percebe o Direito como sistema é lidar de
maneira adequada com a contingência e com a dupla contingência, ou seja, com os resultados
advindos das escolhas feitas dentro da tomada de decisões e com as conseqüências provocadas
em terceiros a partir dessa primeira escolha.

Assim se o Direito precisa reduzir o seu espectro de risco no processo de escolhas e
sabidamente deve propiciar o diálogo desse campo de conhecimento com outros tão díspares,
faz-se necessário a atribuição de um sentido comum, um ambiente neutro onde possa absorver
as informações obtidas de um sistema a outro.

Foi dito que por ser o subsistema jurídico interrelacional, o Tempo torna-se importante
regente de uma transformação epocal eis que determinante dos acontecimentos vindouros
justamente por essa comunicação do passado com o presente, razão pela qual ganha relevo
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mais uma vez o fechamento estrutural do Direito para permitir a sua solidez estrutural.
No entanto, não obstante esse fechamento estrutural seja vital para a manutenção do

Direito enquanto subsistema, não se pode perder de vista a imperiosa necessidade de garantir
meios da sua contínua abertura, permitindo o intercâmbio de informações com outros sistemas,
componente da pintura social. Este é o paradoxo.

Essa mudança paradigmática revela a inevitabilidade da releitura de conceitos jurídicos
defendidos pela dogmática como imutáveis, mas que não se adequam mais a esse perfil
sistêmico prelecionado pelos defensores da Teoria Autopoiética do Direito, razão pela qual a
interdisciplinariedade é exigência premente.

Entendemos que boa parte da crise pela qual o Direito atravessa e igualmente é o
motivo pelo qual o Brasil não consegue cumprir com êxito as promessas da modernidade e levar
adiante as metas do Estado Democrático, se encontra na dificuldade de promover adequado
intercâmbio do sistema jurídico com os demais subsistemas, ou seja, no excessivo fechamento
das suas fronteiras.

A solução desse problema passa, em primeiro lugar pelo realinhamento das bases do
ensino do Direito dando-se enfoque maior à disciplinas não-jurídicas, vez que é a ponta inicial
de formação dos futuros manejadores do instrumental jurídico.

Em segundo lugar a criação de instrumentos de observação de outros subsistemas que
dêem conta de reduzir os níveis de indeterminação e imprevisibilidade do Direito, não-linear pela
sua própria natureza.

Dentro desse cenário, fomos impelidas a avaliar então como se dá a retroalimentação
(ou endocitose, como preferimos) entre os subsistemas jurídico, político e econômico e em que
medida esse grau de “irritação” é aceitável.

Fez-se a opção pela análise da influência da má gestão do dinheiro público (fator
econômico) na a efetividade de direitos, em especial os prestacionais (subsistema jurídico,
portanto).

Sustentou-se que somente tendo como base a assunção de uma postura estatal mais
robusta e que leve a sério os projetos da modernidade (onde se insere a superação das
desigualdades sócio-econômicas) é que se pode superar as crises, não só jurídicas e sociais mas
também éticas  pela qual o país atravessa.

Dentro desse contexto ganha relevância o estabelecimento de maior aparelhamento
estatal e de standards de observação de outros sistemas e organizações de modo a permitir
maior transparência e diálogo entre os vários ambientes componentes do espectro social, para
fomentar o que se convencionou denominar de boa governança.

Chamamos atenção também para a astenia presente na punibilidade de crimes contra o
patrimônio público e de “colarinho branco” que propiciam, dentro da circularidade estudada aqui,
a não implementação de direitos e agravamento da crise. Outro ponto nodal aqui mencionado
foi o grau de intromissão das forças econômicas no processo de decisões políticas e posturas
assumidas no locus de deliberação público (legislativo), que na outra ponta acabam refletindo
em decisões jurídicas e administrativas. Citou-se como ilustração a forma como são conduzidos
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os financiamentos de campanhas políticas bem como a permissão de doadores anônimos, que
acaba gerando promiscuidade no agir público. Resultado disso é que muitas vezes são as forças
econômicas que ditam as regras do jogo democrático no país, fazendo nos refletir sobre a
viabilidade do modelo de Democracia instituído como verdadeiramente representativo. Não
olvidamos de trazer as atuais discussões do movimento denominado de “Análise Econômica do
Direito” e o fizemos também tendo por escopo as idéias luhmannianas.

Na esteira desse raciocínio percebemos a imprescindibilidade das discussões dos
reflexos econômicos das decisões, sobretudo em países como o Brasil, onde a escassez de
recursos econômicos para o cumprimento das demandas sociais é uma realidade pungente. As
críticas formuladas quanto à excessiva intromissão da Economia no Direito (com as quais
concordamos) dizem respeito ao risco real de que o subsistema jurídico perca sua identidade e
se afaste progressivamente de sua natureza, e de que o fator decisivo seja sempre ditado por
grandes conglomerados econômicos.

Ou mais: que tudo fique reduzido a um filtro valorativo do binômio
“utilidade/inutilidade” e avaliado sob o espeque da relação custo-benefício, mesmo que isto
resulte no paulatino enfraquecimento dos direitos.

Baseado nessas premissas vimos igualmente que é preciso a busca de critério
razoavelmente seguro na produção de respostas jurisdicionais eis que estas podem provocar
efeitos reflexos (políticos e/ou econômicos) de proporções (quase) incalculáveis, mais imperiosa
ainda pela possibilidade de múltiplas respostas possíveis. Trata-se uma forma adequada de
harmonizar também as expectativas sociais, justificadas pela dificuldade de lidar com a incerteza
do futuro. Nesse contexto retorna, em desenho circular, a necessidade de discutir a formação
dos operadores do Direito e o quão aptos estão a oferecer respostas capazes de aplacar a crise
sem uma formação holística e interdisciplinar.

Chegamos ao fim do nosso trabalho com angústias e certezas. A convicção se faz
presente pela fé depositada na exigência de permanente diálogo entre os subsistemas sociais
para a superação da crise e maior efetividade do Direito. A inquietação revela-se pelo fato de
não podermos (neste momento) afirmar o grau de intromissão desejável que garanta um
“casamento” harmonioso entre os subsistemas estudados.

Porém, se uma analogia com as uniões matrimoniais é possível, cremos que a relação
perfeita não é aquela onde não se verificam brigas, conflitos de interesses (inevitavelmente
presentes), mas sim aquela onde o diálogo e as concessões mútuas são permanentes, onde a
confiança depositada no outro se faz presente, permitindo que não se perca o ponto de
intercessão e a linguagem comum entre as partes.

Está lançada a discussão!
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apenas por exame clínico e/ou laboratorial de PSA ou Prostatic Specific Antigen (Antígeno Prostático Específico)]. No
entanto tal droga estimula o sistema imunológico a combater o tumor. Estudos já comprovaram que o medicamento
reduz em 22% a mortalidade e aumenta a sobrevida do paciente em 4 meses. Tal tratamento foi recebido com
entusiasmo pela comunidade médico-científica considerando que nem todos os pacientes com tal doença respondem
satisfatoriamente à clássica terapia de quimioterapia e tratamento hormonal.
O fabricante do novo remédio (Dendreon Corp.) estima que o tratamento custará 93 mil dólares (cerca de
R$167.400,00) por paciente.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u728079.shtml>. Acesso em 16 de maio
de 2010.
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Considerando que tal espécie de câncer é o 6º mais comum no mundo, e o 2º mais incidente entre os homens
brasileiros, levando em conta ainda que em 2008, cerca de quase 12 mil homens faleceram no país por conta dessa
doença e que a estimativa de novos casos seja de 52.350 em 2010, é possível se ter a dimensão dos reflexos de
decisões judiciais que passem a determinar, por exemplo, o dever do Estado em arcar com essa nova terapia.
Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/prostata. Acesso em 16 de maio
de 2010.
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A PRÁXIS DE ADVOGADOS(AS) POPULARES NA LUTA PELA TERRA E PELO TERRITÓRIO 

THE PRAXIS LEGAL POPULAR ADVOCACY IN THE STRUGGLE FOR RIGHT TO LAND AND 
TERRITORY 

 

Luciana Nogueira Nóbrega 

Martha Priscylla Monteiro Joca Martins 
 
 

RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar a atuação jurídico-política de advogados(as) populares junto a 
movimentos populares organizados na luta pela direito a terra e ao território em meio rural do 

Ceará. Tais movimentos, em suas lutas e reivindicações, demandam aplicações e interpretações 
contra-hegemônicas do direito estatal, fazem emergir direitos insurgentes não contemplados no 
ordenamento jurídico estatal brasileiro e resistem em torno de direitos já anteriormente 

constituídos em comunidades e povos, levando ao reconhecimento de novos direitos ou do 
pluralismo jurídico. Outras forças sociais organizam-se pela manutenção da propriedade 

exclusivista, cartorária, individualizada, e, muitas vezes, insustentável em sua produção e na 
extração de recursos naturais. Nessa diversidade de demandas e tensões agem os(as) 
advogados(as) populares que assessoram juridicamente esses movimentos, diferenciando-se do 

jurista tradicional. A pesquisa foi desenvolvida a partir da observação participante e de entrevistas 
semi-estruturadas junto a advogados(as) da Rede Nacional de Advogados(as) Populares no Ceará 
com atuação no Movimento dos Sem-Terra, Movimento Indígena e movimentos urbanos pelo 

direito à moradia; e de estudo bibliográfico e documental sobre o tema. Os principais resultados 
apontam para a compreensão de que os advogados atuam dialogicamente entre o agir político e o 
jurídico, na perspectiva de fortalecer ações reivindicativas; provocar interlocução entre direitos 

demandados pelos movimentos e o Poder Judiciário; politizar o debate jurídico; construir linhas 
argumentativas e interpretativas críticas, que desnudem os processos políticos de construção, 
aplicação e interpretação das normas jurídicas estatais; e concretizar o direito à terra e ao 

território demandados por esses movimentos. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Terra, Direito ao Território, Pluralismo Jurídico, Advocacia 
Popular, Assessoria Jurídica Popular. 

 
 
ABSTRACT 

This article aims to analyze the legal and political practice of popular lawyers to organized popular 

movements in the struggle for right to land and territory in Ceará country. Such movements in 

their struggles and demands, demand applications and counter-hegemonic interpretations of state 

law, making to emerge insurgent rights not contemplated in the legal Brazilian state and defend 

rights already established in communities and peoples, leading to recognition of new rights and 

legal pluralism. Other social forces are organized for maintenance of exclusivist, bureaucrat, 

individualized and often unsustainable property in its production and extraction of natural 

resources. In this diversity of demands and tensions, act the lawyers who advise these popular 

movements, differing from the traditional lawyers. The survey was developed from participant 

observation and semi-structured interviews with the lawyers of the National Network of Popular 

Lawyers in Ceara with operations in the Movement of Landless Workers, Indigenous Movement 

and urban movements for housing rights; and bibliographical and documental study on the 
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subject. The main results point to the understanding that lawyers act dialogically between the 

political and legal practice, in view of strengthening protest actions; provoke dialogue among the 

defendants rights movements and the Judiciary Power; politicize the legal debate, building 

argumentative lines and interpretive criticism, which brings about the political processes of 

construction, application and interpretation of legal rules state, and realize the right to land and 

territory demanded by these movements. 

KEYWORDS: Right to Land, Right to Territory, Legal Pluralism, Legal Popular Advocacy, Popular 

Legal Services. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata dos resultados parciais de uma pesquisa em curso, a qual objetiva 

compreender a atuação de advogados(as) populares,  no campo jurídico-político[i], na 

concretização do direito à terra e ao território demandado por movimentos populares. 

Tais movimentos, em suas lutas e reivindicações, demandam aplicações e interpretações contra-

hegemônicas do direito estatal por meio da hermenêutica e do constitucionalismo críticos, fazem 

emergir direitos insurgentes não contemplados no ordenamento jurídico estatal brasileiro (como 

a campanha pelo limite máximo à propriedade de terra[ii]) e resistem em torno de direitos já 

anteriormente constituídos em comunidades e povos (como as diversas relações de povos 

indígenas e comunidades tradicionais com o espaço terrritorializado), levando ao 

reconhecimento de novos direitos ou do pluralismo jurídico. 

Esse cenário espelha a pluralidade étnica, a multiculturalidade, e as desigualdades sociais e 

econômicas brasileiras que tencionam por uma equidade social-ambiental-territorial. Outras 

forças sociais organizam-se pela manutenção da propriedade exclusivista, cartorária, 

individualizada, e insustentável em sua produção e na extração de recursos naturais. 

Essa tensão é vivenciada não apenas no Judiciário, bem como no Legislativo, nas políticas 

públicas, em canais de comunicação, nos imaginários e cotidianos sociais. Nessa diversidade de 

demandas, tensões e espaços agem os(as) advogados(as) populares que assessoram esses 

movimentos, diferenciando-se do jurista tradicional. 

Diversas são as práxis em torno da advocacia, mesmo a popular, no entanto, na busca pela 

delimitação do objeto tem se investigado o trabalho de advogados(as) populares que assessoram 

movimentos sociais no âmbito rural cearense e que se identificam com o campo da Assessoria 

Jurídica Popular, sendo oriundos de Projetos de Extensão de Assessoria Jurídica Popular 

Universitária da Universidade Federal do Ceará[iii] e da Universidade de Fortaleza[iv], 

participantes da Rede Nacional de Advogados(as) Populares no Ceará[v]. 

Iniciou-se a pesquisa através de entrevistas semi-estruturadas com diversos(as) advogados(as) da 

RENAP, após o que, em uma segunda fase passou-se a acompanhar, por meio de entrevistas 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10679

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn5


semi-estruturadas e observação participante, a atuação de quatro advogados(as). Em uma 

perspectiva de paridade de gênero estão sendo acompanhados(as) dois homens e duas mulheres. 

Com o objetivo de compreender os fluxos comuns das lutas de resistências e reivindicações em 

torno do direito à terra e ao território, a escolha desses(as) advogados(as) fez-se também pela 

diversidade de movimentos assessorados em meio rural: MST, Indígenas e Comunidades 

Tradicionais. Assim, um dos advogados assessora povos indígenas e comunidades tradicionais, 

outro o MST e comunidades tradicionais; uma das advogadas assessora o MST e outra diversos 

Povos Indígenas; todos(as) atuantes no meio rural do Ceará. 

A metodologia de pesquisa possui três feições principais: bibliográfica, documental e trabalho de 

campo. 

Sob o enfoque teórico, vem se analisando as diversas teorias relacionadas com a temática 

vertente, no decorrer de toda a pesquisa. Sob o prisma empírico, a pesquisa pretende identificar 

o que movimentos organizados reivindicam acerca do direito de acesso à terra e ao território no 

meio rural do Ceará a partir do olhar dos(as) advogados(as) e de falas, histórias e canções dos 

movimentos; bem como caracterizar a(s) práxis desses(as) advogados(as) junto aos movimentos 

assessorados. Finalmente, de posse destes dados, a pesquisa assume um caráter analítico-crítico, 

na medida em que todas estas circunstâncias vem sendo catalogadas e analisadas, no escopo de 

investigar como a atuação dos(as) advogados(as) populares contribui na concretização do direito 

de acesso a terra e ao território no meio rural do Ceará. 

Assim, a partir desses estudos e resultados iniciais, o presente artigo inicia por adentrar na 

questão da terra e do território, identificando causas e demandas comuns dos movimentos 

assessorados, colocando essa questão como a ambiência em que atuam os(as) advogados(as) 

populares. 

Em seguida, faz-se um estudo bibliográfico acerca da advocacia popular e seus fundamentos e 

demais matrizes teóricas. Empós, faz-se uma breve análise de nossas primeiras incursões em 

campo, para, enfim, concluir com os resultados parciais desta pesquisa acerca do tema proposto. 

2 A questão da terra e do território 

A construção de justiça e de equidade de acesso a terras no Brasil ocorre em meio a tensões e 

disputas de sentidos de direito e de desenvolvimento; culturas e interesses sociais e políticos 

diversos. 

Ao se lançar o olhar por entre dados acerca da concentração fundiária de terras brasileiras, 

percebe-se um retrato pérfido que tem como cenário de fundo a abissal diferença entre lei e a 

vida no Brasil. 

Exemplificativamente, o II Plano Nacional de Reforma Agrária aponta que: 

[...] a desigualdade no acesso a terra no Brasil, [...] é ainda maior do que a desigualdade da 

distribuição de renda. O índice de Gini mede o grau de concentração, sendo que, zero indica 

igualdade absoluta e 1 a concentração absoluta. Para o Brasil, o índice de distribuição de renda é 
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0,6, e para a concentração fundiária está acima de 0,8. A elevada concentração da estrutura 

fundiária brasileira dá origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais cristalizadas 

em um modelo agrícola inibidor de um desenvolvimento que combine a geração de riquezas e o 

crescimento econômico, com justiça social e cidadania para a população rural. Segundo o 

Cadastro do Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], no estrato de área até 

10 ha encontram-se 31,6% do total de imóveis que correspondem a apenas 1,8% da área total. 

Os imóveis com área superior a 2.000 ha correspondem a apenas 0,8% do número total de 

imóveis, mas ocupam 31,6% da área total. [vi] 

  

Esses dados apontam para uma realidade desigual de acesso e de distribuição de terras no Brasil, 

que subsiste mesmo após a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 e do Código Civil 

de 2002[vii], indicando que somente a garantia legal da funcionalização da propriedade não 

implica em uma redistribuição da terra. 

Os dados falam de pessoas que não tem acesso à terra, ou que vivem processos de conflitos e 

resistências pelo reconhecimento e regularização de posses ancestrais e/ou tradicionais sobre a 

terra, ou pela demarcação de seus territórios. 

A terra[viii] e o território[ix] [x]; como espaços de moradia, mobilidade, alimentação[xi], 

ambiência natural; acolhem agrupamentos humanos que, com estes, gestam diversas relações, 

em dimensões simbólica, espiritual, tradicional ou de fruição pelo trabalho. 

No entanto, a terra e o território tradicional ou étnico[xii]; local de sustentabilidade, trabalho e 

meio-ambiente; convivem com a terra como produtora de bens agrícolas e locais de vultosos 

empreendimentos empresariais. Assim, a terra e o território, e os recursos naturais neles 

presentes, são vistos como mercadorias, em uma perspectiva objetivada, passível de 

comercialização e lucro. 

Neste cenário, conflitos em torno do direito à terra e ao território ocorrem em meio aos espaços 

urbanos e rurais no Brasil, por se contrapor (esse direito) à concentração de títulos de 

propriedade em pequenos grupos sociais, os quais utilizam a terra em uma lógica 

produtivista[xiii] e mercadológica. Tal lógica inviabiliza o acesso à terra a milhares de 

trabalhadores(as) rurais sem-terra; e expulsa de seus territórios, empobrecendo-os e 

desagregando-os em seus modos de (re)produção de vida, populações tradicionais e povos 

indígenas[xiv]. 

Citam-se como exemplos disto: empresas de agronegócio[xv]; empreendimentos imobiliários e 

turísticos excludentes à maioria da população; vazios urbanos e rurais a serviço da especulação 

de preços; espaços utilizados na construção de obras desenvolvimentistas[xvi]; dentre outras 

possibilidades. 

A história da colonização brasileira[xvii], as práticas sociais na modernidade tardia no Brasil e o 

pensamento descolonial[xviii] desnudam o fato de que de todas só uma promessa da 

modernidade foi cumprida: a de tomar a terra dos povos indígenas, tornando os colonos e seus 
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descendentes mestiços os legalmente[xix] donos da terra, e negando a titularidade de terras e 

territórios a trabalhadores rurais, a comunidades quilombolas e tradicionais. 

Esse processo, entretanto, não se deu sem contestação. Canudos, Contestado, Lampião, Zumbi 

dos Palmares, a Guerra dos Bárbaros[xx], pouco conhecidos e divulgados na historiografia 

hegemônica, fruto do pensamento único, que conta a história apenas na versão dos "colonos 

vencedores", são bons exemplos de que o silêncio e a subordinação não  são a única resposta da 

gente brasileira. 

As comunidades tradicionais, os Povos Indígenas[xxi], os trabalhadores sem-terra[xxii] e outros 

grupos organizam-se em movimentos de resistências e reivindicações. Estes, ou gestam modos 

próprios de (re)produção e relação com a vida em perspectivas multiculturais e pluriétnicas, 

resistindo e lutando pela preservação[xxiii] de si e seus territórios; ou em suas lutas e 

organizações sociais gestam e reivindicam outros modos de (re)produção e relação com a terra. 

Esses movimentos, conhecidos como novos movimentos sociais, surgidos nas décadas de 1980 e 

1990, apresentam proposições diversas caracterizando-se por reivindicações não exclusivamente 

classistas e materiais nos variados planos de existência humana (político, econômico, cultural), e 

trazem questões e reivindicações que se diferenciam das trazidas pelos movimentos sociais 

operários. Antonio Carlos Wolkmer destaca que esses novos movimentos atuam como sujeitos 

coletivos de direitos e fonte de produção jurídica[xxiv]. Nas palavras de Boaventura de Sousa 

Santos: 

(...) a novidade maior dos NMSs [novos movimentos sociais] residem em que constituem tanto 

uma crítica da regulação social capitalista, como uma crítica da emancipação social socialista tal 

como ela foi definida pelo marxismo. Ao identificar novas formas de opressão que extravasam 

das relações de produção e nem sequer são específicas delas, como [...] a poluição [...] e o 

produtivismo, e ao advogar um novo paradigma social menos assente na riqueza e no bem-estar 

material do que na cultura e na qualidade de vida, os NMSs denunciam, com uma radicalidade 

sem precedentes, os excessos da regulação da modernidade.[xxv] 

  

Para esta pesquisa prefere-se caracterizá-los como movimentos populares, por compreender que, 

para além das bandeiras levantadas pelos movimentos sociais[xxvi], esses movimentos 

populares gestam uma forma própria de (re)produção e de relação com a vida a partir de suas 

relações e práticas sócio-culturais e de suas lutas sociais[xxvii]. 

Nas confluentes palavras de Pazzelo: 

Movimentos populares (ao invés de sociais) devem ser entendidos a partir de uma perspectiva 

total, não podendo vincular suas lutas, de forma absoluta, a uma necessidade específica. Quer 

dizer, na organização política popular há várias necessidades a serem satisfeitas (por vários 

satisfatores). É certo, ainda, que as organizações costumam eleger uma necessidade (ou 

violência/opressão específica) e erigir sua bandeira sobre essa especificidade. É o caso, no 

contexto brasileiro, das mulheres, dos negros, dos estudantes, dos crentes, dos ecologistas, dos 

pacifistas, dos homossexuais e assim por diante. Esse também é o caso dos sem-terra, dos sem-
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teto, dos atingidos por barragens, dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores, dos 

camponeses explorados, dos trabalhadores aviltados e muitos etcétereas. Ocorre que entre um 

grupo e outro de organizações políticas populares (ou movimentos sociais, abarcando-se as não-

organizações) há uma diferença bastante incisiva, ao menos ainda não ultrapassada no estágio 

atual das lutas sociais: no primeiro caso, elege-se uma opressão específica (machismo, 

preconceito racial, educação bancária...) e, no segundo, também (falta de terra, de teto, de casa) 

com o adendo de que neste último o primeiro está potencialmente incluído. [xxviii] 

  

Nos movimentos em destaque no presente artigo (indígenas, quilombolas e populações 

tradicionais), tais diferenças parecem confluir em um ponto essencial: o questionamento da 

propriedade como direito absoluto e exclusivo advindo de um título e a reivindicação do direito 

à terra e ao território em outras dimensões: políticas, sociais, culturais e econômicas; para além 

da terra como produtora e como mercadoria. 

Ademais, a luta pelo direito à terra e ao território nesses movimentos populares não se apresenta 

como um fim em si mesmo. A terra e o território aparecem como via de vivência de outros 

direitos: à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, dentre tantos outros, nos mais diversos 

movimentos. 

Isso vai ao encontro da compreensão de que o direito de propriedade deve ser percebido em sua 

dimensão histórica, ou seja, não como um instituto sagrado e perpétuo, mas inserido na e fruto 

da dinâmica social. Nesse sentido, pode ser superado. Assim, as disposições constitucionais não 

devem ser encaradas como ponto de chegada das lutas sociais que conseguiram inserir no texto 

constitucional a função sócio-ambiental da propriedade, o direito ao território de povos 

indígenas etc. Tais dispositivos são, antes de tudo, pontos de partida, e, portanto, podem se 

modificar de acordo com as alterações nas relações sociais e na dinâmica das reivindicações dos 

movimentos sociais e populares. E seus sentidos podem advir tanto de interpretações a 

Constituição como do seio desses movimentos como proponentes de Direito Insurgente e fonte 

de produção jurídica em um pluralismo jurídico[xxix]. 

A Constituição Federal apresenta-se como potencial via comunicativa entre as reivindicações de 

movimentos organizados em torno do direito à terra e ao território e o direito estatal a 

propriedade. Mas esses movimentos não se esgotam no texto constitucional. O seu agir político, 

muitas vezes, supera as disposições textuais da constituição, promovendo outras interpretações e 

outros sentidos, inclusive, do que seja direito. 

Carlos Frederico Marés destaca, de maneira conclusiva, que 

Para quem aceita as armadilhas do texto constitucional, a reforma agrária é impossível e 

realizável apenas em terras públicas, devolutas (o que não é reforma agrária, mas colonização), e 

nos latifúndios improdutivos segundo critérios muito baixos de produtividade, para não ferir a 

liberdade e o patrimônio do proprietário e seus credores. No texto das armadilhas somente 

serviria para a reforma agrária as áreas improdutivas do ponto de vista economicista, e, ainda 

assim, só depois de desapropriadas pela União. 
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Não é isto que salta à vista do conjunto do texto constitucional, porque esta interpretação, 

majoritária nas classes dominantes, atira às traças a definição escrita em ouro da função social 

do imóvel rural, mas não só, torna inaplicável e inócuo os propósitos de erradicar a pobreza, 

construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional, 

considerados objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil no artigo 3º. E ainda 

mais, desestrutura a ordem econômica estabelecida que tem por finalidade assegurar a todos 

existência digna (art. 170). Ao submeter a função social à produtividade, esta interpretação 

desconsidera toda a doutrina e a evolução da teoria da função social e reduz o art. 186 da 

Constituição a uma retórica cínica.[xxx] 

  

Diante dessa realidade jurídica, política e social, abre-se: uma dimensão de luta por direitos 

gestados em movimentos organizados em torno da terra e do território, junto ao Judiciário, 

Executivo e Legislativo; bem como a possibilidade de construção de cultura(s) jurídica(s) e 

sentidos de Direito que possam concretizar as demandas nascidas em suas resistências e 

reivindicações. 

3 A Advocacia Popular como Assessoria Jurídica Popular 

Esses grupos e movimentos são assessorados por advogados(as) populares em suas demandas 

jurídicas, os(as) quais buscam desenvolver paradigmas, percepções, interpretações e estratégias 

jurídico-políticas possíveis de viabilizar e concretizar tais demandas[xxxi]. 

A práxis[xxxii] jurídica advocatícia tradicional, em uma relação verticalizada, de representação, 

de afastamento do "cliente"[xxxiii] e dos motivos fundantes da causa, em geral, é insensível às 

demandas nascidas no seio de movimentos organizados e tece estratégias que se mostram 

inférteis e inócuas na concretização dessas demandas. Para estes, outro agir teórico-prático 

jurídico iria emergir no período da década de 1980. 

A Assessoria Jurídica Popular surgiu na década de 1960, densificando-se nas décadas de 1980 e 

1990, chegando à contemporaneidade. Consiste em uma práxis jurídica que pode ser engendrada 

por estudantes, advogados(as) e pessoas que atuem na área de direitos humanos[xxxiv], 

reunindo-se em si uma diversidade de experiências. 

Seus pressupostos concebem: a) o direito como algo mais amplo que as leis estatais; b) a atuação 

junto a povos, populações, comunidades, movimentos sociais e populares com um compromisso 

jurídico-político de concretização de suas demandas; c) a construção de sentidos do/de direito a 

partir das demandas dos grupos assessorados e em conjunto com estes; d) a busca de utilização 

da metodologia da Educação Popular tanto na relação com os assessorados como em atividades 

de educação em direitos praticadas pelos assessores junto aos grupos[xxxv]; e) uma práxis 

calcada no campo dos pensamentos jurídicos críticos em suas diversas vertentes; f) ser plúrima 

em suas experiências e diversa na história dos assessores(as) jurídicos que a compõem; g) o 

desejo de assessorar grupos contra-hegemônicos, de transmutar suas demandas para o mundo 

jurídico estatal e de transformar a sociedade, a partir de perspectivas políticas mais diversas; h) 

essas diversas experiências de assessoria jurídica declaram a busca pela emancipação e/ou pela 
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libertação por meio do direito (como instrumento ou buscando construir um direito 

emancipatório e/ou libertário). 

Luz destaca que "no campo da Crítica Jurídica Prática", "a experiência de advogados[as] 

também não-alinhados com a cultura jurídica dominante, ou seja, a advocacia popular" surge a 

partir da década de 1970 na defesa dos direitos de trabalhadores[xxxvi]. No entanto, o autor diz 

que: 

(...) a ampliação do "cardápio de direitos e de garantias fundamentais, no final da década de 

1980 (...); a nova legitimação processual coletiva; a crescente institucionalização dos novos 

movimentos sociais; o surgimento de correntes críticas na magistratura e na academia pode 

ser destacado como fator que contribuiu fortemente para abertura de alguns canais de atuação de 

entidades especificamente voltadas à questão do apoio jurídico popular.[xxxvii] (grifos nossos) 

  

Assim, o "Movimento Alternativo do Direito"; Roberto Lyra Filho e o "Direito Achado na Rua" 

e José Geraldo de Sousa Junior e a "Série O Direito Achado na Rua"; Miguel Pressburguer, o 

Instituto Apoio Jurídico Popular-AJUP e o Direito Insurgente; Antônio Carlos Wolkmer e o 

Pluralismo Comunitário Participativo; teóricos da Assessoria Jurídica Popular como Celso 

Campilongo[xxxviii] e Eliane Junqueira[xxxix], aparecem como importantes referências teóricas 

na gênese e formulação dos fundamentos e pressupostos da Assessoria Jurídica Popular 

Universitária e Advocatícia.[xl] 

O Movimento Alternativo do Direito: 

Tratou-se, em verdade, de um movimento inicialmente desencadeado por alguns magistrados 

gaúchos, que se reuniam desde 1987 para discutir sugestões para a Assembléia Constituinte, 

sendo formado, depois, por intelectuais e advogados militantes insatisfeitos com uma cultura 

jurídica dominante extremamente formalista e positivista[xli]. 

  

Wolkmer, ao discorrer sobre o Direito Alternativo, diz que Amilton B. de Carvalho (em seu 

livro Direito Alternativo na Jurisprudência) propõe: 

(...) que o "movimento do Direito alternativo", em seu sentido abrangente compreende as 

seguintes frentes de luta: 1. Uso Alternativo do Direito: trata-se da utilização, via interpretação 

diferenciada, 'das contradições, ambiguidades, e lacunas do Direito Legislado numa ótica 

democratizante'. 2. Positivismo de Combate: uso e reconhecimento do Direito positivo como 

arma de combate, é a luta para efetivação concreta dos direitos que já estão nos textos jurídicos 

mas não vem sendo aplicados. 3. Direito Alternativo em Sentido Estrito: é o "direito paralelo, 

emergente, insurgente, achado na rua, não oficial que coexiste com aquele emergente do Estado. 

É um direito vivo, atuante, que está em permanente formação/transformação"[xlii]. 
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Roberto Lyra Filho aparece como um dos principais representantes do "Direito Achado na Rua". 

José Geraldo de Sousa Junior diz que: 

(...) o projeto geral subjacente ao compromisso crítico na formulação de Roberto Lyra Filho 

contém a proposta de um direito novo, elaborado na dimensão dialética de alargamento do 

campo de compreensão do fenômeno jurídico, para além dos restritos limites de sua captação 

positiva, até alcançar a realidade dos ordenamentos plurais conflitantes, derivados dos 

movimentos das classes e grupos sociais em seu aparecer histórico e na afirmação cultural, 

subcultural e contracultural de seus repectivos projetos de organização política[xliii]. 

  

Sendo que "a principal vertente [do Direito Achado na Rua] encontra-se ainda na Universidade 

de Brasília [UNB], com o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos (NEP), levado 

adiante por José Geraldo de Sousa Junior, com projetos de extensão de abrangência nacional na 

década de 1990"[xliv]. Esse grupo da UNB foi responsável por publicações no campo do 

pensamento jurídico crítico e pelo Curso de Extensão Continuada denominado "O Direito 

Achado na Rua" (1987), que, em sua 4ª edição, passou a ser chamado de "Introdução Crítica ao 

Direito" (1993). 

Pressburger, advogado popular, foi coordenador do Instituto Apoio Jurídico Popular (IAJUP) 

(que existiu entre 1985 e 2002) e assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra do Rio de 

Janeiro e nacional. Faleceu em 13 de julho de 2008[xlv]. Em muitos de seus textos, Pressburguer 

ressalta a formação histórica do Brasil e o modo como o Direito Moderno no Brasil não espelha 

as demandas, as práticas e as lutas das "classes subalternas". Assim, defende o direito nascidos 

dessas práticas e lutas sociais, o direito insurgente[xlvi]. 

Para Wolkmer, "o pluralismo jurídico" conceitua-se "como a multiplicidade de práticas jurídicas 

existentes num mesmo espaço sócio-político, interagidos por conflitos ou consensos, podendo 

ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e culturais". 

Bem como o autor destaca que: 

(...) à cultura legal-estatal, contrapõe-se um modelo de pluralismo concebido a partir de outro 

modo de conceber a realidade e uma outra ética pelo refluxo político e jurídicos de novos 

sujeitos [novos movimentos sociais] - os coletivos; pelas novas necessidades - os direitos 

construídos pelo processo histórico; e pela reordenação da Sociedade Civil - o deslocamento 

normativo do centro para a periferia, do Estado para a Sociedade, da lei para os acordos, arranjos 

e negociações. É a dinâmica interativa de um espaço público aberto, democrático e 

compartilhado; (...) por fim, o reconhecimento de outro paradigma cultural de validade para o 

Direito, será representado por nova espécie de pluralismo, designado como pluralismo jurídico 

comunitário-participativo[xlvii]. 

  

Muitas desses correntes formaram-se no processo de redemocratização brasileiro hibridizados 

com o surgimento dos novos movimentos sociais e populares. 
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Na América Latina, o Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), de 

Bogotá, Colômbia; e no campo da Sociologia Jurídica Critica e Pluralismo Jurídico, o autor 

Boaventura de Sousa Santos, emergem como importantes referencias epistemológicas e práticas 

no campo da Assessoria Jurídica Popular Universitária e Advocatícia. 

O ILSA define-se como: 

ILSA - Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ahora Instituto 

Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos fue creado en 1978 como una 

institución de carácter civil, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 

D.C., Colombia. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo socio-jurídico en el campo de la 

investigación y de la acción política, promoviendo especialmente una visión crítica del derecho 

que se ha expresado de diversas formas: va desde la defensa del uso alternativo del derecho por 

los servicios legales populares; pasando por el reconocimiento del pluralismo jurídico; hasta la 

crítica al formalismo legal y la incorporación de los debates contemporáneos sobre la realización 

de los derechos, las transformaciones constitucionales y la perspectiva de género en torno al 

derecho[xlviii]. 

  

Wolkmer destaca que, no panorama do pensamento jurídico crítico: 

Ainda que não se possa apontar a consagração de um núcleo ou movimento crítico do Direito em 

Portugal, [Boaventura de Sousa Santos] (...) em suas últimas obras (...) tem examinado temas de 

natureza crítico-interdisciplinar [sobre diversas abordagens, como] o uso contra-hegemônico do 

Direito (...).[xlix]  

  

Boaventura, em seu pensamento[l], constrói chaves analítico-conceituais a partir de estudos 

empíricos acerca das práticas e das demandas de grupos e movimentos populares e movimentos 

sociais, em temas diversos, entre estes o Direito em um pensamento jurídico crítico 

emancipatório, construindo uma "sociologia jurídica das emancipações"[li]. 

Boaventura vincula o uso contra-hegemônico do Direito e a construção de uma legalidade 

cosmopolita aos movimentos, grupos e organizações subalternas ao dizer que esses devem 

desenvolver ações políticas emancipatórias, fazendo uso do direito em uma perspectiva contra-

hegemônica. Nesta perspectiva, para ele, o Direito ganha um viés emancipatório. 

Percebe-se, pois, que não há homogeneidade de pensamento entre os vários teóricos do 

pensamento jurídico crítico. Concebemos um pensamento crítico como um saber não-

monolítico, calcado em formulações teóricas e práticas que não propugnam uma única verdade 

social possível. Percebendo-o, ainda, como constante reflexão, sem um ponto de chegada 

determinado que anuncie o seu esgotamento. Um pensamento sempre a tecer-se, nos espaços 

sócio-políticos diversos e diferentes tempos histórico-culturais. No dizer de Antônio Carlos 

Wolkmer, o pensamento crítico é: 
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O instrumento pedagógico operante (teórico-prático) que permite a sujeitos inertes e mitificados 

uma tomada histórica de consciência, desencadeando processos que conduzem à formação de 

agentes sociais possuidores de uma concepção de mundo racionalizada, antidogmática, 

participativa e transformadora. Trata-se de proposta que não parte de abstrações, de um a priori 

dado, da elaboração mental pura e simples, mas da experiência histórico-concreta, da prática 

cotidiana insurgente, dos conflitos e das interações sociais e das necessidades humanas 

essenciais[lii]. 

  

No campo do Direito, em meio a essa pluralidade de pensamentos, Luis Alberto Warat assinala 

algumas características comuns, ao declarar diversas aproximações entre essas correntes, dentre 

as quais destacamos: 

a) mostrar os mecanismos discursivos a partir dos quais a cultura jurídica converte-se em 

conjunto feitichizado de discursos; 

b) denunciar como as funções políticas e ideológicas das concepções normativistas do Direito e 

do Estado encontram-se apoiadas na falaciosa separação do Direito e da Política e na utópica 

idéia da primazia da lei como garantia dos indivíduos; 

c) rever as bases epistemológicas que comandam a produção tradicional da ciência do Direito, 

demonstrando como as crenças teóricas dos juristas em torno da problemática da verdade e da 

objetividade cumprem uma função de legitimação epistêmica, através da qual pretende-se 

desvirtuar os conflitos sociais, apresentando-os como relações individuais harmonizáveis pelo 

Direito[liii]  

  

Concebe-se o campo jurídico como o conjunto de inter-relações sócio-política-culturais, das 

quais emergem normatizações (em determinada sociabilidade ou grupo social); nascido de 

vivências, práticas e lutas sociais; e como o que diz respeito a si (em dimensão individual e 

coletiva) e que é exigível do outro, bem como exigível de si, pelo inter-reconhecimento como 

iguais, podendo envolver ou não o uso de algum tipo de poder ou força para o seu cumprimento; 

gestando direitos. 

Esses direitos podem estar positivados no ordenamento jurídico nacional e em tratados e 

convenções internacionais; ou ser construídos em meio a relações sócio-política-culturais 

diversas (como as que se passam em povos indígenas e populações tradicionais); ou, ainda, 

nascidos de lutas, reivindicações e resistências sociais; sendo que, em todos esses se considera 

os direitos como fruto de construções históricas, sociais e políticas e culturalmente vivenciados; 

presentes em diversas culturas e sociabilidades humanas, passíveis de ressignificações 

interculturais[liv]. 

Esse conceito, longe de ser o ápice de um pensamento, apresenta-se como um rudimento em 

construção. E, por hora, essa concepção abre a possibilidade de reconhecer como direito: o 

insurgente nas lutas sociais e nas práticas de movimentos populares; o imerso na pluralidade 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10688

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn52
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn53
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn54


jurídica nascida dos diversos modos de (re)produção sócio-política-culturais de vida; o 

interpretado por uma hermenêutica crítica, onde se observa as possibilidades de aplicação e 

interpretação das lei estatais que se atentem para as desigualdades econômico-sociais e busquem, 

ao máximo, meios de transformá-las e; por fim, o que emerge do diálogo intercultural, 

compreendendo que existe uma cultura jurídica estatal que deve ser compreendida e partícipe do 

diálogo, bem como problematizada em seus limites e contradições, como meio de construção de 

sentidos comuns de direitos. 

O campo dos pensamentos e das práticas jurídicas críticas buscam qualificar ou instrumentalizar 

o(s) Direito(s) como uma via de Emancipação e Libertação. Compreendendo o direito moderno 

como sendo fruto de um constructo burguês, o qual apresenta contradições e incorporações de 

lutas sociais que permitem instrumentalizá-lo como tal. Bem como caracteriza alguns sentidos 

de Direito(s), como o direito insurgente e o advindo de pluralismo jurídico, como Direito(s) 

emancipatórios e libertários. 

A emancipação, por sua vez, não é um conceito estático; muda com a concepção do que seja um 

ser humano livre e autônomo e com a ampliação das dimensões consideradas como direitos. 

Santos afere que: 

A emancipação não é mais do que um conjunto de lutas processuais, sem fim definido. O que a 

distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido político das processualidades das lutas. Esse 

sentido é, para o campo social da emancipação, a ampliação e o aprofundamento das lutas 

democráticas em todos os espaços estruturais da prática social[lv],[lvi]. 

  

O pensamento de Freire lança luz sobre essa processualidade, também, na construção da 

libertação humana: 

Libertação e opressão, porém, não se acham inscritas, uma e outra, na história, como algo 

inexorável. (...). Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos tornando animais deveras 

especiais: inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em que nos tornamos capazes de 

nos perceber como seres inconclusos, limitados, condicionados, históricos. Percebendo, 

sobretudo, também, que a pura percepção da inconclusão, da limitação, da possibilidade, não 

basta. É preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação dos 

indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a transformação da sociedade[lvii]. 

  

Compreende-se, primordialmente, a emancipação como um permanente processo reivindicatório 

e de resistência na busca da obtenção e do reconhecimento de necessidades e direitos; que 

contém em si a libertação como o desvencilhar-se de determinadas condições que impossibilitam 

a autonomia e o livre desenvolvimento[lviii]. 

4 Breves histórias de incursões em campo 
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Na primeira fase da pesquisa, em que foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

diversos(as) advogados(as) da RENAP, versou-se sobre o direito à terra e à propriedade. As 

entrevistas semi-estruturadas abordaram duas perguntas principais: 1. o que você compreende 

como direito de propriedade?; 2. como os movimentos e grupos que você assessora percebem o 

direito de propriedade?. 

Na definição do direito de propriedade aparece o título e o elemento da exclusividade como 

sendo substancial a esse direito: 

É o título, ter o domínio, não necessariamente ter o contato com a terra urbana ou rural. 

  

O direito de propriedade é um direito de exclusividade. 

  

É [...] o direito exclusivo a determinado pedaço de terra que afasta a comunidade do acesso ao 

solo. Essa exclusividade acaba gerando escassez fictícia, pois há terra para todos. O direito de 

propriedade é o direito de exclusão que impede os demais de terem acesso a terra. Usar, gozar e 

dispor não define o direito de propriedade, o que marca a propriedade é a exclusividade, é a falta 

de solidariedade. 

  

Os(as) advogados(as) associam a propriedade a relações econômicas, sociais e de poder 

desiguais: 

A propriedade privada é o fundamento da sociedade, a sociedade capitalista é fundada na 

exploração. 

  

É fruto de uma estrutura de poder. O poder sempre foi para interesse de grupos particulares e 

não coletivos, esse poder faz aumentar as desigualdades. 

  

Ressaltam as problematizações e contradições existentes a partir da (des)incompatibilidade e 

diálogos entre as demandas dos movimentos e as leis e práticas judiciárias estatais: 

Tive que enfrentar os dilemas em torno desse tema quando estive nas assessorias [a 

movimentos]. Tive que compatibilizar, por exemplo, os referenciais teóricos [do Direito Estatal] 

com algumas frases muito fortes no MST: 'malditas sejam todas as cercas' ou com frases e falas 

dos movimentos sociais urbanos: 'a terra é de Deus, o homem só a cercou'. Aí ficava essa coisa 

pouco esclarecida: como equilibrar de um lado a irrealidade que significa o apoderamento de 

uma coisa com a ficção das mais abstratas e irreais que é a propriedade?  
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Nos casos de ocupação da terra elas [as comunidades] associam o direito de propriedade a quem 

tem poder econômico, proprietário é quem tem poder. Na comunidade a maior preocupação não 

é com o direito de propriedade, a principal preocupação dela não é com aquilo que está 

regulamentado, para ela só tem direito de propriedade quem o adquire por meio normal, que é a 

outra classe, elas não identificam como tendo esse direito de alguma forma. 

  

Na última ocupação do MST, em Caucaia (de 80 família), a fazenda foi declarada improdutiva 

há 5 anos pelo INCRA (após vistoria). Em 2004 a fazenda foi avaliada pelo INCRA como 

improdutiva, a qualidade do solo era ruim e o agrônomo a julgou inviável para o assentamento. 

A fazenda continuou improdutiva. É preciso criar o entendimento de que a ocupação é legítima, 

as famílias passam por situações extremas. A desobediência civil (de acordo com Geovani 

Tavares[lix]) pode se dar pela ausência de cumprimento dos direitos pelo Estado e pela 

necessidade extrema das famílias. Mais uma vez retornando ao caso de Caucaia, mesmo após a 

declaração de improdutividade pelo INCRA as famílias ocuparam a fazenda e a juíza da 3ª Vara 

de Caucaia, após o proprietário ter juntado como documento para a reintegração de posse apenas 

o laudo do INCRA (de 2004) e a matrícula do imóvel, deferiu a liminar sem ouvir a outra parte. 

A defesa da posse nessa ação passa pela pré-compreensão de que o possuidor é o proprietário, 

entendo que tem que se defender primeiro quem está na posse, depois se prova quem é 

proprietário. Pois bem, a juíza deferiu a liminar do auge do gabinete dela, uma pessoa que é tão 

distante da realidade, baseada em preconceitos que entendem que o MST é um movimento que é 

contra propriedade privada. 

  

Ressaltam os limites e possibilidades, a partir da constitucionalização, da função social da 

propriedade: 

É querido que, em uma visão ideal, a função esteja incorporada como elemento estruturador, se 

estiver presente o direito de propriedade existe, se não estiver [presente a função social] o direito 

de propriedade não existe, mas acho que essa não é a posição do ordenamento jurídico. Pois, se 

fosse, sem ensejar desapropriação, o imóvel seria considerado vago pela simples falta de função. 

O artigo 182 da CF e o estatuto [da Cidade] instituem que com a desapropriação há indenização, 

e, ainda que a reconheça [essa indenização] menos vantajosa do que a indenização por interesse 

social, mas, ainda assim, há indenização e quando indeniza se reconhece algum direito e esse 

direito é a propriedade. A fiscalização com base no direito em si (como não-escravização, por 

exemplo), mas também com base na função social da propriedade não é tudo, mas já traz força 

extra. 

  

Ressaltam que hoje, no MST, se vem buscando o acesso à terra improdutiva ou a grandes 

concentrações fundiárias que não cumpram com sua função social, objetivando o uso da terra 
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como meio de morada, alimentação e trabalho, com o estímulo a formas de agricultura familiar e 

coletiva: 

Agora, o que leva uma pessoa pai/mãe de família que passou 30, 40 anos em situação de 

subordinação no campo a ocupar uma fazenda com seus 4 ou 5 filhos? A pessoa quer 

propriedade, é uma não-proprietária e quer a propriedade. O que move em última instância as 

lutas é a necessidade de vida. O MST tem uma função pedagógica: "quando chegar a terra 

lembre-se de quem quer chegar". A luta pela reforma agrária começa com a luta individual, mas 

ela não tem que se encerrar nisso. 

  

Há três concepções de reforma agrária: 1. O tipo clássica: reforma que os capitalistas fizeram, 

pega grandes propriedades privadas e cria pequenas propriedades, democratiza o acesso a terra, 

cria pequenos capitalistas e abastece o mercado interno; 2. Reforma atual no Brasil: política de 

assentamento de famílias, desapropria e assenta famílias, só que não tem fomento de agricultura 

familiar, recursos hídricos, escoamento de produção para a cidade; 3. Reforma que quer o MST: 

pegar todas as fazendas improdutivas de acordo com os índices atuais, atualizar os índices de 

produção na legislação (é de 1978 a legislação sobre produtividade), desapropriar de maneira 

rápida, distribuir para famílias sem-terra e garantir condições mínimas para essas famílias. Os 

sem-terra querem ter uma terra. A luta não é pela propriedade da terra (privada). O debate no 

MST hoje não é mais só pela reforma agrária, vai para além disso, defende que a área 

desapropriada seja título da União. A gente defende que a área permaneça da União com 

concessão para as famílias, que o Estado compreenda isso como desenvolvimento nacional, 

soberania alimentar. 

  

No geral [no movimento] há tensionamento para o uso coletivo da terra (mecanização coletiva, 

lavoura coletiva, cooperativismo, associativismo...). No Ceará 90% é de semi-árido, a falta de 

água leva as pessoas a se manterem agrupadas em vilas para facilitar a infra-estrutura (água para 

consumo, poços artesanais) e as áreas de lavoura pode vir a ser loteadas. Alguns assentados 

podem ter cercados individuais ou criação individual de animais e as criações e produções 

agrícolas podem ser individuais. Mas a direção tenta incentivar a terra coletiva. [...]. Em Salgado 

Comprido [assentamento MST] a lavoura coletiva estava abandonada, todo mundo tinha sua 

rocinha, a partir de uma comoção na comunidade (caso de um rapaz preso) algumas mulheres 

retomaram a roça coletiva e alguns aderiram, quando estava dando fruto as mulheres disseram 

isso é nosso, se você quiser aderir no ano que vem pode ser. Após 2 ou 3 anos foi retomada a 

roça coletiva porque viram que dava fruto. Tem uma função pedagógica no fato de se ter 

participado do movimento, percebe-se que não estão interessados na propriedade da terra, mas 

sim na preferência do uso pelo trabalho. 

  

O movimento indígena e as populações tradicionais tem uma relação diferenciada com o 

território, compreendendo-o como o espaço de morada, produção, convivência, lazer, dando-lhe 

sentidos diversos ao sentido único colocado pela lógica produtivista que compreende o território 
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como um mero recurso, a ser utilizado para atender aos ditames do lucro. Os(as) advogados(as) 

destacam que: 

Como as várias experiências humanas compreendem o que pode ser apropriado... Os povos 

tradicionais mexicanos do sul não tinham palavra para o direito, inventaram uma palavra que 

traduzida tradicionalmente significa aquilo que é nosso, uma legitimação tão profunda que 

algumas coisas não podem ser apropriadas, pelo menos individualmente. Uma castanheira pode 

ser sua? Quem plantou fui eu, mas quem deixou crescer foi a natureza. Os povos tradicionais 

(mexicanos) não querem ter uso exclusivo e sim uso preferencial. Eles não querem cercar a sua 

terra, querem ter autonomia maior e possibilidade do uso da terra em uma perspectiva ancestral, 

não querem impedir ninguém de ir lá e sim não deixar de estar lá. 

  

Na Comunidade do Cumbe há um conflito com as usinas eólicas, o acesso, em geral, está 

fechado com alagados ou dunas e há uma única passagem para se chegar as dunas, sendo que 

uma empresa comprou as dunas. A área no entorno dos cata-ventos tem que ser isolada e a 

comunidade não vai mais poder andar nas dunas, e eles ancestralmente andaram naquelas dunas 

e se perguntam: por que as usinas tinham que ser construídas naquelas dunas? Eles [a 

comunidade] não têm noção de propriedade e sim de território, o território deles está sendo 

diminuído. O indígena lida com território (área de preferência) e não com propriedade (área de 

exclusividade).   

  

As comunidades tradicionais não têm a percepção que nós temos, individual, a visão é mais 

comunitária, entendem que a propriedade serve para o coletivo. No litoral as comunidades são 

seminômades por causa do movimento das dunas, sabem que o lugar das dunas vai mudar, 

alguém mais formalista do direito vai dizer que não apresentam nenhum dos requisitos da posse, 

contudo a comunidade entende a propriedade como algo que pertence a coletividade. Os bens 

realmente têm que cumprir uma função, para eles não cabe um bem sem função, não entendem o 

bem de uma forma abstrata, o bem tem que dar algo para a comunidade. Outros podem olhar 

para isso e achar primitivo, mas isso chega mais perto da constituição, pela função sócio-

ambiental, do que a especulação imobiliária. O que é avançado e progressista é uma visão 

pública e coletiva de propriedade, não privatista. 

  

As falas assentes nas entrevistas dos(as) advogados(as), seja ao discorrer sobre percepções 

próprias ou acerca de sua visão das demandas dos movimentos por eles(as) assessorados 

destacam que: 

a)      A definição do direito de propriedade aparece ligada a um título e a exclusividade. A 

propriedade é vista como causa impeditiva de acesso democrático a terra, por servir como meio 

de manutenção de relações econômicas e sociais baseadas na concentração do capital e de meios 

de produção em pequenos grupos, e na exclusão da maioria populacional; 
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b)      Apregoam que a propriedade em um viés puramente produtivista e mercadológico reforça 

a exclusão e as desigualdades econômicas e sociais; 

c)      Expressam que a função social da propriedade presente na Constituição Federal de 1988 

representa um avanço e possibilita interpretações mais próximas das demandas dos movimentos 

sociais, ainda que problematizem a desapropriação com posterior indenização em caso de não 

cumprimento da função social, por compreenderem que em não sendo efetivada a função social 

o bem não deveria sequer ser reconhecido como propriedade, e não ensejar nenhuma forma de 

desapropriação, portanto; 

d)     Em meio a uma pluralidade, os movimentos engendram tessituras comuns na construção de 

percepções confluentes acerca da significância de direito de acesso à terra e ao território, muitas 

vezes descolado de um viés produtivista e mercadológica. A diversidade dos movimentos parece 

apresentar alguns elementos comuns, ao vislumbrarem a terra como meio de morada, 

alimentação, provedora de recursos naturais, meio de trabalho, sendo seu pertencimento 

legitimado pelo seu uso ou pela relação étnica, tradicional, de ancestralidade com determinado 

grupo social, ligando, igualmente, o direito à terra e ao território e não ao título de propriedade. 

Passou-se, então, a acompanhar, o trabalho dos(as) quatro advogados(as). A fim de não 

identificá-los, e com a expectativa de criar mais um meio de compreensão do que significa para 

cada um/uma a advocacia popular, pediu-se-lhes para batizarem-se com um nome que a isso 

remetesse. 

Apenas um deles, até o presente momento, respondeu com o seguinte: 

Escolhi o Luiz Gama[lx], advogado negro, filho de um português e de uma negra líder da 

revolta dos Malês, posto como escravo por seu próprio pai. Sempre tive uma admiração por esta 

revolta. Ele tentou estudar no Largo do São Francisco, mas o preconceito dos filhos de 

Fazendeiro tornou insuportável o estudo. Foi militar (...), policial. E acho que em sua época era 

um advogado popular, totalmente identificado e atuando, não só na esfera técnico jurídica por 

suas causas. Ele participava de ação direta, ajudando nas fugas de escravos. Atuava no debate 

público, escrevendo em jornais. Parece que soltou por volta de 500 escravos, usando, inclusive, 

o direito romano. Ele também atuava politicamente, foi fundador do Partido Republicano e 

rompeu em sua formação, porque não quiseram enfrentar a questão da libertação dos escravos. 

Enfrentava coronéis militares, fazendeiros, etc. Na época em que faleceu, trouxe grande 

comoção a São Paulo. Mas como todo advogado popular, um herói anônimo, esquecido pela 

história oficial. 

  

No entanto, destaca-se, os(as) demais concordaram com o proposto e disseram que iriam pensar 

em um nome. 

Vem se acompanhando mais diretamente o trabalho de um dos advogados junto a Comunidade 

de Curral Velho[lxi], impactada em seu modo de vida e produção por fazendas de 

carcinicultura[lxii] existentes no entorno da comunidade, por meio de observação participante e 
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entrevistas semi-estruturadas. A história do lugar é marcada pela resistência à devastação 

socioambiental[lxiii] causada por essa atividade econômica. 

Por meio de grupos focais, entrevistas e observação participante junto a pessoas da comunidade 

de Curral Velho pertencentes a Associação de Pescadores e Marisqueiras, pesquisou-se sobre: a 

relação da comunidade com a terra, o território e os sentidos gestados pela comunidade em torno 

desses direitos; suas histórias, falas e canções sobre suas resistências e lutas; a relação com o 

advogado; o que compreendem como advocacia popular[lxiv]. Bem como vem sendo realizadas 

entrevistas sem roteiro ou com roteiro semi-estruturado com o advogado, a fim de compreender 

tanto sua práxis na advocacia popular, bem como se dá a relação jurídica deste com a 

comunidade de Curral Velho, acompanhando-o em suas idas ao local. 

Duas outras entrevistas (março de 2010), utilizando-se de roteiro semi-estruturado, foram 

realizadas com esse advogado a fim de aprofundar em questões como propriedade, terra, 

território, advocacia popular e assessoria jurídica popular. Observa-se que tal advogado também 

é autor de livros de poesia e muitos de seus poemas tratam de suas experiências na advocacia 

popular e histórias dos grupos por ele assessorados. 

Referido advogado contou-nos em poesia sobre suas percepções acerca de Curral Velho: 

Disseram pra em volta do pé do mangue olhar, 

Os buracos de caranguejo que ali se via. 

Se por um acaso se inventasse de cortar, 

Não se teria mais vida, o caranguejo sumia. 

  

Assim, colocou-se um pescador a ensinar, 

Mas o carcinicultor a ele não bem ouvia, 

Só pensava no lucro que ele iria ganhar, 

Ah, não se importava com a morte que trazia. 

De atraso, então, rotula a comunidade, 

Mas não diz que, na verdade, só quer seu torpe ganho, 

Que bem ofusca no outro a sua alteridade. 

  

Na vida não consegue ver mais lucratividade, 
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Ah, uma cegueira tão grande, assim, sem tamanho, 

Que não pode ver no humano, mais cumplicidade.[lxv] 

  

Em abril de 2010, em plena Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária[lxvi], iniciou-se o 

acompanhamento de atividades da advogada do Movimento dos Sem-Terra (MST), a partir de 

observação participante na primeira audiência de negociação sobre a ocupação 

rururbana[lxvii] Comuna da Terra 17 de Abril[lxviii], onde estavam presentes o Movimento dos 

Conselhos Populares no Ceará (MCP), o MST, os legalmente proprietários, a Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária no 

Ceará (INCRA), no dia 16 de abril de 2010 na SDA. Nesta ocasião a advogada acompanhava o 

processo de negociação como assessora jurídica do MST e MCP. 

Em outra ocasião (abril de 2010) realizou-se uma viagem pelo interior do Ceará com a 

advogada, em que esta foi em uma recente ocupação. Neste dia, a advogada foi ao Fórum da 

cidade e conversou com o oficial de justiça sobre a liminar de reintegração de posse já concedida 

para os legalmente proprietários da terra. Além de ir até a ocupação a fim de dialogar com os 

militantes do movimento, informando-os sobre o procedimento judicial, respondendo as dúvidas 

destes acerca do direito estatal aplicado ao caso em questão e ouvindo-os acerca das expectativas 

e a vivências destes na história da ocupação. 

O coordenador do movimento na cidade, presente sempre na ocupação, estava nesse momento. 

Foram discutidas também estratégias jurídico-políticas com a co-participação do coordenador, 

dos militantes e da advogada. Nesse dia, também, a advogada e o coordenador deram uma 

entrevista na rádio local sobre a ocupação, o MST e a realidade do não-acesso à terra no Brasil, 

o que nos permitiu observar a fala dele e dela acerca dos temas, em uma ocasião em que se 

considerou haver uma representatividade das idéias do movimento. 

Destacam-se, ainda, três momentos particularmente importantes para a pesquisa: a oportunidade 

de dialogar com o aludido coordenador sobre o processo de construção da ocupação e os 

sentidos de direito à terra do MST; a mística[lxix] realizada no momento da visita a ocupação; e 

a estética da ocupação: na entrada, uma bandeira do MST e um desenho utilizando-se de pedras 

com os dizeres "MST" e "20 anos"[lxx], da entrada à ocupação um caminho feito de pedra o 

qual levava a um mandacaru onde, encostada, estava uma bandeira do MST[lxxi] entre duas 

pedras. 

Perguntou-se a um dos militantes se ele poderia tirar fotos do que quisesse da ocupação. Ele 

concordou e, das várias fotos que tirou a que se repetiu diversas vezes, em diferentes ângulos, foi 

justamente a da bandeira do MST junto ao mandacaru, as outras foram de outros locais da 

ocupação. 

No decorrer das vivências de campo em abril não se conseguiu acompanhar o trabalho do outro 

advogado do MST. No entanto, ele já havia participado das entrevistas semi-estruturadas supra 

citadas. 
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Na Jornada de Lutas acompanhou-se também a manifestação do MST diante do Palácio de 

Iracema[lxxii], a fim de reivindicar uma reunião com o governador[lxxiii] com o fito de tratar de 

uma pauta enumerada pelo Movimento[lxxiv]. 

Na ocasião observou-se que os(as) manifestantes cantavam as músicas ligadas às suas lutas e 

exibiam bandeiras e blusas identificando-se como sendo do MST. No entanto, tanto na visita a 

ocupação, como nessa manifestação, é o olhar, a dança na frente do Palácio, o tom da voz, o 

rosto cansado e, ao dialogar com alguns(mas), a percepção da resolução deles(as) em 

permanecer até serem ouvidos, que nos faz perceber que aquelas pessoas estavam mais do que 

reunidas por necessidades legítimas e imediatas, mas também por um sentido comum deles 

como sujeitos jurídico-político de direito à terra. 

A advogada foi entrevistada em maio de 2010, noutra ocasião, por meio de um roteiro semi-

estruturado, através de perguntas já formuladas ao outro advogado (de Curral Velho). 

Em janeiro de 2010 esteve-se na XV Assembléia Estadual dos Povos Indígenas do Estado do 

Ceará[lxxv], onde se estabeleceu contato com os Povos e teve-se a oportunidade de assistir a 

uma mesa sobre conflitos de terra[lxxvi], na qual a Assembléia manifestou-se discorrendo sobre 

a situação de cada um dos povos. Foram comuns os relatos de muitas etnias acerca da demora no 

reconhecimento (pelo Estado) como povo indígena[lxxvii] e do complicado processo de 

demarcação de seus territórios, através de realidades diversas dos vários recantos do Ceará. 

Em abril de 2010, acompanhou-se a advogada popular que trabalha com povos 

indígenas[lxxviii] à Sessão Solene em Homenagem aos Povos Indígenas do Ceará na 

Assembléia Estadual cearense[lxxix]. Em maio de 2010 acompanhou-se a advogada à aldeia 

Jenipapo-Kanindé[lxxx], em uma reunião que ocorre mensalmente para informar-lhes sobre os 

procedimentos judiciais, e onde se dialoga com representantes do Povo sobre seu cotidiano e 

seus problemas, como questões ambientais, uso abusivo de álcool e conflitos entre eles. 

Observou-se que, mesmo estando seu território em processo de demarcação, existe lá uma escola 

diferenciada, como uma "parcela" de reconhecimento do Estado da sua existência como povo 

indígena. 

Em duas ocasiões foram realizadas entrevistas com a advogada utilizando-se do mesmo 

instrumental aplicado ao advogado e à advogada anteriormente citados. 

5 Alguns resultados: breves notas conclusivas 

Os principais resultados apontam para a compreensão de que os(as) advogados(as) atuam 

dialogicamente entre o agir político e o jurídico, na perspectiva de: a) fortalecer as ações 

reivindicatórias dos movimentos assessorados, dialogando com estes sobre possíveis estratégias 

jurídico-políticas na persecução de suas demandas; b) provocar interlocução entre direitos 

demandados pelos movimentos e o Poder Judiciário; c) construir linhas argumentativas e 

interpretativas críticas, que desnudem os processos políticos de construção, aplicação e 

interpretação das normas jurídicas estatais e busquem constituir outras racionalidades e 

compreensões jurídicas; d) politizar o debate jurídico, demonstrando as ideologias 

invisibilizadas pela compreensão de que o jurídico é eminentemente técnico e, portanto, neutro; 

e) utilizar-se de diversas vias de comunicação, virtuais ou não, buscando conectar uma demanda 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10697

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn72
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn73
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn74
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn75
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn76
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn77
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn78
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn79
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/99%20-%20SOCIOLOGIA%20E%20ANTROPOLOGIA%20JURIDICAS/4926.html%23_edn80


local a redes de movimentos nacionais e internacionais; f) atuar junto ao Poder Legislativo, 

observando e denunciando edições de determinadas leis ou mobilizando-se junto aos 

movimentos pela edição de novas leis e audiências públicas; g) atuar junto ao Poder Executivo 

em procedimentos administrativos e na busca pela efetivação e constituição de certas políticas 

públicas. 

No presente trabalho, as falas expressas nas entrevistas de advogados(as) populares e as leituras 

bibliográficas acerca do direito a terra explicitaram que os movimentos populares propõem e 

reivindicam (re)interpretações e outros sentidos ao direito de propriedade estatal e fundam 

percepções acerca da significância de direito à terra e ao território, muitas vezes descolado de 

um viés produtivista e mercadológico. Tais resistências e reivindicações ora encontram aporte na 

Constituição Federal de 1988, ora levam-nos a lutar por direitos ainda não reconhecidos pelo 

Estado (na legislação ou na dimensão da aplicação e interpretação do direito). 

Tais caminhos, apontados em uma investigação inicial e não conclusiva, fazem presentes e 

emergentes outras formas de relações sociais com a terra e com o território, bases de uma real 

concretização de direitos ligados a terra, tais como o direito de auto sustentar-se e alimentar-se, o 

direito a uma relação sócio-ambiental sustentável e equilibrada com o meio-ambiente; o direito 

de proteger-se em uma morada, e o direito de relacionar-se com a terra, seja em uma relação 

simbólica, tradicional ou de fruição pelo trabalho. 

Nesse sentido, compreender como esses movimentos percebem a propriedade e de que forma 

eles identificam o direito à terra e ao território é imprescindível se quisermos construir uma 

sociedade justa em suas possibilidades, plural em seu contexto político-social, e solidária na 

edificação de meios de sustentabilidade econômica. 

Bem como identificar e compreender como se tece a atuação de advogados(as) populares pode 

emergir novas práxis e culturas jurídicas que tornem possível a concretização das demandas de 

movimentos populares organizados na luta pelo real acesso à terra e ao território, como meio de 

(re)produção de vida. 
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SILVA, Ligia Osorio. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da lei de 1850. 2ª Ed. Campinas: 

UNICAMP, 2008; 

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de (org.). Introdução Crítica ao Direito. Série o Direito 

Achado na Rua. 4ª ed, Brasília: Universidade de Brasília, 1993; 

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de; Outros (organizadores). Introdução Crítica ao Direito 

Agrário. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002; 

STEFANIAK, Jeaneth Nunes. Propriedade e Função Social: perspectivas do ordenamento 

jurídico e do MST. Ponta Grossa: UEPG, 2003; 

TAVARES, Geovani de Oliveira. Desobediência Civil e Direito Político de Resistência - os 

novos direitos. Campinas: Edicamp, 2003; 

WARAT, Luis Alberto. A Produção Crítica do Saber Jurídico. In: PLASTINO, Carlos A. 

(org). Crítica do Direito e do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1984; 
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WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 

Direito. São Paulo: Alfa Omega, 2001; 

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 6ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008; 

ZIMMERMANN, Roque. América Latina - O Não-Ser: uma abordagem filosófica a partir de 

Enrique Dussel (1962-1976), 2ª Ed. Petró 

 

[i] "Sejamos claros: aquilo a que chamamos de direito é um fenômeno complexo e total, o qual 

não pode ser reduzido a uma de suas dimensões fáticas. Ou seja, se há norma, ela não é única, 

prevalente, sequer centro da aplicabilidade jurídica". "(...) a não-norma também é uma norma; a 

não-interpretação também é uma interpretação; o não- procedimento também é um tipo de 

procedimento; o não também é um tipo de sim". "Sendo assim, o que caracteriza o direito é ser 

uma totalidade concreta e, ao mesmo tempo, estar inserido nela. É o problema do poder, em sede 

de discussões jurídicas, que dá azo à superação da discussão do jurídico como mera forma ou um 

elemento em última instância, assim como permite entrever na realidade do direito a assimetria 

entre as regulações sociais possíveis. Direito é organização política e por isso mesmo não se 

reduz ao estado. Extrapola-o na medida em que nem toda organização política é estado e nem 

mesmo deve estar sob a égide do direito estatal". PAZELLO, Ricardo Prestes. A Produção da 

Vida e o Poder Dual do Pluralismo Jurídico Insurgente: ensaio para uma teoria de libertação 

dos movimentos populares no choro-canção latino-americano. Dissertação (Mestrado em 

Direito) - UFSC/Florianópolis, Santa Catarina. 2010, p. 108, 109, 118. 

[ii] "Em setembro deste ano, do dia 01 a 07, será realizado o Plebiscito Popular pelo limite da 

terra. A iniciativa é parte de uma campanha pela emenda constitucional que "estabelece um 

limite máximo à propriedade da terra no Brasil". Informação disponível em 

<http://scj.org.br/site/?p=3274>, acesso em: 02 Ago. 2010. Para maiores informações consultar a 

Cartilha Plebiscito Popular, Limite da Propriedade da Terra: um direito do povo, um dever do 

Estado. Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, 2010. 

[iii] São esses: Centro de Assessoria Jurídica Popular (CAJU) e Núcleo de Assessoria Jurídica 

Comunitária (NAJUC), regularmente cadastrados na Universidade Federal do Ceará, existentes 

há mais de dez anos. 

[iv] Sendo esse o Serviço de Assessoria Jurídica Popular (SAJU-CE), em fase de 

reconhecimento e cadastramento na Universidade de Fortaleza, existente desde 2000. 

[v] "Surgiu em dezembro de 1995 [a RENAP Nacional], num encontro nacional realizado em SP 

- Capital. Este encontro fundacional foi precedido de uma reunião em SP, coordenada pelo 

Secretário Agrário do PT, com representantes do MST, CPT, ANAP, AJUP, quando se analisou 

a necessidade de retomar a articulação de advogados/as "populares", em âmbito nacional, já que 

se detectava uma ofensiva do latifúndio sobre o Poder Judiciário, tendo como casos 

emblemáticos as decisões dos juízes de Alhandra-PB e de Pirapozinho-SP,  determinando a 

prisão de lideranças do MST e CPT sob fundamentos jurídicos muito semelhantes, em regiões 
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muito distantes geograficamente. Não tinha um nome definido, nem se chamou de rede, mas de 

"proteção jurídica do povo da terra", pois reunião advogados/as que trabalhavam para 

movimentos sociais do campo (os advogados/as da CONTAG também participaram do primeiro 

encontro). Só no Encontro paranaense, realizado em março de 1996, em Maringá, que surge a 

proposta de ser uma rede, não de advogados "amigos do MST" ou só do "povo da terra", mas 

uma rede de advogados populares, já que alguns profissionais atendiam em seus escritórios 

demandas populares urbanas, não só dos movimentos sociais rurais. A proposta [inicial] foi 

chamá-la de Rede Nacional Autônoma de Advogados Populares - RENAAP". (FRIGO, Darcy. 

Em entrevista concedida a Leandro Franklin Gorsdorf. Em 12 de dezembro de 2003. 

Brasília/Distrito Federal. Publicada em GORSDORF, Leandro Franklin. Assessoria Jurídica 

Popular e a construção de um novo senso comum emancipatório. Dissertação (Mestrado em 

Direito). Universidade Federal do Paraná-UFPR, 2004). Freitas aponta que a RENAP-CE foi 

formada em 1998, em decorrência do contato do MST com a Renap Nacional, após o Encontro 

Nacional da RENAP realizado em São Luís nesse mesmo ano e que, no início, era formado 

basicamente por advogados(as) do MST ou que apoiavam esse movimento, sendo ampliada  em 

suas temáticas com o passar do tempo. (FREITAS, Elmano. Em entrevista concedida a esta 

pesquisa. Em 05 de março de 2010. Fortaleza/Ceará). Hoje, a RENAP-CE articula-se em torno 

das temáticas seguintes: direitos de criança e adolescente, questões sócio-ambientais, direito de 

acesso a terra em meio urbano e rural, tendo já seus(as) advogados(as) atuado em outras 

temáticas, como direito de mulheres. 

[vi] BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. II Plano Nacional de 

Reforma Agrária: Paz, Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural, 2003, p. 11. Disponível 

em: <http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/PNRA_2004.pdf>; acesso em 08 Jul 2010. 

[vii] A Constituição Brasileira de 1988 (CF/1988), atenta ao paradigma da funcionalidade, 

previu em diversos dispositivos a função social da propriedade ou o direito de propriedade 

funcionalizado. Exemplificativamente, citam-se os artigos 5º, XXIII; 170, III; 182, § 2º; 184; 

todos da CF/1988. O Código Civil de 2002, atendendo às disposições constitucionais, 

estabeleceu, no art. 1.228, §1º, que: 

Art. 1228. [...]. 

§1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em 

lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.   

[viii] A terra pode ser vista como um espaço geográfico de morada e desenvolvimento, 

provedora de recursos naturais e alimentação, de modo não-territorializado. 

[ix] Compreende-se o território como um espaço ocupado por determinado(s) grupo(s), que 

mantém com este uma relação que transcende a moradia e a alimentação, eivada de locais 

simbólicos, como o lugar em que praticam rituais desde o tempo de seus antepassados, os 

caminhos por onde se movimentam, os locais de plantio, de criação de animais, de extração de 

recursos naturais, os locais onde descansam seus antepassados, os locais de preservação de 

espaços naturais, e outras possíveis localidades constituídas em dada cultura. Sendo esses 
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espaços necessários a (re)produção de vida em suas mais diversas dimensões (social, política, 

econômica, cultural) desses agrupamentos humanos. O grupo mantém com este espaço uma 

ligação única, o espaço faz parte de sua cultura, sua história, é onde viveu os que os precederam 

e, em tendo a possibilidade de mudar-se, recusam-se pelo o que o espaço representa, bem como, 

em sendo expropriados do território sentem que uma parte do que eles são se vai com a expulsão 

do lugar. Em determinados grupos, a saída do território representa não só a morte de sua cultura, 

bem como sua morte física. Por essa razão, defendem e resistem em seus territórios como a 

defesa não só do lugar em que moram e onde produzem os meios de subsistência, mas também 

como o que os identificam. 

[x] No Decreto n° 6.040/2007, art. 3°, encontram-se as definições acerca de Povos e 

Comunidades Tradicionais (inciso I) e Territórios Tradicionais (inciso II). As populações 

tradicionais encontram seu principal aporte jurídico na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, adotada pelo Brasil pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, sendo 

a questão territorial especialmente tratada nos artigos 13, 15 e 16 desta Convenção. 

[xi] O Prof. Alfonsin trata do tema em sua obra ALFONSIN, Jacques Távora. O Acesso à Terra 

como Conteúdo de Direitos Humanos Fundamentais à Alimentação e à Moradia. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003. 

[xii] Étnico aqui tem relação com as populações indígenas e quilombolas, enquanto tradicionais 

diz respeito a todo o um conjunto que agrega os grupos populacionais os quais possuem relações 

diferenciadas com o território, embora não se identifiquem nem como indígenas, nem como 

quilombolas. Sobre o conceito de populações tradicionais, ver DIEGUES, Antônio Carlos; 

ARRUDA, Rinaldo S. V. (orgs.). Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília: 

Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: Editora da USP, 2001. 

[xiii] Ideologização da terra como somente um espaço de produção mercadológica, 

descaracterizando-a como espaço de vida e (re)produção ambiental (em sua dimensão natural e 

social). 

[xiv] A Constituição de 1988 dispõe em seu artigo 231, caput, que: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens 

[xv] O agronegócio constitui-se em uma forma de produção de alimentos e criação de animais 

em grandes glebas de terra, com o escoamento de grande parte de seus produtos para a 

exportação, utilizando-se de agrotóxicos, fertilizantes químicos e rações manipuladas 

quimicamente que façam produzir mais em menos tempo, com forte presença de máquinas na 

produção, com pouca ou nenhuma preocupação sócio-ambiental, e, ainda que respeite 

formalmente os direitos trabalhistas, torna os agricultores mal assalariados e empobrecidos, sem 

acesso ao capital suficiente para a compra de uma porção de terra que os permita plantar para 

alimentar a si e sua família em padrões alimentares saudáveis. Além de provocar a migração de 

enorme contingente populacional de agricultores sem-terra para as cidades urbanas (dentre 

outros fatores migratórios).  Reconhece-se que, em meio a esse cenário, há a necessidade de 
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desenvolvimento econômico, de produção agrícola e de acesso e uso de recursos naturais que 

possam garantir uma sustentabilidade econômica e social. No entanto, tal pode ser concebido em 

uma perspectiva solidária e coletiva (como determinadas formas de agricultura familiar 

desenvolvidas em assentamentos ou pela valorização e o respeito aos conhecimentos étnicos e 

tradicionais acerca de recursos naturais). 

[xvi] Modo de desenvolvimento que desconhece a preservação do meio ambiente (como meio 

social e natural) e o fortalecimento do desenvolvimento e autonomia local, priorizando a criação 

de infra-estrutura para empreendimentos empresariais, provocando o deslocamento de 

populações, ainda que haja a promessa de que as obras reverter-se-ão em benefício para estas. 

Em geral, essas populações são expropriadas da terra e do seu modo de (re)produção e 

sustentabilidade, conhecendo apenas os efeitos do empobrecimento e da destruição e 

desequilíbrio ambientais provocados por referidas obras. 

[xvii] Sobre a história do Brasil e a distribuição de terras ver em: GUIMARÃES, Alberto 

Passos. Quatro Séculos de Latifúndio. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. SILVA, Ligia 

Osorio. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da lei de 1850. 2ª Ed. Campinas: UNICAMP, 

2008. COMPARATO, Fábio Konder. A Política Agrária no Brasil. Disponível em 

<http://www.limitedaterra.org.br/noticiasDetalhe.php?id=65>; acesso em 8 Jul 2010. PAULA, 

Roberto de. Direito Agrário Constitucional: a propriedade privada da terra à luz da 

Constituição Federal e da justiça. São Leopoldo: Oikos, 2007. STEFANIAK, Jeaneth 

Nunes. Propriedade e Função Social: perspectivas do ordenamento jurídico e do MST. Ponta 

Grossa: UEPG, 2003. 

[xviii] Citam-se as importantes obras acerca do assunto: FANON, Frantz. Os Condenados da 

Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. SARTRE, Jean Paul. Colonialismo e 

Neocolonialismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1968. DUSSEL, Enrique. Ética da 

Libertação: na idade da globalização e da exclusão, Tradução de ALVES, Ephraim Ferreira; 

CLASEN, Jaime A.; ORTH, Lúcia M. E., 3ª Ed. Petrópolis:Vozes, 2007. DUSSEL, 

Enrique. Hacia uma Filosofía Política Crítica. Bilbao: Editorial Descléé de Brower, 

2001. DUSSEL, Enrique.  20 Teses de Política. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

MIGNOLO, Walter. Histórias Locais, Projetos Globais: colonialidade, saberes subalternos e 

pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003. MIGNOLO, Walter 

(compilador). Capitalismo y Geopolítica Del Conocimiento: El eurocentrismo y la filosofia de 

la liberación em el debate intelectual contemporâneo. Buenos Aires: Ediciones Del Signo, 2001. 

LANDER, Edgardo (org.). A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e ciências sociais, 

perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. ZIMMERMANN, Roque. América 

Latina - O Não-Ser: uma abordagem filosófica a partir de Enrique Dussel (1962-1976), 2ª Ed. 

Petrópolis: Vozes, 1987. SANTOS, Boaventura de Sousa; MENEZES, Maria Paula 

(organizadores). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez: 2010. 

[xix] De acordo com o Direito Estatal em vigência em cada período. 

[xx] A Guerra dos Bárbaros foi um levante indígena que ocorreu no Nordeste brasileiro de 

resistência à escravização forçada e à colonização. 
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[xxi] Sobre povos indígenas, há uma vastíssima produção antropológica brasileira. No entanto 

para fins do presente artigo, como nosso objeto de análise é o trabalho dos advogados populares 

que atuam, além de outros, junto aos povos indígenas no Ceará, recomendamos uma literatura 

focada na compreensão dos povos indígenas no estado e no Nordeste, a exemplo de PINHEIRO, 

Joceny (org.). Ceará: terra da luz, terra dos índios. História, presença, perspectivas. Fortaleza: 

Ministério Público Federal/6ª Câmara de Coordenação e Revisão; FUNAI; IPHAN, 2002; 

OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração 

cultural no Nordeste indígena. 2. ed. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2004; PALITOT, Estêvão 

(Org.). Na mata do sabiá: contribuições sobre a presença indígena no Ceará. Fortaleza: 

SECULT/Museu do Ceará/IMOPEC, 2009.     

[xxii] Para aprofundar-se ver em: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de; Outros 

(organizadores). Introdução Crítica ao Direito Agrário. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado, 2002. MORISSAWA, Mitsue. A História da Luta pela Terra e o MST. São Paulo: 

Expressão Popular, 2001. 

[xxiii] Tal preservação não tem um caráter estanque, as culturas em diálogos e contatos 

interculturais ou por processos históricos internos ressignificam-se, não se descaracterizando 

como uma cultura própria. 

[xxiv] WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 

Direito. São Paulo: Alfa Omega, 2001, p. 121-139, 151-158. 

[xxv] SANTOS, Boaventura de Sousa de. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 1999, p. 258. Para aprofundar-se sobre o tema, vide 

também: SCHERER, Ilse; KRISCHKE, Warren e Paulo J. (orgs). Uma Revolução no 

Cotidiano? Os novos movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de Movimentos Sociais. 2ª Ed. São Paulo: Loyola, 1993. 

[xxvi] Como os movimentos feministas e de mulheres e os movimentos em defesa dos direitos 

de crianças e adolescentes. 

[xxvii] Para aprofundar-se PAZZELO, Ricardo Prestes. A Produção da Vida e o Poder Dual 

do Pluralismo Jurídico Insurgente: ensaio para uma teoria de libertação dos movimentos 

populares no choro canção latino-americano. Dissertação (Mestrado em Direito) - 

UFSC/Florianópolis, Santa Catarina. 2010. 

[xxviii] PAZZELO, Ricardo Prestes. A Produção da Vida e o Poder Dual do Pluralismo 

Jurídico Insurgente: ensaio para uma teoria de libertação dos movimentos populares no choro 

canção latino-americano. Dissertação (Mestrado em Direito) - UFSC/Florianópolis, Santa 

Catarina. 2010, p. 295. Diz ainda o autor, nessa mesma produção acadêmica (p. 296, 297), que 

"deslinda-se, assim, a necessária distinção que trazemos à baila: movimentos sociais e 

movimentos populares se distinguem na medida em que os primeiros aparecem como gênero e 

os segundos, como espécie. Como todo gênero, por conseqüência, os movimentos sociais 

abraçam mais de uma espécie. (...) os movimentos sociais não necessariamente se vinculam a 

uma pauta política popular, ao passo que os movimentos populares têm tal vínculo por 

pressuposto". 
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[xxix] Tal como propõe Antonio Carlos Wolkmer e Boaventura de Sousa Santos ao desenvolver 

sua idéia de pluralismo jurídico emancipatório em, entre outras obras: SANTOS, Boaventura de 

Sousa de. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo cultural. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003, p. 463-512; 576-593 (capítulo 10: Pluralismo Jurídico, soberania 

fraturada e direitos de cidadania diferenciais: instituições internacionais, movimentos sociais e 

estado pós-colonial na Índia e parte do capítulo 12: o pluralismo dos direitos humanos). Vide 

também: SANTOS, Boaventura de Sousa de. O Discurso e o Poder: ensaio sobre a sociologia 

da retórica jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998 e SANTOS, Boaventura de 

Sousa de. Poderá o Direito ser Emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, n° 65, 

maio 2003, p.3-76, assunto especificamente tratado na p.38-39. Disponível em: 

http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=816&id_lingua=1 Acesso em: 6 dez. 2009. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 

Direito. São Paulo: Alfa Omega, 2001. 

[xxx] MARÉS, Carlos Frederico. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 2003, p. 120. 

[xxxi] Para aprofundar-se sobre a Advocacia Popular no Brasil vide LUZ, Vladimir de 

Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Los abogados populares: em busca de uma identidad. In: 

Instituto Latino Americano de Services Legales Alternativos (ILSA), Pluralismo Jurídico y 

Alternatividad Judicial, El Outro Derecho (n° 26-27), ILSA: Bogotá, Colômbia, 2002, p. 193-

227. CAMPILONGO, Celso; PRESSBURGER, Miguel. Discutindo a Assessoria Jurídica 

Popular. Coleção Seminários n° 15. Apoio Jurídico Popular/FASE, Rio de Janeiro, 1991. 

PRESSBURGER, Miguel (org). Discutindo a Assessoria Jurídica Popular II. Coleção 

Seminários n° 17. Apoio Jurídico Popular/FASE, Rio de Janeiro, 1992. SOUSA JÚNIOR, José 

Geraldo de. Função Social do Advogado. In: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de 

(org). Introdução Crítica ao Direito: série o direito achado na rua. 4ª Ed. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1993, p. 127-130. 

[xxxii] Compreende-se práxis como um agir teórico-prático, em que as ressignificações teóricas 

incidem na prática, e as novas percepções da prática ressignificam a teoria em um movimento 

elíptico, em que se (re)torna a questões ressignificando-as sempre. 

[xxxiii] Como aquele que pode pagar o preço do serviço do advogado e da ação judicial. 

[xxxiv] RIBAS, Luiz Otavio Ribas. O que é assessoria jurídica popular? Texto publicado em 

<http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com/p/o-que-e-assessoria-juridica-popular.html>; 

acesso em: 03 Jun 2010. 

[xxxv] Destaca-se que no amplo leque de experiências a educação se dá com diversas pré-

concepções, desde a que entende que o direto a ser ensinado é o estatal a grupos que não têm 

consciência de seus direitos, a processos de tradução interculturais em que o(a) assessor(a) 

partilha o seu saber do direito (estatal ou não), e o grupo partilha seus saberes sobre os seus 

sentidos de/do direito em uma comunidade de aprendizagem. 
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[xxxvi] LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 122-123. 

[xxxvii] LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 125. 

[xxxviii] O texto; CAMPILONGO, Celso Fernandes. Assistência Jurídica e Advocacia Popular: 

serviços legais em São Bernardo Campo. In: O direito na sociedade complexa. São Paulo: Max 

Limonad, 2000, p. 15-52; onde Campilongo traça um estudo dos serviços legais tradicionais e 

inovadores, é referencial no campo da assessoria jurídica popular. 

[xxxix] "A professora Eliane Botelho Junqueira realizou pesquisa de 1995 a 1997 sobre a 

advocacia popular, inclusive sobre o trabalho do AJUP, e define que o termo "advocacia 

popular" foi convencionado pelos profissionais do direito e intelectuais na segunda metade da 

década de 1980".  RIBAS, Luiz Otávio. Direito Insurgente e Pluralismo Jurídico: assessoria 

jurídica de movimentos populares em Porto Alegre e no Rio de Janeiro (1960-2000). Dissertação 

(Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2009, p. 39. A autora 

possui importante texto sobre este estudo intitulado: JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Laranjas e 

Maçãs; dois modelos de serviços legais alternativos. In: Através do espelho: ensaios de 

Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: IDES - Letra Capital, 2001, p. 131-164. 

[xl] Para ter acesso a diversas publicações do Instituto Latino Americano para una Sociedad Y 

un Derecho Alternativos (ILSA) acerca da luta pela terra e pelo território e sobre AJP e o Direito 

ver em: <http://ilsa.org.co:81/taxonomy/term/11>; acesso em 2 Ago 2010. Ver também na 

Biblioteca Digital de Assessoria Jurídica Popular diversas publicações nessa temática, 

disponíveis em: 

<http://www.scribd.com/people/documents/19841375?from_badge_documents_button=1>; 

acesso em 2 Ago 2010. 

[xli] LUZ, Vladimir de Carvalho. Assessoria Jurídica Popular no Brasil. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 120. 

[xlii] CARVALHO, Amilton Bueno de. Magistratura e Direito Alternativo. São Paulo: 

Acadêmica, 1992, p. 11-15. Apud WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento 

Jurídico Crítico. São Paulo: Saraiva, 2008. 

[xliii] SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de (org.). Introdução Crítica ao Direito. Série o Direito 

Achado na Rua. 4ª ed, Brasília: Universidade de Brasília, 1993, p. 6. 

[xliv] RIBAS, Luiz Otávio. Direito Insurgente e Pluralismo Jurídico: assessoria jurídica de 

movimentos populares em Porto Alegre e no Rio de Janeiro (1960-2000). Dissertação (Mestrado 

em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2009, p. 43. 

[xlv] RIBAS, Luiz Otávio. Direito Insurgente e Pluralismo Jurídico: assessoria jurídica de 

movimentos populares em Porto Alegre e no Rio de Janeiro (1960-2000). Dissertação (Mestrado 

em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2009, p. 86. 
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[xlvi] "(...) o direito insurgente é defendido pelo advogado popular Miguel Pressburger, mas foi 

compartilhado por todos os integrantes do AJUP, assim como outros grupos de advocacia 

popular, como a AATR. Miguel Pressburger propõe que, para além do positivismo de combate, 

ou o embate judicial com os instrumentos jurídicos oficiais, há um "caldo de cultura" 

proveniente dos conflitos sociais, revelado nas estratégias dos sujeitos coletivos organizados". 

RIBAS, Luiz Otávio. Direito Insurgente e Pluralismo Jurídico: assessoria jurídica de 

movimentos populares em Porto Alegre e no Rio de Janeiro (1960-2000). Dissertação (Mestrado 

em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2009, p. 43. Para aprofundar-se, ver 

em PRESSBURGUER. Miguel e outros. Direito Insurgente: o direito dos oprimidos. Coleção 

"Seminários" n°14. Rio de Janeiro: Apoio Jurídico Popular, 1990; CAMPILONGO, Celso; 

PRESSBURGUER. Miguel. Discutindo a Assessoria Jurídica Popular. Coleção "Seminários" 

n°15. Rio de Janeiro: Apoio Jurídico Popular, 1991.  PRESSBURGUER. Miguel e 

outros. Discutindo a Assessoria Jurídica Popular II. Coleção "Seminários" n°17. Rio de 

Janeiro: Apoio Jurídico Popular, 1992. 

[xlvii] WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura 

no Direito. 3ª ed. São Paulo: Alfa Ômega, 2001, p. 219; 360-361. 

[xlviii] Informação em: <http://ilsa.org.co:81/node/1>; acesso em: 01 Jun 2010. "Esta entidade 

sempre atuou como uma rede de profissionais do direito em todo continente; além dessa relação 

regional, mantém uma interlocução frequente com ambientes universitários dos Estados Unidos 

da América e da Europa. Em virtude disso, maneja conceitos ligados ao movimento de Acesso à 

Justiça e Direitos Humanos (...). (...). No Brasil, existe um intercâmbio forte com o ILSA, 

principalmente por parte dos professores universitários, mas também por muitos profissionais do 

direito". RIBAS, Luiz Otávio. Direito Insurgente e Pluralismo Jurídico: assessoria jurídica de 

movimentos populares em Porto Alegre e no Rio de Janeiro (1960-2000). Dissertação (Mestrado 

em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 2009, p. 38. 

[xlix] WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 60, 66. 

[l] Encontram-se entre suas obras: "Gramática do Tempo", as publicações dos resultados em 

torno da pesquisa (realizada no período entre 1999-2001) intitulada: "Reinventar a emancipação 

social: para novos manifestos", e o artigo "Poderá o Direito ser Emancipatório?". Ver em 

SANTOS, Boaventura de Sousa de. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. 

São Paulo: Cortez, 2006; SANTOS, Boaventura de Sousa de. Poderá o Direito ser 

Emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, n° 65, maio 2003, p.3-76. Disponível em: 

http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=816&id_lingua=1 Acesso em: 6 dez. 2009; Para ter 

acesso aos títulos publicados e por publicar resultantes dessa pesquisa vide: 

http://www.ces.uc.pt/publicacoes/res/ Acesso em: 6 dez. 2009. Ver também: SANTOS, 

Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. São 

Paulo: Cortez, 2000; e SANTOS, Boaventura de Sousa. Sociología Jurídica Crítica: para um 

nuevo sentido común em el derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2009; SANTOS, Boaventura de 

Sousa de; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. 
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[li] WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 60-66. 

[lii] WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 5. 

[liii] WARAT, Luis Alberto. A Produção Crítica do Saber Jurídico. In: PLASTINO, Carlos 

A. (org). Crítica do Direito e do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1984, p.21-22. 

[liv] A fim de aprofundar-se sobre o tema vide SANTOS, Boaventura de Sousa de. A 

Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. Mais 

especificamente no capítulo "Para uma Concepção Intercultural de Direitos Humanos" (capítulo 

13, páginas 433-470). 

[lv] SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2003, p.277. 

[lvi] Em SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício 

da experiência. São Paulo: Cortez, 2000, p. 119-188, no capítulo intitulado "Para uma concepção 

pós-moderna do direito" e em SANTOS, Boaventura de Sousa. Sociología Jurídica Crítica: 

para um nuevo sentido común em el derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2009; Boaventura 

fornece uma série de pistas dos (des)caminhos de encontros possíveis entre direito e 

emancipação. 

[lvii] FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 

São Paulo: Paz e Terra, 1997, p. 100. 

[lviii] Concebidos como a autonomia e o livre desenvolvimento de um ser ou grupo humano, 

desvencilhando-se de idéias e práticas que vêem estes somente como meio de obtenção de 

riquezas de outro ser ou grupo. 

[lix] Autor do livro TAVARES, Geovani de Oliveira. Desobediência Civil e Direito Político de 

Resistência - os novos direitos. Campinas: Edicamp, 2003. 

[lx] "Luís Gonzaga Pinto da Gama (Salvador, 21 de junho de 1830 - São Paulo, 24 de agosto de 

1882) foi um advogado, jornalista e escritor brasileiro. Filho de um fidalgo português (cujo 

nome jamais se soube), que gostava de pesca, caça, cavalos, jogo de cartas e de festas e que 

assim esbanjou toda fortuna que herdara em 1836 de uma tia, e de Luísa Maheu (ou Luísa 

Mahin), africana da nação Nagô, nascida na costa da Mina, liberta. Sua mãe trabalhava no 

comércio como quitandeira, sendo conhecida na cidade de Salvador (Bahia). Conforme texto 

autobiográfico do próprio Luís, a sua mãe foi detida em várias ocasiões, por se envolver em 

planos de insurreições de escravos, como a Revolta dos Malês (1835). Em 1837, acusada de 

participação na Sabinada, a sua mãe foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. 

Como nunca se converteu ao cristianismo, Luís só aos oito anos de idade foi batizado. Em 10 de 

novembro de 1840, o jovem, então com dez anos de idade, foi vendido ilegalmente por seu 

próprio pai como escravo, afirma-se que devido a uma dívida de jogo. Luís Gama foi 

transportado como escravo no patacho Saraiva até à cidade do Rio de Janeiro, ficando com o 
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comerciante Vieira, estabelecido na esquina da Rua da Candelária com a Rua do Sabão. Ainda 

em 1840 foi vendido para o alferes Antônio Pereira Cardoso num lote de mais de cem escravos, 

sendo todos trazidos para a então Província de São Paulo pelo Porto de Santos. De Santos até à 

cidade de Campinas a viagem foi realizada a pé. Em Campinas ninguém o comprou por ser 

baiano. Os escravos baianos tinham fama de revoltosos ("negros fujões"). Já que o alferes não 

conseguiu vendê-lo, foi utilizado na sua fazenda em Lorena, onde aprendeu os ofícios do 

escravo doméstico - copeiro, sapateiro, lavar, passar e engomar. Em 1847, quando tinha 

dezessete anos, o estudante Antônio Rodrigues de Araújo hospedou-se na fazenda do alferes. O 

jovem tornou-se amigo de Luís Gama e o ensinou a ler e escrever. Gama, conscientizando-se da 

ilegalidade de sua condição, evadiu-se para a cidade de São Paulo em 1848, inscrevendo-se nas 

milícias, onde deu baixa em 1854 na patente de cabo graduado, após ser detido por causa de um 

ato que o próprio Gama classificou como "suposta insubordinação" já que, segundo afirmou, 

apenas se limitara a responder a um oficial que o insultara. Nessa cidade, por volta de 1850, 

casou-se, e freqüentou, como ouvinte, o curso de Direito na Faculdade do Largo de São 

Francisco, que não chegou a completar. Em 1856, retornou à Força Pública, como funcionário 

da Secretaria da Repartição. Na década de 1860 tornou-se jornalista de renome, ligado aos 

círculos do Partido Liberal. Entre 1864 e 1875 colaborou no Diabo Coxo e no Cabrião, de 

Angelo Agostini, no Ipiranga, Coroaci e em O Polichileno. Fundou, em 1869, o jornal Radical 

Paulistano, com Rui Barbosa. Participou da criação do Club Radical e, mais tarde, da criação do 

Partido Republicano Paulista (1873), ao qual se manteve ligado até à sua morte, em 1882. Por 

volta de 1880, foi líder da Mocidade Abolicionista e Republicana. Advogado provisionado, 

passou a ganhar a vida como rábula, a partir de sua demissão do emprego de amanuense por 

motivos políticos, ligados à veemência da sua atuação jurídica a favor da libertação dos 

escravos. Com o apoio (inclusive financeiro) da Loja Maçônica abolicionista , Loja Piratininga, 

à qual pertencia, desde então despenderia a maior parte de suas energias em levar aos tribunais 

causas cíveis de liberdade. Sua liderança abolicionista criou, em torno de si, o movimento 

abolicionista paulista. Gama, sozinho, foi o responsável pela libertação de mais de mil cativos - 

um feito notável - considerando-se que agia exclusivamente com o uso da lei. A sua morte, 

vítima de diabetes, comoveu a cidade de São Paulo, e o féretro foi o mais concorrido até então 

naquela terra. Foi sepultado no dia 25 no Cemitério da Consolação. A cada momento alguém 

subia numa tribuna improvisada, promovendo um discurso emocionado. 

Um de seus amigos foi Antônio Bento, que continuou seu trabalho para a libertação dos escravos 

na Província de São Paulo. Seu túmulo encontra-se no Cemitério da Consolação, em São Paulo". 

Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Gama>; acesso em 27 

Ago 2010. 

[lxi] A comunidade de Curral Velho está localizada na Praia de Arpoeiras no município de 

Acaraú, Ceará. É uma comunidade litorânea, formada essencialmente por marisqueiras(os) e 

pescadores(as), que subsiste também da agricultura familiar. 

[lxii] Criação de camarão em cativeiro. 

[lxiii] Compreendido o meio ambiente como meio natural e social. 
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[lxiv] Foram realizadas duas visitas à comunidade com a finalidade de realizar a pesquisa. 

Sempre acompanhando o advogado popular. A primeira, em fevereiro de 2010. A segunda, em 

março de 2010. 

[lxv] Poesia intitulada: "Curral Velho II", escrita em 14 Jul 2009. Escrita pelo advogado 

batizado nessa pesquisa como Luiz Gama. 

[lxvi] "A Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária é realizada [anualmente] em memória 

dos 19 companheiros assassinados no Massacre de Eldorado de Carajás, durante operação da 

Polícia Militar, no município de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. O dia 17 de abril, data 

do massacre que teve repercussão internacional, tornou-se o Dia Nacional de Luta pela Reforma 

Agrária". No ano de 2010 teve como tema: "Lutar não é Crime". Informações contidas em 

<http://www.mst.org.br/node/9460 >. Acesso em 29 Mai 2010. 

[lxvii] Essas ocupações nascem de ações comuns entre o MST e movimentos urbanos pelo 

direito a moradia, onde se busca, além da morada, reservar espaços para o agrocultivo e a 

criação de animais de pequeno porte. A ocupação Dandara (Belo Horizonte, desde abril de 2009) 

define-se como: "(...) a Dandara traz dois diferenciais. O primeiro é o perfil rururbano da ação, 

que reivindica um terreno de 40 mil metros quadrados no bairro Céu Azul, na periferia de Belo 

Horizonte. A idéia é pedir a divisão em lotes que ajudem a solucionar o passivo de moradia de 

Belo Horizonte, hoje avaliado em 100 mil unidades, das quais 80% são de famílias com ganhos 

abaixo de três salários mínimos. E também contribuir na geração de renda e na segurança 

alimentar, ao adotar-se um sistema de agricultura periurbana, em que cada lote destine uma área 

de terra possível de se tirar subsistência ou complemento de renda e alimentação saudável.". 

Informação disponível em: <http://ocupacaodandara.blogspot.com/2009/04/um-mar-de-

barracos-de-lona-o-que.html>; acesso em 2 Ago 2010. 

[lxviii] A Comuna da Terra 17 de Abril define-se, em seu blog, como "(...) a primeira ocupação 

urbana realizada em Fortaleza/CE em parceria pelo MCP-Movimento dos Conselhos Populares e 

MST-Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que aconteceu no dia 14 de abril, em um 

Latifúndio Urbano de 500 Hectares localizado no José Walter, Fortaleza-CE (AV I com a AV 

Perimetral)". Informação colhida em <http://comuna17deabril.blogspot.com/>, acesso em 29 

Mai 2010. 

[lxix] A mística girava em torno de uma música com o tema: "Ocupar, resistir e produzir", o 

ritmo iniciou-se tímido, após algum tempo os(as) militantes cantavam animadamente. Ao final, 

pergunta-se: "De quem é essa terra?", ao que todos(as) respondiam repetidas vezes: "Nossa!". 

[lxx] O primeiro Congresso do MST realizou-se em 1984. Para conhecer um pouco da história 

do MST Nacional ver em: <http://www.mst.org.br/node/7702>, acesso em 29 Mai 2010. No 

Ceará o Movimento tem 20 anos de história. 

[lxxi] "A bandeira tornou-se símbolo do MST em 1987, durante o 4º Encontro Nacional. Ela está 

presente nos acampamentos e assentamentos, em todas as mobilizações e lutas, nas 

comemorações e festas, nas casas dos que tem paixão pelo Movimento. Significado das cores e 

desenhos que compõem nossa bandeira: cor vermelha: representa o sangue que corre em nossas 

veias e a disposição de lutar pela Reforma Agrária e pela transformação da sociedade; cor 
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branca: representa a paz pela qual lutamos e que somente será conquistada quando houver 

justiça social para todos; cor verde: representa a esperança de vitória a cada latifúndio que 

conquistamos; cor preta: representa o nosso luto e a nossa homenagem a todos os trabalhadores e 

trabalhadoras que tombaram, lutando pela nova sociedade; mapa do Brasil: representa que o 

MST está organizado nacionalmente e que a luta pela Reforma Agrária deve chegar a todo o 

país; trabalhador e trabalhadora: representa a necessidade da luta ser feita por mulheres e 

homens, pelas famílias inteiras; facão: representa as nossas ferramentas de trabalho, de luta e de 

resistência". Informação disponível em <http://www.mst.org.br/node/7674>; acesso em: 29 Mai 

2010. 

[lxxii] Local onde se encontra o gabinete do governador do Ceará. 

[lxxiii] A advogada informou-nos que essa reunião já ocorreu, no entanto ainda não tivemos 

oportunidade de informarmo-nos acerca da avaliação da reunião sob a ótica da advogada. 

[lxxiv] A pauta geral nacional está disponível em <http://www.mst.org.br/node/9606>; acesso 

em 29 Mai 2010. Cada Estado, no entanto, traça uma pauta a partir das reivindicações nacionais 

e da realidade de cada local, onde entra, por exemplo, pedido de desapropriações de terras 

específicas ou a questão da seca verde no Ceará nesse ano, por exemplo. 

[lxxv] Informações sobre a Assembléia em 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wDqgxOy0qt4J:xa.yimg.com/kq/grou

ps/17742077/915183630/name/XV%2BASSEMBLEIA%2BESTADUAL%2BDOS%2BPOVO

S%2BINDIGENAS%2BDO%2BESTADO%2BDO%2BCEAR%C3%81%2BREALIZADA%2

BNA%2BTERRA%2BIND%C3%8DGENA%2BANAC%C3%89%2BEM%2BCAUCAIA.doc

+assembl%C3%A9ia+dos+povos+ind%C3%ADgenas+no+cear%C3%A1&cd=2&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a>; acesso em 29 Mai 2010. 

[lxxvi] No Ceará, apenas o Córrego do João Pereira, território indígena Tremembé, teve sua 

demarcação homologada pelo estado do Ceará em 2003 (informação em 

<http://missaotremembe.wordpress.com/>; acesso em 29 Mai 2010). Os demais territórios 

encontram-se ou em processo de demarcação ou os povos estão em processo de reconhecimento 

como etnias indígenas por parte do Estado.  Reconhecidas oficialmente pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) tem-se nove etnias no Ceará (Jenipapo, Kalabassa, Kanindé, Kariri, 

Pitaguary, Potiguara, Tabajara, Tapeba, Tremembé), de acordo com informações colhidas no site 

oficial da FUNAI <http://www.funai.gov.br/mapas/etnia/etn_ce.htm>; acesso em 29 Mai 2010. 

No entanto, a Coordenação dos Povos Indígenas do Ceará (COPICE), em 2007, apontou a 

existência de 12 etnias (SILVA, Isabelle Braz Peixoto da; AIRES, Max Maranhão 

Piorsky. Direitos Humanos e a Questão Indígena no Ceará: Relatório do Observatório 

Indígena Biênio 2007-2008. Imprensa Universitária: Fortaleza, 2009, p. 197). 

[lxxvii] É importante esclarecer que não compete ao Estado o reconhecimento étnico. Nesse 

sentido, o papel do Grupo de Trabalho constituído pela Fundação Nacional do Índio para a 

demarcação das terras indígenas não é definir se o grupo étnico é ou não indígena. O critério 

vigente no Brasil para essa definição está consubstanciado no art. 1º. da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, incorporado pelo Decreto 5.051/2004, qual seja, o da 

auto-definição. É, portanto, a consciência da identidade indígena ou tribal que define o grupo 
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étnico como indígena ou não. Nessa linha de compreensão, desde 2003, a Fundação Nacional do 

Índio não mais produz laudos de identificação étnica, adotando o critério da auto-declaração 

como procedimento suficiente para o reconhecimento étnico oficial. Logo, o fato de o território 

indígena não estar ainda demarcado não os impede de ter o direito à educação e saúde 

diferenciadas garantido, não havendo a exigência do reconhecimento territorial para a 

concretização dos demais direitos diferenciados que a Constituição e outros diplomas 

normativos conferem aos povos indígenas.  

[lxxviii] A advogada vincula-se ao Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da 

Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH) e, por meio desta, assessora os Povos Tapeba, Jenipapo-

Kanindé, Pitaguari, estando em processo de aproximação com o povo Anacé. 

[lxxix] Notícia em <http://opovo.uol.com.br/opovo/fortaleza/975331.html>; acesso em: 29 Mai 

2010. 

[lxxx] "O Povo Jenipapo-Kanindé localiza-se às margens da Lagoa Encantada com uma área de 

1.731 hectares de terra, situada no Distrito de Jacaúna, no município de Aquiraz, Ceará, há cerca 

de 55 Km de Fortaleza". Informação em 

<http://www.cdpdh.org.br/projetos/prot_indigena.html>; acesso em 29 Mai 2010. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL NA SOCIEDADE DE RISCO: A NECESSÁRIA ADAPTAÇÃO
DO DIREITO À EVOLUÇÃO SOCIAL

CIVIL LIABILITY IN A "SOCIETY OF RISK": THE NECESSARY ADAPTATION OF THE LAW TO
SOCIAL EVOLUTION

Daniella Bernucci Paulino
Rodolpho Barreto Sampaio Júnior

RESUMO
O jurista tem que estar atento às exigências que a ordem social lhe impõe, a fim de que o
Direito não fique dissociado das necessidades de seus destinatários. Concebido como
instrumento para a solução de conflitos, é preciso que o Direito adeque os seus intitutos para
propiciar respostas às demandas decorrentes da evolução social. O instituto da responsabilidade
civil é um exemplo paradigmático dessa adaptação. Os seus contornos tradicionais têm sido
elastecidos, permitindo-se, atualmente, a responsabilização sem que os elementos tradicionais
da responsabilidade civil (culpa, dano e nexo de causalidade) estejam presentes in concreto.
Isso permitiu que, em um contexto caracterizado pelo agravamento das situações de risco,
denominado pelos sociólogos como sociedade de risco, o Direito oferecesse soluções que
compatibilizassem os interesses daqueles que exploram certas atividades com o interesse dos
sujeitos a tais atividades. Da mesma forma, a exceção do risco do desenvolvimento, apontada
como uma excludente do dever de indenizar, não encontraria respaldo sob a ótica da sociedade
de risco.
PALAVRAS-CHAVES: Responsabilidade civil; Sociedade de risco; Exceção do risco do
desenvolvimento.

ABSTRACT
The jurist has to be aware of the demands social order imposes them in order to avoid that Law
becomes disassociated of the need of its recipients. Conceived as tool to solve conflicts, it is
imperative to Law to adequate its institutes to propitiate answers to the demands resultant from
social evolution. The institute of social responsibility is a paradigmatic example of these
adaptations. Its traditional contour has been made more elastic, allowing now the attribution of
responsibility without the traditional elements of civil responsibility (guilty, damages and causality
nexus) been concretely present. This has allowed that, in a context characterized by the
increased perception and possibilities of risk, called by the sociologists “the society of risk”, the
Law offers solutions that make compatible the interests of those subjected to those risks. In the
same way, the exception of the risk of development, appointed as an exclusionary of the right of
damage, would not find support under a society of risk viewpoint. 
KEYWORDS: Civil liability; Society of Risk; exception of the risk of development.

 

1  Introdução

 

Inquestionavelmente, a capacidade do Direito de oferecer novas respostas às demandas que a evolução
social apresenta constitui forte indicativo do seu estágio evolutivo. Quanto mais rapidamente identifica-se
o problema e se lhe oferecem sugestões adequadas e exequíveis, propiciando normas harmoniosas e
consentâneas com a realidade social, mais credibilidade a ordem jurídica terá junto aos seus destinatários.

Sob essa ótica, pode-se afirmar que o instituto da responsabilidade civil pode ser apresentado como
ilustrativo dos esforços de adaptação do Direito a uma realidade em constante mutação. Com efeito, o
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modelo tradicional, assentado sobre o trinômio conduta culposa – dano – nexo causal e voltado para a
reparação do prejuízo injustamente imposto à vítima, foi sendo superado, a fim de adequar-se a novas
exigências sociais. Observa-se, pois, a consagração da responsabilidade sem culpa, que põe por terra a
necessidade de se adjetivar a conduta do ofensor, o desenvolvimento da responsabilidade coletiva, que
torna secundária a discussão relativa ao liame de causalidade e o aparecimento da teoria da perda de uma
chance, que põe em cheque a própria noção de dano. Até mesmo a teoria da indenização punitiva lança
novas luzes sobre o instituto da responsabilidade civil, que perderia sua ótica individualista – centrada na
reparação dos danos causados ao indivíduo – para assumir um papel mais social, no sentido de estabelecer
parâmetros éticos exigidos pela sociedade e que implicariam a imposição de pesada condenação àquele
que desrespeitasse tais parâmetros, inexistindo correspondência entre o valor dos danos sofridos e o da
indenização estipulada.

O presente trabalho pretende analisar como o instituto da responsabilidade civil adaptou-se à sociedade de
risco, oferecendo soluções que, fugindo às regras tradicionais, permitiriam à vítima recompor o seu
patrimônio. Pretende-se, ainda, demonstrar que a exceção do risco do desenvolvimento, considerada pela
ótica das exigências impostas pela sociedade de risco, não deveria ser considerada uma excludente do
dever de indenizar. 

 

2  A sociedade de risco

 

Encontra-se, na Sociologia contemporânea, a tese de que uma das mais acentuadas características da
sociedade atual consistiria no agravamento das situações de risco a que as pessoas se expõem e no
consequente retorno a um estágio de incerteza que se considerava superado pela própria dinâmica da
Modernidade:

 

A sociedade industrial, a ordem social civil e, particularmente, o welfare state e o Estado previdenciário
estão sujeitos à exigência de se fazer que as situações da vida humana sejam controláveis pela
racionalidade instrumental, manufaturável, disponível e (individual e legalmente) contabilizável. Por outro
lado, na sociedade de risco, o lado imprevisível e os efeitos secundários desta demanda por controle
conduzem ao que tem sido considerado superado, o reino da incerteza, da ambivalência – em suma, da
alienação.[1]

 

E exatamente o que caracterizaria a sociedade de risco?

De acordo com Anthony Giddens, o risco está intimamente associado à Idade Moderna, até mesmo em sua
origem etmológica: derivada do português ou espanhol, a palavra risco seria utilizada nas cartas náuticas
para designar as regiões não cartografadas do globo, nos séculos XVI e XVII. Posteriormente, em outros
contextos, “passou a designar uma ampla esfera de outras situações de incerteza”[2].

O mesmo autor acredita que a ideia de risco não se confunde com a de um simples infortúnio ou perigo, já
presentes nas sociedades tradicionais. Representaria, de fato, um plus com relação a esses conceitos,
porquanto exigiria, para a sua caracterização, a avaliação ativa de uma conduta em face de possibilidades
futuras:
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As culturas tradicionais não tinham um conceito de risco porque não precisavam disso. Risco não é o
mesmo que infortúnio ou perigo. Risco se refere a infortúnios ativamente avaliados em relação a
possibilidades futuras. A palavra só passa a ser amplamente utilizada em sociedades orientadas para o
futuro – que vêem o futuro precisamente como um território a ser conquistado ou colonizado. O conceito
de risco pressupõe uma sociedade que tenta ativamente romper com seu passado – de fato, a característica
primordial da civilização industrial moderna.[3]

 

Assim contextualizado, o risco constituiria

 

[...] a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que deseja determinar seu próprio
futuro em vez de confiá-lo à religião, à tradição ou aos caprichos da natureza. O capitalismo moderno
difere de todas as formas anteriores de sistema econômico em suas atitudes em relação ao futuro. Os tipos
de empreendimento de mercado anteriores eram irregulares ou parciais. As atividades dos mercadores e
negociantes, por exemplo, nunca tiveram um efeito muito profundo na estrutura básica das civilizações
tradicionais, que permaneceram amplamente agrícolas e rurais.[4]

 

A possibilidade de optar racionalmente por certa linha de conduta e de arcar com as conseqüências dessa
escolha prende-se não só ao fim da crença em um futuro determinado e predestinado como também ao
desenvolvimento de uma lógica dedutiva, o que definitivamente associa o risco à modernidade.

Ínsito ao risco, o seguro caracteriza-se como o meio ideal de se promover a distribuição de determinados e
previsíveis prejuízos entre terceiros, mediante o pagamento de certa soma em dinheiro, e foi essencial para
o desenvolvimento do capitalismo e da própria sociedade moderna. Com ele, o risco pode ser calculado,
transferido e controlado. É o triunfo do agir racional sobre os até então imponderáveis eventos futuros, e
deve ser compreendido não apenas em termos pessoais ou comerciais. Com efeito, a própria estruturação
do Estado pode ter o seguro por esteio; o “welfare state [...] é essencialmente um sistema de administração
do risco. Destina-se a proteger contra infortúnios que antes eram tratados como desígnio dos deuses –
doença, invalidez, perda do emprego e velhice”[5].

No entanto, quando hoje se trata da sociedade de risco, o que se pretende é enfatizar o papel que o risco
passa a exercer quando não mais pode ser racionalizado e, assim, escapa de qualquer tentativa de controle.
Se antes poderia ser considerado

 

[...] uma maneira de regular o futuro, de normatizá-lo e de submetê-lo ao nosso domínio, [pode-se afirmar
que] as coisas não se passaram assim. Nossas próprias tentativas de controlar o futuro tendem a
ricochetear e cair sobre nós, forçando-nos a procurar modos diferentes de relação com a incerteza.[6]

 

É um fato inquestionável que “mudanças inéditas de enorme amplitude e grande profundidade se verificam
em todo o mundo desde fins do século XX, transformando-o estruturalmente”[7]. O desenvolvimento
científico e tecnológico levantou uma série de questões cuja resposta ainda não se sabe. Em inúmeras
situações é impossível quantificar o risco e, portanto, a tranqüilidade que o seguro poderia oferecer
desaparece. Exemplifica-se a afirmação tomando por empréstimo de Anthony Giddens a sua análise sobre
o fenômeno do aquecimento global e dos alimentos geneticamente modificados. Não haveria consenso
sequer sobre a efetiva ocorrência desse aumento da temperatura, quanto mais sobre as suas reais causas.
As conseqüências, então, somente poderiam ser presumidas, o que inviabiliza o seu controle. Igualmente,
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os riscos que os alimentos geneticamente modificados apresentam para o meio ambiente e a saúde humana
ora são denunciados como simples alarmismo, ora ensejam a adoção de severas restrições administrativas.
Porém, em qualquer dos casos, não há ainda estudos que comprovadamente indiquem os riscos que
efetivamente existem[8]. O mesmo autor também apresenta um exemplo corriqueiro, concernente aos
efeitos do vinho tinto para a saúde humana:

 

Como outras bebidas alcoólicas, [...] era considerado prejudicial à saúde. Depois a pesquisa indicou que
tomar vinho em quantidades moderadas protege contra doenças cardíacas. Posteriormente, descobriu-se
que qualquer forma de álcool atua do mesmo modo, mas só tem esse efeito protetor para pessoas com mais
de quarenta anos. Quem sabe o que o novo conjunto de descobertas vai revelar?[9]

 

A sociedade de risco implica um retorno à incerteza, e os mecanismos tradicionais não se mostram hábeis
a oferecer a segurança com a qual as pessoas se acostumaram:

 

Pode-se demonstrar que não somente as formas e medidas organizacionais, mas também os princípios e
categorias éticos e legais, como responsabilidade, culpa e o princípio de punir o poluidor (procurando a
origem dos danos, por exemplo), assim como os procedimentos de decisão política (como o princípio da
maioria) não são adequados para compreender ou legitimar esse retorno da incerteza e da falta de
controle.[10]

 

Consequentemente, as pessoas tornam a voltar-se para o Estado, a fim de que este lhes proporcione a
segurança necessária. E essa proteção é, novamente, fornecida pelo conjunto normativo, que irá assegurar
os meios para se afastar tal risco ou, ao menos, para reparar os seus danos. O atual embate entre a defesa
das liberdades civis e a denominada luta contra o terrorismo ilustra como, diante de um risco não
calculável, aceita-se a limitação das liberdades civis em nome da segurança, ainda que ilusória.

As sucessivas restrições às liberdades civis nos Estados Unidos da América, especialmente após os
atentados de 11 de setembro, demonstram que a sociedade está disposta a ceder parte de seus direitos em
troca de proteção e segurança, mesmo quando não existam indícios seguros de que essas eventuais
violações às liberdades civis serão realmente eficazes no combate ao terrorismo. Este, entretanto, apresenta
um risco novo e não calculável: não há alvos passíveis de prévia definição, as instalações civis não estão a
salvo e quaisquer meios de ataque são reputados válidos. O objetivo é disseminar o pânico e não há forma
das pessoas se protegerem de eventuais ataques. Deve-se, então, aguardar que o Estado forneça a proteção
necessária, ainda que os meios para isso não sejam os ideais.

Quando, em novembro de 2006, ao julgar improcedente a ação movida pela União das Liberdades Civis
de Nova York contra a Prefeitura de Nova York, o Tribunal Federal de Recursos entendeu serem
constitucionais revistas aleatórias realizadas pela polícia nas bolsas e sacolas em estações de metrô de
Nova York, reconheceu-se que essas revistas caracterizariam prejuízo à privacidade dos usuários, mas que
“o tipo de revista em questão se intromete minimamente nesses interesses[11]”, e se justifica porque,

 

[...] à luz dos complôs desbaratados para explodir o sistema de metrô da cidade de Nova York, de sua
continuada atração como alvo e das recentes explosões nos sistemas de transportes de Madri, Moscou e
Londres, o risco à segurança do público é substancial e real.[12]
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É, possivelmente, o instituto da responsabilidade civil que melhor evidencia como o Direito pode se
reestruturar para atender aos anseios de segurança da sociedade. Quando o avanço científico e tecnológico
gerou novas modalidades de risco, a resposta da ordem jurídica não tardou: desenvolveu-se a teoria do
risco profissional, que responsabilizava civilmente aquele que o havia criado e causado dano a terceiro,
independentemente da análise subjetiva de sua conduta.

 

 

3  Os fundamentos éticos da responsabilidade civil

 

 

Pode-se afirmar que a responsabilidade civil, tal como hoje desenvolvida, assenta-se sobre dois distintos
fundamentos éticos: a sanção a uma conduta lesiva culposa, tratando-se da responsabilidade subjetiva, e,
no tocante à responsabilidade objetiva, a assunção dos riscos decorrentes de uma atividade que cria, para a
coletividade, riscos superiores aos que normalmente seriam de se esperar de uma atividade cotidianamente
exercida.

 

3.1  A culpa na responsabilidade subjetiva

 

Em 1912, Georges Ripert asseverou inexistir definição legal da culpa e alertou que nem mesmo se deveria
tentar formulá-la, atribuindo à doutrina a ingente tarefa de conceituá-la de forma suficientemente
precisa[13].

Nesse mister, René Savatier ponderou que a culpa consistiria na inexecução de um dever que o agente
deveria conhecer e observar. Se efetivamente o conhecesse e deliberadamente o violasse, ter-se-ia um
delito civil ou, em matéria de contrato, dolo contratual. Se a violação daquele dever fosse involuntária,
haveria culpa simples, que, no campo contratual, denominou quase-delito[14].

Mazeaud e Mazeaud, reconhecendo a dificuldade de se definir a culpa com rigor científico e de forma
absoluta, assinalaram que deveria ser encontrada uma “fórmula que fosse flexível, para atender a todas as
necessidades, e precisa, para servir de guia aos juízes”[15]. Sugeriram, então, que se definisse culpa como
o “erro de conduta que não seria cometido por uma pessoa avisada, se a mesma estivesse nas mesmas
circunstâncias externas do agente causador do dano”[16].

A polêmica do direito francês não foi inteiramente absorvida pela doutrina pátria, provavelmente porque o
Código Civil de 1916, assim como o atual, não firmou o dever de ressarcir sobre a controversa faute, mas
sim sobre a noção de ato ilícito[17].

Assim, José de Aguiar Dias a definiu como

 

[...] a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do
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esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o agente se
detivesse na consideração das conseqüências eventuais da sua atitude.[18]

 

Mais sintético, Clóvis Beviláqua a entendeu como a “negligência ou imprudência do agente, que determina
violação do direito alheio ou causa prejuízo a outrem. Na culpa há, sempre, a violação de um dever
preexistente”[19].

Destarte, o fundamento ético do dever de ressarcir, na responsabilidade subjetiva, é a necessidade de se
sancionar a conduta praticada sem a observância das cautelas que uma pessoa de diligência normal
tomaria em certas circunstâncias. O dever de indenizar, portanto, representa não apenas uma satisfação
para a vítima como, também, um modo de se punir o ofensor por sua conduta leviana, como afirmou Caio
Mário da Silva Pereira:

 

O fundamento da responsabilidade por culpa está na infração mesma de um dever, seja este legal, seja
contratual, que o agente devia ter evitado, conduzindo-se de maneira a não faltar a ele. Nela articulam-se
dois fatores: o dever violado e a imputabilidade do agente.[20]

 

3.2  O risco na responsabilidade objetiva

 

Ao apontar, no primeiro terço do século passado, a rápida evolução da responsabilidade civil, Louis
Josserand lançou as sementes que, ao germinarem, originaram a responsabilidade objetiva[21].

Os avanços tecnológicos que rapidamente transformaram o mundo tornaram mais perigosa a vida
contemporânea e exigiram, do Direito, respostas para uma sociedade inconformada com o tradicional
sistema ressarcitório apoiado sobre a culpa, que se mostrou insuficiente e inadequado, conforme retratou o
próprio Louis Josserand:

 

[...] desprovidos da segurança material, aspiramos de mais a mais à segurança jurídica; uma vez que
corremos sérios riscos de ser acidentados, tenhamos, ao menos, a certeza de obter oportunamente uma
reparação, nós mesmos se sairmos vivos do desagradável acidente, nossos herdeiros, se a nossa existência
se encerra. Há, em nosso espírito e nossos nervos, um movimento de defesa espontâneo, uma reação
instintiva; quanto mais o homem está em perigo, tanto mais experimenta a necessidade de ser protegido
pelo legislador ou pelo juiz, de poder identificar um responsável; o desdobramento da responsabilidade é
assim função da insegurança e a fórmula viver perigosamente atrai fatalmente uma outra que lhe constitui
a réplica e a sanção: responder pelos nossos atos.[22]

 

O mesmo autor, disposto a alargar as estreitas bases da responsabilidade civil e inconformado com o fato
de a culpa ser o seu principal pilar, indagou:

 

Como um operário, que se feriu durante o trabalho, pode demonstrar a culpa do patrão? Como o pedestre,
colhido por um automóvel, num lugar solitário, à noite, na ausência de testemunhas, pode provar –
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supondo-se que tenha sobrevivido ao acidente – que o carro não estava iluminado ou que corria a uma
velocidade excessiva? Como o viajante que, no curso de um trajeto efetuado em estrada de ferro, cai sobre
a via, pode provar que os empregados tinham negligenciado no fechamento da porta, logo depois da
partida da última estação?[23]

 

Com amparo nesses irrespondíveis questionamentos, justificou a suplantação da culpa como principal
alicerce da teoria da responsabilidade civil e sustentou que se poderia abandonar a teoria clássica para
obter-se o ressarcimento civil com base na teoria do abuso do direito, na teoria das culpas negativas, no
sistema de presunções legais, na substituição da responsabilidade delitual pela contratual, e,
principalmente, na doutrina do risco[24]. Neste último caso, a alegada insuficiência da culpa seria suprida
pela objetivação da conduta, e a responsabilidade civil teria dois pólos, o objetivo e o subjetivo. Naquele
prevaleceria o risco criado, enquanto neste prevaleceria a culpa[25].

As objeções que a doutrina apresentou a esse raciocínio se fundavam, essencialmente, na tese de que, em
certas situações, o responsável pelo advento danoso não teria culpa por sua concretização. Assim,
apresentava-se uma situação aflitiva: qual solução seria a mais justa? Condenar aquele que não concorreu
culposamente para a efetivação do dano ou deixar a vítima, que apenas teve uma participação passiva no
evento, sem ressarcimento?

Foi nesse sentido o questionamento de Mazeaud e Mazeaud, ao tratarem da teoria do risco profissional:
Quem, quando um dano fosse causado, deveria suportá-lo? A vítima ou o autor do dano? Consoante
afirmaram, não haveria dúvidas se o autor do dano tivesse agido culposamente. Seria justo que ele
suportasse as conseqüências de seu erro de conduta e seria injusto que a vítima, cujo comportamento não
devia ser censurado, não obtivesse a reparação devida. Mas como decidir quando a culpa não pudesse ser
atribuída ao autor do dano?[26]

A questão realmente se mostra angustiante, especialmente quando a culpa é apresentada como pressuposto
da imputação do dever de ressarcir. Nessa linha de raciocínio, uma das partes envolvidas, seja qual for a
decisão, será injustiçada. Ou a vítima, que arcará sozinha com o prejuízo porque o autor não agiu
culposamente, ou o autor, porque não se poderia responsabilizá-lo se não tivesse agido com culpa.
Todavia, uma consideração de ordem social se impôs, pois a sociedade não mais podia conviver com um
considerável número de vítimas sem ressarcimento pelo simples fato de não se conseguir demonstrar a
culpa do ofensor.

De acordo com a teoria do risco, a responsabilidade desloca-se da culpa para o risco. Não mais se
questiona se houve ou não a prática de um ato ilícito. A obrigação de indenizar surgirá mesmo quando um
ato lícito tenha sido praticado; basta que esse ato tenha violado direito de terceiro. O fundamento ético
dessa modalidade de responsabilidade civil é, portanto, a responsabilização daquele que, no exercício de
sua liberdade individual, cria um risco superior ao que normalmente se espera de certa atividade e, em
virtude disto, acarreta prejuízos para terceiros[27].

Conclui-se, portanto, que no âmbito da responsabilidade civil, o Direito deu solução a uma exigência da
sociedade de risco, qual seja, a de propiciar segurança em face do avanço tecnológico. Não se eliminou o
risco, que aumenta com o próprio desenvolvimento social, mas criaram-se mecanismos que asseguram à
vítima a justa indenização pelos prejuízos que vier a sofrer.

 

3.2.1  A exceção do risco do desenvolvimento na sociedade de risco
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Tradicionalmente, os teóricos da responsabilidade civil elencam situações que, se configuradas, afastam o
dever de indenizar por parte do ofensor. Seja por não constituírem atos ilícitos, por romperem o nexo de
causalidade ou por representarem a assunção do risco por parte da vítima, aparecem arrolados como
excludentes da responsabilidade a legítima defesa, o exercício regular de um direito reconhecido, o estado
de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o caso fortuito e a força maior, a culpa exclusiva da
vítima e a cláusula de não indenizar[28].

 

Mais recentemente, iniciou-se no País a discussão acerca da admissibilidade da exceção do risco do
desenvolvimento como uma outra excludente do dever de indenizar, tal como já se verifica no direito
comparado. Tal excludente consiste

 

[n]o risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado,
vindo a ser descoberto somente após um certo período de uso do produto e do serviço. É defeito que, em
face do estado da ciência e da técnica à época da colocação do produto ou serviço em circulação, era
desconhecido e imprevisível.[29]

 

Justificar-se-ia a admissibilidade do risco do desenvolvimento como uma excludente do dever de indenizar
em virtude da impossibilidade científica do fabricante conhecer o risco de que determinado produto
poderia causar algum dano ao consumidor quando foi disponibilizado no mercado. A indústria
farmacêutica é pródiga de exemplos de medicamentos que, quando liberados para comercialização,
atendiam a todos os requisitos de segurança exigíveis, mas que, no futuro, demonstraram-se capazes de
causar algum dano colateral ao seu usuário. Esse dano não era sequer possível de ser conhecido à época
em que o produto foi vendido, razão pela qual os adeptos da exceção do risco do desenvolvimento
defendem ser pouco razoável condenar o fabricante, se ele tomou todas as cautelas cientificamente
exigidas à época da comercialização do produto.

Nessa mesma linha de raciocínio, defendem que a imposição ao fabricante da responsabilidade pela
reparação de danos decorrentes de riscos sequer  imagináveis à época da disponibilização do produto teria
efeitos nefastos sobre o desenvolvimento tecnológico, coibindo o lançamento de novos produtos.

Alegam, ademais, que os critérios tradicionais de repartição do risco, pela contratação de seguros ou rateio
entre os consumidores de um aumento do custo do produto mostram-se ineficazes diante desse quadro.
Afinal, qual seguradora iria assumir um risco que nem mesmo se sabe existente? E como ratear entre os
consumidores um eventual e futuro aumento de custo, se o quantum é ignorado?

Finalmente, sustentam que a existência de critérios distintos quanto à admissibilidade  da exceção do risco
do desenvolvimento prejudicaria, em um contexto  caracterizado pela livre concorrência, aqueles
fabricantes que se localizam em países que inadmitem tal excludente do dever de indenizar.

Todos esses argumentos mostram-se, realmente, convincentes, e demonstram a dificuldade existente no
tocante à alocação dos riscos do desenvolvimento, tópico considerado “um dos mais difíceis em termos de
política de consumo”[30]. Isso porque também pesa na balança a consideração concernente ao consumidor,
que por essa ótica, deveria arcar, sozinho, com os custos de um prejuízo a que não deu causa.

Se, por um lado, é discutível a justiça de condenar-se o fabricante a ressarcir danos que ele sequer julgava
possíveis quando disponibilizou determinado produto, não menos angustiante é a decisão de impor ao
consumidor, que tampouco deu causa ao dano, a totalidade do prejuízo.  É curioso mas a mesma angústia
que ora se instaura foi verificada  por ocasião das discussões que antecederam a aceitação da teoria da
responsabilidade sem culpa, e a razão é a mesma: a ideia de culpa, que ainda impregna o espírito jurídico,
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não se coaduna com a responsabilização do fabricante que comprovadamente não agiu com culpa ao
disponibilizar determinado produto.

Aliás, a persistência da noção de culpa é que nubla o debate acerca da exceção do risco do
desenvolvimento, e, ressalte-se, de forma indevida. A consideração, aqui, não recai sobre a culpabilidade
ou não do fabricante. Não se questiona se sua conduta é moralmente adequada. A discussão é de outra
ordem. O que se pretende é, simplesmente, atribuir a uma das partes o ônus decorrente do
desenvolvimento econômico.

A questão, portanto, resvala tanto na política econômica quanto na política de consumo. Aquela
preocupada com os efeitos que a recusa à exceção do risco do desenvolvimento teria sobre o parque
industrial e o desenvolvimento tecnológico do País, e esta preocupada com a melhor proteção ao
consumidor.

Não parecem, portanto, acertadas as opiniões que defendem que o direito brasileiro teria rejeitado tal
excludente. Com efeito, nem à época da redação do art. 931 do Código Civil de 2002, nem à época da
elaboração do Código de Defesa do Consumidor tal questão encontrava-se suficientemente amadurecida
para ser objeto de regulamentação. Não se deve esquecer que esse debate acarretará profundas
consequências sobre certas atividades econômicas, fazendo-se necessário instaurar efetivo debate acerca da
conveniência de se adotar ou não a exceção do risco do desenvolvimento como uma excludente de
responsabilidade. 

E é justamente com o intuito de contribuir para esse debate que se apresenta a ideia de que a exceção do
risco do desenvolvimento está intimamente ligada à própria noção de sociedade de risco. E, se o objetivo
almejado no contexto da sociedade de risco é o de se assegurar segurança jurídica em um ambiente de
insegurança material, então parece mais apropriado rejeitar-se a exceção do risco do desenvolvimento
como uma excludente do dever de indenizar. A sua admissibilidade iria de encontro à tentativa de se
assegurar um mínimo de segurança àqueles expostos a uma sociedade marcada pelo agravamento das
situações de risco.

 

4 Conclusão

 

A ampliação dos contornos do instituto da responsabilidade civil atende a uma exigência da
contemporaneidade, pois o agravamento das situações de risco leva a uma sensação de insegurança
material que acaba por ser mitigada pelo desenvolvimento da responsabilidade sem culpa. É neste contexto
que se deve analisar a possibilidade de se admitir a exceção do risco do desenvolvimento como uma
excludente do dever de indenizar. Muito embora imperativos de ordem econômica apontem para a
conveniência de admitir-se tal excludente, em nome de um maior incentivo para o desenvolvimento
tecnológico, não  se pode negar que, se a responsabilidade civil orientou-se para garantir segurança
jurídica em um contexto marcado pela insegurança material, não se pode negar às vítimas do progresso o
direito de serem ressarcidas pelos danos que experimentaram, muito embora eles não fossem sequer
previsíveis quando a atividade econômica teve início.
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ACORDOS DE PESCA: CONFLITOS SOCIAIS DEFININDO REGRAS DE MANEJO DE
RECURSOS PESQUEIROS NA AMAZôNIA BRASILEIRA.

FISHERIES AGREEMENTS: SOCIAL CONFLICTS DEFINING RULES FOR MANAGEMENT OF FISH
RESOURCES IN THE BRAZILIAN AMAZON.

Serguei Aily Franco De Camargo
Thaísa Rodrigues Lustosa De Camargo

RESUMO
A partir da década de 70, verifica-se a pressão sobre os estoques pesqueiros. Com a
conseqüente redução de sua oferta, surgem os conflitos sociais entre ribeirinhos e pescadores
por áreas de pesca na Amazônia brasileira. Frente a um Estado incapaz de atendê-los através
de leis e/ou fiscalização, cada categoria apropria-se do discurso ambiental, de maneira própria,
na busca de estabelecer o consenso e manter o recurso. Pescadores e ribeirinhos, enquanto
categorias distintas, passam a se organizar e a escolher seus representantes, no intuito de
defender seus interesses e formular bases legais que limitem a atividade pesqueira em cada
localidade – são os acordos de pesca. 
PALAVRAS-CHAVES: Conflitos sociais; Recursos pesqueiros; Acordos de pesca; Amazônia
brasileira.

ABSTRACT
From 70’s, the increase of fishing effort over the stocks was observed. With the consequent
reduction of fishes’ offers, social’s conflicts appears among riverine population (named
“ribeirinhos”) and commercial fishers for fishing areas in Brazilian Amazon. Beyond a inefficient
State policy, that can’t help them with laws or supervisions, each category used the
environmental discourse, on a peculiar way, to try the consensus and keeping the resource.
While different categories, fishers and “ribeirinhos” organizes themselves and choose their
representatives, to try to defend their issues and formulate legal bases that limit the fishers
activity in each community - that’s the fisheries agreements. 
KEYWORDS: Social conflicts; Fish resources; Fisheries agreements; Brazilian Amazon.

INTRODUÇÃO

 

 

A Amazônia brasileira ocupa uma área de 3.681km², o que representa 42,07% do território brasileiro. Se for considerada a

Amazônia Legal, seu espaço representativo geográfico aumenta, pois engloba os estados do Amazonas, Acre, Amapá, oeste do

Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins, passando para 5 milhões de km², ou seja, 60% do Brasil

(WEBCIENCIA, 2010).

Longe de ser uma natureza intocada (DIEGUES, 1996), as riquezas ambientais amazônicas são fontes de sobrevivência de

seus moradores. Ao longo dos leitos da infinidade de rios e lagos existentes, comunidades se formam e se dispersam, tendo muitas

vezes como única ligação as águas.

Segundos dados oficiais, no ano de 2007, os estados da Amazônia Legal eram os com menor densidade demográfica do

país. Amazonas e Roraima eram os últimos da lista com, respectivamente, 2,05 e 1,76 habitantes por km² (IBGE, 2009).

A partir da segunda metade do século XIX, as riquezas naturais começam a apresentar seus primeiros sinais de escassez.

Frente a essa escassez, surgem conflitos sociais entre os habitantes locais. No caso específico da pesca interior[1], ribeirinhos e

pescadores comerciais acirram a disputa pelos estoques pesqueiros e encontram um Estado sem forças para regê-los e fiscalizá-los.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10727



As leis gerais não dão conta de alcançar as especificidades dos conflitos locais e o poder de polícia não consegue se fazer presente

em uma área tão extensa e de difícil acesso.

A busca pelo consenso surge, então, como única alternativa para manutenção dos estoques. Pescadores comerciais e

ribeirinhos, enquanto categorias distintas, passam a se organizar e a escolher seus representantes, no intuito de defender seus

interesses e formular bases legais que limitem a atividade pesqueira em cada localidade.

Durante esse processo, há a incorporação do discurso ambiental pelas categorias para defesa de interesses específicos, que

são debatidos em arenas de ação e debates públicos. O resultado são os acordos de pesca celebrados pelas comunidades e

chancelados pelo Estado.

 

 

1 PROCESSO DE “AMBIENTALIZAÇÃO” DOS CONFLITOS SOCIAIS

 

 

1.1 HISTÓRICO

 

 

A observação dos fatos empíricos sugeriu a existência de um processo social histórico desencadeado pela Conferência de

Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, a partir de quando a

problemática ambiental se torna uma questão pública.

No Brasil, a Conferência também teve como efeito a criação de diversas instituições voltadas para novas atividades.

Mesmo o país se manifestando contrário às preocupações levantadas durante o evento, houve a posterior criação de órgãos como a

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), subordinada ao Ministério do Interior, em 1973; e de instituições de controle ambiental em

São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em 1974, e a

Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), em 1975[2]; além da criação do Sistema de Licenciamento de

Atividades Poluidoras (SLAP), pela FEEMA (1977); da publicação do Manual do Meio Ambiente pela FEEMA (1979); da

ampliação da concepção de algumas profissões, como a criação de novas especialidades (economistas e juristas ambientais, por

exemplo); e da figura do licenciamento ambiental para atividades potencialmente causadoras de “impactos” sobre a natureza, o

patrimônio urbano ou a saúde pública.

Conforme Lopes (2006, p. 38 et seq.), todo esse trabalho de construção institucional em torno do meio ambiente, no

entanto, foi permeado por conflitos sociais. O Decreto-lei de 1975 (Decreto da poluição), que dispõe sobre o controle da poluição

do meio ambiente provocada por atividades industriais, teve como origem o conflito social de Contagem (MG) a respeito de uma

ordem judicial de fechamento de uma fábrica de cimento poluente. O decreto foi uma reação do Governo Federal em face da

utilização de normas municipais para pautar a questão.

Na década de 1980, o pólo residencial e industrial de Cubatão tornou-se questão pública, em razão dos impactos trazidos à

população local e à Mata Atlântica.

Com o advento da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),

estabelece-se em nível federal o que antes era protegido apenas pelos Estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de janeiro, etc.

Também são criados mecanismos de articulação federal em um Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).

Em 1985, é criada a Lei de Ação Civil Pública que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados

ao meio ambiente, entre outros.
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Em 1986, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) institui uma política nacional de avaliação de impactos

ambientais, exigindo estudos e audiências públicas para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Os Estudos de

Impactos Ambientais (EIA) e os Relatórios de Impactos Ambiental (RIMA) são introduzidos na mecânica do licenciamento.

Com a Constituição Federal de 1988, coroa-se o processo de construção de uma institucionalidade ambiental,

principalmente com a introdução do capítulo sobre o meio ambiente.

Em 1992, tem-se a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92) no

Rio de Janeiro e a publicação da Agenda 21. No Brasil, é desencadeado um processo para a criação de uma Agenda 21 interna,

convocando-se entidades, especialistas e governos estaduais e municipais para realizarem planejamentos locais. O Ministério do

Meio Ambiente disponibiliza um fundo (Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA) para financiar tais projetos.

Em 1998, é criada a Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.608/98), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevendo fortes penalidades para atividades devastadoras e poluidoras.

Atualmente, verifica-se uma conjuntura marcada pela inquietação das forças ambientalistas frente aos paradoxos do

crescimento das tendências empreendedoras modernas, tidas como irracionais. O campo empresarial passa, então, a se dividir em

dois pólos sobre a questão ambiental. Uns se apropriam da crítica a sua atuação e também passam a usá-la a seu favor, enquanto

outros cuidam da apropriação primitiva ambiental. “Tanto trabalhadores quanto parte das populações atingidas por danos

ambientais passam a utilizar-se também da questão ambiental como repertório de seus interesses e reivindicações.” (LOPES, 2006,

p. 32).

 

 

1.2. O PROCESSO

 

 

Inicialmente, a preocupação com o meio ambiente tornou-se uma questão pública nos países desenvolvidos industriais,

atrelada aos acidentes industriais, de grandes riscos e de sua internacionalização. Estas sociedades foram caracterizadas como

“sociedades de risco”, conforme a denominação cunhada por Ulrich Beck (1992 apud LOPES, 2006, p. 35), pois a modificação no

uso da ciência e tecnologia, bem como na atuação de profissionais e experts, gerou novos riscos e perigos sobre o meio ambiente

(natureza, paisagem natural ou historicamente construída pelo homem).

O termo “ambientalização” é o neologismo usado na ciência social para designar justamente a interiorização de

comportamento e práticas da questão pública do meio ambiente, que pode ser notada através da transformação na forma e na

linguagem de conflitos sociais e na sua institucionalização parcial.

Almeida, Shiraishi Neto e Martins (2005 apud LOPES, 2006) utilizam a idéia do processo de ambientalização dos

conflitos sociais para construir o processo de devastação da Amazônia, principalmente dos babaçuais. Tal analogia se dá como

instrumento de trabalho, instrumento de descrição pormenorizada, sendo a questão ambiental um elemento de argumentação na

disputa e na negociação entre grupos sociais e setores do Estado.

As semelhanças entre os processos referem-se à temática sócioambiental; à presença de empreendedores que se utilizam do

discurso ambiental e à luta pela implantação de áreas protegidas, áreas de preservação ambiental, áreas de povos indígenas e de

quilombolas [...]” (LOPES, 2006, p. 51).

Contudo, esses processos se diferenciam. O processo de ambientalização implica num avanço progressivo de

reivindicações, conquistas e novas institucionalidades ambientais. Por outro lado, o processo de devastação indica um processo de

destruição progressiva de recursos ambientais e também um processo de expropriação de grupos sociais tidos como “tradicionais”.
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[...] A noção de “processo de ambientalização” baseia-se na experiência
empírica com o lado “marrom” das questões ambientais, com a poluição
urbano-industrial e seus grupos sociais, e menos com o lado ‘verde’, com a
floresta, com povos indígenas e grupos camponeses. Dessa forma, ele parte
da reação a um “processo de devastação” anterior [...] (LOPES, 2006, p. 50).
 

Este processo de ambientalização implica na interiorização de direitos e de argumentos ambientais, ou seja, depende da

concomitante transformação do Estado e do comportamento das pessoas. Transformação essa que se relaciona com cinco fatores: o

crescimento de importância da esfera institucional do meio ambiente entre os anos de 1970 e o final do século XX (I); os conflitos

sociais no âmbito local e seus efeitos na interiorização de novas práticas (II); a educação ambiental como novo código de conduta

individual e coletiva (III); a questão da participação (IV) e a questão ambiental como nova fonte de legitimidade e de argumentação

nos conflitos (V).

O processo de redemocratização do Brasil, coroado com a Constituição Federal de 1988, corroborou na busca por políticas

públicas que favorecessem maior participação popular. O próprio modelo do meio ambiente também incita a participação, pois

políticas públicas sem o compromisso e a colaboração da sociedade civil não se demonstram eficientes.

Contudo, as formas e os instrumentos participativos nem sempre conseguem repercutir nas práticas da população,

havendo, assim, um maior ou menor favorecimento à participação de grupos da população no espaço público.

Por outro lado, como demonstra Fuks (1998), o ambientalismo já deixou de ser monopólio de um grupo de elite para se

tornar uma preocupação pública. A sociedade brasileira já incorporou temáticas, preocupações e práticas associadas à questão

ambiental, levando em consideração dois aspectos: a sua dimensão local e o contexto de conflito.

Para tornar o debate público em campo legítimo de investigação social científica, é necessário compreender a vida social e

política enquanto uma arena argumentativa (arena pública), onde há um constante debate entre grupos organizados, representantes

governamentais e políticos.

O sistema de arenas públicas é onde estão “[...] as atividades reivindicatórias de grupos, o trabalho da mídia, a criação de

novas leis, a divulgação de descobertas científicas, os litígios e a definição de políticas públicas. Nota-se, portanto, que o sistema de

arenas constitui-se, simultaneamente, em espaço de ação e de debate.” (FUKS, 1998, p. 02-03).

 

 

2 A QUESTÃO AMBIENTAL COMO FONTE DE LEGITIMIDADE E DE ARGUMENTAÇÃO NOS CONFLITOS

 

 

Segundo Lopes (2006, p. 50-51), “[...] a questão ambiental pode ser vista como um episódio das grandes transformações

[...], uma das quais sendo a resistência à onipresença do sistema de mercado sobre todas as coisas, inclusive a natureza, a saúde e o

sentimento dos homens.” A manifestação desse fator pode ser vista em diversas instâncias, como nas novas áreas jurídicas; nas

escolas, dentro das empresas e na sociedade civil.

Nas novas áreas jurídicas, verifica-se que a categoria de direitos difusos converge para a necessidade de reprodução da

qualidade de vida de uma geração para outra, ou seja, de sustentabilidade. Nas escolas, a educação ambiental surge como uma

disciplina transversal.

Por outro lado, dentro das empresas, a manifestação da questão ambiental se dá na auto-regulação do mercado através dos

selos e certificados ambientais, como as ISOs. Alguns empresários atendem para as questões ambientais, em razão da eficiência

produtiva, da marca e da legitimidade no mercado e na sociedade. É uma contra-ofensiva por meio de ações efetivas e de marketing

ao controle estatal anterior, às denúncias e aos movimentos sociais.
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Na sociedade civil, como nas associações de moradores e nos sindicatos, verifica-se a atuação de conselhos na área de

saúde, educação, política agrícola, emprego etc., sendo a temática ambiental conexa com todas as demais. “Nessas comissões os

grupos populares se apropriam criativamente de questões e categorias ‘ambientais’ e ‘externas’ ao seu universo habitual, como

população pobre ‘atingida’ ou vulnerável.” (LOPES, 2006, p. 48). Como exemplo pode-se citar as comunidades ribeirinhas da

região do Rio Urubu em Boa Vista do Ramos (AM), durante o processo de negociação de um acordo de pesca.

Dessa forma, verifica-se um aumento da participação popular, através de instituições como as colônias e os sindicatos de

pescadores, que tiveram um crescimento de sua atuação e de seu papel na década de 1990, com o início da implementação do

sistema de gestão participativa da pesca pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

“Há essa tendência à passagem da ênfase nos conflitos sociais do trabalho para a ênfase em outros conflitos sociais urbanos e rurais

envolvendo a participação dos cidadãos em formas mais ou menos democráticas e transparentes.” (LOPES, 2006, p. 48). Cabe

também ao Estado propor formas de gestão participativa, como faz no caso dos acordos de pesca.

 

 

3 A ATIVIDADE PESQUEIRA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

 

 

A pesca era compreendida pelo Decreto-Lei nº 221/67, como “[...] todo ato tendente a capturar ou extrair elementos

animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida” (art. 1°). Com a nova lei de pesca (Lei n°

11.959/09), verifica-se uma mudança conceitual, sendo a pesca tida como “toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher,

apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” (art. 2°, III).

A nova terminologia empregada na Lei n° 11.959/09 enseja uma interpretação diferenciada. Enquanto o Decreto-Lei

deixava em aberto os elementos caracterizadores da atividade pesqueira (elementos animais ou vegetais), a nova lei emprega um

termo técnico mais próximo de atividades comerciais e/ou extrativas de maior escala, onde os elementos caracterizadores da

atividade pesqueira passam a ser vistos como “recursos”.

A mudança da nomenclatura de “elementos animais ou vegetais” para “recursos pesqueiros” torna a legislação mais precisa

e denota a preocupação com a atividade pesqueira enquanto forma de atividade de subsistência, profissional e/ou econômica. Essa

acepção é reforçada pela inserção do termo “aqüicultura” no inciso I do art. 2° da citada Lei, que define recursos pesqueiros como

sendo: “os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência,

científica, comercial e pela aqüicultura” (grifo nosso).

A Lei n° 11.959/09 também trouxe a definição de atividade pesqueira, como “[...] todos os processos de pesca, explotação

e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros” (art. 4° da Lei n

° 11.959/09). Assim, toda a cadeia produtiva da pesca é englobada – prospecção, captura, transporte, beneficiamento, estocagem e

comercialização.

A Lei 11.959/09 estabeleceu ainda no art. 33 que a punição administrativa e criminal das condutas e atividades lesivas aos

recursos pesqueiros e ao meio ambiente será feita nos termos da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e de seu regulamento;

além de prever que o estímulo às pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem a atividade pesqueira será feito através dos benefícios

da política agrícola, como o crédito rural, da capacitação da mão-de-obra, voltada ao desenvolvimento sustentável, e do estímulo à

pesquisa.

O art. 2° do Decreto-Lei n° 221/67 estabelecia que a pesca poderia se efetuar com fins comerciais, desportivos (amadores)

ou científicos. Referido artigo foi expressamente revogado pela Lei n° 11.959/09 que, por sua vez, classifica a pesca (art. 8°) em
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comercial (artesanal ou industrial) ou não comercial (científica, amadora e de subsistência); e a aqüicultura (art. 19) em: comercial;

científica ou demonstrativa; de recomposição ambiental; familiar ou ornamental.
 
Art. 8º - Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I - comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de
forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de
produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo
utilizar embarcações de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-
partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com
finalidade comercial;
II - não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade
de pesquisa científica;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por
finalidade o lazer ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou
escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação
específica.

 
O art. 27, XXIV, h da Lei n° 10.683/03 (alterado pela Lei n° 11.958/09) apresenta como modalidades de pesca: comercial,

compreendendo as categorias industrial e artesanal; de espécimes ornamentais; de subsistência e; amadora ou desportiva.

Apesar de categorias bem definidas legalmente, na prática, seus atores sociais se confundem. Os ribeirinhos que, em tese,

são os praticantes da pesca de subsistência, também acabam desenvolvendo a pesca artesanal e comercializando seu produto em

períodos específicos ou corriqueiramente, dependendo da comunidade. Por outro lado, têm-se os pescadores urbanos que vivem

exclusivamente da pesca e questionam a legitimidade dos ribeirinhos de exercerem a pesca com fins comerciais. Como resultado da

atuação de pescadores de todas as cotegorias, tem-se a sobrepesca e a conseqüente escassez dos recursos pesqueiros, culminando

em conflitos sociais entre os atores envolvidos.

 

 

4 CONFLITOS PESQUEIROS NA AMAZÔNIA

 

 

Pálson (1991 apud DIEGUES, 1996, p. 147) estabelece “[...] a relação entre os sistemas de produção na pesca islandesa e a

simbologia, as representações sobre o mar e o discurso social.” Para o autor, a pesca da Islândia passou por três períodos

importantes. No primeiro, até 1.000 d.C., a sociedade era homogênea (sem competição) e a pesca era voltada para subsistência,

sendo considerada uma troca com a dádiva da natureza. Com o advento da economia mercantil, inicia-se o segundo período,

quando o peixe se transforma em mercadoria (bem) e surge a competição entre os pescadores. Em conseqüência, em meados do

século XX, dá-se a sobrepesca. No terceiro período, os estoques pesqueiros passam a ser administrados através do sistema de cotas,

definidas pelo Estado, com base em estudos científicos.

Referida seqüência pode ser aproveitada no caso amazônico, sendo o pescado atualmente visto como um bem. A partir dos

anos 80, buscou-se a remarcação e redefinição dos espaços na Amazônia, através de critérios ecológicos que compatibilizassem os

interesses dos habitantes locais com a preservação do ambiente natural, sendo estabelecidas as áreas de manejos, de preservação e

de conservação.
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Segundo Esterci (2002, p. 51), esses critérios:
[...] são partes de processos sociais complexos, nos quais intervêm
decisivamente ações e lutas políticas nas quais estão envolvidas agências e
instituições nacionais e estrangeiras, do estado e da sociedade civil (ONGs,
Igrejas, entidades de representação), ligados a esta ou àquela instituição, por
último, mas não menos importantes, os pesquisadores que exercem também
sua parcela do poder de nomear, de fazer conhecer e de arbitrar quando há
disputas em torno das classificações.
 

Nesse contexto de processos sociais complexos, pescadores e ribeirinhos enfrentam-se pelo controle e manejo das áreas de

pesca no Estado do Amazonas, constituindo-se em categorias de interesses opostos. Os ribeirinhos são pessoas que moram em

comunidades nas margens dos rios e lagos interiores. Em regra, praticam a agricultura, a pecuária e, principalmente, a pesca, sendo

considerados tradicionais e adotantes de práticas menos lesivas ao meio ambiente. Se organizam em comunidades e a pesca se dá

nas proximidades de suas moradias, para que não se perca muito tempo, em razão da necessidade de também se dedicar a outras

atividades.

Os pescadores são os praticantes da pesca que, em regra, vivem nas cidades. Eles são tidos como depredadores e não

preocupados com o meio ambiente. Se organizam através das Colônias de Pescadores, que, com a Constituição Federal de 1988,

passaram a legalmente se equipar aos sindicatos. As colônias parecem ter, historicamente, um papel mais assistencialista. Cuidam

do seguro desemprego, estocam e comercializam pescado (servindo como entreposto) e, em raros casos, fornecem assistência

medica e odontológica. Tradicionalmente, o pescador é um ator social distante e até mesmo ausente do cenário político, que

favorece mais a atuação dos sindicatos.

Desde a década de 50, estudos indicavam a necessidade de qualificação dos pescadores locais para a existência de uma

atividade pesqueira organizada na região Amazônica. “Nos anos 1960 e 1970, incentivos governamentais destinados a

melhoramentos na tecnologia de captura, transporte e armazenamento do pescado foram distribuídos, provocando aumento na

diferenciação interna e possibilitando a intensificação da pesca comercial.” (ESTERCI, 2002, p. 51).

Com a criação da Zona Franca de Manaus (ZFM) em 1967 (Decreto-Lei nº 288), houve a concessão de incentivos fiscais e

o surgimento de diversas indústrias na cidade, o que causou um grande êxodo de ribeirinhos e de outras pessoas do interior do

Estado no intuito de encontrar emprego nas fábricas do pólo industrial. Alguns dos que não foram absorvidos pelo mercado

citadino, acabaram tornando-se pescadores em tempo integral, pois já conheciam bem atividade, como as áreas e os períodos ideais

de pesca. Denominados de “canoinhas”, “rabetinhas” ou “caixinhas”, eles eram autônomos monovalentes trabalhando em precárias

condições - apenas uma canoa e uma caixa de isopor para conservar o pescado, o que levou as referidas denominações.

O resultado foi o aumento da pressão sobre os estoques pesqueiros e o conseqüente conflito com os ribeirinhos. Estes

buscaram apoio municipal para enfrentar os “pescadores de fora”, surgindo, então, os primeiros regulamentos da pesca na região por

meio de portarias. Posteriormente, as portarias passaram a ser emitidas pelo IBAMA.

 

 

4.1 CONFLITOS SOCIAIS ENTRE RIBEIRINHOS E PESCADORES NA AMAZÔNIA

 

 

“Em 2003, Manaus possuía uma população de 1.405.803 habitantes e cerca de 8.000 pescadores associados às colônias de

pesca. O total de pescado desembarcado foi de aproximadamente 25.613 toneladas negociados na feira da Panair[3].” (SOB...,

2009).

Desde a década de 70, os estoques pesqueiros da região de Manaus já apresentavam sinais de escassez. Com essa redução,
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os conflitos entre pescadores artesanais e comerciais se acirraram. A compreensão desses conflitos pressupõe o conhecimento da

vida social de seus atores.
 
Somente conhecendo as estratégias de trabalho e de relacionamento com o
ambiente, e identificando os diferentes aspectos econômicos, sócio-
ambientais, culturais e simbólicos que organizam o acesso à exploração dos
recursos naturais, podemos saber como as mudanças ambientais – que
alteram a oferta e a disponibilidade dos recursos naturais – afetam a vida
dessa população. (ALENCAR, 2000, p. 122).
 

O documentário “Sob as águas: acordos de sobrevivência” (2009) retrata a realidade dos conflitos entre ribeirinhos e

pescadores na cidade de Boa Vista do Ramos/AM, município localizado à margem direita do Paraná do Ramos, distante 367km de

Manaus por via fluvial. A cidade reúne mais de 44 comunidades distribuídas em vastas áreas de várzea[4].

Entre os relatos apresentados no documentário, está o da senhora Laureci de Oliveira (SOB..., 2009), pescadora artesanal,

que retrata a realidade dos ribeirinhos da comunidade em busca da sobrevivência:
 
A gente pesca o pouco pro alimento mesmo, mas quando a gente não tem
nada a gente pesca mesmo pra alimentação da casa, para ganhar dinheiro, por
que às vezes, também falta isso. Aqui [no rio Urubu] nós botávamos espinhel
com minha avó de manhã, quando era meio-dia nós vinha ver [sic], já tinha
tambaqui aqui em cima. Meu pai trabalhava e não se preocupava com
comida, por que a gente se garantia. A minha avó era uma pessoa analfabeta,
mas era uma pessoa assim que tinha noção de uma pessoa que sabia alguma
coisa. Ela aconselhava, ela levava nós pra pescar [...], mas ela ia mostrando,
“olha minha filha”, ela dizia, “essas frutas que tem aqui, mais tarde o homem
vai acabar com isso. A quantidade de frutas que tem pros peixes se alimentar
[sic], se reproduzir, vai acabar, por que o homem vai acabar com isso”. Ela
sempre falava pra nós isso. [...] A gente tem que pescar para nos alimentar,
mas nós temos também que plantar. Por que vêm dias que se a gente não
plantar a gente vai sofrer. “Eu vou morrer”, ela disse, “mas não gostaria que
minha família, meus vizinhos ficassem aqui pra sofrer tanta dificuldade”.
[...] Pescar, mas plantar. E pescar [...] com amor, ela dizia pra nós, por que o
que você pesca com amor é pra sua alimentação, pro seu próprio corpo.
Então, esse conselho que ela deixou pra nós, eu guardo comigo até hoje.
Todos nós pescamos, mas nunca deixamos de trabalhar e plantar as coisas.
 

Ao falar da sobrepesca causada pelos pescadores profissionais, o pescador artesanal Wedney de Souza (SOB..., 2009)

também destaca a escassez do recurso pesqueiro, afirmando que os ribeirinhos não devem pescar além do necessário para o seu

sustento. Caso contrário, também incorreriam no descumprimento da lei. O pescador artesanal Noberto Rodrigues (SOB..., 2009)

destaca o fato:
 
Que os de fora não venha pescar na nossa região mesmo. Isso ai, é pra
melhorar mais a situação do peixe. Se os de fora virem [sic], ai já vai
prejudicar a comunidade. Já vai levar um maior número de peixe. Não vai
levar uns 200kgs, já vai levar 4 ou 5 toneladas, como os maparazeiros
[pescadores de mapará] faziam, levavam de 40 toneladas daí. Depois que
existiu a lei, ai pronto, só pode vir de lá pegar 200kgs uma vez por semana.
 

Em contraponto, têm-se os argumentos dos pescadores profissionais, como o fato de os ribeirinhos não serem realmente

pescadores, pois não estão matriculados em colônias, o que implicaria na impossibilidade deles venderem o excedente de sua pesca;

além do excesso de áreas protegidas, que estaria inviabilizando a pesca profissional. Nesse sentido dispõe o pescador comercial

Sidney Belém (SOB..., 2009):
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O ribeirinho não é pescador. Por que o pescador que é pescador vai lá e tira
seus documentos de pescador. [...] Eu tenho 26 anos de vida de pesca e eu
tenho 23 anos matriculado na vida da pesca. Sou profissional, moro no
Amazonas, sou pescador e atravessador de peixe. Nós pesca, nós compra,
nós vende [sic], mas a maior parte é nós pescando. [...] Nós não temos mais
como pescar, pois onde a gente chega é proibido pelo órgão federal. [...] Se
tem um lugar que tenha dez lagos, eles querem proibir os dez lagos. Eu
concordo se eles proibissem dois lagos, três lagos, isso aqui é reserva pra
comunidade, pra população, mas é pra comunidade, não é pra ser
comercializado. Se é reserva, [...] é pra produzir, não pra destruir. Eles têm
que reservar para eles comerem, pros filhos deles comerem [...], mas pra
comercializar? Quem tem que comercializar é o pescador.
 

Por fim, o pescador fala ainda da falta de apoio por parte do Estado, cujo único auxílio seria o fornecimento do seguro-

desemprego nos períodos de defeso.
 
O pescador só tem o seguro que o governo deu pra nós que é o seguro
desemprego. É a única coisa que ele tem, o pescador, mas a segurança de
despesa, quem tem? A gente leva nas mãos de Deus, se ele amostrar [sic]
fartura pra a gente a gente pega e vai ganhar, se ele não amostra [sic] a gente
mete aqui entre 7 e 15 mil reais de despesas, depende do tamanho do barco,
entre abono, rancho, gelo e diesel pra ir numa viagem. (SOB..., 2009).
 

Segundo o contramestre de pesca Antônio Oliveira Salazar (SOB..., 2009), essa diferença de tratamento entre ribeirinhos e

pescadores é injustificada: “[...] No interior [referindo-se aos ribeirinhos] é difícil quem tenha carteirinha de pesca para pescar. Eu

não sei o porquê disso. Eu cheguei a dever 16 cargas de gelo. [...] Ai tinha que vender um barco, pagar as cargas de gelo. Aí eu vi

que aquilo não era mais importante pra nós – pescar”.

Esse conflito entre pescadores comerciais e ribeirinhos também pode ser verificado na comunidade de Cuieiras, região do

Lago Grande de Monte Alegro (município de Monte Alegre), população rural da várzea do médio Amazonas. Esta comunidade

encontra-se entre o lago grande e o rio Amazonas. Durante os períodos de cheia, as águas de ambos se encontram, cobrindo toda a

terra, o que, conseqüentemente, dificulta o desenvolvimento de atividades econômicas pelos ribeirinhos, como a pecuária, a

agricultura e a pesca.

Como demonstra Alencar (2000, p. 136-137), o conflito em Cuieiras se dá em níveis. No primeiro nível, ocorre a disputa

por terras. No segundo, o conflito ideológico sobre a criação de gado. Por fim, com maior ênfase, o conflito ligado à redução do

estoque de certas espécies de peixe.

A pesca é a principal atividade econômica da comunidade, em razão do menor tempo exigido para a obtenção do retorno.

Contudo, no período de cheia, a pesca torna-se quase que a única opção, o que aumenta a pressão sobre os estoques.
 
[...] Os comunitários entendem que é melhor fazer a pesca, cujo tempo de
trabalho é menor e o ganho é imediato. A agricultura, ao contrário, envolve
alguns riscos como o gado para comer a plantação, a água invadir a roça
antes do tempo da colheita, e necessitar de investir mais tempo de trabalho.
Além disso, em termos financeiros, o retorno é mais demorado e o ganho é
pouco, pois geralmente a produção serve apenas para o consumo.
(ALENCAR, 2000, p. 126.127).

 
O objetivo maior dos ribeirinhos é impedir pescadores de outras localidades de pescarem nas águas próximas de sua

comunidade. A principal crítica é que eles realizam a pesca predatória e vendem para as grandes “geleiras”[5].

Por outro lado, como indica Alencar (2000, p. 138), há uma relação de sujeição entre os pescadores das comunidades e os

donos das geleiras. Estes financiam o material de pesca dos pescadores, que deverão pagar com produto (peixe). Assim, o peixe é
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vendido a um preço baixíssimo, criando a necessidade de aumentar ainda mais o volume pescado para garantir a sobrevivência dos

pescadores.

 

 

5. A QUESTÃO DA REPRESENTATIVIDADE NA GESTÃO PARTICIPATIVA

 

 

Na passagem dos anos 60 para os 70, surgiram as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica, num

movimento “de conversão dos pobres” (TEIXEIRA, 1988 apud ESTERCI, 2000, p. 53). Nem todas as comunidades, contudo,

gozavam de senso comunitário. Apenas onde já havia elementos agregadores, as CEBs conseguiram tornar a estrutura organizativa

da comunidade mais formal, com um corpo de funcionários com funções políticas e burocráticas diferenciadas. O princípio da

Igreja era abrir novos espaços de discussões coletivas e fazer com que as comunidades se voltassem para fora, não se fechando em si

mesmas.

Uma vez organizadas, a representatividade das comunidades ultrapassaram as fronteiras eclesiásticas, pois os

organizadores de uma comunidade passavam a representá-la perante as demais comunidades e instituições, tornando-se, assim,

referência para todos os atores sociais envolvidos. Quando as comunidades eram coordenadas pelas famílias financeiramente mais

abastardas, que ficavam responsáveis pela vigilância e pelas novas regras de uso, verificava-se maior eficácia no manejo da

pesca.(PEREIRA, 1999 apud ESTERCI, 2000, p. 54).

A proposta da Igreja era que “[...] em todas as comunidades se fizesse a distinção dos lagos que, para efeitos da pesca

seriam classificados como ‘de procriação, santuário ou sagrado; lago de manutenção, subsistência ou consumo; e lago livres’.”

(SPINOLA, 1997 apud ESTERCI, 2000, p. 54).

Além da organização das comunidades, também foram realizados encontros anuais de pescadores através da Comissão

Pastoral da Terra (CPT), para discutir os problemas da pesca. Entre eles, os conflitos existentes entre pescadores e ribeirinhos.

Assim, a partir de 1983 foram realizados: I Encontro sobre a Pastoral da Pesca; II Encontro de Pescadores Artesanais; III Encontro

de Pescadores; IV Encontro de Pescadores; V Encontro de Pescadores e Ribeirinhos; VI Encontro de Ribeirinhos e Pescadores; e

VII Encontro de Ribeirinhos e Pescadores.

Nos primeiros encontros, foi usado o termo “pescadores” por se entender que alcançava a todos os interesses em voga, não

diferenciando, assim, pescadores e ribeirinhos. No entanto, os ribeirinhos não se viam como pescadores, nem como trabalhadores

rurais.

A Igreja tentou unir ribeirinhos e pescadores em um único movimento até 1991, quando passou a apoiar apenas os

primeiros. No Amazonas, diferentemente do Pará, por exemplo, “[...] a tentativa de estabelecer um dialogo entre pescadores da

cidade e as comunidades se fez através da representação oficial, ou seja, das colônias. [...] As tentativas de firmar pactos políticos ou

acordos se fizeram através das direções existentes.” (ESTERCI, 2000, p. 59). Não houve uma mobilização no sentido de fazerem os

pescadores assumirem a representação de suas entidades.
 
[...] O trabalho das equipes da Igreja Católica dotou os antigos “povoados”
de um corpo burocrático (presidente, tesoureiro, animadores, clube de mães),
e de uma marca [...], e ajudou na construção de uma identidade coletiva
(comunidade de ribeirinhos) e de um espaço social fora das localidades (os
encontros de ribeirinhos). [...] O trabalho da Igreja serviu também à
formação e à capacitação desses quadros [...] (ESTERCI, 2002, p. 60-61).
 

Em suma, frente à “crise do peixe”, a Igreja tomou o partido dos ribeirinhos, auxiliando na construção de sua imagem
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(identidade positiva). O contraposto foi construção da imagem negativa dos pescadores, considerados causadores da escassez

instaurada e a conseqüente fome e miséria dos ribeirinhos.

Vale ressaltar que a escassez do recurso pesqueiro não necessariamente é oriunda da atividade dos pequenos pescadores,

mas também pode ter como causa a perda de habitat, os barramentos, a poluição e o próprio crescimento das cidades e da demanda

urbana.

Como demonstra Esterci (2002, p. 60), a questão da representatividade nas comunidades ribeirinhas, por sua vez, possui

duas vertentes. A primeira destaca a dificuldade de se obter consenso nas reuniões com os representantes, bem como de se garantir

os compromissos por eles firmados. A outra a avalia positivamente, pois a necessidade de enfrentamento de opositores (pescadores)

auxilia na união do grupo.

 

 

5.1 COLÔNIA DE PESCADORES: A INADEQUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO

 

 

As formas de organização e os instrumentos de representatividade de ribeirinhos e pescadores não se confundem, ao

contrário, apresentam-se de forma muito desigual.

As colônias, da maneira como atualmente estão organizadas no Amazonas, não representam os pescadores. “As Colônias

estão dotadas de um corpo burocrático, de uma sede, de uma marca, carimbo oficial etc., mas, poderíamos argumentar que lhes

fazem faltam [sic] certos atributos básicos que conferem legitimidade à representação.” (BOURDIEU, 1990 apud ESTERCI, 2002,

p. 60). Como os diretores e pescadores das Colônias podem exercer outras atividades, em alguns casos, há a dificuldade de

reconhecê-los como tais. Há que se falar também da disputa pelo poder, da malversação de recursos, da dependência de políticos, o

que gera a uma crise permanente.

No entanto, as exigências estatais para concessão de licença profissional, carteira para pescar, seguro desemprego etc.,

levou a um aumento considerável no número de associados das Colônias. Até para a participação do projeto de manejo da Reserva

Mamirauá, por exemplo, o IBAMA exige a filiação a uma Colônia.

De acordo com a literatura: “estudos sobre pesca, realizados na Amazônia e em outras regiões do país, tornaram bem

conhecidas a origem das colônias de pescadores e o caráter não representativo da organização em relação ao grande contingente de

pequenos trabalhadores da pesca.” (ESTERCI, 2002, p. 56). As Colônias foram criadas pela Marinha de Guerra, no intuito de

controlar os pescadores do litoral, garantir o abastecimento de pescado e a proteção da costa brasileira. Sua regulamentação era

contrária a autonomia e a representatividade dos pescadores, sendo a colônia representada por pessoas de outras atividades, como

donos de bares, comerciantes, oficiais da marinha, entre outros.

Apenas com a Constituição Federal de 1988, houve a equiparação das colônias de pesca aos sindicatos, fazendo-se, então,

necessária a representação por pescadores. No mesmo ano, também surge o Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE). No

entanto, a questão da representatividade não é resolvida, pois não há uniformidade da classe. Esterci (2002, p. 57), citando o relato

de um dos representantes do Movimento dos Pescadores do Estado do Pará (MOPEPA), demonstra o fato:
 
Precisamos ter clareza (acerca) de qual pescador estamos falando, que
conceito estamos usando. Na versão oficial, temos cinco tipos (...):
pescadores profissionais, artesanais, desportistas, armadores de pesca e
artesão de pesca. (...). Precisamos saber ..., com qual tipo estamos
trabalhando. Isto é uma provocação que faço para que possamos chegar às
comunidades, (...) ver de que forma vamos nos organizar. Porque se não
procurarmos, de fato, um órgão que nos represente como vamos enfrentar a
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sociedade que não nos enxerga, não nos conhece.
 

Esterci (2002) destaca que o termo adequado ao fim da fala supracitada seria “reconhece”, não “conhece”, pois é o que de

fato ocorre: a sociedade não os reconhece.

 

 

6 MANEJO PESQUEIRO E ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA

 

 

6.1 MANEJO PESQUEIRO

 

 

Nas décadas de 1960 e 70, a pesca na Amazônia recebia um grande estímulo do governo para o seu desenvolvimento por

meio de incentivos fiscais (MELLO, 1993; MCGRATH, 1993 apud CERDEIRA, 2009), sem grandes preocupações no manejo dos

recursos. A indicação de sobrepesca de algumas espécies e os conflitos gerados por disputas pelos territórios de pesca levaram o

governo a basear o manejo dos recursos pesqueiros na Amazônia em medidas que restringem a captura das espécies comerciais.

Como exemplo destas medidas, têm-se as restrições do defeso (Portaria IBAMA nº 48/2007); as determinações constantes da

Portaria IBAMA nº. 43/2004 para a pesca em águas continentais; e os acordos de pesca legalizados nas áreas de várzea.

O manejo comunitário da pesca compreende as ações de manejo tomadas ao nível local, pelos próprios

usuários/comunitários. De acordo com Cerdeira (2009), o manejo comunitário de pesca na Amazônia é uma resposta da sociedade

civil à falta de gestão adequada da região e à ausência de uma política pesqueira que atenda aos anseios locais.

Esta forma de manejo é uma alternativa ao modelo convencional imposto pelo poder público, que propõe um ordenamento

local à pesca que sustente os modos de vida da população moradora. O modelo convencional tem por base três idéias: os recursos

pesqueiros são de domínio da união e devem ser acessíveis (I); os usuários não possuem capacidade de manejo do recurso sem a

supervisão do Estado (II); e o rendimento máximo sustentável pode ser estimado (III).

Ruffino (2005 apud CERDEIRA, 2009) justifica que a incapacidade do Estado em regular efetivamente a pesca leva o

recurso à condição de livre acesso, significando "sem controle"; que, com base nas afirmações de McGoodwin (1990 apud

CERDEIRA, 2009), apesar dos pescadores serem considerados sem capacidade de controle da pressão excessiva sobre o recurso e

nem de conservá-lo por agências do governo, as experiências bem sucedidas com o manejo comunitário de pesca tem mostrado o

contrário, as comunidades tem capacidade de controle social e baixa densidade populacional.

Esta capacidade de controle social que permite o monitoramento e o desenvolvimento do manejo comunitário, segundo

Ruffino (2005 apud CERDEIRA, 2009), somente é possível se as comunidades envolvidas no manejo apresentarem nível de

organização adequado. Neste sentido, os estudos de Benatti (2003 apud CERDEIRA, 2009) confirmam esta idéia, embora

considerem, também, a organização comunitária frágil, sendo necessária a verificação dos fatores que influenciam esta organização,

e seu desenvolvimento em nível de políticas públicas.

Cerdeira (2009) menciona que respostas sobre a eficácia do modelo de manejo comunitário para conservação dos estoques

pesqueiros e os efeitos das medidas sobre os grupos usuários no que se refere ao seu desenvolvimento econômico e social são

objetivos a serem alcançados em sistemas de monitoramento e avaliação dos impactos desses acordos.

 

 

6.2 ACORDOS DE PESCA
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“O acordo de pesca consiste num conjunto de normas elaboradas pelos pescadores para garantir a manutenção das espécies

e a sustentabilidade da atividade.” (WWF BRASIL, 2008, p. 16). Ou ainda, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Instrução

Normativa (IN) nº 29/2002 do IBAMA, “entende-se por Acordo de Pesca, um conjunto de medidas específicas decorrentes de

tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão gestor dos recursos pesqueiros em uma determinada área, definida

geograficamente.” Segundo o sociólogo José Fernandes Barros (SOB..., 2009), os acordos de pesca possuem um papel primordial

não só no ordenamento dos recursos naturais, mas também no fortalecimento organizacional dos pescadores.
 
[...] Já que no primeiro momento, ele instiga as comunidades a participarem
dos debates e discussões, sobretudo, aquelas relacionadas às formas de usos
desses recursos e, posteriormente, acaba se desdobrando numa forma
participativa de as comunidades estarem lá, participando ativamente nas
decisões e na construção de perspectivas que possam melhorar a gestão
comunitária, e possam melhorar, de certa forma, a qualidade de vida dos
usuários desses recursos. [...] Com a construção das normas, dessas regras de
usos vindo de baixo, da base, a tendência é que eles possam ser melhor
respeitados pelos próprios usuários desses recursos naturais.

 
A comunidade ribeirinha da Amazônia, de maneira geral, já possui consciência da necessidade de manejo para

preservação dos estoques pesqueiros, principalmente em razão do aumento de demanda, como demonstra o pescador artesanal de

Boa Vista do Ramos/AM, Messias Brasil (SOB..., 2009):
 
O acordo de pesca é interessante porque a gente vai manter o estoque nosso
de pescado, por que a gente vai tirar de forma controlada e isso a gente já
tem prova porque antes existia uma grande quantidade de pescado em nossa
região e hoje a gente já tem muita deficiência disso. A gente já não tem, por
que aumenta a demanda de pessoas, e o consumo de peixe, sem dúvida, vai
ficar muito maior e a gente não vai ter condições de manter a necessidade
das pessoas que hoje existem nas comunidades. Porque antes a gente tinha
uma comunidade, hoje são seis comunidades que fazem parte do Rio Urubu.
Então o uso incorreto com certeza vai influenciar muito na sobrevivência das
futuras gerações. É preservar e manejar. Manejar é uma forma de você tirar
controlada, preservar é você deixar intacto. E uma outra coisa que eu acho
interessante das propostas que surgiram é mobilizar as pessoas para que elas
possam está ajudando na fiscalizando para que o manejo da pesca possa ser
aplicado do jeito que ele vai ficar escrito dentro das portarias, dentro das leis
vamos dizer até assim, por que a gente tá [sic] fazendo apenas um acordo.

 
Para que os acordos de pesca sejam reconhecidos pelo Estado, é necessário observar os critérios de regulamentação de

conteúdo estabelecidos pelo IBAMA, na IN nº 29/2002. Assim, o acordo deve valorizar a pesca e o pescador; bem como observar a

exploração sustentável, não podendo comprometer o meio ambiente, em razão de sua qualidade de patrimônio público. Deve

também representar os interesses da coletividade da área a que se refere, incluindo pescadores comerciais, de subsistência,

ribeirinhos, etc., não podendo estabelecer privilégios ou restrições a qualquer categoria específica, “[...] ou seja, as restrições de

apetrechos, tamanho de embarcação, áreas protegidas, etc., deverão ser aplicáveis a todos os interessados no uso dos recursos” (art.

1º, III da IN nº 29/2002 do IBAMA).

Os acordos ainda precisam ter viabilidade operacional, principalmente, no que se refere à fiscalização. Não podem possuir

elementos de regulamentação exclusiva do Estado, conforme disposto em lei, como, por exemplo, penalidades, multas, taxas, etc.

Por fim, os acordos devem ser, nos termos do art. 1º, VI, da IN, “[...] regulamentados através de Portarias Normativas

Complementares às Portarias de normas gerais que disciplinam o exercício da atividade pesqueira em cada bacia hidrográfica.”
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Referida IN dispõe em seu anexo sobre os procedimentos a serem observados durante a celebração dos acordos, como:

mobilização para planejamento das reuniões (I); realização das reuniões comunitárias para apresentação e discussão dos problemas,

bem como eleição dos representantes comunitários (II); realização da assembléia intercomunitária para apresentação, sistematização

e aperfeiçoamento das propostas (III); retorno das propostas discutidas e aperfeiçoadas, para as comunidades (IV); novas

assembléias intercomunitárias até que se obtenha um consenso das propostas (V); encaminhamento ao IBAMA da proposta de

Acordo de Pesca (VI); divulgação da portaria (VII); elaboração e execução do plano de monitoramento (VIII): e avaliação com base

no resultado do monitoramento (IX).

 

 

CONCLUSÃO

 

 

Frente ao exposto, vêem-se os acordos de pesca como uma importante ferramenta para o manejo de recursos pesqueiros e

a conseqüente proteção ambiental da Amazônia. No entanto, para que suas normas sejam respeitadas, faz-se mister solucionar, a

priori, a questão dos conflitos sociais entre pescadores e ribeirinhos na disputa por áreas de pesca.

A organização de cada categoria deve ser o resultado de um processo de mobilização e conscientização popular, que

culmine com a adequada escolha de seus representantes. Se eles não realmente refletirem os interesses do grupo, os acordos tornam-

se apenas mais uma norma ignorada.

No universo chamado Amazônia, o Estado passa a ser apenas mais um dos atores envolvidos no processo, dependendo da

ação das comunidades para definir e fazer valer suas regras. Sem consenso e participação popular, o Direito não consegue

prevalecer sob as águas. 
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CASA-GRANDE E SENZALA: A VIOLÊNCIA NOS CENTROS DE INTERNAÇÃO PARA
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI COMO RESQUÍCIOS DA MORAL DA

FAMÍLIA PATRIARCAL-ESCRAVISTA BRASILEIRA

CASA-GRANDE Y SENZALA: LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN PARA
ADOLESCENTES INFRACTORES COMO VESTIGIO DE LA MORAL DE LA FAMILIA PATRIARCAL-

ESCLAVISTA BRASILEÑA

José Humberto De Góes Junior

RESUMO
Apesar da perspectiva pedagógica estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/1990) e na Resolução n.º 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), que, ao instituir o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), regulamenta as condições de execução de medidas aplicadas a adolescentes em
conflito com a lei, mais especificamente aqueles sob custódia direta do Estado em
estabelecimentos para internação e semi-liberdade, parecem prevalecer quanto à aplicação e ao
cumprimento de medidas socioeducativas compreensões mais próximas da ideia de “castigo”, de
punição e de retribuição. As raízes desse problema que parece justificar a violação dos direitos
humanos e, com efeito, comprometer toda a política de atendimento destinada a adolescentes
que cometem atos infracionais podem estar nas concepções subjetivas implantadas no Brasil
ainda no período colonial a partir do modelo familiar fundado no poder paterno e no
patrimonialismo, cujo reforço se deu ao longo da história das políticas para crianças e
adolescentes no Brasil. Nesse sentido, com auxílio de análises da antropologia, mais
especificamente das idéias de Sérgio Buarque de Holanda constantes em “Raízes do Brasil”; do
Serviço Social que se podem encontrar nas obras “A arte de governar crianças: a história das
políticas sociais e da legislação e da assistência à infância no Brasil”, organizada por Irene
Rizzini e Francisco Pilotti, e “O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a
Infância no Brasil”, de Irene Rizzini; bem com da História, com os debates promovidos por
Jurandir Malerba acerca da segregação dos negros como forma de criação da subjetividade
nacional, através de sua obra “Os brancos da lei”, o presente artigo estabelece uma relação
possível entre as concepções prevalecentes e discursos ainda utilizados nas entidades de
atendimento socioeducativo e a violação de direitos de adolescentes no âmbito do cumprimento
das medidas socioeducativas em meio fechado. 
PALAVRAS-CHAVES: Família patriarcal; Estado fundado no poder doméstico; políticas públicas
para crianças e adolescentes; violação de direitos de adolescentes em conflito com a lei.

RESUMEN
A pesar de la perspectiva pedagógica establecida en el Estatuto de la Infancia y de la
Adolescencia (Ley 8069/1990) y en la Resolución N º 119/2006 del Consejo Nacional de los
Derechos del Niño y del Adolescente (CONANDA), que, al crear el Sistema Nacional de Atención
Socioeducativa (SINASE)), regula las condiciones para la aplicación de las medidas destinadas a
adolescentes infractores, sobre todo aquellos que están bajo la custodia directa del Estado en
establecimientos de privación de libertad, parecen prevalecer sobre la aplicación y el
cumplimiento de medidas socio-educativas entendimientos más cerca de la idea del castigo, de
la represalia, de la retribución. Las raíces de este problema que parece justificar la violación de
los derechos humanos y, de hecho, atentan contra toda la política de atención a adolescentes
infractores pueden estar en la subjetividad gestada en Brasil durante el período colonial desde el
modelo de familia basado en el poder paterno y en el patrimonialismo, que tuvo refuerzo en
toda la historia de las políticas para los niños, niñas y adolescentes en Brasil. En este sentido,
con apoyo de análisis de la Antropología, específicamente de las ideas de Sérgio Buarque de
Holanda que figuran en el "Raízes do Brasil"; de la Ciencia del Trabajo Social que se pueden
encontrar en las obras “A arte de governar crianças: a história das políticas sociais e da
legislação e da assistência à infância no Brasil”, organizado por Irene Rizzini y Francisco Pilotti, y
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“O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a Infância no Brasil”, de Irene
Rizzini; además de la Historia, con los debates celebrados por Jurandir Malerba sobre la
segregación de los negros como forma de creación de la subjetividad nacional a través de su
obra "Os Brancos da Lei", este trabajo propone una relación posible entre discursos aún
utilizados en los centros de privación de libertad para adolescentes y la violación de derechos
humanos en estos sitios.
PALAVRAS-CLAVE: Familia patriarcal; Estado fundado en el poder doméstico; políticas públicas
para niños, niñas y adolescentes; incumplimiento de derechos de adolescentes infractores.

1 INTRODUÇÃO

 
 

A análise dos discursos empregados nas políticas criminais brasileiras, das quais não se pode
separar o trato da questão do adolescente em conflito com a lei, parece exigir uma conexão imediata de
suas condições de funcionamento com elaborações teóricas de Michel Foucault, sobretudo ao que este
pensador denominou “poder disciplinar”. Esta categoria revela uma forma capilarizada de exercício do
poder político, portanto, sem um centro de mando bem definido, que se propõe não apenas à
homogeneização da subjetividade humana, a partir do que define como comportamento social normal na
perspectiva de um padrão de moralidade fundado em uma concepção de pureza, de correção, de
comedimento de atos. Pela estigmatização de certas condutas, o poder disciplinar enseja a distribuição da
etiqueta da anormalidade a certas pessoas e grupos sociais, justifica o controle do corpo (mais ainda da
mulher e das crianças), o controle da família e abre espaço para que se imponha um padrão moderno de
civilidade cujo objetivo é informar quem deve permanecer ou se afastar dos espaços comuns de
convivência social (FOUCAULT, 2002; GÓES JUNIOR, 2007; 2008).

Com foco na arquitetura dos discursos empregados para repartir espacialmente as pessoas de
acordo com sua classificação moral, controlar seu tempo e treinar seus corpos para que sejam úteis e
dóceis, e, por outro lado, nos processos que, por meio da prisão, permitem construir a codificação de
comportamentos, elaborar formas eficazes de observação, registro e notações, de modo a se produzirem
saberes aptos a prever e prevenir “ocorrências sociais indesejáveis”, Foucault pode contribuir efetivamente
para o estudo das técnicas e discursos de reeducação em que se alicerça o modo supostamente científico de
punição.

Alguns cuidados, entretanto, precisam ser empregados para evitar que um estudo sobre a
realidade brasileira aliene-se dos elementos de segregação que compõem o universo local e apresente
argumentos frágeis na capacidade de traçar entendimentos possíveis sobre o sistema criminal que foi se
elaborando ao longo da história do Brasil.

É certo que, neste campo da relação entre o poder e a exclusão de certas pessoas do convívio
social, o pensamento de Foucault não pode ser desconsiderado, mas há que se ter claro seu contexto de
elaboração e seus limites fora do processo de formação da racionalidade moderna na Europa e da aliança
de seus discursos com a construção do capitalismo. Outrossim, sua preocupação central reside na
arquitetura dos argumentos explícitos e não-pronunciados que justificam o trabalho como elemento de
libertação e de virtude; que impõem o controle do corpo e da sexualidade como forma de estabelecer a
pureza das relações conjugais e a padronização da subjetividade da família e de seus integrantes; que
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realizam através das linguagens e técnicas da psiquiatria a negação da diferença e a imposição da ordem
normativa burguesa, no âmbito de da formulação do Estado de Direito e do processo de industrialização
européia dos séculos XVIII e XIX, bem assim da construção de uma esfera pública de ação separada da
esfera privada, tendo como pano de fundo a ética protestante[1] e a instituição e sedimentação
capitalismo.

No caso brasileiro, não tendo existido rupturas ou revoluções, além de não ser possível
estabelecer com clareza a separação entre os espaços público e privado, não se havia iniciado, no momento
analisado por Foucault, o processo de industrialização e não vigorava o puritanismo próprio da ética
protestante. Em lugar desta, percebia-se uma ética católica que permitia a convivência pacífica entre ideias
liberais trazidas da Europa pelos filhos da aristocracia com o ócio e com a contemplação; que admitiria,
quando da criação do Estado, a convivência deste, fundado na liberdade e na igualdade formal, com o
trabalho escravo; e que, entre outras coisas, impunha o controle moral sobre a sexualidade da mulher e das
crianças, mas assimilava, com tranquilidade, a violência sexual dos senhores em face das escravas negras
(MALERBA, 1994; ADORNO, 1988; GÓES JUNIOR, 2008; HOLANDA, 2009).

Desse modo, para compreender melhor as políticas criminais brasileiras, mais precisamente
aquelas adotadas em face dos adolescentes em conflito com a lei nos centros de internação, sobretudo
quanto à manutenção da violência e do castigo nesses espaços – apesar dos discursos da punição científica,
de alcance da mente em lugar do corpo, de reeducação ou da socioeducação (como se convencionou
chamar a assistência a adolescentes em conflito com a lei a partir dos anos 1990, com a vigência do
Estatuto da Criança e do Adolescente) –, é preciso inserir no debate outras perspectivas teóricas que estão
diretamente vinculadas ao modo de construção de subjetividades e sustentação de poder no Brasil. Em
outras palavras, há que se observar a mescla entre liberalismo, escravidão e família patriarcal na formação
do Estado brasileiro; a inseparabilidade dos espaços públicos e privados; a inspiração do poder político na
obediência e na disciplina praticadas no âmbito da família rural-escravista, constituindo-se o que se pode
denominar poder doméstico.

Para tanto, o presente trabalho se socorrerá de perspectivas da antropologia, mais
especificamente das idéias de Sérgio Buarque de Holanda constantes em “Raízes do Brasil”; do Serviço
Social que se podem encontrar nas obras “A arte de governar crianças: a história das políticas sociais e da
legislação e da assistência à infância no Brasil”, organizada por Irene Rizzini e Francisco Pilotti, e “O
século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a Infância no Brasil”, de Irene Rizzini; bem
com da História, com os debates promovidos por Jurandir Malerba acerca da segregação dos negros como
forma de criação da subjetividade nacional, através de sua obra “Os brancos da lei”.

É o formato do poder que se inscreve no Estado Brasileiro através da segregação racial e do
modelo de família rural-escravista que será enfocado a seguir.
 
 
2 O LUGAR DO ESCRAVO E DA FAMÍLIA PATRIARCAL NA FORMULAÇÃO DA
SUBJETIVIDADE E DA SUSTENTAÇÃO DO PODER NO BRASIL
 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10744



Destinado a manter o poder das elites políticas, pré-existentes à independência, o Estado
brasileiro se institui de modo eminentemente patriarcal. É uma extensão do espaço doméstico[2] em que o
pater é senhor e protetor da família (filhos e mulher) e dos bens, entre os quais se incluíam os escravos e
as escravas (HOLANDA, 2009; MALERBA, 1994; GÓES JUNIOR, 2007; 2008).

Como dito em “O que ofuscam as luzes da Modernidade: o controle disciplinar e a formação
de grupos vulneráveis no Brasil”, é da reificação das pessoas negras que se reforçam na classe dominante,
sobretudo na figura dos senhores, as concepções de superioridade e de controle da diferença. “É o discurso
da inferiorização dos negros ao patamar de coisa a fonte sugestiva nos senhores de seu poder sobre as
pessoas e sobre a sociedade que, em larga escala, aceitava e se valia, direta e indiretamente, da mão-de-
obra escrava” (GOES JUNIOR, 2007, p. 92). Na expansão deste modo de ver a escravidão, também,
estava a garantia de inquestionabilidade dos senhores, em conseqüência, do próprio poder político que, à
semelhança do espaço doméstico, estava pautado na pessoalidade, na passionalidade e no dever de
obediência, portanto, na hierarquia e na desigualdade.

Como não havia valorização do trabalho, todo poder econômico era a fonte do poder político
das elites brasileiras e, reciprocamente, este é a origem das riquezas dos conglomerados dominantes. A
existência do primeiro depende dos mecanismos e das possibilidades que cria o segundo, e vice-versa
(ADORNO, 1988). Em outras palavras, ambos interagem corrompendo-se mutuamente, de modo que, ao
realizarem-se em seus espaços próprios, essas expressões de poder não se esvaziam da influência e de um
jeito de materializar-se que indica estar uma em função da outra, e mesmo que política e economia se
apresentam uma como reflexo da outra.

Isto porque o trabalho estava diretamente relacionado à condição de escravo. Não era admitido
como virtude ou elemento de dignificação humana. Não era ele gerador de riqueza ou das relações de
solidariedade de interesses próprias da organização racional da sociedade, como afirma Sérgio Buarque de
Holanda (2009). Nesse ambiente de repulsa ao trabalho, herdado dos povos ibéricos e constituído com o
auxílio dos padres da Companhia de Jesus, são as relações pessoais que prevalecem e é a obediência a
virtude suprema entre todas as outras. É o princípio da disciplina pela obediência que gera a excessiva
centralização do poder e retroalimenta a forma estabelecida de geração de riqueza pela inserção no mundo
da política ou no mundo da ordem.

Ambos, poder político e poder econômico, porém, para atuarem livremente nesta relação,
necessitam de sustentáculos ideológicos que ensejem certa forma de pensar e de agir, como mencionado
alhures. Estes pilares são o discurso e a prática de menosprezo da negritude. Pois, como não havia
indústrias neste instante, não havia, de igual modo, a necessidade de adestramento de mão-de-obra. As
demonstrações de força, o modo como se tratavam os escravos, o poder de vida e de morte sobre seu
“patrimônio”, é o que vai permitir que se construam, no espaço público, a obediência e a hierarquia, em
síntese, a superioridade, dos senhores (GOES JUNIOR, 2007; 2008).

Com a independência e, posteriormente, com a República,
 

A ordenação da nova sociedade segundo o ideal da classe dominante seria incumbência da elite dos
bacharéis recrutados nessa mesma classe. (...) aqueles bacharéis a quem incumbiria construir a ordem,
a quem a formação européia dava todo um verniz liberal, eram os expoentes de uma classe que se
sustentou – pelo menos até 1888 – à base do açoite, no controle cotidiano dos escravos negros, sobre os
quais recaía todo o trabalho que movia o país, fosse no eito ou nas cidades. Realmente, o viés ilustrado
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dessa elite assentava-se em sua postura inegavelmente pragmática em relação à realidade – haja vista o
pendor com que os intelectuais se empenharam na obra de construção da nação. Porém, jamais
estiveram dispostos a abrir mão, em nome das “luzes”, de sua posição aristocrática.” (MALERBA,
1994, p. 13)

 
 
Portanto, guardadas as peculiaridades locais, do mesmo modo como ocorreu na Europa pós-

revolucionária, os cidadãos brasileiros[3], de acordo com a estrutura patriarcal de Estado, foram divididos
em cidadãos ativos e cidadãos não-ativos.

Como afirma Malerba:
 

“Aos cidadãos ativos incumbia impor uma ordem àquele conjunto heterogêneo de elementos: definir regras para si próprios na sua
relação com as outras classes e, sobretudo, estabelecer os limites de ação destas últimas: o seu dever ser. Constituíam, portanto, o
mundo do governo. Num mesmo sentido não parece impróprio falar em mundo da ordem, do qual participavam os senhores, como
rulers, e seu contrário complementar, os escravos, a quem competia obedecer. Formavam estes últimos o mundo do trabalho
(1994, p. 30-31).

 
De forma clara, essas circunstâncias de formulação de uma subjetividade brasileira baseada na

violência em face da população negra e escravizada, guardam relação imediata com o que Sérgio Buarque
de Holanda intitula “moral das senzalas”. Esta forma de pensar estabelecida na/pela brutalidade das
relações passionais e irracionais de mando/obediência, na/pela negação das virtudes sociais, que
neutralizava as ações produtivas de uma realidade nova, foi introjetada na Administração Pública, na
economia, a partir de sua assimilação inquestionada nas ações cotidianas das pessoas (HOLANDA, 2009).
Desse modo, a “moral das senzalas”, que alimenta a forma e se alimenta da forma como se constrói o
poder no espaço doméstico e de como este se projeta para o mundo externo a casa-grande, inspirando as
relações entre senhores (simétricas e/ou assimétricas, de confronto, subserviência e/ou de coordenação), ou
entre estes e as pessoas não detentoras de escravos e/ou não investidas de qualquer poder (sempre de
subordinação), contribuiu para naturalizar os papéis, os mecanismos e os lugares de mando que se
estabeleceram no espaço social brasileiro.

Mais uma vez, são os escravos (talvez seja mais preciso dizer, a possibilidade de se estabelecer
propriedade sobre pessoas e de determinar os rumos de sua existência) que ajudam a dilatar o espaço
ocupado pela família, por conseguinte, que ampliam, interna e externamente, a autoridade da figura
paterna (HOLANDA, 2009).

Ilimitado, sem lugar para pressões ou questionamentos, por um lado, no âmbito intra-familiar,
o poder do pai/senhor se reafirma sobre a mulher, os filhos e os agregados, que embora fossem
considerados livres, estavam totalmente subordinadas àquele (para ver cumpridas as suas determinações, o
pater não se furtava em fazer uso da violência e da tirania). Por outro, no âmbito externo, “a autoridade do
proprietário de terras não sofria réplica. Tudo se fazia consoante a sua vontade caprichosa e despótica”
(HOLANDA, 2009, p. 80)[4].

 
O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os indivíduos
mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre, neles, a entidade pública. A
nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as
preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida
pública, todas as nossas atividades. Representando (...) o único setor onde o princípio da autoridade é
indisputado, a família colonial fornecia a idéia mais normal de poder, das respeitabilidade, da
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obediência e da coesão entre os homens. O resultado era predominarem, em toda a vida social,
sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão
do público pelo privado, do Estado pela família (HOLANDA, 2009, p. 82).

 
E, isso se daria também nos momentos posteriores da história brasileira. Afinal, sem que

houvesse qualquer ruptura significativa com os momentos precedentes, o universo cultural brasileiro foi se
constituindo, também durante o Império e a República, como um repositório de experiências que se
reproduziam e se reeditavam, mesmo diante de novas vivências dentro de novos contextos, sem que
perdesse, todavia, seus traços políticos mais marcantes, gestados ainda no seio da família rural centrada no
poder do pai.

 
A confusão entre latifúndio e o Estado não se resolve com a superação de uma por outra, mas é uma
transação que conduz ao acerto que as preserva no país independente, liberto da metrópole portuguesa.
“O estamento político, alargado desde o Código de Processo Penal de 1832 e do Ato Adicional de
1834, que consagram a relação entre as autonomias locais e o poder central, entre o patriarcalismo e o
patrimonialismo, consagra o exercício do poder como mando privado, enquanto a nação padece sob o
latifúndio e a escravidão”, resume Baptistini.
Dessa forma, o Brasil independente avança em direção ao século 20 sem uma população
verdadeiramente livre, com um Estado parasitário, lugar de privilégios, e uma ordem privada marcada
pelo mandonismo dos senhores rurais (GORZONI, 2010, p. 30).

 
Nessa perspectiva, surgem as cidades como extensão do ambiente rural, ou seja, como um

satélite das condições materiais e culturais que se elaboravam em torno da relação entre a casa-grande e a
senzala, especificamente porque o ambiente urbano era ocupado por uma burguesia de hábitos rurais que
nascia forçosamente pela necessidade de exercer os cargos públicos, de organizar, de produzir
normatividade e de fazer valer o Estado também nascente. Como também, entre outros exemplos possíveis,
são capazes de reafirmar a “moral da senzalas” os modos de autoridade e de subjetividade que se
perpetuaram durante a República com o revezamento no poder entre grupos oligárquicos; o surgimento da
indústria a partir do capital excedente da comercialização do café; e, as ditaduras apoiadas por fortes
conglomerados políticos do mundo rural.

Mais explicitamente, foi o poder doméstico que determinou o formato e as concepções
empregadas nas políticas públicas, as preferências para o orçamento do Estado; que, a partir de sua moral,
impôs o lugar social a ser ocupado por certos grupos humanos e/ou em muitos momentos, senão quase
sempre, no contato com o espaço público, usou a condição de produtor de legalidade, bem assim da
decisão judicial, para realizar a combinação de ética católica, liberalismo, escravidão, práticas de
favorecimento, corrupção e paternalismo como meio de perpetuar-se.

Não sem propósito, portanto, que a vida política brasileira guarda as marcas da pessoalidade,
da centralização, da passionalidade e da violência. Conforme Boaventura de Sousa Santos (2000), é a
maximização da afetividade o que ocorre, trazendo para o Estado a forma e o trato próprio do espaço
familiar, de reforço/punição, de distribuição e troca de privilégios, por um lado, e repressão, por outro,
como forma de estimular ou mesmo de impedir que se propaguem certas condutas. No caso específico da
punição, é comum que esta se dê em formato de castigo, mecanismo pessoal (nada científico) e passional
de formatação de comportamento e subjetividade própria do espaço familiar, fazendo-se reproduzir, ainda,
o método correcional-repressor então utilizado em face dos escravos, das escravas e da prole como
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elemento educacional de crianças e adolescentes, sobretudo nos centros de internação de adolescentes em
conflito com a lei. Afinal, à semelhança do que ocorria na casa-grande, persiste a suposição de que
prevenir e reprimir os desvios em pessoas em desenvolvimento é garantia da ordem, da moral e dos bons
costumes, com efeito, de continuidade do sistema de coisas, principalmente, porque projetar e
responsabilizar a criança pela realização do estereótipo do adulto ideal é também uma forma de estabelecer
o maior controle sobre a infância, sobre a família e sobre certos grupos humanos.

 
 

3 CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: A
VIOLÊNCIA COMO REPRODUÇÃO DO PODER DOMÉSTICO
 
 

Em torno da dualidade casa-grande/senzala que, no período colonial e durante o Império,
representavam respectivamente os mencionados mundo da ordem, composto pelos senhores, com poder de
mando e determinação dos rumos de toda a sociedade, e mundo do trabalho, cujos integrantes eram
encarregados de produzir riquezas com a disposição de sua força vital (escravos e escravas), gravita o que
se pode dizer ao mesmo tempo oposto simétrico e derivação à margem do mundo trabalho, o mundo da
desordem (MALERBA, 1994).

Este era o não-lugar, era o universo das pessoas ditas “anormais”, “desclassificadas”, “sem-
eira-nem-beira”, “vadias”, “viciosas”, “desvalidas”, “desviadas”, “transviadas”, a que vieram se integrar
os “menores”, categoria que expressava a inferioridade e a anomalia dos “órfãos”, dos “abandonados”, dos
“pobres”, dos “expostos de toda sorte”, dos “infratores” e, após a Lei do Ventre Livre e a abolição formal
da escravatura, das crianças negras, cuja família tinha se desintegrado pela escravidão e pelo comércio
negreiro.

É sob o pretexto da falta de parâmetros e referências de hierarquia, bem assim da necessidade
de salvar as crianças, ou melhor, os “menores”, da sujeira, da imundície, da patologia social, que surgem
os discursos de cientificidade na assistência à infância e a preocupação de construir nos “menores” um
modo de subjetividade determinante em relação aos seus hábitos, aos seus gestos, às suas palavras, ao seu
comportamento social, capaz de salvá-los do desregramento, como conseqüência disso, de salvar a
sociedade de seus efeitos nocivos, e, em certos momentos da história da República, de garantir o
desenvolvimento da raça brasileira, de promover a segurança nacional e de impedir a instauração do
comunismo[5] (RIZZINI, 2008; 2009).

Com esse objetivo, caridade e filantropia, por meio da assistência, entranham-se na tarefa de
prevenir os desvios e tratar os degenerados. A primeira, de natureza religiosa e asilar, com a contenção, o
controle de tempo e a submissão à autoridade e a segunda, com o que chamava de gestão técnica dos
problemas sociais, isto é, com a aplicação de métodos “científicos” capazes de, concretamente, gerar
cidadãos úteis e independentes da caridade alheia (RIZZINI e PILOTTI, 2009).

Nesse contexto de resgate da infância, o trabalho se torna grande aliado, erigindo-se à
categoria de único instrumento capaz de tirar os “menores” da ociosidade e das ruas e de disciplinar seus
corpos e suas mentes para torná-los homens em condição de contribuir para a prosperidade da nação
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(RIZZINI, 2009). Embora este estivesse associado à escravidão, no contexto da industrialização do país,
foi erguido, ao menos no discurso e em face dos pobres e dos “menores”, o símbolo da cidadania, da
justeza de caráter, da pureza de espírito. Para tanto contou, de um lado com a lei trabalhista, que vinculou
o exercício de direitos sociais ao trabalho formal, com carteira assinada, e de outro, repetindo o que já se
percebia com os códigos penais de 1830 e de 1890, com o código penal de 1940, que previa a punição
daqueles que não desempenhavam o exercício formal de sua força de trabalho, portanto, integravam-se
pela exclusão, os vadios, os mendigos, os desviados, ou melhor, aqueles que sofriam toda espécie de
estigma, relacionando-os à anormalidade de comportamento.

Em relação aos “menores”, uma especificidade pode ser observada. O discurso higienista,
produzido essencialmente por médicos e juristas no início do século XX, já não admitia sua punição
juntamente com os adultos, para evitar o agravamento do seu desvio, a má influência e a corrupção por
parte daqueles que já tinham experiência no mundo da “sujeira” e da “degenerescência”. Tendo sido
promulgado um Código Civil (1916), destinado somente aos “filhos de família”, faltava, todavia, uma
legislação específica que regulasse a forma de tratamento de questões relacionadas aos “menores”, à
criança pobre, órfã, abandonada e delinqüente (para usar expressões que se vinculam ao termo), e
permitisse ao Estado assistir ao “menor” desde as suas particularidades. Com este objetivo, surge o Código
de Menores de 1927, que, em conjunto com a Lei Trabalhista, mais uma vez, fará reafirmar-se a dualidade
mundo da ordem/mundo do trabalho, impondo aos desviados a integração pelo trabalho ou, sendo
impossível, a repressão e o confinamento em instituições públicas e privadas[6] promovida através do
aparato policial e judiciário (FALEIROS, 2009).

Em verdade, a preocupação em “salvar a criança” estava atrelada diretamente à mudança do
perfil socioeconômico do Brasil (RIZZINI, 2008; 2009). A saída do País de uma economia eminentemente
agrário-exportadora para a industrialização demandava mão-de-obra barata e dócil, o que era incompatível
com a existência de um grande número de pessoas fora do ambiente das fábricas, deixando de gerar
riquezas, com efeito, à margem do controle direto dos dominadores.

Habituadas com os lugares sociais estabelecidos durante a escravidão, as elites intelectuais, que
buscavam compatibilizar, através de seus bacharéis, o liberalismo com as ideias, o formato de poder e de
subjetividade gestado no mundo rural, não se sentia suficientemente segura para exercer seu domínio
político e econômico. A dualidade mundo da ordem/mundo do trabalho agora se mostra frágil com a
presença, ao mesmo tempo de imigrantes que se rebelavam contra os patrões e do grande número de
negros libertos, entre os quais crianças e adolescentes, perambulando nas ruas das cidades sem trabalho,
pedindo, realizando atividades esporádicas e cometendo pequenos delitos para a garantia de sua
sobrevivência.

Não tardaria para que, nesse ambiente propício, surgissem os discursos do desenvolvimento, da
defesa da raça, da criação de uma identidade capaz de se desatrelar de uma mentalidade própria do
ambiente agrário e vincular-se ao que se poderia chamar “nação civilizada”, como pretexto para políticas
de “repressão da ociosidade”, da prevenção e tratamento de desvios nos “menores”. Assim se construiria a
ponte para o controle e o saneamento moral da família, dita desestruturada, segundo as pretensões do
capitalismo industrial e dos interesses políticos das elites, ou seja, esse era o modo pelo qual se faria
produzir o operariado nacional ao tempo em que se assimilava e se reafirmava o modelo tradicional de
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família, fundada na hierarquia, na pessoalidade, na passionalidade, na distribuição de privilégios e no
controle enérgico das crianças.

Com este propósito que, em nome da moral, dos bons costumes, da tranqüilidade pública e da
paz das famílias, reuniram-se, sob liderança dos juristas, descendentes diretos dos proprietários de terra e
principais ocupantes dos cargos de poder, as forças policiais, os setores políticos, os médicos, as
associações de caridade e de filantropia para reprimir a ociosidade. “Embora proibido por lei, era chegado
o momento de impor medidas mais drásticas para impedir o que claramente constituía um incômodo e uma
ameaça” (RIZZINI, 2009, p. 115).

Isso porque, com a escravidão, pessoas vagando pelas ruas, o mundo da desordem, pouco
importava. Os senhores viviam em suas propriedades rurais dotadas de tudo o quanto necessitavam para a
sua sobrevivência (HOLANDA, 2009). A existência ou inexistência de pessoas vagando pelas vias
públicas não representavam ameaça ao seu poder político, a sua forma de produzir riqueza, tampouco
geravam incômodo “às boas famílias”.

Com a incorporação da indústria (pertencente aos latifundiários) ao universo socioeconômico
brasileiro e com o crescimento das cidades, inclusive em importância política, foi inevitável o
deslocamento dos conglomerados de poder do campo para o ambiente urbano[7]. O que parecia ser
indiferente, passou a ser motivo de preocupação. Reprimir a ociosidade, “salvar a criança”, como pretexto
para alcançar a família, locus dos primeiros contatos dos seres humanos com a existência, com efeito,
refletir-se em toda a subjetividade social, estava relacionada não apenas à exploração econômica das
crianças “pobres”, “órfãs”, “abandonadas”, “delinquentes”, isto é, dos “menores”, mas, sobretudo, de
determinar os lugares sociais estabelecidos para certas de pessoas e/ou grupos humanos. Era um
mecanismo de garantia de segurança do poder político e econômico das elites.

 
A estratégia de encaminhamento da criança pobre para o trabalho articula o econômico com o político,
referindo-se ao processo de valorização/desvalorização da criança enquanto mão-de-obra, como se a
desigualdade social fosse natural. Nessa ótica, aos pobres e dominados caberia trabalhar, aos ricos e
dominantes caberia dirigir a sociedade. (...) Os primeiros são desvalorizados enquanto força de trabalho
cuja sobrevivência e preparação escolar ou profissional deve estar ao nível da subsistência, validando-
se, contraditoriamente, o projeto de direção da sociedade, de vida intelectual que aos segundos caberia
(RIZZINI e FALEIRO, 2009, p. 34).

 
Mais uma vez, reforça-se a lógica da subjetividade sediada na relação casa-grande/senzala, em

que alguém manda e alguém, com sua obediência, produz riquezas e poder político para quem exerce as
condições de determinação. À diferença de que se substituem os feitores e capitães-do-mato pelo aparato
policial e judiciário. São eles que, no novo contexto, dão conta daquelas pessoas que desejarem negar a
condições de poder estabelecidas.

Nesse sentido, é possível crer que o Código de Menores de 1927, a criação de serviços e
órgãos, tais como o Conselho Nacional de Serviço Social (1938), o Departamento Nacional da Criança –
DNCr (1940), o Serviço Nacional de Assistência a Menores – SAM (1941), a Legião Brasileira de
Assistência (1942), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (1942), a Delegacia de
Menores (1945), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1946), a Fundação Nacional de Bem-
estar do Menor (1964), as Fundações Estaduais de Bem-estar do Menor, bem como o Código de Menores
de 1979, não obstante se dizerem fundados na idéia de salvação, de regeneração, de resgate, da infância,
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pelo controle científico da pessoa; conquanto defendessem a preservação da família como meio de
formação de seres dóceis para a sociedade e/ou para assumirem-se como operários (e donas-de-casa, no
caso das meninas); embora usassem o trabalho como elemento disciplinador e de civilidade, era o poder
doméstico, jamais superado, apenas em nova roupagem, que queriam reafirmar e proteger.

Não é por acaso que esses órgãos ou serviços sempre tenham convivido com a violência física
e com os castigos cruéis dentro mesmo de suas instalações ou em espaços sob sua fiscalização. Ante os
discursos de punição e/ou assistência científica a crianças e adolescentes, sempre houve quem duvidasse
da possibilidade de educar “delinqüentes” em escolas de portas abertas e sem castigos corporais, em
outras palavras, sem a imposição do sofrimento e da violência física como parte do processo educacional.
O juiz de menores inspirador do Código de 1927 foi um destes. Para ele, essas circunstâncias poderiam
gerar motins e fugas (RIZZINI, 2009).

Afinal, as punições físicas severas, comumente presentes nos espaços domésticos, sempre
ajudam a lembrar quem manda e quem obedece, guardando resquícios dos mecanismos de construção de
subjetividade aplicados ainda no Brasil escravocrata.

Não foi diferente durante a ditadura militar, que reverenciando a noção de ordem e segurança
pela perspectiva da subordinação, da verticalidade das relações, e que, pela tortura nos espaços de
confinamento de crianças e adolescentes “infratores” e da ética católica tolerante com a violência, reafirma
“tradição”, “família” e “propriedade” em circunstâncias modelares do mundo rural brasileiro dos séculos
VIII e XIX. 

O abandono dos castigos físicos e da tortura nos espaços de internação de adolescentes em
conflito com a lei também não se deu após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este, ao
generalizar as categorias criança e adolescente, alia o reconhecimento da pessoa com idade entre 0 e 18
anos incompletos como sujeitos de direitos em condição especial de desenvolvimento com a eliminação de
estigmas justificadores de exclusão e de violência, mas, na prática, passados vinte anos da mudança legal
de paradigmas, ainda são as expressões “menor”, “delinqüente”, “infrator” que definem o parâmetro para o
atendimento de adolescentes em conflito com a lei. São o castigo, os maus-tratos e a crueldade o principal
elemento “pedagógico” utilizado nos centros de internação destinados a este público.

Isto porque, como diria Carlos Drummond de Andrade, “as leis não bastam, os lírios não
nascem das leis”. A legalidade, por si só, não consegue mudar cultura, não supera discursos enraizados. À
Carlo Levi, escritor, ensaísta e pintor italiano, “a história tem um coração antigo”.

No atendimento a crianças e adolescentes, é comum observar, ao longo dos séculos XIX e XX,
a existência de instituições, algumas no âmbito privado, mantidas por senhoras pertencentes às elites
locais, que reproduziam com nova roupagem discursiva práticas elaboradas a partir de perspectivas
teóricas de regimes anteriores[8].

No caso específico do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo tendo sido criado um
sistema de justiça[9] pautado na dignidade e no respeito da pessoa humana, o formato autoritário gestado
na vigência da escravidão ainda não foi superado. Em certa medida, à semelhança do feitor, que, pela
prática de diferenciação[10] incorporava um poder que não lhe pertencia, embora precisasse ser
reafirmado pela sua ação, e, de outra banda, como pais e mães aptos a educar por meio de “umas boas
palmadas”, trabalhadores e trabalhadoras dos centros de internação de adolescentes, com a diferença de
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que, nesse caso, o poder está introjetado e se deslocalizou, assumem-se pessoalmente como aqueles que,
pela violência, podem corrigir, podem fazer expiar a culpa do adolescente dito infrator, ou, como se diz no
âmbito privado do lar, que se comportou mal.

Esse é o motivo de existir, mesmo com a mudança de paradigmas promovida pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, constatação como aquela que produz Vicente de Paula Faleiros:

 
Na cultura e estratégias de poder predominantes, a questão da infância não se tem colocado na
perspectiva de uma sociedade e de um Estado de direitos, mas na perspectiva do
autoritarismo/clientelismo, combinando benefícios com repressão, concessões limitadas, pessoais e
arbitrárias, com disciplinamento, manutenção da ordem, ao sabor das correlações de forças sociais ao
nível da sociedade do governo. As polêmicas relativas às políticas para a infância demonstram esse
conflito de visões e de estratégias, por exemplo, a que se refere à divergência entre os que privilegiam a
punição e o que privilegiam o diálogo, a negociação, as medidas educativas (2009, p. 35).

 
É o que também manifesta Flávio Frasseto, ao analisar a discrepância entre a legislação e a

materialização de direitos através das políticas de atendimento destinadas a adolescentes em conflito com
a lei:
 

A política para a infância e juventude, de uma forma geral, e a segregação juvenil, em especial,
encontram seu lugar natural de reflexão e debate na Política de Direitos Humanos, donde a obscuridade
repressiva, reforçada pela hipocrisia salvacionista, esforçam-se, cotidianamente, para retirá-la, como de
fato retiram. Ainda hoje os direitos parecem pouco relevantes neste âmbito, um misto de assistência
social com educação, prevalecendo, como historicamente consagrado o ideal de bondade do adulto
poderoso de plantão (e são muitos) a dizer o que pode e o que deve ser feito para o “bem-estar do
menor”. (...) Tem-se a significativa constatação de que o ideal sócio-educativo do regime [de
internação] persiste, de fato, ainda como ideal. O inconsistente delineamento de uma estratégia
pedagógica objetivada a inspirar e significar todas as ações concretas dirigidas em favor do interno e a
dificuldade de compatibilizar garantia de direitos com os reclamos da disciplina, da ordem e da
segurança, restam como um desafio ainda intransposto. (...) denúncias, resoluções e decisões judiciais
(nem elas) não parecem afetar, como deveriam, a soberba do executivo deliberadamente omisso,
inconseqüente, incompetente e impermeável à participação popular. (FRASSETO, 2006, p. 08 e 09).

 
Afinal, na esfera pública de coloração doméstica, o espaço público é tratado como lugar do

poder privado e sobremaneira se mostra como o lugar do não-direito. Agora, ainda mais, em que, na
vigência da sociedade de consumo, tem-se enfraquecido a família, mas tem-se mantido a pessoalidade, a
passionalidade e a irracionalidade no trato da segurança pública, sobretudo na internação de adolescentes
em conflito com a lei.
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

Ante à dificuldade de promoção da punição científica para adolescentes em conflito com a lei,
amplamente propagada como garantista, embora incapaz de promover direitos pelo seu vínculo com a
moralização dos seres para o trabalho e para a incorporação na sociedade capitalista, como afirma
Foucault, o presente artigo se propôs a discorrer sobre as nuances histórico-filosóficas que condicionam a
produção de subjetividades e a realização da política no Brasil como impedimentos à aplicação efetiva da
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categoria teórica foucaultiana denominada poder disciplinar, ligada ao processo de cientifização das penas,
na internação de adolescentes.

Com isso, também foi possível perceber que, não obstante a história e a cultura, portanto, a
subjetividade do povo brasileiro, dialogue e sofra influências da forma de pensar generalizável ou mais
evidente no mundo ocidental, não é a filosofia europeia capaz de lidar com fenômenos e dinâmicas
políticas vivenciados no Brasil.

Sobretudo, porque, mesmo este sendo um único país, com uma única língua, com traços
culturais semelhantes, não há um único tempo em vigência. Há a concomitância e interação de tempos
diversos sendo vivenciados em distintos lugares.

Se é certo que em determinadas regiões prevalece o urbanismo e a industrialização, embora,
como dito, estas não tenham contraditado o modo de subjetividade e os fundamentos de poder pré-
existentes,  em outros são os modos mais autênticos de subjetividade do mundo rural o que se observa com
mais evidência. Destarte, é em torno do canavial, do pasto, da lavoura de café, culturas mais tradicionais, e
das plantações de soja e de milho, cultivos que aliam com mais facilidade o mundo industrial com o rural,
que gravita a política, inclusive em âmbito nacional.

Essa é a indicação possível de que, apesar de o poder disciplinar não ser um fim a ser
alcançado, as relações sociais ainda estão influenciadas pelo poder doméstico e é este um argumento
plausível para a persistência dos maus-tratos, dos castigos cruéis, do desrespeito em face das pessoas que
se colocam fora da dualidade mundo da ordem/mundo do trabalho, tal como os adolescentes em conflito
com a lei.
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[1] Apesar de Foucault parecer enfocar especificamente o poder estabelecido nos micro-espaços sociais, deslocando-o do Estado, não se pode negar que o Estado está
presente em seu pensamento, ao menos como premissa negativa. Ou seja,  foi  a ruptura com o antigo regime absolutista que fundamentou os discursos de separação
entre a sociedade e o estado,  permitindo que no espaço social se constituíssem relações e condições de poder que deram vazão à ordem capitalista.
[2] Para Boaventura de Sousa Santos, estados como o português e o brasileiro, por não terem passado por rupturas profundas de cunho político-ideológico, ainda que
estas possam maquiar valores socialmente disseminados, vale frisar, expressam uma hipertrofia do espaço doméstico, sendo este composto “pelas relações sociais (os
direitos e deveres mútuos) entre os membros da família, nomeadamente entre o homem e a mulher e entre ambos (ou qualquer deles) e os filhos. Neste espaço, a
unidade de prática social são os sexos e as gerações, a forma institucional é o casamento, a família e o parentesco, o mecanismo do poder é o patriarcado, a forma de
juridicidade é o direito doméstico (as normas partilhadas ou impostas que regulam as relações quotidianas no seio da família) e o modo de racionalidade é a
maximização do afeto.” (SOUSA SANTOS, 2000, p. 126)
[3]Tanto quanto na Europa pós-revolucionária do século XVIII, as mulheres não tiveram o seu reconhecimento como cidadãs na imediata formação do Estado.
[4] Importante para exemplificar a maneira como se exercia o poder do senhor no espaço que circulava do âmbito interno para o externo e vice-versa da família é o
caso relatado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (2009, p. 82). Segundo ele, Bernardo Vieira de Melo, ao suspeitar de que sua nora tinha cometido
adultério,  condenou-a à morte sem qualquer interferência da justiça.
[5] O discurso de salvação da criança para garantir  o desenvolvimento da raça brasileira, de promover a segurança nacional e de impedir a instauração do comunismo,
foi amplamente difundido no governo de Vargas e durante a ditadura militar.
[6] Conforme Vicente de Paula Faleiros, as políticas para a infância se realizaram na história brasileira a partir da interação duvidosa entre instituições estatais e
privadas. Trocavam recursos, pessoas e serviços, mas sempre com a perspectiva de uso do Estado para incremento de patrimônios, do poder e outros fins particulares
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(2009).
[7] Vale ressaltar que uma parte dessa elite já estava sediada nas cidades, sobretudo, naqueles centros urbanos em que havia formação superior em direito e em
medicina. Pois, em grande medida, era composta pelos filhos dos senhores de terras que saíam de seus locais de origem para estudar e/ou para exercer a política e a
profissão, quase sempre em concomitância (ADORNO, 1988).
[8] A título de exemplo, pode-se dizer que assim ocorreu com a adoção da doutrina higienista, eugenista e filantrópica nas instituições de caridade ou a convivência
da Casa da Roda com os hospitais e casas correcionais para crianças e adolescentes desviados; aconteceu com a criação da FUNABEM e das FEBEM’s,  em espaços
relacionados ao SAM; aconteceu com a instauração dos Centros de Internação de Adolescentes em Conflito com a Lei em espaços em que funcionavam a FUNABEM
e as FEBEM’s.
[9] É uma contradição que, embora admita o discurso da dignidade e do respeito, o sistema de justiça da infância e adolescência, na apuração de ato infracional
atribuído a adolescente, parece se confundir com o próprio atendimento assistencial ao adolescente, eliminando várias das garantias processuais ao adolescente. Como
que numa conversa informal, o juiz ou juíza adota a postura de um pai ou de uma mãe que apura a culpa de um filho e lhe impõe um castigo sem, contudo, dar a ele
a oportunidade de produzir sua defesa.
[10] Sobre a prática de diferenciação, observar as idéias de Bauman em Globalização: as consequências humanas.
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DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR SOB A CRUZ DE ANHANGÜERA: UMA
ANÁLISE SOBRE A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE GOIÁS

EM CONTRASTE COM OS RESQUÍCIOS DE MANDONISMO

DEMOCRACY AND POPULAR PARTICIPATION UNDER THE CROSS OF ANHANGUERA: AN
ANALYSIS ON THE INCLUSION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE CITY OF GOIÁS IN

CONTRAST TO THE REMNANTS OF TYRANNY

Alessandra Dale Giacomin Terra
Wilson Madeira Filho

RESUMO
A partir de ação universitária extensionista, é realizada análise comparada de dois conselhos
municipais na cidade de Goiás GO. Em face dos contrastes sociais e da estrutura rural
oligárquica, ainda bastante presente no modelo político local, é abordado, num primeiro
momento, a revisitação dos conceitos de coronelismo, mandonismo e clientelismo, para em
seguida, a partir das noções de contratualismo e patrimonialismo, destacados por Carvalho
(1997), apontar possíveis correlações em relação aos estudos de casos concretos envolvendo a
participação social no Conselho Municipal de Meio Ambiente e no Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural. As considerações finais apontam um cenário de colonização democrática,
marcada por retomadas sistêmicas nas estratégias do Estado.
PALAVRAS-CHAVES: Democracia; Coronelismo: Mandonismo; Clientelismo; Conselhos
Municipais

ABSTRACT
From extensionist university action is performed comparative analysis of two municipal councils
in the city of Goiás GO, in Brazil. In the face of social contrasts and structure of rural oligarchy,
still very present in the local political model, is discussed at first, to revisit the concepts of the
Colonels, tyranny and patronage, to then from the notions of contractualism and patrimonialism
posted by Carvalho (1997), pointing out possible correlations in relation to case studies involving
social participation in the Municipal Council for the Environment and the Municipal Council for
Rural Development. The conclusions point a scenario of colonization of democracy, marked by
systemic incorporated in the strategies of the state.
KEYWORDS: Democracy; Coronelismo: Tyranny; Clientelism; Municipal Councils

Introdução

 

A cidade de Goiás-GO é famosa pela arquitetura barroca de seu centro histórico, reconstruído pelo IPHAN (Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) após uma trágica enchente em 2001, mesmo ano que recebeu da UNESCO o título de

Patrimônio Histórico da Humanidade. Contudo, aos olhos dos turistas fogem outras realidades do município, que possui uma

acentuada segregação espacial e muitos problemas sociais.

As políticas públicas em Goiás, em geral, são voltadas para o centro histórico, que recebe maiores investimentos em razão

da política de preservação do patrimônio e das políticas de turismo, uma das principais atividades econômicas da região, relegando

a segundo plano os bairros no entorno, que concentram a maior parte da população. Esta provavelmente é a razão pela qual,

curiosamente, vários moradores da cidade expressaram aversão ao centro histórico, chegando até a o apontarem como responsável

pelos problemas do município, não faltando quem defendesse sua destruição.

É justamente essa “política de cenário”, onde o Museu das Bandeiras ainda cedia por um dia no ano o Governo do Estado,

restaurando simbolicamente o fausto de capital, onde o mito de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera, matiza a lenda dos
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dominadores e onde a poeta Córa Coralina torna-se uma “morta de sobrecassaca”, para valer-nos da expressão de Carlos

Drummond de Andrade, artificializada enquanto fetiche turístico, é nesse cenário, que mimetiza um pano-de-fundo da história das

oligarquias locais, que importa detectar os entraves no processo de democratização das políticas públicas, marcados pela

permanência de estruturas de mandonismo.

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta aspectos relativos ao exame e acompanhamento do estado da arte da

democratização dos conselhos de política pública no Município de Goiás, destacando o contraste entre os conselhos de meio

ambiente e o conselho de desenvolvimento rural.

Na atual queda de braço entre democracia e oligarquia, as forças federais têm tendido a buscar tecnologias sociais que

façam frente ao mandonismo local, sem intervir diretamente, ou seja, mediante um processo de colonização democrática (Madeira:

2009). Assim, ao invés de se tentar centralizar as forças e o poder decisório nas mãos da União (Centralismo Federativo), intervindo

diretamente nas políticas locais, tal qual ocorreu após a Revolução 1930, passou-se a se utilizar de instrumentos democráticos a fim

de que a própria sociedade civil da região pudesse fiscalizar as ações dos administradores e participar das definições de políticas

públicas, garantindo que as peculiaridades e necessidades locais da coletividade fossem consideradas nas tomadas de decisões.

Desse modo, abordaremos, num primeiro momento, a revisitação dos conceitos de mandonismo e a noção local de

democracia, para em seguida, a partir dos modelos de contratualismo e patrimonialismo, destacados por Carvalho (1997), apontar

possíveis correlações em relação aos estudos de casos concretos envolvendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho

Municipal de Desenvolvimento Rural.

 

 

1. Modelos contratual e patrimonial como bases históricas da democracia política

 

              Em trabalho de revisão de literatura, Carvalho (1997), tomando como base certa vulgata sobre a obra clássica de Vitor

Nunes Leal, Coronelismo, enxada e voto, de 1948, procura, num primeiro momento, conceituar os termos coronelismo,

mandonismo e clientelismo, distinguindo-os.

Dessa maneira, apresenta o coronelismo enquanto uma visão sistêmica de governo, seguindo Leal, onde, diante do declínio

conjunto do poder local (fazendeiros) e do poder central (a partir do fortalecimento dos governadores nos Estados federados), fazia-

se necessário uma interconexão gerencial. Desse modo:

 
O governo estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais, sobretudo

cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca
seu apoio ao governo, sobretudo na forma de votos. Para cima, os governadores dão seu apoio ao presidente da
República em troca do reconhecimento deste de seu domínio no estado. (Carvalho: 1997, pág. 3)

 

O coronelismo, portanto, teria funcionado como estratégia política de gestão em um período definido, desaparecendo

definitivamente com o Estado Novo.

Já o mandonismo, segundo Carvalho,

 
Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão, o potentado, o

chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em
geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao
mercado e à sociedade política. O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional.
(Carvalho: 1997, pág. 3)
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        O mandonismo, portanto, sempre existiu e persistirá em razão de suas configurações por vezes micropolíticas. O

coronelismo, nesse sentido, não deixa de manifestar-se como uma forma lato sensu do mandonismo, em via de mão dupla,

entre o mandão local e o hiper-mandão federal.

        Por fim, o conceito de clientelismo “indica um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios

públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto”

(Carvalho: 1997, pág. 4). O clientelismo prescinde, em certa medida, do próprio governo, alterando atores e parceiros, e “é

possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do

mandonismo” (idem).

        Como exemplo distintivo, Carvalho destaca outro trabalho seu[1], em cidade onde, nos anos 1960, duas famílias sem

recursos próprios, barganhavam o poder político pela troca de favores, caracterizando o clientelismo, em distinção ao

coronelismo.

        Diante de um fortalecimento das tecnologias democráticas, tais sistemas gerenciais estariam em declínio ou pelo menos se

encontrariam datados:

 
Temos, assim, três conceitos relacionados, mas não sinônimos, guardando cada um sua especificidade, além

de representarem curvas diferentes de evolução. O coronelismo retrata-se com uma curva tipo sino: surge, atinge o
apogeu e cai num período de tempo relativamente curto. O mandonismo segue uma curva sempre descendente. O
clientelismo apresenta uma curva ascendente com oscilações e uma virada para baixo nos últimos anos. (Carvalho:
1997, PP. 5-6)

       

        Entretanto, o objetivo central do trabalho de Carvalho, para além da mera distinção conceitual dos termos, implicava em

realizar um breve diagnóstico sobre o uso científico desses conceitos, a partir da crítica especializada. Desse modo, a partir das

críticas diretas e indiretas ao modelo proposto por Leal, Carvalho traduz uma primeira polêmica, em torno das observações de

Paul Cammack (1979; 1982), e de Amilcar Martins Filho (1984), colocando em questão o coronelismo.

        Cammack nega o poder dos coronéis, tanto no controle do voto quanto em sua importância na economia política líquida.

As observações de Martins Filho se limitam a salvaguadar o campo do clientelismo. Todavia, Carvalho parte em defesa da tese

original de Leal, destacando outros estudos comprobatórios do controle de votos pelos coronéis, e, por outro lado, ainda que

concorde com a importância relativa dos votos, aponta também a configuração do poder simbólico dos coronéis, onde o voto

seria apena um instrumento entre outros, criando antes uma atmosfera de poder, capaz, pelo corporativismo dos coronéis, de

fazer soçobrar o poder de governadores que a eles se contrapusessem.
 

      Um mínimo de estabilidade do sistema exigia algum tipo de entendimento com os coronéis, ou parte deles, sendo
de importância secundária que a contrapartida do coronel se concretizasse exclusivamente em votos. Bastava o apoio
tácito, a não rebelião. Se tudo dependesse do voto, seria de esperar uma luta maior por seu controle, com a
conseqüência de que a participação eleitoral teria atingido proporções muito maiores do que os míseros 2% ou 3% da
população. Com essa qualificação, a tese de Leal continua de pé. (Carvalho: 1997, pp. 7-8)
 

Em nova investida, Carvalho analisa como Cammack acusa Leal de ver os coronéis apenas como atores políticos e não

como produtores, como classe social. E destaca, a partir daí o cerne do debate, ou seja, como tais divergências conceituais

colocariam em jogo “conceitos sociológicos e políticos fundamentais como clientelismo, feudalismo e patrimonialismo,

representação e cooptação” (Carvalho: 1997, pág. 9).

Em novo passo na análise, Carvalho destaca, nos argumentos de Martins Filho sobre Cammack, a impropriedade de ambos

em listar Leal entre os autores da “tradição feudalista”, que possui como representantes centrais Oliveira Vianna e Nestor Duarte.

Nesse viés os “grandes proprietários são vistos como onipotentes dentro de seus latifúndios, onde, como disse um cronista, só
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precisavam importar ferro, sal, pólvora e chumbo. Durante a Colônia eram alheios, se não hostis, ao poder do governo. Após a

Independência, passaram a controlar a política nacional, submetendo o Estado a seus desígnios” (Carvalho: 1997, pág. 10). No

entanto, na leitura de Carvalho, Leal nega explicitamente qualquer vinculação à tradição feudalista, uma vez que, para ele, o Estado

e a ordem privada não se colocam como oposição inconciliável.

Todavia, face à tese feudalista de Nestor Duarte (1939) se emparelha a tese “progressista” de Raymundo Faoro (1958),

para quem, inversamente, o “Brasil seguiu a evolução de Portugal que desde o século XIV se havia livrado dos fracos traços de

feudalismo e implantado um capitalismo de Estado de natureza patrimonial. Aos poucos formou-se um estamento burocrático,

instrumento de domínio do rei que se tornou independente do próprio rei. A colonização foi empreendimento capitalista-

mercantilista conduzido pelo rei e por esse estamento. O estamento, minoria dissociada da nação, é que domina, dele saindo a classe

política, a elite que governa e separa governo e povo, Estado e nação” (Carvalho: 1997, pp. 11-12). Uma linha intermediária estaria

expressa na obra de Fernando Uricoechea (1978), que “interpreta o Brasil imperial com o auxílio do tipo ideal de burocracia

patrimonial (...) um misto de crescente burocratização e de decrescente prebendalização ou patrimonialismo” (idem, pág. 11).

Por fim, Carvalho cita a interpretação de Simon Schwartzman (1970), que “polariza o estilo patrimonial-cooptativo

característico do Nordeste e de Minas Gerais e o estilo feudal-representativo próprio de São Paulo” (Carvalho: 1997, pág. 11), de

quem se vale para encaminhar uma primeira conclusão:

 
(...) da postulação do patrimonialismo deriva um estilo político baseado na cooptação, no clientelismo, no populismo,
no corporativismo de Estado. Ao reverso, da postulação do feudalismo, da independência do senhoriato rural em
relação ao Estado, deriva um estilo político baseado na representação de interesses, nos partidos, na ideologia.
(Carvalho: 1997, pág. 12)
 
 

              O autor ainda retoma a abordagem através das alterações relativas à Guarda Nacional, cujos gerenciamento e autonomia

pelos proprietários rurais vai, paulatinamente, sendo absorvida pelo Estado, opondo-a à teoria de Richard Graham (1990; 1994) para

quem a “vida dos gabinetes (...) dependia tanto, se não mais, dos líderes locais do que o oposto” (idem, pág. 13). Na República,

consolidar-se-ia a burocracia do Estado, trazendo o coronelismo como elemento sistêmico.

              Concluindo, Carvalho argumenta se tais querelas acadêmicas, que implicam a necessidade de mais trabalhos de campo,

estariam a resultar em imprecisões conceituais. E arremata:

 
O importante em todo o debate não é discutir se existiu ou se existe dominação. Ninguém nega isto. O

problema é detectar a natureza da dominação. Faz enorme diferença se ela procede de um movimento centrado na
dinâmica do conflito de classes gerado na sociedade de mercado que surgiu da transformação do feudalismo na
moderna sociedade industrial, via contratualismo, representação de interesses, partidos políticos, liberalismo político;
ou se ela se funda na expansão lenta do poder do Estado que aos poucos penetra na sociedade e engloba as classes via
patrimonialismo, clientelismo, coronelismo, populismo, corporativismo. (Carvalho: 1997, pág. 16)

 
 

              As linhas, contudo, não nos parecem excludentes, e, no caso brasileiro, talvez venham mesmo a configurar uma especial

característica sua concorrência.

              A análise do caso concreto, a seguir relatada, pode servir de exemplo, ao mapear, de um lado, um Conselho de Meio

Ambiente, onde a dinâmica da sociedade civil clama por instâncias deliberativas, integrando bandeiras do liberalismo político,

contidas pelos resquícios de um mandonismo, e, de outro lado, a participação popular é estimulada junto ao Conselho de

Desenvolvimento Rural Sustentável, enquanto demanda paternalista do Estado que agora força elementos de democratização

enquanto formas descentralizadas de controle nas políticas de geração de emprego e renda.
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2. Os Conselhos Municipais na cidade de Goiás

 

O trabalho de pesquisa buscou levantar a situação dos conselhos da cidade, concentrando suas atenções em dois destes, o

de Meio Ambiente, cuja reestruturação afronta a dinâmica democrática, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Sustentável (CMDRS), cuja atuação tem alcançado sucessos graças à participação assídua e comprometida de seus membros e da

tutela do Projeto Territórios da Cidadania, do governo federal.

 

 

2.1, Reestruturação e Desdemocratização do Conselho de Meio Ambiente

 

              Em setembro de 2008, por iniciativa da Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) e da Secretaria Estadual de Meio

Ambiente (SEAGRO), diversos grupos da sociedade civil se reuniram junto a entidades governamentais para discutir a situação dos

córregos que abastecem a cidade, em especial, os rios Bacalhau e Pedro Ludovico. Esses dois rios estariam sofrendo um processo

de diminuição do volume de água e consequentemente uma iminente perda de sua perenidade. Isso seria ocasionado por uma série

de fatores, dentre os quais: 1) desmatamento da mata ciliar; 2) poluição por esgoto doméstico e lixo; 3) desvio das águas para

irrigação agrícola; 4) compactação do solo nas nascentes dos rios em razão da pecuária; 5) pelo consumo descontrolado pela

população;

Naquela reunião a SANEAGO propôs a formação de um “Comitê de Bacias”, para que se pudesse discutir e tomar

providências para a recuperação dos mananciais, e convocou a população para uma Audiência Pública a respeito da situação das

águas vilaboenses, o que ocorreu no dia 12 de dezembro 2008, na Catedral de Santana, contando com a presença de mais de 200

pessoas. Após a constatação de que não havia base legal para criar um comitê, abandonou-se essa idéia, decidindo-se pela

“reativação” do CODEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente), que havia sido criado pela Lei nº 27 de junho de 1997, mas se

encontrava inoperante.

Realizou-se, posteriormente, uma reunião que constituiu um “Conselho Provisório”. Este passou a se reunir

frequentemente a partir de fevereiro 2009, chegando a elaborar um Regimento Interno e uma alteração à Lei de Criação do

CODEMA, tendo sido ambos aprovados pelos membros do conselho no dia 3 de junho 2009.

O CODEMA provisório era presidido pelo Secretario de Meio Ambiente e estava dividido em cinco Câmaras Técnicas

(CT): CT das Águas, CT Urbana, CT Rural, CT de Educação Ambiental e Comunicação e CT Jurídico.

Esta instituição estava estruturada com representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal

de Agricultura, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Procuradoria do Estado de Goiás, da

Câmara dos Vereadores, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Sustentável, da SANEAGO, da CPT (Comissão Pastoral da Terra), do Sindicato Rural de Goiás, do Sindicato dos Trabalhadores

Rurais, da SEAGRO, da Loja Maçonaria Asilo da Razão, da Loja Maçônica União e Justiça, da UEG (Universidade Estadual de

Goiás), da UFG (Universidade Federal de Goiás), da Sociedade PUMA (Proteção e Utilização do Meio Ambiente), da Igreja de

Cristo, e da Terra Goyaz Turismo e Aventura, tendo ainda como membros honorários, o Corpo de Bombeiros, o Batalhão do 6º

BPM (Batalhão de Polícia Militar), o Batalhão Florestal, a CDL e o Ministério Público.

Apesar da aprovação dos projetos de lei no Conselho Provisório, o Secretário de Meio Ambiente encaminhou outro projeto

de lei de reestruturação do conselho para a Prefeitura, que resultou no Autógrafo nº 29/2009. Com a nova legislação, o CODEMA
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passou a chamar-se Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMA), e teria como membros:

 
Art. 3º - O COMMA será constituído de vinte e um (21) membros titulares com seus respectivos suplentes nomeados
pelo prefeito Municipal, a saber:
o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
o titular da Secretaria Municipal de Saúde
o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Administração e Obras Públicas
o titular da Secretaria de Agricultura
um representante da loja Maçônica União e Justiça
um representante da CDL
um representante da Polícia Militar
um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

 

Dessa forma, foram “excluídos” do conselho a maior parte dos representantes atuantes no CODEMA provisório: a Igreja

de Cristo, CPT, UEG, UFG, SEAGRO, OAB, Sociedade PUMA, Terra Goyaz Turismo e Aventura, Sindicato Rural de Goiás, a

maçonaria Asilo da Razão, o Sindicato dos Trabalhadores de Goiás e a Procuradoria -Geral do Estado.

Contudo, a CDL e a Maçonaria União e Justiça, que eram membros honorários do CODEMA, foram mantidos no COMMA

como representantes, o que se mostra, no mínimo, controverso, uma vez que estes têm uma relação com a temática ambiental mais

restrita do que os demais membros afastados.

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente havia sido oficialmente criado pela Lei nº 27 de 19 de junho de 1997,

que estabelecia uma composição que contemplava mais amplamente ainda a sociedade civil do que os projetos supracitados, uma

vez que instituía que:

 
Art.4º - O CODEMA será composto pelos seguintes membros:
Um representante do quadro funcional do executivo, indicado pelo Prefeito Municipal
Um representante pelo poder Legislativo, designado pelos vereadores;
Representantes de órgãos da administração Pública Estadual e Federal que tenham em suas atribuições a proteção
ambiental e que possuam representação no município
Representantes de entidades civis e ambientais
Representantes de setores organizados da sociedade, tais como: Associação do Comércio, da Indústria, Clubes de
Serviços, Lojas Maçonarias, Associação de Moradores, de Universidades e pessoas comprovadamente comprometidas
com a questão ambiental

 

O Secretário de Meio Ambiente, quando inquirido sobre esta questão, alegou que em razão da necessidade de paridade

entre representantes públicos e privados, alguns membros do CODEMA provisório ficaram de fora, por haver mais órgãos públicos

do que da iniciativa privada. Sustentou, entre outros argumentos, que a ONG PUMA não poderia fazer parte do Conselho, por não

ser devidamente cadastrada[2]. Justificou, ainda que a Polícia Militar era presença necessária em razão da utilização dos bombeiros

para resolução de diversos problemas ambientais, e que um dos membros da maçonaria era um comprometido ativista ambiental.

A equipe da UFF realizou uma série de incursões à Prefeitura Municipal de Goiás e à Câmara Municipal, a fim de obter a

legislação referente ao CODEMA. Contudo, deparou-se com uma série de dificuldades. Não foi possível obter a lei na Prefeitura,

uma vez que os funcionários não conseguiram encontrá-la, afirmando que a mesma teria sumido, e que estava em separado porque

ainda não havia sido sancionada pelo prefeito. Na Câmara, a situação foi mais caótica. Um dos funcionários chegou a afirmar que

ali não havia leis, que inexistiria um arquivo, porque após votadas as leis seriam encaminhadas a Prefeitura.  Além disso, segundo

ele, para que um cidadão pudesse ver e tirar cópia de uma lei seria necessária autorização do Presidente da Câmara, o que dificultou

a situação, que só se resolveu graças auxílio de um vereador, cuja cooperação possibilitou a cópia do Autógrafo nº 29/2009.

Após não conseguir descobrir se a lei foi sancionada ou não, a equipe da UFF, deixando de lado qualquer discussão sobre

o princípio constitucional da publicidade, foi entrevistar alguns dos representantes do COMMA, em busca de mais informações.
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 O representante policial militar do 6º Batalhão afirmou que a Polícia Militar não recebeu nenhum ofício comunicando

sobre a instituição do COMMA, e solicitando a designação de um representante. O representante maçom disse que a única reunião

do COMMA havia sido a de estruturação, que teria ocorrido há oito meses. O presidente da CDL atestou a inexistência de tal

Conselho. O Secretário de Finanças também disse que não fazia parte do Conselho, e que desconhecia sua existência.

O grupo também procurou o Ministério Público, conversando com o promotor responsável, que afirmou desconhecer a

reestruturação excludente do Conselho, e sustentando que nenhuma denúncia havia sido realizada.

Em entrevista com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, este foi reticente quanto aos aspectos que envolviam uma

desdemocratização, evitando o tema e atribuindo eventuais percalços à ausência de perspectiva empreendedora por parte dos

ecologistas locais, enquanto, segundo ele, a Secretaria estava esforçada em trazer para o Município políticas de captação de carbono

e usinas de lixo.

Em reunião pública, promovida pela equipe da UFF, tendo como mote a revisão do Plano Diretor, havendo comparecido

um número expressivo dos anteriores conselheiros do CODEMA, realizamos, em seguida debate com os mesmos, e, entre eles, uma

ex-conselheira foi enfática: “A cidade não estava preparada para nos ter como conselheiros”, fazendo menção à qualificação do

grupo, superior aos dos gestores locais.

 

 

2.2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e o enfoque territorial

 

A constituição da maioria dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) está intimamente ligada ao

surgimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, em razão da exigência legal de

que o Conselho existisse para acesso a recursos do programa, que tinha por fim o fortalecimento da agricultura familiar. Assim, a

origem da maioria destas instituições está ligada à política de descentralização do governo federal, que utilizava incentivos

financeiros como instrumento de persuasão.

 O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) de Goiás/GO foi criado neste contexto, pela Lei

nº 16-A de 1997. Outra exigência do PRONAF- Infraestrutura foi a elaboração anual de um Plano Municipal de Desenvolvimento

Rural (PMDR), que deveria conter as obras e serviços dirigidos a agricultura familiar, e que dependia de aprovação do CMDRS. O

crivo do conselho garantiria a participação local na escolha e controle da execução dos projetos ofertados pelo governo federal e

estadual.

O CMDRS consistiria em um espaço democrático de discussão, onde a população poderia reivindicar políticas públicas

voltadas a suas necessidades, fazendo orientações e fiscalizações quanto aos investimentos oriundos do programa supracitado. Tem-

se, então, um processo de democratização das instituições e das políticas públicas, de forma que agentes que até então não tinham

nem mesmo acesso a políticas públicas, como os agricultores familiares, passaram a participar diretamente na definição destas,

devendo, idealmente, ocupar papel central na gestão.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Territorial o desenvolvimento não seria decorrente da “ação verticalizada do

poder público”, mas sim da “criação de condições para que os agentes locais se mobilizem em torno de uma visão de futuro, de

um diagnóstico de suas potencialidades e constrangimentos, e dos meios para perseguir um projeto próprio de desenvolvimento

sustentável”.

Analisando o Livro de Atas do CMDRS, é possível sintetizar um breve histórico do CMDRS, dividindo o em duas fases.

Na primeira fase, marcada pelo Programa PRONAF- Infraestrutura (1997/2003), o eixo temático de ações do Conselho mostra-se

mais pontual e restrita à questões de infraestrutura, que consistiram basicamente em: 1) aquisição de maquinários e implementos
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agrícolas, inclusive caminhões e tratores; 2) conservação e construção de estradas e pontes; 3) construção e ampliação de um Centro

de Comercialização e Formação do Agricultor Familiar; 4) construção de uma marcenaria para construção de equipamentos

agrícolas junto à Casa do Mel, sediada na EFA (Escola Familiar Agrícola); 5) compra de tanques de expansão; 6) construção e

recuperação de bueiros; 7) reforma de escolas rurais; 8) aquisição de equipamentos para apicultura; 9) Capacitação de agricultores

familiares; 10) fiscalizações sobre os tanques de expansão adquiridos, para ver se foram montados e estariam funcionando, e sobre

a distribuição de kits de irrigação; 11) desenvolvimento do Programa Saúde da Família, em parceria com a Secretaria de Saúde, que

visava fornecer atendimento ao produtor rural em local próximo a sua residência; 12) Implantação de uma Horta Comunitária.

 Contudo, mostra-se necessário pontuar a dificuldade encontrada pelo CMDRS, de dar continuidade às ações do PRONAF-

Infraestrutura. Conforme as mesmas atas, caminhões e tratores adquiridos mediante o Programa, em razão da falta de manutenção e

cuidados por parte da Prefeitura, ficaram durante anos quebrados e estocados no pátio da mesma, sendo que porção considerável do

maquinário ainda se encontraria sucateada. Após denúncia do Conselho, o prefeito teria se comprometido a consertar os tratores até

o fim do mesmo ano, e os caminhões até o final de 2010.

Em fevereiro de 2005, a Feira do Produtor Rural já dava indícios de decadência, tendo deixado de funcionar

posteriormente. No mesmo período, o ensino rural de Goiás também se achava em crise em razão da má conservação das estradas e

pontes, que dificultavam ou impossibilitavam o transporte dos alunos até as escolas.

 Assim, boa parte das ações do programa apesar de representarem avanços para a comunidade vilaboense, não conseguiram

alcançar a autonomia e auto-suficiência, para se perpetuarem. Mostravam-se necessárias que as ações públicas fossem articuladas

contínuas, diversificadas, e direcionadas a uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Em 2003, a política do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), adotou um enfoque territorial [3], criando a

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e o programa Territórios Rurais, um projeto de desenvolvimento sustentável. Com

isso, tem início a segunda fase, associada ao Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT

(2003/2010)

Nesta fase os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural deixaram de ser concebidos na esfera restrita do município,

passando-se a priorizar articulações intermunicipais, já que, para o MDA, o município, apesar ter um papel essencial no desenho

democrático, dificilmente conseguiria reunir forças para alcançar o desenvolvimento sozinho. As ações também passaram a englobar

outros eixos, além da infraestrutura, e a trabalhar em busca do desenvolvimento de áreas estratégicas, e não apenas do setor agrícola.

Em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania, instituído pelo Decreto de 25 de fevereiro de

2008, e tendo por base o programa Territórios Rurais. Cada Território possui um Colegiado Territorial, que trabalha num Plano de

Desenvolvimento e é composto de representantes das três esferas de governo e da sociedade, e tem por atribuições: 1) Elaborar ou

aperfeiçoar o Plano de Desenvolvimento do Território; 2) Promover a interação entre gestores públicos e conselhos setoriais; 3)

Contribuir para qualificação e integração de ações; 4) Ajudar na execução das ações e identificar ações para o serem priorizadas no

atendimento; 5) Exercer o controle social do Programa; 6) Dar ampla divulgação sobre as ações do Programa.

O Programa Territórios da Cidadania funcionaria como outra forma de colonização democrática, uma vez que o PRONAT

manteve a imposição de que os municípios participantes possuam um Conselho democrático para se ter acesso as diversificadas

ações do programa.

No ano de 2009, o programa mobilizou 22 Ministérios e 180 ações, organizadas em três eixos e sete temas. Os eixos

orientam a elaboração das matrizes de ações nas quais os órgãos envolvidos definem as ações que pretendem desenvolver em cada

território, segundo as respectivas competências e compromissos, e consistem em Apoio a Atividades Produtivas, Cidadania e

Direitos, e Infraestrutura.  Já os temas trabalham com: 1) Apoio a Atividades Produtivas; 2) Ações Fundiárias; 3) Educação e

Cultura; 4) Direitos e Desenvolvimento Social; 5) Saúde, Saneamento e Acesso à Água; 6) Apoio à Gestão Territorial; 7)
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Infraestrutura.

Ocorreu, portanto, uma diversificação das ações, que passaram a ter um rol mais amplo, englobando além de infraestrutura,

questões agrárias, sócio-econômicas, educacionais, culturais, ambientais, e de saúde. Neste Programa, a Prefeitura, ao apresentar um

projeto, que é orientado pelo CMDRS, se compromete a realizar uma contrapartida que varia de 20% a 40 %, e a encaminhar

diretamente a gestão dos bens adquiridos com recursos dos governos federal e estadual para entidades da sociedade civil, que

teriam proximidade com as atividades, e se responsabilizariam pelo gerenciamento dos bens. Isso resolveria a questão da

conservação dos mesmos, e garantiria a sociedade civil e ao CMDRS uma maior autonomia e auto-suficiência, bem como o acesso

a instrumentos que viabilizem ações de interesse comum.

O presidente da CMDRS no Município de Goiás relatou um plano do Conselho de instaurar na região uma cooperativa de

leite e destacou as ações já desenvolvidas buscando tal fim, como a aquisição de tanques de expansão de caminhões refrigerados

para o transporte do produto. A instalação da cooperativa teria grande importância social, porque ao tomar as rédeas do

beneficiamento de leite, um dos principais produtos da região, eliminar-se-ia a figura do atravessador, o que, teoricamente,

culminaria com um incremento da renda dos produtores associados. 

As equipes da UFF e da UFG, a convite do presidente do CMDRS, participaram da reunião do CMDRS de 01 de março de

2010, na qual foi discutida a Matriz de 2010 para o Território do Rio Vermelho. Um dos aspectos mais impressionantes da reunião

foi o comparecimento em massa dos membros do Conselho e a participação ativa e propositiva dos mesmos, com destaque para o

próprio presidente. O que se tornou de fundamental importância para o CMDRS, uma vez que a matriz apresentada não estava

“fechada”, concluída, podendo o Conselho opinar e apresentar suas demandas, modificando-a e adaptando-a às necessidades

vilaboenses.

O CMDRS de Goiás passou por duas reestruturações, uma em 2001, mesmo ano em que foi aprovado seu Regimento

Interno, pela Lei nº 25 de 24 de agosto de 2001, e outra em 2009, sendo que em ambas manteve-se o caráter consultivo da

instituição, apesar da intenção dos membros de torná-lo deliberativo. Essa intenção é motivada em razão dos conselhos consultivos

terem suas atividades limitadas à formulação ou encaminhamento de demandas, enquanto que os deliberativos funcionam como um

espaço de poder capaz de interferir na natureza das políticas públicas.

Atualmente, o CMDRS é composto por quatro agricultores, quatro assentados, um representante do Sindicato Rural de

Goiás, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um representante do Departamento de Obras Municipal, um

representante da Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Saúde, um representante da UEG, um representante da

SEAGRO, um representante do Banco do Brasil, um representante da Caixa Econômica, um representante da Escola familiar

Agrícola, um representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e um representante da Secretaria de Agricultura.

 

 

2.3. Os Conselhos e suas dinâmicas operacionais

 

O conselho de Meio Ambiente e o CMDRS, operam com lógicas operacionais diferentes.

O CODEMA- Provisório constituiu-se a partir da própria população, que se organizou sem uma estrutura legal formal,

visando constituir uma força política autônoma, para zelar pela questão ambiental. Seus membros, pertencentes à sociedade civil,

eram em regra pessoas atuantes politicamente e que formaram o conselho com o fim protecionista do meio ambiente, defendendo

não um interesse imediato, mas um bem difuso.

Um conselho de Meio Ambiente com autonomia política e membros engajados tenderia a desagradar certos atores sociais,

visto que a fiscalização ambiental poderia esbarrar nos interesses de alguns grupos econômicos e políticos. Por isso, em regra, a
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atuação da instituição se daria em sentido paralelo, ou até mesmo divergente em relação à Prefeitura, visto que sua atuação não

estaria submissa ao Executivo local, e poderia, em alguns casos, chocar-se com interesses imediatos deste.  Um conselho passivo,

aliado ao poder local, ou um “conselho de fachada” se mostraria muito mais atraente, do que um mobilizado e comprometido.

Já o CMDRS, que surgiu em razão de exigência do governo federal, para servir de canal intermediário entre políticas públicas e

a população, trabalharia na captação de parcerias federias e estaduais direcionadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao

desenvolvimento do município. Portanto, agiria como “parceiro” da Prefeitura, ou seja, com ações em sentido convergente, em razão

de terem interesses conexos.

Esse bom relacionamento institucional, também resultaria do agrado popular decorrentes das ações do CMDRS serem

direcionadas a uma massa votante, que dificilmente diferenciaria as ações do conselho como não sendo da Prefeitura.

O CMDRS se enquadrava perfeitamente no conceito de Azevedo e Prates (1991) de “participação restrita ou instrumental”,

em razão de originalmente seu funcionamento ter por base o envolvimento de agentes diretamente beneficiados nos projetos, que

em geral faziam microreivindicações direcionadas a questões setorizadas e vinculadas a interesses específicos, e trabalhavam em

programas voltados para microespaços, o que resultava em intervenções e políticas pontuais.

Sob a clave do modelo patrimonial, contudo, o CMDRS representa uma ruptura, na medida em que, torna-se uma

estratégia da colonização democrática do governo federal, que seduz a municipalidade ao vincular ações e verbas a estruturas senão

explicitamente democráticas, ao menos claramente participativas, na linha do conjunto de Conferências estruturantes das políticas

públicas na Era Lula. O foco real parece ser o combate ao mandonismo local.

Por sua vez a base contratualista participa da colonização democrática pelo viés da transformação desse gerenciamento

político local em municipalidades empreendedoras. O perfil “coronelista”, como o encontrado em Goiás, assume ares de atraso

civilizatório, superado pelo ar neo-desenvolvimentista.

Carvalho localizara uma única contradição em Nunes Leal:

 
O próprio Leal é incoerente ao sugerir um renascimento do coronelismo embutido na tentativa dos

presidentes militares de estabelecer contato direto entre o governo federal e os municípios, passando por cima dos
governadores (Leal, 1980:14). A nova situação nada tinha a ver com a que descreveu em sua obra clássica. (Carvalho:
1997, pág. 3)

 

Seria o caso, dessa feita, de resgatar o olhar sistêmico de Leal na conjuntura contemporânea, onde, guardadas as

proporções, o mandonismo, oriundo do novo modelo gerencial do Estado, domina o discurso democrático, apresentando-o como

modelo consensual do liberalismo, num cenário de colonização democrática. Nessa conciliação entre contratualismo e

patrimonialismo, o clientelismo de um CMDRS perpassa estruturas deliberativas e o “coronelismo” passa a ser atribuição do

terceiro setor.
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FUNCIONALISMO PENAL, TEORIA DE SISTEMAS E DIREITO PENAL DO INIMIGO

CRIMINAL FUNCTIONALISM, SOCIAL SYSTEMS THEORY AND THE CRIMINAL LAW FOR THE
ENEMY

André Pedrolli Serretti

RESUMO
O presente trabalho destina-se a analisar os fundamentos sociológicos da teoria do direito penal
do inimigo e suas funções para o sistema social. A partir do marco teórico: função do direito
como estabilizador de expectativas normativas, da teoria dos sistemas sociais de Niklas
Luhmann, e da teoria dos fins da pena e do direito penal do inimigo, elaboradas pelo professor
da Universidade de Bonn, Günther Jakobs, desenvolvi o seguinte trabalho, com o intuito de
refletir sobre algumas alternativas que talvez possam contribuir com as funções do sistema social
na sociedade pós-moderna, marcada pela complexidade, contingência e pela relação entre
confiança e risco.
PALAVRAS-CHAVES: Contrato Social; Funcionalismo Penal; Teoria dos Sistemas Sociais;
Direito Penal do Inimigo.

ABSTRACT
This paper is a study on the sociological foundations of the criminal law for the enemy’s theory
and its functions for the social system. According to the main concepts: law as a stabilizer of
social expectations, from the Social Systems Theory, created by Niklas Luhmann, and the
theories of the objectives of the penalty and the criminal law for the enemy, created by the
professor of Bonn’s University, Günther Jakobs, this paper was wrote, aiming to identify some
practices able to improve Social System’s functions in our postmodern society, marked by
complexity, contingency and the relation between risk and confidence.
KEYWORDS: Social Contract; Criminal Functionalism; Social Systems Theory; Criminal Law for
the Enemy.

1. INTRODUÇÃO

 
A teoria do Estado contemporânea deve rever os fundamentos teóricos do Estado e os princípios que orientam sua atuação,
conforme será demonstrado. Na sociedade atual, em que os valores presentes se mostram bastante diversos daqueles vigentes há um

século (LIPOVETSKY, 2005), a noção de pacto social, origem da sociedade organizada, do Estado e do mundo civilizado reclama
releitura. Deve-se passar do prisma da mera formalidade para o prisma da efetividade das prestações, de ambos os contraentes. Não
basta que o Estado exista, possua diversas funções voltadas à manutenção da vida em sociedade e as busque, ele deve
essencialmente conseguir efetivar suas metas. Quando a atividade estatal é ineficiente, os integrantes da sociedade tendem a
repensar se realmente vale a pena ceder parcela de seus direitos para a formação de um ente superior (Estado), assim se inclinando
ao estado de natureza, inerente ao caos preexistente à sociedade.

 

Por outro lado, a existência do indivíduo não basta em si mesma. Não se concebe uma vida em sociedade sem a abstenção de

determinadas condutas socialmente danosas. É justamente quando ambas as prestações referentes ao pacto social – do Estado e do

indivíduo – se efetivam, que observamos o equilibrado funcionamento do sistema social. Mas, se determinados mecanismos

institucionais não são eficazes no combate à violação às legitimas expectativas existentes no sistema social, eles não servem e

devem ser substituídos. Determinadas condutas criam situações de graves danos sociais, que clamam por respostas à sua altura,

como será demonstrado. É papel do Estado implementar tais respostas para a proteção da estabilidade das relações sociais, assim

inevitavelmente protegendo o elemento humano que o constitui.
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2. ALGUNS APONTAMENTOS PARA A COMPREENSÃO DO ESTADO MODERNO E DO CONTRATO SOCIAL

 

A seguir estão expostos os pensamentos de alguns autores contratualistas, que aqui rapidamente transcrevo para vislumbrar algumas

idéias norteadoras da formação dos Estados modernos (SOARES, 2001). O modelo de Estado de tal época, marcado pelo

rompimento com a monarquia absolutista e o nascimento da democracia, foi a origem mais remota do Estado Democrático de

Direito, modelo de legitimação no qual os Estados de cultura ocidental estão inseridos atualmente.

 

O contrato social representa a metanarrativa da legitimação dos Estados contemporâneos, a ideologia de supremacia da democracia,

do fundamento da vida em sociedade e da continuidade da existência das instituições democráticas. Acerca do conteúdo de tal

paradigma, observa Boaventura de Sousa Santos:
 

A idéia do contrato social e os seus princípios reguladores são o fundamento ideológico e político da
contratualidade real que organiza a sociabilidade e a política nas sociedades modernas. (...) O contrato
social visa criar um paradigma sócio-político que produz de maneira normal, constante e consistente
quatro bens públicos: legitimidade da governação, bem-estar econômico e social, segurança e
identidade cultural nacional. Estes bens públicos só são realizáveis em conjunto: são, no fundo, modos
diferentes mas convergentes de realizar o bem comum e a vontade geral. (SANTOS, 2006:321)

 
Jean Bodin, politique francês, com a máxima majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potesta[1](SOARES,

2001:83) aduzira que o Estado Nacional deveria ser detentor do Summa Potestas (poder supremo) sobre os cidadãos, que se traduzia

em um poder perpétuo, inalienável e imprescritível, limitado apenas pelo direito natural. Segundo o referido autor, somente assim se

poderia conter uma possível barbárie manifesta através de guerras civis. Bodin chega a essa conclusão ao analisar a França de seu

tempo: dividida e desmembrada por sucessivas guerras civis.

 

Thomas Hobbes preconizava a idéia de unidade do poder contra a anarquia, através do temível Leviathan, monstro de origem bíblica

e nome a ele dado ao Estado, este, impróprio e horrendo, mas necessário. Assim cada súdito (cidadão) renunciaria à sua parcela de

vontade para a construção deste monstro ignóbil, porém imprescindível. Não é prudente que se renuncie à sua vontade em benefício

de alguém, mas não há alternativa: ou assim se procede, ou teremos a inviabilidade do convívio social pela competição,

naturalmente violenta, entre os homens, para se tornarem senhores de coisas alheias e até mesmo de seus semelhantes, gerando

completa desconfiança na sociedade, fazendo com que o homem lute por mecanismos de autotutela. A fórmula do poder comum,

entre os homens, pode ser expressada através da seguinte passagem: "Autorizo e cedo meu direito de governar a mim mesmo a este

homem (Leviathan), com a seguinte condição: que tu cedas também teu direito e tuas ações do mesmo modo" (SOARES, 2001:84).

Tal passagem transmite a noção de pacto social, através da concessão por todos os cidadãos de parte do seu direito de auto-governo

a um ente voltado à manutenção da paz e da defesa comuns, e a recíproca submissão do Estado à vontade de seus cidadãos.

 

Jean-Jacques Rousseau vê o Estado como o fruto do pacto social, como forma de superar as impossibilidades de convívio social

oriundas da essência humana, quando em estado de natureza, em caos e desordem. Diante disso, os homens teriam pactuado, ou se

associado, mútua e livremente, cedendo parte de seus direitos à criação de um ente que, por ser superior, acabaria com tais

problemas. Nesse contexto, a vontade geral é consequentemente a vontade do Estado, e simultaneamente o que o legitima. Para o

autor, a ordem social é direito de todos os homens, mas esse direito não provém da natureza, e sim, das convenções entre os

cidadãos, e entre estes e o Estado (SOARES, 2001).

 

Assim, podemos perceber o contrato social como a materialização de uma constante equalização entre limitação da liberdade
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individual e maiores possibilidades de desenvolvimento do ser humano em sociedade, em contraposição ao estado de natureza,

anterior e caótico. Nestes termos Boaventura de Sousa Santos define o referido pacto:
 

O contrato social é assim a expressão dialética entre regulação social e emancipação social que se
reproduz pela polarização constante entre vontade individual e vontade geral, colectiva, entre o
interesse particular e o bem comum. (...) Quanto mais violento e anárquico é o estado de natureza,
maiores são os poderes investidos no Estado saído do contrato social. (SANTOS, 2006:317)

 

3. O DILEMA DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA: DA RENÚNCIA AO INSTINTO, AO RETORNO AO INSTINTO

 

Zygmunt Bauman (2000), citando Sigmund Freud, observa que a ordem é como uma compulsão à repetição, que estabelece como e

onde cada coisa deve ser feita, para que em qualquer situação não haja hesitação nem indecisão. Em Freud, encontramos:
 

A ordem é uma espécie de compulsão a ser repetida, compulsão que, ao se estabelecer um regulamento
de uma vez por todas, decide quando, onde e como uma coisa será efetuada, e isso de tal maneira que,
em todas as circunstâncias semelhantes, a hesitação e a indecisão nos são poupadas. Os benefícios da
ordem são incontestáveis. Ela capacita os homens a utilizarem o espaço e o tempo para seu melhor
proveito, conservando ao mesmo tempo as forças psíquicas deles. (FREUD, 1930:100)

 
Segue Bauman a observar que a liberdade de agir do homem, sobre seus próprios impulsos, deve ser contida, e tal coerção é

dolorosa: "a defesa contra o sofrimento gera seus próprios sofrimentos. A civilização se constrói sobre uma renúncia ao instinto"

(BAUMAN, 2000:7). Nessa ordem de idéias, o sociólogo estadunidense Joel Charon, também informa que:
 

Ordem social significa que as ações entre os indivíduos são previsíveis, ordenadas, padronizadas,
baseadas em regras. Cada ator é, em certa medida, governado pela sociedade. Existindo a ordem, os
atores não agem de modo como desejam. A ação é governada por expectativas mútuas e um contrato
governa o relacionamento. (CHARON, 1999:148)

 
Hoje vemos que, dessa ordem, que era o orgulho da modernidade, se tende ao inverso. O Estado, que servia à manutenção da ordem

e do bem-estar sociais, por não cumprir o seu papel satisfatoriamente, em especial no que tange à segurança de seus cidadãos

(BAUMAN, 2000), ou seja, por não oferecer a contraprestação devida ao quinhão de liberdade a ele cedido por todos e cada um de

seus "súditos", hoje é defrontado com o respectivo reflexo social, constituído de uma constante e crescente tendência geral de fácil e

freqüentemente, se trocar uma porção de segurança, que em tese é oferecida pelo Estado, por uma porção de felicidade oriunda da

liberdade, anteriormente entregue ao Estado. Assim, observamos em nossa sociedade atual uma tendência ao individualismo, de

certo modo expressa no consumismo (LIPOVETSKY, 2005), caracterizada da seguinte forma:
 

Até aqui podemos dizer que houve uma supervalorização das transcendências individuais
caracterizadas por uma cultura massiva ligada ao consumo, desencadeando relações imaginárias e
socialmente concretas sem mediações do político e do coletivo. Esse processo faz surgir novas
modalidades de violência que vão desde o consumo, o excesso, o espetacular, o efêmero, o banal, o
vazio, até manifestações políticas, econômicas, sociais, nacionais e transnacionais que colocam em
xeque o processo civilizatório e a ordem social vigente. (COSTA; PIMENTA, 2006:9)

 
O filósofo Sérgio Rouanet observa a referida situação da seguinte forma: "como a civilização que tínhamos perdeu sua vigência e

como nenhum outro projeto de civilização aponta no horizonte, estamos vivendo, literalmente, num vácuo civilizatório. Há um

nome para isso: barbárie" (ROUANET, 1993:11). Em outras palavras, estamos presenciando cada vez mais, em decorrência de

mudanças das necessidades sociais, certa insatisfação em relação à atuação estatal, certa tendência de retorno a um paradigma em

que cada indivíduo detenha mais liberdade e menos segurança. Para o Bauman, “dentro da estrutura de uma civilização concentrada

na segurança, mais liberdade significa menos mal-estar.” (BAUMAN, 2000:9). Émile Durkheim (ARON, 2008) já percebia tal mal-
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estar e a dificuldade de regulá-lo, para ele:
 

O problema central das sociedades modernas, como de todas as sociedades, é portanto a relação entre
os indivíduos e o grupo. Este relacionamento é transformado pelo fato de que o homem se tornou por
demais consciente de si mesmo para aceitar cegamente quaisquer imperativos sociais. De outro lado,
porém, tal individualismo, em si mesmo desejável, comporta perigos, pois o indivíduo pode exigir da
coletividade mais do que esta pode lhe dar. É preciso, portanto uma disciplina que só a sociedade pode
impor. (apud ARON, 2008:475)

 
A despeito de tal mal-estar, gerado pela convivência em sociedade, esta convivência se faz indispensável ao livre desenvolvimento

das aptidões humanas, conforme será explicitado, motivo pelo qual devem ser reconhecidos os benefícios da existência de uma

ordem social. Somente o sistema social é capaz de regular a relação entre a satisfação dos desejos individuais e aquilo que é

permitido à pessoa fazer sem atrapalhar o seu funcionamento, através de mecanismos por ele próprio criados. Tais mecanismos

serão tratados no item seguinte.

 
4. A SOCIEDADE PÓS-MODERNA A PARTIR DA ÓTICA SISTÊMICA: AUTOPOIESE, COMPLEXIDADE E
CONTINGÊNCIA

 

O sociólogo alemão Niklas Luhmann (1983) constrói a teoria dos sistemas sociais a partir de observações do ambiente e da

classificação dos sistemas nele existentes em: sistemas psíquicos, sistemas biológicos e sistemas sociais. Segundo ele, ao sistema

social, que é constituído pelas comunicações dos membros da sociedade, não é permitido estabelecer mandamentos calcados em

verdades universais, contendo regras morais de observância obrigatória, apoiadas tão somente no argumento da impossibilidade de

convivência, caso não sejam observadas. À medida que as ciências sociais avançam, nasce a necessidade de justificação do direito e

de sua conseqüente limitação da liberdade individual, necessários ao convívio em sociedade. Nessa ordem de idéias, Luhmann

(1983) observa que o que diferencia o direito das regras morais é a mera obrigatoriedade subjetiva destas. O direito é definido como

uma vivência do dever-ser com determinadas características adicionais, algo que tal autor conclui ser insuficiente para justificar

teoricamente o motivo da existência das normas jurídicas, em especial por não determinar o significado, a função, a extensão e a

experimentação sensorial do dever-ser a elas relativo (LUHMANN, 1983:45). 

 

A partir das observações feitas por Maturana e Varela (1984), a respeito do funcionamento dos sistemas biológicos, Luhmann

(1983) identifica a sociedade como um sistema autopoiético formado por outros vários subsistemas também autopoiéticos, tais

como o sistema da economia, do direito, da saúde et caetera.  A autopoiese ocorre quando o sistema produz seus próprios

componentes, tais como os processos de produção de sentido de seus elementos e de escolha de expectativas, e por isso se

diferencia do inseparável ambiente no qual se encontra. A autopoiese não isola tais sistemas, mas ao contrario, promove a

possibilidade de comunicação entre eles, para a troca de informações que visa ao aprimoramento de suas funções. A comunicação

influencia os processos internos próprios dos sistemas, mas não os determina. Isso nos leva a concluir que os sistemas sociais são

operativamente fechados, mas cognitivamente abertos. Assim define Luhmann:
 

La noción de autopoiesis comprende no sólo las relaciones más o menos consolidadas entre los
elementos, sino también los elementos mismos, resultantes de la reproducción correlativa del sistema.
Un sistema autopoiético puede representarse entonces como algo “autónomo”, sobre la base de una
“organización cerrada” de reproducción auto-refencial. Clausura y auto-referencia se relacionan en
un nivel formado por la síntesis de elementos, y no niegan en modo alguno la dependencia respecto al
entorno a otros niveles. Queda claro, no obstante, que en el ámbito de los sistemas autopoiéticos, la
clausura circular interna es condición sine qua non para la continuidad de la auto-reproducción del
sistema y que el cese de la misma significaría la muerte. (LUHMANN, 1997:105)
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Para o referido autor, a relação do homem com o mundo é constituída de forma sensorial, e se expressa através de expectativas, que

são estruturas prévias ao Direito e permanentes. Tais expectativas se diferenciam entre cognitivas e normativas. As normativas

caracterizam-se por serem de manutenção obrigatória, apesar de sua inobservância, e as cognitivas diferenciam-se das normativas

por preverem a aceitação de suas frustrações. A relação do homem com o mundo apresenta a ele uma gama de possíveis

experiências e ações. A complexidade no sistema social se manifesta no fato de que sempre haverá mais possibilidades do que se

pode realizar, porém, a ação humana deve se pautar por uma delas. Já a contingência em tal sistema pode ser observada no fato de

que as possibilidades apontadas para as diversas experiências poderiam ser diferentes das esperadas, gerando oportunidades de

desapontamentos. Assim, complexidade é a seleção forçada de expectativas e contingência é o perigo de desapontamento e a

assunção de riscos desta seleção (LUHMANN, 1983:45).

 

Nesse universo complexo e contingente, a estabilização das ações humanas se dá na forma de criação de expectativas, sendo estas

estruturas de assimilação da realidade exterior. O ser humano pauta a sua conduta através da expectativa que tem do resultado a ser

atingido no seu agir. Através do convívio social tem a oportunidade de captar expectativas alheias e de determinar sua conduta, para

a obtenção dos resultados desejados, a partir das expectativas de conduta alheias, assim criando expectativas sobre expectativas.

Agindo assim, o ser humano potencializa o risco de ver suas expectativas frustradas. De tal forma, a contingência simples se

transforma em dupla contingência, caracterizada pela possibilidade de frustração de expectativas sobre expectativas alheias, gerando

certa inconfiabilidade nas expectativas selecionadas.

 

O trato social somente é viável através da dupla contingência, pois caso ela não existisse, nossas ações careceriam de parâmetros

exteriores para satisfazer nossas expectativas de ação no convívio social. “Quem pode ter expectativas sobre expectativas de outros

pode ter um acesso mais rico em possibilidades ao seu mundo circundante, e apesar disso, viver mais livre de desapontamentos”

(LUHMANN, 1983:48). É justamente na área de integração entre satisfação e desapontamento daquilo que se espera do outro, e da

avaliação do significado do comportamento próprio em relação a expectativas alheias, que se localiza o direito, sendo este o

subsistema social responsável por institucionalizar expectativas normativas.

 

Porém, antes que determinada expectativa normativa passe pelo processo de institucionalização, um grande número de frustrações

geralmente é ocasionado, porque a seletividade de tais expectativas é feita por cada indivíduo de maneira subjetiva, no âmbito de

cada sistema psíquico individual, sem parâmetros determinados a priori, e em regra, sem racionalidade. Observamos que após tal

seleção subjetiva e, a partir dela, ocorre a seleção de expectativas pelo sistema social, inclusive de expectativas sobre expectativas, e

sua posterior institucionalização, operação necessária ao convívio em sociedade, devido ao fato de reduzir o risco da ocorrência de

frustrações. É importante que se consiga uma simplificação dessas estruturas através de uma redução generalizante, de forma

anônima e impessoal, independente de seu destinatário, seja através da verbalização de uma expectativa na forma de dever-ser ou

na criação de regras de trato social. A segurança em relação às expectativas das expectativas e, secundariamente, a segurança sobre

o comportamento alheio, é base imprescindível de todas as interações sociais. As regras são sínteses comportamentais

anonimizadas, e por isso conduzem à segurança na seleção de expectativas, visto que “a orientação a partir de regras dispensa a

orientação a partir de expectativas.” (LUHMANN, 1983:53).

 

Com a regra há redução de riscos de erros na seleção de expectativas a serem observadas, porque, devido a ela, pode ser definido

que quem dela diverge age erroneamente, que a conduta desviante foi a de determinado sujeito, e não a conduta que a sociedade

selecionou como correta. “A vigência das normas fundamenta-se na impossibilidade fática de realizar isso [a simplificação] em
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todos os momentos e para todas as expectativas de todas as pessoas. Dessa forma, a vigência de normas reside em última análise na

complexidade e na contingência do campo da experimentação, onde as reduções exercem a sua função.” (LUHMANN, 1983:53).

 

A seletividade operada pelo sistema transforma o indefinido em palpável. Ao passo que alivia o indivíduo em grande parte do exame

próprio das alternativas de como se conduzir, ela também restringe suas possibilidades de opção, devido ao fato de o ser humano,

geralmente inconscientemente, se limitar às escolhas tomadas por outros (LUHMANN, 1983:53). Na maioria das vezes as estruturas

(expectativas de expectativas) são simplesmente aceitas, não são apreendidas como decisões seletivas. Mas mesmo quando

simplesmente aceitas ou vivenciadas, não perdem sua carga de seletividade, pois fica evidenciado que, quando ocorrem

desapontamentos, existiam outras possibilidades. A sobrecarga permanente da complexidade se transforma no problema da

experimentação eventual do desapontamento, contra o qual pode ser feito algo concreto, conforme será demonstrado a seguir.

 

Inerente à seleção de expectativas, se encontra a possibilidade de desapontamento. O sistema social, quando da seleção de

expectativas, deve tentar equilibrar o maior número de expectativas selecionadas possível, com menor número de possibilidades de

riscos de desapontamentos, levando-se em consideração que quanto maior o número de expectativas selecionadas, maiores serão

tais riscos. Assim, a racionalidade na seleção de expectativas demanda a ponderação entre uma complexidade sustentável e a carga

suportável de desapontamentos. “Especialmente em um mundo com crescente complexidade e contingência, isso [seletividade com

assunção de risco] poderia conduzir a um nível insustentável de tensões e problemas de orientação, caso o sistema social da

sociedade como um todo não apresentasse duas possibilidades contrárias de desapontamentos de expectativas.” (LUHMANN,

1983:55), possibilidades estas referentes à diferenciação entre desapontamentos de expectativas cognitivas e de expectativas

normativas. Dessa forma, se as conseqüências dos desapontamentos de todas as expectativas fossem unicamente a sua manutenção,

o convívio social seria inviável devido à existência de enorme número de desapontamentos “intoleráveis”, o que ocasionaria

instabilidade no sistema social.

 

As normas são expectativas normativas que, apesar de desobedecidas, continuam a ser de observância geral obrigatória, por isso

são contrafáticas. “As normas são expectativas de comportamento estabilizadas em termos contrafáticos” (LUHMANN, 1983:57).

A vigência da norma, como expectativa institucionalizada, não depende de sua observação ou de sua frustração (contrafaticidade).

“O símbolo do dever-ser expressa principalmente a expectativa dessa vigência contrafática, sem colocar em discussão essa própria

qualidade – aí estão o sentido e a função do dever-ser.” (LUHMANN, 1983:57).

 

A relevância e as chances de realização de determinada expectativa selecionada são fatores determinantes da opção de sua

manutenção ou não, quando desapontadas. A opção pela diferenciação entre expectativas é incentivada pela sociedade, ao não

censurar seus membros quando se adaptam ao desapontamento e renunciam a determinada expectativa (cognitiva), ou ao fomentar a

reação deles à conduta desviante e a manutenção de certa expectativa (normativa). A sociedade deslocará as expectativas ao nível

normativo quando forem vitais à segurança e à integração social de expectativas.

 

Devido ao fato de a diferenciação entre o cognitivo e o normativo somente ser de possível constatação quando ocorre o

desapontamento, e à existência de um amplo campo de expectativas raramente desapontadas, a definição prévia do caráter cognitivo

ou normativo de certa expectativa se torna desnecessária. “O desapontamento pode então levar à formação de normas através da

normatização a posteriori.” (LUHMANN, 1983:59).
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O alto grau de complexidade e contingência torna-se suportável devido à redução de situações em que a manutenção da expectativa

violada se faz necessária, através do estabelecimento de duas possíveis conseqüências de tal desapontamento, consistentes na

assimilação ou manutenção da expectativa. Em outras palavras, a complexidade e a contingência tornam-se fatores de menor

perturbação ao funcionamento do sistema social quando ele opera a diferenciação entre expectativas cognitivas e normativas,

através da seleção racional e conseqüente institucionalização. O sistema social deve garantir mecanismos de real e rápida

assimilação de expectativas cognitivas desapontadas, e de demonstração da sustentação de expectativas normativas desapontadas.

 
4.1 A CONFIANÇA ESTABILIZADORA DE EXPECTATIVAS

 

É essencial, em uma sociedade complexa e contingente, que estruturas seletivas reduzam a complexidade e a contingência, e é

justamente por isso que a não satisfação de expectativas institucionalizadas se torna um problema. Tal problema é a ameaça à

vigência da norma como redutora de complexidade da expectativa estabilizada, que faz reaparecer a complexidade referente às

inúmeras possibilidades de atuação e a contingência relativa à possibilidade de atuar diferentemente do que foi escolhido, o que gera

descrédito à história de comprobações acumuladas que deram origem à norma. “Desapontamentos levam ao incerto” (LUHMANN,

1983:63), e quando eles ocorrem, afigura-se inegável e evidente que expectativas são apenas expectativas, e que sua vigência deve

ser garantida.

 

A orientação por expectativas muitas vezes gera a falsa sensação de segurança, e a frustração de expectativas institucionalizadas

gera a sensação de insegurança e de ausência de parâmetros pré-estabelecidos de condutas sociais. Em um simples exemplo, ao

dirigir um veículo automotor através de um cruzamento com semáforo que esteja acionado em luz verde, nós somente passamos por

ele porque acreditamos que os carros que estão na outra pista do cruzamento pararão ao detectar que não estão autorizados a passar

por ali. Luhmann informa que
 

You are confident that your expectations will not be disappointed: that politicians will try to avoid war,
that cars will not break down or suddenly leave the street and hit you in your Sunday afternoon walk.
You cannot live without forming expectations with respect to contingent events and you have to
neglect, more or less, the possibility of disappointment. You neglect this because it is a very rare
possibility, but also because you do not know what else to do. The alternative is to live in state of
permanent uncertainty and to withdraw expectations without having anything with which to replace
them[2](LUHMANN, 2000:97)

 
Nesse contexto, o papel do subsistema jurídico é estabelecer a diferenciação entre expectativas que se frustradas não geram resposta

do sistema do direito (expectativas cognitivas), e expectativas que devem obrigatoriamente ser observadas (expectativas

normativas), para que seja possível o funcionamento do sistema social, com a conseqüente institucionalização destas.

 

A reação ao desapontamento de expectativas normativas não pode simplesmente ser deixada a cargo dos mecanismos individuais

psicológicos dos desapontados: o desapontado pode, tentando salvaguardar suas expectativas, desapontar legítimas expectativas

alheias, gerando mais perigo de ocorrência de desapontamentos que o restabelecimento de sua expectativa desapontada. A falta de

confiança na vigência de determinada expectativa gera, como já informado, sentimento de ausência de parâmetros pré-estabelecidos

de condutas condizentes com as expectativas de determinado sistema, e diminui a gama de possibilidades de desenvolvimento da

personalidade no âmbito de tal sistema, da forma assim demonstrada:
 

Confidence in the system and trust in partners are different attitudes with respect to alternatives, but
they may influence each other; and in particular, a decline in confidence or an increasing difficulty in
finding situations and partners which warrant trust may unleash deteriorating effects and diminish the
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range of activities available to the system.[3] (LUHMANN, 2000:99)
 
O sistema social deve orientar e canalizar o processo de desapontamento de expectativas, não só impondo expectativas a serem

observadas, mas também estabelecendo a possibilidade de que a manutenção de expectativas normativas estabilizadas se antecipe a

possíveis desapontamentos, através de mecanismos que operem a contenção das condutas que expõem a risco tais expectativas. “A

expectabilidade das expectativas dos outros é, assim, uma sólida conquista do convívio humano.” (LUHMANN, 1983:65), porque

permite a dupla contingência e, dessa forma, cria mais parâmetros para a conduta humana em sociedade, algo que deve ser

protegido pelo sistema social.

 

A institucionalização se constitui na operação levada a cabo pelo sistema social, através do subsistema social jurídico, que tem por

objetivo não só definir normas sob ameaça de sanção, mas também antecipar-se a possíveis comportamentos tendentes a gerar

desapontamentos e determinar se e quando será possível manter a expectativa desapontada. Mesmo não atendida, a expectativa deve

ser manifestada, permanecendo, de tal forma, intacta. A antecipação da reação ao desapontamento deve disponibilizar

comportamentos alternativos, através dos quais se possa expressar a continuidade da vigência da expectativa desatendida. O fato de

o comportamento desapontador ser sentido como um desvio confirma a norma. Trata-se de uma modalidade de “imputação da

discrepância”, na qual conclui-se que não era a expectativa que estava errada, mas sim o comportamento que contrariou a norma na

qual a expectativa se encontrava apoiada. “A norma permanece, e a causa do desapontamento reside no comportamento divergente.”

(LUHMANN, 1983:69).

 

Assim, nasce a necessidade de distanciar-se a expectativa da conduta divergente, através do reconhecimento da excepcionalidade do

desapontamento, para não se colocar em xeque a continuidade da expectativa institucionalizada. O desvio, que é um fato, somente

pode ser neutralizado se tratado como fato desprovido de operacionalidade para o sistema (LUHMANN, 1983). Porém, poderá

haver a justificação do desapontamento, e dessa forma, sua atribuição de sentido. A função do desvio é justamente possibilitar a

manutenção da expectativa apesar do seu desrespeito. Tal justificativa depende da análise de fontes sociais de sua plausibilidade e

racionalidade.

 

Mesmo que queira, o desapontado não pode ignorar a realidade, mas pode não admiti-la. Ele pode manifestar a não aceitação do

desapontamento através de sua conduta no sentido de reafirmar a expectativa inobservada. Nos casos mais simples, a mera

verbalização da expectativa já é suficiente, de forma a seguirmos não mais nos preocupando com o desapontamento. Nos mais

complexos, exige-se argumentação mais acurada para justificar o desapontamento. A sanção se faz necessária quando o

desapontamento não comportou justificação ou quando a conduta desviante direcionou-se evidentemente contra a norma

(LUHMANN, 1983:75). Mas, mais importante que a imposição de uma expectativa, é a explicitação de sua obrigatoriedade. “(...) a

personalidade humana sempre depende da estabilização normativa de suas estruturas seletivas.” (LUHMANN, 1983:75). Luhmann

ainda observa que:
 

A contribuição da expectativa para o desenvolvimento de sistemas complexos está relacionada à sua
tendência a dilatar as possibilidades de expectativas, juntamente com sua interação contrafática. Essa
contribuição fundamenta-se nas necessidades do convívio social, em sua necessidade elevada de
expectativas normativas, que leva a uma superprodução. (LUHMANN, 1983:76)

 
O subsistema jurídico tem o papel de prever e estabilizar os possíveis tipos de comportamento, através da institucionalização de

normas de conduta oriundas da experimentação do desapontamento de expectativas, e de criar mecanismos voltados à redução de

desapontamentos. A esse respeito observa Muñoz Conde:
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A existência humana pressupõe sempre a coexistência, ou a convivência. Ninguém vive isolado. Mas
esta convivência não é senão conflituosa. É o resultado de um processo dialético em que o indivíduo
renuncia a seus impulsos egoístas, em troca de que a convivência em comunidade seja possível, para
um melhor desenvolvimento de sua personalidade e para sua sobrevivência. Para regular a convivência
entre as pessoas, se estabelecem normas vinculantes que devem ser respeitadas por todos os membros
da comunidade. O acatamento dessas normas é uma condição indispensável para a manutenção da vida
em sociedade. Frente ao Princípio de Prazer, que impulsiona o sujeito à satisfação de seus impulsos
instintuais, existe o Princípio de Realidade, representado pelas normas que os demais impõem, que
obriga o indivíduo a sacrificar, ou limitar esses instintos e considerar os demais. A regulação da
convivência supõe, consequentemente, um processo de comunicação entre os membros de uma
comunidade, que se dá através de uma relação estrutural que a sociologia moderna denomina de
expectativa. Qualquer pessoa pode esperar de mim que eu me comporte conforme a uma norma, e o
mesmo eu posso esperar dos demais. A convivência se regula, portanto, através de um sistema de
expectativas das quais deriva uma norma ou conjunto de normas. Mas, estas expectativas correm,
entretanto, o perigo de não se satisfazerem. Por várias razões, muitas vezes se frustram, surgindo então
o problema de como se podem solucionar essas frustrações, ou à medida que estas frustrações sejam
inevitáveis, de como podem canalizar-se, para assegurar a convivência. (MUÑOZ CONDE, 2001:40)

 
O sistema social deve estabelecer meios de contenção de frustração de expectativas normativas, deve ele criar mecanismos de

redução de inconfiabilidade e de controle do risco de desapontamentos, e assim aumentar confiança a nas expectativas normativas.

Segundo Giddens, “risco e confiança se entrelaçam, a confiança normalmente servindo para reduzir ou minimizar os perigos aos

quais estão sujeitos tipos específicos de atividade” (GIDDENS, 1991:36), inclusive a atividade desempenhada pelo sistema social. A

confiança é a base de qualquer comportamento ou relação social. Sem ela, sequer levantaríamos pela manhã (LUHMANN, 2005:5).

Os efeitos da falta de confiança são extremamente perniciosos ao desenvolvimento individual e dos sistemas sociais, como informa

Luhmann: Thus lack of confidence and the need for trust may form a vicious circle. A system – economic, legal, or political –

requires trust as an input condition. Without trust it cannot stimulate supportive activities in situations of uncertainty or risk.[4]
(LUHMANN, 2000:103).
 
Acerca da importância constitutiva da confiança em relação ao sistema social, na sociedade contemporânea, Anthony Giddens

observa que:
 

Em condições de modernidade, o futuro está sempre aberto, não apenas em temos da contingência
comum das coisas, mas em termos da reflexividade do conhecimento em relação ao qual as práticas
sociais são organizadas. Este caráter contrafactual, orientado para o futuro da modernidade é
amplamente estruturado pela confiança conferida aos sistemas abstratos. (GIDDENS, 1991:77)

 
Destarte, o sistema social deve definir quais riscos são tolerados para cada tipo de ação, e estabelecer mecanismos de redução de

tais riscos de desapontamentos, que podem ser chamados de mecanismos redutores de complexidade, para aumentar a confiança na

vigência e na dupla contingência das expectativas normativas do sistema social das sociedades contemporâneas, marcado pelo alto

grau de complexidade.

 

5. O FUNCIONALISMO JURÍDICO-PENAL SISTÊMICO

 

O Direito Penal, a partir da ótica funcionalista sistêmica, tem por função precípua garantir a identidade normativa da sociedade, ou

seja, a constituição da sociedade na qual esteja inserido (JAKOBS, 2004). A pena não é, e não pode ser, apenas um mal infligido ao

indivíduo que descumpre a norma, numa seqüência irracional de dois males (delito-pena). O conteúdo cognitivo da sanção, como

resposta a quem contraria a norma, é justamente a afirmação da norma. O Direito Penal se presta a contradizer a contradição das

normas determinantes da identidade da sociedade. Nas palavras de Jakobs (2003b:4): “O Direito Penal confirma, portanto, a
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identidade social”. Acerca da importância da manutenção de tal identidade, Giddens nos mostra que:
 

A segurança ontológica é uma forma, mas uma forma muito importante, de sentimentos de segurança
no sentido amplo em que empreguei o termo mais atrás. A expressão se refere à crença que a maioria
dos seres humanos têm na continuidade de sua auto-identidade e na constância dos ambientes de ação
social e material circundantes. Uma sensação de fidedignidade de pessoas e coisas, tão central à noção
de confiança, é básica nos sentimentos de segurança ontológica, daí os dois serem relacionados
psicologicamente de forma íntima. (GIDDENS, 1991:84)

 
Em sociedades nas quais os mecanismos de legitimação do poder de legislar, no plano do dever-ser, estão baseados na racionalidade

e na democracia, e como corolário desta, a participação popular, direta ou indireta, no processo de elaboração de suas normas, tais

normas representam uma projeção, um reflexo da sociedade, pois são, como se pode depreender, a identidade da sociedade expressa

por meio de normas jurídicas. A infração a tais normas, não significa apenas a satisfação de um desejo egoístico pelo agente, como

o desejo de possuir bens alheios mas, para a sociedade, significa um ataque aos seus valores supremos insculpidos em normas de

conduta positivadas. Nesse contexto, a pena não é apenas um mecanismo de manter a identidade social, mas sim, um mecanismo

próprio da identidade social (JAKOBS, 2003b:13), inerente a esta. Apesar de se esperar que a pena engendre certas conseqüências

de natureza psicológica ao infrator, a pena significa algo independente disso: comprovação, através da resposta do sistema social, de

que a identidade da sociedade está mantida.

 

A pena, como resposta do sistema social à frustração de expectativas normativas, é responsável por atribuir o caráter de

contrafaticidade a tais expectativas. Ela é uma comunicação à sociedade, com o seguinte conteúdo: apesar de alguns fatos não

corresponderem à sua configuração normativa, esta configuração continua a ter vigência. Por isso, a pena é responsável por manter a

confiança da sociedade na vigência das expectativas normativas que constituem sua identidade.

 

Assim, a sociedade saberá que, apesar de inobservada a norma, ela continua a viger e tal sociedade poderá continuar a proceder de

acordo com a expectativa violada. Em outros termos, a sociedade saberá que poderá continuar a pautar sua conduta e seus anseios a

partir das expectativas normativas que constituem sua identidade. Do contrário, à primeira frustração de expectativa, por qualquer

indivíduo, já se estabeleceria o caos, se retornaria ao estado de natureza, como observam os autores contratualistas citados, por total

descrédito no histórico de experimentação de expectativas e sua seleção pelo sistema social.

 

Em outras palavras, à primeira frustração, a sociedade se desmantelaria, cada indivíduo perderia o vínculo de confiança que indica

que a conduta dos outros será (ou ao menos deverá ser) pautada pelas expectativas institucionalizadas, e sem a confiança como base

das relações sociais, estas provavelmente desapareceriam. Dessa forma, cresceria a tendência individual ao isolamento e à

vigilância máxima dos bens que interessam a cada um, individualmente. Porém, algo pode ser feito pelo sistema social, através do

subsistema jurídico, conforme indica Jakobs: “O Direito Penal restabelece, no plano da comunicação, a vigência perturbada da

norma cada vez que se leva a cabo seriamente um procedimento como conseqüência de uma infração da norma” (JAKOBS,

2003b:4). A preservação da configuração normativa da sociedade não é uma conseqüência do processo de aplicação da pena, mas

sim, seu significado (JAKOBS, 2003b:5). Encontramos o fundamento, mesmo que rudimentar, de tal função da pena na obra de

Émile Durkheim, como observa o sociólogo francês Raymond Aron, da seguinte forma:
 

De qualquer forma, depois de ter esboçado uma teoria do crime, Durkheim deduz dela sem dificuldade
uma teoria das sanções. Afasta com um certo desprezo as interpretações clássicas, segundo as quais as
sanções teriam por finalidade prevenir a repetição do ato culpado. Para ele, a sanção não tem a função
de amedrontar ou de dissuadir; seu sentido não é este. A função do castigo é satisfazer a consciência
comum, ferida pelo ato cometido por um dos membros da coletividade. (ARON: 2008:467)
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Pelo viés do funcionalismo sociológico aplicado ao Direito Penal, observando a sociedade contemporânea de acordo com os autores

já citados, tendo em foco suas características, tais como a complexidade e organização a partir da contingência de expectativas

normativas pelo subsistema social jurídico, podemos entender por consciência comum as normas jurídicas que compõem tal

subsistema, que formam a configuração normativa da sociedade. Esta seria o objeto de proteção imediato do Direito Penal, e a

função da pena seria a manutenção de tal configuração (JAKOBS, 2008:XVI).

 

É impossível separar o Direito Penal da sociedade, pois que, como visto, este é um recurso indispensável do qual a sociedade lança

mão para resolver alguns de seus problemas (JAKOBS, 2003b:5). Em termos funcionalistas, o sistema jurídico, enquanto sistema

social parcial, é utilizado pela sociedade (sistema social) para repelir o fenômeno da defraudação da confiança que garante a dupla

contingência. Assim, observamos que a confiança é um mecanismo de redução da complexidade à medida em que permite que cada

indivíduo tenha certa segurança ao selecionar quais expectativas deve observar e captar quais devem ser observadas por outros

indivíduos, o que permite que cada um planeje quais ações tomará no futuro e quais reações deve esperar, reações estas que

fundamentam a própria escolha de sua ação.

 

5.1. A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA VIGÊNCIA DAS NORMAS

 

Algumas normas constitutivas da sociedade possuem força de auto-estabilização, tal como ocorre, por exemplo, com certas

expectativas cognitivas ou mesmo normativas, que por serem de observância tão óbvia, estabelecem-se sem a necessidade de

operação de qualquer sanção, por parte do sistema jurídico. A inobservância de tais expectativas gera apenas pequenas reprovações

sociais. Observamos, por exemplo, a expectativa existente que indica que todos devem cuidar de sua higiene pessoal e não devem

emitir sons sem sentido algum. Se inobservadas tais expectativas, a reação vislumbrada volta-se apenas para atribuir a qualidade de

estranho ou sujo às pessoas que não as observaram, atribuição feita por parte dos outros indivíduos com os quais tais pessoas

convivem, e como se pode constatar pela observação, a referida reação já basta para que tais expectativas sejam observadas, ao

menos em tese.

 

Outras normas, por sua vez, carecem por completo de tal força de auto-estabilização, como acontece em geral com as regras que

hoje não podem ser representadas como previamente concebidas, oriundas do direito natural ou divino, mas simplesmente feitas,

ainda que feitas por boas razões (JAKOBS, 2003b). A inobservância de normas desse tipo não gera de imediato uma sanção, como

ocorre com a inobservância das normas auto-estabilizáveis, conforme já demonstrado. Desta forma, podemos observar, por

exemplo, que ninguém que goze de mínima higidez mental, conduziria pela via um veículo automotor sem freios, em condições

normalmente presentes. Porém, com certeza, muitas pessoas conduziriam – e efetivamente o fazem – sem licença para tanto. Ao

passo que, como conseqüência da conduta de dirigir sem freios poderá ocorrer literalmente uma pena natural, que pode chegar até à

perda da vida, da conduta de dirigir sem licença não se depreende uma pena oriunda tão somente do atuar do agente, inerente a este.

Nesse caso, se faz necessário, para a garantia da vigência da expectativa normativa violada, de inobservância desprovida de uma

inerente sanção, o uso de um mecanismo sancionatório, dirigido ao agente, oriundo de um ente externo, legitimado para tal.

 

Podemos observar que no funcionamento do Direito Penal, essa sanção se aplica por meio de um procedimento formalmente

estabelecido pelo subsistema social jurídico, e possui a função de proteger a confiança da sociedade na expectativa normativa

institucionalizada, necessária ao funcionamento do sistema social. Na obra de Jakobs (2003b), encontramos tal função demonstrada

da seguinte forma: “Desde o fim do direito natural, a pena já não se impõe a sujeitos irracionais, mas a sujeitos refratários. A sanção
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contradiz o projeto do mundo do infrator da norma: este afirma a não vigência da norma para o caso em questão, mas a sanção

confirma que essa afirmação é irrelevante.” (JAKOBS, 2003b:13).

 

5.2. SOCIALIDADE VERSUS SUBJETIVIDADE

 

Costa Júnior (2000) argumenta que o funcionalismo sistêmico tira o indivíduo livre do centro de proteção do sistema social. Porém,

como se pode vislumbrar, é justamente ao indivíduo que se pretende proteger com a preservação da configuração normativa social,

através da estabilização de expectativas, garantindo a possibilidade de ocorrência da dupla contingência pela proteção da confiança.

O indivíduo é o centro, ainda que secundariamente remetido, pois se remete primeiramente à proteção da vigência da norma, e

secundariamente, aos indivíduos que se beneficiam dessa vigência. Podemos observar um exemplo de tal proteção no fato de todos

nós, indistintamente, nos beneficiarmos da proteção da vigência da norma penal que incrimina a conduta homicida.

 

Poderíamos pensar que a referida proteção não ocorreria no caso de, por exemplo, algum suicida solicitar que outra pessoa o mate,

para facilitar o seu ato de auto-extermínio, indicando que sua vontade voltada à não proteção de sua vida não seria lícita, e portanto,

o sistema social não está legitimado a impor a respectiva sanção a quem o auxilie. Porém, a vontade isolada de alguém não é capaz

de interferir no processo de institucionalização de expectativas normativas por parte do sistema social. Observamos, a partir da

configuração normativa social vigente[5], que o auxílio ao suicídio é algo dotado de reprovabilidade social isoladamente

considerado, por isso deve haver a imposição de uma sanção.

 

O fundamento da reprovação ao caso em questão reside no fato de existir uma expectativa normativa na sociedade, segundo a qual

deve ser protegida a vida de todo os indivíduos, porque sua supressão implicaria na exclusão do sujeito da participação na formação

da configuração normativa da sociedade, em sua exclusão da participação do processo de seleção de expectativas normativas que

refletem os anseios sociais. Assim, a supressão da vida do suicida por terceiros implicaria automaticamente na exclusão de um

indivíduo do centro de proteção do sistema social, simplesmente pelo fato de alguém nesse processo deixar de existir.

 

Desta forma, não terá validade o argumento que visa à não imposição de sanção a quem auxilia o suicídio, indicando que se a

vontade suicida não for efetivada, estaria um indivíduo fora do centro de proteção do sistema social. Pelos motivos já expostos, a

vontade do suicida não poderá ser efetivada sem que seja praticado um delito por parte do terceiro que executa a referida vontade.

 

Ante a crítica que aduz ser o funcionalismo a negação da liberdade individual (COSTA JÚNIOR, 2000), porque os pressupostos de

funcionamento do sistema social são supra-individuais, e a tutela do subsistema do Direito não ocorre sobre a liberdade individual,

mas sobre expectativas de conduta, responde Jakobs (2003b:14), nos seguintes termos. O referido autor indica que a liberdade

individual necessita de fundamentação, no contexto de um sistema social, que promova o maior número de chances possíveis de

desenvolvimento da personalidade, e não deve ser tida como um valor absoluto, de origem natural ou divina, a ser tutelado

independentemente de quaisquer expectativas sociais que subjazem aos casos que envolvem limitações socialmente necessárias à

liberdade, como, por exemplo, nos casos de aplicação de pena privativa de liberdade Acerca de tal crítica, informa o autor:

“Contrariamente a isso cabe objetar por sua vez que um sujeito livre quase por graça da sociedade é demasiado pouco, que este não

deve ser fundamentado de modo derivado, mas que deve constituir o princípio e o objeto, vale dizer, que deve ser necessariamente o

conteúdo principal da empresa Direito Penal.” (JAKOBS, 2003b:14).
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Ao observarmos a tendência gregária do ser humano e as formas de interação social existentes em nossa sociedade, concluímos que

a subjetividade somente pode se desenvolver plenamente em socialidade. “A subjetividade se gera através de um processo mediado

pelo social” (JAKOBS, 2003b:15). Assim, a noção de parte, se forma a partir de, e em contraposição à noção do todo. No âmbito da

análise dos sistemas psíquicos, Sigmund Freud (1923) observou que a constituição psíquica do sujeito é formada por três instâncias

distintas, denominadas por ele de ego, superego e id. O sistema psíquico se forma e funciona a partir de sua diferenciação com o

ambiente. O referido autor percebeu que os elementos da constituição psíquica de um indivíduo (exceto o id, instância pré-

existente) se formam a partir da constituição psíquica de seus pais, por meio de identificações inconscientes com o ego e o superego

destes (LAPLANCHE; PONTALIS, 2002:499). A relação entre pais e filhos é o primeiro vínculo social que estabelecemos, nos

primórdios da vida, que marca a forma pela qual continuaremos a nos relacionar em sociedade (FREUD, 1923).

 

Por tais motivos, Jakobs (2003b:18) conclui não ser correto contrapor as condições de constituição da subjetividade às condições da

constituição da socialidade, nos termos da relação “aqui liberdade” versus “aqui coletivismo”. Sem uma sociedade em

funcionamento, faltam condições empíricas de formação e desenvolvimento da subjetividade. Para Günther Jakobs:
 

Não se trata de que a sociedade, entendida como algo feito e determinado, anteponha-se ao sujeito, mas
também fica excluído o contrário. Dizendo de outro modo, a subjetividade não só é um pressuposto,
mas também uma conseqüência. Sem um mundo objetivo vinculante não há subjetividade e vice-versa.
(JAKOBS, 2003b:18)

 
A relação de confiança que deve ser assegurada pelo sistema social, à medida que este se desenvolve por via da complexidade e da

contingência, visa justamente oferecer bases empíricas à conduta individual, possibilitando assim, a dupla contingência e a vida em

sociedade. Como já informado, o funcionalismo sociológico aplicado ao Direito Penal não visa à proteção de um ente alheio,

distanciado dos indivíduos, denominado de sociedade, pelo subsistema do Direito, mas sim, através do sistema social, observar

como é possível garantir a máxima possibilidade de confiança nas expectativas de conduta cuja confiança dá suporte à vida em

sociedade. Nesse contexto, Anthony Giddens observa:
 

Com o desenvolvimento dos sistemas abstratos, a confiança em princípios impessoais, bem como em
outros anônimos, torna-se indispensável à existência social. A confiança impessoalizada deste tipo é
discrepante da confiança básica. Há forte necessidade psicológica de achar outros em quem confiar,
mas as conexões pessoais institucionalmente organizadas estão faltando em relação às situações sociais
pré-modernas. A questão aqui não é primordialmente a de que muitas características sociais que faziam
parte anteriormente da vida cotidiana ou do “modo de vida” foram retiradas e incorporadas a sistemas
abstratos. Pelo contrário, o tecido e a forma da vida cotidiana foram remodelados em conjunção com
outras grandes mudanças sociais. As rotinas que são estruturadas por sistemas abstratos têm um caráter
vazio, amoralizado – isto vale também para a idéia de que o impessoal submerge cada vez mais o
pessoal. Mas não se trata simplesmente de uma diminuição da vida pessoal em prol de sistemas
impessoalmente organizados – mas de uma transformação genuína da própria natureza do pessoal.
Relações pessoais cujo principal objetivo é a socialidade, informadas pela lealdade e autenticidade,
tornam-se parte das situações sociais de modernidade da mesma forma que as instituições abrangentes
de distanciamento tempo-espaço. (GIDDENS, 1991:107)

 
A crise da confiança em expectativas normativas institucionalizadas é uma crise do próprio sistema social, que se utiliza do

subsistema social jurídico para gerir perturbações na confiança, através de intervenções que objetivam o seu restabelecimento, e

conseqüentemente, maior segurança nas relações sociais.

 

5.3. O RISCO NA SOCIEDADE COMPLEXA

 

Segundo Luhmann (2008), o sistema social capta os riscos aos quais seu funcionamento está exposto, e busca afastá-los através dos
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mecanismos de que dispõe. Assim, um dos referidos mecanismos é a imposição de pena, pelo subsistema jurídico, ao agente que

promova ou incremente tais riscos de maneira socialmente reprovável, segundo a configuração normativa da sociedade. Tal

procedimento sancionatório deve ter a maior eficácia possível, através do estabelecimento de sanções preventivas de um modo

perceptível. Nesse contexto, não se deve esperar que a vigência da norma seja violada, e por conseqüência, a configuração

normativa da sociedade seja lesada, para que se possa levar a cabo a imposição de uma sanção, em relação a condutas que na

maioria dos casos são perigosas de forma injustificada e, portanto, inaceitáveis. Sabemos que o contato social implica em riscos, e

sem estes o sistema social não evolui, mas, na sociedade contemporânea, marcada pela complexidade, contingência e por tal risco, a

distância que há entre a conduta perigosa e a violação à respectiva expectativa normativa é muito menor do que a distância que

havia há um século atrás, o que demanda gerenciamento de tal risco de forma diversa da pretérita, pelo sistema social.

 

Apesar de ser um termo eminentemente moderno (GIDDENS, 1991:32), o risco, antes do desenvolvimento tecnológico e político

das sociedades contemporâneas, provinha principalmente da falta de controle das intempéries da natureza, quando transportadas

para o âmbito da ação humana (BOTTINI, 2007). Na contemporaneidade, pequenas ações podem gerar danos sociais de grandes

proporções, como poderia ocorrer, por exemplo, caso o fabricante de um remédio essencial à saúde, incorresse em algum erro na

dosagem da fórmula de tal medicamento, em alguns lotes, o que poderia causar a morte de centenas de pessoas. Um simples erro em

uma linha de produção, alguns miligramas a menos de certo elemento, poderia ser letal a um enorme número de pessoas. Há cem

anos, se um farmacêutico – ou boticário – cometesse um erro de tal natureza, causaria um dano bem menor. Hoje há maior risco de

lesão a interesses socialmente relevantes e juridicamente protegidos nas atividades humanas, industriais ou não, que apresentam a

possibilidade de produzir reações em cadeia (BECK, 2002a). As observações de Boaventura de Sousa Santos explicitam a questão

trazida:
 

Tenho dado o exemplo da violência urbana como paradigmático da turbulência em escalas. Uma
disputa relativamente circunscrita pode desencadear uma onda de violência que atinge toda a cidade ou
todo o país: uma explosão imprevisível da escala do conflito. Assim, um fenômeno aparentemente
trivial e sem conseqüências é posto em equação com outro, dramático e com conseqüências fatais para
a sociedade. Esta mudança abrupta e imprevisível de escala de fenômenos ocorre hoje nos mais
diversos domínios da prática social. Na esteira de Prigogine (1979, 1980, 1997), penso que as nossas
sociedades atravessam um período de bifurcação, ou seja, uma situação de instabilidade sistêmica em
que a mudança mínima pode produzir, de modo imprevisível e caótico, transformações qualitativas. A
turbulência das escalas destrói sequências e termos de comparação e, ao fazê-lo, reduz alternativas, e
cria impotência ou promove passividade. (SANTOS, 2006:325)

 
Na contemporaneidade, os riscos deixam de ser apenas mais dados periféricos em qualquer análise socialmente relevante e passam

a ser o centro das atenções (BOTTINI, 2007:35), pois se converteram em uma das principais forças de mobilização política

substituindo, muitas vezes, por exemplo, as referências às tensões oriundas das desigualdades de classes, raça ou gênero (BECK,

2002a:7). O sociólogo alemão Ulrich Beck assim o conceitua:
 

Riesgo es el enfoque moderno de previsión y control de las consecuencias futuras de la acción
humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada. Es un intento
(institucionalizado) de colonizar el futuro, un mapa cognitivo. Toda sociedad, por supuesto, ha
experimentado peligros. Pero el régimen de riesgo es una función de un orden nuevo: no es nacional,
sino global. (BECK, 2002a:5)

 
Quanto maior o grau de complexidade da sociedade, maior a possibilidade de defraudação de expectativas normativas

institucionalizadas, e mais difícil é a resposta eficiente do sistema social a tais frustrações. Um mecanismo válido de gerência do

risco, pelo subsistema jurídico, é o aumento da severidade das penas para o descumprimento das determinações legais, quanto

maior for o risco causado pela conduta. A pena funciona como o segundo elemento da equação que a envolve com o grau do risco
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operado, sendo diretamente proporcional a este, algo que, em tese, deveria inibir a prática de condutas perigosas, e assim reduzir a

ocorrência de resultados danosos. Observa Luhmann que , “desde un punto de vista secular, el cálculo del riesgo trata de un

programa de minimización del arrepentimiento” (LUHMANN, 1996:133), arrependimento este relacionado à falta de precaução

tomada no procedimento de gerência de riscos e de danos futuros.

 

Partindo do pressuposto de que os riscos são inerentes ao funcionamento do sistema social, e que o elevado grau de materialização

desses riscos, em relação à violação de expectativas normativas, essenciais à convivência em sociedade, pode comprometer o

funcionamento do sistema social, a temática relacionada à seleção, pelo sistema social, dos riscos toleráveis se torna também central.

Acerca da questão, Luhmann demonstra que:
 

La pregunta relevante a este respecto se ocupa de saber quién o qué decide si (y en qué horizontes
objetivos y temporales) un riesgo en tanto tal ha de ser considerado o no. A las ya conocidas
discusiones sobre el cálculo, percepción, valoración, y aceptación del riesgo, se suma ahora la
problemática sobre la selección de riesgos, problemática que no trata sobre la causalidad, sino sobre
la posibilidad de que los factores sociales puedan dirigir el citado proceso de selección. (LUHMANN,
1996:126)

 
Nesse contexto, observamos que o sistema social capta nos processos comunicativos da sociedade informações acerca dos riscos

que esta tem como toleráveis ou não, institucionalizando tais informações como expectativas. Assim, podemos perceber que, para o

sistema social, há riscos aceitáveis, geralmente relacionados à baixa lesividade das condutas que os representam, tais como os riscos

inerentes ao tráfego aéreo e terrestre, ou até mesmo os riscos de uma guerra, quando estiver voltada à necessidade de manutenção

de certa comunidade. Podemos perceber também que, por outro lado, há riscos inaceitáveis, que são aqueles cujas condutas que

representam atacam a vigência das mais basilares expectativas normativas, tais como os relativos ao controle de armamento nuclear.

Vislumbramos também serem inaceitáveis os riscos daqueles que não apresentam predisposição individual à adequação ao modelo

social referente ao respeito às expectativas normativas institucionalizadas, observado o processo legítimo de evolução e mutação da

configuração normativa a sociedade, conforme será demonstrado. A esse respeito, informa Luhmann:
 

Esta tradición racionalista basa la comprensión del problema en que los daños se deben evitar en lo
posible. Esto limita de forma considerable posibilidades de acción, por ello hay que admitir y
“arriesgar” acciones, que pueden desencadenar, según el cálculo de probabilidad, daños evitables.
Todavía hoy los riesgos se indagan a través de la magnitud y de las probabilidades del daño. Con
otras palabras, se trata de una extensión controlada de la esfera de la acción racional. (LUHMANN,
1996:135)

 

Assim, podemos definir um esquema de observação da realidade no qual se pode, em princípio, calcular todas as decisões sob o

ponto de vista da probabilidade de ocorrência do dano consistente no risco ao funcionamento do sistema social, objetivando evitar

os referidos danos. Consoante tal modelo, podemos também diferenciar os riscos toleráveis, condizentes com determinado sistema

social e coerentemente justificáveis, dos riscos intoleráveis, que representam maior custo do que benefício ao funcionamento do

sistema social e à vida em sociedade.

 

Outra característica dos riscos atuais, digna da atenção, que contribui para a legitimação da intervenção do subsistema jurídico sobre

a conduta perigosa, é a grande dificuldade, em um número de casos cada vez maior, de se estabelecer um nexo causal entre a

conduta perigosa e seu resultado no mundo físico, material, pela dificuldade de localização e de individualização de cada pessoa que

sofreu o referido risco. Tal análise somente se torna necessária caso não se tenha em vista a necessidade de proteção da confiança

em expectativas normativas, independentemente de risco pessoal causado pela conduta que as violou.
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Em outros termos, segundo um paradigma epistemológico do Direito Penal, não funcionalista, mas bem popular entre as escolhas

dos juristas contemporâneos (GOMES, 2002), denominado de garantismo penal, em que não se prioriza a manutenção da

expectativa violada, mas se exige o efetivo risco de lesão pessoal a alguém para a incidência de reprovação do ato pelo sistema

social, a referida reprovação dificilmente ocorreria, mesmo que o agente pratique constantemente condutas que representam riscos

socialmente relevantes, em completo descontrole de riscos perfeitamente evitáveis, porque muitas vezes tais riscos são de difícil e

ate mesmo impossível comprovação.

 

Um dos grandes problemas do Direito Penal contemporâneo é justamente lidar com situações como esta: uma sociedade que

apresenta exageradamente riscos e uma legislação – no caso, a brasileira – que foi criada com base em um sistema ontológico – o

finalismo penal – de influência neokantista (SCHMIDT, 2007:72), que à época de sua criação, em contraposição ao sistema

causalista, preocupava-se com a imputação do crime (figura típica) pelo dolo (consciência e vontade), o elemento subjetivo do autor.

O tema central do Direito Penal era o elemento anímico do agente. Porém, conforme já demonstrado, a potencialidade de causar

riscos de antigas condutas foi aumentando, novas formas de se criar riscos foram aparecendo e se expandindo, e a legislação penal

não respondeu satisfatoriamente, criando efetivos mecanismos de redução de riscos, tais como, por exemplo, o aumento de penas.

 

O grande problema das condutas socialmente perigosas de hoje não é a aferição da consciência e da vontade do agente em relação a

determinado ato, visto que tal análise sempre foi pressuposto da qualificação de sua conduta como crime, há mais de dois séculos.

O real desafio do sistema social atualmente é o resultado provocado por determinada conduta qualificada como crime pelo

subsistema jurídico, consubstanciado na violação da confiança em determinada expectativa normativa institucionalizada, que pode

ser de consideráveis proporções sociais, conforme já ilustrado.  Tomemos como exemplo o sistema finalista, já citado, criado pelo

professor alemão Hans Welzel no ano de 1930, quando da publicação de um artigo de sua autoria sobre a relação de causalidade

(GOMES; MOLINA, 2007:140). Tal sistema somente foi adotado pela legislação penal brasileira em 1984, com a última grande

reforma do Código Penal (BRASIL, 1984, Art. 20), o que de certa forma demonstra como a legislação penal brasileira se encontra

atrasada em relação à produção teórica internacional. Pior ainda é deparar-se com princípios penais insculpidos nos postulados

liberais da revolução francesa, com aplicação absoluta, inflexível, como o proposto por alguns defensores do garantismo penal, tais

como Luiz Gomes (2002), que visam à exclusão da tutela penal do risco caso não seja efetivamente identificada a relevante lesão ao

patrimônio jurídico de determinada pessoa, desprezando-se a necessidade de redução de riscos, pelo sistema social, na sociedade

contemporânea, complexa e contingente. É absurdo virar-se as costas às grandes mudanças sociais e pregar postulados anacrônicos,

que têm sido barreiras, em certos casos, à modernização do Direito Penal, e ignorar a ponderação de princípios como critério

hermenêutico, que possibilita, muitas vezes, a prevalência de princípios também insculpidos na Constituição da República (Brasil,

1988), que em determinados casos se voltam contra o infrator, visando à efetivação da segurança pública.

 

Alguns teóricos do direto penal (GOMES, 2002:28) posicionam-se contrariamente à criação de crimes cujo objeto seja condutas de

perigo abstrato, sem a necessidade de comprovação concreta do risco pessoal por elas causado, ao argumento que tais condutas

ferem o princípio da lesividade, na sua vertente que prega que deve haver efetiva lesão a um bem jurídico, para atuação do Direito

Penal. Porém, observamos que, se se esperar a lesão ocorrer ou o perigo de lesão ser provado, para sancionar uma conduta em si

potencialmente perigosa, porque violadora de expectativas institucionalizadas, o sistema social disporá de um excelente mecanismo

de redução de riscos socialmente reprováveis e conseguinte redução de complexidade, riscos estes abundantes e perniciosos em

nossa sociedade nos tempos atuais. Não se deve esperar que o homicida puxe o gatilho da arma para depois tentar impedi-lo de
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cometer o atentado contra a vida, mas sim, deve-se impedi-lo e puni-lo por tal ato. Nos tipos penais que prevêem condutas

consideradas de perigo abstrato, o legislador deduz logicamente que certa conduta socialmente reprovável possui imensa

probabilidade de ser perigosa à pessoa, na maioria dos casos, e a transcreve em forma de tipo penal, cominando uma determinada

sanção, assim, não deixando a cargo da prova do nexo de causalidade entre a conduta do agente e seu efetivo dano, para se impor a

pena.

 

Suponhamos que alguém implemente uma conduta que sabe poder ser perigosa a outrem, assim assumindo o risco de

eventualmente lesionar algum interesse pessoal juridicamente protegido. Mesmo que essa pessoa não venha a diretamente lesionar

tais tipos de interesses ou produzir tal risco, ofende à legítima expectativa dos demais membros da sociedade, referente ao fato de

não quererem correr o risco, mesmo que potencial, de terem seus interesses pessoais legitimamente protegidos, lesionados por

condutas alheias. Portanto, o agente que cria tal risco potencial lesa a legítimos interesses de toda a coletividade e de cada um de

seus membros, através da violação da referida expectativa que ocasiona a ruptura da confiança nesta e, conseqüentemente, a

frustração da dupla contingência. Não devemos ficar sempre à mercê da prova do nexo causal para inibir condutas que

potencialmente podem ferir a bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal, e que fazem, por serem protegidas pelo direito, parte da

configuração normativa da sociedade.

 

Diariamente, várias pessoas morrem vitimadas de disparos de arma de fogo, de cuja autoria se ignora, se desconhece. Somente no

município do Rio de Janeiro/RJ, entre os anos de 2007 e 2009, mais de 700 pessoas foram vítimas de balas perdidas, conforme

relatório das pesquisas realizadas pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (2010). Devido à conformação

arquitetônica de nossos centros urbanos, é praticamente impossível identificar a origem da maioria dos disparos realizados à longa

distância, que ocasionam as referidas mortes, e assim ligar tal resultado lesivo à conduta que o originou, e ao seu respectivo autor.

Tal problema foi resolvido por nosso legislador, ao incriminar a conduta de disparo de arma de fogo em local habitado ou em

direção a este (BRASIL, 2003, Art. 15), sem a necessidade de se provar potencial ocorrência de resultado lesivo à pessoa.

 

Podemos, pensar também nos delitos previstos no art. 33 e no art. 35 da lei, 11.343/06 (BRASIL, 2006), definidos como tráfico

ilícito de drogas a associação para o tráfico, respectivamente, que servem para proteger a saúde pública. Alguns estudiosos, a

exemplo de Luiz Gomes (2010) defendem que, para que haja a imposição de pena a quem pratique tais delitos, deve ser provado

efetivo dano à saúde pública em cada caso submetido a julgamento, sob o argumento de que a Constituição da República assim

estabelece, e por isso deve-se exigir a prova da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma (saúde pública), para que quem os

pratique seja condenado, independentemente se o legislador que fez a referida lei não tenha nela disposto tal exigência.

 

Porém trata-se de delitos de perigo abstrato, que prescindem da exigência da efetiva lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado

para que seja imposta pena a quem os pratique, como se pode observar da simples leitura dos tipos penais presentes nos referidos

artigos[6]. Se a sociedade ficar à mercê da prova de efetiva lesão à saúde pública de cada ato do traficante, consistente no dano

causado a uma coletividade pelo vício daquele membro que comprou a droga que foi vendida, quase todos os referidos crimes

praticados no território nacional ficariam sem punição e o sustentáculo financeiro e estrutural do poder fático do crime organizado

além de continuar, seria engrandecido, ameaçando a própria existência do Estado e a garantia das instituições democráticas.

 

Sabendo que o poder do crime organizado advém, principalmente, do tráfico ilícito de entorpecentes, que por estimativa, movimenta

no mundo cerca de US$ 320 bilhões por ano (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2008), e que tal conduta
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viola a expectativa normativa presente no meio social, referente à vedação do comércio de drogas ilegais, o legislador nacional

decidiu institucionalizar, através do subsistema do Direito, tal expectativa, cuja violação subjaz à ameaça de sanção, assim fazendo

com que tal subsistema seja coerente, neste ponto, com as expectativas presentes no sistema social.

 

A conduta abstratamente perigosa, sem justificação, é em si antinormativa, mesmo que não venha a causar perigo efetivo a alguém,

desde que seja socialmente reprovável e que seja razoável sua criminalização, para a real, e não apenas formal, efetivação da

proteção da confiança em expectativas normativas vigentes na sociedade. Sabemos que sem risco a sociedade não evolui (BECK,

2002a). A criação de um risco socialmente reprovável é um ataque às legítimas expectativas dos membros da sociedade e à

configuração normativa desta, e cabe aos sistemas sociais diferenciar quais riscos são permitidos e quais são proibidos, e estabelecer

a sanção correspondente à criação e incremento destes últimos.

 

5.4. O DIREITO PENAL DO INIMIGO

 

A pena deve ser entendida como a marginalização de um ato em seu significado lesivo à vigência de determinada norma e,

conseqüentemente, a constatação de que a estabilidade normativa da sociedade, que os sistemas sociais pretendem manter,

permanece inalterada. “(...) la pena misma no es sino una comunicación que resulta cualificada en atención a un servicio funcional

determinado.” (NAVARRO, 2007:272). Segundo Günther Jakobs “A pena é a confirmação da identidade da sociedade.” (JAKOBS,

2003a:51). O efeito confirmatório é destinado a pessoas, a seres participantes dos processos comunicativos que envolvem vida em

sociedade. O referido autor observa que o dano infligido através da pena não objetiva causar medo ou compaixão ao autor da

infração, uma vez que possui apenas um significado: não se deve anuir ao ato infrator (JAKOBS, 2003a). A sociedade percebe o

significado da comunicação referente à pena, confirmando a integridade da configuração normativa da sociedade, ao passo que o

infrator da norma também recebe tal comunicação, enquanto membro da sociedade, apto a se readequar aos padrões normativos da

sociedade que o circunda, captados pelo sistema social. Conforme já informado, é papel do sistema social buscar mecanismos de

redução de riscos produzidos à vigência da norma. Nesse contexto, observa Jakobs:
 

Além da certeza de que ninguém tem direito de matar, deve existir também a de que com um alto grau
de probabilidade ninguém vá matar. Agora, não somente a norma precisa de um fundamento, mas
também a pessoa deve oferecer em troca uma certa garantia cognitiva de que vai se comportar como
pessoa. Sem essa garantia, ou quando ela for negada expressamente, o Direito Penal deixa de ser uma
reação da sociedade diante da conduta de um de seus membros e passa a ser uma reação contra um
adversário. (JAKOBS, 2003a:55)

 
Esse indivíduo, o adversário, que não apresenta garantia cognitiva alguma à sociedade, ou seja, que não oferece a menor condição

de atender às mínimas expectativas normativas necessárias e essenciais ao convívio em sociedade, deve ser tratado pelo sistema

social de forma diferente em relação à forma dispensada ao cidadão regular, àquele que apresenta aptidão de cumprir com seus

deveres de diligência e respeito aos direitos alheios consubstanciados nas expectativas normativas institucionalizadas pelo sistema

social. O opositor, ou inimigo, é aquele que age cabal e constantemente de maneira antinormativa, que tem sua vida pautada pela

ilicitude. Sobre a caracterização social do opositor, Durkheim observa que:
 

Poderíamos ser tentados a situar entre as formas irregulares da divisão do trabalho a profissão do
criminoso e outras profissões nocivas. Elas são a negação mesma da solidariedade e, no entanto, são
verdadeiras atividades especiais. Contudo, para sermos exatos, não se trata nesse caso de divisão do
trabalho, e sim, de diferenciação pura e simples, não se devendo confundir os dois termos. Assim, o
câncer, os tubérculos, aumentam a diversidade dos tecidos orgânicos sem que seja possível ver nisso
uma nova especialização das funções biológicas. Em todos esses casos, não há partilha de uma função
comum, mas, no seio do organismo, tanto individual como social, forma-se outro que procura viver à
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custa do primeiro. Não há nem mesmo função alguma, porque uma maneira de agir só merece esse
nome se concorrer com outras para a manutenção da vida geral. (DURKHEIM, 1999:368)

 
Atraindo a análise da adequação da conduta individual às expectativas normativas institucionalizadas, ao comportamento reiterado

do indivíduo, levando em consideração a conduta apresentada ao longo do tempo, quando da aferição de sua adequação à

configuração normativa da sociedade, observa Luhmann: “Así, la conducta individual o se adecua a las expectativas socialmente

mantenidas por los grupos de referencia relevantes o bien responde a procesos de socialización específicos.” (LUHMANN,

1996:126). Assim, se a conduta individual não se adequa ao modelo social vigente de respeito aos indivíduos e às expectativas

normativas institucionalizadas pelo sistema social, deve tal sistema criar e por em prática processos de socialização apropriados ao

caso.

 

 Comportamentos mais lesivos clamam por respostas mais gravosas – é o que se depreende de até mesmo de uma análise elementar

do princípio da proporcionalidade aplicado ao funcionamento do sistema social e ao Direito Penal. Mas isso não autoriza que tudo

se faça a este indivíduo que age como se o ordenamento jurídico, as legítimas expectativas alheias e a configuração normativa da

sociedade, nenhum valor tivessem para direcionar a sua conduta. Não podem ser contra este implementadas ações desmedidas, além

do necessário à garantia de estabilidade das estruturas sociais (JAKOBS, 2003a:55). Acerca da necessidade dessa forma

diferenciada de tratamento jurídico-penal do inimigo, pelo subsistema do Direito, Durkheim infere que:
 

[Sobre a proporcionalidade entre crime e pena] De fato, essa graduação não é necessária se a pena não
for mais que um meio de defesa. Sem dúvida, seria perigoso para a sociedade se os atentados mais
graves fossem assimilados a simples delitos. Contra um inimigo, não se poderiam tomar demasiadas
precauções. (DURKHEIM, 1999:60)

 
Certamente, isso permite não só uma reação perante uma agressão atual, mas também contra agressões futuras. A reação ideal

contra a conduta do inimigo, voltada à proteção da configuração normativa da sociedade, não pode ser pura e simplesmente

efetivada através de sanção posterior ao ato lesivo, entendida tal sanção como a comunicação aos membros da sociedade que,

apesar da inobservância de determinada expectativa normativa por alguém, podem eles continuar pautando sua conduta segundo tal

expectativa. Se a sanção, para Durkheim (1999), se presta à satisfação dos estados fortes da consciência comum, ferida pelo ato de

um membro da sociedade que compartilha daquela consciência, a sanção imposta ao inimigo, indivíduo que se excluiu do status de

membro da sociedade, não pode estar voltada à satisfação de tal consciência, visto que a referida infração não foi perpetrada por um

de tais membros. Ao contrário, a sanção imposta ao inimigo deve estar orientada preventivamente, ou seja, deve ser utilizada antes

mesmo que ele chegue a frustrar a dupla contingência através da defraudação de expectativas selecionadas pelo sistema social,

assim preservando-se a configuração normativa da sociedade. A esse respeito, Luhmann observa que “Por prevención se entiende

aquí la preparación contra daños futuros, la cual hace disminuir, o bien la probabilidad de su aparición, o bien su magnitud. Se

pude poner en práctica el mecanismo de la prevención tanto en caso de peligro como de riesgo.” (LUHMANN, 1996:150).

 

No presente caso, a sanção deve ser mais que um mecanismo comunicativo de imputação da discrepância em relação a uma

expectativa, mas deve ser vista como um meio de defesa da sociedade e de cada um de seus membros. Ressalte-se que a

preservação da configuração normativa da sociedade já é uma expectativa normativa, e a sanção imposta ao inimigo se destina à

preservação de tal expectativa, na medida em que se busca neutralizar os iminentes e futuros danos relativos ao inimigo, pois que

ele já demonstrou concretamente sua tendência de constante violação das expectativas em questão e a alta probabilidade de que isso

ocorra, ou seja, ele já demonstrou o risco que apresenta à confiança nas expectativas normativas institucionalizadas. “A noção de

risco que é própria da modernidade está intimamente relacionada à incorporação cultural da noção de probabilidade.” (SPINK;
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MEDRADO; MELO, 2002). Mary Douglas (1992) considera que risco é a maneira moderna de avaliar o perigo em termos de

probabilidade, num contexto de incerteza. Acerca da importância da análise da probabilidade de comportamentos futuros para a

sociedade contemporânea, informa Luhmann:
 

En estos momentos únicamente interesa un aspecto más abstracto: ya que el futuro no se puede
conocer (si no no sería futuro) y ya que la sociedad actual no se puede explicar como consecuencia de
su novedad estructural, tiene lugar una peculiar simbiosis de futuro y sociedad, es decir, de
indeterminación determinada en la dimensión temporal y social. La consecuencia de todo esto parece
conducir a una percepción del futuro sólo en el ámbito de la probabilidad, esto es, en todos sus rasgos
más o menos probables o más o menos improbables. (LUHMANN, 1996:170)

 
Quanto maior a probabilidade de que alguém venha a gerar riscos à confiança nas expectativas normativas institucionalizadas pelo

sistema social, maiores chances de que ele seja classificado como inimigo. “A visibilidade de certos riscos, danos, desvios,

vulnerabilidades tem correspondência na identificação de certas causas, inimigos e agressores.” (SANTOS, 2006:321). Na análise

da probabilidade de novas defraudações da confiança, na conduta de alguém, e sua conseqüente atribuição ou não da qualificação

de inimigo, pelo subsistema do Direito, deve-se levar em conta as condutas pretéritas do referido indivíduo, tais como as que foram

objeto de condenações judiciais anteriores, bem como a propensão nestas manifestada à reincidência. O controle dos riscos objetiva

dar efetividade à função protetora do Estado e melhorar o funcionamento ao sistema social. Como informado anteriormente, não se

espera que um terrorista detone sua bomba para que o impeça e o puna por sua conduta.

 

Jakobs (2003a:57) informa quais devem ser algumas das particularidades típicas do Direito Penal do inimigo, em contraposição ao

Direito Penal voltado aos cidadãos, para a efetiva redução de riscos. Uma política criminal voltada ao ideal tratamento do inimigo

deve apresentar a tendência à ampla progressão dos limites da punibilidade, abandonando-se à perspectiva básica do ato praticado,

para a do ato que será praticado, como já acontece nos tipos penais de formação de quadrilha ou bando (BRASIL, 1940, art. 288) e

associação para fins de tráfico ilícito de drogas (BRASIL, 2006, art. 35). A referida política criminal também deve estar voltada à

criação de tipos penais que contenham crimes de perigo abstrato, e a cominação a estes de penas em patamares parecidos com as

penas de tipos que os juristas de um modo geral denominam de crimes de lesão. E, por fim, a referida política criminal também

deve estabelecer legislação de combate à criminalidade organizada ou renitente, paralelamente à legislação penal regular, como mais

adiante veremos, a que ocorreu na Itália, no final do Século XX, na chamada “Operação Mãos Limpas”, que operou grandes

reduções do poder da máfia naquele país. É útil, também, para a criação de uma legislação coerente de tratamento penal do inimigo,

a flexibilização de algumas garantias processuais, tais como estatuir a incomunicabilidade e a redução dos limites de utilização da

prisão provisória. Sabemos que a incomunicabilidade e a prisão provisória se constituem em requisitos básicos da investigação e do

processo penal, em alguns casos, que viabilizam a persecução penal quanto aos envolvidos no comportamento delituoso, pois a

partir da articulação da organização criminosa após o início da investigação, terceiros podem ser orientados a destruir provas e

pessoas envolvidas podem ser informadas do início da operação policial e se furtar da resposta do subsistema jurídico.

 

A forma pela qual o Estado pode se comunicar, descrita nas linhas anteriores, que compreende a progressão dos limites da

punibilidade, implementação de penas mais elevadas e redução de algumas garantias processuais, não é a forma como ele deve se

comunicar com seus cidadãos, mas sim, como deve se comunicar com inimigos da sociedade. Acerca da qualidade de membro da

organização social, Luhmann aponta que:
 

A quite distinct phenomenon is the formally organized social system (and it is only in this sense of the
term that we shall be referring to ‘organization’) that marks its boundaries – and thus its mode of
reproduction – by distinguishing between members and nonmembers. This difference functions as the
identification signal typical for the organization. Organizations acknowledge as their own only
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communications between members, and only when they communicate as members. They can, however,
make use of this difference above all to condition the behavior of members as opposed to that of
nonmembers. They can make joining and leaving (employment and dismissal) subject to conditions,
and as a result describe these proceedings as decisions. The decision on membership in then also a
decision to accept the conditions of membership; and this means deciding to accept the premises for
deciding, including the conditions for the legitimate alteration or respecification of such premises.[7]
(LUHMANN, 2008:188)

 
O inimigo é um indivíduo que, não apenas de maneira incidental, mas constantemente, em seu comportamento, em sua ocupação

profissional ou exercendo função em organização criminosa, de forma presumivelmente permanente, abandonou o Estado de

Direito, se voltou contra o sistema social, sem o amparo de boas razões que transcendem o egoísmo (JAKOBS, 2003b). Tal

qualificação deve ser atribuída a quem é reincidente por várias vezes, com várias condenações, em processos que respeitaram o

devido processo legal e a ampla defesa. Por ter se voltado contra o sistema social e, portanto, contra a configuração normativa da

sociedade, e as legítimas expectativas institucionalizadas, referentes ao respeito aos demais membros da sociedade, o inimigo não

garante o mínimo de segurança cognitiva de seu comportamento pessoal. O abandono ao Estado de Direito é manifestado por meio

de sua conduta, que materializa risco inaceitável ao sistema social, segundo as expectativas normativas vigentes. Aqui, não nos

referimos ao cidadão comum, que ocasionalmente pratica delitos, visto que, mesmo que ele pratique um ato criminoso, não se

distancia de uma posição mais ou menos permanente de respeito à configuração normativa da sociedade e, por isso, oferece certa

garantia cognitiva ao sistema social, fazendo com que sua liberdade represente um risco plenamente aceitável, coerente e essencial

ao funcionamento do sistema social. A esse respeito observa Giddens:
 

O que é visto como risco “aceitável” – a minimização do perigo – varia em diferentes contextos, mas é
geralmente central na manutenção da confiança. (...) Pode-se definir “segurança” como uma situação
na qual um conjunto específico de perigos está neutralizado ou minimizado. A experiência de
segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e rico aceitável. Tanto em seu sentido
factual quanto em seu sentido experimental, a segurança pode se referir a grandes agregações ou
coletividades de pessoas – até incluir a segurança global – ou de indivíduos. (GIDDENS, 1991:37)

 
Na sociedade pós-moderna, possivelmente, será grande o número pessoas que não se adequaram ao modelo de vida em sociedade,

nos países nos quais se encontram, visto que tais ambientes hoje, mais do que nunca, concedem ao indivíduo um grande número de

possibilidades de construir sua identidade à margem do Direito, ou ao menos, mais do que se poderia esperar em épocas em que

havia um maior vínculo entre as pessoas (BAUMAN, 2004), e entre estas e o Estado no qual se encontrassem. Günther Jakobs

sintetiza seu pensamento acerca da pertinência do Direito Penal do inimigo no contexto da sociedade atual, na seguinte passagem:
 

Desse modo, a sociedade continuará tendo não-alinhados (inimigos) - visíveis ou em pele de cordeiro -
percorrendo seus itinerários. À falta de uma segurança cognitiva, uma sociedade consciente do risco
não pode deixar de lado essa problemática, mas tampouco pode solucioná-la apenas com medidas
policiais. Por isso, atualmente não existe nenhuma outra alternativa visível. A segurança cognitiva, que
no Direito Penal dos cidadãos pode sobreviver ao mesmo tempo de um modo incidental, por assim
dizer, converte-se no Direito Penal de oposição (do inimigo) no seu objetivo principal. Em outras
palavras, já não se trata de manutenção da ordem de pessoas contra perturbações socialmente internas,
mas de restabelecimento de algumas condições de limites aceitáveis, por meio de - sit venia verbo -
neutralização daqueles que não oferecem uma mínima garantia cognitiva, necessária para que
efetivamente possam ser tratados como pessoas (cidadãos). É verdade que o procedimento para
tratamento de indivíduos hostis está regulado juridicamente, mas se trata de regulação jurídica de uma
exclusão (...). Em seu verdadeiro conceito, o Direito Penal de oposição (do inimigo) é, portanto, uma
guerra cujo caráter limitado ou total depende (também) de quanto se tema o não alinhado (inimigo).
Tudo isso parece chocante, e certamente o é, pois se trata da impossibilidade de uma juridicidade
completa, vale dizer, que contradiz a equivalência entre racionalidade e personalidade. Mas somente
com a ultima ratio de Kant, segundo a qual todos podem ser obrigados a tomar parte em uma relação
jurídica com garantias, vale dizer, do Estado, não se resolve o problema de como proceder ante aqueles
que nem desejam obrigar nem se mantêm afastados e que, portanto, persistem como vizinhança
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perturbadora, como inimigos. É tarefa ainda recém iniciada na ciência a de identificar as regras do
Direito Penal de contrários (do inimigo) e separá-las das de Direito Penal dos cidadão para, dentro
deste último, poder instituir ainda com maior firmeza no tratamento do criminoso como pessoa inserida
no direito. (JAKOBS, 2003a:58).

 

6. A PERTINENCIA SOCIAL COMTEMPORÂNEA DO TRATAMENTO PENAL DIFERENCIADO

 

Ante a situação exposta, podemos apontar uma das características da sociedade contemporânea ocidental: ela está marcada pelo

risco da constante possibilidade de violação da confiança, sendo esta o bem central de nossa convivência. Os modelos clássicos de

legitimação do ente estatal já não se mostram mais aptos a por si só legitimá-lo, se ele não se mostrar eficiente em seu mister, se não

ficar atento à proteção da confiança e ao cálculo e minimização dos riscos a ela referentes.

 

A idéia de um Estado, criado inicialmente como um ser superior aos homens, destinado a proteger estes, uns dos outros,

hodiernamente não se efetiva da forma como poderia. Não há suficiente confiança na vigência das expectativas normativas

selecionadas pelo sistema social, como pode ser observado no grande índice de sentimento de insegurança apresentado pela

população do país (KAHN; BESEN; CUSTÓDIO, 2002). Conforme as observações de Luhmann (1983) referidas ao longo do texto,

o sistema social, através do subsistema do Direito, é o responsável pelo processo de seleção e institucionalização de expectativas

normativas na sociedade. Porém, somente seleção e institucionalização não bastam ao funcionamento do sistema social. É

necessário que, além de selecionar, o sistema crie mecanismos mais eficazes de atendimento a tais expectativas, pois esta é uma de

suas funções (LUHMANN, 2005). Nesse contexto, para que a sociedade tenha confiança, por exemplo, não basta que seja proibido

o homicídio, deve ser altamente provável que as pessoas não sejam assassinadas.

 

A emergente necessidade de criação de um Direito Penal diferenciado, orientado ao inimigo, simboliza algo evidente em nossa

sociedade, como se pretende demonstrar neste trabalho: existem dois tipos de indivíduos, os que se adaptaram ao modelo normativo

e, por isso, vivem regularmente e cumprem seus deveres de não defraudação constante de expectativas normativas

institucionalizadas pelo sistema social, que cumprem o seu papel como cidadãos, e que esporadicamente violam expectativas

normativas selecionadas pelo subsistema do Direito, e o inimigo, indivíduo que não se adaptou ao modelo de convívio social, que

pauta diuturnamente sua conduta na satisfação dos próprios interesses de forma ilícita, em que a violação das expectativas

normativas relativas ao respeito aos demais cidadãos é uma constante.

 

O que Jakobs (2008) propõe, não é de forma alguma a eliminação por completo do inimigo, não propõe que seja ele morto ou

exilado, apesar de seu constante comportamento anti-social. Ao contrário, propõe o referido autor que a ele seja aplicado um

Direito Penal diferenciado, no qual, algumas de suas garantias seriam restringidas, para que melhor se neutralize a sua constante

conduta destrutiva da confiança, e se reestruture o mais rápido possível a confiança na configuração normativa social.

 

Conforme anteriormente mencionado, na década de noventa do século passado, a Itália passava por situação semelhante à crise pela

qual passa o Brasil nos dias atuais. Grande parte da economia do país e dos órgãos de poder – Legislativo, Executivo e Judiciário –

estava corrompida pelo crime organizado, pela máfia (MAIEROVITCH, 2010). Em determinada data, um grupo de juízes liderados

pelo juiz Giovani Falcone resolveu acabar com a corrupção do sistema estatal, através da operação chamada de "Operação Mãos

Limpas". Conseguiram alterar a legislação do país – o autor do projeto foi executado – para uma legislação de emergência, que

previa, por exemplo, prisão preventiva de até dez anos. Durante a “Operação Mãos Limpas”, que durou aproximadamente vinte

anos, 2.993 mandados de prisão foram expedidos, 6.059 pessoas estavam sob investigação, incluindo 872 empresários, 1.978
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administradores locais e 438 parlamentares, dos quais quatro haviam sido primeiros-ministros (MAIEROVITCH, 2010). O poder

da máfia italiana foi bastante reduzido. O juiz Falcone foi morto em 1992, entre outros juízes, também mortos naquele ano.
 

Depois das matanças de 1992, os italianos perceberam que a criminalidade organizada ao modelo
mafioso, como lembrado pelos especialistas Fabio Anibaldi e Francesco Silvestri, não era um fato
distante, folclorístico, ou uma invenção de algum filme americano. Constituía-se num mal concreto,
que destruía os alicerces das regras da convivência civilizada. (MAIEROVITCH, 2010)

 
Experiências como esta mostram que um Direito Penal de emergência contribui para a proteção de direitos e interesses sociais, em

situações que demandem a sua utilização, como é o caso da atual situação do país, com altos índices de criminalidade organizada e

geral sentimento de insegurança da população (KAHN; BESEN; CUSTÓDIO, 2002), como observa Rodrigo Carneiro Gomes:
 

A primeira imagem que surge quando se menciona o termo crime organizado – objeto do presente
trabalho – não é uma organização mafiosa como descrita em filmes “hollywoodianos”, mas, sim, o
comércio de drogas e armas em morros e favelas, facções criminosas dentro de presídios, com estatuto
próprio, compartimentação e hierarquia, a exemplo do Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando
Vermelho (CV), Amigos dos Amigos (ADA), Terceiro Comando (TC) e Terceiro Comando Puro
(TCP). As organizações criminosas em presídios agem a partir de clonagem de telefones celulares e
centrais telefônicas clandestinas, pombos-correios [intermediários entre presos e o mundo exterior],
rebeliões de âmbito estadual e nacional, assaltos a bancos e cargas, homicídios de rivais e servidores
públicos (policiais e agentes penitenciários, principalmente), traficam drogas e armas, financiando a
guerra do tráfico e de milícias e do crime organizado. Tais grupos criminosos têm fácil acesso a
granadas, fuzis, e metralhadoras antiaéreas, ponto 30 e ponto 50 (capazes de derrubar helicópteros e
perfurar blindagem) de uso militar nacional ou estrangeiro (vindas da área de fronteira seca,
principalmente com o Paraguai, mas também da Argentina, com destino ao RJ) ou foguetes e fuzis de
fabricação caseira, e são responsáveis pela fuga de lideranças criminosas prisionais, mediante
corrupção, uso de tecnologia, fraudes de alvarás judiciais, (...). (GOMES, 2009:1)

 
Não basta que sejam criadas normas para a proteção dos indivíduos e da sociedade, é necessário que elas se efetivem. O inimigo é

um indivíduo que se recusa a ingressar no estado de cidadania, e por isso não pode participar de todos os benefícios inerentes à

qualificação de cidadão. Essa forma de expressão do sistema social é capaz de colaborar com o aumento da confiança e assim,

melhorar a atividade estatal, na tutela de direitos. A crise do pacto social provém daqueles que se recusam a cumpri-lo. Aquele que

viola o contrato social não pode se beneficiar plenamente dele. Boaventura Santos observa que é inerente ao contrato social a criação

de critérios de inclusão e exclusão dos atores sociais em relação a ele:
 

O contrato social é a metáfora fundamentadora da racionalidade social e política da modernidade
ocidental. Os critérios de inclusão/exclusão que ele estabelece vão ser o fundamento da legitimidade da
contratualização das interacções econômicas, políticas, sociais e culturais. A abrangência das
possibilidades de concontratualização tem como contrapartida a separação radical entre incluídos e
excluídos. (...). Por isso, os excluídos são declarados vivos em regime de morte civil. (SANTOS,
2006:318)

 
Devido ao fato de existirem, no meio social, como demonstrado, indivíduos renitentes ao cumprimento de seus deveres relativos ao

contrato social e que por isso, dele se excluíram, que pautam sua vida por condutas que insistentemente violam legítimos interesse

alheios, associados em organizações ou não, há a necessidade de lhes dispensar tratamento penal e processual penal diferenciado.

Nesse contexto, Rodrigo Gomes identifica que:
 

Entre diversos e múltiplos conceitos jurídicos, econômicos e político-sociais, há um consenso. A
existência do crime organizado é uma demonstração de um poder paralelo não legitimado pelo povo,
que ocupa lacunas deixadas pelas deficiências do Estado Democrático de Direito e demonstra a
falência do modelo estatal de repressão à macro-criminalidade. A importância de repressão à macro-
criminalidade organizada decorre da real ameaça que representa ao Estado Democrático de Direito.
Usurpa suas funções e se aproveita das situações de caos urbano e político para a instalação de seu
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poder paralelo. Um poder paralelo amparado em surpreendente poder econômico, na deterioração do
Estado de Direito (nasce e se alimenta dele e das brechas e proteções legais), que dissemina a
corrupção, intimida, viola leis e pessoas, sem freios, concretizando seu império por atos que variam do
constrangimento e a intimidação até atos de extremada violência com assassinatos e tortura. (GOMES,
2009:3)

 
Boaventura de Sousa Santos (2006) chega a equiparar tal modelo de organização criminosa, que viola a essência do pacto social, a

uma nova forma de “fascismo social paraestatal”, ressaltando sua preciosidade ao convívio em sociedade, da seguinte forma:
 

O Estado perde centralidade e o direito oficial desorganiza-se passando a coexistir com o direito não
oficial de múltiplos legisladores fácticos, os quais, pelo poder econômico que comandam, transformam
a facticidade em norma, disputando ao Estado o monopólio  da violência e do Direito. A proliferação
caótica dos poderes torna difícil a identificação dos inimigos, e por vezes, apropria identificação das
vítimas. (...) A segunda forma do fascismo social é o fascismo paraestatal. Trata-se da usurpação de
prerrogativas estatais (de coerção e de regulação social) por parte de actores sociais muito poderosos,
muitas vezes com conivência do próprio Estado, que ora neutralizam, ora suplementam o controle
social produzido pelo estado. (SANTOS, 2006:324)

 
A necessidade emergente de contenção da atuação das organizações criminosas, e da conduta constantemente violadora da

confiança nas expectativas sociais de respeito individual, também é observada por Beck (2002b). O autor indica que é preciso a

adoção de postura estatal diferenciada para o referido combate, especialmente em relação a terroristas, da seguinte forma:
 

Ahora bien, los atentados terroristas tampoco son sólo un “crimen”, un caso para la “justicia
nacional”, como tampoco el concepto y la institución “policía” son apropiados para hechos cuyos
efectos devastadores son equiparables a ataques militares. La policía no está  en condiciones de
eliminar a una cuadrilla de criminales a los que evidentemente nada atemoriza. (BECK, 2002b:10)
(…) Pues la otra cara de admitir la presencia de peligros es reconocer el fracaso de las instituciones,
cuya legitimidad se deriva de su afirmación de dominar el peligro. (BECK, 2002b:18) (…) Si hasta
ahora la mirada militar se dirigía a sus iguales, esto es, a organizaciones militares de otros Estados
nacionales y a su defensa, ahora son las amenazas transnacionales de criminales y redes subestatales
las que desafían a los Estados del mundo entero, de modo que hoy experimentamos en el ámbito
militar lo ya ocurrido en el cultural, es decir, la muerte de las distancias, o sea el fin del monopolio
estatal de la violencia en una civilización en la que al final todo puede convertirse en un cohete en
manos de fanáticos resueltos. Los símbolos de paz de la sociedad civil pueden transformarse en
instrumentos de infierno, cosa que, en principio, no es nueva, pero si omnipresente ahora como
experiencia clave. (BECK, 2002b:28)

 
7. CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, a despeito da apontada necessidade de criação de Direito Penal voltado ao inimigo, acreditamos que um Direito

Penal orientado a este fim não é a solução dos problemas sociais contemporâneos. Tal forma de tratamento penal é apenas uma

contribuição à intervenção estatal no âmbito do subsistema jurídico, que visa tornar a tutela penal mais eficiente, proporcional e

coerente com as legítimas expectativas da sociedade e com o funcionamento do sistema social. As reflexões aqui trazidas serão

válidas tanto para os juristas adeptos da teoria do bem jurídico, que vêem o Direito Penal como forma de proteção a bens

juridicamente tutelados, quanto para os funcionalistas, que identificam na tutela penal uma forma de proteção à vigência da norma,

às legítimas expectativas normativas de um povo e, portanto, à configuração normativa da sociedade.
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[1] Soberania é poder supremo, juridicamente ilimitado, sobre os cidadãos e os súditos (SOARES, 2001:83).
[2] Você confia que suas expectativas não serão desatendidas: que os políticos tentarão evitar a guerra, que os carros não quebrarão
ou de repente deixarão a rua e te baterão em sua caminhada de domingo à tarde. Você não pode viver sem formar expectativas com
relação a eventos contingentes e você tem que negligenciar, mais ou menos, a possibilidade de desapontamento. Você negligencia
isto porque é uma possibilidade muito rara, mas também porque você não sabe o que fazer. A alternativa é viver em estado de
permanente incerteza e abandonar as expectativas sem ter nada com que substituí-las. (trad. livre)
[3] A confiança no sistema e a crença nos parceiros são diferentes atitudes com relação às alternativas, mas elas podem influenciar
umas às outras e, em particular, um declínio na confiança ou uma dificuldade crescente em encontrar parceiros e situações que
merecem a confiança pode desencadear efeitos de deterioração, e diminuir a gama de atividades disponíveis para o sistema. (trad.
livre)
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[4] Assim, a falta de confiança e a necessidade de crença podem formar um círculo vicioso. Um sistema - econômico, jurídico ou
político - requer confiança, como condição de entrada. Sem confiança, não se pode estimular atividades de apoio em situações de
incerteza ou risco. (trad. livre)
[5] Decreto-lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – art.  122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: pena
- reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.
[6] Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...). Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: (...).
[7] Um fenômeno muito distinto é o sistema social organizado formalmente (e é somente neste sentido do termo que deve estar se
referindo a "organização") que marca seus limites - e, portanto, seu modo de reprodução - pela distinção entre membros e não
membros. Esta diferença funciona como sinal típico de identificação para a organização. As organizações reconhecem como suas
somente comunicações entre membros, e apenas quando eles se comunicam como membros. Elas podem, no entanto, fazer uso de
tal diferença acima de tudo para condicionar o comportamento dos membros, em oposição ao de não-membros. Elas podem fazer
os atos de entrar e sair (empregar e demitir), sujeitos a certas condições, e como resultado descrever esses procedimentos como
decisões. A decisão sobre a adesão é também uma decisão de aceite das condições de adesão; e isto significa decidir aceitar as
premissas para decidir, incluindo as condições para a alteração legítima ou reespecificação das referidas premissas. (trad. livre)
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O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA  UMA ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA

THE CHALLENGE OF BUILDING CITIZENSHIP  A SOCIAL-JUDICIAL ANALYSIS

Ana Candida Eugenio Pinto
Janaína De Kassia Lucas

RESUMO
RESUMO: O presente artigo aborda a construção da cidadania sob o olhar da sociologia jurídica
utilizando como marco teórico a obra de T.H.Marshall e uma pesquisa empírica feita com jovens
de 17 anos em duas escolas do Distrito Federal. Objetivo principal foi verificar a relação entre a
compreensão do conceito de cidadania e as práticas cotidianas. A hipótese verificada foi de que
há um distanciamento entre o conceito de cidadania predominantemente reconhecido e atrelado
ao exercício dos direitos políticos, e a democracia participativa, importante para a reivindicação
de direitos sociais.
PALAVRAS-CHAVES: PALAVRAS-CHAVES: cidadania; pesquisa sócio-juridica; democracia
participativa.

ABSTRACT
ABSTRACT: This article deals with building citizenship through a social-judicial view, using as
theory reference T.H.Marshall and an empirical research done between 17 year old youngsters
in two schools of Federal District. The main goal was to check the relation between
understanding of citizenship’s definition and everyday performance. The hypothesis verified was
that the definition of citizenship recognised and linked to the political rights exercise is set apart
of participative democracy, important to demand social rights.
KEYWORDS: KEY-WORD: cititenship; social-judicial research; participative democracy.

INTRODUÇÃO

A Sociologia Jurídica hoje representa um rico espaço de pesquisas empíricas sobre o campo jurídico. Neste sentido, um

conceito jurídico que pode ser analisado nas suas dimensões social e política é o de cidadania.

A idéia de cidadania está, no senso comum, invariavelmente ligada aos direitos fundamentais. É comum o emprego da

palavra cidadão para expressar a idéia de um individuo detentor de direitos fundamentais, (direito de ir e vir, direito de acesso a

políticas públicas) e de deveres para com a coletividade (desenvolvimento sustentável). Prova disto são as inúmeras campanhas

veiculadas pela mídia que chamam todos os indivíduos, sem distinção, ao exercício da cidadania, vinculando esta idéia à educação

no trânsito (Respeite, seja cidadão!), campanhas para conservação do meio ambiente (seja cidadão, jogue lixo na lixeira!),

campanhas para identificação pessoal (Seja cidadão! Tire sua certidão!), dentre outras.

Este conceito popular não guarda semelhança com aquele historicamente estudado nas civilizações mais remotas, a

exemplo da Roma antiga quando a palavra indicava a situação política de uma pessoa e seus direitos em relação ao Estado. A

história brasileira também expressa uma conotação diferenciada para a construção do conceito, enfatizando o seu aspecto político, o

exercício do voto.

Diante destes pressupostos de cunho histórico, a proposta deste artigo é apresentar uma pesquisa empírica sobre um

conceito sócio-jurídico. Como marco teórico, utilizamos T. H. Marshall[1] para quem “o progressivo alargamento da cidadania -

enquanto status de direitos atribuídos emerge como desdobramento dos direitos civis em políticos, e destes em direitos sociais”[2],
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perspectiva esta que, possivelmente, aproxima-se mais da opinião pública quanto ao tema.

Dentro deste contexto, nosso projeto de pesquisa teve como principal objetivo analisar o conceito de cidadania dentre

jovens de 17 anos, aptos a votar nas eleições deste ano. O conceito de cidadania é reflexo de uma compreensão nas três dimensões

de T.H.Marshall? Há uma incorporação deste conceito nas práticas cotidianas? Uma questão posta para a relação entre Direito e

Sociologia é: “que limites devem ser colocados à normatização daquilo que é fato? – e que é, portanto, factível”?[3]
A hipótese sustentada é a de que a sociedade, como mola propulsora do Direito, aproxima-se dos conceitos de Marshall

ao criar definição do que vem a ser cidadania, atribuindo sentido mais amplo do que os meramente políticos, considerando a

cidadania um método de inclusão social.[4]
Essa consciência social sobre a cidadania resulta na reformulação e reivindicação de direitos perante o Estado, na

expressão mais concreta da democracia participativa, que extrapola os limites da democracia representativa.[5]
Para desenvolver nossa hipótese, desenvolveremos uma análise histórica do conceito de cidadania, no mundo e no Brasil.

Em seguida apresentaremos o conceito de Marshall para então apontar os resultados da pesquisa empírica efetuada no Distrito

Federal com jovens de 17 anos.

No decorrer do trabalho, a sociologia jurídica permeará a análise reflexiva da relação entre norma e realidade, e como

esta última pode contribuir no adensamento da democracia no Brasil.

1.        História da Cidadania no mundo

A história da cidadania está intimamente vinculada à história da humanidade e a sua evolução, por meio das relações e

conflitos sociais vivenciados ao longo dos anos.

Cidadania, como ensina Jaime Pinsky[6], “não é uma definição estanque, o que significa que seu sentido varia no tempo

e no espaço”, permitindo o olhar sócio-jurídico aqui proposto.

Para a compreensão das modificações do conceito de cidadania ao longo dos tempos, é indispensável lançarmos um olhar

criterioso sob o momento sócio-histórico em que se operaram tais alterações.

É fato que toda ampliação de entendimento do conceito e prática da cidadania vem precedida de movimentos sociais, que

contam, em especial, com a insatisfação daqueles que aspiram figurar neste status societário. É o caso das mulheres, trabalhadores e

minorias (étnicas, sexuais e etárias).

Em uma longa regressão histórica, podemos apontar a situação de desigualdade social vivenciada pelo povo no período

em que os reinos de Isael e Judá (século VIII a.C.), exigiam altas taxas e impostos do povo para sustentarem a complexa estrutura

burocrática que ostentavam, embora não fossem detentores de forças políticas e econômicas.

Naquela época, a insatisfação da sociedade é bem traduzida pelos profetas sociais, em especial Isaias e Amós, que se

apresentavam como mensageiros de Deus. Como porta-vozes do povo, eles eram responsáveis por discursos questionadores de

práticas sociais reprováveis, normalmente relacionadas à cobrança excessiva de tributos, ao abandono das viúvas e a miserabilidade

cada vez maior dos pobres.

Nessa ocasião, questionava-se a postura da Monarquia para com seus súditos, mas, ainda não se falava em ingerência

direta do povo em relação ao Estado. Ou seja, a noção de cidadania estava circunscrita ao pleito de melhores condições de vida, um

esboço do que hoje chamamos de direitos fundamentais do homem.

A relação entre cidadania e o direto ao voto, desponta nas Cidades Estado da antiguidade clássica, onde a condição de

cidadão outorgava a seu detentor o direito de participação integral na vida social e política das cidades.
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 Cidades Estados foram comunidades formadas a partir do desenvolvimento econômico e social ocorrido nos séculos IX

e VIII a.C, difundindo-se pelo Mediterrâneo tendo como núcleos originais a Grécia Continental e, pelos séculos que seguiram, e de

forma aperfeiçoada , dando origem ao Império Romano[7].

Interessante dizer que estas formas de comunidade estavam, inicialmente, estruturadas de forma nada semelhante à noção

de cidade que temos hoje. Figuravam muito mais como associações de proprietários privados de terra, que tinham como objetivos o

cultivo para própria subsistência e a proteção da comunidade da invasão de estrangeiros. Como não gozavam de um Poder que

organizasse a vida dos integrantes da sociedade, os conflitos sociais eram resolvidos comunitariamente, no que se pode chamar de

primeira expressão de política que se tem noticia. A idéia de um poder centralizado, simbolizando o Estado, surge apenas no

Império Romano.[8]

As decisões eram tomadas dentro dos chamados Espaços Públicos, um núcleo urbano, normalmente cercado e protegido,

que abrigava além da comunidade, as lojas, os recursos da comunidade, as oficinas artesanais, o porto da comunidade e

especialmente a praça pública, cujos traços lembravam uma assembléia comunitária, local este onde eram decididas as

controvérsias da coletividade.

Este sistema complexo visava impermeabilizar as cidades dos estrangeiros, fechando-as sobre si mesmas e protegendo

seus territórios. Muito embora estas cidades tivessem como cidadãos indivíduos que não guardavam identidade étnica ou racial entre

si, este comportamento visava garantir a transmissão de cidadania apenas por vínculos de sangue, herdados de geração em geração

além de ter controle sobre os recursos da comunidade. Os que migravam perdiam a cidadania outrora conquistada.

 Todavia, nem todos habitantes das comunidades eram cidadãos. E foi este o percussor de um movimento de maioria,

manifestamente insatisfeita com o fato de não fazer jus aos privilégios de cidadão muito embora contribuíssem para os interesses da

coletividade formadora das Cidades estados.

Esse “movimento de maioria” é o que Celso Fernandes Campilongo[9] trata como exercente de papel fundamental para

consolidar a equação direitos civis, políticos e sociais, na medida em que, o movimento, que é de insatisfação, provoca análise na “

distribuição de recursos escassos e, portanto, de tutela legal de justiça social”. A regra da maioria tem sido uma tônica nas relações

entre direito e democracia, e consequentemente um interessante objeto para trabalhos sócio-jurídicos com um papel crítico do

próprio direito.

O cidadão, nas Cidades Estados, tinha direito de ser ouvido e de opinar na praça pública quanto aos interesses da

comunidade. Além disso, participava de cultos religiosos, festividades, ou seja, integrava um conjunto de identidade própria da

comunidade, enquanto que os meros habitantes embora participassem da sociedade com trabalho e recursos, não tinham acesso a

referidas garantias.

Este grupo de habitantes, representantes da maioria da população das Cidades Estados, crescia sem controle cívico,

acesso a esfera pública ou quaisquer outros direitos, sendo formado por mulheres, estrangeiros domiciliados nas Cidades Estados,

grupos dominados em disputas militares e os escravos.

A exclusão interna das Cidades Estados foi propulsora de conflitos intensos, na medida em que se questionava não só a

exclusão, mas a diferença entre grupos excluídos pois, havia distinção brutal entre os grupos de habitantes que não gozavam de

garantias de cidadania. As mulheres, por exemplo, eram membros da comunidade, mas seu espaço era circunscrito ao ambiente do

lar; os heliotas e periecos de Esparta, dominados em guerras civis, que dedicavam a sua força de trabalho a produção agrícola e

lutavam por independência e integração e; os escravos, dominados pelos seus senhores, regidos por normas privadas e ditadas pelos
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seus próprios “donos”, sem limites, sem regras, sem fiscalização. Os escravos chegaram a representar um terço da sociedade e sua

história sempre esteve marcada por conflitos intensos.[10]

Importante destacar que estes conflitos eram distintos daqueles normalmente resgatados por nossa memória quando se

fala em conflitos sociais. Não guardam semelhança com os conflitos entre operários e capitalistas ocorridos, por exemplo, na

Revolução Industrial. Simbolizavam sim o anseio de parte daquela população em terem direito desde a atuação política assegurada

aos cidadãos, até a honra e dignidade que também eram privilégios apenas dos detentores de cidadania. Lutavam sim por igualdade.

Portanto, a cidadania, já naquela época, não se limitava ao direito político manifestado no exercício de voz e voto perante

a Praça Pública, mas sim no acesso a direitos basilares, referentes à igualdade entre gêneros, classes sociais, dentre outros grupos

que possam despontar desigualdades injustificáveis. Esta é uma das motivações para a pesquisa aqui apresentada – em que medida a

cidadania se restringe a dimensão política sob a ótica de jovens aptos a votar no Brasil hoje?

O sistema exclusivista de cidadania provocou a fragmentação e ruptura das comunidades. Roma, que se originou como

cidade estado, mas que sempre teve um sistema mais aberto para concessão de cidadania, torna-se uma potência mediterrânea,

embora mantivesse o histórico de conflitos sociais pela igualdade de direitos.

Com o Império Romano, a cidadania muda de caráter novamente. Quase toda a população passa a ser cidadã romana,

mas, embora tenham sido mantidos os privilégios aos cidadãos, eram as condições pessoais de cada cidadão que garantiam acessos a

direitos capitais da coletividade.[11]

O crescimento do Império Romano é responsável por um aumento abissal na distância entre o rico e o pobre. Direitos do

cidadão, como o acesso a Justiça e as benesses distribuídas pelo Estado passam a ser conferidas com privilégio àqueles detentores

de patrimônio. O Poder centralizado na figura do Imperador, afasta da comunidade a atuação política que passa a ser articulada por

grupos de elite econômica.

Apenas o reconhecimento da condição de cidadão não pode conter as revoltas sociais decorrentes das desigualdades

sociais cada vez mais violentas.

Além disso, os escravos continuaram em idênticas condições de exclusão, sujeitos ao comando dos seus “donos”,

comando este sem limites.

A cidadania tornou-se, com o correr dos tempos, fonte de reivindicações e de conflitos, na
medida em que diferentes concepções do que fossem as obrigações e direitos dos cidadãos no seio
da comunidade se entrechocaram. Participação no Poder, igualdade jurídica, mas também
igualdade econômica foram os termos em que se puseram, repetidamente, esses conflitos, até que
um poder superior se estabeleceu e suprimiu da cidadania comunitária, progressivamente, sua
capacidade de ser fonte potencial de reivindicações [12].

 

Apenas em período avançado da República romana é que assistimos a um grande avanço nos direitos do cidadão, como

implantação de cortes com jurados, manifestações públicas em relação a integrantes da política (era equivalente à liberdade de

expressão) e voto secreto nas assembléias (exercidos também pelos pobres e ex-escravos) [13].

Aliás, a invenção do voto secreto e escrito em Roma, ao final da República, pode ser considerado um dos mais

importantes marcos da história da cidadania.

Para Pedro Paulo Funari[14], “os romanos tinham um conceito de cidadania muito fluido, aberto, aproximando-se do

conceito moderno de forma decisiva”.
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Contudo, podemos afirmar que a história do desenvolvimento da cidadania teve seu curso intensificado no transcorrer de

três importantes séculos, marcados por lutas sociais, cujos resultados foram à conquista de direitos civis, século XVIII; direitos

políticos, século XIX e direitos sociais, século XX.

No século XVII, com a Revolução Inglesa, a cidadania começa a ganhar seus contornos atuais, conquista esta decorrente

de acirrados conflitos sociais, tendo como cenário o que se considera a primeira revolução burguesa da história.

O século XVII foi o termo inaugural para este desenvolvimento, marcando a conquista da cidadania liberal, que embora

ainda guardasse elo com a condição social do individuo, no que se refere à posse de bens - o que faz com que sofra acusações de

cidadania excludente - representou o primeiro passo para uma longa caminhada.

Com o fim do absolutismo, o liberalismo inaugura direitos àqueles que até então apenas deveres tinham.

O respeito à Declaração dos Direitos, aprovada pelo Parlamento em 1689, também chamado Bill of Rights, foi

fundamental para o restabelecimento da ordem na Inglaterra. Tratava-se de uma lista de direitos considerados essenciais a

coletividade. São assim reconhecidos o direito a liberdade de expressão, o direito a liberdade política (o direito ao voto, ainda

censitário, contudo) e a liberdade de religião[15]. 

A burguesia, que ocupava de forma quase integral o Parlamento, foi favorecida pela revolução que estimulou o

desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra no decorrer dos séculos XVIII e XIX. O país foi precursor na instalação de fábricas

que utilizavam máquinas a vapor. Esse será o pano de fundo de um conflito que ainda se instalaria: a Revolução Industrial.

Importante chamar a atenção, neste momento, para o fato de que o conceito de cidadania sofre mudanças drásticas ao

longo dos tempos. Na Grécia antiga vimos que esta idéia era excludente, estava ligada a uma minoria que não tinha interesses em

compartilhar privilégios com uma maioria. Ao longo dos tempos, esta idéia se amolda em sentido contrário, buscando atender cada

vez mais um contingente maior de pessoas. É, portanto, uma busca de parcela da sociedade excluída e que almeja engajar-se nos

eventos sociais.

Embora a revolução liberal tivesse em sua essência uma insatisfação da maioria – dos burgueses, artesãos, comerciantes,

camponeses e médios fazendeiros – manifestamente contrariada em manter os luxos da monarquia - buscando o estabelecimento de

um mecanismo de defesa contra o Estado absolutista e sua interferência na vida do cidadão, a revolução estava longe de inaugurar

uma cidadania com traços universais, ou seja, que atendesse a totalidade dos indivíduos.

Mas, não se pode negar a consciência política trazida por esta Revolução notadamente pela presença de filósofos como

John Locke, que desenvolveu o conceito do direito natural. Para ele estes direitos não dependiam da cidadania nem das leis de um

Estado, nem estavam necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso em particular. Nascia com o homem, eram

inerentes a ele.[16]

É ainda neste momento que surge a idéia de que o direito natural é a verdadeira fonte do direito e da justiça e que a

construção de uma sociedade igualitária, em que as diferenças entre os homens fossem minimizadas até seu total desaparecimento,

era uma possibilidade viável.

Um movimento oposto ao que se via nos tempos remotos.

Esse desenvolvimento sócio-juridico nos conduz a reflexão sobre as relações de convergência entre o direito e a

sociologia.

Celso Fernandes Campilongo[17], citando Eugen Ehrlich, afirma que “também nos dias de hoje, como em qualquer
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outra época, o centro de gravidade do desenvolvimento do direito não se encontra na legislação, nem na ciência juridica, nem na

jurisprudência, mas na própria sociedade”.

O estudo até agora não nos permite afastar a idéia de existência de colaboração interdisciplinar entre o fato social e a

norma juridica, sendo patente a função social da vontade da maioria como ferramenta de mudança do sistema normativo a vigorar

numa sociedade.

Importante lembrar que ainda neste berço de liberdades individuais, com extensão da condição de cidadão para um maior

número de pessoas, permanecia mantida uma minoria, cuja história esteve marcada pela exclusão, fora das garantias consagradas a

todo cidadão: mulheres e pobres não votavam e o discurso de liberdades individuais contornava o cotidiano de escravidão dos

negros.

O conceito de universalização ainda não recebia, por certo, a leitura pretendida por Locke.

Mas o mundo todo vivienciava movimentos sociais voltados para instauração de uma sociedade mais justa e igualitária

(é o caso da Irlanda , da Escócia, por ex.). Nos limitamos a estudar, entretanto, aqueles  movimentos cuja repercussão e influência

no pensamento  da humanidade tiveram maior impacto além do fato dos resultados colhidos terem sido mais frutíferos.

Dentre estes eventos, não podemos deixar de citar a Independência dos Estados Unidos da América e as transformações

trazidas para os conceitos de cidadania e liberdade e a Revolução Francesa, com fundadora dos direitos civis e da de ideia de

universalização dos direitos da cidadania.

A Constituição Estadudinense traz um rígido e amplo sistema  de proteção às liberdades individuais, versando sobre

liberdade de expressão, o direito do cidadão em ter porte de armas, a instituição do Tribunal do Juri.

O conceito de universalização, todavia, ainda não recebia dos norte americanos, a leitura pretendida por Locke, não

outorgando a mesma condição de igualdade a povos indigenas, negros e outros seres humanos que não os norte americanos.

Assim como a revolução norte americana,  sustenta Nilo Odalia[18] , “ a revolução francesa tem como apogeu a

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.O primeiro traço que distingue a declaração francesa da americana é o fato da

primeira pretender ser universal, isto é, uma declaração dos direitos civis dos homens, repetimos e enfatizamos, sem qualquer tipo

de distinção, pertençam não importa a que país, a que pvo, a que etnia.É uma declaração que pretende alcançar a humanidade como

um todo.É universal e por isso sensibiliza a seus beneficiados e faz tremer, em contrapartida, em toda a Europa, as monarquias que

circundavam a França.”

E foi num ambiente de total caos social instalado em Paris, que por sugestão de um dos grandes intelectuais da época, o

Abade Sieyes[19],  o Terceiro Estado se declara como a Assembléia Nacional e proclama um dos documentos de maior

importância da Historia da Cidadania: a Declaração dos Direitos do Homem.

Essa Declaração contitui-se de 17 artigos, todos eles com o objetivo de reconhecer os homens como seres livres desde os

nascimentos e iguais em direitos e obrigações entre si, fossem eles pobres ou ricos, ignorantes ou intelectuais.Esta obra transforma o

homem comum em cidadão, e confere direitos civis que devem ser assegurados pelo Estado[20].

A Revolução Industrial  complementa este ciclo, trazendo uma nova classe social – o proletariado - que lutou,ao lado da

burguesia na Revolução Inglesa, em prol de igualdades.Aprendeu a buscar na revolução, ser ouvida e ter atendidas, ainda que de

forma coercitivas, suas reivindicações, que consistiam no mais das vezes, em aprimoramento da noção de cidadania e sua inclusão

de forma igualitária.
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A cidadania, como já dissemos, é um idéia que se contrói a passos lentos, decorrente da manifestação da sociedade que

busca, dentro das suas limitações filosóficas, atender ao bem da humanidade, colocando este objetivo acima dos interesses de

grupos particulares.

2.      A cidadania no Brasil  

E a história da cidadania no Brasil? O termo cidadania no Brasil, ao contrário do significado construído ao longo dos

tempos e do desenvolvimento das civilizações, sempre esteve relacionado à condição daqueles que, como nacionais, exercem

direitos políticos.

O conceito de cidadania ao longo da história brasileira está diretamente ligado ao estudo histórico da evolução das

constituições brasileiras desde o período do Império do Brasil que se deu entre 1822 e 1889, e que precedeu a atual República

Federativa do Brasil.

A Constituição imperial de 1824 e a primeira Constituição republicana de 1891 inauguravam a expressão cidadania.

Entretanto, a cidadania sempre esteve vinculada ao pleno exercício dos direitos políticos.

A Constituição de 1824 trazia um caráter elitista da cidadania, estabelecendo um sistema eleitoral censitário e indireto.

Condicionava o exercício do voto àqueles cuja idade fosse superior a 25 anos, a necessidade de ser livre (inclusive

libertos), a condição de não haver perdido sua liberdade em razão de condenação criminal transitada em julgada, a condição de ser

brasileiro ou ser estrangeiro naturalizado e ainda - o que gerava enorme restrição ao exercício da cidadania -, ao fato de se ter renda

líquida anual de 100 mil réis, o que excluía os pobres e os escravos.

Para ser eleito deputado, o individuo teria que ter renda anual de 400 mil réis e, para ser eleito ao senado, à renda deveria

ser de 800 mil réis anuais.

Os princípios encetados na Constituição de 1824 eram contraditórios à realidade brasileira vivenciada naquele momento.

Isto porque, ao mesmo tempo em que assegurava a liberdade do homem, dizendo que ninguém era obrigado a fazer ou deixar de

fazer senão em virtude de lei, e ao mesmo tempo em que abolia qualquer tipo de tratamento desumano e vedava a tortura

considerava o escravo como propriedade e confirmava o direito sobre o ser humano! A maioria da população permanecia na

condição de escrava. Nas senzalas os instrumentos de castigo como o tronco, a gargalheira, o açoite continuavam sendo usados de

forma indiscriminada, sem intervenção do Estado.

Assim, as garantias citadas pela Constituição mascaravam contradições sociais do país e ignorava a distância entre a lei e

a realidade.

O caminho das minorias rumo à consolidação da cidadania, e falamos não apenas da cidadania de fato como também da

consolidação da cidadania de direito, consistia em estágio a ser vencido por meio de árduas batalhas sociais, como foram os

movimentos liderados por escravos, índios, mestiços e pobres unidos em prol de igualdade social e dignidade.

Podemos considerar ser recente a história do Brasil em termos de universalização de cidadania se nos ativermos ao fato

de que três quartos da história do Brasil foram marcados pelo trabalho escravo, tendo por marco histórico meados do Século XVIII,

com o fim da escravidão indígena - ainda que fictícia já que fazendeiros em frentes de "civilização" e de expansão econômica do

século 19 tinham o "direito" de recrutar indígenas – e a abolição da escravidão do negro, com a Lei Áurea de 1888.[21]

A experiência de organização e luta da classe trabalhadora no Brasil, que tem como marco inicial o período da escravidão

e remonta os dias atuais, embora tenha sido um dos primeiros e mais importantes movimentos sociais que se tem notícia para a
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conquista da cidadania, não foi o único.

Tomando como referência para o estudo comparativo do desenvolvimento da cidadania no Brasil em relação a outros

Estados, nosso marco teórico, T.H. Marshall[22], designa o período formativo de cada grupo de direitos do homem, como sendo no

século XVIII os direitos civis; os políticos, no XIX; e os sociais apenas no final do século XX.

Ao contrário desta seqüência inglesa, o Brasil, teve a inclusão dos direitos sociais, no período de Getúlio Vargas, ocasião

em que ainda não havia a concretização de direitos políticos e civis, pois estes estavam restritos aos trabalhadores exercentes de

profissões regulamentadas, excluindo-se rurais, domésticos, autônomos, desempregados.

Os debates acerca do conceito de cidadania no Brasil têm origem no momento em que o capitalismo impõe

transformações severas na estrutura social do país.

A nova ordem política marcada pela abolição da escravidão e a proclamação da República seguida da proclamação da

Constituição de 1891, estende os direitos políticos aos maiores de 21 anos e alfabetizados. Embora a Constituição não fosse clara, os

direitos políticos eram exclusividade do homem, excluindo-se, portanto a mulher. Mendigos e Índios também não podiam votar.

Em 1891, a população em sua maioria era rural e a taxa de analfabetismo no Brasil, nesta época, girava em torno de

assustadores 70%[23] da população brasileira. Importa dizer que cidadania estava longe de ser um conceito universal.

A idéia de educação era incipiente, e a saúde, como política pública, limitava - se a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos

cuja responsabilidade era de instituir normas sanitárias, fiscalizar o exercício da profissão bem como o comércio de

medicamentos[24].

Os direitos sociais não eram cogitados na nova Constituição e o Estado entendia que o trabalho humano fugia à

regulamentação, devendo ser exercido livremente.

A relação do operário e do patronato, marcada de uma lado pela imposição de jornadas de trabalho superiores a 14 horas

diárias, pelo trabalho de crianças de até 8 anos de idade, acidentes de trabalho decorrentes das péssimas condições de trabalho e

baixíssimos salários, e de outro pela resistência patronal na aprovação de leis de caráter social, provocava cada vez mais

movimentos grevistas.

Em 1919 surge a primeira lei de cunho social, que obrigava o empregador a indenizar o trabalhador vitima de acidente de

trabalho. Era o inicio de uma série de mudanças que instituiriam direitos sociais a população.

Para o sociólogo Wanderley Guilherme[25] “não se tratava de um direito de cidadania, inerente a todos os membros de

uma comunidade nacional, quando não mais em condições de participar de acumulação, mas de um compromisso a rigor privado

entre os membros de uma empresa e seus proprietários. Ademais, a previdência de quê se cuidava cobria apenas os empregados de

uma só e mesma empresa”.

Portanto, “nas primeiras décadas republicanas, o direito de participar da vida pública por meio do voto não foi exercido

pela imensa maioria daqueles que, segundo o texto constitucional, estavam aptos a fazê-lo. Os direitos civis, por sua vez,

esbarravam no predomínio do latifúndio e no poder dos grandes proprietários, que seguiam atuando como senhores quase absolutos

num país eminentemente rural”[26]

A legislação previdenciária e trabalhista teve seu maior desenvolvimento a partir de 1930, com a era Vargas, tendo

resultado na aprovação da Consolidação das Leis do trabalho em 1943. É certo que inúmeras criticas recebeu o presidente Getúlio,

que num gesto paternalista teria oferecido garantias sociais como forma de se mitigar conflitos entre patrões e operários.
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Com isso, o processo de formação da nossa cidadania não é resultado de uma ação política, mas sim de um ato de

benevolência do Estado, reafirmando a superposição do público sobre o privado.

José Murilo de Carvalho[27], analisando a expansão dos direitos sociais de forma inversa ao que se deu no modelo

inglês, conclui no mesmo sentido e pondera que se tratava de “uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou nula

participação política e de precária vigência dos direitos civis. Esse pecado de origem e a maneira como foram distribuídos os

benefícios sociais tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e comprometeram em parte sua contribuição para o

desenvolvimento de uma cidadania ativa”.

A ditadura militar representou retrocesso não apenas aos direitos civis e políticos, mas aos sociais também. O controle

governamental das entidades sindicais, a suspensão de direitos políticos, a censura, enfim, vivemos em uma época de aumento

colossal das desigualdades sociais e de praticamente inexistência de direitos civis e políticos.

O restabelecimento da democracia em 1967, desperta movimentos sociais que buscavam melhores condições de trabalho

urbano e rural, movimentos que discutiam a reforma agrária, e movimentos em prol da moradia própria a ser garantida a todo

cidadão. O clamor social chamado Diretas Já foi fundamental para a saída dos militares do poder, culminando na promulgação da

Constituição Federal de 1988.

Neste novo momento político, os direitos fundamentais inauguram o conjunto de normas que pretende regular o Estado

democrático que se instaura. Os direitos civis ganham vasto espaço do artigo 5º, composto de setenta e oito incisos, trazendo

garantias ao cidadão como o de que todos são iguais perante a lei, veda distinções decorrentes de  raça, credo, sexo, cria remédios

para defesa do cidadão contra o Estado tais como o Mandado de Injunção[28] e o Habeas Data[29], que representam também a

importância da democracia participativa ou “inclusiva” destacada anteriormente.

3.      A cidadania em T. H. Marshall

Após a apresentação histórica da cidadania, importante resgatar o marco teórico utilizado para a pesquisa empírica sócio-

jurídica aqui apresentada. Considerando as dificuldades históricas salientadas na construção do conceito, vislumbramos a obra de

T.H.Marshall como um referencial que demonstra a necessidade de apropriação da terminologia jurídica nas práticas cotidianas,

aproximando a norma/Direito da sociedade.

T. H. Marshall apresenta o instituto “cidadania” como sendo composto por três grupos de direitos: os direitos civis –

decorrentes do direito de liberdade; os direitos políticos – garantidos pelo acesso às urnas; e os direitos sociais – garantidos pelas

políticas públicas[30].

Em uma solução didática o próprio autor divide temporalmente os direitos em séculos XVIII direitos políticos, XIX

políticos e XX direitos sociais, não obstante a necessidade de uma “elasticidade razoável sem distorcer fatos históricos” [31].

            O elemento civil da cidadania é o primeiro a ser formatado, e tem como marco temporal o século VXIII, sendo composto

segundo o Marshall por “direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, de imprensa, pensamento e fé, o direito à

propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça”[32]. Está intimamente ligado ao acesso à Justiça, ao setor

econômico básico que é o direito a trabalhar livremente – e às liberdades individuais.

Direitos políticos, naquela época  para Marshall”, “ se diferem tanto no tempo quanto no caráter”, a formação inicial não

era a criação de novos direitos políticos para enriquecer o status de cidadão - uma vez que tratamos de século XIX e  já existia o

conceito de cidadania ligado aos direitos civis – mas sim de “doação de velhos direitos a novos setores da população”. Ou seja, uma

maior abrangência de velhos direitos, mas sem se falar ainda da idéia de universalidade, bastante posterior, nesta vertente de direitos
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– pois nos civis ela já existia.

Conforme já salientado, a ideia de cidadania como mínimo jurídico necessário ou tratamento igualitário se deu após as

revoluções inglesa, americana e francesa, começando aqui um processo de transformação rumo ao tratamento igualitário como

concebemos hoje. Revoluções estas que se deram também a partir do século XVIII.

O pensamento universalizador  do “status de cidadão” parafraseando Marshall, em suas três acepções civil, política e

social, surgiu ou se afirmou com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, após a 1ª Guerra Mundial, onde se reconheceu a

existência da dignidade de toda a pessoa humana – compreendendo pela primeira vez humanos como toda a coletividade, incluindo

mulheres, crianças e trabalhadores, até então não considerados cidadãos plenos.

 Até este ponto o status de cidadão era incipiente, já possuía suas três vertentes civil, política e social, mas não eram

estendidos universalmente. O que não quer dizer que não existia, já no século XVIII, quando do surgimento do  “status cidadania”,

fulcrado até então basicamente em direitos civis, pensamento inicial sobre os direitos da pessoa humana, especialmente quanto à 

extensão dos direitos políticos a classes que antes não o possuíam.

No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, ainda no mesmo ano foi proclamada a Declaração Americana dos Direitos do Homem e do Cidadão, trazendo em si o

ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, explicitando a idéia de universalidade. Conforme nos ensina

Marco Antônio Marques:

A partir desta idéia, a dignidade da pessoa humana está ligada a três premissas
essenciais: a primeira refere-se ao homem individualmente considerando, sua
personalidade e os direitos a ela inerentes, chamados de direitos da personalidade;
a segunda relaciona-se à inserção do homem na sociedade, atribuindo-lhe a
condição de cidadão e seus desdobramentos; a terceira, ligada à questão
econômica, reconhecendo a necessidade de promoção dos meios para a
subsistência do indivíduo.[33]

 

Não há motivos para negar a possibilidade de separação dos direitos civis dos políticos no século XVIII e  a existência de

real  dos primórdios do conceito de direitos humanos. Tão pouco negar terem se expressado inicialmente e naquele século sob uma

ótica política, com a extensão da possibilidade de voto a uma parcela da população que até então não poderia votar, em função do

monopólio deste direito estar adstrito a uma pequena parcela da população, legitimado naquela época no conceito capitalista vigente

na época.

Assim, parece-nos que CIDADANIA no Brasil como expressão da não universalidade dos direitos, diferente da

seqüência descrita por Marshall, vem assumindo, hodiernamente, sob o aspecto sociológico e político, um caráter mais ligado a uma

nova definição de individuo, mais ampla e abrangente, implicando em posturas cujo referencial passa a ser muito mais o social

coletivo, do que o jurídico propriamente dito. Portanto, a pesquisa empírica a seguir apresentada procurou perceber o nível de

compreensão do conceito de cidadania e a possibilidade desta acompanhar a necessidade de inclusão social e consolidação da

democracia participativa no Brasil.

4.      A pesquisa empírica sobre cidadania

Nessa esteira, percebe-se que a cidadania pode ser conceituada em sentido amplo, abrangendo direitos que são excluídos

do conceito restrito sobre o tema: cidadania é o exercício dos direitos políticos. Questiona-se então, qual o entendimento entre os

jovens eleitores brasileiros em potencial, o estrito ou o mais ampliado?
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O presente estudo busca investigar se essas duas esferas, uma ampla e outra estrita, são perceptíveis para a sociedade

brasileira jovem.[34] Para tanto, serão levados em consideração os resultados obtidos em pesquisa empírica realizada entre

estudantes de duas escolas localizadas no Distrito Federal – uma pública  e outra particular [35]–, entre alunos que terão 17 anos

completos até a data do 1º turno das eleições 2010, ou seja, os que têm a faculdade de exercer o voto.

Para tanto, a pesquisa sócio-jurídica apresenta-se como ferramenta inestimável, que deve ser “posta a serviço do

questionamento e das propostas de mudança na teoria jurídica, nas técnicas procedimentais de encaminhamento e solução de

conflitos, na estrutura, composição e funcionamento dos órgãos públicos de tomada de decisão, notadamente o Poder

Judiciário”.[36]

As escolas foram escolhidas com base no critério de melhor colocação no Enem ano 2008[37], sendo respectivamente

os primeiros lugares, laicos do setor público e do privado. Foi tomado o cuidado de verificar a laicidade das escolas para que não

houvesse interferência do direcionamento da formação moral da personalidade dos alunos pesquisados.

 A pesquisa foi realizada[38] através de um formulário composto de sete perguntas iniciais que objetivavam aferir a

acessibilidade e fruição dos jovens à informação extra-escolar, como leitura de livros, jornais (em qualquer uma de suas formas),

acesso à internet, grau de escolaridade dos pais, participação em voluntariado e se os pesquisados trabalhavam ou não. E mais doze

perguntas objetivas sobre cidadania, com possibilidade de quatro alternativas de marcação livre em cada uma delas, ou seja, poderia

marcar mais de uma opção, elaboradas em linguagem bastante facilitada para que o pesquisado pudesse  dar vazão ao seu

entendimento do que venha a ser cidadania.

Segundo KANT DE LIMA “ a ciência humana, é do ponto de vista formal, que propicia  fundamentação rigorosa entre os

dois grupos de ciências. As ciências naturais são “generalizantes”, diz Rickert [...] as ciências culturais são “individualizantes”, o

que quer dizer que têm por tarefa apreender a singularidade das e nas diversas situações sociais”[39].

A pesquisa aplicada é sócio-jurídica e sendo a ambição da sociologia jurídica, segundo Celso Fernandes

Campilongo[40], “ superar dicotomias”, “colaborar”, “mediar”, investigar “interdisciplinarmente”, que conceitua ainda:

A sociologia jurídica pode assumir duas tendências igualmente legítimas: de um
lado, uma análise microssociológica, atenta a aspectos muito específicos e
determinados do funcionamento do sistema jurídico, do outro, um enfoque
macrossociológico, voltado à aferição das grandes tendências da experiência
jurídica, ocupado com o exame das grandes variáveis do sistema social.

 

A análise que faremos a seguir é microssociológica, em função da pesquisa realizada por amostragem, especificamente

entre os jovens eleitores em potencial, ou seja, de 17 anos completos até das eleições, buscando compreender qual a extensão do

conhecimento destes pesquisados sobre cidadania, desprezando as fontes de obtenção deste “conceito”. Apenas aferindo se os

pesquisados têm uma noção legitimamente brasileira – estrita, ou  já mais moderna e ampliada do que é cidadania e de quem é

cidadão.

 Constatamos na pesquisa que os jovens entrevistados, quando questionados se saberiam conceituar cidadania, maciços

80,8%, ou seja, 441, dos 456 pesquisados disseram que sim.  Porém, ao serem confrontados com questões sobre direitos civis e

sociais, nota-se o enquadramento de todos estes direitos dentro do que os entrevistados entendem por cidadania. Corolário deste

pensamento foi que 95,1 deles, que nunca votaram, apesar de já possuírem o direito ao voto, se consideram cidadãos, apenas 4,75%

disseram que não se consideram e 0,36% não responderam.

SETOR  
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1. Você sabe conceituar cidadania? SIGMA OESTE TOTAL %

a) sim 238 203 441 80,8%
b) não 82 14 96 17,6%
Sem resposta 4 5 9 1,64%

 

Corroborando esta tese, em todos os questionamentos se são considerados ou não cidadão as crianças, os presos, os

mendigos, os índios mais de 75% dos pesquisados, marcaram que sim.

5. As crianças são cidadãs? SIGMA SETOR
OESTE TOTAL %

a) sim 234 176 410 75,1
b) não 86 38 124 22,7
Sem resposta 4 8 12 2,2

 
 

6. Os presos são cidadãos? SIGMA SETOR
OESTE TOTAL %

a) sim 260 185 445 24,3
b) não 59 32 91 16,7
Sem resposta 5 5 10 1,83

 
 

7. O mendigo é cidadão? SIGMA SETOR
OESTE TOTAL %

a) sim 282 201 483 88,5
b) não 40 16 56 10,3
Sem resposta 2 5 7 1,28

 
 

8. O índio é cidadão? SIGMA SETOR OESTE TOTAL %
a) sim 282 205 487 89
b) não 41 14 55 10,1
Sem resposta 1 3 4 0,73

 

Quando questionados se estrangeiros são cidadãos, verificamos um empate 48,5% disseram que não e 48,7% disseram que

sim, 2,74% não responderam. Desta forma nos parece serem os pesquisados já conhecedores do conceito de indivíduo, de nacional

e de cidadão. 

Há um embate entre o que é formalmente ensinado aos jovens: que cidadão é o detentor de direitos políticos, portanto o

nacional. É bastante claro que o estrangeiro não tem os direitos políticos em linguagem equivalente à do pesquisado “não vota e não

é votado”. E entre o que é dito aos jovens: que ele é cidadão, que a criança é cidadã, mendigo, índio e todos os demais atores sociais

o são. Os dados demonstram que para o jovem há uma estreita relação entre cidadania, direitos e deveres, como veremos mais

adiante na pesquisa.

Esse embate gera uma confusão no raciocínio dos jovens sujeitos desta pesquisa. Caso ser cidadão compreenda apenas o

detentor de direitos políticos, como o jovem considera também todos os demais atores sociais, cidadãos, inclusive o estrangeiro

(“com empate técnico” por assim dizer, entres que consideram e os que não consideram estrangeiros cidadãos)?

 

4. Um estrangeiro que está no
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Brasil há alguns meses para
estudo é cidadão?

SIGMA SETOR OESTE TOTAL TOTAL/%

a) sim 119 146 265 48,5
b) não 197 69 266 48,7
Sem resposta 8 7 15 2,74

 

Marshall nos esclarece sobre esta confusão em seu berço: segundo o autor originalmente, nem todos eram livres na

sociedade inglesa.  Anteriormente ao século XVII, havia  se prolongado até os dias da Rainha  Elizabete, a servitude por sangue ou

o status servil (trabalho servil é uma obrigação imposta por uma força coerciva apoiada pelo costume ou por leis. É uma forma de

exploração social, hereditária). Que era por óbvio o contrário do status livre, conquistado nos primórdios da formação da cidadania,

com os direitos civis, no século XVII, incluindo todos os membros adultos da sociedade, todos eram livres – inclusive os

camponeses que tinham status servil (salvo a condição especial da mulher casada).

Nas palavras de Marshall,

Daí em diante o lavrador inglês “é um membro de uma sociedade na qual há,
nominalmente, pelo menos, uma lei para todos os homens”[41]. A liberdade que
seus predecessores haviam conquistado pelo êxodo para as cidades livres passou a
ser sua por direito. Nas cidades, os termos “liberdade” e “cidadania” eram
semelhantes. Quando a liberdade se tornou universal, a cidadania se transformou
de uma instituição local a uma instituição nacional.[42]

 

 Daí o motivo pelo qual acabou se convencionando usar o termo nacional – no sentido de aquele povo que pertence a uma

determinada nação – como sendo cidadão. O que nos trás confusão até os dias de hoje, tanto doutrinariamente, quanto no sentido

popular. Como se pode verificar pela dúvida suscitada entre os pesquisados. Portanto, esta visão também restringe a noção de

democracia, mais representativa do que participativa e inclusiva.

Voltando à pesquisa, uma visão sobre direitos sociais, foi perguntado aos alunos se ser cidadão é ter a possibilidade de

atravessar na faixa de pedestre, ao que 45,4% responderam sim. O bem estar da coletividade está presente na formação deste novo

conceito de cidadania, o que podemos aferir no contingente de 56% dos jovens que responderam ser o respeito a vagas prioritárias

uma forma de exercício da cidadania.

 

 
 
10. Ser cidadão é ter a possibilidade
de:

 
SIGMA

 
SETOR
OESTE

 
TOTAL %

a) Atravessar na faixa de pedestre 104 144 248 45,4%
b) Respeitar vagas prioritárias
(idosos, deficientes) 123 185 308 56,4%

c) Conservar o patrimônio público 129 138 267 48,9%
d) Pagar meia-entrada em eventos
culturais 52 99 151 27,6%

Sem resposta 36 8 44 8,06%

 

Seguindo ainda o mesmo se sentido foi perguntado se é ter vacinação pública 44,7%, ter programas de moradia 20,3%,

acesso à educação desde a infantil até o ensino médio 48,9%  disseram sim, postos de emprego 55,3%, transporte público, 44,5%.
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Aqui destacamos a baixa compreensão dos jovens quanto à possibilidade de demandarem políticas públicas como exercício da

cidadania. Apesar de frequentemente a cidadania ser atrelada na mídia a direitos fundamentais, os jovens desta pesquisa parecem

desconsiderar a possibilidade de cobrança de direitos prestacionais constitucionalmente previstos, o que dificulta mais ainda a

consolidação da democracia participativa e “inclusiva”.

11. Ser cidadão é ter: SIGMA SETOR
OESTE TOTAL %

a) Vacinação pública 121 123 244 44,7
b) Programas de moradia 96 15 111 20,3
c) Educação (educação infantil
ao ensino médio) 123 144 267 48,9

d) Postos de Emprego 100 202 302 55,3
e) Transporte público 125 118 243 44,5
Sem resposta 32 10 42 7,69

 

Quanto à inclusão dos direitos sociais no conceito de cidadania, resta bastante claro também, que a maioria dos

pesquisados os incluem sim e como sendo parte importante do exercício pleno do instituto.

Contudo, como vimos acima, no questionamento 01 “vc sabe conceituar cidadão” maciça maioria respondeu sim e a

seguir começou a confusão do que realmente seria cidadão (se é apenas o nacional, se crianças, índios, mendigos...). Isto nos

demonstra que nosso ponto de partida, o conceito de cidadão, continua em aberto.

Sobre isto nos ensina Luciano Oliveira “que parece ser necessário encontrar, para além da norma e para além do fato,

alguns conceitos que permitam avaliar criticamente um e outro[43]”. Ou seja, há a percepção jurídica de cidadania, atrelada ao

exercício dos direitos políticos de um lado, e de outro uma realidade, que é sobretudo a dúvida dos jovens pesquisados acerca da

validade deste conceito, jovens que não compreendem o porquê do estreitamento deste instituto, mas que ao mesmo tempo o tem

como “balizador do raciocínio” capaz de lhes provocar grandes conflitos, como afirmar que os demais agentes sociais, que não os

eleitores, são cidadãos. Portanto, “se a sociologia jurídica pode, de alguma forma, subsidiar o direito, a crítica social deve, sempre,

subsidiar a própria sociologia jurídica”[44].

Considerando as três dimensões de cidadania, resta demonstrado que o pensamento do brasileiro jovem está em franca

evolução quanto ao conceito de cidadão. Temos também hoje uma cultura universalizada, comprovada nos questionários onde os

jovens não limitam o conceito de cidadão ao viés puramente político. Importante inclusive registrar alguns comentários.

Um pesquisado observou quanto ao questionamento político se é ser cidadão ter possibilidade de ser candidato, votar,

ingressar em partido político e ser mesário. Ele escreveu que “deveria ter a opção: não votar”[45]. Ou seja, enquanto nós ainda

estamos discutindo se o conceito de cidadania é amplo ou restrito, ele – o jovem futuro eleitor, acha que não votar também deveria

ser um direito do cidadão, portanto questiona a obrigatoriedade do voto e o exercício da liberdade – da liberdade plena de um

cidadão querer ou não votar. 

Outro acerca da mesma pergunta, disse: “é ter direitos e deveres”[46] – bem simples assim. Ainda na mesma pergunta

um determinado pesquisado, não achou nenhuma resposta que lhe servisse – achou todas muito limitativas e escreveu: “Ser ativo na

formação da sociedade em geral”[47].

Na pergunta nº 12, se ser cidadão é ter a possibilidade de: ter documentos pessoais, escolher religião, assistir a programas

culturais, participar de comunidades virtuais. Um pesquisado não se conteve e riscou “é ter” e escreveu “era pra ter” – a ironia típica

dos jovens aqui não foi represada. Ironia ou descrença, não sabemos bem. O fato é que é necessária também a efetivação destes
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direitos.

Conforme nos ensina Marco Antônio Marques “a cidadania, com a integração pelos direitos humanos, tornou-se

postulado universal, extensível a todos os indivíduos membros da comunidade internacional, uma vez que a dignidade humana não

constitui dever de uma única nação.”[48]

Outro pesquisado, ao final comentou “ ser cidadão independe do que se faça ou o se pensa e de cada um vale notar se

todos agem com cidadania e respeito aos demais. Ser cidadão todos são, mas nem todos agem como”[49]. Aqui vemos a vontade,

o compromisso e idéia de concretizar, de uma forma pueril, mas absolutamente legítima de um jovem de 17 anos.

Este é o dilema, a concretização dos direitos fundamentais, onde está inserida a cidadania, isto como preceito

fundamental da Republica, consagrado na Constituição Federal, de um Estado Democrático de Direito[50].

A idéia de concretização dos direitos fundamentais como compromisso de todos,
onde a sociedade, ao lado do governo, é figura participante e responsável para
expressão, merece maior atenção e divulgação, principalmente no que diz respeito
à mudança da cultura da cidadania, como instrumento efetivo de participação do
cidadão na vida pública e social. Esse é, sem dúvida, um dos maiores embates do
nosso tempo, tendo em vista que este conceito de cidadania acentua a
responsabilidade individual.

 

E aproximando da importância da relação entre Direito e sociedade, de inclusão de certos conceitos nas práticas

coditianas:

 
a questão que interessa discutir diz respeitos às possibilidades, impasses e dilemas
da construção da cidadania, tendo como foco a dinâmica da sociedade. Mais
especificamente, a questão diz respeito às possibilidades da cidadania se enraizar
nas práticas sociais. Antes  de mais nada, é preciso dizer que tomar a sociedade
como foco da discussão significa um modo determinado de problematizar a
questão dos direitos.[51]

 

E aqui, chamamos a uma reflexão. Quão distante parece estar a lei da realidade social? Como diria Luciano Oliveira[52],

há uma defasagem entre a ordem jurídica e as praticas sociais concretas? Ou seja, continua ele, “um certo querer social que tem de

ser levado em consideração sob pena de ineficácia das normas, e que caberia a sociologia jurídica levantar”.

Parece-nos que a noção de cidadania encontrada na história das sociedades nunca esteve vinculada apenas ao direito ao

voto, mas sim a dignidade da pessoa humana, na medida em que a igualdade de direitos concebe a figura do homem realizado.

A compreensão do ser cidadão no Brasil e em especial na pesquisa empírica aqui apresentada reflete esta realidade de

que todos tem direito à cidadania e de que a cidadania está vinculada ao bem coletivo.

É certo que a promoção da cidadania depende do poder do Estado em implementar políticas publicas para que o individuo

tenha acesso a seus direitos e que a personificação do Estado se faz por meio do exercício do voto, mas a consciência social parece

ser mais ampla do que isso.

CONCLUSÃO

A construção do conceito de cidadania está interligada a práticas cotidianas da sociedade, e muito frequentemente

atribuída ao exercício dos direitos políticos, sua relação com o Estado, quando na verdade perpassa também por questões de

democracia e efetivação de direitos fundamentais.
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Nossa pesquisa empírica, realizada em duas escolas do Distrito Federal, nos revela que a noção de cidadania está muito

mais ligada ao conceito de universalização dos direitos sociais, civis e políticos do que ao direito de votar e de ser votado.

Alguns grupos marcados pela exclusão social na historia da humanidade, tiveram maciço reconhecimento como cidadãos

nos formulário aplicados. È o caso dos índios que embora ainda não tenham efetivamente encontrado a consolidação de sua

cidadania, no que se refere à garantia de suas terras, a participação política e integração social, receberam o reconhecimento de sua

cidadania em 92,19% das respostas e os mendigos, outra parcela marginalizada da sociedade, com 90,63% dos questionamentos.

Com a Constituição de 88, o constituinte ampliou as garantias individuais e coletivas da comunidade. A realização da

cidadania, como um conjunto de direitos hábeis a igualizar a sociedade, era aspiração que se podia nitidamente verificar. A proposta

do presente trabalho foi verificar a possibilidade de aproximação desta concepção jurídico-normativa com a realidade, com uma

pesquisa sócio-jurídica que permita avaliar criticamente a norma e  realidade.

Embora o termo cidadão seja frequentemene atribuído ao exercício dos direitos políticos, cidadania é termo que

atualmente nos remete a idéia mais vinculada ao individuo, sob o aspecto sociológico e político, no que concerne ao conjunto de

direitos e deveres que detém, dentro da coletividade, implicando em posturas cujo referencial passa a ser muito mais da inclusão

social do que o jurídico propriamente dito.
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O PATRIMONIALISMO POLÍTICO E OS FUNDAMENTOS DA ORDEM JURÍDICA
BRASILEIRA 

PATRIMONIALISM POLITICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE BRAZILIAN

Celso Rodrigues 

RESUMO
Resumo 
O presente artigo debate as permanências e continuidades das tradições patrimoniais e seus
liames histórico-sociológicas em relação à ordem jurídica brasileira. A investigação histórica e
sociológica implica abordar as estruturas sociais condicionadoras da articulação entre práticas
patrimoniais e seu contato com o pensamento jurídico moderno. Entre esses dois campos
confeccionou-se uma intensa dinâmica social e jurídica marcada por um hibridismo que projetou-
se na modernidade brasileira o até nosso dias. 

PALAVRAS-CHAVES: Patrimonialismo – Estado – Direito – Sociologia Jurídica –História das
Idéias 

ABSTRACT
Summary 
This article focuses on the permanence and continuity of traditions and its heritage-historical
sociological bonds in relation to the Brazilian legal system. The historical and sociological
research involves addressing social structures condition the link between heritage and practice
their contact with the modern legal thought. Between these two fields concocted an intense legal
and social dynamics marked by a hybrid that projected in the Brazilian modernity until our days.
KEYWORDS: Patrimonialism - State - Law - Sociology of Law, History of Ideas

 

Introdução

 

Esse artigo pretende discutir alguns aspectos da tradição jurídica brasileira e suas relações com o
patrimonialismo, investigando notadamente suas permanências, continuidades históricas e seus
liames sociais.  A doxa corrente no discurso jurídico brasileiro aponta reiteradamente para as
disfunções do sistema jurídico, existência de arcaísmos procedimentais incompatíveis com a
modernidade já experenciada em outros países, carências materiais e "desvios" de toda a
ordem. A identificação da "crise" da ordem jurídica está vinculada, portanto à argumentos que
remetem à sua inadequação ou incompletude. Historicamente, tais argumentos engrossam as
fileiras de grande parte da historiografia brasileira, que entende o desenvolvimento de nossas
instituições sociais e jurídicas dentro de um padrão historicista no qual estaríamos inscritos na
condição de retardatários. Além disso, no campo sociológico viveríamos à submissão ao
conservadorismo das elites políticas nativas, cujo arcaísmo e o anseio irrefreável de atender seus
interesses econômicos de classe tornariam a agenda liberal um deliberado exercício de
esquecimento.

O campo de discussão sobre o patrimonialismo no Brasil por sofrer dos vícios apontados acima é
pouco explorado. Relegado à condição de atavismo histórico, espécie de ressentimento de uma
"modernidade inconclusa", sempre recebeu pouca atenção de nossos pesquisadores. Uma leitura
unilateral da conceituação weberiana, eivada nos mesmo vícios, também estimulou a
compreensão de que o patrimonialismo, não seria um objeto de estudo, mas um legado
histórico lusitano a ser superado. Exemplo disso é o fato de que ao falar-se em patrimonialismo,
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as mesmas referências "clássicas" são sempre citadas: Raymundo Faoro e, indiretamente, Sérgio
Buarque de Holanda[2].

Também neste caso a existência do patrimonialismo (e sua interpretação) funciona para fazer
coro ao discurso bastante difundido de que no Brasil as idéias estariam "fora do lugar", uma
constante observação daqueles que entendem a sociedade brasileira descolada de suas
instituições político-jurídicas. Esse princípio da não-correspondência entre Estado e sociedade no
Brasil reflete uma visão dicotômica dos processos políticos e sociais que, grosso modo, situa as
atividades políticas na esfera estatal e as atividades produtivas no âmbito da sociedade.
Considerada nesse modelo, a análise é ampliada para a tradicional oposição entre o "país ideal e
o país real, ao qual continuaria faltando a alma de uma nação, propiciando o divórcio entre
sociedade e Estado". Dentro dessa cosmovisão, uma nação em sua "plenitude" estaria, ainda,
por aflorar e as instituições políticas representariam uma excrescência monstruosa, alienígenas
de sua própria sociedade.  As conclusões acerca do Estado brasileiro e sua condição patrimonial
apresentam-no via de regra, expropriado de significância social, simples comitê executivo para a
astúcia e o sucesso das elites políticas venais e conservadoras.           

Essa dicotomização entre a esfera social e a política originava-se da pretensão de buscar na
história brasileira uma linearidade e/ou racionalidade geradora de uma "acumulação" que
permitiria a substituição de instituições anacrônicas por outras à semelhança de experiências
históricas consideradas "exemplares", posto que mais modernas, ou seja, as Treze Colônias da
América do Norte e a Revolução Francesa. Perante a dificuldade de delimitar os territórios
precisos ou "ideais" do político e do social no âmbito de nossa formação histórica, uma vez que
operam modelos descontextualizados, tais interpretações recorrem a argumentos inspirados
principalmente numa "lógica da falta". Críticas valorativas misturam-se a categorias
excessivamente agregadas e atemporais como, por exemplo, "classes dominantes", "capitalismo
nacional", 'modernidade", "classes sociais" e assim por diante.

Nos estreitos limites desse artigo pretendemos avançar numa interpretação diversa, contornando
a "melancolia interpretativa" que aponta sempre na direção de uma modernidade brasileira
inconclusa. Na verdade é preciso considerar que as idéias políticas e jurídicas nacionais que
gerenciaram o processo de construção de nossas instituições modernas resultaram de uma
dinâmica de hibridização, na qual a tradição e a modernidade não se excluíram mutuamente,
nem geraram campos opostos e irreconciliáveis. Ao contrário, as duas cosmovisões estão
presentes no processo sociopolítico brasileiro, mediando pactos e escolhas tecidas nos diversos
contextos históricos. Se evidentemente não é possível falar em "acumulação histórica" e tão
pouco em atavismos que escravizariam nossa sociedade ao passado, é preciso considerar as
relações entre conjuntura e estrutura como afirmava Sahlins[3] O que a pesquisa histórica e
sociológica tem demonstrado é justamente o entrecruzamento desses dois projetos responsável
pelo caráter singular assumido pelo processo de formação de nossas instituições jurídicas e
políticas.     

 

Patrimonialismo e ordem jurídica no Brasil mnudar

 

         Na definição clássica de Weber,[4] o patrimonialismo consistia em toda a dominação que,
"originariamente orientada pela tradição, se exercia em virtude do pleno direito pessoal". Os
membros do quadro administrativo apropriavam-se dos bens políticos e econômicos, sendo,
portanto, estamentalmente privilegiados. Nesse sentido, segundo Weber, eles não detêm poder
competitivo, na medida em que são dependentes das prebentas estatais, oriundas das régias
mãos do soberano. Os servidores do Estado formam, portanto, uma extensa rede que cresce nas
ondulações dos favoritismos e fidelidades em relação ao soberano. No patrimonialismo, embora
a propriedade privada pudesse ser respeitada, o soberano detinha uma sobrepropriedade,
identificada com o comando do Estado, o que lhe permitia exercer amplos poderes sobre
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pessoas e bens, colocando-se, portanto, acima dos súditos. A amplitude do poder do soberano -
o dominus - diluiria as fronteiras entre a esfera pública e privada.    

Segundo Faoro, o modelo político patrimonial, profundamente enraizado na prática estatal
brasileira, foi, indubitavelmente, o mais terrível fardo da herança lusitana. As leis inexoráveis do
patrimonialismo tornaram a história do Brasil uma sucessão de anacronismos nos quais o
estamento burocrático absorvia as mudanças, retirando-lhe os "tons ardentes", para melhor
domesticá-las: "O predomínio do soberano, legitimado no Poder Moderador, a centralização
articulada na corte, pela vitaliciedade (...) não criam o sistema político. Este assenta sobre a
tradição, teimosa na sua permanência de quatro séculos"[5]. Diante da envergadura desses
obstáculos, as possibilidades de desenvolvimento de um modelo político liberal ficaram
obliteradas, uma vez que o estamento patrimonial impediu o desenvolvimento capitalista, isto é,
a plena modernização da nação.    

Sem desconsiderar a importância dos estudos de Faoro, cabe ressaltar que em sua análise, o
autor enveredou por estabelecer relações causais entre a inexistência de um "mercado político",
isto é, um amplo espaço de livre concorrência de idéias e a conseqüente "estagnação"
econômica, dicotomizando desta forma as relações entre tradição e modernidade, no processo
histórico brasileiro. À guisa de exemplo poderíamos nos deter na experiência getulista para
perceber que crescimento econômico e patrimonialismo não se constituíram em experiências
excludentes, mas em muitos sentidos complementares.       

 

Em Faoro, a análise operava numa simples transposição do modelo conceitual weberiano para
uma realidade amplamente diferenciada. O patrimonialismo era entendido pela permanência de
uma racionalidade subjetiva, infensa a regras e regulamentos formais, na qual predominava o
arbítrio, o favoritismo e a indisciplina nas relações políticas, sociais e econômicas. As analogias
com o mercado decorriam dessa compreensão que situava a permanência de tradições sociais e
as propostas de modernização capitalista em campos opostos e inconciliáveis. Nessa perspectiva
analítica, o estudo do patrimonialismo reificava uma "arqueologia das ausências", no caso,
ausência de racionalidade formal-legal, seguindo o modelo de Weber, esta sim, capaz de
engendrar relações políticas contratuais, típicas da modernidade.

 

O conceito de patrimonialismo, consagrado a partir da matriz weberiana nos cânones
acadêmicos foi construído em oposição às formas "modernas" de dominação. Logo, o Estado
patrimonial passou a ser pensado a partir dos óbices que lhe eram inerentes para a realização
do repertório do pensamento político e jurídico moderno. Embora, o próprio Weber considerasse
que uma forma de dominação patrimonial "pura" nunca tivesse existido[6], sua perspectiva para
conceituá-la era a dominação burocrática, ou seja, a ótica da modernidade europocêntrica[7].
Nesse sentido, o conceito de patrimonialismo foi tecido "em negativo", ou seja, em relação ao
que ele não é na idealização conceitual weberiana: racional, objetivo e formal[8].

 

Além disso, as análises que referem o patrimonialismo no Brasil tendem a perder de vista o
caráter histórico da dominação patrimonial e a performance de sua articulação às idéias políticas
e jurídicas originárias do pensamento moderno. A constatação da presença de formas políticas e
sociais patrimoniais no Estado brasileiro não deve levar-nos à elaboração de juízos valorativos.
Em muitos sentidos, o Estado patrimonial implementou pautas tipicamente modernas, preservou
a estabilidade política e impediu a fragmentação territorial. Nesse sentido, não se constituiu uma
expressão do atraso, um óbice oferecido pela tradição. Conforme observou Schwartzman[9]:
"este sistema central foi capaz de manter a integridade territorial do país e dominar as tentativas
de rebelião separatista que começaram a se manifestar logo após a independência". Além disso,
sem evidentemente escapar às injunções patrimoniais, foi constituído o arcabouço da
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modernidade jurídica brasileira a partir dos oitocentos.    

 

A experiência histórica brasileira, é preciso considerar, possui sua singularidade. A proeminência
do Estado no processo político nacional é uma constatação evidente. Entretanto, isso não
significa considerá-lo à luz de sua instrumentalidade, ou seja, ele não é simples receptáculo de
demandas econômicas, um "comitê executivo da burguesia", na expressão marxista, e,
tampouco, uma deformação institucional estranha, à sociedade. Historicamente o que
observamos, é a possibilidade, no Brasil, do Estado "representar a si mesmo", articulando ações
autônomas e interferindo na agregação dos grupos sociais. Entretanto, essa desenvoltura não
faz das instituições estatais construções forjadas à revelia da sociedade. Contextualizando as
reflexões de Weber e seus prosélitos é preciso que se enfatize a idéia de que o patrimonialismo
não é um tipo de Estado, mas a forma específica de suas relações com uma sociedade também
constituída de uma sociabilidade patrimonial. Assim sendo, a proeminência do papel estatal está
relacionada à dinâmica de cooptação, para seu interior, de grande parte dos conflitos em torno
da apropriação de recursos e bens políticos, uma tradução da confluência entre processos sociais
e políticos[10].

 

Historicamente falando, o Estado brasileiro não nasceu do ataque impetuoso de grupos sociais
marginalizados em busca da consecução dos seus interesses. Portanto, estamos perante uma
complexidade que supera o modelo paradigmático da ciência política, nascido na modernidade
ocidental: nem "assalto revolucionário", nem "modelo de representação de interesses". Da
mesma forma, o ideário político que norteou o processo de formação do Estado nacional pode
ser melhor rastreado, sem os atributos inspirados na experiência européia. Um conceito
"positivo" de patrimonialismo, portanto, implicaria um esforço de contextualização e realocação
do horizonte histórico da análise. Além disso, é possível suplantar os paradigmas clássicos da
ciência política, notadamente as "metáforas economicistas" e romper com uma perspectiva
racional dos processos políticos ao admitir a "irracionalidade" patrimonial, mesmo que nos
termos weberianos e, principalmente, propiciar uma análise que contemple a autonomia relativa
da esfera política, o que é imprescindível perante a especificidade brasileira. 

Ao contrário do pensamento político moderno, o patrimonialismo não pode ser apreendido sob a
forma de discursos doutrinários ou teorias sistematizadas. Normalmente descrito em tintas
depreciativas, não possui nem fundadores nem prosélitos. Seu idioma inscreve-se nas relações
sociais, marcadamente patriarcais, presentes no tecido social brasileiro e nas práticas
desenvolvidas a partir do Estado monárquico. Em linhas gerais podemos vasculhar sua
onipresença no coronelismo e no populismo, não obstante os processos de modernização
capitalista experimentados pela sociedade brasileira com os quais negociou incessantemente[11].

 

Acompanhando as reflexões de DaMatta[12] poder-se-ia dizer que uma lógica relacional permeia
a sociedade brasileira sendo convocada constantemente para o gerenciamento das diferenças
sociais. Não poderia ser diferente na elaboração dos ordenamentos jurídicos ao longo da nossa
história. Em contraste com sociedades em que predomina uma crença na igualdade moderna,
como os Estados Unidos, a profunda e cotidiana desigualdade política e econômica brasileira
enseja a formulação de lógicas complementares que promovem incessantes interações
imprescindíveis à sobrevivência da sociedade. Aqui as relações patrimoniais ao articular Estado e
sociedade pelos liames do sistema jurídico encontraram terreno propício para frutificarem,
integrando-se ao processo de formação das idéias e instituições políticas nacionais numa relação
dialógica com o pensamento político e jurídico moderno[13].
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A concepção dialógica, tal qual como sugerida por Morin[14], remete ao jogo entre idéias
antagônicas e concorrentes que se tornam complementares num universo de pluralidade. Dessa
forma, o dialógico implica a interlocução de temporalidades e mentalidades diferentes e sua
coexistência no mesmo espaço histórico, numa dinâmica incessante de
ordem/desordem/organização. Como observou Silva[15], trata-se de "uma lógica de
composição-desconstrução-reconstrução que permite estabelecer as simetrias e assimetrias entre
o discurso moderno e a tradição (...). Sincronia e diacronia se alternam numa hermenêutica
específica que estabelece relações de permanência e rupturas incessantemente". Nesses termos
é possível apreender a dinâmica aparentemente paradoxal da construção da civilização brasileira,
na qual tradição e modernidade, patrimonialismo e pensamento moderno, Estado e sociedade
não podem abordados numa perspectiva dicotomizada e excludente.   

O campo de discussão em torno do patrimonialismo recoloca, necessariamente, em pauta a
problemática da tradição. Esta, como observou Centurião[16], foi associada com a idéia de
arcaísmo e ambas, numa concepção tipicamente moderna, "passaram a designar um estado de
suspensão situado à margem do movimento da história. Não como um início, inscrito numa
temporalidade transformadora, mas sim como uma espécie de lastro, de fardo atemporal e
sempre idêntico a si mesmo, do qual é preciso se libertar". As considerações do autor se
coadunam com os argumentos de Mauss[17], em torno da questão da tradição, pois a palavra,
normalmente, lembra inércia, resistência ao esforço, desgosto de tomar novos hábitos,
incapacidade de obedecer a forças novas ou de criar precedentes.

Considerado numa perspectiva diferenciada, o tradicional não remete a constrangimentos sociais
imutáveis, mas envolve uma superposição de camadas resultantes de um processo de
reelaboração constante da memória coletiva, conforme anotou Paredes[18]. Além de referir-se a
um a priori social, a tradição estabelece laços com um a posteriori social, desdobrando-se no
conjunto cultural. É desse patamar que é possível reencontrarmo-nos com o conceito consagrado
por Weber[19], que identificava a dominação patrimonial "originariamente orientada pela
tradição". Numa visão genealógica, o patrimonialismo emerge da tradição, o que não significa
que irá recitar infinitamente conteúdos cristalizados, além disso, se compreendemos as lições
weberianas a tradição orienta, mas não determina as práticas patrimoniais[20].

III 

Formuladas essas advertências, é possível evocar o manancial tradicional do patrimonialismo, ou
seja, a família patriarcal e o complexo de relações tutelares e privatistas que a envolviam. Para
Gilberto Freyre[21]: "A família, sob a forma patriarcal ou tutelar, tem sido no Brasil uma dessas
"grandes forças permanentes". Em torno dela é que os principais acontecimentos brasileiros
giraram durante quatro séculos; e não em torno dos reis ou dos bispos, de chefes de estado ou
de chefes de Igreja". Como observou Mattos[22], a família patriarcal implicava uma forma
específica de organização do poder e das funções familiares dentro da sociedade, constituindo-
se no centro de todas as relações sociais, econômicas e políticas. O poder patriarcal sobrepunha-
se, muitas vezes, ao Estado e o clientelismo mediava as relações sociais, articulando suas
demandas em troca de fidelidade. As bases econômicas do complexo patriarcal forneceriam uma
unidade à diversidade social e brasileira: a monocultura, a escravidão do negro e a dependência
do agregado[23].

 

As relações sociais, no interior desse complexo, estavam alicerçadas no conceito jurídico de
pátrio poder que tornava o pai a expressão máxima do grupo familiar. Nesse sentido, como
observou De Cicco,[24] o patriarcalismo era exercido sobre todos os membros do grupo familiar,
além de agregados e escravos numa situação subjetiva não como um indivíduo isolado, mas
como chefe de família. Segundo Gilberto Freyre[25]: "O domínio do pai sobre o filho menor - e
mesmo maior - fora no Brasil patriarcal aos seus limites ortodoxos: ao direito de matar. O
patriarca tornara-se absoluto na administração da justiça de família, repetindo alguns pais, à
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sombra dos cajueiros de engenho, os gestos mais duros do patriarcalismo clássico: matar e
mandar matar, não só os negros como os meninos e as moças brancas, seus filhos".

 

A ferocidade do patrio potestas sobre os membros da família não possuía limites. Pinto[26], em
seu estudo sobre os conflitos familiares no Brasil narra o caso do coronel pernambucano Fernão
Bezerra Barbalho que matou a punhaladas a mulher e as filhas, acusadas por um escravo de
receber amantes em sua ausência. Noutro exemplo, recolhido por Pinto, o marido, embora
seguro da fidelidade da esposa, vê-se admoestado pela mãe, que diz: "que se lembrasse das
obrigações, com que nascera e advertisse não era aquele caso para ser disfarçado, e quando se
mostrasse frouxo em o acodir pela sua honra e reputação correria por sua conta o desagravo".
André Vieira de Melo, o marido, obriga, então, a esposa gestante a ingerir veneno, não sem
antes dar à luz a um filho.   

 

Os dois casos relatados ilustram o poder do complexo patriarcal e sua amplitude de relações. O
padrão patriarcal da família brasileira tendeu para a formação de dois núcleos: o núcleo legal,
composto pelo casal e filhos legítimos, e uma extensa periferia constituída por agregados e
dependentes das mais diversas origens. Obviamente que esses dois núcleos estavam em
comunicação permanente, como é possível depreender do exemplo do escravo delator e de
outras manifestações de fidelidade da escravaria ao núcleo familiar. Além disso, há uma extensa
parentela, confeccionada a partir de alianças intrafamiliares, seladas normalmente pelo
matrimônio. Uma intrincada, ampla e solidária rede de parentescos e fidelidades constituiu-se
num poderoso sistema de dominação social, político e econômico[27].    

 

Se relações patriarcais e patrimoniais estão marcadas por uma economia de holística de afetos e
proximidades complementares que diluem a "letra dura da lei" isso não autoriza idealizações. A
violência cotidiana sempre participou das relações sociais como legítima e imperativa, não
constituindo, portanto, a violação das normas, mas as próprias normas. O recurso da violência
como forma de regulamentação das contendas sociais, não se referia exclusivamente à
precariedade da atuação do Estado, as também a uma compreensão de unidade, incorporada no
pátrio poder. A preservação do poder patriarcal contra qualquer violação era condição essencial
para a manutenção do seu conteúdo integralizador, pois a honra pessoal representava o
fundamento do direito subjetivo, sem a qual o patriarcalismo tinha seu poder solapado.    

 

O viajante inglês Koster[28] deixou um testemunho emblemático das manifestações do
patriarcalismo no Ceará: "A família dos Feitozas ainda existe no interior dessa capitania e na do
Piauí, possuindo vastas propriedades, cobertas de imensos rebanhos de gado (...) o chefe dessa
família chegara a tal poder que supunha estar fora do alcance de qualquer castigo, recusando
obediência às leis, tanto civis como criminais, fossem quais fossem. Vingavam pessoalmente as
ofensas. Os indivíduos condenados eram assassinados publicamente nas aldeias do interior. O
pobre homem que recusasse obediência às suas ordens estava destinado ao sacrifício e os ricos
que não pertencessem ao seu partido, eram obrigados a tolerar em silêncio os fatos que
desaprovavam". Segundo Koster, o chefe da família podia, ao primeiro chamado, mobilizar cem
homens. Os desertores e assassinos que haviam cometido o crime vingando injúrias eram
invariavelmente bem recebidos, os ladrões, assassinados.

 

O relato evidenciava a força do poder privado nas zonas rurais e, mais ainda, a absoluta
preponderância de valores sociais vinculados à honra individual. O potentado local colocava sob
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sua proteção os desertores, uma vez que o recrutamento era uma das práticas do poder público
mais detestado pelas populações, como observou Saint Hilaire[29]. Além disso, no universo
social do patriarcalismo, a vingança não constituía crime, posto que, via de regra, correspondia
invariavelmente a defesa da honra ofendida.

 

A escravidão inscrevia-se no conjunto das relações patriarcais, reforçando sobremaneira esse
poder. Todavia, além das formas explícitas de violência, identificadas na escravidão enquanto
instituição, o conjunto social abrigava uma miríade de interações entre senhores, escravos,
escravos domésticos, de ganho e libertos. Koster[30] observou que a possibilidade do cativo
obter a liberdade não era rara: "Assim, por seus esforços, pelo favor dos amos ou por outros
meios, os indivíduos que se libertam são cada vez mais numerosos". O viajante inglês notava,
ainda, que ao escravo era freqüentemente permitido, por seu senhor, procurar outro amo que
mais o agradasse. Esses e outros exemplos ilustram a diversidade social envolvida nas relações
escravistas, afastando qualquer possibilidade de dicotomização sociológica, baseada
exclusivamente na oposição senhor escravo.

 

Escravos opressores de outros escravos, negros de ganho perpetrando crimes para pagar seus
senhores, escravos executando vinganças, escravos donos de outros escravos. Toda a
complexidade das relações escravistas pode ser sintetizada na história de Nicolau, mulato
escravo, narrada por Koster[31]: "A propriedade de Jaguaribe é dirigida por um mulato escravo,
casado com uma mulher de sua cor, também escrava do convento. Sua liberdade foi paga pelo
marido assim como a dos filhos. Possuiu dois escravos africanos cujo produto do trabalho
pertence ao feitor (...). O feitor ofereceu aos monges seus dois escravos em troca da liberdade
própria, mas lhe disseram que a propriedade não ficaria convenientemente administrada
(...).Nicolau possui a direção total da propriedade e tem todo o conforto que um homem de
classe poderia aspirar". Exemplos como esse evidenciavam a pluralidade de situações presentes
no caleidoscópio social brasileiro, tal como referido por Freyre. Poder-se-ia indagar: Quem é
Nicolau? Ou melhor, o que é Nicolau? Ou seria melhor fugindo à idéia de essencialidade,
perguntar-se: Onde está Nicolau? A multiplicidade de relações sociais existentes dissolvia a
tradicional dicotomia entre senhor e escravo[32].  

Essa questão do lugar na sociedade brasileira é vital para entender os "desvios" da aplicação das
leis e seus eventuais "defeitos". Como afirmou da Matta[33] "O cidadão é a entidade que está
sujeita à lei, ao passo que a família e as teias de amizade, as redes de relações, que são
altamente formalizadas política, ideológica e socialmente, são entidades rigorosamente fora da
lei". Mas as relações entrecruzam o universo social brasileiro e o comportamento típico é buscá-
las, para o enfrentamento com as leis. Basta atentarmos para o fato de que no Brasil, política,
cidadania e outros conceitos do ideário político-jurídico moderno sempre são qualificados
negativamente e fragmentados na experiência cotidiana que é tipicamente relacional. Nessa
perspectiva é possível compreender por que no Brasil as leis "não pegam", possuem "brechas",
existem sobrepostas umas às outras, ou simplesmente não existem      

 

Os exemplos históricos nos autorizam a repensar a aplicação do próprio conceito de cidadania
perante a sociedade brasileira, ontem e hoje, marcada pela complexidade. A concepção moderna
de cidadão em seus conteúdos igualitários e liberais forneceu ao conceito uma característica
unívoca e homogênea, mas que no Brasil ganhou outros elementos, a começar pela inexistência
durante longo tempo de um código civil que penetrasse o universo patriarcal e privatista da
família. Além disso, o que parece existir no Brasil é uma "cidadania regulada" como denominou
Wanderley Guilherme dos Santos que, não obstante seu reconhecimento legal pelo Estado está
ligada a um "sistema de estratificação ocupacional" que aufere privilégios a setores profissionais
por meio das leis[34].
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Do passado escravista e seus primeiros bacharéis aos dias atuais acompanhamos a construção
da cidadania moderna e simultaneamente a produção das diferenças estamentais típicas do
patrimonialismo.             

 

Os processos de transformações vividos pela sociedade brasileira não significaram o
desaparecimento, de súbito, do poder patriarcal e obviamente do patrimonialismo. Tratava-se de
um período de equilíbrio entre duas tendências: a coletivista e a individualista. Ao invés da
ruptura e sufocamento da cidade pelo campo, articulavam-se conflitos e continuidades. No
século XIX, a política estatal no sentido de conter o pater potestas seria conduzida pelo filho
bacharel e "parricida", detentor, ainda, do espólio patriarcal, que a formação acadêmica não
eliminara por completo[35]. Essas alegorias familiares ilustram o fato de que, no processo de
formação do pensamento e das instituições políticas e jurídicas no Brasil, não ocorria uma
oposição dicotômica entre Estado e sociedade, como afirmava Sérgio Buarque de Holanda[36]. O
paradigma clássico da ciência política, no qual uma ideologia de ruptura amparava um "assalto
revolucionário" ao Estado por parte de setores marginalizados de alguma forma, não se aplica
ao Brasil. A singularidade do processo político-ideológico brasileiro residiu fundamentalmente no
fato de que não ocorreu o definhamento ou exclusão do espaço doméstico para o necessário
fortalecimento do poder público[37].

 

Como foi referido anteriormente os exemplos históricos aqui relatados não pretendem atribuir ao
passado histórico brasileiro uma condição teleológica. Tradições devem ser compreendidas
enquanto escolhas e opções em meio às alternativas possíveis. Nesse sentido, o conhecimento é
seu contexto e a perspectiva está sempre aberta. Dito de outra forma: tradições envolvem um
amplo investimento seletivo de lembranças e esquecimentos em meio as possibilidades sociais e
contextos históricos.    

 

A abordagem dos processos políticos-ideológicos vividos no Brasil inscrevem-se num movimento
conceitual de incorporação, proposto por Sahlins[38], mediante o conceito de "estrutura da
conjuntura". A conjuntura remete ao espaço episódico, envolvendo, necessariamente,
desdobramentos sucessivos, ações levadas a efeito por agentes sociais que, muitas vezes,
partilhavam crenças e interesses divergentes. Esse contexto pragmático compunha-se de
conteúdos disponíveis e partilháveis, nos limites pensáveis de cada sociedade. É nesta
conjuntura factual que a política adquire maior visibilidade. Dessa forma, o patrimonialismo e o
pensamento político moderno inscreviam-se numa circularidade de idéias, um jogo contínuo, não
uma recepção cultural passiva.

 

As "estruturas culturais" situam-se para além do ideossincrático, para além do visível, numa
anterioridade diacrônica, constituída de silenciosos paradigmas, atuando tenazmente no espaço
político, como sugere Baumer[39]: "existe certa classe de idéias que subjazem e condicionam
quase todo o pensamento formal. Esses são os pressupostos fundamentais, as pré-concepções,
as pré-condições que os homens absorvem quase por osmose, do seu ambiente mental, de que
não estão freqüentemente de todo conscientes ou raramente mencionam, uma vez que as
tomam como garantidas". Esse conjunto que envolve, inclusive, formas de pensar não-formais,
fora da órbita de um pensamento racional expressam, portanto, no âmbito de uma historicidade,
contingências e permanências: conjunturas e estruturas.
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Um jogo dialógico estabeleceu-se entre Estado e sociedade no qual os conteúdos sociais
patriarcais e patrimoniais, inocularam-se ao idéario político e nas instituições. Ao invés de
oposição e exclusão, contaminação e amalgamento como observou Freyre:[40] "Suas
sobrevivências terão vida longa e talvez eterna (...) o patriarcal tende a prolongar-se no
paternal, no culto sentimental ou místico do pai ainda identificado, entre nós, com a imagem do
homem protetor, do homem providencial, do homem necessário ao governo geral da
sociedades". Essa subjetividades sociais, eivadas pelo elemento relacional e autoridade paternal
projetam-se no exercício da autoridade política, marcando seu exercício e os conteúdos dos
ordenamentos jurídicos de evidente caráter patrimonial[41].

Do rei esperava-se "tudo", como testemunhavam os baianos. A Junta Provisional do Governo da
Bahia[42] lamentava, em proclamação de 1821, que esperava chegar a "V. M. as necessidades e
sofrimentos do seu povo, algemado pelo despotismo e pela corrupção dos cortesãos". Os
próprios baianos formularam as explicações para a cegueira real: "os conselheiros de V. M. longe
de haverem sincera e respeitosamente representado o estado de coisas públicas, os males que
padece o seu povo e o perigo que corre a paz interna e política de seus Estados, preparavam e
faziam declinar a bondade do coração de V. M.".

 

Ao discutir aspectos da democracia e do princípio da maioria, Tocqueville[43] observava que "os
franceses, sob a antiga monarquia, tinham por certo que o rei não podia errar; e quando lhe
acontecia de fazer o mal, pensavam ser culpa de algum dos seus conselheiros. Isso muito
facilitava a obediência". Os laços de obediência política no patrimonialismo faziam parte dessa
economia sentimental, quase incondicional, a que se referia o nobre francês. No caso brasileiro,
o supremo mandatário da nação representa a manutenção da unidade numa sociedade que
historicamente caracterizou-se pelo horror ao conflito Num exercício despolitizador, espera-se
que o Estado ( ou o presidente da república) resolva sempre a situação[44].

 

Embora originariamente tributária da tradição, a patrimonialização das relações políticas contém,
em sua dinâmica volátil, a capacidade de compor elementos modernos e tradicionais. Mas aqui
não se trata de definir o patrimonialismo como um lugar, mas enquanto uma forma específica
de relação que se deslocava no espaço social e político, articulando demandas não-coincidentes
entre os grupos sociais e o Estado. A hibridização dos códigos culturais a que nos referimos nos
acompanham desde a elaboração de um ordenamento jurídico moderno que se conciliava com a
religião católica e produzia a "invisibilidade social" da escravaria. elementos constitucionais e
patrimoniais, e em algumas câmaras municipais, ocorria uma maior intersecção ou acento de um
desses conteúdos.

 

Os exemplos remetem, necessariamente, ao papel das subjetividades na composição do
pensamento político brasileiro. Esse não compreendeu exclusivamente um repertório de teorias
formuladas e logicamente encadeadas sob o primado dos paradigmas da racionalidade moderna.
Uma "razão pura", desconectada dos contextos sociais e históricos é impensável em termos de
análise das idéias políticas e jurídicas. Como asseverou Hume[45]: "O costume é, pois, o grande
guia da vida humana. E o único princípio que torna útil nossa experiência e nos faz esperar, no
futuro, uma série de eventos semelhantes aqueles que apareceram no passado. Sem a influência
do costume, ignoraríamos completamente toda a questão de fato que está fora do alcance dos
dados imediatos da memória e dos sentidos. Nunca poderíamos saber como ajustar os meios em
função dos fins, nem como empregar nossas faculdades naturais para a produção de um efeito.
Seria, ao mesmo tempo, o fim de toda a ação como também de quase toda a especulação".
Nessa perspectiva, as idéias podem ser entendidas a partir das configurações que se formulam
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diante das regularidades sociais nos contextos em que se inserem sem exclusões e
hierarquizações[46].       

 

Considerações finais

Nessa perspectiva, mais produtivo do que prospectar em busca do "núcleo duro" das idéias
políticas em suas origens ou cartografar os jogos de difusão ou influências de pensadores
europeus para concluir sobre a "lógica da falta" ou "a falta de lógica" da história das idéias
jurídicas no Brasil, optou-se em problematizá-las nas suas relações dialógicas com a dinâmica
social e política. Neste sentido, ao analisar a questão já formulada anteriormente por Faoro[47],
é possível pensar o pensamento político e jurídico brasileiro enquanto uma grade complexa cujos
deslocamentos permitiam abrigar lógicas diversas.

Ao longo da história das idéias políticas e jurídicas brasileiras essa configuração ideológica que
se formulou no interior desse conjunto permitiu assumir enfaticamente a legalidade
constitucional e também descumprí-la, invocar a racionalidade política moderna e rejeitá-la em
nome de valores patriarcais, preencher o espaço social num amplo esforço de juridificação
criminal para recusar completude ao direito privado, incorporar criminalmente o escravo e negá-
lo nas leis civis, além de exercitar estrategicamente o "embaralhamento" do espaço público e
privado. Nesses termos, o "sistema" revelar-se-ia altamente funcional ao abrigar uma dinâmica
de amalgamento de tendências e não simples oposição, diferenciação e exclusão.

 

As referências aos processos de amalgamento não implicam, evidentemente, afirmar a ausência
de conflitos sociais ou a hegemonia de um pensamento político "conservador" e imobilista. A
singularidade do processo histórico brasileiro e do ideário político que se confeccionou
demonstra como os componentes de nossa estrutura social estavam imbricados na dinâmica de
elaboração de tais idéias, "politizando-as" incessantemente. Enquanto uma grade complexa, esse
ideário, exercitou grande funcionalidade, articulando códigos tradicionais e modernos, na
construção de nossas instituições jurídicas e políticas. Nesses termos foi possível aos homens do
oitocentos, enquanto homens do seu tempo, cumprir as principais demandas impostas pela
agenda política: a entronização de uma monarquia patrimonial nos trópicos, a manutenção da
integridade territorial e a preservação da ordem social e econômica escravista.

Nos limites desse artigo pretendemos exercitar uma fuga ao lugar-comum das análises
evolucionistas cujo olhar sobre o passado serve apenas para justificá-lo ou referendar uma
"lógica da falta" brasileira. Consoante as lições de Foucault[48], o processo histórico não pode
ser compreendido como a superação de estágios "atrasados" por meio do desenvolvimento da
racionalidade. Como já nos referimos anteriormente a explicação histórica deve nos remeter a
uma compreensão das transformações e permanências sempre complexas da vida política e
jurídica brasileira.
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO ELEMENTO CONSTRUTO DA CONSCIÊNCIA
SOCIAMBIENTAL

SOCIAL MOVEMENTS AS A CONSTRUCTIVE ELEMENT OF SOCIOENVIROMENTAL
CONSCIOUSNESS

Cláudia Maria Barbosa
José Querino Tavares Neto

RESUMO
A partir do referencial teórico de Max Weber, o artigo propõe uma análise dos movimentos
sociais e suas possíveis contribuições para a construção de uma consciência socioambiental.
Num momento em que se verifica a tentativa de criminalização dos movimentos sociais,
imperativo se faz uma rediscussão de sua relevância não apenas como instrumento
reivindicatório, o que já mereceria olhar atento da pesquisa social, mas, sobretudo, seu papel
tanto para o diálogo entre meio ambiente e sociedade, defesa das minorias em face dos
interesses hegemônicos, como sua importância como atores eficientes na defesa de bens
socioambientais (coletividade como solidariedade). 

PALAVRAS-CHAVES: movimentos sociais, socioambientalismo, ações coletivas

ABSTRACT
From the theoretical framework of Max Weber, the article proposes an analysis of movements
and their possible contributions to building a awareness promotions. At a time when there is an
attempt to 
criminalization of social movements, it is imperative for a renewed discussion its relevance not
only as an instrument of claims, which have merit watchful eye of social research, but above all,
its role for both 
dialogue between environment and society, protection of minorities in the face of hegemonic
interests, as its importance as effective actors in the defense social and environmental goods
(such as community solidarity). 

KEYWORDS: social movements, environmentalism, collective actions

Se há um assunto mal resolvido no universo acadêmico é a concepção e papel de
movimentos sociais, mormente no seu aspecto contributivo para os processos da democracia e
maturação política de nossa sociedade elitista e burguesa, além do quê, toda categorização
perpassa elementos subjacentes, conducentes e, sobretudo, ideológicos. Isso ocorre inicialmente
e preponderantemente pelas dificuldades inerentes aos espaços privilegiados de poder
(TAVARES NETO e MEZZAROBA, 2007), em especial o Direito em seu projeto constantemente
perpetuador de interesses e não emancipatórios (TAVARES NETO, 2009).

Recorrentemente, retoma-se o certame da criminalização dos movimentos sociais,
movimentos indígenas, quilombolas, etc., como a forte reação ensejada, inclusive no Congresso
Nacional com a criação de uma CPI mista para investigar o repasse de verbas públicas ao
MST[1], uma vez que a história das sociedades sempre se constituiu na criminalização da
pobreza, dos movimentos de trabalhadores, das mulheres (principalmente na questão do aborto),
dos quilombolas. Nada de novo numa sociedade concebida e construída sob uma matriz social
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centrada na propriedade privada que teve na Revolução Francesa e, portanto, nas constituições
nacionais, o “coroamento de um longo processo de luta e transformações por que passou a
Europa, como a Reforma, a revolução inglesa e a holandesa que fez finalmente da burguesia a
senhora do poder civil da sociedade (MARÉS, 2003, p. 18).

Existe uma linha tênue entre movimentos sociais e Estado pelo fato da probabilidade
de confronto e/ou subjugação, mormente porque estamos diante de projetos com considerável
contestação ao status quo no qual o Estado, com raríssimas exceções, tende a perpetuação dos
interesses do capital. Como seria importante novos Picassos com suas Guernicas.

Com outra silhueta, essa “ressurreição xiita institucional” se comporta de forma
oportuna, seja por sua própria estratégia, a impudência ou desvio dos movimentos sociais de sua
finalidade. Não devemos olvidar da recorrente capacidade do capital em sua reorganização, o
que nos remete indubitavelmente, numa inversão competente, a experiente aquisição de mais
valia e à consciência de classes enquanto motor da história e ingrediente fundamental no papel
que desempenha.

A questão é em que medida os movimentos sociais contribuem para uma nova
consciência socioambiental? Seriam os movimentos sociais clássicos, ou seja, aqueles que
possuem um perfil centrado na luta de classes, suficientes e eficientes para fazer frente à nova
ordem global que se instalou após o fim das grandes metanarrativas? O arrefecimento dos
movimentos sociais clássicos e o surgimento dos novos movimentos sociais se resumem e se
esgota apenas na absorção do processo de chegada ao poder? Os movimentos sociais são
apenas reformistas na questão socioambiental ou também revolucionários? Finalmente, como
pensar o papel dos movimentos sociais como projeto emancipatório na sociedade pós-moderna?

Merece consideração as concepções de Hobsbawm (1978) que, ao contrapor
movimentos reformistas e revolucionários indica importante elemento classificatório para nossa
discussão. Para Hobsbawm, os Reformistas são propensos a perpetuação dos processos sociais e,
tendo em vista sua intenção de mantença da ordem estatuída, não intentam mudanças
significativas na sociedade, mas tão somente o atendimento de seus interesses. Por outro lado,
existem os movimentos Revolucionários, considerados como aqueles que objetivam mudar o
Estado e sociedade por seus métodos reivindicatórios e, por essa razão, podem representar o risco
da perda ou do esvaziamento dos sujeitos clássicos enquanto categorias históricas (classes). O
contraponto se evidencia na finalidade de ambos, visto que, os primeiros não intentam alterações
profundas na sociedade, haja vista suas reais intenções focadas na absorção pelo próprio Estado e
com este se esgotarem na própria reivindicação; enquanto os segundos possuem visão de
alteração das estruturas do Estado e sociedade, nomeadamente no modo de produção sustentado
na exploração do homem pelo homem a serviço do capital. O olhar agudo de Hobsbawm está
focado na insuficiência dos métodos aparentes e a necessidade de percepção dos elementos
subjacentes à realidade, usualmente merecedores de maior demonstração de sentido.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10829



Como diria Kafka em Metamorfose, a realidade tende a reorganização, mesmo a custa de
nossos mais íntimos intentos familiares. Por mais cruel que pareça, essa análise evidencia-se na
conformação das mais diversas reproduções de sentido, aliás, sua perda é o grande mote da
perpetuação dos processos.

Parece coerente o poeta ao estabelecer o enigma da realidade, 

Canção do novo mundo - Beto Guedes e Ronaldo Bastos

Quem sonhou, 
Só vale se já sonhou demais
Vertente de muitas gerações
Gravado em nosso corações
Um nome se escreve fundo

As canções em nossa memória
Vão ficar

Profundas raízes vão crescer
A luz das pessoas

Me faz crer
E eu sinto que vamos juntos

Oh! Nem o tempo amigo
Nem a força bruta

Pode um sonho apagar

Quem perdeu o trem da história por querer
Saiu do juízo sem saber

Foi mais um covarde a se esconder
Diante de um novo mundo

Quem souber dizer a exata explicação
Me diz como pode acontecer

Um simples canalha mata um rei
Em menos de um segundo
Oh! Minha estrela amiga

Porque você não fez a bala parar

Oh! Nem o tempo amigo
Nem a força bruta

Pode um sonho apagar

Quem perdeu o trem da história por querer
Saiu do juízo sem saber

Foi mais um covarde a se esconder
Diante de um novo mundo. (grifos nossos)

 

                        A proposta de análise deste artigo se dá a partir da sociologia compreensiva de
Max Weber. Para ele, a realidade é altamente trincada e difícil de ser apreendida, merecendo
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cuidado com perspectivas totalizantes, sendo a categoria do tipo ideal o principal instrumento
metodológico para estabelecer o significado cultural dos fenômenos, como para formular
proposições empíricas sobre eles (SAINT-PIERRE, 1994, 67). De acordo com Weber,

Conceitos genéricos, tipo ideal, conceitos genéricos de estrutura típico-
ideais, idéias no sentido de combinações de pensamento que influem
empiricamente nos homens históricos, tipos ideais dessas idéias, ideais que
dominam os homens, tipos ideais desses ideais, ideais a que o historiador
refere a história, construções teóricas com utilização ilustrativa do empírico,
investigação histórica com utilização de casos-limite ideais, enfim, as mais
diversas complicações possíveis, que apenas pudemos aqui assinalar - tudo
são construções ideais cuja relação com a realidade empírica do
imediatamente dado é, em cada caso particular, problemática. Esta lista
diminuta demonstra já o constante entrelaçamento dos problemas
metodológicos e conceituais que continuamente se encontram no campo das
ciências da cultura. E visto que nos limitamos aqui a nos referir aos
problemas, vimo-nos obrigados a renunciar ao aprofundamento das
questões de metodologia e a discutir com pormenores as relações entre o
conhecimento de tipo ideal e o obtido por “leis”, entre os conceitos de tipo
ideal e os conceitos coletivos, etc. (WEBER, 1993, 127).

Numa perspectiva supra-histórica, Weber busca analisar a realidade, a partir dos tipos
ideais, encontrando nos tipos puros de dominação um mecanismo de tentar-se taquigrafar a
realidade histórica:

Dominação Racional é aquela baseada na crença na legitimidade das ordens
estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão
nomeados para exercer a dominação legal; a dominação Tradicional é baseada
na crença cotidiana da santidade das tradições vigentes, desde sempre, e na
legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a
autoridade; e a dominação Carismática como aquela baseada em veneração
extracotidiana, da santidade, do poder heróico, ou do caráter exemplar de uma
pessoa e das ordens por esta revelada ou criada. (WEBER, 1991, 141)

Importante salientar que os tipos de dominação estão sujeitos a combinações
(mesclagem) entre si, o que dificulta sua análise objetiva, implicando necessariamente
fragmentações na incursão da realidade. Por conseguinte, numa visão estritamente weberiana, o
objeto, longe de uma possível delimitação definitiva, carece de cuidado vigilante pela forma fluída
e constante transformação a que se sujeita. A sociologia compreensiva de Weber ensejou estudo
das ações sociais e condutas orientadas para respostas determinadas como pode ser percebido
em sua obra prima, A ética protestante e o espírito do capitalismo, as ações devem ser
entendidas a partir do substrato de sentido objetivado, ou seja, se faz necessário compreender o
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significado cultural dos fenômenos enquanto reflexo dos valores subjacentes das ações coletivas
(WEBER, 2000).

O vaticínio weberiano encontra na concepção da coletividade e (re)definição conceitual
dos atores presente na sociedade atual, que no dizer de Touraine (2005, p. 9), indica o tom da
nova compreensão, “É neste novo paradigma que nos devemos colocar para nomearmos os
novos actores e os novos conflitos, as representações do eu e das colectividades descobertas
por um novo olhar que nos mostra uma nova paisagem”.

No que tange aos movimentos sociais, verifica-se uma grande diversidade na
compreensão do fenômeno e, podemos considerar algumas propostas que corroboram para
nossa análise.

Segundo Kula (1977, p. 69), “Os Movimentos Sociais são atividades massivas cuja
finalidade tem o propósito de duas categorias de objetivos: a mudança do sistema existente
numa repartição da renda social e a mudança do sistema político.”

Ainda nessa linha Jacobi (In. SHERER-WARREN e KRISCHKE, 1987, p. 240), “Os
movimentos sociais urbanos são formas de mobilização que ocorrem fora dos espaços
tradicionais de representação e na especificidade das suas demandas”.

A importância dos movimentos sociais como forma de mobilização, indica um perfil
próprio e com objeto determinado, diverso daquele circunscrito pelos partidos políticos e
sindicatos, exatamente por concentrar suas reivindicações numa perspectiva específica.
Enquanto os partidos políticos se concentram na aquisição do poder no âmbito do Estado, os
sindicatos na melhoria das condições dos trabalhadores em todas as suas dimensões, os
movimentos sociais em sua composição originária ocupam exatamente o vácuo do poder
centrado nas próprias estruturas. No dizer Sherer-Warren (In. SHERER-WARREN e KRISCHKE,
1987, p. 37) “Os movimentos sociais propriamente ditos são o movimento de integração da práxis
com o projeto através de uma organização grupal”.

As considerações de Camacho (In. SHERER-WARREN e KRISCHKE, 1987, p. 216)
são elucidatórias nesse sentido,

O movimento social é a dinâmica gerada pela sociedade civil, que se orienta
para a defesa de interesses específicos. Sua ação se dirige para o
questionamento, seja de modo fragmentário ou absoluto das estruturas de
dominação prevalecentes, e sua vontade implícita é transformar parcial ou
totalmente as condições de crescimento social. Não necessita
necessariamente ser organizados.

       Note-se que, a despeito da especificidade reivindicatória dos movimentos sociais,
visto sua concentração em objetos reflexos de sua própria composição e dinâmica, suas ações
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extrapolam para as estruturas de dominação. Este fato prende-se, especialmente na primeira
ordem de movimentos sociais enquanto sujeitos históricos clássicos e sua ênfase nas ações
sociais coletivas operárias, migrando mais tarde para outras formas de movimentos,
denominados de novos movimentos sociais, em face de sua preocupação com objeto diverso do
originário, ou seja, a ecologia, o feminismo, etc..

Essa mudança de perfil indica o foco resultante da nova ordem que se concentra na
obtenção imediata de resultados, como salienta Gohn (1997, p. 17/18), “A ação coletiva de
pressão e reivindicação, antes presente na maioria dos movimentos sociais latino-americanos,
converteu-se nos anos 90 em ações voltadas para obtenção de resultados, em projetos de
parceria que envolvem diferentes setores públicos e privados.”

Para Maria da Glória Gohn os movimentos sociais

São ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas
ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em
situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo
social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir
de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e
políticos compartilhados pelo grupo (1995, p. 44).

A temática dos movimentos sociais se insere num universo volátil e extremamente
fértil do enfraquecimento ou crise da modernidade. A modernidade surge preponderante a partir
do século XVI, traduzindo-se como uma nova forma de compreensão da realidade como ruptura,
reflexo de uma conjunção de fatores confluentes[2] que proporcionaram a afirmação da
subjetividade e a racionalidade.

O paradigma da modernidade perde sua pungência ao longo do século XX, fruto da
crise do Estado nacional e o advento da globalização[3] com suas conseqüências devastadoras.
Numa sociedade cada vez mais fracionada, surge a pós-modernidade, processo multifacetado
que se desenvolveu a partir da segunda metade do século XX, reflexo da multiplicidade (ou
multiplicação) e aceleração dos mais diversos fatores e influências: comunicação, informação,
arte, arquitetura, cinema, tecnologia, cultura de massa, economia, etc.. Fruto da crise da
modernidade, na qualidade de receptáculo de um ethos de progresso e emancipação, a pós-
modernidade apresenta-se como resultado do desencantamento na credibilidade nas grandes
metanarrativas desenvolvidas ao longo da modernidade que sustentavam idealisticamente o
progresso da verdade, do conhecimento, da razão emancipatória. A pós-modernidade se
caracteriza, exatamente pela pluralidade, diversidade e fragmentação. Segundo Lyotard (1979),
a pós-modernidade é reflexo do próprio esgotamento da ilusão moderna e posterior visão
iluminista. Devemos levar em conta a grande disparidade de desenvolvimento (tecnológicos
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infra-estruturais, direitos civis e políticos) que encontramos na sociedade do século XXI. Existem
sociedades em graus muito diferentes de desenvolvimento, desde alto grau de concentração
tecnológica, direitos civis e políticos, e outras com poucas ou nenhuma dessas conquistas
vivendo de forma marginal. Usualmente são diferidos entre países desenvolvidos,
subdesenvolvidos e em desenvolvimento; ou ainda em centrais e periféricos, categorias
matizadas e usadas como critério ligeiramente etnocêntrico. Também é importante salientar que
no interior dos Estados existe uma grande diversidade de processos culturais, econômicos,
tecnológicos, políticos, absolutamente distintos, ocorrendo processos culturais contraditórios e
concomitantes nas mais diversas regiões.

Essa realidade plural, multifacetada, que proporciona rigidamente o enfraquecimento
das grandes metanarrativas (capitalismo versus socialismo real), indica a sintonia fina na qual se
insere e destaca a importância dos movimentos sociais como fomento de resistência a sociedade
global multifacetada e fracionada. Os movimentos sociais adquirem nova roupagem, seja pela
adaptação a nova ordem pós-moderna, seja pelo próprio esgotamento de seus pressupostos
originários fundados na categoria da luta de classes.

Neste sentido, se reveste de fundamental importância a contribuição dos movimentos
sociais, nomeadamente, como atores políticos que em conjunto com os demais segmentos da
sociedade se consubstanciam como fator de coesão social e resistência aos efeitos nefastos da
globalização. No dizer de Claus Offe (1992, p.176),

Movimentos que reivindicam serem reconhecidos como atores políticos pela
comunidade ampla, ainda que suas formas de ação não desfrutem de
legitimação conferida por instituições sociais estabelecidas e que apontem para
objetivos cuja conseqüência tenha efeitos que afetem a sociedade em seu
conjunto, mais que ao próprio grupo somente.

No arrefecimento dos movimentos sociais que propugnavam a derrocada do
capitalismo, surge uma nova concepção de movimentos sociais, denominados de novos
movimentos sociais, como os movimentos das mulheres, os ecológicos, e no caso em apreço do
socioambientalismo, que se distanciam do caráter estritamente classista da primeira onda de
movimentos sociais dos anos sessenta de século XX.

Os novos movimentos sociais se ocupam de aspectos setorizados da mais variadas
dimensões humanas. Segundo Touraine (2005), isso se dá como elemento da própria
sobrevivência, evitando a perda de sentido, esvaziamento e inutilidade. Para ele (1998, p. 262),
“As novas contestações não visam criar um novo tipo de sociedade, mas “mudar a vida”,
defender os direitos do homem, assim como o direito à vida para os que estão ameaçados pela
fome e pelo extermínio, e também o direito à livre expressão ou à livre escolha de um estilo e
de uma história de vida pessoais.”
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A análise lapidar de Lima (2008, p. 11) parece indicar a forma de ação dos novos
movimentos sociais,

Neste contexto, os novos movimentos sociais que não atuam num processo
de identidade, mas de identificação, tematizam questões como de gênero,
orientação sexual e étnica. Sem deixar de compartilhar por outras lutas, tais
qual pela terra, distribuição de renda e antiglobalização. Assim, verifica-se
que nenhum ator social na atualidade, encontra-se sozinho em suas lutas,
mas a atuação se dá em rede, numa articulação global cuja ação é local. [sic]

Merece neste contexto uma das grandes problemáticas na análise dos movimentos
sociais, qual seja o possível refluxo assimilatório que proporciona rotinização de suas atividades,
ao menos quando amadurecem para perspectivas mais institucionalizadas e profissionalizadoras,
resultando no convencionalismo político (CASQUETE, 2006, p. 60). Este quadro, longe da
excepcionalidade, vem se tornando rotina pela proximidade e/ou promiscuidade entre
movimentos sociais e partidos políticos, contribuindo de forma decisiva para acomodação e
conveniente processo de estabilização política, como o caso PT/MST na recente história
brasileira[4].

Que ninguém se engane, o modelo de representação de interesses se modifica e a noção
de unidade se transforma em pluralidade. O modelo de conflito patente, grande instrumento de
mobilidade da esquerda representada nas últimas décadas, especialmente pelo PT, tem encontrado
dificuldades de processamento em face do poder e sua institucionalização. Isso não se verifica
apenas localmente, mas em escala global, embora haja exceções, tais como as frustradas
tentativas do Fórum Social Mundial e do Fórum Econômico Mundial que mantém agendas
concorrentes e não confluentes, em face da fragilidade de possibilidade de conciliação
capital/trabalho. Dito de outra forma, “o processo de institucionalização não mata o espírito, mas
introduz uma contradição permanente” (HOUTART, In. BORON, AMADEO e GONZÁLEZ, 2006, p.
438).[5]

Os movimentos sociais como elemento construto da consciência sociambiental

Embora seja clara a emergência de grupos e movimentos em defesa de direitos
específicos de determinados atores (mulheres, homossexuais, índios, consumidores, etc.), no
contexto da diversidade e fragmentação da pós-modernidade fortalecem-se também,
paradoxalmente, movimentos que têm como bandeira direitos de caráter global, coletivo e difuso,
como o ecodesenvolvimento de Sacks, a ecologia profunda, defendida por Naess,[6] e, em outra
medida, o socioambientalismo propugnado por Marés (2002), os quais dividem a tentativa de
compreender e propor mudanças para enfrentar os desafios da sociedade no século XXI, com a
chamada modernidade reflexiva de Giddens, Beck, Lash, a sociedade de risco de Beck, pós-
modernidade de Souza Santos, modernidade líquida de Bauman, entre outros.
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O socioambientalismo surgiu no Brasil na década de 80, a partir das articulações
políticas entre os movimentos sociais e ambientalistas (SANTILLI, 2005, p. 31), tornadas
possíveis devido ao processo de democratização do país no início desta década. Este
movimento, conforme informa Santilli,

Desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com
tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve
promover não só a sustentabilidade estritamente ambiental – ou, seja a
sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como
também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a
redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como
justiça social e equidade. Além disso, o novo paradigma de desenvolvimento
preconizado pelo socioambientalismo deve promover e valorizar a
diversidade cultural e a consolidação do processo democrático no país, com
ampla participação social na gestão ambiental (SANTILLI, 2005, p. 34)

E segue afirmando que,

O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de que as
políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade
política se incluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição
socialmente justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração dos
recursos naturais (SANTILLI, 2005, P. 35).

Este movimento busca conciliar as dimensões de sustentabilidade de que fala Sachs,
mas vai além, porque defende a necessidade de construção de um modelo de desenvolvimento
que preserva os recursos naturais, protege o meio ambiente, garante a diversidade cultural,
assegura os direitos das minorias, promove e distribui justiça social, possibilita condições de vida
digna, promove valores democráticos e fortalece a cidadania. Conforme afirma Barbosa (2008, p.
117)

O socioambientalismo pressupõe a quebra de um paradigma de
desenvolvimento, hegemônico nas sociedades ocidentais modernas, e
propugna por um novo modelo mais próximo do que se vem denominando
desenvolvimento sustentável, embora ambos partam de premissas distintas:
enquanto o desenvolvimento sustentável acredita ser possível manter o
padrão de crescimento e distribuí-lo aos países mais pobres, os quais teriam
um piso de consumo material que lhes garantiria progressivamente o alcance
da cidadania, o socioambientalismo propõe uma ruptura com o modelo que
associa desenvolvimento a crescimento e considera que a sociedade
socioambientalmente responsável depende de que se estabeleçam outras
relações fora do padrão de consumo vigente, que garantam a proteção da
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natureza, a manutenção e recuperação dos recursos naturais, e a revisão do
conceito de propriedade.

Essa ruptura é necessária para que possa de forma eficaz tutela os bens
socioambentais, definidos por Marés como,

Todos aqueles que adquirem essencialidade para a manutenção da vida de
todas as espécies (biodiversidade) e de todas as culturas humanas
(sociodiversidade). Assim, os bens ambientais podem ser naturais ou
culturais, ou se melhor podemos dizer, a razão da preservação há de ser
predominantemente natural ou cultural se tem como finalidade a bio ou a
sociodiversidade, ou a ambos, numa interação necessária entre o ser
humano e o ambiente em que vive (2002, p. 38)

Para a compreensão exata do que sejam direitos socioambientais, adverte Marés,

É necessário partir do conceito de direitos coletivos, inscrito na Constituição.
Entretanto, para a compreensão dos direitos coletivos, a leitura da
Constituição não é suficiente, é necessário entendê-los em sua plenitude e
em cotejo com o direito individual, porque a Constituição reconheceu a
existência de direitos coletivos ao lado dos individuais, quer dizer, não os
excluiu nem aboliu. Mesmo assim, do ponto de vista jurídico, isto é uma
ruptura com a modernidade que apenas concebia direitos individuais,
material ou imaterialmente apropriáveis e um patrimônio individual
economicamente valorável. Os direitos coletivos, contrariando este
fundamento da modernidade, não são valoráveis economicamente nem
poder ser apropriados a um patrimônio individual (2002, p. 26).

É possível então, afirmar-se que o desenvolvimento socioambiental como parâmetro
para a sociedade brasileira. Os desafios impostos por esse modelo de desenvolvimento,
contudo, ultrapassam a noção de fronteira, própria do Estado-nação, porque se preocupam com
questões socioambientais cujas soluções não estão limitadas espacialmente.

Embora o socioambientalismo reconheça e proteja a diversidade, o âmbito global e
atemporal dos bens socioambientais que necessitam ser tutelados pode afastá-lo dos novos
movimentos sociais, cujas bandeiras, como já dito, são específicas e visam ao reconhecimento e
proteção de grupos específicos.

Neste contexto, reconhecer direitos socioambientais e protegê-los adequadamente,
assim como pensar uma Justiça que possa ser eficaz em território brasileiro, mas também apta a
solver disputas além de seu espaço territorial são desafios que se impõe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a natureza dos movimentos sociais, mormente sua aptidão e como
instrumento de protesto e reivindicação, mesmo que, como visto acima pela sua mudança de
perfil da perspectiva classista e centrada na mudança da ordem social estrutural para novos
movimentos sociais com características mais específicas e setorizadas como a ecologia, gênero,
e como preocupação fulcral o socioambientalismo que proporciona diálogo entre meio ambiente e
sociedade, os movimentos sociais ainda contribuem de maneira decisiva na defesa das minorias
em face dos interesses hegemônicos sendo atores eficientes na defesa de bens socioambientais
(coletividade como solidariedade).

Como instrumentos emancipatórios os movimentos sociais oferecem resistência
relevante ao processo de globalização hegemônico imperante em nossa sociedade (SANTOS,
2006), e, positivamente ofertam contrapeso na construção de novos processos decisórios
convergentes entre a sociedade civil local e a sociedade civil global (FALK (1999).

De forma consciente, o conjunto das ações dos movimentos sociais clássicos é
necessário, mas insuficiente, como os novos movimentos sociais importantes no reconhecimento
e defesa de novos direitos, mas o socioambientalismo é uma proposta arrojada de análise e
soluções porque se propõe a tutelar bens que a sociedade e também o direito ainda hoje não
tutela de forma eficaz e cuja existência é condição para a manutenção das condições de
sobrevivência na terra.

Dito de forma positiva, fundamental é a alteração do eixo público versus privado para
uma perspectiva interacional no campo das práticas coletivas que, para além da desgastada
relação processual predominantemente restrita ao judiciário, centre seu investimento numa
sociedade plural, intento primordial do socioambientalismo.

Oxalá o homem de Xapuri não tenha passado em vão.
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[1] A CPI mista foi criada em 22/10/2009 para investigar os repassses federais da ONGs ligadas ao
MST.

 

[2] Dentre esses fatores, destaca-se o humanismo renascentista, o renascimento, a reforma
protestante, a revolução científica, a descoberta do novo mundo, etc., que propiciaram uma nova
acepção de mundo e realidade a partir da idéia de progresso, valorização da subjetividade do
indivíduo, da razão como foro privilegiado e autoridade, dentre outras, proporcionando uma releitura
da cultura, das artes, da religião, etc..

[3] A globalização enquanto processo inerente às sociedades pós-modernas, sobretudo e,
inexoravelmente pela constatação do domínio da cena política pelas forças transnacionais do
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mercado. (FALK, 1999). O impacto da globalização resulta no enfraquecimento do Estado-nação
e, portanto, de seus elementos constitutivos tradicionais; produzindo uma “ordem sócio-
econômica de natureza cada vez mais multifacetada e policêntrica” (FARIA, 2002, p. 15).

 

[4] A relação PT/MST andou estremecida pelas expectativas depositadas no governo Lula. No entanto,
o principal líder do MST, João Pedro Stedile, declarou em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo,
apoio a Dilma e rejeição a Serra, considerando que “a candidatura José Serra representa o “núcleo
central dos interesses da burguesia e a volta do neoliberalismo”, e, assim “como militantes sociais e
como movimentos sociais temos a obrigação política de derrotar a candidatura Serra” (Estado de São
Paulo de 13/08/2010).

[5] El peso institucional no mató el espíritu, pero introdujo una contradición permanente. (Tradução
livre)

[6][6] Para entender mais sobre ecologia profunda, ver http://www.deepecology.org/movement.htm.
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PARENTALIDADE: INDAGAÇÕES JURÍDICO-SOCIAIS E ANTROPOLÓGICAS NA NOVA
CONFIGURAÇÃO FAMILIAR

PARENTALITY: SOCIO-LEGAL AND ANTHROPOLOGICAL QUESTIONS IN THE NEW FAMILY
CONFIGURATION

Ana Maria Viola De Sousa

RESUMO
A utilização de reprodução assistida para constituir filhos é uma realidade. Nesse contexto, abre-
se o espectro das configurações parentais e familiares, abalando os fundamentos sócio-jurídicos
do parentesco. Novas figuras são adicionadas àquelas conhecidas e identificadas
tradicionalmente. O processo de mudança nos grupos familiares e nas formas de parentesco,
além de criar novas posições e papeis das mulheres, homens e filhos, também modifica o
sistema da simbologia referencial, propiciando questionamentos nem sempre respondíveis. O
objetivo deste trabalho não é responder as questões que emergem, mas de propor novas
indagações ampliando o universo da reflexão interdisciplinar, na determinação da parentalidade.
PALAVRAS-CHAVES: reprodução assistida; parentalidade; indagações sócio-jurídicas. 

ABSTRACT
The use of assisted reproduction to have children is a reality. 
In this context, opens up the specter of parental and family settings, affecting the socio-legal
kinship. New figures are added to the ones traditionally known and identified. The changing
process in family groups and the forms of kinship, besides creating new positions and roles for
women, men and children also modifies the system of symbolic reference, providing not always
answerable questions. The purpose of this project is not to answer the questions that emerge,
but to propose new questions to enlarge the universe of interdisciplinary reflection on the
determination of parentality. 

KEYWORDS: Assisted reproduction; Parentality; Socio-legal questions. 

1.      Introdução

 

Em decorrência das evoluções biotecnológicas dos últimos anos, faz-se necessário debate sobre novas concepções

jurídico-sociais. A manipulação genética dos gametas sexuais é hoje, uma realidade, que interfere principalmente nas questões

familiares.

A história evolutiva confirma que ainda hoje a família pode ser considerada um espaço de convivência humana. Apesar da

dinâmica de novos arranjos estruturais que estabelecem vínculos complexos e diversificados, continua a ser a matriz do processo

socializante e referencial das pessoas. Do ponto de vista antropológico a família se constitui em um símbolo de apoio aos seus

integrantes, onde ocorre a transmissão de valores e critérios de orientação de conduta, entrelaçando vertical ou horizontalmente uma

rede de pessoas. Desse modo, a afetividade desponta como elemento nuclear e definidor da união familiar (LÔBO, 2009).

Objetos de pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da PNAD – Pesquisa Nacional de

Amostragem de Domicílio, as unidades familiares se estruturam das mais variadas formas, as quais podem ser (LÔBO, 2009 p.56-

58):

a)      União com vínculo do casamento[1], com filhos biológicos;

b)      União com vínculo do casamento, com filhos biológicos e não biológicos ou somente com filhos não biológicos;

c)      União estável[2] com filhos biológicos;
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d)      União estável com filhos biológicos e não biológicos ou somente não biológicos;

e)      Entidade monoparental[3] composta de pai ou mãe e filhos biológicos;

f)        Entidade monoparental composta de pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou somente adotivos;

g)      Grupo parental de irmãos ou de avós e netos, ou de tios e sobrinhos;

h)      Entidade formada por pessoas sem vínculo de parentesco, em convivência permanente com laços de afetividade e

auxílio mútuo, sem fins sexuais ou econômicos;

i)        União homoafetiva com finalidade sexual e afetividade;

j)        União concubinária[4], na qual ocorre impedimento para o casamento de um ou ambos conviventes, com ou sem

filhos;

k)      Famílias recompostas, formadas por padrasto ou madrasta e enteados.

A partir do advento da Constituição da República de 1988, dois grupos, além daquele instituído pelo vínculo do

casamento, foram incluídos como entidades familiares merecedores de normatização: a união estável e a família monoparental.  As

formas grupais referidas nas letras “g” a “k” acima listadas, embora não expressamente reconhecidas, possuem características da

afetividade, da estabilidade e da convivência pública, podendo ser alinhadas como entidades familiares. E a Constituição da

República de 1988, trouxe, não só essa novidade, como também, alterou o foco de interesse, pois, além de tratar a família como

uma entidade social, também estabeleceu especial interesse para cada pessoa que a integra.

Oliveira (2002, p.247) afirma que a Constituição da República concebe a família de forma mais moderna, ajustando-se às

aspirações da sociedade, se comparada com normas mais tímidas do Código Civil instituído pela Lei 10.406/02. Isto porque aquela

imprimiu maior interesse à pessoa[5] e valoriza as relações de afetividade, além do aspecto patrimonial, enquanto esta, estabelece

normas de conteúdo estritamente patrimonial. 

No Brasil, a legislação adota três dimensões de parentesco[6]: a biogenética, ou consanguínea, que possui conexão entre

pais e filhos estabelecida pela base natural; a sócio-afetiva ou civil, cuja substância decorre de convenções sociais e símbolo de

unidade e afetividade, princípio utilizado essencialmente na adoção; e o parentesco por afinidade que se estabelece pelo vínculo

conjugal ou pela união estável. A legislação civil pátria, em seu artigo 1.593 estabelece também que será sempre civil o parentesco

decorrente de qualquer outra origem que não a consangüinidade. Os doutrinadores são unânimes em afirmar que neste tipo de

parentesco se incluem, além da adoção, a posse do estado de filiação e as derivadas por inseminações heterólogas (LÔBO, 2009,

p.186; VENOSA(a), 2010, p. 1450). Este posicionamento, porém, é questionável, considerando que a dimensão consangüínea estaria

comprovadamente presente, embora haja a intervenção técnica na inseminação artificial.

Na linha reta de parentesco, a relação de ascendência e descendência é de origem biológica, principalmente, mas, não é a

única. A Constituição Federal estabelece também a origem adotiva, vedando quaisquer designações discriminatórias[7] . A

ascendência é uma linha bifurcada na qual cada pessoa origina-se de duas, ou seja, materna e paterna, quando os vínculos derivam

da mãe ou do pai (LÔBO, 2009, p.187). Na linha colateral ou transversal o parentesco pressupõe a existência de um tronco comum.

Assim, partindo-se do parente, cujo grau de parentesco se pretende determinar, sobe-se em linha reta, contando cada grau até o

ascendente comum, descendo depois até o paradigma[8] (FRANCIULLI NETTO, 2003 p.1147). O parentesco por afinidade é o

vínculo criado por disposição legal sem relação de consangüinidade e a contagem de grau é semelhante à utilizada no parentesco

consangüíneo.

A rede de relações familiares identifica diversos agentes reconhecidos social e juridicamente, aos quais podem ser

atribuídos direitos, deveres e responsabilidades, e em alguns casos, limitando o alcance do vínculo parental dessas obrigações.

Assim, na linha reta o parentesco é ilimitado, e, na colateral o vínculo legal é estabelecido até o quarto grau. As figuras de pais,

mães, filhos, avós, bisavós, cunhados, tios, sobrinhos, tios-avôs, sobrinhos-neto e outras denominações conhecidas são recursos
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simbólicos dos quais se utilizam as pessoas na identificação e continuidade da estrutura familiar, tornando-se visível na visão

antropológica dessa comunidade, especialmente na sociedade onde o imperativo da inclusão é preponderante (AMAZONAS &

BRAGA, 2006).

Porém, com o desenvolvimento de tecnologias reprodutivas, abre-se o espectro das configurações parentais, que vai além

das tradicionais famílias mononuclear até mesmo da extensa, padrões largamente conhecidas na sociedade brasileira. Surgem

figuras como doadores e receptores de gametas e gestantes de substituição, aos quais ainda não lhes foram definidos os liames

jurídicos e sociais que os unem a uma determinada família.

Uniões homoafetivas não disciplinadas na legislação brasileira é hoje, uma realidade. Embora apresentem requisitos de

relações pessoais, de lealdade, de respeito, assistência, alimentos, de afetividade, da estabilidade e convivência pública, ainda lhes

faltam identificação familiar e nomeação social.

O processo de mudança nos grupos familiares e nas formas de parentesco, além de criar novas posições e papéis das

mulheres, homens e crianças, também modifica o sistema da simbologia referencial propiciando questionamentos nem sempre

respondíveis. 

 

2.      Alguns aspectos do parentesco e a influência da tecnologia reprodutiva

 

A relação de parentesco estabelece que todo ser humano tem pai e mãe, independentemente de a origem ser “natural” ou

concebida “em laboratório”, ainda que esta modalidade de paternidade não seja imediata (VENOSA (b), 2010, p.223). O universo

da tecnologia reprodutiva é vasto. Franciulli Neto (2003) afirma a necessidade de aclarar o significado e o alcance dos termos

técnicos utilizados na reprodução assistida. Nesse sentido, denomina-se inseminação artificial a técnica que introduz o

espermatozóide diretamente no colo do útero facilitando o acesso dos gametas masculinos ao óvulo para fecundação. Já a

fecundação in vitro é a técnica na qual o óvulo e o espermatozóide são postos num meio de cultura adequado, permitindo a

fecundação dentro de um tubo de ensaio. Somente após alguns dias é que os embriões são transferidos ao útero feminino. Múltiplos

embriões são transferidos, mas o restante, chamados embriões excedentários permanecem armazenados ou criopreservados.   

É considerada homóloga a inseminação proveniente de gametas do próprio casal e heteróloga se o procedimento incluir

terceiro doador (VENOSA (b), 2010, p. 235).

A utilização de reprodução medicamente assistida para constituir filhos é uma realidade em todos os países do mundo. E o

Brasil também se inclui nesta estatística, embora sua legislação a respeito ainda esteja principiando, contando apenas com uma

Resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece algumas condições. Demais normas constituem de Projetos de Lei[9]
que estão em tramitação e discussão no Congresso Nacional.

Uma legislação normativa é de premente necessidade, não apenas para regulamentar as atividades da reprodução assistida,

como também para impor limites e determinar os limites éticos em manipulações genéticas.

Embora ausente de legislação, pesquisadores do tema apontam uma crescente demanda por essas tecnologias. As

dificuldades na obtenção de dados estatísticos dessa prática consistem, principalmente, na ausência de um centro de coordenação

que concentre os elementos que permitam a sistematização do fenômeno. Mas a realidade é outra e os efeitos são diversos no

estabelecimento do parentesco.

 

2.1  – Papel Conflitante da Maternidade

 

O princípio da presunção da maternidade por muitos anos foi tido como certa, não se questionando jurídico-socialmente
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quem seria a mãe. Diante de novas tecnologias desenvolvidas pelo próprio homem, possibilitando a manipulação genética, este

princípio inquestionável da maternidade, influenciado por novos modos de pensar, passou a merecer interesse de reflexão visando

adequar à situação real iminente.

Aspectos que devem ser considerados:

- Na iminência de problemas impossibilitando a mulher de gestar seu filho, esta pode socorrer-se de útero alheio,

fornecendo seu material genético. Embora a legislação brasileira não reconheça o“aluguel de útero”, na Resolução nº 1.358, de 1992

do Conselho Federal de Medicina há admissão de cessão temporária de útero, condicionada ao vínculo de parentesco, até o 2º grau

em relação à mãe genética (LÔBO, 2009 p. 202-203).

- Quando a mulher possui condições físicas de gestar, porém não consegue produzir óvulos suficientemente sadios ou

impossibilitados de fecundação, poderá ela optar por receber óvulos doados.

- Não tendo a mulher condições de gestar e nem de fornecer material genético, mas demonstrar afetividade, pois pretende

ser mãe, poderá socorrer-se de óvulos doados e útero cedido por membro da família, limitada a cessão temporária de útero às

normas da Resolução do Conselho Federal de Medicina.

A certeza da maternidade era determinada com a análise dos atributos essenciais da biogenética, da gestação e da

afetividade. Mas, podem ocorrer outras circunstâncias nas quais a maternidade se torna questionável, por ausência de um desses

elementos. O surgimento do conflito da maternidade distingue três condições para o reconhecimento de mãe: a mãe biogenética, a

mãe parturiente e a mãe sócio-afetiva. A atribuição da maternidade nessas situações torna-se cada vez mais complexa e de difícil

solução para o estabelecimento da relação mãe-filho.

De um lado a dimensão consangüínea determina a transmissão hereditária dos caracteres genéticos; de outro, a afetividade

implica na construção do novo ser com suporte no amor e cuidados maternais. Com relação à cessão de útero, questões como a

gestação, o sangue que alimentou o feto e, até mesmo o estado psicológico da mãe gestante, são levantadas. Na Alemanha, por

exemplo, Lobo (2009, p.203) afirma que o reconhecimento da maternidade está conectado à situação de nascimento. A maternidade

da mãe parturiente está, nos termos do § 1.591 BGB, determinada e não pode ser anulada nem desafiada por ação de investigação

de maternidade, ainda que ausente a ascendência genética da criança. Isto porque, segundo este autor, somente a gestante tem

relação física e psicológica com a criança durante a gravidez.

No Brasil, os projetos de lei que tratam de reprodução assistida tendem a considerar a garantia da origem biológica, sendo

esta, o fundamento das relações parentais (DINIZ, 2006). A doutrina crescente sobre maternidade e gestação argumenta que a mãe

de substituição é apenas hospedeira, sem contribuição genética, portanto. Mãe seria aquela que assume e leva adiante o sonho da

maternidade, mesmo que tenha de recorrer a estranhos para que sua vontade seja satisfeita. Teixeira et al (2009) argumentam que a

capacidade de conceber filhos é extremamente importante para a subjetividade feminina, assim como para o próprio sentido da vida

da mulher. Afirmam também que embora o casamento venha perdendo importância na realidade feminina a realização da

maternidade ainda é um dos mais importante projetos para as mulheres. Segundo Diniz (2006) na sociedade tradicional o

reconhecimento social do parentesco segue a linha genética, dependente da biologia e as mães de substituição têm essa noção

claramente determinada. Para elas, o fator principal que caracterizaria a maternidade seria o papel social, de modo que a questão

não é saber quem é a mãe, mas, quem tem o direito de ser reconhecido como tal.

Lobo (2009 p.237) afirma que no direito brasileiro, a maternidade decorre do parto. Razão pela qual, na eventualidade da

ocorrência de cessão de útero, não se poderá contestar a maternidade, ainda que se prove não ser geneticamente dela nascido. Para

Venosa (b)(2010 p. 242) deve ser considerada mãe aquela que teve seu óvulo fecundado, justificando que o estado de família é

irrenunciável e não admite transação. Ambos os autores afirmam, porém, que a contestação da maternidade será autorizada quando

ocorrer falsidade de declaração, cuja prova poderá ser feita inclusive com o exame de DNA. Venosa (b. 2010 p. 243) acrescenta
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ainda que em um caso concreto de maternidade por cessão de útero, do ponto de vista do filho assim gerado, seria “inafastável que

nessa situação inconveniente tem ele duas mães, uma biológica e outra geratriz”.

A determinação da maternidade fica ainda mais complexa, em caso de manipulação laboratorial de óvulos. A moderna

ciência permite a técnica denominada transcitoplasmática, a qual consiste na transposição do citoplasma ou do núcleo de uma para

outra célula reprodutiva, objetivando o rejuvenecimento e obter maior chance de fecundação. Se o citoplasma ou o núcleo daquele

óvulo advém de uma outra doadora, a célula fecundada terá mistura de substâncias de duas “mães”: uma que vai transmitir os

caracteres físicos constituintes do DNA nuclear e outra, que através da mistura de organelas, como as mitocôndrias, presentes no

citoplasma, pode ser responsável pela determinação dos processos de metabolismo, sensibilidades a determinados agentes,

transmissão de deficiências auditivas ou até mesmo a pré-disposição a desenvolver diabetes (CARVALHO E RIBEIRO, 2002). As

mitocôndrias são organelas circulares intracelulares que possuem seu próprio genoma (DNA) e que são transmitidas aos

descendentes exclusivamente pela mãe. Na ocorrência de um fato dessa natureza, até mesmo o sofisticado exame de DNA, ou não

demonstraria a mãe biológica real, ou constataria a existência de doadoras distintas, resultando em dupla maternidade genética

gerando incerteza da identidade para a criança que assim nascesse (LUMA, 2001).  

 

2.2  – O papel anônimo da paternidade

 

Na presunção da paternidade também houve mudança. Antes presumia-se pai, o marido da mãe, em clara defesa da

instituição familiar. Hoje, presume-se pai, o marido da mãe que “age e se apresenta como pai, independentemente de ter sido ou não

o genitor biológico” (LÔBO, 2009, p.226), demonstrando preponderância da afetividade. As restrições impostas na determinação da

maternidade não são encontradas quando se tratar da identificação da paternidade, a qual tem ampla liberdade, admitindo-se todos

os tipos de recursos e meios científicos para solução adequada às novas questões (VENOSA (b), p.235).

O Código Civil, Lei 10.406/02, incluiu três dispositivos na presunção de nascimento dos filhos[10]. Os dois primeiros

casos tratam de inseminação homóloga. Se o filho nasce mesmo após o falecimento do marido, ou é fruto decorrente de embriões

excedentários, não há maiores complicações, pois há uma conciliação entre o aspecto biológico e o afetivo do doador. O terceiro

dispositivo trata da inseminação heteróloga, o que implica um terceiro doador e, desde que consentida pelo marido, subentende-se

que ele assumirá a criança e não contestar a paternidade.

Venosa ((b), 2010 p.234) afirma que esses dispositivos do Código Civil estão sem ordenação devida e sua interpretação

poderá incluir até mesmo a maternidade sub-rogada, considerando que os embriões podem ser albergados no útero de outra mulher.

Questão tormentosa ocorre quando mulheres solteiras ou viúvas recorrem ao banco de sêmen para uma “produção

independente”. Nessa situação observa-se uma ruptura na relação pai-filho, impossibilitando o reconhecimento da paternidade.

Contudo deve-se levar em consideração que as mulheres não se reproduzem sozinhas. Para que elas possam engravidar será

necessário participação, ainda que mediata, do homem, mesmo que seja um doador anônimo de sêmen. A relação de parentesco fica

conflituosa, embora a Constituição Federal tenha erigido à condição de família, aquela constituída por um dos genitores e seus

filhos. A função social e afetiva da paternidade não mais existe, os valores são totalmente modificados, ou até mesmo ausentes.

Grupos formados por um dos genitores e seus filhos pela separação ou morte do outro genitor, mantêm implicada a figura daquela

pessoa na família, seja pela presença física, embora não o esteja socialmente, ou simbólica, se falecida. E mais, a separação e a

viuvez permitem a substituição da figura do pai ou mãe, o que não ocorre no contexto da reprodução assistida, evidenciando-se um

novo parentesco (RIVAS, 2009). As pessoas que participam deste processo pertencem a categorias diferentes, afirma Rivas (2009).

Para esta autora existem pais sociais e legais, os pais genéticos, os pais doadores de esperma, e outros, que “devem ser identificados

para seu papel social no novo universo relacional gerado”.
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As técnicas de reprodução assistida surgiram para auxiliar pessoas com alguma impossibilidade de concepção de forma

natural, mantendo um banco de sêmen doado por anônimos. Filhos concebidos com a utilização desses gametas trazem como

consequência a inexistência da identidade pai-filho. A paternidade se torna invisível e o homem é reduzido ao seu esperma

dissociando a paternidade sexual da procriação (TEIXEIRA et al, 2009). A prática da doação anônima de sêmen provoca o

surgimento de uma situação diferenciada da figura paterna. O congelamento do sêmen como instrumento para fecundação de óvulos

traz em si laços de paternidade cada vez mais tênues pela distância que se estabelece entre o doador e a receptora, tanto em termos

temporais como espaciais, vez que a técnica atual permite conservar por tempo considerável sêmen e óvulos para posterior

utilização. O anonimato do doador traduz uma irrelevância à figura de pai, seja de sua identidade, seja do seu papel social no

processo da fecundação não se podendo atribuir direitos e deveres àquele que não desejou para si ou mesmo não desenvolveu um

projeto parental (GONÇALVES, 2009), pois ao doar o sêmen abdicou de sua paternidade.

A ausência do pai fica mais evidente ao permitir o acesso a mulheres sozinhas ou mulheres homoafetivas ao processo de

reprodução assistida. A figura paterna, ou o homem, passaria a constituir mera ferramenta reprodutiva, trazendo o risco de o papel

do pai perder sua identidade (ALVAREZ, 2006).

Vieira (2008) assegura que de 5 a 10% dos movimentos das clínicas de reprodução assistida são de mulheres sem

parceiros. Elas buscam pela inseminação, mesmo que não se trate de infertilidade, mas sim de uma mulher que quer procriar sem,

necessariamente, ter um parceiro. Isso evidencia o conteúdo de individualização, de pluralidade de escolha e autonomia das

mulheres.

 

 

 

 

2.3  – O papel inseguro do filho

 

Cada ser humano é geneticamente distinto um do outro, possuindo sua própria identidade genética, individual e irrepetível;

identidade que corresponde ao genoma de cada ser humano (SPAREMBERGER e THIESEN, 2010).

Do ponto de vista biológico, cada ser humano possui um genoma próprio, uma identidade genética determinante da

característica que faz com que cada um seja diferente do outro. Desse modo, não há como negar a dimensão genética como fator

integrante da formação da personalidade do indivíduo ao lado do aspecto social e psicológico. O conhecimento à essa identidade

biológica, nas afirmativas de muitos pesquisadores, é considerado um direito fundamental (LÔBO, 2009; GONÇALVES, 2009;

DINIZ, 2006; SPAREMBERGER e THIESEN, 2010), e não pode ser retirado do ser humano. O conhecimento de sua identidade

genética, não é considerado apenas como um direito, mas também uma necessidade a fim de evitar casamentos consangüíneos.

Afirmam, Sparemberger e Thiesen (2010), que é da natureza do ser humano o desejo, a curiosidade e até mesmo a necessidade de

conhecer suas origens e, encontrar respostas para as indagações que surgem em relação à sua formação biológica. Por outro lado, o

direito à identidade genética não pode ser considerado uma desconstituição da paternidade, mas deve permitir ao indivíduo saber

sua história e assegurar a certeza de sua origem.

O direito ao conhecimento da identidade genética não deve ser confundido com a filiação ou paternidade (LÔBO, 2009,

p.206). A filiação e a paternidade, na acepção jurídica das palavra, traz uma conotação econômica e patronímica. Mas, saber a

origem genética contribui para o entendimento de certas características e hábitos que agregam à personalidade humana ou mesmo

buscar medidas preventivas de saúde inerentes à hereditariedade. Gonçalves (2009) acrescenta que a proteção da uma identidade

biológica apresenta três dimensões: um direito à identidade genética; um direito à não repetição desse patrimônio genético; e o
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direito ao conhecimento dos progenitores ou a historicidade pessoal.

Na abordagem sociológica, estudos realizados por Serra e Leal (2005) no setor de infertilidade em uma maternidade de

Lisboa – Portugal, concluíram que as crianças nascidas por fertilização in vitro têm um risco acrescido no desenvolvimento de

problemas emocionais, relacionais e comportamentais devido ao estilo ansioso e protetor dos pais. Explicam as autoras que os pais

ficam ansiosos com as tentativas de gravidez e o tempo de espera, em média, superior a dois anos, fazendo com que percebam a

criança desejada como um ser especial, um bem precioso demais, razão pela qual têm a tendência a protegê-la excessivamente, pois

a consideram mais vulneráveis e sujeita a maus-tratos. De outro lado, Amazonas e Braga (2006) afirmam que a preocupação com os

desajustamentos comportamentais desses filhos não tem razão fundamentada, pois, apesar da enorme mutação histórico-cultural da

família, ainda é o espaço onde a criança vai vivenciar todo o processo de socialização e subjetivação. Desse modo, as dificuldades

eventualmente demonstradas pela criança, não estaria no fato de ser gerado pelas novas tecnologias reprodutivas, mas sim na

maneira pela qual o relacionamento familiar ocorre.

Do ponto de vista antropológico a família desempenha um papel primordial na transmissão da cultura, estabelecendo entre

as gerações uma continuidade, não apenas de descendência e patronímico, mas também das tradições, dos costumes e dos ritos,

enfim, estabelece-se um complexo de inter-relações entre seus membros que são traduzidos em traços identificatórios que

direcionam o filho ao reconhecimento de sua situação frente a si mesmo e aos demais membros do grupo familiar (TEIXEIRA et al,

2009).

Para a formação de sua personalidade a criança, após o nascimento, necessita ser dotado de relacionamentos os quais

devem transmitir conceitos e valores, estabelecer laços de afeto, vivenciar os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico-

social. O recurso aos procedimentos das tecnologias de reprodução pode gerar relações sociais complexas na família. Muitas vezes,

o filho não possui um “pai” de referência; outras vezes, possui “duas mães”, ou até mesmo “dois pais”, tornando os papéis

familiares tradicionais difusos, gerando nos filhos uma insegurança no estabelecimento de sua identidade.

 

2.4 – Novos figuras e arranjos parentais

 

Concebidas de forma fluida, sem contornos definidos, as experiências familiares atuais são construídas por diferentes

arranjos, desarticulando as noções tradicionais e a formação do vínculo entre seus componentes. Surgem figuras oriundas de forma

genética, biológica ou afetiva e que estabelecem uma conexão com a unidade grupal, mas estão à margem da referência familiar.

 

a)      Os doadores e receptores

A doação de gametas femininos ou masculinos, embora anônimos[11], contribui com sua carga genética para a

constituição do novo ser. A doação de gametas não pressupõe relacionamento com outra pessoa, mas a possibilidade de uma nova

descendência (BESTARD, 2009). Thery (2009) propõe a expressão “doações de engendramento”[12], incluindo a doação de

sêmen, óvulos, pré-embriões e útero (considerado como capacidade de gestação). Acrescenta a autora que o interesse pelo

anonimato desses doadores não pode pretender levá-los a “coisificação”, pois, na realidade doadores são pessoas, suscetível a ter um

rosto, um nome e uma identidade. Isso resulta numa ambigüidade nas relações de parentesco. Na hora de definir legalmente a

filiação, há nítida oposição entre o “genético”, o “biológico” e o “afetivo” que se entrelaçam e se diferenciam quando se tratar de

reprodução assistida com doadores de gametas, pois todos os envolvidos são atores de um mesmo processo. Afirma Thery (2009),

que a tendência a considerar como “material”, o produto de doações de engendramento cria um verdadeiro desafio para os “pais”

quanto à transmissão ao filho do significado de que ele foi nascido da união de uma pessoa e um “material” obtido em laboratório.

O anonimato do doador traz em si uma irrelevância de sua identidade e o afastamento do seu papel social no processo
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da fecundação (Gonçalves, 2009). Sua imposição em algumas legislações estrangeiras, bem como na Resolução do Conselho

Federal de Medicina do Brasil, tem em vista a garantia da autonomia e o desenvolvimento normal da família que utiliza

(SPAREMBERGER e THESEN, 2010).

Não pode ser desprezado, contudo, a importância do conhecimento da filiação genética, reconhecendo o direito, à

criança nascida de doação de gametas, de obter com exatidão toda a informação sobre suas origens genéticas, possibilitando-lhe

construir uma identidade como sujeito (ALVAREZ, 2006).

Os receptores, por seu lado, aparentemente estão mais preocupados consigo mesmos, no afã de serem mães e pais

sociais, construindo a filiação de forma desejada e planificada, tendo a intencionalidade como elemento essencial na relação

pai/filho ou mãe/filho (BESTARD, 2009). Quando os receptores planejam descendentes, estes são concebidos primeiramente na

mente, para depois materializar no corpo, afirma Bestard (2009). Segundo este autor, os receptores quando desejam um filho,

pensam em termos de continuidade de sua família e sempre procuram traços característicos na criança. Acredita-se que as clínicas

especializadas nos procedimentos médicos de reprodução também levam isso em consideração, quando “elegem” os doadores,

procurando entre estes, caracteres semelhantes com a família dos receptores. Mesmo porque, afirma Bestard (2009) a relação

genética nem sempre implica relação física entre pais e filhos, nem mesmo sentimento de afetividade.

 

b)      Homoparentalidade feminina

Hoje a tecnologia possibilita que duas mulheres sejam consideradas como “mães biológicas”. Uma delas que pode ser

inseminada com sêmen doado será a “mãe gestante” e a outra terá o status de “co-mãe” (FONSECA, 2008). Em grupos assim

constituídos por duas figuras femininas, ocorre uma transformação das posições juridicamente ocupadas pela mulher e pelo homem

em famílias tradicionais. A análise provoca tensão entre filiação e biologia e pesquisadores do assunto têm a tendência a eleger então

uma parentalidade sócio-afetiva (AMAZONAS e BRAGA, 2006; TEIXEIRA et al, 2009; BESTARD, 2009; RIVAS, 2009).  Aqui,

há uma dissociação entre a filiação biológica e a sócio-afetiva; é a afetividade superando o biológico. O que se leva em consideração

é o “ser querido” e não ter sido concebido. Essa posição, contudo, contraria a importância genética que se dá em reprodução

assistida.

Muitos países já reconhecem o direito de uniões homoafetivas, mas ainda, elas próprias sofrem preconceitos e

discriminações.

Rivas (2009) afirma que é a liberdade de opção e deliberação que permite estabelecer uniões homoafetivas e as técnicas de

reprodução assistida é um passo a mais na dissociação entre sexualidade e reprodução. Teixeira et al (2009) confirmam que famílias

assim constituídas não se conformam ao modelo nuclear e, portanto, exige da sociedade uma abordagem não preconceituosa a fim

de que as relações familiares obtenham o reconhecimento social, pois pensar a família é pensar o contexto sociocultural e suas

vicissitudes.

Amazonas e Braga (2006), interpretam o fenômeno da união homoafetiva como fato esperado, diante do crescimento e

afirmação da identidade homossexual. Desse modo, ao reivindicarem o direito a filhos, as homossexuais afirmam suas identidades,

mas também suas diferenças enquanto grupo social, numa tentativa de acessar os recursos simbólicos e materiais da sociedade. As

autoras, ainda afirmam, que as crianças dessas famílias continuarão, por algum tempo, sendo vistas como diferentes, enquanto a

sociedade ainda acentuar essa diferença.
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c)      Homoparentalidade masculina

 

Do mesmo modo que a feminina a homoparentalidade masculina que desejar ter um filho, haverá, necessariamente de

recorrer à reprodução assistida. Mais complexa que a feminina o grupo masculino, além de obter doação de embriões, também

utilizaria útero alheio para gestar a criança, o que dificulta a identificação das figuras tradicionais materna e paterna. Embora seja

louvável a afetividade nas relações familiares, a ausência da figura feminina pode provocar insegurança na construção da identidade

da criança e suas referências.

Amazonas e Braga (2006) afirmam que os lugares masculino e feminino na família não coincidem exatamente com os

ocupados pelos homens e mulheres. Analisando a evolução da família patriarcal até hoje, verifica-se a existência de inúmeras

modificações, a ponto de a legislação pátria considerar como família o grupo formado por um dos pais e seus filhos. Neste caso,

apenas o pai estará presente, responsabilizando-se por todas as atribuições, inclusive as consideradas pela sociedade não apenas

como masculinas, mas também como femininas.

Embora a união homoafetiva masculina tenha implicações um pouco diferentes da família monoparental, Bestard (2009)

afirma que o cuidado é o conteúdo da filiação. A conduta e o sentido das relações, não estão determinadas nem pelo nascimento,

nem por sangue, nem por genes, mas construídas pelas pessoas que estão em dependência recíproca, cujos elementos configuram a

identidade das pessoas. Amazonas e Braga (2006) acrescentam também que a identidade sexual é uma certeza imaginária e subjetiva

e não necessariamente biológica, de modo que a criança construirá ao longo de sua vida, naquilo em que se tornará, apoiado na

filiação e sexuação que concernem à estrutura familiar a que pertence.

 

d)      Sub-rogação de útero

Também conhecida como “cessão de útero”, “barriga de aluguel” ou “gestação de substituição”, a sub-rogação de útero é

uma prática utilizada, embora não legalmente reconhecida, no universo da tecnologia reprodutiva.

Vieira (2008) entende que nessa modalidade, assim como na receptação de embriões, há um projeto de maternidade, porém

estabelecendo uma dicotomia: De um lado o útero de substituição tem o vínculo da gestação minimizada, identificando-se a

maternidade com a genética. De outro lado a receptação valoriza a maternidade pela gestação em detrimento do aspecto genético.  

Em termos de relações familiares, a mulher que sub-roga o útero, nessa condição, não teria nenhum vínculo com os

encomendantes da gestação, mas no Brasil, o único regulamento que trata desse assunto é a Resolução do Conselho Federal de

Medicina, a qual prevê parentesco até o segundo grau com a família genética, preferencialmente, já que podem existir outros “casos

sujeitos à autorização” do referido Conselho.

Afirma Rivas (2009) que na visão antropológica o parentesco tradicional é estabelecido num sistema social baseado no

elemento natural de relações sociais, filiais, conjugais, fraternais e que vai se expandindo de forma ascendente e descendente sendo

irrefutável o componente biológico. Com a inclusão das tecnologias reprodutivas, esse ponto de vista tende a se modificar. Hoje o

genético e o biológico não se confundem. Mulheres que gestaram um filho poderia ser considerada “mãe biológica”, mas não a

“mãe genética”, por conta da existência de sub-rogação de útero com embriões doados. A estrutura de parentesco se torna

complexa e de difícil identificação.

 

3. Indagações Sócio-Jurídicas e antropológicas

 

Juridicamente considerado o parentesco se estabelece de forma natural, civil e por afinidade. Natural quando decorrente de

consangüinidade ou biológico; civil se origina de outra forma; e por afinidade decorrente de imposição legal quando houver entre
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um casal o vínculo do casamento ou união estável. Essa visão leva em consideração fatos como o matrimônio, nascimento e a

adoção, entrelaçando bases biológicas e sociais.

O parentesco, na visão antropológica, é considerado o conjunto genealógico ao qual pertence cada membro. Houzel (2004,

p.51) concebe que os laços de parentesco estabelecem complexos liames de filiação e de aliança, consubstanciados na noção de

interação comportamental (visão objetiva), afetiva (afetividade entre membros), fantasmática (história da família) e simbólica

(transmissão de valores). Essa interatividade ajuda na identidade de cada membro do conjunto.

Rivas (2009), ao analisar a estrutura de parentesco, afirma que o termo “parentesco” deve ser redefinido outorgando maior

abertura e flexibilidade. Ele discute a substituição de parentesco pelos termos “relatedness”[13], ou “kinning”[14] porquanto o

parentesco gera modos particulares de relação, vínculo e conexão entre as pessoas. O primeiro termo, afirma a autora, pode ser

entendido como “conexividade”, e o segundo como “emparentamento”, destacando ser preferível este último por considerar que o

termo remete ao processo pelo qual um recém-nascido ou uma pessoa, não conectada previamente, se introduz no grupo. Conclui a

autora ainda que a substituição de termos não conduz à solução dos problemas.  

Oliveira (2002, p.233) afirma que uma das principais características da família é a afetividade, traduzida no respeito de

cada um por si e por todos os membros; afetividade como sentimento natural, que não decorre de legislação, mas da vivência

cotidiana informada pelo respeito, diálogo e compreensão.

As relações de parentesco são dinâmicas e estão em mutação. Os conceitos e categorias até então conhecidas estão em

transformação, fazendo com que o estabelecimento dos laços de parentesco seja objeto de indagação e reflexão, não apenas dos

expertos, mas também dos acadêmicos, profissionais do direito, e até mesmo dos próprios atores destas transformações.

 

3.1 – Quem é Mãe?

 

Qualquer mudança no discurso natural traz conseqüências para o ordenamento social, fazendo com que a relação entre

tecnologia conceptiva e parentesco tenha influências mútuas. As tecnologias reprodutivas, assim, abalam a estrutura de parentesco

tradicional, vez que apenas a base natural da filiação não é mais capaz de responder quem é a verdadeira mãe: se a parturiente, se a

que doou óvulo, ou se a que socializa a criança (DINIZ, 2006).

Na questão da maternidade, em termos de técnicas de reprodução assistida, diversos arranjos podem ser derivados:

- mãe biológica: considerada aquela que recebe um óvulo fecundado para gestação;

- mãe genética: considerada aquela que doou o óvulo;

- mãe afetiva: considerada aquela que deseja um filho

As três situações podem coincidir ou não, porém é certo que todas as participantes estarão presentes no processo surgindo,

daí, diversas indagações quanto à sua identidade dentro do contexto parental:

- que tipo de relação parental poderá ter a mulher que apenas sub-rogou o útero para gestação?  Qual a categoria dessa

relação? Que status pode ser atribuído a ela?

- A placenta, o sangue e os fluidos corporais têm alguma significação parental na gestação da criança?

- Até que ponto a dimensão psicológica que se estabelece entre gestante e o feto pode alterar a relação parental?

- A mãe que sub-roga o útero para sua própria filha, é mãe ou avó da criança? E a mulher que desenvolve a gestação para

irmã, tem um filho ou um sobrinho?

- Seria incesto a prática de sub-rogação de útero entre familiares consanguineos?

- Que posição jurídica poderá ocupar, na estrutura parental, a mulher que apenas doou seu óvulo na constituição de uma

criança?  E se houver mistura de substância de duas mulheres no óvulo fecundado que culminou no nascimento de uma criança?

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10851



Poderia falar em plurimaternidade?

- Negar quaisquer destas conexões implicaria em obstáculo para o pleno desenvolvimento da criança?

- Pode-se atribuir responsabilidades pela sub-rogação de útero?

 

3.2 – Quem é pai?

O princípio básico da determinação da paternidade sempre foi fundamentado na presunção, seja por ordem legal, seja pelo

natural. Assim, presumia-se pai, o marido ou o companheiro da mãe. É comum o privilégio do aspecto biológico, por exemplo, nas

ações de investigação de paternidade. Somam-se também os aspectos emotivo e afetivo que vão sendo cada vez mais valorizados.

Atualmente, porém, a concepção de filiação está em transformação, assumindo novos contornos com as inovações tecnológicas de

reprodução assistida. Algumas técnicas de procriação alijam a figura do pai. A paternidade e a maternidade perderam o status social

absoluto na família (ALVAREZ, 2006), ainda assim, na cena familiar e no desenvolvimento da criança, a figura do pai sempre será

reivindicada, esteja ou não ausente do cenário, pois a subjetivação infantil passa pelos atributos das funções materna e paterna

(AMAZONAS e BRAGA, 2006). Esse mecanismo cria situações de indagação ainda difíceis de serem respondidas:

- Que vínculo parental pode ter um homem que doa sêmen que contribuiu para o nascimento de uma criança?

- Como construir a paternidade quando a figura do pai é anulada nas uniões homoafetivas ou quando mulheres desejam ter

filhos autônomos?

- A figura paterna na dimensão sócio-afetiva tende a desaparecer no âmbito da reprodução assistida?

- Pode-se conceber dois pais em uniões homoafetivas masculinas? Que tipo de relação parental pode ser estabelecido com

o pai genético?

- Que significado tem o gameta doado para os doadores?

- A doação de engendramento é apenas uma ferramenta altruística? Ou um legado genético de continuidade de sua própria

identidade?

- Filho nascido de gameta doado é um descendente? Pode ser considerado um novo modelo de filiação? Que tipo de

conexão parental existe entre o filho e o doador?

- Como a criança irá construir sua identidade quando é fruto de união de uma pessoa com um material doado?

- Como explicar para a criança que ela foi concebida em laboratório; que a concepção não é importante, mas o que conta é

ser querido? Haverá repercussões psicológicas e emocionais para essa criança?

- O anonimato do doador seria considerado empecilho para estabelecer relações parentais?

- O anonimato dos (das) doadores (as) não seria estaria negando a substância da reprodução assistida, ou seja, a genética?

 

3.3 – Outras indagações

 

Considerando que as técnicas de reprodução assistida permitem a preservação de sêmen, óvulos e embriões, implícita a

distância que se estabelece entre doador e receptor, suscitando indagações interessantes.

- a distância espacial que separa o doador do receptor de material genético seria um obstáculo na construção de

parentalidade?

- E a distância temporal, tem alguma importância?

- A distância, associada ao anonimato do doador, poderia de algum modo interferir na construção da parentalidade?

Poderia, talvez, transgredir normas já consagradas pelo Direito, como a proibição de incesto e o casamento consangüíneo?

- Terá alguma influência no direito a distinção das noções de biologia e genética quanto à dimensão do parentesco?
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- Qual o alcance e a abrangência das dimensões consangüínea, civil e afinidade que hoje são a base do parentesco?

- A família do doador de engendramento pode ou deve fazer parte do parentesco da família do receptor em face da conexão

genética?

- Na estrutura do parentesco como conciliar o genético e o sócio-afeito como base para a genealogia?

 

 

4.      Considerações Finais

 

O Direito é uma ciência social. Em razão disso não pode ficar alheia às transformações que vão ocorrendo na sociedade,

principalmente na família, em face das novas tecnologias reprodutivas.

A evolução tecnológica é uma necessidade e uma forma de desenvolvimento. Novas relações vão sendo desenhadas e

estabelecidas com as quais ainda a humanidade não está familiarizada.

A representação e a concepção do parentesco e família apresentam complexidades oriundas de fenômenos criativos,

impensáveis e até inimagináveis, com o avanço dos processos da tecnologia reprodutiva, cujos aspectos merecerem maior reflexão

e análise.

A estrutura parental conhecida não é mais suficiente para comportar as conexões genética, biológica e afetiva que se

estabelecem com as reproduções humanas medicamente assistidas. Figuras emergentes ainda não foram nomeadas socialmente:

doadores de sêmen, doadoras de óvulos, doadores de embriões excendentários, sub-rogação de útero, paternidade genética e sócio-

afetivo, maternidade genética, biológica e sócio-afetiva, plurimaternidade, pluripaternidade. Todo isso ainda gravita em torno do

vácuo cultural, social e jurídico. Ainda não foram totalmente assimilados, apesar da profusão de estudos e pesquisas.

O processo não natural da criação humana enfrenta aos indivíduos um exercício de reflexão, discussão, determinação de

novos pontos de vista, objetivando uma adequação do posicionamento legal e jurídico, nos seus efeitos. Para o êxito deste exercício

é necessário que todos, não apenas, os expertos, mas também os legisladores, pesquisadores e os operadores do direito, até mesmo

aqueles envolvidos no processo tenham a mente aberta e permitir encontrar soluções multidisciplinares.

Em face da relevância do tema, todas as contribuições são bem-vindas, principalmente para embasar a necessária

normatização.
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PRINCÍPIO DA VERDADE REAL: ABORDAGEM EMPÍRICA DA CONSTRUÇÃO DA
VERDADE NO PROCESSO JUDICIAL BRASILEIRO

PRINCIPLE OF REAL TRUTH: EMPIRICAL APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF PROCEDURAL
TRUTH IN THE BRAZILIAN JUDICIAL PROCESS

Regina Lucia Teixeira Mendes

RESUMO
Este trabalho, parte de pesquisa mais ampla relativa ao garantismo processual no sistema
jurídico e judiciário brasileiro, tem o objetivo de discutir e demonstrar, a partir da análise do
discurso da doutrina jurídica brasileira e dos atores sociais envolvidos na construção da verdade
jurídica, mais especificamente, os juízes, a relação entre a representação do princípio da verdade
real e a representação do princípio do livre convencimento motivado do juiz, suas formas de
atualização nas sentenças judiciais e a influência desta atualização na reprodução da
desigualdade jurídica que se verifica no ordenamento objetivo brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVES: princípio da verdade real; igualdade jurídica; direitos fundamentais.

ABSTRACT
This work, which is part of broader research on the procedural safeguard the legal and judicial
system of Brazil, aims to discuss and demonstrate, from the discourse analysis of the Brazilian
legal doctrine and social actors involved in the construction of legal truth, more specifically, the
judges, the relationship between the representation of the principle of truth and the real
representation the principle of free conviction motivated the judge, their ways of updating the
court decisions and the influence of this update in the reproduction of legal inequality that exists
in land Brazilian goal. 
KEYWORDS: principle of real truth; legal equality; fundamental rights.

Para analisar as representações dos atores sociais diretamente envolvidos na construção da verdade jurídica em nossos

tribunais acerca do princípio da verdade real e sua estreita ligação com o princípio do livre convencimento motivado  do juiz decidi

analisar primeiramente como a doutrina jurídica brasileira trata do tema e introduzir algumas considerações sobre o processo

judicial de conhecimento e a construção da verdade jurídica para, no  momento seguinte, contrapor com algumas notas colhidas no

campo.

 

A VERDADE PROCESSUAL – uma verdade construída.

No dizer da doutrina jurídica, processo judicial nada mais é do que um conjunto de atos do Estado-juiz, quando

provocado que, pelo menos nominalmente, tem por finalidade conhecer o conflito de interesses exposto pelas partes à sua

apreciação para, a partir deste conhecimento, elaborar uma norma jurídica que venha solucionar ou a administrar este conflito. O

conflito resulta de determinados fatos que tem que ser provados para que seja possível a concretização na norma jurídica objetiva na

decisão final. Desta forma os princípios e os métodos usados pelo Estado-juiz para a apreciação da prova são fundamentais para a

construção da verdade jurídica (SANTOS, 1995).

Assim, a verdade processual é, como todas as demais, uma verdade construída socialmente, precária e local por

definição.(FOUCAULT, 1998) No entanto, não é esta a concepção de verdade jurídica  que se depreende da leitura da doutrina

processual brasileira que insiste em pretender descobrir, pela via do processo, uma “verdade real”, que deve estar em algum lugar

esperando para ser descoberta.

Segundo o Professor Ernani Fidélis dos Santos, todo pedido  deduzido em juízo se fundamenta em uma causa de pedir.
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Esta, por sua vez, se constitui do fato que originou o conflito e que tem que ser provado e dos fundamentos jurídicos que são a parte

do ordenamento objetivo, em razão da qual a pretensão é formulada. Os fundamentos jurídicos do pedido são as razões para pedir,

as justificativas extraídas dos fatos.(SANTOS, 1996) Fato, por sua vez, é matéria de prova e prova, é a  confirmação do fato

alegado.  Somente os fatos devidamente comprovados deveriam servir para a construção de uma sentença, que seria a aplicação da

hipótese legal ao caso concreto descrito no processo.

Segundo Moacyr Amaral Santos, “não se encerra o ciclo probatório com a produção das provas. Com a produção

completa a parte propriamente processual da instrução. Até então tudo ou quase tudo, no processo probatório, é movimento, é

contato entre o juiz e partes com matéria perceptível, com pessoas, coisas e documentos, que afirmam ou atestam fatos. Com a

produção das provas se aparelha o processo daquilo que permite ao espírito persuadir-se da verdade com referência à relação

jurídica controvertida: está fornecida a prova no sentido de elemento de prova (SANTOS, 1995).

Neste trecho, Amaral dos Santos cita Malatesta, que diz que trabalhando o espírito com esses elementos de prova chegar-

se-á à certeza quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos, confrontados os motivos convergentes e

divergentes que o levaram àquela certeza, permitirão a formação do convencimento. Certeza é a crença da verdade; convicção, por

sua vez, é a opinião da certeza como legítima (SANTOS, 1995).

O autor continua dizendo que “ao chegar a esse ponto, a prova conseguiu seu fim. Só então se
pode dizer que está concluída a prova. Prova, assim, é a verdade resultante das manifestações dos
elementos probatórios, decorrente do exame, estimação e ponderação desses elementos; é a verdade que
nasce da avaliação, pelo juiz, dos elementos probatórios. Daí definir-se a avaliação: processo intelectual
destinado a estabelecer a verdade produzida pelas provas. Ainda para Amaral dos Santos, na avaliação se
desenvolve trabalho intelectual do juiz. É ato seu. É ele quem pesa e estima as provas. Ele foi quem a
coligiu, dirigiu, inspecionou, é quem delas vai extrair a verdade. Certamente, as partes poderão, mesmo
deverão, elucidar, fornecer subsídios para a avaliação, mas é o juiz quem a faz e, errada ou certa, é a única
admissível no processo.(SANTOS, 1995) O entendimento de Theodoro Júnior corrobora esta visão, uma
vez que   afirma que a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a respeito dos fatos
litigiosos.( THEODORO JÚNIOR, 1995)

É assim que as provas se tornam ato do juiz. Vale a ênfase no fato de que o cidadão, seja ele autor ou réu, que é a parte

interessada na prestação jurisdicional, direito de cidadania de 1ª geração (BOBBIO, 1999), fica reduzido a um papel coadjuvante de

pequena grandeza, frente à ênfase que o autor dá ao papel do julgador, que é justificado pela missão que  lhe é atribuída de

descobridor da verdade real. Fica claro  que o processo  é concebido, pela doutrina jurídica brasileira,  como poder do juiz e não

direito  do cidadão, uma vez que o juiz tem a função, ou talvez missão, de descobrir a “verdade real”.

No direito brasileiro, a “verdade dos fatos” é entendida como uma “verdade real”, existente a priori, ainda que

desconhecida, o que justifica uma investigação minuciosa a seu respeito, uma vez que, na nossa sensibilidade jurídica a realização

da justiça depende da descoberta da “verdade real”. Todavia, esta concepção do campo jurídico sobre a “verdade real” preexistente

está em contradição com as formas de construção de verdade nas ciências, tanto nas ditas ciências naturais como nas ciências

sociais, uma vez que toda a verdade resulta de uma realidade que é construída e consensualizada entre aqueles que, de algum modo,

participaram de sua construção e que a aceitam como uma verdade que não precisa ser investigada, porque é real (BOURDIEU,

CHAMBOREDON E PASSERON, 2004:45-48 e 73-80).

No trecho doutrinário transcrito a seguir, cumpre chamar a atenção para o papel preponderante atribuído ao juiz no

sistema processual brasileiro, segundo a doutrina e segundo a lei. Os poderes probatórios do juiz são tão amplos que, para descobrir

a “verdade dos fatos”, ele pode, até mesmo, mandar produzir provas sobre fatos incontroversos, isto é, sobre fatos que estão
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consensualizados entre as partes.

Frederico Marques afirma, baseado em FENECH[1] (autor espanhol) que, no processo penal, não se exclui do objeto da

prova o chamado fato incontroverso ou fato admitido. Neste ponto o autor cita a obra Derecho Procesal Penal de 1952, que diz que

na investigação criminal “el julgador debe llegar a la verdad de los hechos tal como ocurrieran historicamente, y no tal como

quieran lãs partes que aparescan realizados.[2]” O juiz penal, segundo Frederico Marques, não está obrigado a admitir o que as

partes afirmam inconteste, uma vez que lhe é dado indagar sobre tudo que lhe pareça dúbio ou suspeito. Neste ponto o autor cita

novamente VINCENZO MANZINI[3] in O Trattato di Diritto Processuale Penale de 1932 (MARQUES, 1997-b:v2, 255).

Kant de Lima, ao estudar a construção da verdade jurídica no sistema processual penal brasileiro, considera que: “A

Exposição de Motivos que introduz o texto do Código de Processo Penal explicita ser objetivo do processo judicial criminal, a

descoberta da ‘verdade real’, ou material, por oposição à ‘verdade formal’ do processo civil, ou seja, o que é levado ao juiz, por

iniciativa das partes. Por isso, os juízes podem e devem tomar a iniciativa de trazer aos autos tudo o que pensarem interessar ao

processo, ex-officio, para formar o seu ‘livre convencimento’ examinando a ‘prova dos autos’. Assim, todos os elementos que se

encontram registrados, por escrito, nos volumes que formam os processos judiciais, incluindo os inquéritos policiais, podem ganhar

o mesmo ‘estatuto de verdade’ para a sentença final e o juiz pode, inclusive, discordar de fatos considerados incontroversos pela

acusação e pela defesa: ‘O princípio da verdade real, que foi o mito de um processo penal voltado para a liberdade absoluta do juiz e

para a utilização de poderes ilimitados na busca da prova, significa hoje simplesmente a tendência a uma certeza próxima da

verdade judicial: uma verdade subtraída à exclusiva influência das partes pelos poderes instrutórios do juiz e uma verdade ética,

constitucional e processualmente válida. Isso para os dois tipos de processo, penal e não-penal. E ainda, agora exclusivamente para

o processo penal tradicional, uma verdade a ser pesquisada mesmo quando os fatos forem incontroversos’(GRINOVER, 1999, pp.

78-79, grifo do autor)” (KANT DE LIMA, 2004 – a:8).

Frederico Marques, por sua vez, afirma que como se presume o juiz instruído sobre o direito a aplicar, os atos instrutórios

só se referem à prova das quaestiones facti. O juiz deve conhecer o direito, obrigação esta que é indispensável para o exercício da

jurisdição (jura novit curia). Donde se segue que, abstratamente falando, constitui objeto de prova tão-só o que diz respeito às

questões de fato surgidas no processo. Frederico Marques segue, citando a sua própria obra Instituições de Direito Processual Civil

(1959)[4], dizendo que essa regra geral está, no entanto, sujeita a algumas exceções. O direito estrangeiro e o direito

consuetudinário podem ser objeto de prova. E o mesmo se diga do direito emanado das autarquias no uso de seu poder

regulamentar, e ainda de portarias, instruções, ordens internas e disposições disciplinares de repartições públicas, secretarias de

Estado e ministérios (MARQUES, 1997-b:v 2, 254).

Retomando a doutrina de Frederico Marques, passaremos a um trecho no qual o autor explicita que a descoberta da

verdade é a finalidade do processo. Assim, o juiz só poderá fazer justiça se conseguir a reconstituição dos acontecimentos pretéritos

pela produção da prova, para que possa formar o seu convencimento e julgar a causa. Como se tem demonstrado, a representação da

verdade jurídica como verdade absoluta é atualizada na representação dos julgadores, tanto quando estes tratam de matéria civil

como quando tratam de matéria penal, o que afasta a crença de que o princípio da verdade real só orienta o processo penal.

Frederico Marques afirma que se a finalidade do processo é a justa solução do litígio penal, a da instrução é a descoberta

da verdade. Sobre a situação concreta que a instrução permite reconstruir, é que incide o julgamento. O magistrado criminal sopesa

os dados colhidos na instrução, depois de formar sua convicção, aplica os mandamentos legais adequados aos fatos assim

esclarecidos, desobrigando-se, desta forma, do cumprimento da prestação jurisdicional consistente em julgamento da pretensão

punitiva (MARQUES, 1997-b:v 2, 258).

Afirma Frederico Marques, ainda, que a verdade real é a causa finalis da instrução e, portanto, do próprio processo.

Tendo em vista os graves interesses que estão em conflito na esfera penal, é absolutamente imprescindível que fique elucidado o
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thema probandum a fim de que se dê solução justa e exata ao pedido que se contém na acusação. E isto só acontece quando

emergem da instrução de maneira fiel e real os acontecimentos que motivaram a acusação. Para tanto, necessário é, também, que o

juiz aprecie os dados e informações obtidos com a instrução, para reconstruir a situação concreta que deve ser objeto do seu

pronunciamento jurisdicional.  De tudo se segue que a prova atinge seu objetivo de restauração de um acontecimento pretérito, à

primeira o procedimento probatório, e à segunda, a valoração dos elementos que este procedimento obtém e fornece. O

procedimento probatório leva ao juiz fatos e acontecimentos, dados diretos ou circunstâncias, sobre os quais recai, no momento

culminante do judicium, a valoração do magistrado (MARQUES, 1997-b:v 2, 259).

Frederico Marques continua, afirmando que a colheita de provas pode subordinar-se ao princípio da verdade legal ou ao

princípio da verdade real. Pelo primeiro, as fontes de prova estão pré-fixadas na lei[5] a cujos preceitos fica o juiz vinculado de

forma a não admitir a produção de meios probatórios ali não previstos. Pelo segundo princípio, livre é a escolha e exploração das

fontes de prova. O autor continua, afirmando que no tocante à convicção do juiz, o princípio da prova tarifada subordina a critérios e

juízos de valor predeterminados em lei, a apreciação das provas obtidas na instrução do processo, pelo magistrado, no julgamento

da causa penal. O princípio da verdade real, ao contrário, não prende o juiz a critérios legais de estimativa das provas, uma vez que

preconiza o julgamento secundum conscientiam. Neste ponto o autor cita ETTORE DOSI[6], in Sul principio del Libero

Convincimento del Giudice nel Processo Penale de 1957, transcrevendo o texto do autor da seguinte maneira: O processo moderno

é dominado “per quanto attiene alle fonti, dal principio secundum allegata et probata, e per quantum attiene allá valutazione delle

fonti, da princípio secundum conscientiam” (MARQUES, 1997-b: v 2, 259).

Frederico Marques é tomado, aqui, como um expressivo porta-voz do campo jurídico, e seus ensinamentos permitem

considerar que o sistema processual brasileiro é norteado pelo princípio da verdade real, que atribui ao juiz a função de descobrir a

verdade dos fatos ocorridos, para, com base nisto, decidir. O princípio da verdade real aparece mais explicitamente na doutrina de

processo penal, mas não deixa de informar a atividade judicante no campo do processo civil e do processo do trabalho.

Entretanto, a visão de Frederico Marques não é suficiente para uma percepção hegemônica do campo do direito brasileiro.

Exemplo disto é a criação dos Juizados Especiais, instituídos pela Constituição da República de 88[7], que implanta a possibilidade

de transação penal e valoriza a construção consensual de verdade jurídica. Esta última possibilidade é característica do sistema

processual das tradições de common law, especialmente do direito estadunidense. Ambos os sistemas – o da justiça comum e o dos

juizados – convivem atualmente no nosso sistema processual, o que causa consideráveis distorções quanto a sua unidade lógica

interna, uma vez que o princípio da verdade real acaba por informar o procedimento dos juizados que deveriam obedecer a uma

lógica processual distinta da do processo comum, baseada na valorização do consenso. Porém, a prática judicial exercida nos

juizados e na justiça comum, paradoxalmente, acaba por minimizar tais distorções (AMORIM, 2006:149-174).

Os trechos das entrevistas apresentados abaixo demonstram esta sobreposição de lógicas, quando o julgador afirma que

tem função de conciliação e, ao mesmo tempo, que busca a verdade real para o julgamento. Ora, os sistemas jurídicos que

constroem a verdade processual pela produção de consensos sucessivos — conciliações — não privilegiam a verdade real, neles a

verdade processual é construída. Por outro lado, os sistemas que privilegiam a descoberta da verdade real descartam a conciliação.

A iniciativa probatória do juiz aparece, justificada pela busca a verdade real, nitidamente naturalizada, sem que haja

qualquer alusão à incompatibilidade desta iniciativa com o sistema acusatório adotado, segundo parte da doutrina, pela Constituição

de 1988. A representação elaborada pelo julgador a respeito do assunto é que se ele não tiver iniciativa probatória, não poderá fazer

justiça, uma vez que,  as categorias justiça e “verdade dos fatos” estão permanentemente associadas no discurso dos juízes quando

descrevem suas práticas de julgamento, de tal forma que os juízes explicitam que sem a descobrir a verdade real, eles ficam

impedidos de fazer justiça.

Por outro lado, Geraldo Prado chama a atenção para a incompatibilidade entre a iniciativa probatória do juiz e o sistema
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acusatório, quando examina as características do princípio acusatório. O autor faz ampla revisão da matéria na doutrina jurídica

estrangeira e conclui afirmando que “o princípio acusatório se distingue por um tipo característico de processo que está alicerçado

entre três diferentes sujeitos das tarefas de acusar, defender e julgar. Afirma, ainda, que no modo inquisitorial de processo, o que

prevalece é o objetivo de realização do direito penal material, enquanto que no processo acusatório é a defesa dos direitos

fundamentais do acusado contra a possibilidade do arbítrio do poder de punir que define o horizonte do mencionado processo

(PRADO, 2006:104).

Continua a distinção, afirmando que “no processo acusatório o direito de ação tanto como o de defesa, está voltado para a

conformidade da decisão jurisdicional em um caso concreto; é exercitado por pessoa ou órgão distinto daquele constitucionalmente

incumbido de julgar; não se limita a iniciar o processo, pois o autor pretende ver a pretensão que deduz reconhecida, embora o não-

reconhecimento não implique afirmar a inexistência do direito de ação; inclui, por certo, o direito de provar os fatos que

consubstanciam a acusação deduzida e de debater as questões de direito que surgirem; a acusação integra o direito de ação e, na

medida em que dela se defenderá o acusado, delimita o objeto da contenda, tal seja o objetivo pretensamente litigioso do processo;

e, por fim, legitima o autor a preparar-se adequadamente para propô-la, na medida em que afetando o status dignitatis do acusado,

não deve decorrer de um ânimo beligerante temerário ou leviano, mas fundar-se em uma justa causa[8]” (PRADO. 2006:114).

As representações expressas a respeito da iniciativa probatória do juiz no sistema processual brasileiro, no entanto, não

aparecem relacionadas ao caráter inquisitorial do processo, nem tampouco como possível ofensa ao princípio acusatório ou ainda ao

princípio da presunção de inocência, que determina que, em matéria penal, a dúvida beneficia o réu, como se pode constatar nos

trechos de entrevistas a seguir transcritos.

 
“Há juízes que interpretam literalmente isso aqui, considerando como livre

apreciação da prova somente o que o Ministério Público oferece e o que a defesa
oferece. Mas isso em matéria penal, processual penal, se você se limitar ao texto
da lei é perigoso. Porque você corre o risco de não fazer justiça e às vezes
cometer uma injustiça. O cometimento de uma injustiça pode ser, por exemplo, a
não-condenação de um cidadão quando ele merece a condenação, se você
aprofundar na apreciação da prova. Na busca, a apreciação da prova, nesse caso,
na busca do que costumam chamar de verdade real. Eu acho que por esse
dispositivo, 157, você não tem limites na busca dessa verdade real. Tanto que ele
te remete a outros dispositivos” (J4).

 
“Às vezes é necessário você tomar uma medida enérgica ainda que sem

processo. Por exemplo, o sujeito chega aqui agressivamente, se portando de uma
forma inconveniente, querendo bater, brigando... você pega ele e coloca lá no final
do corredor junto com a polícia, principalmente quando está cheio de cachaça.
Deixa ele lá junto com o policial umas duas ou três horas sentado na mesinha. Não
está preso, mas ele volta pra cá outra coisa. Quando você quer solucionar o
problema você tem que tomar determinadas decisões. No meu Juizado, 95% dos
processos são resolvidos amigavelmente. Raramente eu julgo um processo no
Juizado. É coisa rara. Na vara criminal não tem jeito. São processos mais pesados.
Não são lesões de pequeno potencial ofensivo. Os acordos dependem de todos”
(J5).
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“E o senhor preside esses acordos?”
“Claro. Quando eu não presido o conciliador preside. O conciliador faz o

acordo e a gente só homologa. Hoje, por causa da Maria da Penha[9], por
exemplo, os crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, os acordos
têm que ser feitos na presença do juiz. O conciliador não funciona mais. Acabou a
cesta básica, mas continua a renúncia. Via de regra, em briga de marido e mulher
acaba ou em separação ou em reconciliação. A gente fica contente quando há uma
reconciliação, em conseqüência de um acordo civil que eu fiz antes. Segunda-feira
foi feito um acordo civil onde o ex-companheiro ia indenizar a mulher no valor de
R$ 700,00, quando chegaram os dois abraçados aqui, reconciliados” (J5).

 
Vale aqui chamar a atenção, mais uma vez, para a representação da concepção de verdade que prepondera no campo

jurídico brasileiro. Esta concepção é afirmada por José Frederico Marques em sua doutrina. Diz o autor que, “ex vi” do disposto no

art. 131 do Código de Processo Civil[10], vigora, entre nós, para valoração da prova, o princípio do livre convencimento.

Nos trechos de entrevistas que se seguem, nota-se que é pacífico no campo jurídico brasileiro a concepção de verdade

real, como uma verdade absoluta, colocada em algum lugar misterioso à espera de ser descoberta. Tal concepção implica na

atribuição de poderes inquisitoriais ao juiz a fim de que este possa, munido de seu livre convencimento, descobrir a verdade real

dos fatos e assim fazer justiça. Assim, a verdade real aparece como justificativa do livre convencimento do juiz.

Analisando o mesmo trecho, nota-se claramente que também é pelo canal da prova que os fatos criam situações jurídicas,

e cabe ao juiz, pelo seu livre convencimento, atribuir esta condição aos fatos que restarem provados, estando obrigado, não a

considerar todos os fatos que tenham sido demonstrados no processo, mas sim a explicitar os fundamentos da verdade em sua

decisão.

 

“Você é o julgador mesmo. Ali é escutar... Pesar os prós e os contras se
está convencido para absolver ou condenar: sentencia e pronto e acabou. Se não
está convencido o artigo 157[11] me dá essa brecha de buscar provas quantas
vezes eu quiser. Eu posso, por exemplo, interrogar uma testemunha 10 vezes. Faço
sempre. Principalmente quando a prova é conduzida por outro” (J4).

 
 “Por exemplo, posso citar que tem desembargadores aqui e colegas juízes

que se você dá um processo criminal pra decidir ele vai ler o que está escrito e vai
decidir de acordo com o que está escrito e pronto. Se tiver alguma dúvida ele
aplica o princípio do in dúbio pro reo, absolve e acabou. Por exemplo, uma
testemunha presencial que faltou, uma testemunha que viu o crime, mas não foi à
audiência. O promotor desistiu, a defesa desistiu, ele pura e simplesmente
homologou a desistência e absolveu o caso. Fez justiça? Se ele chama e ouve essa
testemunha ele poderia ter uma visão totalmente diferente daquilo. É uma forma,
inclusive, de você, não explorando as probabilidades probatórias que tem, estar
contribuindo para a impunidade. Esse é um entendimento meu. Que não é
absoluto. Tem muita gente que pensa o contrário. É o que está escrito, pronto e
acabou. Você deve ter encontrado muita gente que pensa assim. Se não encontrou,
vai encontrar” (J4).
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Assim, se por um lado o livre convencimento do juiz não impõe prévia valoração dos meios de prova como o princípio da

prova tarifada, descrito pela doutrina, por outro lado permite ao juiz, na prática, desprezar provas produzidas quando estas não

servirem, “a seu sentir”, para fundamentar a decisão que está previamente concebida. Assim, no sistema processual brasileiro, em

vez do juiz ser o guardião da observância da igualdade jurídica entre os cidadãos, como acontece no sistema dos EUA, por exemplo,

passa a ser um árbitro a quem é permitido julgar sem critérios consensuais.

 

“Eu, por exemplo, quando o acusado chega pra ser interrogado eu começo
“sacaneando” ele. “Sacaneando” em termos. Eu vou falar, por exemplo: “Pra que
time você torce? Flamengo. Pó, você tem um mau gosto desgraçado, hein?!”
Você quebra aquele formalismo. Aquele clima de austeridade, que é comum
numa sala de audiência ou num corredor criminal e você fica mais à vontade pra
obter o que se chama verdade. Eu não sei que verdade é essa. É outra coisa. Eu
adoto, na vara criminal, o princípio da informalidade que é prescrito na lei 9099
do Juizado. Os princípios do Juizado são celeridade, informalidade, simplicidade e
oralidade” (J4).

 
Em outro trecho da mesma entrevista, há uma justificativa interessante do acerto da formação do

convencimento. O julgador justifica que avalia o acerto de seu convencimento e de suas decisões pelo fato
de contar, a seu ver, com o reconhecimento do acusado de que ele foi justo, que explicita na sua
representação pelo fato de nunca ter sido ameaçado pelos réus por ele condenados.

“O juiz criminal tem que ter necessariamente muito cuidado com a prova,
pois está lidando com liberdade. Você está lidando com pessoas. Você está
decidindo o destino do semelhante. A conseqüência da livre apreciação da prova
da minha vida profissional, em 22 anos só em matéria criminal, nunca, nem por
interposta pessoa, recebi qualquer tipo de insinuação ou ameaça. De A, B, C ou
D. Preso X, Y e H. Este fato se deve ao acerto do meu convencimento, porque o
preso sabe a pena que merece. Esteja certa disso. Eu tenho certeza que eu agi
corretamente, porque nunca fui ameaçado. Minha porta fica aberta o dia inteiro.
Atendo a qualquer um. É um entra-e-sai. Isso significa que mal ou bem eu acertei
na minha decisão. O acusado sabe o tamanho da pena que ele merece. E você
pode estar certo do seguinte, se você não deu uma condenação injusta,
extrapolada, você não tem por que ficar com segurança na porta” (J4).

 

Tomando a doutrina de processo civil como via de interlocução a respeito do princípio da verdade real, temos a

afirmação do professor Ernâni Fidélis dos Santos, que deixa clara a concepção de verdade atualizada no campo jurídico brasileiro.

Ele afirma que, “em processo, vige o princípio da verdade real. Não propriamente da verdade absoluta, pois o homem e as coisas

são falíveis. Mas, pelo menos, deve-se procurar, no julgamento, juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos

fatos. O princípio da verdade, ou da extrema probabilidade, é comum a qualquer espécie de processo. O que pode ocorrer é a

impossibilidade de se chegar a um conhecimento perfeito sobre o fato, quando, então, se buscam critérios da verdade real. Em

processo penal, a subsidiariedade se encontra sempre na aplicação da lei, de forma tal que toda e qualquer dúvida de culpabilidade

ou inocência se interpreta a favor do acusado; em processo civil, os critérios são outros, como a distribuição do ônus da prova e a

revelia, por exemplo” (SANTOS, 1996, v. l).
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O mesmo autor prossegue dizendo que “ao lado do princípio da verdade real, o que, inclusive, dela se poderia classificar

como subprincípio, vigora o do livre convencimento. Na pesquisa dos fatos não há regra preestabelecida, para se ter este ou aquele

fato por verdadeiro, de acordo com as circunstâncias particulares que o qualifiquem. Foram-se os tempos das ordálias e juízos de

Deus, resquícios de puro barbarismo, como a hipótese de se considerar o fato por existente, se a pessoa não suportasse o mergulho

da mão em água fervente, por algum tempo” (SANTOS, 1996, v. l).

O trecho é elucidativo e demonstra de forma exemplar que a função atribuída à atividade judicante, seja em matéria civil,

seja em matéria criminal, não é a da administração de conflitos e nem a da entrega da prestação jurisdicional ao cidadão ou a de

garantir a igualdade jurídica aos jurisdicionados, pedra fundamental do Estado democrático de direito (FERRAJOLI, 2002), mas a

de descobrir a verdade real dos fatos e, a partir dela, fazer justiça.

O trecho que apresento a seguir confirma o texto doutrinário, pois demonstra que o princípio da verdade real orienta o

processo brasileiro, tanto em matéria penal como em matéria civil.

“Eu já presenciei juízes falando assim: “Eu me senti errado, mas eu tenho
que decidir com aquilo que está nos autos. Aquilo que está nos autos me convenceu
de que a verdade era aquela e se a verdade não era aquela eu não tenho bola de
cristal.” Aí eu perguntei assim: “Mas você não ouviu as partes?” “Não. Era
julgamento antecipado. Você pensa que eu sou um juiz preguiçoso, que eu jogo
tudo pra audiência simplesmente pra não julgar? Não. Eu sigo as ordens. É
julgamento antecipado, é julgamento antecipado.” E o cara acredita naquilo que ele
está falando. Ele acredita que o aceitável é que ele deu uma decisão com o
convencimento dele. Se o convencimento dele é verdade ou não... não interessa.
Simplesmente é o convencimento dele. Aí vêm aquelas histórias: “Ninguém sabe a
verdade, Só Deus é quem sabe a verdade.” Tudo bem, mas você procurou por ela?”
( J9).

 

Na doutrina de Frederico Marques, a categoria verdade real também aparece claramente ligada à idéia de realização da

justiça. O autor afirma “que para que o processo atinja sua finalidade, que é aplicar a norma penal com justiça, é preciso ter o juiz

um conhecimento bem exato do litígio que vai decidir, a fim de apurar a verdade dos fatos ocorridos, aplicar a lei com estrita

justiça”. Neste ponto o autor cita o autor italiano FLORIAN[12]. Segue citando outro autor italiano, CAPAGRASSI, in Giudizio,

Processo, Cienza, Veritá, de 1950[13], que diz “que nisto reside o grande drama do processo, visto que o juiz, estranho aos

acontecimentos que vai julgar, precisa reconstituir fatos de que esteve ausente, numa operação ‘proustiana’ de ‘empírica e vera

rícera del tempo perduto’. O autor prossegue afirmando “que a descoberta da verdade se apresenta, assim, como meio e modo para a

reconstrução dos fatos que devem ser julgados, e, conseqüentemente, da aplicação jurisdicional da lei penal” (MARQUES, 1997-

b:v. 1, 254).

A descrição do discurso doutrinário brasileiro, quer no campo do processo civil ou no do processo penal, demonstra a

nitidez das características inquisitoriais do nosso sistema processual. O sistema de inquérito não se restringe ao processo penal

brasileiro. As características inquisitoriais no sistema processual civil são nítidas, uma vez que a finalidade do processo, em ambos

os casos, é descobrir  a  verdade do que aconteceu, a dita “verdade dos fatos”, por ser este, segundo o que se concebe no campo

jurídico brasileiro, o único caminho possível de se fazer justiça. Assim, a busca da verdade real orienta tanto o processo civil como

o processo penal no Brasil.

Segundo a doutrina do professor Ernâni Fidélis dos Santos, processualista civil brasileiro que também tomo como

interlocutor, “todo pedido deduzido em juízo se fundamenta em uma causa de pedir. Esta, por sua vez, se constitui do fato que
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originou o conflito e que tem que ser provado e dos fundamentos jurídicos que são a parte do ordenamento objetivo, em razão da

qual a pretensão é formulada. Os fundamentos jurídicos do pedido são as razões para pedir, as justificativas extraídas dos fatos.

Fato, por sua vez, é matéria de prova. A prova, por sua vez, é a confirmação do fato alegado. Somente os fatos devidamente

comprovados deveriam servir para a construção de uma sentença” (SANTOS, 1996).

A doutrina de Moacyr Amaral Santos, processualista civil igualmente consagrado no campo jurídico brasileiro, afirma em

seu Primeiras Linhas de Processo Civil que “não se encerra o ciclo probatório com a produção das provas. Até então tudo ou quase

tudo, no processo probatório, é movimento, é contato entre o juiz e partes com matéria perceptível, com pessoas, coisas e

documentos, que afirmam ou atestam fatos. Com a produção das provas se aparelha o processo daquilo que permite ao espírito

persuadir-se da verdade com referência à relação jurídica controvertida: está fornecida a prova no sentido de elemento de prova”.

(SANTOS, 1995: vol. II, 377 e seguintes).

É de se notar que nos dois trechos doutrinários citados acima a descoberta do que “de fato” aconteceu é colocada como a

finalidade do processo probatório, também no processo civil e que, ao contrário da crença amplamente difundida no campo jurídico

brasileiro, a descoberta da verdade real não orienta apenas o sistema processual penal, mas é concepção reitora do processo judicial

civil ou trabalhista. Fica demonstrado que a concepção de verdade prévia e absoluta a ser descoberta orienta, assim, todo o sistema

processual brasileiro.

Amaral dos Santos cita MALATESTA[14], processualista italiano, que diz que “trabalhando o espírito com esses

elementos de prova chegar-se-á à certeza quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos, confrontados os

motivos convergentes e divergentes que o levaram àquela certeza, permitirão a formação do convencimento. Certeza é a crença da

verdade; convicção, por sua vez, é a opinião da certeza como legítima”. O autor continua dizendo que “ao chegar a esse ponto, a

prova conseguiu seu fim. Só então se pode dizer que está concluída a prova. Prova, assim, é a verdade resultante das manifestações

dos elementos probatórios, decorrente do exame, estimação e ponderação desses elementos; é a verdade que nasce da avaliação,

pelo juiz, dos elementos probatórios. Daí definir-se a avaliação: processo intelectual destinado a estabelecer a verdade produzida

pelas provas”. Ainda para Amaral dos Santos, “na avaliação se desenvolve trabalho intelectual do juiz. É ato seu. É ele quem pesa e

estima as provas. Foi ele quem a coligiu, dirigiu, inspecionou, é quem delas vai extrair a verdade. Certamente, as partes poderão,

mesmo deverão, elucidar, fornecer subsídios para a avaliação, mas é o juiz quem a faz e, errada ou certa, é a única admissível no

processo” (SANTOS, 1995:vol. II, 377 e seguintes).

Segundo Ovídio Baptista da Silva, é assim que as provas se tornam ato do juiz. Vale a ênfase no fato de que o cidadão

seja ele autor ou réu, que é a parte interessada na prestação jurisdicional, direito de cidadania de 1ª geração  (BOBBIO, 1999), fica

reduzido a um papel coadjuvante de pequena grandeza, frente à ênfase que se dá ao papel do julgador, que é justificado pela missão

que lhe é atribuída de descobridor da verdade real. Fica claro que o processo é concebido, no sistema brasileiro, como poder do juiz

e não direito do cidadão, uma vez que o juiz tem a função, ou talvez a missão, de descobrir a real “verdade dos fatos” para poder

realizar a justiça.

A representação dos doutrinadores sobre a verdade processual não encontra grande discrepância nas entrevistas feitas

com os julgadores, como ilustra o trecho a seguir, onde o juiz acha possível se transportar para a realidade do jurisdicionado, para

perceber a “verdade dos fatos”, mas não cogita da decisão ser tomada por pares. É de se notar no trecho a seguir apresentado, que o

julgador, para “se inserir na realidade deles” – dos jurisdicionados – cidadãos – parte de seus próprios preconceitos e não dá voz aos

jurisdicionados.

 

“É tentar e tentar ver a verdade dos fatos, me inserir naquele contexto que
eles vivem, porque também não adianta eu querer aplicar um conceito de um
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padrão de sociedade pra uma situação que você vê que não é a realidade deles.
Porque às vezes você vai dizer: “Isso não pode.” “Como não? ”Porque aquilo pra
ele é comum. Eu sempre brinco quando eu dou aula de direito de família. Ah, um
chamar o outro de galinha, de veado, não sei o quê. No meio que a gente vive,
talvez isso seja uma agressão, o marido chamar a mulher de cachorra. Mas no
contexto deles, chamar a mulher de cachorra, de repente é até um elogio, a
mulher vai se sentir o máximo sendo cachorra. Então, quer dizer, quando eu tento
decidir buscando aplicar a justiça, eu tento analisar o caso concreto e me inserir
na realidade dele e ver o que naquela realidade seria o conceito mais adequado
pra aquela situação. É lógico que aí eu tenho que comparar aquilo com a norma
posta. Agora, aqui eu confesso, se eu tiver que criar, inventar, se eu tiver que dar
uma volta porque eu estou convencido de que aquela decisão é a mais justa, eu
vou dar volta. Eu vou sair atrás de artigo, eu vou lá na Constituição, eu vou lá no
princípio da dignidade da pessoa humana e vou aplicar ao caso concreto. Porque
se eu não fizer isso, eu vou achar que eu sou um computador. Porque eu estou
diante de um caso pra pegar a lei e pra aplicar. Pra que eu estou ali, então? Então
vamos economizar dinheiro no pagamento do juiz, do promotor e tal e vamos
colocar o caso no computador” (J9).

 
“Eu tenho um problema com a norma posta, na hora do julgamento, porque

a realidade social é muito afastada daquela norma que é colocada. Eu não estou
querendo dizer que eu vou julgar pela minha cabeça, mas eu acho que a gente
tem que tentar fazer uma interpretação com base nessas orientações, até mesmo
constitucionais, pra chegar a uma decisão mais justa que é aquela mais adequada”
(J9).

 
No próximo depoimento novamente surge a preocupação do julgador com aquilo que, a seu ver, “de fato aconteceu”. A

função do depoimento aparece no discurso como uma possibilidade do julgador “descobrir” a verdade. Tratando-se da descrição de

uma causa civil, é a idéia de verdade real orientando a conduta do julgador em qualquer ramo processual.

Outro ponto a ser destacado é a representação da celeridade como empecilho à oralidade. O trecho apresentado

demonstra que alguns juízes valorizam o contato com a parte como única forma do juiz não se deixar levar pela retórica dos

advogados. Há, portanto, na representação deste julgador a atribuição de importância à presença da parte no processo. No entanto,

esta participação serve para trazer elementos para o juiz decidir, uma vez que também é claro no discurso que é o juiz quem sabe

qual é a melhor forma de solucionar o conflito.

“Isso é uma coisa que eu trouxe da vara de família, porque eu sempre
queria ouvir, pra tentar descobrir aquilo que tinha acontecido realmente. Só que
lamentavelmente a gente vê que nem sempre isso acontece, por inúmeros
motivos. Porque o juiz tem uma estatística pra bater. O número de sentenças que
ele tem pra produzir é maior do que o número de processos que entram, porque se
não ele vai ser chamado a se explicar em decorrência desse contato que ele podia
ter com a parte. Pra tentar solucionar o problema, ele evita. E aí você começa a se
convencer exclusivamente pelo papel. Só que quando você se convence
exclusivamente pelo papel, no meu entendimento, você é levado a errar porque
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você tem a questão do discurso. O discurso mais preparado, mais bem montado, a
história mais fundamentada no papel é aquilo que vai prevalecer. Enquanto que a
outra pessoa que talvez não tenha o papel, mas que tenha simplesmente um
discurso verdadeiro, (grifo meu) aquele discurso não vai ser levado em
consideração. Porque quando o juiz estiver diante de um papel, ele vai estar
diante de um processo, ele vai ter uma petição, um número imenso de
documentos pra embasar aquele discurso da petição inicial e vai vir, talvez, uma
contestação de uma pessoa que não tem um poder de discurso tão grande, ou
porque o advogado não é dos melhores, ou porque não tinha tempo, ou ainda
porque não quis. O juiz quando chegar à conclusão vai analisar aquilo, é
logicamente que você vai... Então chega lá a outra parte com um discurso mais
simples, sem tantas provas e isso acaba gerando uma decisão que não tem nada a
ver. O convencimento do indivíduo, talvez quando ele der a sentença, quando ele
der a decisão, ele esteja convencido de que aquela realmente é a melhor solução
pra aquilo ali. Porque o convencimento dele foi baseado num discurso e o
discurso é impessoal, porque o discurso é produzido por uma pessoa habilitada
tecnicamente a produzir aquele discurso” (J9).

 

O princípio da concentração determina que toda a instrução processual seja reduzida a um número mínimo de audiências,

se possível a uma única, onde sejam feitos a instrução da causa e seu julgamento, para que o princípio da oralidade seja observado,

segundo Ovídio Baptista da Silva.

A proximidade temporal entre o que o juiz apreendeu por sua observação pessoal e o momento em que deverá avaliá-lo

na sentença é elemento decisivo para a preservação das vantagens do princípio da oralidade, pois um longo intervalo de tempo entre

a audiência e o julgamento certamente tornará difícil ao julgador conservar, com nitidez, na memória, os elementos que o tenham

impressionado na recepção da prova, fruto de sua observação pessoal, sujeita a desaparecer com o passar do tempo[15] (SILVA,

1996:53).

O que se verifica nos depoimentos que envolvem o tema da concentração da instrução probatória na audiência de

instrução e julgamento, para dar efetividade ao princípio da oralidade e, assim facilitar a formação do convencimento do julgador, é

que a concepção da finalidade processual no processo brasileiro entra em conflito com este princípio. Em outras palavras, como na

representação dos julgadores a finalidade do processo é descobrir a verdade  real para fazer justiça, reduzir a instrução probatória a

um único ato seria reduzir as oportunidades de chegar à verdade e, conseqüentemente, seria reduzir a probabilidade de fazer justiça.

No trecho a seguir transcrito, é evidente que a concepção de verdade que o julgador discute é a de verdade absoluta e

única. Fica claro que ele não lê a verdade processual como a comprovação da verossimilhança[16] daquilo que foi alegado como

razão do pleito deduzido. Por estar em busca da verdade absoluta, que ele próprio diz ser difícil de encontrar, como se ela fosse

possível, problematiza a redução dos atos instrutórios a uma única audiência, uma vez que esta redução torna menor o número de

oportunidades de se chegar à verdade. Vale pontuar também que, a meu ver, o julgador representa esta problemática como se ela

fosse só dele. Vejamos:

“Eu acho que, no meu caso específico, isso é uma coisa muito difícil
porque, pra mim, julgar é chegar à verdade, só que essa verdade nunca é única. A
verdade é muito difícil por quê? Quanto eu atuei em vara de família eu via isso.
A parte que chegava lá, a mulher, ela tinha a verdade dela e a outra parte jurava
que a história era completamente diferente. E é com base nesses fatos que o juiz
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tem que decidir. Então na verdade, eu tenho a sensação de que o juiz nunca vai
chegar a uma verdade absoluta. Porque ele vai chegar a nossa verdade com base
naquelas verdades apresentadas e isso a gente sabe que gera uma série de
variantes”. Primeira variante: Será que parte teve meios de apresentar tudo aquilo
que ela poderia apresentar? Será que ela teve uma assistência boa pra chegar ali e
apresentar toda a verdade dela? Então, às vezes, a verdade que ela apresenta não é
a verdade que ela vê.[17] Cansei de ouvir a parte chegar pra mim e dizer: “Pôxa!
Mas eu tinha tanta prova pra produzir pro senhor chegar a essa conclusão que o
senhor falou, e eu não tive essa oportunidade. Então esse é um problema” (J9).

 

O entendimento afirmado por Theodoro Júnior, processualista civil brasileiro, em seu Curso de Direito Processual Civil,

corrobora a mesma visão. O autor afirma que a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a respeito dos fatos

litigiosos. (THEODORO JÚNIOR, 1995: vol. I).

Fidélis dos Santos, doutrinador de processo civil, afirma, por sua vez, que o princípio dispositivo, que tem como

conseqüência a inércia da jurisdição, no que se relaciona à prova, também vigora, mas atenuado pelo princípio do livre

convencimento que permite a pesquisa da verdade real. Segundo  o  autor  “o  juiz  pode  sempre  determinar  a  complementação  da

prova, como ocorre com a testemunha referida (art. 418, I do CPC[18]), e, sendo necessário, ou, pelo menos, de

evidente utilidade, determinar, de ofício, provas técnicas e de observação pessoal, hipótese de perícia (art. 420[19]) e da inspeção

judicial (art. 440[20]) (SANTOS, 1996:vol. I).

No trecho da doutrina de processo civil apresentado acima, é nítido, mais uma vez, que o argumento justificador da

iniciativa probatória do juiz está diretamente ligado à busca da verdade real, necessária à efetivação do princípio do livre

convencimento do juiz e à conseqüente realização da justiça. Desta forma, em última análise, o que justifica o caráter marcadamente

inquisitorial da atividade judicante, entre nós, é a solidariedade entre as idéias de verdade e justiça, verdade esta que é revelada pela

formação do livre convencimento do juiz.

Tratando das limitações do livre convencimento do juiz, Frederico Marques afirma que ainda limita o livre

convencimento o princípio de que o juiz, na sentença, tem de cingir-se à imputação contida na denúncia. Donde, segundo o autor,

ser-lhe inadmissível condenar alguém por fato não descrito na acusação, muito embora as provas dos autos demonstrem a existência

do novo fato delituoso. Outras questões, diz o autor, de ordem processual, como, por exemplo, a coisa julgada, também

condicionam a decisão segundo o livre convencimento. O repúdio ao formalismo (que está inerente à verdade real e ao livre

convencimento) não vai a ponto de admitir-se tabula rasa dos preceitos que disciplinam a relação processual. Não pode o juiz dar

sentença de mérito ante a ausência de pressupostos processuais, pois a livre convicção não se confunde com a liberdade de formas

no processo, e tampouco desvincula o juiz da obediência aos mandamentos legais do Direito Processual (MARQUES, 1997-b:v 2,

277).

A doutrina de Ovídio Baptista da Silva, no entanto, apresenta o princípio da verossimilhança que relativiza a verdade

processual, tendo em vista que, segundo o autor, o estabelecimento dos fatos através das provas colhidas num determinado processo

judicial e a convicção que sobre eles formamos, jamais poderão afastar a possibilidade de que o contrário possa ter ocorrido. Assim,

a verdade dos fatos processuais, segundo a doutrina examinada, não passa de simples verossimilhança. O princípio da

verossimilhança domina literalmente a ação judicial. É com base nele que o juiz profere a decisão de recebimento da inicial, dando

curso à ação civil (SILVA, 1996:55).

Já para Frederico Marques existe uma aproximação linear entre o princípio da verdade real e princípio do livre

convencimento e ambos informam o processo brasileiro, quer em matéria civil ou trabalhista. Este autor, considera ainda o princípio
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do livre convencimento como a mais recomendável das formas e sistemas de valoração da prova (MARQUES, 1997-B, v2:277).

 

A VERDADE E A MENTIRA NO SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO

A questão da verdade como finalidade última do processo, por ser entendida no campo jurídico brasileiro como via de

mão única para chegar à justiça, traz à tona a questão da mentira, das partes ou das testemunhas, na formação do convencimento do

julgador. A representação dos julgadores nas entrevistas concedidas explicita preocupação em discernir se o que eles estão ouvindo

das partes ou das testemunhas é verdade ou mentira. Ora, a preocupação com mentira a de uma das partes deveria estar na esfera de

preocupação da parte contrária. Deveria competir a cada parte comprovar e desacreditar as alegações da outra parte, uma vez que

este exercício integra a disputa pelo sucesso da causa e da construção de uma verdade na qual houve efetiva participação das partes.

A preocupação com a mentira aparece explícita nos trechos que transcrevo a seguir.

 
“Outro problema é que na verdade a gente tem que lidar sempre com a

mentira. Muita gente mente e a gente sabe que às vezes aquilo que é apresentado
pra gente é uma mentira. Então, uma das grandes dificuldades que eu sempre
tenho é tentar peneirar, daquilo que me era apresentado, o que faz um conjunto
que me possa conduzir ao fato verdadeiro. Porque é a partir daquele fato
verdadeiro que eu posso apresentar o direito. O direito eu poderia aplicar através
daquilo que me é apresentado. Só que nem sempre isso é possível em razão de
todos esses problemas" (J9).

 
“Então, o comportamento, a postura da testemunha, a leitura do corpo dela,

do gesto dela, do olhar dela, estes são elementos fundamentais. Você sabe que
uma pessoa está mentindo quando ela não consegue fixar os olhos na sua direção,
pisca muito, coça a testa, encurva o tórax pra frente. A mentira é perceptível
porque nós somos animais. Animal acuado tem uma reação e é uma reação
universal, isto é arquetípico. Então, quando a pessoa senta na sua frente e começa
a falar... a não ser que você esteja diante de um quadro de psicopatia, que aí vai
fugir um pouco da minha capacidade de distinguir, mas dentro de uma regra geral
de comportamento é possível sim identificar quando uma pessoa está mentindo ou
não. E aí começa a filtragem, por isso que, em minha opinião, e aí fazendo uma
digressão, o contato pessoal do juiz com a testemunha e a identidade física que
não existe em processo penal, são fundamentais” (J7).

 
“Ah, claro! A mentira é importante. Quem está mentindo pra mim tem uma

grande chance de eu considerar contrário do que ele está dizendo, porque aqui a
gente busca a verdade e a pessoa está mentindo sobre a verdade, está indo contra
aquilo que eu busco, que é descobrir a verdade para poder dar a sentença, a meu
ver, correta. A verdade é o caminho para a justiça. ( grifo meu) Tenho que
tentar ao máximo descobrir a verdade pra dar uma sentença correta e justa. Eu
acho que a sentença justa é, aqui na área criminal, a que dá uma resposta punitiva
ao acusado, efetivamente dentro daquilo que ele cometeu. Olha só, você vê as
penas dos crimes, elas são muito largas, né? Mínima e máxima. Aí, não tem
como eu não pensar que uma sentença justa dá ao criminoso reiterado uma
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reprovação maior do que ao criminoso eventual. Ou digamos que o camarada é
limpo, não tem uma passagem policial e é preso com drogas. Comprou, sei lá.
Tava duro, foi arrumar um dinheiro. O tráfico penaliza com 15 anos, no Brasil.
Eu vou dar 5 anos pra esse cara. Agora, imagina um traficante como o Tchaca, o
Beira-Mar, o Celso da Vintém, ele vai ter que meter uma resposta mais gravosa,
a justiça prende diferente e dá a pena máxima pra ele. É isso que eu acho que é
dar uma sentença correta e justa. Ao mesmo tempo, em algumas coisas aqui no
Brasil eu acho que não vale a pena ficar dando murro em ponta de faca. Por
exemplo, alguns entendimentos do Tribunal, do tribunal de superiores, que talvez
não sejam aquele entendimento que eu seria um defensor. Mas não vou ficar
dando murro em ponta de faca o tempo todo, então eu costumo também adotar os
entendimentos dos superiores, do Tribunal de Justiça, sobretudo, no STJ” (J10).

 

A doutrina postula que o princípio do contraditório é uma regra que impõe a possibilidade de manifestação da parte

adversária todas as vezes que uma parte comete um ato processual. Segundo a doutrina, a regra é a de que ninguém deve ser

condenado com base em provas sobre as quais não teve oportunidade de manifestar. Assim, o princípio do contraditório impõe,

antes de tudo, a ciência dos atos processuais à parte contrária e a abertura de prazo para que esta se manifeste relativamente a ele

(CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 1997).

Entretanto, o contraditório, em fase judicial, não implica necessariamente a manifestação direta das partes e sim de seus

representantes legais: os advogados. Estes, por sua vez, lançam mão de quaisquer argumentos que sirvam para defender seus

representados. Neste afã defensório, costumam usar falsos argumentos destinados a produzir efeitos favoráveis a seus clientes. São

as chamadas “mentiras técnicas”, muitas vezes difíceis de serem contestadas pela parte adversária, pois fazem analogias com leis e

com doutrinas que reforçam sua discutível veracidade. Eis a que se resume o rito do contraditório no processo, segundo a doutrina.

Porém, os elementos resultantes do rito contraditório entre as partes não têm validade absoluta no processo brasileiro, uma vez que

a iniciativa probatória do juiz permite que ele interfira no exercício contraditório disponibilizado obrigatoriamente para as partes no

curso do processo judicial.

Por outro lado, a pluralidade de interpretações legais admitidas no direito brasileiro, dado o dissenso existente no campo

jurídico, permite que o contraditório se estabeleça para discutir qual o “melhor direito” aplicável ao caso. Parte da doutrina chega a

mencionar que a decisão judicial deve prolatar um “direito justo”, o que supõe a existência de um direito injusto (DINAMARCO).

Assim, de maneira peculiar, o convencimento do juiz é possível, no direito brasileiro, tanto em matéria de fato como em matéria de

direito.

O contraditório entre as partes é visto, no campo jurídico brasileiro, como procedimento democrático e que permite

acesso das partes ao processo, entretanto, ao mesmo tempo, entendido como uma luta de armas entre as partes, relembrando os

duelos tradicionais, em que a verdade e a justiça estavam ao lado daquele que sobrevivesse à prova. Todavia, a lógica do

contraditório parece ter influência mais destacada no direito brasileiro.

Maria Stella de Amorim traz uma contribuição importante a respeito do tema afirmando que “entendimentos dissonantes

na doutrina sobre um mesmo texto legal levam o magistrado a enfrentar dois níveis de conflito para decidir: primeiro, ele precisa

resolver conflitos de interpretação, para depois sentenciar sobre o conflito material em apreço. Tal situação sugere a presença

predominante da lógica do contraditório em todo o Direito Brasileiro, abrangendo tanto a dimensão chamada teórica como a

doutrinária e a prática. Assim sendo, a lógica do contraditório vai para além da fase processual assegurada às partes, o que dificulta

firmar consensos sobre os valores sempre envolvidos nas apreciações judiciais e que também estão presentes na sociedade. Neste

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10869



sentido, a lógica do contraditório é um tipo de lógica sem fim, em que a argumentação dos participantes do cenário comunicativo só

é interrompida pela autoridade. Nesta tradição, seguida pela justiça brasileira, sem a intervenção de um tertius para interromper o

contraditório, ele poderia prosseguir até o infinito. Do mesmo modo, entre operadores e doutrinadores, o papel da autoridade,

concebida como independente e livre para decidir, põe fim ou interrompe a contradita, sem que seja socializado entre os

interlocutores algum consenso judicial sob a matéria em apreço. O contraditório difere de outras lógicas abertas, em que a

argumentação visa a obter consenso entre os participantes da questão, sejam eles autoridades ou não” (AMORIM, 2006:149-174).

 

SUSPEIÇÃO E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Se o nosso sistema processual associa as categorias de verdade e justiça, o juiz tem sempre que desconfiar para estar

seguro de que chegará à verdade para poder fazer justiça. Para tanto, nota-se que há preocupação recorrente entre os julgadores de

assegurar que a parte ou a testemunha não estão mentindo, o que os faz suspeitos de culpa de antemão.

Assim, o princípio da presunção de inocência, tido pela doutrina como garantia constitucional, é nominal em nosso

sistema processual uma vez que faz dos cidadãos – tanto réu, como autor, como testemunha – atores presumidamente suspeitos de

não estarem dizendo a verdade.

Nota-se que há constante preocupação entre os juízes, que chegaram a manifestar tal preocupação e demonstram

desenvolver “técnicas especiais” de inquirição para prevenirem a mentira.

No próximo trecho transcrito, o julgador descreve sua técnica de interrogar as testemunhas para ter certeza de que elas

não estão mentindo, o que demonstra a presunção de suspeição.

 

“Eu não permito nunca que a testemunha conte a história. Não existe essa
possibilidade. Eu começo a ordenar. Nós estamos aqui apurando o acidente que a
dona fulana cometeu. O senhor viu o acidente? Se a testemunha começa: “No dia
tal...” Não, vamos lá. O senhor vai responder o que eu vou perguntar. O senhor
viu o acidente? Isso vai mostrando pra gente que a pessoa que tem a história
pronta tem que fazer o feedback da história. Ela demora a responder. Você
começa a sentir que aquela testemunha é mentirosa. Aí a gente tem que buscar
mais tempo. Vai pra técnica do “vamos devagarzinho” ver até onde ela vai.
Muitos conhecem e aí começam a explorar outro campo pra saber se existe
alguma união entre aquelas testemunhas. É uma técnica de interrogar: não
permitir nunca que a pessoa conte a história. Se ela contar a história, a história
pronta, bonita, vai comover. Agora, se você fraciona, é diferente: para aquela
pessoa que assistiu ao acidente, não interessa a ordem que você pergunte. Ela vai
dizer o que ela viu. Mas aquela que montou a história tem que repor a história
porque ela não lembra. Então, é uma técnica pra me convencer. Tem que me
convencer se aquela testemunha realmente viu ou não viu o acidente. E, pra isso,
eu fraciono, não deixo ela contar a história” (J9).

 

O texto permite a aproximação com o sexto truque do Manual dos inquisidores: “Se o acusado continuar negando, e o

inquisidor achar que ele omite seus erros — embora não haja provas —, intensificará os interrogatórios modificando as perguntas.

Obterá, deste modo, ou a confissão ou, então, respostas discrepantes. Se obtiver respostas discrepantes, perguntará ao acusado por

quê, de repente, responde de um jeito, e depois, de outro: pressiona-o a dizer a verdade, explicando-lhe que, se não ceder, terá que

ser torturado. Se confessar, tudo bem. Se não, isso bastará, juntamente com os outros indícios, para levá-lo à tortura e, deste modo,
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arrancar-lhe a confissão. No entanto, esse tipo de interrogatório — privilegiando as respostas discrepantes — deve ser reservado, de

preferência, para os acusados que se revelarem claramente teimosos, porque é fácil, efetivamente, mudar as respostas quando se é

perguntado muitas vezes sobre vários assuntos ao mesmo tempo; e sempre os mesmos assuntos, e em ocasiões diferentes”

(EYMERICH, 1993:25).

Como já vimos, a finalidade do processo brasileiro é revelar a verdade, uma vez que sem a verdade real, não se pode

fazer justiça. Com isto, a preocupação com a mentira ganha especial relevância na representação de nossos julgadores, ainda que,

paradoxalmente, nosso sistema processual admita que a parte minta em juízo, sob o fundamento de que ninguém está obrigado a

fazer prova em juízo contra si mesmo. Por esta razão, ter certeza de que a parte não está mentindo torna-se uma preocupação

constante para o juiz. A suspeição é a regra. No trecho abaixo, o julgador explicita que a suspeição se estende, inclusive, sobre o

próprio livre convencimento.

“É. Olha lá, tão lá indiciados a Polícia Federal... Então são condenados. Aí
vamos procurar no processo as provas. Aí você achou as provas, confirmou a
tendência. Não achou as provas? Infelizmente fica no esquecimento. Fica no
esquecimento porque a sua tendência era condenar. Então não há um livre
convencimento absoluto. Há um livre convencimento contaminado pela ideologia.
Eu chamo de ideologia as idéias preconcebidas colocadas por alguém na sua
cabeça. Ou pela mídia, ou pela sua religião, ou pelos amigos, ou pela sua
sociabilidade. De alguma forma você está contaminado” (J8).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho demonstrou que segundo a representação dos juízes entrevistados existe uma articulação indissociável entre as

categorias de verdade real e justiça, o que torna para eles impossível atingir o livre convencimento sem, a seu critério, buscar novas

provas ou esclarecimentos sobre as que já constam dos autos. Assim, sem o exercício da iniciativa probatória – ainda segundo os

depoimentos dos juízes – é impossível atingir a verdade real por eles buscada, condição indispensável, segundo sua representação,

para a realização da  justiça.

Uma análise detida dos depoimentos colhidos permite ensaiar o percurso do raciocínio dos julgadores sobre o modo

como atualizam o livre convencimento. Na tentativa de compreender a fenomenologia da mente dos julgadores, na fase do exercício

do livre convencimento motivado, o juiz necessariamente é levado a questionar a prova que está nos autos, pois, segundo sua

representação, ele só poderá fazer justiça se souber a “verdade real”. Esta dúvida, ou suspeita, motiva-o a perseguir a verdade e,

para tanto, a introduzir novas provas – estas, insuspeitas porque, por sua iniciativa foram colhidas – e, consequentemente,

verdadeiras ou representantes da verdade real. A finalidade deste percurso é a vontade, dita de forma bastante sincera, de fazer

justiça, como demonstram as entrevistas realizadas. Desse modo, e fora de qualquer dúvida, os julgadores expressam o seu desejo

de fazer justiça, de acreditarem ser seu dever concedê-la à parte que a merece. Todavia, o percurso mental seguido pelos julgadores

tem um componente subjetivo que, embora de maneira rara, tem sido expresso no campo do direito através da discussão de temas

como a imparcialidade e a neutralidade dos julgadores, o que, aliás, como aqui demonstrado, não escapa do tratamento doutrinário.

Em conclusão de meu estudo, passo a elencar algumas conseqüências que me parecem relevantes relativamente ao

impacto dessa categoria e das que lhe complementam na atualização de decisões judiciais. Tais decisões, dada a variação de

entendimentos relativos ao livre convencimento acerca da verdade real do caso concreto, geralmente provocam a distribuição

desigual de justiça para jurisdicionados, que experimentam conflitos semelhantes em suas vidas cotidianas. Esta situação, ainda que

não afete internamente o campo jurídico, não contribui para a credibilidade do Judiciário na sociedade. A fragilidade do

reconhecimento atribuído aos tribunais contribui para aumentar o afastamento entre o direito, a Justiça e sociedade no Brasil.
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As garantias e os direitos fundamentais, particularmente, aqueles que asseguram o direito do cidadão ao processo são, por

sua vez, frágeis em efetividade de modo geral. A presença do cidadão no processo judicial é praticamente invisível, já que ela só se

manifesta quando e se autorizada ou requisitada pelo juiz. A sua oralidade direta é suprimida, uma vez que o que consta dos autos

não é seu depoimento literal e sim aquilo que o juiz dita para o escrivão.

De forma nitidamente naturalizada e pouco perceptível pelos operadores, o direito às garantias processuais não são

visíveis, o que introduz discussões infindáveis sobre a natureza do processo ser acusatória ou inquisitória. Geralmente, a

inquisitorialidade costuma ser mais atribuída ao processo penal do que ao processo civil. No entanto, como se demonstrou, esta

separação não se verifica na prática, segundo os depoimentos transcritos,  a busca da verdade real,  disponibilidade da iniciativa

probatória do juiz tem supremacia sobre o contraditório e sobre o princípio dispositivo, que determina, segundo a doutrina e a lei,

que o ônus da prova cabe às partes.
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[20] CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 440 – O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a
fim de se esclarecer sobre fato,  que interesse à decisão da causa.
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TERRITÓRIO/TERRITORIALIDADE E TERRAS INDÍGENAS EM RORAIMA À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TERRITORY/TERRITORIALITY AND INDIAN LANDS IN RORAIMA UNDER THE LIGHT OF
CONSTITUTION OF 1988.

Josinaldo Barboza Bezerra
Lucio Augusto Villela Da Costa

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 instituiu novo tratamento aos povos indígenas, assegurando-os o
direito às terras tradicionalmente por eles ocupadas, a organização social, aos costumes,
tradições e ao modo de vida, sendo de competência da União a demarcação das terras para
usufruto exclusivo dos índios. No Estado de Roraima, a partir da atual ordem constitucional,
diversas áreas foram demarcadas e homologadas como terras indígenas, obrigando o êxodo de
várias famílias não índias que habitavam os espaços demarcados. Destarte, compreender os
significados das expressões território/territorialidade e terras indígenas em Roraima à luz da
Constituição Federal de 1988 constitui os objetivos do presente ensaio. A metodologia está
fundamentada na revisão bibliográfica em busca resgatar os aspectos históricos do termo
território em outras ciências, para posteriormente analisar o significado constitucional, e a partir
da Constituição é analisado a expressão territorialidade e terras indígenas. A realização do
presente artigo encontra relevância em decorrência da importância dos termos
território/territorialidades e terras indígenas em Roraima terem adquirido espaço privilegiado nos
debates políticos e ideológicos que permeiam a sociedade roraimense, cujas expressões muitas
vezes são apropriadas com significados diversos daqueles contidos na Constituição Federal.
Dentre os resultados obtidos é possível destacar que a Carta Magna Brasileira incorpora quatro
significados para o termo território, sendo território como extensão do espaço nacional, unidade
administrativa da federação com natureza jurídica de autarquia, como espaço onde se exercem a
jurisdição dos Estados e Municípios e território como área de atuação dos tribunais regionais
federais; já a expressão territorialidade não aparece explicitamente nos dispositivos
constitucionais, entretanto, aparece de com outras denominações. Por fim, a expressão terra
indígena é apropriada constitucionalmente como a base física ocupada tradicionalmente pelas
comunidades indígenas e deverá ser reservada para usufruto exclusivo dos índios. 
PALAVRAS-CHAVES: Território. Territorialidade. Terra Indígena. Roraima. Constituição Federal.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 implanted a new treatment to the Indian people, assuring them
the right to the lands traditionally occupied by them, to social organization, to customs,
traditions and way of life, being competence of the Union the marking of the lands for exclusive
use of the Indians. In the state of Roraima, from the current constitutional order, several areas
were marked and granted as Indian lands, forcing the leave of several non-Indian families that
habited on the marked space. So, to understand the meanings of the expressions
territory/territoriality and Indian lands in Roraima under the light of the Federal Constitution of
1988 constitutes the goals of the current essay. The methodology is based on the bibliographic
revision, in the search to rescue the aspects of the term territory in other sciences, for posterior
analysis of the constitutional meaning, and taking off from the Constitution it’s analyzed the
expression territoriality and Indian lands. The realization of the current essay finds relevance in
light of the importance of the terms territory/territoriality and Indian lands in Roraima having
gotten privileged space on the political and ideological debates that permeate the ‘roraimense’
society, whose expressions many times are more taken property of with diverse meaning of
those included in the Federal Constitution. On the gotten results it’s possible to highlight that the
Brazilian Higher Law incorporates the meaning of territory in three translations. The first, as
space in which the National State exercises the sovereignty; the second treats the territory as an
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administrative unit of the Union which has legal nature of autarchy; and the third translation
treats the territory as a physic space in which the States, Cities, Federal Districts, Territories and
Federal Courthouses exercise the jurisdiction. The territoriality doesn’t appear explicitly on the
constitutional devices, however, appears with other denominations. And, to wrap it up, Indian
lands is constitutionally appropriate as the physical base traditionally occupied by the Indian
communities and must be reserved to the Indians’ exclusive use.
KEYWORDS: Territory. Territoriality. Indian lands. Roraima. Federal Constitution of 1988.

I  Introdução

 

O Estado de Roraima encontra-se situado na porção setentrional da Amazônia Brasileira,
possui fronteiras com os Estados do Amazonas e do Pará, com a República Cooperativa da
Guiana e a República Bolivariana da Venezuela.

A base física do Estado estende-se sobre uma superfície de 224.298,980 Km² e é
cortado ao sul pelo paralelo do Equador, possui o ponto mais extremo do Norte do Brasil
formado pelo Monte Caburaí, entre triples fronteira entre Brasil, Guiana e Venzuela, nascente do
rio Uailã. Contém ainda, áreas de florestas, campos, savanas, campinaranha, terras indigenas,
áreas de fronteiras e população contituida principalmente por migrantes provenientes de quase
todas as regiões brasileira, o que faz do Estado detentor de grande diversidade paisagistica e
cultural.

Em 1988 as terras de Roraima estavam distribuidas em  45%  como terras indígenas;
5,8% terras administradas pelo IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais; 1,21% sob domínio do Exército; 5,94% de áreas inudáveis; 2,3% de montanhas e
39,40% de áreas livres Barros (1998) apud Vale (2007). Porém, a expressão “terras livres”
deverá ser relativizada, eis que apesar de não estarem inseridas entre áreas de reservas
indigenas ou de conservação ambiental, não são verdadeiramente livre, pois são apropriadas por
forças privadas ou estatais.

Segundo a estimativa feita pelo Intituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE
(2005) Roraima apresenta população estimada de 421.499, sendo que aproximadamente 63%
se concentram na Capital Boa Vista, cuja população é influenciada por diferentes movimentos
migratórios provenientes de todas as regiões brasileira, em especial, do Nordeste, além dos
povos indígenas.

Dados do Conselho Indígena de Roraima – CIR (2009) indicam que o Estado possui
53.167 índios distribuídos entre as etnias Macuxi, Taurepang, Waimiri-Atroari, Igaricó,
Yanomami-Yekuana, Wai-Wai, Wapischana, Patamona e Sapará que formam as comunidades
indígenas locais e disputam com outras territorialidades o domínio, posse e controle do Território
Roraimense.

Destarte, o presente trabalho tem como objetivo compreender os significados das
expressões “território/territorialidade e terras indígenas” em Roraima à luz da Constituição
Federal de 1988, refletindo a atuação dos grupos indígenas na luta pela demarcação de terras
que interferem na gestão do território roraimense. O presente artigo se encontra subdividido em
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quatro tópicos que se complementam entre si, iniciando com a discussão sobre o conceito de
território e territorialidade, para em seguida discorrer sobre as expressões terra e
territorialidades indígenas em Roraima e nos últimos tópicos abordar-se-á a temática do
território e terra Indígena, no contexto da Constituição Federal Brasileira de 1988.

 

II  Abordagens conceituais sobre território e territorialidade

 

A palavra território vem do latim territorium  que significa terra + lugar, entretanto, para
definição do termo não é suficiente o sentido literal, já que questões de ordem política,
econômicas e culturais são fundamentais para compreensão da aludida categoria espacial.

O Território pode ser compreendido sobre três dimensões: econômica, cultural e jurídico-
política. Na dimensão econômica adquire conotação marxista, é definido pelas relações de
produção e  representa a disputa das classes sociais decorrentes do confronto entre o capital e o
trabalho. No aspecto cultural, é apropriado pelo caráter subjetivo da valorização simbólica dos
elementos que compõem o espaço geográfico onde se encontra o território, e na dimensão
jurídico-política possui os contornos definidos pela relação de dominação política, que em regra
é interpretado como espaço físico territorial do Estado-Nação (HAESBAERT, 2001). 

Pensar o território não significa apenas refletir sobre a base física em que estão
assentadas as forças políticas, econômicas ou culturais, exige na verdade repensar a estrutura
de funcionamento e constituição do espaço geográfico, apropriado e modificado pelas relações
de trabalho e convívio social do homem sobre o meio ambiente, que para Lefebvere apud
Saquert (s.d) revela as interações de poder.

Ratzel trabalhou a categoria território como construção espiritual e psicológica, para
quem o território era visto como resultado da ligação religiosa dos lugares. E neste
entendimento, o território não é decorrente apenas da relação de trabalho, é fruto da vivencia
hereditária das gerações e construído pela co-habitação que leva a construção do sentimento
nacional, indispensável na defesa do espaço vital em relação das forças exteriores (HAESBAERT,
2001).

Território nuca pode ser confundido com terra. Na corrente Marxista a distinção entre
terra e território aparece de forma explicita, sendo a terra definida como meio de produção e
integra o território, este é definido como o espaço apropriado pelas forças econômicas de
produção e disputa das classes sociais.  

No que pese as divergências entre os autores que discutem o conceito de território,
quase todos destacam o caráter de espaço delimitado por algum elemento preponderante em
relação aos demais, cujo elemento pode ser político, econômico, cultural ou ainda, fruto da
inter-relação entres todas essas variáveis.

BINDA (s.d), ao definir território adota o critério da apropriação espacial do espaço com
fundamento na constituição étnica do grupo que o ocupa.  Este entendimento não se contrapõe
aos anteriores, já que a delimitação do espaço é determinada pelas formas de domínios e
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controle exercidos sobre a base física própria. Esta apropriação é exercida pela territorialidade
que se materializa no território.

Gottmann (1973) apud Schneider e Tartaruga (2004) trabalha o território com espaço
definido pelos padrões de acesso ou não da fluidez, no contexto da modernidade, sendo esta
decorrente do desenvolvimento tecnológico que permite a circulação das mercadorias, pessoas e
informações.  Este modo de compreender o território adquire um caráter de interdependência
entre os espaços geográficos, que transcende muitas vezes as fronteiras nacionais dos países e
se projeta na economia internacionalizada, definida pela globalização e assim, desencadeia um
processo de re-territorialização dos territórios antes delimitados pelas fronteiras nacionais.

O território a partir dos estudos de Raffestin (1993) ganha novo significado, cujo autor
imbuído das idéias de Michel Foucault analisa o território sobre as relações de poder que se
materializa no espaço geográfico. O poder não é visto apenas em decorrência a atuação política
dos Estados, mas fruto da disputa dos diferentes grupos sociais que se chocam  nos embates de
interesses pelo controle e domínio territorial.

O Território e territorialidade são elementos indispensáveis para assegurar o exercício do
poder sobre o espaço delimitado, pois o território é condicionado pelo grau de intensidade e
extensão do raio de ação da territorialidade, quanto maior área de comando desta, maior serão
as dimensões daquele.

Territorialidades é composta por forças de dominação exercidas sobre o território, estas
podem atuar de forma paralela, exclusiva, compartilhadas ou alternadas na disputa pela
apropriação da base física espacial.

Vale lembrar, que não há sobreposição de território, entretanto, poderá ocorrer
sobreposição de territorialidades, eis que território é a base física espacial apropriada pela
territorialidade. Os limites do território podem sofrer mutações, ampliando-os ou mitigando-os.
 Entretanto, jamais poderão existir dois territórios sobre o mesmo espaço e o mesmo intervalo
temporal. Isto é possível em relação às territorialidades, que não necessitam de exclusividade de
atuação sobre o território e podem e inclusive disputarem o domínio exclusivo do território em
determinado contexto histórico.

Territorialidade é compreendida como as estratégicas  do indivíduo ou grupo social de
controlar e dominar os recursos disponíveis, influenciar ou controlar os indivíduos que habitam
determinado espaço, e por consequência definindo os padrões de acessibilidade a base física em
que se assenta o território (SACK, 1986).

Destarte, as territorialidades são os atributos políticos, econômicos e ou culturais que
enraizados no espaço geográfico define os contornos do território.

Partindo-se das reflexões transcritas alhures, levantam-se os seguintes questionamentos:
Existe território indígena no contexto brasileiro? Ou existem apenas territorialidades indígenas?
Como a Constituição trata a questão do território e da terra indígena? Estes são categorias
idênticas ou institutos distintos? É o que se busca responder as linhas que seguem:
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III Território e terra indígena na Constituição Federal de 1988

 

 A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a expressão território assim o fez no
sentido de base física de atuação política da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios
e dos Tribunais Federais de Justiça, e como autarquia da administração direta da União.

O território como base física de atuação política se encontra expresso na norma do art.
5º, inciso XV, da CF/88, quando assegura: “é livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens”. (grifei)

Esta forma de apropriação constitucional do termo território é reproduzida em diversos
dispositivos da Constituição. A redação contida no art. 12, § 4º,  alínea “b”, ao se referir à
expressão território adota como sinônimo de espaço nacional, especialmente quando declara o
direito à  manutenção da naturalidade brasileira, quando a naturalização de brasileiro em Estado
estrangeiro for condição de permanência ou exercício de direitos civis, no território  do país em
que se encontra.

Verifica-se que o conceito de território como sinônimo de espaço nacional, o locus da
soberania do Estado-Nação é também reproduzido nos termos estatuídos nos artigos: 20, inciso
III; § 2º;  21, inciso IV,  XXIII, alínea “a”;  48, inciso V;  73; 91, inciso III; 92, § 2º;  155, inciso
I e alínea “a”, e entre outros.

Na norma do § 7º, art. 14, da CF/88 o território é também apropriado como substrato
físico, porém, não mais espaço de domínio do Estado Nacional, mas como áreas de atuação
jurisdicional das unidades da federação, conforme testifica a hermenêutica da primeira parte do
dispositivo:  “§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção [...]”. (grifei)

 A segunda expressão de território, adotada na parte seguinte do parágrafo supracitado,
é incorporada como Autarquia da União e não mais como sinônimo de espaço físico. Veja-se: “§
7º [...]  do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

O significado de território como autarquia da União é referenciado em diversos
dispositivos no decorrer do texto constitucional, com destaques para as normas esculpidas nos
artigos: 18, §§ 2º e 3º; 21, inciso XXIII, alínea “d”; 22, inciso VII;  33, Caput., e nos três
parágrafos que o compõe; 35; 42, Caput., §§ 1º  e  2º;  45 Caput. e § 2º;  48, inciso IX; 52,
inciso V; 56, inciso I; 61, inciso II, alínea “b”;  84, inciso XIV;  92, VII;  94; 96, inciso III; 98;
99, § 2º, inciso II; 102, inciso I, alínea “e”;  103 – B, § 5º, inciso III, § 7º;  104, inciso II; 105,
inciso III;  110, parágrafo único; 128, §§  3º e 4º; 134, § 1º;  144º, § 6º; 147 e entre outros.

O constituinte adotou ainda a expressão território de jurisdição para representar a base
física de atuação dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Território, fazendo distinção, neste
caso, que não se trata de todo o espaço nacional, mas apenas de espaços delimitados pelas
subdivisões políticas da federação.
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Apenas para melhor explicitar a apropriação do termo território como espaço de
jurisdição, faz-se alusão aos dispostos contidos nos arts: 20, § 1º e  23, inciso XI, ambos da
Constituição Federal.

Neste contexto das normas constitucionais, não se verifica a incorporação do termo
território para definir as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios. A Constituição considera
território como sinônimo de espaço de soberania nacional, autarquia da União e substrato de
atuação dos Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e Tribunais Federais do Poder
Judiciário, nos termos do esculpido no art. 105, §2º; 115, § 1º, e entre outros.

Neste olhar, é imperioso afirmar que a CF/88 não adota a concepção território como
sinônimo de terras indígenas e por consequência nega a existência de territórios indígenas como
defende os teóricos ligados as ciências sociais. Destarte, os conceitos trabalhados pelas ciências
sociais para definição de território não se aplicam ao ordenamento constitucional brasileiro.

Todavia, a Constituição ao se referir aos espaços tradicionalmente ocupados pelas
comunidades indígenas, denomina-os de terra indígena, conforme se depreende da norma
estatuída no art. 231, veja-se: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

A expressão terra, no transcrita no dispositivo alhures, possui significado que transcende
a simples compreensão de objeto de valor econômico, neste caso é recheada de valores
históricos e culturais com vínculo de identidade entre o espaço e a comunidade que o habita.

A Constituição ao atribuir competência à União para demarcar as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios  incluiu novo elemento à compreensão do termo, eis que terra demarcada
é sinônimo de território, definido nas ciências sociais, para quem território é definido como
espaço delimitado e apropriado pelas forças de poder.

Desta forma, ainda que a Constituição não adote o termo território para definir os
espaços ocupados pelos grupos indígenas, é razoável afirmar que a demarcação das terras por
eles tradicionalmente ocupadas, decorre de atos de territorialização praticados inicialmente pela
comunidade indígenas e posteriormente ratificado pela União.

O parágrafo primeiro do art. 231, da CF/88, define que:
Art. 231 [...].
 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
 

O parágrafo segundo do mesmo artigo complementa a definição de terras indígenas, ao
estatuir que: “§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes”.

Antunes (2009) ao discorrer sobre a questão do usufruto exclusivo dos índios sobre as
terras tradicionalmente por eles ocupadas, afirma que toda e qualquer atividade a ser
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desenvolvida em área indígena necessita obrigatoriamente de ter  o consentimento das
comunidades indígenas, além de ter assegurado a participação dessa comunidade nos resultados
da exploração.

No que pese o direito de uso exclusivo dos índios ao usufruto das riquezas existentes
sobre as terras tradicionalmente ocupadas, a Constituição Federal de 1988 fixou algumas regras
de exceção que possibilitam o aproveitamento dos recursos hídricos, a realização de  pesquisas e
lavras das riquezas minerais, desde que autorizados pelo Congresso Nacional;  ouvidas as
comunidades afetadas e assegurada a participação dessas comunidades nos resultados da
exploração, conforme preceitua a norma do § 3º, do art. 231, da CF/88.

Por outra banda, o Legislador Constituinte assegurou ainda o caráter de
indisponibilidades, inalienabilidade, e imprescritibilidade dos direitos existentes sobre as terras
indígenas, nos termos do § 4º, do artigo supracitado.

No teor do disposto no art. 67, das Disposições Transitórias Constitucionais de 1988,
restou fixado  prazo de 05 (cinco) anos para que a União concluísse a demarcação das terras
indígenas. Entretanto, passado o lapso temporal muito pouco foi demarcado e as comunidades
indígenas permaneceram sem a proteção legal assegurada na Constituição e continuaram
convivendo com ocupações clandestinas nas áreas tradicionalmente por eles ocupadas.

Em Roraima, no século passado a partir da década de noventa as demarcações de terras
indígenas ganharam impulso para novos espaços e formas destinadas ao usufruto dos índios,
como resultado da atuação de diversas territorialidades, cujos aspectos serão analisados no
tópico subseqüente.

 

4 Terra e territorialidades indígenas em Roraima

 

Terra indígena é a expressão usada na CF/1988 para definir as áreas tradicionalmente
ocupadas pelos índios, sendo de competência da União demarcá-las em favor das comunidades
indígenas que o ocupam, nos termos do art. 231, do aluído ordenamento constitucional.

Em Roraima, a questão da demarcação de terras indígenas advém muito antes da
Constituição Federal de 1988, especificamente da edição da Lei nº 941, de 13 de outubro de
1917, do Estado do Amazonas que concedia a posse imemorial aos índios que ocupavam terras
devolutas e assim, buscava-se camuflar a titulação irregular de terras, atendendo aos interesses
privados, à época (CIRINO; FRANK 2010 ).

Os autores supracitados destacam que a formação da reserva em 1917, no lavrado de
Roraima, foi uma forma de liberação das terras na região ocupadas de forma inconteste pelas
comunidades indígenas. Haja vista que a demarcação fixava limites na extensão das terras
indígenas e liberava as demais áreas para ocupação de grupos não  formados por não índios. 

Esta visão é compartilhada por Santilli (2001) que ao discorrer sobre as comunidades
indígenas dos Pemongon Patá destaca que a Constituição Federal de 1891 não fez qualquer
referência aos índios.  Entretanto, a existência de um movimento político no início do século XX
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levou a criação do Serviço de Proteção ao Índio  (SPI) em 1910, destinado a gerenciar a política
indigenista brasileira, inspirada nos ideais do Marechal Candido Rondon.

Na região do Município de Boa Vista, a primeira unidade administrativa de representação
do SPI só foi efetivada em 1916, quando o órgão assumiu a administração das Fazendas
Nacionais e em 1917 concedeu a posse imemorial da primeira área indígena de Roraima, em
favor dos índios Macuxis e Jaricuna, atuais Pemon e Taurepang.

A presença do SPI em Boa Vista, representou uma das primeiras territorialidades oficiais
em defesa das comunidades indígenas na base territorial que em 1943 seria transformada em
Território Federal do Rio Branco, durante o Governo do Presidente Getúlio Vargas que buscava
estratégias militares para defesa da Amazônia.

Apesar da pouca expressividade, no sentido de assegurar a efetiva proteção aos povos
indígenas, o SPI em 1925 requereu do Governo Federal a expedição do título para finalizar o
processo de concessão da área em favor dos indígenas existentes na região do lavrado.

O SPI, além do dever de proteger as comunidades indígenas,  exercia o papel de
localizar trabalhadores isolados no interior do país e integrá-los a sociedade nacional. Desta
forma, o Serviço de Proteção ao Índio se constituiu como uma das primeiras territorialidades
estatais encarregada da condução da política indigenista brasileira.

O Direito Brasileiro não adota a terminologia territorialidade, sendo este um conceito
trabalhado, em especial pelas ciências sociais, em especial, com referencia às ideias de Sak que
compreende territorialidade como a estratégia de grupos ou indivíduos em controlar e dominar
os elementos que compõe o território. Entendam-se  pessoas e recursos.

Em se tratando de povos indígenas, as territorialidades internas são definidas
essencialmente pelos elementos étnicos que diferenciam as comunidades. Assim, adota-se a
posição de Soja (1971) apud Penha (s.d.) que considera três elementos fundamentais quando se
pensa a territorialidade, quais sejam: a ligação entre a comunidade e o espaço habitado,
chamada de identidade espacial; o caráter de preponderância exercida sobre a base territorial e
a inter-relação entre os indivíduos. 

Este sentimento de exclusividade que entrelaça as comunidades indígenas ao espaço
habitado decorre não apenas da relação com o solo, mas, sobretudo, do aspecto cosmológico
criado e cultivado pelo grupo no desenrolar de sua história.

O caráter mitológico das comunidades indígenas transforma o espaço habitado para
dimensões valorativas culturalmente, de forma que um rio pode não ser simplesmente um canal
de escoamento, mas poderá ser a morada dos deuses. Daí, a necessidade de proteção legal das
áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, como forma de preservação e valorização da
cultura indígena.

Neste viés, a terra indígena não meramente terra, é espaço dotado de significado e
simbologias indispensáveis a sobrevivência dos índios, cujo patrimônio a CF/88 buscou proteger
através dos dispositivos contidos no art. 231, § 2º, que asseguram aos índios o direito de
usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos nelas existentes.
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Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da demarcação das terras
indígenas Raposa, Serra do Sol, em Roraima, relativizou o significado de usufruto exclusivo pelos
índios,  eis que diversos pontos foram relativizados, incluído as questões de transporte, energia,
defesa e dentre outras.

A temática indígena surge antes mesmo da discussão ambiental, sendo posteriormente
associada aos interesses de preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, formando
uma relação sócio-cultural que norteiam dos discursos das diferentes territorialidades envolvidas
com a temática ambiental, levando reivindicar a demarcação das terras (ALMEIDA, 2004).

A consolidação dos grupos indígenas que passaram a reivindicar as terras
tradicionalmente ocupadas desencadeou a necessidade de definição legal  do que efetivamente
venha ser reconhecido como índio para efeitos jurídicos.

O Estatuto do Índio, Lei de 19 de dezembro 1973, conceitua-o como índio: “todo
indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é intensificado como
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade
nacional”.

O aludido Estatuto ainda classifica os indígenas como isolados, em via de integração e
os já integrados. Isolados quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem
poucos e vagos informes através de contatos eventuais; em vias de integração quando os
contato intermitente ou permanente, porém, conservam maior parte das condições da vida
nativa;  e por fim, já integrados quando incorporados à cultura não indígena.

Silva (2008) ao discorrer sobre as etnias indígenas residentes em Roraima, na região da
Raposa Serra do Sol, afirma que apesar do contato com grupos não indígenas mantém fortes
laços com a terra e são importantes para manutenção da sociodiversidade do Estado.

Neste contexto, a demarcação de terras indígenas ganha destaque como forma de
assegurar a permanência dos índios nas áreas tradicionalmente ocupadas e garantir a
continuidade da cultura, das tradições e dos costumes que caracterizam as comunidades
indígenas (SILVEIRA, 2009).

Em Roraima as terras indígenas muitas vezes estão marcadas pela presença de áreas
destinadas a conservação ambiental, sendo que o usufruto fica restrito a caça, pesca e o
extrativismo vegetal.

Silva (2008, p. 118) afirma que: “Culturalmente, as comunidades tradicionais, por não
terem acesso a tecnologias para produção, retiram da natureza, usando manejos tradicionais,
tudo o que é necessário para o sustento já há bastante tempo, e não só o seu sustento físico,
como também o cultural.”

No contexto antropológico, Roraima apresenta grande diversidade de povos indigenas,
que possuem formas próprias de convívio com a natureza que os diferem da sociedade dita
“civilizada”. A maior parte das étnias são descendentes dos  Indios Caribes, grandes
navegadores, que deram origem ao povo indigena Macuxi, Taurepang, Ingarikó, Patamona, Wai-
wai e Waimiri-Atroari.  Contudo,  os indios  Wapixana são originários do grupo étnico  Arawak ,
enquanto os Yanomami são oriundos do seu próprio tronco, cujas étnias sofreram fortes
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impactos com a chegada dos colonizadores, em especial, àquelas situadas nas proximidades das
margens dos rio Branco (FREITAS, 2007).

A demarcação das terras indígenas em Roraima tem reservados aos índios áreas de
ocupação em que é vedada a entrada de pessoas não índias sem autorização, entretanto, não
são raras as noticiais de exploração de garimpos em áreas demarcadas como ocorre nas terras
dos povos indígenas Yanomâmis.

Os Yanomâmis residem no Brasil e Venezuela. No Brasil ocupam uma área de 9.419.108
km², onde está localizado o Pico da Neblina, na região fronteiriça com a Venezuela. Estão
distribuídos em  255 comunidades, com população aproximadamente de 15 mil indígenas. Sendo
que no Amazonas  estão situadas aproximadamente 58 aldeias, com população aproximada de 7
(sete) mil índios, enquanto em Roraima estão distribuídos em 197 aldeias localizadas na região
noroeste, com uma população aproximada de 10 mil pessoas; enquanto os Yanomâmi que
residem na Venezuela e somam aproximadamente 12 mil índios.

A palavra Yanomâmi na língua indígena significa ser humano. Entretanto, essa etnia
possui quatro dialetos diferentes, como o ianomam, sanumá, ianomamö e ianam.

Em Roraima os Wapixana são descendentes do tronco indígena Arawak, cujo grupo  é
originário dos Andes e se expandiram pela parte norte da Amazônia, principalmente em torno do
vale do rio Orinoco, incluindo área da Venezuela, Guianas, parte leste da Colômbia e uma
pequena porção brasileira. Os Wapixanas tiveram suas terras demarcadas com a definição das
terras da Raposa, Serra do Sol, possuem
 
 
 
 
 
 
 
 
população aproximada de 8 mil índios, localizados nas regiões dos rios Tacutu, Uraricoera,
Branco e Rupununi, na região fronteiriça entre Brasil e Guiana, a leste de Roraima.

A quase extinção do povo Arawak era estimada numa população de três milhões de
indígenas, porém, o idioma não tem uniformidade devido à ampla distribuição territorial dessas
comunidades, mantendo traços semelhantes quanto aos demais elementos da cultura. Grande
parte dessas comunidades aruaques foi extinta durante séculos, seja por guerras entre grupos
indígenas rivais, ou seja, pela conquista europeia. Hoje a população atinge o numero de
aproximadamente 35 mil aruaques, que residem na região das Guianas e do Suriname.

As tribos Arawak, não eram grandes navegadores, e sim grandes pescadores e
agricultores de complexa estrutura política e social, dividida em classes sociais distintas e com
ênfase matriarcal. Sendo primeira tribo de índios avistada pelos espanhóis no descobrimento da
América, numericamente estes indígenas representavam uma das importantes territorialidades
do contexto amazônico.
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Koch-Grünberg (2006, p. 46), descreve algumas tribus Arawak situado as margens dos
Rio Uraricoera e Tucutu;

Os Wapichanas, uma tribo Aruak de lingua singular, vivem em grupos dispersos ao norte e
ao su do baixo Uraricoera. Seus principais centros ficam no Parimé e no Amajarí, um
afluente que desemboca mais ao oeste do Uraricoera, vivem também no Cauamé, um
afluente direito do rio Branco, que corre paralelamente ao Uraricoera e desemboca pouco
acima de Boa Vista. Um ramo da tribo, de língua dialetalmente diversa, vive junto dos
Atorai, seus parentes próximos, a leste do alto rio Branco, além do Tucutu, chegando ao
interior da Guiana Inglesa. Antigamente eram a tribo mais poderosa de toda região; hoje
eles diminuíram muito em números e estão degenerados e desmoralizados sob a servidão
dos brancos. Os Wapichána do Parimégozam, gozam especialmente de má fama por suas
vigarices.
 

Os índios Caribes formaram uma das mais importantes nações indígenas da América,
devido à grande quantidade de comunidades e a sua acentuada expansão nas ilhas e no litoral
caribenho e na região das Antilhas na America Central. Na América do Sul expandiram-se para o
litoral da Colômbia,  Venezuela, Guianas, adentrando até Brasil, especificamente, nos Estados do
Amazonas e Roraima, que marcaram a origem de grande parte dos índios que atualmente
ocupam o Estado.

El propio Mar Caribe debe su nombre a estos gruposLa amplia expansión caribe propició
el contacto, por lo general poco amistoso, con tribus arawak y tupíesOs índios Caribes eram
antropófagos e muito hostis com as outras nações indígenas, vivendo em guerra com as nações
Arawak e Tupi.  Daí vem a nome canibalismo, que antes vem de “caribelismo”, o que evoluiu
posteriormente para “canibal” e “canibalismo”.

Não menos importante é a territorialidade formada pelos Índios Macuxis que estão
localizados na região leste de Roraima, área de fronteira com a Guiana. Os Macuxis são de
aproximadamente 16 mil indígenas, e desde o século XVIII vem sofrendo situações adversas em
razão da ocupação pela sociedade não indígena.

Grande parte do avanço do elemento não indigenas para as áreas dos indios Macuxis foi
decorrente da expansão agropecuário e da garimpagem,  fornçando migraçoes de aldeamentos
para outras regiões mais afastadas, desencadeando conflitos que e dissimando comunidades
indigenas.

Além dos Macuxi, os índios Taurepangues residem ao Leste de Roraima e  Venezuela,
fazem parte da famiia Pemon, sendo grandes comerciantes; enquanto os Ingarikós que se auto
denominam Capons, cujo o significado quer dizer "Gente do Céu", habitam o Nordeste de
Roraima na área fronteiriça com a Venezuela e a Guiana, com população aproximada de mil
indigenas;

Os indígenas Yekuana ou Mayongong, conhecidos por fabricarem instrumentos de
artesanato residem a noroeste de Roraima na fronteira com Venezuela, com população
aproximada 600 pessoas, já os índios Wai-Wai ou Crichanás, habitam a região sul e sudeste de
Roraima bem como o norte do Amazonas, e parte da Guiana.  Por ser matriarcal fundamenta a
origem das lendas das antigas "Guerreiras Amazonas";

Os índios Waimiri-atroari, estão localizados na região sul de Roraima, divisa com o
Amazonas. Têm população aproximada de aproximadamente 950 pessoas, índios estes de
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cultura guerreira, que segundo a visão do colonizador são “agressivos e antipáticos” com
relações interculturais com os não indígenas.

Por fim, os índios Patamonas, que mantém certo isolamento quanto ao contato com
elementos da cultura não índia. A localização das aldeias indígenas faz com que suas relações
interétnicas sejam mais acentuadas com os habitantes na zona rural.

No campo cultural, a diversidade cultural marcada pela existência dos diferentes grupos
éticos, que apresentam características socioculturais próprias, tem resultado na constituição de
novas territorialidades que exigem do poder público o reconhecimento dos direitos em manter o
modo de vida e organização social, sem “interferência”  do elemento não indígena.

“Sujeitos sociais, é no âmbito da cultura e da história que definimos as identidades
sociais. Essas múltiplas e distintas identidades constituem os sujeitos, na medida em que estes
são interpelados a partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais”
(SANTOS, 2007, p. 95).

Em Roraima grande parte das terras indígenas é assentada em áreas constituídas de
riquezas minerais de nióbio, ouro, estanho, urânio, diamante, zinco, caulim, ametista, cobre,
diatomito, barita, molibdênio, titânio, calcário, tório, entre outros, o que contribui de forma
significativa para ampliar a disputa entre garimpeiros, índios e grupos empresariais.

Na década de 80, do século passado, a economia de Roraima foi fortemente influeciada
pelas atividades de garimpo de ouro e diamante, com aumento da pressão social, na exploração
dos recursos naturais, afetando diretamente os territórios indigenas, nos dizeres das ciencias
sociais, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos indíos, como preceitua a Constituição
Federal.

Assim, Roraima tem vivenciado intesnos conflitos entre as diferentes territorialidades. De
um lado os grupos não indígenas que são contrarios a demarcação de terras indigenas e de
outro os índios e segumentos da sociedade que defente a criação de reservas.

Os contrários a demarcação buscavam de todas as formas interromper o processo
demacratório e quando inevitável utilizavam a estratégia do minimo possível, como forma de
assegurar o dominio das fazendas de gado caracterítico da economia roraimense, através da
produção de gado de corte para o mercado do Amazonas, além do abastecimento do mercado
interno.

Desta forma, as reservas demarcadas no contexto da decada de 80, do século passado,
tiveram como caracteristica a compreesão das comunidades indigenas em pequenos territórios
que os impedem de manter os hábitos e costumes tradicionais de organização social e produtiva,
condiconandos a se adaptarem a cultura não indígena como forma de sobrevivência.

Entreanto, a partir da década de 1990 a demarcação de terras indígenas em Roraima
ganharam novos contornos e em parte saindo da tradição de demarcação em ilhas para
definição em áreas continuas, a exemplo da reserva indigena Yanomami e mais recente a
reserva indígena Raposa Serrs do Sol, sendo esta marcada por intensos conflitos entre índios e
não indios, além da própria divergência entre os próprios indigenas que se dividiram entre
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aqueles que defendia a demarcação em ilhas os que optavam pela demarcação continua,
caracterizando-se assim, a disputa entre territorialidades indigenas e não indigenas.

Neste panorma, Roraima possui atualmente 32 terras indigenas, distribuidas entre os
grupos étnicos supra referenciados, sendo 31 demarcada e apenas uma em processos de
discussão, cuja área se encontra situada na região da serra da Lua Munícipio do Cantá.

 

V  Considerações Finais
 

A Constituição Federal de 1988 incorpora o significado de território em três vertentes,
sendo que a primeira vertente trata de onde o Estado nacional exerce sua soberania; a segunda
como unidade administrativa da União, sendo classificado na categoria de autarquia integrante
da administração indireta da União; e a terceira de território como espaço físico, onde os
Estados, Municípios, Distrito Federal, os Territórios e os Tribunais Federais, exercem a jurisdição.

No que pese a Constituição Federal não usar a expressão territorialidade, é possível
chegar a essa expressão apenas com a corroboração das ciências sociais, a fim de diferenciar os
conceitos de território e territorialidade, uma vez que território é o espaço apropriado
socialmente e territorialidades são as forças de poder exercidas sobre o território.

Desta forma, independente da correlação com o conceito indígena de território e
territorialidade me termos, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 231, garante aos povos
indígenas o reconhecimento das organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições,
bem como o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas. É de competência da
União protegê-las e demarcá-las.

As terras tradicionalmente ocupadas e habitadas pelos índios são aquelas utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários
a bem-estar e necessárias a reprodução física e cultural, segundo os usos, costumes e tradições,
sendo em Roraima motivo de intensos conflitos entre índios e não índios.

Algumas das comunidades indígenas em Roraima habitam as áreas ricas em reservas de
recursos minerais, como ouro, diamante, nióbio e entre outros. Não por acaso, mas como
resultado do processo de colonização que forçava os grupos indígenas a migrarem para regiões
mais afastadas. Fazendo com que na primeira metade do seculo XX as terras indigenas
sofressem forte influêcia das atividades de garimpo de ouro e diamante, com aumento da
pressão social, na exploração dos recursos naturais e degradação do meio ambiente.

Isso gerou inumeros confitos na área, além de muita controversia, fazendo com que o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reserva indígena Raposa Serra do
Sol, estipula-se que nas áreas indígenas de Roraima o usufruto em áreas afetadas por unidades
de conservações ambientais fica restrito a caça, pesca e o extrativismo vegetal, admitindo
trânsito de não índios, turistas visitantes e pesquisadores, em horário estipulado pela
administração das reservas.

Atualmente os indigenas de Roraima estão distribuidos entre as trinta e duas reservas
indigenas existentes no Estado, sendo que deste total, trinta e uma já foram demarcadas pelo
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Governo Federal. Entretanto, não se pode perder de vista que para preservação da cultura e do
modo de vida das referidas comunidades, não basta por si só a demarcação de terras, faz-se
necessário  a implementação de politicas públicas que levem em consideração os interesses,
costumes e tradições, inerentes aos diferentes grupos étnicos que habitam o Estado.  
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THEODOR VIEHWEG E A INTERDISCIPLINARIDADE NO DIREITO  O PENSAMENTO
ZETÉTICO EM OPOSIÇÃO AO SISTEMA LÓGICO DEDUTIVO POSITIVISTA

THEODOR VIEHWEG AND THE LAW INTERDISCIPLINARITY - THOUGHT ZETETIC IN
OPPOSITION TO THE LOGICAL DEDUCTIVE POSITIVIST SYSTEM

Maria Emília Miranda De Oliveira Queiroz

RESUMO
O presente estudo dedica-se à contribuição dada à ciência do direito por Theodor Viehweg.
Tendo vivido num período em que a tendência de matematização das ciências atingiu o Direito,
sentiu na pele as conseqüências da aplicação de um sistema binário nas leis, o que legitimou
formalmente as atrocidades do nazismo, buscou reformular a realidade social, buscando em
regimes anteriores elementos que humanizassem o jurídico. Contra a frieza da lógica dedutiva,
trouxe ao campo jurídico o pensamento problemático, repudiando as decisões proferidas sob a
mera aplicação de um sistema binário, propondo uma discussão zetética do problema posto à
apreciação em Juízo. Resgatou a tópica aristotélica, acarretando numa proposta dinâmica
processual interdisciplinar, com as decisões fundamentadas em topos das mais diversas áreas do
saber. O foco passa do processo para o problema, que direciona o caminho decisório. Pela
pesquisa bibliográfica, constata-se a importância da ruptura de paradigma proposta por Viehweg
em seu momento histórico e as heranças que hoje vigoram no sistema jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Theodor Viehweg; zetética jurídica; interdisciplinaridade.

ABSTRACT
This study is dedicated to the contribution given to the science of law by Theodor Viehweg.
Having lived in a period when the tendency of a mathematical sciences reached the law, the skin
felt the consequences of applying a binary system in the laws, which formally legitimized the
atrocities of Nazism, sought to reshape social reality, seeking evidence in previous schemes to
humanize the law. Against the coldness of deductive logic, brought to the legal thought
problematic, repudiating the decisions made under the mere application of a binary system,
proposing a discussion of the zetetic problem put the assessment in court. Rescued the
Aristotelian topical, resulting in a proposed procedural history interdisciplinary, with decisions
based on the tops of several areas of knowledge. The focus shifts from process to the problem,
which directs the path decision. The literature, there is the importance of breaking the paradigm
proposed by Viehweg in his historical moment and the legacies that prevail today in the Brazilian
legal system.
KEYWORDS: theodor viehweg; zetetic law; interdisciplinarity.

1. CONTEXTO HISTÓRICO

 

            Segundo Garcia Amado[1], “a reabilitação da tópica na cultura ocidental começou a se manifestar depois da hecatombe

proporcionada pela Segunda Guerra Mundial”.

            O autor posto a estudo, Theodor Viehweg, viveu exatamente nesse período de horror moral no campo jurídico.

            Cursou Direito na Universidade de Leipzig, sua cidade natal, onde foi juiz. Vitimado pelo Nazismo, no pós-guerra perdeu

todo seu status e foi posto ao ostracismo na cidade da família de sua esposa, Munique. Lá, com os limitados subsídios que se tinha,

já que as universidades e grandes bibliotecas foram fechadas, recorreu a um Mosteiro, consultando as obras do acervo, escreveu seu

livro principal: Tópica e Jurisprudência.

            Revoltado com o então sistema lógico-dedutivo que legitimou o holocausto, e conseqüentemente todas as atrocidades e

desumanidades cometidas sob o falso discurso ditado por Hitler, foi buscar em autores como Vico, Cícero e Aristóteles elementos
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para a propositura de uma teoria que se impusesse ao cartesianismo aplicado ao Direito.

            Contra a frieza da lógica dedutiva, trouxe ao campo jurídico o pensamento problemático, repudiando as decisões proferidas

sob a mera aplicação de um sistema binário, propondo uma discussão zetética do problema posto à apreciação em Juízo.

            Essa busca de Viehweg é característica do momento histórico que em viveu, de transição para o modelo pós-positivista,

frente ao fracasso fático do positivismo, fundamentado basilarmente na dogmática jurídica.

            Neste sentido, comente-se a experiência histórica do nazismo (conforme a análise de Canotilho[2], indicando Herman

Heller, sobre a responsabilidade intelectual de Schmitt), onde através da opinião jurídica de Carl Schmitt, sobre a aplicabilidade das

normas, Hitler impôs o totalitarismo, tendo em vista que se dizia “cumprir a Constituição”.

            Chegando ao poder, e como chefe do executivo, Hitler encomenda ao referido jurista, um parecer sobre o art.42 da

Constituição de Weimar. Schmitt opina no sentido de que o chefe do executivo também deve legislar, em ocasiões especiais, e com

isso cria as “leis medida”. Legitima, assim, uma nova categoria normativa, para que o executivo possa exercer funções do

legislativo. O sucessor de Schmitt foi Forsthoff, que entendeu que não apenas em ocasiões especiais, mas sempre, o executivo

poderia legislar, ou seja, criar normas, elaborar leis.

            Assim, o dogmatismo se demonstra em função do poder político, tendo em vista que busca não a simples função da (boa)

dogmática jurídica, que na obra de Larenz, se vê que pode ser fonte de legitimidade do poder. Dogmatismo e positivismo, portanto,

no caso em foco, dizem respeito a uma idéia errônea sobre a função da norma jurídica, tendo em vista que não considera o

necessário equilíbrio entre os limites do poder e a segurança jurídica.

            Voltando a Viehweg, vemos que o autor propõe um paradigma de efetividade ao Direito, fixando-o na vertente da dialética,

vai buscar na Antiguidade a dimensão argumentativa tópico-retórica.

            Esse movimento exclui do processo de decisão judicial o elemento matemático, eivado de uma racionalidade técnica que se

pôs ao Direito para legitimá-lo como ciência, aplicando-lhe as leis das ciências naturais, sem preocupar-se com a interface realística

das conseqüências da práxis judicial na vida das pessoas.

            Na nova teoria de Viehweg, a ênfase é dada no elemento humano valorativo em sua globalidade interdisciplinar, na

capacidade inerente ao ser humano de apropriar-se da linguagem e usá-la com instrumento de persuasão e convencimento ao juiz

da causa. Os Tribunais abandonariam a característica indústria, fábrica de sentenças e tomariam o aspecto de arenas, onde a

argumentação seria capaz de influenciar diretamente a decisão judicial.

            A ânsia que afligia os juristas dessa época é bem retratada por Larenz[3]:

 
 É missão dos tribunais decidir de modo ‘justo’ os conflitos trazidos  perante si e , se a ‘aplicação’ das
leis, por via do procedimento de subsunção, não oferecer garantias de uma tal decisão, é natural que se
busque um processo que permita a solução de problemas  jurídicos a partir dos ‘dados materiais’ desses
mesmos, mesmo sem apoio numa norma legal.

 

            Assim, propõe-se a saída do sistema fechado até então reinante no Direito, para buscar-se nos arredores uma solução

conveniente para a quebra do paradigma racionalista lógico-dedutivo no mundo jurídico.

            Inclusive, bem lembra Lacombe[4], o Tribunal de Nuremberg ter decidiu com fundamento em princípios gerais da moral

universal, no pós-guerra.

 

2.      A CONTRIBUÇÃO DE VIEHWEG PARA O PÓS-POSITIVISMO[5]
 

            Segundo Roesler[6],
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O problema de Viehweg parece ser, portanto, o da cientificidade do trabalho do jurista e dos
discursos que fazem e/ou o organizam essa práxis se interrogados à luz do que a modernidade
convencionou seja a ciência, nos moldes do positivismo que domina o modelo das ciências naturais e
exata e a concepção vulgar de ciência.

 

            Essa citação ilustra bem a preocupação de Viehweg em resgatar elementos marginalizados pela racionalização matemática da

ciência do Direito. É assim que, como bem narra a autora, faz renascer a tópica para aplicá-la à Jurisprudência, só que a

enriquecendo com novos conhecimentos de lógica, lingüística e da teoria da comunicação[7].

            Na formulação de sua teoria, Viehweg considerou a obra O Caráter dos Estudos do Nosso Tempo (1708), de Vico,

historiador e filósofo do século XVIII, que foi professor de Argumentação e buscou nessa publicação desvendar qual o método de

estudo mais correto, comparando o então atual ao dos antigos.

            O método científico antigo foi tratado por Vico como retórico, enquanto que o método científico lógico-formal foi

denominado como crítico.

            Nesse contexto, Viehweg na sua busca por um modelo que substituísse o cartesiano aplicado ao Direito, foi adentrando no

estudo da argumentação dos antigos.

            Encontrou em Cícero a ars inventandi da prática jurídica dos romanos, com a organização dos topoi (loci) em catálogos ou

repertórios chamados por topos, resgatando o caráter enciclopédico na procedimentalização. 

            De Aristóteles, retomou a arte da retórica (tópica) dos gregos. Priorizando a natureza dialética do discurso, enfatizando a

índole das premissas e não o seu aspecto formal. Aproveitou ainda o conflito sugerido por ele entre a Apodexis – raciocínio baseado

em proposições verdadeiras (incontestabilidade) – e a Dialética – raciocínio que tem por base opiniões aceitas (verossimilhança).

            Isso foi marcante no trabalho de Viehweg, posto que determinou um divisor de águas entre o então sistema lógico-dedutivo,

que legitimou o nazismo, e a tópica, idealizada como solução à práxis jurídica, pelo caráter axiológico argumentativo e

interdisciplinar.

            É assim que ele propõe um processo tópico onde colocado, portanto, um problema qualquer, trata-se então de raciocinar

corretamente ex endoxon (isto é, partindo de opiniões que parecem adequadas) para atacar e para defender.

            A tópica de Viehweg seria um processo especial de tratamento de problemas. Problemas esses que devem ser considerados

como toda questão que aparentemente permite mais de uma resposta e que requer, necessariamente, um entendimento preliminar,

de acordo com o qual toma o aspecto de questão que a que levar e para a qual há que buscar uma resposta.

            O processo tópico de fundamentação das decisões representa uma inversão do mecanismo até então dominante do sistema

lógico-dedutivo. Isto porque, pela proposta de Viehweg, o ponto de partida do processo decisório seria o próprio caso posto como

‘problema’, e ele guiaria o percurso a ser seguido na busca da decisão adequada. Logo, na tópica de Viehweg, não há premissas

impostas como verdadeiras das quais parte-se à análise do caso, mas as premissas serão testadas e aplicadas interdisciplinarmente ao

longo do procedimento.

            Esse é o ponto crucialmente diferenciador entre o sistema lógico-dedutivo e o tópico-argumentativo, o que nas palavras do

próprio Viehweg, em Tópica e Jurisprudência, é dito como: “a tópica mostra como se acham as premissas; a lógica recebe-as e as

elabora.” No mesmo sentido Larenz[8]:
 Mas enquanto o pensamento dedutivo-sistemático procura apreender deste contexto inteligível como
um sistema onicompreensivo, como uma rede de deduções lógicas, o pensamento tópico não abandona
o terreno definido pelo próprio problema, insiste sempre no problema, e regressa sempre ao problema.
 

                        Ainda, Lacombe[9]: “a diferença estaria no fato de que a tópica  parte do problema em busca de premissas,

enquanto o raciocínio do tipo  sistemático apóia-se em premissas já dadas”.
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                        Esta diferença é, sem dúvida, uma das marcas da modernidade, de questionamento e não aceitação de uma verdade

única e absoluta, hierarquicamente imposta como ponto de partida para qualquer caso sem respeitar possíveis peculiaridades.

                        Outra característica da modernidade que aparece na obra de Viehweg é conseqüência desta, ou seja, desde que

reconhecida a falibilidade da ciência, nenhum dado pode ser tido como verdade absoluta e como tal, as áreas do conhecimento

precisam trabalhar juntas. É a marca da interdisciplinaridade, que trataremos oportunamente.

            Como reação à situação que lastreou o nazismo, que aqui temos por positivismo, a primeira constituição alemã de Boon, traz

como princípio fundamental, o respeito à dignidade humana, como lembra Ernest Bockenford[10]. Logo, mesmo com o uso da

dogmática, o dogmatismo encontra barreiras, dado a necessidade de uma hermenêutica adequada à aplicação da norma. A isto

podemos chamar de pós-positivismo, e nesta esteira de pensamento, identificar a obra de Viehweg como um dos marcos para o seu

desenvolvimento.

            No sentido do exemplo acima, cite-se uma transposição do positivismo para o pós-positivismo, na relação entre o

Constitucionalismo tradicional, e o Novo Constitucionalismo, que está ligado à realidade e aos valores, e procura extirpar o

formalismo excessivo e ilusório de certos discursos meramente populistas.

            Excluindo-se o processo dogmático, onde o ponto de partida é uma verdade imposta e o processo decisório está restrito à

aplicação de um sistema cartesiano, surge lugar para a argumentação, isto porque, no modelo tópico-argumentativo a verdade será

construída, ao longo do processamento da decisão.

            Nas palavras de Antonio Nedel[11], “no campo jurídico, a concepção tópico-retórica significa a possibilidade de

reabilitação do caráter argumentativo do direito, sufocado, nos últimos dois séculos, pela opressão de um raciocínio apodíctico”.

            Tal qual nas arenas de discussões da Antiguidade, na proposta de Viehweg é resgatado o elemento humano da linguagem

articulada em forma de argumentação, sendo isso um campo fértil para a prática discursiva dos grandes oradores, que podem

influenciar sadiamente a decisão.

           

3.      A ZETÉTICA TÓPICO-ARGUMENTATIVA EM CONTRAPOSIÇÃO À DOGMÁTICA LÓGICO-FORMAL

 

                        Viehweg distingue entre pensamento zetético e pensamento dogmático. Essa distinção, segundo Roesler[12],

 
É proposta como uma maneira de entender a complexidade gerada pela amplitude que o fenômeno
jurídico abrange e que coloca ao jurista tarefas que vão desde uma análise de um determinado
ordenamento jurídico até investigações de caráter científico ou filosófico.

 

            Essa distinção vem ainda como resgate de Aristóteles, quando distinguia o pensamento dialético e o pensamento apodítico.

            Segundo Arnaud[13], a dialética pode ser tida como resultante de “premissas comumente aceitas como verossímeis. A Arte

de administrar as opiniões opostas , confrontando-as e instaurando entre elas  um diálogo, à maneira de um processo crítico”.

Localizando-se no fundamento da prudência.

            Isso em oposição à lógica analítica, ou apodítica, que ainda segundo o autor “constrói suas demonstrações a partir de

premissas verdadeiras através de um procedimento silogístico estrito”. No âmbito do fundamento da ciência.

               No ranço do pensamento dialético, temos Zetein, significando perquerir, questionar, é substrato da terminologia sugerida

por Viehweg: zetética, que aplicada ao direito funciona exatamente como esta abordagem crítica e aberta do jurídico.

               A investigação zetética dos fatos parte do pressuposto de que não existem verdades absolutas, até porque se apoia na

observação controlada de acontecimentos de natureza mutável. Logo, o que hoje é uma verdade científica pode não ser amanhã.

Conseqüentemente, este modo de pensamento científico, faz com que a própria ciência questione-se a si própria continuamente, já
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que mesmo depois de verificado pela observação controlada certo fato como verdadeiro, esta observação há de renovar-se com o

tempo, acompanhando a evolução humana, sob pena de se cair num posicionamento oposto a este, o da dogmática, que, como o

título sugere, parte de dogmas aceitos como verdadeiros, e como tal não devem mais ser questionados, posto que são como

absolutos, combinando isto perfeitamente com a afirmação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior[14], quando da abordagem do enfoque

zetético em oposição ao dogmático, de que:
Uma investigação científica de natureza zetética, em conseqüência, constrói-se a partir de construções
certas, cuja evidência, em determinada época, nos indica, em alto grau, que elas são verdadeiras. (...)
Como a noção de enunciado verdadeiro está ligada às provas propostas e aos instrumentos de
verificação desenvolvidos no decorrer da História, a investigação zetética pode ser bem diferente de
uma época para outra.

 

               Ainda Tércio Sampaio Ferraz Júnior
[15]

, diz que:
No plano das investigações zetéticas, pode-se dizer, em geral, que elas são constituídas de um
conjunto de enunciados que visa a transmitir, de modo altamente adequado, informações verdadeiras
sobre o que existe, existiu ou existirá. Estes enunciados são pois constatações.

 

               Viehweg se dedica à zetética, inclusive, na formação de sua teoria se ocupa com a aplicação prática dela e de seus

pressupostos pelo Poder Judiciário, urge considerar que a incorporação do modelo zetético faz com que os benefícios do pós-

positivismo cheguem até o jurisdicionado, a partir da fundamentação da decisão em enunciados de profissionais com graduações

diversas, em setores eminentemente jurídicos. O reconhecimento da falência da “ficção de auto-suficiência”
[16]

 das ciências

jurídicas, que encontra no aparato da zetética jurídica a razão para abrir o direito à sua complementaridade, é que faz aflorar a

necessidade de uma interdisciplinaridade eficaz à justiça.

               Cite-se oportunamente Tércio Sampaio Ferraz Júnior
[17]

A zetética jurídica nas mais diferentes discriminações, corresponde, como vimos, às disciplinas que,
tendo por objeto não apenas o direito, podem, entretanto, tomá-lo como um de seus objetos precípuos.

 
               O reducionismo dogmático, característico do racionalismo lógico-dedutivo, não é interessante ao direito, uma vez que dá

ao sistema jurídico uma pretensão apenas de validade, não se preocupando com a de legitimidade. Seria o império da lei, onde as

frias letras do texto legal seriam soberanas, que, na verdade camufla a ideologia subjacente àquele que detém o poder.

               A este extremismo chamamos dogmatismo jurídico, uma vez que a norma ali escrita seria um dogma, o qual o “cidadão”

[18]
 deve respeitar e obedecer inquestionavelmente, posto que é dogma, cabendo apenas aceitar, sem criticar.

[19]

               Não se pode falar em dogmatismo jurídico sem mencionar Hans Kelsen, autor da Teoria Pura do Direito, onde pretendia

uma ciência tão pura que peneirasse o que não fosse jurídico. Apesar de a princípio ser repudiado pelos “sociólogos apressados”,

Kelsen hoje vem sendo melhor compreendido e as interpretações levam não a um reducionismo legal, mas a um respeito ao

cumprimento da lei, o que tem muita diferença, pois o império legal não leva em consideração o conteúdo da norma, seriam leis

meramente lógico-formais elaboradas à margem do social com finalidades meramente técnicas; mas este austríaco demonstrou

preocupação com o conteúdo destas leis, quando escreveu, entre outros também “O Que é Justiça?”.

               A preocupação kelseniana é com a supremacia legal, ou seja, depois de elaborado o texto, este há de ser obedecido

soberanamente para que se mantenha o pacto social, ou seja, para que o Estado possa exercer sua heteronomia e “controlar” os

impulsos egoísticos do homem que deve viver em sociedade. Então, o que se impõe é o cumprimento da lei, mas de que lei? 

               Realmente, data vênia, a TPD
[20]

, como teoria que é, apresenta dificuldade de configuração prática, por exemplo, em

sociedades em crise não funciona democraticamente a TPD como coadjuvante da justiça, pois as leis são feitas visando a beneficiar
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determinadas classes, em detrimento de outras, que submissas afastam-se cada vez mais da justiça, do direito, formando deveras

subsistemas como o verificado por Boaventura de Souza Santos
[21]

, um português que na década de 70 realizou um trabalho de

campo na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, constatando a existência de leis próprias àquela comunidade, diversas das impostas

pelo Estado, que não chega lá. 

               Formam-se então subsistemas éticos, que se utilizam de plágio do sistema  jurídico, uma vez que as normas éticas a serem

respeitadas na favela, encorpam um texto legal
[22]

, heterônomo factualmente, pois o descumprimento de alguma daquelas

premissas acarreta punições severas, fazendo surgir então mais um elemento que se considerava exclusivo do Estado

institucionalizado: a coercibilidade, pois o morador da favela, ou o visitante, tolhe-se da prática em contradição às determinações do

líder sob a pressão de vir a ser punido por tal conduta; além disso também há hierarquia e sistema processual
[23]

, ainda que

atípico, pois geralmente o infrator das normas da favela passa por um julgamento realizado pelo líder
[24]

, que dá sua sentença que

será executada por pessoas determinadas, como no sistema jurídico oficial.

               Além do que, como bem lembra o professor Cláudio Souto, se conforme Luhmann, as normas jurídicas não têm a função

de conhecer, se baseiam então no conhecido, tem-se então confundidas a norma jurídica e a forma da norma jurídica, pois a norma

jurídica se assim considerada é estéril, como pobres foram, data vênia, as obras da Escola Parnasiana que preteriam o conteúdo à

forma. Não falamos agora em obras literárias, mas em estatutos jurídicos, que determinam a vida política
[25]

 e que como tal devem

ser eficazes para um convívio social harmônico. Pois, conforme Cláudio Souto
[26]

:
... se um sistema prescritivo não está no plano do ser, não existe, nem como dever ser. Cada um dos
sistemas prescritivos implica forma e conteúdo. Só a forma pura é que não teria existência real,
justamente porque seria forma sem conteúdo (o que é impossível de modo absoluto).

 

            Logo, como detectou Viehweg, a dogmática jurídica, que reduz o direito a aspectos lógico-normativos, ao texto legal, apesar

de ser encontrada fortemente na prática jurídica, é um discurso vazio que afasta o direito de sua eficácia, pois nem sempre esta lei

retrata o anseio social, indo de encontro com a zetética jurídica, que questiona estes “mistérios”, ou dogmas, como se preferir

chamar.

               A partir de um enfoque zetético, o processo decisório conta com elementos de várias áreas do saber para fundamentar a

prestação jurisdicional que será dada, em forma de decisão final.

               Assim, para exemplificar, podemos citar o caso da Psicologia Jurídica, que Tércio Sampaio Ferraz Júnior[27] classifica

como componente da zetética jurídica empírica pura, afirmando que:
Desse ponto de vista o teórico se ocupa do direito enquanto regularidades e comportamento efetivo,
enquanto atitudes e expectativas generalizadas que permitam explicar os diferentes fenômenos sociais.

                
               Também o caso do Serviço Social aplicado ao direito, que embora não tratado pelo autor com esta nomenclatura,

concluímos que por sua classificação residiria entre a zetética jurídica empírica aplicada, que, segundo o mesmo Tércio
[28]

:

“Desse ponto de vista o teórico se ocupa do direito como instrumento que atua socialmente dentro de certas condições sociais.”

            Mas a que fenômeno jurídico nos referimos? Ao acontecimento (fato), que de alguma forma tipificou-se em uma conduta

previamente considerada (valor) e elencada em um texto legal (norma). Em Viehweg, temos ai a instauração do problema.

            A bem da justiça, a práxis forense e a boa doutrina
[29]

 autorizam-nos a dizer que a norma jurídica por si só não se basta,

não podendo desvincular-se do elemento fato e do valor, e que não possuiria o direito substrato se assim o fosse.
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            Por exemplo, lancemos a seguinte questão: o jurídico é a lei, a norma. Mas e a norma o que é? Partamos do pressuposto de

que seja o texto legal. Mas de onde viria este texto legal? Cairíamos então na discussão da Norma Hipotética Fundamental

kelseniana
[30]

, que não é o centro do nosso estudo. A respeito, só solucionaríamos esta problemática sugerindo virem as normas

do anseio social, e destinando-se a viabilizar o convívio da mesma sociedade, que vai expressar seu juízo de bom ou de mau
[31]

.

            Na própria Teoria Pura do Direito, onde entendemos que prevalece o aspecto do direito como norma, Kelsen alerta que sua

teoria só poderia ser aplicada, caso houvesse uma “força social neutra”
[32]

 como suporte para o Ordenamento Jurídico.

Constatamos assim, que mesmo para os normativistas, o aspecto social é indispensável para a aplicação do direito. Acrescente-se,

sobre isso, a observação do professor Cláudio Souto, quanto a um posicionamento posterior de Kelsen, para admitir que sua teoria

poderia ser auxiliada por uma “filosofia social”.
[33]

            A zetética jurídica busca a abertura ainda maior do campo de pesquisa do direito, visando atingir sua natureza global, dando

espaço, na classificação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior[34] à sociologia jurídica, antropologia jurídica, etnologia jurídica, história

do direito, psicologia jurídica, politologia jurídica, economia política
[35]

; psicologia forense, criminologia, penalogia, medicina

legal, política legislativa
[36]

; filosofia do direito, lógica formal das normas, metodologia jurídica
[37]

; teoria geral do direito,

lógica do raciocínio jurídico
[38]

.

            O ponto de choque que se encontra na realidade fática jurídica: de um lado a dogmática, que impõe o que deve ser, e do

outro a zetética, que lança o por que deve ser? Eis o motivo da prática jurídica brasileira ainda não ter se libertado do positivismo,

seguindo os outros ramos da vida, como os demais campos científicos e as artes, pela carga dogmática que planta o absolutismo,

hermetismo em relação às demais ciências e conseqüentemente afasta o direito de sua eficácia, qual seja o bem estar social.

            Tércio Sampaio Ferraz Júnior
[39]

 muito bem aborda este choque entre dogmatismo X zetética jurídica, extraindo-se de seu

texto as seguintes diferenciações:

 

ZETÉTICA DOGMÁTICA

1. Zetein: Perquirir 1. Dokein: Doutrinar

2. Ponto de Partida: Evidências 2. Ponto de Partida: Dogmas

3. Questões Infinitas 3. Questões Finitas

4. Acentua o Aspecto Pergunta 4. Acentua o Aspecto Resposta

5. Saber “o que é?” 5. Possibilitar Decisão e Orientar Ação

6. Sentido Informativo 6. Sentido Diretivo

7. Dúvida 7. Certeza

8. Verdade: Provável 8. Verdade: Absoluta

9. Aberta 9. Fechada
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            Diante deste quadro, sintetiza-se bem o contexto atual de inevitável conflito entre estas duas formas de abordagens, que

apesar de o autor afirmar que o fenômeno jurídico admite ambos, difícil se faz a junção prática disto. Realmente, o ideal seria uma

fusão de posicionamentos, sem radicalismos, mas o que se vê empiricamente é um império do dogmatismo em detrimento da

zetética, um isolamento do direito, considerado apenas como texto legal, à margem de qualquer outro conhecimento que tanto o

poderia lhe complementar.

            Surge então a questão da formação do profissional que atuará na práxis judicial. Buscando o embrião dessa problemática,

temos que o curso de Bacharelado em Direito, como bem sabemos, principalmente na realidade nacional, forma o profissional para

uma vida dogmática, deveras plantando nele o que Cláudio Souto, em Ciência e Ética no Direito
[40]

, denominou como ficção de

auto-suficiência em relação às demais graduações, quando de seu labor. A bem da verdade, a realidade empírica universitária não

nos deixa negar que o próprio aluno do curso de direito muitas vezes traz em si o embrião desta síndrome desde que é aprovado no

exame vestibular, já que, principalmente no Brasil, é um dos cursos mais concorridos nas universidades, o que dá a falsa idéia ao

aluno recém chegado do nível médio de que há supremacia deste curso sobre os demais por aquele simples fato, também pela

remuneração do profissional, o campo de trabalho, e são muitos outros motivos que mascaram uma ideologia dogmática e antiquada

que não reconhece a necessidade de quebra da estrutura hermética que se formou ao longo da história para o enriquecimento da

própria ciência do Direito e a diminuição da crise social que se instaurou durante este processo que só agravou o abismo entre o

cidadão
[41]

 e o direito. Vale aqui citar o oportuno comentário de Cláudio Souto em seu Tempo do Direito Alternativo: uma

fundamentação substantiva
[42]

:
Luhmann fala, quanto a subsistemas chamados de jurídicos (na realidade subsistemas do ‘direito
positivo’), de um ‘fechamento normativo’ e de uma abertura à informação cognitiva (cf. Luhmann,
1984:110). Mas é preciso ver que até esta abertura é altamente deficiente pela falta de formação e de
mentalidade cientifico-empírica na educação formal dos juristas.

           

            Então há de propor-se uma reestruturação na formação do autor
[43]

 jurídico, para que as aberturas propostas pela zetética

“o problema da abertura do magistrado para o social”, ao qual Cláudio Souto dedica o item três do capítulo IV do seu “Ciência e

Ética no Direito - uma alternativa de modernidade”
[44]

, que trata justamente da “prática judicial brasileira do direito e ideologia

formalista”, e o 4: “os problemas da ideologia do magistrado e de sua ideologia formalista”. Nestes textos, ressalta, em suma, o

perigo da formação dogmática que recebem: ... quanto mais acentuadamente formalista seja tal formação, menor a abertura para o

social.[45]
            Trata-se exatamente da oposição que ressaltamos outrora, entre a zetética (representando o interesse social) e a dogmática

(representada pelo formalismo hermético do direito). Segue o autor salientando que a formação jurídica tradicional do magistrado,

levá-lo-ia a uma “aplicação maquinal da lei”
[46]

, alicerçada numa analogia que faz à tradicional idéia de venda nos olhos da

justiça, só que a venda agora estaria provocando a cegueira social nos juízes que receberam esta educação jurídica tradicional.

Continua alertando para o risco desta cegueira chegar a configurar-se em parcialidade, já que o magistrado cego ao social,

enxergaria apenas a lei. Como, por sua vez também os legisladores receberam esta formação dogmática, correm igualmente o risco

histórico de deixar à margem do favorecimento legal determinada parcela da sociedade, para a qual o direito, assim vivido, não se

abre. Conclui o autor, tratando das funções zeteticamente exercidas:
 O que se pode pretender do magistrado é tão só que, estando disponível um conhecimento científico,
ele não aplique, em vez deste, um conhecimento ideológico, à resolução dos casos judiciários. Fora
daí, o juiz haverá de ser ideológico em sua práxis. Mas o pouco de objetividade científica que o juiz

possa aplicar já será uma contribuição importante à racionalização modernizante da ação judicial.
[47]
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            E o papel do julgador muda completamente de foco no sistema tópico-retórico, pois no sistema anterior, sua função era

meramente de “boca da lei”, aplicando-a maquinalmente ao caso concreto. Na prática argumentativa, o juiz precisa de uma

formação mais ampla, posto que formará sua convicção pela valoração que empreenderá sobre os topoi, sendo, ainda, diretamente

direcionado seu convencimento pela argumentação das partes.

            No sistema tópico-retórico a lei não tem que ser necessariamente excluída da apreciação do julgador, mas há, entretanto,

algumas ressalvas na sua aplicação.

            Vale citar Roesler[48]:
A não-aceitação do dogma básico que fundamenta o sistema de dialética moderna leva o olhar com
interesse, de acordo com Viehweg, o sistema dialético clássico ou tópico. Esse procede da retórica e
permanece vinculado a ela. Limita-se a ser um sistema de argumentação, orientando-se para um todo
ordenado segundo problemas. Oferece, para a solução de sua problemática, tanto no campo zetético
como dogmático, a compilação de pontos de vista.
 

            Isso ilustra que o elemento dogmático utilizado como meio de fundamentação exclusivo nas decisões obtidas no sistema

lógico-dedutivo não precisam ser excluídos do julgamento tópico-retórico. Mas, apenas servirão como mais uma das formas de

fundamentação da decisão, como um topoi de igual valor dos outros. Assim, o texto legal seria um dos topoi utilizados, se o

problema assim exigir, no processo de fundamentação decisória, sem exercer qualquer hierarquia sobre os demais, nem eles sobre

este.

            Roesler[49] exalta a “reflexão de Viehweg sobre a vinculação de uma dogmática jurídica a uma teoria de base

determinada”, demonstrando que a dogmática deve estar em constante contato com a zetética, para que seja legitimado seu

conteúdo. Isso seria um entendimento incomum da definição de dogmática, estranho ao dogmatismo que foi por nós tratado aqui

neste capítulo. Seria a dimensão holística de uma dogmática, que assim deveria ser entendida apenas como forma de estrutura, mas

não como limitadora de conteúdo. Para Viehweg, a forma dogmática deve ter conteúdo zetético, para ser eficaz.

           

4.      A INTERDISCIPLINARIEDADE COMO PRESSUPOSTO PÓS-POSITIVISTA
 

Contudo, ninguém iria afirmar que o fenômeno da ‘abertura’ do sistema na jurisprudência se possa
reconduzir apenas, à provisoriedade do conhecimento científico. Aceitar que as referidas modificações
do sistema respeitam, exclusivamente, a progressos de penetração científica na matéria jurídica seria
pura utopia. Mas isto leva, naturalmente, à conclusão de que subjazem mudanças no sistema obcjetivo,
isto é, na própria unidade da ordem jurídica, e de que ele, por isso, deve ser aberto.

(Claus-Wilhelm Canaris)
[50]

 

Ainda como resgate do pensamento aristotélico, identificamos a interdisciplinariedade como herança da dialética clássica.

Seguindo o raciocínio iniciado no capítulo anterior, temos que, num foco zetético, não há de falar-se numa ciência do direito

hermética, isolada das demais ciências que com ela se correlacionam, sob pena de cair-se numa contradição
[51]

, uma vez que por

conhecimento científico devemos entender uma observação controlada dos fatos verificados empiricamente, sugerindo o

questionamento, a abertura ao global em busca da completude.

            Nesse caminho de abertura em busca da completude, têm lugar os topoi, ou tópicos, que para Viehweg são pontos de vista

utilizáveis em múltiplas instâncias, com validade geral, que servem  para a ponderação dos prós e dos contras das opiniões e

podem conduzir-nos a o que é verdadeiro.

            Os topois são enunciados, argumentos de autoridades universalmente reconhecidos, organizados em Topos, previamente

selecionados para a apreciação do problema posto à decisão.
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            Assim, dado um problema, serão selecionados os topoi relacionados com o caso e após uma análise preliminar, eleitos os que

servirão para a decisão final. Assim, sem qualquer hierarquia entre os topoi, tem-se enunciados não só jurídicos, mas médicos,

mecânicos e de diversas outras áreas, desde que o problema, que é o ponto de partida do processo decisório, assim direcione.

            Foi ai que identificamos a interdisciplinaridade na proposta de Viehweg, pois propõe um processo decisório baseado em

enunciados advindos das diversas áreas do saber e dos conhecimentos humanos.

            O modelo de tópica posto por Viehweg pressupõe uma interdisciplinariedade conseqüente do pensamento zetético. Assim, na

formação do corpus dos topois, teremos enunciados das mais diversas áreas, a fim de cercar de fundamentação o problema posto à

análise.

            Diferentemente do paradigma lógico-formal, na tópica não se tem apenas um dispositivo legal imposto a priori como

absoluto, devendo necessariamente ser aplicado ao caso.

            Na tópica, a verdade é conquistada ao longo do processo zetético, com o conhecimento interdisciplinar.

            Arnaud[52] elenca várias possibilidades para o estudo zetético:

 

   Pluridisciplinariedade ou Multidisciplinariedade - São ciências diversas estudando o mesmo objeto, obtendo resultados e

pesquisas apartados, resultando numa simples coexistência de linguagens diversas, produzindo uma “babel científica”.

Transdisciplinariedade - é o estudo compartilhado, com pesquisa e resultados compartilhados, formando uma integração de

disciplinas, com o objetivo de construção de uma língua nova e comum um “esperanto científico”.           

  Interdisciplinariedade - A pesquisa é apartada, mas os resultados compartilhados. Ou seja:

 
 Articulação de saberes que acarreta por abordagens sucessivas, como em um diálogo, reorganizações
parciais dos campos teóricos em presença. Poderíamos dizer, nesse caso, que se faz um a tradução de
um jogo de linguagem para outro, isto sem negar as dificuldades e até mesmo os limites inerentes a
este tipo de exercício, notadamente a necessidade de respeitar o gênio próprio de cada língua...

           

            Diante dessas três possibilidades, entendemos que a interdisciplinariedade é que permite a construção de um estudo realmente

fundado, uma vez que as demais funcionam mais como utopias científicas. A primeira seria utópica porque fracassa na tentava de

fazer um campo teórico original e a segunda porque ultrapassa sempre todos os campos científicos conhecidos. Por seu turno, o

estudo zetético interdisciplinar, apesar de não ser utópico, pode decair numa das duas primeiras, pois a questão mais delicada desta

visão está na articulação dos pontos de vista interno e externo da compreensão e explicação.

            Assim, compartilhamos da visão de Arnaud, que conclui dizendo que no modelo complexo da ciência interdisciplinar do

direito a teoria do direito desempenha um papel determinante que consiste em fazer a aproximação ou tradução dos jogos de

linguagem em presença, o da dogmática e o das ciências sociais. Com isso, entretanto, não se subestimam as especificidades e as

funções distintas que estes dois tipos de saber apresentem. A teoria do direito deveria aplicar uma forma de pluralismo

epistemológico que poderia predispô-la a liberar as virtualidades científicas inscritas na dogmática, da mesma forma que as

virtualidades práticas alternativas, que as ciências sociais veiculam. Uma vez que a exclusão da teoria sociológica do direito,

limitando a teoria do direito à dogmática jurídica, é antiquada, justificável apenas em períodos ultrapassados, onde era inexistente

uma ciência sociológica nos moldes da de hoje.

                        Podemos citar como exemplo de enriquecimento de uma decisão a utilização de um topoi de conteúdo de psicologia

judiciária, que é vista por Othon Sidou[53] como:
Parte da psicologia forense dedicada à base da psicologia experimental, ao estudo do desenvolvimento
do testemunho, do depoimento dos menores, velhos, psicopatas e emocionados, da acareação dos tipos
de testemunha e do julgamento público, singular ou coletivo.
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            Segundo o próprio psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Hélio Cardoso de Miranda Júnior[54]: A

relação entre os saberes constituídos pela Psicologia, o Direito e as práticas judiciárias é muito antiga, mas ainda pouco conhecida

no Brasil.         

                        Em matéria penal, onde o que Viehweg entende por problema seria a conduta delituosa, ação em desconformidade

com a norma posta, temos mais ainda a necessidade de julgamento por topois interdisciplinares, para a natureza do agente e as

circunstâncias que o levaram a tal prática. O homem não é um ser positivo, suas atitudes não se pautam naturalmente por  um

sistema lógico-dedutivo inato. Pelo contrário, é um ser humano e como tal dotado de instintos e concupiscências e como tal deve ser

analisado interdisciplinarmente, sob enunciados psicológicos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos, etc. Dependendo do

problema posto.

            Vale aqui citar Vargas[55]:
 

Os novos Códigos, preocupando-se com condições subconscientes responsáveis pela conduta humana,
têm mostrado aos juristas, médicos e psicólogos a necessidade de conhecimentos cada vez mais
especializados obtidos através de laboratórios psicossociais que os ajudam a melhor compreender o
motivo da desadaptação do indivíduo dentro de seu grupo social ou de sua ação anti-social.

 

            Há ainda que se falar em Ciências Auxiliares à Jurídica, que segundo Othon Sidou[56]: Diz-se daquela que mais de perto

auxilia, em seu desenvolvimento aplicativo, outras ciências consideradas básicas. (...)

            É assim que temos, além das já mencionadas, as Ciências Contábeis auxiliando o direito nas perícias contábeis; várias

Engenharias na formulação de pareceres sobre condições de trabalho, periculosidade ou até mesmo para desvendar crimes

(eletricidade, mecânica, etc); Medicina Legal, nos laudos periciais criminais (tanatoscópicos, etc); Pedagogia,; História, no tocante

a retrospecções que esclareçam condutas; a Sociologia, a Economia, a Ciência Política, e quantas outras respondam às necessidades

que o direito apresente.

            No paradigma da tópica de Viehweg, essas disciplinas contribuiriam para o processo decisório, aparecendo na cena através

dos topois, enunciados interdisciplinares com função de fundamentação da prestação jurisdicional, que enquanto processando-se em

moldes meramente lógico-dedutivos eivavam a decisão de imperfeições práticas, provocando lacunas e abismos no direito. E o

direito apresenta estas necessidades exatamente porque não é auto-suficiente.

            Cláudio Souto
[57]

 bem se expressa sobre o assunto, trocando em miúdos sua causa: “Contudo, a interdisciplinariedade

entre as ciências básicas do direito tem ocorrido, de fato, de modo penoso, em virtude de uma atitude arraigada ou de formalismo,

ou de sociologismo, ou de filosofismo, a propósito do jurídico”.
[58]

            Esclareça-se que a interdisciplinariedade aqui tratada pelo autor é a referente às ciências jurídicas básica do direito: ciência

formal do direito, ciência social do direito e ciência filosófica do direito
[59]

, que estudam os elementos componentes do próprio

direito
[60]

. E é exatamente por elas que chegam até o jurídico as demais ciências auxiliares, pois é pela Sociologia Jurídica que,

através de sua proposta zetética
[61]

, se encontra um espaço de abertura do direito a elas.

            O sistema lógico-formal, preterido por Viehweg, restringe o processo decisório a um único enunciado: o texto legal,

retratando a hermeticidade que acompanha a ciência jurídica tradicionalmente. Isso pela ficção de auto-suficiência
[62]

 que o

direito tem em relação às demais ciências.

            Esta ficção chega a afetar conseqüentemente a interdisciplinariedade do direito com as demais ciências empíricas, uma vez
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que abstrai do real um relacionamento concretamente existente e isola cada disciplina, torna imaginário o concreto relacionamento,

isolando cada saber específica da respectiva ciência. Se o direito se fecha dentro de si próprio, fragmentando as disciplinas que o

abordam diretamente, mais ainda se fechará às disciplinas que tratam de seu objeto indiretamente, às disciplinas auxiliares, de que já

tratamos no início da abordagem.

            Fugindo dos extremismos e do hermetismo dogmático, o processo tópico enriquece o julgamento com fundamentação das

mais variadas ciências que tratam o homem na sua completude, como ser global que é. Com esse ideal, atingir-se-ia uma maior

efetividade da justiça e a conseqüente melhoria na prestação jurisdicional.

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pelo estudo ora realizado temos que assim como outros pensadores que viveram no seu tempo, Theodor Viehweg

contribuiu marcantemente para o desenvolvimento da ciência do Direito.

Repudiando o sistema lógico-dedutivo aplicado ao Direito, por ter legitimado atrocidades cometidas pelo nazismo, vai

resgatar na Antiguidade elementos que façam ressurgir no cenário jurídico o foco no ser humano. No mesmo sentido comenta

Antonio Nedel[63], de que a tópica veio como uma alternativa humana para o direito, valendo citá-lo quando: “E quando falamos

em alternativa humana, pensamos no homem-sujeito, enquanto pessoa livre e plena de capacidade criativa, e não no ente reificado,

que a racionalidade técnica produz no âmbito redutor de uma cibernética planificação social”.

Assim, desarticulando a dialética moderna, positivista por excelência, propôs a dialética clássica, marcada pelo sistema

tópico-retórico. Valorizando características humanas como o senso crítico e a capacidade de argumentação das  partes e a

capacidade de livre convencimento (ainda que fundamentado) do juiz.

Constatando a falência do modelo de supra consideração do direito em si próprio, apresenta a zetética como remédio para

os dogmas então impostos como verdades absolutas e soberanas.

Ao passo que reconhece a incompletude da ciência jurídica e abre campo para o estudo zetético,  dá margem a um trabalho

interdisciplinar para a formação da convicção decisória.

Assim, no processo tópico-retórico o problema que se é posto para apreciação será decidido com fundamentação em

topois, enunciados de autoridades reconhecidas, que sem hierarquia alguma embasarão o desfecho.

Apesar de muitos méritos serem devidos a Viehweg, principalmente pelo momento histórico em que apresentou sua teoria,

não podemos deixar de analisá-la criticamente, apresentando, por conseguinte algumas críticas.

Tanto Arnaud como Tércio Ferraz Júnior, consideram que a proposta de Viehweg não chega a ser um método, mas sim um

estilo, que centra no ‘problema’ seu foco.

Atienza[64] condena em Viehweg a radicalidade na dicotomia lógica-formal X tópica jurídica; as imprecisões e os

equívocos conceituais; a ingenuidade do modelo tópico de funcionamento da jurisprudência; a limitação de ser apenas um meio de

seleção de ‘hipóteses de solução’ na argumentação, e a conseqüente incapacidade de promover uma resposta para a solução da

questão da racionalidade da decisão jurídica; as falhas descritivas contaminam o caráter prescritivo  de como deveria ser a tópica.

Mas o próprio Atienza exalta o autor pelo mérito de em sua obra conter “a necessidade de raciocinar também onde não

cabem fundamentações conclusivas e a necessidade de explorar, no raciocínio jurídico, os aspectos que permanecem ocultos se

examinados de uma perspectiva exclusivamente lógica”. Concluindo que seu mérito principal não foi ter elaborado uma teoria, mas

proposto um campo para investigação.

Entre acertos e tropeços, devemos ter em mente as limitações que Viehweg teve ao escrever Tópica e Jurisprudência, posto

que as bibliotecas e universidades estavam fechadas, em conseqüência do nazismo.
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De fato, apesar de merecer louvor pela coragem de contrapor-se ao sistema então dominante, a idéia de Viehweg não é de

fácil configuração na práxis judicial, de qualquer sociedade que seja.

Além disso, se realizada como descrita por ele, geraria possível insegurança jurídica, posto que o fato de não haver

hierarquia entre os topos, poderia fundamentar uma possível concupiscência do juiz em direcionar uma decisão em sentido inverso

ao da Justiça aplicada ao caso concreto.

Deve, porém, ser exaltada a obra de Theodor Viehweg pelo contributo que deu para o fortalecimento do pós-positivismo e,

conseqüentemente, à ciência do Direito.
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TRABALHO, PESQUISA E DESEJO

LABOR, RESEARCH AND DESIRE

Mila Batista Leite Corrêa Da Costa

RESUMO
O artigo busca demonstrar a necessidade de uso da antropologia e da etnografia como
estratégias metodológicas para uma pesquisa jurídica mais próxima e fiel da realidade do objeto
pesquisado. A antropologia, que antes era restrita a descrições de experiências de povos
diferentes, passou a envolver o próprio antropólogo e suas referências simbólicas; pesquisador e
objeto de pesquisa tornaram-se um. E esse é o verdadeiro olhar do jurista: o olhar
antropológico. Faz-se necessário estabelecer um vínculo para além do trabalhador, objeto da
pesquisa jurídica no ramo justrabalhista, com o que há de mais humano por trás dessa figura
totêmica tão engessada pelo discurso jurídico. Os conceitos jurídicos demandam um
preenchimento com percepções antropológicas. A proposta é, portanto, repensar os conceitos e
a pesquisa jurídica, com ênfase no campo do Direito do Trabalho, por meio da antropologia e da
música. É uma proposta que busca compreender as relações no campo jurídico analisado por
meio de instrumentos metodológicos qualitativos interdisciplinares, revisitando formas
tradicionais de interpretação da lógica jurídica.
PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa; Antropologia; Trabalho; Desejo.

ABSTRACT
This paper demonstrates the necessity to use anthropology and ethnography as methodological
strategies for legal research closer to the reality of the researched object. Anthropology, which
was limited to descriptions of experiences of different people, began to involve the
anthropologist and its symbolic references. Researcher and research subject became one. It is
necessary to establish a relationship beyond the worker, the object of legal research in the field
of Labor Law. The worker became a totemic figure on legal discourse. Legal concepts need to be
filled with anthropological insights. The proposal is therefore rethink the concepts and legal
research, with emphasis in the field of labor law, through anthropology and music. It is a
proposal that seeks to understand the relationships examined in the legal field through
interdisciplinary qualitative methodological tools, revisiting traditional forms of interpretation of
legal logic.
KEYWORDS: Research; Anthropology; Labor; Desire.

1. INTRODUÇÃO

 

 
Nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos outros. É preciso, porém, digeri-los.
O leão é feito de carneiro assimilado[1].

 

 

A idéia nasce de uma ânsia por uma leitura antropológica, etnográfica do Direito. Como diz a célebre frase atribuída a

Tobias Barreto, “Direito não é só uma coisa que se sabe, é também uma coisa que se sente”. A etnografia é uma estratégia

metodológica de trabalho de campo que envolve o olhar participante do antropólogo com seu objeto de estudo[2] numa relação

simbiótica e sincrética, algo no tom de Sá Carneiro: “eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio (…)”.

O que mudou com a institucionalização da antropologia como disciplina e ciência nos séculos XIX e XX é que a pesquisa

de campo que antes era restrita a descrições de experiências humanas de gentes diferentes[3], passou a envolver o próprio
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antropólogo por sua condição igualmente relativizante de “gente”. Pesquisador e objeto de pesquisa tornaram-se um; nasceu o

antropólogo social ou cultural. E, embora existam manuais de etnografia, como os clássicos de Marcel Mauss, o trabalho de campo,

de observação, tem muito mais de anthropological blues (expressão de Roberto DaMatta)[4]: “o lado extraordinário, menos

rotineiro, porém mais humano”[5]; rompeu-se com a antropologia de gabinete.    

E esse é o verdadeiro olhar do jurista: o olhar antropológico. É preciso fazer esse rito de passagem: estabelecer um

vínculo para além do trabalhador com o que há de gente, de mais humano por trás dessa figura totêmica tão engessada pelo discurso

jurídico. A palavra “trabalhador” traz em si a força e o vazio que acompanham os termos jurídicos; é um tû-tû[6], uma palavra

quase desprovida de significado por faltar um preenchimento de vivência pelo jurista com o que é efetivamente ser trabalhador no

sentido mais humano.

 
(…) romper o círculo vicioso do objeto-sujeito-objeto, ampliando o campo da compreensão, da
comensurabilidade e, portanto, da intersubjetividade, e por essa via vai ganhando para o diálogo
eu/nós-tu/vós o que agora não é mais que uma relação mecânica eu/nós-eles/coisas[7].

 

Assim como o antropólogo torna-se nativo na busca pela concretização da pesquisa, é preciso que o jurista, pesquisador e

operador do Direito se tornem o próprio trabalhador, não como objeto de devoção, mas como um ser participante, desejoso, vivo. O

trabalho não é um retrato petrificado na parede; ele precisa ser pesquisado sem ser tolhido, congelado, aprisionado a conceitos ou

valores estanques. E é desse encontro com seu suposto objeto de pesquisa que se constrói o jurista, quando ele traduz e é traduzido

numa nova linguagem nascida da relação pesquisador/trabalhador: a linguagem perpassa todas as necessidades humanas. “E eu

deixei de ser repórter e ele deixou de ser personagem. Assumimos outros lugares no enredo de nossas vidas. E hoje quem escreve 

sobre mim é ele – num diário para São Francisco, a quem encarregou de me proteger” [8].

 
(...) a tradução, em lugar de se fazer semelhante ao sentido do original, deve, de maneira amorosa e
detalhada, passar para sua própria língua o modo se significar do original; assim como os pedaços
partidos são reconhecíveis como fragmentos de uma mesma ânfora, o original e a tradução devem ser
identificados como fragmentos de uma linguagem maior [9].

 

Que se possa ver o valor das pequenas histórias. Que se possa “amar as palavras” sem “dobrar a espinha” para que se viva

com verdade[10]. “Em suma, sem um olhar, um ouvir e uma narrativa reflexiva que caracteriza a observação antropológica, capaz

de dar vida e voz a um ‘outro’, o antropólogo corre o risco de não superar a ‘teoria nativa’ nem de superar-se em seu

etnocentrismo”[11]. Olhar, ouvir e escrever são três faculdades fundamentais no trabalho de campo do antropólogo[12] e do

jurista; Tchekhov vai além: olfato, audição, tato e paladar[13]. É um exercício de auto-reflexão. E que seja feito pela música.

 
(...) trata-se de guardar a memória da palavra. A música é uma memória da palavra, e, aliás, não é por
acaso que a primeira música começa com a arte vocal, com a voz e não com instrumentos. A palavra
se transformou em canção e depois em instrumental através do piano, do violão, etc. Temos aí uma
potência, mas desde que haja traço, desde que a palavra em seu sentido fundamental seja conservada
pela população. Se a população não perde a palavra, conservando-a no canto e na expressão popular,
ela é salva.[14].

 

Serão utilizadas três músicas de Chico Buarque (“O Que Será”, “Cotidiano” e “Construção”), uma música de Samuel

Rosa e Chico Amaral (“Baixada News”), a música “Comida” de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto e, por fim, a

música “Ouro de Tolo” de Raul Seixas. São músicas que falam do desejo e da vida cotidiana do trabalhador: o que há além do

controle de ponto e dos requisitos de configuração de uma relação de emprego; o que há de mais corriqueiro por trás daquele papel
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desempenhado por milhares de pessoas todos os dias para sua manutenção e do próprio sistema. É o que escapa ao olhar mecânico

de todos aqueles que se relacionam com o trabalhador: o desejo no sentido psicanalítico, no plano simbólico, e não apenas o desejo

necessidade. “Ao voltar de cada jornada de trabalho, tem tempo apenas para o banho antes de correr para a escola noturna em que

cursa o primeiro ano do ensino médio na esperança de tornar-se arqueólogo” [15].

 

 

2. TRABALHO, PESQUISA E DESEJO

 

 
Perder a vista e a visibilidade é abandonar a claridade do dia para entrar na escuridão do Hades.
Hades: a caverna platônica, a metrópole contemporânea. Nelas os olhos “olham sem ver” - quanto ao
homem, converteu-se em um “caleidoscópio dotado de consciência”. (...) o progresso e a modernidade
requer[em] a “dialética do olhar” que seja a transformação do luto em lúdico, pois só o olhar que se
aperfeiçoa a seus objetos de contemplação faz homens melhores[16].

 

 

As músicas escolhidas refletem o modus vivendi do trabalhador fora e dentro do ambiente de trabalho. Tratam de

expectativas, frustrações, amarras desse sujeito de desejo que é sempre percebido do ponto de vista da relação trabalhista como

objeto sem voz. A música possibilita analisá-lo como ser ambivalente, sujeito do trabalho e ao mesmo tempo sujeito de desejo,

carente da condição de ser percebido como “gente”. Há sempre um controle de impressões e referências simbólicas que distanciam

o trabalhador como sujeito de desejo – condição inerente a qualquer ser humano – do empregador e, inclusive, do pesquisador.

O trabalhador torna-se, portanto, exclusivamente sujeito do trabalho, desprovido de qualquer caracterização

humanizadora na relação com o pesquisador, empregador, ou operador do Direito. Esse hermetismo impede que as referências

simbólicas desse sujeito permeiem a interlocução, reforçado pela própria natureza transitória das relações impostas pelo sistema

capitalista.

O capitalismo vive um momento de grande flexibilização que modifica os sentidos e significados do trabalho, alterando a

própria percepção dos trabalhadores do que seja seu caráter pessoal: “o valor ético que atribuímos aos nossos próprios desejos e às

nossas relações com os outros (...)”[17]. Os laços de afinidade com as pessoas, a profundidade das experiências e as relações de

trabalho tornam-se de curto prazo, contra toda a lógica humana e do próprio Direito do Trabalho que sustenta a continuidade.

 
Muitos fatos decisivos estão além do tempo e do lugar da interação, ou assimilados nela. Por exemplo,
as atividades “verdadeiras” ou “reais”, as crenças e emoções do indivíduo só podem ser
verificadas indiretamente, através de confissões ou do que parece ser um comportamento expressivo
involuntário (grifo nosso)[18].

 

Falta na relação do trabalhador com aqueles que operam o Direito uma narrativa compartilhada. As relações são

fragmentadas e as identidades deficitárias porque é a memória que sustenta qualquer sentido de identidade, coletiva ou não[19];

falta profundidade no envolvimento: “perceber ruídos, sons e vozes de fundo”, “sentir odores, especificar sua procedência,

descrevê-los com palavras de uso comum, estabelecer sua composição química”, “tocar com as mãos”[20].

 
Só me comprometo a ouvir, a escutar de verdade, sem preconceitos. E se as pessoas me contam suas
histórias é porque quiseram contar, porque me deram algo precioso: sua confiança. E é o respeito pelo
privilégio de entrar em suas casas e ouvir a narrativa de suas vidas que me carrega por toda
reportagem, até a publicação. E depois dela[21].
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É necessário que se faça uma história a “contrapelo”[22], contra a versão oficial, dando voz a tantos discursos e

pequenas histórias apagadas, dissolvidas pelo vazio jurídico. “(…) os limites epistemológicos daquelas idéias etnocêntricas são

também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes dissonantes – mulheres, colonizados, grupos minoritários” [23]: in

casu, o trabalhador.

Assim, a primeira música, “O que Será (À flor da Pele)”,  embora tradicionalmente seja associada ao contexto em que foi

produzida, a ditadura militar, será aqui tratada a partir de uma interpretação muito particular. Foi uma canção feita para o filme

“Dona e Flor e seus Dois Maridos” e tem três versões. Todas elas, tanto “Abertura” quanto “O que Será (A Flor da Terra)” e “O que

Será (À Flor da Pele) tratam, fazendo uma leitura muito pessoal da letra de Chico Buarque, do desejo. O desejo é o objeto em todas

as estrofes:

 
O que será que será
Que andam suspirando
Pelas alcovas?
Que andam sussurrando
Em versos e trovas?
Que andam combinando
No breu das tocas?
Que anda nas cabeças?
Anda nas bocas?
Que andam acendendo
Velas nos becos?
Estão falando alto
Pelos botecos
E gritam nos mercados
Que com certeza
Está na natureza
Será, que será?
O que não tem certeza
Nem nunca terá!
O que não tem concerto
Nem nunca terá!
O que não tem tamanho...
(...)
Está na romaria
Dos mutilados
Está nas fantasias
Dos infelizes
(…)

 

E a versão “À Flor da Pele” é ainda mais explícita. E desejo e trabalho confundem-se:

 

(…)

O que não tem descanso, nem nunca terá

O que não tem cansaço, nem nunca terá

O que não tem limite

O que será que me dá

Que me queima por dentro,  será que me dá

Que me perturba o sono, será que me dá

Que todos os tremores que vêm agitar
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Que todos os ardores me vêm atiçar

Que todos os suores me vêm encharcar

Que todos os meus órgãos estão a clamar

E uma aflição medonha me faz implorar

O que não tem vergonha, nem nunca terá

O que não tem governo, nem nunca terá

O que não tem juízo

 

É uma letra libertária, com melodia forte[24] e que fala de um desejo vontade, desejo aspiração, desejo apetite. "Esse

homem encontrou a felicidade ao descobrir o tesouro de Príamo, o que prova que a realização de um desejo infantil é o único

capaz de proporcionar a felicidade" (grifo nosso)[25]. Um desejo que pertence inclusive ao trabalhador gente. Isso é perceptível na

letra da música “Ouro de Tolo”, de Raul Seixas:

 
Eu devia estar contente
Porque eu tenho um emprego
Sou um dito cidadão respeitável
E ganho quatro mil cruzeiros
Por mês...
(...)
Eu devia estar sorrindo
E orgulhoso
Por ter finalmente vencido na vida
Mas eu acho isso uma grande piada
E um tanto quanto perigosa...
Eu devia estar contente
Por ter conseguido
Tudo o que eu quis[26]
Mas confesso abestalhado
Que eu estou decepcionado...
Porque foi tão fácil conseguir [27]
E agora eu me pergunto "e daí?"
Eu tenho uma porção
De coisas grandes prá conquistar
E eu não posso ficar aí parado...

 

As pessoas têm desejos com signos próprios, significantes e símbolos que ficam despercebidos no trato cotidiano da

relação de trabalho. “Hoje, Hustene é dono apenas dos signos que ainda não lhe saquearam: Corinthians e Nossa Senhora de

Fátima” (...) Hustene acha que um homem precisa de futebol, religião e ideologia para não perder a sanidade”[28].

O trabalhador é um ser simbólico, um ser desejante, ser de linguagem que sente angústia[29] e busca a maximização da

felicidade: “um estado de completude de não falta”[30]. Para Clarice: “é um pecado, bem sei, querer a carência. Mas a carência de

que falo é tão mais plenitude do que esta espécie de fartura. Simplesmente não a quero”[31].

O anseio pela felicidade é objeto de “Comida”, de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto:

 
A gente não quer só comer
A gente quer comer
E quer fazer amor
A gente não quer só comer
A gente quer prazer
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Prá aliviar a dor...
A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer dinheiro
E felicidade
A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer inteiro
E não pela metade...

 

Zilda, personagem da música “Baixada News”, de Samuel Rosa e Chico Amaral, tem também suas referências

simbólicas, embora a subsistência seja sua maior e mais forte referência. A letra narra o cotidiano de uma mulher, mãe de família,

abandonada pelo marido e de cujo trabalho depende o seu sustento e de seus filhos.

 
Zilda é uma mulher
que mora na Baixada Fluminense
Mãe de cinco filhos
Cinco bocas pra comer
Seu ex-marido trabalhava
Como trocador de ônibus
Trocou Zilda por uma dama
Que passou pela roleta
A vida já não era fácil
Com a ajuda dele lá
Agora Zilda tá sozinha
Com os filhos pra criar
Às cinco horas ela acorda
E prepara o café
Depois com outros pescadores
Vai pro mangue de Magé

 

E, em seguida, a letra trata dessa trabalhadora em sua condição de ser desejante. Embora relate ceticismo e negativismo

do personagem, o “não desejo” é um argumento discursivo utilizado para amenizar o abandono e o sofrimento vividos por Zilda,

atropelos da vida. A solidão é discurso, mas há sempre a demanda pelo “outro”: “Porque, a demanda é a solicitação de uma presença

ou de uma ausência, e é sempre é dirigida ao Outro, como um pedido de amor e uma expectativa de preenchimento absoluto, de

fusão das almas, de plenitude”[32]. “A raiva é a minha revolta mais profunda de ser gente? Ser gente me cansa”[33].

 
Aos 28 anos, Zilda diz
Que é dona de si mesma[34]
Não pensa muita coisa
Não espera nada de ninguém
Catando a vida pelas patas
Dando tapas no destino
Arregaçar as mangas no mangue
Paciência em cada gota de sangue

 

A música “Comida” igualmente fala desse desejo.

 
Você tem sede de que?
Você tem fome de que?...
A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
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A gente não quer só comida
A gente quer saída
Para qualquer parte...
A gente não quer só comida
A gente quer bebida
Diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida
Como a vida quer...

 
Enquanto a necessidade é biológica, instintiva e busca objetos específicos (comida, água, etc) para
reduzir a tensão interna do organismo, o desejo não implica uma relação com esses objetos concretos,
mas sim, com o fantasma ou fantasia. Ou seja, “o fantasma é, ao mesmo tempo, efeito do desejo
arcaico inconsciente e matriz dos desejos atuais, conscientes e inconscientes”[35].

 

O desejo, embora nunca possa ser satisfeito – do ponto de vista freudiano da psicanálise – é o que move. E é preciso ler o

interlocutor a partir da construção conceitual de seu desejo mais íntimo, presente não só nos bastidores do trabalho, mas latente em

qualquer gesto. A relação de trabalho está impregnada de desejo: o desejo do empregador, do trabalhador, de cada envolvido, dos

operadores do Direito ao pesquisador. Desejos que se mesclam e orientam a relação, mesmo não sendo perceptível a olho nu.

A música “Cotidiano” é também permeada por desejo e trabalho. “É uma sátira social”[36]. E será usada porque trata

dos bastidores da vida de um homem comum, um trabalhador. A letra trata do desgaste da vida conjugal ao mesmo tempo em que

aborda a perspectiva do trabalho externo do marido e o doméstico da mulher. É uma miscelânea de desencanto casa/trabalho. O

próprio ritmo dado à melodia e a repetição constante da letra, começando sempre com “todo dia ela faz tudo sempre igual” dá o tom

monótono e emocionalmente pesado do convívio daquele casal e da rotina burocratizada e amarrada do homem trabalhador e da

mulher dona de casa.

 
No total, há, portanto, 24 versos. Sempre, o primeiro e o quarto, em cada estrofe, são hendecassílabos
(11 sílabas), enquanto o segundo e o terceiro são decassílabos. É bom lembrar que os decassílabos são
também chamados de heróicos porque esse tamanho é muito usado nos poemas épicos – em que se
cantam feitos de heróis. Teria essa escolha do tamanho dos versos alguma alusão ao tema escolhido
por Chico? O cantor de Cotidiano é um herói? (...) Os 24 versos terminam em sílaba tônica. Penso que
essa repetência é outro recurso de estilo empregado pelo compositor que visa a produzir e a marcar no
discurso o efeito intolerável de fastio[37].

 

O casal de Cotidiano está amarrado: ela em hábitos rigorosos e pontuais. E ele ao automatismo imposto pela mulher. Há

uma relação de dependência e subserviência entre os dois. A mulher age sempre sem espontaneidade:

 
Todo dia ela faz
Tudo sempre igual
Me sacode
Às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca
De hortelã...
(...)
Seis da tarde
Como era de se esperar
Ela pega
E me espera no portão
(...)
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Ela busca desempenhar seu papel de esposa e oferecer ao marido de forma eficiente o que seria adequado do ponto de

vista social, ao mesmo tempo em que o respeita e dele depende sua subsistência.

O homem está preso à necessidade de desempenho de um papel convencional de homem trabalhador, marido provedor,

passivo, amarrado à rotina imposta pelo trabalho e pela esposa, demonstrando necessidade de libertação, mas, ao mesmo tempo, de

respeito pela conduta corriqueira da mulher e inoperância diante da necessidade de mudança. Há desejo de subversão acanhado pela

força do cotidiano. “(…) quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os

valores oficialmente reconhecidos pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo como um todo”[38].

 
Todo dia eu só penso
Em poder parar
Meio-dia eu só penso
Em dizer não
Depois penso na vida
Prá levar
E me calo com a boca
De feijão...

 
Na terceira estrofe, é a única ocasião em que o homem usa a primeira pessoa. Está na rua, no trabalho,
participando daquilo que se pode chamar de esfera produtiva da sociedade. Aí pode agir longe da
mulher, na hora do almoço. A inquietude e a sede de liberdade são visíveis. Ele chega a ter momentos
de revolta e manifesta a si próprio inconformismo com a situação (...)[39].

 

Na música “Construção”, embora o autor tenha alegado não ter tido a intenção de tratar especificamente do operário, fica

evidente a narrativa de um dia corriqueiro de um trabalhador, sua relação com a família e com o próprio trabalho: “Subiu a

construção como se fosse máquina /Ergueu no patamar quatro paredes sólidas/Tijolo com tijolo num desenho num desenho

mágico”;

 
Os elementos “construção” , “quatro paredes” e “tijolo” convergem para a formação discursiva do campo da construção civil.
Inclusive são esses elementos que justificam o título da canção. Além disso,  o momento histórico de produção da canção foi
marcado por acidentes de trabalho, baixos salários e longas jornadas de trabalho na sociedade brasileira. (…) Em meados da
década, o Brasil foi  considerado campeão mundial em acidentes de trabalho. Os números são sempre imprecisos, pois boa parte
dos acidentes de trabalho não é registrada pelas empresas. Estima-se que dos 36 milhões de pessoas que compunham a PEA
(População Economicamente Ativa),  dois milhões foram vítimas de acidentes de trabalho. Só no ano de 1974, no Estado de São
Paulo, região mais industrializada do País, um quarto da força de trabalho registrada foi atingida, considerando-se apenas os
números dos acidentes de trabalho que foram registrados (780 mil casos) [40].

        

A relação com a família é ilustrada pelas passagens “Beijou sua mulher como se fosse a última/E cada filho seu como se

fosse o pródigo”. O personagem é o típico trabalhador chefe de família. E é nítida a construção paulatina de mais um dia na vida de

um ser coisificado, sem nome, que morre num sábado, dia, em tese, de lazer, atrapalhando a rotina daqueles que casualmente

cruzam seu caminho.

 
Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima
(...)
Agonizou no meio do passeio público
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Morreu na contramão atrapalhando o tráfego
(…)
E se acabou no chão feito um pacote tímido
Agonizou no meio do passeio náufrago
(…)
Morreu na contramão atrapalhando o público

 
“Construção” reproduz uma situação corriqueira de trabalho. Essencialmente, o percurso realizado pelo
operário é algo a não ser seguido. Percebemos o tom crítico pela sanção dada ao sujeito e pela
indiferença do sistema quanto à morte dele, como fica explícito no seguinte trecho: “Morreu na
contramão atrapalhando o público”[41]

 

A música, tanto pela melodia quanto pelo jogo de palavras usadas por Chico, escancaram um personagem apático, um

trabalhador comum amarrado à sua pequenez e incapacidade de reação diante da sua hipossuficiência. É um ser anônimo, tratado ao

longo da narrativa com indiferença pelo narrador e por todos que com ele interage. Chico, inclusive, escancara a desumanização do

homem: “Amou daquela vez como se fosse máquina”.

A sociedade hoje é marcada pela necessidade de sobrevivência, de viver nas fronteiras do presente, para as quais não

parece haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefixo “pós”: pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-

feminismo[42]. É o momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam no intuito de produzir figuras complexas de diferença e

identidade. Weber, em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, afirma ser a moderna ordem econômica, capitalista,

legalista e burocrática uma espécie de cárcere de ferro, determinadora da vida dos indivíduos imersos em sua estrutura[43].

E a letra de “Construção” é muito contundente ao mostrar o homem/trabalhador de forma trágica em relação à sociedade.

Isso é gritante no caso do acidentado: a voz e a memória daquele trabalhador morto em um acidente de trabalho devem ser ecoadas

e respeitadas por quem manuseia seu direito. A dor subjacente da família grita nos autos. O processo transpira desejo e é preciso vê-

lo a olho nu.

 
[...] o homem nu era considerado como sendo um primata sem nenhum valor - tal como o homem nu
com sua flecha -, enquanto que o homem equipado, com sua espada, seu cavalo, sua roupa - o
conquistador -,era considerado o mestre. [...] Assim é preciso proteger o “olho nu” tal qual era
necessário proteger o homem nu no momento do processo de Valladolid, de Las Casas (Bartolomeu de
Las Casas, padre dominicano espanhol que defendeu os índios contra a escravização e o extermínio
nas encomiendas”). Pois o olho nu é sagrado! Assim como o homem nu é sagrado![44].

 

“Discriminamos todos nós, enfim, quando nos tornamos insensíveis às infinitas variáveis do cotidiano, sem perceber que

uma parte do processo vem das ruas – contaminando, por todos os lados, o corpo cheio de poros da Justiça”[45]. A parte do

processo que vem das ruas é exatamente o fato; são os fatos que tornam os trabalhadores indivíduos, sujeitos pós-modernos,

sujeitos de desejos não coisificados.

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 
(…) em Antropologia, é preciso recuperar esse lado extraordinário das relações pesquisador/nativo. Se
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este é o lado menos rotineiro e o mais difícil de ser apanhado da situação antropológica, é certamente
porque ele se constitui no aspecto mais humano da nossa rotina[46].

 

 

O Direito do Trabalho não pode ater-se a testemunhos fictícios. É preciso ver o trabalhador em sua profundidade e isso é

o que falta de efetividade: o olhar estéril sobre o trabalhador lhe rouba a história. O pesquisador tem que se deparar com as

características que ressaltam o caráter descritivo que envolve cada história, os jogos emocionais que focam os processos internos

dos personagens, perceber seus conflitos, suas mudanças de posição e seu isolamento. “Pegava o ônibus para o trabalho às 4h20 da

madrugada com um orgulho que o deixava esticado. Nas noites de plantão, sozinho, me ligava para contar de sua alegria. Pankinha

tinha aprendido a desejar menos: e com isso perdeu e ganhou”[47].

É preciso ver o fato social, perceber o processo judicial e a pesquisa como instrumentos de vida e efetividade. O operador

do Direito, o pesquisador, o juiz, têm que perceber os conflitos e as histórias a serem decifrados. Faz-se necessária uma verdadeira

reflexão a respeito dos impactos da pesquisa nas relações de trabalho, das relações de trabalho na própria pesquisa e, igualmente, na

aplicação do próprio Direito.

Há códigos de comunicação que devem ser decifrados e o pesquisador é o intérprete, mas não mero reprodutor de

diálogos e sim um interlocutor sagaz, permeável pelas representações simbólicas de seu objeto de pesquisa, moldável pela interação

e não insensível a ela. O jurista, pesquisador, operador do Direito são “interpreter of maladies[48]”, desses males[49] que

perpassam o processo e se ajeitam na vida cotidiana das relações trabalhistas.

Deve ser desenvolvida a capacidade de perceber as pessoas e seus fatos a olho nu. O jurista o mediador entre o fato e a

norma, o intérprete da narrativa processual, dos resultados da pesquisa, das palavras, olhares e percepções das testemunhas e dos

silêncios das provas. E, para tanto, deve estar despido de qualquer vaidade, preconceito ou interpretação deformadora da realidade e

da própria técnica jurídica. 

Da pesquisa deve nascer uma nova dialética do olhar. As relações que envolvem o trabalhador devem ser permeáveis ao

desejo: trabalho é sempre desejo. Que se possa ver o valor das pequenas histórias. Que se possa “amar as palavras” sem “dobrar a

espinha” para que se viva com verdade[50].
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UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE O HÁBITO DE FUMAR: CASO BRASIL E ESPANHA

AN ETHNOGRAPHIC STUDY ON THE SMOKING HABIT: BRAZIL AND SPAIN CASE

Maria Teodora Farias Traldi

RESUMO
Neste estudo, de caráter etnográfico, apresenta-se uma análise comparativa a respeito do hábito
de fumar, especialmente no Brasil e na Espanha, a fim de investigar, as relações destas
sociedades com o tabagismo. Identificou-se as diferenças entre a Lei nº 13.541/09 do estado de
São Paulo e a Ley 28/2005 da Espanha. Ainda que existam leis que tentem proibir ou
obstaculizar o ato de fumar em ambientes coletivos, torna-se necessário entender como o
cigarro permanece mais presente em determinadas culturas, ainda que estas sejam consideradas
mais avançadas e desenvolvidas, fato que ocorre no caso da Espanha em relação ao Brasil. Entre
os pontos comuns observados nas duas realidades estudadas destaca-se a presença de razões
de cunho simbólico incidindo sobre o consumo e a importância da influência do grupo social, de
modo a validar a prática e ignorar ou minimizar os danos à saúde.
PALAVRAS-CHAVES: Etnografia; Tabagismo; Fumo; Brasil; Espanha. 

ABSTRACT
This paper aims to present a comparative analysis regarding the smoking habit, especially in
Brazil and Spain, in order to investigate the relations of these societies with tabagism.
Differences between the Lei n° 13.541/09 from the state of São Paulo and the Ley 28/2005 from
Spain were identified. Despite the fact that there are laws that attempt to prohibit or hinder
smoking in collective places, it becomes necessary to understand how smoking remains more
prevalent in certain cultures, even though they are considered more advanced and developed, as
it happens when comparing Spain to Brazil. Among the common features observed in both
realities studied the symbolic reasons imprint over the consumption and the importance of the
influence by the social group in order to validate the practice and ignore or minimize the
damage to health are prominent.
KEYWORDS: Ethnography; Tabagism; Fume; Brazil; Spain. 

1. Introdução  

            O primeiro cigarro que fumei foi em companhia de colegas aos dezoito anos, já na faculdade. Eles já tinham o
hábito de fumar há algum tempo, “desde os 15, quando as coisas mudam”. Acredito que se referiram à transição do
ensino fundamental para o ensino médio, provavelmente em função da necessidade de auto-afirmação e da “pseudo-
emancipação”, conhecidas e marcantes atitudes da adolescência. Ainda que eu não tenha desenvolvido o hábito de
fumar, a experiência não se restringiu a uma simples carteira de cigarros. Essa vivência me possibilitou uma escolha - a
de não fumar – e poder, mesmo assim, conviver pacificamente com fumantes, sem me mobilizar muito a ponto de não
ter uma posição radical acerca da proibição do consumo em ambientes coletivos. Se por um lado eu convivo bem com
fumantes e não fumantes, do outro, sou alvo de olhares desconfiados e reticentes por não tomar partido quando a
discussão entre os dois lados se acirra.

             Em uma viagem à Espanha percebi que o hábito de fumar pode ser diferente de um lugar para outro, ainda
que as disputas sobre onde permitir ou proibir o consumo sejam tão acaloradas quanto no Brasil. Este artigo foi
elaborado com o intuito de analisar as diferenças entre Brasil e Espanha acerca do hábito de fumar e a relação do
movimento para a proibição do consumo de cigarro e produtos similares em ambientes coletivos. Para tal intento foi
utilizado um método particular de pesquisa antropológica[1], a etnografia. A pesquisa etnográfica “involves both being
with other people to see how they respond to events as they happen and experiencing for oneself these events and
the circumstances that give rise to them”[2]. Oportuno mencionar que geralmente as pesquisas etnográficas são
realizadas em um espaço determinado como, por exemplo, um gabinete ou escritório. Pela natureza da investigação,
essa prática, neste trabalho em específico, se mostrou inoportuna, pois alteraria substancialmente a diversidade das
experiências e explicações que se buscou alcançar, contemplando diferentes culturas e contextos (Brasil e Espanha).

             Essa adaptação da etnografia propiciou observar que o tabagismo é um fenômeno multi-causal, onde a
valoração da representação social neutraliza as informações sobre os malefícios[3] do cigarro e dificulta a aplicação
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das leis antifumo. Dessa forma, os resultados do impacto negativo do fumo na saúde não são suficientes para diminuir
ou evitar o consumo. Tão logo essa questão foi definida, comecei um diário de campo com diversas observações e
entrevistas. A partir disso, procurei em livros, artigos, filmes e sites mais informações sobre o tabagismo em geral,
tanto informações oficiais quanto manifestações livres em blogs e comunidades virtuais de modo a fugir de explicações
já conhecidas. Para tanto, estudei as diferenças do hábito de fumar a partir das informações recolhidas no diário de
campo e analisei o discurso sustentado nas leis que proíbem o consumo de cigarros ou produtos similares em
ambientes coletivos.

            A importância deste estudo se dá por três motivos. O primeiro é o fato de elencar as diferenças no hábito de
fumar entre Brasil e Espanha. O segundo consiste na identificação das semelhanças e das discrepâncias no ato de
fumar entre os brasileiros e os espanhóis. Ainda que a Espanha seja considerada um país mais evoluído histórica e
socialmente que o Brasil, o hábito de fumar é muito mais intenso e descuidado no que tange ao descarte das cinzas e
da ponta do cigarro diretamente no chão mesmo em ambientes fechados como bares e lanchonetes. Esta constatação
corrobora alguns estudos cujas conclusões apontam que os países em desenvolvimento ainda não apresentam índices
de tabagismo tão altos quanto os países desenvolvidos, nos quais essa prática já é considerada uma epidemia com
altos índices de morbilidade e de mortalidade. O terceiro motivo se perfaz na tentativa de entender como nos dois
países - com hábitos diferentes de consumo-, as leis sobre a proibição do consumo em ambientes coletivos mobilizam
acirradas discussões. Bourdieu[4] salienta que os operadores do direito devem estudar e conhecer o universo social
onde a lei será aplicada, daí a importância de se identificar as diferenças entre o hábito de fumar no Brasil e na
Espanha e verificar se as leis refletem alguma adequação ou são apenas reproduzidas.

           O artigo, além da introdução, é desenvolvido em quatro tópicos. O segundo tópico é dedicado aos outros
aspectos acerca do hábito de fumar, onde contextualizei a presença do cigarro na sociedade. No tópico três apresentei
recortes do meu diário de campo onde anotei as minhas impressões e as entrevistas realizadas na Espanha. O quarto
tópico é dedicado a análise crítica da Lei Estadual n° 13. 541/09 do estado de São Paulo, também conhecida por Lei
Antifumo e da exposição de motivos da lei espanhola, Ley 28/2005 – Ley Antitabaco-, que trata das medidas sanitárias
acerca do tabagismo e regula a venda, fornecimento, consumo e publicidade dos produtos do tabaco. Cabe ressaltar
que essas leis não são correspondentes, uma vez que o Brasil, representado pela lei do estado de São Paulo[5], já
proibiu, em ambientes de uso coletivo, o consumo de cigarro e produtos similares, ao passo que a Espanha ainda não
o fez. No último tópico, apresento as considerações finais a partir das idéias expostas ao longo do texto.

2. Outros aspectos acerca do hábito de fumar

          O tabaco vem sendo consumido desde antes de Cristo. É originário das Américas, onde os nativos, indígenas,
utilizavam-no com fins medicinais e para celebrar cerimônias religiosas[6]. A origem do termo tabaco é controversa,
no entanto, acredita-se que a palavra venha do nome da ilha de Tobago ou da região de Tabasco, no México, alguns
dos lugares onde a planta foi primeiramente encontrada[7]. Cristóvão Colombo se interessou pela planta aromática
que os indígenas mascavam e fumavam e levou algumas folhas na viagem de retorno à Europa, onde a novidade não
despertou muito interesse. No Velho Mundo, a planta era mascada ou aspirada sob a forma de rapé. A planta ficou
mais conhecida a partir do século XVI, quando aventureiros e diplomatas popularizaram o tabaco.

            Jean Nicot, diplomata francês, observou que o rapé aliviava as suas fortes enxaquecas e o enviou para a
rainha da França, Catarina de Médici, para que usufruísse do alívio[8]. O “tratamento” começou a popularizar a planta
e o sobrenome do diplomata acabou dando origem ao nome da substância conhecida por nicotina. O hábito de fumar
o tabaco remete ao século XIX, na Espanha, onde os charutos eram um símbolo da ostentação de prestígio e poder
econômico. O cigarro só apareceu em 1840, quando a finalidade terapêutica original deu espaço para o hábito de
fumar por prazer. Os cigarros que eram feitos à mão, passaram a ser fabricados em série só em 1883. Durante a
Primeira Guerra Mundial, o cigarro já era amplamente consumido[9].

No Brasil, a literatura médico-científica associa o tabaco a diversos
malefícios desde 1849, quando veio a lume o texto “Breves reflexões
higiênicas sobre o uso do tabaco”, de Martinho Xavier Rabelo, disponível na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Cita-se ainda, “O fumo e seus efeitos
no organismo humano” de Joaquim Nogueira Paranaguá, 1914; “O vício de
fumar” de Eugênio Jorge, 1936; “Tabagismo” de Inácio Lopes, 1942; “O
fumo” de Francisco de Fuccio, 1953 e “Os escravos do século” de Edgard
Berger e Oldemar Beskoe, 1964[10].

            As pesquisas já derrubaram a crença na capacidade médico-terapêutica do fumo, de modo a aumentar a
conscientização e prevenir a dependência química das substâncias nocivas presentes no fumo. Segundo o Instituto
Nacional do Câncer, desde 1992, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o tabagismo como doença cuja
identificação no Código Internacional de Doenças (CID) é o F 17. “Para a OMS, o tabagismo cria uma desordem
mental e de comportamento em razão da síndrome da dependência à nicotina”[11]. Um estudo conduzido pela
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Universidade Federal de Santa Catarina concluiu que a:

[...] nicotina age de duas maneiras distintas: tem um efeito estimulante e,
após algumas tragadas profundas, tem efeito tranquilizante, bloqueando o
stress. Seu uso causa dependência psíquica e física, provocando
sensações desconfortáveis na abstinência. Em doses excessivas, é
extremamente tóxica: provoca náusea, dor de cabeça, vômitos, convulsão,
paralisia e até a morte[12].

            Esses fatores poderiam explicar porque, mesmo sabendo dos malefícios, as pessoas continuam fumando ou
ainda tentam parar e não logram sucesso. Algumas pessoas podem, de fato, ser dependentes da nicotina, mas a
questão sobre parar ou continuar a fumar é um pouco mais complexa, englobando outros aspectos que vão além dos
efeitos dessa substância.

Isso porque o ato de fumar traz consigo um ritual que envolve vários sentidos. Um fumante irá descrever desde o
prazer de sentir um cigarro entre os dedos até o sabor, aromas e imagens associados ao produto. Além disso,
especialmente em ambientes sociais, o ato de fumar envolve uma sensação de compartilhamento com outros
fumantes[13].

           As ações e atitudes que uma pessoa tem frente a outra ou a um fato ou acontecimento são guiadas pelas
representações sociais e estas mudam no transcorrer do tempo e do contexto. Portanto, em contextos diversos
existem diferentes representações que se transformam em razões suficientes para o hábito de fumar. Como há várias
correntes estudando as representações sociais, optei por trabalhar à luz da Escola Francesa que entende a
representação social como:

[...] um sistema de valores, idéias e práticas com uma função dupla: primeiro de estabelecer uma ordem que
possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material, social e controlá-lo; e em segundo lugar,  de possibilitar
que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, proporcionando-lhes um código para
normatizar e classificar os aspectos de seu mundo e de sua história individual e social sem ambigüidades[14].

            Dessa forma, as representações são regionais e não universais, pois mudam de um lugar para outro, sendo
compartilhadas pela sociedade e aceitas como verdades de modo a orientar as atitudes dos integrantes dessa
sociedade. Ao se inserir em uma determinada sociedade, esta já possui sua rede cheia de representações que acabam
por identificar e categorizar tanto ações quanto objetos e pessoas. Assim, o agente adquire essa representação,
repercutindo na forma como este vê o mundo. Essa forma de ver o mundo e entender os acontecimentos acaba
constituindo a sua realidade. As representações são retidas na memória dos agentes, integrando seus esquemas de
pensamento como categorias que expressam a realidade e produzindo-a ao determinar as maneiras como os agentes
interpretarão e responderão, refletindo nas ações do cotidiano.

As representações sociais se conceitualizam como saberes funcionais ou teorias sociais práticas que designam uma
forma de conhecimento específico, o saber de sentido comum, cujo conteúdo manifesta a operação de processos
gerativos e funcionais caracterizados socialmente[15].

          Em um sentido mais amplo, designam uma forma de pensamento social, e ainda que venham permeadas por
conhecimentos científicos, mostram a lógica e as idéias que levam as pessoas a compreender as diferentes ações que
realizam[16]. Dessa forma, a finalidade terapêutica dá lugar a outros aspectos como a afirmação social, o glamour, o
status e a sensualidade relacionada ao fumo, uma verdadeira dependência psíquica.

         Um exemplo do status relativo ao hábito de fumar, principalmente no que se refere aos jovens, é a sugestão de
preenchimento de perfil em redes sociais. O Orkut, por exemplo, oferece sete respostas para que o usuário indique sua
relação com o fumo, a saber: não, socialmente, de vez em quando, regularmente, excessivamente, tentando parar e
ex-fumante. Não parece fundamental para um relacionamento virtual esse tipo de informação, ainda mais tão
pormenorizada. Curioso observar que os jovens que fumam no Brasil ostentam o cigarro, de forma diferente dos
jovens espanhóis, enquanto estes encaram o fumo com discrição, como algo internalizado no estilo de vida cotidiano,
os jovens brasileiros se expõem com o cigarro como um acessório a ser exibido ou um indicador de identificação e
integração com um grupo diferenciado que, inclusive, contesta as políticas de saúde que combatem o tabaco.

         O papel da mídia na divulgação do consumo também é outro ponto a ser considerado. O cinema, em meados do
século XX, mostrava o ato de fumar como um símbolo de glamour. O cigarro figurava como um acessório
indispensável dos personagens charmosos. Alguns desses atores não fumavam apenas em cena, mas na vida real
também, fato que ocasionou a morte de alguns em razão de tipos de câncer atribuídos primordialmente ao consumo
do cigarro[17], entre eles Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Errol Flynn, John Wayne e Vincent Price[18].

          As pessoas, por influência da mídia, perceberam a associação do cigarro com aquele estilo de vida desejável,
aumentando consideravelmente o grupo de fumantes.

Os materiais criados pelas agências de publicidade tinham como objetivo neutralizar os temores do público sobre os
malefícios do tabaco e aumentar a quantidade de novos fumantes. Surpreendentemente a indústria associava o tabaco
à saúde, usando imagens de médicos, atletas e até bebês. Devido à falta de legislação que protegesse a saúde das
pessoas contra o tabaco até o final do século XX, essas estratégias eram utilizadas livremente[19].
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          Não raro são veiculadas iniciativas para sensibilização dos fumantes acerca do risco e malefícios do fumo, por
meio de propagandas, fotos em maços de cigarros informando sobre os danos que provocam à saúde etc. A partir da
produção em massa de cigarros, ficou cada vez mais fácil controlar a indústria por meio de altas taxas de impostos
sobre o produto no afã de inibir o consumo. Em março de 2009, o Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre o
aumento do imposto especial de consumo sobre o tabaco, cujo objetivo era reduzir o consumo, as diferenças entre os
níveis de tributação e combater o contrabando intracomunitário. “A Comissão Européia espera que com o aumento dos
impostos o consumo do tabaco reduza cerca de  10 % nos próximos 5 anos”[20].

          Sabendo que o Estado fatura bastante com esse tipo de tributação, seria natural acreditar em certa contradição
uma vez que ele se beneficiaria do consumo a partir da arrecadação expressiva de impostos. No entanto, é bom
lembrar que o custo social do cigarro é muito maior que a arrecadação tributária. “As doenças causadas pelo tabaco
são responsáveis por perdas econômicas de aproximadamente US$ 200 bilhões de dólares, no mundo”[21]. O Estado
arca com o tratamento das doenças provocadas pelo fumo no seu sistema de saúde tanto para curar os fumantes
como os chamados fumantes passivos, portanto a tributação parece servir primordialmente como forma de não
incentivo para os fumantes.

 

3. Tabagismo: um pecado evitável e também incondenável

A Espanha é formada por dezessete comunidades autônomas (Andaluzia, Aragão, Astúrias, Baleares, País
Basco, Ilhas Canárias, Cantábria, Catalunha, Castela-La Mancha, Castela e Leão, Extremadura, Galícia, La Rioja,
Comunidade de Madri, Região de Múrcia, Comunidade Foral de Navarra e Comunidade Valenciana) e Ceuta e Melilla
cujos estatutos lhes atribuem a categoria de cidades autônomas. Segundo o ordenamento constitucional espanhol de
1978, essas entidades territoriais são dotadas de autonomia legislativa e competências executivas, além de poderem
ser administradas por representantes próprios. Assim, ainda que alguns poderes só possam ser exercidos pelo Estado,
as comunidades autônomas gozam de certa discricionariedade, podendo adequar a administração de suas regiões às
características e aos anseios locais. O reconhecimento e a garantia do direito à autonomia das nacionalidades e regiões
que compõem o Estado está fundamentado na premissa da unidade indissolúvel da nação espanhola. A autonomia foi
vista como uma solução para as reivindicações democráticas das nacionalidades e das relações do poder central com
estas, depois do regime franquista que negou as peculiaridades de cada região. A Espanha conta, ainda hoje, com um
grupo separatista conhecido como ETA – Euskadi Ta Askatasuna[22] - que por meio de atentados evidencia o fato
dessa solução não ter atendido a contento aos anseios das diferentes identidades existentes na Espanha.

            A área territorial total da Espanha é de 504.030 km2 e onde além do castelhano, outras três línguas (basco,
catalão e galego) são faladas, a depender da região. O Brasil, com proporções continentais, soma uma área territorial
de 8.514.876,599 km2. Ainda que a riqueza cultural seja bem diversificada, conta com apenas uma língua falada ao
longo de seu território. O tamanho da Espanha chega a ser menor que o quinto maior estado brasileiro, representado
pela Bahia com 567.692,669 km2. A partir dessa análise, podemos imaginar a proximidade de grupos tão diferentes e
culturas tão marcantes em um espaço reduzido. Portanto, visitar apenas uma região não possibilita dizer com
propriedade que realmente se conheceu a Espanha. Fiquei trinta e cinco dias em férias, viajando por esse País, com
um carro alugado, fato que apesar das vantagens da mobilidade para optar por cidades menos conhecidas, trouxe
também um desafio hercúleo para se localizar as escassas, por isso muito disputadas, vagas para estacionar.

Cheguei a Salamanca durante um fim de tarde. Procurei um hotel e lá pelas oito da noite saí a pé para
dar uma volta. Fazia um frio considerável, uns oito ou nove graus, mesmo assim a quantidade e
diversidade de transeuntes ocupava rapidamente as calçadas. Fiquei encantada como as ruas são espaços
que viabilizam a socialização e a convivência, casais com carrinhos com bebês, grupos de jovens, idosos
muito bem arrumados, homens e mulheres levando seus cães para passear e pessoas que pareciam estar
saindo do trabalho compartilhavam de forma harmônica o espaço. Os espanhóis saem normalmente com
frio e chuva para caminhar e passear na rua, aparentemente sem um objetivo específico, simplesmente
saem à rua. No outro dia, tomei café da manhã em uma cafeteria perto do hotel. Era um ambiente bem
informal, apto para ser freqüentado para um simples café da manhã como também para refeições ou pra
tomar alguma bebida à noite. Pedi um suco de laranja e torradas, que eles chamam de tostada peguei no
balcão e fui para a mesa. Dois homens de aproximadamente quarenta anos já bebiam cerveja com
bocadillos (sanduíche) no balcão. Um rapaz magro com um visual meio rocker botas, calça jeans preta
justa e uma jaqueta surrada de couro jogava concentrado em uma máquina caça-níquel, muito comum na
Espanha. Outros dois rapazes que aparentavam estar em serviço entraram e fizeram rapidamente o
pedido e se sentaram à mesa para esperar. Apesar de ser dia, a iluminação do estabelecimento dava um
clima de fim de noite, algo meio lúgubre. Mesmo comendo distraída, percebi a entrada de uma moça
bonita, arrumada com roupa de noite e bastante maquiagem. Ela pediu café com leite e aguardou no
balcão conversando com o empregado. Pelo tom coloquial da conversa, acredito que eles já se
conheciam. Logo depois entrou outra moça no mesmo estilo da primeira e se juntou à conversa, aquele
encontro para o café parecia ser um hábito cotidiano. Mal terminaram de comer e começaram a fumar.
Eu já estava há mais tempo na Espanha e não me surpreendia mais com a quantidade e os horários em
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que os espanhóis fumavam. O que me chamou a atenção foi ver as duas moças jogarem as cinzas e as
pontas de cigarro diretamente no chão do estabelecimento. Fiquei olhando o empregado para ver como
reagiria, pela total ausência de reação dele e dos demais, cheguei à conclusão que essa atitude de jogar
o cigarro no chão é um hábito aceito entre eles[23].

           Continuei o passeio e comecei a prestar mais atenção ao chão para avaliar a quantidade de lixo depositada. As
ruas pelas quais passei estavam limpas, não davam a impressão do fluxo que constatei na noite anterior.

Em Ávila, cheguei durante a noite, jantei em um restaurante cheio. As mesas eram grandes para
comportar as confraternizações de fim de ano e algumas famílias. Não consegui avaliar as condições de
higiene do piso, mas todas as mesas tinham cinzeiros, fato que me fez acreditar que os fumantes dessem
prioridade para este, ao invés do chão. No outro dia pela manhã, entrei em um café para tomar o
desjejum. Era um ambiente com entrada pequena, mas com um vidro onde se podia tanto ver a rua
como ser visto nas mesas, parecia um aquário. Atendiam no balcão um homem e uma mulher. O cheiro
de cigarro era fortíssimo, senti ardência nos olhos e um desconforto pelo odor. Duas senhoras com
casacos de pele tomavam café com leite e fumavam em uma das mesas. Três homens com aparência de
aposentados bebiam vinho e fumavam, suas taças estavam muito próximas de xícaras vazias de café.
Acredito que chegaram lá para tomar o café e acabaram esticando o encontro com o vinho. Não demorei
muito a perceber que o chão próximo ao balcão estava com um verdadeiro tapete de cinzas e pontas, o
que evidenciava que antes muitos outros clientes já haviam passado por ali . O estranho é que tinha uma
lixeira no chão ao lado de um dos homens que tomavam vinho, mas ele insistia em jogar a cinza no chão
sem a menor cerimônia. Entrou uma menina com roupas bem comportadas, parecia ser vendedora e
pediu uma bebida que foi servida de uma garrafa parecida com vinho branco, só que um pouco mais
rosada. Fiz um juízo equivocado, pensando se tratar de bebida alcoólica. Mais tarde, depois que a menina
saiu, perguntei ao atendente o que era aquilo. Ele continuou trabalhando, levando coisas para a cozinha e
tentando me explicar aos gritos, nessa hora, agradeci para mim mesma o fato de ter esperado a menina
sair para só então perguntar. A bebida trata-se de uma espécie de xarope doce, concentrado de maçã e
sem álcool, o nome eu não consegui entender. As senhoras que usavam casaco de peles recolheram suas
xícaras da mesa e deixaram no balcão ao se despedirem do homem. Um dos homens que tomavam vinho
pagou a conta e foi para uma máquina caça-níquel muito barulhenta, o ruído era algo que me levaria a
loucura se eu trabalhasse lá. Ele ficou uns três minutos apertando os botões preguiçosamente dando a
impressão de não estar muito interessado no resultado do jogo. Na hora eu pensei que aquilo era uma
boa maneira de jogar dinheiro fora tendo em vista as reduzidas chances do jogador. Terminei meu suco e
enquanto pagava, ouvi um barulho de moedas caindo. Era a primeira vez que via alguém ganhar alguma
coisa em máquinas caça-níqueis[24].      

            Em toda a Espanha, os containers de lixo são separados, existe uma grande caixa verde para descarte de
vidro e outras de diversas cores para outros tipos de lixo. A própria pessoa leva o lixo e faz a separação na hora de
jogar dentro da caixa. Sentei em um banco e logo apareceu um senhor com um pouco de dificuldade de locomoção e
um saco na mão. Ele parou em frente à grande caixa verde, abriu seu saco e tirou três garrafas de vinho. Pelo
barulho, as garrafas não se quebraram, acredito que algo deva ter amortecido a queda, sendo que a entrada da
garrafa fica a uma altura de um metro e meio do chão. Deu uns passos meio desengonçados para o lado e em outra
grande caixa, jogou fora a sacola plástica. Posteriormente, em outras cidades percebi que grande parte da população
recolhe corretamente o lixo. Comecei a me questionar a respeito da coerência entre participar de uma coleta seletiva e
jogar pontas e cinzas de cigarro no chão.  

 Barcelona foi uma das cidades com mais diversidade cultural. Peruanos e chineses eram tão comuns
quanto os próprios espanhóis. Foi a cidade com maior fluxo de turistas. Como não havia feito a reserva,
tive que peregrinar em vários hotéis até achar algum com vaga. Desci para fazer a primeira refeição
completa às 21:00, encontrei um bar com uma pizzaria pequena. Como diria meu avô – o melhor tempero
é a fome -, a comida parecia ter saído direto do forno microondas. Cinzeiros sobre a mesa. Voltei à
pesquisa. Duas jovens com aparência de dezesseis anos e pose de vinte e oito, fumavam tranquilamente
na mesa à frente e tomavam café. A maquiagem pesada não escondia a idade das moças, ladeadas por
dois capacetes para moto decorados com adesivos infantis e grafites. Tentei lembrar se menores de
dezoito anos podem ter habilitação para dirigir na União Européia, o esforço mental foi desfeito enquanto
eu realmente admirava a habilidade e o tom blasé da cena. Meninas discretas, não ostentavam, não
chamavam atenção para o cigarro. Elas eram o principal[25].

             Em São Paulo e Curitiba, essa cena seria um pouco diferente. Os jovens no Brasil enfatizam tanto que estão
fumando que acabam dividindo o papel principal com o “acessório”. Isso pode nos mostrar que não é algo tão trivial e
internalizado, o hábito de fumar, no Brasil.

A expressividade do indivíduo (e, portanto, sua capacidade de dar impressão) parece envolver duas espécies
radicalmente diferentes de atividade significativa: a expressão que ele transmite e a expressão que emite. A primeira
abrange os símbolos verbais,  ou seus substitutos, que ele usa propositadamente e tão só para veicular a informação
que ele e os outros sabem estar ligada a esses símbolos. Esta é a comunicação no sentido tradicional e estrito.  A
segunda inclui uma ampla gama de ações, que os outros podem considerar sintomáticas do ator,  deduzindo-se que a
ação foi levada a efeito por outras razões diferentes da informação assim transmitida[26].
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             Onde as meninas de Barcelona teriam “aprendido” a fumar? Com a família, possivelmente, com todos,
certamente. As pessoas fumam pela necessidade de pertencimento ao grupo de amigos, significa também a entrada
na adolescência e um meio de se insurgir contra as normas sociais. A validação do grupo torna o tabagismo desejável,
uma forma de chamar atenção, expressando igualdade mostrando que têm os mesmos direitos apesar dos
reconhecidos prejuízos à saúde. Segundo o estudo realizado em Querétaro, México em 2005:

nos conhecimentos das adolescentes aparece o discurso médico que expõe que fumar tem graves conseqüências
para a saúde. Entretanto, as representações que aparecem a nível simbólico são mais importantes que a própria
saúde. Da mesma forma que em outros estudos, descobriu-se que fumar representa um rol de autonomia, de idade
adulta,  de busca de aceitação e de pertencer a um grupo para a população estudada características próprias da idade
adolescente[27].

             Comparando Espanha e Brasil, constatei outra discrepância no hábito de fumar. Lá é comum encontrar mães
carregando seus bebês e fumando, não poupando o próprio filho da condição de fumante passivo. Cabe destacar que
não observei nenhuma gestante fumando. Segundo as minhas observações, na Espanha a cada dez pessoas na rua,
sete ou oito fumam. Enquanto que no Brasil, especialmente na região de São Paulo ao Rio Grande do Sul, esse
número não passa de três ou quatro pessoas, no máximo.

Em Sevilha, encontrei um senhor com ar receptivo fumando em um banco de uma praça vazia. Era um
fim de tarde e eu havia me perdido. Perguntei qual era a direção do rio para me orientar no mapa e ele
respondeu. Sua resposta amável, como a de um avô, e a minha explícita condição de turista me deram
coragem de perguntar “Por que vocês fumam tanto?”. Ele baixou o olhar e ficou quieto por alguns
instantes, e então me devolveu “Por que você não fuma?”. Quando abri a boca para responder que não
sabia, percebi que era uma pergunta retórica dele e ele já estava começando a responder. “Porque é um
hábito meu. O motivo dos outros eu não sei. Eu fumo porque é um pecado perdoável, é a companhia a
qualquer hora que eu tenho. Você abandonaria um amigo por ele ser visto como ruim pelos outros?”.
Essa resposta me desestruturou, olhei para ele agradeci a orientação e disse que a resposta dele dava
muito o que estudar. Ele riu, perguntou se eu era estudante de medicina e me apontou novamente a
direção. Dei tchau novamente e segui[28].

             Passei alguns dias pensando na resposta que recebi do senhor de Sevilha, não tive dúvidas quanto a clareza e
dor expressas, entretanto, como o encontrei uma única vez, não tive a oportunidade de testar a veracidade de todos
os elementos da história. Segundo Goffman, “quando um indivíduo desempenha um papel implicitamente solicita de
seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles”[29]. O impacto da interação em Sevilha
me fez lembrar da Baby, personagem de Glória Pires no filme É Proibido Fumar[30]. Ela era uma fumante com uma
vida banal e sozinha, brigava com as irmãs e dava aulas de violão. O cigarro era seu grande companheiro, assim como
para o senhor de Sevilha. Certo dia, um músico chamado Max torna-se vizinho de Baby e começa a trazê-la a vida. Ela
resolve lutar pela relação e percebe que o cigarro não era seu único problema. O cigarro apesar de ser visto como um
companheiro ruim pelos outros, pode ser uma proteção para que os outros problemas fiquem escondidos sob uma
nuvem de fumaça[31]. Talvez o cigarro possa atuar como uma pausa, não apenas de cinco minutos, mas uma pausa
da realidade que nos incomoda. O cigarro-refúgio do senhor de Sevilha foi a resposta mais honesta que recebi de um
fumante sobre esse assunto. Muitas vezes eles não sabem porque fumam, fumam em uma inconsciência que
aparentemente reflete apenas falta de cuidado com a saúde. Mas, a meu ver, quem fuma os cigarros-refúgio, fuma
com uma consciência mais dolorosa que qualquer dano à saúde. Individualismo, medo da troca, solidão, abandono e
comunicação falha também podem ser explicações para o hábito de fumar. No caso dos espanhóis cabe lembrar a
herança sofrida da Guerra Civil Espanhola e a necessidade de resgatar as autonomias regionais que foram reprimidas
pelo regime ditatorial Franquista. Isso ratifica um dos benefícios identificados pelos fumantes, que a prática atua no
nível psicológico provocando bem-estar e alívio de tensão.      

 

4. O tabagismo e a lei

            Acredita-se que o rei Jaime I da Inglaterra foi o primeiro governante a declarar guerra contra o fumo. Em
1603, ele iniciou a primeira campanha governamental antifumo com o tratado “A Counterblaste to Tobacco” algo como
“um contra-ataque ao tabaco”.

Pouco depois, Jaime I elevou a alíquota de importação do tabaco em exatamente dois mil por cento. Seus súditos
sonegavam o imposto por meio de contrabando e cultivo doméstico. Então, Jaime mudou de tática novamente e, em
1615, tornou a importação do tabaco monopólio da coroa: o opositor mais forte do consumo de tabaco tornou-se um
dos seus principais beneficiários[32].

            A relação do Estado com o cigarro é permeada de diversos fatores. Na esfera do Direito, o cigarro pode ser
discutido tanto na possibilidade de responsabilização civil das indústrias fumígenas sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor, quanto no âmbito do Direito do Trabalho na discussão do cabimento do adicional de insalubridade para
os garçons e demais empregados que trabalham em ambientes fechados onde o fumo era permitido. O presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Hotelaria e Gastronomia de São Paulo (Sinthoresp), Francisco Calanzans Lacerda,
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comemorou a Lei Antifumo no estado de São Paulo: “A lei é melhor, porque não existe adicional que pague a saúde
do funcionário”[33]. Do outro lado, a fabricante Souza Cruz utiliza a manutenção dos empregos da cadeia produtiva
como um benefício importante trazido pela indústria do cigarro. Segundo o site da Souza Cruz “na produção de fumo,
cerca de 40 mil produtores integrados recebem sementes, insumos, assistência técnica e garantia de compra da
safra”[34]. Ademais, donos de bares e restaurantes acreditam que a proibição para o uso do cigarro em ambientes
coletivos pode baixar o movimento dos estabelecimentos, ameaçando a manutenção dos empregos. A Associação
Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento (Abrasel) questionou a constitucionalidade da Lei nº 13.541
através da ADI 4.239. A ação foi arquivada pela ministra Ellen Grace que considerou a ilegitimidade da Abrasel para
promover ADIs.

A Advocacia-Geral da União já se manifestou contra a constitucionalidade das leis estaduais sobre a matéria, já que
entende que a competência para legislar sobre o assunto é federal. Já há vários estados e cidades com leis
semelhantes à de São Paulo, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Em todos os estados, as
leis estão sendo questionadas por ações judiciais. Em São Paulo, mais de 40 ações foram ajuizadas contra a lei. A
Justiça do Rio já concedeu pelo menos duas liminares suspendendo os efeitos da lei  local, mas as medidas foram
cassadas. Contra a lei  do Paraná, já há duas ADIs à espera de julgamento no Supremo. O governador Blairo Maggi
chegou a vetar a lei  antifumo de Mato Grosso, mas o veto foi derrubado pela Assembléia Legislativa[35]. 

            Nesse trabalho, restringiu-se a análise de duas peças legais, a saber, a Lei nº 13.541/09 do Estado de São
Paulo e a Ley 28/2005 espanhola, desconsiderando as demais repercussões jurídicas que a produção, consumo e venda
do cigarro possam suscitar.    

            A Lei nº 13.541/09, a Lei Antifumo do Estado de São Paulo estabelece normas de proteção à saúde e de
responsabilidade por dano ao consumidor por meio da criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos
fumígenos.

Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco[36].

            A Ley 28/2005 da Espanha aborda as medidas sanitárias frente ao tabagismo e regula a venda, o
fornecimento, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco. A Exposição de Motivos da lei fundamenta a
necessidade no fato de:

En España, al igual que en otros países desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y
morbilidad evitable. La evidencia cientifica sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la salud de la
población es concluyente[37].

            Segundo o artigo primeiro, o objeto da referida lei é:

establecer, con carácter básico, las limitaciones, siempre que se trate de operaciones al por menor, en la venta,
suministro y consumo de los productos del tabaco, así como regular la publicidad, la promoción y el patrocinio de
dichos productos, para proteger la salud de la población.
Promover los mecanismos necesarios para la prevención y control  del tabaquismo[38].

            A principal diferença entre a lei do estado de São Paulo e da Espanha reside no fato da primeira proibir
integralmente enquanto que a lei espanhola tem uma concepção mais flexível, estabelecendo locais em que o consumo
é proibido e outros em que a criação de zonas habilitadas para o consumo é facultada aos donos do estabelecimento,
mediante regras claras para tal.

Artículo 6. Limitaciones al consumo de los productos del tabaco.El consumo de productos del tabaco deberá hacerse
exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que no esté totalmente prohibido o en los especialmente
habilitados para ello. A tales efectos, se distingue entre los lugares en los que está totalmente prohibido fumar y
aquellos otros en los que, pese a esa prohibición, se permite la habilitación de zonas para el consumo del tabaco[39].

            Ainda que essa solução encontrada pela lei espanhola pareça mais democrática e includente, não é
recomendada pelos médicos. Sendo assim, os argumentos em prol da saúde coletiva reforçam a proibição total do
consumo de cigarro em ambientes coletivos. A cardiologista Jaqueline Issa, coordenadora do Ambulatório de
Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração (Incor) diz que os fumantes e os ex-fumantes, quando veem
alguém com cigarro na boca, sentem vontade de fumar na hora. Além disso, “manter quem está se tratando longe da
tentação é outro mérito da lei”[40]. O médico Drauzio Varella, após expor os dados alarmantes acerca dos prejuízos
do tabagismo, argumenta que a liberdade de uma ação individual não deve causar mal à coletividade e sentencia que
“não é função do Estado proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Mas é dever, sim, defendê-lo do mal
que terceiros possam fazer contra ele”[41].

            Dessa forma, apesar de aparentemente abusiva, a lei do estado de São Paulo adotou a maneira que
efetivamente pode proteger os não fumantes, aludindo à máxima “sua liberdade termina quando começa a do outro”.  
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5. Considerações finais

            A possibilidade de realizar uma observação cotidiana e análise crítica de um hábito em uma realidade sócio-
cultural diversa da brasileira foi um dos meus objetivos quando da viagem à Espanha em dezembro de 2009.  Essa
pesquisa me proporcionou uma visão muito diferente da que eu estava acostumada, especialmente no que se refere
ao consumo de cigarro. A pesquisa etnográfica me permitiu propiciar o encontro das preocupações de diferentes
ciências humanas e sociais, podendo, especialmente, apresentar a articulação entre o individual e o social. Este fato
salienta a forma multidimensional como o cigarro interage com a sociedade, sob diversos aspectos e de diversas
formas, devendo as leis atentarem para essa intrincada relação.

          No Brasil, pode-se dizer que o cigarro está sendo combatido, especialmente em São Paulo, apresentando uma
gradual redução do número de fumantes. Parte dos que ainda fumam já reconhecem os prejuízos e se preparam para
a árdua tarefa de entrar na categoria de ex-fumantes. As campanhas de conscientização são frequentes e logram êxito
ao sempre relembrar e estimular os benefícios de se abandonar de vez o cigarro. Na Espanha, a grande quantidade de
fumantes me surpreendeu, bem como a frequência com que fumam. A divulgação de ações ecologicamente corretas,
de educação e preservação ambiental se observa em bares, restaurantes, hotéis, aeroportos, estações de metrô e foi
constatada a sua efetividade a partir do rigor adotado na coleta seletiva de lixo e da reutilização de sacolas plásticas
intensificaram meu estranhamento com o hábito de se jogar as cinzas e as pontas de cigarro no chão, tanto na rua
quanto em ambientes fechados. No Brasil, raramente se vê cinza ou pontas de cigarro jogadas no chão, principalmente
em ambientes fechados. Assim, entendo que o hábito de fumar não é inibido pelo preço do maço de cigarros (de 3 €
a 8 €), tão pouco a situação econômica do país e sim, pelos aspectos culturais.

          Dessa forma, as leis devem ser aplicadas conforme o contexto social, exigindo para isso um estudo aprofundado
e não apenas reproduções de outras leis, mesmo que estas tenham logrado êxito nos locais de origem. No contexto
brasileiro, outra recomendação de estudo pode ser conduzida para os aspectos atinentes à competência legislativa
sobre o assunto. Conclui-se que o fenômeno do tabagismo é multicausal, não apresentando apenas uma
manifestação, sendo influenciado pelo contexto no qual se apresenta, dependendo assim de diversos aspectos como o
valor, a representação e a forma.

         A legislação e as próprias campanhas destinadas aos fumantes devem considerar os significados[42], tendo em
vista que apenas repor a quantidade de nicotina com artifícios não é suficiente; o hábito de fumar pode ser entendido
como um sintoma e para lograr êxito na prevenção e recuperação do fumante, deve-se intervir na causa com uma
abordagem interdisciplinar.

        Seria viável implementar uma lei que proibisse totalmente o consumo de cigarro em ambientes coletivos na
Espanha, assim como foi feito em São Paulo? Penso que não. A forma como as duas realidades (Brasil e Espanha)
representam o ato de fumar se mostra discrepante. Ainda que os espanhóis sofram dos mesmos males a que o
brasileiro está sujeito em função do consumo do cigarro, trata-se de outra cultura, outra história e outra realidade. Os
brasileiros e os espanhóis dão significados distintos para o cigarro. Uma medida por mais benéfica que seja não pode
ser imposta a qualquer custo. Deve-se analisar a sociedade que a receberá, sob pena de incorrer em incoerências com
a realidade sócio-cultural. Conclui que as pessoas continuam fumando pelo conjunto de significados e representações
que o ato de fumar apresenta. Esses significados e representações estão de acordo com a época, as condições sócio-
políticas, culturais e o contexto em que vivem.    
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UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA DA RELAÇÃO ENTRE "DEMOCRACIA" E "ESTADO DE
DIREITO"

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN "DEMOCRACY" AND "RULE OF
LAW

Cláudio Ladeira De Oliveira

RESUMO
Este trabalho desenvolve uma perspectiva da sociologia jurídica para analisar a relação que há
entre as duas pretensões simultaneamente levantadas pela idéia de “Estado Democrático de
Direito”: a pretensão de uma formação democrática da vontade política do governo (“governo do
povo”) e a pretensão de impor limites jurídicos ao poder do estado (“governo das leis”). Trata-se
assume uma perspectiva típica da sociologia jurídica: em primeiro lugar, o objetivo é descrever
como efetivamente funcionam as instituições típicas da “democracia” e do “Estado de Direito”;
em segundo lugar, para abordar o problema este trabalho utiliza instrumentos analíticos
desenvolvidos na sociologia e ciência política contemporâneas, descrevendo algumas importantes
conclusões e hipóteses que alguns sociólogos e politólogos recentemente apresentaram sobre o
assunto.
PALAVRAS-CHAVES: sociologia juridical; democracia; Estado de direito.

ABSTRACT
This paper develops a perspective of legal sociology to analyze the relationship that exists
between the two claims simultaneously raised the idea of "democratic rule of law": the pretense
of a democratic political formation of the government ("government of the people") and claim to
impose legal limits to state power ("government of laws"). It assumes a typical perspective of
legal sociology: first, the goal is to describe how to effectively run the typical institutions of
"democracy" and the "rule of law"; and secondly, to address the problem this paper uses
analytical tools developed in contemporary sociology and political science, describing some
important conclusions and hypotheses that some sociologists and political scientists recently
presented on the subject.
KEYWORDS: legal sociology; democracy; rule of law.

Introdução.
Este trabalho analisa a relação que há entre os dois aspectos constitutivos da idéia de “Estado

Democrático de Direito”, quais sejam, os predicados “democrático” e “estado de direito”. Trata-se de duas
virtudes distintas, relacionadas respectivamente à formação da vontade política do governo (“governo do
povo”) e à existência de limites jurídicos ao poder do estado (“governo das leis”). São duas pretensões
levantadas simultaneamente pelo Estado Democrático de Direito, e sua adequada compreensão é
importante para a teoria jurídica e constitucional em particular, um problema essencial do
constitucionalismo contemporâneo. Afinal, se por um lado são pretensões potencialmente conflitantes (o
“direito”, sobretudo as normas constitucionais, podem impor limites à “vontade do povo”, gerando um
conflito), são também potencialmente complementares (historicamente falando, todas as democracias
realmente existentes são também Estados de direito).

Especialmente na teoria constitucional, esse problema é quase sempre tratado por um viés
essencialmente “prescritivo”, que busca fornecer parâmetros que indiquem como compatibilizar
adequadamente essas duas pretensões, de modo a evitar conflitos entre as exigências típicas de cada uma
delas, ou avaliar a legitimidade dos arranjos existentes.  Assim, normalmente os teóricos expõem como,
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em sua opinião, “democracia” e “estado de direito” deveriam se relacionar. Esta não é será abordagem
utilizada aqui, embora o objetivo seja fornecer algumas hipóteses trabalho úteis ao jurista, inclusive para
avaliar a viabilidade e utilidade das teorias prescritivas disponíveis. O fato é que a teoria constitucional
carece de uma quantidade satisfatória de análises empíricas deste tema, capazes de subsidiar os debates
sobre a legitimidade dos arranjos institucionais que caracterizam o Estado democrático de direito. Neste
sentido, o presente trabalho, que é apenas um ensaio preliminar sobre o tema, assume uma perspectiva
típica da sociologia jurídica. Em primeiro lugar, a pretensão teórica não é “prescritiva” (apresentar e
justificar um modelo legítimo de compatibilização entre “democracia” e “estado de direito”), mas
essencialmente “descritiva” (como efetivamente funcionam as instituições típicas da “democracia” e do
“Estado de Direito”). Em segundo lugar, para abordar o problema este trabalho utiliza instrumentos
analíticos desenvolvidos na sociologia e ciência política contemporâneas, descrevendo algumas
importantes conclusões e hipóteses que alguns sociólogos e politólogos recentemente apresentaram sobre o
assunto. Em cada tópico parto de alguma definição “prescritiva” de “democracia” e “estado de direito”,
normalmente aceita pela teoria jurídica, para em seguida discutir como afinal a “democracia” e o “estado
de direito” efetivamente funcionam, e quais as condições sociais nas quais normalmente alcançam
estabilidade. Enfim, o objetivo é extrair, da literatura sociológica sobre o tema, explicações sobre as
condições sociais que permitem: 1) a estabilização de governos que resultam de processos políticos
democráticos e 2) a estabilização de instituições típicas do Estado de Direito, ou seja, um governo limitado
por leis. Assim, este é um trabalho de sociologia jurídica que pretende fornecer resultados e hipóteses de
trabalho úteis à discussão de um assunto de importância estratégica na Teoria Constitucional.
 
1. O Estado.
 

Na conhecida formulação de Max Weber, um Estado é “uma comunidade humana que (com
sucesso) reivindica o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território.”
(WEBER, 1993: 1). De acordo com esta definição, o critério distintivo essencial não é alguma finalidade
específica que somente o Estado busca alcançar, algum objetivo político ou econômico particular estranho
às outras organizações e instituições humanas, mas sim a exclusividade que os membros do Estado
reivindicam e – até certo ponto – efetivamente possuem para usar a violência física como um instrumento
para promover as ordens do Estado, sejam elas quais forem. Para tanto o Estado pode, eventualmente,
delegar o direito de uso da força aos seus súditos, a exemplo do instituto jurídico da “legítima defesa”,
uma hipótese na qual um cidadão comum pode até mesmo, em determinadas circunstâncias excepcionais,
usar a violência física para retirar a vida de outra pessoa que o agride, quando isso é necessário para
defender-se de uma agressão injusta que ameaça a sua própria vida[1]. No caso em que um cidadão, que
não é membro do Estado, utiliza a violência física para impor sua própria vontade (afastar a ameaça e
manter-se vivo) o Estado permanece o titular legítimo do direito ao uso da violência, o qual apenas foi
delegado a um súdito num caso concreto.

Naturalmente que esta definição de Estado deve ser usa “por aproximação”. Afinal, de fato o
monopólio do uso da violência é sempre uma questão de grau, de intensidade: não há uma situação na
qual, num determinado território, um Estado realmente monopolize com perfeição o uso da violência, já
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que é inevitável algum grau de corrupção e ineficiência dos funcionários do Estado, por mais ínfimo que
seja, e quando isso ocorre o Estado falha em monopolizar o uso da violência (é a hipótese em que seus
funcionários se recusam a aplicar suas ordens ou as aplicam com excesso de violência). Além disso, o uso
efetivo da violência sempre poderá despertar reações inesperadas dos subordinados e custos adicionais
para os governantes, de modo que em muitas circunstancias o Estado poderá tolerar algum grau de
desobediência (PRZEWORSKI, 2003b: 80 e ss). No entanto, salvo nos casos mais extremos nos quais a
própria existência do Estado é contestada pelos súditos ou por membros do próprio corpo de funcionários
estatais, nos casos normais os “Estados usam a ameaça de violência ou força para organizar a vida
pública” (PRZEWORSKI, 2003b: 80).

 
2. O Estado Democrático.

É certo que essas características estão presentes mesmo num Estado democrático, cuja característica
particular é que o uso da força é aplicado para implementar decisões políticas que resultam de um
processo democrático. Mas como compreender de modo mais preciso o aspecto “democrático”? Robert
DAHL apresenta alguns critérios que permitem identificar um processo político de governo que pode
legitimamente aspirar a esta qualidade, de “democrático” (DAHL, 2001: 47-49):

Participação efetiva . Antes de ser adotada uma política pela associação, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas
para fazer os outros membros conhecerem suas opiniões sobre qual deveria ser esta política.
Igualdade de voto . Quando chegar o momento em que a decisão sobre a política for tomada, todos os membros devem ter
oportunidades iguais e efetivas de voto e todos os votos devem ser contados como iguais.
Entendimento esclarecido . Dentro de limites razoáveis de tempo, cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender
sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis conseqüências.
Controle do programa de planejamento . Os membros devem ter a oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais
as questões que devem ser colocadas no planejamento. Assim, o processo democrático exigido pelos três critérios anteriores jamais é
encerrado. As políticas da associação estão sempre abertas para a mudança pelos membros, se assim estes escolherem.
Inclusão dos adultos . Todos ou, de qualquer maneira, a maioria dos adultos residentes permanentes deveria ter o pleno direito de
cidadãos implícito no primeiro de nossos critérios.

 

Tais critérios não são uma descrição sociológica das instituições democráticas realmente existentes.
Ao contrário, seu valor é “ideal” e “regulativo”, ao invés de “empírico” e “descritivo”, no sentido de que
explicitam quais são os requisitos que uma instituição política deve atender para merecer o atributo de
“democrática”. E muito embora uma completa realização de tais critérios não seja possível na prática,
ainda assim são úteis pois podem ser realizados por “aproximação”. Afinal, podemos distinguir as
sociedades conforme sua maior ou menor inclusão dos cidadãos nos processos nos quais as decisões
políticas coletivas são tomadas. Mas alguns comentários devem ser feitos sobre tais critérios.

Em primeiro lugar, quanto à “participação efetiva”. Numa democracia não é necessário que todos
os cidadãos participem efetivamente, sob pena de tornar ilegítimo o governo. O que Dahl sugere é que
todos tenham oportunidades justas de participação. É possível que o cidadão simplesmente se recuse a
participar. Em todo caso, sua contribuição para o debate não pode ser bloqueada, caso ele se disponha a
atuar. Os cidadãos possuem a oportunidade de contribuir com informações, opiniões e demandas para as
disputas públicas.
            “Igualdade de voto”: a participação dos cidadãos não é garantia de “consenso” sobre as questões
importantes. Normalmente é o contrário o que ocorre: ampliada a participação, amplia-se também a
pluralidade de opiniões, as quais freqüentemente inconciliáveis. Numa democracia, diante de divergências
de opiniões, no momento em que uma decisão deve ser tomada, todos os cidadãos contam igualmente.
            “Entendimento esclarecido”: esta exigência não significa que o processo democrático pode limitar
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a participação apenas aos cidadãos “esclarecidos” segundo algum critério científico. De modo similar ao
que ocorre com a exigência de participação efetiva, este critério significa que todos os cidadãos devem ter
oportunidade de esclarecimento quanto aos termos do debate político. Trata-se da oportunidade de
conhecer as informações e opiniões dos demais participantes.
            “Controle do programa de planejamento”: não significa necessariamente que a todo instante os
cidadãos poderão alterar a totalidade das regras e decisões políticas fundamentais. É possível estabelecer
limites de tempo, eleições periódicas, ou mesmo declarar algumas regras permanentes (ex. a própria
igualdade de voto, a liberdade de expressão etc.)
            Por fim, quanto à “inclusão dos adultos”: as instituições políticas democráticas expressam, segundo
Dahl, um ideal de “igualdade intrínseca” entre os cidadãos membros da comunidade política. Como Dahl
explica esse ideal? A afirmação da igualdade intrínseca é um “juízo moral” mediante o qual afirmamos
que os cidadãos possuem o mesmo valor. Todos os indivíduos devem ser tratados como possuidores do
mesmo valor moral; o “bem” de cada ser humano deve ser considerado como intrinsecamente igual ao de
todos os outros indivíduos. Ela não é uma constatação histórica ou sociológica de que os indivíduos
possuem de fato (ou possuirão) iguais habilidades, competências etc. Na verdade “por natureza” somos
muito diferentes, possuímos muitas particularidades etc. Enfim, a igualdade em questão não é encontrada
previamente na natureza: ela é estabelecida política e juridicamente.

Como foi dito acima, esses critérios de Dahl são importantes para esclarecer como os regimes
democráticos deveriam funcionar. São critérios “ideais”, que deveríamos perseguir, e que podem ser
realizados em alguma dimensão, embora não em sua plenitude. E saber quais são os princípios aos quais as
nossas instituições políticas deveriam se ajustar pode ajudar bastante na hora de decidirmos, como resolver
problemas mais concretos, como por exemplo, exercer o controle judicial de constitucionalidade de atos
legislativos. No entanto para compreender corretamente a importância da jurisdição sobre direitos
fundamentais numa democracia é necessário analisar também o modo como a democracia realmente
funciona, ou seja, é necessária uma abordagem teórica “histórico-empírica”. E uma importante
contribuição neste sentido é fornecida pelo professor Adam Przeworski (1994, 2003a, 2006). De forma
sucinta, é assim que ele define o modo como as democracias funcionam: (1) os interesses e valores são
conflitantes; (2) a autorização para governar é derivada de “eleições”; (3) eleições designam “vencedores”
e “perdedores”; (4) a democracia funciona como um sistema de regras. (PRZEWORSKI, 2006: 312)

(1) O fato elementar que caracteriza todas as democracias “realmente existentes” não é o consenso
sobre valores e interesses, mas sim a divergência e o conflito mais ou menos aberto e constante. Se não
fosse assim, “se os interesses fossem harmoniosos ou os valores fossem compartilhados unanimemente, as
decisões de qualquer pessoa seriam aceitáveis por todas as demais, e qualquer um poderia ser um ditador
benevolente” (PRZEWORSKI, 2006, p. 312). Enfim, as instituições democráticas não geram consenso,
elas processam conflitos: seus procedimentos fornecem uma decisão coletiva que não supera as
divergências políticas existentes.

(2) Diante de tais divergências é salutar que procedimentos de deliberação pública permitam aos
membros da comunidade a disputa de argumentos. Sem dúvida essa é uma forma de esclarecer os
cidadãos sobre as conseqüências de adotar determinada opção política em detrimento de outra. E,
sobretudo, que a divergência seja constante, não significa necessariamente que as teses em disputa sejam
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autóctones, imutáveis. Enfim, é fato que a política democrática caracteriza-se pela disputa com
argumentos, com razões oferecidas pelas várias partes, antes das eleições e votações e neste processo os
cidadãos podem mudar de opinião sobre muitos assuntos. Isso é algo corriqueiro tanto nos processos
eleitorais como no processo legislativo parlamentar. No entanto, se após as deliberações não existe
unanimidade, a decisão final será o resultado de uma votação.[2] Neste caso, a autoridade será o resultado
do número de votos, e não da qualidade das razões apresentadas durante os debates prévios às eleições.
Afinal, parte essencial do problema político consiste exatamente no fato de que divergimos profundamente
sobre quais são as melhores e as piores razões. Essa consideração não implica qualquer espécie de
“relativismo” quanto à verdade e objetividade científica e moral: o problema não consiste na inexistência
de “melhores” razões, como se não houvesses argumentos piores ou simplesmente errados. O problema é
que em geral divergimos sobre quais são as razões corretas e ao mesmo tempo sentimos a necessidade de
uma ação conjunta, coordenada politicamente. É o que Jeremy Waldron denomina de “circunstância da
política” (1999: 88-118; 2003: 187)

(3) Eleições designam “vencedores” e “perdedores” e parte essencial do poder atribuído aos
vencedores consiste no direito de promover seus valores e interesses contra os perdedores das eleições,
mediante ameaça de coerção. Naturalmente tal poder não é ilimitado, e os perdedores podem, entre outras
coisas, realizar oposição (social e parlamentar) aos vencedores e disputar novamente em eleições
periódicas. No entanto, uma democracia deixa de existir como tal se os membros dos grupos vencedores e
perdedores obedecem apenas às suas próprias deliberações. Tal situação é mais próxima de uma guerra
civil que propriamente de instituições políticas estáveis.

(4) Por fim, a democracia funciona como um sistema de regras que definem os procedimentos de
disputas e as competências e limites ao poder do governo. Afinal, não é toda e qualquer questão relevante
controvertida que é submetida diretamente à consulta popular por meio de eleições. Existem
procedimentos constitucionais que limitam as competências legislativas: o que conta como “um voto”,
quórum mínimo para funcionamento do parlamento, maioria absoluta para determinadas matérias,
distribuição de competências legislativas entre um congresso nacional e parlamentos estaduais,
impedimentos constitucionais para legislar sobre determinadas matérias etc. Por um lado, como os
vencedores das eleições promovem seus valores e interesses contra os perdedores das eleições, é possível
que estes considerem a possibilidade de rebelar-se contra as regras. Por outro lado, os vencedores, ao
invés de exercerem seu poder com moderação e arriscar perder o poder nas eleições seguintes, podem
tentar extrair mais poder sob pena de perder eleições, também promover uma ruptura das regras do jogo.
Daí que surja a importante questão: o leva especialmente os derrotados nas eleições, mas também os
vitoriosos, a aceitarem os resultados do processo democrático? Esta é a questão da estabilidade das
instituições democráticas. A resposta de Przeworski é que, para serem estáveis, é necessário que elas
sejam o resultado de um “equilíbrio de forças”, ao menos um equilíbrio entre as forças políticas que, a
princípio, poderiam derrubá-la (PRZEWORSKI, 1994). Nesta hipótese as forças políticas em jogo
raciocinam simultaneamente de modo estratégico: dado que os outros respeitam a democracia, cada um
deve preferi-la em detrimento das alternativas possíveis. Por isso é incorreto definir as instituições
democráticas como o resultado de um “contrato”, um “pacto” entre os atores sociais relevantes, por que
não existem “terceiros imparciais” em relação às partes em conflito capazes de impor a democracia
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(PRZEWORSKI, 1994: 25 – 75).
Assim, para explicar as causas da estabilidade e instabilidade das democracias devemos partir dos

interesses, motivações e objetivos dos atores políticos envolvidos no processo democrático. De acordo
com uma interessante pesquisa empírica (PRZEWORSKI, ALVAREZ, CHEIBUB e LIMONGI, 2000;
PRZEWORSKI, CHEIBUB e LIMONGI, 2003) é possível verificar que a probabilidade de que
democracias sobrevivam num ano determinado cresce de acordo com o aumento da renda per capita da
sociedade. A tabela abaixo reproduz algumas das conclusões desta interessante pesquisa:

Tabela 1. Estabilidade das democracias x renda per capita

Renda per capita (dólar) Probabilidade de ruptura num ano determinado

(%)

Duração esperada do regime democrático (anos)

Menor que 1.000 16,36 6

Entre 1.000 e 3.000 5,61 18

Entre 3.000 e 6.055 2,16 46

Maior que 6.055 ___ Indefinida

 
            A partir deste fato empiricamente comprovado (a estabilidade quando a renda per capita é maior
que U$ 6.055 e a radical instabilidade quando menor que U$ 1.000) os autores desenvolvem algumas teses
que importam para a presente discussão. Numa democracia, restam ao menos duas opções às forças
políticas que competem entre si em eleições: os derrotados podem tentar romper com as regras do jogo,
investindo contra a democracia, tentando estabelecer sua ditadura, ou então acatar o resultado das eleições,
aguardando uma nova tentativa eleitoral. Aos vitoriosos também há a opção entre exercer o poder dentro
de certos limites ou tentar romper as regras, evitando a perda do poder em eleições futuras. Se uma das
partes opta pelo rompimento das regras e é bem sucedida estabelecendo sua ditadura, ela passará a dispor
de recursos públicos e privados com menos limites que antes, sob condições democráticas. Assim, de um
modo bastante esquemático, é possível afirmar que num momento “t” qualquer, o “valor” de ser membro
do grupo que governa ditatorialmente é superior ao valor de ser vitorioso e governar sob as limitações
típicas de uma democracia. Por sua vez, os “derrotados”, isto é, os membros do grupo subordinado sob
condições ditatoriais, num momento “t” qualquer, encontram-se em piores condições que os derrotados em
processos democráticos, pois estes últimos mantém ao menos os direitos típicos das democracias. Numa
análise “estática”, é possível representar tal raciocínio do seguinte modo:

Tabela 2. Valor da opção democrática numa perspectiva “estática”:

vencedor numa

ditadura

> vencedor numa

democracia

> derrotado numa democracia > derrotado numa

ditadura

 
            É fácil compreender que a hipótese “derrota numa ditadura” seja sempre a menos valiosa, a
“opção” que os partidos sempre buscam evitar. No entanto, o que os dados expostos na tabela “2” indicam
é que em sociedades cuja renda per capita é superior a U$ 6.000,00 os derrotados em processos eleitorais
rejeitam a tentativa de tornarem-se “vencedores numa ditadura” (aparentemente a mais valiosa) e
contentam-se em serem “derrotados numa democracia” (a terceira na escala de valor), e esta é a questão a
ser explicada, que Przeworski o faz do seguinte modo. Se os partidos decidem investir numa luta pelo
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estabelecimento de sua própria ditadura os resultados não dependerão apenas de sua própria vontade, mas
de muitos outros fatores, alguns bastante contingentes, como a existência apoio militar por exemplo. Se a
força política é vitoriosa na luta por estabelecer sua ditadura, ela colhe todas as fichas da mesa. Acontece
que mesmo em caso de vitória, existem custos e benefícios em opções desta natureza. Embora o grupo
vitorioso numa ditadura tenha acesso privilegiado à riqueza e poder, enquanto que para os membros do
grupo derrotado caberá a opção “exílio, prisão ou morte”, justamente por que o poder repressivo não é
limitado pelas regras até então existentes, mesmo um membro do grupo vitorioso pode tornar-se, em
algum momento futuro, um eventual “incômodo” ao novo governo e também sofrer com prisões ilegais,
torturas e desaparecimentos. Por isso, se a expectativa de bem-estar sob a futura ditadura for
aproximadamente a mesma que sob a democracia, será mais racional permanecer sob a democracia. Trata-
se de incorporar ao cálculo político (“investir ou não contra a democracia?”) a insegurança, típica de uma
ditadura, quanto à sua integridade física futura (PRZEWORSKI, 2003a: 130-131). Além disso, outra
incerteza que deve ser levada em conta: o risco de fracasso na tentativa de estabelecer sua própria ditad
ura pode ameaçar a estabilidade democrática, estimulando a força adversária a estabelecer sua ditadura
preventivamente. Assim, diante dos dados coletados expostos na tabela “1”, e levando em conta que
qualquer opção entre “aceitar os resultados ou rebelar-se” implica riscos e benefícios consideráveis, os
quais podem ser “adiantados” pelos partidos quando esses avaliam qual linha de ação adotar, a questão da
estabilidade pode ser reformulada nos seguintes termos: por que motivo em sociedades com elevada renda
per capita as forças políticas tendem ao acatamento do resultado, aceitando uma posição de “derrotados
numa democracia” ao invés de investirem na luta por sua própria ditadura, ao passo que em sociedades
pobres a opção preferencial é pela rebelião?

Para responder a esta questão é útil uma comparação entre os extremos da tabela “2”. Em
sociedade muito pobre (renda per capita inferior a U$ 1.000,00) há pouca riqueza a ser distribuída, e nela
tanto os mais ricos quanto os mais pobres dispõem de razões para optar pela subversão da democracia,
caso sejam derrotados em eleições. Os mais pobres encontram-se numa situação que pode ser descrita com
as célebres palavras finais do “Manifesto Comunista”: “nada têm a perder, exceto as suas próprias cadeias”
(MARX, ENGELS, 1982: 136). Situação de radical privação dos que são submetidos estimula a romperem
as regras do jogo, caso sejam derrotados no processo eleitoral: é racional tentar estabelecer sua própria
ditadura, já que a obediência às regras significa seguir sob uma existência miserável e a derrota na
tentativa não significará uma perda relevante. Por sua vez, os ricos em sociedades muito pobres também
têm “razões” para suspeitar da democracia caso sejam derrotados: é que se as forças políticas ligadas aos
mais pobres vencem as eleições tentarão promover alguma espécie de redistribuição da escassa riqueza
existente. Por isso, de acordo com Przeworski, em tais sociedades dificilmente haverá alguma espécie de
distribuição de riqueza que seja simultaneamente satisfatória a pobres e ricos, e se algum deles puder
estabelecer sua ditadura, provavelmente o fará. A questão é que, para os mais pobres, a diferença do nível
de bem-estar quando derrotados sob uma ditadura ou derrotados numa democracia é muito pequena, quase
imperceptível.

A situação é diferente nas sociedades cuja renda per capita é elevada, onde há muita riqueza a ser
distribuída. Agora os mais pobres geralmente possuem algo a perder caso sejam derrotados na empreitada
pelo estabelecimento de sua ditadura, como por exemplo, direitos trabalhistas, previdência social,
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programas sociais, políticas públicas etc., além do fato de que poderão disputar e eventualmente vencer as
próximas eleições, o que torna muito grande a distância entre o nível bem-estar quando derrotados em
eleições e quando derrotados numa ditadura. Na verdade, mesmo se imaginam que o nível de bem-estar
será maior caso sejam vitoriosos numa ditadura, o risco de derrota – e do estabelecimento de uma ditadura
adversária – torna a opção pela democracia mais atraente. Por sua vez, os mais ricos tendem a ser mais
tolerantes com medidas distributivas de riqueza, em virtude da relativa indiferença desta redistribuição
diante do total de riqueza existente. Por isso é que, a partir de certo nível de riqueza existente na
sociedade, a opção pela democracia – mesmo na condição de derrotado – torna-se mais valiosa que a
opção ditadura. Assim, “as forças políticas são ‘desradicalizadas’ por que são ‘aburguesadas’”
(PRZEWORSKI, 2003a: 137).[3] A tabela “4” é “dinâmica”, pois representa o valor da opção democrática
quando os partidos “atualizam” o cálculo de sua decisão com os riscos inerentes a cada uma das opções: o
resultado é que, a partir de um determinado nível de renda per capita, a opção “vencedor numa ditadura” é
menos valiosa que “derrotado numa democracia” (PRZEWORSKI, 2003a):
 

Tabela 3. Valor da opção democrática numa perspectiva “dinâmica”, a partir de um determinado nível de renda per capita:

vencedor numa

democracia

> derrotado numa

democracia

> Vencedor numa

ditadura

> derrotado numa

ditadura

 
            Estas são, portanto, as condições que contribuem para a estabilização de instituições políticas
democráticas.
 
 
3. O Estado de Direito.
 
            O conceito de “Estado de Direito” refere-se à limitação jurídica do poder político, um Estado
submetido ao Direito, e na teoria constitucional este conceito é apresentado como um complemento
necessário ao aspecto “democrático” do Estado moderno. Afinal, mesmo um Estado democrático é ainda
uma organização especializada em usar a violência física para organizar a vida pública, e assim, mesmo
nas democracias

há uma eterna possibilidade de que [o Estado] se torne independente e aja em defesa de seu próprio interesse sem que as forças
políticas lhe imponham uma supervisão eficaz. Por essa razão sempre existe a ameaça de autonomia do Estado. Pelo mesmo motivo,
a existência de estruturas institucionais de controle da autonomia do Estado tem importância fundamental para a democracia”
(PRZEWORSKI, 1994: 41)
 

            É comum referir-se à idéia de Estado de Direito com a expressão “governo das leis”, ou “império
das leis”, por oposição a um “governo” (ou “império”) dos “homens”. Essas expressões podem gerar,
contudo, algumas confusões importantes.
            Em primeiro lugar a idéia de que existira um governo que é “das leis” e não “dos homens” é, ao
menos num sentido literal, inadequada: “As leis, sendo uma criação humana, precisam necessariamente
submeter-se à vontade humana. De fato, a própria expressão ‘governo das leis’ é em si mesma retórica. As
leis não podem governar. Governar é uma atividade, e leis não podem agir” (SÁNCHEZ-CUENCA, 2003:
62). Afinal, as leis que limitam o poder político precisam ser criadas, interpretadas e aplicadas, e tais
atividades só podem ser realizadas por seres humanos. O que chamamos de um governo das leis é na
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verdade um governo de homens – como afinal tem de ser todo e qualquer governo – que estão limitados
juridicamente por leis.

Em segundo lugar, como destaca Carl Schmitt, uma definição puramente formal de “império das
leis” seria uma expressão inútil. Por “puramente formal” entende-se a definição que vincula as ações dos
governantes àquilo que é previamente estabelecido nas leis, independentemente do conteúdo destas leis.
De fato, até mesmo uma monarquia absoluta, na qual todo o poder origina-se na vontade individual do
monarca absoluto, valeria como um exemplo de “governo das leis” se as leis em vigor – oriundas da
vontade do monarca – fossem rigorosamente obedecidas. Por isso a idéia de Estado de Direito deve ser
aprimorada para significar também a rejeição de um “império” de homens cuja vontade se sobrepõe a
normas gerais fixadas com antecedência e válidas igualmente para todos (Cf. SCHMITT, 2006: 149-163).
Assim o “império da lei” significa que:

o legislador fica vinculado à sua própria lei e que sua faculdade de legislar não é o meio para uma dominação arbitrária (...). Um
legislador cujas medidas concretas, ordens especiais (...)  valem também como leis não está ligado à sua Lei em nenhuma forma
concebível;  a ‘vinculação à lei’ é uma expressão sem sentido para aqueles que podem fazer ‘leis’ arbitrárias (SCHMITT, 2006: 150)

 
Por fim, uma terceira distinção, relacionada às anteriores, é entre um “governo por leis” e um

efetivo “governo das leis” (cf. HOLMES, 2003). Um governo “por” leis, isto é, que usa as leis para
governar, é um conceito bem menos exigente e uma realidade bastante comum. Afinal, até mesmo uma
ditadura governa por meio de leis, exigindo que determinados comportamentos sejam observados sob
ameaça de punição, sem que isso diminua a arbitrariedade dos governantes. Uma ditadura não se
caracteriza necessariamente pela ausência de leis, às quais o governo aceita vincular seu comportamento
em alguma medida, e sim pelo fato de que tais leis não são o resultado de processos democráticos nem
impõem restrições aos interesses particulares do grupo detentor do poder. O Estado pode ser juridicamente
organizado, atuando por meio da edição de atos gerais e abstratos, sem que os governantes estejam
limitados por leis superiores. Já um governo que é rigorosamente “das leis” exige mais que a mera
organização jurídica do Estado. Significa que todos os cidadãos e também os governantes estão submetidos
a determinadas restrições impostas por normas abstratas e gerais. Se isso ocorre, ou seja, se quem governa
não são “homens” com seus caprichos contingentes, mas as leis com mandamentos gerais e abstratos,
então o poder coercitivo do Estado não é aplicado de forma discriminatória, privilegiando o grupo
governante, por exemplo. Aquilo que é juridicamente proibido, permitido ou exigido pode ser previamente
conhecido pelos cidadãos, que podem com isso evitar punições, tomar decisões individuais e coletivas,
planejar seu futuro etc., o que não seria possível se as proibições e punições fossem criadas nos casos
concretos, ad hoc, impossibilitando o prévio planejamento e conhecimento. Esta idéia de “Estado de
Direito”, ou de “governo das leis”, é sintetizada por John Finnis num conjunto de critérios essenciais:

(i) suas regras são prospectivas, não retroativas, e (ii) não é impossível obedecer a elas; e (iii) suas regras foram promulgadas, (iv),
são claras e (v) coerentes entre si; (vi) suas regras são estáveis o bastante para permitir que as pessoas possam se guiar pelo
conhecimento que têm do conteúdo delas; (vii) a feitura de decretos e mandados judiciais aplicáveis a situações relativamente
limitadas é guiada por regras que foram promulgadas, são claras, estáveis e relativamente gerais; (viii) aquelas pessoas que têm a
autoridade de fazer, administrar e aplicar as regras em caráter oficial (a) são passíveis de serem responsabilizadas pelo cumprimento
de regras aplicáveis ao seu desempenho e (b) realmente administram a lei com consistência e de acordo com seu teor.  (FINNIS,
2007: 264)
 

Mas até que ponto é possível o surgimento de instituições que efetivamente orientam-se por tais
princípios? Do mesmo modo que ocorre com os critérios que definem um procedimento democrático,
também a satisfação de cada um desses princípios do Estado de Direito “é uma questão de grau” (FINNIS,
2007: 264), ou seja, a diferença entre um Estado que pode ser considerado “de Direito” e um Estado
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arbitrário é que o primeiro se aproxima mais da satisfação dos princípios acima enunciados, ainda que
com deficiências. Porém, ao contrário do estudo da democracia – onde a questão é explicar por que os
derrotados acatam os resultados das eleições – no estudo do Estado de direito a questão é por que
indivíduos e grupos que detém o poder político e econômico de modo privilegiado aceitam a criação de
limitações a seu poder, permitindo o surgimento de um Estado de Direito. E como é possível que, partindo
de um momento inicial no qual o poder político não possui limitações jurídicas, um governo venha a
aceitar e inclusive promover tais limitações?

Stephen Holmes (2003) analisa o surgimento e a manutenção de Estados de Direito como uma
função do cálculo estratégico de atores e grupos organizados detentores de alguma espécie de poder
político e econômico. Ele questiona quais são os motivos efetivos pelos quais governantes, que possuem
acesso privilegiado aos meios estatais de coerção, aceitam limitar seu próprio poder de modo a torná-lo
mais previsível e respeitoso à igualdade entre os cidadãos: “por que pessoas com poder aceitam limites ao
seu poder? Por que pessoas com armas obedecem pessoas sem armas (…) Na teoria jurídica a questão
correlata é: porque políticos muitas vezes se transferem poder a juízes?” (HOLMES, 2003: 24). Quando
isso ocorre, uma das conseqüências possíveis é que juízes podem impedir governantes de executarem as
políticas que desejam. Que motivos impulsionam governantes a promoverem o Estado de Direito?

Para Holmes, alguns aspectos fundamentais do Estado de Direito, tais como a segurança jurídica e
a igualdade formal na aplicação das leis, são explicados em função do interesse de governos e grupos
socialmente dominantes em promover determinados objetivos cuja realização demanda a cooperação de
outros cidadãos. A motivação fundamental que leva governos a promoverem reformas na direção do
Estado de direito é estimular a cooperação voluntária de grupos que – ao menos assim parece aos
governantes – possuem em suas mãos algum recurso importante, do qual os governantes necessitam. Por
outro lado, governantes tendem a adotar métodos “inconstitucionais”, que negam os critérios do Estado de
Direito, quando acreditam que as supostas vantagens obtidas com a cooperação voluntária são inferiores
aos benefícios obtidos por meios arbitrários. (HOLMES, 2003) A necessidade de mobilização em virtude
da guerra é um dos principais exemplos discutidos por Holmes (Cf. HOLMES, 2003: 19-20): governantes
que monopolizam o poder político e os recursos econômicos e sentem-se ameaçados por uma potência
estrangeira precisam organizar a defesa do território diante de uma invasão iminente. Neste caso a
derrotada da “nação” na guerra significa a derrota de um conjunto de relações sociais que garantem aos
membros da elite governante uma série de privilégios econômicos e políticos, os quais desaparecerão em
função da ocupação estrangeira. Uma opção de defesa é formar um exército com combatentes
mercenários, estrangeiros profissionais contratados para a finalidade de defesa. Outra opção é formar um
exército com os próprios cidadãos nacionais, que serão treinados e armados pelo governo. Aparentemente
a primeira solução é menos arriscada, pois evita um perigoso efeito colateral da segunda solução: se os
cidadãos sob grande privação econômica e tirania política, subjugados pela elite governante, recebem do
governo armas e treinamento militar, mais tarde poderão utilizá-las contra o próprio governo para derrubá-
lo. No entanto, uma elite racional adotará exatamente esta segunda hipótese. A tese, que Holmes
desenvolve a partir de argutas observações de Nicolau Maquiavel, é a seguinte. Um exército de
mercenários é uma organização mais instável, já que seus membros carecem de vínculos mais fortes que
estimulem a luta mesmo sob condições radicalmente adversas, quando a morte não apenas é possível, mas
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provável. Em situações tão dramáticas, é racional para o soldado mercenário render-se ou fugir. Algo
diverso ocorre se a tropa é formada por cidadãos nacionais, os quais têm algo a perder com a vitória do
inimigo. Mas aqui reside o problema: é que os súditos que foram mobilizados para formar o exército
precisam sentir que a vitoria do inimigo é também a sua derrota, e não apenas a derrota de um sistema
abominável de privilégios da elite governante. É possível que, diante da morte iminente na batalha, o
cidadão subjugado pelos privilégios insuportáveis de um estado autoritário pense que está numa situação
em que “nada tem a perder, exceto suas próprias cadeias”, uma situação em que a opção render-se é
também a mais racional. Assim, a elite governante precisa evitar esta hipótese e obter a cooperação
voluntária dos governados, que ocorre quando estes fornecem o recurso que possuem e do qual o governo
tanto necessita: a própria vida. Para tanto, o governo deve proporcionar as condições que levem os
cidadãos que formam a tropa a considerarem aceitável a opção de persistir na luta mesmo diante da morte.
De acordo com Holmes, é esta necessidade que estimula as oligarquias a tornarem seu próprio
comportamento previsível, e a garantir a uma parcela dos subordinados benefícios como a igualdade
formal e equidade na aplicação das penas, enfim, a respeitar alguns dos interesses dos membros dos
grupos subordinados cuja cooperação necessita. Com isso é possível a criação e manutenção de uma força
militar regular, profissional e relativamente leal, o que não seria possível sem a cooperação dos homens
que formam o efetivo militar. Numa situação em que os homens adultos, com condições físicas de servir
ao exército, possuem alguns direitos elementares assegurados, inclusive um mínimo de propriedade, que
por direito de herança será destinada aos seus filhos caso morra na batalha, a segurança quanto ao
tratamento que os membros de sua família receberão do governo, que respeitará seus direitos
(características do Estado de direito), etc., tudo isso estimula a cooperação voluntária. Assim, num
momento inicial, os governantes passam a agir “como se” fossem efetivamente limitados pelas leis, e o
fazem motivados por um cálculo puramente estratégico. No entanto, à medida que novos grupos são
mobilizados e que a sociedade torna-se mais complexa, as limitações que eram apenas aparentes e
precárias tendem a consolidar-se: “o direito começa como um instrumento dos governantes, mas, a partir
de certo ponto, começa a servir para proteger os interesses daqueles cuja cooperação voluntária os
governantes dependem” (HOLMES, 2003: 44). A auto-limitação do poder político, que iniciara como uma
concessão puramente estratégica para mobilizar os subordinados, agora se estabilizou como Estado de
Direito.

A preocupação com a defesa contra ameaças externas não é o único exemplo estudado por Holmes.
A “pacificação” interna, ou seja, a redução dos conflitos sociais entre classes de modo a estabilizar as
instituições políticas e promover a produtividade econômica, também estimula uma espécie de raciocínio
similar. Isso é especialmente visível nos motivos que estimulam governos arbitrários a promoverem algum
nível de igualdade formal na aplicação das leis, separação de poderes e à criação de um poder judiciário
independente dos governantes.

A separação de poderes, por exemplo, que veda ao poder legislativo interferir nos casos concretos
em que a lei é aplicada, pode ser compreendida como uma forma de “desoneração de funções”. Os
governantes cedem poder aos tribunais, que passam a ser compostos por funcionários sobre cujo trabalho
os próprios governantes não possuem mais autoridade imediata, porque o excessivo monopólio do poder
político pode ser disfuncional. É que o exercício do poder político, por maior que seja ele, possui custos.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10938



Seu exercício demanda tempo e consiste essencialmente em tomar decisões sobre “quem será favorecido”
e “quem será prejudicado” acerca de uma matéria específica, como investimentos públicos, alíquotas de
impostos, construção de estradas etc. Quem decide tais matérias vê-se na seguinte contingência: as partes
derrotadas numa demanda específica poderão reagir mediante alguma espécie de oposição política, e ainda
que isso não seja possível, provavelmente atribuirão a culpa de sua derrota à autoridade que decidiu a
questão, com maior ou menor grau de rancor. É sempre improvável que os derrotados terminem
convencidos de que sua demanda era injusta ou inadequada. Por outro lado, as decisões favoráveis nem
sempre estimulam comportamentos de apoio explícito por parte aqueles que vencem a disputas (HOLMES,
2003: 26). Assim, o exercício continuado e excessivo do poder pode apresentar o risco de gerar mais
ressentimento que apoio, e o receio de que isso ocorra pode motivar os governos a delegar alguma espécie
de poder a tribunais e outras agências independentes. Com isso eles podem atingir um duplo objetivo: criar
uma “blindagem política” contra decisões politicamente impopulares que resultam da aplicação da lei, mas
eram imprevistas, e ficam agora a cargo do judiciário, e também permitir que seu tempo seja destinado a
tarefas mais importantes do que a aplicação da lei em cada caso concreto onde surge uma controvérsia. Se
a com “independência judicial” os legisladores devem abdicar de alguma espécie de poder político em
benefício do judiciário, o fazem para evitar o ressentimento de grupos punidos em virtude das decisões nos
casos concretos de disputa sobre a aplicação da lei, fortalecendo assim sua própria posição. Naturalmente
que, para os governantes, esta opção só é racional se o judiciário for composto por funcionários afastados
das disputas políticas cotidianas, hipótese na qual não será capaz de “mobilizar suporte político” para atuar
como grupo político concorrente (HOLMES, 2003: 27). Motivação similar explica o surgimento do
aspecto de generalidade das leis, a qual exonera o governante da tarefa incômoda de tomar centenas de
milhares de decisões ad hoc nos casos concretos, uma tarefa para a qual pode faltar tempo, além dos
custos políticos inerentes às decisões. (HOLMES, 2003: 53)

Além disso, as tensões entre as classes sociais podem ser reduzidas por instituições judiciais
(HOLMES, 2003: 36) se estas forem capazes de canalizar para o sistema judicial algumas disputas que, de
outro modo, poderiam gerar conflitos mais violentos. Assim, a possibilidade de que um corpo de juízes
independentes do governo possa aplicar punições até mesmo sobre membros das oligarquias políticas e
econômicas, pode arrefecer conflitos sociais, o que é benéfico para os governantes no longo prazo, muito
embora diminua a imunidade e privilégios dos membros grupos atualmente dominantes. Quando tribunais
oferecem a indivíduos de qualquer estrato social um espaço no qual poderão acusar publicamente um
ofensor que pertença a um grupo privilegiado, uma acusação que poderá eventualmente gerar uma
punição, eles absorvem institucionalmente uma disputa que, de outro modo, permaneceria perigosamente
represada até o instante em que os rancores acumulados explodissem em conflitos sociais violentos, às
margens das instituições existentes. Por outro lado, em disputas institucionais perante juízes “imparciais”,
isto é, não subordinados diretamente ao governante, o acusador é obrigado a expor publicamente seus
argumentos, o que permite ao oligarca acusado defender-se e fazer prova contrária. Isso desestimula
denuncias anônimas e absurdas contra as quais, fosse a disputa travada nas “ruas” e não nos tribunais, não
haveria possibilidade de defesa (HOLMES, 2003: 36). Afinal, a “rua não possui regimento interno”[4], ou
seja, os conflitos violentos, travados fora dos ambientes institucionalizados juridicamente (“as ruas”) não
possuem as garantias típicas do Estado de Direito.
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No entanto, o mesmo argumento que explica a motivação pela qual é racional que um governo
arbitrário aceite limitar seu próprio poder, também revela um obstáculo à plena realização do ideal do
Estado de Direito. É que se a motivação inicial consiste na necessidade de mobilizar recursos que estão à
disposição de grupos até então excluídos do poder político, isso significa necessariamente que os grupos
sociais não serão todos tratados de modo rigorosamente igual, já que sempre a cooperação de alguns
grupos será mais importante que a de outros grupos, uma importância que aumenta ainda mais à medida
da capacidade dos membros do grupo em questão para organizarem-se e defender seus interesses.

Os direitos dos grandes proprietários de terras foram assegurados antes dos direitos dos órfãos pela razão banal de que governos
respondem de modo seletivo aos grupos com força política, isto é, aqueles cuja cooperação eles – os governos – pensam que
necessitam. Historicamente, interesses bem organizados capazes de se defender e atingir seus objetivos por meios extralegais também
são os primeiros a adquirir o direito efetivo ou a capacidade de se defender e promover seus objetivos por meios jurídicos.
(HOLMES, 2003: 21)
 

Holmes denomina “fantasia liberal” a idéia de que “uma sociedade é feita de indivíduos, ao invés
de interesses organizados”: a distribuição dos recursos disponíveis numa sociedade não é determinada pela
contagem do número de votos individuais, mas sim por “assimetrias de poder entre interesses organizados.
Em nenhuma sociedade o poder é disperso igualmente entre indivíduos não-associados” (HOLMES, 2003:
21). Por isso é possível afirmar a existência de um caráter “duplo”, seletivo, do Estado de Direito, que
fornece estabilidade, previsibilidade e igualdade formal em intensidade diferente para determinados
estratos sociais cuja cooperação entende-se de algum modo necessária: “se nós definimos o Estado de
direito de modo a excluir a influência desproporcional de interesses organizados na produção,
interpretação e aplicação do direito, estamos identificando um sistema que nunca existiu e possivelmente
nunca existirá” (HOLMES, 2003: 22). Sem dúvida isso não significa que o ideal do Estado de Direito
careça de relevância prática, pois podemos realizá-lo por aproximação. Afinal, é perfeitamente possível
distinguir entre ditaduras que governam mediante a edição de normas jurídicas arbitrárias e democracias
constitucionais que governam por meio de leis gerais e abstratas, ao menos no que diz respeito ao uso
arbitrário do poder coercitivo: ainda que nas democracias a totalidade dos cidadãos não seja tratada com
absoluta igualdade, a existência de grupos privilegiados é muito menor que nas ditaduras, pois nessas o
acesso dos indivíduos ao poder político é muito mais limitado. Se por um lado não é possível alcançar
uma situação de absoluta igualdade dos cidadãos no tratamento que recebem do Estado, por outro lado é
possível ampliar os recursos jurídicos disponíveis à proteção dos interesses dos grupos sociais, de modo
um numero muito maior de grupos possua alguma espécie de instrumento legal para a defesa de seus
interesses. Embora seja imperfeita, tal situação nos aproxima de um governo “das leis”, e não apenas “por
leis” (HOLMES, 2003: 22).

O poder dos grupos nunca pode ser completamente igualado. Mas se a maioria dos cidadãos, numa ordem altamente pluralista,
apesar de tudo pertence a grupos com alguma espécie de poder político de barganha, então estes cidadãos, previsivelmente, serão
capazes de usar as leis para perseguir seus objetivos e proteger seus interesses em alguma medida. Eles serão capazes, por exemplo,
de contar com a política para protegê-los de predadores privados. Camponeses serão capazes de usar as leis contra senhores de terra,
empregados contra patrões, esposas contra maridos, devedores contra credores, consumidores contra produtores, para não mencionar
acusados criminalmente contra a polícia. Mais que isso,  relações competitivas entre os membros da elite política e econômica
pode conferir ao menos certo poder aos cidadãos ordinários,  que recebem uma força adicional para defender seus interesses apesar de
seus recursos relativamente modestos. (HOLMES, 2003: 23) (grifei)
 

Sendo assim, então a possibilidade da igualdade jurídica aproximada entre os cidadãos depende da
possibilidade de que todos os grupos sociais, inclusive aqueles economicamente desfavorecidos,
disponham de instrumentos jurídicos efetivos para promover seus interesses, inclusive para pressionar o
governo a aprovar normas que lhe favoreçam. E isso explica o motivo pelo qual a existência de um Estado
de Direito é percebida como uma necessidade precisamente pelos membros dos grupos que carecem desta
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capacidade de fazer valer seus interesses por meios ilegais. Isso pode explicar certos comportamentos
aparentemente contraditórios de grupos sociais economicamente excluídos, os quais tendem a adotar
posições identificadas com o “respeito à ordem” mesmo quando sua posição dentro da ordem é
relativamente desfavorecida. Como firma Alon Feuerwerker (2010):

Se Joãozinho Trinta fosse cientista político e não carnavalesco, talvez dissesse o seguinte:  “O povo gosta de cumprir a lei, quem
gosta de bagunça e confusão é intelectual”. (...)  Por que o cidadão comum, sem poder e sem dinheiro sobrando, é adepto da
legalidade? Fácil de responder. Quem tem uma caneta poderosa ou uma conta bancária gorda pode mobilizar mundos e fundos para
tentar se salvar nas situações enroladas. Quem não tem nenhuma das duas depende de o estado de direito funcionar bem. A lógica
muda quando o desarranjo do tecido social chega ao ponto de a maioria da sociedade ser empurrada para soluções à margem da lei.
Mas mesmo quando isso acontece o primeiro movimento na nova ordem é restabelecer a normalidade da vida cotidiana.[5]

 
Se a igualdade aproximada depende do poder dos grupos sociais para promover seus interesses,

então isso remete à questão da legislação que é motivada por interesses privados, de um grupo
determinado, ao invés de motivada por interesses gerais, de todos os cidadãos. Do ponto de vista “ideal”
tal legislação tende a ser vista como negativa, eventualmente como sinônimo de corrupção parlamentar,
como indica o uso predominantemente pejorativo associado à expressão “lobbysta”[6]. Mas é possível
evitar, de fato, a existência de uma legislação que promove “interesses particulares” ao invés de interesses
exclusivamente “gerais”? Afinal, as demandas de empresários quanto à criação de incentivos às
exportações ou de trabalhadores no sentido de meios de proteção contra o desemprego ou de previdência
social eficaz, não são exemplos comuns de mobilizações políticas que resultam em leis e atos
governamentais? Seria possível impedir de algum modo essas manifestações? Decididamente, não.
Norberto Bobbio, por exemplo, qualifica o ideal de um poder representativo capaz de efetivamente
representar apenas o interesse geral, por oposição a interesses particulares, como uma das “promessas não
cumpridas” da democracia moderna (BOBBIO, 1992: 24-26). Afinal, “numa sociedade composta de
grupos relativamente autônomos que lutam pela sua supremacia, para fazer valer os próprios interesses
contra outros grupos” na qual “cada grupo tende a identificar o interesse nacional com o interesse do
próprio grupo” (BOBBIO, 1992: 24) os mandatos parlamentares funcionam essencialmente como
instrumentos de representação de interesses que sempre são, em alguma medida, particulares.

Se a legislação tende a ser sempre um instrumento de interesses particulares, mas se o ideal do
Estado de direito demanda uma legislação “universal”, então é é necessário minorar o problema ampliando
a participação democrática e assim permitindo a um número maior de interesses organizados exercerem
pressão. A questão é criar procedimentos mediante os quais possa haver uma “filtragem” que aproxime a
legislação do ideal de generalidade do Estado de Direito. Com isso a existência grupos de pressão
destinados a promover determinados interesses privados na forma de legislação, é vista não apenas como
inevitável, mas potencialmente positiva, já que – se adequadamente configurada – poderia promover uma
igualdade aproximada. É o que Jon Elster chama de "a força civilizatória da hipocrisia": “mesmo se as
pessoas estão motivadas apenas pelos seus interesses individuais, as regras e mecanismos do debate
público vão forçá-las a justificar suas posições em termos de interesse público. Isso limita o interesse
particular, em alguma medida.” (ELSTER, 2007)

 
4. Considerações finais.

 
Este trabalho limitou-se a expor algumas teses desenvolvidas por sociólogos e politólogos sobre o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10941



efetivo funcionamento de instituições democráticas e do Estado de direito. A pretensão é chamar a atenção
para alguns aspectos importantes da relação entre “democracia” e “estado de direito” que muitas vezes são
ignorados pelas abordagens dominantes na teoria constitucional.
            É certo que as hipóteses de trabalho aqui expostas precisam ser desenvolvidas com maior afinco,
submetidas a um escrutínio teórico bem mais rigoroso do que foi possível neste breve ensaio, mas de todo
modo elas podem ser úteis àqueles que se dedicam ao tratamento deste tema no âmbito da teoria jurídica e
constitucional em particular. Especificamente, se as teses aqui expostas estiverem corretas, é possível
afirmar que:
•         Existem razões, que não são apenas históricas, para afirmar que há uma tendência de primeiro ocorrer

o estabelecimento de Estados de direito (governos relativamente limitados) e somente num momento
posterior ocorrer a democratização do Estado. Tais razões residem nas motivações reais dos
governantes e detentores do poder político, na sua necessidade de estimular a cooperação voluntária
dos súditos. Para tanto os detentores do poder toleram limitações em seu próprio poder (notadamente a
“previsibilidade” no uso da coerção e a igualdade formal de tratamento entre os cidadãos). A
“democratização” pode ser compreendida como o estágio radicalizado de auto-limitação, uma situação
na qual o próprio governo submete-se à manifestação de vontade dos súditos. Assim, essas
considerações sociológicas permitem identificar uma espécie de continuidade conceitual entre “estado
de direito” e “democracia”.

•         No entanto, estas mesmas análises não sustentam nenhuma espécie de “necessidade histórica” neste
processo. Não há uma lei da história que, partindo de uma situação inicial de Estado absoluto, leva
inevitavelmente ao estabelecimento de um Estado Democrático de Direito. O surgimento e a
consolidação deste estado é o resultado, sempre potencialmente reversível, de um longo processo
político no qual os atores sociais lutam para fazer valer seus valores e interesses. A estabilidade de um
Estado democrático, por exemplo, ocorre na seguinte situação de fato: cada um dos atores sociais que,
ao menos em tese, poderia derrubar a ordem democrática e estabelecer sua própria ditadura acredita
que aceitar os resultados do processo eleitoral mesmo diante de uma derrota é o melhor a ser feito (já
que há algo importante a perder caso lutem pela sua própria ditadura), supondo que todos os demais
atores também acatarão o resultado. Pelos motivos expostos, esta situação de equilíbrio parece
consolidada em sociedades cuja renda per capita equivale a U$ 6.000

•         A relação entre “democracia” e “estado de direito” é sociologicamente complementar, isto é, não se
trata apenas de prescrever uma forma específica de organizar as instituições democráticas e o Estado
de direito, de modo tal que o resultado seja o mais legítimo, de acordo com algum critério plausível de
justiça. Este é um tema relevante, tratado com merecido rigor por muitas vertentes teóricas no
constitucionalismo contemporâneo, em especial. No entanto, a relação de complementariedade pode e
deve ser afirmada também sociologicamente, nos seguintes termos.

•         Para se consolidar, instituições políticas democráticas precisam possuir algumas características de um
“Estado de Direito”. A existência e estabilidade de uma democracia depende, ao menos em parte, de
regras que definem o processo político eleitoral, que asseguram a representação, que desestimulam ou
impedem os vencedores nas eleições a usar seu poder de um modo tal que não reste outra opção
racional, aos derrotados, senão rebelar-se contra o governo eleito.
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•         Para se consolidar, um Estado de direito pode necessitar de alguma espécie de “democratização”, isto
é, sua estabilidade depende de ampliar o direito de grupos sociais representarem seus interesses
particulares. Assim, em sociedades social e economicamente complexas, a estabilidade do Estado de
Direito requer um movimento em direção à democracia política.
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[1] BRASIL. Código Penal, art.  25. “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,  repele injusta agressão, atual ou iminente, a
direito seu ou de outrem”.
[2] No entanto, não é possível afirmar que a deliberação pública leve sempre e necessariamente a resultados políticos que são os melhores para todos. Mais que isso,
é possível afirmar que a deliberação política “pode conduzir as pessoas a sustentar crenças que não são do seu melhor interesse” (PRZEWORSKI, 2007: 278). Não é
possível desenvolver este importante tema nos limites do presente artigo. Aqui é suficiente assumir que 1) a deliberação raramente leva ao consenso político,  e 2)
processos democráticos institucionalizam mecanismos de deliberação política antes das eleições.
[3] “Political forces are ‘deradicalized’ because they are ‘bourgeoisified’”
[4] Palavras atribuídas ao Dep. Federal Aldo Rebelo PCdoB/SP pelos repórteres Cristiano Romero e Raymundo Costa (2010).
[5] O raciocínio de Feuerwerker é baseado na análise do cientista político André Singer, que sustenta, a propósito das eleições presidenciais brasileiras de 1989, o
seguinte:  “Havia uma hostilidade às greves, cuja onda ascensional se prolongou desde 1978 até as vésperas da primeira eleição direta para presidente, e da qual Lula
era, então, o símbolo maior. Observava-se um aumento linear da concordância com o uso de tropas para acabar com as greves conforme declinava a renda do
entrevistado, indo de um mínimo de 8,6%, entre os que tinham renda familiar acima de vinte salários mínimos, a um máximo de 41,6% entre os que pertenciam a
famílias cujo ingresso era de apenas dois salários mínimos (...). Em outras palavras, ao contrário do esperado,  os mais pobres eram mais hostis às greves do que os
mais ricos. (...)  Sugerimos a interpretação de que os eleitores mais pobres buscariam uma redução da desigualdade, da qual teriam consciência, por meio de uma
intervenção direta do Estado, evitando movimentos sociais que pudessem desestabilizar a ordem. (...)  Identificada como opção que colocava a ordem em risco, a
esquerda era preterida em favor de uma solução pelo alto, de uma autoridade já constituída que pudesse proteger os mais pobres sem ameaça de instabilidade.”
(SINGER, 2009: 87-88)
[6] Atualmente no Brasil o “lobby” não é uma prática regulamentada. Contudo, no congresso nacional tramita o Projeto de Lei n. 1202/07, de autoria do Deputado
Federal Carlos Zarattini PT-SP, que “disciplina a atividade de ‘lobby’ e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal”, cujo art.  2º  define: “VI) – ‘lobby’ ou pressão, o esforço deliberado para influenciar a decisão administrativa ou legislativa
em determinado sentido, favorável à entidade representativa de grupo de interesse, ou de alguém atuando em defesa de interesse próprio ou de terceiros, ou em sentido
contrário ao interesse de terceiros; VII – lobista ou agente de grupo de interesse, o indivíduo, profissional liberal ou não, a empresa, a associação ou entidade não-
governamental de qualquer natureza que atue por meio de pressão dirigida a agente público, seu cônjuge ou companheiro ou sobre qualquer de seus parentes, colaterais
ou afins até o segundo grau, com o objetivo de lograr a tomada de decisão administrativa ou legislativa favorável ao grupo de interesse que representa, ou contrária ao
interesse de terceiros, quando conveniente ao grupo de interesse que representa;”
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A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO UMA DAS PIORES
FORMAS DE TRABALHO INFANTIL: REPERCUSSÕES JURÍDICAS E SOCIAIS

THE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A WORST FORMS OF CHILD
LABOR: LEGAL AND SOCIAL IMPACT

Sofia Vilela De Moraes E Silva

RESUMO
O compromisso brasileiro de eliminar a exploração sexual infanto-juvenil foi firmado com a
ratificação da Convenção n. 182 da Organização Internacional do Trabalho, de 16 de junho de
1999, a qual dispõe sobre as piores formas de trabalho infantil. Desse modo, o presente estudo
busca analisar a exploração sexual de crianças e adolescentes como trabalho ilícito e
degradante. Para tanto, examina-se o contexto da violência sexual contra crianças e
adolescentes, explicando seu conceito, tipos e discussões até chegar ao tema da exploração
sexual comercial e os efeitos trabalhistas desse imenso problema, que, aliás, não é só jurídico,
mas também social. Infere-se que o Estado brasileiro não pode se eximir seja por uma legislação
internacional acolhida internamente, seja pelos próprios ditames constitucionais, de assistir os
menores que se encontram em situação de exploração sexual.
PALAVRAS-CHAVES: EXPLORAÇÃO SEXUAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. TRABALHO INFANTIL.

ABSTRACT
The Brazilian commitment to eliminate sexual exploitation of children and adolescents was
established with the ratification of Convention n. 182 of the International Labour Organization in
June 16, 1999, which has about the worst forms of child labor. Thus, this study seeks to analyze
the sexual exploitation of children and adolescents work as illegal and degrading. It examines
the context of sexual violence against children and adolescents, explaining their concept, types
and discussions until the issue of commercial sexual exploitation and labor effects of this
immense problem, which, incidentally, is not only legal but also social. It is inferred that the
Brazilian government can not avoid being in an international law upheld internally, either by its
own constitutional principles, to assist minors who are in a situation of sexual exploitation.
KEYWORDS: SEXUAL EXPLOITATION. CHILDREN AND ADOLESCENTS. CHILD LABOR

 

             1.  INTRODUÇÃO

 

Atualmente, quando se pensa juridicamente sobre criança e adolescente remete-se a atual
e aclamada doutrina da proteção integral, a fim de alertar, aos ainda desavisados, que as
pessoas menores de 18 anos, seja por uma proteção internacional, seja por uma garantia
constitucional, são sujeitos de direitos com prioridade absoluta. Portanto, não são mais vistas
como objetos, coisas, as quais se pode usar, abusar e violentar, sem haver qualquer
contestação.

Contudo, a personalização das crianças e dos adolescentes e, paralelamente, sua
“descoisificação”, parece não ser visualizada, quando, reiteradamente, retoma-se o tema da
violência, mais precisamente da exploração sexual, embora, a cada dia, na esfera jurídica, tanto
o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Código Penal, com fundamento no §4º, art.
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227, da Constituição Federal de 1988, busquem enrijecer a legislação.

A exploração sexual infanto-juvenil é um fato repudiado pela sociedade, que vem sendo
combatido; entretanto, ainda não mereceu a devida atenção na seara trabalhista. Na verdade,
as crianças e os adolescentes que são explorados sexualmente estão sendo sujeitas a um tipo
de relação ilícita de trabalho. Todavia, muito pouco vem sendo feito na área laboral para
eliminar esse total desrespeito aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes.

Dessa forma, o presente estudo visa analisar esse tipo de problema social na esfera
jurídica trabalhista. Para tanto, tratar-se-á da exploração sexual infanto-juvenil como trabalho
ilícito e degradante, sendo examinada a proteção internacional e constitucional, o contexto da
violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como os efeitos trabalhistas desse tipo de
exploração econômica.

Cabe esclarecer, por fim, que embora a Convenção sobre os Direitos da Criança considere
criança todo ser humano com idade inferior a 18 anos, a lei brasileira, por meio do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) delimita que criança é a pessoa até doze anos de idade
incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Desse modo, no presente
trabalho, será utilizada a denominação do ECA, por compreendê-la mais útil ao estudo empírico.

 

2.  PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

 

     Antes de adentrar propriamente na questão da exploração sexual infantil como um trabalho
que deve ser combatido e erradicado na nossa sociedade, é necessário apresentar o arcabouço
jurídico internacional e nacional de proteção às crianças e aos adolescentes, perpassando pela
teoria da proteção integral e por uma breve análise dos direitos fundamentais infanto-juvenis,
tendo em vista que os referidos assuntos serão a base de fundamentação teórica do presente
estudo.

 

2.1  PROTEÇÃO INTERNACIONAL: DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO À
PROTEÇÃO INTEGRAL

 

Até o século XX, a criança e o adolescente mantiveram-se desprotegidos pela ordem
jurídica. No ano de 1874, em Nova York, narra-se a história da pequena Mary Ellen Wilson, que,
mesmo sofrendo severos maus-tratos por parte de seus pais, não podia ser protegida, haja vista
não existir lei, à época, que coibisse abusos contra crianças ou mesmo limitasse o poder familiar.
Os defensores da garota apenas conseguiram reverter o caso no tribunal americano, quando
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basearam seus argumentos na lei de proteção aos animais, reino esse, diziam eles, o qual todos
os seres humanos pertenciam, inclusive Mary Ellen.[1]

Esse vazio jurídico, pouco a pouco, foi sendo preenchido no século XX.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) promoveu as primeiras discussões em
torno da temática da infância e da adolescência, elaborando, desde 1919, ano de sua criação,
diversas Convenções que buscam coibir o trabalho infantil.

            As Convenções Internacionais são instrumentos de cumprimento obrigatório pelos países
que assumem o compromisso de fazer valer suas determinações. Desde o ano de sua criação,
1919, a OIT vem elaborando Convenções para coibir o trabalho infantil.

            A primeira delas – Convenção n. 05 - proibiu o trabalho de menores de 14 em
indústrias, públicas ou privadas, ou em suas dependências; já a segunda – Convenção n. 06 -
vedou o trabalho noturno aos menores de 18 anos. Durante os anos de 1919 a 1965, foram
aprovadas Convenções versando sobre a idade mínima para o trabalho nos diversos setores da
economia, quais sejam: indústria, trabalho marítimo, agricultura, estivadores e foguistas,
emprego não industrial, pescadores e trabalho subterrâneo.

            No entanto, somente com a Convenção n. 138, de 1973, houve um posicionamento
unificado a respeito da idade mínima de admissão ao emprego. É uma norma flexível, que não
fecha os olhos aos diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico dos países-membros da
OIT.

ne-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">          No seu Art. 1º,
prevê que um país, ao ratificar a Convenção, deve assegurar a efetiva abolição do trabalho
infantil, buscando elevar, progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a
trabalho a um nível apropriado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem.

        Essa Convenção determina, no geral, que a idade mínima “não será inferior à idade de
conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos”.
Todavia, permite, no caso de países insuficientemente desenvolvidos na área econômica e
educacional, uma idade mínima de quatorze anos.

            Em relação aos trabalhos perigosos, ou seja, aqueles que, por sua natureza ou
circunstâncias em que for executado, possam prejudicar a saúde, a segurança e a moral do
jovem, a Convenção veda-os aos menores de 18 anos.

            No intuito de minudenciar o tema e estabelecer orientações para a política e ação
nacional, também no ano de 1973, foi instituída a Recomendação n.146 da OIT.

            Os textos da Convenção e da Recomendação foram aprovados por meio do Decreto
Legislativo de 14 de dezembro de 1999; contudo, somente entraram em vigor, no Brasil, em 28
de junho de 2002, um ano após sua ratificação.
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            Em 16 de junho de 1999, foi aprovada a Convenção n. 182, a qual dispõe sobre as
piores formas de trabalho infantil. Manteve-se o objetivo da erradicação total do trabalho
precoce; contudo, enquanto isso não ocorre, ficou estabelecido que os países devem concentrar
os esforços para eliminar, imediatamente e eficazmente, as seguintes situações:

 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas
em conflitos armados:

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição,
a produção de pornografia ou atuações pornográficas;

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de
atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes,
tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes; e

d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado,
e suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.

 

            Acerca do trabalho perigoso, contido no item “d”, a Recomendação n. 190, de 1999, cita
alguns exemplos a serem considerados na caracterização desse tipo de trabalho como: abusos
de ordem física, psicológica ou sexual; trabalhos subterrâneos, embaixo d’água, em alturas
perigosas ou em lugares confinados; trabalhos que requerem o uso de máquinas, equipamentos
e ferramentas perigosas, ou que impliquem a manipulação ou transporte manual de carga
pesadas; trabalhos realizados em ambiente insalubre; e trabalhos que sejam executados em
condições extremamente difíceis, como horários prolongados ou noturnos, ou trabalhos que
impeçam o regresso diário da criança.

            A Convenção n. 182 e a Recomendação n. 190 tiveram seus textos aprovados em
território nacional, através do Decreto n. 178 de 14 de dezembro de 1999, sendo ratificadas pelo
Brasil em 02 de fevereiro de 2000.

Desse modo, a OIT reconheceu a existência, no mundo, da exploração sexual de crianças
e adolescentes, uma das modalidades de violência sexual, como se verá, e preparou uma
Convenção que, por ser instrumento de cumprimento obrigatório pelos países que assumem o
compromisso de fazer valer suas determinações, alertou a vigilância global sobre esse problema
social.   

O título, contudo, de primeiro instrumento jurídico internacional de proteção aos menores
foi dado à Declaração de Genebra dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia da Liga das
Nações, em 1924, também conhecida como “Carta da Liga sobre as Crianças”. Sugerida pela
organização não governamental “União Internacional Salve as Crianças” para atender os
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pequenos após a I Guerra Mundial, a Declaração, composta por apenas cinco artigos, ressalta,
de forma genérica, que “a Humanidade deve à criança o melhor que tem a dar”.[2]   

Ressalta-se que por não possuir força vinculativa aos Estados e por estes não possuírem
uma consciência protetora no tratamento às crianças e aos adolescentes, não conseguiu lograr
amplo reconhecimento pelos países.[3]

 Apenas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em Paris em 10 de
dezembro de 1948, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, verifica-se a evolução
na percepção sobre a proteção à criança.

Visando a evitar outro combate nas proporções da II Guerra Mundial, e tomando como
alicerce os ideais da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em
seu preâmbulo, parte da premissa de que somente com o reconhecimento da dignidade de
todas as pessoas, alcançar-se-á a liberdade, a justiça e a paz no mundo.

Na verdade, aproveitaram-se os laços formados após o fim da II Guerra para declarar e
constituir um núcleo fundamental de direitos internacionais do Homem, mediante a criação de
um aparato internacional de proteção desses direitos.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem inova, segundo Flávia Piovesan, ao
introduzir uma concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela universalidade – 
condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos – e indivisibilidade – a
garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais,
econômicos e culturais e vice-versa.[4]

Vieira Andrade afirma que a Declaração embutiu manifestações fundamentais de
princípios inscritos na “consciência jurídica universal”, que, atualmente, seria comum a todos os
povos. É como se os direitos fundamentais formassem um “patrimônio espiritual comum da
humanidade”, sem os quais os indivíduos perdessem sua qualidade de homens. Sendo assim,
não se acolhe mais pretextos econômicos ou políticos para a violação do seu conteúdo
essencial.[5]

No seu Art. 25, §2º, estabelece que “a maternidade e a infância têm direito a cuidados e
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da
mesma proteção social”. Portanto, determina, universalmente, que o menor deve ter amparo e
cuidados especiais, em face das peculiaridades físicas e psicológicas em que vive.

O arcabouço valorativo construído pela Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu
de fundamento para a elaboração da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a qual,
aprovada por unaminidade em 20 de novembro de 1959, deu o passo inicial para a fixação da
doutrina da Proteção Integral da Criança, a qual prega, em síntese, o seu interesse superior.
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            A Declaração Universal dos Direitos da Criança traz uma nova visão sobre a temática,
conferindo aos pequenos direitos próprios, que, inclusive, devem ser respeitados pelos pais. Em
seu texto, a Declaração elenca dez princípios norteadores da infância, quais sejam: direito à
igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade; direito a especial proteção para o seu
desenvolvimento físico, mental e social; direito a um nome e a uma nacionalidade; direito à
alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe; direito à
educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente; direito ao amor
e à compreensão por parte dos pais e da sociedade; direito à educação gratuita e ao lazer
infantil; direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes; direito a ser protegido
contra o abandono e a exploração no trabalho; e direito a crescer dentro de um espírito de
solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos.

Portanto, a criança não mais é vista como extensão do núcleo familiar, mas sim como
sujeito de direitos, merecendo, pois, proteção especial, consoante determina o segundo Princípio
da Declaração, in verbis:

 

A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades
e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e
normal e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis
visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os melhores
interesses da criança.

 

Sendo assim, a Teoria da Proteção Integral da Criança afirma que os menores possuem
os mesmos direitos dos adultos; contudo, devido à sua condição de hipossuficiência e
vulnerabilidade, fazem jus a uma proteção especial e prioritária. Segundo Sérgio de Souza:[6]

 

Percebe-se, pois, que proteger de forma integral é dar atenção
diferenciada à criança, rompendo com a igualdade puramente formal para
estabelecer um sistema que se incline na busca pela igualdade material,
por meio de um tratamento desigual, privilegiando a criança, assegurando-
lhes a satisfação de suas necessidades básicas, tendo em vista sua especial
condição de pessoa em desenvolvimento.

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos[7], conhecida também como Pacto de
São José da Costa Rica, de 1969, seguindo a nova tendência internacional de proteção à criança
e ao adolescente, dispôs que “toda criança tem direito às medidas de proteção que sua condição
de menor requer, por parte da família, da sociedade e do Estado”. Destarte, também reconhece
a peculiaridade inerente aos menores de 18 anos, convocando família, sociedade e Estado a
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velarem por esses indivíduos.

Em comemoração aos vinte anos da Declaração dos Direitos da Criança, a Assembleia
Geral da ONU estipulou o ano de 1979 como o ano da criança. Nas reuniões que aconteceram
nesse ano, a Polônia propôs a elaboração de uma convenção internacional específica dos direitos
da criança, a qual fosse capaz de delimitar o contexto de proteção e vincular mais eficazmente
os Estados. Após dez anos de trabalho, em 20 de novembro de 1989, foi aprovada a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança.[8]

Considerada o instrumento normativo internacional de direitos humanos mais aceito na
história da humanidade, eis que foi ratificada por 192 países[9], em seu artigo 3°, a Convenção
determina que todas as ações relativas às crianças[10] devem levar em conta, primordialmente,
seu melhor interesse.

Dessa maneira, e estabelecendo princípios de amparo à infância, a Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança abarcou a Doutrina da Proteção Integral, emergindo
como base internacional e filosófica para elaboração das normas jurídicas no âmbito interno.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança diferencia-se dos instrumentos
anteriores por compilar, em seus cinquenta e quatro artigos, os mais diversos assuntos ligados à
infância e juventude.

No que concerne à violência sexual, no seu Art. 19, há explícito comando para os países
membros adotarem todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais a fim
de proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento
negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a
custódia dos pais ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

No mesmo sentido, o Art. 34 da Convenção determina que os Estados Partes devem
proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse viés, dispõe que
os países devem impedir o incentivo ou a coação para que uma criança dedique-se à atividade
sexual ilegal, à exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais e à
exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Dessa maneira, a ONU, junto com os países ratificadores da Convenção, abraçaram a
causa, assumindo o compromisso de resguardar crianças e adolescentes do mundo contra todas
as formas de violência sexual.

Complementando a Convenção e priorizando matérias consideradas relevantes
internacionalmente, em 25 de maio de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou dois
protocolos facultativos para a Convenção de 1989. O primeiro trata de crianças em conflitos
armados e o segundo sobre venda de crianças, prostituição e pornografia infantis.[11]
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A aceitação das Declarações de Direito, das Convenções, dos Protocolos e demais tratados
tornam os Estados vigilantes uns dos outros; o atentado a direitos fundamentais na seara
interna atinge toda uma ordem internacional que declarou abomináveis certas situações. É como
se o sujeito passivo da violação de direitos fosse, além da vítima direta, toda a comunidade
supraestatal.

            Nesse contexto, após séculos de esquecimento e desamparo com os menores, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e a
Convenção sobre os Direitos da Criança reconheceram os direitos capazes de assegurar vida
digna e o pleno desenvolvimento às crianças, tornando-as verdadeiros sujeitos que requerem um
tratamento diferenciado. 

 

2.2  A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

            Com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), afastou-se o caráter assistencialista
adotado pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979, para abarcar a doutrina internacional da
proteção integral. Destarte, a partir da CF/88, há um reconhecimento da criança e do
adolescente como cidadãos, ou seja, titulares de direitos fundamentais, rompendo-se,
efetivamente, com a visão minimalista do menor como objeto, abarcada pelo revogado Código
de Menores. O artigo 227, da Carta Magna de 1988, dispõe in verbis:

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

 

 Assim, visou-se privilegiar a educação e a profissionalização, as quais servem como forma de
preparação para um trabalho futuro, do que o próprio labor prematuro, que pouco estimula o
acúmulo de conhecimento e garante vida digna aos jovens trabalhadores.

            Em relação aos preceitos trabalhistas, a atual Carta Política, por meio da Emenda
Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a qual alterou o inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, dispõe a
idade mínima de 16 anos para o trabalho infanto-juvenil, possibilitando para os maiores de 14
anos a atividade de aprendizagem. Há ainda a proibição do trabalho perigoso, insalubre e
noturno aos menores de 18 anos.                 
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       Infere-se, pois, que a Carta Magna aclara os princípios protetores dos menores, construindo
o direito fundamental da criança e do adolescente ao não trabalho, reconhecendo,
definitivamente, a posição especial que os mesmos se encontram no processo de
desenvolvimento humano.

 

          3. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 

Para se compreender melhor o fenômeno da exploração sexual, é necessário, antes,
entender a violência sexual.

Não raro os noticiários retratam situações de violência sexual contra crianças e
adolescentes. A brutalidade que transparece nessa evidência fática, além de chocar, gera uma
angústia e indignação ao nos depararmos com tamanho descaso e transgressão aos direitos
fundamentais da população infanto-juvenil.

A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, no seu Art. 7º, III, embora se
foque no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, possui um conceito
substancial sobre violência sexual. Dispõe o artigo 7º, III, que esse tipo de violência deve ser
entendido

 

Como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou
que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

 

         Esse conceito, construído pelo legislador nacional, é relevante na área específica da
criança e da adolescência, porque, primeiro, delimita uma relação de poder (“intimidação,
ameaça, coação ou uso da força”), segundo, amplia as formas de violência sexual, constituindo
tanto nas condutas de contato físico, como nas sem contato físico (“qualquer conduta que a
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada”), terceiro,
abrange tanto as relações abusivas, sem trocas comerciais, quanto às nitidamente econômicas
(“induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade”) e quarto, enfatiza a
violação do direito ao desenvolvimento sexual de qualquer ser humano.

A violência sexual, de certa forma, é a negação da criança e do adolescente como pessoa.
Além de necessariamente gerar a violência física e a psicológica, enquadra-se num contexto de
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violência estrutural, simbólica e institucional e de negligência.  

Segundo Vicente Faleiros e Eva Faleiros[12], a violência sexual

 

Inverte a natureza das relações entre adultos e crianças/adolescentes
definidas socialmente, tornando-as: desumanas em lugar de humanas;
negligentes em lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas;
individualistas e narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras em lugar
de democráticas; controladoras em lugar de libertadoras; perversas em
lugar de amorosas; desestruturadoras em lugar de socializadoras.

 

Assim, a violência sexual contra crianças e adolescentes se constitui numa relação de
poder, abrangendo tanto as relações abusivas, sem ganhos econômicos, quanto as nitidamente
comerciais, e se explica pelo atual cenário socioeconômico – desigualdade social –, político –
neoliberalismo – e cultural – valores discriminatórios associados ao gênero, à geração e à
raça/etnia.[13]

Embora não se saiba o número exato de crianças e adolescentes, Maria Amélia Azevedo e
Viviane Guerra, em estudo em 1985, estimaram que, no Brasil, 20% das meninas e 10% dos
meninos sofreram qualquer forma de violência sexual.[14]   

            Dessa maneira, ainda com objetivos conceituais, o abuso sexual e a exploração sexual
são espécies do gênero violência sexual. O primeiro refere-se a práticas não comerciais, ou seja,
sem retribuição financeira à vítima da violência, subdividindo-se em intrafamiliar e extrafamiliar,
enquanto a segunda está associada a uma comercialização, enquadrando-se como subespécies a
prostituição infantil, o turismo sexual, a pornografia e o tráfico de pessoas para fins sexuais.
Embora sejam distintos, esses dois tipos de violência sexual se interrelacionam, formando um
verdadeiro ciclo de deterioração humana.

 

            4. A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL

 

A visibilidade da temática da exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou
projeção internacional no ano de 1996, ano em que foi realizado, em Estocolmo, o I Congresso
Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, organizado pela instituição End Child
Prostitution, Pornografy and Trafficking for Sexual Purpose – ECPAT[15] e que teve a
participação de 122 países.

A Declaração aprovada durante o Congresso definiu que:
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A exploração sexual comercial de crianças é uma violação fundamental dos
direitos da criança. Esta compreende o abuso sexual por adultos e a
remuneração em espécie ao menino ou menina e a uma terceira pessoa ou
várias. A criança é tratada como um objeto sexual e uma mercadoria. A
exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e
violência, que pode implicar o trabalho forçado e formas contemporâneas
de escravidão (Tradução nossa). [16]

 

                A exploração sexual, portanto, é um abuso sexual qualificado pelo caráter econômico,
isto é, com intuito de comercialização de um produto: o corpo da criança e do adolescente.

Desse modo, os menores de 18 anos são inseridos em um mercado extremamente
perigoso e injusto; entretanto, excessivamente lucrativo. Esse mercado não tem semelhança
com as ideias civilistas de autonomia ou liberdade contratual, boa-fé ou lealdade. No chamado
mercado do sexo, envolvendo crianças e adolescentes, há trocas desproporcionais e desumanas:
a satisfação da lascívia versus a dignidade humana, a integridade física e o direito a um
desenvolvimento pleno.

Sobre a mercantilização do sexo, assevera Vicente Faleiros:[17]

 

O valor do uso do corpo aparece, contraditoriamente, sem valor, não só em
função da erotização e da transformação da mulher ou do homem em
objeto vendável, mas em função do contexto cultural de machismo, de
adultocentrismo e do autoritarismo e das exigências da rede de exploração
sexual. A rede é econômica, social, cultural e política.

 

Diferentemente do abuso sexual, quando o critério “classe social” não qualifica as crianças
e os adolescentes, na exploração sexual a renda familiar é fator característico dos meninos e das
meninas que se encontram explorados. Como afirma a pesquisadora Eva Faleiros, em todas as
pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema da exploração sexual é constatado que a
pobreza e a exclusão (e a busca de inclusão via renda e consumo) são determinantes para a
inserção de crianças e adolescentes no mercado de trabalho.[18]

A transformação da criança e do adolescente em objeto, retrocedendo a todas as
conquistas históricas e legais, traz a concepção de que o uso de menores de 18 anos para fins
sexuais comerciais pode ser considerado uma forma moderna de escravidão, haja vista que,
muitas vezes, há castigos físicos, perda do direito de ir e vir, controle dos ganhos e lucros,
exigência de exposição a esse tipo de “trabalho” durante horas, sem higiene e proteção sexual,
etc.[19]  

Após o I Congresso Mundial, foram adotados universalmente quatro tipos de exploração
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comercial de crianças e adolescentes: prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico de
crianças e adolescentes para fins comerciais e sexuais.

            Essas principais modalidades se interrelacionam e se acumulam, formando, por vezes,
um ciclo de violência que se inicia na prostituição, perpassa pelo turismo sexual e a pornografia
e culmina com um tráfico para finalidade sexual. Portanto, caso não haja um atendimento a
essas crianças e a esses adolescentes violentados, perpetua-se a transgressão da dignidade
dessa população desprotegida.

            Em estudo realizado em 2005, a Organização Internacional do Trabalho concluiu que
cerca de 2,450 milhões de pessoas no mundo foram traficadas para serem submetidas a
trabalhos forçados. Desse total, 43% são submetidas à exploração sexual comercial. A OIT ainda
afirma que 98% das pessoas traficadas para fins sexuais são mulheres e meninas.[20]

Os lucros totais ilícitos produzidos por ano pelo tráfico de trabalhadores forçados chegam
aos US$ 32 bilhões de dólares, representando, em nível global, uma média aproximada de 13 mil
dólares anuais por trabalhador forçado.[21]

Os principais fatores que favorecem o tráfico são: globalização, pobreza, ausência de
oportunidades de trabalho, discriminação de gênero, instabilidade política, econômica e civil em
regiões de conflito, violência doméstica, emigração indocumentada, turismo sexual, corrupção de
funcionários públicos e leis deficientes. [22]

Esses dados demonstram o quanto o problema tornou-se globalizado. A OIT, como
organização internacional de proteção ao trabalhador, reconheceu a existência, no mundo, da
exploração sexual de crianças e adolescentes, elaborando, pois, uma Convenção que, por ser
instrumento de cumprimento obrigatório pelos países que assumem o compromisso de fazer
valer suas determinações, alertou a vigilância global sobre esse problema social.

 

            5. EFEITOS TRABALHISTAS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL

 

Conforme mencionado, a exploração sexual de crianças e adolescentes para fins
comerciais constitui trabalho; contudo, como assevera o Art. 3º, item “b”, da Convenção 182 da
OIT, é uma das piores formas de trabalho infantil e, como tal, requer esforços em nível nacional
e internacional para sua eliminação.

Desse modo, a exploração sexual não deve ser meramente combatida pelo Direito Penal,
mas também exige uma atuação das instituições trabalhistas.

De início, cabe esclarecer que o tema é bastante novo, cheio de controvérsias e dilemas,
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no qual há raríssimas doutrinas e jurisprudências. Portanto, não se pretende esgotar a temática,
apenas apresentar alguns desses debates, principalmente, enfatizando o posicionamento do
Ministério Público do Trabalho.

O Ministério Público é uma instituição permanente, desvinculada dos poderes do Estado,
essencial à função jurisdicional do Estado, que, além de defender a ordem jurídica, o regime
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, protege os interesses coletivos e
difusos (Artigo 129, Inciso III, CF/88). Dentre do Parquet da União, encontra-se o Ministério
Público do Trabalho (MPT), órgão responsável, em linhas gerais, pela proteção do trabalho.

          No Brasil, o Ministério Público do Trabalho declarou, por meio da “Carta de Brasília do
enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais”, que “a
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é relação de trabalho ilícita e degradante
que ofende não somente a direitos individuais do lesado, mas também e, fundamentalmente,
aos interesses difusos de toda a sociedade brasileira”.[23]

            Desse modo, o Parquet Trabalhista ratificou sua responsabilidade constitucional de
proteção às crianças e aos adolescentes, dispondo que cabe às Procuradorias Regionais do
Trabalho responsabilizar solidariamente, na esfera trabalhista, por todos os danos, materiais e
morais, individuais e coletivos, decorrentes de sua conduta lesiva, o cliente e/ou o tomador dos
serviços sexuais, o respectivo intermediador e quaisquer pessoas que venham a favorecer
práticas sexuais com menores de 18 anos, consoante os termos do Art. 942, parágrafo único, do
Código Civil, Art. 4º ,II do Decreto 6.481/2008, sobre piores formas de trabalho infantil, c/c art.
8º da Consolidação das Leis do Trabalho.

            O Ministério Público do Trabalho da Paraíba destaca-se pela iniciativa pioneira no Brasil
de interposição da primeira ação civil pública na esfera trabalhista, no intuito de exigir de todos
os acusados de exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Sapé-PB a
aplicação de multa no valor de R$ 1,5 milhão, tendo em vista a configuração de dano moral
coletivo sofrido por toda a sociedade.

De início, o juiz da Vara do Trabalho de Santa Rita julgou improcedente a ação civil
pública ajuizada pelo MPT, eis que compreendeu que não se tratava de uma relação de
trabalho, mas sim de consumo. Na segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho acolheu a
preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa defendida pelo MPT,
determinando a devolução dos autos ao juízo de primeira instância.[24]

 A iniciativa ministerial, requerendo judicialmente dano moral coletivo a todos os acusados
de praticarem exploração sexual infanto-juvenil, estabeleceu um marco no tratamento da
matéria: pela primeira vez, no Brasil, reconheceu-se que o referido crime também poderia gerar
consequências na seara laboral.

 Esse tema torna-se polêmico principalmente quando se enfrenta dogmas consolidados
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pela Teoria do Contrato e pela Teoria das Nulidades na área trabalhista.

Segundo Maurício Godinho Delgado, os elementos essenciais do contrato de trabalho são:
a capacidade das partes, a forma regular ou não proibida, a higidez na manifestação da vontade
e a licitude do objeto. Quanto a esse último requisito, o referido autor assevera que
“enquadrando-se o labor prestado em um tipo penal criminal, rejeita a ordem justrabalhista
reconhecimento jurídico à relação socioeconômica formada, negando-lhe, desse modo, qualquer
repercussão de caráter trabalhista”.[25]

No mesmo sentido, aduz Delgado que no caso de situações de trabalho ilícito “afasta-se a
incidência da teoria justrabalhista especial das nulidades, retornando-se ao império da teoria
geral do Direito Comum, negando-se qualquer repercussão trabalhista à relação socioeconômica
entre as partes”.[26]

Portanto, a tarefa de defender efeitos trabalhistas nos casos de exploração sexual de
crianças e adolescentes, majoritariamente no que concerne ao estabelecimento de verbas
contratuais laborais, perpassa inicialmente pela desconstrução de posições firmemente acolhidas
na doutrina[27] e na jurisprudência.      

Dessa forma, embora as explorações sexuais de crianças e adolescentes constituam um
tipo de labor ilícito, devem ser preservados os direitos trabalhistas oriundos daquela relação de
trabalho até a decretação de sua nulidade, bem como, na mesma linha da orientação do
Ministério Público do Trabalho, deve-se exigir de todos os agressores danos morais coletivos pelo
prejuízo causado a toda a sociedade. 

 Compreende-se que essa posição é mais coerente com as disposições nacionais e
internacionais de proteção à infância e juventude que visam a combater todas as formas de
exploração sexual contra a essa parcela da população.

 

6.     CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Um dos principais motivos alegados pelos doutrinadores que levam ao trabalho infantil
seria a pobreza. Entendendo, dessa forma, que somente em países industrializado, onde haja
desenvolvimento econômico, poder-se-ia eliminar esse tipo de trabalho.

        Obviamente, a miséria gera o trabalho infantil. Salários insuficientes, precarização do
trabalho e o desemprego impulsionam os pais a colocarem no mercado de trabalho seus filhos
menores, no intuito de aumentar a renda familiar.

            A questão do trabalho infantil, todavia, ultrapassa a linha da pobreza e se engendra em
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outros horizontes. Para tanto, deve-se, no mínimo, trazer à baila, os seguintes problemas: a)
política educacional deficitária; b) legislação inapropriada; c) falhas governamentais no que
concerne à inspeção; d) indiferença social sobre o assunto; e) interesse econômico, quando os
próprios empregadores estimulam e exploram a atividade infantil.

            Ademais, não se pode menosprezar a concepção cultural sobre o tema.
Ideologicamente, o jargão “o trabalho dignifica o homem” serve como justificativa do trabalho
infantil. Ora, para a classe pobre, é um meio de auferir renda; para classe rica, é uma forma de
manter precarizadas as relações de trabalho, impedir a mobilidade social e prevenir a sociedade
contra a delinquência e a marginalidade.

         No entanto, o trabalho infantil, muito menos o trabalho sexual, não enaltece a dignidade
da criança. Pelo contrário, no mundo atual, quando a ascensão social só é possível pela alta
qualificação, os menores trabalhadores estão fadados a manter-se no mesmo ciclo de pobreza,
tendo em vista que a baixa complexidade das atividades e jornadas estafantes impedem
qualquer alcance de oportunidade e ganhos educacionais e financeiros.

         A generalizada falta de consciência social torna o problema invisível e, por vezes,
aceitável. A distorção de valores vai além dos trabalhos simples, criminosos, mas aceitos, e
atingem as piores formas de trabalho infantil. 

O compromisso brasileiro de eliminar a exploração sexual infanto-juvenil foi firmado com
a ratificação da Convenção n. 182 da Organização Internacional do Trabalho, de 16 de junho de
1999, a qual dispõe sobre as piores formas de trabalho infantil. Embora, almeje-se à erradicação
total do trabalho precoce, enquanto isso não ocorre, ficou estabelecido que os países devem
concentrar os esforços para eliminar, imediatamente e eficazmente, dentre outras, “a utilização,
o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou
atuações pornográficas”.

Portanto, o Estado brasileiro não pode se eximir, seja por uma legislação internacional
acolhida internamente, seja pelos próprios ditames constitucionais, de assistir os menores que se
encontram em situação de exploração sexual.

Dessa maneira, defende-se a atual posição do Ministério Público do Trabalho de buscar
efeitos trabalhistas da exploração sexual na Justiça Laboral, pois não deixa de ser mais uma
frente de combate a esse grande problema social que tanto persegue a sociedade brasileira.
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A INCLUSÃO LABORAL DO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN: UMA RELEITURA
DAS MEDIDAS ESPECIAIS DE TUTELA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DESDE A

PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

LA INSERCIÓN LABORAL DE LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN: UNA RELECTURA DE LAS
MEDIDAS DE TUTELA ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA

PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD

FlÁvia De Paiva Medeiros De Oliveira
Paulla Christianne Da Costa Newton

RESUMO
O presente estudo busca analisar a necessária inserção laboral do portador de síndrome de
down, como instrumento assecuratório para a implementação do princípio da igualdade material
e, por conseguinte, fator imprescindível para a efetivação de sua cidadania. Neste contexto,
torna-se primordial enfatizar as políticas normativas que circundam a questão, partindo-se das
diretrizes e princípios cunhados no âmago da Carta Constitucional, arraigando-se de forma
decisória nos demais corpos normativos de tutela específica da minoria em comento. Ademais,
pretende-se destacar o tratamento do tema no cerne da Alta Corte Trabalhista brasileira,
procurando vislumbrar as proposições evolutivas para a sedimentação dos posicionamentos
futuros e, fundamentalmente, refletir e questionar, desde a ótica jurisprudencial, sobre os atuais
mecanismos contemplados no cerne do ordenamento jurídico brasileiro para a sedimentaçao da
igualdade de oportunidades dos portadores de síndrome de down no mercado laboral. 
PALAVRAS-CHAVES: Inclusão laboral; Síndrome de Down; Princípio da igualdade; Cidadania.

RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo analizar la necesidad de inserción laboral del portador
de síndrome de down como un mecanismo para garantizar la implementación del principio de la
igualdad material y, por lo tanto, factor esencial del ejercicio de la ciudadanía. Siendo así,
primero, debemos centrarnos en las políticas normativas que rodean la cuestión, partiéndose de
las directrices y principios establecidos en la Carta Constitucional, y que se reflejan en los demás
cuerpos normativos de tutela del colectivo. Asimismo, nuestra pretensión es subrayar el trato del
tema en el seno del Superior Tribunal de lo Social de Brasil, buscándose comprender la
evolución de los posicionamientos de la Alta Corte en la sedimentación de los rasgos futuros
sobre la cuestión y, sobre todo, analizar y cuestionar los actuales mecanismos contemplados en
el ámbito del ordenamiento jurídico brasileño para la implementación de la igualdad de
oportunidad, en el mercado laboral, de las personas con síndrome de down. 
PALAVRAS-CLAVE: Inserción laboral; Síndrome de Down; Principio de igualdad; Ciudadanía.

 

1. INTRODUÇÃO

Quando Constituição Federal, em seu art. 3°, III, admite a possibilidade de conceder-se um tratamento diferenciado a determinada

categoria de pessoas, o faz com vistas a garantir a realização de princípios maiores, quais sejam, o princípio da cidadania (art. 1°, II,

da CF/88 [1]) e o princípio da dignidade (art, 1°, III, da CF/88), este último devendo ser entendido como um atributo intrínseco da

pessoa humana, que a individualiza pela sua simples condição de integrante do gênero humano.

Tal princípio é sobremodo importante, quando se trata de deficientes, porque existe uma cultura arraigada que tende a tratar a

pessoa deficiente como um ser humano definitivamente incapaz de prover, autonomamente, a sua vida em sociedade, o que conduz

a uma postura inconsciente de exclusão social dessas pessoas especiais.
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A deficiência, seja ela física ou mental, por si só, além de não excluir a capacidade do ser humano, também não lhe retira a

dignidade. No atual Estado Democrático de Direito, o que se observa é uma necessidade de inclusão social daqueles grupos

humanos, historicamente desfavorecidos, cuja finalidade é efetivar a sua cidadania e garantir a plena exteriorização de sua

dignidade.

Uma análise topográfica da Constituição brasileira, em seu preâmbulo, revela que a adoção da fórmula política “Estado

Democrático de Direito” pressupõe, necessariamente, a real implementação dos valores acima citados, o que requer a adoção de

políticas públicas com vistas a melhorar os padrões de vida dos historicamente excluídos, mas, sobretudo, de criar no seio da

sociedade uma cultura de inclusão.

Como forma de estabelecer políticas públicas de inclusão e despertar a sociedade para a necessidade de não discriminar o portador

de deficiência, o Governo Federal editou, em 20 de dezembro de 1999, o Decreto n° 3298, que estabelece normas de proteção à

pessoa portadora de deficiência. Esse Decreto constitui uma medida de ação positiva, posto que, por seu conteúdo, pretende-se

disciplinar regras capazes de permitir uma diminuição das barreiras que obstaculizam a inserção social das pessoas deficientes (art.

1°), inclusive, criando regras diferenciadas para essas pessoas no que concerne à educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer,

previdência social, assistência social, transporte, educação pública, habilitação, cultura, amparo à infância e à maternidade (art. 2°,

do Decreto 3298/99).

Com relação ao objeto do presente trabalho, há que se destacar que o portador de síndrome de down sofre uma dupla discriminação.

A primeira, concerne ao desconhecimento popular sobre essa síndrome. A segunda, refere-se à sua caracterização como doença, o

que, consequentemente, leva a sociedade a crer que tais pessoas, em razão do seu aspecto físico e déficit cognitivo, não possuem

capacidade laborativa.

Mister se faz enquadrar a síndrome de down como uma deficiência e não como uma doença, porque a partir dessa caracterização,

poder-se-á dispensar a essa minoria o mesmo tratamento atribuído ao deficiente, no que atine às medidas de ação positiva previstas

no Decreto nº Decreto 3298/1999, mormente, para fins de inclusão nas cotas previstas nesse instrumento legal.

Alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho revelam que um dos óbices para o cumprimento das cotas para deficiente é a

ausência de número suficiente de pessoas, nessa condição, na circunscrição onde estão situadas as empresas que deveriam cumprir o

dispositivo legal. Neste contexto, a caracterização do portador de síndrome de down como um deficiente atuaria como um relevante

mecanismo para majorar o número indicativo de deficientes aptos a serem inseridos no mercado de trabalho.

Conforme o anteriormente exposto, cabe enfatizar que a finalidade precípua deste estudo é, portanto, demonstrar que a síndrome de

down não pode ser vislumbrada como uma doença, e sim como uma deficiência, o que permitirá aos portadores de dita limitação o

desfrute das medidas de ação positiva, criadas pelo nosso ordenamento jurídico, com vistas a favorecer o deficiente e, como

instrumentos hábeis à efetivaçao plena e integrada dos princípios constitucionais da igualdade, cidadania e dignidade da pessoa

humana.

 

2. O PRINCÍPIO DE IGUALDADE COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA DA PESSOA

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
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Sob a perspectiva do Direito do Trabalho, o princípio da igualdade encontra-se previsto no art. 7°, XXXI, da Constituição de 1988,

que se dedica a enumerar os direitos do trabalhador urbano e rural, como direitos mínimos, assegurados à pessoa trabalhadora e

indispensáveis a uma vida digna. No entanto, essa norma jurídica encontra antecedentes nos princípios constitucionais de igualdade

formal (art. 5°, caput, da CF/88) e material (art. 3°, III, da CF/88) e na cidadania, como fundamento da República Federativa do

Brasil (art. 1°, II, CF/88).

A Carta Constitucional estabeleceu no art. 7°, XXXI, a proibição de tratamento discriminatório com relação ao portador de

deficiência, no que diz respeito a critérios salariais e de acesso ao mercado de trabalho.

Essa proibição de tratamento discriminatório surge como decorrência da necessidade de concretizar o princípio, também

constitucional, da igualdade material (substancial ou real), reconhecido no art. 3°, III, da CF/88. Ambos os princípios, anteriormente

mencionados, remontam a um princípio da igualdade ainda mais geral e amplo, que é o princípio da igualdade perante a lei, que

deve ser analisado sob três dimensões.

A primeira, a dimensão do valor segurança jurídica, que compreende a superação dos privilégios outorgados a um grupo privilegiado

de pessoas. A segunda dimensão, a processual, que supõe a existência de um mesmo procedimento processual para todos os

cidadãos. A terceira, a igualdade formal, que comporta a igualdade como equiparação e como diferenciação. Essa última dimensão

exterioriza-se no princípio de não discriminação, partindo do pressuposto de que as condições pessoais não devem ser consideradas

para estabelecer tratamento diferenciado, salvo quando relevantes sob um prisma valorativo (MARTÍNEZ, 1999, p. 283-284).

A igualdade formal está prevista no art. 5°, caput, segundo o qual “todos são iguais perante a lei”. Esse princípio consagra a regra

geral que proíbe o estabelecimento de diferenças injustificadas entre os indivíduos, originando um direito subjetivo a igualdade de

tratamento em igualdade de condições.

Ao interpretar-se o art. 5°, caput, em conjunto com o art. 3°, III, da CF/88, que prescreve que um dos objetivos fundamentais da

República Federativa do Brasil é a redução das desigualdades sociais e econômicas, sagra-se a possibilidade de estabelecer-se um

tratamento diferenciado, se houver condições desigualadoras justificativas, sem que, no entanto, caracterize-se um tratamento

discriminatório.

Desta forma, o princípio constitucional da igualdade material (real ou substancial) consiste na possibilidade de tratar desigualmente

os desiguais, sempre que isso seja necessário para alcançar um maior índice de igualdade real entre os indivíduos. Nesse sentido,

Martínez (1999, p. 289) aduz que “la igualdad material supondría el critério adecuado para que todos pudiesen llegar em igualdade

de condiciones a esse ejercicio de la libertad protectora y de la libertad de participación, y sería el critério material para realizar la

libertad promocional.”[2]

O fato do princípio da igualdade material anteceder constitucionalmente o princípio da igualdade formal consubstancia uma

relevante conseqüência prática, qual seja, a de que o Poder Público estará obrigado a buscar alcançar a igualdade real entre os

indivíduos, podendo, para tanto, se se fizer necessário, adotar medidas desigualadoras, que constituirão as denominadas medidas de

ação positiva ou afirmativa.

Essas medidas de ação positiva, geralmente adotadas pelo Poder Público, apesar de desigualadoras, não são discriminatórias, porque

não têm como finalidade violar o princípio da dignidade humana. Ao contrário, buscam implementá-lo por meio do estabelecimento

de medidas que, embora conduzam a uma aparente desigualdade formal, perseguem alcançar a igualdade real entre os indivíduos,
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inicialmente, menos favorecidos. (ROCHA, 1995, p. 162).

Nesse contexto, o art. 7°, XXXI, da atual Constituição, prescreve a proibição de se dispensar ao trabalhador deficiente tratamento

discriminatório, principalmente, no que diz respeito a pagamento de salários e critérios de admissão, consagrando, assim, o princípio

que veda a discriminação do trabalhador portador de deficiência.

O objetivo dessa norma constitucional é garantir a efetiva inclusão laboral do portador de deficiência, isto é, o seu ingresso no

mercado de trabalho, já que, por meio dessa inserção, assegura-se a realização do princípio constitucional da dignidade humana e o

exercício do, também constitucional, princípio da cidadania.

Noutros termos, quando a própria Constituição, no art. 3°, III, admite a possibilidade de tratar de forma desigual determinada

categoria de pessoas, o faz com vistas a garantir a consecução de princípios maiores, quais sejam, o princípio da cidadania (art. 1°,

II, da CF/88) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art, 1°, III, da CF/88). Neste diapasão, talha-se um dos importantes

requisitos, doutrinariamente enumerado, para justificar a existência de um tratamento normativo desigual:

O requisito da constitucionalidade dos fins, pelo próprio sentido das palavras, respalda que o tratamento normativo desigual deve

almejar a realização de um objetivo constitucional admitido. Não basta, pois, buscar uma finalidade qualquer. É imprescindível que

seja acolhida pela Constituição. Isto, porém, não deve ser entendido de modo rigoroso, como uma exigência de que o resultado

prático (finalidade) esteja expressamente previsto na Constituição. O que se consagra é que o resultado positivo que se procura

obter, através do tratamento normativo desigual, seja, em tese, admissível pela Constituição. Mais precisamente, o que se exige é que

o bem pretendido não seja expressamente vedado pelo sistema de valores e princípios estabelecidos na Lei Fundamental (ROCHA,

1995, p. 164).

Na situação específica, objeto da presente análise, os portadores de deficiência, no momento em que pretendem ingressar no

mercado de trabalho, deparam-se com uma multifacetária dificuldade real. Em primeiro lugar, a ignorância popular quanto à sua

capacidade laboral. Em segundo, a ausência de postos de trabalho disponíveis e adequados para tais sujeitos.

Para tutelar essa realidade social discriminatória das pessoas deficientes, o Governo Federal editou, em 20 de dezembro de 1999, o

Decreto n° 3298, que estabelece normas de proteção à pessoa portadora de deficiência. Esse Decreto comporta medidas de ação

positiva, disciplinando regras capazes de permitir uma diminuição das barreiras que obstaculizam a inserção social das pessoas

deficientes (art. 1°) e, inclusive, criando regras diferenciadas para essas pessoas no que concerne à educação, saúde, trabalho,

desporto, turismo, lazer, previdência social, assistência social, transporte, educação pública, habilitação, cultura, amparo à infância e

à maternidade (art. 2°, do Decreto 3298/99).

De maneira específica, no que concerne ao âmago desta investigaçao, o citado Decreto dedica o Capítulo intitulado como “Da

equiparação de oportunidades” e a seção nomeada “Acesso ao trabalho”, disciplinando regras de inserção do portador de

deficiência no mercado de trabalho. Para tanto, estabelece tratamento diferenciado para esse grupo de pessoas no atinente à sua

inserção laboral, a fim de garantir que esta concretize-se efetivamente, o que acontece através do reconhecimento do direito ao livre

desenvolvimento da personalidade como conseqüência da dignidade humana (PICCIRILO, 2008, p. 171).

 

3. A SÍNDROME DE DOWN COMO DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA
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A Síndrome de Down consiste em uma anomalia cromossômica no cromossomo 21, em que a carga genética do indivíduo é

formada por 3 (três) cromossomos desta natureza. Em situação normal, o ser humano possui 2 (dois) cromossomos 21.

Essa síndrome apresenta, como conseqüências. uma série de alterações na estrutura morfológica do seu portador, bem como

anomalias que afetam a estrutura mental e cognitiva. Sob a perspectiva morfológica, as principais alterações são: tônus muscular

diminuído ao nascer, crânio assimétrico ou disfórmico, cabeça arredondada com área achatada na região occipital, fendas palpebrais

oblíquas, com pregas epicânticas, boca pequena com língua protusa, mãos curtas e largas, prega única palmar, lesão na íris [3].

Dentre essas alterações, cabe destacar a diminuição do tônus muscular, que aparece como consequência da hipotonia, originada no

sistema nervoso central e que tende a diminuir ao longo dos anos, principalmente, quando o fortalecimento da musculatura é

estimulado através de tratamentos específicos [4].

Sob o prisma da estrutura mental, habitualmente, rotula-se o portador de síndrome de down como deficiente mental severo, o que,

nem sempre, ocorre. O grau da deficiência mental deve ser averiguado a partir das aptidões e características pessoais do deficiente

e, atualmente, frente à contínua política de inserção educacional, realizada em escolas especiais e adequadas às peculiaridades

dessas pessoas. Através de uma educação adequada às suas necessidades especiais, vislumbra-se, na grande maioria dos casos, um

déficit cognitivo em grau leve e moderado. Efetivamente, as crianças, com essa síndrome, possuem um aprendizado mais lento, em

relaçao às demais, sendo, portanto, imprescindível que elas sejam encaminhadas para escolas especializadas ou pelo menos em

condições adequadas para recebê-las e educá-las, com vistas a viabilizar a plena e eficaz inserção social destas crianças especiais

[5].

Como se depreende, a síndrome de down não pode ser identificada como uma doença mental, mas como uma alteração genética da

qual decorrem conseqüências, tanto morfológicas, quanto cognitivas. Trata-se, portanto, de uma alteração genética com múltiplas

consequências, devendo ser visualizada não como uma doença, mas como uma deficiência, ao mesmo tempo, física e mental. Essa

última deficiência deverá ser averiguada sob um prisma cognitivo, isto é, de desenvolvimento intelectivo que, possivelmente,

ocorrerá mais lentamente que o normal.

Mister se faz, portanto, conceber a pessoa portadora de síndrome de down como um deficiente físico-cognitivo e não como um

doente mental. Nesta última modalidade, incluem-se as variações mórbidas, capazes de produzir prejuízos na estrutura global do

indivíduo, tanto no seu aspecto social, pessoal, familiar e ocupacional.

Ao analisar-se a doença mental, vê-se que ela pode apresentar-se sob a modalidade de psicose, entendida como alterações

qualitativas dos fenômenos psíquicos, capazes de produzir sofrimento e/ou prejuízo na maneira da pessoa existir; ou de neurose,

como alterações quantitativas (exageradas) dos fenômenos psíquicos, capazes de produzir sofrimento e/ou prejuízo na maneira da

pessoa viver e comportar-se. Para o desenvolvimento de uma doença mental, é necessário a conjunção de dois fatores, uma

disposição pessoal e a incidência de agentes ocasionais, ou seja, de fatores sociais [6].

O portador de síndrome de down não adquire a deficiência em decorrência de agentes ocasionais. Independentemente destes, são os

fatores genéticos, mormente, os relacionados à idade materna, que determinam o seu surgimento. Por essa razão, frise-se, por

oportuno, que não se pode considerar a pessoa portadora dessa síndrome como doente, senão como deficiente, posto que possui uma

estrutura física diversa da tida como normal e um grau de desenvolvimento intelectual mais lento que os estabelecidos pelos padrões

comuns. Por essa razão, o portador dessa síndrome apresenta uma deficiência múltipla e não uma doença.
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Destarte, há que se atribuir ao termo “deficiência” um sentido amplo, tal como o fazem os textos internacionais que disciplinam o

assunto. A Declaração dos Direitos dos Deficientes da Organização das Nações Unidas, em seu art. 1º, assevera que “o termo

deficiente designa toda pessoa em estado de incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma

vida pessoal ou social normal, em conseqüência de uma deficiência congênita ou não de suas faculdades físicas ou mentais” [7]. O

art. 1º, da Convenção n. 159 da Organização Internacional do Trabalho, diz entender-se por “deficiente todas as pessoas cujas

possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a

uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada”[8] .

O artigo 4º, I, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 [9], reputa pessoa portadora de deficiência física a que apresenta,

“alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções.”

Ademais, o inciso IV do citado artigo, considera como deficiência mental:

 “funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais;  d) utilização dos recursos da
comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho.”

Sob a perspectiva legal, é possível tratar o portador de síndrome de down, ao mesmo tempo, no rol dos deficientes físicos e mentais,

enquadrando-se no conceito normativo proposto no art. 4º, I, na medida em que, dentre as alterações morfológicas apresentadas por

tais indivíduos, pode-se destacar a presença de membros com deformidade congênita, como também no esboçado no inciso IV,

quando se observa uma dificuldade de comunicação e habilidades sociais, bem como ao visualizar-se um processo intelectual

inferior ao considerado como normal.

Não se pode, portanto, negar, nem sob a perspectiva médica, nem tampouco sob o prisma legal, que o portador de síndrome de

down é um deficiente múltiplo, razão pela qual deverá ser reconhecido como legítimo beneficiário de todas as medidas de ação

positiva consagradas no ordenamento jurídico pátrio, com a finalidade de inserir socialmente os deficientes.

 

4. AS MEDIDAS DE AÇÃO POSITIVA PARA A INCLUSÃO DO DEFICIENTE

4.1. As formas de inclusão laboral da pessoa deficiente

A inserção no mercado de trabalho do portador de síndrome de down aparece como instrumento de efetivação do princípio

fundamental da dignidade da pessoa humana e da cidadania, cuja implementação ocorre através do reconhecimento da necessidade

de assegurar uma igualdade material entre os sujeitos deficientes e aqueles tidos como normais. Por essa razão, o Decreto nº

3298/1999, que regulamentou a Lei nº 7.853/1989, dedica o Capítulo VII para tratar da equiparação de oportunidades,

demonstrando um nítido propósito de igualar materialmente, sob a perspectiva social, a pessoa deficiente. Em seu art. 15, II, atribui

ao Poder Público a obrigação de prestar, direta ou indiretamente, ao portador de deficiência, uma formação profissional adequada,

capaz de qualificá-lo para o trabalho, originando para o Estado uma obrigação legal de formação profissional. Formação necessária
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para que a iniciativa privada, através do sistema de cotas, promova a incorporação laboral dos deficiente.

O art. 34, do mencionado texto legal, prescreve que é finalidade primordial da política de emprego a inserção do indivíduo deficiente

no mercado de trabalho ou a sua inserção ao sistema produtivo por meio de regime especial de trabalho protegido, que poderá

ocorrer de três formas (art. 35): a) colocação competitiva; b) colocação seletiva e, c) promoção do trabalho por conta própria.

Na primeira modalidade, tem-se a contratação regular, realizada de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária, que não

exige a adoção de procedimentos especiais, mas que pode demandar a utilização de apoios especiais. Na segunda categoria, está

incluída a forma de contratação que exige, necessariamente, a adoção de procedimentos e mecanismos especiais de apoio. Na

terceira, a promoção ao trabalho é viabilizada, de forma individual ou coletiva, através do trabalho autônomo, cooperativado ou em

regime de economia familiar, mediante a viabilização pelo Poder Público de medidas de inserção laboral que serão adotadas pelo

próprio deficiente.

Os procedimentos especiais, utilizados para a colocação seletiva, consistem em condições contratuais diferenciadas, relativas ao

objeto do contrato de trabalho, cuja finalidade é permitir uma maior adequação do portador de deficiência ao ajustado

contratualmente pelo empregado e empregador, tais como, a contratação em regime de trabalho diferenciado com jornada distinta da

usualmente praticada pela empresa. Os mecanismos especiais de apoio, por sua vez, dizem respeito a utilização de meios físicos

destinados a superar as barreiras de mobilidade e locomoção geradas pela deficiência, com vistas a compensar ou diminuir as

limitações funcionais do deficiente, permitindo uma utilização da capacidade laborativa da pessoa deficiente em condições normais

ou, pelo menos, mais próximas à normalidade.

Com relação ao fomento do trabalho autônomo, o mencionado Decreto enumera dois mecanismos para inserir laboralmente os

portadores de deficiência, a saber, a oficina protegida de produção e a oficina protegida terapêutica. A oficina protegida de

produção tem como finalidade habilitar profissionalmente o adolescente ou adulto deficiente, mediante programas desenvolvidos

por entidades públicas ou de assistência social. O objetivo maior dessa forma de inserção social é dotar o deficiente de meios que

lhe permitam um desenvolvimento profissional independente de vinculação formal, com vistas a sua própria independência

econômica e social (art. 35, parágrafo 4º).

Por sua vez, a oficina protegida terapêutica também deverá relacionar-se à entidade pública ou beneficente de assistência social e

alcançará o adolescente ou adulto portador de deficiência. No entanto, ao contrário da oficina protegida de produção, a finalidade

dessa modalidade de inserção é capacitar e adequar o deficiente que não esteja em condições de ingressar no mercado competitivo

de trabalho, quer seja pela via da colocação competitiva e seletiva, quer seja através da oficina protegida de produção (art. 35,

parágrafo 5º). O que se dessume da análise do dispositivo legal é que esse meio de inserção destina-se àquelas pessoas com um grau

de deficiência mais avançada.

O Decreto comentado utilizou-se de termos diversos para definir o objetivo das oficinas protegidas. Para a oficina protegida de

produção, lançou mão da expressão “habilitar profissionalmente”, enquanto que na oficina terapêutica, valeu-se do designativo

“adequar e capacitar”. Na prática, vislumbra-se que tais formas de expressão legais não conseguiram estabelecer uma diferenciação

quanto à determinação do alcance de uma e de outra forma de inclusão.

O que se pretende esclarecer é que, ao utilizar o termo “terapêutica”, o legislador almejou a inserção laboral do deficiente que não

apresenta um grau mínimo de produtividade, mas que poderá ocupar-se de atividades não produtivas, sendo, assim, mais correto o

uso da palavra “ocupacional” para designar a oficina terapêutica [10].
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Considerando-se o caráter múltiplo da síndrome de down, a inclusão laboral através da oficina terapêutica protegida pode figurar

como um importante mecanismo de inserção social desse tipo de deficiente, vez que o grau da deficiência pode levar a uma

diminuição da competitividade dessa pessoa excepcional, o que demandará uma inserção ocupacional no mercado de trabalho, antes

da sua efetiva inclusão em condições competitivas.

 

4.2. O sistema de cotas para deficientes: aspectos polêmicos

O art. 36, do Decreto nº 3298/1999 instituiu um sistema de cotas que obriga as empresas com mais de cem empregados à

contratação de deficientes. Os percentuais previstos são: entre cem e até duzentos empregados, dois por cento; de duzentos e um a

quinhentos empregados, três por cento; de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou, mais de mil empregados, cinco

por cento.

Para tais empresas, a contratação de deficientes é imperativa. Não cabe, portanto, ao empresário que se enquadre no disposto no

mencionado artigo, deliberar sobre a possibilidade de não cumprimento dos percentuais previstos. No entanto, por infortúnio,

vislumbra-se que dita norma poderá ter sua eficácia comprometida, em razão de não haver previsão de sanção para o caso de seu

descumprimento.

Com relação à ausência de sanção, destaca-se que um importante instrumento para a efetivação da norma analisada, reside na ação

do Ministério Público do Trabalho, através da ação civil pública, com vistas a obrigar as empresas que se enquadrem no percentual

descrito a contratarem deficientes, podendo, em tais ações civis, requererem a aplicação de multa para as empresas que não

atenderem à exigência legal.

No entanto, como se observa em alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho [11], os empregadores que não cumprem os

percentuais previstos no mencionado Decreto buscam eximir-se de tal responsabilidade, alegando a inexistência de número

suficiente de deficientes para preencher as vagas que lhe são destinadas na circunscrição onde estão situadas, como também, no fato

de que a obrigação de promover a qualificação profissional da pessoa deficiente seria do Poder Público, conforme disciplinado no

art. 34, do Decreto nº 3298/1999.

Ora, acolher essa pretensão defensiva alardeada pelos empregadores pode promover um círculo vicioso capaz de conduzir, à uma

total ineficácia, a medida de ação positiva prevista no art. 36 do diploma legal comentado. Para evitar que esse círculo nocivo se

instaure e prolifere, sob o amparo judicial, a Suprema Corte Trabalhista brasileira vem decidindo que cabe às empresas que se

inserem na situação prevista no citado Decreto, participarem mais ativamente do processo de qualificação profissional da pessoa

deficiente, tendo em vista a responsabilidade social do corpo empresarial, no que atine ao cumprimento do prescrito legalmente,

embora tal atribuição não lhe tenha sido conferida por lei. Nesse sentido, o TST entendeu que, embora havendo número insuficiente

de deficientes no Município onde está localizada a empresa contratante, ela só poderia se eximir da responsabilidade de contratar

deficientes e cumprir a cota legal, após a adoção de uma série de medidas cuja finalidade é criar uma postura empresarial social e

ativa para a inserção laboral dos deficientes, considerando-se a perspectiva da responsabilidade social das empresas. São elas:

1) A empresa fará divulgar, em todos os domingos do mês subseqüente à ciência do trânsito em julgado dessa decisão, em um jornal

de grande circulação estadual e em um jornal de grande circulação regional, a oferta de vagas de emprego para pessoas com
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deficiência e/ou reabilitadas;

 

2) No decorrer do segundo mês subseqüente à ciência do trânsito em julgado dessa decisão, a empresa-ré deverá informar por

escrito ao SINE (Sistema Nacional de Emprego), o número de vagas existentes. A empresa deverá enviar nesse mesmo mês cópia

dessa informação também ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho;

 

3) Durante o terceiro mês subseqüente à ciência pela empresa do trânsito em julgado dessa decisão, o SINE encaminhará à empresa

e ao Procurador-Chefe do MPT o rol de candidatos inscritos, com dados pessoais dos inscritos;

 

4) Durante o quarto mês subseqüente à ciência do trânsito em julgado dessa decisão, a empresa, de posse dos dados dos candidatos,

procederá à convocação e à realização de eventuais testes seletivos;

 

5) Até o quinto dia útil do quinto mês subseqüente à ciência do trânsito dessa decisão, a empresa enviará ao Juízo da Execução e ao

Procurador-Chefe do MPT, relatório pormenorizado de todo o processo de convocação e seleção.

 

6) A ciência aos candidatos escolhidos ocorrerá por intermédio do MPT, com base em lista fornecida pela empresa, no prazo de 5

dias úteis.

 

7) Os candidatos escolhidos terão o prazo de 10 dias para assumir suas funções na empresa.

 

A decisão analisada institui uma obrigação de adoção de todos os meios indispensáveis ao implemento dos valores pertinentes a

responsabilidade social pelas empresas, a fim de que elas assumam ativo papel no cumprimento do sistema de cotas, criado pelo art.

36, do Decreto nº 3298/1999, sendo insuficiente, para afastar a obrigação, legalmente prescrita, apenas a alegação de inexistência de

número suficiente de deficientes em condições de prover as vagas que lhe são destinadas.

 

Outro aspecto que merece ser matizado acerca do mencionado artigo é o que se refere à limitação ao direito potestativo do

empregador de demitir imotivadamente o empregado deficiente. Essa demissão fica condicionada à prévia contratação de substituto

em condições semelhantes, o que implica dizer que não pode haver a substituição de um empregado deficiente por outro não

deficiente. Com vistas a garantir o respeito da norma analisada, o TST já decidiu que, quando essa condição normativa não for

observada, o deficiente demitido imotivadamente terá direito à reintegração no emprego[12], cabendo até, nesse caso, antecipação
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de tutela para que o deficiente demitido volte à empresa [13].

 

Destarte, o que se observa é que a jurisprudência brasileira solidificou um importante mecanismo processual de fomento à igualdade

de oportunidades da pessoa deficiente, qual seja, a reintegração do empregado deficiente que tenha, imotivadamente, sido

susbstituído por um trabalhador não deficiente.

 

Cumpre salientar, contudo, que o empregador não está obrigado a contratar qualquer deficiente, mas apenas aquele que seja

considerado como habilitado (art. 36, parágrafo 2º), entendendo-se como tal o que,

 

“concluiu curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior,
com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada
pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo
de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(art. 36, parágrafo 2º)” ou, ainda, aquele que, “não tendo se submetido a processo de habilitação ou
reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função (art. 36, parágrafo 3º)”.

 

Para avaliar a prévia habilitação do deficiente, deverá o empresário promover um processo seletivo no qual se averigúe a aptidão do

deficiente para desenvolver a função para a qual será contratado (REBELO, 2008, p. 61-62). A finalidade de uma seleção ampla e

impessoal será a de garantir que o acesso ao emprego aconteça de maneira igualitária.

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A síndrome de down não pode ser vislumbrada como uma doença, sob pena de se discriminar o seu portador. Na medida em que se

considera essa síndrome como uma doença, estar-se-á reconhecendo um estado de incapacidade definitiva para estas pessoas, o que

lhes negaria o acesso às medidas de inclusão social previstas em nossa legislação para o deficiente.

A síndrome de down não pode ser categorizada como uma doença mental, ao considerar-se como tal a incidência de distúrbios

decorrentes de fatores pessoais e a incidência de agentes ocasionais e sociais, desenvolvidos em um quadro neurótico ou psicótico.

Na síndrome em comento, o indívíduo apresenta limitações, relacionadas a problemas genéticos, dos quais decorrem conseqüências,

tanto morfológicas, quanto cognitivas. Trata-se, portanto, de uma modificação genética que causa múltiplas alterações,

configurando-se uma deficiência, ao mesmo tempo, física e mental, entendida esta sob um prisma de deficiência cognitiva, que leva

a um desenvolvimento intelectual possivelmente mais lento quando comparado aos padrões normais. Tal condição genética faz com

que esse sujeito possa ser incluído no conceito de deficiente, disciplinado no art. 4º, I e IV, do Decreto nº 3298/1999, como um
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deficiente múltiplo.

As formas de inclusão laboral, previstas no Decreto citado, favorecem a inserção do down no mercado de trabalho quando

estabelecem a possibilidade de contratação, mediante a utilização de apoios e procedimentos especiais.

Os apoios especiais poderão ser utilizados para facilitar a integração cognitiva desse deficiente, o que poderá acontecer, por

exemplo, com a adoção de sistemas de programas especiais de computadores, adaptados para o grau de deficiência cognitiva

apresentada. Os procedimentos especiais permitem a contratação em regime especial de trabalho, tais como, a jornada especial, o

regime de trabalho diferenciado entre outros.

Contudo, a forma legal que mais favorece a inclusão do portador de síndrome de down é a oficina protegida terapêutica, cuja

finalidade é inserir laboralmente o deficiente que não possua um grau mínimo de produtividade para ingressar no mercado de

trabalho, o que poderá ser aplicado àquele portador de down com deficiência cognitiva mais acentuada.

Paulatinamente, a jurisprudência da Alta Corte Trabalhista vem sedimentando importantes mecanismos processuais para a

implementação da igualdade de oportunidades em prol das pessoas deficientes.

O primeiro deles é a responsabilidade social das empresas no que concerne à qualificação profissional do deficiente, o que

legalmente é uma atribuição exclusiva do Poder Público. O que a jurisprudência pretende é evitar que a norma do art. 36, do Decreto

nº 3298/1999, sucumba ao vazio, em decorrência da ausência de sanção legal para o seu descumprimento.

O segundo mecanismo jurisprudencial, de fomento à igualdade de oportunidades do deficiente, é a possibilidade de reintegração ao

emprego do deficiente demitido quando a empresa não cumpre a obrigação de contratar outro empregado deficiente para substituir o

que foi demitido. Decisões nesse sentido, limitam o direito potestativo do empregador de demitir, sem justa causa, o empregado

deficiente.

Ex positis, advoga-se que a plena consecução dos princípios esculpidos em nossa Carta Constitucional, - igualdade, cidadania e

dignidade da pessoa humana -, impõe a efetiva observância e aplicação dos mecanismos, medidas e políticas de proteção aos

portadores de deficiência, considerando-se o coletivo, de crianças e adultos, com síndrome de down.
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A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL NO DIREITO DO TRABALHO

CIVIL IMPRISONMENT IN LABOR LAW

Raquel Portugal Nunes

RESUMO
O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que a Convenção Americana tem status de
norma supralegal no ordenamento jurídico brasileiro e que, assim sendo, impede a prisão do
depositário infiel no país, permitindo a prisão civil somente para o devedor de obrigação
alimentar. De forma genérica, tal decisão parece conformar-se com as normas do Direito
Internacional dos Direitos Humanos. No entanto, é necessário analisar se, no caso concreto,
especialmente na seara do Direito do Trabalho, a proibição da prisão do depositário infiel não se
torna contrária aos Direitos Humanos. Os limites à prisão civil sempre foram postos tendo como
fundamento a defesa do devedor hipossuficiente. No Direito do Trabalho, assim como nos casos
de pensão alimentícia, o hipossuficiente passa a ser o credor. Uma vez que o Direito
Internacional dos Direitos Humanos tem o claro propósito de proteger a parte mais débil da
relação de emprego, no caso concreto, pode ser juridicamente possível a prisão do depositário
infiel no processo trabalhista. 
PALAVRAS-CHAVES: Direito do Trabalho; Direito Internacional dos Direitos Humanos; prisão
civil

ABSTRACT
The Brazilian Supreme Court recently decided that the American Convention has the status of a
supra-legal norm in the Brazilian legal system and that, therefore, it prevents the imprisonment
of unfaithful trustees in the country. In a generic way, this decision appears to conform to the
norms of International Human Rights Law. However, it is necessary to consider whether, in the
concrete cases, especially in the context of Labor Law, banning the imprisonment of an
unfaithful trustee does not become contrary to human rights. The limits to civil imprisonment
have always been established based on the protection of the economically weak. In Employment
Law, as well as in cases of alimony, the weak becomes the creditor. Since the International
Human Rights Law has the clear purpose of protecting the weakest of the employment
relationship, in the concrete case, it may be lawful to arrest the unfaithful trustee in Employment
Law cases. 
KEYWORDS: Employment Law; International Human Rights Law; civil imprisonment

1. Introdução 

 

            O tema da execução tem merecido a atenção dos doutrinadores que se dedicam ao Direito Processual. Com razão. De pouco

adianta um processo que diz à parte que ela tem direito, mas não consegue garantir a entrega do que lhe é devido.

            Já em 1930, Karl Lewellyn escreveu que “os direitos que não se realizam são mais do que inúteis”.[1] No mesmo sentido,

ensina Humberto Theodoro Júnior:
 
O litigante, quanto bate às portas do Poder Judiciário, não vem, em sua angústia por
justiça, reclamar apenas o reconhecimento de seu direito subjetivo que considera
violado. Sua real pretensão é de encontrar, com a presteza possível, um provimento
judicial que ponha fim à situação concreta de injustiça que o acometeu.[2]

 

            No Processo do Trabalho, a situação é especialmente grave. O trabalhador vai ao Judiciário, após trabalhar e não receber. A

grande maioria dos empregados ganha pouco e precisa com urgência do salário para garantir o seu sustento. O longo e incerto
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caminho do processo faz com que aceite acordos absurdos, em que abre mão de quantias substantivas de seu crédito com o objetivo

de receber com certeza e presteza verba de que necessita para seu sustento.[3]
            Nesse contexto, torna-se relevante a discussão da possibilidade jurídica da prisão civil do depositário infiel, como

instrumento útil para garantir a efetividade da execução no processo trabalhista. O tema assume especial relevo diante das recentes

decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratam da proibição da prisão do depositário que descumpre sua função.

 

 

2.  A prisão civil no Direito Constitucional brasileiro

 

A prisão civil é um instrumento de coercibilidade, utilizado na jurisdição civil, com o objetivo de compelir o devedor a

cumprir sua obrigação. Historicamente, ela tem sofrido limitações, impulsionadas pela luta de defensores dos direitos humanos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR 88) incorpora tais conquistas e estabelece que a prisão

civil só será possível em dois casos:

 
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

 

É preciso, no entanto, bem compreender o argumento daqueles que, ao longo da história, defenderam limites à prisão

civil. Segundo eles, o instituto era reflexo de um ordenamento jurídico que supervalorizava a propriedade em detrimento do ser

humano. Em ordenamentos centrados na dignidade da pessoa, a propriedade não deveria sobrepor-se à liberdade do indivíduo

finaceiramente hipossuficiente.

É essa a lógica que fundamenta o incômodo da doutrina brasileira com a permissão constitucional da prisão do

deposítario infiel. Sua revolta proveio do uso, pelas instituições financeiras, da prisão civil nos casos de inadimplência de contratos

de alienação fiduciária. Nesses casos, a medida parecia extremamente desproporcional, como forma de coerção colocada à

disposição dos bancos contra pessoas que não conseguiam pagar pelo objeto que lhe fora transferido.

A luta contra a prisão civil do depositário infiel no Brasil ficou ainda mais conhecida porque tornou-se bandeira de outra

controvérsia constitucional: a questão da incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro.        

O § 2° do art. 5° da Constituição estabelece:
 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte.

           

O artigo tem redação clara: os tratados de Direitos Humanos teriam status constitucional. Foi esse o propósito de sua

inclusão na CR 88, conforme relata Cançado Trindade, ex-Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e juiz da Corte

Internacional de Justiça, em um de seus livros, em que comenta sua participação na Constituinte. O artigo pretendia estabelecer a

interação entre o Direito interno e o Direito Internacional, como forma de ampliar a proteção aos Direitos Humanos.[4]
O artigo proposto tornou-se parte da Constituição promulgada. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) jamais

permitiu que tivesse aplicação. Desde o julgamento do RE 80.004/SE, decidido em 1977 até 2008, prevaleceu, no Brasil, o

entendimento de que os tratados de direitos humanos são equiparados à lei ordinária. Tal entendimento se manteve mesmo após a

promulgação da CR 88.

De acordo com o STF, os tratados de Direitos Humanos não poderiam ter status de norma constitucional devido ao seu
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quórum de aprovação pelo Congresso. Os tratados eram aprovados por maioria simples, enquanto as emendas necessitavam de

aprovação de 3/5 dos membros da Câmara e do Senado. Prevaleceu, dessa forma, durante duas décadas, a interpretação formalista,

que desconsiderava o conteúdo constitucional dos tratados de Direitos Humanos e tornava inócuo o § 2° do art. 5°.

A reação dos doutrinadores foi intensa. Cançado Trindade chegou a afirmar que os Ministros tratavam a Constituição

como um cardápio, de onde podiam escolher o que aplicar e o que não aplicar.[5] Muito começou a ser escrito sobre a hierarquia

constitucional dos tratados de Direitos Humanos e, nessa discussão, sempre estava presente a questão da prisão civil do depositário

infiel.

Isso ocorria porque a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), incorporada ao direito interno pelo Decreto nº

678/92, prevê que:
 
Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação
alimentar.
 

 
            Percebe-se que a norma internacional prevê uma única exceção à proibição da prisão civil por dívidas: o inadimplemento de

obrigação de caráter alimentar. Argumentavam os defensores dos direitos humanos que, sendo a Convenção Americana um tratado

de Direitos Humanos, ela teria status constitucional[6] e eliminaria a possibilidade da prisão do depositário infiel, prevista pela CR

88.

            Tal foi a pressão da doutrina, que o Congresso aprovou, em 2004, emenda que buscava apaziguar a controvérsia sobre a

hierarquia dos tratados de Direitos Humanos. A Emenda n º 45/04 inseriu o § 3° no art. 5°, com a seguinte redação:
 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

 

            A doutrina não gostou. Argumentaram, com razão, que, com a emenda, o Congresso retirava todo valor do § 2° do art. 5°.

Realmente, a melhor solução estaria na mudança jurisprudencial. Ademais, o novo parágrafo resolvia somente em parte o empecilho

formal suscitado pelo STF. O §3° fornecia a solução para os tratados aprovados no futuro. Mas o que fazer com os tratados de

Direitos Humanos já aprovados?

            A questão foi levada ao STF. E foi levada em um caso de prisão de depositário infiel.[7] O STF deveria responder à

seguinte pergunta: após a Emenda nº 45/04, qual o status normativo da Convenção Americana, um tratado de Direitos Humanos

incorporado ao Direito brasileiro em 1992, mediante quórum de lei ordinária?

            A maioria dos Ministros entendeu que os tratados aprovados antes da emenda não teriam status constitucional. Assumiram,

no entanto, que o §3° do art. 5° comprovava que o Constituinte desejava dar tratamento especial aos tratados de Direitos Humanos.

Portanto, esses não poderiam ser igualados a leis ordinárias. Seriam inferiores à Constituição, mas superiores a legislação ordinária:

teriam status infranconstituicional mas supralegal.[8]  

            Com tal argumentação, os Ministros decidiram pela impossibilidade da prisão por dívida do depositário infiel. Não por conta

da revogação da norma constitucional pelo Tratado. Mas, de acordo com eles, o Tratado, como norma supralegal revogaria toda

regulamentação infraconstitucional sobre a prisão do depositário infiel:
 
Isso significa que, sem lei veiculadora da disciplina da prisão civil nas situações
excepcionais referidas, não se torna juridicamente viável a decretação judicial desse

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10980



meio de coerção processual, pois a regra inscrita no inciso LXVII do art. 5° da
Constituição não tem aplicabilidade direta, dependendo, ao contrário, da intervenção
concretizadora do legislador (“interpositio legislatoris”), eis que cabe, a este, cominar a
prisão civil, delineando-lhe os requisitos, determinando-lhe o prazo de duração e
definindo-lhe o rito de sua aplicação, [...].

 

            Logo depois, em julgamento de outro habeas corpus[9], o STF explicitou que a proibição da prisão civil do depositário

infiel estendia-se à figura do depositário judicial. O Ministro Cezar Peluso assim justificou seu voto:

 
De modo que não releva o título jurídico pelo que se agride a dignidade humana, se por
força de dívida de caráter contratual, se por força de dívida decorrente do múnus de
depositário, dentro do processo, ou se ainda se é decorrente de outro dever orindo da
incidência de norma que regula os chamados depósitos necessários. Em quaisquer
desses casos, a meu ver, a admissibilidade da prisão civil, subtendendo-se ressalta à
hipótese constitucional do inadimplente de obrigação alimentar, seria sempre retorno e
retrocesso ao tempo em que o copo humano era corpus villis, que, como tal, podia ser
objeto de qualquer medida do Estado, ainda que alvitante, para constranger o devedor a
saldar sua dívida. Isso me parece absolutamente incompatível com a atual concepção,
qualquer que seja ela, de dignidade da pessoa humana.

 

            Com essas decisões, o STF marcou novo rumo na compreensão da licitude da prisão do depositário infiel no Brasil. Vistas de

forma genérica, as decisões parecem corretas e conformes ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Cabe, no entanto,

perquerir, se a proibição da prisão do depositário infiel vai ao encontro dos direitos humanos em todos os casos concretos,

especialmente no que se refere aos casos que envolvem a relação de emprego.  

 

 

3. A prisão civil do depositário infiel e o Processo do Trabalho

 

            Para analisar a viabilidade, diante do Direito Internacional dos Direitos Humanos, da prisão do depositário infiel no Processo

do Trabalho, faz-se  necessário compreender a razão da proibição da prisão civil e o sentido de sua admissibilidade no caso de

inadimplemento de dívida alimentar. Da mesma forma, é necessário compreender a finalidade do Direito Internacional dos Direitos

Humanos.

 

3.1. A proibição da prisão civil

 

            Na Antiguidade e no Império Romano, era possível atingir a vida do devedor caso ele não conseguisse quitar suas dívidas. O

Código de Hamurabi previa a morte do devedor de dinheiro ou sementes e a escravidão de sua família. A Lei das XII Tábuas

também permitia a execução pessoal do devedor.

            A evolução da proibição da prisão civil tem como claro objetivo a proteção do devedor hipossuficiente frente ao credor. A

grande preocupação dos defensores dos direitos humanos em relação à prisão civil é a supervalorização da propriedade pelo

ordenamento jurídico. Em um ordenamento centrado na dignidade da pessoa humana, a propriedade não pode prevalecer diante da

liberdade do devedor finaceiramente hipossuficiente. 

 

 

3.2. A permissão da prisão civil no caso de dívida de caráter alimentar
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            Percebe-se, no entanto, que, no caso da dívida alimentar, a lógica se inverte. O hipossuficiente não está na figura do devedor,

mas na figura do credor. É bastante esclarecedor ler a justificativa apresentada para a permissão da prisão em caso de

inadimplemento de pensão alimentícia. João Claudino de Oliveira e Cruz, escreve: “pior do que a prisão do devedor é a necessidade

ou a fome do alimentando”.[10] Sérgio G. Pereira argumenta no mesmo sentido: “O credor de alimentos não é um potentado

econômico-financeiro buscando oprimir miseráveis devedores. Não. A fragilidade impregna, no caso, aos credores”.[11]
            Não seria essa a mesma lógica da prisão do depositário infiel no Processo do Trabalho? A razão que justifica a autorização da

prisão civil do devedor de alimentos, não é a mesma que justifica a prisão do depositário infiel no processo trabalhista? Nos dois

casos, a equação propriedade x liberdade transforma-se em liberdade x vida.

 

 

3.3.  O caráter alimentar do crédito trabalhista

 

            A prisão do depositário infiel tem como causa direta não a dívida trabalhista, mas o descumprimento de um múnus público,

de auxiliar do juízo. No entanto, o depósito tem por finalidade a proteção de um crédito alimentar.

A doutrina trabalhista amplamente aponta, como uma das características do salário, o seu caráter alimentar. Maurício

Godinho, por exemplo, diz que o caráter alimentar é uma das características centrais do salário devido “ao papel socioeconômico

que a parcela cumpre, sob a ótica do trabalhador. O salário atende, regra geral, a um universo de necessidades pessoais e essenciais

do indivíduo e de sua família”.[12] Antônio Álvares da Silva escreve que o salário é crédito alimentar que “visa a satisfazer

necessidades pessoais ou sociais inadiáveis.”[13] Couture escreve que o salário é “sustento vital garantido e tutelado pelo Estado”

e Paul Durand sustenta que “o salário é indispensável para fazer frente aos gastos decorrentes da subsistência, alimentação,

habitação e vestuário e apresenta, por esses aspectos, um caráter alimentício.” A própria CR 88 reconhece a natureza alimentar do

salário:
 
Art.100.
1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre
todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

 

            A prisão do depositário infiel seria, dessa forma, no Processo do Trabalho, uma exceção à proibição da prisão civil, segundo

a mesma lógica que permite a prisão do devedor de crédito alimentar: a proteção do hipossuficiente da relação, que precisa dos

créditos devidos para garantir sua subsistência.

 

 

3.4. A lógica da Convenção Americana de Direitos Humanos

 

            O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem a finalidade de proteger os hipossuficientes. Nesse sentido, apresenta a

mesma teologia do Direito do Trabalho, que tem como norma básica o princípio da proteção do trabalhador.

            Cançado Trindade deixa isso claro ao escrever sobre o objetivo do Direito Interncional dos Direitos Humanos:
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A ação, no presente domínio de proteção, não visa reger as relações entre iguais, mas
proteger os ostensivamente mais fracos e vulneráveis, e quando sentimos que
contribuímos para assegurar a proteção do Direito àqueles que mais dele necessitam, a
satisfação é redobrada, […][14]
         

 

            Ora, é a proteção do hipossuficiente que é buscada na prisão do depositário infiel na Justiça do Trabalho. Busca-se garantir a

efetividade da prestação jurisdicional, direito altamente enfatizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos:
 
Em sua jurisprudência recente, a Corte Interamericana tem enfatizado o papel central,
no sistema de proteção, das garantias judiciais e do direito a um recurso rápido e eficaz
perante as instâncias judiciais nacionais competentes.
 
[...] Esse direito encontra-se hoje consagrado no artigo 25 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sentenças
recentes, tem assinalado que o direito a um recurso efetivo ante os juízes e tribunais
nacionais constitui um dos pilares básicos, não só da Convenção Americana, como do
próprio Estado de Direito em uma sociedade democrática no sentido da convenção,
uma vez que se encontra diretamente ligado ao direito de acesso à justiça.[15]

 

 

3.5 A prisão do depositário infiel no Processo do Trabalho como norma mais favorável à pessoa humana

 

            A incorporação do Direito Internacional ao Direito Interno nunca foi bem compreendida e aplicada pela jurisprudência pátria.

Não há dúvida que melhoramos. No entanto, ainda não há uma compreensão de como deve ser a interação entre os dois sistemas.

         De acordo com os teóricos dos Direitos Humanos, os tratados sobre a matéria devem ter status constitucional. Isso não

significa, no entanto, que o tratado irá sempre revogar a norma constitucional quando houver antinomia entre elas. O Direito

Internacional é muito claro ao disciplinar que prevalecerá a norma mais favorável à pessoa humana no caso concreto.

            A Convenção Americana é expressa nesse sentido:

 
Art. 29 - Normas de interpretação
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser
reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos estados-partes ou em virtude de
Convenções em que seja parte um dos referidos estados; [...]

 

Ou seja, reconhecer o status supralegal da Convenção Americana não implica dizer que o depositário infiel na Justiça do

Trabalho não poderá ser preso. Significa dizer que, nos casos onde o hipossuficiente descumpre a obrigação civil não ocorrerá a

prisão. É esse, por exemplo, o caso do alienante fiduciário. Mas não é esse o caso da criança que não recebeu pensão ou do

trabalhador que não recebeu seu salário. Nesses casos, o credor é o hipossuficiente e deve ser tutelado.

Sustenta-se, portanto, que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão do depositário infiel no Processo do Trabalho

e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. A norma que permite a prisão no processo do trabalho é mais favorável ao

hiposssuficiente do que a norma da Convenção Americana. A própria Convenção diz que, nesses casos, quando o direito interno é

mais favorável, o direito internacional não se aplica.

Veja como Flávia Piovesan aborda a questão:
 
 (...) prevalecerá a norma mais favorável à proteção da vítima (independentemente se
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do Direito interno, ou do Direito internacional), posto que no plano da proteção dos
direitos humanos interagem o Direito internacional e o Direito interno, movidos pelas
mesmas necessidades de proteção, prevalecendo a norma que melhor proteja o ser
humano, tendo em vista que a primazia é da pessoa humana.[16]

 

Podemos concluir, portanto, que a prisão do depositário infiel não foi completamente revogada - continua vigente na CR

88, dependendo do caso concreto.

            Entendimento contrário faria com que o Direito Internacional dos Direitos Humanos agisse justamente contra quem ele

pretende proteger. Maximiliano já dizia que “cumpre atribuir ao texto um sentido tal que resulte haver a lei regulado a espécie a

favor e não em prejuízo de quem ela evidentemente visa a proteger.”[17]
 A Corte Interamericana de Direitos Humanos é clara ao dizer que as normas internacionais só devem revogar normas

internas quando mais benéficas ao trabalhador:
 
156. Este Tribunal observa que, como são numerosos os instrumentos jurídicos em que
são regulados os direitos laborais a nível interno e internacional, a interpretação de tais
regulações deve realizar-se conforme o princípio da aplicação da norma que melhor
proteja a pessoa humana, neste caso, o trabalhador. Isso é de suma importancia, já que
nem sempre há harmonia entre as distintas normas nem entre as normas e sua
aplicação, o que poderia causar um prejuízo para o trabalhador. Assim, se uma prática
interna ou uma norma interna favorece mais o trabalhador que uma norma
internacional, deve-se aplicar o direito interno. Se, ao contrário, um instrumento
internacional beneficia o trabalhador outorgando-lhe direitos que não estão garantidos
ou reconhecidos estatalmente, estes deverão ser respeitados e garantidos. [18]

 

            O temor exteriorizado pela Corte, nesse trecho, é o de que a retórica dos Direitos Humanos seja utilizada como argumento

para a redução dos Direitos Humanos. É necessário valorizar o Direito Internacional. Para tanto, não basta conhecer o conteúdo de

tratados, mas a teoria geral que lhes dá fundamento e as decisões dos Tribunais internacionais que o interpretam, de forma a não

correr o risco de desvirtuar as normas protetivas.

  

 

3.6. A apropriação liberal do discurso dos Direitos Humanos

 

            Atualmente a retórica dos Direitos Humanos tem sido contestada por diversos autores que partem da perspectiva dos países

da periferia do globo.[19] Segundo eles, na teoria, ninguém mais se opõe ao discurso dos direitos humanos. No entanto, percebe-

se enorme defasagem em sua realização. De acordo com Giovanni Olson:
 
Não se realizam em extensão, porque áreas significativas da superfície terrestre são
povoadas por seres humanos cujas condições materiais objetivas de existência —
alimentação, habitação, educação e saúde, por exemplo — não permitem reconhecer
parâmetros mínimos para algum referencial ético em termos de dignidade. [20]

 
Muitos apontam o problema da visão dualista dos Direitos Humanos: de um lado, Direitos Civis e Políticos e, de outro,

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O segundo grupo sempre foi deixado em segundo plano.

 
Em segundo lugar, pode-se falar em uma apropriação pelo conteúdo. Com essa idéia,
pretende-se argumentar que é valorizado no discurso neoliberal apenas algum aspecto
da problemática como um todo, omitindo-se os demais aspectos, por vezes de
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importância muito superior.[21]
 

Dessa forma, o discurso dos Direitos Humanos passa a existir para justificar ações que não beneficiam os grupos mais

débis. É essa a questão problemática na proibição da prisão do depositário infiel na Justiça do Trabalho. Ela é baseada em uma

perspectiva dos direitos humanos fulcrada em direitos civis e desprivilegia o direito do trabalhador que também faz parte dos direitos

humanos. Esse discurso visa a dar aparência de civilidade a uma sociedade que não garante o crédito alimentar de seus

trabalhadores, mas se diz defensora dos direitos humanos ao proibir que a pessoa que fez uso do trabalho alheio e não pagou verbas

salariais seja ameaçada de prisão.

Na verdade, entendendo os direitos humanos de forma integrada, com a proibição da prisão no Processo Trabalhista,

continua-se privando uma parte da liberdade: o trabalhador, sem condições materiais, perde o direito de ir e vir. E isso é feito

utilizando-se o próprio discurso dos direitos humanos.

 

 

4. Posicionamento da Justiça do Trabalho após as decisões do STF

 

            Após as decisões do STF acerca da prisão civil do depositário infiel, pode-se encontrar nos Tribunais Regionais do Trabalho

dois tipos de decisões: as que rejeitam a prisão do depositário infiel e as que a mantém no processo trabalhista.

            O primeiro tipo de decisão baseia-se nas recentes decisçoes do STF. Argumentam que o  Tribunal proibiu a prisão civil, em

aplicação da Convenção Americana dos Direitos Humanos:

 

 

 
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL.
JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO
CIVIL. ORDEM CONCEDIDA. Não mais subsiste, no sistema jurídico pátrio, a
prisão civil por infidelidade depositária. O Supremo Tribunal Federal vem destacando,
nos julgamentos acerca deste tema, o que dispõem a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos/Pacto de São José da Costa Rica (artigo 7º, parágrafo 7º) e o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotando entendimento de que os tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos aos quais o Brasil aderiu têm status
de norma supralegal. Nesse sentido, a subscrição pelo Brasil aos referidos tratados,
limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação
alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do
depositário infiel. Incabível, desse modo, no sistema constitucional vigente no Brasil, a
decretação de prisão civil do depositário infiel. Ordem de habeas Corpus deferida.[22]

 

 

            Há tribunais, no entanto, que sustentam a manutenção do depositário. As decisões, no entanto, carecem de uma

fundamentação jurídica bem desenvolvida. Em sua maioria, elas atacam a Convenção Americana, dizendo que ela tem status de lei

ordinária:

 
EMENTA. HABEAS CORPUS: DEPOSITÁRIO INFIEL. LEGALIDADE DA
ORDEM DE PRISÃO. Não se afigura ilegal ou abusiva a ordem judicial restritiva da
liberdade, fundada na condição de depositário infiel dos bens penhorados, quando
constatado que o paciente deixou de atender à determinação judicial de que fosse
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colocado à disposição do Juízo da execução o bem penhorado que estava sob sua
guarda. Os tratados e convenções internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte, tais como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San José da Costa Rica), ainda que lhes seja atribuída a estatura de norma supralegal
(ou seja, com status superior ao de toda a legislação infraconstitucional interna), não
têm força suficiente para revogar as normas expressas da própria Constituição de 1988,
instituídas por uma Assembléia Nacional Constituinte. Sendo certo, por outro lado, que
aquele Pacto não foi aprovado, em 1992, com o procedimento legislativo e o quorum
qualificado previsto para a aprovação das emendas constitucionais no § 3º do mesmo
preceito constitucional introduzido pela EC nº 45/2004, não tendo, pois, estatura a estas
equivalentes, o simples fato de o artigo 7º, item 7, daquela Convenção não prever a
possibilidade de prisão civil do depositário infiel não pode produzir uma verdadeira "
revogação" implícita do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição da República em
vigor que, de forma expressa, autoriza, excepcionalmente, esta modalidade de prisão
civil. Tal conclusão se torna ainda mais necessária nos casos em que o débito
injustificadamente inadimplido, embora de origem trabalhista, constitui obrigação de
natureza alimentícia (enquadrando-se, assim, na primeira exceção do preceito
constitucional em discussão e na única exceção admitida pelo próprio Pacto de San
José da Costa Rica) e teve a garantia de sua satisfação em Juízo destruída pela conduta
ilícita do depositário infiel de bem regularmente penhorado em processo trabalhista.
Tratando-se de confronto entre princípios e garantias constitucionais, é necessário
encontrar um resultado interpretativo que, na prática e em cada caso, não esvazie por
completo o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, de estatura igualmente
constitucional.[23]

 
Ora, não se pode regredir na interpretação dos Direitos Humanos. Há de se compreender que a luta foi longa – e ainda

persiste – para a promoção da interação entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o direito interno. Luta que pode,

inclusive, pode trazer frutos para o desenvolvimento do Direito do Trabalho.

Há de se manter a prisão do depositário infiel no Processo do Trabalho, mas com argumentos que valorizem o Direito

Internacional dos Direitos Humanos e evidenciem a necessidade de sua interação com o Direito interno. O problema não está no

Direito Internacional dos Direitos Humanos, mas em sua interpretação deficiente.   

 

 

5. Conclusão

 

            As decisões do STF que proibiram a prisão do depositário infiel tiveram papel importante no avanço da compreensão das

relações entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o direito interno brasileiro. No entanto, a extensão da proibição aos

casos que envolvem o Direito do Trabalho demonstra que ainda é preciso progredir.

            O Direito Internacional tem a pretensão de interagir com o direito interno, de forma a só ser aplicado quando mais favorável

ao hipossuficiente. Dessa forma, pode a prisão do depositário infiel ser juridicamente possível diante do caso concreto. Isso porque,

assim como ocorre com o credor de pensão alimentícia, o trabalhador é o hipossuficiente da relação, sendo protegido tanto pelo

Direito do Trabalho, quanto pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos.
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A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO ECONOMICAMENTE DEPENDENTE E A
EXPERIÊNCIA ESPANHOLA

A PROTECTION TO THE AUTONOMOUS WORKER ECONOMICALLY DEPENDENT AND THE
SPANISH EXPERIENCE

Danilo GonÇalves Gaspar

RESUMO
O presente artigo científico aborda a questão acerca da proteção trabalhista ao trabalhador
autônomo economicamente dependente. Com o surgimento de novas formas de trabalho em
decorrência da inauguração do modelo toyotista de produção, a antiga dicotomia entre
trabalhador autônomo e trabalhador subordinado passou a se esvaziar em razão do
aparecimento de diversos trabalhadores que não podem ser considerados autônomos nem
tampouco classicamente subordinados. Esses trabalhadores, portanto, em razão do estado de
hipossuficiência que mantêm, passaram a reclamar uma proteção trabalhista, sendo a
experiência espanhola da proteção ao trabalhador autônomo economicamente dependente um
marco histórico fundamental, na medida em que garante um patamar mínimo de direitos a
trabalhadores que, em que pese não sejam considerados empregados, também merecem
proteção estatal.
PALAVRAS-CHAVES: Trabalhador; Autonomia; Dependência; Proteção.

ABSTRACT
This scientific paper addresses the question about job protection to self-employed economically
dependent. With the emergence of new forms of work due to the opening of the toyotism model
of production, the old dichotomy between self-employed worker and subordinate now to empty
due to the appearance of several workers who can not be considered autonomous nor classically
subordinates. These workers, therefore, given the state of hipossuficiência keeping, began to
claim a labor protection, and the Spanish experience of protecting the self-employed
economically dependent on a critical milestone, as it guarantees a minimum level of rights for
workers who , despite not considered employees, also deserve state protection.
KEYWORDS: Worker; Autonomy; Dependence; Protection

INTRODUÇÃO

 

As transformações pelas quais o "mundo do trabalho" vem passando desde as crises econômicas
do início dos anos 70 do século passado, impactaram, como não poderia ser diferente, as bases
do Direito do Trabalho.

Protetor, garantidor e instrumento do próprio sistema capitalista, o Direito do Trabalho, até o
final dos anos 60 do século passado, viveu o seu apogeu, período que coincide com a era de
ouro do sistema capitalista.[1]

Naquele período, o próprio sistema capitalista, diante das lutas operárias que marcaram o início
do século XX, passou a almejar que o trabalhador conquistasse mais direitos. A lógica era
puramente econômica: o trabalhador protegido, cada dia com mais direitos, aumentaria sua
satisfação pessoal e seu poder de consumo, podendo alimentar com mais intensidade o próprio
sistema capitalista.[2]

Todavia, diante das crises econômicas já referidas, da crise do próprio Estado do bem-estar
social, da crise do modelo de produção fordista, a lógica foi alterada. De instrumento e aliado do
sistema capitalista, o Direito do Trabalho passou a ser vilão.
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Busca-se, no Estado neoliberal e nessa nova etapa do sistema capitalista, um modelo de
empresa enxuta, horizontal, que produz em atenção ao fluxo de demanda (jus in time),
acabando com os estoques típicos da empresa verticalizada do modelo fordista de produção.

Surge, então, o modelo de produção pós-fordista, denominado toyotismo, que foi implementado
pela primeira vez por Taiichi Ohno, no Japão.[3] A lógica do novo modelo de produção busca
externalizar a produção, enxugar a empresa seja com relação aos estoques seja com relação aos
seus empregados. Busca-se reduzir custos para, desta forma, retroalimentar o sistema capitalista
através da ampliação da margem de lucro das empresas.

Dentro deste contexto, empregados típicos tornam-se colaboradores, teletrabalhadores,
autônomos, cooperados, parassubordinados, representantes comercias, ou seja, o trabalho
subordinado típico do modelo fordista de produção cede lugar a diversas novas formas de
trabalho.

Essa externalização da produção aumenta o número de trabalhadores que, agora, prestam
serviços a determinados tomadores sob o manto da "autonomia". O aumento do percentual de
trabalhadores autônomos desperta, então, o (re)pensar do Direito do Trabalho que, de ramo do
direito protetivo do empregado passa a ramo do direito protetivo do trabalho, seja ele de que
natureza jurídica for.

Essa proteção ampla do Direito do Trabalho, destinada a resguardar um patamar mínimo a todas
as formas de prestação de trabalho, inaugura, na Espanha, o processo de elaboração de um
diploma normativo próprio aos trabalhadores autônomos, o que culminou com a edição da Lei n.
20/07 de 11 de julho de 2007.

A proteção espanhola do trabalhador autônomo representa uma resposta do Direito do Trabalho
a esse processo de externalização da produção inaugurada pelo modelo de produção toyotista,
sobretudo a proteção conferida ao trabalhador autônomo economicamente dependente,
trabalhador este que, como o próprio nome diz, presta serviços de forma autônoma, mas
depende economicamente de um determinado tomador de serviços.

 

1 A ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO

 

1.1 DA ESCRAVIDÃO À RELAÇÃO DE EMPREGO

 

O Direito do trabalho enquanto ramo específico do Direito é um fenômeno relativamente
novo[4], sendo produto de dois acontecimentos históricos do século XVIII (a Revolução
Industrial[5] e a Revolução Francesa - 1789) que impulsionaram a reunião de trabalhadores nas
fábricas e, conseqüentemente, a consciência de classe[6], este último um elemento histórico
determinante para formação do Direito do Trabalho.

Antes disto, porém, já existia trabalho humano. Em verdade, o trabalho é algo inerente ao
próprio homem e sua existência se confunde com a existência do próprio ser humano. Todavia,
o que se diferenciou ao longo da história da humanidade foi a forma através da qual o trabalho
humano foi utilizado, sendo que só se pode falar em Direito do Trabalho a partir do conceito de
relação de emprego que, por sua vez, impõe a existência de uma relação jurídica que,
finalmente, requer a existência de dois sujeitos de direito livres para contratar, o que somente
se tornou possível a partir do Estado Liberal.

Portanto, vale destacar que o trabalho, inicialmente, mostrou-se vinculado à necessidade de
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auto-subsistência do homem primitivo. Sem saber cultivar a terra, o homem pré-histórico vivia
da caça, motivo pelo qual desenvolveu armas, cabendo a ele a confecção das armas e a caça,
ficado à cargos das mulheres, por sua vez, a colheita das sementes e dos frutos.[7]

Nesse estágio, portanto, o homem utilizava o trabalho como instrumento de subsistência direto,
ou seja, o emprego de sua força de trabalho voltava-se diretamente para a sua subsistência e
de sua família através dos produtos das caças e das colheitas.

Ao aprender a cultivar a terra, a domesticar os animais e a fazer cerâmica e tecidos, o homem
desenvolveu a produção de gêneros alimentícios, possibilitando, assim, excedentes de produção
e, conseqüentemente, as trocas, nascendo um incipiente comércio, a propriedade e a
concentração de riqueza e poder.[8]

Essa concentração de riqueza e poder fez com que, já na Idade Antiga, o trabalho passasse a
ser próprio dos homens desprovidos de riqueza e cidadania - era a forma escrava de exploração
do trabalho. O trabalho, então, passou a ser visto como algo penoso, como coisa de escravos
que, dentro do pensamento dominante da época, tinham que pagar com o suor de seus rostos
pela manutenção de suas vidas. Portanto, dentro dessa relação escravo-senhor, o trabalho
humano passa a ser explorado pelo próprio homem, de forma cruel e dolorosa.[9]

Naquela época, portanto, o trabalho humano era associado a algo nefasto. Sem definição literal
na língua grega, as palavras ergo (obra) e ponos (esforço penoso) surgem para defini-lo.

Em sua origem latina, a palavra trabalho significa tripalium, "um instrumento de três estacas,
destinado a prender boi e cavalos difíceis de ferrar, portanto, um instrumento de tortura". [10]
No latim, a palavra labor também é empregada para designar a palavra trabalho, indicando,
nesse aspecto, dor, fadiga, cansaço, derivando daí a expressão "trabalho de parto".[11]

A difusão da escravidão na Idade Antiga foi possibilitada também pelo fato do trabalho, naquela
época, ter assumido um sentido material, tendo sido reduzido à coisa, revelando a escravidão
uma relação na qual o escravo era uma "coisa" de propriedade do seu Senhor. Nessa qualidade,
o escravo não possuía capacidade jurídica para contrair direitos e obrigações.[12]

O escravo não escolhia ser escravo ou senhor. O fato de nascer de mãe escrava, de ser
prisioneiro de guerra, de sofrer condenação penal e de descumprir obrigações tributárias
representam algumas situações que guinavam uma pessoa à condição de escravo.[13]

Nesse contexto, verifica-se que era, àquela época, inconcebível falar-se em Direito do Trabalho,
haja vista que este, como já visto, pressupõe uma relação jurídica, que, por sua vez, exige a
presença de dois sujeitos de direito, o que, sob a ótica escravista, não era possível, uma vez
que o escravo era apenas um objeto jurídico.

Passando-se para o período da Idade Média, chega-se à servidão, modalidade de trabalho em
que o homem - até então escravo - alcançou o status de sujeito de direito. As semelhanças
entre as realidades da escravidão e da servidão quanto ao escravo/servo, todavia, eram muitas,
a começar pelo fato de que os meios de produção continuavam a pertencer a somente alguns
membros da sociedade: os senhores feudais.[14]

Outrossim, àquela época, ainda não se podia falar em trabalho juridicamente livre uma vez que,
em que pese o escravo ter conquistado a condição jurídica de indivíduo, sua liberdade não era
manifestada na prática, podendo o Senhor, inclusive, mobilizar os servos obrigatoriamente para
a guerra.[15]

Portanto, dentro de uma realidade predominantemente agrária, aos servos - escravos alforriados
ou homens livres que tiveram que pedir proteção aos senhores feudais em razão da invasão de
suas terras pelos Estados e, posteriormente, pelos bárbaros - era confiado o trabalho. Todavia,
em troca deste trabalho, os servos se viam obrigados a pesadas cargas de trabalho, podendo
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ainda ser maltratados ou encarcerados pelo senhor, "que desfrutava até mesmo do chamado jus
primae noctis, ou seja, direito à noite de núpcias com a serva da gleba que se casasse".[16]

O modelo de trabalho que antecede à Revolução Industrial e, por via de conseqüência, a relação
empregatícia, é o vivido dentro das estruturas das Corporações de Ofício.

Com o fim da Idade Média e o surgimento da Idade Moderna (1453 - Queda de Constantinopla),
houve o reaparecimento das cidades, esquecidas no feudalismo, em virtude do êxodo rural, o
que fez surgir uma nova organização de trabalho (as corporações de ofício), em que pese, o que
é sempre bom frisar, a escravidão ainda ter se mantido enquanto forma de exploração do
trabalho humano em muitos lugares do mundo, principalmente nas Américas, com a
escravização de índios e negros pelos espanhóis e portugueses. No Brasil, por exemplo, a
escravidão se manteve, legalmente, até o final do século XIX, quando foi publicada a Lei Áurea -
Lei Imperial n. 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888.

Na grande parte da Europa, entretanto, o início da Idade Moderna marcou também o
surgimento das Corporações de Ofício. Todavia, tal sistema ainda era incompatível com o Direito
do Trabalho, uma vez que o trabalho de então ainda não era livre, já que somente se permitia o
exercício da profissão aos que fizessem parte da corporação.

Essa realidade estrutural das Corporações, que compreendia aprendiz, companheiro e mestre,
fazia com que surgissem, muitas vezes, desacordos dentro de uma mesma corporação ou entre
corporações, motivo convencionou-se dizer que o sistema das corporações de ofício não passava
"de uma fórmula mais branda de escravização do trabalhador".[17]

A extinção das Corporações de Ofício se deu através da Lei Lê Chapelier[18], de 17 de junho de
1791, quando se passou, portanto, a se preconizar a liberdade do trabalho como direito do
homem, que passa, assim, a prestar seu trabalho de forma juridicamente livre, dando espaço,
assim, a consolidação da relação de emprego como objeto do Direito do Trabalho.

Em escala mundial, o fim da forma escrava de trabalho, a superação da servidão enquanto
forma de organização do trabalho e a extinção do sistema das corporações de ofício fizeram
com que surgisse uma nova figura: o assalariado.

As cidades, novos centros de produção em lugar do campo, passaram a aglomerar milhares de
trabalhadores juridicamente livres, mas sem terra para trabalhar, sem corporações para
ingressar, ou seja, sem ter como se sustentar. Assim, inevitavelmente, aqueles que não eram
detentores dos meios de produção, acabariam por encontrar algo ou alguém a quem se sujeitar.
Foi justamente o que aconteceu.

Àquela época, já havia sido iniciada na Inglaterra a primeira Revolução Industrial, o que
possibilitou uma produção em larga escala, alterando, ao passar do tempo, substancialmente, a
relação entre o dono da empresa e o trabalhador, fazendo com que o primeiro passasse a
raciocinar somente de forma lucrativa, buscando, a qualquer custo, o aumento da produção e o
segundo lutando, de todas as formas, para reduzir as condições míseras a que era submetido na
prestação do seu trabalho.

Juntamente com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa (1789) abriu um campo fértil
para o surgimento do assalariado, trabalhador juridicamente livre que se vinculava ao tomador
dos serviços no exercício de sua liberdade.

O direito fundamental à liberdade, tão desejada pela burguesia que acabara de ascender ao
poder, exigia, para sua materialização, um Estado mínimo, caracterizado por uma ação
exclusivamente política. O Estado liberal garantia ao cidadão somente uma proteção de suas
liberdades individuais.

O Estado liberal, então, se mantinha alheio ao campo social e econômico, assumindo uma
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posição passiva e contemplativa com relação às relações travadas entre os particulares. Era o
Estado do laissez faire et laissez passer que vigorou nos séculos XVIII e XIX.[19]

Dentro desse contexto de liberdade e de omissão estatal, o novo trabalhador - o assalariado - se
viu sem condições de, sozinho, conquistar um trabalho digno, condizente com sua condição de
ser humano. Era aceitar o trabalho da maneira que lhe era imposto ou morrer de fome.

O sistema capitalista de produção, marcado pela exploração da mais-valia, ou seja, pela venda
da força de trabalho humano em troca de um salário; a filosofia individualista de liberdade da
Revolução Francesa; o emprego em larga escala de mulheres e crianças nas fábricas - as
chamadas "meias-forças" -; a ausência do Estado, tudo isto fez com que os novos trabalhadores
fossem colocados em uma situação de miséria sem precedentes, o que culminou nos primeiros
movimentos de protesto, inclusive resultando em rebeliões, com a destruição das máquinas,
tudo em prol de condições mais dignas de trabalho. Era a formação da consciência de
classe.[20]

A consciência de classe passou a reclamar do Estado uma atuação positiva nas relações
privadas. Era a passagem do Estado liberal para o Estado social; era a transformação da
omissão na atuação estatal; era a materialização da igualdade jurídica.

Não bastava mais um Estado omisso, contemplativo. A sociedade, sobretudo a sua parcela
proletária, clamava por uma intervenção e proteção estatal de modo a minimizar os efeitos
gerados por uma liberdade exacerbada. 

Portanto, a existência de um trabalhador juridicamente livre, capaz, portanto, de contrair direitos
e obrigações através de um contrato, mas sócio-economicamente desigual ao tomador dos
serviços, possibilitou toda a construção histórica do Direito do Trabalho.

Isso porque a liberdade jurídica conquistada e defendida a todo custo pela burguesia francesa
acabou por escravizar o trabalhador que, sem acesso à propriedade dos meios de produção, só
tinha um caminho para garantir sua subsistência: vincular-se ao tomador dos serviços através
de um contrato de trabalho.

Como, no exercício da autonomia privada[21], o trabalhador, desigual sócio-economicamente ao
tomador dos serviços, acabava por não ter condições de discutir as bases contratuais, caberia ao
Estado estabelecer limites para essa nova forma de exploração do trabalho humano: o contrato
de trabalho.

 

1.2. A crise do direito do trabalho

 

Após a fase de autonomia e constitucionalização do Direito do Trabalho, tem-se, a partir da
segunda metade do século XX, especialmente nos anos de 1973/74, período em que o mundo
vivenciou a crise do petróleo, a fase crítica do Direito do Trabalho, resultado de uma conjuntura
de fatores sociais, econômicos, políticos e tecnológicos, que fizeram com que fosse repensada a
lógica deste Direito.

O Estado social, a partir da segunda metade do século XX, passa a ser contestado pela classe
empresarial, sendo guinado à condição de vilão das crises econômicas que assolavam o mundo.

A intervenção do Estado nas relações sociais e econômicas passava a ser questionada. Se, em
determinado momento, reclamou-se do Estado uma intervenção para minimizar as desigualdades
sociais, passou-se, a partir da segunda metade do século XX, a se reclamara mais uma vez uma
afastamento Estatal para se permitir o desenvolvimento econômico.
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O que fazer, então, para suprir tais exigências? Quais os caminhos que poderiam ser seguidos?
Inicia-se, nesse momento, a formação do Estado neoliberal, uma tentativa de criação de um
Estado intermediário entre o Estado liberal e o Estado social.

A crise do Direito do Trabalho perpassa, portanto, pela crise do próprio Estado e pela crise do
trabalho[22], sendo aquela marcada pelos fenômenos da globalização e do neoliberalismo e esta
pela alteração do modelo de produção e conseqüentemente pelos fenômenos da flexibilização e
desregulamentação das leis trabalhistas.

A globalização possibilitou ao sistema capitalista de produção a internacionalização ou
interligação da economia[23]. Tratou-se de uma resposta às crises vivenciadas pelo capitalismo
a partir do final dos anos sessenta.

Dentre os fatores que levaram ao declínio apontado, pode-se apontar a queda da taxa de lucro,
o aumento do preço da força de trabalho, o esgotamento do padrão taylorista e fordista de
produção e a crise do Estado do Bem-Estar-Social.

Assim, diante também das crises do petróleo ocorridas nos anos de 1972 e 1973, do fim da
Guerra Fria decorrente da implosão do império soviético e da revolução tecnológica iniciada
àquela época, era preciso fazer algo.

Como destaca Márcio Túlio Viana[24] "uma das soluções foi invadir mercados alheios. E então,
como nas guerras, uma a uma foram caindo as barreiras nacionais, embora sempre menos nos
países de ponta que nos periféricos. Estava inventada a globalização".

É claro, como reconhece o referido Autor, que já se globalizava há milênios, todavia, em outras
proporções. O desenvolvimento da tecnologia, sobretudo da informática, passou a possibilitar
que pessoas invadissem mercados alheios sem saírem sequer do lugar.

A globalização, portanto, passou a permitir um novo processo de expansão do capitalismo, desta
vez não só como um modelo de produção, mas também como um modo civilizatório de escala
mundial, envolvendo regimes políticos, culturas, organizações, nações e nacionalidades.[25]

Seja qual for a amplitude que se conceda à globalização, o fato é que ela, juntamente com o
ideal neoliberal nascido após a derrocada do welfare state ou Estado do bem-estar-social[26],
alterou substancialmente a forma de produção e conseqüentemente às relações de trabalho, até
porque a concorrência comercial mundial gerada pela globalização exige dentre outras coisas,
uma melhor qualidade dos produtos e serviços e uma redução nos custos da produção, o que
afeta, diretamente, a classe operária.[27]

Dentro desse contexto de globalização e de redução de custos, o sistema de produção é
significativamente alterado. O Fordismo, modelo de produção criado por Henry Ford e até então
hegemônico, se caracterizava pela verticalização da empresa e pela concentração de grandes
massas de trabalhadores assalariados nas fábricas - era o período industrial do capitalismo.
Naquela época, se acentuou também os métodos tayloristas de divisão do trabalho, motivo pelo
qual o referido modelo passou a ser denominado fordista/taylorista.

Era também característico do fordismo a produção em massa, o grande estoque de produtos, o
que acabou fazendo, em determinado momento, com que a produção superasse o consumo,
tornando aquele modelo de produção desinteressante e prejudicial ao sistema capitalista, motivo
pelo qual surgiu a necessidade de se repensar, de se alterar o modo de produção. Surge então o
toyotismo[28].

A fábrica se horizontaliza, busca-se a empresa enxuta, com eliminação dos estoques, pequena
fisicamente, porém gigantesca economicamente, reduz-se os custos da produção, transfere-se
tudo o que for possível através do fenômeno da terceirização, transformando a grande fábrica
somente em uma mera gerenciadora. Instala-se o processo de outsourcing[29].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 10994



As empresas deixam de estocar mercadorias que, agora, são produzidas com alto grau de
especialização, mas em pequena escala. A produção passa a ser feita de acordo e tão somente
para atender à demanda.[30]

Como se vê, a mentalidade é a mesma: acumular capital, lucrar através da exploração da força
de trabalho, o que se altera é a forma como isto é alcançado, antes, através de uma empresa
verticalizada, de produção em massa, com grande estoque de produtos, representada pelos
operários dentro das fábricas, reunidos, fardados, com as tarefas devidamente divididas de
acordo com o ideal taylorista.

Agora, busca-se a mais-valia através de uma empresa enxuta, pequena fisicamente,
predominantemente gerenciadora, horizontalizada, que não se interessa mais com empregados
trabalhando no interior de sua fábrica, querem-nos distantes, empregando suas forças de
trabalho nas empresas terceirizadas. Essa nova empresa flexível acabou também por inaugurar
uma nova ótica trabalhista, aumentando o desemprego, o subemprego e tornando o emprego
legítimo, decorrente do contrato individual do trabalho, algo extremamente raro.

O toyotismo, portanto, rompe com a sistemática do fordismo de apartar o saber do fazer, de
reduzir o trabalho do empregado a uma ação mecânica e repetitiva. O modelo pós-fordista, ao
contrário, busca compor uma equipe cooperativa, transformando o empregado em colaborador.

Agora, busca-se no trabalhador não só uma atividade mecânica e repetida. Requer do
trabalhador um empenho, o desenvolvimento de um comprometimento, uma alta especialização.

O empregado, então, torna-se um colaborador, um trabalhador que, tendo como regra o
sistema de pagamento baseado na produção, é fiscal da sua própria atividade. O novo
empregado, então, internaliza o poder diretivo.[31]

Assim, a externalização da produção, a transformação do trabalhador em colaborador, as
invenções tecnológicas e o mundo globalizado acabam por inaugurar uma crise no Direito do
Trabalho representada pela seguinte questão: quem o Direito do Trabalho se destina a
proteger?

A pergunta em questão, até então facilmente respondida dentro do modelo fordista de produção,
quando aquele que efetivamente dependia da proteção estatal em razão da sua desigualdade
socioeconômica se confundia com o trabalhador subordinado que trabalha nas linhas de
montagem das fábricas e indústrias, passou a se tornar o grande questionamento a ser
respondido pelos estudiosos do Direito do Trabalho.

Isto porque, dentro do processo econômico e social desencadeado pelo pós-fordismo, se
diagnosticou a existência de diversos trabalhadores que, em que pese não enquadrados como
empregados em razão da ausência de subordinação jurídica[32], se encontram, de igual
maneira, em uma posição socioeconômica inferior ao tomador de serviços, sendo, portanto,
igualmente hipossuficientes.

A realidade acima apontada desertou, inicialmente na Espanha, o debate acerca da necessidade
de proteção de trabalhadores autônomos que, em razão de sua dependência econômica a um
determinado tomador de serviços, faz jus a uma proteção trabalhista por parte do Estado.

É justamente acerca da experiência espanhola de proteção do trabalhador autônomo
economicamente que este trabalho ocupará as seguintes linhas.

 

2 A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO ECONOMICAMENTE DEPENDENTE
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2.1 A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA

 

Constitucionalmente, a Espanha, no item 1 do artigo 35 de sua atual Constituição (1978)[33]
garante a todos os espanhóis o direito ao trabalho, bem como, no mesmo dispositivo, impõe a
todos os espanhóis o dever de trabalhar.

No artigo 40 da referida Constituição, a Espanha evidencia que o trabalho representa um dos
fundamentos ao progresso social, na medida em que, no item 1 do referido dispositivo, ao
propor a distribuição de renda regional e pessoal mais equitativa como base de uma política de
estabilidade econômica, propõe a busca pelo pleno emprego.

O trabalho, então, na Espanha, analisado de forma genérica e não resumida à relação de
emprego que, em verdade, constitui apenas uma das espécies das diversas relações de trabalho
existentes, representa um dos objetivos do Estado espanhol na promoção do progresso social.

Dentro desse caminho de proteção ao trabalho, a Espanha iniciou um processo de proteção a
trabalhadores que não são tipicamente empregados, como, por exemplo, ocorreu no caso do
art. 3º, item 1, da Lei Orgânica da Liberdade Sindical que possibilita a sindicalização de
trabalhadores por conta própria, bem como no caso do art. 3º, item 1, da Lei de Prevenção de
Riscos Laborais (Lei n. 31/95).[34]

Assim, na Espanha, em que pese o item 1 do artigo 1º do Estatuto dos Trabalhadores consagrar
que o referido Estatuto somente será aplicado aos trabalhadores que voluntariamente prestem
serviços retribuídos por conta alheia e dentro do âmbito de organização e direção de outra
pessoa, física ou jurídica, denominada empregador ou empresário[35], o legislador, ao longo dos
anos, passou a conferir aos trabalhadores não enquadrados no referido conceito de empregado
um certo grau de proteção.

Vale ressaltar, inclusive, que a letra g do item 3 do artigo 1º do Estatuto dos Trabalhadores
exclui expressamente do âmbito de aplicação da referida norma os trabalhadores por conta
própria - trabalhadores autônomos - na medida em que exclui aqueles trabalhadores que não
desenvolvam suas atividades dentro do âmbito de organização e direção de outrem.[36]

Sobre o tema em questão, explica a professora espanhola Margarita Apilluelo Martín que: "Ao
trabalhador autônomo, portanto, não se aplica o Estatuto dos Trabalhadores que, como norma
básica e central do Direito do Trabalho, se ocupa precisamente dos trabalhadores com interesses
contrapostos aos interesses dos empresários [...]".[37]

Todavia, a exclusão dos trabalhadores autônomos do âmbito de aplicação do Estatuto dos
Trabalhadores - norma aplicada ao trabalhador empregado - não impediu, na Espanha, o
processo de proteção do trabalhador autônomo, em especial aquele trabalhador autônomo que é
juridicamente autônomo, mas economicamente dependente.

Essa nova espécie de trabalhador autônomo, conforme destacada a professora Margarita
Apilluelo Martín, decorre do novo modelo econômico de produção baseado nas novas
tecnologias de informação e comunicação, na crescente descentralização produtiva, na
globalização das atividades e na flexibilização laboral.[38]

O referido trabalhador, entretanto, em que pese juridicamente autônomo, conserva
características similares ao trabalhador ordinário, quais sejam: desenvolve sua atividade no
centro de trabalho do tomador de serviços; possui uma jornada de trabalho e um horário em
que pese com certa autonomia; utiliza os materiais e instrumentos da própria empresa; seu
trabalho forma parte de um plano empresarial e; a retribuição que recebe do empresário
constitui seu meio fundamental de vida.[39]
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Por todos esses motivos, a doutrina espanhola, aqui representada pela professora Margarita
Apilluelo Martín, passou a propor um Direito do Trabalho regulador e tutelador do trabalho em
geral, independentemente do título jurídico que relaciona o trabalhador ao empregador.[40]

No ano de 2006, na obra já citada, a referida professora expressou a necessidade de elaboração
de um estatuto próprio que reconhecesse os direitos sóciolaborais e regulasse expressamente o
regime jurídico dos trabalhadores autônomos economicamente dependentes.[41]

Dentro desse contexto, no ano de 2007, foi publicada, na Espanha, a Lei n. 20/07 de 11 de
julho de 2007 que instituiu o Estatuto do Trabalhador Autônomo, documento legislativo este que
regulamenta tanto a atividade do trabalhador autônomo típico quanto a atividade do "TRADE", o
trabalhador autônomo economicamente dependente.

 

2.2 A Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007

 

2.2.1 Os fundamentos da Lei e o preâmbulo

 

            Fruto de intensos debates havidos no campo político Espanhol e baseado em diversos
trabalhos e artigos especializados publicados sobre o referido assunto, a maioria deles, inclusive,
financiados pelo próprio Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da Espanha[42], o Estatuto do
Trabalho Autônomo ganhou corpo através da Lei n. 20/07, publicada no dia 11 de julho de
2007.

            O preâmbulo da referida Lei apresenta, inicialmente, dispositivos da Constituição
Espanhola que, sem fazerem menção expressa ao trabalho por conta alheia, acabam por
reconhecer alguns direitos aplicáveis aos trabalhadores autônomos. Cita o referido preâmbulo,
por exemplo, o item 1 do artigo 35[43] da Constituição Espanhola que reconhece, para todos os
espanhóis, o direito ao trabalho e o dever de trabalhar e o artigo 41[44] que trata do regime
público de Seguridade Social para todos os cidadãos.

            O preâmbulo da referida Lei, destacando a importância temática do projeto em questão,
destaca que a Lei em questão representa o primeiro exemplo da regulação sistemática e unitária
do trabalho autônomo na Europa. Até então, a Espanha, assim como todos os demais países
europeus,  tratara da figura do trabalhador autônomo de forma dispersa por toda a legislação
social, especialmente a legislação de seguridade social e de prevenção de riscos.

            Trata ainda o preâmbulo da referida legislação dos aspectos econômicos e sociais que
justificaram a elaboração de um conjunto normativo destinado à regulação do trabalho prestado
pelo trabalhador autônomo, em especial o trabalhador autônomo economicamente dependente.

            Dentre os aspectos em questão, o referido preâmbulo destaca o novo modelo de
produção e organização empresarial, bem como o desenvolvimento da informática e das
telecomunicações, fatores estes que ocasionaram o aumento considerável dos trabalhadores
considerados autônomos.

            Importante dado estatístico trazido pelo preâmbulo da Lei n. 20/07 refere-se ao número
de trabalhadores autônomos filiados à seguridade social. Destaca o texto em questão que, em
30 de junho de 2006, o número total de trabalhadores autônomos filiados ao sistema de
seguridade social totalizava 3.315.707, sendo que 2.213.636 correspondem a pessoas físicas que
realizam atividades profissionais nos distintos setores econômicos. 

            O curioso é que, conforme destaca o texto do preâmbulo, do total de trabalhadores
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autônomos pessoas físicas filiados ao sistema de seguridade social (2.213.636), 1.755.703 são
trabalhadores autônomos que não possuem empregados próprios e 330.000 são autônomos que
somente possuem um ou dois assalariados. Assim, conclui o texto dizendo que 94% dos
autônomos pessoas físicas que realizam uma atividade profissional ou econômica não possuem
assalariados ou possuem somente um ou dois empregados.

            Trata-se, portanto, de um dado extremamente relevante na medida em que o
trabalhador autônomo, pensado classicamente, se confunde com a figura do empresário, pessoa
física ou jurídica que organiza os fatores de produção: capital e trabalho.

Assim, o surgimento de trabalhadores juridicamente autônomos que não possuem capacidade de
organização dos fatores de produção e, por conta disto, acabam tornando-se economicamente
dependentes de outrem, representa o motivo pelo qual a Lei n. 20/07 se propôs a regular e
proteger a referida atividade.

 

2.2.2 A estrutura do Estatuto do Trabalho Autônomo

 

            A Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007 - Estatuto do Trabalho Autônomo - possui 29
artigos, distribuídos em 05 títulos, contendo ainda 19 disposições adicionais, três disposições
transitórias, uma derrogatória e seis disposições finais.

O título I do Estatuto do Trabalho Autônomo delimita o âmbito subjetivo de aplicação da Lei,
definindo genericamente o trabalhador autônomo, sem se limitar ao trabalhador adicional:

Nesse aspecto, a lei não se limita ao trabalhador autônomo tradicional, ou seja, àquele titular de
um empreendimento comercial, profissional ou rural que desenvolve seus projetos de forma
autônoma. Mais do que isso, a lei amplia sua regulação a outras figuras heterogêneas e trata de
estabelecer uma regulação comum, respeitando algumas de suas peculiaridades. Assim, a lei
cuida da figura do empreendedor, que pé aquele que se encontra em uma fase inicial de
atividade profissional, a figura do trabalhador autônomo economicamente dependente que, não
obstante sua autonomia funcional, trabalha sob dependência econômica de um único ou
preponderante cliente. Cuida também dos sócios trabalhadores de cooperativas e sociedades
laborais e dos administradores de sociedades mercantis.[45]

O título II regula o regime profissional do trabalhador autônomo em três capítulos. O capítulo
primeiro estabelece as fontes do regime profissional do trabalhador autônomo, deixando clara
sua natureza civil ou mercantil; o capítulo II se refere ao regime profissional comum para todos
os trabalhadores autônomos, estabelecendo um rol de direitos e deveres, assim como um
conjunto de normas em matéria de prevenção de riscos laborais, proteção de menores e
garantias econômicas; o reconhecimento e a regulação da figura do trabalhador autônomo
economicamente dependente fica reservado ao capítulo III.

O título III trata dos direitos coletivos de todos os trabalhadores autônomos, definindo a
representatividade de suas associações conforme critérios objetivos. O título III cria também o
Conselho do Trabalho Autônomo, órgão consultivo do governo em matéria socioeconômica e
profissional relativa ao trabalho autônomo.

O regime e os princípios do sistema de proteção social está previsto no Título IV que,
igualmente, reconhece as normas gerais sobre filiação, cotização e ação protetora da seguridade
social dos trabalhadores autônomos.

O título V, por fim, vincula-se ao fomento e promoção do trabalho autônomo, estabelecendo,
dentre outras circunstâncias, medidas dirigidas a promover a cultura empreendedora.
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2.2.3 Âmbito de aplicação do Estatuto

 

            Conforme assinalado no capítulo anterior, o âmbito de aplicação subjetivo do Estatuto
do Trabalho Autônomo está disciplinado no título I da Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007,
através de dois artigos.

            O artigo 1º trata dos trabalhadores que estão incluídos no âmbito de aplicação do
Estatuto do Trabalho Autônomo. O item I do artigo 1º estabelece que o referido estatuto será
aplicado as pessoas físicas que realizam de forma habitual, pessoal, direta, por conta própria e
fora do âmbito de direção e organização de outra pessoa, uma atividade econômica ou
profissional a título lucrativo, tendo ou não empregados.

Registre-se, por oportuno, que o conceito trazido pela primeira parte do item I do artigo 1º do
Estatuto do Trabalho Autônomo encontra-se diametralmente oposto ao conceito trazido pelo
item 1 do artigo 1º do Estatuto dos Trabalhadores - diploma jurídico espanhol que regula o
trabalho do empregado típico - que conceitua o empregado como o trabalhador que,
voluntariamente, preste serviços retribuídos por conta alheia e dentro do âmbito de organização
e direção de outra pessoa, física ou jurídica, denominada empregador ou empresário.

Assim, se o trabalhador que se encontra no âmbito do Estatuto do Trabalho Autônomo deve
prestar um trabalho por conta própria e fora do âmbito de direção e organização de outra
pessoa, o trabalhador (empregado) regido pelo Estatuto do Trabalhador espanhol deve prestar
um serviço por conta alheia e dentro do âmbito de organização e direção de outrem.

            Diz ainda o item 1 do artigo 1º que também será de aplicação do Estatuto do Trabalho
Autônomo os trabalhos realizados de forma habitual pelos familiares das pessoas definidas na
primeira parte do item 1 que não tenham a condição de trabalhadores por conta alheia.

            O item 2 do artigo 1º apresenta um rol de trabalhadores que, se preenchidos os
requisitos trazidos pelo item 1 do artigo 1º, são declarados expressamente incluídos do âmbito
de aplicação do Estatuto do Trabalho Autônomo, como, por exemplo, os sócios industriais de
sociedades regulares coletivas e de sociedades comanditárias e os trabalhadores autônomos
economicamente dependentes.

            Por fim, o artigo 2º do Estatuto do Trabalho Autônomo exclui expressamente do seu
âmbito de aplicação as prestações de serviços que não se integrem no conceito do item 1 do
artigo 1º, especialmente as relações de trabalho por conta alheia; a atividade que se limita pura
e simplesmente ao mero desempenho de cargo de conselheiro ou membro dos órgãos de
administração das empresas que possuam a forma jurídica de sociedade e; as relações laborais
de caráter especial a que se refere o artigo 2º do Estatuto de Trabalhadores[46], como, por
exemplo, o trabalho dos presos prestado nas penitenciárias e o trabalho dos desportistas
profissionais.

Verifica-se, portanto, que o Estatuto do Trabalho Autônomo trata com muita especificidade o
tema relativo ao seu âmbito de aplicação subjetivo, conceituando o trabalho autônomo e
declarando, expressamente, trabalhadores incluídos e excluídos de seu regime.

 

2.2.4 O regime profissional comum do trabalhador autônomo

 

            O capítulo II do título II do Estatuto do Trabalho Autônomo, conforme já assinalado,
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traz o regime profissional comum do trabalho autônomo, trazendo um rol de direitos e deveres
básicos do trabalhador autônomo.

            Dentre os direitos básicos do trabalho autônomo previstos no artigo 4º do referido
Estatuto, destacam-se o direito ao trabalho e a livre escolha de sua profissão ou ofício (artigo
4º, item 2, letra "a"); o direito à propriedade industrial (artigo 4º, item 2, letra "c"); o direito à
igualdade perante a Lei e o direito a não discriminação (artigo 4º, item 3, letra "a"); o respeito à
intimidade e a dignidade do trabalhador (artigo 4º, item 3, letra "c"); o direito à conciliação da
vida profissional com a vida pessoal, tendo direito de suspender suas atividades em situações,
por exemplo,de maternidade, paternidade (artigo 4º, item 3, letra "g").

            Portanto, fica evidente que o Estatuto do Trabalho Autônomo promove uma proteção
mínima ao trabalho prestado pelo trabalhador autônomo que, em que pese não seja um
empregado, acaba sendo agraciado com a tutela estatal baseada no fundamento constitucional
espanhol de proteção ao trabalho e não somente ao emprego.

            Quanto aos deveres do trabalhador autônomo previstos no artigo 5º, cabe destacar o
dever de cumprir com as obrigações contratadas (artigo 5º, "a"); o dever de cumprir com suas
obrigações fiscais e tributárias previstas em lei (artigo 5º, "d").

            Ainda no capítulo acerca do regime profissional do trabalhador autônomo, o legislador
tratou da forma e da duração do contrato, da prevenção de riscos laborais, da proteção dos
menores e das garantias econômicas.

            Quanto à forma e a duração do contrato, prevê o artigo 7º da Lei n. 20/07 de 11 de
julho de 2007 que os contratos poderão ser celebrados por escrito ou oralmente, podendo
qualquer das partes exigir da outra, a qualquer momento, a formalização do contrato por escrito,
sendo que os contratos poderão ser celebrados para a execução de uma obra ou uma série de
obras, ou ainda para a prestação de um ou mais serviços, tendo a duração que as partes
acordarem.

            A prevenção dos riscos laborais está prevista no artigo 8º do Estatuto do Trabalho
Autônomo que confere à Administração Pública um papel ativo com relação à prevenção dos
riscos laborais dos trabalhadores autônomos, e confere às empresas tomadoras dos serviços o
dever de vigiar e fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e prevenção de acidentes.

            A proteção dos menores prevista no artigo 9º impõe que os menores de 16 anos não
poderão executar trabalho autônomo nem atividade profissional, inclusive para os seus
familiares.

            Quanto às garantias econômicas, prevê o artigo 10º, dentre outras, normas relativas à
contraprestação recebida pelo trabalhador autônomo, à responsabilização do empresário
principal e/ou subcontratado.

            Fica claro, portanto, que o regime do trabalhador autônomo consagra a proteção ao
trabalho prestado por trabalhadores que, em que pese não sejam empregados, executam
serviços através de contratos civis e que, por esta razão, fazem jus a uma tutela, mesmo que
diferenciada da tutela conferida aos trabalhadores empregados que, no caso espanhol, são
regulados pelo Estatuto do Trabalhador, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de
março. Tal proteção representa o processo de expansão do Direito do Trabalho que, nas lições
de Murilo Oliveira, "[...] indica que a proteção ao trabalho é a própria proteção do homem e de
sua dignidade e que, portanto, não deve se restringir a somente uma categoria de
trabalhadores, os empregados".[47]

 

2.2.5 O regime profissional do trabalhador autônomo economicamente dependente
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            Dentro do processo expansão do Direito do Trabalho, o Estatuto do Trabalho
Autônomo espanhol segue a linha expansionista que prevê a proteção trabalhista na
medida da dependência do trabalhador.

            Assim, se ao trabalhador autônomo comum o Estatuto do Trabalho Autônomo
conferiu certa gama de direitos mínimos com vistas à proteção e dignificação do
trabalhador, quanto à figura do trabalhador autônomo economicamente dependente,
o referido Estatuto ampliou sua proteção.

            O elemento determinante dessa maior proteção ao trabalhador autônomo
economicamente dependente é justamente a dependência econômica dessa espécie
de trabalhador autônomo ao tomador dos serviços.

            Assim, no capítulo III do título II da Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007
está previsto o regime profissional do trabalhador autônomo economicamente
dependente, identificado pela sigla "TRADE".

            O trabalhador autônomo economicamente dependente é identificado como
sendo aquele trabalhador que realiza uma atividade econômica ou profissional a título lucrativo
e de forma habitual, pessoal, direta e predominantemente para uma pessoa física ou jurídica,
denominada cliente, de quem dependem economicamente por perceberem ao menos 75% de
seus rendimentos de trabalho e atividades econômicas profissionais.[48]

            Como se vê, o que qualifica um trabalhador autônomo como economicamente
dependente é a prestação dos serviços predominantemente para uma pessoa física ou jurídica
denominada cliente, de quem dependa economicamente.

            No que tange à dependência econômica, o Estatuto do Trabalho Autônomo fixou um
critério objetivo de percepção de, no mínimo, 75% do total dos rendimentos de trabalho e
atividades econômicas profissionais executadas pelo trabalhador.

            Como se vê, o Estatuto do Trabalho Autônomo adotou uma concepção relativista do
critério da dependência econômica - oriundo da doutrina alemã -[49] que, inclusive, já foi muito
difundido como critério definidor da própria relação de emprego, justificando na necessidade do
trabalho e de sua respectiva remuneração para o trabalhador garantir sua subsistência a
existência da relação de emprego.

Todavia, ao longo do tempo, o critério da dependência econômica foi sendo alvo severas
críticas, sendo paulatinamente rejeitado pela doutrina e pela jurisprudência basicamente por
revelar um elemento extrajurídico, sendo, portanto, para grande parte da doutrina, falho, já que
podem existir trabalhadores que não necessitam daquele trabalho para sobreviver e, nem por
isso, deixariam de ser empregados.[50]

A crítica ao critério da dependência econômica, portanto, se baseou em duas premissas: existem
trabalhadores que possuem mais de um emprego, impedindo a inserção deles na organização da
empresa e; existem trabalhadores que não podem ser considerados dependentes
economicamente.[51]

Seguindo a crítica ao critério da dependência econômica enquanto definidor da relação de
emprego, o professor Jorge Luiz Souto Maior afirma que:

 

De todo modo, como dito, o aspecto da dependência econômica não é decisivo para a
configuração da relação de emprego, pois primeiro, a exclusividade não é elemento essencial do
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vinculo de empregatício e assim um trabalhador pode depender economicamente de mais de um
contratante, tendo com cada um deles um vínculo de emprego específico; e, segundo, em uma
dada relação jurídica, o trabalhador pode se vincular sem uma situação de dependência
econômica com o seu contratante e mesmo assim caracterizar-se a hipótese de uma relação de
emprego (vide, por exemplo, o caso dos juízes que se vinculam a uma instituição de ensino para
ministrar aulas).[52]

 

Uma das premissas, portanto, volta-se para o fato de que existem trabalhadores que prestam
serviços não como forma de subsistência, mas sim como forma de lazer, por amor ao ofício ou
simplesmente por quererem desfrutar das oportunidades que o posto lhe proporciona.[53]

Assim, o critério da dependência econômica acabaria por excluir da tutela trabalhista
trabalhadores que, em que pese não dependerem economicamente daquele labor, estão
submetidos a diversas determinações do tomador do serviço.

A outra premissa apontada volta-se para o fato de que existem trabalhadores que trabalham
para diversas empresas ou diversos tomadores de serviço, o que impede a absorção regular e
integral pelo empregador dos serviços prestados pelo trabalhador.[54]

Nessas circunstâncias, não haveria como definir de quem o trabalhador dependeria
economicamente já que não haveria, por parte de nenhum dos tomadores de serviços, absorção
regular e integral dos serviços prestados.

É bem verdade que o professor José Martins Catharino, superando a teoria da dependência
econômica em sua acepção técnica e absoluta, deixou claro que a configuração da dependência
econômica não requer que o trabalhador tenha na contraprestação paga pelo empregador sua
única fonte de subsistência, nem tampouco que o empregador absorva integralmente todo o
tempo dedicado ou dedicável de trabalho de um determinado trabalhador.

Bastaria, numa concepção relativa de dependência econômica, que o salário recebido pelo
trabalhador de um determinado tomador de serviços fosse o seu principal meio de subsistência
e que esse tomador absorvesse parcial e predominantemente o tempo de trabalho disponível
daquele trabalhador.[55]

A relativização do critério da dependência econômica aventada pelo professor José Martins
Catharino, como se vê, foi adotada pelo Estatuto do Trabalho Autônomo espanhol que, elegendo
o critério da dependência econômica para qualificar um determinado tipo de trabalhador
autônomo e a este conferir maior proteção, adotou a premissa de predominância da absorção do
tempo de trabalho disponível de um determinando trabalhador ("[...] predominante para una
persona física o jurídica, denominada cliente [...]") e de principal e não único meio de
subsistência do trabalhador (" [...] del que dependen económicamente por percibir de él, al
menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o
profesionales".)

Desse modo, então, o Estatuto do Trabalho Autônomo conceituou o trabalhador autônomo
economicamente dependente, dizendo ainda, no item 2 do artigo 11 que, para ser qualificado
como trabalhador autônomo economicamente dependente, o trabalhador deve reunir as
seguintes condições: a) não ter a seu cargo empregados nem contratar ou subcontratar a sua
atividade com terceiros; b) não executar sua atividade de maneira conjunta e indiferenciada com
os trabalhadores que prestem serviços sob qualquer forma contratual por conta do cliente; c)
dispor de infraestrutura produtiva e material próprio necessários para o exercício da atividade;
d) desenvolver sua atividade sob critérios organizativos próprios, sem prejuízo das indicações
técnicas de caráter geral que possam receber de seus clientes; e) perceber uma contraprestação
econômica em função do resultado de sua atividade, de acordo com o pactuado pelo cliente e
assumindo os riscos da atividade.
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Por fim, prevê o item 3 do artigo 11 do referido Estatuto que os titulares de estabelecimentos ou
locais comerciais e industriais e de oficinas e espaços abertos ao público não terão, em nenhum
caso, a caracterização de trabalhadores autônomos economicamente dependentes.

Portanto, o artigo 11 do Estatuto do Trabalho Autônomo conceitua o trabalhador autônomo
economicamente dependente; apresenta as condições fáticas que o mesmo deve reunir para ser
enquadrado como tal e; exclui categoricamente de sua configuração determinadas pessoas.

Acerca do regime profissional propriamente dito do trabalhador autônomo economicamente
dependente, o Estatuto em questão, em seu artigo 12, diferentemente do que faz com relação
ao trabalhador autônomo comum, exige que o contrato seja escrito e registrado no órgão
público correspondente.

Ainda acerca do contrato do trabalhador autônomo economicamente dependente, o item 2 do
artigo 12 exige que o trabalhador faça constar expressamente no contrato sua condição de
dependência econômica com relação àquele cliente, sendo certo que a condição de dependência
somente se poderá ostentar com relação a um único cliente.

No que tange às garantias destinadas ao trabalhador autônomo economicamente dependente, o
artigo 14 trata da jornada de trabalho deste profissional, prevendo inclusive o direito à
interrupção anual das atividades por 18 dias úteis, sem prejuízo de condição mais favorável
prevista em contrato individual ou coletivo (artigo 14, item 1).

Confere-se, portanto, ao trabalhador autônomo economicamente dependente, uma interrupção
anual das atividades, instituto que se assemelha às férias garantidas ao trabalhador empregado.

Dispõe ainda o Estatuto, em seu artigo 14, item 2, que o regime de descanso semanal e nos
feriados, a quantia máxima de jornada e sua distribuição semanal serão fixados em contrato
individual ou acordo de interesse profissional. Verifica-se, portanto, que o Estatuto garante ao
trabalhador autônomo economicamente dependente descansos semanais, descansos nos
feriados e previsão de fixação da jornada de trabalho.

Prevê ainda o referido Estatuto que a realização de atividade por tempo superior ao pactuado
contratualmente será voluntária, não podendo exceder o incremento máximo estabelecido em
acordo de interesse profissional ou, na ausência deste, o percentual de 30% do tempo ordinário
de atividade individualmente acordado (artigo 14, item 3).

Portanto, fica evidente que o Estatuto destinou ao trabalhador autônomo economicamente
dependente uma série de garantias relacionadas à jornada ou duração do trabalho, buscando,
assim, garantir um patamar mínimo de dignidade ao trabalho prestado pelo referido trabalhador.

O artigo 15 do Estatuto prevê as possibilidades de extinção do contrato, quais sejam: o mútuo
acordo, as causas validamente consignadas no contrato, morte, aposentadoria ou invalidez
incompatíveis com a atividade; rescisão unilateral por justa causa ou sem justa causa, sendo
necessário, nesse último caso, o aviso prévio à parte contrária.

Vale ainda destacar que a Espanha, recentemente, em sessão realizada no último dia 28 de
julho de 2010, aprovou, em caráter definitivo, um "Proyecto de Ley por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autônomos"[56]

Como se vê, a Espanha, seguindo a linha de proteção aos trabalhadores autônomos
desencadeada com a promulgação do Estatuto do Trabalho Autônomo (Lei 20/2007, de 11 de
julho), aprovou, recentemente, um sistema específico de proteção para os casos de cessação da
atividade dos trabalhadores autônomos.

Tal sistema de proteção abrange tanto os trabalhadores autônomos típicos quanto os
trabalhadores autônomos economicamente dependentes, e compreende, por exemplo, uma
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prestação econômica em razão da cessação total, temporal ou definitiva da atividade por parte
do trabalhador autônomo, prestação esta que, nos termos do artigo 3.1.a, possui natureza
pública e está compreendida dentro da ação protetora do sistema de seguridade social
espanhol.[57]

Portanto, fica claro que a regulamentação e proteção do trabalho autônomo na Espanha não foi
paralisada com a edição do Estatuto do Trabalho Autônomo. Ao contrário, tal proteção vem
sendo ampliada e reforçada, como ocorreu com o exemplo acima.

Quanto às garantias destinadas aos trabalhadores autônomos economicamente dependentes,
cumpre ressaltar ainda a previsão de interrupções justificadas da atividade profissional (artigo
16) e a competência dos órgãos jurisdicionais da ordem social para análise das pretensões
judiciais dos referidos trabalhadores (artigo 17), sendo, todavia, requisito prévio para a
tramitação dos processos a intenção de conciliação ou mediação ante o órgão administrativo que
assuma essas funções (artigo 18).

Fica evidente, portanto, que, em razão da dependência econômica ao tomador dos serviços, o
trabalhador autônomo economicamente dependente foi objeto de uma proteção mais ampla e
efetiva por parte da Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007.

Por fim, os direitos coletivos dos trabalhadores autônomos, os princípios gerais em matéria de
proteção social e o fomento e promoção do trabalho autônomo foram regulados pelo Estatuto
respectivamente nos títulos III, IV e V.

 

CONCLUSÃO

 

Após a análise de todos os elementos abordados no presente trabalho, tanto de ordem histórica,
sócio-econômica, como de ordem jurídica, verifica-se que o Direito do Trabalho, diante das
alterações diagnosticadas sobretudo em razão da emergência do modelo toyostista de produção
em substituição ao fordismo, precisa de adequar ao nono "mundo do trabalho".

Se, durante o Estado liberal, o Direito do Trabalho encontrou a razão de sua existência nas
condições desumanas decorrentes do mito da igualdade de todos e da incontrolada autonomia
da vontade, frutos da Revolução Francesa (1789), durante o Estado do bem-estar social, o
Direito do Trabalho encontrou seu apogeu, sua fase de proteção, de elevação do padrão mínimo
das condições dos trabalhadores, revelando-se, inclusive, uma das ferramentas do próprio
sistema capitalista para o aumento do consumo da sociedade.

Todavia, durante o Estado neoliberal, o Direito do Trabalho passa a ser colocado em uma
posição incômoda, de vilão do retrocesso econômico, de fator impeditivo do desenvolvimento
econômico da sociedade.

Dentro deste contexto, flexibiliza-se, externaliza-se a produção, enxuga-se a empresa,
transforma-se o empregado em novas figuras, retirando-lhes, assim, a proteção até então
conferida do Direito do Trabalho.

Portanto, diante de todo esse quadro, o Direito do Trabalho reage através de ampliação da
ampliação do seu âmbito subjetivo de proteção: protege-se não mais somente o trabalhador
empregado, protege-se, por exemplo, também o trabalhador autônomo, como vivenciado na
experiência espanhola da Lei n. 20/07 de 11 de julho de 2007.

A proteção ao trabalhador autônomo, sobretudo o trabalhador autônomo economicamente
dependente, revela que o Direito do Trabalho, finalmente, está resgatando sua existência, está
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reforçando sua finalidade protetiva, algo que o Direito do Trabalho nunca poderá deixar de
fazer, sob pena de perder sua própria razão de ser.
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A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: DA LUTA PELA SAÚDE À LUTA PELO
EMPREGO

THE REDUCTION OF WORKING HOURS: THE STRUGGLE FOR HEALTH TO FIGHT FOR
EMPLOYMENT

Marluce De Oliveira Rodrigues

RESUMO
A redução da jornada de trabalho, alvo de inúmeros debates desde a Revolução Industrial,
agora é vista como mecanismo de combate ao desemprego estrutural. O tempo efetivamente
trabalhado é a temática, cujas variantes são o emprego, as horas extras, a reorganização
produtiva e a produtividade alcançada pelo capital nas duas últimas décadas. Nesse sentido, a
pesquisa levanta dados e produção teórica para a análise do tema central e seu desenvolvimento
histórico, assim como inventaria alguns casos concretos de diminuição da jornada realizadas no
Brasil, por meio de negociações coletivas. Além disso, analisa-se os resultados colhidos pela
realidade brasileira, quando da redução da jornada de 48 para 44 horas semanais, em 1988.
Para, por fim, trazer ao debate os possíveis reflexos que uma diminuição de 44 para 40 horas
semanais, na jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros, poderia acarretar à economia. 
PALAVRAS-CHAVES: Redução; Jornada de trabalho; Horas extras; Criação de emprego

ABSTRACT
The reduction of working hours, a matter of debate since the Industrial Revolution, is now seen
as a mechanism for tackling structural unemployment. The actual time worked is the theme,
whose variants are employment, overtime, the reorganization of production and productivity
achieved by capital in the last two decades. Accordingly, the research raises data and theoretical
analysis to the central theme and its historical development as well as identifies some concrete
cases of reduced journey undertaken in Brazil, through collective bargaining. It also examines
the results collected by the Brazilian reality, when reducing the journey from 48 to 44 hours
weekly in 1988. To finally bring to debate the possible consequences that a decrease of 44 to 40
hours per week in the working hours of workers in Brazil could cause to the economy.
KEYWORDS: Reduction; Work hour; overtime; job creation

 1. INTRODUÇÃO

 

A discussão em torno do tema “jornada de trabalho” é muito antiga, tendo se iniciado logo
após o incremento da primeira Revolução Industrial, onde notadamente houve uma mobilização dos
trabalhadores em prol de jornadas de trabalho mais justas e menos destrutivas à saúde.

À época, homens, mulheres e até crianças laboravam no limite de sua exaustão física,
cumprindo jornadas de 14 a 16 horas por dia, o que acabava por gerar acidentes, mutilações e
mortes em serviço. Daí as primeiras reduções - no tempo efetivamente trabalhado - ocorrerem
através de movimentos populares que visavam à sobrevivência física.

A França, assim, desde 1806, implantou os chamados Conseils de prud’homme. Estes,
constituídos de empregadores e empregados, tinham como atribuições conciliar e decidir questões
oriundas do trabalho, tais como a proibição do trabalho de crianças em minas de subsolo, em 1813, e
o trabalho em domingos e feriados, em 1814. Ademais, ainda em 1814, serviram para proibir o
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trabalho de menores de 08 anos e limitar a 08 horas diárias a jornada de trabalho dos menores com
idade entre 08 a 12 anos. Para os menores com idade entre 12 a 16 anos, fixaram a jornada máxima
diária em 12 horas.

Na Inglaterra, em 1833, foi proibido o trabalho do menor de 09 anos. Além disso, a jornada
máxima diária foi limitada em 09 horas para os menores de 13 anos e em 12 horas para os menores
de 18 anos. E, em 1844, limitou-se a prestação do trabalho feminino em 10 horas diárias.

Na Alemanha, em 1839, foi vetado o trabalho do menor de 09 anos e fixada em 10 horas a
jornada de trabalho do menor de 16 anos. E, em 1853, voltando a lei a beneficiar a classe

trabalhadora, se elevou a idade mínima do menor-operário para 12 anos e limitou-se a jornada de
trabalho dos menores de 14 anos em 06 horas diárias (SÜSSEKIND, 2002, p.18).

Assim, somente em 1847 é que a Inglaterra - berço da 1ª Revolução Industrial - aprovava a
primeira lei que fixava em 10 horas diárias a jornada máxima de trabalho, sendo seguida
posteriormente pela França que estabeleceu, em 1848, em 10 horas a jornada máxima de trabalho
em Paris e em 11 horas a jornada máxima das demais províncias.

O Congresso Geral dos Trabalhadores Norte-Americanos, celebrado em Baltimore no ano
de 1866, aprovou uma resolução no sentido de que “a primeira e grande exigência para libertar o
trabalhador da escravidão capitalista, nos Estados Unidos, era a promulgação de uma lei pela qual a
jornada normal, em todos os Estados da União Americana, fosse de 08 horas”.

No mês seguinte, o Congresso Operário Internacional de Genebra ressaltava que “a
limitação da jornada de trabalho era uma condição prévia, sem a qual fracassariam todos os outros
esforços pela emancipação e que as 08 horas deveriam ser o limite legal da jornada”. Assim, a
Internacional Socialista fez da jornada de 08 horas de trabalho uma das bandeiras destinadas a
despertar o interesse do proletariado pelo Marxismo (SÜSSEKIND, MARANHÃO, VIANNA E
TEIXEIRA, 2003, p. 795).

Seguidamente, em 01° de maio de 1886, ocorreram diversas manifestações nos Estados
Unidos, em que eram pleiteadas a redução da jornada de trabalho para 08 horas. Mas essas
mobilizações acabaram por terminar com seis trabalhadores mortos, oito presos e cinco deles
condenados posteriormente à forca. Nascia aí o Dia Mundial do Trabalho, sendo comemorado em
todos os países, menos nos Estados Unidos.

Em 1889, reunidos em Londres por ocasião da criação da Segunda Internacional,
representantes de centenas de entidades de trabalhadores aprovaram uma resolução estabelecendo
que, em todos os países, em todas as cidades, os trabalhadores iriam lutar pela redução da jornada
de trabalho para 08 horas diárias e que se consagrasse o 01º de maio de cada ano a essa luta.

Assim, o desafio dos trabalhadores americanos não terminou. E, em 1890, enfim,
conseguiram que o Congresso Norte Americano votasse a Lei que veio a fixar em 08 horas diárias a
duração da jornada de trabalho.
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O Papa Leão XIII, da mesma forma, já na Carta Encíclica “Rerum Novarum” (1891),
estipulava que a jornada diária de trabalho não deveria exceder a força dos trabalhadores.

E, dessa forma, foram se desenrolando as lutas por melhores condições de trabalho, até que
mais tarde, após a 2ª Guerra Mundial, já no período chamado de terceira Revolução Industrial, a
motivação da luta pela redução das jornadas passou a ser outra: a geração de novos postos de
trabalho.

Isso porque, na medida em que foram desenvolvidas novas tecnologias produtivas, houve
também um aumento na automação e uma modificação nas técnicas de organização do trabalho,
redundando num incremento da produtividade e do lucro pelos empresários, ao mesmo tempo em
que se contribui para o chamado desemprego estrutural. Ou seja, este nada mais é do que reflexo do
sistema capitalista, cuja lógica essencial é a maximização do lucro - ainda que seja em detrimento do
trabalhador.

Dessa forma, nas duas primeiras revoluções tecnológicas, o resultado que se viu foi de um
aumento do desemprego, visto que, para gerar o mesmo volume de emprego, era necessário um
crescimento do Produto Interno Bruto superior àqueles verificados durante as décadas anteriores,
ou uma mudança nos parâmetros institucionais da economia com relação à jornada de trabalho e o
emprego de horas extras.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), tratando do tema logo quando foi criada,
primeiramente em 1919, veio a estabelecer a jornada máxima de trabalho em 08 horas diárias e 48
horas semanais para a indústria. Posteriormente, em 1930, estendeu tal garantia ao comércio e
escritórios. E, logo depois, em 1935, resolveu na “Conferência Internacional do Trabalho” adotar a
semana de 40 horas, sob a forma da Convenção n° 47 - que, no entanto, só foi ratificada por quatro
países.

A medida visava combater o desemprego proveniente da grande crise de 1929, mas, como foi
pouco recepcionada, voltou a ser confirmada através da Recomendação de n° 116, de 1962, a qual
propôs o limite de 40 horas semanais como “um padrão social a ser perseguido” (SÜSSEKIND,
MARANHÃO, VIANNA E TEIXEIRA, 2003, p. 797).

Assim, a jornada de trabalho especificamente no Brasil, neste enfoque considerada como
medida de tempo em que o trabalhador se coloca à disposição de seu empregador, é no presente
momento tratada pela Constituição em seu art.7º, XIII, e pela Consolidação das Leis do Trabalho,
em seu art. 58.

Atualmente ela está fixada em no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo ser
prorrogada diariamente em 02 horas, desde que pagas tais horas com adicional de 50%, quando
prestadas em dias úteis, e 100%, quando prestadas aos domingos e feriados. É facultada ainda sua
compensação ou redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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A legislação fixa ainda jornada especial de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento. E caracteriza, como hora extraordinária, todo lapso temporal de
trabalho ou disponibilidade do empregado, perante o empregador, que ultrapasse a jornada-padrão
fixada em regra jurídica ou em cláusula contratual.

Além disso, a CLT, em consonância com a Constituição da República, permite a realização
de horas extraordinárias em 05 (cinco) modalidades: acordo de prorrogação de jornada; regime de
compensação de jornada; prorrogação em virtude de força maior; prorrogação para reposição de
paralisações empresariais; e prorrogação em virtude de serviços inadiáveis. 

 O art.7º, XIII, da Constituição, e o art.59, § 2º, da CLT, também preveem que através de
acordo ou convenção coletiva, o empregador está autorizado a compensar os excessos das jornadas,
com folgas ou diminuições destas, criando assim os chamados “bancos de horas”. Estes, por meio do
sistema de compensação, dão à empresa a possibilidade de flexibilizar a jornada de trabalho de seus
funcionários, diminuindo ou aumentando-a durante os períodos de baixa ou alta na produção,
mediante a compensação dessas horas em outros períodos – e sem custo adicional em suas folhas de
pagamento.

Mas como o “banco de horas” possui atualmente um módulo de doze meses para sua
compensação, esse período extenso muitas vezes é utilizado como um mecanismo extremamente
negativo, visto que dificulta a fiscalização tanto por parte do Estado, através de seus órgãos de
controle, quanto por parte dos próprios trabalhadores, uma vez que estes, após alguns meses,
acabam por esquecer-se de tal contabilização. Isso dá margem à fraude.

Assim, a jornada de trabalho engloba, além das horas efetivamente trabalhadas, as
chamadas horas à disposição do empregador, incluindo-se nesse rol as horas in itinere; os intervalos
intrajornadas; as horas extraordinárias prestadas; além do tempo de prontidão e o tempo de
sobreaviso, característicos de algumas categorias profissionais.

No entanto, tal jornada nem sempre foi assim. O padrão de 44 horas semanais somente foi
estabelecido em 1988, com a promulgação da Constituição Federal atual. Antes disso, a
determinação da jornada semanal era de 48 horas, limite este estabelecido pela constituição de 1934,
porém só regulamentado com a entrada em vigor da CLT, em 1943.

E, como antes do ano de 1943 não havia um limite legalmente estabelecido para todas as
categorias de trabalhadores, praticava-se, em média, uma jornada de 10 a 12 horas de trabalho,
acrescida de horas extraordinárias de forma indiscriminada, o que acabou por gerar constantes
greves.

Nesse contexto, desde o Império que os trabalhadores vinham se manifestando no sentido de
reivindicar seus direitos através de algumas Ligas e do apoio de alguns jornais. Entretanto, foi
somente com o advento da República que os movimentos operários começaram a ganhar corpo e ser
representados por Entidades.
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Nascia a partir daí o Partido Operário, criado em 1890; o Partido Socialista Brasileiro, que
já pregava a luta de classes em 1902, e alguns Sindicatos profissionais cuja oficialização começou em
1907.

Foi também em 1907 que ocorreu a primeira grande greve geral, tendo como principal
reivindicação a redução da jornada de trabalho para 08 horas diárias. Essa greve, iniciada em São
Paulo, irradiou-se por algumas grandes cidades do interior paulista, atingindo também o Rio de
Janeiro. À época, contou com a adesão das principais categorias profissionais que conquistaram,
principalmente nas pequenas empresas, uma redução da jornada diária de trabalho para cerca de 10
horas (DIEESE, 1997).

              Em 1911, foi apresentado ao Congresso Nacional um projeto de lei que previa a fixação da
jornada normal de trabalho em 08 horas diárias, mas naquele momento tal projeto foi considerado
pelas classes dominantes como subversivo e anárquico, não sendo nem sequer analisado pelos
parlamentares (DIEESE, 1997).

Assim, o ano de 1917 veio a se caracterizar como um marco importante dos movimentos
operários da República Velha. A classe operária mais consciente e organizada começou, naquele ano,
um movimento grevista que se alastrou por todo o país. A greve, iniciada em 12 de junho de 1917, no
bairro da Mooca - São Paulo, propagou-se e tornou-se uma greve de abrangência nacional, onde os
operários reivindicavam, dentre outras coisas, uma jornada de 8 horas de trabalho e o adicional de
50% no valor das horas extras (SILVA, 1992).

Nesse mesmo sentido, novamente foi apresentado no Congresso Nacional um projeto de lei
para estabelecer a jornada de trabalho. No entanto, a proposta foi mais uma vez rejeitada pelos
setores conservadores da sociedade. Tudo isso, somado à conjuntura econômica nacional, fomentou a
eclosão de novas greves que marcaram principalmente o ano de 1919 e o início de 1920, quando o
movimento operário declinou sensivelmente, vindo a se reerguer somente após a Revolução de 1930 -
contexto  no qual o Estado passou a regulamentar a jornada de trabalho por meio de Decretos.

A Constituição Federal de 1934, portanto, foi a primeira legislação a abranger todo o
proletariado, fixando, em seu art.121, a jornada diária de trabalho em 08 horas e 48 horas semanais,
além de estabelecer o repouso semanal remunerado e propor controles sobre o trabalho do
adolescente e sobre o trabalho noturno.

Contudo, como a Constituição repassou para a lei ordinária a faculdade de regulamentar as
hipóteses em que seria permitida a prorrogação do trabalho, somente em 1943, com a entrada em
vigor da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), essa jornada foi regulamentada.

A partir desse arcabouço jurídico, fixou-se o limite de 02 horas extras diárias, pagas com
adicional de 20%, excetuando-se, porém, algumas categorias de trabalhadores urbanos que
adotaram uma jornada de trabalho diferenciada, além das atividades agropecuárias e outras do
setor primário da economia - tais como a extração mineral, vegetal e a pesca, que já possuíam
legislação específica (DAL ROSSO, 1996, p. 242).
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Portanto, a CLT preservou os dispositivos dos inúmeros Decretos, Leis e Decretos-Leis
editados ao longo do Governo Provisório de Getúlio Vargas, fixando, como princípio, as 08 horas
diárias e 48 horas semanais (art.58), mas abriu tantas exceções, que acabou por permitir jornadas de
trabalho bem mais longas do que as previstas no texto constitucional (DAL ROSSO, 1996, p.242).

A CLT estabeleceu ainda disposições especiais para diversas categorias, tais como a dos
bancários, criando para eles uma jornada reduzida especial de 6 horas diárias e 30 horas semanais.
Para os Empregados nos Serviços de Telefonia, Telegrafia Submarina e Subfluvial, de
Radiotelegrafia e Radiotelefonia, a CLT estabeleceu carga horária de 6 horas diárias e 36 horas
semanais, pelas condições especiais do trabalho.

E, dentro dessa mesma linha, agiu com os trabalhadores de minas e subsolo que, exercendo
trabalho perigoso e penoso, tiveram sua jornada de trabalho diminuída para 6 horas diárias e 36
horas semanais, com intervalo de 15 minutos para cada 3 horas trabalhadas ininterruptamente.

 Por fim, muitas outras categorias de trabalhadores, ao longo dos anos que se seguiram,
conseguiram conquistas semelhantes, podendo-se citar os funcionários públicos que, desde a
Constituição de 1967, começaram a trabalhar com a jornada de 40 horas semanais. 

Em 1985, devido à conjuntura política extremamente difícil e delicada, o Brasil viu-se
novamente invadido por um forte Movimento Sindical que levou à eclosão de diversas greves, com
destaque para a do ABC Paulista, principal região da indústria automobilística do País.

A greve, que contou com a adesão de 290 mil Metalúrgicos, reivindicava redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais, dentre outros itens, e paralisou quase que por completo a
categoria por 54 dias. Mas, apesar de fortemente reprimida pela polícia, acabou se saindo vitoriosa,
pois, embora não tenha alcançado sua meta, obteve inúmeros acordos descentralizados.

 Por consequência, mais de 120 mil trabalhadores conquistaram a redução da jornada e os
reajustes trimestrais, dentre outras reivindicações, principalmente junto às empresas de pequeno e
médio porte, tais como a Atlas Copco, Conforja, Termomecânica, APV do Brasil, Echilin e EEG
Elotherm, estabelecendo reduções na jornada de trabalho que variaram de 47 horas até às 40 horas
semanais pretendidas - o que influenciou grandemente as discussões que antecederam a promulgação
da Constituição de 1988.

Assim, com a Constituição de 1988, a jornada foi definitivamente reduzida para 44 horas
semanais. Fora isso, o custo das horas extras foi aumentado de 20% para 50%, ainda no limite
máximo diário de duas horas.

 

2. AS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Atualmente ganha força uma Campanha unificada das principais Centrais Sindicais que
visa apoiar a Proposta de Emenda Constitucional n° 231-B, de 1995, cuja autoria é dos Senadores
Paulo Paim e Inácio Arruda.

A Campanha, que se propõe a lutar pela redução da jornada de trabalho como forma de
gerar 2 milhões de empregos, recolheu 1,6 milhões de assinaturas em um abaixo-assinado que dá
sustentação à referida Proposta de Emenda Constitucional. Esta preconiza alterar os incisos XIII e
XVI do art. 7º da Constituição Federal, para que a jornada máxima de trabalho seja reduzida de 44
horas para 40 horas semanais, enquanto a remuneração de serviço extraordinário passaria de 50%
para 75%.

Além do Projeto de Emenda à Constituição n° 231-B, atualmente aguardando pauta na
Câmara dos Deputados, tramita apensado a ele a PEC nº 393/2001, dos mesmos autores, que visa
introduzir o inciso XIII-A ao art.7° da Constituição Federal, e a PEC nº 271/1995, de autoria do ex-
Deputado Eduardo Jorge (PT/SP), a qual visa alterar a redação do art. 7º, inciso XIII, da
Constituição Federal.

Assim, a PEC n° 393, de 07 de agosto de 2001, apresentada junto às mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, visa introduzir o inciso XIII-A ao art.7° da Constituição Federal.
Propondo, com isso, uma redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, a partir de 01° de
janeiro de 2004, precedida de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, a partir de 01° de
janeiro de 2002, datas estas prejudicadas pela falta de conclusão do respectivo Processo Legislativo.

Sugere, ainda, que nova redação seja dada ao inciso XVI do art.7° da Constituição Federal,
a fim de alterar os percentuais remuneratórios das horas extras, fixando-os em 100%, quando
prestados em dias úteis, e, em 200%, quando prestados aos domingos e feriados.

Enquanto - segundo a PEC nº 271/95 - a jornada de trabalho seria reduzida de 08 horas
diárias para 06 horas diárias e de 44 horas para 30 horas semanais. Além disso, fixa que a redução
deve ocorrer em quatorze anos, à razão de uma hora da jornada semanal por ano, sem redução
salarial.

Por fim, impõe que seria facultada a ampliação da jornada por um breve período, até o
limite de 08 horas diárias e 40 semanais, mediante acordo ou convenção coletiva - a critério dos
empregados e empregadores.

Desse modo, como a matéria tratada pela Proposta de Emenda nº 231/95 está sujeita à
norma especial, primeiramente foi submetida à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, em 26/11/1996, tendo esta opinado, unanimemente, por sua admissibilidade. E,
posteriormente, determinou-se o apensamento das duas outras Propostas de Emenda à Constituição,
já citadas.

Nesse momento, a mesma Comissão já havia também opinado pela admissibilidade da PEC
nº 271/95, porém com substitutivos que visavam adequar a proposta à técnica legislativa, analisado-

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11017



se posteriormente, em 17/09/2003, a PEC nº 393/2001, em que opinou também pela admissibilidade
com substitutivos.

No caso da PEC 393/2001, o substitutivo retiraria o inciso XIII-A incluído pela proposta,
passando seu conteúdo para dispositivo autônomo, constituindo assim disposição transitória.

Finalmente, em 08 de dezembro de 2008, constituiu-se uma Comissão Especial, a partir da
qual proferiu-se parecer, em 30 de junho de 2009, após a realização de algumas audiências públicas.

Assim, a Comissão se manifestou favoravelmente à aprovação da PEC nº 231-A, de 1995,
com uma pequena emenda para adequar a técnica legislativa à vigência da Lei Complementar nº
951/98, rejeitando-se as duas outras propostas - a PEC nº 271/95 e a PEC nº 393/01. E, após todos
esses trâmites, encontra-se a matéria aguardando pauta na Câmara dos Deputados - necessitando
ainda ser apreciada em dois turnos de seu Plenário.

Dito isso, dentre as questões mais relevantes a serem abordadas na análise do tema em foco,
está a necessidade de mobilização da população economicamente ativa em se discutir 03 aspectos
essenciais: a inserção crescente da informática no nosso sistema econômico; os reflexos de um
possível aumento dos lucros auferidos pelos empregadores em geral; e, por fim, o problema central:
qual seria o impacto para a economia brasileira, de uma redução inicial da jornada legal de trabalho
de 44 horas para 40 horas semanais.

 

3. A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
COMO OPÇÃO AO DESEMPREGO

 

Independentemente do crescimento econômico do País, o processo de globalização, de
transformação dos modelos produtivos e da organização do trabalho fazem gerar uma forte
competição entre as empresas, observando-se como estratégia destas o alongamento das jornadas de
trabalho através do emprego de horas extras, em vez da contratação de novos trabalhadores.

Assim, a partir desse novo modelo econômico, a política do governo passa a ser de enfatizar
a supremacia dos mecanismos de mercado, a retirada do Estado da economia e o incentivo aos
círculos de excelência produtiva, o que viabiliza o crescimento econômico mas exclui parcelas
crescentes da população - aumentando assustadoramente os níveis de desemprego.

Os anos 90 marcam essa nova fase. As empresas passam a introduzir inovações tecnológicas
acompanhadas - e subordinadas - à implementação de novas formas de organização da produção e
do trabalho. Surgem assim as “células ou ilhas de produção”, grupos de trabalho participativos e
polivalentes - além de inúmeros programas de controle e desenvolvimento da qualidade.

O sistema just in time, por exemplo, passa a controlar a produção com o objetivo básico de
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atender o cliente da empresa o mais rápido possível. Assim, ao envolver as várias etapas da produção
no interior das empresas  - assim como os fornecedores externos -, faz gerar alterações na natureza
do trabalho e das funções laborais.

Os trabalhadores, além de responsáveis por múltiplas funções de operação e controle de
qualidade, passam agora a ser submetidos a ritmos muito mais intensos de trabalho. E essa
intensificação do trabalho acaba por gerar, a longo prazo, um aumento da exaustão física e psíquica
dos trabalhadores, gerando as chamadas “doenças ocupacionais”.

A terceirização - outra invenção do sistema capitalista - passa a possibilitar ao empregador a
concentração de suas pesquisas, planejamentos e investimentos, tão-somente na atividade-fim de sua
empresa. O que significa dizer que se transfere o conjunto das atividades, seja de apoio ou mesmo de
produção, para outras empresas, objetivando reduzir custos e simplificar o processo produtivo. Tal
medida fez gerar rebaixamento salarial e informalização das relações de trabalho, colaborando para
o que se chama de “precarização dos postos de trabalho”.

A partir daí, o que se observa é que tais mudanças fazem gerar períodos de crescimento
sustentado das taxas de produtividade, diminuindo os custos relativos da força de trabalho, além do
tempo necessário da produção. E, nesse sentido, dados do Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Sócioeconômicos (DIEESE, 2004) destacam que, somente na indústria, a produtividade já
dobrou nos últimos dez anos, o que possibilitaria aos trabalhadores reivindicarem jornadas de
trabalho menores - sem se falar em aumento demasiado de custos pelos empresários.

Para as Centrais Sindicais, a implementação da redução de jornada serviria como um
mecanismo eficaz de abertura de novos postos de trabalho, pois novos trabalhadores poderiam
desempenhar as tarefas anteriormente realizadas no período suprimido.

Ademais, considerando a exigência cada vez maior de qualificação profissional para
preenchimento de novos postos de trabalho e daqueles já ocupados, o tempo livre possibilitaria a
milhares de pessoas a disponibilidade de carga horária para tal especialização.

O desfecho desse quadro seria a retirada de milhões de pessoas da situação de desemprego,
problema este que tanto colabora para o aumento da violência, da evasão escolar, além de inúmeras
outras questões, tais como a perda de recolhimentos à Previdência Social - esta já tão debilitada.

Partindo-se do pressuposto que a redução da jornada de trabalho diminuiria o desemprego,
defendem os Sindicalistas que haveria um aumento da massa salarial, o que causaria elevação do
consumo e do crescimento econômico, além da ampliação da arrecadação dos impostos e a
diminuição dos gastos sociais, como o seguro-desemprego.

Contudo, a análise não é tão simples assim. É necessário a consideração de algumas questões
paralelas que o tema abarca, tais como a interferência do mecanismo das horas extras e o controle
governamental do incremento tecnológico.
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Isso porque, da análise da redução da jornada semanal de trabalho ocorrida no Brasil, em
1988, quando então a jornada máxima legal passou de 48 para 44 horas semanais, surgem indícios
que muitos postos de trabalho foram perdidos em razão da desconsideração dessas questões.

SADI DAL ROSSO (1998, p.78), verificando os efeitos sofridos pelo Brasil quando da
redução da jornada de trabalho implementada pela Constituição Federal de 1988, estuda
detalhadamente a diminuição da jornada e seu efeito no emprego, fazendo uma análise em termos
quantitativos. E, como resultado de seu estudo, conclui que a alteração elevou a oferta de novos
postos de trabalho.

Entretanto, ressalta que o “efeito emprego” ficou em torno de 0,7%, o que estaria muito
abaixo dos 8,33% esperados. Diante desse quadro, como aponta o autor, é primordial que se
controle as horas extras, pois o que se observou foi que, logo após a promulgação da Constituição de
1988, a utilização de jornadas extraordinárias pelo setor de empregos formais pulou de 24,4% para
41,2%. E, como esse aumento assustador ocorreu logo após a entrada em vigor da nova legislação,
houve uma conclusão lógica, por parte do autor, que tal mecanismo serviu como válvula de escape
para as empresas deixarem de contratar novos funcionários. 

Outro importante estudo foi feito por economistas da USP e PUC-RJ (GONZAGA,
MENEZES FILHO E CAMARGO, 2003). Os pesquisadores, ao estudarem os efeitos da redução da
jornada de trabalho prescrita pela Constituição Federal de 1988 sobre o mercado de trabalho,
chegaram a conclusões igualmente satisfatórias.

Os autores, por meio de resultados empíricos, conseguiram demonstrar que a alteração da
Constituição provocou uma diminuição da jornada efetiva de trabalho, além de ter aumentado o
salário-hora dos trabalhadores empregados na época.

Fora isso, descobriram que tal alteração não afetou a probabilidade de o trabalhador ficar
desempregado em 1989. O emprego, muito pelo contrário, se tornou mais estável no referido ano,
porquanto houve uma diminuição da probabilidade de o trabalhador afetado ficar sem emprego. E,
por tudo isso, concluíram os autores que, pelo menos no período de 1988 a 1989, não foram
constatados efeitos negativos na questão do emprego.

Assim, todos esses estudos mostram-se importantes, pois existe também um movimento em
sentido contrário ao Sindicalismo, representado principalmente pela Confederação Nacional da
Indústria e pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Estas pressupõem um
aumento da folha de pagamento das empresas, e, como resultado disso, há a ocorrência de demissões,
perda de competitividade do Brasil no mercado internacional e aumento da automatização nas
indústrias.

O setor empresarial, dessa forma, quando não comprometido com a causa de “gerar novos
postos de trabalho”, acaba por aumentar a carga horária de seus empregados, em vez de contratar
novos funcionários. Visam ao máximo diminuir suas perdas, disseminando a ideia de que a saída
para o problema não estaria em se mudar a legislação nacional, e sim flexibilizar a jornada de
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trabalho e se negociar através de acordos e convenções coletivas.

Mas a realidade é outra. Dados apurados pelo DIEESE (1997) constataram (em 1988) que,
dos documentos firmados entre empregados e empregadores no setor privado - registrados pelo
Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas - SACC/DIEESE, entre 1993 e 1995 -, 51
instrumentos apresentaram pelo menos uma cláusula relativa à jornada de trabalho – porém apenas
11 continham efetivamente algum tipo de redução do tempo laboral.

Consequentemente, desses 11 instrumentos encontrados, 05 referiam-se a categorias
diferenciadas; 01 instrumento reduzia a jornada apenas em um período do ano; um único
instrumento vinculava a redução da jornada de trabalho à sua flexibilização; e 03 implantavam a
redução da jornada no seu setor administrativo.

Para aqueles que reduziram a jornada de seu setor administrativo, um exemplo foi o caso da
ex-Coperbo (PE), que, em 1993, instituiu uma jornada de 42 horas semanais para os seus
empregados e, em 1995, baixou essa jornada para 40 horas semanais. A Acesita e a Bahia Sul
Celulose também - em 1993 - instituíram uma jornada para os seus empregados de 43,5 horas
semanais e, em 1994, reduziram-na para 41 horas, adotando mais à frente - em 1995 - a jornada de
40 horas semanais.

 Todavia, apenas 01 instrumento estendeu a redução da jornada para todos os seus
empregados, sem falar em qualquer tipo de flexibilização, que foi a negociação conquistada pelos
trabalhadores do setor de papel e papelão de Lajes, em Santa Catarina - a qual implantou a redução
da jornada para 42,5 horas semanais, em 1994.

Por fim, o DIEESE (1997) constatou que, do conteúdo das cláusulas pesquisadas nos acordos
e convenções coletivas de trabalho nos últimos anos, nenhuma negociação tratou da regulamentação
da adoção desses processos de inovação tecnológica e organizacional pelas empresas, o que faz gerar
um impacto extremamente negativo sobre o nível de emprego, significando a eliminação de muitos
postos de trabalho.

Ademais, nesse mesmo sentido, buscando tornar mais concreta essa ideia da redução da
jornada de trabalho, vale ressaltar ainda algumas experiências já ocorridas no Brasil.

SADI DAL ROSSO (1996, p. 328) analisa, assim, uma Indústria do ABC Paulista que, desde
a sua instalação no Brasil, introduziu a jornada de trabalho de 40 horas semanais, seguindo o padrão
de trabalho norte-americano.

A “Equipamentos Metal Ltda”, nome fictício dado a essa empresa no intuito de evitar sua
identificação, instalou-se em Diadema, São Paulo, em 1978 - tendo como produção máquinas de
largo porte, para varrer, lavar e secar grandes áreas como fábricas, rodoviárias, aeroportos e
hospitais.

A empresa multinacional que conta com capital norte-americano tem outras fábricas
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localizadas nos EUA, Inglaterra, Holanda, Japão, Canadá e Austrália, e sempre manteve a jornada
de 40 horas semanais sem problemas. Seu diretor de pessoal, inclusive, chegou a afirmar que “a
jornada de quarenta horas é vantajosa para a empresa porque o pessoal se interessa muito mais,
porque é uma vantagem oferecida quando se quer contratar e porque aumenta o emprego”; ou seja,
os trabalhadores mantêm maior atenção, concentração e menor cansaço - o que acaba por gerar
uma maior produtividade. 

A Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, uma das maiores empresas
automobilísticas do País, também já fechou diversos acordos com o Sindicato de seus trabalhadores,
versando sobre jornada de trabalho. E foi assim que, em novembro de 2001, firmou uma redução na
jornada de trabalho dos seus empregados para 34 horas semanais (CHAIM, 2002).

Desse modo, na ocasião, o acordo levou em consideração a demanda da fábrica, estipulando,
em 2002, jornadas diferenciadas por mês. Assim, fixou-se 34 horas para os meses de janeiro e
fevereiro; 40 horas para os meses de março e abril; 42 horas para maio; 40 horas em junho; e 34
horas para os meses de julho a novembro. Em dezembro, para compensar os 15 dias de férias do
final de ano, a jornada semanal ficou fixada em 40 horas.

 Nesse caso, a redução da jornada foi acompanhada por uma redução do salário em 12,5%,
aplicando-se, ademais, o banco de horas como forma de flexibilização da duração da jornada de
trabalho. À época, o seu vice-presidente chegou a afirmar que a redução dava fôlego para a empresa
e qualidade de vida aos funcionários - mas infelizmente tais conquistas acabaram por retroceder nos
anos seguintes.  

Na Cofap, de São Bernardo do Campo, a reivindicação histórica dos metalúrgicos do ABC
também já obteve conquistas. Em 01° de março de 2004, começou a valer a redução da jornada de
trabalho - porém sem diminuição de salário - para 40 horas e 40 minutos, enfatizando a Empresa o
enfoque na geração de novos postos de trabalho. Contudo, da mesma forma que a Volks, tal
conquista acabou se mostrando temporária.  

Mais recentemente, os trabalhadores da Metalúrgica Gestamp, em São José dos Pinhais/PR,
firmaram um acordo de redução da jornada, sem redução salarial, de 42 horas para 40 horas. A
medida, que começou a valer em janeiro de 2010, também foi seguida por outras fábricas situadas
em Curitiba, tais como a TK Sofedit, Aethra e Keiper, o que acabou por totalizar um montante de 2
mil trabalhadores beneficiados.

Por fim, vale ressaltar que não é só na Metalurgia que foram firmados acordos de redução
da jornada de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de
São Paulo fechou um acordo com o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados que
concedeu reajuste de 6% nos salários e redução de 40 horas semanais a partir de janeiro de 2011.

Mas analisando-se a tese Patronal da preferência pelas negociações coletivas, constata-se
que, apesar de o Brasil apresentar inúmeras negociações coletivas bem-sucedidas, no que diz respeito
à redução da jornada de trabalho, tal mecanismo ainda se mostra impotente e insuficiente frente à
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totalidade das empresas e da população economicamente ativa que compõem a economia brasileira.

Como bem define a CLT, no seu art.611, a Convenção Coletiva de Trabalho “é o acordo de
caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações,
às relações individuais de trabalho”, sendo “facultado aos Sindicatos representativos de categorias
profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria
econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes
respectivas relações de trabalho”.

Assim, tais negociações coletivas se apresentam limitadas, na medida em que se mostram
necessariamente temporárias e reversíveis, ou seja, possuem prazo máximo de vigência de 02 anos,
segundo consta da redação do art.614, § 3°, da CLT. Ademais, abrangem somente os sujeitos aptos a
negociar, quais sejam, as categorias profissionais, setores da atividade econômica ou empresas - o
que acaba por excluir grande parte da população ativa brasileira, principalmente os trabalhadores
de pequenos estabelecimentos não representados por grandes Sindicatos.

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Por todo o exposto, é importante enfatizar que a redução da jornada nos moldes em que está
sendo proposta, ou seja, de uma diminuição legal da jornada semanal dos trabalhadores de 44 horas
para 40 horas, não reverterá em um número de contratações nessa mesma proporção, isto é, na
proporção de 10%.

As experiências já implementadas demonstram que a dinâmica é complexa, envolvendo a
questão da produtividade das empresas e do próprio trabalhador; do emprego das horas extras; dos
mecanismos de flexibilização, tais como o banco de horas, contratos em regime de tempo parcial,
contratos por tempo determinado - dentre outras inúmeras estratégias que as empresas podem
lançar mão.

Além disso, deve-se observar que tal legislação não atingirá toda população economicamente
ativa, visto que os trabalhadores autônomos não possuem restrições legais quanto a seus horários de
trabalho. Os Servidores Públicos seguem seus respectivos Estatutos, com jornada de 40 horas
semanais, além de diversas outras categorias profissionais que já possuem leis específicas, as quais
contemplam uma jornada reduzida.

Observa-se também que sempre que a redução da jornada de trabalho foi imposta ao
empresariado, uma das primeiras medidas utilizadas juntamente com o recurso às horas extras foi a
reestruturação produtiva.

As empresas analisadas por SADI DAL ROSSO (1996, p.333), após terem diminuído a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11023



jornada de trabalho dos seus empregados para 40 horas semanais, em 1985, procuraram em um
primeiro momento redistribuir as tarefas entre os seus trabalhadores, adotando para tanto processos
de reestruturação interna, revisão das atribuições, racionalização das atividades - além do caminho
da modernização da produção, por meio da modernização técnica.

Em tais condições, a intensificação do processo do trabalho acompanhou a redistribuição das
tarefas, reestruturando o conjunto das atividades produtivas, sem que muitas vezes fossem
necessárias mudanças tecnológicas.

A produtividade também merece relevo, pois sofre alterações na medida em que a redução
da jornada de trabalho permite um aumento na produtividade total do trabalhador, que, estando
mais descansado, labora com mais atenção - reduzindo assim os erros cometidos durante a produção
e, consequentemente, seus custos.

Outra implicação que se mostra presente nesse contexto é a eficácia de tal redução como
forma de se reduzir os riscos e malefícios inerentes ao ambiente de prestação de serviços. Nesse
enfoque, funciona como um mecanismo extremamente eficaz para a medicina e segurança do
trabalho, tendo em vista que diminui consideravelmente as probabilidades de ocorrência de doenças
profissionais e acidentes do trabalho.

Portanto, evidencia-se que diversos fatores tendem a influenciar na produção final dos
trabalhadores, o que faz com que o efeito emprego, nesses casos, seja menor que a redução da
jornada de trabalho.

Uma redução na base de 10% provavelmente não se converterá em 10% a mais de
empregos, o que não quer dizer que esse efeito emprego não exista. Daí a importância de se discutir
tal alteração juntamente com a limitação do uso das horas extras, do banco de horas e com
incentivos por parte do Governo.

A este pode, por exemplo, caber o estímulo aos empregadores, para que eles não deixem de
empregar em razão da aquisição de novos aparatos tecnológicos, gestão da produção, dentre tantos
outros artifícios utilizados para amenizar a perda de sua lucratividade.

GIUSEPPINA DE GRAZIA (2009), ao analisar a redução do tempo de trabalho e associá-lo
ao combate do desemprego, atesta que o período atual possui base material e justificativa muito mais
consolidada que em outros períodos históricos. E isso se dá, como já observado, pelo avanço do
sistema produtivo e sua capacidade de gerar mais riqueza em menos tempo.

Debate, portanto, a viabilidade da diminuição da jornada de trabalho, passando por uma
análise da lei das 35 horas da França, até chegar às condições que lhe parecem ser fundamentais à
eficácia de geração de novos postos de trabalho.

São elas: 1) a redução deve ser quantitativamente significante e realizada, de preferência, de
forma brusca; 2) a redução deve se dar através de legislação nacional, para assim produzir melhores
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resultados; 3) deve haver uma diminuição efetiva das horas trabalhadas; 4) no caso de subsídios
fornecidos pelo Governo, estes devem vir condicionados à abertura de novos postos de trabalho, por
parte das empresas beneficiadas; e, por fim, 5) mobilização e organização da classe trabalhadora.

Tal posicionamento é extremamente válido para se pensar em políticas públicas de combate
ao desemprego, como bem pontua MÁRCIO POCHMANN (2008), ao defender não só a redução da
jornada de trabalho, mas também que esta deveria ser de 12 horas semanais.

O economista, através do que chama de trabalho imaterial, defende que a produtividade
cada vez mais se separa do local de trabalho, estando presente em muitos locais ao mesmo tempo - o
que faz com que se acumule riqueza mais facilmente.

Assim, conclui ser absurdo que as 50 maiores empresas do mundo tenham um faturamento
superior a 100 países. Daí entender que uma redução drástica da jornada serviria para repartir
melhor a renda e a riqueza produzida pelo sistema capitalista.

Quanto à redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, o autor, em
entrevista fornecida ao site do Instituto Humanitas Unisinos, em 2008, declarou que entende toda
essa mobilização como positiva, pois abre espaço para negociação e para se “repensar todo sistema
capitalista” no Brasil.

Por tudo isso, e levando-se em consideração que a efetivação da redução da jornada no
Brasil sempre exigiu a intervenção do Estado ao longo das décadas, entende-se completamente
necessária a mobilização da sociedade, sendo imprescindível o protagonismo desta na cobrança pela
continuidade desse processo legislativo de alteração constitucional - e assim consolidar diversos
ganhos setoriais a todo o restante da população economicamente ativa.  
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A SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE O PúBLICO E O PRIVADO: O CAMINHO PARA A
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS.

THE OVERCOME OF THE DICHOTOMY BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE BRANCHES OF
LAW: THE WAY TO MAKE CONCRETE LABOR SOCIAL RIGHTS.

Maria Cecília Máximo Teodoro

RESUMO
A relação entre as esferas pública e privada diz muito sobre o nível de democracia de um país. 
A democracia é o signo buscado pelos países organizados politicamente sob a forma de Estado
de Direito e baseia-se em pilares afirmadores da liberdade e de igualdade. 
Mas o maior compromisso da democracia está em o Estado conduzir a vida social e realizar suas
políticas públicas de acordo com os ditames colocados em sua Constituição Federal e mediante a
participação do povo nos centros decisórios de poder. 
Enfim, a maior penetração do Estado na esfera cível demonstra sua articulação com a população
e sua preocupação com a questão social, caminhando, assim, para a afirmação de um sistema
mais democrático. 

PALAVRAS-CHAVES: democracia; dicotomia; trabalho.

ABSTRACT
The relation between the public and private branches of Law say a lot about the level of
democracy in a country. 
Democracy is the goal of countries organized under the State of Law and based on the pillars of
freedom and equality. 
But the greater commitment of democracy is to let the State conducts social life and
accomplishes public politics in accordance with the constitutional rights and with genuine
participation of the people in the decisions. 
The increase participation of the State in the civil branch demonstrates its articulation with the
people and its concern with the social, which consequently leads to the affirmation of a more
democratic system. 

KEYWORDS: democracy; dichotomy; labor.

1. Introdução.

 

As transformações históricas da sociedade e da economia determinam diretamente
mudanças no pensamento filosófico, cultural, na ciência do direito e na ciência jurídica e porque
não na forma de atuação do Estado.

Da mesma maneira caminham os direitos do homem, em constante mutação e
estabelecendo um relacionamento direto com outras áreas do conhecimento. Os direitos
humanos constituem uma classe variável, como a história desses últimos séculos demonstra
suficientemente. De fato, o rol dos direitos do homem se modificou e continua a se modificar. E
também continuam as transformações das condições históricas, dos interesses das classes no
poder e dos meios disponíveis para a realização dos mesmos.
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A evolução desse relacionamento até os nossos dias é importante para analisarmos a
caracterização atual do Estado e definirmos o seu papel diante da sociedade civil e da
concretização nesta dos direitos sociais trabalhistas.

 

2. O Estado liberal de Direito e a sociedade civil: o abismo.

 

No contexto do liberalismo há uma supervalorização do individual e a colocação do
Estado em posição passiva e inerte. Ao Estado cabe somente respeitar a esfera privada.

De fato, essa relação entre o público e o privado retrata a situação histórica de uma
época em que o sistema capitalista é a economia de mercado e o Estado é liberal. Ademais, a
igualdade é apenas formal e o Estado não intervém na esfera privada. Há uma separação muito
nítida entre esses dois espaços.

Fala-se sobre a existência de um verdadeiro fosso separando as esferas pública e
privada, ressaltando a existência de uma grande “dicotomia” entre elas[1].

De fato, segundo Norberto Bobbio, “na teoria do direito a distinção que se apresenta,
mais marcadamente do que qualquer outra, como caráter de ‘grande dicotomia’ é a distinção
entre direito privado e direito público”[2].

Esse relacionamento entre o público e o privado não tem uma evolução homogênea,
apresentando momentos alternados de total preponderância do público sobre o privado e vice-
versa, além de contextos históricos de total interpenetração.

Enquanto no findar da Idade Média e na formação do Estado moderno havia essa
interpenetração entre o público e o privado, por volta do século XVII percebe-se uma franca
separação entre essas esferas, o que refletia a separação entre sociedade e Estado, política e
economia, direito e moral.

A demonstração dessa cisão entre o público e o privado demonstra a abstenção do Poder
Público em vários aspectos nesse Estado Liberal de Direito. E no direito também se expressa
essa dicotomia: O direito público para disciplinar o Estado, sua organização e seu
funcionamento; o direito privado para regrar relações contratuais e econômicas entre os
indivíduos da sociedade civil sempre sob os signos da plena liberdade e da propriedade absoluta.
E esses signos estavam estruturados em todos os códigos civis que surgem no primeiro ciclo das
codificações[3].

Tratava-se de um Estado alheio aos problemas sociais e com traços típicos de um
Estado liberal de direito.
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Nesse sentido, quando a burguesia chega ao poder ela rompe com a ordem anterior e
impõe modificações em todos os aspectos, sejam sociais, políticos ou econômicos e também
jurídicos. Portanto, o direito como ora se apresenta é afinado com o momento histórico em que
está inserido, mas irá se modificar com o decorrer inexorável do avanço da humanidade.

Nesse novo momento os códigos civis são elaborados com a pretensão de regular todo o
espaço jurídico e recusam o intenso pluralismo jurídico que imperava no período histórico
anterior. O “direito Privado passa a espelhar a ideologia, os anseios e as necessidades da classe
socioeconômica recém-chegada ao poder”[4].

Para Fábio Konder Comparato, a Revolução Francesa teve seus méritos ao exterminar
com as classes estamentais e com as corporações de ofício, mas por outro lado acabou
reduzindo a sociedade civil a um conjunto de indivíduos abstratos e egoístas. Ao mesmo tempo
em que a filosofia iluminista transformava o império da tradição em liberdade por meio da razão,
criava-se a liberdade individual fincada na razão e tornava a política mero instrumento de
conservação de uma sociedade dominada pela burguesia[5].

Segundo Eugênio Facchini Neto, a liberdade dos burgueses se contrapunha à liberdade
dos antigos, pois esta franqueava aos cidadãos a intervenção no espaço público:

 

A liberdade dos modernos consistia na possibilidade do indivíduo decidir
livremente, sem qualquer intervenção estatal, todos os assuntos que lhe
dizem respeito, ou seja, de tomar soberanamente todas as decisões
concernentes à sua vida privada. Daí o endeusamento da autonomia privada
e do seu consectário, no campo negocial, a liberdade contratual[6].

 

A história e o seu contexto econômico, político e social têm o poder de determinar o
direito. Numa sociedade liberal as forças de mercado e o interesse dos burgueses servem de
guia para as ações individuais, para as decisões políticas e logicamente para a atividade judicial.

A ideologia burguesa cria uma armadilha que retira também do legislador qualquer
responsabilidade num contexto de Estado liberal de direito, sob a alegação de que a elaboração
das regras não é direcionada a casos particulares. Ou seja, cria a idéia de que não há a
pretensão de prejudicar quem quer que seja, já que legisla para sujeitos abstratos e
desconhecidos.

Esse modelo de relacionamento entre o público e o privado, típico do Estado liberal de
direito, é concebido também como “modelo da incomunicabilidade”, na medida em que a
Constituição e o Código Civil se encontravam apenas no aspecto formal e caminhavam
paralelamente: A Constituição regrando o Estado e o homem político; o Código Civil como
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império da sociedade civil e do sujeito proprietário e cidadão[7].

Mas o Código Civil, baseando-se na igualdade formal, impunha deveres de omissão ao
Estado e consagrava liberdades negativas. Ou seja, o Estado (público) não deveria intervir na
esfera privada. Na verdade o Código Civil desempenhava o papel de Constituição e estava
sempre a favor do valor fundamental do liberalismo: o sujeito livre e igual.

Não obstante, é questionável a neutralidade em um âmbito necessariamente político. O
que faz a contratualidade clássica é separar o espaço público da esfera privada e projetar para o
Estado uma função supostamente ‘imparcial’ de garantidor do ato negocial[8].

Também nesse contexto ficam bem delineadas as liberdades públicas caracterizadoras
dos direitos fundamentais de primeira geração, de cunho nitidamente individualista. É no exame
dessas liberdades que se revela a distinção dos espaços público e privado, uma vez que é
precisamente na constituição dos direitos subjetivos que se estabelecerão os limites de atuação
do Estado[9].

Bonavides afirma que o estudo da classificação dos direitos “ressalta na ordem dos
valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o Estado, o que permite aquilatar o
verdadeiro caráter antiestatal dos direitos da liberdade”[10].

 

3. O Estado Social de Direito e a sociedade civil: uma linha invisível.

 

Enquanto no contexto de um Estado liberal há uma extremada valorização do indivíduo e
de suas liberdades contra esse próprio Estado, no Estado social há significativa transformação na
relação entre as esferas pública e privada.

Sob o argumento da segurança, o Estado liberal se assentava nas Constituições Liberais
e na era das codificações, com nítida primazia do direito privado sobre o direito público, situação
que iria viger até o advento do Estado social e a implementação do Welfare State.

Nesse momento, há uma inversão na trajetória de emancipação da sociedade civil frente
ao Estado proporcionada pela chegada da burguesia ao poder. Quando passa a se delinear a
prevalência do público sobre o privado, percebe-se maior intervencionismo estatal e a
caracterização de um Estado promotor de políticas públicas e preocupado com a questão social.

Há um declínio nos limites impostos à ação estatal, que vai aos poucos se reapropriando
do espaço conquistado pela sociedade civil burguesa e sedimentando um Estado que não deixa
qualquer assunto alheio à sua atuação[11].
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Norberto Bobbio, ao constatar uma sociedade tão profundamente permeada pelo Estado
social, “ao ponto de transformar o próprio direito”, percebe que “à função repressiva dos
comportamentos indesejados se une uma crescente função promocional, manifestada pelos
incentivos com os quais o Estado induz aos comportamentos desejados”[12].

Nesse contexto, passa a ocorrer o processo inverso à distinção entre sociedade civil e
Estado, onde a intervenção do poder público na esfera dos interesses econômicos cresce ao
invés de recuar e as concepções tradicionais de direito mostram-se inapropriadas, “como
vestidos que se tornaram demasiado apertados para um corpo que, de repente, cresceu”[13].

Decorre do Estado social a ampliação das preocupações das autoridades públicas. As
autoridades não se atêm tão-somente “à defesa das fronteiras, segurança externa e ordem
interna, mas passam a intervir de forma penetrante no processo econômico”. O Estado passa a
atuar diretamente na esfera privada e a gerir os serviços sociais. E indiretamente passa a
disciplinar as relações privadas referentes ao comércio e às próprias relações intersubjetivas[14].

Um novo enfoque é atribuído à ordem pública através da releitura do direito civil à luz
da Constituição. Diferentemente do Estado liberal, no Estado social busca-se ressaltar “valores
não-patrimoniais” pelos quais a dignidade do ser humano deve ser efetivada e o
desenvolvimento de sua personalidade garantido. O Estado passa a “promover os direitos sociais
e a justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as
situações jurídicas patrimoniais”[15].

O direito civil até então impregnado de ideologia liberal e com pretensões
centralizadoras e totalizantes da codificação não apresentava mais soluções para regular em
contento às novas exigências sociais[16].

As mudanças ocorridas na passagem do Estado liberal para o Estado social
representaram transformação completa no próprio ordenamento jurídico. O Estado abandona a
posição passiva de proteção da propriedade e do interesse exclusivamente individual e passa a
promover a efetivação da dignidade da pessoa humana.

Maria Celina Bodin de Moraes expõe sobre a necessidade de se superar a dicotomia
público-privado, o que ela chama de “o fim das dicotomias”.

 

A separação do direito em público e privado, nos termos em que era posta
pela doutrina tradicional, há de ser abandonada. A partição, que sobrevive
desde os romanos, não mais traduz a realidade econômico-social, nem
corresponde à lógica do sistema, tendo chegado o momento de
empreender a sua reavaliação[17].
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O Código Civil se apresenta com nova tônica, pois também passa a coordenar o público
e o privado. Em sua normatividade são inseridos princípios e valores voltados à efetivação da
dignidade da pessoa humana e o exercício de valores não-patrimoniais.

Ingo Sarlet apresenta quatro principais funções das normas, constituídas por princípios
e/ou regras. A primeira delas é a “função fundante”, pois são normas das quais derivam outras
normas. Estas têm também “função interpretativa”, por orientarem a correta interpretação e
adequarem a solução de um conflito, por exemplo, aos fundamentos do direito privado e os fins
do direito. Além disso, tais normas funcionam como “fronteiras” além das quais se torna
ilegítima a atuação jurídica. Por fim, têm “função integrativa”, pois consistem instrumentos
técnicos para preenchimento de lacunas do ordenamento jurídico[18].

Nesse contexto não é mais possível conceber o direito privado, particularmente, o direito
civil, como a antítese do direito público. O direito civil, como salvaguarda contra as
interferências estatais na propriedade e autonomia privadas e na liberdade do indivíduo, ficou no
Estado liberal. Agora o Estado social é ativo e interfere sim nas relações privadas na busca pelo
respeito à dignidade da pessoa humana e pela efetivação dos direitos sociais.

O velho modelo que separava Estado e sociedade civil é incompatível com o Estado
social.  Referido modelo colocava em lados distintos a Constituição como lei do Estado e o direito
privado como ordenamento da sociedade civil. Ademais, concebia as normas constitucionais
como intromissões na esfera reservada aos particulares[19].

Enfim, com a superação da dicotomia clássica entre direito público e direito privado os
limites dispostos por interesses da coletividade deixam de ser externos.  Tais limites não são
mais exceções ao direito privado, pelo contrário, passam a constituir regras[20].

Em síntese, Fachin e Ruzyk consideram a dignidade da pessoa humana “o fio condutor
da travessia” do direito codificado liberal para o direito civil contemporâneo ao Estado social.
Continuam os autores:

 

O fundamento dos direitos se altera, a clivagem entre público e privado
perde aquele sentido, o mito da igualdade formal é desvelado. Essa crise
que implicou mudança profunda em elementos nucleares de uma dada
noção de direito produziu efeitos que atingiram também o direito Civil –
como, por exemplo, o fenômeno da sua constitucionalização[21].

 

Para acompanhar o novo paradigma de Estado social, o direito civil se institucionaliza
através dos direitos fundamentais. Tais direitos expressam os limites além dos quais não é
possível ir. Seu conteúdo passa a abarcar a tutela das atividades e dos interesses da pessoa
humana, dentre eles os do trabalhador[22].
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Porém, Ubillos ressalta que não se pode jamais pretender o desaparecimento da
fronteira entre as esferas pública e privada. A interferência total do Estado na esfera pública e
sua consequente abolição é a característica mais forte de um regime totalitário.

Continua Ubillos:

 

Mas não se pode negar que essa fronteira foi se disseminando, é cada vez
menos nítida. O que vemos realmente é uma continuidade, um progressivo
entrecruzamento. A clássica contraposição que se remonta ao direito
romano se faz cada vez mais tênue[23].

 

A interpenetração do direito público e do direito privado propicia, no contrato de
trabalho, a superação da concepção de contratualidade pautada na autonomia da vontade. Abre
caminho também para uma atuação estatal direta nas relações de emprego a fim de preservar o
interesse público. Ademais, levar em conta questões existenciais do trabalhador significa efetivar
direitos fundamentais.

 

4. A crise do Estado Social e uma sociedade em crise.

 

O relacionamento direto e intrincado entre as esferas pública e privada iniciada no
Estado social prevalece em tempos de crise. Na verdade, tal diferenciação entre o público e o
privado fez sentido e aconteceu realmente no período do Estado liberal, quando essas duas
esferas podiam realmente ser analisadas sob perspectivas estanques e quase incomunicáveis.

Conforme visto, no século XVIII havia uma separação quase absoluta entre o Estado e a
sociedade civil. Não havia intervencionismo da esfera pública em nome da autonomia da vontade
e sob o fundamento da igualdade que, sabemos, era apenas formal. Existia uma separação entre
o público e privado que fazia da economia um terreno infenso à intervenção estatal[24].

Essa dicotomia entre o público é superada com o advento do Estado social. Nesse
período se desenvolvem os direitos de segunda geração e um novo modelo econômico-político
de intervenção do Estado na economia e nas relações privadas.

Mas esse modelo de Estado entra em crise na década de 1970. A crise tem origens na
recessão, no fenômeno da globalização e na vitória eleitoral de políticos liberais e com
programas abertos de desconstrução do Estado social. Segundo Scarparo:
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O posterior processo de globalização econômica fragilizou o Estado que
passou a contar com cada vez menores poderes de condicionar, pela
soberania, a atuação de forças presentes em seu território, retomando-se,
pela via reversa, parte do poderio dos interesses e das liberdades privadas.
A globalização econômica diminuiu a soberania política das nações, uma
vez que os Estados perderam parte de seu poder de regulamentação
independente. Pode-se ver a queda do Poder Público de intervir nas esferas
particulares na constante privatização de bens estatais ou até mesmo no
campo jurisdicional, como se percebe pelo crescimento da arbitragem e de
outros meios alternativos à solução de litígios[25].

 

No Estado social os espaços público e privado foram preenchidos pela ideia de um
direito social e de um Estado promotor. Na medida em que o Estado tinha a função de zelar
pelo bem-estar dos indivíduos da sociedade civil, ficava cada vez mais difícil a delimitação das
fronteiras do espaços público e privado[26].

E nos dias de hoje a multiplicação de direitos e de conflitos de massa clama ainda mais
pela participação efetiva do Estado. Este deve ter uma postura atuante e direta do Judiciário,
através de seus magistrados, enquanto principais intérpretes e aplicadores das leis, buscando
solucionar os conflitos e não deixá-los à margem do ordenamento jurídico.

O processo iniciado no Estado social de substituição das codificações típicas do Estado
liberal pelo surgimento de diversos diplomas normativos se intensifica atualmente.

Ressalte-se que hoje a sociedade é de massas e os direitos são de terceira geração. O
tom característico desses direitos é a indeterminação dos destinatários. Via de consequência,
demandam melhor atuação da jurisdição em seu regramento, ou seja, maior participação estatal
na sociedade civil. Diante dessa realidade, perde relevo a outrora importante e alardeada
dicotomia entre o público e o privado.

De fato, a separação entre o Estado e a sociedade, governo e a economia de mercado,
ordenamento jurídico e a autonomia privada, justiça distributiva e a justiça comutativa[27] são
conceitos que não atendem mais a uma sociedade de massa e com conflitos que transcendem a
esfera individual.

Em tais termos, Jorge Luiz Souto Maior acrescenta:

 

Apresenta-se como puramente ideológica a dicotomia Estado/sociedade
civil, patrocinada pelo liberalismo, na medida em que nega a importância
do papel do Estado na construção da justiça social, ao mesmo tempo em
que possibilita que a força do Estado – que, inegavelmente, existe- seja
utilizada para manter e aumentar a opressão e a injustiça, mas,
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perversamente, não se apresenta como tal. E, mais, o Estado, ainda, é
aproveitado para a proteção de interesses dos dominantes[28].

 

Atentamos para uma questão importante acerca da superação dessa dicotomia entre o
público e o privado. Há autores que a criticam por enfocarem essa interpenetração sob o ponto
de vista das mazelas provocadas na sociedade de massas. Ou seja, no sentido dos efeitos
nefastos da informação na vida privada e na intimidade das pessoas.

Por outro lado, até aqui enfocamos a questão sob outra abordagem, no sentido de que
a superação dessa dicotomia é válida e deve ser buscada na medida em que o Estado passa a
ser mais atuante na sociedade civil como instrumento de realização de seus anseios e de seus
direitos fundamentais.

Analisando a questão sob o ponto de vista dos efeitos provocados na sociedade de
massas pela globalização e pela renovação tecnológica, é verdade que, na mesma medida que
surgem novos direitos, surge uma forte ideologia que vem modificando drasticamente o modo
de vida das populações de todos os países. Segundo Tiago Octaviani:

 

Os acontecimentos não possuem mais uma repercussão apenas local, mas
sim mundial. Uma catástrofe passa a ser conhecida pelo outro lado do
mundo em questão de segundos. Uma desvalorização da bolsa norte-
americana faz entrar em crise toda a economia mundial, e assim por
diante. Tudo gira em torno da informação. Os meios de comunicação, cada
vez mais aprimorados e eficientes, por um lado, facilitam e dinamizam as
relações entre os homens, mas por outro, acabam por transformar em
público informações que deveriam ser privadas. Prova disto é a enorme
sobrecarga verificada nos tribunais de casos cujo assunto é a violação de
direitos privados[29].

 

Esse enfoque da relação entre o público e o privado leva em conta a tendência de a
sociedade informatizada e globalizada gerar a massificação de cidadãos apolíticos e acríticos.
Assim:

 

O ambiente familiar é tomado e invadido, com os meios de comunicação,
pela uniformização informativa, de forma a não mais haver uma discussão
racional e ideológica dos assuntos referentes à cidade ou ao Estado, mas
sim uma imposição de valores e ideias que podem perigosamente levar à
alienação proposta por Karl Marx. Além do mais, a massificação e
uniformização de ideias acaba por abafar a personalidade individual, além
de obscurecer a capacidade de questionamento de cada indivíduo[30].
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As informações em rede não se preocupam com as ideias e pensamentos particulares
dos indivíduos e os inserem em uma massificação de informações e ideias preestabelecidas. Aos
indivíduos sobra somente a liberdade de aderir ou manter-se alheio. São os efeitos nefastos da
sociedade de massas.

Nesse sentido, sem dúvida a distinção entre opinião pública, opinião de grupos e opinião
pessoal perde espaço e dá lugar a uma cultura de massas e de alienação que cria terreno fértil
para a consolidação de ideologias dominantes, que, em termos de neoliberalismo, pode ser fatal.

 

5. O caminho para a concretização dos direitos trabalhistas.

 

A superação do Estado liberal e formalista coincide com a formação inicial dos direitos
sociais do trabalho. Mas este vem a se desenvolver plenamente pela consolidação do Estado
social no pós-guerra.

No contexto atual, a situação dos direitos sociais do trabalho é bem diferente e suas
características se vinculam diretamente ao novo modelo de Estado e as condições sociais,
econômicas e políticas que o cercam.

Estamos falando de um Estado caracterizado por uma sociedade de massas, de ideias
pluralistas, envolvido em uma política mundial de tons nitidamente neoliberais. Isso significa que
há a tendência de se desregulamentar as normas trabalhistas, de abertura econômica e de
mundialização do capital. Também ocorre a multiplicação de direitos e de conflitos de massa.

Afinando-se a essa nova realidade, o Estado deve buscar adequar suas políticas públicas,
sua linha legislativa e sua atuação jurisdicional, principalmente em virtude do desprestígio pelo
qual vem passando os direitos sociais do trabalho em fase de neoliberalismo.

Porém, ressalte-se que ainda que a sociedade seja de massas e esteja passando por
uma séria e importante reestruturação produtiva, os direitos sociais do trabalho não perdem sua
importância, como quer fazer pensar a corrente ultraliberal do pensamento. Pelo contrário, ele
cresce em necessidade na medida em que limita e moraliza o capitalismo.

Ademais, a terceira revolução tecnológica muda as bases da produção de bens e
serviços. Isso tem o aspecto positivo de mostrar que a sociedade é dinâmica e está em
inexorável desenvolvimento.

Quando o capitalismo deixa de ser industrial, o trabalho imaterial ganha relevo. A
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sociedade muda e, com ela, as relações de trabalho e os direitos trabalhistas. Enfim, muda o
direito do trabalho, mas isso não significa seu fim.

Márcio Pochmann alerta que acreditar na assertiva de que parece intransplantável o fato
de que ou se precariza ou se aceita o desemprego é acreditar numa falsa disjuntiva. É
plenamente possível que todos trabalhem, pois a centralidade do trabalho permanece evidente
como um elemento de organização da vida humana, porém com uma temporalidade muito
menor nos dias atuais. Afirma esse autor:

 

Entretanto, continuamos discutindo as condições de trabalho ainda como
herdeiros do capitalismo do século XX. É preciso considerar que estamos
diante de uma nova possibilidade técnica de organização do trabalho, com
jornadas diárias de quatro horas por três dias por semana, com ingresso no
mercado de trabalho somente a partir dos 25 anos de idade. Antes disso, a
pessoa deve ser totalmente integrada a uma educação que deve ser
recebida ao longo de toda sua vida, diante da complexidade da sociedade
contemporânea. Ademais, estamos próximos também de chegar a uma
longevidade que vai bater ao redor dos 100 anos de idade, não mais nos
70 anos atuais ou – como era há um século - de 40 anos[31].

 

Portanto, é possível que o Estado se adapte à nova sociedade sem que isso signifique o
sacrifício dos direitos de seus principais atores, os trabalhadores.

Como viver num mundo sem trabalho? Porque continuar acreditando nessa falsa
ideologia? É simples imaginar que o mundo não sobrevive sem seus homens, cidadãos. Há
possibilidade de um mundo tão-somente do capital?

Atualmente, o Estado está diante de um novo contexto de abertura de mercados, de
capital especulativo, de mobilidade do capital em tempo real e em escala mundial, de fraco
crescimento econômico e de concorrência acirrada. A par disso, as empresas e a direita política
colocam em execução um plano de flexibilização e precarização do trabalho em nome do
crescimento econômico e de melhores condições para a livre concorrência. Isso faz com que
“governos, sindicatos e cidadãos se sintam cada dia mais impotentes e submissos ao que parece
ser a lógica do sistema”. Nessa nova ordem a classe trabalhadora se vê envolvida por um
ambiente de flexibilização do trabalho, redução da formalidade e constante ameaça de
desemprego[32].

Para Ricardo Antunes a reestruturação produtiva faz com que as empresas se organizem
em redes, enxuguem a produção e reduzam os custos. Elas buscam desorganizar a classe dos
trabalhadores como principal mecanismo para participarem da concorrência empresarial. No
entanto, ainda que ocorra uma retração do proletariado industrial taylorista e fordista, há a
ampliação das múltiplas formas de assalariados. Ou seja, falar no fim do trabalho é, no limite,
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insustentável. Para esse autor:

 
Basta conceber de forma ampliada a noção de trabalho, como sinônimo de
atividade humana vital, para perceber que todas as formas de sociabilidade
humana, desde o passado mais remoto até as projeções mais longínquas,
estão a ele associadas. Num plano ontológico, a humanidade não pode
reproduzir-se sem trabalho, aqui entendido como atividade vital que
produza bens socialmente úteis[33].

 

Ressalte-se que não se busca negar a debilidade que vem sofrendo o trabalho,
tampouco mascarar os altos níveis de desemprego vivenciados pelos países. De fato, eles
existem e são resultado direto da dinâmica do sistema capitalista. O capitalismo sem amarras
não encontra limites no ser humano e tenta se desenvolver sem se preocupar em gerar
benefícios paralelamente aos trabalhadores.

O capitalismo que se desenvolve sem uma contrapartida benéfica aos trabalhadores tem
consequencias naturais. Ou seja, as modernas tecnologias, a abundância material e o
desenvolvimento científico naturalmente vêm acompanhados de desigualdade, exclusão social e
desemprego[34].

A reestruturação produtiva e o fenômeno da globalização causam efeitos prejudiciais ao
trabalho. Porém, é equívoco dizer que o trabalho está desaparecendo. Para mostrar o equívoco
cabal dessa tese, o país que mais cresce hoje em termos capitalistas, em escala global, é a
China. Justamente por contar com algo em torno de 800 milhões de pessoas é que é possível o
rebaixamento da remuneração da força de trabalho a um nível antes inimaginável[35].

É possível fazer a opção pela valorização do trabalho. A sua permanência é necessária à
própria manutenção do sistema capitalista, pois não há como imaginar o mundo sem trabalho.

E este é o papel do Estado em uma democracia. Servir como promotor da efetivação de
direitos trabalhistas, adequando seu aparato jurisdicional à realidade social e reafirmando a
centralidade do trabalho.

 

Conclusão.

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 consagra diversos valores democráticos, como
igualdade, liberdade, segurança social, respeito à dignidade humana e, notadamente, valorização
do trabalho e justiça social.
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Porém, um Estado que falha ao efetivar referidos valores, torna discutível “seu papel de
suprimento dos recursos sociais básicos e de desenvolvimento de uma política promotora das
camadas menos favorecidas”, aqui incluídos os trabalhadores[36].

De fato, no Brasil, há certo absenteísmo Estatal no que se refere às dificuldades pelas
quais passa a parcela menos favorecida da sociedade. Tal parcela da população é numerosa e
existe em virtude da “desigualdade sócio-econômica” brasileira, que surte efeitos diretos no
“sistema jurídico e na própria integridade do Estado de Direito, especialmente no que se refere
ao princípio da igualdade jurídica, que não raramente fica no plano formal, até mesmo em
questões judiciais”[37].

Tal cenário se delineia notadamente nas últimas duas décadas, quando a poítica adotada
no Brasil passa a adotar as medidas desregulamentadoras e flexibilizadores das normas
trabalhistas, numa tentativa de retirada da participação do Estado na esfera privada[38].

De fato, no Brasil, em razão de seu atraso histórico, típico dos países subdesenvolvidos,
o projeto de Democracia não havia ainda sido efetivado. Paralelamente, a junção, na década de
1990, do tradicional modelo excludente dominante no Brasil com a chegada ao poder da nova
direita, formada por uma corrente intelectual defensora do descompromisso social e do estado
mínimo, levou ao movimento de desregulamentação e desprestígio do Direito do Trabalho.

Ora, mas a concretização dos direitos trabalhistas está diretamente ligada ao nível
democrático alcançado pelo país. A história do desenvolvimento dos países ocidentais de
economia mais avançada demonstra que o Direito do Trabalho foi o grande instrumento para
consecução da democracia social. Tal objetivo foi alcançado através da integração social de suas
populações, da distribuição de renda, enfim, incorporando o ser humano ao sistema sócio-
econômico, em especial daqueles que não têm outro meio de afirmação que não sua própria
força de trabalho[39].

A Democracia diz respeito a um sistema político que se arrima em princípios afirmadores
da liberdade e de igualdade e no compromisso de a condução da vida social se realizar de
acordo com esses ditames[40].

Se a igualdade prevista na Constituição mostra-se meramente formal, ou seja, é
proporcionada somente pela linguagem do Direito prevista na Magna Carta, tais direitos não se
convertem em acesso igualitário ao Estado de Direito, tampouco a uma aplicação imparcial das
leis e dos direitos.

Assim, não basta que um Estado se caracterize como sendo “Democrático de Direito” ou
que preveja em sua Constituição direitos asseguradores de um sistema democrático quando, na
verdade, não promove a sua efetivação.

Enfim, para que o Estado alcance e expanda a democracia substancial, deve assumir o
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compromisso de usar suas instituições de maneira transformadora, notadamente no sentido de
evitar que os direitos previstos na Constituição Federal se transformem em mera formalidade.

Por certo, a consolidação do Estado Democrático de Direito, dentro de um sistema
capitalista, deve ocorrer através da afirmação do “valor-trabalho”, segundo uma atuação
progressista e comprometida do Estado atendendo aos anseios da sociedade civil.
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ANTINOMIA JURÍDICA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DO EMPREGADOR E O
DIREITO DE PRIVACIDADE DO EMPREGADO: O PARADOXO DA PROTEÇÃO À

INTIMIDADE DO EMPREGADO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO DE EXPOSIÇÃO DA
VIDA PRIVADA. ENFOQUE NO MONITORAMENTO DA CORRESPONDÊNCIA

ELETRÔNICA

ANTINOMIA JURIDICA ENTRE EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL EMPLEADOR Y DERECHO DE
PRIVACIDAD DE LOS TRABAJADORES: LA PARADOJA DE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD DE
LOS TRABAJADORES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE EXPOSICIONES DE PRIVACIDAD.

ENFOQUE SOBRE EL SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO

Érica Yumi Okimura

RESUMO
A partir do início do século XX houve uma revolução por meio da organização científica do
trabalho e pela produção em série. O ambiente de trabalho passou a ser automatizado em
decorrência do avanço da tecnologia e da informática. A globalização alterou as relações sociais
e as relações jurídicas de trabalho. O momento, então, não é mais apenas de produzir, mas,
também de bem distribuir e utilizar a informação e o conhecimento. Considerando o desemprego
e a globalização, a realidade não mais implica em expansão dos direitos trabalhistas, mas sim,
em manutenção ou mesmo restrição aos direitos anteriormente conquistados. As novas
tecnologias e a intensidade da sua utilização podem implicar em grande influência nas relações
de trabalho. O uso da internet e a consequente troca de informações de forma quase
instantânea alteraram as noções de tempo e espaço. Diante dessa nova realidade pretende-se
analisar se é possível ao empregador monitorar a caixa postal eletrônica do empregado e seus
acessos à internet.
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS DA PERSONALIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; E-
MAIL; INTERNET

RESUMEN
Desde principios del siglo XX hubo una revolución por medio de la organización científica del
trabajo y la producción en masa. El ambiente de trabajo se ha convertido en automática debido
al avance de la tecnología y la informática. La globalización ha cambiado las relaciones sociales y
las relaciones jurídicas de trabajo. El punto, entonces, ya no es sólo producir, sino también bien
distribuidos y en uso de la información y el conocimiento. Teniendo en cuenta el desempleo y la
globalización, la realidad ya no implica la expansión de los derechos de los trabajadores, sino
más bien en el mantenimiento o incluso la restricción de los derechos antes ganado. Las nuevas
tecnologías y la intensidad de su uso puede resultar en una gran influencia en las relaciones
laborales. El uso de internet y el consecuente intercambio de información casi instantáneamente
cambiado las nociones de tiempo y espacio. Teniendo en cuenta esta nueva realidad se pretende
examinar si el empleador puede supervisar la bandeja de entrada del trabajador y su acceso a
internet.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHOS DE LA PERSONALIDAD; DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA;
E-MAIL; INTERNET

1. INTRODUÇÃO

O mundo atual impõe dificuldade quanto à preservação da vida privada, da intimidade e da individualidade. A dinâmica
moderna, a própria evolução da sociedade e a maior concentração populacional determinam que o ser humano seja mais
interativo no seu meio, o que certamente implica em maior convivência e exposição dos aspectos da vida individual para
toda a coletividade.

O intento de se destacar na sociedade faz com que as pessoas deliberadamente exponham sua vida e intimidade para a atrair
atenção de terceiros. Há, no entanto, necessidade de preservação da intimidade e da vida privada.
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A evolução tecnológica foi capaz de criar vários recursos que facilitam os afazeres diários e possibilitam mais rapidez na sua
execução, mas, também proporcionou a criação de equipamentos que podem invadir qualquer ambiente privado, inclusive o
ambiente de trabalho.

Considerando a realidade vivida pela sociedade e os conflitos decorrentes surgiu a necessidade de o Direito criar meios para
preservar o mínimo na esfera de privacidade da pessoa humana, visando impedir a confusão entre o ser individual e o ente
social.

O trabalho visa abordar a questão da proteção da intimidade e da vida privada do empregado diante do monitoramento da
correspondência eletrônica. O tema ganha relevância em virtude da crescente utilização da correspondência eletrônica como
ferramenta de trabalho e, também, como meio de comunicação interna e externa. Impõem-se questionamentos sobre a
possibilidade do empregador, detentor do poder diretivo e dos equipamentos de trabalho, de monitorar a correspondência
eletrônica dos seus empregados.  As indagações mencionadas levam à reflexão sobre o alcance do princípio da proteção da
intimidade e da vida privada do empregado.

 

2. Direitos da personalidade

Os direitos de personalidade são aqueles reconhecidos à pessoa humana em si mesma para a proteção da própria dignidade
e integridade. São previstos no ordenamento jurídico para possibilitar a proteção de valores concernentes ao ser humano: a
vida, a intimidade, a integridade física, a liberdade, a identidade pessoal e a honra.

Os direitos da personalidade são absolutos na medida em que são oponíveis "erga omnes", toda a coletividade deve
respeitá-los. São vitalícios porque acompanham o seu titular por toda a vida. Também possuem como característica a
generalidade: são direitos naturalmente concedidos a todos, pelo simples fato do ser humano estar vivo. Outras
características dos direitos da personalidade são a: intransmissibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade e
impenhorabilidade, até porque são essenciais à existência do ser humano.  Também são extrapatrimoniais, pois, não tem
valor pecuniário. O fato de mencionar valores refere-se apenas à reparação de danos e fixação de responsabilidade do
agente agressor.

Os direitos de personalidade possuem característica de mutabilidade. Assim, caso o posicionamento da sociedade em relação
aos direitos essenciais à existência humana, à noção da pessoa humana e de seu papel social se modifique, também se altera
o conteúdo dos direitos de personalidade.

No Brasil, a Constituição de 1988, citando como exemplos, os incisos X, XI e XII, garante o exercício dos direitos da
personalidade, considerando-os perante o Estado e também o relacionamento entre particulares.

O atual Código Civil (Lei no. 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também prevê proteção aos direitos de personalidade, pois,
possibilita que o ofendido exija a paralisação da ameaça e lesão, bem como, possibilita a reclamação de perdas e danos. A
própria regulação dos danos morais, pelos dos artigos 20, 186, 948, 949, 950, 951, 953 e 952 é uma consequência direta da
proteção aos direitos da personalidade.

O artigo 52 do Código Civil estabelece que também a pessoa jurídica tem proteção aos direitos da personalidade. Assim,
embora não tenha direito à vida e à integridade física, considerando que tem personalidade jurídica própria, pode ter
direito à titularidade da patente (Lei no. 9.279/96, artigos 88 e 91), à reputação, ao segredo e ao nome.

2.1. O direito à vida privada e à intimidade

Segundo Sérgio Cruz Arenhart a vida privada é a "última fortaleza da individualidade na sociedade moderna". A evolução
social e tecnológica leva o indivíduo a ser mais interativo com o corpo social e a expor mais a vida individual à coletividade.
A evolução da técnica foi capaz de criar vários objetos e equipamentos que podem invadir qualquer ambiente privado. Ao
mesmo tempo, a evolução da sociedade implicou em maior concentração populacional e o estreitamento das relações inter-
humanas, sendo o contato entre as pessoas mais frequente e próximo. Tal situação também contribui para expor cada vez
mais o ser humano ao coletivo em detrimento do âmbito individual. [1]

A evolução tecnológica produziu melhores condições no nível de vida, mas, ao mesmo tempo também alterou o modo de
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vida. Em consonância com Edgar Morin e Anne Brigitte Kern, "a elevação dos níveis de vida pode estar ligada à degradação
da qualidade de vida. A multiplicação dos meios de comunicação pode estar ligada ao empobrecimento das comunicações
pessoais. O indivíduo pode ser simultaneamente autônomo e atomizado..."[2]

Em virtude de tais fatos surgiu a necessidade de o Direito criar meios para preservar o mínimo na esfera de privacidade da
pessoa humana, visando impedir a confusão entre o ser individual e o ente social.

O direito à vida privada e o direito à intimidade são direitos da personalidade e podem ser classificados como direitos
individuais de primeira geração e de liberdades públicas. Direitos de liberdades públicas são os direitos reconhecidos pelo
ordenamento jurídico positivo e analisados sob o aspecto do relacionamento do indivíduo com o Estado.

A preocupação com o direito à privacidade não é nova. A própria regulamentação do direito de vizinhança decorre de tal
situação. Ora, não é por outro motivo que se permite ao proprietário do imóvel colocar cercas e muros (Código Civil, artigo
588) e também impedir a construção de prédio em que "a menos de metro e meio do seu, se abra janela, ou se faça eirado,
terraço ou varanda" (Código Civil, artigo 573).

No âmbito penal, ao estabelecer a tutela da honra (artigos 138 a 145 do Código Penal), do domicílio (artigo 150) e das
correspondências (artigos 151 e 152) também se visa a preservação da vida privada.

A Constituição de 1988 por meio do artigo 5o, incisos X e XI trata de forma destacada da vida privada, intimidade e sigilo. 
A vida privada refere-se ao caráter externo, aos hábitos da pessoa, o modo como vive, o seu comportamento e as pessoas
com quem se relaciona. A vida íntima diz respeito ao caráter interno, é o que o indivíduo pensa, sente e deseja.

Segundo Celso Ribeiro Bastos:

O inc. X oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da vida privada. Consiste ainda na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a
intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar,  assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que
sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano. [3]

 

O fato de o empregador verificar se o empregado consome bebida alcoólica, averiguar as pessoas que compõem o círculo de
amizade do empregado, querer saber a opção sexual, constitui invasão à privacidade. A intimidade envolve aspectos relativos às
convicções políticas, religiosas, sindicais, crenças, preferência, ideias e ideais.

 

Tanto a violação à vida privada como à intimidade são passíveis de reparação. A vida pessoal não implica apenas na soma da vida
privada e da intimidade do empregado, envolve também o direito de demonstração pública das opiniões pessoais.

 

Ocorre que em certos casos, a revelação das opiniões pessoais pode influir na continuidade do contrato de trabalho quando condutas
sociais desregradas podem macular a imagem do empregado e também do empregador.

 

O segredo constitui o anseio que o sujeito possui de não ter revelados os aspectos da sua vida privada e íntima. O direito ao segredo
das comunicações abrange o sigilo de qualquer tipo de comunicação, por cartas, telefonemas, telegramas, rádio, intranet e internet.

 

O direito ao sigilo das comunicações decorre do direito à intimidade e é fundamentado na liberdade de expressão do pensamento.

 

A correspondência é presumidamente confidencial e, por isso, inviolável tanto para conhecimento como para divulgação do
conteúdo. Assim, sem autorização prévia não é possível ter acesso à correspondência alheia. Celso Ribeiro Bastos afirma que a
inviolabilidade das correspondências "é sem dúvida um dos alicerces sobre os quais a liberdade humana se materializa".[4]
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A conversa direta e a conversa telefônica também estão protegidas da intromissão alheia. A violação ao direito de sigilo ocorre nos
casos de escutas clandestinas.  Convém destacar que fato de um dos interlocutores gravar e fazer uso do seu diálogo não implica em
violação ao sigilo das comunicações telefônicas.

 

É certo, no entanto, que nenhum direito pode ser exercido de modo absoluto. Assim, a atual Constituição de 1988 visou encontrar
um meio de não impedir de maneira absoluta a utilização de meios que importem em violação da correspondência. Segundo Celso
Ribeiro Bastos, "parece haver mesmo muitas hipóteses em que o interesse social sobreleva ao particular".[5]

 

É importante destacar o disposto pelo artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal:

é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal  ou instrução processual penal.

O texto constitucional exige a satisfação de quatro requisitos para permitir a violação da correspondência: a) a necessidade de se
estar diante da uma comunicação telefônica; b) a existência de ordem judicial; c) que o procedimento obedeça à forma descrita em
lei; d) que a finalidade seja para a investigação criminal ou a instrução processual.

 

Algumas pessoas, em razão do exercício de algumas atividades ou profissões, têm o dever de não divulgar o segredo a elas revelado.
A violação do segredo profissional pode importar em rompimento culposo do contrato de trabalho nos termos do artigo 482, "g", da
CLT.

 

3. A proteção à intimidade

No Brasil sempre se assegurou a inviolabilidade do domicílio e da correspondência. A Constituição de 1824, em seu artigo 170,
caput e incisos VII e XXVII, bem como, a Constituição de 1891 pelo seu artigo 71, caput e §§ 11 e 18 garantiam tais direitos.

 

A Constituição de 1934 manteve tais direitos (artigo 113) e fez menção a garantias atinentes à intimidade e à vida privada (artigo
114), sendo os mesmos mantidos pela Constituição de 1937 (artigo 122).

A Constituição de 1946 nos artigos 141 e 144 manteve os direitos anteriormente assegurados e acrescentou a garantia dos direitos à
vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, o mesmo acontecendo com a Constituição de 1967 (artigo 150).

A Constituição de 1988 no artigo 5o, incisos X, XI e XII estabeleceu a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, a inviolabilidade da residência e o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas.

 

4. O poder de direção do empregador no Brasil

Segundo Sergio Pinto Martins [6], "o poder de direção é a forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades
do empregado decorrentes do contrato de trabalho". O poder de direção decorre da lei (artigo 2o da CLT), além do contrato de
trabalho, e envolve o poder de organização, o poder de controle e o poder disciplinar.

O poder de organização decorre do direito de propriedade e por meio dele o empregador pode definir qual a atividade será
desenvolvida, a estrutura jurídica da empresa, o número de empregados, o local de trabalho. Também é possível ao empregador
regulamentar o trabalho com a elaboração de um código de conduta.
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O poder de controle implica no direito do empregador de fiscalizar e controlar as atividades de seus empregados.  O poder
disciplinar é o direito de o empregador estabelecer penalidades a seus empregados.

 

Considerando a função social da propriedade, o poder diretivo, não é ilimitado, possui limites externos e internos. Os limites
externos são: a lei, a moral, as normas coletivas, o laudo arbitral, a sentença judicial e as decisões administrativas. Os limites
internos são: o contrato de trabalho, o regulamento de empresa e as deliberações dos órgãos de co-gestão.

 

Ao proceder revistas pessoais, em objetos, veículos e espaços reservados por meio de escutas e equipamentos audiovisuais, controlar
adornos e erros do empregado, limitar o número de chamadas telefônicas e cópias de documentos, impor limites para idas ao
banheiro e obrigar o preenchimento de questionários sobre dados pessoais, o empregador exerce o controle da atuação do
empregado.

 

Alice Monteiro de Barros faz um alerta no sentido de que não é o fato de um empregado encontrar-se subordinado ao empregador
ou de deter o empregador o poder diretivo que justificará a ineficácia da tutela à intimidade no local de trabalho, sob pena de
"degeneração da subordinação jurídica em um estado de sujeição do empregado". Assim, diante do direito de propriedade, no
ambiente de trabalho, o direito à intimidade sofre limitações, mas, estas não podem ferir a dignidade da pessoa humana. [7] 

 

Diante do abuso do poder diretivo é possível ao empregado utilizar o direito de resistência, recorrer ao Judiciário e rescindir o
contrato de trabalho em virtude de culpa do empregador (artigo 483, "d", da CLT).

 

5. Monitoramento da correspondência eletrônica

 

O correio eletrônico é o meio de transmissão de mensagens à distância através de uma rede de comunicações acessada por
computador. Mário Antônio Lobato de Paiva afirma que o correio eletrônico é um mecanismo de transmissão que possui como
características ser um meio eletrônico (utiliza meios eletrônicos de gestão e transporte), assíncrono (não necessita sincronia no envio
e recepção de mensagem), ubíquo (permite acesso em diferentes lugares), digital (utiliza informações digitalizadas) e informático
(está em relação com as tecnologias de informação), sendo suas principais vantagens a rapidez, confiabilidade na recepção e envio
de mensagens, facilidade de arquivo, reenvio e integração com baixo custo.[8]

 

O uso e a importância do e-mail são comprovados no mundo atual, sendo que, por exemplo, na França, o Código Civil em seu
artigo 1316-3 dispõe sobre a força probatória do documento eletrônico nos mesmos termos do documento escrito em papel desde
que seja possível a identificação do autor do documento e que o processo de geração do documento e de conservação garantam a sua
integridade. [9]

 

Convém destacar que considerando que as caixas postais eletrônicas de uma empresa estão centralizadas no servidor do correio
institucional é possível fisicamente ao empregador, a leitura das mensagens existentes na caixa postal de cada um dos empregados e
também é possível controlar os acessos efetuados à internet.

 

Diante de tal realidade cumpre examinar se é lícito ao empregador rastrear a correspondência eletrônica do empregado.
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Segundo Alexandre Agra Belmonte[10] a revista EXAME de 26.03.1997 veiculou matéria em que noticia que nos Estados Unidos é
comum, por ocasião da admissão, o empregado assinar termo autorizando o empregador a monitorar mensagens enviadas ou
recebidas pelo correio eletrônico e as ligações telefônicas. Também consta de tal matéria que no Brasil, sob argumento de que os
equipamentos de informática lhes pertencem, várias empresas admitiram que vasculham a correspondência eletrônica de seus
empregados.

 

Em consonância, com o mesmo autor, em reportagem publicada na edição de 23.07.2000, a Revista VEJA observou que cerca de
35% das grandes companhias controlavam o correio eletrônico e o acesso das páginas visitadas na internet pelos seus empregados.

 

Antônio Silveira Neto e Mário Antônio Lobato de Paiva citando matéria publicada na Revista INFO EXAME ("Privacidade fora de
controle?" Revista Infoexame. São Paulo, ano 17, n. 199, p. 98) mencionam que em estudo realizado pela própria revista e por um
instituto de pesquisa, com as 836 maiores empresas brasileiras, constatou-se que 25,5% das companhias já despediram pelo menos
um funcionário por uso inadequado da web ou do e-mail. [11]

 

Os empregadores, em geral, além da propriedade do equipamento, justificam o monitoramento da correspondência eletrônica sob
argumento de que é possível verificar eventual intenção do empregado de sobrecarregar o sistema, bem como, o envio de currículo
para a procura de outro emprego ou o envio de mensagens, piadas ou outras utilizações não autorizadas. Também há o fundamento
de combate ao desperdício de tempo no ambiente de trabalho, o intuito de bloqueio de textos obscenos, "correntes" e acesso a
"sites" de conteúdo pornográfico, além da vinculação do mau uso ao nome e à imagem da empresa.

 

 5.1. A cláusula de invasão de privacidade

Quando o empregado assina termo autorizando o empregador a monitorar mensagens enviadas ou recebidas pelo correio
eletrônico e as ligações telefônicas, está configurada a cláusula de invasão de privacidade. Embora seja discutível a
possibilidade de tal cláusula, convém examinar no caso concreto se a obtenção de tal autorização não decorreu de ato de
coação ou mesmo de sujeição às regras impostas pelo empregador para a admissão do candidato à vaga de emprego.

Como regra geral, a cláusula de invasão de privacidade em relação ao e-mail pessoal não pode ser admitida, sob pena de se
ferir os direitos de personalidade e de proteção à intimidade dos empregados. É certo que o avanço da tecnologia é utilizado
pelo empregador e possibilita o aumento de controle sobre o trabalhador, independente da presença física.

Neste contexto convém destacar que cada vez mais o empregado está em situação de ver violada a sua intimidade, pois já no
ato da contratação fornece todos os dados pessoais ao empregador. Em momento posterior, a utilização do computador
permite ao empregador conhecer as informações pessoais armazenadas no equipamento, o conteúdo das correspondências
eletrônicas enviadas e recebidas, os sites visitados e ainda, o registro do uso de equipamento, tempo gasto e quantidade de
serviço produzido.

Poder-se-ia admitir tal cláusula em situações que visem a proteção do próprio empregado. Ainda, tomando-se como
exemplo, os operadores de telemarketing, é certo que a avaliação do atendimento aos clientes é realizada por meio da escuta
das ligações telefônicas.  Deve-se levar em conta que a caracterização da situação como vexatória ou constrangedora gera
direito à reparação de danos.

 

5.2. A violação do conteúdo das mensagens eletrônicas. O direito à intimidade do empregado frente ao direito de
propriedade do empregador

Inicialmente cumpre perquirir se a violação do conteúdo das mensagens eletrônicas é vedada pelo direito à inviolabilidade das
comunicações (inciso XII, do artigo 5o da Constituição de 1988) ou pela proteção à intimidade (inciso X, do artigo 5o da mesma
Constituição).
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Convém destacar que em interpretação ao artigo 7o, §1o da Lei no. 6.538/78, o e-mail pode ser entendido como um objeto de
correspondência e por isso é passível de proteção direta pelo sigilo das comunicações e indiretamente pelo direito à
intimidade.

Há entendimentos de que o e-mail é inviolável, pois, protegido constitucionalmente pelo sigilo de correspondência e proteção
à intimidade. Assim, o poder diretivo do empregador exercido para fiscalizar o serviço sucumbe diante do direito do
empregado à intimidade.

Os defensores de tal posicionamento não admitem em hipótese nenhuma a cláusula de invasão de privacidade e sustentam
que a questão da violação de e-mails está vinculada ao assédio moral porque tal mecanismo é utilizado para tornar
vulnerável a identidade do trabalhador.

Segundo parte da doutrina que não admite a possibilidade de monitoramento da correspondência eletrônica do empregado, o direito
à intimidade e à vida privada é inerente ao ser humano e por isso, preexistente ao vínculo empregatício. Assim, o fato de o
empregado estar subordinado ao empregador e de o último deter o poder diretivo não justifica a ineficácia da tutela à intimidade e à
vida privada no local de trabalho.  Aduzem que a subordinação não significa sujeição ou submissão pessoal do empregado.

Em consonância com Antônio Silveira Neto, a privacidade do empregado não se restringe à proteção fora da empresa, mas também
compreende o ambiente de trabalho. Assim, visando garantir o desenvolvimento da personalidade humana, o exercício da liberdade
de pensamento e expressão, a privacidade do trabalho deve ser preservada de maneira integral.

O mencionado autor alega que não prevalecem argumentos no sentido de que o equipamento é de propriedade do
empregador e que o fato de mensagens terem sido geradas no mesmo desnaturam o caráter privado da correspondência.
Para fundamentar seu posicionamento cita as seguintes comparações: a) os banheiros instalados no estabelecimento
empresarial são de propriedade da empresa, mas, não se admite que o empregador instale câmeras para vigiar a atividade
do empregado naqueles locais; b) os telefones e respectivas linhas são da empresa e o uso deve ser destinado ao serviço, mas,
não se admite a utilização de escutas telefônicas sem a autorização judicial. Sustenta que o direito de propriedade e o poder
de direção do empregador não podem justificar o desrespeito à privacidade do trabalhador.

Ainda, de acordo com Antônio Silveira Neto:

O monitoramento do e-mail do empregado impede o exercício do direito à liberdade de expressão, do direito à crítica e até de reflexão sobre as condições de trabalho.
De sorte que, a interceptação das mensagens impede que o trabalhador possa discutir, com os demais as formas de desempenho das funções, os desgostos com os
superiores, a desconfiança de uma prática ilícita e a reivindicação por melhores condições de trabalho. Permitir o acesso ao conteúdo das mensagens é exigir um
comportamento dócil e conformista do empregado diante do órgão empresarial,  que nos tempos atuais tem por obrigação atuar de maneira ética e de acordo com uma
finalidade social que não se resuma a consecução do lucro,  puro e simples.  O monitoramento irrestrito do conteúdo das mensagens eletrônicas conduz a um controle
abusivo sobre a personalidade do trabalhador.

Conquanto a empresa responda pelos atos dos seus funcionários perante terceiros, isso não conduz necessariamente a permissão para invadir a privacidade dos
empregados. Existem instrumentos tecnológicos menos invasivos que podem evitar danos aos agentes externos, sem necessidade de desrespeito à garantia fundamental.
Portanto, a empresa pode se valer de programas que impedem o envio de mensagem para endereços não cadastrados, rastrear, de maneira impessoal palavras ofensivas
nas mensagens, desde que previamente comunicado, além de impedir o encaminhamento de imagens não relacionadas com o trabalho, proibindo, por meio de código
de conduta, o envio de imagens ou arquivos anexados ao e-mail.

Cumpre salientar que a proibição de leitura do conteúdo do e-mail aqui defendida não exclui a possibilidade da empresa, com base no seu poder de direção, fixar
regras e vedações para utilização da correspondência eletrônica.[12]

Há, entretanto, entendimentos no sentido de que tal proteção deve ser observada com certa cautela, que o poder de
fiscalização decorrente do direito de propriedade confere ao empregador o direito de monitoramento da correspondência
eletrônica.

Os defensores de tal posicionamento justificam seu pensamento com argumentos de que o endereço eletrônico, embora
personalizado, não pode ser utilizado como endereço pessoal sob pena de atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, até
porque em interpretação ao artigo 458, §2o da CLT constitui ferramenta de trabalho. Também fazem referência a pesquisas
indicando que grande parte dos empregados utiliza o e-mail para assuntos alheios ao trabalho e inclusive acessam a internet
para fins de jogos, planejamento de viagens, procura de outros empregos, conversas e namoros em chats, visitas a sites
pornográficos. Alegam ainda, que o monitoramento é necessário para proteger o patrimônio do empregador, impedir a
divulgação de informações sigilosas e evitar o mau uso dos equipamentos porque o empregador é responsável pelos atos de
seus empregados perante terceiros.

Para uma terceira parte da doutrina é certo que nem o direito à intimidade do empregado e nem mesmo do direito de propriedade do
empregador podem ser exercidos de forma irrestrita. Assim, o direito à intimidade pode sofrer algumas limitações quando existir a
necessidade de tutelar um outro direito de maior importância dependendo do caso concreto. É o denominado princípio da
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proporcionalidade.

Para Alexandre Agra Belmonte, o posicionamento de que o direito à intimidade impede que o empregador possa monitorar os e-
mails de seus empregados não pode ser tido como absoluto. Sustenta que o direito à intimidade do empregado pode ceder se ficar
constatado que partiu de equipamento da empresa: a disseminação de um vírus de computador, a divulgação de informações
sigilosas, a distribuição de fotos pornográficas ou ainda, se a empresa receber a informação do suporte técnico de que a rede fica
congestionada sem motivo aparente, se há suspeita de uso indevido da rede em horário de serviço para fins particulares. [13]

 

O mesmo autor faz a distinção entre o e-mail institucional e o e-mail pessoal. Alega que caso o empregado faça uso do e-mail
particular no horário de trabalho, é possível o monitoramento formal, ou seja, o empregador tem a possibilidade de bloquear ou
proibir o acesso através de seu equipamento. Não admite, no entanto, o controle material, ou seja, o conhecimento do conteúdo das
mensagens pelo empregador sem a autorização do empregado. Isto porque o e-mail particular tem caráter pessoal e é inviolável. O
autor alega ainda que se constatado o número abusivo de mensagens enviadas ou recebidas com fins aparentemente não
institucionais, pode o empregador solicitar explicações ao empregado ou requerer autorização judicial para o acesso à caixa postal
do empregado.

 

Quanto ao acesso à internet em equipamento do empregador, o autor sustenta a possibilita o controle formal com intuito de verificar
se a utilização é para fins diversos da necessidade de serviço. No tocante ao e-mail institucional alega ser possível o monitoramento
formal e material.

Mário Antônio Lobato de Paiva salienta que não se pode aceitar que o poder de controle do empregador autorize uma intromissão
indiscriminada e em qualquer caso do conteúdo das comunicações. Aduz que deve ser respeitado o princípio da autonomia das
partes, a fidelidade ou boa-fé na relação contratual porque o trabalhador deve desenvolver suas funções com um mínimo de
autonomia profissional.[14]

 

Mauro César Martins de Souza reconhece que o fator de segurança e o direito de monitoramento não são absolutos e confrontam
com o direito de privacidade dos usuários, entretanto, aduz que o correio eletrônico é uma ferramenta de trabalho dada pelo
empregador ao empregado para a realização do trabalho e que, portanto, sobre ele incide o poder de direção do empregador e,
consequentemente, o direito do mesmo fiscalizar seu uso pelo funcionário. Sustenta ainda, que os endereços eletrônicos gratuitos ou
particulares, se acessados no local de trabalho também podem ser monitorados pelo empregador.[15]

 

Para Sérgio Ricardo Marques Gonçalves, a internet não é um ambiente sem regras ou diferente do mundo real. Alega que através da
internet é possível enviar e receber e-mails os quais se assemelham com as cartas tradicionais, mas, com elas não se confundem.
Sustenta que as cartas são fechadas e que os e-mails não têm essa proteção. Sugere que se imagine situações: a) em que os
empregados divulgassem o endereço comercial como sendo o pessoal para correspondência e que diariamente recebessem cartas e
encomendas no local de trabalho; b) em que os empregados pudessem mandar, da empresa e as expensas desta, suas cartas e
encomendas. Todos os dias, seus empregados chegariam até a portaria e colocariam envelopes e pacotes lá para serem postados e
enviados pela empresa (que pagaria inclusive os selos) para qualquer parte do mundo. Conclui que certamente haveria grandes
transtornos e riscos para o empregador, além da perda da produtividade dos empregados e que diante de tal comparativo não é
possível aceitar o envio de e-mails não relacionados ao trabalho durante o expediente. Diante de tal situação salienta ser necessário
regular e restringir o uso da internet durante o horário de trabalho, sem, no entanto, ferir os direitos de liberdade e de privacidade
dos empregados.[16]    

 

Sandra Lia Simón aduz que se o empregador permite o acesso à internet para assuntos particulares, deve respeitar a intimidade e a
vida privada dos empregados. Salienta ser possível uma fiscalização e um controle direto se o empregador tiver suspeita de que a
internet está sendo utilizada pelo empregado de forma abusiva a interferir na execução do trabalho ou a colocar em risco o bom
nome da empresa, bem como, no caso de acesso a sites ilegais, como os que veiculam pornografia infantil. Menciona que nos casos
citados, o controle é fundamentado no direito de propriedade, e que as liberdades públicas não se prestam a acobertar atividades
irregulares ou ilícitas.
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Quanto aos e-mails, a autora, sustenta que se o empregador forneceu um computador ao empregado, entende-se que o equipamento
é fundamental ao serviço e assim, poderia checar as mensagens eletrônicas recebidas e enviadas pelos trabalhadores, na qualidade
de terceiro interessado. Defende, entretanto, que se a empresa permite que o correio eletrônico seja utilizado para fins particulares,
em eventual checagem, as mensagens de tal natureza deverão ser poupadas.  Aduz ainda, que mesmo os e-mails particulares dos
trabalhadores eventualmente podem ser verificados, desde que haja fundado receio de atividades irregulares ou ilícitas.  [17]

 

Em consonância com Mário Antônio Lobato de Paiva devemos afastar posições radicais, ou seja, não afirmar que o empresário em
nenhum momento possa acessar o e-mail  dos empregados e também não afirmar que por ser um instrumento de trabalho o e-mail
 tem que estar em todo o caso à disposição do empregador. O autor sugere a tentativa de se buscar um equilíbrio entre os direitos
envolvidos. [18]

A situação narrada implica no confronto de dois princípios: a) o princípio da inviolabilidade da correspondência e da vida
privada do empregado e b) o princípio da propriedade privada e do poder diretivo do empregador. 

O conflito entre duas normas, dois princípios, ou entre uma norma e um princípio é denominado antinomia jurídica. Os critérios de
superação do conflito indicam que o princípio da inviolabilidade da correspondência e da vida privada do empregado e o princípio
da propriedade privada e o poder diretivo do empregador podem ser exercidos conforme as necessidades de serviço, justificando a
harmonização dos princípios ou a prevalência de um sobre o outro dependendo das circunstâncias.

Diante da indagação de como compatibilizar a necessidade de proteção preventiva do direito à vida privada (e também direito à
honra, à intimidade e à imagem) com a proibição de abusos cometidos em nome da liberdade de informação, Sérgio Cruz Arenhart
aduz que inicialmente deve-se considerar o conceito de abuso de direito até porque em tal caso não se cogita em situação
juridicamente protegida. O abuso de direito consiste no desvio do exercício de direito regularmente assegurado, tornando a atitude
que era lícita em ilícita, justamente em virtude do abuso. Verificando-se o abuso de direito de informação, é cabível a censura
prévia, pois, não se trata de exercício regular de direito, mas, sim de intromissão em outra situação juridicamente tutelada que é a
intimidade. O autor salienta que para se conhecer o ponto limite entre o exercício regular de um direito e o abuso de direito que gera
lesão à intimidade de outrem, necessário se faz recorrer aos princípios norteadores da hermenêutica constitucional. Prossegue
salientando que se deve ter como norte que a Constituição é um todo harmônico e unitário, sendo que algumas vezes a solução do
conflito se dá por coordenação, ou seja, mediante a redução proporcional do alcance e âmbito de parte a parte e em outras vezes por
subordinação, ou seja, mediante a preferência ou a prioridade na efetivação de certos princípios frente aos outros.[19]

 

Também há entendimento de que a possibilidade de monitoramento depende da existência de um regulamento empresarial e a
prévia notificação do empregado, sempre considerando o respeito à dignidade do trabalhador e a adequação entre o procedimento de
vigilância e o seu propósito.

Para Mário Antônio Lobato de Paiva deverá existir uma comunicação prévia ao empregado para a realização da vasculha do e-mail,
sendo que para garantir transparência ao procedimento deverá estar presente um representante sindical e deve haver
proporcionalidade no procedimento que busca o nexo causal, a prática abusiva e a sanção aplicável. [20]

 

Os conflitos de tal natureza estão chegando aos Tribunais. Já em 2005, no "site" do Tribunal Superior do Trabalho notícia com a
seguinte manchete: "TST admite que empresa investigue e-mail de trabalho do empregado" (fonte:www.tst.gov.br, notícias,
16.05.2005).  Em tal notícia consta que a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito do empregador de
obtenção de provas por meio do rastreamento do e-mail de trabalho do empregado com intuito de caracterizar a dispensa por justa
causa (AIRR 613/2000). Consta que o empregador tomou a atitude de rastrear o e-mail depois de ter conhecimento que o
empregado estava utilizando o correio eletrônico corporativo para envio de fotos de mulheres nuas aos colegas. Decidiu-se, por
unanimidade, que não houve violação à intimidade e à privacidade do empregado e que a prova obtida através do monitoramento do
e-mail é legal. O Ministro Relator João Oreste Dalazen afirmou que o correio eletrônico possui a natureza jurídica equivalente a
uma ferramenta de trabalho, com destinação exclusiva ao uso profissional, assim, com a finalidade de evitar abusos o empregador
pode exercer "de forma moderada, generalizada e impessoal", o controle sobre as mensagens enviadas e recebidas pela caixa de e-
mail.  Consta também registro do voto do Revisor, magistrado Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Regional do Trabalho da
10a Região, no acórdão de origem, no qual ele observa que "os postulados da lealdade e da boa-fé, informativos da teoria geral dos
contratos, inibiriam qualquer raciocínio favorável à utilização dos equipamentos do empregador para fins moralmente censuráveis",
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ainda que no contrato de trabalho houvesse omissão sobre restrições ao uso do e-mail.

Assim, há possibilidade de três posicionamentos: a) impossibilidade absoluta de monitoramento; b) possibilidade absoluta de
monitoramento; c) possibilidade de monitoramento, observados certos parâmetros e circunstâncias: c.1) possibilidade de
monitoramento do trabalho eletrônico do empregado para verificação da existência de utilização para fins estranhos ao serviço,
desde que o empregador dê ciência ao empregado; c.2) possibilidade de estabelecimento de padrão razoável de vigilância de
maneira a permitir a utilização do correio eletrônico nos intervalos de serviço, sendo vedada a utilização em serviço somente se
houver prévia comunicação ao empregado.

5.3. A regulamentação do uso do correio eletrônico

O empregador tem o direito de regulamentar a utilização do correio eletrônico se o empregado tem direito à comunicação externa
durante a jornada de trabalho.

Para Mário Antônio Lobato de Paiva, o empresário tem que aceitar o que se denomina "direito ao uso social do e-mail", pois, deve-
se reconhecer que o trabalho tem direito a uma comunicação externa durante o horário de trabalho.[21]

 

Para Sérgio Ricardo Marques Gonçalves se o empregador pode normatizar o uso pelos empregados, dos veículos da empresa,
também pode fazê-lo em relação ao tráfego na internet e o envio e recebimento de e-mails.[22]

Segundo Sandra Lia Simón, a solução mais adequada para a questão é a introdução de uma cláusula contratual que permita à
empresa a verificação dos e-mails dos empregados.[23]

 

Marcos Neves Fava destaca que um elemento fundamental para o desenvolvimento da dinâmica do contrato está na informação.
Assim, o empregado deve ser prévia e claramente avisado sobre os limites de utilização das ferramentas de trabalho, bem como, das
estratégias, filmagens, gravações telefônicas, rastreamento eletrônico, que serão utilizados pelo empregador para a fiscalização do
seu empreendimento.[24]

 

Cabe ao empregador, portanto, estabelecer regras claras com intuito de conscientizar os empregados que o computador e
consequente uso do correio eletrônico e acesso à internet são ferramentas de trabalho e não um instrumento para lazer e uso
pessoais. Incumbe ao empregador, então, simplesmente proibir ou estabelecer limites e regras para a utilização do correio eletrônico
e internet para fins pessoais, não sendo possível, no entanto, a prática de atos ilícitos e de atos que causem danos a terceiros.

Para parte da doutrina, o empregador pode e deve alertar o empregado sobre o uso da internet durante a jornada de trabalho,
entretanto, sustenta-se não ser admissível qualquer intromissão do empregador nos e-mails do empregado e também o rastreamento
dos endereços visitados.

Para outra parte da doutrina, existindo tal regulamentação resta implícita a possibilidade de o empregador monitorar formalmente o
e-mail particular do empregado e monitorar formal e materialmente, o e-mail corporativo. Desta feita, caso o empregado desrespeite
os parâmetros fixados pelo empregador, fica sujeito às sanções disciplinares, inclusive com a dispensa por justa causa. Assim, se o
empregado consultar e-mail particular e acessar a internet para fins que não se vinculam ao contrato de trabalho, restaria
configurada a justa causa nos termos do artigo 482 da CLT.

Para esta segunda parte dos doutrinadores, se o empregador, no entanto, não faz restrição ao uso do e-mail particular durante a
jornada de trabalho, não pode monitorar o correio eletrônico, salvo em casos extremos (disseminação de vírus de computador,
acesso a sites pornográficos) mediante autorização judicial.  Caso o empregador permita o uso moderado ou proíba a utilização do e-
mail particular ou corporativo para fins particulares, devem ser observadas as regras estabelecidas. 

Segundo Mauro César Martins de Souza, seria interessante adotar uma política de comunicação eletrônica, com anuência expressa e
por escrito dos empregados, contendo os seguintes elementos: a) declaração de que a rede computacional é de propriedade da
empresa; b) garantia do direito de monitorar e interceptar o correio eletrônico; c) declaração de que a correspondência eletrônica
pode não ser apagável; d) proibição da transmissão de declarações sexualmente ofensiva, agressivas ou difamatórias; e) proibição
de cópia, distribuição ou impressão de material protegido por direitos autorais; f) proibição do uso da rede para atividades não
relacionadas com o trabalho, atividades ilegais ou que interfiram no trabalho de outras pessoas.[25]
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6. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva

O conflito entre o princípio da inviolabilidade da correspondência e da vida privada do empregado e entre o princípio da
propriedade privada e do poder diretivo do empregador pode ser resolvido diante da aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Com o advento da Constituição de 1988 que estabeleceu valores imateriais como a dignidade da pessoa humana, necessário se faz
abandonar a idéia predominante do modelo individualista-patrimonialista para repensar o Direito do Trabalho. Assim, em razão do
princípio da boa-fé objetiva é possível a efetivação das normas constitucionais e também dos princípios do Direito do Trabalho.

Como exposto por Eduardo Milléo Baracat, para que exista segurança nas decisões proferidas com base na boa-fé, é preciso
observar o valor axiológico da Constituição de 1988.[26]

 

Especificamente no artigo 442 do Código Civil (Lei 10.406, de 10.01.2002) que entrou em vigor em 11.01.2003, consta, a cláusula
geral da boa-fé:

"Art. 442. Os contratantes são obrigados a guardar,  assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

O artigo 8o da CLT ao prever a possibilidade de aplicação de outros princípios e normas gerais de direito autoriza a aplicação da
boa-fé objetiva nas relações de trabalho.

Convém destacar que a boa-fé subjetiva não se confunde com a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva contrapõe-se à má-fé,
representa um estado de ignorância, falsa crença de uma pessoa de que é titular de um direito, embora não seja, ou mesmo um não
saber estar lesando direito alheio.  A boa-fé objetiva é um dever de conduta dos contratantes. É fundado num modelo de conduta
social, na confiança, colaboração, honestidade e lealdade.

Américo Plá Rodriguez faz a distinção entre "boa-fé crença" e "boa-fé lealdade".[27]

 

A "boa-fé crença" é posição de quem ignora determinados fatos e supõe que sua conduta é legítima e não causa prejuízo a ninguém.
Faz-se presente na atitude daquele que ignora o vício ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa ou do direito possuído.

A "boa-fé lealdade" é aquela presente na conduta do sujeito que considera cumprir realmente com o seu dever. Contém implícita a
consciência de não enganar, não prejudicar e não causar dano, bem como, na convicção de que as transações realizam-se sem
trapaças, sem abusos e desvirtuamentos.

Do ponto de vista jurídico analisa-se a conduta da pessoa para comprovar se seus autos coincidem ou não com os valores vigentes
na comunidade. Assim, a boa-fé que deve vigorar como princípio do Direito do Trabalho é a "boa-fé lealdade".

A boa-fé é exigível tanto do empregado como do empregador, tanto no nascimento, na execução e na extinção do contrato de
trabalho. É um princípio geral que possui características de ordem moral e jurídica. Pode ser aplicado de forma indistinta e não
apenas nos casos em que o ordenamento jurídico expressamente prevê, sendo que especificamente no Direito do Trabalho ganha um
sentido especial em virtude do componente pessoal existente em tal ramo do Direito.

A aplicação do princípio da boa-fé no âmbito do Direito Trabalho implica em considerar que o trabalhador não é apenas um
prestador de trabalho no fator de produção, mas, uma pessoa inserida num contexto socioeconômico.

A boa-fé é um princípio formado por vários elementos, dentre dos quais a confiança. Cumpre destacar que os elementos devem ser
valorados a cada momento e em cada caso. Qual seja, trata-se de um princípio que está em constante elaboração porque é
formulado de acordo com as situações reais que se apresentam no caso concreto.

Uma das funções do princípio da boa-fé objetiva é de interpretar e também de integrar o contrato de trabalho. Assim, busca-se
analisar o comportamento dos contratantes observando a finalidade e a função social.
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Ressalta-se que considerando o princípio da boa-fé objetiva, o exercício de direito deve sofrer limitações quando configurado o
exercício abusivo. É possível identificar o abuso de direito quando há manifesta desproporção entre as vantagens recebidas pelo
titular do direito e os sacrifícios impostos à outra parte.

Como já exposto, o princípio da boa-fé objetiva é aplicável na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual.

A responsabilidade pré-contratual envolve os deveres de proteção, informação e lealdade. Os deveres de proteção obrigam as partes
a não causarem danos diretos um a outro e a outras pessoas e bens. Os deveres de informação implicam na obrigação das partes de
prestação de todos os esclarecimentos necessários à conclusão honesta do contrato. Ademais, a parte que obteve uma informação da
outra parte não deve divulgá-la a terceiros, trata-se do dever de sigilo que decorre dos deveres de informação. Os deveres de
lealdade correspondem à ação correta e honesta das partes.

Durante a execução do contrato de trabalho aplicam-se os deveres de cuidado, previdência e segurança. Assim, o empregador deve
o empregador cumprir e exigir o cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, alertar sobre as precauções a serem
tomadas para evitar acidentes de trabalho. Eduardo Milléo Baracat ressalta que é dever do empregador, por exemplo, reduzir os
níveis de insalubridade, não utilizar exames genéticos como forma de discriminar o empregado e invadir sua intimidade, não
revistar a pessoa e nem os objetos do empregado, ter cuidado com a liberdade sexual do empregado, não promovendo assédio
sexual e nem deixando que o empregado seja constrangido em relação à liberdade sexual no local de trabalho pelos colegas ou
terceiros.[28]

 

Também durante a execução do contrato de trabalho aplicam-se os deveres de respeitar as condutas extralaborais do empregado. O
significado de tais deveres é que o empregador não pode exercer qualquer ingerência sobre as condutas privadas do empregado. Da
mesma forma deve o empregador respeitar a imagem do trabalhador, avisar, prestar esclarecimentos e informar o empregado. As
partes têm o dever de colaboração e cooperação, de proteção e cuidado com o patrimônio da outra parte, de omissão e segredo.

Por ocasião da rescisão contratual também se aplica o princípio da boa-fé objetiva. Segundo Eduardo Milléo Baracat, o empregador
que exerce o direito de dispensar o empregado sem motivo real comete abuso de doto porque descumpre a finalidade social do
contrato de trabalho e o princípio constitucional de proteção do emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.[29]

 

Após o rompimento do vínculo empregatício, subsistem alguns deveres para os ex-contratantes, citando-se os deveres de proteção e
lealdade.

Especificamente quanto ao assunto em estudo, ou seja, o conflito entre o princípio da inviolabilidade da vida privada do empregado
e entre o princípio da propriedade privada do empregador, Marcos Neves Fava expõe que ninguém discordaria, ser lícito o
comportamento do empregado, que premido pela necessidade de serviço que o impeça de se afastar do escritório no curso do
expediente bancário, utilize-se do computador da empresa para pagar pela rede, conta pessoal ou realizar consulta de
homebanking.[30] Tal situação é em exemplo da aplicação da boa-fé objetiva, pois, fundado na confiança, colaboração e lealdade.

 

Arion Sayão Romita sustenta que a utilização do computador da empresa pelo empregado, em hora e local de expediente, pode
ensejar justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Aduz que o uso indevido do correio eletrônico configura mau
procedimento, previsto no artigo 482, "b" da CLT. O mesmo autor menciona que o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha julgou
caso em que a empresa despediu por justa causa, o empregado que, sem consentimento do empregador, com utilização de
computador da empresa, em horário de expediente, enviou através do correio mensagens de conteúdo obsceno, sexual e
humorístico, portanto, alheio à prestação de serviços.

O autor sustenta que a decisão do Tribunal de segundo grau espanhol em manter a justa causa encontra apoio no direito brasileiro do
trabalho. Salienta que à luz dos fatos tidos por provados, não procede a tese de despedida por motivos discriminatórios. Posiciona-se
no sentido de que é aceitável a conclusão de que o empregado, com sua conduta violou o princípio da execução de boa-fé do
contrato de trabalho e desrespeitou o dever de lealdade.[31]
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7. CONCLUSÃO

Vivemos uma revolução cibernética que gera consequências nas relações de trabalho, sendo que os conflitos decorrentes do uso do
e-mail e da internet no contrato de trabalho devem ser analisados e solucionados, buscando um equilíbrio entre empregados e
empregadores.

Não obstante o empregador detenha o poder diretivo, o direito à intimidade do empregado é oponível contra o empregador. O direito
à intimidade, no entanto, sofre limitações no ambiente de trabalho. As limitações, entretanto, não podem ferir a dignidade da pessoa
humana. Devem ser respeitados concomitantemente, o princípio protetivo da vida privada do empregado e o princípio da
propriedade privada do empregador.  

Cumpre destacar que tendo como norte o princípio da boa-fé objetiva, o empregado deve fidelidade ao empregador, sendo que da
mesma forma deve o empregador respeitar a intimidade do empregado.  Assim, condutas do empregado como: o envio e
recebimento exagerado de e-mails, disseminação de vírus de computador, realização de negócios próprios no horário de trabalho,
transferência de informações estratégicas da empresa e violação de segredo industrial podem implicar no rompimento do contrato
por justa causa do empregado. Por outro lado, a violação de correspondências eletrônicas do empregado quando não há proibição
para o uso do equipamento de informática durante o horário de trabalho e para fins particulares, bem como, quando ausente
qualquer suspeita, é passível de rompimento do vínculo empregatício mediante a rescisão indireta do contrato de trabalho,
configurando a culpa do empregador.

Não há como genericamente delimitar o direito de propriedade do empregador e o direito à vida privada do empregado, somente a
análise do caso concreto e a peculiaridade de cada situação poderão definir a existência ou não da lesão à intimidade.
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DIREITO DO TRABALHO: ALTERAÇÕES PÓS-CRISE DE 2009 NO BRASIL

LABOR LAW:CHANGES AFTER 2009 CRISIS IN BRAZIL

Rubens Valtecides Alves

RESUMO
No atual cenário econômico de todos os países, uma verdade inconteste: as relações de trabalho
são as primeiras a serem alteradas, ainda que, para tal, os próprios trabalhadores(as) sejam
os(as) primeiros(as) a concordarem com o implemento das medidas salvadoras ou perdem seus
postos de trabalho. O Estado corrobora com tais medidas. No Brasil, a situação se repete. Por
que tem que ser assim? Há muitas razões para justificar isso. Nossa pretensão em empreender
um estudo dessa questão, surgiu após o fatítico clamor, em nosso país, para alterar o Direito do
Trabalho, a fim de garantir a denominada relação de emprego via contrato formal de trabalho,
sem, contudo, dar conta que paira em nosso meio outras relações que nunca foram levadas em
conta por experts em crise. Aliás, são estas, fruto da crise permante do capitalismo. Com isso,
procuraremos encenar algumas das reais situações no campo jurídico que refletem modificações
no Direito do Trabalho, aleatórias em muitos casos e com o intuito óbvio de “salvar o mundo
econômico” sem salvaguardar o “mundo do trabalho”, pois este, em muitos aspectos, garante
aquele. Assim, nossa análise, ainda que superficial em muitos aspectos, tem um propósito
simples – suscitar o interesse de outros estudiosos por essa temática tão importante em nossa
realidade. 

PALAVRAS-CHAVES: legislação trabalhista; crise econômica; alterações; justiça social; setor
laboral.

ABSTRACT
At economic environment of all countries one undisputed fact: The workings relationships are the
first to be altered still the workers themselves are the first to agree to implement saving
measures or lose their jobs. The State concurs with such measures. In Brazil the situation
repeats. Why must this be so? There are many reasons to justify it. We intend to undertake a
study of this issue arose after outcry in our country to change labor law to ensure the so-called
employment relationship through formal job but without realizing that hovers through our other
relationships that were never taken into account by experts in crisis. Moreover these are the fruit
of permant crisis of capitalism. Thus we will try to stage some of the real situations in the legal
field that reflect changes in labor law in many cases random and with the obvious intention of
"saving the world economy", without safeguarding the "working world" as it in many ways
ensures that. Our analysis though superficial in many aspects aims to become the interest of
other scholars on this subject so important in our reality.
KEYWORDS: labor law; economic crisis; changes; social justice; employment sector.

1.MUDANÇAS NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO
 
            Afinal, tivemos uma crise econômica em 2009 que suscitou em imprescindibilidades
modificativas no cenário normativo no campo trabalhista?

Eis, uma questão para refletir, que ofuscou a todos nós e o temor avassalador advindo de
outras economias consideradas sólidas bateu em nossa porta rapidamente. De pronto, sem
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mesmo saber quais eram as proporções da inominada “crise”, pulverizaram a necessidade de
para-la. Imediatamente, o Direito do Trabalho foi o foco da vez. Mas, seria então este o ponto
principal para estancar os efeitos previstos da “crise”? Outra questão de árdua percepção em
suas respostas plausíveis.

Há muito se fala da necessidade de adequar o Direito do Trabalho às condições socias
hodiernas. Mas, explicar esta necessidade é algo transcendental e não se chega aos pontos
sustentáveis no plano lógico razoável pelos estudiosos que desbruçam os intelectos sobre tal
questão[1].

De nossa sorte, procuraremos, sem pretensão de elucidar tal fenômeno, trazer subsídios
teóricos para demonstrar que muitas das situações apresentadas são passíveis de serem
solucionadas, sem alterar qualquer relação de trabalho que venha a prejudicar os atores
envolvidos.

Nosso almejo será feito sem, no entanto, cercear outras possibilidades investigativas
sobre a temática. Empregaremos, no presente emprendimento, o método sistemático, abordando
uma análise ampla em três vertendes preponderantes: doutrina, jurisprudência e legislação, não
deixando, na medida do possível, de buscar subsídios no Direito estrangeiro sem uma
delimitação das várias realidades investigadas.

 
 
 

2.AS NORMAS TRABALHISTAS ANACRÔNICAS FRENTE NOSSA REALIDADE SOCIAL
 

Estarrece, até os mais otimistas, os atuais números sobre a quantidade de pessoas sem
trabalho, oriundos das ondas avassaladoras das incertezas econômicas[2].

No entanto, em vários pontos da globalidade[3], há um esforço enorme para amenizar os
efeitos da denominada “crise”. Ressaltamos que “crise” refere-se precipuamente, aos episódios
econômicos recentes decorrentes da realidade financeira dos Estados Unidos da América, que
assolou vários países, dos mais abastados aos mais miseráveis, em 2008[4].

Podemos ilustrar nossa colocação com referência a dois juristas, Villatore e Petrucci
(2009, p.17)[5] um brasileiro e o outro italiano que, juntos, procuraram internacionalizar a
discursão sobre a crise citada. No propósito de subsidiar nossos estudos de como outros países
tratam da questão e com base neles, podemos citar ocaso da Itália.

Mencionam eles:
A Itália foi prodigiosa, nesse campo, pois já em 28 de janeiro de 2009 foi
publicada, na Gazeta Oficial, a Lei de número 02 de Janeiro de 2009,  com
medidas urgentes para sustentar a família, trabalho, emprego e empresa e
para redesenhar uma antricrise em quadro estratégico nacional.
 

Adendam a esta Lei:

Outra legislação importante italiana, publicada em 11 de abril de 2009, é a
Lei, n. 33, sobre “medidas urgentes para sustentação dos setores industriais
em crise”, tendo incentivos para aquisição de veículos ecológicos, menos
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poluentes, além de detração para aquisiçào de móveis e eletrodomésticos.
 

Similariedade com o Brasil? Sim. Muitas das Leis pós-crise por aqui têm exatamente os
pontos citados acima. Ajudaram, em muito, alguns setores. Os números estatísticos são
evidentes em demonstrar a positividade de tais medidas. Nunca se vendeu tanto em nosso país,
ou melhor, nunca o consumo foi tão incentivado. Vemos a redução descendente de vários
tributos pelo Estado. Mas, não vemos o rebaixamento do custo para as empresas da
manutenção do posto de trabalho. Aliás, o do Brasil é um dos mais altos do planeta, basta citar
o jargão popular a respeito: “paga-se um salário para o empregado e outro para o Estado”.

No atual cenário econômico de vários países uma verdade inconteste: os empregadores e
empregados são os primeiros a concordarem com o implemento de medidas salvadoras. Por que
tem que ser assim? Há muitas razões para justificar isso.

Na presente análise, procuraremos demonstrar algumas das reais situações no campo
jurídico que refletem no Direito Trabalho e modifica-se, aleatoriamente, muitas das vezes, para
impor alterações no afã de salvar o “mundo econômico” sem, contudo, salvar “o mundo do
trabalho”.

Outro ponto relevante, cinge-se ao aspecto que, diante de um quadro incerto, gerado
pela economia, inicia-se um apelo pela flexibilização do Direito do Trabalho[6], ou melhor
dizendo, subtrai do denominado garantismo legal, os vetores básicos normativos que
possibilitam aos trabalhadores barganhar condições de vida mais dignas, mantendo o emprego.

No entanto, ao mesmo tempo que garante, não desencadeia uma real eficácia das
normas trabalhistas. Daí os exemplo clássicos do uso de instrumentos para forçar a
implementação das mesmas. Mas, desse ponto, frente ao atual cenário, aparece algo novo: os
trabalhadores dão as mãos ao capital para salvar trabalho e emprego, já precarizados, em
muitos aspectos, sem se dar conta de que abrem mão de “direitos” conquistados, mas não têm
uma contrapartida de tal posição. Se não bastasse tal ponto, o Estado, que deveria ficar
equidistante, aproxima-se de ambos com uma mensagem evidente de que agora quem é
hiposuficiente:“sou eu”. Portanto, a reserva do possível é levada às últimas consequências.

Tal visão prepondera em nosso meio, ou melhor há ainda muito conservadorismo de
nosso(a)s estudioso(a)s. Para exemplificar citamos a ilustre estudiosa mineira Stephan (2010,
p.43)[7], assim:

Além do exposto, é imperativo que em tempos de globalização e de crise
econômica, o princípio da proteção, edificador de todo o Direito do Trabalho,
equalizador da assimetria de forças caracterizadoras das relações de
emprego, seja preservado. Igualmente, impõe-se a observância dos
princípios da continuidade da relação de emprego, que repudia a dispensa
coletiva, e do duplo controle social da dispensa operado pelos trabalhadores,
através de entidades sindicais, pelo Estado, via intervenção administrativa.
Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho tem instaurado inquéritos
civis para investigar eventual abuso no poder de dispensar.
 

Diante deste quadro, temos uma tríade inexorável a ser analisada: flexibilização –

garantismo – reserva do possível
[8]

. Perguntamos: como sobreviver assim? A dignidade da
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pessoa humana respaldada no trabalho, existe? Temas amplos e constantemente inseridos no
meio intelectual do Direito do Trabalho mas, a nosso ver, simples retórica em um contexto
histórico.

Pelo parâmetro do Direito Constitucional, muito em voga está o apelo aos Direitos
Fundamentais para dar efetividade aos Direito Sociais da população, ou melhor dar às pessoas
garantias mínimas para a coexistência social em padrões aceitáveis, dignos como queiram. O
que são os padrões da dignidade? Isso está por ser dito. Vejamos o clichê moderno: “emprego
não é simples custo de produção”, mas com certeza faz parte do rol elementos econômicos sob
análise num momento de corte de despesas em momentos de declínio no denominado
faturamento financeiro das “empresas”.

A Constituição Brasileira de 1988 tem muitos dispositivos legais sobre tutela dos Direito
Sociais, alías para alguns, há dispositivos demais e eficácia de menos. Mas, ao buscar nas
modernas técnicas hermenêuticas o que sejam Direitos Fundamentais, o que se encontra é uma
indefinição a cerca do entendimento dos mesmos. A sua essência é muita ampla no campo

investigativo, ou melhor, nos deixa desnorteados no campo epistemológico
[9]

.

No que concerne a “dignidade da pessoa humana”, Cavalheiro (2009, p.44)
[10]

 elucida
que, na Constituição do Brasil, ela está intimamente ligada à Justiça Social em vários artigos, da
seguinte forma:

A dignidade da pessoa humana, Justiça Social e Direitos Sociais são valores
reconhecidos e tutelados constitucionalmente. A dignidade da pessoa
humana foi inscrita expressamente como fundamento da Repúlblica no inc.
III do art. 1º. Da Constituição Federal e a Justiça Social é identificada nos
art. 3º. , 6º. , 7º., 170, 193 da Constituição Federal. Os direitos sociais no
art. 6º, e os direitos dos trabalhadores do art. 7º. Alçam a Justiça Social às
posições de fundamento da ordem econômica, no caput do art. 170, e
objetivo da ordem social no art. 193, tudo em decorrência da posição da
dignidade da pessoa  humana como fundamento da República. Ademais, os
objetivos fundamentais da República  são a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a
erradicação da pobreza e marginalização, a reduçào das desigualdades
sociais e regionais e a promoçào do bem de todos, conforme o elenco do
art. 3º., objetivos estes relacionados umbilicalmente com a Justiça Social.
 
 

No atual cenário social/econômico/político em nosso país, nos depreendemos com reais
apelos para mudanças de toda sorte das relações de trabalho, em especial nas de empregos
formalizados, pois a anacrômica Consolidação das Leis Trabalhistas é evidente e não atende
mais às expectativas do dinamismo – capital/trabalho.

Ora, o que mudar? Esta pergunta avassala os mais céticos e os mais ativos no campo
laboral. Mudar a Lei poderá trazer melhorias? Ou fica como tal? Vamos ser mais contudentes.
Deixamos, então, os envolvidos nas relações resolverem tudo, fortalecendo os sindicatos de
empregados e empregadores no prisma negocial. O Estado tira proveito disso? Apenas recebe,
via participação econômica dos resultados, ou, em outras palavras, fica frente a um sistema
arrecadativo dos encargos sociais e os repassa à população diante do seu assistencialismo
crescente. Muito fácil! Se não fosse o jogo de interesses conexos. Empregadores querem pagar
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menos e tirar o máximo dos empregados, estes, por suas vez, querem menos trabalho e mais
contrapartida econômica e o Estado intervém, mas no sentido de prover o menos e obter o
máximo de ambos. Um paradoxo incontestável neste embate.

No fundo de tudo isso, a culpa é da legislação. No entanto, os três elementos –
Estado/empregado/empregador, ainda não conseguiram dar conta de que, no Brasil, a legislação
apenas trata deles, mas existe outra parte da população que está sendo rotulada de
“trabalhadores informais”, porque não possui nenhum tipo de proteção da mesma Lei, tão
conclamada a ser modificada. Para dar conta disso, rotula-se então duas denominações
genericamente empregadas – “os formais e os informais” e, assim, consegue-se fazer o que

denomina-se de políticas públicas na áera social
[11]

 para preservar o “emprego”.
Não desvirtuemos. Afinal, que modelo legalista pretendemos? Protecionista àqueles que

têm suas relações de emprego ou de trabalho (em certos casos) amparados no corpo normativo
consolidado e, acabam por buscarem o Poder Judiciário ou perante os novos meios ou vias de
soluções das lides trabalhistas para resolverem as divergências que decorrem da inaplicabilidade
dos comandos normativos. No campo pragmático a legislação é falha em muitos sentidos, pois
ao contrário de trazer critérios para que as pessoas envolvidas no setor laboral tenham
mecanismos para reger a relação, acaba contribuindo para que as mesmas sintam a vontade
para pautar conflitos de toda natureza, no âmbito de suas atuações. Modifiquemos então a Lei.

Posso afirmar que isto acontece paulatinamente em nosso meio, imperceptivelmente, eu
diria. Sem assustar. Assim, as normas trabalhistas vão se adequando à realidade pela via mais
difícil, no Poder Judiciário, quando deveria ser no Poder Legislativo, encarregado para tal. Vã
utopia. Dentro desse quadro é que podemos trazer a tona alguns pontos para uma reflexão de
todos, deixando bem nítido que nosso Direito Laboral urge, realmente, de aperfeiçoamento em
muitos sentidos, mas o normativo, em especial, é um deles

Neste iter perguntamos: precisamos de um Direito do Trabalho de crise? Difícil resposta.
Mas, já bate em nossas portas as ondas avassaladoras da relativização do princípio da proteção
ao trabalhador que não é uma conquista em termos legais, mas uma conquista da melhoria
social dos mesmos. Como viver em um país em que se descumpre tudo em termos de
obrigações trabalhistas?

 Os nossos tribunais refletem este ponto, estão entulhados de processos envolvendo
ações de toda natureza jurídica e o pior, o grande volume delas volta-se ao Estado que ao
prover os serviços públicos tidos como essenciais, os quais deveriam ser prestados pelo gestor
da governança pública, têm sido assolados com a onda neoliberal e cedem espaço para a
iniciativa privada fazê-los. Assim, a função do “príncipe” é apenas arrecadar para suas finanças
se avolumarem, sem, entretanto, dar a devida contraprestação social. Veja-se como está o
fenônemo do crescimento vertiginoso da tercerização. Terceriza-se pelo Estado até funções
essenciais da soberania nacional. Novos tempos! Diríamos nós, para ser mais suscintos.

Outra verdade inconteste – o ser  humano não vive sem trabalho, em especial aquele

relacionado com o auferir rendimentos para sua existência
[12]

, ou seja, a máxima clássica que o
“trabalho dignifica o homem” (ser humano), nunca foi tão evidenciada na sociedade atual.
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Com isto, o Estado moderno “constituído” por um corpo normativo não veda, em seu
patamar constitucional, inserção dos Direitos Sociais. Ao contrário, até incentiva esta forma de
fortalecimento dos mesmos. Tal feito é evidenciado na maioria dos textos constitucionais na
atualidade, não só por aqui mas, também, em outros países. A grande questão não constitui isso
mas, como adequar tais normas à realidade, pois as relações de trabalho se alteram,
vertininosamente, a cada instante.

Citemos as modalidade praticadas via internet e aí está uma nova classe de
trabalhadores(as) em nossa sociedade, sem uma legislação condizente com tais atividades, além
do mais, uma modalidade recente. A população que não tem acesso a tais tecnologias fica de
fora da transformação e mais, nossa Lei trabalhista de 1943 trata da questão de forma obsoleta.
Ora, vejamos um dos artigos consolidados que praticamente perdeu eficácia por desuso na
atualidade:

Art.72. Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia,
escrituração ou cálculo), a cada período de noventa minutos de trabalho
consecutivos corresponderá um repouso de dez minutos não deduzidos
da duração normal do trabalho (Consolidação das leis do trabalho - CLT
– Decreto-lei n. 5.452, de 1º. Maio de 1943).
 
 

A informática, há muito, tornou quase que extinta a modalidade de “datilografia” pela
digitação e nossa legislação continua a mesma. Esse é um exemplo pontual, mas há tantos que
desvirtuariam nossos propósitos se fossemos demonstrar todos artigos legais da CLT.

No âmbito pragmático das novas tendências das prestações laborativas, as novas
tecnologias estão causando alterações de impacto nas formas de prestação das das ativades de
serviços, em especial aquelas sob a chancela de um empregador que empregas tais tecnologias
no empreendimento.

Com a chamada revolução digital e os meios de prestação de serviços a título de relação
de emprego, as modalidades de execução se tornam mais versáteis e muitas vezes complexas,
podendo ser, inclusive, controladas remotamente por sistemas de fiscalizações inovadores, a
citar: os bancos de dados com acesso criptografado que somente os envolvidos em tal atividade
têm acesso. Tal inovação veio a ser um fator de despersonalização do trabalho, ou seja, o
realizado fora do ambiente tradicional (do empregador), mas controlado por meio eletrônico.
Dentre as novas tecnologias que possibilitam tal forma de trabalhar está a “internet” que
permite o pleno exercício de várias atividades sob a chancela do que se denomina de
“teletrabalho”.

Ainda bem que temos uma gama de juristas conscienciosos de que tal situação não pode

ser perpetuada. Citemos Alvarenga (2009, p.705)
[13]

 ao relatar que:
Destarte, a atualidade sociojurídica aponta a inefetividade das normas
fundamentais do trabalho, a crise da justiça social, a morosidade, o
problema de acesso à justiça e não-implementação dos direitos sociais,
etc. E todos esses fatores se expressam pela absoluta falta de função
social do Direito, ou seja, pelo cotejo entre o texto constitucional e
contexto social.
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Falarmos em contraste legislação e realidade social é mais do que praxe em nosso cenário

jurídico. Fica até óbvio, em muitos momentos, repetir isso. O que realmente carece nosso meio
laboral é dizer quais são as sugestões e implementá-las para que realmente mudem[14]. Mudar
o quê? Nosso sistema legal arcaico ainda é solapado por um emaranhado de Leis de toda
natureza, que desorientam o hermeneuta e, o pior, só facilita sua ineficácia. Gonzales (2000,
p.171)[15] ao falar em diagnóstico da situação laboral brasileira, menciona o contexto da Justiça
do Trabalho que, devido ao grande volume de ações discutidas no seu âmbito, posterga, ainda
mais, o descompasso “Lei” e realidade. Mas, o advogado corrobora conosco ao falar do
complexo normativo que envolve nosso Direito Laboral, que dá guarida ao entulhamento do
Poder Judiciário do trabalho.

Vejamos sua exposição:
É preciso que tenhamos coragem de fazer o diagnóstico. É claro que este
diagnóstico não é apenas da Justiça do Trabalho, mas, do contexto em
que ela está inserida. Falemos primeiro da nossa sociedade. Sempre
estivemos sob o intervencionismo estatal. A origem do nosso direito – e
ainda hoje o domínio – é totalmente da intervenção estatal. Basta que
vejamos o cipoal que estamos divergentes. Constituição Federal,
Emendas Constitucionais a todo momento, Leis Complementares à
Constituição, Decretos-leis famigerados da época da ditadura ou apenas
da época de recessos do legislativo, Medidas Provisórias substitutivas dos
Decretos-leis em sua enxurradas, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias,
Ordens de Serviços, Instruções Normativas e, em menor número,
Convenções, Acordos Coletivos, Regulamentos etc. Este é o cipoal com
que convivem os advogadoso. Este é o cipoal legislado com o qual
convivem os senhores juízes, os senhores ministros. Algo deve ser feito.
É preciso que haja mais técnica na legislação. É preciso que haja menos
dúvida na sua aplicação...”.
 
 

Se não bastassem tais evidências, ainda encontramos outros entraves nas denominadas
modificações em nosso Direito do Trabalho, como acontece com as recentes modificações na
estrutura processual do trabalho, pautadas eminentemente nas modificações do Código de
Processo Civil brasileiro, numa tendência denominada de Pacto Republicano para
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Para elucididar nossa posição sobre tais reformas,
podemos dizer que por tal amplitude, é temerário pautar uma reforma apenas em normas
parceladas, o que denomino de ‘parcela” é ir direto a alguns institutos do CPC, modificá-los,
inserir-lhe letras (a, b,c etc) e esquecer-se de outros institutos fora do Código, sem analisar
sistematicamente tais normas e pensar que o problema da Justiça Trabalhista está no CPC,
modificando-se este altera-se para melhor aquela. Vã missão. Urge sim, reunir o Direito
Processual Trabalhista em sua autonomia como Instituto peculiar e dar-lhe a devida importância
e não ficar ‘costurando’ imperfeições com outro Código ainda que similar, que não possui –
diríamos conotação necessária para suprir o Processo Laboral. E mais, alterações no CPC
recentes demonstram o quanto nossa legislação processual está aquém da real eficácia social.

 
O novo CPC em discussão no Congresso Nacional demonstra fielmente o que acabamos
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de mencionar. Vem aí novo Código, certamente virá um novo Processo do Trabalho.
Como fica nosso meio laboral diante desse quadro? Mudemos as Leis? Mudemos a

realidade social, econômica? Como mudar? Quando mudar? Quem vai mudar? Questões de fácil
resposta se não fosse nossa cultura de nação dependente das inferências externas desde o
processo colonial e, hoje, diante dos países considerados desenvolvidos, que mantém este
mesmo desenvolvimento cadenciado segundo seus interesses, cerceando de todos os lados, os
emergentes.

Nosso Direito do Trabalho está, assim, envolvido e não há mudanças de pronto, pois, se
assim fosse, mudaríamos nossa realidade social e quebrariam-se os parâmetros econômicos.
Mudanças abruptas desencadeiariam a queda do nosso sistema financeiro que, na verdade,
sustenta o mundo do trabalho, como muitos não querem admitir. Pastore (2000, p.126)[16]
enfatiza que a saída seria uma simbiose entre flexibilização e garantismo que, de certa forma,
pode vir a ser uma pseudo solução. Mas, transformações são reivindicadas além do campo
trabalhista. Voltemos a posição do economista:

Quem sabe dessa maneira o Brasil encontraria um modo de respeitar a
cultura do garantismo legal, a cultura do direito e ao mesmo tempo de
enfrentar a situação nova da economia que exige mais flexibilidade na
contratação do trabalho. Feito isso, aí sim, poderíamos pensar nos outros
dois componentes importantes do quadro legal trabalhista. Quais são:
Justiça do Trabalho e Organização sindical.

 
Atacar, simplesmente, o aspecto normativo e responsabilizar seu cunho legalista como

único ponto causal de todas as mazelas do Direito do Trabalho é passar longe do problema.
Claro que nosso Direito Laboral destoa da realidade, até porque foi feito em época ditatorial, em
um país pré-industrial, equidistante, principalmente, da realidade pátria, pois foi importado, em
muitos aspectos, do modelo europeu. O que choca, ainda mais, em dias atuais, é simplesmente
buscar parâmetros em legislação do direito americano, o qual é amplamente desregulamentado.

No Brasil, temos disparates de toda sorte, rincões eminentemente agrícolas, áreas
selvagens onde a população desconhece que exista até mesmo nossa CLT e, também há, partes
do país que estão sendo consideradas modelo para os países avançados, como área petrolífera,
indústria de automóveis, telefonia etc. Realidade esta, contemplada com apenas uma CLT,
emendada a todo momento por Leis esparsas, sem nenhuma obediência aos princípios básicos
de qualquer código, ou melhor dizendo, transforma a mesma em um emaranhado normativo sem

qualquer rigor científico e, cabe, a nós, consertar tudo
[17]

. Obteremos sucesso?

Proféticas são as palavras do jurista francês Javillier (2000, p.184-187)
[18]

, pois o mesmo
faz uma análise das mudanças no modelo europeu, se é que se pode falar que existe um, pois
há alterações a todo instante por lá também, o que torna sua revelação prolixa nas diversidades
de situações. Diante a construção do que se denomina, atualmente, de Direito Comunitário da
Europa, Javillier relata que alguns modelos podem servir de respaldo para nossa filosofia laboral,
ou melhor, como adequar nossa realidade a atual conjutura econômica/social.

Vejamos tais modelos:
O modelo alemão, um modelo de paz, de cooperação, através da
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empresa. O direito do trabalho tem um papel muito importante e não
somente na Alemanha, também na Áustria e em países baixos, com esta
instituição tão importante que influencia muito a economia européia, a
instituição da co-decisão no nível da empresa, com o conselho da
empresa.
 

 
E mais: “O modelo suíço, que é, para nós, tão impossível de entender, tem uma visão

diferente, onde a autonomia é elemento fundamental, nele o Estado tem um papel subsidiário”.
Ao falar da evolução porque passa as sociedades atualmente, Javillier (2000, p.184-187)

chama atenção para um ponto fundamental a nosso ver:
...tão importante para nós e para completar o mundo e sua evolução, o
informe é preservar valores e promover mudanças. Este é um informe de
direito geral, mas para mim é o esforço, não só do modelo europeu, mas
de algumas pessoas do mundo.

Plenas palavras! Mudar e preservar valores constitui um vetor essencial, não deve destruir
o construído, mas sim, aperfeiçoá-lo. Isto se aplica ao Brasil de imediato. Implodir a CLT para
atualizá-la é destruir valores que bem ou mal, nós estamos acostumados. Mudanças de valores
não vão acontecer em nosso meio. Não se muda a história de 500 anos com uma destruição das
Leis trabalhistas brasileiras, mas sim, aperfeiçoando-as. Ainda que isto cause pânico é assim que
dever ser. Temos inúmeros exemplos de alterações nas leis trabalhistas “tupiniquins” sem,

contudo, destruir nossos valores
[19]

, mas que têm dado certo, ainda que seja com imperfeições é
verdade.

Na posição de Barros (2000, p.245)
[20]

 temos uma visão ampla da questão do Direito do
Trabalho e a nossa realidade social, da forma abaixo:

Se antes os direitos trabalhistas tinham que ser assegurados,
independentemente das possibilidades da empresa, hoje a sorte da
empresa é vital, porque é fonte de emprego. O emprego é, hoje, cada
vez mais escasso. Já se admite atualmente redução do salário, conforme
preceituado pela Constituição Federal brasileira de 1988 (art. 7º. , VI),
para preservar o emprego.
 
 

Outro fator relatado pelo nosso mestre paulista cinge-se ao ponto que conviver com as
diversidades em nosso país e configura um pluralismo regional devido às culturas e imensidão
do território, além do que, acrecente-se, por nosso juízo, que há uma imensa centralização da
nossa economia na mãos de poucos. Mas, vejamos as palavras do mestre:

Vale assinalar, ainda, que o elenco de direitos trabalhistas assegurados
para um país tão diversificado como o Brasil, independentemente das
possibilidades da sua economia, constitui obstáculo quase intransponível
para sua adaptação à dinâmica das relaçòes sociais de trabalho atuais
(BARROS, 2000, p.245).
 
 

Por fim, citemos, ainda, Barros (2000, p.245) que defende a flexibilização de certa forma
para solução ao nosso direito laboral, ou seja:

A flexibilização que, em alguns casos, não é prejudicial aos trabalhadores
nas novas configurações de trabalho do mundo moderno, não constitui,
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no Brasil, uma tendência linear.  Normas flexibilizadoras convivem com
outras, que criam vantagens e privilégios, cada vez mais frequentes, a
certas categorias.
 
 

Temos, então, alterações na relação contratual de emprego via Constituição, que são
permitidas para alguns, ou seja, aqueles centrados na economia. De outra sorte, temos, devido
a nossa estrutura trabalhista, parte da população desamparada legalmente. Fala-se em
flexibilização de normas sem dar conta de que muitos nem conhecem o que são seus Direitos
Trabalhistas, um paradoxo incontestável, usando a palavra macro de Javillier. Sem deixar de
mencionar que as negociações realizadas em nível de sindicatos tendem a acompanhar a nova
ótica trabalhista em nosso país, qual seja o Direito do Trabalho esta a ser regulamentado pelos
próprios envolvidos na relação de forma equidistante do Estado. Bom ou ruim? Certo ou errado?
Adequado ou não? Cruciais ponderações que outros não exitam em analisar, como Carlos (2010,

p.32)
[21]

, ao dizer:
Mas não se pode deixar de advertir que, a flexibilização de direitos não pode
ser utilizada para a precarização das condições mínimas de trabalho ainda
que as novas normas sejam fruto da autonomia privada coletiva, com a
participação efetiva das entidades sindicais na condição de representantes
dos trabalhadores. É que nos dias atuais, a força negocial sindical encontra-
se destituída de efetividade em face do desemprego que assola o país, o
que faz com que muitas vezes a manutenção do emprego torna-se uma
moeda valiosa na mesa de negociação.
 
 

Citemos o caso da transição da estabilidade plena para o sistema de Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço. É falho este, sim, mas, mais catastrófico aquele, pois ambos atores da
relação de trabalho precisam sobreviver e o ônus não deve ser só de um. Aí está o Seguro
Desemprego como algo oriundo desse processo, que implantato está e passa por
aperfeiçoamento constante. A nosso ver uma transição que deu mais dinamismo ao cenário
laboral, sem contudo aniquilar o próprio Direito do Trabalho brasileiro.

Vamos trabalhar, assim, aperfeiçoando o modelo brasileiro, que nem se quer ainda existe,
devido a ser algo vindo do exterior e não da nossa cultura. Mas precisa avançar diante o
dinamismo social e se adequar, constantemente, às novas relações de trabalho e não ficar
estático. Assim deve ser.
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CONCLUSÕES

 
Dentre muitas ilações possíveis, acerca do presente estudo, podemos destacar:

a)      Apesar de uma “crise” econômica assolar, de modo geral, todos os países, com reflexo
especial no campo laboral, muitos deles não demoraram para implementar medidas
salvadoras para sobreviverem financeiramente. Tais atos foram evidenciados com as
sequentes ajudas dos governos aos seus respectivos agentes financeiros e estes, por
conseguinte, adotaram amplas medidas para ajudar as empresas, que procuraram manter
os postos de trabalhos ativos;

b)      No Brasil, segundo os representantes do Estado, a “crise econômica” chegou de forma
a não impactar todo o sistema financeiro, mas medidas foram tomadas para que as
empresas mantivessem os empregos, a todo custo. O Estado adotou, através de vários
incentivos fiscais, benefícios amplos aos empresários que tiveram dos
trabalhadores/empregados ampla adesão;

c)      O implemento das medidas salvadoras, no entanto, não levaram em consideração parte
da população que está fora do mercado de empregos denominados de informais, ou seja
continuam a deriva em um sistema econômico que os exclui e que nem mesmo os
considera como afetados por ondas avassaladoras que atingem os países que controlam
tais fatos, do lado externo. Assim, aqueles que contribuiem para o sistema econômico
formalmente são protegidos, os outros continuam como estão – fora do sistema
econômico, dependentes do assistencialismo do Estado para garantir o que se denomina
de existência digna, garantida amplamente pela Constituição de 1988 com fulcro nos
“Direitos Fundamentais”, sem contudo precisar o que sejam estes.

d)     As alterações evidenciadas repercutem mudanças na legislação trabalhista que, no
Brasil, já é arcaica historicamente em muitos pontos. Assim, há apelos para alterar tais
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normas jurídicas que já estão em descompasso com a realidade. Parametrizam mudanças
embasadas em Leis de outros países que nada correspondem à realidade pátria, apesar
de nossa legislação trabalhista ser reflexo de normas advindas do exterior, o que não
contribui para aperfeiçoamento ou alterações do nosso sistema normativo laboral;

e)      As mudanças foram elaboradas e colocadas em aplicação apenas no campo teórico e
no plano da efetividade pouco teve reflexo, até porque o Estado bancou, em muito, o
custo das empresas decorrentes da “crise”, basta verificar as vultuosas quantias deixadas
de arrecadar através dos dominados incentivos fiscais dados aos empresários e ao
sistema financeiro de modo geral;

f)       Com isso, as Leis trabalhistas brasileiras são consideradas inócuas para regular as
relações de emprego/trabalho. Mas, o problema passa longe desta questão, pois nosso
sistema econômico está centrado nas mãos de poucos e estes procuram tirar proveito de
tal fato por todos os meios possíveis, dentre os quais conclamar toda a sociedade para
flexibilzar o Direito do Trabalho brasileiro, já que este não lhe interessa mais. Assim,
caminha, paulatinamente, o que denominamos de desregulamentação jurídica do trabalho
que, em nosso país, podemos dizer com firmeza do “emprego formal”.
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[1]Corrobora com nossa posição os fundamentos teóricos dos autores Watzlawick, Beavin e
Jackson (1989, p.5)):
 

Um fenômeno permanece inexplicável enquanto o  âmbito de observação
não for suficientemente amplo para incluir o contexto em que o
fenômeno ocorre. Quando não se apercebe das complexidades das
relações entre um evento e a matriz em que  ele acontece, entre um
organismo e o seu meio, o observador ou depara-se com algo
“misterioso” ou é o induzido a atribuir ao seu objeto de estudo certas
propriedades que o objeto não possui.
 

WATZLAWICK,Paul Janet; BEAVIN, Helmick; JACKSON Don D. Pragmática da comunicação
humana. São Paulo: Cultrix, 1989. p. 5.
[2]In January 2009, the ILO constructed and published three scenarios for how the crisis would
impact global and regional unemployment in 2009:
 

-    Scenario 1 was generated using the historical relationship between
economic growth and unemployment at the country level between 1991
and 2008, together with the IMF GDP growth projections for 2009.
-    Scenario 2 was generated on the basis of the relationship between
economic growth and unemployment during the worst observed
economic downturn in each country, by applying this relationship to the
2009 IMF GDP growth projections.
-    Scenario 3 was generated by taking the worst observed year-on-year
increase in each country’s unemployment rate and assumes that this
same increase would happen simultaneously in all developed countries in
2009. Given the lagged impact of the crisis in developing economies, for
these economies, half of the largest observed increase is assumed to
occur in 2009.
 

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION. Diponível em: http://www.ilo.org/pls/apex/f?
p=109:1:0 . Acesso em: 15 jan 2010.
 
[3] O que enfatizamos como economia decorrente da globalização envolvendo as relações de
trabalho é que, cai por terra agora os padrões de emprego fordista. O trabalho/emprego está
mais ajustado às condições de vida dinâmica em padrões completemente diferentes dos de um
século atrás. As normas jurídicas acompanham tais patamares de não rigidez, não há mais
postos de trabalho fixos, salário/remuneração engessados. As empresas buscam na terceirização
sua nova forma de atuar. Sem falar da revolução laboral causada pela internet. Hoje, trabalha-se
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online, conectado com vários centros laborais em diferentes países. O empregado não vai mais a
empresa, mas acessa a mesma via internet no computador ou outros meios de conexão e, em
muitos casos, até por telefone celular. Novos tempos, novas relações de trabalho pedem novo
Direito do Trabalho.
 
[4] Não diferente é a posição de Nascimento (2009, p.7)) ao analisar o cenário de crise
decorrente do país do norte, ao  ser enfático:

Crise econômica é um fenômeno episódico.Tem várias dimensões. Anda
de mãos dadas com as variações do sistema  econômico mundial,
nacional e empresarial e, por consequência, com o problema dos
empregos e a necessidade da sua manutenção. Assim, é companheira,
por mais que se queira evitá-la, do Direito do Trabalho. É correta a
culpabilização do Direito do Trabalho a respeito das consequências da
crise econômica? Evidentemente, não. Suas causas são outras, como
ficou a todos evidenciado com a crise de 2008 que começou nos Estados 
Unidos da América, país no qual o ordenamento jurídico sequer é
legislado – salvo raríssimas leis – é fundamentalmente negociado entre
os sindicatos e empresas.
 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Crise econômica, despedimentos e alternativas para a
manutenção do emprego. São Paulo: Revista LTr, vol. 73, n. 01, jan. 2009. p. 7.
[5] VILLATORE, Marco Antônio e PETRUCCI, Fabio. Crise econômica e Direito do Trabalho –
O direito de emergência da Itália. Jornal do 49º. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho.
São Paulo: Ltr, 2009. p.17.
[6] A nossa jurisprudência trabalhista tem pautado sua tendência em muitos casos no
acompanhamento da adoção da flexibilidade dos Direitos Trabalhistas e há uma gama
considerável de julgados nesse sentido. Cassar (2008, p.190) elenca uma série de julgados, que
por uma questão de delimitar o rol, citaremos apenas um, antes, porém, ela nos chama atenção
assim:

A jurisprudência tem temperado o princípio da  condição mas benéfica,
sob a influência da flexibilização e da excessiva rigidez nas regras
trabalhistas, provocando recortes e crise no princípio basilar da proteção
ao trabalhador, conforme entendimento dos Tribunais abaixo ilustrado:
OJ 159 da SDI-DO TST: Data de pagamento. Salários. Alteração. Diante
da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento
normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola
o art. 468, desde que observado o parágrafo único, do art. 459, ambos
da CLT...
 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 190.
 
[7] Stephan enfatiza que a jurisprudência tem julgados divergentes sobre a matéria, e menciona
que um dos elementos de tais posições, constitui a ausência de normas para regulamentar este
fato, pois:
 

A jurisprudência pátria, atenta à realidade social, infere tratamento
jurídico diferenciado entre dispensas individuais e coletivas, sustentando
a existência de abuso por parte da empresa, que sem prévia negociação
coletiva dispensa coletivamente contingente de empregados(5). É bem
verdade, igualmente, que existem decisões contrárias que reputam como
lícita tal conduta patronal, ante a ausência de norma jurídica expressa
que obrigue o empregador a negociar antecipadamente com as
entidades de classe e buscar outros métodos que precedam a dispensa
coletiva.

Stephan, Claudia Coutrinho. As crises econômicas e as dispensas coletivas no Direito
brasileiro. Jornal do 50º. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo, LTr,
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2010.p.43.
[8]Aqui, queremos inserir algumas reflexões sobre tais elementos, apesar de não ser o foco do
presente estudo, mas que cabe, perfeitamente, falar neles. Para tal, vamos buscar subsídios
teóricos em que o fez com propriedade, como Fonseca (2006, p.93-95) em sua tese de
doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que tivemos a honra em compor
a Banca de Avaliação.

Diz ela:
Vale lembrar que alguns autores, ao se fixarem no argumento de que os
direitos econômicos, sociais e culturais existem sob a reserva do possível,
imprimem-lhes uma natureza meramente programática e não vinculante.
Contrariamente a esta linha de pensamento, há quem afirme que a
teoria da “reserva do possível” é um argumento falacioso, vestido de
uma ilusória racionalidade, mas que, no fundo, desconsidera em que
medida o custo é consubstancial a todos os direitos fundamentais. Assim,
em virtude da integridade dos direitos humanos, o argumento da
‘escassez de recursos’ para a não observância dos direitos econômicos
sociais e culturaris acaba afetando tanto estes direitos como os civis e
políticos.
 

Fonseca enfatiza, com total autoridade, que:
 

Centrando a discussão no ordenamento jurídico brasileiro, o Supremo
Tribunal Federal tem reiterado em seus julgados que ‘a cláusula da
reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a
finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilição de
direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade.
 

Como referencial, Fonseca cita o RTJ n. 175/212-1213.
 
FONSECA, Maria Hemilia. Direito ao Trabalho: um direito fundamental no ordenamento
jurídico brasileiro. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, p. 93-
95.
[9] É o que depreendemos da fina doutrina dos pesquisadores Rosa e Matias (2008, p.115-117)
que enfrentam tal conceito ao mencionar que a própria Constituição brasileira traz um
sincretismo, ou melhor:
 

Esta confusão terminológica não é incomum. Basta uma simples análise
na Constituição Brasileira de 1988 para constatar-se que, também, o
legislador constituinte utilizou várias expressões para designar o mesmo
conteúdo: “Direitos Humanos” (art. 4º., inc. II), “direitos e liberdades
constitucionais” (art. 5º , inc. LXXI), “direitos e garantias fundamentais”
(art. 5º , §1º ), “direitos e garantias individuais, art. 60, 4º §, inc. IV).
 

Diante este quadro, após análise de autores consagrados como Canotilho e Sarlet, os autores
falam em duas correntes doutrinárias preponderantes que dão conotações diferentes aos Direitos
Fundamentais, quais sejam:

 
...a corrente minimalista dos direitos fundamentais, que se aproveita da
carência de silueta definida dos direitos fundamentais para tornar
pequeno o seu rol; de outro lado, existe a corrente maximilista dos
direitos fundamentais, que se vale justamente da fluidez conceitual para
abrilhantar os direitos fundamentais. Atualmente, a corrente majoritária é
a maximilista, como faz prova a clara receptividade constitucional aos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11077



novos direito fundamentais, bem como o crescente número de tratados
internacionais versando sobre a matéria e a validação do primado da
proibição do retrocesso.
 

ROSA, Marizélia Peglow da e MATIAS, Antônio Walber. A vinculação dos Direito
Fundamentais: do direito internacional às relações interprivadas. Estudos de direito
internacional: anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional./Wagner Menezes
(Coord.)./Curitiba: Juruá, 2008. p.115-117.
               
[10] CAVALHEIRO, Ruy Fernando. Justiça social e Direito do Trabalho. Jornal do  49º
Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2009. p.44.
[11] Se servir de alento, ressaltamos que não estamos sozinhos neste posicionamento, vamos
citar apenas um expert em economia. Há outros, mas este basta. Trata-se de Campos (2000,
p.135) ao falar dos paradoxos que existem no Brasil, diz ele: “Um paradoxo que vejo na cena
brasileira é o do paternalismo populista que tem um resultado curioso; ao invés de auxiliar e
proteger os pobres é um instrumento de eletismo”.

Continua ele:
...poucas coisas há mais elitista no Brasil do que os resultados concretos
da legislação trabalhista. Foi rejeitada na prática pelo grosso da mão-de-
obra. 80% dos novos empregados criados são produzidos na economia
informal. O que significa uma rejeição da legislação trabalhista. E 57%
dos empregos já existentes são de pessoas sem carteira assinada – fora
da legislação trabalhista. Que ideia é essa de que a legislação trabalhista
auxilia os pobres? Ela criou uma elite de trabalhadores sindicalizados que
têm carteira assinada e a grande massa que é privada dos mais
rudimentares benefícios. Portanto é um artifício devastadoramente elitista
e é hipocrisia dizer o contrário.
 

CAMPOS, Roberto. Reforma trabalhista: anais do  Congresso Internacional do Direito do
Trabalho – direito do trabalho ou direito ao trabalho? Coordenador Ney Prado. São Paulo: Ltr.
2000, p.135.
[12] Esta visão esta evidenciada por Frank Tannenbaum em 1951 em seu trabalho sob o título de “A Philosophy of Labor” nos EUA  assim:

We have become a nation of employees” increasingly dependent on the
job as the critical recourses of our lives. The continuing contraction of
American farming and other self-employment makes this even truer
today. For most member of modern society, no public relationship is
more important than their relation to the entity for which they work or
would like to work.
 

Estreicher, Samuel, Harper, Michael C. The law governing the employment relationship.  Minnesota: West Publishing Co. St.  Paul, 1990, p.1.

[13] ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. Hermenêutica e Direitos Humanos Sociais do
trabalhador. São Paulo: Revista LTr. 73, N 06, Junho de 2009. p. 705.
 
[14] Há muito se fala em nosso país de “flexibilidade” das normas trabalhistas como solução
evidente para o descompasso lei e realidade no campo laboral. No início do novo milênio foi
coordenado por Ney Prado o Congresso Internacional do Direito do Trabalho: “A reforma
trabalhista: direito do trabalho ou direito ao trabalho”. Neste evento magno, discutiu-se os mais
variados temas sobre nosso anacrônico Direito Laboral com participação do melhor de nossa
inteligência jurídica e não jurídica . Pegumtas-e novamente: o que mudou de lá para cá? Uma
questão de árdua resposta, como tantos outros temas jurídicos. Mas, certamente as relações de
trabalho mudaram em muitos aspectos a legislaçào não avançou nesse sentido.
 
[15] GONZALES, Ismal. Reforma trabalhista: anais do  Congresso Internacional do Direito do
Trabalho – direito do trabalho ou direito ao trabalho? Coordenador Ney Prado. São Paulo: Ltr.
2000. p.171.
[16] PASTORE, José. Reforma trabalhista: anais do  Congresso Internacional do Direito do
Trabalho – direito do trabalho ou direito ao trabalho? Coordenador Ney Prado. São Paulo: Ltr.
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2000. p.126.
[17] Observemos os Arts.. 476-A da CLT,que recentemente alterou esta  e que após o colapso
financeiro  de 2008, mais do que depressa levantaram as “vozes dos algozes” das mudanças e
buscaram dar plena eficácia dispositivo legal. Eis o corpo normativo que  diz:
 

Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para
participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo
empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471
desta Consolidação.
§ 1º Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador
deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da suspensão
contratual.
§ 2º O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste
artigo mais de uma vez no período de dezesseis meses.
§ 3º O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial,
durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido
em convenção ou acordo coletivo.
§ 4º Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de
qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo
empregador.
§ 5º Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três
meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das
parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou
acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última remuneração mensal
anterior à suspensão do contrato.
§ 6º Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação
profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a
suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais
referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como às sanções
previstas em convenção ou acordo coletivo.
§ 7º O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de
trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus
correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, no respectivo período.
Art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as
vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

 
Como se percebe, nitidamente, somente após serem observados os requisitos legais é que
poderá ser implantado via Negociação Coletiva tal programa de suspensão do contrato de
trabalho. Gomes (2009, p.9) lembra-nos da norma: “Foi introduzida no ordenamento jurídico
brasileiro em 1998, vem sendo amplamente utilizada pelos empregadores como instrumento de
socialização dos prejuízos advindos da atividade empresarial”.

 
GOMES, Maíra Neiva. A negociação coletiva e a suspensão prevista no Art. 476-A da
CLT – Análise de um caso concreto. Jornal do  49º. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho,
São Paulo: Ltr, 2009. p. 9.
 
[18] JAVILLIER, Jean-Claude. Reforma trabalhista: anais do Congresso Internacional do
Direito do Trabalho – direito do trabalho ou direito ao trabalho? Coordenador Ney Prado. São
Paulo: Ltr. 2000. p. 184-187.
[19] Nesta idéia temos um consóricio quando relata: “A garantia de direitos mínimos ao
trabalhador faz parte de um conjunto de valores humanos civilizatórios (mínimo existencial), que
encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana previsto constitucionalmente
como maior patrimônio da humanidade”.

A ilustre magistra tem posicionamento sobre o denominado welfare (bem estar social)
inefetivado no Brasil, devido termos em nosso meio trabalho escravo, exploração dos menores,
trabalhos deseumanos, sem falar no descumprimento da legislação laboral, assim a ilustre juíza
se posiciona:

 
Hoje, o Direito do Trabalho vive uma fase de transição, onde se
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questiona o paternalismo estatal, a intervenção estatal em regras
privadas. Alguns pretendem a total desegulamentação, isto é, a ausência
total, a abstinência estatal nas relações de trabalho, deixando o contrato
de trabalho livre às regras do mercado, sob o argumento de que o
modelo que inspirou o welfare não existe mais, que os trabalhadores
atuais são mais conscientes, mais maduros, menos explorados.
 

Ob.cit.. 29.
 
[20] BARROS, Cássio mesquita. Reforma trabalhista: anais do  Congresso Internacional do
Direito do Trabalho – direito do trabalho ou direito ao trabalho? Coordenador Ney Prado. São
Paulo: Ltr, 2000. p. 245.
[21]

 A doutrinadora não relega ao plano da subjetivação a necessidade de mudar nosso cenário
jurídico laboral no aspecto legislativo, como depreendemos a seguir:

Não se olvida da necessidade de evolução do direito do trabalho, como,
de resto, do direito como um todo, nem se pretende impedir a
adequação das normas trabalhistas às novas realidades das relações
laborais. Absolutamente. O que se repugna são as alterações legislativas
e criação de normas que pretendam, exclusivamente, reduzir o custo do
trabalho na esteira do discurso neoliberal de “contenção do
desemprego”. Com efeito, na revisão do direito do trabalho, não se
podem perder de vista os preceitos maiores desse ramo jurídico, a saber,
o princípio da proteção e a busca da justiça social, ambos construídos a
partir da constatação de inexorável desigualdade fática que permeia as
relações por ele reguladas.

Carlos, Vera Lúcia. A crise econômica e a observância do princípio da proibição do
retrocesso social nas normas coletivas flexibilizadoras de direitos trabalhistas. Jornal
do 50º. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo, Editora LTr, 2010.p.32.
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DO BAGAÇO A LIBERDADE : A MECANIZAÇÃO DO CORTE DA CANA-DE-AÇúCAR, AS
CONDIÇÕES DE VIDA DOS TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO E

PERSPECTIVAS PARA UM FUTURO INCERTO.

LA MECANIZACIÓN DEL CORTE DE LA CAñA DE AZúCAR Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
TRABAJADORES RURALES EN SÃO PAULO Y LAS PERSPECTIVAS DE UN FUTURO INCIERTO

Awdrey Frederico Kokol
Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis

RESUMO
Embora a economia do país esteja intrinsecamente ligada ao desenvolvimento rural, e o vasto
material que se encontra no campo das demais ciências sociais, a pesquisa jurídica e produção
do conhecimento que tratam das questões agrárias se encontram bem atrasadas. 
Mas não somente a pesquisa jurídica no âmbito rural está defasada, o próprio Direito enquanto
regulador dos conflitos sociais tem se mostrado insensível às transformações sociais no campo,
sobretudo, quando se trata de questões trabalhistas. 
A precarização do trabalho no campo, sobretudo no corte de cana-de-açúcar determina-se
principalmente pela forma de pagamento, salário por produção, bem como pela alta incidência
de terceirização na contratação de mão-de-obra e a presença dos bóias-frias. 
A organização dos trabalhadores rurais está relacionada não somente com a separação do
homem de seus meios de produção, mas também a questão da luta pela reforma agrária eis que
as condições para que o capitalismo se desenvolvesse no campo, e a proletarização se
concretizasse foi retirado do trabalhador seu único meio de resistência, a terra. Mas o
Sindicalismo no campo reconhece em seu aspecto histórico algumas peculiaridades em relação
ao movimento dos trabalhadores urbanos entre eles a forte presença da Igreja e do Partido
Comunista que influenciam significativamente o teor político de suas reivindicações.
PALAVRAS-CHAVES: capitalismo; proletariado agrícola; sindicalismo rural; cortador de cana-
de-açúcar; Mecanização da colheita; queimadas.

RESUMEN
Aunque la economía está intrínsecamente vinculada al desarrollo rural, y un extenso material en
el ámbito de otras ciencias sociales, la investigación jurídica y la producción de conocimiento,
que trata de cuestiones de la tierra están bien atrasados. 
Pero no sólo la investigación jurídica en las zonas rurales no está actualizado, la propia ley como
regulador del conflicto social ha demostrado ser insensible a los cambios en el ámbito social,
especialmente cuando se trata de cuestiones laborales. 
La precariedad laboral en el campo, sobre todo en el corte de la caña de azúcar está
determinado principalmente por la forma de pago de los salarios de la producción, así como la
alta incidencia de la externalización de la contratación de mano de obra y la presencia de
trabajadores rurales . 
La organización de los trabajadores rurales no sólo se relaciona con la separación del hombre de
su medio de producción, sino también la cuestión de la lucha por la reforma agraria es que las
condiciones para el capitalismo para desarrollar el campo y la proletarización se convirtió en
realidad fue tomada por parte del trabajador su único medio de resistencia, la tierra. Pero el
sindicalismo en el campo reconoce en su aspecto histórico algunas peculiaridades en relación
con el movimiento de los trabajadores urbanos entre ellos la fuerte presencia de la Iglesia y el
Partido Comunista que influyen significativamente en el contenido político de sus créditos. 
Así, la pregunta que atormenta caña de azúcar cortadores en São Paulo, bajo la amenaza
inminente de la sustitución de la recolección manual de corte mecánico debido a la prohibición
de quemar las características de la economía y las relaciones laborales el campesinado todavía
con restos de la cultura brasileña de la colonización del país.
PALAVRAS-CLAVE: capitalismo; proletariado agrícola; rural sindicalismo;cortador de caña de
azúcar; la mecanización de la cosecha; quema. 
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INTRODUÇÃO[1]

A necessidade da realização de pesquisas jurídicas que se escusem à produção do conhecimento
dogmático e atentem-se as transformações sociais é emergente. Assim, a escolha do tema se justifica pela
verificação da ausência de pesquisas jurídicas relacionadas aos problemas relacionados com os
trabalhadores rurais. Embora seja possível encontrar uma vasta bibliografia no campo das ciências sociais,
no campo do Direito, os pesquisadores abandonaram a própria sorte os camponeses, sem muita
contribuição da academia.

Dessa forma, questiona-se: se o direito precisa "acompanhar as transformações sociais na tentativa de
minimizar conflitos em um determinado momento histórico" (MISAILIDIS, 2008), e se "a ciência jurídica
contemporânea apela à razoabilidade, ao conhecimento crítico e a reconstrução do ato justo" (GUSTIN,
2002, p.30), porque então os questionamentos no campo jurídico abandonaram a questão do trabalho rural?

De fato a industrialização do país e as rápidas transformações sociais provocam no Direito a necessidade
de se atualizar. No campo, as evoluções demoram mais a se verificar, as mudanças tecnológicas
proporcionadas pela globalização e renovações do sistema capitalista ainda carregam aspectos históricos e
culturais atrelados a colonização, à Casa Grande e à Senzala.

Nesse sentido, diante da aproximação do término do prazo para que a prática da queimada da cana-de-
açúcar seja eliminada nos canaviais, surge à sociedade civil, ao cortador de cana e ao sindicalismo rural o
seguinte problema: qual a perspectiva para esses trabalhadores?

A hipótese para a resposta do problema se verifica tanto na questão da absorção desta força de trabalho por
outros setores produtivos (diante do notório crescimento econômico do país, principalmente no ramo da
construção civil), quanto na possibilidade da degradação ainda maior do labor na colheita da cana e o
desemprego massivo, considerando as características desses trabalhadores.

O provável encontro com o triste fim dessa problemática depende de duas variantes: os espaços de
discussão da sociedade civil, onde nela se inclui principalmente a estrutura e organização sindical, ou a
atuação do Estado, mediante a edição de políticas públicas ou leis que, por sua vez, poderão significar um
progresso ou retrocesso.

A questão é delicada e torna-se mais polêmica diante da verificação dos fatores sociais que a atingem. Se
por um lado, o fim da queima da cana de açúcar preconizado pela Lei estadual 11.241/2002 e o Acordo de
Bandeirantes formalizado entre os usineiros e o governo do Estado podem acarretar a maior incidência da
utilização do corte mecanizado, de forma a substituir o corte manual, por outro ângulo, a queima da cana
corroí a saúde do trabalhador, além do que essa forma de trabalho já sustenta uma condição precária por
ocasião da intensidade de trabalho que demanda em função do pagamento do salário por produtividade.

Dessa forma, nos parágrafos que seguem verificar-se-á a tentativa de concentrar as características deste
trabalho que já nasceu precário, bem como a atenção conferida ao mesmo pelo sistema jurídico trabalhista
em sua perspectiva individual e coletiva, a fim de direcionar as propostas e discussões no âmbito da
sociedade civil e do Estado para que o prejuízo da mudança não reste ao trabalhador.

 

Pressupostos teóricos conceituais do fim das queimadas e da mecanização do corte:

Antes de aprofundar-se na questão proposta no presente artigo é necessário deixar claro algumas
considerações acerca do fogo enquanto método aplicado na colheita da cana-de-açúcar, bem como sobre a
utilização das máquinas colhedoras no setor.

A queima das lavouras na pré-colheita torna a cana-de-açúcar (Saccharum) que é uma planta rígida e com

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11082



tecidos bastantes elásticos e resistentes, mais quebradiça, maximizando a produção em um termo menor de
trabalho. A cana cortada sem ser queimada atinge uma produtividade média de 1/5 do valor produzido
pelo corte de cana queimada. Outrossim, a utilização do fogo antes da colheita traz vantagens agrícolas
como a incorporação da palha ao solo que aumenta o teor de matéria orgânica, a destruição de inimigos
naturais, a facilitação nas operações do preparo e cultivo do solo, a eliminação de pragas o que demanda
menos utilização de agrotóxicos que encarecem a produção e a eliminação de animais peçonhentos que
oferecem riscos ao cortador, etc. (FICARELLI; RIBEIRO, 2010, p.50).

De outro modo, as queimadas geram graves prejuízos ao meio ambiente, à saúde do trabalhador e à
população. Entre suas conseqüências ambientais, as queimadas causam desequilíbrio ecológico de insetos,
répteis e plantas, erosão por gotas de chuvas por estar o solo desprotegido e mudanças no clima das
regiões dos canaviais afetando o ciclo hidrológico e a incidência de radiação solar (FICARELLI,
RIBEIRO, 2009, p. 50 e GONÇALVES, 2005, p.39).

Quanto à saúde humana, o uso do fogo no setor canavieiro causa problemas respiratórios causados por
compostos orgânicos oriundos da combustão da palha, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs) que são altamente cancerígenos. Verifica-se assim que o fim das queimadas era uma questão de
tempo e dinheiro e não de queimar ou não o canavial (GONÇALVES, 2005, p. 36/37).

A conseqüência do fim das queimadas na colheita representa a inevitável adoção da mecanização no setor.
A manutenção do corte manual de cana-de-açúcar nos canaviais após o término do prazo previsto pelo
Acordo de Bandeirantes, em 2017, ou pela lei em 2031, será desumana, tendo em vista que o corte de cana
sem queimar demanda mais força de trabalho e o salário deste trabalhador é determinado pela
produtividade[2]. O cortador de cana passaria a competir com a máquina, sendo que, segundo a professora
Maria Aparecida Moraes Silva cada máquina colhedora produz o corte de aproximadamente 700 toneladas
por dia, quantia equivalente ao que produz 100 (cem) homens (2004, p. 31).

Há de se considerar que a utilização das máquinas para o corte da cana já serviu aos usineiros como
mecanismo de pressão salarial em outros momentos da economia. Após o período conhecido como
"Milagre Econômico", o aumento da oferta de trabalho no setor industrial acarretou a escassez da mão-de-
obra no campo, a ameaça da substituição pela máquina permitiu a manutenção dos salários em desfavor
dos trabalhadores (ALVES, 2009, p.147). 

Em outra ocasião, na década de 80 a mecanização serviu de resposta às greves de Guariba, cidade
dormitório, próxima a Ribeirão Preto, maior produtora do Estado de São Paulo, quando de fato a
implantação de máquinas foi adotada, e hoje, os canaviais da região de Ribeirão Preto detém 56,4% de
produtividade mecanizada (ADDN, 2010).

Desta vez, a mecanização surge em função da retomada da discussão após a Conferência RIO 92 onde foi
criada a Convenção sobre Mudanças Climáticas, o fim da queimada foi proposto por Associações de
Ambientalistas e dos Promotores Públicos por seus efeitos deletérios ao meio ambiente e à saúde humana
(ALVES, 2009, p. 147).

Entretanto, naquele momento, o setor Canavieiro passava por momentos difíceis, a adoção da mecanização
dependeria de incentivos do Poder Público. E foi nesse contexto que os usineiros passaram a pressionar os
financiamentos estatais. No período atual, de expansão do setor, a adoção da colheita mecanizada reflete a
imagem em âmbito internacional de que a produção do etanol é feita sem causar danos ao meio ambiente e
a saúde do trabalhador, para tanto, os usineiros dependem da emissão das certificações conferidas pelo
Estado. Aí cabe a pergunta formulada por Alves: Será que essas certificações estatais serão suficientes para
garantir o desenvolvimento sustentável? (ALVES, 2009, p. 148).

A resposta para tal questionamento não será conhecida até o fim definitivo das queimadas previsto para
2017, isto é, se os usineiros cumprirem o compromisso que firmaram com o governo do Estado reduzindo
os prazos estipulados pela Lei 11.241/2002[3] (UNICA, 2007).
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O avanço da mecanização já tem se mostrado como ameaça aos empregados no corte, os números do
CANASAT (Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais) que monitora os canaviais por satélites indicam que
na safra de 2009/2010 o Estado de São Paulo realizou a colheita mecanizada em 55,7% de sua produção, o
restante fora feito sob o corte manual com a aplicação da queimada (FOLHA RIBEIRÃO, 10 de maio de
2010).

Estima-se que no estado paulista existam aproximadamente entre 180.000 e 250.000 trabalhadores
cortando cana. Tal imprecisão se dá devido a ausência de fornecimento de dados pelas empresas, que só
fornecem o número de trabalhadores contratados formalmente, devido a elevada participação de
temporários e migrantes (estes, representam um percentual aproximado de 54.000 a 75.000), difícil,
portanto, estimar com precisão a quantidade de cortadores de cana (ALVES, 2009, p. 166).

Tem-se assim, por mais problemático que seja, que a mecanização é a realidade do setor, a manutenção
das queimadas, se agora é insustentável, nos próximos anos tornar-se-á um crime. A preocupação que
toma espaço político será a absolvição dos cortadores de cana-de-açúcar no mercado de trabalho, porém
tal problemática "põe o dedo na ferida" do setor sucroalcooleiro, principalmente nas relações de trabalho. 

 

Pressupostos históricos: o capitalismo do campo

No Brasil, a questão canavieira está intrinsecamente ligada à colonização e as primeiras formas de
expropriação de terras. Os portugueses destruíram matas, construíram os engenhos de açúcar, escravizaram
os índios e posteriormente os africanos, é assim que começa a história da cana no país, o maior produtor
mundial de cana-de-açúcar do mundo (ANDRADE, 1994, p. 17).

A atividade canavieira se instala também como uma forma de defesa do solo pelos portugueses contra as
invasões holandesas e francesas, as primeiras instalações de engenho já se verificam em 1532, na primeira
vila do Brasil, a vila de São Vicente, criada por Martim Afonso da Silva (XAVIER, 2008, p. 145).

O engenho é o elemento central da organização da lavoura canavieira, nele estão instalados os meios para
a manipulação da cana e preparo do açúcar, no geral, abrange extensas áreas exploradas pelo proprietário
ou senão, cedidas a lavradores, o lavrador recebe metade do açúcar de sua produção, e ainda paga, pelo
aluguel da terra uma porcentagem que varia de acordo com a região. Outro personagem é o lavrador livre,
que detém sua própria terra, que no geral, consistem em grandes unidades, mas mói a cana nos engenhos,
estes recebem meação integral, na verdade muito se assemelham aos senhores de escravos (PRADO JR.,
1994, p.145).

Mas, a grande propriedade é o elemento que subsidia a industrialização da agricultura, conforme Karl
Kautsky, uma grande fábrica pode se instalar em um determinado lugar, sem necessariamente se preocupar
com os pequenos produtores, ou seja, é possível independente da centralização, no entanto, a exploração
na agricultura só é possível se houver a centralização de pequenos lotes, por este motivo, não somente a
grande exploração e expropriação de terras são imprescindíveis, como também a expropriação de lotes
contínuos de terra, o que se deu de forma violenta contra os camponeses (KAUTSKY, 1968, p. 161).

Assim, no Brasil, a grande propriedade e a monocultura, consolidaram as bases para agroindústria
canavieira.

A grande propriedade será acompanhada no Brasil pela monocultura, os dois elementos são correlatos e
derivam das mesmas causas. A agricultura tropical tem por objetivo único a produção de certos gêneros de
grande valor comercial, e por isso altamente lucrativos [...]. É fatal, portanto, que todos os esforços sejam
canalizados para aquela produção; mesmo porque o sistema da grande propriedade trabalhada por mão-de-
obra inferior, como é a regra dos trópicos, e será o caso no Brasil, não pode ser empregado numa
exploração diversificada e de alto nível técnico (PRADO Jr., 1976, p.32).
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A abolição da escravidão no Brasil no século XVIII se deu de forma concomitante a edição da Lei de
Terras, o que sustentou a implantação do sistema capitalista, sendo a mão-de-obra "escrava", a terra
poderia ser "livre", no entanto, a mão-de-obra "formalmente livre", a terra teria que ser "escravizada" pela
empresa privada, pois senão, não haveria quem trabalhasse para os latifúndios, o que ocorre é a separação
da terra e a força de trabalho, elemento fundamental do sistema de acumulação de riqueza (SILVA, 1980,
p.25).

Portanto da mesma forma que o capitalista se apodera dos meios de produção nos processos de
industrialização, a propriedade fundiária consiste no elemento fundamental que separa os trabalhadores de
seu meio de produção (SILVA, 1980, p.22).

A imigração foi incentivada pra suprir força de trabalho compatível com a demanda da economia, sob o
regime do "colonato" os imigrantes cederam sua mão-de-obra mediante uma contraprestação financeira, e
um pedaço de terra prometida para que eles saíssem de seu país de origem para vir ao Brasil (MARTINS,
1978, p.123).

Conquanto, a imigração que antes aparecia como sonho os homens italianos, espanhóis e portugueses
desvelou-se como um pesadelo, os imigrantes serviam como mão de obra de substituição ao regime
escravista (MARTINS, 1978, p.123).

Mas a produção da indústria canavieira está estritamente relacionada à expansão do cultivo de novas áreas
gerando a necessária reconfiguração do espaço geográfico que pressiona as mudanças no modo de visa dos
camponeses a nas relações de trabalho (SOUZA; THOMAZ JÚNIOR, 2008, p. 03).

A consolidação da industrialização que se verifica no século XX, com a substituição das importações e
implantação da indústria pesada, ou seja, a siderurgia e a petroquímica, ou seja, a utilização de tratores e
equipamentos agrícolas, bem como fertilizantes químicos, rações e medicamentos. Tais inovações
implicaram na maior demanda de mercado consumidor com a ajuda do Estado por meio da implantação de
políticas agrícolas (SILVA, 1980, p. 27).

Mas, como afirma Kautsky: a extensão do mercado, a posse de meios financeiros, a presença de condições
técnicas indispensáveis, de nada adianta se não houver operários (1968, p.174). É nesse sentido que a
industrialização urbana depende do êxodo rural para que se forme o "exército de reserva" fundamental
para o desenvolvimento do sistema capitalista.

Na década de 60, cresce a tendência especulativa da terra, que não deixa de ser meio de produção básico,
mas também passa a ser reserva de valor e ativo financeiro, que se valoriza e pode ser trocado por outro
qualquer ativo financeiro, o que também provoca o aumento da concentração de terra e expulsão dos
trabalhadores rurais para a cidade (ALVES, 1991, p. 08).  Neste período, São Paulo passa a ser o centro do
Complexo Agroindustrial do país.

De certo que a industrialização da agricultura é um processo complexo, impossível de ser tratado em
poucas linhas, não é a toa que muitos autores trabalham com a evolução histórica desse setor econômico
para ao final tratar das relações de trabalho, afinal as a indústria canavieira em tempos de formação do
Brasil colonial, pode ter se modificado em termos de tecnologia e ciência, porém as características das
relações sociais da época prevalecem de forma bastante considerável na sociedade brasileira. Aliás,
observa Gilberto Freyre que a monocultura latifundiária, mesmo depois de abolida a escravidão subsistiu
em pontos do país "ainda mais absorvente e esterilizante" do que no antigo regime e ainda mais feudal nos
abusos.

Prossegue Freyre dizendo que o proletariado foi formado por condições inferiores do que a própria vida
escrava, já que o patriarcado ao menos amparou o escravo, alimentou-os e o socorreu na velhice. Nas
palavras do autor: "o escravo foi substituído pelo pária de usina; a senzala pelo mucambo; o senhor de
engenho pelo usineiro ou pelo capitalista ausente", além disso, o latifúndio também é sintoma de economia
atrasada, a distribuição de terras surpreendeu vários estudiosos que aqui vieram, havia terras nas mãos de
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um só homem, maiores que a extensão territorial de Portugal (FREYRE, 1998, prefácio 1º edição, p.
IXXIV).

 

Relações de trabalho na Indústria Canavieira: a precariedade do corte manual de cana-de-açúcar e
o amparo jurídico. 

Para tratar do proletariado rural, Octávio Ianni coloca que a história política do trabalhador agrícola
brasileiro se divide em três períodos principais, são eles, o escravo, o lavrador e o proletário, nesse sentido
duas leis são primordiais, a Lei do Ventre Livre de 1871 e o Estatuto do Trabalhador Rural de 1973. Nessa
perspectiva:

Ao longo das décadas, houve principalmente escravos (indígenas, negros, mestiços), agregados, colonos,
parceiros, assalariados, volantes e outros. Mas também houve pelourinhos, troncos, tocaias, invasões de
terras, greves, prisões e assassínios políticos. E houve, ainda, romarias, santos milagrosos, monges,
profetas, cangaceiros, ligas camponesas e sindicatos rurais. Esse é o conjunto de manifestações de
antagonismos, crise e luta que assinala as sucessivas metamorfoses do trabalhador agrícola brasileiro
(IANNI In SZMRECSANYI; QUEDA, 1976, p. 148).

A partir desta noção, que resume bem a história da classe trabalhadora no campo, destacam-se os pontos
principais do processo de evolução dos direitos dos trabalhadores rurais a partir das condições de trabalho
dos cortadores de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. Mas antes, uma consideração sobre o fim da
abolição feita por Florestan Fernandes, grande nome da sociologia no Brasil, a partir da qual, faz-se o
cenário dos anos que se sucederam ao fim da escravidão que não muito se modificou comparado aos
tempos atuais e aí então o motivo da reprodução da fala do sociólogo:

[...] O negro se defrontou com condições de trabalho tão duras e impiedosas como antes. Os que não
recorreram à migração para as regiões de origem, repudiavam o trabalho 'livre', que lhes era oferecido,
porque enxergavam nele a continuidade da escravidão, sob outras formas. Para serem livres, eles tiveram
de arcar com a opção de se tornarem 'vagabundos', 'boêmios', 'parasitas' de suas companheiras', 'bêbados',
'desordeiros', 'ladrões', etc. A estigmatização do negro, associada à condição escrava, ganhou nova
densidade negativa. A abolição pela via oficial não abria nenhuma, porta- fechava todas elas. Só os negros
que viviam em regiões mais ou menos subdesenvolvidas- e não tiveram que competir com os imigrantes
pelo trabalho- achavam empregos. Os que submergiam na economia de subsistência deparavam com um
meio de vida e de sobrevivência. Os que ficaram nas cidades- e em particular os que foram ou
permaneceram em São Paulo- 'comeram o pão que o diabo amassou (FERNANDES, 1988).  

As primeiras legislações que tratam do trabalho no campo no país estão mais ligadas com o interesse de
manter o fluxo de imigração para o Brasil do que garantir e reconhecer direitos aos trabalhadores
estrangeiros, pois na verdade os proprietários produtores daqui mantiveram as relações trabalhistas em
condições análogas de escravismo. Sob o regime do "colonato" os imigrantes cederam sua mão-de-obra
mediante uma contraprestação financeira e um pedaço de terra prometida, mas, o que parecia um sonho
aos homens italianos, espanhóis e portugueses que aqui chegaram, desvelou-se como pesadelo.
(MARTINS, 1978, p.123).

A legislação que permitiu o sindicalismo no campo, o Decreto-Lei nº. 979 de 1903, na verdade foi uma das
medidas do governo a fim de fornecer garantias para permitir que os países fornecedores de mão de obra
estrangeira liberassem pessoas para vir pro Brasil, pois mal existiam Sindicatos nessa época, o movimento
dos trabalhadores rurais só se efetiva mesmo na década de 50, porém a lei não separava os trabalhadores
dos proprietários, o que dificultava qualquer manifestação por parte da classe oprimida (BARROS, 1986,
p. 19).

 Outras medidas são editadas pelo Governo Brasileiro como as cadernetas de poupança, onde o
proprietário deveria anotar toda a produção e pagamento de dívidas dos trabalhadores ou produtores,
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prestação de assistência jurídica gratuita por dois anos após a chegada no Brasil, regulação dos contratos
arrendatários de parceria e de locação, que vieram a ser disciplinados pelo Código Civil de 1916. No
âmbito individual, nada havia ainda que protegesse os trabalhadores rurais (BARROS, 1986, p.25).

No âmbito urbano, o ativismo do sindicalismo é diferente, nas primeiras décadas do século XX com a
instalação das primeiras fábricas no país, a organização dos trabalhadores sucedia o surto de greves por
melhores salários e condições de trabalho. Desta forma as primeiras medidas do Estado Novo é conter as
paralisações e expulsar os estrangeiros do país precursores dos ideais do anarco-sindicalismo e
posteriormente o comunismo e socialismo no Brasil (BOITO JÚNIOR, 1991).

O Sindicalismo rural, por sua vez, é inexpressivo, tinha em sua organização um caráter corporativo, que
negava o conflito capital-trabalho ao unir patrões e empregados na mesma organização. Na década de 20,
e a revogação das normas trabalhistas transformou os sindicatos em 'consórcios profissionais cooperativos',
conforme a previsão do Decreto n. 26.661 de dezembro de 1933 que os limitava a atuação no âmbito
econômico, nada podiam fazer sobre os aspectos políticos ou religiosos da época (BARROS, 1986, p. 34).
No âmbito individual as relações trabalhistas regiam-se apenas pelo Código Civil de 1916.

O Decreto n. 1402 de 1939 que regulou o Sindicalismo urbano, não logrou reconhecer o sindicalismo rural.
A CLT editada pelo Decreto n. 5452 de 1943, também manteve o Sindicalismo Rural a margem do
reconhecimento e indefinição registrados no Decreto-Lei de 1939. Em meio a política corporativista
implementada pelo Estado com vistas às classes trabalhadoras urbanas, estendeu-se ao trabalhador agrário
por meio do Decreto-Lei n. 7038 de 1944 e da Portaria n. 44 de 1945, o direito de sindicalizar-se e
organizar-se em sindicatos, do qual ficaram excluídos os pequenos proprietários, o parceiro e o meeiro[4],
restando apenas o direito aos assalariados, conquanto, mantendo-se a característica paritária [5]
(BARROS, 1986, p.36/37).

Em 1945 com o fim do Regime autoritário permitiu-se a temporariamente a existência do Partido
Comunista do Brasil que atuou destacadamente nas Ligas Camponesas. Essas ligas foram a alternativa
encontrada pelos trabalhadores no campo de organizarem-se e serem reconhecidos, mas como associações.
Poré, com a vantagem de não terem a intervenção direta do Ministério do Trabalho, que emperrava com a
burocracia a constituição de Sindicatos.

As Ligas Camponesas,  constituiam-se de trabalhadores assalariados rurais, pequenos produtores,
parceiros, arrendatários, normalmente expulsos de suas terras pelos latifundiários, por tal motivo que um
dos objetivos princípios que fundamentavam a organização é a influência do partido nas Ligas era a luta
pela Reforma Agrária. Além do Partido, as Ligas tiverem forte influência da Igreja Católica[6] (REYES,
1991, p.176).

Essas associações foram duramente reprimidas pelas mídias que os reputavam como bardeneiros e
vagabundos, seus líderes foram torturados e mortos pelos fazendeiros, seus capagandas e pela polícia,
quando a constituição do PCB voltou à ilegalidade, essas Ligas foram praticamente extintas  (JULIÃO,
1962).

A partir de 1954, com o fim do Estado Novo, os movimentos sociais aparecem no cenário político do país,
sobretudo aqueles que inserem as reivindicações do trabalho rural em suas lutas, o que leva ao
reconhecimento e descoberta da inserção política dos trabalhadores (BARROS, 1986, p.46). E então, ao
mesmo tempo em que o cenário político do país passa a integrar as reinvidicações sociais, o processo de
industrialização do país leva a um significativo número de expulsões dos trabalhadores das fazendas, e a
constituição de um proletariado "puro", ou seja, a sua inclusão numa economia monetária.

O inicio da década de 60, é marcado por um período de debates políticos acerca do desenvolvimento
econômico do país, o que posteriormente ficou conhecido como "modernização conservadora". A chegada
de João Goulart em 1961 viabiliza a formulação de propostas para o desenvolvimento da economia do país
pelas classes populares, que consiste numa ampla "reforma de base" com um amplo conjunto de medidas
capitaneados pela Reforma Agrária e a igualdade na distribuição de renda, obviamente, que os militares e
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a burguesia abortaram essas propostas e implantam no país um amplo processo de desenvolvimento
industrial com o fomento da indústria de consumos duráveis, que só é atingido pelas classes dominantes,
mais uma vez a classe trabalhadora do país resta excluída da participação econômica do país. Além do
que, tem inicio um longo período de repressão estatal controla líderes sociais e sindicais,com prisões e
exílios (ALVES, 1991, p.05).

Dessa forma a modernização da agricultura é estimulada pelo consumo de insumos modernos, viabilizado
pela política brasileira de implantar a montagem de filiais de multinacionais fomentado pela Política
Nacional de Crédito Rural, criando-se uma estrutura nesse setor que Alves denominou de dicotômica, pois
de um lado estão as maiores propriedades, que ocuparam as melhores terras, obterão crédito que subsidiará
o acesso a pesquisa, à tecnologia e à assistência técnica a fim de estimular a produção para a exportação, e
de outro, na outra ponta, encontra-se a pequena propriedade, os produtores menos capitalizados, ocupando
terras menos férteis e mão-de-obra familiar, sua produção se volta ao consumo urbano e por isso com
remuneração mais baixa. Nessa fase, verifica-se a concentração fundiária e de renda, e o êxodo rural,
forçando ao assalariamento da mão-de-obra de forma precária (ALVES, 1991, p.06 e 07).

Nesse período é que São Paulo se reconhece pelo surto canavieiro, os colonos que antes eram cultivadores
de café, passaram a cultivar a cana-de-açúcar, a modernização, utilização de melhores terras e insumos
agrícolas proletarizou os colonos. As primeiras ocupações do assalariamento da mão-de-obra se deu pela
força feminina e de crianças, posteriormente a mecanização do plantio deixou o corte de cana para os
homens, pois a produtividade depende invariavelmente da resistência e da força (ANDRADE, 1994, p.
206).

O Estatuto do Trabalhador Rural, ou seja, a antiga Lei 4.214 de 1963, editado no governo denominado de
"populista", garantiu ao trabalhador rural o recebimento do salário mínimo e outras garantias e direitos
básicos, que no primeiro momento fomentou os conflitos no campo, quando então, o Golpe Militar
extinguiu o Partido Comunista e as Ligas Camponesas. A organização dos trabalhadores rurais restou
privilegiada, o que não agradou em nada a classe patronal, mas por outro lado, esse sistema de garantias
salariais emperravam o desenvolvimento das lutas pela Reforma Agrária (ANDRADE, 1994, p. 210).

 A migração de trabalhadores, e, pequenos produtores rurais, para os centros urbanos cidade produz
abundância da mão-de-obra em quantidades muito superiores as possibilidades reais de emprego, somados
a fatores como o desemprego massivo gerado pela mecanização das atividades do campo e pela
insatisfação dos usineiros com o Estatuto do Trabalhador Rural[7], esses trabalhadores se vêem obrigados
a alienar sua mão-de-obra aos empreiteiros, agenciadores, os chamados "gatos", sem direitos e garantias
trabalhistas por força da formação contratual com esses intermediadores e não com as usinas, que muito
foi beneficiada, os trabalhadores muitas vezes saíam no prejuízo por ausência de idoneidade financeiro do
"gato", esse sistema deu origem ao a figura do trabalhador volante, conhecido em São Paulo como bóia-
fria (ANDRADE, 1994, p. 211).

Esse tipo de contratação infelizmente ainda perdura no país. As contradições do sistema jurídico brasileiro
viabilizam a contratação da mão-de-obra de forma precária nos canaviais. E pior, lamentavelmente são
encontrados ainda milhares de trabalhadores em condições análogas de escravo, vivendo em péssimas
condições de higiene e alimentação, cujo trabalho é destinado ao pagamento de supostas dívidas que o
rural faz com o empregador direto, como custos de passagem, moradia, etc. (OIT, 2010, p.34)[8].

A contratação por safra disposta pela Lei 5889 de 73 estimula a contratação de trabalhadores migrantes,
normalmente advindos do Nordeste, cuja preferência se dá, não apenas pela falta de interesses dos
trabalhadores locais pelo corte de cana, mas também pelas condições de vida que os homens daquela
região do país enfrentam em tempos de seca que coincide com a safra em São Paulo. Aí cabe então a
observação da professora Maria Aparecida Moraes Silva:

Teoricamente, trata-se de um trabalho livre porque não existe a venda do trabalhador, e sim da força de
trabalho. No entanto, o contrato livre de trabalho e a inexistência das amarras escravagistas são
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insuficientes para definir este trabalho como livre. Primeiramente, em função do fato de que os
trabalhadores são obrigados a aceitar as condições impostas sem opor resistência. Em casos contrários, são
despedidos. Em segundo lugar, não há alternativas de trabalho, senão esta, para os milhares de migrantes
do nordeste e norte de Minas gerais que aportam aos canaviais paulistas todos os anos. São, na sua
maioria, camponeses que foram expropriados em seus locais de origem, são tangidos pela fome e parte em
busca de sobrevivência (MORAES SILVA, 2005.p. 13)

Os empresários preterem o trabalhador o local sobre o migrante porque estes são menos politizados e mais
produtivos. Segundo Novaes, os migrantes vindo do Nordeste do país normalmente são jovens que buscam
em São Paulo alternativa de vida que a roça não lhe dá, trocam a escola pela enchada e o motivo de
orgulho é a força da produtividade que têm (NOVAES, 2009). Sobretudo, os migrantes não se
sindicalizam e tudo o que eles querem é juntar dinheiro para voltar pra sua casa, lá, mesmo em sua
pobreza, eles ainda têm um pedaço de propriedade, ainda que improdutiva, mas já é mais do que a maioria
que só tem para vender, sua força de trabalho (ANDRADE, 1994, p. 213).

A organização e consciência sindical implicam aos usineiros um grave entrave a sua lucratividade, a unção
de Sindicatos a CPT- Comissão Pastoral da Terra, à CUT- Central Única dos Trabalhadores, à CONTAG-
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e a FETAESP- Federação dos Trabalhadores da
Agricultura de São Paulo e FERAESP-Fedederação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Estado de
São Paulo, têm viabilizado melhores condições de luta desses trabalhadores[9].

Na década de 80 uma nova empreitada da ação sindical ganha repercussão no cenário nacional. A greve de
Guariba, como ficou conhecida em 1984, localizada na região de Ribeirão Preto, ocorreram por força da
iniciativa dos usineiros associados à Coopersucar que difundia a elevação do número  de cinco para sete
ruas pelos ganhos de produtividade alcançados (ALVES, 1991, p.130).

Aqui convém explicar que o sistema de pagamento por produção, já foi denunciado por Marx e Smith
como a forma mais perversa e desumana de produção, muito embora reconhecessem que era a forma por
qual o trabalhador tinha controle sobre sua produção. Pois, bem no setor canavieiro a situação é tensa. O
sistema de cálculo utilizado pelos usineiros é confuso e os trabalhadores não conseguem controlar sua
produtividade. O trabalhador corta um eito (retângulo de 8,5 metros de largura em 5 ruas- linhas que é
plantada a cana), cujo cumprimento varia de trabalhador para trabalhador, esses metros lineares,
multiplicados pelo valor da cana é pesada pela usina que dá o valor do dia de trabalho para cada cortador.
Estima-se que o corte de 6 toneladas em que o comprimento do eito é de 200 metros, o retangulo alcanca
uma medida de 1700 metros quadrados (ALVES, 2006).

Destaca-se que se o sistema de medidas já é complicado, a conversão das medidas no salário do
trabalhador são ainda mais injustas, o valor do metro depende de uma conversão que não é controlada
pelos trabalhadores e sim pelas usinas. Além do que o trabalhador não consegue acompanhar a conversão
da pesagem, pois tal etapa leva metade do dia de trabalho, sendo o salário determinado pela produtividade,
essa verificação tomaria o dia todo de trabalho, além do que temem por seus empregos em razão da
marcação dos gatos, fiscais e usinas (ALVES, 2006).

O sistema de corte de 7 ruas desgasta mais ainda a saúde do trabalhador e gera uma produção menor, pois
necessitam aumentar a sua intensidade de trabalho, já que ao final do dia os cortadores têm que amontoar
a cana na fileira do meio, que, com 7 sete ruas ficaria 3 mestros mais distantes do que em 5 ruas dado o
espaçamento de 1,5 metro. O aumento da taxa de água cobrado pela SABESP ( Empresa estatal de
fornecimento de água e esgoto) na cidade também deu corpo ao movimento dos trabalhadores. A mídia
como sempre relatou os acontecimentos com a fúria de sempre  (ALVES. 1991, p.131)[10]

Em 1986, eclode outra greve, agora iniciada em Leme-SP, desta vez, os trabalhadores reivindicam o
pagamento por metro de cana cortado e não por tonelada, o pleito consistia no pagamento dependente do
tipo de cana, (de primeiro corte, segundo e demais cortes, cana de ano e meio, cana caída e cana enrolada)
cada tipo teria preço definido no acordo coletivo de trabalho, os trabalhadores receberiam um recibo onde
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viria gravado a quantidade de metros cortados e o valor de cana naquele eito. Os empresários contra
argumentaram dizendo que a adoção pela usina do pagamento por metro era impossivel porque em todas
as etapas do processo produtivo media-se pelo método da pesagem. A vitória foi também dos
trabalhadores, e apesar de todo o procedimento constar nos acordos coletivos, esse sistema nunca
funcionou, pois a participação dos trabalhadores no etapa de pesagem e conversão é impossivel dada o
salário por produtividade e o temor do desemprego dada a fiscalização dos gatos e usineiros (ALVES,
2006).

De lá para cá, a produtividade do cortador de cana-de-açúcar dobrou, o trabalhador chega a cortar 15
toneladas de cana, caminha 8.800 metros por dia, despende 366.300 golpes de podão, faz
aproximadamente 36.630 flexões na perna para golpear a cana, trabalha de 8 a 12 horas por dia, sem
contar que a precariedade de seu ambiente de trabalho, eis que trabalha sob o sol forte, sob efeitos da
poeira e da fuligem trajando um uniforme que o protege mas aumenta a temperatura corporal (ALVES,
2006).

Vale aqui uma pontuação, ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha equiparado os rurais ao
trabalhadores urbanos em garantias e direitos, prevendo inclusive a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, cuja redação se encontra no art. 7º , XXII do
referido diploma, a Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego não se aplica ao
trabalhador no corte de cana, dado a impossibilidade da medição devido as continuas variações
metereologicas em geral, tal é o entendimento consolidado na Seção Brasileira de Dissidios Individuais n.
01 do TST, em sua orientação jurisprudencial n. 173, cuja redação dita: "em face da ausência de previsão
legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em céu aberto".

Vê-se uma aplicação retrógrada, assim João José Sady se expressa a respeito da interpretação: "Nesta
lógica perfeita da chamada Teoria Pura do Direito, inexistem lacunas na lei porque aonde se esbarra num
vazio, significa apenas, que a ordem jurídica não deferiu aquilo que gostaríamos" (SADY, 2007).

As terceirizações ainda constantes no campo e a intermediação de mão-de-obra regem-se nos termos da
Súmula 331, ou seja, ainda sem uma regulamentação mais adequada aos interesses dos trabalhadores ou na
melhor das hipóteses sem o advento de uma lei que proibisse a intermediação da mão-de-obra no corte de
cana.

O quadro agrava quando se verifica a existência de cooperativas de trabalhadores, que correspondem ao
fim dos direitos adquiridos ao longo de várias décadas de lutas dos canavieiros. A inclusão do art. 442 da
CLT, por meio da Lei 8.949 de 1994 permite a contração de um cooperado a uma empresa sem existência
de vínculo empregatício (SILVA, 2004, p.44).

As "Copergatas", como ficaram conhecidas as cooperativas por sua associação com os "gatos" ou
intermediários dessa mão-de-obra, proliferam principalmente na citricultura, além da perda dos direitos,
essas cooperativas reduzem o poder dos sindicatos, pois os trabalhadores passam a ser sócios da empresa,
detêm a cotação parte do capital que as constituem (SILVA, 2004, p.44).

Muitas vezes, os próprios bóias-frias nem sabiam que eram cooperados, chegavam a trabalhar 15 horas
diárias sem qualquer benefício, em 1990, havia 2.883.036 cooperados no país, em 528 cooperativas, em
2001, esse número passa a 4.779.147 e 2.391 respectivamente (Folha de São Paulo, 7 de abril de 2002, B4
Apud MORAES SILVA, 2004, p.45).

Desta forma, vê-se que se no âmbito econômico o cortador de cana-de-açúcar pouco avançou, as
condições precárias em que se estabelece as relações empregatícias na colheita da cana ainda é uma
realidade preocupante. No âmbito jurídico, não é diferente, por mais avançada que uma instituição jurídica
seja, sua aplicação no campo sempre estabelece relações conflituosas entre os atores do conflito capital-
trabalho. Desta forma, a organização dos trabalhadores têm um papel imprescindivel na conquista de
direitos e garantias aos trabalhadores, mas dependente de fatores econômicos, e como se viu: do poder e
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interesse das classes dominantes.

 

Considerações finais

Se por um lado a proibição das queimadas preconizadas pela promulgação da Lei 11.241/2002 representa
um avanço para a população paulista no que diz respeito ao meio ambiente, suscita uma questão de mais
complicada resolução: o destino dos cortadores de cana. 

Homens e mulheres que integram um contingente de trabalhadores não qualificados no mercado de
trabalho, sem dúvida, farão crescer os níveis de desemprego e violência no país. Percebe-se que o futuro é
absolutamente incerto e que ao editar tal lei, o Governo do Estado de São Paulo não se ocupou muito
desses trabalhadores, como já é de praxe no sistema legislativo, verifica-se novamente o costume de "tapar
o sol com a peneira", bem como observa nos sistemas jurídicos do país a favor das classes dominantes.

Considerando que a agricultura da cana é significativamente responsável pelo desenvolvimento econômico
do país, foi subsidiada por um sistema escravocrata baseado na concentração de terra nas mãos de uma
pequena minoria, verifica-se que atualmente o cenário não é completamente diferente, o capitalista apenas
substituiu o Sr. do Engenho, com aparato estatal que reluta em discutir a reforma agrária.  Nas palavras de
Gilberto Freyre: "No açúcar e em negros, foi, aliás, em que se fundou a colonização aristocrática do
Brasil".

As questões abordadas neste artigo não podem ser ignoradas, sobretudo quando envolve a vida de
milhares de trabalhadores cortadores de cana que como disse a professora Maria Aparecida Moraes Silva,
já sustentou a condição de trabalho precário desde seu surgimento.

A intervenção estatal com a formulação de políticas públicas e econômicas, como tanto já fez em favor das
usinas, devem priorizar esse contingente de cortadores de cana que vão incorporar o "exército de reserva"
no mercado de trabalho, ou senão, muitos retornaram por suas terras de origens, por tratarem-se de
migrantes, sujeitando-se ao trabalho precário quando não em condições análogas de escravo como muito
se vê no Nordeste do país.

A participação da sociedade civil, sobretudo dos trabalhadores sua inserção política nos Sindicatos será
fundamental para a consolidação de alternativas que amenizem as conseqüências sociais, sobretudo na
conquista de evoluções jurídicas como o fim da terceirização da mão-de-obra e o pagamento do salário
por produção, cujo tema demanda a pesquisa mais específica e centrada em seus objetos sociais.
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GLOBALIZAÇÃO DA INSEGURANÇA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

GLOBALIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL

Elve Miguel Cenci
Marcelo Bodoco

RESUMO
Demonstrar-se-á a orientação neoliberal imposta pela então primeira ministra Magaret Thatcher
e seus reflexos sobre as relações de trabalho nos países capitalistas. A importância da “dama de
ferro” não se restringe às medidas adotadas a frente do governo da Grã-Bretanha, isto pelo fato
de que as políticas adotadas na Inglaterra foram precursoras de mudanças que se espalharam
pelo mundo nas décadas seguintes, inclusive no Brasil. Ao assumir o governo em um momento
de crise, Thatcher passa a adotar medidas duras para combater um quadro de inflação. O
governo Thatcher, então, ficou marcado pela orientação neoliberal de suas políticas. A nova
formatação dada na era Thatcher ao Estado conflita com o modelo de Estado Social e de Bem
Estar vigente na Europa do pós-guerra. Esse contexto de medidas liberalizantes traduz-se na
flexibilização no Direito do Trabalho. Quando se fala em flexibilização no Direito do Trabalho, o
ponto que está no centro do debate é o papel do Estado, ou seja, o seu papel de intervenção
face aos valores liberais que permeiam a concepção de Estado principalmente a partir da década
de 70. O discurso da flexibilização postula a não-intervenção do Estado nas relações individuais
de trabalho de tal forma que cada trabalhador, livre e individualmente, negocie com o
empregador a venda de sua força de trabalho. A flexibilização da legislação trabalhista, no Brasil,
ocorreu a partir da tentativa de adequar o Direito do Trabalho à nova configuração produtiva
capitalista.
PALAVRAS-CHAVES: Margaret Thatcher; Neoliberalismo; Flexibilização; Direito do Trabalho

RESUMEN
Demostrará la orientación neoliberal impuesta por la Primer Ministra Magaret Thatcher y sus
consecuencias sobre las relaciones de trabajo en los países capitalistas. La importancia de la
"Dama de Hierro" no se limita a las medidas adoptadas ante el gobierno de Gran Bretaña,
porque las políticas adoptadas en Gran Bretaña fueron precursoras del cambio que se extendió
por el mundo en las décadas siguientes, incluido el Brasil. Al asumir el cargo en un momento de
crisis, Thatcher había adoptado medidas estrictas para combatir un marco de inflación. El
gobierno de Thatcher, entonces, estuvo marcada por la orientación neoliberal de sus políticas. El
nuevo formato que figura em la época de Thatcher es antagónico ao modelo de Estado Social y
de Bienestar Social en vigor en la Europa de posguerra. Este contexto de medidas liberalizadoras
se traduce en flexibilidad en la legislación laboral. Cuando se trata de flexibilidad en Derecho del
Trabajo, el punto en el centro del debate es el papel del Estado, es decir, su función de
intervenir contra los valores liberales que son la base del concepto de Estado en particular desde
los años 70. El discurso de la flexibilidad postula la no intervención del estado en las relaciones
individuales de trabajo de modo que cada trabajador, libre e individualmente, tiene que negociar
con el empleador la venta de su fuerza de trabajo. El relajamiento de las leyes laborales en
Brasil ocurrió en el intento de traer la Ley del Trabajo a la nueva configuración productiva
capitalista. 
PALAVRAS-CLAVE: Margaret Thatcher; Neoliberalismo; Flexibilización; Derecho del Trabajo.

INTRODUÇÃO
 
Este artigo tem por objetivo demonstrar as mudanças ocorridas no mundo trabalho face à

concepção de Estado adotada por Margaret Thatcher e sua influência no mundo ocidental, notadamente no
Brasil, cuja expressão de tal mudança é a flexibilização no Direito do Trabalho.
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Em um primeiro momento será demonstrado o contexto político-econômico que serviu de
fundamento às medidas adotadas pela então primeira ministra britânica. De antemão, pode ser citado que
ao assumir o governo em um momento de crise, em uma sociedade dividida entre os setores sindicalizados
e o segmento de serviços, Thatcher passa a adotar medidas para combater um quadro de inflação. Medidas
essas que deflagraram uma importante greve de mineiros. Será demonstrado, nesse primeiro momento,
então, que o governo Thatcher ficou marcado pela orientação neoliberal de suas políticas.

A segunda parte do trabalho discute os reflexos das medidas liberalizantes no mundo do trabalho,
pois a nova formatação dada pela era Thatcher ao Estado conflita de forma clara com o modelo de Estado
Social e de Bem Estar vigente na Europa do pós-guerra. As medidas de Thatcher deflagraram o
rompimento do nexo entre trabalho e segurança sócio-econômica.

Na terceira e última parte busca-se demonstrar os reflexos da concepção liberal de Estado, que
irradiou pelo mundo ocidental a partir de Thatcher, sobre as relações laborais pátrias. O discurso da
flexibilização se fundamenta na necessidade de barateamento dos custos do trabalho e, conseqüentemente,
o fomento da criação de postos de trabalho. Isso significa que os principais fundamentos do discurso da
flexibilidade são econômicos e tecnológicos. O receituário neoliberal em matéria de trabalho prega a
individualização das relações de trabalho até o limite do politicamente possível. O último capítulo deste
artigo não tem por objetivo esgotar ou abordar toda a legislação flexibilizadora, mas tão somente abordar
questões pontuais que são discutidas no âmbito dogmático e no âmbito político para que fiquem
demonstrados os fundamentos sob quais repousam o discurso da flexibilização, os quais remontam à
orientação neoliberal propugnada por Thatcher. 

 
 

 

I – AS POLÍTICAS DO GOVERNO THATCHER COMO SÍMBOLO DE UMA “ERA”

 
Margareth Thatcher foi um dos mais importantes nomes da política mundial entre o final da

década de setenta e o início dos anos noventa do século passado. A importância da “dama de ferro” não se
restringe às medidas adotadas a frente do governo da Grã-Bretanha, isto pelo fato de que as políticas
adotadas na Inglaterra foram precursoras de mudanças que se espalharam pelo mundo nas décadas
seguintes, inclusive no Brasil.

Ao assumir o governo em um momento de crise, em uma sociedade de certa forma dividida entre
os setores sindicalizados e o segmento de serviços, Thatcher passa a adotar medidas duras para debelar um
quadro de inflação. Na seqüência, mais precisamente entre 1984 e 1985, como decorrência de tais
medidas, enfrenta sem transigir uma longa greve de mineiros. O saldo final da greve foi a fragilização do
movimento operário e a reforma trabalhista. Estima-se que dos cerca de 200.000 mineiros existentes à
época não restem mais de um por cento.

Nesse ínterim há que se considerar também um episódio importante para consolidar a imagem de
força da primeira ministra: a guerra das Malvinas/Falklands. Iniciada pelos militares argentinos para
promover a união nacional e dar fôlego a um regime cambaleante, acabou em retumbante fracasso para
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seus idealizados que não esperavam a forte reação inglesa (com apoio americano) para defender, à época,
um punhado de rochas sem aparente utilidade econômica[1]. Se o efeito para os argentinos foi desastroso e
apressou o fim do regime militar, no lado oposto consolidou a imagem de força e determinação da
principal líder britânica.

O governo Thatcher ficou marcado pela orientação neoliberal de suas políticas, com destaque para
o fim do Estado empresário, pelo enfraquecimento do movimento operário e, também, por mais paradoxal
que possa parecer, pela concentração de poder. Dentre as medidas adotadas pode-se destacar o corte nos
gastos públicos, aumento dos juros, privatizações e desregulamentação financeira. Tais iniciativas em um
primeiro momento provocaram um quadro de recessão. O processo iniciado pela “dama de ferro”
espalhou-se na seqüência para boa parte do mundo, tornando-se ao longo dos anos de 1990 uma espécie
de cartilha para as demais economias do mundo capitalista e também para os países recém saídos do bloco
socialista.

As mudanças ocorridas no mundo após a era Thatcher[2] provocaram conseqüências importantes
nas décadas seguintes, com destaque para a uma pior distribuição da renda. Como decorrência, muitos
consumidores acabaram recorrendo às hipotecas como forma de obter complementação da renda. A crise
de 2008 seria, portanto, resultado de mudanças de longo prazo nas economias do planeta e não um
fenômeno conjuntural específico. Também para os trabalhadores o mundo tornou-se mais incerto, com
destaque para a perda da segurança sócio-econômica.

 

II – MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A GLOBALIZAÇÃO DA INSEGURANÇA

 

A nova formatação dada pela era Thatcher ao Estado conflita de forma clara com o modelo de
Estado Social e de Bem Estar vigente na Europa do pós-guerra. Mahnkopf (2005, p.48) o define com
muita clareza.

Em sociedades capitalistas, nas quais, em princípio, somente a propriedade gera a segurança, as
pessoas que não tinham propriedade também puderam fruir a segurança social e econômica. Mesmo em
situações de falta de atividade remunerada, os assalariados puderam deixar para trás a experiência da
insegurança existencial. Garantias, direitos sociais e um status social adquirido pelo trabalho – seja das
próprias mãos, seja intelectual – providenciavam a estabilidade, previsibilidade e um horizonte de
longo prazo para o planejamento da vida das pessoas.

 

A fragilidade dos sindicatos, a reforma trabalhista e o desemprego resultante das medidas adotas
pela “dama de ferro”, tornaram a vida mais difícil para os trabalhadores. Em 1984, em algumas cidades
inglesas o desemprego chegou a atingir 20% da população. As mudanças que se seguiram romperam com
um modelo de organização da sociedade. Nas palavras de Birgit Mahnkopf, o que ocorreu foi o
rompimento do nexo entre “trabalho e segurança sócio-econômica”.

Em seus “anos dourados” o capitalismo nutria nos indivíduos a expectativa de que o trabalho
pudesse se tornar mais humano, isto sob a forma do crescimento da renda, redução da jornada de trabalho
e aumento do período das férias. Diante dos efeitos inerentes à dinâmica do jogo do livre mercado, os
Estados nacionais criaram redes de proteção para blindar os trabalhadores dos efeitos colaterais do mundo
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do trabalho. Havia a certeza de que saúde, educação, alimentação, moradia e segurança eram bens
disponíveis a todos, inclusive para aqueles excluídos do acesso à propriedade mas donos da força de
trabalho. Com isso, com base nas expectativas resultantes do mercado de trabalho, podiam construir para
si e para seus filhos projetos de longo prazo. Bastaria buscar a qualificação necessária e adequada ao
mercado.

Mahnkopf (2005, p. 49) lista uma série de seguranças sócio-econômicas que faziam parte desse
quadro. Em primeiro plano figura a “segurança no mercado de trabalho”. Esta asseguraria a garantia de
trabalho a todos no mercado formal. Uma segunda forma de segurança garantiria meios de proteção contra
a possibilidade de demissão “sem justa causa”, configurando com isso um quadro de “segurança
ocupacional”. Uma terceira forma de segurança pode ser classificada como a “segurança da qualificação”,
que contemplaria formas de educação e qualificação para o mercado de trabalho. Outra forma de
segurança residia no próprio emprego, assegurado pela profissão. Também a segurança no trabalho estava
assegurada pelas formas de proteção contra acidentes. Além das seguranças descritas, cabe ainda destacar
a segurança de renda, garantida pela figura do salário mínimo, pela indexação dos salários e, também,
outras garantias de ordem social tais como formas de proteção em caso de doença, velhice  e desemprego.
Por fim, também estava assegurada a “segurança de representação” na figura dos sindicatos, direito e
greve e outras formas de contestação.

O problema é que, sobretudo após a queda do Muro de Berlim (1989), o nexo entre crescimento
econômico e segurança sócio-econômica deixou de ser “intrínseco” e passou a figurar como um
“obstáculo”. Nas palavras de Mahnkopf (2005, p. 50):

 
Desde que a concorrência global em torno das localizações ocupou o lugar da concorrência sistêmica
entre capitalismo e socialismo, evidencia-se que os direitos sociais e as seguranças a eles ligadas estão à
disposição também nos ricos países industrializados, quando os interesses políticos pela justiça social
não podem ser impostos com o fluxo da acumulação do capital, mas – quando isso é possível – apenas
contra o mesmo

 

Em pleno início de século XXI o trabalho formal executado de acordo com determinadas
garantias legais deixou de ser algo assegurado em todos os lugares do planeta.  É importante destacar que
esse fenômeno não atinge apenas os países considerados pobres mas também aqueles considerados
desenvolvidos. A informalidade parece ganhar força e se contrapõe à formalidade. A conseqüência
imediata é que onde faltam instituições formais ou as mesmas estão desreguladas, desmontadas ou
destruídas, ocorre a redução da segurança sócio-econômica. O processo de mudança aparece muito bem
retratado na passagem a seguir:

 
Não vamos, contudo, idealizar aqui os tempos fordistas. Mas com a seguridade social, a política
keynesiana de pleno emprego, as taxas de câmbio fixas, a regulação política das relações sociais e
econômicas, estava dada uma certa medida de normalidade, estabilidade e, conseqüentemente,
´segurança humana´ - na medida em que isso é possível em sociedades capitalistas. Isso vale
especialmente em comparação com os tempos ´pós-fordistas´ que não mais conhecem a formação de
perspectivas de longo prazo, o recurso a uma normalidade social e formas asseguradas de trabalho,
dinheiro e política (MAHNKOPF, 2005, p. 50).
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Mahnkopf (2005, p. 63) chama a atenção para a existência, mesmo nos países ricos, de uma
camada importante da população que necessita da solidariedade e proteção do Estado. A necessidade de
que certas seguranças continuem a ser garantidas continua tão ou mais importante do que no passado. É
por essa razão que um estudo das mudanças no direito do trabalho pátrio se faz necessário neste trabalho.

 

III - FLEXIBILIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO

 

Nas partes anteriores deste trabalho ficaram demonstrados os fundamentos sobre os quais repousa
o Estado no período estudado, ou seja, um Estado que deixa de ser provedor das necessidades sociais e
adota uma postura mínima perante a ordem social e econômica. Thatcher lança as bases para um modelo
de Estado ao revisitar a concepção Liberal, o que pode ser nomeado, pós década de 70, de neoliberalismo.
É envolto nessa perspectiva liberalizante que este item tem por objetivo demonstrar os fundamentos da
flexibilização no Direito do Trabalho e seu reflexo na legislação trabalhista pátria.

O Direito do Trabalho, haja vista os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana,
se constitui predominantemente de preceitos de ordem pública, limitando a autonomia da vontade. Nas
palavras de Süssekind (2002, p.200) “Há, assim, uma base legal cogente para o contrato de trabalho,
refletindo o princípio protetor, que é um dos característicos fundamentais do Direito do Trabalho”. Esse é
o teor da norma do art. 444, da CLT:

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação
das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção
ao trabalho, às convenções coletivas que lhes sejam aplicáveis e às decisões das
autoridades competentes. (grifo nosso)
 

Isso significa que a regra imperativa tem plena eficácia, de nada valendo o ajuste que a infringiu.
Tais regras imperativas, além disso, têm aplicação às relações de trabalho que se iniciam ou estejam em
curso, o que independe das vontades das partes. Süssekind (2002, p.201) ensina que “A finalidade das
regras de ordem pública do Direito do Trabalho consiste em evitar o abuso da autonomia da vontade,
fazendo com que os indivíduos dela desfrutem na medida em que o seu uso seja compatível com o
interesse social”. E daqui pode-se adentrar ao assunto flexibilização propriamente dito, pois, ainda sob o
escólio de Süssekind (2002, p.202) “As normas de ordem pública criam direitos inderrogáveis à vontade
das partes sobre as quais incidem, ressalvadas as hipóteses de flexibilização permitidas pelo sistema
jurídico aplicável”.

Das normas imperativas nasce o Princípio da Proteção do Trabalhador, ou seja, as normas
cogentes vão delimitar a vontade do Estado e a dos particulares contratantes. Estes contratantes, contudo,
podem complementar o mínimo cogente de proteção. Disso resulta outro princípio, o princípio da
Irrenunciabilidade. A flexibilização, então, significa uma relativização deste princípio da
Irrenunciabilidade.

A idéia central, então, das normas cogentes é que o Direito do Trabalho pressupõe uma situação
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de desigualdade que vai ser corrigida juridicamente. O Direito do Trabalho corrige a desigualdade
econômica, juridicamente. Segundo Süssekind (2002, p.146) “A necessidade de proteção social dos
trabalhadores constitui a raiz sociológica do Direito do Trabalho e é imanente a todo o seu sistema
jurídico”.

Quando se fala em flexibilização no Direito do Trabalho, o ponto que está no centro do debate é o
papel do Estado, ou seja, o seu papel de intervenção face aos valores liberais que permeiam a concepção
de Estado principalmente a partir da década de 70, como foi demonstrado no capítulo supra deste artigo.

Esta breve subdivisão irá demonstrar a concepção de flexibilização para a ciência do direito e a
concepção dos neoliberais. A visão neoliberal já fica demonstrada na definição de Uriarte (2002, p.9), para
o qual flexibilização significa “[...] eliminação, diminuição, afrouxamento ou adaptação da proteção
trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa – de aumentar o investimento, o emprego ou a
competitividade da empresa”.

A questão que se coloca é que a ordem trabalhista é suscetível de modificação por normas
heterônomas, autônomas, coletivas, individuais, mas para favorecer ao trabalhador. A concepção
ideológica que possui a flexibilização sinaliza um desfavorecimento do trabalhador. É a idéia de
flexibilização, nas palavras de Uriarte (2002, p. 10), “[...]‘para baixo’, de desmelhoramento ou in pejus”.

A idéia de flexibilização trazida por Uriarte ( 2002, p. 17) possui dois conceitos. O primeiro traz a
idéia de desregulamentação, ou seja, é a flexibilização unilateral imposta pelo Estado ou pelo empregador.
Nessa referida desregulamentação não há a participação da vontade do trabalhador, e não há contrapartida
exigível à eliminação de benefícios trabalhistas. O outro conceito traz a idéia da contraprestação à
eliminação de benefícios trabalhistas. Arnaldo Süssekind, contudo, possui outra sistematização. Para este
último desregulamentação e flexibilização não se confundem. Segundo Süssekind (2002, p. 204):

 

A desregulamentação retira a proteção do trabalhador, permitindo que a autonomia privada, individual
ou coletiva, regule as condições de trabalho e os direitos e obrigações advindos da relação de emprego.
Já a flexibilização pressupõe a intervenção estatal, ainda que básica, com normas gerais abaixo das
quais não se pode conceber a vida do trabalhador com dignidade.
 

Para NASCIMENTO (2008, p.156) “Desregulamentação é vocábulo que deve ser restrito ao
direito coletivo do trabalho, e não aplicado, portanto, ao direito individual do trabalho, para o qual existe a
palavra flexibilização”.

Mas, como foi dito, a flexibilização carrega uma carga ideológica liberal. E essa visão deve ser
aqui demonstrada. O já citado Oscar Ermida Uriarte demonstra muito bem os fundamentos liberais acerca
do tema. Para Uriarte (2002, p. 18 ):

 

Opõe-se o termo “flexibilidade” como algo positivo em face das condições supostamente negativas de
seu oposto “rigidez”, que evocaria qualificativos de tosco, grosseiro, rude, inadaptável. Mas, por outro
lado, só as condições positivas do flexível são citadas, omitindo-se as negativas, tais como as que se
referem ao inseguro, instável , maleável, complacente, fraco e até servil ou genuflexo.

 

Feitas essas breves observações, partir-se-ão aos fundamentos da flexibilização. Os principais
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fundamentos do discurso da flexibilidade são econômicos e tecnológicos. O fundamento econômico se
assenta, por sua vez, nos postulados neoliberais. Segundo Uriarte (2002, p. 19) “O receituário neoliberal
em matéria de trabalho é muito preciso: individualização das relações de trabalho até o limite do
politicamente possível”. E prossegue o mesmo URIARTE (2002, p. 19):

Para alcançar esse objetivo, postula, de uma parte, a não-intervenção do Estado nas relações
individuais de trabalho, de tal forma que cada trabalhador, livre e individualmente, negocie com o
empregador a venda de sua força de trabalho. Levada a suas máximas conseqüências teóricas - não
realizadas e talvez na prática não realizáveis -, essa proposta supõe a ab-rogação da legislação do
trabalho e sua substituição pelo Direito Civil, assim como a abstenção estatal na área administrativa e
judicial (com a conseqüente abolição da Administração do Trabalho e da Justiça especializada). Para
que a individualização das relações de trabalho fosse completa, seria necessário, além disso, evitar a
ação sindical, a autonomia e a autotutela coletivas. 

 

A proposta neoliberal, por outro lado, postula a intervenção do Estado em matéria de relações
coletivas de trabalho. Mas a intervenção aqui é no sentido de restringir a negociação coletiva, sob o
fundamento de que são práticas que visam a elevar o preço da “mercadoria” que vendem, qual seja o
trabalho. Ao considerar o trabalho uma mercadoria, os neoliberais a enquadram ao julgo da lei da oferta e
da procura.

O discurso da flexibilização se fundamenta na necessidade de barateamento dos custos do
trabalho e, conseqüentemente, o fomento da criação de postos de trabalho. Essa é a advertência do
bastante citado Uriarte (2002, p. 210):

Um pouco mais distante da teoria e no terreno das políticas, se diz que a desregulamentação e a
flexibilização barateariam o custo do trabalho – aumentando o lucro da empresa – fato indiscutível – e
que isso estimularia novos investimentos produtivos que, por sua vez, aumentariam o emprego que,
finalmente, elevaria os salários e as demais condições de trabalho.

 

Pode-se constatar que a flexibilização da legislação trabalhista ocorreu a partir da tentativa de
adequar o Direito do Trabalho à nova configuração produtiva capitalista, demonstrado no contexto dos
capítulos anteriores deste artigo. No Brasil, a primeira modificação flexibilizadora de importância se deu
com a Lei 5.107, de 13.9.66, que é a Lei instituidora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS.
Mas para discorrer sobre o FGTS, há que fazer referência a outro instituto de Direito do Trabalho. Veja,
então, que a CLT traz em seu artigo 492 a estabilidade decenal. Eis o artigo consolidado:

Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser
despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.

 

Esta norma conferia estabilidade ao trabalhador que permanecia longo tempo prestando serviços
ao mesmo empregador.  Veja-se que, num breve histórico do instituto, esta norma não alcançava
efetividade porque ocorriam demissões por parte do empresariado quando os empregados completavam
nove anos de serviço. Esses empregados, por sua vez, começaram a ajuizar ações requerendo uma
perspectiva de direito à estabilidade. O TST, num primeiro momento, reconheceu o direito e condenou as
empresas a reintegrarem os empregados demitidos. O assunto, todavia, foi pacificado com a edição da
súmula 26, do TST. O que se verificou, contudo, após a edição da referida súmula, é que a norma
consolidada continuava a ser desrespeitada, pois os empregadores passaram a demitir os empregados no
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oitavo ano.
Tal ineficácia da norma levou a instituição de um regime híbrido de contratação, disposto na

referida Lei de 1966, sendo que conferiu uma facultatividade ao empregado em optar pela estabilidade
decenal ou pelo FGTS. A Constituição Federal de 1988, contudo, extinguiu a estabilidade decenal,
ressalvando a apenas àqueles empregados que possuem direito adquirido.

Outra lei flexibilizadora é a Lei 6.019, de 3.1.1974, que estabeleceu o Regime de Trabalho
Temporário. É importante salientar o surgimento da figura do intermediador da mão-de-obra, por meio de
uma empresa locadora. É importante citar, também, o Enunciado 256, do TST, que restringia esse instituto
a somente dois casos: de trabalho temporário e de serviço de vigilância bancária. Referido enunciado,
contudo, foi revisto pelo Enunciado 331, do TST. Esse enunciado abriu as possibilidades de terceirização.
Eis o referido enunciado:

TST Enunciado nº 331 - Revisão da Súmula nº 256 - Res. 23/1993, DJ 21, 28.12.1993
e 04.01.1994 - Alterada (Inciso IV)  - Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000 - Mantida -
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Contrato de Prestação de Serviços - Legalidade
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário
(Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisão do Enunciado nº 256 – TST).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20-06-1983), de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos
órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também
do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela Res. 96/2000, DJ
18.09.2000).

Pelo referido Enunciado as hipóteses de terceirização ampliaram-se às hipóteses de trabalho
temporário, serviços de vigilância, conservação, limpeza e serviços especializados ligados a atividade-
meio do tomador.

A terceirização está inserta nesse contexto de mudanças da economia e do tamanho do Estado.
Face a isso Teixeira Filho (2002, p. 275) diz que “Entram em cena os modelos da verticalização e da
horizontalização da atividade econômica[...]”. E prossegue Teixeira Filho (2002, p. 275) ao dizer que
“Com a horizontalização se passa movimento oposto: dá-se a desconcentração industrial, isto é, o
desmonte ou descarte de atividades acessórias ou intermediárias para que a empresa enfoque seu negócio
principal”.

Gianini Alves alerta para o fenômeno da fragmentação do coletivo operário afeta à terceirização.
Afirma Alves (2000, p.266) que “Assim, a nova (e radical) terceirização possui  importante – e estratégica
– dimensão política, na medida em que tende a fragmentar o coletivo operário, debilitando a organização
da classe e,  por conseguinte, seu poder de resistência  ( e de barganha) às usurpações do capital”.

O autor citado alerta para o fato de a terceirização excluir o trabalhador da relação de cargos,
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salários e sindicalização, o que permite às empresas tomadoras livrarem-se dos encargos sociais e legais.
Segundo Alves (2000, p. 267) “O operário ‘terceirizado’, apesar de ser metalúrgico, não é reconhecido
como tal, sendo discriminado com relação não apenas a salários, mas a cargos.”

Já no texto Constitucional encontra-se a tendência flexibilizadora em curso deixando aos
sindicatos o ajustamento de regras, quais sejam redutibilidade salarial, compensação de horários na semana
e trabalho em turnos de revezamento.

Art. 7º[...]

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva .(grifos nosso).

 

Constata-se a tentativa da Constituição Federal de atenuar a rigidez protetiva. Mas se deve atentar
que a flexibilização deve ser realizada mediante negociação coletiva, cuja perda de vantagens econômicas
poderá/deverá ser compensada pela instituição de outros benefícios. Isso significa que a somente perda de
direitos não é negociação. Deve haver, assim, a contrapartida.

Neste contexto de flexibilização, os limites de uma reforma trabalhista deve estar em plena
sintonia com os arts 6º ao art. 11, da Constituição Federal de 1988. E de plano pode-se questionar se os
Direitos Sociais são cláusulas pétreas, ou seja, se pode um direito social previsto no referido artigo 7º ser
suprimido, inobstante o art. 60, § 4º, IV, da CF, elencar como cláusulas pétreas os direitos e garantias
individuais. Vale a pena citar posicionamento do STF, na ADIn 3685, acerca da Emenda Constitucional nº
52. Eis a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EC 52, DE 08.03.06.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REGRA SOBRE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS
ELEITORAIS, INTRODUZIDA NO TEXTO DO ART. 17, § 1º, DA CF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16) E
ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL (CF, ART. 5º, CAPUT, E LIV). LIMITES MATERIAIS À ATIVIDADE DO
LEGISLADOR CONSTITUINTE REFORMADOR. ARTS. 60, § 4º, IV, E 5º, § 2º, DA CF. 1.
Preliminar quanto à deficiência na fundamentação do pedido formulado afastada, tendo em vista a
sucinta porém suficiente demonstração da tese de violação constitucional na inicial deduzida em juízo.
2. A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu status constitucional à matéria até então integralmente
regulamentada por legislação ordinária federal, provocando, assim, a perda da validade de qualquer
restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal.
3. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide
com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização
abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do
processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 12.02.93). 4. Enquanto o art. 150, III, b, da
CF encerra garantia individual do contribuinte (ADI 939, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18.03.94), o art.
16 representa garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido pelos
representantes eleitos e "a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança
e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral" (ADI 3.345, rel.
Min. Celso de Mello). 5. Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o
caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte
derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os
direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º,
LIV). 6. A modificação no texto do art. 16 pela EC 4/93 em nada alterou seu conteúdo principiológico
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fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facilitar a
regulamentação do processo eleitoral. 7. Pedido que se julga procedente para dar interpretação
conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC 52/06 somente seja aplicada após
decorrido um ano da data de sua vigência.

O entendimento sobre este assunto é que não se pode fazer uma interpretação literal do art. 60, §
4º, da CF, e reduzir os direitos e garantias individuais ao art. 5º, da CF. O STF também possui esse
entendimento, o que ficou demonstrado no julgamento da ADIn acima citada.

Outro posicionamento que estende aos direitos sociais a proteção do inc. IV, do § 4º, do art. 60, do
texto constitucional, é a proibição do retrocesso. Pela proibição do retrocesso, não há como revogar
direitos sociais. Nesse sentido, Sarlet (2007, p 450) diz que “[...]as normas constitucionais que reconhecem
direitos sociais de caráter positivo implicam uma proibição de retrocesso, já que ‘uma vez dada satisfação
ao direito, esta transforma-se, nessa medida, em direito negativo, ou direito de defesa, isto é, num direito a
que o Estado se abstenha de atender contra ele”.

Há que se demonstrar, ainda, a questão da implementação de direitos sociais. Nossa Carta
Constitucional de 1988 prevê alguns direitos que ainda não foram implementados por falta de legislação
regulamentadora. São os casos, por exemplo, do adicional de penosidade e proteção em face da
automação.

                                         Art. 7º[...]

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei. (grifos nosso).

 

Sobre este tema cabe demonstrar os efeitos da decisão no Mandado de Injunção e na ADIn por
omissão.

Sobre os efeitos do Mandado de Injunção, pode elencar duas quanto ao efeito desse remédio
constitucional: a posição concretista e a posição não concretista. Para a primeira, o judiciário reconhece a
omissão inconstitucional, cuja decisão gera efeitos concretos. Esse efeito concreto, contudo, pode ser inter
partes ou erga omnes. Com relação à segunda, o Mandado de Injunção tem como efeito reconhecer a
omissão do poder público, mas não produz efeitos concretos. Essa última posição sempre foi a que
prevaleceu no STF.

A posição, como dito acima, predominante na não concretista, foi cedendo lugar à posição
concretista geral. O marco desta guinada de posicionamento veio com os julgamentos dos Mandados de
Injunção n° 670, 708 e 712, relativos à omissão legislativa que regulamente o exercício do direito de
greve. Contudo, mais uma mudança de posicionamento veio em recente decisão, em que o STF adotou a
posição concretista individual. O que pode comprovar no julgamento do MI 721/DF.

Com relação à ADIn por omissão, a questão relevante para o tema por este artigo proposto é,
também , com relação aos efeitos. Na ADIn por omissão não está estabelecida sanção para o
descumprimento do prazo para regulamentar o dispositivo constitucional não auto-aplicável, o que
significa maior dificuldade à implementação dos direitos sociais e à concretização da Constituição.

O que se pretende deixar demonstrado neste capítulo é a posição da orientação neoliberal acerca
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do Direito do Trabalho, refletida na flexibilização. Contudo, posicionamento contrário à concepção
neoliberal diz que o sistema econômico tem se mostrado incapaz de criar ou manter empregos, motivo
suficiente para os neoliberais despejarem no Direito do Trabalho uma falha sistêmica. Falha suficiente a
justificar a intervenção Estatal sobre o sistema econômico. Nossa Constituição Federal assevera que a
ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e tem por princípio a busca do pleno
emprego. Essa é a inteligência do art. 170, VIII, da Constituição Federal:

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
VIII - busca do pleno emprego.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Então, neste artigo, ficou demonstrado o contexto e os fundamentos sobre os quais a orientação

neoliberal se difundiu a partir da década de 70.  O governo Thatcher foi marcado pela orientação
neoliberal de suas políticas, com destaque para o fim do Estado empresário, pelo enfraquecimento do
movimento operário. A primeira ministra adotou corte nos gastos públicos, aumento dos juros,
privatizações e desregulamentação financeira. O processo iniciado por Margaret Thatcher espalhou-se na
seqüência para boa parte do mundo, tornando-se ao longo dos anos de 1990 uma espécie de cartilha para
as demais economias do mundo capitalista.

Essa nova formatação dada pela era Thatcher ao Estado conflita com o modelo de Estado Social e
de Bem Estar vigente na Europa do pós-guerra. As seguranças traçadas por Mahnkopf, expostas no
capítulo II deste artigo, são incompatíveis com a orientação neoliberal que fundamenta o discurso da
flexibilização. A flexibilização, então, deflagra um quadro de eliminação, diminuição, afrouxamento ou
adaptação da proteção trabalhista clássica, com a finalidade de aumentar o investimento, o emprego ou a
competitividade da empresa. E é neste quadro que se instala a precarização das relações trabalhistas e a
dita globalização da insegurança, em que pode ser citada como conseqüência a informalidade.

O presente artigo trouxe alguns debates e posicionamentos jurídicos acerca dos direitos sociais
com o objetivo de demonstrar que uma reforma trabalhista não pode ser feita ao julgo das necessidades do
mercado, conforme a orientação liberal propugna. Ficou demonstrado que uma reforma trabalhista deve
estar em plena sintonia com os arts 6º ao art. 11, da Constituição Federal de 1988 e, também, que os
direitos sociais são cláusulas pétreas, tendência essa seguida pela corte maior.

Portanto, foi demonstrada a orientação neoliberal propugnada por Margaret Thatcher, e seus
reflexos sobre as relações trabalhistas nos países capitalistas, principalmente. Este artigo trouxe alguns
exemplos de legislação flexibilizadora e algumas questões pontuais debatidas no âmbito da ciência do
direito, que extrapolam aos campos da política partidária, economia e outras ciências.
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[1] . Em fevereiro de 2010 os jornais publicaram matérias sobre a descoberta de petróleo nas Malvinas. Apenas como exemplo reproduzimos dois trechos. “De
acordo com as últimas pesquisas sísmicas, as Malvinas repousam sobre 18 bilhões de barris de petróleo. Companhias de prospecção que operam nas ilhas declararam
planejar o início das perfurações ainda neste ano” (Gazeta do Povo,  01/02/2010). Disponível em:  http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?
tl=1&id=852977&tit=Malvinas-tem-sonho-bilionario. Acesso em: 25/08/2010.  “A petroleira britânica Rockhopper, que realiza perfurações em águas das Malvinas,
anunciou nesta sexta-feira que o petróleo encontrado e analisado no bloco Sea Lion é de qualidade média, o que reforça a possibilidade de que possa ser explorado
comercialmente” (Portal Exame, 02/02/2010). Disponível em: http://portalexame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/petroleo-malvinas-melhor-esperado-
575299.html. Acesso em: 25/08/2010.

[2] Obviamente Thatcher representa um símbolo de uma época e os acontecimentos das últimas décadas não decorrem
exclusivamente das medidas adotadas pela primeira ministra britânica. É ilustrativa a entrevista concedida pelo Cientista Político
José L. Fiori sobre o papel de Thatcher: “As principais decisões que mudaram a história político-econômica da segunda metade do
século 20 também foram tomadas nos EUA. Algumas, antes da eleição de Thatcher. /.../ Na própria Inglaterra, a virada neoliberal da
política econômica também começou antes da eleição de Thatcher, durante o governo trabalhista do premiê James Callaghan [1976-
1979], depois da crise cambial de 1976. O governo trabalhista se dividiu entre os que defendiam uma "estratégia alternativa" de
radicalização das políticas de controle de viés mais keynesiano, liderados por Tony Benn, e a ala, vitoriosa, dos que defenderam a
ida da Grã Bretanha ao FMI e a adoção de uma política ortodoxa e conservadora que foi assumida pelo governo de Callaghan, em
sintonia com o governo social-democrata alemão de Helmut Schmidt [1974-1982], que já havia aderido à mesma ortodoxia muito
antes da chegada ao poder de Helmut Kohl [1982-1988]. Apesar de tudo isso, não há a dúvida de que Thatcher foi transformada
pela história na porta-estandarte da "restauração conservadora" do fim do século 20, assim como de todas as políticas e reformas
neoliberais preconizadas durante aquele período”. Não há vitória do keynesianismo nem abandono da ideologia liberal. Folha
Online, Caderno Mundo, 03/05/2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u559190.shtml. Acesso em:
28/08/2010.
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INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA RELAÇÃO DE EMPREGO: UMA PROPOSTA VIÁVEL
PARA A EXPANSÃO DO DIREITO DO TRABALHO

EXTENSIVE INTERPRETATION OF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP: A VIABLE PROPOSAL FOR
THE EXPANSION OF LABOR RIGHTS

Gabriela Neves Delgado
Lívia Mendes Moreira Miraglia

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar os caminhos possíveis para a ampliação dos
contornos do Direito do Trabalho, tendo como eixo central a ideia da necessidade de revisão e
atualização do conceito de relação de emprego. Entende-se que os elementos caracterizadores
da relação empregatícia são amplos e abertos, de modo que é possível, por meio da via
interpretativa, redefini-los e atualizados a fim de refletir a situação atual do mundo do trabalho.
A interpretação ampliativa deve ocorrer, especialmente, no conceito de subordinação jurídica,
haja vista ser ele a pedra de toque da conceituação da relação de emprego. Enfim, é premente
que o Direito do Trabalho não se olvide de sua função teleológica de consolidar a melhoria das
condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, ampliando-se no sentido de garantir uma
tutela mais expressiva do que aquela até então existente.
PALAVRAS-CHAVES: Direito do Trabalho; Relação de emprego; Ampliação do conceito de
subordinação jurídica.

ABSTRACT
The goal of the present article is to analyze the possible ways to amplify the contours of the
Labor Law, having as it central idea the necessity of revision and update of the concept of the
employment relationship. It is understood that the elements that define the employment relation
are ample and opened, in a way that is possible, by interpretation, to redefine them and brought
their update. It analyzes, especially, the concept of legal subordination, once it is the main
definition element of the employment relationship. Labor Law cannot forget that its main goal is
to promote life conditions of the workers. Therefore it is necessary the amplification of its
protection to the most number of workers that it is possible. 
KEYWORDS: Labor Law; Employment; Definition and ampliation of the concept of employee.

Introdução
 
            O presente artigo estabelece uma relação entre a concretização dos direitos fundamentais e a ampliação da tutela do Direito

do Trabalho, tendo como eixo central a idéia da necessidade de revisão e atualização do conceito de relação de emprego.

            Consoante ensina Maurício Godinho Delgado existem três caminhos possíveis para a ampliação dos contornos do Direito do

Trabalho, são eles: a afirmação da direção clássica do Direito do Trabalho pela efetivação de suas normas; a interpretação ampliativa

da relação de emprego, especialmente pela dilatação do conceito de subordinação e a extensão da tutela trabalhista para relações de

trabalho não empregatícias[1].

            O Direito do Trabalho passou a ser reformulado a partir da crise iniciada na década de 1970. Essa reformulação trouxe

impacto para o princípio da proteção e para toda a sua normatividade correspondente.

            Retomar as premissas clássicas do Direito do Trabalho significa também pensar em seus contornos de proteção. Nesse

sentido, o artigo pretende apresentar as possibilidades de “retomada do expansionismo do Direito do Trabalho”[2], destacando a

hipótese de interpretação ampliativa da relação de emprego.

            A sociedade atual se reinventa e se renova a cada dia. O que ontem era novo já não o será mais amanhã e as formas de

organização social (com destaque para as relações trabalhistas) se transformam a todo instante. É nesse terreno movediço que o
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Direito do Trabalho deve se movimentar, a fim de não perder seu foco central que é a realização da Justiça social, por meio da

concretização dos direitos fundamentais. 

            Sob essa perspectiva, destaca-se papel essencial aos intérpretes da lei: o de permitir a atualização do Direito por meio de

novas interpretações e aplicações das normas jurídicas. Sendo assim, cabe ao estudioso do Direito propor novas formulações a

antigos conceitos que sejam capazes de refletir a realidade social cambiante e, assim, concretizar a Justiça.

            E é neste sentido que se propõe a necessidade de ampliação do conceito da relação de emprego, com o objetivo de ampliar a

tutela protetiva do Direito do Trabalho.       

 

 1. O Direito do Trabalho como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais sociais na atual sociedade capitalista.

 
      O Direito do Trabalho nasceu da necessidade de se regulamentar o conflito entre o capital e o trabalho.  É
resultado do modo de ser do sistema capitalista de produção[3].
      Nessa esteira, só é possível falar-se nesse ramo especializado com o advento da Revolução Industrial, momento
em que surge o núcleo fundamental sobre o qual se erige a seara justrabalhista: a relação de emprego (trabalho livre,
porém juridicamente subordinado).
      Sendo assim, o Direito do Trabalho é fruto dos anseios e das lutas dos trabalhadores marginalizados pela
sociedade industrial, surgido nos idos dos séculos XIX e XX, com a finalidade teleológica de combater a acumulação
despropositada do capital e, via de conseqüência, elevar as condições de vida dos trabalhadores[4].
       Na lição de Jorge Luiz Souto Maior, o Direito do Trabalho é o meio mais eficaz de realizar a justiça social[5], pois
é mediante seus mecanismos que se freia a obsessão desmedida do capitalista por lucros e acumulação de riquezas e
insere-se o homem trabalhador no contexto socioeconômico. Ademais, é somente por meio do trabalho digno que se
promove a verdadeira cidadania e a dignidade plena da pessoa humana[6].
       A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elegeu como modelo estatal e societário o Estado
Democrático de Direito. Consolidou a proposta de que o Estado brasileiro tem como fundamento e finalidade o ser
humano, e assim constrói-se sobre os valores do trabalho, da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III e IV). Seus primeiros artigos deixam transparecer que o objetivo primordial da República brasileira é assegurar
o desenvolvimento social, mediante a erradicação das desigualdades (art. 3º, III) e a constituição de uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, I). Ainda estabelece ser dever do Estado a promoção do bem comum (art. 3º, IV).
      Sendo assim, afirma-se que o Estado brasileiro é um “Estado Social”, pois pugna pelo afastamento do
individualismo no Direito e do absolutismo no Poder[7]. Visa a garantir a igualdade substancial e a concretizar a
dignidade da pessoa humana.
       Nessa esteira, qualquer interpretação dada aos princípios e valores constitucionais em que prevaleça o valor-
econômico sobre o valor-social atenta contra a essência do Estado Democrático de Direito. Por isso, entende-se que a
aceitação da hegemonia neoliberal impede a efetivação e a realização plena desse modelo de Estado.
        No Brasil, a fase de implementação e consolidação do Estado Democrático de Direito coincidiu com o levante
neoliberal observado nos países capitalistas centrais. A hegemonia do pensamento neoliberal vivenciada nos países da
Europa central, sobretudo na década de 1970 surtiu efeitos deletérios no cenário brasileiro.
       Dessa feita, ao final da década de 1980 e início da década de 1990 os resultados nefastos da nova ideologia
emergente de desconstrução do ramo justrabalhista fizeram-se sentir no Brasil, fase que coincidiu exatamente com o
período em que o país procurava consolidar o ideal de um Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, impediram-
se a generalização e a consolidação do Direito do Trabalho, o que, em parte, obstou sua efetiva utilização como
instrumento de concretização de justiça social. Além disso, inibiu a realização e materialização plena do próprio Estado
Democrático de Direito.
       Sobre a consolidação dos direitos humanos fundamentais, dentre eles os sociais, afirma Paulo Bonavides:

Os direitos humanos nas bases de sua existencialidade primária são os aferidores
da legitimação de todos os poderes sociais, políticos e individuais. Onde quer que
eles padeçam lesão, a sociedade se acha enferma. Uma crise desses direitos acaba
sendo também uma crise do poder constituinte em toda sociedade
democraticamente organizada[8].

 
       O autor declara que o Brasil atravessa uma crise de inconstitucionalidade, pois aqui se formou a idéia de que
basta colocar formalmente na Constituição uma norma jurídica para que os mecanismos existentes a concretizem. A
perda do senso de proporção entre os fins programáticos e a eficácia das normas constitucionais gera
inconstitucionalidade e, via de conseqüência, torna a solidificação dos direitos fundamentais praticamente impossível.
Assim, determina a inexeqüibilidade da própria Constituição, haja vista que a aparta da realidade. Portanto, a crise
constitucional fere a essência do Estado, da nação e da sociedade[9].
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       Ainda sustenta que a crise do constitucionalismo moderno é provocada pela tentativa de efetuar os fins do Estado
Social com as técnicas do Estado de Direito. Assim, o problema atual é juridicizar o Estado Social, por meio da garantia
e da realização dos direitos sociais básicos. Assevera, também, que a crise constitucional e a não efetivação dos
direitos sociais representa a crise da própria sociedade brasileira, pois os direitos fundamentais sociais são a “espinha
dorsal do Estado Social brasileiro”[10].
       Na mesma linha de entendimento, pode-se dizer que o grande problema do Direito do Trabalho é que ele tenta
realizar a justiça social hoje com os instrumentais do passado.
       Os aplicadores do direito trabalhista parecem se esquecer que os motivos pelos quais o ramo justrabalhista se
erigiu continuam vivos: a hipossuficiência e exploração do trabalhador pelo capital. E parecem olvidar também que o
sentido teleológico do Direito do Trabalho é o de proteção do trabalhador de modo abrangente e caminhando sempre
para a sua generalização.
       Desde o seu início o ramo justrabalhista foi cunhado como forma de proteção à massa desprovida de riquezas
que contava apenas com o seu labor para se inserir no sistema capitalista de produção, de modo que sua finalidade
precípua era e continua sendo proporcionar melhoria das condições de vida e de trabalho para os trabalhadores.
       A ideia de proteção aos empregados foi pensada como o meio mais eficiente de proteger o maior número de
trabalhadores possíveis, haja vista que na época da criação do Direito do Trabalho a maioria da população
trabalhadora vivenciava verdadeiras relações de emprego.
       O objetivo do Direito do Trabalho nunca foi o de excluir. Pelo contrário. O Direito do Trabalho foi idealizado para
ser um direito dos trabalhos e dos trabalhadores.
       Sendo assim, ao invés de diminuir deve crescer. A lei não deve ser mínima, mas sim suficiente para proteger
aqueles que, empregados ou não, trabalhem em situação de hipossuficiência[11]. 
        Em outras palavras, o Direito do Trabalho é instrumento fundamental para a superação da crise e da
desigualdade social vivenciadas atualmente. De fato, a situação atual conclama mudanças, mas não no sentido que
vem sendo proposto e, até mesmo, imposto pela fala neoliberal de desconstrução do Direito do Trabalho e pelo fim do
primado do trabalho e do emprego.
        O Direito do Trabalho deve refletir a realidade social de determinada época, pois só assim se edifica como
ferramenta de consolidação da justiça social. O Brasil precisa, na atual conjuntura, estabelecer mecanismos que de
fato garantam a generalização do ramo jurídico trabalhista e a materialização de seus princípios e fundamentos, pois
só assim se alcança a plena democracia. Isso porque não há que se falar em Estado Democrático sem um sistema
econômico-social que valorize o trabalho e o próprio trabalhador.
         É por meio do Direito do Trabalho, principalmente, que se permite a inclusão do homem na sociedade capitalista
moderna.
         Tendo em vista a proposta de Maurício Godinho Delgado, afirma-se que existem três caminhos possíveis para a
expansão do Direito do Trabalho, quais sejam, “a continuidade e aprofundamento da recente política pública de
inclusão trabalhista iniciada na primeira década do século XXI no Brasil”; “a ampliação do conceito de relação de
emprego, cardeal ao Direito do Trabalho, de modo a incorporar mais explicitamente novas facetas da prestação
laborativa por pessoas físicas no país”; e “a extensão desse ramo jurídico especializado a outras relações de trabalho,
ultrapassando o marco clássico da simples relação de emprego”[12].
         Com relação à primeira proposta, afirma-se que a própria dignidade da pessoa humana está intrinsecamente
ligada à generalização do Direito do Trabalho, o que implica a necessidade de destituição das roupagens falaciosas de
relações de trabalho que mascaram verdadeiras relações de emprego e o incremento das políticas públicas que
buscam consolidar o pleno emprego.
          A segunda proposta pode ser considerada como complementar à primeira, haja vista que ao se ampliar o
conceito de relação de emprego pela via interpretativa, alcança-se, de imediato, um tutela mais abrangente ao
considerar mais trabalhadores como empregados, o que auxilia, ainda, no combate à fraudes perpetradas contra a
legislação trabalhista.
           No que cinge à terceira proposta, caberia ao legislador fixar a abrangência da tutela protetiva do Direito do
Trabalho a número cada vez maior de trabalhadores.
          Nesse sentido, compreende-se que o Direito do Trabalho deve alcançar, formal e materialmente, todos os
trabalhadores e não apenas os empregados. Sendo assim, sustenta-se que:

(...) as relações de trabalho que formalmente não se encontram hoje regidas pelo Direito do Trabalho também precisam ser
reconhecidas como objeto de efetiva tutela jurídica, para que o trabalhador que as exerça possa, por meio da proteção jurídica,
alcançar o espaço para o exercício de seus direitos[13].

 
           O presente artigo tem por foco analisar a segunda proposta, qual seja, a redefinição do conceito de relação de
emprego, haja vista serem os seus elementos caracterizadores amplos e abertos, de modo que é possível, por meio da
via interpretativa, redefini-los e atualizados a fim de refletir a situação atual do mundo do trabalho. Trata-se
especialmente da redefinição e ampliação do conceito de subordinação jurídica, conforme se verá no próximo tópico.
           Cabe frisar que é obrigação primordial do Estado a concretização da dignidade da pessoa humana, pela
efetivação dos direitos sociais e, dentre eles, em especial, o direito ao trabalho.
            A intervenção estatal, por meio do Direito e, principalmente, do ramo justrabalhista, constitui óbice mais
efetivo à exploração desregrada e degradante do trabalho. O desenvolvimento – econômico, político e social – deve
caminhar junto com o Direito, sem olvidar que o epicentro normativo do Estado Democrático de Direito é a pessoa
humana, considerada em sua dignidade plena.
             De acordo com Ledur, cabe ao Estado consolidar os direitos sociais. Assegura o autor ainda que a “garantia
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dos direitos fundamentais está estreitamente ligada à capacidade de influir na conformação da realidade econômica e
social”, de modo é que obrigação estatal dar “proteção a quem precisa trabalhar para prover a sua existência”, pois “a
falta de segurança material das pessoas afeta a própria democracia”[14]. 
             Consoante ensina Branco, é equivocado atrelar o valor-trabalho às possibilidades econômicas em detrimento
das necessidades humanas. Direito e Economia são ciências sociais a serviço do indivíduo, em um eterno comunicar-
se, de modo que ambas se condicionam, sem qualquer prevalência. A garantia de pleno emprego e, via de
conseqüência, de direitos trabalhistas é boa para a economia, pois o indivíduo é, ao mesmo tempo, empregado e
consumidor. Assim, a própria lógica neoliberal de precarização do trabalho pode implodir o sistema capitalista ao
mitigar seu principal motor: o lucro advindo do mercado de consumo[15].
             Tendo em vista que o Direito do Trabalho é instrumento de inclusão social é necessário ampliar as suas
bases, reforçando o seu caráter tuitivo, a fim de garantir, a todos os trabalhadores, o mínimo existencial abaixo do
qual não se admite a vivência (e não mera sobrevivência) digna. E é pautado nessas premissas que se passa à análise
da ampliação do conceito de relação de emprego como uma hermêutica possível e desejável no mundo capitalista
contemporâneo.
 
2. A ampliação do conceito de relação de emprego: hermenêutica possível e desejável.
          Não se pode imputar a responsabilidade de garantir a expansão do Direito do Trabalho apenas ao Estado e ao
legislador. Embora sejam vias possíveis e desejáveis, entende-se que, em primeiro lugar, deve-se privilegiar a
elasticidade interpretativa dos conceitos jurídicos da relação de emprego, como meio mais rápido e eficaz de assegurar
a ampliação da tutela protetiva do Direito do Trabalho. 
          Cabe aos intérpretes da lei aduzir novas e atuais leituras das normas jurídicas a fim de realizar no caso concreto
a verdadeira Justiça. Nesse sentido, propõe-se uma nova leitura do conceito de relação de emprego, principalmente
por meio da ampliação do conceito de subordinação jurídica, a fim de promover a valorização do homem trabalhador
brasileiro.
            O legislador trabalhista, ao aduzir os elementos caracterizadores da relação de emprego, deixa espaço para livre apreciação

do intérprete, de forma que este possa, diante de cada caso concreto e mediante as circunstâncias e dados do processo identificar a

incidência, ou não, daquela norma.

             Neste sentido, estabelece a Consolidação da Leis Trabalhistas (CLT) que é empregado “toda pessoa física que prestar

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º).

            Todavia, não define o que seja dependência, denominada pela doutrina de "subordinação jurídica". Ainda que a doutrina

forneça os instrumentais necessários à definição da relação de emprego, identificando e precisando cada um dos seus elementos -

quais sejam, pessoa física, onerosidade, não-eventualidade, pessoalidade e subordinação - caberá ao intérprete diante de cada caso

concreto verificar a ocorrência ou não da relação empregatícia.

             Necessário proceder a uma breve análise da evolução histórica do conceito de relação de emprego, com o objetivo de

demonstrar que a adequação aqui proposta é viável e pode ser implementada desde já, mediante exercício hermenêutico atual e

inclusivo da legislação trabalhista.                                  

            Da Revolução Industrial até a década de 1970 observou-se que o ramo justrabalhista, assim como a fábrica e o Estado, seguiu

tendência expansionista, de modo a implementar a sua generalização, estendendo a sua proteção a número cada vez maior de

indivíduos trabalhadores. Isso se deu, principalmente, por meio da evolução dos conceitos de seus elementos caracterizadores que,

propositalmente, foram cunhados como amplos e permissivos de uma leitura e releitura em face dos novos anseios e mudanças

sociais.

            Além disso, o conceito juridicamente aberto de relação de emprego permitia e, ainda hoje permite a adequação do sistema

jurídico à realidade social de uma dada sociedade em determinada época, sem que isso implique em necessidade de mudança da lei,

o que, inclusive, engessaria o próprio sistema jurídico, haja vista que os processos legislativos são mais morosos do que a formação

de precedentes jurisprudenciais.

            Essa expansão e generalização do Direito do Trabalho deram-se, principalmente, como ensina Vilhena, mediante a releitura

do conceito de subordinação[16].

            Inicialmente, a subordinação era considerada em seu aspecto subjetivo, de modo que apenas se falava em relação de emprego

se observada a presença de ordens diretas do empregador sobre o empregado, que se submetia ao seu controle rígido e direto.
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            Avançou-se para o conceito de subordinação objetiva, identificando-se o empregado como aquele que tem participação

integrativa na atividade do credor do trabalho. Ou seja, a perspectiva passou a ser vista pela atividade de trabalho e não pela pessoa

do trabalhador[17].       

            Todavia, a partir da década de 1970 houve uma ruptura com esse ideal expansionista e progressista das relações sociais de

modo geral. A crise inaugurada pela alta do preço do barril do petróleo e disseminada pela ausência de respostas rápidas e eficientes

do modelo vigente levou à vitória, nos países capitalistas centrais, de lideranças políticas neoliberais que pugnavam pelo retorno do

“Estado mínimo” do modelo liberalista anterior e pela destituição das redes de proteção social erigidas pelo modelo social vigente. 

            Desse modo, desponta, conforme visto anteriormente, um novo modelo de mundo, pautado na hegemonia ultraliberal e cuja

palavra de ordem passa a ser “excluir”. As empresas passam a se concentrar, tão-somente, nas suas atividades essenciais relegando

a empresas terceiras as demais etapas da produção.

            E assim como no modelo anterior, o Direito e o Estado também imitam a fábrica. Hoje, para uma empresa enxuta,

descentralizada, com produtos descartáveis e relações de trabalho instáveis, um Estado mínimo (etat modeste) e um Direito do

Trabalho excludente.

            O movimento de expansão do Direito do Trabalho se estagnou por meio do aparecimento das novas formas de “relação de

trabalho” que não se enquadram no conceito de “relação de emprego” e que, portanto, não estão abarcadas pelo manto protetivo do

ramo justrabalhista.

            É de se ver que também o conceito de relação de emprego se reduz: na contramão do que vinha acontecendo, com a

adaptação dos seus pressupostos essenciais às necessidades sociais, tem-se uma adequação desses conceitos à necessidade do capital

e em detrimento do empregado.

            Observa-se a retomada da idéia de subordinação subjetiva, aplicando-se o conceito formulado nos moldes da fábrica

taylorista-fordista quando o que se tem atualmente é uma fusão de modelos de produção, misturando-se padrões tayloristas e

fordistas com premissas toyotistas. Isso ocasiona a expulsão de milhares de indivíduos da posição de empregados, para a posição de

cooperados, terceirizados, autônomos (muito embora na maioria das vezes esses não sejam de fato autônomos), dentre outros.            

            Retomam-se os problemas do início da história do surgimento do Direito do Trabalho. Pugna-se pela não admissão do

dirigismo contratual nas relações de trabalho, afirmando que a formação do contrato de trabalho deve se dar de forma livre pelas

partes.

            Propõe-se a prevalência do negociado sobre o legislado, diante do argumento de que as partes sabem o que é melhor para

elas e de que os acordos bilaterais tendem a ser melhor cumpridos. A premissa pode ser verdadeira. Todavia, diante do

enfraquecimento dos sindicatos, responsáveis pelas negociações, não há que se falar, na maioria dos casos, em paridade entre as

partes negociantes. Hoje, o sindicato não consegue mais arrancar concessões do capital como outrora fora capaz. Luta para não

perder os direitos conquistados e não perder muito. As conquistas tornaram-se ponto de chegada e não mais ponto de partida[18]. 

            Atualmente a empresa não apenas descentraliza a sua produção, relegando a empresas menores, no mesmo território, a

realização de tarefas acessórias. A empresa se “externaliza” também ao implementar etapas de sua produção em outros países do

globo, provocando verdadeiro “dumping social”.

            O capital ao mesmo tempo em que se espalha, torna-se mais forte, por meio da formação de grandes conglomerados

econômicos transnacionais que passam a ditar as regras do jogo da globalização. Essas grandes empresas procuram estabelecer as

suas redes em países onde a legislação trabalhista seja incipiente ou inefetiva, possibilitando-lhes lucrar, também, com o baixo custo

da mão-de-obra. Ou seja, as empresas “coisificam” o homem trabalhador ao atribuir ao trabalho valor meramente econômico,

relegando o seu valor ético que impossibilita a redução do homem a mero instrumento de consecução do lucro capitalista.

            O Estado flexibiliza reduzindo o tamanho do seu aparato, terceirizando e descentralizando as suas atividades periféricas ou,
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em alguns casos, até mesmo as atividades essenciais.

            Além disso, terceiriza a “culpa” pela redução dos direitos sociais e pela situação de miséria dos trabalhadores, propagando a

idéia de que se os sindicatos participaram da negociação, o fizeram em favor do interesse da categoria, de modo que se houve

prejuízo aos trabalhadores é porque esses negociaram mal.

Os defensores dessas idéias parecem se esquecer, propositalmente, de mencionar que embora tal premissa possa ter algo de

verdadeiro, o próprio Estado manteve e mantém na Constituição brasileira de 1988 mecanismos que impedem a liberdade real dos

movimentos sindicais, mediante a contribuição sindical obrigatória, a unicidade territorial e o poder normativo da Justiça do

Trabalho, sustentando a permanência de sindicatos fracos, incapazes de negociar como iguais perante o empregador.

            Outro grande problema do Direito do Trabalho na atualidade é o descumprimento das obrigações trabalhistas.

            Os empregadores deixam de cumprir a legislação em vigor por diversos motivos, mas, em muitos casos, não o fazem por

simples economia e desejo de obtenção de maiores lucros. Estabeleceu-se uma cultura de que a CLT é arcaica e ultrapassada e que,

portanto, não deve ser cumprida.  Além disso, a impressão que se tem é que o Direito do Trabalho serve apenas a poucos e

privilegiados "trabalhadores com carteira assinada".

            Assim, o que se observa no Brasil é que o momento atual de implementação da flexibilização e da desregulamentação

trabalhista implica na exclusão do trabalhador do campo de incidência da legislação protetiva trabalhista.

            Não obstante, deve-se salientar que embora pareçam ser a maioria, sabe-se que em muitos casos os chamados “informais”,

“autônomos”, “freelancers” e “prestadores de serviços”, por exemplo, representam, na realidade, verdadeiros empregados, sendo

imprescindível destituir a máscara falaciosa de “relação de trabalho”, por meio de políticas públicas de promoção do pleno emprego

e da fiscalização e atuação conjunta e eficaz dos órgãos do Ministério do Trabalho e do Emprego, do Ministério Público do Trabalho

e da Justiça do Trabalho.

            É nesse sentido o primeiro caminho proposto por Maurício Godinho Delgado para a ampliação da rede protetiva trabalhista

(“a continuidade e aprofundamento da recente política pública de inclusão trabalhista iniciada na primeira década do século XXI no

Brasil”).

            Ocorre um movimento de exclusão e expulsão dos trabalhadores dos antigos postos de trabalho e a sua recolocação no

mercado de trabalho fora do campo de incidência da tutela justrabalhista, haja vista que passam a laborar em subempregos e no

mercado informal. Aceitam condições precárias de trabalho e salários ínfimos, abrindo mão dos seus direitos trabalhistas

fundamentais, laborando abaixo do mínimo existencial garantido a todos os seres humanos.

            O que se observa é que os trabalhadores que laboram nestas condições (ocupações ilegais ou flexíveis com parca proteção do

sistema justrabalhista) se preocupam apenas e tão-somente com a manutenção da vida, no sentido do direito à manutenção de uma

sobrevivência mínima.

            Desta feita, o trabalho em si não é mais capaz de promover uma condição de dignidade, impossibilitando sua caracterização

como um trabalho digno. Ou seja, o trabalhador deixa de buscar o sentido ético do seu trabalho, contentando-se com a “ética do

provedor”. O trabalhador pouco se importa com o valor da atividade em si, pois o que lhe resta é apenas continuar sendo o provedor

da família, quaisquer que sejam os meios encontrados para suprir este instinto[19].

            Todavia, todas as vezes que o trabalho for prestado com violação da dignidade do obreiro deve ser repelido do ordenamento

jurídico, independente da anuência do trabalhador. O Estado e o Direito não podem permitir que o ser humano se prive se sua

própria dignidade, oferecendo-lhe condições de acesso ao mínimo existencial abaixo do qual não se admite viver, qual seja, ao

trabalho digno.        
          Neste sentido é necessário, em um primeiro e mais premente momento, a ampliação da tutela trabalhista pela
via interpretativa, com vistas a garantir o efetivo acesso dos indivíduos a um posto de trabalho digno. Em segundo
momento, visa-se a estabelecer, pela via legislativa, um mínimo existencial inerente a todos os trabalhadores, sejam
eles empregados ou não.
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          É certo que o Direito, em especial o Direito do Trabalho deve se adaptar às novas mudanças do capital. 
            Sendo assim, é imperioso e urgente ampliar o conceito de relação de emprego a fim de que o Direito do Trabalho se renove e

continue o seu caminho de expansão e generalização.

            Tal adaptação é plenamente possível e pode ser feita pela própria jurisprudência, sendo desnecessário esperar pelo legislador

para promover mudanças conceituais. O conceito de relação de emprego é aberto e amplo exatamente para que o intérprete possa

adaptá-lo em função das necessidades da sociedade em determinada época.

            Ressalte-se, todavia, que essa adaptação deve ser feita à luz dos princípios gerais informadores do Estado Democrático de

Direito e dos princípios específicos do Direito do Trabalho, a fim de que o Direito não perca o seu sentido e finalidade diante das

mudanças do mundo atual.

            A releitura e a conseqüente redefinição do conceito de relação de emprego é indispensável para a concretização e realização

da própria ideia de Justiça. Essa deve ser a primeira medida para a inclusão dos trabalhadores que foram marginalizados pelo

sistema capitalista de produção ao serem expulsos do manto protetivo do Direito do Trabalho por não se incluírem na definição

clássica da relação de emprego. 

            Em segundo lugar, é imprescindível que aqueles trabalhadores não abarcados pelo novo conceito de relação de emprego, e

que sejam hipossuficientes, tenham uma proteção legal, não mínima, mas suficiente para promover a sua inserção na sociedade

capitalista e a sua realização plena como ser humano.

 

3. A redefinição do conceito de subordinação.

 
         Nessa linha de entendimento o que se propõe, originariamente, é uma releitura do conceito de subordinação,
com o intuito de alargar o manto de proteção do Direito do Trabalho.
            Cumpre aduzir, inicialmente, que o conceito que hoje prevalece é o de subordinação jurídica como

(...) a situação jurídica, derivada do contrato de emprego, em decorrência da qual o trabalhador
acata a direção laborativa proveniente do empregador. É uma situação jurídica que se expressa por
meio de certa intensidade de ordens oriundas do poder diretivo empresarial, dirigidas ao
empregado[20].
 

            É de se ver que predomina o entendimento de que a subordinação caracteriza-se como o poder que o empregador tem de

determinar o modo da prestação do serviço, identificado pela intensidade de ordens a que se submete o obreiro.

            Segundo Evaristo de Moraes Filho, a subordinação jurídica é o
(...) direito completamente geral de superintender a atividade de outrem, de interrompê-la à
vontade, de lhes fixar limites, sem que para isso seja necessário controlar continuamente o valor
técnico dos trabalhos efetuados. Direção e fiscalização, tais são então os dois pólos da
subordinação jurídica[21].
 

            Alice Monteiro de Barros defende que para a caracterização da subordinação jurídica não é necessário que os poderes de

mando e de vigilância do empregador sejam constantes. Basta que se verifique “a possibilidade de o empregador dar ordens,

comandar, dirigir e fiscalizar a atividade do empregado”. Desse modo, afirma que “nem sempre a subordinação jurídica se manifesta

pela submissão a horário ou pelo controle direto do cumprimento de ordens”[22].

            Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena assevera que a subordinação “é um desprendimento de fundo histórico e corresponde ao

pensamento jurídico dominante no modo de equacionar as forças jurídicas conflituais de uma época”[23].

            Em outras palavras, cabe ao operador do direito adequar o conteúdo jurídico dos conceitos da relação de emprego de acordo

com a situação histórica vigente, haja vista que o Direito deve ser reflexo dos anseios e objetivos de uma determinada sociedade em

um dado momento histórico.
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            Sendo assim, Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena pugna pela superação da acepção subjetivista da subordinação, a qual

considera a dependência como seu traço marcante, para fim de caracterização da relação de emprego. Propõe o autor que se

privilegie a dimensão objetiva do conceito, de modo a se definir a subordinação “como a participação integrativa da atividade do

trabalhador na atividade do credor de trabalho”[24].

            Não obstante, é de se ver que a conceituação objetiva do elemento da subordinação “tende a enquadrar como subordinadas

situações fático-jurídicas eminentemente autônomas”[25].

            Alice Monteiro de Barros alerta para o fato de que a “subordinação objetiva não vem sendo admitida como critério autônomo

para definir a existência de um contrato de trabalho”. Conclui que “a par da participação integrativa do trabalhador na atividade

empresarial ele deverá estar sujeito ao poder diretivo e disciplinar conferido ao empregador”[26].

            Nessa esteira, propõe Maurício Godinho Delgado a readequação do conceito de subordinação, mediante a atenuação do

“enfoque sobre o comando empresarial direto, acentuando, como ponto de destaque, a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do

tomador de seus serviços”[27].
            Assim, elege a subordinação estrutural, definindo-a como “a que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do

tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua

dinâmica de organização e funcionamento"[28].

            Continua o autor, dissertando que:

A idéia de subordinação estrutural supera as dificuldades de enquadramento 
de situações fáticas que o 

conceito clássico de subordinação tem demonstrado, dificuldades que se 
exacerbam em face, 

especialmente, do fenômeno contemporâneo da terceirização trabalhista. Nesta 
medida ela viabiliza não 

apenas  alargar  o  campo  de  incidência  do Direito do Trabalho,  como  
também  conferir  resposta 

normativa  eficaz  a alguns de seus mais recentes instrumentos 
desestabilizadores -  em  especial a 

terceirização[29].

 

               Em artigo mais recente, o autor desenvolve e aprofunda a noção da 

subordinação estrutural, ao afirmar que

Na essência, é trabalhador subordinado não só o humilde e tradicional 
obreiro que se submete à intensa 

pletora de ordens do tomador ao longo de sua prestação de serviços 
(subordinação clássica), como 

também aquele que realiza, ainda que sem incessantes ordens diretas, no 
plano manual ou intelectual, os 

objetivos empresariais (subordinação objetiva), a par do prestador 
laborativo que, sem receber ordens 

diretas das chefias do tomador de serviços, nem exatamente realizar os 
objetivos do empreendimento 

(atividades-meio, por exemplo), acopla-se, estruturalmente, à organização e 
dinâmica operacional da 

empresa tomadora, qualquer que seja sua função ou especialização, 
incorporando, necessariamente, a 

cultura cotidiana empresarial ao longo da prestação de serviços realizada 
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(subordinação estrutural)[30].

 

               Embora ainda prevaleça, na doutrina e na jurisprudência, o conceito tradicional de 

“subordinação direta”[31] – exercício do poder de direção do empregador sobre o trabalhador –, 

compreende-se que a ideia de “subordinação estrutural” deve prevalecer em face da realidade atual. 

Isso porque, dentre os dois conceitos, é, com certeza, aquele que melhor se coaduna com os princípios 

e com a finalidade teleológica do ramo justrabalhista. 

               Nessa linha de entendimento, já se observam alguns julgados, como o abaixo colacionado:

EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO E SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL - No exercício da função de 
instalador/

emendador de cabos telefônicos, o autor exercia função perfeita e 
essencialmente inserida nas atividades 

empresariais da companhia telefônica. E uma vez inserido nesse contexto 
essencial da atividade produtiva 

da empresa pós-industrial e flexível, não há mais necessidade de ordem 
direta do empregador, que passa a 

ordenar apenas a produção. Nesse ambiente pós-grande indústria, cabe ao 
trabalhador ali inserido 

habitualmente apenas "colaborar". A nova organização do trabalho, pelo 
sistema da acumulação flexível, 

imprime uma espécie de cooperação competitiva entre os trabalhadores que 
prescinde do sistema de 

hierarquia clássica. Em certa medida, desloca-se a concorrência do campo do 
capital, para introjetá-la no 

seio da esfera do trabalho, pois a própria equipe de trabalhadores se 
encarrega de cobrar, uns dos outros, o 

aumento da produtividade do grupo; processa-se uma espécie de sub-rogação 
horizontal do comando 

empregatício. A subordinação jurídica tradicional foi desenhada para a 
realidade da produção fordista e 

taylorista, fortemente hierarquizada e segmentada.  Nela prevalecia o 
binômio ordem-subordinação. Já no 

sistema ohnista, de gestão flexível, prevalece o binômio colaboração-
dependência, mais compatível com 

uma concepção estruturalista da subordinação. Nessa ordem de idéias, é 
irrelevante a discussão acerca da 

ilicitude ou não da terceirização, como também a respeito do disposto no 
art. 94, II da Lei 9.472/97, pois no 

contexto fático em que se examina o presente caso, ressume da prova a 
subordinação do reclamante-

trabalhador ao empreendimento de telecomunicação, empreendimento esse que 
tem como beneficiário 

final do excedente do trabalho humano a companhia telefônica. Vale lembrar 
que na feliz e contemporânea 

conceituação da CLT - artigo 2º, caput - o empregador típico é a empresa e 
não um ente determinado 

dotado de personalidade jurídica.  A relação de emprego exsurge da realidade 
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econômica da empresa e do 

empreendimento, mas se aperfeiçoa em função da entidade final beneficiária 
das atividades empresariais.

 (TRT/MG – RO 00059-2007-011-03-00-0 – 1ª Turma - Relator: Juiz Convocado 
José Eduardo R. C. Júnior 

– J. 03/08/2007) 

 

            Na mesma direção, Marcus Mendes e José Eduardo Chaves Júnior propõem a reformulação do conceito clássico de

subordinação, a partir da idéia de subordinação estrutural-reticular. Desse modo, articulam a noção de subordinação estrutural

proposta por Maurício Godinho Delgado, com a feição reticular da reorganização produtiva, mitigando, sem desprezar, a idéia de

atividade preponderante do empregador[32].

            Ainda em consonância com a idéia de readequação do conceito de subordinação, Lorena Vasconcelos Porto desenvolve a

concepção de “subordinação integrativa”, nos seguintes termos
(...) presente quando a prestação de trabalho integra as atividades exercidas pelo empregador e o
trabalhador não possui uma organização empresarial própria, não assume os riscos de ganhos ou
perdas e não é proprietário dos frutos do seu trabalho, que pertencem, originariamente, à
organização produtiva alheia para a qual presta a sua atividade[33].

 
            O conceito da autora parte da noção de subordinação objetiva, procurando conjugá-la com critérios que excluam a

autonomia. Identificada a subordinação objetiva, o intérprete deve proceder à análise dos indícios de caracterização da autonomia

que, caso estejam presentes, afasta a existência da relação de emprego.

            Cita como indícios da ausência da autonomia do trabalhador a prestação de serviços para uma organização produtiva alheia; a

pertença dos frutos do seu trabalho, originariamente, ao empregador; a ausência de uma organização empresarial própria, de modo

que o trabalhador não assuma os riscos do empreendimento, cabendo-lhes, exclusivamente ao tomador[34]. 

            Sendo assim, forçoso asseverar que a análise da existência da subordinação jurídica só poderá ser feita diante do caso

concreto, avaliando-se as premissas e variáveis dadas.

            Em uma aplicação concreta do conceito de subordinação jurídica, colaciona-se ementa a respeito da existência ou não de

relação de emprego de um representante comercial, na qual Alice Monteiro de Barros fornece alguns indícios capazes de auxiliar na

aferição da subordinação jurídica. É de se ver:
 

A doutrina fornece uma classificação capaz de ajudar na aferição da subordinação jurídica, a qual
considera a verificação de três espécies de elementos: de certeza (trabalho controlado para a
empresa em certo lapso de tempo; comparecimento periódico obrigatório; obediência a método de
vendas; fixação de viagens pela empresa; recebimento de instruções sobre aproveitamento da
zona de vendas; e obediência a regulamento da empresa); de indício (recebimento de quantia
mensal fixa; utilização de material e papel timbrado da empresa; obrigação de produção mínima;
recebimento de ajuda de custo; e pessoalidade na prestação); e excludentes (existência de
escritório próprio e admissão de auxiliares; substituição constante do representante na prestação
dos serviços, pagamento de ISS; registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais; e
utilização do tempo de forma livre). Demonstrado os elementos de certeza consistentes no
trabalho com comparecimento diário a empresa, no estabelecimento prévio de rotas de vendas
pela empregadora e revelados, ainda, os indícios da utilização de transporte e material da
demandada e da pessoalidade da prestação, sem a existência de qualquer elemento excludente
válido, a relação de trabalho verificada se submete à égide do Direito do Trabalho, pois configura
vínculo empregatício. (TRT – 3ª R – RO 7789/03 – 2ª T – Rel. Des. Alice Monteiro de Barros).

 

            Cumpre salientar que, de acordo com Lorena Vasconcelos Porto, o método mais racional é “verificar, primeiramente, se a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11117



subordinação em sua dimensão clássica faz-se presente” e, apenas em caso negativo partir-se para a análise da presença da

subordinação na dimensão integrativa[35].

            Na doutrina espanhola, erige-se a teoria sobre a propriedade dos frutos do trabalho como elemento caracterizador da relação

de emprego.

            Sobre o assunto, dissertam Manuel Alonso Olea e Maria Emilia Casas Baamonde ao tratar da configuração do contrato de

trabalho para distingui-lo do trabalho por conta própria:
Los servicios se prestan por cuenta ajena, esto es, se prestan por el trabajador a otra persona, a
um otro ajeno, el empresário, que adquiere, em virtud del contrato, tanto el derecho al trabajo
prestado como la titularidad originaria sobre los frutos de este trabajo[36].

 
            Os autores elegem essa “relación de ajenidad”(relação de alienidade) como definidora da essência do contrato de trabalho.

Assim, a subordinação seria identificada pelo fato de os frutos do trabalho do empregado pertencerem originariamente ao seu

empregador, devendo a ele ser entregues ou colocados à disposição, em razão do pacto firmado entre as partes anteriormente. Ou

seja, os frutos pertenceriam, desde o início da sua produção, ao empregador e não ao trabalhador. 

            Essa situação seria suficiente para distinguir o trabalho subordinado, ou seja, o emprego, daquele trabalho por conta própria,

ou seja, o autônomo. Isso porque, neste último é o trabalhador quem detém a propriedade sobre os frutos do seu labor.

            Desse modo, não sendo possível ao trabalhador designar os destinos do resultado do seu labor, uma vez que este pertence, ab

initio, ao empregador, restaria configurada a relação de emprego[37].

            Diante de todas essas considerações, forçoso concluir pela necessidade de revisão e readequação do conceito de subordinação

jurídica. O Direito do Trabalho deve vestir-se de novas roupagens que sejam capazes de efetivamente inserir o homem trabalhador

na sociedade capitalista contemporânea, de modo que presente a subordinação (seja ela clássica, estrutural, integrativa, mitigada,

reticular ou derivada da relação de alienidade da propriedade dos frutos do trabalho) configurado estará o vínculo jurídico de

emprego.

           

Considerações finais

 

            O Brasil precisa, na atual conjuntura, estabelecer mecanismos que de fato garantam a generalização do ramo jurídico

trabalhista e a materialização dos seus princípios e fundamentos, pois só assim se consolidará o ideal do Estado Democrático de

Direito no país. Isso porque não há que se falar em Estado Democrático e em Justiça social sem um sistema econômico-social que

valorize o trabalho e o próprio trabalhador.

            É indispensável que o ramo justrabalhista se descentralize para ampliar seu grau de tutela, assumindo sua vocação

expansionista. 

            A expansão do Direito do Trabalho pode se dar por três caminhos possíveis: a extensão da tutela trabalhista para relações de

trabalho não empregatícias, a afirmação da direção clássica do Direito do Trabalho pela efetivação das suas normas e a interpretação

ampliativa da relação de emprego, especialmente pela dilatação do conceito de subordinação.

            O presente artigo centrou sua análise na terceira via, por entender que o esforço hermenêutico dos intérpretes do Direito do

Trabalho pode ser implementado imediatamente e de maneira altamente eficaz.

            Nessa direção, conclui-se pela necessidade de ampliação da tutela protetiva do Direito do Trabalho, mediante a dilatação do

conceito de subordinação, a fim de se garantir a inserção e participação real do maior número de trabalhadores possíveis na

sociedade capitalista contemporânea.   
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O "BULLYING" E OS TRANSTORNOS URBANOS ENFRENTADOS PELOS PROFESSORES
EM SEU MEIO AMBIENTE DE TRABALHO: O GRITO DE ALERTA DA CATEGORIA

THE "BULLYING" AND THE URBANISTIC PROBLEMS FACED BY TEACHERS IN THEIR WORK
ENVIRONMENT: THE ALERT CALL OF THIS CATEGORY

Deise Vilma Webber
Vanessa Vergani

RESUMO
O desnorteado e avassalador desenvolvimento das cidades traz em seu bojo problemas urbanos;
os quais depreciam a qualidade ambiental e, por conseguinte, o meio ambiente de trabalho dos
Professores. O direito urbanístico surge como meio de concretizar a dignidade desse meio
ambiente; elevando o constitucional princípio da prevenção ao grau máximo. O presente estudo
pretende demonstrar a existência de problemas urbanos que depreciam o meio ambiente de
trabalho dos professores, como os ruídos, a violência, o trânsito caótico e todas as demais
conseqüências que o descaso do Estado causa aos alunos: a fome, a doença, a desestruturação
da família; o que nos sugere a urgência de medidas preventivas como forma de preservar a
saúde do Professor. Pretende demonstrar o impacto dos transtornos urbanos no meio ambiente
de trabalho dos Professores e, conseqüentemente, na saúde dos docentes. Também busca
demonstrar como o constitucional princípio da prevenção e os instrumentos de direito urbanístico
podem ser utilizados para minimizar e, quiçá, eliminar tais efeitos, tornando o meio ambiente de
trabalho dos professores mais digno e salutar.
PALAVRAS-CHAVES: direito urbanístico; meio ambiente do trabalho; autopoiese, doenças
ocupacionais dos Professores, princípio da prevenção

ABSTRACT
The disorder and cities overpowering development brings in its urban bulge problems. The which
ones depreciate the environmental quality and, therefore, the environment of teachers working.
The urbanistic right arises as middle of formalizing the dignity of this environment, elevating the
prevention constitutional principle to the maximum degree. The present study intends to
demonstrate the impact of the urban in the middle teachers work ambient upsets and,
consequently, in the prelecters health. It also intends to show how the prevention principle and
the instruments of urbanistic right can be used to minimize and, perhaps, eliminate such effects.
Also, this article try to demonstrate how the constitucional principle of prevention and the
urbanistics instrument can be used to reduce the effects, becoming the teacher’s work
environment more health.
KEYWORDS: urbanistic right; environment of the work; autopoiesis; occupational diseases of
the teachers; prevention principle

 Introdução

 

O inexorável e não planejado crescimento das cidades veio acompanhado de desafios para a sociedade moderna. As

supostas facilidades do mundo globalizado criaram elevadas expectativas e riscos. Todas essas supostas facilidades criaram

necessidades cada vez maiores; trazendo consigo problemas urbanos que afetam substancialmente o meio ambiente do trabalho e,

de uma forma particular neste ensaio, o meio ambiente de trabalho dos Professores.

O uso indiscriminado do automóvel, por exemplo, gera a necessidade de estacionamento e combustível – necessidade,

portanto, de espaço e energia. E cada vez mais pessoas precisando dividir esses recursos; paradoxalmente, a cada dia, mais escassos.

A falta de políticas públicas de incentivo à inserção do homem ao campo que, atraído por essas supostas facilidades, vem à

cidade, contribuiu para a ocupação desordenada do meio urbano, inclusive em áreas de riscos. O descaso do Estado com os direitos
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sociais, notadamente educação, saneamento básico, saúde e transporte, gerados pela falta de planejamento das cidades, como sói

acontecer, contribuíram para a degradação do meio ambiente e o caos no trânsito.

Um meio ambiente deteriorado, poluído, repleto de estressores. É nesse meio ambiente caótico que o Professor vive, se

desloca e, apesar de tudo isso, deve manter a serenidade para sua sublime tarefa de educar, transmitir valores, projetar a sociedade

para o futuro. Formar cidadãos sem o mesmo respeito que a sociedade lhe delegava antigamente.

Nesse contexto, vem tomando forma cada vez maior a proliferação de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho onde o

Professor é a vítima. Na verdade, pelas características peculiares da sua profissão, os Professores estão em contato diário e

intermitente com os mais significativos problemas urbanos, como adiante narrar-se-á.

 Partindo dessas considerações, pretendemos realizar uma discussão sobre as conseqüências nefastas à saúde do Professor

que esses problemas urbanos acarretam.

Pretendemos abordar como os instrumentos importantes para o planejamento urbano, notadamente o Princípio da

Prevenção (aqui sob o ponto de vista autopoiético Lhumanista), o Estatuto da Cidade, o Código de Posturas e o Plano Diretor

poderão servir de norte para uma adequada a gestão desse meio ambiente.

 

 

1. Problemas urbanos e doenças ocupacionais dos docentes

 

Os professores sofrem as consequências diretas do caos social gerado pela desordenada e não planejada ocupação das

cidades. Vivem em contato com o trânsito, a violência, os ruídos, os salários baixos e todas as conseqüências que o descaso do

Estado causa aos alunos: a fome, a doença, a desestruturação da família gerada pela ausência de valores morais e éticos da

sociedade de consumo.

O itinerário que o professor percorre para dar aula faz parte do seu meio ambiente de trabalho. Se o trânsito é o caos, se não

há vagas para o docente estacionar (e isso efetivamente ocorre para aqueles privilegiados que ainda conseguem comprar um

automóvel mediante o injusto salário), é evidente a influência negativa desse meio ambiente, fazendo o Professor chegar à sala de

aula já estressado.

Ademais disso, o tempo de deslocamento do professor no trânsito, via de regra, não é espontaneamente remunerado pelas

instituições de ensino, obrigando os docentes a buscar a Justiça Laboral a fim de ver reconhecido tal direito.

Por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 70, o professor deve denunciar indícios de abuso, maus

tratos ou violência, problemas urbanos cada vez mais preocupantes. Vejamos: “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou

violação dos direitos da criança e do adolescente.”

Em o professor denunciando, se ocorrer uma reação hostil dos responsáveis contra ele, como ele fica? Por regra, a própria

Direção dá razão ao cliente-aluno e despreza o seu professor. Os professores são tratados como seus empregados pelos discentes.

Eles resumem o Ofício a uma relação de clientela; não de respeito, admiração; uma verdadeira relação sinalagmática de ensino-

aprendizagem, como deveria ser.

E aqui reside um ponto fundamental: instituições de ensino privado são concessões públicas que visam o lucro. E se dizem

uma família. Uma família que pode mandar seu membro embora. Mas uma família. Quem sentir dor ou se lamentar, que procure

outro lar.

No âmbito do ensino particular, as relações de ensino-aprendizagem se tornaram relações de consumo, onde aluno e pais,

pelo fato de estarem pagando, cobram dos professores como se fossem serviçais, esquecendo que aprender deveria ser o objetivo de

freqüentar uma escola, e não o lucro.
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O problema urbano da violência é motivo de preocupação alarmante. Violência entre Aluno x Professor e Direção x

Professor, que costuma ter um nome já bem conhecido na Justiça Trabalhista: o Assédio Moral praticado contra os docentes.

Também há a violência alunos x alunos; chamada Bullying, onde um grupo hostiliza o outro. Há violência sexual,

ameaças, brigas, roubos e danificação do patrimônio alheio. Toda essa violência se dá no ensino público e no privado, com sutis

diferenças, porém sempre violência. E precisa ser combatida, por deteriorar o ambiente de trabalho dos Professores.

Dia 15 de junho de 2010, uma professora do ensino público gaúcho foi assaltada por aluno dentro da sala de aula. O

adolescente de 15 anos, armado de revólver calibre 32, furtou da Professora dez reais para comprar droga, no bairro Jardim

Floresta, zona norte da capital. No último dia 11 de junho de 2010, um aluno de 14 anos da Escola Estadual Odila Gay da Fonseca,

em Ipanema (zona sul da Capital), foi apreendido portando um revólver calibre 32 dentro da mochila. Ele disse que a arma pertencia

a um tio. Em 2 de abril de 2009, um aluno de 15 anos de um colégio na Vila Cefer I, na Capital, levou um tiro na perna esquerda

disparado por um ex-aluno, de 16 anos. O incidente aconteceu dentro da escola e foi motivado por ciúmes do agressor por uma ex-

namorada, também aluna do colégio. Em 9 de setembro de 2009, um aluno de 15 anos da Escola Estadual Haydée Mello Rostirolla,

de São Leopoldo, foi baleado no joelho direito. O disparo foi feito por um colega, de forma acidental. A arma era uma pistola

calibre .380 pertencente ao pai do agressor. (INTERNET, 2010).

Mas ainda há o “bullying” contra os professores, feita por alunos principalmente mediante a internet, mais conhecido

como “cyberbullying”. No Rio Grande do Sul temos uma decisão inédita a favor de um professor que sofreu por parte de um aluno

ofensas, alegando que foi criado um fotolog (espécie de site com imagens) com suas fotos com a finalidade de ofender, atrelando

fatos e imagens de caráter exclusivamente pejorativo.

Com isso, traz informações o site de notícias Espaço Vital (INTERNET, 2010) a respeito do assunto:
O autor Felipe de Arruda Birck, um professor da cidade gaúcha de Erechim, ajuizou ação contra o
provedor de Internet Terra e Solange Fátima Ferrari, mãe do menor de idade responsável pelas ofensas,
alegando que foi criado um fotolog (espécie de saite com imagens) com suas fotos com a finalidade de
ofender, atrelando fatos e imagens de caráter exclusivamente pejorativo.
A relatora entendeu que a prática de "bullying" é ato ilícito, haja vista compreender a intenção de
desestabilizar psicologicamente o ofendido, o qual resulta em abalo acima do razoável, respondendo o
ofensor pela prática ilegal.
"Bullying" é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica,
intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos com o objetivo de
intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Também existem as vítimas/agressoras, ou
autores/alvos, que em determinados momentos cometem agressões, porém também são vítimas da
turma.
A desembargadora também referiu, ao responsabilizar a mãe do ofensor, que "aos pais incumbe o dever
de guarda, orientação e zelo pelos filhos menores de idade, respondendo civilmente pelos ilícitos
praticados, uma vez ser inerente ao pátrio poder, conforme inteligência do art. 932, do Código Civil".
Segundo o acórdão, é incontroversa a ofensa aos direitos de personalidade do autor, como à imagem e à
honra, restando, ao responsável, o dever de indenizar o ofendido pelo dano moral causado.
Também foi entendido, em relação ao provedor da Internet, que, havendo denúncia de conteúdo
impróprio e/ou ofensivo à dignidade da pessoa humana, incumbe ao prestador de serviços averiguar e
retirar com brevidade a página se presente elementos de caráter ofensivo.
E, no caso, foi hipótese em que o provedor excluiu a página denunciada do ar depois de transcorrida
uma semana. Assim, ausentes provas de desrespeito aos direitos previstos pelo CDC, não houve
responsabilidade civil do provedor.
Lance interessante do caso foi que a vítima descobriu, por meio de ação cautelar ajuizada contra o
Terra, de qual computador partira a produção do flog, o que o permitiu chegar à identificação da mãe
do menor. A reparação pelo dano foi mantida pelo TJRS conforme arbitrada na sentença proferida pela
juíza Taís Culau de Barros, da 1ª Vara Cível da Comarca de Carazinho, em R$ 5 mil.
As advogadas Silviane Arruda Estery e Vera Cecília Wentz atuam em nome do professor autor da ação.
(Proc. nº 70031750094 - com informações do blog do gabinete do desembargador Ney Wiedemann
Neto).
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Foi-se o tempo em que professores e salas de aula eram sagrados.  Levava-se maçã para a professora. Hoje, as balas

destinadas aos professores são as de revólver.

Nesse sentido, Abramovay e Ruain (2002, p. 321 e 322), nos explicam que:
 

[...] A segurança escolar constitui um valor em si mesma, uma vez que afeta a vida, a integridade física,
emocional e psicológica de alunos, professores, funcionários e pais. Ademais, a violência ou a ameaça
de violência – em suas diversas modalidades – tem um impacto direito na qualidade da educação, no
modo como os professores e estudantes desenvolvem seu trabalho em sala de aula, no ambiente
escolar, no rendimento dos alunos e na qualidade de vida de suas famílias [...].

 
O Professor é obrigado a administrar a violência em sala de aula, arriscando a própria vida. Outrora “mandava ajoelhar no

milho”, como diziam nossos pais; agora eles é que se vêem ajoelhados na frente dos alunos.

Com relação ao bullying nas escolas, no Rio Grande do Sul foi sancionada esse ano de 2010 a Lei Estadual 13.474,

aprovada por unanimidade na Assembléia Legislativa, que prevê políticas públicas contra o bullying nas escolas de ensino básico e

de educação infantil, privadas ou do Estado.

A nova lei considera bullying, entre outras coisas, ações repetidas de ameaças e agressões verbais ou físicas; submissão do

outro, pela força, à condição humilhante ou constrangedora na presença de outras pessoas; furto, roubo, vandalismo e destruição

proposital de bens alheios; insultos ou atribuição de apelidos constrangedores; comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes

quanto às diferenças socioeconômicas, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, etc.

Além disso, o texto define como cyberbullying o envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular e

afins com conteúdos que resultem em exposição física ou psicológica do aluno, assim como sua postagem em blogs ou sites.

O objetivo da lei é reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições, melhorar o desempenho dos alunos que são

agredidos, promover a cidadania e o respeito aos demais; e identificar, em cada instituição, a incidência e a natureza das práticas de

bullying. Para isso, planos locais serão desenvolvidos para a prevenção e o combate a essas práticas com capacitação de docentes e

equipes pedagógicas para diagnosticar este tipo de comportamento.

As vítimas de bullying e seus familiares terão direito a orientação, apoio técnico e psicológico, para que seja garantida a

recuperação da auto-estima das vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento escolar.  As ocorrências

de bullying serão registradas em histórico mantido atualizado. A lei tem caráter educacional e não prevê punições aos estudantes.

(INTERNET, 2010).

Com a abertura política vivemos a transição da antiga relação autoritária para a democrática, isso também na sala de aula.

O problema é que os limites entre aluno e Professor não ficaram suficientemente esclarecidos. Os alunos não têm apenas direitos,

como também deveres.

Vejamos o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/91, em seu artigo 53:
 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
[...]
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
 

Os deveres das crianças e adolescentes não foram consignados. Nem os direitos dos Professores. Evidente a
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desproporcionalidade. Pouco se ouve falar em “deveres das crianças”; ao passo que muito se ouve falar em seus direitos. Alguma

coisa está errada.

Como o Professor leva trabalho para casa, a sua casa e o trajeto que percorre também é meio ambiente de trabalho. Se

trabalha em vários locais e não recebe salário digno, acaba sendo afetado negativamente: tudo isso polui seu meio ambiente de

trabalho.

Nas palavras de Dartora (2009, p. 22):
 

[...] O professor precisa conciliar sua jornada de trabalho e investir na sua formação, tudo isso sem
garantia de trabalho. A atualização permanente é uma necessidade fundamental e inequívoca.
Entretanto, ele se vê obrigado a deixá-la de lado por causa da falta de tempo e a remuneração
inadequada. Sem dinheiro, o professor precisa trabalhar em várias escolas. E se trabalha em várias
escolas, não há tempo para se atualizar [...]

 
No ano de 2009, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado - Sinpro/RS apresentou pesquisa inédita sobre os

Professores do ensino privado gaúcho. A pesquisa intitulada “Condições de Trabalho e Saúde dos trabalhadores nas instituições de

ensino privado do Rio Grande do Sul” foi realizada pelo DIESAT – Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e

dos Ambientes de Trabalho, por encomenda da Fetee/Sul - Federação do Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Privado do

RS em conjunto com o Sinpro/RS, Sinpro Caxias e Sinpro Noroeste (Ijuí) e apresentou, além de um perfil detalhado do Professor do

ensino privado gaúcho, a realidade de trabalho no ambiente escolar e da saúde docente.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Dieese, o Rio Grande do Sul conta com 36.161 Professores que atuam

em instituições privadas, sendo 15.541 no ensino superior e 20.620 na educação básica. A Pesquisa vem sendo realizada a há cerca

de dez meses. Foram ouvidos 1680 Professores, o que corresponde a 7% do universo de mais de 22 mil docentes atingidos pela

pesquisa (sócios e não sócios dos Sindicatos) de todos os níveis de ensino (do Infantil ao Superior) em 23 cidades gaúchas,

abrangendo todas as regiões do Estado. A pesquisa foi elaborada em duas etapas, a primeira realizada por meio de entrevistas

pessoais e a segunda por meio de questionário eletrônico. (SINPRO, 2009)

Dita pesquisa (2009) apontou o assédio moral como o fator que causa maior sofrimento e desgaste no seu trabalho.

Vejamos:

 

 

 

 

 

Ainda, 45% dos entrevistados referiu sofrer problemas de saúde física ou mental em decorrência do meio ambiente de

trabalho:

 Em uma porcentagem de 78% apontaram o cansaço e o esgotamento, principalmente no início dos períodos letivos, finais

de semestre e final do ano. Outros, 59% referem dificuldade para dormir e 20% dos Professores usam antidepressivo.

Trabalhar sentindo dor é considerado comum para 85% desses Professores, que citaram dor de cabeça, braços, pés, pernas,

ombros, costas e cordas vocais. Os problemas de saúde mais comum são: rouquidão e perda da voz (49%), tendinite e problemas nas

articulações (44%), enxaquecas (33%), gastrites (27%), obesidade (23%), hipertensão (19%) e câncer (2%).
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O mais triste, contudo, é que os professores mal conhecem seus direitos trabalhistas e previdenciários. Gérson Marques

(2009, p. 19), falando de sua experiência pessoal, traduz essa triste realidade:
 

Após uma experiência de duas décadas no magistério superior, como Professor de Cursos universitários
em geral, de Universidades Públicas e Privadas, de cursinhos preparatórios para concursos e escolas de
magistratura, desempenhando funções de coordenador e integrando colegiados acadêmicos, tanto no
mestrado e em especializações, quanto na Graduação, cheguei a algumas conclusões preocupantes
sobre os professores, sobretudo nos estado do Nordeste do Brasil, como: a) Os professores, mesmo os
do ensino superior (e, ainda por cima, muitos do ensino jurídico!), não conhecem seus direitos
trabalhistas; b) Eles não têm a esperada consciência política de se organizarem em sindicatos
batalhadores nem de exigirem das respectivas entidades representativas a real defasa da categoria; c)
Não tem consciência eficaz do seu papel global no ensino nem da sua função no empreendimento
educacional; d) Têm muito medo de retaliações e represálias. Tudo isto pode ser sintetizado assim: os
professores estão desorganizados e, no ensino superior, alijados das decisões educacionais tomadas
pela Direção [...].

 
[...] A divulgação dos direitos, principalmente o da garantia de emprego para tratamento de saúde, nos
casos de acidente e doença ocupacional, pode ser de grande relevância, num país em que impera o
poder potestativo do empregador, para, a qualquer momento, sem explicação nenhuma, romper o
vínculo de emprego. Pesquisar, estudar as questões práticas e divulgar, com o objetivo de conscientizar,
também é uma forma de contribuir para tornar efetivo o constitucional direito de cidadania, conferido a
todos os brasileiros. Direito a saúde e a uma vida digna [...].

 

Podemos dizer que essas moléstias ocupacionais estão relacionadas com os problemas urbanos enfrentados pelos

Professores como trânsito, violência, ruídos, e todas as demais conseqüências que o descaso do Estado causa aos alunos: a fome, a

doença, a desestruturação da família; o que nos sugere a urgência de medidas preventivas como forma de preservar a saúde do

Professor.

 

2. Princípio da prevenção e meio ambiente de trabalho: uma visão autopoiética.

 

A Constituição de 1988 trouxe normas de saúde e garantias de um meio ambiente seguro ao trabalhador.

Vejamos o artigo 7°: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social: [...]; XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”.

No artigo 196, a Constituição ainda menciona: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 200 também dispões sobre o assunto. Vejamos: “ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,

nos termos da lei: [...]; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; [...];

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”.
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No artigo 225 do mesmo diploma, também estão incluídas outras possibilidades: “todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Pode-se dizer, com isso, que a Constituição Federal de 1988 acolheu o princípio da prevenção nesse artigo 225, caput, ao

impor ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Mas o princípio da prevenção foi positivado desde a Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Em

seu artigo 2º rezou:
 

"A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana".

 
A própria palavra "preservação" traduz tratar-se de prevenção.

A Carta Política fala em “redução dos riscos inerentes ao trabalho”. Essa preocupação é uma constante na sociedade e

direito modernos, onde as infinitas possibilidades tendem a aumentar os riscos.

Sobre esses riscos, Dartora (2009, p. 41), nos ensina que:

 
[...] Para diminuir o sofrimento dos trabalhadores da educação, se faz necessário rever o processo como
um todo, identificando suas causas, diminuindo o absenteísmo, os acidentes e as doenças decorrentes
do trabalho, visando, inclusive, reduzir os custos com a assistência médica, diminuir os casos de
aposentadoria precoce e de afastamentos decorrentes de problemas ocasionados por lesões que oneram
significativamente o INSS [...].
 

A dogmática Kelseniana, em sua Teoria Pura do Direito, presa à noção de Estado e à norma, não conseguiu acompanhar as

atuais necessidades dessa sociedade moderna e globalizada. Para Rocha (1998, p.39), “[...] é preciso ver a sociedade como tentativa

de construção do futuro. É difícil observar-se o Direito atual usando-se somente critérios dogmáticos normativistas”.

É necessário ver-se o direito como algo dinâmico, que interage com os demais setores autopoiéticos da sociedade, para que

os chamados “novos direitos”, como o direito ambiental do trabalho, sejam efetivamente implementados.

Segundo Rocha (1998, p. 15), existe a “necessidade de se relacionar o direito com a política e a sociedade – e essa questão

não é nada simples. Não basta apenas dizer-se que é preciso pensar-se o direito juntamente com a política e a sociedade, quanto a

isso, há um certo consenso. O problema está em dar um sentido pragmático a essa assertiva”.

Não é mais possível se pensar em saúde e meio ambiente vendo-se as coisas isoladamente. Existe uma relação do indivíduo

com os diversos setores autopoiéticos da sociedade, assim como existe uma relação entre os elementos físicos do ambiente de

trabalho e os fatores emocionais. Além disso, “local de trabalho” não é mais, apenas, a “sede da empresa”.

Para Pinto (2004):
 

[...] A aparente preocupação do legislador quanto às condições inerentes às atividades dos empregados
não se fazia completar por medidas de semelhante natureza no que se refere à proteção ao seu ambiente
externo ou àquele em que passava o restante do tempo, em sua casa, ao lado da família.Em outras
palavras, cuidava-se, no terreno teórico-legislativo, da situação no interior das empresas e
estabelecimentos, mas se relegava ao esquecimento, de maneira quase completa, tudo aquilo que se
passava do lado de fora [...].
 

Para César de Sá da Rocha (1997, p. 221): “[...] é cada vez mais importante a análise acerca dos elementos psicológicos

como pressão para desempenho da atividade, que desencadeia a depressão e distúrbios emocionais [...]”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a saúde como bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a
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ausência de doença. Também aqui se vê o reconhecimento da influência de diversos setores da sociedade na saúde do trabalhador.

Diante de todas as modificações, para a concretização desse novo direito é curial entender-se o sistema jurídico “[...] dentro

da possibilidade do sistema legal ser também um sistema aberto cognitivamente, obtém-se uma visão de pluralismo jurídico a contra

senso do "velho" monismo que admite apenas um sistema legal, o estatal [...]”.

Segundo Luhmann (1980, p. 20), o sistema legal é ao mesmo tempo fechado e aberto, ele é “... um sistema que pertence a

sociedade e a realiza...” . Dentro dessa visão autopoiética constrói-se uma nova hermenêutica, admitindo o Direito maior

participação da sociedade nas decisões, reduzindo as complexidades.

Para entendermos o meio ambiente de trabalho dos Professores e ajudá-los na prevenção das doenças ocupacionais é

necessário abrandarmos a noção Cartesiana pela qual, para se entender algo, temos que dividir esse algo em partes; pois na verdade

tudo que existe está interligado e não pode ser entendido se visto isoladamente.

É necessário a implementação, nas escolas, da pedagogia crítica, que tem inspiração no trabalho da Escola de Frankfurt de

teoria e crítica, iniciada antes da Segunda Guerra Mundial no Instituto de Pesquisa Social da Alemanha. Durante a Guerra, os

membros dessa Escola partiram aos Estados Unidos, taxados de esquerdistas e judeus. Depois da guerra, o grupo foi restabelecido

como Instituto de Frankfurt, o qual tem como expoente Jürgen Habermas, pela qual se entende que todos os setores autopoiéticos da

sociedade influenciam no processo de ensino-aprendizado, notadamente o setor da política. Para este instituto: “as escolas sempre

racionalizam a indústria do conhecimento em divisões de classes, que reproduzem desigualdade, racismo e sexismo; e que

fragmentam relações sociais democráticas através de uma ênfase na competitividade e no etnocentrismo cultural”. (MACLAREN,

1997, p. 193).
3. Estatuto da cidade, o código de posturas e o plano diretor: norte para a adequada a gestão do meio ambiente de trabalho
dos professores

 

Os prefeitos não estão utilizando o estatuto das cidades, embevecidos que estão nas suas ideologias de direita e esquerda.

Nesse sentido nos ensina Silva (2000, p. 96 e 97): “[...] a experiência de planejamento urbanístico no Brasil ainda não

surtiu efeitos satisfatórios. Os Municípios sempre tiveram competência para elaborar planos urbanísticos e implantá-los. Poucos, no

entanto, estabeleceram um processo de planejamento permanente [...]”.

O Plano Diretor é um instrumento de política urbana. Não pode ser mera proposta política de alguns. É a consciência da

comunidade que deve construí-lo. Como a lógica das cidades sempre foi a exclusão social, a participação do povo no planejamento

sempre foi tímida, gerando diversas lacunas que prejudicam o meio ambiente de trabalho dos Professores.

Segundo Rech (2007, p. 132):
 
[...] As relações jurídicas nas cidades sempre foram de ordem privativista, construídas sob a ótica dos
interesses da classe dominante, nunca formando institutos jurídicos criadores de um sistema também
jurídico de direito público que estabelecesse, ordenado de forma efetiva, legítima e eficaz, regras de
direito, ordenando a forma de crescimento e contemplando a ocupação de espaços para todas as classes
sociais, com vistas à construção de uma cidade sustentável e geradora do bem estar para todos. O
planejamento municipal tem como principal instrumento, a lei [...].

 

Por que as escolas abrem e fecham no horário de pico, gerando engarrafamento, barulho e transtorno? Por que o Código de

Posturas do Município não regula tais horários?

Uma cidade bem planejada distribui posto de saúde, escolas, teatros, lojas, enfim, tudo de forma harmônica e democrática.

Quando isso não acontece, o aluno vem para instituição de ensino com muitas carências.

Essas carências são desde necessidades básicas como fome e assistência médica até falta de leitura e lazer. O Professor tem

que enfrentar uma sala de aula com alunos passando por todas essas carências.
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Como lecionar para alunos com fome? Os alunos não estarão dispostos a aprender e isso arruína o meio ambiente de

trabalho do Professor. E se o Professor percebe que o aluno está com pediculose, como vai manter sua aula?

Outro problema que poderia ser minimizado através de tais diplomas legais é o ruído urbano. O código de posturas não

permite ruídos após dez horas da noite. E o resto do dia? É o verdadeiro caos. Todo esse barulho atrapalha a aula e gera problemas

de ouvido e voz nos Professores.

A falta de projeto das Cidades também contribui para a violência. A cada dia surgem novas indústrias, sem nenhum

planejamento, com a entrada da mão-de-obra de outras cidades sem nenhum controle. Não há demanda para tanta procura.

Nos dizeres de Marx e Engels (2002, p. 51), dizeres esses incrivelmente atuais: “[...] na mesma proporção em que se

desenvolve a burguesia, ou seja, o capital, desenvolve-se o proletariado, a classe dos operários modernos, que vivem apenas na

medida em que encontram trabalho e que só encontram trabalho na medida em que o seu trabalho aumente o capital [...]”.

A mão-de-obra excedente acaba na periferia, parte para a violência e marginalidade. Vai para a sala de aula e, ao

Professor, cabe administrar todo esse custo social.

Para Osório e Menegassi (2002, p. 43): “[...] a ausência de planejamento urbano para as cidades ou, melhor, para uma

significativa porção do território das cidades, intensificou o crescimento das periferias, principalmente metropolitanas [...]”.

Além disso, o aumento desregrado de cursos, e o número excessivo de alunos em sala de aula, também poderiam estar

regulados nos projetos de cidade, evitando a situação lamentável que hoje enfrentamos.

O Código de Posturas, por exemplo, poderia prever a obrigatoriedade de câmeras filmadoras nas instituições de ensino, a

fim de conter a violência. E impor os limites de seu uso para não violar a intimidade dos cidadãos. Poderia impor a necessidade de

policiamento ostensivo em determinados horários, a fim de dissipar as gangues e o tráfico de drogas nos educandários.

E como resolver esses problemas? Gestão democrática e participação da comunidade. Pais, alunos e Professores deveriam

interagir na construção do projeto pedagógico e currículo de escolas e universidades.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, no seu art. 53, assim nos ensina:
 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como
participar da definição das propostas educacionais. (grifo nosso)

 

Sobre essa falta de participação dos alunos que degrada o meio ambiente de trabalho dos Professores, Abramovay e Rua

(2002, p. 178), assim ensinam:
 

[...] A falta de comunicação dos alunos, seja com os Professores ou demais membros do corpo técnico-
pedagógico, desencadeia nos estudantes grande revolta, independente da idade ou série em que se
encontrem. É bastante possível que esta atitude afete a auto-estima dos estudantes, que não aceitam ser
ignorados [...].

 

Entendemos que não devia ser só um direito participar, mas um dever. Poucos participam. Voltamos a repetir: alunos e pais

não têm apenas direitos, como também deveres.

O Sindicato dos Professores - SINPRO é um canal democrático e está aberto para essas discussões. Sua atuação poderia

ser ainda mais brilhante se todos os Professores se associassem e participassem das assembléias e reuniões onde há a discussão dos

seus interesses. Sem isso, a Classe perde força, dificultando a negociação de cláusulas nas Convenções Coletivas de Trabalho que
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protejam e garantam melhores condições de trabalho para os Professores.

 

Considerações finais

 

As cidades brasileiras cresceram sem nenhum planejamento. Esse desenvolvimento descompassado traz conseqüências

nefastas ao meio ambiente de trabalho dos Professores; o qual está repleto de estressores.

Nesse meio ambiente, o Professor está em contato direito com os mais significativos problemas urbanos (trânsito,

violência, ruídos, salários baixos, fome, doença e desestruturação da família). Esses problemas contribuem para a proliferação de

doenças ocupacionais dos Professores, fato que vem ocorrendo em escala alarmante no corpo docente brasileiro.

O entendimento de que o corpo humano e o Ensino são sistemas autopoiéticos, que interagem com os demais setores

autopoiéticos da sociedade, é uma importante premissa para que possamos evitar e minimizar os efeitos da problemática

apresentada.

O constitucional princípio da prevenção deve estar presente nesse entendimento, introduzindo ao direito laboral do

Professor novos prismas, reduzindo as complexidades e abrandando os riscos de nossa sociedade globalizada.

As questões urbanísticas e ambientais vêm adquirindo um papel de destaque na busca do equilíbrio social e ambiental do

planeta. Por isso, os Professores e a Sociedade em geral teriam muito a ganhar se usassem o Estatuto da Cidade, o Código de

Posturas e o Plano Diretor a seu favor, regulamentando situações que prejudicam diretamente o meio ambiente de trabalho dos

Professores e a vida de alunos e pais.

Na busca da construção de um novo meio ambiente de trabalho para os Professores, é curial a participação democrática de

alunos, pais e Professores, tanto no projeto pedagógico das escolas, quanto no currículo, fato que não vem ocorrendo a contento.

Nessa busca, é fundamental a participação dos Professores, maiores interessados, procurando os canais democráticos de

que dispõe como o Sindicato de sua Categoria, fortalecendo sua Classe para obtenção de melhores condições de trabalho a serem

clausuladas nas suas Convenções Coletivas.
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O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO E A TERCEIRIZAÇÃO: UMA AMEAÇA A
DECÊNCIA E A DIGNIDADE LABORAL

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WORK AND THE OUTSOURCING: A THREAT TO DECENCY AND
TO LABOR DIGNITY

Ailsi Costa De Oliveira
Maria Dos Remedios Fontes Silva

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar a terceirização como um fenômeno precarizador das relações
laborais. O direito fundamental ao trabalho deve ser exercido sob o manto da decência e da
dignidade laboral. Os baixos salários, a cobrança de metas inatingíveis, a dificuldade de
negociação, são alguns aspectos que atingem a dignidade do trabalhador terceirizado,
especialmente comparando-se a paradigmas contratados pelas empresas terceirizantes. O
trabalho terceirizado também fulmina o princípio da igualdade, pois o tratamento do terceirizado
é juridicamente diferente, sendo, em verdade, um fator de desigualação entre obreiros. O maior
ataque ao direito fundamental ao trabalho é o fenômeno do desemprego e da falta de
oportunidades. Nesse sentido, não basta o estimulo privado e estatal na criação de novos
empregos, pois é preciso garantir dignidade aos trabalhadores em face do primado do trabalho
decente na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais; Dignidade da pessoa humana; Trabalho
terceirizado; Trabalho decente; Desemprego.

ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the outsourcing as a precarizing phenomenon of the
labor relations. The fundamental right to work must be kept under the light of decency and labor
dignity. The low salaries, the demand of unachievable goals, the difficulty of negotiation are
some of the aspects that compromise the dignity of the outsourced worker, especially if
compared to paradigms hired by outsourcing companies. The outsourcing work also fulminates
the principle of equality since the treatment for the outsourced worker is juridically different,
being actually a factor of inequality among workers. The biggest attack to the fundamental right
to work is the phenomenon of unemployment and the lack of opportunities. In this sense, it is
not enough the private and state stimulations to create new jobs since it is necessary to
guarantee dignity to workers concerning the pre-eminence of the decent work nowadays.
KEYWORDS: Fundamental rights; Dignity of the human being; Outsourcing work; Decent work;
unemployment.

1. INTRODUÇÃO
            
            O direito ao trabalho está inserido no conjunto de direitos sociais albergados no art. 6° da
Constituição de 1988. Trata-se de direito revestido pelo manto da fundamentalidade, cuja concretização
passa, necessariamente, pela proteção estatal, através do desenvolvimento de um arcabouço legislativo que
garanta o pleno exercício das atividades laborais àqueles que estão inseridos no mercado de trabalho.
            Por fazer parte do rol dos direitos fundamentais, o direito ao trabalho quando exercido a contento
pela população economicamente ativa, é um fator determinante para a consagração da dignidade da pessoa
humana, uma vez que o obreiro é um cidadão, cuja subsistência depende da venda de sua força de trabalho
para outrem.
            Adentrando neste raciocínio, é possível atribuir ao direito ao trabalho o status de cláusula pétrea
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constitucional, pois a Constituição brasileira está plenamente identificada com os elementos que
caracterizam um Estado Democrático de Direito. Destarte, tais direitos que existem em face da vontade do
constituinte originário, constituem um núcleo essencial, cujo conteúdo não pode ser eliminado ou reduzido
de acordo com as conveniências políticas momentâneas.
            O direito ao trabalho é, portanto, assim como os demais direitos sociais, uma conquista histórica
protegida contra a vontade, por vezes inoportuna e tendenciosa, do poder constituinte derivado. O Estado
deve, portanto, através dos seus Poderes constituídos, trabalhar executando políticas públicas e legislando,
no sentido de garantir este mínimo conquistado e progredir no que tange ao acesso de todos ao direito ao
trabalho.
            Algumas formas de trabalho disponíveis na contemporaneidade têm demonstrado sua inadequação
aos valores sociais preconizados constitucionalmente. Neste contexto, o trabalho terceirizado transformou-
se num exemplo claro de precarização das atividades laborais. Os trabalhadores terceirizados estão
posicionados em desvantagem pela própria lógica capitalista, pois quem terceiriza é uma empresa, cujo
lucro advém da exploração desproporcional do empregado.
            Este artigo apresenta, por fim, considerações sobre o trabalho decente, sob o prisma da recente
doutrina trabalhista, bem como tece considerações sobre o problema do desemprego e da falta de
oportunidades de acesso ao trabalho, de tal forma que é possível encerrar o texto, abarcando alguns dos
principais temas que envolvem o direito ao trabalho na contemporaneidade.
 
2. A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO TRABALHO
           
            É preciso inicialmente perceber que existe um rol bastante extenso de direitos fundamentais. Este
rol não é taxativo, pois são direitos que são agregados paulatinamente ao patrimônio jurídico da
humanidade. Paulo Bonavides adota uma classificação que inclui cinco gerações de direitos fundamentais.
            Os direitos considerados de primeira geração são considerados pelo autor como direitos da

liberdade,
[1]

 ou seja, os direitos civis e políticos, plenamente consolidados no ordenamento constitucional
brasileiro.
            Os direitos de segunda geração serão estudados mais detalhadamente ao longo do trabalho, pois
incluem os direitos sociais e, mais especificamente, alberga o direito ao trabalho como direito
fundamental, bem como todos os demais direitos trabalhistas consagrados no texto constitucional.
            O referido autor classifica ainda os direitos fundamentais dentro de uma terceira geração, traduzida
numa dimensão de fraternidade. Nesse sentido Bonavides recorre à lição proferida por Karel Vasak, que
identificou dentro do contexto da fraternidade cinco direitos: “o direito ao desenvolvimento, o direito à
paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o

direito de comunicação”.
[2]

            Uma quarta geração de direitos é apresentada, sob a concepção de direito à democracia, o direito à
informação e o direito ao pluralismo. Arremata o autor, quando ao discorrer sobre tais direitos afirma de
maneira categórica que, “deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão
de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de
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convivência”.
[3]

            O advento da quinta geração de direitos fundamentais ocorreu em virtude do traslado do direito à

paz da terceira para a quinta geração.
[4]

            Antes de posicionar o direito ao trabalho dentro do rol de direitos fundamentais, é preciso definir o
conceito de direitos fundamentais. Em obra conjunta que trata especificamente sobre a temática dos
direitos fundamentais, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins encarregam-se de realizar esta difícil missão,
lecionando que direitos fundamentais são:

 
Direitos público-subjetivos de pessoas(físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado,
tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade

individual.
[5]

 
            Em obra que trata especificamente dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, define-se
direitos fundamentais:

 
Como os que, em dado momento histórico, fundados no reconhecimento da dignidade
da pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de liberdade, igualdade,
solidariedade, cidadania e justiça. Este é o núcleo essencial da noção de direitos
fundamentais, aquilo que identifica a fundamentalidade dos direitos. Poderiam ser
acrescentadas as notas acidentais de exigência do respeito a essas garantias por parte dos
demais homens, dos grupos e do Estado e bem assim a possibilidade de postular a

efetiva proteção do Estado em caso de ofensa.
[6]

           
            José Afonso da Silva tratou do tema afirmando que os direitos fundamentais do homem:
 

Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a
ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível de
direitos positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de

uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas (grifo do autor).
[7]

 
            Anota ainda o autor que, baseado na Constituição, pode-se classificar os direitos fundamentais em
cinco grupos: direitos individuais (art. 5°); direitos à nacionalidade (art. 12); direitos políticos (arts.14 a

17); direitos sociais (arts. 6° e 193 e ss); direitos coletivos (art. 5°); direitos solidários (arts. 3° e 225).
[8]

            Aprofundando o conceito de direitos fundamentais, Artur Cortez Bonifácio apresenta a seguinte
definição:

 
Diríamos, sem embargo, numa primeira abordagem, que fundamentais são os direitos, os
quais, por essência ou natureza, são imprescindíveis à afirmação do homem e de sua
dignidade. São reconhecidos como tais pelo Estado e pela sociedade em qualquer
circunstância de tempo e lugar, os quais não se destinam a privilegiar castas ou setores

sociais individualizados, antes se dirigindo a todos os homens.
[9]

         
 
            Avança o mesmo autor na temática abordando o duplo sentido dos direitos fundamentais.
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Outrossim, tais direitos manifestam-se nos sentidos formal e material. Exemplificando através do formato
de inúmeras Constituições, tais como a alemã, a argentina, a boliviana, a chilena, a grega, a colombiana, a
mexicana, a paraguaia, a hondurenha, dentre outras, o autor estabelece o conceito de direitos fundamentais
numa dimensão formal:
 

Os direitos fundamentais, em sentido formal, são aqueles positivados ao longo do texto
constitucional. Estão, em sua quase totalidade, concentrados em um título específico,
sendo visível a sua explicitude, tendo em vista a localização topográfica e a disposição
seqüenciada ou enumerada em matérias, artigos, incisos e parágrafos, num espaço

chamado de “catálogo” de direitos fundamentais.
[10]

 
            No sentido material, os direitos fundamentais também são aqueles vinculados a Constituição,
porém acrescidos de outros, cuja condição material é inegável. Outrossim, o autor arremata a lição,
afirmando que:
 

Há, na relação entre normas de direito fundamental, em sentido formal, e normas de
direito fundamental, em sentido material, uma conexão lógica segundo a qual as
primeiras formariam um subconjunto das outras, no sentido de que aquelas estariam

contidas naqueloutras, mas a recíproca não é verdadeira.
[11]

           
            Em suma, percebe-se que os direitos fundamentais existem, positivados ou não na Constituição,
objetivando consagrar a dignidade da pessoa humana, na medida em que este constitui, sem sombra de
dúvida, um princípio com notória superioridade axiológica com os demais princípios.
            O direito ao trabalho foi expressamente albergado dento do rol de direitos sociais no art. 6° de
nossa Lei Fundamental. O legislador optou claramente em oferecer ao direito do trabalho, o mesmo status,
a mesma importância de direitos como saúde, educação, lazer e segurança.
            A importância do direito do trabalho no texto constitucional aparece com clareza na preocupação no
detalhamento de normas de caráter individual e coletivo, albergados nos arts. 7° ao 11°. Apenas no art. 7°,
foram albergados 34 incisos, versando sobre os mais diversos direitos. Tais direitos, conforme exposição
teórica anterior com indiscutível natureza de direitos fundamentais.
            A despeito de algumas normas albergadas no art. 7° ainda não terem sido devidamente
regulamentadas pelo atarefado legislador infraconstitucional, é inegável o avanço de tais preceitos
normativos, cujo caráter protetivo aparece como garantia da manutenção e ampliação destas conquistas,
em face da fundamentalidade destes direitos.
 
3. O DIREITO AO TRABALHO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DA
DIGNIDADE HUMANA
 
            A dignidade da pessoa humana está albergada na Constituição brasileira de 1988, com status
principiológico supremo, de tal forma que seu conteúdo axiológico espraia-se não apenas no rol de direitos
fundamentais, dentre estes o direito ao trabalho, mas em todo o ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras
de Flávia Piovesan:
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Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como unidade e como
sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Carta de 1988
elege o valor da dignidade humana como valor essencial, que lhe dá unidade de
sentidos. Isto é, o valor da dignidade humana informa a ordem constitucional de 1988,

imprimindo-lhe uma feição particular.
[12]

 
            O Estado deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, deve haver um
estimulo estatal a promoção de ações e condutas que valorizem o ser humano. Sobre este tema leciona
Ingo Sarlet que:

 
Como tarefa imposta ao Estado, a dignidade da pessoa humana reclama que este guie as
suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente ou até mesmo de criar
condições que possibilitem o pleno exercício da dignidade, sendo, portanto dependente
(a dignidade) da ordem comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é possível ao
indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente suas necessidades existenciais

básicas ou se necessita, para tanto, do concursos do Estado ou da comunidade.
[13]

 
            Ingo Sarlet afirma de maneira clara que o direito ao trabalho insere-se dentro de um contexto de
preservação da dignidade do homem. Afirma o autor que:

 
Uma outra dimensão intimamente relacionada ao valor da dignidade da pessoa humana
consiste na garantia de condições justas e adequadas de vida para o indivíduo e sua
família, contexto no qual assumem relevo de modo especial os direitos sociais ao
trabalho, a um sistema efetivo de seguridade social, em última análise, à proteção da
pessoa contra as necessidades de ordem material e à asseguração de uma existência com

dignidade.
[14]

  
                       
            Não há dúvidas que o direito ao trabalho, por estar imerso dentro dos direitos sociais, encontra-se
protegido pelo manto dos direitos fundamentais, sendo possível inseri-lo dentro do rol cláusulas pétreas
constitucionais. Nessa linha de raciocínio, Ingo Sarlet traça a relação intima entre a dignidade da pessoa
humana e direitos fundamentais. Entende o autor, “ser possível, no mínimo, sustentar o ponto de vista de
acordo com o qual os direitos fundamentais correspondem a explicitações, em maior ou menor grau, do

princípio da dignidade da pessoa humana.”
[15]

            Meditando sobre a relação entre dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e função
social da empresa, João Filipe Moreira Lacerda Sabino alarga em complexidade o ponto em análise, na
medida em que enxerga como parte da função da empresa, o respeito ao status de permanente dignidade
do trabalhador na relação laboral, fator que implica na concretização dos direitos fundamentais. Nas
palavras do autor:
 

A constitucionalização do direito do trabalho possui o objetivo de promover a dignidade
da pessoa humana no âmbito de uma relação trabalhista. Isso estabelece a cidadania na
empresa, que possui importante papel na promoção dos direitos fundamentais, haja vista

que a atividade empresarial tem função social.
[16]
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4. OS DIREITOS SOCIAIS INTERPRETADOS COMO CLÁUSULA PÉTREA E O NÃO-
RETROCESSO SOCIAL
            As cláusulas pétreas são normas constitucionais, cujo conteúdo jurídico está revestido de um
conteúdo axiológico tão forte, que não podem ser alteradas pelo poder constituinte derivado. Pode-se
afirmar, outrossim, que a nobreza destas normas constitui um meio protetor deste conjunto de direitos
contra ataques político-ideológico passageiros, ou seja:
 

Em uma linguagem mais técnica, estamos nos referindo às limitações ao Poder
Constituinte derivado. Assim, para modificar ou reformar uma Constituição sem que
haja uma solução de continuidade entre a obra do Poder Constituinte originário e sua
manifestação seguinte (Poder Constituinte derivado) deve haver uma imposição de

limites, denominada de cláusulas pétreas.
[17]

  
            Não há dúvidas, portanto, que a interpretação dos direitos sociais como cláusula pétrea
constitucional, constitui mais um mecanismo, desta vez consolidado em argumentos doutrinários sólidos,
cujo fito é exclusivamente preservar as garantias mínimas necessárias a dignidade dos obreiros. Nesse
sentido:

 
Em um país tão marcado pela desigualdade social como o Brasil, os impactos do
processo de globalização econômica e as matizes neoliberais políticas fazem por brotar
no constitucionalismo contemporâneo a necessidade de elaborar formas de proteger os
direitos sociais, em especial os trabalhistas, garantindo o mínimo necessário à dignidade

de vida.
[18]

    
 
            O tema é abordado por Ingo Sarlet, que rebate as Críticas daqueles que sustentam que os direitos
sociais não podem ser considerados integrantes do rol de cláusulas pétreas. Tais estudiosos argumentam
que os direitos sociais não podem ser equiparados aos direitos de liberdade albergados no art. 5°, bem
como caberia ao legislador constituinte originário posicionar diretamente os direitos sociais dentro do rol
albergado no art. 60, § 4°, IV, da Lei Maior. Ingo Sarlet leciona que tal concepção esbarra nos seguintes
argumentos:
 

a) a Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre os direitos de liberdade
(defesa) e os direitos sociais, inclusive no que diz com eventual primazia dos primeiros
sobre os segundos; b) os partidários de uma exegese conservadora e restritiva em regra
partem da premissa de que todos os direitos sociais podem ser conceituados como
direitos a prestações materiais estatais, quando em verdade, já se demonstrou que boa
parte dos direitos sociais são equiparáveis, no que diz com sua função precípua e
estrutura jurídica, aos direitos de defesa; c) para além disso, relembramos que uma
interpretação que limita o alcance das ‘cláusulas pétreas’ aos direitos fundamentais
elencados no art. 5° da CF acaba por excluir também os direitos de nacionalidade e os
direitos políticos, que igualmente não foram expressamente previstos no art. 60, § 4°,

inc. IV, de nossa lei Fundamental.
[19]

                       
            O autor aborda o problema em outras frentes, tais como o compromisso estatal de objetivar a
preservação dos direitos individuais e sociais, além da igualdade e da justiça, além do que está albergado
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de maneira bastante clara, mormente no art. 1°, incs. I a III, e art. 3°, incs. I, III e IV, que a República
Federativa do Brasil é um Estado democrático e social de direito, fato constatado em face dos princípios

fundamentais, mormente aqueles albergados nos arts. 1°, I, II e III, e 3°, I, III e IV.
[20]

 Para arrematar o
tema, Ingo Sarlet ensina que:
 

Não resta qualquer dúvida de que o princípio do Estado Social, bem como os direitos
fundamentais sociais, integram os elementos essenciais, isto é, a identidade de nossa
Constituição, razão pela qual já se sustentou que os direitos sociais (assim como os
princípios fundamentais) poderiam ser considerados – mesmo não estando
expressamente previstos no rol das “cláusulas pétreas” – autênticos limites materiais

implícitos à reforma constitucional.
[21]

                                  
 
            Os direitos sociais, incluindo os direitos constitucionais trabalhistas são direitos que constituem a
essência do Estado Democrático de Direito. Destarte, a destruição ou mesmo a redução de tais direitos
fulminam o compromisso pactuado pelos representantes do povo no texto da Lei Maior.
            Nesse sentido, princípio do não-retrocesso social é uma extraordinária ferramenta doutrinária
destinada a proteger os direitos sociais das tendências neoliberais que tem se perpetuado, sobretudo ao
longo das duas últimas décadas. Leciona Cristina Queiroz sobre o tema que:
 

Concretamente, a “proibição do retrocesso social” determina, de um lado, que, uma vez
consagradas legalmente as “prestações sociais”, o legislador não pode depois eliminá-las
sem alternativas ou compensações. Uma vez dimanada pelo Estado a legislação
concretizadora do direito fundamental social, que se apresenta face a esse direito como
uma “lei de protecção” (Schutzgesetz), a acção do Estado, que se consubstanciava num
“dever de legislar”, transforma-se num dever mais abrangente: o de não eliminar ou

revogar essa lei.
[22]

 
            Os direitos sociais estão envolvidos por uma dupla blindagem: a primeira consagra tais direitos
dentro do status de cláusula pétrea constitucional, em conseqüência deste fato, advém o princípio da
vedação do retrocesso, como uma garantia protetiva destes direitos. Destarte, da lição de Canotilho extraí-
se a definição de vedação de retrocesso social. Eis as palavras do autor:
 

O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas
legislativas (“lei da segurança social”, “lei do subsídio de desemprego”, “lei do serviço
de saúde”) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais
quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou
compensatórios, se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação” ou
“aniquilação” pura a simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um
retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou de
garantir em abstracto um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais

sociais sobretudo no seu núcleo essencial.
[23]

           
            O núcleo essencial está relacionado com os direitos minimamente albergados no texto
constitucional, efetivados através de um sistema jurídico sintonizado com o texto constitucional. A
concretização dos direitos sociais fundamentais cabe ao legislador “como dever definitivo, previsto
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constitucionalmente, ainda que não se determine definitivamente o conteúdo das normas a serem

produzidas”.
[24]

 Destarte:
 

O primeiro – mas não principal –dever, definitivo, a ser cumprido pelo Estado em face
das normas de direitos fundamentais sociais, é o dever de legislar para concretizar, pelo
menos, o núcleo essencial, garantindo eficácia às normas e posições que caracterizam e
identificam o direito, que têm por objeto prestações fáticas. Trata-se, em outras palavras,
de conferir exeqüibilidade às normas constitucionais, o que deriva da supremacia da

constituição.
[25]

 
            Concluí-se que o direito ao trabalho está contido neste núcleo essencial, pois para que o obreiro
tenha acesso aos direitos trabalhistas albergados no ordenamento jurídico pátrio, é preciso que este faça
parte de uma relação formal de emprego. O direito ao trabalho é, portanto, o marco inicial necessário a
incorporação de uma gama de direitos provenientes da relação formal de emprego. Em suma, o direito do
trabalho só protege àquele que efetivamente possui uma relação formal, cabendo ressaltar que mesmo
aquele obreiro alvo de um contrato de trabalho informal, também é protegido pelo direito do trabalho, pois
a proteção constitucional versa sobre o trabalhador de uma maneira geral. Nesse sentido, a Justiça do
Trabalho é o órgão adequado para restaurar a ordem jurídica daqueles que ainda insistem em contratar a
margem da lei.
 
5. O TRABALHO TERCEIRIZADO COMO UM INSTRUMENTO DE PRECARIZAÇÃO DO
DIREITO AO TRABALHO
 
5.1 Definição de trabalho terceirizado e hipóteses legais
 
            A relação de emprego clássica é essencialmente composta de empregado e empregador,
caracterizando-se pela não-eventualidade do trabalho, pela pessoalidade na prestação na execução da
atividade laboral e pela subordinação, presente também o requisito da onerosidade. Trata-se de uma
relação bilateral.
            A terceirização rompe com este modelo bilateral, uma vez que a relação passa a ser composta por
três partes distintas. Destarte, a terceirização caracteriza-se pela adoção de um modelo trilateral. Nesse
sentido, conceitua Mauricio Godinho Delgado que a terceirização para o Direito do trabalho:
 

É o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação
justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no
processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços
justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente. A
terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho
no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades
materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante,
que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes;
a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a

posição clássica de empregadora desse trabalhador envolvido (grifo do autor).
[26]
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            Zéu Palmeira Sobrinho segue este mesmo entendimento, justificando a utilização desta forma de
contratação. Leciona o autor que:
 

A terceirização é a forma de organização da produção que possibilita a uma empresa,
chamada de contratante, transferir a outra, chamada contratada, a obrigação pela
produção de bens, pela realização de serviços e pelos riscos decorrentes de tais
atividades. Na maioria dos casos, a utilização da terceirização é justificada com base na
especialização dos serviços, na diminuição de custos e na descentralização da

produção.
[27]

 
            Em suma, com o recurso da terceirização, a empresa terceirizante contrata o trabalhador assumindo
os encargos de natureza laboral. Este, por sua vez, exerce sua atividade profissional para a empresa
tomadora de serviços, ficando a esta, subordinado hierarquicamente.

            A Súmula n° 331
[28]

 alberga as hipóteses de terceirização presentes no ordenamento jurídico
pátrio. Ainda é a única referência que deve ser utilizada pelos operadores do direito. Está Súmula, “muito
embora tenha mais méritos do que deméritos, não está protegendo eficazmente os credores da relação

trabalhista, que são os trabalhadores".
[29]

 Zéu Palmeira Sobrinho discorre sobre o texto da Súmula com as
seguintes palavras:
 

Com as mudanças provocadas pela nova diretriz jurisprudencial, as hipóteses
excepcionais passaram a ser tão amplas e relevantes a ponto de a regra parecer nada
mais do que uma exceção. O inciso primeiro da Súmula n. 331, ainda vigente, trata da
terceirização temporária e os dois incisos seguintes amplificam as hipóteses de
terceirização permanente. A nova postura do TST permitiu uma grande abertura para a
disseminação da prática da terceirização, admitindo desde então a terceirização dos

serviços vinculados à ‘atividade-meio’ da empresa.
[30]

 
5.2 O trabalhador terceirizado e o princípio constitucional da igualdade
 
            Celso Antônio Bandeira de Mello estabelece três critérios basilares, cujo preenchimento provoca
uma diferenciação que importa em quebra da isonomia. Diz o autor referindo-se a tais questões que:
 

a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação;
b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em
critério de discrímem e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado;
c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no

sistema constitucional e destarte juridicializados.
[31]

 
            O trabalho terceirizado guarda relação com os critérios de quebra de isonomia expostos acima.
            Em primeiro lugar, a remuneração destinada ao trabalhador terceirizado, na grande maioria das
vezes, é inferior a um paradigma diretamente contratado. O salário passa a ser, in casu, o elemento tomado
como fator de desigualação, conforme exposto no item “a” supracitado.
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            Em segundo lugar, sabe-se que os trabalhadores quando contratados exclusivamente pela iniciativa
privada são regidos pelo mesmo conjunto de regras trabalhistas, porém com uma diferenciação, o
trabalhador terceirizado encontra um caminho maior para conseguir o adimplemento de obrigações
trabalhistas pela via judicial em face do instituto da subsidiariedade.  
            Nessa situação, a empresa tomadora de serviços deve ser demandada primeiramente, em caso do
inadimplemento das obrigações trabalhistas mesmo que esteja inoperante, ou seja, a satisfação do crédito
do trabalhador terceirizado deve ser buscada na empresa terceirizada. Não havendo sucesso nesta busca,
caberá então a tomadora dos serviços, arcar com as verbas devidas, pois incorreu em culpa in eligendo e in
vigilando. Tal fato resulta do inciso IV, da Súmula 331 do TST. Destarte, é inegável a existência de um
tratamento jurídico diversificado, conforme exposto no item “b” acima citado.
            A jurisprudência tem buscado minimizar os efeitos dos fatores que implicam em quebra de
isonomia expostos acima, combinando duas trilhas principais:
 

A trilha da isonomia remuneratória entre os trabalhadores terceirizados e os
empregados originais da empresa tomadora de serviços e a trilha da responsabilização
do tomador de serviços pelos valores trabalhistas oriundos da prática terceirizante.
Isonomia remuneratória e responsabilidade trabalhista têm sido, assim, os dois
mecanismo principais que, hoje, após longos anos de debate, a jurisprudência tem eleito
como viabilizadores da adequação mínima necessária da fórmula terceirizante às regras

e princípios essenciais ao Direito do trabalho (grifo do autor).
[32]

 
            Agrava-se a situação albergada nesta segunda hipótese, quando o trabalhador terceirizado, integra
um sistema diferente de seu paradigma, fato que fica claro, por exemplo, quando o mesmo serviço
bancário é exercido por um prestador de serviços, regido exclusivamente por um conjunto de normas
jurídicas, ao lado de outro regido por um conjunto normativo com normas que denotem maior proteção.
Em suma, um é empregado simplesmente regido pela CLT, enquanto que o outro é um empregado
público.
            A situação última e extrema ocorre quando dentro de uma mesma instituição trabalham um
servidor público e um terceirizado. Neste caso, é fácil perceber na prática as diferenças de ambos.
Enquanto o interesse público resguarda através de um Estatuto próprio os direitos e interesses do servidor
público, incorre em sofrimento o trabalhador terceirizado com as diferenças protetivas gritantes oferecidas
pela iniciativa privada.  
            Adverte Celso Antônio Bandeira de Mello que a hostilidade a qualquer um dos requisitos importa

em ofensa ao princípio da isonomia.
[33]

 Conforme exposto os três requisitos são atacados pelo instituto do
trabalho terceirizado, não restando dúvidas que tal forma laboral fere o princípio da igualdade, sendo
necessário seu combate nos moldes praticados atualmente.          
            É possível ainda tecer considerações que levam a conclusão de que o trabalho terceirizado é um
fator de quebra de isonomia dentro do universo de trabalhadores. Sobre o tema, Wilson Steinmetz afirma
que:
 

A finalidade da norma constitucional de proibição de discriminação é impedir a
marginalização ou a ‘guetização’ de pessoas e grupos; impedir a criação e a cristalização
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de ‘subclasses sociais’ ou subcategorias sociais’ com base em fatores (de discriminação)
que o texto constitucional especifica e em outros deixa em aberto à identidade e á

valoração do legislador e do juiz.
[34]

           
            Fica claro, portanto, que a legitimação do trabalho terceirizado nos moldes atualmente praticados,
acarreta a criação de uma subclasse de trabalhadores, podendo-se afirmar que, em verdade, estes
trabalhadores são considerados obreiros de segunda categoria. Uma situação inaceitável quando se deseja
a consolidação de um Estado Constitucional de Direito.
            Interpretando-se o princípio da igualdade em sua fundamentalidade e numa dimensão onde veda
expressamente o arbítrio, a doutrina portuguesa, através de Guilherme Machado Dray, considera a
presença de caráter negativo, pois:
 

Ao interditar o tratamento de pessoas ou grupos de pessoas posicionadas em situações
essencialmente idênticas de forma arbitrariamente desigual, ou o tratamento de pessoas
ou grupos de pessoas essencialmente desiguais de forma arbitrariamente idêntica, o
princípio da igualdade impõe inequivocamente uma obrigação aos poderes do Estado em

favor do indivíduo.
[35]

 
5.3 A terceirização como um fenômeno precarizador do direito fundamental ao trabalho
           
            Quando uma corporação grande ou média contrata uma empresa menor para prestar-lhe serviços de
natureza diversa, celebrará tal contrato com valores muito aquém daqueles que ela própria iria destinar,
caso decidisse contratar direitamente a mão-de-obra e investir em estrutura. Seria ilógico raciocinar o
contrário, visto que um dos objetivos da terceirização é a diminuição de custos.
            Ora, a empresa terceirizada recebe uma parcela da tercerizante, retirando desta parcela o lucro e as
despesas diversas de produção. O negócio é viabilizado na prática através de uma menor remuneração aos
profissionais recrutados para exercer as atividades contratadas e pela precarização das condições laborais.
Na grande maioria das vezes os valores pagos aos trabalhadores terceirizados são inferiores aos
paradigmas da própria empresa contratante. Tal condição já foi enfrentada pelo TST, conforme demonstra
notícia veiculada no sítio do Tribunal:
 

O relator, ministro Corrêa da Veiga, ao ser provocado durante a sustentação oral pelo
advogado da Telemar, José Alberto Couto Maciel, destacou a importância dos critérios
de remuneração e de cumprimento de obrigações nas terceirizações. Segundo o relator, o
problema não está na Súmula 331 do TST – questionada pelo advogado – mas “na
precarização da atividade e dignidade do trabalhador, no tratamento diferenciado, no
sentido de restringir direitos”. Para exemplificar, o ministro citou o caso de terceirizado
que faz o mesmo trabalho de outro contratado diretamente pelo banco, trabalha mais
horas e ganha dez vezes menos (grifo nosso). [...]
Durante a análise dos ministros, duas informações suscitaram curiosidade nos presentes.
Uma delas, revelada pelo ministro Godinho Delgado, é que na França a lei manda não
só pagar aos terceirizados os mesmos direitos do empregado diretamente contratado,
como obriga a pagar um adicional de terceirização. Após esse dado, o advogado da
Telemar informou que a Vivo está indenizando os terceirizados que trabalham nas lojas
e efetuando as contratações diretas, por ter percebido que o empregado contratado

[36]
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diretamente rende mais.
 
            O caráter danoso da terceirização pode ser sentido na prática em todos os ramos da atividade
econômica onde este fenômeno é utilizado, ou seja, a condição de precarização do trabalhador terceirizado
ocorre dentro da categoria dos bancários, dos trabalhadores em telecomunicações e, conforme exposto a
seguir, nas indústrias automobilísticas, visto que transformaram trabalhadores da área de logística em
trabalhadores de assessoramento, como forma de justificar a terceirização destes profissionais. Dessa
forma:
 

É nesse quadro de desregulamentação das relações trabalhistas que os trabalhadores das
indústrias automobilísticas da área de logística, onde essa atividade foi terceirizada são
considerados trabalhadores de assessoramento, e não metalúrgicos. Como só é possível
extrair mais-valia de trabalhador vivo, rebaixar salários por meio da terceirização de
atividades é uma forma de exploração renovada do capitalismo. Além do prolongamento
da jornada de trabalho e do aumento da produtividade por meio da automação e da
inserção de maquinaria, o capitalismo reduz ainda mais a remuneração em forma de
salários, destinada à subsistência e reprodução da força de trabalho. Como parte do
sistema produtivo geral, os trabalhadores da logística, bem como os da maioria das
outras áreas terceirizadas, constituem uma parcela da classe trabalhadora caracterizada

pela precarização das suas condições laborais.
[37]

           
            A condição de desigualdade do trabalhador terceirizado em face do seu paradigma, ou mesmo
como profissional isolado a serviço de um grupo econômico maior, é facilmente percebida analisando-se
alguns aspectos.
            Pode-se perceber, por exemplo, que um trabalhador terceirizado sofre uma dupla cobrança por
resultados. Uma delas é exercida pelo próprio empregador direto, que não raramente interfere no trabalho
do obreiro diretamente, causando enorme confusão e constrangimento nas atividades. A outra cobrança é
exercida diretamente pelo tomador de serviços através de seus empregados diretos, quando estes além de
cobrar as atividades destinadas por contrato, passam a sobrecarregar o empregado terceirizado com
funções outras, que diferem do escopo inicial, com atribuições que, por vezes, escapam as capacidades
técnicas desse profissional. Dessa forma, os trabalhadores terceirizados, passam a ser alvo de um plus no
que tange as condições de discriminação e precarização, ou seja:
 

A terceirização cria uma perversa relação de poder entre os próprios trabalhadores, casos
em que o empregado efetivo torna-se ‘chefe’ do subcontratado, pressionando-o, a mando
da empresa, a executar tarefas perigosas ou que exigem maior esforço físico, numa clara

discriminação em relação ao trabalho ‘sujo’ que caberia aos terceirizados realizar.
[38]

 
            Zéu Palmeira Sobrinho aborda outra questão concernente ao tema, quando analisa os aspectos
negativos da terceirização, trata-se da fragilização dos trabalhadores terceirizados enquanto categoria
profissional. Outrossim, afirma o autor que:
 

A terceirização vem surgindo como uma alternativa de fragmentar a chamada
mobilização sindical localizada, ou seja, esse processo de especialização flexível –
reduzindo e dispersando o setor produtivo – ocasiona uma baixa interação dos
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trabalhadores, o que resulta numa pulverização do organismo sindical na empresa,

tornando as conquistas dos trabalhadores vulneráveis às reformas empresariais.
[39]

 
            Uma das formas de combater a precarização do trabalho terceirizado é através de mudanças de
natureza legislativa. Tal mudança é necessária visando à humanização do trabalho. Nesse sentido, Rodrigo
de Lacerda Carelli aponta três dispositivos básicos destinados a resgatar a humanização do trabalhador
terceirizado:
 

A responsabilidade solidária da tomadora de mão-de-obra pelas obrigações trabalhistas
referentes aos trabalhadores das empresas terceirizadas ou subcontratadas; a isonomia de
direitos e benefícios dos trabalhadores da empresa principal e daqueles das empresas
subcontratadas, caso sejam superiores; a possibilidade de sindicalização pelo sindicato

da categoria dos trabalhadores da empresa principal.
[40]

  
 
 
6. O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DA DECÊNCIA LABORAL
 
            Não é admissível na contemporaneidade a aceitação de formas laborais que maculem a dignidade
do trabalhador. Os elevados índices de desemprego e de trabalho informal não devem motivar a criação de
postos de trabalho maculados pelas diversas formas de precarização.
            Desta forma, o direito ao trabalho não significa a exposição do trabalhador a qualquer tipo de
atividade laboral. O direito ao trabalho precisa, por força do princípio da dignidade da pessoa humana,
estar revestido do manto da decência, única forma de minimizar os mecanismos de precarização
perversamente desenvolvidos que ainda insistem em contaminar muitas relações laborais.
            Quando a relação laboral ocorre dentro dos limites impostos pelo ordenamento estatal, dificilmente
haverá espaço para formas de exploração da mão-de-obra que venham a preterir a dignidade do
trabalhador. Destarte, quando o trabalhador é atendido dentro das necessidades mínimas de subsistência e
quando a autonomia da vontade do empregador também se limita dentro da esfera legal, a probabilidade
da relação de trabalho transcorrer dentro dos padrões aceitáveis de decência aumenta significativamente.
            No entanto, é preciso saber de forma mais clara o que é trabalho decente. Em recente trabalho,
Yara Gurgel leciona sobre a matéria da seguinte forma:

 
Trabalho decente é a atividade exercida em conformidade com os preceitos de
igualdade, liberdade, equidade, respeito à saúde e segurança do trabalhador e com
remuneração justa, livre de qualquer margem de discriminação, de condição análoga à
de escravo, de trabalho infantil, fortalecida pelo diálogo social e essencial ao combate à

pobreza e à minimização das desigualdades sociais.
[41]

           
            A promoção do trabalho decente vem sendo um dos objetivos da OIT, tanto que no Programa e
Orçamento da OIT para o biênio 2006-2007, a busca pelo trabalho decente centra-se na consecução de
quatro objetivos principais:

1) promover e cumprir as normas e os princípios e direitos fundamentais no
trabalho;
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2) criar maiores oportunidades para mulheres e homens para que disponham de
remuneração e empregos decentes;
3) realçar a abrangência e a eficácia da proteção social para todos e;

4) fortalecer o tripartismo e o diálogo social.
[42]

 
7. O DESEMPREGO E AS MUDANÇAS EXPERIMENTADAS PELO MUNDO DO TRABALHO
CONTEMPORÂNEO
 
            O desemprego e a miséria são elementos indispensáveis à manutenção do sistema capitalista
neoliberal. O medo de perder o emprego e a certeza de que existe alguém sempre esperando para trabalhar
em condições inferiores, fulmina qualquer possibilidade de mobilização por melhores condições de
trabalho pela via do medo. Assim o trabalho precário se espraia em todos os ramos, em todas as carreiras e
profissões, desvalorizando o trabalhador nas relações de emprego, desprotegendo cada vez mais estas
relações, fulminando com isso a dignidade da pessoa humana. Sobre este quadro desolador, cabe
transcrever a lição de Ricardo Antunes:

 
O que dizer de uma forma de sociabilidade que, segundo dados recentes da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), desemprega ou precariza cerca de 1 bilhão e 200
milhões de pessoas, algo em torno de um terço da força humana mundial que trabalha?
Como uma seringa depois de usada, são todos descartáveis. Assim é, dizem, a lógica

“inexorável” da modernidade.
[43]

 
            O emprego parece ser encarado como um favor que os empregadores estão fazendo aos
trabalhadores. Porém, não se pode esquecer que a Lei Maior, em seu art. 170, caput, alberga a valorização
do trabalho humano como fundamento da ordem econômica.
            A responsabilidade social das empresas deve começar valorizando sua força de trabalho,
promovendo programas constantes de treinamento, criando ambientes saudáveis de trabalho, enfim,
fazendo o trabalhador sentir-se digno. Infelizmente, este tipo de atitude é vista muito raramente nos
diversos setores de atividade.
            Diante do exposto, o cenário atual da relação de emprego parece sombrio, cabe a classe
trabalhadora e a sociedade em geral, manterem uma permanente vigilância visando à preservação dos
direitos conquistados até hoje, pois as elites empresariais e os políticos retrógrados tentarão construir
mecanismos de desmanche do patrimônio jurídico lentamente conseguido nos últimos dois séculos.
Lamentavelmente, as palavras de Magda Barros Biavaschi encerram o assunto quando nos ensina que:

 
Em um quadro de redobradas inseguranças, boa parte dos postos de trabalho gerados são
precários e mal remunerados, sendo ainda, notória a rotatividade da mão-de-obra,
aprofundada diante da inexistência de mecanismos que criem dificuldade ao exercício do

“direito de despedir”.
[44]

 
            No Brasil, não existe outra forma de sobreviver com o mínimo de dignidade sem uma ocupação
remunerada, diferentemente de outros países, caso das nações escandinavas, onde o indivíduo que por
qualquer motivo se encontra fora do mercado de trabalho, encontra amparo do Estado, este sim, exercendo

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

11146



o verdadeiro papel de Estado Democrático de Direito.
            Se o trabalho precário é um fator que desgasta a dignidade do trabalhador, o desemprego extermina
completamente o princípio da dignidade da pessoa humana, pois: “Toda perda de trabalho provoca uma
ferida profunda na identidade de diferentes pessoas, concorrendo para a desagregação de suas

personalidades”.
[45]

 O desemprego é uma das formas mais dramáticas de degradação humana e social.
Nesse sentido Osmar de Almeida Santos afirma:

 
A Revolução Tecnológica está causando temporariamente um grande desemprego nos
países desenvolvidos. As soluções a curto prazo para o desemprego não estão
funcionando. O desemprego está causando um grande mal-estar social, a criminalidade
aumentando e, junto com ela, o fanatismo religioso, o racismo, o nacionalismo e o
neofacismo. Os governos estão ficando pobres e fracos e os desempregados estão tendo
que encontrar os seus próprios caminhos. Todo mundo está descontente. O que

fazer?
[46]

 
            Nem todas as pessoas têm o perfil do empreendedorismo. A ausência deste perfil empreendedor
não possui qualquer relação com a capacidade profissional do trabalhador, qualquer que seja ela. Outras
vezes, o trabalhador até desejaria enveredar pela via do empreendedorismo, mas algumas profissões
precisam de elevados investimentos para que um negócio próprio possa ser planejado e executado. Por
vezes ainda, o trabalhador possui os recursos, mas lhe falta coragem de encarar um desafio, uma loteria
que pode culminar na ruína completa daquele que já está utilizando o mínimo em face do desemprego.
            Resta, portanto, ao trabalhador, continuar a buscar a sobrevivência diária através da venda de sua
força de trabalho. Para isto, é necessário não apenas medidas estatais que garantam o direito fundamental
ao trabalho, mas que tal direito venha a ser desfrutado numa dimensão de dignidade e decência
compatíveis com os demais direitos fundamentais, que gravitam em torno do princípio maior e de notável
nobreza, a dignidade da pessoa humana.
            Cumpre ressaltar que também é dever do Estado, manter programas de inclusão dos
desempregados no mercado de trabalho, bem como garantir que essa massa de trabalhadores possa ser
assistida, no sentido de preservar padrões mínimos de dignidade, evitando com isto a marginalidade e a
violência.
            É preciso que se entenda de maneira definitiva, que a plena aplicação dos direitos sociais,
incluindo, in casu, o direito fundamental ao trabalho, é uma arma muito mais eficaz no combate a
violência do que as famigeradas e inflacionadas leis que albergam novos tipos de crimes e aumentam as
penas daqueles delitos já tipificados. A lamentável incursão do trabalhador na marginalidade e pior, dentro
da esfera do direito penal é, por vezes, a ausência de concretização efetiva dos direitos sociais garantidos
constitucionalmente a todos.
            A terceirização nos moldes atualmente praticados, cuja característica principal é a precarização das
diversas atividades laborais, não é o meio mais adequado para enfrentar o problema do desemprego. Para
que o trabalho terceirizado adéqüe-se aos pressupostos do trabalho decente conforme determinado pela
OIT, no sentido ser “um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade,

eqüidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna",
[47]

 torna-se necessário um ajuste na legislação
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vigente.
            Por fim, é dever estatal normatizar e fiscalizar as condições laborais, evitando com isto que o
direito fundamental ao trabalho seja exercido em condições que fulminem a dignidade do trabalhador,
afastando-se dos preceitos internacionalmente consagrados no que tange a concretização do trabalho
decente.
 
8. CONCLUSÕES
           
            1. O direito ao trabalho é um direito fundamental albergado no art. 6° da Constituição Federal, fato
que torna este direito tão importante quanto o direito a saúde, a educação, ao lazer, a alimentação, a
moradia, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados.
            2. Existe uma ligação entre direitos fundamentais albergados no rol de direitos sociais e o princípio
da dignidade da pessoa humana, uma vez que este princípio espraia seu conteúdo valorativo de nobreza
especial sobre todo o texto constitucional. Nesse sentido, o direito ao trabalho passa a ser um elemento
concretizador da dignidade do trabalhador.
            3. O direito ao trabalho está inserido dentro do rol de cláusulas pétreas constitucionais, pois está
contido dentro do núcleo essencial historicamente realizado, não podendo sofrer a ação de políticas
públicas que reduzam o seu efeito ou de medidas legislativas que atinjam a eficácia do dispositivo
constitucional que o alberga.
            4. O trabalho terceirizado macula o princípio da igualdade, na medida em que cria uma subclasse
de trabalhadores, inferiorizados em relação aos demais trabalhadores diretamente contratados. Tal fato
verifica-se, por exemplo, na dificuldade de acesso a empresa terceirizante, em caso de inadimplemento das
verbas trabalhistas por parte da empresa terceirizada.
            5. A terceirização é na grande maioria das vezes, danosa ao trabalhador. Como em qualquer
atividade de natureza empresarial, o objetivo da terceirizada também é o lucro. Para que ocorra o lucro que
viabilize a atividade empresária, uma das providências tomadas pelos gestores terceirizados é promover a
redução dos salários de seus empregados, tomando-se como base os valores pagos a empregados
diretamente contratados pela terceirizante. Tal constatação é de fácil conclusão, pois para viabilizar uma
terceirização é preciso que o valor final pago a empresa terceirizada seja menor que os custos que a
empresa terceirizante eventualmente iria arcar para contratar diretamente o trabalhador.
            6. A terceirização fragiliza a participação sindical, pois os trabalhadores terceirizados são
compelidos a participar de sindicatos diversos da categoria dos trabalhadores da empresa principal,
provocando uma pulverização dos trabalhadores e, conseqüentemente, reduzindo a força da categoria. 
            7. O trabalho decente deve ser a meta a ser alcançada, ou seja, não basta apenas que o direito ao
trabalho seja efetivado em sua plenitude, é preciso que mecanismos legais e fiscalizatórios garantidores da
decência das relações laborais sejam implementados consagrando a dignidade do trabalhador através do
respeito às mínimas condições de subsistência, dentro e fora do ambiente laboral.
            8. O desemprego deve ser combatido, pois é preferível que se promova a plena aplicabilidade dos
direitos sociais, que um desvio de atenção para a esfera penal, em face da criminalidade, existente em
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grande parte por culpa da ausência estatal no amparo àqueles que não conseguem acesso, pelos mais
diferentes motivos, a uma atividade profissional. É preciso eficiência nos programas de atualização
profissional e assistência a quem está, momentaneamente, alijado do mercado de trabalho.
            9. O estímulo ao trabalho terceirizado, sobretudo nos moldes atualmente praticados, não é o melhor
meio de minimizar o problema do desemprego, garantindo o direito fundamental ao trabalho. Antes de
tudo é necessário que haja uma intervenção legislativa, no sentido da criação de um instrumento normativo
que eleve o trabalhador terceirizado as mesmas condições contratuais daquele contratado diretamente pela
empresa principal, ou seja, a concretização normativa da isonomia de direitos. De outra forma, é
praticamente impossível que o trabalho terceirizado seja considerado decente nos moldes preconizados
pela Organização Internacional do trabalho.       
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O DIREITO À SAÚDE NO AMBIENTE LABORAL E OS TRABALHADORES EXPOSTOS AO
TEMPO 

THE RIGHT TO HEALTH IN THE ENVIRONMENT AND LABOUR WORKERS EXPOSED TO
WEATHER

Fernanda Mazzochi
Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi

RESUMO
Este artigo trata do direito fundamental à saúde no meio ambiente do trabalho, considerado à
partir definição dada pela Organização Mundial da Saúde, agregado aos direitos à vida, ao
trabalho e ao meio ambiente. Ao lado deles, far-se-á o enfoque do meio ambiente de trabalho
sadio que é essencial para a manutenção da saúde do trabalhador, porém existe uma gama de
profissionais que desenvolvem suas atividades expostos à sorte da variação do clima merecendo
um enfoque especial.
PALAVRAS-CHAVES: saúde; meio ambiente do trabalho; trabalhadores; clima.

ABSTRACT
This article deals with the fundamental right to health in the work environment, considered from
the definition given by the World Health Organization, aggregate the rights to life, work and
environment. Beside them will make will be the focus of the healthy work environment that is
essential for maintaining the health of the worker, but there is a range of professionals who
develop their activities exposed to the sort of climate change deserves special focus.
KEYWORDS: health; environment labor; WORKERS; climate;

INTRODUÇÃO

 

Este breve estudo tem por objetivo discutir algumas questões relacionadas à saúde no ambiente de
trabalho entrelaçado aos direitos à vida, ao trabalho e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
associado às mudanças que o clima ocasiona àqueles trabalhadores que desenvolvem suas atividades
expostos ao tempo.

O mundo passa por inúmeras modificações, muitas delas envolvem diretamente a saúde do
trabalhador e o meio ambiente em que é desenvolvida a atividade laboral, tais fatores atingem diretamente
a saúde do trabalhador.

O desafio que se busca neste breve trabalho é a unir o direito ao trabalho digno a o direito à saúde
no meio ambiente em que é desenvolvido, será necessário, ainda, uma breve análise das garantias ao meio
ambiente do trabalho equilibrado e sadio.

O desafio que se busca neste breve trabalho é a unir o direito ao trabalho digno a o direito à saúde
no meio ambiente em que é desenvolvido, atrelado às mudanças que o clima tem apresentado em todo o
planeta, ocasionando  efeitos na saúde daqueles que desenvolvem suas atividades profissionais expostos ao
tempo.
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O CONSTITUCONAL DIREITO À SAÚDE, À VIDA E AO TRABALHO

 

Elege-se aqui como marco teórico-referencial do conceito de saúde aquele encontrado no
preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde está evidenciado que a saúde
é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças.

 A amplitude desse conceito torna-o praticamente inexeqüível, isso por conter um forte
componente de idealização, porém o caráter associativo da saúde à própria defesa da vida em sua
plenitude o faz suficientemente forte e importante.

Isso leva-nos a crer na saúde como um valor universal, assim também o entendendo quem
defenda a vida.

Essa dualidade no entendimento sobre a saúde, evidencia-se no paradoxo de que tanto pode ser
objetivada como um valor universal, quanto sua realização no mundo real implica na necessidade de
politização para que além de orientação ético-normativa, torne-se em política pública que faça esse direito
efetivamente universal.

Ao mesmo tempo em que o conceito sofre inúmeras críticas, isto porque à partir do momento em
que o Estado toma para si a responsabilidade de suprir as necessidade de saúde, assume também o risco de
não conseguir torná-lo efetivo universalmente porque os recursos públicos podem não ser suficientes.

Outro aspecto a se questionar é a expressão “bem-estar”, esta envolve a subjetividade humana
individualizada, que dificilmente poderá ser quantificável, na forma exata para cada caso.

Entretanto esses questionamentos são considerações que poderiam ser longamente tecidas sem
que, provavelmente, se chegasse a um denominador universal o que não é, em princípio, o objetivo deste
breve artigo.

É evidente, no entanto, que a saúde juntamente como o trabalho e o ambiente, fazem  parte do
sistema social, em que encontramo-nos fazendo parte: sistema da vida.  Pode-se dizer então que a saúde é
um subsistema e  o trabalho é outro subsistema que coexistente dentro de um sistema mais amplo que é a
vida, e com este interage constantemente. Pensa-se que nem a saúde, nem o trabalho, nem o ambiente,
nem a vida podem ser conceituados de forma estática.

Há uma interação inegável e inexplicável entre um e outro e para que um exista é necessário que
o outro esteja pleno, caso contrário todos estarão comprometidos.

O modo como as pessoas vivem altera-se ao longo do tempo, com conseqüências das formas de
organização da sociedade, o que vai transformar as condições de adoecer e de manter ou recuperar a
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saúde. Esses processos de organização social e interação com o ambiente vão ser fatores determinantes das
condições de saúde e de suas variações ao longo do tempo.

         O homem sempre viveu e ainda deverá viver sob os riscos de exposição à doenças das mais
diversas vertentes. Sendo o direito à saúde algo recente, a Constituição Federal Brasileira de 1988, traz
expressamente o direito à saúde.

Assim Germano A. Schwartz e Ricardo Jacobsen Gloeckner (2003, p. 47) explicam:

 

É vislumbrado como um sistema racional, entrelaçado endogenamente ao Direito, receptivo às mais
variadas mutações pelas quais passam os demais sistemas sociais e, ativamente consolidado como
direito fundamental do homem, alicerçado na cidadania e como tal, pilar que atua como sustentáculo
da Justiça distributiva imanente ao estado Democrático de Direito.

 

 

E adiante continua,  Schwartz e Gloeckner (2003, p. 55) continua:

 

Dentro dessa noção prévia de sistema jurídico, o subsistema do direito sanitário  interpenetra-se com
todo o ordenamento jurídico. Sua autonomia e destaque são recentes. Mas, ao contrário, sua relevância
sempre foi notória.

Desta forma, a contemplação do direito à saúde urgia manifestar-se. Com a Constituição Federal de
1988, assumiu posto de preocupação constitucional, dado seu agigantamento e seu fulcral teor
moderno que lhe concedeu a ecologia.

 

 

 

         Assim, pode-se entender que o art. 196 da Constituição Federal é a base fundamental no que
se tratar em direito à saúde.

         Este dispositivo assim estabelece:

 

 

          

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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Esta concepção tem abrangência universal, traz consigo a acepção de relevância pública, além de
evidenciar sua perspectiva sistêmica.

Embora Schwartz e Gloeckner (2003, p. 56) entendam que:

 

          

O caráter de relevância pública seria dispensável. A saúde erigida como direito fundamental, dada sua
magnitude, atinge a esfera internacional. O desmembramento conceitual entre saúde e ecologia,
embora importante para a análise amiúde dos institutos, aqui, se torna despicienda. Atingindo também
os holofotes mirados sobre a ecologia, tornam-se conceitos xifópagos, indissociavelmente
compactados.

Sistematicamente, o tratamento internacionalmente dispensado à saúde e ecologia, com repercussão
jurídica no Brasil, aliado às iniciativas pátrias com ressonância  internacional alargam as  fronteiras
científicas (correlato ao  binômio  saúde/ecologia).

 

 

O direito à saúde vige regrado pelos parâmetros da preocupação social e deve ser oportunizado a
todos de forma igualitária, proporcionando meios para uma melhor qualidade de vida. Além do mais, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem já prevê o direito à saúde como uma necessidade social.

Para Schwartz e Gloeckner (2003, p. 85-86) o direito à saúde deve ser entendido como:

 

          

[...] um direito de solidariedade. O fato de o Brasil pugnar por uma adequação conformadora da
realidade social com suas metas estipuladas constitucionalmente, aliadas à proposta estatal de 
erradicação da pobreza, organização do trabalho, dignidade da pessoa humana, função promocional
que destaca as prestações  positivas emblematizadas na mudança do status quo, consagram o direito à
saúde como um Direito de solidariedade

[...]

O direito à saúde como direito de solidariedade é mecanismo  de tutela destinado ao fomento de uma
isonomia no alcance  satisfação ao direito garantido constitucionalmente, ao passo que também
configura uma viga mestra no que tange ao desempenho de  uma sociedade organicamente concebida
[...].

 

 

 

O que se pode observar é que o direito à saúde é um dos mais completos direitos do homem, sua
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não efetividade compromete todos os outros direitos a ele vinculados. Isto porque de acordo com 
Schwartz e Gloeckner (2003, p. 89), “o direito à saúde [...] pode ser caracterizado como direito humano,
ligado principalmente à vida; como um direito político, visto que a todos deve ser concedido o acesso aos
serviços públicos e, por fim, um direito econômico, social e cultural.”

A saúde é peça fundamental no sistema estatal, mas não está só. Logo, o direito fundamental à
vida assegurado na Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, caput, deve ser seguido
inexoravelmente de dois outros direitos  de mesma grandeza sendo o direito ao trabalho e ao meio
ambiente, isto por que em sendo podado um deles, os outros automaticamente ficarão comprometidos.

É preciso, no entanto, reconhecer que o tema  saúde do trabalhador no meio ambiente do trabalho
é um assunto ainda novo em termos de maturidade institucional e administrativa, é o que abordar-se-á na
seqüência.

 

 

O DIREITO AO  MEIO AMBIENTE DO TRABALHO SADIO

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art.III deixa evidente que toda a pessoa
tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Entende-se, aqui, que quando se evidencia o direito à
vida, neste está  incluso o meio ambiente equilibrado, tanto na forma de gênero, meio ambiente geral como
da espécie, meio ambiente do trabalho, por acreditar-se que a não existe vida, na sua forma plena, sem o
meio ambiente sadio e equilibrado.

Ainda, entende-se que por sua estreita relação com a vida humana digna, o direito ao meio
ambiente saudável deveria alcançar o patamar de Direito Humano, abrangendo aqui também o meio
ambiente do trabalho, pois o este sofre incursões tanto do direito do trabalho  como do direito ambiental.

Para Raimundo Simão de Melo (2004, p.32):

 

 

[...] constitui direito difuso fundamental inerente às normas sanitárias e de saúde do trabalhador (CF,
art. 196), que, por isso, merece proteção dos Poderes Públicos e da sociedade organizada, conforme
estabelece o art. 225 da Constituição Federal. É difusa a sua natureza, ainda, porque as conseqüências
decorrentes da sua degradação, como, por exemplo, os acidentes de trabalho, embora com repercussão
imediata no campo individual, atingem, finalmente, toda a sociedade, que paga a conta final.
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Não há como negar a qualidade de direito humano fundamental ao meio ambiente saudável e
equilibrado devido à sua intrínseca relação com a dignidade da pessoa humana.

 Melo (2004, p.31) complementa dizendo:

 

 

          

[...] não é um mero direito trabalhista  vinculado ao contrato de trabalho,  pois a proteção daquele é
distinta da assegurada ao meio ambiente do trabalho, porquanto esta última busca salvaguardar a
saúde e a segurança  do trabalhador no ambiente onde desenvolve as suas atividades.

[...]

[...] a proteção do meio ambiente do trabalho está vinculada diretamente  à saúde do trabalhador
enquanto cidadão, razão por que se trata de  um direito de todos, a ser instrumentalizado pelas normas
gerais que aludem à proteção dos interesses difusos e coletivos. O Direito do Trabalho, por sua vez,
regula as relações diretas entre empregado e empregador, aquele considerado estritamente.

 

 

 

Observe-se que o direito do trabalho como direito social não possui o mesmo objeto que o meio
ambiente do trabalho, neste último, o bem tutelado é a saúde e a segurança do trabalhador, ou seja, a sua
vida. O que se busca proteger é o ser humano trabalhador, enquanto ser vivo, das formas de degradação e
poluição do meio onde exerce seu trabalho, que é essencial à vida, por tratar-se de direito difuso.

Neste mesmo raciocínio, caberá, em caso de dano, a reparação do prejuízo indenizável ao
ambiente propriamente dito como também a reparação do prejuízo causado ao terceiro vitimado por este
dano, por se tratar o meio ambiente (inclusive o do trabalho) de direito difuso. Assim, este caráter meta-
individual que traz o perfil de fundamental ao direito ambiental não exclui o reflexo do dano geral no
patrimônio de individual, ou seja, o caráter difuso não exclui a potencialização dos interesses individuais
envolvidos.

O aumento da conscientização acerca da problemática ambiental lança um novo olhar para a
proteção do meio ambiente do trabalho, onde a visão da relação contratual entre empregado e empregador
toma um contorno eminentemente público das normas jurídicas ambientais, essa nova postura deverá
trazer mudanças, ao invés do pagamento de irrisórios adicionais pela exposição da saúde e da vida do
trabalhador, deverá estimular o empregador a investir na eliminação e prevenção dos riscos  decorrentes da
atividade laboral.

Desse modo Fábio Fernandes, (2009, p. 60) assevera:
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No Direito do Trabalho, ramo do direito privado responsável pelo conjunto de princípios e normas
pertinentes à relação de trabalho visando  a assegurar melhores condições sociais e de trabalho ao
trabalhador, de  acordo com as medidas de segurança e proteção que lhes são destinadas,  a aplicação
do desenvolvimento sustentável encontra ampla aplicação,m vez  que aqui, mais do que em qualquer
ramo do direito, a degradação  ambiental atinge diretamente a saúde humana. Assim, o
desenvolvimento sustentável na área trabalhista significa tanto a proteção dos recursos naturais como
o próprio ambiente do trabalho, sempre tendo por mira a saúde do trabalhador.

 

 

 

Neste momento cabe enfatizar que a educação ambiental tem papel extremamente importante para
a conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente e que deve ser promovida em todos os níveis de
ensino.

Outra ferramenta que pode trazer resultados significativos é a informação ambiental, sendo o um
dos instrumentos de efetivação do princípio da participação.

Então, Fernandes, (2009, p. 87) diz:

 

          

Considerando ser o ambiente do trabalho o local em que se desenvolvem atividades potencialmente
lesivas ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, não se descuidou o legislador de dispor
especificamente sobre a educação e a informação ambiental na área trabalhista, impondo aos atores
sociais envolvidos no processo produtivo medidas efetivas no controle da poluição, que pressupõe a
capacitação dos trabalhadores e empregadores com informações ambientais pertinentes. [...]

Conhecendo as estatísticas que demonstram que a esmagadora maioria dos danos ambientais aos mais
diferentes ecossistemas se origina do meio ambiente do trabalho onde se desenvolve as atividades
produtivas impactantes, bem dá para avaliar a dimensão da importância do principio  da participação
popular no acesso às informações ambientais com vistas à efetiva conscientização e na adoção de
posturas proativas como mecanismo a conferir-s mais eficácia a essa proteção.

 

 

Em havendo a educação e a informação ambiental, haverá também estímulo para a participação
dos envolvidos no processo produtivo para que este possa ser exercido de forma a respeitar e preservar os
recursos naturais, mas também, e antes de tudo com respeito à dignidade humana do trabalhador.

Isso porque, segundo Fernandes, (2009, p. 88) cabe:
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Às empresas, além de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, cabe informar os
trabalhadores dos riscos profissionais que possam se originar nos locais de trabalho e também instruir
os empregados a adotarem posturas preventivas como forma de evitar a ocorrência  de acidentes do
trabalho ou de doenças ocupacionais (art. 157, caput e incisos I e II, CLT). Isso envolve, por óbvio,
educação e informação ambiental e ordens de serviços com o objetivo de prevenir a pratica de ato 
inseguro, bem como de posturas a adotar para uma melhor proteção contra os riscos de acidentes do
trabalho e doenças profissionais e das providencias  a serem tomadas na ocorrência destes. .

 

 

De outro lado, aos trabalhadores caberá a observância das normas de segurança e medicina do
trabalho, visando uma melhor proteção da própria saúde e segurança no desempenhar de suas atividades
laborais.

Diante disso tudo, pode-se perceber que a questão ambiental veio para promover novas
perspectivas científicas em diversos campos de conhecimento.

O tema ambiental demonstra que a deteriorização das condições sociais, dentre elas as do
trabalho, está diretamente ligada a degradação ambiental. Ocorre que está havendo uma deturpação do
valor à vida e o conceito de qualidade de vida depende da face da moeda que o vê.

Para Enrique Leff (2002, p.320):

 

 

          

[...] O valor da vida e da saúde para a economia se estabelecem como o custo da força de trabalho no
mercado e as perdas de lucros econômicos envolvidos na doença do trabalhador. [...] o valor da vida
não pode reduzir ao preço da força de trabalho e à sua contribuição marginal nos lucros de capital.
Além do mais, quanto poderia valer a saúde de pessoas [...].

 

 

 

Assim entende-se que a análise do direito à saúde deve ser feita conjuntamente com outros
direitos conexos. Faz-se necessária esta sistemática diante da absoluta harmonia e necessária inter-relação
entre os diversos direitos, com destaque para a saúde, a vida, ao trabalho, ao meio ambiente e o
desenvolvimento. Entende-se, também, que a saúde, nas relações de trabalho, assume relevância maior
diante da constatação de que o ser humano, de forma geral, passa a vida trabalhando e dormindo.
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Isto pois Fernandes (2009, p. 192) explica que:

 

É importante que seja dito que o ambiente do trabalho é o lugar onde muitas pessoas passam boa parte
de sua vida e uma grande parte dos seus, assim sendo, os riscos a que o trabalhador está exposto no
meio ambiente do trabalho são diferentes dos que se encontra no meio ambiente em geral.

 

 

 

Considerando que foi exposto, é necessário dizer que os riscos no meio ambiente do trabalho
constituem ameaça para boa parcela dos trabalhadores.

E esta esfera de atuação da vida útil do homem merece atenção conjunta da sociedade e do
estado, isto por, entende-se que  sem saúde, não há respeito aos direitos humanos nas relações de trabalho
e há o comprometimento de todo o desenvolvimento econômico e produtivo e porque não dizer da sua 
própria sustentabilidade.

O enquadramento do meio ambiente como bem de uso comum do povo, e essencial à sadia
qualidade de vida evidencia-o como direito fundamental ao mesmo tempo  em que reflete sua relação com
o meio laboral. Logo pode-se afirmar que  o meio ambiente do trabalho tem proteção assegurada
constitucionalmente, e como o trabalhador  passa grande parte de sua vida neste local é necessário  que
este seja ecologicamente  equilibrado  por estar indissoluvelmente ligado ao direito à vida.

A legislação existente, muniu o trabalhador de vasta proteção legal, para que sejam  observadas
condições mínimas de proteção à saúde no trabalho e assegurar a vida, tanto no aspecto físico, como moral
e intelectual.

Assim, acredita-se que não só o local de trabalho (espaço físico) mas as condições laborais tem 
relação determinante com a saúde  e dignidade do trabalhador.

Logo, o aspecto social envolve os direitos sociais do homem e dentre eles o da saúde, assim sob a
análise dos direitos humanos recebe tratamento de direito social de natureza pública.

A situação torna-se ainda mais preocupante quando as partes são do setor privado, com enfoque
para a relação empregador - empregado e o meio ambiente laboral.

O meio ambiente laboral não pode ser entendido apenas como a estrutura do local de trabalho em
específico, mas como um conceito amplo, que envolva a estrutura, os equipamentos de segurança e a
jornada de trabalho, assim como o aspecto físico e moral, assim esses aspectos assumem papel de
relevante importância, uma vez que relaciona-se à saúde mental e física do trabalhador e, também, ao seu
relacionamento com o meio social.
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O que deve-se enfatizar é que não se pode deixar que em nome do desenvolvimento, da
economia ou do capital o direito fundamental à saúde seja desrespeitado.

Quando se trata do direito à saúde busca-se enfatizá-lo em seu mais alto grau, isto porque não há
como falar em direito à saúde relativo ou parcial,  ou  é fornecido em seu mais alto grau ou tem-se o
conflito com o próprio direito à vida digna.

Portanto, o sistema constitucional brasileiro protege a vida com dignidade,  não há que tratar de
vida digna sem saúde ou de forma limitada ou condicionada. Há o reconhecimento de que sem saúde não
há vida ou permanência em vida.

Tiago  Fensterseifer (2008, p.79-80) diz que:

 

 

          

Outro elemento importante a ser destacado é o caráter preventivo do dever de proteção do Estado, o
qual diz respeito, por exemplo, à regulação de práticas que possam colocar em risco, mesmo que
potencial, os direitos  fundamentais à saúde e ao ambiente. [...] na regulação de atividades que possam
acarretar riscos à saúde e ao ambiente, agindo de forma positiva na sua eliminação ou de forma
defensiva na proibição da adoção de determinadas atividades ou praticas violadoras de tais direitos
fundamentais.

 

 

 

 No momento que declara que a saúde é um direito social e automaticamente individual, ao
mesmo tempo se reconhece que o direito à saúde é um direito fundamental do indivíduo.  E, em assim
sendo, este é válido para todos, não se referindo apenas ao tema de saúde pública, merecendo destaque
especial a esfera loboral.

 Dessa forma, é imprescindível que se busque construir um meio ambiente sustentável, incluindo-
se o meio ambiente laboral salutar, por ser direito difuso e coletivo da sociedade.

O meio ambiente do trabalho, também deve ser sustentável, exigindo condições no local de
trabalho voltados à qualidade de vida do trabalhador, por se este  local  onde os cidadãos permanecem um
longo período de suas vidas. Salienta-se que as agressões existentes no ambiente laboral não acometem
somente o trabalhador e/ou sua família, mas sim toda a sociedade.

Não se pode esquecer da questão social desencadeada pelo dano ambiental. O dano ao meio
ambiente representa lesão a um direito difuso, um bem imaterial, incorpóreo, autônomo, de interesse da
coletividade, garantido constitucionalmente para o uso comum do povo e para contribuir com a qualidade
de vida das pessoas.
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Enfim, o direito ao meio ambiente laboral saudável, que está intimamente ligado ao direito maior
o direito à vida digna e plena, está amparado legalmente, elevado à categoria constitucional, e a sua
preservação e defesa são de responsabilidade do Poder Público e de toda coletividade, no intuito de
garantir sua continuidade às presentes gerações e não comprometer às futuras gerações.

Diante dessa preocupação, e tendo em vista as alterações que o meio ambiente tem sofrido, mais
especificamente as mudanças no clima, e sabendo que existem trabalhadores que exercem suas atividades
expostos ao tempo, entende-se que este tema também merece uma breve abordagem. 

 

 

O CLIMA E SUA INFLUÊNCIA NA SAÚDE DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM SUAS
ATIVIDADES EXPOSTOS AO TEMPO

 

 

Primeiramente, far-se-á necessário uma abordagem no que se refere às alterações do clima, afinal
este tema tem sido constantemente objeto de discussões e estudos ao longo destes últimos anos, embora
ainda envolto em muitas incertezas com relação às variações do clima no presente e, principalmente, para o
futuro.

O aumento das temperaturas no planeta, eventos extremos de chuva e temperatura mais
freqüentes, o aumento atual dos níveis de gases de efeito estufa tem trazido impactos ambientais intensos
como o derretimento das geleiras e calotas polares, uso indevido da terra, assim como provocando
alterações na natureza como  alteração nos períodos de floração das plantas, e  podendo aumentar a
incidência de casos de doenças além de alterar os modelos de produção de alimentos no mundo inteiro.

 

 

[...] a temperatura média da atmosfera tem aumentado em 0.6ºC + 0.2ºC durante o século XX.
Os modelos globais do IPCC têm mostrado que entre 1900 e 2100 a temperatura global pode
aquecer entre 1.4 e 5.8ºC, o que representa um aquecimento mais rápido do que aquele 
detectado no século XX e que, aparentemente, não possui precedentes durante, pelo menos, os
últimos 10.000 anos.  (MARENGO, 2006, p.19)

 

 

Essas alterações no clima já ocorreram no passado e podem acontecer novamente, e essa
tendência de aquecimento em todo o mundo, tem sido agravada pela urbanização e outras tantas ações do
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homem sobre a natureza, embora não se possa atribuir a raça humana toda a responsabilidade sobre as
mudanças climáticas, pode-se afirmar com um certo grau de certeza que, em muito,  contribuiu para isso,
como é explicado a seguir.

 

 

A Terra sempre passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, da mesma forma que
períodos de intensa atividade geológica lançaram à superfície quantidades colossais de gases
que formaram de tempos em tempos uma espécie de bolha gasosa sobre o planeta, criando um
efeito estufa natural. Ocorre que, atualmente, a atividade industrial está afetando o clima 
terrestre na sua variação natural, o que sugere que a atividade humana é um fator determinante
no aquecimento. Desde 1750, nos primórdios da Revolução Industrial, a concentração
atmosférica de carbono – o gás que impede que o calor do Sol se dissipe nas camadas mais
altas da atmosfera e se perca no espaço – aumentou 31%, e mais da metade desse crescimento
ocorreu de cinqüenta anos para cá. Durante os primeiros séculos da Revolução Industrial, de
1760 até 1960, os níveis de concentração de CO2 atmosférico aumentaram de uma estimativa
de 277 partes por milhão (ppm) para 317ppm, um aumento de 40ppm.  Durante as recentes
quatro décadas, de 1960 até 2001, as concentrações de CO2 aumentaram de 317ppm para
371ppm, um acréscimo de 54ppm. Os gases do efeito estufa absorvem parte da energia do Sol,
refletida pela superfície do planeta, e a redistribuem em forma de calor através das circulações
atmosféricas e oceânicas. Parte da energia é irradiada novamente ao espaço. Qualquer fator que
altere esse processo afeta o clima global. Com o aumento das emissões dos gases de efeito
estufa, observado principalmente nos últimos 150 anos, mais calor passou a ficar retido.
(MARENGO, 2006, p.25-26)

 

 

Os ecossistemas estão sendo afetados, causando a destruição ou a degradação do habitat natural e
a diminuição permanente da produtividade, ameaçando tanto a biodiversidade como o bem-estar humano,
incluído neste o meio ambiente do trabalho.

Diante disso, o meio ambiente, ao mesmo tempo em que é direito de todos, também deverá ser
dever de toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada.  Assim, entende-se que as políticas
públicas devem necessariamente ter em conta o aspecto ambiental, tanto em gênero como espécie, pois o
que está em questão é a qualidade e a continuidade da vida no planeta.

Essas alterações no meio ambiente merecem a atenção pois essa variabilidade do clima afeta
diretamente a saúde, principalmente daqueles indivíduos que passam boa parte de suas vidas expostos ao
tempo.

De acordo com o IPCC (2001) a freqüência e intensidade  dessas mudanças tendem a aumentar,
pode-se as ondas de calor muito intenso no verão tende a ser exacerbado pelo aumento da umidade pelas
intensas chuvas, isso trará efeitos no meio urbano e rural, podendo ocasionar, inclusive, aumento no índice
de mortalidade entre as populações que sofrem de doenças com distúrbios cardiovasculares e respiratórias.
Somado a isso,  as populações  sentirão necessidade  de  buscar uma série de adaptações de
comportamento, pois poderá haver  o aumento de epidemias e doenças, a redução da produtividade e o
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aumento dos gastos com medicamentos e cuidados à saúde.

Fator que merece atenção é a forte possibilidade de estas tendências tornarem-se realidade,
porque então teremos muitas pessoas doentes e desnutridas, com isso a produtividade declinará e a
economia de países em desenvolvimento, principalmente, poderá ser seriamente abalada. Assim pode-se
verificar que  as mais diversas áreas podem sofrer alterações e, com o meio do trabalho não será diferente,
merecendo estudos profundos e direcionados.

Portanto, voltemo-nos para os trabalhadores e o meio ambiente em que exercem suas atividades
profissionais, especialmente àqueles que estão sujeitos às intempéries do clima, como o calor, o sol, a
chuva e ao frio.

É necessário enfatizar que existe uma gama considerável de trabalhadores que  laboram em
ambientes externos sejam eles os limpadores de rua, guardas de trânsito,  carteiros e trabalhadores da
construção civil e rurais, dentre outros tantos.

Os fenômenos naturais como as ondas de calor e frio, são as demonstrações efetivas que o planeta
vem sofrendo mudanças drásticas no que se refere ao clima e que, aqueles que desenvolvem suas
atividades profissionais envoltas nessas alterações sofrem prejuízos em sua saúde de forma inequívoca.

A elevação das temperaturas vem ocasionando o desconforto térmico em toda a população e os
que mais sofrem são os trabalhadores  que realizam suas atividades profissionais expostos ao tempo na
medida em que o calor e a atividade física juntas proporcionam um ganho de calor do organismo alterando
o metabolismo do organismo humano.

O problema que se apresenta é que nem empregados, nem empregadores e  nem estado, esta
questão ainda não está  devidamente disciplinada, sendo necessários maiores estudos e ações, no sentido de
se proteger a saúde do trabalhador.

Muito embora possamos encontrar a Orientação Jurisprudencial da SDI I nº 173, do Tribunal
Superior do Trabalho, que entende ser “indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade
a céu aberto em face da ausência de previsão legal”.

Tal orientação merece  críticas porque como se pode observar nos Quadros n. 1, 2 e 3, do Anexo
n.3, NR n. 15, há claramente a previsão de pressupostos legais para o reconhecimento das condições
insalubres do labor realizado a céu aberto, e ainda, porque não se pode ignorar as peculiaridades climáticas
de cada uma das regiões brasileiras a que são submetidos os trabalhadores em atividade a céu aberto e os
critérios de duração do labor, desgaste físico e natureza da atividade fixados nos referidos quadros, de
modo que pode-se entender ser  equivocado considerar de forma genérica que o trabalho realizado a céu
aberto não é insalubre, principalmente nesse momento em que está-se diante de tantas mudanças no meio
ambiente do planeta todo.

Como esta questão merece ser revista, merece revisão  também a questão dos equipamentos a
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serem fornecidos para os trabalhadores pelos empregadores, pois além daqueles específicos para cada
atividade é necessário lembrar que para aqueles que desenvolvem suas atividades expostos ao tempo ainda
é preciso o  fornecimento protetor/filtro solar e também água para a reidratação, como forma de
neutralizar e/ou controlar os agentes que causem prejuízo à saúde humana, com o objetivo de tornar sadio
o ambiente de trabalho, neutralizando da melhor forma possível os agentes causadores de prejuízos à
saúde.

Merece, ainda atenção a norma constitucional, em seu art. 7º, inciso XXII e XXIII que determina
a redução dos riscos ocupacionais e por meio das normas de saúde, higiene e segurança e a monetização
do trabalho onde os agentes responsáveis pelo ambiente de trabalho, o Estado, empregados e
empregadores, devem buscar sempre melhores condições para o meio ambiente do trabalho, para que os
adicionais de risco (insalubridade, periculosidade e penosidade) existam apenas de forma transitória,
enquanto os ambientes não se tornem equilibrados ou possam neutralizar os agentes que possam causar
danos a saúde do trabalhador.

Porém esta questão ainda carece de muitos estudos e pesquisas para que seja possível quantificar e
estabelecer os limites exatos para chegar a um ponto em que se possa assegurar a saúde aos trabalhadores
que exercem suas atividades expostos ao tempo, aplicando a legislação já existente e acrescentando
àqueles pontos que merecem ser revistos tendo em vista as novas perspectivas climáticas que atingem a
saúde do trabalhador. No entanto, espera-se que este seja apenas o início desta discussão.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O entendimento que se tem é que  o trabalho tem por finalidade dignificar a vida humana  e não
degradá-la, isso acontece  porque todo local de trabalho possui peculiaridades e para com aqueles que
desenvolvem suas atividades à sorte das mudanças do clima, não pode esquivar-se desta regra.

Fazer surgir a consciência de que há que se respeitar alguns limites no desenvolvimento
econômico para garantir a saúde do ambiente e do trabalhador garantindo assim a vida com qualidade,
equilibrada e sadia é nosso dever.

Além da questão ambiental é necessário pensar-se na questão ética. Este é um poderoso
argumento a ser incutido em todos os habitantes deste mundo ameaçado (entenda-se mundo do trabalho e
mundo no sentido geral).

O meio ambiente do trabalho  é fator de relevância inegável, por isso mesmo  é preciso que este
seja livre de  fatores prejudiciais a saúde integral do trabalhador. A promoção da saúde no local de
trabalho, não serve somente para melhorar os resultados  de desempenho e rendimentos do trabalhador,
mas também para gerar o bem-estar global dos mesmos e garantir-lhe a saúde.
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Portanto deve-se primar pela saúde do trabalhador, voltar o enfoque  para as alterações que vem
ocorrendo com o meio ambiente,  na potencialização do cuidado pela vida, gerando uma cultura inspirada
nos conceitos de saúde pública, ou seja,  de prevenção às doenças e valorização da vida do trabalhador em
seu sentido mais amplo.

O caráter difuso dos direitos à saúde, à vida, ao trabalho e ao meio ambiente faz com que
perceba-se que sua degradação atinge à todos, e que imediatamente atrai para todos, a legitimidade e
competência para sua preservação, especialmente àqueles envolvidos diretamente.

A tarefa é imensa e não há solução mágica, é necessário o envolvimento de todos, porém esta
missão não é fácil. Eis o desafio.
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O INGRESSO DA LICENÇA MATERNIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO

ENTRANCE OF THE MATERNITY LEAVE IN THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM

Adriana Vidal De Oliveira

RESUMO
A trajetória dos direitos sociais no Brasil teve um início conturbado. Há um discurso no sentido
de esvaziar as mobilizações populares que deram origem ao processo de conquistas desses
direitos, para caracterizá-los como mero produto de governo paternalista. O direito à licença
maternidade se insere nessa discussão, uma vez que faz parte do rol de direitos trabalhistas. Por
esse motivo, é necessário investigar as origens reais das reivindicações por direitos trabalhistas,
em especial, da licença à maternidade, para compreensão da conjuntura de sua recepção no
ordenamento jurídico brasileiro, bem como para o adequado entendimento das dificuldades
atuais enfrentadas por muitas mulheres tanto na esfera pública quanto na esfera privada de
suas vidas. Esse direito decorre de reivindicação por parte do próprio movimento de mulheres e
é importante compreender que há uma necessidade urgente de sua expansão para que os
papéis sociais desempenhados por homens e mulheres nas relações familiares sejam revistos,
com objetivo de serem repensadas e reformuladas.
PALAVRAS-CHAVES: legislação comparada; relações trabalhistas; feminismo; direitos das
mulheres; licença maternidade.

ABSTRACT
The trajectory of social rights in Brazil has had a shaky start. There is a discourse in order to
empty the popular mobilizations that led to the process of achievement of those rights, to
characterize them as mere product of paternalistic government. The right of maternity leave is
part of this discussion, since it is part of the labor rights. Therefore, it is necessary to investigate
the origins of actual claims for labor rights, in particular, maternity leave, to understand the
context of its reception in the Brazilian legal system, as well as to the proper understanding of
the current difficulties faced by many women both in the public sphere and in the private sphere
of their lives. This right stems from demand from within the women’s movement and it is
important to understand that there is an urgent need to expand into the social roles of men and
women in family relationships are reviewed with the objective to be rethought and reformulated.
KEYWORDS: Keywords: comparative legislation; industrial relations; feminism; women’s rights;
maternity leave.

Introdução
Os direitos fundamentais sociais estabelecidos na Constituição de 1988 representam uma conquista significativa para o

povo, inaugurando inúmeras discussões sobre uma nova forma de concepção, de abordagem e de entendimento acerca dos direitos

fundamentais, que elevaram essa categoria de direitos a um patamar inédito na nossa história. Ao mesmo tempo, os esforços

realizados com o intuito de reverter esse processo e fazer com que a intensidade dos direitos sociais fosse reduzida, esvaziada e

praticamente anulada também foram muitos desde a promulgação da Carta Constitucional.

O status adquirido pelos direitos sociais implicou em uma reestruturação, comparando a atual Constituição com as

anteriores: os direitos trabalhistas passaram a fazer parte do rol de direitos fundamentais, deixando de aparecer somente no Título

dedicado à Ordem Econômica e Social. Nesse sentido, o direito à licença maternidade ganha também outro patamar[1]. Além

disso, houve uma modificação bastante substancial no entendimento acerca do trabalho da mulher, no sentido de que não se pensa

mais em proteção ao trabalho da mulher e sim na promoção do trabalho da mulher, e a licença paternidade aparece logo após a

licença à gestante, demonstrando que os papéis tradicionalmente desempenhados no interior da família estavam de fato em
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transformação e produziram efeitos concretos no processo constituinte que deu origem à atual Constituição.

Todos esses avanços propiciados de forma radical na Constituição de 1988 tiveram origem e começaram a ser pleiteados

tanto externamente quanto internamente quase um século antes. O objetivo do artigo é demonstrar de forma breve como a

reivindicação da licença maternidade surgiu e ingressou no ordenamento jurídico brasileiro e quais foram os efeitos dela em âmbito

nacional. Para realizar tal tarefa será utilizada uma grade de análise própria do estudo do direito comparado, especificamente das

recepções de direitos, que decorre na verdade do aproveitamento de propostas de diferentes autores, passando pelo exame dos tipos

de recepção de recepção de direitos, fatores que levaram ao movimento da recepção, agentes responsáveis, fontes de inspiração e

efeitos produzidos internamente. Por fim, o presente trabalho irá tratar de questões atuais acerca da licença, para uma proposta de

expansão de direitos.

 
Fatores que levaram à introdução da licença maternidade no Brasil
O surgimento do direito à licença maternidade não pode ser completamente desconectado das próprias origens dos

direitos trabalhistas. Houve a recepção de tratado internacional consagrando tal direito na esfera interna, conforme será demonstrado

posteriormente[2]. Porém, quais foram os fatores internos que levaram à assinatura do tratado? Será que isso foi fruto meramente

de um caráter paternalista ou populista do governo ou houve alguma espécie de pressão interna? Nessa parte dedicada à análise dos

fatores que resultaram na constituição dos direitos trabalhistas no Brasil e em especial à licença maternidade, há uma rica

combinação de episódios internacionais e internos que foram fundamentais para a chegada desse direito ao ordenamento jurídico

brasileiro e que desfazem alguns mitos acerca da apatia dos brasileiros na recepção desse direito e em especial em relação a uma

ausência de mobilização específica por parte das trabalhadoras.

O ponto de partida é uma passagem pelo panorama internacional do século XIX, momento em que alguns direitos

trabalhistas conseguem ser elaborados, reivindicados e conquistados pela classe operária em virtude do aquecimento do

desenvolvimento industrial. O século XIX foi um momento em que um número significativo de mulheres sai do confinamento do

espaço doméstico, que pesava sobre elas desde o Renascimento, quando várias atividades realizadas por elas foram perdidas até que

ficassem restritas ao trabalho no lar. É verdade que o retorno ao trabalho fora de casa não era por nenhum suposto reconhecimento

da qualidade da mão de obra e sim porque muitas vezes as mulheres eram consideradas mais dóceis e adaptáveis à estrutura da

indústria. Na França e na Inglaterra em especial a indústria têxtil teve grande responsabilidade nesse ingresso da mão de obra

feminina.

Era também um mecanismo de reduzir os custos da produção, já que o salário pago a elas era muito inferior aos salários

pagos aos homens. Além disso, havia agora a necessidade de contribuição para as despesas da família, já que os homens, apesar de

ganharem melhor, não conseguiam sustentar a casa. O desenvolvimento industrial possibilitou a ida delas para o mercado de

trabalho também em função de ter diminuído a necessidade da força física para realizar as tarefas. Havia alguns casos de mulheres

que passavam por homens para conseguir ganhar mais. Em regra, somente aceitando salários inferiores elas conseguiam competir

com os homens pelos mesmos cargos nas indústrias[3].

Os países e posteriormente os organismos internacionais tiveram uma preocupação muito forte em iniciar rapidamente

uma regulamentação do trabalho feminino, com o objetivo de tentar uniformizar os custos das indústrias e evitar a concorrência

injusta no mercado interno e internacional[4]. As medidas de proteção ao trabalho feminino tinham a pretensão de que a crescente

exploração da mão de obra das mulheres implicasse em abalos profundos no sistema capitalista. Além disso, os homens estavam

ficando desempregados em grande quantidade e já se encontravam articulados em entidades de classe. Nesse sentido, o trabalho da

mulher representava uma dupla ameaça: ao sistema capitalista, em virtude dos salários inferiores aos dos homens, e à estrutura

convencional da família, uma vez que a partir desse momento elas não mais estariam disponíveis para as atividades domésticas.
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Não é porque as regulamentações iniciais tinham uma preocupação, que não era aparente, de dificultar a contratação de mulheres

pela via da concessão de direitos que elas não deveriam se apropriar desse momento oportuno para contribuir na construção de

direitos importantes para todos os trabalhadores, como, por exemplo, as primeiras limitações da jornada de trabalho.

Por esse motivo, são fundadas na Europa os seus primeiros sindicatos, denominados das mais diferentes formas:

associações fratenais de diaristas, associação das limeiras, das lavadeiras[5], entre outras. No século XIX ocorreram também

manifestações na imprensa, com a fundação de jornais redigidos pelas operárias, que tinham um conteúdo bastante revolucionário e

foram objeto de perseguição por parte da polícia. As principais reivindicações dessas mulheres diziam respeito à igualdade de

direitos entre homens e mulheres para o exercício da profissão, também pretendiam a emancipação e davam muita importância ao

direito à educação, pois o índice de analfabetismo entre as mulheres era significativamente maior do que entre os homens.

Nos Estados Unidos essa movimentação no meio dos trabalhadores e entre as mulheres trabalhadoras também era intensa.

No dia 8 de março de 1857, 129 mulheres morrem trancadas e queimadas durante uma manifestação das funcionárias de uma

fábrica de tecidos. Elas reivindicavam igualdade de salários, melhores condições de trabalhos, jornada menor, sendo reduzida de

16h por dia para 10h por dia e licença maternidade. Na verdade, há algumas controvérsias levantadas sobre a ocorrência desse

episódio da forma como vem sendo descrita, mas de qualquer forma, foi a data que ganhou força, bem como foi uma manifestação

expressa em defesa da licença maternidade[6]. Em 1903 as americanas criam a Women’s Trade Union League e em no ano de

1908 há uma marcha em Nova York com 14.000 pelos mesmos objetivos da marcha de 1857 e com uma luta a mais: o direito ao

voto. A data 8 de março é proposta pela comunista alemã Clara Zetkin como marco da luta das mulheres no II Congresso

Internacional de Mulheres Socialistas.

Os reflexos nas legislações foram alguns, sempre lembrando que havia interesse por trás da regulamentação do trabalho

feminino: em 1842 a Inglaterra proibe o trabalho de mulheres em subterrâneos, em 1844 a jornada de trabalho é limitada em 12h,

sendo que aos sábados deveria terminar antes de 16:30; em 1848 surgem as primeiras leis que protegiam o trabalho da mulher na

França; na Alemanha em 1891 surgem as mesmas leis, que fixavam normas mínimas ao trabalho feminino. A implementação da

licença maternidade na Itália tem como marco o ano de 1902[7] e a Carta del Lavoro somente faz referência à melhora e ampliação

da licença[8]. O que geralmente é observado é a simpatia do Brasil pelo fascismo na década de 30 do século XX. Sendo assim, é

bastante comum atribuir o desenvolvimento dos direitos trabalhistas, e com isso a licença maternidade, a essa afinidade. Porém, não

é correto reduzir tal conquista a essa relação, desconsiderando todas as mobilizações dos trabalhadores em âmbito internacional e

também em âmbito nacional. Por esse motivo, é complicado entender que somente há esse fator.

É importante lembrar, ainda, que a Organização Internacional do Trabalho surgiu em 1919 e logo em seu início foi

elaborada a primeira convenção (Convenção n° 3) que tratou da licença maternidade. A sua criação foi na Conferência da Paz após

o fim da Primeira Guerra Mundial. É interessante ressaltar que as Convenções sobre trabalho da mulher trazem em seu corpo

reflexos das primeiras regulamentações ocorridas nos países europeus, movimento que será analisado de forma mais adequada

posteriormente.

Após a abordagem de acontecimentos no plano internacional, cabe agora observar o que ocorria na perspectiva interna e

que pode ter contribuído para a recepção da licença maternidade no país. Dessa forma, a ilusão de que os direitos trabalhistas e em

especial a licença maternidade são originados a partir de uma espécie de favor por parte do Estado brasileiro pode ser desfeita. Para

que tal revisão dos fatos possa ser realizada, deve-se retomar o século XIX, com o olhar voltado para os acontecimentos internos,

que podem estar mais conectados às movimentações que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos do que se imagina

originalmente.

A primeira consideração sobre o tema que deve ser feita é o aumento da imigração a partir da segunda metade do século

XIX, o que ocorreu, inclusive, em função do estímulo realizado pelo Estado brasileiro. Esse estímulo tem explicação. Na segunda
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metade do século XIX a produção brasileira estava voltada para o café. Porém, a lavoura cafeeira sofreu forte ameaça pela ausência

de mão-de-obra ao longo da década de 1850, com o fim do tráfico de negros. O recurso encontrado no primeiro momento foi a

transferência dos escravos das fazendas do Nordeste, uma vez que essas províncias já estavam em decadência. Esse episódio faz

com que o preço da mão-de-obra se eleve em demasia, além disso, agrava a situação econômica do Nordeste e não resolve o

problema da ausência de mão-de-obra.

A saída proposta foi o estímulo à imigração de europeus para que eles fossem usados nas fazendas de café de São Paulo,

pelo chamado sistema de parceria, que na verdade não passava de uma mistura entre escravidão e trabalho livre. Os fazendeiros se

responsabilizavam pelo pagamento da viagem e das primeiras despesas das famílias dos imigrantes e contavam com a ajuda do

governo para esse pagamento. Porém, tal mecanismo era considerado um adiantamento, que deveria ser pago pelo imigrante com

juros muito elevados. Enquanto não efetuassem esse pagamento, as famílias não poderiam deixar a fazenda. Somado a isso, havia

um agravante, pois os fazendeiros estavam acostumados a lidar não com o trabalhador e sim com a condição de escravo. Os agentes

europeus responsáveis pelo recrutamento dos imigrantes tinham uma remuneração calculada a partir do número de imigrantes que

eles conseguiam levantar. Portanto, não se preocupavam em procurar pessoas que já houvessem trabalhado na agricultura. Os

conflitos foram intensos e esse sistema foi abandonado na década de 1860.

Em 1870 o estímulo a imigração retorna, mas com base em outra proposta: trabalho assalariado e imigração

subvencionada. Esse sistema tirou proveito de fatores como a restrição da política de imigração para os Estados Unidos, a crise

econômica no sul da Itália e o crescimento da população européia. O governo de São Paulo assumiu parte dos custos, ficando

responsável pelo pagamento das passagens dos imigrantes. Quando chegavam no país, os imigrantes realizavam contratos com os

fazendeiros pelo período de um ano e os salários eram calculados com base no número de pés de café a serem cuidados. Eles ainda

podiam desenvolver alguma lavoura de subsistência. Essa imigração iniciada em 1870 foi eficaz para São Paulo e em 1888 o Brasil

chegou a receber 133 mil imigrantes.

Dessa forma, o fim da escravidão em 1888 teve um impacto profundo na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba.

Porém, o Oeste paulista praticamente não sentiu o impacto. Além disso, a imigração e o trabalho assalariado possibilitaram o

surgimento de propriedades menores em áreas que o café não aproveitava e ainda criaram um mercado interno. O desenvolvimento

da indústria foi fruto da habilidade desses imigrantes conjugada com o capital dos fazendeiros, com interesse na diversificação de

seus negócios. O Partido Operário é fundado em 1890. Por que esse recuo ao início da imigração no Brasil do século XIX foi

necessário? Os imigrantes que vinham para o Brasil já estavam participando de movimentos e grupos de pressão social em seus

países de origem. Junto com as famílias de imigrantes, o governo acabou estimulando, involuntariamente, o ingresso das idéias que

fervilhavam na Europa acerca da exploração sofrida pelos operários e das relações de trabalho que se constituiram de forma intensa

no decorrer da industrialização. É fácil perceber que diante dessa situação é mais complicado defender que os direitos trabalhistas

decorreram de um mero paternalismo por parte de um governo que tinha afinidade com o fascismo.

Onde estão as mulheres nesse período, uma vez que o objeto dessa análise é a origem da licença maternidade no

ordenamento jurídico brasileiro? Da mesma forma que não se pode negligenciar a chegada dos imigrantes e a importância das idéias

trazidas com eles para reinterpretar o processo de concessão de direitos trabalhistas no Brasil, também não se pode deixar de relatar

experiências de mobilizações de mulheres no mesmo período. O século XIX representou o início dessas mobilizações. Muitas

mulheres se uniram ao movimento abolicionista, inclusive trabalhando para arrecadar fundos para sustentá-lo na década de 1860.

Junto com o abolicionismo, elas também colocavam em debate a subordinação da mulher[9]. Nesse período já há luta pelo direito

ao alistamento não somente como eleitoras, mas também como candidatas. A dentista gaúcha Isabel de Sousa Matos requereu o

direito de se alistar, fundamentando seu pedido em uma lei que facultava o voto aos portadores de títulos científicos. Teve êxito em

sua cidade natal, mas tentou se alistar no Rio de Janeiro em 1890 e teve o direito suspenso. Isabela Dilon se apresentou na Bahía
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como candidata à Constituinte, mas não foi bem sucedida enão conseguiu se alistar. O direito ao voto das mulheres teve notoriedade

e chegou a ser debatido na Constituinte de 1891, porém o projeto não conseguiu a aprovação. Cabe ressaltar que o voto feminino

não foi interditado expressamente. Fundamentando seus pedidos nesse esquecimento, foram diversas as mulheres que tentaram se

alistar nos anos em que a Constituição de 1891 ficou em vigor. O movimento pelo voto feminino cresceu no início do século

XX[10].

Paralelo ao movimento pelo voto surgiu também o jornalismo feminista. O século XIX e o início do século XX

trouxeram a concepção de que a liberdade de informação era uma luta fundamental para a profunda reforma do regime político

brasileiro e a transformação de uma sociedade hierárquica e excludente, que imperava nas relações sociais e pessoais. As feministas

se apropriaram disso e suas atividades foram bastante expressivas e se espalharam pelo país, já que além dos jornais de grande

circulação, existia um grande número de pequenos jornais. Os jornais dedicados às mulheres surgem no início do século XIX, mas o

objetivo era tratar basicamente de moda e de comportamento. A primeira mulher que fundou um jornal para tratar da chamada causa

das mulheres foi provavelmente Francisca Senhorinha Motta Diniz. Surgia, então, O Sexo Feminino, em 1873 em Minas Gerais.

Nesse mesmo ano a fundadora publicou artigo dedicado à defesa da educação da mulher, para evitar que a ignorância tornasse as

mulheres de vítimas de seus maridos. O tema, portanto, não era somente a importância dos direitos civis. O jornal ficou dois anos

em Minas e depois veio para o Rio de Janeiro. O nome mudou após a proclamação da República para 15 de novembro do Sexo

Feminino[11].

Finalmente, aparece o feminismo anarquista no início do século XX, que decorria das teorias trazidas com os imigrantes,

especialmente italianos. O imaginário anarquista foi bastante presente nas primeiras greves de operários no país e foi fundamental

para tornar o debate sobre a exploração do trabalho mais acirrado. Porém, cabe deixar claro que o anarquismo e, posteriormente, o

comunismo, eram muito ambíguos em relação à condição da mulher. As mulheres passaram para o espaço público como

companheiras revolucionárias, mas não conseguiam perceber a dominação da mulher como algo diferente das questões de classe.

Na verdade, não se pode afirmar que a dominação em função do gênero não fosse simplesmente percebida ou se não era interessante

que ela ganhasse força, pois o espaço privado, tanto do burguês quanto do operário, poderia ser radicalmente afetado. De qualquer

forma, havia um espaço de manifestação.

É nesse espaço originalmente não feminista no início do século XX que as manifestações mais radicais das feministas

irão aparecer. As sufragistas em regra eram menos diretas, já essas mulheres não tinham problema em apontar de forma bastante

clara a opressão masculina. A questão de gênero já era percebida por elas como um aspecto fundamental e estruturante das

desigualdades refletidas nas relações de trabalho. Isso se dava tanto nas relações de subordinação com os patrões, como também nas

relações constituídas entre elas e os demais empregados. Muitas sofriam violências físicas no ambiente de trabalho[12]. Elas

conseguiram antecipar uma forma de luta que somente vai ganhar mais força com o decorrer do século XX, já que identificavam a

especificidade da opressão, ou seja, os oprimidos são oprimidos de formas variadas. Nesse sentido, ser mulher ou negro ou

pertencer a qualquer outra minoria tem uma carga mais significativa do que ser homem branco. Em 1906 é realizado o I Congresso

Operário Brasileiro e nele há a aprovação da luta pela regulamentação do trabalho feminino.

É nesse mesmo ambiente, do feminismo que surge a partir do anarquismo e posteriormente do comunismo, que se

identifica um fator inibidor bastante interessante de ser demonstrado. As mulheres dedicadas a essa luta identificavam diretamente a

dominação masculina e a exploração das mulheres. As mulheres mais concentradas no sufrágio estavam mais atentas para a inclusão

e praticamente passavam longe desse tipo de problema. Além disso, aqui havia a centralidade do tema das relações de trabalho. As

condições mais difíceis que essas trabalhadoras enfrentavam em relação à exploração diziam respeito ao fato de serem mulheres.

Uma das principais questões levantadas era a dupla jornada de trabalho enfrentada por elas. O que era original era a busca do

aprimoramento delas pela educação e não a mera afirmação de seus papéis tradicionais de esposas e mães. A idéia da criação de
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creches, por exemplo, havia aparecido na publicação A Mensageira, que circulou em São Paulo entre 1897 e 1900 e foi dirigida por

Prisciliana Duarte de Almeida. Em um dos números há a defesa da criação da Sociedade de Produção Materna (ou creches) já que

as mulheres que tinham que trabalhar com os filhos no colo passavam por enormes suplícios[13]. Nesse sentido, os próprios

maridos ou demais homens próximos não viam com bons olhos esse tipo de reivindicação. Sabiam que seus lares poderiam ser

ameaçados. Ao longo do século XX será comum em alguns pensamentos de esquerda a desqualificação do feminismo, como um

movimento que deixa de lado questões principais para aderir a uma suposta causa burguesa e que afasta as mulheres de seus

companheiros em vez de fazer com que elas dêem suporte as suas causas e lutas.

Posteriormente, a proteção da mãe e da infância ganha força mesmo entre as sufragistas. Em 1922 é fundada a Federação

Brasileira pelo Progresso Feminino, organizada por Bertha Lutz. O impulso principal seria para o voto, mas eram objetivos também

da Federação a promoção da educação da mulher, elevando seu nível de instrução, proteção da mãe e da infância, obtenção de

garantias legais para o trabalho da mulher, orientação na escolha de uma profissão, assegurar os direitos políticos e a preparação

para o exercício inteligente deles, entre outros.

Comprovando que a conexão entre o pensamento de esquerda e o feminismo não era tão simples assim, há o episódio de

1924, em que a ação das mulheres foi registrada na Coluna Prestes. Elas participaram de suas marchas e combates. Não eram

mulheres intelectuais e nem operárias, eram as vivandeiras do interior do país. Os homens que faziam parte do comando alegavam

que elas traziam a indisciplina para os soldados. Diante desse argumento, Prestes proibiu a inclusão de mulheres em seus

destacamentos. Apesar da interdição, elas continuaram seguindo os homens da Coluna a cavalo[14].

 

Espécie de recepção de direitos
O tema das recepções de direitos, em regra, pode ser abordado em relação a dois aspectos: o primeiro deles que avalia a

amplitude da recepção, se ela diz respeito a um ponto específico ou a um direito específico que teve origem fora do ordenamento

jurídico em questão, ou se na verdade o ordenamento recebeu um sistema de direitos completo, como foi o caso do Código Civil da

Suíça na Turquia, para citar um exemplo; o segundo avalia a voluntariedade da recepção, se ela foi imposta ao ordenamento

jurídico (chamada de necessária ou involuntária) ou se foi fruto do acolhimento espontâneo do ordenamento que sofre a recepção

(chamada de provocada ou voluntária).

Tradicionalmente há um consenso no sentido de se entender que os direitos trabalhistas foram introduzidos no

ordenamento jurídico brasileiro por Getúlio Vargas em virtude do seu forte caráter populista. Nesse sentido, a licença maternidade

no ordenamento jurídico interno foi fruto da Convenção n° 3 da OIT elaborada em 1919. No ano de 1932 é expedido o Decreto-Lei

n° 21.417-A, que assegurava o repouso entre as quatro semanas finais da gestação e as quatro primeiras semanas após o parto com

a percepção de metade do salário pela mulher. Esse decreto ainda estabelecia repousos diários da mulher para amamentação. Caso

houvesse pelo menos trinta mulheres trabalhando em um determinado estabelecimento, ele deveria ter um lugar apropriado para que

os filhos ficassem durante o período da amamentação[15]. Porém a Convenção em si é ratificada pelo Brasil em 27.03.1934 e é

promulgada pelo Decreto n° 423 de 12.11.1935. A partir desse momento, as mulheres passaram a ter direito à licença remunerada

de seis semanas antes e seis semanas após o parto e na fase de amamentação tinham dois intervalos de 30 minutos cada um para

dedicar à alimentação da criança[16].

Nesse sentido, pode-se compreender que a recepção da licença maternidade no ordenamento brasileiro foi provocada, na

medida em que o Brasil primeiro sofre a influência da Convenção n° 3 da OIT e em seguida são tomadas medidas para internalizar

a própria convenção com o Decreto em 1934, dois anos após a expedição do Decreto-Lei 21.417-A. Não houve imposição formal

por parte de nenhum outro país ou de organismo internacional, pois o país pode aderir ou não aos tratados internacionais. Deve-se

ressaltar, entretanto, que foram analisados outros fatores e agentes que também contribuíram para essa adesão e pressionaram para
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que essa voluntariedade fosse constituída. No que se refere à questão das espécies global ou parcial de recepção de direitos, como é

um direito específico sendo observado e não um sistema pronto e fechado, trata-se de uma recepção parcial. É importante esclarecer

que a Convenção n° 3 parece ter sido adotada em sua integralidade por parte do Brasil. Porém, a Convenção posterior, n° 103 da

OIT, que revisitou o tema do trabalho da mulher, expandiu suas normas à empregada rural e doméstica. Essa parte específica da

nova Convenção não foi fruto da recepção imediata no Brasil[17].

Obviamente as reivindicações dos movimentos trabalhistas e, especificamente, as reivindicações das mulheres, incidiram

para que houvesse uma confecção e sistematização dos direitos trabalhistas e em especial da licença maternidade no Brasil. As

pressões foram percebidas e produziram efeitos no poder. Porém, a semelhança dos textos das Convenções da OIT com a legislação

produzida internamente sobre o tema posteriormente denota a conexão direta entre os tratados internacionais e a legislação interna.

Os direitos são formalizados na medida em que o país assina o tratado da Organização Internacional do Trabalho. A partir de 1934,

as constituições passam a estabelecer direitos trabalhistas e em seu rol há sempre a referência à gestante, assegurando descanso antes

e depois do momento do parto, sem que o salário e o emprego fiquem prejudicados[18]. A amplitude e a forma de tratamento dado

a tal direito irão variar com o decorrer do tempo. Em 1988 a Constituição faz referência expressa ao prazo da licença à gestante, que

passa a ser de um período de 120 dias, conforme estabelece o art. 7°XVIII.

 
Agentes responsáveis pela recepção e fontes
Após longa exposição de fatores que, combinados, levaram à recepção da licença maternidade pelo ordenamento jurídico

brasileiro, cabe agora analisar os agentes responsáveis e as fontes da recepção. Porém, é justamente a exposição anterior que torna

essa parte do exercício de análise da recepção mais tranquila de ser superada. Enquanto os fatores foram sendo enunciados, os

agentes apareceram, ainda que de forma indireta, mas cabe uma elaboração mais precisa sobre o tema.

A análise técnica do tema permite dizer que os agentes que garantiram o ingresso desse direito foram aqueles que são

designados como Poder Executivo e Poder Legislativo. Foram eles que fizeram o processo de assinatura e inclusão das Convenções

da OIT no ordenamento jurídico interno e, por isso, são os responsáveis formais pela recepção. Com esse procedimento, a licença

maternidade passou a ser reconhecida em todas as Constituições brasileiras a partir de 1934, conforme já demonstrado, até ser de

fato ampliada a partir da interpretação da Constituição de 1988. Contudo, nessa etapa já há elementos suficientes que possibilitam o

entendimento de que não houve favor ou paternalismo por parte do governo no reconhecimento dos direitos trabalhistas e em

especial na licença maternidade.

Essa concepção de favor atende somente a argumentos interessados em esvaziar os direitos sociais em geral e tentar

desconstituir e deslegitimar os direitos trabalhistas, como se eles não fossem resultado de um processo de disputa muito mais longo

e amplo do que pode ser imaginado no primeiro contato com o tema. Na verdade, os agentes responsáveis pela recepção foram

inúmeros, pois foram todos os que se envolveram com essa causa. Nesse sentido, há não somente um mecanismo de recepção de

algo que estava sendo sistematizado no plano internacional como houve também a própria produção interna, seja a partir da chegada

de teorias com os imigrantes, seja a partir das experiências próprias de dominação que somente aqueles que sofrem podem

dimensionar o tamanho. Há uma conjugação de dois interesses: o do plano internacional e o do plano interno. Houve uma

apropriação mútua do tema, na medida em que as legislações e regulamentações que ocorreram nos países europeus ao longo do

século XIX refletiram nas Convenções da OIT, influenciando nas elaborações dos tratados. Já estes foram recepcionados pelo

Brasil em virtude inclusive de pressões internas que se encontravam em processo de constituição desde o século XIX. Os temas dos

direitos trabalhistas, da regulamentação do trabalho da mulher e da licença maternidade são produzidos e ao mesmo tempo são alvo

justamente dessa apropriação ininterrupta entre as mais diversas forças: desde reivindicações de mulheres operárias, passando pelo

interesse dos Estados em garantir a competitividade no capitalismo até mesmo chegando na própria indignação dos trabalhadores
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homens que viam nisso uma possibilidade de retorno ao mercado de trabalho sem a competição das mulheres. Por outro lado, sem

dúvida essa última categoria também sofria os efeitos das perseguições ao trabalho feminino, na medida em que suas mulheres

poderiam perder o emprego com a perda da competitividade e eles continuariam sem conseguir dar conta das despesas da casa.

As fontes que propiciaram a recepção foram diretamente as Convenções da OIT. Porém, como alguns países europeus

anteriormente já haviam iniciado a regulamentação do trabalho feminino bem como já haviam concedido a licença maternidade, eles

influenciaram a eleição dos temas das Convenções da OIT, bem como a redação delas[19]. Por esse motivo, pode ser identificado

também o movimento chamado pelos estudos de Direito Comparado de circulação de modelos. Em relação à afinidade do governo

brasileiro ao regime fascista, cabe ressaltar que a licença maternidade surge antes na Itália, também exposto anteriormente. O que a

Carta del Lavoro promete é a ampliação e melhora dela. Essa influência pode até ter ocorrido, mas os passos anteriores na esfera

internacional e no Brasil não podem ser esquecidos ou tratados de forma mais insignificante.

 

Conclusão: efeitos da recepção no ordenamento jurídico brasileiro
O principal e mais relevante efeito da recepção foi sem dúvida a inclusão do tema nas Constituições brasileiras a partir de

1934. O grande diferencial, porém, é dado com a Constituição de 1988. Como mencionado ao longo da introdução, os direitos

trabalhistas foram incluídos em uma nova perspectiva, no patamar de direitos fundamentais. Elencada no rol de direitos trabalhistas

há a licença maternidade. Apesar disso, até mesmo a nossa Constituição em vigor trouxe alguns problemas que precisaram ser

pensados a partir desse ponto.

A Constituição de 1988 foi um importante marco jurídico no tema da igualdade entre homens e mulheres, pois há a

proibição expressa de discriminação em relação ao sexo e a idéia de chefia da sociedade conjugal não é mais colocada, na medida

em que passa a ser responsabilidade dos dois. Sem dúvida essa abordagem é reflexo das transformações tratadas anteriormente. O

modelo jurídico que estabelecia a ordem patriarcal começa a perder espaço para uma concepção de equilíbrio e igualdade das

noções de direitos e deveres entre os cônjuges na relação.

Concretamente em relação ao tema, a nova Constituição proporcionou a revogação de antigas normas que eram

compreendidas como protetoras, mas que na verdade dificultavam o trabalho feminino e ainda reposicionou as normas que dizem

respeito à proteção da maternidade tanto na esfera do direito do trabalho como na esfera previdenciária. Sendo assim, há uma

passagem de um ideal protecionista em relação ao trabalho da mulher para a defesa da promoção do trabalho da mulher, afirmando

o dever de agir que o Estado tem no combate às discriminações. Na medida em que as regras produzem a promoção do trabalho da

mulher, elas contribuem para a construção de uma sociedade igual e que respeita o princípio da solidariedade. É nesse sentido que

devem caminhar as reformas trabalhistas e previdenciárias[20]. A proteção ao trabalho da mulher pode, muitas vezes, gerar

dificuldades para que ela tenha acesso ao mercado de trabalho. Para esclarecer tal consideração basta lembrar os motivos duplos que

deram início à regulamentação do trabalho da mulher na Europa.

São inúmeras as normas que traduzem essa nova perspectiva da promoção do trabalho da mulher. Algumas podem ser

citadas. Uma das mais importantes é a consagração da igualdade de remuneração, que aparece na Convenção n° 100 da OIT e no

art. 461 da CLT. Isso era uma reivindicação há muito tempo e é um passo importante para promover a igualdade. Apesar disso,

ainda existem desvantagens em relação aos salários pagos às mulheres, que em regra ganham menos do que os homens pelo

exercício de funções semelhantes. A CLT prevê que em caso de identidade de função, as remunerações devem ser as mesmas, sem

qualquer diferença pelo sexo. O problema é a cobrança da prova dessa identidade por parte daquele que demanda a identidade.

Outros mecanismos legais que promovem o trabalho da mulher são: a Lei 9.029/95, Lei 9.700/99 e Lei 10.224/01. A primeira

proíbe discriminações em virtude do sexo ou da gravidez, a segunda especifica as condutas que são consideradas discriminatórias e a

terceira passou a tipificar o crime de assédio sexual. O problema é que as condutas discriminatórias, em regra, não deixam registro.
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Porém, uma das maiores causas de discriminação da mulher realizada na esfera do mercado de trabalho diz respeito à

possibilidade de gravidez, como conseqüência, à licença maternidade. Além da questão física em relação ao processo da gravidez,

socialmente a mulher é carregada das questões familiares. Por isso, a grande maioria até hoje apresenta reclamações em relação à

jornada de trabalho dobrada. A maternidade traz muitos encargos e isso é alvo principal dos empregadores em relação ao tema. O

fato é que se as normas que dificultam o trabalho da mulher podem ser excluídas do direito do trabalho, as normas em relação ao

cuidado com a família não devem ser excluídas.

Nesse sentido, a regra que estabelece a necessidade de manutenção de local apropriado para amamentação por

estabelecimentos que tenham mais de trinta mulheres maiores de 16 anos é necessária (art. 389 § 1° CLT). Porém, a grande falha

nessa norma é ela ser direcionada somente para mulheres trabalhadoras. Se o argumento para manutenção da norma fosse o

estímulo à amamentação diretamente do seio da mãe, não seria possível a realização de convênios por parte desses estabelecimentos

com creches em vez de ter necessariamente uma estrutura local. Por esse motivo, o argumento aparentemente natural da

amamentação parece não ser o fundamento legal. A norma não somente aumenta o encargo em relação à contratação de mulheres

como também exclui o pai da participação mais direta da criação de seus filhos pequenos. Na verdade, a Constituição estabelece a

responsabilidade de ambos os pais. Sendo assim, a previsão legal deveria abranger qualquer dos gêneros e não colocar ênfase na

mulher.

A situação é mais curiosa e grave se colocada a hipótese do falecimento da mãe, que leva ao desaparecimento da figura

que é objeto dessas normas. Nesse caso, o pai não pode usufruir do direito de participar de forma mais ativa da criação do filho, seja

em função de não fazer jus à licença, seja em função de não ter o mesmo direito em relação à previsão do estabelecimento adequado

para seus filhos. Os filhos foram privados do contato da mãe por questões físicas e, além disso, também se encontram privados do

contato com o pai por questões jurídicas, pois a lei ainda atrela determinados direitos a uma intrínseca obrigação natural da mulher

como futura mãe, ficando responsável pela amamentação e pelos cuidados diretos com filho. Em última instância, se ela falta, não

há qualquer forma de suprir a sua presença de forma jurídica. No entanto, a lei deveria colocar força no direito da criança e não na

expectativa social em relação ao papel que a mulher deve exercer, na condição de provável mãe.

A licença maternidade especificamente deu origem a algumas controvérsias. A Constituição menciona “licença à

gestante” e durante muito tempo a interpretação da jurisprudência foi bastante restrita. As mães adotivas originalmente não tinham

direito à licença. A Lei 10.421/2002 foi necessária para colocar expressamente a necessidade da licença nesses casos. Além dos

cuidados físicos necessários em virtude da chegada de qualquer criança, a questão da adoção ainda tem outra justificativa

importante, que é a adaptação daquela criança a um núcleo familiar diferente, o que nem sempre é algo fácil. Houve o acréscimo do

art. 392-A da CLT. Também houve alteração na Legislação Previdenciária, com o art. 71-A.

Outro problema ainda grave no ordenamento jurídico brasileiro é a impossibilidade da divisão entre os pais da licença

maternidade. Tal fato somente deixa claro que na verdade a paternidade responsável não foi ainda tratada da forma séria como

merece ser. Nesse sentido, os papéis tradicionais continuam sendo perpetuados conforme breve demonstração exposta

anteriormente, ainda que a presença física materna não seja mais possível em virtude de fatalidades, apesar das palavras

consagradas na Constituição de 1988. A possibilidade dessa divisão é tendência nos países europeus. A afetividade precisa ser

construída, caso contrário, o papel de mero provedor continuará sendo exercido pelos homens e não haverá uma reavaliação da

dimensão que representa a paternidade. Essa distribuição do afastamento por um período prolongado do emprego entre os membros

da família iria trazer inúmeras contribuições para colocar um fim na discriminação da mulher no mercado de trabalho. Além disso,

traria o homem para o convívio familiar, desenvolvendo a responsabilidade dos cuidados com os filhos. A realidade em relação à

incorporação adequada da mulher ao mercado de trabalho somente será modificada na medida em que ambos tiverem o dever de

cuidado com os filhos no início de suas vidas. É uma forma de promover direitos das mulheres, redistribuir papéis sociais e
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conceder direitos aos homens.

Se há uma imputação em excesso dos encargos e responsabilidades pela criação dos filhos a um dos genitores, uma

experiência que deveria ser gratificante é transformada em um fardo. A pior constatação do funcionamento do ordenamento jurídico

brasileiro nesse sentido é o fato de não haver sequer a possibilidade do pai continuar o período de licença maternidade em caso de

morte da mãe, conforme demonstrado. A criança perde o direito a essa convivência inicial e o pai fica afastado completamente da

criação do filho. A relação é desumanizada e nesses casos, geralmente a responsabilidade da criação da criança acaba recaindo na

avó materna. Além disso, há ainda questões em relação a novos núcleos familiares, que precisam ser considerados em termos de

direitos, como no caso de um homem solteiro que resolve adotar uma criança ou de um casal homossexual que resolve ter filhos. Há

o mesmo problema em relação à licença. Nesse sentido, é urgente se pensar em quem tem o direito à licença e qual seria o seu

fundamento. É o gênero mulher, que deve atender às expectativas sociais de cuidados com os familiares, especialmente com

crianças? Ou é a criança? E qual seria o termo adequado: licença gestante, licença maternidade ou algo como licença parental ou

familiar em caso de nascimento de filhos?

Por fim, como conseqüência ainda da maternidade, cabe um último comentário em relação à aposentadoria. A má

distribuição dos papéis familiares gera conseqüências até no que se refere ao período de contribuição da mulher, que é inferior ao do

homem. A maternidade leva a um período de afastamento compulsório do mercado de trabalho, especialmente na fase pré-escolar. É

certo que há a licença maternidade e há também a estabilidade, porém, esta se dá somente por um período após o parto, o que não

impede a represália posterior do empregador. Nos primeiros anos da criança a dedicação integral à carreira é comprometida, não

somente por razões fáticas de acompanhamento da criança, como também pela convenção social que ainda entende ser um papel

que deve ser exercido tipicamente pela mulher, preferencialmente por ela.

Há casos em que os pais são responsáveis e mais participativos, mas isso não é a regra. Ainda que em um caso real essa

distribuição seja igualitária, o empregador não tem como ter acesso a isso. Sendo assim, ele tem uma preferência pelo homem no

momento da contratação ou até mesmo de uma promoção na carreira, para um cargo que gere maiores responsabilidades. Nesse

sentido, muitas vezes a tendência do pai participativo ainda é comprometer o convívio com os filhos em prol da carreira. Geralmente

as mulheres sofrem estagnação nas carreiras após o nascimento do filho e, por isso, muitas ainda optam por abandonar o mercado

de trabalho. Os argumentos para esse abandono estão conectados, em regra, com os salários insuficientes que muitas recebem e que

não dariam para bancar sequer uma estrutura para que elas continuassem trabalhando e se dedicando à carreira após o nascimento de

um filho, como os homens fazem. Problemas de ordem pública como escassez de creches públicas e colégios em período integral e,

por isso, necessidade de elevados gastos com estrutura de empregados e babás, bem como com educação dos filhos e que seus

salários estão longe de propiciar, fazem com que mulheres ainda optem por se dedicar exclusivamente à família. As dificuldades de

se estabelecer na carreira de forma tão rápida quanto os homens e conseguir salários melhores são interpretadas como questões de

ordem privadas, uma espécie de fracasso individual na vida pública e não são analisadas como preconceitos de gênero no mercado

de trabalho, gerando ainda mais angústia e culpa para muitas mulheres, que preferem, então, se voltar completamente para a família.

O interessante é que os homens parecem não sofrer com o dilema carreira/família.

Por fim, outro aspecto que também é desconsiderado, é que cuidar dos filhos e da casa também são espécies de trabalho.

São trabalhos importantíssimos, especialmente em ordenamentos jurídicos que não fazem uma distribuição adequada desses papéis

sobrecarregando uma das partes e a induzindo a abrir mão de um aspecto importante de sua vida em prol do bem-estar da família.

Esse é um trabalho essencial de reprodução da sociedade e é exercido sem remuneração alguma. No período em que está afastada, a

mulher faz um trabalho social fundamental e de forma altruísta. Nesse sentido, o período da idade pré-escolar da criança em que ela

fica afastada do trabalho, na verdade é quando ela tem talvez o trabalho mais intenso e exigente de toda a sua vida, ressaltando a

ausência da remuneração para tal empreitada. Por isso, é um período que deve ser contabilizado para a previdência social sem
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exigência do pagamento da contribuição, pois de fato, ela já contribui socialmente ao criar os filhos. Nesse sentido, é mais do que

razoável que esse tempo de trabalho gratuito por parte da mulher seja, portanto, considerado para a aposentadoria.
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[5] Em relação às modificações na atividade das lavadeiras com o processo de industrialização na França ao longo do século XIX, é importante citar a obra de
Michelle Perrot. PERROT, Michelle.  Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Nesse texto, a autora demonstra como a estrutura ordenada das
fábricas também produziu reflexos no grupo das lavadeiras,  trabalho antes livre e informal, e que depois sofreu regulamentação especialmente em relação a normas de
higiene, que produziram modificações profundas na estrutura dos lavatórios e, com isso,  restringiu o trabalho de diversas mulheres.

[6] Há a possibilidade desse episódio ter sido confundido com outro. Em 1857 teria havido uma marcha das funcionárias dessa fábrica pela luta desses direitos e pelo
fim das diversas violências de cunho sexual que elas sofriam constantemente no local de trabalho. A polícia reagiu de forma violenta dispersando a marcha. O incêncio
seria uma confusão posterior com outro episódio da fábrica Triangle Shirtwaist Company em 25 de março de 1911, em que 150 mulheres entre 13 e 25 anos, na
maioria judias ou italianas, morreram no incêndio da fábrica porque as portas estavam trancadas para evitar a saída das funcionárias. Esse incêndio está publicado no
Fire Almanac, da Agência Nacional de Proteção contra Incêndio nos Estados Unidos. Tal publicação não faz referência a 1857. Porém, isso não significa que não
tenha existido.

[7] Proibição do trabalho da mulher em subterrâneos e criação da licença maternidade de quatro semanas após o parto.  Em 1907 há a proibição do trabalho noturno
por parte das mulheres de qualquer idade.

[8] Carta del Lavoro (Conselho Fascista de 21 de abril de 1927): “Da previdência, da assistência, da educação e da instrução: XXVII O Estado Fascista propõe: (...)
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melhorar e estender o seguro maternidade).
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história do feminismo no Brasil, pp. 29-30.

[10] Para uma análise mais aprofundada das correntes feministas que surgiram no final do século XIX e início do século XX cabe o recurso à obra de PINTO, Céli
Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. É interessante o relato da autora sobre as diversas personalidades que participaram do movimento pelo voto.
Casos interessantes são os de Elvira Komel e Julia Alves Barbosa. A primeira se formou em Direito no Rio de Janeiro e abriu a primeira banca feminina de advocacia
em Belo Horizonte. Consegiu se tornar a primeira mulher brasileira eleitora em 1928 e se envolveu em movimentos contra a oligarquia que dominava a região. Fundou
ainda o Batalhão Feminino João Pessoa durante a Revolução de 1930 e alistou 8.000 mulheres que trabalharam no movimento revolucionário, ainda que na retaguarda.
No fim da Revolução o Batalhão foi transformado por ela em associação para lutar pelos direitos das mulheres. A segunda, do Rio Grande do Norte, também requereu
seu alistamento com sucesso em 1927, tendo defendido seus direitos em audiência em audiência com os seguintes argumentos: era maior, solteira, com rendimentos
próprios e, portanto, estava apta a exercer sua cidadania. A audiência despertou grande interesse de jornalistas, advogados e mulheres representantes de movimentos
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[14] Idem, Ibidem, p. 45.

[15] SÉGUIN, Maria Marta. Trabalhadora por direito, In SÉGUIN, Elida. O direito da mulher. p. 119.

[16] CANTELLI, Paula Oliveira. O trabalho feminino no divã: dominação e discriminação , p. 169.

[17] A Convenção n° 103 da OIT foi aprovada em 1952 e entrou em vigor no plano internacional em 1958. Porém, o Brasil a aprovou em 30.04.1965 e a ratificou
em 18.06.1965, exceto na parte em que ela concedia esses direitos às empregadas rurais e domésticas. A Convenção n° 3 era restrita às empregadas de
estabelecimentos industriais e comerciais, independente do estado civil das mulheres. A extensão desses direitos às empregadas domésticas e rurais ocorreu com o
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[20] Como afirma muito bem LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Reforma trabalhista e previdenciária e direitos da mulher, p. 54 e 55.
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O RECONHECIMENTO DO POLIMORFISMO DO TRABALHO: CIDADANIA PARA TODOS
OS TRABALHADORES

RECOGNITION OF THE POLYMORPHISM OF WORK: CITIZENSHIP FOR ALL WORKERS

João Bráulio Faria De Vilhena
Sielen Barreto Caldas

RESUMO
Este artigo trata sobre como os direitos trabalhistas foram criados e “oferecidos” aos
trabalhadores brasileiros pelo governo Vargas. Por meio de uma retórica muito bem articulada,
Vargas conseguiu, de forma persuasiva, a adesão do trabalhador à fórmula que iguala cidadania
aos direitos trabalhistas. Todavia, mesmo com a Constituição de 88, a maioria dos trabalhadores
que continua se sentido cidadã é a que tem carteira assinada. Porém, essa idéia de cidadania
exclui uma série de trabalhadores que não são empregados, como os autônomos
hipossuficientes. Por meio desse e de outros argumentos, buscar-se a adesão à tese de que a
cidadania precisa ser vivenciada por todos os trabalhadores brasileiros. Essa nova construção da
idéia de cidadania passa pela ampliação do Direito do Trabalho, por meio do reconhecimento do
polimorfismo do trabalho e, conseqüentemente, da criação de tutelas sócio-jurídicas especiais
segundo a necessidade de cada tipo de trabalhador. 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras chave: Direito do Trabalho. Cidadania. Reconhecimento.
Polimorfismo. Trabalho. 

ABSTRACT
This article discusses how labor rights were created and "offered" by the government Vargas.
Through a rhetoric very well articulated, Vargas got so persuasive, the workers' adherence to the
formula that equates citizenship with labor rights. However, even with the Constitution of 88,
most of the workers still felling that citizen always has a formal contract. However, this idea of
citizenship excludes many workers who are not employees, such as poor self-employed. Through
this and other arguments, it is argued the thesis that citizenship needs to be experienced by all
workers. This new building of the idea of citizenship is undergoing an expansion of labor law
through the recognition of polymorphism of work and, consequently, the creation of socio-legal
guardianship according to the special needs of each type of worker.
KEYWORDS: Keywords: Labor Law. Citizenship. Recognition. Polymorphism. Work. 

1 INTRODUÇÃO

 

 
Há poucos meses, deparou-se com mais uma crise do capitalismo que, ao estourar uma bolha de

prosperidade americana, mostrou-se capaz de gerar incertezas políticas e econômicas em grande parte do
globo. Crises como essa, em geral, provocam um importante efeito no dia-a-dia das pessoas, que pode ser
sentido com grande intensidade: a diminuição dos postos formais de trabalho. Essa situação, por sua vez,
acumulada com outros fatores, provoca a falta de efetividade do Direito do Trabalho para expressiva
parcela da população.

Partindo-se do pressuposto de que o desemprego é estrutural[1], ou seja, “veio para ficar e tende a
crescer” (VIANA, 1999, p.01), ter-se-á um número progressivo de trabalhadores que serão desempregados
e levados, em razão de uma nova organização produtiva das empresas capitalistas[2], a se apresentarem
como autônomos. É verdade que muitos serão autônomos apenas na aparência e não perderão a condição
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de subordinação. Para esses continuará a existir, pelo menos em tese, o Direito do Trabalho. Mas, o fato é
que, além desses, há também os que serão autônomos reais e não terão um aparato normativo que lhes
assegure proteção social no exercício do trabalho.

Para esses novos trabalhadores, que já surgem tão ou mais hipossuficientes que os empregados,
virará as costas o Direito, ou melhor, o Direito do Trabalho? Diante da diminuição dos postos formais de
trabalho, que posição será tomada? O Direito fechará os olhos para a realidade? Na lição de Boaventura
de Sousa Santos (2002), o Direito deve variar em razão das demandas da sociedade. Se for assim,
pergunta-se: o Direito, em face das mudanças no mundo do trabalho, terá de mudar para proteger todos os
trabalhadores? Ou, ao contrário, deverá manter o seu tradicional foco?

Levando-se em conta que o sentido do Direito do Trabalho é proteger o trabalhador
hipossuficiente, novos instrumentos devem ser pensados e articulados, para se garantir a efetividade do
direito social constitucional ao trabalho, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988,
principalmente daqueles trabalhadores mais desfavorecidos economicamente. Esse pensamento amplia o
foco tradicional do Direito do Trabalho para que todos os trabalhadores sejam alcançados. Dessa forma,
evitam-se preocupações centradas, exclusivamente, no tipo de contrato estabelecido entre o trabalhador e o
seu tomador de serviços, reconhecendo-se o polimorfismo do trabalho, conforme esclarece Boaventura de
Sousa Santos:

 
O trabalho regular a tempo inteiro e por tempo indeterminado foi o tipo ideal de trabalho que norteou
todo o movimento operário desde o século XIX, tendo, no entanto, tido uma aproximação na economia
real apenas nos países centrais e apenas no curto período do fordismo. Esse tipo ideal está hoje a
distanciar-se cada vez mais da realidade das relações de trabalho na medida em que proliferam as
chamadas formas atípicas de trabalho e o Estado promove a flexibilização da relação salarial. Neste
domínio, a exigência cosmopolita assume duas formas. Por um lado, o reconhecimento dos diferentes
tipos de trabalho só é democrático na medida em que cria em cada um deles um patamar mínimo
de inclusão. Ou seja, o polimorfismo do trabalho só é aceitável na medida em que o trabalho
permanece como critério de inclusão. Ora é sabido que a atipicização das formas de trabalho tem vindo
a ser utilizada pelo capital global como modo disfarçado de transformar o trabalho em critério de
exclusão, o que sucede sempre que os trabalhadores não conseguem com o seu salário passar o limiar
da pobreza. (SANTOS, 2006, p.379, grifo nosso).
 

Como pode ser observada, a interessante tese de Boaventura de Sousa Santos pode ser entendida
como a superação do emprego como a principal forma de trabalho vivenciada no século XXI e,
conseqüentemente, a sua convivência com outras formas de trabalho. Diante dessa constatação, fica a
orientação para que haja o reconhecimento democrático desse polimorfismo, que só se dará por meio da
criação de um patamar mínimo de inclusão. E, sem dúvidas, essa inclusão defendida passa pelo campo do
Direito.

Nesse sentido, instaura-se, então, a discussão para a formação de um Direito do Trabalho que vá
além das fronteiras do emprego e esteja, em sua plenitude, voltado para a promoção e emancipação[3] de
todos os trabalhadores. O objetivo deste artigo é provocar, por meio do convencimento, de argumentos
racionais, a adesão ao entendimento de que cidadania é para todos os trabalhadores, não só para os que
estão empregados. Espera-se, ainda, superar a tese que conferiu o status de cidadão apenas ao trabalhador
que tem sua carteira de trabalho assinada.
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2 A TESE “CIDADANIA = EMPREGO”

 

 

              Para a discussão sobre a tese “cidadania = emprego” examinar-se-á o caso brasileiro. Ressalta-se
que, guardadas as devidas proporções, tal correlação também foi vivenciada pelos países do capitalismo
central (EUA e Europa Ocidental), especialmente durante os anos dourados do capitalismo, entre o fim da
segunda grande guerra e o fim dos anos 60. Todavia, no Brasil, a referida tese terá como especificidade o
pano de fundo do autoritarismo getulista.

              A análise da relação existente entre cidadania e emprego, no Brasil, requer a retomada da própria
história do Direito do Trabalho. Ângela de Castro Gomes relata um caso interessante sobre o nascimento
da Justiça do Trabalho:

 

Sultana Levy, uma paraense nascida em 1910, foi das primeiras funcionárias da Justiça do Trabalho no
Brasil. (...) Segundo Dona Sultana, que se encarregava de datilografar as reclamações dirigidas à Junta
de Conciliação e Julgamento de Belém, nem bem a dita Junta começou a funcionar, já eram muitas as
demandas dos trabalhadores. (...) Entre as mais numerosas estavam as queixas de empregados
demitidos sem justa causa e as demandas de operárias que, grávidas, pediam a proteção que a lei lhes
garantia. Certamente por ser mulher, dona Sultana observou que foram muitas as grávidas que
buscaram a justiça, mas um caso lhe chamou particularmente a atenção: o de uma operária cujo patrão
reagiu à sentença do presidente da Junta, argumentando que tinha a certeza de que não era o pai da
criança e, por isso, não tinha a obrigação de manter a empregada.  (GOMES, 2002, p. 07)

 

Segundo a análise de Gomes (2002), nesse caso, a indignação do empregador poderia revelar duas
coisas: o fato de os patrões abusarem sexualmente de suas empregadas e também o desconhecimento dos
então recentes direitos trabalhistas.

Embora os direitos trabalhistas ainda fossem pouco conhecidos, o esforço do governo, durante o
Estado Novo, era grande para divulgá-los. Por meio do rádio, de jornais e de correspondências, eram
anunciados os direitos que Getúlio Vargas estava “concedendo” aos trabalhadores. .Pelo que se verá no
trecho abaixo, o título do programa de rádio semanal do ministro do trabalho, Falando aos trabalhadores
brasileiros, era bastante apropriado.

 

Apenas para se ter uma idéia da magnitude do investimento, três exemplos podem ser citados. O
primeiro envolveu diretamente o próprio ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, que
durante praticamente todo seu período ministerial, de janeiro de 1942 a julho de 1945, falou
semanalmente pelo rádio. Durante dez minutos, todas as quintas-feiras, Marcondes ocupava os
microfones da Hora do Brasil, tendo realizado mais de duzentas palestras. “Falando aos
trabalhadores brasileiros”, o título do programa, resumia as intenções do ministro, tanto quanto a
escolha do meio de comunicação. Nessas palestras, em tom coloquial, a mais alta autoridade na área do
trabalho dirigia-se aos trabalhadores para falar sobre a legislação social, anunciando novas medidas,
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esclarecendo dúvidas. (...) No dia seguinte o jornal do Estado Novo, A Manhã, publicava o texto das
falas, que podia ser assim melhor fixado e guardado pelo público. (GOMES, 2002, p.41, grifo nosso)

 

              Dirigindo-se diretamente aos trabalhadores, Alexandre Marcondes Filho, na “A Hora do Brasil”,
exaltava os direitos trabalhistas recém criados, tentando despertar os trabalhadores para a importância da
ação social transformadora que o governo estava empreendendo:

 

Se o direito é a ciência dos fatos, a ciência da realidade, nenhum ramo dessa ciência espelhou de
maneira mais perfeita a realidade social de um povo que o direito trabalhista brasileiro. (...) Esse
prodigioso esforço construtivo exigiu inúmeras leis, muitas das quais com fundo experimental, por não
se tratar de uma legislação que vinha acudir exigências, mas atender, por antecipação, realidades
apenas pressentidas. (MATTOS, 2003, p. 21, grifo nosso)

 

Como pode ser percebido a partir da leitura do trecho acima, o governo de Vargas queria passar
para os trabalhadores a clara idéia de que os direitos trabalhistas estavam sendo concedidos. Trata-se da
tentativa de incutir o pensamento de que o governo estava atuando com benevolência para a promoção do
trabalhador.

Tendo em vista o conceito de Chaim Perelman para a retórica[4], Vargas buscava a adesão dos
trabalhadores, seu auditório[5], à tese que igualava cidadania aos direitos trabalhistas. Essa adesão dos
trabalhadores foi ocorrendo pouco a pouco. Desde sua campanha eleitoral, Vargas já havia lançado mão,
para conquistar seu eleitorado, de promessas trabalhistas, ou seja, tinha feito pactuações prévias,
preparando condições de governança em torno da questão do trabalho:

 

Ainda durante o período eleitoral, Getúlio Vargas e João Pessoa, criara expectativas entre os
trabalhadores, incorporando promessas de regulação do mercado de trabalho, além da moralização das
práticas de exercício de direitos políticos, com o estabelecimento do voto secreto e da Justiça Eleitoral.
Com a derrota nas urnas, mas com a vitória do movimento armado, inaugura-se um novo tempo na
história dos direitos do trabalho no Brasil.(GOMES, 2002, p.22)

 

              Na teoria de Chaim Perelman, também se pode destacar o conceito de “auditório universal”.
Sobre o assunto, esclarece Robert Alexy que essa expressão contem, pelo menos, dois componentes de
significado: “(1) o auditório que um indivíduo ou uma sociedade formam como característico, e (2) o
conjunto de todos os homens como seres que argumentam. Ambas determinações parecem compatíveis.”
(2005, p.170-171). Ainda sobre o conceito de auditório universal, Robert Alexy compreende a vinculação
de dois outros termos: “a que existe entre persuadir [...] e convencer [...] ou entre argumento eficaz [...] e
argumento válido [...].” (ALEXY, 2005, p.171). De acordo com Chaim Perelman, “para quem está
preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais do que persuadir.” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 30)
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              No caso em tela, toda essa discussão de Chaim Perelmam (2005) e Robert Alexy (2002) é trazida
à tona para dar maior substância à discussão, ainda superficial, sobre se Vargas conseguiu a adesão dos
trabalhadores por meio da persuasão ou do convencimento. Ou seja, Vargas buscou uma adesão racional
dos trabalhadores à sua tese “cidadania = emprego”?

Os discursos oficiais que enfatizavam que o governo Vargas estava com a proliferação das leis
trabalhista, buscando satisfazer necessidades ainda nem mesmo sentidas pelos trabalhadores, buscaram
conseqüências importantes: se o presidente dava direitos, os trabalhadores, em troca, deveriam se portar
ordeiramente e fazer poucas ou nenhumas exigências. Além disso, a ideologia da concessão de direitos
tinha outra importante finalidade: apagar da memória dos trabalhadores as lutas sindicais que se deram
especialmente na República Velha[6]. Neste último caso, notoriamente, se conseguia também enfraquecer
o sindicalismo brasileiro, esvaziando o sentido de sua existência em relação à ação organizada por novos
direitos. Essa questão, inclusive, pode ser verificada nas palavras do Ministro Marcondes Filho:

 

Quando uma legislação retrógrada aprisionava a questão social, o Sr. Getúlio Vargas, em 1929, aqui
mesmo, neste chão onde hoje se levanta o Palácio do Trabalho, proclamava a necessidade de
dispositivos que tutelassem os proletários urbanos e os trabalhadores do campo: e exigia a valorização
do capital humano, ao lado das leis de protecionismo industrial. Em maio de 31, instalando as
Comissões Legislativas, denunciou perigos e reavivou rumos: “É necessária uma revisão nos quadros
dos valores sociais” — ele dizia — “a fim de que, modificada a sua estrutura íntima, se torne possível
o equilíbrio econômico, cuja ruptura constitui perigo iminente à civilização. Para levar a efeito essa
revisão, faz-se mister congregar todas as classes em uma colaboração efetiva e inteligente. Ao direito
cumpre dar expressão e forma a essa aliança, capaz de evitar a derrocada final.” (Getúlio Vargas — “A
Nova Política do Brasil”). E quando, depois, deu contas do primeiro período governamental,
assinalou que “a norma de ação do Ministério consistia em substituir a luta de classe, negativa e
estéril, pelo conceito orgânico e justo da colaboração dessas mesmas classes, com severa atenção
às condições econômicas do país e os reclamos da justiça social.” (Getúlio Vargas — “A Nova
Política do Brasil”.)

A serviço desse programa de normas gerais surgiram, com lógica e oportunidade, a sindicalização
unitária, o seguro social, o horário das indústrias, a regulamentação dos salários, os cuidados de
assistência, o salário mínimo, a Justiça do Trabalho, os Institutos e os Departamentos.

Isto exigiu, naturalmente, a construção de uma vasta estrutura, que honra a nossa época e o nosso
preparo. E se atentarmos aos problemas resolvidos, verificaremos que a legislação não é excessiva. O
tempo é que foi escasso. Isto é, não devemos estranhar o número das leis, mas admirar a capacidade
governativa.

O programa continua ali, naquelas normas gerais, sempre novo, flexível, vigilante e adequado à
permanente ação objetiva e criadora do Ministério. (MARCONDES FILHO, 2002, grifos nossos)

 

Com os sindicatos controlados e a repressão política que caracterizaram a ditadura varguista,
apesar da resistência de alguns sindicalistas, não foi difícil incutir na população o sentimento de que
Getúlio Vargas era o pai dos pobres, especialmente dos trabalhadores. Sob forte propaganda, entre 30 e 45,
no Brasil, os direitos sociais do trabalho cresceram. Os individuais e políticos, por outro lado, foram
sufocados. Em razão dessa desequilibrada balança só quem desfrutava da carteira de trabalho assinada
experimentava a sensação de ser cidadão. O governo trabalhava para estabelecer um forte vínculo entre
cidadania e direitos do trabalho. Nesse sentido, GOMES traz também algumas contribuições importantes:
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É nesse período que se articula e se difunde, de maneira incisiva e sistemática, um discurso que
desqualifica os direitos políticos e todo tipo de práticas liberal-democráticas, tachando-os de ineficientes,
custosos e também corruptores.

Um discurso muito bem elaborado e muito conforme às idéias políticas autoritárias dominantes na época,
que investiu fundamentalmente contra o Poder Legislativo, seus representantes, seus rituais e suas
organizações. As câmaras, os parlamentares, o voto, as eleições, os partidos – tudo isso foi considerado
expediente inoperante e descartável. Só que esse discurso desqualificador dos direitos políticos tinha
como outro lado da moeda uma extrema valorização dos direitos sociais, estes sim entendidos como
verdadeira diretriz de um regime que se queria justo e democrático. Os direitos sociais, materializados
com destaque nos direitos do trabalho, tornam-se o centro definidor da condição de cidadania no país.
Naturalmente, tratava-se de uma outra proposta de democracia social, compatível com o autoritarismo
político e que também não priorizava os direitos civis (aliás, muito pelo contrário). (GOMES, 2002, p.34)

 

Nesse contexto, de forma persuasiva, estabeleceram-se condições para a aceitação entre grande
parte dos trabalhadores, da falta de necessidade dos direitos políticos e civis para a concretização da
cidadania. Criou-se, então, o pseudo cidadão do Estado Novo, que, ainda, representava pequena parcela da
população, já que eram poucos os trabalhadores urbanos naquele tempo. Em 1943, com a publicação da
Consolidação das Leis do Trabalho, esse cidadão já tinha até a sua bíblia. Estava inventado o
“trabalhismo”.

Importante frizar que o que se critica não são os direitos trabalhistas e a própria CLT, mas a
forma com que o governo getulista se relacionou com o povo para difundi-los e o conceito de cidadania
que foi criado que só abarcava os direitos sociais. Além de esta fórmula privar os trabalhadores dos
direitos políticos e individuais, ela também excluía uma série de pessoas que não estavam empregadas,
como mulheres, idosos e os próprios trabalhadores rurais. Como já é sabido, no Brasil, a primeira
república foi marcada pelo movimento operário que reivindicava por direitos trabalhistas. Além disso,
internacionalmente, em razão, dentre outros fatores, da luta dos trabalhadores, os direitos sociais do
trabalho já estavam bastante avançados.

A situação dos trabalhadores brasileiros só começaria a ser corrigida mais tarde, pouco a pouco.
Com o fim do Estado Novo em 1945 e a Constituição de 1946, reconheceu-se o direito de greve e a
Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Dessa época até o golpe de 64, os trabalhadores
experimentaram importantes momentos, como a greve dos 300 mil, em 1953, e a dos 700 mil operários em
São Paulo, em 1963. Como reforça Marcelo Badaró Mattos (2003, p. 45-46), “Jango seria entre os
presidentes do período1945-1964, aquele que mais abriu espaços políticos para a discussão das propostas
do sindicalismo.”

No governo de João Goulart, em 1963, houve destaque para o trabalhador rural com a elaboração
do Estatuto do Trabalhador Rural. Pela primeira vez, esse tipo de trabalhador passaria a ser contemplado
por um sistema de proteção social, porém com baixa aproximação do seu status jurídico em relação àquele
do trabalhador urbano. Por essa razão, apesar do avanço que essa lei representava e tomando ainda os
direitos sociais como referência principal, o trabalhador rural ainda não tinha sua cidadania completa.
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3 MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E O ENFRAQUECIMENTO DA TESE
“CIDADANIA = EMPREGO”

 

 

Os prejuízos financeiros e o desemprego, resultados da crise de 29, culminaram na reestruturação do capitalismo e numa

nova relação do Estado com a economia. Nesse momento, então, o Estado saía de uma posição meramente política, própria do

paradigma do Estado de Direito, para impedir o colapso da economia e, principalmente, atuar em busca do pleno emprego.

 

O novo dever era lutar pelo que foi chamado de “pleno emprego”. Era algo muito diferente da
subordinação do setor privado às ambições do setor público, porque, embora o papel do Estado tenha
sido ampliado, ficou, no entanto, muito longe de permiti-lo guiar, quanto mais dominar, as atividades
do setor privado. Pleno emprego significava apenas que o crescimento econômico deveria ser
levado a seus limites factíveis. John Maynard Keynes, cujo General Theory of Employment, Interest
and Money, publicado em 1936, foi a Carta Magna da mudança, na verdade previa uma “socialização
de alguma maneira abrangente” do investimento como algo necessário para resgatar o
capitalismo do perigo do desemprego crônico. (HEILBRONER, 1994, p. 62, grifos nossos)

 

              O principal responsável pela retomada do crescimento econômico foi John Maynard Keynes[7]. Em sua obra Teoria Geral,

publicada em 1936, ele defendeu que a crise de 29 “era apenas a conseqüência da falta de investimentos suficientes da parte do

comércio”. Mas, como o comércio não podia realizar os investimentos necessários, naquele momento, Keynes defendia que “o

governo devia exercer tal papel”. (HEILBRONER, 1981, p.251). Sob esse fundamento ele escreveu:

 

Se o Tesouro enchesse velhos baús com notas, enterrasse-os nas profundezas de velhas minas de
carvão fora de uso, e encarregasse a iniciativa privada, dentro dos já comprovados princípios do
laissez-faire, da tarefa de desenterrar de novo as notas não haveria o desemprego e devido à
repercussão do fato a renda real da comunidade provavelmente se tornaria bastante maior do que
atualmente. Seria na verdade mais sensato construir casas e coisas semelhantes, mas, se houver
dificuldade prática para realizar isso, a medida acima será melhor do que nada. (KEYNES apud
HEILBRONER, 1981, p.252).

 

              Com a adoção das idéias de Keynes, o capitalismo, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, conheceu os seus anos

dourados, de fartura e abundância. Mas essa prosperidade também foi viabilizada pelas ações e teses de dois homens, que

transformaram o modo de se produzir nas fábricas. O primeiro foi Taylor e, logo depois, Ford.              

              O engenheiro Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) planejou um modo de produção industrial eficiente, “de

administração científica, que defendia a separação do trabalho mental do trabalho físico e a retenção de todo o poder de decisão nas

mãos da gerência”. (RIFKIN, 2004, p.97). Ao operário, então, restou o chão de fábrica e, para maximizar o seu aproveitamento,

aprofundou-se a divisão do trabalho, por meio de técnicas que requeriam uma série de minuciosos cálculos e medições. Segundo

Márcio Túlio Viana, Taylor havia concluído que:
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(...) dividindo ao extremo cada operação, encontraria o homem certo para cada pequena fração de
trabalho, e, ao mesmo tempo, controlaria os modos de resistência. Foi o que fez. Com a paciência e a
determinação que marcaram a sua personalidade, pôs-se a medir o tempo ótimo de cada microgesto do
operário. Em seguida, distribuiu homens e operações. (VIANA, 1998, p.20).

 

              Henry Ford (1863 – 1947) aprimorou as idéias de Taylor, porque impulsionou a produção, ao utilizar peças intercambiáveis

e ao introduzir a linha de montagem, como observou nos abatedouros de frangos de Chicago. (VIANA, 1998, p. 20). Para se ter a

dimensão do que esse aperfeiçoamento significou, é conveniente se observar um trecho da história da fabricação de automóveis, que

esclarece como era a produção antes e depois do fordismo, como destaca Jeremy Rifkin:

 

(...) Eles contam a história do honorável Evelyn Henry Ellis, um abastado membro do parlamento
britânico, que, em 1884, estando em Paris, fez uma visita à empresa de máquinas operatrizes de
Panhard e Levasor, para “encomendar” um automóvel. Então, os proprietários da empresa, Panhard e
Levassor, durante uma reunião com Ellis, pediram-lhe que ele expusesse suas idéias sobre o tipo de
automóvel que desejava. Seus artesãos habilidosos dedicaram-se assim à tarefa de desenhar o
automóvel e encomendar os materiais a serem produzidos por outras fábricas de peças e equipamentos
de Paris. As peças e os componentes sob medidas foram enviados à Fábrica de Panhard e Levassor,
onde foram montados manualmente. O carro de Ellis, como as de outras poucas centenas de carros
fabricados a cada ano por Panhard e Levassor, era exclusivo e desenhado para atender aos exigentes e
precisos padrões de um único cliente. Ellis tornou-se o primeiro inglês a possuir um automóvel. Pouco
menos de 20 anos depois, Henry Ford produzia milhares de carros idênticos a cada dia, a uma fração do
preço que Ellis pagara pelo seu carro fabricado artesanalmente. (...) Nos anos 20, Ford estava
fabricando em massa mais de 2 milhões de automóveis por ano, cada um idêntico nos mínimos
detalhes ao anterior e a ao próximo da linha de montagem. (RIFKIN, 2004, p. 95).

 

              Ford criou uma fábrica que produzia em massa. Com ironia, ele chegou a comentar que “seus clientes podiam escolher

qualquer cor que quisessem para seu modelo T, contanto que fosse preto”. (RIFKIN, 2004, p. 95). O tipo de indústria que inaugurou

era grande, pesada e absorvia mão de obra de forma intensa. Em geral, as empresas fabricavam todas as peças e bens que eram

necessários para elaborar seus produtos finais. Por essas características, ficaram conhecidas por estarem verticalizadas, como

explica o Prof. Márcio Túlio Viana:

 

Foi para se segurar dos riscos do mercado que Ford verticalizou sua empresa, dominando, passo a
passo, todo o ciclo produtivo - desde o cultivo de borracha em suas plantações na Amazônia até o
último parafuso do famoso Modelo-T. (VIANA, 1999, p. 01)

 

Além da alta produtividade, o fordismo tinha outra finalidade: controlar a resistência operária. “É que a correia

transportadora ditava, ela própria, a cadência do trabalho, exigindo gestos precisos, rápidos e incessantes. Ou seja: o controle era

feito pela máquina”. (VIANA, 1998, p. 21).
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Assim, ao lado de um Estado potente, estruturado pelo paradigma constitucional do Estado Social[8], e de uma empresa

grandiosa, outros atores também se fortaleciam: os sindicatos e o Direito do Trabalho.

 

Aliás, tudo se articulava. Se os produtos eram previsíveis, pouco mutantes, também o trabalho era
contínuo, estável, e a própria lei era rígida,  abrangente. Fábrica e sindicato reuniam trabalhadores em
massa. Um correspondia ao outro.

E também em massa eram a produção, o consumo e a própria norma trabalhista. Integrando-se ao
sistema, como uma coisa dele, o Direito do Trabalho o legitimava, e quase se podia ver um através do
outro. Mas isso nunca o impediu de ser - paradoxalmente - produto (e arma) da luta. Afinal, ele
"carrega em todas as épocas o aprendizado dos dominadores e, ao mesmo tempo, os germens da
resistência dos dominados". (VIANA, 1999, p. 02).

 

Desse modo, é possível perceber certa colaboração entre o Estado, o Direito, as empresas e os sindicatos. Cada um desses

setores tinha atribuições específicas. Robert Heilbroner (1994, p.63) ressalta que, para Keynes, o Estado, após o colapso de 29,

tinha duas funções fundamentais: no mínimo, impedir o desemprego em massa e, no máximo, alcançar o pleno emprego. Em relação

à primeira tarefa defendida por Keynes, segundo Robert Heilbroner, é possível se observar o sucesso do Estado:

 

Nos Estados Unidos, o teste não aconteceu nos anos 30, quando o dispêndio governamental cresceu de
maneira modesta e, em conseqüência, até 1941 o desemprego permaneceu em torno de 15% da força de
trabalho. Foi a guerra que demonstrou de maneira irrefutável que o desemprego podia ser eliminado
através de uma política pública Keynesiana: em 1943 o desemprego tinha caído 3%. E embora a lógica
da guerra não pudesse se mantida depois de 1945, a aceitação política do estado do bem-estar forneceu
uma nova legitimação para um maior dispêndio público. Em todo o capitalismo ocidental os dispêndios
governamentais de todos os tipos – previdência social, seguros-desemprego, pensões familiares (exceto
nos Estados Unidos), bem como as compras mais tradicionais de bens e serviços públicos – passou de
cerca de um sétimo do PNB, antes da guerra, para um terço e até mesmo a metade. Como resultado, o
desemprego em massa, flagelo político e econômico dos anos 30, deixou de existir enquanto ameaça
central ao capitalismo. (HEILBRONER, 1994, p. 63).

 

              Mas, em relação à garantia de pleno emprego, o êxito do Estado de Bem Estar Social não foi tão evidente. Robert

Heilbroner (1994, p. 63) afirma que o fortalecimento da classe trabalhadora teve como conseqüência o aumento dos salários, o que,

por sua vez, causou a elevação dos preços. Para o autor, essa situação se traduz numa contradição, gerada pelo próprio modelo de

subordinação da economia ao Estado. Ele explica que:

 

O desafio é o efeito da prolongada prosperidade sobre o fortalecimento do poder de barganha do
trabalho. Com algumas diferenças de um país para outro, os trabalhadores deixaram de ser um grupo
passivo, em grande parte não sindicalizado, grato por qualquer oferta de trabalho e incapaz de
reivindicações militantes com respeito à sua taxa de remuneração, para serem participantes bem
organizados, geralmente agressivos nas negociações salariais. À medida que o mercado de trabalho se
enrijecia, todos os países avançados começaram a sentir a forte pressão do aumento de salários sobre o
nível de preços. (HEILBRONER, 1994, p. 63).
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              Além dessa carestia, ocasionada pelo aumento dos salários dos trabalhadores, a economia foi atingida, nos anos 70, pela

crise do petróleo, a principal fonte de energia mundial. A reunião desses fatores foi capaz de trazer mais uma forte recessão para os

países capitalistas.

 

Depois de 1973, quando o cartel do petróleo acrescentou o “choque do petróleo” à “elevação dos
custos” do mercado de trabalho, metade dos capitalismos ocidentais passou a experimentar uma
inflação de dois dígitos. Enquanto isso, a vinculação de muitos pagamentos ao custo de vida, dos
salários à previdência social, removeu o freio à inflação constituído pelos pagamentos de rendas
contratualmente fixas. (HEILBRONER, 1994, p. 64).

 

              Ao longo desse período de baixo crescimento da atividade produtiva e do mercado, os trabalhadores foram perdendo o

poder de barganha que haviam conquistado nos anos dourados do capitalismo. Dessa situação adveio, então, o início de um tempo

de altas taxas de desemprego[9] e de desaceleração da economia, o que fez ruírem as bases do Estado de Bem-Estar Social nos

Estados Unidos e em grande parte da Europa, como apontam as pesquisas de Hobsbawm:

 

Os problemas que tinham dominado a crítica ao capitalismo antes da guerra, e que a Era de Ouro em
grande parte eliminara durante uma geração – “pobreza, desemprego em massa, miséria, instabilidade -
, reapareceram depois de 1973. O crescimento foi, mais uma vez, interrompido por várias depressões
sérias, distintas das “recessões menores”, em 1974-5, 1980-2 e no fim da década de 1980. O
desemprego na Europa Ocidental subiu de uma média de 1,5% na década de 1960 para 4,2% na de
1970. No auge do boom em fins da década de 1980, estava uma média de 9,2% na Comunidade
Européia, em 1993, 11%. Metade dos desempregados se achavam sem trabalho há mais de um ano, um
terço há mais de dois (Human Development, 1991, p. 184). (HOBSBAWM, 1995, p. 396).

 

Como se retornasse ao passado, o mundo[10], na tentativa de encontrar soluções para a crise dos anos 70, abandona o

keynesianismo e reinventa o liberalismo. Mas, agora, ele passa a ser chamado de “neoliberalismo”, como explica o Prof. Maurício

Delgado:

 

Trata-se, na verdade, de readequação aos tempos recentes da antiga matriz liberal, hegemônica nos
primórdios do sistema capitalista, ainda no século XVIII e início do século XIX.  Este pensamento
liberal readequado tende a reconhecer, como a velha tradição teórica oitocentista, o império da
dinâmica econômica privada, a quem devem se submeter a normatividade pública e a atuação estatal.
(DELGADO, 2005, p. 19)

 

              O momento histórico em tela também foi acompanhado por uma importante reestruturação do modo de produção das

fábricas: o pós-fordismo.        Nesse movimento, a empresa verticalizada é substituída pela horizontalizada, como esclarece o Prof.

Márcio Túlio Viana:
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Já agora, a fábrica se horizontaliza. O ideal não é mais dominar, diretamente, toda a cadeia de
produção, nem mesmo as últimas etapas. O modelo é a empresa enxuta, que elimina estoques e esperas,
produz exatamente aquilo que pode vender, reduz progressivamente os  custos, automatiza-se  e se
organiza em rede, jogando para as parceiras tudo o que lhe parece descartável.

Isso não significa que a empresa  tenda a ficar menor, em termos econômicos. Ao contrário: ainda uma
vez, quer crescer, dominar, envolver. A redução é só  física, e mesmo assim relativa, pois as empresas
menores, que lhe prestam serviços, de certo modo lhe  pertencem, submetendo-se aos seus desígnios.
(VIANA, 1999, p. 04)

 

Com o pós-fordismo, para tentar maximizar o lucro, a empresa elimina o que considera acessório. Ela passa a ter, então,

“uma estrutura enxuta e funcional. O que não constitui seu objeto principal ela terceiriza e busca mão-de-obra para o trabalho

paralelo, não necessariamente integrado em seu objetivo.” (SILVA, 2002, p. 43).

              Para os trabalhadores, essa redução física das fábricas significa uma diminuição considerável do número de carteiras de

trabalho assinadas. Essa situação, normalmente, está relacionada com o seguinte movimento:

              a) pequena parcela dos trabalhadores, geralmente com maior escolaridade e considerada
importante para o bom desempenho da empresa, é mantida no emprego;
              b) uma grande parte dos trabalhadores, especialmente a menos qualificada, é despedida.
              Nesse sentido, completa o Prof. Antônio Álvares da Silva:

 
A tecnologia gera a especialização e conseqüentemente a separação entre o empregado escolarizado e o
sem instrução. O primeiro com acesso aos melhores empregos e salários; o segundo é remetido a um
mercado flutuante, instável, precário e sujeito a dispensas permanentes. Esta diferenciação é definitiva e
não pode mais ser corrigida pelo Direito do Trabalho, que não tem poderes para igualar o inigualável.
(SILVA, 2002, p. 37).

 
 
              Uma parte daqueles que perdem o emprego é reabsorvida pelo mercado, por meio de empresas
que prestam serviços terceirizados. Outra porção adere à economia informal, seja como pequeno
empregador (quando conseguiu acumular capital), seja como autônomo (trabalhador por conta própria).
              Mas, ao contrário do que pode parecer, esses trabalhadores não estão fora do sistema produtivo. É
como se o sistema tivesse produzido um trabalhador ioiô[11]. Conforme acontece com o brinquedo, o
empregador lança o empregado para fora da fábrica, fazendo-o retornar, muitas vezes, como um prestador
de serviços eventual, uma “PJ” (pessoa jurídica), um cooperado ou um estagiário. Quando o ioiô é
lançado, o trabalhador deixa de ser empregado; já quando volta, reaparece travestido, geralmente, de
autônomo, servindo mais uma vez aos interesses da empresa.
              Esse movimento, que se relacionou com o do ioiô, pode lançar, então, o trabalhador em várias
situações, mas destacaremos duas: a) ele perde o emprego e, sob outra modalidade de contratação, retorna
à empresa e continua vivenciando uma situação de subordinação, o que constitui fraude aos direitos
trabalhistas; b) ele perde o emprego e se estabelece no mercado como um autônomo verdadeiro. Para os
trabalhadores que estão na condição “a”, existe, em tese, o Direito do Trabalho. Mas, e para os
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trabalhadores que estão na condição “b”? Para esses trabalhadores restou apenas o Direito Civil e o
Direito Empresarial? O fato da sua condição de empregado ter sido “involuntariamente” alterada para a de
autônomo foi capaz de alterar sua vida econômica? Entende-se que não. Logo, não continuariam presentes
na vida desses trabalhadores autônomos as mesmas condições que justificam a proteção justrabalhista
conferida aos empregados?
              Esse cenário é vivido, atualmente, pelos países centrais do capitalismo e pelo Brasil. No caso
brasileiro, segundo dados da pesquisa “Economia Informal Urbana” - Ecinf[12] -, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE -, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE -, em 2003:

 
(...) existiam 10 335 962 empresas informais que ocupavam 13 860 868 pessoas, incluindo
trabalhadores por conta própria, pequenos empregadores, empregados com e sem carteira de
trabalho assinada, além dos trabalhadores não-remunerados.
 
(...)
 
Grande parte das empresas do setor informal pertencia a trabalhadores por conta própria (88%) em
2003, sendo apenas 12% de pequenos empregadores. As atividades econômicas preponderantes neste
setor eram comércio e reparação (33%), construção civil (17%) e indústria de transformação e extrativa
(16%). Das empresas pesquisadas, 95% tinham um único proprietário e 80% apenas uma pessoa
ocupada. (IBGE, 2005, grifo nosso.)
 

 
              Esses números, mesmo sendo de 2003, indicam a expressividade do número de trabalhadores que
laboram por conta própria no Brasil e a necessidade do estabelecimento de uma tutela justrabalhista que
atenda às demandas desse segmento.
 
 
4 A TESE CIDADANIA PARA TODOS OS TRABALHADORES

 

 

Somente com a Constituição de 1988, a noção de ser cidadão no Brasil é profundamente
ampliada. Agora, a fórmula para se chegar ao conceito de cidadania inclui também os direitos individuais
e os políticos e uma ampliação dos direitos sociais.

Mas, o que mudou no imaginário do trabalhador? Em quais circunstâncias ele se sente cidadão?
Sem querer desprezar o impacto dos demais direitos no cotidiano dos brasileiros, acredita-se que o
trabalhador só se sente plenamente cidadão quanto tem carteira assinada. Isso não quer dizer, de qualquer
forma, que não se esteja defendendo o Estado Democrático de Direito inaugurado com a Constituição de
88. O que se afirma é que, devido às inúmeras dificuldades da economia, que afetaram e afetam grande
parte dos trabalhadores do Brasil, o que é mais importante é o salário garantido mensalmente.

Nesse sentido, parece que mesmo após as profundas transformações políticas pelas quais passou o
Brasil, a grande parcela que se considera cidadã continua sendo aquela dos trabalhadores empregados com
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carteira assinada. Afinal de contas, como pode se sentir cidadão o trabalhador, que mesmo sobrevivendo
sem carteira assinada, não consegue garantir um padrão mínimo de bem estar para si mesmo e sua
família?

Se a noção, portanto, de cidadania continua atrelada aos direitos sociais, especialmente os
trabalhistas, como fica a situação dos outros trabalhadores que não são empregados? Nesse ponto, chama-
se a atenção para os catadores de materiais recicláveis, faxineiras, ambulantes, prostitutas e uma série de
outros trabalhadores autônomos hipossuficientes que não têm acesso aos direitos do trabalho. Com a falta
de efetividade do direito do trabalho, o problema também se estende para os que já podem ser
considerados empregados, mas trabalham sem carteira assinada. Quantos milhares de trabalhadores
domésticos que já estão acobertados pela legislação trabalhista ainda persistem sem o mínimo de proteção,
ou seja, sem sua carteira assinada? E os trabalhadores do campo que trabalham em condição análoga à
escravidão?

Diante da situação dos autônomos hipossuficientes, não é possível se desconsiderar a discussão
sobre a necessidade de extensão do Direito do Trabalho a esses trabalhadores. Sobre o tema, têm-se as
importantes considerações de Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Direito do Trabalho da
Universidade de Salamanca:

 

(...) embora o autônomo não esteja incluído no perímetro do direito do trabalho isso não é obstáculo
para que nossa disciplina não se mantenha atenta às conseqüências negativas de uma exclusão total do
autônomo com o qual deve manter um cordão umbilical que evite a sua exclusão absoluta ainda que
essa vinculação se faça de modo excepcional e para uma discrecional laboralización parcial justificada
por motivos de política social e na perspectiva da extensão social aos autônomos dos direitos previstos
pelo ordenamento jurídico aos assalariados. (LÓPEZ apud NASCIMENTO, 2008, p.1032)

 

              Márcio Túlio Viana, por sua vez, vai mais além, ao refletir sobre a expansão do Direito do Trabalho para todos os que se

encontram numa situação de dependência econômica:

 

Para alguns estudiosos, entre os quais nos incluímos, é preciso recuperar de algum modo a unidade de
proteção, recolhendo numa espécie de rede todos os trabalhadores que se encontram em estado de
dependência econômica. Desse modo, a proteção alcançaria as múltiplas situações – emprego,
desemprego, subemprego, informalidade – que hoje se alternam na vida do trabalhador. Apenas o grau
dessa proteção é que seria variável. (VIANA, 2004, p. 134)

 

              Nesse caminho traçado por Márcio Túlio Viana, a tese que se busca a adesão é a de que a idéia de cidadania seja estendida

a todos os trabalhadores. Isso poderia de dar por meio do estabelecimento de tutelas jurídicas especiais voltadas para a proteção dos

diversos tipos de trabalhadores que têm real necessidade de amparo sócio-jurídico. Esse empreendimento buscaria realçar o cerne

do Direito do Trabalho, que é o princípio da proteção.
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Ao se utilizar o princípio da proteção para estender o Direito do Trabalho aos trabalhadores autônomos hipossuficientes

tem-se, efetivamente, um forte argumento para essa proposta, sem se contrariar os fundamentos desse ramo especial do Direito. O

que ainda não se sabe, porém, são quais direitos trabalhistas poderiam ser transplantados e/ou criados para cada tipo de autônomo e

quem pagaria por eles. Mas, a despeito dessa lacuna entende-se que admitir a necessidade de ampliação de direitos, para além das

fronteiras do emprego, já é um grande passo.

Todavia, com exceção de algumas ações pontuais, os sindicatos ainda não compreenderam que a luta pela manutenção e

conquista de novos direitos deveria estar direcionada para todos os trabalhadores. Isso deveria se dar não só por razões teóricas e

políticas, mas também pelas razões práticas: com o desemprego estrutural, o empregado de hoje pode se tornar autônomo amanhã.

A partir dessa falha na ação dos sindicatos brasileiros, têm avançado os movimentos sociais da economia solidária, que, dentre

outras ações, buscam proteção sócio-trabalhista para os trabalhadores que, em razão do desemprego, tornaram-se donos de

pequenas associações e cooperativas.

Nesse sentido, como o mundo do trabalho de hoje é cada vez mais plural e dinâmico, em relação às várias formas de

prestação de serviço em que se encontram submetidos os trabalhadores e por várias razões econômicas e políticas, é que ganha

destaque alguns princípios da economia solidária, como a autogestão e a solidariedade:

 

O conceito se refere a organizações de produtores, consumidores, poupadores, etc., que se distinguem
por duas especificidades: a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática da
autogestão e b) praticam a solidariedade para com a população trabalhadora em geral, com ênfase na
ajuda aos mais desfavorecidos. (SINGER, p. 116)

 

                   Como observa Paul Singer, a economia solidária está preocupada com os direitos de todos os
trabalhadores. Assim, interessa a esse movimento que todos tenham uma vida digna. Essa bandeira é a
maior contribuição dos movimentos sociais da economia solidária que deveria ser incorporada pelos
sindicatos: a inclusão. Em outras palavras, a luta por todos os trabalhadores: empregados, desempregados
ou autônomos, para que, dentre outros benefícios, cidadania no Brasil deixe de ser compreendida apenas
como sinônimo de carteira assinada.

 

 

5 CONCLUSÃO

 
 

Com o desemprego estrutural, crescerá o número de pessoas que ficará sem trabalho digno e sem
condições de consumir qualquer tipo de bem que ultrapasse os voltados apenas para a satisfação das
necessidades básicas. Como já ressaltado, uma parte daqueles que perdem o emprego será absorvida por
outras empresas, como aquelas prestadoras de serviços terceirizados, o que tem ocorrido como
desvantagem para o trabalhador e em flagrante descumprimento da legislação trabalhista em vigor. Outra
porção aderirá à economia informal, como pequenos prestadores de serviços.
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Mas, ao contrário do que pode parecer, esses trabalhadores não estarão fora do sistema; eles
continuarão servindo ao sistema, mas com poucos ou sem quaisquer direitos sociais. Nessas condições, os
trabalhadores aceitarão empregos precários e acirrarão a concorrência entre eles mesmos, enfraquecendo
ainda mais sua organização e, por conseqüência, o próprio Direito do Trabalho. Isso, aliás, já acontece e,
obviamente, serve aos interesses das elites conservadoras e do mercado de trabalho brutal.

Diante dessa realidade, como revertê-la ou como torná-la mais apropriada às atuais características
da sociedade?

A tarefa de se buscar a adesão de intelectuais, trabalhadores e, de certa forma, toda a sociedade
sobre o entendimento da superação da tese “cidadania = emprego” e a construção da idéia de cidadania
para todos os trabalhadores é o principal desafio que se coloca hoje para o Direito do Trabalho. Os fatos
que apontam sobre a necessidade de mudanças no mundo jurídico são muitos: desemprego, informalidade,
instabilidade, criminalidade, exploração... Todos esses fatos geram um argumento forte para se provocar a
mudança pretendida: o Direito do Trabalho deve se voltar para a proteção, promoção e inclusão de todos
os trabalhadores que se encontram numa situação de hipossuficiência, reconhecendo, assim,
democraticamente, o polimorfismo do trabalho.

Cidadania é direito de todos. E cidadania e Direito do Trabalho também devem ser para todos os
trabalhadores. Se essa mudança ocorrer, o Direito do Trabalho, verdadeiramente, poderá começar a se
transformar num Direito Social do século XXI.
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[1] Entende-se que o desemprego nos dias atuais não é conjuntural. Como salienta o Prof. Márcio Túlio Viana: “E o pior não é o
desemprego, em si, mas o seu caráter estrutural. Veio para ficar e tende a  crescer, pois a redução dos custos e da resistência, como
vimos, deve ser progressiva. Isso gera nova contradição: sem emprego, quem consumirá os produtos? Mas a empresa pensa a curto
prazo e em si própria.” (VIANA, 1999, p.01).

[2] Até os anos 70, do século passado, a empresa estava “verticalizada”. Ela podia e queria produzir tudo o que necessitava para
ofertar seus bens ao consumidor. Com as crises do petróleo e as revoluções tecnológicas que se sucederam no final do século XX, a
empresa foi se “horizontalizando”. Como ensina o Prof. Márcio Túlio Viana, “Já agora, a fábrica se horizontaliza. O ideal não é
mais dominar, diretamente, toda a cadeia de produção, nem mesmo as últimas etapas. O modelo é a empresa enxuta, que elimina
estoques e esperas, produz exatamente aquilo que pode vender, reduz progressivamente os  custos, automatiza-se e se organiza em
rede, jogando para as parceiras tudo o que lhe parece descartável.” (VIANA,1999. p. 05).

[3] Nos termos propostos por Miracy B. S. Gustin, entende-se por emancipação a “capacidade de permanente reavaliação das
estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas de seu entorno, com o propósito de ampliação das condições jurídico-
democráticas de sua comunidade e de aprofundamento da organização e do associativismo com o objetivo de efetivação das lutas
políticas pelas mudanças essenciais na vida dessa sociedade para sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente.”
(GUSTIN, 2009).

[4] A retórica, em nosso sentido da palavra, difere da lógica pelo fato de se ocupar não com a verdade abstrata, categórica ou
hipotética, mas com a adesão. Sua meta é produzir ou aumentar a adesão de um determinado auditório a certas teses e seu ponto
inicial será a adesão desse auditório a outras teses. (PERELMAN, 1999, p. 70)
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[5] Segundo Robert Alexy (2002, p.164), “o conceito básico da teoria de Perelman é o de auditório. Este é o conjunto daqueles
sobre os quais o orador quer influir por meio de sua argumentação. Para determinar o auditório ao qual se dirige um orador, é
necessário conhecer as intenções deste. Assim, o auditório de um orador pode ser sua fração, o parlamento ou todo o povo.
(ALEXY, 2002, p. 164).

 

[6][6] Sobre a expressão do movimento operário na primeira república brasileira, Cláudio Batalha esclarece que “os primeiros anos do século XX reuniram algumas
condições favoráveis à eclosão dos movimentos reivindicativos dos trabalhadores: por um lado, uma conjuntura econômica propícia à obtenção dos ganhos, com uma
fase de expansão da economia iniciada em 1903; por outro lado, a proliferação de organizações operárias voltada para a resistência, isto é, para a luta sindical. Em
alguns casos essas organizações surgiram em decorrência de movimentos grevistas,  em outros precederam as greves; em todo caso, nasceram em momentos de
mobilização das categorias que as criaram. Desse modo, categorias inteiras que não haviam passado por experiências prévias de organização formaram sociedades. Em
São Paulo, por exemplo, houve aumento significativo do número de greves nos primeiros anos do século com relação ao período precedente;  em contrapartida
verificou-se um incremento na organização dos trabalhadores em sociedades de resistência.” (2000, p. 39)
[7] Sobre a personalidade de Keynes, Robert Heilbroner, anota que: “pode parecer lógico que o homem que procuraria revolver o paradoxo impossível de uma
produção não-suficiente existindo lado a lado com homens que procuravam trabalho em vão fosse um esquerdista, um economista com fortes simpatias pelo
proletariado, um homem revoltado. Mas nada estaria mais distante da realidade. O homem que atacou o problema era quase um diletante, e seu talento se voltava para
todas as direções. Tinha, por exemplo, escrito um livro dificílimo de probabilidade matemática, sobre o qual Bertrand Russel afirmara “nenhum elogio ser demais”,
ocupara-se de uma lógica intrincada e soubera ganhar dinheiro, tendo acumulado uma fortuna de 500.000 libras por um dos processos mais difíceis: o jogo das moedas
e comércio internacional. E mais impressionante ainda é o fato de que escrevera seu tratado matemático nas horas vagas, enquanto trabalhava para o governo, e fizera
fortuna dedicando-se aos negócios apenas meia hora diariamente, quando ainda na cama.” (HEILBRONER, 1981, p. 228).
[8] Apesar dos avanços que o Estado de Bem-Estar Social traz para a sociedade, especialmente, para os trabalhadores, o Prof. Menelick de Carvalho Netto traça
alguns apontamentos interessantes sobre as mais intrínsecas contradições que esse paradigma constitucional desenvolveu em relação à cidadania. Veja-se: “Esse é o
paradigma do constitucionalismo social ou, como algumas Constituições denominavam, paradigma do Estado Social ou de Bem-Estar Social. Enfim, também nessa
visão, o público vai se apresentar como estatal,  até porque Schmitt, que, como demonstra José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, também é um dos mais
significativos representantes desse paradigma, nos diz claramente que o povo aí só pode ser a massa daqueles deserdados, explorados até o máximo pelo capitalismo
selvagem. É claro que as Constituições prometem saúde e educação para todos, mas precisamente o que não há nesse momento é o acesso de todos à saúde e à
educação. É o Estado que assumirá agora o papel do Leviatã capaz de produzir um programa de ações que possibilite a cidadania para essa massa de desvalidos, que
os incorpore de fato ao Direito Constitucional. Se antes a cidadania envolvia apenas o direito de voto, enquanto cidadania formal, agora requer-se a sua
materialização. Paradoxalmente, embora a nova concepção de liberdade e de igualdade ou, em termos práticos, de cidadania constitucional, passe assim a exigir o
direito de acesso à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, à previdência ou mesmo à securidade social, aos direitos sociais e coletivos enfim, aporta, como
conseqüência perversa, a suposição subjacente de que, precisamente em razão da absoluta carência da população em geral de todos esses direitos materializantes da
cidadania, a própria cidadania só pode ser tratada como massa, como conjunto dos destinatários,  dos objetos, dos programas sociais, jamais como os seus sujeitos,  ou
seja,   são programas cuja autoria seria garantida como exclusivamente estatal.  O público continua a ser,  portanto, reduzido ao estatal,  e o privado,  ao egoísmo, e
apenas o voto, somente que agora universalizado, continuaria a unir essas duas dimensões vistas como antitéticas.  A massa alcança o direito de voto, mas, ao mesmo
tempo, requer-se que os direitos que lhe são atribuídos sejam materializados para que ela possa algum dia vir, de fato,  a definir as políticas que lhe são destinadas, ou,
em outros termos, para que o exercício do voto não seja inconsciente, manipulado, uma mera formalidade de legitimação da burocracia. Esse, o desafio do Estado
Social: construir uma cidadania que, desde o início, é, de fato,  desqualificada por carência de materialidade de seus direitos. (CARVALHO NETTO, 2001, p.17).
[9] Em relação aos fatores de impacto no trabalho e no emprego, segundo Maurício Godinho Delgado, o diagnóstico hegemônico no Ocidente a respeito do atual
desemprego, tido como estrutural, toma em consideração três principais fatores ocorridos (ou acentuados) a contar dos anos de 1970, todos relacionados à estrutura do
próprio capitalismo. São eles: terceira revolução tecnológica; processo de reestruturação empresarial e acentuação da concorrência capitalista,  inclusive no plano
internacional. (DELGADO, 2005, p. 34-35)
[10] Na verdade, três governos importantes, conforme Maurício Godinho Delgado (2005, p. 22)  se destacam nesse período,  em relação à implementação de políticas
neo-liberais que influenciariam o mundo capitalista ocidental: Margharet Thatcher,  na Inglaterra (1979-1990); Ronald Reagan, nos Estados Unidos (1980-1988) e
Helmut Kohl, na Alemanha (1982-1988).

[11] É interessante apontarmos algumas curiosidades sobre o ioiô, para se entender a comparação que se faz com o trabalhador:
“Ele brinca com algumas leis da física, juntando energia para vencer a gravidade de um jeito extremamente simples. Quando você
lança o ioiô, seu disco vai girando, cada vez mais rápido. E uma hora a corda freia o brinquedo, certo? "Mas ele continua rodando e
se enrola novamente no barbante", diz o físico Cláudio Furukawa, da USP. Quando isso ocorre, o ioiô só tem um caminho a seguir:
para cima, vencendo a gravidade e voltando mansinho para a mão do dono. Engenhoso, não? E essa idéia é bem antiga. Pinturas
gregas de 2 500 anos atrás mostram gente brincando com ioiôs primitivos. Esses objetos tinham tamanho e formato parecidos com
os de hoje, só que eram de barro. Aliás, é possível que o objeto seja mais velho ainda. O nome pelo qual conhecemos o brinquedo é
que é bem mais recente. Um filipino chamado Pedro Flores levou o objeto para os Estados Unidos na década de 1920. O brinquedo
já chegou na América com o nome "yo-yo", que, em uma língua nativa das Filipinas, quer dizer "vem, vem". Em 1929, Flores
vendeu a fábrica que montou para fazer ioiôs para um industrial chamado Donald Duncan, que começou a produzir o brinquedo em
massa, investindo pesado em propaganda. O ioiô, então, ganhou o mundo de vez.” (Como funciona o ioiô?, 2009).

[12] O IBGE, na Ecinf 2003, considerou que “pertencem ao setor informal todas as unidades econômicas de propriedade de
trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco empregados, moradores de áreas urbanas, sejam elas a atividade
principal de seus proprietários ou atividades secundárias.” (IBGE, 2005)
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RESUMO 
É fato que a atividade empresarial está intimamente ligada a produção de bens e serviços, bem 

como a circulação de riquezas. Contudo, é notório que para garantir essa efetividade há o 
intermédio da atividade laboral humana, seja esta desempenhada direta ou indiretamente. Por 
esta razão é possível afirmar que a empresa não se limita apenas ao fator financeiro, mas também 

e principalmente ao fator humano, o qual torna perceptível o desenvolvimento econômico 
corporativo seja na esfera de sócio, colaborador ou consumidor. Pode-se entender nesse contexto 

a empresa como sendo uma instituição social que torna possível a satisfação das necessidades 
humanas, com habilidade de promover o desenvolvimento e a ampliação da qualidade de vida na 
sociedade em que se insere, possibilitando a compreensão de que o desenvolvimento econômico 

está intimamente ligado ao desenvolvimento social. Portanto, na perspectiva de adequar a referida 
responsabilidade à inclusão social do deficiente no mercado de trabalho há de se pensar em 
alternativas que visem praticidade e a flexibilização para que a partir de um mínimo razoável de 

condições adaptadas às necessidades especiais desses trabalhadores torne-se efetiva a inclusão 
social, cujo real funcionamento nesse caso especificamente pode ser assegurado por meio do 
aperfeiçoamento do teletrabalho, que apesar de ainda pouco enfatizado no Brasil, significa uma 

vasta oportunidade para o desenvolvimento sustentável e também realização profissional e 
pessoal dessa classe trabalhadora. Sendo assim, vemos nisso a possibilidade de um desempenho 
considerável quanto a expansão do termo “responsabilidade social corporativa”, posto que embora 

sua finalidade ocupe um pilar que vai além da simples prática filantrópica, ocupa um cerne 
determinado pela postura ética, desenvolvimento econômico, melhorias e alteração nos atos da 
administração da sociedade empresária visando propiciar condições que tendam a inserção social 

num contexto de dignidade. 
PALAVRAS-CHAVES: Teletrabalho; Deficiente; Responsabilidade social; Cidadania empresarial. 
 

 
ABSTRACT 

It is fact that the enterprise activity is closely on the production of goods and services, as well as 

the circulation of wealth. However, he is well-known that to guarantee this effectiveness has the 

intermediary of the labor activity human being, either this played directly or indirectly. For this 

reason it is possible to affirm that the company is not limited only to the financial factor, but also 

and mainly to the human factor, which becomes perceivable the corporative economic 

development is in the sphere of partner, collaborator or consumer. The company can be 

understood in this context as being a social institution that becomes possible the satisfaction of 

the necessities human beings, with ability to promote the development and the magnifying of the 

quality of life in the society where if it inserts, making possible the understanding of that the 

economic development is closely on to the social development. Therefore, in the perspective to 
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adjust the cited responsibility to the social inclusion of the deficient one in the work market it has 

of if thinking about alternatives that aim at praticidade and the flexibilização so that from a 

reasonable minimum of suitable conditions to the necessities special of these workers effective 

becomes the social inclusion, whose real functioning in this in case that specifically it can be 

assured by means of the perfectioning of teletrabalho, that although still little emphasized in 

Brazil, also mean a vast chance for the sustainable development and accomplishment professional 

and staff of this classroom worker. Being thus, we see in this the possibility of a considerable 

performance how much the expansion of the term “corporative social responsibility”, rank that 

even so its purpose occupies a pillar that goes beyond simple the practical filantrópica, occupies 

one cerne definitive for the ethical position, economic development, improvements and alteration 

in the acts of the administration of the society entrepreneur aiming at to propitiate conditions that 

tend the social insertion in a dignity context. 

KEYWORDS: Telework; Deficient; Social responsibility; Enterprise citizenship 

 

 

Introdução 

As tecnologias modernas, mais precisamente a informática e as telecomunicações, transpuseram as 

barreiras geográficas possibilitando a economia globalizada. 

Neste novo mundo, a empresa moderna para sobreviver e crescer, precisa atualizar suas tecnologias e 

métodos de administração. Visto que esta revolução tecnológica tem gerado problemas profundos no campo 

do trabalho, ao mesmo tempo em que oferece novas formas de contratação e de mão-de-obra. 

Em todos os países, as novas tecnologias e as exigências de proteção ambiental, transformaram o 

empreendimento para geração de empregos, em algo excessivamente caro. Além disso, a geração de 

empregos é ainda muito afetada pelo custo de contratar e descontratar mão-de-obra.   

O desemprego é um dos graves problemas mundiais que afeta países ricos ou pobres[i], sem 

distinção. No caso do Brasil, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas estejam desempregadas ou em 

trabalho temporário, parcial ou outras formas atípicas. Isso, sem contar o mercado informal, ou seja, aqueles 

que não possuem carteira assinada. 

A revolução tecnológica tem propiciado profundas mudanças na sociedade, a começar pelos grandes 

paradigmas sobre o papel e a função da empresa no mundo capitalista. A tecnologia da informação é, em 

grande medida, a responsável por um salto de qualidade nos modos de produção, que promovem uma rápida 

substituição do trabalho humano, afetando, desta forma, todas as relações humanas. Em pouco mais de 

duzentos anos, a sociedade ocidental produziu um modo de vida que abraçou todas as instituições sociais, 

contudo, as mudanças no campo material e mesmo espiritual afetam sobremaneira as empresas, que devem 

atualizar suas concepções a respeito de sua atuação no campo social. 
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Sabe-se também que a sociedade moderna tem dado mostras de que é preciso novos padrões de 

relacionamento entre a empresa e a coletividade, uma vez que as demandas sociais impingem uma 

consciência mais desenvolvida, em torno de temas e problemas como a exploração do trabalho infantil, a 

questão ambiental e a relação das empresas com o meio-ambiente, entre outras, além de aproximações 

significativas em relação a contingentes que sofrem discriminação racial, social, etc., bem como ações 

afirmativas no sentido de fortalecer o corpo social. 

A cidadania parece exigir novos patamares de atuação o que demonstra uma profunda alteração nas 

expectativas da sociedade civil quanto à responsabilidade social das empresas. Isto indica a necessidade de 

ampliar o diálogo entre a sociedade civil, as empresas e o Estado (em todos os níveis institucionais), a fim de 

que a empresa nacional se afirme no atual contexto social, para que possa contribuir para o fortalecimento da 

democracia e das condições sociais de nossos trabalhadores de modo geral e mais especificamente daquele 

contingente de excluídos física, social e economicamente. 

Nessa perspectiva, a cada dia mais, o conceito da responsabilidade social corporativa permanece na 

pauta de discussões tendendo ao aperfeiçoamento contínuo. Contudo, para que seja realmente 

institucionalizado para os fins que lhe são devidos, deve-se manter a atenção voltada a atitudes baseadas 

numa postura de gestão que observe além do capital financeiro, bem como a sustentabilidade, a qualidade de 

vida, os valores éticos, o bem estar, sendo capaz de definir uma cidadania corporativa íntegra e estável. 

Há ainda, obviamente, um longo caminho a percorrer, pois é preciso mobilizar não apenas as 

empresas, mas as entidades e associações a que pertencem e principalmente a sociedade como um todo, 

através de, entre outras iniciativas, a criação de foros apropriados para a discussão sobre a responsabilidade 

social na atual conjuntura do país. 

Observa-se, de modo crescente, o engajamento de parte do empresariado na luta por melhores 

condições sociais, e testemunha-se, em muitas ocasiões, a atuação positiva de entidades em favor de causas 

comuns, que afetam direta ou indiretamente os interesses da cidadania brasileira. 

Destaca-se, por outro lado, que em grande medida a ação social de muitas empresas está voltada para 

o seu público interno. Ações de caráter eminentemente formativo, de incentivo ao grupo de colaboradores 

tem sido a marca de inúmeras empresas, visando oferecer melhores condições de acesso a bens e serviços 

sociais. 

Mas o propósito da responsabilidade social é articular ações que visem não somente uma 

aproximação entre empresa e coletividade, mas, em maior medida, engajar objetivamente a empresa no 

âmbito de sua responsabilidade, que, em última instância, é um elemento constitutivo dos primeiros 

pensamentos liberais que inspiraram a livre iniciativa e o capitalismo de empresa. 

Para tanto, a comunidade tem um papel que não pode ser passivo neste processo de responsabilidade 

social. Ela deve ser encarada como parceira e não simplesmente como receptora de ações que convalidem 
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suas necessidades, como se fosse uma ação social caritativa.  Neste sentido, a empresa tem de assumir 

compromissos conjuntos com a coletividade, seja ela no âmbito local, regional ou abrangente, do ponto de 

vista institucional. 

Contudo, a empresa não poderá jamais substituir as funções que são precípuas do Estado, em 

quaisquer circunstâncias. O Estado pode promover parcerias com a empresa privada – e o tem feito em 

escala crescente – no entanto, a relação da empresa com a coletividade é de natureza colaborativa, com o 

objetivo de ampliar possibilidades, oferecer condições de acesso a bens e serviços, discutir de modo a 

contribuir para o fortalecimento da sociedade civil. 

Muitas vezes a ação social da empresa pode resvalar em um comodismo por parte da comunidade e, 

de outro lado, fortalecer as relações de dependência social, não possibilitando o amadurecimento das 

relações sociais. Isto pode significar um paternalismo que não produz efeitos positivos de emancipação 

social, ao contrário, oferece condições para manter um círculo vicioso que não contribui para o 

desenvolvimento das partes. 

A função da legislação é dar amparo aos cidadãos e às instituições que compõem o espectro social. 

Faz-se necessário, desta forma, a promoção de uma abertura no campo da reflexão jurídica e ética para que 

os empresários se sintam fortalecidos e incentivados. Cabe, então, ao direito oferecer instrumentos para que 

a empresa disponha de condições para assumir sua responsabilidade social e promover ações que além de 

promoções para a empresa se revertam em contribuições efetivas no âmbito social. 

Desta forma, o presente estudo sobre o teletrabalho para os deficientes pretende evidenciar a 

responsabilidade social das empresas com este grande número de colaboradores numa perspectiva de 

inclusão social e cidadania. 

  

1. Conceito e evolução histórica da Responsabilidade Social Corporativa 

A responsabilidade social empresarial engloba a ética e transparência no que se refere a gestão 

organizacional, tendo por finalidade o comprometido com a integração dos indivíduos no meio corporativo e 

tornando harmônica as relações que se estabelecem neste plano estrutural, visando o lucro mas não com um 

fim e sim como meio de promover  a sustentabilidade. 

A responsabilidade social em si é tratada no Dicionário de Ciências Sociais: ―A responsabilidade 

social é definida como a responsabilidade de quem é chamado a responder pelos seus atos frente a sociedade 

ou a opinião pública.‖[1] 

Este conceito ganhou sua primeira publicação em 1.953 por Bowen em seu livro Responsabilities of 

the Businessman, cujo entendimento diz respeito às obrigações do homem de negócios manter suas 

atividades em consonância com os valores almejados pela sociedade. Em 1.960 ocorreu uma ascensão 
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literária sobre a definição deste conceito, onde marca a participação de Keith Davis que insere o seu 

entendimento auferindo que além dos interesses econômicos e técnicos do homem de negócios deve estar a 

razão como pressuposto de suas decisões. Para ele responsabilidade e poder eram questões interligadas. 

Ainda em 1.960 Frederick considerou a responsabilidade empresarial como um instituto que vai além do 

comprometimento econômico, posto que tudo que advier deste deverá estar voltado à práticas que visem o 

bem estar da sociedade. Ainda podemos citar Walton que também teve sua partição em 1.967, época de 

difusão filantrópica. 

Destacou-se também Friedman numa perspectiva clássica, sob o argumento de que a 

responsabilidade social corporativa é determinada pelo desenvolvimento econômico, circulação de riquezas 

e cumprimento dos deveres legais apenas. Esse entendimento foi difundido por ele no período de 1.962 à 

1.970. Muitos outros estudiosos ainda na década de 1.970 se ocuparam com a expansão do tema. Já em 

1.980 essa questão tendeu a ser amena, uma vez que passaram a se ater mais a elaboração de pesquisas para 

ampliar o entendimento e aplicabilidade da responsabilidade das organizações. 

Em 1.990 houve uma avanço tecnológico no setor comercial e aperfeiçoamento da caracterização da 

responsabilidade social, de maneira a propagar a ética para a efetividade dos negócios, implementação de 

políticas públicas inclusive a teoria dos Stakeholders que segundo Uadson Martins é assim entendida: 

―...o estudo dos stakeholders deve considerar a organização como pertencente a um sistema aberto 

com múltiplas relações de influências, porque as organizações não são auto-independentes ou auto-

suficientes, ficando condicionadas às demandas do ambiente para fornecer recursos necessários e absorver 

outros recursos.‖[2] 

2.     Quem é deficiente em nossa legislação 

Para esclarecer a reflexão sobre quem pode ser beneficiado com o incentivo aos contratos de teletrabalho, 

apresenta-se a seguir  uma breve exposição  do que foi e ainda deve ser alterado em nossa legislação 

infraconstitucional. 

  

2.1  Deficiente físico: 

Regulamentando a Lei n. 7.853/89, o Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999, em seu Art. 4º, I, definia 

como deficiente físico quem tivesse alteração completa ou parcial do corpo, paralisia cerebral, amputação ou 

ausência de membro e deformidade congênita ou adquirida (exceto as deformidades estéticas) e 

regulamentando as Leis n. 10.048/00 e 10.098/00, o Dec. 5.296 de 2 de dezembro de 2004, em seu Art. 

5º,§1º, I, ―a‖, ampliou este conceito para incluir como deficiente físico também o portador de nanismo e o 

ostomizado. E, com muita justiça, o PL 7.699 de 2006 inclui as deformidades ou alterações estéticas, e a face 

disforme. 
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                                        2.2 Deficiente auditivo; 

Como avanço o Projeto de Lei n. 7.699/06 já aceita como deficiente auditivo a perda unilateral, enquanto o 

Dec. 5.296/04, Art.5º,§1º, I, ―b‖, ainda somente considera como deficiente auditivo aquele que tem 

perda  bilateral parcial ou total. E o Dec. 3.298/99, art. 4º, II, somente estabelecia os seguintes graus e 

níveis: a)25 a 40 db– surdez leve; b)41 a 55db- s.moderada; c)56 a 70 db-s. acentuada; d)Acima de 91db-

surdez profunda; f) Anacusia. 

  

2.3  Deficiente visual: 

O Dec. 3.298/99, Art. 4º, IV, definia como deficiente visual quem tivesse ―acuidade visual igual ou menor 

que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações.‖ E o Dec. 5.296/04, Art.5º,§1º, I, ―c‖, considera a cegueira, a 

baixa visão e a visão monocular. 

  

2.4  Projeto de Lei n. 7.699 de  2006 

O PL 7.699/06, amplia o conceito de deficiente para considerar também: a) Deficiente intelectual; b) Semi-

deficiente; c) Autista; d) Condutas; e) Deformidades ou alterações estéticas; f) Face disforme; g) Deficiência 

auditiva unilateral (atualmente é bilateral). 

  

2.5  CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade (OMS/ONU): 

E a CIF que já tem alterado a legislação de vários países recomenda a inclusão como deficiente também dos 

portadores de: a) Fissuras lábio-palatais; b) Insuficiência renal crônica; c) Albino; d) Anemia falciforme; e) 

Artrite reumatóide; f) Obesidade mórbida. 

  

  

3.  Teletrabalho 

Atualmente a competição e a globalização da economia, exigem dos países agilidade e demanda de 

qualidade. Por isso que países que recusaram a flexibilização, amargam hoje altas taxas de desemprego.  É 
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dentro deste contexto que surge o teletrabalho, com a proposta de ser uma nova forma de trabalhar, uma 

resposta à evolução das tecnologias, onde todas as formas de trabalhar estão sendo profundamente alteradas.  

As relações de trabalho também se transformaram, agora empregados e empregadores entendem que 

para superar os  desafios, se adaptar a velocidade das mudanças que a tecnologia traz, e se manter num 

mercado globalizado e competitivo, é preciso organização e cooperação. O teletrabalho é pois a 

possibilidade de se trabalhar a distância, através do uso ou não, de equipamentos tecnológicos e de 

comunicação. Mas não é necessariamente um trabalho a domicílio, apesar de ser quase sempre realizado na 

casa daquele que presta o serviço. 

É um trabalho que oferece vantagens e desvantagens como qualquer outro, mas que desconhece 

fronteiras geográficas ou de idiomas e com a tendência mundial de só vir a crescer. 

  

3.1 Conceito 

As conceituações doutrinárias são variadas e se encontram em processo de formação 

evolutiva. Na doutrina ainda não há um conceito único e nem mesmo um consenso no que tange 

a uma definição precisa de Teletrabalho. 

As divergências mais específicas ocorrem em relação à utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação como sendo ou não requisito essencial do teletrabalho e quanto ao 

fato dele ser uma espécie de trabalho à distância ou uma nova espécie de trabalho a domicílio, 

desta forma,  passamos a reproduzir algumas das definições encontradas. 

Para Valentin Carrion teletrabalho é: 

“... aquele prestado pelo empregado em sua residência, remetendo o resultado para a empresa 

através de meios informatizados”[ii] 

João Hilário assinala que: 

“No campo do Direito, a expressão teletrabalho pode ser tratada como gênero e espécie. O 

teletrabalho afeto às relações de trabalho constitui uma das espécies, pois a prestação de serviço 

pode ser tanto de natureza subordinada quanto autônoma. Por conseguinte, a relação jurídica com o 

destinatário do serviço tanto pode ser decorrente de um contrato de trabalho quanto de um contrato 

de prestação ou de locação de serviços típica do Direito Civil. Ambas são espécies do gênero 

teletrabalho.” [iii] 

Outro autor entende que: ―... o teletrabalho é atividade do trabalhador desenvolvida total ou 

parcialmente em locais distantes da sede principal da empresa, de forma telemática. Total ou parcialmente, 

porque há teletrabalho exercido em parte na sede da empresa em parte em locais dela distantes‖ [iv] 
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT), define o teletrabalho como:  

“...a forma de trabalho efetuada em lugar distante do escritório central e/ou do centro de 

produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora 

da comunicação.”  

Este tipo de trabalho descentralizado não só pode ser realizado a partir do domicílio como também em 

telecentros, centros satélites de teleserviço ou a partir de qualquer ponto onde se encontre o teletrabalhador 

móvel. 

  

3.2  Denominações 

Teletrabalho é o termo preferido na Europa onde, até recentemente, não havia nenhuma palavra 

aceitada. Assim, na Europa nós temos télétravail, Telearbeit, telelavoro, teletrabajo, e telearbet (teletrabalho 

em francês, alemão, italiano, espanhol, e sueco, respectivamente), mas só télépendulaire, Telependlung e 

telependla (telecommuting em francês, alemão, e sueco) até onde eu sei. 

Teletrabalho (telework), trabalho à distância ou ainda o termo mais moderno telecommuting, são 

termos utilizados para designar o trabalho daqueles que utilizam um computador equipado com modem e 

linha telefônica e fazem parte ou não do quadro de empregados de uma empresa, mas não precisam 

comparecer às instalações da mesma para desempenhar suas atividades (BEER e BLANC, 1985). 

Télétravail (França) – telework (E.U.A.) – telecommuting (E.U.A.) – telewerk 

(Alemanha) – telearbeit (Alemanha) – work-at-home (E.U.A.) – fernarbeit home-based work 

(E.U.A.) –  trabalho a distância – geographically independent work –remote work – teletrabajo 

(Espanha) – telelavoro (Itália) – independent work location – tecnology-aided  – home-based 

work – trabalho eletrônico no domicílio – telesubstitution – electronic homework trabalho 

flexível – working at home – homeworking – home working – home-working commuting – 

remote freelancing – eworking – teleworking – distance contracting – virtual temping 

O termo ―telework‖ tende a ser mais usado na Europa enquanto ―telecommuting‖ é mais 

utilizado nos Estados Unidos (tele – prefixo que significa distância) 

  

3.3. Elementos Caracterizadores 

Segundo Breton6, três elementos caracterizam o teletrabalho: 

1.     - o teletrabalho é uma atividade realizada à distância, isto é, fora do perímetro onde seus resultados são 

esperados; 
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2.     - quem dá as ordens não pode controlar fisicamente a execução da tarefa. O controle é feito com base 

nos resultados, não sendo, portanto, direto; 

3.     - esta tarefa é feita através do uso de computadores ou outros equipamentos de informática e 

telecomunicações. 

  

3.4. Origem 

O teletrabalho é uma forma de organização, que nasceu possivelmente por volta de 1857[v] com a 

característica de mudar, senão radicalmente, de forma marcante ao menos, a nova realidade no mundo do 

trabalho. 

Este processo evolutivo vigente, não possui ainda um conceito, uma definição precisa e final do que 

venha a ser o teletrabalho, porque para alguns estudiosos do assunto, ainda existem pontos divergentes, 

como a utilização ou não de tecnologias de informação e comunicação, e em relação a periodicidade da 

quantidade de horas/mês trabalhadas em atividades fora do escritório.  

O teletrabalho é o trabalho realizado distante da organização contratual, e a atividade do 

teletrabalhador, pode ser desenvolvida em casa ou na sede da empresa, pois ela é uma prestação de serviço 

destinada a terceiros e sob a subordinação destes, e não deve ser considerado apenas um trabalho de 

informática ou necessariamente ligado as novas tecnologias de comunicação. 

  

4. Aspectos jurídicos e contratuais do teletrabalho 

A mutabilidade é a essência da existência da natureza, ela faz parte da história do homem assim 

como a eterna busca da superação de si mesmo. Esta vontade enraizada em sua essência é que incita as 

descobertas e as criações, e a eterna necessidade de aperfeiçoar-se constantemente. Da mesma maneira que a 

natureza faz durante o processo de evolução das espécies, só que na contramão da natureza que leva 

milênios, o ser humano o faz em anos e até meses. 

Entre tantas transformações radicais provocadas pelo homem, está o processo tecnológico, com todos 

seus aparatos eletrônicos, que aceleram e alteram nosso cotidiano em uma vida mais dinâmica e socialmente 

contraditória. 

Entre estas mudanças causadas pela enxurrada tecnológica, estão as relações trabalhistas e as novas 

formas de trabalho com seus aspectos jurídicos e contratuais.  

O teletrabalho não constitui um instituto jurídico, mas antes uma espécie de organização de trabalho 

que necessita ser ajustada, através de contrato, para cada caso específico conforme a situação do assalariado, 

do seu uso, de suas funções, da atividade do empreendimento, do setor de atividade, sua duração entre outras 

coisas. 

Como lembra Rosário Gallardo Moya: 
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“A qualificação jurídica desses trabalhadores não é única, mas dependerá do modo como se leve a 

cabo a prestação, isto é, do seu conteúdo obrigacional. Em caráter geral pode-se afirmar que o 

vínculo entre o que presta um serviço e o que o recebe tanto poderá ser de natureza comercial, 

quanto civil ou trabalhista” (MOYA, 2000: 60-61)[vi]. 

Nossa Constituição ordena que o Estado promova programas científicos-tecnológicos que estimulem 

as empresas a investir no setor e a implantar a participação nos lucros para os empregados, portanto, a norma 

em questão ainda se encontra sem a lei que a implementará. 

Entre os vários aspectos jurídicos do teletrabalho[vii], destaca-se a subordinação, pela característica 

da atividade desenvolvida, que reclama alguns requisitos e parâmetros a serem respeitados e delineados 

através da negociação coletiva. 

Já que o teletrabalho é importante por vários aspectos, como, o benefício ao ecossistema por diminuir 

o tráfego nas grandes cidades, promover uma maior aproximação no ambiente doméstico, dar liberdade de 

local e de tempo para o trabalhador, a redução de custos para a empresa, precisam ser adotados instrumentos 

eficazes pela via legislativa, a fim de garantir condições favoráveis e ideais de trabalho, inclusive no que diz 

respeito a preservar a saúde do teletrabalhador. 

O Brasil já entrou na fase da abertura econômica, mas seu quadro legal do trabalho continua muito 

rígido, onde a maior parte dos direitos e deveres está na Constituição e na CLT, e os brasileiros ainda 

acreditam que colocando mais e mais direitos na Constituição e na CLT os trabalhadores estarão mais 

protegidos. Mas isto não corresponde a realidade, antes mesmo da Constituição de 1988, o país já possuía 

uma imensa parcela de sua força de trabalho dentro do mercado informal. E quando foi criado uma série de 

novos direitos trabalhistas no campo da Constituição, o mercado informal deu um grande salto. 

Nossa Constituição e nossa CLT[viii] não foram criadas para atender um mercado aberto mas, foram 

direcionadas para os trabalhadores do mercado formal. Hoje os legisladores brasileiros e a comunidade 

jurídica do nosso país têm pela frente o grande desafio de formular um novo quadro legal que permita ajustar 

o trabalho as mudanças de um mundo globalizado, tecnológico e muito competitivo. 

O Direito do trabalho assenta sua estrutura em basicamente três pilares: o da proteção à jornada, o da 

proteção ao salário e o da proteção à relação de emprego. Dentro deste contexto na área jurídica do trabalho 

a domicílio, recomenda-se  entre outras coisas: “em não se tratando de um vínculo de assalariamento, de 

fato, incentivar a institucionalidade de “contratos de atividade”, regidos pelo Direito Civil e fora, portanto, 

do âmbito do Direito do Trabalho” (LAVINAS,1998: 43)[ix]. 

Em relação ao direito internacional do trabalho[x], cabe a OIT, estudar propostas e levá-las à 

comunidade mundial numa convenção internacional do trabalho, que regule o teletrabalho, no sentido de 

preservar o trabalho humano e sugerir comportamentos que busquem a manutenção dos postos de trabalho e 

a dignidade do trabalhador, reconhecendo o caráter irreversível do teletrabalho. 

 Já que estamos vivendo transformações profundas nas relações sociais, torna-se imprescindível 

adoção de mecanismos que garantam o progresso e o desenvolvimento que o mercado exige sem prejudicar 

o trabalhador e sua família. 

  

5.  O Deficiente e o Teletrabalho no Direito Comparado 

Na história das civilizações a cultura de tratamento oferecido aos portadores de deficiência são amplas, vão, 

desde a decisão e direito do pai em exterminar o filho deficiente ao nascer, como na Roma Antiga[xi], até o 
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século XIX, com a Revolução Industrial, que fez surgir uma legião de mutilados pela falta de segurança do 

trabalho nas indústrias, além de guerras e doenças, que forçaram vários países a elaborar uma legislação com 

a finalidade de atender e proteger os trabalhadores e suas famílias. 

Hoje os acordos e negociações deverão evoluir e se legalizar, pois a realidade do trabalho deixou de ser 

homogênea e adequada às velhas classificações profissionais, para uma diversificada linha de possibilidades. 

Os direitos do trabalho, do teletrabalhador e dos deficientes, vêm sendo discutidos em todo o mundo, e a 

análise deste movimento mundial no Direito Comparado, serve de luz para a compreensão do próprio Direito 

nacional e do fenômeno jurídico que envolve estas questões. 

O primeiro conceito normativo internacional referente ao direito do trabalho sobre a pessoa portadora de 

deficiência data de 1955, na Recomendação n° 99[xii] da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

onde o termo deficiente significa a pessoa cujas possibilidades de obter e conservar emprego adequado 

fiquem reduzidas, frente a incapacidade física ou mental.  

A partir da década de 70 e 80 a legislação de diversos países se volta para a proteção especial ao 

trabalho dos deficientes físicos. Ao se preocupar com seu acesso ao emprego, acabam assegurando aos 

deficientes o direito a um determinado número de postos de trabalho nas empresas, tanto no setor 

público quanto no setor privado. 

No Brasil, a Lei 10.048 sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 19 de dezembro 

de 2000, que regulamenta o projeto de acessibilidade n° 4.767 de 1998, é uma legislação que deveria 

transformar ruas, calçadas e edificações públicas ou particulares, em locais de acesso para todas as 

pessoas, indiferentes se suas limitações são temporárias ou permanentes. Entretanto, até hoje...    

A legislação brasileira de proteção aos direitos dos deficientes encontra-se entre as mais bem 

elaboradas no mundo. Mas não basta legislar buscando os resultados desejáveis socialmente, o mais 

importante é a eficácia. Portanto, de nada vale a lei se a sua execução é negligenciada. 

  

5.1. Bélgica 

Há leis que somente têm o objetivo de garantir a igualdade de salários em relação aos outros 

trabalhadores, como a lei belga de 1977, cujo artigo 1° assegura remuneração equivalente aos salários 

convencionais mínimos fixados para trabalhadores válidos ou inválidos. 

Certos das dificuldades encontradas para desenvolver medidas impositivas, como a garantia de 

obtenção de empregos, alguns países colocam para o empregador a possibilidade de substituir a oferta 

direta de vagas ao deficiente pela contribuição em dinheiro, destinadas aos organismos de reeducação, 

formação e readaptação profissional destes deficientes.  
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5.2. Argentina 

Na Argentina, a Lei de emprego de n° 24.013, de 1991, prevê entre outras coisas, os programas para 

deficientes, que deverão estar atentos para as atividades que estas pessoas  possam desempenhar segundo sua 

capacidade e qualificação. E estes programas deverão conter: 

a)    promoção de oficinas protegidas de produção e apoio ao trabalho dos deficientes que trabalhem no 

domicílio; 

b)    determinar o cumprimento de dar trabalho as pessoas deficientes em uma proporção a partir de 4% do 

pessoal nas entidades públicas nacionais, e; 

c)     promover a inclusão das convenções coletivas de cláusulas de reserva de postos de trabalho no setor 

privado para os deficientes. 

Enquanto a Lei n° 24.465 de 1995 dispõe sobre as modalidades especiais de promoção de emprego, 

estabelece que o empregador tem direito de contratar as pessoas portadoras de deficiência por um período 

mínimo de 6 meses e máximo de dois anos. 

Já a resolução n° 2.542/75 da ONU, sobre a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiências, foi lançada para que fossem adotadas medidas em planos nacionais e internacionais como base 

para o apoio e proteção destes direitos. 

  

5.3. Portugal 

Em Portugal, segundo Antonio José Moreira[xiii]: 

“a Constituição da República consagra como obrigação do Estado a realização de uma política 

nacional de prevenção e tratamento, reabilitação e integração social dos deficientes, devendo, pois, 

ser-lhes assegurado o exercício efetivo dos direitos reconhecidos e atribuídos aos cidadãos em 

geral, nomeadamente o direito do trabalho” (VILLATORE, 2000: 44)[xiv]. 

Apesar do teletrabalhador em Portugal não ser objeto de uma legislação específica, as leis gerais do 

trabalho são aplicáveis aos teletrabalhadores e seus empregadores. 

Os problemas existentes nesta área como: o controle do tempo de trabalho e respeito a mistura das 

esferas de vida profissional e pessoal; o isolamento físico; a ausência de progressão na carreira; a 

responsabilidade por custos adicionais, equipamentos e seguros; são questões para serem negociadas e 

objetivamente regulamentadas. Mas exigem uma regulamentação específica. 

A Lei de emprego protegido[xv], define o emprego como: “toda atividade útil e remunerada que, 

integrada no conjunto da atividade econômica nacional e beneficiando as medidas especiais de apoio por 
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parte do estado, visa assegurar a valorização pessoal e profissional das pessoas deficientes, facilitando a 

sua passagem, quando possível, para um emprego não protegido” (ROMITA, p.4[xvi]). 

            Quanto a habilitação e a reabilitação na lei portuguesa, existe um artigo na Lei n° 100, de 1997 que 

diz que o Governo criará serviços para adaptar e readaptar os profissionais garantindo a coordenação entre 

estes serviços e aqueles já existentes, tanto do Estado quanto de Instituições particulares. 

  

5.4. França 

Enquanto isto a legislação francesa, que possui a Lei n° 75.534, de 1975, estabelece que: “a 

condição de pessoa portadora de deficiência será reconhecida por uma Comissão técnica de orientação e 

de reabilitação profissional” (VILLATORE, 2000: 44),  mas independe da Lei, a França já possui como 

tradição as normas que obrigam os empregadores de reservar, certos números de postos de emprego às 

pessoas portadoras de deficiência. 

Anteriormente visavam os inválidos de guerra (lei de 1924), hoje visam principalmente os 

deficientes, e foi uma lei de 1957 que estabeleceu, pela primeira vez a prioridade do emprego em favor dos 

deficientes, legislação esta que sofreu muitas alterações. 

Uma outra lei deu eficácia às medidas voltadas a conferir prioridade de empregos a certas categorias 

de pessoas, onde todo aquele empregador que tiver a seu serviço pelo menos vinte empregados têm 

obrigação de acordo com o dispositivo no artigo L. 323-1, al.1, do Cód. do Trab., a obrigação de empregar 

deficientes, em tempo integral ou parcial numa proporção de 6% do efetivo total de empregados. 

O impasse é que o empregador pode admitir o número de deficientes que pede a lei, mas pode 

também se desobrigar frente a celebração de contratos com empresas que empregam deficientes, ou cumprir 

a obrigação através de um acordo coletivo que estabelece um programa em favor dos deficientes. 

  

5.5. Itália 

Na Itália, existe ao lado do sistema de colocação ordinária, o de colocação obrigatória, que é 

regulado pela Lei n° 482, de 1968, sendo que esta lei que possui fins de solidariedade social com a finalidade 

de inserção na vida produtiva de algumas categorias especiais de pessoas, acaba por impor aos empregadores 

a obrigação de admitir um determinado número de integrantes dessas categorias. E as empresas que possuem 

mais de 35 empregados são obrigadas a admitir, 15% do pessoal das categorias especiais. 

Também a Constituição da República italiana, de 1947, institui que é um dever da República remover os 

obstáculos de ordem econômica e social, que possam de fato limitar a liberdade e a igualdade dos cidadãos, e 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11212

file:///C:/Users/PABLO/Desktop/OK-O%20TELETRABALHO%20PARA%20DEFICIENTES%20NA%20PERSPECTIVA%20DA%20RESPONSABILIDADE%20SOCIAL%20CORPORATIVA.doc%23_edn17


impedir o pleno desenvolvimento da pessoa e sua efetiva participação à organização política, econômica e 

social do país. 

  

5.6. Espanha 

O ordenamento jurídico espanhol, segundo o dispositivo no artigo 17.2 do estatuto dos 

Trabalhadores, de 1980, estabelece o instituto das reservas e preferências de emprego. De acordo com a 

Constituição espanhola: “os poderes públicos realizarão uma política de previsão, tratamento, reabilitação 

e integração das pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais e psíquicas, aos que prestarão 

atenção especializada que requeiram e os ampararão especialmente para o desfrute dos direitos que 

este  Título outorga a todos os cidadãos” (VILLATORE, 2000: 46). 

O grande desafio das leis mundiais voltadas para os portadores de deficiência é eliminar a 

discriminação que faz sombra aos seus direitos como cidadãos participativos da sociedade. Porque mesmo 

que os direitos destes indivíduos já tenham sofrido modificações ao longo da história, ainda há o que evoluir. 

  

Conclusão 

A conclusão sobre o teletrabalho e suas variações como uma forma específica de emprego, oriunda do 

mercado globalizado e do domínio tecnológico, revela que enquanto uma extensão das relações trabalhistas 

possui uma diversificação de conceitos e definições, e uma infinidade de casos aplicáveis, o teletrabalho é 

ainda muito semelhante às demais formas de trabalho assalariado. 

Cada vez mais o trabalho está em crise, uma crise que decorre da transformação sócio-econômica 

pela qual passamos, e a questão do desemprego é uma questão central do final do século XX e deste início 

de século. 

Hoje, para produzir riquezas, já não é mais necessário o trabalho de todas as pessoas. Aumentar a 

produção não significa mais necessariamente ampliar a área cultivável ou trabalhar mais. Ao contrário do 

que acontecia no passado, crescimento econômico não significa mais aumento de empregos. 

Aumentar a produtividade faz parte de uma grande transformação, que consiste numa mudança de 

conceitos. Trata-se de um novo sistema que se instaurou e determina o fim do trabalho, como era pensado 

até então. 

O conceito de trabalho, que era o fundamento da nossa civilização ocidental, envelheceu, e muitos 

milhões de seres humanos, na nova concepção trabalhista já não servem sequer para serem explorados. 
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De acordo com esta realidade o teletrabalho surge como uma alternativa diante da complexidade que 

envolve as mudanças no processo de trabalho. Ele também atende um público até então discriminado e 

deixado de lado, que são os portadores de deficiência.     

Dentro deste contexto, o Direito do Trabalho tem o papel de criar diretrizes e normas que regulem 

esta nova forma de trabalho e possibilitar profundas reflexões para a criação de uma vastidão de atividades 

alternativas, dentro ou para além da lógica racional capitalista. 

Para que a economia reencontre o caminho certo e o índice de desemprego diminua, instituições, 

pessoas e governos precisam assumir responsabilidades no sentido de suavizar o problema e adotar uma 

política econômica de estímulo aos empreendedores dentro desta economia informatizada e globalizada. 

O direito do trabalho também se norteia pelo respeito à dignidade humana, uma vez que este respeito 

não é mais um dentre os direitos da pessoa, é, acima de tudo, o fundamento da sociedade moderna, o alicerce 

no qual se erguem, inclusive, os pilares que dão sustentação à noção social do trabalho e de seu ordenamento 

jurídico. É imprescindível, por conseguinte, que os operadores do direito mantenham um estreito 

relacionamento com a realidade e com todas as formas de valorização dos atores sociais por meio da 

responsabilidade social como fator básico da cidadania. 
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PARA UMA NOVA LICITAÇÃO: FÓRMULAS DIGNAS POSSÍVEIS

FOR A NEW BIDDING: POSSIBLE FORMULAS

Adriana Goulart De Sena
Mila Batista Leite Corrêa Da Costa

RESUMO
O artigo, partindo do pensamento tópico, busca demonstrar a obrigatoriedade da Administração
Pública no procedimento licitatório estabelecido pela Constituição de 1988 e pela Lei 8.666/93
garantir o cumprimento das normas trabalhistas. O fundamento é a necessidade de efetividade
dos direitos fundamentais constitucionais, além da própria função do Estado de tutor das normas
trabalhistas cogentes, vez que de ordem pública. Os instrumentos metodológicos utilizados são
qualitativos, com enfoque para a doutrina e jurisprudência. As fórmulas possíveis para proteção
ao trabalhador no procedimento licitatório são analisadas no texto com base na vertente
jurídico-dogmática. Tal opção visa dar prioridade aos elementos internos ao ordenamento
jurídico e especial compreensão das relações no campo analisado e na realidade social em que
se inserem.
PALAVRAS-CHAVES: Licitação; Lei 8.666/1993; Tópica; Direitos Trabalhistas.

ABSTRACT
The article uses the topical way of thinking to demonstrate the obligation of government to
protect labor rights in the bidding process established by the 1988 Constitution and Law
8.666/93. The reason is the need to give effectiveness to fundamental rights and the fact that
the government has the constitutional role to enforce labor rules. The methodological tools used
are qualitative, focusing on the doctrine and jurisprudence. The objects of the analysis are the
possible formulas for protecting workers in the bidding process using the juridical-dogmatic
thinking, giving priority to internal elements to understand the legal system of relations in the
social reality in which they operate.
KEYWORDS: Bidding; Law 8.666/93; Topical; Labor Rights.

1. INTRODUÇÃO

 

 
“Existem certezas humanas fundamentais que não podem ser logicamente demonstradas e também são
pouco evidentes. Produtos humanos fundamentais, como a retórica, a poesia, a história e a própria
prudência que regula a vida prática, não se baseiam em verdades do tipo matemático”[1].

 

 

A licitação tem imensa relevância na prática administrativa moderna, considerando a grande complexidade da vida em

sociedade. É um instituto democrático que, em virtude do regime jurídico-administrativo ao qual está submetida a Administração

Pública, orienta a prática mencionada nos sentido de gerir os recursos públicos destinados à aquisição de bens ou serviços. 

É imposta pela própria Constituição da República (CR) no art.37, XXI[2] e baseia-se na idéia de competição isonômica

entre os interessados que preencham os requisitos estabelecidos no texto constitucional e na Lei 8.666/93, também chamada de Lei

de Licitações.

O processo de construção da idéia de Democracia é pautado por desafios, rupturas e continuidades necessárias, em

especial quando tem como referência uma constituição como a de 1988, fruto de transformações profundas no ideário social. Nesse

sentido, o instituto da licitação deve ser revisitado no sentido de torná-lo um instrumento o mais democrático possível,
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considerando os valores e interesses que o permeiam.

Vários são os problemas detectados no instituto da licitação quando ele é analisado do ponto de vista do Direito do

Trabalho, um ramo sempre voltado para a dignificação da pessoa que trabalha. Utilizando-se de conceitos baseados no raciocínio

tópico, focado na resolução dos problemas e dos fatos jurídicos suscitados e não no ordenamento, serão apontadas possibilidades e

sugestões de análise do procedimento em virtude da necessidade de tutela dos direitos trabalhistas.

 

 

2. PARA UM NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 

 
“As normas constitucionais não são exatamente as regras do jogo, são na verdade regras preliminares
que possibilitam o desenrolar do jogo”[3].
 

 

A Administração está regida por um conjunto de princípios e normas que impõem determinados limites e restrições à sua

atuação, bem como gera determinadas prerrogativas. O regime jurídico administrativo é estruturado, segundo Bandeira de Mello, a

partir de dois princípios fundamentais: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade dos interesses públicos.

Exatamente pela submissão ao referido regime, a Administração Pública deve fazer uso do instituto da licitação quando pretender

adquirir ou alienar bens para a obtenção de serviços[4].

A licitação é um procedimento que diz respeito à forma de celebração de contratos e para que haja “determinação da

pessoa que ofereça à Administração condições mais vantajosas, após um convite a eventuais interessados para que formulem

propostas, as quais serão submetidas a uma seleção”[5].

O procedimento licitatório pode ser analisado sob vários enfoques, segundo Dallari: econômico, jurídico ou pelo viés da

ciência da Administração. A análise será feita do ponto de vista da justiça da escolha feita pela Administração, isso porque que

muitas vezes a licitação negligencia o cumprimento de normas trabalhistas, engessa a possibilidade de escolha mais eficaz e não tem

como ponto de partida a tutela dos direitos trabalhistas dos trabalhadores envolvidos na realização do contrato firmado.

O olhar parte, portanto, da prática administrativa, do problema, do fato. É um raciocínio tópico, que atua por meio da

indução. “É um modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a eles”[6]. O foco está nas premissas e não nas

conclusões.  Afasta-se, propositalmente, do pensar sistemático, cujo ponto de partida é o sistema, privilegiando-se a dedução[7].  

 

 

2.1 O Pensamento Tópico

 

 

A tópica é o pensamento dialético de controvérsias práticas, um procedimento especial de tratamento dos problemas que

consiste na mobilização dos topoi sugeridos pelas próprias controvérsias para a ponderação dos pontos negativos e positivos das

diversas opiniões que se referem a essas controvérsias. Os topoi são, nas palavras de Aristóteles, procedimentos padrão usados para

discutir qualquer assunto no âmbito de uma controvérsia. Na tópica, o pensamento jurídico gira em torno do problema e não da

norma.

 
Viehweg, na famosa obra Tópica e Jurisprudência, acentua que o Direito sempre foi destinado a
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solucionar questões práticas, problemas concretos. Todavia, a contar da Modernidade, passou a ganhar
relevo a dimensão sistêmica do fenômeno jurídico, encarando o problema, a partir de então, como uma
questão meramente secundária. Assim, sua proposta metodológica consiste justamente em reavivar o
raciocínio jurídico voltado para o problema e não para a norma, como ocorria, por exemplo, no antigo
direito romano. Viehweg redescobre, pois, a tópica[8].

 

A grande preocupação de Viehweg[9] era dar aceitabilidade às decisões jurídicas pela sociedade, uma espécie de

efetividade[10], porque a concepção kelseniana restringia a análise das decisões à moldura hipotético-legal, dando margem a

inúmeras possibilidades interpretativas conforme a razão subjetiva do magistrado[11].  Assim, estar-se-ia diante de uma ditadura

das decisões jurídicas, uma vez que não haveria controle sobre elas.

Há uma contraposição, para Viehweg, entre uma concepção positivista, restritiva de ciência, e a noção de prudência,

resgatada na antiguidade[12]. As ciências constroem teorias, hipóteses genéricas que são confirmadas pelos experimentos

empíricos. A análise do comportamento humano, por outro lado, com sua gama incomensurável de possibilidades, não pode

trabalhar com prognósticos científicos. As relações humanas não se subordinam ao argumento da indiscutibilidade. Trata-se,

segundo o autor,  “da práxis ou prática deliberativa conduzida pela ação moral, relativa à tomada de decisão”[13].

A partir disso, Viehweg nota que a estrutura formal do Direito nos séculos XVII e XVIII é lógica-dedutiva porque o

papel da hermenêutica era absolutamente secundário. A interpretação, segundo Ferraz Júnior[14], tende a perturbar sensivelmente

o rigor do sistema dedutivo. Perelman considera que o raciocínio valorativo tornou-se marginalizado da filosofia ocidental porque

era comparado à irracionalidade ou ausência de razão[15].

As teorias e institutos jurídicos, por resultarem de um ethos social, cumprem determinadas funções sociais e, para tanto,

devem utilizar-se de uma forma de pensar chamada tópica. Não é um método porque não é um conjunto de princípios de avaliação

da evidência, parâmetros de julgamento. “É um modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a eles”[16].

 
Assim, num campo teórico como o jurídico, pensar topicamente significa manter princípios, conceitos,
postulados, com um caráter problemático, na medida em que jamais perdem sua qualidade de tentativa.
Como tentativa, as figuras doutrinárias do Direito são abertas, delimitadas sem maior rigor lógico,
assumindo significações em função dos problemas a resolver, constituindo verdadeiras ‘fórmulas’ (…)
de solução de conflito. Noções-chaves como ‘interesse público’, in dúbio pro reo’ ‘autonomia da
vontade’ guardam um sentido vago que se determina em função de problemas, como a relação entre
sociedade e indivíduo, proteção do indivíduo em face do Estado (…) problemas estes que se reduzem,
de certo modo, a uma aporia nuclear (…): a aporia da justiça[17].

 

Os conceitos jurídicos não podem ser formalmente rigorosos, nem podem ser formulados na forma de axiomas lógicos.

São topos de argumentação, ou seja, lugares comuns, fórmulas variáveis no tempo e no espaço, persuasivos, usados com freqüência.

A Ciência do Direito deve, portanto, ser constituída pelo pensamento problemático.

 

 

2.2 Argumentação, Topoi e Teleologia da Licitação

 

 

A grande questão controversa que se coloca em torno da licitação é: deve haver tutela dos direitos trabalhistas no

procedimento? Os topoi construídos em torno do problema demonstram argumentos contrários como: a possibilidade de

burocratização do procedimento caso haja a inclusão de um novo requisito na fase de habilitação e a impossibilidade de

estabelecimento de exigências que extrapolem o rol estabelecido na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). Já os argumentos favoráveis
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situam-se: na possibilidade de inserção de um novo requisito na fase de habilitação a partir de uma leitura constitucionalizante do

texto legal; na possibilidade de tutelar os direitos trabalhistas por via distinta da fase de habilitação, a partir de um controle, por

exemplo, concomitantemente ao desenrolar do contrato; e também na imperiosa necessidade de dar efetividade aos direitos

trabalhistas constitucionalmente assegurados.

O ponto principal da argumentação jurídica favorável à necessidade de observância dos direitos trabalhistas na licitação é

o fato de que o Estado tem como papel fundamental resguardar tais direitos, tanto em virtude da moderna concepção hermenêutica,

que privilegia a efetividade dos direitos fundamentais constitucionais, quanto pela sua função precípua de tutor das normas

trabalhistas cogentes, de ordem pública.

Como acima declinado, pelo raciocínio tópico, as figuras doutrinárias no Direito são abertas, fluidas, tudo de modo a

assumir significações que tenham consonância com os problemas e fatos a serem analisados e a realidade social em que se inserem.

A própria noção de interesse público, cara ao ramo do Direito Administrativo, carrega essa plasticidade necessária à realização do

Direito como ideal de justiça.

Para Bandeira de Mello, o conceito jurídico de interesse público seria o interesse do todo, do próprio conjunto social, e

ressalta que existe um “falso antagonismo entre o interesse das partes e o interesse do todo, propiciando-se a errônea suposição de

que se trata de um interesse (...) desvinculado dos interesses de cada uma das partes que compõem o todo” [18].

No caso do procedimento licitatório, o interesse público corresponde à demanda da sociedade por lisura, eficiência e

justiça e, mesmo sendo os direitos trabalhistas direitos em certa medida individuais, há sempre a tônica coletiva do Direito do

Trabalho e o impacto em massa do descumprimento desses direitos no locus em que se insere o trabalhador. O interesse público

incorpora as demandas individuais na medida em que refletem um ethos social.

No entanto, no bojo do procedimento licitatório, há conceitos e interpretações cuja formalidade acaba por limitar a

atuação do Administrador Público e leva a repetidas escolhas prejudiciais à própria Administração e ao interesse público por ela

tutelado. Interpretações conservadoras de conceitos como legalidade e vinculação ao edital, além daquela que vislumbra no rol do

art.27 da Lei 8.666/93[19] um conteúdo exaustivo, legitimam práticas administrativas que negligenciam os direitos trabalhistas no

momento da escolha do melhor licitante e levam a verdadeiros fracassos contratuais. E assim se diz porque leva a uma escolha tanto

de interessados já descumpridores desses direitos quanto daqueles que poderão futuramente descumpri-los.

Uma análise importante a ser feita centra-se nos princípios que norteiam a licitação. Segundo Di Pietro[20], destacam-

se os seguintes princípios: Princípio da Igualdade, Princípio da Legalidade, Princípio da Impessoalidade, Princípio da Moralidade e

da Probidade, Princípio da Publicidade, Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Princípio do Julgamento Objetivo,

Princípio da Adjudicação Compulsória, Princípio da Ampla Defesa. O art.3º da Lei 8.666/93 estabelece alguns princípios licitatórios

de obrigatória observância, entretanto em um rol não exaustivo, a saber:

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL, 2009).

 

O Princípio da Igualdade permite à Administração Pública a escolha da melhor proposta e assegura aos interessados

igualdade de direitos. Esse princípio, previsto no art.37,  XXI CR, veda “o estabelecimento de condições que impliquem preferência

em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais”[21].

A Administração, a partir desse ponto de vista, ao não exigir o cumprimento dos direitos trabalhistas no momento em que

realiza a licitação, cria condições desiguais de competição entre os interessados. O interessado que cumpre as determinações legais
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trabalhistas estará em desigualdade diante daquele que os descumpre,  na medida em que a licitação tem como norte a escolha da

proposta que apresenta o menor custo de contratação.

Como a Lei 8.666/93 privilegiou o tipo de licitação denominado de “menor preço”, a Administração contratará o

interessado que demonstrar custo menor, independentemente da precarização da mão-de-obra utilizada. É no edital ou na carta

convite, ato por meio do qual a Administração divulga a abertura da licitação, que se estabelecem os requisitos para a participação

dos interessados, define-se o objeto e as condições do contrato. Todo o procedimento licitatório está estritamente vinculado ao

instrumento convocatório – carta convite na modalidade convite e edital na demais das modalidades.

No momento da confecção do edital, será especificado o tipo de licitação, conforme elenco constante no art.45, §1º[22],

que norteará o procedimento: menor preço (o licitante vencedor será aquele que ofertar o menor preço conforme as especificações

do edital ou convite); melhor técnica; técnica e preço; e maior lance ou oferta (nos casos de alienação de bens ou concessão de

direito real de uso).

Interpretando o Princípio da Legalidade, entende a doutrina administrativista que a Administração não pode estabelecer

um novo requisito na fase de habilitação que não esteja previsto no art.27 da Lei de Licitação,  interpretação esta que legitima a não

tutela dos direitos trabalhistas em momento algum do trâmite.

A habilitação é a fase do procedimento licitatório em que ocorre a abertura dos envelopes contendo a documentação

exigida (art.43, §1º Lei 8.666/93)[23]. É o conjunto de requisitos legais a ser preenchido pelo interessado para o exercício do

direito de participar do procedimento licitatório[24]. É o ato prévio do julgamento das propostas. Nasce, nessa fase, uma espécie

de “qualificação para licitar”, nas palavras de Cretella Júnior.

O art.27 mencionado indica que a documentação exigida na fase de habilitação deve referir-se apenas à habilitação

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e o cumprimento do disposto no incido

XXXIII do art.7º CR.

No entanto, merece reflexão a possibilidade de inserção de uma nova condição na fase de habilitação que dê vazão à

proteção de direitos trabalhistas, como apresenta o Projeto de Lei 7.077/2002, em tramitação no Congresso Nacional, que busca

sanar a falha no procedimento licitatório ao incluir no rol do referido artigo a exigência de regularidade trabalhista.

 

 

3. FÓRMULAS POSSÍVEIS?

 
 
Como técnica do pensamento problemático, é invertida a forma de pensar juridicamente. O pólo central,
agora, se irradia do problema do caso concreto, e dele se elegendo o sistema jurídico a ser aplicado, ou
mesmo construído, por meio de lugares comuns, gerais ou específicos, até se chegar à solução mais
razoável e adequada[25].

 

 

Fórmulas, portanto, no sentido Viehwegiano, podem ser concebidas, para além da alteração legislativa da Lei 8.666/93,

para solução da questão trabalhista diante do caso concreto, como a inclusão no edital de requisitos norteadores do procedimento no

sentido de tutela dos direitos mencionados; fiscalização rotineira do contrato firmado pela Administração no sentido de averiguar o

cumprimento da legislação trabalhista; e ainda a consolidação de uma prática judicial ética e justa a partir da reiteração de decisões

no sentido de reconhecer a necessidade de tutela dos direitos trabalhistas no procedimento, tanto na fase pré quanto pós-contratual.

O Princípio da Supremacia do Interesse Público, também chamado de Finalidade Pública, deve sempre ser firmado como

norteador da conduta estatal, tanto no momento da elaboração da lei como no momento de sua execução pela Administração
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Pública. O Estado, ao atuar com negligência, torna-se agente de desconstrução de direitos trabalhistas, além de se transformar, por

força da interpretação jurisprudencial, no garantidor dos créditos trabalhistas, consoante termos da Súmula 331 do TST[26]
(Tribunal Superior do Trabalho), empregando recursos públicos escassos que poderiam ser dirigidos à outra finalidade pública.

O TST entende haver, portanto, por meio da Súmula 331, responsabilidade do tomador de serviços quanto aos débitos

trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada para a prestação de serviços, aplicando-se o mesmo entendimento à

Administração Pública, apesar do disposto no §1º do art.71 da Lei 8.666/93. Isso porque o crédito trabalhista é do objeto do

contrato[27]. É uma construção perfeitamente legitimada por uma interpretação sistemática do ordenamento, em especial, pautada

na Constituição da República. Foi uma forma encontrada pela Justiça do Trabalho para sancionar a conduta culposa da

Administração Pública na escolha e fiscalização amadoras realizadas no procedimento licitatório.

Nesse aspecto, vale ressaltar a discussão relativa à inconstitucionalidade do §1º do art.71 da Lei de Licitações[28],

sobretudo quando comparado com o §2º do mesmo artigo, o que nos leva a afirmar que está a ocorrer uma discriminação

injustificada em favor da responsabilidade previdenciária em detrimento da trabalhista.

Não há fundamento que justifique a isenção da Administração Pública em relação à satisfação dos direitos trabalhistas

daquele trabalhador que desempenhou uma atividade em seu benefício. O dispositivo, quando aplicado ao caso concreto, deve ser

pensado e interpretado à luz do ordenamento jurídico como um todo, em especial por um olhar eminentemente teleológico.

Retirar da Administração Pública, beneficiária direta do uso da força de trabalho, a responsabilidade pelo pagamento das

contraprestações trabalhistas devidas não é plausível, devendo ser ressaltado, inclusive, seu caráter alimentar, sob pena de

subversão da segurança jurídica e da teleologia do Direito do Trabalho, que seria esvaziado pela própria conduta do Estado.

Por outro lado, há de se ressaltar que, do ponto de vista procedimental, a Administração dispõe de prerrogativas que lhe

asseguram uma determinada supremacia sobre o particular, como estabelece, por exemplo, o art.56 da Lei 8.666/93[29], ao

facultar a possibilidade de exigência de garantias contratuais, ou no caso do art.67[30] da mesma lei, que possibilita a fiscalização

da execução do contrato.

Nesse sentido, ao contrário das prerrogativas que o regime jurídico-administrativo lhe confere, deve ser encarada como

uma sujeição necessária a responsabilização da Administração no caso de inadimplência do contratado, por todas as razões

expostas, em especial para que seja preenchida a guarda do interesse público. O conceito de interesse público, como apresentado, é

aberto, mas, sempre informado por todos os preceitos de um Estado Democrático de Direito, o que, com a mais absoluta clareza,

significa tutela dos direitos trabalhistas.

A Administração dispõe ainda, pelo regime jurídico-administrativo, de prerrogativas processuais, como o direito de

regresso em ação própria, o que facilita em muito a cobrança do valor despendido pelos encargos trabalhistas, ao contrário do que

ocorre com o trabalhador. Acrescente-se, por outro lado, a injusta distinção entre o trabalhador concursado, ocupante de um cargo

público, e aquele contratado indiretamente via licitação, o que deve ser, ao menos, minimizado pelo pagamento das parcelas

trabalhistas devidas.

Para se resguardar desses eventuais desdobramentos, melhor seria se a Administração Pública agisse com acuidade no

procedimento licitatório. Se não é a Jurisprudência (tanto no sentido de decisões judiciais, como no sentido de Ciência do Direito) a

responsável por desempenhar o papel de proteção ao trabalhador hipossuficiente desamparado pela lei, deve-se questionar a

validade do próprio Direito.

 
Essa imperfeição de todo sistema de justiça, a parte inevitável de arbitrariedade que contém, deve
sempre estar presente na mente de quem quiser aplicar suas mais extremas consequências. […] Mas
todo sistema normativo imperfeito, para ser moralmente irrepreensível, deveria aquecer-se no contato
de valores mais imediatos e mais espontâneos. Todo sistema de justiça não deveria perder de vista sua
própria imperfeição e disso concluir que uma justiça imperfeita, sem caridade, não é justiça[31].
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Retomando o que já se desenvolveu acima, na tópica, o pensamento jurídico gira em torno do problema e não da norma.

A Ciência do Direito é a ciência dos fatos. “If you scrutinize a legal rule, you will see that it is a conditional statement referring to

facts”[32]. O foco está nas premissas e não nas conclusões.
 

“Enquanto no modo de pensar sistemático o ponto de partida é o sistema para dele deduzir a solução
para o caso concreto, no pensar tópico o ponto de partida é o próprio problema. Privilegia-se, assim,
nessa linha de raciocínio, a indução em contraponto à dedução”[33].

 

O método cartesiano, pautado na dedução, apresenta algumas debilidades justamente por não enfrentar a questão da

razoabilidade dos problemas jurídicos. Bastava que a decisão estivesse na moldura legal para que fosse válida, eficaz e justa. No

entanto, o raciocínio tópico propõe um olhar para o fato, para além da vigência formal da norma. Uma decisão judicial, portanto,

deve ser permeada pelas nuances da realidade social ao mesmo tempo em que contribui para a dignificação dessa mesma realidade.

Uma solução, portanto, para a questão da previsão inconstitucional do art.71, §1º da Lei de Licitações, que exclui a

responsabilidade da Administração pelos encargos trabalhistas do contratado, ou para a efetiva tutela dos direitos trabalhistas no

procedimento licitatório é a própria decisão judicial. A prática administrativa pode ser moldada por decisões judiciais reiteradas

mais condizentes com a realidade social do trabalhador envolvido na licitação. São decisões principiológicas, construídas a partir da

dimensão constitucional de efetividade.

“A Constituição não é um simples ideário”[34]. No século XX, nos países latino-americanos, o Poder Judiciário

permaneceu apagado, tendo o juiz uma função meramente de aplicador da letra da lei copiada do modelo europeu[35]. Ao final dos

anos 80, o Poder Judiciário ganhou proeminência com as reformas judiciais e nascimento do Estado de Direito em muitos países em

desenvolvimento. Deve, portanto, assumir sua parcela de responsabilidade ética pela conformação da realidade. Assumir a

constitucionalidade do §1º do art.71 ou negligenciar a necessidade de tutela dos direitos trabalhistas no procedimento licitatório

seria assumir a precarização da mão-de-obra envolvida e o impacto social é realmente relevante.

A despeito da tendência legalista do próprio Poder Judiciário, a concepção de máxima efetividade dos direitos

fundamentais autoriza interpretações mais condizentes com função teleológica trabalhista[36], pautada no bem-estar do

trabalhador e na sua proteção contra as adversidades do mundo moderno. Deveria o Estado, aliás, pautar-se nessa compreensão.

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 
Uma decisão razoável não corresponde ao mero subjetivismo ou à paixão, mas a um outro tipo de
racionalidade, qual seja, o que se utiliza da técnica argumentativa e se define pelo consenso[37].

 

 

O procedimento licitatório precisa ser repensado à luz da necessidade de tutela dos direitos trabalhistas, considerando a

relação clara e direta entre o dispêndio de mão-de-obra pelo indivíduo e sua correspondente contraprestação, o enquadramento do

trabalhador e seu impacto em um dado contexto sócio-econômico e, por fim, pela dignificação do próprio Direito como ciência do

fato social.   

A licitação é feita para a coletividade. Nesse sentido, cumpre à Administração realizar o interesse público conforme a

complexidade da realidade social em que está inserida. Nesse sentido, são os direitos trabalhistas parâmetros de efetividade a serem
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alcançados na licitação sob o ponto de vista teleológico do procedimento.

 A aplicação dos princípios da licitação aos atos administrativos oriundos do procedimento independe de disposição

normativa e estão abertos a interpretações possíveis e condizentes com coletividade a quem ela pretende atender.

A acuidade da Administração, por exemplo, ao resguardar o cumprimento das obrigações trabalhistas, no momento da

habilitação, ao longo do contrato ou ao seu final, cumpriria o princípio da eficiência de duas formas: do ponto de vista patrimonial,

seria assegurada uma contratação saudável, de forma a não comprometer recursos públicos que seriam destinados ao pagamento de

créditos trabalhistas futuros não pagos pelo licitante, uma vez que o Estado responde subsidiariamente, conforme Súmula 331 TST;

e, segundo, do ponto de vista moral, estará a Administração tutelando os direitos trabalhistas, definidos pela Constituição da

República como espécies do gênero “direitos fundamentais”.

Assim,  baseando-se no pensamento tópico, é possível, a partir do problema posto, problematizar as premissas para se

chegar a fórmulas, soluções possíveis. São muitos os topoi favoráveis à tutela dos direitos trabalhistas no procedimento licitatório e

variadas as fórmulas: a inclusão de um requisito comprobatório do cumprimento dos direitos trabalhistas na fase de habilitação, uma

fase extremamente relevante porque representa a admissão do interessado como partícipe do processo. Como demonstrado, o art.27

da Lei de Licitações veda qualquer inclusão nesse sentido, mas é possível desconstruir a idéia a partir de uma leitura constitucional

do dispositivo.

Outra alternativa seria a inclusão de requisitos no edital, o instrumento de regulação interna do procedimento licitatório

que, embora esteja submetido à lei, pode regular de forma mais adequada a inserção do procedimento naquela realidade específica.

Além disso, pode-se pensar na propagação da idéia de tutela dos direitos trabalhistas por meio das reiteradas decisões

judiciais nesse sentido, gerando um efeito, inclusive, sistêmico, como no caso da mobilização de instituições em torno da questão, a

ser feita, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho.

O raciocínio tópico tem o condão de desencadear soluções muito mais próximas da realidade do jurisdicionado. Nesse

sentido, os argumentos suscitados, os topoi, são pontos de partida para raciocínios argumentativos pautados na razoabilidade,

extrapolando os limites instituídos, inclusive, pela idéia de legalidade, sempre amparados pelo guarda-chuva do texto

constitucional. A necessidade de tutela de direitos trabalhistas na licitação dirige e orienta a argumentação que culmina em possíveis

soluções capazes de alterar e dignificar fórmulas, possíveis e lícitas.
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POR "UM OUTRO" DESENVOLVIMENTO NO SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO

FOR "ANOTHER" DEVELOPMENT IN THE TRADE MULTILATERAL SYSTEM

Juliana Silva Da Rocha

RESUMO
Tomando por base o impacto que as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) hoje
causam principalmente nos países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento, faz-se
uma alusão à obra de Milton Santos Por uma outra globalização, onde este discorre sobre os
impactos da globalização no mundo, afirmando deste modo que há três mundos: o primeiro
seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo
como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma
outra globalização. No entanto, o presente artigo, ao invés de centrar-se na globalização em si
mesma, vai discorrer sobre o sistema multilateral de comércio, e sua relação com o
desenvolvimento em todas as suas vertentes. Neste viés, traz-se os ensinamentos das teorias de
Amartya Sen, por ser uma referência no assunto. Por último, analisa-se a atitude do Brasil na
questão do Regime Automotivo Brasileiro de 1995, como uma forma de não subjugar-se às
regras comerciais mundiais que venham a trazer prejuízos para os países desenvolvidos e de
menor desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVES: de comércio multilateral, desenvolvimento, Organização Mundial do
Comércio, países desenvolvidos, países de menor desenvolvimento.

ABSTRACT
Considering the impact that the World Trade Organization – WTO rules cause nowadays
especially in the developing or the less developed countries, an allusion is made to the Milton
Santos book Por uma outra globalizaçao, in which the author talks about the globalization
impacts in the world, affirming in this way that there are three worlds: the first would be the
one we are made believe: globalization as a faire tale; the second would be the world as it is:
globalization as perversity; and the third, the world as it can be: another globalization. However,
the present article instead of centering in globalization itself, will talk about the trade multilateral
system and its relation with the development in all its strands. In this view the Amartya Sen
theories are brought, for being a reference in the subject. At last, Brazil’s attitude in the Brazilian
automotive regime in 1995 is analyzed, as a way not to subdue to the world trade rules that can
bring harm to the developing and less developed countries. 
KEYWORDS: trade multilateral system, development, World Trade Organization, developing and
less developed countries. 

1  INTRODUÇÃO

 

        Milton Santos em sua obra Por uma outra globalização[1] discorre sobre suas percepções acerca da

globalização. Neste viés, aponta que há três mundos a serem considerados: o primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a

globalização como fábula; o segundo seria o mundo como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele

pode ser: uma outra globalização.
        Assim, o autor traz essa idéia de analisar o mundo através da globalização, no entanto ressalte-se aqui que este fenômeno, pode
ocorrer sob diversos aspectos, uma vez que se trata de processo que abarca um gama de outros institutos. Ou seja, a globalização
está implícita ou até mesmo explícita em inúmeros acontecimentos e instituições mundiais recorrentes. Portanto, faz-se aqui uma
alusão à mencionada obra de Milton Santos, equiparando desta forma, a globalização ao sistema multilateral de comércio, mais
especificamente às regras da Organização Mundial do Comércio - OMC e a sua relação com o desenvolvimento.
 Levando em conta a relação entre sistema multilateral de comércio e desenvolvimento, mencionada alusão será realizada da
seguinte forma: Santos aponta a imagem da globalização que se quer passar para o mundo, como fábula. Já aqui no presente, fábula
será  a imagem que se quer passar da relação entre e sistema multilateral de comércio desenvolvimento; por sua vez, a perversidade,
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que para o professor nada mais é do que a realidade, aqui consistirá no fato de  que estando o sistema multilateral de comércio em
situação confortável, também estará o desenvolvimento, mas apenas no aspecto econômico, e não no desenvolvimento como um
todo; já um “outro” sistema multilateral de comércio (equiparando assim à idéia de Milton Santos quando fala “por uma outra
globalização”), ocorreria em prol do desenvolvimento em todas as searas possíveis, como um todo.
                            Uma vez esclarecida a alusão que aqui será realizada, se faz importante analisar o sistema de comércio multilateral,

desde sua origem no comércio internacional, iniciando pela trajetória histórica deste último a partir da 2ª Guerra Mundial. 
                            O fim da 2ª Guerra Mundial fez com que o mundo experimentasse uma Nova Ordem Econômica Mundial, e com
esta uma nova ordem também se apresentava na seara de comércio internacional.

        A fim de regular essa nova Ordem do comércio internacional, foram estabelecidas regras no documento
denominado de General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, ou seja, tratava-se de um acordo realizado de uma forma
simplificada, que foi eventualmente substituído pela Organização Mundial do Comércio - OMC[2].

É recorrente a idéia de que é de extrema importância o papel do comércio, e principalmente do comércio
internacional na promoção do crescimento, desenvolvimento econômico, e de que nenhuma nação cresceu negando o comércio
internacional.

        No entanto, atualmente a concepção que se tem de desenvolvimento é muito mais ampla do que se tinha
quando da criação do GATT. Quando se fala em desenvolvimento hoje, não se considera mais apenas seu aspecto econômico, e sim
o fato de que este está agregado ao bem-estar geral de uma sociedade. Assim sendo, considera-se que o desenvolvimento está
atrelado com o meio ambiente no sentido de promover o desenvolvimento sustentável, bem como, com políticas que envolvam
educação, igualdade de gênero, melhores condições de saúde e de trabalho, participação política e garantia dos direitos políticos dos
cidadãos, dentre outros elementos.[3]
Tomando por base este novo conceito de desenvolvimento, pode-se perceber que a criação da OMC traz em seu bojo um certo grau
de preocupação com esses novos aspectos, pois trata não mais apenas de liberalização do comércio de bens e serviços, mas também
de questões que envolvem meio ambiente, saúde pública, etc.

Contudo, mesmo com o surgimento desta parcela de preocupação por parte deste organismo no que diz respeito a questões não
comerciais, pode-se dizer que ela ainda é ínfima. Pois, percebe-se a existência de um conflito de interesses quando se analisa a
seguinte situação: ao mesmo tempo em que se faz urgente a proteção de políticas nacionais promotoras de crescimento,
desenvolvimento e redução de pobreza, a OMC e o sistema multilateral de comércio, em contrapartida, influenciam cada vez mais a
tomada de decisões em nível interno, deixando muitas vezes margem limitada de ação para a formulação de políticas públicas
voltadas para o crescimento nos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento.[4]
Neste sentido, Milton Santos faz brilhante contribuição, pois afirma que:

A atual subordinação ao modo econômico único tem conduzido a que se dê prioridade às exportações e
importações, uma das formas com as quais se materializa o chamado mercado global. Isso, todavia, tem trazido
como conseqüência para todos os países uma baixa de qualidade de vida para a maioria da população e a
ampliação do número de pobres em todos os continentes, pois, com a globalização atual, deixaram-se de lado
políticas sociais que amparavam, em passado recente, os menos favorecidos, sob o argumento de que o
recursos sociais e os dinheiros públicos devem primeiramente ser utilizados para facilitar a incorporação dos
países na onda globalitária. Mas, se a preocupação central é o homem, tal modelo não terá mais razão de
ser.[5]     

 

Frente a esta realidade, não há outra saída para os referidos países que não seja a união e também atitudes imbuídas de um grau de
imposição, ou seja, de uma não subserviência a todos os ditames da OMC, principalmente àqueles que prejudiquem seu
desenvolvimento. Como veremos mais adiante, o Brasil soube se portar de tal forma em determinada ocasião.

Em contrapartida, nota-se que é imprescindível que o sistema multilateral de comércio esteja apto a lidar com economias em
diferentes estágios de desenvolvimento, mesmo que para tal, se faça mister que alguns princípios e regras de igualdade entre os
Estados, sejam flexibilizados[6].

 

2  UM CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO MAIS  INTEGRADO À REALIDADE

                                     

Surgiu em 1962 a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD, sob a convocação do
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. É um órgão permanente da Assembléia Geral das Nações Unidas que foi criado
para contribuir para a redução dos desequilíbrios e das desigualdades na economia mundial, especialmente através do comércio
internacional, o qual tem para esta Organização importante papel no tocante ao crescimento econômico, primordialmente nos países
em desenvolvimento[7].

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11230



Note-se a preocupação com o aspecto econômico que esta Conferência traz em seu bojo. Preocupação esta que não parou por aí,
pelo contrário, como veremos a seguir.

Na verdade, o conceito de desenvolvimento acompanhou historicamente a noção de crescimento econômico, fora até mesmo
reforçado após o Consenso de Washington[8], pois este era o conjunto de medidas formuladas por economistas de instituições
financeiras como Fundo Monetário Internacional - FMI, Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja,
instituições que colocam o aspecto econômico em primeiro lugar.

Dando continuidade à tal política, na década de noventa, o FMI passou a recomendar a implementação das medidas do Consenso de
Washington a países emergentes, no entanto fatores como: a quebra da Argentina, a quase quebra da Rússia, a crise asiática,
demonstraram o fracasso do referido Consenso.

Válido ressaltar que está presente nas referidas políticas um grau de perversidade, de falta de responsabilidade por condutas que
vão atingir “o outro”. Neste contexto saliente-se que Milton Santos, quando faz colocações sobre a globalização perversa no terceiro
capítulo de sua obra, fala sobre uma dupla tirania, a do dinheiro e da informação, de modo que ambas fornecem as bases do sistema
ideológico que legitima as ações mais características de uma época em que o mundo torna-se unificado[9].

Levando em consideração a lógica do sistema multilateral de comércio, pode-se também afirmar que o mesmo é por muitas vezes
tirânico, pois não prioriza questões que concernem  ao desenvolvimento dos indivíduos, dos povos como um todo, mas sim apenas
com o aspecto econômico. Ou seja, claro fica que a preocupação nuclear deste sistema é em relação ao aspecto financeiro. Pode-se
assim, mais uma vez se fazer uma alusão aos ensinamentos do professor Santos quando aborda a questão da violência do dinheiro,
afirmando assim que atualmente “as megafirmas, devem obrigatoriamente, preocupar-se com o uso financeiro do dinheiro que
obtem. As grandes empresas são, quase que compulsoriamente, ladeadas por grande empresas financeiras”[10].

Bom exemplo extrai-se da obra A OMC e o regionalismo de Minoru Nakada. No capítulo em que expõe alguns aspectos do
antagonismo existente entre regionalismo e multilateralismo, o autor[11] colaciona alguns exemplos de painéis que foram
instaurados (ainda sob a vigência do GATT) para solucionar controvérsias envolvendo o art. XXIV[12] do mencionado Acordo.
Sendo um deles[13], o painel solicitado por Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua e Venezuela em 1993, contra o sistema
de importação de bananas da Comunidade Européia provenientes dos países da ACP (África, Caribe e Pacífico). O caso consistiu
basicamente no seguinte. Esses países – os da ACP – eram extremamente pobres, alguns deles dependiam exclusivamente da
exportação de bananas, e a paralisação no mencionado tipo de exportação poderia os fazer entrar em colapso total. Mesmo assim,
algumas indústrias de bananas dos mencionados países da América[14] baseados em controvérsias nas interpretações das regras do
GATT, como já dito, solicitaram painel, que teve como desfecho a determinação que a Comunidade Européia tomasse medidas para
se ajustar às regras do GATT. Desta forma, prejudicando demasiadamente os países da ACP.

O exemplo supra demonstra a preocupação contida em grande parte das tomadas de decisões por parte do organismo que encabeça o
sistema multilateral de comércio, qual seja: a ordem econômica. Neste contexto, uma preocupação em retrair o subdesenvolvimento
e fomentar o desenvolvimento em todas as suas vertentes fica relegada a último plano.

Diante do que já foi exposto até o momento, pode-se perceber que o desenvolvimento de um país não está atrelado apenas ao
aspecto econômico, pois, o conceito de desenvolvimento que surge hoje nas literaturas atuais, exige muito mais do que crescimento
econômico. Está sim ligado ao desenvolvimento social, entendido como a expansão da liberdade com solidariedade e da garantia de
estabilidade numa determinada sociedade.[15]
Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia é um dos expoentes na teoria do desenvolvimento. Em palestra[16] proferida no Banco
Mundial, discorreu sobre a relação do desenvolvimento com a reforma jurídica e reforma judicial no processo. Não obstante o
discurso estar atrelado às mencionadas reformas, o autor teceu inúmeras considerações sobre o desenvolvimento como um todo, de
extrema pertinência para o presente texto.

Ele inicia sua fala colocando que o objetivo da Conferência é a necessidade de compreender as interconexões entre diferentes
aspectos do desenvolvimento, bem como que se estes não forem levados em conta de forma conjunta e simultânea na análise e na
prática, cada um destes aspectos pode acabar enforcado[17]. Com brilhantismo, ele expõe a seguinte idéia:

É difícil pensar que o desenvolvimento pode realmente ser visto independentemente de seus componentes
econômicos, sociais, políticos ou jurídicos. Não podemos exatamente dizer que o processo de desenvolvimento
ocorre de maneira maravilhosa, quando pessoas estão sendo enforcadas de maneira arbitrária, criminosos ficam
soltos enquanto cidadãos cumpridores da lei acabam presos, e assim por diante. Isso seria tão absurdo quanto
dizer, no âmbito econômico correspondente, que um país é agora bastante desenvolvido, mesmo que este seja
desesperadamente pobre e seus cidadãos passem fome constantemente.[18]

 

 Sen não se cansa de repetir que a idéia mais ampla de desenvolvimento trata-se de uma relação funcional, que constitui um
amálgama entre diferentes objetivos desenvolvimentistas nas esferas econômica, política, social, jurídica, etc. Frisa a idéia de uma
conexão constitutiva no conceito de desenvolvimento como um todo[19].
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Não se pode deixar de fora o trecho onde o autor fala sobre as instituições e liberdade no contexto do desenvolvimento abrangente,
colocando que inúmeras escolas tentaram dar ênfase a uma parte desta realidade complexa – onde diferentes instituições interagem
umas com as outras – excluindo outras,  produzindo desta forma uma visão artificialmente restrita de desenvolvimento. Neste viés,
acrescenta que muitos comentaristas encaram apenas o mercado como central, enquanto outros tem atribuído ao conceito de
desenvolvimento somente às políticas executadas pelo governo e como exercícios de planejamento. Sen menciona também a
existência de outras visões constritas e circunscritas que não fazem jus à natureza multidimensional e inclusiva do desenvolvimento.
Finaliza o trecho, afirmando que é muito relevante enxergar com clareza as ligações e a extensão através das quais diferentes
aspectos do desenvolvimento estão relacionados uns com os outros. [20]
Levando em conta as considerações já feitas, analise-se a relação entre comércio internacional, no âmbito da OMC, e o
desenvolvimento, tanto em sua vertente econômica, quanto em sua nova concepção.

 

3  A FORMA COMO A OMC ESTÁ COLOCANDO EM PRÁTICA ESTE NOVO CONCEITO DE
DESENVOLVIMENTO

 

Há uma correlação entre comércio e paz desde há muito, como por exemplo, nos ideais de Immanuel Kant e Montesquieu que
depositavam expectativas de paz na liberalização econômica, ou seja, nas relações comerciais. Uma vez que uma rede de tais
relações pôde amainar os conflitos existentes entre os povos na época. Neste sentido, o atual sistema multilateral de comércio pelo
qual se pauta a OMC, de certa forma corresponde à afirmação: o efeito do comércio é trazer a paz[21]; “mas, ele pode ir além e
promover o desenvolvimento, crescimento econômico e redução da pobreza”[22].

Neste viés, como já mencionado, a OMC preocupa-se com outros aspectos ligados ao desenvolvimento que não somente o
econômico, e traz regras que espelham tal posição.

No entanto, sua colaboração não parece ser ainda significativa, em alguns casos, chega até mesmo ir contra a esta idéia. Vejamos:

Apresente-se um breve histórico sobre investimento no âmbito da OMC[23]. A Carta de Havana que instituiria a Organização
Internacional do Comércio continha artigo dedicado à regulamentação de investimento estrangeiro. Ou seja, os Estados poderiam
assegurar que os investimentos estrangeiros não seriam usados para interferir na política nacional[24]. Bem como previa que as
medidas de investimento não deveriam ser utilizadas para restringir o desenvolvimento econômico e social, e pregava ainda a
necessidade de políticas internas de regulação de investimentos estrangeiros, para evitar os efeitos danosos sobre os assuntos
internos de cada pais[25].

Referidas disposições levaram a significativos protestos por parte da comunidade empresarial, e passaram a ser um dos motivos que
levaram a não ratificação da Carta de Havana e por conseguinte, a não criação da OIC[26].

Tal acarretou na  criação do GATT, que por sua vez, não trazia em seu documento determinações desta espécie. Mas em
contrapartida também não previa que as políticas públicas tivessem que, de qualquer forma, estar atreladas aos ditames dos
investidores estrangeiros.

Ocorre que em 1982 surgiu a oportunidade de análise do alcance do GATT com relação às medidas de investimento[27]. Pois os
Estados Unidos solicitaram frente ao GATT,  um painel pelo fato de o Canadá ter regras de preferência de aquisição de produtos
canadenses no que concerne os investimentos estrangeiros. O primeiro país considerou que tais regras violavam diversas disposições
contidas no GATT. No entanto  a decisão deste Acordo acolheu parcialmente tal reclamação. Fator que acabou levando os EUA a
atentar-se[28] para o fato de que o uso de medidas de investimento não estava expressamente proibido no mencionado Acordo. Ou
seja, como já dito, o posicionamento quanto ao assunto quando da criação do GATT tinha “ficado em cima do muro”.

Assim, percebe-se que este ocorrido abriu brechas para que países desenvolvidos começassem, de uma maneira estratégica, mas
anti-etica, aos poucos a influenciar na realização de políticas nacionais dos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento
alegando que estas por diversas vezes iam contra às regras de comércio internacional.         

4  O QUE TEM FEITO OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E MENOS DESENVOLVIDOS PARA SE
APROXIMAREM DE UM “OUTRO” DESENVOLVIMENTO

 

Foram abordadas as duas formas de ver o mundo de Milton Santos, no tocante a globalização,  na sua obra Por uma outra
globalização. Já a terceira forma, fica a cargo, principalmente do último capítulo da obra: a busca por “uma outra globalização”.
Nele, o professor expõe seus ideais, suas esperanças, de modo a afirmar que uma outra globalização[29] supõe uma mudança
radical das condições atuais, e que assim as ações sejam centralizadas no homem, pois neste viés, estariam assegurados a compaixão
nas relações interpessoais, a solidariedade social a ser exercida entre os indivíduos, entre o individuo e a sociedade, entre a
sociedade e o Estado, “reduzindo as fraturas sociais, impondo uma nova ética, e, destarte, assentando bases sólidas para uma nova
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sociedade, uma nova economia, um novo espaço geográfico[30]”.

Ainda no mesmo capítulo, o autor parte para o tópico sobre os desafios ao sul, trazendo a idéia de que os países subdesenvolvidos
são países cada vez mais fragilizados nesse jogo tão desigual da globalização face aos países centrais. No entanto, afirma também
que pelo fato de ser a humanidade interesse dos últimos mesmo que indiretamente, “pouco a pouco essa realidade é desvendada
pelas pessoas e pelos países mais pobres”[31], e dessa forma diante à tomada de consciência dessa situação estrutural leva-se a se
admitir que:

 

(...) mais cedo ou mais tarde, as condições internas a cada país, provocadas em boa parte pelas suas relações
externas, levarão a uma revisão dos pactos que atualmente conformam a globalização. Haverá, então, uma
vontade de distanciamento e posteriormente de desengajamento, conforme sugerido por Samir Amim,
rompendo-se, desse modo, a unidade de obediência hoje predominante. Jungidos sob o peso de uma dívida
externa que não podem pagar, os países subdesenvolvidos assistem à criação incessante de carências e de
pobres e começam a reconhecer sua atual situação de ingovernabilidade, forçados que estão a transferir para o
setor econômico recursos que deveriam ser destinados à área social.[32]

 

Independente da tomada de consciência por parte dos países de menor desenvolvimento ou em desenvolvimento, Santos coloca
ainda que há a possibilidade de o sistemismo que dá suporte à globalização erga-se como um obstáculo e dificulte a manifestação da
vontade de desengajamento. Não obstante, continua o autor, afirmando que tal:

 

(...) não impedirá que cada país elabore, a partir de características próprias, modelos alternativos, nem
tampouco proibirá que associações de tipo horizontal se dêem entre países vizinhos igualmente hegemonizados,
atribuindo uma nova feição aos blocos regionais e ultrapassando a etapa das relações meramente comerciais
para alcançar um estágio mais elevado de cooperação. Então, uma globalização constituída de baixo para cima,
em que a busca de classificação entre potencias deixe de ser uma meta, poderá permitir que preocupações de
ordem social, cultural e moral possam prevalecer.[33]

 

Este ponto que Santos levanta quanto à questão dos blocos regionais é fulcral para o trabalho, pois como já dito o presente trata de
buscar um “outro sistema multilateral de comércio”, e uma das armas a serem utilizadas para alcançar referido objetivo é através
das integrações regionais. Mencionada dinâmica em grande parte das vezes confere a países  menos desenvolvidos e de menor
desenvolvimento uma posição mais igualitária em relação aos países desenvolvidos nas lutas econômicas travadas entre os mesmos,
de forma que possam sempre assegurar seu desenvolvimento em todos os aspectos.

Com esse intuito traz-se aqui como exemplo o Mercosul que constitui um mercado comum entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, ou seja, integração de países em desenvolvimento que conseguem em conjunto competir no sistema multilateral de
comércio de maneira mais igualitária.
Outro exemplo deste tipo de parceria que deu certo[34] é o Grupo Cairns. Trata-se de uma organização composta por dezenove
países, dentre eles Argentina, Austrália, Brasil, Bolívia, etc, ou seja, é composto de países espalhados pelos cinco continentes.
Juntos, os países membros são responsáveis por mais de  25% das exportações mundiais de produtos agrícolas. Objetivam a
liberalização[35] do comércio no setor. Seu campo de manifestação concentrou-se no PAC (política agrícola comum), conjunto de
medidas adotadas por países europeus que consistia basicamente na adoção de medidas protecionistas e de incentivo ao pequeno
produtor rural, prejudicando deste modo outros países de forte exportação agrícola.

Neste sentido, pelo fato de a OMC, na prática, não pautar-se o quanto deveria pelo desenvolvimento em todas as suas vertentes,
quais as outras saídas para os  países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos? O que tem feito esses países para se
aproximarem da nova concepção de desenvolvimento?

No tocante ao assunto, traz-se aqui ocasião em que o Brasil, país em desenvolvimento, teve atitude de não subjugar-se a regras
desleais impostas pela OMC, uma vez que tratavam-se de regras criadas por interesses políticos de países desenvolvidos.

 Karla Closs Fonseca[36] em artigo aqui já mencionado, traz à baila  questão que foi motivo de diversas discussões frente à OMC:
a do Regime Automotivo Brasileiro. Neste contexto, Fonseca informa que na década de noventa, o Brasil precisava controlar sua
balança comercial, e para tanto, sob a presidência de Collor de Mello, adotou uma série de medidas[37] “questionáveis” em
âmbito internacional, relacionadas à indústria automotiva.

Desta forma, como ensina Fonseca[38], o Regime Automotivo Brasileiro suscitou reclamações[39] que alcançaram o Órgão de
Solução de Controvérsias da OMC, que vieram assim a constituir quatro pedidos de consultas (etapa preliminar necessária à
instalação de um painel) que objetiva possibilitar uma solução negociada.
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Mas nenhuma dessas consultas prosseguiu, não chegaram nem mesmo a fase de constituir painel. A explicação está no fato de que
as empresas dos países que não concordavam com as normas brasileiras, “apresentavam-se como as maiores interessadas e
beneficiárias dessas normas, portanto, exerciam influência sobre a atuação desses países.”[40]
Ao fim de seu artigo, a professora chega a conclusões de extrema relevância que vem ao encontro dos objetivos do presente, qual
seja, a relação das regras do sistema multilateral de comércio com o desenvolvimento. 

Dessa forma, primeiramente, Fonseca[41] ressalta que não obstante os casos supra mencionados não terem prosseguido, verifica-se
a potencialidade de infração dos mesmos às normas constituintes do TRIMs[42] e ASCM[43].

Ocorre que, como continua a professora[44], para países que estão na mesma condição do Brasil – de desenvolvimento – é
imprescindível que instituam uma política industrial com o propósito de atrair investidores estrangeiros, e ao mesmo tempo utilizar
algumas medidas que possibilitem a promoção do seu próprio desenvolvimento, com imposição de posturas aos investidores que
atendam aos interesses nacionais.

No entanto, os países membros da OMC tem sua liberdade de estabelecer políticas de desenvolvimento restringidas pelo Acordo
TRIMS e ASCM, que por suas vezes não levam em conta a diferença do nível de desenvolvimento entre os países desenvolvidos,
em desenvolvimento e em menor desenvolvimento. Chegam ao extremo de levar a proibição à atuação estatal que na maioria das
vezes é imprescindível à promoção do desenvolvimento e, conseqüentemente à redução das desigualdades[45].

Como questiona a professora[46]: como devem ser consideradas as regras dos mencionados Acordos, senão como verdadeiras
multiplicadoras da desigualdade quanto aos níveis de desenvolvimento econômico, tecnológico, social e ambiental?

 Então, quando se falou na introdução deste artigo, sob forma de alusão à obra de Milton Santos, da busca de um sistema
multilateral de comércio diferenciado, quis dizer-se, que as relações comerciais atuais nos impelem a questionar sobre tal sistema,
sobre o modo como se encontra hoje, nos levam a querer também que um sistema multilateral de comércio diferenciado, com novas
regras, que venham a se pautar em ideais imbuídos do mínimo de consideração com o de desenvolvimento dos povos, dos países.
Entretanto, trata-se de um desenvolvimento que abranja diversos aspectos, como os trazidos pelo economista Amartya Sen e nos
proporcione desta forma um “outro” sistema multilateral de comércio.
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REDES INTERNACIONAIS SINDICAIS: UMA NOVA FORMA DE ORGANIZAÇÃO EM
MUNDO GLOBALIZADO E FRAGMENTADO.

INTERNACIONAL SYNDICAL SYSTEM: A NEW SHAPE OF ORGANIZATION IN THE GLOBALIZED
AND FRAGMENTED WORLD.

Maíra Neiva Gomes

RESUMO
Ao reuni-los em um mesmo ambiente, sob as mesmas condições de trabalho e remuneração, a
fábrica possibilitou aos trabalhadores juridicamente livres a formação de uma solidariedade
coletiva que, conseqüentemente, originou reivindicações e ações coletivas e a formação do
sindicato. 
As ações coletivas dos trabalhadores também originaram um novo ramo do direito, o Direito do
Trabalho, destinado à proteção da parte hipossuficiente da relação de trabalho. 
O Direito do Trabalho é segmento jurídico que tem como objetivo aperfeiçoar as condições de
pactuação da força de trabalho na sociedade capitalista, buscando a afirmação da dignidade da
pessoa humana no meio econômico e social. 
Ocorre que a hegemonia do pensamento neoliberal e as novas formas de organização do
trabalho provocaram a fragilização dos sindicatos. Sem um sindicalismo forte e atuante, o Direito
do Trabalho se enfraqueceu. 
Durante longo tempo, mas especialmente nos chamados “anos de ouro” do capitalismo, o
sindicato esteve vinculado a trabalhadores estáveis, fosse essa estabilidade decorrentede normas
protetivas do emprego, fosse originada do próprio mercado de trabalho, que tendia ao pleno
emprego. Esse sindicato, imitando a empresa, assumia forma vertical, formando-se a partir dos
moldes fordistas, e vinculado à categoria profissional. 
Todas as alterações no mundo do trabalho e o estabelecimento de novos paradigmas
econômicos e políticos ensejaram a crise do sindicalismo. O sindicato, tal como o conhecemos,
fundamentado na grande fábrica fordista, já não é capaz de apresentar soluções para os
problemas enfrentados pelos trabalhadores. 
Pretende-se, no presente estudo, através de análise histórica, sociológica e econômica,
compreender as formas de organização do trabalho, do capital e do sindicalismo. Após, serão
verificadas algumas das causas de sua crise, desencadeada em nosso país a partir da década de
1980, a fim de se propor uma nova forma de atuação sindical que se contraponha, de maneira
eficaz, à globalização desigual provocada pela hegemonia do capital financeiro/especulativo.
Serão analisadas as redes internacionais sindicais da categoria metalúrgica, compreendendo-se o
seu funcionamento e verificando-se as conquistas obtidas. 

PALAVRAS-CHAVES: Reestruturação produtiva; globalização; redes internacionais sindicais.

ABSTRACT
By bringing them together in the same environment, under the same working conditions and
remuneration, the factory workers was legally allowed to form a collective solidarity that
consequently led to claims and class actions to the formation of the Union. Through collective
actions workers also led to the formation of new branch of law: Labor Law to be applied to the
protection of inapt part on employment relationship. The Labor Law aims to improve the
conditions for labor negotiation inside the society It happens that the hegemony of neoliberalism
and new forms of work organization has led to the weakening of the unions that led to the
weakening of labor law. For a long time the union workers was linked to the stability of unions
and employers relationships due to protective standards of employment. This was caused due to
the labor market itself all linked to full employment conditions. This type of union behavior was
grouped to that way by the fact that the companies were vertically organized, graduating from
Ford's way, and linked to the professional category. Changing in working conditions through the
world and the establishment of new economic paradigms has gave rising to trade unionism. The
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union, as we know, based on the large Ford stile factory, is no longer able to provide solutions
to the problems faced by workers. The aim of this study, through an historical, sociological and
economic is to understand the ways organization of labor, capital and trade unionism is running
all together. From this one will verify some cases related to the present social crisis that has
been lasting since the 1980s in Brazil. To the end, it is proposing new form of union action in
opposition to uneven globalization, that has been brought through the hegemony of the
speculative financial capital. One will analyze, as one case, the international networks of the
auto worker union, by understanding their operations and verifying theirs achievements.
KEYWORDS: Productive restructuration; globalization; internacional syndical system.

 

"A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo
ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas
mórbidos aparecem."
(Antonio Gramsci)

“Ela virá. A revolução conquistará a todos, o direito não somente ao pão, mas à
poesia.” (Leon Trotsky)

 

1. Introdução

O homem necessita transformar a natureza para dela retirar os insumos necessários a sua
sobrevivência. Desta forma, o trabalho sempre esteve presente nas sociedades humanas
organizadas. A evolução das organizações sociais também significou a transformação e evolução
dos modos de produção.

Inicialmente, os grupos de seres humanos eram nômades e, basicamente, coletavam
frutas e vegetais. A coleta era uma atividade que podia ser executada individualmente. A
evolução da inteligência humana possibilitou a comunicação, a transmissão de conhecimento e,
conseqüentemente, a fabricação de instrumentos que possibilitaram a caça, atividade coletiva. .
Posteriormente, desenvolveu-se a agricultura, o que propiciou uma grande evolução social –
fixando o homem no espaço.

O primeiro modo de organização social do trabalho foi o comunismo primitivo, no qual
todos os indivíduos trabalhavam e tinham acesso aos meios e frutos da produção.
Posteriormente, no modo de produção escravista, estabeleceu-se a apropriação dos meios de
produção e dos frutos do trabalho por uma determinada classe e, consequentemente, a
exploração do trabalho humano. O escravo não era considerado sujeito de deveres e direitos. 

Com a queda do Império Romano, a servidão passou a ser o modo de produção
predominante. Esta forma de organização do trabalho também se caracterizava como situação
de séria exclusão social, pois, embora o servo da gleba gozasse de parcos direitos, estabelecidos
por usos e costumes, havia sujeição pessoal destes trabalhadores às vontades do senhor.

O desenvolvimento do comércio, principalmente após as Cruzadas (séculos X, XI e XII),
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implicou no crescimento das cidades e no surgimento de oficinas de manufatura que se
organizavam em corporações de ofício. Com o passar do tempo, os comerciantes passaram a
deter poder político. As revoluções burguesas[1] consolidaram o poder político da burguesia e
inspiraram a formação do Estado Liberal.

As concepções religiosas alteraram-se e a acumulação de riquezas passou a ser vista,
especialmente pela doutrina calvinista, como um pressuposto para o sucesso na vida terrena, o
que era considerado um sinal de graça. Posteriormente, as justificativas teóricas do sistema
capitalista desprenderam-se da religião, passando a se ater ao campo da economia.

A acumulação primitiva de capital, também propiciada pelas políticas colonialistas; a
libertação gradativa de camponeses; a expulsão de outros tantos, graças aos cercamentos de
terras; e o desenvolvimento da manufatura permitiram a formação dos primeiros sistemas fabris.
As fábricas, inicialmente difusas[2], tornaram-se concentradas. A invenção da máquina a vapor
disseminou a grande indústria na Europa.

Com o surgimento do capitalismo industrial, após a primeira revolução industrial[3], o
trabalhador passou a ser considerado indivíduo livre que colocava sua força de trabalho à
venda. No entanto, Maurício Godinho Delgado ensina que:

O pressuposto histórico-material (isto é, trabalho livre) do elemento nuclear da
relação empregatícia (trabalho subordinado) somente surge, na história
ocidental, como elemento relevante, a contar da Idade Moderna. De fato,
apenas a partir de fins da Idade Média e alvorecer da Idade Moderna verificam-
se processos crescentes de expulsão do servo da gleba, rompendo-se as formas
servis de utilização da força de trabalho. Esse quadro lançaria ao meio social, o
trabalhador juridicamente livre dos meios de produção e do proprietário desses
meios.[4] 

Por sua vez, em uma de suas aulas, Márcio Túlio Viana adverte que:

As pessoas foram libertadas de seus antigos laços. Não só os camponeses
foram libertados dos laços que os prendiam ao senhor, como também nas
cidades, nas corporações de ofício, as pessoas se libertaram daquelas regras
rígidas, que regulavam a concorrência, que regulavam a aprendizagem.

Todos puderam se oferecer, oferecer os seus trabalhos, prestar os seus
trabalhos, os seus serviços da forma como bem entendessem. Mas não foi só
isso. Esse fenômeno da libertação foi acompanhado pelo seu oposto.

[...]

Muitas das pessoas naquela época, como agente viu, produziam aquilo que
consumiam, tinham condições de sobrevivência com o seu próprio trabalho. Pois
bem, essas pessoas, especialmente os camponeses, foram sendo expulsos dos
campos, foram sendo transformados em pessoas sem nada, sem terra, sem
instrumentos de trabalho, sem meios de sobrevivência própria. E na cidade, o
pequeno artesão, na sua pequena oficina, ele já não conseguia concorrer com a
fábrica que começava a nascer, com as máquinas do capitalista.

Então, uns e outros se tornaram livres também nesse sentido, de não terem
nada, de não terem como sobreviver por conta própria. Ao mesmo tampo se
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criou a liberdade para que as pessoas fossem para onde quisessem,
trabalhassem como quisessem, mas ao mesmo tampo se impediu que essas
pessoas gerissem suas vidas, com suas próprias mãos, trabalhassem para si
mesmas. As pessoas então se viram constrangidas a vender ou alugar a sua
força de trabalho para o outro. Nasceu, ou se tornou muito mais comum, o
trabalho por conta alheia, o trabalho por conta própria se tornou cada vez mais
raro[5].

Verifica-se então que, mesmo com o advento do capitalismo e a consequente liberdade
jurídica do trabalhador, a exploração do trabalho continuou a existir. A relação entre o prestador
de serviços (trabalhador) e o tomador (empregador) permaneceu extremamente desigual. A
concepção liberal do princípio da igualdade (igualdade formal) não se mostrou apta a
estabelecer um mínimo de igualdade real nas relações de trabalho.  

Ao reunir os trabalhadores em um mesmo ambiente, sob as mesmas condições de
trabalho e remuneração, a fábrica possibilitou aos trabalhadores juridicamente livres a formação
de uma solidariedade coletiva que, conseqüentemente, originou ações coletivas e a formação do
sindicato.

As ações coletivas dos trabalhadores também originaram um novo ramo do direito, o
Direito do Trabalho, destinado à proteção da parte hipossuficiente da relação de trabalho.
Maurício Godinho Delgado aponta como fatores econômicos, sociais e políticos que
desencadearam o surgimento do Direito do Trabalho: a utilização de mão de obra livre, mas
subordinada como instrumento central do modo de produção capitalista; a grande indústria,
baseada na intensa utilização de máquinas e profunda especialização e mecanização de tarefas;
crescente concentração industrial e utilização maciça e concentrada da força de trabalho
assalariada; concentração proletária e nova identificação profissional entre as grandes massas
obreiras; ação coletiva como instrumento de atuação política dos trabalhadores, quer no âmbito
político geral, quer no âmbito essencialmente profissional (perante o empregador)[6].  

O Direito do Trabalho, segundo Maurício Godinho Delgado, “corresponde à dimensão mais
significativa dos Direitos Humanos [...] à medida que este regula a principal modalidade de
inserção do indivíduo no sistema socioeconômico capitalista.” (DELGADO, 2009:76/77).

O Direito do Trabalho é segmento jurídico que tem como objetivo aperfeiçoar as
condições de pactuação da força de trabalho na sociedade capitalista. É composto por normas
imperativas e interventivas na sociedade, na economia e na vontade das partes contratantes,
que busca a conquista e a afirmação da dignidade da pessoa humana no meio econômico e
social.

Ocorre que a hegemonia do pensamento neoliberal e as novas formas de organização do
trabalho provocaram a fragilização dos sindicatos, a partir da década de 1980. Sem o
sindicalismo forte e atuante, o Direito do Trabalho se enfraqueceu.

A proposta deste singelo estudo é propor alternativas para a organização coletiva dos

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11239

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ubirajara/Desktop/CONPEDI%20%20redes%20internacionais%20sindicais%20uma%20nova%20forma%20de%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20em%20mundo%20globalizado%20e%20fragmentado.htm#_ftn5
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ubirajara/Desktop/CONPEDI%20%20redes%20internacionais%20sindicais%20uma%20nova%20forma%20de%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20em%20mundo%20globalizado%20e%20fragmentado.htm#_ftn6


trabalhadores, a fim de propiciar uma atuação que se contraponha, de maneira eficaz, as novas
formas de gestão da força de trabalho e ao domínio do capital especulativo financeiro que
propaga o fim do primado do emprego.

2. Funcionamento do sistema capitalista (crises cíclicas)

O sistema capitalista está sujeito a crises constantes e cíclicas de superprodução. Zéu
Sobrinho assim esclarece a lógica do sistema:

A crise do modo de produção capitalista é discutida por Marx no debate sobre a
reprodução, simples e em escala ampliada, e baseia-se na tese de que a
concorrência imprime uma tensão, uma instabilidade permanente ao
capitalismo, levando-o a um desenvolvimento irregular.[7] 

De acordo com os ensinamentos de Mandel[8], a expansão do capitalismo é antecedida
por uma fase na qual o capital se vê acumulado e ocioso. A acumulação leva o capital a investir
na produção para obtenção de uma margem de lucro superior à taxa média (superlucro). Isto
somente é obtido através de uma redução dos custos. Esta redução, por sua vez, é obtida
através de inovações tecnológicas, melhor produtividade, redução do valor da força de trabalho.
Cada ciclo capitalista contempla uma expansão e uma contração. Após o momento de expansão
verifica-se, inexoravelmente, uma fase de superprodução e conseqüente crise, na qual há
diminuição do consumo e um excedente de produção, seguidos inevitavelmente, de uma fase de
contração.

A superprodução se dá porque o sistema se torna mais eficiente e produtivo; em
contrapartida, porém, reduz tanto os custos da força de trabalho que impossibilita o consumo.

Entre o fim e o início dos séculos XIX/XX, o capitalismo sofreu uma séria crise, cujo
estopim se deu em 1929, com o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Para superar a crise, o
sistema readequou seus métodos de produção, não só aprofundando e estendendo as nascentes
práticas tayloristas-fordistas de organização do trabalho, mas adotando novos paradigmas de
consumo, de relações industriais e de atuação do Estado.  

3. Métodos capitalistas de organização do trabalho (sistema Taylor/Ford), a evolução
da organização sindical e a construção do Estado de Bem-Estar Social

O trabalho qualificado, com conhecimento do processo de execução e planejamento,
permitia aos trabalhadores um alto poder de barganha perante o empregador. O
desenvolvimento das teorias marxistas permitiu o surgimento de um sindicalismo ideologizado,
que pretendia uma revolução social que levasse o proletário ao poder e à socialização completa
dos meios de produção.

Os métodos de produção elaborados por Taylor, no início do século XX, aprofundaram a
fragmentação do trabalho, dividindo a sua execução e seu planejamento e permitindo a
subordinação absoluta do trabalhador. Ford aperfeiçoou os métodos de Taylor, ao introduzir a
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esteira na produção, mas também criou um novo modelo fabril, altamente concentrado e
verticalmente hierarquizado, que controlava todas as etapas da produção. Além disso, Ford
disseminou a produção em massa. 

A grande fábrica concentrada do modelo Taylor/Ford possibilitou a grande concentração
das massas proletárias que, devido à sua alienação com relação ao processo produtivo, não
possuíam tamanho poder de barganha tal como outrora[9].

As idéias econômicas de Keynes permitiram suplantar o liberalismo clássico e
possibilitaram a construção do “pacto fordista”[10], no qual os trabalhadores deixaram de
contestar o sistema, o capital passou a aceitar o sindicato e o Estado interveio na economia e
nas relações industriais, propiciando melhores condições de vida e de trabalho. O sindicalismo,
antes em grande parte revolucionário, tornou-se predominantemente reformista.

Esse processo foi acompanhado pelo surgimento de novos conceitos de liberdade,
igualdade e democracia, partindo-se do pressuposto de inclusão social e garantia de igual
oportunidade para todos, propiciados pelo Estado interventor.

Maurício Godinho Delgado entende que:

A democracia somente surge na sociedade, como realidade efetiva, a partir da
integração das grandes massas na sociedade institucionalizada (política,
econômica e culturalmente) a partir deste momento, uma vez que a
democratização passa fundamentalmente pelo reconhecimento do trabalho
como valor fundamental na sociedade humana. Isso é um avanço de grande
impacto na história da humanidade[11].   

Após a segunda guerra mundial se generaliza na Europa o Estado de Bem-Estar
Social[12].

4. O rompimento do “pacto fordista” e o surgimento de novos paradigmas

No início da década de 1970, o sistema capitalista vivencia nova crise produtiva[13].  Em
meados da década de 1960, o movimento sindical passa a contestar radicalmente o “pacto
fordista” e, aliando-se a outros movimentos sociais (estudantes, negros, mulheres, etc.), passa a
questionar a repartição das riquezas produzidas, reivindicando maior distribuição destas e a
partilha do poder diretivo.[14]

Posteriormente, em 1971, o governo norte americano rompe o tratado de Bretton
Woods[15], que estabelecia a paridade entre o dólar e o ouro, iniciando uma forte
desregulamentação financeira, que gerou profundas transformações na organização do
capitalismo mundial. Tais fatos geraram o surgimento de novos paradigmas, que afetaram
profundamente a atuação sindical, conforme veremos a seguir.

4.1. Predominância do capital financeiro especulativo e a nova concorrência
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internacional

As políticas de desregulamentação da economia apóiam-se na idéia de que o mercado é
capaz de se auto-regular e que a intervenção estatal impõe duros limites à criatividade privada
dos agentes econômicos.

A predominância de tal pensamento possibilitou que o capital meramente especulativo,
sem qualquer compromisso com a produção de bens e mercadorias, voltasse a prevalecer.[16]
No entanto, ao contrário do período anterior à crise de 1929, quando essa forma de capital
atuava dentro dos limites do Estado Nacional, a imposição de seus interesses passa a ser
internacional.

O capital não mais se preocupa em investir no setor produtivo[17], seu principal objetivo é
a especulação financeira. Esse fato, aliado à derrubada das barreiras ao comércio internacional e
às evoluções tecnológicas, propiciou um profundo acirramento da concorrência capitalista em
escala mundial.

De acordo com François Merrien:

A concorrência internacional produz um preço mundial e, na ausência de
proteções nacionais (proteções alfandegárias, quotas, etc.), favorece a divisão
internacional do trabalho.

[...]

A concorrência internacional aprofundada, reforçada por uma baixa rápida dos
custos dos transportes e das comunicações, permitiu a entrada na competição
econômica dos países com baixos níveis de salários. Esses últimos são capazes
de produzir a um custo menor os objetos manufaturados, usando intensamente
o trabalho.[18]

O sistema passou a se beneficiar de uma profunda divisão internacional do trabalho, que
implicou em uma globalização desigual[19]. A clássica fórmula keynesiana de aumentos
progressivos de salários e melhoria das condições de vida, bem como a política de
institucionalização dos sindicatos que compunham as estruturas do Estado e do poder,
características do período áureo do capitalismo[20], já não atendiam aos anseios do capital.

4.2. O estabelecimento de um novo padrão de consumo

Diante da crise de consumo, desencadeada pela crise do petróleo, a indústria redirecionou
suas estratégias de padronização em larga escala para atender às novas demandas da
economia, agregando tecnologia, maior qualidade e personalização de seus produtos.

O antigo padrão de consumo alterou-se profundamente, tornando-se flexível. Os produtos
continuaram a ser produzidos em larga escala, porém, de forma diversificada. Além disso, a alta
inovação tecnológica propiciou que os produtos passassem a ser inutilizados e substituídos em
uma agilidade nunca vista anteriormente.
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Pierre Bourdieu esclarece que:

[...] o ajuste entre oferta e demanda não é o simples efeito da imposição que a
produção exerce sobre o consumo, nem o efeito de uma busca consciente
mediante a qual ela antecipa as necessidades dos consumidores, mas o
resultado da orquestração objetiva de duas lógicas relativamente
independentes, ou seja, a dos campos da produção e a do campo do consumo
[...]

entre os campos da produção especializados em que se elaboram os produtos e
os campos (classes sociais ou da classe dominante) em que se determinam os
gostos, faz com que os produtos elaborados nas lutas de concorrência –
travadas no espaço de cada um dos campos de produção e que estão na
origem da incessante mudança desses produtos – encontrem, sem terem
necessidade de procurá-la propositalmente, a demanda que se elabora nas
relações, objetiva ou subjetivamente, antagonistas que as diferentes classes e
frações de classe mantêm a propósito dos bens de consumo materiais ou
culturais ou, mais exatamente, nas lutas de concorrência que os opõem a
propósito desses bens que estão na origem da mudança dos gostos. Mediante
essa orquestração objetiva da oferta e da demanda é que os mais diferentes
gostos encontram as condições de sua realização no universo dos possíveis que
lhe oferece cada um dos campos de produção, enquanto estes encontram as
condições de sua constituição e de seu funcionamento nos gostos diferentes
que garantem um mercado – em prazo mais ou menos longo – a seus
diferentes produtos.[21]    

Os consumidores, que antes poupavam para adquirir determinado produto, passaram a
endividar-se para consumir. Sendo assim, a distribuição de riquezas, através de políticas sociais,
dentre as quais se destaca o Direito do Trabalho, foram postas de lado. 

4.3. O pensamento neoliberal e a política de destruição do primado do trabalho e do
emprego

Friederich Hayek, um dos construtores da visão econômica neoliberal, entendia que não
havia qualquer motivo para estender a atividade estatal para além da proteção do sistema
existente de poder de mercado, ou seja, proteção da propriedade privada, garantia do
cumprimento dos contratos e defesa nacional. Nos demais casos, a intervenção estatal limitaria a
liberdade individual, sendo indesejável. De acordo com sua teoria, a “mão invisível do mercado”
o regularia, de modo racional e eficiente, preservando o máximo de liberdade individual.

O entendimento neoliberal é no sentido de que todo o comportamento humano se reduz
a atos de trocas.[22] Hunt esclarece que “em sua teoria não há trabalhadores e capitalistas; só
há indivíduos que fazem trocas.” (HUNT, 2005: 444/445).

As idéias neoliberais propagaram o abandono da filosofia do pleno emprego, adotando o
conceito de “taxa saudável de desemprego”[23]. Tal taxa domesticaria os trabalhadores,
retirando-lhes o seu potencial de resistência. De acordo com tais teorias, o mercado deveria,
através de medidas técnicas que travam a economia (elevação de juros, restrição do crédito),
incentivar tais taxas.  
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A adoção de tais medidas, além de aprofundar as desigualdades sociais, propiciou a idéia
de que o emprego estaria fadado ao desaparecimento e de que o Direito do Trabalho, ao invés
de proteger o trabalhador, aumentava o desemprego.

Mas é de suma importância esclarecer que o trabalho, tal como conhecemos não está
fadado a desaparecer. Segundo Ricardo Antunes “sob o capitalismo, mesmo sob o impacto
tecnológico, não se constata o fim do trabalho como medida de valor, mas uma mudança
qualitativa, dada pelo peso crescente da dimensão mais qualificada do trabalho, pela
intelectualização do trabalho.” (ANTUNES, 2002:76).

Jorge Luiz Souto Maior assevera que:

O fato é que o emprego não acabou e não vai acabar, pelo menos enquanto se
mantiver em vigor o sistema de produção capitalista. Esse sistema econômico
tem como fundamento de sua própria existência a acumulação de um capital
que permite a seu possuidor, o capitalista, utilizar a força de trabalho livre, dita
“assalariada”, para incremento de uma atividade que lhe permita adicionar mais
capital (obter lucro), exatamente pela utilização do trabalho alheio. O
capitalismo, portanto, desenvolve-se com a formação de um mercado de
trabalho livre, no qual pessoas desprovidas de capital, são conduzidas a vender
sua força de trabalho como forma de alcançar a sua sobrevivência e de tentar,
de alguma forma, acumular um certo capital que lhe permita consumir,
alimentado, de certo modo, a própria lógica capitalista. Esta dentro da lógica
capitalista, aliás, criar necessidades para impulsionar o consumo, que alimenta
o modelo produtivo. [24]

Essa metamorfose do trabalho[25] não implica em desaparecimento do trabalho.
Importante notar que, mesmo em plantas industriais altamente automatizadas, não se pode
falar em eliminação completa do trabalho. Além disso, a automação não é um processo
generalizado. Por fim, ressalte-se que o capitalismo necessita do trabalho assalariado uma vez
que é imprescindível o escoamento da produção através do consumo para se obter lucro. O
trabalho morto[26] não tem capacidade de consumir, sendo assim sua adoção generalizada
torna-se completamente inviável para manutenção do sistema capitalista.

5. A nova forma de organização do trabalho

As inovações tecnológicas e a necessidade de diminuir custos e tornar flexível a produção
ensejaram a disseminação de um novo modelo de organização do trabalho. O saber intelectual,
que foi relativamente desprezado nos modelos taylorista e fordista, adquire valor extremado,
após a reestruturação produtiva do final da década de 1970. 

No entanto, esse novo modelo mescla métodos utilizados pela montadora de automóveis
japonesa Toyota, como a lógica de empresa enxuta, ao mesmo tempo em que potencializa o
modelo fordista, intensificando a exploração do trabalho.

De acordo com Ricardo Antunes, as metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho
afetaram profundamente o modo de ser da classe trabalhadora. A produção em série é
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substituída pela flexibilização, ou seja, pela maleabilidade da produção, que desse modo se
ajusta à lógica do mercado. O trabalho rigidamente cronometrado, concentrado em grandes
plantas industriais, vem sendo substituído, de forma crescente, pela desconcentração industrial e
por novos padrões de gestão da força de trabalho.

A introdução das novas técnicas de reorganização produtiva, inspiradas no modelo
japonês, deu-se de formas e intensidades diversas. Ou seja, não se pode afirmar que foi um
fenômeno generalizado e homogêneo.

Na cidade alemã de Dortmunt, a introdução de novas tecnologias e novas formas de
organização do trabalho teve efeitos devastadores, conforme relata o sindicalista alemão Helmut
Weiss[27]:

Quando cheguei em Dortmund, em 1979, a cidade estava em plena rebelião. A
cidade tendo mais ou menos 600.000 habitantes, a sétima maior da Alemanha,
contava e conta até hoje com uma mão de obra de mais ou menos 250.000
pessoas. Destes 250.000, nada mais, nada menos do que 34.000 trabalhavam
na siderúrgica Hoesch que dias antes, tinha apresentado o plano de cortar
12.000 empregos. O movimento foi muito amplo, por isto conseguiram evitar
as demissões, pois foram elaborados planos sociais com alguns benefícios para
os trabalhadores. Só que os empregos sumiram com a introdução de novas
tecnologias. O aço simples já naquela época era produzido em países com
utilização de mão de obra bem mais barata. Mas os aços especiais passaram a
ser produzidos em linhas gestionadas por computadores. Hoje a Hoesch não
existe mais, porque foi comprada pela Thyssen, que opera com 480
trabalhadores em Dortmund. Tudo que sobrou de 34.000 postos de trabalho
diretos na siderúrgica Hoesch naquela época são aproximadamente 500 postos.
Dos 10.000 mineiros que existiam, não sobrou ninguém, ainda mais porque as
novas minas mais ao norte da região também são fortemente automatizadas e
não precisavam mais daqueles que as acompanhavam. Até a produção de
cerveja, uma das especialidades da cidade, ficou no mesmo nível, só com 400
trabalhadores em lugar de quase 5.000 mil na década 70. E, na categoria da
qual faço parte, categoria dos gráficos, a coisa não foi diferente. Em 1979, a
maior gráfica empregava 4.000 pessoas, hoje a maior emprega 80[28].

A versão brasileira da nova reestruturação produtiva, ou just-in-time-taylorizado, como
define José Ricardo Ramalho[29], revela a adoção de manufatura celular (just in time), aliada à
rígida divisão do trabalho, prescrição individual das tarefas e falta de autonomia dos
trabalhadores na definição dos métodos de trabalho e na alocação das atividades ao longo da
jornada de trabalho, técnicas totalmente contrárias ao modelo japonês original.

No Brasil, os resultados da reestruturação produtiva tem significado alta rotatividade da
mão de obra; crescimento do contingente de trabalhadores informais; redução dos salários;
aumento de formas precárias de trabalho; aumento da taxa de desemprego, em função da
grande oferta de mão de obra.

O trabalho foi desregulamentado e flexibilizado para que o capital se amoldasse à sua
nova fase. Segundo Ricardo Antunes, no novo modelo “substitui-se (ou mescla-se, dependendo
da intensidade) o despotismo taylorista pelo estranhamento levado ao limite, por meio da
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apropriação, pelo capital, do saber e do fazer operário. Este pensa e faz pelo e para o capital. É
a manipulação da fábrica levada ao extremo”. (ANTUNES, 2002:72).   

Através da reestruturação produtiva e da flexibilização das legislações sociais,
proporcionadas pelo ideário neoliberal, a classe trabalhadora, antes mais ou menos
homonegeizada, se heterogenizou e complexou, dividindo-se em dois grupos distintos.

            1. O primeiro, composto por trabalhadores mais escolarizados, dos quais se exige
participação e polivalência, que se concentram somente nas empresas líderes, embora sejam
necessários às novas estratégias de produção. São encontrados, na maioria das vezes, nos
círculos operacionais mais importantes. Gozam de certa estabilidade no emprego, havendo
pouca rotatividade.

A polivalência ou multifuncionalidade passou a ser um conceito extremamente importante
no novo modelo de produção. Até mesmo o jogador de futebol se tornou polivalente. A posição
fixa dos jogadores, a distinção rígida entre ataque e defesa já não são mais inquestionáveis.
Hoje vemos goleiros fazendo gols e atacantes treinados para efetuar a função de defesa[30].

No entanto, ao contrário da idéia que se dissemina, o trabalhador não se tornou mais
especializado. Ele passou a executar diversas tarefas de uma só vez, o que lhe traz enormes
transtornos de adaptação, uma vez que tais tarefas mudam constantemente. Além disso,
tornou-se mais alienado com relação ao processo produtivo como um todo.

2. O segundo grupo é composto por trabalhadores precarizados, contratados por tempo
parcial ou temporariamente, subcontratados ou terceirizados, vinculados à economia informal.
Neste grupo, numericamente superior ao primeiro, encontram-se trabalhadores dispersos em
vários setores e países.

Estas transformações produtivas e de gestão da força de trabalho penetram no
operariado industrial, acarretando mudanças na forma de ser do trabalho, sua consciência, sua
subjetividade e, conseqüentemente, suas formas de representação. Ricardo Antunes aponta
quatro fenômenos que alteraram a forma de ser do trabalho: a desproletarização do trabalho
industrial, a heterogenização do trabalho, a subproletarização e a terceirização[31].

A partir do fim da década de 1970, como conseqüência da automação, ocorre a
desproletarização do trabalho industrial, manual, fabril nos países de capitalismo avançado[32].
Ao mesmo tempo em que ocorre essa diminuição da classe operária industrial tradicional,
efetiva-se uma expressiva terceirização do trabalho, ampliando-se drasticamente o número de
assalariados no setor terciário[33].

Além da alteração quantitativa do operariado tradicional, altera-se a forma qualitativa da
forma de ser do trabalho, substituindo-se trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja,
substituindo-se o trabalho humano pelo maquinário através de um intenso processo de
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automação, a partir dos desenvolvimentos tecnológicos avançados.[34] Outra alteração
qualitativa substancial é a desqualificação do trabalho em alguns ramos, como por exemplo, na
mineração e metalurgia e a sua requalificação em outros, como ocorre na siderurgia.

Ocorre o ingresso maciço e desigual das mulheres no mercado de trabalho. Sobre a
mulher recai todo o trabalho doméstico, razão pela qual, em sua maioria, as mulheres optam por
trabalhos informais, domiciliares. Além disso, é importante notar que as mulheres menos
qualificadas constituem, em geral, mão de obra mais dócil[35].

Paralelamente ao processo de intelectualização do trabalho, verifica-se a sua
subproletarização, através da expansão do trabalho precário, por tempo determinado e/ou
informal. Assim, o antes homogeneizado mundo do trabalho torna-se heterogêneo, e não
apenas em razão de novos tipos de ocupações, mas com a incorporação de contingentes
maiores de mulheres, imigrantes e até mesmo crianças. .

A terceirização é um componente de extrema importância nesse processo, trazendo
também como conseqüência a desconcentração da força de trabalho. A lógica do sistema
capitalista tornou a terceirização uma necessidade devido à concorrência entre os detentores dos
meios de produção. A empresa que não adota esta forma de gerir a mão de obra, supostamente
não reduz custos e acaba sendo derrotada no jogo da concorrência do mercado. No entanto,
como adverte Márcio Túlio Viana, a empresa controladora do ciclo produtivo elimina a
concorrência, repassando-a para as empresas contratadas[36].

Viana aponta duas espécies de terceirização. A primeira, denominada terceirização
interna, onde a empresa tomadora de serviços, controladora do processo de produção, diminui
drasticamente seu quadro de trabalhadores, recontratando-os, a custo mais baixo, através de
empresas prestadoras de serviço.

A segunda forma de terceirização é denominada por Viana de terceirização externa. Nesta
forma, a empresa tomadora expulsa ciclos produtivos, repassando-os para outras empresas. A
subordinação típica da relação empregatícia se desloca para a relação empresa tomadora e
empresa fornecedora.

De acordo com Viana:

Em outros casos (terceirização externa), a fábrica passa a gerir tudo – homens,
máquinas, matéria-prima, produtos – através das outras empresas da rede, tal
como fazia nos primeiros tempos do capitalismo industrial, quando ainda era
“difusa”. A grande empresa funciona como o “motor do ciclo”. [37]

A terceirização, no Brasil, recrudesceu o despotismo taylorista. Como as empresas
contratantes transferem parte de seu processo produtivo para empresas de menor porte, as
relações cotidianas entre trabalhadores e empregadores apresentam características mais
marcadas pela proximidade física e a vigilância direta, retomando um poder de controle e
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dominação sobre os trabalhadores que foi atenuado nas grandes empresas pela intervenção
sindical nos conflitos no local de trabalho. Tal poder empresarial também foi aumentado devido a
instabilidade permanente do emprego. 

A concorrência capitalista passa a ocorrer internacionalmente. As normas da OIT que
estipulam patamar mínimo trabalhista e que visavam impedir o dumping social, estendendo os
patamares básicos de proteção para os países subdesenvolvidos, hoje têm dificuldades
crescentes de cumprir seu intuito. A indústria globalizada torna possível que as empresas
multinacionais ou transnacionais procurem prestadoras de serviço em países com legislação
trabalhista menos desenvolvida e ainda preservam sua imagem internacional.

Márcio Pochamann esclarece que:

[...] o avanço tecnológico combinado à difusão de múltiplas cadeias de
produção em rede planetária possibilitou a distinção entre o trabalho de
concepção e o trabalho de execução em um cenário de desgovernança global.
Geograficamente, então, assistiu-se à conformação de uma nova Divisão
Internacional do Trabalho que concentrou, sobretudo nos países ricos, o
trabalho de concepção, exigente de educação continuada e de qualidade
compatível com remuneração e condições de trabalho menos incivilizadas.

Nos países periféricos, com as reformas neoliberais, em maior escala, avançou o
curso da especialização econômica dependente do trabalho de execução,
geralmente pouco qualificado, sub-remunerado e em condições de exploração
comparáveis (muitas vezes às da flexibilidade laboral) do século XIX.[38]

6. A crise do sindicalismo

No passado recente, o sindicalismo esteve vinculado aos trabalhadores estáveis, de forma
vertical, ou seja, a organização sindical se formou a partir dos moldes fordista, vinculado à
categoria profissional de forma coorporativa.

Todas as alterações no mundo do trabalho e o estabelecimento de novos paradigmas
econômicos e políticos ensejaram a crise do sindicalismo. O sindicato, tal como o conhecemos,
fundamentado na grande fábrica fordista, já não é capaz de apresentar soluções para os
problemas enfrentados pelos trabalhadores.  

A crise sindical se defronta com a tendência de individualização das relações de trabalho,
deslocando-se o eixo das relações entre capital e trabalho da esfera nacional para os ramos de
atividade econômica. Esta tendência de individualização é aprofundada quando este eixo de
desloca para o local de trabalho, para a empresa e, por fim, para uma relação cada vez mais
individualizada. É o estabelecimento do sindicalismo de empresa, que integrou o modelo da
Toyota e se expandiu mundialmente.

Abandona-se o sindicalismo de classe dos anos 60/70, que mesmo após o pacto fordista
ainda possuía algum resíduo de perspectiva emancipatória inspirada no socialismo. O
sindicalismo de participação (ou sindicalismo de empresa) se multiplica. Este modelo, elaborado

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11248

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ubirajara/Desktop/CONPEDI%20%20redes%20internacionais%20sindicais%20uma%20nova%20forma%20de%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20em%20mundo%20globalizado%20e%20fragmentado.htm#_ftn38


no Japão, vincula e subordina a ação sindical aos condicionantes impostos pelas classes
dominantes, atendo-se somente às reivindicações mais imediatas.

O capital, por sua vez, ampliou, por métodos ideológicos de hegemonia cultural[39], sua
ação isoladora e coibidora dos movimentos sociais, instaurando um clima de adversidade e
hostilidade contra a esquerda anticapitalista, contra o sindicalismo combativo e os movimentos
de inspiração socialista.

A reestruturação produtiva estabeleceu novos padrões de organização do trabalho. A
fábrica tornou-se fragmentada; estabeleceu-se concorrência entre os próprios trabalhadores,
seja através da terceirização, seja através da avaliação dos trabalhadores - que deixou de ser
individual para se tornar embasada nas células de produção, seja através da adoção de formas
de remuneração atreladas à produtividade. O poder hierárquico tornou-se menos visível e se
interiorizou nos próprios trabalhadores. Todos estes fatores contribuíram para a quebra da
solidariedade de classe que permitia aos trabalhadores, ao reconhecer os problemas comuns,
atuarem de forma coletiva.

Viana sintetiza o fenômeno de fragilização dos entes sindicais através da terceirização ao
afirmar que “ao se fragmentar, a empresa também fragmenta o universo operário, mas, ao se
recompor, formando a rede, não o recompõe. Os terceirizados não se integram aos
trabalhadores permanentes.” (VIANA, 2004:348).

A ação sindical vem sendo dificultada pelo crescimento da organização fabril em pequenas
empresas, tendência generalizada com a reestruturação, restringindo sobremaneira o acesso dos
sindicatos a esses trabalhadores.

Outra conseqüência importante da fragmentação dos trabalhadores foi a intensificação da
tendência corporativista no âmbito sindical, na qual se procura preservar os interesses do
operariado estável, desfavorecendo-se os interesses dos segmentos que compreendem o
trabalho precário, terceirizado, parcial, denominado por Ricardo Antunes de subproletariado.[40]
Este tipo de corporativismo[41], atado ao universo categorial, é excludente e parcializado e
fragiliza de sobremaneira a ação sindical.

Através da reestruturação produtiva, houve diminuição do emprego estável e aumento
considerável de empregos temporários, precários, muitos deles na economia informal. A
organização sindical clássica, inspirada no modelo fordista, se mostra incapaz de aglutinar estes
trabalhadores de forma horizontal. Não se privilegia na organização sindical as esferas
intercategoriais, interprofissionais, capaz de aglutinar o conjunto de trabalhadores.

As dificuldades de aglutinação em um mesmo local de trabalho de trabalhadores estáveis
e os trabalhadores precarizados[42] que, na maioria das vezes, não contam com a presença de
representação sindical, dificulta as possibilidades de desenvolvimento e consolidação de uma
consciência de classe. A consciência de classe é fundada em um sentimento de pertencimento
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de classe e não de pertencimento de categoria.

A rotatividade da mão de obra dificulta a formação de lideranças, a organização coletiva,
o amadurecimento da solidariedade e, consequentemente, as ações reivindicatórias no local de
trabalho. Ou seja, os efeitos da terceirização não se limitam ao plano social, do coletivo, atingem
também o plano individual, a construção da identidade do trabalhador.

José Ricardo Ramalho aponta ainda como grande dificuldade a organização sindical a
generalização do trabalho a domicílio que, além de pulverizado por natureza, na maioria dos
países não é sequer normatizado, dificultando o acesso dos sindicatos. De acordo com o autor,
tal tipo de trabalho “[...] seria encontrado, em geral, ao final da cadeia de subcontratações por
meio da qual grandes empresas ou indústrias descentralizam a produção, reduzindo custos e
repassando os riscos do negócio para pequenas empresas.” (RAMALHO, 2002:104).

A crise do sindicalismo também se deve às alterações no modo de pensar da sociedade. A
sociedade de hoje já não é mais tão hierarquizada, segmentada quanto antigamente. Os
princípios da democracia, da igualdade, da liberdade estão mais arraigados em nossa cultura.
Além disso, o poder tornou-se menos visível, seja nas relações de trabalho, seja no convívio
familiar. A estrutura sindical rígida, extremamente hierarquizada, já não se faz mais eficiente
para atender às demandas e aos anseios dos trabalhadores. 

7. A necessidade de uma nova forma de organização e atuação sindical

Alain Touraine[43] ensina que, no século XVIII, a democracia definia-se pela idéia de
soberania popular e pela destruição do antigo regime baseado na hereditariedade, nos privilégios
e no direito divino. Assim, a idéia de democracia, com o fim do absolutismo, confundiu-se com a
noção de nação.

O temor da ditadura revolucionária, vivenciada no regime de terror, instaurado na França
após a Revolução Francesa; e a predominância crescente dos problemas econômicos sobre as
questões políticas substituíram, no século XIX, a idéia de soberania popular pela noção de um
poder a serviço dos interesses das classes mais numerosas, e a idéia de nação pela de povo. A
democracia tornou-se representativa. Com o surgimento do Estado de Bem-Estar Social foram
legitimados de uma vez por todas o respeito aos direitos dos trabalhadores, oprimidos pela
dominação do capital.

Para Touraine, “a democracia não é somente um conjunto de instituições ou um tipo de
personalidade; ela é, antes de tudo, uma luta contra o poder e contra a ordem estabelecida,
seja ela o Princípe, a religião ou o Estado, e para a defesa das minorias contra a maioria.”
(TOURAINE, 2008: 369/370).

Na concepção de Maurício Godinho Delgado e Lorena Vasconcelos Porto:
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A idéia e a prática da democracia pressupõem, obviamente, a idéia e prática da
liberdade, estendendo esta a todos os segmentos sociais, ao invés de sua
restrita abrangência às elites sócio-econômicas e políticas (como formulado no
liberalismo originário). Nesta medida, não se trata apenas da liberdade formal,
mas da liberdade substancial, que supõe a agregação e prática da idéia de
igualdade. Por esta razão, o advento da noção de democracia, característica da
segunda metade do século XIX, coincide com a prática da afirmação do
trabalho e do emprego, por meio das organizações sindicais de trabalhadores e
dos partidos políticos de formação popular[44].    

Na atual etapa do capitalismo globalizado, a riqueza tem se concentrado rapidamente.
Esse fato é resultante da própria dinâmica capitalista de acúmulo e reinvestimento, em busca da
maximização das taxas de lucro, e conseqüência da destruição de pilares ideológicos que
constituíram o Estado de Bem-Estar Social, tais como a valorização do trabalho, a busca do
pleno emprego, a inclusão social, a distribuição gradativa de riquezas, a participação
democrática de todos, a partir de noções complexas dos princípios da igualdade e da liberdade.

Euclides André Mance adverte que a lógica de concentração reduz o volume de recursos
socialmente distribuídos em forma de salários e outros direitos sociais. Desta forma, o mercado
consumidor se restringe cada vez mais, o que acirra a concorrência empresarial.
Conseqüentemente, as empresas incrementam a inovação tecnológica, ampliando o volume de
tempo disponível, o que provoca a extinção de postos de trabalho, gerando-se uma multidão de
excluídos[45].

A submissão da sociedade ao Estado enfraquece, destrói a democracia. Por sua vez, a
integração e a unidade da sociedade política a reforça.

Ricardo Antunes entende que “os diferentes movimentos e explosões sociais, bem como a
variedade de greves e rebeliões que presenciamos nessa fase de mundialização dos capitais,
indicam que adentramos também numa nova fase de mundialização das lutas sociais e das
ações coletivas.” (ANTUNES, 2005:47).

A globalização e as fusões das grandes empresas em conglomerados mundiais provocam
a reação dos entes sindicais. Como ensina Márcio Túlio Viana[46], o sindicato incorpora a forma
de organização das empresas e vice-versa, em uma relação de simbiose. Os trabalhadores então
sentem a necessidade de se reunir em bloco e assim estarem mais fortes e combativos ante a
nova configuração do capital globalizado.

Tais ações são desencadeadas a partir dos movimentos sociais autônomos ou de
confrontos diretos que emergem do mudo do trabalho e se constituem como sinais de uma nova
era de embates sociais mundializados.

Essa nova forma mundializada de ações sociais anticapitalistas podem ser verificadas em
fóruns mundiais de discussões como o Fórum Social Mundial. O fim da experiência do Leste
Europeu não significa o fim das idéias socialistas, anticapitalistas e de emancipação da classe
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trabalhadora.        

Mance assevera que surgiram nas últimas décadas, em todo o mundo, inúmeras redes e
organizações na esfera civil que lutam pela promoção das liberdades públicas e privadas. Redes
estas que englobam diversos setores dos movimentos sociais, tais como movimentos
socioambientais, feministas[47], sindicais, dentre outros, que estão se multiplicando, fazendo
surgir “uma nova esfera do contrato social”.

O autor esclarece que:

O consenso sobre essas novas práticas tem sido construído no interior de redes
em que pessoas e organizações de diversas partes do mundo colaboram
ativamente entre si, propondo transformações do mercado e do Estado, das
diversas relações sociais e culturais a partir de uma defesa intransigente da
necessidade de garantir-se universalmente as condições requeridas para o ético
exercício das liberdades públicas e privadas.

[...]

A progressiva e complexa integração dessas diversas redes, colaborando
solidariamente entre si [...] colocou no horizonte de novas possibilidades
concretas a realização planetária de uma nova revolução, capaz de subverter a
lógica capitalista de concentração de riquezas e de exclusão social e diversas
formas de dominação nos campos da política, da economia e da cultura.[48]     

Por sua vez, Márcio Pochmann adverte que não há concorrência empresarial no mercado,
uma vez que este é dominado pelas grandes corporações. Desta forma, somente uma atuação
sindical condizente com as novas formas de organização do capital seria capaz de se opor a este
fato.

Juliana Rosignoli entende que:

a cooperação internacional é a união dos povos em prol da construção e
efetivação da dignidade do ser humano, sendo essencial para tal dignificação
condições de trabalho decente e uma divisão melhor da renda em todo mundo,
o que possibilitaria ao trabalhador produzir e, ao mesmo tempo, consumir aquilo
que ele próprio realiza com as mãos.

No campo do trabalho, a cooperação deve ser realizada entre as entidades
representantes dos trabalhadores. Busca-se, por isso, com a proposta de
cooperação internacional dos sindicatos, equalizar as condições de trabalho em
diferentes partes do globo, levando-se o progresso na tutela trabalhista dos
países desenvolvidos aos menos desenvolvidos.

A cooperação internacional entre os sindicatos existentes no mundo englobaria
ações conjuntas, como greves, realização de negociações coletivas
transnacionais, palestras e encontros de trabalhadores visando à informação e à
troca de experiências benéficas. Além disso, a ação de todos os sindicatos
poderia englobar o repasse de dinheiro e apoio técnico aos sindicatos menos
estruturados.[49]

Rosignoli alerta ainda para o fato de que a construção e implementação de normas
trabalhistas internacionais, construídas a partir da cooperação internacional dos sindicatos de
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trabalhadores, evitaria a mobilidade desenfreada das empresas multinacionais uma vez que
imporia um patamar de direitos trabalhistas internacional.

Assim como na dança, onde o ballet clássico convive com o ballet contemporâneo; ou
como na literatura, onde a poesia e a prosa da era renascentista convivem com a poesia
concreta, e o estilo euclidiano, contínuo, cíclico, convive com a compacta literatura oriental[50], o
modelo de produção atual convive com o trabalho escravo, o taylorismo, o fordismo e o
toyotismo. 

Mas, assim como na adoção da técnica da improvisação, utilizada pelo ballet
contemporâneo, onde se busca criar espaço não a partir de vontade do bailarino, mas sim a
partir do que existe[51], o sindicato também deve se tornar mais pragmático, mais plástico, mais
flexível – não no ideário, mas nas estratégias de ação.

 É preciso, portanto, pensar uma nova forma de atuação que se contraponha, de maneira
eficaz, à organização globalizada e excludente do capital, e que seja horizontal e flexível, tal
como a fábrica de hoje e seja capaz de aglutinar os trabalhadores, restabelecendo seus laços de
união. 

Entendemos que as redes internacionais sindicais, forma de atuação sindical adotada
pelos trabalhadores metalúrgicos, são uma resposta viável à nova forma de organização do
capital, uma vez que a globalização pode ser um processo positivo, desde que se busque uma
integração mundial cultural, política e econômica justa e inclusiva.

8. As redes internacionais sindicais

Na esteira da globalização, a organização sindical que extrapola fronteiras ganhou fôlego.
Mais do que a troca de experiências entre sindicalistas de uma mesma categoria, a organização
dos trabalhadores por empresa ganha força na medida em que as multinacionais aumentam os
investimentos fora dos países de origem.

As redes internacionais sindicais implicam na organização no local de trabalho, na
utilização de ferramentas virtuais para troca de informações e mobilizações e, em alguns casos,
como as redes metalúrgicas, na expansão do instituto da co-gestão. 

Fernando Lopes[52] afirma que “antes tínhamos sérias reservas em relação à
globalização. Agora, o movimento sindical está correndo atrás do tempo perdido e adotando
estratégias globais de organização”.

Denominada no meio sindical de “comitê mundial”, a organização dos representantes dos
trabalhadores em cada fábrica da mesma multinacional, independentemente da localização
geográfica, dá-se através de redes internacionais de solidariedade, que passaremos a denominar
de redes internacionais sindicais.

De acordo com o secretário de organização sindical da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos (CNM-CUT), Ubirajara Alves de Freitas (Bira), o comitê da Volkswagen, surgido em
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1999, foi o pioneiro. Desde a sua criação, os representantes dos trabalhadores da montadora no
Brasil participam das reuniões mundiais, que ocorrem duas vezes ao ano. Somente na base
metalúrgica, o Brasil já participa de quinze comissões e outras dez estão em formação[53].

Em novembro de 2001, a CUT[54] criou o projeto “CUTMulti - Ação Frente às
Multinacionais”. Tal projeto visa incentivar a organização dos trabalhadores de empresas
transnacionais e promover a luta unificada por melhores condições de trabalho, unindo os
sindicatos que representam os trabalhadores de uma mesma multinacional.

Desde o 9º Congresso Nacional da CUT, realizado em 2006, o CUTMulti tornou-se um
braço da CUT que promove a criação de redes internacionais de trabalhadores de
multinacionais.

As redes efetuam levantamento de informações sobre a empresa, promovem o
conhecimento de todas as plantas, criam plano de ação comum, incentivam a comunicação
integrada, a administração de recursos financeiros, a capacitação de talentos humanos e uma
constante avaliação.

O CUTMulti conta ainda com o site Conexão Sindical, que promove o intercâmbio de
informações através de notícias indexadas no banco de notícias, informes de usuários e
documentos inseridos na biblioteca virtual. A ferramenta é um instrumento para a formação de
redes virtuais, com ênfase na troca de informações entre usuários e entidades parceiras sobre os
direitos fundamentais dos trabalhadores, meio ambiente e comportamento de empresas
multinacionais.

Os laços de união que foram quebrados pela cultura individualista e pelas novas
tecnologias podem ser por estes restabelecidos. Os sites de relacionamento são a prova desse
fato. É importante notar que a internet quebra o monopólio de opinião.

Kucinski salienta que “a internet, além de ser uma nova mídia, é um instrumento
operacional, típico das organizações da sociedade civil nos nossos tempos. Você articula pela
internet. Articula, reúne...” (KUCINSKI; LIMA, 2009: 55).

Interessante observar como os trabalhadores podem utilizar ferramentas da internet para
efetuarem movimentos de resistência, demonstrando a simbiose existente entre os elementos
que compõem todo o sistema produtivo (capital, trabalho e meios de produção).

Em 2007, os trabalhadores da IBM iniciaram uma greve virtual no site Second Life, greve
esta posteriormente denominada “Greve dos Avatares”. Os trabalhadores da IBM, em toda a
Europa, protestaram contra a proposta da multinacional de corte salarial de 1.000 euros por
ano, que seria efetuado nos salários dos trabalhadores da empresa na Itália e contra a ruptura
unilateral do acordo com os sindicatos.
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O Comitê Europeu dos trabalhadores da empresa, as Federações de Trabalhadores do
Metal, a IWIS (Solidariedade Internacional de Trabalhadores da IBM) e a UNI [55]decidiram
convocar esta greve virtual.

Os trabalhadores “baixaram” no Second Life cerca de 2 mil avatares[56], que são a
representação visual dos utilizadores em realidade virtual (no caso os próprios grevistas),
geralmente encontrados para download em sites de animes.

Esses avatares cortaram todas as conexões do sistema, retirando do ar sites como o
Facebook, Second Life, Twitter, dentre outros.

 O protesto simbolizou o primeiro passo na aliança sindical global dos trabalhadores
através das novas tecnologias. Foi uma maneira inovadora de dar uma resposta às necessidades
dos trabalhadores, pensar globalmente e atuar localmente.

Depois da entrada da política em Second Life através das mediáticas campanhas eleitorais
na França, Estados Unidos, Portugal, as organizações sindicais parecem ter encontrado uma
forma eficaz de serem ouvidas e noticiadas, o que faz da internet um instrumento privilegiado
de exercício efetivo de cidadania.[57]

Antônio Álvares da Silva salienta que “a participação é um princípio informador de toda a
sociedade democrática.” (SILVA, 1991:28). O autor explica que a co-gestão implica participação,
nas tomadas de decisões, do empregado e do empregador, não se confrontando com o modelo
clássico do contrato de trabalho, no qual o empregador determina a conduta do empregado na
continuidade sucessiva que caracteriza a relação de emprego. As decisões deixam de ser
unilaterais para se tornarem participativas, visando o fim da predominância do capital sobre o
trabalho.

Os sistemas unilaterais de decisão são então substituídos por instrumentos participativos,
onde se destaca a influência dos interessados na solução de seus próprios interesses,
transcendendo até mesmo os limites da relação de emprego imediata, para incorporar interesses
ambientais, dentre outros.

Antônio Álvares entende que:

Este equilíbrio das relações produtivas, importando em sua democratização,
atrai para o tema uma grande carga de interesse pois será por este caminho
que terão de passar todas as democracias do mundo ocidental. A
democratização na empresa e no estabelecimento é a mais significante
mudança das estruturas sociais dos nossos dias[58]. 

8.1. Alguns êxitos obtidos pelas redes internacionais sindicais

De acordo com Paulo Cayres, secretário nacional de formação da CNM-CUT e diretor do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e região (antigo Sindicato
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do ABC paulista):
O papel da secretaria nacional de formação da CNM-CUT é propiciar cursos
que dialoguem com a realidade dos trabalhadores, para que estes atuem com
mais firmeza. As redes internacionais sindicais são fundamentais, pois oferecem
grande troca de informações, possibilidade de atuação conjunta, o que leva a
acordos melhores[59].

Valter Sanches[60] informa que em julho de 2007, a empresa Grob, fornecedora da
montadora Daimler Benz, afastou um representante sindical. Através da atuação das redes
internacionais sindicais, os trabalhadores da montadora paralisaram as máquinas da Grob dentro
da fábrica. Os trabalhadores membros “comitê mundial” da Daimler Benz cobraram desta o
compromisso firmado[61], no qual se estabeleceu que os fornecedores da montadora deveriam
seguir sua ética de reconhecimento de organização sindical. Após essa ação combinada, o
representante sindical da fornecedora Grob voltou a ser reconhecido.

Valmir Lotti[62], trabalhador da planta da Gerdau em Sapucaia do Sul e diretor do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo/RS, esclarece que a rede
internacional sindical da multinacional brasileira Gerdau se iniciou em 2004. A multinacional está
presente em mais de dezessete países, tendo em torno de trinta e cinco mil trabalhadores no
mundo, quinze mil somente no Brasil.

De acordo com Lotti, os sindicatos dão sustentação à rede e vice-versa. Embora a
organização não seja reconhecida pela empresa, a troca de informações entre os trabalhadores
brasileiros, americanos e canadenses da Gerdau se intensificou quando a siderúrgica decretou
locaute na unidade de Beaumont, Texas, entre maio e dezembro de 2005.

A rede sindical organizou várias atividades nas plantas brasileiras, como paradas de
advertência, greves relâmpago e a multinacional se viu forçada a firmar acordo com os
trabalhadores norte americanos. De acordo com o dirigente, a rede fortaleceu muita a atuação
do sindicato e reforçou os laços de solidariedade, principalmente com os trabalhadores
colombianos, norte americanos, canadenses e peruanos.

A rede dos trabalhadores da Gerdau é coordenada pela CNM-CUT, em nível nacional, e
pela FITIM, em nível internacional, além de possuir coordenação da própria.

Por sua vez, Paulo Ferreira Gomes[63], trabalhador da montadora Volkswagen de
Taubaté, diretor Sindicado dos Trabalhadores Metalúrgicos de Taubaté e membro do conselho
fiscal da CNM-CUT, informa que o “comitê mundial da Volks” está em funcionamento desde
1999. A montadora possui plantas industriais em dezesseis países, contando com sessenta mil
trabalhadores, vinte e dois mil somente nas quatro plantas instaladas Brasil.

A maior atuação da rede sindical dos trabalhadores da Volks, segundo o dirigente, ocorreu
quando a empresa anunciou seis mil demissões no Brasil e o fechamento da planta de Taubaté.
A rede paralisou as plantas de Curitiba, São Carlos e Rezende e os trabalhadores, além de
conquistaram direitos, conseguiram a manutenção de todas as fábricas no Brasil, através do
compromisso de produção de dois novos modelos de automóveis na fábrica de Taubaté.

9. Conclusão
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As redes internacionais sindicais dos trabalhadores metalúrgicos possibilitaram importantes
conquistas e fortaleceram os laços de união dos trabalhadores, enfraquecidos pela
reestruturação produtiva e pela concorrência internacional. Assim, essa nova forma de atuação
se mostra importante para a busca de alternativas para a crise que afeta o movimento sindical
e, consequentemente, o Direito do Trabalho.

Em uma de suas aulas, Márcio Túlio Viana ensina que:

O direito individual do trabalho é, na verdade, uma soma, um conjunto de
pequenos direitos individuais das pessoas, direitos subjetivos. Então, ele
engloba, como agente sabe, a hora extra, o aviso prévio, essas coisas todas. Já
o direito coletivo (do trabalho), [...] de um modo geral suas regras tem outra
natureza, são regras destinadas a viabilizar a produção do direito individual (do
trabalho).

Então, nesse aspecto o direito coletivo (do trabalho) se parece até com o direito
processual. Agente sabe que o processo dá efetividade ao direito material, é um
instrumento. Pois bem, [...] o direito coletivo traz regras que vão permitir que o
direito individual nasça, cresça, permaneça. Então são regras instrumentais.[64]

O direito individual (do trabalho) tem como centro de gravidade a relação de
emprego. Daí porque a crise da relação de emprego, hoje existente, é também
a crise do direito do trabalho. Uma coisa ligada a outra. Direito individual do
trabalho está em crise exatamente porque a própria relação de emprego, que é
o seu centro, está em crise também. Pois bem, já no caso do direito coletivo
(do trabalho), o centro de gravidade, o ponto de referência é o sindicato, daí
também porque a crise de um é a crise do outro.[65]

Através da análise da evolução histórica das relações de trabalho e do movimento
sindical, compreendemos a crise que afeta o Direito do Trabalho, uma vez que o Direito Coletivo
do Trabalho é ramo instrumental que possibilita a construção e efetividade dos direitos
materiais. As novas formas de organização e atuação sindical aqui apresentadas são um
exemplo das alternativas possíveis para a reconstrução deste importante ramo jurídico, que
possibilita a inserção social, a dignidade humana e o exercício de uma democracia não apenas
formal.
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ampliação da competência da justiça do trabalho.  1ª ed. São Paulo: LTR, 2007. pg. 22/23.

[25] Termo adotado por Ricardo Antunes. Para aprofundamento sugerimos o estudo de
ANTUNES, Ricardo. (org.). Neoliberalismo, trabalho e sindicatos. Reestruturação produtiva no
Brasil e na Inglaterra. 2ª ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. e ANTUNES, Ricardo. O
caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. 1ª ed. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2005. 

[26] Maquinário.

[27] Jornalista, sindicalista alemão, membro do Sindicato Nacional dos Gráficos da Alemanha e do
Portal Sindical Labour NetGermany.

[28] Palestra proferida por Helmut Weiss no Seminário Internacional: Desafios do Movimento
Sindical no século XXI, realizado pelo Senge MG (Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais), no
dia 25 de março de 2010.

[29] Para aprofundamento, consultar RAMALHO, José Ricardo. Precarização do trabalho e
impasses da organização coletiva no Brasil. in ANTUNES, Ricardo. (org.). Neoliberalismo,
trabalho e sindicatos. Reestruturação produtiva no Brasil e na Inglaterra. 2ª ed. São Paulo:
Boitempo Editorial, p. 85/113, 2002.

[30] Oportuno comentário tecido pelo sindicalista Marcelino Rocha, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Betim e Região que, anteriormente, foi jogador de futebol
profissional, no mini curso “Crise do Sindicalismo e seus efeitos no Direito do Trabalho”,
ministrado por Maíra Neiva Gomes na PUC/MG no dia 26/10/2009.

[31] Ricardo Antunes define este fenômeno como processo de liofilização do trabalho.

[32] Cumpre ressaltar que no Brasil, a desproletarização também é conseqüência de quadros de
sucessivas recessões econômicas que marcaram a década de 1990.

[33] O setor terciário é composto por trabalhadores do comércio, do setor de serviços em geral.

[34] Robótica, microeletrônica, tecnologia avançada.

[35] Devido a diversos fatores culturais tais como a imposição pela sociedade da
responsabilidade, quase que exclusiva, pela educação dos filhos, além do ingresso tardio e
desigual no mercado de trabalho.

[36] Para aprofundamento, indica-se VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. in DELGADO,
Gabriela Neves; HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira. (coord.). Terceirização no direito do
trabalho. 1ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos, p. 321/367, 2004.  
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[37] VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. in DELGADO, Gabriela Neves; HENRIQUE, Carlos Augusto
Junqueira. (coord.). Terceirização no direito do trabalho. 1ª ed. Belo Horizonte: Mandamentos, p. 321/367, 2004.  pg.
335.

[38] POCHMANN, Márcio. Revolução no embate das idéias e projeto de sociedade. in SISTER, Sérgio (org.) O abc da
crise. 1ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, p. 155/163, 2009. p. 157.

[39] O conceito de hegemonia cultural foi elaborado por Antonio Gramisci em sua obra Cadernos do cárcere. De acordo
com tal conceito, a hegemonia se caracteriza pela liderança cultural/ideológica de uma classe sobre as outras. As
formas históricas da hegemonia nem sempre são as mesmas e variam conforme a natureza das forças sociais que a
exercem. O conceito gramsciano de hegemonia se contrapõe à idéia de "dominação”. Na realidade, o que estabelece
uma hegemonia é um complexo sistema de relações e de mediações, ou seja, uma completa capacidade de direção -
um complexo de atividades culturais e ideológicas - das quais são protagonistas os intelectuais, que organiza o
consenso e permite o desenvolvimento das forças dominantes. Contudo, a idéia da hegemonia, segundo a
interpretação de Gramsci, não deve ser entendida como afirmação de uma dominação, mas como afirmação de uma
superior capacidade de interpretação da história e de solução dos problemas que ela coloca. O conceito de hegemonia
em Gramsci sublinha, em várias ocasiões, que somente uma leitura esquemática pode levar a crer que aquilo que Marx
define como “superestruturas” tenha uma relação de dependência mecânica com as estruturas. Portanto, o fato de
que Marx fale das superestruturas como "aparências" deve ser visto como conseqüência da necessidade de divulgação,
como uma forma de discurso "metafórico", feito em função de um diálogo e de uma compreensão de massa da nova
análise da sociedade. Com a palavra "aparência", Marx quer indicar - diz Gramsci - a "historicidade" das
"superestruturas" ético-políticas, culturais e ideológicas, em oposição às concepções dogmáticas que tendem a
considerá-las como absolutas. Gramsci é famoso principalmente pela elaboração do conceito de hegemonia e bloco
hegemônico, e também por focar o estudo dos aspectos culturais da sociedade (a chamada super-estrutura no
marxismo clássico) como elemento a partir do qual se poderia realizar uma ação política e como uma das formas de
criar e reproduzir a hegemonia. Gramsci atribuiu um papel central à diálise infra-estrutura (base real da sociedade, que
inclui forças de produção e relações sociais de produção) e superestrutura ("ideologia"), constituída pelas instituições,
sistemas de ideias, doutrinas e crenças de uma sociedade, a partir do conceito de "bloco hegemônico". Segundo esse
conceito, o poder das classes dominantes sobre o proletariado e todas as classes dominadas dentro do modo de
produção capitalista, não reside simplesmente no controle dos aparatos repressivos do Estado. Se assim fosse, tal
poder seria relativamente fácil de derrocar (bastaria que fosse atacado por uma força armada equivalente ou superior
que trabalhasse para o proletariado). Este poder é garantido fundamentalmente pela "hegemonia cultural” que as
classes dominantes logram exercer sobre as dominadas, através do controle do sistema educacional, das instituições
religiosas e dos meios de comunicação. Usando deste controle, as classes dominantes "educam" os dominados para
que estes vivam em submissão às primeiras como algo natural e conveniente, inibindo assim sua potencialidade
revolucionária. Assim se forma um "bloco hegemônico" que amálgama a todas as classes sociais em torno de um
projeto burguês.

[40] Para aprofundamento, sugerimos o estudo de ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?:
ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 9ª ed. São Paulo: Cortez;
Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2003. 

[41] Corporativismo societal, conforme definição de Ricardo Antunes.

[42] Trabalhadores terceirizados, trabalhadores imigrantes, trabalhadores por tempo parcial,
dentre outras formas de precarização.

[43] Para aprofundamento sugere-se a leitura de TOURAINE, Alain. (trad.: Guilherme João de Freitas Teixeira). O que
é democracia? 2ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1996.

[44] DELGADO, Maurício Godinho; PORTO, Lorena Vasconcelos (org.). O Estado de bem-estar
social no capitalismo contemporâneo. in  DELGADO, Maurício Godinho; PORTO, Lorena
Vasconcelos (org.). O estado de bem- estar social no século XXI. 1ª ed. São Paulo: LTR, p.
19/30, 2007, p. 22.

[45] Para estudo sugere-se MANCE, Euclides André. Redes de colaboração solidária – aspectos econômicos-filosóficos:
complexidade e libertação. 1ª ed. Rio de Janeiro; Editora Vozes, 2002.

[46] Tais lições podem ser extraídas de VIANA, Márcio Túlio. O direito, a química e a realidade sindical.in Revista do
TRT 1ª Região, Rio de Janeiro, n. 24, p. 17-20, 1999.

[47] Cita-se como exemplo a ampla atuação da Marcha Mundial de Mulheres.
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[48] MANCE, Euclides André. Redes de colaboração solidária – aspectos econômicos-filosóficos: complexidade e
libertação. 1ª ed. Rio de Janeiro; Editora Vozes, 2002. p. 232.

[49] ROSIGNOLI, Juliana Bernardes; VIANA, Márcio Túlio (orientador). Cooperação internacional sindical: uma proposta
para a superação da crise que atinge os sindicatos dos trabalhadores no mundo globalizado. Dissertação de Mestrado
Departamento de Direito da PUC MG, Belo Horizonte, 2008. p. 54/55.

[50] No livro de poesia de Paulo Merçon, intitulado “abreviaturas do INVISÍVEL”, lançado dia
05/11/2009, verificamos, às fls. 53, a adoção do Haicai, uma forma poética de origem japonesa,
que valoriza a concisão e a objetividade. Os poemas têm três linhas, contendo na primeira e na
última cinco letras japonesas, e sete letras na segunda linha. Em japonês, são tradicionalmente
impressos em uma única linha vertical, enquanto em língua portuguesa geralmente aparecem
em três linhas, em paralelo. Merçon mesclou o haicai com poesia concreta que conjuga a
linguagem escrita com a linguagem visual. A poesia concreta era um ataque à produção poética
da década de 1950, dominada pela geração de 1945, a quem os jovens paulistas acusavam de
verbalismo, subjetivismo, falta de apuro e incapacidade de expressar a nova realidade gerada
pela revolução industrial. Em síntese, os criadores do concretismo poético propugnavam um
experimentalismo (planificado e racionalizado) que obedecia aos seguintes princípios: abolição
do verso tradicional, sobretudo através da eliminação dos laços sintáticos (preposições,
conjunções, pronomes, etc.), gerando uma poesia objetiva, concreta, feita quase tão somente de
substantivos e verbos; adoção de uma linguagem necessariamente sintética, dinâmica,
homóloga à sociedade industrial; utilização de paronomásias, neologismos, estrangeirismos;
separação de prefixos e sufixos; repetição de certos morfemas; valorização da palavra solta
(som, forma visual, carga semântica) que se fragmenta e recompõe na página; o poema
transforma-se em objeto visual, valendo-se do espaço gráfico como agente estrutural: uso dos
espaços brancos, de recursos tipográficos, etc.; em função disso o poema deverá ser
simultaneamente lido e visto.

[51] Explicação dada pela bailarina contemporânea, radicada na França, Ana Maria, em aula
ministrada pelo Professor Dr. Márcio Túlio Viana, no mestrado em Direito do Trabalho da PUC
MG, no dia 18/08/2009.

[52] Ex-presidente da CNM-CUT e atual assistente da secretaria geral da FITIM (Federação
Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas/IMF - International Metalworke’s
Federation) em entrevista concedida no dia 02 de julho de 2009 na 1ª Conferência Expressões
da Globalização – Análises Comparativas Brasil/Alemanha, realizada em São Paulo, entre os dias
30 de junho a 3 de julho de 2009, pelo Instituto Integrar da CNM-CUT (Confederação Nacional
dos Trabalhadores Metalúrgicos-CUT) e Fundação Hans Böckler Stiftung, com o apoio de IG
Metall (Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Alemanha) e da DGB (Central Sindical
Alemã).

[53] Em entrevista concedida no dia 02 de julho de 2009 na 1ª Conferência Expressões da
Globalização – Análises Comparativas Brasil/Alemanha, realizada
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RELAÇÕES DE TRABALHO, FLEXIBILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO

RAPPORTI DI LAVORO, FLESSIBILIZZAZIONE E IL SVILUPPO ECONOMICO

Ana Maria Jara Botton Faria
Anna Christina Gonçalves De Poli

RESUMO
As relações de trabalho estão em constante mutação e, atualmente, são influenciadas pela
necessidade crescente de desenvolvimento social. Embora seja um principio constitucional, a
valorização do trabalho humano é comumente mitigado frente às necessidades - nem sempre
reais – de um desenfreado crescimento econômico. Hoje se discute se a convivência entre a
realização da justiça social e o crescimento econômico é realmente possível, tendo em vista que
quando se tem notícias de grandes lucros obtidos por empresas, vêem-se também notícias de
grandes demissões. Apregoa-se a necessidade da imediata flexibilização das relações de
trabalho, como tesouro de salvação de empresas e empregos. Entende-se que, reduzindo os
direitos do trabalhador, a relação de trabalho ficaria menos custosa, o que implicaria na
manutenção deste emprego e na geração de novos postos de trabalho. Entretanto não há
provas inequívocas de que a flexibilização é o instrumento ideal a permitir o desenvolvimento
social.
PALAVRAS-CHAVES: Atividade econômica; Trabalho; Crescimento econômico;
Desenvolvimento social; Flexibilização.

RIASSUNTO
I rapporti di lavoro sono in costante mutamento e, attualmente, vengono influenzati dalla
necessità crescente di sviluppo sociale. Nonostante sia un principio costituzionale, la
valorizzazione del lavoro umano è usualmente mitigata davanti alle necessità – non sempre reali
– di una sfrenata crescita economica. Oggogiorno si discute se la convivenza tra la realizzazione
della giustizia sociale e la crescita economica è realmente possibile, considerandosi che quando si
diffondono notizie di grande lucro guadagnato da alcune ditte, vengono diffuse anche delle
notizie di grandi dimissioni. Si propaga l’idea della necessità della immediata flessibilizzazione dei
rapporti di lavoro, come tesoro di salvazione di imprese e impieghi. Si capisce che, riducendosi i
diritti del lavoratore, il rapporto di lavoro sarebbe meno costoso, e così si causerebbe la
manutenzione di questo impiego e la generazione di nuovi posti di lavoro. Tuttavia, non ci sono
delle prove inequivocabili che la flessibilizzazione è lo strumento ideale a permettere lo sviluppo
sociale.
PAROLE CHIAVE: Attività economica; Lavoro; Crescita econômica; Sviluppo sociale;
Flessibilizzazione; 

INTRODUÇÃO

 

As relações de trabalho, como decorrência própria das relações sociais, encontram-se em permanente mutação. Os fatores

que se apresentam atuais são a necessidade de desenvolvimento e a sobrevivência nos períodos de crise econômica local ou

mundial.

A valorização do trabalho humano, embora princípio constitucional, costuma ser mitigado frente à necessidade, nem

sempre real, de crescimento econômico[1]. Os paradigmas utilizados para o estabelecimento de metas de crescimento,

normalmente passam por uma flexibilização das normas referentes ao Direito do Trabalho.
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Apesar da crescente tomada de consciência do valor da força humana de trabalho, somado as constantes melhorias das

condições físicas do trabalho e mesmo da gigantesca proteção legal obtida pelos trabalhadores, o prognóstico que se tem do futuro

das relações de trabalho é de piora e debilitação.

É em função de tal diagnóstico que se prevê a necessidade de fortalecimento ou até de recrudescimento da legislação

protetora laboral, como forma de permitir razoável estabilidade nas relações de trabalho.

Maria Helena Passos, citando Beverly J. Silver, afirma que “qualquer saída para o movimento do trabalho frente ao capital,

passa hoje pelo internacionalismo. Contra essa direção, pesa o fato de que a dessocialização do Estado divide os trabalhadores”

(PASSOS, 2005). Isso em razão da ascensão social do trabalhador depender muito menos do Estado guerreiro, imperialista.

PASSOS (2005) apontando a crise de legitimidade social do capitalismo mundial, cita SILVER para afirmar que “o grande

desafio imposto aos trabalhadores do mundo no começo do século XXI é a luta, não apenas contra a exploração e a exclusão, mas

por um regime que realmente subordine os lucros aos meios de vida de todos.”

Evaristo de Moraes Filho (1973, p. 31) em conferência proferida no Seminário de Direito do Trabalho, na Câmara dos

Deputados em Brasília, afirmou que o Direito do Trabalho por meio de seus “institutos e instrumentos de regulação da vida social,

constitui, como direito econômico e profissional que é, norma a um só tempo de justiça social e de organização econômica.”

Atualmente se discute se a convivência entre a realização da justiça social e o crescimento econômico é realmente possível,

tendo em vista as constantes notícias de grandes lucros empresariais ao tempo de extensas demissões.

Jorge Luiz Souto Maior (MAIOR, 2000, p. 624), nesse iter aponta que o “crescimento econômico não representa, de forma

inexorável e na mesma proporção, um desenvolvimento social.” Tal afirmação é corroborada pelos atuais doutrinadores do

desenvolvimento social como Amartya Sen (2000, p.17,19) que afirma ser a liberdade o produto do desenvolvimento, ou por outra

via, o principal fim do desenvolvimento.

Importa ressaltar da discussão acima que não há meio de crescimento ou desenvolvimento que não se utilize do trabalho.

Assim falar de liberdade, crescimento e desenvolvimento é falar de trabalho.

 

I. Evolução das condições de trabalho

 

Em breve histórico, já que a doutrina é extensa e exaustiva sobre o tema, pode-se resumir o surgimento das relações de

trabalho com a própria fixação do homem a terra e o início do sistema de troca e exploração natural, evoluindo para as relações de

escravidão e servidão, união pelas corporações de ofício e emprego.

A regulamentação das relações de trabalho não existiu enquanto predominaram as relações de escravatura e servidão,

somente com o início da sociedade industrial é que se passou a regular as relações de trabalho.
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A primeira regulamentação surgiu de forma esparsa, com as corporações de ofício, quando artesãos de um mesmo ramo de

atividade reuniam-se sob um estatuto que disciplinava as relações entre mestres, companheiros e aprendizes e, entre estes e a

sociedade em geral. Entretanto, tal normatização não buscava propriamente proteger os trabalhadores (artífices), mas basicamente

proteger os interesses daquela corporação.

As corporações desde sua origem “mantinham com os trabalhadores uma relação de tipo bastante autoritário e que se

destinava mais à realização dos seus interesses do que à proteção dos trabalhadores” (NASCIMENTO. 2002, p. 39).

Ao mesmo tempo em que a Revolução Francesa traz os ideais de liberdade e igualdade –  que não se compatibilizam com

as rígidas corporações de ofício – , o fortalecimento da sociedade industrial, em decorrência da revolução industrial, e a invenção da

máquina a vapor, deixam de figurar os artesãos para surgirem os operários.

“A revolução francesa pôs fim às corporações de ofício, pois elas eram instituições, a toda evidência, incompatíveis com o

ideal de liberdade individual do homem, cerne do Liberalismo do século XVIII, base maior dessa revolução” (ALEXANDRINO;

PAULO, 2003, p. 4).

Com o surgimento das indústrias é que os empregados passam a ser, em número, representativos, o que leva à conseqüente

união destes trabalhadores em sindicatos e dá-se início à luta por melhores condições de trabalho e melhor remuneração.

O Estado, antes leniente, afastado de toda e qualquer relação interpessoal, passa a interferir nestas relações

(sociais/comerciais) e passa a impor normas regulando tais relações.

A conseqüência da reiterada busca por melhorias nas condições de trabalho resultou em intensa regulamentação das

relações de trabalho e emprego. Assim é que as primeiras regras protetoras destinaram-se a mulheres e crianças, a limitações da

jornada e posteriormente a direitos acessórios e previdência social.

Com isso, o trabalho deixa de ser um castigo religioso ou uma obrigação “natural” pela classe social em que se nasce para

se tornar uma forma de sustento e evolução pessoal.

A evolução de tal legislação passa a esbarrar nos interesses econômicos a partir da unificação do comércio em âmbito

mundial após o término da guerra fria, com o acirramento da concorrência entre países em condições altamente díspares de

produção, condição financeira e regulamentação profissional.

 

II. A ação patronal

 

Há trinta anos um grupo de empresários brasileiro redigiu o “Documento dos oito” (1978) para se manifestar em favor da

redemocratização e reorganização econômica do país, ainda sob o manto do "Pacote de Abril"[2], com o qual o presidente Geisel

fechou o Congresso Nacional, e da crise do petróleo de 1973-1974[3] que deu início a um período de recessão mundial.

O documento dos empresários foi redigido em razão da concorrência desleal que faziam as estatais e multinacionais frente

à iniciativa privada nacional e também pela situação econômica caótica[4] para a qual caminhava o Brasil. Os empresários ali
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apontavam as distorções econômicas causadas por medidas tomadas pelo governo então vigente.

Em 1983, um novo documento é redigido, denominado “Documento dos doze”, clamando agora por uma reforma do

Estado em razão da recessão, do elevado custo do dinheiro, do desemprego, da dolarização da economia e da ineficiência das

empresas estatais. A preocupação em ambos os documentos sempre esteve voltada à manutenção da iniciativa privada no mercado.

Impõe aqui a observação de que é por meio do trabalho, ou seja, por meio das oportunidades advindas da iniciativa

privada[5], que o crescimento é oportunizado e o desenvolvimento desenhado.

A partir de 1990 tiveram início as privatizações e com elas a crescente melhora dos produtos brasileiros em função da

concorrência estabelecida. Novos postos de trabalhos foram criados para atender a demanda crescente dos consumidores.

A estabilidade monetária só foi alcançada com a implantação do Plano Real, em 1994. Com o fim da inflação e do

regressivo imposto inflacionário, houve uma melhora da renda sem precedentes para as classes mais baixas.

Apesar das reduzidas taxas de crescimento, principalmente comparadas com as obtidas entre 1948 e 1979, houve uma

significativa redução da desigualdade social no período entre 1990 e 2007 bem como uma melhora substancial em outros índices

como os de escolaridade e de mortalidade infantil.

Os modelos econômicos utilizados perderam força ou foram derrotados pela crise estabelecida em 2008, que apontou para

a maior falha do capitalismo: a ganância. O resultado dessa derrocada é o nível crescente de desemprego no mundo todo.

Não se pode generalizar e pretender unificar as condições de trabalho e sua respectiva regulamentação, diante da amplitude

de países reunidos no comércio internacional. Excluindo-se aquelas poucas nações em imprestáveis condições sociais e em guerra

civil, todos os demais participam do comércio mundial, inclusive aqueles cuja ideologia não permitiria (Cuba e China, por

exemplo).

Mesmo que se pense em estudar as condições, regulamentação e futuro do trabalho apenas no Brasil, ainda assim não se

pode pretender generalizá-las e unificá-las, diante da amplitude de situações sociais, condições de emprego e evolução social das

diversas regiões da nação.

Entretanto, algumas condições e algumas situações podem ser vislumbradas e analisadas de maneira genérica, em ambas as

situações.

É sabido que a limitação aos espaços internos da nação de sua produção industrial e agrícola não gera receita – e seu

conseqüente lucro – nem empregos suficientes para um razoável crescimento do país.

Por isso, todos os países vêem o comércio internacional como a melhor forma de obterem divisas, gerar emprego e

aumentar a renda. O interesse comum de diversos países gera concorrência entre os mesmos, o que permite às grandes corporações a

opção pela instalação de suas bases industriais e produtivas naqueles locais onde houver menor incidência de impostos, menor

custo de mão de obra e menor quantidade de encargos sobre a mesma.

Aliado a tal fato, a mobilidade do capital financeiro permite a alteração quase que instantânea dos locais de investimento, o

que faz manipular facilmente a geração e redução de postos de trabalho.

A conseqüência natural da concorrência, como em qualquer relação de oferta e procura, é a redução do preço ou da

contrapartida. Com a constante concorrência entre países, o resultado natural será a redução das normas regulamentadoras e
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protetoras do trabalhador. Tal situação já é verificada com o fortalecimento do movimento em prol da flexibilização das relações de

trabalho.

O que é a flexibilização senão a redução de normas, direitos e garantias do trabalhador?

A flexibilização das relações de trabalho deverá gerar, ao redor do planeta, a simplificação ou redução da normatização das

relações de trabalho. E, tal ocorrerá com o exclusivo intuito de reduzir o custo da mão de obra, a fim de ampliar o rol de vantagens

ao investidor e convencê-lo a aplicar seus recursos naquela nação.

Para evitar a desmesurada redução de direitos, existe parca regulamentação internacional e tímida atuação dos tribunais

arbitrais da Organização Mundial do Comércio. O órgão especializado da ONU, adiantado nas discussões e julgamentos acerca de

subsídios agrícolas e subsídios fiscais, pode servir de exemplo para a Organização Internacional do Trabalho, para que esta atue na

apreciação, julgamento e condenação de práticas abusivas e/ou autofágicas na regulamentação do trabalho.

Em verdade, existem manifestações da OIT que indicam a existência de preocupação do órgão com o futuro do trabalho em

decorrência da globalização:

 

A posição da Organização Internacional do Trabalho – OIT diante da questão é mostrada em três
principais estudos, ‘O emprego no mundo’ (1996/1997), ‘As políticas nacionais na era da Globalização’
(1996) e ‘A atividade normativa da OIT na era da globalização’ (1997). O seu diretor, Hector G. Bartolomei
de la Cruz, no Seminário Internacional sobre Relações de Trabalho, realizado no Brasil (1997), mostrou que
esses documentos revelam uma preocupação de que a atual e precária situação do emprego venha a agravar-
se, porque os rápidos progressos técnicos estão trazendo consigo um crescimento que não cria empregos e
coloca-nos diante de um quadro de deterioração quase universal das condições de trabalho, com diminuição
do pessoal supressão de postos de trabalho e redução dos salários dos trabalhadores não qualificados,..
(NASCIMENTO. 2001, p. 47).

 

A conseqüência positiva, caso iniciado um processo de análise, comparação e proteção internacional, será a eventual

uniformização ou aproximação das regulamentações individuais dos países, gerando uma proximidade de direitos entre os

trabalhadores dos diversos países envolvidos. Tal poderá aproximar limitações de jornada, períodos de descanso, remuneração e

encargos.

A maior dificuldade está em aproximar condições objetivas das relações de trabalho (jornada/remuneração/etc), sem que se

aproximem as condições sociais de cada nação. Impossível pretender equiparar salário mínimo entre nações desenvolvidas e nações

em desenvolvimento. Impossível equiparar previdência social em países de terceiro mundo, com atendimento social dos países

desenvolvidos. Impossível comparar capacidade de poupança de países industrializados com déficit social de países agrícolas.

Com isso, tem-se que a conclusão é pela negativa. Ou seja, as chances de aproximação das condições sociais e

regulamentares do trabalho são mínimas, o que autoriza a concluir que as condições laborais deverão deteriorar-se em todo o

mundo.

A não ser que, urgentemente, se imponham limitações à flexibilização e ‘redução de custos’, muito em breve a grande
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massa de trabalhadores estará em piores condições de remuneração, piores condições de assistência social e piores condições de

vida.

As condições nacionais de trabalho sofrem de problemas parecidos daqueles enfrentados pelas relações de trabalho em

âmbito mundial: i) a acirrada concorrência entre estados, com intuito de trazer e incentivar investimentos, através de guerras fiscais

e concessão de benefícios; ii) o excesso de mão de obra disponível no mercado de trabalho com o crescente número de jovens

iniciando sua vida laboral precocemente; iii) a crescente busca pelo rápido retorno do investimento, o que exige custos menores de

manutenção e mão de obra; e, iv) o implacável e irreversível avanço tecnológico.

Acrescente-se ao poderio econômico e político do empresariado, as alegações de que o custo da mão de obra é alto e não

permite a geração de novos empregos; que a legislação é atrasada, ‘arcaica’, e ‘engessa’ as empresas e temos aí uma fórmula

diabólica de concentração de renda.

A concorrência entre os Estados verificou-se em maior grau no final de década de 90, quando houve intensa disputa por

investimentos de montadores, indústrias químicas e empresas de telecomunicações.

A concessão de isenções fiscais e benefícios indiretos geraram uma batalha entre os Estados que pretendiam receber tais

investimentos, pensando-se que os mesmos reverteriam em imediatos e incontáveis benefícios. Muito embora tenha havido evidente

benefício à localidade onde instalado o parque industrial sob disputa, com a geração de empregos, circulação de riqueza e

conseqüente evolução social, num espectro amplo os benefícios não são tão claros assim, havendo casos de evidente prejuízo.

Esta ‘guerra fiscal’ foi amplamente questionada na época, como ilustra parte da reportagem da Revista Veja, edição de

12/05/99, na matéria ‘Quem dá mais pela Ford’:

 

A guerra fiscal que os Estados travam na disputa pelas montadoras sempre causa algum barulho. Os
críticos acham que os governos não devem abrir mão de impostos ou doar terrenos porque nem sempre o
investimento compensa. Na prática, o que se nota é que, mesmo que os cofres públicos percam um pouco em
arrecadação no começo, a cidade ganha de outras maneiras. (VEJA, 1999).

 

Exemplifica-se com a instalação de duas grandes indústrias automotivas na região metropolitana de Curitiba: a

implantação da Volkswagen em São José dos Pinhais e a instalação da Tritec Motors em Campo Largo-PR.

No primeiro caso verifica-se que a instalação da indústria naquela região gerou emprego e renda a uma quantidade

expressiva de trabalhadores, bem como exigiu a implantação de diversas indústrias anexas, seja de autopeças, seja de prestação de

serviços diversos, para atendimento daquela população industrial.

Existe circulação de riqueza, havendo claro benefício aos trabalhadores das empresas instaladas no parque industrial e

sensível melhora no comércio geral da cidade. Todavia, a instalação da empresa não gerou a quantidade de postos de trabalho que

era esperado pelo governo e ‘prevista’ pela empresa. Dos empregos gerados, a maior parte dos empregos de melhor remuneração foi
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destinada a trabalhadores vindos de outras localidades, pela exigência de experiência no ramo específico.

A isenção de impostos a diversas indústrias vinculadas à fábrica retirou fatia expressiva de financiamento social devido por

estas empresas que, não retribuindo ao restante da sociedade que mantém o atendimento social necessário (educação, saúde, e

segurança), auferem lucro. A promessa de emprego e crescimento social gerou explosão demográfica na cidade que, com o não

atingimento do nível de emprego previsto, empobreceu e gerou aumento da criminalidade;

No segundo exemplo, a guerra fiscal trouxe a empresa à cidade, com a promessa de geração de emprego e renda. Pouco

tempo após a implantação da unidade, verificou-se que o lucro realizado não seria do interesse do capital investidor, sendo a decisão

imediata de fechamento da unidade e desligamento de todos os empregados. Assim, em pouco tempo os empregos gerados foram

todos extintos, sendo o investimento levado a outro país, cujas condições financeiras e sociais tornavam mais atraente a aplicação

dos recursos.

O que fazer com os demais investimentos realizados? Pequenos empresários que investiram na ampliação de suas

atividades ou instalações, trabalhadores que trocaram empregos pela promessa de carreira e melhores condições de remuneração e

trabalho, proprietários de imóveis que se desfizeram dos mesmos pela ‘necessidade social’ da implantação da fábrica e hoje vêm

nada mais que o esqueleto de uma indústria. Neste caso não houve lucro social algum. Ao contrário, houve apenas perda.

Tentou-se, uma vez mais, a reutilização da unidade industrial “tritec” para fabricação de motores para exportação, porém a

experiência durou pouco mais de seis meses, e os resultados foram os mesmos vistos anteriormente.[6]

Além disso, existe excesso de mão de obra. A população do país é jovem, e cresce descontroladamente, em especial na

parcela mais pobre da sociedade. Enquanto nas classes A e B a população tem seu crescimento linear ou até mesmo reduzido, nas

classes C, D e E o crescimento é desenfreado, conforme informações do IBGE. Tal implica em contínuo ingresso de jovens no

mercado de trabalho, em especial de jovens com pouca formação e em busca de empregos de menor qualificação e remuneração.

Novamente aplica-se a lei de oferta e da procura. Se a demanda por empregos é maior, enquanto a oferta de empregos mantém-se

estável ou até mesmo diminui, a conseqüência imediata é a redução da remuneração, pois sempre haverá alguém que se habilite ao

trabalho por um salário menor e com menos benefícios.

Aliás, o crescimento da parcela jovem da população é expressivo e sua importância e alcance pode ser vislumbrado pela

leitura do primeiro parágrafo do documento “População jovem no Brasil: a dimensão demográfica”:

 

A partir da série dos Censos Demográficos brasileiros é possível avaliar a evolução do contingente
de 15 a 24 anos de idade. Muito embora os efetivos absolutos apresentem uma tendência de crescimento, este
experimenta um paulatino processo de desaceleração a partir da década de 70. Em 1940, eram 8,2 milhões
de jovens neste grupo etário e 30 anos depois estes jovens e adultos jovens já somavam 18,5 milhões. Em
anos mais recentes, 1991 e 1996, os respectivos censos populacionais enumeraram 28,6 e 31,1 milhões de
pessoas de 15 a 24 anos de idade. Mas é examinando as variações absoluta e percentual do contingente de
jovens de 15 a 24 anos, entre 1991 e 1996, que se evidencia o impacto das estruturas etárias passadas sobre a
derivada do Censo Populacional 1996. Se em um período de 11 anos estes jovens incrementaram-se em 3,5
milhões, significando uma variação percentual entre 1980 e 1991 de 13,9%, em apenas cinco anos (1991-
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1996) este segmento experimentou um acréscimo de 2,5 milhões de jovens, representando um aumento de
8,8% (Tabela 1 e Gráfico 1). (IBGE, 2005)

 

Deve-se atentar que a fartura na disponibilidade de mão de obra causa outro efeito nefasto ao trabalhador que é o

enfraquecimento do sindicato. O instrumento que representa o melhor modo de buscar novas garantias e direitos perde força quando

eventual luta – seja por greve, paralisação ou qualquer tipo de combate com a empresa – possibilita o risco de fácil substituição do

trabalhador por mão de obra dócil e submissa. Em verdade, os sindicatos têm atuado basicamente na defesa da manutenção do

emprego, inclusive buscando evitar ou reduzir as dispensas coletivas:

 

O desemprego, problema não apenas brasileiro, resultado do extraordinário avanço tecnológico e do
seu principal potencial de aumento da produção, com diminuição do número de empregos, atuou, também, no
sentido de conter os sindicatos em uma posição defensiva, mas mais reivindicativa, tendo na manutenção dos
empregos existentes a sua bandeira e na participação nas discussões sobre demissões coletivas e suspensões
coletivas dos contratos de trabalho a sua natural preocupação (NASCIMENTO. 2001, p. 50).

 

Some-se a isso o incessante avanço da tecnologia. Novos procedimentos, novas máquinas e novos sistemas de produção

implicam em incremento da produtividade sem que haja necessidade do aumento de mão de obra. Quando muito, precisa-se de mão

de obra mais qualificada, o que se obtém com a realização de cursos, em geral ministrados aos jovens, que tem maior facilidade em

lidar com novas tecnologias, mas também se sujeitam a menores salários. Há, ainda, o lado sombrio da evolução tecnológica que é a

supressão de postos de trabalho. O exemplo mais marcante é o do sistema bancário nacional. Com a implantação de sistemas de

auto-atendimento (vulgos caixas automáticos) e acesso pela internet (Internet banking), os postos de trabalho em bancos foram

reduzidos substancialmente nos últimos dez anos, muito embora os lucros do sistema financeiro tenham batido recordes e crescido

ano a ano.

Aliás, é justamente a busca pelo lucro que impede a distribuição de justiça social entre os trabalhadores de determinada

empresa. O lucro é o objetivo final de todo investimento ou unidade empresarial. E, não fosse o lucro, não haveria investimentos.

Como corolário natural da atividade comercial, o lucro existe e deve ser obtido, sob pena de quebra e encerramento do

investimento.

Assim, é natural que toda atividade empresarial busque o lucro e o obtenha. Para a obtenção do lucro, cada vez maior, é

necessário que se aumente o preço final do produto, ao mesmo tempo em que se reduz seu custo de produção. Entretanto, a

globalização da educação administrativa faz empresas na China, Rússia, México e Brasil terem os mesmos sistemas de

administração. Ainda, a formação de mega corporações através de fusões e incorporações tem reduzido as opções de fornecedores

em diversos ramos da atividade industrial. Some-se também a facilidade na troca de informações pela evolução tecnológica

vinculada à informática e telefonia. Tudo isto implica numa limitação ao administrador/empresário nas suas opções de redução de

custos. Como conseqüência, busca-se a redução de custos na mão de obra.
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Esta redução somente pode ocorrer pela redução da remuneração propriamente dita o que, vedado por lei, exige a

demissão do trabalhador de maior remuneração para contratação de outro, para idêntica função e trabalho, com menor remuneração.

Isto cria um circulo vicioso quando o novo trabalhador alcança, ou está preste a alcançar um nível digno de remuneração, deve ser

substituído por outro, com menor remuneração, e assim sucessivamente, enquanto houver mão de obra disponível.

Contrariamente ao que se apregoa na doutrina técnica especializada, seja ela jurídica ou administrativa, a redução da

remuneração não gera o aumento no número de posto de trabalho. Em sentido contrário, o normal é que o novo trabalhador acumule

funções antes exercidas por dois ou mais trabalhadoras, muito embora receba remuneração inferior a seus antecessores.

Historicamente a remuneração do trabalhador perde força em sua capacidade de compra, o que implica em dizer que a remuneração

média do trabalhador reduz-se na essência, muito embora nominalmente haja acréscimo. Comparando-se o nível de emprego nas

últimas duas décadas, verifica-se que a redução da remuneração não implicou no aumento da força de trabalho. O exemplo dos

bancários dá conta de comprovar o raciocínio. Enquanto a remuneração real do trabalhador bancário teve perda (excluída a

participação nos lucros, posto que recentemente instituída), a quantidade de postos de trabalho não aumentou, como deveria ocorrer

se real fosse a tese defendida pela ‘flexibilização’. A redução de direitos e conseqüente  redução de custos de contratação deveria

implicar na geração de novos empregos, o que não ocorre.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que a legislação é arcaica. Muito embora seja evidente que diversos

dispositivos da atual legislação trabalhista não tenha qualquer utilidade (radiotelegrafistas, por exemplo), não se pode dizer que a

culpa pelo alto índice de desemprego seja da legislação arcaica.

A legislação sempre estará desatualizada, quando comparada à sociedade à qual se aplica. Como consta no primeiro

parágrafo deste trabalho: a sociedade está em constante mutação. Sendo a lei decorrência dos anseios sociais, ela sempre será criada

após o surgimento da necessidade, e estará sempre defasada em relação à realidade social. Até por isso a exegese das normas tem

alta maleabilidade, sendo previsto em lei (art. 4 e 5 da LIC) que o juiz julgará de acordo com a analogia, costumes, princípios gerais

de direito além de buscar, na aplicação da lei, atingir os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Aliás, é

vigoroso o movimento intitulado “direito alternativo”, onde juízes e demais operadores do direito pregam a aplicação do direito de

acordo com princípios gerais de justiça e igualdade, inclusive contra a expressa previsão de lei.

Sem questionar o acerto, validade ou correção técnica de tal movimento, e das decisões judiciais fundadas em analogia,

costumes, etc., é certo que o judiciário possui ferramentas para aplicar de forma eficiente e razoável, na realidade da sociedade, a

legislação – ainda que arcaica. Portanto, a alegação de que a legislação impede a geração de empregos é falaciosa, não se

sustentando a uma análise mais acurada.

Estas são algumas das condições em que se vislumbram as relações de trabalho no Brasil e que merecem análise mais

profunda antes de aplicar a decisão de flexibilizar as relações de trabalho.
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III. Necessidades da Sociedade

 

O trabalho é executado de acordo com as necessidades de mercado e da sociedade.

Em função da denominada ‘globalização’, as regiões produtoras não estão necessariamente próximas ou dentro das regiões

consumidoras. Por isso, eventualmente uma sociedade em crise – política ou financeira – possui focos de progresso, industrialização

e sucesso financeiro.

Entretanto, essa não é a grande massa geradora de trabalho. A verdadeira geração de emprego está no pequeno e médio

empresariado, destinado em sua grossa maioria ao atendimento da sociedade em que está localizado. A maior quantidade de

trabalho está no pequeno comércio e na prestação de serviços. E, tais atividades estão intimamente ligadas à condição econômica e

política de determinado grupo social.

Tal situação é verificada atualmente no Brasil. Ao mesmo tempo em que são batidos recordes de produção e exportação de

produtos agrícolas (com menor auxílio de mão de obra ante as evoluções tecnológicas e mecanização do campo), vivemos uma

recente crise política. Ao mesmo tempo em que empresas exportadoras de automóveis incrementam as vendas, o pequeno

comerciante tem maiores dificuldades de manter sua clientela.

Condições piores foram vivenciadas no final da década passada. Após o crescimento inicial causado pela estabilidade

econômica do plano real, com geração de empregos, renda e facilitação do crédito, o mercado em geral sofreu ao mesmo tempo com

a desvalorização da moeda, e com recessão econômica em grandes mercados compradores do Brasil, como Argentina e Estados

Unidos. A recessão gerou desemprego. Com o desemprego, milhares de trabalhadores deixaram de ter renda, suspendendo

pagamento de contas e pequenos crediários, inadimplência esta que levou a quebra de empresas, como Lojas Arapuã e Sharp do

Brasil.

Por isso, deve ser claro ao administrador público e ao analista da sociedade que não basta a singela redução de direitos para

a mágica criação de empregos. É necessário que a sociedade como um todo esteja vivenciando condições de progresso, geração de

riqueza e renda.

É comum vislumbrar notícias das empresas em que os trabalhadores estão totalmente satisfeitos com as condições de

trabalho, com a remuneração e desejam lá permanecerem até a aposentadoria.

Com efeito, diversas empresas mantêm políticas de trabalho, remuneração e de benefícios que causam inveja à imensa

maioria de trabalhadores. Tais empresas valorizam seus empregados, remuneram de forma condizente, incentivam a evolução

profissional e pessoal. Tais benefícios partem de plano de saúde, benefícios financeiros próprios (auxílio alimentação, mercado e
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combustível), passam por auxílio e bolsa de estudos, e se encerram em verdadeiros planos de participação nos lucros ou resultados.

Como conseqüência, tais empresas obtêm alto retorno produtivo de seus empregados, e seus testes seletivos tem dificuldade

superior a vestibulares em universidades de renome.

Além disso, situações excepcionais criam mercados específicos, que geram trabalho e renda. Veja-se, por exemplo, o caso

da privatização das empresas de telefonia. Muito embora a transferência da propriedade das empresas de telefonia para a iniciativa

privada tenha implicado na redução dos quadros de pessoal próprio destas empresas, houve a necessidade da criação e contratação

de diversos tipos de empresas acessórias, que também geram emprego e renda.

Além disso, a exigência contratual de investimento em novas tecnologias e ampliação da base de atendimento exigiu a

contratação de milhares de trabalhadores de diversas qualificações, em todo o território nacional, para a consecução do contratado.

Exemplos próximos à nossa realidade são das empresas Mastec-Inepar, Iecsa-Gta, Telenge e Pampa que, para atender às

necessidades da Brasil Telecom apenas no Paraná chegaram a ter aproximadamente 800, 4.000, 2.500 e 1.000 empregados

respectivamente, entre os anos de 1999 e 2002.

Todas estas colocações profissionais, muito embora não permanentes, geraram emprego, renda e circulação de riqueza em

decorrência de uma situação específica.

Outro exemplo, ainda que também decorrente do ramo de telefonia, é no comércio de aparelhos de telefonia celular. A

abertura deste novo mercado, aliado à concessão das licenças governamentais necessárias e realização dos investimentos por grande

grupo multinacionais, levaram ao surgimento de inúmeras pequenas e micro empresas de comércio de aparelhos e acessórios, além

do mercado de manutenção necessário, que geram quantidade expressiva de emprego.

Também devem ser excluídos da massa geral de trabalhadores aqueles denominados ‘altos executivos’, cargos de gestão e

controle. Nestes casos, onde a linha da subordinação é extremamente tênue, a remuneração é extremamente elevada e a rotatividade

de pessoal é ínfima, sempre haverá mercado de trabalho. É de se observar que esta mão de obra possui também alta mobilidade,

podendo assumir cargos em diversos países e diversos tipos de empresas, já que não se sujeitam a problemas de idioma ou

conhecimento profissional. Não se pode pretender comparar o administrador que fala três ou quatro línguas, e pode atuar em

diversos países administrando inúmeros tipos de empresas, com o balconista no comércio ou o trabalhador da indústria da

construção civil.

Portanto, ainda que sejam exceções, situações excepcionais e minorias, certos aspectos da sociedade estão na contramão do

senso geral, mas auxiliam no desenvolvimento da sociedade, mantendo a geração de trabalho e emprego, mesmo em épocas de crise.

 

IV. Flexibilização
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É palavra corrente nos meios empresariais e acadêmicos. Apregoa-se a necessidade da imediata ‘flexibilização’ das

relações de trabalho, como tesouro de salvação de empresas e empregos. Entende-se que, reduzindo os direitos do trabalhador, a

relação de trabalho ficaria menos custosa, o que implicaria na manutenção deste emprego e na geração de novos postos de trabalho.

Conceder-se-ia ao imperativo econômico maior proteção que ao direito do trabalhador.

Não existe comprovação que a redução da remuneração (como um todo) do trabalhador, implicará na manutenção daquele

posto de trabalho, ou na criação de novas colocações. Em situações semelhantes, onde houve diminuição do custo ou acréscimo do

lucro, não houve geração de emprego. Em casos limítrofes, como a inovação tecnológica no setor bancário, a redução do custo de

pessoal – pela substituição pela máquina – implicou também na redução dos quadros de pessoal.

Outro perigo, cuja existência não se poderá comprovar senão com a vivência da situação, é a inexistência de limite na

supressão de direitos. A partir do momento em que reduzido um direito qualquer e o efeito esperado (melhora nas demais

condições) não apareça, certamente será tentada nova redução nos direitos do trabalhador, como forma de persistir na busca do

objetivo primeiro, que seria a manutenção do emprego e geração de novos postos.

A crescente concorrência, bem como a imposição de obtenção de lucro, exigirá a reiterada busca por menores custos. A

busca da redução de custos por meio da flexibilização implicará na sucessiva e reiterada supressão de direitos do trabalhador, até

não restar direito algum.

Com efeito, a flexibilização implicará na transmutação integral do direito do trabalho, retirando-lhe o caráter protetivo do

hiposuficiente, para transformá-lo em acessório da economia.

Esta preocupação é sentida na doutrina nacional, a exemplo de NASCIMENTO:

 

A flexibilização do direito do trabalho faria dele mero apêndice da economia e acabaria por
transformar por completo a sua fisionomia originária.  O direito do trabalho deixaria de ser uma defesa do
homem contra sua absorção pelo processo econômico para ser unicamente um conjunto de normas destinadas
à realização do progresso econômico, mesmo que com sacrifícios insuportáveis dos trabalhadores. Estariam
assim plenamente fundamentadas modificações estruturais do direito do trabalho que o afetariam
profundamente em sua base. As medidas flexibilizadoras devem ser adequadas e sob controle sindical, em
especial mediante negociação coletiva. É o que já é previsto quanto à redução salarial, que, de acordo com a
Constituição Federal, art. 7º, depende de acordo ou convenção coletiva de trabalho. (2002, p. 66).

 

Cabe ressaltar que a legislação brasileira autoriza a flexibilização praticamente nos moldes pleiteados na doutrina de

Administração e Economia. A Constituição Federal autoriza a compensação de horas (ainda que limitada), a redução salarial

(mediante negociação coletiva) e o acréscimo da jornada sem a devida contraprestação (turnos ininterruptos, também mediante

negociação coletiva).

Além disso, a legislação infra-constitucional prevê diversos institutos que atingem a pretendida flexibilização: contrato a

prazo determinado, trabalho a tempo parcial e livre dispensa do empregado, ajuste de normas e condições de trabalho de portuários
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por contratos coletivos (Lei 8.630/93) .

Sustenta-se que a flexibilização é possível, já que toda negociação seria efetuada pelo sindicato profissional. Entretanto, a

estrutura sindical brasileira não permite concluir que todos os sindicatos teriam condições de negociar a não retirada de direitos, ou a

devida pactuação de compensações a estas reduções de direitos.

Mas a questão de fundo imposta é: a flexibilização permite realmente o desenvolvimento social ou atende somente ao

crescimento econômico? A resposta a essa pergunta dependerá do lado em que o questionado estiver. Entretanto a resposta deve ser

diferente, não deve ter um lado. Deve-se hoje privilegiar o desenvolvimento, afinal sem seres humanos saudáveis não haverá

crescimento.

 

 

Conclusão

 

Hoje, em razão da crise econômica que se instalou, fala-se mais em flexibilização das normas trabalhistas. Entretanto tal

evento, se ocorrer, deverá privilegiar o trabalhador dando a ele qualidade de vida.

Com efeito, aos empregados de grandes empresas (que se mantiverem estáveis e lucrativas), de empresas de tecnologia

que não se tornarem obsoletas, de empresas em ramos muito específicos e monopólios, a previsão é de melhora das condições. Estas

empresas, em geral, já têm acordos e convenções coletivas que flexibilizam certos direitos, em especial a compensação de jornada

por banco de horas, mas compensam as perdas com a concessão de diversos benefícios.

Entretanto, a grande massa de trabalhadores deverá ter perda na remuneração, redução de direitos e garantias pela

imposição da mentalidade de que o ‘capital’ – seja o micro, o pequeno, o médio, ou ainda o grande empresário em ramos de alta

concorrência e pequena especialização – deve produzir maiores lucros, e em um tempo menor, o que não é possível hoje pelo “alto

custo do emprego”.

Assim, ao mesmo tempo em que as melhores colocações profissionais geram maior renda e maiores benefícios, as

colocações profissionais ‘normais’ continuarão a gerar menor renda e menores benefícios, em verdadeiro e incessante aumento da

distância entre ricos e pobres, entre elite e proletariado, entre capital e trabalho.

Repita-se, para conclusão: a sociedade é dinâmica; e dinâmicas são as relações sociais. A lei nunca conseguirá regê-las

integralmente, necessitando dos princípios gerais para tanto. Iniciando-se a retirada das proteções existentes, jamais se chegará à

conclusão de qual o limite razoável ou necessário de redução de direitos.

Espera-se que a sociedade, como um todo, possa atingir grau de maturidade suficiente para manter uma proteção básica do

trabalhador, que permita a manutenção de seu emprego com remuneração digna e que permita o seu crescimento pessoal e
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profissional. Com isso o desenvolvimento social poderá ser real e não apenas um desejo almejado e tratado idealmente.
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[1] Hoje a necessidade mundial está no desenvolvimento social que alia crescimento econômico e qualidade de vida.
[2] Em 1977, o MDB conseguiu rejeitar, no Congresso Nacional, um projeto de reforma judiciária apresentado pelo Governo, tendo este fechado o Legislativo,
aprovado a reforma por decreto e editado o chamado “Pacote de Abril”, um conjunto de esdrúxulas medidas eleitorais, instituindo a figura do senador biônico, a ser
eleito, não pelo povo, mas por um Colégio Eleitoral,  que tinha a maioria de seus membros oriundos do partido governamental – a ARENA. Deste modo, a abertura de
Geisel pôde ser levada até o final de seu governo, com a revogação, em janeiro de 1979, do AI-5. O sucessor do Presidente Ernesto Geisel foi o General João
Batista de Figueiredo, ex-Chefe do SNI e da Casa Militar do Governo Médici, que tomou posse em março de 1979, com mandato até 1985. (PORTAL SÃO
FRANCISCO)
[3] A quarta crise mundial do petróleo em 1973, causada pelas nações árabes que boicotaram as exportações aos países que apoiavam Israel na guerra do Yom Kipur.
Os países mais atingidos foram os Estados Unidos e a Europa ocidental.  A primeira crise do petróleo foi em 1951, seguida da de 1956 e outra em 1967. Na de 1973, o
preço do petróleo subiu de 2,90 dólares o barril (em setembro) para 11,65 dólares (em dezembro).
[4] O Brasil teve o “milagre brasileiro” compreendido entre os anos de 1968 e 1974, quando o crescimento anual estava entre 9% e 10%. Após dois períodos de
fortalecimento da indústria nacional, nos governos de Vargas e
JK, e de crise nacional, que foi revertida com um plano econômico que estabilizou novamente a economia (PAEG), inicia-se o chamado milagre econômico, com
intenso crescimento do PIB e da produção industrial. Na onda do crescimento da economia mundial do segundo pósguerra, a economia brasileira seguiu a tendência
mundial e teve o momento de maior crescimento da sua economia. Mas, o milagre econômico foi baseado no financiamento externo, fator que, posteriormente, traria
conseqüências negativas a nossa economia devido à dívida externa. Outra questão central durante este período foi o crescimento econômico sem um real
desenvolvimento, fato que foi penoso à maioria da população nacional, que não teve incrementos proporcionais em sua renda e na qualidade de vida.
[5] O Estado é insuficiente para absorver toda a mão de obra disponível. Provado está,  pela história, que em situação econômica regular – ou seja – sem crises
despontando ou acontecendo, a atuação estatal exclusiva causa a ausência de mercado, e assim sendo não há livre iniciativa nem concorrência, significando perda da
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capacidade de desenvolvimento.
[6] Em 2010, uma nova tentativa de reutilização da planta teve início face a aquisição da TRITEC pela FIAT que investiu R$ 250 milhões na unidade industrial.
 Oxalá, desta vez funcione. Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=57576&tit=Pessuti-inaugura-fabrica-de-motores-do-grupo-Fiat-em-
Campo-Largo.
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TELETRABALHO: TECNOLOGIA E DEFICIÊNCIA 

TELEWORK: TECHNOLOGY AND DISABILITY

Andressa Almeida Da Silva

RESUMO
Trabalhar sem precisar se deslocar até a empresa e com o uso de tecnologias que compensem
ou eliminem as deficiências humanas é a promessa representada pelo teletrabalho associado às
tecnologias assistivas. Porém, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, esta
modalidade de trabalho encontra várias críticas e dificuldades, as quais são analisadas ao longo
do artigo. A começar pela pobreza e falta de formação profissional da maioria dos portadores de
deficiência, fatores que impedem ou prejudicam o implemento do teletrabalho quando não há
políticas adequadas de acompanhamento. Além disso, ter que trabalhar fora da empresa, longe
do convívio com outras pessoas, pode não coadunar com o perfil de uma sociedade inclusiva,
pois da mesma forma que o acesso ao trabalho é um direito fundamental da pessoa portadora
de deficiência, também o é o direito a um ambiente de trabalho enriquecedor e estimulante,
cognitiva, social e emocionalmente. 
PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: teletrabalho; pessoa com deficiência; inclusão;
isolamento; tecnologia. 

ABSTRACT
To work from home and the use of advanced technologies to offset or eliminate the human
shortcomings is the promise represented by telework/telecommuting associated with assistive
technologies. However, especially in poor countries just like Brazil, this type of work brings
several problems and challenges, since the isolation of the worker to the lack of vocational
training and poverty, which are analyzed in this article in order to set a inclusion society up,
because access to work is a fundamental right of the disabled person, like an enriching work
environment and challenging, cognitively, socially and emotionally is a fundamental right too. 

KEYWORDS: KEY WORDS: telework; people with disabilities; inclusion; isolation; technology. 

INTRODUÇÃO:

Trabalhar é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, sem ou com deficiência,
protegido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Convenção Internacional
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. Tal direito é pressuposto para o alcance e a vivência
plena de outros direitos, garantias e princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a
igualdade.

Porém, entrar e se manter no mercado de trabalho é um desafio cheio de dificuldades para
qualquer pessoa, principalmente para os deficientes que precisam driblar as diversas barreiras de uma
sociedade feita para pessoas pretensamente normais, apesar de mais de 10% da população global ter algum
tipo de deficiência.

O desafio para o portador de deficiência começa na calçada que não é adequada, na vaga
reservada não respeitada, na escola que não tem profissionais treinados (e conscientizados) e nos
estabelecimentos públicos que não têm rampas ou elevadores para deficientes.

Assim, não é de se espantar que o percentual de pessoas com deficiência em idade
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economicamente ativa que está fora da força de trabalho seja duas vezes superior ao percentual das
pessoas sem deficiência.

Neste contexto, as novas tecnologias de informação e comunicação são a esperança para as
pessoas com deficiência, pois representam uma revolução na vida de todos, inclusive na forma de
trabalhar, permitindo a travessia entre o trabalho baseado na força física para o trabalho fundado na força
das idéias.
                       Não obstante as novas tecnologias tenham extinguido postos de trabalho e atrapalhado o
aproveitamento de muitos profissionais que apesar de conhecerem bem sua área de atuação não
conseguem adequar-se ao cumprimento das mesmas atividades com o uso dos recursos tecnológicos
disponíveis, esta mesma tecnologia que desemprega uns, pode significar para outros uma nova forma de
trabalhar superando as deficiências.

O artigo visa mostrar o desenvolvimento das condições mais flexíveis de trabalho e das
novas tecnologias na vida das pessoas com deficiência, levando em consideração as reais possibilidades
destas, pois apesar do encantamento inicial que tende a idealizar esta nova forma de trabalho, deve-se
sobrepesar as vantagens e as desvantagens de deixar de trabalhar no ambiente da empresa para laborar
sozinho.

Deste modo, discute-se até que ponto o teletrabalho é adequado para as pessoas com
deficiência, já que apesar de todos os avanços legislativos, muitas ainda vivem em situação de
marginalização, isolamento, pobreza e abandono, principalmente nos países em desenvolvimento.
 

1 A pessoa com deficiência e sua inserção laboral
 
1.1  Os direitos da pessoa com deficiência

 
“ Uma pessoa é deficiente na medida em que a sociedade lhe dá ou não os meios para exercer os seus
direitos”.
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca
(pessoa com deficiência visual e desembargador do TRT Paraná)

 
Ao longo da história, as pessoas com algum tipo de deficiência foram estigmatizadas de

maneiras totalmente diferentes dependendo da cultura, da ética, dos interesses políticos ou das aspirações
de determinado povo. 

Em algumas civilizações, o nascimento de uma criança deficiente era interpretado como um
sinal de maldição, cabendo aos pais ou aos líderes do grupo se desfazer dessa criança, como na civilização
espartana, de cultura voltada para a formação de guerreiros, em que os deficientes eram descartados como
simples objetos, pois não serviam para guerrear (ALVES, 1992).

Deploravelmente, ainda há muitos casos de maus tratos aos deficientes, contudo, com os
avanços científicos, legislativos e tecnológicos vêm aumentando gradativamente os casos em que os
deficientes deixaram de ser os monstruosos e diabólicos, ou os coitadinhos e incapazes, e passaram a ser
tratados como sujeitos de direitos.
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Portanto, o direito a vida foi conquistado, e o próximo passo está em garantir o direito a
viver com dignidade, o qual está entrelaçado com o direito ao trabalho. Afinal, é através do trabalho que o
homem ganha autonomia e independência, construindo e estruturando o seu universo, tanto espiritual
quanto material, aprendendo, evoluindo e contribuindo com a sociedade.

A necessidade de incluir essas pessoas no mercado de trabalho é incontroversa, a discussão
hoje é apenas como fazer isso. Pois como afirma Norberto Bobbio (1992): “o mais forte argumento
adotado pelos reacionários de todos os países contra os direitos do homem, particularmente contra os
direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, mas sua inexequibilidade”.

 
1.2 Deficiência humana
 
1.2.1 Terminologia
 

No título do presente trabalho utilizou-se a expressão deficiência para fazer referência às
pessoas com alguma deficiência física, sensorial ou psicológica, como, por exemplo, o nanismo, que é
físico, ou a cegueira e a surdez que são sensoriais, e que somados com as diversas barreiras sociais,
arquitetônicas ou culturais podem prejudicar ou impedir a inserção no mercado de trabalho de muitas
pessoas. 

O termo pessoa com deficiência, apesar de ser o mais difundido hoje, é considerado
inadequado por Romeu Kazumi Sassaki (2006) que prefere utilizar quando possível a expressão pessoas
portadoras de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais e portadores de necessidades
especiais ao invés de expressões com a palavra deficiência. Todavia, aquelas expressões não são
sinônimas da expressão pessoas com deficiência, apenas são usadas por serem mais agradáveis e menos
pejorativas. 

O vocábulo deficiente usado como um substantivo deve ser evitado ao máximo, sendo
aceitáveis apenas no contexto de alguma explicação quando a intenção for facilitar a leitura ou a
discussão, evitando as repetições de alguma expressão para que não fique cansativo, pois o prefixo “de”
tem um sentido inteiramente negativo, literalmente “deficiente” significa “não eficiente” (IBDD, 2003).
Portanto, essa expressão negaria a essência da própria pessoa, colocando-a em uma média, em uma
definição pré-concebida. Assim, melhor do que chamar de deficiente, é usar a expressão pessoa com
deficiência, que por sua vez, é pior que a terminologia pessoa com necessidades especiais.

 
1.2.2 O conceito de pessoa com deficiência

 
A Constituição Federal brasileira de 1988 não contém qualquer definição específica de

pessoa com deficiência, destarte recorre-se ao Decreto 5.296 de 2004 o qual deu nova redação ao Decreto
3.298 de 1999. Nestes decretos, há definições e classificações técnicas dos deficientes em: físicos,

auditivos, visuais ou mentais, além da figura do deficiente múltiplo
[1]

.
 Felizmente, encontra-se um conceito revolucionário (FONSECA, 2008) contido na

Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual foi aprovada em 2006 pela
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Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta convenção é o primeiro documento
sobre direitos humanos do Século XXI e trouxe grandes inovações a começar pelo conceito de pessoa com
deficiência:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas (NAÇÕES
UNIDAS, 2006).

 
Tal conceito está de acordo com o que foi fixado no item "e" do preâmbulo da Convenção, o

qual ressalta que a deficiência é um conceito em evolução e resulta da interação das pessoas com
deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais.  

Sobre barreira atitudinal e cidadania, BARTALOTTI (2006) faz significante reflexão:
                                      A construção da verdadeira cidadania passa também, e fortemente, pelas relações que se

estabelecem no interior da sociedade, nas relações sociais que dentro dela se
desenvolvem. São as transformações das relações sociais, mais do que os decretos legais,
que permitirão a real inclusão das pessoas com deficiência. As leis derrubam as barreiras
concretas, as atitudes derrubam ou fortalecem as invisíveis, essas muitas vezes mais
fortemente lacradas. É o que se chama de barreiras atitudinais, aquelas que se interpõem
nas relações entre as pessoas, quando uma das partes da relação considera a outra menos
valorosa, indesejável, sofredora, coitada, diferente demais para partilhar do mesmo
espaço.

 
Defende-se, portanto, a idéia de que os impedimentos pessoais, físico, mental, intelectual ou

sensorial, apesar de serem atributos pessoais, acabam se tornando fatores de restrição de acesso aos
direitos, não pelos efeitos que tais impedimentos produzem em si mesmos, mas, sobretudo, em decorrência
das barreiras sociais e atitudinais que persistem especialmente nos países em desenvolvimento.

O conceito trazido pela Convenção foi defendido pelos oitocentos representantes das
Organizações não Governamentais presentes nos debates, o qual visa a superação da conceituação clínica
das deficiências (muitas das legislações anteriores limitam-se a apontar a deficiência como uma
incapacidade física, mental ou sensorial). A intenção da nova conceituação é combinar os elementos
médicos com os fatores sociais, cujo efeito é determinante para o exercício dos direitos pelos cidadãos com
deficiência. Evidencia-se que a deficiência está na sociedade e em sua incapacidade de criar caminhos de
acesso à realização plena dos direitos humanos, não nos atributos dos cidadãos que apresentem
impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais.
 
1.3 Inclusão social
 

A deficiência foi vista por muito tempo como um problema individual e, por isso, o próprio
indivíduo teria que se adaptar à sociedade e, caso isso não ocorresse, a culpa seria apenas da deficiência.
Tal visão da deficiência era fundamentada no chamado modelo médico, mas este conceito está
ultrapassado, e hoje, a deficiência é encarada pelo modelo social.
                        De acordo com o modelo social,

“os problemas da pessoa com necessidades especiais não estão nela tanto quanto estão
na sociedade. Assim, a sociedade é chamada a ver que ela cria problemas para as
pessoas com necessidades especiais, causando-lhes incapacidade (ou desvantagem) no
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desempenho de papéis sociais (grifado no original)”. (SASSAKI, 2006)
 

A sociedade cria tais problemas quando tem políticas discriminatórias e atitudes
preconceituosas, rejeitando as minorias e todas as formas de diferença, estabelecendo discutíveis e
prepotentes padrões de normalidade. Principalmente, por desinformação a respeito das deficiências e sobre
os direitos e capacidades daqueles que as possuem.  

Interessante exemplo é dado por Veet Vivarta (2003) para demonstrar a ignorância que
ainda persiste no ambiente trabalhista:

Como são tomadas algumas medidas de acessibilidade para facilitar a inserção de
pessoas com a diversidade ou a deficiência escolhida, fica sempre a impressão
equivocada de que se está praticando é a inclusão, embora o modelo seja de integração.
A título de exemplo poderíamos citar o caso de uma empresa que contrata um intérprete
de Libras para os empregados surdos, mas não prepara o ambiente profissional para uma
inclusão efetiva. No dia em que o tradutor falta, os outros empregados não conseguem
se comunicar com as pessoas surdas. Embora a decisão da empresa tenha sido correta,
ela se ressente da ausência de uma reflexão mais aprofundada sobre a diversidade, o que
reduz o seu alcance ao limite de providência pontual, descontextualizada de uma
verdadeira perspectiva da inclusão (grifado no original).
 

 Nesta hipótese, constata-se um caso simples de integração social, pois o conceito de
inclusão não estaria bem exemplificado já que não houve modificação da sociedade como pré-requisito
necessário para que a pessoa pudesse buscar seu desenvolvimento e exercer a cidadania. Porém, tanto a
integração quanto a inclusão são processos sociais muito importantes. A integração social seria a opção
para quando há resistência ou ausência de medidas inclusivistas.

Como bem lembra Romeu Sassaki (2006), nem todas as pessoas com deficiência precisam
que a sociedade seja modificada, pois algumas estão hábeis a se integrarem nela apesar das adversidades.

Entretanto, quando a sociedade adapta seus sistemas sociais gerais (educação, lazer,
transporte etc), garantindo meios e recursos, equiparando oportunidades, com o intuito de garantir que
todas as pessoas segundo suas necessidades especiais possam se preparar adequadamente para assumir seus
papéis sociais, esta sociedade se torna o que convencionou-se chamar de inclusiva.

As modificações podem ser pequenas ou grandes, caras ou baratas, rápidas ou demoradas a
depender da vontade e criatividade envolvida, do empenho do Estado e da sociedade civil organizada.

A sociedade deve assumir o compromisso de se modificar com vistas a atender as mais
diversas necessidades de seus membros, obedecendo a princípios tais como: a aceitação das diferenças
individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem
através da cooperação (SASSAKI, 2006).

Para tudo isto, é importante que ocorram mudanças e adaptações na forma de conceber
(desenho universal) os ambientes físicos, espaços internos e externos, prédios e casas, equipamentos,
aparelhos e utensílios e meios de transporte, mas principalmente, a mudança deve ocorrer na mentalidade
de todas as pessoas, incluindo a pessoa com deficiência, especialmente no que tange a limites imaginários
que associam deficiência com incapacidade (ALVES, 1992).

Neste processo, a tecnologia tem se mostrado uma aliada, potencial transformadora da
realidade e do cotidiano dos deficientes, apesar de não ser um fator isolado ou definitivo para tantas
mudanças sociais almejadas, o que será discutido nos próximos tópicos deste artigo. Para tanto, é
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interessante citar, com o intuito de contextualizar e preparar as próximas discussões, trecho de notícia
vinculado no site da VIQUI (viqui.com.br, 2008):

(...) Ele navega na internet normalmente, envia torpedos pelo celular e mantém um site
constantemente atualizado, o Bengala Legal. 'A tecnologia desfaz o limite que a minha
deficiência me dá', diz.
Não é de hoje que a tecnologia está a serviço do deficiente - vide a bengala ou o
aparelho de surdez. Tecnologias? Sim, de tempos atrás, que tiveram a função de inserir
o indivíduo com deficiência na sociedade. Hoje, soluções hi-tech, que podem ser uma
tela que lê um site para um cego ou um programa de comando de voz que permite a um
tetraplégico escrever um texto no Word, cumprem exatamente o papel que um dia a
cadeira de rodas teve. (...) Marco Antonio Pellegrini, de 44 anos, ficou tetraplégico em
1991, após levar um tiro em um assalto. Sua cadeira de rodas é uma verdadeira estação
multimídia toda controlada por um joystick que ele opera com a boca. Além de ajudá-lo
a se movimentar, o controle é o cursor do mouse de seu notebook, permitindo a
navegação por sites e a leitura de e-mails.
Um computador de mão, sincronizado via Bluetooth com seu celular, não serve apenas
para Marco atender e fazer ligações, mas para comandar qualquer coisa de sua casa que
funcione com controle remoto, como ligar e desligar a TV e abrir o portão da garagem.
Em seu desktop ele acende e apaga a luz dos ambientes de sua residência e liga o
ventilador.
(...)Um dos maiores problemas é o alto custo de equipamentos e soluções tecnológicas
importantes aos deficientes. Só a cadeira hi-tech de Pelegrino custou cerca de US$ 30
mil. O software que MAQ tem em seu celular custa R$ 730. (...) mas há opções
gratuitas como o programa MouseCamera, que Pellegrini utiliza para escrever textos.
 

 
2 O teletrabalho

2.1 Revolução tecnológica
 
Desde a década de 1970 e principalmente na década de 1990, a evolução do conhecimento

humano culminou com a invenção das tecnologias de informação e comunicação, que antes faziam parte
da fantasia de livros de ficção científica de tão surpreendentes e fascinantes aos olhos humanos, por serem
aparelhos que mudam as relações humanas, diminuindo as distâncias, eliminando, criando ou  agilizando
trabalhos, comunicações e registros da realidade. 

A maioria destas novas tecnologias se caracteriza por tornar menos palpável o conteúdo da
comunicação, por meio da digitalização e dacomunicação em redes que captam, transmitem e distribuiem
as informações (texto, imagem, vídeo, som).

O computador, o celular, a máquina fotográfica, a scanner e a internet são apenas alguns
exemplos das muitas invenções humanas que caracterizaram a Terceira Revolução Industrial. A criação
destas novas tecnologias e a forma como foram utilizadas foi o que possibilitou o surgimento da sociedade
da informação ou sociedade do conhecimento, na qual o cérebro supera o braço (DARCANCHY, 2006).

No Decreto n. 3.298 de 1999, o art. 3º, inciso III, dá a seguinte definição de incapacidade:
                                      III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social,

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a
pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao
seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

 
                        Relevante esta citação, pois os elementos mencionados nela remetem ao uso de tecnologias
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como as mencionadas por Sandro Nahmias Melo (2004) em matéria de compensação das deficiências:
                                         (...) substituição de teclados por pedais, braços computadorizados, teclados com

figuras que substituem letras e significam palavras, gargantilhas com interruptores para
comando de computadores, faixas para cabeça com laser que controlam sintetizadores de
voz, desenvolvimento de impressoras em Braile (...).

 
Cabe lembrar que tais tecnologias estão em constante aperfeiçoamento, podendo a qualquer

momento serem substituídas por outras mais viáveis e interessantes, ou menores e mais eficientes.
E para viabilizar estes avanços, através da pesquisa científica e do desenvolvimento

tecnológico, seja melhorando, seja criando produtos, instrumentos, equipamentos adaptados ou
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência, promulgou-
se em Dezembro de 2004, o Decreto n. 5.296, o qual traz diversas previsões elaboradas no intuito de
investir em acessibilidade no Brasil. O artigo 60 deste decreto serve para ter uma noção geral do conteúdo

do Decreto 5.296 e das leis regulamentadas por ele
[2]

:
 
                                      Art. 60.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de

organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão
contemplar temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas
portadoras de deficiência. Parágrafo único.  Será estimulada a criação de linhas de
crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à
tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência

 
Estas novidades tecnológicas tem uma versatilidade que ao mesmo tempo que ajuda as

pessoas a se divertirem, se comunicarem e a compartilharem conhecimentos com todas as pessoas do
mundo, possibilita trabalhar, especialmente com o suporte da internet para poder manter contato com as
pessoas a quem o trabalho é direcionado. Eis que neste contexto surge o denominado teletrabalho.

 
2.2 O conceito de teletrabalho

 
O teletrabalho como modalidade de trabalho já existia desde os tempos do telégrafo, o

prefixo tele vem da palavra telecomunicações e não do vocábulo internet.  A primeira acepção do termo
teletrabalho é de trabalho a distância. Só  posteriormente é que se acrescentou a idéia de conexão
informática na execução do trabalho, substituindo o contato físico com os colegas pelo virtual (JARDIM,
2004).

As principais dúvidas sobre a conceituação de teletrabalho residem em considerar ou não as
tecnologias de informação e de comunicação como requisito essencial do teletrabalho. E também se o
teletrabalho é uma espécie de trabalho a distância ou uma nova espécie de trabalho em domicílio.

Foi com o telégrafo que a idéia de trabalhar a distância ganhou força (JARDIM, 2004),
sendo o telefone juntamente com o telégrafo dois grandes agentes na promoção da globalização, a qual
hoje é ainda mais impulsionada pelos satélites e pelos computadores aliados a Internet.   

Segundo Carla Carrara da Silva Jardim, Jack Nilles foi quem cunhou as expressões

teleworking e telecommuting. O termo telework
[3]

 é utilizado geralmente pelos europeus para referir-se
genericamente ao trabalho a distância, já a denominação telecommuting é usado pelos norte-americanos
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para mencionar o trabalho periódico, por um ou mais dias na semana,  feito fora do centro da empresa ou
escritório.

Não há no Brasil ainda conceito legal de teletrabalho, mas a expressão é usada, geralmente,
para se referir ao trabalho realizado em telecentros, centro satélites de teleserviço ou fora do
estabelecimento do empregador, enfim, a partir de qualquer ponto que se encontre o trabalhador, através
da utilização dos meios de comunicação que o avanço das técnicas modernas põe à disposição do processo
produtivo.

O rigor conceitual é inexistente, pois esses meios e a forma como as pessoas o vem
utilizando estão em constante aperfeiçoamento. O Prof. Rubens Valtecides Alves (2007) afirma nos
seguintes termos: “Traçar uma diretriz semântica para o termo teletrabalho constitui uma tarefa árdua, pois
tal vernáculo expressa uma gama enorme de elementos díspares em seu significado”.

O trabalho à distancia é o gênero que compreende tanto o teletrabalho quanto o trabalho em
domicílio, este último pode ser bem exemplificado na figura da costureira e do
artesão.  O teletrabalho pode existir na modalidade em domicílio, mas com ela não se confunde já que na
maioria das vezes o trabalho em domicílio não é teletrabalho.

O Teletrabalho sendo o trabalho exercido total ou parcialmente distante da
empresa de forma telemática diferencia-se do trabalho em domicílio. Já que este, em
regra, acontece fora da empresa e sem contato pessoal com a mesma, e ainda, utiliza-se
dos meios normais de comunicação como o telefone e fax, enquanto o teletrabalho é
norteado por alta tecnologia. (SILVEIRA E SILVA, 2004)

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu o teletrabalho como uma forma de
trabalhar realizada em lugar distante do escritório central e/ou do centro de produção, que permita a
separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação.

Em todas as definições de teletrabalho, apesar de suas diferenças, há três elementos
semelhantes:

-A localização ou espaço físico localizado fora da empresa onde se realize a atividade
profissional; -A utilização das novas tecnologias informáticas e da comunicação; -
Mudança na organização e realização do trabalho.
Estes elementos são interdependentes um do outro e têm que se dar simultaneamente
para que se fale de teletrabalho. (THIBAULT ARANDA, 2001 apud  ESTRADA, 2003)
 
 

3 Desafios na implementação do teletrabalho para as pessoas com necessidades especiais

3.1 Educação, desemprego e deficiência humana
 
A maioria das pessoas com deficiência vive nos países em desenvolvimento, a explicação

para isto consiste no fato das pessoas de famílias de baixa renda serem mais vulneráveis a desenvolverem
uma deficiência, pois têm mais dificuldade de acesso à informação, aos serviços médicos, à alimentação
de qualidade e ao saneamento básico, e estão também, mais expostas a acidentes no ambiente doméstico e
no trabalho (OMS). 

No Brasil, os dados obtidos através do Censo 2000
[4]

 mostraram que, aproximadamente,
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24,6 milhões de pessoas, ou seja, 14,5% da população total brasileira tem alguma dificuldade de enxergar,
ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou mental.

 O critério utilizado pelo IBGE considera desde pequenas dificuldades até a total
incapacidade, que inclui diversos graus de severidade na capacidade de enxergar, ouvir e locomover-se,
pois o conceito de pessoa com deficiência utilizado no Censo 2000 é compatível com a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, divulgada em 2001 pela Organização Mundial da
Saúde.

No artigo de Fernanda Penteado Balera (2009) é feita pertinente análise dos dados do Censo
2000, estabelecendo vínculo entre condição econômica e deficiência, pois como bem cita a autora, das 24,6
milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 27% destas vivem em pobreza extrema e 53 % são pobres,
além disto, apenas 15% integram a classe média e só 5% são de classe alta. Na verdade, a realidade
brasileira reflete a regra mundial: a maioria dos portadores de deficiência vivem nos países mais pobres
(PASTORE, 2000). 

De maior interesse para esta pesquisa são os dados referentes ao mercado de trabalho e à
educação. Primeiramente, deve-se lembrar que quanto melhor for a formação profissional e educacional
de uma pessoa, maiores são suas chances de inserção no mercado de trabalho. Portanto, apesar da
educação sozinha não garantir um emprego, o direito a educação e o direito ao trabalho são direitos
complementares.

Nos períodos de recessão e excesso de oferta de mão-de-obra, as empresas tem
oportunidade de selecionar pessoas com mais qualificação. Nos períodos de retomada do
crescimento, as mudanças tecnológicas passam a exigir mais competência. (PASTORE,
2000) 
 

Tal relação é facilmente comprovada com dados do Censo de 2000 que denunciam que o
nível de instrução das pessoas com deficiência é menor do que o das pessoas sem deficiência.  A taxa de
escolarização das crianças portadoras de deficiência, de 7 a 14 anos de idade, é de 88,6%, enquanto a taxa
de escolarização do total de crianças nesta faixa etária é de 94,5%. Ademais, 32,9% da população sem
instrução ou com menos de três anos de estudo é portadora de deficiência.

A dificuldade de conseguir um trabalho atinge a todos os trabalhadores, especialmente na
realidade brasileira que apesar dos avanços legislativos é marcada historicamente por uma escolaridade
precária – a maioria da população se encontra ainda privada de condições educacionais e
profissionalizantes mínimas para ser adequadamente absorvidas pelo mercado de trabalho (VIVARTA,
2003).

Contudo, “no caso dos portadores de deficiência o problema é amplificado, devido à
combinação de suas limitações com o descaso da sociedade e a generalizada inadequação da arquitetura,
transporte e outros complicadores”. (PASTORE, 2000).

Embora venha crescendo o número de empresas brasileiras que abrem espaço em seus

quadros para pessoas com deficiência
[5]

, elas muitas vezes não conseguem preencher as vagas
disponibilizadas, pois terminam se deparando com a falta de qualificação dos candidatos. Ainda mais
quando o trabalho está atrelado ao uso da tecnologia, a qual por estar sempre em aprimoramento e
evolução exige do trabalhador contínuas atualizações técnicas e profissionais.
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Como pode-se inferir dos dados apresentados acima, a pobreza, a falta de educação (ou
formação profissional) e o desemprego são fatores que possuem uma estreita e viciosa relação, na medida
em que um fator desencadeia ou é causado pelos demais. Nas palavras de Rosangela Berman Bieler
(2003):

A pobreza cria condições para a deficiência e a deficiência reforça a pobreza. A exclusão
e a marginalização de pessoas com deficiência reduzem suas oportunidades de contribuir
produtivamente para o lar e a comunidade, aumentando assim a pobreza. Há a
expectativa de que o número de pessoas com deficiência aumente no futuro se o
crescimento econômico continuar em desequilíbrio e não se ajustarem as questões de
eqüidade, de meio ambiente e de cunho social.
 

E é nesta perspectiva que Stephen Kanitz (2009) afirma ser a geração de empregos no
Brasil, a única solução eficaz, a longo prazo, para o problema da pobreza.

 
3.2 Acesso à tecnologia

 
O fato de o local de trabalho ser transferido para a residência do trabalhador não implica

necessariamente que os  recursos para execução das atividades sejam custeados pelo empregado. Além do
que, se o próprio empregado for quem custear as ferramentas de trabalho, o contrato pode, em princípio,
se caracterizar como labor autônomo, já que poderia faltar o elemento dependência, que,  a teor do artigo
3º da CLT, deve ser econômica e técnica, remetendo ao próprio conceito de subordinação.

A título de reflexão sobre a realidade brasileira, cita-se a pesquisa feita em abril de 2003
pela Fundação Getúlio Vargas, na qual ficou constatado que 12,46% da população brasileira tinha acesso
ao computador em casa e apenas 8,31% à internet. Em outubro do ano de 2003, no estudo Retratos da
Deficiência no Brasil foi divulgado que apenas 6,5% dos 14,5 millhões de brasileiros com deficiência têm
acesso a um computador, proporção bem inferior àquela constatada entre a população em geral
(VIVARTA, 2003).
                    Cada pessoa com deficiência, adquirida ou congênita, precisa de um tipo de tecnologia
diferente e específica, adaptada às suas necessidades particulares, o que nem sempre fica barato.
                    Assim, a falta de recursos financeiros é um dos grandes empecilhos para que o teletrabalho
seja executado, a não ser quando o problema financeiro pode ser resolvido por meios mais criativos e
barato como sugere VIVARTA (2003):

Sem desmerecer a importância da tecnologia de ponta, se enfatize para a sociedade que
grande parte das soluções de interesse das pessoas com deficiência são simples e baratas.
Essas últimas, infelizmente, não costumam mobilizar com freqüência o interesse da
mídia – o que acaba reforçando o senso comum, falacioso, de que é sempre caro
equiparar oportunidades entre pessoas com e sem deficiência.
 

Além disso, com os avanços do conhecimento humano e com as descobertas de materiais
mais baratos e acessíveis, os custos dos softwares e das órteses tendem cada vez mais a diminuir
consideravelmente.

Contudo, quando o problema financeiro não pode ser suprido pelos meios alternativos, o
Estado pode atuar, seja reduzindo impostos sobre as tecnologias assistivas (equipamentos e serviços
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concebidos para minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiência), seja
disponibilizando verba para a compra das mesmas.
                       O que não só é o dever do Estado, como interesse do mesmo, pois quando as pessoas com
necessidades especiais deixam de depender da assistência do Estado e passam a trabalhar, há a
incorporação de sua renda na economia, desonerando o Estado dos encargos previdenciários e assistenciais
com essas pessoas (MARTINS, 2007).
                        Além do mais, poderiam se criar mais incentivos na legislação trabalhista com vistas a
atrair o interesse do empregador, como redução dos encargos trabalhistas para aqueles que investirem em
teletrabalho. Ainda, o governo poderia desenvolver linhas de crédito para financiar atividades de empresas
na contratação e manutenção de teletrabalhadores com necessidades especiais.
                         Em última análise, a sociedade sai ganhando, pois é ela quem custeia os benefícios da
Previdência Social e, portanto, terá um retorno econômico indireto quando o deficiente se tornar parte
ativa da força de trabalho com a ajuda das novas tecnologias adquiridas com o uso do dinheiro público.
 
3.3 Inclusão versus isolamento

 
Trabalhar, geralmente, significa ter contato com outros trabalhadores, com o patrão, com os

clientes, com a comunidade, estabelecendo todo tipo de relacionamentos e vínculos, como amizade,
afinidade, companheirismo, profissionalismo.  Estas relações sociais são importantes para o
desenvolvimento pleno de todo ser humano.

Carla Carrara da Silva Jardim (2004) cita o isolamento social, a ausência ou diminuição de
auxílio no desenvolvimento das tarefas, a falta de visão dos teletrabalhadores do conjunto da empresa e de
seu mercado e a destruição do sentido de coletividade no interior da empresa como alguns dos principais
desafios que o teletrabalhador tem que enfrentar.

Os deficientes, a depender do tipo de deficiência e sua severidade tendem a ter uma
dificuldade maior para conviver com outras pessoas. Sendo que o problema pode ser agravado quando o
teletrabalho gera isolamento.

Para refletir este problema e o grau de isolamento, deve-se ter em conta as modalidades de
teletrabalho e as tecnologias de comunicação disponíveis durante a execução do trabalho.

 
3.3.1 Modalidades de teletrabalho

 
Os principais tipos de Teletrabalho são: em domicílio, em telecentros, o nômade e o

transnacional.
A primeira modalidade estudada é a do teletrabalho em domicílio, modalidade mais fácil de

ser visualizada, acontece quando o trabalhador realiza a prestação em seu próprio domicílio com a ajuda
de tecnologias de comunicação como a internet, sendo que a falta de uso destes meios acabaria por
caracterizar o trabalho em domicílio normal ao invés do teletrabalho em domicílio. De acordo com o artigo
6° da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), o teletrabalho em domicílio pode ser equiparado com o
trabalho em domicílio normal.
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A segunda modalidade é o teletrabalho em telecentros. Os telecentros são locais da empresa,
fora de sua sede central, preparados tecnicamente para receber os teletrabalhadores no desempenho de suas
atividades. Vale ressaltar que os telecentros não são necessariamente da propriedade da empresa que
contratou o teletrabalhador, podem ser de propriedade de outras empresas.

Os telecentros, segundo explica Silveira e Silva (2004) se dividem em centros satélites e
centros locais de teleserviço. Um centro-satélite de teleserviço é um edifício de escritórios, ou parte de um
edifício, inteiramente de propriedade de uma organização (ou cedido em regime de leasing), ao qual os
funcionários comparecem regulamente para trabalhar. Nestes tipos de centros somente os funcionários da
empresa dona ou arrendatária utilizam-se daquele local de trabalho.

Os centros locais de teleserviço são conhecidos como centros comunitários por abrigar
funcionários de um grande número de empresas em suas instalações.  É um edifício de escritórios, mas de
propriedade de um grupo, um terceiro, que loca este centro para várias empresas. Ou ainda, pode ser um
local pertencente ao Estado, em que funcionários de muitas empresas compartilham o mesmo edifício.

Existe também o teletrabalho nômade ou móvel, que é aquele feito por trabalhadores sem
lugar determinado para a prestação. Estes trabalhadores podem trabalhar por um curto espaço de tempo em
outras empresas a quem não estão subordinados.

Há ainda o chamado teletrabalho transnacional, que ocorre quando o trabalho é
desenvolvido por trabalhadores de outros países. Este tipo de teletrabalho pode acarretar prejuízos para as
relações de emprego quando trabalhadores de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos são
contratados apenas para reduzir custos (WINTER, 2005), pois os salários nesses países são mais baixos e
os direitos muitas vezes negligenciados, restando desprotegidos os trabalhadores locais em relação aos
originariamente pertencentes a empresa que se instala

 
3.3.2 Enfrentando o enclausuramento (isolamento)

 
Quando se fala em teletrabalho, a imagem pessimista e nem sempre realista é a de uma

pessoa, geralmente em casa, trancada no quarto, na frente do computador, trabalhando por horas e horas.
Logo, se associa esta imagem ao enclausuramento, à solidão, ao tédio, ao esquecimento, à segregação.

(...) quando enclausurado, o Homem deixa de perceber as modificações que se fazem
presentes no espaço e, sendo este o lócus das mudanças e atividades sociais, refletindo
como um espelho a sociedade, esse indivíduo corre o risco de desligar-se da realidade
vivida. (FERREIRA, 1999)

 
Esta descrição negativa supra citada é uma hipótese carregada de radicalismos e idéias pré

concebidas. Isso porque o isolamento não é conseqüência necessária e inexorável do teletrabalho.  Há
vários fatores presentes no caso concreto que devem ser avaliados. Até porque, a depender da
personalidade da pessoa e do tipo de função a ser exercida, o isolamento ocorrerá dentro ou fora da
empresa, como no caso das pessoas extremamente tímidas ou que trabalham apenas entre máquinas.

Toda esta discussão é especificamente mais preocupante no caso dos teletrabalhadores com
deficiência, pois as desvantagens de teletrabalhar tendem a ser mais intensas para este segmento, pois a
situação de isolamento já começa bem antes do trabalho, suas dificuldades de acessibilidade vão além do
campo laboral.
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 Os direitos do teletrabalhador, enquanto empregado, são assim facilmente lesados ou
negligenciados, pois a falta de convívio e contato com os colegas de trabalho pode prejudicar as
oportunidades de crescimento e desenvolvimento enquanto empregado.

A interação no ambiente de trabalho com vistas a uma promoção ou a uma melhor execução
do trabalho, é uma necessidade de todo trabalhador; e além do fator produtivo e econômico, o fator
emocional não é menos importante, pois o ambiente laboral também pode ser visto como um espaço para
se fazer amizades e contatos que extrapolem os interesses trabalhistas.

Nos Estados Unidos, já se falou até mesmo em crise do teletrabalho, pois o teletrabalho tem
gerado ressentimentos entre trabalhadores das empresas, que alegam a falta de sentimento de equipe e de
comunicação entre eles, e as menores chances de crescimento  ou ascensão profissional para o
teletrabalhador.  Cientes deste problema, algumas empresas norte americanas têm permitido que seus
empregados trabalhem seis meses em casa e um ano na empresa (JARDIM, 2004).

Mara Vidigal Darcanchy (2006), para quem o teletrabalho representa uma vantagem
competitiva para os deficientes, menciona o caso da Rank Xerox da Grã-Bretanha a qual criou
mecanismos para a realização de reuniões presenciais em que o trabalhador possa participar da vida
empresarial.

No entanto, a concepção de presença física é questionada por Winter (2005), pois para ela
não estar fisicamente presente na empresa não significa necessariamente se afastar da sua linha de ação,
pois a própria telecomunicação possibilita que haja interação, principalmente se houverem políticas de
incentivo por parte das empresas, marcando reuniões e incentivando a interação, mesmo que virtual,
fornecendo ferramentas e instruções. 

Ademais, com os avanços tecnológicos, a tendência é que instrumentos de comunicação
como a videoconferência sejam cada vez mais corriqueiros e com traços mais nítidos de realidade,
possibilitando que os teletrabalhadores troquem e discutam idéias com mais facilidade e constância.

As redes sociais virtuais inspiradas no Orkut ou no Facebook e os comunicadores
instantâneos, como o Messenger, são ferramentas de comunicação que podem e devem ser usadas cada
vez mais para aproximar e socializar os teletrabalhadores da mesma empresa ou de empresas diferentes. 
                      Apesar de tantas possibilidades virtuais para se driblar o isolamento, as reuniões periódicas
ou os telecentros são ainda as principais soluções apontadas pela doutrina pátria, até porque no Brasil, por
questões culturais, reina uma valorização do estabelecimento da empresa, o qual seria o local ideal para
trabalhar. Como bem sustenta o pensamento de JARDIM (2004):

As desvantagens apontadas são passíveis de solução, a começar pela reunião dos
teletrabalhadores em telecentros, a distribuição e a adaptação dos trabalhadores de
acordo com seu perfil e o próprio telecommuting, que propugna pelo trabalho alternado
na empresa e no domicílio do trabalhador.
 

 

CONCLUSÃO

A dificuldade de garantir o trabalho da pessoa com deficiência começa nas ruas, calçadas e
meios de transporte, os quais podem dificultar ou impedir o acesso das pessoas com deficiência às
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instituições escolares e acadêmicas; ou/e ainda a falta de recursos financeiros para que estas pessoas se
mantenham na escola ou adquiram aparelhos que as ajudem a superar a própria deficiência.

Assim, para se pensar na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
deve-se focar primeiramente na formação profissional, a qual é mais deficitária entre as pessoas com
necessidades especiais, por questões históricas e sociais de preconceito, marginalização e pobreza;
juntamente com a adaptação do ambiente físico de trabalho e do trajeto casa-trabalho-casa com eliminação
de barreiras. 

O teletrabalho ou trabalho a distância com o uso de tecnologias da informação e
comunicação surge como um caminho promissor para tornar o mercado de trabalho mais acessível a todos,
como se as barreiras arquitetônicas nas cidades e as limitações do espaço físico da empresa fossem
superadas.
                     O teletrabalho, como mostrado ao longo do artigo, apresenta características ideais para as
pessoas com alguma deficiência que dificulte ou impeça seu deslocamento, segurança ou bem-estar
durante o caminho casa-empresa-casa ou a permanência no ambiente empresarial.
                      Todavia em uma análise mais aprofundada, percebe-se as incongruências e incertezas que
surgem da relação pessoa com deficiência e teletrabalho, já que este dependendo do modo como for
implementado tanto pode ser instrumento de inclusão quanto de segregação.

Outra contradição é ocasionada pelos altos custos da tecnologia, a qual muitas vezes é
inacessível e destoante das possibilidades reais das pessoas com deficiência, as quais são em sua maioria
de poucos recursos financeiros, precisando assim, do apoio do empregador ou do Estado num primeiro
momento para a aquisição de todas as ferramentas necessárias para teletrabalhar.

A discussão sobre as dificuldades de implemento do teletrabalho, especialmente em regiões
mais pobres, serve para alertar e pensar nas devidas restrições e adaptações que devem ser feitas, de modo
a não violar outros direitos com o pretexto único de assegurar a integração no mercado de trabalho.

 Tudo isto considerando sempre o tipo de teletrabalho (em domicílio, em telecentro, o
nômade ou o transnacional) e os casos de deficiência em sua singularidade, já que os seres humanos são
complexos, com personalidades, necessidades, limitações e habilidades diversas, o que torna os impactos
do teletrabalho diferentes a depender da modalidade, época e lugar em que for utilizado.

Assim, o que representa isolamento para uns, para outros pode significar bem-estar,
afinidade e vantagem competitiva no mundo do trabalho.

Por fim, o fato do deficiente poder trabalhar a partir de sua casa, estando conectado com o
empregador através do computador e da internet, não pode desobrigar a sociedade do dever de eliminar
barreiras e adaptar ambientes sob pena de prejudicar o ideal preconizado pelas sociedades inclusivas.
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[1]
 Para que este artigo não fique muito extenso e por não coadunar com os objetivos da pesquisa, apenas indica-se a obra de

Sandro Nahmias Melo (2004), páginas 53 até 64, onde o leitor interessado encontrará um rol completo das espécies de deficiência. 

[2]
 Lei n. 10.048 e lei n. 10.098, ambas de 2000.

[3]
 Télétravail (francês), teleasbeit (alemão), telelavoro (italiano), teletrabajo (espanhol) e telearbet (sueco).

[4]
 Os resultados do próximo Censo brasileiro serão divulgados no final de 2010.

[5]
 A lei brasileira n. 8.213/91 em seu artigo 93 obrigou a empresa com 100 (cem) ou mais empregados a preencher de 2% (dois

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
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VALORAÇÃO DA PROVA NA TUTELA DO DIREITO À INTIMIDADE NA RELAÇÃO DE
TRABALHO

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LA
RELACIÓN LABORAL

Nancy Mahra De Medeiros Nicolas Oliveira

RESUMO
A evolução tecnológica na pós-modernidade oferece infinitos recursos de violação à intimidade
do cidadão, tornando tênue a separação entre esfera privada e esfera pública e intensificando a
necessidade de proteção do direito à intimidade e à vida privada, direitos fundamentais tutelados
pela Constituição de 1988. Mesma proteção deve merecer o direito à intimidade e à vida privada
na relação de trabalho, ainda que haja aparente conflito entre o direito de propriedade do
empregador, a subordinação jurídica inerente ao contrato de trabalho e o direito à intimidade do
empregado. Nesse contexto, a produção da prova judicial trabalhista relativamente à violação do
direito à intimidade deve observar o critério de proporcionalidade como forma de valoração da
prova obtida por meios ilícitos e da aplicação dos princípios da realidade e da proteção ao
empregado característicos do Direito do Trabalho. 
PALAVRAS-CHAVES: direito à intimidade; direitos fundamentais; prova ilícita;
proporcionalidade. 

RESUMEN
Los avances tecnológicos en la posmodernidad ofrecen recursos ilimitados de violar la privacidad
de los ciudadanos a ser tenue separación entre la esfera privada y pública intensificando la
necesidad de proteger el derecho a la intimidad y la privacidad, los derechos fundamentales
protegidos por la Constitución de 1988. La misma protección que debe tener el derecho a la
intimidad y a la privacidad la relación de trabajo, aunque existe un conflicto aparente entre el
derecho de propiedad del empleador, la subordinación jurídica inherente al contrato de trabajo y
el derecho a la privacidad del empleado. En este contexto, la aportación de pruebas en el
tribunal respecto a la violación de los derechos laborales a la vida privada debe cumplir con el
criterio de proporcionalidad como una forma de evaluar las pruebas obtenidas por medios
ilegales y la aplicación de los principios de la realidad y la característica de protección de los
trabajadores que son característicos del Derecho del Trabajo.
PALAVRAS-CLAVE: derecho a la intimidad; derechos fundamentales; prueba ilícita;
proporcionalidad.

1. Introdução
 
A violação à intimidade e à vida privada do empregado muitas vezes acontece na relação de

trabalho sob a falsa premissa de que o direito à propriedade e a subordinação jurídica estariam a permitir a
mitigação da proteção constitucional estendida a todos os cidadãos. Partindo-se da análise da garantia
constitucional do direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da sua tutela pelo ordenamento
jurídico e da fundamentalidade de tais direitos, pretende-se demonstrar que o direito à intimidade e à vida
privada estende-se ao trabalhador durante a relação laboral, ao mesmo tempo em que se analisa a recepção
de prova judicial trabalhista produzida sob a alegação de violação a direitos constitucionais.

 
2. A concepção de intimidade na realidade tecnológica da pós-modernidade
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A evolução tecnológica da sociedade pós-industrial resultou num paradoxo que desafia o jurista:
ao mesmo tempo em que evoluiu o sistema de tutela ao direito à intimidade, mais é devassada a vida
privada do cidadão.

 
Sofisticados sistemas de captação de imagens e sons propiciam a invasão da vida privada e a

intromissão na vida alheia. O conforto e o progresso trazidos pela tecnologia acabam por resultar em
ataques à intimidade do cidadão, naquilo que Paulo José da Costa Jr chama de “ambivalência da revolução
tecnológica” (1995, p. 23).

 
Nesse sentido, a pós-modernidade subverteu a separação entre o público e o privado mediante a

sobreposição da esfera privada à esfera pública; o que devia pertencer ao ambiente privado e individual
passa a ser exposto pela imagem e pelas mídias digitais, e as pessoas acabam por renunciar à própria
intimidade.

 
A evolução tecnológica também permite o armazenamento, a exposição e até a comercialização de

dados que dizem respeito à vida privada do cidadão. A produção e a distribuição em massa, os meios de
comunicação e de transmissão de dados e os mais diversos aparatos tecnológicos invadem a vida privada e
a intimidade do cidadão, a pretexto de inseri-lo no contexto da modernidade, de tirá-lo do anonimato, sem
que ele perceba ou mesmo tenha forças para se contrapor a essa intromissão.

 
O direito à inviolabilidade da intimidade, garantido pela Constituição Brasileira de 1988 no seu

artigo 5º X, pode ser entendido como o direito que tem uma pessoa de proteger-se da investigação e da
divulgação de fatos de sua vida privada, e a esse direito corresponde o dever de outras pessoas de não se
imiscuir e não divulgar fatos da vida alheia.

 
Mas o direito à intimidade, tutelado pela Constituição Federal, vai além. Na lição de José Luis

Concepción Rodrigues,
 
El derecho a la intimidad no consiste solo em reservar una esfera secreta e
intangible a los demás, sino en evitar la instrumentalización de uma persona, si
como de una cosa u objeto se tratase. (1996, p. 40).

 
A proteção à intimidade, portanto, revela-se mais necessária na pós-modernidade como forma de

proteger a individualidade da massificação.
 
3. Direito à intimidade como direito fundamental
 
Na teoria dos direitos fundamentais resulta importante destacar no que consiste a

fundamentalidade que qualifica de forma diferenciada as garantias e os direitos individuais e sociais.
 
A estrutura dos direitos fundamentais envolve a premissa de que a faculdade que o direito
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assegura não pode ser esvaziada pelo legislador ordinário ou pelo juiz na tutela do caso concreto; nesse
sentido, Fernando Rey Martínez assinala a noção de conteúdo essencial do direito fundamental que,
segundo ele, se expressa por dois aspectos: um negativo, de proibição de limitação pelo legislador
ordinário (em que se trataria de um limite à liberdade de configuração do legislador em relação com o
exercício dos direitos fundamentais, um “limite dos limites  - Schrankenschranke”, e outro positivo, de
afirmação de uma substância do direito fundamental imediatamente constitucional, enquanto expressão
objetiva de valores imprescindíveis e instituintes do ordenamento jurídico (2004, p. 304-305).

 
Como se verifica, a concepção de fundamentalidade, como não poderia deixar de ser com os

conceitos jurídicos, não pode ser corretamente compreendida sem assimilar a historicidade inerente à
evolução da proteção dos direitos da pessoa.  O caráter protetivo dos direitos fundamentais somente
adquire o sentido da fundamentalidade quando constatado ao longo da história a falta de legitimidade da
lei, especialmente em momentos de ruptura democrática e de ascensão de governos autoritários. Ora,
quando o sentido da lei pode ser facilmente manipulável de acordo com os interesses de maiorias
ocasionais, somente uma proteção diferenciada dos direitos da pessoa é capaz de manter a salvo a vida em
sociedade. Para essa proteção diferenciada estruturou-se a teoria dos direitos fundamentais.

 
4. Proteção do direito à intimidade
 
Embora se trate de direito único, o direito à intimidade pode ser visto sob dois aspectos de

proteção: a invasão da intimidade e a divulgação não autorizada de fatos da intimidade.
 
A Constituição de 1988, que no seu art. 5º, X, garante a inviolabilidade da intimidade,

assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, estabelece
algumas formas de preservação da intimidade.

 
A primeira delas é a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI). Alguns doutrinadores, como Elimar

Szaniawski, entendem que a garantia da inviolabilidade de domicílio se dirige à preservação da liberdade
privada ou doméstica, não se confundindo com o direito à intimidade. Mas sendo a casa o asilo inviolável
do cidadão, a sua preservação da vista alheia por certo contribui para salvaguardar a intimidade, inclusive
contra a divulgação de fatos que não dizem respeito aos demais.

 
Proteção constitucional também merece o sigilo da correspondência e das comunicações (art. 5º,

XII), que além de ser uma das facetas do direito à intimidade, traz consigo também a idéia de
manifestação da liberdade e que assume especial relevância na pós-modernidade com o desenvolvimento
de tecnologias de telefonia e comunicação eletrônica, ressaltando-se que o direito à intimidade, aqui,
poderá ser limitado quando outros direitos, de igual hierarquia, encontrem-se ameaçados, ressalvando na
Constituição a possibilidade, mediante ordem judicial, de violação do sigilo quando necessário a
investigação criminal ou instrução processual penal.
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O sigilo bancário e o sigilo de dados têm sua inviolabilidade protegida (art. 5º, XII) porque
desdobramentos da intimidade no que se refere à divulgação de dados da vida pessoal do cidadão; assume
especial relevância a proteção de dados pessoais, cuja publicidade indevida possa gerar prejuízo de
qualquer natureza ao cidadão, não se olvidando ainda da possibilidade, igualmente danosa, da utilização
de dados pessoais por terceiros sem o conhecimento de seu titular.

 
O segredo profissional é protegido pela Constituição (art. 5º, XIV) e também pelo Código de

Processo Penal (art. 207), que ressalva a autorização da parte interessada, garantindo a não divulgação de
fatos relacionados à intimidade dos clientes. A violação de segredo profissional, além da indenização que
possa gerar no âmbito civil, é crime previsto no Código Penal (art. 154). Também o Código de Processo
Civil estabelece limitações à produção de prova oral quando envolver segredo profissional (artigos 347, II;
406, II e 414, § 2º), tutelando o direito à intimidade, garantido pela Constituição Brasileira de 1988.

 
O Código Civil de 2002 se ocupa da proteção do direito à intimidade e à vida privada,

estabelecendo, nos seus artigos 20 e 21 que:
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins
comerciais.
(...)
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato
contrário a essa norma.

 
O que observa, portanto, é que, desde a Constituição, o ordenamento jurídico brasileiro, mediante

estrutura de direitos e garantias fundamentais, tutela o direito à intimidade.
 
5. O direito à intimidade na relação de trabalho
 
Questão relevante para o tema enfrentado é a proteção do direito à intimidade e à vida privada na

relação de trabalho.
 
Tratando-se de direitos de personalidade, o direito à vida privada e à intimidade permeiam

inclusive a relação de trabalho; daí porque esses direitos não podem ser violados sob a alegação do
exercício do direito de propriedade, amparado no poder diretivo atribuído ao empregador, ou mesmo da
subordinação que caracteriza o contrato de trabalho.

 
O poder diretivo atribuído ao empregador por força do que estabelece o art. 2º, caput, da CLT,

não é absoluto. Está limitado pela Constituição de 1988 e pela legislação infraconstitucional, bem como
pelo princípio da boa-fé, que também rege o contrato de trabalho. Se de um lado tem o empregador
assegurado o direito de propriedade dos meios de produção, de outro lado encontra a função social da
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propriedade como limite do exercício desse direito (Constituição Federal, art. 5º, incisos XXII e XXIII;
Código Civil, art. 1128, § 1º).  

 
O que se verifica muitas vezes, portanto, é um aparente conflito entre direitos de mesma

hierarquia, valendo-se o empregador do poder diretivo para violar o direito à intimidade do empregado,
posição que não encontra fundamento nem na Constituição de 1988 nem a legislação, não se coadunando
com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  

 
Para situar a questão é necessário tratar de algumas situações em que esse aparente conflito se

manifesta mais comumente nas relações de trabalho.
 
5.1. Revistas na pessoa do empregado e em seus pertences
 
Por muito tempo entendeu-se legítima a conduta do empregador de submeter seus empregados a

revistas, revistas íntimas e também nos pertences, bolsas, sacolas e armários.
 
A única disposição da CLT sobre a matéria é aquela contida no art. 373-A, VI, que proíbe revistas

íntimas nas empregadas, disposição constante do Capítulo III, que trata da proteção do trabalho da mulher,
e que se entende aplicável aos empregados do sexo masculino ante o que estabelece o inciso I do art. 5º da
Constituição de 1988, que assegura a igualdade entre homens e mulheres.

 
Tratando-se de direito fundamental, não há amparo constitucional para uma interpretação que

revela uma divisão entre cidadãos empregados e cidadãos não empregados, autorizando a violação do
direito à intimidade do trabalhador porque inserido em uma relação de trabalho. É essa inviolabilidade da
intimidade e da vida privada que garante, também ao empregado, proteção contra revistas, ainda que não
sejam íntimas, bem como a todos os seus pertences, inclusive aqueles guardados em armários do
empregador mas destinados ao empregado.

 
A revista, de qualquer forma realizada, viola o direito à intimidade do empregado porque os

poderes diretivos do empregador não se estendem ao corpo ou aos pertences do empregado, ainda que o
intuito da revista seja unicamente o de averiguar eventuais furtos ou desvios de bens pertencentes ao
empregador. Ainda que o patrimônio do empregador mereça proteção, sendo a propriedade privada
garantia constitucional, essa proteção não se pode dar à custa da violação, muitas vezes cotidiana, da
intimidade do empregado, e à submissão dos trabalhadores a constrangimentos públicos e privados.

 
Oportuna a lição de Eduardo Milléo Baracat, acerca da boa-fé que deve reger a relação de

trabalho e da limitação às revistas na relação de trabalho:
 
Por não ser o contrato de trabalho um instrumento de compra e venda de mão-de-
obra é que o empregador não pode revistar a pessoa nem os objetos do
empregado. Do contrato de trabalho, conforme sustentado na primeira parte desse
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trabalho, origina uma relação obrigacional complexa, pela qual as partes devem,
mutuamente, trabalhar para se atingir um desenvolvimento socioeconômico, tendo-
se no vértice axiológico a dignidade da pessoa humana, e, apenas após, o direito à
propriedade. A ideologia egoísta de que o empregador, por comprar o trabalho,
tudo pode, deve ser combatida e sepultada, por contrariar todos os princípios de
direito, dentre os quais o da boa-fé.
(...)
A revista do empregado, seja pessoal, seja em armários ou bolsas, viola por
primeiro o princípio da igualdade entre as partes, eis que o empregador, com o
argumento da dispensa, coage o empregado a permitir a revista. Em segundo, a
revista viola a intimidade do trabalhador e, por conseqüência, o princípio da
dignidade da pessoal humana. Não importa se a revista é feita nas partes íntimas
ou no armário – diferença que pode ser aceita apenas para efeito da gradação da
indenização por dano moral- ,ofensa à intimidade e à dignidade da pessoal
humana haverá em qualquer das hipóteses, decorrentes da humilhação a que é
submetido o empregado, por ter sua honestidade questionada dentro de uma
relação de confiança, como é a de emprego (2003 – p. 244).

 
A revista do empregador, portanto, em qualquer de suas modalidades, viola a intimidade e a

dignidade da pessoa humana do empregado, em desrespeito ao estabelecido na Constituição de 1988,
gerando direito à reparação.

 
Igualmente violadora do direito à intimidade do empregado e da dignidade da pessoa humana a

instalação de câmaras de vídeo em banheiros porque também está em causa uma espécie de revista
corporal neste caso mediante a transmissão de imagens à distância.

 
A violação da intimidade do empregado por meio de revistas se revela ainda mais grave porque a

evolução tecnológica põe à disposição do empregador meios para que exerça a proteção de seu patrimônio
sem que seja necessária a violação a direitos fundamentais do empregado. 

 
5.2.Procedimentos pré-contratuais
 
O procedimento seletivo que antecede uma contratação laboral pode também resultar violação ao

direito à intimidade do trabalhador, notadamente por abrir oportunidade a que o futuro empregado,
temeroso que a contratação não se realize, acabe por se submeter a procedimentos violadores de seus
direitos fundamentais.

 
Os dados fornecidos ao empregador por meio de cadastro e currículos não podem ir além

daqueles necessários à comprovação e averiguação da capacidade técnica e do histórico laboral do
candidato, não sendo permitida a investigação de elementos relativos à personalidade do empregado que
digam respeito unicamente a sua vida privada, a predileções políticas e religiosas, por exemplo. Nesse
sentido, a Lei 9.029/95 proíbe práticas discriminatórias e limitativas de acesso à relação de emprego por
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar e idade.
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Os exames médicos realizados na fase pré-contratual e também durante a relação laboral devem

se limitar àqueles necessários ao exercício da função para qual o empregado foi contratado, sendo defesa a
exigência, por exemplo, de exames de AIDS e expressamente proibida pela Lei 9.029/95 a exigência de
exame de gravidez.

 
De outro lado, ainda que os exames médicos sejam apresentados ao empregador, tem o

empregado, antes e depois da contratação, o direito ao sigilo quanto ao resultado desses exames justamente
porque dizem respeito à sua intimidade e à sua vida privada.

 
Questão relevante num futuro próximo diz respeito à proteção de dados genéticos do empregado,

considerando-se a rápida evolução da medicina genética. O conhecimento de dados genéticos pelo
empregador pode resultar em discriminação no momento da admissão ou em dispensa pela possibilidade
de o empregado ser provável portador de uma enfermidade.

 
Assim, qualquer procedimento pré-contratual que viole a intimidade ou a vida privada do

empregado, para além do absolutamente necessário para a contratação, fere preceito constitucional e deve
ser coibido, sendo igualmente passível de reparação pela via da indenização.

 
5.3. Utilização de computador e comunicação eletrônica
 
Outra questão recorrente em matéria trabalhista é a discussão acerca do limite do direito à

intimidade do trabalhador e o acesso à rede mundial de computadores, a internet.
 
Não há dúvidas que não se reveste de qualquer dificuldade o controle, pelo empregador, do acesso

a sites pelo empregado durante a jornada de trabalho. Todavia, tratando-se de ferramenta de trabalho,
fornecida pelo empregador e utilizada durante a jornada de trabalho, devidamente remunerada, não se
configura violação à intimidade o conhecimento, pelo empregador, dos sites acessados pelo empregado e
do tempo gasto nessa atividade. Tampouco se configuraria excesso do poder diretivo a proibição de acesso
a determinados sites, seja porque não relacionados à atividade desenvolvida pela empresa, seja porque
relacionados a atividades ilegais, tal como a prostituição infantil. Essa limitação, aliás, é adotada por
grande parte das instituições no setor privado e também no setor público, não se reconhecendo nesse
procedimento violação à intimidade do empregado, sendo aconselhável, todavia, que o empregado seja
devidamente informado de que seus acessos podem ser controlados.

 
Um pouco mais complexa se mostra a violação, pelo empregador, de e-mail recebido ou enviado

pelo empregado no ambiente de trabalho ou valendo-se de provedor e endereço eletrônico fornecidos pelo
empregador.

 
A Constituição de 1988, como já visto, protege o sigilo da correspondência, das comunicações e
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de dados (art. 5º, XII), ressalvando a sua violação apenas por ordem judicial para fins de investigação
criminal ou instrução processual. O e-mail é, sem dúvida, forma de correspondência e comunicação dotada
da instantaneidade própria da sociedade pós-moderna. Não haveria dúvidas, portanto, que a comunicação
via e-mail está constitucionalmente protegida.

 
Os e-mails trocados no ambiente de trabalho, todavia, revestem-se de natureza diversa daqueles

trocados no âmbito privado pelo empregado. Tratando-se de acesso à rede de computadores, propiciado
pelo empregador, as comunicações eletrônicas se equiparam às demais ferramentas de trabalho necessárias
ao desenvolvimento das atividades para as quais foi o empregado contratado e é remunerado. A
interceptação de e-mails pelo empregador, nesse contexto, não viola a intimidade do empregado porque as
mensagens enviadas devem se relacionar à atividade profissional, não se imiscuindo o empregador na vida
privada do trabalhador.

Esse o entendimento de Sandra Lia SIMÓN:
Se o empregador forneceu um computador ao empregado, presume-se que este
equipamento seja fundamental para a execução do serviço. Logo, com base no
poder de direção, o empregador poderia checar as mensagens eletrônicas
recebidas e enviadas pelos trabalhadores, pois é “terceiro interessado” (2000, p.
161).

 
Assim, apenas o e-mail particular do empregado, utilizando-se de provedor próprio, desfruta da

garantia constitucional da inviolabilidade.
 
6. A prova judicial e o direito à intimidade – a prova ilícita no Direito do Trabalho
 
6.1. Da prova
 
O objetivo da prova, no processo judicial, é a formação do convencimento do julgador. “É da

prova que nasce a certeza jurídica do julgador”, como ensina Manoel Antonio TEIXEIRA FILHO (1989,
p. 42).

 
A apreciação das provas produzidas em um processo será sempre levada a efeito de acordo com a

mentalidade, os costumes e os interesses de cada povo e de cada época.
 
Podemos considerar, basicamente, três sistemas de avaliação das provas:
 
No sistema da íntima convicção não há imposição legislativa do valor que deva ser dado a cada

prova. A avaliação é feita pelo magistrado e a sentença se baseia em sua certeza moral. Foi o sistema
adotado pelo direito romano, onde o julgamento tinha conteúdo puramente ético e não havia
obrigatoriedade de motivar a sentença. É o sistema ainda adotado pela maioria dos ordenamentos jurídicos
em relação ao Tribunal do Júri, inclusive no direito processual penal brasileiro (art. 493 do CPP).

 
O sistema das regras legais previa exaustivamente as provas admitidas, sem qualquer liberdade
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para o julgador. As provas não previstas em lei sequer eram admitidas e, quando admitidas, tinham seu
valor previamente fixado. A certeza moral do juiz foi substituída pela ética do legislador. Esse sistema
encontrou franco desenvolvimento na Idade Média, com a Inquisição. O juiz ficava limitado em seu poder
de decisão porque só podia se valer de provas adredemente tarifadas.

 
A partir dessa realidade, desenvolveu-se um novo sistema de apreciação de provas, adotado pelos

ordenamentos jurídicos modernos: o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, em que é
permitida ao juiz a livre apreciação da prova. Não se determina a priori o valor de cada prova nem qual a
prova preponderante, tendo o juiz o dever de fundamentar sua decisão e fazer conhecer os motivos que o
levaram à conclusão. Esse princípio está recepcionado pela Constituição de 1988, que estabelece a
obrigatoriedade de fundamentação da sentença, pena de nulidade (art. 93, IX), e também pelo CPC (art.
131) e CPP (art. 157), constituindo-se em garantia processual e do Estado de Direito.

 
E é sob a ótica do sistema de livre convicção que deve ser analisada a questão das provas ilícitas

no processo do trabalho pela aplicação, principalmente, do critério da proporcionalidade, do princípio da
realidade e da proteção do empregado, naquilo que diga respeito à proteção do direito à intimidade.

 
O princípio de proporcionalidade deve levar em conta a intensidade da lesão aos interesses do

empregado no confronto com as faculdades inerentes ao direito de propriedade e ao poder diretivo do
empregador.

 
Com relação ao princípio da realidade é necessário que a valoração da prova esteja de acordo

com os elementos componentes do contexto fático da relação de trabalho.
 
Finalmente, no que diz respeito ao princípío de proteção do empregado precisa ser considerado o

grau de vulnerabilidade a que está sujeito o empregado na relação de trabalho.
 
6.2. Da prova ilícita
 
Antes de conceituar provas “proibidas”, cumpre estabelecer a diferença entre ilícito e ilegal.
 
Ilicitude (rechtswidrigkeit) é a contradição que se estabelece entre a conduta e a norma jurídica.

Ilegal, ou injusto (unrecht) é a própria conduta valorada como antijurídica. É algo que não nos é permitido
fazer.

 
Transportando tais conceitos para o instituto da prova, e adotando a conceituação de Ada

Pelegrini GRINOVER, tem-se que
“a prova será ilegal toda vez que caracterizar violação a normas legais ou de
princípios gerais de ordenamento, de natureza processual ou material. Quando a
proibição for colocada por uma lei processual, a prova (rectius: o meio de prova)
será ilegítima (ou ilegitimamente produzida); quando, pelo contrário, a proibição
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for de natureza material, a prova será ilícita (rectius: a fonte de prova será
ilicitamente colhida) (1982, p. 98).

 
Há, porém, quem discorde dessa denominação. Hermenegildo de Souza REGO entende que

“chamar de “prova ilícita” à prova “conseguida através de atos ilícitos”, atos violadores das normas de
Direito Substancial, é já tomar partido na questão a ser estudada e dirimida – que consiste em saber se é
lícito admitir-se no processo a prova obtida por meios ilícitos (1985, p. 114). Sustenta REGO que melhor
seria afirmar-se “prova obtida por meios ilegais”, reservando-se a expressão “prova ilícita” para os casos
de vedação direta da prova, como no caso do art. 233 do CPP, que trata de cartas obtidas ou interceptadas
por meio criminosos, não admitidas como prova em juízo.

 
Segundo Luis Alberto Thompson Flores LENZ, “a prova ilícita é aquela que contraria normas

de Direito Material, quer quanto ao meio ou quanto ao modo de produção da prova em juízo. Já a prova
ilegítima é aquela que afronta normas de Direito Processual, tanto na produção quanto na introdução da
prova no processo”(1987, p. 274).

 
O legislador constituinte filiou-se à corrente que sustenta não ser possível ao juiz fundamentar sua

decisão em prova obtida por meio ilícito, estabelecendo, no art. 5º, LVI, que são inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

 
7. A prova ilícita na tutela do direito à intimidade
 
O processo do trabalho não tem normas específicas relativamente às provas obtidas por meios

ilícitos, norteando-se pelas disposições constitucionais no tocante às provas admissíveis para valoração.
 
A determinação constitucional deve ser interpretada, também no processo do trabalho, à luz do

princípio da proporcionalidade, evitando-se a excessiva proteção de um direito em detrimento de outro,
mesmo que se trate de um direito fundamental como é o direito à intimidade.

 
Em paradigmático julgamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho em maio de 2005

(TRT-RR-613/2000-013-10-00.7), sendo relator o Ministro João Oreste Dalazen, discutiu-se se é ilícita a
prova obtida por violação a e-mail corporativo, utilizado pelo empregado para o envio aos colegas de
imagens de cunho pornográfico, e que resultou na demissão do empregado por justa causa.

 
Segundo o ex-empregado, a quebra do sigilo de sua correspondência eletrônica caracterizou

violação à intimidade, o que tornaria ilícita a prova assim obtida. A empresa invocou o princípio da
proporcionalidade para afastar a ilicitude da prova.

 
A decisão deixa clara a distinção entre e-mail corporativo e e-mail pessoal, garantindo o direito à

intimidade apenas àquele de caráter pessoal:
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PROVA ILÍCITA. "E-MAIL" CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. DIVULGAÇÃO DE
MATERIAL PORNOGRÁFICO. 1. Os sacrossantos direitos do cidadão à
privacidade e ao sigilo de correspondência, constitucionalmente assegurados,
concernem à comunicação estritamente pessoal, ainda que virtual ("e-mail"
particular). Assim, apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado,
socorrendo-se de provedor próprio, desfruta da proteção constitucional e legal de
inviolabilidade. 2. Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado "e-mail"
corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual o empregado
louva-se de terminal de computador e de provedor da empresa, bem assim do
próprio endereço eletrônico que lhe é disponibilizado igualmente pela empresa.
Destina-se este a que nele trafeguem mensagens de cunho estritamente
profissional. Em princípio, é de uso corporativo, salvo consentimento do
empregador. Ostenta, pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de
trabalho proporcionada pelo empregador ao empregado para a consecução do
serviço (...).
 
 

O aparente conflito entre o direito à propriedade e o direito à intimidade do empregado restou
superado pela aplicação do princípio da proporcionalidade, tutelando-se o direito de propriedade do
empregador pelo estabelecimento do conceito de ferramenta de trabalho para o e-mail corporativo, ao
mesmo tempo em que reconheceu o direito à intimidade do empregado em suas comunicações eletrônicas
pessoais com a utilização de provedor próprio. E havendo a violação do e-mail corporativo, concluiu o
julgado que a prova assim obtida não é ilícita, não havendo afronta ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da
Constituição Federal.

 
Violação a e-mail de empregado, que é enviado utilizando-se de endereço eletrônico e provedor

disponibilizado pelo empregador para uso no trabalho, nessa interpretação, não pode ser considerado
violação à intimidade nem ilícita a prova assim obtida.

 
Outra questão recorrente em matéria trabalhista diz respeito a gravações telefônicas e ambientais.
 
O Direito do Trabalho, à semelhança dos demais ramos do Direito, admite como prova

documental gravações de sons e imagens, inclusive conversações, fotografias e as várias formas de mídias
digitais produzidas pela tecnologia da comunicação. São provas, portanto, lícitas, e largamente utilizadas
em processos trabalhistas.

 
O problema da aceitabilidade das gravações telefônicas e ambientais no processo do trabalho, e

que interessa abordar, está na discussão acerca da validade da prova quando os partícipes da conversação,
ou apenas um deles, desconhece o registro do fato.

 
Considerando-se a tecnologia hoje disponível para registros sonoros, muitas serão as formas de

captação e armazenamento desses dados, utilizados em processos judiciais trabalhistas como forma de
comprovar tanto a pactuação de obrigações de forma verbal quanto, e principalmente, a ocorrência de
ofensas entre as partes antes, durante ou após o encerramento de um contrato de trabalho.
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Se a gravação é obtida sem o conhecimento de nenhum dos participantes, há clara violação da

intimidade e da privacidade, sendo prova obtida por meios ilícitos, não podendo ser utilizada em processo
judicial, inclusive processo trabalhista. Como estabelecido pela Constituição de 1988 Federal e pela Lei
9.296/96, somente serão admitidas interceptações de comunicações telefônicas e em sistemas de
informática e telemática mediante autorização judicial e para prova em investigação criminal ou para
produção de prova em processo penal.

 
Julgamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em consonância com a jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ser ilícita prova obtida por meio
de gravação clandestina:

 
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INTERCEPÇÃO DA CONVERSA POR TERCEIRO
PROVA ILÍCITA ARTIGO 5º, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - É
prova ilícita, nos termos do artigo 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988, a
gravação de conversa telefônica entre o reclamado e terceiro, interceptada pelo
reclamante sem o conhecimento de ambos os interlocutores, para fim de
comprovação de suposto dano moral. A jurisprudência, tanto do excelso STF,
quanto ao do colendo STJ, pacificou-se no sentido de que é lícita a gravação de
conversa telefônica somente quando feita por um dos interlocutores, mesmo que
sem o conhecimento do outro, mas não se pode admitir que uma exceção ao
princípio da inviolabilidade das comunicações telefônicas venha a ser interpretada
extensivamente, sob pena de afronta à hermenêutica jurídica e às mens legis da
Constituição Federal de 1988. Recurso de Revista não conhecido. (TST - RR
761175 - 4ª T. - Rel. Min. Milton de Moura França - DJU 26.03-2004).

 
Mas se a gravação telefônica ou a escuta ambiental foi realizada por uma das partes participantes,

ainda que sem o conhecimento da outra, a jurisprudência laboral segue a tendência já manifestada pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender não ser ilícita a
prova assim obtida.  Se há autorização de um dos participantes, não se configura violação do direito à
intimidade, aplicando-se o princípio da proporcionalidade para afastar a ilicitude na produção da prova,
mensurando-se o grau de interferência na intimidade da pessoa do empregado.

 
     Nesse sentido:

 
PROVA: GRAVAÇÃO DE CONVERSA: REALIZAÇÃO POR UM DOS
INTERLOCUTORES OU MEDIANTE SUA AUTORIZAÇÃO: LICITUDE:
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SIGILO DE COMUNICAÇÃO - A
jurisprudência do STF e do TST é pacífica quanto à licitude da prova consistente
na gravação de conversa por um dos interlocutores, ou com sua autorização, ainda
que desconhecida a gravação pelo outro interlocutor, porque a garantia
constitucional de sigilo de comunicação se dirige a preservar os interlocutores em
relação ao conhecimento da informação por terceiro e não à quebra do segredo
por quaisquer dos envolvidos na conversa; apenas para a gravação de conversa
alheia é que se exige, sob pena de ilicitude, a autorização judicial para validar a
prova assim colhida. Prova considerada lícita. Recurso obreiro conhecido e
desprovido. (TRT 10ª R. - RO 00078-2005-021-10-00-3 - 2ª T. - Relª Juíza Heloisa
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Pinto Marques - J. 19.07.2006)
 
Como exceção ao princípio da inviolabilidade, a aplicação do princípio da proporcionalidade para

a recepção de provas no processo judicial trabalhista fortalece a aplicação dos princípios da realidade e da
proteção ao empregado, nortes do Direito do Trabalho.

 
7. Conclusão
 
Analisados os institutos de tutela do direito à intimidade e à vida privada, não se encontram

justificativas para a mitigação, na relação laboral, da proteção constitucional, que se estende ao cidadão
ainda quando em presença de uma relação de trabalho. Tratando-se de direito fundamental, tampouco
pode o direito à intimidade e à vida privada ser esvaziado pelo aplicador da lei sob o argumento da
proteção ao direito de propriedade ou mesmo da subordinação que caracteriza o contrato de trabalho.

 
Violações à intimidade do empregado, se não coibidas, são passíveis de indenização, conclusão a

que se chega pela análise das disposições constitucionais e da legislação ordinária.
 
Nesse contexto pode-se afirmar que a produção da prova judicial trabalhista deve, igualmente,

observar a proteção constitucional, cabendo ao julgador valer-se do princípio da proporcionalidade quando
estejam em aparente conflito o direito à intimidade e o direito à prova, no campo das chamadas provas
ilícitas.
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A (MELHOR) RESPOSTA AO CONFLITO: POSSIBILIDADES DA MEDIAÇÃO

THE (BEST) ANSWER TO THE CONFLICT: MEDIATION POSSIBILITY

Candisse Schirmer
Salete Oro Boff

RESUMO
São notáveis as transformações e a complexidade cada vez maior das relações que se
estabelecem no meio social. Nesse contexto, a busca pela justiça tem pretensões potencializadas
em decorrência do aumento excessivo de demandas, muitas amparadas nas garantias
constitucionais. Entretanto, a ampliação do acesso à justiça por meio do processo tradicional,
não tem correspondido às expectativas das partes, ficando as decisões aquém do ideal almejado
de solução de conflitos. Desse modo, atribuímos aos procedimentos alternativos de resolução
dos conflitos judiciais em geral, e a mediação em particular, o relevante papel como novos
instrumentos na busca para o tratamento do conflito. Para a realização desse artigo, utilizamos o
método de abordagem hipotético-dedutivo, método de procedimento monográfico e a técnica de
pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Conflito; Direito; Justiça; Mediação.

ABSTRACT
Notably the transformations and the complexity each time bigger in the relations that are
established in the social world. In this context, the search for the justice has its pretentions
made more powerful in result of the excessive increase of th demands, many supported in the
constitutional guarantees. However, the magnifying of the accesses to justice through the
traditional process, does not have corresponded to the expectations of the parts, making the
solutions under the ideal expected in the solving of the conflicts. In this way, are attributed to
the alternative procedures of the judicial conflicts resolution in general, and the mediation in
particular, the relevant role with new instruments in the search to the conflict treatment. In the
process of constructing this article, was used the hypothetical-deductive method, monographic
procedure method and the bibliographic research.
KEYWORDS: Conflict; Right; Justice; Mediation.

1 Considerações iniciais

 

O presente artigo visa, inicialmente, apresentar o conflito como inerente ao homem, cabendo examinar a condição de ser

racional, instintivo e impulsivo, que oculta um misto de memória e perdão, promessa e incerteza.

Na busca de soluções para os conflitos, vem à tona a questão do tempo para alcançar um indicativo para o caso.

Verificamos que o tempo pode ter mais de uma medida. O tempo da justiça/do direito, por exemplo, poderá resultar em indagações

como: para quem? Para os operadores do direito ou para as partes envolvidas no processo? Essa consideração representa a crise do

sistema judiciário, com sobrecarga de processos, gerando atuação massiva, o que leva, em vezes, a desconsiderar os fatos em análise

que são decisivos na vida de pessoas.

Naturalmente que o Estado deverá servir de suporte que ofereça padrões mínimos de inclusão social, como carece

oportunizar igualdade para que todos tenham acesso à justiça e dessa forma consigam atingir a cidadania. A sociedade estará mais

perto disso quando fundada em uma linguagem integradora das experiências sociais da comunidade, formando um consenso entre os

indivíduos por meio do diálogo.

O quadro exposto leva o observador a elencar possibilidades que poderão surgir como medidas alternativas de acesso a

justiça, dentre as quais, a mediação, que vem para contribuir para a solução dos conflitos já existentes e como prevenção daqueles
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que ainda não ocorreram, com o intuito de proporcionar a paz entre os seres humanos e a plena realização da democracia.

  

2 O conflito e as relações humanas

 

Desde os primórdios, existe conflito, pois a estrutura complexa, traduzida pela personalidade do ser humano, é moldada e

solidificada a partir do que é vivenciado, ora traduzido pelo conflito interior, ora traduzido pelo conflito com o outro, que vem

identificado por inúmeros receios, inseguranças e medos. Enquanto isso, o outro surge no espaço que já havia sido por mim

apropriado e esse encontro gera adversidade, confronto, confusão. Contudo a nossa existência “não é estar no mundo, mas sim estar

com os outros”.[1] Por meio desse ensinamento, necessário se faz gerenciar a absorção dos valores basilares da vida.

 
Com o homem surge, de fato, a possibilidade de uma retomada reflexiva do passado e de uma
construção antecipativa do futuro – a capacidade de reinterpretar o passado (não fazer com que ele
tenha sido, mas imprimir-lhe um outro sentido, tirar partido dos seus ensinamentos, por exemplo, ou
ainda, assumir uma responsabilidade por seus erros), e a faculdade de orientar o futuro (não fazer com
que ele chegue, mas imprimir um sentido – significação e direção – ao que há de vir).[2]

 

Nessa linha, conforme Girard[3], “não há nada ou quase nada, nos comportamentos humanos que não seja aprendido, e

toda a aprendizagem se limita à imitação”. Surgem aqueles que vêem na imitação, um processo de harmonia social, entretanto o

autor defende a idéia de que ela gera adversidade, rivalidade e conflito. A positividade da imitação se encontra no seio familiar,

como acontecia na Antigüidade, em que a educação não era organizada e resumia-se na imitação direta do adulto pela criança.

Assim, as experiências eram repassadas às novas gerações principalmente através das religiões naturais e das ciências rudimentares.

Ou seja, imitando o adulto, a criança recebia a experiência e a tradição dos mais velhos e, com isso, ia se preparando para a idade

adulta nessa educação prática, voltada para as necessidades básicas da vida: alimento, vestuário e abrigo.

Por outro lado, o aspecto negativo se traduz quando essa imitação reflete no comportamento de cada um para com o

próximo, podendo se manifestar de várias maneiras, dentre elas, na apropriação de determinado objeto que o outro possui. Pois

bem, esse fato pode se transformar em rivalidade, haja vista que o objeto é alvo de cobiça de vários membros de um grupo, e a

destruição do mesmo é melhor do que vê-lo em posse de outro, ou seja, o objeto passa a ser algo secundário. Essa rivalidade,

Girard, denomina de rivalidade mimética “cujo objetivo é a apropriação de um mesmo objeto, que está na origem dos conflitos

entre os indivíduos”.[4]
Continuando neste mesmo exemplo do objeto, imaginemos que o mesmo não era cobiçado por ninguém, que estava

criando pó na prateleira de uma loja qualquer, até o momento em que um indivíduo o toma para si. A partir deste momento,

desperta no outro um dos sentimentos mais poderosos dos conflitos existentes, o ciúme. Percebamos que muitas vezes o conflito

não se encontra diretamente ligado ao objeto, mas sim ao indivíduo, ao querer e ter mais do que o outro, ou seja, transcrevendo este

jogo de conflitos, verificamos a ligação com o jogo de poder.

À pulsão e ao domínio somam-se outros sentimentos que fazem parte do conflito, como a agressividade, a luta, a força, a

coação e a violência propriamente dita, sendo que o indivíduo necessita sentir e vivenciar cada um destes sentimentos que tomam

conta do seu ser, para que desta forma, haja aceitação, já que a função do conflito é “estabelecer um contrato, um pacto entre os

adversários que satisfaça os respectivos direitos e chegar, assim, à construção de relações de eqüidade e de justiça entre os

indivíduos no interior de uma mesma comunidade e entre as diferentes comunidades”.[5]
Ao fazer referência à agressividade, a primeira impressão que a palavra transmite é de negatividade, no entanto, “a

agressividade é uma dessas energias tal como o fogo, pode ser benéfica ou maléfica, destruidora ou criadora”[6], pois a

agressividade está inscrita na natureza humana, é integrante da personalidade, ou seja, aqueles que sofrem a injustiça devem
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despertá-la suscitando o conflito.

Estamos sempre lutando, ora para defender os nossos próprios direitos, ora defendendo os direitos dos outros, e neste

caso, é a agressividade que prepara os indivíduos para a luta, tornando-se elemento fundamental na relação com o outro, passando

de uma relação de dominação e submissão para uma relação de respeito mútuo. Num determinado contexto social, político e

econômico, a relação que é estabelecida com os outros se inscreve numa relação de força. Ante o exposto, resta claro que “a função

da luta é criar as condições do diálogo, estabelecendo uma nova relação de força que obriga o outro a reconhecer-me com o

interlocutor necessário”.[7]
Ainda, temos a coação, que é a imposição realizada por alguém contra a vontade de outrem, que acaba por aceitar aquilo

que antes recusava, tanto pelo fato de que se não o fizesse os inconvenientes seriam maiores do que as vantagens, quanto no final

torna-se do seu interesse fazê-lo. Assim sendo, a luta não-violenta é um combate em que se opõem várias forças, ou seja, os

mecanismos ora analisados são exercidos pela luta ultrapassando o conflito pela busca de um regulamento que realize a justiça a

cada um dos adversários. Porém na existência desse mesmo conflito, existem indivíduos que agirão de formas diferenciadas

buscando uma resposta protetora, que poderá estar agrupada em três alternativas:

 
a) Rendição: ceder para evitar um conflito, negando seus próprios sentimentos, fazendo o que o outro
quer, por medo de perdê-lo; b) Controle: tentar mudar a opinião do outro, fazendo-o sentir-se
atemorizado, assustado, à beira do abandono. Para defender-se, agride-se, jogando raivas, lágrimas,
ameaças, repressões; c) Indiferença: desprezar o conflito, não ligando para ele como uma forma de
defesa, tentando ocupar-se de outras coisas, preencher o medo com drogas, outras substituições, tudo
como mecanismo de fuga: trabalho, viagens, compras, compulsões de sexo etc.[8]

 

Em contrapartida, a violência aparece como um “des-regulamento do conflito que deixa de lhe permitir cumprir a sua

função que é estabelecer a justiça entre os adversários”.[9] Ela tem como finalidade a morte, e sua definição pode ser constatada se

nos posicionarmos ao lado daquele que sofre a violência e não daquele que a exerce. A distinção existente entre o homem atingido

pela violência e que continua vivo é o sofrimento, que muitas vezes é mais temido que a morte.

As vítimas que hoje são violentadas e injustiçadas sofrem uma violência que atenta contra a sua dignidade e liberdade e

amanhã provavelmente sejam aquelas que farão a violência com armas. Toda essa violência é gerada uma vez que indivíduos não

tiveram a possibilidade de comunicarem-se por meio da palavra, por conseguinte expressam-se por meio da violência. “A violência

torna-se, então, um meio de existência: Sou violento, logo existo”.[10] Por conseguinte, a violência deve ser compreendida, mas

isso não permite que a justifiquemos.

Os sentimentos de legitimação da violência nada mais são do que “sistemas de defesa do homem que quer se proteger

contra o sentimento de culpa que experimenta perante a sua própria violência”.[11] O sentimento de culpabilidade é projetado

pelo indivíduo ao seu inimigo com o objetivo de ser inocentado, porém a atitude mais correta a ser seguida, é tomar consciência do

seu erro, criando uma necessidade de reparação, originando o sentimento de responsabilidade pessoal.

Sendo assim, cada indivíduo é livre para avaliar suas perdas e ganhos, cabendo retirar o véu da ignorância na busca pelo

equilíbrio reflexivo. Equilíbrio porque nossos princípios e opiniões coincidem; e reflexivo porque sabemos com quais princípios os

julgamentos se conformam e conhecemos as premissas das quais derivam. Com essa apresentação do conflito, como inerente ao ser

humano, adentraremos na análise do papel e da atuação do Poder Judiciário nessa senda.

 

3. Poder Judiciário: entre avanços e retrocessos

 

Inicialmente, o modelo de Estado pretendia-se radicalizado, com uma separação de poderes e atribuições que chegavam a

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11313



ser incomunicáveis. Nesse cenário, “enquanto instâncias meramente operativas de atribuições pré-determinadas pelo sistema

jurídico”, sem qualquer interação com a sociedade, houve o afastamento dos poderes da sociedade em geral.[12]
Importa reconhecer a crise na administração da justiça, existente até os dias atuais. A crise é agravada porque põe em

jogo questões que tocam a identidade e vocação política do Judiciário, em face de um cenário societário de complexas

conflituosidades que não dependem exclusivamente de decisões coercitivas do estado à suas soluções.[13]
Neste processo de mutação social, o Judiciário deu respostas às demandas que lhe eram impostas: ora se mostrou neutro e

distanciado dos problemas reais do mundo, acreditando que poderia resolver todos os problemas somente com o sistema lógico-

normativo. Ora se mostrou ativista e voluntarioso, passando a crer que tudo poderia resolver com os comandos sentenciais

decorrentes do ius imperium que detinha.[14]
A evolução das relações sociais é marcada pela crescente complexidade e tensionalidade, o que requer das instituições

respostas e intervenções capazes de representar o pensamento político e democrático. Com o número crescente de demandas e com

a ausência de respostas ou recompensas adequadas, surge a crise de legitimação da instituição, o que, por sua vez, gera, no mínimo,

outras duas crises: a de identidade e a de eficácia, passando a haver confusão no que tange às suas funções originárias e

efetivamente públicas – por terem perdido sua legitimidade e sua identidade, não conseguem e sequer priorizam, atender as

demandas efetivas e operacionais da comunidade que representam. [15]
Existem problemas outros, que não de ordem subjetiva, mas de ordem estrutural, que afetam o Poder Judiciário, o que se

dá, principalmente em razão de sua estrutura piramidal e da forma burocrática de administração instalada com todos os seus

paradigmas. Em função da burocratização da administração judiciária, tanto no que diz respeito à sua atividade meio, como no que

diz respeito à sua atividade fim, impera uma situação de conformismo e estagnação que dificulta a sua evolução.[16]
Por outro lado, o Poder Judiciário, com seu intrincado sistema de prazos, instâncias e recursos, está estruturado de forma

extremamente burocrática, concebida para solucionar lides de uma sociedade estável e igualitária, aplicando normas padronizadas e

hierarquizadas, distanciando-se, desta forma, das realidades postas. Em função disso é que a doutrina preconiza a necessidade de

uma gerência estratégica, estabelecendo-se metas e objetivos para a organização, ajustadas às respectivas demandas sociais, de

modo a reforçar as idéias de processo contínuo, inovação e adaptação.[17]
Como poder, o Judiciário representa a possibilidade de imposição de sua própria vontade na esfera de uma relação social,

qualquer que seja o fundamento desta possibilidade e ainda que contra qualquer resistência.[18] “[...] Se, por um lado, parece não

restar nenhuma dúvida sobre a importância da atuação do Poder Judiciário no que diz respeito à garantia da concretização dos

direitos da cidadania, é fundamental que o seu atual protagonismo seja compatível com as bases do constitucionalismo

democrático”.[19]
O Poder Judiciário propriamente dito tem a responsabilidade de gerenciar o sistema normativo, impondo e mantendo a

ordem estatuída, preservando a integridade do território e do tecido social.[20] As leis, por se assentarem na representação da

soberania popular, sempre tiveram altos graus de legitimidade, conseguindo retirar dos indivíduos o fardo subjetivo das normas

morais e transferindo-o às leis, que sempre representaram promessa de garantia e equilíbrio das liberdades.

Nessa senda, é importante ressaltar que o direito não está adstrito às leis escritas, pois, em certas circunstâncias pode

haver mais que um direito positivado no poder do Estado, mas também encontrado na ordem jurídica constitucional, da qual se

origina todo o ordenamento jurídico e que pode servir de corretivo/complemento para a lei escrita, sendo tarefa do Poder Judiciário

encontrar e realizar tal direito.

Daí a importância não só da separação dos poderes, mas também do cumprimento da função social de cada um desses

poderes no processo de formação e desenvolvimento das sociedades complexas, criando e assegurando um universo de direitos e

prerrogativas ao cidadão: “Estando, assim, os cidadãos, diante das desigualdades, da infração de direitos mínimos, socorrem-se do
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Poder Judiciário, a fim de ver concretizados os direitos fundamentais que o legislador de maior estatura elencou e que o Estado-juiz

pode garantir.”

Numa perspectiva integrada do sistema jurídico, quando da resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar

prioridade às interpretações que favoreçam a integração política e social e possibilitem o reforço da unidade política que visa o

sistema como um todo, pois são estas as finalidades da Norma fundamental. Lembrando que com o acesso ao Poder Judiciário

objetiva-se o acesso à justiça, como valor transcendental e pacificação total, entrementes “o acesso ao Poder Judiciário, nem sempre

significa efetivo acesso à justiça”. [21]
 

4 Constitucionalização do acesso à justiça

 

A não-violência só pode ser referida em situação de conflito, ou seja, ela não pressupõe um mundo sem conflito, em que

as relações sejam estipuladas apenas na confiança, muito pelo contrário, a relação com o desconhecido torna-se um desafio, estando

assentada na justiça, que existe para que haja o equilíbrio, de maneira que cada um tenha seus direitos respeitados, ou seja, “para

que a posição original gere acordos justos, as partes devem estar situadas de forma eqüitativa e devem ser tratadas de forma igual

como pessoas éticas”.[22] Todavia, convém ressaltar que,

 
[...] o direito não escapa dessas escalas de violência. Foucault, falando do Direito, mencionava o sangue
seco que se encontra como conotação latente, em todas as letras impressas nas normas e códigos.
Imagem terrível: fala-nos de uma letra da lei com muito sangue, e muitos mortos determinando os
sentidos das normas. Em um mundo jurídico de tanta carga negativa, não se pode esperar outra coisa
do que o retorno dessa violência. Todos nós esperamos do simbólico a pacificação, porém é também a
fonte da mortificação, incluindo-se aí, as decisões judiciais que são, em muitos casos, violações, pelos
magistrados, dos direitos humanos das partes. (Não é um grande paradoxo?) [23]

 

A legitimidade do direito está vinculada aos princípios morais de justiça, da solidariedade universal e de princípios éticos

de uma conduta de vida auto-responsável, sendo que tudo isso deriva da soberania do povo.

A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. A

inviolabilidade fundada na justiça que cada pessoa possui, não pode ser ignorada nem mesmo pelo bem-estar da sociedade como um

todo. “Por essa razão, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros”.[24]
Com isso temos que numa sociedade justa as liberdades da cidadania são consideradas invioláveis, assim como os direitos

assegurados pela justiça, que não estão sujeitos à negociação política ou a cálculo de interesses sociais. A verdade e a justiça são

virtudes indisponíveis.

Diante disso, atores políticos, públicos e privados, vêm sofrendo transformações importantes, passando-se a questionar

acerca das funções/ações/limites do mercado, das organizações sociais e do Estado na formação do perfil de cidadania. O que se

pode concluir é que a cidadania atual traz uma concepção inclusiva da formação discursiva da vontade coletiva, não se restringindo

mais meramente às formas oficias de poder, como o Estado e o sufrágio.[25]
Modernamente, o exercício do poder e da autoridade, em qualquer poder, depende de organizações administrativo-

burocráticas impessoais, hierarquizadas e profissionais. Tal organização cria um senso de legitimidade do poder, sendo a imposição

de sua vontade considerada obrigatória.[26] “Uma instituição existe em certo tempo e lugar quando as ações especificadas por ela

são regularmente levadas a cabo de acordo com um entendimento público de que o sistema de regras que definem a instituição deve

ser obedecido”.[27] Por tantas outras vezes “o uso da Justiça convencional é instrumentalizado quando o autor precisa de tempo

para se equilibrar em suas finanças ou quer protrair a satisfação de suas obrigações. Afora isso, o Judiciário é um custo em demasia
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para o resultado possível”.[28]
Aqueles que na instituição trabalham, por meio da publicidade das regras, transmitem quais limites de conduta devem

esperar uns dos outros, e que tipo de ações são permissíveis. A ressalva a ser feita neste momento nos remete a arbitrariedade

versus respeito; este pressupõe relações de reciprocidade, enquanto aquela está diretamente ligada a nossa justiça e

conseqüentemente aos nossos juristas que “constroem a imagem do justo, do bom, do proibido, do permitido, como modelos de

exclusão do outro, em nome de uma inclusão feita de rotina mental. As normas são nossa imagem idealizada que queremos que o

outro nos devolva”.[29]
Historicamente, as matrizes do Poder Judiciário brasileiro estiveram vinculadas ao poder vigente na época, distanciando-

se das perspectivas sociais, pelo que a formação e organização do mesmo, na esteira do que ocorreu com o governo em geral, deu-se

por meio da burocracia e das relações pessoais de parentesco. Diante deste cenário, fácil concluir que os magistrados da época

representavam interesses específicos, e não as aspirações da colônia brasileira.[30]
O juiz, em seu quotidiano, possui (ou deveria possuir) um papel muito importante, vez que é chamado a interpretar

diversos processos, tendo a função de julgar os mais variados tipos de sanções, que se traduzem ora em perdão social ora em justo

castigo. Todavia, há quem diga que “o símbolo da Justiça cega cedeu lugar, no imaginário popular, a uma Justiça de olhos bem

abertos e pronta a não se equivocar: favorecer os mais favorecidos e afligir ainda mais os já aflitos”.[31]
 

A justiça pelas próprias mãos, a celebração de acordos iníquos, a desistência de litigar, tudo isso
poderia sinalizar a descrença do homem do povo em relação à sua Justiça. [...] O risco do alheamento é
que a Justiça convencional poderá ser convertida numa função simbólica, a atender – e de maneira
insatisfatória – número cada vez mais reduzido de clientela. Já fugiram de sua abrangência os extremos
sociais: os excluídos, para os quais a Justiça só mostra sua face cruel de polícia e prisão e os
superabonados, que não dependem do Judiciário para fazer o capital crescer e para vencer na supra-
esfera negocial.[32]

 

Como quer que seja, o direito age com o uso da tradição contra o esquecimento, pois “liga o passado através da memória

e o desliga por meio do perdão, compromete o futuro com a promessa e o desliga mediante o requestionamento”[33], significando

dizer que “contra a força de sua própria letra, ele sabe ainda inventar os processos da retomada da discussão para reencontrar o

traço do espírito que ai se perdera.”[34] Entrementes, essa retomada da discussão pode vir carregada de culpa, ao colocarem as

partes em posições distintas, fazendo-as relembrar de fatos que desejavam esquecer, não questionando o que cada uma quer/sente.

Necessitamos de uma mudança de paradigma onde “o indivíduo não pode mais ser reduzido a uma soma de interesses afetivos,

financeiros ou jurídicos: ele deve poder expressar diretamente sua vontade”.[35]
A decisão do juiz carrega consigo a promessa de certeza, “uma decisão judicial, por mais justa e correta que seja muitas

vezes pode tornar-se ineficaz quando chega tarde, ou seja, quando é entregue ao jurisdicionado no momento em que não mais

interessa nem mesmo o reconhecimento e a declaração do direito pleiteado”[36]. As decisões permeadas por “[...] opiniões

alheias, ideias, modas intelectuais, filosóficas, doutrinas, discursos, vaidades”[37],  pode levar os juristas a dizer que a “razão das

normas não basta para satisfazer os desejos de realização da autonomia, ou como se falava na modernidade, da emancipação”.[38]
Deve-se realizar um juízo de ponderação de bens, valores e interesses para que se possa chegar a uma resposta

jurisdicional adequada á jurisdição constitucional e infraconstitucional. Tal ponderação pode se desdobrar em três aspectos

fundamentais: a) adequação; b) necessidade; c) proporcionalidade em sentido estrito.

 
A adequação significa que o intérprete/aplicador do sistema jurídico deve identificar o meio adequado
para a consecução dos objetivos pretendidos à sua intervenção. A necessidade (ou exigibilidade)
significa que o meio escolhido não deve exceder os limites indispensáveis à conservação dos limites
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indispensáveis à conservação dos fins desejados tanto pelo sistema jurídico como um todo, como pela
singularidade de cada caso concreto. A proporcionalidade em sentido estrito significa que o meio
escolhido, no caso específico, deve-se mostrar como mais vantajoso para a promoção do conjunto de
valores, bens e interesses em jogo. [39]
 
 

Portanto, cabe aos juízes proceder a uma escolha, que não é nem por isso arbitrária nem mecânica, mas conforme o

sistema judicial, utilizando suas virtudes/prerrogativas/princípio que são a imparcialidade e a neutralidade na apreciação das

demandas.

Por certo que a culpa não pode ser individualizada pela atuação do juiz, e, sim do sistema a que estamos sincronizados. 

Desse modo, parece necessário considerar uma teoria da justiça para que tais asserções possam ser interpretadas e avaliadas.

Existem certas regras de conduta obrigatória em que a sociedade, na maioria das vezes, age de acordo com elas. As vantagens

mútuas visadas pela sociedade são marcadas por um conflito bem como por uma identidade de interesses. Essa identidade de

interesse possibilita que todos tenham uma vida melhor da que teria se cada um dependesse somente de seus próprios esforços.

Exige-se um conjunto de princípios, dentre eles estão: princípios da justiça social, em que fornecem um modo de atribuir direitos e

deveres e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social.

Visando essa cooperação social, caberia aos juízes, aproximar-se mais das partes, passando a olhar para elas de maneira

sensível, colocando-as em posição de destaque, pois afinal, é sobre a vida delas que será decidido. As partes, mesmo como "atores

principais", padecem por duas vezes. Primeiro, quando fizeram e/ou sofreram o delito. Segundo, quando esquecidas pelo Estado.

“Quando o aparelho estatal não consegue fazer face – em tempo oportuno e de maneira eficiente, eficaz e efetiva – às demandas por

justiça, as soluções virão por outras vias.[40] Tais observações nos remetem a medidas alternativas de acesso a justiça, vistas sob

um diferente olhar, dentre as quais, a mediação, que é um novo e importante instrumento, o qual ainda está em formação e mutação.
 
5. A mediação como alternativa no tratamento dos conflitos

 

O objetivo da ação não-violenta é esgotar as possibilidades de diálogo com o adversário, ou apelando à sua razão com o

intuito de convencer, ou apelando a sua consciência para tentar converter; no entanto, os apelos à razão dificilmente serão

suficientes para a resolução de um conflito. Tal observação nos faz refletir a respeito dos indivíduos que compõe nossa história e

conseguintemente sobre as diversas metamorfoses que esta atravessou, lembrando que o intuito era (ou deveria ser) buscar tornar o

caminho da evolução mais acessível àqueles. Diante deste cenário, o mesmo não poderia deixar de acontecer com a justiça, que ao

longo do tempo procurou primar pelo desenvolvimento, buscando se adaptar as novas visões e necessidades, sendo hoje traduzidas

pelos procedimentos alternativos de resolução dos conflitos judiciais.

Esses novos espaços descentralizados da justiça têm como objetivo cuidar do indivíduo, intervir diretamente no social e

favorecer uma auto-reflexão crítica a cada uma das partes (usuário e profissional, infrator e vítima, pais e filhos etc.), por meio de

uma instância para discussão.[41] Tais espaços na verdade sempre existiram e surgem como uma redescoberta a profunda crise

dos sistemas judiciários assistida pelo atual cenário brasileiro, que não se refere apenas “a uma crise estrutural (instalações),

funcional (pessoal), substancial (métodos) do Poder Judiciário, como a uma crise generalizada nas instituições (crise na educação,

saúde, previdência social, economia)”.[42] A prática da mediação não é nova, “na história da humanidade, tampouco o é, o hábito

de revisitar institutos, e costumes, reabilitando crenças ou resgatando modelos de ideologia”.[43]
Por mais que a mediação, conciliação e arbitragem sejam procedimentos alternativos na resolução dos conflitos judiciais,

aquela é vista como um procedimento distinto tanto destes quanto do procedimento judicial propriamente dito, uma vez que possui

caráter transformador dos sentimentos nas relações conflituosas, procurando fazer com que as partes deixem de sentir o conflito a

partir de seus egos e busquem “compreender as fraquezas e fortalezas de seu problema, a fim de tratar o conflito de forma
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satisfatória”.[44]
A mediação trabalha para a solução da querela que se dá por meio do debate e do consenso, possuindo como objetivo a

restauração da relação entre as partes[45], dito de outra maneira, indica “um complexo de atividades voltado a ligar dois termos

distantes, mas conexos entre si”[46], ou seja, prima por restabelecer a comunicação[47] que há muito se perdera. O contrário

visualizamos perante o contexto da justiça convencional, que embora haja a solução da lide proposta, “resta uma insatisfação do

"perdedor", o que põe em cheque a força coativa da lei, o poder de imposição do próprio Poder Judiciário e a boa vontade do

indivíduo perante normas que, entende, serem-lhe prejudiciais ou injustas”.[48]
 

[...] enquanto o juiz é pensado, nos sistemas modernos, como o “nec utrum, nem um, nem outro, nem
isto nem aquilo”, justamente neutro, o mediador deve ser “isto e aquilo”, deve perder a neutralidade e
perdê-la até o fim. Enquanto as partes litigam e só vêem seu próprio ponto de vista, o mediador pode
ver as diferenças comuns aos conflitantes e recomeçar daqui, atuando com o objetivo das partes
retomarem a comunicação, exatamente o múnus comum a ambas.[49]

 

A função prioritária da mediação é a produção da diferença, instalando o novo na temporalidade, devendo estar “entre os

conflitantes e não estranha e separada”[50], já que caracteriza-se por um terceiro desinteressado, desprovido de poder decisório,

“que exerce uma função como que de conselheiro, pois pode aconselhar e sugerir, porém, cabe às partes constituir suas

respostas”[51] que “saem satisfeitas com o acordo entabulado, evoluindo do estereótipo ganhador/perdedor para o de

ganhador/ganhador”.[52] O que se procura com a mediação é reconstruir simbolicamente, imaginariamente e sensivelmente, com o

outro do conflito; é produzir com o outro as diferenças que nos permitam superar as divergências e formar identidades culturais.

Importa destacar a formação do mediador. Para tanto, o mediado tem que ir além das respostas prontas ou do

planejamento de como as partes farão para chegar a um acordo, mas o seu papel é guiá-las para que possam desfazer as camadas

superficiais para descobrirem o que realmente são.[53]
Nesse sentido, a mediação se traduz em liberdade, na medida em que as partes têm o direito de expressar o que passa nos

seus âmagos. É um processo de sensibilidade. Quem vai mediar, precisa estar ligado com a vida.[54] O ofício do mediador é mais

do que a procura por um novo modo de ser profissional, é atitude, é o ofício de viver: [...] a mediação surge como espaço

democrático, uma vez que trabalha com a figura do mediador que, em vez de se posicionar em local superior às partes, se encontra

no meio delas, partilhando de um espaço comum e participativo, voltado para a construção do consenso num pertencer

comum.[55]

 
6. Considerações finais
 

Do estudo realizado, podemos inferir que o conflito tem origem nas divergências em razão de interesses contrários, que

acabam por gerar adversidades. A compreensão do conflito deve ser acompanhada em toda a sua trajetória, desde os tempos em que

era definido apenas por aspectos culturais até a sua confirmação como inerente ao homem.

Relativamente ao acesso à justiça, em que pese a sua constitucionalização, visando o ingresso às demandas junto ao

Poder Judiciário, a fixação das garantias processuais e, por conseguinte, buscar a efetivação dos direitos fundamentais amplamente

reconhecidos pela Carta Constitucional, consta-se a impossibilidade de realização dessa tarefa somente pelos meios tradicionais

institucionalizados. Isso se deve a variáveis que compõe o sistema jurídico como um todo, desde a legislação processual, a estrutura

do Poder Judiciário e o aumento de demandas na contemporaneidade.

Reconhecemos à mediação a relevante contribuição nessa seara, redirecionando a análise dos conflitos da estrutura

clássica do Judiciário, para a construção da (melhor) solução pelas partes, constituindo-se na evolução do sistema, com maior
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integração com a sociedade, proporcionando ao cidadão a oportunidade de desenvolver características que lhe possibilitarão

compreender, criticar e propor a melhor resposta ao conflito. Assim, reafirmamos a concepção de justiça com fundamento na

cooperação social.
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ACESSO À JUSTIÇA: UM DOS NÚCLEOS MÍNIMOS EXISTENCIAIS?

ACCESO A LA JUSTICIA: UNO DE LOS NUCLEOS MININOS EXISTENCIALES?

Andréia Garcia Martin

RESUMO
Pretende-se, com o presente trabalho, demonstrar que em função da dignidade da pessoa
humana, que representa na atual estágio do constitucionalismo a premissa axiológica que se
projeta toda a proteção dos direitos fundamentais, insurgem direitos que compreendem um
mínimo para existência em condições dignas. Os direitos mínimos existenciais comportariam um
rol de direitos fundamentais que tem o Estado o dever de prestar. Em sua faceta instrumental
ensejaria a garantia de acesso à justiça, por abarca o instrumental necessário para tutelar os
direitos fundamentais constantes do mínimo existencial para que se promova a dignidade, ou
seja: acesso à justiça consubstanciaria-se no verdadeiro acesso aos direitos. 
PALAVRAS-CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIGNIDADE HUMANA; MÍNIMO
EXISTENCIAL; ACESSO À JUSTIÇA

RESUMEN
Piensa, con el actual trabajo, demostrar que en función de la dignidad humana de la persona,
que representa en el período actual del entrenamiento del constitutionalism la premisa del
axiológica que si los proyectos toda la protección de los derechos fundamentales, aparecen
derechos que entienden al un mínimo para la existencia en condiciones dignas. Los derechos
mínimos existenciais llevarían a cabo un rodillo de derechos fundamentales que tiene el estado la
obligación de realizarse. En su face instrumental intentaría la garantía del acceso a la justicia,
para acumula de la acción el instrumento necesario al la protección de los derechos
fundamentales constantes del mínimo existencial de modo que si promueve la dignidad, que es:
el acceso a la justicia sería el verdadero acceso a los derechos.
PALAVRAS-CLAVE: DERECHOS FUNDAMENTALES; DIGNIDAD HUMANA; EXISTENCIAL
MINIMO; ACCESO A LA JUSTICIA

INTRODUÇÃO

 

Os direitos fundamentais no decorrer da história, desde o advento do Estado de Direito,
passam por uma locupletação contínua de dimensões que somam-se umas as outras em seu
desaguar no atual Estado Constitucional. Vez que, os direitos de liberdade, provenientes do
Estado Liberal, convivem pacificamente com os direitos sociais _ do Estado Social –, ensejando,
a tutela destes, numa correlação direta à manutenção das possibilidades primitivas de liberdade,
possuindo uma interdependência ínsita. Portanto, em que pese se pretenda ver superadas as
determinações do Estado Liberal, a herança  trazida por este não pode ser ignorada.

Assim, no atual estágio do constitucionalismo urge-se encontrar meios para a mais ampla
tutela dos direitos fundamentais que detém características decorrentes da própria existência
humana. Detendo como parâmetro que se deve, inevitavelmente, elevar para realizar o itinerário
jurídico da contemporaneidade é, sem sombra de dúvidas, a pessoa humana imbuída
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axiologicamente em sua dignidade, detentora de direitos consistentes de um núcleo mínimo
existencial fundamental.

Portanto, para que se suplante a fase de mera declaração de direitos, em que se
quedavam como simples elucubrações formais sem aplicabilidade na realidade fática, conjectura-
se o Estado Constitucional, uma atividade jurisdicional voltada para consecução dos fins e
objetivos presente na Carta Constitucional de 1988.

Com clareza solar, pode-se afirmar que o Judiciário, diante desta nova realidade social e
tendo como teor valorativo a dignidade humana, preza pela concretização dos direitos
fundamentais, não é mais, simplesmente, o palco de uma encenação mecânico-formalista, mas
onde, com cada novo ator, encerra-se um capítulo diferente ao se fecharem as cortinas da
Jurisdição. Ora, a atividade jurisdicional sempre representa, em alguma medida, uma produção
judicial concreta de normatividade, devendo-se abolir a ideia de que esta atividade se perfaz tão-
só com mera declaração do teor da lei, ou mesmo de um simples adentrar aos portões da justiça.

A Jurisdição que se evidencia, na atualidade, está fulcrada nos objetivos do Estado
brasileiro, abandonando as formas pelo conteúdo, com o objetivo primacial de concretizar os
direitos fundamentais.

Assim, o direito que garante a todos uma prestação jurisdicional efetiva descrita no art.
5º, inciso XXXV da Constituição Federal, faz com que o direito de provocar a função jurisdicional
adote a condição da proibição geral ao exercício da justiça com as próprias mãos na solução dos
conflitos, alcançando o Estado o lugar de sujeito passivo desse direito na qualidade de devedor
da tutela jurisdicional. Por meio do acesso à justiça, concede-se a prestação que satisfaz o direito
à ação positiva, prestação do direito fundamental que enseja a existência digna.

 

1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS[1] SOB O VIÉS DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA

 

Da análise direitos fundamentais, deve-se ter em mente que sua origem provém de
raízes históricas, que desde seu surgimento até sua positivação, no atual Estado Constitucional,
insurgiram profundas modificações naquela que poderíamos chamar de primeira aparição,
consignada no artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789,
determinando que “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a
separação dos poderes determinada, não possui Constituição”.

A partir deste enunciado, criou-se um contexto cultural propício para o surgimento das
primeiras constituições, que, com o fito de frear os abusos do absolutismo monárquico e restringir
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o poder estatal tinha o intuito de garantir e proteger certos direitos fundamentais, dilatadamente
propugnados por ocasião da Revolução, fomentador desta Declaração, quais sejam: Liberdade,
igualdade e fraternidade.

Portanto, pode-se afirmar que, somente a partir de sua positivação constitucional, esses
direitos ganharam status de fundamentais. Uma vez que, somente no âmago de um verdadeiro
Estado Constitucional é que se poderá vislumbrar a efetividade dos direitos fundamentais. Pois,
irradiando-se a todo aparato estatal o constitucionalismo promoverá a concretização desses
direitos.

Sob tal perspectiva, entende-se que o Estado Constitucional foi esculpido por meio da
aderência das concepções do Estado de Direito e Democrático, que se fundando sob tais bases
garantem, em seu maior grau, os direitos fundamentais. Distingue-se este Estado, do simples
Estado de Direito, por conjugar direitos humanos em todas as dimensões, confirmando, dessa
forma, uma postura positiva do Estado. Nesse sentido, Antonio-Enrique Pérez Luño afirma que:

Existe um estreito nexo de interdependência genético e funcional entre o Estado de Direito
e os direitos fundamentais, uma vez que o Estado de Direito exige e implica, para sê-lo, a
garantia dos direitos fundamentais, ao passo que estes exigem e implicam, para sua
realização, o reconhecimento e a garantia do Estado de Direito.[2] (tradução livre do autor)

 

Ademais, é premente apontar a organização da República Federativa do Brasil, na
atualidade, como sendo um Estado Social e Democrático de Direito, fruto da junção dos
principais fundamentos dos três momentos que antecederam a atual formação do Estado
Constitucional: proveniente do Estado Liberal utilizou-se da supremacia da Constituição, para
restringir e controlar o Poder Estatal, além de garantir o respeito aos direitos individuais dos
cidadãos; do Estado Social, ao assegurar princípios e direitos sociais oponíveis ao Estado,
firmando uma postura positiva e dirigente; do Estado Democrático encerrou os objetivos de
realmente garantir a participação popular nas decisões políticas, rejeitando qualquer espécie
governo autoritário. A Carta de 1988 conseguiu conglomerar harmoniosamente as influências
dessas espécies de Estado infectando do plexo social a democracia.

Há que se asseverar que o prelúdio do Estado de Direito, nas primeiras declarações que
positivam os direitos, as Constituições do Estado Liberal, os direitos positivados detinham tão-só
caráter defensivo, ou seja, primavam por uma atuação abstenteísta do Estado, vez que
pretendia-se superar os grilhões impostos pelo Absolutismo. Tais direitos compreendem a
primeira dimensão dos direitos fundamentais, os direitos de defesa ou liberdades negativas.
Entretanto, com a evolução e complexificação da sociedade estes se tornaram insuficientes para
suprir as novas necessidades que advinham da  sociedade, tendo somados aos primeiros os
direitos sociais, que em larga medida compreenderiam direitos prementes por uma prestação
estatal.

Assim, contata-se que os direitos fundamentais não podem ser analisados como grupos
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estanques e isolados de sua evolução, a existência de direitos fundamentais de diferentes
naturezas – diga-se: gerações ou dimensões – pressupõe uma locupletação destes, sua
ocorrência está ligada diretamente ao aumento da complexificação da sociedade e da ampliação
das necessidades de seus membros. Sendo no Estado Constitucional.......

Assim, não há que se falar em direitos sociais isoladamente, ou seja, sem qualquer
vinculação ao conjunto dos direitos positivados no decorrer da história. Há que se considerar,
então, que somente com o alcance dos direitos sociais é que se possibilita o pleno gozo dos
direitos de liberdade. Dando o lamiré, Ana Cristina Costa Meireles entende que:

[...] a garantia dos direitos sociais, hoje, representa condição necessária para que se
possibilite o efetivo gozo dos direitos de liberdade civis e políticos clássicos. Sem aqueles,
estes restam esvaziados de conteúdo e não passam de meras promessas inscritas em um
papel ao qual, inclusive, nem todos têm acesso.[3]

 

Por meio dos direitos sociais, conjectura-se um caráter dinâmico à sociedade, vez que,
constantemente, há situações de desequilíbrio social. A malha social não estabelece um gráfico
de desenvolvimento linear, pelo contrário, implica a existência de circunstâncias que oscilam,
ante as diferentes necessidades de cada ser humano e da própria complexidade das relações
sociais, sendo através da interferência estatal que se busca obter uma igualdade concreta.

Essa igualização será proporcionada pela prestação de um arcabouço básico de valores
e bens que garantam a existência digna dos indivíduos.

Nessa vereda, nosso Texto Constitucional introduziu o referido princípio em seu art. 1º,
inciso I, vislumbrando-o como um de seus fundamentos, diga-se o mais elevado da escala. A
rigor, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser concebido sob uma dupla
perspectiva, quais sejam: direito fundamental e princípio constitucional. Como princípio,
representaria o núcleo do Texto Constitucional “[...] imprimindo-lhe unidade de sentido,
condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias
Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora as exigências de justiça e dos valores
éticos”, além de arrogar sustentáculo “axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro”. [4] 

Como princípio, a dignidade tem o condão de trespassar e guiar todo o ordenamento
como fundamento, contudo, seu significado é muito mais dilatado do que se possa extrair da
adoção de uma conceituação laqueada. A dignidade prepondera como condição da própria
natureza humana. Dessa forma, sendo o princípio da dignidade humana o marco axiológico do
modelo Estado contemporâneo, a inserção deste princípio no seu Texto fundante
constitucionalizando-o, faz com que ele adquira o mais alto grau na ordem jurídica nacional,
conforme depreendemos do entendimento de Cármen Lúcia Antunes Rocha:

A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana modifica, em sua raiz,
toda a construção jurídica: ele impregna toda a elaboração do Direito, porque ele é o

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11325



elemento fundante da ordem constitucionalizada e posta na base do sistema. Logo, a
dignidade da pessoa humana é princípio havido como superprincípio constitucional, aquele
no qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no modelo de Direito plasmado
na formulação textual da Constituição.[5]

 

Evidencia-se, assim, que o direito desempenha função fundamental na proteção e
promoção da dignidade humana, especialmente, por cunhar mecanismos consagrados a evitar
transgressões. Constituindo determinação expressa da Constituição induz-se uma nova era no
sistema jurídico nacional, onde a pessoa humana passa a ter consideração sem precedentes.

Neste sentido, infere-se que dentro da perspectiva da dignidade, o ser humano aventa-se
como alicerce, escora e viga da arquitetura engendrada por este princípio que se ergue sob os
céus do constitucionalismo hodierno, proibindo-se, outrossim, de a pessoa humana ser tida como
objeto, como coisa que pode ser valorada monetariamente. A dignidade é inerente a cada ser
humano e, em nome disso,

Nesta senda, convém destacarmos que da noção de dignidade da pessoa humana
difundida por Immanuel Kant[6], tem-se que esta seria ínsita a toda e qualquer pessoa e, em
nome disso,  é que se declaram direitos e instrumentos para promovê-la e defendê-la ao menor
sinal de sua usurpação.

Portanto, pelo fato do nosso atual Estado Constitucional de Direito ter albergado a
dignidade da pessoa humana como princípio que se reflete em toda ordem jurídica, sendo
tomado como os limites e fins dos poderes de Estado, estes têm a obrigação de dotar-se de uma
gama de prestações no afã de preservá-lo.

Vislumbrando-se, desse modo, o íntimo acoplamento entre a dignidade da pessoa
humana e os direitos fundamentais, tentou-se constituir uma concepção apta a difundir dois
intrínsecos fundamentos presentes nesse princípio: um de âmbito negativo-passivo, concernente
ao Estado, na acepção de impedir agressões; e uma esfera positiva-ativa, no fito de agenciar
ações concretas que, além de agregar a primeira – evitar agressões –, cunha-se de condições
concretizadoras de uma integral vida digna a todos, ou seja, representa o integral
desenvolvimento da personalidade conferida de cada indivíduo, conforme apregoado pela meta
constitucional inclusiva.

Ademais, Ana Paula de Barcellos[7], realiza uma análise da dignidade da pessoa
humana sob o enfoque da eficácia jurídica, inferindo que esta comporta algumas modalidades.
Para efeito desse estudo nos reportaremos especificamente à positiva, a negativa e a
interpretativa.

Quanto à positiva ou simétrica, haveria uma conjectura com as disposições
constitucionais, decorrentes de decisões políticas fundamentais, que determinam um conjunto de
condições mínimas para existência humana, o mínimo existencial, que pautado na segurança de
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vê-las cumprida, são plenamente exigíveis perante o Poder Judiciário. Especialmente, porque
segundo essa mesma autora, o próprio acesso à justiça representaria um dos direitos
compreendidos como mínimo existencial, em seu aspecto instrumental. Quanto à eficácia jurídica
negativa, sob uma esfera política, atribui-se à dignidade humana o derradeiro limite de contenção
de atuações políticas que tenham o condão de transgredir ou minutarem este princípio, esta
modalidade também seria discernida como vedativa de retrocesso. Segundo a eficácia
interpretativa todo teor normativo do Estado deve subserviência interpretativa à dignidade, com o
fim primacial de realizá-la amplamente.

No entender de Ingo Wolfgang Sarlet:

Em outras palavras, aqui considerada a dignidade como tarefa, o princípio da dignidade da
pessoa humana impõe ao Estado, além do dever de respeito e proteção, a obrigação de
promover as condições que viabilizem e removam toda sorte de obstáculos que estejam a
impedir as pessoas de viverem com dignidade.[8]

 

O Estado, por seus poderes se comprometeu a fomentar os meios para que a
dignidade seja amplamente promovida, seja implementando ações públicas ou prestando os
direitos fundamentais com esse intuito, seja facilitando o acesso à justiça para que se possa
alcançar amplamente o direito ao mínimo para a existência humana digna.

 

2 DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL

 

Apesar de não haver um conceito unívoco sobre o que ensejaria o direito ao mínimo
existencial, nem quanto a sua extensão, nem quanto à sua abrangência. Entretanto, a
insurgência de uma concepção que alberga a necessidade de existência do direito a um mínimo
existencial tem relação direita com as grandes desigualdades presentes em nossa sociedade,
principalmente de distribuição de renda.O que indubitavelmente os ligaria à gama de direitos
fundamentais que dependem de uma prestação estatal para sua conformação, ou seja, em maior
ou menor escala, comportariam, em parte, os direitos sociais.

Nesta senda, pode-se afirmar que se conjectura este mínimo existencial às
determinações constitucionais em que se proclama como objetivos fundamentais da República,
constantes do art. 3º do Texto Constitucional “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II
- garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais [...], imbricando esses as premissas para o estabelecimento de
um rol de direitos que deveriam ser prestados para se cumprir tais objetivos.

Contudo, ao se lindar a um mínimo, a prestação de direitos fundamentais,  não se quis
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mitigar, nem desconsiderar a importância que tem os demais direitos, mas sim conferir uma
maior importância, principalmente no que tange à efetividade, àqueles que ensejam
circunstancias existenciais mínimas, e consequentemente que tenham o condão de realizar o
objetivo constitucional, possibilitando a igualização de oportunidades.

Ademais, convém asseverar que, em que pese, muitos autores definam sua substância,
este não possui em âmbito nacional um conteúdo definitivo, variando conforme as necessidades
de determinado segmento, classe ou categoria da sociedade, e serão estabelecidos seus
parâmetros no reduto do caso concreto.

Outrossim, convém ressaltar que em âmbito internacional, nas declarações atinentes aos
direitos humanos encontramos alguns delineamentos, conforme se depreende da Declaração
Universal dos Direitos dos Homens de 1948, aduz-se que: “Toda pessoa tem direito a um nível
de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem estar e o de sua família, especialmente
para alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência médica e para serviços sociais
necessários [...]” (art. XXV).

Balizas essas que se aproximam demasiadamente à proposta por Andréas Joachim Krell.
Assim, “o referido ‘padrão mínimo social’ para sobrevivência incluirá sempre um atendimento
básico e eficiente de saúde, o acesso a uma alimentação básica e vestimentas, à educação de
primeiro grau e a uma moradia [...]”.[9] Entretanto, assinala ainda o autor que o conteúdo
concreto, que deverá conter esse mínimo social está sujeito às condições de cada país[10], bem
como o grau de evolução social e desenvolvimento humano colmatado constitucionalmente.

Salienta Ana Paula de Barcellos que a concepção de um mínimo existencial correlaciona-
se ao cerne vindicável dos direitos fundamentais sociais – âmago indecomponível do princípio da
dignidade da pessoa humana. Nesta senda, Ana Paula de Barcellos, entende que o núcleo
mínimo de direitos sociais compreenderia saúde básica, educação fundamental, assistência aos
desamparados e acesso à Justiça.[11]

Ademais, se acolhermos o entendimento dessa autora, há que se ressaltar que, pelo fato
de estarmos diante de uma compreensão de direitos sociais que se aplicará a restritas camadas
ou segmentos da sociedade, o núcleo mínimo proposto pela supracitada autora se modificaria
um pouco, haja vista que as necessidades de existência humana digna se manifestam de forma
diferenciada, pois se deve levar em conta o grau de vulnerabilidade que a eles é inerente, de
desigualdade e de exclusão.

Entretanto, acolhe-se a elucubração de um mínimo de índole instrumental, o acesso à
justiça, como imprescindível para a plena viabilidade dos direitos materialis que conformariam o
mínimo existencial em condições dignas, fomentando as especificidades e as necessidades de
dado segmento, classe ou camada da sociedade poderiam se modificar, porém, permanecendo
incólume o acesso à justiça, já que sua ausência tornaria inócuo até mesmo qualquer declaração
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de direitos.

Já Ricardo Lobo Torres acastela que o mínimo existencial representa um direito
constitucional que pode ser direta e prontamente reclamado pelo seu titular. Afirma o autor que
“há um direito às condições mínimas de existência digna que não pode ser objeto de intervenção
do Estado e que ainda exige prestações estatais positivas”.[12] Complementando, diz que “sem
mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e
desaparecem as condições iniciais de liberdade”.[13]

Por outro lado, a abstratividade excessiva do que constaria no rol do mínimo existencial
abalaria, sobremaneira, a racionalidade que se depreende do sistema jurídico, vez que, repita-
se, a heterogeneidade populacional propugna a variabilidade constante do que será considerado
como núcleo mínimo. Portanto, torna-se deveras intricado eleger um rol de direitos que deverão
ser protegidos em detrimentos de outros tantos que, por essa conjectura, serão abnegados.
Vislumbra-se, assim, que um núcleo mínimo não seria apenas necessariamente um rol taxativo
de direitos materiais, mas sim, independente de quais direitos sociais sejam prestados, eles
deverão ser viabilizados tantos quantas forem as necessidades de seus titulares, para que se
possa gozar de uma vida digna mesmo que lindada em seu mínimo.[14]

 Constata-se, outrossim, que uma vida condigna não é aquela que se restringe em se
assegurar simplesmente a integridade física e a sobrevivência humana, mas vai além disso, uma
vez que fornece (ou deve fornecer) oportunidades equânimes a todos para o livre
desenvolvimento da personalidade de cada membro do grupo social, o que tornará plena a
fruição dos direitos fundamentais escudados na Carta Constitucional.[15]

Enfatiza ainda Andréas Joachim Krell que grande parte dos autores alemães acolhem a
ideia de que o Estado Social tem o dever de afiançar aos indivíduos uma existência digna.
Referido mínimo retirou-se do próprio princípio da dignidade da pessoa humana associado aos
direitos à integridade física e à vida. Sendo este o atual posicionamento na Corte Constitucional,
ou seja, reconhece-se que é de obrigação estatal afiançar um “mínimo vital”[16] aos cidadãos do
país.

Essa obrigação estatal se perfazeria em prestações estatais, portanto, os direitos
fundamentais sociais, por representarem uma das facetas dos direitos prestacionais, em âmbito
estrito, são direitos dependentes de ações positivas fáticas por parte dos Poderes Públicos, com
o escopo de proporcionar a seus titulares um mínimo vital para que subsistam dignamente. O
Estado terá o dever de efetivar tais direitos entregando aos seus titulares condições materiais
que patrocinem seu alcance. Assim, no entender de Konrad Hesse os direitos fundamentais
sociais:

Pedem as ações estatais para a realização do programa social contido neles, que requerem
regularmente um torna-se ativo não só do legislador, mas também da administração [...]. Ao
fim e ao cabo, direitos fundamentais sociais mal se diferenciam, por isso, de determinações
de objetivos estatais, isto é, normas constitucionais que determinam obrigatoriamente tarefa
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e direção da atuação estatal, presente e futura [...].[17]

 

O programa social representado por este direito é dependente de uma atuação
governamental que favoreça o acesso a um conjunto mínimo de direitos com vistas a preencher o
núcleo irredutível da cláusula geral de tutela da pessoa. Os referidos conjuntos mínimos de
direitos figuram-se como alguns bens essências considerados basilares à manutenção da
existência em condições condignas, ou seja, “representa a quantidade mínima de direitos sociais
abaixo da qual o homem não tem condições para sobreviver com dignidade”.[18]

Com efeito, Flávio Luiz de Oliveira elucubrando sobre o mínimo necessário, aduz que
para sua conformação “deve ser analisado diante dos fatores sociais e econômicos que
permeiam a realidade brasileira”. Nesta vereda,  “a atuação jurisdicional deve ser norteada pela
concretização do ‘padrão mínimo social’ para uma existência digna, haja vista, inclusive os
fundamentos da República”.[19]

Os direitos sociais são direitos promovidos, sustentados e proporcionados pelo Estado no
intuito de nutrir a moldura social de possibilidades materiais (ou mesmo imateriais) que a instigue
no alcance de uma igualdade material com vistas à justiça social.

Ora, depreende-se, dessa forma, que os direitos fundamentais sociais detêm um duplo
escopo, primeiramente por meio do dever de proteção estatal, ao ser estabelecido aos indivíduos
um conjunto de valores jurídicos mínimos para que cada membro da sociedade possa ter
assegurado seu desenvolvimento em condições condignas, em igualdade com os demais. E um
segundo que, agregando-se ao primeiro, reflete o dever de prestação estatal que se configura
como a garantia de eficácia dos direitos materiais que são assegurados constitucionalmente,
vinculando todos os Poderes de Estado para que os cumpra.

3 DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL INSTRUMENTAL: O ACESSO À
JUSTIÇA

 

A Constituição Federal de 1988 gerou profundas transformações nos diversos ramos do
direito. A constitucionalização do sistema de direito processual, marcou uma mudança de
paradigma, trazendo para o âmbito da atividade jurisdicional, princípios fundamentais apenas,
consignados dantes no bojo da Constituição. Estes, a partir de então, começaram a guiar todo o
direito processual e o Poder Judiciário através da atividade jurisdicional.

A Carta de 1988 trouxe a convalidação do artigo VIII da Declaração Universal dos
Direitos Humanos em que se vislumbra o direito processual como instrumento imprescindível
para a garantia o desempenho integral dos direitos fundamentais.
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A renovada mentalidade constitucionalista que se instaurou fez com que a atividade
jurisdicional ficasse dirigida por uma circularidade intersistêmica – formou-se uma dependência
entre os direitos fundamentais e o processual civil –, onde processo e normas da Constituição
quedam-se em íntima relação e não mais se pode realizar justiça no processo sem que este
vislumbre todo o arcabouço constitucional. Porquanto, os direitos fundamentais e a dignidade
humana galgaram um status de grande relevância no constitucionalismo contemporâneo, tanto
que tem o poder de intervir categoricamente em todos os ramos da ciência jurídica. Destarte,
que, especialmente no processo civil as diretivas constitucionais pressionaram-no tão
densamente que se iniciou uma marcha em direção à concretizar de seus preceitos e objetivos.

O tratamento constitucional de assuntos antes restritos somente ao campo processual
favoreceram a composição entre as esferas técnicas e valorativas visando a conexão destes à
categoria constitucional do humanismo. A referência dessa categoria tem procedência dos
escritos de José Joaquim Gomes Canotilho[20] ao alvitrar, no ínterim da atuação jurisdicional
entre a organização da justiça e as técnicas dos procedimentos, o dever de abrangência entre
aos direitos da humanidade, considerando que em sede constitucional são expressos pelos
direitos fundamentais.

Direitos estes que na interpretação das normas processuais devem ter relevância
hierarquicamente superior na realização dos direitos postos em juízo.  Assim, confirmou-se o
“caráter plenamente normativo das Constituições como forma de assegurar a máxima vinculação
de todos os Poderes de Estado e da sua produção normativa”.[21]

Dessa forma, a consideração dos direitos fundamentais como esfera imanente de todo e
qualquer membro da sociedade, que reflete em todas as instituições do Estado fomenta
intensamente as possibilidades de viver condignamente. Torna-se a atuação jurisdicional na
realização do direito, sob o manto Constitucional, um instrumento que proporciona aos seus
jurisdicionados “os direitos fundamentais processuais e um Poder Judiciário independente
idealizado pela Constituição Federal, capaz de responder ás exigências da sociedade”.[22]

A dependência do processo à Constituição tem por finalidade afiançar o amoldamento
dos institutos do direito processual e o seu funcionamento aos princípios e objetivos que advém
da própria ordem constitucional.[23]

Sob a perspectiva constitucional do processo promove-se a revisitação de institutos e
temas em âmbito do processo, até então tidos como indiscutíveis para a antiga processualística,
passando na atualidade à clarividência do Texto Constitucional. Corroborando para que os
elementos que se entrelaçam da abertura do processo à Constituição, possam, cada vez mais,
estabelecer vínculos deveras intensos e, quiçá perpétuos, quando ensejem a tutela jurisdicional
dos direitos fundamentais. 

Com efeito, com a abertura processual aos preceitos axiológicos da Constituição, reputa-
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se possível à redefinição de conceitos, objetivos e escopos, ou seja:

O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a serviço da
ordem constitucional, o processo precisa refletir as bases do regime democrático, nela
proclamados; ele é, por assim dizer, o microcosmos democrático do Estado de Direito,
como as conotações da liberdade, igualdade e participação em clima de legalidade e
responsabilidade.[24] (grifou-se)

 

Exatamente nesse acoplamento ensejado na abertura do processo que se localiza a
valoração do comprometimento constitucional, voltado a uma maior abrangência da atividade
jurisdicional no mister de criar e adequar o direito, conferido ao Texto Constitucional uma ampla
ligação entre os sistemas sociais político e jurídico, que por realizar uma conexão estrutural entre
estes sistemas torna-se um autêntico estatuto jurídico-político que aspira a concretização do
social. Destaque-se que o processo tem o condão de promover a realização do direito material
ensejando, pelo acoplamento de ambos, a colmatação dos objetivos constitucionais de
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o que confirma o processo como meio
imprescindível no alcance da justiça social.

Nesse diapasão, Eduardo Cambi assevera que a Constituição passa a ser um filtro
interpretativo[25] que purifica toda a ordem constitucional sob o viés de seu texto, ao afirmar que
“a filtragem constitucional ou interpretação conforme a Constituição, permite, destarte, a
constitucionalização do direito infraconstitucional, dando novo sentido e alcance a ramos
tradicionais e autônomos do Direito [...]”.[26]

Outrossim, pode-se inferir que a referida abertura à Constituição permite se afirmar que
nem só o Parlamento é detentor do dever de elaboração normativa. A atividade jurisdicional no
afã de realizar a efetivação do direito embasado nos parâmetros constitucionais também adquire
tal tarefa, no reduto do caso concreto.[27]

Corroborando nesse paralelo, necessário se destacar que a Constituição, ainda, promove
a circularidade do sistema social, oxigenando continuamente as determinações legais, minorando
os processo de elaboração legislativa por anacronismo, já que as torna sempre atual. Contudo,
diante dessa nova função que a atividade jurisdicional se propôs, dever-se-á proporcionar o mais
amplo acesso à justiça, suplantando-se a mera possibilidade formal desse ingresso.

Evidentemente, o desiderato da constitucionalização superou as muralhas racionalistas
do direito processual, fomentando o desenvolvimento de um constitucionalismo processual que
sobrepujou a composição do Poder, espraiando por todo ordenamento jurídico nacional a busca
pela realização dos direitos fundamentais.

Outrossim, especificamente no processo, representou uma modificação do paradigma
que o vicejava historicamente, o total distanciamento ao direito material.[28] Neste ínterim, nossa
Carta Política ao definir os objetivos fundamentais do Estado, correlatamente obriga a Jurisdição

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11332



a acolhê-los como intrinsecamente ligados ao seu caráter teleológico, ou seja, seu fim será
promover a concretização dos direitos fundamentais, tornando-os legítimos, conformando-se aos
desígnios constitucionais.

Visto que, a conceituação da jurisdição de forma universalizante e separada dos objetivos
e fins do Estado não é satisfatoriamente capaz de responder aos anseios sociais de uma justiça
efetiva. O apego excessivo às formalidades tecnicistas faz nos depararmos com uma
Constituição bonita tão-somente aos olhos, uma bela pintura, sem qualquer influência à
concretização social.

Convém ressaltarmos, nesse contexto, o entendimento de Carlos Alberto Álvaro de
Oliveira aventando sobre o processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais, ao enfatizar
que:

Realmente, se o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de natureza pública
indispensável para a realização da justiça e da pacificação social, não pode ser
compreendido como mera técnica, mas, sim, como instrumento de realização de valores e
especialmente valores constitucionais, impõe-se considerá-lo como direito constitucional
aplicado.
Nos dias atuais, cresce em significado a importância dessa concepção, se atentarmos para
a íntima conexidade entre a jurisdição e o instrumento processual na aplicação e proteção
dos direitos e garantias assegurados na Constituição. aqui não se trata mais, bem
entendido, de apenas conformar o processo às normas constitucionais, mas de empregá-
las no próprio exercício da função jurisdicional, com reflexo direto no seu conteúdo, naquilo
que é decidido pelo órgão judicial e na maneira como o processo é por ele conduzido.[29]
 

Retomando, ao se ultrapassar os perniciosos limites formais do processo, ante ao
assunção do compromisso constitucional do Estado Constitucional, o Judiciário passa a ostentar
o cargo de garantidor dos direitos fundamentais. Ou seja, a prestação jurisdicional só chegará
realmente ao cume da efetividade se o Judiciário retirar as vendas da Sra. Justiça e, começar a
ver as verdadeiras necessidades da nossa sociedade, repleta de desigualdades. O Judiciário
deve abandonar seu posto de mero diretor da peça da Tríade dos Poderes do Estado, e estrear
como protagonista, com o condão de proporcionar a realização dos anseios sociais, aliado aos
ideais democráticos, consagrados em nossa Carta.

 

3.1 Do Acesso à Justiça

 

O princípio do acesso à Justiça, ou da Inafastabilidade do controle jurisdicional foi
introduzido pela primeira vez em esfera nacional no art. 141 da Constituição dos Estados Unidos
do Brasil de 1946, conjecturando a proibição de exclusão de qualquer lesão ou ameaça de direito
individual da apreciação do Poder Judiciário[30], contudo, apesar da inovação trazida à época,
vislumbra-a na atualidade com vestes deveras valiosa, diferentemente daquela mera
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elucubração articular em sede constitucional, sem viabilidade pragmática.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 ampliou, sobremaneira, o âmbito deste
controle, que apesar de idêntica redação ao diploma constitucional supracitado, com a primeira
fase das reformas legislativas em âmbito processual, decisivamente, houve uma contribuição
para enfraquecer o distanciamento que o processo detinha diante das diferenças econômicas
que dificultavam o acesso à justiça, ou seja, teve o intuito de assegurar a todos,
independentemente do poder aquisitivo o igual acesso à justiça, sendo operacionalizado por
institutos indissociáveis: ação e jurisdição[31]. Incluído nesse o direito fundamental de obter a
prestação jurisdicional que tivesse o condão de gerar algum grau de efetividade no mundo dos
fatos.

Além de instrumento processual, representa também instrumento político, que ao
vislumbrar as diferenças e especificidades de cada jurisdicionado contribuiu-se para a abertura
da superação das formalidades excessivas que obstruem sua prestação, prezando-se técnicas e
procedimentos diferenciados, que sejam adequados a cada situação fática. Nesse novo
equacionamento do acesso à justiça tem-se que:

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais
básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda
garantir, e não apenas proclamar, os direitos de todos. E conclui que o acesso não é
apenas um direito social fundamental, ele é, também, necessariamente, o ponto central da
moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos
objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.[32]

 

O aspecto constitucional do processo estabelece, dessa forma, o ponta pé inicial à
passagem para um instrumentalismo substancial[33] cotejando, hodiernamente, na dificuldade de
se adequar o processo à realidade da sociedade. Assim, nessas circunstâncias, o acesso à
Justiça delineia-se pela composição do conjunto de princípios e garantias do processo qualquer
que seja o âmbito. Confirmando-o na processualista, ou nos demais ramos, garantia de elevada
relevância.

Dessa forma, convém adentrarmos, mesmo que de forma sintética às suas raízes
históricas para uma melhor compreensão. Assim, os séculos XVIII e XIX, guiados pelos ideais
liberais, fundados numa concepção essencialmente individualista dos direitos, o acesso à
proteção jurisdicional detinha um sentido meramente formal do direito de adentrar ao Judiciário
através de uma ação e dela se defender.[34]

Com o desenvolvimento e o complexificação das relações sociais – mutações estas que
ensejaram até mesmo o advento do Estado Social – aquelas concepções basicamente
individuais adquiriram caráter coletivo, fomentado com considerações advindas dos direitos
humanos, a partir do reconhecimento dos direitos e deveres sociais que se instauravam. Nesse
contexto, “[...] tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é necessária
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para assegurar o gozo de todos os direitos sociais básicos”[35], tais como saúde, educação,
trabalho entre outros tantos que surgiram com o passar do tempo.

Vislumbra-se, uma íntima relação que o acesso à Justiça teve com a própria evolução
dos Estados de Direito – do Liberal ao Social –, vez que inicialmente este se restringia a declarar
formalmente os direitos, e se possibilitava entrar em juízo sem se assegurar à efetividade da
prestação; não refletindo os problemas dos membros da sociedade qualquer preocupação
relevante ao direito processual.[36] Posteriormente, no Estado Social, iniciou-se a conjectura de
um acesso à justiça de cunho material.

Já no Estado Democrático de Direito em âmbito nacional, foi com a Constituição de 1988
que se proporcionou o exórdio da abertura da atuação jurisdicional aos valores, fins e objetivos
encartados no Texto Constitucional, prezando-se a qualquer cidadão um acesso à justiça
adequado à cláusula geral de tutela da pessoa, proteção à dignidade humana como presente
numa proteção jurisdicional equânime.

Dentro dessa perspectiva, há de se considerar que a garantia de acesso à Justiça
conduz, desde sua instituição em terra brasilis, múltiplas concepções, em facetas diversas, uma
formal, que carrega tão-só o reconhecimento e a aptidão ao exercício da justiça e, uma material,
com referência direta à obtenção da tutela jurisdicional visando ao processo e ao procedimento.

A faceta formal isoladamente, do acesso à justiça, de antemão, deflagra um significado
falacioso que não condiz com a amplitude deste instituto. Representando muito mais que o mero
senso comum de “bater às portas do Poder Judiciário”, requerendo-se a possibilidade de início da
prestação jurisdicional como uma obrigação que o Estado deve cumprir.

Dessa forma, compreendendo tais facetas de forma entrelaçada. É possível se vislumbrar
uma ampla abrangência da expressão, vez que o âmbito formal foi o primeiro idealizar o termo
Justiça como equivalente ao Poder Judiciário, ocasião que acesso se afiguraria como um real
ingresso àquele, e o material, em complemento, abrangendo o acesso imbuído axiologicamente,
que representaria a obtenção a uma certa ordem de valores e direitos fundamentais.[37]

Para que a prestação de referido acesso seja viável, deve-se, todavia, ultrapassar a
concepção jurídica de sua exploração, considerando características de diferentes âmbitos, tais
como o social, o político, o econômico, o educacional, o etário, entre outros, vez que os
jurisdicionados possuem muitas diferenças e peculiaridades que devem ser consideradas na
interregno da prestação jurisdicional.

Assim, a garantia de acesso à justiça equivaleria ao próprio acesso à direitos – como uma
de suas facetas – refletindo uma prerrogativa pertencente ao Judiciário de efetivar os direitos
fundamentais. Sua evolução vai da simples possibilidade de admissão às vias judiciais, até
alcançar, na atualidade, um patamar mais complexo, de um autêntico direito fundamental social,
representando uma prestação básica do Estado, em outras palavras, o acesso à justiça
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conjectura-se como instrumento apto a se realizar as necessidades existenciais mínimas de seus
jurisdicionados.

Ao visualizarmos o Direito Processual Civil por meio de lente do acesso à Justiça, temos
que fazer aflorar toda uma problemática inserida num contexto social e econômico. Daí a
necessidade de o processualista socorrer-se de outras ciências, bem como de dados
estatísticos, a fazer refletir as causas de expansão da litigiosidade, bem como os modos de
sua solução e acomodação. O processualista precisa certificar-se de que toda técnica
processual, além de não ser ideologicamente neutra, deve estar sempre voltada a uma
finalidade social.[38]

 

Com efeito, não se pode perceber a finalidade social de forma isolada, que estando
intimamente arraigada à supremacia dos direitos fundamentais,  fomentam o cerne constitucional
dos princípios. Nessa vereda, Ada Pellegrini Grinover propôs a mais ampla compreensão do
acesso à justiça, para extrapolar a limitação tradicional do simples acesso ao Poder Judiciário, e
delineando-o como acesso a um processo justo. Exatamente por isso elevou-se a importância do
processo, configurando-o em um direito que está sujeito a confirmação dos demais.[39]

Cuida-se, ademais – conjecturada pela classificação proposta por Cândido Rangel
Dinamarco[40] –, de alargar a extensão de tratamento do direito processual expandido-o para
além dos escopos jurisdicionais, como o social, o político e o jurídico. Pretende-se, dessa forma,
repudiar o paradigma racionalista que pretendia seu isolamento científico, tornando-se, na
atualidade, um instrumento de cumplicidade social e política, que garanta a igualdade de
oportunidade e respeite as diferenças, como forma de adaptá-lo à realidade social que se afigura.

Vê-se que, a inserção de valores como embasamento dos ordenamentos jurídicos ecoa
numa reedificação dos próprios fundamentos constitucionais, vez que estes, abnegam o título de
simples declarações, galgando um elevado caráter promocional de direitos e correlatamente se
transmitiu às normas de índole processual, tendo em vista que “a preocupação fundamental é,
cada vez mais, com a justiça social, isto é, com a busca de procedimentos que sejam
conducentes à proteção dos direitos das pessoas comuns”.[41]

Diante de todo o afirmando, intensificam-se as expectativas para a consumação de um
verdadeiro acesso à justiça que coadune as preocupações e os problemas sociais tendo os
objetivos constantes do Texto Constitucional como norte.

 

3.2 Aspecto Prestacional do Acesso à Justiça

 

O Estado Constitucional de Direito se legitima substancialmente com a efetiva
concretização dos direitos fundamentais, assim, como condição de possibilidade de legitimação
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material da ordem jurídica-política do Estado, da proteção da dignidade da pessoa humana e dos
direitos fundamentais, sendo inerente à atividade e à prestação substancial da jurisdição. É
nessa seara e nesse compromisso que se provoca a revisão do princípio do acesso à justiça
como instrumento formal e de natureza processual comum, para ser submetido ao
reconhecimento como princípio formal e substancialmente comprometido com o Estado
Constitucional de Direito, com a efetiva proteção dos direitos e garantias fundamentais.

Dessa forma, suscita-se a decomposição do princípio do acesso à Justiça como um
direito à prestação, sem, contudo, ignorar-se os demais instrumentos processuais de garantia de
acesso aos tribunais, como o direito de petição, do contraditório ou mesmo da ampla defesa, até
porque se destinam a assegurar os limites do Estado e as possibilidades das partes. Ora,
arrazoar sobre o acesso à justiça engloba outros requisitos, que segundo Cândido Rangel
Dinamarco:

[...] Falar em instrumentalidade do processo ou em sua efetividade significa, no contexto,
falar dele como algo posto à disposição das pessoas com vista à fazê-las mais felizes (ou
menos infelizes), mediante a eliminação dos conflitos que as envolvem, com decisões
justas. Mais do que um princípio, o cesso à justiça é a síntese de todos os princípios e
garantias do processo, seja no plano constitucional ou infraconstitucional, seja em sede
legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. Chega-se a ideia de acesso à justiça, que é o
pólo metodológico mais importante do sistema processual na atualidade, mediante o exame
de todos e de qualquer um dos grande princípios.[42]

 

O inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal afirma que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal norma expressa que o Judiciário
deterá a exclusividade sobre a proteção de direito lesado ou ameaçados, além da concretização
de direitos que os demais poderes são devedores. Para tanto, uma técnica adequada favorecerá
a salvaguardar desse direito. Não se olvidando que representa um direito à prestação, a tutela
jurisdicional pressupõe respectivamente uma prestação do Estado-juiz, significando o real
acesso à concretização e proteção dos direitos fundamentais.

A releitura do princípio do acesso à justiça que deverão desempenhar os processualistas,
se fundará na sensibilização da necessidade de aplicação e concretização otimizada do Texto
Magno, como forma de se admitir sua vinculação irradiante. Ademais, como fator de realização
deste, o acesso à justiça se conjecturaria num direito prestacional, já que cumpre o estigma
constitucional da inaplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, ou seja, tem o instrumental
capaz prestá-los concretamente de forma oblíqua.

Nesta senda, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho aduz que:

Quando ouvirmos dizer que os direitos econômicos, sociais e culturais não são verdadeiros
direitos, porque não há poder subjetivo de obrigar à sua realização ou porque pressupõem
sempre prestações estatais, recorta-se a priori uma estrutura de direito subjetivo
pretensamente válida para todos os direitos e ramos do direito. Tenho discutido esta
questão com meus Colegas mais analíticos. Eles nunca conseguiram explicar se, com base
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nessas premissas, o direito à realização da justiça, aos tribunais e à tutela jurisdicional é
um direito social, um direito pessoal ou uma garantia individual. Um direito que pressupõe
prestações estatais, que pressupõe advogados, que pressupõe juízes, que pressupõe
advogados, que pressupõe procuradores é, no fundo, um direito primacialmente
prestacional.[43]

 

Ora, os instrumentos que garantem o exercício das pretensões e fomentam a atividade
jurisdicional que fundando-se na igualdade de possibilidades e oportunidades, estão
intrincadamente relacionados ao acesso à justiça e à perspectiva da tutela processual, pois se
confirma como elemento imprescindível à concretização dos direitos fundamentais.

Ademais, quando se sustenta um contorno prestacional do princípio do acesso à Justiça,
não se olvida de seus tradicionais elementos de percepção, quais sejam, assistência judiciária
gratuita, o tempo razoável de duração do processo, além do contraditório e da ampla defesa, mas
pelo contrário, se promove uma intensificação destes, vez que compreendem o alicerce da
construção de uma justiça voltada à adequabilidade da realidade da circunstância jurídico-
substancial que lhe é posta a resolução. Ora, a índole prestacional acoplada ao acesso à justiça
assegura o procedimento, a espécie de cognição, a natureza do provimento e os meios
executórios apropriadas as particularidade e especificidades do direito material, [44] constituído
sob a garantia do devido processo constitucional.

As facetas substancial e procedimental do acesso à justiça, equacionados como
elementos promotores da legitimação estatal no desempenho da atividade jurisdicional conforma-
se em sua efetivação por meio da realização das necessidades existenciais mínimas,
representam o ponto de intersecção dos sistemas jurídico, político e social que permeiam o
processo. Contudo, depreende-se que se deve afastar a apreensão simplesmente procedimental
do acesso à Justiça, e fixá-lo sob uma concepção substancialista instrumental e afeita à
efetivação dos direitos fundamentais, outorgando-lhe a índole de instrumento que promove a
ampla realização daqueles direitos.

Outrossim, a jurisdição com vistas ao acesso à justiça, ganha relevo ao ser instrumento
de concretização de direitos, quaisquer que sejam sua natureza – ou seja, tanto direitos a ações
positivas, como ações negativas –, refletindo o dilatado conteúdo prestacional, pertinente ao
procedimento e ao arcabouço judicial, alargando-se as possibilidades de atuação. Vai-se mais
além, pois, “por essas razões, pode-se classificar o acesso à justiça como um direito natural, pois
que inerente à natureza humana, e como direito fundamental,”[45] à vista do explanado linha
acima.

As novas vestes que se sujeita ao acesso à Justiça traz, intrinsecamente, associado a ele
um autêntico conteúdo de caráter prestacional, haja vista a vinculatividade aos direitos
fundamentais e sua consequente responsabilidade em fomentar sua concretização, já que este
âmbito prestacional do acesso à justiça suscita o desapego ao procedimentalismo. O que se
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busca é a possibilidade de prestar um acesso à justiça que seja adequado, e apto a tutelar o
direito fundamental posto em juízo, e que tenha o condão de assegurar a ampla promoção de
existência em condições dignas.

 

CONCLUSÃO

 

Perpassadas as fronteiras do século XXI há mais de uma década, ainda vê-se o quão
inoperante é a cláusula geral de tutela da pessoa humana que norteia os fundamentos do
constitucionalismo contemporâneo. Assim, conjectura-se que a possibilidade de sua mais alta
promoção se fomentaria ante à realização de uma gama de direitos fundmanetais
imprescindíveis à própria existência humana: os direitos mínimos existencial. Direitos estes que
premem por uma prestação estatal.

Diante de tal panorama, pode-se afirmar que o acesso à justiça também se perfazeria
ínsito a este núcleo mínimo de direitos inerentes à existência humana digna, já que tem o
condão, insofismável, de concretizá-los ante ao instrumental processual que detém, com o fito de
cumprir o mandamento constitucional de promover a efetividade dos direitos fundamentais.

A rigor, o Judiciário contemporâneo, arquitetado sob os alicerces dos princípios e
objetivos constitucionais, comanda alternativas decisórias mais flexíveis, ultrapassando os
estritos limites do processo formalista-procedimentalista. A atividade jurisdicional sobrepuja-se a
simples declaração, toma rumos mais atuantes, responsabilizando-se, diretamente, pela
promoção da dignidade da pessoa humana, buscando concretizar os objetivos fundamentais da
Carta da República, confirmando, indubitavelmente, legitima a atividade desse Poder de Estado.

Com efeito, o acesso à justiça compreende um núcleo existencial mínimo, pois, tem o
condão de conformar sua atuação conectada à gama de direitos tidos como nucleares à
existência humana condigna, instrumentalizando a concretização real daqueles direitos.
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DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E ACESSO À JURISDIÇÃO: SOLUÇÕES A PARTIR
DO PROCESSO ELETRôNICO. 

REASONABLE LENGTH OF PROCEEDINGS AND JURISDICTIONAL ACCESS: ELETRONIC PROCESS
SOLUTIONS. 

Carlos Marden Cabral Coutinho
Flaviane De Magalhães Barros

RESUMO
O presente trabalho pretende questionar a adequação do movimento reformista do direito
processual penal ao Modelo Constitucional de Processo. Para tanto, pretende-se apresentar o
processo penal como um microssistema do Modelo Constitucional de Processo, delineando seus
traços fundamentais. Diante disto, pretende-se comprovar que, inspirada na reforma portuguesa,
a reforma brasileira do direito processual penal se afastou do Modelo Constitucional de Processo,
em nome da busca de uma duração razoável do procedimento. Por fim, apresentar-se-á o
processo eletrônico como instrumento de aceleração processual compatível com o Modelo
Constitucional de Processo, na medida em que contribui para a duração razoável do processo,
sem comprometer o contraditório e a ampla defesa (argumentação).
PALAVRAS-CHAVES: MODELO CONSTITUCIONAL DE PROCESSO; ACESSO À JURISDIÇÃO;
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO; DIREITO COMPARADO; REFORMAS DO DIREITO
PROCESSUAL PENAL; PROCESSO ELETRÔNICO.

ABSTRACT
This paper aims to question the adequacy of the reformist movement of criminal procedural law
to the Constitutional Process Model. To this end, we intend to present the criminal procedure as
a microsystem of the Constitutional Process Model, outlining its fundamental traits. Given this,
we intend to prove that, inspired on the Portuguese reform, the Brazilian reform of criminal
procedural law departed from the Constitutional Process Model, on the search for a reasonable
length of proceedings. Finally, it will submit the electronic process as a necessary step to
achieving this objective consistent with the Constitutional Process Model, as long as it
contributes to a reasonable length of proceedings, without compromising the contradictory and
full defense (argumentation).
KEYWORDS: CONSTITUTIONAL PROCESS MODEL; JURISDICTIONAL ACCESS; REASONABLE
LENGTH OF PROCEEDINGS; COMPARATIVE LAW; ELETRONIC PROCESS.

01. Introdução.

O mundo contemporâneo é caracterizado pelo imediato. Em tal ambiente, ganha maior
importância um antigo problema do Poder Judiciário, qual seja a demora exagerada para a resolução dos
conflitos; o que repercute em toda a sociedade, provocando comprometimento da legitimidade de tal
Poder, bem como clamor por uma efetiva solução para o problema (GAJARDONI, 2003, p.46).

De fato, a duração razoável do processo é uma garantia já presente há muito no Ordenamento
Jurídico brasileiro, vindo a ser consagrada expressamente como garantia constitucional pela Emenda
Constitucional n° 45/04, que inseriu um inciso LXXVIII ao artigo 5° da Constituição Federal, dizendo que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Na esteira de tal alteração, foi aguçada a tendência a se questionar a morosidade do Poder
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Judiciário, o que levou a uma aceleração das reformas do direito processual civil e penal. Especificamente
no processo penal, as alterações vieram através das Leis n° 11.690/08, 11.719/08 e 11.900/09; bem como
através do Anteprojeto de Código de Processo Penal, elaborado por uma comissão de juristas e
apresentado recentemente ao Senado Federal.

A priori, tanto a legislação extraordinária apontada quanto o Anteprojeto de Código de Processo
Penal realmente contribuem para a efetividade e a duração razoável do procedimento penal, mas o fazem
através da simplificação de procedimentos; o que, em muitos casos, acaba comprometendo o exercício do
contraditório e da ampla defesa (argumentação), direitos fundamentais processuais[1] tão inerentes ao
Modelo Constitucional de Processo quanto aqueles que se pretende privilegiar.

Tal opção legislativa se baseia na falsa premissa de que existe uma oposição entre celeridade e
efetividade de um lado e, de outro, contraditório e ampla defesa (argumentação). Esta premissa, entretanto,
pode ser questionada a partir do conceito de Modelo Constitucional de Processo. Para tanto, é preciso
buscar alternativas (como a utilização do processo eletrônico) que sejam capazes de conciliar todos os
direitos fundamentais processuais como elementos constituintes de um único sistema coerente e factível.

No presente trabalho, começar-se-á por expor o conceito de Andolina e Vignera (1992) para
Modelo Constitucional de Processo, como sendo uma evolução do conceito de processo como
procedimento em contraditório (FAZZALARI, 2006). A partir de tal conceito, apresentar-se-á o direito
processual penal como um microssistema do Modelo Constitucional de Processo que, apesar de se
apropriar de suas características, a elas incorpora elementos próprios e específicos.

Em seguida, tendo como marco teórico Michele Taruffo (2001), far-se-á uma comparação entre a
reforma do direito processual penal ocorrida em Portugal e aquela em andamento no Brasil. Em uma
análise crítica, será demonstrado que a reforma do direito processual penal brasileiro está distanciando o
procedimento do Modelo Constitucional de Processo; o que será avaliado a partir do paradigma
procedimento do Estado Democrático de Direito (Habermas, 1997).

Logo após, será apresentado o processo eletrônico como uma forma de contribuir para, mesmo
com a legislação já existente, efetivar o princípio da duração razoável do procedimento, o que tende a
aliviar a exigência de uma simplificação exagerada dos atos processuais; permitindo que o contraditório e
a ampla defesa (argumentação) sejam respeitados, sem que isso acarrete uma demora exagerada da
resolução da lide.

Ao fim, se pretende chegar à conclusão de que o Modelo Constitucional de Processo é coerente,
sendo perfeitamente exeqüível em seu plenitude, sem que seja necessário fazer opções drásticas por
privilegiar certos direitos fundamentais processuais em detrimento de outros. Para tanto, porém,
indispensável aproveitar todo o potencial do procedimento de garantias existente, o que implica
necessariamente utilizar os meios tecnológicos disponíveis e compatíveis com o processo penal típico de
um Estado Democrático de Direito.

                       

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11349



02. O processo penal como microssistema do Modelo Constitucional de Processo.

Tornou-se importante nos estudos do direito processual o conceito de processo de Fazzalari
(2006), qual seja aquele segundo o qual o processo é procedimento em contraditório. Para o referido autor,
o contraditório se daria na medida em que fosse garantida às partes uma posição simétrica de paridade
perante o Juiz.

Partindo, entretanto, da concepção procedimentalista de Estado Democrático de Direito de
Habermas (1997), na qual os sujeitos são vistos como autores e destinatários das normas; é possível
aprimorar o referido conceito, para que se entenda que a contraditório deve ser visto como a garantia de
que as partes possam efetivamente contribuir para a formação final do provimento judicial ao qual serão
submetidas.

Acontece que mesmo este conceito elaborado ainda não é perfeito, pois a Constituição Federal
elenca em seu texto mais alguns direitos fundamentais processuais, que não podem ser desprezados
quando da conceituação de processo. Assim, é imprescindível que o conceito de processo seja ampliado,
incluindo não apenas o contraditório, mas todos os direitos fundamentais processuais previstos na Carta
Magna; permitindo, então, que se possa falar em um Modelo Constitucional de Processo, nos termos
pensados por Andolina e Vignera (1992).

Nas palavras de Machado

Desse modo, na busca de um procedimento efetivamente democrático, a interpretação do princípio do
contraditório consoante a CR/88 deve ser expandida a outros princípios. Princípios Ester que formam
uma base de garantias constitucionais presentes no texto constitucional, estipulando assim um modelo
constitucional de processo. Tal modelo é entendido como uma base principiológica uníssona, definida
a partir da co-dependência entre os princípios do contraditório, ampla defesa, fundamentação das

decisões e imparcialidade do órgão julgador (MACHADO, 2009, p. 208).

O Modelo Constitucional de Processo, portanto, seria o conjunto de direitos fundamentais
processuais que devem ser entendidos como integrantes harmônicos do conceito de processo. No caso
brasileiro, o processo deve ser entendido, então, não apenas como procedimento em contraditório, mas
também como acontecendo à luz da ampla defesa e diante de um julgador imparcial, com dever de
fundamentar todas as suas decisões.

Voltando a Andolina e Vignera (1992, p. 09), vê-se que o Modelo Constitucional de Processo
possui três características elementares, quais sejam a expansividade, a variabilidade e a perfectibilidade.
Como expansividade deve-se entender a capacidade que o referido modelo tem de condicionar a legislação
infraconstitucional superveniente, que deve, necessariamente, ser compatível com o modelo
constitucionalmente previsto. Por variabilidade, deve-se entender a possibilidade de o Modelo
Constitucional de Processo ser especificado pelo legislador ordinário, através da criação de normas
adequadas às exigências peculiares das diversas áreas do direito processual. Por fim, deve-se entender
como perfectibilidade a possibilidade o instituto ser aperfeiçoado pelo legislador infraconstitucional, que
deve construir novos procedimentos jurisdicionais, que sejam condizentes com as garantias do Modelo
Constitucional de Processo, mas que sejam também enriquecidos por novos institutos ignorados pelo
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modelo geral.

A partir das referidas características, é possível a conclusão de que o Modelo Constitucional de
Processo não é completo e exaustivo, mas, pelo contrário, se apresenta como um paradigma geral de
direitos fundamentais processuais; deixando espaço para que o legislador ordinário, a partir dele, se
expande, aperfeiçoa e especializa, dando origem a diversos microssistemas, como, verbi gratia, o direito
processual civil e o direito processual penal (BARROS, 2009a, p. 335).

No caso específico do presente trabalho, o foco será o microssistema do direito processual penal,
que deve ser entendido a partir do Modelo Constitucional de Processo, ao qual já a Constituição Federal
acrescenta algumas particularidades em forma de direitos fundamentais processuais específicos, como a
presunção de inocência do acusado; a faculdade de permanecer em silêncio; a identificação dos
responsáveis pela prisão; o relaxamento imediato da prisão considerada ilegal etc.

Uma vez sistematizados todos os direitos fundamentais processuais específicos do direito
processual penal, com a consideração daqueles já contidos no Modelo Constitucional de Processo, pode-se
falar em um microssistema processual penal definido pela Constituição. Tal microssistema deve servir
como elemento de orientação, mas também como limitador da atuação do legislador ordinário, encarregado
de especificar o procedimento do direito processual penal através do Código de Processo Penal e da
legislação extravagante.

Sendo assim, tanto o Código de Processo Penal, quanto a legislação que o complementa, devem
respeito ao Modelo Constitucional de Processo, assim entendido não apenas o instituto geral, mas também
o microssistema referente ao direito processual penal. Esta constatação é corolário da concepção de
Constituição Federal como representativa da autodeterminação política do constitucionalismo democrático
brasileiro (CATTONI, 2009, p. 368).

Dito isto, para que seja possível fazer uma análise crítica das reformas do direito processual penal
brasileiro, cumpre, previamente, fazer algumas considerações sobre o Modelo Constitucional de Processo
configurado pela Constituição Federal de 1988, na medida em que os direitos fundamentais processuais ali
contidos servirão de paradigma ao trabalho a ser desenvolvido nos tópicos anteriores.

Ora, é evidente que este espaço não comportaria uma análise minuciosa de todos os direitos
processuais fundamentais que compõem o Modelo Constitucional de Processo e o microssistema do direito
processual penal. Cabe, então, tecer comentários sobre dois direitos fundamentais processuais específicos:
o contraditório e a ampla defesa. Tais elementos que adquirem maior relevância para o nosso objetivo, por
serem tidos como óbices à efetividade e a celeridade do processo penal; o que faz com que acabem por ser
os mais atingidos pelas reformas que vamos analisar.

Quanto ao contraditório, deve ser entendido dentro do paradigma procedimentalista do Estado
Democrático de Direito (Habermas, 1997), o que, na prática, significa estender o seu conceito usual para a
idéia de que as partes do processo têm o direito de contribuir diretamente para a formação do provimento
jurisdicional. Assim, a decisão judicial não deve ser fruto da inteligência individual do Juiz, mas sim
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construída pela participação ativa das partes em contraditório.

No que diz respeito à ampla defesa, deve afastar-se do caráter restrito que eventualmente assume,
para ser estendida também ao autor do processo (bem como a todos os possíveis atingidos pela decisão
judicial). A ampla argumentação como garantia das partes, e não como um direito subjetivo de “uma”
parte, compreende a necessidade de se garantir o tempo do processo para que o esforço reconstrutivo dos
argumentos do discurso dialético das partes possa ser apropriado, de modo que todas as possibilidades de
argumentação sejam perquiridas. Nesta perspectiva da ampla argumentação decorre o direito à prova, à
assistência de um advogado, à necessidade de se garantir que as parte possam ter o tempo processual para
reconstruir o caso concreto e discutir quais normas jurídicas prima facie aplicáveis são mais adequadas ao
caso concreto (BARROS, 2009).

Feitas tais considerações, cumpre avançar no trabalho, expondo os traços característicos da
reforma do direito processual português, como questão preliminar à avaliação da adequação entre o novo
processo penal brasileiro e o Modelo Constitucional de Processo consagrado na Constituição Federal de
1988.
 
03. Considerações sobre a reforma do direito processual penal português.

Antes que se adentre especificamente na análise crítica da reforma do Código de Processo Penal
brasileiro, faz-se imprescindível uma incursão no seio da reforma do direito processual penal português,
ocorrida através da Lei n° 48 de 29 de agosto de 2007. Esta digressão se mostra pertinente, pois o direito
português influenciou o brasileiro na positivação constitucional do princípio da duração razoável do
processo (TAVARES, 2009, p. 272), vindo posteriormente a servir de modelo para a reforma do nosso
direito processual penal.

Assim sendo, mantendo o cuidado necessário ao estudo comparativo de ordenamentos jurídicos
diversos (TARUFFO, 2001), cumpre analisar como a questão é tratada no direito lusitano, o que será de
grande ajuda para que se possa avaliar a pertinência dos institutos brasileiros que ali tiveram inspiração.

Em primeiro lugar, cumpre indicar que, também a Constituição da República Portuguesa,
sobreveio a um período de mais de quarenta anos de ditadura imposta por Antônio Salazar. Deve ser
entendida, portanto, elemento fundamental de um Estado Democrático de Direito. Tal caráter
redemocratizante permeia todo o texto constitucional, inclusive quando, em seu artigo 20 (“Acesso ao
direito e tutela jurisdicional efectiva”), item 4, elenca a duração razoável do procedimento como um
direito fundamental processual, in verbis:

1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses
legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a
fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade.
3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça.
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável
e mediante processo equitativo.
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos
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judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil
contra ameaças ou violações desses direitos.

Comentando o referido artigo, Canotilho e Moreira dão a dimensão da garantia no direito luso, ao
afirmarem que

O direito à decisão da causa em tempo razoável pressupõe, desde logo, uma formatação processual
temporalmente adequada feita pelo legislador (prazos, recursos). Além disso, o sentido da
razoabilidade do prazo aponta para a necessidade de a tutela jurisdicional dever-se assegurar em
prazo côngruo. A não observância do princípio da razoabilidade temporal na duração do processo só
poderá ser justificada nos processos de particular dificuldade ou extensão, mas dificilmente poderão
considerar-se causas justificadas do atraso as insuficiências materiais e humanas (tribunais, pessoas
ou organizações) ou as deficiências regulativas do processo.
(...)
O sentido do direito ao prazo razoável como momento material da tutela judicial efectiva aponta para
a sua aplicação em qualquer processo e perante qualquer jurisdição, abrangendo os processos perante
os tribunais constitucionais. A razoabilidade ou desrazoabilidade do prazo não pode fixar-se a
priori, podendo e devendo recorrer-se a tópoi interpretativos (complexidade do processo,
comportamento da recorrente e das autoridades do processo, modo de tratamento do assunto pelas

autoridades judiciais e administrativas, conseqüências para as partes) (CANOTILHO E
MOREIRA, 2007, p. 417-418).

Conforme observa Tavares (2009), até pela disseminação do referido direito fundamental
processual no restante da Comunidade Européia, também em Portugal a demora na resolução dos conflitos
judiciais passou a ser vista como uma denegação da prestação jurisdicional. Como era de se esperar, a
ânsia de um processo jurisdicional mais célere acabou por resvalar no procedimento, dando origem, em
2007, à reforma do direito processual penal português.

No mesmo sentido se pronuncia Duarte (2007, p. 208), que, em obra específica sobre a garantia
de acesso à justiça em Portugal, reconhece que a duração do processo é um problema particularmente
grave no sistema judicial português[2]; motivo pelo qual a busca de uma maior eficiência temporal do
processo foi o objetivo que animou as sucessivas reformas nos códigos de processo daquele país.

A influência determinante da necessidade de maior celeridade para a reforma do Código de
Processo Penal português é indubitável, sendo, inclusive, considerada (em conjunto com a simplificação
dos procedimentos) por Santos (2009, p. 19), como um dos três objetivos centrais da reforma, ao lado da
compatibilização das normas e da clarificação dos regimes criminais.

Vê-se, então, que o Ordenamento Jurídico português não sobreviveu incólume diante da
conhecida tentação que se apresenta ao legislador infraconstitucional, qual seja a de simplificar o
procedimento em busca da efetividade e da duração razoável do processo. Diante de tal constatação, cabe
analisar algumas destas alterações, que serão expostas brevemente, com o intuito de melhor compreender a
direção tomada pelas reformas em Portugal.

Não foram poucas as alterações trazidas pela Lei n° 48/2007, pois alterou institutos fundamentais
do direito processual penal, quais sejam a disciplina da publicidade e do segredo de justiça; o regime das
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escutas telefônicas; a regulação referente a prisão, detenção e penas alternativas; e o instituto da suspensão
provisória do processo, entre outras alterações pontuais.

Silva (2009, p. 72) esclarece que boa parte destas alterações teve uma segunda motivação (à parte
da questão da efetividade e da celeridade), qual seja a repercussão do caso concreto que ficou conhecido
como “processo Casa Pia”. Tal julgamento, em razão da notoriedade dos suspeitos, apressou a
necessidade de reformas, por expor à sociedade alguns problemas do sistema judicial penal português,
como o excesso do segredo de justiça; o tempo de duração da prisão preventiva; o abuso no uso das
escutas telefônicas; o caráter midiático das detenções etc.

No caso específico das escutas telefônicas, por exemplo, o regime anterior deixava a critério da
doutrina a definição dos casos nos quais era possível a sua utilização. Com a reforma, entretanto, o artigo
187° do Código de Processo Penal português passou a prever expressamente em quais crimes tal meio de
prova era admissível. Ademais, alterou-se também o artigo 88° do mesmo Diploma, para proibir
expressamente a publicação, por qualquer meio, das conversações interceptadas em sede de um processo
judicial, ressalvando-se as hipóteses nas quais o processo não esteja submetido ao segredo de justiça e o
interessado na publicação consiga expressa autorização dos intervenientes na conversa.

Outra alteração importante foi a que se deu no artigo 215° do Código de Processo Penal
português, que foi modificado para reduzir o tempo máximo de duração da prisão preventiva, bem como
para limitar os seus pressupostos de admissibilidade. Num primeiro momento, pode parecer que a referida
alteração tem cunho meramente garantista, mas não é de se disfarçar a sua relação, ainda que indireta, com
a questão da duração razoável do processo, como bem destaca Silva

O que é de exigir é que com a limitação por lei dos prazos máximos de duração da prisão preventiva
venha a conjugar-se a aceleração da justiça, mas esta dificilmente pode ser estabelecida em termos
gerais e abstractos sem prejuízo das garantias de defesa. É mais uma questão de dinâmica do aparelho
judiciário do que da lei, pois que a lei, a própria Constituição, já estabelece que o argüido deve ser
julgado no mais curto espaço de tempo compatível com as garantias de defesa (artigo 32°, n. 2 da

CRP) (SILVA, 2009, p. 82).

De maneira geral, então, é possível dizer que a reforma do direito processual penal português,
ocorrida em 2007, foi bem recebida pela doutrina daquele país (SILVA, 2009, p. 93; SANTOS, 2009, p.
536-539) e que, apesar de manter uma relação direta com a busca de um procedimento mais célere,
acabou por não prejudicar de maneira contundente os direitos fundamentais processuais que foram,
inclusive, privilegiados.

A mesma consideração, entretanto, parece não poder ser feita de maneira genérica sobre a reforma
do Código de Processo Penal do Brasil. No tópico seguinte, serão expostas as razões que impedem que a
iniciativa do legislador brasileiro seja, sem reservas, saudada como positiva.

 

04. Análise crítica da reforma do Código de Processo Penal brasileiro à luz do Modelo Constitucional
de Processo.
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Conforme já referido no presente trabalho, o direito processual penal brasileiro sofreu uma grande
reforma através das Leis n° 11.690/08, 11.719/08 e 11.900/09. Com tal legislação extravagante, o
legislador pátrio adotou uma série de medidas de simplificação do procedimento, buscando, assim,
conquistar a tão pretendida duração razoável do processo penal.

A seguir, serão expostas algumas alterações específicas, que parecem ser suficientes para
explicitar que a reforma se equivocou ao tomar por base o direito processual civil, ignorando as
peculiaridades que o contraditório e a ampla defesa têm em sede de direito processual penal; o que acabou
por resultar numa série de alterações incompatíveis com o Modelo Constitucional de Processo (BARROS,
2009b, p. 24).

Respeitando a ordem cronológica, tenha-se em foco, em primeiro lugar a Lei n° 11.690/08, que,
entre outras medidas, alterou a redação do artigo 156 do Código de Processo Penal, estendendo o poder
investigatório do Juiz para que este possa determinar a produção antecipada de provas ainda na fase do
inquérito policial. Para tanto, basta que as provas sejam consideradas urgentes e relevantes e que haja uma
avaliação à luz do princípio da proporcionalidade, conforme expressamente previsto pela nova redação.

Não parece haver dúvida quanto ao fato de que a alteração é motivada pelo intuito de aumentar a
efetividade e a celeridade do procedimento criminal e, neste aspecto, contribui para a realização de alguns
mandamentos constitucionais. Mas, seria também a alteração compatível com o Modelo Constitucional de
Processo (enquanto base principiológica uníssona)? A resposta negativa se impõe.

A uma, porque o aumento do poder investigatório do Juiz (já que pode determinar de ofício a
realização de provas) fere mortalmente a sua imparcialidade, na medida em que, ao fazer uma avaliação
prévia sobre a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito da prova a ser produzida,
o Magistrado necessariamente faz uma avaliação prévia do caso, não sendo mais possível falar em
imparcialidade quando a denúncia lhe for submetida.

A duas, a produção antecipada de prova, nos moldes em que prevista, ofende também o princípio
do contraditório, vez que é uma faculdade somente deferida para a acusação. A priori, para que a produção
antecipada de provas pudesse ser compatível com o Modelo Constitucional de Processo, seria
indispensável suprimir a sua produção de ofício, franquear a possibilidade também ao acusado e, em
qualquer caso, permitir que ambas as partes se manifestassem sobre a prova produzida imediatamente após
a sua colheita.

Outra redação interessante para o propósito deste trabalho, foi aquela que a Lei n° 11.690/08 deu
ao artigo 157 do Código de Processo Penal, ali introduzindo a disciplina referente à inadmissibilidade das
provas obtidas por meio ilícito. Mais do que a redação final, entretanto, chama a atenção o veto
presidencial àquele que seria o §4° do referido dispositivo, disciplinando que “o juiz que conhecer do
conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão”.

Tal regra, aparentemente pertinente, foi vetada pelo Presidente da República, que em suas razões
explicitou que
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O objetivo primordial da reforma processual penal consubstanciada, dentre outros, no presente
projeto de lei, é imprimir celeridade e simplicidade ao desfecho do processo e assegurar a prestação
jurisdicional em condições adequadas. O referido dispositivo vai de encontro a tal movimento, uma
vez que pode causar transtornos razoáveis ao andamento processual, ao obrigar que o juiz que fez
toda a instrução processual deva ser, eventualmente substituído por um outro que nem sequer conhece
o caso.

Assim, reconhecendo expressamente que o objetivo primordial da reforma processual penal era a
busca de celeridade e simplificação procedimental, o Poder Executivo vetou o dispositivo que previa a
quebra da imparcialidade toda vez que o Magistrado tivesse contato com a prova obtida por meio ilícito,
de maneira que ficaria, então, impedido de julgar o processo no qual a prova ilícita foi produzida.

Ora, era perfeita a redação original do pretenso §4° do artigo em questão, pois, respeitando o
Modelo Constitucional de Processo, garantia ao mesmo tempo respeito à vedação das provas ilícitas e à
garantia de imparcialidade do julgador. Com o veto ao parágrafo em tela, entretanto, o dispositivo passou
a ser maculado de inconstitucionalidade. Como é evidente, de nada adianta excluir dos autos a prova
obtida por meio ilícito e se manter como julgador o Juiz que a avaliou, pois a prova já terá produzido o seu
efeito principal, causar impressão naquele responsável pelo julgamento do acusado.

Em segundo lugar, ainda quanto a Lei n° 11.719/08, chama atenção a alteração que foi promovida
na redação do artigo 394 do Código de Processo Penal, que passou a contemplar a existência de três
procedimentos distintos (ordinário, sumário e sumaríssimo), a serem aplicados gradativamente conforme a
gravidade da infração penal a ser investigada.

Mais uma vez, aqui, fica evidente o caráter utilitarista da reforma, que, ao ver o procedimento
penal apenas sob o seu caráter instrumentalista (DINAMARCO, 2008), relega a segundo plano o Modelo
Constitucional de Processo, no qual os direitos fundamentais processuais estão contemplados. De fato, não
há na Constituição Federal a previsão de que os direitos fundamentais do acusado possam ser mitigados
apenas porque a infração é de menor potencial ofensivo ou porque a pena privativa de liberdade pode vir a
ser substituída por uma restritiva de outros direitos.

No caso em tela, a Lei n° 11.719/08 introduziu no sistema processual penal uma simplificação
procedimental que pode ter reflexo positivo no tocante à redução do tempo de duração do procedimento
penal, mas tal celeridade se consegue às custas dos princípios do contraditório e da ampla argumentação.
Uma acusação e uma defesa adequadas demandam um lapso temporal mínimo para a sua realização, não
podendo ser tal prazo reduzido, sob pena de inconstitucionalidade (BARROS, 2009b, p. 130-131).

Completando a reforma sob análise, tem-se a Lei n° 11.900/09, da qual se tomará como exemplo
a alteração procedida no artigo 185 do Código de Processo Penal, permitindo e disciplinando a realização
do interrogatório do acusado através de videoconferência. Como destaca Machado (2009, p. 201) a
inovação não foi originalidade brasileira, sendo recurso já utilizado em diversos países, como Estados
Unidos; Canadá; Índia; Austrália; França; Itália; Chile; Portugal etc.

Tal característica universal do instituto, entretanto, não autoriza, por si só, a sua incorporação ao
sistema processual penal brasileiro. Valendo-se do paradigma apresentado por Taruffo (2001),
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imprescindível que a importação dos institutos jurídicos se faça com extrema cautela, na medida em que é
necessário levar-se em consideração a realidade jurídica e social que cada Estado apresenta. No caso do
Ordenamento Jurídico brasileiro, deve ser questionada a compatibilidade do referido instituto com o
Modelo Constitucional de Processo.

Como já afirmado no presente trabalho, a Constituição Federal oferece uma base harmônica e
uníssona de direitos fundamentais processuais que devem ser interpretados em conjunto, para evitar que
alguns deles sejam privilegiados em detrimentos de outros. No que toca ao interrogatório por
videoconferência, parece ser exatamente isso que acontece; pois, apesar de ser um instrumento de
celeridade procedimental, acaba por afrontar o princípio da ampla argumentação, na medida em que fere o
direito fundamental do acusado de estar diante daquele que irá julgá-lo.

Cabe lembrar, que o procedimento do interrogatório on line pode, inclusive, comprometer o
contraditório, pois não é de se olvidar que, ao contrário do acusado, o acusador estará perante o
Magistrado. Da mesma forma, o acusado pode não ter contato com o próprio defensor, o que se apresenta
como mais um óbice ao uso de tal tecnologia, que, a priori, deve ser entendida como incompatível com o
Modelo Constitucional de Processo.

A reforma parcial de 2008 introduz a audiência una ou “super audiência” conjugando em um
único ato toda a instrução penal, mas junto propõe a simplificação da documentação do processo penal por
meio do uso de gravação de áudio e vídeo, permitindo assim, gerar rapidez pelo uso da tecnologia, sem
retirar a participação das partes da produção em contraditório da prova. Mas por outro lado a audiência
una reduz o tempo do processo atingindo a ampla defesa (BARROS, 2009, p. 163).

Por fim, é preciso destacar que a reforma do sistema processual penal brasileiro não se esgotou
com a promulgação das três leis em questão. Na verdade, tal legislação extravagante foi apenas o marco
inicial de uma reforma mais completa, que, através do Projeto de Lei n° 156/2009, objeto do trabalho de
uma Comissão de Juristas e atualmente tramitando no Senado Federal.

Seguindo o exemplo da legislação já em vigor, o provável novo Código de Processo Penal
também teve por orientação uma valorização do princípio da duração razoável do processo. Tal influência
é expressamente admitida já na exposição de motivos, quando, ao enumerar as suas principais diretrizes, a
Comissão de Juristas diz que “a quarta aproximou-se da duração razoável do processo” (BRASIL, 2009,
p. 25).

Escapa aos objetivos deste trabalho uma análise percuciente dos dispositivos que podem ser
considerados como instrumentos de busca da celeridade através da simplificação do procedimento.
Entretanto, cumpre apontar que a fórmula escolhida pelo legislador (de privilegiar a efetividade e a
duração razoável em detrimento dos demais direitos fundamentais processuais) não escapou à crítica da
doutrina (PAULA, 2010; DE PAULA, 2010).

Fica evidente, então, que o ânimo reformador do legislador não se esgotou com as Leis n°
11.690/08, 11.719/08 e 11.900/09, bem como não encontrará o fim de seu ciclo após a promulgação do
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novo Código de Processo Penal. A cada reforma superveniente, o sistema processual penal brasileiro se
afasta progressivamente do Modelo Constitucional de Processo, cedendo ao clamor por celeridade e
efetividade, sem dar a devida atenção aos demais direitos fundamentais processuais.

Para que se possa superar a contradição aparentemente existente entre contraditório e ampla
defesa (argumentação) de um lado e, de outro, celeridade e efetividade, é preciso compreender que o
Modelo Constitucional de Processo é harmônico em si e que o legislador deve ser capaz de encontrar uma
conformação do procedimento que seja compatível com esta base principiológica uníssona constante da
Constituição Federal.

Embora não seja esta uma tarefa simples, existem contribuições concretas que devem ser
consideradas. Neste sentido, este trabalho se propõe a apresentar o processo eletrônico como uma forma de
dar um importante passo na direção da celeridade e da efetividade, sem que seja preciso comprometer os
demais direitos fundamentais processuais.
 

05. A contribuição do processo eletrônico a uma duração razoável do processo compatível com o
Modelo Constitucional de Processo.

Como visto nos tópicos anteriores, o direito processual brasileiro, até por influência dos
ordenamentos jurídicos alienígenas, tem sido objeto de freqüentes reformas, através das quais se busca uma
maior realização do direito fundamental de acesso à jurisdição (CAPPELLETTI, 1988). A princípio, tal
iniciativa é nobre e deve ser celebrada, vez que, como qualquer direito considerado de segunda dimensão,
o acesso à jurisdição está sempre apto a ser aperfeiçoado.

Entretanto, a partir de uma análise do teor das reformas concretizadas nos últimos anos e da
proposta em andamento para a promulgação de um novo Código de Processo Penal, é possível verificar
que a motivação do legislador infraconstitucional não tem sido o aperfeiçoamento genérico do
procedimento criminal brasileiro, mas sim a busca pela otimização de dois direitos fundamentais
processuais específicos: a efetividade e a duração razoável.

Tal motivação, porém, tem transformado o direito processual penal e o civil também em um
processo marcado pelas inconstitucionalidades, na medida em que a simplificação procedimental
pretendida é alcançada através da mitigação de outros direitos fundamentais processuais (como a
imparcialidade do julgador, a ampla argumentação e o contraditório); o que implica violação do Modelo
Constitucional de Processo existente no Brasil.

A solução do referido problema reside em um retorno às origens da questão, com o intuito de se
comprovar que a opção legislativa é desnecessária, vez que a idéia de Modelo Constitucional de Processo
não admite que os direitos fundamentais processuais sejam vistos como contrários entre si. Cabe, então,
superar o referido paradoxo, através da configuração de um processo que possa acomodar, ao mesmo
tempo, a realização de todos os direitos fundamentais processuais.

Para tanto, cumpre apontar, desde logo, um problema do raciocínio utilizado pelo legislador pátrio
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(e, em geral, pela comunidade jurídica como um todo): é falsa a premissa de que o procedimento é a causa
da morosidade do Poder Judiciário. Como destaca Paula (2010, p. 207), no atual Código de Processo
Penal, o somatório dos prazos no rito ordinário é de 120 (cento e vinte) dias; tempo este reduzido para
meros 60 (sessenta) dias[3], quando for o caso de utilização do rito sumário.

Ora, qualquer que seja o critério utilizado, ainda que dotado de subjetividade, não é de se
imaginar que um procedimento criminal venha a ter questiona a sua duração razoável (ou mesmo a sua
efetividade), se vier a ser julgado em primeira instância num prazo de dois meses. O problema, portanto,
não é a simplificação ou não do procedimento, mas sim a necessidade de uma solução para que o tempo
real de duração do procedimento se aproxime daquele especificado no Código de Processo Penal.

Cabe, então, esclarecer que o risco à efetividade e a ofensa à duração razoável do processo não
estão em se ter um procedimento que garanta ao acusado (e, eventualmente, ao acusador) o exercício de
seus direitos fundamentais processuais. De fato, a grande causa da morosidade do Poder Judiciário reside
no “tempo morto”, ou seja, aquele lapso temporal durante o qual, mesmo que não haja prazo algum
decorrendo, nenhum ato é praticado no processo (THEODORO JÚNIOR, 2006).

O combate ao “tempo morto”, portanto, é a primeira medida a ser adotada no sentido de se
aproximar o tempo real do procedimento daquele previsto na legislação processual penal, reduzindo, assim,
a demanda por maior celeridade. Acontece, que o “tempo morto” tem origem em causas diversas e
complexas, como a estrutura do Poder Judiciário; o volume de processos a ser analisado; a burocracia para
a prática dos atos processuais; e, logicamente, o próprio comprometimento dos serventuários e sujeitos do
processo (aí incluído também os Magistrados).

Nem todas estas causas podem ser suprimidas com facilidade, mas existem medidas concretas que
podem ser contundentes em diminuir o “tempo morto” do processo. Neste trabalho, se traz à discussão o
exemplo do processo eletrônico, assim entendido a completa virtualização dos “autos processuais”, bem
como a prática de alguns atos processuais via internet (como a audiência por videoconferência);
deslocando-se, então, o âmbito de movimentação do procedimento, que deixaria as secretarias e cartórios
em favor da rede mundial de computadores.

Disciplinado originalmente pela Lei n° 11.419/06 e com extensão ao direito processual penal por
força da Lei n° 11.900/09, o processo eletrônico aparece como uma alternativa viável de utilização da
tecnologia em favor da duração razoável do processo. Claro que não se pode olvidar que parte da doutrina
(CALMON DE PASSOS, 2008, p. 95-99) reluta em admitir a utilidade de processo eletrônico, por
entender que certos atos continuariam necessariamente a ser praticados pelos sujeitos processuais, o que
viria a gerar demora no trâmite processual. Tal óbice, entretanto, não se mostra incontornável, vez que os
atos referidos são de número limitado dentro do procedimento.

Na verdade, o foco de aceleração processual do processo eletrônico é exatamente o conjunto dos
atos burocráticos. Assim, em sede de um processo eletrônico, uma série imensa de atos processuais poderia
ter a sua prática simplificada: intimações; vistas, juntada de documentos e petições; carga dos autos;
publicação de decisões; certificações do decurso de prazos etc. O referido rol contempla exclusivamente

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11359



atos de prática simples, cuja virtualização em nada comprometeria o exercício dos direitos fundamentais
processuais das partes.

A simples virtualização dos autos, entretanto, não é a solução para todos os problemas e deve-se
ter um cuidado extremo quanto a que tipos de atos devem ou não ser objeto de alteração por força da
tecnologia disponível. Conforme exposto em tópico anterior, o interrogatório on line, por exemplo, pode
ser considerado como ofensivo ao Modelo Constitucional de Processo, comprometendo princípios como a
ampla argumentação, o contraditório e a imparcialidade (MACHADO, 2009).

Por outro lado, a título de exemplo, a priori, nada impede que a tecnologia seja utilizada para
ouvir testemunhas que se encontram em uma localidade distante e que, de outra maneira, teriam que ser
ouvidas por carta precatória (ou mesmo rogatória).  Neste caso, não há de se falar em prejuízo pelo fato de
a testemunha não estar perante o Juiz, pois, ainda que se utilizasse o método tradicional de oitiva, o
contato pessoal seria considerado irrelevante e estaria dispensado. Esta proposta já foi contemplada na
reforma parcial para a oitiva de testemunhas por carta precatória (art. 222).

Tal entendimento é compartilhado, inclusive, pela doutrina que se mostra frontalmente contrária
ao interrogatório on line; como se pode ver em Barros

Por essas razões, fica claro que a celeridade dada ao procedimento comum, ordinário ou sumário, já
inviabilizava a complexidade da realização da oitiva por carta precatória. Assim, a possibilidade de
sua efetivação por meio de videoconferência é um importante avanço que garante a imediatividade do
juiz com o elemento de prova, a testemunha, a efetiva participação das partes e do acusado na
produção da referida prova testemunhal e, por fim, a garantia na unicidade da instrução de não-
realização de atos isolados que inclusive desrespeitam a ordem de produção da prova no processo

penal (BARROS, 2009b, p.73).

A realização da oitiva de testemunhas por videoconferência é apenas uma das inúmeras
aplicações que a tecnologia pode ter dentro do processo eletrônico. Como já destacado, todos os atos
processuais que prescindam de um caráter decisório e de uma atuação ativa das partes podem ser objeto de
virtualização. Tal virtualização tende a provocar uma significativa aceleração no trâmite processual,
atendendo, então, aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Importante, neste ponto, é destacar que a aceleração processual referida (através da supressão de
parte considerável do “tempo morto”) tem como conseqüência direta a aproximação entre o tempo real e o
tempo legal de tramitação processual, o que alivia a pressão social sobre o Poder Judiciário. Na prática,
será possível julgar mais demandas em menor número de tempo, sem incorrer no equívoco de sacrificar a
qualidade em nome da quantidade de despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos.

A contribuição oferecida pelo processo eletrônico, então, deve ser considerada relevante, pois
proporciona uma efetiva otimização do trâmite processual. Esta melhora no fluxo do procedimento tem
uma conseqüência fundamental, qual seja a redução da necessidade de simplificação processual como
instrumento de celeridade e efetividade; vez que a dinâmica procedimental estará automaticamente
acelerada.
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Ora, não pode haver dúvida de que, diante de um procedimento que flui com mais rapidez, existe
uma maior margem para que o legislador possa configurar o sistema processual penal, de maneira a
contemplar da maneira devida o exercício de todos os direitos fundamentais processuais, atendendo, assim,
ao Modelo Constitucional de Processo previsto na Constituição Federal de 1988.
 
06. Conclusão.

Nos últimos anos, a revolução da informação e da comunicação expôs a uma sociedade
imediatista o problema da morosidade do Poder Judiciário. Tal problema veio a aguçar o sentimento
latente de falta de legitimidade daquela Instituição, na medida em que a demora no julgamento e nas
execuções das decisões é entendida pela sociedade como uma verdadeira negativa do direito fundamental
de acesso à jurisdição.

O clamor social por uma Poder Judiciário mais célere e efetivo em sua atuação acabou por
contaminar o legislador pátrio que se lançou em sucessivas ondas reformistas, partindo da equivocada
premissa segundo a qual a simplificação do procedimento é o único caminho viável para a persecução da
duração razoável do processo.

Com esta inspiração de cunho claramente instrumentalista e utilitarista, sucederam diversas
alterações legislativas. No campo específico do direito processual penal, a reforma do sistema teve um
ponto-chave com a promulgação das Leis n° 11.690/08, 11.719/08 e 11.900/09, vindo a culminar com o
trabalho de uma Comissão de Juristas, que enviou ao Senado Federal o Projeto de Lei n° 156/09 (novo
Código de Processo Penal).

Todas as alterações realizadas e vindouras, cada uma a seu modo, sofre da mácula da
inconstitucionalidade, já que, na ânsia de buscar maior celeridade e efetividade, terminou por relegar a
segundo plano outros direitos fundamentais processuais como a ampla argumentação, o contraditório e a
imparcialidade e, assim, se afastou do Modelo Constitucional de Processo.

Tal Modelo Constitucional de Processo exige, enquanto base uníssona e harmônica, que o
legislador infraconstitucional configure o procedimento de maneira a equalizar todos os direitos
fundamentais processuais; não lhe sendo lícita a iniciativa de privilegiar uns em detrimento de outros.
Entretanto, é exatamente este tipo de privilégio que pode ser facilmente verificado na reforma do direito
processual penal.

Conforme se tentou demonstrar neste trabalho, a adoção do processo eletrônico tem uma
importante contribuição a oferecer à compatibilidade das reformas com o Modelo Constitucional de
Processo, na medida em que, sem atingir qualquer direito fundamental processual das partes, permite uma
significativa redução do “tempo morto” do trâmite processual, aproximando, então, o tempo real do tempo
legal de tramitação.

Naturalmente que o processo eletrônico não será a solução de todo o problema da morosidade do
Poder Judiciário brasileiro que tem como causa fatores diversos e complexos. Entretanto, como serve de
técnica de aceleração procedimental, pode ser entendido como um importante instrumento para a redução
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do clamor por celeridade e efetividade.

Assim, fica a esperança de que a imersão do sistema processual penal na disciplina da Lei n°
11.419/06 será suficiente para apontar o processo eletrônico como um caminho seguro e democrático, no
qual o direito processual penal poderá encontrar uma via de desenvolvimento condizente com o Modelo
Constitucional de Processo prevista na Constituição Federal de 1988.
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[2] Quanto ao problema da morosidade, demonstrando o caráter internacional e a dimensão fática do problema em Portugal, veja-se a lição de Gomes (2003, p. 11-
12):  “A crise da justiça não é um problema específico de Portugal.  Atravessa muitas fronteiras e está presente em países cultural, social e economicamente muito
distintos. Trata-se de um fenômeno global,  naturalmente com causas, matizes e sintomas mais específicos ou, ainda que semelhantes, com diferentes intensidades.
Apesar das especificidades, em muitos países o acesso à Justiça está a ser fortemente afetado pela longa duração dos processos. A lentidão da justiça é,
consensualmente, reconhecida como um dos problemas mais graves dos atuais sistemas judiciais, com custos sociais, políticos e econômicos muito elevados. Pode,  por
exemplo, potencializar a criminalidade oculta, a proliferação de formas alternativas ilegítimas de solução de conflitos, como é o caso da cobrança de dívidas ou do
recurso a justiceiros (milícias populares) ou afastar investimentos econômicos”.
[3] Aqui, fala-se em 60 (sessenta) dias entre o recebimento da denuncia e a sentença, mas existe ainda o tempo o tempo do inquérito, da defesa previa: 15 (quinze)
dias para denúncia, 5 (cinco) recebimento, 5 (cinco) citação, 10 (dez) defesa previa, 5 (cinco) para decisão do juiz.
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PROPRIEDADE E MEIO AMBIENTE: UMA RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA

PROPERTY AND ENVIRONMENT: AN INTRICATE CONNECTION

Germana Parente Neiva Belchior
João Luis Nogueira Matias

RESUMO
O direito de propriedade é caracterizado por sua dimensão histórica, devendo se conformar aos
valores de cada época e lugar. Por outro lado, a crise ambiental que ora se enfrenta é produto
da sociedade de risco e da pós-modernidade. Notadamente, a teoria do risco demanda
transformações no direito privado, de forma a minimizar os impactos da crise ambiental e
controlar as dimensões do risco. Se lidar com o risco certo e em potencial, já era difícil no
paradigma anterior, imagina gerir riscos imprevisíveis, em abstrato, em virtude das incertezas
científicas. Aparentemente, a previsão constitucional dos direitos de propriedade e ao meio
ambiente sadio instaura uma colisão, o que demanda um estudo em torno da complexa relação
entre eles. O objetivo geral desse trabalho é, pois, investigar a funcionalização do direito de
propriedade em busca da sustentabilidade como uma relação jurídica complexa. A metodologia
utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética com predominância indutiva.
Conclui-se que a necessária relação entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado é complexa, haja vista que um provoca transformações estruturais e
qualitativas no outro. O direito de propriedade não é mais absoluto, sendo redimensionado para
adquirir uma nova funcionalização da sustentabilidade.
PALAVRAS-CHAVES: PROPRIEDADE; MEIO AMBIENTE; COMPLEXIDADE; FUNCIONALIZAÇÃO;
SUSTENTABILIDADE.

ABSTRACT
The right to property is to be examined under the historical circunstances related to it, being its
relevant aspects adaptable to the values of each place and period of time. On the other hand,
environmental crisis humankind now faces is generated by risk society and by the features of
postmodernity. By the way, risk theory imposes changes in Private Law, in order to minimize the
impacts of the environmental crisis and to control the possible outcomes of existing and still
non-existing risks. If dealing with certain and potential risks was already difficult in the past, with
its classic paradigms, it becomes increasingly burdensome nowadays, as risks may be
unforeseeable due to scientific uncertainties. Apparently, constitutional provisions on the right to
property collide with principles and rules regarding a healthy environment, which are actuallt
also part of the very constitutional order, requiring an accurate study on the complex connection
between both rights. Therefore, the main purpose of this paper is to assess the right to property
as regards the present demands of sustainability. Methodology employed is bibliographical,
theoretical, descriptive, exploratory, dialectical and mainly inductive. The author comes to the
conclusion that the unavoidable relation between the right to property and the right to an
ecologically balanced environment is intricate, as both rights are able to generate structural and
qualitative changes in one another. Right to property is no longer unrestricted, having to be re-
dimensioned, in order to be adapted to the aims of sustainability.
KEYWORDS: PROPERTY; ENVIRONMENT, COMPLEXITY, FUNCTIONALITY; SUSTAINABILITY.

Assim, a propriedade é concebida como direito de uso, gozo e disponibilidade de bens, de forma
absoluta, centro do ideário liberal, concepção que é expressa no Code Civil e dele se irradia para
as modernas codificações, tendo inclusive influenciado fortemente a Constituição Federal de
1824 e, embora tardiamente, o Código Civil Brasileiro de 1916.[3]

Stefano Rodotá expõe que o conceito expresso no Code Civil é decorrência da concretização do
projeto ideológico da burguesia e, também, do amadurecimento da compreensão individualista
da identificação e disciplina dos direitos subjetivos em geral.[4] [5]
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Ainda sobre o tema, Gilberto Bercovici também afirma o papel ideológico do direito de
propriedade burguês, destacando que a análise da propriedade não dispensa abordagem que
considere a sua caracterização como instituto concreto, ou seja, inserido na dinâmica histórico-
social.[6]

A propriedade, a esta época, podia ser definida como o poder assegurado pelo grupo social à
utilização dos bens da vida psíquica e moral, conceituação que a compreende como direito
subjetivo, estático, uno, forma de realização da vontade do indivíduo.

Porém, no final do século XIX e início do século XX, as profundas transformações motivadas pelo
incremento da produção e do consumo em massa, características da sociedade industrial,
levaram à necessidade da construção de novos paradigmas para o exercício do direito de
propriedade. A supervalorização da liberdade acarretou a opressão dos mais fracos, realidade
incompatível com o contexto social, político e econômico do século XX.

A previsão formal de liberdade e igualdade evoluiu para a busca da liberdade e igualdade
material, o que se refletiu na compreensão da propriedade, sendo os primeiros anúncios dos
novos tempos as Constituições mexicana (1917) e de Weimar (1919).

A Constituição Mexicana estabelece, em seu artigo 27, a idéia de que a nação terá o direito de
impor à propriedade privada as limitações exigidas pelo interesse público, assim como pode
regular, em benefício de todos, o aproveitamento dos elementos naturais suscetíveis de
apropriação, com a finalidade de realizar distribuição eqüitativa da riqueza pública, cuidar de sua
conservação, obter o desenvolvimento equilibrado do país e melhorar as condições de vida da
população urbana e rural.[7]

Já a Constituição alemã, em seu artigo 153, dispõe que é garantida a propriedade,
estabelecendo que o seu conteúdo e limites decorrem da lei. A expropriação tem que ser
determinada pelo bem comum, decorrendo de disposições legais e mediante justa indenização, a
não ser nos casos declarados na lei. A declaração de que a propriedade obriga, constante do
final do dispositivo, é emblemática dos novos tempos e passou a ser utilizada pela doutrina para
a caracterização do novo perfil do direito de propriedade.

No Brasil, a Constituição de 1934 foi expressão do novo ideário, tendo estabelecido restrições ao
exercício abusivo do direito de propriedade, conforme a previsão do artigo 113, parágrafo 17.[8]

Na Constituição de 1937, delega-se ao Poder Legislativo a fixação dos limites para o exercício do
direito de propriedade. [9]

No texto constitucional de 1946, há grande semelhança com a previsão estabelecida na
Constituição de 1934. O artigo 147 estabelecia que o uso da propriedade era condicionado ao
bem estar social. .

Na Carta Magna de 1967, a previsão do direito de propriedade era estabelecida no artigo 150,
parágrafo 22 e no artigo 157, sendo neste estabelecido que a ordem econômica tinha por fim
realizar a justiça social, com base em alguns princípios, entre osqjuais a função social da
propriedade.[10] Com a Emenda 01, de 1969, o direito de propriedade passou a constar do
artigo 153, parágrafo 22, sem grandes modificações de conteúdo em relação à anterior
regulação.

Com a evolução da idéia de propriedade, a sua delineação jurídica passa a compor limites à
atuação dos particulares, limites estes impostos por lei, como algo externo ao direito de
propriedade.

A partir do Segundo pós-guerra, as transformações do direito de propriedade se acentuam,
fazendo com que seja encarado de forma não absoluta, expandindo-se para novas formas e
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sofrendo as restrições da função social.

A propriedade, a esta época, pode ser conceituada como feixe de poderes sobre a coisa,
vinculada a objetivos pré-fixados, impondo-se ao proprietário o dever de concretizá-los.

1.2. Concepção atual: propriedade e função social

A previsão atual do direito de propriedade é prevista nos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII,
e 170, incisos II e III, da Constituição Federal, e do artigo 1228, parágrafo 1º, do Código
Civil.[11] Protege-se a propriedade como forma de realização pessoal (direito à propriedade) e
como instrumento para o exercício da atividade econômica (direito de propriedade).

A previsão específica entre os princípios da ordem econômica impõe ao Estado o dever de
respeitar a propriedade dos agentes privados, atribuindo-lhes o dever de fazer com que os bens
tenham uso adequado à sua função social.

Atribuir função social ao direito de propriedade significa subordinar o seu exercício ao respeito a
interesses alheios aos do proprietário.[12] O artigo 1228, do Código Civil, [13] é muito útil na
compreensão da nova realidade, uma vez que dispõe que o uso de bens é “condicionado às suas
finalidades econômicas e sociais”, sendo defesos ao proprietário atos que não lhe tragam
qualquer comodidade ou utilidade e/ou que objetivem prejudicar terceiros. 

Deve-se destacar que a função social conforma o direito de propriedade, que passa a ser
considerado como uma relaçao jurídica complexa, dela mesma decorrendo as limitações ao
exercício do direito, a partir da compreensão de que o seu exercício deve atender aos interesses
sociais, assim entendidos aqueles escolhidos pelo legislador constituinte, especialmente a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, fundada na dignidade da pessoa humana e
nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, a teor dos artigos 1º e 3º, da Constituição
Federal.

Contemporaneamente, pode-se asseverar que o direito de propriedade se caracteriza como
espécie de poder-função, haja vista que, desde o plano constitucional, encontra-se diretamente
vinculado à exigência de atendimento da sua função social.

2 O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE NO BRASIL E A COMPLEXIDADE
EM TORNO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EM FACE DA SOCIEDADE DE RISCO

A revolução industrial do século XVIII foi o embrião do que se chama hoje de sociedade de
risco[14], potencializada pelo desenvolvimento tecno-científico e caracterizada pelo incremento
na incerteza quanto às conseqüências das atividades e tecnologias empregadas no processo
econômico.[15]

Notadamente, a sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser controlados e outros
que escapam ou neutralizam os mecanismos de controle típicos da sociedade industrial. A
sociedade de risco revela-se, portanto, como um modelo teórico que marca a falência da
modernidade, emergindo de um período pós-moderno, na medida em que as ameaças
produzidas ao longo da sociedade industrial começam a tomar forma.

Os pilares da concepção moderna de civilização já não conseguem mais explicar os
desenvolvimentos da ciência e da sociedade. Trata-se de uma crise de paradigma, uma crise
própria da modernidade. Referida crise torna praticamente inviável, pelo menos nos moldes
clássicos, qualquer tentativa do homem pós-moderno no sentido de calcular os riscos e os
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desafios a que se submete o meio ambiente no século XXI.

Sobre o tema, destaca Milaré que “os avanços proporcionados pela ciência e pela técnica
não significam necessariamente uma elevação do progresso e do bem-estar, como se pensou a
partir da Idade Moderna, na linha de uma espécie de ‘otimismo técnico’.” [16] Explica, ainda, o
autor que “a racionalidade técnica deixa de ser encarada como um instrumento neutro para a
promoção de objetivos da humanidade, sendo indiscutível a sua potencialidade para se converter
em mecanismo de opressão do homem sobre a natureza.” [17] Constata-se, pois, que aquilo que
um dia foi motivo de esperança é hoje sinônimo de inquietação. A crise ambiental é percebida
no descuido com a natureza, como mais um dos fracassos da modernidade, o que faz surgir um
período pós-moderno.

O homem acreditava na infalibilidade da ciência de tal forma que esta só poderia
proporcionar-lhe bem-estar e conforto. No entanto, na pós-modernidade, os riscos se tornaram
tão imprevisíveis que a sociedade passou a temer a própria evolução da ciência. Percebe-se,
notadamente, uma falta de controle das relações de causa e efeito. Sobre a falibilidade do
conhecimento humano, discorre Santos:

São hoje muitos e fortes os sinais de que o modelo de racionalidade científica que acabo de
descrever em alguns de seus traços principais atravessa uma profunda crise. Defenderei
nesta secção: primeiro, que essa crise não é só profunda como irreversível; segundo, que
estamos a viver um período de revolução científica que se iniciou com Einstein e a mecânica
quântica e não se sabe ainda quando acabará; terceiro, que os sinais nos permitem tão só
especular acerca do paradigma que emergirá deste período revolucionário, mas que, desde
já, pode afirmar-se com segurança que colapsaram as distinções básicas em que assenta o
paradigma dominante, aqui atrás aludido. A crise do paradigma dominante é o resultado
interactivo de uma pluralidade de condições. Distingo entre condições sociais e condições
teóricas. Darei mais atenção às condições teóricas e por elas começo. A primeira observação,
que não é tão trivial quanto parece, é que a identificação dos limites, das insuficiências
estruturais do paradigma científico-moderno, é o resultado do grande avanço que ele
propiciou. O aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos
pilares em que se funda. [18] (Destacado)

 

Dessa forma, constata-se que a razão humana, ora absoluta, que permitiu ao homem a
busca pela ciência e tecnologia como resposta para todas suas inquietações, tornou-se relativa.
Nem tudo que o homem conhece é feito de forma segura, restando espaços vazios incalculáveis
que podem ser a causa de efeitos irreparáveis.

Caracteriza-se, ainda, a pós-modernidade pela liquidez dos conceitos. Diz-se líquido aquilo
que não é sólido, isto é, o que não se enquadra em formas rígidas. Ao contrário, trata-se de
conceitos maleáveis, flexíveis, fluidos. Essa nova realidade reflete diretamente na vida do homem
que sofre diante da crise de valores, da falta de referência, relatado por Bauman.[19] Referida
liquidez se coaduna com o risco ambiental.

Nessa linha, Beck aponta a existência de duas modalidades de risco: o concreto ou
potencial, que é visível e previsível pelo conhecimento humano; e o abstrato, que tem como
característica a invisibilidade e a imprevisibilidade pela racionalidade humana. No âmbito do
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Direito Ambiental, tem-se que o risco concreto ou potencial é controlado pelo princípio da
prevenção, enquanto o abstrato encontra-se amparado no princípio da precaução, ao investigar
a probabilidade de o risco existir por meio da verossimilhança e de evidências, mesmo não
detendo o ser humano a capacidade perfeita de compreender este fenômeno.[20]

Dessa forma, é certo que toda essa difusão subjetiva, temporal e espacial das situações de
risco, perigo e dano, conduzem a pensar o meio ambiente de forma diferente, superando o
modelo jurídico tradicional. O risco, atualmente, é um dos maiores problemas e desafios a serem
enfrentados, quando se objetiva uma efetiva proteção jurídica do meio ambiente.

Sob o mesmo pensamento de Beck, ilustra Giddens que o risco é expressão de sociedades
que se organizam sob a ênfase da inovação, da mudança e da ousadia. Questiona-se, por
conseguinte, a própria prudência e cautela da ciência em lidar com as inovações tecnológicas e

ambientais que, mesmo trazendo benefícios, estão causando riscos sociais não mensuráveis. 
[21]

Para agravar ainda mais o clima de incertezas a que se está imerso, o desenvolvimento
econômico abafa as conseqüências negativas do seu progresso, isto é, há uma invisibilidade dos
riscos ecológicos, decorrente do fato de que o Estado e os setores privados interessados utilizam
meios e instrumentos para ocultar as origens e os efeitos do risco ecológico, com o objetivo de
diminuir suas conseqüências, ou melhor, com o fim de transmitir para a sociedade uma falsa
idéia de que o risco ecológico está controlado.

É o que Beck apontou como irresponsabilidade organizada. [22] Para o sociólogo alemão,
apesar da consciência da existência de riscos, estes são ocultados pelo Poder Público e pelo
setor privado. Assim, a irresponsabilidade organizada acaba transformando o Estado em faz-de-
conta, em Estado fantoche, que só dá publicidade aos fatos científicos de acordo com seus
interesses. [23]

É de se notar que a sociedade hodierna está pautada em uma irresponsabilidade
organizada, haja vista que as instituições públicas e civis parecem ainda não terem se
despertado para a necessidade de uma gestão compartilhada do risco. Aliás, caso tenham se
atentado, é preferível o silêncio, contribuindo para um anonimato geral. No entanto, na medida
em que a sociedade percebe uma incongruência do discurso público com as conseqüências da
crise ambiental e dos riscos a ela inerentes, perde-se o referencial sólido do próprio Poder
Público, incorporando-se à liquidez sugerida por Bauman.

Não se pode viver, entretanto, tão vulnerável aos riscos e às incertezas, de forma total, sob
pena de se encontrar em um verdadeiro caos ou retroceder ao estado de natureza hobbesiano.
Nesse sentido, o Direito, como ciência, precisa abrir espaços para discussões em torno de novas
formas de sociabilidade, por meio da criação de instrumentos jurídicos que busquem trazer à
baila medidas de gerenciamento preventivo do risco, baseado nos princípios da prevenção, da
precaução, da responsabilização e da solidariedade.
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Nesse contexto, merece discussão a distribuição dos malefícios que acompanham a
produção de bens, principalmente quando se trata de impactos negativos ao meio ambiente,
uma vez que os mesmos atingem não apenas a vida humana da atual geração, mas a de todos
os seres vivos em caráter intergeracional. Encontra-se diante de riscos inseguráveis, originados
de processos de decisão desenvolvidos em espaços institucionais de acentuado déficit
democrático, cujos efeitos atingem gerações em uma escala espacial e temporal de difícil
determinação pela ciência. [24]

O atual tipo de desenvolvimento é autolimitado, não conseguindo gerir as conseqüências do
modelo de produção por ele criado. É mister, pois, reavaliar os padrões de responsabilidade,
segurança, controle e conseqüências do dano à luz das limitações científicas do risco.

Há necessidade de o Estado melhor se organizar e facilitar o acesso aos canais de
participação, gestão e decisão dos problemas e dos impactos oriundos da irresponsabilidade
política no controle de processos econômicos de exploração inconseqüente dos recursos naturais
em escala planetária.

Na ordem jurídica contemporânea, ao lado da previsão de direitos que objetivam proteger
os indivíduos pela mera condição de seres humanos, assume destacada importância a previsão
de direitos que tem por finalidade a proteção de toda a coletividade.

É nesse contexto que surgem os direitos de titularidade coletiva, intitulados pela doutrina
de direitos fundamentais de terceira geração. Tais direitos consagram o princípio da
solidariedade social, englobando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o
direito a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à autodeterminação dos povos, entre
outros direitos difusos.

Apesar de preservar sua dimensão individual, tais direitos têm como característica a sua
titularidade coletiva, sendo, muitas vezes, indefinida ou indeterminável,[25] transcendendo o
individual e o coletivo. [26]

Dentre os direitos de terceira geração, Ferreira Filho destaca que o mais elaborado é o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois é um direito assegurado à pessoa
humana e é garantido pelo Poder Público como fundamental, sobrepondo-se, inclusive, aos
direitos de natureza privada.  [27]

Trata-se de direito que não se confunde nem com os direitos individuais nem com os
direitos sociais, pois não tem uma feição garantística nem prestacional e pressupõe a atuação
do poder público, caracterizando-se não como um direito contra o Estado, mas em face do
mesmo.

O direito ao meio ambiente alcançou patamar de direito fundamental da pessoa humana,
conforme previsto no artigo 225[28], caput, da Lei Maior, apesar de não previsto no artigo 5º,
CF/88, na medida em que o § 2º, do artigo 5º, traz uma abertura de todo o ordenamento
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jurídico nacional ao sistema internacional de proteção aos direitos humanos e aos direitos
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição.

O direito ambiental brasileiro é um sistema aberto e em evolução, o que impede o seu
engessamento e a cristalização de seus princípios e de seus conceitos. Nesse sentido, o núcleo
do direito fundamental ao meio ambiente é a sadia qualidade de vida, determinando a sua
dupla perspectiva. Na lição da Medeiros, “existe uma dupla perspectiva quando ao conteúdo dos
direitos fundamentais, os quais podem ser considerados tanto direitos subjetivos individuais
como elementos objetivos fundamentais da comunidade”.[29]

A questão ambiental ainda goza de relevo especial na missão de tutelar e de desenvolver o
princípio da dignidade humana ou como desdobramento imediato da co-responsabilidade
geracional. Nessa linha, anuncia Sampaio que “pode-se falar no Brasil de um direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como se pode referir a uma
´ordem ambiental’ que completa e condiciona a ‘ ordem econômica’ e que, por topologia,
integra-se na ‘ordem social´.”[30]

Logo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser garantido tanto às
gerações presentes quanto às gerações futuras. Para a implementação deste direito existem
valiosos princípios e instrumentos no seio da legislação ambiental brasileira, que podem e
devem nortear a atuação do Estado na tutela do meio ambiente.

3 A NECESSÁRIA CONVERGÊNCIA ENTRE OS DIREITOS À PROPRIEDADE E AO MEIO
AMBIENTE SADIO: UMA RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA

Se a complexidade invade o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, visualizados de forma isolada, imagina quando se analisa os dois
conjuntamente. Não se trata de simplesmente “uni-los”, como se existisse um perfeito encaixe.
Em verdade, quanto mais se estuda a propriedade e o meio ambiente, como institutos jurídicos,
percebe-se uma relação reflexiva e complexa entre eles, na medida em que um provoca
transformações estruturais e qualitativas no outro.

É inconteste que o direito de propriedade não é mais absoluto como outrora, como se
verificou em sua análise histórica desenvolvida na primeira parte desse trabalho científico. Ela
não apenas se relativiza, mas também se redimensiona para adquirir uma nova funcionalização.

Por outro lado, quanto se trata da tutela jurídica ambiental, um ponto que merece ser
enfrentado é exatamente a rediscussão de conceitos jurídicos que envolvem o meio ambiente
que foram criados no auge do racionalismo. São institutos que reportam à origem do direito
romano e, posteriormente, foram melhores protegidos na vigência do Estado Liberal e no
movimento pela codificação, em prol da estabilidade social. Não que a finalidade do Direito hoje
seja diferente, ou melhor, ele não possui exclusivamente um único fim, na medida em que
surgem outros organismos e instrumentos de controle social.[31] Inicia-se pelo próprio conceito
de bem ambiental, passando por outros que encontram guarida na segurança jurídica, típicos do
exercício e da proteção do direito de propriedade, oriundos da própria essência do direito
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privado.

O enunciado das normas jurídicas tanto pode dar margem a conceitos determinados quanto
a indeterminados e isso acontece porque, consoante Moraes, “as mesmas dificuldades de
compreensão das palavras e expressões usadas no dia-a-dia transportam-se para o domínio da

interpretação e aplicação das normas jurídicas”.
[32]

Em virtude das incertezas científicas e da quebra de paradigmas da modernidade, o bem
ambiental também se torna líquido e juridicamente indeterminado, haja vista que suas condições
e elementos estão em constante transformação. Em outras palavras, os fatores que refletem no
equilíbrio ambiental hoje, podem não ser os mesmos de amanhã. Podem surgir, assim, outras
condicionantes naturais e até humanas que a certeza científica do hoje não consegue detectar.

Afirmar que o bem ambiental é um conceito jurídico indeterminado significa dizer que cabe
ao intérprete o preenchimento do seu conteúdo, já que seus elementos e fatores estão em
constante transformação, de cunho meramente exemplificativo. É uma moldura que será
preenchida pelo intérprete no caso concreto, de acordo com os conhecimentos científicos no
momento de sua aplicação.

Em virtude da sociedade do risco, o princípio da precaução, que lida com o risco abstrato,
começa a tomar formas mais profundas e complexas ao invadir todos os ramos do Direito. Se
conceitos como certeza e verdade tomam novas dimensões em virtude da necessidade de um
gerenciamento preventivo do risco, a própria essência de segurança jurídica, um dos pilares do
Estado de Direito, também assume uma nova roupagem.

Nesta mesma senda, é combatível a existência de um direito adquirido a poluir, vale dizer,
é descabido qualquer requerimento de indenização por se exigir do empreendedor o
estancamento da poluição. Tal direito, consoante Benjamin, inexiste mesmo na hipótese de o
Poder Judiciário ou Executivo decidir pelo encerramento das atividades de determinado
estabelecimento.[33]

Os riscos e os danos ambientais fazem parte de uma complexa realidade no mundo pós-
moderno. Delimitar o dano ambiental ultrapassa as fronteiras do Direito, assim como a
construção de uma gestão preventiva efetiva. A sociedade de risco, oriunda da pós-
modernidade, exige que Estado e o Direito busquem minimizar os impactos da crise ambiental e
gerir as dimensões do risco, em especial quando se trata do risco imprevisível, em abstrato, por
conta das incertezas científicas. É necessário um enfoque transdisciplinar do risco, pois o Direito
também se produz da realidade e não apenas das normas formalizadas, próprio do movimento
dialético.

Uma perspectiva positiva está na sustentabilidade forte[34], ao impor que o princípio da
precaução pode autorizar o Judiciário, o Legislativo e até mesmo a Administração Pública
quando tratar do licenciamento ambiental[35], rever atos, decisões e situações jurídicas
anteriores, protegidos, inicialmente, sob a mácula do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do
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direito adquirido, como preceitua o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Entre os
mecanismos de efetivação do Direito Ambiental, faz-se referência à inversão do ônus da prova
que, nas ações ambientais, incumbiria ao poluidor.[36]

Referidos institutos não podem ser absolutos e imutáveis quando se trata do direito ao
meio ambiente sadio porque as incertezas científicas são incompatíveis com conceitos
engessados. A matéria ambiental deve ser analisada por uma perspectiva holística, haja vista
que os processos ecológicos constituem-se como interdependentes e integrados. Percebe-se de
forma clara que as emergentes questões em torno do direito ao meio ambiente sadio implicam
em transformações diretas no direito de propriedade.

Como se vê, a relativização da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito,
como mecanismo de proteção do meio ambiente, encontra-se intrinsecamente relacionada à
volatilidade dos conceitos, o que acarreta novas funções do direito de propriedade em busca da
sustentabilidade. Referidas garantias fundamentais encontram guarida na segurança jurídica,
valor fundante do Estado de Democrático de Direito, manifestado do princípio da
juridicidade.[37]

Outro ponto que merece discussão, no âmbito do ordenamento brasileiro, é a nova adoção
do direito de propriedade, na forma do que é previsto no parágrafo 1º, do artigo 1228:

Artigo 1228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que seja
injustamente a possua ou a detenha.
§ 1º. O direito de propriedade deve ser exercitado em consonância com suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do
ar e das águas. (Destacado)

Observe-se que não se trata de mera previsão formal da função social da propriedade,
como prescrita no Código Civil de 1916. A atual lei civil detalha a função social da propriedade,
na medida em que vincula o direito de propriedade à proteção à flora, à fauna, à preservação
das belezas naturais, à manutenção do equilíbrio ecológico e a preservação patrimônio histórico
e artístico, assim como o uso da propriedade em consonância com as determinações da
legislação ambiental.

Trata-se de verdadeira atribuição de função ambiental à propriedade, que pode ser
definida como a restrição do exercício do direito de propriedade ao “conjunto de atividades que
visam garantir a todos o direito constitucional de desfrutar um meio ambiente equilibrado e
sustentável, na busca da sadia e satisfatória qualidade de vida, para a presente e futuras
gerações”.[38]

O Código Civil traz uma cláusula aberta em prol do meio ambiente ao assegurar que a
função ambiental deve ser garantida também de acordo com a legislação especial e não apenas
com os componentes trazidos na redação literal do diploma normativo.  A cláusula tem dupla
dimensão, impondo o dever negativo de evitar prejuízo a terceiros e à qualidade do meio
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ambiente e o dever positivo de adotar práticas que preservem a saúde do meio ambiente.

Como se vê, a imbricada relação da propriedade com o meio ambiente demanda intensa
investigação científica. Trata-se de um conjunto de feixes com obrigações, deveres, institutos,
valores, tudo interligado de forma complexa, uma vez que a sustentabilidade se torna uma
função essencial do direito de propriedade, podendo a mesma ser materializada por meio de
uma típica função ambiental da propriedade.

CONCLUSÃO

A necessária relação entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado é complexa, haja vista que um provoca transformações estruturais e
qualitativas no outro. O direito de propriedade não é mais absoluto, sendo redimensionado para
adquirir uma nova funcionalização.

Como se viu em torno da complexidade que circunda o direito de propriedade e suas novas
funções impostas pela sustentabilidade, são muitos os desafios enfrentados pelos operadores do
Direito. Em um âmbito teórico, parece que a doutrina se mostra sensível, aberta e
comprometida com a necessidade de convergência entre os direitos de propriedade e ao meio
ambiente sadio.

Entretanto, a previsão normativa e o embasamento doutrinário não são suficientes, pois a
eficácia social da norma jurídica é condicionada, muitas vezes, aos aplicadores do Direito, aqui
incluindo os magistrados e os administradores públicos em geral. Trata-se da tão familiar, porém
complexa distância entre o ser e o dever-ser conforme a teoria normativa de Kelsen. Mas a
atenção maior, de forma inconteste, é voltada para a jurisprudência que pode (e deve) exercer
uma tarefa fundamental na solidificação e efetivação de todas as peculiaridades que circundam a
problemática aqui exposta.

No que se refere à concretização dos direitos de propriedade e ao meio ambiente sadio, a
importância da atuação do Poder Judiciário é marcante. Pode-se exemplificar com a previsão
constitucional de que a propriedade deve atender à sua função social, uma vez que tal preceito
tem grande dificuldade de se concretizar. Basta pensar no preenchimento da moldura deôntica
da função social, o que impõe uma tarefa hermenêutica incessante do Judiciário. Da mesma
forma, há muita dificuldade de materialização concreta do direito ao meio ambiente sadio em
virtude das incertezas científicas e do princípio da precaução, que lida com o dano em abstrato.

Por outro lado, parece que a própria materialização do que é segurança jurídica merece
discussão. Segurança jurídica não pode ser entendida como imutabilidade. Busca-se a segurança
da relação jurídica, vínculo esse formado por membros da sociedade, leia-se, uma sociedade
pós-moderna coberta pelo risco. Impera, por fim, a necessidade de novas funções do direito de
propriedade voltadas para a sustentabilidade em observância às emergentes matrizes de justiça
e de segurança jurídica ambientais.
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"O MERCADOR DE VENEZA", UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE OS MERCADORES E SUAS 

RELAÇÕES NA PASSAGEM DO SÉCULO XVI PARA O XVII  

"EL MERCADOR DE VENEZA" UNA MIRADA HISTÓRICA SOBRE LOS MERCADORES E SUS 

RELACIONES EN EL PASAJE DEL SIGLO XVI PARA EL XVII 

Danielle Regina Wobeto De Araujo 

 

RESUMO 
O objetivo do texto é usar a literatura e confrontá-la com outras fontes históricas para retratar o direito 

comercial da passagem do século XVI para o XVII. O trabalho investiga os seguintes temas: ideias, 

mentalidades e imaginário sobre o mercador de forma geral, contrastando-as com algumas passagens do 

texto shakespeariano; o papel do amor e da amizade nas relações mercantis; o pluralismo jurídico da época 

destacando a doutrina do direito comum e as práticas do direito corporativo comercial. 

PALAVRAS-CHAVES: Palavras chaves: Direito e literatura; Mercador de Veneza; Direito mercantil.  

 

RESUMEN 

La finalidad del texto es utilizar la literatura e contraponerla con otras fuentes históricas para retratar el 

derecho mercantil del pasaje del siglo XVI para el XVII. El trabajo investiga los siguientes temas: ideas, 

mentalidades e imaginarios sobre el mercador de forma general. Contrastándolas con algunos pasajes del 

texto shakesperiano; la misión del amor y de las amistades en las relaciones mercantiles; el pluralismo 

jurídico del periodo destacando la doctrina del derecho común y las practicas del derecho corporativo 

mercantil. 

PALAVRAS-CLAVE: Palabras claves: Derecho y literatura; Mercador de Venecia; Derecho comercial.  

 

1. Introdução 

  

O direito foi uma das principais fontes da literatura ao logo da história, a literatura, por sua vez, passou a 

interessar a história do direito, como fonte, a partir do século XX.[1] Tanto o direito como a literatura de 

algum modo representam a sociedade de um período, o objetivo deste estudo é, então, a partir do "O 

Mercador de Veneza", cuja história está ambientada em uma das cidades mais cosmopolita, progressista e 

anticlerical da Europa da passagem do século XVI para o XVII[2], compreender o comércio, o comerciante, 

e o direito que cinge as relações comerciais. 

O canal de acesso para se chegar a um período mais remoto da história será uma das obras literárias de 

William Shakespeare[3], o texto que adiante segue não entra no mérito de descobrir se o texto 

shakespeariano narra ou não uma realidade efetivamente existente, nem sequer preocupa-se em verificar se 

a história ali contada reproduz um contexto mais amplo e não apenas uma história pontual. 

"O Mercador de Veneza" interessa para história do direito em razão de estar situado em um período de 

mudanças. Como obra literária o livro coloca-se na transição de uma literatura de cunho mais realista para 

outra mais ficcional. Como texto histórico seus personagens, em especial, o mercador como personagem 

fronteiriço, exprimem as mutações econômicas e culturais pelas quais passavam a sociedade. 

A escolha do texto e das passagens aqui pinçadas para fins de comentários levaram em conta as ideias que 

circulavam no contexto histórico do livro, sob pena de se incorrer em anacronismo. 
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Nosso objetivo é pelo "Mercador de Veneza" compreender melhor o direito mercantil praticado na época. 

Não se pretende, portanto, usar o texto shakespeariano para fins de uma atual reflexão filosófica acerca de 

tema em particular, tal como, por exemplo, o anti-semitismo. O estudo que segue, portanto, correrá as 

trilhas da historiografia e não da filosofia. 

Enfim, com o apoio da literatura e relacionando-a com outros os gêneros literários também produzidos na 

época - como o direito, a política e a teologia -e com base em uma leitura responsável[4] busca-se examinar 

o papel do comerciante e das relações comerciais da sociedade da passagem do século XVI para o XVII. 

Embora a história se passe em Veneza, no que for possível será feito um link com outros espaços. 

   

2. As ideias e o imaginário do século XVI e XVII 

  

2.1 Panorama geral: algumas anotações acerca das ideias circulantes  

  

"O Mercador de Veneza" retrata a riqueza econômica e cultural da República Veneziana da passagem do 

século XVI para o XVII, uma das principais cidades mercado do mundo conforme relatado por Marco Polo 

já no século XIII[5]. 

Atualmente, é corrente a ideia do comércio associado a riqueza, a prosperidade e a paz de uma nação, 

contudo, nem sempre foi assim. Em períodos mais remotos o comércio e o comerciante estavam atrelados 

aos pecados da avareza, da usura, e do lucro. A tolerância para com o mercador variou de acordo com o 

tempo; com o espaço; com as contingências, e; com o peso da influência da Igreja Católica na sociedade. O 

caráter marginal do ofício de comerciante, que será detalhado adiante, pode ser melhor compreendido se 

recapitulada a mentalidade do contexto histórico correspondente. 

Desde a Antiguidade, predominava a noção do caráter natural da constituição do mundo. Significa dizer, 

que a sociedade estava organizada e constituída conforme a natureza e não de acordo com a vontade dos 

indivíduos. Em sendo assim, o sentido da vida, as representações da sociedade e as ações do homem 

estavam dominados pela ideia de uma ordem objetiva e imutável, mas dinâmica, das coisas.[6] 

Esta forma de compreensão do mundo predominou no plano das ideias tanto na Antiguidade quanto na 

Idade Média, porém, com algumas nuanças. Naquela quem ordenava o mundo era a natureza, nesta quem 

passa a ordenar é Deus. Ele ordena até mesmo a própria natureza. Ele é a causa primeira de tudo, a natureza, 

tão-somente, a causa segunda. 

Não obstante a inversão do sujeito ordenador (da natureza para Deus), Deus não age diretamente sobre cada 

fato particular, de modo a poupar seu trabalho, ele atua por meio das causas segundas, ou seja, pela 

natureza, consoante se extrai da escolástica tomista. O recurso à filosofia de Aristóteles levou Santo Tomás 

de Aquino a operar um equilíbrio entre duas perspectivas: à concepção "primordialista" da doutrina 

agostiniana (que faz da Criação o fundamento de todo o universo) ele associa sistematicamente a reflexão 

sobre os fins, um pensamento teleológico em que a realização do bem guia a justiça, a moral e a política. 

Assim sendo, Deus é ao mesmo tempo a causa, a origem e o fim de tudo. Ele é o moto da criação, dos 

rumos do mundo e das pessoas, além de ser o sentido de seus destinos[7]. António Manuel Hespanha 

acrescenta a essa noção a ideia de unidade dos objetivos da Criação, cuja essência não exigia que todos os 
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seres e coisas fossem iguais em direitos e obrigações, pelo contrário: 

  

o pensamento medieval sempre se manteve firmemente agarrado à ideia de que cada parte do todo 

cooperava de forma diferente na realização do destino cósmico. Por outras palavras, a unidade da 

criação não comprometia, antes pressupunha, a especificidade e irredutibilidade dos objectivos de 

cada uma das "ordens de criação" e, dentro da espécie humana, de cada grupo ou corpo social"[8]. 

(grifos nossos) 

  

As criaturas além de serem desiguais aprioristicamente também eram mais ou menos dignas em virtude das 

funções ou dos ofícios que lhes foram conferidos pela natureza (divina).[9] É como se o ofício ou a função 

social se apoderasse, se sobrepusesse ao indivíduo, dito de outro modo, aos olhos da sociedade o indivíduo 

não é reconhecido por suas virtudes individuais, mas pela virtuosidade de sua(s) função(ções) social(is) ou 

de seu ofício[10], de seu "estado": 

(...) mundo compactado, entretanto, não deixa de ser vislumbrado a partir de "ordens" ou de 

corporações, estabelecidas estratificada e hierarquicamente, dentro dos quais igualmente não havia 

espaço para manifestações individuais. O indivíduo, a partir de suas funções sociais ("pai", "clérigo", 

"vizinho", ou outra "qualidade" atinente à sua própria função social) e não por características que 

lhe fossem "individualmente" atribuíveis. Por outro lado, essas funções sociais ou "estatutos" que se 

decalcavam às pessoas era retransmitido (...). Isso leva à ideia de que a sociedade tradicional era 

estratificada, ou mais propriamente, era sociedade ordenada[11]. (grifos nossos) 

  

Por tal motivo é que se afirma que nas Idades Média e Moderna, existiam paralela e simultaneamente de 

acordo com o "estado" do indivíduo, vários códigos de ética, cada qual exigindo um certo tipo 

comportamento, todos carregados de uma forte moralidade e ética católica, que tem primazia sobre a ética 

utilitária ou de conveniência[12], tal como defendia Maquiavel. 

De acordo com Jacques Le Goff o código de valores pregado pela Igreja incidia fortemente na sociedade 

fazendo com que o homem agisse de acordo com a fidelidade, a hierarquia e a honra especialmente[13]. 

A justiça é charitas, é generosidade, é "a retidão moral absoluta"[14], o juiz justo é aquele que sabe 

conceder a graça ou misericórdia. Michel Villey acerca do tema assevera: 

  

E suas aplicações sociais, a justiça - longe de ser como em Aristóteles, busca de uma igualdade rigorosa - é 

bem mais caridade, dom gratuito, generosidade. E isso desde o Deuteronômio, pois a lei ordena proteger 

os fracos, as viúvas, os hóspedes, os órfãos, os trabalhadores humildes; reconduzir ao vizinho o boi dele 

que se perdeu; não desviar o cego que pergunta o caminho na estrada; não exigir juros, e portanto prestar 

àquele que toma um empréstimo serviços gratuitos; sem nem mesmo exigir um penhor; deixar o 

pobre respigar nos campos. O próprio talião só está previsto no Deuteronômio para punir os pecados 

Cintra a caridade. E os profetas acentuam ainda mais esse caráter caridoso da justiça. [15] (grifos nossos) 
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Esses valores da sociedade do período medieval permaneceram ou até mesmo se fortaleceram, na península 

ibérica e itálica, no decorrer da Idade Moderna, fomentado pela moralidade cristã, que criou dogmas, tabus, 

anjos e demônios, enraizando-os nas práticas sociais. Todavia, o regular desenvolvimento das cidades, o 

espraiamento da economia monetária e o desenvolvimento no plano das ideias de uma doutrina de cunho 

mais secular tornaram-se um empecilho para os objetivos universalizantes da Igreja Católica, que estavam 

pautados na noção de justiça da caridade. 

No entender da cristandade o Deus a ser adorado não deveria ser a moeda. O dinheiro e o lucro, muito 

menos o dinheiro ganho sobre o dinheiro (usura), nesse contexto, não eram vistos com bons olhos, como 

bem pregado no Eclesiástico (31,5): "Aquele que ama o dinheiro quase não se afasta do pecado, aquele que 

persegue o lucro nele se perde", ou no Evangelho (Mt. 6,24): "Ninguém pode servir a dois senhores: ou 

haverá de odiar um e amar o outro, ou de ligar-se a um e abandonar o outro. Não se pode servir a Deus e a 

Mânon" [16]. 

Os teólogos da Igreja notando que as transformações no cenário econômico incidiam cada vez mais na 

sociedade teorizaram de modo a com ele se harmonizar. Essa mudança no campo da doutrina católica fica 

evidente se cotejada a patrística com a tomística, esta percebendo o esgotamento daquela, que era regida 

pelo amor e pela caridade acaba por ser favorável ao lucro. São Tomás de Aquino, nesse sentido, declinava 

que o lucro decorrente do trabalho era algo inevitável, logo eticamente justificável, entretanto, ele ainda se 

mantinha contrário a usura[17]. A adoção do tomismo, que estava mais ajustado a nova realidade 

econômica, cultural, política, social no plano do conhecimento, não é, porém, forte o suficiente para alterar 

a política da Igreja, que agia pragmaticamente[18]. 

Tanto é que em um número razoável de cidades - aquelas não tão grandiosas como a Veneza de 

Shakespeare, a qual, por sinal, tinha em torno de cem instituições bancárias, ou Florença, onde a família 

Médici controlava tal atividade[19]. - prevalecia na realidade empírica a noção de que a "atividade 

direcionada para a aquisição, era por si mesma, um pudendum tolerado apenas por causa das inalteráveis 

necessidades da vida neste mundo"[20]. 

Um outro fator que coloca em xeque a moralidade cristã quanto à incipiente economia monetária e suas 

consequências é a Reforma Protestante, que em suas reflexões acaba por fundar a crise da verdade una e 

esmagadoramente predominante. Pode-se dizer que Lutero abre a "caixa de pandora"[21] ao declarar que as 

palavras das autoridades católicas impostas como verdades absolutas, durante quinze séculos, eram apenas 

"opiniões"[22]. 

O panorama traçado de forma bem esquemática objetivou apenas tornar mais fácil a compreensão da 

relação jurídica de Bassânio, mercador, Antônio, o mercador, e Shylock, o judeu. 

2.2 Mercadores e usurários no "Mercador de Veneza" 

  

Desde a Alta Idade Média semearam-se no imaginário popular diversos tabus contra o comerciante[23], 

dentre os quais o do sangue que colocava tal ofício no Index juntamente com os açougueiros, boticários, 

médicos, etc., e o do dinheiro, que acarretava no desprezo pelas atividades dos comerciantes, dos 

mercenários, das prostitutas e dos usurários[24]. Em Portugal, o comerciante fora inserido na hierarquia das 

profissões em nível mais baixo que os praticantes das sete artes mecânicas[25]. 

Um outro critério relacionado aos sete pecados capitais[26] indicava que o comerciante era renegado 

socialmente em razão do ofício estar associado ao pecado da avareza[27] e o de vender o tempo que 
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pertencia apenas a Deus. 

Com efeito, registra-se que o comerciante na época medieval era considerado como uma espécie de 

usurário[28]. "A usura é uma espécie de monstro de muitas cabeças, uma hidra"[29], conforme adverte Le 

Goff. A usura envolvia diversas práticas, algumas lícitas, outras ilícitas, dentre as primeiras encontrava-se o 

comércio. Empregando mais uma vez a literatura recorda-se que muitos dos usurários, que estavam no 

sétimo círculo do Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri, eram conhecidos como comerciantes.[30] 

Montesquieu, filho de seu tempo, culpa indistintamente a doutrina escolástica por ter colocado o comércio 

em uma situação desconfortável perante a sociedade, por suas palavras: 

Quando a filosofia de Aristóteles foi levada ao Ocidente, agradou muito aos espíritos sutis, que, nas 

épocas de ignorância, são os belos espíritos. Escolásticos enfatuaram-se e pegaram desse filósofo 

muitas explicações sobre o empréstimo com juros, em vez de usarem a fonte tão natural que era o 

Evangelho; condenaram-no indistintamente e em todos os casos. Com isso, o comércio que era apenas 

a profissão das pessoas vis, se tornou também a das pessoas desonestas, pois toda vez que se proíbe 

uma coisa naturalmente autorizada ou necessária, só se consegue tornar desonestas as pessoas que a 

fazem. 

O comércio passou para uma nação na época coberta de infâmia e logo não foi mais distinguido das 

mais horríveis usuras, dos monopólios, da arrecadação de subsídios e de todos os meios desonestos de 

adquirir dinheiro.[31] (grifos nossos) 

  

Extrai-se do "Mercador de Veneza" que sobre o comerciante não incidia mais a pecha de usurário, para 

Montesquieu isso se deve ao fato da invenção da letra de câmbio[32], tal técnica comercial, no seu ver, 

encobertava os juros e o lucro daí auferido, colocando o comércio no seio da probidade sem transgredir o 

receituário da cristandade e da doutrina escolástica.[33] A acusação de usurário recaia, portanto, apenas 

sobre os judeus, no personagem Shylock. Interessante mencionar que de acordo com Barbara Heliodora, 

comentadora da obra de shakespeare, o nome Shylock pode ter sido dado pejorativamente diante de sua 

semelhança com o nome hebreu shalack, que foi traduzido para língua inglesa 

como cormorant, corresponde ao corvo marítimo, que na época elisabetana estava associado ao símbolo dos 

usurários[34]. 

A doutrina e a política cristã interpretando sistematicamente trechos do Antigo e do Novo testamento 

entendia que a usura pesava sobre todas as pessoas independente de sua religião. Já a doutrina judaica 

adepta apenas do Antigo livro, de forma diametralmente oposta, entendia que sobre a sua nação não incidia 

tal proibição, conforme bem fixado no Êxodo: "Se emprestares algum dinheiro aos do meu provo, que são 

pobre entre vós, não o apertes como exator inexorável, nem oprimas com usuras" ou no Deuteronômio: 

"Não emprestarás com usura a teu irmão nem em dinheiro, nem grão, nem qualquer outra coisa que seja, 

mas somente ao estrangeiro". 

Os judeus, então, aproveitavam do permissivo religioso para justificar o lucro e cobrar a usura[35], 

corrobora essa tese a passagem em que Shylock relembra Antônio da atividade de pastoreio exercida por 

Jacó, terceiro a ocupar as terras, depois do "santo Abraão". No mesmo trecho, ainda, fica evidente que o 

mercador Antônio não pratica a usura porque segue as orientações cristãs: 

Shylock - Deixe-me ver... mas, escute aqui, a mim me pareceu que o senhor disse que não empresta 

nem toma emprestado a juros. 
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Antônio - Nunca faço isso. Nem cobro nem pago juros. 

Shylock - Quando Jacó pastoreava as ovelhas de seu tio Labão... Esse Jacó terceiro a ocupar as 

terras, depois do nosso santo Abraão; sim, ele foi o terceiro... (isso porque a mãe de Jacó, com muita 

sabedoria, forjou tudo a favor do filho...) 

Antônio - E por que falar nele agora? Ele cobrava juros? 

Shylock - Não, não cobrava juros, nem cobrava juros, como vocês diriam, diretamente, sem 

subterfúgios, sem cerimônia. Note bem o que Jacó fazia: Labão e ele haviam concordado que todos os 

cordeirinhos que nascessem raiados ou malhados seriam o pagamento de Jacó. As ovelhas, estando no 

cio no fom do outono, eram levadas até os machos e, quando o trabalho de gerar novos carneirinhos 

acontecia entre os lanudos genitores, ali, bem no ato, o hábil pastor me descascava certos galhos de árvores 

e na ação do ato daquele tipo, ele colocava diante das ovelhas lascívia aqueles ramos fininhos e elas 

concebiam. Mais adiante, elas pariam cordeiros multicoloridos, e esses eram de Jacó. Era uma maneira de 

prosperar, e ele foi abençoado; e o lucro é uma bênção se não for roubado. 

Antônio - Esse foi o empreendimento de risco, senhor, que Jacó aceitou como forma de pagamento, algo 

que não estava ao seu alcance fazer acontecer, mas que era comandado e moldado pela mão celestial. Essa 

história entra aqui para tornar os juros uma coisa boa? Ou o seu ouro e sua prata são ovelhas no cio e 

carneiros? 

Shylock - Com o perdão da palavra, eu faço ouro e prata darem cria. Mas, preste atenção, Signor... 

Antônio - Note bem, Bassanio, o seguinte: o diabo sabe citar as Escrituras para seus próprios fins. 

Uma alma perniciosa que apresenta testemunho sagrado é o mesmo que um cafajeste com um sorrido 

na cara, uma maça bonita podre por dentro. Ah, que bela fachada tem a falsidade! 

Shylock - Três mil ducados; é um bonito número, redondo. Três meses em doze, então deixem-me ver, à 

taxa de ... 

Antônio - Ora, Shylock, seremos então seus devedores? [36] 

(grifos nossos) 

  

  

A partir do século XIV o ódio entre judeus e cristãos era recíproco e fica visível em algumas passagens da 

obra. Shylock, o judeu, explicita em certo momento que detesta Antônio, por ser cristão, e por ele insultar 

toda a "sagrada nação judaica", e; por ofender pessoalmente Shylock, "lá onde os mercadores costumam se 

reunir", recusando suas "boas ofertas" e seu "bem-merecido e suado sucesso, que o cristão chama de ganhos 

em cima dos juros". 

Mas, Shylock detesta ainda mais Antônio em razão de seus gestos simplórios e humildes, como o de fazer 

empréstimos de graça com uma "cortesia cristã"[37] e, por consequência, reduzir a taxa de juros cobradas 

pelos judeus em Veneza[38]. Shylock, em dado momento, anuncia: "Ah, meu pai Abraão, o que não são 

esses cristãos, cuja própria maneira de agir, por ser maldosa, ensina-os a suspeitar do pensamento 

alheio!"[39]. 
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A recíproca é verdadeira, pois aquele que precisa dos serviços de empréstimos dos judeus nutre por ele um 

forte ódio. Isso fica evidente no diálogo travado entre Antônio e Bassânio, apois de fecharem acordo com 

Shylock: 

  

Antônio - Ora, Shylock, seremos então seus devedores? [40] 

(...) 

Antônio - Apressa-te, judeu gentio. O hebreu vai virar cristão, de tal modo tornou-se generoso. 

Bassânio - Não gosto nem um pouco de palavras justas na mente de um canalha. 

Antônio - Ora, vamos, não pode haver nisso motivo para desalento; os meus navios voltam para casa um 

dia antes do dia do pagamento[41]. (grifos nossos) 

  

Pecado ou não, crime ou não, pouco se fazia nas cidades sem o dinheiro emprestado pelos usurários, fossem 

eles judeus ou comerciantes. Deixando de lado, então, o tema relativo às relações entre judeus e católicos e 

retomando o assunto do mercador lembra-se, conforme mencionado em momento anterior, que a antipatia 

pelos comerciantes começa a findar-se, ao menos, no plano das ideias com a teologia de São Tomás de 

Aquino. Contudo, mesmo depois de um estreitamento nas relações entre os comerciantes e a igreja - 

principal agente repreensora do ofício - parece que a hostilidade demorou um pouco mais para encerrar-se, 

principalmente se observado as correntes práticas sociais. 

No território português, embora o Marquês de Pombal tenha instaurado uma política de incentivo ao setor 

mercantil, tentando, até mesmo, eliminar o estigma que incidia sobre os comerciantes e grupos étnicos 

atrelados a esse setor, conforme assinala Airton Cerqueira Leite Seelaender[42], parece que tal política não 

surtiu os efeitos desejados. 

No intuito de moldar a ética dos comerciantes a legislação portuguesa dispôs em um Alvará de 03 de 

outubro de 1762, que um bom negociante é aquele que zela pela boa-fé e tem reputação ilibada, sendo 

condenável a prática "de actos dolosos ou culposos, a ocultação ou alienação de bens simulada ou em 

prejuízo dos credores": 

Boa-fé é indispensável no commercio, Alv. 29 de julho de 1758 - A boa Fe d'um negociante deve ser 

ilibada, Alv. 03 de outubro de 1762.  - Nenhuma sociedade pode existir sem ela, Alv. 06 de setembro de 

1790. -A má fé é a peste mortal do comercio, Cart. L, 30 de agosto de 1770.[43] (grifos nossos) 

  

O doutrinador liberal português Pascoal José de Melo Freire declinava que não existia ou não se concebia 

sociedade civil sem comércio[44]. Mas, ainda entendia pertinente a produção de normas jurídicas que 

moldurassem a ética dos comerciantes: 

No entanto, para que na prática (comercial) os cidadãos não se desviassem dos justos caminhos, as nossas 

leis introduziram neste direito permissivo certas regras, fórmulas e limites, as quais ou aclaram a natureza 

dos contratos e as suas justiças e equidade, ou proíbem promiscuamente a todos ou apenas a certos homens 
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certas práticas comercias.[45] 

  

Em suma, importa destacar que a hostilidade ao ofício de comerciante oscilou no tempo e no espaço. 

Se de acordo com a fonte histórica "Mercador de Veneza" parece não recair qualquer tipo de censura social 

sobre o comerciante veneziano, em outros territórios parece que a tolerância não era tanta. Isso porque 

outras fontes históricas, em especial, as teológicas e jurídicas, inclusive a literatura elaborada pelos próprios 

comerciantes e também a cortesã acabam por demonstrar que há sim uma pontinha de preconceito, um 

resquício da visão tipicamente medieval sobre o comerciante, porém, isso não faz dele um outsider. 

Le Goff, nesse sentido, destaca, que a figura do mercador como um personagem individualista, excluído do 

sistema social de ordens, que por isso precisa justificar, constantemente, seu lugar no mundo resta matizada 

se analisada suas autobiografias e a literatura cortesã, os conteúdos dessas obras diversamente do contido 

nos exempla e nos tratados de teologia associam o mercador à riqueza e à paz, desde que ele cumprisse sua 

principal função, qual seja, a de abastecer a população[46]. 

Enfim, o breve panorama histórico delineado acima mostra que a reabilitação do ofício do comerciante foi 

atenuada lentamente e de forma distinta nos mais diversos espaços e tempo, mas grosso modo ocorreu ao 

lado da consolidação e generalização da economia monetária e da laicização do poder e da sociedade[47]. 

  

2.3 Comerciantes ou mercadores por eles mesmos 

  

Feita a sucinta análise das ideias e do imaginário social sobre o comerciante no período que compreende o 

texto do "Mercador de Veneza", passa-se a analisar como os comerciantes justificavam suas atividades e 

quais eram seus costumes e cultura. As documentações consultadas por diversos historiadores para traçar 

esse perfil são: livros contábeis, que vão se sofisticando com o tempo; letras de câmbio, de crédito, e de 

empréstimo; testamentos; contratos de seguro e de associação; correspondências; crônicas ou diários, e; os 

manuais comerciais[48]. 

Os manuais comerciais tratam de temas que cruzam assuntos mercantis com domésticos. Dentre eles 

destaca-se o de autoria de Benedetto Cotrugli denominado de "Della mercatura e del mercante perfetto", 

redigido por volta de 1340, mas que teve grande recepção no período moderno. Este livro tem 

recomendações de como deve ser a vida privada do mercador para que ele consiga alcançar a vida eterna e 

habitar na mansão de Deus[49].  

Convém elencar algumas das orientações: a) escolha de sua esposa, b) uso e cores do seu traje, dando 

preferência as cores escuras, já que estas mostram a sua seriedade; c) outro conselho era no sentido de que a 

sua morada devia estar próxima aos locais de negócios e ser ricamente adornada, pois ela refletia a imagem 

pública do comerciante, principalmente, para os estrangeiros que ainda não conheciam a sua fama no 

mercado[50]. A arquitetura de Veneza está aí para comprovar tal tese. E, por fim, d) a diversificação de suas 

atividades e o investimento em terras produtivas e em bens de raiz.[51]. Esta última recomendação parece 

não ter sido seguida por Antônio: 

Antônio - Tu sabes que todos os meus bens estão no mar; não tenho dinheiro, e tampouco 

mercadorias, ou seja, não tenho liquidez. Sendo assim, vai e tenta descobrir que quantia o meu crédito em 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11388

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn45
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn46
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn47
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn48
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn49
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn50
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn51


Veneza pode levantar, e vê que se possa espichar essa soma ao máximo e assim te suprir o necessário ara 

chegares a Belmonte e à bela Pórcia.[52] 

(...) 

Bassânio (lendo) - "Querido Bassânio, todos os meus navios naufragaram, meus credores ficam cada 

vez mais cruéis, meus bens materiais agora são escasso, (...).[53] (grifos nossos) 

  

A atração pelo risco ou a percepção de que a atividade comercial envolvia um certo perigo é apontada por 

Le Goff como condição para o exercício do comércio. O risco do comerciante reside tanto no transporte e 

conservação das mercadorias, como na venda dos produtos. Na primeira hipótese o comerciante encontrava-

se vulnerável às pilhagens nas estradas; aos naufrágios de sua embarcação; a pirataria em alto mar; na 

segunda existia a problemática da mutação das moedas, por tal motivo, diga-se de passagem, é que se 

desenvolve o contrato de câmbio; e também estava sujeito ao não pagamento e a falência de seus 

compradores, neste caso o exemplo de Bassânio e depois de Antônio são suficientes. 

Outras características do retrato do mercador são: a) apurado conhecimento prático; b) informações 

privilegiadas referentes à política e à econômica devido aos seus deslocamentos e a rede de amigos ou 

contatos; c) consciência da problemática que representava auferir lucro no seu tempo; d) organização do 

negócio, o que implicava a associação em companhias ou casas de negócios, como hansas, guildas, 

entrepostos e feitorias; e) enaltecimento das noções de confiança, reputação e amizade, e; f) negócio 

familiar, daí a importância de preparar ou educar seu filho. 

Quanto a este último aspecto, as lições contidas no manual "Della mercatura e del mercante perfetto" 

prescrevem que os filhos dos mercadores deveriam ser alimentados com leite materno, ou, ao menos, de 

uma ama charmosa e sã, visto que se acreditava herdar muito do leite. Deveriam aprender gramática e 

retórica, e com a prática e exemplo do pai aprender o bom uso do dinheiro. Outros saberes exigidos eram: 

aritmética, contabilidade, línguas, redação de contratos, moedas, pesos e medidas, geografia comercial, 

etc.[54]. 

A importância dada ao gerenciamento do comércio e a educação dos filhos, visto que estes davam 

continuidade ao negócio estava atrelada a ideia de que somente desse modo seria possível alcançar a riqueza 

e constituir uma nobre dinastia de mercadores, conforme expressa Leon Battista Alberti: "Se voi considerate 

alquanto e discorrerete, riducendo a memoria quali siano esercizii accomodati a fare roba, voi gli trovorete 

tuto posti non in altro ché in comperare e vendere, prestare e riscuotere". [55] 

Henri Pirenne explica que o desenvolvimento de técnicas e instrumentos de crédito no comércio também é 

tributário da preocupação e consequente investimento na educação, tanto é que, já na segunda metade do 

século XII, emergem Escolas que adotavam um sistema laico de ensino preocupado mais com aspectos 

práticos da atividade comercial do que com questões mais teóricas[56] 

Sob outra perspectiva, Carlos Petit em estudo sobre o ius mercatorum menciona outros manuais 

semelhantes ao referido alhures, como: Consuetudo, vel, Lex Mercatoria (1622) do inglês Gerard Malynes 

e Le Perfait Negociant (1675) de Jacques Savary. Ambos os livros trazem argumentos sobre a sagrada e 

antiga origem do comércio e do lucro daí decorrente. Tal fato é recordado por Shylock: 

  

Shylock - Quando Jacó pastoreava as ovelhas de seu tio Labão... Esse Jacó terceiro a ocupar as 
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terras, depois do nosso santo Abraão; sim, ele foi o terceiro... (isso porque a mãe de Jacó, com muita 

sabedoria, forjou tudo a favor do filho...) 

Antônio - E por que falar nele agora? Ele cobrava juros? 

Shylock - Não, não cobrava juros, nem cobrava juros, como vocês diriam, diretamente, sem subterfúgios, 

sem cerimônia. Note bem o que Jacó fazia: Labão e ele haviam concordado que todos os cordeirinhos que 

nascessem raiados ou malhados seriam o pagamento de Jacó. As ovelhas, estando no cio no fom do outono, 

eram levadas até os machos e, quando o trabalho de gerar novos carneirinhos acontecia entre os lanudos 

genitores, ali, bem no ato, o hábil pastor me descascava certos galhos de árvores e na ação do ato daquele 

tipo, ele colocava diante das ovelhas lascívia aqueles ramos fininhos e elas concebiam. Mais adiante, elas 

pariam cordeiros multicoloridos, e esses eram de Jacó. Era uma maneira de prosperar, e ele foi 

abençoado; e o lucro é uma bênção se não for roubado. [57] (grifos nossos) 

  

  

Pautado ainda na ideia de uma sociedade de "ordens" o manual de Malynes invoca, com certa frequência, a 

ideia de que Deus durante a criação repartiu de forma diferente as riquezas naturais e as atitudes dos 

homens, de modo que o comércio foi uma consequência espontânea da partilha divina dos recursos. Diante 

da insistência e longevidade do uso desse tipo de argumentos, forçoso concluir que ainda perdurava até o 

século XVII um certo preconceito quanto ao exercício de aludida profissão. 

Portanto, se de um lado, o discurso da Igreja, associava o comerciante ao dinheiro, que representava e 

gerava múltiplos pecados, de outro, o discurso do comerciante, usava a seu favor a ideia de que o dinheiro 

havia sido o meio de vida de Mateus o apóstolo mais digno que o humilde pescador Pedro, este "al ser más 

exigente su vocación: de un banquero que todo lo dejó por Cristo "ben possono preggiarsi i 

Negocianti" [58]. 

Em resumo, as provas da antiguidade e sacralidade do comércio foram essenciais para tirar a condenação de 

usura, em seu sentido amplo, que incidia na suspeitosa profissão da mercatura, consoante declina Carlos 

Petit: 

  

(...) la breve historia sagrada del comercio que ofrece a continuación Malynes (el pastor y padre Abraham 

compró con monedas un lugar para enterrarse; los hijos de Jacob se encontraron con mercaderes; el casto 

José negoció en Egipto...) justifica la antigüedad de las actividades mercantiles, pero sobre todo imparte una 

lección de legitimidad en el ejercicio de una santa profesión, reclamada por la naturaleza y naturalmente 

ordenada según normas racionales.[59] 

  

A Igreja fez circular na sociedade a ideia que todo contrato celebrado entre comerciantes continha em si 

inúmeros pecados. A forma de expurgá-los seria mediante o pagamento de indulgências e esmolas. Na 

tentativa de alcançar a legitimidade religiosa e moral e buscando o perdão, os mercadores, individual ou 

coletivamente por meio de corporações de ofício, praticaram tais atos de caridade. 

A aproximação do comerciante com a religião pelas liturgias deu sentido a diversos costumes mercantis, e 

mais, fez com que a virtude do amor, traduzido na caridade e na amizade, prevalecesse em suas relações, do 
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século XVI até o XVIII. Michel Villey acerca da caridade assevera que: 

  

(...) desde o Deuteronômio, (...) a lei ordena proteger os fracos, as viúvas, os hóspedes, os órfãos, os 

trabalhadores humildes; reconduzir ao vizinho o boi dele que se perdeu; não desviar o cego que pergunta 

o caminho na estrada; não exigir juros, e portanto prestar àquele que toma um empréstimo 

serviçosgratuitos; sem nem mesmo exigir um penhor; deixar o pobre respigar nos campos. O próprio 

talião só está previsto no Deuteronômio para punir os pecados Cintra a caridade. E os profetas acentuam 

ainda mais esse caráter caridoso da justiça.[60]. 

(grifos nossos) 

  

No "Mercador de Veneza" é possível perceber a interferência divina na vida mercantil na seguinte 

passagem: 

Antônio - Esse foi o empreendimento de risco, senhor, que Jacó aceitou como forma de pagamento, 

algo que não estava ao seu alcance fazer acontecer, mas que era comandado e moldado pela mão 

celestial. Essa história entra aqui para tornar os juros uma coisa boa? Ou o seu ouro e sua prata são 

ovelhas no cio e carneiros? (grifos nossos) 

  

  

Do cenário traçado acima pode-se afirmar que diversas estratégias, práticas, regras e costumes comerciais 

que marcavam o direito mercantil da época foram moldados mais pelos valores cristãos do que pelo direito 

culto, conforme será explicado adiante mais detalhadamente[61]. 

  

2.4 A amizade de Bassânio e Antônio: o amor no cerne das relações comerciais 

  

Antonio Manuel Hespanha explica que do ponto de vista da paz social há um parentesco entre o amor e a 

justiça. Esta pacifica pela disciplina, aquele pelo consenso[62]. Aristóteles, nesse sentido, já afirmara que 

"Se entre amigos não é necessária a justiça, entre os justos é necessária a amizade"[63]. São Tomás de 

Aquino, na mesma linha, aduzia que do ponto de vista moral e da política a amizade é mais importante que 

a justiça, logo "é necessário prestar mais atenção à amizade do que a justiça"[64]. 

O amor é o tema central da visão do mundo medieval e perdurará na Idade Moderna, o termo "amor", 

porém, tinha outro sentido e evocava outros sentimentos se comparado com o significado do amor dos 

correntes dias.[65] 

Para reconstruir o campo semântico da palavra "amor", recorda-se, consoante mencionado anteriormente, 

que a ordem do mundo decorria de um dom de Deus, "A ordem mantinha-se, antes de mais nada, pela 

existência dessas forças íntimas que atraem as coisas umas para outras, de acordo com as suas simpatias 

naturais (amores, affectiones) transformando a criação numa rede gigantesca de simbioses ou 
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empatias"[66]. 

Por outras palavras, enquanto o amor sustenta a espontânea observação da ordem da criação, a amizade 

constitui o vínculo que estrutura internamente os núcleos mais concretos de sociabilidade, como a família, a 

cidade, o grupo profissional, as comunidades, etc[67]. 

Tomás de Aquino corrobora essa ideia na quaestio 26 da Suma Teológica, pois dá a entender que o amor é 

cimento da ordem do mundo e da sociedade[68]. O amor deve ser entendido como comunicatio que gera 

unidade, como no amor entre homem e mulher ou entre homem e filho, que por se amarem tão intensamente 

geram um unidade, uma unidade, inclusive jurídica, pois podem ser considerados a mesma pessoa diante de 

uma dada situação. Há um determinado amor para cada tipo de relação social, sendo que de cada qual 

florescem determinadas obrigações. A principal forma de amor é a amizade, a qual é consequência de uma 

determinada comunicação. 

Assim, a amizade possui diversos níveis, a mais nobre é a caridade (amicia charitatis). Esta hipótese está 

fundamentada na comunicação do homem com Deus. Abaixo da caridade existem outras que se diferenciam 

a partir dos diferentes níveis de comunicação entre os homens, por exemplo, a fundada na comunicação 

natural, típica das relações de parentesco, a amizade "conutritiva" pautada na infância comum, a amizade 

eletiva, como a que ocorre com os companheiros de trabalho; a amizade do Príncipe por seus cidadãos, que 

estava pautada na ideia de bem comum, entre outras[69]. 

Alguns autores mencionam que a relevância da amizade na sociedade medieval nada mais é que uma 

continuidade da noção aristotélica, isso foi possível porque Tomás de Aquino retomou a noção de que a 

amizade é uma "excelência" imprescindível para se viver, pois conforme destacado por Aristóteles os 

amigos são o "único refúgio" nos maus momentos da vida, e nos bons eles são "uma ajuda para a realização 

de ações excelentes"[70] : 

A amizade, portanto, é o núcleo mais concreto de sociabilidade das relações, ocupando, dessa maneira, 

lugar de destaque nas estratégias políticas. Ela é vital na relação entre os comerciantes e isso fica evidente 

na amizade nutrida por Bassânio e Antônio durante o transcorrer de todo o livro: 

  

Bassânio - (...) Com você, Antônio, tenho minhas maiores dívidas, tanto em dinheiro, quanto em 

afeição, e é o seu amor por mim que me permite expor todos os meus planos e propósitos no sentido e 

pagar e me ver livre de todas as minhas dívidas[71]. 

Antônio - Eu lhe peço, meu bom Bassânio, conte-me. E, se todos os planos e propósitos forem tão 

honrados como sempre foi a sua conduta, esteja certo de que a minha bolsa, a minha pessoa e todos os 

meus recursos até o último tostão estarão abertos para você no que for necessário[72]. 

Antônio - Tu sabes que todos os meus bens estão no mar; não tenho dinheiro, e tampouco mercadorias, ou 

seja, não tenho liquidez. Sendo assim, vai e tenta descobrir que quantia o meu crédito em Veneza pode 

levantar, e vê que se possa espichar essa soma ao máximo e assim te suprir o necessário ara chegares a 

Belmonte e à bela Pórcia[73]. (grifos nossos) 

(...) 

Bassânio - Meu melhor amigo, o homem mais generoso que há, uma alma gentil, um espírito 

incansável em ser prestimoso; cidadão mais impregnado da antiga honra romana que qualquer um 
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que hoje respira o ar da Itália. [74](grifos nossos) 

  

O manual comercial francês de Savary e as correspondências trocadas pelos comerciantes anteriormente 

mencionados registram, nesse mesmo viés, que os laços de amizade e a caridade valores típico da 

cristandade são a essência das relações comerciais[75], sem mencionar o diálogo abaixo transcrito: 

Antônio - Estou a ponto de te chamar assim de novo, de cuspir em ti de novo, de te enxotar a pontapés 

também.Se queres emprestar esse dinheiro, empresta não como se fosse para amigos, pois quando é 

que um amigo toma de outro a ninhada de seu estéril metal? Pelo contrário: empresta o teu dinheiro 

ao teu amigo, àquele que, se for à bancarrota, tu podes com um sorriso no rosto cobrar dele a multa 

devida. 

Shylock - Ora, veja só, como o senhor ficou irado! Meu desejo era ser seu amigo, e ter sua afeição, 

esquecer os insultos com que me manchou a mim, suprir suas necessidades de agora e não aceitar 

nem um tostão de juros pelos meus dinheiros, mas o senhor não quer me ouvir. Minha oferta é 

benevolente[76]. (grifos nossos) 

  

A importância do valor da amizade nas práticas comerciais pode ser melhor compreendida pelas palavras de 

Carlos Petit: 

Cierto es que a amistad mercantil constituye una manifestación de los valores religiosos antes descritos, 

pues la cohesión corporativa, las devociones y cultos institucionales o la confianza recíproca de los 

contratantes serían marcas derivaciones del vinculo amoroso existente entre los fieles de la misma 

confesión; ahora bien, cuando los cristiano se dedican al tráfico, entonces los virtuosos sentimientos de 

amistad penetran en el terreno del comercio para convertirse, finalmente, en su mismo 

fundamento[77]. (grifos nossos) 

  

Pelo prisma jurídico as relações entre amigos constituem-se em uma unidade, a amizade cria a fraternidade 

e a cumplicidade, ela autoriza inclusive a vingança em razão de "uma ofensa cometida contra o outro ou 

pedir ao outro que vingue o que se cometeu contra ele"[78]. 

Antônio deseja ansiosamente que Bassânio regresse em tempo suficiente para vê-lo perdendo um pedaço de 

carne em prol da amizade, reflete bem essa ideia, pois "o amigo é parte de um todo, e ao serem a mesma 

pessoa, cada um se faz de espelho no qual se projeta o rosto do outro; mais ainda, cada um faz como o 

menino que beija seu rosto no espelho, já que quando um é carinhoso com o outro estará sendo também, 

reflexivamente, consigo mesmo"[79]. Essa afirmação pode ser vista no seguinte trecho do "Mercador de 

Veneza": 

Pórcia - Jamais me arrependi de fazer o bem, e não vou me arrepender agora, pois amigos que se 

encontram para conversar e passar algum tempo juntos, cujas almas dividem de modo parelho o peso 

do jugo do amor, nelas deve haver necessariamente uma mesma proporcionalidade de porte, de 

maneiras, de espírito, o que me faz pensar que esse Antônio, por ser amigo do peito de meu marido, 

deve ser muito parecido com o meu marido.[80] (grifos nossos) 
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O destaque do papel da amizade nas práticas comerciais fica escancarado na utilização do termo 

amigo, friend, amico em diversos documentos históricos. Esse sentimento é uma manifestação da cultura, 

base dos comportamentos e razão de particularidades institucionais[81]. Adequado sublinhar que existiam 

até mesmo regras de comportamento e atitudes mercantis fundados na amizade como, por exemplo, regras 

de como responder correspondências quando o destinatário da carta fosse um amigo, ou melhor, um amigo-

contratante. Nesses casos, era de suma importância a nitidez e beleza da caligrafia, pois assim se 

demonstrava o devido respeito[82]: 

Bassânio [lendo {a carta de Antônio}] - "Querido Bassânio, todos os meus navios naufragaram, (...)[83]. 

  

Os laços e solidariedade mercantil são destacados quando da circulação das letras de câmbio. Juridicamente 

era admissível o pagamento das letras por terceiros alheios a relação, isso porque por meio dessa prática 

zelava-se pela honra de um colega/amigo do comércio que estava em dificuldades financeiras. O dinheiro, 

ou melhor, a sua falta, de acordo com as reflexões de Carlos Petit, não rompe os laços de amizade, pelo 

contrário os fortalece: 

  

Pórcia - Que soma deve ele ao judeu? 

Bassânio - Por minha causa, três mil ducados. 

Pórcia - Ora, só isso? Pague a ele seis mil e resgate e rasgue a promissória. Duas vezes seis mil, e 

depois triplique esse valor último, mas não se pode deixar que um amigo assim descrito perca um 

único fio de cabelo por causa de Bâssanio. (...).[84](grifos nossos) 

  

  

Atitude como esta, solidária e coletiva entre os comerciantes, é que fazia com que a cidade onde todos 

trabalhavam tivesse boa fama. Por tal motivo, "costumes locais fixavam os chamados (...) términos graça e 

cortesia para apresentação dos efeitos do pagamento ou aceitação"[85]. Usando categorias atuais nota-se a 

confusão entre direito e moral no momento da cobrança judicial da dívida de Antônio por Shylock: 

  

Doge - Abram espaço, deixem-no chegar diante de nós Shylock, o mundo inteiro pensa, e eu também pensa 

que tu só vais levar essa modalidade de teu ódio até o último minuto desta encenação, e então, acredita-

se, tu vais mostrar tua misericórdia e tua compaixão de modo tão notável quanto agora é surpreendente, 

bizarra e extravagante a tua aparente crueldade. Em vez de cobrares a multa, que é uma libra de carne 

deste pobre mercador, tu vais não só esquecer a multa, mas, tocado por amor ao próximo e bondade 

humana, vais perdoar uma parcela da dívida principal, lançando um olhar de piedade sobre as 

perdas dele, que nestes últimos dias amontoaram-se (...) Estamos todos esperando de ti, judeu, um 
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posicionamento gentil[86].   

(...) 

Doge - Como é que tu esperas um dia receber misericórdia, se não concedes nenhuma?[87] (grifos 

nossos) 

  

  

Acerca da relação entre a credibilidade da praça comercial e os laços de amizade registra-se que a quantia a 

ser conferida nos empréstimos dependia da honra do comerciante; caso o comerciante não conseguisse 

pagar sua dívida os demais efetuavam o pagamento no intuito de manter a credibilidade da praça; por fim, 

caso isso não ocorresse o credor poderia acionar a justiça para que esta assegurasse e mantivesse em alta a 

honra da praça da cidade: 

Antônio - O Doge não pode impedir o cumprimento da lei; porque existem os benefícios de que gozam os 

estrangeiros conosco aqui em Veneza; uma vez não se cumprindo a lei, cai em descrédito a justiça no nosso 

Estado; uma vez que o comércio e os lucros da cidade acolhem igualmente todas as nações. Agora vá. Essas 

dores e essas perdas me abateram tanto, emagreci tanto, que mal vou ter uma libra de carne amanhã para o 

meu sanguinário credor. Embora, carcereiro, vamos. Queira Deus que Bassânio chegue a tempo de me ver 

pagando a dívida dele; é só isso que importa.[88]  

  

Em resumo, as relações comerciais refletem a cultura dos comerciantes, a qual estava fundada em laços de 

amor, na amizade, na solidariedade, na troca de favores. Diante disso indaga-se onde estava e como 

manifestava-se o direito mercantil, este é o próximo tema a ser enfrentado. 

  

3. O direito 

  

A sociedade corporativa que estratifica e a hierarquiza aprioristicamente serve também como instrumental 

de compreensão do funcionamento do pluralismo jurídico. Pelo modelo corporativo cada corpo que compõe 

a sociedade possui um ofício ou função que é indispensável para o bom funcionamento do mundo (visão 

holística moderada), por conseguinte lhes é conferido um certo grau de autonomia para fins de autogoverno. 

Portanto, não há apenas um único governante exercendo o poder de forma absoluta, pelo contrário existem 

muitos governantes, como os reitores das universidades, as câmaras municipais, os pais de família, os 

representantes das corporações de ofício, dentre outros, que administram com práticas distintas seus grupos 

ou instituições. 

O governante enquanto "pessoa pública" estava limitado a dizer o direito e decidir pautado na equidade. Por 

tal motivo é que se afirma que a principal área de governo da cabeça do corpo é a justiça, governar se 

confunde com dizer o direito (iurisdictio). Por causa disso as decisões tomadas são resguardadas pelos 

sábios do direito (Pórcia disfarçada de magistrado), que apenas revelam a verdade com base na tradição, 
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não subvertendo, em hipótese alguma, a ordem natural ou sobrenatural do cosmos. 

Embora vassalas do Santo Império Romano as cidades-repúblicas do norte da Itália possuíam considerável 

autonomia, refletida na forma consular de governo, que tinha como mais alto funcionário o podestà, assim 

denominado porque tinha o poder supremo sobre a cidade. 

Dentro deste contexto plural e corporativo típico da Idade Média e que se estende a Idade Moderna o direito 

mercantil é apenas mais um direito, o qual desenvolve-se como um estatuto particular de um determinado 

setor da sociedade - as corporações de ofícios - que estas marcadas pelas seguintes características de acordo 

com Carlos Petit: "... (i) una base canónica, determinante ab initio de la legitimidad de los tratos 

mercantiles; (ii) una corporación que agrupa mercaderes, personajes, por lo demás, de no fácil definición; 

(iii) una iurisdictio ejercida por aquella, con las especialidades procesales del caso; resultando, en fin y fruto 

de todo ello, un estatuto ciertamente privilegiado (iv) ...[89]. 

Os magistrados letrados, por seu turno, cada vez mais representantes do território e a serviço do governante 

máximo - pouco se dedicaram ao direito consuetudinário, muito menos, aos usos e costumes dos 

mercadores, que seriam uma espécie daquele. Como não poderia ser diferente tais costumes valiam como 

direito nascido da prática, que prevaleciam sobre o direito comum e régio conforme prescrevia o princípio 

da especialidade pregado pelos doutores do direito com o apoio da doutrina do ius commune. 

Considerando, então, que a arquitetura do ius commune conferia às corporações de ofício a possibilidade de 

confeccionarem suas próprias regras, o conteúdo destas envolvia temas como a eleição de cargos 

corporativos, contratos sobre as taxas cobradas pelo transporte dos produtos, contrato de seguro, assuntos de 

direito marítimo, de direito cambiário, etc.[90] 

Essas normas foram reduzidas a escrito nos estatutos ou ordenações das corporações mercantis e quando a 

cidade tinha no comércio sua principal fonte de riqueza também constavam no estatuto local. Tal como 

ocorreu em Milão, conforme prescreve um autor do século XVIII (1740)[91] e parece ter ocorrido também 

na Veneza de Shakespeare, consoante infere-se da seguinte passagem: 

Shylock - Que julgamento devo temer, se não faço nada de errado? (...) Essa uma libra de carne que exijo 

dele foi comprada a peso de ouro; ela é minha, e vou levar o que é meu. Se isso me for negado, meus 

senhores, as suas leis são uma vergonha; os decretos de Veneza não são respeitados. Estou aqui para 

um julgamento. Quero que me respondam: terei o meu julgamento?[92] (grifos nossos) 

  

Além de competência de confeccionar suas regras as corporações também podiam resolver seus próprios 

conflitos. A jurisdição comercial conferida aos próprios mercadores não tinha, contudo, caráter exclusivo. 

Sua atribuição era demarcada pela matéria, tanto quanto ao contrato principal quanto ao acessório. Carlos 

Petit enumera alguns exemplos: 

Como lo relativo a paga, graduación de créditos, quitas e esperas; préstamos entre comerciantes, que se 

presumen en razón de mercancía; negocios bancarios y cambiarios 'ora sea entre Mercaderes, o entre los 

que no lo sean'; seguros y otros contratos de riesgo, así como contratos marítimos; la competencia de la 

jurisdicción consular se extiende aún al conocimiento de las penas e intereses fijados en razón de la 

mercancía. El mercador puede demandar a que lo es ante el consulado, pero no al revés, pues ha de seguirse 

el fuero del reo[93]. 
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A especificidade da matéria irá gerar, por sua vez, um procedimento específico no foro comercial que 

privilegia a celeridade e agilidade dos processos. O rito sumário era célere pautado na ratione urgentiae et 

necessitatis e é apontado como um dos principais fatores que diferenciam a justiça mercantil da justiça 

ordinária do direito comum, caracterizada pelo rigor e pela formalidade técnica.[94] 

Outro fator de distinção era o uso de procedimentos privados, como é o caso, da arbitragem, principalmente, 

nas matérias societárias. Aliás, salienta-se que a predileção pelos árbitros gerou uma regulamentação 

corporativa quanto aos contratos de risco. Nestes, via de regra, constava uma cláusula estabelecendo a 

arbitragem como modo de resolução dos conflitos[95]. 

De acordo com o sistema da commom law, por exemplo, era preferível usar a arbitragem feita por colegas a 

usar instituições da justiça ordinária. Nos demais sistemas de direito da época também havia uma certa 

ordem: I) árbitros escolhidos pelas partes; 2) justiça consular e, por fim, 3) a justiça ordinária. 

A hipótese de se ingressar diretamente na justiça ordinária com o auxílio de advogados era considerada 

imprópria, já que a justiça mercantil não exigia os rigorosos conhecimentos da justiça ordinária. Na cultura 

dos mercadores era preferível sofrer algum abuso do que ficar taxado como comerciante "pleiteante", que 

busca de imediato a justiça ordinária ao invés da consular ou da arbitragem[96]. 

Estes fatores - rito sumário, uso da arbitragem em determinados casos, especificidade da matéria quanto à 

competência jurisdicional - fez com que a justiça mercantil fosse considerada uma justiça iletrada, sem rigor 

técnico e desconhecedora do direito justinieaneu. Por tal razão é que muitas normas mercantis não 

autorizavam a intervenção de advogados[97]. 

Do livro "O Mercador de Veneza" pode-se apenas especular os motivos que levaram Shylock a procurar de 

imediato a justiça do doge, uma espécie de justiça ordinária[98],  resumidamente: a) judeu e mercador não 

estão situados no mesmo "estado" ou "ordem", b) a inimizade entre judeus e cristãos; c) o pedantismo 

cristão quanto ao empréstimo de dinheiro a base de juros; d) o cumprimento do seu direito contratual, de 

forma literal; e) quem sabe uma suposta descrença de Shylock na justiça corporativa; f) a busca da justiça 

ordinária visando com isso verificar se os decretos de Veneza eram efetivamente cumpridos pelas 

autoridades máximas; g) apenas uma decisão pautada na justiça distributiva manteria a reputação da cidade 

onde seus comerciantes, se não pela amizade, pelo menos, pela coação do direito ordinário cumpriam as 

regras do ius mercatorum. 

A título de registro importa mencionar que a busca da justiça ordinária por Shylock não se deu, portanto, 

em virtude de existência de um juiz imparcial designado pelo doge da república veneziana, esta noção seria 

anacrônica, uma vez que a teoria da separação das funções do poder aparece após a Revolução francesa de 

1789. Assim, o julgamento feito pelo doutor designado pelo Doge - Pórcia disfarçada - visava tão-somente 

reforçar a ideia de que os mercadores de Veneza agiam pautados na boa-fé, na lealdade e na honestidade, 

valores cristãos caros a época reforçando o prestigio da praça comercial da cidade. Nesse sentido, é que 

pode ser interpretada a seguinte passagem: 

Salério - (...) Ele importuna o Doge dia e noite, e diz que desacredita na seriedade do governo se lhe 

for negada justiça (...) [99] 

Antônio - o Doge não vai impedir o cumprimento da lei; porque existem benefícios que gozam os 

estrangeiros conosco aqui em Veneza; uma vez que não se cumprindo a lei, cai em descrédito a justiça 

no nosso Estado; uma vez que o comércio e os lucros da cidade acolhem igualmente todas as 

nações(...)[100]. 

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Florianópolis - SC nos dias 13, 14, 15 e 16 de Outubro de 2010 11397

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn94
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn95
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn96
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn97
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn98
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn99
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos/ANAIS%20XIX%20Congresso/XIX%20Congresso%20Nacional%20do%20CONPEDI/Todos%20artigos%20versao%20html%20e%20pdf/DIREITO,%20ARTE%20E%20LITERATURA/5217.html%23_ftn100


(...) 

Pórcia - É da natureza estranha a ação que o senhor move e, no entanto, tão pertinente, que as leis 

venezianas não podem impugná-la (...)[101]. 

(...) 

Pórcia -(...) Não há poder em Veneza que possa alterar um decreto sacramentado. Ficaria registrado 

como precedente, e muitas ações legais equivocadas, uma vez dado esse exemplo, choveriam sobre o 

Estado. Impossível.[102] (grifos nossos) 

  

  

No que se refere ao julgamento feito por Pórcia convém destacar o instituto da misericórdia: 

  

Pórcia - A misericórdia é uma virtude que não se pode fazer à fora por uma peneira, mas pinga como 

a chuva mansa cai dos céus na terra. É duplamente abençoada: abençoa quem tem compaixão para 

dar e quem a recebe. Poderosa nos poderosos, harmoniza-se com o monarca ao trono melhor que a 

coroa. O cetro denota a força do poder temporal, o atributo rela que inspira o respeito à majestade, fonte do 

temor e da reverência aos reis. Mas a misericórdia (...) tem seu trono no coração dos reis é um atributo 

de Deus e um tributo a Deus, é um poder mundano que mostra divino ... quando a misericórdia vem 

temperar a justiça.Portanto, judeu embora o cumprimento da justiça seja a tua 

argumentação, considere o seguinte: no cumprimento da justiça, nenhum de nós vai encontrar a 

salvação. Nós lhe suplicamos por misericórdia, e essa mesma súplica ensina-nos a todos que devemos 

praticar a misericórdia. Até aqui, falei para mitigar a sua argumentação em prol da justiça, que, se 

for mantida, este Tribunal fica obrigado a dar sentençacontra aquele mercador ali. [103] (grifos nossos) 

  

Recorda-se que este instituto também denominado de graça era a superior forma de justiça distributiva 

conferida a um governante. Este instituto objetivava corrigir ou diminuir a rigidez do sistema jurídico, 

retificar situações injustas quando os juízes não tinham condições de fazer[104]. Era a misericórdia ou 

graça, em última instância, o modo de se realizar a equidade.[105] 

Posto isto, depreende-se que a ingerência da justiça ordinária, do governante, do doge, enfim, de quem fosse 

o representante máximo da sociedade ou a cabeça do corpo ocorria apenas quando a relação de amizade não 

fosse suficiente, ou seja, em última hipótese. 

O cenário vislumbrado durante o transcorrer desse estudo apenas se altera substancialmente no século XIX, 

até então o direito mercantil ainda encontrava-se nas mãos dos próprios mercadores, em que pese cada vez 

mais os Estados interferirem no mercado direta, com as companhias de Comércio, por exemplo, ou 

indiretamente com a edição de leis, Ordenanças e até Códigos, estes no seu sentido semântico pré-moderno. 

Assim, embora, realmente, o direito mercantil como um direito corporativo tenha sido o único a sobreviver 

as revoluções burguesas, isso não reflete, necessariamente, um progresso substantivo no direito mercantil e 

também demonstra que as fronteiras da modernidade, pelo menos, nesse âmbito, devem ser retraçadas[106]. 
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Para Carlos Petit a ideia por muitos defendida de que o direito comercial seria o único que se manteve após 

aludidas revoluções decorrente de uma estratégia da burguesia é pobre e banal, pois o surgimento do direito 

comercial floresceu e exigiu uma prévia expropriação do universo tradicional dos costumes, cortesias e 

usos, além "de uma drástica supressão de diversas y simultâneas ordens normativas que regularam 

historicamente negócios e negociantes (...) para o benefício exclusivo do Estado e da sua única ordem de 

normas, uma nova ordem somente jurídica[107]. 

No seu ver, ainda, o empobrecimento do direito mercantil fica claro se analisado os manuais sobre o 

comércio, se antes eles eram elaborados e direcionados aos próprios comerciantes com o monopólio estatal 

sobre a produção do direito, os manuais passam a ter como destinatários, preponderantemente, os juristas. 

Comparando os manuais do século XIX com os analisados, anteriormente nesse trabalho, vê-se 

semelhanças e diferenças nos argumentos utilizados, uma diferença, por exemplo, encontra-se nas 

explicações sobre a origem do direito comercial, as quais passam a ser outras de cunho mais racional 

(desigualdade de condições do homem e dos povos) que divino (ordem natural) e/ou religioso 

(Abraão)[108]. 

Diante do cenário de absolutismo jurídico, na concepção grossiana, constata Carlos Petit que "por efeito dos 

códigos liberais a disciplina do comércio se reduziu a lei; a ciência doméstica a economia política, a religião 

a uma simples opção privada sem relevância comercial. Os laços de amizade e parentesco essenciais as 

casas de comércio foram superados paulatinamente por sociedades tão anônimas no trato com terceiros 

como entre seus sócios"[109]. Mas isso é assunto para um novo estudo. 

  

4. Considerações finais 

  

Como visto a literatura pode servir como fonte para analisar um dado período histórico do direito, essa 

ferramenta cotejadas com outras servem para matizar as pretensões universais do direito, em especial, no 

sistema do civil law, que tem na lei abstrata e geral a sua principal fonte do direito. 

Espera-se que o estudo feito a partir do "Mercador de Veneza" tenha deixado um pouco mais claro a 

complexa paisagem do século XVII, na qual o direito, as ideias, a mentalidade e o imaginário estavam em 

transição e onde diversos resquícios culturais do período medieval ainda se faziam presentes, 

principalmente no âmbito cultural, tal como atestado pelo preconceito quanto ao comerciante que aos 

poucos vai sendo mitigado. 

Inserido em um ambiente de pluralismo jurídico, as regras do direito mercantil eram fruto dos costumes e 

práticas comerciais ainda estavam atravessadas por crenças religiosas e morais, como é o caso do papel do 

amor e da amizade. Ao mesmo tempo, contudo, tanto o direito mercantil como a justiça mercantil são 

precursores de uma nova realidade jurídica que buscando dar maior segurança jurídica para os negócios 

comerciais de uma sociedade cada vez mais monetizada elaboram regras de caráter abstrato e geral e 

adotam quanto ao processamento da justiça critérios menos rígidos de direito, pautados mais no rito célere e 

sumário. 

O que distingue, então, o direito comercial do direito comum ou direito dos reinos quanto ao seu modus 

operandié o rito sumário, a celeridade do procedimento e o caráter informal das decisões, condição sine qua 

non para o desenvolvimento do comércio e do capitalismo, o formalismo, o respeito ao procedimento 

ordinário, a tecnicidade das decisões, características típicas do direito letrado apenas atravancaria o cada vez 
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mais volumoso comércio. 

Essas peculiaridades do direito mercantil fazem com que este direito corporativo seja o único a sobreviver 

as revoluções burguesas, devendo, desse modo, ser retraçadas as linhas fronteiriças do direito comercial 

moderno, pois só com a morte do Antigo Regime este direito passa a ser fruto do monopólio estatal.  
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del (org.).Revisão do paraíso: 500 anos e continuamos os mesmos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 214. 

Acerca da relação direito e literatura ver: NARVAEZ, José Ramón. Una metáfora más: derecho y 

literatura (el caso del quijote). In: _____. Cultura jurídica: ideas e imagenes. Mexico: Porrúa, 2009. p. 

75-91. 

[2] BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV- XVIII. O tempo do 

mundo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, vol. 3. p. 20-21. 

[3]  Nesse estudo foi utilizada a seguinte edição: SHAKESPEARE, William. O Mercador de Veneza. 

Trad. Beatriz Viégaz-Faria. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

[4] De acordo com François Ost a leitura responsável refere-se a capacidade psicológica e espiritual de 

responder às expectativas do autor, de desempenhar o papel a que ele o convida (anserwability) e também 

refere-se a responsabilidade moral do leitor que se envolve pessoalmente e de boa-fé no processo de 

execução da obra que lhe assegura uma segunda vida (responsibility). OST, François. Contar a lei: as 

fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos. 1 reimpr., 2007. p. 38. 

[5] POLO, Marco. O livro das Maravilhas: a descrição do mundo. Porto Alegre: L&PM, 2006. 

[6] HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: Síntese de um milênio. 3. ed. Lisboa: 

Europa-América, 2003. p. 76. 
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distintos. HESPANHA, A. M. Cultura jurídica europeia: Síntese de um milênio. 3. ed.  Lisboa: Europa-

América, 2003. p. 79. 

[9] De acordo com Hespanha "Isso queria dizer, que, existindo na criação um modelo de perfeição que é o 

próprio Deus, este modelo não refletia em todas as criaturas. O homem, por exemplo, fora criado a imagem 

e semelhança de Deus>. Já a mulher não teria essa natureza de espelho divino. A sua dignidade seria menor; 

a sua face podia (e devia) andar velada." HESPANHA, A. M. Ibid, p. 81. 
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iníqua, o Dinheiro. LE GOFF, Jacques. A bolsa e a vida. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 

13. 

[17] Explicando os motivos que levaram São Tomás a ser contra a usura, embora ele fosse mais tolerante ao 

lucro explica Oscar Pilagallo: " Aliado a ameaçadora retórica bíblica ao pensamento de Aristóteles não tem 

como, no século XIII, fugir da condenação da usura. A concepção do teólogo italiano é peculiar. Ele divide 

os bens entre os que podem ou não ser consumidos. Um vinho é consumido: uma casa não. Após beber-se 

uma garrafa, aquele vinho não existe mais. Mas a casa continua existindo depois de ter sido habitada. Por 

isso, conclui, uma casa pode ser alugada, e uma garrafa de vinho não. Até aí, tudo muito lógico, um 

raciocínio bem ao gosto dos escolásticos que ele liderava. O problema é que Tomás de Aquino coloca o 

dinheiro na mesma categoria do vinho, e por isso condena seu aluguel, ou seja, os empréstimos a juro. Não 

percebe, portanto, a diferença, que ficaria clara mais tarde, entre dinheiro e capital; este é o dinheiro para 

investir aquele para consumir. O religioso, no entanto, entreabre uma porta para o empréstimo aceitar a 

possibilidade de alguma compensação em caso de perda do principal, indenização essa que seus seguidores 

estenderiam ao lucro que deixasse de ser obtido por quebra de contrato, chamado lucro cessante. 

PILAGALLO, Oscar. A aventura do dinheiro: uma crônica da história milenar da moeda. SP: Publifolha, 

2009. p. 74-75. 

[18] Em dados momentos o papa endurece suas regras quanto ao comércio e ao dinheiro, em outros, as 

afrouxa, conforme se infere das decisões tomadas em diversos Concílios. No concílio de Latrão (1179) é 

explícita a proibição da usura, por exemplo. Já no IV Concílio de Latrão (1215) a usura é permitida aos 

judeus desde que não excessiva. No Concílio de Lyon (final do século XIII) fica vedado o aluguel de casas 

aos usurários. E no começo do século XIV, no Concílio de Viena o papa ordena a excomunhão de 
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governantes e magistrados que sancionem a usura. Cf. PILAGALLO, O. Ibid., p. 73. 

[19] De acordo com Henri Pirenne a atividade exercida pelo banqueiro não se desvencilha da do comércio, 

estava, na verdade enxertada nele. PIRENNE, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. 

Buenos Aires: Claridad, 2009. p. 113. 

[20] WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Claret, 2007. p. 

65. 

[21] KEHL, Maria Rita. Civilização perdida. In: NOVAES, Adauto. Civilização e barbárie. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. p. 109. 

[22] KEHL, M. R. Ibid., p. 106-107. 

[23] De início e com base nas lições de Charles Boxer ressalta-se que no começo do século XVII até o 

XVIII, ao menos no Império português, os termos cristão-novo, mercador, comerciante e homem de 

negócio eram praticamente sinônimos, tanto no linguajar popular como nos documentos oficiais. BOXER, 

Charles R. O império marítimo português (1415-1825). São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 346. 

No mesmo sentido BORGES, José Ferreira. Diccionario juridico-commercial. Londres: Typ. da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos úteis, 1833. vi, 516. p. 305. Le Goff menciona que é possível 

classificá-los de acordo com o tempo, neste caso, por exemplo, enquanto em algumas cidades não existe a 

feira em praça figura de grande importância será a do mercador itinerante. Também é possível classificá-los 

conforme o efeito de sua mobilidade sobre os negócios e sobre a "maneira pela qual os atores políticos e 

econômicos hierarquizam os tipos de itinerários ligados à mercadoria e às trocas (o mascate, o 'pé 

empoeirado, o mercador de feira, o agente de companhia, o mensageiro, o comissário). LE GOFF, J.; 

SCHIMITT, J. Op. Cit., p. 186.  

[24] LE GOFF, J. A bolsa e a vida. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 60. 

[25] BOXER, C. R. Op. Cit., p. 24-25. 

[26] Criados no século XII. LE GOFF, Jacques. O Deus na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007. p. 88. 

[27] De acordo com Le Goff o esquema prevê oito pecados principais, hierarquicamente organizados e uma 

especie de exército, onde o orgulho exerce função de comandante supremo, seguido de sete outros vícios 

(vaidade, inveja, cólera, preguiça, avareza, gula e luxúria), os quais, por sua vez, conduzem uma multidão 

de pecados secundários. Muitas vezes modificado no decorrer dos séculos, o sistema Gregoriano apesar de 

tudo permanece, até o final da Idade média, como o instrumento mais eficaz e mais difundido para 

classificar os pecados. LE GOFF, J.; SCHIMITT, J. Op. Cit., p. 344-345. 

[28] Acerca da usura ver estudo de Clavero. CLAVERO, Bartolomé. Dimensión civil del ius 

commune.Materia de contratación: la prohibición de la usura. Materia de propiedad: la división y la 

vinculación del dominio. Familia y política. In: _____. Historia del derecho: derecho común. 2. reimpr. 

Salamanca: Universidad de Salamanca, 2005.   

[29] LE GOFF, J. A bolsa e a vida. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 21. 

[30] ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. Porto Alegre. L&PM, 2006. p. 45. 

[31] MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. 3. ed. São Paulo: Martins 
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Fontes, 2005. p. 393. 

[32] Bartolomé Clavero aponta que diante do princípio católico da proibição da usura surgem dois 

contratos, na doutrina do ius commune, que retiram da ilicitude as atividades comerciais são eles: "censo 

consignativo" e "cambio por letras".Carlos Petit, por sua vez, menciona que, no âmbito da justiça 

corporativa, com a mesma finalidade de burla ao princípio surge o "contractus trinus, triplex". CLAVERO, 

B. Op. Cit., p. 61-72.  Ver também: PETIT, Carlos. Derecho Mercantil: entre corporaciones y 

códigos. In: Hispania: entre derechos propios y derechos nacionales. Cuaderni Fiorentini, n. 34-35. Tomo 

I, 1990. p. 315-500. 

[33] MONTESQUIEU, C. S. Op. Cit., p 394. 

[34] Barbara Heliodora declina que o nome Shyllock pode ter sido dado pejorativamente diante da 

semelhança com o nome hebreu shalack, que foi traduzido para língua inglesa como cormorant, que 

corresponde ao corvo marítimo, que na época elisabetana estava associado ao símbolo dos 

usurários. Apud: PILAGALLO, O. Op. Cit., p. 77.  

[35] PIRENNE, H. Op.Cit., p. 118. 

[36] SHEAKESPEARE, W. Op. Cit., p. 38-39. 

[37] Ibid, p. 73. 

[38] Ibid., p. 37. 

[39] Ibid., p. 41-42 

[40] Ibid., p. 40. 

[41] Ibid., p. 42. 

[42] SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. A polícia e o rei-legislador. In: BITTAR, Eduardo. História 

do direito brasileiro. São Paulo: Atlas, p. 99-100. 

[43] BORGES, J. F. Op. Cit., p. 204. 

[44] MELO FREIRE, Pascoal José. Instituições de Direito Civil Português. Lisboa: 1779. p. 61, vol. 1. 

Disponível: http://www.fd.unl.pt/default.asp. Acesso em 17/09/2009. 

[45] MELO FREIRE, P. J. Apud HESPANHA, Antonio Manuel. Guiando a mão invisível: Direitos, 

Estado e Lei no Liberalismo monárquico português. Coimbra: Almedina, 2004. p.  489. 

[46] LE GOFF, J.; SCHIMITT, J. Op. Cit., p. 184-185. 

[47] LE GOFF, J. A bolsa e a vida. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 60. 

[48] LE GOFF, J.; SCHIMITT, J. Op. Cit., p. 184. 

[49] PETIT, Carlos. Del vsus mercatorvm al uso de comercio, notas y textos sobre la costumbre 

mercantil.Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-
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graduação.Curitiba, SER/UFPR, 2009. p. 28-29. 

[50] PETIT, C. Id. 

[51] PIRENE, H. Op. Cit., p. 121. 

[52] SHAKESPARE, Op. Cit., p. 30. 

[53] Ibid., p. 87. 

[54] PETIT, C. Ibid., p.  28-29. 

[55] Id. 

[56] PIRENNE, H. Op.Cit., p. 110. 

[57] SHEAKESPEARE, W. Op. Cit., p. 38-39. 

[58] PETIT, C. Ibid., p. 14-15. 

[59] PETIT, Carlos. Del vsus mercatorvm al uso de comercio, notas y textos sobre la costumbre 

mercantil.Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-

graduação.Curitiba, SER/UFPR, 2009. p. 14. 

[60] VILLEY, M. Op. Cit., p 101. 

[61] Acerca do tema ver: PETIT, Carlos. Derecho Mercantil: entre corporaciones y códigos. In: 

Hispania: entre derechos propios y derechos nacionales. Cuaderni Fiorentini, n. 34-35. Tomo I, 1990. p. 

318. 

[62] HESPANHA, Antonio Manuel. La senda amorosa del derecho: amor y iustitia en el discurso 

jurídico moderno. In: PETIT, Carlos. Pasiones del jurista: amor, memoria, melancolía, imaginación. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 26. 

[63] ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. p. 175. Daí que aponta Aristóteles a 

importância da pelos legisladores se preocupam mais com a amizade do que com a justiça, já que almejam a 

concórdia, sentimento semelhante ao da amizade, e também buscam afastar ao máximo a discórdia. 

[64] HESPANHA, A. M. Op. Cit., p. 50. 

[65] HESPANHA, A. M. Ibid, p. 25. 

[66] HESPANHA, A. M. Cultura jurídica europeia: Síntese de um milênio. 3. ed.  Lisboa: Europa-

América, 2003. p. 118 -119. 

[67] HESPANHA, Antonio Manuel. La senda amorosa del derecho: amor y iustitia en el discurso 

jurídico moderno. In: PETIT, Carlos. Pasiones del jurista: amor, memoria, melancolía, imaginación. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 48. 

[68] HESPANHA, A. M. Cultura jurídica europeia: Síntese de um milênio. 3. ed.  Lisboa: Europa-
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RESUMO 

A pesquisa sistematiza um breve estudo teórico sobre a estrutura do Sistema Tributário 

Nacional, enfocando os princípios constitucionais tributários como a suprema instância 

de proteção do contribuinte em face dos interesses fazendários. Analisa-se 

especificamente o conceito-jurídico tributário e o âmbito material de incidência 

relacionado ao imposto de renda, com vistas a concluir pela impossibilidade de 

tributação de verbas indenizatórias pelo referido imposto. A pesquisa teoriza ainda 

sobre a construção histórica dos direitos sociais trabalhistas, especialmente o direito ao 

lazer, que uma vez negado ao trabalhador, traduz-se em lesão a ser reparada por verba 

indenizatória. O objetivo central do ensaio é o de mostrar que a hora extraordinária, uma 

vez que possua a natureza indenizatória, não é passível de tributação pelo imposto de 

renda. Todavia, a tese vem sendo rechaçada pela jurisprudência atual do Superior 

Tribunal de Justiça, razão pela qual se analisa criticamente alguns arestos desta corte. A 

temática é da mais alta importância, uma vez que ao violar os princípios constitucionais 

tributários, o Fisco põe em xeque o Estado Democrático de Direito. O presente artigo se 

utiliza de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 

PALAVRAS-CHAVES: IMPOSTO DE RENDA; HORAS EXTRAORDINÁRIAS; 

INDENIZAÇÃO; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

ABSTRACT 
The research systematizes a brief theoretical study on the structure of the National 

Tributary System, focusing tributary constitutional principles as the supreme instance of 

the taxpayers protection faced with the government treasury interests. It analyzes 

specifically the tributary juridical concept and the substantial range of incidence related 

to income tax, aiming to conclude for the impossibility of assessment of compensated 

monies by the referred tax. The research still theorizes about the historical construction 

of the labor social rights, mainly the right to leisure, a right that once is denied to the 

employee, translate itself into an injury to be repaired by indemnification. The main 

objective of the research is to demonstrate that the overtime, once it has the nature of 

indemnification, is not liable of assessment by the income tax. However, the thesis has 

been refused by the jurisprudence of the Superior Court of Justice, whence the research 

analyzes critically some precedents of that court. The thematic is of utmost importance, 

since by violating tributary constitutional principles, the Government Treasury restrains 

the Democratic State of Law. The present study utilizes bibliographic and 

jurisprudential research. 

KEYWORDS: TAX INCOME; OVERTIME; INDEMNIFICATION; SUPERIOR 

COURT OF JUSTICE; DEMOCRATIC STATE OF LAW.  
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INTRODUÇÃO 

Durante o século XVIII, os produtores do Brasil colonial eram obrigados a 

pagar à metrópole portuguesa um pesado tributo que correspondia à quinta parte de toda 

a produção brasileira, ou seja, 20%.  Tal obrigação recaía principalmente sobre a 

produção de ouro, que estava a todo vapor em Minas Gerais. 

O tributo, também chamado de “O Quinto”, era tão odiado pela elite colonial 

que ficou conhecido como “O Quinto dos Infernos”. O acirramento das diferenças entre 

a Coroa portuguesa e a colônia gerou um lamentável episódio conhecido como a 

“Derrama”, ocasião em que os impostos em atraso foram cobrados de uma só vez. Eis o 

motivo que gerou uma das mais organizadas revoltas pró-Independência, a 

Inconfidência Mineira, a qual culminou com condenação à morte de Joaquim José da 

Silva Xavier, o Tiradentes. 

Os séculos transcorreram, a Independência foi conquistada, o Brasil aos poucos 

vem assumindo um papel de destaque na economia e na política internacional, mas a 

“derrama” tributária implacavelmente aumentou, aliás, dobrou. De fato, a carga 

tributária alcança mais de quarenta por cento de todas as riquezas produzidas no país. 

Em outras palavras, o brasileiro hoje paga “dois quintos do inferno”, de maneira o 

trabalho do início do ano até o fim do mês de maio somente se destina a verter 

recolhimentos para o Sistema Tributário Nacional. Em troca de quê? De um serviço 

público de qualidade questionável, gerido por parcela significativa de administradores 

inescrupulosos, que inelutavelmente conduzem os recursos públicos ao ralo da 

corrupção e do fisiologismo. 

O fato é que a voracidade tributária é tão complexa que vulnera o regime 

democrático e a ordem jurídica constitucional. No afã de arrecadar cada vez mais, o 

Estado Brasileiro acaba por executar cobranças tributárias manifestamente indevidas. 

Como se não bastasse, o Poder Judiciário, o qual deveria velar pela legalidade e pela 

preservação do Estado Democrático de Direito, não raro avaliza a desmesurada cobiça 

dos entes tributários, deixando a sociedade brasileira à deriva.   

No entanto, a relação entre o fisco e o contribuinte é essencial ao alcance dos 

fins sociais do Estado.  Dessa maneira, deve ser moldada à luz dos limites, princípios e 

regras alicerçados na Constituição Federal e no ordenamento jurídico como um todo. 

Somente assim, a obrigação tributária será legítima e afinada à sua precípua finalidade, 

qual seja, a redistribuição da riqueza e a consecução dos direitos fundamentais. 
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O imposto de renda e proventos de qualquer natureza assume uma importância 

ímpar na estrutura tributária brasileira, visto que é uma das maiores fontes de receita 

tributária da União, possuindo visível função fiscal. É um tributo que deve se pautar 

numa vasta gama de princípios constitucionais, que vão da legalidade à capacidade 

contributiva, a fim de executar os seus propósitos na conjuntura do Estado Social. 

O presente artigo se propõe essencialmente a analisar o sistema tributário 

nacional e os princípios basilares aplicáveis ao Direito Tributário que sustentam o 

Estado Democrático de Direito. Em seguida, critica-se recente e específica 

jurisprudência do STJ, a qual dá provimento à tributação das horas extras indenizadas 

por meio do imposto de renda. Por fim, pondera-se sobre os reflexos de tal 

posicionamento na ordem constitucional e na manutenção do Estado Democrático de 

Direito.   

 Em síntese, é o que se busca enfrentar no presente trabalho.  

  

1 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

A Constituição de 1988 representa, após longos anos de autoritarismo do 

período ditatorial, um marco importante no que diz respeito ao reconhecimento de 

direitos e garantias fundamentais, tanto de índole individual, como social. Fruto de um 

intenso debate pluralista entre diversos setores da sociedade, a “Constituição Cidadã” 

tornou-se um importante instrumento democrático de efetivação dos valores 

fundamentais de uma sociedade aberta. 1[1]  

Ocupando o topo da pirâmide jurídica, é a Constituição Federal que dá 

fundamento de validade às demais normas do ordenamento jurídico, vinculando 

igualmente a conduta dos entes federativos sob o manto da estrita legalidade. De fato, a 

Lei Maior submete todos ao seu comando, não apenas os cidadãos, mas o próprio poder 

estatal, nas suas funções legislativa, executiva e judiciária. É tal conjuntura que torna 

possível o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. 

No que diz respeito ao Sistema Tributário Nacional, a Constituição Federal de 

1988 o disciplinou com o objetivo de proteger o contribuinte das arbitrariedades do 

Fisco. Sensível à cultura perdulária do Estado Brasileiro, o constituinte originário 

plasmou na Constituição princípios e regras de organização do sistema tributário, de 
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maneira a evitar desmesurado ônus ao contribuinte. Conforme preconiza César Afonso, 

“tendo o constituinte plena consciência de que a carga tributária é excessiva, optou, 

como já fizera o constituinte anterior, por um sistema rígido, pelo qual tudo o que 

estiver em lei é permitido ao Fisco e nada obriga ao contribuinte se em lei não 

estiver”.1[2]  

Enfatize-se: na atual fase pós-positivista os princípios são elevados ao status 

constitucional e, assim, ficam no solo do Estado Democrático a bandeira da supremacia 

axiológica dos direitos fundamentais. Desse modo, atingem máxima normatividade, 

constituindo, simultaneamente, o alicerce de todo o ordenamento jurídico e o cume da 

pirâmide normativa. Os princípios “são as linhas mestras, os grandes nortes, as 

diretrizes magnas do sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda a 

sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo (poderes 

constituídos)”.1[3] 

Qualquer especulação acerca do caráter programático de tais normas foi 

completamente afastada; os princípios constitucionais, positivados na forma de direitos 

fundamentais, possuem agora eficácia plena. Sobre o tópico, traslade-se a doutrina de 

Marcelo Guerra: 

Ora, os direitos fundamentais são positivados no ordenamento jurídico 
através de normas com estrutura de princípio. Mas ainda: tais normas 

situam-se no ápice da pirâmide normativa, ou seja, ocupam a posição 

hierárquica mais elevada no ordenamento. Dessa forma, impõe-se 

reconhecer que os direitos fundamentais são juridicamente exigíveis, vale 

dizer justificáveis, e que, para tanto, não podem estar a depender de normas 
de posição hierárquica inferior àquelas que o prevêem. Superada, assim, a 

subordinação dos direitos fundamentais à intervenção do legislador infra-

constitucional.1[4] 

  

Em verdade, conforme enfatiza Paulo Bonavides, “os princípios são o oxigênio 

das Constituições na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os sistemas 

constitucionais granjeiam a unidade de sentido e auferem a valoração de sua unidade 

normativa.”1[5] Todo o ordenamento jurídico é norteado por princípios constitucionais 

permeados de máxima normatividade e carga valorativa, tornando-se pontos essenciais 

na construção do Estado Democrático de Direito. Como diria Oswaldo Aranha Bandeira 

de Melo, devemos voltar os olhos para os primeiros princípios assim como o arquiteto, 

ao construir um prédio, mais se deve preocupar com a solidez dos alicerces que com as 

cores vistosas das paredes.1[6]  
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Desse modo, não mais podem os princípios ser encarados como meras pautas 

políticas e abstratas, destituídas de eficácia jurídica. O Poder Público deve se vincular 

obrigatoriamente à observância destes princípios, por meio da aplicação, interpretação 

ou produção das normas.1[7] 

O princípio da legalidade está sacramentado no artigo 150, I, da CF/88, 

impedindo aos entes federativos o aumento ou instituição de tributo sem uma lei que o 

estabeleça. O princípio da legalidade impõe uma plena compatibilização entre o fato 

gerador e a hipótese de incidência legalmente prescrita. Trata-se de um princípio de 

máxima normatividade, a espinha dorsal de todo o sistema tributário, tendo por missão 

garantir a segurança jurídica na tormentosa relação entre o Fisco e o contribuinte. 

“Incontroverso, pois, que a cobrança de qualquer tributo pela Fazenda Pública 

(nacional, estadual, municipal ou distrital) só poderá ser validamente operada se houver 

uma lei que a autorize. O princípio da legalidade é um limite intransponível à atuação 

do Fisco”.1[8] 

O princípio da isonomia tributária está contido no artigo 150, II da CF/88. “[...] 

é a projeção, na área tributária, do princípio geral da isonomia jurídica, ou princípio 

pelo qual todos são iguais perante a lei. Apresenta-se aqui como garantia de tratamento 

uniforme, pela entidade tributante, de quantos se encontrem em condições iguais.”1[9] 

Dito sob outro giro verbal, aqueles que se encontram em desigual situação, podem ser 

tratados de maneira desigual, a fim de atingir a isonomia jurídica.  

O princípio da igualdade, numa visão dogmática e dirigida ao aplicador da lei, 

diz respeito à correlação entre a hipótese de incidência da norma e a sua concretização 

no mundo dos fatos. Em outras palavras, “realizada a hipótese normativa, a 

consequência deve ser igual, sem qualquer distinção decorrente de quem seja a pessoa 

envolvida”.1[10] Os princípios da universalidade, generalidade e progressividade, 

aplicáveis diretamente ao imposto de renda por força do artigo 153, § 2º da CF/88, são 

ramificações da isonomia tributária.1[11] 

O princípio da anterioridade estampa-se no art. 150, III, “b” da CF, vedando a 

cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou. Com o advento da EC n. 42/2003, acrescentou-se a alínea 

“c” ao inciso III do art. 150, a qual promoveu a vedação da cobrança de tributos antes 

de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou, sem prejuízo da exigência da anterioridade da lei ao exercício financeiro da 
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cobrança. A anterioridade correlaciona-se com o princípio da irretroatividade da lei, 

visando a promover a segurança das relações jurídicas, mas com ele não se 

confunde.1[12]  

O princípio da vedação do confisco encontra guarida no artigo 150, IV da CF. 

Derivado do princípio da capacidade contributiva, o referido princípio limita o direito 

do Fisco de expropriar bens privados. De maneira que os tributos devem ser modulados 

de forma a não incidir sobre os recursos imprescindíveis à manutenção das necessidades 

básicas das pessoas (mínimo vital).1[13] “Porque constitui receita ordinária, o tributo 

deve ser um ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício 

do desfrute normal de seus bens de vida. Por isto mesmo é que não pode ser 

confiscatório.”1[14]  

O princípio da vedação do confisco se aplica ao imposto de renda, na medida 

em que a tributação deverá apenas incidir sobre a parte do fato econômico realizado 

pelo contribuinte. E essa parte é exatamente o acréscimo patrimonial auferido pelas 

pessoas físicas ou jurídicas.1[15]  

Segundo Alberto Xavier, todos os princípios aplicáveis ao sistema tributário 

são conexos ao princípio da legalidade, ainda que guardem autonomia, pois enquanto a 

legalidade concentra-se na lei, os princípios da anterioridade e da irretroatividade, por 

exemplo, dizem respeito às características cronológicas de que se deve revestir a 

lei.1[16]  

É assim, por meio dos princípios e regras constitucionais que se constrói o 

Sistema Tributário Nacional. Toda e qualquer lei, ato administrativo ou interpretação 

judicial que vá de encontro a este sistema põe em xeque não apenas o Estado de Direito, 

mas também o próprio regime democrático.   

  

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E 

PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. 

O imposto de renda surgiu na Inglaterra em 1799, sendo recepcionado nos 

Estados Unidos em 1913. Ainda hoje os juros das dívidas públicas desses países 

submetem-se à incidência deste tributo. No Brasil, o imposto de renda foi proposto pela 

primeira vez no ano de 1867 pelo Visconde de Jequitinhonha, mas suscitou inúmeras 

críticas e controvérsias na Câmara dos Deputados e no Conselho de Estado. Em 1879, 
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Afonso Celso iniciou o primeiro inquérito sobre a conveniência de introduzir, no Brasil, 

o imposto sobre a renda. Todavia, somente em 1924 é que surgia no Brasil o imposto de 

renda.1[17] 

O tributo é de competência da União Federal, sendo a principal fonte de receita 

tributária deste ente federativo. Possui, assim, nítida função fiscal. Demais disso, o 

imposto de renda, como é geralmente conhecido, é poderoso instrumento de intervenção 

do Poder Público no domínio econômico, uma vez que desempenha primoroso papel na 

redistribuição de riquezas de pessoas e lugares. Atua, portanto, na manutenção do 

equilíbrio e desenvolvimento econômico das diversas regiões, a qual se dá por meio de 

incentivos fiscais oriundos das superintendências de desenvolvimento regionais. É neste 

sentido que se afirma que o imposto de renda também possui função extrafiscal bastante 

relevante.1[18]  

2.1 Conceito jurídico-tributário de renda 

O imposto de renda tem a previsão de sua hipótese de incidência insculpida no 

artigo 153, III da CF c/c o artigo 43 do CTN brasileiro, este último já com as adições de 

dois parágrafos oriundos da Lei Complementar n.104, de 10.1.2001: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

(...) 

III – renda e proventos de qualquer natureza 

  

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica e jurídica: 

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; 

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 

rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem e da forma de percepção. 

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, 

para fins de incidência do imposto referido neste artigo. 

  

A tarefa inicial do intérprete é o de estabelecer o conceito de “renda e 

proventos de qualquer natureza” a partir de uma construção constitucional, em harmonia 

com os ditames da melhor hermenêutica.1[19] Em que pese o fato de parte da doutrina, 

principalmente a elaborada por economistas e financistas, apontar diversos conceitos de 

renda a partir da Ciência Econômica1[20], o conceito jurídico-tributário de renda deve 

ser perquirido no próprio Direito Positivo.1[21] De fato, o conceito de renda não pode 
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ficar à disposição do legislador infraconstitucional. Sobre o tópico, lúcidas são as lições 

de Hugo de Brito Machado: 

Em face das controvérsias a respeito do conceito de renda, há quem sustente 

que o legislador pode livremente fixar o que como tal se deva entender. 

Assim, porém, não nos parece que seja. Entender que o legislador é 

inteiramente livre para fixar o conceito de renda e de proventos importa 

deixar sem qualquer significação o preceito constitucional respectivo. A 

Constituição, ao atribuir competência tributária à União, alude a renda e a 

proventos. Assim, entender-se que o legislador ordinário pode conceituar, 

livremente, essas categorias implica admitir que esse legislador ordinário 

pode ampliar, ilimitadamente, essa atribuição de competências, e tal não se 

pode conceber em um sistema tributário como o brasileiro.1[22]  

  

Por outro lado, faz-se imprescindível a dedução do conceito de renda da 

Constituição Federal, uma vez que este não está lá explicitado.1[23] O texto 

constitucional oferece todos os parâmetros necessários à correta definição 

infraconstitucional da incidência tributária, tais como a hipótese de incidência, o sujeito 

ativo e passivo, a base de cálculo e alíquota possíveis. Tais conceitos, embora genéricos 

e carregados de incertezas, constituem o conteúdo semântico mínimo do conceito 

constitucional de renda.1[24] Deste modo, deve o legislador, ao delimitar a hipótese de 

incidência do imposto de renda, escolher uma das significações razoáveis para a 

expressão. “Se, no exercício dessa liberdade, o legislador transpõe o quadro, ou 

moldura, que a Ciência do Direito estabelece, definindo como renda o que renda não é, 

em qualquer de seus significados aceitáveis, agride a Constituição.”1[25]  

De acordo com o artigo 43, I e II do CTN, afirma-se que o âmbito material de 

incidência do imposto de renda é a aquisição de renda, oriunda do produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos, assim como o de proventos de qualquer natureza, 

entendidos na forma de acréscimos patrimoniais não relacionados à renda.  

Repare-se que a ideia do acréscimo patrimonial aplica-se tanto à renda (inciso 

I) como aos proventos (inciso II). “Muito embora a ele o inciso I não aluda, a presença 

da palavra produto, que nele figura, é bastante para deixar claro a idéia de 

incremento.”1[26] Conforme pondera José Arthur Lima Gonçalves, “para que haja 

renda, deve haver um acréscimo patrimonial – aqui entendido como incremento 

(material ou imaterial, representado por qualquer espécie de direitos ou bens, de 

qualquer natureza – o que importa é o valor em moeda do objeto desses direitos) – ao 

conjunto líquido de direitos de um dado sujeito.”1[27]  

Enquanto o patrimônio tem uma natureza estática e consiste em uma resultante 

do conjunto de bens e direitos de certa pessoa num determinado momento no tempo, a 

renda, por sua vez, possui uma natureza dinâmica, porquanto pressupõe a análise 
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comparativa do patrimônio de determinado titular em, no mínimo, dois momentos 

distintos no tempo. É a eventual variação patrimonial positiva verificada num lapso 

temporal que caracteriza a renda para fins tributários.1[28]   

   A fonte ou origem é outra peculiaridade limitativa do conceito de renda, pois 

não é qualquer acréscimo patrimonial que neste se enquadra. A fonte deve 

necessariamente pertencer a seu titular, podendo consistir no capital (patrimônio), no 

trabalho (força laboral) ou na associação de ambos. 

Ressalve-se ainda que o conceito de renda não se confunde com meras receitas, 

ingressos ou movimentações financeiras, os quais são inúteis à configuração do fato 

gerador do imposto de renda. A configuração da renda tão-somente surge quando se 

deduz das receitas todas as despesas necessárias à sua obtenção, devendo o sistema 

tributário salvaguardar as condições mínimas necessárias à manutenção do contribuinte 

e de seus dependentes.1[29]  

2.2 Da inadequação de verbas indenizatórias à hipótese de incidência do imposto 

de renda. 

Como ressaltado no item anterior, o conceito de renda e proventos, para fins de 

tributação pelo imposto de renda, traz inserto em seu bojo o pressuposto do acréscimo 

patrimonial, i.e., o incremento do conjunto líquido de direitos do sujeito passivo da 

obrigação tributária.  “A expressão acréscimo patrimonial é, portanto, de rigor, o 

elemento fundamental para que haja o fato gerador do tributo.”1[30]  

Por seu turno, o conceito de indenização ou reparação caracteriza-se pela 

recomposição de uma prévia situação patrimonial da vítima, a qual foi diminuída em 

virtude de ato lesivo perpetrado por um determinado agressor. “Indenizar significa 

tornar indene, isto é, reparar prejuízo porventura sofrido. De modo que, em regra, não 

deve o prejudicado experimentar lucro na indenização.”1[31] A indenização, portanto, 

restabelece o status quo ante do patrimônio material ou imaterial do ofendido.   

Como já ressaltado, o imposto de renda só pode alcançar a aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica, vale dizer, acréscimo patrimonial, 

experimentado durante certo período. Logo, não é qualquer entrada de dinheiro nos 

cofres de uma pessoa (física ou jurídica) que pode ser alcançada pelo imposto de renda, 

i.e., tudo que não tipificar ganhos durante um período, mas simples transformações de 

riqueza, não se enquadra na área traçada pelo art. 153, III, da Constituição Federal.1[32] 
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No tocante às indenizações, não há geração de renda ou acréscimos 

patrimoniais de qualquer espécie. O que existe sim é uma compensação, em pecúnia, 

por dano sofrido. Em outras palavras, o direito lesado é convertido numa quantia de 

dinheiro. O patrimônio da pessoa lesada não aumenta de valor, ao contrário disto, 

simplesmente é reposicionado ao estado em que se encontrava antes do advento do 

gravame (status quo ante). Resta pacificado de longa data na doutrina e jurisprudência 

que a expressão “renda e proventos de qualquer natureza” não engloba as importâncias 

percebidas a título de indenização.1[33]  

Portanto, o valor auferido a título indenizatório não se amolda ao fato gerador 

do imposto de renda, pois nele se mostra de todo ausente o sentido de acréscimo 

patrimonial. Ao contrário disso, ressuma apenas a vocação meramente compensatória 

ou reparatória pelas perdas sofridas.1[34] 

O dever indenizatório pode ocorrer em virtude de danos materiais ou danos 

morais.1[35] No caso do dano material, a pessoa sofre um decréscimo em seu 

patrimônio físico. Ao violar o direito alheio e causar dano, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imperícia, comete o agressor ato ilícito.  

Verificando-se, no caso concreto, o dano da vítima, a conduta dolosa ou 

culposa do agressor e o nexo de causalidade entre ambos, inevitavelmente seguir-se-á o 

dever reparatório. É o que se extrai dos artigos 186 e 927 do CC, in verbis: 

  

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. 

(...) 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

  

O dano material pode advir também de inadimplemento contratual, sujeitando 

o contraente culpado à reparação por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código 

Civil. 

É de todo oportuno ressaltar que mesmo o Fisco reconhece a intributabilidade 

por imposto de renda das indenizações por dano material, conforme se extrai do art. 39, 

inciso XVI e XVIII do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, o qual regulamenta o 

imposto de renda. 
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Não menos prejudicial é o dano moral. Há circunstâncias em que o ato ilícito 

desfere lesões de natureza espiritual, psíquica ou emocional, afetando diretamente a 

personalidade da vítima. Lúcida e percuciente é a doutrina de Eduardo Zannoni. 

Confira-se: 

Existem danos cujo conteúdo não é dinheiro, nem uma coisa comercialmente 

reduzível a dinheiro, senão a dor, o espanto, a emoção, a afronta, a aflição 

física ou moral e, em geral, uma sensação dolorosa experimentada pelas 

pessoas atribuindo à palavra dor seu mais extenso significado. Estamos no 

umbral do dano moral que, apesar de ser traduzido em ressarcimento 

pecuniário, não afeta valores econômicos.1[36] 

  

Conforme preconiza Caio Mário da Silva Pereira, “o fundamento da 

reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o 

indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-

se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.”1[37] 

É por isso que não se enxerga qualquer diferença ontológica entre a reparação 

por dano material e a por dano moral. Ambas apenas restauram um patrimônio violado. 

Na indenização por dano moral, o pagamento objetiva compensar a perda (redução) da 

sensação de bem-estar do indivíduo. Não há aumento patrimonial, mas um retorno, ou 

pelo menos a busca de um nível de satisfação e bem-estar verificado antes da 

lesão.1[38] 

A conclusão exsurge de forma insofismável: a indenização por dano moral 

também não se ajusta à hipótese de incidência do imposto de renda, razão pela qual não 

é passível de tributação. 

Todavia, na ânsia de arrecadar recursos, à míngua dos princípios e regras 

constitucionais que regem o Sistema Tributário Nacional, o Fisco se posiciona 

institucionalmente no sentido da obrigatoriedade da tributação dos valores auferidos em 

reparação por danos morais. Tal informação está registrada em arquivo de perguntas e 

respostas sobre o IRPF 2010, disponibilizado no site da Receita Federal: 

  

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

209 – Qual é o tratamento tributário da indenização recebida por danos 

morais? 

Essa indenização, paga por pessoa física ou jurídica, em virtude de acordo ou 
decisão judicial, é rendimento tributável sujeito à incidência do imposto 

sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste. ( Decreto nº 3.000, de 26 de 

março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 

718) 
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Como bem acentua Bradson Camelo, “esta posição do fisco está equivocada, 

havendo erro até na remissão legal citada (na parte final) pois esta trata do procedimento 

de retenção do tributo e não de incidência do imposto de renda sobre indenização por 

dano moral.”1[39] 

  

3 DA LIMITAÇÃO À DURAÇÃO DO TRABALHO E DO DIREITO AO LAZER 

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS.  

Da publicação do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx em 1848 a 

Constituição de Weimar de 1919, o Estado Liberal aos poucos foi amadurecendo a ideia 

de se converter no Estado Social. “O velho liberalismo, na estreiteza de sua formulação 

habitual, não pôde resolver o problema essencial de ordem econômica das vastas 

camadas proletárias da sociedade, e por isso entrou irremediavelmente em crise.”1[40] 

O Estado, agora renovado pela descoberta da segunda dimensão dos direitos 

fundamentais, se caracteriza, sobretudo, pela incorporação de medidas de caráter social 

nas Constituições dos países democráticos, e pela intensificação da legislação ordinária 

em todas as nações civilizadas, abrangendo todos os aspectos da regulamentação do 

trabalho.1[41]  

É nesse contexto que surge o Direito do Trabalho, um instrumento de proteção 

do hipossuficiente na relação de emprego, qual seja, o trabalhador. Sem embargo das 

inúmeras melhorias que a legislação trabalhista trouxe à classe operária, a 

institucionalização dos direitos trabalhistas pode ser vista como um instrumento do qual 

se valeu a burguesia com vistas a anestesiar e manipular o movimento operário. Desse 

modo, evitou-se o acirramento dos ânimos a ponto de gerar mais uma Revolução 

Socialista na Europa, a exemplo da Revolução Russa de 1917.  

Segundo Arnaldo Süssekind, a Conferência da OIT, realizada na cidade norte-

americana da Filadélfia aprovou uma Declaração referente aos fins e objetivos da 

Organização. Esse instrumento jurídico, conhecido como “Declaração da Filadélfia 

juntamente com a nova “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 são as duas mais 
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importantes fontes de direitos sociais consagrados pelas constituições 

contemporâneas.1[42]  

No Brasil, a construção do Direito do Trabalho não apresenta as mesmas 

características. Com imenso território e em grande parte ainda baseado nos resíduos de 

um sistema colonial, ruralista e voltado para o exterior, o Brasil não teve tempo para 

enfrentar os problemas surgidos com a 1ª e a 2ª Revoluções Industriais. Deste modo, 

grande parte da legislação trabalhista surgiu pós-Revolução de 1930, de cima para 

baixo, uma obra do Estado corporativista e paternalista de Getúlio Vargas.1[43] A 

primeira Constituição brasileira a assegurar os direitos sociais trabalhistas foi a de 1934. 

Por seu turno, a Constituição Federal de 1988, ratificou e ampliou os direitos sociais 

trabalhistas no artigo 6º e seguintes. 

O fato é que a relação jurídica de emprego possui duas obrigações 

fundamentais que ilustram todo e qualquer contrato de trabalho, i.e., o salário pago pelo 

empregador e a duração do trabalho prestado pelo empregado. “Salário e jornada 

sempre foram, de fato, os temas centrais e mais polarizantes brandidos ao longo das 

lutas trabalhistas que conduziram à construção e desenvolvimento desse ramo 

especializado do Direito.”1[44] De um lado a classe patronal, sempre buscando 

minimizar o salário e maximizar a duração do trabalho; do outro lado a classe obreira, 

tentando  maximizar o salário e minimizar a duração do trabalho. 

O Direito do Trabalho impõe limites à duração do trabalho em virtude de três 

principais fundamentos: a) de natureza biológica, pois elimina ou reduz os problemas 

físicos e psicológicos oriundos da fadiga; b) de caráter social, por ensejar a participação 

do trabalhador em atividades físicas, recreativas, culturais e familiares, aumentando o 

bem-estar e a qualidade de vida e c) de ordem econômica, porquanto restringe o 

desemprego e aumenta a produtividade do trabalhador, mantendo-o efetivamente na 

população economicamente ativa.1[45]  

A duração do trabalho é um dos mais clássicos direitos sociais trabalhistas, 

encontrando guarida constitucional nos incisos XIII e XIV do art. 7º da Lei Maior, os 

quais limitam a duração do trabalho a oito horas diárias e quarenta e quatro horas 

semanais, ou, em se tratando de turno ininterrupto de revezamento, a seis horas diárias. 

Ao limitar a duração do trabalho, o escopo do constituinte originário é 

justamente o de promover o direito social ao lazer (art. 6º CF/88) e os valores sociais do 

trabalho (art. 1º CF/88), fundamentos cardeais do Estado Brasileiro. Objetiva-se, 
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outrossim, “proteger a saúde do trabalhador, evitando explorações e agressões à sua 

própria personalidade.”1[46] 

Entenda-se lazer como “um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 

dedicar-se voluntariamente, seja para descansar, ou para divertir-se, ou para desenvolver 

a sua informação ou sua formação desinteressada, sua vontade na participação social ou 

sua livre capacidade criadora.”1[47]  

O lazer e o descanso são fundamentais para a saúde e qualidade de vida do 

trabalhador, além de melhorar a própria eficiência no trabalho e reduzir os riscos de 

acidentes. Lúcidas são as lições do jurista Maurício Godinho Delgado: 

  

É importante enfatizar que o maior ou menor espaçamento da jornada (e 

duração semanal e mensal do labor) atua, diretamente, na deterioração ou 
melhoria das condições internas de trabalho na empresa, comprometendo ou 

aperfeiçoando uma estratégia de redução dos riscos e malefícios inerentes ao 

ambiente de prestação de serviços. Noutras palavras, a modulação da duração 

do trabalho é parte integrante de qualquer política de saúde pública, uma vez 

que influencia, exponencialmente, a eficácia das medidas de medicina e 

segurança do trabalho adotadas na empresa. Do mesmo modo que a 

ampliação da jornada (inclusive com a prestação de horas extras) acentua, 

dastricamente, as probabilidades de ocorrência de doenças profissionais ou 

acidentes de trabalho, sua redução, diminui, de maneira significativa, tais 

probabilidades da denominada “infortunística do trabalho”.1[48]  

  

Como se vê, a limitação da duração do trabalho possui singular importância no 

desenvolvimento do Direito do Trabalho. O lazer e o descanso são direitos sociais 

trabalhistas da mais refinada importância, dignos de proteção constitucional. Tal 

premissa é decisiva para a construção do tópico central do presente trabalho, adiante 

estampado. 

  

4 DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DO ADICIONAL DE HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS MEDIANTE IMPOSTO DE RENDA: UMA DISCUSSÃO 

SOBRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

Nesse ínterim, é de todo oportuno tecer algumas considerações sobre as horas 

extraordinárias. Segundo preleciona Arnaldo Süssekind, haverá trabalho extraordinário 

toda vez que o empregado laborar ou permanecer à disposição da empresa além da 

jornada normal de trabalho1[49], ou seja, quando laborar mais de oito horas diárias e 

quarenta e quatro horas semanais, como regra geral.1[50]   
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A Constituição Federal prescreve em seu art. 7º, inciso XVI que a remuneração 

do serviço extraordinário será superior, no mínimo, em cinquenta cento à do normal. De 

observar ainda que o trabalho efetuado aos domingos e feriados deve ser recompensado 

com um adicional de 100% sobre a remuneração normal, conforme determina legislação 

infraconstitucional. A referida parcela é mais conhecida pela rubrica de “adicional de 

horas extras.”  

Neste ponto é de bom alvitre analisar a natureza jurídica dos valores pagos em 

compensação ao labor extraordinário. Conforme ensina Maurício Godinho Delgado, os 

valores auferidos a título de labor extraordinário possuem natureza salarial e, quando 

habitualmente prestado reflete-se, pela média, em rubricas tais como aviso prévio, férias 

e 13º salário. No FGTS, refletem-se as horas extras ainda que prestadas de forma 

eventual.1[51]  

Porém, “nem sempre as horas extras irão possuir natureza salarial. Aliás, raras 

são as situações em que isso se verificará. É preciso analisar cada situação específica 

para lhe conferir tal natureza ou natureza diversa, pois dela decorrerão diversos efeitos, 

dentre eles, os tributários.”1[52] 

“A lei brasileira permite horas extraordinárias em cinco casos: acordo de 

prorrogação, sistema de compensação, força maior, conclusão de serviços inadiáveis e 

recuperação das horas de paralisação.”1[53] Fora dessas hipóteses ou agindo em 

desatendimento à legislação que as regula, as horas extraordinárias serão consideradas 

ilícitas, sujeitando o empregador inclusive a penalidade administrativa por 

descumprimento da legislação trabalhista. É o caso, por exemplo, da instituição de um 

banco de horas sem acordo ou convenção coletiva, das horas extras que suplantem a 

décima hora de trabalho diária na hipótese de acordo de prorrogação, ou mesmo da 

imposição patronal de jornada suplementar ao trabalhador sem um motivo ponderoso 

que o justifique, tais como força maior ou conclusão de serviços inadiáveis, entre 

inúmeros outros casos.  

A jornada suplementar ilícita lesiona o trabalhador, principalmente sob o 

aspecto imaterial, pois o labor excessivo descompensa o seu direito de lazer e descanso. 

Isto significa menos tempo para a família, a comunidade e para o exercício de 

atividades que permitam a inserção social e o aumento da qualidade de vida dos 

assalariados. Reféns da própria condição subalterna e da desmesurada ganância de 
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certos patrões, inúmeros trabalhadores quedam-se impotentes diante da ilicitude, pelo 

menos enquanto dura o contrato de trabalho.  

Ora, se o empregador deliberadamente viola o ordenamento jurídico por meio 

da imposição de horas extraordinárias ilícitas ou mesmo contratando-as licitamente, 

deixa de pagá-las no devido tempo por culpa ou dolo, dúvidas não há de que gera danos, 

os quais devem ser reparados por justa indenização, nos termos do artigo 927 do Código 

Civil.  

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao 13º salário, aviso prévio, férias e o 

seu terço constitucional, por exemplo, quando não usufruídos no curso do contrato de 

trabalho. Todas estas verbas, quando pagas por ocasião do término contratual ou mesmo 

por execução de sentença trabalhista, por exemplo, revestir-se-ão de natureza 

indenizatória.  

Quando um trabalhador trabalha doze meses consecutivos, tem direito a gozar 

férias que, regra geral, equivale a trinta dias consecutivos. Se tendo adquirido o direito a 

férias o empregado é dispensado antes de gozá-las, é óbvio que o valor recebido sob a 

rubrica de "férias simples” no termo rescisório do contrato de trabalho possui natureza 

indenizatória. Dito por outro giro verbal, o referido valor serve tão-somente para reparar 

os trinta dias de descanso e recuperação, que agora se transformaram em dias de 

preocupação e ansiosa busca por um novo emprego. Ilação similar ocorre com as horas 

extras ilícitas ou horas extras lícitas inadimplidas, ganhas em virtude de acordo ou 

execução trabalhista – a condenação ou acordo respectivos compensam a lesão moral a 

qual foi submetido o trabalhador, privado, por imposição patronal, de seu direito ao 

lazer.    

Não por menos já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, cristalizando a 

matéria por meio da Súmula n. 1251[54], que “os juízes que trabalham em Câmaras de 

Férias não recebem, por seu trabalho, vencimentos, mas indenização, visto que 

sacrificam seu lazer para julgar as questões, hoje em número maior do que a capacidade 

do Poder Judiciário de atender aos jurisdicionados.”1[55] Mutatis mutandis, não há 

qualquer diferença entre o valor reparatório ganho a título de horas extras ilícitas, em 

que o lazer do trabalhador é sacrificado, à míngua do ordenamento jurídico, por 

imposição da empresa, e a remuneração que percebem os juízes por trabalharem nas 

férias. 
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Como já ressaltado no item 2.2, verbas indenizatórias não se amoldam ao fato 

gerador do imposto de renda e de proventos de qualquer natureza, uma vez que a 

indenização não traduz geração de renda ou acréscimo patrimonial de qualquer espécie. 

De igual modo, não há que se falar em disponibilidade econômica ou jurídica, pois 

simplesmente repara-se, em dinheiro, a lesão verificada aos direitos do trabalhador.  

Ora, se os valores auferidos em virtude de horas extraordinárias exploradas 

ilicitamente apenas reparam o direito ao lazer e ao descanso, e, desse modo, possuem 

natureza indenizatória, forçoso se concluir que não se enquadram no fato gerador do 

imposto de renda, conforme definido no artigo 43 do CTN. De fato, quando da 

prestação de tais horas extras não há qualquer acréscimo patrimonial tampouco 

disponibilidade econômica ou jurídica, mas apenas uma reparação, uma indenização do 

lazer não usufruído. 

A jurisprudência do STJ consagrou a tese aqui exposta até por volta do ano de 

2005, como se verifica nos arestos a seguir colacionados: 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO. NÃO-

INCIDÊNCIA 1. É correto o entendimento manifestado nos autos de que "a 

hora-extra, de regra, possui natureza salarial, pois se trata de 

complementação vencimental ...". 2. Não menos correta, também, a 

conclusão de que quando o pagamento, embora feito a título de hora-extra, 

consagra verba indenizatória, não sofre a incidência de imposto de renda. 3. 
Situação fática em que o empregado recebe valores de caráter indenizatório 

por não lhe ter sido possível gozar repouso remunerado, por interesse do 

empregador. 4. Declaração da empresa atestando que pagou, legalmente, 

indenização. Caracterização deste panorama sem vício a maculá-la.5. 

Recurso provido. (STJ, REsp 584.182/RN, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, 1.T., julgado em 27.04.2004, DJU de 30.08.2004, p.216) 

  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

VERBAS INDENIZATÓRIAS. HORAS-EXTRAS TRABALHADAS 

(IHT). NÃO-INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULAS NºS 

125 E 136/STJ. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que 

proveu o recurso especial do particular. 2. O acórdão a quo entendeu pela 

incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias (horas-extras 

trabalhadas). 3. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição 

da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza 

(art. 43 do CTN). 4. A indenização especial, o 13º salário, as férias, o abono 

pecuniário não gozados, assim como a indenização de horas trabalhadas 

(IHT), não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda 
e, portanto, não são fatos imponíveis à hipótese de incidência do IR, 

tipificada pelo art. 43 do CTN. A referida indenização não é renda nem 

proventos. 5. Inteligência das Súmulas nºs 125 e 136/STJ. 6. Precedentes 

desta Corte Superior. 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no 

REsp 670.716/RN, Rel. Ministro José Delgado, 1.T, julgado em 20.10.2005, 

DJU de 1º.02.2006, p.444)1[56] 
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Todavia, sem qualquer motivo jurídico plausível, as turmas da Corte Superior 

de Justiça alteraram o seu entendimento a partir deste mesmo ano de 2005. A sede de 

arrecadação do Fisco ganhou um fortíssimo aliado no STJ, o qual passou a chancelar a 

tese de que horas extras auferidas a título indenizatório são tributáveis por meio do 

imposto de renda. Confira-se:                      

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO, FEITO PELO 

EMPREGADOR A SEU EMPREGADO, DE INDENIZAÇÃO POR 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO 

DAS INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS AO PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO 

IMATERIAL. PRECEDENTES (RESP 674.392-SC E RESP 637.623-PR).  

1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 

gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos 

patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do 

contribuinte.  

2. Indenização é a prestação destinada a reparar ou recompensar o dano 

causado a um bem jurídico. Os bens jurídicos lesados podem ser (a) de 

natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de 

natureza não-patrimonial (= integrantes do patrimônio imaterial ou moral), e, 

em qualquer das hipóteses, quando não recompostos in natura, obrigam o 

causador do dano a uma prestação substitutiva em dinheiro.  

3. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, 

dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere. Quando se indeniza 

dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano emergente), o 

pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial 

ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento no 

patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando [...] (c) se referir a 

dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou 

redução do patrimônio material). 

4. A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura fato gerador 

do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que o 

crédito tributário esteja excluído por isenção legal, como é o caso das 

hipóteses dos incisos XVI, XVII, XIX, XX e XXIII do art. 39 do 

Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 

aprovado pelo Decreto 3.000, de 31.03.99.  

5. No caso dos autos, o pagamento refere-se a direitos trabalhistas de 

natureza remuneratória (horas-extras). Ainda que decorra de transação entre 

as partes (acordo coletivo) e seja a menor ou estimativo, tal pagamento 

mantém sua natureza jurídica, não podendo ser considerado indenização. E, 

mesmo que de indenização se tratasse, estaria ainda assim sujeito à tributação 

do imposto de renda, já que (a) importou acréscimo patrimonial e (b) não está 

arrolado entre as hipóteses de isenção previstas em lei (art. 39 do RIR, 

aprovado pelo Decreto 3.000/99). 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp 

695.499/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1 T., julgado em 19.09.2006, 

DJU de 23.11.2006, p.218) 1[57] 

  
  

Repare-se a incongruência técnica da nova orientação do STJ. Nos itens 1 e 2 

do aresto acima consignado, define-se o conceito do imposto de renda e de indenização, 

esta última considerada uma recompensa a bens jurídicos lesados nos planos material 
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e/ou moral. No item 3, todavia, adota tese jurídica no sentido de tributar indenização por 

danos morais.  

O raciocino da 1ª Tuma do STJ é falacioso, inconsistente e permeado por 

atecnias. Ora, se a indenização pode se traduzir numa compensação pecuniária em 

virtude de um direito lesado, como pode a reparação por danos morais conduzir a 

acréscimo patrimonial, de maneira a se inserir na hipótese de incidência do imposto de 

renda? Compensação e acréscimo são dois conceitos mutuamente exclusivos, razão pela 

qual é totalmente insustentável teorizar sobre a tributação por imposto de renda de 

verbas indenizatórias, quer seja lesado o patrimônio material ou imaterial.1[58] 

Os itens 5 e 6 são calcados em premissas igualmente inconsistentes. Parte, a 

priori, do argumento de que horas extras possuem natureza remuneratória. No caso em 

questão nítida é a natureza indenizatória das horas extraordinárias. Importante ressaltar 

que o próprio relator do Recurso Especial sob análise, Ministro Francisco Falcão, voto 

vencido ao lado do Ministro Luiz Fux, posicionou-se contra a tributação das referidas 

horas extras nos seguintes termos: 

  

Com efeito, as verbas recebidas pelos empregados, em virtude de acordo 

coletivo celebrado com o empregador, no caso a Caixa Econômica Federal, a 

fim de compensar perdas referentes ao descumprimento dos ditames da Lei nº 
8.906/94, concernentes à prestação de horas-extras, não sofrem incidência do 

imposto de renda, por se caracterizarem como indenização. 

In casu, não há que se falar em pagamento de horas-extras trabalhadas, o que 

redundaria em acréscimo patrimonial, mas em compensação pelo aumento da 

carga horária dos advogados da CEF, não havendo correspondência entre o 

valor pago, a título de indenização, e os serviços efetivamente prestados em 

tempo extraordinário, por cada empregado especificamente.1[59] 

  

De fato, o acordo entre empregados e a Caixa Econômica Federal visava a 

compensar as horas de lazer ilicitamente subtraídas, em franca violação à Lei 8.906/94. 

Uma verba indenizatória clássica, que agora merece tratamento diferenciado no STJ. 

Tal inclinação, de viés nitidamente político, fere drasticamente os mais básicos 

princípios constitucionais de organização do Sistema Tributário Nacional e vulnera os 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. É o que adiante se demonstrará.   

  

5. A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS E A 

VULNERABILIDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  
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Segundo Norberto Bobbio, a paz, a democracia e os direitos fundamentais da 

pessoa humana são três momentos necessários do mesmo momento histórico: a paz atua 

como condição sine qua non para o reconhecimento e efetiva proteção dos direitos 

fundamentais. Do mesmo modo, não é possível se falar em democracia onde não forem 

assegurados os direitos fundamentais, e sem democracia não haverá a mínima condição 

de se prover uma solução pacífica para os conflitos.1[60] 

O regime democrático é a espinha dorsal do Estado de Direito, “é o princípio 

contemporâneo mediante o qual se confere legitimidade a todas as formas possíveis de 

convivência; poder-se-ia até dizer o único princípio legitimante da cidadania e da 

internacionalidade.”1[61]  

Assenta-se o regime democrático em dois baluartes: legalidade e legitimidade. 

Os conceitos não se confundem, mas se entrelaçam e se complementam. A noção de 

legalidade é mais jurídica (técnico-jurídica), ao passo que a noção de legitimidade é 

mais política (ideológica). A legalidade é um critério jurídico da legitimidade do Poder, 

mas esta somente se realiza em sua plenitude quando se torna uma expressão dos 

valores comunitários e do consenso social. No Estado Democrático de Direito, 

legalidade e legitimidade estão em estreita simbiose, uma dá sustentáculo e justificação 

política à outra, cada uma a seu tempo, lugar e modo.1[62] 

Não obstante seja a legalidade estrita um princípio a ser observado por todas as 

esferas do poder soberano, seja em sua função executiva, legislativa ou judiciária, 

incumbe ao poder jurisdicional a defesa e manutenção da ordem jurídica e dos valores 

sociais. Quando o Estado se insurge injustificadamente e, à margem da legalidade e 

legitimidade, viola os direitos fundamentais, é ônus da função jurisdicional a tutela e 

efetivação da dignidade da pessoa humana em seus múltiplos desdobramentos.     

De igual modo, a tipificação dos tributos é uma garantia do contribuinte de que 

ficará protegido dos desmandos e arbitrariedades estatais. Quando o Fisco, na ânsia de 

adquirir cada vez mais recursos, insurge-se contra o contribuinte, é do Poder Judiciário 

o cargo de guardião da ordem jurídica constitucional, dos princípios e regras que regem 

o Sistema Tributário Nacional. Confira-se a lição de Sacha Coêlho: 
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Por último, mas não menos importante, tenha-se em mente que o princípio da 

tipicidade não torna o juiz mero autômato. Como vimos, a tipicidade da 

tributação decorreu da necessidade de tornar a lei fiscal clara contra o 

subjetivismo que antes penetrava em seu conteúdo, à vontade do rei, por seus 

“ministros”. Ora, quando o legislador não faz norma clara, cabe ao juiz 
reduzir ao possível a sua abrangência: in dubio pro contribuinte. Quando não 

há modo de aplicar a lei, por faltar-lhe elemento essencial, o juiz decreta a 

sua inaplicabilidade: nullum tributum sine lege. Quando a lei fere princípio 

constitucional, como o da igualdade ou da capacidade contributiva (que está 

no fundamento do princípio da isonomia tributária), ou o do não-confisco, o 

juiz anula a lei em argüição direta ou incidenter tantum. Quando a lei, apesar 

de tudo, é válida do ponto de vista formal e material, mas é injusta em 

relação a um contribuinte em particular, por faltar-lhe capacidade 

contributiva, o juiz pode decretar a prevalência do princípio constitucional 

sobre a lei e tira a tributação sobre aquele contribuinte em particular (isenção 

judicial). [...] Noutras palavras: o princípio da tipicidade contemporâneo da 
tripartição dos Poderes não controla mais o juiz; é instrumento de controle 

em mãos do juiz. Controlados, em verdade, são o Legislativo e o Executivo. 

Os beneficiários são o cidadão e a cidadania.1[63]  

  

Todavia, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, que deveriam se basear em 

critérios técnico-jurídicos e sociológicos, promanam julgamentos cada vez mais 

revestidos de teor casuístico e elitista, favorecendo grupos oligárquicos e a burocrática 

máquina estatal em detrimento dos anseios e valores sociais. Abalam-se, por 

conseguinte, as estruturas da democracia e do Estado de Direito. 

O problema não é tão simples de ser resolvido, pois pertence à própria estrutura 

e organização do poder do Estado. O ingresso na alta hierarquia do Poder Judiciário é 

ilegítima e antidemocrática. É a raiz de uma força cada vez maior do Executivo e a 

consequente submissão do Judiciário ao Presidente da República, à política partidária, e 

aos desígnios do Estado. Lúcidas são as considerações do jurista Francisco Gérson 

Marques de Lima sobre a ilegitimidade do ingresso de ministros no STF, in verbis: 

A acessibilidade à cúpula do Judiciário depõe contra a democracia,[...]. Num 

regime no qual a cúpula dos poderes é eleita diretamente (Presidente da 

República, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Governadores, 

Prefeitos e Vereadores), mantém-se, contraditoriamente, o STF com 

“eleição” indireta, apesar de se lhe conferir competência para rever atos 

normativos e em geral de representantes do povo, portadores de mandato 

popular. Num País onde o acesso ao judiciário se dá por concurso, ressalvado 

o caso dos representantes da OAB nos tribunais (e a indicação deles parte da 

própria Ordem), contrapõe-se o órgão máximo, com seus integrantes 

escolhidos por critérios meramente políticos, a romper toda a justificativa da 

escolha de juízes por certame público. Este modo de acesso ao STF situa-se 
no limbo: não é o critério adotado pelos demais Poderes (eleição), nem é o do 

próprio Poder Judiciário (concurso público). E pugna contra a regra da 

democracia direta, esposada pela CF/1988 (art. 1º, parágrafo único: “todo 

poder emana do povo”).1[64]       

  

A forma de ingresso no STF é eivada de total ilegitimidade, na medida em que 

tangencia a investidura e controle democráticos. Não há concurso público, nem eleição. 
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“A competência medida é a política, considerando-se a afinidade ideológica do 

candidato com o Planalto, com o Governo ou com grupos políticos. Porém, sua escolha 

não é submetida ao crivo da população, donde sua ilegitimidade”.1[65] A mesma forma 

ilegítima de investidura é aplicada junto ao Superior Tribunal de Justiça.1[66] 

A organização das altas esferas do Poder Judiciário corrói a imparcialidade dos 

julgadores, principalmente quando o cidadão litiga em face do próprio Estado. Na 

expectativa de uma ascensão funcional e a consagração de suas carreiras no Supremo 

Tribunal Federal, alguns Ministros do STJ rezam a cartilha do Planalto e cedem às 

pressões do Fisco. 

Não se tece uma crítica à conduta pessoal dos magistrados; a crítica é de matiz 

institucional. A organização das funções estatais, no tocante à investidura nas Cortes 

Superiores, inibe o sistema de freios e contrapesos e, desse modo, desestabiliza a 

separação dos Poderes. Isso explica o porquê de decisões divorciadas da legalidade e 

dos anseios sociais, como as que se profliga no presente trabalho. Sensatas e razoáveis 

são as conclusões de Hugo de Brito Machado, ipsis litteris: 

  

Quem tenha vivência em questões tributárias pode perceber que muitos juízes 

talvez exagerem nessa preocupação e nessa defesa do Estado. E que assim 

talvez não consigam ser imparciais quando julgam essas questões. 

Por outro lado, a forma de provimento dos cargos de membros dos tribunais, 

especialmente do Supremo Tribunal Federal, talvez exerça influência na 

mente do julgador de questões tributárias. Talvez pensem que um juiz 

imparcial – quer dizer, um juiz que não se preocupa com os interesses 

fazendários – dificilmente será agraciado pelo chefe do Poder Executivo com 

a desejada nomeação.1[67]    

  

O novo direcionamento do STJ consignado no Recurso Especial n. 695.499/RJ, 

acima trasladado,1[68] é uma ofensa ultrajante ao princípio da legalidade tributária, 

principalmente porque oriundo da Corte cuja missão é a guarda do Estado de Direito. 

Como se não bastasse uma elevadíssima carga tributária legal, o contribuinte ainda se vê 

usurpado de seus recursos, por uma conjugação iníqua que coloca lado a lado os 

interesses fazendários e a atividade jurisdicional. Perde a sociedade, perde a 

democracia, perde o Estado de Direito. 

O princípio da legalidade “é um dos espelhos do princípio democrático.”1[69] 

Qualquer abalo à legalidade reflete-se diretamente na democracia. É o princípio-mor 

que rege também o Estado Social, blindando os direitos fundamentais em suas múltimas 

dimensões.  
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Ao se tributar por imposto de renda as horas extras indenizadas, as quais 

apenas recompensam pecuniariamente o lesado direito de lazer do trabalhador, dá-se um 

passo largo para se consumar o total desrespeito à cidadania e a ruptura do Estado 

Democrático de Direito. 

Demais disso, importante firmar a importância do princípio da isonomia, o qual 

não é apenas um princípio do Estado de Direito, mas também um princípio do Estado 

Social, tendente à efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais.1[70] 

A atual jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de tributação de horas 

extras indenizadas por imposto de renda vai de encontro ao princípio da isonomia 

tributária. É que adota o critério “dois pesos, duas medidas” da pior maneira possível, 

ou seja, privilegia os mais fortes e menoscaba os mais fracos. 

É o caso da já comentada Súmula 125 e 136 do STJ, que excluem da tributação 

sobre a renda as férias e a licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço 

público, no caso os magistrados que atuam nas denominadas “Câmaras de Férias”. A 

não-incidência do imposto de renda se dá porque o pagamento de tais parcelas possui 

natureza indenizatória, v.g., apenas reparam o lazer ou férias sacrificadas pelo serviço 

extraordinário. 

Ora, a situação é similar quando se trata de empregados celetistas. Ao 

sacrificarem o lazer em virtude de jornada extraordinária arbitrariamente imposta, por 

exemplo, tais empregados auferem apenas verbas indenizatórias, não passíveis de 

tributação pelo imposto de renda. Aliás, a situação dos empregados é mais precária, 

“pois o magistrado pode, inclusive, negar-se a participar, sem nenhuma conseqüência, 

das sessões durante as férias, [...], negativa esta impossível para o trabalhador, que 

poderá sofrer sanções diretas ou indiretas [...]”.1[71] 

“Tratar de forma diferente servidor público – os magistrados são sempre 

servidores públicos – e cidadãos „não governamentais‟, é criar privilégios contra a 

cidadania, inadmissíveis num Estado Democrático de Direito.”1[72] Nítida, portanto, a 

violação do princípio da isonomia tributária. 

Infere-se, finalmente, que as decisões do STJ sobre a tributação das horas 

extras indenizadas possuem um contexto estrutural bastante complexo, em que se 

privilegia o Fisco em detrimento do contribuinte, abandona-se a imparcialidade, 

descura-se dos valores sociais em detrimento do poder. Estamos diante de um grande 

desafio: alterar toda uma organização institucional que fere mortalmente o princípio da 

separação dos Poderes, uma organização nefasta à democracia e à sociedade.    
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CONCLUSÃO 

A relação entre o fisco e o contribuinte é essencial ao alcance dos fins sociais 

do Estado. Deve ser moldada à luz dos limites, princípios e regras alicerçados na 

Constituição Federal e no ordenamento jurídico como um todo. Somente assim, a 

obrigação tributária será legítima e afinada à sua precípua finalidade, i.e., a 

redistribuição da riqueza e a consecução dos direitos fundamentais. Toda e qualquer lei, 

ato administrativo ou interpretação judicial que vá de encontro a este sistema põe em 

xeque não apenas o Estado de Direito, mas também o próprio regime democrático.  

Os cardeais princípios que norteiam o sistema tributário são o da legalidade e 

isonomia tributárias, pontos cardeais de proteção do contribuinte em face da 

desenfreada cobrança fazendária. Outros princípios são igualmente dignos de nota, 

como o da anterioridade, vedação ao confisco e capacidade contributiva, para citar 

alguns exemplos. 

De acordo com o artigo 43, I e II do CTN, afirma-se que o âmbito material de 

incidência do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 

de renda, oriunda do produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, assim 

como o de proventos de qualquer natureza, entendidos na forma de acréscimos 

patrimoniais não relacionados à renda. As indenizações por danos materiais ou morais, 

por sua própria natureza, não geram qualquer acréscimo patrimonial, mas apenas uma 

reparação de um bem jurídico violado, seja ele material ou imaterial. Portanto, não se 

ajustam tais reparações à hipótese de incidência do imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza. 

As horas extraordinárias, quando auferidas como indenização, reparam o 

sacrifício adicional do trabalhador e a lesão ao seu direito ao lazer, direito social básico 

garantido no artigo 6º da CF/88. A recente jurisprudência do STJ, que decide pela 

tributação por imposto de renda desses valores, é iníqua, ilegal e falaciosa, uma vez que 

parte de premissas falsas, tais como a tributação das reparações por danos morais. 

Atenta ainda contra a isonomia tributária, pois confere tratamento diferenciado a 

magistrados e trabalhadores. É que o STJ protege os magistrados que sacrificam o seu 

lazer e trabalham nas férias “por necessidade de serviço”, a teor da Súmula 125, mas em 

idêntica situação, abandona os trabalhadores às arbitrariedades da Receita Federal. 
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Tais decisões ofendem não apenas o Estado de Direito, mas a própria 

democracia. Patenteia apenas a ilegitimidade do Tribunal, o qual se mostra infenso ao 

controle democrático e voltado aos interesses fazendários. 

Em suma, urge que se reposicione a jurisprudência do STJ sobre a tributação 

de horas extras indenizadas. Tal debate, como se vê, é muito mais amplo do que se 

imagina, pois leva a uma reconfiguração da organização do poder do Estado, a um 

amadurecimento das instituições democráticas e a um respeito aos princípios 

constitucionais que norteiam o Sistema Tributário Nacional. Espera-se que este trabalho 

tenha dado um pequeno passo nessa jornada. 
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1[12] O princípio da irretroatividade da lei encontra previsão no artigo 150,III, a, da 

CF/88, a qual determina ser vedada a cobrança de tributos “em relação a fatos geradores 

ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.” O 

princípio da anterioridade da lei tributária não se confunde com o princípio da 

irretroatividade legal, pois aquele é específico do Direito Tributário, enquanto este é um 

princípio geral do Direito, merecendo acolhida neste ramo especializado. Enquanto a 

irretroatividade exige uma lei anterior ao fato gerador do tributo ora criado ou majorado, 

a anterioridade exige lei anterior ao início do exercício financeiro no qual o tributo é 

cobrado. Sobre o tópico vide: MACHADO, Hugo de Brito, 2008, op.cit., p.37.   

1[13] CARRAZZA, Roque Antônio, 2001, op.cit. 

1[14] MACHADO, Hugo de Brito, 2008, op.cit., p.42. 

1[15] AFONSO, op.cit. 

1[16] XAVIER, 1978 apud AFONSO, op.cit. 

1[17] CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Tributário Constitucional. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.129. 

1[18] MACHADO, Hugo de Brito, 2008, op.cit.  

1[19] Segundo preleciona o jurista Jorge Miranda, “a interpretação conforme à 

Constituição não consiste tanto em escolher entre vários sentidos possíveis e normais de 

qualquer preceito, o que seja mais conforme com a Constituição, quanto em discernir no 

limite – na fronteira da inconstitucionalidade – um sentido que, conquanto não aparente 

ou não decorrente de outros elementos de interpretação, é o sentido necessário e o que 

se torna possível por virtude da força conformadora da Lei Fundamental”. Sobre o 

tópico vide: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2.ed. Coimbra: 

Coimbra Ed., 1983, t.2, p.232 e ss. 

1[20] Tais conceitos foram resumidos e sistematizados por Fonrouge e Navarrine em 

três grupos: a) teorias da fonte e da renda-produto; b) teoria do incremento patrimonial e 

da renda-ingresso e c) a teoria do conceito legalista da renda. Sobre o tópico vide: 

MACHADO, Hugo de Brito. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 

In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.) Comentários ao Código Tributário 

Nacional: (Lei nº 5.172, de 25.10.1966). 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.87-88. 

1[21] Segundo Gilberto Canto, há na legislação brasileira uma tendência histórica de não 

vincular a incidência do tributo a conceituações ou teorias econômicas, mesmo antes da 

reforma tributária de 1965/1966, já haviam sido adotados conceitos legais delineando o 

tributo de modo pragmático, sem vinculações necessárias com noções de renda, ganho, 

rendimento ou lucro, nos moldes da Ciência Econômica ou mesmo consagrados em 

outros ramos do Direito Positivo. Sobre o tópico vide: CANTO, Gilberto de Ulhôa. A 

Aquisição de Disponibilidade e o Acréscimo Patrimonial no Imposto sobre a Renda. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coord.) Imposto de Renda: conceitos, princípios e 

comentários. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1996, p.36. 

1[22] MACHADO, Hugo de Brito, 2008, op.cit., p. 314. 

1[23] GONÇALVES, José Arthur Lima. Imposto Sobre a Renda – pressupostos 

constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1997. 
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1[24] Ibid. 

1[25] MACHADO, Hugo de Brito, 2000, op.cit., p.89. 

1[26] CANTO, op.cit., p.36. 

1[27] GONÇALVES, op.cit., p.180. 

1[28] SILVA, Paulo Roberto Coimbra. O Imposto de Renda Pessoa Física e sua 

cobrança nas execuções trabalhistas. Revista Fórum de Direito Tributário- RFDT. 

Belo Horizonte, ano 1, v.1, p.87-111, jan./fev. 2003. 

1[29] Ibid.  

1[30] MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Fato Gerador do Imposto sobre a Renda e a 

Aquisição de Disponibilidade Econômica ou Jurídica que implique Acréscimo 

Patrimonial – Inteligência do artigo 43 do Código Tributário Nacional – Ilegalidade de 

Pretendida Incidência sem Ocorrência de Acréscimo. Revista Dialética de Direito 

Tributário. São Paulo, n.137, p.108-117, fev. 2007. 

1[31] RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Parte Geral das Obrigações. São Paulo: 

Saraiva, 2004, v.2, p.253. 

1[32] CARRAZZA, Roque Antônio. IR – Indenizações (A Nova Constituição Federal e 

a intributabilidade, por via de imposto sobre a renda, das férias e licenças-prêmio 

recebidas em pecúnia). Revista Justitia. São Paulo, ano 52, v.149, p. 54-65, jan./mar. 

1990. 

1[33] Ibid. 

1[34] CARRAZZA. Roque Antônio. Imposto sobre a renda. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

1[35] Há outras modalidades de indenização, tais como a indenização por 

desapropriação e a indenização por lucros cessantes. Tais modalidades não serão aqui 

abordadas por sua não-pertinência quando considerado o objeto deste trabalho. 

1[36] ZANNONI, 1982 apud SANTOS, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. 2.ed. 

São Paulo:Lejus,1998. p. 72. 

1[37] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1990, p.61. 

1[38] CAMELO, Bradson; ATHAYDE FILHO, Péricles. Incidência do imposto de 

renda sobre as verbas indenizatórias. Revista Fórum de Direito Tributário. Belo 

Horizonte, ano 8, n.43, p.63-71, jan./fev.2010. 

1[39] Ibid. 

1[40] BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 8.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p.188. 

1[41] GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 

16.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.8. 
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1[42] SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3.ed. ampl. e atual. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.16. 

1[43] GOMES; GOTTSCHALK, op.cit.,  p.5. 

1[44] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6.ed. São Paulo: 

LTr, 2007, p.832. 

1[45] SÜSSEKIND, Arnaldo, 2004, op.cit. 

1[46] BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 2.ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 378. 

1[47] DUMAZEDIER, 1962 apud NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito 

do Trabalho. 22.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p.931. 

1[48] DELGADO, op.cit., p.834. 

1[49] SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. 19.ed. atual. 

São Paulo: LTr, 2000, v.2. 

1[50] A duração do trabalho de algumas categorias profissionais ou sob determinadas 

circunstâncias pode ser diminuída quando comparada com a regra do art. 7º, inciso XIII 

constitucional. Por exemplo, a jornada de trabalho daqueles submetidos a turno 

ininterrupto de revezamento é de seis horas, salvo negociação coletiva em contrário. 

(art. 7º, inciso XIV CF/88); a jornada do bancário, igualmente, é de seis horas diárias e 

trinta horas semanais, conforme artigo 224 da CLT. Aqueles que executam trabalho 

noturno urbano (das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte) têm a hora de 

trabalho contada como sendo de 52 minutos e 30 segundos, de maneira que trabalham 

efetivamente sete horas, mas ganham, por ficção legal, por oito horas de trabalho, 

conforme dispõe o artigo 73,§ 3º da CLT, para citar alguns exemplos. 

1[51] DELGADO, op.cit. 

1[52] CAVAZZANI, Ricardo Duarte. A intributabilidade das horas extraordinárias 

trabalhadas pelo imposto sobre a renda. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2348, 5 

dez. 2009. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13964>. 

Acesso em: 14 jul. 2010. 

1[53] NASCIMENTO, op.cit., p.937. 

1[54] Súmula 125 do STJ – O pagamento de férias não gozadas por necessidade do 

serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda. No mesmo sentido: Súmula 

136 do STJ – O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço 

não está sujeito ao imposto de renda. 

1[55] MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Natureza não-salarial do Adicional de Horas 

Extras – Caráter Indenizatório e Não-sujeição à Incidência do Imposto sobre a Renda e 

das Contribuições Sociais. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n.143, 

p.54-64, ago. 2007. 

1[56] No mesmo sentido: STJ, Ag no REsp 671.927/RN, Rel. Ministro José Delgado, 

1.T., julgado em 20.10.2005, DJU de 1º.02.2006, p.444; STJ, REsp 656.409, Rel. 

Ministro Franciulli Netto, 2.T., julgado em 21.09.2004, DJU de 21.03.2005, p. 339. 
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1[57] No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, 

1.T., julgado em 28.05.2008, DJU de 16.06.2008; STJ, REsp 939.974/RN, Rel. Ministro 

Castro Meira, 2.T., julgado em 14.08.2007, DJU de 28.08.2007, p. 231; STJ, REsp 

678.471/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2.T., julgado em 21.06.2005, DJU de 

15.08.2005, p.276; STJ, REsp 674.392/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1.T., 

julgado em 24.05.2005, DJU de 06.06.2005, p. 204. 

1[58] No mesmo sentido: CAVAZZANI, op.cit. 

1[59] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.T., Relatório e Voto. REsp 

695.699/RJ. Tributário. Imposto de Renda. Acordo Coletivo. Caixa Econômica Federal. 

Compensação. Aumento da Carga Horária. Descumprimento da Lei nº 8.906/94. Caráter 

indenizatório. Não-incidência. Divergência jurisprudencial não caracterizada. Ministro: 

Francisco Falcão, Brasília, DF, set. 2006. Disponível em:< 

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=20900

13&sReg=200401444490&sData=20061123&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 

19 jul. 2010. 

1[60] BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Campus, 1996. 

1[61] BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 5.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2004. 

1[62] MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O STF na crise institucional 
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São Paulo: Malheiros, 2009, p.107. 

1[63] COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 

8.ed., rev. e atual., São Paulo: Forense, 2005, p.220-221. 

1[64] MARQUES DE LIMA, op.cit., p.117-118. 

1[65]Ibid., p. 118. 

1[66] Vide o parágrafo único do artigo 104 da CF/88, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004. 

1[67] MACHADO, Hugo de Brito, 2008, op.cit., p.09. 

1[68] Vide item 4. 

1[69] ARAÚJO, Sarah Maria Linhares de. Princípio da legalidade tributária: ferramenta 
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